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الية التي تواجههم. واستمع شاكل ا ناقشة ا ركزي لكرة الـقدم في مقر الوزارة  إستقبل وزير الشباب والريـاضة الدكتور احمد رياض اول امس الثالثاء رئيس واعضاء االحتاد العراقي ا
شاركـة في االستـحقاقـات اخلارجـية للـمنـتخبـات الوطـنية. الـية التي تـؤثر عـلى ا ـشاكل الـتي تعتـرض عمل االحتـاد من قبل رئـيس االحتاد عبـد اخلالق مـسعود ابـرزها االزمـة ا رياض الى ا
وخـاطب وزير الشباب والرياضة اعضاء االحتـاد قائال: انتم تتحملون ما ال يـتحمله االخرين لهذا وضعنا آلـية عمل حقيقية ومدروسة تـتضمن اجراءات ادارية وقانونية ثابـتة لتكون منهجاً يتم
الية حصرا وافقة من قـبل وزير ا العمل به وعلى اساسه خـدمة للرياضة العـراقية وكرة القدم باالخص. واوضح اسـباب تأخير صرف مبلغ ( (750مليون ديـنار الحتاد الكرة لعـدم حصول ا
ـوظف في احتـاد الكرة ـيزانيـة التشـغيلـية مـؤكدا دعمه لـلمنـتخبـات الوطـنية الـرياضة في اسـتحقـاقاتـها اخلارجـية. واشار ريـاض الى ضرورة ايجـاد حل لرواتب ا على تـنزيل الرصـيد في ا
تبقي لالنشـطة والفعاليات الـرياضية الفتاً الى ان عام  2020سيكـون االحتاد هو من يناقش مـيزانيته مع اجلهات ذات يزانية لـلرواتب وا بسبب تـخصيص اجلهات الرقـابية نسبة  %10من ا
الي والـلوجسـتي له بعـيدا عن اية تـقاطـعات شخـصيـة وإدارية وصرف رواتب الـعالقة. وفي خـتام االجتـماع  الـتوصل الى اآلتي: اسـتمرار آلـية الـعمل احلالـية الحتـاد الكرة وتـقد الـدعم ا
ـنتخب الـوطني العـراقي ستريـشكو كـاتانيتـش من االموال اخملصـصة الحتاد الـكرة للتـعاقد مع مدربي الفـئات العـمرية ورواتب مـوظفي االحتاد لـثالثة اشهـر فقط. وصرف مـستحـقات مدرب ا
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واجهات في دوري الكرة UNł«u ∫ تستعد فرق الدوري جلولة جديدة من ا

انه ابتعد لكنه اليريـد ان يفارق البطولة
االهم الـتي قـد اليـعـودلـهـا. واالخـر الذي
يـعــاني مـشــكـلــة الـبــقـاء وصــعـوبــاتـهـا
الـــواضــحـــة الـــســـمـــاوة  ثـــامن عـــشــر
الـــتــــرتـــيب وبــــعـــد  خـــســــارة الـــنـــقط
وتــراجــعه  حتـت انـظــار جــمــهــوره في
اكــثـر من مـنــاسـبـة  لــيـجـد نــفـسه امـام
مـحـنـة الــبـقـاء الـتي يـريـد ان  يـعـمـقـهـا
ـوقع الـثـالث اكـثـر فـريـق احلـدود  في ا
عـــشــر 34االخـــر  الـــذي يـــرى الـــلـــقـــاء
ــواتـــيــة في ظل الــفــوارق بـــالــفــرصــة ا
الـفـنـيــة والـنـتـائج وبـعـدتـاثـر الـسـمـاوة
بـضــربـات االرض  والـعـمـل بـقـوة حملـو
اثــار خـســارة اربـيـل الـثــقـيــلـة واهــمـيـة
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واهم مـبـاريـات اجلمـعـة في الـعـاصـمة 
عـنـدمـا يـسـتـقـبل الـشـرطـة   73الـعـاشر
اربيل  39في مواجهة تظهر صعبة على
الــفــريـقــ حــيث الـشــرطــة وطـمــوحـات
مـواصـلـة حتــقـيق الـنـتـائج وفي ظـروف
لــعـب  وخـطــوط هــجــومــيــة ودفــاعــيـة
مترابطة عبر الـوسط الفعال والكل يريد
تــقــد دورهم  لـــتــحــقــيق الـــنــتــيــجــة
ـرور بـها ـطـلـوبـة وتاكـيـدالـصـدارة وا ا
دون منغصات بـعد سلسلـة نتائج جيدة
ويـــامـل االنـــصــــار في إضــــافــــة  فـــوزا
جـديدا  عـبـر تـقد الـلـعب  واسـتغالل
الــفــرص في  الــوصــزل الى االنــتــصـار
الـــذي يــقــرب الـــفــريق اكــثـــر من خــطف
ـرشح له بــقـوة ويـدخـل الـلـقـاء الـلــقب ا
ـعــنـويـات عــالـيـة بــعـد عـودة ــذكـور  ا
ـنــتــخـب أي الــدخـول  جــمــيع العــبـي ا
ـطـلـوب الـذي اعـتـادعـلى بـالـتـشــكـيل  ا
نـسج الــنـتـائج والهـمـيــتـهـا الـيـوم عـلى
مـوقف الــفـريق من احلـصــول عـلى لـقب
ــــرشح الــــســــاخن لـه في ظل الــــدوري ا
احلــالـــة اجلــيــدة الـــتي يـــعــيــشـــهــا في
احـــدافـــضل مـــواســــمه  وهـــو يـــقـــدم 
يزة  ويضع مستويات عالية ونتائج 
ــدرب ثــقــته الــعــالــيــة بــالالعــبــ في ا
حتــقــيـق الــفــوز  الـــثــالث والـــعــشــرين
ــرور حتت انــظــار جــمــهــورهـم امـام وا
مـهـمة التـبـدو سـهـلـة بعـدمـا شـهـد فريق
اربــيل حتــســنــا كــثــيــرا  في كل شيء 
حيث  التـقدم للـموقع احلالي بـعدالفوز
ثـالث مــــات وتــــعــــادل وبـــــات في وضع
مــخــتـلـف   بـاالعــتــمـاد عــلى الالعــبـ
ــدرب الــطــويــلــة اكــرم احــمـد وخــبــرة ا
ســلـمــان الـذي يــديـر االمــور بـشــكل نـال
تــقـــديــر اإلدارة  وبـــاالنـــتــظـــار جتــاوز
الـشـرطـة  الـنـتـيـجـة الـتي سـتـدر فـوائد
مـهمـة مـنهـا  اضـافة اغـلى  ثالث نـقاط
ـوسم مع انه سـبق وقـهـر الزوراء فـيـر ا
برباعيـة نظيفة  لـكن االمور تختلف مع
الـــشــرطــة  الـــتي تــاتـي في اهم اوقــات
ر نافسة  واحلالـة االيجابية التي   ا
بها اربيل والن  الفوز على الشرطة يعد
ـنح الـفـريق الـتـقدم امـتـياز  والنـه قد 
ثالثــة مـــواقع مــرة واحــدة اذا  مــا اتت
نـــتــائج  االمــانــة  واجلـــنــوب والــنــفط
ـصــلــحـتـه.  ويـشــهــد مـلــعب الــعــمـارة
مواجـهة قويـة ب اصـحاب االرض نفط
ـثابر ميـسان اخلامس  45واجملتـهد وا
الـــكــــرخ  الـــثـــالث 45ويـــســـعى االول 
لتعزيز نتائج االرض التي عاد لها بقوة
الـــتي عــــوض من خاللـــهــــا إخـــفـــاقـــات
ـيـنـاء ما الـذهـاب واخـرهاالـتـعـادل مع ا
ـديـنة يـدفع الالعـبـ لـتعـزيـز  نـتـائج ا
ـوقـع احلـالـي االفـضل لــلــحــفــاظ عـلـى ا
لــلـفــريق مـنــذ  اول مـشــاركـة له  2004
ويــعــلم احــمـددحــام تــاثــيــر الــنــتــيــجـة
االيجابية  في توسيع الفارق مع النفط
الــذي سـيــكــون امـام مــهـمــة صـعــبـة مع
الطالب والـضغط عـلى الزوراء  وعكس
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تنطلق الـيوم اخلميس مـباريات اجلولة
متاز بكرة  31 من مسابقة الدوري ا

الـقدم عـنـدما تـقـام الـيوم مـبـاراة واحدة
ـوقع الـسـادس يـسـتـقـل فـيـهـا صـاحب ا
عشـر الـديوانـية  23االمانـة الـثامن  40
ويـتـطـلع  اصـحـاب االرض الى حتـقـيق
نتيجة الـفوز الهميتـها في الوقت القائم
وتـعـويض خـسـارة الـشـرطـة وهـو الـذي
اعتاد الظـهور بقوة امام الـفرق القوية 
فــضال عن ظـروف الــلـعـب حـيث عــامـلي
االرض واجلـمـهــور الـذي يـامل ان يـقـدم
الفريق ما بوسـعه  والتعامل مع االمور
هم عـلى افضل كـا يرام بجـدية الجنـاز ا
لــتــحـقــيق االريــحــيــة من خالل حتــقـيق
وقع الـذي تاثر في النـتيجـة وحتسـ ا
ـاضــيـة  فـي مـهــمـة تــتــطـلب اجلــولــة ا
اللـعب بخطـوط فاعـلة لـدعم االمور التي
وسم عـلى مبـاريات تعـتمـد منـذ بدايـة ا
االرض الـتي مـنحـته الـكـثيـر من الـنـقاط
قــبل ان يــظـهــرالـدور لــرزاق فــرحـان في
قـــيــــادة الــــفـــريـق في اصــــعب  أوقـــات
وقع ـوسم  الدوري واالمل فـي انهـاء ا
افضل من احلالي  وهذا مرهـون بنتجة
اليوم التي يـعول عليـها اهل الفريق في
  بأدوارهم عبر طريقة ان يقوم الالعب
درب  من اجل اللعب الـتي سيحـددها ا
اخلـروج بـكـامل النـقـاط الـتي سـيـحـضر
االمـــانــة  والــلــعب والـــعــودة بــهــا رغم
ـهمة  التي يكـون عصام حمد صعوبة ا
قد امن لها  جـهود الالعب والـتصميم
سار على حتـقيق الـفوز وبعـد عودتـهم 
الـــنــتــائج بــعــد فــوزهـم الــعــريض عــلى
الــبـحـري بــأربـعــة اهـداف لــهـدفـ والن
الــفـريق  فـي وضع مـســتــقـر  ويــسـعى
ـواقع لــلـمـنـتــجـة االيـجــابـيـة  لـلــتـقـدم 
الـــوسط  لـــكن االمـــر لــيـس بــالـــســهل 
بسـبب صعـوبة مالعب احملـافظـات امام
فــريـق الـعــاصــمــة  لــكن االمــانــة ســبق
وحــقق اكــثــر من نـــتــيــجــة ذهــابــا قــبل
ــطـلــوب الن االمـور الــعــودة لـلــنـتــائج ا
اخـتـلــفت االن امـام  اخـر  8مـبـاريـات 
تسعى كل الفرق لتقد ما تقدر عليه  
ـتـأجج من في ظل تــصـاعـد الـصــراع  ا
ــوسم في جـــولــة الخــرى امــام انـــهــاء ا
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وجتري يوم غد اجلمـعة خمس مباريات
حــيث يــسـتــقـبل مــا قــبل االخـيــر فـريق
ـضيف  ر ا النجف 34و احلس  21
بـاسـوء ايـامه وسط تـلـقي  17خـسارة 
والزال يـفـتـقد لـلـثـقـة  بـسـبب عـدم قدرة
ــنـــافــســة الــتي تــســيــر الالعــبــ في ا
ـــعـــاكـس قـــبل ان  تـــواجه بــــاالجتـــاه ا
ـدرب احلـالي صـادق سـعدون  جـهـود ا
الـصــعــوبــات احلــقــيـقــة امــام تــهــديـد 
الـفـريق واحلـاجـة الى جـهـود اضـافـية 
وان يتـعـثر الـسـماوة  من اجـل البـقاء 
في مــهـمــة زادت تـعــقـيـد بــعـداســتـمـرار
النـتائج اخمليـبة الـتي زادت الطـ بلة 
وسـيـكـون امــام مـواجـهـة صـعـبـة  بـعـد
تــوقف نـتــائج الـنــجف  اثـر خــسـارتـيه
امـام اجلويـة ونـفط ميـسـان ويجـد ثـائر
جـســام نـفـسه والالعـبــ مـطـالـبـون في
سار النتائج التي تعويضهما والعودة 
ـــشــجــعــ الــذين عـــززت الــعالقــة مع ا
يـامــلـون ان يـسـتـفـيــد الـفـريق من حـالـة
اصـحاب االرض الـتي اليـحـسد عـلـيـها 
واالولويـة العودة بـكامل الـنقـاط لتدارك
وقع الثاني عشر  والن احلاجة تظهر ا
ـبــاريــات الـتي لم تــكن ســهـله لــبــقـيــة ا
ــهــمــة ـــؤجــلــة مع الـــزوراء ا ومــنــهــا ا
ــذكـورة لم تــكن سـهــله في ظل رغــبـة  ا
االخــر في الـبــقـاء  بــاالعـتــمـاد عــلى مـا
تسـفر عنه مـا تبـقى له من مبـاريات ولو
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تـوج فــريق اجلــمـهــوري بـطال لــبـطــولـة
احملـافظة الكبـرى االولى بخماسي الكرة
الـتي اشــرفت عـلـى تـنـظــيـمــهـا بــنـجـاح
اجلـــــــامـــــــعـــــــة االسـالمـــــــيـــــــة - فـــــــرع
الـديـوانيـة ضـمن االنشـطـة الـرمضـانـية
الــبـارزة ,إثــر فــوزه في مـبــاراة اخلــتـام
علم بـ 3ـ 1 لـفئة الشباب عـلى فريق ا
هـدف فيما تـوج فريق السادة بـطال لفئة

الــــرواد إثـــــر فـــــوزه عـــــلى فـــــريق رواد
اجلــامــعــة االسـالمــيــة بــفــارق الــركالت
الـترجـيحـية  4ـ   3 هـدف. وشارك 100
فــــريـق لـــفــــئــــة الـــشــــبـــاب و  18فــــريق
لـلرواد في البطـولة التي استـمرت طيلة
بارك وضيف منافساتها شـهر رمضان ا
مــلــعب اجلــامــعــة االسالمــيــة وشــهـدت
حـضـورا جـمـاهـيـراً غـفـيـراً وقـد جنـحت
ـؤلف من جـابـر الـلـجــنـة الـتـنــظـيـمـيــة ا

حــبـــيب ومــنـــار عــبـــد الــزهـــرة يــوسف
ومـحمـد خضـيـر وحسـام جمـيل ومحـمد
عــسـكــر ومــصــطــفى حــلــيم من ايــصـال
الــبــطــولــة الـى بــر االمــان وفي اخلــتــام
وزعت الـهـدايا واجلـوائـز على الـفـائزين
ــيـالي ومــحــمـد قـام بــتــوزيـهــا رحــمن ا

العوادي.
ـنـتـخب عـلى صـعـيــد آخـر عـلق جـنـاح ا
الـوطـني ونـادي هاكـن السـويـدي أحـمد
يــاســ عـلـى قـرار االحتــاد الــســويـدي
بـإيـقافه لـثالث مـبـاريات. وتـلـقى يـاس
الــبــطــاقـة احلــمــراء األولى فـي تـأريــخه
خـالل مـــــبـــــاراة فـــــريـــــقـه هـــــاكن أمـــــام
غـوتينـبورغ والتي خـسر فريـقه فيها -2
ضــمن مــنــافــســات اجلــولــة احلــاديـة 1
عــشـرة من مــنــافـســات بــطـولــة الـدوري
الـســويـدي. وغـرد يــاسـ عـبــر حـسـابه
: "االيـقـاف الـرســمي عـلى "تـويـتــر" قـائالً
لـثالث مبـاريات? االحتـاد أوقفـني بسبب
كــوع في وجه اخلــصم يــجب أن نــلـعب
ـباراة كـالـرجال حـتى لـو خسـرنا تـلك ا
استمروا في احلصول على  3مباريات".
يـذكـر أن ياسـ تـلقى الـبـطاقـة احلـمراء
حـيـنـهــا من قـبل احلـكم الـعـراقي األصل

السويدي اجلنسية محمد احلكيم.
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بـعـد انتـهـاء مبـاريات "فـيـفا دي" اتـضحت
مـعـالم تصـنيف مـنـتخـبات قـارة آسيـا التي
سيتـم توزيعهـا على مجـموعات التـصفيات
ؤهـلة لكأس العالم "قطر  .2022وبحسب ا
ـنـتـخـبـات ومــوقـعـهم في تـصـنـيف نـتـائج ا
نتخب االحتاد الدولي "فيفا" األخير فإن ا
الــــــوطـــني وقـع في الــتـــصـــنـــيف الـــثــاني

للقارة. 
ـنـتـخبـات قـبل قـرعة وفـيـما يـلي تـصـنيف ا
الــتــصــفــيــات: الـــتــصــنــيف األول: إيــران
اليـابان كوريـا اجلنـوبيـة أستـراليـا قطر
. الـتـصـنيف اإلمـارات الـسـعـودية الـصـ
الــثــاني: الـعــراق أوزبــاكـســتـان ســوريـا
لبـنان عمان قرغيـزستان فيتنام األردن.
الــتــصــنــيف الــثــالـث: فــلــســطــ الــهــنـد
الـبــحـرين تـايـلــنـد طـاجـيـكــسـتـان كـوريـا
. الــشــمــالــيـــة الــصــ تــايــبــيـه الــفــلــبــ
الـتـصنـيف الرابع: تـركـمانـستـان مـينـمار
الديف هونغ كـونغ اليـمن أفغانـستـان ا
الــكـويت مــالــيـزيــا. الـتــصـنــيف اخلـامس:
أندونـيسيـا سنـغافورا نـيبـال بنغالديش
مـنـغـولـيـا غـوام سـيـري النـكا (واحـد من
نتخب كمبوديا / باكستان(. وسيصطدم ا
الـوطـني بأحـد مـنتـخبـات الـتصـنيف األول
فيمـا ستجنب مواجهة منـتخبات التصنيف
الـثـاني وســيـتـواجــد في مـجـمــوعـته ثالثـة
مــنـتـخــبـات أخــرى من الـتــصـنـيـف الـثـالث

والرابع واخلامس.
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وجه الـــســـلـــوفــــيـــني ســـريـــتـــشـــكـــو
كـــاتــانـــيـــتـش إنــذارًا لـ 3العـبـ من
ــنـــتــخب الــعـــراقي لــعــدم صــفــوف ا
باراة الودية نتخب في ا التحاقهم با
أمـام تــونس الـتي خــسـرهــا مـنــتـخب
العـراق بـهـدف دون رد. وقـال مـصدر
مقرب من االحتاد العراقي لكرة القدم
ــــدرب أبـــــدى تـــــذمــــره مـن عــــدم إن ا
الـتـحــاق عـدد كــبـيـر من الـالعـبـ في
ــبـــاراة الـــوديــة أمـــام تــونـس الــتي ا
ـلعب ـاضي عـلى ا أقيـمت اجلـمـعـة ا
ـبي بـرادس. وطـالب كـاتـانـيـتش األو
بــتــوجــيه عــقـــوبــة اإلنــذار الــنــهــائي
للثالثي ريبـ سوالقا وأحـمد ياس
وأسامـة رشيـد لعـدم تلـبيـتهم الـدعوة
صدر بعذر عدم اجلاهزية. وأوضح ا
ــدرب الــســلــوفــيـــني يــبــحث عن أن ا
االستقـرار الفني فـي التشـكيلـة وحالة
ــبـاريـات رغـم أنـهـا في الـتـغــيب عن ا
نـتخب أيام الـفيـفا تؤثـر علـى إعداد ا
لتصفـيات كأس الـعالم. وأردف طالب
كــاتــانــيــتش أيــضًــا بــرفع الــعــقــوبــة
الـصادرة بـحـق الربـاعـي علـي عـدنان
وعــلي فــائـــز وعــلي حــصـــني وولــيــد
ســـــالم والـــــتي  إقـــــرارهـــــا بـــــحق
الالعب بعد انتهاء بطولة آسيا التي
ضــيـــفــتـــهـــا اإلمــارات مـــطــلع الـــعــام

اجلـاري. وأشــار إلى أن احتــاد الــكـرة
ـدرب في الـعــراقي سـيــعـرض طــلب ا
اجـــتــمـــاعه الـــدوري التـــخـــاذ الـــقــرار
ـــنــاسـب فــيـــمـــا يــخـص الــعـــقـــوبــة ا
ــكـتب وإمـكــانـيــة رفـعــهـا عـبــر قـرار ا
التـنـفـيذي لالحتـاد. يـشـار إلى أن عدد
كــبـــيـــر من الالعـــبــ لـم يــلـــتــحـــقــوا
ـنـتــخب الـوطـني ألسـبـاب بـصـفـوف ا
مـخـتــلـفــة مـنـهــا بـعـذر عــدم اجلـاهـزة
ــشـــاكل في الــفـــنــيـــة وغــاب آخـــرون 
جــوازاتـهـم وآخـرون لــلــعــقــوبـة الــتي
قررها االحتاد بحقهم في وقت سابق.
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جانب من حفل إختتام بطولة الديوانية بخماسي الكرة

اعتـدنا في حقب احلـكم السابقـة على االهتـمام احلكومي
بـاشـر بالـريـاضة وااللـعاب خـاصـة في النـصف الـثاني ا
ـؤسـسـات الـرسـمـيـة الـدعم ـاضي وتـقـد ا من الــقـرن ا
قـبول لـلرياضـة بكل تـفاصـيلهـا ابتداء ادي ا واالسنـاد ا
درسـية وسـبـاقاتـها ومـهرجـاناتـها ودوراتـها بالـرياضـة ا
الـسـنـويـة وكــذلك االنـديـة الـريــاضـيـة ومـنـحــهـا الـسـنـويـة
واالهتـمام النسبي ببنيتها الـتحتية اضافة الى النشاطات
ـسلحة جيشـا وشرطة ودعم بطوالتها الريـاضية للقوات ا
وسبـاقاتها واجنازاتـها مع اهتمـام متميـز للفرق الـشعبية
وفــتـح ابـواب لــدعــمــهــا واســنــادهــا . وقــد تــطــورت هـذه
ــنــهج خــاصـة وبــعــد تــاسـيس وزارة الـســيــاســة وهـذا ا
الـشـبـاب عـام  1967واسـتـمـر هـذا احلـال حـتى الـتـغـيـيـر
الــعـاصـف الـذي حـل بـالــوطن في  9/4/2003حــيث ظــهـر
االنـفالت والفوضى والـفسـاد والتقـشف ! ثم بدات بوادر
جديـدة ضمن تـوجـهات سـياسـية واقـتصـادية جـديدة في
مقـدمتـها سـياسة اخلـصخـصة واعـتمـاد االقتـصاد احلر
ــال اخلــاص فــكــان االســـتــثــمــار وفــتح وســطــوة راس ا
االبـواب امام سـياسـة دخـول القـطـاع اخلاص وبـقوة الى
كـل مـياديـن االقـتـصـاد العـراقـي . ومـا دمـنا نـتـحـدث عن
قطـاع الـرياضـة فال بـد لـنا من تـسـلـيط الضـوء عـلى هذا
اجملال قـدر تعلق االمر بنا نحن اهل الرياضة والناشط
فيـهـا . وعـلى الـرغم من تـواصل احلـكومـة بـتـقـد الدعم
ـالـية الـسـنويـة لـلريـاضـة واهلـهـا اال ان توجـهات نح ا وا
جديـدة برزت في الساحة الرياضية وفي مقدمتها اعتماد
ـيـدان الـريـاضي ولـكن بـشـكل سـيـاسـة االسـتـثـمـار في ا
عـفوي وغـيـر مـدروس حـيث كـانت بـدايـات التـوجه االولى
في نهـاية العـهد الـسابق وحتت الفته (الـتسيـير الذاتي )
ـستفـيدين والوصـولي ! ومع وقد شـجعهـا البعض من ا
التـغيير هذا بدأت مراحل االستـثمار اجلديدة التي قادها
بعض رجـال االعمـال والـطفـيلـي والـتي غزت الـكثـير من
االنديـة الريـاضيـة ومنـتـديات الـشبـاب وحولت فـضاءاتـها
ومالعـبها الى موالت ومسابح ومحالت جتارية وصناعية
ـالي والـنفـوذ وصـلة ومعـارض وغـيرهـا. ولـعب الـفسـاد ا
القربى ادوارا في استثمار تلك االراضي واالستفادة من
اربـاحـهــا ونـتـائـجــهـا ! بـيــنـمـا ذبــحت الـريــاضـة وحـركـة
ـارسـة الـعـابـهم وحتـجـيم الـشـبـاب وحـرم ابـطـالـهـا من 
ؤسسات الريـاضية التي وجدت لهم حضـورهم في تلك ا
ومـن اجـلــهم. وكــان لـغــيـاب فــلــسـفــة الـدولــة الــريـاضــيـة
ا حـصل حيث كـانت االمور والشـبابـية مـسؤولـية كـاملـة 
ـسؤول االول عن جتـري حسب رغـبات ونـوازع وتفـكير ا
ـعـني برجـال الـغـد وباني ـهم وا هذا الـقـطـاع احليـوي وا
مسـتقـبل الـوطن. ان اهمـال االنديـة الـرياضـية ومـنتـديات
الشـباب وتركها بدون رعاية وتوجيه وخطط وبرامج تعني
ان مسـتقبل شبابنا في خطر كبير ولو استعرضنا جميع
نطقة واجلوار لوجدناها تعطي هذا القطاع اهتمام دول ا
ورعايـة استثنائية وال تترك ذلك للصدفة واالجتهاد وفعال
وبسـبب هذا االهـمال والتـقصيـر الرسمي حتـولت االندية
والــريــاضـة ومــنـتــديـات الــشـبــاب الى بــنـايــات مـهــجـورة
ومؤسـسات بائسة ومالعب ( صحـراوية ) وقاعات فقيرة
ـالي وسـيـاسة بـكل شيء والذي زاد الـطـ بـلـة الوضع ا
التـقـشف وضـعف االمكـانـيـات وغيـاب الـقـيادات الـكـفوءة
ــؤسـسـات وحتـويــلـهـا الى والـقــادرة عـلى تـنــشـيط هـذه ا
منـاطق جذب وشـد واستثـمار لـلشـبيبـة والسـير بـهم نحو
افــاق مـسـتــقـبل زاهـر . اال ان الــعـكس هــو الـذي حـصل
وضاعت االنـديـة الريـاضـية ومـنـتديـات الـشبـاب وصارت
تـعـانـي من خـلل مـزمن البـد من الـتــفـكـيـر بـاعـادة احلـيـاة

اليها .
سيدي رئيس الوزراء احملترم

سيدي وزير الشباب والرياضة احملترم
نحن لـسنـا ضد االسـتثمـار وحتقـيق موارد مـاليـة لالندية
الريـاضيـة ومـنتـديات الـشـباب لـغرض ادامـتـها تـطويـرها
وضمن فـلسفة احلكومة احلاليـة لكننا ندعوكم ونناشدكم
بــاسم الــوطن وحــضـــارته وتــاريــخه ان تــعــيــدوا دراســة
ماحـصل ويحـصل في قـطاع الشـباب والـرياضـة من بيع
وشــراء حتت غــطــاء االســتــثـمــار وعــلـى حـســاب الــوطن
وشـبــابه وريـاضــته الن هـذا الـقــطـاع امــانـة في اعـنــاقـنـا
ـقـدمة. اعـيـدوا احلـيـاة الى مـنـتـديات جـمـيـعـا وانـتم في ا
الـشــبـاب واعـيــدوا بـنـاء االنــديـة الــريـاضـيــة وفق قـوانـ
جـديـدة تـنــاسب الـواقع اجلـديـد وشـذبـوهـا من اخـطـائـهـا

وعيوبها واصلحوا اخطاء البداية غير الصحيحة .
نــحن مــعــكم لــتــنــظــيم الــريــاضــة
ا واصالحـهـا واعادة بـنـائـهـا 
يــــــخـــــدم ريــــــاضـــــة الــــــوطن

وشبابها.
 امــلـنـا كــبـيـر فـيــكم .. ولـنـا

عودة  

تـعـزيـزه في الــتـغـلب عـلى الـوسط الـذي
ـنحـه التـقدم بـعد لالمـام   بعـدما  قد
جنح في تــقـد مــسـتـويــات مـنــاسـبـة 
ابـتــعـد فـيــهـا عن مــواقع اخلـطـر والزال
يحل مشـاكل مبـارياته  من خالل قدرات
عـناصـره الـتي  تـريد  الـعـودة  بـكامل
النقاط  بعدما استمرت كتيبة شنيشل 
تـدفع ثـمن اخـطـاء العبـيـهـا  واالنـحـناء
ذهـابـا  مـا اثـر عـلى مـسـار االمور الـتي

يريد اهل الصناعات  تعقيدها اكثر.
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ـــنـــكـــســـر الــســـبت ويـــعـــود اجلــويـــة ا
ينـاء ويسعى لـلدفع باالمور الستقـبال ا
رة ـة ا التـي اختـلفت تـمامـا بـعد الـهز
الـــتي فــطـــرت قــلــوب االنـــصــار  الــذين
يـعيـشون خـيـبة  الـكـاس  وضيـاع حلم
وسم الذي اخلروج ولو بـلقب  النقـاذ ا
يكـون قدانـتـهى  ولم يبـقى امام الـفريق
فــقـط اكــمـــال مـــبــاريـــات الـــدوري الــتي
ا المعنى  لها  ستكون ثقيلة جدا ور
فـي ظل فـــــــارق ال 8نــــــقـــــــاط قـــــــبل ان
ـة الـزوراء مـزاج  الالعـب تـعـكـر هـز
ـتـوقع ان  يـعزف ـدرب واجلمـهـور ا وا
ـيــنـاء الــذي يـسـعى عن حــضـور لــقـاء ا
ــنـهـارة لــلـدخـول  مـن بـوابـة اجلــويـة ا
وحتقـيق النتـيجـة  وما  احـوج لها في
االبتعاد عن مواقع اخلطر حيث السابع
ــنـتــشي عــشــر  ويــســتــقــبل الــزوراء ا
بـالفـوز الـعـريض علـى الغـر اجلـوية 
وسم اجلنوب الثـامن  وبانتـظار لقب ا
بقيادة حكيم شاكر  بعد العرض الرائع
الـــذي قـــدمه  الـــفـــريق  الـــذي تـــغـــيـــر

ذلك  تـظـهـر االمـور  مرشـحـة لـلـتـغـير 
الـسـلـبي لـكن الالعـبـ سـيـتـجهـون الى
اســـتــــغالل ظـــروف الــــلـــعـب  وافـــنـــاع
جـمـهـورهم  في  مـثل  كل مـرة وحـسم
النتـيجة الـتي يعلق عـليهـا الفريق اماال
كـان احلالي الذي كبيـرة من جل  دعم ا
ــوسم يـــحــلم اخلـــروج به في نــهـــايــة ا
الــذي  يـــامـــله اهـل الــعـــمـــارة   عـــبــر
امــتــيــازات الــلـعـب بـفــضل جتــديــدثــقـة
ــــدرب  في وقـت يـــامل الـالعـــبــــ مع ا
الــكــرخ الـظــهــور بـشــكل افــضل  وقــهـر
ميسان  والـعودة بكامل النـقاط والبقاء
في الواجهة  عبر الـدور الكبير لالعب
ـدرب  الذين يـقـدمـون موسـمـا جـيدا وا
بـكل مـا تـعـنيـه الكـلـمـة ويـكـفي الـوقوف
فوق البطل والسـعي على توسيع الفرق
امام   8جـوالت  حتـتـاج الى مـواصـلـة
ـوقع. ويخرج حتقـيق النتـائج لتـعزيز ا
الصـنـاعات  خـامس عـشر الـتـرتيب 32
ـواجـهـة الوسـط السـابع ـيـنـة الـنـجف 
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بــعــد نــكــســة اجلـنــوب وفي ذلـك يـعــني
التقـدم اكثـر من موقع في حال تـعثر من
يـقف  بـالـقــرب  مـنه  وكل مـا يـقـوم به
الـــفــريق  هــو في مــلــعـــبه  في نــتــائج
متـبايـنه لكـنهـاافضل من الـذهاب  التي
ــوقف واخـــرهــا خـــســارة اثـــرت عــلـى ا
الـبـصرة والـتـراجع سـابـعـا ويـبحث عن
الــعــودة لــعـزف نــغــمــة الـفــوز من خالل
ملـعبه امال في  الـفوز الـذي يبـحث عنه
الـــصــنــاعـــات  الــذي جنح فـي اجلــولــة
االخـــيــرة عــلى الــبـــحــري ويــســعى الى

بــســرعــة   وفي نــتــائج جــيــدة فــبــعــد
خـمـاسـية الـطالب  عـاد لـيـقـهـر اجلـوية
ــوسم احملـلي وسط في افــضل نـتــائج ا
واجهة اجلنوب   حالة معنوية عـالية 
وسط حضور جمهـور  السعيد بـنتيجة
امـس االول  فـــيــمـــا يـــســـعى اجلـــنــوب
تـعـكـيــر اجـواء  الـتـوارس ومـنـعـهم من
التحليق ويتطلع الكهرباء الى مواصلة
حتـقــيق الـنــتـائج اجلـيــدة  الـتي قـادته
خلـوض نهـائي الـكـاس وسط طـمـوحات
اخلروج بلقب البـطولة  عندمـا يستقبل
الـبحـري  وكل الـدالئل تـشـيـر الى قوة 
كـتـيـبـة عـبـاس عـطـيـة في زيـادة مـعـاناة
ــمـتـازة ــرشح االول لـتـرك ا الـبــحـري ا
ـر من بــطـولــة الـكـاس وبــعـد اخلــروج ا
وقــهــر جـــمــهـــورهم   بــخـــســارة امــام
الـكـهـربـاء الــتي زادت من مـشـاكـلـهم مع
نـفـسـهم وجـمـهـورهم  وانـعـكاس افـشل
مرة اخرى واخلروج   خالي الوفاض 
عندما يستقبل النفط  القادر على حسم
الـــلــقـــاء النه افـــضل من الـــطالب الــذين
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استسلم فريق القـوة اجلوية  للخسارة
الـقـاســيـة والــثـقــيـلــة الـتي تــلـقــاهـا من
الـغـر الـزوراء بـهـدف الربـعـة  تـنـاوب
عــلى تـســجـيـلــهـا مـهــنـد عـبــد الـرحـيم 
وعـــبــــاس قــــاسـم وعالء عــــبــــاس  ثم 
الهـدف االجمل لـلبـديل اميـر صبـاح عبر
مجهود فردي  وجنح العبو الزوراء في
اســـتــغالل اخـــطــاء دفــاعـــات اجلــويــة 
والــتــعـــامل مــعـــهــا  بــحـــرفــنــة ودقــة 

  وعـبـور نـصف نـهـائي بـطـولـة وتـامـ
كـاس الــعـراق امس االول حتـت انـظـار 
حـضـور جـمــاهـيـري يـسـتـحق االحـتـرام
والـــتـــقـــديــر بـــعـــدمـــا حـــرص الـــكل في
ـلـعب بوقت مـبـكر ـدرجات ا الـتواجـد 
وحتت درجـات حرارة مـرتـفـعـة  قبل ان
تــمــنح الـنــتـيــجـة الــرائـعــة  االنـتــقـال 
ــســـتـــحق لـــلـــزوراء خلـــوض نــهـــائي ا
الـبـطـولة  فـي مواجـهـة الـكـهـربـاء الذي
اقصى الـطالب بـثالثيـة نـظيـفة  تـناوب
عـلى تـسـجـيـلـهـا  عالء مـحسـن  وسان
مــنـسـاه ومـحـمــد ابـراهـيم  والــنـتـيـجـة
والـلـعب بـنـهـائي الـبـطـولـة يـعـد مـنـجزا
ــدرب عـبـاس عـطـيـة كـبــيـر لـلـفـريق  وا
امـــام حتــقـــيق حـــلـم الــفـــريـق بــخـــطف
اللـقب  قبـل ان ينـتهي مـوسم الطالب 

والفشل مرة اخرى.
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