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ـــنـــتـــخب مـن مــشـــاكل ومـــا واجه ا
ســرعت بــخـروجـه من الــتـصــفــيـات
واثارها من حـزن شديـد في الشارع
الرياضي  والتوقعات في ان يعكس
نفسه بقوة في بـطولة ا اسيا في
اإلمــــارات وحـــــتى فـي خـــــلــــيـــــجي
االخيرة والـصداقـة كذلك كلـها خرج
منـهـا  وسط حسـرة اجلـمهـور الذي
يكون قد طوى صفـحاتها  والتوجه
ـشـاركات ـنـتـخب لـلـقـادم من ا مع ا
بـدا مـن بـطـولــة الـصـداقــة احلـالـيـة
ــدرب في حتــديـد الــفــرصــة  امــام ا
نـوعــيـة الالعـبــ  والـنـتـيــجـة تـعـد
محـفزا ومـشجعـا للـمدرب و لـلفريق
فـي مـــواصـــلـــة اجلـــهـــود واالعـــداد
لـــلـــمـــبــــاراة الـــفـــاصــــلـــة من خالل
االسـتفـادة من  الـفتـرة الـتي اعـقبت
الـــلـــقـــاء مع ســـوريـــا الــتـي حــددت
مالمح  الــلــعب لــلـمــبــاراة الـقــادمـة
واهـمـيـتــهـا من اجل اخلـروج بـلـقب
الـبـطـولـة وألهـمـية ذلـك  وانـعكـاسه
على بـدايـة االعداد والـعالقة مـا ب
الـفــريق واجلـمــهـور الــعـراقي  وكل
ابـدى رايه بــعـد الـفــوز الـذي حتـقق
ومـهـم ان يـكـون بــاجلـاهـزيــة لـلـقـاء
الثالثاء الذي ال يكون سهال  بسبب
قـــوة الـــفـــريق االردني الـــذي ظـــهــر
بشكل واضح وفـني علي في بـطولة
ا اســيــا وسـيــكــون طــرفـا مــهــمـا
وقــويــا اذا مـــا خــرج بـــالــنــتـــيــجــة
ـطـلـوبــة امـام سـوريـا مـا يـتـوجب ا
على  مدربـنا ان يتـهيأ ويـعد األمور
امـام مـبـاراة الـلـقب الـتي سـتـحـظى
ـسـتـوى بـاهـتـمـام الـكل وان يـقـدم ا
والنتيـجة سوية بعـد ارتفاع احلالة
عنوية لالعـب وأهمية النفسيـة وا
ــطـلــوب امـام اجلــمـهـور الــظـهـور ا
ـتــوقع ان يــتـابـع الـلــقـاء الــكــبـيــر ا
سـتوى ويـخرج ويأمل ان يـشاهـد ا
هم بفرحـة احلصـول باللـقب وهو ا
امـام فـريـقــ هـمـا بـنـفس مـسـتـواه
اذا لم يـكن افـضل مـنـهـمـا في اغـلب
الــفــتــرات والــبــطــوالت والــلــقـاءات
الـوديـة  وسط تـطـلـعـات  اجلـمـهـور
ـــنـــتــــخب  بـــاحلـــلـــة في ان يـــرى ا
ـهمـة منـذ بـداية مـشواره واحلالـة ا
الطويل حـيث الدخول في تـصفيات
كاس العالم الـقادمة  ومهم ان تأتي
نتيجة الفـوز على سوريا  واحلفاظ
عـلى امــاله في احلـصــول عـلى لـقب
الـبـطـولـة وتـقـد هـديـة لـلـجـمـهـور
الــذي بــقي بــحـســرة الــفـرحــة بــعـد
نكسات  االخيرة واهـمية ان ينطلق
بقـوة والـلعب بـتـركيـز وهـو يحـتاج
لــلــكــثــيــر من الــعــمل امــام  مــهــمــة
الـوصـول والـلـعب بـنـهـائـيـات كـاس
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ويــقـــول ســامي نــاجـي رئــيس فــرع
احتاد الكرة في البصرة  لقد سارت

الـفـريق بـشـكل واضح  لـكن هـذا  لن
يـقــلل من انـدفــاع وخـطــورة الـفـريق
الـسـوري االخـر الـذي ظـهـر قويـا من
خالل مجموعة العـب من احملترف
وجنحـوا في بـعض االوقـات  بـاحلد
من طــلـعــات العـبــيــنـا والــتـوغل الى
مــنــطــقــتــنــا  والــوصــول الى مــرمى
ـطلوب الى محـمد حمـيد والظـهور ا
جـانب بــقـيـة العـبـيـنــا في الـتـشـكـيل
الـذي شـهـد عــدة تـغـيـرات لـكـنه ادى
طلوب. ما عليه  وجنح في حتقيق ا
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مـنتـخـبنـا كـان االفضل  نـسـبيـا بـعد
درب كاتانيتش على اللعب اصرار ا
 بـــتـــولـــيــــفـــة  من العــــبي اخلـــبـــرة
والـواعدة في اول مـهـمـة   لـها حتت
انـظـار اجلـمــهـور الـعـراقي ومـهم ان
ـطـلوبـة   في مهـمة تأتي الـنـتيـجة ا
لم تكن سـهلة  امـام الفـريق السوري
الـــذي تــطــور فـي الــفــتـــرة األخــيــرة
ويـضم عـدد من الالعـبـ احملـتـرف
وشـــكل  نـــدا لــفـــريــقـــنــا اال ان عــدم
التركيز حـرمهم من زيارة مرمانا في
ظــهــور مــنــاسب حملــمــد حــمــيــد في
تــقـــد نـــفــسه قـــبل الـــتـــصــفـــيــات
األســيـويــة  لــبـطــولــة كـاس  الــعـالم
نتـخب الوطني في قبـلة واحلـال ا ا
تــخــطي بــوابــة األشــقــاء الــســورين
والـتـحـضـيـر لـلـقـاء الـثـاني الـثالثـاء
ــنـتــخب االردني   في ــقـبل امــام ا ا
فـتـرة منـاسـبـة جـدا  تـصل الى سـتة
ـدرب ـكن ان يــراجع فـيـهـا  ا ايـام 
األخــطــاء الـــتي رافــقت ســيــر  لــقــاء
ـنـتـخب الـسوري مـن اجل الـدخول ا
ـكن  ان يـسـتغل سـتـوى  الذي  بـا
ـذكور الـذي لم تظـهر فرصـة اللـقاء ا
مالمحه االبـعد الـنتـيجـة التي تـسفر
عــنــهــا مـبــاراة الــشــقـيــقــ ســوريـا
ـهــمـة  تـتـطـلب الـفـوز واالردن لـكن ا
حـتى بــخـسـارة االردن امــام سـوريـا
ــدرب لــضـرب وهــو مــا يــخــطط له ا
اكثر من عصـفور بحـجر واحد حيث
ـا الـتـعـادل  اذا مـا خـسر الـفـوز ور
االشـقـاء  األردنـيـ او تـعـادلـوا  مع
سـوريـا في اللـقـاء الـذي يـكـون جرى
امس الــسـبـت.الـفــوز الــذي خـرج به
ــنــتـخب يــعــد اخلـطــوة  الــكـبــيـرة ا
ـــكن ان ـــهـــمـــة  ومـن خاللـــهـــا  وا
يـحــقق الـنـتــيـجـة االخــرى الـتي  قـد
ــطـلـوب من تـمــنـحه الــلـقب  وهـو  ا
درب والالعب في التحضير للقاء ا
الـثالثـاء  ومدى تـأثـيـره عـلى مـجمل
ــنــتـخب االمــور حـيـث دعم جــهـود ا
عـلى  مـواصـلـة االعـداد لـلـتـصـفـيات
األســيـويــة الـقــادمـة  واســتـغالل كل
ــــدرب الــــظــــروف ودعـم مــــهـــــمــــة ا
ـنتـخب من االن مـن اجل  حتـقيق وا
ـقـبـلة فـرصـة الـلعـب بكـاس الـعـالم ا
من خـالل االســتـــفـــادة من  اخلــروج
من  الـبــطـولـة االخـيــرة في مـوسـكـو
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اسـتضـافت مـديـنـة الـسـلـيمـانـيـة مـسـاء يـوم أمس اجـتمـاع االحتـاد الـعـربي لـلـقوس
ثـل عن تـسع دول عـربيـة وهم كل من الـسادة عـادل رجا من شـاركـة  والسـهم 
عـينـي من االمارات وريـهام سـويلم غـرب وطارق امـيري من الـسـودان وسرحـان ا ا
مـصـر ومـصـطـفى رابـعــة من لـيـبـيـا وسـمـيـر شــوشـان من تـونس ورابح بـو زيـد من
شـهداني اجلزائـر وراجح الظل من فـلسـط بـاالضافـة الى السـيد سـعد مـحمـود ا
رئيس االحتاد الـعراقي للـقوس والسهـم والذي يشغـل منصب االمـ العام لالحتاد

العربي .
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نتخب الوطني لكرة القدم خطوة مهمة على طريق الصراع على لقب بطولة الصداقة الدولية    W∫ حقق ا «bB « W uDÐ
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الـصـعـبـة الـتي مـرت لـكن شيء جـيـد
ـــنــــتــــخب من الــــبـــاب ان يـــخــــرج ا
ـسـتـوى الـذي الـعـريض بـعـيـدا عن ا
كــان عــلـيه مــنــتــخب الـيــمن   وواقع
ـذكـور الـلــعـبـة الـتي عـلـيــهـا الـبـلـد ا
ر والـظروف الـغـير طـبـيـعيـة الـتي 
بـهـاومهـم ان يسـتـفـيـد منـتـخـبـنا من
ـسـتوى ـذكـورة من حيث ا بـاراة ا ا
واالداء والنتـيجـة التي القت ترحـيبا
من الــكل هـنـا وأهــمـيــة ان يـتـواصل
طـلوبة الفريق في حتـقيق النـتائج ا
وحتقيق مساع الـلعب بدورة طوكيو
ـدرب الـذي كـان قـد قـاد حتت نـفس ا
بياد البرازيل نفس الفريق في أو

دير من جانبه كد عـبد الغني شـهد ا
ـبي أن ـنــتـخب الــعـراق األو الـفــني 
فـريـقه جـاهـز خلـطف بـطـاقـة التـأهل
إلى نــهــائـيــات كــأس آســيـا دون 23
عامًـا مشـددا على أن أسـود الرافدين
لن يـتـنـازل عن حـلم الـتـأهل إلى دور

بية في طوكيو 2020 األلعاب األو
ــضــيف ــنــتـــخب اإليــراني ا وكــان ا
ــذكـورة قـد لــتـصـفــيـات اجملــمـوعـة ا
جنح فـي الــــفــــوز عــــلـى مــــنــــتــــخب
تـركـمـانسـتـان بـثالثـة أهـداف لـواحد
وســيــلـتــقي الــيــوم مـنــتــخب الــيـمن
ويظهر مرشحـا قويا في عبور بوابة
ـــنــــافس الــــقـــوي االشـــقــــاء وهــــو ا
نتخبنا على صدارة اجملموعة التي
حتــدد مالمـحــهـا عـبــر لـقــاءي الـيـوم
عــــلى ان حتــــسم االمــــور بـــعــــد غـــد
ـنـتـخـبـ الـعـراقي الـثالثـاء.بـلــقـاء ا
وااليراني االكـثر حـظا في تـصدر أي
منـهمـا اجملمـوعة واالنـتقـال مبـاشرة
لـتايالنـد الـتي سـتنـظم بـطولـة اسـيا
حتت 23 سنة وعلى ضوء مبارياتها
ســتـسـمـى الـفـرق الــتي سـتــلـعب في

بية دورة طوكيو االو

ـــؤهــلــة مــشــواره بـــالــتــصـــفــيــات ا
لنـهائـيات كـأس آسيا حتت  23عامًا
اجلاري حالـيا في طـهران للـفترة من
( 22الـى  (26مــن اذار احلـــــــــــــــالـي
ؤهلـة لنهايـات بطولـة كاس اسيا وا
 2020في تايالند ومنها الى دورة
بية  2020في طوكيو االلعاب االو
نـتخب بالـفوز الى الالعب ويدين ا
أمير العماري الـذي تمكن من افتتاح
الــتــســجــيل في الــدقــيــقـة  15وعـزز
تــقـــدمه بـــهـــدف حـــســـ جــبـــار في
الدقيقة  40وقبل نهاية الشوط األول
بـدقـيـقـة واحــدة حـصل الـفـريق عـلى
ركلة جزاء سجل منـها أمير العماري
الهدف الـثاني الشخـصي له والثالث
للـمنتـخبـوفي الشـوط الثـاني تعززت
النتيجة حيث حصل على ركلة جزاء
ثانية سجل منهـا مراد محمد الهدف
الــــرابع في الــــدقـــيـــقـــة  65 قـــبل أن
يـختـتم نـفس الالعب اخلـمـاسـية في
الـدقــيـقـة  78 وسـيــعـلب مــنـتـخــبـنـا
بي امـام نظـيرة الـتركـماسـتاني االو
اليـوم االحـد في مهـمة لـم تكن سـهله
رغم خسـارة االول امام إيـران بثالثة
ثل اهداف لـواحد والن لـقاء الـيوم 
همـة عنـدما يـدخل الفريق اخلطـوة ا
منـتشـيـا بالـفوز عـلى اليـمن والسـير
عــلى طـريـق االنـتــقـال لــلـدور الــقـادم
واهمـيـة تصـدر اجملمـوعـة واالنتـقال
مــبـاشــرة لـتــايالنـد عــلى ان يـخــتـتم
ـواجـهة مـبـاريـاته الـثالثـاء الـقـادم 
ـضـيف إيـران.ومـهم ان يأتي الـبلـد ا
الـفـوز عـلى مـنـتـخب الـيـمن اخلـطوة
ومـــواصــــلــــة الـــعــــمل عــــلى طــــريق
مـنافـسـات اجملمـوعة حـيث الـنـتيـجة
الــكــبـيــرة الـتـي شـكــلت دفــعـة قــويـة
ـــــبـي في مـــــواصـــــلــــة لالعـــــبي االو
مـــــشـــــوارهـم رغـم ظـــــروف اإلعـــــداد

االمور خالل لقـاء االفتتـاح كما رسم
لهـا بفـضل التـعاون مـا ب  الـلجان
شرفـة واجلمـهور والـكل عمل على ا
اخــــراج الـــلـــقـــاء االول بـــالـــصـــورة
طـلوبـة   ومـا زاد من سعـادة الكل ا
الـنــتــيــجــة اجلــيــدة الــتي حــقــقــهـا
منـتـخبـنـا الذي لـعب ألول مرة حتت
أنـــظـــار جــــمـــهــــوره من مـــخــــتـــلف
احملـــافــظــات الـــذين حــرصـــوا عــلى
ـهـمـة وكـان مـهـمـا احلـضـور ودعم ا
ان يــحــقق الــكل الــدعم لــلــمــنـتــخب
واحلفاظ على الـضبط والنظام   من
ـبـاراة ـتــفـرجــ وبـدايــة ا دخــول ا
والنهاية التي كان ينتظرها اجلميع
الـتي يأمل ان تـشـكل االمـتداد لـلـقاء
الــفـصـل والـلــقب الــثالثــاء الـقــادمـة
ـشـرفـة قـد وقـبـلـهــا تـكـون الـلـجـان ا
بـاراة بأجمل اعدت الـعدة إلخـراج ا
ـطـلوبـة عن حـال وعـكس الـصـورة ا
الـتـنظـيم ألنـنـا مـقـبلـ عـلى تـنـظيم
وإقامة مـباريات جتـريبيـة وبطوالت
عـــلى مـــســـتــوى اخلـــلـــيج الـــعــربي
وغيرهـا من األنشـطة الكـروية واجد
الكل هنا يؤدي الـواجبات كما يجب
حلــظــة بــلـــحــظــة  وكــلـــمــا خــرجت
باريات باحلـال االفضل كلما سرع ا
ــفــروض عــلى في انـــهــاء احلــظــر ا

مالعب  العراق البقية
واضــاف ان الــلــجــان تــواصل عــقــد
لقاءتها للتهيـئة إلقامة اللقاء االخير
بــعـد غــد واحلــرص عـلـى اظـهــارهـا
بـــأفــــضل حـــلــــة ألهـــمــــيـــتـه من كل

اجلوانب   
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ــبي الـــعــراقي ـــنــتـــخب األو جنح ا
بـــالـــفـــوز عــلـى نـــظـــيــره الـــيـــمـــني
بـخـمـاسـيـة نـظـيـفـة في الـلـقـاء الذي
جرى اول أمس اجلمـعة في مـستهل
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قـرر االحتــاد الـعــراقي لـكــرة الـقـدم
ـنظـمة لبـطولة الـصداقة واللـجنة ا
الـدولـيـة اجلاريـة حـاليـا في مـديـنة
البصرة الوقوف دقيقة واحدة على
ارواح ضـــحـــايـــا حــــادثـــة عـــبـــارة

وصل.  ا
وذكـر بــيـان لالحتـاد انه" يـعـبـر عن
حـزنه وتـضـامـنه مع ابـنـاء شـعـبـنا
ـوصل بـعـد احلـادث الـعــراقي في ا
االلــيم الـذي اودى بـحــيـاة االبـريـاء

في غرق العبارة".
واضـــاف ان" االحتـــاد والـــلـــجـــنـــة
ـنظـمة لـبطـولة الـصداقـة الدولـية ا
قــررا الــوقـــــــــوف دقــيــقــة واحــدة
حــــدادا عـــلى ارواح ابــــريـــاء هـــذه

الفاجعة.
ـنـتخب عـلى صـعـيـد اخـر يـواجه ا
الوطـني حتت عام 23 سنة نـظيره
التركمانسـتاني في اجلولة الثانية
من منافـسات اجملموعـة الثالثة في
تـصـفـيـات بـطـولـة آسـيـا 2020 في

تايالند.
ويتـصدر العـراق ترتيب اجملـموعة
برصيد  3 نقاط من مباراة واحدة
بــفـــارق األهــداف أمـــام إيــران في
حــ بــقي رصــيـد تــركــمـانــســتـان
والــيـمـن خـالــيــاً من الـنــقــاط وفـاز
مــنـتـخب الـعــراق عـلى الـيـمن 5-0
اول أمس اجلمعة على ملعب باس
في طــهـران ضـمـن اجلـولـة األولى
من منافسات اجملـموعة الثالثة في
تـصـفـيـات بــطـولـة آسـيـا حتت 23

عــامــاً 2020 في تـــايالنــد.وســجل
أمـــيـــر فــؤاد (16 و44 من ضـــربــة
ومراد جزاء) وحـس جـبار (35)  
محـمـد صبح (65 من ضربـة جزاء
ــــنـــتــــخب و79) أهـــداف الــــفــــوز 

العراق. 
وارتــدى العــبـو مــنــتــخب الــعـراق
ـــبي الــشـــارة الــســـوداء أمــام األو
ــنــتــخب الــيــمـنـي بـعــد ان وافق ا
االحتــاد األســـيــوي رســمـــيــا عــلى
ــبي ــنــتــخب األو ارتــداء العــبي ا

الشـارة السـوداء حزنـا على أرواح
ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة
وصل.وتـفاعل االحتاد حافـظة ا
االسيوي تفاعل مع الفاجعة ومنح
بي الـعراقي الـضوء نـتـخب األو ا
األخــضــر بــإعالن احلــداد وارتـداء
الــــشــــارة الـــســــوداء فـي مــــبـــاراة
ــنـتـخب ــبي امـام ا ـنــتـخب األو ا

اليمني ضمن تصفيات أسيا.
يـشار إلى أن عـبـارة في نـهر دجـلة
بــجـــزيــرة ســيـــاحــيــة في مـــديــنــة

ـوصل غـرقت أمس بـالـنـهر وراح ا
ضـــحــيـــة احلــادث مـــا يــقــارب 90

شخصا.
ـبــاراة الـثــانـيــة ضـمن وشـهــدت ا
ذات اجملمـوعة يـوم اجلمـعة أيـضاً
ـــــضــــيـــــفــــة عـــــلى فــــوز إيـــــران ا
تــركــمــانــســتـان 1-3 عــلى مــلــعب

آزادي.
وســــجـل الــــتــــركـــــمــــاني شــــازادا
باشـيموف (35 باخلـطـأ في مرمى
فــريــقه) واومــيــد نــورأفــكـان (54)

والـــبـــديل أبـــو الــفـــضل رزاقـــبــور
(1+90) أهــــداف إيـــران في حـــ

أحرز بالاختيار جورجينوف (74)
 هــدف تـركـمـانـسـتـان.ويـتـأهل إلى
ركز األول في النهائـيات صاحب ا
كل مجمـوعة من اجملـموعات األحد
عــشـــر إلى جـــانب أفــضـل أربــعــة
ــركـز مــنــتــخــبــات حتــصل عــلـى ا

الثاني.
وفي حالـة حصـول منـتخـب الدولة
ــضـــيـــفــة تـــايالنـــد عـــلى إحــدى ا

بـاشر للنهائيات بطاقات التأهل ا
فـإن خـامس أفـضــل فـريق يـحـصل
ــــركـــز اخلـــــــــامس ســـوف عــــلى ا
ــنـتــخــبـات يــتــأهل إلكــمـال عــقــد ا

تأهلة. ا
ـنتـخبـات الثالث األولى وحتصل ا
في النهائيـات على بطاقات التأهل
ـبـيـة 2020 إلى دورة األلـعـاب األو
في الــيــابـــان عــلــمـــاً بــأن الــدولــة
ــضــيــفـة الــيــابــان حــصـلـت عـلى ا

باشر. بطاقة التأهل ا
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دخـلت اإلجـراءات احلـكـومـيـة اخلـطـوات الـعـمـلـيـة بـعـد إيـقـاف
ـالي وتــشـكـيل جلــان تـصـريف االعــمـال في إشـارة الــدعم ا
ـبــيـة خـارج نـطـاق ــكـتب الـتـنــفـيـذي لـلــجـنـة األو واضـحـة ان ا
الـشـرعيـة وان اجـتمـاعـاته وقـراراته ال تتـعـدى طـاولته فـبـيانه
ت في مجرد رسـالة باهـتة فحواهـا.. ان وليد الـشيراتون لم 
العمـلية الـقيصريـة وهو ما يـزال على قيـد احلياة رغم توقف
ـــادة وعـــدم االعـــتـــراف به مـن قـــبل اجلـــهـــات اوكـــســــجـــ ا

الرسمية.
كـتب الـتـنـفـيذي  رفض جلـان وزارة الـشـباب لـيس من حـق ا
فهو غير معترف من قبل الدولة العراقية بسلـــــطاتها الثالث
الـتـشـريـعــــــــيـة والـتـنـفــــــيـذيـة والـقـــــــضـائـيـة وبـالـتـالي مـا
يتـمخض عنه مـن قرارات تبـقــــى بال قيـمة حل إقـرار قانون
ــبــيــة وإعـادة االنــتــخــابــات وفق اشــتـــــــراطـاته الــلــجـنــة األو
وفقراته اما تفسير االمر واختزاله بأمزجة وارادات ورغبات
فــهـو تــــــقــز لــلـقــضــيـة وتــبــســــــيـط لالزمـة وتــصــويـــــــر
ــوضـوع بــرمـتـه كـأنه صــراع شـخــصي.. ال فـســاد وتـراجع ا

وتخلف.
ـرة ولعله كتب الـتنفـيذي الضعـيف جاء هـامسا هذه ا بيـان ا
يـتـنـاغـم مع الـهـزال الـواضح لـلـولـيـد اجلـديـد فـقـد اسـتـعرض
الـتــاريخ وكــأنه أيـام مــجـهــولـة عــصـيــة عـلى الــفــهم ثم الـقى
بـالالئـمــة عـلى الـتـركــة الـثـقـيـلــة ولم يـعـتـرف بــذنـوب وخـطـايـا
ــبــيـة بــعــد ان أضــحت جلــان الــنــزاهــة زائــرا دائـمــا في األو
اروقـتــهـا وبــاتت شـخــصـيــاتـهــا االحتـاديــة زبـائن فـي مـراكـز

الشرطة واحملاكم والسجون.
ـال الـعـام مـقـابل اجلدب لم يـتـطـرق الـبـيان الى مـا أهـدر من ا
في الـنشـاطات والـقـحط باإلجنـازات فسـنـواته العــــــــــجاف
لـم تـسـفـر اال عن فـضــائح وجتـاذبـات واسـقــاط لـلـريـاضــــــــة
ــــــــبية تـتوهم انها فارقة ان األو واالعالم على حد سـواء.. ا
عــلى صــواب فــتــــــــــظن انــهــا مــظــلـومــة وان االخــــــــــرين
يـحاولـون محـاربتـها في الـسر والـعــــــــلن لـينـــــــطبق عـليـها
ـــؤمـــنــ عـــلـي بن ابي طـــالب كـــرم الـــله وجـــهــة كـالم امــيـــر ا
(حــــــــــ ســـكـت اهل احلـق عن الــــبــــاطل تــــوهـــــم اهــــــــل

الباطل انهم على حق).
ـبـيــة أصـابـتـهـا نـوبـات هــيـسـتـريـة فـراحت  بـعض ابـواق األو
تدافع عن الفشـل الذريع للمـكتب التنــــــــفيذي دون حياء في
خطاب بائس ولغـة رثـــــــة تعبر عمـا يجول في دواخـــــــلها
ـتــواصـلـة ــكـافـــئـــــــات ا من خـيــبـة فـالــرواتب الـشــهـريـة وا
ـعلـنة ـا تكـشف األسـماء في الـقـــــوائم غيـر ا سـتتـوقف ور
بيـة الى.. ان االعالم شريك في الـفساد.. ويتـحول شعـار األو

بدال من اإلجناز.
ــــبي نــــداءات اإلصالح.. لم لم يــــســـــــــــمع اهـل الــــبـــيـت األو
يـصغـوا الى صــــوت احلـكـمة.. حـذرنـــــــــاهم ان النـار ال بد
ان تأكل نفسهــــــا اخر االمر اعتقدوا ان تغــــــيير احلال من
احملال فأوغلوا في غـوايتـــــــهم وها هي ثورة الـتصحيح قد
انـدلـعــــت لـيســـــــري الـتـفـاؤل بغـد أفـضل لـريـاضة مـنـهـكة
فـقـدت قـدرتـها عـلى الـتـقـدم ورغـبـتـها في
الـــــتـــــــــــطـــــور وذلـك بــــكــــــــــــــفــــاءات
مـتمـــــــيـزة ومـنهـاج عــــــمي وطـاقات
واعــدة تــضع الـلـه في ضـمــائــــــــرهـا
والــــــوطـن في احــــــــــــداقــــــهــــــا.        
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قــبل الـدخــول في تـفــاصـيل افــتـتـاح
بطولـة الصداقـة  الثانـية لكـرة القدم
والفوز الذي حققه منـتخبنا الوطني
على شقـيقه السـوري بلقـاء االفتتاح
مــهم  الــتـطــرق الى عــمــلـيــة  دخـول
تفرج الذين  عانوا كثيرا بسبب ا
ــؤديــة  و طــول مـــســافــة الــطــريق ا
الــوصــول والـدخــول لــلـمــلــعب كــمـا
عـرضـته الــقـنـوات الـتـلـفـزيـونـيـة مـا
يـتـطـلب مــعـاجلـة هـذا االمـر من قـبل
نـظـمـة لـلبـطـولـة  واالخرى اجلـهـة ا
الـــرســمـــيــة فـي الــبـــصــرة من خالل
ـوضـوع ومن الـضروري ان دراسة ا
يــصـــار الى  حــلــول مـن شــانــهــا ان
تسهل عملية الوصول بأقصر طريق
تـفرج بـشكل  ومهم جـدا ان يدخـل ا
مريح الن بقـاء االمر عـلى هذا احلال
سيـحرم الـكـثيـر خصـوصا  من كـبار
توقع السن من احلضـور للمـلعب  ا
ان يـشـهـد بـطـوالت كـرويـة مـخـتـلـفـة
مستقـبال خاصة وان الوضع االمني
كن مقارنته مع تغير كثـيرا البل ال 
ــديــنــة الــوقـت الــذي افــتــتــحت به ا
الـريـاضـيـة والبـد من الـتـفـكـيـر بـهذا
االمـــر والــدعـــوة ألصـــحــاب الـــشــأن
ـوضـوع  من اجل ايـجـاد ـنـاقـشــة ا
ـا يــشــكــله من ــنــاســبــة  احلــلــول ا
مـشـكـلـة حـقـيقـيـة  في وقت يـجب ان
ـطلـوبة لـلمـتفـرج تؤمن االجـواء ا
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وعـودة الى مـبـاراة االفـتـتـاح عـنـدما
ـنـتـخب الـوطـني لـكـرة الـقدم حـقق ا
خـطــوة مـهـمــة عـلى طــريق الـصـراع
عـلى لـقب بـطـولة الـصـداقـة الـدولـية
اجلـاريـة حـالـيـا في مـديـنـة الـبـصرة
ـنــتــخب الــسـوري اثــر فــوزه عـلـى ا
بــهــدف الالعب جــســ مــيــرام د76
ــنـتـخب  بــفـوائـد الــلـقـاء لــيـخـرج  ا
حتـت أنـــــظــــار  اكـــــثـــــر من  25إلف
مـتفـرج في أجـواء جـيـدة كـان بأمس
احلـــاجــة لــهــا الـــكل  بــعــد اخلــروج
ــــؤلم من بـــطــــولـــة ا اســـيـــا في ا
اإلمـــارات قــبل ان تـــأتي الــنــتـــيــجــة
ـنــتـخب ــهـمــة الـتي خــرج فـيــهـا ا ا
ـــطــلــوب ـــســتــوى ا بــعــدمـــا قــدم ا
وواصلوا متابعـتهم والسيطرة على
االمور عبر وقت اللقاء خصوصا في
 الــــربع االخــــيـــر واالســـتــــمـــرار في
السيـطرة بعـد تسجـيل الهدف وعدم
الـعـودة  لـلــدفـاع والـبـقـاء في تـقـد
االداء بــشــكل مـتــوازن تــصــاعـدا مع
ـــبـــاراة الـــتـي مـــالت فـــيـــهـــا وقت ا
ـنتـخـبـنا في االسـتـحواذ الـسيـطـرة 
على الكرة وشكيل خـطورة اكبر عبر
خـــلق الــفــرص الـــتي تــســـابق عــلى
اضاعتها الالعـب قبل ان  تثمر عن
تــســجــيـل هــدف احلــسم في الــوقت
ــطــلــوب بــعــدمــا تــفــوقـت خــطـوط ا

وفد نادي الريال يستقبل ابناء شهداء التفجير الذي استهدف رابطة مشجعي النادي في قضاء بلد  
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اســتـقـبل وفـد نـادي ريـال مـدريـد
تـواجد حالـياً في بغـداد اربعة ا
من ابـنـاء شـهـداء الـتـفـجـيـر الذي
اســتـهـدف رابـطـة مـشـجـعي ريـال

مدريد في قضاء بلد عام 2016.
ـــلـــكي والـــتـــقى وفـــد الـــنـــادي ا
بـــــرئـــــاســـــة الــــراعـي كـــــارلــــوس
إسـكـوديرو ومـديـر إدارة افريـقـيا
والــشـــرق األوسط فـي مــؤســـســة
ريـال مـدريـد أنـيـيـغـو أريـنـيّـاس
استـقبل اربـعة اطـفال مـن شهداء

الـــهــجـــوم االرهـــابي بــعـــدمــا 
تـرشيـجـهم من قبل رئـيس رابـطة

ريال مدريد في العراق
واتـــصل إســـكـــوديــرو مـــبـــاشــرة
بــــرئــــيس نــــادي ريــــال مــــدريــــد
فــلـــورنــتـــيــنـــو بــيـــريــز من اجل
اســتـــقــبـــال االطــفـــال في مـــلــعب
الــسـانــتـايــجــو بـرنــابـيــو وعـلى
ـلكي الفـور وافق رئيس الـنادي ا
قبلة. باستقبالهم خالل الفترة ا
من جانبه أكـد السفـير االسباني
في الـــــعـــــراق خـــــوان خــــوســـــيه
اسـكوبـار أن سـفارته سـتـقدم كل

الــــتـــســــهــــيالت مـن اجل ســــفـــر
كن الى االطفال في أقرب وقت 

اسبانيا. 
و اسـتــقـبـال االطـفـال في حـفل
مؤثر  فيه إهداء قميص وكرة
قـدم عـلـيهـا تـوقـيع جـمـيع العبي
ـؤســسـة الـفــريق األول نــقـلـت ا
تــضـامن عـائـلـة ريـال مـدريـد إلى
أســر الــضـــحــايــا. وتــأتي زيــارة
الوفـد االسـباني بـجهـود من قبل
الـسـفـارة الـعـراقـيـة في اسـبـانـيا
ورئـيس رابطـة مـشجـعي الـفريق
لكي في العراق من اجل انشاء ا
ية ريال مدريد في العراق. اكاد

وكـــان رئـــيس مـــجـــلـس الــوزراء
ـهــدي قــد اسـتــقـبل عــادل عـبــد ا
ـكــتـبه الــرسـمي وفــد الـهــيـئـة
ـــؤســســـة نـــادي ريــال االداريـــة 
مـدريــد. وتـرأس الــوفـد بــرئـاسـة
انــيــگـو اريــنــيــاس مـديــر شــمـال
افــــريـــــقــــيــــا والـــــشــــرق االوسط
ــؤسـســة ريــال مـدريــد والــوفـد
ــــــرافـق الــــــذي يــــــضم الــــــدون ا
كارلوس اسكديـرو عضو مجلس

ادارة نــادي ريــال مــدريــد ونـائب
الرئـيس ومؤسس مـؤسسـة ريال
مدريـد الدكـتور اگـناثـيو بـالومو
ـــســتـــشـــار الــطـــبي والـــتـــقــني ا
ـهنـدس حيـدر عبد للـمؤسـسة وا
الــكـر الـراعي الـرســمي لـلـوفـد
سـتـشار والـكـاب نـعـيم صـدام ا
ـية ريـال مـدريد في الـفني ألكـاد

العراق. 
وأعــرب رئــيس مــجــلس الــوزراء
عـن "بـالغ تـرحـيـبه بـهـذه الـزيـارة
لـــدورهــــا في تــــعــــزيـــز اجلــــانب
الـــريــاضـي الــذي يـــحــظـى بــدعم
واهــتــمــام احلــكــومــة الــعــراقــيـة
ويـشكل أحـد الوجـوه احلضـارية
واالنــسـانـيـة بـ الـشـعـوب آمال
ان تــســهم هــذه الــزيــارة بــزيـادة
التعاون وخدمـة العمل الرياضي
وتـطـويـره وتـنــمـيـة هـذا الـقـطـاع
احلــيـــوي الــذي يـــنـــال اهــتـــمــام

. شريحة كبيرة من العراقي
وبــحـث اجلــانــبـــان "مــد جــســور
التواصل وإنشـاء مدارس خاصة
ـوهـوبـ بـكـرة الـقـدم لـألطـفـال ا

في عدد من محافظات العراق".


