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شـرفة على منـافسات اجملمـوعة الثانيـة من احتاد غرب آسيـا لكرة القـدم الرئيس االسبـق الحتاد كرة القدم الـعراقي حسـ سعيد إن تضـييف العراق قال رئيس اللـجنة ا
العب العراقـية منذ اعوام. مـؤكدا ان تنظيم الـبطولة هو نافسات اقـليمية تـتمثل ببطـولة كأس غرب اسيـا بنسختـها التاسعـة يعد امراً مهـماً في ظل االبتعاد الـذي واجهته ا
العب الـعراقـيـة. واكـد الول مرة اخـتبـار حـقـيقي عـن مدى قـدرة الـعـراق التـنـظـيمـيـة عـلى تضـيـيف الـبطـوالت بـهـدف الوصـول الى االهم وهـو رفع احلـظـر الكـلي عن كـافـة ا
نتـخبات الى االراضي الـعراقي بـهكذا مـستوى وحـجم مجمـوعان في مـحافظـت وهذا يـعني اخـتبارا حـقيقـيا لكل يسـتضيف الـعراق تسـعة مـنتخـبات منـذ اعوام لم تـأتي ا
ـشاركة فـي البـطولة. ـنسـقة من مـختـلف النـواحي ا ـسانـدة في مخـتلف االجتـاهات واالطـراف سواء وزارة الـشبـاب او احتاد الـكرة والـلجـان العـاملة وا اجلهـات الداعـمة وا
ا وصل ـنتخبات ولـو كانت الظروف مالئمة اكـثر لزاد العدد ور واردف انا من مؤسـسي احتاد غرب اسيا قبل عـقدين من الزمن الول مرة أشاهـد هذا العدد الكامل من ا
الى  10مـنتخبات او  12منتخب مـشيدا بدور اجلميـع من احتاد الكرة ووزارة الشبـاب والرياضة ومحافـظة اربيل على تقد كـافة الدعم والتسهـيالت. وختم نريد ان ننجح
لكـان كافة الصالحيات الـتي تمنحه فرصـة نقل الصورة االمثل واالكـمل واالجمل عن البطولة من البطولـة اجلمهور سيدخـل مجانا الى مالعب اربيل واالعالم والصـحافة 

اجل الترويج على احقية العراق في احتضان هكذا حدث كروي.
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تـتـواصل بـانسـيـابيـة مـبـاريات بـطـولة
ـنـظـمـة غــرب اسـيـا من قـبل اجلــهـات ا
ــمــيـز وسط احلــضــور اجلــمــاهـيــري ا
الــذي يــتــابع مــبــاريــات الــبــطــولــة في
مـديــنـتي كـربالء واربـيل وسط اهـتـمـام
حــكـومي وشـعـبي وإعـالمي كـبـيـر ومن
ـشـاركــة ومـنــهـا حـرصت قــبل الـفــرق ا
بـاريات حـيث دولة الـكويت عـلى نـقل ا
يـمـونة لـلبـطـوالت  الكـروية والـعـودة ا
بـرغـبـة وحب كـبـيرين  قـبل مـشـاركـتـها
مـع األشــقـــاء اآلخـــريـن في الـــبـــطـــولــة
ــتـوقع ان تــشـهــد تـصـاعــدا من حـيث ا
ــطـلـوب ــنـافــسـات والــنـتــائج وهـو ا ا
خــــصـــوصـــا وان اغــــلب عــــدد الـــفـــرق
ـشـاركـة لـهـا بـاع طـويل في  الـتـواجد ا
ـنـافـسـات الـكرويـة   ومـنـهـا حيث في ا
بـطـولـة غـرب اسـيـا الـتي تـسـيـر بشـكل
مــتــوازن بـــعــدمــا انــطــلــقت مــبــاريــات
اجملــمـــوعــة الــثــانــيـــة االحــدفي اربــيل
ــشـــاركــة أربــعــة مــنـــتــخــبــات حــيث
الـسعودية والـكويت والبحرين واالردن
 مـا زاد مـن أهـمـيـتـهـا عـنـد الـكل في ان
بـاريات بشـكل جيدالـى نهاية تـمضي ا
الـبطولـة. ومهم جدا ان يـضيف العراق
الـبطولة الكـبيرة واحلصول عـلى لقبها

كـما يامل اكبر جمهور يتابع مبارياتها
ـــنـــتـــخب  واالهـم ان يـــتـــغـــيـــر واقـع ا
وقـناعات الشـارع الرياضي بعـدما ظهر
مــخـيـبــا في اول  مـبـاراتــ بـعـيـدا عن
ـكن الـتـغــطـيـة عـلى الــنـتـيـجـتــ  وال
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ـرجو حتقيق الفـوائد حيث األولوية وا
لـرفع احلـظـر الـكـروي عن بـقـيـة مالعب
الــعـاصــمـة واحملـافــظـات واالمل في ان
يـدعم التـواجد اجلـماهيـري الكـبير ذلك
كــمــا دعــا مـحــافظ كــربالء الى اهــمــيـة
مواصلة التشجيع واالبتعاد عن االمور
الـتي تعكر االجواء امام تطلعات كبيرة
ـديـنــة عـلى اتــصـال في فـي ان تـبـقـى ا
ـبـاريـات الـكـبـيـرة اقـامــة الـبـطـوالت وا
الـتي تـتوافق ورغـبة الـشارع الـرياضي
وجــاء الـتــصـريـح في مـحــله لـلــحـد من
اجلـدل الـذي اثيـر حـول حفل االفـتـتاح.
ـواتـية كـمـا تـظـهر الـبـطـولـة الفـرصـة ا
ـشاركت نتـخبات  امـام مهمـة اعداد ا
كـبـيـرتـ مـؤثـرتـ  تـشـكالن اهـتـمـاما
شـعبيا ورسميا امام جميع الدول التي
ــلــيـارات  من اجل الــوصـول تــصـرف ا
الـى نهـائـيات كـاس الـعـالم التي الزالت
تـــمـــثل حـــلـــمـــا امـــام عـــدد مـن الــدول.

وكـسـبت الـبطـولـة مـشاركـة واسـعة من
حــيث عـدد الـفـرق كـثــاني اكـبـر بـطـولـة
بـعـد الـسـابـعـة الـتي جـرت في الـكـويت
ـنـتـخب الـسـوري ومـهم ان واحــرزهـا ا
تلكه ا  نـتخب السعـودي  يـتواجد  ا
من سـعة كروية كبيرة وهو الذي شارك
في اخـر بطولة لكاس العالم في روسيا
ــــنــــظم ــــبــــرمـج وا فـي ظل الــــعــــمـل ا
واخلــبــرات الـعــامـة ســواء في االحتـاد
واجلهات الرياضية األخرى التي تعمل
 اوال عـلى تـطـويـر انـفـسـهـا لـكـي تؤدي
ـطـلـوب وهـو مـا يـحـصـل امام الـعـمل ا
الـتطور الهـائل للرياضـة والكل يتحدث
هـناك  في ان تـدعم جمـيع األلعاب وفي
ـــقــدمــة من يـــدرب ويــديــر األنـــشــطــة ا
والمـكان لـلطارئـ بل فضـحهم من قبل
وســائل االعـالم  ونــحن نــعــيش الــيـوم
حـــالـــة اال ريـــاضـــة في ظل  اخلـالفــات
بية ستمرة ب اللجنة االو الـقائمة وا
ووزارة الــــشــــبـــــاب من دون الــــتــــوجه
حلـلـول في استـقطـاب االكـثر كـفاءة من
ــــيــــ  الن االمـــور الــــنــــاس واألكــــاد
تـطور اخـتـلفت امـام الـعمل  الـسـريع ا
ومـا يـجـري في اغـلب الـدول ثـورة على
ـنــجـبـات مــسـتـوى تــطـويـر األنــديـة وا
هام تلك رؤية  في ادارة ا وقبلها من 
ـن لــــديــــهم اخلــــبــــرة والــــكــــفــــاءة   
واحلـريـصون عـلى تطـوير قـدراتهم من
شـاركات في الـدورات اخملـتلـفة خـالل ا
فـضال عن قيام الدول الـشقيقـة بافتتاح
ـيـات  الـتي تـسـاهم  في  اعداد األكـاد
الــكــوادر اإلداريــة والــفــنـيــة فــضال عن
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مــهم ان تــتــصــدر بـطــولــة غــرب اســيـا
اإلحـــداث الــريـــاضــيـــة الن كــرة الـــقــدم
تــخـتــزل بـقــيـة األلــعـاب ومــهم جـدا ان
باريـات خصوصا يـجري التـفاعل مع ا
مـنتـخبنـا واجد ان تـقام بقـية مـبارياته
في الـتـوقـيت الـثـانـي لدعـم  مـواجـهات

االشـقـاء االخـرى واتـمـنى عـلى الـلـجـنة
ان تـاخـذ االمر بـعـ االعتـبار من خالل
ـشـاركـة  طـبـعـا والن اخـذ راي الـفـرق ا
باريات بل اكبر االمـر اليتعلق باقامـة ا
من ذلـك فـيـمـا يـتـعـلـق بـضـيـافـة الـفـرق
عــمـلــيـة تــعـاون اصــحـاب الـفــنـادق مع
ــنـتــخـبـات وعــكس الـصــورة اجلـيـدة ا
لـتـكون الـبطـولة الـبـوابة نـحو الـدخول
فـي تنظيم بطوالت اخرى وفي أي وقت
والبـد من استثمـار احلالة القـائمة على
افـضل ما يرام  النهـا الفرصة في عكس
طلوب من حيث التنظيم االهم احلالة ا
مـن كل شيء ولالن تـسيـر االمـوربـشكل
مـقــبـول وحتـتـاج الى تـصـعـيـدا الـعـمل
ـشـرفـة والــكـشف عن قــدرات الـلـجــان ا
عـلى البـطولـة  بعـد اكثـر النهـا ستـكون
امــــام احلـــدث الـــرســــمي في تــــضـــيف
ـــنــتــخب الــوطــني  ضــمن مــبــاريــات ا
تــصـــفــيــات كــاس الـــعــالم وا اســيــا
الـــشــهـــر الــقـــادم. وقــال ســـامي نــاجي
احلـكم الدولي الكـروي السابق ورئيس
فـرع احتاد الـكرة في الـبصـرة  نامل ان
يـتـغـيـر اداء ومسـتـوى الالعـبـ الـفني
نتخب وان يسال كل لعكس شخصية ا
واحــــد نــــفـــسـه من اجل تــــقـــد االداء
لـالرتــقـــاء  ومـــا يـــتـــرتب عـــلى ذلك من
ــدرب مـــســؤولــيـــة عــلى  الالعـــبــ وا
واالحتـــاد في اجنــاز عـــمــلـــيــة االعــداد
لـلمنتخب في ان يعـكس رغبة اجلمهور
وهــذا يــعــني ان تــمــر االمــور من خالل
اخـتيار الالعـب الدقـيق  لكي يتـمكنوا
نتـخب في مخـتلف مراحل من تـمثـيل ا
الـبطولـة التي ستكـون  اكبر الـتحديات
وتـختـلف كلـيا عـن بقـية الـبطـوالت كما
يــجــدهــا جلــمــيع والزالــنــا نــبــحث عن
تـواجدنـا بعـد فتـرة انتـظار وقـبلـها  لم
ـــردود الـــفـــني في ـــنـــتـــخب ا يـــقـــدم ا
مـبـارتيه امـام لبـنان وفـلـسطـ وافتـقر
لـلقـوة والتركـيز ما زاد من قـلق الشارع
الـذي يهتم بالنـتائج لكن البد من تقد

ـــســتـــوى ولــو انـه  يــلـــعب بــغـــيــاب ا
احملـتـرفـ لـكن اهـمـيـة وضع الالعـب
ن تــمت دعــوتـهم احلــالـيــ ومــنـهم 
مــؤخـــرا امــام االخــتــبــارات حلــقــيــقــة
لـتـقـد اوراق اعـتـمـادهم في  لـتـمـثـيل
ـقـبـلـة. ـهـمـة الـوطـنـيـة ا ـتـخـب في ا ا
وقـال مدرب الناصـرية السابق صاحب
مــحـمــد مــا يـشــغل الــشـارع الــريـاضي
والــوسط الــكــروي هـو كــيف ســيــكـون
نـتخب قـبل الدخول في وضـع وشكل ا
تـصـفـيـات كـاس الـعـالم بـعـد الـتـجـربـة
ـريرة في روسيـا وحصل الذي حصل ا
ـــدرب قــــبل ان يــــتم الــــتــــعــــاقـــد مـع ا
ــنـقـذ كــاتـانــيـتش في ان يــقـوم بـدور ا
للمنتخب والكرة العراقية التي مهم ان
شاركة الـناجحة وان يتم ذلك حتـقق  ا
مـن خالل الــــتــــحـــضــــيــــر احلــــالي في
تـــشــخـــيص األخــطـــاء وصــوال الى من
ـنتـخب بأفـضل حال يـسـتحق تـمثـيل ا
وعـلى افـضل ما يـرام وان تظـهر جـدية
ـــــــــــدرب مـن خـالل مـــــــــــنـــــــــــحـه  كـل ا
الـصالحيـات في  التعـامل مع الالعب
ــسـؤولـيـة الــفـنـيـة وحـده لــكي يـتـمل ا
حــتى تـنــجح مـهـمــته بـعــدمـا فـشل من
درب تـسلـمهـا من قبـله  وفي ان يضع 
ـطــلـوبــة  امــام من سـيــلـعب احلــدود ا
ـهـمـة الـوطـنـيـة الـكـبـيرة. لـلـمـنـتـخب ا
واجـد احلـصـول عـلى لـقـب غـرب اسـيا
ــشـاركــة االكــبــر في مــهم جــدا لــدعـم ا
تــصــفــيــات كــاس الـعــالـم الـتـي تـعــني
الــكـــثــيــر وضــرورة ان يــعــمل االحتــاد
ـــدرب في تـــامــ جـــنـــبـــا الى جـــنب ا
االحــتـيــاجـات  من اجل بــنـاء مــنـتـخب
مـتكامل والحـديث غير ذلك إطالقا والن
بـغـيـر اللـعب في نـهـائيـات كـاس الـعلم
المـــعـــنى الي شيء اخـــر امــام فـــرصــة
اسـتـثـمـار الـلـعب فـي مـلـعـبـنـا وهـو ما
تـراهن عـلـيه جـميع الـفـرق والن األمور
ـنـافسـات امام حتـقيق تـخـتلف اثـناء ا

هدف الوصول.

ني إحتاد الكرة يتكفل بعالج العب 
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عن العراق هل يلوح باالفق?
-  العراق قادر عـلى تنظيم تـصفيات
كـاس الـعــالم فـلـديه بــنى حتـتـيـة في
كـــربالء واربــــيل وبــــغـــداد وســــيـــتم
افـتـتـاح مـلـعب جـديـد في احلـبـيـبـيـة
ـديـنة سعة  30الف مـتفـرج وهـناك ا
الرياضـية في البـصرة وهذه عوامل
تسـاعـد العـراق عـلى تنـظـيم واجناح
الــبــطــوالت ولــديــنـا تــعــلــيــمـات من
رئيس احتـاد غـرب اسيـا االميـر علي
بن احلـــســـ بـــضـــرورة مـــســـاعــدة
االشقاء في الـعراق واجناح الـبطولة
وكــان له دور واضح وكــبـيــر في رفع
احلــــظـــر اجلـــزئـي من خالل خـــوض
نتخب االردني مباراته الودية امام ا
الـعــراق في مـلــعب الـبــصـرة الـدولي

سعة  65 الف متفرج.
{ مــــاهـــــو دور االحتـــــاد االســــيـــــوي في

البطولة?
-  لدينا مراقب رسمي ومقيم وحكام
معتمدين لدى االحتاد االسيوي لكرة
الــقــدم والــبــطــولــة مــراقـبــة من قــبل
االحتـاد الــدولي لـكــرة الـقـدم (فــيـفـا)
وهــؤالء سـيـعــطـون تـقــيـيــمـاتـهم عن
تضييف العراق للـبطولة في مدينتي
كـربالء واربـيل واتــوقع ان الـنـتـائج
ســتــكـون ايــجـابــيــة في ضـوء رغــبـة
اجلـــمــيـع بــالــوصـــول الى الـــنــجــاح
ــنــشــود مــبــيــنــا ان الــعــراق لــديه ا
مالعب عـلى مـسـتوى رائـع سواء في
بـغــداد أم كـربـالء والـبـصــرة واربـيل
واالخـيرة أجـريت عـلـيـها حتـسـيـنات
كــثــيــرة حــتى تـــكــون مــتــوافــقــة مع
مـتطـلـبات الـفـيفـا كـما انـنـا حضـرنا
مؤخرا نـهائي الدوري الـعراقي بكرة
الــقـــدم في مــلــعب الـــشــعب الــدولي
وسرنـا كـثيـرا احلضـور اجلـماهـيري
ـميـزة في الـذي يـعـد احـد الـعـوامل ا
اجنــــــاح اي حـــــــدث ريــــــاضـي وفي
الـعـراق كـنـز هـو جـمـهـور كـرة الـقـدم
فـــشـــاهـــدنـــا الــعـــائـالت والـــشـــبــاب
بـاراة وكرة يشـجعـون حتى نـهايـة ا

القدم تعني احلياة.
{ البـطـولة شـهدت عـدة جـهات راعـية و
تسـويقهـا ولكن لم جند مـراكز اعالمية في

كربالء واربيل?
-  مالحظة مـهمـة وجديرة بـالدراسة
والــتــمـــحــيص الســيــمــا وان االعالم
شـريك مـهمـة في اجنـاح الـبـطـولة
وســنــعــمـل عــلى تالفي هــذه
االمــور وتــوفــيــر االجــواء
نـاسـبة بـغـية تـسـهيل ا
مـــهـــمـــة االعـالمـــيــ
والصـحـفيـ كـما
 الـــــــســـــــمــــــاح
لـــــــلـــــــقـــــــنـــــــوات
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شـكـلت بـطـولة غـرب آسـيـا الـتـاسـعة
بــكــرة الــقـدم اجلــاريــة احــداثــهـا في
الـــعــراق مــحــطــة مـــهــمــة في ســعي
الــعـراق ألنــهـاء مـلـف احلـظـر الــكـلي
العب الـــريـــاضـــيـــة من قـــبل عـــلـى ا
االحتـاد الـدولي لــكـرة الـقـدم (فـيـفـا)
فـيـمـا االجـواء مـهـيـئـة لـعـودة االمور
الى وضـعهـا الـطـبيـعي بـعد الـنـجاح
الـــذي صــاحب حـــفل االفــتـــتــاح رغم
ردود االفعال واالخطـاء التي رصدها
احتاد غـرب اسيـا في مقـصورة كـبار

الشخصيات.
 (الـزمـان) كـانت حـاضـرة في مـسـرح
ــشـرف احلــدث واجــرت حــوارا مع ا
عــلى الـبــطـولـة احــمـد قـطــيـشـات
االردني اجلنسيـة والبداية من
مـــلــــعب كـــربـالء وهل كـــنت
تـــتـــوقـع ان تالمس هـــذا
الــــتــــفــــوق مـن الــــيـــوم

االول?
-  فـي احلـــقــــيـــقـــة اي
عمل يكون فيه تخطيط
واعــــــــداد مــــــــســـــــــبق
ســــنــــحــــقق مـن خالله
النجـاح وإن واجهـتنا
صعوبات هـنا او هناك
ولـــكن مـــا يـــهــمـــنــا ان
نــواصل الــعــمل حــتى
صـافــرة الـنــهـايـة في
الـــــرابع عـــــشـــــر من
شــهـــر آب اجلــاري
بـــإقــامـــة مــبــاراة
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ـركـزي لـلـشـطرجن اعـلن االحتـاد الـعـراقي ا
امس االثـنـ اقـامـة بـطـولـة الـعـراق لـلـفـئـات
العـمرية في مـدينة أربيـل. وقال رئيس احتاد
اللعـبة ظافـر عبد االمـير ان احتاد الـشطرجن
ـركزي سـيقـيم بـطولـة الفـائت الـعمـرية دون ا
ســنـــة لـــلــذكـــور واالنــاث في 20و 18و 16
مـديـنــة أربـيل لـلـمـدة من  14ولـغـايـة  19من
شـهـر اب اجلـاري. واضـاف عـبـد االمـيـر ان
البطـولة سـتقام وفـق النظـام السـويسري من
75جـوالت مـعـتمـدة دولـيـاً وزمن الـلـعـبة  9
دقيقة مع اضافة  30ثانـية لكل نقلة منجزة
ويحق لـكل محافظة ترشيح العب والعبة لكل

فئة بكتاب رسمي.

بغداد - الزمان
ـنتـخب الوطـني اليـمني اجـرى العب ا
عـالء الدين عمر ظهر امس االثن في
احـدى مـسـتـشـفـيـات مـحـافـظـة كـربالء
تـداخالً جـراحـيـاً لـلزائـدة الـدوديـة بـعد
احـــســـاسه بـــاآلم صـــبــاح امـس. وقــال
عـضو احتاد الكرة نائب رئيس اللجنة
ــبــاريـات اجملــمــوعـة االولى ــنــظـمــة  ا
يـحـيى كر في بـيـان الحتاد الـكرة إن
الـالعب الـيــمـنـي عالء الـديـن عـمــر نـقل
الى مــســتــشـفـى االمـام احلــجــة (عــلـيه
الــسالم) نــتــيــجــة احــســاسه بــاآلم في
مـــنـــطــقـــة الـــبــطـن اذ  عــرضـه عــلى
ـستـشفى الذي الكـات اخملتـصة في ا ا

وجـهوا بضرورة اجراء تداخل جراحي
بـأقصى سرعة نتيـجة التهاب حاد جدا
فـي الــــزائــــدة الـــــدوديــــة. واضــــاف ان
الـالعب في صحة جيدة اآلن بعد اجراء
الـعملـية اذ تمت زيـارته من قبل رئيس
نظمـة النائب الـثاني لرئيس الـلجنـة ا
احتــاد الــكــرة عــلي جــبـار الــذي وجه
بـتـحـمل االحتاد نـفـقات الـعـمـليـة كـافة.
يــشــار الى ان ســيــارة االســعـاف الــتي
نـقـلت الالعب الـيـمـني عالء الـدين عـمر
نـتخب ـعـية مـرافق الـوفد وطـبيـب ا
كـــانت قــد تــعـــرضت الى حــادث مــروع
خـرج منه اجلميع بـالسالمة مع اضرار

. مادية كبيرة جداً
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ـبي بكـرة الـقدم مـعسـكراً ـنـتخب االو دخل ا
تـدريـبــيـا داخـلـيـاً في مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة
ــقـرر اســتـعــداداً لــنــهـائــيــات كــاس اسـيــا ا
ــقـبل في تــايـلــنـد انــطالقـهــا بـدايــة الـعــام ا
ــبـــيــة في ـــؤهــلـــة الى دورة االلــعـــاب االو وا
ـــقـــرر ان يــســـتـــمــر طـــوكـــيــو 2020. ومن ا
ـعـســكـر لـغـايـة الــرابع عـشـر من شـهـر آب ا
ـباريـات الـودية اجلـاري وتـتخـلـله عـدد من ا
نتخب عبد الغني شهد. حسب طلب مدرب ا
نـتـخـب من عـبـد الـغنـي شـهد ويتـألـف وفـد ا
مـدربـاً ومـهدي كـر مـديـرا اداريـاً وحـيدر
جنم وعــبــاس عـــبــيـــد مــدربــ مـــســاعــدين
وسـردار محـمـد مدربـا لـليـاقـة وعبـد الـكر
ـرمى وغـالب عـبـاس نـاعم مـدربــاً حلـراس ا
طــبــيــبـــاً وصــالح طــرار وفـــراس عــبــد الــله
مــعــاجلـ وطــالب مــنـشــد وصــبـاح مــجــيـد
اداري والالعب علي كاظم وحسام مهدي
ومــؤمل مــحـمــد وولـيــد عــطـيــة وعـبــاس ايـاد
ومـنـتظـر سـتـار وحـسن رائـد وحـسـ جـبار
عـبــود وحــيـدر عــبــد الـسالم وبـالل خـضــيـر
وحسيـني عـبد الـرزاق ومحمـود احمـد وعلي
مـحـسن ومحـمـد قاسم حـنـون وصهـيب رعد
ومحـمد محسـن واثير صالـح واحلسن سعد
وعـالء رعـــد وازهــــر زهــــيــــر وصــــادق زامل
وحــسن داخل واحــمــد نــعــيم وعــبـاس بــديع
ومـراد مـحـمــد ومـوسى عـدنــان وعـلي قـاسم

وعلي رياض.

 dJ F¹ w³*Ë_«

WO½ULOK « w

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بدأ العـبـو مـنـتـخب الـعـاب الـقوى لـذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصة بـتـدريـبـاتـهم الـيـومـية في
عسكـر الذي يقام حاليا بـالعاصمة بغـداد ويستمر لغايـة العاشر من شهر آب اجلاري ا
قبل. وانخرط استعداداً لـبطولة العالم الـتي ستُقام في دولة اإلمـارات نهاية شهر أيـلول ا
عسـكر سـبعـة العب والـذي يأتي مُـكمالً لـلمـعسكـر السـابق الذي كـان قد بدأ في هـذا ا
ـعـسكـر الداخـلي في ثالثة اضي. وجتـري تدريـبات ا يوم  11وانـتهى يوم  27مـن تمـوز ا
مالعب حيث تكـون تدريبات الالعـب بفعـالية الرمي جـراح نصار واحمـد نعاس وكوفان
حسـن وولدان نزار في مـلعب كـليـة التـربية الـرياضـية في اجلـادرية فيـما تـكون تـدريبات
الـعـدائـ عبـاس حـا وعـلي مـبـارك في مـلعب وزارة الـشـبـاب والـريـاضة بـيـنـمـا يـتدرب

زميلهم حس فاضل في ملعب الشعب الدولي.
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نتخب العراقي قي لقائه السابق أمام فلسط ا

مسـتوى الـتـنظـيم وايضـا انسـيابـية
خــروج اجلـــمــاهـــيـــر بــعـــد انــتـــهــاء

باريات. ا
ـقبـلة وان شاء الـله تـكون الـنسـخة ا
كـتب في الـعـراق وهـذا مـاسـيـقـرره ا
الــتــنـفــيــذي الحتـاد غــرب اســيـا ألنه

صاحب القرار.
{ هل الــعـراق مـؤهل بـعــد الـذي شـاهـدته

في كربالء بتنظيم البطوالت االسيوية?
قومات -  نعم وبال شك فلديـكم كل ا
ســواء بــتــوفــر الــبـنى الــتــحــتــيـة أم
بـــاجلــــهـــات الـــراعـــيــــة والـــداعـــمـــة
واحلـضــور اجلـمــاهـيـري والــتـعـاون
بـ جــمـيع االطــراف ولـكن نــحـتـاج
نصات الـرسمية في الى االهتمام بـا
ـسؤول باريـات كونـها تسـتقبل ا ا
وكبـار الشـخـصيـات ورؤساء الـوفود
ـــشــاركـــة ويــتـــطــلب عـــمل دراســة ا
وتــنــســيـق لــتــجــاوز ذلك فــضال عن
تــهـيــئـة االمــور الـتي تــسـاعــد رجـال
االعـالم عــلى اداء عــمــلــهـم بــالــشــكل
اليسير وفي نهاية احلوار ال يسعنا
إال تـقـد الشـكـر والـتقـديـر جلـنـابكم

على التواصل مع قراء (الزمان).

ــعـلـومـات وتـوصـيل بـغــيـة تـنـظـيم ا
رســائـل الــبــريــد ومــخــاطــبــة الــفـرق
نـتخـبات واالشراف عـلى تـدريبـات ا
ـشـكالت لــغـرض حـلـهـا ومـعــاجلـة ا
واذا تــــطــــلب االمــــر الـــتــــواصل مع
ركزي الحتاد غرب اسيا في كتب ا ا
االردن حلل اية مشكلة تواجهنا كما
لدينا اجتمـاعات متواصلة مع وزارة
الــشـبــاب والـريــاضـة واحتــاد الـكـرة
ــــلــــعب ونــــحن ســــعـــداء ومـــدراء ا

تحققة. بالنتائج ا
{ مـاهـي اجلـوائــز اخملــصــصــة لألبــطـال

قبلة? واين ستقام النسخة ا
-  احتـــاد غــرب اســيــا لـــكــرة الــقــدم
خــصص جـائــزة مـقــدارهـا  100الف
ركز االول و 30الف دوالر لصـاحب ا
ـركـز الثـاني فـضال دوالر لـلـفـائـز بـا
عـن جـــوائـــز ألفـــضل حـــارس مـــرمى
والعـب وهـــداف الـــبـــطـــولـــة واكـــرر
شــكــري لــلــجــمــهــور الــعــراقي عــلى
اإللـــتــزام والــنــظـــام واحلــضــور ألنه
اعــطى نــكــهــة جــمــيــلــة لــلــبــطــولــة
والحظنا ردود االفعـال من الكثير من
االصدقـاء داخل وخـارج العـراق على

وكــرمــهم ايــنــمــا حــلــلــنــا ســواء في
ـطاعـم وعنـد استـقدامـنا االسواق وا
ســيــارات االجـرة حــيث حــرصــنـا ان
نـكــون بـ االهـالي ومــا ان تـعـرفـوا
عـلـيـنـا بحـكم الـلـهـجـة حـتى بـادرونا
بـكــلـمـات الـتـرحــيب والـثـنـاء ووصل
ــصـاري) االمــر الى رفــضــهم اخــذ (ا
الـفـلوس وهـذا لـيس بـجـديـد عن كرم
ابـناء الـرافـدين كمـا اجـرينـا لـقاءات
مع الـــقــــوات االمـــنـــيــــة والـــشـــرطـــة
ــا ســهل من ومـــجــلس احملــافــظـــة 
مـهـمـتـنـا بـشـكل كـبـيـر ونـحن نـعـمل
بـــشـــكل مـــتــواصل مـن خالل مـــكــتب
السـكرتـارية الـذي أنشـأناه في فـندق
ريحـانـة كربالء (روتـانـا) ويعـمل فيه
خمـسة شبـاب حتى سـاعات مـتأخرة

الــفــضـــائــيــة بــتــغـــطــيــة تــدريــبــات
ــؤتــمـرات ــنــتــخــبــات وحــضــور ا ا
الـصـحـفيـة وهـذا سـيـعـطي انـتـشارا
اكـبـر ودعـايـة كـبـرى لـلـبـطـولـة الـتي
سـتــصل الى مـديــات واسـعـة فــيـمـا
ســنــحــرص عــلى ان تــكــون لــلــقــنـاة
الــنــاقـــلــة الـــعــمل احلـــصــري وهــذا
طــبــيــعي بــحــكم الــعـمـل االحـتــرافي
ـنـفـعـة وسـيـعطي والـذي سـيـعود بـا
ارضـــيـــة مـــنـــاســـبـــة لـــولـــوج عـــالم
االحـــتـــــــراف وهــــو مـــا نــــطــــمح له

جميعا.
{ ما طبيعة عملكم في كربالء?

-  حـضـرنـا قـبل عـدة ايـام لـلـبـطـولة
ــديــنـــة والــنــاس وتــعــرفـــنــا عــلـى ا
الطـيبـ الـذين لم نتـفاجـأ بطـيبـتهم

والالعب مـنذ وصولـهم الى مطاري
بــغـداد والــنـجف االشــرف الـدولــيـ
ومن ثم تـوجـهـهم الى مـديـنـة كـربالء
ـنـافـسـات ـقـدسـة خلــوض غـمـار ا ا
ـوذجـيـة فضال عن فـكانت الـفـنادق 
توفر وسائل الـنقل ومالعب التدريب
ــؤتــمــرات وقــاعـــات احملــاضــرات وا
ـستـلـزمات الـصحـفـيـة وغيـرهـا من ا
الواجب تـهـيئـتهـا حتى تـستـطيع ان
تـنــتـقل الى تــنـظـيم تـصــفـيـات كـاس
العالم والبطوالت القارية والدولية.
{ ابـرز الــتــحـديــات الــتي واجــهت احتـاد

غرب آسيا قبل البطولة?
-  قــمـنــا بــعـدة زيــارات الى الــعـراق
وبوفود ضمـت مجموعـة من الشباب
في احتاد غـرب آسيـا باخـتصـاصات
التنظيم والتسويق واالعالم وشؤون
االمن وغــيــرهــا مـن االخــتــصــاصـات
وهم اصحـاب خبـرة وعمـلوا مع
االحتـادات احملـلـيـة والـقـارية
و تشخيص بعض االمور
من ابرزها عدم توفر االنارة
الكـافـيـة في مالعب الـتدريب
باربيل وايضـا االرضية وتمت
مــعـاجلــتـهــا كـمــا كـانت لــديـنـا
لقاءات في اربـيل وكربالء حيث
قابـلـنا مـحافـظ كربالء ومـجلس
سؤولـ والقادة احملافظـة وا
االمــنــيــ ووزارة الــشــبـاب
والـــريـــاضـــة احتـــاد كـــرة
الــقــدم وكل هــذه االمـور
ســاعـــدت في خــلق جــو
تنظيمي جيد فضال عن
انـهــاء عـمـلــيـات تـبــلـيط الـشـوارع
وتـزي الـسـاحـات وبـاسم احتاد
غــرب اســيــا نــشــكــر الــعــراق
واجلــــمــــهــــور في كــــربالء

واربيل.
{ رفـع احلــظــر الــكــلي

أحمد قطيشات

اخلـتــام عـلى مـلــعب كـربالء الـدولي
ومنـذ اليـوم االول توضـحت الصورة
امــامــنـا من ان الــنــسـخــة الــتـاســعـة
ستكـون الفـضلى وهذا بـنينـاها على
الـتــعـاون بــ كل اجلــهـات واالمـور
تسير بشكل جيد ونحن في االسبوع
الــثــاني من الــبــطــولــة ولـكـن هـذا ال
ــنـعــنـا من الــقـول ان هـنــاك بـعض
االمــور الــبــســيـطــة الــتي حــدثت في
مبـاراة االفـتتـاح ب الـعـراق ولبـنان
ـقــبـلـة ـبـاريــات ا و تالفــيـهــا في ا
واذا اســتــمــر الــوضع حــتى مــبـاراة
اخلتام فان البطولة ستكون االفضل
ـســنـاه من رؤسـاء الـوفـود وهـذا مـا 
ــــشــــاركـــة ا


