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امــــام  وضـع  اخــــر واخلــــروج من
الـعــمل الـتــقـلـيــدي واالنـفـتــاح نـحـو
إقـامــة الـبــطـوالت الــكـرويــة األخـرى
حــيث بـــطــولـــة اخلــلـــيج الـــعــربي 
ومـهم  تـولي مـهـمـة تـنـظـيم بـطـولـة
ــشــاركـة غــرب اســيــا  الــتـاســعــة 
تسعـة فرق هي األخرى الـتي جتدها
ـــواصــلـــة اإلعــداد فــرصـــة مـــهــمـــة 
طلوب لتصفيات كاس العالم وأ ا
اسـيـا الـتي سـتــنـطـلق مـطـلع أيـلـول
ـقـبل  امــام حتـقـيق حــلم الـلـعب  ا
قبلة في قطر  ببطولة كاس العالم ا

.
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ويقول الشخصيـة الكروية العريقة 
رئـــــيس فـــــرع  احتـــــاد الــــكـــــرة في
الـبـصـرة األسـتـاذ سـامي نـاجي  ان
الــبــطـولــة فــرصـة كــبــيــرة امـام اهل
الـلـعـبـة حـصرا احتـاد الـكـرة ألثـبات
قــــدراتـه  عــــلى اســـــتــــضــــافــــة
الـــــبــــطــــوالت الـــــكــــرويــــة 
الـقـادمـة  عـلى مـسـتـوى
ـنـتخـبـات واألنـدية   ا
ولعـكس امكـانات الـبلد
ـواصـلة  في االسـهـام 
احــتــضــان الــبــطـوالت
اخملتلفة وسيكون الكل
الــيــوم امـام االخــتــبـار
احلــــــقــــــيـــــــقي مـن اجل
ـذكورة إجنـاح البـطـولة ا
وإخـراجـهـا عـلى أفـضل ما
يـــرام من خـالل تـــعـــاون
اجلــهـات الــفـنــيـة
واإلداريـــــة
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ثــــمـــنـت عـــدد مـن الـــشــــخـــصــــيـــات
الكروية  قيـام االحتاد العراقي لكرة
القدم بتنظيم بطولة غرب أسيا التي
تـكـون قـد انطـلـقـت مـباريـاتـهـا أمس
حــيـث اجملـمــوعــة األولى في كــربالء
عـلى ان تـبــدى مـبـاريــات اجملـمـوعـة
ـقـبل فر الـثـانـيـة في الـرابع من اب ا
اربـيـل  الـتي حتـمل  مـعـهـا الـكـثـير
ـهمة حـيث الدخول في من األشياء ا
الـعمـلـيـة الـتنـظـيـمـية لـبـطـولـة تضم
تسعة فرق  تمثل االختبار احلقيقي
لـالحتـاد وجلـانه في أهـمــيـة تـنـظـيم
سـتـوى لـتـحـقيق البـطـولـة بـأعـلى ا
عـمــلــيــة تــنــظــيــمه  من شــانــهـا ان
تـنـعــكس عـلى عـمـل االحتـاد والـكـرة
الـعـراقيـة من حـيث التـطـلع لتـنـظيم
بـطـوالت اكـبـر واهم بـعـدمـا تـأخـرنـا
كـثـيـرا  ألسـبـاب  مـعـروفـة  قبل ان

يـــــأتي  انــــــشـــــاء عـــــدد من
ــــهـــــمــــة في العـب ا ا
مــــــحــــــافــــــظــــــات 
الـــبــصـــرة وكــربالء
والـــــــــــــنـــــــــــــجـف 
والــــــــــــــكــــــــــــــوت 
واحلــــبــــيــــبــــيـــة
وأخـرى وتـأهـيل
مــلـعب الــعـمـارة
إضـــــــافـــــــة  الى
نشآت الرياضية ا
فـي إقــــــــــــــــلـــــــــــــــيـم
كـــردســتــان   مــا 
جــــــعـل الــــــكل
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أعلنت وزارة الشـباب والرياضة أن العـراق ولبنان اتفـقا على إعادة تفعـيل االتفاقيات الـسابقة في اجملال
الـشبـابي والـرياضي.وذكـر بـيانـصـحفـي للـوزارة أن "الـعراق ولـبـنان اتـفـقا عـلى إعـادة تفـعـيل االتفـاقـيات
الـسـابقـة بـ البـلديـن في اجملالـ الشـبـابي والريـاضي وذلك خالل زيـارة وزير الـشـباب والـريـاضة أحـمد
ريـاض الى بيـروت تـلبـية لـدعـوة رسمـية من وزيـر الـشبـاب والريـاضـة اللـبنـاني مـحمـد فـنيش".وبـ أنه تمت
ا يـخدم الشبـاب العراقي واللـبناني والـعربي والتأكـيد على ضرورة "مـناقشة األمـور الشبابـية والريـاضية 
وجود روحٍ مشتـركة واراء موحدة للمضي قدماً من جديد إلعادة الروح للجسد العربي وترميم بيت الشباب
العـربي".ونقل البـيان عن رياض قـوله: "كما عهـدنا لبـنان بلـداً فيه منصـات للثـقافة والعـلوم والتـأريخ عهدناه
أيضـاً منصـة للقـضايا العـربية واإلسالمـية وحتمل الـكثيـر بسبب مـواقفه الوطـنية والـقومية ووقـف كثيرا مع

العراق ولم يتخلَ عنه في أصعب الظروف".
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الرافدين تطمح
بحصد لقب غرب
آسيا على ارضهم

شاركة في بطولة غرب آسيا متفائل بنتائجها نتخبات ا مدربي ا
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شي جــمـيـل ان تـســتــيــقظ صـبــاحــا بــكم من رســائل الــتـهــنــئـة
واالعجاب من بعض زمالئي الصحفيـ االجانب مرفقة بأخبار
وقصص عن بطـلة عـراقية ذات 14 عامـا حتدت اعـاقتـها لـتتوج
بفضـية بطـولة اسـيا لكـرة الطاولـة في فئة 6 والتي اختـتمت في
تـايوان ولـعل أفـضل مـا كـتب عن بـطـلـتـنـا مـا جـاء في صـحـفـية
ـز الـرائـدة في الـصـحـافـة االمـيـركـية بـقـلـم الـيـسا نـيـويـورك تـا
جونسن مديرة مـكتب الصحـيفة في بغـداد والتي استقي بعض
ـة الهـاتـفـيـة مع مـدربهـا احـد ابـطال ـكـا عـلـومـات مـنهـا ومن ا ا
واعالم كرة الـطـاولـة جـمال جـالل من تايـوان. الـبـطـلة الـعـراقـية
جنلـة عـماد 14عام هي اصـغـر مـشاركـة في بـطـولة اسـيـا التي
تـضم 19 دولـة تــســكن في مـحــافــظـة ديــالى في سن 3 اعـوام
طـالـتـهـا يـد االرهــاب االثـمـة بـعـبـوة نـاسـفــة حـ كـانت تـسـتـقل
سـكيـنـة ساقـها الـيـمنى عـند السـيارة مـع ابيـها بـتـرت للـطفـلـة ا
ن من الكوع الفخذ وسـاقاها الـيسرى من الـركبة وذراعـها اال
وما كان من االسرة اال ان يـتسلـحوا بالـصبر والثـبات بإعـالتها
وبـاقي اخــوتــهــا بـراتب ال يــتــعـدى 400 دوالر اال ان شـجــاعـة
سـاعدة والديـها قـادتـهمـا الى زجهـا في ريـاضة كـرة الـطاولـة 
مدربـهـا حسـام حـس الـذي كـان له الفـضل االول في تـأهلـيـها
ـبـية وكـانت حـيـنهـا مـصنـفـة لفـئة في االنضـمـام لأللعـاب الـبارا
اجللوس ولكن الـسيد سـمير الـكردي رئيس االحتـاد اقترح قبل
نتـخب جمال جالل بـإمكانـية تغـيير الـفئة الى عام على مـدرب ا
الوقـوف وكـان حتـدي كبـيـر لـبطـلـتـنا مـن اللـعب بـوضع الـوقوف
إلعاقة سـاقيـها ولكن الـعمل اجلـاد واالخالص فيه من االطراف
جـمـيـعـا تـرجـم إلجنـاز عـظـيم تـتـحـدث فــيه اهم صـحف الـعـالم.
وهكذا ال أجد مـناص من التـغني بهـذا االجناز والوقوف اجالال
ة الـتي عانت وماتزال من عسر احلال واحتراما لعائلـتها الكر
لكـنـهم لم يـتـوانـوا حلـظـة واحـدة لـرفع اسم الـعراق فـي احملافل
الـدولــيـة ولــرعـايـة الــسـادة اإلداريــ والـفــنـيــ الـذين خــطـطـوا
وجهـدوا في سبـيل هـذا االجناز. وقـد ال تدرك جنـلـة عمـاد عمق
اجنـازهـا هـذا لـصــغـر سـنـهـا ولـكــنـنـا نـعـلم جــيـدا انـهـا رسـالـة
صـاعـقــة وحـربـة من نــار في صـدور االرهـابــيـ الـعـفــنـة الـذين
ضنوا عبثـا ان ينالوا من عـنفوان العراق وهي رسـالة صحووية
ــســؤولـ احلــكــومــيــ بــضـرورة رعــايــة هــؤالء االبــطـال الى ا
ـومـة االجنـاز وهـذا االجنـاز بـيـان واضح بـتـفـعـيل واسـرهم لـد
دور الـريــاضـة الــنــسـويــة الـرائــد في رقي ورفــعـة اسم الــعـراق
رآة الناصـعة التي ترينـا عجز البعض .اتمنى ان تبقى جنـلة  ا
وانتـهـازيتـهم وسـباتـهم في احالمـهم اجلـوفاء
ـــأسي واالحــزان الى امل فــهي حتــيل ا
وابــتــســامــة واجنـاز وهـم يــجــهــضـون
بـجــزمـتــهم والدتــهـا . شــكـرا لك لــقـد
جـعـلـتـي يـومي والـعـراق ســعـيـدا وقـد
اثـبت حــتــمــا من خالل اجنــازك انـهم

عاقون حقا. هم ا

حال صدور قـرار محـكمـة التـمييـز االحتاديـة ببـطالن انتـخابات
ـبيـة أسـدل الـسـتـار عن مـرحـلـة بـائـسـة من تـاريخ اإلجناز األو
الــريـاضي فـي الـعــراق.. شــهــد مــا شـهــد من اثــار وتــداعــيـات
وفــوضـى عــارمـــة وأفــضـى الى ظـــهــور طـــبــقـــة من الـــكــســـبــة
ــال الــعــام حتت يــافــطـة ــرتــزقــة اســتـنــزفت ا والــلـصــوص وا
شاكل الرياضة لتغدو الـلجنة مصنع ومقـر تصدير االزمات وا

الى الشارع الرياضي.
ال نـريـد ان نـكــرر احلـديث او جنـتـر الـكـالم عـمـا حـصل خالل
اضيـة ولكن من حقـنا كصحـافة ان نسأل.. السنوات الـقليـلة ا
ـعــالم لـرسم ومـاذا بــعـد? هل لــدى احلـكــومــة خـطــة واضـحــة ا
سياسة جـديدة للريـاضة في البلـد? هل ثمة خريـطة طريق تؤدي
ظلم الذي تـمر به رياضة اليوم? في النهاية الى مغـادرة النفق ا
هل تكتفي خماسية القرار بتسيير شؤون االحتادات الرياضية
ال ام لديهـا استراتيـجية في الواقع وتختزل الـقضية بـصرف ا
وعلى الورق تـنقـذ ما تبـقى من الريـاضة وتخـلصـها من براثن

التخلف والتراجع والفساد?
لــقـد تــوفــرت لــوزارة الـشــبــاب فــرصـة مــؤاتــيه غــيـر مــســبــوقـة
ــسـار ــتـهــالك عــلى ا لـلــتــصــحـيـح ووضع مـركـب الـريــاضــة ا
لف تلك ماسكي ا الصحيح لبلوغ شاطئ اإلجناز ولكن هل 
ـطلوبة للتعامل مع تقد واخلبرة ا البوصلة الصاحلة والـفكر ا
قضيـة شائـكة وأزمـة دائمة كـالتي نـعيـشها حـاليـا? في احلقـيقة
ؤشرات األولـية غـير مشـجعـة بعـد ان تسربت اخـبار بـنية ان ا
ـهــمـة وظــهـور رغــبـات شــخـصــيـة الـعــديـد من اخلــبـراء تــرك ا
وطـمـوحـات ذاتـيـة راحت تــتـعـامل مع االحتـادات وفق االمـزجـة

واالهواء والعالقات اخلاصة.
اللـجنة اخلـماسـية لـيست الـبديل عن ريـاضة االجنـاز فمـهمـتها
بي واعـادته وفق مركزات ثـابتة تقتـصر على تـرتيب البـيت األو
وقوية من خالل التعجيل بتـشريع القوان وفسح اجملال امام
شـخـصيـات خـبـيـرة وكـفـؤة ونـزيـهـة تـقـود ريـاضـة اإلجنـاز عـبر

إيجاد فقرات وبنود ال تسمح بدخول الطارئ والدخالء.
ـطلوب حاليا ان ان تشخيص العـلة هي اول خطوات العالج وا
ريض واالجـهـاز علـيه فمـا فائـدة جناح رض ال قـتل ا نعـالج ا
ـبـيـة تـفـارق احلـيـاة.. الـوزارة ليـست الـعـملـيـة احلـكـومـيـة واالو
بديلة وال من حقها اإلشـراف على االحتادات الرياضية الى ما
النـهــايــة وعـلــيــهـا ان تــثـبـت صـدق نــوايــاهـا ودورهــا االبـوي
لف دون مـحابـاة او تزمت وقدرتـها كـجهـة رسمـية عـلى إدارة ا
ــتــطــرف كــاخلــطـأ اجتــاه هــذا الــطــرف او ذاك فــالــصــحــيح ا

تطرف كالهما يقودان الى الفشل واالخفاق. ا
ـبـيـة طـيـلة ا شـهـرنـا اقالمـنـا ضـد مـا يجـري في أروقـة األو طـا
ـاضـيـة كـنـتيـجـة وسـبب خـلـقـته قـيادة هـزيـلـة ومـراهـقة الـفتـرة ا
إداريـة.. ولن نـتـردد في ان نـسـتل األقالم ذاتـهـا ونـوجـهـهـا الى
الوزارة واللـجنـة اخلماسـية إذا ركـبت موجة
اإلصالح لغايـات معـينـة ليس لـها عالقة
بالتـقو وحـاولت ان تقـطف ثمار كل
مــا حــدث وتـــضــعه في ســـيــاقــات ال
ـوقـفـهـا احلـقـيـقي او تـعـكس تـشي 

شفافية مطلقة في األهداف.

ـــواتــيــة لــرفع احلــظــر الــفـــــــرص ا
الـــــــكـروي  عن مالعب  الـعـاصـمـة

وبقـــــية احملافظات. 
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واشـاد عـضــو الـلـجـنـة الــفـنـيـة  في
االحتاد الـعراقي  لـكرة الـقدم حـميد
ـبـادرة االحتـاد في تـنـظيم مـخـيف 
بـطـولة غـرب اسـيا  احلـدث الـكروي
نـظمة هم والـفرصة امـام اللجـنة ا ا
في اقـامــة الـبـطــولـة عـلـى أفـضل مـا
ـــكن مـن خالل تــــضـــافــــر جـــهـــود
اجلـمــيع حـيث اخلـطـوة األولى امـام
ـا لها استـقبال  بـطولة  أسـيوية  
ـــــســـــتـــــوى مـن أهـــــمـــــيـــــة عـــــلـى ا
ـــــــــــــهنـي والتـنـظيـمي والـتوسع ا
ـنــشـآت  الـتي تـوزعت في بــإقـامـة ا
احملــافــــــــــظــات وبـانــتــظــار مالعب
ــاثــلـــة يــنـــتــظــر ان تـــــــــــقــام في
الـعاصـمة بـغداد وشــــــــيء جـيد ان
ـذكـورة يـســتـقـبل الـبــلـد الـبـطــولـة ا
احلـــــــــــدث الـــذي يـــطــغى عـــلى كل
االحــداث الــريــاضــيــة امـام حتــقــيق
أمنـية كبيـرة انتــــــــظـرها الــــــــــكل
في ان يقوم االحتاد بتنظيم البطولة
ـذكــورة عـبـر مـشــاركـة مـنــتـخـبـات ا
مــعــروفـة  حــيث الـــــــــــســعــوديـة 
وســـوريـــا واالردن واألخـــرى والـــكل
يستحق االحتـرام  بعدما عزمـــــــوا
ـشـاركة عـلى الـتـواجــــــــــد همـنـا وا
الـــــتي يـــــأمل ان يـــــســــاهـــــمــــوا في

إجناحها . 

واحلـكـومـيـة  لــعـكس صـورة الـبـلـد
لـيس في مـجـال تـنـظـيم الـبـطـولة بل
فـي اجلــــــــوانب االخــــــــرى  حــــــــيث
االســــــتــــــقــــــرار األمــــــني  مـن خالل
التواجد اجلماهيري الذي تفتخر به
ـمـيـز مالعـبـنــا  بـفـضل احلــضـور ا
لـــلــــقــــاءات األخـــــــــــــيـــرة حــــيـــــث
بـاريات الـودية لـلمـنتـخب الوطني ا
في الــبــصــرة  ومــبــاريــات بــطــولــة
االحتـــاد األســـيـــوي ودوري ابـــطــال

اسيا. 
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ـــنـــتـــخب الـــوطـــني ودعـــا العب ا
ــيــنــاء الــســابـق ورئــيس نــادي ا
الـبصـري هادي احـمد اجلـماهـير
لـــلـــتـــواجــــد ودعم الـــبـــطـــولـــة 
والكـرنفـال الكروي الـكبـير الذي
يـــحــتــضــنه الـــبــلــد في خــطــوة
عـمـلــيـة ومـهـنـيــة والـتـحـول في
اقامـة البـطوالت عـلى مسـتوى 
نـتخـبات اكـبر وعـلى مسـتـوى ا
ـبيـة واألنـدية بـعـدما تـعافى االو
البالد امنيا وفي وضع  متطور
نـشآت الريـاضية  في من حيث ا
احملــافــظـات وكــمــا تــقـوم مــديــنـة
كربالء في استقـبل اجملموعة االولى
لـلـبطـولة بـعـدما تـعـرفت على  واقع
ـهـمـة في دوري ـبـاريــات ا تـنـظــيم ا
ـهم هـنـا ان يـحرص إبـطـال اسـيا وا
باريات  من اجل الكل على تنـظيم ا
حتـقــيق أهــداف الـتــجـمع الــكـروي 

مبادرة االحتاد الـتي تكون قد دخلت
حيز التنـفيذ عبر جـهود مشتركة في
اول عـمل تــنـظــيـمي  يــجب ان يـدار
ـســؤولـيــة ومـهـنــيـة من قــبل الـكل
  في لـــعـــكس  قــــدرات الـــعـــامـــلـــ
شرفـة في مهمة  االحتاد واللـجان ا
لـيست بـالـسهـلة  وسـتكـون منـطلـقا
الســتـــقـــبل وإقـــامــة بـــطـــوالت عــلى
مـسـتـوى أوسع لـكن عـلـ ان  نـقدم
األمــور عـلـى أفـضـل درجــات الـعــمل
ــنـتــظــر من الــفـرق  الــتي فــضـلت ا
ـشــاركـة  عـلـى مـسـتــوى ثـاني في ا
الــبــطـــولــة الــتـي اتت في مــكـــانــهــا
ووقــتـهـا فـيــمـا يـتــعـلق بـالــتـنـظـيم 
ووقت إقـامــتــهـا امــام فـرصــة اعـداد
نـتخـبات ومنـتخـبنا   بـاحلصول ا
عــلى الــلــقب مـن اجل الــتــواصل في
عـمـلـيـة اإلعـداد لالسـتـحـقـاق االكـبـر
واالهـم حـيث  تــصـفـــــــــــيـات كـاس
الــعـالم وا اســيـا وأهــمــيـة تــامـ
فــتـــــــــرة اعــداد  جــيــدة تــدخل من
ــفـردة الـتي بـدأت امس  ضــمـنـهـا ا
وأهـمـــــــــيـة ان  تتـمـكن اللـجان من
تــــــــــأديــــــــــة دورهــــــــــا كـل مـن حـالل
طـلوب وحتقيق أفضل اختصاصه ا
عــــمـل فــــــــــــــني مـن خالل حــــرص
الــلـــجـــان من خـالل تـــقــد الـــعـــمل
ـــا اجلــــيـــد وعـــكس الـــصـــورة  و
ينعكس إيجابـا على مسار البــطولة
إمــام جتــربــة يــجب االســــــــــتــفـادة

منها .
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واعـــرب  احلـــكـم الـــكـــروي الـــدولي
السابق مهدي فليح عن ثقته العالية
فـي ان يـــنـــجـح االحتـــاد والـــلـــجـــان
ــكــلـفــة في جتــاوز كل الــتــحــديـات ا
اخملــتــلــفــة واخلــروج بــعــمل مــنــظم
قدور كل اللـجان ان تؤدي عمال  و
يــرتق  الى مـسـتــوى  الـبـطـولـة في
إزالـة الـقـلق الـذي  بـرواد الـبـعض 
إمـــام تـــأخـــر الـــعـــراق من تـــنـــظـــيم
الـبـطـوالت  الـكـرويـة قـبل ان تـأتي 
ــذكـورة  الــتـي تـشــكل الــفــرصــة  ا
االخـــتـــبـــار  احلـــقــيـــقـي لـــقــدرات 
العامل في تدش اول حدث كروي
أســـيــوي في عـــمل  كــبــيـــر لــكن مــا
يـهـمـنـا ان يـنـجح االحتـاد في تـسـير
األمـــور مـن كل اجلـــوانب  وفـــيـــمـــا
بيت الفرق وتام األجواء يتعلق 
الن كل جــزء مــكــمل لألخــر في عــمل
الـتـحـدي الـكـبـيـر امـام االحتـاد الذي
سـيـكــون امـام مـهـمـة لـم تـكن سـهـلـة
لـكــنه قــادر عـلـى  ادارة األمـور كــمـا
شـاركـات في الـبـطوالت يـجب عـبـر ا
ــمـثــلـة  واخلــلـيــجـيــة وا اسـيـا ا
ونــــقل تــــلط الــــتـــجــــارب  من خالل
تـنظـيم البـطـولة احلـاليـة  للـرد على
ـشـكــكـ بـقــدرات االحتـاد وجلـانه ا

في القيام باول عمل  اسيوي. 
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ويـقـول رئـيس فـرع احتـاد الـكـرة في
ذي قـار جلـيل زغيـر علـينا ان نـحيي
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افـتـتــحت  في مـلـعب كـربالء الـدولي
مـــســاء امـس الــثالثـــاء مــنـــافــســات
اجملـمـوعــة االولى في بـطــولـة اسـيـا
سـيل الحتـاد غـرب اسـيـا بنـسـخـتـها
الـتــاسـعـة  وسط اجــواء احـتـفــالـيـة
مـبـهرة  اكـدت عـلى ان العـراق يـبقى
بــــلـــــد االمـن واالمـــــان وان مالعـــــبه
ـــنــافـــســات جــاهـــزة  الحـــتــضـــان ا
الـريـاضـيـة الـكـبـيـرة  وشـهـد الـيـوم
االول لـلبـطـولة  اقـامـة مبـارات  في
اجملــمــوعــة حـيـث واجه مــنـتــخــبــنـا
الـوطـني شـقـيـقه اللـبـنـاني قـبل لـقاء
الــيــمن بــفــلــســطــ بــيـنــمــا حــصل
ــنـتـخب الـسـوري عـلى انـتـظـار في ا
هـذه اجلولـة فيـما تـنطـلق منـافسات
اجملـمـوعـة الـثانـيـة الـتي حتتـضـنـها
ــقـــبل بــاقــامــة اربـــيل  يــوم االحــد ا
مـبـاراتـ ايـضـا يـتـلـقي في اوالهـما
مــنـتــخـبـا  الــبـحــرين واالردن فــيـمـا
تشهد الثانية ديربي خليجي خالص
يــجـمع االزرق الــكــويـتـي بـاالخــضـر

السعودي .
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 عـضو احتـاد الـكرة ورئـيس الـبعـثة
الــعــراقــيــة   كـامـل زغــيـر اشــار  في
حــديـثـه  الى ان اقــامــة هــذا احلـدث
ثل رسالة  الى الكبير في الـعراق  
اجلـــمــيـع  بــان بــلـــدنــا  قـــادر  عــلى
تــنــظـيـم الـبــطــوالت  الـكــبــيـرة  وان
الـــعــراقــيـــ شــعب يـــحب  احلــيــاة
ويـنـشـد الـسالم  ويـعـشق كـرة الـقدم
بــــشــــكل كــــبـــيــــر  وهـــذا مــــا  اكـــده
احلـضـور اجلــمـاهـيـري الــغـفـيـر في
ـبـاريـات الرسـمـيـة والـودية جـمـيع ا

الـتي جــرت في مالعـبــنـا  مــنـذ  رفع
احلـظـر اجلزئي   وشـدد زغـيـر على
ان لرفع احلظـر  انعكاسـات ايجابية
عـلى الـكــرة الـعـراقـيــة  السـيـمـا وان
فـرقـنـا ومـنـتـخـبـاتـنا بـاتـت تـخوض
مــبـاريــاتــهــا الـرســمــيــة مـتــســلــحـة
بــامـتــيــازات الـضــيـافــة  نــاهـيك عن
الـتـخـلص من ارهـاق السـفـر  وكـثرة
طـارات منـوها الى  ان التـنقل بـ ا
احتـاد الـكــرة يـعـمل بــقـوة عـلى رفع
احلـــظــر عن مالعـب بــغــداد وبـــقــيــة
احملافظات بـشكل كامل   وفي ختام
حـديثه تـمـنى زغيـر  ان يـظهـر اسود
ـسـتــوى الـطـيب الـذي الـرافـدين  بــا
يــؤهــلــهم لــلــفــوز بــلــقب الــنــســخــة
الــتـــاســعـــة وانه يـــتــوقع ان يـــكــون
ــبــاريــات مــلـــعب كــربالء مــســرحــا 
ــسـتــوى الـفـني عـامــرة بـاالثـارة  وا
ــنـتـخـبـات الـعـالي شــاكـرا  جـمـيع ا
ـــشـــاركـــة في الـــتـي  وافـــقت عـــلى ا

النسخة احلالية للبطولة .
s Š œdHð

ســتــة العـــبــ فــقـط من الــتـــشــكــيل
نـتخبـنا الـوطني سـبق لهم احلـالي 
ان  نــقـشــوا اسـمـائــهم في  سـجالت
الــنـسخ الــسـابـقــة لـلــبـطــولـة  حـيث
شـارك  الثالثـي جالل حسن ومـحـمد
حميد  واحمد ابراهيم في منافسات
الـنسـخة الـسابـعة الـتي احتـضنـتها
الكويت  عام  2012وانتهت بـتتويج
ـنـتـخب الـسـوري بطال بـعـد تـغـلبه ا
بـاراة النـهائيـة  على مـنتخـبنا في ا
بـهــدف دون مـقـابل   امــا الـنــسـخـة
الــثــامـــنــة الــتي جــرت  في الــدوحــة
بــ عــامي  2013و 2014وانــــتــــهت
قطرية  فـقد شهدت مـشاركة الرباعي

جالل حسن  ومـهدي كـامل وضرغام
اســمــاعــيل  ومــهــنــد عــبــد الــرحــيم
وجـمـيع هؤالء فـي التـشـكـيل احلالي
الـذي يـخـوض مـنــافـسـات الـنـسـخـة
الـتـاسـعـة  وبــذلك يـتـفـرد  احلـارس
جالل حسن  بـكونه  الالعب الـوحيد
 ب العبي مـنتخبـنا الذي شارك في
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اكــتــمل عــقـد جــمــيع احلــكــام الـذين
اعـتـمدوا لـقيـادة مـباريـات مـجمـوعة
كربالء وهم الثنائي حـميد العيفاري
قـرني من سـلـطنـة عـمان ومـحـمـود ا
وسـعـد اخلـلـيفـي ومحـمـود الـسـهلي
مـن الـــكـــويت وتــــركي اخلـــضـــيـــري
وخـلف زيـد الـشمـري من الـسـعـودية
ومــحــمـد طــاهــر ومـحــمــد عــرفـة من
االردن وصـالح عــبــد الـعــزيــز وعـلي
حـسن الـسـماهـيـجي من الـبـحرين  
ــنــسق الــعــام لــلــبــطــولـة وافــصح ا
عـــبــاس عـــبـــد احلــســـ  عن جنــاح
ـذكورة  في الـطواقم الـتحـكيـمية ا
اجــتـيــاز االخـتــبـارات الــفـنــيـة
والبدنية التي جرت   حتت
ـــقــيم الـــهــنــدي اشــراف  ا
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ابــهـرنــا الــتــعـامـل الـراقي
نتخبات اخلمسة دربي ا
 مع  وســائل االعالم عــلى
اخـتالف  عنـاويـنهـا   فلم
جنـد احـدا مـنـهم يـتـهـرب
او يــــــــتــــــــمـــــــــلــــــــمـل من
االســـتــيـــضــاحـــات الــتي
قدمناهـا له  واجاب عنها
ــــنــــتـــهـى الــــصــــراحـــة

ـا يدلل ـوضـوعيـة والـشـجاعـة   وا
ـــكــانـــة  وســائل عــلى احـــتــرامـــهم 
االعالم ودورها في تـسلـيط االضواء
على فعالـيات البطولـة  وقد الحظنا
درب من خالل التصريحات  بان  ا
اخلـمـسـة اتـفـقــوا عـلى ان الـبـطـولـة
عـرفة  مكنونات تعد فرصة مـثالية  
وخـبايـا  مـنتـخبـاتـهم واالطالع على
مـسـتـويـات العبـيـهـم السـيـمـا اجلدد
مـــنــــهم  قـــبـل الـــدخــــول في اجـــواء
زدوجة الـتي لم يفصل التـصفيـات ا
عــنـهــا الــكــثــيـر من
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لـم يــــــــــــخـف
مـــــــــــــــــــــدرب
ـــــنــــتـــــخب ا
السوري فجر
ابــــــــــراهــــــــــيم
سـروره  بـخـبـر

اعـتراف الـفيـفـا ببـطولـة  غرب اسـيا
وادراجها ضمن نـشاطاته  رغم قوله
 بـــــان هــــــــــــذه اخلـــــطـــــوة جــــاءت
متـاخرة   مؤكـدا بان  هـذا االعتراف
قـد مـنح الـبـطـولـة الـكـثيـر مـن الـقوة
ــقــبــلـة الســيــمــا وان الـنــــــــــــسخ ا
ســتـشــهــد مـشــاركـة احملــتــرفـ  في
ـنتـخبـات النهـا تقـام  ايام صـفوف ا
(الـفيـفا دي )  وافـــــــــصح ابـراهيم
ــــشـــاركــــة  الـــســــوريـــة في عن ان ا
النسـخة التـاسعة تمـثل  فرصة امام
العــبـيه احلـالـيــ  الثـبـات وجـودهم
نـشود وصـوال الى حتقـيق الـهـدف ا
بـضخ دمـاء جـديـدة  لــلـمـنـــــــــتـخب
وانـه ســيــســعى لــلــخــروج بــنــتــائج
ايــجــابــيـة في
مــــبـــاريـــات
كــــــــــربـالء
مـختـتـما
حــديـثه
بــــــــان

االنــتـــظـــار الــــــــــذي حـــصل عـــلـــيه
مــــنـــتــــخـب بالده فـي اجلـــــــــــــولـــة
االولـى اتـــاح له فـــرصـــة مـــشـــاهـــدة
ــنــتــخــبــات االخــرى  عــلى جــمــيع ا
الـطــبـيــعــة  ومـعــرفـة نــقــاط قـوتــهـا

وضعفها .
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