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أوضح االحتاد العراقـي لكرة القدم مـوقفه من الغاء مـنافسات الـدوري للموسم احلالي فـي حال أستمرت االوضـاع الراهنة في الـبالد بعد استـمرار توقف الدوري. وتوقف
ظاهرات الـتي تشهدهـا العاصمـة بغداد وعدد من احملـافظات العـراقية ليـستمر اضي بسـبب ا قطار الدوري عن اجلـولة اخلامسـة بالسابع والـعشرون من تشـرين االول ا
زدوجـة للمـنتخب العـراقي وكذلك بطولـة خليجي  .24وذكـر االحتاد العراقي لكـرة القدم في بيان توقف الدوري ألكـثر من أربع يـوما بسبب مـباريات التـصفيات اآلسـيوية ا
سابـقة وأننا إذ نؤكد تضامننا الكبير والالمحدود مع متاز بعد توقف قسري ألقى بظالله على ا طالبة باستئناف مـباريات الدوري ا رسمي: تابعنـا باهتمام بالغ الدعوات ا
التظاهرات السلمية لشعبنا األبي ومطالبه احلقة التي تستهدف مستقبل الوطن. واوضح االحتاد العراقي في بيانه نعي جيداً ماذا نحن فاعلون ولدينا خطط بديلة في حال
ختلف تأخر عودة األمـور إلى طبيعتها على وفق الزمن الـذي حددناه برغم اننا سبق أن فاحتـنا وزارة الداخلية واجلهات السـاندة بضرورة توفير األمن لكل عـناوين اللعبة 
سـابقة السـيمـا ان منـتخب العـراق ينـتظره اسـتحـقاق مهم جـدًا والبد له أن يـكون بأ مسـمياتـهم لذلك نـحب أن نطمـئن وسطـنا الـكروي بعـناويـنه اخملتلـفة عـلى وضعيـة ا
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ــبي عـبـد ـنــتـخب األو أعـلن مــدرب ا
الــغــني شــهــد عن الــقــائــمــة األولــيـة
لـفـريــقه اسـتـعــداداً لـنـهـائــيـات آسـيـا
قرر ان تـنطلق بتايـلند  2020 ومن ا
البـطـولة في الـثـمن من كانـون الـثاني
قبل. وضمت القائـمة مغترباً واحداً ا
فــقـط وهــو الالعب امـــيــر الـــعــمــاري
احملـــتــــرف في الـــدوري الــــســـويـــدي.
وضـمت الــقـائــمـة األولــيـة  33 العـبـاً

وهم: عـلي كــاظم وخـضـر عــلي وعـمـر
عـبــدالــرحـمـن ومـنــتـظــر ســتـار وجنم
شــوان وحـيــدر عــبــدالــسالم وحــمـود
احــمـد وعــبــاس ايـاد ومــنــتـظــر عــبـد
السادة ومصطفى محمد ومراد محمد
وعلي رياض ومعـ احمد وعالء رعد
ومحـمـد مـزهـر وصـادق زامل ومـهدي
حمـيـد وايهـاب نـاصر وريـان ابـراهيم
وحسـام مـهدي ومـحـمد رضـا وصـفاء
هـادي وشـريف عـبــد الـكـاظم ومـحـمـد

عــلي عــبــود وعــبــاس بـديـع وحــسـ
جـبــار وحـسن رائــد وامـيـر الــعـمـاري
ولؤي العاني وعلي احلـمادي ومحمد
قاسم ومـحمـد داود ومهنـد علي. ومن
قرر ان يتم تقليص القائمة الى 23  ا
العــبـــاً مع قـــرب انــطالق الـــبــطـــولــة.
ــبي الــعـراقي ـنــتــخب االو وخــاض ا
بـكـرة الـقـدم  اول وحــدة تـدريـبـيـة في
دينة دبي قـام  معسـكره التـدريبي ا
االماراتيـة استعـدادا لنـهائيـات اسيا.
ـي عــبــد ــنـــتــخب االو واكــد مـــدرب ا
ـعـسـكـر الـتـدريـبي الـغـني شـهـد ان ا
قام في االمارات سيكون اخر محطة ا
ــبي الــذي يــســتــعـد لــلــمـنــتــخب االو
للـمشـاركة بـنـهائـيات اسـيا حتت 23 
ـبــيـاد طــوكـيـو ـؤهـلــة إلى أو عـامــاً ا
 والـتي تـنـطـلق في الـثـامن من 2020
ـقبل بعـد انتهاء شهر كانـون الثاني ا
معسكر دبي. وعـبر شهد عن امله بان
ـنـتـخب الى اجلـاهـزيـة يـصل العـبي ا
الـــكـــامـــلـــة من خالل مـــعـــســـكـــر دبي
االماراتية. يذكر أن قرعة بطولة اسيا
ــبـــيــة وضــعت لــلـــمــنـــتــخــبـــات االو
مــنــتــخـبــنــا الى جــانب مــنــتــخــبـات
استراليـا وتايلند والـبحرين على
ان تفتـتح منـافسـات البـطولة في
الـثـامن من شـهــر كـانـون الـثـاني
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جـدا من حـيث التـصـميم  وسـيـدعم الـلجـنة
الـتـنظـيـمـية في اسـتـضافـة أكـثـر من نصف
الـفـرق وألنـنـا نحـتـاج الى عـدة فـنـادق إمام
دعـوة شخصيات كـروية سبق لها وشاركت
بـالـبـطــوالت الـسـابـقـة فـضال عن احلـضـور
ـتوقع والن األمـور ال تقـتصر اجلـماهـيري ا
العـب وحـــدهــا بـل البــد مـن وجــود عـــلى ا
ــواقع االثــاريـة امــاكن لــلـتــســوق وزيـارة ا
واألخــــرى في الـــــبــــصــــرة وغـــــيــــرهــــا من
االهـــتـــمــامـــات الـــتي يـــتـــوجب ان حتـــظى
عنية  في تنظيم مداخل بـاهتمام الدوائر ا
ؤدية ـدينة واألمـاكن العـامة والطـرق ا ا
لــلـمالعب والــفـنــادق. واجـد مــهـمـا ان
يـصــار  لـلـبـدء بـاإلعــمـال ألنـنـا امـام
فـتـرة محـددة حلـ تقـيم الـعمل من
قــبل جلــان الـفــحص الــتي لـديــهـا
مـعـاير خـاصـة في قـبول  الـبـصرة
السـتضـافـة البـطولـة  التي حتـتاج
ـقــدمـة في الى جــهـود الــدولــة في ا
توفير احتياجات العمل الذي تتطلبه

الــبــطــولــة الــتـي مــهم ان تــشــرع اجلــهــات
ــثــلــة ــســؤولــة حــيـث وزارة الــشــبــاب  ا
بــوزيـرهــا واالحتــاد الــعـراقـي لـكــرة الــقـدم
ومــحــافظ الــبــصــرة ودوائــرهــا واجلــهـات
الـسـانـدة. نـعم يـوجـد مـلـعب جـذع الـنـخـلـة
ــديـنـة الـريــاضـيـة إضــافـة الى أربـعـة في ا
ـيـنـاء الـبـصري مالعب لـلـتـدريب ومـلـعـب ا
سـعـة  30الف مــتـفـرج الـذي يـوشك الـعـمل
عـلـى االنـتـهـاء بـه بـوقت قـريب كــمـا يـوجـد

اكــــثــــر من فــــنــــدق
جـاهـز والـفـندق
الـــــكــــــبـــــيـــــر
ـــــمـــــيــــز وا

ـقررة عـملـيـة اجناز الـفنـادق  عن اإلعـمال ا
رغم مــرور فـتــرة لـيــست بــالـقــصـيــرة عـلى
ـديـنـة بـحـجـة عـدم تـوفـر األمـوال افـتـتـاح ا
الــتي تـبـذخ عــلى مـشــاريع أخـرى لـم نـفـهم
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ـهمة ال تبدو سهلة وتتطلب قيام أصحاب ا
اخلــبـــرة من اجلـــهــات الـــفــنـــيــة واإلداريــة
والــريـاضـيــة ان يـتــولـوا األمــور واالرتـقـاء
ــسـتـوى احلــدث   من خالل اجنــاز جـمـيع
اإلعـمال ألنـها وحدهـا من تتـحدث مع جلان
الـتقيـيم والفـحص التي تريـد األمور أفضل
من بـطـولـة قطـر ومـهم ان يـكون دور لـلـعدد
الــكـبــيـر احملــسـوب عــلى االحتـاد الــعـراقي
لـكرة الـقدم  ووزارة الشـباب واإلعالم الذين
اطــلـعـوا  بــأنـفــسـهم عــلى األمـور فـي قـطـر
هـنـاك وان يـكون دورا حـقـيـقيـا  لـلـمـؤثرين
مـنـهم وان يـكـون مـؤثـرا   وسـنـدا حـقـيـقـيا
وان ال نــنــشــغل بــتــســمــيــة الـلــجــان الــتي
يـتـوجب ان تـضم  شـخـصـيـات بـصـرية من
ن تــمــتــلك الــفــنــادق الــقــطــاع  اخلــاص 
ـــوالت والــــشـــركــــات في ان تــــدخل  في وا
الــعـمـلــيـة مــبـاشــرة وفي دور واضح  امـام
تـامـ أجواء الـفـرجـة واالطالع لـلفـرق كـما
ســيــكـون تــأثــيــر  لــلــبــطــولـة  فـي تــنـظــيم
ــنـاطق الــشـوارع  والــســاحـات الــعـامــة وا
ـا ذلك مـن أهـمــيـة ومــؤكـد هــنـالك ــهـمــة  ا
طلوب أفـكار أخرى لدعم العـملية بالـشكل ا
في تـــامــ وســائـل وتــخــصـــيص األمــوال
ويـلـزمهـا اتـباع  أسـاليـب عمل  جـيدة وان
يـتـحـلى كـل من يـعـمل في الـلـجـان الـتـحـلي
الــــنـــــزاهــــة واإلخـالص وان تــــعـــــمل حتت
الـــشـــمس وان ال جتـــري اإلعـــمـــال بـــشـــكل
تـرقيـعي وان تتـواله شركـات لكـننـا ال نريد
ان نــبـخـس هـنــا دور وزارة الـشــبــاب الـتي
دعــمت األلــعـــاب الــريــاضــيــة وكــرة الــقــدم
خـــصـــوصـــا من خـالل الـــتـــوسع بـــإقـــامـــة
ــنـــشــات الـــريــاضـــيــة  اخملـــتــلـــفــة وسط ا
طـمـوحـات اكـبـر لـلـريـاضـيـ في االهـتـمـام
بـألـعـابهـم ومنـهـا من تـواجه صـعـوبات من
حــيـث الــوحـــدات الـــتــدريـــبـــيــة وتـــنـــظــيم
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ويـقول سامي ناجي احلـكم الدولي السابق
ورئــيس االحتــاد الــفــرعي لــكــرة الـقــدم في
الـبـصـرة اول شــخـصـيـة عـراقـيـة مـشـاركـة
بــبــطـــولــة  اخلــلـــيج عــنــدمـــا ادار نــهــائي

ب السعودية والكويت واحرزتها1974
الـثانـية  قـبل ان يحـضر خـليجي  24وقـبله
عـدة بطـوالت وسـيكـون ضمن الـلجـان التي
ستتولى تنظيم احلدث الكروي في البصرة
 حـيـث يـقـول الـكـل من حـضـر لــلـدوحـة اقـر
بـنجاح قطر بتنظـيم البطولة  بامتياز وهي
 تــسـيــر بـتــحـسـن وتـطــور من دورة ودولـة
ألخـرى واجـد ان العـمـلـية لـيـست بـالسـهـلة
ـطــلــوب مــنـا ان نــقــدمه لــكي نــقـنع امــام ا
الــلــجــنـــة اخلــلــيــجــيـــة  في احلــصــول عل
مـوافقتهـا بإقامـة البطولـة التي حتتاج الى
إرادات  وأمـوال كـبـيـرة وجـهـود وإمـكـانات
وعمل دؤوب امام الفترة احملددة  للحصول
عــلى الــقـرار الــذي يــتــيح لــنـا اســتــضــافـة
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اصـطـدمت رغبـة الـعراق في تـنـظيم بـطـولة
اخلليج العربي في وقتها ألكثر من كرة الى
مــا قــبل  تــسع ســنـوات عــلى األقـل بـذرائع
شـتى     من اإلخـوة فـي االحتـاد اخللـيـجي
حـالت دون  إقامة  البـطولة  بعـد فشل اكثر
من مــحـاولـة عـراقــيـة  قـبل ان يــقـدم الـوفـد
ــشــارك ـــرافق لــلـــمــنـــتــخـب  ا الــعـــراقي ا
بـخليجي  24الـتي انتهت األسـبوع احلالي
بـقـطر بـالدوحـة  مـلف متـكـامل واالستـعداد
السـتـضـافة خـلـيجي  25في الـبـصـرة على
ان يــتم  اتـخــاذ الـقــرار الـنــهـائي لــتـحــديـد
ـضـيفـة في مـوعـد أقـصـاه تـشرين الـدولـة ا
ــقـــبل  بــحــسب تــصــريح ثــان من الــعــام ا
جــاسـم الــشـــكــيـــلي نـــائب رئـــيس االحتــاد
اخلـلـيـجي لكـي يتـسـنى لـلـدولة الـتـحـضـير
كـمـا يجب السـتـضافـة الـبطـولـة وإخراجـها
بـصـورة أفضـل حتى من الـنـسـخة احلـالـية
ألن هـدفنا دائما هـو التطور والتـقدم بعدما
أخــذت الـبــطــولـة حتــظى بــاهـتــمــام الـدول
ـشاركة وجـماهـيرها كـما شاهـدناها وهي ا
ـيداني وفي وضع حتـرص عـلى الـتواجـد ا
سؤول يـزداد أهمية ارتقى الى مـستوى ا
ومــا يـقـدمــونه من دعم من حــيث الـتــنـظـيم
ــرة واجلـــوائــز اإللـــيـــة الـــتي زادت هـــذه ا

ووصل مجموعها الى  11مليون دوالر.
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وتـصـريـح الـشـكـيـلي  يـنــحـصـر بـان خـيـار
احلـصـول عـلـى إقـامـة الـبـطـولـة بـان تـنـهي
الـدولة الـراغبـة كل اإلعمـال  والتـحضـيرات
اخلـاصة  باجلوانب الفـنية واإلدارية ضمن
ــقـررة حلــضــور جلــان الـتــقــيـيم الــفـتــرة ا
والـفحص  التي سـيكون صـاحبة الـقرار ما
ــثــلــة  بـوزارة ــعــنــيــة  يــضع اجلــهــات ا
الــشــبــاب واالحتــاد الــعــراقي لــكــرة الــقـدم
وحــكــومـــة الــبــصــرة احملــلـــيــة وبــدعم من
احلـكومة االحتادية إمام عمل يتطلب تام
أمـوال كـبـيــرة بـعـيـدا عن أيـادي الـفـاسـدين
نـشات ـتعـلـقة  بـا لـغرض اجنـاز اإلعـمال ا
ذكور  بـالوقت الوجيز الـرياضية بـالوقت ا
إضـافة الـى مبـالغ  اجلوائـز  حتى ال نـفوت
رور من موافقة اللجان في هـذه الفرصة وا
وقـتها حتديـد موعد تسـمية البـصرة إلقامة
ذكـورة يـدعو الـكل لـلعـمل بزخم الـبـطولـة ا
ـيـنـاء كـبـيـر ألنـهـا تـتـعـلق بـإجنـاز مـلـعب ا
سعة  30الف مـتفرج في نسبة اجناز جيدة
ــفـتـرض ان ـديــنـة الــريـاضــيـة ا وفـنــادق ا
يـسـتـمــر ويـنـجـز الـعـمل فــيـهـا وبـعـد فـتـرة
ــديــنــة في 2013 طــويــلــة عــلى افــتــتــاح ا

وعرضها لالستثمار.
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اذا لم يعلن عن تنفيذ واجناز تلك الفنادق
قـبل ان تـرتـفع األصـوات لـتنـظـيم الـبـطـولة
ــديـــنــة وفق ــاذا لـم يــكـــتــمل تـــنـــفــيـــذ ا و
ــقــرة  لـهــا قــبل ان تــتــوقف الــتــصــامــيم ا
ـتـســرع ألسـبـاب اإلعـمــال بـعــد االفـتـتــاح ا
مـعـروفة في حـيـنهـا وتـرتكب الـوزارة خـطا
نشآت فـادحا بعدم االستمرار إلكمال بقية ا
ـهـمـة الــتي تـظـهـر حـاجــتـهـا كـثـيـرا إمـام ا
تـنظـيم البـطولـة التي روج لـها كـثيرا وسط
مــشـاكل كــثــيـرة هل يــعـقـل مـثال ان تــخـرج

ـــهــمـــة وفي ان تـــأتي جلـــان قـــادرة عــلى ا
تـسـخـير اجلـهـود وان تـقدم اإلعـمـال بـشكل
مــهـنـي وعـمــلي ومــعـاجلــة كل أشــيــاء قـبل
العب بــعـد عــرضــهـا عــلى جلــنــة فـحـص ا
احـدى عــشـر شـهـرا كــمـا أعـلن ذلك االحتـاد
اخلــلــيــجي لــكــرة الــقــدم واجــدهــا فــرصــة
ديـنة الـرياضـية مـناسـبة إلكـمال نـواقص ا
بــعـد تــوقف الــعــمل في عــدة مـرافق مــنــهـا

بسبب عدم صرف األموال.
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ـنـتـخب الـوطـني مدرب ـيـنـاء وا امـا جنم ا
فــريق نــفـط اجلــنــوب احلــالي عــمــار عــبــد
احلـس فيـقول شيء جمـيل وجيد ان تأتي
بــطـــولــة خــلــيــجي  25في الـــبــصــرة بــعــد
العب حـــيث مــلـــعب جــذع الــتـــحــول فـي ا
الـنـخـلة إضـافـة الى أربـعة أخـرى لـلـتدريب
ـديـنـة الــريـاضـيـة الـتي تـشـهـد إكـمـال في ا
فـنادقـها األربعـة إضافة الـى تصاعـد العمل
ينـاء وهذا يـعني ان األمور إلجنـاز ملـعب ا
العب كـمـا واضـحــة فـيـمــا يـخص تـامــ ا

ـديـنـة حتـتـاجه الـبـطـولـة في وقت تـشـهـد ا
تـنـفــيـذ فـنـدق عـمالق ســيـكـون جـاهـزا قـبل
بـداية البطولة إضـافة الى الفنادق األخرى.
وأضـاف ان األمور ال تـتوقف عـند هـذا إمام
ـطـلوب لـيس إمام أهـميـة عـكس االنطـباع ا
شاركة بل ابعد من ذلك حتى نؤمن الـفرق ا
الـطلب في إقامة بطوالت أكبر لكن علينا ان
نـقـوم بـالــعـمل الـتـحـضـيــري فـيـمـا يـتـعـلق
بـجوانب التـنظيم األخـرى وفي جتربة عمل
يــجب ان تـنـجح مـن خالل اعـمـال تــتـوالهـا
شـخـصـيـات إداريـة وفـنـيـة مـخـتـصـة يـجب
اخـتـيـارهـا بدقـة ولـيس من خالل مـواقـعـها
الـريـاضـيـة الـتي تـشغـل من أناس أتـت بهم
االنـتـخابـات والـصـدفة بل ان يـأتي اخـتـيار
اللجان بشكل متاني ومتوقع ان يكون دور
وافقة كـبير ألبناء البصـرة اذا ما حصلت ا
عـلى اسـتضـافة الـبـطولـة وان يـشتـرك الكل
في إجنـاح الــبـطـولـة احلـدث الـكـروي الـذي
يـؤمـله الـشـارع الـبـصـري واخلـطـوة األولى

امام إقامة بطوالت أخرى.
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مع انــتـهــاء كل حـدث دولي او مــنــاسـبــة ريـاضــيـة يــثـار
اجلـدل حــول مــشـاركــتــنـا اخلــارجــيــة ومـا رافــقــهـا من
تـداعـيـات وفـضـائح وكـأنـنـا مـخـتـلـفـون عن بـقـيـة شـعوب
خـتلف مـسميـاته الرسـمية العـالم فحضـورنا الـعريض 
وغيـر الرسمية.. له مشـاكله وازماته وعواقبه.. في ظاهرة
صارت تـعيـد نـفسـها مـرات ومرات مـثـلمـا حدث مـؤخرا

في موسم الهجرة الى الدوحة.
دورة اخللـيج وهي خـارج اجنـدة الفـيفـا باتت مـهرجـانا
سـيـاحـيـا لـلعـنـاوين احلـكـومـيـة وغـيـر احلـكـومـيـة لإلقـامة
ـال العـام حيث تـسكن والبـذخ والتـكـسب على حـساب ا
الـعـنـاوين الـكـبيـرة في جلـنـة الـشبـاب والـريـاضـة جمللس
ـبـيـة في فـنـادق الـنـواب ووزارة الـشـبـاب والـلـجـنـة األو
خمس جنـوم وتستلم مبالغ االيفـاد لالستجمام والراحة
والفـرجة وتغادر مهـامها في بغداد ان كـان لها واجبات

أساسا في مقرات عملها.
السـؤال الكبيـر.. ماذا قدم مـوفدو هذه اجلهـات الى البلد
اذا سافروا الى أيام سـياحتهم في قـطر? ماذا حقـقوا? و
تـلـكون الـشجـاعة بـكشف فـاتورة احلـساب هنـاك? هل 
مقـابل اخلدمات العظيـمة التي قدموهـا للعراق? هل يوجد
ـا حــصل? اال يـشــعـرون بــاخلـجل فـســاد وهــدر أكـثــر 
والشـباب الغض يصاب ويغـتال في الشوارع والساحات
ن تــنــادي الــعــامـــة من اجل اإلصالح? ولــكـن ال حــيــاة 
وكأنـنا نـكلـمهم وكـأنهـم ال يسـمعـون ليـغدوا في الـنهـاية
أقــرب الى قـــوله ســـبــحـــانه وتــعـــالى - وَإِذَا قِـــيلَ لَــهُمْ الَ

تُفْسِدُواْ فِي األَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
احتـاد الــكـرة أيـضـا ال يـقل عــبـثـا وفـسـادا عن االخـرين
فـوفــده مـثـقل بـأشــخـاص ال عالقـة لـهـم بـاحلـدث لـيـصل
ال العام ان يصطحبوا معهم حتى أبنائهم االستـهتار با
فبـعض الكيانـات الرياضـية اضحت اقـطاعيات عـائلية ال
يؤطـرها حـد او فاصل في ظل غـياب حـكومي وضـمائر
هــاجــعـة وشــخـصــيــات كـارتــونــيـة تــمـددت واســتــطـالت
وتوهـمت انها تصنع الـتاريخ وهي مجرد أكاذيب قدمت
من اجملهـول عالقتهـا بالريـاضة فرضـها الواقع الرديء

والزمن االغبر.
احتـاد الــكـرة سـمى الـوفـد اإلعالمي الــرسـمي لـلـبـطـولـة
وذلك لــيس من حــقه او اخـتــصـاصـه فـهــو يـســتـلب دور
نـتهية سـؤولة.. بدوره احتـاد الصحـافة ا هنـية ا اجلهـة ا
واليــته أنـقــذ مــاء وجـهه وأدرج وفــده مع بــعـثــة الـوزارة
وفـدين وبعض اإلعالمي االخرين وهم لـيقدم الزمالء ا
قلـة قليلة حضورا مـشرفا وجهود كبيـرة لتغطية احلدث
في حـــ عــشــرات الــصـــحــفــيــ او احملـــســوبــ عــلى
الصحافة واالعالم كانوا حمولة ثقيلة ال تتعدى مهمتهم

درب بأسئلة ساذجة. شجع ومضايقة ا مدرجات ا
ـشاركات ويبـقى موضـوع االستجـداء العالمـة الفارقـة با
الــعــراقــيـــة في األعــوام األخــيــرة فــقــد اســتــمــرأ بــعض
شـجعـ لعـبة االرتـزاق والوقـوف على األبـواب لتـملق ا
هـذا او التزلف الى ذاك بحـيث حتول بعضهم الى اسم
سـألة ال تـتطلب اال ان يـتحول مسـتعار لـلشـحاذة والن ا
رء الى مـهرج فـقد أصـبحت مـهنـة سهـلة تـدر األموال ا
يقـبل علـيهـا حـثالـة البـشر وال عـزاء لكـرامة الـعراقي او

كبرياء الوطن.
ساحة نعم الدولة نائمة ما اوسع الـعبارة وما اضيق ا
واحلــكــومـــة في إجــازة تــاريــخــيــة ولـــكن مــتى تــتــحــرك
الـسـواكن ونــسـتـرد الــضـمـيــر الـغـائب ونــسـتـعــيـد قـيم
اذا ال نـتعظ من االنتـمـاء ونضع الـبلـد كأولـى االلويـات? 
سـنوات اخلراب ونـفكـر جديـا بالـبناء
واالرتـقاء? مـتى نخـشى على الـعراق
بـعد أعوام الـضياع? متـى نتساوى
ــــــــــاذا نــــــــــحـن مـع االخــــــــــريـن? 

مختلفون?. 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6530 Thursday 12/12/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6530  اخلميس 14 من ربيع الثاني 1441 هـ 12 من كانون األول (ديسمبر) 2019 م

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

حـقق فـريق الــقـوة اجلـويـة لـكـرة الـقـدم
امـس الـــثـالثـــاء الـــفــــوز عـــلـى فـــريق
الـــوادي االفـــريــقـي الــتـــونـــسي في
مـبـاراة وديـة. وانـتـهى الـلـقـاء ب
الــفـــريق لــصــالـح فــريق الــقــوة
اجلـــويـــة الـــعــراقـي بــثـالثــة
أهـــداف مـــقـــابل هـــدفــ

حــــيث ســــجل أهـــداف
الــــــقـــــــوة اجلـــــــويــــــة
الالعــــبـــون حــــمـــادي
ن حــسـ احـمــد وا

ومحـمـد قـاسم مـاجد.
ويـــقـــيم فـــريـق الـــقــوة
اجلـويـة حـالـيـاً مـعـسـكـراً تـدريبـيـاً في تـونس
القــاة فــريـق مــولــوديــة اجلــزائـر اســتــعــداداً 
يــــــــوم  16من شـــهـــر كــانـــون األول اجلــاري
ضمن مـنـافسـات بطـولة كـأس محـمد الـسادس

لألندية العربية األبطال. 

من جـانـب اخـر أوضـحـت إدارة نـادي الـزوراء
أن مهمـة الفـريق في دوري أبطـال آسيا صـعبة
لـكنـهـا لـيست مـسـتحـيـلـة. وقال عـضـو الهـيـئة
اإلدارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح
لحق ـتأهل من ا صحفي إن القـرعة وضعت ا
الذي سنـخوض غـمار منـافساته في اجملـموعة
الــرابــعـة وهي مــجـمــوعــة نـاريــة وتـعــد أقـوى
اجملموعات. وب أن اإلدارة سـتجتهد من أجل
تـوفيـر سبـل إعداد مـثالـيـة للـفـريق وحتضـيره
لحق مع نادي بـونديكور للمبـاراة األولى في ا
األوزبـــكي وســـيـــكـــون هـــدفـــنـــا بـــلــوغ دوري

اجملموعات. 
وأشـار إلـى أن الـزوراء فـريق كــبـيــر وسـيـدخل
ـا يــحـمــله من بـطــوالت وتـاريخ ــنـافــسـات  ا
يزة تضمن له التواجد كبير لتحقيق نتائج 
في دوري اجملــمــوعـات. يــشــار إلى أن الـزوراء
في حـال تأهـله سيـلـعب في اجملمـوعـة الرابـعة
إلـى جــانب أنــديــة ســبـــهــان اإليــراني والــســد

القطري والنصر السعودي.

ان اجلــهـاز الـطــبي في مـسـتــشـفى سـبــيـتـار بــقـطـر أكـد
ـدة تـتـراوح مـا بـ  3إلى 4 العـب  ابــتـعـاد الالعب عن ا
أسـابــيع لــيـتــمــكن من الــعـودة مــجـددًا. وأوضح ان إدارة

الـنــادي تـتــواصل مع الالعب يــومـيًـا رغـم أنَّه تـعــرض لإلصـابـة
نـتخب في خـليجي  ?24لـكن أمجـد عطوان أثنـاء مشـاركته مع ا
يعـد واحدًا من أبرز العبي الـفريق واإلدارة حترص على عودته
سريـعًا للمالعب. يـذكر أن أمجد عـطوان تعرض لإلصـابة أثناء
مـــبــاراة الــعــراق والـــبــحــرين في نـــصف نــهــائـي خــلــيــجي .24
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يـفـتقـد الـشرطـة خـدمـات جنم الفـريق أمـجد عـطـوان في ذهاب
ربع نـهـائي بـطـولة كـأس مـحـمـد الـسادس لألنـديـة األبـطـال أمام
ـمـلـكة الـشـبـاب الـسـعـودي يوم  23 من الـشـهـر اجلـاري في ا
العـربية الـسعـودية. وقـال هاشم رضا مـدير الـكرة في الـشرطة
فـي تصـريحـات صحـفيـة أمجـد عطـوان قد يـغيب أمـام الشـباب
الـســعـودي في الـبـطـولـة الــعـربـيـة بـعـد أن أثــبـتت الـفـحـوصـات
تعـرضه لتمزق في العضلـة اخللفية من الدرجة األولى. وأضاف
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تــسـلم االحتــاد الــعـراقي لــكـرة الــقـدم أشــعـاراً
رسمـياً من جلـنـة احلكـام في االحتاد اآلسـيوي
للـعـبة بـاعتـماد احلـكمـ الدولـي الـعراقـي
عـــلي صــبــاح ومــهــنــد قـــاسم ضــمن الــطــواقم
الـتـحـكـيـمـيـة الـقـاريـة الـتي سـتـديـر مـنـافـسات
الـنـهـائــيـات اآلسـيـويـة حتت  23عـامـاً والـتي
سـتـقام بـالـعـاصمـة الـتـايالنديـة بـانـكوك خالل
دة من الثامن ولغاية السادس والعشرين من ا
الي شهر كـانون الثاني   2020 وقال األم ا
لـلجـنـة احلـكـام في احتاد الـكـرة لـؤي صـبحي
امس االربــعـاء إنه  أشــعـار احلــكـمــ عـلي
صباح ومهند قاسم بالواجب اآلسيوي اجلديد

والـذي يـأتي اسـتكـمـاالً لـلـمهـمـات الـتي عـهدت
إلـيـهـمـا خالل الـعـام اجلـاري سواء كـانت عـلى
صـعـيـد بـطـولـة كـأس آسـيـا لـكـرة الـقدم 2019
وأدوار دوري أبــــطــــال آســـيــــا لــــكــــرة الــــقـــدم
لـلمـــــوسم  2019-2018 وكـذلك بـطـولـة كأس
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم  2019 واجلوالت
ــاضـيــة من مــنــافــســـــــــــــات الـدور الــســتــة ا
ؤهلة ـشتركـة ا الثاني لـلتصـفيات اآلسـيوية ا
ـونـديــال قـطـر  2022 والـنــسـخــــــة الــثـامـنـة
عــشـرة من بــطــولـة كــأس األ اآلســــــــــيــويـة
لـــكــــرة الـــقـــــــدم بـــالـــصــــ وكـــذلك بــــطـــولـــة
كــــــــــــــــــأس اخلــــلــــيج الــــعــــربـي الــــرابــــعـــة

والعشرين.
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