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ـتخم بـالـنـجوم وفي الـسد  الـقـوي ا
وقــتــهـا كــان الــكـابــ احــمـد راضي
يـنـافس عـلى لـقب هـداف الدوري مع
ـهاجـم محـمـود الـصـوفي وكالهـما ا
باراة سجل ثمـانيـة أهداف وأثنـاء ا
وصــلـتــني الـكــرة وراوغت اكــثـر من
قدوري تسجيل الهدف العب وكان 
بـــعــــد أن واجـــهت احلـــارس لـــكـــني
ناولت الكرة الى احـمد وسجل هدفه

التاسع واحرز لقب هداف الدوري.
{ رأيــنــا غــيــاب عـــدد غــيــر قــلــيل من
الـنــجـوم والالعـبــ في الـتــشـيـيع
الرمـزي الـذي أقـيم لـلـكـاب
احـــــمـــــد راضـي قـــــبل

. أسبوع
-بــصـراح
ة عـتــبي
عــلى كل
العــــــــــب
وجنـم لم
يـحـضـر الى
التـشـييع أذا لم
يــــكـن لــــديه ظــــرف
ــــنـــعه مـن احلـــضـــور .
صفة الوفاء مع األسف تتالشى
في هذا الزمن . احلضور للتشييع
هـــو مـــوقـف ووفـــاء اجتـــاه الـــراحل
الــــذي كـــــان فــــعال نــــورس لإلبــــداع
واحلب في ســمــاء الـكــرة الــعـراقــيـة
سـة وفاء وحضـورنا لـلتـشيـيع هي 

له.
 { كيف تـرى العمل اللجنة التطبيعية في

إدارة كرة القدم في العراق.
- عـملـهـا جيـد قيـاسـا للـوضع الـعام
لـلبـلـد والـريـاضة بـصـورة خـاصة
حــــيث تـــوقــــفت احلـــيــــاة في كل
ـــفـــاصل احلـــيــاتـــيـــة بـــســبب ا
فـــــيـــــروس كـــــورونــــــا وكـــــانت
احـتـفـالـيـة  قـرعـة الـدوري قـبل
ايام خطوة رائعة نحو تطوير
الـــعـــمل ونـــأمل اإلســـراع في
إجنـــاز الــــنـــظـــام الـــداخـــلي
وتهيئة األجواء لالنتخابات
القـادمـة ال سيـمـا أن الفـيـفا
مــددت عــمل الــتــطــبــيــعــيـة

لتسعة إشهر قادمة.
{ اكـثـر الـنـجـوم يـتـجـهـون لـلتـدريب
اذا فضـلت العمل االداري بعـد االعتـزال 

على التدريب ?
- بـعـد االعـتـزال دربت نـادي الـبـريـد
حـيث كـان يــلـعب في الـدرجـة االولى
وكـانت نــتـائج الـفـريق جــيـدة لـكـني
ابتـعدت عن الـتـدريب بسـبب مرضي
وايضـا سـبب االبـتعـاد أنه في حـالة
درب كبش خسـارة الفـريق يصبـح ا
الــفــداء وفِي الــفـوز هــنــاك اكــثـر من
شــخص يــدعي انه صــاحب الــفـضل
فـلـهـذا فــضـلت الـعـمل االداري حـيث
وجــــدت نـــفــــسي فـــيـه واآلن رئـــيس

الـهــيـئـة الــعـامـة لــنـادي الـزوراء وال
يـعـطى له اي تـمـثـيل في انـتـخـابـات

االحتاد .
واالن بــــــعـــــد رحــــــيـــــله

يــــــــــــريــــــــــــدون
ه.  عـلما تكر
إدارة الزوراء
لم تــــهــــمش
الــــــــــراحـل
وحــــــــــــده
ـــــــــا وإ
هـمـشت
وحــاربت
اغــــــــلب
جنـــــــوم
الـنادي.
اقـولــهـا
بــــــــــــكـل
مـــــــرارة
وحـــــزن
لــــــــــــــــــم
تــــنـــــصف

االدارة كــــــــــل
جنـــــوم الــــزوراء

الذين خدموا النادي
ورفـعـوا اسـمه عـالـيـا
واحــرزوا الـــبــطــوالت
والــــــكــــــؤوس حــــــيث
أبـــعـــدتــهم  بـــقـــصــد
وتعـمد وكانـت تعمل
بــازدواجـــيــة . فــهل
ـــــعـــــقــــول ان مـن ا
تبعد جنوم الفريق
الذين  دافعوا بكل
حرص على ألوان
الـــفـــريق وتـــاتي
بــآشـــخــاص هم
بعدين كل البعد
عــن تــــــــــــــاريـخ
الــــــــــــــــــــــزوراء
واجنازاته

{ لـديك الكـثير
من الــذكــريـات
مع زمــيـلك في

هو واحـد من ابرز مـا أجنبـته الكرة
الـعـراقـيـة من مـوهـبـة كـرويـة فذة إذ
يعتبر مـحور خط الوسط وشكل مع
زمــيـله حـبــيب جـعــفـر وســعـد قـيس
ثالثي رهــيـب في مــنــتـخـب الــعـراق
تخشاهم كل الـفرق . يجيـد التسديد
بالـقدم الـيمـنى واليـسرى ومـستواه
ـــبـــاريــــات  وكـــانت ثــــابت في كـل ا
تـمــريـراته الـرائــعـة لـزمــيـله الـراحل
احمد راضي اغلبها يـترجمها أحمد

الى أهداف
تألق في الـزوراء وأبـدع في الرشـيد
واحـــتـــرف فـي الـــوكـــرة الــــقـــطـــري
وتــغـزلت به الــصـحــافـة الـلــبـنــانـيـة
عــنــدمــا لــعب فـي نــادي االنــصـار ..
صـاحب هــدف الـفـوز عـلـى مـنـتـخب
الــبـحــرين في بــطـولــة اخلــلـيج وبه
أحــرزنــا كــأس الــبــطــولـة وصــاحب
اجمل هدف في مرمى عمر احمد في
مباراة الزوراء واجلوية . اعتزل في
قــمـة مـســتـواه ومــازلـنـا نــبـحث عن
ـالعب فــلم جنــده .. خــلـــيــفــته في ا
ضيـفنا  الـنجم اخلـلوق لـيث حس
الــذي تـأثــر كــثـيــرا في رحــيل رفـيق
دربه الـكــابـ احـمــد راضي ورأيـنـا
دموعه على الـفضائـيات وهو يـتكلم

بحرقة عن رحيله
{ كيف ترى رحيل الكاب احمد راضي
- خــسـارة كــبـيــرة لـلــعـراق والــكـرة
الــعــراقــيــة والــعـربــيــة واآلســيــويـة
لــرحــيـل جنم وأســطــورة وهــداف ال
يتكـرر . يكفي أن تـقول احمد راضي
فتجد  أمامك تاريخ زاخر  باألهداف
والــــبـــطـــوالت واجلــــوائـــز ومع ذلك
يــحــارب ويــهــمش في وطــنـه سـوى
عـــلـى صــــعــــيــــد نــــادي الـــزوراء او
االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقدم وتـمت
ـشـروعـة مـحـاربــته بـكل الـوســائل ا
والـغيـر مـشـروعة بـهـدف أبـعاده عن
خدمة الريـاضة ومع األسف جنحوا
في ذلك بامـتياز  و ابـعاده قـسريا
عن نادي الـزوراء  الـذي شهـد بـداية
تـألـقـه وجنـومـيـته فــهل  يـعـقل جنم
بـحـجم احــمـد راضي اليـكـون ضـمن
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ـكـتـبه في مـقـر الـوزارة بـاطـول رجل في الـتـقى وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال 
العـراق الشاب فيض العـيساوي من محافـظة الديوانية والـبالغ طوله مترين و 37 سم.واوعز
سابقات هرجانات وا كتبه بدعم الشاب فيض الـعيساوي من خالل ا درجال بحـسب بيان 
الـدولـية واقـربـها الـبـطولـة الـتي ستـجـري في دولـة قطـر الطـول رجل في العـالم لـعام 2021
ـشاهـير ـركز األول فـضال عن مـشاركـته بفـعالـيات مـتحف ا ونـامل ان يـحصل فـيهـا على ا
الذي سينظم في العاصمة بغداد.من جانبه اثنى العيساوي على الدعم واحلافز الكبير الذي

ثمر. تلقاه من زيارته للسيد الوزير وسعادته بهذا اللقاء ا
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خـدمات جـليـلة لـلحـركة الـرياضـية

بي. والفكر األو
وفي خـتــام حـديــثه جـدد حــمـودي
ثـــنــاءه وشــكــره لـــوزيــر الــشــبــاب
والـريـاضـة الـســيـد عـدنـان درجـال
ولــلـــجــنـــة الــشـــبــاب والـــريــاضــة
الـنـيابـيـة وجملـلس القـضـاء االعلى
ومجلس الـدولة وللـجمعيـة العامة
ولكل من اسهم في تشريع القانون

واقرار النظام الداخلي.
وكـان مجـلس القـضاء االعـلى حدد
هــيــئــة مـؤلــفــة من ســبـعــة قــضـاة
للتهـيئة واالشراف عـلى انتخابات
ــكـــتب الــتـــــــــنــفـــيــذي لــلـــجــنــة ا

بية. األو
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يـواصـل فـريق كـرة الـقـدم بـنـادي
الــزوراء الـريـاضي اســتـعـداداته
لـــلـــمـــوسم اجلـــديــد مـن الــدوري

متاز 2021 /2020. ا
وقـــال عــضـــو الــهــيـــئــة اإلداريــة
لـــنـــادي الــزوراء عـــبـــد الـــرحــمن
رشــيــد في حـــديث صــحــفي  إن
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حس خالل
ي حفل تكر

اقامته (الزمان)

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ــبــيــة حــدد رئــيس الـــلــجــنـــة االو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة  رعـد حـمودي
ــقــبل الــرابـع عــشــر من الـــشــهــر ا
ـؤتـمـر االنـتـخابي مـوعـداً القـامـة ا
ـبية للـمكتب الـتنفـيذي للـجنة االو

الوطنية العراقية.
ودعا حمودي اجلـمعية الـعمومية
بـــكـــتـــاب رســمـي لالجـــتــمـــاع في
ــؤتـــمــر ــوعـــد احملــدد القـــامـــة ا ا
كتب التنفيذي اخلاص بانتخاب ا

اجلديد.
وجــــاء ذلـك في حــــديث حــــمــــودي
بـية لـلمـكتب االعالمـي للـجنـة األو
وعـد جاء بالتدارس الفتاً الى ان ا

ــــشـــــرفــــة عــــلى مع الـــــهــــيــــئــــة ا
ــا يـــنــســجم مع االنـــتــخــابــات و

بية. النظام الداخلي للجنة االو
وبــــيّن حــــمــــودي ان جــــمــــلــــة من
االجـتـمــاعـات سـتــجـري قـبل ذلك
النـــتـــخـــاب جلـــنـــة الـــريـــاضـــيــ
ـــبــــيـــ وجلـــنــــة الـــريـــاضـــة األو
ـثــلي الــريــاضــيـ الــنــســويــة و
ــبــيــ من كال اجلــنــســ في األو
اجلـمــعـيـة الـعــمـومـيــة وإنـتـخـاب
ـــثــلـــيــ أثــنـــ عن االحتــادات
(وهي االحتــادات ـــعــتـــرف بــهـــا ا
الـــتي لـــيـــست ضـــمن الـــبـــرنـــامج
ـــبـي) ومـــؤتـــمــــر إنـــتـــخـــاب االو
ـمـيـزة التـي قدمت الـشـخـصـيـات ا

فريق نادي
الزوراء
الرياضي
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وابداع.
{ مارأيك بهوالء النجوم ?

-حس سعيد
جنم كـــروي وهــداف من طـــراز نــادر
لــــكـــنـه مع األسف خــــدم نـــفــــسه في
الــعــمـل االداري اكــثــر من ان يــخــدم

الكرة العراقية
-عدنان درجال
أسطورة الدفاع
- حبيب جعفر
توأم روحي
عمو بابا

-تاريخ الكرة العراقية
ـــدربــ أشـــرفــوا عــلى { الــكــثـــيــر من ا
تـدريبك من هـو صاحب الـفضل االول في

مسيرتك الكروية ?
درب حازم درب حـجي رشيـد وا - ا

جسام
درب ? { العب ظلموا من قبل ا

- كثـيـر من الالعبـ ظـلمـوا من قبل
ظلـوم الالعب دربـ لكن ابـرز ا ا
ابـراهــيم عـبـد نـادر والـالعب مـحـمـد

جاسم.
{ لـو طلـبت مـنك اختـيـار تشـكـيلـة مـثالـية

نتخب العراق فمن تختار ?
رمى عماد هاشم - حراسة ا

خط الـدفـاع . غــا عـريـبي . عـدنـان
درجال . ناظم شاكر . كر عالوي

خط الوسط .
ســـعـــد قـــيس.  هـــادي احـــمــد. لـــيث

حس . حبيب جعفر
خط الـهـجـوم . حسـ سـعـيـد احـمد

راضي
{ افضـل منتخب واجهته ومن هو افضل

العب عربي?
-   افـــضل مــنــتـــخب هُــو مـــنــتــخب
تـونس أمـا افـضل العب فـهـو الـنـجم

صري طاهر ابو زيد ا
ــصـري مـحــمـد فـؤاد ـطـرب ا { أغـنـيــة ا

ن تهديها? فاكرك يا ناسيني 
-   جلمهور نادي الزوراء

{ مـادمـنـا في الــغـنـاء فـمن هـو مـطــــربك
فضل? ا

- القيـصر كاظم الـساهر وإسـماعيل
فروجي.

فضل أوربياً { فريقك ا
-  في اسـبــانـيـا اشــجع بـرشــلـونـة وفِي

إنكلترا اشجع مانشستر يونايتد
انتهى لقائي معك هل لديك ماتقوله

أشــكــرك جــدا عــلى هـذا الــلــقــاء وأشــكـر
جـريدة الـزمـان والعـامـل فـيهـا وأتـمنى
لك كـل الــتــوفــيـق في عــمــلـك الــصــحــفي
وأقــول الــرحــمـة الــكــابــ احــمـد راضي
ونـاظم شاكر وعلي هـادي انتهى حواري
 بـالــلـيث األبــيض الـذي صــال وجـال في
ـالعب وهـــز شـــبـــاك اخلـــصـــوم من كل ا
االجتـــاهــات حــتى أصــبـــحت كل الــفــرق
تـخشى تسديداته وتـتمنى لو يصاب وال

يلعب ضدها أي مباراة.
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و ما

العب هل حتدثنا عنها? ا
- مــــا اكـــثـــر الـــذكـــريـــات واألوقـــات
ـفـرحـة مع الـراحل احـمد اجلـمـيلـة ا
راضي خـــاصـــة وقت االنـــتـــصــارات
والــفـور بــالـبــطـوالت وأتــذكـر اثــنـاء
احـترافـنـا مع نـادي الوكـرة الـقـطري
كانت لدينـا مباراة حـاسمة مع فريق

الهيئة اإلدارية لنادي اخلطوط.
{ ماهـو الفرق ب جيلكم واجليل احلالي

من الالعب ?
- الفـرق كـبيـر جـدا حيث الالعب في
ـادة الــوقت احلــاضــر يـلــعب ألجـل ا
ن يـــدفع لـه اكـــثـــر في حـــ فـــقـط و
جيلنا جيل مواهب كان يلعب ويبدع
ويتألق ألجل الـنادي وفانيـلة الفريق
الــتي تـعــتـبــر مـقــدسـة بــالـنـســبـة له
باالضافة الى حبنا للكرة وأتذكر كنّا
ناتي للتـدريب قبل ساعـة وحتى بعد
ــلـعب انــتـهــاء الــتـدريب نــبــقى في ا
نــتـدرب لـكي نــكـتـسب لــيـاقـة بــدنـيـة

اعلى.
{ لــو نــريــد ان نـــفــتح دفــتـــر الــذكــريــات
ونــســأل هل تــتــذكــر مــبــارتك االولى عــلى

ملعب الشعب?
بـاراة مع نادي - وهل تنـسى هـذه ا
الطـيران سـنةً 85 وانتـهت بالـتعادل
بـهـدف لـكل فـريق وبـعـدهـا أصـبـحت
مرعب حلراس مرمى اجلـوية بعد ان

 تغير أسمه بدل الطيران
{ جـــوابك الـــســابق يـــقــودنـي الى ســؤال
مــاهـــو ســر تـــالــقك الـــدائم ضـــد اجلــويــة
وتـسـجـيـلك األهـداف الـرائـعـة في مـرمـاهم
وأتـذكــر هـدفك عـلى احلــارس عـمـر احـمـد

من بعد أربع مترا تقريبا ?
-   دائـمـا مــبـاراة الـزوراء واجلـويـة
ـيـز وتـسـتقـطب لـهـا طـعم خـاص و
جـمــاهـيـر كـبـيـرة ويــتـابـعـهـا االعالم
والــتــلــفـزيــون بــشــغف فــيـجـب عـلى
ــيـزة في الالعب ان يــتـرك بــصـمـة 
مـثل هـكـذا مـبـاراة جـمـاهـيريـة وانت
تـعــرف شـدة الـتـنـافـس بـ جـمـهـور
تـلئ ملـعب الشعب الفـريق حـيث 
ـباراة بـسـاعـتـ وكل جـمـهور قـبل ا

الالعـب اإليــراني الــشـــهــيــر  ”عــلي
دائي  ”لـــكن االحتـــاد الـــعـــراقي في
وقــتـــهــا رفض وبــعـــدهــا ذهب عــلي
ــانـيــا وتـعـاقــد مع نـادي دائي الى أ

بايرن ميونخ.
{ وما قـصـة احـتـرافك مع نـادي الـشعب

اإلماراتي ?
ـسـتـوى اجليـد والـرائع مع - بـعـد ا
االنصار الـلبـناني كانت عـيون نادي
الـشـعب اإلمـاراتي تـراقـبنـي واتصل
بي النجم اإلماراتي عدنان الطلياني
عــارضـا عــلـيــة االحـتــراف في نـاديه
ــبــلغ 400 الف دوالر في الــشــعـب 
حــ كــان عــقــد احـتــرافي فـي نـادي
األنــصــار 150 الف دوالر وعـــنــدمــا
وصل االمـر في وقـتـهـا لـعدي رئـيس
االحتــاد رفض ذلـك وأصــر ان الــعب

مع نادي االنصار اللبناني
{ كانت لك جتـربة إعالمية ناجـحة حدثنا
عنها قد ال يتذكرها اجلمهور الرياضية?
- الــتــجــربــة االولى كــانت مـع قــنـاة
الـنـهـرين في بـرنـامج ريـاضي أسـمه
100 عـــلى 100 وقــــد جنح بــــشـــكل
رائع وأصــــــبح لـه مـــــتــــــابـــــعـــــون .
والـــبـــرنـــامج الـــثــــاني مع الـــقـــنـــاة
الــعــراقــيــة اســمه  اســرار الــنــجـوم
حـيث كـنت أســتـضـيف جنـوم الـكـرة
ونـــتــــحــــدث عن ابــــرز ذكــــريـــاتــــهم
ـــواقف احلــــرجـــة الـــريــــاضـــيــــة وا
والــطـــريـــفـــة الـــتي صـــادفـــتـــهم في
حـيـاتهم . كـان بـرنـامج نـاجـحـا جدا
لــــكن لألسـف تـــمت مـــحــــاربـــتي من
البعض خشية من جنوميتي وتركت
الـــقـــنـــاة وابــتـــعـــدت عن تـــقــد اَي
بــرنـامج بــعــدهـا بــالــرغم من اشـادة
ـا قدمـته من جنـاح وتألق اجلمـيع 

يهتف بـأسمـاء الالعب وهـذا يكون
حـــافـــز قـــوي لـــتــقـــد األفـــضل في
باراة واحلـمد الله والـشكر في كل ا
مبـاراتنـا مع اجلـوية أتـالق وأسجل

اجمل االهداف في شباكهم.
{ احتـرفت في نادي الـوكرة الـقطري مع
زمــيــلـك الــراحل احــمــد راضي وبــعــدهــا
احــتــرفت في نــادي االنــصــار الــلــبــنــاني

حدثنا عن احترافك اخلارجي ?
- جتربـة االحتراف في قـطر ولـبنان
كـانت ناجـحـة بامـتـياز حـيث تـألقت
وكـــتـــبت عـــنـي الـــصـــحف كـــثـــيـــرا
وأحـرزت لــقب افــضل العب اجــنـبي
في الــدوري الـقــطــري اكـثــر من مـرة
وكذلك مع االنصار الـلبناني احرزت
مـعهم لـقب بـطـولة الـدوري والـكاس
وأحرزت جـائـزة احـسن  العب لـعدة

مواسم.
{ هـنـاك مـانـشـيت عـريض كـتـبـته احـدى
الصـحف اللـبنانـية بـعد أول موسم لك مع

االنصار اللبناني هل تتذكر عنوانه ?
- نعـم أتذكـر عـنوانه حـيث سـاهمت
في فوز فـريق االنصار بـكأس لـبنان
وسجلت هدف وتألقت كثيرا وكتبت
احـدى الـصـحف الـلـبـنـانـيـة عـنـوانا
أول دخـــلــــوا كــــأس عــــلـى طــــولـــوا
ويــــــعـــــنـي اني فـي اول مـــــوسـم مع
االنصـار احـرزت لهم بـطـولة الـكأس
وأتـــذكــر ان جـــمــهــور الـــنــادي كــان
ينتظـر خروجي من البيت لـيرافقني
ـــلــعب وهـــو يــهــتـف بــاســمي الى ا
ويشجـعني بكل قـوة وحماس سوى

في تدريب الفريق أو في الدوري.
{ هل جــــاءت لـك فــــرصـــــة االحــــتــــراف

أوربيًا?
- نــــعم فـي نــــادي هــــامـــــبــــورغ مع

ليث حس

خـطوات اكثـر من جيـدة تقـوم بهـا اللـجنـة التطـبيـعيـة الحتاد كـرة القدم
العـراقي في اشارة واضـحة مـنهـا تدل عـلى ان من يريـد العمـل بشكل
نـعه منـها  ثـمة امور جدي فـان اجملال امـامه واسع وليس هـناك من 
يـجـب ان نـشــيـر لــهــا  وهي ان االحتـاد الــعــراقي لـكــرة الــقـدم ومــنـذ
ـسابـقة الدوري تأسيـسه في العام 1948 لم يقم بـعمل شـعار خاص 
احملـلي فضال عن عـدم اهـتمـامه بتـفاصـيل اخـرى عديـدة هو اهـملـها 
وسواء كان ذلك بقـصد منه او العكـس ففي احلالت هـو مقصر  كان
امرا مـهمـا للغـاية ان نشـاهد هـذا التنـظيم اجلمـيل لعـقد مؤتـمر سحب
باريات قرعة الدوري احمللي بـهذه الطريقة مع اصـدار كراس جلدول ا
وكراس اخـر عن تفـاصيل دقـيقـة ومهـمة تـخص شؤون الـلعـبة  فضال
عن اهتمام التطبيـعية بضرورة اقامة دوريات الفـئات العمرية باعمارها
الـصـحـيـحـة بـدون تالعب او تـزويــر في االوراق الـرسـمـيـة مـثـلـمـا كـان

اضي  يحصل في ا
االحتاد الـدولي لكـرة القـدم ( فيـفا ) مـتواصل مع اعـضاء هـذه اللـجنة
وهـو قـريب من عـمـلـهـا   لـذلك لـم يـكن االمـر غـريـبـا ان يـقـوم بـتـمـديـد
ـسـانـدة في ـدة جـديــدة في وقت يـجب ان تـتـلـقـى به الـدعم وا عـمـلـهـا 
ســبـيل تــأسـيس بــنـاء رصــ لـلــمـســتــقـبل يــكـون نــظـام عــمل بـدال من
االرجتال والـعشوائـية التي كـانت سائـدة لسنـوات طويلـة ماضيـة  ثمة
وجـودين في من يـحـاول ان يـقـلل من شـأن خـبـرة بـعض االشـخـاص ا
ـرور الـوقت يـؤكـد هـؤالء ان وضع حـجـر االسـاس الـتــطـبـيـعـيـة ولـكن 
ــشـروع مــعـ ثم يــتـركـه بال تـكــمـلــة لـيس اكــثــر من عـمــلـيــات نـصب
واحـتـيـال وضحـك على ذقـون اجلـمـاهـير الـريـاضـية ونـحن نـبـحث مـنذ
زمن طـويل عن االشــخـاص الــذين يـتــرجـمـون اقــوالـهم الـى افـعـال في
ـوبايل او من دولة يـدان وسئمـنا من ادارة شـؤون الكرة عـبر ا ارض ا
اخرى او عـبر الرسـائل وهناك شـواهد كثيـرة عن ذلك يعـرفها االغـلبية

بل اجلميع وهي مشخصة من قبلهم 
الـعديـد من الـهيـئات االداريـة تتـسـابق بشـكل محـمـوم على الـتعـاقد مع
ـتازة لو كان االمر العب تقـول عنهم مـحترف وهي خـطوة اكثر من 
ـصلـحة فـريقهـا ولكن هل يـعقل هـذا واغلب فـرق الدوري ليس يصب 
لـديـهــا سـاحـة تـدريب نـظـامـيـة   ان لم نـقل لـيـست  لـديـهـا مالعب ولم

تسدد مستحقات مالية بذمتها متراكمة من مواسم ماضية ? 
في الوقت الذي نـعتقـد به جازم ان احلل االمـثل لكل مـشاكل االندية
يتـمـثل في حتويـلهـا الى شركـات استـثمـارية من دون
ـال احلـكومي الن االخـيـرة دائـما االعـتمـاد عـلى ا
تكون مدانة حتى في حال ابداء الرأي ليظهر من
ـال مـنـهــا لـيـقــول  ان هـذا يـعـد يــحـصل عـلـى ا

تدخال حكوميا ?

الــفــريق ســيــغــادر يــوم الــســبت
ــقــبل الى مــحــافــظــة الــبــصـرة ا
خلـوض مـعـسـكـر تـدريـبي مـغـلق
يـــســـتـــمــر حـــتى الـ 17الـــشـــهــر

اجلاري.
وأوضـح أن نـــــــــــادي الـــــــــــزوراء
سـيـخـوض مـبـاراة وديـة يـوم غد
امام الصـناعات الـكهربـائية على

ان يخـوض مباراتـ في معـسكر
الـــبـــصـــرة امـــام نـــفط اجلـــنــوب
ـينـاء وبـعد عـودته الى بـغداد وا
سـيـواجه فــريـقـاً جـمــاهـيـريـاً في

متاز. اخر بروفة للدوري ا
ـــقـــرر ان يــــنـــطـــلق دوري ومـن ا
ـمـتاز في الـ 25من شـهر الـكرة ا

تشرين األول اجلاري.

 رعد حمودي
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الــبـــائن فـــيــمـــا يـــخص قــضـــيــة
التعاقد مع الالعب عالء عباس .
وقال الوكيل محمد ابراهيم الذي
يـتـخـذ من السـعـوديـة مـقرا له ان
االتـفـاق بـ الالعب عالء عـبـاس
وادارة الـشـرطة  بـالـفـعل حيث
 ارســــال الــــعـــقــــد  عن طــــريق
ــيل لــغــرض تــوقــيــعه اال ان اال
ورود عــقـد فـريق جـيـل فـيـسـنـتي
البرتغالي  في الـلحظات االخيرة

حال دون اتمام الصفقة .
واضـــــــاف ابـــــــراهــــــــيم ان ادارة
الـشــرطـة مـنـحت الالعب احلـريـة
فـي اتـخـاذ الـقـرار الــذي يـنـاسـبه
ــــا يــــدل عـــــلى عــــمـــــــــــلــــهــــا
ميـز  الذي نتـــــمنى االحترافي ا
ان يــــكـــــون مــــنــــــــهــــاجـــــا لــــكل

انديتــــــنا .
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قــدم وكــيل اعــمـال
ـــنــتـــخب العـب ا
الــوطــني بــكـرة
الـــــقـــــدم عالء
عباس شكره
وتــــقـــديـــره
الــــكـــبــــيـــر
الدارة

نـــــــــــــــــادي
الـــشـــرطــة
لـتــفـهـمـهـا
الـــكــبــيــر
وعمـلها
االحتر
افـــــــي

عالء عباس


