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عدنان درجال، جرنال الكرة العراقية يف 
عق����د الثمانينيات، دافع عن عرين الأ�شود 
بب�شال����ة ونال �شه����ادة الفخ����ر مب�شاهمته 
يف تاأّه����ل العراق اأول م����رة اىل مونديال 
يداف����ع  الي����وم  هاه����و   ،1986 املك�شي����ك 
ب�شراوة عن حقوق الريا�شة ومرتكزات 
الإداري  العم����ل  وثواب����ت  تطويره����ا 
ال�شحيح وا�شتح����داث القوانني، لتتمّكن 
م����ن النهو�س وحتّق����ق النتائ����ج املُر�شية 
جدي����دة  �شرتاتيجي����ة  قادته����ا  وي�ش����ع 
للأجيال املقبلة، غامزًا يف �شطور حوارنا 
معُه ع����ن رغبت����ه يف زيارة الوط����ن للبدء 
بكتاب����ة ف�شل جديد م����ن اخلدمة ال�شرفية 

اإذا ما توّفرت الظروف املثالية لنجاحه.
بداي����ة، باغتنا درج����ال بال�شوؤال عن مدى 
اإمكاني����ة ف�ش����ل الريا�ش����ة العراقي����ة ع����ن 
اإرها�ش����ات البل����د للخل�����س م����ن اأزماتها 
الع����راق  ريا�ش����ة  فاأج����اب:  املتوالي����ة؟ 
الي����وم ت�شري عل����ى �شكة واح����دة مع بقية 
القطاع����ات احلكومي����ة واخلا�ش����ة، ومن 
ال�شه����ل اأن تتاأث����ر �شلبي����ًا، اإذ اأن اأموره����ا 
تعجُّ بامل�شاعب بفعل تعّدد �شّناع القرار، 
ويتلعب مبقودها اأكرث من �شخ�س يّدعي 
امل�شوؤولية عنها، كم����ا اأن م�شاكلها الأزلية 
ناجتة عن تراكم �شراع الأجيال واحُلقب، 
وهي اليوم اأكرث حاجة اىل تدّخل الدولة 
بق����وة للقي����ام بث����ورة اإ�شلحي����ة متكاملة 

تعيدها اإىل ال�شكة امل�شتقّلة.

م�شكالت االنتخابات
احتياج��ًا  اأك��ر  فيه��ا  مف�ش��ل  اأّي   *

للثورة؟
- اأرى �ش����رورة ماأ�ش�ش����ة قوان����ني جديدة 
يعتم����د  م����ازال  ال����ذي  الريا�ش����ي  للعم����ل 
قوانني بالية �ش����ادرة عام 1986 ومعّدلة 
بع����ده ب�شنت����ني، فيم����ا نح����ن بلغن����ا ع����ام 
2018، اأي�شّح ذل����ك؟ هذه القوانني وّلَدت 
م�ش����كلت كثرية على م�شت����وى انتخابات 
التنفيذي  الأندية والحت����ادات واملكت����ب 
للجن����ة الأوملبية، وهي من اأهّم التحّديات 
الت����ي تواجه الأخ����رية قبيل ب����دء الدورة 

النتخابية بعد اأ�شهر قليلة.
اأف��رزت  تل��ك  البالي��ة  القوان��ن   *
نوعي��ات عّدة م��ن ق��ادة الريا�شة ما 
بع��د 2003، هل ترى اأنه��م مل يكونوا 

مب�شتوى الطموح؟
- نع����م لدينا قي����ادات ريا�شية غري موؤّهلة 
للعم����ل، نتيج����ة خل����ل يف تل����ك القوانني، 
وان�شح����ب الأم����ر اىل تب����ادل التهام����ات 
واإداري  م����ايل  ف�ش����اد  ح����الت  بوج����ود 
م�شت�شري����ة يف بع�����س مواق����ع الريا�ش����ة 
بح�ش����ب م����ا ُيثار ب����ني الفين����ة والأخرى، 
وب����دوري اأوؤك����د اأن امل�شوؤولية ت�شامنية، 
وعل����ى احلكومة اأن تتحّمل كل ما يح�شل 
من خروق وعدم منهجية وتبذير يف املال 
الع����ام وتعالج �شرطان الف�شاد، ول يجوز 
اأن تبق����ى مكتوف����ة الأيدي، لب����د اأن حتّدد 
اخللل وت�شف احللول الوقائية، وُت�شلح 
ما اأف�شدت����ه ال�شنني املا�شي����ة، وح�شنًا ما 

قام ب����ه رئي�س الوزراء د.حي����در العبادي 
ملحارب����ة  وا�شع����ة  حلمل����ة  بالتح�ش����ري 
الف�ش����اد، واآمل اأن يك����ون اإ�شلح قطاعي 
الريا�ش����ة وال�شباب بداي����ة اإ�شلح �شامل 

لكل دوائر الدولة.

عدم تفعيل القانون
* �شه��دت كرتن��ا تفاع��ل اأربع��ة من 
الثمانيني��ات  يف  الك��رة  ق��ادة  اأب��رز 
"ميداني��ًا" ه��م ح�ش��ن �شعيد ورعد 
حم��ودي وفالح ح�شن واأحمد را�شي 
منذ عام 2003 اإاّل اأنت مل تزل بعيداً، 

ما �شّر ذلك؟
موجودي����ن  كان����ا  واأحم����د  ح�ش����ني   -
بالعا�شم����ة بغداد ب�شكل دائ����م �شواء قبل 
اأو بع����د ع����ام 2003، وجاء رع����د بعد ذلك 
ثم ف����لح ع����ام 2008، وبالن�شبة يل كنت 
فو�ش����وي  الع����راق  الو�ش����ع يف  اأن  اأرى 
وغ����ري �شحيح، ول ميكنن����ي العمل حتت 
ظّل����ه، فهن����اك ق�ش����ور كب����ري م����ن اجلميع 
لع����دم تفعي����ل اللوائ����ح والقوان����ني الت����ي 
حت����ّد م����ن اخلل����ل الكب����ري ال����ذي يجت����اح 
جمي����ع املوؤ�ش�ش����ات الريا�شي����ة، وب�شبب 
ذلك جل����اأت بع�����س الحت����ادات اىل كتابة 
ل����ة عل����ى مقا�ش����ات  اأنظم����ة ولوائ����ح مف�شّ
اأف����راد اإداراتها، ول����و كانت الدولة حازمة 
يف ه����ذا املو�شوع ملا متّكن����ت الحتادات 
الدولي����ة  مبرجعياته����ا  ال�شتق����واء  م����ن 
وجت����ّراأت عل����ى يلِّ ذراعه����ا، ب����ل �شتكون 
�شاِغرًة باحرتام للقان����ون العراقي الذي 
يكتب����ه اخلرباء واملتخ�ش�ش����ون مل�شلحة 

امل�شتقبل ولي�س ا�شتجابة لظرف زائٍل.

جمال���س  ت�شكي��الت  ح��ول  اأث��ر   *
اإدارات احت��اد ك��رة الق��دم املُنتخب��ة 
من��ذ عه��د ح�ش��ن �شعي��د ث��م ناجح 
حمود واأخ��راً عبداخلال��ق م�شعود، 
لغٌط كب��ر لغياب جنوم اللعبة عنها، 

َمْن يتحّمل امل�شوؤولية؟
- �شخ�شي���ًا مل اأطل���ع عل���ى اللوائ���ح التي 
انبث���ق  والت���ي   2004 ع���ام  يف  ُكتب���ت 
عنه���ا جمل����س اإدارة احتاد ك���رة القدم يف 
ن���ادي ال�شي���د الع���ام نف�ش���ه،  انتخاب���ات 
وللتاريخ اأقول، اإن الهيئة العامة للحتاد 
قيمة كب���رية يف معادلة ناجت النتخابات، 
وهي م���ن تتحّم���ل امل�شوؤولي���ة الأخلقية 
واملهنية عندم���ا متنح ثقتها له���ذا الع�شو 
اأو ذاك الرئي����س، واآمل اأن تك���ون الروؤية 
متوافق���ة مع م�شلحة اللعبة وما ينتظرها 
املجل����س  دورة  خ���لل  ا�شتحقاق���ات  م���ن 

املرتقبة يف اأيار املقبل.

ال�تاأهل ملونديال 2022
االأ�ش��ود  خ��روج  اأ�شب��اب  تع��ّددت   *
موندي��االت  ت�شفي��ات  م��ن 
جن��د  ومل  2006و2010و2014و2018، 
�شبب��ًا واحداً يبّن الف��ارق بن تاأهلنا 
اليتي��م اإىل مونديال 86 وبن خيبات 

اأملنا املتوالية بعده؟
- هناك اأخطاء ج�شيم���ة يتحّملها اجلميع، 
وم�شوؤولي���ة احتاد كرة الق���دم كبرية اإزاء 
ذل���ك، مثلم���ا اأن اللعب���ني له���م ق�شطهم من 
الإع���لم  و�شائ���ل  نن�ش���ى  ول  التق�ش���ري، 
التوا�ش���ل  موق���ع  اىل  اإ�شاف���ة  املختلف���ة 
الجتماعي )في�شبوك( الذي تدّبر اأ�شحاب 

النفو����س ال�شعيفة فيه بح�شابات جمهولة 
لعم���ل �شغ���وط �شلبي���ة ت�شق���ط الثق���ة عن 
املدرب���ني الوطني���ني �شعي���ًا لإجها�س حلم 
ا�شتم���ّرت  وللعل���م  الرو�ش���ي،  املوندي���ال 
احلملة حتى يف خليجي الكويت 23 التي 
كان كاأ�شها قريب املنال لو تعاملنا مع هدف 

امل�شاركة برتٍو من دون زوابع اإعلمية!
* غالبًا ما تكون قرارات االحتاد عقب 
اأّي اأخفاق ت�شتهدف املدرب، هل ترى 

املعاجلة �شليمة؟
- من ح���ق احتاد الكرة اإ�ش���دار القرارات 
الت���ي يراه���ا ناجعة، لكن���ي اأراه���ا بدافع 
اإر�ش���اء الأ�ش���وات املعار�ش���ة لي����س اإّل، 
واأن�ش���ح من يري���د النجاح وقط���ع �شوط 
كبري يف رحلة البح���ث عن الإجناز �شواء 
اخلليج���ي اأم القاري، واأهّم���ه التاأهل اىل 
موندي���ال قط���ر 2022 يج���ب اأن يبا�ش���ر 
العمل حال انتهاء مونديال رو�شيا يف 14 
مت���وز املقبل، بو�شع اخلطط املنا�شبة يف 
كيفية الو�شول اىل نهائيات الدوحة، ولن 
تك���ون م�شتوي���ات الأندية واآلي���ة م�شابقة 
ال���دوري املمت���از بعيدت���ني ع���ن ح�شابات 

التح�شري للمونديال.
* ه��ل يقت�ش��ر االأم��ر عل��ى اخلط��ط 

فقط؟
- كل، لب���د اأّن يب���داأ العم���ل م���ن م�شتوى 
الفئ���ات العمري���ة، اإذ اأن اللع���ب العراقي 
ي�ش���ل اىل املنتخ���ب الأول وه���و يجه���ل 
الكثري على �شعيد امل�شائل الفنية )التكتيك 
الف���ردي واجلماعي( يج���ب انتقاء لعبني 
باأعم���ار �شغرية موؤهل���ني للتوا�شل بدنيًا 
ونف�شي���ًا اىل 20 �شنة مقبل���ة. اإنَّ م�شكلتنا 

تكمن يف الناحيتني التنظيمية والإدارية، 
فمن غري املعقول اأن تفتقد الكرة العراقية 
دوريًا خا�ش���ًا بالفئ���ات العمرية طيلة 14 

عامًا، بذريعة �شعف املوارد املالية!

ال ا�شتثناء لالأبطال!
الوطن��ي  املنتخ��ب  كاب��ن  يعت��زم   *
ال�شاب��ق يون���س حمم��ود الرت�ّشح اإىل 
الوق��ت  ويف  الطلب��ة،  ن��ادي  رئا�ش��ة 
نف�شه ي��روم احل�شول عل��ى ا�شتثناء 
من �ش��رط ال�شه��ادة بانتظ��ار تعديل 
خطوت��ه  اأن  جت��د  ه��ل  القان��ون، 

�شائبة؟
- نتفق متامًا اأن���ه من حق يون�س حممود 
واأّي ريا�شي اآخر، اأن يتبواأ املن�شب الذي 
يتواءم مع تطّلعات���ه، لكن قراره بالتوجه 
اىل قم���ة امل�شوؤولي���ة ورئا�ش���ة واح���د من 
اأكرب اأندي���ة العراق اأجده قرارًا م�شتعجًل 
وغ���ري �شائب، فمن ال�ش���روري اأن يتدّرج 
يون����س �شم���ن املنا�شب الإداري���ة للنادي 
ك���ي ل يق���ع باأخطاء كبرية ورمب���ا ُمكلفة، 
ون�شيحتي ل���ه اأْن ل يتوّرط يف م�شروعه 
النتخابي نحو الرئا�شة، بل ُيكمل تعليمه 
الدرا�شي ويزداد خربة يف ال�شنني الأوىل 

من العمل.
وبالن�شبة لل�شتثناء م���ن �شرط ال�شهادة، 
فاأوّج���ه كلم���ي مل�شّرع���ي قان���ون الأندية، 
ب���ادروا ف���ورًا باإلغاء ال�شتثن���اء، والعمل 
عل���ى تعزيز القيمة العلمية ملر�ّشح من�شب 
)رئي����س ن���ادي( واأْن ل تق���ّل �شهادت���ه عن 
اجلامعي���ة، واأن يجي���د اللغ���ة الأنكليزي���ة 
�شواء على م�شتوى الحتادات اأو الأندية، 

اأما املر�شح ملن�شب )ع�شو نادي( يجب اأن 
ل تقل �شهادته عن الإعدادية.

* ولكن موافقة جلنة ريا�شة الربملان 
على منح الريا�شي البطل اال�شتثناء 
م��ن �ش��رط ال�شه��ادة لي�ش��ت مطلقة، 
ب��ل حم��ّددة بح�ش��ول الريا�شي على 
اإجنازات قاري��ة مبراكز)1-4(، األي�س 

من�شفًا؟
- ل علق���ة للإجن���ازات بالعم���ل الإداري 
الريا�ش���ي  فنج���اح  غالي���ة،  كان���ت  مهم���ا 
امتلك���ه  يعن���ي  يف م�ش���واره كلع���ب ل 
احل�شانة من الف�شل حينما يت�شّنم من�شبًا 
اإداريًا، وهن���ا اأنا�شد جمل�س النواب بعدم 
املوافق���ة عل���ى ا�شتثن���اء اأّي ريا�شي، من 
�ش���رط ال�شهادة، وعلي���ه اأن ينظر مل�شلحة 
البلد الُعلي���ا ول يرتك ناف���ذة �شّيقة تتيح 
الفر�ش���ة مل���ن مل يت�شّل���ح درا�شي���ًا ويفتقر 
للح���د الأدنى من اخل���ربة الإدارية البالغة 
5 �شن���وات اأن يل���َج منه���ا، ويعتل���ي قّم���ة 
امل�شوؤولي���ة يف جمي���ع املنا�شب، فالبلدان 

ل ُتبنى باملجاملت!
الع��راق  اأع�ش��اء وف��د  اأح��د  * كن��ت 
الر�شم��ي لالجتم��اع برئي�س االحتاد 
الدويل لكرة القدم جياين انفانتينو 
اأن  جت��د  ه��ل  اأي��ار2017،  املنام��ة  يف 
م�شاع��ي الفيف��ا ج��ادٌة لرف��ع احلظر 

الدويل عن مالعبنا؟
- اأوًل لبد من اإن�شاف دور وزير ال�شباب 
والريا�ش���ة عبداحل�ش���ني عبط���ان، ال���ذي 
يح���اول بكل م���ا اأوتي من اإمكان���ات لثني 
الفيف���ا عن ق���رار ا�شتمرار احلظ���ر الكّلي، 
وكذلك رئي�س الحتاد عبداخلالق م�شعود، 

وبرغم ُح�شن النية التي اأبداها انفانتينو 
مباري���ات  اإج���راء  للع���راق  بال�شم���اح 
دولي���ة ودية يف ثلث���ة ملع���ب )الب�شرة 
وكرب���لء واأربيل( والنج���اح اللفت لتلك 
املباري���ات، فلب���ّد اأن يكم���ل الق���رار برفع 
احلظ���ر الكّل���ي ل�شيم���ا بعد ب�ش���ط الأمن 
يف كام���ل الأرا�ش���ي املح���ّررة م���ن دن����س 
الإره���اب، واإع���لن احلكوم���ة النت�ش���ار 
الكبري، لتعاود املنتخبات العراقية اللعب 
و�ش���ط جمهورنا املتعّط����س ملوؤازرتها يف 

املنا�شبات الر�شمية منذ �شنني طويلة.

ت�شويق اللعبة
* اإجراءات االإ�شالح لقّطاع الريا�شة 
يف بع���س ال��دول العربي��ة املتقدم��ة 
م��ا  املنطق��ة،  يف  اأمنوذج��ًا  اأ�شبح��ت 
اأه��م اإج��راء ت��راُه منا�شب��ًا للتجربة 

العراقية؟
- لي�س هن���اك اأهّم من قان���ون ال�شتثمار، 
فتحوي���ل الريا�شة اىل قط���اع خا�س يدّر 
الأم���وال عل���ى مفا�ش���ل �شيان���ة من�ش���اآت 
الأندي���ة وتطوي���ر الق���درات الب�شري���ة يف 
�شات املطلوبة، كل ذلك لن يتم لول  التخ�شّ
انت���داب م�شوؤويل الريا�شة يف تلك الدول 
وعلى راأ�شها ال�شعودية وقطر والإمارات، 
�شخ�شي���ات خبرية يف �ش���وؤون القت�شاد 
وال�شتثم���ار وكيفي���ة اإدارة الت�شويق يف 
لعب���ة كرة القدم حتدي���دًا، واإذا م���ا اأرادت 
الريا�ش���ة العراقية الكتفاء ذاتي���ًا، عليها 
تفعي���ل قان���ون ال�شتثم���ار ال���ذي يعّو�س 
نق�س الأموال و�ش���ّح دعم احلكومة حتت 
�شغط ا�شتحقاقات احل���رب �شّد الإرهاب 
وُكل���ف اإعم���ار امل���دن املح���ررة والدي���ون 

اخلارجية.
املنتخب��ات  حظ��وظ  جت��د  كي��ف   *
العربي��ة يف موندي��ال رو�شي��ا للعبور 

اإىل الدور 16؟
منتخب���ات  حظ���وظ  اأن  اأرى  �شراح���ة   -
وتون����س  واملغ���رب  وم�ش���ر  ال�شعودي���ة 
موجودة بن�شب متفاوتة �شمن مناف�شات 
جماميعه���ا، لك���ن �شتبقى حظوظه���ا قليلة 
نظ���رًا لق���وة املنتخب���ات الت���ي �شتواجهها 
�شيواج���ه  املغ���رب،  منتخ���ب  وبخا�ش���ة 
متاعب فنية اأمام نظريه الإ�شباين لغزارة 
النج���وم في���ه، واأمتن���ى لنجومن���ا العرب 
التمثي���ل امل�ش���ّرف كعادته���م يف بط���ولت 

�شابقة.

وعد يف بغداد
مبوق��ع  بغ��داد  يف  ن��راك  مت��ى   *

م�شوؤول؟
�شاأك���ون  املقبل���ني  ال�شهري���ن  خ���لل   -
يف مدينت���ي اجلميل���ة ومعق���ل طفولت���ي 
لأِط���اأ  اأت���وق  الت���ي  واأحلم���ي  و�شباب���ي 
اأر�شه���ا بعد فراق ط���ال 23 عامًا لظروف 
خا�شة، و�شاأدر�س عرو�شًا كثرية مل اأعِط 
راأيي فيها، وعندما اأجد نف�شي واقفًا على 
اأر�س �شلبة اأعدكم اأن درجاًل �شيكون يف 

املكان املنا�شب للمهمة ال�شتثنائية.

درجال يطالب بالق�ساء على ف�ساد الريا�سة وماأ�س�سة قوانينها
املهّم��ة اال�شتثنائي��ة! اإل���ى بغ��داد الأ�شغ��ل   عودت��ي قريب��ة 

بالرئا�ش��ة يت��وّرط  وال  تعليم��ه  ُيكم��ل  اأن  يون���س  اأن�ش��ح   

املوندي��ايل واخلليجي! االأ�ش��ود  ُحل��م   "الفي�شب��وك" اأجه���س 

 بغداد/ حيدر مدلول

جت���ري بال�شاع���ة الثاني���ة والن�ش���ف ظه���ر غ���ٍد 
اجلمع���ة، اأرب���ع مواجه���ات كروي���ة �شاخنة على 
ملعب العا�شمة بغ���داد واملحافظات يف افتتاح 
ال���دور العا�شر م���ن جولة الذهاب ل���دوري الكرة 

املمتاز باملو�شم 2018-2017.
ويحت�ش���ن ملع���ب الإدارة املحلي���ة يف حمافظ���ة 

النج���ف، لق���اًء ناريًا يجم���ع فريق نف���ط الو�شط 
اخلام����س الرتتيب بر�شي���د 14 نقط���ة، و�شيفه 
فريق امليناء الب�شري التا�شع بر�شيد 11 نقطة، 
يف مهمة اأخرية للمدرب ال�شوري فجر اإبراهيم، 
الذي مّت منحه اآخر فر�شة له من قبل اإدارة النادي 
لتجاوز م�شل�شل �شياع النقاط لفريقه يف الأدوار 
الت�شعة املا�شية، ب�شكل جعلته خارج دائرة فرق 
املربع الذهبي، ما اأثار حفيظة جماهريه الكبرية 

الت���ي تعي����س يف ح���رية وتعّج���ب م���ن النتائ���ج 
املتوا�شع���ة يف املو�ش���م الكروي احل���ايل، برغم 
التعاق���د م���ع العديد م���ن اللعبني اجُل���دد الذين 
ميتازون باخل���ربة الطويلة قادمني م���ن الأندية 
الأخ���رى. يف املقاب���ل تاأم���ل اإدارة ن���ادي نف���ط 
الو�شط من امللك التدريبي واللعبني ب�شرورة 
اإحراز ث���لث نقاط جدي���دة ترف���ع  ر�شيدهم من 
النق���اط وت�شع���ه يف دائرة الف���رق التي تتناف�س 
عل���ى اللقب برغ���م كرثة الإ�شاب���ات التي تعّر�س 
له���ا �شت���ة لعب���ني منه���م خ���لل الف���رتة الأخرية 

وف�شخ التعاقد مع املحرتفني ال�شوريني.
ويلعب فريق كربلء �شاحب املركز الأخري بدون 
ر�شيد من النقاط مع �شيفه فريق النفط ال�شابع 
بر�شي���د 14 نقط���ة، عل���ى ملعب كرب���لء الدويل 
يف مهم���ة �شبه حم�شومة ل�شال���ح الأخري نتيجة 
للظ���روف ال�شعب���ة التي مي���ر بها ن���ادي كربلء 

لنعدام الدعم املايل من قبل حكومته املحلية
ويلتق���ي فريق البحري الراب���ع ع�شر بر�شيد 10 
نقاط، مع جاره فريق نفط مي�شان احلادي ع�شر 
بر�شيد 11 نقطة، على ملعب الزبري يف حمافظة 
نتيجت���ه  �شُتح�ش���م  متكاف���ئ  لق���اء  الب�ش���رة يف 

اللحظات الأخرية من املباراة.

 بغداد/ املدى

يف  الأمريك���ي  املح���رتف  اأنق���ذ 
�شف���وف ال�شرط���ة لك���رة ال�شل���ة 
دوجي���ت كوينت���ون فريق���ه م���ن 
كم���ني ن�شب���ه ل���ه فري���ق املين���اء 
الب�شري، بع���د ت�شجيله 4 نقاط 
غالي���ة يف اللحظات الأخرية من 
املب���اراة، الت���ي انته���ت بنتيج���ة 
)84-77( على قاعة نادي الكرخ 
بغ���داد،  بالعا�شم���ة  الريا�ش���ي 
�شم���ن مناف�شات الدور اخلام�س 
من جولة الإياب ب���دوري ال�شلة 
املمت���از ال���ذي ي�ش���ارك في���ه 10 

فرق.
وجنح لعب���و فريق ال�شرطة يف 
اجتي���از حاجز نظرائه���م لعبي 
امليناء طيلة فرتة ال�شوط الأول، 
الذي اأ�شرت نهايت���ه اىل تفوقهم 
بنتيج���ة )21-19( نقط���ة، فيما 
لع���ب �شانع األع���اب فريق امليناء 
حيدر الدي���واين دورًا كبريًا يف 

اإع���ادة ال���روح اىل زملئه الذين 
املعروف���ة  ال�ش���ورة  ا�شتع���ادوا 
عنه���م يف ال�ش���وط الث���اين الذي 
�شه���د تفوقه���م بف���ارق 12 نقطة 

.)12-24(
واأ�شهم���ت التوجيه���ات اجلديدة 

فا�ش���ل  حمم���د  اأعطاه���ا  الت���ي 
ال�شرتاح���ة  ف���رتة  يف  للعبي���ه 
باتباع اأ�شل���وب تكتيكي يحّد من 
خطورة لعبي امليناء والعتماد 
على املحرتف الأمريكي دوجيت 
املرت���دة  الهجم���ات  �ش���ّن  يف 

ال�شريعة وت�شجي���ل النقاط عرب 
الرمي���ات الث���لث الت���ي اأدت اىل 
التفوق م���ن جديد بنتيجة )23-
يف  الثال���ث،  ال�ش���وط  يف   )10
حني �شهد ال�شوط الرابع تناف�شًا 
مثريًا بني لعب���ي الفريقني حّتى 
الدقيق���ة الأخرية التي جنح فيها 
نق���اط   7 ت�شجي���ل  يف  دوجي���ت 
اأثمرت عن خروج ال�شرطة بفوز 
ثم���ني بنتيج���ة )84-77( نقطة، 
ومت اختيار دوجيت اأف�شل لعب 
يف املباراة على اأثر ت�شجيله 24 

نقطة.
ومتكن فريق ال�شرطة من ت�شّدر 
ترتيب فرق دوري ال�شلة املمتاز 
بر�شيد 24 نقطة، متفّوقًا بفارق 
نقط���ة واح���دة عن فري���ق الكرخ 
جدي���دة  خ�ش���ارة  اأحل���ق  ال���ذي 
بفري���ق النا�شرية بنتيجة )77-
الت���ي  املب���اراة  يف  نقط���ة   )40
اأقيمت على قاعة الإدارة املحلية 

يف حمافظة ذي قار.

اأربع مواجهات كروية يف افتتاح الدور العا�سر كوينتون ينقذ �سلة ال�سرطة من كمني امليناء

غاب اأربعة ع�شر عامًا عن م�شهد الريا�شة العراقية منذ تغير النظام عام 2003 لظروف خا�شة، لكنُه عا�س ومل يزل، على اأمل 
تغير م�شار مركبها الغارق يف �شراع االنتخابات، وامل�شطرب بالقوانن البالية، واملُهّدد مبخاطر ال حتمد عقباها ح�شب روؤاه، اإذا 

مل تتدّخل الدولة بقوة الإ�شالح ما اأف�شدته عوامل اال�شتفراد بالقرار بر�شم املجامالت، اأ�شوة بجميع موؤ�ش�شات البالد.
 حاوره/ اإياد ال�شاحلي


