
حالة مثـالية من التـضامن واحلرص يعـيشها وسطـنا الرياضي
بصورة عامـة وهو يستعـد ألكبر حدث رسـمي برسم غرب قارة
اسـيا وبـطـولـتـها الـتـاسـعـة بـكرة الـقـدم الـتي تـضـيفـهـا مـديـنتي
ـقـدسـة واربـيل وهـمـا تـرتـديـان حـلـة ريـاضـيـة عـراقـيـة كـربالء ا
خالـصـة ترفع شـعـار الـنجـاح اوال واخـيرا بـأسم الـعراق لـتـرنو
مدننا االخـرى ببصـرها وهي تسـابق الزمن نحـو ساعة احلسم

وانتهاء احلظر كليا عن جميع مدننا الغالية .
هـذه احلـالــة البـد ان يــدركـهـا كل مـن يـتـابع االعـالم الـريـاضي
بـجـمــيع صـنـوفـه من حـولـنــا وهـو يـفــرد مـسـاحــات واسـعـة من
التغطية الـيومية للبـطولة حتى قبـيل انطالقها بأيام لـيست قليلة
رهف ـسـؤولـية واالحـسـاس ا االمر الـذي يـضاعـف من حجم ا
بـكل مـقـومات الـنـجـاح الـتي البـد ان نـسـتـثـمـرهـا ونـعي حـقـيـقة
مردودها على بـلدنا ومسـتقبله بـصورة عامة ولـذلك نلمس هذه
التفاعالت الكبيرة من اكبر مـراكز القرار في احلكومة العراقية

التي تتابع وترصد وتقف على جميع التحضيرات.
احد ابهى صور التـضامن الرياضي الذي نـتحدث عنه جتسده
ــتـصـدي االول وزارة الـشـبــاب والـريـاضــة اوال وبـإيـثــار عـبـر ا
ؤسـسـاتيـة الـوزير الـدكـتور احـمد للـعـمل الريـاضي بـصيـغـته ا
ــبـادرات ريـاض الــذي سـابـق الـزمن والــســاعـات هــو االخـر 
مسـتـمرة كـان اهـمهـا وال نـقـول اخرهـا تـسهـيل مـهمـة حـضور
ـقـدســة وتـهــيـئـة جـمــاهـيـرنــا الـكــرويـة من بــغـداد الى كــربالء ا
احلـافالت الـتي تـقـلـهم ذهــابـا وايـابـا من مـقـر الـوزارة مع مـنح
التذاكر مـجانا لـهم حلضور حفل االفـتتاح الـيوم بلقـاء منتـخبنا
ـيداني او عـبر الوطـني وشقـيقه الـلبـنانـي فضال عن تـواصله ا
ـغـلـقـة في االتـصــاالت مع مـحـافـظـات اربـيل وكـربالء الـدوائـر ا
قدسة واحتاد الكـرة واجلهات االمنيـة واخلدمية االخرى التي ا
ال تقل اهـميـة واجبـاتهـا في الـبطـولة عن ايـة واجبـات لوجـستـية
داعمة اخرى للوقـوف على جميع التـحضيرات ومعهـا بالتأكيد
مـسـاهـمـة الـوزارة بـجـهـدهـا او بــكـامل ثـقـلـهـا وجلـانـهـا لـيـكـون
االعـداد والــتـحــضـيــر مــكـتــمال حـتـى يـوم اســدال الـســتـار عن
ـقـدسـة وملـعـبـهـا الذي ـسك في كـربالء ا البـطـولـة وخـتـامهـا بـا
نشاهده ونـتابعه بأبـهى حلة وقد ارتـدى الثوب االخضـر مرحبا
ـنـوط بـاألشـقـاء في وطـنـهم وبـ اهــلـيـهم واالكـيـد ان اجلـهـد ا
ــركـزي سـيــرقى هـو االخـر الـى مـسـتـوى بـاحتـاد كــرة الـقـدم ا
الـطـمـوح من خالل تـراكـمـات الـتـجـارب الـتي البـد ان تـكـون قـد
اثـمـرت عن خـبـرة واسـعـة سـتــتـرجم في مالعب اربـيل وكـربالء
الن عـيـون االحتـادين الـدولي واالسـيـوي سـتـسـجل لـنـا درجات
ا يوازي النجـاح بعـناية فـائقـة ونتمـنى ان تكـون مرتفـعة جـدا 
ثـقل الـعـراق وجـمـاهـيـره الـكـبـيـرة. لم يـتـبق من االشـارات الـتي
جمـلها سـوى مفصل الـنجاح ومن كان تبعث عـلى االطمئنـان 
العب ونـقصـد به جـماهـيـرنا سبـبـا برفع احلـظـر اجلـزئي عن ا
ـلـعـبــ في اربـيل وكـربالء وال الـوفـيـة الــتي سـتـزحف صــوب ا
نـشك ابــدا في ان الـســيـنــاريـو اخلــاص بـهم ســيـذهل اجلــمـيع
ـثـالي الذي يـعـكس طـيـبة ويحـتـضـنـهم بالـتـرحـاب والـتشـجـيع ا
وكرم واخالق العراقـي وروحهم الـرياضية
العالـية التـي ستقف مع مـنتـخبنـا ايضا
درب وتكون الـسند احلـقيقي لـكتيـبة ا
كاتـانـيتـش نحـو الـظفـر بـلـقب البـطـولة
التي تتوافر على جميع مقومات الفوز

العراقي الصريح.
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البـطـولة الـثانـيـة التي ضـيـفتـها
دمـشق بـعـدمـا تــغـلب في الـلـقـاء
الـنــهـائـي عـلى األردن  بــثالثـة
أهــداف لــهــدفــ بــعــد الــلــجــوء
لألشـــواط اإلضـــافــيـــة  فـــيـــمــا
ــــركـــز حــــصل مــــنــــتـــخــــبــــنـــا ا
الـرابع  في الـبطـولـة  الـثـالـثة
الــتي أقـــيــمت في طـــهــران بــعــد
خـــــــســـــــارتـه مـن مـــــــنـــــــتـــــــخب
األردنـي  فــــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا
ـــنــتــخـب  الــعــراقي حــصل  ا
على مركز الوصيف عندما خسر
نهـائي الـبـطـولة الـرابـعـة  امام
ايـران  بــهــدفـ لــواحـد  كــمـا
خـسـر الــعـراق نـهـائي الــبـطـولـة
السابعة في الـكويت إمام نظيره
ـــرة األولى الـــســوري  وهـــذه ا
الــتي يــنــظم الــعــراق الــبــطــولـة
الـتـاسـعـة فـي فـرصـة إلخـراجـهـا
عـلى أفــضل مـا يـرام تــنـظـيــمـيـا
الجل الـــتــســـريع بـــرفع احلـــظــر
الـــكــــروي عن مالعــــبـــنــــا حـــيث
العـاصمـة وملعـب الشعـب  كما
انـهــا مـهــمـة لـيــست سـهــله لـكي
يـحـضى الـبـلـد بـتـنـظيـم بـكوالت
اهم واكبـر  وسط الفـوائد التي
ستـتحق  فيـما يـتعـلق بتـطوير
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ــــلــــعب وجتــــري عــــلـى نــــفـس ا
ــــــبــــــاراة الــــــثــــــانــــــيــــــة بـــــ ا
مــنــتــخــبي الــيــمن وفــلــســطــ
وتــــظـــــهــــر مــــتــــكــــافــــئــــة بــــ
  الــلـــذين يــامالن ــنـــتــخــبـــ ا

ومـــغــــبـــة الـــعـــودة لـــلــــنـــتـــائج
ــــنـــتـــخب الـــســــابـــقـــة  امـــام ا
اللـبـناني ومـشـاركاته الـضـعيـفة
في البطـولة لـكن االمور اخـتلفت
اليوم كثـيرا للـمنتخب الـلبناني
الـذي ســيــشــارك بـقــيــادة مـدربه
الرومـاني ليـفيـو تشـيوبـوتاريو
ـشــاركـة الـســابـعـة حـيث أنــهـا ا
لـلـفـريق في بـطـولـة غـرب آسـيـا.
وشــارك مــنــتـــخب لــبــنــان في 6
منـاسـبـات سابـقـة بـبطـولـة غرب
آســـــيـــــا أعــــوام 2000 و2002
و2004 و2007 و 2012و2014
ولم يــفــلـح في أي مــنــاســبــة من
تـخــطي دور اجملــمـوعــات. لــكـنه
تـطـور في الــفـتـرة األخــيـرة كـمـا
شـاهــدنـاه في ا اســيـا  وهـو
االخـــر يـــتـــطـــلـع الى اجنـــاز في
ـذكورة مشـاركـاته في البـطـولة ا
الـــتي يـــبــحـث عــنـــهـــا هـــنــا في
البطولة التاسـعة  بعد مشاركة
في ست بـطــوالت سـابــقـة وامـله
كبيرة في ان يلـعب لقاء االفتتاح
كـــــــــــمــــــــــا تـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــنــــــــــاه
جمـاهـيـره  ومتـوقع  مـنـها ان
ــــــــــــدرجــــــــــــات حتــــــــــــضـــــــــــــر 
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وكـان مـنـتـخـبـنـا قـد حـصل عـلى
ــــــــركــــــــز الــــــــثــــــــالـث في اول ا
بــــــطـــــولــــــة  جــــــرت في االردن
عام   2000قبل ان يـحرز رزاق
فـرحـان لـقب هـداف الـبطـولـة في
وقت احـــرز مـــنـــتـــخـــبـــنـــا لـــقب

استـعـدادا خلـوض الـلـقاء االول
ــدرب قـد الـيــوم في ان يــكــون ا
ـنـاسب الـقادر وضع الـتشـكـيل ا
عـــــلى حتــــقـــــيق الــــنـــــتــــيــــجــــة
االهم بــغــيـــاب اغــلب الالعــبــ
احملتـرفـ الرتبـاطـهم مع فـرقهم
درب كاتـانيتش قبل ان يعـتمـد ا
عـــــــــــلـى مـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــة
 مــنـهـم سـبق  مــحــلـيــ العــبـ
ولعب لـلمـنتـخب في بطـولة ا
آسـيــا الــتي جــرت مـطــلع الــعـام
احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــي فـــــي
ـنتخب ال  ويـسعى ا االمارات
ــا ى حـــصــد الـــنــقـــاط الـــثالث 
ـثـله لـقـاء االفـتـتـاح من أهـمـية
كـــــــبــــــيـــــــرة  فـي رسم طـــــــريق
ـــــــرور من االنـــــــتــــــصـــــــارات وا
اجملـمـوعـة بـثـقـة  وسط ظـروف
الـــلــــعب حــــيث عــــامـــلي االرض
واجلـــــمــــهـــــور قـــــبل ان يـــــضع
اجلـمـهـور الـذي سـيـتابـع الـلـقاء
تـوقع حضـوره بـكثـافة جـريا وا
عــلى الــعــادة  ثــقــته الــكــبــيــرة
بــــــــجـــــــمـــــــيـع الالعــــــــبـــــــ من
اجل  حتـقيق الـفـوز والـبـطـولة
ـدرب الـفــرصـة الــكـبــيـرة امــام ا
لـلــوقـوف مــلـيــا عـلى الــتـشــكـيل
ـــطــلـــوب الـــتي تـــدخل ضـــمن ا
اســتــعــدادات الــفــريق وتــعــزيــز
ــعـنــويــة والــنــفــســيـة احلــالــة ا
والـبــدنـيـة والعــتـبــارات تـامـ
ـطـلـوبـة لـدخول االسـتعـدادات ا
تـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــات كــــــــــاس
الـــعــــالم  واســـيــــا في ايـــلـــول
القـادم والن احلصـول عـلى لقب
الـبـطـولـة سـيـفـتح الـطـريق امـام
نـتـخب للـدخـول في تصـفـيات ا
كاس  الـعالـم بأفـضل حال ومن
اجل حتــــقــــيق حــــلم الــــوصـــول
الـى  نــــــهـــــــائــــــيـــــــات قــــــطــــــر
درب قد تعرف قبلة  ويكون ا ا
كـثـيــرا عـلى الالعــبـ سـواء من
لـعـبـوا  حتت أنــظـاره في اكـثـر
من مــنــاســبــة ومن تــابــعــهم من
خالل مـــبـــاريـــات الـــدوري ووقع
االخــتـيــار عــلــيــهم  كــبـدالء عن
احملــتــرفــ وفي فــرصــة  امــام
هــــــؤالء الـالعــــــبــــــ الثــــــبــــــات
قـــــدراتـــــهم  من خـالل تـــــقــــد
ــنــتــخب االداء  لــدعم مــهــمــة ا
الـتي التـظــهـر سـهـلــة في جـمـيع
مـراحـلـهــا والبـد من اخـذ االمـور
عـــلى مـــحـــمـل اجلـــد ولـــيس من
باب  التكهنات  ولواقع الفرق
ــــــنــــــافــــــســـــة  النـه الــــــيـــــوم ا
اليـــوجـــدفـــريق ضـــعـــيـف واخــر
قــــــــوي والن لـــــــيـس بـــــــاالمـــــــر
السهل ان يـلعب منـتخبـنا امام
فـريق تـطـور حـيث لـبـنـان  كـمـا
ن يـعـول عــلى العـبـي اخلـبـرة 
ــنــتـــخب في اكــثــر من مــثــلــوا ا
مـنـاسـبـة لـكـن عـلـيـنـا ان نـلـعب
ـــــــبــــــاراة بــــــحــــــذر شــــــديــــــد ا

ــنـــتــظـــر من الــفــرق الــنـــجــاح ا
واجلهـور وفي ان يـسـتفـيـد الكل
ــشــاركــات مــنــهــا فـــنــيــا امــام ا
الـقـريـبـة  االهم  لـلـمـنـتـخـبات
ـشــاركــة الـتي تــفــتـقــر  البـرز ا
عـــنــاصـــرهــا  بـــســـبب خــروج
الـبـطـولـة عن روزنـامـة  الـفـيـفـا
لـكـنـهـا فـي اجملـمل التـخـلـوا من
الـفــوائــد عـنــدمــا يـضـع عـدد من
 اجلـــدد إقــدامـــهم في الالعـــبــ
العب امــام الــتــمــثــيل الــدولي ا
الطموح االكبر لكل العب  ينشد
التـطـور والتـقـدم بـعدمـا قـسمت
شـاركـة الى مجـموعـت الفـرق ا
االول وتضم الـفرق األربـعة التي
تـــتــــبـــارى الـــيــــوم اضـــافـــة الى
ـنــتـخب الــسـوري فــيـمــا تـضم ا
فــــرق اجملــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة
فرق  منتخبات االردن والكويت
والسـعـوديـة والبـحـرين  وتـقام
مــبــاريــاتــهــا في اربــيل بــدا من
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نتخب الوطني وكان العبو ا
وهـــــــــــــــم كـــــــــــــــل جــــــــــــــالل
حـــــــــــسـن ومـــــــــــحـــــــــــمــــــــــد
حــــــــمـــــــيـــــــد ومـــــــحـــــــمـــــــد
صــــــــــــــالـح واحــــــــــــــمـــــــــــــد
ابــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــيــم وعـالء
مــــــــهــــــــاوي وضــــــــرغــــــــام
اســــــمـــــــاعــــــيل ومـــــــيــــــثم
جـبــار ومـصــطــفى مـحــمـد
مـعن وجنم شـوان وسـعد
نـــــــــــــــــاطـق وســـــــــــــــــامـح
ســــــــعـــــــيــــــــد وامـــــــجـــــــد
عـــــــــطــــــــوان وهــــــــمــــــــام
طـــــــــــارق وحـــــــــــســــــــــ
عـــلي وابـــراهـــيم بـــايش
وكـــرار نـــبـــيل ومـــهـــدي
كــــــــــــلــــــــــــمـل ومـــــــــــازن
فــــــيـــــاض ومــــــحــــــمـــــد
قــــــــــاسـم وصــــــــــفــــــــــاء
هـــــــــــــــــــــــــــــــادي وعـــالء
 ومهند ن حس عباس وا
عــبـد الــرحــيم  قــد دخــلـوا
معسـكرا تدريـبيا في مـدينة
كــربالء من يــوم اخلــمــيس
ــــــــــــــــــاضـي قــــــــــــــــــبـل ان ا
يلـتـحق العـبي الزوراء في
فـتـرة عــمل ضـيـقـة ســبـبـهـا
تــــاخـــر انــــتــــهــــاء الـــدوري
ناسبة التي ان تدفع جلنة ا
ـراجعـة الدوري سـابقـات  ا
بشكل مهني وحقيقي  لكن
ـــنع في ان يـــظــهــر هــذا ال
ـنـتـخب كـما مـنـتـظر العبـو ا
مـــنــــهم في تــــقـــد مـــبـــاراة
الــيــوم وحتـقــيق الــنــتــيــجـة
ـنــافــســة عـلى االيــجـابــيــة وا
الــلــقب بـــعــدمــا لــعــبــوا
ســـويــة لـــتـــشـــهــد
اجملـــــــــمــــــــوعــــــــة
تـدريـبـات مــكـثـفـة

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

يفتتح  منتخـبنا الوطني اليوم
مبـارياته في بـطولـة غربي اسـيا
بــــكـــرة الــــقــــدم  وكـــلـه امل في
ـــنــتـــخب الـــلــبـــنــاني تـــخــطي ا
الـشـقيق عـنـد الـسـاعـة الـسـابـعة
والنـصف مسـاء ضمن مـباريات
اجملــــــــمــــــــوعـــــــة االولـى الــــــــتي
ـــبـــاراة ســـتــــشـــهـــد  إقــــامـــة ا
الـثـانـيـة  بـ مـنـتـخـبي الـيـمن
وفـلــســطـ وذلك عــنــد الـســاعـة
الــــــعـــــــاشــــــرة والــــــنــــــصـف في
مـلـعب  كــربالء عـنـدمــا تـنـطـلق
الـبـطـولـة بـنــسـخـتـهـا الـتـاسـعـة

بـــضـــيـــافــة
الــــعـــراق
لــلــمــرة
االولى
واالهـم
يـــة في
حتقيق
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قرر وزيـر الـشبـاب والريـاضة الـدكـتور احـمد ريـاض تـخصـيص ألف تذكـرة مـجـــــــانـية مع
توفير 20 حافلـة لنقل اجلماهير من مقر الوزارة في شارع فلسط إلى ملعب كربالء الدولي
حلضـور حـفل ومـبـاراة افـتـتـاح بـطولـة آسـيـا سـيل الحتـاد غـرب آسـيا الـتـاسـعـة بـكـرة الـقدم

قبل. الثالثاء ا
وب رياض ان اجلمـاهير بعد حضورهـا حفل االفتتاح ومبـاراة منتخبنا إمـام لبنان ستعود
إلى الـعاصمة بـغداد و تهيـئة جميع األمـور التي تسهـل مهمة جـماهيرنا فـي متابعـة البطولة
العب العراقية التي تقـام ألول مرة في العراق والتي سـتكون بوابـة لرفع احلظر الكـلي عن ا
كانتنا اإلقليمية ب دول غرب القارة. متمنيا ان يوفق العراق في تنظيم وتقد بطولة تليق 
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ؤتمر الفني والتنسيقي لبطولة عقد ا
غـرب اســيــا امس االثـنــ في قــاعـة
الــنـجـف بـفــنــدق الــبـارون بــحــضـور
ــثـلي ــنــظـمــة وجــمــيع  الــلـجــنــة ا
شـاركـة للـبـطولـة فضال نـتـخبـات ا ا
شرف عن اجلهات احلـكومـية. وقـال ا

العام لبطولة احتاد غرب آسيا أحمد
قطـيـشات "سـعداء جـدا بـتواجـدنا في
العراق بـ اخوتنـا واعزائنـا بعد ان
وجـــدنـــا االبـــتــــســـامـــة حـــاضـــرة في
وجوههم فضال عن كرمهم وطيبتهم
ونــــســــعـى الى ان إجنــــاح بــــطــــولــــة
اســــيــــاســــيل الحتــــاد غــــرب اســــيـــا

خصوصـا وان العـراق غاب كـثيرا عن
احتـضـان أيـة بطـولـة مـنذ زمن بـعـيد
لكننا نـأمل ان نخرج البـطولة بأفضل
صـــورة ومن خـاللـــكم اقـــدم شـــكـــري
وامـــتـــنــانـي الى جـــمـــيع اخـــوتي في
الـعراق عـلى تـعـاونـهم مـعـنـا بدءا من
وزارة الشباب والـرياضة واحتاد كرة

القدم والقائم على هذه البطولة.
من جــانــبه رحب عــضــو احتــاد كــرة
القدم يـحيى كـر بجـميع الـضيوف
احلـــاضــرين مـن جلــنـــة احتـــاد غــرب
ـشـاركة ـنـتـخـبـات ا ثـلي ا اسـيـا و
نـتخـبات ـر عن سعـادته بوجـود ا وعبّ
شاركـة في بطـولة احتاد غـرب اسيا ا
في العـراق مـبيـنـا ان أملـنـا كبـير في
إجنـاح البـطـولـة بـعد فـتـرة الـعـجاف
الـتي مـر به الـعـراق بـعـدم اسـتـضـافة
أيـة بـطـولـة مــنـذ وقت طـويل والـيـوم
نــحن ســـعــداء بــتــواجـــد هــذا الــعــدد

نتخبات. الكبير من ا
ؤتـمر الفني  حتديد وقبل انتهاء ا
ـنـتـخـبات البس الـتي سـتـرتديـهـا ا ا
شاركة حيث سيكون اللون االبيض ا
ـنـتـخب ـوشح بـاألخـضـر خـاصـاً بـا ا
ــرمى بــاالســود الــعــراقي وحــارس ا
والرصـاصي فـيمـا سيـرتـدي منـتخب
رمى لبنـان األحمر الكـامل وحارس ا
ـنـتخـب الـيمـني االسـود الـكـامل.امـا ا
فسيرتدي الفانـيلة احلمراء والشورت
ـــــرمى االســــود االبــــيـض وحــــارس ا
الـكـامل ومـنـتـخب فـلـسـطـ االبـيض
ـــــرمى االســــود الــــكـــــامل وحــــارس ا
الـكـامل وســيـرتـدي مـنــتـخب سـوريـا
ـــرمى األحـــمــــر الـــكــــامل وحــــارس ا

االسود الكامل.

ـــلــعب ــؤدي الى ا واضح و تـــبــلــيـط الــطـــريق ا
وصبغ األرصفة وتهيئـة الزهور على جانب الطريق
لكي يكون النـجاح حليف كربالء. فـيما توقع رئيس
االحتاد الفرعي لكرة القدم في كربالء ونائب رئيس
نـظمة يحيى كر جنـاح بطولة غرب كما اللجنة ا
نتـمنى من اجلـمهـور واإلعالم التـعامل بـشكل جدي
نظـمة غرب مه هذا احلدث مـشيرا الى ان الـلجنـة ا
ـباراة موضحا اسيا أصدرت باجـات ستوزع قبل ا
لـ (الـزمـان) ان بـطــاقـات الـتـذاكـر وصــلت إلـيـنـا من
بيروت عن طـريق الشركة الـداعمة لـلبطـولة وسيتم
توزيعها على منافذ متعددة و إطالق بيع التذاكر
بدءاً من يـوم امس ولغـاية الـيوم الـثالثاء من خالل

عدة وكالء بهذا اجلانب. 
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نـتـخب الـوطني بـكـرة الـقدم تـدريـبـاته على اكمـل ا
ارض مـلـعب كـربالءاسـتــعـداد لـبـطـولـة غـرب اسـبـا
ـشـاركـة تـسع مـنـتـخـبات والـتي سـتـنـطلـق اليـوم 
عـربـيـة حـيث يـخـوض مـنـتـخـبـنا الـوطـني مـبـاراته
االولى امـام لبـنـان في الـسـاعـة السـابـعـة والـنصف

مساء.
ـديــر اإلداري لــلــمــنـتــخب الــوطــني الالعب وقــال ا
األسبـق باسل كـوركـيس لـ ( الـزمـان) هذه الـبـطـولة
ستكون نـقلة نوعـية للـفريق باإلضافـة الى اكتسابه
هـارات الفـنيـة وزيـادة اخلبـرة من خالل احتـكاكه ا

مع عدة فرق عربية في البطولة .
واضاف كوركيس نحن على استعداد خلوض هذه
ـنتـخب اللـبناني باراة الـتي ستـكون االولى مع ا ا
وإصـرارنـا كـبـيـر عـلى الـفـوز واحلـصـول عـلى لـقب
ـنــتـخب في الــبـطــولـة الـبــطـولــة وعن مــشـاركــة ا
ثـابة اخـتبار اوضح كوركـيس هذه الـبطولـة تعـد 
ـنتـخب الختـيار مـن سيـمثل الـفريق في لتـشكـيـلة ا

قبلة  تصفيات بطولة كاس العالم ا
نتـخب في الوحدات التـدريبية اشار وبشأن اداء ا
نـتخب وسيكون الى انه راض كل الرضا عن اداء ا
جاهـزا امام مـنـتخب لـبنـان ونـحن مصـممـون على

الفوز في هذه البطولة واحراز اللقب.
ــنـتــخب ضـرغــام إسـمــاعـيل لـ ( فـيــمـا ذكــر العب ا
الـزمـان) ان اسـتعـدادنـا لـهـذه الـبـطـولـة جـيـدة جدا
بسبب توفر عامل الـلياقة لالعب نـتيجة الوحدات
لعب وافكر كثفة التي أجريناها على ا التدريبية ا
بـإحــراز هـدف مـبــكـر في مــبـاراة االفـتــتـاح وافـراح

اجلمهور الذي ينتظرالنتيجة بفارغ الصبر. 
واشــاراســمـــاعــيل الى ان انــســـجــام الالعــبــ مع
بعضـهم وتوفـر اخلبرة سـيكـون له األثر الكـبير في

قبلة.  باراة ا حتقيق الفوز با
في ح اوضح الالعب هـمـام طارق ان احلـلم الذي
يـراودني هـو احـراز عـدة أهـداف في هـذه الـبـطـولة

لكي أحظى بلقب هداف بطولة غرب اسيا 
ـهــام عـلى وقـال طــارق لـ (الـزمــان) انه  تــوزيع ا
الالعــبـ بــشــكل جــديـد وســنــلـعب بــروح الــفـريق
الــواحــد وســـنــعــمل عــلى الـــفــوز بــإذن الــله وانــا
مـنـسـجم مع جـمـيـع الالعـبـ وهـذا مـا سـيـوفـر لي
ــنـاســبـة لــلـوصــول الى مــرمى اخلـصم األرضـيــة ا
بشكل سـهل وحتقيق األهـداف. الى ذلك قال حارس
ـرمـى مـحــمـد حــمـيــد لـ (الـزمــان) مـســتـعــد لـهـذه ا
بـاراة وسأدافع عن عـريني بـقوة وعن سـبب عدم ا
رمى مـحـمـد كاعـد قـال هذا رأي استـدعـاء حـارس ا
ـدرب ولـكن أقـول ان كـاصــد حـارس مـرمى مـثـابـر ا

وكان مـتالـقا لـعدة سـنوات وفي عـدة بطـوالت. على
صـعـيـد مـتـصل  قـال مـديـر ريـاضـة وشبـاب كـربالء
ولـيد تـركي ان مـلـعب كـربالء الـدولي جـرى تـأهـيله
بـشـكل كـامل وأصـبـح جـاهـزا السـتـقـبـال اجلـمـهـور
والوفـود. وأوضح  تركي لـ (الـزمان) من الـضروري
دينـة بشـكل الئق وبيـان الصـورة اجلمـيلة إظهـار ا
لــهـا امــام االحتــاد الـدولي مــشــيـرا الـى ان كـربالء
ستستقـبل جميع الفـرق الرياضيـة وكذلك اجلمهور
العـربي كمـا ان احملافـظة سـتضيـف جميـع بطوالت
العراق وكذلك بطولة بطولة ألعاب القوى بالتعاون
مع وزارة الـــشــبـــاب والــريـــاضــة. واضــاف ان دور
الـعـتـبـة احلـسـيـنـيـة واالحتـاد الـفـرعي لـكـرة الـقـدم
واحلــكـومــة احملـلــيــة ووزارة الـشــبــاب والـريــاضـة
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عقد امس في
ؤتمر كربالء ا
الفني لبطولة
غرب اسيا
بكرة القدم
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طلوب في بطولة اتت الظهور ا
ــــنـــاسـب من اجل بــــوقـــتــــهـــا ا
التحـضير لـالهم حيث تصـفيات
بـطـولـة كـاس الـعـالم وا اسـيـا
وكالهــــمـــا يـــبـــحـث عن فـــرصـــة
الظـهور في الـبـطولـة  والتـطلع
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وقــــــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــــــدرب
ـــنــــتـــخب  الــــفـــلـــســــطـــيـــني ا
الشـقيق ان الـبطـولة مـهمـة جداً
بالنـسبـة لنـا ألنهـا أفضل اعداد
قبل خوض التصفيات اآلسيوية
زدوجة والـبطـولة فـرصة أمام ا
اجلهاز الفـني للتعـرف أكثر على
الالعـبــ الـشــبـان لــلـحــكم عـلى
اجلـــمــــيع وأيــــضـــاً الــــوصـــول
ألفضـل مسـتـوى قـبل مـواجـهتي
أوزبكستان وسنغافورة يومي 5
و 10أيــلــول فـي بــدايــة مــشــوار
التصفـيات اآلسيـوي كما يـفتقر
الـفــريق الى الالعــبــ مـحــمـود
وادي والـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــور
سـعـيــدي وثـامـرصــيـام إضـافـة
الى تــــخــــلـف العـــبــــ بــــســــبب
اإلصــــابـــــة ومــــهم ان يـــــعــــكس
ـنـتـخب مـسـتـواه كـمـا ظـهـرفي ا
ـشــاركـات األخــيـرة عــنـدمــا قـد ا
ـناسـبـة رغم ـبـاريـات ا بـعض ا
عـروفة ومهم ان ظروف البـلد ا
ــــــنــــــتــــــخـب في يــــــتــــــواجــــــد ا
الـبـطــولـة واالمل فـي ان يـعـكس
نــــفـــسـه عـــبــــر مــــامـــوجــــود من
 من شـــــــــانــــــــهم ان العــــــــبـــــــــ
طلوب ثلوا الفريق بالشكل ا

وسـط مـــــــــســـــــــاع حتــــــــــقـــــــــيق
ــــرور مــــنــــهـــا ــــنــــافــــســـة وا ا
الى تصـفيـات كاس الـعالم وا
ــقـبل. من اسـيــا مـطــلع ايــلـول ا
ــــــنـــــتـــــخب جـــــانــــــبه يـــــجـــــد ا
الــيــمــاني نـــفــسه في مــشــاركــة
ــتـلك من جـديـدة عــلى وفق مـا 
العب ظهروا في عدة مناسبات
ـا عليـهم واصروا على وقاموا 
ـــشـــاركـــة رغم ظـــروف الـــبـــلــد ا
عـروفـة في مـشاركـة تـسـتحق ا
الــتــحــيــة واالمل في ان  يــقــدم
الالعـبـ مـا يـقـدرون عـلـيه امـام
األشـقــاء الــفـلــسـطــيــنـيــ الـذي
اليــــــخـــــتــــــلـف عـــــنـه من حــــــيث
الــــــظـــــروف وفـــــخــــــر لالعــــــبي
ـــــثــــــلـــــوا  ان  الــــــفــــــريـــــقــــــ
مـــــنــــتــــخــــبــــاهــــمـــــا بــــافــــضل
مــــــشـــــاركــــــة والـــــكـل يـــــعـــــرف
مـــــســـــتـــــويــــاتـــــهـــــمـــــا وفي كل
االحـــوال فــان مـــشـــاركــتـــهـــمــا

تستحق االحترام.
وكــــــان االحتــــــاد قــــــد اتــــــخــــــذ
اإلجـــراءات الـــكــفـــيـــلـــة من اجل
اجناح البطولة من خالل تشكيل
عـــــــدة جلــــــان مــــــخـــــــتــــــلــــــفــــــة
 االمور امـام الفرق وسير لتام
ــبــاريـــات الــتي ســـتــجــري في ا
مـلــعـبي كــربالء واربـيل في اول
اخــتـــبــار حـــقــيــقـي لالحتــاد في
تــــــــنـــــــظــــــــيم اول بــــــــطـــــــولـــــــة
أسـيــويـة  ويــأمل ان تــتـضــافـر
جـهــود اجلـمــيع  امـام حتــقـيق
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تسـيـر الـشركـة الــــــــــعـامة لـلـسكك
احلــديـــد قـــطــارات إلى مـــحــافـــظــة
ـنـتخب كربالء لـنـقـــــــل مـشجـعي ا
الـوطـني الـعـراقي الـذي سـيـخـوض
مـــبــاراة افـــــتـــتـــاح بــطـــولـــة غــرب

آسيا.  
أعلن ذلك مـدير عـام الشـركة الـعامة
لـلـسـكك احلــديـد طـالب جـواد وقـال
انه بـــــتــــوجــــيه مـن وزيــــر الــــنــــقل
ـهـنـدس عــبـد الـله لـعــيـبي تـسـيـر ا

الــشـركــة الــعـامــة لــلـســكك احلــديـد
ــنـتــخب قــطــارا لــنــقل مــشــجـعـي ا
الـوطـني الـعـراقي الـذي سـيـخـوض
مـبـاراة افـتـتـاح بـطـولة آسـيـا سـيل
ـنــتـخب الحتـاد غــرب آسـيــا أمــام ا

اللبناني.
وأضـــاف احلــســـيـــني ان الـــقـــطــار
سيـنـطلق الـسـاعة الـعـاشرة صـباح
ـية اليـوم الـثالثاء من احملـطـة العـا
الكائنة في عالوي احللة فضال عن
تــواجــد بــاصــات مــكــيــفــة حــديــثـة
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تـنـقـلـهم من مـحـطـة كـربالء لـلـسـكك
ـبـاراة مـبـيـنـا أن هذه الى مـلـعب ا
ـرة األولى الـتي تـقـوم هي لـيـست ا
بهـا الشركـة العـامة لـلسـكك احلديد
كمـبـادرة لـدعم فـــــــرقـنا الـريـاضـية
الـــتي تــــخـــوض مـــبـــاريـــاتـــهـــا في
ـــقــدســة وأن مــحـــافــظـــة كــربالء ا
شـــــجع الشركة ستـواصل نقل ا
ــنـــتــخب حلــضـــور مــبـــــــــاريــات ا
الـــوطـــــــــني ضـــمـن اجملـــــــمـــوعـــة

األولى.
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اكد االحتاد الـدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماده بطولة
غرب آسيا التاسعة للرجال في العراق.

وذكــر (فــيــفـا) في كــتــابه أن غــرب آسـيــا هي بــطــولـة
رسميـة معـتمدة ضـمن نشـاطات االحتاد الـدولي لكرة
شرفة القدم وذلك بـعد التقارير الـتي رفعتها اللـجنة ا
عـلى الـبـطولـة بـاجلـاهزيـة وتـمـيـز العـراق لـتـضيـيـفـها.
وسـتــنـطــلق الـبـطــولـة الـيــوم الـثالثــاء وسـيـكــون نـظـام
شاركة في ا على تقسيم الـفرق التسعة ا البطـولة قائمً
الـبــطـولــة إلى مـجــمـوعــتـ وتــضم اجملـمــوعـة األولى
منتـخبات األردن والسعودية والكويت والبحرين وتقام
نـتخـبات منـافـساتـها عـلى ملـعب أربـيل. فيـما تـلـعب ا
ـضيف) ولـبنـان وفـلسـط اخلـمسـة العـراق (الـبلـد ا
وسـوريا والـيمن فـي اجملمـوعة الـثانـية وتـتنـافس على

ملعب كربالء الدولي.

احملرر في حديثه مع الالعب ضرغام اسماعيل

همام
صالح
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