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نفى جنم نـادي الزوراء مـهنـد عبـد الرحيـم انباء اعـتزاله الـلعب دولـياً وتـداولت بعض
صـفحـات مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي خـبر اعـتـزال مـهـنـد لـلـعب الدولـي. وفي هذا
الصـدد قال عـبد الـرحيم في تـصريح صـحفي إن االنـباء الـتي اشارت الى اعـتزالي
ـوضوع الزال ـبكـر احلـديث عن هذا ا اللـعب دوليـاً عـارية عن صـحـة. واضاف من ا
ـزيــد من اجل الــزوراء ومن اجل بـلــدي. جتـدر االشــارة الى عـبـد بـامــكـاني تــقـد ا
ـوسم احلـالي مع النـوارس بعـد مرور خـمس جوالت من الرحـيم سجل هـدف في ا
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سابقات من جديد W'UF∫ يسعى فريق الزوراء الى معاجلة العقم التهديفي قبل إستئناف ا

ـدرب الــذي يـرى أهــمـيـة الــتـواصل مع مع ا
بـاريـات بـاالجتاه الـصـحيـح بعـدمـا ضيف ا
الـكـهــربـاء في الـلـقـاء الــثـاني ونـحج بـهـدف
الالعب مــهــنــد أيــضــا وأضــاف ثـالث نــقـاط
أخـرى دعمت مـوقف الـفـريق الـسـلم ولو انه
جتــاوز الــكــهــربــاء بــوضع غــيــر ســهل البل
بــصــعــوبــة في ظل األداء الــهــجــومـي وعـدم
التـعـامل مع الفـرص قبـل ان يعـكس صاحب
الهدف نفـسه بشكل جيـد وكأنه يسال مدرب
ـــنــتــخـب الــوطــنـي عن ســبب إبـــعــاده عن ا
ـــنـــتـــخب وهـــو صـــاحـب الـــرأس والـــقــدم ا
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واالهم ان يـعود مع الـزوراء بـالـطريـقـة التي
ـراقبـ وقـبلـهـا جمـهور نال فـيـها اهـتـمام ا
الـزوراء الـذي تــوقع ان يـسـتــمـر الـفـريق في
ـطلـوبة ويـحافظ عـلى بدايته نهج الـنتائج ا
وجـعل من األمـور ان تـســيـر بـشـكل صـحـيح
ـان بـقـدرات الالعـبـ والـكل يـعرف عـبـراال
ذلك أي جمـهـور الزوراء الـكثـر وأهـميـة عدم
التفريط بنتيجة اية مواجهة مع أي من فرق
الــدوري امــام مـســابــقـة جتــري من مــرحــلـة
واحــدة واي تــعـــثــر قــد يــقــلب االمــور امــام
تطلـعات الـصراع على الـلقب لـفريق الزوراء
ـتاحة لـبقـية الـفرق لـلنيل من امام الـفرص ا
الــنــوارس وإســقــاطــهــا وكــاد هــذا االمـر ان
يحصل في ملعب األمانة بـعدما ظهر الفريق
سـتوى مـتراجع كـثيـرا ولم يقـدر الالعب
في نـقـل الـكـرة بــشـكل صـحــيح الى مـنــطـقـة
جزاء األمـانـة كمـا ظهـر اإلربـاك على خـطوط
الـلعب الـتي كـادت ان تـتـسـبب في اخلـسارة
األولى قــبل ان تـنــتـهي بــالـتــعـادل الـســلـبي
وتـظـهـر مـرة اخـرى مــعـانـاة الـتـهـديف عـلى
عــكس مــا كـان يــحــصل لـلــفــريق في جــمـيع
الــبــطــوالت هــو الــظــهــور الــتــهــديـفـي عــبـر
األسـمــاء الـتـي تـوالت عــلى تـمــثـيل الــفـريق
ـدرب لـلـحول الـذي يـعـاني الـيـوم مـا يـدفع ا
السريـعة من االن قبل الـعودة مرة أخرى الن
ــواجـهــات ســتـكــون مـخــتــلـفــة في جــمـيع ا
الـتفـاصـيل في ظل تـعـثر اجلـمـيع ولم يـكون
هـنـالك فـريق حـافظ عـلى نـتـائج الـفـوز إمـام
مـبـاريــات مـعـدودة فـضـال عن دور االنـتـظـار
الذي مـر منه الـزوراء وهو مـا تاثـر بهـد قبل
نــتــيــجــة األمــانــة لــيــقف خــامــســا في ســلم
التـرتيب بـسبع نـقاط من الـفوز مـرت حيث
الـفـوز األول على الـطالب بـهـدف مـهـنـد عـبد
ــــهـــدي الـــذي حــــسم األمـــور فـي الـــدقـــيق ا
ـبـاراة التـي شكـلت وقـتا األخيـرة من وقت ا
عصيـبا إمام جمـهور الفـريق الذي فرح اشد
الفـرح بعدمـا جنح في تخـطي الغـر وأكثر
ما تسـتهـوي أنصار الـفرق اجلـماهيـرية هو

تبادل نتائج مبارياتها.
فيما بينها وسط احلضور اجلماهيري الذي
الــزم عــلى الــتـواجــد في بــيــوتــهم بــأمـر من
العب بال فـيـروس كـورونـا الـذي جـعل من ا
لــون وطــعـم ورائــحــة بل جــعل مــنــهــا اشــد
وحـشــة مـقـفــرة وخـالـيــة في وضع نـادرا مـا
ـكن الـتعـامل مـعه وهي تـصرخ يحـصل وال
ايـن اجلــــمــــهــــور أين الــــفــــرق وهل بــــوسع
اجلــهــات الــصـحــيــة ان تــوقف مــد كــورونـا
ـرعب الــذي غـيـر مـن عـالم الـكــرة اجملـنـون ا
والكل صـامت. واجد من ادارة الـزوراء وكما
حتدث ام سر الـنادي شاكـر اجلبوري قبل
ا فترة توجه اإلدارة الـى إلغاء البـطولة ور
ر فـرق اخـرى امام الـفـتـرة الـصـعـبـة الـتي 
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يـبـدو ان هـنالـك توجـهـا نـحـو إلـغـاء بـطـولة
ــمـتــاز الـذي اجل لــغـايـة دوري كـرة الــقـدم ا
الـــثـــالث والـــعــشـــرين مـن الــشـــهـــر احلــالي
وحتـــــذيــــر الــــفــــرق من أجــــراء الــــوحــــدات
الـتــدريـبـيــة الـيـومـيــة بـعـدمــا  الـطـلب من
ـناقشة واقع الفرق حلـضور اجتـماع سريع 
الــبــطــولــة في ظل تــفــاقم وتــفــشي فــيـروس
كـــورونــا بــعـــد ارتــفـــاع نــســبـــة اإلصــابــات
ـيـة والـوفــيـات في وقت ذهــبت الـفــرق الـعــا
حلـــجــر الالعـــبــ امـــام تــوقف الـــبــطــوالت
الكبيرة بـعدما فرض الفـيروس سطوته على
اجلميع دون استـثناء ومـهم جدا ان تخضع
ـراقـبـة وان تـاخـذ على األمـور لـلـمتـابـعـة وا
محمل اجلد امام الذي يجري بسبب كورونا
ـــبـــادرات امـــام تـــدارك تــفـــشي وان تـــاتي ا
واطن نـفسه كما يحصل الفيروس من قبل ا
ـتـقـدمـة صـحــيـا فـمـا بـالك في دول الـعـالـم ا
امــام الـوضـع الـصــحي الــقـائم عــنــدنـا كــمـا
اعــتــرف بــذلك وزيــر الــصــحــة نــفــسه وسط
ـواجـهـة كـورونـا وهـنـا مـرة مـعـانـاة مـالـيـة 
ـواطن بـالـدرجـة األساس اخـرى يـاتي دور ا
من اجـل حــمــايــة نــفــسه وســيــكــون نــقــطــة
النــطالق نـحــو حـمــايـة عــائــلـته و اجملــتـمع
بـــالــتــعـــاون مع خــلــيـــة األزمــة في تـــنــفــيــذ
إجراءاتها فيـما يتعـلق بالنظافـة وما يتعلق
باحلجـر وعدم التهـاون مع كائن من يكن في
تـنـفــيـذ األوامـر حلـمـايــة الـكل بـدءا من غـلق
احلدود الن الوضع لن يكـون نفسه مع مرور
رعبة صابـ ا ـوتى وا األيام وامام ارقام ا
ـــتــقــدمـــة صــحــيــا والن ( في دول الـــعــالم ا
الـوقـاية خـيـر من الـعالج ) وفي كـل األحوال
ان الـقـرار في اسـتــئـنـاف الـدوري او إلـغـائه
ـذكور يـتوقف عـلى مـا يـقـرر في االجتـمـاع ا
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ـشـاركة وعـودة للـقـراءة اخملـتـصـرة للـفـرق ا
حيث الـزوراء الذي تـأتي مـشاركـته مخـتلـفة
عن بــقــيـة الــفــرق إمــام رغـبــة جــمــهـوره في
حتــقــيـق الــلــقب بــعـــد اخلــروج اخملــيب من
ــلـحق ــلك مــحــمـد الــســادس وا بــطــولـتي ا
األســــيـــوي احملــــبط بــــشـــدة وألنـه صـــاحب
األلـــقــاب وألنـه إمــام الـــبــطـــولــة الـــوحــيــدة
والرغـبة في مـواصلة بـالبـطوالت اخلـارجية
مــا يــجـعـل الـفــريق الــلــعب وسط مــبــاريـات
صعـبة جـدا ولو دخل الـبطـولة بـوضع مالي
متـأخر جـدا إضـافة الى انـتقـال عدد من اهم
ـنـافــسـة عـلى لـقب عـنــاصـره إمـام أهـمــيـة ا
ـوسم إمـام الـفـتـرة الـصـعـبـة الـتي بـطـولـة ا
ـعـروفـة ألنـصـاره والـتي ـشــاركـة ا سـبـقت ا
أخـــذت الــكـــثــيـــر من تـــفــكـــيــر بـــاسم قــاسم
تابع للمباريات عبر التلفاز كما وجمهوره ا
شاهدناهم في اللـقاء األول امام الطالب بعد
حتـقــيق الـفــوز واخلـروج بــكـامل الــعالمـات
والن الـفــرق أكـثــر مـا حتــرص عـلى حتــقـيق
مـباريـات االفـتـتـاح والن اللـقـاء شـكل حتـديا
حــقـيــقــيـا النـه كـان إمــام الــطالب وكـان اول
شيء إمـام الالعـبـ هـو الـفـوز الـذي حتـقق
بــصــعــوبـة وبــصــراحــة خــرج الــفـريـق فـقط
بـعنـوان اللـقـاء بعـدمـا لعـب مبـاراة ضـعيـفة
وواجه صعوبات حقيقـية وكاد ان يخسر لو
تعـامل العـبو الـطالب مع الـفرص احلـقـيقـية
لكن هـذه مـباريـات كرة الـقـدم التعـرف فريـقا
ن يحقق الفوز قويا او ضعيـفا بل العبـرة 
الذي جعل من األمور ان تسير بشكل واضح

v d*« w

—UJM²Ý≈ W öŽ

vHDB  rOJ(«b³Ž

واخـيـرا خرج مـدرب فـريق نـادي الشـرطـة لكـرة الـقدم
الـكـابـ عـبـدالـغـني شـهـد الى الـراي الـعـام الريـاضي
ـة جديـدة تـتعـلق بـعدم لـيؤكـد وجـود مشـكـلة فـنـية قـد
ـتوقع مـنهم ,بـقوله ـستـوى ا تـقد عـدد من الالعـب ا
لـوسيـلـة اعالم رياضـيـة ان مهـمة فـريق نـادي الشـرطة
لـيست سهـلة  وسنـعتـمد في اختـيارنا لـلتـشكيـلة على
ـلـعب فـي اشارة الالعـبـ الـذيـن يـبـذلـون اجلـهـد في ا
مــؤكــدة من قــبل مــدرب فــريق نــادي الــشــرطـة الى ان
ـباريات.. طـلوب في ا هـناك العـب ال يبـذلون اجلـهد ا
الـكـابــ عـبـدالـغـني شــهـد جتـنب ذكـر اي اسم ,ولـكن
ــتـابع الـلـبــيب لـلـشـأن حـتى في هــذه احلـالـة ال يـجـد ا
الــكــروي اي عـنــاء في حتــديــد االســمـاء ,خــاصــة وان
الــقــسم االكــبــر من العـــبي فــريق نــادي الــشــرطــة هم
ــنــتــخب اعــضــاء في مــنــتــخب الـــعــراق الــوطــني او ا
ـاذا لم يتـمكن ـبي.. وهـنا يـبرز تـسـاؤل مهم وهـو  االو
ــعـــروف بــحــزمه الـــكــابــ عــبـــدالــغــني شـــهــد وهــو ا
وانـضـبـاطه الـعالي وبـعـد اكثـر من شـهـر لـتولـيه مـهـمة
تـدريب فريق نـادي الشـرطة ,من ان يـعيـد الالعب الى
(الــفــورمـة) الــفــنــيـة وهم يــحــمــلــون صـفــة العب دولي
ويـتـكـئــون عـلى خـبـرات نــاجـحـة سـابــقـة نـوعـيـة مــنـهـا
ـبـية ـشاركـة الـرائـعة في نـهـائيـات دورة االلـعاب االو ا
الـتي جــرت في رودي جـانـيــرو الـبـرازيــلـيـة عـام 2016
فـضال عن انـهـم اعـضـاء دائـمـون في مـنـتـخب الـعـراق
الــوطـنـي.. وبــخالف اخلــبــرة الــنــوعــيــة فــان الــكــابـ
بي نـتخب االو عـبدالغـني شهـد هو الذي كـان مدرب ا
درب قريب جداً ـبياد الـبرازيل وهذا يعـني ان ا في او
من الالعــبــ ويــعــرف كـل شيء فــني وغــيــر فــني عن
مـعــظم العــبي فــريق نـادي الــشــرطـة في هــذه االونـة..
ـهـضوم ـهم االخـر يتـعـلق بـالسـبب غـير ا والـتسـاؤل ا
الـذي يـقف وراء عـدم تـقد عـدد غـيـر قـليـل من العبي
ـأمول مـنهم في سـتوى الـفني ا فـريق نادي الـشرطـة ا
اضية في بطولة دوري اندية العراق باريات القليلة ا ا
متازة هـو ما الذي يـنقص العبي فريق لـفرق الدرجـة ا
نــادي الــشـــرطــة من احلــوافـــز لــكي يــتـــراجع ادائــهم
ومـردودهم ,خـاصــة وان ادارة نـادي الـشــرطـة مـهــنـيـة
جـدا ولم تـتـأخـر في دفع مـسـتـحـقـات الالعـب في اي
شكلة ـاضي على حد علـمي.. وا مـوسم خالل العقد ا
الـفـنــيـة لــفـريق نـادي الــشـرطــة لـيـست ولــيـدة الـدوري
ـا بــدات في بــطـولــة انـديــة ابـطـال ــمـتــاز الـراهن وا ا
الـعرب باخلـسارة الفـضيحـة امام فريق نـادي الشباب
بـاراة صفر عـاشر الـدوري السعـودي في يوم اقـامة ا
تـابع وانـصار الفريق, - 6 وحـينهـا لم يقتـنع اغلب ا
بـالــذريـعــة الــتي قـدمــتــهـا ادارة نــادي الــشـرطــة الـتي
ـقبولة هو اشـارت الى ان احد اسباب اخلـسارة غير ا
ـمتـاز الن معـظم العبي فـريق الشـرطة تـوقف الدوري ا
ـنـتـخب الـوطني الـذي كـان يـخوض كـانـوا مرتـبـطـ با
ؤهـلـة لنـهـائيـات بطـولـتي كاس ـزدوجـة ا الـتصـفـيات ا
الـعــالم وكــاس ا اسـيــا وشــارك بـعــدهـا فـي بـطــولـة

اخلليج العربي.
ــهم ان يــقف الــكــابــ عــبــدالــغــني شــهــد عــلى  من ا
شكلة الفنية لفريق نادي الشرطة ويقلصها الى ابعد ا
حـد وباالسلوب الذي يراه مناسباً النه ال
يـــلــيـق بـــفـــريق يـــحـــمل لـــقب بـــطل
ــــوسم ــــمـــــتــــاز فـي ا الــــدوري ا
ــاضـي ان يــقــدم اداءً ال يـــنــتج ا
مـردودا يــؤهـله لـلــمـنـافــسـة عـلى
مــــواقع الــــصـــدارة فـي الـــدوري

متاز. ا
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احمد رياض

متاز جانب من إحدى مواجهات ا

معروفة ولو يتحقق الفوز امام خسارة بقية
شـاركة بـاريات العـتـبارات مـعروفـة والن ا ا
ــدرب ابن اتت بـــعــد مـــخــاض صـــعب وان ا
النـادي سـبق ومثـله العـبـا وتطـورا تـدريبـيا
ــنـــتــخب بـــعــد فـــرصــة الـــعــمل مع مـــدرب ا
الـوطـني كـاتـاينـتش وسـبق وعـمل مـع فريق
األمــانـة ثم واجه الــنــجف في إلــقـاء الــثـاني
وبقي متقدم بـهدف الى ما قبل خمس دقائق
ــبـاراة الـتـي تـمـكن فــيـهـا الى نــهـايـة وقت ا
النجف من فرض الـتعادل وتقاسم الـنقطت
قـبل ان يــسـقط امــام الـغـر الــقـوة اجلـويـة
بــهــدفــ لــواحــد مــا زاد الــطــ بــله بــوجه
درب والالعـبـ والفـريق والـكل مـر بفـترة ا
عـصــيـبـة خــشـيـة ان يـتــكـرر سـيــنـاريـوهـات
ــشــاركــات الـســابــقــة وكــيف كــانت جتـري ا
األمـور الـتي انـفـرجـت بـعـد الـفـوز عـلى نـفط
مـيــسـان بـهـدفـ لــواحـد في مـهــمـة صـعـبـة
بعدما انهى الضيوف الشوط األول بتقدمهم
بــهـدف قــبل ان يـتــمــكن الـطالب مـن تـنــظـيم
األمـور في احلـصة الـثـانـيـة وحتـقـيق الـفوز
عن طريق البدالء واخلـروج بأول ثالث نقاط
ـذكور وقع وتـرك الـفـوز ا ومن ثم حتـسـ ا
ـشـاركـة قـبل أثـاره االيـجـابـيـة عــلى مـسـار ا
حتقيق الفـوز الثاني توالـيا وبنتـيجة جيدة
عندما تغلبوا على الصناعات بثالثة أهداف
لواحد ويـنتقل مـرة واحدة للـموقع السادس
بـسـبع نـقـاط ومـعـهـا تـعدل الـوضـع وتنـفس
درب والالعب الصعداء بعد فوزين شكال ا
دعــمـا مــهـمــا لـلــفــريق واالقـتــراب من دائـرة
نافسة وبشكل اعاد االسـتقرار للفريق بعد ا
معاناة البداية التي شكلت حتد للمدرب لكن
مهـم ان تتـدارك األمـور وجتـاوز الصـعـوبات

واالستعداد للمهام القادمة. 

بـها الـبـلـد قـبل دوري مرتـبك من الـبـدايـة لو
ادرك االحتاد اهميـة إقامته النـتهى قبل هذه
ـيـة الـتي تــواده اجلـمـيع بـدون األزمـة الـعــا

استثناء.
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بقـي احلديث عن مـشـاركة الـطالب قـلقـا بـعد
الفترة الصعـبة التي مر بها من يوم اإلعالن
عن مــوعــد دوري الـــكــروي بــعــشــرين فــريق
وكــيف حــلت األمــور عـنــدهــا قـبـل ان يـدخل
هـمة الدوري احلـالي بـتولي احـمـد خضـيـر 
تــدريب الــفــريق الــذي دخل الــبــطــولــة بــعـد
ـدرب لـتـأهـيل الـصـفوف تـعـديالت أجراهـا ا
نـافـسة وان يـتجه الـفريق وسط تصـورات ا
نحو اللعب مباريات بقوة وتركيز وان يكون
بوضع مـختـلف عن مشـاركاته األخـيرة التي
احــدث ضـــجــيــجــا ومــشـــاكل دون انــقــطــاع
وضـغط اجلـمهـور واسـتـمـراره في مـواجـهة
اإلدارة والــطــلب بــحــلــهــا لـكـن الـدخــول في
الـبـطـولـة كـان مـرتـبـا وبـشكـل طـبيـعـي الخر
حلظة وسط اخبـار برفض جلنـة التراخيص
ـــشـــاركـــة لـــكـن كل شيء بـــقي وراء ظـــهـــر ا
لعب الشعب وسط حفاوة الفريق الذي عاد 
جـمـهـوره جـريـا عـلى الـعـادة في تـامـ جـو
الـــلــعـب امــام تـــشــكـــيل الـــفــريق الـــذي قــدم
مـــســـتــوى جـــيـــدالبل لـــعب بـــشــكـل مــغـــيــر
لــلـتــوقــعـات وأحــرج الــزوراء ولـو تــعــامـلت
عنـاصـره بشـكل مهم مع الـفـرص لكـان له ما
اراد بــعــدمــا قــدم عــرضــا مــقــبــوال أشــاد به
ـراقـبـ ولـعـب مـبـاراة مـهـمـة واقـتـرب من ا
احلــسم لـكــنه سـقـط بـهــدف الـزوراء الــقـاتل
ـعـاكس ويـتـأخـر وتـذهب األمـور بـاالجتــاه ا
في اول مواجهة كـان يأمل فيهـا جمهوره ان
ــصـلــحـة الـفــريق ألسـبـاب تـأتـي الـنـتــيـجـة 

حارس مرمى فريق
الزوراء فهد طالب
يتألق في مواجهات
سابقات فريقه 
متاز الدوري ا
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تــزايـــدت الــشـــكــوك حـــول إمــكـــانــيــة
اسـتـكـمـال مـسـابـقـة الـدوري الـعـراقي
لـكــرة الـقــدم في ظل تــفـشي فــيـروس
كــورونــا. وواجــهـت بــطــولــة الــدوري
ـوسم مـشـاكل كـبـيـرة الـعـراقي هـذا ا
حيث ألـغيت عـقب مرور  4جوالت ثم
 االتـفـاق عـلى آلــيـة جـديـدة بـإقـامـة
ـسـابـقـة من مـرحـلـة واحـدة قـبل أن ا
تتوقف بسـبب كورونا. يـسلط الضوء
ـصير ـتوقـعة  على الـسيـناريـوهات ا

الدوري احمللي:
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خــيــار اسـتــكــمــال الــدوري قــد يــكـون
حـاضـرا كــفـكـرة في حــال  الـقـضـاء
على فيروس كورونا أو محاصرته في
نـافـسة. غضـون أسـابيع من إيـقـاف ا
ـمــكن أن تـسـتــكـمل مــنـافـسـات ومن ا

الـــدوري الســيـــمـــا وأن اآللـــيــة الـــتي
سـابقات مـختصرة اعتمـدتها جلـنة ا
جـدا وبـالـتالـي هـناك  9 جوالت فـقط

وسم. متبقية على انتهاء ا
WIÐU *« qOŠdð

اخلـيــار األكــثـر رواجــا هـو إمــكـانــيـة
ــوسم ــوسم احلــالي إلى ا تــرحــيل ا
ـقـبل مع االحـتـفــاظ بـالـنـتـائج الـتي ا
حتــــقـــــقت خـالل اجلــــوالت اخلـــــمس
ـوسم ـاضـيـة.كـمـا قـد يـتم تـرحـيل ا ا
مع البدء مبكـرا وإلغاء اجلوالت التي

لعبت.
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ـطروحـة أيضـا إلغاء قـترحات ا من ا
ــوسم احلــالي وتــنــظــيـم مــســابــقـة ا
نافسة لتحديد فقط تنشيطية للفرق ا
مـن ســـــيــــــشـــــارك فـي الـــــبــــــطـــــوالت
كن اعـتـمـاد تـرتيب اخلارجـيـة.كـمـا 

ـاضـية الـفـرق في اجلـوالت اخلـمس ا
ـشـاركة لـتحـديـد من سـيـنـافس عـلى ا
اخلارجـيـة. هـناك مـقـتـرح آخر يـتـمثل
ــوسـم بــشـــكل كـــامل مع في إلـــغـــاء ا
ــقــبل ــوسـم ا تــنـــظــيم الـــدوري في ا
بــوقت مــبـــكــر جــدا فــيــمــا ســتــكــون
ـشــاركـات اخلــارجــيـة لألنــديـة وفق ا
ــــاضي. لــــكن هـــا ــــوسم ا تــــرتـــيب ا
ـقتـرح سـيـواجه اعـتـراضـات كـبـيرة ا
من عــدد من األنـديــة الــتي حــقـقت في

يزة. وسم احلالي نتائج  ا
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في حـال تـأخـر انــفـراج أزمـة فـيـروس
ــقــبل وجلـأ كــورونـا خـالل الـشــهــر ا
االحتـاد إلى إلـغـاء الـدوري قـد يـكـون
اســتــكـــمــال كــأس الـــعــراق هــو احلل
ــشـاركـة في األمـثل لــتـحـديــد الـفـرق ا

البطوالت اخلارجية.
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أعــلن الــنــجم الــدولي الــســابق ومـدرب
مـنتخب الـناشئـ احلالي عمـاد محمد
وضع فـــنـــدقـه اخلــاص (الـــعـــمـــدة) في
ـصــابـ خــدمـة خــلـيــة األزمـة لــعالج ا
بــفـايـروس كـورونــا. وقـال مـحــمـد عـبـر
مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي ( اخواني
ـسـؤولـيـة الـكــرام من بـاب شـعـورنــا بـا
ـسـاعدة في وحـرصـا مـنـا على تـقـد ا
ـر بهـا البـلد قـررنا ظل الـظـروف التي 
وضع فــنـدق الــعـمـدة فـي خـدمـة خــلـيـة
األزمــة في كــربالء لــغـرض اســتــخـدامه
صـاب بـكورونـا). ومن جانبه لـعالج ا
ـايــسـتـرو نـشـأت اكـرم نـصـيـحـة وجه ا
الى اجلـــمـــاهــيـــر لـــلــحـــد من خـــطــورة
فـــــايــــروس كـــــورونــــا وقـــــال ( رغم من
الـــتــحـــديـــات الــتـي عــشـــنـــاهــا اثـــنــاء
الـبطوالت وقبولـنا للتحدي لـكننا اليوم

النــســتــطـيـع حتـدي فــايــروس كــورونـا
بـــســبب قـــوة انــتـــشــاره وخـــطــورته) .
ـايـسـتـرو( اجلـمـاهـيـر بـزيادة وطـالب ا
االهــتـمــام بـاجــراءات الـوقــايـة مــقـارنه
بـالدول االخرى سيما بعد اعالنها حالة
الـــــطــــوار مـــــعــــربـــــا عن اســـــفه ازاء
االسـتـهـانه بـهـذا الـوبـاء ) مـشـيـرا الى
(اهـــمـــيـــة االلـــتـــزام بـــارشـــادات وزارة
الــصــحــة الــعـراقــيــة من اجل احلــد من
انـــتــشـــار الــفـــايـــروس واالبــتـــعــاد عن
الـتـجـمعـات بـشـتى اشـكالـهـا). يـذكر ان
ـنـتـخب الـبـرتـغـالي وجنم فـريق قـائـد ا
يـوفنتوس االيطالي كـرستيانو رونالدو
ســخـر جـمــيع فـنــادقه في وطــنه خـدمـة
لعالج مصاب فايروس كورونا. واعلن
وزيـر الشـباب والـرياضـة احمـد رياض
التبرع براتبه الشهري وامتيازاته لدعم
الكـات الطـبية والـصحـية للـوقاية من ا

فــيــروس كــورونــا. وقــال الــوزيــر عــبــر
مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي اخـواني
لك وما االعـزاء يهـون دون عراقـنا مـا 
نـستـطيع فعـله وما يـتبادر الى اذهـاننا
في سـاعــات الـصـعـاب اال الـيـسـيـر لـعل
الـله يـوفـقـنـا الى مـا هـو اكـبـر واشمل 
ويــطــيب لي ان اعــلن عـن مـبــادرة اولى
ه الـيـوم هي ابـسـط مـا اسـتـطـيع تـقـد
ـرتـبي وايـة ولـيس غــدا عـبـر الـتـبـرع 
امـتــيـازات اخـرى دعـمـا جلــهـود فـرقـنـا
الـطوعية ومالكاتنا الـصحية وابطالها
االمــاجــد عـسى الــله ان يــجــعل في مـا
اقــدم عـلــيه ســبـبــا لـتــعــافي مـريض او
تـوفيـر ما يـبعـد عن اهلـنا شـبح الوباء.
بادرة واضـاف هنـا اود ان تصل هـذه ا
وتـنال القبول من جميع االخوة الوزراء
والـــنــواب وكل الـــذين يـــســتـــطــيـــعــون
ــشـاركــة فـيـهــا كـمــا اود ان أعـلن عن ا

وضع جــمـيع مـنـشـئـات وزارة الـشـبـاب
من قاعات جاهزة وغيرها حتت تصرف
هـذه الــفـرق الـطـبـيـة ومــتى مـا تـطـلـبت
احلــاجـة لــهـا وان اكــون بـ شــبـابــنـا
ـتطـوعـ حـتى يـأذن الله الـغـيـور من ا
بـفــرجه الـقـريب الـذي يــسـر به شـعـبـنـا
ـولى ويــبـعــد عــنـهم كـل بالء انه نــعم ا
ونـعم اجملـيب. كـمـا ثمـن رئيس الـلـجـنة
ـبيـة الـوطنـية الـسيـد رعد حـمودي االو
ـؤسسـات الريـاضية من جـهود جـميع ا
خالل الــتـزامـهـا بـقـرارات خـلـيـة االزمـة
لـلحد من انـتشار وباء فـايروس كورونا
الـــذي اجــتــاح الـــعــالم بـــإســره.  وقــال
حــمـودي خـالل حـمــلــة الـتــعـفــيــر الـتي
بيـة اليوم شـهدتهـا مكاتب الـلجنـة االو
االحـد ان احلــفـاظ عـلى سالمـة ابـنـاءنـا
وجتـنـبهم االصـابـة بهـذا الـوباء الـقاتل
هــو من اولــويـاتــنــا داعـ الــله الــعـلي

الــقــديــر ان يــحــفظ هــذا الــبــلــد االمــ
وشــعــبه الــعـظــيم من هــذا الــفــايـروس
اخلـطـيـر مـشـددا عـلى ضـرورة االلـتـزام
بـجمـيع التـوجيـهات والـتعـليـمات التي
تـصـدر من خـلـيـة االزمـة حلـ الـقـضـاء
عـلى هـذا الوبـاء. وأثنى رئـيس الـلجـنة
ـبية عـلى اإلجراءات التي اتـخذتها االو
االحتـادات الوطـنية واالنـدية الريـاضية
من حــيث تــعــلــيق نــشـاطــاتــهــا حـسب
تـوجيهات خلية االزمة من اجل القضاء
عــلى هــذا الـوبــاء مــؤكـدا ان الــعـراق ال
يـخـتـلف عن بـقيـة دول الـعـالم التي هي
اعــلــنت عن تــوقـيف كــافــة الـنــشــاطـات
الرياضية منوها الى ان الثقافة العالية
الـتي يتـمتع بـها الـشعب الـعراقـي عامة
وابـنـاء الوسط الـريـاضي خاصـة قادرة
عـلى جتـنب هـذا الـوبـاء واخلالص مـنه

بإذن الله تعالى.
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