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نـتخب شبـاب العراق أشاد وزير الـشبـاب والرياضـة أحمـد رياض العـبيـدي باألداء الرجـولي 
لـكـرة الـقـدم خالل مـشـاركـته في بـطـولـة غـرب آســيـا األولى لـلـشـبـاب الـتي أخـتـتـمت في دولـة
ـباراة اخلـتـاميـة على نـظيـره اإلماراتي بـفارق ركالت فـلسـطـ وتوج بـ لـقبـها عـقب فوزه في ا
الـترجيح .2-4 وقال العـبيدي خـالل استقـباله منـتخب شبـاب العـراق لكرة الـقدم الفـائز ببـطولة
غرب آسـيا في مـطار بـغداد الـدولي ومـعه عدد من أعـضاء اإلحتـاد الـعراقي لـكرة الـقدم كـنتم
ـثل للـكرة الـعـراقيـة فأنـتم ومعـكم مـنتـخبـات األشبـال والنـاشـئ نـواة للـمنـتخب األول خـير 
شـاركات.  واضاف زيـد في قادم ا وسنكـون معكـم ونسانـدكم لتقـد األفضل وننـتظر مـنكم ا
الـعــبـيـدي ان مـا بــذلـتـوه من جـهــد كـان سـبـبــاً فى إسـعـاد ماليــ من أبـنـاء الــشـعب الـعـراقي

واجلماهير الرياضية ومشجعي كرة القدم على األخص وأتمنى لكم مزيداً من التوفيق.
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حـددت الـلـجــنـة الـعـلـيــا لـلـمـشـاريع
ـسـؤولـة عن تـنـظـيم كـأس واإلرث ا
الــعـالم لــكـرة الـقــدم في قـطـر 2022
ــــقـــبل مــــوعـــدا إلطالق الــــثالثـــاء ا
الـشـعـار الـرسـمي لـلـمـونـديـال األول
ـنــطــقــة الــعــربــيـة الــذي تــشــهــده ا
والــشــرق األوسط فــيــمــا ســتــكــون
الــعـاصـمـة بـغــداد احـدى الـعـواصم

التي ستضيف الشعار.

وأعـلنت الـلـجـنة -في بـيـان رسمي-
أنـهـا ســتـكـشـف الـنـقــاب عن شـعـار
مـــونـــديـــال قـــطــر  2022في تـــمـــام
الـسـاعـة  20:22بـتــوقـيت الـدوحـة
من خالل حملـة رقمية عـلى مستوى
العالم يصـحبـا عرض الـشعار على
واجــات مـعــالم بـارزة في قـطـر و23
دولة حول العالم إلى جانب عرضه
عــلى شــاشــات عـمـالقـة فـي عـدد من

ية بشكل متزامن. العواصم العا

وذكرت الـلجـنة الـعلـيا أنه سـيكشف
ــونـديـال بــعـرضه عـلى عن شــعـار ا
واجــات أبـنـية ومـعـالم رئـيـسـية في
كل من الـعـاصـمـة الـقـطـريـة الـدوحة
ـسـرح الـرومـاني بـكـتـارا ومـبنى (ا
ـشـيـرب وبرج األرشـيف الـوطـني 
الـدوحــة بــاخلـلــيج الــغــربي وبـرج
الـشــعـلــة بــأسـبــايـر ومــبـنى وزارة
الداخلية وفندق الشيراتون وقلعة
الزبارة) والكـويت (أبراج الكويت)

ومـــســـقط (دار األوبـــرا) وبـــيـــروت
(صــخـرة الــروشـة) وعــمـان (فــنـدق
الــرويـال) واجلــزائــر (دار األوبـرا)
وتــــونس (مــــديـــنــــة احلـــمــــامـــات)
والـــــربــــاط (كــــورنـــــيش الــــربــــاط)
والــــعـــراق (بــــرج بـــغــــداد ســـاحـــة
الـتـحـريـر). كـمـا أعــلـنت الـلـجـنـة أن
شعـار كـأس العـالم سيـعرض أيـضا
عــلى شــاشــات عـمـالقـة فـي عـدد من
دول الــــعــــالم حــــيـث اخـــتــــيــــر من

ـــتــحــدة : الــواليــات ا األمـــيــركــتـــ
ــــز ســـكــــويـــر األمـــيــــركـــيــــة (تـــا
وبـرودواي وبــ شـارعي  44و45
ونــيـويــورك) واألرجـنـتــ (جـنـرال
باز واي  15دي أغوستو وبوينس
أيـــــرس) والـــــبــــرازيـل (مـــــيـــــتــــرو
دومــيـنــاشن سي ســتـايــشن وسـاو
بـاولو) وتـشـيلـي (إيه في كيـنـيدي
وبـادريه ـــورتــادو وسـانــتــيـيــغـو)
ــكــســيك (شــارع بــريــنــســيــبـال وا
ومـكسـيـكو سـيتـي). وسيـعرض في
أوروبـا بإجنـلتـرا (لنـدن ويـستـفيـلد
ســتـراتــفـورد ســيـتي وفــور ديـالـز
ويـسـتـفـيـلـد سـكـويـر ويـسـتـفـيـلد)
وفرنسـا (جريه دو نورد وباريس)
ـانيـا (مـحطـة برلـ لـلقـطارات) وأ
وإيطـاليـا (سيـمبـيون وأكرو ديه ال
باس ومـيالنو) وإسبـانيـا (مدريد
وكـاياو) وروسـيـا (نـوفـيه أربات 2

وموسكو).
ـونـديال في كـمـا سيـعـرض شعـار ا
تـركـيا عـبـر الـشاشـات الـعـمالقة في
كل مـن يـــــلــــدز وزوــــــاراتـــــبـــــابــــا
وبــاتـشـيـسـيـر كـيـسم وتـاسـديـلـ
ومعمار سـنان وكافيـرجا وـارباي
ومــركـــز وبــربـــاروس ولــيـــفــاز

والـند (تـقاطع أبولنـاث ومومباي)
وكوريـا اجلنوبـية (كـويكس كراون
وســول) وجـنــوب أفـريـقــيـا (شـارع

أليس وساندتون وجوـانسبرج). نظمة لبطولة كأس العالم في قطر تروج عن شعارها اللجنة ا

÷—_« »U× √ WNł«u* s¹d×³K  ÂuO « —œUG¹ wMÞu « V ²M*«

W UM*UÐ ÊuI×²K¹ Êu d²;«Ë ÎU³Žô ≤∂ uŽb¹ g²O½UðU

ــمــتــدة مــنـذ ــشــاركـات الــســابــقــة ا ا
ــشـاركـة الــوحـيـدة  1986واألمل في ا
ـدرب والالعـبـ في ان تـاتي جــهـود ا
بـلـوغ نــهـائـيـات قـطــر عـبـر اسـتـخـدام
الالعب  في ان يكـونوا في اجلاهزية
درب الذي يعول عليهم  في مساعدة ا
 مـن اجل الـوصـول الى هــدفـنـا االكـبـر
امـام مــهـمـة صـعــبـة لـلـغــايـة  يـقـدرهـا
اجلــــــمــــــيـع  وفـي ان يــــــؤدي العــــــبي
ـــنــتـــخب مــا لـــديــهم واالرتـــقــاء الى ا

مستوى احلدث.
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ــطــلـوب مـن الـفــريق  فـي حتـقــيق و ا
الـنـتـيـجـة االيــجـابـيـة  في اول خـطـوة
في مـواجـهة تـفـوح منـهـا رائحـة الـثار
بعدما سقط منتخبنا في ملعب كربالء
وحتت أنظـار جمهـوره  امام الـبحرين
الـنتـيجـة الـتي اثارت  مـشكـلة  مـا ب
كن ان درب  في وضع  ال االحتاد وا
ـهـمـة  مـنذ يـحـدث  مع مـدرب  تـسلم ا
نتخب سنة  ويعول علـيه في األخذ با
الى نــهــائـــيــات كــاس الــعـــالم بــقــطــر
بعـدما قدم  عروضـا ضعيـفة في  غرب
ـــدرب اعــتـــمـــد عـــلى اســيـــا رغـم ان ا
الالعب احمللي ومنها وجوه جديدة

صــالح وعــلي عــدنـان  وضــرغـام
إســمــاعـيـل ومـصــطــفى مــحــمـد
وعالء مــهـــاوي  وســعـــد نــاطق
واحـمــد إبـراهـيم  وجنم شـوان
ومــيـثم جـبــار واربـ سـوراقـا
وهــمـام طـارق واحــمـد يـاسـ
وامجد عطوان  وصفاء هادي
 وبـشـار رسن  ومـهـدي كـامل
وأسـامــة رشــيــد  وإبــراهـيم
بــــايش وجــــســـــتم مــــيــــرام
وحـسـ عـلي  ومـهـنـد علي
وعالء عبـاس   ومهنـد عبد
ن حـــســـ الـــرحـــيم  وأ
ويالشك ان الكل يشعرون
بــــــــــــاالرتــــــــــــيــــــــــــاح فـي
ـذكـورة تـواجــداالسـمـاء ا
ــــدرب حتـت تـــــصـــــرف ا
وإتـــاحــــة الـــفـــرصـــة في
اخــتـيـار الـتـشـكـيل الـذي
يــــصـــنـع له االنـــتــــصـــار
وتخـطي  عقـبة الـبحرين
لـــــطـــــمــــأنـــــة  الـــــشــــارع
ـتـهم كـثـيـرا الـريـاضي  ا
ـبـاراة  وسط بــنـتـيــجـة ا
مخاوف  تكرار  سيناريو

وأخـرهــا من قـبل االحتـاد نـفـسه الـذي
خرج عن تقالـيد التعـامل  التي ينبغي
ان   تـتـضافـر جـهود اجلـمـيع  ووحدة
نتخب القرار  والن غير ذلك سـيضع ا
ـا يــضـعف حتت ضـغط الــنـتــائج ور
ــعـنــويـة ـنــتـخـب وحـالــتـيه ا وحــدة ا
ـســؤولـيـة كـمـا والـنـفــسـيـة  وحتـمل ا
قـدمة االحتاد نـفسه الذي يجب وفي ا
درب قبل كان عـليه ان ينـاقش وضع ا
خسـارة لقب غـرب اسيـا النه لو حتقق
ذلك  لكان أفضل مدرب  وكل ما قام به
االحتـاد لم يـجـدي نـفـعـا بل زاد الـط
بـله لـكن عـلـيـنـا ان نـتـجه  نـحـو االمام
كـــاحتـــاد والعـــبـــ وشــارع ووســـائل
درب   الذي سبق ودعا الى اعالم   وا
ـنـتـخب    اجلمـعـة لاللـتـحاف جـمع  ا
ـواصـلـة بـالـفـريق قـبل الـسـفـر الـيـوم 
إقامة  الوحدات التدريبية إلكمال فترة
اإلعــــداد بـــعـــد انــــضـــمـــام الـالعـــبـــ
احملتـرف في الدوريـات اخملتـلفة في
ـذكور الـبـحـرين خلـوض الـلـقـاء ا
الـــشــغل الـــشــاغـل لــلـــكل عــلى
خـلـفـية خـسـارة لـقاء الـشـهر
ـــاضي   حــيث لــقب غــرب ا
أسيـا امام البـحرين  ويأمل
ـــنــتـــخب في ان    يـــقـــدم ا

ستوى  الذي يليق به. ا
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ويــأمـل ان يــكـون الـالعــبـ
ــهــمـة وفي عــلى مـســتــوى ا
اجلــاهــزيــة الــبـدنــيــة وفي ان
يـكونـوا  قادريـن   والرغـبة في
درب حتقـيق االنتصـار   وكان ا
نـتخب قد اعـلن   قائـمة العـبي ا
وهم كـل من  جالل حـــسن
ومــــحـــمـــد حـــمـــيـــد
ومــــــحــــــمــــــد
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يـغــادرنـا  الــيــوم االثـنــ مـنــتــخـبــنـا
نامة اليوم الوطني بكرة القدم  الى  ا
ــنـتــخب ــواجــهــة نــظــيــرة ا االثـنــ 
ـقبل في افـتتاح البـحريـني اخلميس ا
تصـفيـات مونـديال قـطر  2022وكاس
ــــدرب اســـــيــــا  2023بـــــعــــد دعــــوة ا
كـاتـانـيتش  26العـبـا من فـرق األنـدية
احملـلـيـة  في ظل غـيـاب العـبي الزوراء
ـتـواجـديـن مع فـريـقـهم فـي مـعـسـكـر ا
غرب ويـبدو ان  الزوراء تدريـبي في ا
يـــتـــعــامـل في هـــذا اجلــانـب  مع ايــام
الـــفــــيـــفـــا فـي إرســـال الالعــــبـــ الى
ـنتـخب وكان مـهم جدا تـدارك األمور ا
بــشــكل اخــر بــعــد خـروج الــفــريق من
بـطولـة كاس محـمد  الـسادس لـألندية
ـنـتــخب لالعـبي الـزوراء في حلــاجـة ا
الوقت احلالي وأهمية ان يكون جميع

الالعب متواجدين حتت
درب الذي أنظار ا
صــوبت ضـده
سهـام النـقد
فـي اكـــثـــر
مـــــــــــــــــــن
منـاسـبة

بـسـبب تاخـر تسـعـة العبـ مـحتـرف
لــكن فـي كل األحــول عــلـى الــفــريق ان
يدافع عن سمعته ويستفيد من ظروف
البطـولة  ضمن فتـرة اإلعداد والتوجه
ــذكــور الــذي بــشــكل أفـــضل لــلــقـــاء ا
سـيـكــون مـخـتـلـفـا الـى مـا قـبل نـكـسـة
كـربـالء  الـتي مــهم ان تــكــون مـرجــعـا
للـوقوف عـلى األخطـاء  وحالـة الفريق
ـدرب   هيليو سيزار نافس بقيادة ا ا
  ومــصـدر قـوته وابـرز العـبـيه عـنـدمـا
نخوض لقاء اخلميس بكامل الالعب
درب في اختيار واألمور متاحة امام ا
همة في التشكيل الـقادر على خوض ا
كل تفـاصيلـه وأساسا دخـولها بـشعار
الـفـوز والخـيـار غـيـر ذلك رغـم الـتـطور
الــذي عـلـيـه الـكـرة الــبـحــريـنـيــة  بـعـد
ـنـافـسـات بـطـولة تـاهل فـريق الـرفـاع 
مــحــمــد الــســادس والــظــهــور اجلــيــد
ـــدرب لــــلــــمـــنــــتــــخب حتـت قـــيــــادة ا
الـبرتغـالي الذي قـدمه  بشـكل مخـتلف
ــرة  من حــيث األداء والــتــحـرك تـلك ا
والتعامل مع الفرص وحترك اخلطوط

 بفاعلية وكل منها يدعم األخر.
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مـنتـخبـنا سـيكـون مطـالب بالـفوز النه

ـتــلك  العـبــ قـادرين عــلى الــعـطـاء
ووجـود اكــثـر من العب مــتـألـق يـعـول
تـلك مـعـلـومات ـدرب الـذي  عـلـيـهم ا
عن فــرق اخلــلــيج اثــر فــتــرة عــمل مع
مــنــتـــخب اإلمــارات  وهــنــالك العــبــ
يـنتـظرون فـرصـة اللـعب    وفي حتمل
ــنـتـخب  في مـسـؤولـيــة الـدفـاع  عن ا
مـبـاراة صـعـبـة  واالهـم هي الـنـتـيـجـة
ــبـــاراة االولى عــلى خــصـــوصــا مـع ا
مـسـتـوى  اجملمـوعـة  وسـيكـون تـاثـير
كـبـيـر على الـلـقـاء الثـاني في الـبـصرة
واكــثـــر مـــا تــاتي حـــســـابــات الـــفــرق
ـذكور  علـينـا ان النفـكر في بـاالجتاه ا
ـباريات لقـاء البحـرين بل في جميع  ا
ـــكن الـــتــفـــريط النـــهــا مـــعـــدودة وال
بـالــنــقــطــة  وعــلـيــنــا ان نــعــتـرف  ان
مـنـتـخـبـنـا دومـا يـواجه صـعـوبات في
مـــبــاريــات الــذهــاب  وأكــثــر مــا نــزف
الـنــقـاط ولــو ان األمـور تــخـتــلف هـذه
ـرة عـبـر اسـتـغالل مـلـعـبه بـعـد قـرار ا
الــفـــيـــفـــا وهــذا امـــر مـــهم لـــكن األهم
التعامل كما يجب مع مباريات األرض
  من اجل جتــاوز مـــبــاريــات الــذهــاب
ومن خالل الـلـقـاء االول لـتـقـد بـداية

مهمة.
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جـمـيع االنـدية الـريـاضـيـة وحـسب الـقـانـون تـعرف
بـإنـهــا ( ذات شـخـصـيــة مـعـنـويــة مـسـتـقــلـة مـالـيـا
واداريـا ...) ومــعـروف لـلــجـمــيع بـان هــذه االنـديـة
تـديرهـا هـيـئـات ادارية (مـنـتـخـبة ) من قـبل الـهـيـئة
قـتـضب يـجعـلـنا العـامـة للـنادي  ,هذا الـتـعـريف ا
نـشــيـر الى شيء مــهم جــدا وهـو مـادامـت االنـديـة
ـاذا تــقـبل عـلى نــفـسـهـا مـسـتــقـلـة مـالــيـا واداريـا 
اسـتالم االمـوال من اجلــهـات احلـكـومــيـة وعـنـدمـا
مولة لالندية كشف حساباتها تريد هذه اجلهات ا
بالصريـفات تعـده االندية نـوع من انواع ( التدخل
احلكومي ) وعندما ( تـتضايق ) من تراكم الديون
أزق عـلـيـها ! ,تـلجـأ الى احلـكـومـة النـقـاذهـا من ا
الذي وجدت نفسها وكأنهـا تلفظ انفاسها االخيرة
وبذك انـكشـفت ( عورة ) الـكـثيـر من االنديـة بإنـها
ــلـيـارات ( بــدم بـارد ) عـلـى كـرة الـقـدم تـصـرف ا
وتتباكى عليـها الن الفريق مهدد بـالهبوط وال تبكي
على الرياضة في النادي التي اندثرت وتالشت !!
سؤول الـرياضي او غـير الـرياضي قـبل ان يبذر ا
ا يسمى (الدعم )عليه ان يسأل أموال مؤسسته 
أين الــريــاضــة الـــيــوم في ( بــعض ) االنــديــة  الن
ا كـرة اليـد والكرة الرياضـة ليـست كرة الـقدم وا
الــطـائــرة واجلـمــنــاسـتك والــعـاب الــقــوى والـســلـة
صارعة واالثقال  وغيرها من االلعاب الكمة وا وا
الــتي كــان الــعــراق يــتـســيــدهــا في مـالعب آســيـا
والعـرب واليـوم نحن عـلى مالعـبنـا وب جـمهـورنا
والنـسـتـطيـع الفـوز بـلـقب غـرب اسـيـا لـلـمـنـتـخـبات
ـدرب النـنـا أضـعـنـا الـوطـنـيـة والنــسـتـطـيع إقـالــة ا
الوقـت منـذ بـطـولة أ آسـيـا بـالصـبـر ( الـكاذب )
ـا نـخـسر ـسـؤول بـضـيق الـوقت ور حـتى نـقـنع ا

ثير للجدل ..  النتيجة والشرط اجلزائي ا
ــســؤولـــ يــبــحــثــون مع بــاالمس أثـــارني اجــراء 
ادارات انــديــة مــهــددة بــعــقــوبــات من جــراء ســوء
االدارات ( ســابــقــة أو حــالــيــة ) لالســهــام في ان
تبـقى ضمن الـدوري كي التـهبط .. واليـبحـثون عن
أسباب جعلت بعض االندية مكبلة بديون كبيرة وال

أحد يعرف ماجرى.
سؤول في ايجـاد حلول ( ترقيعية ) هو مساهمة ا
جـزء من دعـم الـفــسـاد والــتـغــطـيــة عـلــيه النه عـلى
ـســؤول ان يـشــخص الــعـلــة أوال قـبل ان تــأخـذه ا
(الـعـاطـفـة ) في فـتح اخلـزيـنـة لـتـسـرق مـرتـ مرة
ـدربـ بـدون عـنـدمـا  تــوقـيع عـقـود الالعــبـ وا
ــســؤول (غــطـــاء مــالي ) وأخــرى عـــنــدمــا يـــأتي ا
ويسدد الديون دون ان يتوقف عند االسئلة التالية:
عندما  توقـيع عدد من العقـود لالعب هل كانت

هناك سيولة نقدية في ( خزانة ) النادي ?
ـاذا لم تـتـوقف الـهـيـئات دة الـزمـنـيـة  طـوال هـذه ا
االدارية عن توقيع العـقود ( باآلجل ) كي التتراكم

الديون ?
اذا لم تـثر مـسـألـة الـتراخـيص وشـكـاوي الالعـب
ـوضوع والهـبـوط الى الدرجـة االدنى .. هل يـثار ا
سـؤول ( لالنـقـاذ ) أم سـتـزداد الـعـقود ويـتدخـل ا

والديون ..?
أخـيــرا هـذه االنــديـة لــديـهــا مـؤســسـات حــكـومــيـة
ـوضوع وهي تدعـمـها هي االولى بـأن ( تـدوخ ) با
االولى أيــضـا ان تــعـرف ( فــلـوســهــا ) أين ذهـبت
ومن أهــدرهـا ووضع الــنــادي في زاويــة اليـحــسـد

عليها ثم تقرر ماذا تفعل ....?
كي حتافظ على كـيان النادي
بـطريـقـة حـقـيـقيـة التـرقـيـعـية
وهي  طريقة  أشبه باسناد

الفساد ألستم معي ..?
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دير الفني لنادي نفط الوسط اكد ا
االحـد الــريـاضي راضي شـنــيـشل 
ان الـفـريق سـيـظـهـر بـشـكل مـغـايـر

قبل .   وسم ا خالل ا
وذكـر شـنـيـشل في مـؤتـمـر صـحفي

إن ادارة الــنــادي ابـرمـت تـعــاقـدات
ـيزة مع  4 مـحتـرف سـيكـونون
إضـافـة نـوعـية لـلـفـريـق بـاإلضـافة
إلى مــــجــــمــــــوعــــة مـن الالعــــبـــ
احملـلـيـ الـذيـــــن وضــعـنـا ثـقـتـنـا
بــــهـم إلعــــادة الــــفــــريـق لــــوضــــعه

الـــــــطـــــــبــــــيـــــــعـي بــــــ الـــــــفــــــرق
نافســــــــــــــة.   ا

واشـــار الـى ان الـــفـــريق ســـيـــدخل
مــعــسـكــر داخـلي فـي اربـيل  وذلك
بـعــد إلـغـاء مـعــسـكـر تــركـيـا الـذي

تعذر إقامته.
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درب نفط الوسط يعقد مؤتمراً صحفياً بحضور ا

الـــعــدد من الـــفــرق احملـــلــيـــة الجنــاح
زيد البطولة بالشكل االمثل مطالبا با
عنـوي ازاء اللعبة ادي وا من الدعم ا
ـالكـات الــفــنـيــة واالداريـة لـتــطــويـر ا
فـضال علـى زيادة االهـتـمام بـالالعـب
سـتـلـزمات الـنـاشـئـ وتوفـيـر كـافـة ا
الضرورية لتهيئتهم باالجتاه السليم.

الكـات الـتــدريـبـيـة من اجل تــرعـاهـا ا
اعـدادهــا بـالـشـكل الــصـحـيح من اجل
رفدهـا للمـنتخـبات الوطـنية الـتي تعد
القاعدة االساسية من اجل التفكير في
العودة الى حتقيق االجنازات العربية
واالسيوية في اللعبة.  واعرب سلمان
عن فـرحه الــكـبــيـر ازاء مــشـاركــة هـذا

الـصــلـيخ وفـريق الـزعـفـرانـيـة وفـريق
الـصـنـاعـة وفـريق احلـسـيـنـية وفـريق
الـــصــدر.  وقـــال احلــكـم الــدولي داود
سـلــمـان عــلــيـوي ان اقــامـة مــثل هـذه
الـبـطـوالت لـلـفـئـات الـعـمـريـة لـها دور
كــبـــيــر في الــتــعـــرف عــلى اخلــامــات
وهـوبـة الـتي تـسـتحق ان اجلـيـدة وا
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اقامت جلنة الرواد للـعبة كرة الطائرة
بـطـولـة مـصغـرة لـفـئة الـنـاشـئـ على
ارض نـــادي الــصـــنــاعـــة الـــريــاضي
ـــنــتــخـب الــوطــني بــرعـــايــة جنم ا
لـلـسـابق لـلـعـبـة سـلـوان فـرنـسـيس
الــتـي شــارك فـــيــهـــا كل مـن فــريق
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