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قـررت جلنـة احلـكام فـي االحتاد الـعـراقي لكـرة الـقـدم إلغـاء قـرار عـقوبـة احلـكم الـدولي صبـاح واالكـتـفاء بـإنـذاره. وكانت
بـارات بسـبب احتسـابه ركلة جـزاء غير صـحيحـة اثرت على نـتيجـة مباراة نفط الـلجنـة قد قررت مـعاقبـة صباح بـاإليقاف 
متـاز. وذكر االحتـاد في بيـان تلقت (الـزمان) نـسخـة منه أن "احلكم الوسط واربيـل في اجلولة اخلـامسـة من دوري الكـرة ا
ـمتـاز وبعـد دراسة طلـبه من قبل الـدولي علي صـباح قـدم استـئنـافا علـى قرار جلنـة احلكـام بإيـقافه لـدورين في الدوري ا
سـتوى االسـيوي ـكانـته عـلى ا ذكـورة نـظرا  ذكـور بدال عن الـعـقوبـة ا جلنـة احلـكام قـررت اللـجنـة تـوجيه انـذار للـحـكم ا
واخرها قـيادة نهـائي كاس ابطـال الدوري اآلسيـوي. وأضاف بيـان االحتاد اننـا في الوقت الذي نـشيد بـقرار جلنـة احلكام
سؤول عن اصدار الذي أنصف هـذا احلكم وهو خـير سفيـر للصـفارة العراقـية نأمل من جلـنة احلكـام ان تقوم بتـبصيـر ا
ـوضوع. وتـابع االحتـاد نأمل من حـكـمنـا الدولـي علي صـباح تـعلـقـة بهـذا ا القـرار في االحتـاد بالـتـعلـيـمات والـضوابـط ا

واقرانه من احلكام الدولي االستمرار في التألق وان يكونوا كما هم اآلن خير سفراء للصفارة العراقية.
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أكّــدَ جنمُ الــكـرةِ الــعـراقــيـة الــسـابق
عــدنــان درجـــال أن مــا يـــثــار حــول
ـرشحة لـرئاسة الـهيئة الشخـصية ا
ـؤقّـتة الّـتي سـتُـديرالـعـمل الـكروي ا
فِي الـعـراق أجـدها غـيـر مـبـررة كون
كُل الـشّـخصـيـات الـتي اجـتـمعت مع
جلـــنــــة الـــفـــيـــفـــا فِـي الـــدوحـــة هي
شـخـصيـات مـحـتـرمة ومـحطّ تـقـدير
عال ورفيع بالنسبة لي. وقال عدنان
درجـال في بـيـانٍ صـحـفي أُثـيرت في
اآلونــةِ األخـيــرةِ جـداالتٍ وســجـاالتٍ
فِي وســــائلِ اإلعالم ,وعـــلـى مـــواقعِ
الـتّــواصـل اإلجــتـمــاعـي تُـشــيــر إلى
إمـكـانـيّـةِ تـولي هـذه الـشّـخـصـيـة أو
ؤقّتة على الرغم تلك رئاسة الهيئة ا
من أن الــــقـــرار ســـيُــــصـــدَر من لـــدن

ـعنيّة الوحيدة الفيفا وهي اجلهة ا
بـذلك بعـيـداً عن التـمـنيـات. وأضاف
أطلعت وقـرأت كثـيراً من اآلراء التي
تــتـمـنى وجـود هـذه الــشّـخـصـيـة أو
ـؤقـتـة وهـذه تـلك لـرئـاسـة الـهـيـئـة ا
اآلراء تُــعـبّــر عـن رأي قــائــلــيــهـا وال
تُـعـبّـر بـالـضـرورةِ عن وجـهـةِ نـظـري
ـيل لـشخصٍ الـشّـخصـيـة كـونه ال 
عــــــــلـى حـــــــــســــــــابِ آخـــــــــر; ألن كلّ
الــشّــخــصــيـات الــتـي قــابـلـتْ جلــنـة
الـــفــيــفـــا هي شــخـــصــيـــات كــفــوءة
ومــحـــتـــرمـــة تـــتـــمـــتّعُ بـــالـــنّـــزاهــةِ
ـــصــداقـــيّـــة وقــادرة عـــلى تـــولي وا
همّة الصـعبة التي تمـرُّ بها كرتنا. ا
وتــابع : قــد يـحــسبُ الــبــعض أنـني
ساهـمت بتـرشيح بـعض األسماء أو
أدفع بـشـخصـيـةٍ ما لـرئـاسـة الهـيـئة

ـــؤقّــتـــة أو أُمــيل له أو أتـــمــنى أن ا
يتولَ زمامُ األمور ,فهذا كالم مجافٍ
لــلــحــقـيــقــةِ ألن الــفــيـفــا ســيــخــتـار
ـؤقّتة وسـنُبارك العـامل بـالهيـئة ا
َ ــــهــــمـــة ونــــكـــونَ داعــــمـــ لــــهم ا
ومــــســــانــــدينَ لــــهم فِـي الــــقـــراراتِ
الـصّــحـيــحــةِ الـتي ســتــخـدِمُ الــكُـرة
ـرحـلةٍ الـعـراقـيّة والـتي سـتـؤسّس 
جديدةٍ من العملِ الكرويّ فِي البالدِ
والـتي حتـتــاجُ إلى تـكـاتف اجلـمـيع
من دون اسـتـثنـاء. وعـبـر درجال في
الــوقت ذاتـه عن احــتــرامه الــشــديـد
لـلـسـيـد شامل كـامل فـهـو شـخـصـية
إداريّــة مــحــنّــكــة وكــفــاءة عــراقــيّـة
يّزة خَدَمتْ الـبلد كثـيراً وتربطني
معهُ عالقة وطيدة فإن وقعَ اإلختيار
عـلـيهِ فـسـأكـون سعـيـداً لـلـغـايـةِ ولو

سألتُ هل تتـمنى وجوده في الـهيئةِ
ـؤقّــتــةِ إلى جــانبِ الــشــخــصــيـات ا
األخرى ,فجـوابي سيـكون نعم ومن
دون أدنى شكٍّ أو تــردد فــمـن مــنـا ال
يتمنّى وجود الكفاءات االدارية الّتي
تـتمـتع بـالـسيـرةِ احلـسنـةِ والـتاريخ
الريـاضي الـناصـع و الثـري. وكشف
درجــال فـي بــيــانه عن كُلّ االحــتــرام
والــتّـقــديـر لــآلراء الّـتـي تُـطــرح هـنـا
ا الـبعضُ يرغب بوجودِ وهناك ور
رحـلةِ هـذهِ الشّـخـصيّـةِ أو تلـك فِي ا
الـقـادمــة إال أن هـذه اآلراء تُـعـبّـر عن
وجـهــةِ نــظــرِ مَن يـتــحــدّث بــهـا ,وال
تُـــــعـــــبّـــــر بـــــالـــــضـــــرورةِ عن آرائي
ومتبنـياتي مهمـا كان قرب مُطـلقيها
مــني ومـسـانــدتـهم لـلــمـشـروعِ الّـذي

جئت به.
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حتـلـيالت مضـطربـة وتـفسـيرات شـتى وتـوقعـات غـير واقـعيـة لـكنـها تـعـد قريـبة من
الواقع كلـها باتت خليطاً من توجسات انتابت الشارع الرياضي في العراق لدرجة
ا تـريده اضـافـة الى اطالق نوع شـاهـد الفـوضـوية غـيـر العـارفـة  اجتـاحت فـيه ا
جـديد من (بالـونات) االثارة واالنـتقـاص وتسقـيط مبكـر لشخـصيات تـمتلك تـاريخا
ــطـلــقي ومــروجي تـلك االشــاعـات عـمــره الـزمــني يـقــدر ضـعـف الـعــمـر احلــيـاتي 

ثيرة للغط واجلدل الفارغ ! والتكهنات ا
ـتغـيرات الـذي يفـترض الـيـوم ان تكـون هنـاك صـحوة في الـتـعامل مع االحـداث وا
شـهد الـكـروي اذا كانت شـهـد الريـاضي بـصورة عـامـة السيـمـا ا احلاصـلـة في ا
زري للكرة العراقية الى ضفة آمنة هناك فعال نـزعة وطنية حقيقية للعبور بالواقع ا
ـكن من خاللهـا وضع حجـر اساس رصـ يسـتطيع انـتشـالهـا من واقعـها الذي
يــقـره اجلـمـيع بــانه اليـلـيـق بـبـلـد اســمه الـعـراق ولــكن الـبـعض مـن هـذا (اجلـمـيع)
صالح النـفعية الزالت ترسخت في تـفكيره الـعودة الى ماض انتـهى ورحل بينمـا ا

تغازل هذا البعض فال يريدها ان تغادره هي االخرى !
القـضيـة هـنا مـرتـبطـة باالوضـاع اجلـديدة الحتـاد الكـرة الـعراقي الـذي مـهمـا كان
ـرتـقبـة فـهو حـتمـا سـيكـون من ضمن رحـلة االنـتـقالـية ا اسم من سيـقـوده خالل ا
االسمـاءالتي ضمـتها قـائمة الـ 13 اسما الـتي قابلـها (فيـفا) وهي بالـتأكيـد اسماء
محـتـرمة وتـتمـتع بـقوة الـشخـصـية واخلـبرة واالنـدفـاع بالـعمل ,وهي ايـضا تـعرف
تمامـا كيف تقـود وكيف تدافـع عن نفسـها وعن الكـيان الذي تـقوده واألهم من هذا

كله تعرف تماما ان حتافظ عن (سمعتها) في الوسط الرياضي.
توقع لأل سماء (الفائزة للعمل) بحدود خمسة او سبعة وهذا التوصـيف نابع من ا
سـموح به من قبل االحتاد الـدولي لقيادة االحتـاد ضمن جلنة أطـلق عليها ضمن ا

(تطبيعية)..
سار الصحيح والكل صلحة الكرة العراقية ألجل وضعها على ا اجلميع سيـعمل 
حـريص عـلى تـقـد اخلـدمة واخلـبـرة والـتجـربـة من أجل بـنـاء الـكرة الـعـراقـية من

جديد.
ـصطـنع) من ان هـذا االسم او ذاك سـيأتـي بتـنـسيق من أمـا الـتوجس واخلـوف (ا
ـسـتـقـيل واتـفـاقه مع االحتـاد الـدولي لـيـنـفـذ أهـدفا االحتـاد الـعـراقي الـسـابق او ا
ليـها عليه من رشحه فـهذا الوجود له ومجرد إثـارات وفقاعات سرعـان ما تنتهي

بوقت اطالقها.
كن لهما اطالق (اختيار) تابع لهما ويشوبه القلق االحتادان االسيـوي والدولي ال
سـتـهدفـة في هذا والـتـوجس والشـكـوك بهـذه الـسهـولـة والاعتـقد ان الـشـخصـيـة ا
ـوضـوع بـحـاجـة الى ان تـلـعب مـثل هـذا الــدور ألنـهـا تـتـمـتع بـحـصـانـة أخالقـيـة ا
ثل هذا الطرح ويكفي ان االسم كن التفريط بها بسهولة و ية وجتارب ال وأكاد
ـرشح (حــسب تـسـريـبـات) يـحــمل الـوصف الـقـائل (اسـم عـلى مـسـمى) ذلك هـو ا
شـامل وكامل وبـعيـد عن الشـبهـات والتـأويالت والقـضايـا الصـغيرة

التي التشكل امام هذا االسم شيئا !
نـتمـنى ان تـسيـر خيـارات االحتاد الـدولي وتطـبيـعيـة االحتاد
ــا تـشــتـهي ســفن الــشـارع الــريـاضي الـعــراقي اجلــديـد 
ـــشي..... الـــســتم احملب لـــكــرة بـــلــده ,وواثق اخلـــطــوة 

معي..?
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ـتوقع سـتـتـغـير نـافـسـات ا دوره فـي ا
مـع مرور الـوقت بسـبب تبـاين النـتائج
امـام الـكل ولو الـفـريق استـعـاد وضعه
الــدفـاعي بـعـد تـلـقي هـدفـ لـكن اذا لم
يــتــغــيــر اداء الـهــجــوم واســتــغالل مـا
همة التي ـكن من الفرص سيعرقل ا ا
الــتي تــتــوقف اســاســا عــلى تــسـجــيل
االهـداف وبعكسه سـتبقى االمـور قلقلة
سـيما وتـنتظر الـفريق مباريـات صعبة
حتـتــاج الى تـشـكـيل مـتـكـامل بـامـكـانه
ــطــلـوبــة ويــعـرف حتــقــيق الــنـتــائج ا
اجلــهـاز الــفــني طـبــيـعــة الـوضع بــعـد
اتـقـدم لـلـمـوقع الـثـالث وسـيـكـون حتت
واقـع النـتـائج اذا مـا اراد ان يـكون في
الـواجـهة الـتي تـتطـلب الـتـصدي لـقادم
ـواجهات بتركيـز امام االفضلية التي ا
يتمتع بها الفريق خالل الفترة احلالية
بـعـد اسـتـعـادة الـتـوالـون عـبـر حتـقـيق
نـــتــيـــجـــتــ مـــهــمـــتــ واغـالق مــلف
اخلـسارات وقـبلـها الـوصول الى موقع
ـــكـن ان يـــقـــود الــــفـــريق الى جــــيـــد 
الـصراع على الصدارة والـلعب والبقاء
و مـواصلة حتـقيق النـتائج والـسيطرة
عـــلــيــهــا لـالخــيــر زالنه ســـيــخــرج الى
مـالعب اكـثـر صـعوبـة كـم متـوقع
فـي ظل رغبـة الفـرق في التـعامل
بـاريـات بـجـديـة في سـباق مـع ا
ـسـتـقـبل ــواقع امـام الـتـفـكـيـر  ا
ؤكد التـي ستكون صعبة ـشاركة ا ا
ـبـاريـات مــا يـدفع الـفـرق لالهـتــمـام بـا
والـتـعـامل مع الفـرص وهـو ما يـنـطبق
سار عـلى الوسط الـذي يشـعر بتـغيـر ا
وارتـفاع مـعنـويات الالعبـ ما يـجعله
ـنافسات بـقوة وتركيز. مـواجهة قادم ا
ـهـمـة ـواقع ا حتــول الـوسط الى احـدا
ـقـبـلـة ـنــافـسـات ا ســيـرفع من سـقف ا
امـام الـدفـاع عـنـه او الـتـقـدم لـلـوصـافة
ـــقــــابل ان ذلك ومـن ثم الــــصـــدارة بــــا
الحقة للحاق به سيثير اطماع الفرق ا
ـواقع وسـط تـطــلـعـات امــام حتـســ ا
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اربـك االمـــــانـــــة حـــــســــــابـــــات حـــــسن
احـمـدوفـريق الـنـجـف بعـد فـرض عـلـيه
الــتـعـادل فـي مـعـقـلـه لـيـلــزمه الـتـراجع
واالمــر الــذي ازعـج االنــصــار هــو تـرك
الــفــريق مــكــانه لــلــغــر في وقـت كـان
مـرشح للصدارة لو عاد النفط بخسارة
اجلــنــوب وعــلى اقل تــقــديــر الــتــحـول
لـلـوصافـة لو تـمـكن من حسم الـنـتيـجة
بــعــدمـا حــقق فـوزيـن في مـلــعـبه االول
عـلى الكهرباء بثالثة اهداف دون ردفي
بــدايــيـة خــالــفت الـتــوقــعـات ومــا كـان
ــدرب قـبل الــبـطــولـة عن يــتـحــدث به ا
ـشاكل البل مـن قبل بـداية الـكـثيـر من ا
ـوسم قـبل الـتوقف وهـو يـلوم االدارة ا
بـسبب عدم تامـ مستحـقات الالعب
ـــهـــمـــة امــام ضـــعف ولـــوح بـــتـــرك ا
ــشـكــلــة الـتي االمــكــانـات لــلــنـادي ا
تـواجه جمـيع الفـرق ومنهـا النجف
ـلـمة شـتاته وسط الـذي تـمكن من 

خـمس مـباريـات والتـراجلع بـالتـهديف
قــد يــعــرقل من مــسـار االمــور ونــتـائج
ـباربات الـتي تتطـلب توازن اخلطوط ا
حـيث الهجـوم عبر التـعامل مع الفرص
احلــــقـــيــــقـــيـــة النــــهـــا هي مـن حتـــسم
ـباريات وتقودالفريق ا
الـى الــــــــــوضـع
االفـضـل عـبر
االعـتـمـادعل
العــــــــبـــــــ
بــامــكــانـهم
الــتـسـجـيل
الن فـي ذلك
خـــــــــدمــــــــة
ــــــهــــــمــــــة
الـــــــفــــــريق
وتــــعــــزيـــز

واهـم نتـائج الفـوز لـلوسط جـاءت على
اربــيل قـبل غـالـق مـلف الـدور اخلـامس
ـثل ـذكــور الـذي  والــتـقــدم لـلـمــوقع ا
ــشـــاركـــة والـــتـــطـــلع الى حتـــوال فـي ا
ــنــافـســة عــلى الـصــدارة مع الــعـودة ا
للمنافسات التي اضاع فيها الصدارة

الـتي كـان االقـرب لهـا لـو تدارك
اخلــســارتــ او فــقـط نــكــسـة
ــيــنــاء لــكــان في الــصـدارة ا
الـتي يـبحـث عنـها شـنـيشل
الـتـي تتـطـلـب عمـال كـبـيرا
مـن خالل احلـــفــــاظ عـــلى
مــسـتـوى الـنــتـائج الـتي
حـقـقهـا الفـريق في اخر
دوريـن كـــــمــــا تـــــتـــــلب
االمــور حتـسـ االداء
الــــهــــجــــومـي بــــعـــد
تــســجــيل الــفــريق
ثـالثة اهداف من
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مـتاز الى يـستـمر تـوقف دوري الكـرة ا
الـثـالث والـعـشـرين مـن الـشهـر احلـالي
بـسبـب تفشـي فايـروس كورونـا ومؤكد
اسـتئنـاف البطـولة يتـوقف على خـلفية
تطورات وانتشار الفايروس وما تقرره
خـلية االزمة. وكـانت البطولـة قدتوقفت
قــبل انـتـهـاء مــبـاريـات الـدور اخلـامس
اضي عـلى امل ان تسـتانف االربـعـاء ا
ــذكــور قـــبل ان يــتــصــدر ــوعــد ا فـي ا
النفط سلم الترتيب في وقت تمكن نفط
الــوسط من االنــتـقــال لـلــمـوقع الــثـالث
هم عل بـتسع نقاط مسـتفيد من فوزه ا
اربــيل بـهـدف دون رد ويـقف عـلى بـعـد
ــتـصــدر ويـحـدوه االمل نــقـطــتـ من ا
عـلى مـواصلـة االداء وحتسـ النـتائج
الــــتي تــــغـــيــــرت في الـــدوريـن الـــرابع
واخلـــامس بـــعـــد تــعـــثــر فـي الــدورين
ـينـاء والـثالث الـثـاني بـاخلسـارة من ا
مـن احلـدود قـبـل ان يـســتـفـيـق ويـعـود
لـــســكـــة االنــتـــصــارات بـــشــكـل ســريع
مـعتـمدا عـلى جـهود عـناصـره وخطوط
الـلـعب الـتي سبـق وشهـدت تـاهيال من
قــبل الـكــادر الـفــني وبـالــتـنــيـسق مع
االدارة الـتـي اهتـمـت بـاالمور بـشـكل
ـشـاركـة واضـح من اجل الـدخـول 
مـفـيدة ومـثمـرة في ظل االمكـانات
الـتي يـتمـتع بهـا النـادي ووجود
اكـــثــر من اسم بـــ مــجــمــوعــة
الـالعــــــــبـــــــ الــــــــذي جنـح في
حتـقيقـي الفوز مـفتتـحا مشاره
بـالفوز على االمـانة في مواقعه
بــهــدفــدون رد والــعــزدوبـكــامل
ـبــاراة الـتي شــكـلت عـالمـات ا
االهــمـيــة كـونه جتـاوز في اول
خـــطـــوة مـــبـــاراة ذهــاب الـــتي
شــكــلت له مــعـانــاة حــقـيــقــيـة
وسـط تــــوقــــعـــــات ان تــــكــــون
رة قبل مـشاركة مختلفة هذه ا
يناء البصري ان يسقط امام ا
فـي كـربالء وتـاخـر كــمـا خـسـر
لـقـاء احلدود بـهدف ومـثل هذه
الــنـتــائج لـبـطــولـة من مــرحـلـة
واحـدة تترك النـتائجتـاثيراتها
بـــشــرعـــة ويــحـــصل الـــتــحــرك
الــسـريع مــا بـ مـواقـع الـسـلم
ويــبـدو ان جـهـازه الــفـني عـالج
االخـطاء بـسرعـة نتيـجة الـتاخر
فـي مــوقع الــســلـم الــبــعــيــد عن
ـشاركـة الـتي حضـر لـها رغـبـة ا
بـاهتـمام كـبيـر االمر الذي وضع
الـالعـبــ امـام مــهـمــة الـتــحـول
والـــعــودة الـــســريـــعــة وهـــو مــا
حــصل قـبل الــتـمــكن من الـعـودة
بـالـفريق لـلطـريق الصـحيح بـعد
الـــفــــوز عـــلى م نـــفط اجلـــنـــوب
والـسـيـطـرة عـلى اجـواء مـيـدانه
بـعدمـا حقق الـهدف حـيث كسب
كـــامل الــنــقــاط وجتــاوز حتــدي
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النجم السابق عدنان درجال

ي (فيـروس كـورونا) ـتعـلـقة بـالـوباء الـعـا ا
وحرصـاً من االحتاد الـعربي لـكرة الـقدم على
أهــمـيــة االحـتــرازات الـوقــائــيـة الــقـائــمـة في
مختلف الـدول وحفاظاً عـلى سالمة اجلميع.
واضاف فقد تقرر تأجيل مباريات دور نصف
الـنـهـائي الـقــادمـة من مـسـابـقـة كـأس مـحـمـد
الـسادس لألنـديـة األبـطال حـتى إشـعـار آخر.
قرر أن يلتقي اإلسماعيلي نظيره وكان من ا
الرجاء البيضاوي في نصف نهائي البطولة
غرب قبل أن يُعـلن الرجاء تعليق العربية بـا
نشـاطه وتسـريح الالعبـ ألجل غيـر مسمى.
فـيمـا كـان سـيـلتـقي فـريق الـشـبـاب اإلماراتي
نــظــيـره احتــاد جــدة الــســعـودي فـي نـصف
نــهــائي الــبــطــولــة الــعــربــيـة قــبـل أن تُـعــلن
السعودية تعليق انـشطة كرة القدم ألجل غير

مسمى.

اسلوب مناسب من أجل مواجهة الوباء الذي
ضرب الكثـير من دول العالم. وأضـاف البيان
ان الــلــجـنــة حتث رؤســاء الـفــرق الــشـعــبــيـة
ـقـررات والـفـعــالـيـات الـشـبـابــيـة بـااللـتـزام 
وتـعلـيـمـات خـلـية االزمـة اخلـاصـة بـاحلد من
تفشي فيروس كـورونا. وأشار الى ان تكاتف
اجلميع في االلتزام بالتعليمات والتوجيهات
الــصــادرة من خــلــيــة االزمــة ومــا يــنـشــر من
ـيـة سـيـسـهم ـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا نـصـائح 
رض وجتنيب أبـناء بلدنا تسجيل بتطويق ا
اي اصابات جديدة. ومن جانبه أعلن االحتاد
الـعـربي لــكـرة الـقـدم تـأجــيل مـنـافـسـات دور
نــصـف الــنــهــائي من بــطــولــة كــأس مــحــمــد
الـسـادس لألنـديـة الـعـربـيـة بـسـبب اجـراءات
مـحاربـة فـايـروس كـورونـا. وذكـر االحتاد في
ــســتــجــدات الــراهــنـة بــيــان أنه نــظــراً إلى ا
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حـثـت جلـنـة الـشــبـاب والـريــاضـة الـنــيـابـيـة
االحـد جنوم الـريـاضـة علـى توعـيـة اجملـتمع
باجـراءات الوقـاية من فـيروس كـورونا. وقال
رئيس اللجنـة النائب عباس عـليوي في بيان
صـــحــفـي انه دعـــمــا لالجـــراءات الـــوقــائـــيــة
ـعـتـمـدة من قـبل خـلـيـة االزمة واالحـتـرازيـة ا
تــهــيب جلـنــة الــشــبـاب والــريــاضـة بــنــجـوم
الـريــاضــة من العـبــ ومــدربـ وادارين الى
جــانب االعالم الــريــاضي ومــواقع الــتـواصل
بـادرة في تـوعـية االجـتمـاعي لالخـذ بـزمـام ا
ــواطــنـ وحــثــهم عــلى تــطــبــيق اجـراءات ا
ـا يـتمـتـعون به الوقـايـة من فيـروس كـورونا 
من تــاثـيـر ومــقـبـولــيـة كـبــيـرة لـدى االوسـاط
الشـعـبيـة والريـاضيـة واستـثـمار جنـوميـتهم
ـنـشـورات او اعـتـماد اي ـقـاطع او ا بـنـشـر ا لقطة لتجمع جنوم الكرة العراقية السابق

غــيــر الــفــوز كــمــا حــصل بــعــد تــعـادل
االمـانة وقـد يشـكل لـقاء اجلـوية تـهديد
ــــكـــانـه احلـــالـي اذا لم يــــنـــجح اخــــر 
بـتحـقيق الـفوز الـذي سيـكون االهم في
ـــشــاركـــة الــتـي تــســـيــر لالن مـــســار ا
ـطـلوبـة خـاصـة وان الـفريق بـاحلـالـة ا
كـان قد تـخلص مـن دور االنتـظار وهذا
امــــر مــــهم فـي ان تـــعــــالج االمــــور في
ــبـاربــات الـقــادمـة وان تــخـضع الداء ا
وســــيـــــطــــرة الالعــــبــــ فـي تــــخــــطي
ـواجهات بعـدالبداية اجلـيدة والتحل ا
فـي الـنــتـائج والــبـقــاء بــسـجل نــظـيف
وطـرداخملاوف الـتي كـان يتـحدث عـنها
ـدرب الـذي يـقـوم مع الـالعبـ بـعـمل ا
ـــثل بـــواقع الــنـــتــائج مـــهم وواضح 
احلـــالــيــة بــعــدمــا جـــمع ثــمــان نــقــاط
وخــمــســة اهـداف وتــلــقي هــدفــا االمـر
الـذي يظهـر حالة تـوازن اخلطوط التي
تـعــطي االطـمـئـنـان لـلـجـهـاز الـفـني في
ـقـبـلـة بـثـقـة كـمـا ــبـاريـبـات ا خـوض ا
يـبدو ان الـفريق مـتكـامل ولديـه البدالء
وتـــســيــر االمـــور من دون مــنـــغــصــات
لـفــريق يـتـطـلع الى مـوقع مـنـاسب لـكن
ـتـوقع ان هـل يـقـدر مـواجــهت االمـور ا

تـفـاصـيـلـهـا واهـمـيـتـهـا انـهـا اتت بـعد
تــعـادل مع الـطالب وحتــسـ الـنـتـائج
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وشــكــلت مـبــاراة ضــيـفـه االمـانــة حتـد
كــبـيـرا بـسـبب نـتــيـجـة الـتـعـادل بـدون
اهـداف وخسارة نقطتـ النتيجة التي
تـــركت اثــارهــا مــبـــاشــرة عــلى مــوقف
الــفــريق في الــتــراجع لــلــمـوقـع الـرابع
بـثمان نقاط قبل ان يفوت فرصة البقاء
فـي مكـانه الـثالـث على االقل او الـتـقدم
لـلـوصـافـة لـكـنه تـراجع لـلـموقـع الرابع
حتـت انــظــار كــتــيــبــة شـــنــيــشل الــتي
احـتلت مـواقع الغـر وفي كل االحوال
تــعـد الــنــتـائج الــتي يــقـدمــهـا الــفـريق
مــقـبـولـة والزال يـقـدم مــبـاريـات مـهـمـة
وسيستقبل الدور القادم بعد استئناف
الـدوري فـريق الـقـوة اجلويـة االخـتـبار
احلــقــيــقي امــام كــتــيــبــة احــمــد الــتي
تـخضـع لتـدريبـات منـها جتـاوز اخطاء
ــاضــيــة واالسـتــعــداد بــشـكل االدوار ا
ثل الـتحدي ذكور الـذي  جـيد لـلقـاء ا
احلـقـيـقي لـلمـدرب والالعـبـ عـلى حد
الــسـواء والــكل يـدرك اثــار أي نـتــيـجـة

ـتـكررة لـوم االدارة من الـتـصـريحـات ا
شـاركة ونـتيـجة الحـمـد قبل ان تـاتي ا
الـصناعـات التي غيرت من تـصريحات
ـدرب كـمـا يـبـدو بـعـدالـنـتـيـجـة وعدد ا
االهـداف في اول لقاء في ملعب الفريق
واخلــروج بــكل الــفــوائــد حتت انــظـار
جــمـهـوره الـذي اسـعــد بـالـفـوز وكـامل
الــنـقـاط وفـي احـقـيق خــطـوة كـبــيـريـة
وقـدمت خدمـة للـمدرب والـفريق في ان
ـهـمة االولـى كمـا انـتـهت عـليه يـنـهي ا
فـي كل شيء وشــــكل الــــفــــوز نـــقــــطـــة
االنـــطالق ودعم جـــهــود الالعـــبــ في
الــظـهــور الـواضـح في الـلــقـاء الــثـاني
ـلـعب الشـعب بعـدما حل ضـيفـا على
الـــطالب وتــمـــكن من فــرض الـــتــعــادل
بـهـدف والعـودة بـنقـطـة غالـيـة وقبـلـها
ـــطــلـــوب في زل تـــقـــد االداء االداء ا
ـشــتـرك لــلــمـدرب والالعــبـ الــعــمل ا
واظهر الفريق قدرته على الظهور امام
اقــرانه كـمـا يــخـطط له اجلــهـاز الـفـني
ـلـعـبه وجنح قــبل الـعـودة مـرة اخـرى 
فـي التغلب عـلى الكهربـاء بهدف واحد
شاركة الـنتيجة الـتي عززت من واقع ا
بـــعــدمــا قــدم مــبـــاراة نــاجــحــة في كل

تــزيــد صــعــوبــة في كل شيء لــيس من
خـالل قـــدرات الـالعـــبــــ ومـــســــتـــوى
الـنتائج بل ما يتعـلق بام مستحقات
ـباريات الـالعب في ظل ظـوف اقامة ا
الـغيـر سهـلة ويـنتـظر ان تـعطي نـتائج
الــفـريق االخــيـرة دفــعـة قــويـة خلـوض
ـقبل في لـقاء الـقوة احلـوية االسـبوع ا
حــال اســتــنــاف الـدوري ومــؤكــد انــهـا
ـدرب في كــيـفـيـة تــخـضع حلـســابـات ا
الــتـصـدي لـهـا الن الـفــوز فـيـهـا يـعـادل
الـدوري بـاكمـله جريـا على الـعادة والن
الـنـجف اكـثر مـا يـظـهر بـافـضل حاالته
امــان الـفـرق اجلـمـاهـيـريـة والن الـفـرق
نـــفــســـهــا جتــد مـن الــلـــعب في مالعب
ـباريات االكـثر صـعوبة احملـافظـا ت با
ومـنهـا من تاثـرت في تلـك لنتـائج وهو
مـا يثير مخاوفها دوما ولو اجلوية في
وضـع مـنـائــسب لـكـن الـنـجـف غـيـر من
ـشاركـة بالكـثيـر من التـفاصيل مـسار ا
عــبـر ظـهـور الـالعـبـ بـشــكل مـخـتـلف
وكان مؤثر رغم انه لعب ثالث مباربات
ـلعبه ولقاء واحد امام الطالب ذهاب
لـكن في مـحـصلـة مـهـمة ونـسـبة عـالـية
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