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تـأهل الى نهـائيات بـطولة بي بـكرة القـدم ا نتـخب االو قرر وزير الـشباب والـرياضـة احمد ريـاض تكـر ا
آسـيـا حتت  23عـامـا في تـايالنـد .2020 وقـال ريـاض في بـيـان صـحـفي ان الـوزارة ومـن مـنطـلـق رعـايـتـها
نتـخبات الوطـنية وتـقد كل أنواع اإلسـناد وتذليل لقطـاعي الشبـاب والرياضة فـإنها حـريصة عـلى دعم ا
الصعـوبات حتى تـستـطيع رفع اسم العـراق عالـيا في احملافل الـدوليـة مبيـنا إن احلكـومة داعـمة للـرياضة
طلوبة. وأضاف ان الوزارة ستكمل اإلجراءات اإلدارية لصرف التكر وسيتم العراقـية وستوفر األموال ا
ـكرمـة وتـوزيعـهـا علـيـهم من قبـل السـيد الـوزيـر في موعـد قـريب.   وكان بي السـتالم ا نـتـخب االو دعـوة ا
بي تصدر اجملموعة األسـيوية الثالثة في الـتصفيات برصيد  7نـقاط من ثالث مباريات بفارق نـتخب االو ا

األهداف أمام إيران مقابل نقطة لكل من تركمانستان واليمن.
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عــنـد الــقــراءة في صـفــحــات ذاكـرة
ريـــاضــة االثــقــال الـــعــراقــيــة جنــد
أسمـاء مجمـوعة رائعـة من االبطال
اعـتـلـوا عـروش مـنـصـات الـتـتـويج
ـلونة الدولـية وحصـدوا االوسمة ا
ويــشــار لــهم بــالــبــنــان بــكل فــخــر
واعــــتــــزاز عــــلى مــــر الــــعــــصـــور.
واحلـــديث الـــيــوم عن بـــطل خـــالــد
الــذكـــرى في ريــاضـــة رفع االثــقــال
بي العراقيـة وصاحب الوسام االو
ــبــيــاد الــوحــيــد عــام  1960في أو

روما.
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ولــد الـبـطل عـبـد الـواحـد عـزيـز في
البصرة عام 1931
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عام  1951عضو االحتاد الرياضي
ركز وفي نفس العام  1951احتل ا
نطقة اجلنوبية االول في بطولة ا
ـركـز عـام  1952بــطـولــة الـعــراق ا

الثاني
نطقة عام  1954االول في بطولة ا
اجلـنوبـية خالل هـذه الـفتـرة سجل
الـعـديـد من االرقـام الــقـيـاسـيـة. في
ي لـقـاء دولي فاز عـلى الـبـطل الـعا
االمريـكي جوتـمن في وزن اخلفيف
بـفــارق اجملـمـوع جـامـعـاً  355كغم

Total 350)) مجموعة االمريكي
ـبـيـاد عام  1956رشح لـبـطـولـة أو
ملـبـورن ولـكن قـاطـعـهـا احـتـجـاجا

على العدوان الثالثي على مصر.
ــنـطــقـة عـام  1957فـاز بــبـطــولـة ا

اجلنوبية

مجهود كبيـر في التنسيق وحتكيم
الــبــطــوالت بـــكل حــيـــاديــة خــدمــةً
لـريـاضـة رفع االثـقـال الـعـراقـيـة من
مــنـطــلق الــواجب الــوطــني وهم –
عـــلي حــمـــزة- مــؤيــد الـــعــبــدلي –
عبـاس شواي  –عبـد الـرحمن داود
علي –صالح مهدي  –منذر بالل  –
مــهــدي  –عــمــاد سالمــة  –عــدنــان
احمد راضي   –فالح جلود  –عادل
ـقال صـاحب أحمد عمـران وكاتب ا
مهنـد خضر - مـحمد عـبد اجمليد –
محمد صديق. –سعد القصاب  –
وحتــــظى ريــــاضـــــة احلــــديــــد دعم
مــتـــواصل مـــاديـــاً ومــعـــنـــويــاً من
ـــركــزي لـــرفع االحتـــاد الـــعـــراقي ا
االثـقـال ومن السـيـد رئـيس االحتاد
الـبــطل الـدولي مـحـمـد كـاظم مـزعل
وأمــــ ســـــر االحتــــاد الــــدكــــتــــور
مــصــطـــفى صــالح وهــنــاك جــهــود
مـبـذولـة ومـتـواصـلـة من نـخـبـة من
ـدربـ االكـفاء  –صـبـاح زبـون – ا
عبد الكر كاظم  –عباس ياس –
مــحــمــد جـواد  –خــضــيـر بــاشـا –
مـوسى هـادي  –والــقـائــمـة تــطـول
بــاالسـمــاء الالمــعـة ومــنــهم مـدرب
نــادي الـشــرطـة أيــاد بالل ومـدرب
نتخب النسوي عباس أحمد – ا
وعـمـار يـسر و احلـقـيـقـة اآلمال
مـعقـودة عـلى تـلك النـخـبة من
ابـطـالـنـا الــشـبـاب لـلـحـصـول
عـــلـى مــراكـــز مـــتـــقــدمـــــة في

ـــبــــيـــاد  –طـــوكــــيـــو 2020 ا
بي ان شاء لتـحقـيق الوسـام االو

الله.

جانب من إحدى
منافسات
نتخبات الوطنية ا
برفع األثقال
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تعرض فريق
الزوراء إلى
خسارة جديدة في
مسابقات الدوري
متاز ا

ـوقع الـنـجف الـذي سـيـخرج يـتـقـدم فـيـهـا 
ـلـعب  الـعـمارة اخلـطـر عـلى كل الـضـيوف
ـا اكـثـر من مـوقع  مـا يـحـفـز الـالعـب ور
عــلى بــذل مـــا  بــوســعــهم  من اجل الــفــوز
ــني الـبــحــري الــنـفـس بـتــحــقــيـقه الــذي 
العـتـبارات تـخص   الـلـقاء   الـتي سـيـلعب

من اجلها ولو حصل  الهبوط.
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وبـعـد خـسارة  مـكـانه  اخلـامس  االسـبوع
ـاضي  بـسـبب  خـسارة االمـانـة   يـحاول ا
نــفط مــيــســان   الــعــودة له  عــلـى حــسـاب
ضـيــفه الـنـجف  وبـأمـل ان يـخـسـر الـوسط
من الـــطالب والــنـــفط من الـــزوراء  مــقــابل
حتقيق الفوز  من خالل اجواء اللعب حيث
ـلـعب الـذي عـامــلي  االرض واجلـمـهـور وا
جنح فــيه كـثـيـرا  من خالل احلـصـول عـلى
الـكـثــيـر من الـنـقـاط الــتي اسـتـفـاد مـنه في
الــتــواجـــد بــالــصــدارة لــفـــتــرة من الــوقت
ـرحـلـة االولى وتـوازنه بـفـضل  مـبـاريـات ا
فــيـهـا داخل وخــارج مـلـعــبه الـذي يـأمل ان
يـقف معه لـلخـروج بفـوائد الـلقـاء والتـطلع
الى مـصاحلـة جمـهوره  في ان يـقدم نـفسه
كــمـا حـصل مـع الـشـرطــة  الـنــتـيــجـة الـتي
يـتـذكرهـا جـمهـوره الذي سـيـدعمه من اجل
ـــكـــانـه اخلـــامس وخــــشـــيـــة ان الـــعــــودة 
يتعرض الفريق لهزة اخرى  تعرقل  االمور
بوجه  احمد دحام  والسعي حلصد النقاط
ومــا  وراء ذلك  في مــهـمــة تـتــطـلب تــقـد
ـــقــنع  والـــلــعـب بــحـــذر امــام قــوة االداء ا
الـنـجف الـتي تـظهـر مـتـوازنة ايـنـمـا تـلعب
ــثـابـر بـعــد الـتــطـور الـذي بــلـغه الــفـريق ا
همة  و ستويات ا واحلريص على تقد ا
تـفـوق في اكـثر من  طـلـعة   من خالل ادارة
ثـائر جـسـام الذي يـقدم عـمال تمـكن فيه من
خـلق فريق مـثابر ونـاجخ ومتـحرك ويؤدي
كـما يـجب  ويؤكـد  حضـوره ويشـكل خطرا
عـلـى اقـرانه في الـنـجـف وخـارجه ويـتـمـتع
باريات ورفع بـثقة كبيرة عكسها في اخر ا
ـــنــافــســـات  الــتي احلـــديث عن دوره في ا

جــريـــا عــلى الــعـــادة في  الــلـــقــاءات الــتي
جـمعـتهـمـا في اكثـر من منـاسبـة خصـوصا
بــعــد عـودة الــبــحــري لـلــدوري مــنــذ ثالثـة
مــوسـم قــبل ان يــظــهــر فـي  وضع مــتــدني
وافـتقد لعوامل  اللعب بسبب االخطاء لتي
الزمت اداء الـالعبـ  الذي يـدركـون اهمـية
مـثل هـذه الـلـقـاءات بـعـدمـا خـسـر اجلـنوب
اضي  ثم لـقـاء  االخوة ألعـداء قبل الـدور ا
تـعـادل مع الكـرخ في نـتيـجـة  منـاسـبة رغم
انه لـعب في مكانه الذي يـفترض ان يسخر
كل اجلـهـود لالسـتحـواذ عـلى كامل الـنـقاط
والفوائد التي يخطط لها  عادل ناصر احد
خمسة مدرب تواصال  مع  فرقهم واهمية
 الـتــعـامل مع الـلـقــاء  بـجـديـة رغم الـوضع
الــصـعب واالزمــة الـتـي يـعــيـشــهـا الــطـرف
االخـر لــكن الـفــوز مـطـلــوب  لـتـأثــيـره عـلى
ــا مــوقف اجلـــنــوب في تــعــزيـــز مــوقــعه  
ـتـلـكه من عـناصـر قـدمت الـكـثيـر لـلـفريق
ـرشح لقوي للفوز من خالل التعويل على ا
ـؤثــرين  وفي اهــمــيـة عــدد من الالعــبــ ا
نتظر ان تخدمه خـطف النتيجة والنقاط  ا
 اذا مـا الت اليه بقية النتائج وفي ان تأتي
ـصـلـحـته ألنه  اقـوى مـن الـبـحـري واسوء
ـنحه الـنـتـيجـة  الـتي تـمثل ـتـشائـمـ   ا
مــحـــاولــة  وخـــطــوة  كـــبــيـــرة وبــاالجتــاه
ـزيد الـصحـيح  والن اجلـنوب لالن  يـقدم ا
من االداء  والـــــنــــتــــائج ويـــــحــــرص عــــلى
ـباريـات الـتي تـشكل ـثل هـذه ا االهـتـمام 
تـلك ثقـة عالـية وبات دعـما لـلفـريق الذي 
طـرفا واضـحا في منـافسات الـدوري ويفدم
مــا مـطــلــوب مـنه بــفــضل عـطــاء الالعــبـ
ـهم للـمـدرب الذي يـأمل في انـهاء والـدور ا
ـكـان متـقـدم وهذا يـتـوقف على ـشـاركة  ا
مــا تـســفـر عــنه بـقــيـة الــنـتــائج   الـقــادمـة
وتـأثير نتـائج االرض التي حتتاج لـلتعامل
ــطـلـوب ومن مــصـلــحـة الـفــريق ان يـقـدم ا
نـفسه بـقوة  خصـوصا لقـاء اليوم الـفرصة
ـكن الـتـفـريط بـهـا حتت أي تـاثـير لـتي ال 
كــان  امــام حـاجــته   لــلــنــقــاط  ان اتت قـد

قـويـا وبـشـكل سـريع بعـد تـعـثـره في بـداية
ـهمة ـرحلـة احلالـية  ويـسعى لـلنـتيـجة ا ا
لـتـوسيـع الفـارق مع الـزوراء الذي سـيـكون
امـام مباراة خطرة حيث مواجهة النفط في
ـصـلـحة وقت تـظـهـر مالمح الـنتـيـجـة هـنا 
الــكـرخ الــذي يـجــمع كل  مــقــومـات الــلـعب
والــفـوز  في وضع جــيـد وألنه بــات يـعـرف
كـيف يــلـعب ويـصـبح قـويـا ومـتـواجـدا في
احــد  اهم مـواقـع الـدوري امال في حتــقـيق
مـشــاركـة خـارجـيـة والنه يــقـدم مـسـتـويـات
عالية فان الزوراء يتراجع من جولة ألخرى
ـر في وضع مـحـبط بعـدمـا عاد بـتـعادل و
اشــبـه بــاخلـــســارة من مـــلــعب الـــســمــاوة
احلـالة الـتي يريـد استغاللـها الـكرخ لألخر
وألنه الـطـرف الـقـوي الذي لم يـتـغـيـر  امام
أي من اقــرانه ومـرشح قــوي لـلـفــوز الـيـوم
ـرون  في في ظـل عـطـاء الـالعـبـ الــذين 
ـعـنـويـة الـعـالـيـة  والـتـطـور الذي احلـالـة ا
عـــلـــيه الــــفـــريق  الـــذي يـــســـرق االضـــواء
ـلــعــبه الـذي جنـح به كـثــيـرا خــصـوصــا 
ركز وكـان وراء تعزيـز اقدمه والتـواصل با
الــثـالث  وتــفـكـيــر  الالعـبــ مـنــصب عـلى
مــواصـلـة حتــقـيق االنــتـصـارات  في وضع
ـباريات جـيد  ويأمـل السيـطرة على بـقية ا
درب واالدارة  على دور الالعب عبر ثقة ا
في رفع وتــيــرة الــنـتــائج  والــلــعب بــشـكل
مـتوازن بعد التقدم في بدابة الزالت تعكس
نـفـسـهــا عـلى  تـطـوره بـشـكل عـام ويـشـهـد
وتـيرة من النجـاحات التي تظـهر بقوة  من
خالل مــا يــقــوم به الالعــبـ فـي تـصــعــيـد
دورهم والـتقـدم امام لـكل ويقـود االمور من
ـباريات التي خالل الـسيطـرة على اجواء ا
ـثمـر ويقدم نتج وا بـاتت تطـاوع الفـريق ا
ـزيد من  الـنتـائج عبر اخلـروج بفـوائدها ا
شـاركة  االفضل في كـما يـظهـر في مسـار ا
ـواسم االخيرة  رغم هـبوطه لكـنه سرعان ا
مـا عاد بفضل تـخطيط ادارته التي ترى كل
شيء يــسـيـر كـمـا تــريـد في وضع اكـثـر من
ناجح لفريق  يعتمد على الوجوه الشبابية
 الـتي   تـسـيـر بـاالجتـاه الـصـحـيح  والـكل
ــا يــقــوم بـه  الالعــبــ من اداء مــعـــجب 
ـراقبـ في مـتابـعة ونـتـائج وسط حديث ا
مـباريـاته بـاهتـمام وكل شيء يـسيـر بعـيدا
ـالـيـة الـتي تـبـرمـهـا بـقـيـة عن الـصـفـقـات ا
ــعــروفـــة لــكن هــنــا الــفــرق مـع االســمــاء ا
ميـز للمدرب يـختلف االمـر  بفضل العـمل ا
والــعالقـة اجلــيـدة مـع الالعـبــ وتـســويـة

االمور بعيدا عن وسائل االعالم.
»uM'«Ë Íd×³ « 

ـرة لقاءا ب وتـشهد مـدينة البـصرة  هذه 
ــوقـع االخــيــر  17نـــقــطــة الـــبــحـــري في ا
واجلـنـوب حـادي عشـر الـتـرتيب   34االول
ـــر بــأســـوأ حــاالتـه  البل مــواســـمه وفي
مـوقع ووضع  ومـسـتـوى  ونتـائج مـخـيـبة
ـر في وضع وفي حــال ال يـحــسـد عـلــيه و
مـتوتر  كـلما مر لـوقت وسط مخاوف وقلق
ظـاليم الـسـقوط  بـحفـرة الـهبـوط بـدوري ا
االقـرب له من الـبقـاء بعـدما فـشل في تدارك
األمــور قـــبل االنــحــدار بـــعــد خــســارة  15
مـباراة أي  فرط ب 45نـقطة  قـابلة لـلزيادة
ـا  مـن خالل لـقـاء الـيــوم الـذي سـيـكـون ر
صـعبا جدا على الفريق الذي تعب وتراجع
ـنــافــســة  وبــقي بــعــيـد عن وابــتــعـد عـن ا
ـشــاركـة من وقت بـعـيـد قــبل ان يـسـتـلـمه ا
ـدرب الـثــالث الـذي يـجـد االمـور اكـثـر من ا
كنه العودة حتى من مـعقدة منذ ايـام وال 
ـقبـلة بـعدما بـعيـد والتـأثيـر في مبـارياته ا
اصـبح معبرا ألقرانه بـسهولة بعـدما افتقد
لـلــتـوازن  وخـسـر الـكــثـيـر من االشـيـاء من
دون ان يــــحـــرك ســــاكن بــــعــــدمــــا اكـــلــــته
ـــبــاريـــات  داخـل وخــارج مـــلـــعــبـه  ولــو ا
سـيلعب لقاء اليوم بـقوة  ألسباب اعتبارية
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تـتـواصـل الـيـوم االثـنـ مـبـاريـات اجلـولـة
ـرحــلـة الـثــانـيـة والــتـاسـعـة الـعــشـرة من ا
متاز بكرة والعشرين من مسابقة الدوري ا
الـقـدم وذلك بـإقـامـة ثالث مـبـاريـات تـتـوزع
بــ مالعب الـتــاجي والـبــصـرة والــعـمـارة
ــنــافــســات الــتي شــهــدت وسط تــصــاعــد 
جـولتها االخيرة اخلسارة االولى للمتصدر
امـام الـغـر اجلـوية لـيـتـقـلص الـفارق الى
ست نـقـاط   اضافـة  الى  تـغيـرات بـسيـطة
في مـواقع الـسلم لـكـنهـا  مـؤثرة مـتوقع ان
تـنـعــكس عـلى مـبـاريـات  االسـبـوع احلـالي
وسط ســـبــــاق احلـــصـــول عـــلـى الـــنـــقـــاط
ــواقع وكل هــذا يــتــوقف عــلى وحتــســ ا
عـطــاء الالعـبـ امـام مـهــمـة خـدمـة فـرقـهم
الـتي تـتطـلع الى جـهـودهم في  دعم االمور
الــتي دخــلت مــرحــلــة مــهــمــة. وعــودة الى
مــبـاريــات الـيــوم عـنــدمــا يـضــيف صـاحب
ـوقع  السابع عشر   28الـصناعات الكرخ ا
 الـثـالث   53مـتـطـلعـا الى حتـقي الـنتـيـجة
االيـجـابيـة امـام مـهمـة غـايـة في الصـعـوبة
تتطلب اللعب بتركيز وقوة  وخطوط فاعلة
من شـانها ايـقاف قوة الكـرخ التي نادرا ما
تــتــعــرض لــلــخــســارة الــتي يــكــون جــهـاز
الـصناعات خطط لهـا  ألكثر من سبب منها
 تـوع الــنـتـيــجـة وتـأثــيـرهـا  لالبــتـعـاد عن
مـواقع اخلــطـر الـتي تـهـدد مـصـيـر الـفـريق
الـذي  يعـاني من ازمة الـنتـائج التي يـشعر
ـوقع الــيـوم بــصـعــوبــة  االمـور مــخــلـفــة ا
باريات ـتأخر الذي يـتطلب التـعامل مع ا ا
بـقـوة  واهمـية احلـصول  عـلى نـقاطـها من
خالل  طـــريـــقــــة الـــلـــعب  واحلـــرص عـــلى
ثل الـتـحدي بـعـينه مـتـابعـة الـلقـاء الـذي 
وسـيوفـر الكـثيـر من الفـوائد الـتي سيـلعب
من اجــلــهـا   فـي نـتــيــجـة ســتــكـون االروع
ـقــدمـة لــلـفــريق الـذي انــحــنى امـام فــرق ا
اخـرها من الشرطة قبل العودة من البصرة
يـناء  وسـيكون بـتعـادل  بطـعم الفـوز من ا
امـام مـواجـهـة بـحـاجـة الى الـلـعب  بـجـهـد
اسـتـثـنائـي رغم ان الفـريق لم يـسـتـقـر على
مـسـتـوى ثـابت ولـو ان هـذا  االمـر يـنـطـبق
عـلى الكل لكن الـصناعـات خسر الـكثير من
ـر في ازمــة حـقــيـقــيـة  امـام ــبـاريــات و ا
اهـمـيـة استـخـدام عنـاصـره  في بـذل كل ما
ـهمـة التي سـيدخـلها لـديهـا   سعـيا لدعم ا
اصـحـاب االرض في وضع مـناسب بـعـد ما
ــيـنــاء وفـرض جنح فـي قـلب تــأخـره  مع ا
الــتــعـادل وعــاد بــنـقــطــة في وسط ارتــفـاع
الـصراع  والن الـصنـاعات سـيلـعب  بحـافز
الـنـتـيـجـة اإليـجـابـيـة لـغـرض االبـتـعـاد عن
مـكانه احلالي و يـعول على الالعـب تقد
االداء والــتــعــامـل مع الــفــرص امــام فــريق
مـتـكـامل الزال يـفرض نـفـسه ويـتـعاطى مع
ـكانه ـبـاريات بـتـوازن واضح واسـتمـر  ا
وسم الـثـالث والسـعي لـلـبقـاء به لـنهـايـة ا
وحتـقيق مـشاركـة خارجـية من خـالل عطاء
وقــدرات عــنــاصــر واعــدة الزالت تــقــدم مــا
بـوسعهـا وتنـسج النتـائج التي يخـطط لها
ن ـدربــ  كــر ســلــمــان  احــد افـضـل ا
يـعـتـمــدون عـلى الالعـبـ الـواعـدين وغـيـر
اجلــاهــزين  في وضع جــيـد عــلــيه الــفـريق
وفي عالقـة مع االدارة الـتي تـشعـر بـالفـخر
ـطــلـوبـة في ان يــقـدم الالعــبـ الــنـتــائج ا
ودعم مــوقع الــفــريق الــذي يـقــدم مــوســمـا
جــيـدا بــكل مــا تــعـنــيه الــكــلـمــة  من خالل
الــظـــهــور اجلــيـــد بــوجـه الــفــرق الـــقــويــة
خـصوصا في ملعبه الذي يحقق فيه افضل
الـــنــــتـــائج بــــ الـــكل  وسـط تـــطـــلــــعـــاته
لالسـتفادة من مـباريات الـذهاب عنـدما عاد
بـتـعادل من اجلـنـوب ويأمل  تـكـرار نتـيـجة
ـرحـلـة االولى بـالـفـوز بـهـدف واحـد وهـو ا
الـيوم بنفس  بالوضع الطـبيعي بعدما عاد

اسـتـمر يـقـدم فيـهـا  نفـسه ومـؤكد سـيـلعب
بـحـذر شديـد في ظل رغـبة اصـحاب االرض
في تـعويض خـسارة االمـانة  مع ان االمور
ـــرة في ظل واقع تــبـــدو مــخــتـــلــفــة هــذه ا
الـنتائج الـتي تمر بـها لفـرق ومنهـا النجف
الــسـاعي خلــطف الــنـتــيـجــة ألنه في وضع
واقع ـا افـضل من  مـيـسـان رغم فـارق ا ر
لـكنه قدم مباريـات وحضور جيد افضل من
ميسان ودعم مكانه والتطلع الى موقع اهم
في ظل تداخل  مراكز الفرق  وفارق النقطة
الــذي يــزيـد من اهــتــمــام الـفــريق فــيــخـلق
الـفــرص والـتـعـامل مـعه كــلـمـا امـكن ألنـهـا
ــــصـــلـــحــــتـــهـــا تـــدرك أي تـــأخــــر لـــيس 
وسـيــعـرضـه لـلـقــلق  فـيــمـا يــريـد مــيـسـان
ــلــعــبه وايــقــاف الــنـتــائج الــعــودة بــقـوة 
ـرحـلة الـسـلـبـيـة الـتي حـصـلت مع بـدابـة ا
احلـاليـة ولـو انه لالن لم يقـدر على حتـقيق
أي فـوز ذهـابا قـبل ان يخـسـر من السـماوة
والــديــوانـــيــة وفــريق احلــســ  واحلــدود
لعبه عل واالمانة فقط حقق  فوزا وحيدا 
ــركـز اربــيل بــهـدفــ لـواحــد وهــو االن بـا

الـسادس   40والـنجف حـادي عشر
وكالهـمـا يـأمل فـي الـفوز 34
الـذي ينسـجها اهل الـعمارة
الن غـيـر ذلك سـيـضعف من
االمــــــور الــــــتـي يــــــريـــــدان
يــعــقــدهــا الــنــجف ألنه في
اجلــاهــزيــة وألنه في وضع
ـــــرحـــــلـــــة افـــــضـل خالل ا
احلـالـيـة الـتي تـعـذب فـيـهـا
مــيــسـان خالفــا لــلـمــرحــلـة
االولـى ومــــــــــا قــــــــــدمـه من
مـــبــاريـــات  جـــيــدة  الزالت
ـشــاركــة لـتي مــؤثــرة  في ا
يـسعى الفريـق العودة لها
 ولــو مـن خالل مــبــاريــات
عــقــر الــدار الــتي يــخــطط
جـــســام إلفــســـادهــا.واخــر
ــاضــيــة لــقـــاءات اجلــولــة ا
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ـبـية تـثـيـر الشـفـقة مـا تزال تـصـرفات الـلـجـنة األو
فهي ال تسـتوعب الـدرس ولم تستـفد من التـجربة
وتصر على التمسك بخطاب اعالمي بائس أصبح
مستهـلكا ومجتـرا من فرط التكـرار وكأنها ال تعي
مــا يــدور حـولــهــا من مــتــغـيــرات قــســريـة لــتــغـدو
كالنـعامـة تدس راسهـا في التـراب وتتوهم ان ذلك
كن ان يـستر عـورتهـا فالـتعامـي عن واقع جديد

ال يعني حذفه أو التخلص من تداعياته وتبعاته.
بية تردد عبـر تعميمات فقـدت محتواها وتبدد األو
تــــأثــــيــــرهـــا عـن اعــــتـــذار بــــعض االحتــــادات عن
شـاركـات اخلـارجيـة او تـلوح بـ احلـ واألخر ا
بـفـرض عــقـوبـات دولـيــة وهي ال تـدرك ان ريـاضـة
اإلجنـــاز أضــــحت خـــارج الـــزمـن مـــنـــذ ســـنـــوات
فـــالـــشــارع الـــريــاضـي الــذي أدمن فـــضـــائــحـــهــا
وهزائـمهـا ال يكـترث بـإيقـافهـا ألنهـا ببسـاطة.. لم

تعد موجودة.
ــبـيــة في دفــاعـهــا عـمــا تـبــقى مــنـهــا تـخــتـزل األو
صـراعـها الـوجـودي بـالـتـمتـرس خـلف مـسـتـحـقات
وظف الـبسطاء لـتحول القـضية من فشل ذريع ا
وشبـهات فسـاد وملـفات نـزاهة الى عـاملـة تطالب
ـولـدة) وال نـعلم بـراتبـهـا الـشـهـري لدفع ايـجـار (ا
ــوظـفـ من ـاذا ال تــبـادر الى اسـعــافـهـا وبــقـيـة ا
مـنحـة شـهري كـانـون الثـاني وشـبـاط التي تـتـجاوز
ـمنـوحـة من اللـجـنة لـيـار ديـنار? او من األمـوال ا ا
بية الدولية! او عقاراتـها التي تدر عليها مبالغ األو

طائلة!.
بـية الذي ما يثـير األسى مـوقف رئيس الـلجنـة األو
ــنــصب فــبـات جــرده قــرار مـجــلس الــوزراء من ا
لك.. مجرد اسم لـيست له داللة لـيخسـر اعز ما 
جنومـيته.. رمزيـته.. تاريـخه الكـبيـر لم ينصت الى
نفـسه وقـد نصـحنـاه في أكثـر من مـرة قلـنا له في
رسـالـة من الـقـلـب.. مـقـعـد الـرئـاسـة فـارغ مـنـذ ان
شـغــلـته فــأرجـوك اجـعــله مـأهـوال بـك وان فـشـلت
ــعـــارك في يـــكـــفـــيك شـــرف احملـــاولـــة فــبـــعـض ا
خـسـرانـهـا شـرف.. قـلـنا لـه.. أنك سـيـد احلـضور
والــكل عـلـى مـوعــد مع الــغـيــاب ولــسـوف يــذكـرك
الــتــاريخ.. أنـك قــد مــررت في هــذا الــزمن الــرديء
مــرور الــكـــبــار ولــكن جــمــيـع نــداءاتــنــا كــانت بال

صدى.
ـا يـسـمى بــاالجـتـمـاع الـتـشـاوري الـبـيـان األخــيـر 
ـزري للجنة لالحتادات الرياضيـة يكشف الوضع ا
ـتـناقـضات اذ بـيـة فقـد احـتوى الـعـديد من ا األو
يــشــيــد بـاحلــكــومــة وإجـراءاتــهــا ويــقــاضي وزيـر
الـشـبـاب وكـأن الــرجل مـسـؤول في دولـة أخـرى..
وكـأنه ال يــنـفـذ تــعـلـيـمــات احلـكـومــة ذاتـهـا ثم هل
ـبـية خالل الـوزير احلـالي هـو من عـطل قـانـون األو
ـاضيـة? ان الشـخـصنـة وحـصر الـعداء 16 سنـة ا
سؤول احلـكومي أسلوب وتبرئة احلـكومة واتـهام ا

معلوم لم يعد ينطلي على أحد.
ــشـهـد اسـوأ مــا في الـصـراع الــقـائم حــالـيـا في ا
الـريــاضي انه الـسـبــيل الـوحـيـد لــلـتـغـيــيـر وانـقـاذ
الـريــاضـة مـن بـراثن الــفـســاد.. واسـوأ مــا يـحـرك
بي هو غريزة الـبقاء فهم يعتقدون نزالء البيت األو
ة الـتي انـهـا مـلك ال يـبـالى.. نـذكـرهم بـاآليـة الـكـر
اســتــهل بــهــا بــيــانــهم (إِنَّ الــلَّهَ يَــأْمُــرُكُـمْ أَنْ تُـؤَدُّوا
الْـــأَمَـــانَـــاتِ إِلَى أَهْـــلِـــهَـــا) وان
يـــــردوا الــــريـــــاضــــة الى
أصـحـابـهـا احلـقـيـقـي

ويــغـــادروا من الـــبــاب
اخللفي فـهم مجرد
أســمـــاء عــابــرة في

ثنايا الزمن.
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ــركــز االول في عـام  1959احــتل ا
ـوانئ العـراقيـة وفي نفس بطـولة ا
عام  1959اقـيــمت بـطـولـة الـعـراق
الختـيار أفـضل الربـاع لـالشتراك
في بـطـولة الـعـام في بولـوتـيا وفي
نـــفس عـــام  1959جـــرت بـــطـــولــة
ركز دولية في طهران ايضاً أحرز ا
االول بـوزن ( (67.5بــطــولـة أســيـا
وفي عـام  1959اشــتــرك بـبــطــولـة

العالم في وارشو.

بياد وفي عام  1960اشترك في أو
(رومــا) احــرز الــوســام الــبــرونـزي
الوحـيد حـتى اآلن للـعراق مـنذ ذلك
الــتـاريخ وحــتى اآلن بـوزن ((67.5

كغم.
في تلـك احلقـبة الزمـنيـة ورد اسمه
في كـبــريـات الــصـحـف الـريــاضـيـة
ــيــة بــطال لــلــعــراق والــعـرب الــعــا
وأسيا دون مـنافس وبعـدها اصبح
حـــكــمــا دولـــيــاً شــارك فـي حتــكــيم

الــعـــديــد من الــبــطــوالت احملــالــيــة
والـــــدولـــــيــــــة والبـــــد ان اشـــــيـــــر
لالجنـازات الــتي حــصـلــوا عـلــيـهـا
ابــطـالــنــا الـشــبــاب ( صـفــاء راشـد
صـــاحب ذهــبـــيــة آســيـــا وســلــوان
جــــاسم صـــاحـب فـــضــــيـــة آســــيـــا
وسـبـقهم الـبـطل كـرار محـمـد جواد
بــطـل الـــعـــرب و آســيـــا و الـــعـــالم
. عــلي أحــمــد عــبـد عــلي. نــاشــئــ
سجاد عباس. احمد فاروق . محمد

قـدوري مـحـمـد عـلي وهـاب وهـنـاك
اسـماء عـديدة سـوف احتـدث عنـها
الحــقـا حــصــلـوا عــلى الــعــديـد من
ــلــونــة وتـربــعــوا عـلى االوســمـة ا
عـروش بـطـوالت الـعـرب  وآسـيـا و
غــرب آسـيــا والـتــضـامن االسالمي
وكــذلك حـقـقت الـبـطـلـة هـدى سـالم
العديد من االجنازات الدولية وهنا
البـــد ان أذكـــر اســـمـــاء حـــكـــامـــنــا
الـدولـيـ كـانـوا و ال يـزال يـبـذلون

انـتهـى بتـعادل الـسمـاوة والزوراء من دون
اهــداف في نـتــيـجــة مـخــيـبـة لــلـبــكل الـذي
ـوقعه واصل نـزف الـنـقـاط قـبل ان يـبـقى 
الـرابع  46نـقـطة فـيـمـا بقي الـسـماوة   28
وقع شاركـة احلقيقة في ا يـواجه مشاكل ا

الثامن عشر.
bG «  U¹—U³

وتـقـام يـوم غـد أربع مـبـاريـات وفـيـها يـحل
الـــشــرطـــة ضـــيــفـــا عـــلى فـــريق احلـــســ
وســيـلـعـب حتت ضـغط الــنـتـيــجـة من اجل
الــعــودة الــســريــعــة لــســكــة االنــتــصــارات
بـعدمـا الـزم اخلروج عـنهـا من قبل اجلـوية
فـــيـــمـــا يـــرى اصـــحـــاب االرض ان االمـــور
ـكن زيادة مـتاعبه. تـصدر و تـغيـرت مع ا
ويـسـتقـبل احلدود الـديـوانيـة وكله امل في
ان يـعود لعـزف نغـمة النـتائج التي تـغيرت
في اآلونــة االخــيــرة والن الـديــوانــيــة قـادر
ضيف في ظل الوضع النفسي على عبور ا
اجلــيــد. واهم لــقــاءات الــغــد الــذي يـجــمع
ـنـتـشي بـفـوزه عـلى الـشـرطة وال اجلـويـة ا
يـريـد بـعـد الـتوقف مـهـمـا كـلـفه ذلك عـنـدما
يـستـقبل اجملـتهد االمـانة الـغير
ـرة. ويـخـرج الطالب سـهل بـا
بـســفـرة قـلـقـة وصـعـبـة الى
ـواجـهـة مــديـنـة الـنــجف 
تحفز وكل ما الـوسط ا
يـريده أنـصار الطالب
الـــلــعـب بــنـــشــاط من
اجـل الـــــعـــــودة بـــــكل
الـــنــقـــاط الـــتي يــرى
شـــنــيــشل اهـــمــيــة

احلصول عليها.


