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الــــعــــودة الــــســــريــــعــــة لــــطــــريق
االنتصارات ومواصلة السير بتها
امـام مهـمة الـدفـاع عن اللـقب التي
الزالت صعـبة جـدا وسط  تغـيرات
ا يـخـطط له غني الـنتـائج  خالفـا 

شهد.
f U)« —Ëb « 

وكــان الــدور اخلـامس قــد اســتـهل
ـــاضي عــــنــــدمـــا تــــمـــكن االحــــد ا
الــكــهـــربــاء  من عــرقــلـــة مــســيــرة
اجلـــويـــة وإلــــزامه عـــلى اخلـــروج
مــتـــعــادل بــدون أهـــداف وتــضــعه
حتت تـأثيـر الـنتـائج الـقادمـة التي
ســتـكــون مـخـتــلـفــة   بـعــدمـا اربك
تعـادل الكهـرباء حسـابات اوديشو
ـرور ـنــصب في ا إمـام تــفـكــيــره ا
بــالـصـدارة لألخـيــر  لـكن لـيس من
الــصــعب ان يــبــعــد عـنــهــا  فــيــمـا
خــطف الــكــهــربــاء نــقــطــة غــالــيـة
الثـانية بـعد األولى الـتي تقاسـمها
مع الــشــرطــة وفـــشل الــنــجف في
اسـتـغـالل مـلـعــبه بـالــشـكل األمـثل
عـنـدمـا تـعـثر إمـام األمـانـة لـيـخرج

بتعادل بطعم اخلسارة.
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وحـــــدد احتــــاد الـــــكــــرة الـــــثــــالث
والـعـشـرين من شـهـر اذار اجلـاري
مـوعـدا السـتـئـنـاف الـدوري فـيـمـا
ثبت مـواجهات الـدور السادس من
ـمـتـاز وذلك بـإقـامـة دوري الــكـرة ا
مـبـاراتـ األولى بـ نـفط مـيـسان
والكهرباء ويراها أصحاب األرض
واتية  في حتقيق الفوز الفرصة ا
األول عـبـر أفـضـلـيـة أجـواء الـلـعب
وكـسـر نحس  الـنـتائج بـعـد جترع

مـلـعبه وحتـقـيق النـتـيجـة اجلـيدة
ــنـــتـــظــرة من أنـــصـــاره الــكـــثــر ا
ـلـزمـ عـلى مـتـابـعـة الـلـقـاء في ا
أمـاكــنــهم ويــأمـلــون من الالعــبـ
إسـعـادهم بـالـنــتـيـجـة والن الـفـوز
على الـزوراء سيكـون مخـتلف بكل
بـاريات وهو تـفاصـيله عن بـقيـة ا
ـعـنـويـات الـذي سـيـدخل الـلـقـاء 
عــالــيــة اثــر األداء الــواضح الــذي
قدمه في أخر لقاء له ويسعى  الى
حتــقـــيق  كـــامل الــعـالمــات  إمــام
اســتـغالل فــرص الــلــعب في عــقـر
الــدار  ولـو ســيــكــون إمـام مــهــمـة
غــايـة في الــصـعـوبــة  رغم قـدراته
ــدرب الــتي  يـــثق بـــهــا كـــثــيـــرا ا
الـرومـاني الذي لالن يـقـدم الـفريق
بـشــكل مـهم عــبـر ركـيــزة األسـمـاء

التي يعول عليها.
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ويـــتـــطـــلـع احلـــدود الى حتـــقـــيق
ــهــمــة عــلى حــسـاب الـنــتــيــجــة ا
الــشـرطـة في لـقــاء اخلـمـيس الـذي
يــكـــون قــد امن لـه مــظـــفــر جـــبــار
خطـوط اللعب الـتي تمنع الـشرطة
من الـــعـــبــــور الن األمـــر يـــتـــعـــلق
ـعـنـوية بالـنـتـيـجة  وتـأثـيـراتـها ا
ـفـضـلـة وفي االقـتـراب لـلـمــواقع ا
والـوصــول إلـيـهـا  يـاتي من خالل
حتـقـيق الـنـتـائج االيـجـابـيـة  ومع
رغــبـة الـفـريق في بــلـوغ ذلك لـكـنه
سيكون إمـام لقاء غيـر سهل تظهر
فيه الـفوارق الـفنـية واضـحة والن
الشـرطة يـريد تـعويض تـعادله مع
ـينـاء والكـهربـاء وتدارك  تـأخره ا
فارزه وقع العاشـر والدفع  في ا

الــصـعـبـة قــبل الـدخـول في أجـواء
الـبــطـولـة  من خالل الـفـوز الـثـاني
توالـيا وظهـور شهيـة الالعب في
الـتـسـجـيل ورفع غـلـة األهداف إلى
سـبـعـة إمـام تلـقي سـتـة أهـداف ما
يـتطـلب من اجلهـاز الفـني معـاجلة
األخطاء الدفاعية قبل اخلروج إلى
اربـيل األســبــوع الـقــادم  وأهـمــيـة
الــلـــعب بــأفـــضــلـــيــة الن األنـــظــار
ســتــوجه صـــوب الــفــريق الــراغب
بـنــتـيـجـة ثــالـثـة تــوالـيـا وهـو

هم وما يطلبه األنصار. ا
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فترض اختتام وكان من ا
مـباريـات الـدور اخلامس
يوم غـد اخلمـيس بإقـامة
مـبـارات قـبل تـاجـيلـهـما
بـســبب فــايــروس كــورنـا
ـــيــنــاء وفـــيــهـــا يــضـــيف ا
سادس  الـسلم  بسـبع نقاط
الــــــزوراء الــــــرابـع بــــــنــــــفس
الــرصـــيــد  عــنـــدمــا يــدخالن
ــلـــعب بــظــروف مـــتــشــابه ا
ويتـذكر الـضيوف
ســقـوط
هــــــــــــــم
األخــيـر
في الــبـصـرة
ــاضي ـــوسم ا ا
مــا يــجــعــله
إمـــــــــــــــــام
مـــــبـــــاراة
لـلــثـار من
خـــــــــــــــــــــالل
التـشكـيل الذي سـيضع باسم
قـاسم ثـقـته به في تـقـد
طـلوب والـعودة األداء  ا
بـــــــكـــــــامل الـــــــعـالمــــــات
وتـــقـــلــيـص الــفـــارق ن مع الـــنــفط
واجلـوية وبـانـتظـار بقـيـة النـتائج
والـــتــقــدم لـإلمــام في  طـــمــوحــات
ـثــلـة بـاحلـصـول عـلى ـشـاركـة  ا
ــوسم لـــقب الــبــطــولـــة  بــطــولــة ا
الوحيـدة مع ان الفريـق الزال بعيد
ـنـتـظـر منه ـسـتـوى ا عن  تـقـد ا
ويعاني من  األهداف بـعدما سجل
هدفـ من ثالث مبـاريات لـكن مهم
ان تأتي صحوة مهـند عبد الرحيم
رة ليقود الفريق الى فوزين هذه ا
عــلى  الـطالب وبــنــفس الـنــتـيــجـة
عـلى الــكـهـربــاء قـبل الـتــعـثـر إمـام
األمـــــانــــــة ومـــــتـــــوقـع ان يـــــواجه
ـالعب صـــــــعــــــوبـــــــات اخلــــــروج 
ـيـنـاء احملـافـظــات حـصـر مـلــعب ا
الـذي شهـد اخر خـسارة له ومـؤكد
يـسـعى لـتـفـاديـهـا  والـتركـيـز عـلى
حتقـيق الفوز في مـهمة صـعبة الن
ــر بـــظــروف مـــشــاركــة ــيـــنــاء  ا
مقـبـولـة وبـعـد الـعـودة بـنـقـطة من
الـشـرطـة وسـيـلــعب بـحـافـز الـفـوز
واخلــــروج بـــالــــنـــقــــاط كـــامــــلـــة
ألهـــمـــيــتـــهـــا عـــلى مـــوقـــفه
والرغـبـة في االستـفادة من

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

حـقـق الـطالب أفـضل  نـتـيـجـة لـهم
ـمــتـاز بـكـرة في بـطـولــة الـدوري ا
الــقـدم اثــر فــوزهم الــعـريـض عـلى
الـصـنـاعـات بـثالثـة أهـداف لـواحد
في الــلـقــاء الـذي جـرى أمس األول
على ملـعب الشعب ضـمن مباريات
الـدور اخلــامس الـذي شــهـد تــقـدم
الــفـريق ســتــة مـراكــز مــرة واحـدة
ـوقع اخلامـس بأفـضـلـية لـيـحـتل ا
ـيـنـاء  الـذي فـارق األهــداف عـلى ا
تـراجـع مـوقع والـفـوز هـو الـثـاني
للـطالب توالـيا بـعدمـا تعـاملوا مع
األمـور وحتقـيق الفـارق والنـتيـجة
وكل الـفــوائــد في الـشــوط الــثـاني
بعدما فشال الـطرف في التسجيل
فـي احلـصــة األولى رغم ارجــحــيـة
فـرص التـسـجيل لـلـطالب لكن دون
جدوى قبل ان تظـهر قدرات  احمد
خـضــيـر في إحــداث الـتــغـيــر عـبـر
البـدالء وكـأنه يقـول انا من يـحسم
األمــور في الــشــوط الــثــاني كــونه
ـدربـ وبـعـدمـا فعـلت ذلك شـوط ا
اضي امام نفط ميسان اخلميس ا
كــررتـه عــلى الـــصــنـــاعــات رغم ان
األمـور لم تـكن سـهلـة بـعد الـتـطور
الـذي حــصل عـنـد الــضـيــوف بـعـد
فوزين مـتتـال لـكنه تـوقف بسبب
تـــنــظـــيم  صـــفــوف الـــطالب الــتي
ظــهــرت مــتــكــامـلــة  وقــدمت األداء
واألهــداف فـقـط كـانـت بــعـيــدة عن
أنـظــار جـمــهـورهم الــذي اكـثــر مـا
يسعد وينتـشي عند  حتقيق الفوز
وتـأتي الـنـتائـج االيجـابـيـة قبل ان
يحـصل التحـول من حيث تـسجيل
الــهـداف الــتي بــقي بـعــيــدا عـنــهـا
الـفــريق مـن فـتــرة قــبل ان يــسـجل
ثـالثــــة أهـــــداف في غـــــضــــون 11
دقـيـقة بـعـدمـا استـهل الـبـديل على
كر التـسجيل د  78قبل ان يعود
مــحــمــد جــفـال ويــعــززه بــالــهـدف
الثاني د 80 وليقضي مظهر احمد
عـــلـى أمــال الـــصـــنـــاعــات ويـــضع
الطالب في الصف اخلامس بهدفه
همة التي اجلميل د 89 ليلخص ا
جنح فيـها الفـريق بتفـوق وامتياز
ــــســــتــــوى من حــــيـث الــــعــــمل وا
والـنـتــيـجـة واألهــداف الـتي قـادته
للمركز احلـالي  ويعرف جمهورهم
ذلك بعد متابعة مريحة من خالل
الـــتـــلــــفـــاز وسـط مـــخـــاوف
وشكوك عدم القدرة على
الــــــفــــــوز حلــــــظــــــة

انــــــــطـالقـــــــة
الـــلــقــاء
الــــــــــذي
كـــــــــــــان
الـصـنـاعا
ت مــــــرشح
ان يكون ندا
وان يــــــــقـــــــدم
الـعــمل اجملـدي
عــبـر الــتـخــطـيط

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

متـاز في العلن يخـالف موقفهـا في الكواليس. أكد مدير شـؤون االحتاد العراقي لـكرة القدم احـمد عباس أن قـرار األندية بشـأن تأجيل دوري الـكرة ا
متاز. وأوضح أنه باتفاق ثلي 9 اندية من اجل حسم مصير الدوري ا وقال عباس إن مقر نادي بغداد شهد امس الثالثاء اجتماعاً ب احتاد الكرة و
مـتـاز مـبيـنـاً ان االحتاد يـريـد مصـلـحـة جمـيع األنـدية وفـوقـها اجلمـيع تـقرر ان  حتـديد الـ 23 من شهـر اذار اجلـاري مـوعداً السـتـئنـاف الـدوري ا
صلحة الـعامة وحمايـة اجلميع من وباء فـايروس كورونا. وتابع عـباس استغرب من مـواقف بعض األندية من خالل تـصريحاتهـا وبياناتهـا فمواقفهم ا
في العـلن تخـتلف عـما هي في الـكوالـيس. جتدر اإلشـارة الى ان قرار الـتأجـيل سيـدخل حيـز التـنفـيذ ابـتداءً من الـيوم األربـعاء. يـذكر أن انـدية احلدود
ـمتـاز وطـالبت يـنـاء والقـوة اجلـويـة ونفط مـيـسـان رفضت تـوقف الـدوري ا والنـفط واربـيل وامـانة بـغـداد والـقوة اجلـويـة ونـفط اجلنـوب ونـفط الـوسط وا

باستمراره.
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مـقـرراً إقـامتـهـا في الـبـصـرة يـوم غد
اخلـــمــيس وكـــذلك مـــبــاراة احلــدود
والـــشــرطـــة. رغم أن قـــرارات خــلـــيــة
ـنــافـسـات األزمـة لـم تـطـلب تــأجـيل ا
نع ـا أوصت إما  بشكل قـطعي وإ
دخـول اجلمـاهـير وهـذا مـا  الـعمل
اضيت أو تأجيل به في اجلولت ا
ــــنـــافـــســـات لـــكن الـــوزارة ذهـــبت ا
للتأجيل كون بعض احملافظات قررت
مــــنع حــــركــــة الــــدخــــول واخلــــروج

وبـالـتـالـي سـتـكـون هـنـاك صـعـوبـات
لتـنقل الفـرق. وجاء رد الـفعل سـريعا
مـن األنـــديــــة بـــرفض قــــرار الـــوزيـــر
ووصـفـوه بـأنه مـتـسـرع وال يـتطـابق
شكلة من مع توصيات خلية األزمة ا
قــبل احلــكــومـة. الـى ذلك اكــد رئـيس
ان جلنة الـشباب والـرياضة في الـبر
عــبــاس عــلــيــوي امس الــثـالثـاء ان
الــوضع ال يــتــحــمل اجملــازفــة فــيــمـا
يــخص إجـراءات مــحــاربـة فــايـروس
كورونـا في الـعـراق. وقال عـلـيوي إن

بــالـعــراق رافــعـ الــعــلم الــعـراقي
معبـرين عن فرحتـهم التي امتزجت
ــؤازرة وفــرحـة بــدمــوع الــفــرح و
ــنــتــخــبــات االخـرى اشــقــائــهـم بــا
واجلـمــهـور الــذي حــضـر مــراسـيم
اخــتــتــام الــبــطــولــة. مــثل الــفــريق
العـراقي كل من (عبد الـرحمن رضا
- علي خضير - ولـيد احمد - كرار
عـلي - عـبــاس عـيـدان - مــصـطـفى
ـــنـــتــخب مـــحـــمــد ) فـــيـــمــا مـــثل ا
اجلــــــزائـــــري كـل مـن ( ســــــمــــــيـــــر
بــلــهـــوجــات - جال بــولــدجــيــني -
فراس بن ثريا - عـبد احلليم الربي
- محمد مـوكراني - جالل جيناوي
) . وفـي خـتـام الــبـطــولـة  تـوزيع
يداليـات للفرق الفائزة الكؤوس وا
الثـالثة من قـبل والدكـتور عـلي ابو
ســــمــــرة وكـــــيل وزارة الــــشــــبــــاب
ـصـريـة مـديـر مـديـرية والـريـاضـة ا
الـشــبـاب والـريــاضـة في مـحــافـظـة
بـورسـعــيـد والـدكـتــوراحـمـد عـوين

صري لكرة الهدف رئيس االحتاد ا
لــلــمــكـفــوفـــــــــــ ونــال الـذهــبــيـة
ـــنـــتــخـب الــعـــراقي والـــفـــضـــيــة ا
لـلـجزائـر والـبـرونـــــزيـة لـلمـنـتخب

صري . ا
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وفي خـتـام البـطـولة اكـد سـعد عـبد
احلــمـيــد رئــيس االحتــاد الــعـراقي
لكرة الهدف للمكفـــــوف عن عظيم
فــرحـــته والـــوفـــد الــعـــراقي بـــهــذا
االجنـاز الــكـبــيـر واالداء الــرجـولي
لالعـبـيـنـا  الذي سـيـكـون دافــــــــعا
وحــافــزا قــويــا لــتــواصل الــعــطــاء
واالخالص واحلـرص عـلى تـطـويـر
مستوى اداء منتخبنا لتحقيق حلم
اكـــبـــر بـــالـــتـــنـــافـس عـــلى الـــلـــقب
االسـيـوي ان شاء الـله  مـهـديـا هذا
الـكــاس لـلــشـعب الــعـراقي عــمـومـا
ولوزير الشباب والرياضة ولرئيس
ـــــــــبـيـة الـوطـنـيـة الـلـجـنـة الــبـارا

العراقية.
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ــصــري لـــبــنــاء افـــتــتح االحتـــاد ا
االجـــســام بـــطــولـــة "احــمـــد عــلي"
الدولية لبناء االجسام الفيزيك في
ـلـعـب الـقـاهرة ـغطـاة  الـصـالـة ا

مدرب الزوراء ينتقد تأجيل مباريات دوري الكرة

·«b¼_« ‰ÒbF  ÊuF d¹Ë  UŽUMB « WK−Ž ÊuH u¹ »öD « 

u“∫ حقق الطلبة فوزاً مهماً على الصناعات الكهربائية في منافسات دوري الكرة
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اسدل الـستـار اول امس االثن في
ـغطـاة للمـدينـة الشبـابية الـصالة ا
ـصـرية عن ـحـافـظـة بـورسـعـيـد ا
فـعـالـيات الـبـطـولة الـعـربـية االولى
لـكــرة الــهــدف لــلــمـكــفــوفــ بــفـوز
ــنــتـــخب الــعــراقي عــلى نــظــيــره ا
تاهل اجلزائري ( بطل افريقيا ) وا
بـيـاد طوكـيو  2020م بثـمانـية الو
اهــــداف مـــقــــابل ســــبـــعــــة. وجـــاء
الـتـتـويج في خـتـام الـبـطـولـة الـتي
ـشاركة ثالثة استمـرت ثالثة ايام 
مـــنــتـــخـــبـــات الــعـــراق واجلـــزائــر
واصحـاب االرض واجلمهـور مصر
حيث حـقق جنومـنا فوزا مـستـحقا
عـــلى افــضل الـــفــرق في افـــريــقــيــا
صري نتخب ا اجلزائر ووصيفه ا
في الدور النـهائي للبـطولة. وتمكن
ـنـتـخب الـعــراقي لـلـعـبـة بـالـظـفـر ا
ـصري لكـرة الهدف ـنتخب ا على ا
لـلـمـكـفوفـ فـي الـلـقـاء الـذي جرى
بــيـنــهــمـا  بــنــتـيــجـة  (10) عــشـرة
اهـــداف دون رد  وكــانـت نــتـــيـــجــة
الــشـوط االول تـقــدم الـعـراق ب (5)
خـمسـة اهـداف مـقابل الشيء. وفي
لــقـاء الـعـراق ومـصـر كـان واضـحـا
ة ابـطال ـباراة عـز لكـل من تابع ا
الـعـراق وارادتهم الـقـوية لـلـوصول
الى مـنـصة الـتـتويج وكـسب الـلقب
وفـــرض عــنـــصـــر الـــتـــحــدي عـــلى
خصمهـم ومنافسهـم القوي الفريق
اجلـــزائــــري الـــذي كــــان اجلــــمـــيع
يـرشـحه لـنيل الـلـقب وبـفارق كـبـير
من االهـــداف والـــثـــأر  لـــنـــتـــيـــجــة
ـــــبــــاراة االولـى الــــتـي جــــمـــــعت ا
الـفـريقـ في الـدور االول لـلبـطـولة
ــصـلـحــة اجلـزائـر (- 15 وانـتـهت 
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لــكن الــذي حـصـل هـو ان اصــحـاب

ـنـتخب الـعراقي الـهمم والـتـحدي ا
لــكـرة الــهـدف لــلـمــكـفــوفـ قــدمـوا
افـضل مــبـاراة  في الــبـطــولـة امـام
اجلزائـر من حيث االداء والتـنسيق
والـتـعـاون بـ الالعــبـ وتـطـبـيق
خطة مـدربهم القـدير الكـاب  خالد
ـــعــاونـه مــســـاعــده جنم الـــدين و
ـبـدع  الـكـابـ عـبـد الـكـر قاسم ا
وتوجيهات رئيس االحتاد العراقي
للـعـبـة االسـتـاذ سعـد عـبـد احلـمـيد
رئـيـس الـوفـد الــعـراقي  لــلـبــطـولـة
وتـمـكـنوا من حتـقـيق الـتـقدم طـيـلة
ــــــبـــــــاراة الـــــــتي وقـت شـــــــوطـي ا
اسـتـغـرقت  ( 24) دقـيــقـة  وانـهـوا
الشوط االول بتقدمهم  بفارق نقطة

واحدة  وبنتيجة ( 4 -5) هدف.
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وفي الــشــوط الـــثــاني عــمل مــدرب
اجلـزائـر سعـد بـيـوتابي ومـسـاعده
مـولـود جـاللي بـعض الـتـبـدالت في
خــطـــته الجل  احـــداث الــتـــغــيـــيــر
احملتـمل الداء العبـيه نحـو االحسن
ـبـادرة بـالــتـفـوق من واخـذ مـبــدأ ا
ـنتـخب العـراقي وتـوسيع الـفارق ا
باالهـداف وكان الرد الـعراقي اقوى
ا كـان يتـصورونه حـيث لم يتيح
جنومنا ايه فـرصة لالعبي اجلزائر
من حتــقـــيق الــتـــقــدم بــاي نـــقــطــة
وواصـل لـعب الــرجـولي وعــيـونـهم
وقـلــوبــهم تــتــجه الى حتــقـيق اول
اجنــاز عــراقي في مــحــفل ريــاضي
عـــــــــربي وفـــــــــعـال حتــــــــقـق هــــــــذا
احللموصار واقـعا بفوزهم بجدارة
واستحقـاق على اجلزائر وبـنتيجة

( 7 - 8) هدف.
بـاراة النـهائـية الذي وفـور ختـام ا
عــزف فــيـــهــا الــسالم اجلــمــهــوري
الـعـراقي  احـتـفل منـتـخـبـنا وادارة
شـرف الذي حققه الوفد بـاالجناز ا
االبـطــال مـرددين  اهــازيج تـتــغـنى

مشاركة عراقية في بطولة دولية لبناء االجسام

اربع خسارات متتالية وتلقى اكبر
عــدد  من األهــداف بــلــغت ســبــعــة
واقع وفي أسـوء بدايـة  لـيتـذيل  ا
ويـــأمل ان يـــضع حــد لـــســلـــســلــة
ـتــدنـيـة  عـبـر تـصـحـيح نـتـائـجه ا
األخـطـاء الـتي  يـكــون قـد قـام بـهـا
احمـد دحام  في مهـمة باتت  تـثير
الشكـوك  ب األنصـار في ان يقدر

ويحد من مضاعفة النتائج اخمليبة
امام الـكهربـاء   األخر الـذي يبحث
عـن  فـــــوزه األول  بــــعـــــد  خـــــمس
ــوقع مــواجــهــات صــعـبــة  جــرته 
مـــــتــــأخــــر لـــــكــــنه أفـــــضــــــــل من
ــســتـوى مــيــســـــــــــان من حــيث ا
ـــواجـــهــة بــعـــدمـــا اصــــــــــطــدم 
ـــرشـــحــة الــــــــــفـــرق الـــقـــويـــة وا
للـصراع عـلى لقب البـطولـة ومؤكد

يـريـد الفـريق  حتـديـد انـطالقته 
ملعب اللقاء.

ويــلــتــقي فـــريــقــا الــقــوة اجلــويــة
واألمـانـة واألول يـعـود لـلـبـحث عن
اســتــعــادة الـصــدارة بــعــدمــا فـرط
بـنـقطـتـ مـهـمـتـ إمـام الـكـهـرباء
وصـعب األمــور عــلى نــفــسه  إمـام
ـبـاريــات الـتي تـمــثل حـديـا واقع ا
لـلـجـمـيع وأهـمـيـة خـوضـهـا بـحذر
شـــديــد الن أي تـــعـــثـــر ســيـــظـــهــر
ا ـشاركـة لتي ر تأثـيـــــــره على ا
حتـــــــــتــاج الى احلــسم الـى فـارق
األهـــــــــــداف ويـــأمل اوديـــشــو ان
ن وحــمــادي لــتــســجــيل يــعــود أ
األهداف لدعم نتائـج الفريق بعدما
تأثر مرت األولى بعد االنتهاء من
االنـتــــــــــظـار واألخـرى تـعـادله مع
الـكـهـربـاء  لـكـنه قـادر عـلى الـعودة
في ظل وجــود مــجــمــوعــة العــبــ
تشكل خطوط فاعلة في وقت  الزال
ـشـاركـة األمـانـة بـعـيـد عن أجـواء ا
وبشكل خارج التـوقعات ويقبع في
ــوقـع الـثــانـي عـشــر  من دون أي ا
فــوز مـن خــمس مــواجـــهــات وهــو
الــفـريق الــذي  اليـنــقـصه شيء من
حيث الـقدرات والالعبـ لكنه لالن
لم يـســتــطـيع  تــدارك األمــور الـتي

بـلغت صـعوبـات كـبيـرة وفي بقـية
الـلـقـاءات يـضـيـف الـنـفط اجملـتـهـد
الوسط فيما يـضيف اربيل  الطلبة
وكــله أمل فـي االسـتــفــادة من واقع
الـــلــقـــاء عـــبــر عـــامل األرض وألنه
أكـثـر مـا يـواجـه صـعـوبـات الـسـفر
الى فــــــرق اجلــــــنـــــوب والــــــوسط
ويـخــرج نـفـط اجلـنــوب في مـهــمـة
صـعــبـة الى الـشـرطـة وكـله امل في
ـــدجج زيــــادة مـــتـــاعب الــــفـــريق ا
ـــنـــتــخـب الــوطـــني  من بالعـــبي ا
خالل خــوض الــلــقــاء بــثــقــة حتت
أضـواء اإلعالم اخملـتـلفـة وتـخـتتم
ــذكــور عــنــدمــا مــبــاريــات الــدور ا
لـعبه الـنجف في ـينـاء  يـضيف ا
مـهــمــة تــظـهــر مــتــوازنـة لــتــقـارب
مسـتواهـما واللـعب بحـرص شديد
خلـطف نــقـاط الـلــقـاء الــذي يـشـكل
حتــد لـــلـــنـــجف بـــعــد تـــعـــادله مع
ـلـعـبه ومـتـوقع الـتـأثر الكـهـربـاء 
بـفـــــــــــقـدان الــنـقـطــتـ ويــلـتـقي
الـــــزوراء واحلـــــدود وسط رغـــــبــــة
ـطــــــــــــلـوبـة حتـقــيق الـنــتـيــجـة ا
ومـــــــــتــــــــوقـع ان تـــــــــرتـــــــــفع روح
ـــــــــــنـافــسـة مع انــتـهـاء كل دور ا
ومــا تــفــعـــله الــفــرق وسـط تــغــيــر
ر واقع وكل شيء  النــــــتائج وا
عــبــر واقع الــنــتــائج الــتي هي من
ـــصــائـــر الــفـــرق الــتي تــتـــحــكم 
ـباريات بعد مــــــــنه تشـعر بـثقل ا
بــدايــة أخـــذت مــنــــــــهــا الـــكــثــيــر
وتـــخــشـى ان تــبـــقى هــكـــذا  طــول
الــــــوقـت  ولـــــو اليــــــوجـــــد فــــــريق
مســـــــــتقـر لالن  حقـق ما مـطلوب
مـنه من نــتـائـج الـفـــــــــوز وحـدهـا

طبعا.  
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احـد اعـضـاء خـلـية االزمـة اتـصل بي
وابـلـغـني انـقل حتـيـاته لـلـريـاضـيـ
والــــشـــارع الـــريـــاضي بـــخـــصـــوص
تــعـــاونـــهم في مـــحـــاربـــة فـــايــروس
كورونـا. وأوضح أن الـرياضـة جانب
مـهم في تـوعــيـة الـشـبـاب واجملـتـمع
اخللـية طـلبت من الـشارع الـرياضي
تـطـبـيق تــعـلـيـمـات الـسالمـة مـؤكـداً
عـــلى ضـــرورة ايــقـــاف الــنـــشــاطــات
الـــريــاضــيــة ولــو بـــشــكل مــؤقت الن

الوضع ال يتحمل اي مجازفة.
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قــال مـدرب الـزوراء بــاسم قـاسم
إن قـــرار تــــأجـــيـل مـــنــــافـــســـات
ــمـــتـــاز الـــذي دعــا له الـــدوري ا
وزيــــر الــــشـــبــــاب والــــريــــاضـــة
بـ"الــفــانـتــازي" مــؤكــدا أنه غــيـر
واقــــــــعـي. وتــــــــابـع قــــــــاسـم في
تــصـــريــحـــات صــحـــفــيـــة: قــرار
ت الــتـأجـيل أو اإللــغـاء هـو ال 
ألرض الــــواقع بــــأي شيء ال من
الـناحـية الوقـائيـة وال العـالجية
وال حــتى يـــنــاسـب تــعـــلــيـــمــات
ـية. وزاد: كـورونا الـصحـة العـا
غــيـر قـاتل والــوفـيـات تـصل إلى
ـوت %2 تــقـريــبــا وال يــحــدث ا
ـــا ـــرض نـــفـــسه وإ بـــســــبب ا
لــســوء احلــالــة الــصــحــيــة قــبل

اإلصابة بالفيروس. 
وأوضح: الـدوري بدون جـمـهور
ـشكـلة في ذهاب وبالـتالي فـما ا
فـــــــــريق مكون من 30 شخصا
ـــــلـــــــــعـب. وتـــــابع: دخـــــول30
شـخـصـا من مـحـافـظـة ألخـرى ال
ــقـدور يــشــكل أي خـطــر وهل 
احلــــــكـــــومـــــة أو كـل اجلـــــهـــــات
الـرسـمـيـة األخـرى الـوصول إلى
ثالية في عموم العراق احلالة ا

سافرين أو من حيث جتمعات ا
ناسبات الدينية أو التجمعات ا
الـتـسـويـقـيـة أو حـضـور مـراسم
الـــــــعـــــــزاء واألفـــــــراح وبـــــــعض

االستـحقاقات الـعسكـرية وكذلك
حـتى الــتـجــمـعــات في األسـواق

الشعبية.
الى ذلك طـــالب الـــنـــجم الـــدولي

الــسـابـق ســعـد قــيـس االحتـاد
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم إمـا إقـامة
دوري بـال جــــمـــهــــور او الــــغـــاء

الدوري نهائياً. 
وكــــان احتـــاد الـــكـــرة قـــد أعـــلن
ـــمـــتــاز تـــأجـــيل دوري الـــكـــرة ا
ابتداء من اليـوم االربعاء بسبب
ـواجهة اجراءات خـليـة االزمة 

كورونا. 
وقــال قـيس إن األغـلـبـيـة كـانـوا
مع قرار اسـتمـرار الدوري بدون
ـا هـو حـضــور جـمــاهـيــري ور
خـــيــار جـــيــد بــهـــذا الــوضـــــــع
احلالـي ألبعـاد اجلمـهور عن اي

ضرر. 
ـــا الــوضـع يــزداد وأضـــاف طـــا
ـا أن التـأجـيل لـفـترة سـوءاً فـر
مــعـيــنــة هــو كــذلك قــرار صـائب
ولكن قرار الغاء الدوري سيكون
اكثـر حكمة فـالفرق سـتتدرب كل
يوم ولن جتلس الفرق بالبيوت.
وتــابع الـنــجم الـدولـي يـتـوجب
عـلى احتـاد الـكـرة اما دوري بال
جــــمـــــهــــور او الــــغــــاء الــــدوري
نــــهــــائـــيــــا رغم ان بــــعض دول
اجلـــــوار تــــــلــــــعب الــــــدوري بال

جمهور.

بغداد - الزمان
تــقــرر ان يــكــون تــأجــيل مــنــافــسـات
ـمـتـاز لـكـرة الـقدم إلـى يوم الـدوري ا
 23مـن شـــــــــــهـــــــــــر آذار احلـــــــــــالـي
وستـستـأنف بعـد هذا الـتاريخ. وأكد
احتـاد الـكــرة ان اسـتـئـنـاف الـدوري
ســيـكــون مــرهـونــاً بــعـودة الــظـروف
الـطـبـيــعـيـة إلى الـعـراق. وكـان وزيـر
الشـباب والـريـاضة أحـمد الـعبـيدي
ـمتـاز ابـتداءً وجه بـتأجـيل الـدوري ا
مـن الـــيـــوم األربــــعـــاء ويـــشــــمل ذلك

ــشـــاركــة الـــعــراق بـ 9 الـــدولي 
ـختـلف الفـئات واالوزان. العـب 
نتـخب العراقي وقال رئيس وفـد ا
حـيـدر رشـيـد ان مـشـاركـة الـعـراق
بـالـبـطولـة بـقـسم من اخلط الـثاني

والـثـالث لــلـمـنـتــخب الـوطـني الن
منـتخب اخلط االول يسـتعد حـاليا
لــبـطــولـتي الــعــالم واسـيــا واشـاد
بـــالــتـــنــظــيـم الــعــالـي لــلــبـــطــولــة
شاركة الكبيرة فيها معربا عن وا
ـنـتـــخب الـعراقي امـله بـتـحـقـيق ا
ـــخــتـــــــــلف نــتــائج ايـــجــابــيــة 
الـفــئـات فـي الـفــيـزيـك والـكالسك
والـبـدي بدنك واجلـونـد والـبادي

بدنك. 
من جــهــته ذكــر مــنـظم الــبــطــولـة
احـــــمــــــد عــــــلي إن هــــــــــــدف من
سـابقـة اكتـشاف العـبـــــــ جدد ا
في الـــــلــــعـــــبـــــة واالهــــتــــــــــمــــام
بــــاأللــــعــــــــــــاب الــــتي ال حتــــظى
بـاهــتــمــام إعالمي عــلى الــرغم من
وجـــــــود مـــــــواهب قـــــــادرة عـــــــلى
حتـــــــــــقــيـق إجنـازات ولــكـن عـدم
تــوفـر اإلمـكــانـات يـحـول دون ذلك.
وأضـاف عـلي أن الـبطـولـة هـدفـها
دعـم األلـــــــعـاب الـشــعـبـيـة في ظل
دراسـة وزارة الــشـبـاب والـريـاضـة
إيــقــاف الــدعم عـن تـلـك االحتـادات

الرياضية .

كفوف بكرة الهدف في بطولة العرب نتخب ا يز  اجناز 

بيت لعادل نعمة في حتقيق فوز ا
له مذاق خـاص وبطـعم  أفضل من
وجـبـة اربـيل والـرغـبـة في حتـقـيق
الـفوز الـثالث لـكن كل شيء انـتهى
ــكن ان في عــشــر دقــائـق الــتي ال
درب والالعـبـ بـعـدما يـنـسـاهـا ا
تــنـازلــوا وسط الــنــهـايــة احملــزنـة
لـلـفـريق لـلـتـراجع مـوقع قـبل تـلقي
اخلــسـارة الــثـالــثـة بــعـدمــا ارتـبك
بــشـكل واضـح في الـشــوط الـثـاني

ومـن دون ردة فـــعل وشـــعـــر
بــــالــــتــــراجع وتــــلــــقي
األهـداف الــتي أخـذته
لــلـنــتـيــجـة الــقـاســيـة
وقبل ان تظهـر أهمية
الـــنــتـــيـــجــة لـــلــطالب
والــــــتــــــفــــــاعـل مع
ـــبـــاريـــات في ا
وضــــــــــــــــــــع
اخــــتـــلف
عـــــــــــــــن
البداية

عادل نعمة مدرب
الصناعات الكهربائية


