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المدى الرياضي

ان�ضباطية الكرة تعاقب غالم وحمادي وجمهور الزوراء

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

 االحت�������اد ي����ج� ّ
مت�����س��ك��ه ب���ع���ق���ود  150م���ل���ي���ون دي���ن���ار
���دد
ّ

 بغداد /حيدر مدلول
ق ��ررت جلن ��ة االن�ضب ��اط يف احت ��اد ك ��رة
القدم حرم ��ان املدير الإداري لفريق القوة
اجلوي ��ة جا�س ��م حممد غ�ل�ام م ��ن مرافقة
فريق ��ه واجللو�س يف املنطقة الفنية ل�ست
مباري ��ات متتالي ��ة يف املو�س ��م الك ��روي
اجلدي ��د ال ��ذي �سينطلق يوم غ ��د الإثنني،
ب�سبب اعتدائ ��ه على مدافع فريق الزوراء
عل ��ي ح�س�ي�ن رحيمة بع ��د انته ��اء مباراة
ك�أ� ��س ال�سوبر التي �ضيّفه ��ا ملعب كربالء
الدويل ،وتوّ ج فيها ال ��زوراء بط ًال بفارق
ركالت اجلزاء الرتجيحية ( )0-3على �أثر
انتهاء الوقت الأ�صلي (.)1-1
ذكر ذلك مدير الدائرة الإعالمية يف احتاد
ك ��رة القدم حممد خلف لـ(املدى) ،و�أ�ضاف
وجهت الإن ��ذار النهائي ملهاجم
�أن اللجن ��ة ّ
فري ��ق الق ��وة اجلوية لكرة الق ��دم حمادي
�أحم ��د نتيجة ك�ث�رة اعرتا�ضاته على حكم
املب ��اراة ال ��دويل مهن ��د قا�سم م ��ا �أدّت اىل

ال�صورة من التلفاز
تهيّج اجلمهور على الأخري ،وكذلك توجيه
�إنذار نهائي جلمهور الزوراء ب�سبب رميه
القن ��اين البال�ستيكية خلف املرم ��ى �أثناء
املب ��اراة ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن جمل� ��س �إدارة
االحت ��اد منح جلن ��ة االن�ضب ��اط �صالحية
اتخ ��اذ ق ��رارات فوري ��ة بعد الت�ش ��اور مع
م�ش ��رف املباراة ه ��ذه �أو غريها ،وال يُقبل
اال�ستئن ��اف ،مثلم ��ا ح�ص ��ل بع ��د انته ��اء
مب ��اراة ك�أ� ��س ال�سوب ��ر� ،إذ ج ��اء ق ��رار
االن�ضباطية �سريع� � ًا و�أعلن عنها لو�سائل
الإع�ل�ام بع ��د اال�ستم ��اع اىل ر�أي النائب
الث ��اين لرئي� ��س احت ��اد الكرة عل ��ي جبار
كونه م�شرف تلك املباراة.
وب� � ّرر خل ��ف �أ�سب ��اب �إقام ��ة امل�ؤمتري ��ن
الفن ��ي وال�صحفي لفريق ��ي القوة اجلوية
وال ��زوراء �صب ��اح ي ��وم اجلمع ��ة� ،أي يف
نف� ��س ي ��وم املب ��اراة ،يع ��ود اىل ان�شغ ��ال
امل�ل�اكات الإداري ��ة واع�ض ��اء االحت ��اد يف
حف ��ل مرا�سيم �إج ��راء قرع ��ة دوري الكرة
املمت ��از التي ح�ضرها  19ممث�ل� ًا وبغياب

زاخ ��و التي جرت بال�ساع ��ة الثانية ظهر ًا،
حي ��ث مت �إجرا�ؤها وو�ض ��ع جداول جولة
الذه ��اب وطبعه ��ا ومت توزيعه ��ا عل ��ى
ممثل ��ي الأندي ��ة ،حيث غادر وف ��د االحتاد
يف ال�ساع ��ة الواح ��دة اىل مدين ��ة كربالء
م ��ن �أجل تنظيم القاعة الت ��ي �سيكون فيها
امل�ؤمترون وو�ض ��ع البو�سرتات اخلا�صة
مبب ��اراة ك�أ� ��س ال�سوب ��ر وعم ��ل باج ��ات
ال�صحافي�ي�ن وامل�صوري ��ن ،حي ��ث ح�صل
اتف ��اق م ��ع �إدارتي الناديني �صب ��اح اليوم
الت ��ايل الذي كان تنظيمه متميّز ًا بح�ضور
�أع ��داد كب�ي�رة م ��ن قب ��ل ممثل ��ي ال�صحف
املحلي ��ة والعربي ��ة والقن ��وات التلفازي ��ة
املحلية والعربي ��ة ،م�شري ًا اىل �أن االحتاد
كان يعقد امل�ؤمترين الفني وال�صحفي قبل
ي ��وم واح ��د من �إج ��راء املباري ��ات الودية
الدولية الت ��ي لعبتها املنتخب ��ات الوطنية
عل ��ى ملعب ��ي الب�ص ��رة وكرب�ل�اء ومباراة
ن�صف نهائ ��ي جولة الذه ��اب ملنطقة غرب
�آ�سي ��ا لبطول ��ة ك�أ� ��س االحت ��اد الآ�سي ��وي

بعثية و ..حرامية!

 2017ب�ي�ن فريق ��ي ال ��زوراء والق ��وة
اجلوي ��ة ،وكان �آخرها مباراة الوطني مع
�شقيقه ال�سوري الت ��ي �أقيمت يوم الإثنني
املا�ضي.
و�أك ��د خل ��ف� ،إن مبارات ��ي ال ��زوراء
وال�صناع ��ات الكهربائي ��ة والطلب ��ة ونفط
مي�سان اللت�ي�ن �ستقامان غد ًا االثنني وبعد
غ ��د الثالثاء� ،سيحت�ضنهم ��ا ملعب ال�شعب
ال ��دويل كم ��ا ه ��و مقرر له ��ا �ضم ��ن الدور
الأول م ��ن جول ��ة الذهاب ،بع ��د طلبنا من
وزارة ال�شباب والريا�ضة ب�ضرورة و�ضع
معاجل ��ة �سريع ��ة جلان ��ب م ��ن املق�صورة
التي تخ�ض ��ع حالي ًا لل�صيان ��ة ،ال�سيما �أن
�إدارتي الزوراء والطلبة �أبرمتا مع وزارة
ال�شباب والريا�ضة عقد �إيجار ر�سمي ملدة
مو�سم كامل بخ�صو� ��ص امللعب ذاته ويف
�ضوئ ��ه مُنحا رخ�صة كامل ��ة من قبل جلنة
الرتاخي� ��ص يف احت ��اد الك ��رة ،ف�ض ًال عن
�أن الأخ�ي�ر اتخ ��ذ ق ��رار ًا بع ��دم ت�أجيل �أية
مب ��اراة لأيّ �سب ��ب كان ماعدا ا�ستحقاقات

ت�صوير :ح�سن خليفة
املنتخب الوطني خ�ل�ال الفرتة املقبلة من
�أج ��ل �إنهائ ��ه قبل موعد انط�ل�اق مونديال
رو�سيا بحزيران .2018
و�أو�ض ��ح �أن الي ��وم الأح ��د �سيك ��ون �آخر
موع ��د لت�سل ��م الك�شوف ��ات النهائي ��ة التي
�سيت ��م تقدميها م ��ن قبل الف ��رق الع�شرين
امل�شاركة يف املو�سم الكروي اجلديد وفق
العق ��ود امل�صادق ��ة ب�ي�ن الالع ��ب والأندية
وفق املبالغ التي مت و�ضعها من قبل احتاد
الكرة الت ��ي ال تتجاوز مبل ��غ  150مليون
دينار ،والت ��ي مت فيها ار�سال كتب ر�سمية
اىل املفت�ش�ي�ن العام�ي�ن اىل ال ��وزارات
وامل�ؤ�س�س ��ات وجمال� ��س املحافظات التي
ترتبط بها تلك الأندية وتدعمها مالي ًا.
ويف �ش�أن ق�ضية املداف ��ع كرار حممد� ،أكد
خل ��ف� ،أن الالعب ميتلك عقدين مع ناديي
ال ��زوراء وال�شرطة ،و�أن احت ��اد الكرة لن
يعتم ��د غ�ي�ر العق ��د الر�سم ��ي الأول �ضمن
الك�شوف ��ات التي �سرت�سله ��ا الأندية اليوم
الأحد.

الآ�سيوي ي�ستبعد العبينا من جائزة الأف�ضل
 بغداد /املدى
خلت القائم ��ة النهائية التي �أعلنه ��ا االحتاد الآ�سيوي
لك ��رة القدم من �أيّ العب عراق ��ي حل�صد جائزة �أف�ضل
الع ��ب يف الق ��ارة للع ��ام احل ��ايل التي يتناف� ��س عليها
ثالثة العب�ي�ن من �سوري ��ا والإم ��ارات وال�صني.وذكر
االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم على موقع ��ه الر�سمي،
اختيار مهاجم املنتخب
مت
�أن ��ه

ال�سوري املحرتف يف �صفوف فريق الهالل ال�سعودي
والإمارات ��ي عمرعب ��د الرحم ��ن� ،صان ��ع �ألع ��اب فريق
الع�ي�ن الإمارات ��ي وال�صيني وويل الع ��ب ايفراغراند
ال�صين ��ي ،نتيج ��ة للم�ستويات الرفيع ��ة التي قدموها
م ��ع الأندي ��ة التي يلعب ��ون يف �صفوفها خ�ل�ال املو�سم
احل ��ايل ،اىل جانب منتخب ��ات بلدانهم الت ��ي �شاركت
يف الت�صفي ��ات الآ�سيوية النهائية لبطولة ك�أ�س العامل
املقبلة الت ��ي ت�ضيّفه ��ا رو�سيا بحزي ��ران  2018حيث

مورينيو يلتقي بيل وغريزمان �سر ًّا

�سيت ��م الإعالن عن �أف�ضل العب يف القارة خالل احلفل
ال�سن ��وي ال ��ذي �سيقيمه االحت ��اد الآ�سي ��وي يوم 29
ت�شرين الثاين احلايل بالعا�صمة التايالندية بانكوك.
ّ
ور�شح ��ت م�صادر مقرب ��ة من االحت ��اد الآ�سيوي لكرة
الق ��دم� ،أن املهاجم ال�سوري عم ��ر خريبني الذي يعترب
�أول العب �سوري ّ
يرت�شح اىل القائمة النهائية جلائزة
�أف�ضل العب مر�شح ًا �ساخن ًا حل�صد اللقب نظر ًا ،لكونه
�أ�سه ��م يف و�صول منتخبه اىل امللح ��ق امل�ؤهل لنهائي

القارة الآ�سيوية ،وكذلك دوره الكبري يف و�صول فريق
اله�ل�ال ال�سعودي اىل نهائ ��ي دوري �أبطال �آ�سيا للعام
احل ��ايل ،فيما �سيكون مناف�سه الأق ��رب اليه الإماراتي
عم ��ر عبد الرحمن ال ��ذي �ضمن القائم ��ة النهائية للعام
الثال ��ث على التوايل .اجلدي ��ر بالذكر �أن مهاجم القوة
اجلوي ��ة حم ��ادي �أحمد ،ح�صل عل ��ى املركز الثالث يف
قائم ��ة �أف�ض ��ل الالعبني للع ��ام املا�ضي يف حف ��ل �إقامه
االحتاد الآ�سيوي يف العا�صمة الإماراتية �أبو ظبي.

و�ضع ��ت �إدارة نادي مان�ش�س�ت�ر يونايتد الإنكليزي مبلغ 136
ملي ��ون ي ��ورو للتعاقد م ��ع الويل ��زي غاريث بيل جن ��م ريال
مدري ��د والفرن�س ��ي غريزم ��ان مهاج ��م فريق �أتلتيك ��و مدريد
خالل فرتة املريكاتو ال�شت ��وي التي �ستنطلق يف �شهر كانون
الث ��اين املقبل.وق ��ال الربتغايل جوزيه موريني ��و مدرب فريق
مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د� ،إن ��ه قام بزي ��ارة �سريّة منت�ص ��ف الأ�سبوع
املا�ضي ،اىل العا�صمة اال�سبانية مدريد ،من �أجل �أخذ ر�أي الالعبني
غاري ��ث وغريزمان ب�ش� ��أن اللعب يف الدوري الإنكليزي م ��ع ال�شياطني احلمر
لتدعيم اخلطوط و�س ّد الفراغات التي يعاين منها فريقه نظر ًا لكرثة الإ�صابات
التي تع ّر�ض لها بع�ض العبيه والتي �أدّت اىل فقدان نقاط مهمة يف اال�سابيع
املا�ضية من جولة الذهاب للربميرليغ رمبا تقف عائق ًا يف بقائه �ضمن دائرة
التناف�س على اللقب ،حيث �أنه يتخلف عن غرميه التقليدي مان�ش�سرت �سيتي
بفارق  8نقاط لغاية الأ�سبوع الأحد ع�شر من املناف�سة.

ي��د النا�ش��ئني خام�س��ة يف البطول��ة العربي��ة
ح � ّ�ل منتخ ��ب النا�شئني لك ��رة الي ��د باملركز
اخلام� ��س يف البطول ��ة التا�سع ��ة العربي ��ة
ملنتخب ��ات حت ��ت 16عام� � ًا بع ��د ف ��وزه على
نظ�ي�ره املغرب ��ي ( )14-25هدف ًا يف مباراة
حتدي ��د املركزين اخلام� ��س وال�ساد�س التي
�ضيّفته ��ا �صال ��ة الهيئة العام ��ة للريا�ضة يف
مدين ��ة جدة ال�سعودي ��ة مب�شاركة منتخبات
م�ص ��ر وتون�س و ُعم ��ان واملغ ��رب والعراق
التي �أقيمت ملدة ع�شرة �أيام.
و�أ�سف ��ر ال�شوط الأول من املباراة عن تفوّ ق
العب ��ي منتخبن ��ا للنا�شئ�ي�ن عل ��ى نظرائهم
الالعبني املغاربة بفارق ثالثة اهداف ،حيث
انته ��ى بنتيج ��ة ( )6-9ومت اختيار الالعب

منتظر غ ��امن �أف�ض ��ل العب من قب ��ل اللجنة
املنظم ��ة لل ��دورة ،فيم ��ا ح�ص ��ل املنتخ ��ب

التون�س ��ي عل ��ى اللقب بع ��د �أن ا�ستطاع من
التغ ّلب على نظ�ي�ره امل�صري بنتيجة (-23

ان�شغ ��ل الو�سطان الإعالم ��ي واجلماهريي
مبن�ش ��ور لقائ ��د املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم ال�سابق يون�س حممود ،عرب �صفحته
ال�شخ�صية يف موق ��ع التوا�صل االجتماعي
الفي�سب ��وك ،انتق ��د في ��ه وزي ��ر ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة عب ��د احل�س�ي�ن عبط ��ان لع ��دم
موافقت ��ه عل ��ى منح ��ه اال�ستثناء م ��ن �شرط
ال�شه ��ادة قبي ��ل دخول ��ه انتخاب ��ات الأندي ��ة
الريا�ضية.

عبطان يف ح�سابه ال�شخ�صي �ضمن املوقع من خدمة كبرية للعراق احلبيب وللريا�ضة
ذات��ه موجه ًا كالمه ليون�س( :تعرف جيد ًا العراقية ،و�أو�ضح �أن اال�ستثناءات التي
حبي واح�ترام��ي ل��ك وم��ا قدمته ذك��رت�ه��ا مت منحها قبيل تكليفي ب ��وزارة
ال���ش�ب��اب وال��ري��ا��ض��ة
وحتديد ًا عام ٢٠١٣
عندما كانت الوزارة
ت� �ق� �ي ��م ان� �ت� �خ ��اب ��ات
الأن� � ��دي� � ��ة ب� �ل ��وائ ��ح
ت �� �ص��دره��ا ال � ��وزارة،
ويف عام  ٢٠١٥ا�صدر
الق�ضاء العراقي قرار ًا

 )20باملب ��اراة النهائي ��ة وح�ص ��ل الالع ��ب
التون�س ��ي حمم ��د �أم�ي�ن الأخ�ض ��ر على لقب
"�أف�ض ��ل الع ��ب باملب ��اراة النهائي ��ة" بينما
متكن املنتخب ال�سعودي م ��ن �إحراز املركز
الثال ��ث بعد هزميته نظ�ي�ره العُماين (-25
 )23هدف ًا.
واختارت اللجنة املنظمة للبطولة ،امل�صري
�أحم ��د ه�ش ��ام ال�سي ��د �أف�ض ��ل الع ��ب �أي�سر،
وزميل ��ه ح�سن عبد املنع ��م �أف�ضل العب باك
�أي�س ��ر ،والتون�س ��ي خالد بن حمم ��د �أف�ضل
الع ��ب �صان ��ع �ألع ��اب ،وزمالئ ��ه �أ�صي ��ل بن
الطاه ��ر �أف�ضل حار�س مرمى و�أف�ضل جناح
�أمين �أن�س بن بلقا�سم ،فيما ح�صل ال�سعودي
مرت�ضى بن �أحمد عل ��ى �أف�ضل جناح �أي�سر،
والعُماين �أ�صيل بن الطاهرهداف ًا للبطولة.

تغريدة

من�شور الوزير عبطان ينهي طموحات ال�سفاح!
 بغداد /املدى

�إن هتاف جمهور الجوية �سيا�سي
َم َح�ض� ،إذ يتهم نادي الزوراء باال�سم
�أنه يعود الى حقبة �سابقة كان يديرها
�أحد �أركان النظام ال�سابق.

 بغداد /املدى

 متابعة املدى

وذك ��ر ي��ون����س يف م�ن���ش��وره�( :إن وزارة
ال�شباب والريا�ضة �أعطت  250ا�ستثنا ًء
من �شرط ال�شهادة لأ�شخا�ص ال نعرف
�أغلبهم ،وعندما �أطالب با�ستثناء من
�شرط ال�شهادة مل��دة �ستة �أ�شهر فقط
ي�صبح الوزير �أحر�ص على العراق من
يون�س حممود).واعرتف يون�س �أنه:
(لو كنت �أعلم �أن طموحي �سي�صطدم
بقانون ظامل الخ�ترت الدرا�سة على
ك��رة ال �ق��دم) .م��ن جهته ع� ّل��ق وزي��ر
ال���ش�ب��اب وال��ري��ا��ض��ة ع�ب��د احل�سني

بق ��در الفرح الكبري الذي غم� � َر نفو�س اجلماهري الريا�ضي ��ة العراقية عقب
جناح كرنفال املباراة الكبرية التي جمعت فريقي القوة اجلوية والزوراء
للظف ��ر بك�أ�س ال�سوبر ،2017وما يبعث ذلك من طم�أنة ملرتقبي رفع احلظر
الدويل ب�أن ح�ضور �أكرث من  30الف متف ّرج ا�سهموا بب�سط �إجراءات �أمن
امللع ��ب و�سالم ��ة الالعبني واحلكام مين ��ح احتاد كرة القدم �شه ��ادة التميّز
بالتنظي ��م وف ��ق ال�شروط الدولي ��ة ،بقدر الف ��رح هذا ،مل تخ ��ل املباراة من
من ّغ�ص ��ات �أحزنت قلوب ان�صار الت�شجيع النظيف وبعثت بر�سالة خطرية
الب ��د م ��ن ت ��دارك تبعاته ��ا وع ��دم �إهماله ��ا ،و�إال �ستن�سف جه ��ود وحمالت
الوزارة واالحتاد ،و�سن�ستعيد احلظر ب�إرادتنا!
بالرغ ��م من م�ض ��ي �أربعة عق ��ود ونيف على انط�ل�اق بطول ��ة دوري الكرة
العراق ��ي املمت ��از ونريان املناف�س ��ات التي تلظى بها ال ��زوراء البطل ()13
م ��رة وغرمي ��ه القوة اجلوية ( )6م ��رات ،وما تخللتها من ح ��روب �إعالمية
طاحن ��ة بني �إدارتي النادي�ي�ن يف �أزمنة غابرة ،انتقل ��ت اىل املد ّرجات عرب
هتاف ��ات م�سيئ ��ة لكليهم ��ا� ،إال �أن املرحل ��ة الراهن ��ة وم ��ا تنتظ ��ر كرتنا من
اختب ��ارات ر�سمي ��ة حقيقي ��ة �أمام االحتادي ��ن الدويل والآ�سي ��وي ،تتط ّلب
قي ��ام وزارة ال�شباب والريا�ض ��ة واحتاد كرة القدم بحمل ��ة توعية وا�سعة
لإجها�ض هتافات اجلمهور املح ّر�ضة على الكراهية ،وال�صريحة بفحواها
ال�سيا�س ��ي ،واملمنهج ��ة وفق �أجن ��دة تخت ��ار التوقيت املنا�س ��ب ،ولغر�ض
مريب!
وللم�صادف ��ة ،فق ��د �أعل ��ن رئي�س رابطة الليغ ��ا خافيري تيبا� ��س �أم�س الأول
اجلمع ��ة� ،أنه يف حال ا�ستمر جمهور بر�شلونة �إطالق هتافات عنيفة ورفع
�شع ��ارات �سيا�سي ��ة فال منا�ص من اتخ ��اذ �إجراء بغلق ملع ��ب الكامب نو!،
وه ��و ما ح ��دث بال�ضبط �أمام م�سم ��ع نائب رئي�س احتاد الك ��رة علي جبار
وع ��دد من الأع�ضاء الذين ا�شرف ��وا على مباراة اجلوية والزوراء ،فقد ك ّرر
جمه ��ور القوة اجلوية �أكرث من مرة ويف منا�سبات خمتلفة هتافه (�شلع..
قل ��ع  ..زوراء بعثي ��ة) بينما يرد جمهور الزوراء عليه ( �شلع  ..قلع  ..كلهم
حرامي ��ة) م ��ن دون �أن يتح ّرك االحت ��اد لت�ضمني فقرات جدي ��دة يف الئحة
االن�ضباط تفر�ض عقوبات م�شدّدة لي�س �أقل من غلق امللعب �أمام اجلمهور
لعدد من املباريات مع خ�صم نقاط من ر�صيده يف حالة التكرار ،فالغرامات
مل تعد تنفع �أمام هكذا �سلوك خطري يُثري الكراهية واحلقد بني ال�شباب.
م�ض� ،إذ يتهم نادي الزوراء باال�سم �أنه
�إن هتاف جمهور اجلوية �سيا�سي حَ َ
يعود اىل حقبة �سابقة كان يديرها �أحد �أركان النظام ال�سابق ،ويقع �ضمن
ال�شعارات ال�سيا�سي ��ة التي ينبذها االحتاد الدويل لكرة القدم ،بل ويعدها
رئي�س ��ه جي ��اين �أنفانتين ��و "ب ��ذرة" ال�شغب املنب ��وذ يف لوائح ك ��رة القدم
التي حت � ّ�ث الالعبني واجلمهور على احرتام اللعب ��ة وامل�ساهمة يف اللعب
النظيف وامل�ؤازرة ب�سلوك م�ساعد للحكم على قيادة املباراة اىل ب ّر االمان،
و�صدق ًا لو علم انفانتينو بذلك لطالب با�ستبدال الفتات ال�شكر و�صوره مع
الوزي ��ر عبداحل�سني عبطان يف ملعبي الب�صرة وكربالء ب�إعالنات عري�ضة
حتظِ ر �شغب الهتافات وتق ّرب اجلماهري ب�سالم و�أمان.
وال�ش ��يء بال�شيء يذكر� ،إن �إطالق جمهور ال ��زوراء هتافات جت ّرد املقابل
م ��ن �صفة النزاهة وتدينه بال�سرقة ،يع ��د ت�ص ّرف ًا مرفو�ض ًا قطع ًا ،ويتوجّ ب
عل ��ى �إدارة الناديني االجتماع الفوري برابطت ��ي اجلماهري لبيان خطورة
م ��ا يردّده امل�شجعون كي تتحمال امل�س�ؤولية االخالقية والقانونية �أمام �أيّ
خ ��رق م�ستقب ًال ،كون اجلمه ��ور عن�صر رئي�س يف منظومة الكرة وال ميكن
عزل ت�أثريه عن �أجواء امل�سابقة.
�أكيد �أن رهاننا يبقى �صائب ًا على عدد كبري من ان�صار ناديي القوة اجلوية
وال ��زوراء ممن يتمتعون بثقافة عالي ��ة ،ب�إمكانهم �أن يغيرّ وا من �سلوكيات
�شاذة تعبث بها نفو�س �شيطانية ال تقوى على الرتاحم فيما بينها والإميان
ب�أن الكرة فر�صة للهو والت�سابق وال�شعور بالتفوق الذاتي خالل  90دقيقة
يختل ��ف البع�ض خالله ��ا بنقا�شاته احلما�سية ووالئه له ��ذا الفريق �أو ذاك،
لك ��ن يج ��ب �أن ت�سمو العالقات االن�ساني ��ة بني اجلميع لأنن ��ا �أبناء العراق
وتهمّنا �سمعته �أمام الآخرين وهم يتابعون واحد ًة من �أقوى املباريات يف
املنطقة ،وبالنتيجة ي�ستحق الفائز املباركة على ما بذل وح�صد ،وللخا�سر
القول احل�سن لال�ستفادة من الأخطاء والثغرات.

قطعي ًا مينع الوزارة بالتدخل يف انتخابات
الأن��دي��ة ،ولذلك طالبنا الأن��دي��ة الريا�ضية
ب�إقامة انتخاباتها الدورية ح�سب قانون ١٨
وال يجوز للوزارة ّ
التدخل يف ذلك).اجلدير
بالذكر �أن يون�س حممود امللقب بـ(ال�سفاح)
�أعلن �سابق ًا عن رغبته يف ولوج االنتخابات
الريا�ضية اخلا�صة بناديه "الطلبة" بعد
اعتزاله اللعب حملي ًا ودول�ي� ًا ،لكنه واجه
م�شكالت �إداري��ة عرقلت م�ساعي تر�شيحه،
وج ��اء � �ش��رط ال���ش�ه��ادة لينهي طموحاته
امل�شروعة يف الوقت الراهن.

فاج�أ جنم الكرة العراقية ال�سابق جمبل فرطو�س
متابعي ا�ستوديو قناة الكا�س القطرية اخلا�ص مبباراة
ك�أ�س ال�سوبر 2017التي جمعت القوة اجلوية مع الزوراء ،بعدم حياده
يف بع�ض الطروحات التي ف�ضحت انحيازه للأزرق كونه ابن النادي
وي�ؤدي مهام ًا فنية معه منذ املو�سم املا�ضي �أ�سندت �إليه ر�سمي ً�أ من قبل
�إدارة اجلوية ،فقد �سقط فرطو�س يف كمني عاطفته عندما مت ّنى �أن
ينتهي ال�شوط الأول بهدفني ،كما �أنه مل يعطْ الزوراء حقّه عندما عاد
اىل املباراة بهدف علي رحيمة ،وهذا الأمر يعد خرق ًا ال جتيزه مبادئ
التحليل الفني وموجبات توازنه يف النقد دون ميول عند ا�ستعرا�ض
القوة وال�ضعف للفريقني ،ون�أمل �أن يك ّر�س فرطو�س العدالة بال حماباة
�أو اندفاع جتاه الفرق املكلّف بتحليل م�ستواها الفني فقط.

