العدد ( )152االحد  11متوز 2004
NO (152) San. (11) July

14

SPORT

املدى الرياضي

أكد افتتاح ملعب لنادي يف آب املقبل

مسري كاظم رئيس نادي القوة اجلوية :ننتظر موافقة الوزارة على االستثمار الرياضي
حاوره إكرام زين العابدين

نادي القوة اجلوية من األندية اجلماهريية
العريقة واليت ساهمت يف تطور كرة القدم
العــراقيـة وكـان الـسبــاق للمـشـاركـة يف
بطـوالت الدوري العراقي وحصل على أول
بطولة نظمها االحتـاد العراقي لكرة القدم
يف مـوسم  1975 - 1974واستمـر هذا الـنادي
يف املنافـسة على بـطوالت العراق الـكروية
ومجع يف مـوسم  1993 1992ثنائـية الدوري
والكـأس عنـدما كـان يقوده املـدرب عادل
يـوسف وعــاد وحصل علـى ألقـاب املـوسم
األربعة مع املـدرب أيوب أوديشـو يف موسم
 ،1997-1996والــيــــــوم حيــــــاول أن يـــضــمــــــد
جــراحه بعــد أن تعـرضـت منـشــآته إىل
احلرق والتدمري والـسلب ويقف يف مقدمة
املسـاهمني يف إعـادة أجماد الـنادي الكـابنت

مسري كاظم رئيس إدارة النادي حالياً الذي
أوضح لنـا مـراحل إعــادة إعمــار النـادي
واألشواط اليت قطعها يف األسطر االتية:
*أوالً أين وصلت مراحل إجناز ملعب النادي
احلالي؟
 يف مراحلها النهائية ونأمل أن نفتتحها يفشهر آب القادم.
*مــا هي الـصعــوبــات اليت واجـهتـكم يف
عملكم؟
 أوالً اجلانـب املالـي الذي وقف حـائالً بنيطموحنـا الذي كـان يتمثل بـإقامـة وبناء
ملعـب أكرب مـن امللـعب احلـــالي وكـــذلك
اجلــانب األمين الـذي أخــر بعض مـراحل
البنــاء للظـروف الـصعبـة اليت عـشنـاهـا
سابقاً.

*ومـاذا عن االستثمـار الريـاضي يف النادي
واملــشــروع الـــذي تقــدمـت به إىل وزارة
الرياضة والشباب؟
 قدمنا مشروعاً السـتثمار منشآت الناديوتـطويـرها مبـساعـدة الرئـيس الفـخري
للنـادي الــدكتـور نهـرو احلـسيـين ولكن
الـوزارة مل تبـت به حتـى اآلن ممـا أدى إىل
تأخري خططنا لتطوير النادي.
*وماذا عن ملعب احلبـيبية اخلاص بنادي
القوة اجلوية؟
 مــشكلــة هـــذا امللعـب مل حتل بعــد معاملتعهد الـذي أخذ على عاتقه إكمال امللعب
ولكن بـشـرط استـثمـار النـادي واحملالت
املقامة على أرضه وننتظر موافقة مشروع
االستـثمــار لـنحل مجـيع اإلشكــاالت مع

*هل هناك العبون مغادرون للفريق؟
 نعم هنـاك عقـدان احرتافيـان لالعبنيلؤي صـالح وهمام صـاحل مع نادي الـرمثا
األردني الذي يدربه العراقي ثائر جسام.
*هل أنـت نادم على عدم انتخابك يف احتاد
كرة القدم؟
أنا مـن انسحب من االنتـخابات ألنهـا كانت
مطبـوخة لتكـون يف صاحل اهلـيئة املـؤقتة
الحتـاد كـرة القـدم ومت االتصـال بي أكثـر
مـن مـــرة ألكــــون معهــم لكـين فــضلـت
االنــسحــاب وعــدم االجنــرار مع االحتــاد
احلـالي ألنهـم على بـاطل واالنتخـابات مت
طـبخهـا لـتكـون يف صـاحل حـسـني سعيـد
رئـيس االحتـاد احلـالـي مبسـاعــدة اهليئـة
العامة.

املتعهد وبعدها حيصل كل اخلري.
*أوضاع فريق كرة القدم يف النادي؟
 أوضــاع الفــريق مــستقــرة بعـد تــسلمالكابنت سعـدي توما ملهمـة تدريب الفريق
وحناول أن نبين فـريقاً ونعده للـمشاركات
القادمة.
*وما هذه املشاركات؟
 هـناك بطـولة سـتقام يف لبـنان مبشـاركةعدة أندية عربية قوية يف شهر آب القادم.
*ومشكلة بعض العيب القوة اجلوية هل مت
حلها؟
 حُلـت أغلب مـشـاكل الالعـبني حـيث متإعـطاء االستـغناء لالعب عـالء ستار وبقي
مــوضــوع نــور صـربي علــى أمل أن حيل
مستقبالً.

عمار أحمد:

فانيلة الوطين أغلى أمنياتي! وباسم قاسم سبب عدم استقراري !

احتاد غرب آسيا
(يلطش) حق العراق!

حاوره  /طه الدليمي
بــدأ مــشــواره الــريــاضـي مع
الـرمـادي الـذي ميـثل منـطقـة
سـكـنــــاه وانـــطالقــته االولـي
وعندما هضم دروس كرة القدم
بـالـشـكل اجليــد رزم حقيـبته
صوب العاصمة حبثاً عن االضواء
والشهرة ،فكـان له ما أراد عندما
مـثل كـــرة الـــزوراء وحـلق مع
النـوارس لعدة مـواسم .وبعـدها
هجـر الـزوراء مع جممـوعـة من
الـالعبني الـذيـن فضلـوا العـزف
علـى اوتـار القـيثــارة اخلضـراء
ومثل كـرة الـشـرطـة لعـدة
مـواسم قضـاها بني أسـاسي تارة
وتــارة مـصـطبــة االحـتيــاط
وأخرى عـلى املـدرجات فـقرر
ذات يــوم أن يـرتك القـيثــارة
بعد أن سئم من شحة العزف
فـأعاد الكـرة وذهب ليحلق
مـرة أخـرى مع النـوارس
لكـن لالسف أتت الـرياح
مبا ال تـشتهي سفن هذا
الالعــب الــــــذي مل
حيـالفـه احلظ هـذه
املـــرة حـيـث كـــان
حتليقه ال يتالءم مع
سـرب النوارس فعاد
مرة أخرى إىل فريقه
األثــــري نــــــــــــادي
الشرطة..
ولكن هـذه املرة عقد
الـعزم عـلى أن يـكون
هـــذا الـنـــادي بـــوابـته حنـــو
النجــوميــة واملنـتخب الــوطين
الــذي اكــد إنه ســوف يــرتــدي

فـانـيلتـه بكل ثقـة إنـه الالعب
عمـار أمحـد وجـدنـاه يف إحـدى
الـوحــدات التـدريـبيــة لنـادي
الـشـرطـة وكــان لنــا معه هـذا
احلوار:
*تركت الشرطة مع جمموعة من
الالعبني الـذين تـركو الـنادي
وذهبـوا صـوب الـزوراء .هل هـو
تـضــامـن مع الالعـبني الـــذين
هجروا النادي أم قرار شخصي؟
أبــداً مل اكن مـتضــامنـاً مع أيالعب لكن الـسبب الـرئيس وراء
تركـي نادي الـشرطـة هو بـاسم
قـاسـم وكل مجهـور الـشـرطـة
يعرف ذلك ومل يلمين أي شخص
على تركي للنـادي فحاولت عدة
مــرات أن اضغـط علــى نفــسي
بــالبقـاء يف هــذا النـادي الـذي
احببته كثـرياً واحببت مجهوره
لكن وجود باسم قاسم حال دون
بقائي فيه.
*لكنك مل تـبق مع الزوراء كثرياً
فرتكته مع أول فرصة لك ملاذا؟
نعم تـركته والسبـب هو املدربسالم هاشم الذي فاجأني بركين
على مـصطبـة االحتيـاط لفرتة
طويلة مما اثر يف نفسييت كثرياً.
وقد سـئمت مصطبـة االحتياط
ومن االجـحاف الـذي حلقين من
نـادي الـزوراء وبعـدهـا قـررت
العـودة جمدداً إىل نـادي الشـرطة
لرد اعتبـاري يف هذا النادي علماً
أني مـديـن جلمهــوره وجيب أن
أسـدد ذلك الـديـن يف عنقـي من
خالل اجلـــديـــة يف الـتـمـــريـن

الغبان يفتتح دورة تطوير املالكات احلسابية
افـتتح الــسيـد وزيـر الــشبـاب
والـرياضـة املهنـدس علي فـائق
الغبـان الـدورة االوىل لـتطـويـر
املالكــات احلسـابيـة العـاملـة يف
الـوزارة ومـديـريـات الـشبـاب يف
بغـداد واحملافـظات ،اليت نـظمها
مكتب املـستشـار املالي بـالوزارة
ويشـارك فيها ملـدة يومـني اكثر
من ( )40حماسباً.
والقـى الـسيـد الـوزيـر يف بـدايـة
الدورة كلمة اوضح فيها ..ان من
االهداف الـرئيسة للـوزارة اقامة
دورات مهنيـة للمالكات العـاملة

يف الـــــــــــوزارة ويف خمــــتـلـف
االختصـاصات متـسلحني بالعلم
وكـيفـيــة االسـتخــدام االمـثل
لالجهزة االلكـرتونية واالنـظمة
احلـديثة يف جمـال اختصـاصهم.
واكــد ..ان اسـتخــدام االجهــزة
االلكرتونيـة اخلاصـة باحلـاسوب
سـيجعل املالك احلـســابي قـادرًا
علــى اجيــاد مــوازنــة مـــاليــة
صحيحة.
ويتلقـى املشـاركـون حمـاضـرات
علـميــة ونظـريـة يف املـوازنـة
وحــركتهـا والـنظـام احلكـومي

الالمـركزي يف احملاسبـة وكيفية
استخـدام احلاسـوب وتطبـيقاته
يف االنظـمة احملـاسبيـة واملالـية
وشـبكة املعلـومات واستخـدامات
الربيـــد االلكـرتوني وفــوائــده
والـرقـابـة املــاليـة واسـالـيب
التحقيق.
وحـضر الـدورة الدكـتور مـنذر
فتفت مستشار الوزارة والدكتور
بــاسل عبـد املهـدي مـستـشـار
الـوزير والـسيد جنـاة مريزا قادر
املـستشـار املالي يف الـوزارة وعدد
من املديرين العاملني.

وااللتزام واملـثابرة والتوفيق من
اهلل.
*لقـد مسعنـا أن الكـابنت أمحـد
راضـي أعطـاك االسـتغنـاء دون
مقـــابل أي دون تــســديــد مــا
بذمتـك لنادي الـزوراء .هل هذا
صحيح؟
ضحك مـتعجبـاً وقـال :عنـدمـاطلـبـت االسـتغـنــاء مـن نــادي
الـزوراء طـالـبين الكـابنت أمحـد
راضـي شخـصـيــاً بـــدفع مـبلغ
مقداره  2500دوالر علماً أن مبلغ
عقــدي معـهم كــان  2000دوالر
وأصــر علــى أن أدفـع هلم املـبلغ
املـذكور .هـذا الكالم غري صحيح
ألنه كالم جـرائـد فقـط وأمتنـى
أن تكــون املصــداقيـة يف الـعمل
الصحفي والرياضي أساس عملنا
حتى ال يغنب حق أي انسان.
عنـد عــودتك إىل اهل القـيثـارة
كيف وجـدت الفـريق .هل هـذه
التــشكـيلــة الــشبـــابيــة تـليب
طمـوحكم يف مقـارعة الكـبار أم
إنكم ستتنازلون عن مكانكم من
خارطة الدوري العراقي؟
بصراحة أتوقع لـنادي الشرطةمــستـقبـالً جيــداً يف ظل هــذه
التوليفة الشبابية بقيادة املدرب
الـشاب يـونس عبـد علي املتفهم
ألحــــوال الفــــريق .والــبعــض
يعـتربهــا جمــازفــة لكـن علــى
الـعكـــس .فهـــذا هـــو االجتـــاه
الصحـيح فأولـئك الشبـاب سوف
يـأخــذون مكــانهـم يف الفــريق
وسينحـون منحى النجـوم الذين

أمني عباس إىل سحاب!!
املدى  /يوسف فعل
أنتـقل الالعب أمني عبـاس إىل نادي
سحـاب األردني الـذي يلعب يف دوري
الـدرجـة االوىل علـى سـبيل االعـارة
ملـدة ثالثـة أشهـر قـابلـة للتجـديـد
وبراتب قدره ( 500دوالر)!.
ويذكـر أن أمني عبـاس مثل فـريق
ال إليه
اجليـش يف هذا املـوسم منـتق ً
مـن القوة اجلوية ويطمح الالعب أن
تـكون جتـربته األحرتافـية نـاجحة
لـتتـبعهــا خـطــوة أخــرى يف عــامل
االحرتاف!!

اجنـبهم نـادي الشـرطـة الـذي ال
يقل شأنـاً عن الزوراء واجلـوية
والـطـلبـة فـاملـسـتقـبل هلـؤالء
الشباب وانتظروا نادي الشرطة
وسرتون صحة كالمي.
*مل يطـرق باب االحـرتاف فأين
أنت منه؟
بـاحلقيقـة متت مفـاحتيت قبلأيــام من قـبل نــادي الــوحــدة
الــســوري الـــذي يلعـب ضـمـن
الـدرجـة االوىل لـكن لألسف أنـا
رفضت العقـد بسبب أنهـم قالوا
لـي تعال إىل سوريـا حتى خنربك
هـناك وأنـا رفضت كـوني العـباً
معـروفـاً ولي تـأرخيـي ومسعيت
الكـــرويـــة فـــإذا كـــانـــوا مل
يـشـاهــدوني ويعـرفــوني ملـاذا
فاحتوني.
*هل هناك أمل يراودك بارتداء
الـفانيلـة الدوليـة أم إنها أمـنية
غري قابلة للتحقيق؟
بـالعكـس فـانهـا االمـنيـة اليتتــرافقـين يف كل اوقـاتـي واليت
تأخذ مكاناً كبرياً يف حياتي فأنا
واضع نـصـب عـيـين املـنـتخـب
الـوطين الـذي أحس إني قـريب
جـداً منه وأنـا عـازم هـذه املـرة
علـى ارتـداء الفـانيلـة الغـاليـة
فـانهـا اغلـى االمـنيـات وأنـا يف
طــريقي إىل خـطفهــا من خالل
متـــريين الـصحـيح واجلــديــة
العالية واملثابرة اليت من خالهلا
سـأكـون أحــد العيب املـنتـخب
الوطين إن شاء اهلل.

متابعة/اياد قاسم الصاحلي
قـرر احتاد غـرب آسيـا اناطـة مهمـة استضـافة
بـطولة غـرب آسيا الـرابعة  2006بلبـنان بعد ان
خرج بقنـاعة مجيع االعضـاء باستثـناء العراق
الذي غـاب عن االجتـماع لعـدم مرافقـة رئيس
وفـده مع املنتخب الوطـين بان ظروف العراق ال
تسمح بتنظيم البطولة!!
وقال الـسيد فـادي زريقات األمني العـام لالحتاد
يف تصريح اذاعي لـ ()BBCبان ظروف العراق
غري املستقرة اجربتنا على اختيار لبنان.
ترى ما هو موقف احتاد الكرة الذي كان يفرتض
ان يــرسل ممـثال عـنه يف االجـتمــاع املــذكــور
والتمسك باقامة البطولة الرابعة يف بغداد حسب
االستحقاق السابق باعتبار ان الظروف لن تبقى
على حاهلا حتى عام .2006

احملافظ الرياضي!
املدى  /يوسف فعل

استبشـر رياضيـو املوصل خـريًا بتولي د .أسـامة
كـشمولـة منصـب احملافظ وذلـك لتمتعه بـأفكار
مـتطـورة وعقليـة مـتفتحـة وقـد صــدق تنبـؤ
الرياضـيني فساهم يف حتسني وضع نادي املوصل
من خالل دفع الرواتب وعقود الالعبني كما أمر
بتـشكيل جلنـة للصـرف على الـرياضـة على أن
يكـون أعضاؤها مـن خارج الوسط الـرياضي لكي
يكــون عملهـا أكثـر مصـداقيـة ومـوضـوعيـة.
فـاعادت هـذه الطـروحات األمـل لدى ريـاضيي
مدينة احلدباء لـتحقيق طموحاتهم وأمانيهم يف
الـبطوالت املقـبلة ونيـابة عـن الكل نقدم الـشكر
للمحـافظ (الريـاضي) على هـذه اجلهود الـرائعة
اهلـادفة اىل تطـوير رياضـة احملافظـة مع أمنيات
لبقـية الـسادة احملـافظني األعـزاء للعمل بـنفس
اهلمة والعزمية.

احتاد املالكمة يف ورطة
بعد هروب وليكنز باملرشح الوحيد!
متابعة :أياد الصاحلي

وضع املـدرب األمريكـي وليكنز احتـاد املالكمة يف
مأزق كبري بعد أن اصـطحب املالكم صالح حممد
إىل أمـريكـا إلدخـاله يف معـسكـر تــدرييب علـى
نفقته اخلاصة بغية تأهيله لالشرتاك يف نهائيات
الدورة األوملبية يف أثينا اليت ستجري يف منتصف
آب املقبل.
وقال مـصدر يف االحتـاد بأن املـشرف الفـين على
املنـتخب سعيـد عبـد احلسـني تقدم مبـذكرة إىل
رئيس االحتـاد يشرح فيها تفـاصيل القضية اليت

ستعـيق املنـتخب الـوطـين من تـسـميــة املالكم
املرشح الوحيد يف األوملبيـاد فيما لو تقاطع عمله
مع تصرف املدرب األمريكي الذي مل يكن لالحتاد
علم مسبق به!
واضاف :إن االتصاالت جارية مع وليكنز للتوصل
إىل حل خيرج االحتاد من ورطة حقيقية تتزامن
قبل  40يوماً من بدء األوملبياد!
اجلـدير بـالذكـر أن اللجنـة الدولـية قـد منحت
املالكـمة الـعراقـية مـرشحـاً واحداً يف مـسابـقات
اللعبة يف أثينا.

احمد صبري:

سأبقى يف الدوري احمللي القادم ومل احدد وجهيت.
حاوره -يوسف فعل

امحد صـربي العب ميتلـك مهارات فـردية
عـالية توقـع له املتابعون ان يـأخذ طريقه
اىل املـنتخبات الـوطنية لـيكون رفيقـ ًا دائم ًا
هلـا لكـن شيئـ ًا من هـذا القـبيل مل حيـدث
واصبـح العبـ ًا حمـليـ ًا بـارزًا يف انـديـتنـا
اجلمـاهرييــة انتقل هـذا املـوسم اىل نـادي
حائـل التجريـيب ليجرب جتـربة االحرتاف
مـثلما جـربها زمالؤه  .التقـيناه بعـد انهاء
احدى الـوحدات التـدريبيـة وكان لنـا هذا
احلوار معه.
* كـيف تقـيم الــدوري الـبحــريـين بعــد
جتربتك فيه مع نادي حائل؟
 دول اخللـيج علــى وجه الـعمــوم بــدأتبــاسـتقـطــاب افـضل الالعـبني االجـــانب
واملدربني العـاملني يف انديـتها ولكي يـأخذ
طـابع االثـارة والنـديـة وهـذا مـا حـدث يف
البحـرين لـذلك تـشـاهـد ان دوري هنـاك
تطور عن السنوات السابقة بشكل كبري.
* كالعـب مــــاذا اســتفــــدت مـن دوري
البحريين ؟
 ذهابي واحرتايف هنـاك بسبب عدم وجوددوري منظم ومستمـر يف بلدنا وللمحافظة

علـى الليـاقـة ولكي اكـون صـرحيـ ًا معك ال
انسـى اجلانب املـادي باالضـافة اىل تـقدميي
املـستـوى اجليـد وعـكس صـورة جيـدة عن
الالعب العراقي.
* مـا هـو تـرتـيب فــريقكـم عنــد انتهـاء
الدوري؟
 فـريقنا يف املـواسم السـابقة حيتـل مؤخرةالرتتـيب ويعـانـي من شـبح اهلبـوط ولـكن
بوجـود الالعب العراقـي تغري احلال واصبح
الفـريق يقـدم مـستـويــات جيــدة واصبح
خـصمـ ًا صعبـ ًا لـبقيـة الفـرق ويلعـب معي
زميلي املـدافع املتألق هشام علـي فقد تركنا
أثرًا طيب ًا هناك.
* تقـول تركـنا اثـرًا طيبـ ًا هل مت جتـديد
عقدكم مع الفريق؟
 الفـرتة املقبلـة تـشهـد عنـدهـم انتخـابـاتللهيئة االدارية اجلديدة للنادي وبعدها يتم
اخـتيـار مـدرب الفـريق والالعـبني الـذين
ميثلـونه يف املوسـم املقبل واحلقـيقة هـناك
عروض قدمت لي.
* اين ستكون وجهتك القادمة؟
 عرض علي السماسـرة عروض ًا كثرية منهايف الــدوري الــســوري واخــرى يف الــدوري

اللبنـاني وسـأدرس هذه العـروض الختـيار
االفضل!
* ذكرت ان العروض املقدمة لك من اندية
عربية ومل تذكر االندية العراقية ملاذا؟
 اذا كـــان هنــاك دوري عــراقـي منــظمسـألـعب فـيه لـكي اقـدم خـدمـة لـبلـدي
وجلمهـورنا العزيـز على قليب واملـساعدة يف
النهوض بدورينا اجلميل.
* بـالتحديـد ملن تلعب للجـوية ام للـشرطة
ام هناك فرق اخرى؟
 من خالل جريدة (املـدى الرياضي) اقوللـو عرضوا علي مبلـغ مليون دوالر ويوجد
دوري عــراقي سـألعـب يف دورينــا وارفض
العقـد حبـ ًا لبلـدنـا وانـديتنـا وهـذا لـيس
جمـاملة وامنا حقـيقة وهذا مـا اشعربه اما
وجهيت القـادمة حمـلي ًا نـرتكها للـظروف او
حسب امكـانات العقـود املقدمـة لي يف تلك
الفرتة .
* هل جنح الالعـبون العراقـيون يف الدوري
البحريين ومن ابرزهم؟
 من اسبـاب جنـاح الـدوري البحـريين هـووجود الالعـب العراقـي الذي اعـطى نـكهة
خاصـة هلذا الـدوري وكان الالعـب العراقي

فـاكهـة الـدوري ومجـيع الالعـبني قـدمـوا
مستـويات رائعـة اشاد بهـا مجيع املتـابعني
هنـاك وكـان الـالعب العــراقي افـضل من
االجنيب وابـرز الالعبني حيدر عبيد وبهاء
كاظم.
* مل حتظ بفرصـة التمثـيل الدولي بـينما
اعطيت الفرصة لغريك ملاذا؟
 استـدعـيت لـنهــائيـات غــرب آسيــا معاملـدرب عدنان محـد ولكن االصابـة اضاعت
هـذه الفـرصة اخـرت ظهـوري مع املـنتخب
الــوطين والقـادم أفـضل وانـا العـب صغري
السـن فأسـتطيع تقـديم املسـتوى الـذي من
خالله أسـتـطـيع كــسـب ثقــة املــدربـني
والتوفيق من اهلل سبحانه وتعاىل.
* بعـد استدعـائك من قـبل املدرب عـدنان
محــد لـلمـنتـخب الــوطـين قل عـطــاؤك
ومستواك ملاذا؟
  -ظـروف خاصـة أثرت كـثريًا يف مسـتوايحبيث ادت اىل هبـوطه ومنهـا حكم النـظام
الـسابـق الدكـتاتـوري وهنـاك أشيـاء أخرى
ولكـن حبمـد اهلل مت جتـاوز هـذه الـعقبـات
واملـستقبل سيكـون رائع ًا للعـراقيني ان شاء
اهلل.

العراق يف بطولة شباب آسيا باملبارزة
إكرام زين العابدين
يـشارك العراق يف بطولـة شباب آسيا باملـبارزة اليت ستستضيـفها تايوان للفرتة
مـن  15 - 9متوز احلالي ويرأس الوفـد السيد مهند عبـد الرزاق النعيمي رئيس
االحتاد ورعد الشيخلي رئيس جلنة املدربني.
ويذكر أن املنتخب الوطين للمتقدمني والـشباب باملبارزة أقام معسكرًا تدريبي ًا
يف حمـافظـة نينـوى استمـر ملدة اسـبوعـني مشل وحدات تـدريبـية صـباحـية
ومـسائـية إضـافة إىل الـتغذيـة الصحيـة النظـاميـة وولدت هـذه املبـادرة لدى
االحتـاد رضـا الالعبـني واملالك التـدرييب ممــا دفعهم إىل تقـديـر املـستـويـات
اجليدة يف البطوالت القادمة اليت يشارك فيها العراق.

