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حـــتى لـم يـــتــمـــكن مـن الــتـــعـــامل مع
ــرتــدة الـتي طــغت عــلـيــهـا الــكـرات ا
الـــتــســرع  وعــدم الــتــركــيــز وفــقــدان
الـــســـيــطـــرة عـــلى الـــكــرة فـي أمــاكن
التـهديف  بـسبب عـجز الالعـب على
مــــزاحــــمــــة دفــــاع الــــوسط وخــــطف
التـعـادل  لكن األمـر ظل صـعـبا  لـعدم
وجــود الـهــداف الـقــادر عـلى حتــقـيق
الـــهــدف  الــوحـــيــد إلنـــقــاذ مــا واجه
الـفـريق الــذي  ظـهـر عـاجـزا  في هـذه
الـــفــتــرة إمــام الـــدخــول في مــشــروع
ـطـلـوب الـتـي يـقف فـيـهـا ـشـاركــة ا ا
عـاجــزا لـيـعـود بـاخلــسـارة   الـثـالـثـة
لـيــخـرج عن قـنـاعــات جـمـهـوره الـذي
بات يـدرك تـمامـا صـعــــــــوبـة األمور
كلما  مـر الوقت  ليس عـنـــــد الذهاب
حـسب بـعـد  خـسـارة الـصـنـاعـات في
ــاضي ومـا فــرانــسـو حــريــر الــدور ا

رافقها من مشاكل.
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وبقي اربيل عـلى نقاطه الـست بعدما
جتــــرع خــــســــارة الــــوسـط الــــتي  لم
يــســتـــــــــفــد من أجــواء الــلـعب
ـباراة  للـشعب لكنه بعد نقل ا
يبـدو غير قـادر على الـتعامل
ـــطــلـــوب لــيــدفـع فــاتــورة ا
مــــبـــاريــــاته  عـــلـى عـــكس
الـبـدايــة   من خالل الـفـوز
في الدورين األول والثاني
تـــوالــيـــا قــبـل ان تــتـــغــيــر
شـاركة وخروجها خريطة ا
عن الــســيــطــرة تــمـامــا  ألنه
الـفــريق الـوحـيــد الـذي تـلـقى
ثـالث خـــســـارات مـــتـــتـــالـــيـــة
تـعـكس شـعـورا بـاأللم وفـقـدان

الــثـــقــة في ظـل طــريــقــة
الــــــــــــلـــــــــــــعـب

واحلفـاظ عـلى األسبـقيـة لـتي مر بـها
بــاالعـــتـــمـــاد عـــلى الـالعــبـــ الـــذين
جنحـوا في  الـوصول الى الـهدف في
ـيـزة ومـواصـلـة الـسيـر  في مـهـمـة 
سكة االنتصارات بعد الفوز األسبوع
ــــاضي عــــلى اجلــــنــــوب   وظــــهــــر ا
مــتــوازنــا في جــمـيـع خـطــوطه الــتي
أســهـــمت في احلــفـــاظ عــلى الــتــقــدم
وحتقيق  الفوز  و جتـاوز  التحديات
ـشاركة واثبـات أحقـيته  الـدفاع عن ا
الـــــــــتي أمـــــــــنـت لــــــــهـــــــــا اإلدارة كل
االحتـياجـات على امل حتـقق االجناز
فـي ظل الــتــغــيــرات الــتي تــشــهــدهــا
ـنــافـسـات  وحتـول مـســار الـنـتـائج ا
عـبـر  الـقوة الـتي عـكـسـهـا في الـلـقاء
ـذكور الـذي يـحسب لـطـريقـة الـلعب ا
وجهود الالعب وفي صحوة سريعة
ويرى  جهـاز الفريق الـفني ان ي بعد
تـتـالـيتـ والـتـقدم نـتـيجـتي الـفـوز ا
ـــوقع مــهــمــة عـــلى حــســاب اإلخــوة
األعداء النـجف ما  يـضع األمور امام
حتــديــات اكــبــر امــام   في مــواصــلـة
حتــقــيـق الــنـــتــائج لـــعــكس أهـــمــيــة
شاركة التي حضر لها من وقت قبل ا
ان يعود بشكل واضح   بعد احلد من
تـراجع النـتـائج  وتعـويـضهـا إضـافة
الى االستفادة من تباين نتائج الفرق
ــهـمــة واالهم لــلـوسـط ان تـأتي ردة ا
فــعـل الالعــبــ ســريــعــة  ويــبــدو ان
ـــدرب حــدد وعـــالج األخــطـــاء إمــام ا
ظهور فـني  واضح  في مهـمة صـعبة
جتاوزهـا  الـفريق كـمـا يجب وفي كل
األحـوال تـبـقى األهـمـيـة والـعـبـرة في
اخلـروج بكـامل الـنـقـاط الـتي عـكست
فوائـدهـا على الـفريق فـي فتـرة مهـمة
باريات التي أخذت وجتاوز مشاكل ا
ـصلـحة الوسـط واالقتراب من  تأتي 
نافسة احلقيقية  والتميز في دائرة ا
هم في ان يقدم همة الصعبة وهو ا ا
الـــفــــريق نــــفــــسه  في مــــثل  هــــكـــذا
مواجـهـات  ليـست بـالسـهـلة والـقدرة
ـشــوار إمـام مـبـاريـات عـلى تــكـمـلـة ا
ستكـون مختـلفة مع قـادم األيام وبعد
رتقبة واجهـة ا استئنـاف الدوري وا
امـام الـنفـط  ومؤكـد سـيـكـون اجلـهاز
ــراجــعــة األمـور الــفــني امــام فــتـرة  
ولـــدعم خــطـــوط الــلــعب لـــلــمــبــاراة
الـقـادمـة  ودخـولـهـا بـأعلـى درجات
نافسة  بعد تدارك العجز بسبب ا
ــتـعـثـرة  والـدخـول في الـبـدايـة ا
ــــطــــلــــوب  والــــلــــعب االجتـــاه ا
بـطـموحـات الـنـتـائج وان يـفرض
نفسه الطرف القادر على مواجهة

التحديات.
قـابل  كرس اربـيل عقدة  مـباريات با
الـذهاب بـعـد تلـقي اخلـسـارة الثـانـية
وقـبلـهـا من نفط اجلـنـوب الثـالـثة في
الـبـطـولـة  تـوالـيـا والـتراجـع لـلمـوقع
الــتــاسع  فـي وضع زاد تــعــقــيــدا من
مــعــانــاة الـفــريق وبــقي يــلــعب حتت
نـافسـة وظهـر عاجزا سيـطرة افـرق ا
فـي تــدارك تـــقـــدم الــوسـط وحتــقـــيق
التـعـادل ولوالنه أفـضل من اخلـسارة
بــعــد مــحــاوالت  لـعب غــيــر مــجــديـة

ــطــلـوب ويــقــدم مــبــاريـاته الــوضع ا
بشكل جيد.

في وقت حصل اجلـنوب عـلى النـقطة
الرابعة  في ملعبه بـعد الفوز الوحيد
هـمـة لو عـلى اربيل وكـادان يـحـسم ا
تمـكن  عمـر منـصوري  من الـتسـجيل
وبـعــده حـسـ جـواد وظــهـر الـفـريق
بـأفـضلـيـة  من خالل أوقـات مـخـتـلـفة
بـاراة   وجنح بـنقل الـكرة  عـبر من ا
تـمــريـرات  وصل فـيــهـا الى  مــنـطـقـة
مــرمـى الــنـــفط لـــكـــنــهـــا لم جتـــد من
يــــــضـــــعــــــهـــــا في
الــشــبــاك وبـشــكل
عـام قـدم الالعـبـ
مــسـتــوى مـقــبـول
إمام ضـيـاع مهـمة
الـفـوز لـلـتقـدم الى
مـــوقـع أفـــضل من
الـــــثـــــاني عـــــشــــر
وســــيـــكــــون عـــلى
الالعـبـ الـظـهـور
بــشــكل أفــضل في
واجـهـات الـقادم ا
لـالبــــــتــــــعــــــاد عن
ــــؤخـــرة مــــواقع ا
وهــو مـا ســيــعـمل
عــلــيه عــمــار عــبـد
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تــقــدم فـــريق نــفط
الــوسـط لــلـــمــوقع
الـــثـــالـث في ســـلم
بـــطـــولـــة الـــدوري
متاز بـكرة القدم ا
مـــــحـــــتال مـــــواقع
الـــغـــر الـــنـــجف
وهـــــــــو األهـم  في
حسابـات الفـريق  بعدمـا رفع رصيده
الى تــسع نـقـاط مــسـتـفــيـدا من فـوزه
هم عـلى اربـيل بهـدف دون رد وقدم ا
مبـاراة ناجـحة  رغم نـقلـها من مـلعب
كــربالء الى الـشــعب مـحــقـقــا الـهـدف
األهم الـفـوز الـثــاني تـوالـيـا والـثـالث
فـي الــبــطـــولــة وكــان لألخـــيــر مــذاق
خاص بعدما كشف الفريق عن هويته
من  خالل األداء الـواضح والسـيـطرة
عــلى مــجـريــات األمـور الــتي  مــهـدت
لـلــنـتـيـجــة الـتي خـطط لـهــا شـنـيـشل
والــــدخــــول احلــــقــــيــــقي في أجــــواء
الـبطـولـة  وتـغـير الـبـدايـة الـتي نالت
ــلـعـبه ــيـنـاء  مــنه بـعـد خــسـارتي ا
واحلــدود لـــيــعــود لـــفــريـق لــلـــســيــر
بــخــطــوات واثـقــة وحــقق الــنـتــيــجـة
وخــــرج في كل شـيء من حــــيث واقع
األداء الذي كانت فيه األفضلية عندما
اسـتمـر  مـاسـكـا  بزمـام األمـور  اكـثر
ـرور به بـعـد الـتـقـدم بـهـدف الـفوز وا
وكاد ان  يضاعفه لـو تعامل الالعب
مع الفرص احلـقيقـية بدقـة وأبرزهما
 واالنفـرادت في الشـوط الثـاني بعد
ـرتـدة إمـام االسـتـحـواذ عـلى الـكـرة ا
باراة محاوالت اربـيل في  العودة بـا
لــلــبـدايــة  لــكن دون جـدوى   بــعــدمـا
واصل الــوسط في  اخــذ  األفـضــلــيـة

بــإمــكــانه  الــعــودة بـجــمــيع الــنــقـاط
ـسـتـويـات بـعـدمـا  ظـهـر  الالعـبـ 
واضحـة   واقتـربوا اكثـر من مرة من
الــتـســجـيل في الــشـوط الــثـانـي بـعـد
ـنـطـقـة اجلـنـوب وضـيـعـوا االنـتـقـال 
الفـرصـة تلـو األخرى بـسـبب التـسرع
وعـدم الــدقـة وغـيـاب الــهـداف مـحـمـد
داود فـــقط إهــداره لـــفــرصـــة الــهــدف
وبـــقـي في عـــزلـــة  وضـــيـــاع فـــرصــة
ن حــســ تــوســـيع األهــداف  مـع ا
فـضال عن تـكـدس العـبي اجلـنوب في

الـدفـاع   واحلضـور اجلـيـد لـلـحارس
والـــتـــصــدي ألكـــثــر مـن كــرة خـــطــرة
حــرمـت الــضــيــوف  من  الــتــســجــيل
وسط مــحـاوالت حــقـيــقـيــة    بـعــدمـا
جنح  الـــفـــريق  فـي نــقـل الــكـــرة  من
اجلــانــبــ الــوسط بــفــضـل مــهـارات
الالعــبـ الـفـنــيـة  والـظـهــور بـحـالـة
رور انسجام ولـياقة بدنيـة  عالية وا
للـدور اخلامس من دون خـسارة لـكنه
فـــرط بــأربع نـــقــاط من تـــعــادلــ مع
األمـانـة واجلـنــوب ومـؤكـد  سـيـظـهـر
ـبــاريـات الــقـادمـة في تــأثـيـرهــا في ا
مـنـافـسـات الحتـتـمل  ضـيـاع الـنـقـطة
ومن يــــريـــد الــــصــــدارة والـــلــــقب ان
يــســتـــمــرر في االنــتــصــارات من دور
ألخــر ولــو  مــا خــرجت بـه مــبــاريـات
الـــدور احلــالي مـن نــتـــائج ســتـــلــقي
ـنـافـسـات الـقادمـة  مع بـظالله عـلى ا
ـسـتـوى ان الـنــفط اسـتـمـر يـظــهـر  
ثــابت عــبـر أداء مــجـمــوعـة شــبـابــيـة
واعـدة  تـقـدم الــفـريق عـلى أفـضل مـا
يـــــرام والزالـت أمــــالـه حــــاضـــــرة في
ستوى واألداء  وخبرة نافسة في ا ا
يحيى علوان الذي يقدم األمور بشكل
مقـنع لالن  إمـام  زيادة ثـقة الالعـب
كــلـــمـــا مـــنــحـت الــفـــرصـــة  خلــوض
ـــبـــاريــات  ويـــبـــدو ان الــفـــريق في ا
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واجه قـرار  إرجـاء مــبـاريـات الـدوري
ــمـتــاز بـكـرة الــقـدم  لــغـايــة الـثـالث ا
والـعشـرين من الـشـهر احلـالي رفـضا
من اغلب الـفرق اذا لم  تـكن جمـيعـها
قــبل ان يـصــفه مــدرب الــزوراء بـاسم
قـاسم  بـالـغـيـر الـواقـعي  ومـا يـجري
في  الــدوري الـعــراقي هـو نــفـسه في
اغـلب دوريــات الـعـالـم الـتي  اجتـهت
ــبـاريـات  في مـرغــمـة  عـلـى  إقـامـة ا
مالعب مـــقـــفــلـــة  لـــتـــدارك اإلصـــابــة

بـفـيـروس كــورونـا وفـقـا لـتـأثـيـراتـهـا
الــصــحـيــة من بــلــد ألخــر األمـر ذاته
ســاريـا عــنـدنــا في قـرار تــقـبــله الـكل
ــبــاريـات وسط واســتــمـر  بــإجــراء ا
الــتـــزام اجلــمـــهــور بـــعــدم الـــدخــول
ومــــواظـــــبــــة الـــــفــــرق  فـي  خــــوض
ـا تـبقى من ـباريـات  الـتي تـأجـلت  ا
مــبـــاريــات الــدور اخلـــامس وجــمــيع
مـــبـــاريـــات الـــدور الــســـادس   وسط
جتديد دعـوة الفرق لـلوزارة واالحتاد
في  إلغـاء القـرار  مع إخضـاع األمور
إلجراءات الـرقـابة الـشـديدة وااللـتزام

بالتعليمات.
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كاد العب نفط اجلنـوب  حس جواد
ان يحـرم  النـفط من العـودة بالـنقـطة
والـــصــدارة لــو تـــعــامل   مـع اخــطــر
فــرص الــلـقــاء  حلــظـة االنــفــراد أخـر
الــوقت بـــحــارس الــنــفط لــكــنه وضع
الــكــرة بــجــانب الــقـائـم  لـيــجــعل من
ــبــاراة  تــذهب لــلـتــعــادل الــســلـبي ا
ضــمن مـبــاريــات الـدور اخلــامس من
ـمـتــاز بـكـرة الـقـدم بـطــولـة الـدوري ا
ليرفع اجلنـوب رصيده الى أربع نقط
  فـيـمــا اسـتـفـاد الـنــفط  من الـتـعـادل
لـيرفـع رصيـده الى  11نقـطـة ويـعود
مـرة أخرى  لـصـدارة الـتـرتـيب  وكان
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قال رئـيس جلنـة الرياضـة والشـباب في مـجلس النـواب عبـاس علـيوي امس االربعـاء عن وجود مـشكـلة قائـمة في تـخصيـص مكان لـلمـلعب الريـاضي الذي اهـدته السـعودية
ان سيضاهي ما موجود من قوان في دول اجلوار والعالم. ملكة بوعودها حتى اآلن مشيراً الى ان قانون االندية الذي يعده البر للعراق في وقت اكد التزام ا

اضي والتي تضم وقال عليـوي  إن السعودية مازالت ملـتزمة باهداء العـراق مدينة رياضيـة بعد ان وقع اجلانب مـحضر الشروع في العمـل إلنشائها في نيسـان من العام ا
بيان بسعة 2500 مـتفرج وقاعة متعددة األغراض بسعة 1500 مـتفرج وقاعــــات تدريــــب فضال ومن ومرافق أخرى بينها ملـعبان أو مـبدئياً ملعبًا بسعة 60 ألف متـفرج
ـشكـلة القـائمـة حتى االن ب وزارة الـشــــبـاب ومجلس شــــروع عـلى الشـــــركات لتـنفـيذه واختـيار واحـدة منهـا من قبل اجلـانب الســـــعودي مشـيراً الى ان ا ثم عـرض ا
ـبـيـــــة الـدولـيـة قـد ابدت شـــــروع.وتـابــــع عـلـيـوي ان "الـلـجـنة االو كـن للـبـدء بـتـنـفـيـذ ا ـديـنـــــة والـتــــي نـأمل ان حتل بـاســـــرع وقت  الوزراء هـــــي حتديـد مـوقع لـتـلك ا
ان علومـات للخروج بقـانون رص لالندية يـوازي ما موجود في دول اجلوار والـعالم منوهاً بـأن القانون قر لـلمرة االولى في البر شورة وا اســــتعدادهـا الكامل بتقـد ا

قبلة مع اندية الشــــمال والوسط واجلنــــوب وخبــــراء في هــــذا اجمللــــس للخروج بقانون يلبي طموح انديتنا العريقة. رحلة ا وســــتكون لنا جلسات خالل ا
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أعـلـن رئـيس وفـد مــنـتــخب الـعـراق
نتخب حيدر رشيد حصول العبي ا
الــوطــني عــلى مــيــدالــيـتــ فــضــيـة
ـاس وبـرونــزيـة في بـطــولـة (كـاس ا
الـدولـيـة) في مـصـر. وقـال رشـيـد إن
ـنـتــخب الـوطـني لــبـنـاء االجـسـام ا
حقق نـتائج كـبيـرة في بطـولة (كاس
اس الدولية) في مصر حيث جنح ا
العبـونـا بتـحقـيق مـيدالـيتـ فضـية

وبرونزية.
وأضــاف أن الـــبــطل مــحـــمــد قــيس
حـصل عــلى فـضـيـة الـفــيـزيك فـيـمـا
حـــصـل الـــبـــطل حـــيـــدر فـــالح عـــلى
برونزية في فئة الشباب بدي بلدنك
بــيــنــمــا جنح الــبــطـل عــمــر مــهـدي
ـركـز اخلامس في بـاحلصـول عـلى ا

نفس الوزن. 
ـشــاركـة يــذكـر أن الــبــطـولــة تــمت 

600 العب من جميع اجناء العالم.

الـتي تــعـد واجـهــة الـدولـة
وأســهــمت في رفع احلــظــر
عـن الــكـــرة الـــعـــراقــيـــة في

أوقات سابقة.
وبـلـغت الــكـلـفـة اإلجـمـالـيـة
ــــشــــروع مـــلــــعب كــــربالء
بـي الذي نـفـذته شـركة االو
تـركـيـة 116 مـلـيــار ديـنـار
ويـشــمل عــلى مــلـعب دولي
ســـعــة (30©  إلف مـــتـــفــرج
ومـــلـــعــبـــ رديـــفــ األول
(2000© مـــتــفـــرج ألغــراض
الـــتـــدريب وفـــيه مـــضـــمــار
الـــعــــاب قــــوى الــــســــاحـــة
مـــتـــفـــرج والـــثـــاني (500© 
لـــلـــتـــدريب وجـــنــاح إداري
وفندق أربـعة جنوم يـتكون
من (4© طــوابق يــســتــخــدم

ســــــكـن لــــــلــــــوفـــــــود خالل
سابقات الرياضية. ا

ويــحــتل نــفط الــوسط احـد
أنــديــة مــحــافــظــة الــنــجف
ــركــز الـــثــالث في الئــحــة ا
ـمتاز ترتيب فـرق الدوري ا
2020Æ2019 لــــــلـــــمــــــوسم
ـــكـــونـــة من 15 فـــريـــقـــا ا
وجـــــمـع تــــسـع نــــقـــــاط مع
خمس مباريـات قبل تأجيل
من الـــــــدوري حـــــــتى الـ23 
الشهر اجلاري تنفيذا لقرار
خــلـيــة األزمــة احلـكــومــيـة
فــيـــمــا يــقـف في الــصــدارة
النفط برصيد 11 نقطة من
خمس مـبـاريات ثم اجلـوية
ولـهـا عـشـر نـقـاط ولـكن من

أربع مباريات.
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قـرر االحتـاد الـعـراقي لـكـرة
الـسـلة اول امـس الثـالثاء
ربع تأجيل مباريات اياب ا
الذهـبي في البـصرة. وجاء
قرار احتـاد السـلـة بتـوجيه
مـن خــــلـــــيــــة االزمـــــة وذلك

لتفشي مرض كورونا.
وكـــان الــشـــرطــة فـــاز عــلى
ــيــنــاء بــنــتــيــجـة 91-83 ا
نــقــطــة فـيــمــا تــفــوق نـفط
بـغــداد عــلى نـفط اجلــنـوب

مشاركة عراقية ناجحة في بطولة مصر لبناء االجسام

حيـنما نسمع بعض النقاشات واحلوارات الدائرة وفقا السقاطات
ـا مؤجند باجتاه مـع نعتقد ان حرب إعالميـة بعضها موجه ور
ـيـة ومـجـاعـة وبـاء ومـوت وخـطر مـحـدق يـحـيط بـالـعـالم والـكرة عا
األرضـيـة وسـكـانـهـا من كل مـكـان اثـر اجـتـيـاح مـرض كـورونـا –
العب في اغـلب الـدول واالحتادات وقـانـا الـله وايـاكم شـروره - ا
التي نـعتقدها ما زالت بخـير برغم التهويل والتـضخيم الذي يظهر
فـي بعـض مـفـاصـله وكـانه مـتـعـمـد ومـطـارد لـلـنـشـاطـات اجلـمـعـية
ضاربـا إياها بـالصمـيم برغم كون الـتجمـعات تعـد من اهم سمات

تاثر به. تحضر ونشاطه الدال عليه وا العالم ا
ـعنـية في مـواقع احلدث وقـد اتخـذت اغلب احلـكومـات واجلهات ا
ـرض وفقا لـتقاريرهم ـسجل فيـها وجود ا ستـهدفة وا يـادين ا وا
الــصـحــيـة عــدد من الــقـرارات الــتي بـعــضــهـا أوقف الــنـشــاطـات
الريـاضية كـافة كمـا في إيطالـيا ... فيـما بعض الـدول اخذت تقيم
درجات خاوية العب وا مـبارياتها بدون جمهـور وقد بدت بعض ا
ـــا يـــدل عــلى ان ــلـــعب  اال من بـــعض األصـــوات احملــيـــطـــة بـــا
ـا لم تقـتنع تـمامـا وهي ما زالت تالحق اجلـماهـير لم تـنصاع ور
فرقـها وتـلتصق بـها بـرغم خطر وتـهديـد كورونا اذ ان بـعضهم لم
يـلــتـزم بـالــقـرارات والـتــوصـيـات احلــكـومـيــة بـهـذا الــشـأن وظـلـوا
مـرابـطـ عـلى جتــمـعـاتـهم ضـاربــ اخلـطـر عـرض احلـائط حتت
تـاثيـر الـوله واجلـنـون العـشـقي لـكـرة الـقدم كـمـا حـدث في مـباراة
فـالنـسيـا االسـباني واتـلـنتـا اإليـطالي اذ اخـذت أصـوات اجلمـهور
علب باراة خـارج ا عـلق وهي تشاهـد ا تـغطي حتى عـلى صوت ا
وتـتــغـنى وتـدعم فـريــقـهـا  وكـانـهــا تـعـد حـضـورهــا حتـد لـلـمـرض

واصرار على الوقوف مع اللعبة بكل الظروف.
مـع ان األرقــــام حــــتـى االن لم تـــــدخل حـــــيــــز اخلــــطـــــر األكــــبــــر
واإلحـصاءات تـشيـر الى إمكـانيـة السـيطـرة وان الرئـيس الصـيني
ـفــتـرض ... كــمـا ان ــرض ا زار مــديــنـة واهن مــعـقـل ومـنــشيء ا
رض دخل مـرحـلة الـوباء اال انـها ـية عـدت ا منـظـمة الـصحـة العـا
اضافـت بإمكانـية السـيطرة علـيه وبرغم كل ردات الفـعل واخلشية
ـتدفق الـصـاب بالـتـحذيـر الـذي بلغ به احلـال الى الـغاء واالعالم ا
قـدسة من قبيل الـصلوات والـزيارات وغير ذلك حتـى التجمـعات ا
س .. اال ان ــتـلك حــصــانــة وقـداســة تــاريــخـيــة عــصــيـة ا ــا 
طلوب كنها خشية عنية انصاعت لالوامر وبدات تنفذ ا اجلهـات ا

على الناس وتبعاته التي ما زالت تنذر بخطر.
في اجلـانب الريـاضي عامـة والكـروي خاصـة الذي يـهمـنا هـنا ...
ـا حـدث وان االحتـادات الـقـارية يـبـدو انه تـاثـر بصـورة وأخـرى 
واحملــلــيـة بــدات تــتــخــذ قــرارات تــعــد قــاسـيــة مـن قـبــيـل تـوقــيف
ـبـاريــات بال جـمــهـور او الـغــاء او تـأجـيل الــنـشـاطــات او إقـامــة ا
ـنـظـومـة الـكـرويـة ـا قـد يـعـرقل ا بـطـوالت مــجـدولـة مـنـذ سـنـوات 
ـا يتـطلب عـقد اجتـماعات واجنـداتهـا السنـوية بـشكل مرعب ... 
ـرتبطـة ومدى تاثـيراتـها على لـفات ا تأخـذ بنـظر االعتـبار جـميع ا
ـتـعـلـقـة بـالـنـاحـيـة ـسـتـوى الـفـني لـلـعـبـة فـضال عن الـتـاثـيـرات ا ا
اليـة والعقود االحـترافيـة والتنظـيمية االستـثماريـة واالقتصاديـة وا
واالدارية الـتي قـد تتـاثر بـشكل تـدهوري غـير مـسيـطر عـليه ان لم
ـتـرابـطـة ولـيـست ــلـفـات ا ـعـيـة جـمـيع ا تـدرس األمـور بــعـنـايـة و
نـا حلـمايـة حيـاة االنـسان من اخلـطر بـصورة ال مـنفـردة مع تقـد

تقبل اللبس.
هــنـا نـعـتـقـد ان اتـخـاذ الـقــرارات بـالـشـان الـريـاضي والـكـروي ال
تـتعـلق بـجـانب احلـكـومة او اجلـانب الـفـني واإلداري وحـدهـما كل
عــلى حــدا .. بل ان الــضــرورة حتـتم تــعــاون اجلــهـات اخملــتــصـة
ـعنـيـة من كال اجلـانـب وتـقـد مـصلـحـة االنـسان أوال ومن ثم وا
الـبــحث عن مـخــارج عـلـمـيــة وتـوصـيــات خـبـيــرة مـشـبــعـة بـالـراي
ــا يــضــمن سالمــة اجلــمــيع ــعــلــومـــات  والــبــحث واالقــتــراح وا
ـؤسـسات الـريـاضـية الـكـبرى من االنـهـيار خالل واحلـرص على ا
مــدة وجــيـــزة ال ســامح الــله اذا مـــا اصــابــهــا الــعـــطل والــتــوقف
ـباريات ـدد طويلـة .. لذا فان الـلعب بال جمـهور ونقل ا والتـاجيل 
تــلـفـازيـا يـعــد - مع اتـخـاذ االحـتـيــاطـات واالجـراءات االحـتـرازيـة
الصـحية الالزمة - حال وسـطا قد نلـجا اليه ..في ظل محـنة مهما
قـيل عـنــهـا تـبــقى مـصـدر خــطـر عـام يـجب
الـتـعاطي مـعه عـلـمـيا ولـيس ارجتـالـيا او
شـخصـيا او عـشـوائيـا او تهـويـليـا فان
اخملـاطـر ال تقف عـنـد حدود صـحـية بل
قـد تتعداها الى ابعد من ذلك والله ولي

التوفيق ..
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أكـــد مــديـــر مــلـــعب كــربالء
الــدولي 30 إلف مـــتـــفــرج
مــــهــــنــــد اجلــــراح ان إدارة
نـــــــــادي نـــــــــفـط الــــــــــوسط
ـــــشــــارك في الـــــريــــاضي ا
ـمـتاز بـكرة الـقدم الدوري ا
لم تـف بـــــــوعـــــــودهـــــــا في
تـنـظـيف الـصـرح الريـاضي
الــكـــبــيـــر بــعـــد اخــتـــيــاره
خلـوض مــبــاريـات الــفـريق

في مسابقة الدوري.
وبـــ جـــراح في تـــصـــريح
لـ(الــزمـــان) انه  االتــفــاق
بـــــــ وزارة الـــــــشـــــــبــــــاب
والـــريــــاضـــة وإدارة نـــادي
نــفط الــوسط عــلى تــأجــيـر
مــلــعب كــربالء الــدولي إلى
الــنـادي خلــوض مــبــاريـات
ـمتاز الفـريق في الدوري ا
عـــــلـى إن تــــتـــــحـــــمل إدارة
الـنـادي مسـؤولـيـة تـنـظيف
ـــرفق الـــريــاضـي وإدامــة ا
ــرمى وتـــخــطــيط شــبـــاك ا
ـلــعب والــضـيــافـة وأمـور ا
أخـرى ولـكن تـفـاجـئـنـا في
أول مــبــاراة لــلــفــريق عــلى
فترضة في الدوري أرضه ا
ـــيــنــاء في الـ22 من إمــام ا
ـاضي بـعدم شـهـر شـبـاط ا

اإليفاء بالتزاماته.
وأضـاف انه  تـدارك هـذه
ــــشـــكـــلــــة وبـــادرنـــا إلى ا
ـلعـب ومدرجـاته تـنـظـيف ا
حـتى يـكــون بـأبـهى صـورة
وهــو يــســتــقــبل مــبــاريـات

الــــــــــــدوري فـــــــــــــضـال عـن
احـــتـــضــانه لـــلـــكــثـــيــر من
االســتــحــقــاقــات الــعــربــيـة
واألســـــيـــــويـــــة حـــــتى انه
اخـــتـــيـــر من قـــبـل االحتــاد
األسيوي لكـرة القدم واحدا
من أجــــمل مـالعب الــــقـــارة
الـصــفـراء مـشــيـرا إلى انه
 مـــخــاطـــبــة الـــنــادي عن
طـــــريـق وزارة الـــــشـــــبــــاب
والـريــاضـة وبـقــيـة األنـديـة
الــــتي تــــســـتـــخــــدم مالعب
الــوزارة بــوجــوب االلــتـزام
بـتـعـهـداتـهم بـصـيـانـة هـذه
ـالعــب وبــــــــــــخـالف ذلـك ا
ســـيــتـم اتــخـــاذ اإلجــراءات
نـاسبـة التي حتـافظ على ا
ـنــشــآت الـريــاضــيـة هــذه ا

نافسات احمللية والعربية واالسيوية ملعب كربالء يحتضن ا

يحيى علوان
مدرب النفط

والـنـتـائـج حتـديـد إمـام ضـعف   اداء
الفريق  وتـقبل النـتائج اخمليـبة التي
مؤكد شـكلت الـصدمة لألنـصار الذين
يـــرون ان األمــور تــغـــيــرت بــاالجتــاه
اخلـاطئ امام مـشـاركة عـقـيـمة في كل
شيء وعلى  اقل تـقـديه لم يتـمكن من
االســتــفــادة من مــلــعــبه مــا عــــــــــقـد
شـهـد الن الـفريق تـراجع واليـريدان ا
يـتـقـدم وهـو في مـوقع مـتـأخـر وكـأنه
ـوسم يــقـارب من تــكـرار ســيـنـاريــو ا
ــدرب والالعـــبــ ـــاضي  ويـــدرك ا ا
ـر بـهـا الـفـريق ـشـاكل الـتي  عـمق ا
الـذي لم يـقـدم شيء جـديـد جلـمـهوره
وفي الـســيـنـاريـو الــسـوء ولم تـنـجح
مــــحـــاوالت اإلدارة فـي دعم خــــطـــوط
شـاركة بـأكثر  من اسم الفريـق قـبل ا
محلي ومحترف  لكن  كل شيء يسير
خـالف مـــا كــــانـت تـــأمــــله  ومـالزمـــة
النـتائج السـلبيـة التي جـرت الكتـيبة
الصفراء للوراء بـشدة واضحة وسط
مـــخــاوف الــعــشــاق فـي ان يــســتــمــر
الفريق على الوضع الـقائم   وتخطي
ـبـاريـات الـقــــــــادمـة حـاجـز  ا
وهــو الـذي لـم يـواجه
أي مـن الــــــــفــــــــرق
ـرشـحـة لـصراع ا
عــــــــــلـى لــــــــــقـب
ــــــر الــــدوري 
فـي حـــــــــالــــــــة
مــــــتـــــدنـــــيـــــة
وعجـز واضح
في الــــنــــتــــائج
والـــــتــــــهـــــديف
وضــــــــــــــــــعـف
الــــــــدفـــــــاع. 

58 – 65 نــــــــقــــــــطــــــــة في
مباراتي الذهاب.

وســــبـق وان اعــــلن احتــــاد
الـــقـــدم وجلـــنـــة الـــصــاالت
ــــــدة تــــــأجــــــيـل الــــــدوري 

. أسبوع
الـى ذلـك أعــــــــلـن االحتـــــــاد
الــعــراقـي لــكــرة الــطــائــرة
تأجـيل أنـشطـته إلسبـوع
بـســبب إجـراءات مـكــافـحـة

فايروس كورونا.
وقــال احتـــاد الــطــائــرة في

بــيـان ان االحتــاد الــعـراقي
ركـزي للكـرة الطـائرة قرر ا
تــعــلــيق جــمــيـع االنــشــطـة
اخلـــــاصــــة بـه في عـــــمــــوم
ــدة اســـبـــوعــ الـــعـــراق 

الـــــتـــــزامًـــــا بـــــاإلجــــراءات
الوقائـية واالحتـرازية التي
إتـــخــذتـــهــا خـــلــيـــة األزمــة
ـــوجـب األمــر ـــشـــكـــلـــة  ا
الــديـــواني رقم 55 لــســـنــة
2020 للـوقايـة من فايروس
كورونـا. وأضاف ان الـقرار

جـاء استـنـادا لـلتـوجـيـهات
ـركزيـة خلـلـية احلـكومـيـة ا
االزمـــــة لــــوقـف انــــتــــشــــار
فــــــايـــــروس كــــــورونـــــا في
الـعراق وتـمـاشـيـا مع بـيان
وزارة الـشـبــاب والـريـاضـة
وتوجـيهـات الدكـتور احـمد
رياض طـالب وزير الـشباب
والرياضة بايـقاف االنشطة
والـفعـالـيات الـريـاضـية في
ــــــــدة عــــــــمــــــــوم الـــــــــبالد 

." أسبوع
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حــددت اجلـــمـــعـــيــة الـــعـــمــومـــيـــة الحتــاد
الفـروسية الثالثـ من شهر اذار اجلاري
موعـدا إلقامـة االجتـماع الـطار اسـتنادا
لــقــانــون االحتــادات الــريــاضــيــة رقم 16

للعام 1986.
وقال عـدد من اعضـاء اجلمـعيـة العـمومـية
انه ســيــتم اتــخـاذ قــرارات مــهـمــة تــرتـقي

بـواقـع لـعـبــة االجـداد واالبــاء الـتي سـاءت
وتـدهـورت نـتـائـجـهـا فـضال عن مـحـاسـبـة
ا تســـــــبب بهذا االمر  قـصرين وا ا
تـطــلب مـن اجلـمــعــيــة الــعـمــومــيــة الحتـاد
الفـروســــــــية صاحـبة السـلطة الـعليا ان
حتـدد هــذا االجــتـمــاع الــــــطـار إلنــقـاذ
الـــلـــعـــبـــة والــــعـــودة بـــهـــا الى وضـــعـــهـــا

الصـــــــحيح.
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12 اذار
1968- فــوز نـادي الـنـصـر االنـبـاري
عــلى نــادي بـردى الــسـوري بــهـدفـ
ـــبـــاراة الـــوديـــة الـــتي دون رد فـي ا
جــرت في الـرمـادي. 1970- خــسـارة
ـنـتـخـبـنـا الـعـسـكـري امـام مـفـاجـئـة 
نـظــيـره الـيـمـني بـهـدفـ دون رد في
اطــار مــنـافــسـات بــطــولـة اجلــيـوش

العربية التي جرت في دمشق.
1980- نـيـجـيريـا حتـرز لقب بـطـولة
ا افــريـقـيــا  الـثــانـيـة عــشـرة الـتي
ـبـاراة ضـيـفــتـهـا بـعـد تـغـلـبـهـا في ا
الــنــهــائــيــة عــلــبى اجلــزائــر بـثـالثـة

اهداف نظيفة.
1984- فــــوز االمـــارات عــــلى قــــطـــر
بـــــهــــدف دون رد ســـــجــــلـه عــــدنــــان

الـــطــلـــيــانـي  في اطــار مـــنــافـــســات
خليجي 7 التي جرت في مسقط.

1988- فـوز البـحرين عـبلى الـكويت
بـهدف دون رد سجله  فياض محمود
 فـي اطار منـافسـات خلـيجي 9 الـتي

جرت في السعودية. 
1989- فـــوز فــريق  نــادي الــرشــيــد
بـكـرة السـلـة  على  مـنافـسه الـكوكب
ـغــربي بــنــتـيــجـة  106 ــراكــشي ا ا
نـــــــقـــــــاط مــــــــقـــــــابل 78 فـي اطـــــــار
مــنـافــســــــــات  الــبـطــولـة الــعـربــيـة
الـــــــــرابـعـة بكـرة الـسلـة الـتي جرت

في القاهرة.
بي مع 1995- تـعادل مـنتـخبـنا االو
ـثـله سـجـله مـنـتـخب الـهـنـد  بـهـدف 
عــبــــاس عـبــيـد في اطـار مــنـافـسـات

بطولة الهند الدولية.
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قــررت جلـنــة احلــكـام في االحتــاد الــعـراقي
لــكــرة الـــقــدم إيــقــاف احلــكـم الــدولي عــلي
ـبـاراتـ بسـبب قـراراتـه في مـباراة صـبـاح 
نـــفط الـــوسـط وأربــيـل ضـــمن دوري الـــكــرة

متاز. ا
صــبـاح مـنح فــريق نـفط الــوسط ركـلـة جـزاء
ــواجــهــة الــتي أثــارت جــدالً كــبــيــراً خالل ا
أقـيـمت ب الـفريـقـ اول أمس الثالثـاء على

واجهة بفوز ملعب الـشعب الدولي لتنتهي ا
نفط الـوسط بهدف نظـيف.وذكر احتاد الكرة
أن "جلـنـة احلـكـام اطـلـعت عـلى قـرار مـقـيم
ــبـاراة نــفط الـوسط احلــكـام عــادل قـصـاب 
ــشــار لــهــا في مــذكــرتــنــا وتــبـ واربــيل ا
مـطـابقـته لـتحـلـيل اللـجـنة بـاعـتبـاره أثـر على
ـبـاراة".وأضـاف أن "الـلـجـنـة قررت نـتيـجـة ا
إيقـاف احلكم الـدولي علي صـباح مـبارات

متاز". من مباريات الدوري ا


