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جنـا بـطل آســـيـا للـعـبـة بـنـاء األجـسـام مـشـتـاق الـعـزاوي من مـحـاولـة اغـتيـال خالل
وجوده في مـنـطقـة احلسـيـنيـة في بـغداد. وقـال مـصدر مـقـرب من الالعب في حديث
صحـفي  إن بطل آسيا في ريـاضة بناء األجـسام مشتـاق العزاوي وخالل ذهابه إلى
صدر الـذي طلب عدم الكشف منـطقة احلسيـنية جنا من مـحاولة اغتـيال. وأوضح ا
ـوت عن اسـمه أن الــعـزاوي أصـيب بــثالث إطالقـات نــاريـة في الـقــدم لـيـنــجـو من ا
بأعـجوبة. يـذكر أن الـعزاوي شـارك بشـكل شبه يومـي في تظاهـرات ساحـة التـحرير
اسـتـر نـهـايـة شـهـر تـموز وتـوج الـعـزاوي بـلـقب بـطـولـة آسـيا لـبـنـاء االجـسـام لـفـئـة ا
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بية دير التنفيذي للجنة االو اكد ا
الــعــراقــيــة جــزائــر الــســهالني أن
مشروع القانون الذي تقدم به وزير
الـشـبـاب والـريــاضـة احـمـد ريـاض
الى مــجـلس الــوزراء والـذي بـدوره

صــادق عــلـيه وأرســله الى مــجـلس
ــثل انــتــهــاكــا واضــحــا الــنــواب 
ـبي. وقال الـسهالني لـلمـيثـاق األو
في بيان صحفي إن مجلس النواب
وقر لم يطلع على رسالة العراقي ا
بية الدولية واالتفاقات اللجنة االو

الـتي أبـرمـهـا مـعـهـا وزيـر الـشـباب
والـريـاضـة احـمـد الـعـبـيـدي بـشـأن
ا بـية الـعراقـية ذاته  قانـون األو
يتعلق باجـتماعي لوزان في الثامن
والـعـشـرون من حـزيـران واجـتـمـاع
الدوحة في الثـالث عشر من تشرين

االول والــلــذان تــمــخــضــا عــنــهــمـا
مـشـروع قـانـون اتـفق عـلـيـه الـوزير
ــبـيـة الــدولـيـة. واوضح ان مع األو
مشروع القانون الذي تقدم به وزير
الــشـبــاب والــريــاضــة الى مــجـلس
الـوزراء والـذي بـدوره صـادق عـليه
وأرســــلـه الى مـــــجــــلـس الــــنــــواب
يـتـعـارض تـمـامـا مع مـا  االتـفاق
ــبـــيــة عـــلـــيه في الـــدوحــة مـع االو
ـثل انـتـهــاكـا واضـحـا الـدولـيــة و
ــبي كــمـا وضــحـته لــلـمــيــثـاق االو
ـبيـة الـدولـيـة الى وزير رسـالـة االو
ــا يــجـدد الــشــبــاب والــريــاضــة 
وبشكل متـعمد احتمالـية العقوبات
على الرياضة العراقية قاب قوس
او ادنى مـن مـوعـدهـا الــنـهـائي في

وعد30  تشرين الثاني وهو ا
الذي حددته الدوليـة لوزير الشباب
ــتـــعــلـــقــات والـــريــاضـــة إلنــهـــاء ا
بية القانونية الـتي اقحم فيها االو
الـعراقـيـة. وأضاف الـسـهالني على
الــــــرغـم مـن ضـــــيـق الــــــوقت اال ان
ــتــلك الــفــرصـة مــجــلس الــنـواب 
لــتـصـحـيح مــسـارات الـوضع الـذي
بـخالفـه وفي حــالـة جتــاهل اتــفـاق
ـبيـة الدولـية والـتصـويت على االو
شروع الـذي ناقشه وزيـر الشباب ا
في الـدوحة وبـدون ادراج تـعديالت
ــبـيــة الــدولـيــة فــان الـريــاضـة األو

الـعـراقـيـة سـتــواجه مـازقـا كـبـيـرا.
وأشار السـهالني إلى ان الغموض
الـــذي احـــيـــطـت به اجـــتـــمـــاعـــات
الـدوحــة تـثــيـر عالمــات اسـتــفـهـام
وريـــــبه لألطـــــراف احلــــكـــــومــــيــــة
بية العـراقية بالذات في عدم واألو
الكشف بشكل رسمي عن مخرجات
ـراسالت التي تـبعته. االجتـماع وا
ـبـية الـدولـية وتـابع ان رسـالة األو
بــات عـدم االعالن عــنــهــا لــغـزا من
الــغــاز وزارة الــشــبــاب والــلــجــنــة
ــا يـثــيــر الــكــثــيـر من ــبــيــة  االو
الـتسـاؤالت حـول من يريـد مـعاقـبة
ريـاضـة الـعـراق ومــا هي الـضـفـقـة
لـذلك. واجلـديـر بالـذكـر بـان رسـالة
ــبـيــة الــدولـيــة ومــا تالهـا من األو
مـراسـالت قـد  الـتــعـتــيم عـلــيـهـا
بـشـكل يـثـيـر الـشـكـوك لـدى االعالم
واجلــمــاهــيــر الــريــاضــيــة جــهـات
االطراف الـتي شـاركت في اجتـماع
الـــدوحـــة ســـواءً وزيـــر الـــشـــبـــاب
والــريــاضـــة او مــســتــشــار رئــيس
الــوزراء ايــاد بـــنــيــان والــتي جــاء
ـبـية الـدولـية مـضـمـون رسالـة األو
ـعــلـنـة مــخـالــفـاً لــتـصـريــحـاتــهم ا
ـبية رعد وكذلك رئيس الـلجنة االو
حـــمـــودي الــذي غـــلف االجـــتـــمــاع
ومـقـرراته بـسـريـة تـامـة حتـى على

مكتبه التنفيذي. احمد رياض
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نــنـــتــظـــر ان يــقــدم الـــفــريق مـــا لــديه وان
يـسـتـثـمـر كل فرصـة امـام حتـقـيق الـنـتائج
ـثال للـكرة االيـجـابيـة ألنه بطل الـدوري و
الـعراقية  والبدان يعـكس حجمه ومستواه
طـلـوب وكلـنـا أمل في ان يـحقق بـالـشـكل ا
ـطـلـوبـة في لـقاء االيـاب  وسط الـنـتـيـجـة ا
ـهم جـدا ان ظـروف الــلـعب اجلـيـدة  ومن ا
يـحـظى بـنـتـيـجة جـيـدة خـارج مـلـعبـه على
امل ان يــحـقق االفـضـلـيـة في لـقـاء احلـسم
وعــلى الالعــبــ ان يـقــدمــوا األفـضل ومن
خاللــهــا الــلــعب بــشــكل جــيــد فـي الـدوري
وأهـمـيــة الـدفـاع عن الـلـقب  وان يـتـحـضـر
لـبطولـة دوري إبطال اسـيا  وكلـها بطوالت
مـهـمـة  والنـريده ان يـتـنـازل عن أي واحدة
مـنـها فـي ظل موجـود الالعـب احـد ركـائز
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درب وجـهود واجـدها فـرصة ألحـيي دور ا
الالعـب وادارة الـنادي الـتي حرصت على
ن مـهــمـة اعـدادالـفـريق رغم تـوقف الـدوري
واالهم ان يــنـجح في مـهـمــة خـارج مـلـعـبه
والن اكــثـر مـا تـعــاني فـرقـنــا في مـبـاريـات
الـذهـاب  لـكن مـا حتقق امـر لـيس بـالـسهل
ــشـوار فـي الـبــطــولـة ومــهم ان  يــواصل ا
الـغيـر سهـلة بـعدمـا قد الالعـب مـا علـيهم
وسـاهــمـوا بـفـوز فـريــقـهم  وألنـهم ظـهـروا
ـستوى طيب  واستعادوا ثقتهم بالفريق
الــذي يــأمل ان يــواصل الــنــتــائج اجلــيـدة
ــدرب ومـــهم ان تـــتــعـــز الــثـــقـــة مــا بـــ ا
ذكـور الذي والالعـبـ ويتـحـقق النـجـاح ا
ــبـاراة مــهم ان نــفـتــخـر به  امــام ظـروف ا
الـتي شكلت التحـدي للفريق  الذي جتاوزا
اخـتـبـارا مـهـما بـغض الـنـظـر عن مـسـتوى
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اكــتـفى فــريق  الــقـوة اجلــويـة  بــالـتــعـادل
الـسلبي مع مـضيفه مولـودية اجلزائرامس
ـديــنـة ــلـعـب فـرانــسـو حــريــري  االول  
أربـــيل فـي ذهــاب دور الـ  16مـن بـــطـــولــة
كــأس مــحــمـد الــســادس لألنــديــة األبــطـال
ـلـعب لـيـخـيب امـال جـمـهـوره الـذي رافـقه 
الـلـقـاء امال في حتـقيـق االنتـصـار  اخلـيار
الــذي كــان عــلى الــفـريـق ان يـلــعب به  الن

ـوريــتـاني  الـذي اعــتـمـد شــديـد لـلــفـريق ا
االحــتـكـاك الـبـدني بــقـوة   من اجل ايـقـاف
د الهجومي للشرطة الذي اجاد التصرف ا
مع ســيـر الـلـعب خـصـوصــا بـعـد تـسـجـيل
الــهـــدف الــذي مــنـح الالعــبـــ األريــحــيــة
ومـواصـلة الـدفاع عـنه امـام  اندفـاع العبي
باراة واندفع نـواذيبو ومحاولة الـعودة با
ضــاغــطــا بـكل عــنــاصــره وخــطـوطـه الـتي
فـشلت في  ادارك الـتعـادل ليتـمكن الـشرطة
صلحته بعد مباراة غير من حـسم األمور  
سـهـلــة  قـبل ان يـعـود لـسـكـة االنـتـصـارات
خـارج مـلـعبـه ويحـقق  الـفـوز الذي زاد من
حـــظـــوظه في ان يـــقـــطع كل الـــطـــريق الى
قبل  والوصول الى ابعد نقطة في الـدور ا
الــبــطــولــة الــتي كــان اول فـريـق عـربـي قـد
احــــرزهـــا عـــام 1982وألنـه الـــيــــوم يـــضم

تشكيلة  متكاملة  الينقصها  شيء.
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مـهم جـدا ان يحـظى الفـريق بفـرصة الـفوز
بـعـد تــعـثـر واضح بـالـدوري امـام مـطـالـبـة
جـمهـوره في الـدفاع عن الـلقب احملـلي قبل
ان يـبقى منافسا في البـطولة العربية التي
جتـمع افـضل فرق االنـدية  الـعـربيـة بعـدما
جنح في حتـقيق  النتيجـة ليعود بقوة الى
مــســـار االمــور بــنــجــاح فـي وضع نــفــسي
وبـدني ومـعنـويـة وحظـوظ االنـتقـال لـلدور
الـقـادم  وكـان    مـؤثـر  ايـجـابي عـلى اكـبر
ـنـتـخب يـضـمـهم الـفريق عـدد من  العـبي ا
ـنــتـخب الـذي ســيـغـادر قــبل االلـتـحــاق بـا
ـواجهة ايـران اخلميس الـيوم الى االردن  
ـقـبل واألمل في ان يـحـقق نتـيـجـة االياب ا
في نـــهــايــة الـــشــهــر احلـــالي  امــام عــودة
ـصاب ومن تـخلف عن  الـسفر الالعـب ا
ـذكـور الـذي شـكل عن الــفـريق في الـلـقـاء ا
الـتحدي  في منافـسة صعبة تـتطلب اللعب
بـحذر شديد من اجل الـبقاء في منـافساتها
امــام جـائــزة مـغــريـة عــالـيــة. ويـقــول احـد
انــصـار الـفــريق لـقــد تـلـقــيـنـا خــبـرا سـارا
بـعدالفوز الـذي حققه الفريق بـعد تعثر في
الـدوري قبل ان يـعود من مـهمة غـير سـهلة
بــكــامل الــعالمــات الــنــتــيــجـة الــتي تــدعم
وسم احلالي الـفريق في جميع منافسات ا
 ومن اجـل مـحــاولـة حتــقـيـق ذلك و ونـحن

ـلك مـحـمـد اخلـامـس بـكرة ذهـاب بـطـولـة ا
الـقــدم لـيـعـود بـحـصـاد جــيـد حـيث جـمـيع
فـوائد الـلـقاء الـصعب الـذي خاضه الـفريق
بـغــيـاب خـمـسـة العــبـ وهم كـرار  جـاسم
وولـــيــد ســالـم  وامــجـــد ولــيــد  لـإلصــابــة
ــمـنــوع من الــلـعب وضــرغـام اســمــاعـيل ا
عـلـى الـعـشب الـصـنـاعي اضـافـة الى مـازن
فـيـاض   واحلـصـول عـلى كـامل  الـعالمات
ـهـمـة امام قـبل ان يـقـطع أكـثر مـن نصف ا
مـباراة صـعبة  ألكـثر من سبب لـكن الفريق
ـــطـــالب حـــقـق مـــا خـــطط لـه الـــيـــتـــيـش ا
بــاسـتــعــادة قـوة الــفــريق وإعـادتـه لـســكـة
االنـتصـارات  بـعد بـداية مـتعـثرة بـالدوري
احملـلـي   والـسـيـر بـاالجتـاه الـصـحـيح في
ذكورة ـنافـسات حـيث البـطولـة ا جـميع  ا
الـتي سيالقي فيها نفس الفريق في كربالء
في الـسادس والعشـرين من الشهر اجلاري
ـطــلـوبـة واالمل فـي ان يـحـقق الــنـتـيــجـة ا
عـنــدمـا سـيـلـعب بـأكــثـر من خـيـار ويـظـهـر
طلوبة  في ـرشح القوي لتكرار النتيجة  ا
ظل االفـضـلـيـة التـي عاد بـهـا ذهـابـا  حيث
ـستوى اجلـيد الذي ظـروف اللـعب  وبعد ا
ظـهر به  عندمـا فرض السيـطرة على اغلب
ـباراة الـتي وصل الـيـها بـعد دقـائق وقت ا
سـفر طـويل  قبل ان يـصل الى هدف الـلقاء
الـذي بدئه بحذر  امام ارضـية  لعب معقدة
 والــقــوة اجلــســمـــانــيــة  لالعــبي الــفــريق
ـنـافس الـذين اعتـمـدوا االحـتكـاك الـبدني ا
الـــواضح من اجل ايـــقــاف قـــوة الــشـــرطــة
والـــلــــعب بــــدون تـــركــــيـــز حـــيـث ضـــعف
الـســيـطـرة عـلـى الـكـرة  والـعـمـل كـيـفـمـا
اتـفق لتـشتـيتـها والـلعب عـلى  الكرات
ــرتـدة امــام عــدم اسـتــقـرار الــلـعب ا
امــام ضـغط الـشــرطـة الـذي واصل
الـلـعب بحـذر والعـمل على انـهاء
ـــــبـــــاراة  من دون مـــــشـــــاكل ا
إضــافـــيــة فــيــمـــا يــتــعــلق
لعناصره التي جنحت
فـي مــواصــلـة
الـــــــــضــــــــــغط
والــــــوصــــــول
الـى مــنـــطـــقــة
ـــنــافـس لــكن ا
مــــــــــــــــــــــن دون
خــــــــــــطـــــــــــورة
حــقــيــقــيــة  ولم
يـكن أي تـواجـد لـلـمـهـاجـمـ بـسـبب  قـوة
ـوراتيـ ومحـاولة ابـعاد الـكرة الالعـب ا
عن منطقتهم التي بقيت بعيدة عن خطورة
الــــشــــرطــــة في وقت  لـم تــــأت مــــحـــاوالت
أصـحـاب االرض من اجل حتـقـيق أسـبـقـية
الــتـســجـيل قــبل ان يـنــتـهـي الـشـوط االول
ل بـتعـادلهـما من دون أهـداف  في شوط 
لم يـظـهـر به الـشـرطة كـفـريق بـطل لـلدوري
الـــعـــراقي  رغم نـــقص عـــدد من الالعـــبــ
وزادت مـخاوف التشـكيل من اإلصابة التي
قــد تـســبــبـهــا لــهم األرضـيــة والن الــفـريق
ـنافس اعتـمد  اللـعب القوي  بـعدما فشل ا
فـي  عـــمل أي شـيء وهـــو يـــلــــعب في دور
ال  16الــــتـــحــــول الــــكـــبــــيــــر في مــــســـار
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وظــهـر الـشـرطــة بـحـال افــضل في الـشـوط
الــثــاني وكــان االخــطــر بــعــد الــضــغط من
اجلـانب واالخـتراق من الوسـط امام تقدم
الفريق االخر الذي يدرك بان  الشيء امامه
بـعـد يخـسـره اذا لم يـخرج بـنـتـيجـة الـفوز
قـبلة والتي قد همة ا ألنه يـعلم بصعوبـة ا
تــخــرجه من الــبــطـولــة  وواصل الــشــرطـة
ضيف ضـغطه  بـعدمـا انتـقل الى منـطقـة ا
وهـدد مـرمـاهم وخـلق اكـثـر من فـرصـة قبل
ان يـتـمـكن من عـالء عبـد الـزهـرة من حـسم
ـبـاراة االمـور بــتـسـجـيـله لــهـدف الـفـوز وا
واخلــروج بـنــتـيــجـة مــهــمـة  وسط تــخـبط
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حــقـق فــريق الــشـــرطــة فــوزا مــهـــمــا عــلى
ـوريــتــاني  ضــمن مــضــيــفه نــواذيــيــبــو ا
مـــنــافـــســات

ـــدرب والالعـــبـــ الن غـــيـــر ذلك يـــعـــني ا
الــدخـــول في تــفــاصــيـل  اخــرى قــد ابــعــد
الــفــريق عن الــبـقــاء في الــتــصـفــيــات وقـد
اضي وسـم ا يـتـكـرر سـينـاريـو مـشـاركـة ا
باراة قـبل ان يفشل في التـعامل مع واقع ا
مـعـها كـفـرصـة منـاسـبة في إثـبـات جدارته
ـــرشح األفـــضل لـــكـــنه  لم رغـم  انه كـــان ا
نتظر والنتيجة وكان خارج يـحقق االداء ا
رغـبة جمـهوره الذي يـقدر األمور تـماما مع
الـــذي ســـيـــحــصـل في لـــقـــاء الــذهـــاب في
ـقـدم حــسـابــات الـنــتـائج الــتي تـأتي فـي ا
مــنـــهــا مــبــاريــات األرض الـــتي فــرط بــهــا
الـفـريق الـذي كـان بـعـيـدا عن مـسـتواه ولم
يـقدم مسـتواه  البل عانى كثـيرا  امام  قوة
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وبـهـذه الـنتـيـجـة وجـد اجلويـة نـفـسه امام
وضـع صـعـب جـدا فـي ظل ظــروف مــبـاراة
تـلك قـاعدة ـنـافس الـذي  الـذهـاب امام  ا
شـعــبـيـة كـبـيــرة   والـذي جنح في الـعـودة
ا ستكـون اخملرج لالنتقال للدور بـنقطة ر
ــقــبل بــعــدمــا بــقي صــامــدا طــيـلــة وقت ا
باراة التي شهدت تبادال للفرص اخلطرة ا
 خالل الــشـوط االول امـام الـظــهـور اجلـيـد
لـلـحـارس مـحـمـد صـالح لـلجـويـة  وفـريد
شـعال للـمولوديـة  قبل ان يذهب  الـفريقان
ـالبس بــتــعـــادل  ســلــبي لــغـــرف تــغــيــر ا
ويــعــودان في الــشــوط الــثــانـي الــذي كـان
أفــضل من االول وشــهـد ســيـطــرة نـســبـيـة
لــلـــضــيـــوف الــذين كـــادوا ان يــفــتـــتــحــوا
ـن  حـس الــتـسـجـيل د 53فـيـمـا ضـيع ا
اخـطر فرص فريقه د 73عـندما طالته الكرة
لــيــبـعــدهــا احلــارس  وكـاد عــبــد الــرحـمن
ــنـح كــامل الــنــقــاط لــفــريــقه حــشــود ان 
بـتـسديـدته الـصاروخـيـة التي ردهـا الـقائم
د81 ولم يـستـفد اجلـوية من ظـروف اللعب
حـــيث عـــامــلي ارض واجلـــمــهـــور إلجنــاز
ـهمة   قبل ان يجعل من التحدي أكبر في ا
لـقاء الـذهاب في الـسادس عـشر من الـشهر
الــقـادم ولن تــكـون مــهـمــته سـهــلـة بــعـدمـا
وجـهـة صـعـوبـة في لـقـاء اربـيل ولم يـظـهر
كــمـــا كــان مــنـــتــظــرا مــنـه وكــان ان يــقــدم
الالعـب جهدا اكبر بعدما ظهورا بخطوط

ــهــارات الـــفــرديــة مــفـــكــكــة ولـم تــظــهـــر ا
ـؤثـرة الـتي كـان يعـول عـلـيـها لـلـعـنـاصر ا
ايـوب اوديشو وكان مهـما ان يلعب الفريق
بـشـكل اخـر امـام رهـان االرض الـتـي تـعول
عـليها الفـر. وكان ان يحصل االداء االفضل
وخـلق الـفـرص وهم مـن جـعـلوا مـن الـلـقاء
ـا متـوقع ولم يظـهر الـفريق صـعبـا اكـثر 
قـويــا من حـيث الـدفـاع الـذي وقع في اكـثـر
من خـطـا كـاد ان يتـسـبب بـخسـارة الـفريق
بـسبب تـباطئ العـبي الوسـط الذين فـشلوا
في دعـم الـدفـاع والـهـجــوم حـتى لم يـظـهـر
الـفريـق متـجانس وهـو الذي قـدم مبـاريات
مـقبولة بالدوري ويـلعب بعدد من الالعب
ـعروف بـعدتعـديل صفوفه فـي انتدابات ا
الــصــيف وسـيــكــون اوديـشــو امــام حتـدي
اكـبـر وهــوالـذي يـعـرف طـبـيـعـة االمـور في
لـقاء احلـسم  في مهمـة غير سـهلة من اجل
اســتــعــادة حــظــوظه الــتي تــراجــعت بــعـد
ـكن الـتقـلـيل من نـتـيـجـة الـتـعـادل لـكن  ال
شـان الفريق الـذي بإمكـانه قلب األمور  اذا
مــا عــاد تـرتــيب صــفـوفه وعــالج األخــطـاء
لـكي يلعب  بـفريق منسـجم  وقوة وحماس
وسط طـموحـات   حتقـيق النـتيـجة. وعقب
اللقاء قال مدرب الناصرية السابق صاحي
محمد كان مفروضا على اجلوية ان يعكس
مـسـتواه احلـقـيقي وان يـتعـامل مع فـرصة
ـبـاراة بـأفـضل  طـريـقـة من دون الـتـهاون ا
وألنه كـان امـام فرصـة خـلق النـتـيجـة التي
تــخــدم طـمــوحــاته كـفــريق مــعــروف سـبق
وأحــرز لـقب  أســيـا ثـالث مـرات مــتـتــالـيـة
واحــد أقـطــاب الـكــرة الـعــراقــيـة لــكن عـلى
ـدرب ان يحدد مكـان األخطاء ومعـاجلتها ا
حلـ مـوعـد لـقاء الـذهـاب الـذي يـعرف انه
غـاية في الـصعوبـة والن الفـريق اجلزائري
قـدم مردود واضح واحرج اجلـوية واقترب
من حـيث الـنـتـيـجـة اخملـيـبـة لـلـجـويـة امام
مـهــمـة الـذهـاب الـتي تـشــكل الـتـحـدي بـكل
مـعــنى الـكـلــمـة والن جـمـيع فــرقـنـا تـواجه
دومـا صــعـوبـات  مـبـاريـات الـذهـاب واجـد
بـإمـكان اجلـويـة ان يسـتـعيـد دوره ونـفسه
ويـهتم بـاألمـور بعـد أكثـر للـتحـضيـر للـقاء
الـسادس عشـر من  كانون ثـاني أول القادم
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نـتخب االيراني ـنتـخبـنا الـوطني امـام ا رتـقبة  بـاراة  ا تمـثل ا
ـنـتـخب الذي لم نـقـطة انـطالق حـقـيـقيـة إلبـراز طـمـوحات هـذا ا
باريـات ان ينطق بـهويته الطـامحة  لذلك يتسن له بـرغم توالي ا
ـنــتـخب ـبــاراة الـفــرصـة االهم إلبــراز طـمــوحـات ا تـبــدو هـذه ا
كن ان تنشا او واستعـداداته  التي التشوشهـا اي تناقضـات 
ـكن ان تبرزها اطـراف  للتغطـية عن بعض الهوامش تبريرات 
سـتويـات التي قـدمتـها كن ان تـنشـا من خالل بـعض  ا الـتي 
ن خــاضـوا مــبـاريـات ــتـعــاقـبــة من الالعـبــ  الــتـشــكـيالت ا
التصـفيات  الثالث  امـام كال من البحرين وهـونغ كونغ وانتهاء

باراتنا ضد كمبوديا.
نـتخب االيراني تبـدو مشروعة لـذلك ففرصـة منتخـبنا بتـجاوز ا
من خالل انـتصـار الالعبـ علـى  القـيود الـتي منـوا بهـا إلبراز
ـطـلـوبـة واستـعـدادهم الـبـدني والـنـفـسي لـلـمـباراة جـاهـزيـتـهم ا
رتقبـة  التي لم تفت بعضدها  نقل موقع اجرائها من مالعبنا ا
الى مالعب اخـرى خـارج الـوطن  وفي ضـوء الـقـرار الـفـيـفـاوي
ا كان فعاال  في حرمنـا من عنصر اجلمهور  احلـيوي الذي طا
ا كان مـنتخبنا ابان استحقاقـات سابقة  لكنه عمـوما اليؤثر طا
كل مـشاويره اخلـارجيـة واستـحقاقـاته الرسـميـة بعـيدا عن هذا
احلـافـز احلـيـوي  مـعـوال بـالـدرجـة االولى عـلى  فـاعـلـيـة العـبـيه
ا في وقـدرتهم في وقت احلـاجـة على اسـعاد جـماهـيرهم  ولـر
ان االجواء التي يعيشها البلد في الوقت احلالي بحاجة شديدة
ا اسـعد  مـنـتخـبنـا جـماهـيره ـنتـخب طـا لفـرحـة يحـققـهـا هذا ا

ومسـانديه في اوقـات سابـقة كـانت بالـطبع عصـيبـة  مثـلما
ــنــتـخب الــعـراقـي  فـوزا مــهـمــا وحـاســمـا اهـدى  ا
جلــمــاهــيــره الــتـي كــانت تــعــيش ازمــة احلــرب
الـطـائـفـيـة ابـان عامي  2005و 2006فـاخـتفت
جمـاهـيـر حيـويـة من العـاصـمة بـغـداد على
ـديــنـة من خــلـفــيـة  مــا كـانت تــعـيــشه  ا
اوقات عـصيبة  لـذلك اذن الفوز بكاس
اال االسـيوية عام  2007لـيضمد تلك
اجلـراح الـكـبـيـرة  ويـوحـد الـفـوز الذي
ـيزة  لـتعاد حتـقق بتـشكـيلـة عراقـية  
االمــور الـى نــصــابــهــا  وهــكــذا تــبـدو
الـفرصـة سـانحـة لـلمـنتـخب الـعراقي
في ان يـسـهم بـفـرحة لـلـشـعب وهو
ــمــيـز في ـهم وا يــعــيش حـراكـه ا
سـاحـات الـتـحـريـر سـواء بوسط
الـــعـــاصـــمـــة او فـي ســـاحــات
دن العراقية اخرى تشهدها ا

االخرى..
ــطـــالـــبــة ويــدخـل عــلى خـط ا
ـــنــتـــخـب الــعـــراقي لـالعــبـي ا
صف كــــبــــيــــر مـن الالعــــبــــ
ـن اسـتــخـدمـوا الــسـابــقـ  
مـــواقـع الـــتـــواصـل بـــأشـــكـــال
مـــــخــــتــــلـــــفــــة  لــــلـــــدخــــول في
ـرتـقب االسـتـحـقـاق الـرسـمي ا
فـي ان يــقـدمــوا اهـم مـا لــديــهم
ــبــاراة الــتي يــنــتــظــرهـا خالل ا
اجلمـهور بفارغ الـصبر برغم ان
نـتديات الرياضـية ناقشه امورا ا
درب اخرى  تـتعـلق باخـتيـارات ا
كـــاتـــانـــيـــتـش وجتـــاوزه لالعـــبـــ

ن اعـــتــذروا في وقت احملـــتــرفــ 
ــشـاركـة ضـمن صـفـوف سـابق عن  ا
ــنـتـخب  لــكن البـد  من ايــجـاد حـلـول ا
عــاجــلــة قــبل الــدخــول في االســتــحــقــاق

ـرتــقب خـصــوصـا بــإيـجــاد الالعب الــقـادر عــلى تـفــعـيل خط ا
بـاريات الوسـط  مثـلمـا كـان يفـعل الالعب جـس مـيـرام  في ا
ـشـاركــة فـيـهـا  وفـعــالـيـته الــتي انـعـكـست الـتي سـنـحت  لـه بـا
ـنـتـخب بشـكل عـام فـحـاجتـنـا تـبدو بـشـكل كـبـير عـلى فـعـاليـة ا
ون لكرات  مـهمة  خلـط الهجـوم بأسنـاد مهند واقـعية لالعـب 
هاجـم وعدم االبـقاء على مـيمي وحيدا في علي او غيـره من ا
هـذا اخلط وكانه يـنتـظر ان تأتـيه الكـرة لبث الـرعب في صندوق
تـابع  في الـدفاع لـلفريـق اخلصم وهذا مـا وجده احملـللـ وا
ـبـاريــات الـسـابـقــة  فـضال عن قـدرة الالعــبـ  االخـرين  في ا
ـهاتـهمبـأسناد الالعـب االخرين  مع االرتـداد السريع الـقيام 
ـنتخب االيراني من هام دفاعـية  في ضوء مـا يشكله ا للقيـام 
ـيـزة في  بـناء الـهـجمـات من اخلـلف واالرتـداد باالعـتـماد تلك ا
نـتـخب  الذي يـعتـمـد على تـشـكيـلة عـلى سـرعة الالعـبـ  في ا
ـبـاريـات شـبــابـيـة  بـاالبــتـعـاد عن العــبـ ذو خـبـرة او كـم من ا
ـبــاريـات بـالـتـجـارب الـدولـيـة  تـعـيــنـهم عـلى الـتــعـامل مع تـلك ا
السابقةخـتاما منتـخبنا امام مـحطة فاصلـة لالنطالق  باالبتعاد
ـا شكـلت فـجـوات  انـعـكسـت على واقع عن  الـثـغـرات الـتي طـا
ـنــتـخب فــأثـرت بــشـكل وبــاخـر عــلى  مـســتـوى االداء فــنـزف ا
ـنــتـخب في تـلـك الـنـتــائج الـسـابــقـة الـكــثـيـر من ا
الـنــقـاط  لـذلك فــعـودة مـنــتـخـبـنــا ومـسـتـواه
ــنــتـخب احلــقـيــقي  يــبــدو عـبــر مــبـاراة  ا
ا العـراقي امام ايـران  وكلـنا في تـرقب 
ــبــاريــات ومــا ســيــقــدمه تــفــرزه هــذه ا
ـن سيعول عليـهم كاتانيتش الالعبون 

في هذا االستحقاق االبرز  واالهم..
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ـنــتـخب الـوطــني مـهـنـد أكـد جنم ا
عـلي ميـمي العب الـدحيـل القـطري
أنه ال يـنـقـصه سـوى االنـسـجام مع
فريـقه من أجل التـألق معه ووضع
ـــبــــاريـــات الـــتي بـــصـــمــــة خالل ا

يلعبها. 
وقـال مــيــمي أنـا العب جــديــد عـلى
الـفـريق ومـعي مـجمـوعـة رائـعة من
الالعـبــ ومـا زلت أحــتـاج لــلـوقت
من أجل التـجانس مـعهم بـالصورة

وأشـــار مـــهــنـــد إلى أنـه ال يــشـــعــر
بــالـقـلق كـونه سـجل هـدفـا وحـيـدا
حـتى اآلن مع الـفـريق مـؤكـدا ثـقته
فـي نــفــسه وفي قــدرته عــلى األداء
القـوي والتـأثيـر بشكـل إيجابي في

قبلة.  رحلة ا ا
وعن لـقـاء اخلـور غـدا اجلـمـعـة قال
مـــيـــمي: نـــفـــكـــر في الـــفـــوز فـــقط
ومـعـنـويـات الالعــبـ مـرتـفـعـة من
االنـتصـار الذي حـقـقنـاه على الـسد

اضية. في اجلولة ا

التي جتعلـني أؤدي بأفضل صورة
باريـات وأحاول عنـدما أكون في ا
ــــلــــعـب أن أقــــدم أفــــضل مــــا في ا

لـــــدي. 
وأضــاف مـيـمي أسـيـر بـشـكل جـيـد
مـن حـيث االنـسـجــام مع مـجـمـوعـة
الالعبـ بالفـريق والقادم سـيكون
أفـضل بـالـنـسـبـة لي السـيـمـا أنـني
أعـيش أجــواء مـثــالـيـة فـي الـنـادي
تـــســــاعـــد أي العب عــــلى الــــتـــألق

لعب".  والعطاء الكبير في ا

يتعرض النجم العراقي ميمي إلى ضغوطات نفسية في الدوري القطري

ايوب أديشو


