
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue 6390 Monday 1/7/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6390  االثن 28 من شوال 1440 هـ  1  من تموز (يوليو) 2019 م

“U²L*« w  ŒdJ « vKŽ WO½«u¹bK  5LŁ “u

6

ـكـن ان تـتـكـرر الـبـقــاء الـتي ال
والن غــــــيـــــر الـــــفــــــوز الـــــطالب

والصناعات.
ــوقع  وســـيــدخل الـــطالب في ا
الـتاسع  43 الـصـنـاعـات سابع
عشر 32 بثقة علـية  ويتطلعون
الى حتــــقـــيـق الـــفــــوز الــــثـــالث
ومواصلـة زيادة حاصل الـنقاط
ـهـمة ـوقع أفـضل ا من الـتـقـدم 
ـدرب علي الـتي يـتـطلـع اليـهـا ا
ــؤكــد يــخــطط لــلــفــوز هــادي  ا
الـــثــالـث تــوالـــيـــا بـــعــد افـــضل
نــتــيـــجــتـــ النــهــمـــا جــاءا من
الــذهـــاب وكــســر عـــقــدة مالعب
احملافظات التي شهدت على مر
ـواسم االخيـرة سقـوط متـكرر ا
الـفـريق الذي يـكـون قد اسـتـعاد
شيء  من تــــوازنه ولــــو بـــوقت
مــتـــأخــر لــكن أفـــضل ان يــبــقى
وسط ازمة النتائج والتأخر في
تشـنجة مع السـلم   والعالقـة ا
ـتـوقع ان يـحـضـروا األنـصــار ا
ـدرب الــيـوم بــكـثــرة  لـتــحـيــة ا
والالعبـ وحثـهم على حتـقيق
ـطـلــوبـة بـعـد الـذي الـنـتــيـجـة ا
تـــغـــيــر وحتـــقق خـالل الــدوري
األخيـرين بـشكل اخـر ومخـتلف
ــوسـم  الــصــعب مــنـــذ بــدايــة ا
ــدرب  الـــثــالث قـــبل تـــكــلـــيف ا
عــــلـى امل ان يــــنـــهـي الـــفــــريق
ــقـــدمــة  بـــعــد ـــوسم ضـــمن ا ا
خــطـوتـ   أخــرجـتـاه من أزمـة
النتائج والكل في النادي  يأمل
ان يحـقق الـطالب  معـدل  طيب
وان جـاء الـيـوم يـعـني الـتـحـول
في مـســار  مــشـاركــته االخــيـرة
من جــانــبه  يــامل الــصــنــاعـات
بــوضع حـد لــلــنـتــائج االخــيـرة
ـوقع اخملـيــبـة   واخلـروج من ا
احلـــالي  بــعـــد عــدة مـــبــاريــات
منـاسبة لـكنه واجه فرق صـعبة
ـتـاخر وقـويـة  دفعـته لـلـموقع ا
وسط اهتـمام جـهازه الـفني في
الـلــعب من اجـل الـفــوز لــتـدارك
االمـور  خصـوصـا اذا ما تـغلب
السماوة على اجلنوب  ما يزيد
الـــضـــغـط عـــلى الـــفـــريق الـــذي
يعول على عناصره في  العودة
لـعــزف نــغـمــة الــفـوز  من خالل
بـذل اجلهـود واالسـتحـواذ على
الـــكـــرة  واســــتـــغـالل الـــفـــرص
واعـتــمـاد طـريــقـة لــعب اليـقـاف
قـوة الطالب الـتي ظهـرت فاعـلة
مؤخـرا  الن لقـاء اليـوم يخـتلف
كـثــيـرا عن الــلـقــاءات الـســابـقـة
امـام تصـاعد الـصراع بـقوة في
ـؤخرة عـبر الـبحث عن مواقع ا
الـبـقـاء والن الـكل يـعـلـم ان غـير
متازة يعني البقاء في مواقـع ا
نهـاية العـمل  مع الكرة احملـلية
اذا مــا هـبــطـت لـلــدرجــة االدنى
وهـذا يعـني الـضيـاع و وفـقدان
فــــرصـــة  الــــعـــمــــر   مــــا يـــضع
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تتواصل اليوم مـباريات اجلولة
ـمـتاز 34 من مـسابـقـة الدوري ا
بـكــرة الـقــدم عـنــدمـا تــقـام ثالث
مـــــبـــــاريـــــات  فـي الـــــســـــمـــــاوة
والـعــاصـمـة والــعـمـارة وتــظـهـر
مــــهـــــمــــة الـى درجــــة كـــــبــــيــــرة
ــؤخـرة خـصــوصــا  عـنــد فـرق ا
ــــشـــتـــرك فـي حتـــقـــيق والـــهم ا
فرصـة البقـاء التي تـظهر بـعيدة
عـــنــد اكـــثــر من فـــريق وتـــظــهــر
مؤثرة لفرق اخرى حيث البحث
ـــــواقـع  وسط عـن  حتـــــســـــ ا
شــــــكــــــاوى  الــــــكـل من اجــــــواء
باريات التي ياملون التخلص ا
مــنـهــا وهـذا بــالـطــبع يــعـودالى
ـــســـابـــقــات تـــخـــطــيـط جلــنـــة ا
واهـمــيـة الــتـعـاون مـع اجلـهـات
اخملـتصـة امال في الـوصول الى
حـــــلــــول  النــــهــــاء مــــعـــــــــانــــاة
نـــــــــتخب الالعب و الفرق وا
الوطني في احلصـول على فترة
اعداد لـلمـشاركــــــــــات اخملتـلفة
حيث  بـطولة غـربي  اسيـامطلع
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ـركز سـيـسـتـقبل الـسـمـاوة في ا
الـثــامن عـشـر 27 نـفط اجلـنـوب
ــني الــنـــفس  في احلــصــول و
عـلى كامل الـنـقاط لالبـتـعاد  عن
مالحــقــيه فــريــقــا احلــسـ  23
نــقـــطــة والـــبــحــري 20 الـــلــذين
ســـيـــلـــعـــبـــان  في نـــفس الـــدور
ويـامل اهـل الـســمــاوة ان تــفـلح
ـــدرب ســمـــيـــر كــاظم طــريـــقــة ا
وجـهــود الالعــبــ في  حتــقـيق
ـطـلـوبـة ووضع حدا الـنـتـيـجة ا
للنكسات واخليبات التي رافقت
مـــبــاريــاتـه   مــؤخــرا  والـــفــشل
الواضح بـ اهله في وضع زاد
من مـخــاوفـهم  وقـلـقـهم  في ظل
ـســتـوى الــعـام وضـعف تــدني ا
قـــــــــدرات الالعـــــــــبــــــــ  واالداء
ـتـواضع  الـذي جـر الى اسـوء ا
ـواقع   مـنـذ بـدايـة الــنـتـائج  وا
ـالـيـة الـتي ـوسـم امـام االزمـةا ا
ـــر بـــهـــا الـــنـــادي وحتـــديـــات
انـتداب عـدد من الالعـب النـقاذ
ـوسم في مـهـمـة زادت تـعـقـيدا ا
امام تفاقم مشكـلة البقاء  واكثر
الفرق خسارة 20 مباراة اخرها
مـن الــشـــرطـــة  قــبـل ان تــتـــوتــر
االجـــواء  داخـل الـــنــــادي وبـــ
جــــمــــهـــوره  وبــــســــبب غــــيـــاب
ـــعـــاجلــات   الـــتي تـــلـــخــصت ا
ـدربـ  والـكل لم يـقدر بـتـغـيـر ا
تـغيـراالمـور التي الزالـت صعـبة
لـغـايــة لـقـاء الـيــوم الـذي يـشـكل
الــتـحــدي بــعــيــنه واألمل في ان
يـــتـــمــكـن الــفـــريق  بـــوضح حــد
لالنــكـســارات والــتـحــديـات وان
ـدرب في اخراج الفريق ينجح ا
من مازق الهبوط وضياع فرصة
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نتخب الوطني الـعراقي امام نظيره الـسعودي في اولى مبارياته خسـر ا
ـؤهـلـة لـلـنـهـائيـات في بـتـصـفـيـات اسيـا حتت 23 عـامـاً لـكـرة الـطـائـرة ا
ــواجــهـة الــتي اقــيـمـت في الـبــــــــــحــرين لــصـلح مــايـنــمــار. وانـتــهت ا
الـسـعـوديـة بـنـتـيـجـة (-13) (26-24) (21-25) (22-25) (25-17

نتخب الوطني نظيره الكويتي في ثاني مبارياته . 15).  وسيواجه ا
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الرياضـة العراقيـة تئن حتت واقع التـخبط والفـوضى والصراعات
ـشاكل وبـالـذات خالل الفـتـرة من الـتغـيـير الـعـاصف الذي حل وا
بـالــوطن في 2003/4/9 وحــتى الــســاعــة فـي كل تــفــاصــيــلــهـا
ومــجـاالتـهــا انـديـة ريــاضـيـة ومــؤسـســات قـيـاديــة في بـغـداد وكل
محـافظات الـوطن وبسـبب هذا الـواقع تراجعت الـرياضـة واخفقت
ؤهـل وفشـلت وصـارت لقـمة سـائغـة يتالقـفهـا البـعض من غيـر ا

وانصاف الرياضي والباحث عن الفرص والقناص ! 
لــكن الـبــعض من الـشــرفـاء والـطــيـبــ يـسـعــون النـقـاذ الــريـاضـة
والسـير بـها نـحو بـر االمان والـكل يعـرف بان الـرياضة الـيوم هي
صنـاعـة كبـيرة تـقوم بـها مـؤسسـات متـطورة وعـلمـية ولم تـعد كـما
كـانت سـابـقـا لـلـمتـعـة واشـغـال الـفـراغ بل انـهـا لالجنـاز واالبداع
واالرتقـاء وال بد من عقـول نيـرة ونوايا خـيرة قادرة عـلى التـخطيط

والبناء . 
وفعال بدأت احلـركة والتقـدم نحو بعض االلـعاب ومنهـا كرة القدم
النـهـا الـلعـبـة الـشـعـبيـة االولى في اغـلب دول الـعـالم وعـنـدنـا اقدم
دارس ييـها اخملتصـ بتاسيس ا بعض روادها وجنومـها واكاد
ؤسسات لتعليم اللعبة وبناء اساسها الصحيح وبدأت بالبراعم وا
ـواهب مـنـهم لـتـوجـيهـهم وصـقل واالشـبـال والـفـتـيـان وبـاالخص ا
مـواهــبـهم والـسـيـر بــهم نـحـو افـاق مـسـتــقـبل كـروي مـشـرق وهي
عـنـيـة . والـيوم ـبـاركـة واالهتـمـام من اجلـهـات ا خـطـوة تسـتـحق ا
وجـدنا خـطـوة جديـدة اخرى تـسـتحـق االهتـمام والـرعـاية اال وهي
الـعنـاية بـكرة الـسلـة العـراقيـة التـي تعـتبـر اللـعبـة الثـانيـة بعـد كرة
ــسـتــويـات الــقـدم والــتي قــدمت في الــسـنــوات اخلـوالي احــسن ا
نتخبـات اال انها اليوم وافضل الالعب واطـيب النتائج واحسـن ا
تـراجـعت وخـفت بـريـقـهـا وضـاع مـسـتـواهـا رغم اجلـهـود اخلـيـرة
تواصلة من قـبل اهل اللعبة وابنـائها واحتادها حيث واحملاوالت ا
ـدرب احملـتـرف اقــدم جنم كـرة الـسـلــة الـسـابق مــحـمـد الـنــجـار ا
بادرة رائعـة تستحق التثم تميز وبعض ابنـاء اللعبة  واجملد وا
اال وهـي تـأسـيـس مـؤســسـة تــدريـبـيــة جلـمــيع العـبـي كـرة الــسـلـة
تـقـدم والعـمار مـتـنـوعة لالشـبـال والـناشـئـ والشـبـاب وحـتى ا
تلكـون مواصفات جـسمانيـة وبدنية عـالية لتـدريبهم وصقل ن 
مـواهـبهـم خاصـة وان مـوسم كـرة الـسلـة الـعـراقي قـصـير نـسـبـيا
ا يساهم بصقل وتطوير عشاق اللعبة في الفترات والشهر فقط 
ا يعني تبقيـة من العام وحتت ايدي خبراء ومـختص باللـعبة  ا
مساهمة طيـبة لتوسيع قاعدة الـلعبة وجذب العب مـوهوب للسلة
العراقـية وبهـذه اخلطوة تـكون كرة الـسلة الـعراقيـة قد خطت اولى
خطـواتهـا على طـريق االنتـشار والـتطـور ان هذه اجلـهود الـسلـوية
ـبـاركة ايـضـا من قـبل احتـاد كرة الـسـلـة العـراقي الـذي وجـدها ا
خطوة ايـجابية ومـباركة ودعـمها حسب الـظروف واالمكـانيات وقد
اكـدت ادارة االحتاد الـعـراقي على مـبـاركة اي خـطـوة شبـيـهة لـها
تساهم في نشر اللـعبة وتوسيع قاعـدتها وفي اي مكان من الوطن
شـروع اجلـديد هـذا (النـجار وهـنا نـقول الحـبـتنـا القـائـم عـلى ا
ـســعى اخلــيـر امـلــ له االنــتـشـار وجــمـاعــته) مـبــارك لـكـم هـذا ا

والتوسع ونطالب بدعم هذا التوجه واسناده .
ـختـلف العـابهـا نـقول لـكم هذه خـطوة احـبتي عـشاق الـرياضـة و
مـباركـة النهـا تـعمل من اجل سـد الـنقص والـتقـصـير الـذي توجب
ان تـقوم به االنـديـة الريـاضيـة ( الـنائـمـة ) والتي تـعانـي من الفـقر
واحلاجة واالهمال وغياب الطاقات االدارية والقيادية الكفوئة عليه
نـقـول لـلكـفـاءات واخلـبـرات واخملتـصـ تـقـدموا لـلـمـيـدان وبادروا
لـصــنـاعـة ريـاضـة مـتــمـيـزة وابـطـال قـادريـن عـلى حتـقـيق االجنـاز
العالي وجلميع االلعاب . حتية للكاب محمد النجار وزمالئه على
خـــطـــوتـــهم الـــشـــجــاعـــة هـــذه وكل احلب لـالحتــاد
ـسـؤول جتاه ـوقـفه ا الـعـراقي لـكـرة الـسـلـة 
ــبــادرة . امــلـنــا ان تــبــادر خــبـرات هــذه ا
وكـفـاءات عـراقـيـة اخـرى لـلـنـهـوض بـواقع
ساهـمة ببنـاء غد العراق العاب جديـدة وا
ــــشــــرق .. ولـــنــــا عـــودة .                ا
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متاز u“∫ حقق فريق الديوانية فوزاً مستحقاً في الدوري ا

بطل االثقال سلوان جاسم

االحتـــادامــام اهـــمــيـــة اعــتـــمــاد
شرف الطواقم  الـتحكـيميـة وا
ـــبـــاريـــات من اجل تــــمـــشـــيـــة ا
ـطلـوب  وابعـادها عن بالـشكل ا
الـتــأثـيــرات الــتي اخـذ الــبـعض
يــتـــحـــدث عــنـــهـــا او  إثــارتـــهــا
السـباب مـخـتلـفـة  والتـعامل مع
مـثل هـكــذا مـبـاريــات مع نـهـايـة
ـــصـــيــر الـــدوري الـــتـي حتـــدد ا
حتـــــضى بــــــاهـــــتـــــمـــــام جلـــــان
سـابقات  من حـيث مواعـيدها ا
واالهــتـمــام بــاجلــوانب الـفــنــيـة
لــــتـــمـــشــــيـــة االمــــور بـــاالجتـــاه

الصحيح  .
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وســيـقـوم فـريق الـزوراء بـرحـلـة
ـواجـهـة صـعـبــة  الى الـعـمــارة 
اصــحــاب االرض وتـأتـي بــغــيـر
وقــــتـــهـــا ومـــحـــلــــهـــا   بـــســـبب
ـر بـهــا الـبـطل الـظـروف الــتي 
بـرصـيد 56 مـفـرطـا بسـتـة نـقاط
مـن خـــســـارتــــ  في األســـبـــوع
اضي امام الغر اجلوية وما ا
تــركـته من تـأثــيـرات مـحـزنه في
قـلـوب االنـصـار الـتي أشـعـلـتـهـا
كـثـيــرا  صـعـقـة الـكــهـربـاء الـتي
زادت الــطــ بــله بــوجه مــهــمـة
حــكــيم شــاكــر  وخــشــيــة تــلــقي
الثالـثة توالـيا  في مهمـة معقدة

جـدا    وسط حتديـات  النـتيـجة
الن غـــيــر الــعــودة بـــكل الــتــقــاط
سـيـعـكـر األجـواء بـعـداكـثـر امـام
اخلـدمـة الـتـي قـدمـهـا الـديـوانـية
في الـتــغـلب عــلى الـكــرخ بـهـدف
بـسـبب االستـمـرار باألداء الـغـير
ـقــنع خــصـوصــا في خــسـارته ا
الـغــيـر مـتـوقــعه امـام الــكـهـربـاء
درب  في فـقدان التي  أشـغـلت ا
الـــلـــقـب الـــثـــالث  واخلـــروج من
ــــــوسـم مـن دون شيء بـــــــعــــــد ا
اخلــــــروج من إبـــــطــــــال اســـــيـــــا
ـأســاوي في الـدوري والــوضع ا
وانـهـيـار مـنـظـومـة الـفـريق الذي
ـني الـنـفس في اخلـروج بـلقب
وسم ما الكاس  اخـر مباريـات ا
ــدرب  امــام يــضع الالعـــبــ وا
ـطـلـوبـة وفي اتـخـاذ الـتـدابـيـر ا
حـالـة اسـتـعـداد  من خالل عـبور
باريات  من اجل  الذهاب اخر ا
ــواجــهــة الــكـهــربــاء في افــضل
حــال  عـلى امـل حتـقــيق مــنــجـز
يـشـفي غـلـيل جـمـهـوره  الـكـبـيـر
الذي ينتظـر على احر من اجلمر
نـتـيــجـة الـيـوم خــصـوصـا  بـعـد
خـسـارة الـكـرخ  امـام الـديـوانـية

امس االول بعدما  استمر.
 مـن جـانـبه يـريــد فـريق مـيـسـان
ــوسم بـأفــضل نــتـيــجـة إنــهـاء ا

حتت انـــظــــار جـــمــــهـــوره الـــذي
تــسـتــهــويه كـثــيــرا   مـواجــهـات
الـفــرق اجلـمــاهـيــريـة في مــلـعب
ــديـنـة  جـريــا عـلى  الـعـادة في ا
ــبــاريـات ــثل هــذا ا االهــتــمـام 
واحلضور بأكبر عدد لدعم مهمة
الالعــبــ  الــذين يــرون بــالــفـوز
على  الـزوراء  نقــــــــطة الـتحول
ـــرحـــلــة فـي مـــســـــــــار نـــتـــائج 
احلـالـيـة   وسـيـكـون األفــــــــضل
واألبرز   حتى لو خــــــــسر بقية

باريات . ا
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وجتـري يـوم غـد مـبـاراتـ حيث
يسـتقبل اجملـتهـد الكهـرباء الذي
ـنافـسات احلـقيـقية دخل دائرة ا
اثـــرفـــوزه عـــلى الـــزوراء الــنـــفط
االخـــر الـــذي يــــعـــيـش  احلـــالـــة

الطبيعية.
ويـــــســـــتـــــقـــــبل
الـــــشـــــرطـــــة
االمانة في

لقـاء مهم لكالهـما حيث الـشرطة
في مـواصلـة السـير بـثقـة لالمام
دون تـــــوقف  عـــــبـــــر  تــــرســـــيخ
نــتــائــجه واالقــتــراب من الــلــقب
واالخـــر فـي حتــقـــيق  نـــتـــيـــجــة
ـــوسـم  وبـــإيــــقـــاف مــــســـيـــرة ا

تصدر. ا
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وحـقق الــديـوانــيـة  فــوزا مـهــمـا
بـتـغـلــبه عـلى الـكــرخ في مـعـقـله
بــهــدف دون رد لـــيــرفع رصــيــده
الى 40 ويـتـقـدم لـلـمـوقع الـثـاني
وسم عشر  األفـضل منذ بـداية ا
ـــذكــورة وبــفـــضل الــنـــتــيـــجــة ا
بقـيـادة رزاق فرحـان  الذي جنح
كـــثــــيـــرا بـــقـــيـــادة لــــفـــريق  وله
شـــخـــصــــيـــا مـــا يــــجـــــــــعل من
االنــظـار ان تــتـوجه له بــقـوة مع
قـبل فيـما جتـمد ـوسم ا بـداية ا
ــوقع رصـــيـــدالـــكــرخ 56 ا
ــــهــــدد من الــــرابـع  ا
الـــــــنـــــــفط  52 في
حال فـــــــوزه على
الــكـهــربـاء الــيـوم
بـــــفـــــضـل فــــارق
األهـــــــــــــــــــــــــداف.

 ÍdO¼ULł œU½ s  ÎU{dŽ vIK²¹ jHM « »Ò—b

bIŽ b¹b& —ÒdI¹ jÝu « 

bŽU *« t ö Ë qAOMý
ÊU e « ≠œ«bGÐ

جـددت إدارة نـادي نفـط الوسط
الــعــراقي تــعــاقــدهـا مـع مـدرب
ـدة الـفــريق راضي شــنــيــشل 

موسم آخر مع طاقمه الفني.
وقــال مـشــرف الــفــريق وعــضـو
الــهــيـئــة اإلداريــة فــراس بــحـر
العلوم في تـصريح صحفي إن
إدارة نفط الوسط قـررت جتديد
ـــوســمــ مع عـــقــد شــنـــيــشل 
اسـتـقـطـاب مـدرب لـيـاقـة بـدنـية

محترف.
وأوضح أن خـطـوة جتديـد عـقد
ـدرب مـهـمـة من أجل احلـفاظ ا
عــلى االســـتــقــرار الـــفــني داخل
نـــفط الـــوسط عـــقـب الـــظــروف
ـالـيــة الـصـعـبـة الــتي مـر بـهـا ا

النادي العراقي.
درب ونوه أنه  االتفاق مع ا
على أن يكـون التوقـيع الرسمي

قبلة. خالل األيام القليلة ا
وأكد بـحر العـلوم أن إدارة نفط
الــــوسط تــــطــــمح ألن يــــنــــافس
قبل وسـم ا الفريق خالل ا

على لقب الدوري احمللي.
ومن جـانــبه كـشف مـدرب نـادي
الــنــفط بـاسم قــاسم انه تــلـقى
عــــــرضــــــاً من احــــــد االنــــــديــــــة

اجلـمــاهـيـريــة لـتـدريــبـهـا
وسم خالل منافـسات ا

قبل. ا
وقـــــــــال قـــــــــاسم إن
“قــرار بــقــائي مع
النـفط من عدمه
متفق عـليه منذ
استالمي مـهمة
تدريب الفريق”
مــــــبــــــيــــــنـــــاً ان
“االتــــــفـــــــاق مع
اإلدارة يــــــــــنص
عــــلـى انــــتــــهــــاء
الــعـقــد بـانــتـهـاء
ـــــــــوسـم وهـــــــــذا ا

مــــــتـــــفـق عــــــلـــــيـه من
”. الطرف

واوضح انه “لـــدي تــواصل مع
فريق جماهيري كبير اطمح من
خالله حتـــقــيـق الــبـــطــوالت في
ــــوسـم الــــقـــــادم والــــعــــروض ا
االحــتـرافــيـة ال تــلــبي الـطــمـوح
ـسـتـوى الـفـني او سـواء عـلى ا

ادي.” ا
يــذكــر ان قــاسم قــاد الــنــفط في
الـــنـــصـف الـــثـــاني من الـــدوري
ـمــتـاز خـلــفـاً لـلــمـدرب حـسن ا

احمد.
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توج فريق بناء االجسام للمتقدم لنادي
امـانـة بغـداد بلـقب بـطولـة انـدية الـعراق
والـتي اقــيــمت مــنـافــســاتــهـا في مــديــنـة

السلميانية شمال العراق.
وقـال نـائب رئيـس الهـيـئة االداريـة لـنادي
امـانـة بـغـداد مـحـمـد فـرحـان في تـصريح
صــــحــــفي إن “فــــريـق بــــنــــاء االجــــســـام
لــلـمـتـقــدمـ لـنــادي امـانـة بـغــداد بـلـقب

بـطـولة انـديـة العـراق  بـعد حـصـوله على
ـصـافي  ”137“نــقـطـة فـيـمـا حل فـريق ا
ركز الثاني بعد ان جمع  ”130“نقظة با
والـتي اخـتتـمت منـافسـاتـها مـساء الـيوم
حـافـظـة الـسلـيـمـانـية  واسـتـمـرت على

”. اض مدى اليوم ا
واوضح ان “ادارته ماضية بنهجها الذي
وضـعتـه منـذ تـولـيـهـا مهـام عـمـلـهـا بدعم
الفعالـيات الفردية جلـميع فرق النادي اذ
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ال يتـقصـر اهتمـامهـا على كرة الـقدم التي
تـشـكل الـعامـود الـفـقري لـريـاضـة االجناز

العالي.”
وهــــــــنأ فرحـان ادارة ناديه والعبي بناء
االجسـام ومالكـــــــــهم التـدريبــــــــي على
“مـــا قــدمــوه مـــــــــن جــهـــد كــبــيــر خالل
ـاض مـتـمــــــــــنـيـاً لـهم دوام الـيـومـ ا
الـــــنـــــجـــــاح والـــــتـــــفــــــــــــــوق فـي قــــادم

البطوالت.”
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نتخب الوطـني للعبة اقتربت أزمة بـطل ا
رفع األثـقـال سـلـوان جـاسم مـن الـنـهـاية
بــعـدمــا أعـلـن وزيـر الــشـبــاب والـريــاضـة

أحمد رياض التدخل من أجل حلها.
جــاسم يــعـــاني من إصــابــة مـــنــذ أربــعــة
ـبـية أشـهر وقـدم طـلـبـاً إلى الـلـجـنـة األو
ووزارة الـــشـــبــــاب والـــريـــاضــــة من أجل
مـسـاعـدته لـعالج إصـابـته في مـسـتـشـفى

اسبيتار في العاصمة القطرية الدوحة.
وبــــهـــذا الـــصـــدد أكــــد وزيـــر الـــشـــبـــاب
والـــريــاضـــة أحــمـــد ريــاض أن "الــوزارة
مـتـابـعـة حلالـة الـبـطل اآلسيـوي بـريـاضة
رفع األثــقـال ســلــوان جـاسم مــنــذ الـلــقـاء
األول الــذي جــرى مــعـه في مــكــتــبه قــبل
أســـابـــيـع عـــدة واإلجـــراءات وصـــلت إلى
نـهـايـتـهـا وسـتـقـدم الـوزارة التـسـهـيالت
الالزمـة لـعالجه كونـه أحد األبـطـال الذين
رفـعـوا رايـة الـعـراق قي احملـافل الـدولـية
ونـــال مــــؤخـــراً فـــضــــيـــة دورة األلـــعـــاب

اآلسيوية 2018 في اندونيسيا".
وبــ ريــاض انه "ســـيــســتــقـــبل الــبــطل

اآلسيوي برفقة أم سر االحتاد العراقي
لرفع األثـقال مصـطفى صالح الـيوم األحد
فـي مــقـــر الـــوزارة لــبـــحث خـــطــوات دعم
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الـبـطل اآلســيـوي وعالجه في مــسـتـشـفى
اسـبيـتار في الـعاصـمة الـقطـرية الـدوحة

بعد استحصال سمة الدخول".

راضي شنيشل


