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ــقــبل  واالهم ان الــطــلــبــة الـدور ا
يـظهـر الفـريق مقـنعـا عبـر النـتائج
وزيـادة غلـة األهداف بـشكل واضح
وفـي بــــدايـــــة  جـــــيــــدة  يـــــأمل ان
يتحسن األداء ويتطور الفريق ألنه
سـيكون امام مواجهات صعبة  في
ــبــاريـات ظـل طـبــيــعــة الــدوري وا
وصـــعــوبــة الــتـــعــويض ومــهم ان
يــسـتــعـيــد هـويــته امـام جــمـهـوره
الــســعــيــد بــالــفــوز  وان يــســتــمـر
الـفـريق في نـسج الـنتـائج  لألخـير
وان يــــبـــقـى مـــتـــوازنــــا  ألنه دخل
ـشـاركـة من اجـل  احلصـول عـلى ا
الــلـقب ويـدرك اوديـشـو ان الـفـريق
ا يقف سـيكـون إمام حتد كـبير طـا
فـي الـــصـــدارة الـــتي حتـــتـــاج الى
لـتعزيـز عبر النـتائج القـادمة وعبر
خـطـوط مـهـمـة ان تـسـتـمـر وتـؤدي
وتـتــعـامل بـجـديـة مع األمـور الـتي
الزالـت ببـدايتـها والن الـفريق لالن
لـم يــــــحـــــــقـق شيء  إمـــــــام قــــــادم
باريات واللعب بأداء متكامل من ا
خـالل خـطــوط الــلـعب  والــتــعـويل
تـلـكـهـا التي عـلى األسـمـاء الـتي 
مـنحـته الصـدارة  في عمل مـشترك
يـحـسب للـجهـاز الـفني  والالعـب
وفـي ان يـــحـــافـظ عـــلى نــــتـــائـــجه
ـهم بـنـظـر عـشاق وتـصـدره وهـو ا
الــــفـــــريق ان يــــســـــتــــمــــر من دون
خــســارة عن طــريق أداء الـالعــبـ
ستوى في فـي ان يظهروا بنـفس ا
ـبـاريـات   من دون تـبـاين جــمـيع ا
وقف بعد بداية أسعدت النعاش  ا
جـمهـوره الكبـير  واخلروج بـفرحة
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قابل تلقى الـصناعات اخلسارة بـا
الـثـانيـة لـيسـتـمر مـتـذيال للـتـرتيب
بــدون نـقــاط وتـلــقي شــبـاكه ســتـة
أهداف بعد اخلسارة األولى بنفس
الـنتيجة من النجف وهو عدد كبير
وبـدايـة غايـة في الصـعوبـة تواجه
عـمــاد نـعـمـة ومـجـمـوعـة الالعـبـ
قـبل ان يتأخـر الفريق في كل شيء
حـيث النتـيجت الـقاسيـت األكبر
بــ اقــرأنه و أكــثـر الــفــرق تــقـبال
لـألهـداف وتــذيل الــتـرتــيب وظــهـر
واضـــحــا تــراجـع مــســتــوى األداء
وضـعف الـدفـاع والـهـجـوم  وباتت
األمـــور  بـــحـــاجـــة الـى مـــراجـــعــة
سـريعة قـبل فوات األوان  والعودة
تـكون مقـبولة يـأمل ان يحقـقها
الــفــريق عــلى حــســاب نـفط
مـيـسان األسـبوع الـثالث
وان يـسـتـعـيـد هـويته
فـي ظـهـور اخـتـلف
كـــلــيــا عن بــدايــة
ــــوسم قــــبل ان ا
ــسـابـقـة تــلـغى ا
وفـي عـودة تـبـدو
مـحرجـة للـمدرب
الـــذي ســـيـــكــون

مـشـوار الـدفـاع عن الـلـقب لـيـتـعـثر
ويـــخـــرج بـــنـــقـــطـــة حتـت أنـــظــار
جـمهـوره القـليل  مـا يعـكس رفضه
ستويات التي لـلنتائج األخيـرة وا
لـم تــتــغــيــر من لــقــاء الى اخــر في
ـشـاركـات لـفريـق مدجج مـخـتـلف ا
بــاألسـمـاء  لـكـنه لم  يـحـصل شيء
درب اجلديد والذي مع طموحات ا
عـليه ان يعيد الثـقة لالعب وتغير
ــهـــمـــة مع األداء  وهـــو من قـــبـل ا
فــريـق يــبــحث عن الــلــقب ويــلــعب
حتـت ضـغط جـمـهـور  اخلـائف من
اسـتمـرار تعـثر األمور بـعد الـبداية
فـي الـدوري ومــؤكــد هي  نــتــيــجـة
مـرفـوضة  امـام الـبطـولـة الوحـيدة
الــتـي يــصــارع من اجل احلــصــول
عـلى لـقـبـهـا والـتي أثـارت مـخاوف
األنــــصـــار  مــــا يــــجـــعـل من قـــادم

ـباريات أصعب إمام ا
فـــــريق يـــــعـــــاني في
اخـــــــــــــر خــــــــــــمـس
مـبـاريـات  وتـظـهر
مـــهـــمـــة الــدوري
بــالـغـيــر سـهـلـة
بـــــعـــــد الـــــذي
حـــصـل إمــام
الـــكــهــربــاء
لــــــــكــــــــون
الـالعــبـ
ــــــــرون
بــصـدمـة
خــســارة
الــوحـدة
وتـــعـــقــد
األمـــــــــــــور
بـــعــد اكـــثــر
فــــــــــي اهـــــــــم
مــــــشــــــاركــــــات
ـــــوسـم قـــــبل ان ا

يـغـيض جـمـهـوره من
حــيث األداء والــنــتـيــجـة
إمـــام فـــريق الـــكــهـــربــاء
الــذي قـدم مـبــاراة مـهـمـة
أحـــرج فـــيـــهـــا الـــشـــرطــة
وهـدده كـثـيـرا وكـان األقرب
لــلـفـوز  البل يــسـتـحـقه  رغم
الـفـوارق الـفـنـيـة واإلمـكـانـات
لــكن  بـبــدو الالعـبــ يـريـدون
اســتــعــادة مــشــاركــة  فــريـقــهم
ــوسم األخـيــر ومـا قــدمـوه من ا
مــبـاريــات  قـويــة عـلى مــسـتـوى
الــدوري والــكــأس بــاعــتــمـاد عــلى
وجــوه واعـدة  اسـتــمـتـعت بـاألداء
وأحـرجت الـشـرطـة  ألنهـا تـعـاملت
بــشــكل واضـح مع األمــور لــكــنــهـا
احـتـاجت للـحل في اخـر الوقت من
هم اجـل  اخلروج بكـامل النـقاط  ا
ان عـباس عطـية وجد فـريقه بشكل
واضـح وانه مـــســــتــــعـــد جلــــمـــيع
ـلـعب ــواجـهـات عـنــدمـا يـنـتــقل  ا
ـواجـهــة الـزوراء  الـلـقـاء الــشـعب 
الــصــعب الــثــالث الــذي يــكــون قـد
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عـاد فريق الـكهربـاء للواجـهة وكان
قـريب من حتقيق الفوز على البطل
الـشرطة وهو على بـعد ستة دقائق
مـن احلـسم قـبل الـتـنـازل عـنه د84
حـيـنـمـا أدرك الشـرطـة الـتـعادل في
الـلـقـاء الـذي جـمعـهـمـا عـلى مـلعب
الــتـاجي ضــمن مــبـاريــات اجلـولـة
الــثـانــيــة من بـطــولـة دوري الــكـرة
ــمـتـاز بــكـرة الـقـدم الــذي انـتـهى ا
بـالتعادل بثالثـة اهداف ليخرج كل
مـنـهـا بـنـقـطـة وهي رصـيـدهـما في
ســـلم الــتـــرتــيـب وبــدايـــة مــشــوار
الـشـرطة في الـبطـولـة التي كـان قد
اسـتـهـلـهـا الـكـهـربـاء بـخـسـارة من

. النفط بهدف
وفـاجـأ أصـحـاب االرض الـضـيوف
بـالتسجيل عندما هز شباكهم د13
احـمـد مـحـمـود قـبل ان يـعـيـد عالء
ـباراة لـلـبـدايـة بـعد عـبـد الـزهـرة ا
اربـع دقـــائق ولـم يـــحــــدث جـــديـــد
بـــعــدهــا لـــيــنــتـــهي الــشــوط االول
بــالــتـعــادل بـهــدف بــعـدمــا فــشـلت
مـحاوالت االثـن في حـسم الشوط
األول لــــــكـن دون جـــــدوى وفــــــشال
سـويـة في  تـغيـر مـسـار االمور في
ظـل األداء احلـذر لـكـنــهـا اسـتـمـرت
مـباراة مفتوحة تعامل معها بشكل
 واضـح  ومـؤثـر شـبـاب الـكـهـربـاء
الــذين فـرطــوا بـالــنـتــيـجــة  كـانـوا

األقرب له قبل التفريط به.
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وعـاد الكهـرباء في احلصة الـثانية
لــيـتـقـدم من جــديـد عن طـريق عالء
مـحيسن د60 لـكن امجد وليد أدرك
الـتـعادل لـلشـرطة بـعد سـبع دقائق
واسـتمر الكـهرباء  رافضـا للتعادل
والـــبــحث عـن الــفــوز  لـــيــســـتــمــر
مـهاجما  وتمكن من حتقيق التقدم
بــالــهــدف  الـثــالث   ســجــله  مـراد
مـحمد د79 وكـان قريبا من حتقيق
ـباراة الـفـوز وكل من تـابع مسـار ا
تـوقـع ان يـخـرج   بـجـمـيع الـنـقـاط
فـــقط كـــان بـــحــاجـــة الى تـــنـــظــيم
خـطـوطه اال ان التـفـكيـر بالـنـتيـجة
يــبـدو  اثـر  عـلـى الالعـبـ   وكـان
واضــحــا فــانــعــدم الــتــركــيــز امـام
دقـائق معدودات ظهرت فيها خبرة
العـبي الـشـرطـة الـذين تـمـكـنـوا من
فــرض الـتـعـادل عن طـريق الـغـائب
احلـاضر مروان حس  لـينقذ  ماء
ـهمـة األولى لـغني وجـه الفـريق وا
شهد في تعادل هو في كل األحوال
 أفـضل من اخلـسـارة  الـتي كاد ان
يـلـحـقـها شـبـاب الـكهـربـاء بـالـبطل
الـذي  أدرك األمـور وكـان الـفريق ال
يـريـد حتـقيـق الفـوز في أي بـطـولة
فـبـعـد خسـارتـ في دور الـثمـانـية
ـــلك  امـــام الـــشـــبــاب لـــبـــطـــولــة ا
الـسـعـودي ثم  تعـادل مع اسـتقالل
طـهران  وخسارة  اسـتقالل طهران
قــبل ان يـفــقـد نــقـطــتـ فـي بـدايـة
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تقدم في مدينـة أربيل بكردستان العراق للفترة من 12 لغاية 14 آذار فتوحـة للشباب وا ركزي للجودو برئاسة عدي الربـيعي بطولة أندية العراق ا ينظم االحتاد العـراقي ا
قـبل. وقال أمـ عام االحتاد فـراس حمـزة في بيان إن "عـملـية حتكـيم نزاالت الـبطولـة ستـشهد تـطبـيق جمـيع فقرات الـقانـون الدولي" مبـينـا ان "ثمانـية أوزان سـتشارك في ا
ـشاركة ألي الـبطولـة على الـنحـو التالي - 55 كغم  -  60 كغم  -  66 كغم  - 73 كغم  - 81 كغم  - 90 كغم  - 100 كغم  + 100 كـغم".ولفت حـمزة الى ان "ا
نادي سـتـكـون من خالل كـتاب رسـمي من ادارة الـنـادي مـعنـون الى االحتـاد يـضم الـكادر االداري والـتـدريـبي والالعـب  مـوضـحـا ان مشـاركـة أي نـادي سوف لـن تقل عن
ومة ـدرب وادارات األندية في احلـفاظ على د ـستويات الفـنية التي تـنم عن حرص الالعب وا ـشاركة الفعـالة وتقد ا " متـمنيا جلـميع االندية "ا النصف + 1 من الالعب
ـركزي لـلعـبة عـلي نـظار األمـ العـام لالحتاد الـفرعي فـي النـجف ان "احتاده سـيشـارك بسـتة أنـديـة هي كل من النـجف والتـضامن اللـعبـة. ومن جانـبه أكـد عضـو االحتاد ا
ـشخاب والكرار واخلورنق والكـوفة" مشددا على ضرورة "تـعامل الالعب بكل دقة وتـفاني مع نزاالت البطولـة لتحقيق نتائج تـليق باجلودو النجـفية" مستدركا ان النجفي وا

عسكر الداخلي الذي أقامته جميعها حتضيرا لتلك البطولة". "أنديته أعدت العدة لهذه البطولة من خالل ا
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ــبـارز الــعــربي هي وصــدرت مــجــلــة ا
مـجــلـة ريـاضـيـة اجـتــمـاعـيـة اصـدرهـا
االحتـاد العربي لـلمبـارزة  حيث صدر
الـعـدد االول مـنـها في شـهـر تـمـوز عام

1986 في بغداد .
وتــبــايـنت اعــداد الــصـحف و اجملالت
الــريـاضـيـة الـتي صـدرت في الـعـراق 
بــعــد سـقــوط الـنــظــام في الــتـاسع من
نـيسـان سنة 2003 بـسبـب عدم وجود
ــكــنــهـــا ان تــعــطي جــهـــة مــركــزيـــة 
ـا كــان يـصـدر من احــصـائـيــة دقـيــقـة 
مـطـبـوعـات ريـاضـيـة  حيـث اتيح ألي
شــخص خالل تــلك الــفــتـرة ان يــصـدر
ـكنه ايقـافها في صـحيـفة في يوم  و
الــيـــوم الــتــالي .وكــان عــدد الــصــحف
الـرياضـية التي صـدرت في العراق من
عـام 2003 وحــتى عـام 2008 اي مـدة
خـــمس ســنـــوات يــفــوق مـــا صــدر في
الـعراق خالل مدة ( 86) سـنة مـنذ عام

! ..1922
اذ صــدرت نــحـو (52) مــطـبــوعـاً مــنـذ
دة الـتغييـرات السياسـية وحتى تلك ا
 لـكن النـسبة االكـبر منـها توقـفت بعد
ان واجــهت الـصـحـافــة الـريـاضـيـة في
ـالـية  ـصـاعب ا الـعـراق الـكـثيـر من ا
عـالوة عـلى االمــور اإلداريــة والـفــنــيـة
ـا جـعلـها غـير مـستـقرة الـصدور اال
انــهـا كـانت تـصـمــد في احـيـان كـثـيـرة

وتواصل صدورها .
ومـن بـ الــصــحف الــريــاضــيـة الــتي
صـدرت عـقب التـغـييـرات الـسيـاسـية 
صــحـف الــريــاضي اجلــديــد واالحتــاد
ـالعب وبـصــرة سـبـورت الــريـاضي وا
ـسـتـقلـة والـعـالم الـرياضي والـنـجف ا
والـزوراء الرياضي والشعلة الرياضية
والـــــنــــوارس الــــريـــــاضي والـــــنــــجف
ـــســـتـــقـــبل الـــريـــاضي الـــريـــاضي وا
ـبي الـعراقي والـعـراق الـرياضي واالو
وسـبــورت تـودي ومـونـديـال ثم الـقـمـة
ســبــورت ومـجــلـة االزدهــار الــريـاضي
ــبي الــعــراقي وجــريـدة وجــريــدة االو
الـكرة والكـنز الرياضي ودنـيا وجريدة
ــلــعب .كــمــا صــدرت ايــضــآ جــريــدة ا
االضــواء الـريـاضي والـرأي الـريـاضي
والـوسط الرياضي والسـفير الرياضي
ــــوصـــــلي والـــــقــــبس والـــــريــــاضـي ا
ـدى الــريــاضي والـوطـن الـريــاضي وا
الـرياضي وجريدة الف باء والرياضية
ــــشـــرق وكــــوردســــتـــان ســــبــــورت وا
الـريـاضي وجـريدة الـريـاضي والـزمان
الــريـاضي ومــجـلــة الـعـراق الــريـاضي
ـيــزان الـريــاضي وجــريـدة وجــريــدة ا
الـريـاضة واجلـمال ومـجـلة هال شـباب
ــبــيــة وجــريــدة الــهــدف ومــجــلــة االو

العـب وجــريـدة الــريــاضي وجــريــدة ا
ــبــيـــاد الــبــصــرة وجــريــدة الــقــسم او
الـرياضي والساحة الـرياضية وجريدة
ـــبــيـــة وجـــريــدة ســـبــورت نـــيــوز االو
وجـــريــدة ريــاضـــة وشــبـــاب وجــريــدة
العب ومـجـلة حـوار سـبورت اضـواء ا
ومـــجـــلــة مـــوصل ســـبــورت وجـــريــدة
الــكــأس وجـريــدة نـحن هــنــا والـعــديـد
الـــعــديــد من الـــصــحف واجملالت . في
هـــذا الـــيـــوم االغـــر 22 شـــبـــاط عـــيـــد
الـصـحافـة الريـاضيـة الـعراقـية  نـنحي
إجـالالً وتـــقـــديــــرا لـــلـــرعــــيل األول من
الـقامات اإلعالمـية الراحلـ عن دنيانا
"طـيب الله ثراهم" مستذكرين اسماءهم
(ضــيــاء حـسن  ابــراهـيـم اسـمــاعـيل 
شـاكر اسـماعيل  عـبد اجلـليل موسى
احـمد القـصاب  نعـمة عبـد الصاحب 
اسـماعيل محـمد  يونس حس  جنم
ـرحوم نصر الله الـدين الشهروردي  ا
الـداودي  يحيى زكـي  يوسف جويدة
 عـبد اخلالق مال الله  ام اخلزاعي
كامل  قاسم العبيدي  علي اخلفاجي 
رحوم كاظم الـسماوي  طارق حسن ا
دوحـي  سامي الصفـار  حس حافظ
ـــرحــــوم مـــاجـــد عـــزيــــزة  فـــهـــمي  ا
الـــقــيـــمـــاقــچـي بــاسم الـــســـامــرائي 
صـبحي الـدراجي  عـلي حسـ عباس
 يــونس حـســ  عـلي مــحـمــد رشـيـد
اجلـنـابي)  وكـذلك نـبـعـث بتـحـيـة حب
وتــهــنــئــة لالعالمــيــ والــصــحــفــيـ
الـعامل بيننا  "أطال الله في أعمارهم
ونـستذكر كـوكبة منـهم (مؤيد البدري 
مـؤيد الالمي  علي رياح  خالد جاسم
 هـادي عبد الله  سعدون جواد منذر
هـدي  عـدنان الـعـذاري  صالح عـبـد ا
الــســوداني  ايــاد اجلــبــوري  صــفـاء
الـعبد  جـليل العبـودي  فيصل صالح
ـنـشئ  صـگــبـان الـربـيـعي   ضــيـاء ا
حـسام حسن  غنـي اجلبوري  صبيح
الـعويني  عدنان اجلبوري  فائق عبد
الله  شامل عبد القادر  ماهر القيسي
 غـازي الـشايع  فـاضل رسـتم  فارس
الـزبـيـدي  مـحـمـود الـسـعـدي  سـمـيـر
الــشـكــرچي  ايــاد الـصــاحلي مـحــمـد
ســعــيــد رشــيــد  ســامي عــبــد اإلمـام 
هيـثم مـحـمـد رشـيد سـلـطـان جـرجـيس
اجلــنـابي  عــواد هـاشم  غــا جنـيب
عـباس  عـمار طاهـر  شدراك يوسف 
عـدنان لـفته  هـشام الـسلـمان  حـس

يـونس ولـيـد طـبـرة   ضـيـاء حـسـ 
حـسن عيال  سـتار اجليـاشي  حس
سـلمان  عـادل العتـابي  كاظم الطائي
 يـوسف فعل  عـبد الـقادر الـقرغولي 

علي لفته  يعقوب ميخائيل.
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ال أعـتـقـد ان هنـاك من ال يـقـر بـفـوضى الـرياضـة الـيـوم ومـنذ
الـعـقـدين االخـيـرين حتـديــدا اجلـمـيع يـقـر بـهـا عـلى مـخـتـلف
ـــســتــويــات واالصــعــدة من دوائـــر ومــؤســســات حــكــومــيــة ا

انية. ورياضية واعالمية وحتى بر
نـحن هنا ال نقـر بهذه (الفـوضى) كمفـردة لغوية مـجردة تطلق
ا عـلى وضع قائم نـعـيشه ونـتعـامل به االن بـكل حيـثيـاته وا
ــشــهــد البــد من االشـــارة الى ان هــذا الــوضـع يــشــمل كـل ا
ـا الــريــاضي في الــبالد الــذي ال يــضم كــرة الــقــدم فـقـط وا
شـهد اضـافة الـيهـا هنـاك الـعاب ريـاضيـة كنـا فيـهـا نتـسيـد ا
وكـان يحسب لـلعـراق احلساب اخلـاص ولو اخـتصرنـا الذكر
بـاإلشـارة الى االلــعـاب الـتي بـاتت الـيــوم تـعـاني من الـشـتـات
ـشاركات واالجنـازات نراها والـضيـاع وغياب احلـضور في ا

كثيرة وحتتاج مساحة للكتابة
الـريـاضـة في الـعـراق دخـلت ومـنـذ سـنـوات في دوامـة الـعـمل
الـــشــــخـــصي ال اجلـــمــــاعي وارتـــضت الــــهـــيـــئـــات االداريـــة
لالحتـادات واالندية لـنفسـها الغـوص في (بحبـوحة) ما يـجنيه
هـذا الـعـضـو وذاك الـرئـيس ومـن  تـعـيـنه امـيـنـا لـلـسـر وفق
طــريـقــة (كم من امــوال وســفــرات)  تـأتـي عن طــريق  دعـوات
نـظـمـة للـبـطوالت (وهـميـة) مـتـفق علـيـها مـسـبـقا مع الـلـجـان ا
اخلـارجيـة والسيمـا في البـلدان الـعربيـة او االسيـوية واحـيانا
ـشاركـات (االيفـادات) عـلى الرغم من االوربـية وتـتـكرر هـذه ا
عدم تطويرها لالعب ولم تتضمن شهادة اعتراف رسمي بها
طـار (لوري) والـفوز بـأوسمـتهـا يحـتاج عـند اسـتقـبالـهم في ا

لتحميلها!!
االسـبـاب ال تـعــد وال حتـصى ولـكن بـاجملــمل غـيـاب الـقـوانـ
الـصحـيـحـة لـلريـاضـة الـعـراقيـة وهـيـمنـة اسـمـاء وعـوائل على
مـقــدرات االحتـادات واالنـديــة وغـيـاب واضح لــتـفـعــيل قـانـون
ـراقــبـة عـقـوده أي االحـتـراف وعــدم وجـود جلـان مـخــتـصـة 
(االحتراف) لالعب العراقي واألجانب وعدم حتديد السقف
االعـلى للـعـقود احملـليـة حـتى ال تشـتـري االنديـة الغـنـية جـميع
جنـوم الـلـعبـة وتـبـقى االنـديـة الـفـقـيـرة جتـمع مـا تـبقـى منـهم..
ـا ايـضـا اقـامـة انـتـخـابـات كـيـفـيـة لألنـديـة واالحتـادات وفـقـا 
راقبة احلقيقية ؤسسات بعيدا عن القانون وا تريده هذه ا

ان أحـد االخطاء الـكبـيرة في ظل بقـاء ذات االسمـاء يكمن في
حتـكـمـهــا مـنـذ عـشــرات الـسـنـ وعــدم حتـديـد مـدة الـدورات
سؤول يدخلون االنـتخابية ومن يرشح لها.. وشاهدنا كبار ا
أنـفــسـهم (طــرفـا) حلـل مـشــاكل االنـديــة والسـيــمـا تــلك الـتي
ـسؤول من عـجـزت من االيفـاء بـعـقودهـا مع العـبـيـها فـيـدفع ا
امـوال مؤسسته للتعـويض واسناد االندية وحل االشكال دون
مـتابـعة أين ذهـبت االموال االصـليـة الفـوضى عمت الـرياضة
في مـسـألـة (تـفـريخ) احتـادات وانـديـة بـالـعـشـرات دون فـائـدة
ـهم تــخـصص لــهـا االمــوال والـســفـرات والوجـود حـقــيـقـيــة ا
لـصناعة رياضي حـقيقي واغلب الالعبـ من ابناء الهيئات
ـوالـ لـلـهـيـئـات االداريـة او (ولـد اجلـيـران) واالصـدقـاء من ا
االداريـة في ظل هـيـئات عـامـة فـصـلت عـلى مـقاسـات مـطـلـوبة
تـنام صـيفا وتـواصل نومـها في الـشتـاء ايضـا وتفـعل نفـسها
في فـــقط ايـــام احلـــراك االنـــتــخـــابـي لــبـــيع

االصوات حسب سعر السوق..
كالم طــويل يـحــتـاج وقــفـة حــقـيــقـيـة
إليــقـــاف هــذا االنــفالت إلنـــقــاذ مــا
ـــكن انــــــقــاذه ولـــكن لـــيس عـــلى
طـريقـة (تدويـر) الوجــــوه ... الستم

معي  ? 
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متاز u“∫ اضاع فريق الكهرباء الفوز امام الشرطة في مسابقة ا

وصـدرت جريدة الفتوة الـرياضية بعد
حـصولها على االخـتيار في الثاني من
تـشـريـن االول سـنة 1967 حـيث كـانت
تـــصــدر كل يـــوم اثــنــ لـــصــاحـــبــهــا

عبدالكر الشكري . 
وفـي الـتــاسـع من نــيــســان عـام 1967
صـدر الـعـدد االول عن صـحـيـفـة احتاد
كـــرة الــســلـــة والــتي رأس حتـــريــرهــا

صادق الصفار .
وصــدر الـعـدد االول في الــسـابع عـشـر
مـن حـزيــران سـنـة 1967 وهـي مـجـلـة
ادبـيـة ثقـافـية عـلمـيـة رياضـيـة جامـعة
تـصـدر عن جـمـعـيـة الـكـنـدي الـثـقـافـية

وترأس حتريرها احمد حقي محمد .
وفـي يـوم الـثالثـاء الـثـامن من نـيـسـان
ســــنـــة  1969صــــدر الـــعـــدد االول من
جـريـدة الريـاضي الـعسـكـري عن نادي
اجلـيش الريـاضي .وصـدر العدد االول
مـن جريـدة الـريـاضي في 23 مـن شـهر
تـــــمــــوز ســــنــــة 1970 وهـي جــــريــــدة
اسـبـوعـيـة صـدرت عن مـديـريـة الـعـاب
الـــشـــرطـــة ورأس حتـــريـــرهــا فـــهـــمي

القيماقجي . 
وصـدر العدد االول منها في في الرابع
مـن ايار سنة 1970 وهـي مجلة علمية
ريـاضيـة  تصدر بـشكل شـهري رئيس

حتريرها الدكتور سامي الصفار .
وفي عام 1971 الغيت جميع الصحف
الـرياضـية الصـادرة انذاك مـثل جريدة
العب ـلـعب واجلـمهـور الـرياضي وا ا
مـن اجل اصدار مـطـبـوع واحـد والـغاء
تـــعـــددات الــصـــحف الـــريـــاضـــيــة في
الــعـراق ولـذلـك شـهـد الــعـراق في هـذه
ــــدة انــــحــــســــاراً شـــديــــدا فـي عـــدد ا
الــــصـــــحف الــــتـي صــــدرت في عــــقــــد

السبعينات.
وصــدرت جــريـدة ( الــريــاضي) لــسـان
حـال وزارة الـشبـاب والريـاضة في 11
مـن ايـلــول  ســنـة 1971 وهـي جــريـدة
ريـاضية يـومية عـامة تصدر عن وزراة
الــشــبــاب والــريــاضــة وتــولى رئــاسـة

حتريرها ابراهيم اسماعيل .
وتعد (جريدة الرياضي) على انها أول
جـريـدة ريـاضـيـة عربـيـة تـصـدر بـشكل
يــومي حــيث انــهـا تــعــد من الــصـحف
ـــعــمــرة اذا الـــريــاضـــيــة الـــعــربـــيــة ا
دة  18عاما بشكل استمرت بالصدور 
مــنــتــظم وصـدر آخــر عــدد من جــريـدة
الـرياضي في التاسـع من حزيران سنة
1989 بــعــد ان  دمــجـهــا ب(جــريـدة
الـبـعث الريـاضي ).وصدر الـعدد االول
من الــثـقـافـة الـريـاضـيـة في شـهـر اذار
سنة  1979وهي مـجلة علمية رياضية
فـصلـية متـخصصـة تصدر عن مـديرية

الــنـشــاط الـطـالبي في جـامــعـة بــغـداد
ورأس حتريرها فوزي السوداني .

وفـي حزيـران سـنة 1980 صـدر الـعدد
األول من جـريدة (الـطلـيعـة الريـاضية)
وكـان لـصاحب هـذه الـسطـور اكـثر من
مــوضـوع بــعـددهــا األول وصـدرت عن
مــكـتب الــثـقــافـة واالعالم فـي الـلــجـنـة
ــبـيــة  الـعـراقــيـة وصــدرت بـشـكل األو
شــهـري ورأس حتـريـرهـا نـاطق شـاكـر
مـحمود  شقيق وزير الداخلية االسبق
في حــكـومـة الـنـظـام الـسـابق سـعـدون

شاكر محمود .
وصـدر العـدد األول من مجـلة (الـشعـلة
الـــريــاضــيــة) في 18 مـن تــمــوز ســنــة
1981 ولـصـاحب هـذه الـسطـور ايـضا
عـــدة مـــواضــيع فـــيـــهــا وهـي مــجـــلــة
ريـاضية اجتـماعية شـهرية صدرت عن
نـادي الشـباب الريـاضي بشـكل شهري
وبــعـــد صــدور ســبــعــة اعــداد صــدرت
بــــــشــــــكل اســــــبــــــوعـي  ثم حتــــــولت
تـــرويـــســـتـــهـــا الى جـــريـــدة ريـــاضـــة
اســبــوعـيــة رئــيس حتــريـرهــا صــبـاح
مــيـرزا مـحـمـود رئــيس نـادي الـشـبـاب
ـــرافـق االقــدم لـــرئـــيس الـــريـــاضي وا
الــنــظـــام الــســابق ومــديــر حتــريــرهــا

رحوم نصر الله الداودي . ا
وشـهد يوم الـسبت الثـاني من حزيران
ســـنــة 1984 صـــدور الـــعــدد األول من
جـريدة البعث الـرياضي لصاحب هذه
ـواضـيع فـيـهـا الـســطـور الـعـديـد من ا
مــنـذ اعــدادهـا االولى لــغـايــة تـوقــفـهـا
وهـي جـــريــدة ريـــاضـــيـــة صـــدرت عن
(نــــادي الـــرشـــيــــد الـــريـــاضي) ورأس
) وفي حتــريــرهـا (عــدي صـدام حــسـ
سنة 1989 دمجت عنوة معها (جريدة
الــريــاضي ) واصــبـحت تــصــدر بـاسم
ـبـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـية الـلـجـنـة االو
الــتي يــتــراســهـا عــدي صــدام حــسـ

االبن االكـبـر لـرئـيس النـظـام الـسابق .
 وصــــدر الــــعــــدد األول مـن (مــــجــــلـــة
الــرشـيـد) في االول من كــانـون الـثـاني
سـنة 1985 وهـي مجلـة نصف شـهرية
اهــتـمت بـشــؤون الـريـاضــة والـشـبـاب
تصدر عن ( نادي الرشيد الرياضي ) .
وصدر العدد األول من (جريدة الزوراء
الـرياضي) يوم اجلمعة 20 من تشرين
االول ســــــنــــــة 1989 وهـي جــــــريــــــدة
ريـاضــيـة اسـبـوعـيـة صـدرت عن نـادي
الــزوراء الــريــاضي رئــيـس حتــريــرهـا
ارشـــد يـــاســـ رشـــيـــد رئـــيـس نــادي
ـــرافق ومــســؤول حــمــايــة الــزوراء وا
رئـيس النـظام الـسابق  ونـائب رئيس
ـنشيء وسـكرتـير الـتـحريـر د. ضيـاء ا
التحرير علي رياح ثم مهدي فتح الله.

جــــــدارتـه وقـــــدراتـه وتـــــوازنـه في
الــنــتـائـج وكـأنه يــكــرر سـيــنــاريـو
ــوسم  بــعــد أربع جـوالت بــدايــة ا
دون خـسـارة  قـبل ان  يـقـدم نـفسه
بـشـكل واضح قـبل ان يـعـود  بـقوة
في الـبطولة احلالـية ويحقق الفوز
 الـــثـــانـي  وألنه جـــاء  من  خـــارج
ميدانه في مهمة صعبة امام كتيبة
شـنـيـشل الـتي  أعدت بـشـكل مـبـكر
ودعـمت من حيث مـوجود الالعب
وجـــهـــازهــا الـــفـــني في وقـت عــزز
ــيــنـاء خــطــوطه بــالـوافــدين  من ا
فـريق النادي الـشبابي بـعدما تركه
عـدد من الالعبـ ليـظهر  الـقادم
ــدرب الـرومــاني في كــمــا أرادهم ا
ـــــســـــتــــوى دعـم الـــــصـــــفـــــوف وا
واإلمـساك   بـها بـقوة  ويـجعل من
ـيـناء  الـوقوف بـجدارة والـكشف ا
عن نــفــسه كــمــا يــريــده جــمــهـوره
ـهم إمـام وفـي  ان يـتـحـسن وهـو ا
ســـعــادة األنــصــار فـي ان يــتــمــكن
الـالعـــبـــ حتـــقـــيق الـــفـــوز عـــلى
اإلخـــوة األعــداد في بــدايــة جــيــدة
ونـتيجـة مهمـة انعكـست على سير
لــقــاء أمس األول رغم قــوة الـوسط
ـينـاء  لعب ـباراة لـكن ا وظـروف ا
مـن اجل الــفـــوز وكـــان له مــا  أراد
قـــبـل ان يـــوجه حتـــذيـــرا وإنـــذارا
شــديـدا إلقــرانه عــنـدمــا يــسـتــقـبل
الـنـفط اجلـولـة الـثـالـثـة في مـلـعـبه
وحتت أنـظار جمـهوره بعد نـتيجة
مــهــمـة ومــشـجــعــة وتـشــكل دعـوة

لـألنـــصـــار لـــلـــحـــضـــور ومـــؤازرة
الالعب إلخضاع  النتيجة للفريق
ـــنــدفـع   كــمـــا اعــتـــاد الــظـــهــور ا

واالستفادة من مباريات البصرة.
ـقــابل تـلــقى الـوسـط اخلـسـارة بــا
األولـى في الـسـبـاق  الـذي يـتـطـلب
ــرور بـسـجل نـظــيف  إمـام رغـبـة ا
ـنافسـة على اللقب    خـاصة عند ا
مباريات األرض  لكن الفريق يلعب
ـطـلوب عـنـدمـا تـغلب عـلى عـكس ا
عــلى األمـانـة في  لـقـاء صـعب قـبل
ان يتنازل  عن النقاط ويسقط على
عـماه في ملعـبه وفشل في التعامل
مع سـير اللـقاء إمام إهـدار الفرص
الـتي تـسبـبت بـاخلـسارة  وتـأخره
ـيـنـاء في الــتـرتـيب بـعـدمـا تـقـدم ا
لـــلـــوصــافـــة بـــفـــارق األهــداف عن
اجلـــويـــة فـــيـــمـــا تـــراجع الـــوسط
لـــلـــمـــوقع الـــســـابع  مـــتـــأثـــرا في
الــــنـــتـــيــــجـــة الــــتي خلـــبــــطت من
حــسـابـات شـنـيــشل  وتـغـــــــــيـرت
امــام اسـتـحــقـاقــات نـتـائج األرض
الـــــتي يــــفـــــتـــــــــــــرض ان تــــذهب
ألصـحابهـا ولو اخلـــــــروج بـنقطة
الن ذلـك أفـــــــضل مـن اخلـــــــســــــارة
قـــــــدمة والن لـيبتـعد عن مواقـع ا
فـي دوري يـــــقــــــام مـن مـــــرحــــــلـــــة
واحــــــــــدة تــبــقـى األهــمــيـــة عــلى
مـــبـــاريـــات األرض الـــتي خـــالـــفت
أهـلــهـا في مـهـمـة صـعـبـة  عـكـست
خـــلال في  خـــطـــوط الــوسـط الــتي

تعطلت  وبحاجة للتأهيل.

الرياضة البدنية .
ومـن ابـــرز كـــتــــاب مـــجـــلــــة االلـــعـــاب
الـرياضية ابراهيم سـعيد وعبد الكر
مــحـمـد عـلي وجنـيب الـراوي  بـيـد ان
اجملـلـة توقـفت عن الـصدور بـعـد ثالثة
اشـهـر من ظهـورهـا  قبل ان تـعود في
25 مـن شــــهـــــر شـــــبـــــاط عــــام 1925
لـلـصـدور مـرة ثـانـيـة لـكن بـإسم جـديد
هـو األلـعـاب الـريـاضـيـة بـدال من نـادي

االلعاب الرياضية .
طـبوع الـرياضي في وتـوالى اصـدار ا
الـعـراق فـصـدرت مـجـلـة االلـعـاب سـنـة
1934 ومـــجــلــة الـــتــربـــيــة الــبـــدنــيــة
والـكشـافة عام 1935 وفـي سنة 1945
صــدر الـعـدد االول من مـجـلــة الـثـقـافـة
الـريـاضـيـة ومجـلـة الـنـادي عام 1947
بي ومـجلة لـكي االو ومـجلـة النـادي ا
االحتـاد الـريـاضي عام 1950 وجـريدة
الـــريـــاضـي في ذات الـــعـــام ومـــجـــلـــة
الـشـبـاب سـنة  1952ومـجـلـة الـشـعـلة
الـرياضيـة سنة 1953 وفي عام 1954
صـــدر الـــعـــدد االول من مـــجـــلــة عـــالم
الـريـاضـة وجـريـدة الـفـتـوة عام 1958
وفـي سنة 1958 صـدر العدد االول من

مجلة الرياضي العربي .
كـما صدرت مـجلة الريـاضة العـسكرية
ســنــة 1960 وجـــريــدة الــريــاضــةعــام
لعب النور 1963 كـما وجدت جريدة ا

في ذات العام .
وصــدرت جـريـدة اجلـمـهـور الـريـاضي
يـوم االربعاء 15 مـن تموز سنة 1964
وجــريـدة اجلـنـوب عـام 1965 ومـجـلـة

اضواء الرياضة سنة 1966.
وفي يـوم االحد العـاشر من تـموز سنة
1966 صـــدر الــعــدد االول من جــريــدة
ـالعب) وهي جـريـدة ريـاضـيـة عـامة (ا
تـصدر اسـبوعـيا عن  االحتـاد العراقي
ـسؤول لـكـرة الـقـدم رئيس حتـريـرهـا ا
عــبــد الـغــني عــســكـر ثـم صـدرت ثالث
مـــرات فـي االســـبـــوع عـــنـــدمـــا تــرأس

حتريرها مؤيد البدري.

إمـــــــام حتـــــــــــــــــد مـن دور ألخــــــر
بــسـبب الـتــعـثـر في بــدايـة  غـيـرت
مــــــــن حـــســـابـــاته  في ان يـــقـــود
الـــــفــــريـق بــــشـــــكل مـــــنــــاسب  او
مـــقــبــــــــول ومـــؤكــــــــــدان جــهــاز
الـصناعات يريـد تفادي األمور قبل
ان تـتــــــــــعـقـد  بـعـد أكـثـر وفي ان
ـــــــدرب للـحلول  حتى يـذهــــــب ا
ال تــتــكـرر خــيـبــة الــنـتـــــــائج مـرة

أخرى.
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ـينـاء بفـوز ثـم من مـلعب وعـاد ا
كــربالء بـتـغـلـبـه عـلى نـفط الـوسط
بــهـــدف الالعب حــســام مــالك د72
في  مــبــاراة ســريــعــة ومــفــتــوحــة
والــــلــــعب بــــحــــســــابــــات الــــفـــوز
واحلـصول عـلى كامـل النقـاط  قبل
ان يــخـرج الـوسط خــالي الـوفـاض
رغـم  تــــــبـــــــادله الـــــــســــــيـــــــطــــــرة
ـتبـادلة واالسـتـحواذ والـهجـمات ا
لــكن دون جـدوى  وكالهـمـا   فـشال
فـي  اســـتـــغـالل الـــهـــجــــمـــات رغم
خـطـورتــهـا لـكـنـهـا افـتـقـدت لـلـدقـة
والـتركيـز وفشل االثن في  كـيفية
الـتعامل مع الفرص احلقيقية  رغم
خـطـورة اغلـبـها   لـيـنتـهي الـشوط
األول عــلى وقع نــتـيــجــة الـتــعـادل
الـسـلـبي  الـذي استـمـر مع الـشوط
الــثـانـي  لـكن كــان رأيــا  لـلــمـيــنـاء
الــذي   حـقق   الــتـقـدم بــوقت مـهم
هـمة وحـافظ عـلى تـقدمه وإنـهـاء ا
عـلى افصل مـا يرام لـيثـبت الفريق

ــقــبل عــبــر لــقــاء حــضــر لـــلــقــاء ا
الـشرطة  األخر الذي سـيحل ضيفا
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ـــوقف وتـــصـــدر اجلـــويــة  ســـلم ا
ن حــسـ الـتي بــفـضل ثالثــيـة ا
أودعـــهــا في شــبـــاك الــصــنــاعــات
ويــدين اوديــشــو بـفــضل كــبــيـر له
ــبـاراة الـتي لــيـكـون  وكــان بـطل ا
خـرج فيهـا مع الفريق بـكل الفوائد
حـيث  رفع  الرصيد الى ست نقاط
 الـــتي مــنــحــتـه الــصــدارة بــفــارق
ــيـــنــاء الـــبــصــري األهـــداف  عن ا
بـنـفس رصـيـد الـنقـاط كـمـا  تـصدر
ـن قـائـمــة الـهـدافــ  في ظـهـور أ
الفت مــنـذ االنــتـقــال لـفـريـق الـقـوة
اجلـــويــة  بــأهــدافه الـــثالثــة الــتي
سـجلت عنـد الدقائق  42و 59و66
وقــد تـفــتح  األهـداف الــبـاب  إمـام
عــودة الالعب لـلـمـنــتـخب الـوطـني
مـرة أخرى بعدمـا عكس نفسه من
ــــهــــارة ـــــســــتـــــوى وا حـــــيث ا
والـــتــهـــديف  قــبـل ان يــعــزز
الـقوة الـهجومـية لـلفريق
بـعد الظهـور في اللقاء
الـــســــابق لـــزمـــيـــله
حـمـادي احمـد وهو
امــر مـهم ســيـخـدم
ـــشــاركـــة  الــتي ا
حتــــــــتــــــــاج الى

األداء
الــــهـــجـــومي
وتــســجــيل
األهـــــــداف
ــا يــدعم
الـــنــتــائج
الـــقــادمــة
عــــنــــدمـــا
يــــنـــتـــقل
السـتـقـبا
ل الـغر

يـز لتاريخ يـز حلدث  يـاله من رقم 
ـيـز..نـعم انه تـاريـخ هذا الـيـوم ذاته
(2020/2/22).. حـــــــــــــيـث تـــــــــــــدخـل
الـصــحـافـة الـريـاضـيــة الـعـراقـيـة يـوم
وافق 22/2/2020عـامها الـ الـسبت ا
 98حيث صدور (أول مطبوع رياضي)
يـــحــمل اسـم مــجـــلــة (نـــادي االلــعــاب
الرياضية) وذلك في يوم 22/2/1922
ـثــابــة عـيــد تــأسـيس وهــو يــعـتــبــر 

الصحافة الرياضية العراقية.
وفـي غـــــضـــــون ( 98) عــــــامـــــا عــــــمل
الـصحـفيـون واالعالميـون الريـاضيون
الــعــراقـــيــون الــذين وصل عــددهم الى
نــــحــــو (300) صــــحــــفـي بــــعــــشـــرات
ـالحـق واجملـالت الـــــــــــــصــــــــــــحــف وا
الـــريـــاضــيـــة الى جـــانب عـــمــلـــهم في
االقـــســـام الــريـــاضـــيـــة في الـــصــحف
احملـليـة.وينتـمي نحو ( 154) صـحفياً
واعالمـيـاً رياضـيـاً الى الـهيـئـة العـامة
لالحتـاد العـراقي للـصحافـة الريـاضية

حاليا .
وصـدر (الـعـدد االول) من مـجـلـة (نادي
االلــــعــــاب الـــريــــاضـــيــــة)  في تــــاريخ
2/22/ 1922وكـتب عليها انها (مجلة
ادبــيــة ريــاضــيــة مــصــورة تـصــدر كل
اسـبوع عن نادي االلعاب الرياضية ) 
ولـم يـكن يـعـرف ان صـاحب امـتـيـازهـا
ــســؤول مــحــمــد عــلي آل ومــديــرهــا ا
حــــمـــادي مـــعــــتـــمـــد نــــادي االلـــعـــاب
الـريـاضـيـة سـيـدخل تـأريـخ الـصـحـافة
الــــريـــاضــــيـــة فـي الـــعــــراق من اوسع

ابوابه.
واعـــتــبــر ( آل حــمـــادي ) انه مــؤسس
صـحـافـة الـعـراق الـريـاضـيـة وجاء في
قال االفتتاحي للعدد األول ان الغاية ا
ــثـــالــيــة من نــشـــر هــذه اجملــلــة هــو ا
تــوســيع ونــشــر الــدعــوة الــريــاضــيــة
وااللـــعــاب بــكل مـــا يــفــيـــد نــشــره من
مـــقـــاالت ادبـــيــة وريـــاضـــيـــة ورســوم
ــشـاهــيـر  من االدبــاء والـريــاضـيـ ا
لـعلمنا بحـاجة بالدنا احملبوبة الى فن
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اكــد وزيـر الــشـبــاب والـريــاضـة احــمـد
ريــاض ان الــوزارة حـريــصــة عـلى دعم
ـــمــــثـــلـــيـــات االنـــديــــة واالحتـــادات وا
الــريــاضـيــة كـونــهــا تـســهم في خــدمـة
الـريـاضة الـعراقـيـة.وذكر بـيان صـحفي
صـــدر عن الــوزارة  أن الــوزيــر حــضــر
رفـقة محافظ كركوك راكان سعيد دورة
فـن االدارة واخملاطـبـات الرسـمـيـة التي
اقــامــتـهــا دائــرة الــعالقـات والــتــعـاون
ـنــظـمـات الــدولي - قـسـم الـهــيـئــات وا
بـالـتـعـاون مع مـديريـة شـبـاب وريـاضة
كـركـوك وعـلى قـاعـة نـادي غـاز الـشـمال
في مـديـنة كـركوك.واكـد الـويزر بـحسب

الـبيـان على الـغاء عـقد اسـتثـمار نادي
الـثـورة الـريـاضي مبـيـنـا عـلى ضرورة
ايــجـاد حل حـقــيـقي وجــذري واعـتـمـاد
عـقـد جـديـد بـصـيـغـة ريـاضـيـة والـغـاء
الــعـقـد الــسـابق بـســبب الـتــلـكـؤ وعـدم
األلــتـــزام فــضال عن ان يــكــون الــقــرار
بـالـتـشاور مـع محـافظ كـركـوك.واضاف
ان "مــوازنـة الـعــام احلـالي سـتــتـضـمن
صـرف منح لألندية الرياضية من خالل
جلـــان مــخــتــصـــة" مــشــيــدا بـ"الــدورة
ــقـــامــة في مــديــنـــة كــركــوك لألنــديــة ا
ــمــثـلــيــات الــريـاضــيــة واالحتـادات وا

للعمل وفق معاير حديثة".
ـــنــتــخب ومـن جــانــبه تـــعــرض العب ا
واي تاي الـوطني لـلعبـة ا
مــحــمــد عـلـي مـشــجل الى
انــزالق غـضــروفي بـسـبب
عـــمــله كـ"عــامـل بــنــاء" من
اجـل توفـيـر لـقـمـة الـعيش
ومـصـروفاته بـعـد انقـطاع
ــواي األمـــوال عن احتــاد 
تــاي.و حـمل رئــيس احتـد
ـواي تاي مـصطـفى جبار
عـــــلـك وزيـــــر الـــــشـــــبــــاب
والــريـاضــة احـمــد ريـاض
مــسـؤولــيـة مــا تـعـرض له
الـالعـب بــــــســــــبـب قــــــطع

االموال عن االحتاد.
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ـكلف إلدارة شؤون قـال احمـد عباس ا
احتــــاد كـــرة الــــقـــدم من قــــبل االحتـــاد
الـــــدولي فـي اول حــــديـث له: أتـــــقــــدم
بـالشـكر والـعرفان الى جـميع الـسيدات
والـسـادة  من الـريـاضـيـ الـذين ابدوا
اسـتـعـدادهم الـتـام لـلـعـمـل مـعـنـا بـغـية
خــدمــة الــريــاضــة الــعــراقــيــة واجنـاز
الـعمل بالشـكل الصحيح وانـا كلي ثقة
بـهم وسـيـكـونـون خـيـر سـنــــــد لي في
اتـمام مهمتي بالرغم من صـــــعوبتها
لـكننـا بعد الـتوكل على الـله سنحـــــقق

األهـــــــداف الــــتي يـــــــصــــبـــو الـــيـــهـــا
اجلميع.

واوضـح عـبـاس : ال يـفـوتـني ان أتـقـدم
كتب التـنفيذي بـالشكـر والتقديـر الى ا
ــسـتــقـيل عــلى مـا قــدمـوه مـن جـهـود ا
خـالل عـمـلــهم في االحتـاد وسـنــعـضـد
اجلـوانب اإليجابـية خالل فتـرة توليهم
كـتب الـتنـفيذي ـسؤولـية سـواء في ا ا
او في الــلـجـان وايــضـا سـنــعـمل عـلى
مــعـاجلـة سـلـبـيــات الـعـمل وهي حـالـة
طـبيعـية في كل عمل حـيث من ال يعمل

ال يخطأ.
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النجف


