
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6534 Tuesday 17/12/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6534  الثالثاء 19 من ربيع الثاني 1441 هـ 17 من كانون االول  (ديسمبر) 2019م

W UAJ « WÐdš –UI½≈ v ≈ U½uŽb¹ WO UŽ  UH «u0 VŽö*« “U$≈

6

tŠU²² ù Î«bONLð ¡«bNA « VFK  ŸËdA  h×HÐ dýU³ð »U³A «

WO LA « W UD « bL²F¹ W¾O³K  o¹b  w{U¹— ŸËdA  ‰Ë√

لـــكي تــدار  بـــحــرص واهــتـــمــام قــبل
سـاءلة من إخـضاعـهم لـلمـحاسـبـة وا
اجـل إدامـــتــــهــــا وان التــــتــــرك بــــعـــد
افــتــتــاحــهــا دون  مـراقــبــة وصــيــانـة
بــعـــدمــا بــقــيـــنــا في حــســـرة الــبــنى
التـحـتـيـة لفـتـرة طـويـلة ونـحن نـنـظر
الى الـتــطــور  الـســريع لــدول اجلـوار
قـبل ان تـنـجح وزارة الشـبـاب   وعـبر
من تـعـاقب  عـلى  ادارة  الـوزارة على
الـتـوسع بـاقمـة الـبـنى الـتـحـتـيـة مـنذ
قـــبـل ان تـــقــــدم لـــنــــا الـــيـــوم  2003
مــنـجـزا جـمــيال  ومـلـعــبـا   مـخــتـلـفـا
ـواصفـات دوليـة  ويـعدنـقلـة نوعـية

كبيرة.
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ومع االهـتــمــام  في الـتــوسع بـإقــامـة
العب الـــريـــاضـــيـــة  نـــودان نـــذكــر ا
سئـول بوزارة الشـباب ومعهم في ا
وزارة التربية بأهـمية التوجه بسرعة
العــادة بــنــاء مــلـعب الــكــشــافــة الـذي
طــغت  عــلــيه مــظــاهــر الــيــأس وبـات
خــــربـــة  ويــــامن من اإلهــــمـــال  حتت
أنــــظـــار من لـــهم عـالقـــة ســـوى عـــلى
ـــســتــوى احلـــكــومي او الـــريــاضي ا
ومــهم ان يــتــحـول الـى قـاعــة كــبــيـرة

ومــســابح وإغــراض اخــرى اذا مـا 
االسـتـغـنـاء عـنـه كـمـلـعب لـكـرة الـقـدم
واالمــر بــدجـــة كــبــيــرة يــخص وزارة
الــتــربــيــة الــتي هي من تــتــحــمل ذلك
والكل يـعلم ويعـرف  ليس ثمـة ما هو
سـابح والقاعات العب وا اجدر من ا

زاولة  األلعاب اخملتلفة.  

نـفس عـشب مـلـعب الـبـرانـبـيـو الـتابع
لــنــادي  ريــال مــدريــد ويــعــد اجنـازه
ــلـعب مــهـمــا لـكــرة الـعــاصـمــة امـام ا
الـــيــتــيم الــشــعـب  الــذي افــتــتح عــام
بادرة من 1966 اضي و من القرن ا
شركة كولبـنكيان النفطـية  هدية منها
في وقـــته وبــات يـــعــاني كـــثــيــرا رغم
ـسـتـمرة إعـمـال الـصـيانـة والـتـأهيل ا
لعب  النه الـوحيد بسـبب استخـدام ا
ــنـتـخــبـات واألنـديـة امـام مــبـاريـات ا
ـلـعب اخملـتـلـفـة قـبل ان يـاتي اجنـاز ا
ـطـلـوب ومـهم ان ـذكـور في الـوقت ا ا
ـقرة حيث ملعب شاريع ا تنفذ بـقية ا
التاجي  كـما يؤمل اجنـاز ملعب نادي
الــزوراء في وقت شــهــدت الــســنــوات
األخـــيـــرة حتـــوال كـــبــيـــرا فـي اقـــامــة
العب حــيـث مــلــعب ــنــشــــــــــات وا ا
كربالء ومـلعب النـجف وملـعب الكوت

ومـديـنـة الـبــصـرة الـريـاضـيـة كـمـا 
اجناز أرضيـة ملعب العـمارة قبل ايام
 مـايــدعـو لــلـفــخـر في ان تــشـمخ هـذه
الـصـروح الــريـاضـيـة والــكـرويـة امـام
اجنـــــــاز اعـمـال كـبيـيـر قـيد  الـنـشـيد
و قــبــلــهــا افـــــــتـــتــاح الــعــديــد من
العب اخملتـلفة مـن سعة خـمسة الى ا
ســـبــعـــة االف مـــتـــفـــرج تــوزعـت بــ
الـقاضـية والـنـواحي وقاعـات متـعددة

اإلغراض.
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ــنـشـات من األهـم هـنـا ان تــدار هـذه ا
أشـخــاص ذو خـبــرة ومـهـنــيـة عــالـيـة
ودعـمـهـا بـالـكـوادر الـفـنـيـة  اخملـتـلـفة

ــســاعــدتـهــا في خــوض مــبـاريــاتــهـا
بـأريـحـية وسـهـوله يـؤمن لـها زخـمـها
بعد فترة اعداد وخوض مباريات عدة
 جوالت قبل ان تـفرض  ظروف  الـبلد
لـــيـــتـــوقـف الـــدوري  واجـــد من خالل
دربـ الرغـبة  ان حتدد لقـاءاتي مع ا
العب الــــيـــة  تــــعــــيـــد الــــفـــرق الـى ا
وتـطـلـعـات الالعـبـ الى الـلـعب النـها
مـــصـــدر عـــيـــشـــهـم وهم عـــلى درجـــة
ـا االســتـعـداد في الـعــودة لـلـمالعب 
يـحــقق  رغـبــتـهم الن غــيـر ذلك يــعـني
تـوقف كـل شيء عـنـدهم والن الـبـعض
منهم لـبى رغبة الـفرق احملليـة  بعدما
رفـضـوا الـلـعب ضـمن فـرق احـتـرافـية
واجــــد ضـــروريـــا ان يــــقـــوم االحتـــاد
بالـدعوة  لـعقـد اجتـماع لـبحث األمور
هـتمـ بشؤون عـبر االسـتمـاع ألراء ا
الــلــعــبـــة  ويــأمل ان تــنـــجح  مــســاع
اجلميع الذين مؤكد جتـمعهم مصلحة
الـــلــعـــبــة ولـــزامــا عـــلــيـــهم  الـــبــحث
والـدخـول في األسهل مـنـهـا  لتـحـقيق
رغبة إقامة الدوري بـاإللية التي تخدم
صلحة احلقيقة الفرق النها صاحبة ا
 والنــعـــكــاس ذلك عــلـى اعــداد العــبي
الوطني والشرطة والزوراء واجلوية.
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لقـد جاءت اإلخـبار الـسعـيدة جدا  من
وزارة الــريـاضـة والـشـبـاب من الـعـمل
قـد انـتـهى  بـاجنـاز مـلـعب احلـبـيـبـية
(الـشهـداء) سـعة 32 الف متـفرج وفق
مواصفات دولية  باستخدام مواد من
مـنـشــأ ايـطـالي وعــشب األرضـيـة  من

ـثلي ـسـابقـات ان تـدعو  من جلـنة ا
الــفــرق والــصـــحــافــة ومن يــعــمل في
مـجـال الــلـعـبـة ومن الــرواد الجـتـمـاع
عـاجـل  لـلــبــحث ولــتــحــديــد مــصــيـر
الــدوري بــشــكـل نــهــائي وان اليــبــقى
أعــضــاء االحتـاد وحــدهـم  يــصـدرون
التصريـحات ب احل واالخر وسط
حـيــرة الـفـرق الـتي تـأمل في ان تـأتي
ــقـتــرحــة وان تـخــرج لـلــعـلن اإللــيـة ا
الهمية ذلك على اللعبة والفرق  وعلى
الالعـــبـــ ولـــتـــعـــلـق االمـــر بـــاعــداد
نتخب الـوطني للمرحـلة الثانية من ا
الـتــصـفــيـات من خالل إعــادة تـفــعـيل
الدوري واجـد ان قـرار إقامـة الدوري
ـقـتـرحـة او ايـة الـيـة أخـرى بـاإللـيـة ا
ــكن تــنــفــيــذهــا الن  ذلك اليــتــعــلق
بــاالحتــاد بل بـالــفــرق نــفـســهــا الـتي
اســتــعـدت وصــرفت األمــوال  وكل مـا
كن ان يهمل يتعلق بالدوري الذي ال
بـهـذه الـطـريـقـة من قـبل االحتـاد الذي
لم يـعكس رايـه بوضـوح لـكن نامل ان
يـصـغي  لــآلراء اخملـتـلــفـة  واإلسـراع
بـعــقــد االجـتــمــاع   لـكـل من شـانه ان
يــعـطي األمل لـعـودة الــفـرق لـلـمالعب
مـع انه لـتـوجـد ادلــة عـلى  الـعـودة له

حتت أي الية كانت.
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امـا مـحـاضـر الـكـرة األسـيـوي حـمـيـد
مـخيف فـيجـد مـهم جدا ان يـصار الى
الــيـــة  بــحـــيث التـــرهق الــفـــرق إمــام
ـــر به الــبــلــد  في ان الــوضع الــذي 
ـواقعها اجلغرافية تقسم الفرق وفقا 

رأس اجملــــمــــوعـــــات  لــــرفع  أجــــواء
نـافسة بـشكل افـضل  على ان حتدد ا
ــســـابــقــات كـــيــفــيـــة إقــامــة جلـــنــة ا
ـباريـات بحـضور جـمهـور او بدونه ا
ـبـاريات ألسـبـاب معـروفـة  لـتمـشـية ا

بشكل طبيعي.
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وتـضم اجملـمـوعـة األولى  فـرق أنـديـة
يـناء البـصري ونفط اجلـنوب ونفط ا
ميسان والسماوة  اضافة الى الفريق
ـــقــتـــرح من بــ الـــفــرق  اخلـــامس ا
اجلــمـاهــيـريـة واجملــمـوعــة الـثــانـيـة
وتــــضم فــــرق أنـــديــــة نــــفط الــــوسط
والنـجف والقـاسم والديـوانيـة  فضال
عن فـــريق جــمــاهــيــري واجملــمــوعــة
الـــثــالـــثــة تـــضم فــرق اربـــيل وزاخــو
اضـــافــــة الى  ثـالثـــة  فــــرق بــــغـــداد
ـتبـقـيـة من والـرابـعـة وتضـم الـفـرق ا
فـرق الـعـاصـمـة الـعـشـرة ومـعـلوم ان
ـقـتـرح سـتـتـزامن مـبـاريـات الـدوري ا
مع مـشـاركة فـريـقا الـشـرطة واجلـوية
ان تـأهل الثـاني لـلدور الـربع لـبطـولة
ــلك الــتـي تـشــهــد إقــامــة مــبــاريـات ا
خالل الـــشـــهـــر الـــقـــادم إضـــافـــة الى
مـشـاركـة الـزوراء في مــلـحق  بـطـولـة
دوري اســيــا  إضــافــة  الى مــشــاركــة
بي لـكن هـنـالك  مـتسع ـنـتـخب االو ا
مـن الـوقت في الـتـعــامل مع مـبـاريـات
شـاركات قـترحـة  وتـلك ا الـبطـولـة ا
وبــعـد اجــراء الـتــصــفـيــات ان جتـري
ـتــصـدرة األربـعـة مـبـاريــات  الـفـرق ا
دن في بـطريـقة  الـتـجمع في إحـدى ا
وقت اخـر  لتـحديـد بطل الـدوري على
امل ان تـتحـسن ظروف الـبلـد واحلال
ـذيــلـة لـتــحـديـد من لـلــفـرق األربــعـة ا
يهبط للـدرجة االدنى   في حال  اقامة
 الــبــطــولــة االخــرى  لــفــرق  الــدرجـة
األولى الــتي  نـــقــتــرح ان يــصــار الى
ناطق تنظيمـها وفق أسلوب دوري  ا
ويـتـرشح فـريق واحـد مـن كل مـنـطـقة
خلـوض الـدور الـنـهـائي  ويـقـام  على
شـــكل جتـــمع  لــتـــحــديـــد اول وثــاني

متاز. البطولة للتأهل للدوري ا
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ونــــؤكـــد مـــرة اخـــرى ان يـــصـــار الى
إشــراك رؤوسـا فــروع االحتـادات  في
ـقـتـرح عـقـده  لالسـتـمـاع االجـتـمـاع ا
الى أرائــــهم  ســــعــــيــــا  الــــوصل الى
صــيــغـة عــمل  فــيـمــا يــخص عــمـلــيـة
تـنـظـيم الـبــطـولـتـ  بـأفـضل طـريـقـة
كن ان تـتعامل مـعها الـفرق وعلـينا
ان نــعــتــرف بــصــعــوبــة األمــور عــلى
جميع اإلطراف  والن األمـور   تتطلب
ــزيـــد من االهــتـــمــام بـــالــكــرة بــذل  ا
احملـلـيـة عـلى مـخـتـلف الـصـعـود وان
تـــكــــون في احلـــدث فـي مـــثـل هـــكـــذا

أزمات.
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واكد مدرب نفط اجلنوب عمار حس
ـقـتـرح انه مع أية بـعـد االطالع على ا
الــيــة  حتــرك الــكــرة وتــعــيــد الــفــرق
للـمالعب ألهـميـة هذا اجلـانب واطلب
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ـبي الذي تنتـظره مشاركة نتخب االو ـغربي يفيـد بامكانـية تسجـيل الالعب لؤي العاني ضـمن توليفـة ا تلقى االحتاد العـراقي لكرة القـدم امس االثن إشعـارا من نظيره ا
نتـخبات الفئـات العمرية لـلمملكة قبل . وجاء في الكـتاب ان الالعب موضوع البـحث لعب ضمن ا مهمة تتـمثل بنهائـيات اسيا التي ستـقام في تايلنـد في الثامن من الشهـر ا
بي. من جانب اخر أفاد غـربي فانه بات الالعب لؤي الـعاني متاحًا لـلتسجيل ضـمن القائمـة الرئيسيـة للمنتـخب االو ـغربية حتت 20 عاما فقط . ووفـقا لإلشعار ا الـعربية ا
صدر إن مصدر في احتاد الـكرة العراقي بـأن االحتاد أرسل اشعاراً إلى نـادي الطلبـة طالبه بتـسديد مسـتحقات اربـعة العب لم يـلتزم النـادي مسبقـاً بتسديـدها. وقال ا
ا دفع الالعـب لـتقـد شكـوى إلى االحتاد الـعراقي ومـطالـبته ة الـتزم نـادي الطـلبـة بتـسديـدها اال انه لـم يفي حـتى اآلن بوعـده  الالعبـ االربعـة لديـهم مسـتحـقات قـد
شتك وهم (سالم شاكر) و(احمد صالح) صـدر أن احتاد الكرة بدوره أرسل اشعاراً إلى نادي الطلـبة بشأن بتسديد مستحـقات ا خاطبـة النادي للتسديد. وأضاف ا
و(عدنان عطـية) و(وليد بحر) مشيراً إلى أنه بخالف ذلك وفي حالة وصول الشكوى الى االحتاد اآلسيوي فـأن االخير سيعود لسحب الرخصة من فريق الطلبة بكرة القدم.
. متاز وذلك قبل أن يسدد النادي مستحقات عدد من الالعب شاركة بدوري الكرة ا يشار إلى أن االحتاد اآلسيوي سبق وأن سحب الرخصة من نادي الطلبة ومنعه من ا
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اخلــــاصـــــة به بـــــدءاً من الـــــهــــيـــــكل
ـدرجات الكـونـكريـتي ثم االرضـية وا
ـنــظـومـة الـكــهـربـائـيــة والـقـاعـات وا
لحقات االخرى حتى يتم تطابقها وا
واصـفـات الـدولـية بـشكـل كامل مـع ا
ـعـتـمـدة اصال  ومن ثم االعالن عن ا
مــوعـد االجنــاز واالفــتـتــاح. واضـاف
عماري عبد الواحد ان هـذا الصرح ا
الــكــبــيـــر ســيــشــكل اضـــافــة مــهــمــة
للرياضة العراقية السيما وان وزارة
الشـباب والـرياضـة بشـخص وزيرها
الـدكـتـور احـمـد ريـاض بـذلت جـهودا
ـشـــــاكل كـبـيـرة وذلـلت الـكـثـيـر من ا
ـــعـــوقــات إلجنـــازه أبـــرزهــا قـــلــة وا
ـشـاريـعـهـا كي االمـوال اخملـصـصـة 
شاريع في خدمة شبابنا تضع هذه ا
وريــاضــيـيــنــا اذا مـا اخــذنــا بـنــظـر
االعتبـار اهمـية العـاصمة بـغداد وما
تـــضــمه من كــثــافـــة بــشــريــة يــشــكل

الـعــمالقـة عـدد  2من شـركــة الـتـونـا
والــــكــــراسي من شــــركــــة ســــبــــورت
سـيـسـتم والـعـشب نـوع هـايـبـرد من
عـتمـدة وهو نفس شركـة ميـكستـرا ا
عــشب مـلــعب ســانـتــيـاغــو بـرنــابـيـو
التـابع لنادي ريـال مدريـد ومنـظومة
الـــصــوتــيــات من شــركــة بــايــونــيــر
ومـنـظـومـة الـكـامـيرات وهـي االحدث
على مستـوى العالم و تركـيبها مع
غــرفــة ال بـي ام اس اخلــاصــة بــهــا
ـنـطـقـة وتـركـيب الـتـارتـان اخلـاص 
البس ـيـكس زون وغــرف تـغـيـيـر ا ا
وما حتتاجه من اكسسوارات خاصة
بــهــا. واوضح اعــتــمــدنـا فـي اجنـاز
الطاقة الكهربائية على محطة للطاقة
الشمـسيـة تعمل بـسيطـرة الكتـرونية
وتولـد من الطـاقـة ما يـفيض نـصفـها
ــلـعب من بــعـد تــشـغــيل كل مــرافق ا
اضــواء كـــاشـــفــة واجـــهـــزة تــبـــريــد
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أعرب هـمام طـارق العب اإلسمـاعيلي
عن سـعادته بـهـدف الفـوز عـلى فريق
إف سي مــصـر وصــعــود الـدروايش
ـتـقــدمـة بـالــدوري الـعـام. لــلـمـراكــز ا
وأضاف طـارق  فى تـصريـحـات عقب
بـاراة: "الهدف جـاء نتـيجة مـجهود ا
جــمـيـع الالعـبــ ألنـنــا في الــنـهــايـة
فريق كـرة قدم يـقدم كـرة جمـاعية وال
يــشــغــلــنى تــســجــيل األهــداف بــقـدر
حتـقيق الـفـريق النـتـائج اإليجـابـية".
ووجه جنم مـنــتـخب الـعــراق الـشـكـر
لــزمـــيـــله مـــصــطـــفى كـــر مـــهــاجم
الــدراويش األســبق لــنــصــيــحــته لي
باالنـضمـام لفـريق اإلسمـاعيـلي الذي
يـتـمـتع بـجـمـاهـيـريـة كـبـيـرة. وأشـار
هـــمـــام إلى أنـه ســـعـــيـــد  لـــلـــغـــايـــة
ـسـاهـمـة فى حـصـد فـريـقه لـنـقـاط بـا
باراة وقال: "نسـعى جميعا لوضع ا
اإلسـمـاعيـلي إلى مـكـانـته الـطبـيـعـية
خــــاصـــــة وأنه أحــــد أضالع الــــكــــرة
صريـة ويحتـاج للقتـال من اجلميع ا
ــكــانــة الـتـي تـلــيق به لــوضــعه في ا
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ـنتـخب الـوطني لـلـمواي تـاي الى امـارة أبو ظـبي لـلمـشـاركة في توجه وفـد ا
بطولة آسيا للمتقدم والـشباب. وقال رئيس االحتاد مصطفى جبار علك إن
ــنـتــخب لــلـمــواي تـاي غــادر صــبـاح امس من مــطــار بـغــداد الـدولي وفـد ا
متوجهاً الى امارة أبو ظبي للمشاركة في بطولة آسيا للمتقدم والشباب.

وأوضح علك أن العراق سيشارك بـعشرة العب في البطـولة القارية ولفئتي
تقدم حـيث يسعى جميع الالعب الى تـقد مستويات تشرف الشباب وا
لونة. يذكر أن يداليات ا اسم العراق معرباَ عن امه في حتقيق العديـد من ا
البـطولـة ستـقام في الـعاصـمة اإلماراتـية ابـو ظبي لـلفـترة من 16 ولغاية 22

كانون األول اجلاري.

همام طارق
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n∫ يبحث احتاد الكرة امكانية استئناف دوري كرة القدم uð

ـسـاعـد لفـريق كـرة الـقـدم بـنادي ـدرب ا يقـول ا
الشرطة الكاب حـس عبد الواحد ان قوة فرق
اجملموعة التي يلعب فيها فريقه في بطولة دوري
ابطـال اسيـا للـموسم الـرياضي 2020-2019
لن تـوقف حـلم الــشـرطـة في الـتــقـدم الى ابـعـد ,
مباراة في البطولة  ,ويصف عبد الواحد لوسيلة
ستـحيلة وهي اعالم رياضية  ,اجملموعة بـغير ا
التي تضم الى جانب الشرطة الوحدة االماراتي
 والـــفـــائـــز مـن الـــريـــان الـــقـــــــــطـــري واالهـــلي

السعودي .. 
ـساعـد لفريق كـرة القـدم بنادي درب ا ويشيـر ا
الشرطة الى خطورة توقف مباريات بطولة دوري
ـمتازة  مؤكدا بان اندية الـعراق لـفرق الـدرجة ا
فرق األندية العراقية تدفع ضريبة كبيرة خاصة
الفـرق الـتي تـشـارك في بـطـوالت خـارجـيـة ألنـها
تعـاني في حتـضـير الالعـبـ فنـيًـا ونـفسـيًـا قبل
باريـات. ما هو مـؤكد ان استمـرار فريق نادي ا
الـشــرطـة فـي بـطــولـة انــديـة ابــطــال اسـيــا حـتى
ـبـاراة الـنـهائـيـة امـر صـعب جدا الوصـول الى ا
ـكـن وصـفه بــاحلـلـم في كل االحـوال ولـكــنه ال 
النه وبـبـسـاطـة شديـدة الـنـائم يـحـلم فـقط وفـريق
نادي الـشـرطـة في اوج تـوهـجه في هـذه االيام ,
ـــمـــتـــاز لـــلـــمـــوسم وهـــو حـــامل درع الـــدوري ا
ـاضي وعـلى راس مالكه الـتـدريـبي الـريـاضي ا
مــدرب عــلى قــدر كــبـــيــر من اخلــبــرة واحلــنــكــة
الـتـدريـبـيــة وهـو الـصـربي الــيـتش وفي صـفـوف
الفـريق نـخـبة مـن افضل العـبي كـرة الـعراق في
هــذه االونــة وهم مــحــمــد حــمـيــد وعـالء مــهـاوي
وسعـد ناطق وولـيـد سالم وصـفـاء هادي وامـجد
عطوان وسعد عبداالمير وعالء عبدالزهرة. والى
جانب الـتـفـوق الفـني فـان نـادي الشـرطـة يـعيش
استقرارا اداريا وماليا جيدا ,يحفز الفــــــــريق
لـيــكــون في افــضل حــاالته الــفـنــيــة ولــيــــــــرفع
ايـضــا سـقف طــمـوح انــصـاره بــتـحـقــيق اجنـاز
ـوسم ,خـاصـة وان فـريق نـادي قـاري في هـذا ا
باراة النهـائية لهـذه البطولة الشرطة تاهل الـى ا
ــــــــبــاراة الن عـام 1971 ولم يــخــوض تــلك ا
درب خصمه كان فريقا صهيونياً .  ونتفق مع ا
سـاعـد لـفـريق كـرة الـقدم بـنـادي الـشـرطـة بان ا
توقف مـباريات بـطولـة دوري انديـة العـراق لفرق
ــمــتـازة ,تــؤثـر وبــشــكـل مـبــاشــر في الــدرجــة ا
حتضير العـبي فريقه فـنيًا ونفـسيًا ولـكن التغلب
ـكن الى ـمـتـاز  عـلى مـعـضـلة تـوقـف الدوري ا
حد ماحسب اراء عدد من خبراء اللعبة بالتكيف
ـفـاجىء الـصعب بـتـكثـيف الـوحدات مع الواقع ا
ـستوى التدريـبية وخوض مبـاريات ودية عـالية ا
مع فـرق انــديــة مـحــلـيــة واحلـرص عــلى تــخـطي
فريق نـادي الشـباب الـسعـودي في بطـولة دوري
انديـة الـعـرب (دورة محـمـد الـسادس  واالنـتـقال
الـى الــــــــــدور الـالحـق الن هـــــــــذا
الــنــجــاح ان حتــقق ,ســيــدعم
مـعــنــويــا مــســيـرة في دوري
ابطـال اسـيا ,الذي يجب ان
يـــكـــون من اولـــويـــات فـــريق

الشرطة وادارة ناديه .
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ـمـتـاز مـشـكـلـة تـعـيش فـرق الـدوري ا
تــــوقـف الــــدوري الــــكــــروي بــــســــبب
االحــــتــــجــــاجـــات واالعــــتــــصــــامـــات
واإلضرابات التي تشـهدها  العاصمة
ومــحـافــظــات الـوسط واجلــنــوب  مـا
ــسـابـقـات جـعل من الـفــرق و جلـنـة ا
واحتـاد الـكـرة  إمـام  مــهـمـة  الـبـحث
عن بـــدالئـل إلقـــامـــة الـــدوري الــذي ال
كن اسـتئـنافه  بالـصيـغة والطـريقة
الـــتي خـــطط لـــهـــا  وانــطـــلق فـــيـــهــا
ــاضي  وتـفــاعـلت مـنــتـصف أيــلـول ا
الـفـرق واجلـمـهـور جـريـا عـلى الـعادة
قـبل ان يــتـوقف بـعـد أربع جـوالت مع
ان جـــمــيع األدلــة والـــشــواهــد تــؤكــد
صـعـوبــة الـوضع  في ان يــسـتـمـر او
يـــــســــتـــــأنف  الـــــدوري  وسط الـــــهم
ـشتـرك الذي يـجـمع كل اإلطراف في ا
الــبــحث عن أي مــنــفـذ كــان لــتــحـريك
األمـور قــبل ان تــتـســرب اإلخــبـار من
الــلـجــنــة في الــغــاء الـدوري ثـم يـاتي
تاكـيد رئـيس اللـجنة عـلي جبـار بعدم
ـذكـور والـدفاع الـذهـاب  الى الـقـرار ا
عن  إقـامـة الـدوري من دون اإلفـصـاح
عن الـطريـقـة او اإلليـة  الـتي سيـصار
لــهــا   واالجتـــاه نــحــو الــبــدائل لــكن
االحتـــاد والـــلـــجـــنــة لـم يــحـــددا لالن
مــوقـــفـــهــمـــا من الـــدوري او  تـــقــد
مــقـتــرحـات مــنـهــمـا ومن الــفـرق امال
بـتـحـديد الـيـة يتـفق عـلـيهـا مع الـفرق
لتـنظيم البـطولة  سـعيا حلـلول تخدم
الكـرة والفرق لـتعـويض الدوري الذي
يـبـدو  من الـصعب جـدا ان  يـسـتأنف
مـــرة أخــرى كــمـــا حــدد له فـي بــدايــة
ـوسم مــهم جـدا ان تــدعـو الـلــجـنـة ا
ـثــلي الــفـرق والــصـحــافـة واإلعالم
وخـبـراء الـلـعـبــة  لالجـتـمـاع لـلـبـحث
هم ـتـعلـقـة بـهـذا اجلـانب ا بـاألمـور ا
امـــام حـــاجـــة الـــفــــرق في ان تـــلـــعب
ويعـوض عن البـطولـة األكبـر  بأخرى
يـتـفق علـيـها بـعـدما أبـدت األنـدية من
خـالل  تــصــريـــحــات مــدربـي فــرقــهــا
ـشـاركة بـأية بـطولـة بديـلة رغـبتـها  ا
والـيـة  تـقــريـتـفق عـلــيـهـا في ظل  مـا
قــــامت بـه من إعــــداد وابـــرام عــــقـــود
مـلــزمـة بــتـنـفــيـذهـا  امــام   الالعـبـ
ـدربـ   الـذين يـبحـثـون عن مـنـفذ وا
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سـبق وقـدمـنا عـبـر هـذه الصـفـحة في
ـاضي مقـترحا الـعشريـن من الشـهر ا
النــــعــــلـم هل اطــــلـع عــــلــــيه االحتــــاد
ــســـابـــقــات قـــبل ان يـــحـــظى بــرد وا
ن  ادلوا ـدربـ  ايـجـابي من عـدد ا
بــارائــهـم في وقــتــهــا قــبل ان  نــعــود
الـيوم نـطرح إلـية أخـرى على الـلجـنة
تـــتــضـــمن تــقـــســيم الـــفــرق الى أربع
مـجمـوعات ضـمن الـتوزيع اجلـغرافي
ــشــاركــة  في ان  تــلــعب لــتــســهــيل ا
الفـرق فيـما بيـنهـا ذهابا وإيـابا  على
ان تضع الـفرق اجلمـاهيريـة  الشرطة
والـــزوراء واجلـــويـــة والـــطالب عـــلى
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ــنــشــات تـــنــال اخــبــار وتــفــاصــيل ا
ــنـجــزة عـلى الــريــاضـيــة الـكــبـيــرة ا
االرض او تـــلـك الـــتي شــــارفت عـــلى
االجنــاز اهـتــمـام الــشـارع الــريـاضي
ا العـراقي والـشعـبي بـصـورة عامـة 
تـمـثـله من حـالـة نـهـوض تبـعث عـلى
االمل وتؤشـر مـدى التـطـور احلاصل
في هذا اجملال ومنهـا ملعب الشهداء
 الف مـتـفـرج (احلـبـيـبـيـة سـابـقـا)32
الــــــذي ســــــابـق الــــــزمـن بــــــظــــــروف
استـثنـائيـة كانت عـبارة عن حتـديات
واصـلة واالجنـاز سيـما جمـة الجل ا
ـلعب وان هـذا الـصرح الـكـبـيـر هـو ا
الــثــاني الــذي يــنــهي انــفــراد مـلــعب
الـشعـب الدولي فـي العـاصـمـة بـغداد
ـلعب بـقوة ويطـرح اسم وتـفاصـيل ا
ــنــشـات الــريــاضــيـة عــلى انه احــد ا
احلــديـثـة الــتي نـفــخـر بــهـا جـمــيـعـا
وتــعــزز من مــلــفــات الــعــراق في رفع
احلـظر الـشـامل عن جـميع مـدنـنا بال

استثناء واولها العاصمة بغداد.
واعـلــنت وزارة الـشــبـاب والــريـاضـة
ــبــاشــرة بــفــحص اجــزاء مــشــروع ا
مــلـــعب الـــشــهــداء 32 الف مـــتــفــرج
(احلــبـيــبـيــة سـابــقـا) في الــعـاصــمـة
دة بـغـداد تـمـهـيـدا الفتـتـاحه خـالل ا
ـقـبـلـة لـيـكـون اول مـلـعب الـقـلـيــلـة ا
بـهـذه الـســعـة يـنـجـز في بـغـداد بـعـد
مـلــعب الـشــعب الـدولي الــذي افـتـتح

عام 1966.
وقـال مــديـر عـام الـدائـرة الــهـنـدسـيـة
والفنية في وزارة الـشباب والرياضة
جنم عبد الواحد ان اللجان اخملتصة
شرعت مـنذ يـوم امس االحد بـفحص
ـنفذة شـروع عقب تأكـيد الـشركة ا ا
لـلــمـشـروع إنـهــاء جـمـيع مــتـطـلـبـات
ــشـــروع ومن ثـم ســتـــاخــذ إجنـــاز ا
اللجان على عاتقها تدقيق التفاصيل

لعب ومصاعـد وجميع االنـارة في ا
مـــؤكــداً أن االعــتــمــاد عـــلى مــحــطــة
لـلطـاقـة الـشمـسـيـة منـفـذة من احدى
ــيــة هــو االول من الــشـــركــات الــعــا
نوعه في العـراق وستكون الـكهرباء
ـولـدات الـوطـنـيــة احـتـيـاطـاً اول وا
لعب احتـياطاً ثـانيـاً. يشـار الى أن ا
يـــحـــتـــوي عــلى عـــدد من الـــقـــاعــات

ــؤتــمـرات الــصــحــفــيـة اخلــاصــة بــا
واالدارية الـتـدريبـيـة ومجـهـز بخـدمة
كاتب االدارية االنترنيت فضالً عن ا
وغــــرف الالعــــبــــ واجملــــمــــوعــــات
الصحية ويضم ايضا (11) مصعدا
ومــزود ايـــضــاً بــاالنــارة اجلــانــبــيــة
الــكــاشــفــة واجملـمع مــعــزز بــاربــعـة

مداخل رئيسية للملعب.

الــشـبــاب فـيـهــا نـســبـة كــبـيـرة وهم
بـــــحــــــاجــــــة الى كـل رعـــــايــــــة ودعم
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الـى ذلك بــــ مـــديـــر شــــركـــة ارتـــان
شروع ملعب نفذة  كلوبال التركية ا
الشـهـداء سـعة  32الف مـتـفرج فالح
مــنــفـي ان مالكــات الــشــركــة اجنــزت
دة عمل  15شهرا والذي شروع  ا
يتضمـن ألول مرة في الشرق االوسط
مــنـظـومــة مـتــكـامـلــة لـتــزويـد مـرافق
لـعب بـالطـاقة الـشـمسـية الـصديـقة ا
ـــنــظـــومــات لــلـــبـــيــئـــة فــضـال عن ا
ـتـطورة اإللـكتـرونـيـة والكـهـربـائيـة ا
ـصاعـد والـصـحـيـات واشار جـدا وا
ـــــواد اخلــــاصـــــة الــــتي الـى ان كل ا
ــلــعب ذات مــنــشـأ اســتــخــدمت في ا
ايــطـالي و االنـتــهـاء من تــركـيــبـهـا
ــلـــعـب والـــشـــاشــات وهـي: انـــارة ا

الية لعب الشهداء 32 الف متفرج في العاصمة بغداد رغم قلة التخصيصات ا W¹—ULF∫ تستعد وزارة السباب والرياضة الفتتاح صرح معماري كبير متمثالً   WH%

وبـــاســمه الــكــبـــيــر". وعن مــواجــهــة
ــقــبل قــال: األهــلي يـــوم اخلــمــيس ا
"هــــذه هـي أول مــــواجــــهــــة لي ضــــد
األهلى بالتـأكيد مباراة سـتكون قوية
ــســـتـــويــات مـع كــامل عـــلى كـــافـــة ا
االحــتـرام لــهم ال نــخـشــاهم وهـدفــنـا
نافسة االستمرار في االنتصارات وا

على البطوالت التى نشارك فيها".


