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دة تـقارب نـتخب الـوطني  بـشـار رسن احملتـرف في بيـرسبـوليس اإليـراني  يغـيب جنم ا
الـشـهـرين بــسـبب تـدخل جــراحي عـلى مـسـتــوى الـكـتف. وقـال رسـن خالل تـصـريـحـات
صــحـفــيـة  إنـه قـرر إجــراء الـعــمــلـيــة اجلـراحــيــة في هـذا الــوقت حتــديـدا فـي ظل تـوقف
ـسـابـقات وعـدم وجـود اسـتحـقـاق قـريب. وأوضح أنه شـعـر باأللم في وقـت مبـكـر لـكنه ا
ـنـافـسات. وأضـاف أنه سـيـخـضع بـعـد اجلـراحة أجل الـتـدخل اجلـراحي حلـ تـوقف ا
لبرنـامج اإلعداد في مـستشـفى سبيـتار بقـطر من أجل استـعادة اجلاهـزية البـدنية. وعن
قبلة أكد أنه لم يقرر شيئًا حتى اآلن موضحًا أن بقاءه في إيران متوقف على وجهـته ا
ـاليـة ورغبـته في االسـتمـرار مع نـاديه. يشـار إلى أن بـشار رسن الـتـوافق على الـقـيمـة ا

يحترف في الدوري اإليراني منذ ثالثة مواسم مع بيرسبوليس.
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ــثــلـو االحتــادات الــريـاضــيـة عــقـد 
الـوطـنـيـة اجـتـمـاعـا تـشـاوريـا وخرج
ــجــمــوعـة مـن الـتــوصــيــات بــشـأن
االزمــة احلـالــيـة بــ وزارة الـشــبـاب
ــبـــيــة والــريـــاضــة و الـــلـــجــنـــة االو
الوطنـية الـعراقيـة.  وذكر بـيان صدر
عن االحتــادات جـــاءوا فــيه تــابــعــنــا
بـإهـتـمـام  االزمـة احلـالـيـة ب وزارة
بية الشبـاب والرياضة والـلجنـة االو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة ومـا تـبـعـهـا من
إفــــرازات أضـــــرت كــــثـــــيــــرا بـــــواقع
ـسـيرة ريـاضتـنـا وتسـبـبت بعـرقـلة ا
الــريـــاضــيــة".  واوضـح انه "لــتــدارك
االزمـة احلــالـيـة والــوصـول الى قـرار
يـخـدم مـصــلـحـة الـريـاضـة الـعـراقـيـة
ــؤوسـســاتــنــا الـريــاضــيـة ويــحــفظ 
ا ال يـتعـارض مع القـانون هيـيتـهـا 
ـثلي الـعراقي وهـيـبـة الـدولة عـقـد 
االحتـــادات الـــريــاضـــيــة الـــوطــنـــيــة
جـموعة اجتـماعـا تشـاوريا وخـرج 

من التوصيات وكما يلي :
مباركة الدعم احلكومي بكافة انواعه
بيـة في العراق والتاكيد للحركة االو
ـبـية عـلى اهمـيـة الـتزام الـلـجـنة االو
واالحتـــادات الــريـــاضــيــة بـــتــنـــفــيــذ
االسـتـراتـيـجـيـة احلـكـومـيـة لـتـطـويـر

احلركة الرياضية في العراق.
مقاالت ذات صلة

ـبـيــة: مـجـلس الــوزراء اكـد عـلى االو
استقاللية اللجنة باداء مهامها

20-03-2019
ـــبـــيـــة تــكـــشـف اســبـــاب تـــأخــر االو
الي لالحتادات الرياضية الصرف ا

06-04-2019
وزيــر الــشـــبــاب والــريــاضــة: مــوقف

حـيث تـرى االحتـادات الـريـاضـية ان
هــنــاك تــاخــيــر وضــبـابــيــة في عــمل
الــلــجــنــة وانــحــرافــهـا فـي مــسـارات

تبتعد عن قرار مجلس الوزراء.
مــبــاركــة قــرار احلـكــومــة الــعــراقــيـة
راقـبـة صرف االمـوال لـلمـؤسـسات
الـريــاضـيـة عــلى ان اليـسـتــخـدم هـذا
الـــقــرار ذريـــعــة لـــتــعـــطــيـل احلــركــة
مع الـــعـــلم ان ديـــوان الـــريــــاضـــيـــة 
ـــالــيـــة االحتــادي ومـــنــذ الـــرقـــابــة ا
ارس عـمله في مـقر سنـوات عديـدة 
بـيـة الـوطنـيـة العـراقـية الـلجـنـة االو

تنفيذا للقوان النافذه.
االسراع بصرف رواتب العامل     
ؤسسات الرياضية وعدم في ا

ساس بها لذرائع مختلفة ومراعاة ا
اجلانب االنساني بهذا اخلصوص.
الـتاكـيـد على ضـرورة الـتـزام اللـجـنة
اخلـمـاسـيــة بـوضع ضـوابط والـيـات
تتـوافق مع الـقوانـ النـافذة (قـانون
قــانـون الــلـجــنـة ــوازنـة االحتــاديـة ا
ـــــبـــــيــــــة قـــــانـــــون االحتـــــادات االو

الرياضية) .
مبـاركة جهـود احلكـومة في اتـخاذها
احـــراءات اصـالحـــيـــة في مـــخـــتـــلف
مؤسـسـات الـدولة الـعـراقيـة ونـطالب
بـــعـــدم اســـتـــخـــدام وزارة الـــشـــبــاب
والريـاضـيـة ذريـعة االصالح من اجل
ــبــيـة الــتــدخـل بـعــمـل الــلــجــنــة االو
الــوطـــنــيــة واالحتــادات الــريــاضــيــة
ـــــارســـــة اســـــالــــــيب االقـــــصـــــاء و
والتهـميش  مـؤكدين في الوقت ذاته
ان عدم وجود برامج واستراتيجيات
ــاضـيـة حـكــومـيــة خالل الـســنـوات ا
التــتـــحــمل مــســؤلــيــتــهــا االحتــادات

الرياضية الوطنية . بية جانب من أحد إجتماعات اإلحتادات مع اللجنة األو
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متاز إلى تغييرات بعد نتائج اجلولة السادسة والعشرين dOOGð∫ تعرضت فرق ا

مــطــالــبـة مــجــلس الــنــواب الــعـراقي
ـوقـر بـضـرورة الـتـاكـيد عـلى وزارة ا
الشباب والرياضة لالنصراف بتنفيذ
البرنامج احلـكومي اخلاص بـالقطاع
الرياضي والـشبابي وعدم زج وزارة
الشباب والـرياضة كمؤسـسة رصينة
ثلة للحكومة في صراعات الغاية و
ـنـاصب في مـنـهـا االسـتحـواذ عـلى ا
االحتـــادات الـــريــاضـــيـــة والــلـــجـــنــة
ـبيـة الـوطـنيـة الـعـراقيـة وحـثـها االو
على السـير قـدما في تنـفيذ الـبرنامج
احلكومي اخلاص بالـقطاع الرياضي
والـشـبـابي من تـنـظـيم لـعـمل االنـديـة
ـــنـــشـــآت الـــشـــبـــابـــيــة وتـــهـــيـــئــة ا
والــريــاضــيــة واحــتــضــان الــشــبــاب
واالهـتــمـام بـإبــداعـاتـهم واحــتـضـان
ـــوهـــوبــ فـي مــخـــتـــلف اجملــاالت ا
ـبيـة في والـتـنـسـيق مع الـلـجـنـة االو
تطوير الفئات العـمرية لكافة االلعاب

الرياضية
ان االحتـادات الــريـاضـيـة تــنـظـر الى
االزمـــة احلــالـــيـــة ســـبـــبـــهـــا بـــعض
التقاطـعات الشخـصية ونظـرة ضيقة
لـدى البـعض ومـحـاولـة استـخـدامـها
لـغــرض شـخــصي وحـزبي ولــغـايـات
تـــبــتــعـــد عن الــهـــدف االســمى الــذي
ــــفــــهـــوم االصالح تـــنــــطـــلـق مـــنه 

الرياضي.
ان مــعــاجلــة الــثــغــرات الــقــانــونــيــة
الجتري بسياسة التهميش واالقصاء
واســـــتــــــخـــــدام قــــــطع االمــــــوال عن
الـريــاضـيـ  بـل نـطـالب بــان تـكـون
احلـــــوارات بـــــ وزارة الـــــشـــــبـــــاب
بية الوطنية والرياضة واللجنـة االو
العراقية وانـهاء التقاطـعات وتشكيل
ـؤسـسـتـ هو جلـان مـشـتـركـة بـ ا

احلل االمثل للخروج من هكذا ازمات
.

يــجب االخـذ بــنــظـر االعــتـبــار وجـود
بي رياضـيـ ومـنتـخب الـعـراق االو
لكرة القـدم لديهم فرصـة للتاهيل الى
ــبـــيــاد طــوكــيــو  2020ونــطــالب او
بــضــرورة ابـــعــادهم عن هــذه االزمــة
ـناسـبة واالسراع بـتـوفيـر الظـروف ا
لـهم لالعــداد بـعـيـدا عن الــتـقـاطـعـات

احلاصلة .
تـشـكــيل جلـنـة مـنـبــثـقـة من اجـتـمـاع
األحتادات الرياضية الوطنية لغرض
ــــقــــتــــرحـــات عــــلى عــــرض االراء وا
اجلـهات احلـكـومـية بـخـصـوص عمل
اللجـنة اخلـماسيـة التي  تـشكيـلها
حسب قـرار مجـلس الوزراء رقم 140

لسنة .2019
اسـتـنـكــار وادانـة كل االسـاءات الـتي
صـــدرت بــحق الـــعــامـــلــ بـــالــوسط
الــريــاضي وتــشــكـيـل فـريـق قـانــوني
ـــطـــالـــبـــة اجلـــهـــات الـــقـــضـــائـــيـــة
ــحـــاســبــتـــهم واتــخــاذ االجــراءات

القانونية بحقهم.
بية الـوطنية العراقية ان اللجنة االو
تـأسـست في عـام  1948بـاعـتـبـارهـا
خـيـمـة لالحتـادات الـوطـنـية ونـرفض
ــنــحل) عـلى اطالق صــفـة (الــكــيـان ا
ؤسسة العريـقة والتعكز بقرار هذه ا
حـاكم امـريـكي مـحـتل سيء الـصـيت
ونـطالب بـاعـتمـاد تـفـسيـرات الـدائرة
القـانونـية في االمـانة الـعامـة جمللس
الـــوزراء بـــهـــذا اخلـــصــوص وكـــذلك
ـبية الـدولية التي رسالة الـلجنة االو
اكــدت عــدم اعــتــرافـهــا بــهــذا الــقـرار
ـبي وقرارات يـثـاق االو ومخـالـفـته ا

بية الدولية. اللجنة االو
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سـتـواها والـعمـل ما بـوسعـها هي 
ــشــاركــة   وهــو لــلــوصــول لــهــدف ا
طلـوب من جهـازه الفـني والالعب ا
الذي يواجهون مـشاكل اللعب بسبب
ــالـيـة لـكن مــا  يـقـدمـوه امـر االزمـة ا
غـايــة في االهـمــيـة  بـعــدمـا نـحج في
الـــعــودة بـــكــامل الـــنــقـــاط من فــريق
احلـســ الـشـبــيه له في الـكــثـيـر من
الـتـفاصـيل والن الـلـقـاء  جـرى خارج
اضي الـقواعـد الـتي اهـتـزت الـدور ا
امـام اجلـويـة في وقت زادت مـعـانات
فـــريق احلـــســ بــتـــلــقـي اخلــســارة
الــثــالـثــة تــوالـيــا  والـثــانــيـة عــشـرة
بـالـدوري قـبل ان يـتـركه  عـادل عـجـر

همة بصادق سعدون. وتناط ا
Íd×³ « W “« 

ر  الـبحـري بازمـة كرويـة  صعـبة و
ومـعــقـدة امـام تــاخـره في   اجلـوالت
االخـــيــرة  في ظل احـــبــاط نــفـــســيــة
الالعـبــ وفـشــلـهم في تــغـيـر مالمح
ـشـاركـة التـي يبـدو ذاهـبه لـلـنـهـاية ا
ـكـانه بـعد احلـزينـة في تـرك الـفريق 
تـكبـده ثالث عـشـرة خسـارة  وعـشرة
تــعــادالت والـــفــوز مــرتــ في ســجل
يــحـمل كل مــؤشـرات تــاخـر  الــفـريق
الـــذي لم يــــقــــدر عـــلـى اســـعــــافه مع
الالعــبــ  كل من حتــمل مـســؤولــيـة
ادارته حـــتى الــيـــوم  امــام الــفــوارق
التي ظـهـر فيـها الـفـريق منـذ البـداية
مـن حــــــيـث مــــــوجــــــود الـالعــــــبــــــ
واإلمــكــانــات احملــصــورة الــتي بــقي
ــاضي. ــوسم ا يــعـــاني مــنــهــا مـن ا

الـكــثـيـر من الــنـقـاط   لــكـنه جنح في
اختبار لم يكن سها اطالقا في ملعب
الـنـجف الـذي حتول الـى جانـب اهله
ا كـان الـسـقوط وخـدمهم كـثـيـرا ور
ـرحــلـة احلــالـيـة االول مع انــطالقـة ا
لـكــنه يـبـقى يــتـمـتع  بــقـدرات الـلـعب

نافسة  وقادر عل  العودة. وا
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ووضـع الــصـــنــاعــات حـــدا لــنـــتــائج
االمانة عندما قـهره في ملعبه  بهدف
 لـيـحـي امـاله  بـعـدمـا تــقـدم لـلـمـوقع
الرابع عـشـر في حتول مـهم  جاء في
ـوسم والـبـقاء وقـته  سـعـيـا النـقـاذ ا
ـا في الــدوري مـا يــتـطــلب االنـتــبـاه 
تـبـقى له مـن مـبـاريـات التـبـدو سـهـله
امـام تـوقف مسـيـرة  االمـانـة اجلـيدة
بـشكل غـيـر متـوقع  لـيـتراجع مـوقـعا
بعـدمـا قدم مـباريـات نـاجحـة من يوم
ـدرب عـصـام ـهـمـة من قـبل ا تـسـلم ا
حــمــد الــذي غـــيــر في شــكل الــفــريق
الذي ينـافس  ايضا عـلى لقب الكاس
والزال   حــــاضــــرا في مــــنـــافــــســـات
الـدوري بــقـوة    وبــامـكــانه  الـعـودة

على مواجهة اقرانه.
WO½«u¹b « “u

وقف وتقدم الديوانية خامس عشر ا
بعـدما حـقق فوزا مـهمـا على حـساب
فــريق احلـســ لـيـبــتـعــد عن  امـاكن
اخلـطر بـفـضل الـنـتيـجـة  الـتي كرس
لــهــا جـــهــود عــنــاصــره الــتي الزالت
تــــصــــارع من اجـل بــــقــــاء الــــفــــريق
والـتركـيـز على مـبـاريات الـفـرق التي

مـبـاريــات سـاخـنـة تـتــطـلب الـتـعـامل
اجلدي مع مـفرداتـها النه يـقف اليوم
فـزع  ب على حـافـة الهـبوط االمـر ا
ــيــنــاء اهـل الــكــرة ولــيس انـــصــار ا
ــشـاكل اهـله الـفــريق الـذي تـعـرض  
وصراعهم الفارغ  قبل ان يفشل الكل
في ادارة االمــــور في الــــنـــادي الـــذي
يعيش ازمة  ادارية حقيقية انعكست
عـلـى مـجـمل أنــشـطـته حــصـرا فـريق
كـرة الـقـدم  في مـوسم يـقـتـرب به من
السقوط  بعـدما توقفت رحلـتة كثيرا
ســواء فـي عــقــر الـــدار وخــارجه  من
جــانــبـه  اســتــفــاد الــطالب من كــامل
النـقاط في اسـتعـادة موقـعهم الـثامن
في حتـول سـريع بـعـدمـا تـوقـفـوا في
اكــثـــر من ســفــرة خــارج الــعــاصــمــة
وخــســارة كـامل الــنــقــاط في  مــلـعب
الـــديــوانـــيــة واخـــرهــا  في الـــنــجف
والزال بـــعــيــد عن مـــســتــواه وهــدف
وقع ـثلة فـي  اخلروج  شـاركة   ا
ـقدمة مناسـب النه بعيـد عن رباعي ا
مـــا يــعـــني  احلــرمـــان من مـــشــاركــة
خارجية  ومن يدري ان يتقدم الفريق

امام تباين مستواه ونتائجه.
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وعـوض اجلنـوب خـسـارتي الـشـرطة
واالمـانـة  بـعـدمـا هـزم الـنـجف بـعـقر
داره وحتت انـظـار جـمـهـوره لـيـتـفدم
تــاســعــا في وضع  طــيب  النه حــقق
ـذكورة اكثـر من شيء في الـنتـيـجة ا
مــنــهـا مــحــو اثـار اخلــســارتـ والن
شـكلة الـتي كلفته الفوز جـاء ذهابا ا

من تـراجع الـطالب والـنـفط مـا ابـقاه
ـكـانه لـهـذه الـفـتـرة رغم  اسـتـمرار
نـتــائـجه اخملــيـبـة وعــكس مـؤشـرات
الـضــعف بـعــدمـا تـغــيـر كل شيء في
الـــفــريق الـــذي قــدم مــردودا كـــبــيــرا
ــرحـلـة االولـى وحـصــرا مـنـذ خالل ا
بـــــدايـــــة اســــتـالمه مـن قـــــبل راضي
شــنـيــشل الــذي عـلــيه ان يــبـحث في
ـشــاكل الـتي عـرقــلت مـسـار االمـور ا
امـــــام حــــاجـــــة الــــفـــــريق الـــــعــــودة
ـا يــضـمه من اسـمـاء لـلـمــنـافـسـات  
قدورها حتقيق الـفارق  فيما يامل
الـسمـاوة مـواصلـة  جـهود عـنـاصره
في  حتــقـيـق الـنــتـائج اجلــيـدة بــعـد
الــذي حـــصل في اخـــر ثالث جــوالت
اضاف فيهـا سبع نقاط   ابتـعد فيها
عـن مــــواقع اخلــــطــــر ولـــو فـي هـــذه
االوقــات بــعــدمــا تــنــفس الــصــعــداء
وظـهــرت جـهـودعـنــاصـره في الـوقت
ــطـــلــوب من اجل ـــنــاسب  وهـــو ا ا
ـوسم الذي ظـهـر ضعـيـقا من انقـاذ ا
الـبـدايـة ومـخـتـلف عن اخـر مـشـاركة
وفـي كـل االحـــــــوال  الزالت االمـــــــور
ــالـيـة الـتي مـعــقـدة  في ظل األزمـة ا

تواجه الفريق.
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وبعد معاناة نتائجهم  تمكن الطالب
من حتـقـيق فوزا مـهـمـا عـلى حـساب
ـيـناء الـبـصـري  في نـتيـجـة فـطرت ا
قلوب البصري بعدما دفعت الفريق
ــوقع مـتـاخــر وبـشــكل غـيــر مـتـوقع
وفي وضـع  غــــيـــــر جـــــيـــــدة وامــــام

بنـقـطتـ وتـلقي خـسـارت لـكن مهم
ان يـعود الـفـريق للـمـنافـسـات ليـكون
ؤثر في نتـائجها امام رغبة الطرف ا
ـوقـع افـضل فـي ظل تـراجع الــتـقــدم 
ميسان والوسط لـكن عليه ان يحافظ

على مسار االمور البعد نقطة.
f U)« l u*«

وحافظ مـيسـان عـلى مكـانه اخلامس
بـعــدتـعــادله مع  احلـدود بــهـدف  في
وضـع اخـــتــلـف تـــمـــامــا  عـن بـــدايــة
سـابقـة بـعدمـا فشل في حتـقيق أي ا
انـتصـار خـارج الـعـمارة  عـنـدمـا عاد
بــنــقـطــة من احلــدود قــبل ان يــسـقط
ؤخـرة  حيث اكثـر من مرة مع فـرق ا
احلس  الـديوانـية والسـماوة وبات
مهدد من الـوسط والنـفط في مالحقة
ستمر وخرج شديدة في ظل تعثـره ا
ــطــلــوبــة  مع من اجــواء الــنــتــائج ا
ـرحــلـة احلـالـيــة  بـعـدمـا مـبــاريـات ا
افـتـقـد الـتــركـيـز والـتـهـديف وضـعف
خـــطـــوطه  وتـــوقف رحـــلــتـه  فــيـــمــا
تــبــايـنت نــتــائج احلــدود  وافـتــقـدت
ـوقع احلـادي عـشر لالسـتقـرار  في ا
بـعـدما خـسـر الـعديـد من الـنـقـاط  ما
تـســبب في  تـراجــعه في الـســلم قـبل
التـعـثر  امـام مـيسـان  ليـتـاثر مـوقفه

من جديد وتواصل نزف النقاط.
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وبـقي نـفط الـوسط بـعـيـدعن حتـقـيق
أي نـتــيـجـة ايـجـابـيــة  خـارج مـلـعـبه
بــعــدمــا عــاد بـتــعــادل من الــســمـاوة
وتشـهد نتـائجه تـذبذبا لـكنه اسـتفاد

الـوضع اخملتـلف لـلـفريـق بعـد فـقدان
صــحــوتـه  وسط مــنــافــســات اجلــزء
االول  وهـنـا تـبـرز مـشاكـل الفـرق مع
مرور الـوقت والن الـدوري يسـير الى
نــهـــايــة تـــمــوز   بـــانــتـــظــار تـــكــرار

اضي. وسم ا سيناريو ا
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ــرارة وشـــعـــر جـــمــهـــور اجلـــويـــة 
التـعادل الـذي  اليـخرج عن اخلـسارة
بـنـظــرهم في ظل  تـقــدم الـشـرطـة في
وقت تـاثر اجلـوية بـفـقدان الـنـقطـت
قبل ان يـظهـر ضـعيـفا ومـرتبـكا وفي
حال غير مسـتقر ليس امام اربيل بل
ـــاضــــيـــة  والـــعـــودة فـي اجلـــوالت ا
بــنـــقـــطــة مـن مــلـــعب اربـــيل  تـــركت
اثـارهــا الـفـنـيـة والـنــفـسـيـة وشـكـلت
احــبــاطــا  امــام مــهــمــة الــفــريق  في
مالحقة الشرطة التي تغيرت مباشرة
 الن الـــشـــرطـــة يـــســـيـــر بـــالـــطـــريق
الـــصـــحـــيح من جـــولـــة الخــرى والن
اجلــويــة تــعــثـر فـي وقت ان مــهـمــته
تتطلب مـواصلة حتقـيق االنتصارات
والن غـــيـــر ذلك ســـيــزيـــد من هـــمــوم
ـــشـــاركـــة  بـل تالش امـــاله  وعـــلى ا
همة اوديشيـو  االعتراف بـصعوبـة ا
التي قبلها بنفسه  امام   هدر النقاط
العـب احملـــافـــظــــات  الـــتي الزالت
ـتـحاج تـشـكل عقـدة بـوجه اجلـويـة أ
الى مــراجــعــة ســريــعــة الن اجلـوالت
الـقـادمـة ستـكـون صـعـبـة  خـصـوصا
وان  الــــفـــرق تــــبـــحث عـن حتـــســـ
مواقـعـها  واخـرى لـلهـروب من خـطر
الـهـبـوط   والـتـعـادل نفـسـه لم يـخدم
اربــيل الــذي  اسـتــمـر يــفــرط بـنــقـاط
مــــبـــــاريـــــات االرض مـن اخـــــر فــــوز
مـــفـــاجـــاة عـــلـى  حـــســـاب الــزوراء
صـــــحــــيح انـه لــــعب افـــــضل من
اجلــويــة لـكـن تـبــقى االهــمــيـة
بــالـــنــتــيــجــة امــام مــوقــعه
الــثــالـث عــشــر  والــعــمل
ـــدرب ـــنـــتـــظـــر من ا ا

الثالث لتحسينه.
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وفي وقت كـــانت
ادارة شــــــــــــرار
حيـدر تنـتظر
ـزيـد من ا
العــــــــــبـي
فــريـــقــهــا
بـــــعـــــدمـــــا
ــرحــلــة االولى بــشــكل جنــحــوا في ا
واضح وحتـــدوا الــكل فـي مــلــعـــبــهم
ـوقع وخـارجه  والزالـوا يـقفـون في ا
ـمـيزة الـثـالث بـفـضل تـلك الـنـتـائج ا
ـرحـلـة بـخـسـارة عـنـدمـا انـهـى تـلك ا
ـلـعــبه امـام اربـيل   بـعـدمـا واحـدة 
قام  بـعمل جـيد لـكنه الوضـع اختلف
في هـذه االوقـات عـنـدمـا حـقق الـفـوز
مرت عـلى الزوراء والبـحري وخسر
من النـجف  والنفط ويـبدو انه افـتقد
درب ن فضل ا لعدد من عـناصـره  
ابـــعــادهم  الزال الـــفــريق بـــعــيــد عن
ــرور الــوقت واذا مــا الــزوراء لــكن 
اســتــمـر الــكــرخ عـلى هــذا احلــال قـد
يــفـقــد مــكـانه احلــالي  والن لــلـزوراء
فـــارق مـــبـــاراتـــ وسـط   تـــصـــاعــد
مـبــاريـات الــدوري الـذي شــهـد عـودة
الـنـفط ولـو متـاخـر بـعـد اربـعة ادوار

جـمـهـور الـشــرطـة بـشـكل مـقـبـول في
مـدرجـات مـلـعـب الـشـعب عـلى عـكس
انـــصـــار الـــطالب  لــيـــلـــة اخلـــمــيس
واحلـــال لــلــزوراء  أي ان اســـتــمــرار
ـستـوى والتـقدم االمور والـنتـائج وا
بخطـوات واثقة وطـد من العالقة ب
االثـنــ في مـوسم مــشـهـود لــلـفـريق
الـــذي يــســيـــر بــاالجتــاه الـــصــحــيح
ـذكــورة من واســتــفــاد من اجلــولــة ا
حيـث الفـوز علـى الكـهـرباء وخـسارة
الــكــرخ  وتــعــادل اجلــويــة  لــيــتــسع
الـفـارق الى احدى عـشـر نـقـطـة  وهو
ما يـريده جـمهـوره الذي يـسعده ذلك
في ان  تـتـاخـر الـفـرق الـكـبيـرة حتت
ـتـجـددة حـيث الـقـمـة قـوة الـشـرطـة ا
ــبـاريـات لـرغـبـته في بـعـدم اخـضع ا
وقت زاد الالعب عالء عبد الزهرة من
حـــاصل االهــداف الـــتي رفــعـــهــا الى
عـشـرين بـعــدمـا سـجل ثالثـة  ويـدعم
نـفـسه في سـبـاق الـهـدافـ وتـصدره
وفـــريـــقه الــــذي يـــعـــول عــــلـــيه ومن
ــتــلـكــون اخلــبــرة ومن تــواجـد من
الــشــبــاب  فــيــمــا تــراجع الــكــهــربـاء
محـمال باألهداف اخلـمسـة والتراجع
تاخر موقع  حيث السادس عشر ا
رحلة انسجاما مع تاخره مع بداية ا

احلــــــالــــــيــــــة
وفـشل لالن
فــــــــــــــــــــــي
اخلــــــروج
بــــــــــــــــــــأي
انتـصار ما
يــــــــعــــــــكس
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عشـرة تـغيـرات شهـدتـها مـواقع سلم
ـمـتــاز بـكـرة الـقـدم تـرتــيب الـدوري ا
بــعـد انــتــهـاء مــبــاريـات اجلــولـة 26
ـوقع الـثـامن عـشـر الذي امـتدت من ا
ـيـنـاء الـبــصـري  بـعـدمـا ذهب الـيـه ا
خــسـر لـقــاء الـطالب بــهـدف لــهـدفـ
ــوقع الــثــامن الــذي خــسـرته حــتى ا
األمـانـة بـعــد سـقـوطـهـا في مـيـدانـهـا
فـي الــــوقت الــــذي  حــــافــــظـت  فـــرق
ــــوقـع الـــســــابع الـــصــــدارة حــــتى ا
وباسـتـثنـاء الكـرخ   فـالبـقيـة جنحت
ـــطـــلـــوبــة في حتـــقـــيق الـــنـــتـــائج ا
واالخرى  خرجت بـالتعادل  في وقت
تـــوقــفت نـــتــائـج االنــانــة  والـــنــجف
والـكرخ   فـيـما عـاد اجلـنوب بـفـوائد
فــوزه ذهــابـــا عــلى الــنــجف واحلــال
لــلــديــوانــيــة بــالـتــغــلب عــلى  فــريق
احلـــســـ   وتـــعـــد هــــذه الـــنـــتـــائج
مضـاعفـة  الـنقـاط من قبل أصـحابـها
الن مـــشــاكل جـــمــيع الـــفــرق من دون
اسـتثـنـاء تـواجه مشـاكل وصـعـوبات
حـقـيـقـيـة خـارج مالعـبـهـا  وتاثـر في
تلك النتـائج  كما هو احلـال  للجوية
يناء ونفط الوسط ونـفط ميسـان  وا
ـبـاريـات اجلـولة ومـراجـعـة سـريـعـة 
ـذكـورة  جنـد الــتـغـيـر الـذي حـصل ا
عـــلى مــســتــوى الـــنــتــائج   فــاذا مــا
ـتـصـدر الـشـرطـة افضل اسـتـثـنـينـا ا
الـــكـل  واالســـتــمـــرار فـي مـــواصـــلــة
حتقيق النتائج حيث الفوز العشرين
 الذي جاء كـما متـوقع على الكـهرباء
بخمـسة اهـداف لثالثة بـعدما تـنمكن
وخالل دقــيـقـة من الــعـودة لـلــمـبـاراة
الــتـي تــقــدم فــيــهــا الــكــهــربــاء  وفي
نتيجة تظهر حتصيل حاصل في ظل
الـفــوارق الـفـنـيــة الـتي يـتــمـتع بـهـا
الــــشـــرطـــة  من حـــيـث الالعـــبـــ
وخــطــوط الــلــعب والــتــشــكــيل
حتى  دكـة االحـتيـاط مـا منح
الــفــريق الــقــوة والــتــطــور
رور من بوابات اقرانه وا
ولـــو تـــعـــرض دفــاعـــاته
لـبـعـض األخـطـاء الـتي
كـــلــفـــته دخـــول ثالث
كــرات  وهي نــســبـة
عـــــالــــيــــة اذا مــــا
اخــــــــــــذنـــــــــــا
األهـــــــــــــــداف
ــــســــجــــلـــة ا

ذكـور كان علـيه  الى مـا قبل الـلقـاء ا
سـبـعـة اهــداف ومـؤكـد  ذلك سـيـلـفت
ــدرب الــبـرازيــلي الــذي جنح نــظــر ا
لــيس بــفــضـل خــبــرته حــسب بل من
خالل وجود مجموعة العب واسماء
مــعــروفـــة اغــلـــبــهــا لـــعــبت وتـــمــثل
نتخبات الوطـنية اليوم اضافة الى ا
قدرات وامكـانات النـادي االفضل ب
الــكل  رغم حتــمل  الــنـادي مــشــاركـة
وسم فـرق  كثـيـرة  منـهـا من انـهت ا
في خـطف الـقـابـهـا واالخـرى تنـافس
بــقـوة عـلـى  حتـقـيـق اهـدافـهــا حـيث
فـــريـق كـــرة الـــقـــدم ابـــرز واهم فـــرق
الـنــادي   الـبــاحث  عن لــقب الـدوري
بـنـظـر جمـهـوره  يـوازي بـقـيـة الـقاب
الـفـرق والن كـرة اقــدم اغـتـزلت بـقـيـة
االلـعـاب لـيس عـنـد الـشـرطـة بل عـلى
مـستـوى الـرياضـة الـعـراقيـة. وحـظر

احلــكــومـــة ثــابت جتــاه انــتــخــابــات
بية األو
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التأكيد على أستقاللية اللجنة
بية الوطنية العراقية األو

واألحتادات الرياضية الوطنية
نتمية  وكما جاء في قرار مجلس ا

الوزراء رقم  لها  60 لسنة 2019
ــوقــر  مـــطــالــبـــة مــجــلـس الــوزراء ا
بـــأعـــطـــاء دور الى جلـــنــة الـــشـــبــاب
انـيـة لالشـراف على والـرياضـة الـبـر

عـمـل الـلـجــنـة اخلـمــاسـيـة والــلـجـان
طلق ـاننـا ا الفـرعيـة التابـعة لـها ال
بـحـيـاديـة جلـنـة الـشـبـاب والـريـاضـة
ــانــيـة وعــدم وجـود رغــبــة لـهم الــبـر
ـصـالح حــزبـيـة او بـتــسـيس االزمــة 

شخصية ضيقة .
ـــوقــر مـــطـــالــبـــة مـــجــلـس الــوزراء ا
باعـتماد تـسمـية السـيد رعـد حمودي
ســـلــمــان بــصـــفــته رئــيـس الــلــجــنــة
ـبــيـة الـوطــنـيـة الـعــراقـيـة وعـدم االو
اقـتـصـارهـا عـلى صـفـته الـشـخـصـيـة

ضمن اللجنة اخلماسية .
مــبـاركـة قــرار احلـكــومـة الـعــراقـيـة  
وجـــهـــودهــا فـي االســراع بـــتـــشــريع
ـبـيــة الـوطــنـيـة قــانـون الـلــجـنــة االو
وبهذا اخلـصوص نؤكد ان العراقيـة 
بي ـيثـاق االو بـاديء ا عدم االخـذ 
ــبـيـة واحـتــرام قـرارات الـلــجـنـة االو
الـــدولــيــة ســاهم بــتــعـــطــيل تــشــريع
ـاضـيـة  الـقـانــون خالل الـسـنــوات ا
لـذلك نطـالب الـنـظـر الى هـذا اجلانب
وعــــدم االصــــرار عــــلى ادراج بــــنـــود

ــواثـــيق الـــدولـــيــة تـــتـــعــارض مـع ا
تسـاهم من جديـد في تعـطيل تـشريع

القانون.
مـطالـبـة اللـجـنة اخلـمـاسيـة االسراع
وااللتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء
رقم  140لسـنة  2019والذي خـولها
بـوضع الــضـوابط وااللـيــات لـصـرف
ـبـية ـنـحـة اخملـصصـة لـلـجـنـة االو ا
ــوازنـة االحتـاديـة الـوطـنــيـة ضـمن ا
الـعــامـة لــسـنـة  2019 ورفـعــهـا الى
رئــيس الـوزراء لــلــمـصــادقـة عــلـيــهـا


