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لألمـام بعـد سلـسلـة نتـائج مهـمة خـدمته
كــثــيــرا والــكل الــدالئل تــشــيـر الـى قـدرة
الـــفــريق فـي مــواصــلـــة الــعـــمل  ونــسج
الـنـتائـج من دون توقف   وسـيـكـون امام
هم مع الـطالب النتـيجة التي االختبـار ا
يخـطط لـهـا عـصـام حـمـد الـذي يـسـتحق
ـــدرب الــوحـــيـــد الــذي االحـــتـــرام  ألنه ا
ـؤخرة اسـتـطـاع ان ينـفـذه ويـنـقـله مـن ا
ـقابل ـتاز   بـا الى الـتاسع فـي حتول  
فـشل النـفط في جتـاوز األمانـة قبل تـلقي

اخلسارة الثانية .
وانتهى لقاء اجلـنوب واحلدود بالتعادل
الــســـلــبي ومـع ذلك اســتـــفــاد اصـــحــاب
االرض مـن الــنــقــطـة 30 الـــتي دفــعــتــهم
ـــوقع الــطـالب الــثـــامن في حتـــول مــهم
لـلـفــريق الـذي اسـتـمـر   يــقـدم مـبـاريـاته
بشـكل مقبـول ولو كان االجـدار ان يخرج
بـكامل الـنـقاط في ظل ظـــــــــروف الـلعب
الـــتي واجـه فــيـــهــا احلـــدود الـــذي بــقي
بـــنـــفس مـــكـــانه الـــثـــاني عـــشــر دون ان
يــتـمــــــــــكن من حتــقـيق الــفــــــــوز بــعـد
ســــــــــلـســلــة نـتــائج مــخـيــبـة 27 حـيث
التعــــادل بثــــــــالث وخسـارة الــــــــنفط
ــــرحـــــلــــة احلـــــالــــيــــة مــــنـــــذ بــــدايـــــة ا
الحــــــــــقــة والــشـــــــــــعــور الـــشــديـــد 
الـنـجف مع فـارق مبـاراة لـلـثاني مـؤجـلة

مع الزوراء.
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وواصل الكهربـاء نزف النقـاط منذ بداية
رحلة الثـانية عندمـا خرج بتعادل امام ا
ضيـف الديوانـية بـطعم اخلـسارة لـيبقى
ـوقـف والديـوانـيـة سـابع خـامس عـشـر ا

عشر.
وزاد الـكرخ من مـعانـاة البـحري   عـندما
قـــهــــــــــره بـــالــــفــــــــــوز عـــلـــيه بـــثالثـــة
اهـــــــــداف لـواحــد لـيـــــــــعــزز مـكــــــانه
برفع رصـيده 45 بـعدمـا اسـتعـاد توازنه
ــطـلــوبـة داخل في اخلـروج بــالـنــتـائج ا
وخـــارج مـــلــعـــبه فـــيـــمـــا زادت مــشـــاكل
الـبــحـري امــام الـبـقــاء الـتي بــاتت غـايـة

بالصعوبة

تــعـادل مــرة اخـرى وقــبـلــهـا من االمــاتـة
واسـتــمـر يــنــزف الـنــقـاط  لــيــســـــــتــمـر
ـكـانه  مـسـتــفـيـدا من خـسـارة الـطالب
والـنـفط ويـواجه حتـديـات الـنـتائـج التي
تطـلب من  شنـــــــــيشل تـعديلـها بـسرعة
امـام الـبدايـة الـصـعـبـة  احلـالـيـة عـنـدما
حــــصــــــــل عــــلى ثـالث نــــقــــاط من اربع
مـبــاريـات وتـظـهـر حـصـيــلـة قـلـيـلـة جـدا
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مــرة اخــرى يــنــجـح  االمـانــة بــتــحــقــيق
ـطلـوبـة فـبـعـد فوزه ـهـمـة وا الـنـتيـجـة ا
ـاضي   تــمـكن من عــلى الـزوراء الــدور ا
ة النفط ليـتقدم ثالثة مواقع   حيث هز
الــتــاسع  رافـعــا رصــيـده الى 29 نـقــطـة
ويسـتـمر بـتـحـقيق الـنـتائـج لتي مـنـحته
الـتـقـدم الـسـريع في ظل عـطـاء عـنـاصـره
درب الـذي يقـدم الفريق والتـنسـيق مع ا
بأفضل حـال عندما تـمكن من قيادته  في
مـهـمـتـ  صــعـبـتـ وخـارج الـتـوقـعـات
حـيث التـغـلب على الـزوراء قـبل اخلروج
مـن ملـعـبه بـكل فوائـد لـقـاء النـفط الـغـير
درب سـهل الـذي  دعم مـوقف الـفـريـق وا
ومـــنـــحت الالعـــبــ جـــرعـــة مــعـــنـــويــة
ـواصـلـة حتقـيق الـنـتائـج بجـدارة وثـقة
عــبــر طـــريــقـــة الــلــعـب  واداء الالعــبــ
االفـضل بـ الـكل في الـدورين األخـيرين
ا فـي ذلك الشـرطة الـذي سبق وتـعادل
مـرتـ مع الــزوراء  لـكن االمــانـة  تـفـوق
عـلى الـبـطل وعـاد لـيـكتب جنـاحـا  مـهـما
ــا حتـقـق مع الـزوراء لـم يـكن لـيــؤكــد ا
صــــدفــــة بـل من خـالل  قــــوة وتــــركــــيــــز
الالعبـ الذين  يـقدمـون الفـريق بأفضل
حــــال  ومـــهم ان تــــتــــغـــيــــر  االمـــور في
مـبــاريـات  احلــسم واالنـطالق بــقـوة في
ـرحـلـة احلـاليـة  عـنـدما فـرض الـتـعادل ا
على الـبحـري قبل ان يـتعـادل مع الوسط
ويـحـقق  افـضل نـتـيـجتـ له مـنـذ بـداية
ـــوسم الــــذي اخـــذ يــــقف مع الــــفـــريق ا
والـتـقـدم بـخـطوات ثـابـتـة والـتـواجد في
ـهــمـة والــتــطـلع لــلـتــقـدم ــواقع ا احــد ا

ؤخـرة والتي تلـعب بحسـابات الهروب ا
الـتـي تـزداد صــعــوبـة اذا لم تــتــمـكن من
تغير واقع النتائج بسرعة  والقدرة على
ـسـتـويـات اسـتـيــعـاب االمـور  وتـقــد ا
الــتي من شــانــهــا ان تـأخــذ بــتك الــفـرق
لــبــلـــوغ الــبــقــاء قـــبل فــوات االون بــعــد
ـر به مـسـيـرة شــهـدت الـتــراجع  الـتي 
ــقـبل عــلى  مـواجــهـة الـزوراء ـيــنـاء  ا ا
الــدور الـــقــادم الـــتي ســيـــكــون صـــعــبــة
ومـعــقـدة رغم انه سـبق وتـغـلب في لـقـاء
ـسـتـوى الـبـصــرة لـكن يـتـوجب تــقـد ا
ـواجـهـة  االمور والـبـحـث عن الـنـتـيـجة
ورغــبـة الــفـوز وخـشــيـة ان يــتـعــثـر مـرة
ـهمـة الصعـبة جدا ـواجهة ا اخرى في ا
الن احلديث عن الفـوز امر  صعـب بعدما
ارتكب الالعـب العـديد من االخطـاء بعد
ســـلــــســـلـــة مـــبـــاريــــات االرض الـــتي لم
يستطيع التعـامل معها الن الرهان يبقى
دوما عـليهـا  وكفـريق  يبقى يـركز علـيها
ا لهـا من انعكـاسات ايجابـية الن الفرق
تـلـعب مـا بـوسـعـهـا وتـقـدم كل مـا لـديـها
وتـعـطي األهـميـة الـقـصوى لـهـا وحتاول
ان تصنع النتائج واالهداف وهو ما كان
ـيـنـاء الـذي يـبدو تـأثـر بـانـتـقال يـفعـله ا
أفــضل عـنــاصـره لــفــرق اخـرى ويــعـيش
تـأثـيـر االزمـة اخلـانـقـة الـتي مـر بـهـا في
الـفـتـرة االخـيـرة  لــيـبـقى مـتـأخـر ألنه لم
يــســتــفــد حــتى من اســهــا الــفـرص والن
الـفرق اكـثر مـا تظـهر قويـة في  مالعـبها
عـلى عـكس مـا يجـري لـلـمـيـنـاء  ولـعـماد
ـهـمـة  بـعـد عـودة الـذي يـدرك صـعـوبـة ا
سلسلة نتائج سلبية حيث الفوز بخمس
مـبــاريـات والـتــعـادل في تــسع وخـسـارة
مـثــلـهــا  في الـوقت الــذي تـعــثـر الـوسط
وهــو االخـــر فـــشل في الـــعـــودة لــســـكــة
االنــتـــصــارات بــعـــد خــســارة الـــشــرطــة
وتـعــادل  ثالث مـرات  مــتـتــالـيـة  افــتـقـد
للتعامل مع مباريات االرض بعد خسارة
الـشـرطـة  وتـعـادل بـصـعـوبـة مع الـنجف
بـعــدمـا بــقي مـتـأخــر الى الـوقـت الـقـاتل
قـبل مـواجـهـة صـعـوبات الـذهـاب عـنـدما

الــطالب مــراجــعــة االمـور والــتــحــضــيـر
لالخــتــبـــارات الــقــادمــة الـــتي ســتــكــون
مـــخــتـــلــفــة وصـــعــبـــة في ظل تـــصــاعــد
ـنــافــســات  وصــعــوبــاتــهــا امـام الــكل ا
وقع والعـمل االفضل  من اجل حتـس ا
على  االقل بعد احلصول على اربع نقاط
من اربـع مبـاريـات فـيـمـا حـصل الـشـرطة
على عـشر نقـاط ومر بـسالم من  صفوف
الـــطالب  ويـــهــيــمـن عــلى االمـــور بــقــوة
ويسـتـعـد للـقـاء الـقادم  عـنـدما يـسـتـقبل
نـــفط اجلــنـــوب الـــذي ســبق وهـــزمه في
الــبــصــرة بـثالثــة اهــداف لــواحـد فــيــمـا
سـيـكــون الـطالب امـام لــقـاء صـعب امـام

االمانة.
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ــســـار الــنـــتــائج وعــاد فـــريق اجلــويـــة 
ـطــلـوبـة عـنــدمـا تـغـلب عــلى الـسـمـاوة ا
بثالثـة اهداف دون رد نـتيجـة التـحصيل
احلـاصل  بـعــدمـا  فـرض سـيــطـرته مـنـذ
الـبــدايــة وجنح في زيــادة غـلــة االهـداف
واخلـروج بـنـجـاح  كمـا كـان مـتـوقـعا في
ظل الــــفـــوارق الــــواضــــحـــة الـى جـــانب
السماوة  ودخوله في ازمـة البقاء بعدما
ـرشح لـلـهـبوط تـراجع   لـلـمـوقع االخر ا
كـمـا تأثـر بفـوز فـريق احلسـ عـلى نفط
ـــوقــعه الــذي مــيــســان قـــبل ان  يــعــود 
دة 24 مع تواجد به الـكرخ في الـبصرة 
اتسـاع الفـارق مع الغـر  الشـرطة الذي
ـا يـحـدث بـشـكل غـيـر يـظـهـر كـثـيـرا ور
مـتـوقع والن الـشـرطـة يـقـدم نفـسـه بـقوة
وتركـيز فيـما تعـثر  اجلويـة مرات  حيث
الـــنـــتـــائج الـــتي الـــقت بـــظـاللــهـــا عـــلى
ـشاركـة  الـتي الزالت تواجـه صعـوبات ا
حقيـقية  بـسبب مالحقـة الكرخ والزوراء
ويـنـظـر الى االقـتـراب من الـشـرطـة وسط
حتـديــات تـواجه مــهـمـة اوديــشـو  وسط
قابل زادت ضغط الـنتائج واجلـمهور بـا
اخلــسـارة من ازمـة الــسـمـاوة الـذي بـات
يـواجه االمـور بـصعـوبـات  وبـات مرشح
بعد خسارة اجلويـة للهبوط اكثر من أي
وقـت كــان ألنه لم يـــصل لـــلــنــقـــاط الــتي
ــغـادرته  وسط ـهــدد   حتـمي مــكــانه ا
شــعـور خــيــبــة  جـمــهــوره الـذي    الزال
ــني الــنــفـس في ان يــبــقى لــفــريق في
البطـولة التي عـاد لها بـشق االنفس بعد
فـــتــرة الـــنــســـيــان الـــطــويـــلــة في دوري

ظاليم. ا
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ـيـنـاء في االسـتـفـادة من عـامـلي وفـشل ا
االرض واجلـمـهـور عـنـدمـا تـعـادل لـلـمرة
الـثــالـثـة  تـوالــيـا ولم يـصل لــلـفـوز امـام
الكرخ والبحري واخلميس امام  الوسط
كانه الـرابع عشر 24 مهدد من  ليبـقى 
 الــكــهــربــاء والــصــنــاعـات ويــغــيب  عن
ـنتـظر االنـتصـارات  ولم يـفعل  الـشيء ا
مـنه ومـا يـريـده  جـمـهـوره الـكـبـيـر الذي
يــــعـــيـش مـــرارة االمـــور الــــتي تــــســـيـــر
بـصعـوبة ومـؤثرة سـلبـا   ليـواصل نزف
الـنـقــاط حتت انـظـار جــمـهـوره الـرافض
فترض للنـتائج التي تنـتهي في ملعـبه ا
ان يـسـتـغل  بشـكل افـضل خـصـوصا في
اجلـوالت احلـالـيـة لــتـعـويض  اخـفـاقـات
ـوقع اخلـامس عـشر ـرحـلـة االولى   وا ا
ـلعـبه منذ قبل ان يـلعب اربع مـباريات 
رحـلـة  احلـالـيـة  خـسـر مـنـها انـطالقـة ا
اربع  مــا يــضـع الــفــريق امــام حتــديــات
ومـــعـــانـــاة  الــــنـــتـــائج وسط تـــصـــاعـــد
ــنـافــســات ورغـبــة الـفــرق في حتــسـ ا
مـواقــعـهــا   خـصــوصـا من تــتـواجـد في
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عزز فريق الشرطـة صدارته لفرق الدوري
متـاز بكرة القدم اثـر فوزه على الطالب ا
بهـدف دون رد في اللـقاء الـذي جمعـهما
لعب الشـعب ضمن  اجلولة 23 محققا
الـــفـــوز الـــثــامـن عــشـــر  من 23 مـــبــاراة
ـة قــبل ان يـزيـد من مـتــتـالـيــة  دون هـز
مــعــانــاة الــطالب  بــعــدمـا حــسم ديــربي
الـعـاصـمـة   ويـؤكد  تـفـوقه في كل  شيء
وفي اجواء بات  يكرسـها امام طموحات
حتــقـــيـق الــلـــقب  الـــذي تـــزايــدت امـــاله
بـاحلـصـول علـيه   بـعـد تخـطى  عـقـبة لم
تكن سهله    وليـحافظ على تقدمه بفارق
عـن  اقــرب مـــنـــافـــســيـه في مـــبــاراة  12
شهدت احتكـاكا بدنيا عـاليا البل متهورا
وتصرفات غيـر مسوغة اطالقا من بعض
الالعـبــ  من كال الـفــريـقـ امــام حـيـرة
احلــكم الـذي تــصـرف  بــحــكـمــة ازاء  مـا
جــرى خـالل  الــوقت    ونــقل االمــور الى
بـر االمــان رغم شـعـور  الـكل بـان  هـنـالك
باراة اكثر من العب يستـحق الطرد في ا
ـتوقع حتى ستوى ا التي لم ترتق الـى ا
من قـبـل احلـضـور اجلــمـاهــيـري الــقـلـيل
ـــطــلـــوب عــبــر لـــكن الــشـــرطــة   حـــقق ا
رحب بها  من األنصار بعدما النتيجة  ا
تــمـــكن عـالء عــبـــد الـــزهـــرة  من افـــتــتح
التسجيل د47 قبل ان يعززه مهند محمد
علي  73 ويقـضي على امـال الطالب قبل
ان يــكـــتب الــنــتـــيــجــة االخــرى لـــفــريــقه
واضافة كامل النقاط   ورفع الرصيد الى
ـوقف 57 مــنــفـردا في كل االمــور حــيث ا
والــدفـاع والـهــجـوم واســبـقــيـة الـنــتـائج
ـسـابـقة وفـرض سـيـطـرتـه علـى  اجـواء ا
بـعدما  اظـهر افـضلـيته  مع مـرور الوقت
هام من قبل الـالعب ومنهم لم وتنفيـذ ا
هـمـة الـتـي كاد ان يـرتق الـى  مـسـتـوى ا
يـعــرقـلــهـا الـطالب لــو اسـتـمــروا  تـقـد
ـهـمـة ـسـتـوى   عـبــر الـبـدايـة ا االداء وا
الـــتي تــوقـــفت بــســـرعــة   ألنـه لــيس من
ــهــمــة امــام فــريق مــثل الــســهـل حــسم ا
الــشـرطــة مع ان االثــنــ لم يـرتــقــيـا الى
التوقعات  بعـدما عانى كثيرا في الشوط
االول الــــذي خال مـن اخلـــطــــورة وخــــلق
ــرمـيـ  رغم الـفــرص احلـقــيـقـيــة عـلى ا
تـبــادل الــفــريــقـ لــلــهــجــمــات لـكن دون
جـدوى قـبل ان  يـعود الـشـرطـة مع بـداية
الـشـوط الـثـاني ومن انــطالقـة هـجـومـيـة
سـريـعـة اثـمـرت عن ركـلـة جـزاء   مـنـحت
االريـحـيـة للـفـريق  الـذي استـعـاد توازنه
وجنح في تـعـزيزهـا عـبـر  الهـدف الـثاني
الذي انـهى االمـور رغم محـاوالت الطالب
الذي تباعـدت صفوفه بعـد الهدف الثاني
وافــتــقــدت لـلــتــنــظــيم  وعــنــصــر الــقـوة
والــتــركــيــز  وفي فــتح ثــغــرة بــدفــاعــات
الـشـرطـة  التي امـنت االمـور في الـقـضاء
على امال الطالب ولو باخلروج بالتعادل
ـرحـلة قـبل تـلـقي اخلـسارة الـثـانيـة في ا
احلالـية   والسـادسة بالـدوري والتراجع
تاسعا  وجتمد رصيدهم 29 نقطة  وكان
على ثـائر احـمد تـقبل اخلـسارة حتت أي
مــســـوغ كـــان  من دون تـــســويـــغـــهــا في
تــصــريــحــات انــفــعــالـيــة مع ان الــطالب
قـدمـوا بعض الـشيء في اوقـات مـختـلـفة
لــكــنـهم لـم يـكــونــوا االخـطــر  امــام  قـوة
الـشـرطـة التـي فرضت  نـفـسـهـا مع مرور
الـوقت  امــام الـفــوارق  الـواضـحــة الـتي
يعرفـها الكل  وبـات الفريق االكثـر تأثيرا
ـهـمــة حـيث وهـو من يــحـدد من مالمـح ا
احلـصـول عـلى الـلـقـب فـيـمـا يـتـطـلب من
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نبـثقة عن اللجنـة الثالثية التي  تشـكيلها وفق القرار رقم 60 لسنة منحت جلـنة اخلبراء ا
جملــلس الـوزراء االحتـادات الــريـاضــــــيــة كـافـة مــدة خـمـســة عـشـر يــومـا لـتــسـلـيم 2019
ـاضي لغـرض دراسة استـحقاقـاتها مناهـجها الـسنويـة وانظمـتهـا الداخلـية وموازنـة العام ا

الية. ا
وقـال رئـيس جلنـة اخلـبراء الـدكـتـور حسن عـلي كـر في بـيان ان" الـلـجنـة سـتقـوم بـدراسة
الـية لالحتـادات الريـاضيـة مسـتدركـا ان "االحتاد الذي لـن يرسل مـنهاجه االستـحقاقـات ا
ـاضي ضــمن الـفــتـرة احملــددة فـان االمـوال الــسـنــوي ونـظـامـه الـداخــلي ومـوازنــة الـعــام ا

اخملصصة للميزانية قد تنفذ وتذهب لالحتادات االخرى".

WO{U¹d «  «œU%û  WKN  ÎU u¹ ±μ∫¡«d³)« WM'

v d*« w

WOÝ—b*« W{U¹d « sŽ

W¹ƒdÐ W¹b½_« Êu½U  WÐU²J  vF ð »U³A «

W¦¹bŠ

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أعلن احتاد الكـرة شجبه لالعتداء
على حافلة فريق نفط ميسان وذكر
في بـيــان "تـابـعــنـا بـاهـتــمـام بـالغ
تداعـيات تـعرض حـافلـة فريق نفط
ميسان الى اعتداء سافر يقينا انه
ـــثـل ثـــلـــة فـــوضـــويـــة تـــمـــتـــهن
الهمجيـة وتعمد على اعالء صوت
التـعصب والعـنصرية عـلى حساب

الرياضة واخالقها ونبلها".
وأضاف "نحن اذ نستنكر ما جرى
وبــشــدة فــإنــنــا نـدعــو ادارة نــفط
مــيـســان الى اعــادة الــنـظــر بــقـرار
تـعـلـيق نـشـاط فريـقـهـا الـكروي في
ـمـتـاز وتـقـد كل االدلـة الـدوري ا
ـسـتــمـسـكـات الـى احتـاد الـكـرة وا
بغية حتويلها الى جلنة االنضباط
التـــخـــاذ الـــقـــرارات الـــتي تـــعـــيـــد
لــلــريــاضــة عــمــومــا وكــرة الــقــدم
خصوصا ألقـها ورونقها وروحها
الـــــتـي تـــــلـــــفظ االســـــاءة وحتـــــرم
ـقـيــتـة الـتي يـحـاول الـعـنــصـريـة ا
الـبـعض االختـباء خـلـفهـا لـتحـقيق

مصالح شخصية ال غير".
ـسيـئ وأكـد "لن نتـورع في جلم ا
وإحـالــتـهم عـلـى جلـنـة االنــضـبـاط
إلبـقـاء كـرتـنـا خــالـيـة من الـشـوائب

االخالقية والسلوكية".
وكــانت حـافـلـة نـادي نـفط مـيـسـان
تــــعـــــرضـت أمس اخلـــــمـــــيس الى
الــهـجــوم من قــبل جـمــاهــيـر اثــنـاء
مــرور حــافــلــة الــفــريق فـي مــديــنـة

الصدر شرقي بغداد.
وكـانت إدارة نـادي نفط مـيـسـان قد
أبدت استغرابـها الشديد من صمت
االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم جتـاه
ما تعرض له وفد فريقها وأكدت في
بيان (ان االعتداء الذي اطال فريقنا
ت لـلريـاضة بـصلـة و بعـيد كل ال 
البـعـد عن الـرسـالـة الـسـامـيـة لـكرة
الــقـدم  بل هـو اعـتــداء مـشـ عـلى
الــكــرة الــعــراقـيــة فـي الـوقـت الـذي
يسـعى فيه االحتـاد الى رفع احلظر
عن العاصمة بـغداد  و نؤكد ايضاً
انـنـا لم نــتـلـقى اي اتــصـال هـاتـفي
عــلى اقـل تــقــديــر من قــبل اعــضــاء

االحتــــــاد حــــــتـى االن و هــــــذا مـــــا
يــشــعــرنـا بــاألسف الــشــديــد جتـاه
االخــوة في احتــاد الــكــرة و بــعــدم
وجود من يهتم بأندية الدوري رغم
الـكـارثـة االنـسانـيـة الـتي حـصلت 
وفي الــــوقت ذاتـه نـــثــــمن مــــواقف
ادارات االنـدية و بـعض االعالمـي
الــذين تـضـامـنـوا مع نـاديـنـا .. امـا
الـقــرار االبــرز الــذي اتــخـذته ادارة
نـاديـنـا هـو تـعـلـيق مـشـاركـة فـريق
ــمــتــاز حلــ الــكــرة فـي الــدوري ا
اتـخـاذ االجـراءات الالزمة بـحق كل

من ساهم باعتداء)..
من جــانب اخلــر اســتــنــكـرت إدارة
نادي امـانة بغـداد التصـرفات غير
الرياضية الـتي قام بها البعض من
اجلـــمـــهـــور ضـــد وفـــد نــادي نـــفط
ميسان واعتبرت في بيان (ان هذه
األمور بعيدة كل البعد عن االخالق
الــريــاضــيـــة فــيــمـــا دعت التــخــاذ

قصرين. العقوبات بحق ا
مؤكده انها وكل الشرفاء لن تسمح
أن تـــكــون مالعــبــنـــا مــســرحــا إلى

االعـــتــــداء والـــتـــجـــاوز داعـــيه كل
اخلــــــيــــــرين الـى أخــــــذ دورهـم في
الـــوقــوف أمـــام هـــذه الــتـــجــاوزات
واخملـــالــفـــات وإنــزال الــعـــقــوبــات
الــصــارمــة من اجل عــدم تــكــرارهـا

مستقبال".
وطــالـبـت إدارة الـنــادي بــالــوقـوف
وقـفـة جـادة ضـد هـذه الـزمـرة الـتي
أساءت لنادي نفط مـيسان والعمل
عــلى اســتــئــصـالــهــا ألنــهــا تـسيء

للرياضة العراقية. 
ونـاشـدت اجلـمـاهـيـر عـلى مـخـتلف
مـيولهـا بالـتمـسك بالـقيم واالخالق
ــفــهــوم الـروح ــعــنى الــســامي  وا

الرياضية.
وخــســر فــريق نــفط مــيــســان امـام
فــريق احلــســ بـنــتــيــجـة 0-1 في
بـاراة الـتي اقيـمت على مـلعب الـ ا
مــتــفـــرج ضــمن مــنــافــســات 5000
ـــرحــلــة االســـبــوع الـــرابــــــع من ا
ـمـتـاز الـثـانـيـة لـلــدوري الـعـراقي ا

لكرة القدم.
وذكر النادي في بيان "اعتداء سافر

خالل االرتقـاء بواقع االنـدية وسن
قـانـون لهـا كـون القـانـون احلالي ال
يــلـبي الــطــمـوح وفــيه الــكـثــيـر من
الــثـغـرات الـتي حــالت دون تـطـويـر
االنديـة وبـالتـالي نحن بـصدد سن
قـانـون يـتنـاسب مع قـوانـ الـدولة
ويـــــخــــدم االنـــــديــــة ويـــــســـــهم في
ــخــتـــلف اجلــوانب تـــطــويــرهـــا 
مـوضـحـا ان لـقـائه بـوزيـر الـشـباب
والــريـاضــة ومـســتـشــار الـريــاضـة
تــمـخـض عن عــدد من الــطــروحـات
واالفــــــــــكــار الـتي تــخـدم االنــديـة
بـشـكل خـاص والـرياضـة الـعـراقـية
بشكل عام مـشـــــــددا على ضرورة
ان تـــــأخـــــذ وزارة الــــــــــــشـــــبـــــاب
والــــــريــــــاضــــــة واجلــــــهــــــات ذات
الـعــــــالقة دورهـا الـريـادي في هذا
الشــــــــأن وان يتم دفع االندية الى

االمــــام وحتــــويــــلــــهـــا مـن انــــديـــة
مســـــــــتهلكة الى اندية منتجة من
خالل االســـتـــثـــمـــار.هــذا وخـــرجت
الـــــنـــــدوة احلــــواريـــــة بــــعـــــدد من
الـتــوصــيـات أبــرزهــا االسـراع في
كــتـابــة قـانــون االنـديــة الـريــاضـيـة
برؤية حـديثة الى جانب الـتوصية
بإيقاف كـافة القضايـا التي رفعتها
الـــوزارة ضـــد االنـــديـــة في مـــجــال
االســـتـــثــمـــار ورفع تـــوصـــيــة الى
مــجـلس الـوزراء بــتـمـلـيك االراضي
لألنـديـة الـريـاضــيـة واسـتـحـصـال
مـــوافـــقـــة مـــجــــلس الـــوزراء عـــلى
تـخـصـيـص جـزء من حـصـة تـنـمـية
االقــالـيم لــدعم االنــديــة ومـفــاحتـة
ــالــيــة إلعــفــاء االنــديــة من وزارة ا
ـتحـققـة عليـها ووضع الـضرائب ا

نح االندية. معايير شفافة 
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درسـية بالعديد في هذا التوقيت بـالذات تنشط وتيرة حـركة الرياضة ا
من االنشطة  التي تستـقطب منتخبات التـربيات في العديد من االلعاب
مكن هارات واالمـكانـيات الـتي من ا الريـاضيـة من اجل الكشـف عن ا
درسي والذي كان له حضور متميز في ان تفرز نواة منتخب العراق ا
نتـخب فضال عن ابرازه لـلعديد من قـترنة بهـذا ا العديـد من احملافل ا
واهب التـي تدرجت للوصـول من تلك البـوابة لتـمثيل منـتخبـات وطنية ا
في  الفئـات العمريـة ..لكن في الوقت ذاته ومن خالل تواتـر العديد من
االخبـار  اخلاصة بـاستضـافة حملافـظات تـلك البطـوالت التي تسـتقطب
مـنتـخـبات تـربـيات من مـخـتلف احملـافـظات  في الـعـراق جند ان هـنالك
ـعـنـيـة في تــقـصـيـرا او خـفـوتـا من قـبل االعـالم او من قـبل  اجلـهـات ا
ـنــتـخــبــات في تـلـك الـبــطـوالت تــبـيــان اســبـاب عــدم مــشـاركــة اغـلـب ا
خـصوصـا وان  تـبريـرات الوضع االمـني قـد انتـفت وبـدت  احملافـظات
عــلى اســتــعــداد الســتــقـطــاب مــخــتــلف الــفــئــات دون وجـود هــواجس

ومخاوف من هذا القبيل
ـوضوع انـني كنت  في الـعاصـمة ما شـجـعني في خـوض غمـار هذا ا
صريـة (القاهـرة ) نهاية الـشهر الـفائت  وتابـعت من خالل العشرات ا
مـن الـصـحف الــتي تـصــدر هـنـاك بــدءا من االهـرام واالخــبـار ومـرورا
يز تابعات التي سلطت الضوء على نشاط  باجلمهورية  العديد من ا
ـميزين سـابقـات  واختـيار ا درسـية واجـراء ا ـا يتعـلق  بالـرياضـة ا
درسي من رياضيي تـلك البطـوالت لغرض ضمـهم في منتـخب مصر ا
إلعداده للبطوالت التي جتـري في هذا اخلصوص  ودفعني  هذا االمر
درسية ال تابع اي خبر محلي حـ عودتي للوطن  يختص بـالرياضة ا
 فـوجـدت عبـر (الـزمـان الـريـاضـي) تقـريـريـن في هـذا الـشـأن كـتـبـهـما
الـزميل مـراسل الـزمان الـرياضي في مـحـافظـة الديـوانـية  حـول بطـولة
درسـيـة بـالـكـرة الطـائـرة  تـابع من خاللـهـمـا الـزميل تـربـيـات الـعـراق ا
حسن ظاهر  اخلزاعي مجريات تلك البطولة  التي اشتركت فيها قرابة
ــثـلــون  كال من ذي قــار وكــربالء والــبـصــرة واالنــبـار ال 13فـريــقــا 
والـرصـافة االولى والـثـانيـة  والـكرخ االولـى والثـانـية ومـيـسان وصالح
ا ضـيف وهو فريق الديوانية  ثنى وبابل اضافـة للمنتخب ا الدين وا
جعلني استغرب غياب منتخب تربية نينوى بالرغم من ان التربية ذاتها
ــعــد واســتــقــطـاب حــرصـت عــلى اقــامــة بــطــوالتــهـا وفـق الــبــرنــامج ا
مـيزين في اللعـبة فضال عن تـميزهـا عبر سنـوات سابقة الرياضـي  ا
ـراكز االولى لتـلك البـطولـة  وهذا التـقريـر  كان قـد نشر في بالـظفـر با
عدد اجلريدة الصادر يوم 7 اذار  ليعقبه تقرير اخر  للزميل اخلزاعي
 نشر في عدد اجلريدة الصادر يوم 14 اذار ب فيه مراسل اجلريدة
 اجواء اختتام البطولة مبيـنا في الوقت نفسه االعتراضات التي حفلت
بها الـبطولـة  السيما من جـانب منتـخبي الديوانـية الفـائز بلقب الـبطولة
شاركـة بالبطولة اعتراضات نتخبات ا ومنتخب ميسان  حيـث قدمت ا
ـذكـوريـن  في ضـوء ضـخـامـة اجـسـام العـبي هـذه ـنـتـخـبـ ا بـشـان ا

نتخبات  والتي ال تنسجم مع اعمارهم .. ا
وامـر االعـمـار واالعتـراضـات بـشـأنهـا يـبـقى ديدن كـل بطـولـة  تـختص
ـدرسيـة وهذا امـر  لم جتـد له معـاجلات حـتمـية ألنـهاء كل بـالريـاضة ا
ـنـتــخـبـات وهم ـشــرفـ عـلـى ا الـهــواجس واخملـاوف الـتـي يـبـديــهـا  ا
يـخــوضـون ضـد مـنـتــخـبـات اخـرى مــبـاريـات الـبــطـولـة لـتـبــقى مـسـالـة
الضخامة واالعمار  فرصة ألثبات الكثير من االعتراضات التي تنطلق
مع كل مـباراة وال تـنـتـهي حـتـمـا مع انـتـهـاء البـطـولـة  والـتي تـبـدو كـما
كن هارات التي  ذكرنا فرصة طيبة للوقـوف على حجم االمكانيات وا
نتـخبات الفئـات العمرية ـدارس من ابرازها لغرض رفـدها  لساحات ا
فـحيـنـما  نـتصـفح سـجالت االلعـاب الريـاضـية خـصوصـا فـيمـا يتـعلق
ـنـتـخـبـات الفـئـات الـعـمـريـة جند ان هـنـالك قـصـورا واضـحا مـن قبل
ـطـلـوبـة ـسـاعـدة ا ـنـاسـبـ  وابــداء ا االنـديـة في جـذب الـريــاضـيـ ا
لـغـرض دعـمـهم للـمـشـاركـة وتـمثـيل تـلك االنـديـة في فـرق تـعد من اجل
نجم الزاخر درسية ا طلوب لذلك تبـقى الرياضة ا ناسب وا االعداد ا
ـناسـبـة  والتـي نطـلب ان تـكون بـرغم فـقر االعـداد وغـيـاب السـاحـات ا
لـتـلك الكـلـمات الـتي دونـاهـا  صدى مـهم في االلـتـفات
درسية وايالء نشود بواقع الرياضة ا واالهتمام ا
هـمة لتلك االمكـانيات من اجل اعدادها الفرص ا
ـستـوى الذي يرتـقي بريـاضات مـظلـومة لواقع با

الطموح .
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جانب من الندوة
التي عقدتها
وزارة الشباب
ناقشة واقع

األندية الرياضية
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نـاقـشت وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
في نــدوة حـواريــة شــؤون االنــديـة
بـحـضـور مـسـتـشـار رئـيس الوزراء
لــشـــؤون الــريـــاضــة ايـــاد بــنـــيــان
ومــــســــتــــشــــار الــــوزارة لــــشـــؤون
الريـاضة الـدكتـور حسن عـلي كر
ومـديـر عام دائـرة الـتربـيـة البـدنـية
والــريـــاضــة الـــدكــتـــور عالء عـــبــد
ــثــلي انــديـة الــقــادر الى جــانب 
بغداد واحملافظات وذلك في الندوة
التي جرت على قاعـة دائرة التربية
الـــبـــدنــــيـــة والـــريـــاضـــة في مـــقـــر
الـوزارة..واشــار مــسـتــشــار رئـيس
الـــوزراء لــشـــؤون الـــريــاضـــة ايــاد
بـــنــيـــان الى ان الـــنــهـــوض بــواقع
الـريـاضـة الـعـراقـيـة يـتـطـلب وضع
ـتــ لـهـمـا من الـلـبــنـة واالسـاس ا
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متاز بكرة القدم إثر فوزه على الطلبة بهدف دون رد sšUÝ Í—Ëœ∫ عزز فريق الشرطة صدارته لفرق الدوري ا

من جـمـاهـيـر نـادي الـقـوة اجلـويـة
عـلى وفـد نـفط مـيـسـان بـعـد نـهـاية
" الفــتـــا الى ان مـــبـــاراة احلـــســـ
"االعــتــداء وصل الـى احلــد الـذي ال
ــكن تــصــوره اصــابــات بــلــيــغـة
بصـفوف الفـريق مع حتطيم حـافلة

نادينا".
وكــانـت مــواجـــهـــة نــفـط مــيـــســان
اضية والقوة اجلوية في اجلـولة ا
قد شهدت مشاحـنات ب الفريق

حيث اسـتغرب نـائب رئيس الهـيئة
االداريـة لـنـادي الـقـوة اجلـويـة في
ــاضي "تـصـرفـات بــيـان الـسـبت ا
وهــــتـــافــــات وإســـاءات مـن بـــعض
جماهـير ميسان أجتـاه فريق القوة
ـلــعب وتـصـرفـات اجلــويـة داخل ا
ـلــعب اثــنـاء أكــثـر غــرابــة خــارج ا
خــــــروج الــــــفــــــريـق من خـالل رمي
احلجارة على احلافلة في تصرفات
لم نـعــهـدهـا من جــمـاهـيــر مـيـسـان
احلـــبـــيــبـــة احملـــبـــة لــكـــرة الـــقــدم
ــعـروفــة بـاســتـقــبـال الــضـيـوف وا

وإكرامهم".
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فــــاز رئـــــيس االحتـــــاد الــــعـــــراقي
ــركــزي لـلــمالكــمـة عــلي تــكــلـيف ا
كتب التنفيذي لالحتاد بعضوية ا
االســـيــــوي لـــلــــعـــبــــة وذلك خالل
االنتـخابات الـتي جرت ظهـر اليوم

االربعـاء في العـاصمـة التـايالندية
بــانـكــوك عــلى هــامش مـنــافــسـات
بـــطــولــة اســيـــا بــالــلــعـــبــة لــفــئــة

. تقدم ا
وحـــصـل عـــلي تـــكـــلـــيف عـــلى 29
ثلون صوتا من أصل 36 عضوا 

الـهـيـئـة الـعـامـة لالحتـاد االسـيوي
لــلـمالكــمــة لـيــحــصل بــذلك رئـيس
الكــــــمـــــة عــــــلى اعــــــلى احتــــــاد ا
االصـوات من بـ جمـيع الـفـائزين
كتب التنفيذي لالحتاد بعضوية ا

االسيوي للعبة.

ــغـتــرب عــدنـان اجلــبـوري أجـــــــــــري الــصـــــــــحــفي ا
ــتـــــــحـدة عــمـلـــــــــيــة جـراحــيــة كـبــرى في الــواليـات ا
االمـريـكــيـة تــكــــــــلــلت بـالــنـجــاح. (الـزمـان الــريـاضي)
ـديـد تـتــــــــمـنى الـشـفـاء الـعـاجـل لـلـجـبـوري والـعـمـر ا

والصحة الدائمة.
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