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نــعم  تــغــيــرت األمــور بــعــد الــقـرار
ـــذكـــور من خالل االســـتـــفـــادة من ا
ـباريـات الـتي سـتقـام في الـبـصرة ا
الـتحـول الـكـبيـر في ان يـكـون الدور
لــلـجــمـهــور في ان اجنـاحــهـا  الـتي
تــتــوقف ايــضـــا عــلى دور الــلــجــان
شـرفة واجلهـات األمنـية واإلدارية ا
السـتغالل  الـفـرصـة على ابـعـد مدى
لــكن االهم هــنــا ان يـتــدارك االحتـاد
مـشـاكل اإلعداد الن الـفـريق سـيـكون
امــام مـــشــوار طــويـل  مــا يــتـــطــلب
اعـداده  بـشكل مـتـكـامل   لـكي يـقدر
عــلى تـقــد نـفــسه بـعــمل  مـتـوازن
عـلى مــســتــوى الـذهــاب والــبــصـرة
واالهم ان يـسـتقـر بـعـد الـذي حصل
من جتاذبات بـعد بطولـة غرب اسيا
حديث الشارع لليوم  وسط الصراع
ــدرب امـام الــقــائم بــ االحتــاد  وا
فـترة قـصـيـرة  عنـدمـا سنـلـعب امام
مـن اثــار االمــور بــعــد احــرازه لــقب
غـرب اسـيــا الـتي الزالت بـعـيـدة عن
درب ـهمـة ا احلـلول فـيمـا يـتعـلق 
الـتي يـنـتـابـهـا الـكـثـيـر من الـشـكوك
امـام الـشروط الـتي  قـدمـهـا االحتاد
بخصـوص  استمـراره التي وصفت
بـالسـرية بـعد اجـتـماع اربـيل نهـاية
ــاضـي امـــام تــطـــبـــيق األســـبـــوع ا
شروط العـقد التي  حـددها  االحتاد
امام مشاكل اخـرى  يخشى ان تترك
تـأثـيـراتـهـا السـلـبـيـة عـلى مـهـمة
نـتخب وأهـميـة التـوجه  بقوة ا
ـنتـخب  الن االمور الى اعداد ا
لــيـست بـالـسـهــلـة وعـلـيـنـا ان
نفـكر بجـميع  مـباريـاتنا  في
الـتصـفيـات لـتأثـيـر النـتائج
لـكن عـلـيـنـا ان نـدعم جـهـود
ـــدرب والـالعــــبــــ  امـــام ا

عـــنـــد اإلعالن عن تـــنـــظـــيم  دولـــته
لــبـــطــولــة الـــعــالم لـــكــرة الــقــدم او
بـيـاد  وهو مـا حصل األسـبوع االو
ـاضي عــنـدمـا عـمـا عـمت الـفـرحـة ا
وغــمـرت الــقـلـوب شــعـبـا وحــكـومـة
حـال اعالن الفـيـفا بـإقـامة مـبـاريات
نتـخب بالبصـرة  احلدث والشغل ا
الــشـــاغل  بـــانــتـــظــار الـــدخــول في
الـتـصـفـيـات الـقـادمـة  اخملـتـلفـة عن
سـابــقـاتــهـا ومــا  حـصـل من تـعــثـر
وخــروج مــذل اخــرهــا  مـن بــطــولـة
ـنـتـخب من روسـيـا بـعـدمـا خـضع ا
ــدرب اكـرم يــوم إعــداده بـأشــراف ا
همة بعدا محمد سلمان الذي ترك ا
ول خـسـارة قـبل ان تـسـتـمـر األمـور
ــعــاكس وتـرتـب عـلى في االجتــاه ا
ذلك قــبــول نـتــائج ســلــبــيــة واكــثـر

بكرة. مرارة  حيث اخلروج ا
الــلـــعب هــنـــا في الــعـــراق  يــعــطي
األهمـيـة في حتقـيق االنتـفاضـة ب
سـتعـد للدعم جـريا على جمـهوره ا
الـعـادة  من خالل احلـضـور الـكـبـير
ـنـتـخب اخـذ زمـام وان يـجـعل مـن ا
ــبــادرة  والــتـعــامل مع مــبــاريـات ا
االرض بــقـــوة ورغــبــة وحــذر وسط
ــــبــــاريـــات الــــعــــدد احملــــدود مـن ا
وخـــوضـــهـــا بـــحـــذر وحـــسن فـــني
لالســــتــــفــــادة من اجــــواء الــــلــــعب
شـجعـون في ان يتـجاوز ويتـطـلع ا
الالعـــــبـــــ األخــــطـــــاء  وال عالقــــة
ـهــمــة   بـنت الــيـوم ــاضي الن ا بــا
عـنـدمـا تـتـجه انـظـار شـعب بـأكـمـله
نـحــو مــلـعـب جـذع الــنــخــلـة في ان
ـنـتخب يـكـون الـفـال احلـسن عـلى ا
في تـــخـــطي اقـــرانـه لــدعـم مـــهـــمــة
احلـــصــول عـــلى احـــدى بـــطـــاقــات
تـوقع ان يـنـعـكس الـلعب الـتـأهل. ا
في البصـرة على دور الالعب والن
الــرهــان االول سـيــكـون عــلــيـهم من
حــيث تـقــد األداء امـام احلــصـول
عــلى كــامل نـقــاط مـبــاريـات االرض
ألنــهــا ســتـكــون أحــد احلــلـول ومن
ـنـتـخب من حتـقـيق الـهدف تـقـرب ا

في اللعب بنهائيات كاس العالم.
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وعـــبــرت عـــدد من الـــشـــخــصـــيــات
الــكـرويـة عن أمــلـهــا ان  يـدعم قـرار
االحتــاد بـالــنـتــائج االيـجــابـيـة  من
خالل مــلـعـب الـبـصــرة حـيـث يـقـول
احلكم  الدولي السابق ورئيس فرع
احتـاد كـرة الــبـصـرة  سـامي نـاجي
ان قـرار الفـيفـا  يعـد اسـتحـقاق لـنا
نتـخب ب جمهوره في  ان يلعب ا
ويـأتي بـعد جـهـود كـبـيـرة بذلت من
قـبـل وزيـر الـشـبــاب ورئـيس احتـاد
الـكرة ودعم الـشـيخ  رئـيس االحتاد
األسيوي  ورئـيس  احتاد الكرة في
قطر لـتثـمر عن اصدار  الـقرار الذي
قـبـول بـسـعـادة  كـبـيـرة علـى جمـيع
ـستـويـات وألنه  يحـمـلنـا هـنا في ا
الــبـصــرة كــإدارة مــحــلــيــة وقــطـاع
ريــاضــة وشـــبــاب وابــنـــاء مــديــنــة

مــسـؤولــيــة مــضــاعـفــة  بــعــدمـا 
ـبـاريـات مـنـذ تــنـظـيم الـكـثـيــر من ا
ـاضي ولـلـيـوم ثالثـيــنـيـات الـقـرن ا

كاس الـعـالم وما تـعكـسه من سمـعة
ــشـاركـة وفــوائـد  وحــتى اهم  من ا
ـكـسـيك في ظل الـتـطور االولى في ا
الـذ  تــشـهــده الـكــرة عــلى مـســتـوى
العب والــتــفــ  بــتــصــامــيــمــهــا ا
اجلذابة والعقـود والرواتب وغيرها
ـذهل وانـعـكاسـه على من الـتـطـور ا
جميع اإلطراف التي  تستغل األمور
 بـأفـضل طـريقـة  بـعـدمـا أخـذت تدر
عليها األموال امام عمل تقليدي هنا
عنـدنا  ال يـحتـاج الى تعـليق عـندما
ال تـقــدر جــمــهـوريــة كــرة الــقـدم في
ـدرب وتـعـقـد مـهـمـته تـامـ عــقـد  ا
حتت ذرائع شــتى وحـتى ال يــتـمـكن
االحتاد من الـتصـرف بشـكل معـقول
ومـهــني  فــيــمــا مــوجــود عـنــده من
ـ  عـلى أمـوال  في ظل كـثـرة الـعـا
مـخــتــلف الــتــسـمــيــات إضــافـة الى
تـكالـيف سـتـة حكـام لـكل مـباراة في
الدوري  ومنـها مباريـات ال تستحق
تابـعة  دون حساب تـكاليف زيادة ا
( 720 حـــكم (االثـــنـــ االضـــافـــيــ
باجر يصل لـلحكم الواحد الى 500
الف ديـــنـــار اال يـــعـــده ذا هـــدرا في
االمور امام   اغلب مباريات الدوري

ستوى. تدنية  ا ا
ــطـــلــوب من االحتــاد اخلــروج من ا
العـمل الـتقـليـدي امام مـباريـات كرة
القـدم احلـدث اليـومي الـذي  يتـفوق
عــلى بــقــيــة اهم اإلحــداث احملــلــيــة
وحــصــرا  مــشــاركــات و مــبــاريــات
ــنــتـخب الــوطــني  الــذي فـشل في ا
حتــقـيـق مـا هـو مــنـتــظـر مــنه  عـلى
مـسـتوى الـوصـول الى كـاس الـعالم
و حتـقـيـق االجنـاز الـتـاريـخي الـذي
عليـنا ان نـوفر له سبل الـنجاح وان
ال ننشغل في التصريحات  ومن هو
درب  وغيـرها من التـفاصيل التي ا
ـنقـسم عـلى نـفسه اثـارها االحتـاد ا
الذي يـدخل مـرة اخرى فـي متـاهات
ــدرب  األجـنــبي ولم يــتــعـلم عــقــد ا
درب البرازيلي ويستفد من درس  ا
 زيــكــو ومــا حـصل  بــعــدمــا اثـارته
خــسـارتــنـا لــلـقب غــرب اسـيــا الـتي
ـستـور  قبل ان كـشفت الـكـثيـر من ا
ينـقذ قـرار الفـيفـا  االحتاد وتـخبطه
في كل االشــيـاء  بـإقـامــة الـلـعب في
الـبـصرة واحلـاجـة الى  الـلـعب بـعد
فترة طويلة  امال  لتحقيق التأهل.
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نـتخب بـظروف مـشاركات نعم مـر ا
ـا لم تـواجه أي قـاهـرة وقـاسـية  ر
مـنـتـخب اخـر بـعـدمـا اسـتـمـر يلـعب
خـارج أرضـه ألكـثـر من ثالثــة عـقـود
ــــشـــاركـــة حتت ضـــغـط اإلعـــداد وا
ونـقـص األمـوال وغـيـاب الــتـخـطـيط
وضـغـط  اجلـمـهـور واجــواء الـلـعب
قد ال يـجـد البـعض ان هذا لـيس هو
عيار عنـدما يرون ان اللعب خارج ا
ــا  افــضل من الــلـعب اجلــمــهـور ر
لـعـبه في  وضع غيـر مـألوف عـند
ــنـتــخـبــات الــتي اكـثــر مـا جـمــيع ا
تــراهن عـلـى مالعـبــهـا  وأنــصـارهـا
وشــاهـــدنــا اكـــثــر من رئـــيس دولــة
كبـيرة وهـو يبـكي ويطـير من الـفرح
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ســاد شــعــور من االرتــيــاح الــشـارع
الـريــاضي وعـنـد كل الــعـراقـيـ من
أقصاه الى أقصـاه قرار فيفـا بإقامة
ـنتـخب الوطنـي العراقي مبـاريات ا
ـلعـبه بـالبـصـرة التي بـكرة الـقـدم 
يـســتـهــلـهــا في الـعــاشـر من  شــهـر
واجهة هونك كونك تشرين االول  
 بعـد افتتـاح مشـواره  في تصـفيات
كـاس الـعــالم وأ اسـيـا  اخلـمـيس
اخلامس من ايلول الـقادم  وتصاعد
احلـديث بـ اجلـمـيع  حـول أهـمـية
الـقــرار اخلـطـوة الـكــبـيـرة امـام رفع
احلــظـر الــكــلي عن مالعب  الــعـراق
لـتتـغـيـر األمور بـسـرعـة وسط ترقب
ـنـتـخب بـالـبـصـرة  امام مـبـاريـات ا
الــفـوائـد الـتي يـنـتــظـر ان يـحـقـقـهـا
ـــــقـــــدمــــة ـــــذكـــــور في ا الــــقـــــرار ا
منافسات الفريق والصراع اخملتلف
رة في االقـتراب من احلصول هذه ا
عــلى احـدى الـتــذاكـر لــلـوصـول الى
نهائيـات كاس العالم وكسـر عقدتها
بــعــد الــوصــول االول  عــامــا 1986
ــهـم  إضــافــة الى الـــفــوائــد وهــو ا
ــالــيــة  الــكــبــيــرة من الــبــطــاقــات ا
الـدولــيـة وأهـمـيـة الــتـعـامل مع هـذا
االمـر  بكل جـديـة وتنـظـيم عال   من
خـالل  عـرضــهــا لـلــمــزايــدة  ولـيس
مـــنـــحـــهـــا  مـــبــاشـــرة الي شـــخص
بـاريـات الـسـابـقة واالسـتـفـادة من ا
الــتي  أقـيــمت هـنـا  وفــيـمـا يــتـعـلق
ـــتــفـــرجـــ األهم في كل بــدخـــول ا
االمـور  وتـرتــيب هـذا االمـر   بـشـدة
ـتـفـرجـ بــعـدمـا تـعـالت شــكـاوى ا
كن لعب وال  عند التوجه لدخول ا
قـبـول أي عـذر خالف ذلك   امـام  ما
تـقـوم به االحتادات احملـلـيـة وأنـدية
نطقة من عـمليات تنـظيم مشهودة ا
وكـــفى تــســويــغــات وان يــعــرف كل
شرفة على واجبه  بالنسبة للجان ا
ـا في الـوقت ــبـاريـات طــا تــنـظـيم ا
مـتـســعـا واالسـتـفـادة من الـوقت من
االن لـلـسيـطـرة عـلى األمـور  وعكس
ــطـــلــوبــة   امــام  الــفــرق احلــالــة ا
الزائرة الـتي تامل الـلعب في اجواء
مــريــحــة  بــعــد الــعــودة  لــلــعب في
مالعـبـنـا  وأهـمـيـة ان يـتـحـقق اكـثر
من ذلك   التي سبق شهدة مباريات
رسميـة حيث كـربالء واربيل قبل ان
يــأتي الــدور الــكـبــيــر واالهم الــيـوم
عـلـى الـبـصـرة امـام حتــد كـبـيـر  في
اهم مـشــاركـتـ يـتـابـعـهـمـا من االن
ابناء الـشعب العراقي  وعـلينا ان ال
نـضـيع الـفـرصـة الـتي اتت بـوقـتـهـا
وسـط اجـــواء االرتــــيــــاح بـــ  اهل
البلـد العاشـق بجـنون  لكـرة القدم
وان اقــامـة مـبـاريـاتــنـا في الـبـصـرة
يــعــد احـــد الــدوافع لـــلــوصــول الى
ــشـاركــة بـعــد غـيــاب طـويل هــدف ا
ـقـدمة بـسبب مـشـاكل مـختـلـفة في ا
درب  عـنـدما عـدم االستـقـرار عـلى ا
تـنــاوب عـدد غــيـر قــلـيـل عـلى فــتـرة
نتخب والكل فشل اعداد ومشاركة ا
في حتـقـيق رغـبـة شـعب بـأكـمله الن
يدركون  أهمية الـلعب في  نهائيات
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أعلن وزير الشبـاب والرياضة احمـد رياض ان العراق سيسـتضيف دورة االلعاب
Æ2021 العربية الثالثة عشر في سنة

ونـشـر الـوزيــر عـبـر صـفـحـتـه الـرســـــــمـيـة عــلى "فـيـسـبـوك" انـه "بـعـد عـدة لـقـاءات
وحوارات استطـعنا أن يـضيف العـراق وألول مرة في تاريـخه دورة االلعاب الـعربية

الثالثة عشر 2021 والتي كانت مقررة أقامتها في بيروت".
وتـابع "شـكــرا لـكل من وقف مــعـنـا وجـــــــــعل هـذا الــعـرس الـريـاضـي الـعـربي في

العراق".
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عـقـدت جلـنـة تـنـفـيـذ الـقـرار 140
اجـتـمـاعـهـا االسـبـوعـي بـحـضور
وزير الشباب والرياضة الدكتور
ـشــرف الــعـام) احـمــد ريــاض (ا
ـركزية وجمـيع اعضـاء اللجـنة ا
بـرئــاســة وكـيـل الـوزارة عــصـام
الــديــوان ورئــيـسي الــلــجــنــتـ
. الية الساندت القانونية وا

في بداية االجـتماع رحب رياض
ثـلي اللجان بجمـيع االعضاء و
نـبـثـقـة عنـهـا مـشـيدا بـعـمـلهم ا
الـذي يـقـومـون به لـتـسـهـيل عـمل

االحتـادات بـرغم كل الـصـعـوبـات
ـهــمـة كــون آلـيـة الـتـي تـعـتــري ا
الــعـمل اجلـديـدة تـخـتـلف جـذريـاً

عما كان احلال عليه سابقاً.
وبــارك الـــدكــتــور احـــمــد ريــاض
للحكومة والشعب العراقي عامة
واجلــمــهــور الــريـاضـي خــاصـة
برفع احلظر الـكروي عن البصرة
ـبـاريات الـفـيـحـاء واحـتضـانـهـا 
منتخبنا الوطني. مؤكدا: ان هذا
ـا االنـفـتـاح لم يـأت عن فـراغ وإ
نــــتـــيـــجــــة تـــظـــافــــر كل جـــهـــود
اخملـلـص والـوطـنيـ في انـهاء

ــطــالــبــة بــرفـع احلــظـر مــهــمــة ا
الــدولي عـن مالعــبــنــا. مــطــالــبــاً
بالوقت نفسه اجلماهير العاشقة
لـلـكـرة بـتقـد تـشـجـيع ومؤازرة
حــضـاريــ يـعــطــيـان انــطـبــاعـاً
للعالم بأسره على ان العراق عاد
مجدداً للواجهة وقادر على اقامة
الــبـــطــوالت واســتــقــبــال جــمــيع
ـنـتخـبـات ونـحن على ثـقـة بأن ا
ــهــمـة اجلــمــاهــيــر تــعي حــجم ا
الـــــوطــــنـــــيــــة وهـم جــــزء مـــــهم
واسـاسي في قـضـيـة رفع احلـظر
العب الـــعـــراقـــيــة عـن جــمـــيـع ا

ستقبل القريب. با
من جـــانــبه هـــنــأ رئـــيس جلــنــة
الــقــرار عــصــام الــديــوان وزيــر
الـشـباب والـريـاضة بـرفع احلـظر
عن البـصرة الـفيـحاء مـؤكداً: ان
جلــــنــــة الــــقـــــرار مــــتــــواصــــلــــة
وســـتــواصـل عــمـــلــهـــا الــدؤوب
سـؤولية الوطـنية التي وحتمل ا

اوكلت للجنة على ا وجه.
واوضح الـديـوان: ان الـلـجـنـة قد
نـاقــشت عـددا من الـقـرارات الـتي
تـــخـص االحتـــادات الـــوطـــنـــيــة
واتـخـذت جـمـلـة من الـتـوصـيات
ــركــزيـة مــنـهــا حث االحتــادات ا
عــــلى تـــســــديـــد الــــســـلـف الـــتي
بـــذمــتــهـم وحــسب تـــوجــيــهــات
ومـالحـظـات عـضـو جلـنـة الـقـرار
ـالـيــة لـيـتم مـديــر عـام الـرقـابــة ا
الية االبتعـاد عن تراكم السـلف ا
الـتي سلـمت في الـفتـرة الـسابـقة
ــركــزيـة فــضالً عن لـالحتـادات ا
توفير االموال لـغرض تأهيل مقر
ـــبـــيـــة في شــارع الــلـــجـــنــة االو
فــلـــســـطــ كـــذلك اطالق رواتب
ــتــقــاعــديـن لــنــهــايــة شــهـر اب ا
اجلــاري ومن ثـم جلــنـــة الــقــرار
سـتــكــون غــيـر مــلــزمــة بـتــوفــيـر
الرواتب لـهذه الشـريحة والـلجنة
ـبيـة هي من تـتحـمل الوضع االو
تـقـاعدين الـقـانوني لـلـموظـفـ ا
بعـد هذا الـتاريخ وايـضا اطالق
ـثــلـيـات ـالـيــة جلـمــيع  ـنـح ا ا
ـــبــيـــة عـــلي وفق الـــلــجـــنـــة االو
االلـيـات الـسـابـقـة ولـغـاية 31 من
ـبيـة ايضا الشـهر اجلاري واالو
ـسـؤولة عـن مسـتـقـبل عمل هي ا
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أصـدر االعالمي والـصــحـفي الـريـاضي عـلـي ريـاح مـؤخـرا كـتـابـا
جـديـدا عنـونه بـ(مـؤيـد الـبدري.. ذكـرى وذاكـرة) زخـر بالـكـثـير من
احملـطات التي عاشها البدري خالل عمله سواء في ميدان التحكيم
ه الشـهر واالدارة الـكـرويـة اضـافة لـلـمـحـطـة االهم من خالل تـقـد
بـرنامج رياضي في الـعراق وهو البـرنامج االسبـوعي الرياضة في

اسبوع..
وتـأتي اهـمـية الـكـتـاب من جـانب رد الـعـرفـان لشـخـصـيـة ريـاضـية
مرمـوقة اسهمت بشي كـثير للتـثقيف والتوعيـة للجماهـير الرياضية
الـعـراقـيـة الـتي انـتـظـرت مـوعد بـث الـبرنـامـج مسـاء كـل يوم ثـالثاء
ـتابعة اخر مستـجدات الرياضة خصوصـا العراقية باإلضافة الى

ما يبث من اخبار رياضية تتعلق بالعالم العربي والدولي..
وفي الـوقت الذي كـانت فيه نـدرة احملطـات الفـضائـية وغـياب كامل
لـلسـوشيـال مـيديـا اشتـهـر البـرنـامج الذي كـان يعـده ويـقدمه مـؤيد
الـبدري كونه كان نافـذة اجلماهيـر الرياضية عـلى العالم الرياضي
خـصـوصا وان الـبـدري اتاح حملـطـات مـوجزة من دقـائق الـبـرنامج
ـنـتخب ـذكـور لاللـتفـات الى كـرسي الـتـحـلـيل وتـقيـيم مـبـاريـات ا ا
الـعــراقي واالشــارة الى بــعض الــكــوالـيـس الـتي حــفــلت بــهــا تـلك
ـباريات ومنـاقشتـها برؤيـة ثاقبـة وموضوعـية نتـاجها سـعة جتربة ا

يادين االدارة الرياضية.. الرجل 
لـقد جنح الـكاتب واالعالمي الـرياضي عـلي رياح في ان يـقدم هذا
الـكتـاب  الـذي يـتـمحـور في الـعـرفـان  والتـقـديـر لـشخـصـيـة اجمع
الـعراقـي عـلى مـختـلف  مـشاربـهم ومـناطـقهم عـلى ان  شـخصـية
مـؤيـد البـدري بـقـيت مـحـفورة بـذاكـرة  الـعـراقيـ  حـيث خـصـوها
بـالتقديـر واالحترام كونـها اسهـمت بتوعيـتهم ورسم مالمح رياضة
ـميزة  واعـتقـد انه لو تـيسر عـراقيـة حافلـة باإلجنـازات واالحداث ا
قعد الـتقد واالعـداد وفي وسط كم كبير من لـلرجل من ان يعـود 
الـبـرامـج الـريـاضــيـة  واحملـطــات الـتي تــتـيـحــهـا مــنـصـات االعالم
االلـكتروني  من السوشيال ميديا فسـيسهم مجددا بشعبية واسعة
 تـماثل ما كان يـحفل به  من  شعبـية  عبر سـنوات الثمـانينات وما

تالها ..
وقـد حفـل كتـاب ريـاح بصـور تـمـثل وثائق مـهـمـة من حيـاة الـبدري
ـيـزة حتـيـطـنـا بـجـزء من مـحـطات تـاريخ ـعـلومـات تـبـدو  اضـافـة 
الـرياضـة العراقـية الـتي اصدى لـها علـي رياح من خالل اصدارته
الـتي تـربـو عـلى الـعـشـرات  ومن اهـمـهـا مـا اخـتص بـتـاريخ الـكرة
الـعراقـية من خالل جـزئ اجنـزهمـا عن ا الكـرة العـراقيـة صدر
االول من هـذا الـكـتـاب عام 2016 بـيـنـمـا صـدر اجلـزء الثـاني في
اضي  كـما قدم رياح كـتبا اخـرى لتوثـيق الواقع الرياضي الـعام ا
عـايـشة كـروية اتـيـحت له عبـر مـونديـال  عام 2010 مـنهـا تـوثيـقه 
ذكور كـما  اصدر في بـكتاب عـنونه كـنت هناك وصـدر في العـام ا

عام 2017 كتاب مباريات على الورق ..
وفي الـكتاب الذي خـصصه رياح بحق الـبدري يستـهله عن احملطة
االولى من عـمل البـدري الصـحـفي حيـنمـا اوفد كـصحـفي رياضي
ــصـر في عـام 1965 لـلـدورة الــريـاضــيـة الـعــربـيـة  الــتي جـرت 
واسـتطـاع الـبدري من اعـداد الـعديـد من التـقـارير الـريـاضيـة التي
ـذكورة ونـشر تـغطيـاته تلك  في دونـها من خالل تـغطـيته للـبطـولة ا
لعب والثورة كمـا اصدى الكتاب لسلسلة من كال من صـحيفتي  ا
الـلقاءات التي تسنى لرياح مـقابلة البدري فيـها ونشرها بالصحف
الـرياضـية فـفيـها من الـتوثـيق لزمن مـضى الشي الـذي يعـد مرجع
ـتـابـعـة خـفـايـا االجنـاز  وتـسـجيل ومـصـدرا مـهـما لـكل من سـعى 
ــتــابــعـ مــحــطــات االحـداث الــريــاضــيـة كــمــا كــان شــان اغـلب ا
الـريــاضـيــ الـعــراقـيــ وهم يــسـجــلـون كل مــا حـفــلت به مالعب
ـنـتخـبات ـسات االجنـاز والـتمـيـز بواقع مـا حـققـته ا الـرياضـة من 

العراقية
وحـقيقـة جنح علي ريـاح في اصداره االخـير من ان يقـدم ولو جزء
ـسة وفـاء كبـير لـرجل منـح الكـثيـر من تفـاصيل حـياته وجـهده من 
لــلــريـاضــة الــعـراقــيــة فـأصــبح يــتـســيــد جـزءا من اجــزاء الــتـاريخ
الـريـاضي ومع االسف اسـتقـر بـعد ابـتـعاده عن
نصـات ليسـتقر في كـواليس معـتمة تـلك ا
لـوال ضوء كـتاب رياح الـذي سلـطه نحو
الـبدري ليبدد بعض الـعتمة التي حفلت
بـهـا حـياة الـبـدري نـتيـجـة االبـتـعاد عن

االعالم..
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ــنــتـــخب الــوطــنـي لــلــعــبــة اســتـــطــاع ا
اجلودو ان يحصد ثالث ميداليات في
بـطـولـة سـراب الـدولـيـة والـتي اقـيمت
في إيــران فـيـمــا وجه احتـاد اجلـودو
مـنـاشـدة الى احلـكـومة من اجـل دعمه

ومة اللعبة. لد
وذكـر االحتــاد في بــيــان ان "أبــطـال
اجلودو يـحصدون ذهـبية وفـضيت
في بـطـولـة سراب الـدولـيـة في إيران
ـشـاركـة خــمس دول عـلى نــفـقـتـهم
اخلــــــاصـــــة ورغـم الـــــتــــــحــــــديـــــات
والــصــعــاب بال مــخــصــصــات مــنـذ
سـبـعة أشـهـر وبـدون وسـائل تدريب

." تليق بهم كرياضي
واضاف ان "االبطال تمـكنوا من قهر
أبــطـــال ارمـــيـــنـــيــا وافـــغـــانـــســـتــان
واذربــيـجــان وإيـران في عــقـر دارهم
هـكذا فـعلـها البـطل علـي كاطع عـندما
خـــــطف الــــذهـب بــــجــــدارة لــــيــــقــــول
ـــثــابــرين مـــصــطــفى كـــاظم وجــاسم ا
مـحمـد كلـمتـهم الفـصل عنـدما تـوشحوا
بــالــفــضــة بــكل مــهــارة".وتــابع "ال يــسع
احتـاد اجلــودو اال ان يـبــارك لـلــمـدربـ
االبــطـال والعــبـيــهم الـعــمـالــقـة واداريي
فـرقـنـا الذين بـذلـوا جـهودا سـخـية ألجل

رفع اسم الــعـراق عـالـيـا عـنـدمــا اعـتـلـوا مـنـصـات
التتويج بجدارة".

ــبــاراتــنــا امــام الــوقت الــقـــصــيــر 
ــهــمـــة الــتي يــجب ان الــبــحـــرين ا
حتقق الـبدايـة الصـحيـحة   في ظل
ر بـها حـالة عـدم االسـتقـرار التـي 
الــفــريـق واهــمــيـــة جتــاوز احلــالــة
ــنـتـخب ـر بــهـا ا ــرتـبــكـة   الي  ا
الـذي لم يـقـدم مـا كـان مـنـتـظرا مـنه
في غـــــــرب اســــــيــــــا  واالمـل في ان
تـخـتلـف االمور قـبل  خـوض الـلـقاء
االول عندما سيتم جمع الفريق  في
الــتـــاسع والـــعــشـــرين من الـــشــهــر
احلـالي في كـربالء ومـهم ان تـتـوفر
ــتـبــقـيــة عـلـى مـوعـد ـدة ا اجــواء ا
مــبـــاراتــنــا مع الـــبــحــريـن مــفــتــاح
ـرحـلـة االولى الـطـريق فـي جتـاوز ا
مـن الـتـصـفـيـات الـتي سـيـسـتـهـلـهـا
ـنتـخب في مـواجـهة الـبـحرين في ا
اخلـامـس من الـشـهـر الــقـادم  فـيـمـا
يـسـتـقــبل مـنـتـخب هـونك كـونك في
العاشر من تشرين اول القادم وبعد
خــمــســة ايــام يــســتــقــبل مــنــتــخب
واجهة كمبوديا وبعد شهر يخرج  
ايــران عـلى ان يــسـتــقـبل الــبـحـرين
في التاسع عـشر من تشـرين الثاني
ــرحــلــة الـثــانــيــة  ثم الــقــادم  في ا
يواصل خـوض اخـر ثالث مبـاريات
العام القادم  في اخلروج الى هونك
كونك في احلادي والثالث من ايار
الـقـادم  كـمـا يـسـتـقـبل في اخلـامس
مـن حــــزيـــران الــــقـــادم
مـنـتـخب كـمـبـوديا
ويختـتم مبارياته
في الــــتــــاسع من
نـفس الــشـهـر في
القـــاة اخلـــروج 

منتخب ايران.

والن األمـور  تــخــتــلف الـيــوم  بــعــد قـرار
الـفيـفـا ما يـتـوجب علـيـنا كـجـهات تـشارك
ـــبــاريــات الــرســـمــيــة اخــذ في تـــنــظــيم ا
ـلـعب ـثـلـة في ا االسـتـعـدادات من االن  
ومــرافـــقه األخــرى في ان تــكــون عــلى ا
اجلاهزية واالهم تام اجواء اللعب امام
ـبــاريــات بــالــشـكل الـضــيــوف  خلــوض ا
طلـوب  منـذ  ان حتط في البصـرة وبعد ا
باريات  وان كل اجلهود ستسخر نهاية ا
بـاريات باجتاه حتقيق اما اجناح اقامة ا
الهدف حيث الوصـول الى  نهائيات كاس
الـعالم الـقـادمة وكـذلك رفع احلـظر الـكامل
العب  الـعـراقيـة واجـد انـنا جنـحـنا عن ا
باريات الودية وبطولة في تنظيم بعض ا
ـهـمـة الــصـداقـة االولى والــثـانـيـة   لــكن ا
الـقـادمة سـتـكون مـخـتـلفـة تـمامـا ألسـباب
ـــبـــاراة األولى في مـــعـــروفــة   حـــصـــرا ا
ـقـبـل  لـتـحـديد الـعـاشـر من تـشـرين اول ا
ــبـاريـات الــقـادمـة مــعـالم طــريق خـوض ا
والـعـمل بـكل اجلـهـود إلجنـاحـهـا واألمـور
بـــحــــاجـــة الـى دعم كل اإلطــــراف من اجل
بـاريـات  سيـخـدم على افـضل ما تـنظـيم ا
يــرام  من خالل بــذل كل اجلــهـات حــرصـا
كـبــيـرا عــلى الــتـنــظـيم  الــذي جنـحــنـا به
لف األهم واألخطر في ان واليوم لندعم  ا
ـسـئـولـ تــتـضـافـر جـهـود  اجلـمـهـور وا
واالحتـــاد في تـــقــــد وعـــكس الـــصـــورة
همـة  الغير ـباراة ا طلـوبة  عن ملعب ا ا
سـهـله  لـكـنـنـا قـادرون لـتـنـظـيم مـبـاراتـنـا
األولى مـع هــونك  كــونك وتــأكــيــد جـدارة
الـعــامـلـ في اإلشــراف عـلى ادارة مـلـعب

البصرة  من كل جوانبه.
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ـيناء والـناصريـة  السابق ويقول  العب ا
عـزيــز عـبــد الـنــبي  نـعـم لـقــد  رحب الـكل
بقـرار فيـفا  احلق لـنا ان  نسـتغل مـلعـبنا
ـنـتـخب  الـتي بــاجتـاه خـدمـة  مـشـاركــة ا

الية »ŸUL²ł∫ جلنة القرار خالل اجتماع تسديد السلف ا

ـمثـليـات كـما  اعـتمـاد الرأي ا
الــقـانــوني الـصــادر من الــلـجــنـة
الــقــانــونـيــة الــعـامــلــة في جلــنـة
الـــقــــرار  بـــجـــمــــيع االشـــكـــاالت
والــــتـــقــــاطـــعــــات الـــتـي تـــخص
االحتــادات الـــريــاضــيـــة ويــحق
لـلـطــرف الـذي يـشـعــر بـضـرر من
القرار القانوني عليه الطعن لدى

جلنة القرار .
عـلى صـعـيد مـتـصل عـقـد رئيس
جلــنـة الــقــرار عـصــام الــديـوان
اجـــتــمــاعـــاً مــوســعـــاً مع رئــيس
ـتـابـعـة لـغرض واعـضـاء جلـنـة ا
االطـالع عـــــــلـى واقـع الـــــــعــــــــمل
ـيـداني الـذي تـقــوم به الـلـجـنـة ا

نصرمة. دة ا خالل ا
ـتابـعة وبيّن الـديوان: ان جلـنة ا
هي العـدسة احلقـيقيـة الواضحة
لتقـوّ عمل االحتادات الـوطنية.
تابعة كاشفا عن: ان رأي جلنـة ا
مـلـزم الى جلـنـة اخلـبـراء وجلـنـة

Æ140 القرار
مـــــنـــــــــــــوهــــا الى: انـه تــــــــمت
مــنـــاقــشـــة هــيـــكـــلــيـــة الــلـــجــان

والعامل فيها.
بـدوره قــدم الــدكـتــور عالء عــبـد
ــتـابــعـة الــقـادر رئــيس جلـنــة ا
ـا تـقوم به الـلجـنة شـرحاً وافـياً 
فـصلة التي مع عرض التـقارير ا
تـخص عـمل االحتـادات والـزيارة
ـقــراتــهـا ومــتـابــعـة ــيــدانـيــة  ا
الـبــطـوالت الــتي تـقــوم بـهــا تـلك
نح االحتـادات. هذا و اطـالق ا
ـــالـــيـــة اخلــــاصـــة بـــاحتـــادات ا
الـدراجــات والـكـانــوي والـكــيـكـو

شنكاي.


