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أشاد أم عـام احتاد غرب أسـيا بكرة الـسلة جـان ثابت بالتـنظيم الـعالي لالحتاد الـعراقي لبطـولة أنديـة غرب أسيا
التي اخـتتـمت في بغـداد مثـنيا عـلى الدور الـكبـير الـذي قدمه االحتـاد العراقـي واللجـان السـاندة في تـنظـيم البـطولة
واحلرص الـكبير عـلى جناحها مـا سيفتح الـباب أمام العـراق الستضافـة بطوالت أخرى في قـادم األيام. وأكد ثابت
أن هـذه البطـولة تـعد من البـطوالت الـنموذجـية الـتي نظمـها احتـاد غرب أسيـا حيث لم تـصلنـا أي شكـوى من الوفود
نافـسات بشكل شاركة مـن حيث السكن والـنقل وتوفـير سبل الـراحة ما أشعـرنا بالـراحة التامـة لسيـر البطولـة وا ا
ـتـاز والبـطـولـة سـارت بشـكل هـاد  وعن الـفـرق الـتي تـتأهل إلى سـلس وتلـقـائي. وأوضح أن مـسـتـوى التـحـكـيم 
ـرحلة الـتالـية من الـبطولـة حتدث الـلبنـاني جان ثـابت ام عـام احتاد غرب اسـيا فـقال: لم يصـلنـا شيء جديد ا
تفق عليه نحن في غرب اسيا ا يصلني خطيا مبدئيا  4فرق تتأهل وهذا قرار االحتاد االسيوي االول وا اتعامل 

قبلة ولم يصلنا اي تعديل على تعليمات بطولة غرب اسيا في بغداد. رحلة ا نحرص على تأهيل  4أندية الى ا
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خـــطف الــعــراق الــوســـام الــفــضي في
مـنـافسـات فـعالـية الـبـوتشي في الـيوم
االول لـــلـــدورة االقــلـــيــمـــيـــة الــدولـــيــة
بيـاد اخلاص والتـي يشارك فـيها لـألو
بـلـداً 170ريـاضي مـن أكثـر من  7000
بية وذلك يتنافسون في  24رياضة أو
من  14إلى  21شـــــهـــــر اذار احلــــالي.
ـنـتـخب الـوطــني لـلـبـوتـشي وحــصل ا
ـدرب عـلى الـوسـام الـفـضي بـقـيـادة ا
ـــطـــلـب وهـــنـــد صـــبـــاح وائـل عـــبـــد ا
والـالعـب مـرتـضى جـمـال وعـلي عالء
ومـروة عبد اجلليل ومـر محمد ولعل
ــنـتـخب الـعـراقي بــطـريـقـة اجملـامـيع ا
ضــد مـنـتـخـبي الــصـ وايـرلـنـدا ومن
خـالل التـصـفـيـات الـتي امـتـدت ألربـعة

ايام قابل اربعة منتخبات وبعد انتهاء
الــتــصــفــيــات حـصــلــنــا عــلى الــوسـام
الـفـضي  واكـد رئيس االحتـاد الـعراقي
بياد اخلاص سعد عبد ياس ان لـألو
الــعــراق صــاحـب الــريــادة واحلــضـور
القوي خالل الدورات الدولية االقليمية
الـــســابــقــة وحـــقــقــنــا عـــدد كــبــيــر من
االوسـمة واالجنـازات التـي تفـتخـر بها
الـريـاضـة العـراقـية ونـسـعى جـاهدين
ــيـزة ان تــكــون الــنـســخــة احلــالـيــة 
شاركة العراقية كـسابقاتها من حيـث ا
اذ عـملنا جـاهدين على تهـيئة الالعب
ـــشــاركــ من اجل حتـــقــيق عــدد من ا
االوسـمة فـضال ان يـكون الـعراق الـبلد
االكـــثـــر تــنـــظـــيــمـــا واحـــتــرامـــا امــام
ـنظـمة شـاركة والـلجـنة ا ـنتـخبـات ا ا

وهـذا مـا يـعـرف عن الـعـراق.  واكد انه
ـنـتـخـبات عـقـد اجـتـمـاعـاً مع مـدربـي ا
ـشـاركـات تـمـحـور احلديث الـعـراقـيـة ا
رحـلة فـيـها عـلى اهـميـة الـتركـيـز في ا
الــقـادمـة واالسـتـفـادة من درس الـقـتـرة
الـتحضيرية ومعاجلة االخطاء وتعزيز
ــرحـلـة االيــجـابــيـات الــتي شـهـدتــهـا ا
الـسابقة لتحقـيق النجاحات واالوسمة
الـتي سـتطـرز صـدور العبـيـنا االبـطال.
درب مـاجد جـهلول ان مـن جهته أكـد ا
ــشــارك في الــدورة الـــوفــد الــعــراقـي ا
بـيـاد اخلاص االقـلـيـميـة الـدولـية لـألو
يـــعــد الـــوفــد االكـــثــر عـــددا في تــأريخ
مــشــاركــاتــنـا الــســابــقــة اذ وصل عـدد
الــوفـد الــعـراقي الى  109شــخـصـا اال
الي بـعد انـنـا تفـاجأنـا بغـياب الـدعم ا

ان فـاحتـنـا مـجـلـسي الـوزراء والـنواب
فـضال عن رئـاسـة اجلمـهـورية وطـرقـنا
كـل االبـــــواب اال انـــــنـــــا لم جنـــــد اذان
صـــاغـــيـــة وعــدم االســـتـــجـــابــة كـــانت
ـسـؤولــ وهـو مـا حــاضـرة من قــبل ا
دعـــا الــريـــاضــيــ لـــلــمــشـــاركــة عــلى
حــــســـابـــهـم اخلـــاص فـــهـل يـــعـــقل ان
ريـاضي مـعاق ذهنـيا ال يـحظى بـالدعم
اســـوة بــاألســـويــاء بـــعــد ان اقـــتــرض
رئــيس االحتـاد سـعــد عـبـد يـاسـ 30
ألـف دوالر اجور الـتـذاكـر والتـأشـيرات
ــــصـــاريـف االخـــرى حلــــ مـــوعـــد وا
وصـولنـا الى االمارات ورغـم هذا االمر
تـــوجـت جـــهــودنـــا الـــفـــوز بـــفـــضـــيــة
الــــبــــوتــــشـي وســــنـــكــــلـل جــــهــــودنـــا

بانتصارات مقبلة.
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كــالـعــادة مع كل نـائــبـة او رزيــة نـرى اجلــمـيع يــتـهم
اجلـميع فـالبـعض يتـبرأ واألخر يـستـنكـر او يشجب
او يـشكل جلنـة لتقـصي احلقائق.. وفي الـنهايـة يغلق
ــلف وألنـنــا شـعب بـال ذاكـرة سـرعــان مـا نــنـسى ا
ونــعـيــد الـكــرة تـلــو الـكــرة وكـأن لــديـنــا فـائــضـاً من
ـناسبات الـسعيدة او ما االرواح نـهدرها حتى في ا
يــفـتــرض ان تـكــون كــذلك لـتــتـواصـل مـتــوالـيــة الـدم

والفشل واالخفاق.
ـر دون مــا حـدث يـوم اجلــمـعـة االســود يـجب ان ال 
ــقـصـر فـالـعـالم كـلـه شـاهـد الـفـوضى عـبـر حتـديـد ا
االثــيــر وعن طــريق الــصــور لــنــؤكــد تــلـك الــصـورة
يديا عبر أكثر من عقد.. دولة الـنمطية التي شكلتهـا ا
فـاشلة.. وشعب يرفض ان يغـادر القاع.. ومؤسسات
تـعـجـز عن تـنظـيم مـبـاراة بـكرة الـقـدم في بـلـد يـعشق

ستديرة حتى النخاع. الساحرة ا
سـتوطن في مـعظم واالمـر برمـته ال يـتعـدى الفـسـاد ا
ـقـاعد اخملـصـصة ـفـاصل فالـتـذاكر تـفـوق اعداد ا ا
ـتـحـصـلـة من الـبـيع ذهـبت الى ـبـالغ ا ـلـعب وا في ا
جيوب الفاسدين والصمت والسكوت شراكة حقيقية
مع مــافــيــات الـريــاضــة الــتي لم تــبق عــلى األخــضـر
ـال العـام واخلاص كمـا تقبل والـيابس فـهي تنهب ا

اإلبل على عشب الربيع.
ــاذا يــتـكــرر الـفــشل? فــهل اعــتـدنــا عـلى وال نــعـرف 
اإلخـفاق وأصبنا بالبالدة من فرط التكرار? هل نحن
امـة نرفض النهوض ونستـمر القنوط والكسل? هل
أصـيبت بالد مـا ب القـهرين باجلـدب فعجـز العراق
ان يـنجب قـادة يتـحدون الواقـع ويتحـملـون مسـؤوليته
الــتـاريــخــيـة ام تــراه الــزمن الـرديء قــد تــمـخض عن
والدات مـشـوهـة كـسـيـحة تـرى ذاتـهـا عـبـر الـعـدسات

رحلة! احملدبة فتتوهم انها رجال ا
لـحة الى وجود ملعب واقـعة الشعب ابـرزت احلاجة ا
كـبـيـر يـتـسع لـسـكـان العـاصـمـة فـمـحـافـظـات عـديدة
شـهدت افتتاح منشئات رياضية باستثناء بغداد التي
حتـملت عبء التغـيير وقدمت قـوافل الشهداء وكانت
قابل ظلـت مهملة في عـ العاصفـة منذ عام  2003بـا
حـتى في ازمة احلظر الـرياضي فقد بـقيت محاصرة

دوليا.. محرومة كرويا.
ـبادرة وال تـترك حبل عـلى احلكـومة ان تـأخذ زمام ا
ؤسـسات الـرياضـية فـسالمة الـفوضى عـلى غـارب ا
الـناس وسمعة الوطن تتطلب تدخال فوريا لتصحيح
األوضـاع والسـيـمـا انـها اهـمـلت الـريـاضـة وسـلمت
مــقـدراتــهـا وامــوالـهــا بال رقــيب او حـســيب لـتــمـوت

وتذوي رغم نداءات اخليرين.  
باريات اللعبة من حق اجلـمهور الرياضي ان يتمتع 
الــشـــعــبـــيــة االولى.. مـن حــقه ان يـــشــاهــد فـــريــقه..
ـكان وطـريقـة حضـاريـة.. حاله حـال بقـية ويـشجـعه 
شـعـوب األرض فكـرة الـقـدم سلـوته الـوحيـدة مـقابل
خـيـبــات مـتـواتـرة وكـيـانـات ريــاضـيـة فـاشـلـة في كل
شيء مـا عـدا الـتـنـصل من مـهـامـهـا وإطالق الـتـهم
وتـمـييع الـقضـايـا فهي مـحصـنـة ال تقـترف األخـطاء
وال تـــرتـــكب اخلـــطـــايـــا.. ويــبـــقى
الـسـؤال.. مـتى تـرى الـريـاضة
الــصـبح في ســورة الـتــكـويـر
فـتتنـفس فجرا جديـدا خالياً
مـن الــلــصـــوص والــســراق

وشذاذ االفاق?.
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 أجبرت فوضى
التنظيم احتاد كرة
القدم على تأجيل
كالسيكو الزوراء
والقوة اجلوية

يـحـمـلــهـا.  وأضـاف: نـحن مع كل شيء
يخدم جماهيرنا الـرياضية الوفية التي
أثـــبـــتت أنـــهـــا الـــرقـم االصـــعب في كل
برم ب باريات أما بالنسـبة للعقد ا ا
باريات وبيع التذاكر الوزارة ومتعهد ا
فـإن الـوزارة السـابـقـة هي الـتي أبـرمته
وسم وسـيـنـتـهي بـانتـهـاء مـنـافـسـات ا
احلالي وسننظر فيه وفي فقراته وإذا
ما تضمنت إحداها حق فسخ العقد في
حــالـة حــدوث خـرق كـ الــذي حـدث هـذا
اليـوم فإنـنـا لن نتـوانى عن ذلك حفـاظاً
عـلى جــمــاهـيــرنـا وارواحــهـا الــغـالــيـة
عـلـينـا ولـيـتأكـد اجلـميـع أننـا مـاضون
فـي طـــريق اإلصالح ولـن يـــأخـــذنـــا في

احلق لومة الئم. 
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من جه أخرى استنكـرت الهيئة اإلدارية
لنادي القوة اجلـوية الرياضي ما حدث
من فـوضى بـعـد تـأجـيل قـمـة كالسـيـكو
الــكــرة الـعــراقــيــة بــ الــقــوة اجلــويـة
والـــزوراء  وأضـــافت فـي بـــيـــان انـــهـــا
ـا حـصل بـعـد "تـبــدي آسـفـهـا الـشـديـد 
دخـول جــمــاهــيـر الــفــريــقـ إلى ارض
ــبـاراة بــعــد امـتالء مــدرجـات مــلـعب ا
الــــشــــعـب الــــدولي بـــــاجلــــمــــاهــــيــــر".
وأوضحت الهيئـة اإلدارية " بأن الفريق
كــــان عــــلـى أ اجلــــاهــــزيــــة خلــــوض
الـكالسيـكـو ومعـنـويات الالعـبـ كانت
مـرتفـعة لـتحـقـيق النـقاط الـثالث ولكن
سالمـــة اجلــــمـــاهـــيــــر اهم من خـــوض
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عــلى صـعـيــد اخـر عـبـر رئــيس مـجـلس
مـحافـظة الـبصـرة صـباح الـبزوني عن

ـــثل عن وزارة الـــداخـــلـــيـــة بـــشــأن و
الــتــداعـــيــات الــتي حـــدثت في مــبــاراة
ـــؤجـــلـــة مـن اجلـــولــة الـــكـالســيـــكـــو ا
الـســادسـة عــشـر لــلـمــرحــلـة األولى من
متـاز لكرة الـقدم ب الدوري العـراقي ا
فـريـقي الـزوراء والـقـوة اجلـويـة والـتي
كــان مـقــرراً لــهــا أن تُــقــام عـلـى مـلــعب
الشعب الدولي بتمـام الساعة اخلامسة
مــســاءً والـتــحـقــيق في األحــداث الـتي
رافـقـت عـمـلـيـة دخـول اجلـمـاهـيـر بـهـذا
الــعـدد الــكــبـيــر بـشــكل يــفــوق الـطــاقـة
ـلعب الشـعب الذي يتسع اإلستيـعابية 
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وأكــد الــوزيـر أن األحــداث الــتي وقـعت
تـنـطـوي على سـمـعـة ومـكانـة الـريـاضة
العراقيـة وكرة القدم بـاألخص ال سيما
ونـحن سـاعون ونـحث اخلـطى من أجل
العب العراقية رفع احلظر الكـلي عن ا
لذا ال بد لنا متابـعة كل صغيرة وكبيرة
تـتـعـلـق بـكـيـفــيـة احلـفــاظ عـلى حـقـوق
اجلـمــاهـيــر الـعــزيـزة عــلـيـنــا وتـنــظـيم
باراة بـعيداً دخولهـا اآلمن إلى ملـعب ا
عن الــتـدافع والــطـرق غـيــر احلـضـاريـة
التي شاهدناها في خروج قلة منهم عن
النص ودخـولـهم من اماكن غـير مـهيـئة
لـلـدخـول وتـسـلـقـوا الـسـيـاج اخلـارجي
لــلـمــلـعـب مـا أدى إلى إصــابـة  3مــنـهم
بإصابات طفيفة باألسالك الشائكة على
وفق الــبـــيــان الــذي أصــدرتـه مــديــريــة
ـنــشــأت والــشـخــصــيـات في حـمــايــة ا
العب وزارة الـــداخـــلــــيـــة قـــسـم آمن ا
وسنـحاسب كل من تـسبب بـحدوث ذلك
بـغض الـنــظـر عن االسم والـصـفـة الـتي

"كل احلـب واالحـــتـــرام جلـــمـــاهـــيـــرنـــا
احلـبيـبـة والوفـيـة في كل مـكان فـأمـنكم
وسـالمــــتــــكم أهم مـن كل شـيء ودعـــوة
حلكومتنا العزيزة أن تشرع فوراً ببناء
ملـعب في بغداد يـتسع لـهذه اجلمـاهير

اخمللصة واحلبيبة".
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من جهته نـأى رئيس احتاد الـكرة عبد
اخلـالق مسـعود بـنفـسه عن مـسؤولـية
مـهـزلـة تـنـظـيم مـبـاراة الـكالسـيـكـو ب
الــزوراء والـقـوة اجلــويـة الـتـي تـأجـلت
حلالـة فـوضى دخول اجلـمـاهيـر.  وقال
مسـعـود في تصـريح صـحفي " إلـغاء
ـــبــاراة نــظـــرا لــسالمـــة اجلــمـــاهــيــر ا
الـعزيـزة عـلى قـلوبـنـا ولسالمـة احلـكام
" مـبيـنـا ان "هذا الـقرار اتـخذ والالعـب
العب". بــاألجـــمـــاع مع حــمـــايـــة أمن ا
ـسـؤولـية األكـبـر عـلى حـمـاية وحـمل "ا
ـلعب يـتسع لـ لـعب" مشـيرا الى ان "ا ا
ألف من اجلـمـاهـيـر واحلـضـور فاق 30
هـذا العـدد بـكـثيـر ومع ذلك  الـسـماح
ـرة لــدخــولــهم ولـألسف هــذه لــيـسـت ا
االولـى الـــتي تـــتـــكـــرر فـــيـــهـــا احلـــالــة
ـلـعب وآخـرهـا والـتـجــاوز عـلى سـعـة ا
مـــبـــاراة الـــزوراء والــوصـل اإلمــاراتي"
ـاضي فـي مـلـعب الــتي جـرت االثــنـ ا
كــربالء الــدولي بـبــطــولـة دوري ابــطـال
اســــيــــا.  وأكـــد مــــســــعــــود ان "دخـــول
ـلعب ـا يـسـتـوعب ا اجلـمـاهـيـر أكثـر 
ـنـوع مـنعـاً بـاتاً ويـؤثـر على هـو أمر 
رفع احلـظـر الـدولي عن مالعب بـغـداد".
وتــســاءل "كــيف نــرفع احلــظــر وإجـراء
مــبـاريـات دولـيـة عـلـى مالعـبـنـا وهـكـذا
بـاريات احمللـية?!".  ودعا حال تنـظيم ا
"وزارتي الداخـليـة والشـباب والـرياضة
الى تالفـي هـــذا األخـــطـــاء" مـــؤكـــدا ان
"ماش هـده مـلعب الـشعب الـيوم لـيست
ـا وزارة ــسـؤولـيــة احتـاد الــكـرة وا
ــتــعــهــد وكـان يــجب مــنع الــشـبــاب وا
دخول هكذا جمـهور الذي كسر األبواب
ــلــعب".  فــيــمــا قــال عــضــو واقــتــحم ا
االحتاد كامل زغيـر في تصريح صحفي
ان "بيع تذاكر الدخول للملعب ليس من
اخـتــصـاصــنـا وهـي ضـمن مــسـؤولــيـة
ـــبـــاراة ووزارة الـــشـــبــاب مـــتـــعـــهـــد ا
والرياضة" مبيـنا ان "مسؤولية االحتاد
ـبـاراة وتـوفـيـر تـقــتـصـر عـلى تـنـظـيم ا
األمن".  وطـــالب "بـــوضع قــوة أمـــنـــيــة
كـبيـرة في هكـذا مـباريـات".  وأكد زغـير
"لن نــتـدخل في بــيع الـبـطــاقـات إطالقـا
وعلى اآلخـرين ان ال يلـقوا الـلوم عـليـنا
فلم يسـتشيرنـا أحد" مشـيراً الى تأجيل

باراة" دون حتديد موعدها اجلديد. ا
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على صـعـيد مـتصل وجه وزيـر الشـباب
والـــريــاضـــة الــدكـــتـــور أحــمـــد ريــاض
بتشكيل جلنة تقصي احلقائق برئاسته
وعــضـويــة كل من رئــيس إحتـاد الــكـرة
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اسفرت فوضى تنظيم كالسيكو العراق
ب نـاديي الزوراء والـقوة اجلـوية اول
أمس اجلمعة في مـلعب الشعب الدولي
عن الــعـديـد مـن اإلصـابـات بــ أنـصـار
.  وبــلـغت حـصــيـلــة الـتـدافع الـفـريــقـ
ـلـعب بـعد ـشـجعـ مـغادرة ا ورفض ا
ـباراة قـرار احتاد كـرة الـقـدم بتـأجـيل ا
نـتــيـجــة القـتــحـام اجلــمـاهــيـر أرضــيـة
لـعب عن اصـابة  35مشـجـعـا أصروا ا
عــلى الــبـقــاء رغم قـرار الــتـأجــيل حـيث
سيل استخدمت القوات األمنية الغاز ا
للدمـوع والهراوات الـكهربـائية لـتفريق
اجلمـاهيـر احملتشـدة كمـا أغلـقت جميع
ـــبــاراة. ـــؤديــة الى مـــكــان ا الــطـــرق ا
وكــانت اجلـمـاهـيـر قــد بـدأت بـالـتـوافـد
على مـلعب الـشعب مـنذ سـاعات مـبكرة
وعد من يوم اول أمس اجلـمعة حـيث ا
االسـتـثـنـائي والـكـبيـر بـلـقـاء كالسـيـكو
الـكــرة الـعــراقــيـة بــ الـزوراء والــقـوة
اجلـويـة في مـباراة مـؤجـلـة من اجلـولة
الـســادسـة عــشـر لــلـمــرحــلـة األولى من
ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم الـتي كـان الـدوري ا
ــقــرر اقــامــتــهــا بــتــمــام الــســاعـة من ا
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وأصــدر االحتـاد الـعــراقي لـكــرة الـقـدم
عـقـب االحـداث بــيــانــاً رسـمــيــاً مــؤكـداً
ـبـاراة إلى إشعـار آخـر.  وذكر تـأجيل ا
االحتـاد في بــيـان أن "االحتـاد الـعـراقي
ـا حـصل لـكـرة الــقـدم يـعـبـر عن أسـفه 
هـذا الـيوم من تـداعـيـات أدت إلى الـغاء
وتأجيل مـباراة الكالسيـكو ب الزوراء
والــقــوة واجلـويــة حـفــاظــا عـلى أرواح
وسالمــة جـمـاهــيـرنـا الــعـزيـزة والعـبي
الـــفــريــقــ والـــطــواقم الــتــحـــكــيــمــيــة
ـــبــاراة". ــكـــلـــفــة بـــإدارة ا واإلداريـــة ا
وأضـاف "نعـبر عـن أسفـنا جلـمـاهيـرنا
الــعـــزيــزة والــوفـــيــة بــداعـي حــرصــنــا
باريات وفق والتزامنا الكامل بإجراء ا
مبـاد الـسالمة واألمـان للـجمـيع فانـنا
نـدعـو وزارة الـشـبـاب إلى فـتح حتـقـيق
قصر سبب وا عاجل وفوري ومعرفـة ا
ـباراة أيـاً كـان خـصـوصـا أن مـشـرفي ا
تـعهـد منذ لـعب وا قد أبـلغـوا حمـاية ا
الساعة  3عصراً بـإغالق األبواب وعدم
السـماح بـدخول أعـداد إضافـية المتالء
ــلـعب بـشــكل كـامل وهــذا لم يـحـصل ا
حيث اسـتمـر توافـد وتزاحم اجلـماهـير
بـالدخـول واضطـرار اجلـماهـير لـدخول
ا يشكل مضمار الـلعب بأعداد كبـيرة 
خــطــراً جـــســيــمــاً عـــلى سالمــة إجــراء
ـباراة".  وأكـد احتـاد الكـرة في بـيانه ا
ـلك مـن خـطـوات أنه بــذل "أقـصى مــا 
ونداءات للجماهـير ألجل إفراغ مضمار
ــا اضــطــره إلى ــلــعـب دون فـائــدة  ا
باراة وتأجيلها إلى إشعار آخر إلغاء ا
حـرصـاً عــلى سالمـة اجلـمـيع" مـتـابـعـاً
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أعـلـن االحتـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم عن الـتـشـكـيـلـة
ـثاليـة للجـولة الثـانية من دور اجملـموعات لدوري ا
أبـطال آسيا والتي شهـدت ظهور ثنائي عربي حفظ
مـاء وجه أنـديـة الضـاد في مـواجـهـة سيـطـرت شرق
الـقـارة.  وخلت الـقـائمـة الـتي أعلـنـها حـساب دوري
أبــطـــال آســيــا عــلـى "تــويــتــر" مـن العــبي األنــديــة
ـثـلـ الـهالل الـسـعــوديـة الـتي تـشـارك بـأربـعـة 
والـنـصـر واالحتاد واألهـلي في الـنـسـخة احلـالـية
من الــبـطـولـة بـعـدمـا تـلــقت ثالثـة مـنـهـا اخلـسـارة
ــنـتــصـر الــوحـيــد في هــذه اجلـولـة. وكــان الـهالل ا
ـثـالـية لـهـذه اجلـولـة بـوجود واكـتـفت الـتـشـكيـلـة ا
ثـنـائي الـزوراء الـعراقي عالء عـبـاس وأحـمد جالل
ـشاركـة الواسعـة للفـرق العربـية في البـطولة رغم ا
بـفرق من حـجم ثالثي قطـر الدحـيل والسـد والريان

وثالثي اإلمارات الع والوصل والوحدة.
من جـهته أكد مـدرب الزوراء حكيم شـاكر أنه يخطط
لإلطــاحــة بــفــريق الــنـصــر الــســعــودي في مــبـاراة
ــقـرر اجلــولــة الــثــالــثــة من دوري أبــطــال آســيــا وا

ــقـبل في إقــامـتــهـا في الــسـابـع من نـيــسـان ا
ـلك فـهــد بـالـسـعــوديـة. وقـال شـاكـر: مــلـعب ا
ــقــبــلـة أمــام الــنــصــر الــســعـودي ــبــاراة ا "ا
سـتكون الـبوابة لـبلوغ فريـقنا ثـمن النهائي".
وأضــاف: "نـخــطط لإلطــاحـة بـفــريق الــنـصـر
واالقــتـراب كـثــيـرا من ثـمن الــنـهـائي رغم أن
ـبـاراة لـم تـكن سـهـلـة بـعـد خـسـارة الـنـصـر ا
مــبــاراتـيه أمــام الــوصل وذوب أهن". وأشـار:
"الــفـوز سـيــمـنح الــزوراء الـصـدارة وســتـكـون
ـرور لثمن هـناك فـرصة كـبيرة خلـطف بطـاقة ا
الـنـهـائي كـون الـفـريق سـيـخـوض في مـبـاريات
الــعـودة مــبــاراتـ في مــلـعــبه وبــ جـمــهـوره
وبــالـتــالي الــفـرصــة سـتــكـون أكــبـر".  وأوضح:
"الــفـوز عــلى الــوصل وضـعــنــا أمـام مــسـؤولــيـة
مـواصـلـة الـنـتـائج اإليـجـابـيـة فـي دوري األبـطال
يزة وبالتالي أصبحنا مطالب بتحقيق نتيجة 
أمـــام الــنــصـــر".  يــشـــار إلى أن الــزوراء يـــتــصــدر
اجملــمـوعـة األولـى بـرصـيـد  4نــقـاط من تــعـادل أمـام

ذوب أهن وفوز على الوصل اإلماراتي.

ـا حــدث من فـوضى في بـوابـات اسـفه 
مــلـعب الـشــعب الـريـاضـي قـبل انـطالق
كالســيــكــو الــعــراق مـؤكــدا ان مــلــعب
الــبــصـــرة مــســتــعــدا الســـتــقــبــال اهم
مــبــاريــات بــالــدوري الــعـراقـي.  وقـال
الــبــزونـي في بــيــان إن "الـــعــراقــيــ
يـعـشـقـون كـرة قدم الـتي يـعـتـبـرونـها
متـنفسـا الوحـيد لهم" مـنوها الى ان
"مــا حـــدث في مـــلــعـب الــشـــعب كــان
ـشــجـعـ مـتــوقـعـا نــتـيــجـة عــشق ا

لــقـطــبي الــكــرة الــعــراقــيــة الـزوراء-
اجلــويـة".  واكـد الــبـزوني "اســتـعـداد
مــلـعب الــبـصـرة الــدولي السـتــضـافـة
كـالســـيـــكـــو الــــعـــراق بـــ الـــصـــقـــور

والنـوارس فـالبـصـرة واهلـها
سيفتحون قلوبهم قبل
مـلـعـبـهم ومـديـنـتـهم
ألخـــوتــهم لـــنــقــدم
صـــورة مـــثــالـــيــة
لـــلـــعـــالم عن حب

الـعــراقـيــ لـلــحــيـاة والــسالم".  وذكـر
الــبـــزوني ان "الــبــصــرة
اكــــــــــــــــمـــــــــــــــــلـت
االسـتــعـدادات
الســتــضــافــة
الـــــــــــــــدورة
الــــثــــانــــيـــة
لــــبــــطــــولـــة
الـــــصــــداقــــة
ـــــشـــــاركـــــة
االردن وسـوريا
والـــــــــعـــــــــراق.  

بياد اخلاص العراق يخطف الوسام الفضي في منافسات فعالية البوتشي للدورة االقليمية الدولية لألو
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أكــد وزيـر الــشـبـاب والــريـاضــة احـمـد
ريـاض ان الـوزارة ال يـحـق لـهـا تـقد
ــالي ألي احتـاد غــيـر مــعـتــمـد الــدعم ا
رســمــيــا وذلك خـالل اســتـقــبــالـه وفـد
مـنــتـخب الـكـابـادي لـلـرجـال والـنـسـاء
واسـتمع رياض الى مشـكلتهم من قبل
ــكــتب اإلعالمي لالحتــاد فالح مــديــر ا
خـابط الذي اوضـح ان احتاد الـكابادي
ـبـيـة لكن مـعـتـمـد من قـبل الـلجـنـة األو
دون اَي تـــخــصـــيص مـــالي واالحتــاد
مُــقــبل عــلى مــشــاركـة الــشــهــر الــقـادم
ببطولة العالم في ماليزيا ويحتاج الى
ــالي. وأشــار وزيــر الــشــبــاب الــدعـم ا
والـريـاضـة ان الـوزارة ال يـحق لـها ان
ـالي الى اَي احتـاد غـيـر تــقـدم الـدعم ا
مــعـتــمـد رســمـيــا ألنه ال يـوجــد أبـواب
لــلــصــرف مــشـيــرا الى ان الــوزارة لن
تــتـأخـر عـن تـقـد الــدعم الـلــوجـسـتي
ـالي ألي احتـاد عـلـى وفق الـقـانون وا
وســـيـــتم تـــشــكـل جلــنـــة من اخلـــبــراء

ــنـاقــشـة عــمل االحتـادات مـع الـلــجـنـة
ـبـيـة ومعـرفـة آليـة صـرف األموال. األو
عــلى صــعـيــد اخـر أكــد وزيــر الـشــبـاب
والـرياضة الدكتور "احمد رياض" على
ضــرورة دعم الــريــاضـة الــنــســويـة من
خالل الـتخطيط السليم لبناء منتخبات
قـوية وذلك خالل استـقباله مـدير مركز
ـوهـبـة الـرياضـيـة لـلـنسـاء لـكـرة الـيد ا
.  وقـال الـدكــتـورة إقـبـال عـبـد احلـسـ
"ريـاض" لديـنا اخلـامات اجليـدة لكـنها
حتــــتـــاج الى صــــقل وتـــطــــويـــر عـــبـــر

الــتـخــطـيط والــبـنــاء الـصــحـيح
إلنـتـاج مـنـتـخـبـات وطـنـيـة قـويـة
ـشاركات ـنافـسة في ا تـستـطيع ا
اخلــارجــيــة.  واشــار الـى ضـرورة
ـركــز ووعـد تــوفــيـر احــتـيــاجــات ا
بـــتــوفـــيـــر ســيـــارة خــاصـــة لـــنــقل
الالعـبـات.  من جـهتـها قـدمت إقـبال
عـبد احلس شكرها لوزير الشباب
والــريـاضـة لــدعـمه جـمــيع االلـعـاب
وتــشــجــيــعه لــلــريــاضــة الــنــســويـة

بصورة خاصة.
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وزير الشباب
والرياضة احمد
رياض خالل
استقباله وفد

منتخب الكابادي
للرجال والنساء

جنم الزوراء
عالء عباس


