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ـمتاز مـرهونة سـابقـات في االحتاد العـراقي لكرة الـقدم أن آليـة استئـناف الدوري ا كشفت جلـنة ا
بـالوضع االمـني في البالد. وكـان احتاد الـكرة قـد حدد الـ 16من شـباط اجلـاري موعـداً الستـنئاف
مـتاز إذ يـقام الـدوري في اقلـيم كـردستـان وفق نظـام اجملمـوعات. وقـال رئيس جلـنة دوري الكـرة ا
سابـقات في احتاد الـكرة علي جـبار في حديث صـحفي إن "هنـاك اليات وافكـار عديدة السـتئناف ا
ـشــاركـة في الـبـطـولـة والـتـراجع عن قـرار ـنـسـحـبـة ا ـمـتـاز خـاصـة بــعـد نـيـبـة االنـديـة ا الـدوري ا
بكر احلـدث عن تغيير الـية الدوري لكن قد يـطرأ عليه بعض االنسـحاب".  واوضح أنه "ال زال من ا
التـغييرات في حال حتسن الوضع االمني في بغداد واحملافظات الوسطى واجلنوبية". وكان الدوري
ـاضي بـسـبب الـتـظـاهـرات والـتـوتـرات االمـنـية الـتي مـتـاز قـد تـوقف مـطـلع شـهـر تـشـرين االول ا ا

شهدتها البالد.
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نـتـخب الوطـني لـكرة أعـلن مـدرب ا
الــســـلــة قــصي حـــا عن قــائــمــة
اســـــود الـــــرافــــــدين اســـــتـــــعـــــداداً
ؤهـلة إلى كـأس آسيا للـتصـفيـات ا
 ووجه احتاد السلة الدعوة.2021
ــــنــــتـــخـب الـــوطــــني إلى العــــبي ا
حلــضــور الــوحــدات الــتــدريــبــيــة .
ـنتـخب الى دولـة قـطر وسـيـسافـر ا
ـعـسكـر الـتـدريـبي لـلـمشـاركـة فـي ا
بـاريات الـودية اخلارجي واجـراء ا
ـلك عـبـد ـشـاركــة في بـطـولــة ا ثم ا
الــله الــثــانـي في االردن حتــضــيــراً
لـلـنـافـذة االولى من تـصـفـيـات كأس

ـلك اسـيـا .2021 وتــضم بــطـولــة ا
عبـد الله مـنتـخبـات العراق واألردن
وسوريا ولـبنان والبـحرين إذ تقام

للفترة من  15-10شباط اجلاري.
وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد صالح مهدي
علي مؤيد اسماعيل
سنار اياد شمدين
كرار جاسم حمزة

ذو الفقار فاضل محمد علي
علي حا حميد

ايهاب حسن عبادي
تيمور حس

علي عبد الله حمد

احمد ام عبد اخلالق
ذو الفقار فاهم عبد السادة

اريو ميفيلد د
عباس هادي

حسان علي عبد الله
وقــــبل انـــــطالق الــــنـــــافــــذة األولى
للـتصـفيـات سيتم تـقلـيص القـائمة
نـتخب .  وسـيواجـه ا إلى  12العـباً
الــــــوطــــــنـي في مــــــبــــــاراتـه األولى
ـنـتخب الـلبـناني في بـالتـصفـيات ا
شـــــبـــــاط احلـــــالي عـــــلى ارض 21
األخـيـر فـيـما سـيـواجه الـهـنـد على
ارض الـعـراق في الـ 24من الــشـهـر

ذاته.
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متاز œuŽ…∫ يسعى فريق الزوراء إلى العودة من جديد عبر بوابة منافسات ا

بـعـدمــا بـقـيت اإلدارة تـبــحث عن  مـنـفـذ
لــتـــدبــيـــر األمــوال  امـــام مــبـــاراة حــدد
ـكن لإلدارة ان مـوعــدهـا من وقت كــان 
تــؤمن مــســتـلــزمــات  تــامـ  خــوضــهـا
عنـدمـا  ذهب بوضع مـرتـبك  رغم وجود
جــمــيـع الالعــبــ لــكن الــفــريق يــشــعــر
باخلـوف قـبل موعـد الـلقـاء عـندمـا فضل
بــاسـم قــاسم االنــســحــاب لــوال تــعــرض
الفريق للعقوبات  إمام األخطاء الفادحة
لـــعــمل اإلدارة الـــتي يـــبــدو لم
حتــصل عـــلى األمــوال من
اجلــهــة الــراعــيــة كـمــا  لم
تــــبــــادر وزارة الــــريــــاضـــة
والـشـباب فـي دعم الـفريـق قبل
ان يـسـقـط عـلى عـمـاه فـي نـتـيـجـة
مـــثـــلت حتـــديـــا لـــســـمـــعـــة الـــفـــريق
واالبتعاد عن واحـدة من أهم البطوالت
ـكـنه االسـتمـرار بـهـا لو الـتي يبـدو ال
عـــبــر بــوابــة  بــونـــيــودكــور االوزبــكي
اخلــيــبــة األخــرى الــتي تــعــرضت لــهـا
الكرة العراقية عبر فرقها اجلماهيرية
 عــنــدمــا فـــشل اجلــويــة في تــخــطي
تـواضع حـتى لم ـولـوديـة ا فـريق ا
يـتـمـكن االسـتـفـادة من لـقـاء اربـيل
قـــبل ان يـــتـــعــــثـــر بـــســـبب األداء
الـضــعـيف عـلى نــطـاق اجملـمـوعـة
الـتـي مـثـلـتـه ولـعـبت بــشـكل  غـيـر
مـــتـــوقع ولــيـــمـــر األخــر من الـــبــاب
الضـيق وسط  حـسرة جـمـهوره ثم
ــدجج بـالــنـجـوم أعــقـبه الــفـريق ا
وصاحب اإلمـكانـات العـاليـة  قبل
ان يــفـطــر قـلــوب جـمــهـوره بــعـد
الـســقـوط بـالــسـداســيـة من قـبل
الـشـبـاب الــسـعـودي  وأعـقـبـهـا
فـــــــشل األردن ومــــــــا  حـــــــصل
بــسـبـب الـلــقـاء  مـن عـقــوبـات
بـحق عـدد من أعـضـاء اإلدارة
الــتي كـان عــلـيــهـا ان تـتــقـبل

الـوسط مهـتم جـدا  بـاألمور قـبل حتـديد
ـقـتـرحـة وفي انـتـداب مـوعـد الـبـطـولـة ا
العــبــ والــعــمل عــلى إقــامــة مــعــســكـر
تدريبي لـلفريق في الـعاصمـة بغداد لكن
يبدو ما حصل لالحتاد  جعل من األمور
مــــــــحل شـك فـي  ان يــــــــذهـب الـــــــدوري

للتنظيم.
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ويـــبــــقى الــــدوري األهـم عـــنــــد الــــفـــرق
اجلــمـاهــيـريــة ألنـهـا تــرى صـورهــا فـيه
مـحـلـيــا  إمـام الـتـعـثـر خـارجـيـا الـفـريق
بـــعــداالخــر  حــيـث الــزوراء الــذي خــرج
مــكـسـورا وغــيـر مــأسـوفـا عــلـيه في ظل
ـسـتـوى الـهزيـل الذي قـدمه فـي ملـحق ا
اضي في  وضع لك الـصـيف ا بطـولـة ا
مــرفـــوض من جــمــهـــوره  قــبل ان يــأتي
ر في طـشقـند  واخلروج من السـقوط  ا
لحق األسيوي وسط تسويغات ألشهر ا
فريق مـحـلي  كان مـهمـا ان يـستـعد كـما
يـــجب وان يــحـــصل عــلى فـــتــرة  إعــداد
ــبــاراة مــقـــبــولــة تــمــكــنه من خــوض  ا
ــطــلـــوب عــبــر الــفـــاصــلــة  بـــالــشــكـل ا
اسـتــخـدام مـا مـوجــود من الالعـبـ في
مـــبــاراة كـــانت مــحـط اهــتــمـــام الــوسط
ـؤكد الـكـروي وليس جـمـهـور الـزوراء  ا
ـستوى الهزيل شعر باإلحـباط  بسبب ا
ــر والــنــتــيــجــة اخملـــيــبــة والــســقــوط ا

واخلــــــــــــــــروج
مـنــحـنــيـا
بـسـرعة
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ــشــاركــة ــثل  من الــفــرق ا  أكــثــر مـن 
قـرر  افتـتاحه في ـقـبل ا بدوري الـكرة ا
السادس عشـر من الشهر احلـالي  يظهر
في حـــــيــــرة من امـــــر  الـــــدوري وكــــيف
ـباريـات التي ستـجـري إقامـة وتـنظـيم ا
تـمـثل ضـغـطـا عـلى األنـديـة في ظل عـدم
وجــود أي مـســؤول في االحتــاد يــتـولى
إدارة األمـور الـتي التــتـوقف عـلى إقـامـة
فردات بطولة الـدوري وحدها بل بقـية ا
ـــنــتـــخــبــات ــشـــاركــات ا ــتـــعــلـــقــة  ا
وتخصـيص األموال فـهل يعـقل ان يبقى
الــعــمل مــتــوقــفــا في االحتــاد  اخملــتـزل
للرياضة  العراقية  إمام مسؤولية يجب
ان ينـهض بـها بـشـكل سريـع  بعـيدا عن
صـالح الشـخـصيـة في تسـميـة موظف ا
كـمـا  اراد الـفـيـفـا لـتـدبـيـر  األمـور حل
تــشــكــيل إدارة مــؤقــتــة والن الــعــمل في
االحتــاد لـيـس بـالــسـهـل  إمـام أي جــهـة
كـــانت ولـــو انه افـــتـــقـــدت لـــلـــتـــنـــظـــيم
واحلــيــاديـة  ومن اجـل تـقــد وتــنـفــيـذ
برامج من شانها ان ترتقي باللعبة التي
بـقـيت  تـدار  في عـمل تـقـليـدي من دورة
ألخــــرى  مـن خالل عــــشــــرة أشــــخــــاص
يسـيـطرون عـلى  جـميع  جـوانب الـعمل
وفي جلان شكليـة  لم يفهم عملـها لليوم
النها محمية من األعضاء أنفسهم الذين
ــا فـــظـــلـــوا  ادارة مـــقـــالــيـــد الـــعـــمـل 
يشـتهـون     ويـديرون  االمـور  بإسـماع
مسدودة وعيـون معصومـة  وبقوا  على
مــســافــة بــعــيــدة عــمــا يــطــرح من نــقــد
ومقترح من أهل اللعبة   ليبقى  االحتاد
في الفوضى حتى لم يستفيدوا من فترة
العمل الـطويلـة   الن االعضاء  احـتكروا
العمل وحولوا االحتادالى إقطاعية  قبل

بيتة. ان تسقط في حفرة األخطاء ا
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وإمــــام الـــــوضـع الــــقـــــادم فـي االحتــــاد
واليـوجـد من  يـجــيب عـلى أسـئـلـة
واســـتــفـــســارات فـــرق الــدوري
التي  انتابها الشكوك في ان
 يـــقـــام الــدوري كـــمـــا قــال
مــــشـــرف فــــريق الــــنـــفط
مـــــشـــــتـــــاق كـــــاظـم في
تــــــــــصـــــــــــريـح لـه انـه
اليوجد مـا يؤكـد إقامة
الـدوري وعـدم وضوح
الـــــرؤيــــــة  بــــــســــــبب
اســــتــــقـــالــــة االحتـــاد
والراي لــلــمــســابــقـات
بـعــد الــذي حـصل في
االحتــــــــاد.  وأعــــــــرب
رئــيس نــادي األمــانـة
مــحـــمــد فـــرحــان  عن
مـــخــاوفـه  من األمــور
القائـمة التي قـد تلقي
بـظاللـهـا عـلى بـطـولـة
الـــــــــــــــدوري  النــه  لـم
تكشف األمور بعد رغم
ان فـــــــريـق األمـــــــانــــــة
مستمر من دون توقف
وفـي حتـــــــضـــــــيــــــرات
مــــتـــواصـــلــــة من اجل
ـــشـــاركـــة بـــالـــدوري. ا
ـســاعـد ــدرب ا وكـان ا
لـــنـــفط الـــوسط جـــبــار
هـاشم قـد انــتـقـد إقـامـة
الـــــــدوري في إقـــــــلــــــيم
كردستـان واصفـا إاللية
ـــريــــبــــة  الن فـــريق بــــا

هـمة عنـدما حصل الثاني خالل تـوليه ا
مع الفريق  أخر لـقب بدون خسارة  قبل
هـمة وسط استـغراب اجلميع ان يترك ا
ــوسم احلــالي بــعــد ثم عــادمـع بــدايــة ا
ـدرب حـكيم شـاكـر اثر تـعادل استـقـالة ا
الـزوراء مع الـسمـاوة بـافـتـتاح مـسـابـقة
الـدوري األخـيـرة  ســلـبـا  لـيـحـقق قـاسم
اجنـــازا  مـــهــمـــا من خالل الـــفـــوز عــلى
الـشـرطـة بـهـدفـ دون رد رغم  اسـتالمه
للفريق قبل أربعـة أيام من اللقاء   مازاد
من اعتـزاز اجلمـهور بـقدراته وان يـكون
له دورا في  قيادة الفريق  الذي سيدخل
مسـابقـة الدوري أمال في احلـصول على
الــلـقـب ألكـثــر من سـبـب مـنــهـا  حتــقـيق
رغـبـة أنــصـاره الـكـثــر ومن ثم تـعـويض
انــكــســارات الــفــريق وأخــرهــا خــســارة
طــشــقـنــد أي يــبـقى األمــور مــعـلـق عـلى
بــطـولـة الــدوري الـتي سـيــفـتـتــحـهـا في
الـســادس عـشــر من الـشــهـر اجلـاري في
مـــواجــهــة  نــفـط اجلــنــوب األخــر الــذي
ــرهــونـة يــبــدو لم يــرتب لــلــمــشـاركــة  ا
بصرف مسـتحقات الالعـب التي دفعت
رئــيس الـنـادي مــحـمــد ولي لالسـتــقـالـة
سـتـحقـات التي لالن حل صـرف تـلك ا
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الـفـريق سـيـكـون إمـام مـهـمـة صـعبـة في
ـر بـهـا الزوراء ظل فـتـرة اإلعداد الـتي 
ـسـتـمـر بـعـد خروجـه من دوري إبـطال ا
أســيـــا والن مــشــاركـــة الــدوري وفي ظل
الــوضع الــذي مــر به وبــعــد الــفــشل في
ــــــاضـي واإلحــــــبــــــاط ــــــوسـم ا دوري ا
لك واسيا  لم يبقى إمامه اال ببطولتي ا
الـتـحــضـيـر لـلـدوري  فـي الـتـعـويل عـلى
عـروفة الـتي تلعب عنـاصره واألسمـاء ا
للـمنـتخبـات الوطـنيـة ومن تمـثل الفريق
من فــتـرة من اجل خــطف الـلــقب  اذا مـا
تـوقع ان يدعم اراد مصـلحـة جـمهـوره ا

مـباريـاته مـيدانـيا وإخـضـاعهـا لـلنـتائج
االيــجــابـيــة ولــلـخــروج  بــأفـضــلــيـة من
اجملموعة التي  التبـدو سهلة  لكن تبقى
األمـور بعـهـدة الالعـب وفي ان يـقـدموا
ـطـلوب مـنهـم في احلصـول على الدور ا
الـلـقب والن لـفـريق قـادر علـى ذلك اذا ما
نـظــرنـا لـلـمـجــمـوعـة الـتي ســتـمـثـله في
ـيــنـاء اجملــمـوعــة الـتي تــضم  أيـضــا  ا
والنجف  والـكهربـاء واألخير  في وضع
ـــســـتـــعـــد ألنه من بـــ الـــفـــرق الـــتي ا
ضــغــطت عــلـى االحتــاد إلقــامــة الـدوري
ـتـلك مـجـمـوعـة العـب واعـدين والنه  
تــســعى الـى ان تــقــدم مــبــاريــات تــخـدم
ـيــزا في الــفــريق الــذي قــدم مــوســمــا 
وقع الـعاشر الدوري  واحلـصول عـلى ا
وكــان ان يـقـف في اخـر أفــضل فـي سـلم
الترتيب  كما حـصل على وصافة بطولة
ألكاس ولالن جتري عملية إعداد الفريق
عـبـر خـوض مبـاريـات جتـريـبـيـة إلكـمال
الــــتـــحــــضــــيـــرات  والــــدخــــول بـــثــــقـــة
للـمواجهـات  الفـرصة التي يـبحث عـنها
درب اجملتـهد الذي  يريد عباس عطـية ا
قـطع الـطـريق عـلى الـزوراء في الـتـصدر
ـيــنــاء في وضع مــنـاسب كــمــا يـظــهــر ا
نافـسات  الطـموحة وفي حالة تـمنـحه ا
عـــلى صـــدارة اجملـــمـــوعـــة وهـــو االخــر
مـتــواصل من فـتــرة ويـأمل في مــشـاركـة
تــمـنــحه  االنــتـقــال الى الــدور الـنــهـائي
والـصـراع عـلى الـلـقب  وهـو الـذي ظـهـر
ــــــوسـم  وجنح بــــــقــــــوة في بــــــدايــــــة ا
بـتـعادلـيـ  مع اجلـويـة والـزوراء.  كـما
يـريـد الـنـجـف ان يـقـنع جـمـهـوره في ان
يظهر عند رغبته إمام ظروف صعبة كان
ــدرب حــسن احــمــد قـــد كــشف عــنــهـــا ا
شـاكل تخص الالعب ومؤكد ثلة   
ـــدرب إثــارة غـــضب ان تـــصـــريـــحـــات ا
اإلدارة وهـذا قـد  يـعـكـر من الـعالقـة بـ
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غـيـر مرة تـنـاولت وسـائل االعالم مـعـانـاة العبي
مـنتـخب شبـاب العـراق لـكرة الـقدم في مـعسـكر
اعـدادهم لـبطـولـة الـعرب مـن زاوية الـسـكن غـير
الالئق وصـعــوبـة احلـصـول عـلى وجـبـات طـعـام
كـافـية  ووسـائط نـقل تـنـقـلـهم من مـكـان الـسكن
الـى مـلــعب الــتــدريب وبـالــعــكس ولــكن االحتـاد
الـعراقي الـسـابق الذي كـان غـارقا في مـشـاكله
ــا النه لم يــكن االداريــة لم يــحــرك ســاكــنــاً  ر
ـطـلـوب لـقصـر الـيـد كـما بـوسـعه تـقـد الدعم ا
كـان يــؤكـد ذلك مـراراً .. وجــاءت مـبـادرة وزارة
ـنـاسب  ,ح الـشــبـاب والـريـاضـة فـي الـوقت ا
تعهد وزيرها أحـمد رياض بتوفير مـيزانية مالية
تـغطي تـكـاليف مـشـاركة مـنـتخب الـشـباب لـكرة
الــقـدم في بــطــولــة كـأس الــعــرب لـلــمــنـتــخــبـات
الـــتي حتـــــت  20  عـــامـــاً لـــكـــرة الـــقـــدم  2020 
ملكة الـعربية السـعودية خالل الفترة تضيفهـا ا
من الـسـابع عـشـر من الـشـهـر اجلـاري  ولـغـاية
ـشـاركـة سـتـة ـقـبل  اخلـامس من شـهـر آذار ا
عـشـر مـنـتـخـبـاً من عـرب آسـيـا وأفـريـقيـا .. من
ــؤكــد ان خــطــوة وزارة الــشــبــاب والــريــاضـة ا
حـيويـة جـداً النهـا عاجلت مـشـكلـة كـانت معـقدة
ولــكن الـتـسـاؤل الـذي يـتـكـرر دائـمـا وبـالـكـيـفـيـة
نـفــسـهــا هــو الى مـتى يــســتـمــر غـيــاب االعـداد
ـنـتخـبـاتـنـا لالسـتـحقـاقـات اخلـارجـية? الـعـلـمي 
االحتـــاد لم يــــكـــلف نـــفـــسـه في االجـــابـــة عـــلى
الـــتـــســـاؤل واذا تـــصــــدى له فـــانه كـــان يـــقـــدم
سًـوغات لـيبـرأ ساحـته من  تهـمة الـتقـصير .. ا
االعــداد الـعــلــمي من اولــويـات عــمل االحتـادات
الــريـاضــيـة الـتـي يـجب ان تــكـشف الــنـقـاب عن
ـنتخـبات الوطنـية لفـئات االشبال برامج اعداد ا
ــبـي والــوطـــني والـــنـــاشــئـــ والـــشـــبـــاب واالو
لـلــبـطـوالت االقـلـيـمـيـة واالسـيـويـة والـدولـيـة وفق
سـقوف زمـنيـة واضـحة تـتفـق مع موعـد انطالق
هــذه الـبــطـوالت وهل ان االعـداد يــكـون قــصـيـر
ـدى ــدى وســقــفه ســنــة واحــدة ام مــتـوسـط ا ا
وسـقفـه اربع سنـوات ام طـويل االمـد وهـو الذي
يــتــعـلق بــاعــداد مــنـتــخــبـات الــفــئــات الـعــمــريـة
الـصـغيـرة الـتي يـكون سـقف اعـدادهـا اكـثر من

ست سنوات?
 ووصفتُ الدعم الذي اعلنت عنه وزارة الشباب
والــــريـــاضـــة بــــاالســـعــــاف االولي النه يــــغـــطي
احتيـاجات منـتخب الشـباب خالل بطـولة العرب
فقط و(قد) ال يسـتمر دعم الوزارة له بـعد انتهاء
مـنافـسات بـطـولة كـاس الـعرب وفي حـال حتقق
االفـتــراض الـثـاني  فــهـذا يـعــني عـودة مــنـتـخب
عاناة مجدداً وهنا ال احمل الشباب الى مربع ا
ـعـانــاة النـهـا وزارة الــشـبـاب والــريـاضـة هــذه ا
ــنــتـخــبـات لـيــست طــرفـاً مــبــاشـراً فـي اعـداد ا
الـوطـنـيــة لـكل االلـعـاب الــريـاضـيـة وانــهـا تـقـدم
نـتخب الوطني او ساعدة قـدر امكانهـا لهذا ا ا
ـــبــرمج ذاك .. واعــود الـى االعــداد الـــعـــلـــمي ا
تـفـق علـيه مـسـبـقـاً لـلـمـنـتـخـبـات الـوطـنـية لـكل ا
االلـعـاب الـريـاضـية  واقـول ان اسـتـمـرار غيـابه
ـنــتـخــبـات يـشــكل خــطـرا كــبـيــرا عـلـى كـفــاءة ا
ــقـام ال الـوطــنـيــة ومـردودهـا  وهـذا ا
يــــسـع حلــــصـــــر او ذكــــر كل
الــــــــكــــــــوارث الـــــــتـي حــــــــلت
ـنـتــخـبـاتــنـا الــوطـنـيــة لـكـرة
الـقــدم نـتـيـجــة غـيـاب االعـداد
الــصـحــيح لـهــا قـبل دخــولـهـا
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بــصـمت وهـدوء غـادرنــا جنم كـبـيـر
من جنــوم الــصــحــافــة الــريــاضــيـة
العـراقية عـلى مدى عـقود من الزمن
ورائــد من رواد الـــكــلــمــة الــهــادفــة
ـهــنـيــة احلـقــيـقــيـة ..أنـه الـرائـد وا
الــــصـــحــــفي كــــامل عــــبــــد الـــرزاق
السماوي الذي أنتقل الى جوار رب
الـعــرش الـعــظــيم بـعــد مـعــانـاة مع
مـــرض الـــقـــلب  ,ويـــعـــرب االحتــاد
الـعـراقي لـلـصـحـافـة الـريـاضـية عن
ـصاب عـمـيق حـزنه وتـاثـره بـهـذا ا
مـبـتــهـلـ الى الـبـاري جل في عاله
أن يـشمـله بـواسع رحـمته ويـسـكنه
فـســيح جـنــاته ويــلـهـم أهـله وذويه
الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه
راجــعــون . ولـد الــراحل كـامل عــبـد
الـرزاق جـديـد الـركـابي ( الـسـماوي
هو لـقبه الـصحـفي ) في عام 1943
ويـحمـل شهـادة  الـبكـالـوريوس في
الــتـربــيـة الــريــاضـيــة وانــتـمى الى
نقابة الصحـفي العراقي في عام
تمرسة في 1976 ونال العضويـة ا
عام  .1999وأبتدأ الـراحل مشواره
في الصـحافة الـرياضيـة في جريدة
( الـــريـــاضي ) كــمـــا عـــمل بــنـــظــام
ـــكــافـــاة الـــشـــهـــريــة فـي الــقـــسم ا
الـريـاضي في جـريـدة ( الـثورة ) ثم
هنـة بعد الغاء ـارسة ا أبتعد عن 
جريدة ( الرياضي ) حتى شهد عام
عـودته الى الـعـمل بـرئـاسـته 1998

القسم الرياضي في جريدة ( نبض
الـشـبــاب ) االسـبــوعـيـة وبــعـد عـام
عــمل في جـريـدة ( الــصـبـاح 2003
اجلـديـد ) كــمـا كــانت لـديـه مـقـاالت
أســبـوعــيـة في جـريــدة ( الـريـاضي
اجلـــديــــد ) وهي أول صــــحــــيــــفـــة
ريـاضــيــة تـصــدر في الــعـراق بــعـد
الــتــغــيــيــر عــام . 2003كــمــا رافق
الــراحل كـامل عــبـد الـرزاق الــعـديـد
من الــوفـود الــريــاضـيــة الــعـراقــيـة
أبرزهـا في دورة األلعـاب االسيـوية
فـي بــانـــكـــوك عــام  1978والــدورة
ـدرسـيـة في الـريـاضـيـة الـعــربـيـة ا
الصومال عام  1979وبطولة كاس
اخلـلــيج الــعـربـي الـســادسـة بــكـرة
القـدم في مسـقط عام .1982وتمـيز
رحـوم كـامل السـماوي الـصحـفي ا
بحالوة األسلوب وجمالية الكلمات
ـبـاشــرة والـصــراحـة في الــنـقـد وا
الــــريــــاضي بــــرغم أنــــقــــطــــاعــــاته
ـسـتـمـرة في الـكـتـابـة الـصـحـفـيـة ا
كمـا كان الـراحل ضمن نـخبة رواد,

الــصــحـــافــة الــريــاضــيــة الــذين 
ــهم في األحــتـــفــالــيــة الــتي تــكـــر
أقـامهـا األحتاد الـعـراقي للـصحـافة
الرياضية في عام  2008على قاعة
نــادي الـكــرخ الـريــاضي الى جـانب
ـنـشيء وسـعدون الـرواد د.ضـيـاء ا
جواد وصكبان الـربيعي والراحل
احـمــد الــقـصــاب وعــلي اخلــفـاجي

ونعمة عبد الصاحب .
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طــــالب االحتـــاد الــــعـــراقي لــــبـــنـــاء
ـــواصـــلـــة االجـــســـام الـالعـــبـــ 
االعداد رغم تأجيل انـطالق البطولة
ـنسق االعالمي اآلسـيويـة.   وقـال ا
لالحتـاد هـشـام الـواني في تـصـريح
صحفي إن االحتاد االسيـوي ابلغنا
بتأجيل البطولة االسيوية واقامتها
قبل خالل الفترة  10الى  16ايار ا
ـقرر واوضح أن الـبـطولـة كـان من ا
ان تقام في الص لكن االسيوي لم
يحدد مكان االقـامة حتى االن فعلى

ــســتــعــدين لــتــصــفــيــة الالعـــبــ ا
ــنــتـــخب الــوطــنـي في تــاريخ 20 ا
اذار االســـتــــمــــرار في اعــــداداتـــهم
اخلاص للـبطولـة والتصـفيات وكان
قرر اقـامة البطـولة خالل شهر من ا
ـقبل لـكن انتـشـار الفـايروس آذار ا
ـوعـد. ومن جـهـة تـسـبـب بـتـأجـيل ا
ـيـة اسـبـانـيول اخـرى اعـلـنت اكـاد
ــشــاركــة في بــطــولـة في الــعـراق ا
ـقـرر اقـامـتـهـا بـرشـلـونـة الـدولـيـة ا
ـقــبل.  وقـال خـالل شـهــر نـيــســان ا
ـية طـه ابو رغـيف في مـديـر االكـاد

ــيـة تــصــريح صــحـفي إن “االكــاد
بـدأت الـتسـجـيل بـبطـولـة برشـلـونة
والتي ستنطـلق في الثالث من شهر
دة اسبـوع واحد واضاف نيسـان و
أن الــبــطــولــة تــشــمل الالعــبــ من
مـــــوالـــــيــــد   2012/2013و/2010
واخــــيـــرا  2009 /2008و 2011
اضـــافــة مـــوالــيــد  2006و2007 . 
ـية اسـبانـيول تـقوم يذكـر أن اكاد
بـتــصــعـيــد العــبـ لالنــضــمـام الى
الفـريق االم في اسـبانـيا بـعد نـهاية

كل موسم. نتخب الوطني بكرة السلة تشكيلة ا

جانب من تدريبات العبي بناء األجسام

الـنـتـيـجـة الـثـانـيـة  الن األمـور كـانت قـد
حـــســمت فـي الــريـــاض  مــنــذ الـــبــدايــة
رافق والمعنى الي  تصـرف من  الوفد ا
حتت أي مــســوغ كــان قــبل  مــحــاجــجـة
حــكم الـلــقــاء والـدخــول مـعـه في حـديث

خاسر  أساسا.
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وكـــان األجـــدر واألفــضل ان يـــقـــدم وفــد
نظمة الشرطة  اعتراضا رسميا للجنة ا
ؤكـد كانت قـد تابـعت اللـقاء للـبطـولـة  ا
الـذي جـرى بـاسـتـخـدام  تـقـنـيـة الـفـديـو
الـتي مــهم ان تـنـصب في مــلـعب كـربالء
لــيــكــون جــاهــزا السـتــقــبــال  مــبــاريـات
الــفــريق فـي دوري إبــطــال أســيــا واخـذ
األمـر على مـحـمل اجلـد حـتى وان نـقلت
الى مــــلــــعب أخــــر بــــســــبب تــــصــــاعـــد
االحتجاجات اجلماهيرية في هذه األيام
  وكــربالء إحـدى احملــافـظــات احملـتــجـة
ـنـتـفـضـة ويـبقـى األهم الـتنـسـيق مع وا
ـذكـور وزارة الـشـبـاب لــنـصب اجلـهـاز ا
شمولـة برفع احلظر  الذي العب ا في ا
بـات يـشكل مـشـكـلـة إمام الـفـرق احملـلـية
الــتي عــلـيــهــا ان تـبــادر وان تــنـسق مع

الوزارة  لغرض االنتهاء من هذا األمر.
¡«—Ëe «  UŠuLÞ

ونـــعــــود لـــلـــحـــديث عن فـــريق الـــزوراء
والـــشـــغل الــشـــاغل له وجلـــمـــهــوره في
الـــعــمل لــلــحــصـــول عــلى لــقب الــدوري
تالحقة التي توالت لتعويض نكسـاته ا
ـاضـي  في مـشـاركـة عـذبت ـوسم ا من ا
جـمـهـوره بعـدمـا تـراجع الـفـريق  كـثـيرا
ــواقع حـتى انــتـهى به األمـر من حـيث ا
ركز الثالث بعدما وسم في ا في إنهاء ا
خــســر سـبـع مـبــاريــات  بــسـبـب ضـعف
الــدفـاع الــذي تـسـبـب بـدخــول   اربـعـ
هــدفــا مع انه حــصل عــلى لــقب ألــكـاس
ـوسم الـذي يبـحث حـسـنـة الـفريـق في ا
ـدرب بـاسم قاسم  لـتـحـقـيق الـلقب مع ا


