
الت��ي  العراقي��ة  ال�شاب��ة  عل��ي  هدي��ل  وج��دت 
اأ�شابته��ا ر�شا�شة طائ�شة و�شلتها عن احلركة، 
يف ريا�ش��ة تن���س الطاولة، �شبي��ا للتغلب على 
اإعاقته��ا وحالة الياأ�س الت��ي كانت تعي�شها بعد 

اإ�شابتها.
وت�شتع��د هدي��ل، خلو�س بطولة الع��امل مبع�شكر 
يف الربتغ��ال نهاي��ة العام احل��ايل، وكلها حتد 
واإ���رار للح�ش��ول على املزيد م��ن امليداليات 

والكوؤو�س، وتوؤكد ذلك بثقة وعزمية.
وكثف��ت العبة منتخ��ب ال�شب��اب العراقي لتن�س 
الطاول��ة ملتح��دي االإعاق��ة، تدريباته��ا لتطور 
نف�شه��ا اأك��ر، ا�شتع��دادا لبطول��ة الع��امل بعد اأن 

تغلبت على اأملها وحزنها.
بع��د تاأم��ل و�شم��ت، تق��ول هدي��ل يف حوارها 
م��ع DW، م�شرتجع��ة ذلك اليوم ال��ذي اأفقدها 
الق��درة عل��ى ال�ش��ر "كان عمري ع���ر �شنوات 
عندم��ا اأُ�شب��ت بر�شا�شة طائ�ش��ة عام 2004، 
الر�شا�ش��ة جعلتن��ي مقع��دة وم��ن ذوي  تل��ك 

االحتياجات اخلا�شة اإىل االآن" .
 اأمل ورغبة يف االنتحار

تتذكر هديل تل��ك احلادثة بكل حرقة واأمل قائلة 
"روؤيتي لنف�شي فجاأة مقعدة وال ا�شتطيع احلركة 
كبقية النا�س، جعلني يف حالة نف�شية �شعبة" .

وت�شيف ل��� DW "اأزمتي النف�شي��ة باتت اأ�شواأ 
بعد اأن فقدت والدي بعدها ب�شنوات قليلة، وكان 

له التاأثر االأكرب بحياتي" .
ال�شخ���س  والدت��ي  "اأ�شبح��ت  وتابع��ت هدي��ل 
الوحي��د الوحي��د امل�ش��وؤول عن��ي واملتكلفل يل، 
فقامت بعاجي باملنزل وجل�شت بغرفة �شغرة 

و�شيقة جداً.. فلم اأحتمل كل ذلك" .
واأو�شحت "مل يكن �شها مقاومة كل ذلك، حيث 
قم��ت مبحاول��ة انتح��ار، ح��ن كان عمري 14 

عامًا".
 �شعود وجناح

 ذهبت هديل بعد حماولة االنتحار اإىل م�شت�شفى 
خمت�س بالعاج الطبيعي يف بغداد، ومن هناك 

بداأت رحلة تعافيها و�شعودها.
وقال��ت "اأح��د االأطب��اء �شجعن��ي عل��ى ممار�شة 

الريا�شة، وافق��ت والدتي على الفكرة ودعمتني 
كثراً، فاخرتنا لعبة تن�س الطاولة" .

وكان اختي��ار هذه الريا�شة ال ينبع من رغبتها 
فيه��ا وحبها لها، واإمنا تتما�شى مع احلال الذي 

باتت عليه هديل.
وتو�ش��ح ذل��ك "اجل��زء الوحي��د ال��ذي ميكنن��ي 
حتريكه يف ج�شدي هو راأ�شي وذراعي، فاخرتت 
هذه اللعبة والتجربة االأوىل كانت بالتدريب يف 

ذات امل�شت�شفى" .
م��ع م��رور الوق��ت وموا�شل��ة التدري��ب، ب��داأت 
الرغب��ة يف ممار�ش��ة لعب��ة تن���س الطاولة تكرب 
لديه��ا وت�شعره��ا بالتغي��ر وتتطل��ع اإىل حي��اة 

خمتلفة مليئة بالتحدي واجلوائز وامليداليات.
والطم��وح  ب��داأت تتحق��ق  الكب��رة  االإجن��ازات 
باأاللق��اب والكوؤو���س الكبرة يتح��ول اإىل واقع، 
وتق��ول هدي��ل "حقق��ت العدي��د م��ن االإجنازات 

واأطمح للمزيد الأرفع راأ�س بلدي ووالدي".
وتابع��ت "حقق��ت املراك��ز الث��اث االأوىل م��ن 
2011 اإىل االآن. واآخ��ر م�شاركات��ي كانت هذه 
يف بطول��ة غرب اآ�شي��ا باالإمارات، حيث ح�شلت 

على املركز الثالث يف البطولة" .
م��ن داعم��ي وم�شجع��ي هدي��ل اأي�ش��ًا مدربه��ا 
الكاب��ن جا�ش��م كاتب، م��درب منتخ��ب �شباب 
تن���س الطاول��ة ملتح��دي االإعاق��ة، ال��ذي يقول 
اأنه��ا  "متتل��ك هدي��ل ق��درات ماه��رة واأتوق��ع 

�شتحقق نتائج عالية على م�شتوى اآ�شيا" .
وتابع موجها كامه لل�شب��اب العراقي "اجتهوا 
الوحي��د  املنف��ذ  الأنه��ا  الريا�ش��ة  متنف���س  اإىل 

والظ��روف  الياأ���س  ح��االت  م��ن  للخ��روج 
والعب��ات  العب��و  ان  اىل  ي�ش��ار  ال�شعب��ة". 
املنتخبات الوطنية واالندية يحققون العديد من 
االو�شمة امللون��ة عند م�شاركاتهم يف البطوالت 
العربي��ة واالقليمي��ة والدولي��ة اخرها كانت يف 
بطولة الن��ادي الوطني التي ج��رت احداثها يف 
العا�شم��ة االدرني��ة عمان اإذ متكن��وا من ح�شد 
ت�شع��ة او�شم��ة متنوعة منها ذهبيت��ان حققهما 
الاع��ب �شعيد مو�شى بفئ��ة 8 والذهبية الثانية 
�شم��ن الفئة 2 خطفها العبنا عل��ي عبد االأمر، 
فيم��ا ح�ش��ل فخ��ر الدي��ن فت��اح عل��ى الو�شام 
الف�ش��ي مبناف�شا الفئة 6 وزميله حممد قحطان 
من منتخ��ب العراق على الربونزي��ة، اأما العبي 
الفئ��ة 5 احم��د ح�شن وع��ادل خالد فق��د اكتفيا 
باملرك��ز الثال��ث مك��رر بينما جاء الع��ب الفئة 
4 بالو�ش��ام الربون��زي ، اأما م��ن نتائح الن�شاء 
فقد ح�شل��ت العبة منتخب ال�شب��اب هديل علي 
على ف�شية مناف�ش��ات الفئة 3 وجاءت زميلتها 
�شل��وى �شعيد ثالث��ا بالو�شام الربون��زي بعد اأن 

ح�شلت مناف�شتهما من االردن على الذهبية.

)الجورنال( كاشفًا الحقائق لـ

باسم قاسم: إدارة القوة الجوية صدمتني وأفسدت فرحتي بلقب الدوري الممتاز
خا���س: علنت جلن��ة امل�شابق��ات يف االحت��اد العراقي لك��رة القدم، عن 
مواعي��د واأماك��ن مباريات دور ثم��ن نهائي بطولة كاأ���س العراق. وقال 
نائ��ب رئي�س جلنة امل�شابق��ات يحيى كرمي ل�)اجلورن��ال( اإن "مباريات 
دور ثم��ن النهائ��ي من بطول��ة كاأ�س الع��راق �شتقام يوم غ��د اخلمي�س". 
واأ�ش��اف اأن "نف��ط الو�شط �شياعب فريق الطلبة عل��ى ملعب نفط الو�شط 
يف ال�شاع��ة الرابعة والن�شف ع�راً، يف الوق��ت الذي ي�شتقبل فيه فريق 
بغ��داد عل��ى ملعبه �شيف��ه الق��وة اجلوية يف ال�شاع��ة الرابع��ة والن�شف 
ع�راً اي�شًا، واخراً ياعب فريق الزوراء �شيفه نفط مي�شان على ملعب 
الك��رخ يف مت��ام ال�شاع��ة ال�شاد�ش��ة م�ش��اًء". واأو�شح اأن "فري��ق امليناء 
تاأه��ل ر�شمي��ًا اىل دور ن�شف النهائ��ي، بعد ان�شحاب ن��ادي احلدود من 
امل�شابق��ة". وتاب��ع "يف حال��ة التعادل يف ه��ذا الدور �شيت��م اللجوء اىل 
ركات اجل��زاء مبا�رة دون لعب اأ�شواط اإ�شافية". واأ�شار اىل ان "نادي 
املين��اء �شيلع��ب خارج ملعبه مع الفائز من مب��اراة نفط الو�شط والطلبة 
و�شيلع��ب الفائ��ز من مباراة الزوراء ونفط مي�ش��ان على ملعب الفائز من 
مب��اراة بغداد والقوة اجلوي��ة". واختتم ت�ريحه قائًا: "�شتجرى جميع 
مباري��ات دور ن�شف النهائي يوم االحد املقبل يف متام ال�شاعة الرابعة 

والن�شف ع�راً".

تعه��د ال�شوري ح�شام ال�شي��د، املدير الفني اجلدي��د لفريق القوة اجلوية 
العراق��ي، بالفوز بلق��ب كاأ�س االحت��اد االآ�شيوي لكرة الق��دم.  واأو�شح 
امل��درب يف ت�ريح��ات �شحفي��ة، اأن املفاو�ش��ات م��ع ن��ادي الق��وة 
اجلوي��ة، مت��ت بنجاح  مبدي��ا �شعادته بالعودة اإىل تدري��ب الفريق بعد 
موا�شم عديدة ق�شاها بعيدا عن الفريق االأزرق.  واأ�شار اإىل اأنه �شيتواجد 
يف بغ��داد خ��ال االأيام القليل��ة املقبلة، م��ن اأجل التوقي��ع على العقد 
ب�ش��كل ر�شمي.  واأ�شاف: "ق�شي��ة امل�شاعدين �شيت��م ح�شمها باالتفاق 
م��ع اإدارة النادي، التي اأبدت الكثر من التعاون يف هذا االأمر".  وحول 
مب��اراة احل�ش��م مع فريق��ه ال�شابق الوح��دة ال�ش��وري، يف نهائي كاأ�س 
االحت��اد االآ�شي��وي، ملنطق��ة غ��رب اآ�شي��ا، اأكد ال�شي��د اأن عاقت��ه جيدة 
بفري��ق الوحدة، بعدما قدم مع��ه مو�شما كرويا ناجحا، واعد اجلماهر 
ب��اأن بطولة كاأ�س االحتاد االآ�شيوي لن تفل��ت من القوة اجلوية. وتابع: 
"�شنحافظ على اللقب للمرة الثانية على التوايل، لذلك علينا اأن نعمل 
وجنته��د حتى ن�شل لهدفنا". وكانت ادارة ن��ادي القوة اجلوية، اعلنت 
تعاقدها ر�شميًا مع امل��درب ال�شوري ح�شام ال�شيد لقيادة الفريق خلفًا 
للم��درب با�شم قا�شم. وذكرت االدارة يف بيان تلقت )اجلورنال( ن�شخة 
من��ه، ان “االدارة تعاق��دت ر�شمي��ا مع امل��درب ال�شوري ح�ش��ام ال�شيد 
وم�شاع��ده حمم��د عقيل لقيادة الفري��ق ابتداًء من املب��اراة املقبلة يف 
كاأ���س الع��راق”. وا�شافت ان “ادارة اجلوية وافق��ت على مقرتح وزارة 
ال�شب��اب والريا�ش��ة باإجراء لق��اء ودي مع فريق ا�شتق��ال االيراين يف 

ال�شاد�س من ال�شهر املقبل على ملعب كرباء االوملبي”.

 اأعلن��ت اإدارة ن��ادي احل��دود، الثاثاء، ع��ن ان�شحاب 
فريقه��ا الكروي من بطولة كاأ�س الع��راق بالرغم من 
تاأهل��ه لدور رب��ع النهائي. وذك��رت االإدارة يف بيان 
تلق��ت اجلورنال ني��وز ن�شخة منه، اأن "ق��ررت الهيئة 
االإداري��ة لن��ادي احلدود االن�شحاب م��ن بطولة كاأ�س 
العراق ب�شب��ب خو�س فريقنا جميع مباريات االأدوار 
ال�شابق��ة خ��ارج ملعبه وذل��ك خافًا ملب��دئ حتقيق 

العدالة".
واأ�شاف��ت اأن "دور ال��� 32 كان��ت املب��اراة مع فريق 
زاخ��و يف ملعب��ه، ويف دور ال��� 16 كان��ت املب��اراة 
م��ع فري��ق اجلي���س يف ملعب��ه اي�ش��ًا، واالن يف دور 

ربع النهائ��ي �شتكون املباراة مع ف��ري امليناء على 
ملعب الب�رة". و�شياعب فريق امليناء، املتاأهل من 
مب��اراة "الطلبة ونفط الو�شط" ي��وم االحد املقبل يف 
بغ��داد يف ح��ال تاأهل الطلب��ة ، ويف النجف يف حال 

تاأهل نفط الو�شط .
حيث �شيق��ام دور الربع النهائي يوم اخلمي�س املقبل 
فيما تاأه��ل املين��اء اىل الن�شف النهائ��ي الن�شحاب 

نادي احلدود ر�شميًا.
وق��ال نائ��ب رئي���س جلن��ة امل�شابق��ات يحي��ى كرمي 
م�شتم��رة  الع��راق  كاأ���س  "بطول��ة  اإن  ل�)اجلورن��ال( 
ول��ن تلغ��ى"، مبينًا اأنه��ا "�شتمنح الفري��ق الفائز يف 
امل�شابق��ة ا�شتحق��اق امل�شارك��ة يف كاأ���س االحت��اد 

اال�شيوي".

و�شلت املفاو�شات بن املدرب القدير ايوب اودي�شو 
واإدارة امليناء اىل طريق م�شدود بعد ان ابدت االخرة 
رغبتها باأن يك��ون املدير الفني لفريقها الكروي يف 
املو�ش��م املقب��ل.  وق��ال م�ش��در قريب م��ن الطرفن 
ل�)اجلورن��ال( ان املفاو�ش��ات بينهم��ا مل ت�شفرع��ن 
اتف��اق نهائ��ي وتوقي��ع العق��د نظ��راً لانق�شام��ات 
ب��ن اع�شاء الهيئ��ة االدارية لن��ادي امليناء ما ادى 
اىل توق��ف املفاو�ش��ات موؤكداً ان ال�شاع��ات القليلة 
املقبل��ة �شتكون حا�شم��ة يف م�شاألة ت�شمي��ة اودي�شو 
مدرب��ًا لل�شفان��ة او اللجوء اىل املر�شح��ن االخرين.  
وا�ش��اف اأن امل��درب غازي فهد ال ميان��ع من البقاء 

م��ع ال�شفانة يف املو�شم املقب��ل اذ ابدى رغبة كبرة 
بالتوقي��ع عل��ى العق��د اجلدي��د م��ع و�شع��ه لبع���س 
ال���روط منها يتعلق مب�شاأل��ة التعاقدات مع العبن 
حملي��ن وحمرتفن عل��ى م�شتوى ع��ايل م�شيفًا اأن 
امل��درب اأيوب اودي�شو هو اله��دف االأول الدارةنادي 
املين��اء لقيادة فريقه��ا يف املو�شم املقب��ل. وارتبط 
ا�ش��م اودي�ش��و باالنتق��ال اىل اأك��ر من ن��ادي وعلى 
راأ�شه��م ال��زوراء والنج��ف وامليناء.  وانه��ى اودي�شو 
تعاق��ده م��ع نف��ط الو�ش��ط يف املو�ش��م اجل��اري، اذ 
غ��ادر حمافظة النجف وعاد اإىل بغ��داد ب�شبب تاأخر 
م�شتحقات��ه املالي��ة، مما دفعه اىل تق��دمي ا�شتقالته. 
ي�ش��ار اإىل اأن اأي��وب اأودي�ش��و �شب��ق واأن ت��وج بلق��ب 

الدوري مرتن مع الطلبة والقوة اجلوية.

إعالن مواعيد مباريات ثمن نهائي 
كأس العراق

السيد يستهدف اللقب اآلسيوي

تعثر المفاوضات بين أوديشو والميناء 

الحدود آخر المنسحبين من بطولة الكأس

وق��ال قا�ش��م ل�)اجلورن��ال( اإن "ادارة القوة اجلوي��ة ا�شتغلت �شفري 
اىل االأردن لالتحاق بدورة ب��رو للمدربن املحرتفن، لتبعدين عن 
مهم��ة تدري��ب النادي، وكل ما ن�ر من اخب��ار عن اختياري ملهمة 
قي��ادة املنتخ��ب الوطني هي اخب��ار عارية عن ال�شح��ة". واأ�شاف 
"مل اتخذ قراري النهائي حتى االن، واجلت هذا االمر حلن انتهاء 
الدورة التدريبية والعودة اىل بغداد على امل اجللو�س مع اإدارة القوة 
اجلوي��ة للتفاو�س حول م�شاأل��ة جتديد العقد". واأو�ش��ح "االإدارة مل 
تك��ن جادة يف جتديد التعاقد معي ومل جتِر اأي ات�شال هاتفي معي 
لتبلغن��ي عن نيتها بتجديد العقد"، الفت��ًا اإىل اأن "االإدارة ارادات ان 
تنق�س من حب جماهر القوة اجلوية يل". وتابع "اأكن كل االحرتام 

جلماه��ر الق��وة اجلوية، لذل��ك اتعامل معهم ب�ش��دق وعاقتي بهم 
اأك��ر من جمرد م��درب وجمهور وعمل��ت جاهداً ك��ي اأ�شعدهم ومن 
كان يعلم ان كانت ادارة القوة اجلوية قد فاحتتني يف م�شاألة جتديد 

العقد لرمبا كنت �شاأبقى مع ال�شقور".
واأكم��ل قائ��ًا: "عمل��ت بجهد طيلة الع��ام املا�ش��ي، وح�شدت لقب 
كاأ�س االحتاد اال�شيوي واللقب االغلى الذي غاب عن خزانة ال�شقور 
وهو درع الدوري العراقي، ولكن اإدارة القوة اجلوية اف�شدت فرحتي 
بهذا اللقب، الذي كان من بن االأهم يف م�شرتي التدريبية". واأ�شار 
اىل اأن "اإدارة فري��ق ال�شق��ور حمق��ة يف تعاقده��ا مع م��درب جديد 
وهي حمرتفة وتع��رف كيفية ت�شير االأمور، لكن��ي فوجئت بطريقة 
تعامله��م معي وبافرتائهم ون�شبهم ت�ريحات يل ال اأ�شا�س لها من 
ال�شح��ة". وعن تلقيه عرو���س تدريبية، اأكد قا�ش��م اأن "ثاثة اندية 

جماهري��ة من بغ��داد واجلن��وب ات�شلت ب��ي لقي��ادة فرقها خال 
مناف�ش��ات ال��دوري العراق��ي املو�شم املقب��ل، لكن احرتام��ًا لنادي 
الق��وة اجلوية وجلماهره مل اأف�شح عن ه��ذا االمر ومل اتخذ اأي قرار 
ب�شاأن��ه". وزاد بالقول، اأن "م�شاألة بقائي مع املنتخب الوطني حتى 
االن مل حت�ش��م ب�شكل نهائ��ي، لكني �شاأتفرغ لقي��ادة ا�شود الرافدين 
يف ت�شفي��ات موندي��ال رو�شي��ا يف مبارات��ي تايلن��د واالم��ارات 
وبعده��ا �شاأجتم��ع مع احت��اد الك��رة لتحديد م�شتقبل��ي مع منتخب 
ا�ش��ود الرافدي��ن". وفيما يخ�س القائمة النهائي��ة للمنتخب الوطني 
الت��ي �شتخو�س ت�شفيات املونديال، اأو�ش��ح قا�شم اأنه "�شيعلن عن 
القائم��ة النهائية الت��ي تتاألف من 23 العبًا يوم ال��� 23 من ال�شهر 
اجل��اري". وتابع "جتمع املنتخب الوطن��ي �شيكون يف نادي الكرخ 
الإجراء الوحدات التدريبية يف الع�رين من �شهر اآب اجلاري على ان 

ت�شتمر مل��دة يومن، حيث جاء اختيار ملعب الكناري نتيجة اإغاق 
وزارة ال�شب��اب الأدمي ال�شع��ب ب�شب��ب عملي��ات ال�شيان��ة".  وا�شاف 
ان "وف��د املنتخ��ب الوطن��ي �شي�شد الرح��ال اىل ماليزي��ا يف الثالث 
والع�ري��ن من ال�شهر اجل��اري ا�شتع��داداً ملواجهة �شقيق��ه ال�شوري 
ودي��ًا يف ال�شاد���س والع�ري��ن م��ن ال�شه��ر ذات��ه حت�ش��راً ملاقاة 
م�شيف��ه التاياندي يف احل��ادي والثاثن من ال�شه��ر نف�شه �شمن 
الت�شفي��ات اال�شيوية املوؤهلة ملونديال رو�شيا".   واختتم ت�ريحه 
قائًا: ان "التجم��ع االول للمنتخب الوطني يف نادي الكرخ �شي�شهد 
ح�ش��ور حمرتيف الدوري ال�شعودي وهم كل من احمد ابراهيم و�شعد 
عب��د االمر وعاء مه��اوي، فيما اعتذر باق��ي الاعبن املحرتفن 
وه��م ج�شن م��رام وعل��ي عدنان واحم��د يا�شن وب��روا نوري عن 

االلتحاق بالتدريبات ب�شبب التزامهم مع انديتهم".

ك�شف مدرب نادي القوة 
اجلوية با�شم قا�شم، عن 

حقيقية تف�شيله املنتخب 
الوطني على ح�شاب نادي 

القوة اجلوية، معربًا 
عن ا�شتغرابه من الكالم 
الذي ن�شب اليه من قبل 

اإدارة ال�شقور، فيما 
اأعلن العرو�ض التدريبية 
التي تلقاها خالل الفرتة 

احلالية.
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  بغداد - خاص
اأك��دت الهيئة االدارية لنادي نف��ط اجلنوب الريا�شي 
ان فريقه��ا الكروي مل ي�شتحق اخل�ش��ارة امام الزوراء 

بدور ال�16 من بطولة الكاأ�س. 
وقال رئي�س النادي حممد ويل : ان فريقنا قدم م�شتوى 
اأف�شل من الزوراء يف املباراة وكنا قريبن من الفوز 
ومل ن�شتحق اخل�ش��ارة اال ان احلظ مل يقف اىل جانبنا 
يف اللق��اء م�شيفا ان حكم املب��اراة حرم فريقهم من 
ركل��ة جزاء �شحيحة كانت �شت�شهم يف تغير النتيجة 
وتقربه��م اك��ر من ح�شمه��ا ل�شاحله��م.  وا�شاف ان 
اغل��ب العبي فريق��ه رحلوا ال �شيم��ا املحرتفن نظراً 
الإنته��اء مو�ش��م فر�شان اجلن��وب موؤك��داً ان االخطاء 
الت��ي رافقته��م ط��وال املو�ش��م اجل��اري ه��ي جتارب 
�شيت��م اال�شتف��ادة منها لتح�شن و�ش��ع وم�شرة نفط 
اجلنوب يف املو�شم املقبل.  وا�شار ويل انهم �شيبذلون 

ق�شارى جهدهم لتوفر اعداد مثايل للفريق ا�شتعداداً 
للدوري املمتاز ف�شًا عن التعاقد مع العبن جيدين 
حملي��ن وحمرتفن لتقدمي �شورة جميلة عن فر�شان 
اجلن��وب م�شراً اىل ان �شق��ف الطموحات �شرتفع يف 
املو�ش��م املقبل و�شيحاولون حت�شن مركز الفريق يف 
�شل��م ترتي��ب الدوري املمتاز.  يذك��ر ان فريق الزوراء 
تغل��ب عل��ى م�شت�شيف��ه فري��ق نف��ط اجلن��وب بهدف 
واح��د دون رد، يف اللق��اء الذي احتن�شه ملعب مدينة 
الب���رة الريا�شية �شمن مناف�ش��ات دور ال�شتة ع�ر 
من بطولة كاأ�س العراق وجاء هدف اللقاء الوحيد عن 
طريق الاعب املخ�رم حيدر عبد االمر يف الدقيقة 
80. ي�ش��ار اىل ان فري��ق نفط اجلن��وب احتل املركز 
العا�ر يف �شلم ترتيب الدوري املمتاز بح�شده ل�39 
نقطة جاءت من فوزه يف 8 مباريات وتعادل يف 15 
لقاءاً وخ���ر يف 13 منا�شبة و�شجل��ه مهاجموه 36 

هدفًا وتلقت �شباكهم من اخل�شوم 42 هدفًا .

 
بحث وزير ال�شباب والريا�شة عبد احل�شن عبطان، 
الثاث��اء، مع اجله��از التدريب��ي واالداري وجنوم 
كا���س ا�شي��ا 2007 التح�ش��رات الإقام��ة مباراة 
اال�شاط��ر يف التا�ش��ع م��ن �شهر ايل��ول املقبل يف 
ملع��ب الب�رة الدويل �شعة 65 األف متفرج. وقال 
مدير اعام وزارة ال�شاب والريا�شة علي العطواين 
ل�)اجلورنال( اإنه "مت خال اللقاء البحث والتداول 
يف االم��ور الت��ي تخ���س املب��اراة املرتقب��ة التي 
�شتجم��ع جنوم العراق مع جنوم العامل يف كرنفال 
ممي��ز ي�شهم يف رف��ع احلظر ب�شكل كل��ي عن الكرة 
العراقي��ة". واأ�شاف اأن "وزي��ر ال�شباب والريا�شة 
عبد احل�شن عبطان، اقام ماأدبة ع�شاء على �رف 
املنتخ��ب الذي جل��ب االفراح لل�شع��ب العراقي يف 
اجن��از غ��ر م�شب��وق للك��رة العراقي��ة". وتابع اأن 

ال�ش��ورة  لعك���س  فر�ش��ة  الريا�شي��ة،  "االح��داث 
االيجابي��ة احلقيقي��ة ع��ن االو�ش��اع يف الوط��ن 
والتط��ور الكب��ر ال��ذي يحققه على ال�شع��د كافة، 
وما ح�ش��ور جنوم العامل من ا�شبانيا واالرجنتن 
اىل مدين��ة الفيح��اء الب���رة اإال تعزي��زا للجه��ود 
الكبرة التي تبذله��ا وزارة ال�شباب والريا�شة مع 
املوؤ�ش�شات الريا�شي��ة حتى نعيد احلياة ملاعبنا 
الريا�شية ومن خالها نر�ش��ل الر�شالة االيجابية 
ل��كل العامل عل��ى ال�ش��ورة احلقيقية لبلدن��ا وكنا 
ناأمل ان ت�شاركنا قناتنا الر�شمية ذلك االهتمام". 
ال�شب��اب  وزارة  اتفق��ت  االخ��ر،  اجلان��ب  وعل��ى 
والريا�شة وباأ�راف االحتاد العراقي لكرة القدم، 
عل��ى رعاية مب��اراة فريقي الق��وة اجلوية ونادي 
اال�شتقال االيراين التي �شتقام على ملعب كرباء 
الدويل يف اإطار م�شاعي الوزارة لرفع احلظر الكلي 

عن املاعب العراقية.

"رصاصة طائشة" شلت جسد هديل ولم تحبط أحالمها بحصد اإلنجازات العالمية
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