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التـرتـيب الفـني ويـدرك راضي شنـيشل
أهـمـيـة  األمـور في  الـبـطـولـة احلـالـيـة
ـــبـــاريـــات الـــتي اخملـــتـــلـــفـــة  وعـــدد ا
سيـلـعـبـها داخل  وخـارج مـلـعـبه  التي
تتطلب اللعب بحذر  لتدارك  األمور من
البداية التي يريد  عصام حمد عرقلتها
عبر خـطوط الفـريق التي أعدت بـاحللة
الفـنيـة العالـية  وعـليـها ان تـلعب بـثقة
من خالل ظــروف الــلــعب والن الــرهــان
يــبــقى عـــلى مــبــاريــات األرض وفي ان
ـطــلـوب وفي ان يـكــون عــلى الـوضـع ا
ـــهــمــة واحلـــصــول عــلى اول حتــسم ا
ثالث نقـاط في عـودة  تنـتظـرها اإلدارة
التي  جتاوزت فترة التوقف واستمرت
مع الــفــريق وتـامــ كل االحــتــيــاجـات
وهــو في اجلــاهــزيــة  وقــادر ان يــكـون
ـنـافــسـات وان أي نـتــيـجـة مـؤثــر في ا
سـلـبـيـة سـتـقـلص من حـظـوظ  الـفـريق
وهـو ما يـنـطـبق عـلى الـوسط والـرغـبة

في العودة بفوائد اللقاء الصعب
ويـســعى الــنـجف لــبـدايــة نـاجــحـة في
مــلـعــبه وجــمــهـوره عــنــدمــا يـســتــقـبل
الصنـاعات واعتـاد اصحاب االرض في
حتقيق األفضلية على حساب ضيوفهم
وهو مـا سـيقـوم به حـسن احـمد في ان
يقـود الفـريق للـنتـيجـة وألهمـيتـها ألنه
أكـثـر ما يـتـأثـر عـنـد الـذهـاب ومـر بازم
نـتائـج لكـنه يـأمل ان يـظـهـر مـقـنـعا في
ــذكــور من خـالل مــجــمــوعــة الــلــقـــاء ا
ـواجـهـة العـبـ من أصـحــاب اخلـبـرة 
مـجمـوعـة شـبـابـيـة ستـحـضـر لـلـمـلعب
ـضيـف وحتقـيق وكـلـهـا أمل في قـهـر ا
البداية من أول سفرة غير سهله عندما
سـيـلــعب بـشـعـار البــديل عن الـفـوز وال

يريد أي مشاكل في اللقاء األول
وقــــمــــة الـــدور األول ســــتــــجــــري بـــ
ـ  الـزوراء والـطـلـبـة وفي لـقاء الـغر
منتظر من جمهـوريها واالهتمام األكثر
به  عبر  كل األوقات وكل من  الـفريق
يـريــد الـسـيــطـرة من الــبـدايــة وهـو مـا
سـيعـمل عـلـيه بـاسم قـاسم الـذي يـكون
حو اثار اخلروج اخمليب قبل مطالب 
فترة من مـلحق دوري إبطـال اسيا وان
يقـود الزوراء باالجتـاه الصـحيح  ومن
اول مـواجـهـة  ومع الـطالب  واخلـروج

ــبـاريـات وال تـظــهـر إقـامــة وتـنــظـيم  ا
بالعـمليـة السـهلة  الـتي تتطـلب تعاون
ـقـدمـة الـكل مع بـعـضـهـا الـبـعض في ا
العب وحــمـايـتــهـا لـتــمـشـيـة تـهــيـئـة ا
ــطــلــوب  وهـذا ــبــاريــات بــالــشــكل ا ا
يتوقف عل إدارة الفريق التي عليها ان
تـــبـــادر قــــبل كل شـيء الى االهـــتـــمـــام
ـبـاريـات  كـمـا يـجب والـعمل بـإخراج ا
بـكل اجلـهـود إلخـراجــهـا وهي تـتـحـمل
ــســـؤولــيـــة األولى   رغم طـــمــوحــات ا
النـتائج وعلـيهـا ان تبـتعـد عن الدخول
في تفاصيل  المعنى لها  لكنها قد جتر
الى  إحداث غـيـر  مـحسـوبـة  أي يـبقى
الـهـدف هـو تـضـافـر  جـهود الـكـل  كـما
مهم ان يـكون دور  مـؤثر لـلجمـهور في
الــتــشــجــيع  الن الــكل يــعي ويــعــلم ان
إقـامـة الــدوري لم تـكن بـالــسـهـلـة وهي
مسـؤوليـة اجلميـع وألنه  يشـكل فرصة
نتخب الوطني مهمة امام  دعم مهمة ا
في رفع لياقة الالعب امام االستحقاق
قبل حيث  خوض لـقاء منتخب هونغ ا
كونغ في نـهاية اذار الـقادم وألنـنا إمام
ر بطولة  تقـام في ظروف استثـنائية 
بـــهــا الـــبــلـــد لــكـن مــهـم ان تــســـتــأنف
مباريات الدوري  وفي كل األحوال إننا
إمــــام بـــطــــولـــة كــــرويـــة حتــــتـــاج الى
تكري.س اجلهود للمرور بالبطولة الى
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وأسـفرت قـرعـة مـواجـهـات الدور األول
عن  إقامة ثالث مبـاريات االثن وأربع
في الـــيــوم الــتـــالي فــفي يـــوم االثــنــ
الـسـادس عــشـر جتـري ثـالث مـبـاريـات
ـلــعـبه نـفط وفـيـهــا  يـضـيف االمــانـة 
الوسط فـي لقـاء مـتوقـع ان يكـون قـويا
في ظل تصـاعد واستـمرار اسـتعدادات
الـفـريقـ من دون تـوقف  وكـالهمـا في
ــطـلــوبـة لــدخـول مــنـافــسـات احلـالــة ا
الـدوري بــعـدمــا عــزز الـوسط خــطـوطه
بـعــنـاصـر مــحـلـيــة وأخـرى احـتــرافـيـة
وشمل االهتـمام اجلهـاز الفني بـإضافة
ـــســاعـــد نـــزار اشـــرف ويــســـعى الى ا
حتـقـيق الـفــوز األول لـيـكـون في بـدايـة
مهمة وجتاوز نكسات مباريات الذهاب
ونزف نـقـاطهـا مـا اثر عـلى مـوقعه  في

األمور لـدعم  الـفـوز او العـودة بـتـعادل
من مــلــعب اخلــصم  و الــشــرطــة خـرج
بتـعـادل بطـعم اخلـسـارة  وسط ظروف
ــلـعب لــعب وقــفت الى جــانــبه حــيث ا
واجلـمــهـور الـذي حتــمل عـنـاء الــسـفـر
وبرودة اجلو األشد في الـشتاء احلالي
 والزال  الـــفـــريق يـــعـــانـي من  تـــرابط
ــركــز اخلــطــوط  لــيــفــتــقــد االنــدفــاع ا
ـنـظم عـنـد نـقل الـكـرة  فـتـكـرر نـفس وا
األداء والتخلي عن منطقة الوسط التي
 كـانت بـحـاجـة الى جـهـود سـعد نـاطق
في ظل غــيــاب صـفــاء هــاشم وســيــطـر
ــــرتــــبك وارتــــكــــاب األخــــطــــاء األداء ا
الــدفــاعـيــة عــلى أداء الالعــبــ  فــيــمـا
اسـتـمـر الـعـقم الـهـجـومي عـنـدمـا فـشل
الـــفــريـق لــلـــمــبـــاراة الــثـــالـــثــة  في
الــتــســجــيـل فــقط ركــلــة اجلــزاء
كتحصيل حاصل  ولم يشكل
الـــفــــريق خــــطــــورة وخـــلق
الــفــرص مع انــخــفــاض في
األداء اغــلب الــوقت حــصــرا
في الـشـوط الــثـاني بـاســتـثـنـاء
هـجـمة الـهـدف  لـيـسـتـمـر مـدافـعا
ـنح وفي حـذر شـديـد من تـلـقي هـدف 
قـابل  الـنتـيجـة حتى لم يـجد الفـريق ا
ـنـافس فـرصـة لـنـقل الــكـرة الى جـهـة ا
لــيــخــرج بــنــقــطــة ومــثــلــهــا عــاد بــهــا
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جــــرت أمـس األول في مـــــقــــر االحتــــاد
الـعــراقي لــكـرة الــقـدم قــرعـة مــبـاريـات
متاز  واإلعالن عن موعد دوري الكرة ا
مـبـاريــات الـدور األول الـتي ســتـنـطـلق
قبل السـادس عشر من الشهر االثن ا
احلالي وتـقام بـنظـام الدوري الـعام من
مرحـلـة واحـدة عـلى ان يـلعـب كل فريق
لـعـبه ومثـلهـا خارجه سبع مـباريـات 
ـــذكـــورة تــــشـــكل عـــودة الـــبــــطـــولـــة ا
والستئناف الدوري الذي كان قد توقف
ـاضي قـبل ان يـعود في  تـشـرين أول ا
شاركة 15فريقا قبل ان تنسحب فرق
السـماوة والـديوانـية والـكرخ والـقاسم
وزاخو بعـد اقرار عدم هـبوط أي  نادي
للـدرجـة األدنى فـيـما سـيـصـعد فـريـق

للممتازة.

ومن كــرة ســريــعــة  مــرت عـرضــيــة من
اليم   تخطت احلارس لتصطدم بقدم
حسم وتهز الـشباك  وتظـهر مرة اخرى
حتــديــات الـشــرطــة   بــســبب   أخــطـاء
الـدفــاع  وكــاد فـيــصل جــاسم ان يــكـرر
نفس سينـاريو زميله   لـكن كرته عبرت

العارضة.
وفـشلت مـحـاوالت الـشـرطـة في الـعودة
لـلــمـبــاراة لـلــبـدايــة  النـعــدام الـتــركـيـز
وتباعد اخلطوط   فيما ذهب االستقالل
إلنهـاء الـشـوط  األول  متـقـدما بـالـهدف
وهو ما حصل وعاد الـشرطة  مع بداية
الشوط الثاني  مهاجما مرة أخرى للرد
ــنــافس  وحـصــلت لــعــبـة عــلى تـقــدم ا
الهدف بسرعـة  وحتقق التعادل   وذلك
عن طريـقة ركـلـة جزاء نـفذهـا علي فـائز
مـا اثر تـمـامـا عـلى واقع اداء الـفـريـق
فـــزاد مـن حـــمـــاس الـــضـــيـف وانـــتـــقل
مـهاجـمـا وسـيـطر عـلى مـنـطـقـة الوسط
واجـبـر الـشـرطـة عـلى مالزمـة مـنـطـقـته
وعدم اخلـروج مـنـهـا والتـراجع لـلـدفاع
وكـانـه  اكـتــفى بــالـتــعــادل وخـرجت
باراة من سيطرته  اال ما ندر ا
وفـي هــــجـــــمـــــات مـــــرتــــدة
تــنــقـصــهــا الــدقــة مــقــارنـة
بوضع  الـفريق االخـر الذي
زاد من حــمــاسه واســتــفـاد
من الــوضع الـــغــريب الــذي
اســـتــــمـــر عـــلـــيـه الـــشـــرطـــة
ومــواصــلــة ارتــكــاب األخــطـاء
الـتي كـادت ان تـكـلــفه الـنـتـيـجـة
ــهـاجم عــنـدمــا ردت الــكــرة الى ا
د82 في مــنـطــقـة الــهــدف ثم  صـد
احلــارس كـرة الـالعب  زكــريـا  د87
كما انـقذ  اخـطر كـرات االستقالل
عن طريق نـفس الالعب  قبل
ـــضــاف نــهـــايـــة الــوقت ا

بثالث ثانية.
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والـغـريـب  ان  تـشـكــيـلـة
ــدرب ايــلـــتــيش خــلت ا
من الالعب سـعـد نـاطق
الــــــذي دخـل فـي اخــــــر

ثــــــــالث
دقائق  وتـغـير

مــــــازن فــــــيــــــاض
بـاحملـتـرف بـاكـو
وعـــــادتــــــا مـــــا
تــعــتـمــد مــثل
هــــــــــــــــــــــــــذه
الـتــغـيـرات
لــــكـــــسب
الـــــوقت
حلـسم

الناصرية - باسم ألركابي
كاد اخلطـأ الذي وقع به مدافع الـشرطة
حسـام كـاظم ان يـكلف فـريـقه اخلـسارة
نح الـتـقدم السـتقالل بعـدما   تـسـبب 
طهـران بـعدمـا ادخل الـكرة بـاخلـطأ في
مرمى احـمد باسم د 23في اللـقاء الذي
جمعهمـا ملعب فرانسـو حريري بأربيل
ضـمـن مـبــاريـات اجملــمــوعـة األولى من
دوري إبطـال أسيـا بـكرة الـقدم وانـتهى
بتـعـادلـهمـا بـهدف    وبـنـفس الـنتـيـجة
انتـهى لقـاء الـوحدة االمـاراتي واألهلي
السعـودي بهدف لـتخرج الـفرق األربعة

بنقطة واحدة لكل منها.
وجاء الهدف  عـلى عكس مسـار البداية
الــتي انـطــلق بــهــا الـشــرطــة مـهــاجــمـا
والتفـكيـر  بالـلقاء والـعمل عـلى حتقيق
الـبـدايـة بـحـثـا عن فـوز يـدعم فـيه أمـال
شاركـة الصعـبة   وفي  الـتقدم مـبكرا ا
لـتـحــقـيق األريـحـيــة   وكـاد ان يـحـصل
ذلك لوال تصدي احلارس سـيد حسيني
لــكـــرة نــبــيـل صــبــاح  الـــقــويــة وردهــا

بـــصـــعـــوبـــة   بـــعـــدمـــا
اســتـــحـــوذ الـــفــريق
عـــلى الــــكـــرة  وفي
ســيـطــرة نــســبــيـة
وضغط عن طريق
مـــــازن فـــــيـــــاض
واالنــــدفــــاع من
الــــوسـط  لــــكن
دون جدوى  ما
 دفع الـــــفــــريق
األخـر االعـتـماد
على الكرات
ـــــرتــــدة ا
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ـبـاراة الـودية الـتي اقـيمت تـغلب مـنـتـخب الشـبـاب لكـرة الـقدم عـلى نـظـيره الـسـعودي في ا
باراة التـي تأتي ضمن استـعدادات ليـوث الرافدين لـكأس العرب دينـة الدمام الـسعوديـة.ا
اقيمت عـلى ملعب االمير مـحمد بن فهد في الدمـام وانتهت بفوز العـراق بنتيجة 2-3. وتقام
البـطولة الـعربية في مـدن الرياض والـدمام واخلبـر خالل الفترة من 17 شـباط احلالي حتى
5 اذار الـقادم. ويشارك في منافـسات البطولة  16منـتخباً وهي العراق وتـونس وموريتانيا
ــغــرب والـبــحــرين وجــيـبــوتي ومــدغـشــقــر في الــثـانــيـة والـكــويت في اجملــمــوعـة األولى وا
والسـعودية وفلسط واجلزائـر ومصر في الثالث باإلضافـة إلى السودان وليبيا واإلمارات

والسنغال في اجملموعة الرابعة.
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ان امثل الـعراق خـير تمـثيل في
احملـــــفل الـــــدولي األهـم والــــذي
ســـيـــجـــذب جـــمــــــــــيـع انـــظــار

العالم.”
ـبــيـاد جتـدر اإلشــارة الى ان أو
طوكـيو مـهددة بـالتـأجيل ايـضاً
في حــال اســتــمــر خــطــر مـرض
كــورونــا”ومن جـــانـــبه اصــدر “
االحتـــاد الــعــراقي لـــكــرة الــيــد
عــــقـــوبـــة بـــحق نـــادي الـــكـــوت
واعتـبره خاسـراً بنـتيجـة ثقـيلة
بــســبـب انــســحــابه من مــبــاراة
ـنــسق اإلعالمي الــكـوت.وقــال ا
لالحتاد حـسام عـبد الـرضا  في
تصريح صحفي  إن “مـــــــباراة
الـــــكــــــــــــوت امــــــام الـــــدغـــــارة
ضـــــــــــمن اجلولـة الـثـامـنة من
الــبــطــولــة شــهــدت انــســحــاب
ــبـاراة.وأوضح أن الـكــوت من ا
“الــــهــــيـــــئــــة اإلداريــــة الحتــــاد
الـــــــــيـد عـقـدت اجـتــــــــــمـاعـاً
وقــررت اعــتـــبــار فــريق الــكــوت
خاســـــــــراً بنتيجة 0- 10 امام
فــريق الـــدغــارة النــســحــابه في
ـــبـــاراة الـــشــــوط الـــثـــاني من ا

وحسب الالئحة.
ــمـتــاز لـكـرة يـذكــر أن الـدوري ا
الـيـد يـشــــــــــهـد  إقـامة خـمس
مـــــــبـــــــاريــــــــات في اجلـــــــولـــــــة

التاســـــــعة.

على مـستوى جـيد بـسبب االسـتمرار
ـاضـيـة حيث لم بـالتـدريب بـالـفـترة ا
ينقطع الـفريق كثيـراً عن التمرين مع
ـباريـات الـودية في خوض عـدد من ا
بغـداد كان آخـرها أمـام فرق الـشرطة
والزوراء ونفط ميسان على ان يلعب
الفـريق مبـاراة ودية اخـيرة غـداً امام
فـــــريق نـــــفـط الـــــوسط فـي مـــــلـــــعب

التاجي".
وأكـد مشـرف الـكـرة في نـفط الوسط
فراس بـحر الـعلـوم أن قرعـة الدوري
ـمتاز جـنبت فريـقه السفر العراقي ا

العب البعيدة. إلى ا
وقــال بـــحـــر الـــعـــلـــوم في تـــصـــريح
صــحـــفي  "فـــريــقـــنـــا ســيـــخــوض 7

مباريـات على أرضه الـقرعـة جنبـتنا
دن البعيـــــدة هذا األمر اللعب في ا
ســيــدخــر عــلــيــنــا اجلــهــد وعــنـــــــاء

السفر".
وأوضح "فريـقنـا يسـتعـد بشـكل جيد
حتـت قــيـــادة طــاقـم فــنـي مــتـــمــرس
نـتـمـتع بـوجـود مـجـمـوعـة جـيـدة من
ـنافـسة بـقوة على الالعبـ هدفـنا ا

وسم احلالي". راكز األولى في ا ا
وأشـار إلى أن الفـريق سـيـخـتـتم غدًا
الـثالثـاء مـعـسـكـره في بـغداد حـيث
سيخوض مباراة ودية أمام احلدود.
يــشــار إلـى أن نــفط الــوسط يــفــتــتح
مــنـافــسـات الــدوري الـعــراقي بـلــقـاء

أمانة بغداد في اجلولة األولى.
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يـحتـضن مـنزل وزيـر الشـبـاب والريـاضة
احـمـد ريـاض اجتـمـاعـاً هامـاً بـ الـنجم
الــدولي الـســابق عـدنــان درجـال واطـراف

عن االحتاد العراقي لكرة القدم.
وقال مصدر  ان "اجتمـاعاً هاماً يعقد االن
في مـنـزل وزير الـشـباب والـريـاضة احـمد
ريــاض ضم بــعض أطــراف احتــاد الــكـرة
ـبـالغ والـسـيــد عـدنـان درجـال لـتــسـويـة ا
ــالــيــة الــتـي دفــعــهــا درجــال كــنــفــقــات ا
لـلــدعـاوى الــقـضـائــيـة ضـد احتــاد الـكـرة
والتي تقدر بـ 700 الف دوالر يطالب بها

درجال".
واضــاف ان "اغـلب احتــاد الـكــرة رفـضـوا احلكم احمد علي

شـهـد الـرياضي ويـتـمعـن في حيـثـياته من يـتـأمل ا
ــا ال الــيه من انــحــطــاط يــشــعــر بــاالسى واحلــزن 
وتخـلف نتـيجة الـصراعـات واالنقسـامات والـنزاعات
الشخصية فاإلجنـاز واالنتصار واالوسمة وااللقاب
بـاتت كــلـمــات عـتــيــقـة ال وجــود لـهــا وال إثـر اال في
ـنـاسـبات ـتـحف الـلـغـوي وال يـعـني تـداولـهـا فـي ا ا
أكثر من مجـرد طقس فلكـلوري يذكرنـا بأيام الزمن
اجلميل وما علق منها في القلب والوجدان.        
احتاد الكرة فضل شهادة الوفاة على قرار احملكمة
لـيـهـرب الــرئـيس ونـائـبه وبـعض األعـضـاء من أوامـر
الـقاء الـقـبض غـادروا باجلـمـلة من الـبـاب الصـغـير
تـطـاردهم الـتــهم اجلـنـائـيــة في سـابـقـة لـم يـشـهـدهـا
تـاريخ العـراق لتـعيش جـمـهوريـة القـدم بال حكـومة
وقــد غـدت مـسـابـقـاتـهـا في مــهب الـريح ومـسـتـقـبل

منتخباتها في غياهب اجملهول.
بـية مـا تزال تـعاني اغالل احلـكومة مع اللـجنـة األو
ان قـانونـها اجلـديـد أبصـر النـور في والدة قـيصـرية
لف وهي معـقدة فوزارة الـشباب مـا تزال تـمسك ا
غــيــر قــادرة عـــلى ادارته بــعــد ان اثـــبــتت األشــهــر
ـا يــقـبل اجلــدل انـهـا عــاجـزة عن رسم ــاضـيــة و ا
سيـاسـة جـديـدة لـلـريـاضـة الـعـراقـيـة مـثـلـمـا فشـلت
فـشال ذريـعـا في تـأكـيـد ادعـاءاتهـا الـسـابـقـة بـوجود
شـبــهـات فـسـاد بل عـلى الـعــكس فـقـد تـسـلـلت من
نـوافـذ وجـدران جلـنـة الـقـرار الـكـثـيـر من احلـكـايـات
والـقصـص التي تـتـحـدث عن عمـوالت مـقـابل صرف

بي. ال االو نح والتصرف الكيفي با ا
مشكلة الـوزارة هي عدم االستقرار والـتغيير الدائم
في قياداتها فـكلما تنبت احملـاصصة وزيرا جديدا
تـزدهــر الــتـعــيـنــات عــلى أسـاس احلــزب والــطـائــفـة
والـعـشـيـرة فـنـرى مـدراء مـتـنـفـذين لـيس لـهم عـالقة
بـالـريـاضـة والـشـبـاب.. مـتـسـلـطـون بال مــــــــعـرفة..
مدعون بال خـبرة او دراية لتـكتفي في النـهاية بأداء
ـــوثـــوق بـه في الـــصـــراعـــات دور الـــوســـيـط غـــيـــر ا

الرياضية.
ـبـية احلـكـومـة بـأجـهزتـهـا الـتي اتـهـمت الـلجـنـة األو
واخـفقت في اثـبات مـزاعمـهـا علـيهـا اخالء سبـيلـها
كي تؤسس لنفسها مرحلة جديدة عبر نظام داخلي
مدروس يسمح بدخول الـكفاءات عن طريق توسيع
ـظـلم الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـخـروج من نـفق الـتـكـتالت ا
وإقامة انتخابات جديدة ترفع عنها القيد القضائي
وتـضفي عـلـيهـا الـشرعـية احملـلـية بـعـد ان اكتـسبت

الغطاء الدولي.
بي استخالص قابل على القاطـن في البيت األو با
ا حـصل وبنـاء رياضـة حقـيقـية الدروس والـعبـر 
تسـتـقطب اخلـبراء وتـلفظ الـدخالء وتعـتمـد اإلجناز
ن إذا هـدفـا وغايـة امـا الـتشـبث بـبـعض الـوجوه 
حضـر ال يعـد وإذا غاب ال يفـتقـد فان الـرهان على
ــســتــقــبل في ظل وجــودهــا اشــبـه بــلــعــبــة الــفـوز ا

ستحيل.    ا
ازمــة تـلـد ازمــة.. ومـشـكــلـة وراء مـشـكــلـة.. اشـاعت
مفردات الفساد وقضايا احملاكم وزنازين السجون
ـبـاد الـسـامـيـة وغـيـبت مــعـاني االخالق والـقـيم وا
فهل سـقطت الـرياضـة ام اسقـطت? هل توفـت قضاء
وقدر ام اغتيلت واقبـرت بيد أهلها? من اجلاني ومن
اجملـني عـلـيه? االسـتـفـهـام األخـير..
اين احلـكـومـة ودعاة االصالح?
ام تــــــــــراهـــــــــا فـي كـل هـــــــــذه
االحــجـــيــة.. شــاهــد مــشــفش

حاجة.    
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قال  مدرب احلـدود مظفـر جبار بانه
ســعــيــد بــعـودة مــنــافــســات الـدوري
ــمـــتــاز من اجلــديـــد وان الالعــبــ ا
جاهـزين للـمباراة االولـى امام فريق
اربيل حسب القـرعة التي سحبت في
قر االحتاد. العاصمة بغداد اليوم 
وقــال جــبــار فـي حــديث صــحــفي إن
"الـفـريق علـى أ اجلاهـزيـة الـبـدنـية
ـباراة االولى التي القاة اربيل في ا
صادف الثامن ستقام يوم الثالثاء ا
عـشــر من شـهـر شــبـاط اجلـاري عـلى
مــلــعب فـــرانــســو حــريـــر بــافــتــتــاح

مباريات الدوري".
وأضاف أن "اجلاهزية الفـنية للفريق

عدنان درجال

مـــنـــهـــا من دون مـــشــاكـل الـــتي يـــريــد
الـطالب ان  يــشـعـلــوهـا بـقــيـادة احـمـد
خـضــيـر الــذي يـكــون قـد رتب صــفـوف
الطـالب وحتكم فـيـهـا   واجري الـكـثـير
من الـتغـيـرات  من اجل  قـيـادة الطالب
بـالـشـكل الـصـحــيح  في مـهـمـة صـعـبـة
امــام جــمــهـور يــأمل   ان  يــتــمــكن من
العـودة بفـريقـهم لـلصـراع على األلـقاب
في ظل مــعــانــاة ومــشــاكـل  مــســتــمـرة
تــتــعــقــد من مــوسم ألخــر وجتــري  في
الــيـوم الــتــالي أربع مــبــاريـات وفــيــهـا
يـلتـقي الـكـهـرباء والـنـفط في لـقـاء مهم
ويـبــدو إنـهـمــا لم يـدعـمــا خـطـوطــهـمـا
بتعزيزات خارجية او محلية  معتمدان
عـلى عـنـاصـرهـمــا الـتي  مـثـلـتـهـمـا في
ـاضي األفـضل لـلكـهـرباء بـعد وسم ا ا
خــوض نـــهــائي الـــكــاس وخـــســره من
الزوراء بهد فيمـا مر النفط بوضع غير
مسـتـقـر لكـنه قـدم مـباريـات مـهمـة عـبر
عـناصـره الـواعـد  الـتي يـقـودهـا الـيوم
يحـيى عـلـوان في وقت اسـتمـر  عـباس
عـطـيــة مع الـكـهـربــاء  ويـبـدو واضـحـا
ذكور ورغبة للمتابع  أهمـية اللقاء ا
أي منـهـا في احلـصول عـلى  الـعالمات

كاملة.
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ويــســـتــقـل اربــيل الـــذي أعــاد تـــرتــيب
كتيـبته الـصفراء من خالل انـتداب عدد
ـقــدمـة يــاسـر قـاسم من الالعـبــ في ا
وشيـركو كـر وآخـرين ويأمل ان يـجد
ضـالته فـي ان يكـون مـنـافـسـا ليس في
مــلـــعــبه الــذي يـــســتــهــلـه في تــضــيف
احلـــدود وكـــلـه أمل ان يـــســـتــــهـــله في
النـتيـجة الـتي تسـعد انـصاره في وقت
ـنع يـكـون الـضـيـوف قـد رتبـوا األمـور 
أصـــحــاب األرض من عـــبـــورهم بـــعــدم
يــــكــــون جـــهــــازه الــــفــــني قــــد جتـــاوز
الــســلـــبــيــات الــتي رافـــقــته في بــدايــة
الـدوري قـبل ان يــتـوقف ويـعـــــــــود له
مـرة أخـرى ويـخـرج الى مـواجـهـة غـيـر
سـهـله.وسـيـكـون جـمـهـور الـبـصـرة مع
ـديــنـة بـلــقـاء  اإلخـوة األعـداء ديـربي ا
يـنـاء ونفـط اجلنـوب  في قـمة مـبـكرة ا
يـضيـفـهـا ملـعب الـفـيـحـاء  وفي الوقت
الــذي تـــأتي مـــتــأخــرة مـــشــاركـــة نــفط
اجلــنـــوب بــســـبب شح  األمـــوال الــتي
يبـدو انتـهت  و مـهم حسم مـسـتحـقات
الالعـبــ قـبل خــوض لـقــاءات الـفـريق
ـثل التحدي ـيناء الذي  امام الغر ا
لـهم ولـلـمـدرب  مـقـابل  تـخـطيـط مدرب
يناء لإلطـاحة باجلـنوب  حتت أنظار ا
جـمـهـور الـفـريق الـذي يـفـضل مـتـابـعـة
ــيـنـاء بـنـقـاطه وألنه الـلـقـاء  وخـروج ا
اكثـر إعـداد واسـتـعداد والـفـوز سـيدعم
هـدف الــفــريق في  ان يــكـون مــنـافــسـا
وسم قبل واضحا كما ظهـر في بداية ا
توقف الـدوري األمل في  عودة  مـقنـعة

جلمهوره الكبير.
ويستقـبل اجلوية نفط مـيسان ويبحث
عن الـفـوز واالنـطالق من مـلـعـبه وأمـام
جـمـهـوره في تـعـويض نـكـسـة اخلروج
لك وقبـــــــــــلها في موسم من بطولـة ا
خـال مـا يـدفعـه لـلبـحث عـن الـتعـويض
واالسـتـفادة مـن مـباريـات األرض وألنه
قـــادر عـــلى خـــلق اخلـــطـــورة من خالل
وجـود األســمــاء الـتي ســتـمــثــله فـيــمـا
يــســعى مــيــســان لــلــكــشف عن قــدراته
وخوض الـــــــلـقاء بـثقـة والعـمل بإطار
حتــــقـــيـق الـــفــــوز رغم صــــــــــــعــــوبـــة
ـــــــــهمـة وفر اختالف واضح بـبداية ا
وسم عـندمـا تصـدر اجلويـة التـرتيب ا
ــواقع قــبل تـوقف ومـيــســان في أخـر ا

سابقة. ا
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ـبـلغ ـسـاومـة و دفع االحتـاد هـذا ا هــذه ا
لعدم وجود صيغة قانونية جتيز لهم ذلك
فــضال عن كــوّن االمـر ال يــعـنــيــهم جـمــلـة
وتـفـصيالً ومـا نـفقه درجـال عـلى قضـاياه
احملــلــيــة والــدولــيــة يــخـصـه شــخــصــيـاً
وبارادته و ال شـأن لالحتاد بـذلك مؤكدين
ـثـلون أنـفـسهم ان من حـضـر االجـتمـاع 

ركزي". ثلون احتاد الكرة ا وال 
وتوجه رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم
ـسـتـقــيل عـبـد اخلـالق مــسـعـود ونـائـبه ا
عـلي جـبار الى مـحـكمـة حتـقيـق الرصـافة
بـشـان الـقـضـيـة الـتي رفـعـهـا درجـال ضد

احتاد الكرة.
وقــال مـصــدر مـطـلع  إن “وزيـر الــشـبـاب
والرياضـة احمد ريـاض اصطحب رئيس
ـستقيل ونائـبه الى محكمة احتاد الكرة ا
حتـقـيـق الرصـافـة من اجـل الـتـقدم بـطـلب

اطالق سراحهما بكفالة.”
وأوضح أن “قـــاضي مـــحـــكــمـــة حتـــقــيق
الــرصـــافــة وافق عـــلى اطالق ســـــــــــراح
مـنح مسـعود وجـبار بـتعـهد شـخـــــــصي
تـهم بـاحلضور امــــــــــام احملكمة من ا
اخملــــــــــتـــصـــة في حـــال اســـتـــــــــــمـــرار

الشكوى.
صـدر الـذي فضل عـدم الـكشف وأضـاف ا
عن اســمه أن “درجــال لـم يــتـنــازل حــتى
االن عن الــقـضـيــة حـيث يـنــتـظـر تــشـكـيل
هــيــئـة مــؤقــتـة لالحتــاد كي يــضــمن عـدم
عـودة أعـضـاء احتـاد الـكـرة احلـالـيـ في

ستقبل . ا
جتـدر اإلشــارة الى درجــال كــان قـد تــقـدم
بـشـكـوى ضـد االحتـاد بـتـهـــــــــمـة تـزوير
الــــنـــظــــام األســـاسـي لالحتـــاد وتــــزويـــر

لقطة لتشكيلة فريق نفط الوسط بكرة القدماالنتخابات.

ـبـيـاد ـبــاريـات في بـطـولــة أو ا
طـــــوكـــــيـــــو 2020 الى احلــــــكم
الـعــراقي احــمـد

علي.
وقـــال عـــلي في
تـــــــــــصــــــــــريـح
صـــــحـــــفي  إن
“االحتـــــــــــــــــاد
الدولي للـعبة
اســــــنـــــــد الي
مـهــمـة قــيـادة
عـــــــــــــــــدد مـن
مـــــبـــــاريــــات
لـــعـــبـــة كـــرة
الـــســـلـــة في
ـــــبــــيــــاد أو
طـــــوكـــــيـــــو

2020
ـــــــقــــــرر وا
اقـــامــتـــهــا
فــــــــــــــــــــــي
الــــصــــيف

قبل.” ا
وأوضـــــح
بــالــقــول
“اشــــعـــر
بـالــفـخـر
من هـــذه
ــهــمـة ا
وأتـمــنى

فـيــبـويـشـا
يوفوفيتش


