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مـهمـة من حيث االعـداد والتـنظيم ومع
ذلـك البـد من وقـفـة امــام مـجـمل االمـور
وتـدارك األخـطـاء ومـعـاجلـتـهـا من االن
لــتــســاعـدنــا امــام تــنـظــيم الــبــطـوالت
ــــبـــاريــــات الـــقــــادمـــة امــــام حـــجم وا
ــتــوقع ان يـــحــضــر لــهــا اجلــمـــهــور ا
وسـاعـدنـا في حتـسـ العـمل  من اجل
ــطـلـوب ــنـاسـبــات بـالــشـكل ا اظــهـر ا
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باشر بي التاهل ا حـقق منتخبنـا االو
  لــتـصــفـيــات اســيـا الــتي سـتــقـام في
تـــايالنــد ومــنـــهــا الى طــوكـــيــو  عــلى
حـــســاب اصــحــاب االرض ايــران  اثــر
تـعـادلهـمـا سلـبـيا قـبل ان  يـظهـر فارق
االهـداف لكي  التفوق لفريقنا  مباشرة
بــــعــــيـــدت عـن احلـــســــابــــات االخـــرى
واالهـمـية التـتوقف عـلى التـاهل حسب
بل عـلـى مـجـمـوعة الـالعـبـ والـوجوه
الــواعــدة  واجلــديــدة   الــتي اغــلــبــهـا
التـمتـلك اخلبرة   لـكنهـا ادت ما علـيها
مـن حــيث الــتــشــكـــيل والــبــدالء  الــتي
ــدرب غــني شــهــد لــتــحــقق وظــفــهـــا ا
صـدارة اجملـمـوعـة الثـالـثـة رغم ظروف
االعـــداد الــصــعـــبــة  وارهــاق الـــســفــر
ـبــاريـات  لـكــنـهم قــدمـوا مـا وضــغط ا
عــلــيـهـم  ومـكــســبـا لــلــكــرة الـعــراقــيـة
واهـــمــيـــة الــتــنـــســيـق مــا بـــ شــهــد
وكــاتــانــيــتش من اجـل االسـتــفــادة من
نتـخب امام الالعـب في دعم جهـودا
ـشــاركـات الـقـادمـة  بـاسـتـحـقـاق اثـر ا
الــفـوز الــكـبــيـر عــلى الــيـمن بــخـمــسـة
اهـداف دون رد والـتـغـلب تـركـمـاسـتـان

مـبـاريـات مـهـمـة حـيث تـصـفـيـات كاس
الـــــعـــــالم  والن االمـــــور حتــــتـــــاج الى
مـراجـعـة اداريـة فـيـمـا يـتـعـلق بـدخـول
اجلـــمــهـــور واخــذ هـــذا اجلــانـب عــلى
مـحـمل اجلـد  من االن  واالسـتـفادة من
ـتـبـقـيـة  عـلى مـوعـد افـتـتـاح الـفـتــرة ا
تـــصـــفــيـــات كــاس الـــعـــالم الن االمــور
الـتنـظـيمـية سـتكـون مخـتلـفة وتـخضع
كن اخـذها على لـلمـراقبـة الدوليـة وال
مـستوى بـطولة الـصداقة مـهما حـققته
من جنـاح وعليـنا ان نعـمل مع الفرصة
ـتـاحـة من الــقـادمـة بــكل  اإلمـكـانــات ا
اجل  دعم حظوظنا في التاهل وفي كل
االحـول كانت بـطولـة الصـداقة  احلدث
احملـلي والـفـرصـة الكـبـيـرة عـلى طريق
ــنــتــخب وتــنــظــيـم الــبــطـوالت اعــدادا
ـقـبـلـة. ويـقـول ـبـاريـات الـرسـمـيـة ا وا
عـضـو الـلـجـنـة الـتـنظـيـمـيـة  لـلـبـطـولة
ســامي نــاجي لــقـد جنــحت  الــبـطــولـة
بـفـضل تـظـافـر جـهـود اعـضـاء الـلـجان
الـذين عمـلوا فـريق واحد والـكل قدموا
مـا عـلـيهم لـكن مع ذلك لم نـصل لـلـعمل
ـثـالي امـام هفـوات  صـغيـرة حـصلت ا
سـيـتم مـراجهـتـها مـع االخوة في بـقـية
الـلــجـان الـتي  عـمـلت كـعـائـلـة  واحـدة
مــؤكـــد انــهــا واجــهـت   االمــور بــثــقــة
وخــبــرة  لــكن احملــصـلــة كــانت جــيـدة
حــيث  الــتــعــاون مـع اجلــمــهــور الـذي
حـقق االنضباط والسيطرة على اجواء
ـلعب الـذي سيـكون جاهـزا الستـقبال ا
قبلة مـباريات  تصفيات كاس العالم  ا
ـديـنة  احلـدث االبـرز الـذي ستـشـهده ا
الـرياضية  والن البطولة كانت مناسبة

الـذي  واجه مشكلة اللعب خارج  البلد
وتــأثــيــراتــهــا عــلى نــتــائــجه  بــســبب
ا له من تـاثـير ابـتـعاده عـن جمـهـوره  
وهـو االخر عـانى كثـيرا عـندمـا استـمر
ـنـتـخب  في عـدد من عـدد مـنه يـرافق ا
ـتـاعب واجـور الـنقل ـالعب وحتمل ا ا
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وبــاخـتـصـار شـديــد كـان  لـلـعب خـارج
ــشــاركــات الــعـــراق تــاثــيــرات  عـــلى ا
الـرسمية بعيدا عن عشاقه وكل هذا مر
ـنتـخب  البل عـدة اجيـال  قدمت عـلى ا
مكنة مـا عليها وتعامـلت مع الفرص  ا
 عـبـر الظـهـور في اكثـر من بـطولـة لكن
ـلـعـبك هــنـالك  فـوارق في ان تـلــعب  
وبــ انـصــارك  كـمـا يــجـري مع بــقـيـة
ـنتـخبـات لكن شيء مـهم ان  تـتجاوز ا
الــكـــرة الــعــراقــيــة بــعـض من مــشــاكل
احلــصـار الـكـروي  بــعـهـد انـفــانـتـيـنـو
ـــثـــابـــر   والـــراغب في  دعم الـــرجل  ا
الــكـرة في كل بـقـاع  الــعـالم  والـتـوجه
فـي مـنح الـفـرصــة امـام  اكـبـر عـدد من
ــنـتـخـبـات بـبـطــولـة كـاس الـعـالم من ا
خالل  مــقــتـرح الــفـيــفـا في زيــادة عـدد
ـنـتـخـبات الى  48مـنـتـخـبـا في قـطر ا
وتـعدبطولة الصداقة حدثا كرويا مهما
ـتـثـلة من كـل اجلـوانب حـيث الـفـنـيـة ا
نتخب وكذلك االستفادة منها بـاعداد ا
شـاركـة بـالبـطـولة في  تـنـويع الـفـرق ا
الـقادمة  في دعم فرق مهمة مثل  تركيا
ـغــرب  وتـاثـيـر ذلك وايــران ومـصـر وا
عـلى  الـبـطـولـة الـتي عـلـيـنـا ان نـتـعـلم
مــنــهـا  والنــنــا مـقــبــلـ عــلى تــنــظـيم

ا الـثالث  قبل ان بـدخول الهـدف ور
ـشـكـلـة  ونـحن فـي بـداية تـعـود هـذه ا
ـا االعــداد مـا يـتـطـلب االنــتـبـاه لـهـا   
ـنـتـخب في اكـثر تـسـبـبت في  وقـوع ا
من خـسارة ومـنها فـي االوقات القـاتلة
حــيـث مــبــاريــات تــصـــفــيــات روســيــا
واحلـال لـلـهـجـوم الـذي اسـتـمـر يـلـعب
مـن دون جـدوى رغم  الـفـرص الـسـهـله
كن ان ـهاجـم  ال الـتي الحت امام ا
تـهدر على هذه الشاكلة وعلينا ان نبي
فـريق مـتكـامل   من حيث اخلـطوط الن
ـنتـخب مقـبل علـى مواجـهات صـعبة ا
جدا  امام اخطاء الدفاع التي كادت ان
ــســتــوى تــطــيـح بــامل الــفــريق رغم ا
ــتـواضع لــلـفـريـق االردني الـذي كـان ا
ـســتـوى خــارج الــتـوقــعـات  وظــهــر 
مـهزوز لكـنه من فرصتـ سجل هدف
ــدرب بــحــال ومــهـم ان يــكــون وضع ا
افـــضل قــبـل بــدايــة الـــبــطــولـــة  الــتي
درب فـي ان يـسـير دعـمت مـن مـهـمـة ا
بــالــفــريق بــاالجتـاه الــصــحــيح  عــبـر
اجـواء  ومنـهاج العـمل  الذي سـيقدمه
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ـثـابـة  هــديـة لـلـجـمـهـور الـلــقب كـان 
الـعـراقي في احـراز البـطـولة بـعـد عدة
مـشاركـات رسمـية وودية خـسرهـا منذ
2007 ومهم ان يستعيد دوره حتت
أنـظـار جـمـهوره ويـتـقـدم خـطـوة  على
قـبـلة مـسـتوى مـنـافسـات الـبطـولـة   ا
عـلى التصفيات االهم وان تاتي االمور
ـذكورة ومن تـدريـجـيا عـبـر الـبطـولـة ا
ــدرب حـيث ثـم الـدخــول في بـرنــامج ا
ــبــاريــات الـــتــجــريــبــيــة  بــاعــتــمــاد ا
كـــاتــانـــيــتش عـــلى عــدد مـن الــوجــوه
الـشابة وهـذا  امرمهم ان يـشرك هؤالء
ـذكورة الالعـبـ  بـداء مـن الـبـطـولـة ا
واهـمــيـة تـعـزيـز الـصـفـوف وان يـكـون
وسـط اعـمــار الالعـبــ مــتـقــارب امـام
فــتــرة االعـداد  لــبـطــولــة كـاس الــعـالم
رور مـنـهمـا بسالم واسـيـا ومن اجل ا
عــبـر بـقــاء الالعـبـ جــمـيـعــا لالخـيـر
حـتى التـظـهـر مـشاكـلـهم    كـمـا حصل
فـي بطولة روسيا واالمارات  ومن هنا
يـجب اخذ هـذا االمر بـاالهتمـام الكـبير
واخــذ اعـمـار الالعــبـ الـكــبـار   امـام
الــفـــتــرة الــقــادمــة والـــتــاهل  من اجل
حتــــقـــيق الــــتـــوازن  ضـــمـن االعـــمـــار
ــطـــلــوبــة  اســـتــعــدادا لــلـــمــشــاركــة ا
ــقـــبــلــة بـــتــصــفـــيــات كــاس الـــعــالم ا
ــؤمل ان تـفـتح والــفـرصـة الــكـبـيـرة  ا
الـطريق امام   منتـخبنا   في الوصول
الى نـهائيات قطر  من خالل االستفادة
مـن مـبـاريـات االرض الــتي سـتـقـام في
مــديـنــة الـبــصـرة الــتي يـعــول عـلــيـهـا
شاركة كـثيرا النـها من تدعم  اهـداف ا
والن رهـان لـفـرق اكـثـر مـا يـرتـكـز عـلى
مـباريات االرض التي تقدم دعما كبيرا
نـتخب  لـلـفريق ومـهم جدا ان يـعـود ا
لــلـعـب في مـلــعـبـه بـعــد فـتــرة طـويــلـة
امــتــدت اكـثــر من اربــعـة عــقــود عـاني
ـنتـخب  الوحـيد ـا ا فـيـها الـكثـير ور
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ـبي عقب ـنـتخب االو قرر مـجلس الـوزراء خالل جـلسـته االعتـياديـة اول امس الـثالثاء تـكر ا
تـأهله الى نهائـيات آسيا حتت  23عـاماً في تايلند  .2020ونـشر وزير الشبـاب والرياضة احمد
ريـاض عبـر صفـحتـه الرسـميـة على “فـيسـبوك ?”قائـالً إن مجـلس الوزراء قـرر تكـر مـنتـخبـنا
ـتآهـل لنـهـائـيات ا اسـيـا هـذا ما ابـلـغـني به رئيس ـبي احلـائز عـلى صـدارة مـجمـوعـته وا األو
بي من بلوغ نتـخب االو هـدي خالل جلسة اجـتماع مـجلس الوزراء. وتمـكن ا الوزراء عـادل عبدا
نـهـايـات آسـيا حتت  23عـامـاً بعـدمـا حـصـد صدارة مـجـمـوعته فـي التـصـفـيات االسـيـويـة والتي
ـبي مع ايران سلـبيا من دون ـنتخب االو ضمت منـتخبـات ايران وتركـمانسـتان واليـمن. وتعادل ا

باراة التي جمعت الفريق على ملعب باس في طهران مساء اول امس. اهداف في ا
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نـتخب العراقي على بطولة الصداقة بنسـختها الثانية بعد ان حقق التميز واخيرا قبض ا
اضي او احلالية التي توج بطال واالعجاب بتـضييفه للنسخت  سواء التي جرت العام ا
نتخبات بحسب الفيفا لعله لها  ليقبض على كاسها اوال ومن ثم ينتظر  ترتيب تصنيف ا
نشود نـتخب العـراقي التقـدم ا نـتظر  الـذي تاخر كـثيرا ..وسـواء حقق ا يـحقق التـقدم ا
يـة  فان بصمـات ستريـشكو كـاتانيتش بـدات بالظـهور والبروز نـتخبات الـعا في تـرتيب ا
ــنـتــخب الــعـراقي  من خـالل االسـمــاء الـشــابـة الــتي ابــرزت قـدراتــهـا في في صــفـوف ا
ـباراتـ التي خـاضهمـا امام مـنتخـبي سوريـا ومن ثم االردن  وبدا االنـسجـام والترابط ا
بـاريات االعـدادية ـتابع الـعراقي شـعورا بـان  تـكثـيف ا ـكن ان تتـشكل لـتمـنح ا مالمح 
نـتخب في الفرص الدولية سـيسهم بشكل وباخـر  بابراز جنومية جيل وزيادات في زج ا
جـديـد يصـنـعه كـاتانـيـتش برويـة وهـدوء بـعيـدا عن االـضغـوطـات االعالمـية الـتي عـادة ما
نتخب العراقي في مباراته نتخب الوطني ..ظهر ا كانت مصاحـبة لعمل اي مدرب يقود ا
نـتخب االردني بـشكل مـغايـر طبـعته الـنزعة التي حـقق فيـها الـفوز الـكبيـر بثالثـية امـام ا
ثال بـريب الحظـة القائـمة بـاالرتبـاك الذي شـاب مبكـرا خط الدفـاع  الهـجومـية بـرغم ا
رمى  لـتكون هفوة تنـذر بالكثير من سوالقا الذي اخـطا بتقدير اعـادة الكرة الى حارس ا
ـنـتـخب الذي ـؤشـرات لـيتم اسـتـدراكـها الحـقـا  حتـى التكـون شـائبـة تـطـبع اداء دفاع ا ا
حـقـيقـة افتـقـد للـمسـات الالعب احـمد ابـراهـيم  وقدرته عـلى تـعزيـز الثـقـة برفـاقه في هذا
ـنتـخب بـشكل عـام  فـيمـا استـحق جـس مـيرام اخلط احليـوي  باعـتـباره صـمـام امان ا
حتيـة اجلمـاهيـر العـريضـة التي وقـفت  لتـحيـة هذا الالعب احملـترف وهـو يسـتعـد لتبـديله
بالالعب امجـد عطوان  فـالثبـات في االداء كان سمـة الالعب الذي حقق هـدف الفوز على
باراة الثـانية السيما ساته بشـكل جلي في ا باراة االولى لتـظهر  نتخب الـسوري في ا ا
مـرواغتـه الكثـر مـن العب واخـتراقـه خلط الـدفـاع قبـل ان تتـشـتت كـرته فـي احدى دقـائق
وذج الـذي وضعه الـشوط االول  وهـذا ما يـشكل مـؤشرا لـقيـاس بقـية الالعـب عـلى اال
ــنـتـخب  بــعـيـدا عن جـســ مـيـرام من اجـل تـثـبــيت مـسـتــوى  مـوحـد في اغــلب العـبي ا
بـكر  من بطـولة اال االسيـوية التي ـفاجات غـير السـارة التي دفعـنا ثمـنها بـاخلروج ا ا
نـتخب وجعلـته يواجه خروجا جرت مطلع الـعام احلالي حـينما نـخرت االصابات جـسد ا

ماساويا من اهم البطوالت التي  يعول عليها اجلمهور العراقي ..
ـنتخب العراقي بطولة الصداقة بـيوم سعده  برغم انه  تخلف بهدف مفاجيء لقد  حقق ا
لـكن تـداركه لـلـنـتـيـجـة في  الـدقـائق االخـيـرة من الـشـوط االول جـعـلـته قـريـبـا من حتـقـيق
ن ـباراة ضـد االردن والـذي  برغـم  احتـوائه عـلى اغلب اوراقه الـرابـحة  احلـسم في  ا
حـققت نتـائج الفتة في الـبطـولة االسيـوية االخيـرة السيمـا حيـنما انـتصر عـلى حامل لقب
اضـية وهو مـنتخب الـكانغـارو االسترالي  ومع اخملـاوف التي بقـيت قائمة الـنسخـة قبل ا
نـتـخب االردني مـنتـخب الـلحـظـات االخيـرة بـقلب الـنـتيـجـة وحتقـيق الـفوز في ان يـكـون ا
مثلمـا جنح في مبارياته التي خاضها في مصاف البطولة االسيوية لكن  بقاء خط الدفاع
عـلى يقظـة  مناسـبة وتـكثيف اجلـرعات الـهجومـية كان لـها االثـر الكبـير برغم ان  الالعب
الـعــراقي  عـانى كـثـيــرا من ضـغط الـدقـائـق االخـيـرة فـغـاب عـن الـفـاعـلـيــة الـتي اسـهـمت
ـباراة لدقـائق اضافـية قد ـنتـخب االردني واحتمـال ذهاب ا بـتقـليص الفـارق من جانب  ا
نتـخب ماتانيـتش بالتركـيز على تلك تاتي بهدف الـتعادل  لكن هـذا التراجع انـذر مدرب ا
نتخب العراقي جراء هبوط منسوب اللياقة البدنية او كن ان يدفع ثمنها ا الدقائق التي 

ا يعتقده العبنا .. ا  ينذر بنتيجة قد تكون اسوا  باراة  االعتقاد بجسم ا
نتخب الـعراقي بكاس بطولة الصداقة اضافة الى ما كان يوما سـعيدا بحق حينما ظفر ا
حـققـه  من جناح الفـت في  تضـيـيف الـبـطـولة وتـدارك بـعض االخـطـاء التي
اضي لكن تبـقى التساؤالت مرهونـة ببقاء بطولة شابت نسـخة العام ا
الـصداقـة  مقـتصـرة على ثالث مـنتـخبـات فحسـب  دون ان  تتوالى
ـشاركة نـتخـبات ا نـسخ البـطولة الـقادمـة  وتنـجح بتـوسيع رقـعة ا
ـطـلوبـة بعـيدا ـنافـسة ا من اجل  زيـادة جرعـات االثـارة وحتقـيق ا
عن احـتـمـاالت الـلـجـوء لـقـائـمـة الـلـعب الـنـظـيف  في حـالـة  انـتـهاء

باريات اخلاصة بالبطولة  بابغض حالل الكرة وهو التعادل. ا
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ــــدرب االمــــور كــــمــــا يـــــجب  ومــــنح ا
الـفرصة الكـافية وعدم الـتسرع باحلكم
عـلى عمله  وان تاتي االنـتقادات بشكل
ـتـوقع ـشــاكل ا هــادىء  من اجل حل ا
ــكن ان تـــواجه فـــتــرة االعـــداد النه ال
الــوصـــول الى حــالــة  اعــداد مــثــالــيــة
ــدرب الــذي ــكـن جتــاهل جــهــودا وال
ـتـلك رؤيـة عـمل اخذت تـنـعـكس على
نتخب  عنـدما راح يعتمد على مـسار ا
تـولـيـفـة  من الالعـبـ كمـا شـاهـدنـاها
فـي لـقـاء االردن بــعـدمـا قــدم  الالعـبـ
مـــســتــوى عــال من خـالل  الــســيــطــرة
الـواضـحـة بـعـد تـسـجـيل االردن لـهدف
ــدافع الــتــقــدم د 7 عـن طـريـق  خــطـا ا
ريـبـ سـوالقـا  حـيث مـالـت الـسـيـطرة
ــنــتــخــبـــنــا  وخــلق الــفــرص كــامـــلــة 
احلــقـيـقـيـة  وحــصل عـلى  عـدة ركالت
ركـــــنـــــيـــــة وواصـل الـــــضـــــغط مـن كل
اجلـوانب لـتـثـمـر اجلـهـود عن تـسـجيل
ن حـس هـدف الـتـعادل  عن طـريق ا
ـنتـخب النـتيـجة د د38 قـبل ان يـعزز ا
52 بهدف عكسي لالعب األردن خليل
بن يـاس فيما أحرز البديل مهند علي
الـهـدف الـثالث فـي الدقـيـقة 70 وقـلص
الــنـتـيـجـة لألردن الـالعب بـهـاء فـيـصل
نتخب فـي الدقيقة 87 قـيبل ان يعـود ا
الـعـراقي في الـشـوط الـثـاني ويـسـطـير
بــــشـــكل كــــامل عـــلـى مـــســـار الــــلـــعب
والــتــواجــد اغــلب الــوقت في مــنــطــقـة
جـــزاء االردن الـــتـي بـــقـــيت مـــســـرحـــا
لـتـواجـدالعـبي  مـنـتـخـبـنـا الـذي تـمـكن
تــســجـيل هــدف الــتـقــدم  الـذي زاد من
فــاعــلـيــة الالعــبـ والــتـوغـل   سـعــيـا
لـزيادة غلة االهـداف وهو ما حصل عن
طـريـق الـبـديل مـهـنـد عـلي الـذي سـجل
الــهـدف الــثـالث وحــسم االمـور بــشـكل
ـنـتـخب الـلـقب   قـبل ان اكـبـر  ومـنح ا
تــشـهــد اخـر الــدقـائق حتــركـا لـلــفـريق
االردنـي الذي تمكن من تـقليص الفارق
عـن طـريق بـهـاء فـيـصـلـد 87 مـن خـطا
ــنـح فــرصـة دفــاعي كــادان يــتــكــرر و
تــســجــيل االردن  لــهــدف الــتـعــادل في
الــوقت اإلضــافي قـبـل ان يـعــلن احلـكم
عـن نـــهـــايــــة الـــلــــقـــاء وسـط   فـــرحـــة
اجلـــــمـــــهـــــور فـي حتـــــقـــــيق الـــــلـــــقب
بــاسـتـحـقــاق بـعـدمـا قــدم الالعـبـ مـا
عــلـيـهم من حــيث االداء الـواضح الـذي
كـــادان يـــقـــودهم لـــلـــخـــروج بـــضـــعف
ـباراة األهـداف الـتي انـتـهت عـنـدهـا  ا
الــــتـي جنح فــــيـــــهــــا الالعــــبــــ اداءا
ومـستـوى ونتـيجـة وتوفق واضـح كما
درب في الـتغـيرات  خالل سـير جنـح ا
الــلـعب  ومــهم جــدا ان تـنـتــهي االمـور
بــاحــراز الـلــقب  الــذي يـامل ان يــكـون
ـدرب في مـحــفـزا لالعـبـ والـفـريق وا
ـقبـلة شـحـذ الهـمم امام فـتـرة االعداد ا
وامـال االنتقال لـلمشاركـة بكاس العالم
ـشاركة في ـقبـلة  وعـليـنا  إخـضاع ا ا
الــبــطــولــة عــلى طــاولــة الــنــقـاش وان
التــغــطي الــنــتــيــجــة واحلــصـول عــلى
الـلقب على عيوب االداء الذي لم يخلوا
مـن االخـطــاء حـيث الــدفـاع   والــسـبب

بـثالثـيـة نظـيـفة  لـيـحـافظ على نـظـافة
سـجـله وشـبـاكه في مـشاركـة تـسـتحق
االشــادة من قـبل احلـكـومـة  والـشـارع
الـــريـــاضـي الـــذي اســـتـــقـــبل اخلـــبـــر
بــســـعــادة غــامــرة ومــهم ان يــخــضع
ـنتـخب الى  برنامج اعـداد  للبـطولة ا
ــؤكـد ســتـكـون مــخـتــلـفـة اآلســيـويـة ا
ـؤهـلـة وصـعـبـة  بـسـبب قـوة الـفـرق ا
وسـط طـمــوحــات  الــفــرق في الــتـاهل

بياد طوكيو. الو
لـقد  كانت فرصـة جيدة  امام جيل من
الالعــبــ في ان يــقـدمــوا ويــعـكــسـوا
واقع الـكرة  عبر اعمار حقيقية  قدمت
كـرة قدم جـيدة يـعول عـليـها كـثير  في
نتـخب الوطني ومـهم ان يخرج دعـم ا
ــيـة مـن االجـواء االســيــويـة الـى الـعــا
ــنـتـظــرة ودعـونـا ان نـحــيي جـهـود ا
ـــدرب غــني شــهــد  الـــذي تــمــكن من ا
حتـقـيق اكـثـر من جنـاح حـيث الـتـاهل
وتـقد مجموعة العب تنطبق عليهم
شاركة التي اتت مـواصفات اللـعب وا
بــثـمــارهـا بـفــضل قـدراته الــتـدريــبـيـة
وصـبره والالعب وتعاونهم والتغلب
شاكل وظروف اإلعـداد الصعبة عـلى ا
لــكن  عــلى الــكل ان يــدعم الـفــريق من
ــــــا قـــــدمـه من اجنـــــاز مـن خالل االن 
تـشكـيل قدم مسـتويـات عاليـة وتخطي
الـبوابـة  االيرانـية الـتي لم تكن سـهله
وفـي جـوانب مـشـرقـة  حــيث الـنـتـائج
ـعززة باألهداف واسمـاء منها تطرق ا
االسـماع للمرة االولى والـسيطرة على
اجـــواء اجملــمـــوعـــة وعــاد  بـــاالجنــاز

الكبير.

بي من بلوغ نهائيات آسيا بعد تصدره مجموعته بجدارة q¼Qð∫ تمكن منتخبنا االو
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حـصـد منـتخـبنـا بتـنس الـطاولـة سبـعة
اوســمــة مــتــنـوعــة اربــعــة مــنــهــا ذهب
واثنـان فضـة ووساما بـرونزيـا وضعته
ركـز االول حاليـا بانـتظار الـنتائج في ا
الـفــرقــيــة  ضــمن مــنــافــســات الــفـردي
ــلــتــقى الــســعـودي الــدولي لـبــطــولــة ا
ـعـاقـ التـي جرت اول امس لـريـاضـة ا
ـنـتـخب الـسـعـودي في الـثالثاء ,وحل ا
ــنـتـخب الــتـرتـيـب الـثـانـي فـيـمــا جـاء ا
ـؤمل ان تكون الفـلسـطيـني ثالـثا ومن ا
قـد جـرت يـوم امس االربـعـاء مـنـافـسات

الفرقي .  
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تــأهل مـنـتــخـبـنــا بـالـكـرة الــطـائـرة الى
ـــربع الـــذهــبـي بــرغم خـــســـارته امــام ا

ـصــري بـنــتـيــجـة ــنـتــخب ا مــنــافـسه ا
بنتيجـة ثالثة اشواط مقابل الشي وهي
(25/17) نـــــــقط و(25/15) نـــــــقــــــطــــــة
ـباراة التي جرت و(25/14) نقطة في ا
بـيـنـهـمـا في قـاعـة اجلـوهـرة في مـديـنـة
ـلك عـبـد الـله الـريـاضـيـة  بـعد ان حل ا
وصــيــفــا فـي مــجــمــوعـــته االولى بــعــد
ــركـز االول, مــنــتــخب مــصــر صــاحب ا
وكــان مـنــتـخــبـنــا قـد حــقق الـفــوز عـلى
ـغرب بـعـد ان هزم مـنـتخـبي غـامـبيـا وا
االخـــيــر امـس االول بــنـــتـــيـــجــة ثـالثــة
اشــــواط مـــــقــــابل الشـيء وهي كــــاالتي
(19/25) نــــقـــطـــة و(22/25)  نــــقـــطـــة

و(9/25 ) نقطة .
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واصل منتخبنا بكـرة الهدف للمكفوف

ميزة بعد ان نتائج اجليدة وعروضه ا
حـقـق مـنـتــخـبـنــا فـوزه الـثــالث صـبـاح
امس االربـعـاء عـلى شـقـيـقه الـبـحـريني
بنتـيجة (10/صفـر ) عدم اهـليه  وكان
ـنتخب مـنتخـبنـا قد فاز عـلى منـافسه ا
الفـلسطيـني بنـتيجة (3/13) هدفا عدم
ـبـاراة الـتي جـرت بـيـنـهـما اهلـيـة في ا
امس االول الثـالثاء في قـاعة اخلـضراء

ليقترب من حصد اللقب. 
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وكــانت مـراســيم افـتــتـاح الــبـطــولـة قـد
جرت امس االول الثالثاء برعاية رئيس
مـجـلس ادارة الـهيـئـة العـامـة للـريـاضة
االمـيـر عـبــد الـعـزيـز بن تــركي لـفـيـصل
ـبـيـة الـوطـنـيـة ورئـيس الـلـجـنـة الـبـارا
ـقيرن الـسعوديـة احمـد بن عبـدالعـزيزا
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نــصف الـطـريق نـحـو طــوكـيـو بـعـدمـا
جتـــاوز مــشــاكـــله الــفــنـــيــة واإلداريــة
واخلــروج مــرفــوع الــراس  مــتــصـدرا
مـــجـــمـــوعـــته وسـط فـــرحـــة الـــشــارع
ـــرحب بـــقــوة لـــلـــتــأهل الـــريـــاضي ا
واعـــرب الــكل عن فــخـــرهم  بــالــفــريق
الـذي  قدم نفسه  منـافسا وسط اعمار
ـهم في عـمـلـيـة بـناء  حـقـيـقـيـة وهـو ا
الــكــرة الـعــراقــيـة فـي ان تـرتــكــز عـلى
منتخبات الفئات العمرية الصحيحة.

صراع قوي
ويـاتي حـصـولـنـا عـلى لـقـب الـصـداقة
بــعـد ان كـان الـتـنــافس والـصـرع عـلى
لـقب البطـولة قائـما ب الـفرق الثالثة
حــيث سـوريـا اثــر فـوزهـا عـلى االردن
ـنـتـخب الـعراقي بـهـدف حـتى تـمـكن ا
سـتحق من حـسم االمـور عبـر الفـوز ا
ـدرب ــذكــور  وكــان في حــســابــات ا ا
احلـصو على لـقب البـطولة اثـر التقدم
الـذي حـققه عـلى حسـاب سوريـا الذي
مـــهـــدالـــطـــريق خلـــوض لـــقــاء االردن
بـاريــحـيـة ولـشـعـور الالعـبـ  الـذين
اعـتمد على مجموعـة العب اغلبها
مـن الـــشـــبـــاب  ووجـــوه جـــديــدة
بـهدف التجربة  وايجاد البدائل
نـتخب  وهو  لـتعـزيز خطـوط ا
ـدرب في مــا يـعـكس  بـرنـامج ا
ـطلوب  للـتصفيات الـتخطيط ا
ـدرب من الـقـادمـة  ومـا وعـده ا
ـنـتخب انـه اتى لكـي ينـتـقل بـا
لــكـاس الـعـالم وهـو امـام فـتـرة
عـمل منـاسبة تـقتـرب من العام
ويـكـون قـد تعـرف عـلى الكـثـير
مـن االمــور حـــيث الالعـــبــ
والـــــعالقـــــة مع االحتــــاد
واالعـالم  واهـمـية ان
تــــــاتـي جــــــهـــــود
اجلـمـيع  لـكي
تـــــــســــــيــــــر
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اول امـس الــــــــثالثــــــــاء الــــــــســـــــادس
والـعـشرين من اذار اجلـاري كان يـوما
حـافال واسـتـثـنـائـيـا  لـلـكـرة الـعـراقـية
ـــنـــتـــخب الـــوطــني عـــنـــدمــا  حـــقق ا
الـعراقي  لقب بطولة الصداقة الدولية
الــثـانــيــة بـكــرة الـقــدم اثـر فــوزه عـلى
ـــنــتــخب االردنـي الــشــقــيـق بــثالثــة ا
اهـداف لهدف في اختتام البطولة في
مـدينـة البـصرة امس االول  في الوقت
ــــبي في ــــنــــتــــخب االو الــــذي جنح ا

ــــــبـــــاشـــــر الــــــتـــــاهل ا
لــتــصــفـيــات اســيـا
ـقـبلـة في تـايالند ا
اثـر تعادله السلبي
مـع مـنـتــخب ايـران
ــــضــــيـف لــــفـــرق ا
اجملــمـوعـة الـثـالـثـة
قـــاطـــعـــا اكـــثـــر من

ــشــاركـة ـنــتــخــبـات ا ورؤســاء وفــود ا
اضـــافـــة الى عـــدد من الـــشـــخـــصـــيــات
الــريـاضــيـة. وقـد الــقى رئــيس الـلــجـنـة
بية  الوطنية السعودية.وبعدها البارا
جـــرت فـي الــقـــاعـــة نـــفـــســـهـــا مـــبــاراة
الـسـعـوديـة مع فـلـسـطـ بـيـنـمـا خاض
مـنتـخبنـا مبـاراة الثـانيـة في مجـموعته

غربي. نتخب ا نظيره ا
…—«b−Ð ‚UI×²Ý«

وقال رئيس احتـاد تنس الطاولـة سمير
علي لطـيف على خلفـية احراز منـتخبنا
ركز االول في البـطولة بسـبعة اوسمة ا
مـتـنـوعـة كـان نـصـيب الـذهب من حـصة
كـل من عـــادل خـــالــد وســـعـــيــد مـــوسى
ومـنـتـظـر فـاروق وعــبـدالـرحـمن حـكـمت
فيما كـانت االوسمة الفـضية من نصيب
عباس صـالح وحسن حمـزة اما الوسام
البروزنزي فقد ناله عبد الرحمن سلمان
انــا في غـايـة الـسـعـادة والـسـرور وارى
امامي اوسمة الـفوز التي طرزت صدور
ــركـز االول العــبــيـنــا وقــد اسـتــحــقـوا ا

بجدارة واستحقاق .
واضـــاف نــتــطــلـع الى رفع غــلـــتــنــا من
االوسمة في منافـسات الفرقي كي نثبت
لالخرين بان احتاد تنس الطاولة يسير
بــاالجتـاه الــصـحــيح الــذي رسـمــنـاه له
ونـسـعى الى تـعـزيـز هـذه الـنـتـيـجـة في
قبلة شاركات اخلارجية ا نافسات وا ا

.
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واعـرب مــدرب مـنــتـخب كــرة الـطــالـولـة
حــــســـام حـــســــ والعـــبـــيـه اصـــحـــاب
االوسـمـة الـسـبـعـة عـادل خـالـد وسـعـيد
مـوسى وفـاروق مـنـتـظـر وعـبـد الـرحمن
حـكــمت وحـسن حــمـزة وعــبـاس صـالح
وعــبـد الــرحـمن ســلـمــان عن سـعــادتـهم
وهـو يـقطـفـون ثمـرة جـهدهم وتـدريـبهم
ـــركــزاالول الـــصـــحـــيح لـــيـــخــطـــفـــوا ا
ـتنـوعة, بـحصـليـة جـيدة من االوسـمة ا
وهم يــتـــطــلــعـــون الى رفع غــلـــتــنــا من

االوســــــمة فـــــي منـــافسات الفــرقي.
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واعـرب كـابـ مـنـتــخب الـكـرة الـطـائـرة
احمد هاشم عن فرحته وسعادته بتأهل
ـربع الـذهـبي برغم مـنـتخـبـنا الى دور ا
ـصري خـسارة مـنتـخبـنا امـام شقـيقه ا
بـنـتـيـجـة بــثالثـة اشـوط مـقـابل ال شيء
وهي (25/17) نـقـطة و(25/15) نـقـطة
ــقـرر ان يـكـون و(25/14) نــقـطـة ومن ا
منتخبـنا قد واجه نظيـره البوسني عند
الـســاعـة الـثــامـنـة من مــسـاء يـوم امس

االربعاء .
واضــاف هـاشم ان طـمـوحــنـا يـكـمن في
االرتقـاء الى نحـو االفضل عـبر حـصدنا
الحد اوسمـة الفوز ,وان هذا االمر ليس
بـبــعــيـد عن زمـالئي الالعــبـ ومالكــنـا
ـــؤقـــتـــة الـــتــــدريـــبي وادارة االحتــــاد ا
ـتـمـثـلـة بـاالخـوان سمـيـر عـلي لـطـيف ا
وقاسم مـحمـد والدكتـور ماهـر عبد االله
ونـسـعى نـحن جـمـيـعـا الى تـطـويـر هذا
ـنـتـخب الـذي  تــشـكـيـله حـديـثـا كي ا
نـــصل به الـى مــنـــصــات الـــتــتـــويج في
ـفـبلـة واقدم االسـتـحقـاقات اخلـارجـية ا
شــكـــري وتــقــديــري نــيـــابــة عن زمالئي
ــــكــــتب الالعــــبـــــ الى االخــــوان فـي ا
الـتنفـيذي وفي مـقدمـتهم رئـيس اللـجنة
بـيـة الـدكـتـور عـقـيل حـمـيـد على الـبـارا

نتخبنا. اهتمامهم ورعايتهم 
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وقـال مـدرب منـتـخب كـرة الهـدف صـفاء
فـخـري ان طـموحـاتـنا كـبـيـرة جدا وهي
تكمن في حصدنا للقب البطولة ان شاء
الـله وهـذا مـا نـسـعى الى حتـقـيـقه عـلى
ارض الـواقع وليس مـجـرد كالم. واشار
الـى انه يـقـدم شـكـره الى جـمـيع العـبـيه
اضـافـة الى دعم احتـاد اللـعـبة  بـقـيادة
الــسـيـد سـعــد عـبـد اجملــيـد سـتـعــطـيـنـا
حــافـزا قــويــا لــغـرض تــطــويـره ووضع
ـنـتـخب عـلى الـطـريق الـطـريق حلـصد ا

االجنازات . لتقى السعودي الدولي بياد في ا vI²K∫ حصاد وفير البطال البارا

نتخب العراقي مدرب ا
كاتانيتش


