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أعـلن كال من االحتــاد اإلمـاراتي والـبـحــريـني والـســعـودي لـكـرة الــقـدم مـشـاركـة
نـتخب األول في الـنسـخة الـرابعـة والـعشـرين من كأس اخلـليج لـكرة الـقدم في ا
شاركة في وافقة عـلى ا قطر. ووفقـا للمواقع الـرسمية لـالحتادات الثالثة  فـإن ا
خلـيجي  24 جاءت بـناء عـلى جتديـد الدعـوة التي وجـههـا االحتاد اخلـليجـي لكرة
القـدم إلى االحتادات لـلمـشاركـة في البـطولـة اخللـيجـية. وتقـام خلـيجي 24 خالل
قبل في الفترة من  24 تشرين الـثاني احلـالي وحتى السـادس من كانـون أول ا

الدوحة. 
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تــتــرقب جــمــاهــيــرنــا الــريــاضــيــة الــيــوم
اخلـميس انطالق قمـة مباريات الـتصفيات
االسـيوية الثـالثة بكرة الـقدم ب منـتخبنا
ــبـاراة الــعــراقي ونـظــيـره االيــراني  في ا
الـتي سـتقـام في الـعـاصمـة االردنـية عـمان
حلـسـاب اجملـمـوعـة التي تـضم مـنـتـخـبات
الــعـراق والـبـحـريـن و إيـران وهـونغ كـونغ
وكـمبوديا وتشهد اوساط البعثة العراقية
ـعـنـويـة والـثـقـة حـالـة من ارتـفـاع الـروح ا
بـالـنـفس نـظرا لـلـدعم اجلـماهـيـري الـهائل
سه الـشارع الريـاضي وعبـر عنها وهـو ما
ـنـتـخب بـالتـتـابع مـتـوعـدين بـفوز جنـوم ا
صـريح يـعـزز مـوقـف العـراق فـي الـصدارة

رحلة ويقربه من حجز بطاقة التاهل الى ا
الـثـانـيـة في تـصـفـيـات كـاس الـعالم 2022
في الـدوحـة فضـال عن بلـوغ نـهائـيات ا

اسيا في الص  .2023
تابعة ستويات  اهـتمام رسمي من اعلى ا
وفــدنـا في عــمـان وتــوفـيـر اقــصى درجـات
الـدعم له يـضـاف له اصـطـفـاف جـمـاهـيري
كـبيـر في العـراق واالردن جلمـاهيـرنا التي
حتــشـدت هـنــاك عـبــر عـنه وزيـر الــشـبـاب
والـريـاضة الـدكـتور احـمـد رياض بـالـقول
ان جـماهيـرنا الرياضـية تستـحق ان تكافأ
بــفــوز يـثــلج الــصــدور ويـقــربــنـا مـن حـلم
الــتـاهل لــلـمــونـديــال مـرة ثــانـيــة مـثــمـنـا
جلـمـاهــيـرنـا الـريـاضـيـة حـرصـهـا الـكـبـيـر

ووعـيهـا ومسؤولـيتهـا الوطـنية حـتى بعد
حـرمانـهم من حقـهم الطـبيـعي في الوقوف
ـنـتخب في الـبصـرة منـوها بـان هذه مع ا
ثل من العـبينـا االبطال الـوقفـة ستقـابل با
الـذين خـبـروا الظـروف الـصـعبـة والـتـفوق

عليها ببسالة. 
باراة حتى قبل من جـهة اخرى فقد نالت ا
مــوعــد االنــطـالق بــايــام لــتــركــيــز اعالمي
وتــســلــيط لــلـضــوء غــيــر مـســبــوق بــهـذه
ــبــاراة من مــخـتــلف دول الــعـالـم افـردته ا
الــــصــــحف ووكــــاالت االنــــبـــاء مـن زوايـــا
مــتـعــددة مـالت الــكـفـة فــيه لـصــالح اسـود
ا رافق التحـضير لهذه الـرافدين بالرغـم 
ــبــاراة من ظــروف داخــلــيــة نــتج عــنــهـا ا

باراة من البصرة الى عمان تـغيير ارض ا
وحـرمـان اجلمـاهـير الـعـراقيـة الكـبـيرة من
واقف نقاط ـنتخب في احـرج ا مـساندة ا
ز قـوة تـشـير الـيـها صـحـيـفة كـانـبيـرا تـا
االســـتـــرالــــيـــة من وحي مـــراس وجتـــارب
سـابـقــة لـلـمـنـتـخب الـعـراقي الـذي يـصـدح
بـابداعه في اصعب الظـروف والضغوطات
مــضــيــفــة بـان  مــدرب مــنــتــخب الــعـراق
الــســلــوفــيــني ســتــريــشــكــو كــاتـانــيــتش
سيسعى إلى حتقيق غاية مؤجلة منذ زمن
بـعيد نـحو التاهل لـكاس العالم وتـاكيد ما
سـبق وان اعـلن عـنه سـابـقـا كـهـدف وحـيد
مـقـابـل الـتـضـحـيـات اجلـسـيـمـة بـبـطـوالت
اسـيـويـة لـهـا ثـقـلـهـا.  الـصـحف االيـرانـيـة
ووكـاالت االنباء لم تتجاهل مخاوفها حتى
ـبـاراة بـيـوم واحـد مـشـيـرة قـبـل انـطالق ا
ــصــنف اسـيــويـا في الى ان مــنــتـخــبـهم ا
ـرتـبـة االولى يعـاني الـكـثيـر مـنذ الـكـبوة ا
ـنــامــة وقـال الالعب امــام الـبــحــرين في ا
الـــدولي  نـــورالـــلـــهـي في تـــصـــريـــحــات
رّ اآلن في نتـخب اإليراني  صـحفيـة إن ا
ـهـام فــتـرة انـتـقـالــيـة حـسـاسـة ويــقـوم بـا
ــتـعــلـقـة بــالـتــمـارين بــكل حـيــويـة وقـوة ا
نتخب والالعب على أهبة ونـشاط وإن ا
االسـتـعـداد من أجـل تـقـد عـروض كـروية
ــتـوقـع مـنـه عـلى ــســتــوى ا تــرتــقي إلى ا
مـســتـوى آسـيـا في اهم تـصـفـيـات مـؤهـلـة
لـلمونديال الذي التريد ايران ان تغيب عنه
نـتخب العـراقي الذي يعـرفنا مـنوهـا بان ا
جـيدا هو خصم عنيد ولديه العبون اقوياء
يــطـمـحــون الى الـفــوز الـذي سـيــعـني لـهم
الـكثير. وكان االحتاد اآلسيوي لكرة القدم
قــرر تـغـيــيـر حــكم مـبـاراة إيــران والـعـراق
ضــمن اجلـولـة اخلـامـســة من الـتـصـفـيـات
ـؤهـلـة لنـهـائـيـات كـأس الـعالم ـزدوجـة ا ا

حيث سمى .2023وكأس آسيا  2022
ســـابـــقـــا احلــكـم األردني أدهم مـــخـــادمــة
لـقيـادة مبـاراة أسود الـرافدين أمـام إيران
ـــفــتــرض إقــامـــتــهــا في الـــتي كــانت من ا
باراة الـبصـرة. وبعـدما قـرر االحتاد نـقل ا
إلـى األردن قــرر االســيــوي تــغـــيــيــر حــكم
ـــبـــاراة وإنــاطـــة قـــيـــادتــهـــا إلى احلـــكم ا
الـسريالنكي هـيتكـامكانـامج ديالن بيريرا.
بـاراة في السـاعة اخلـامسة من وسـتقـام ا
عـصـر الـيـوم اخلـمـيس عـلى مـلـعب عـمان

الدولي
يشار الى ان منتخب العراق يتصدر حاليا
فـرق اجملـمـوعـة الـثـالثـة بـالـتـصـفـيات بـ 7
نتخب نـقاط وهو نفس رصيد الوصيف ا
الـبـحـريـني وبـفارق االهـداف فـيـمـا يـحتل
ــنـتـخب االيــراني الـذي سـيالقـي نـظـيـره ا
ـقبل الـعـراقي في  14مـن تشـرين الـثـاني ا
ـركـز الـثالث بـ  6نـقـاط ويقف بـالـبـصرة ا
ـركــز الـرابع مــنـتــخب هــونغ كـونـغ عـنــد ا
بـنـقطـة واحـدة واخيـرا مـنتـخب كـمبـوديا
في اخـر الـقائـمة وبـنقـطـة ايضـا. وقد عـمد
االحتـاد الـبـحريـني لـكرة الـقـدم الى ارسال
ـنــتـخب الـبــحـريـني احــمـد كـمـال مــحـلل ا
ـصـورجـلـيل الـكوهـجي الى االردن ومـعه ا
ــعــلـومــات واالفالم الـتي لــغـرض تــقـد ا
يـحـتاجـهـا مـدرب منـتـخب البـحـرين وكان
ـصـور قـد تــواجـدوا في طـهـران احملــلل وا
نتخب االيـراني مع منتخب لـتحلـيل اداء ا
كـمـبـوديـا في فـتـرة سابـقـة وحـصـلـوا على
باريات اشـرطة مصورة من زوايا مختلفة 
مـنـتخب الـعـراق السـابقـة ايـضا.  ويالقي
مــنـتـخـبــنـا الـوطـنـي لـكـرة الـقــدم مـنـتـخب
ـقـبل فـي عـمان الـبـحـرين الـيـوم الـثالثـاء ا
رحـلة الـثـانيـة  ضمن ايـضـا في افتـتـاح ا

منافسات التصفيات اآلسيوية.
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أسود الرافدين
تدخل
إستعداداتها
النهائية قبل
مواجهة إيران

قـد هدد بترك منصبه  بسبب خالفات تتعلق
ــالــيـة  وســيـحــاول إعـادة  ــسـتــحــقـاته ا
الــفـريق لــسـكــة االنـتـصــارات  عـبــر الـسـعي
اجلــدي خلــطف الــنـتــيــجـة والــعــودة بــكـامل
الـــعالمــات فـي لــقــاء غـــيــر ســـهل  من اجل 
ــنـــافــســة عــلى  صــدارة إحــيـــاء امــاله في ا
اجملــمـــوعــة  الــتي يــرى مـن  لــقــاء الــعــراق
نتخب  قبل النتيجة التي حتدد مستقبله وا
ان تـكون الـبـوابـة نحـو الـتأهـل النه سيالعب
قبل منتخبنا والبحرين في طهران الصيف ا
مـا يجعل منه اللعب بـقوة وحماس  وبخيار
البـديل عن الفـوز  من خالل مجـموعـة العب
  مسـتمـرين في دوري شغـال إضافة مـحليـ
   الى امـتالكه عــدد من الالعـبـ احملـتـرفـ
واليـختلف عـلى ان منتـخب إيران احد أفضل
ـزيـد من اخلـبـرة  فـرق اسـيـا  ويـحـضـى بـا
وشــارك في اخــر بــطــولــة لــكـاس الــعــالم في
روسـيـا   وسـيـكـون خـصـمـا  صـعـبـا  امام
مــنـتــخـبــنـا الــذي عـلــيه تــوخي احلـذر  وكل
الالعـبـ مـطـالـبـ في تـقد كـل مـا لديـهم 

الــطـمـأنـيــنـة لـلـجـمــهـور   وفي  ان يـكـون 
بـحال  منـاسبـة  واالندفـاع  لتـحقـيق الفوز
الــيــوم عـبــر طـريــقــة الـلــعب واداء الالعــبـ
ــســتــوى ومن اجل الــتــأكــيـد بــانه وثــبــات ا
الــفــريق الــذي يـســتــحق الــصـدارة والــبــقـاء
ـر فـيـهـا  فـي ظل احلـالـة الـواضــحـة الـتي 
بـها  الن ذلك سيجعل من األمور بوضع جيد
وشيء جـيد ان يـبقى  مـنتـخبـنا بـالصدارة 
قـبل توقف مـبـاريـات التـصـفـيات حـتى الـعام
ـواجهـة هونغ كونغ في ـقبل عنـدما يـخرج  ا
ــقـــبـل  إمــام احلـــادي والـــثالثـــ مـن آذار ا
فـرصـة  تـأهل الـفـريق األول وأفـضل أربـعة 
فــرق ثـواني  ضــمن اجملـمــوعـات الــثـمــانـيـة

قبل احلاسم.  للدور ا
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ـنـتـخب اإليـراني بـشـعـار الـفوز  وسـيـلعب ا
ـــســار بـــعــد الـــســقـــوط امــام لـــتـــصــحـــيح ا
الـبحريـن   وانتهـاء احتاد الـكرة في إيران 
درب الـبلـجيـكي مارك من حل مـستـحقـات  ا
ديـر الفـني  للـمنـتخـب  الذي كان فيـلمـون ا

ـــنــتـــخب من تـــؤمن الـــطـــريق وجتـــعل مـن ا
بوضع خاص. 
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نتـخب باهتـمام الشارع وحتـضى مباريـات ا
الـرياضي علـى مختـلف الشـرائح والقـطاعات
الذيـن سـيعـمـلـون عـلى تـامـ مـكـان مـتـابـعة
قاهي كاتـب وا ـباراة من خالل الـبيـوت وا ا
ــــشـــاهـــدة الـــلـــقـــاء وفـي أي مـــكـــان مـــتـــاح 
ـصـيـري  ومن خالل  الـعـمل عـلى  تـوفـير ا
بـدائل لـلكـهـربـاء  رغم انـها بـوضع مـقـبول 
ـتـابـعـ ألنـهـا الـيـوم تـعـمل حـتى التـفـاجـا ا
خــارج الــبــرمــجــة  وجتــري الــتــحــضــيــرات
لالحـــتــفــال كــمـــا اعــتــاد لــكـل عــلى  ذلك في
الـشــوارع  بـاي وقت كــان بـعــد كل انـتــصـار
لــلـمـنــتـخـب وتـظــهـر األمــور صـعــبـة عــنـدمـا
ـنتخب مـبارات خالل خـمسة أيام سـيلعب ا
وكالهــمــا مـؤثــرتــان بـشــكل كــبـيــر والبـد من
خــوضـــهــمـــا بــجـــديــة والـــتــزام  ومن غـــيــر
مــســوغــات ويــجـب الــســيــر بــطــريق الــفــوز
لــضــرورة ذلك  وقــد يــدفــعــنــا  الى الــتــأهل
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ـدرب امام حتد كـبير في مـواصلة وسـيكون ا
مـسار الـنتـائج اجلـيدة بـعـد تعـادل وفوزين 
ـهمة األخطـر ومتوقع ان لـكنه سيـكون امام ا
يلـعب بنفس التشـكيلة التي حـقق الفوز فيها
بـأربعة أهداف عـلى كمبـوديا من دون مشاكل
هم في رغم  ابـعـاد عدد من الـالعبـ األمـر ا
جـعل الالعـبـ ان يـشـعـروا بـأنـهم سـواسـية
إمـام الـعـمل الـذي يــقـوم به الـفـريق ويـحـدده
ــنــتـخب  من دون ـدرب وفــرصـة تــمــثـيل ا ا
تـمـيـز فـقط امـام كـل من يـقـوم  عـلى  تـقـد
اجلهد خلدمة  الفريق الذي يكون قد جتمع 
ــدرب بــكـــامل عـــنــاصــره  كـــمــا اعـــلن ذلك ا
كـاتانيـتش الذي يريـد مواصلـة مشواره وفي
الــتــأهل لــكــاس الــعــالم  عــبـر الــعالقــة  مع
ــعــنـويــة الـتي الالعـبــ وفي ظل  احلــالـة ا
ـنتخب بعـد الفوز األخيـر والتقدم  علـيها  ا
في األمـــــور بـــــشـــــكل واضـح    وتـــــصــــدر
اجملموعة  ولدى الالعب مسؤولية  جديدة
ــبــاريــات الــثالث  األخــيـرة  تــخــتــلف عن ا
ومـتوقع اللقاء في ان يـكون احملفز  لالندفاع
والـلعب بقوة والنها فرصتنا  في ظل الدفاع
عن الـــصـــدارة  والـــلــعـب بــظـــروف تـــبــدو 
مـنـاسـبـة  حـيث عـامـلي األرض واجلـمـهور 
نـتـخب ودعم الالعـب في ـؤازرة ا ـتحـفـز  ا
حتـديـد مالمح مــواصـلـة الـســيـر عـلى طـريق
ـــنح الـــنـــتــائـج واإلمـــســـاك بــالـــصـــدارة   
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يتـطـلع منـتـخبـنـا الوطـني الى حتـقيق الـفوز
ــزدوجـة الــثــالث تــوالـيــا في الــتــصـفــيــات ا
ـونديال كاس العالم بقطر  2022وأ أسيا
في الـصـ  2023عــنــدمــا يــضــيـف نــظــيـره
اإليـراني الــيــوم اخلــمــيس الــرابع عــشـر من
تــشــريـن الــثــاني اجلــاري  عـــنــد الــســاعــة 
اخلـامسة مساءا في ملعب عمان الدولي  في
لـعب بظروف األردن عـندما يـدخل الفريـقان ا
ـركز األول مـتشـابه حـيث يـحـتل مـنـتخـبـنـا ا
وإيــران ثـالــثـا بــست نــقـاط وبــعـدمــا بـرهن 
الـــفـــريـق الـــعـــراقـي في ابـــراز هــــويـــته لالن
ويـتطلع لـلمـزيد من الـعمل والـتقدم  رغم انه
سـيكـون امـام مـباراة قـويـة ومـعقـدة  عـنـدما
جــاء من الــفـــوز عــلى مــنــتــخب هــونغ كــونغ
بـالبـصرة بـهـدف دون رد وعـلى  وكـمبـوديا
بـأربعـة أهداف دون مـقابل  وقـبـلهـما تـعادل
مع الـــبـــحــــرين بـــهـــدف  لــــيـــقف بـــصـــدارة
اجملــمـوعـة الــثـالـثـة مــشـاركـة مع الــبـحـرين 
بـسـبع نـقـاط مـتـقـدمـا عـليـه بـفـارق األهداف.
ـنـتخـبـنـا من خالل  ـسـعى اجلـدي  ويـبـدأ ا
لـقاء الـيـوم والن  الـفوز سـيـقـربه من الـتأهل
ـهم في ان يؤدي الالعب لـلدور االخر وهو ا
ــلـعب بــأفـضل طــريــقـة  عــنــدمـا يــدخـلــون ا
ـعنويات عالية في ظل صدارة اجملموعة  
نـتخب لـكن هنـالك اكـثر من مـشـكلـة تواجـه ا
  احمللي البدنية التي منـها لياقة  الالعب
يـــخـــشى ان تـــأثـــرت بـــتــوقـف الـــدوري ولــو
األغــلـبــيــة عــنـد الــشــرطـة الــذي اســتــمـر في
ـنافـسـات الـرسـميـة ولـعب  وحـقق  الـفوز ا
ــاضي  عــلـى فــريق نــواذيــبــو  األســبـــوع ا
ــوريــتــاني   قــبـل ان تـرتــبـك حتــضــيـرات ا
ـدرب مـعسـكـر اربيل ـنتـخب عـنـدما الـغى ا ا
وانتـقل لـلـبصـرة  لـياتـي قرار الـفـيفـا  بـنقل
ــــبــــاراة الـى االردن    مــــا تــــرك  اثـــارا  ا
نـفـسـيـة عـلى الالعـبـ والـشـارع الـريـاضي 
ــــبـــاراة بــــعــــدمـــا كــــان مـــقــــررا ان جتـــري ا
بـالبصرة  طبعا في ظـروف  مختلفة قبل ان
يـــنـــتــــقل الالعــــبـــ الى االردن فـي مـــهـــمـــة
سـتـختـلف في كل األشـيـاء   من حـيث اجلو
ـــنــــتـــخـب  ســـبق  واجلـــمــــهـــور ولــــو ان ا
ـشــاركـات خـارج وتـعـامل  مـع الـكـثــيـر من ا
مـلـعـبه وعــلى مـدى ثالثـة عــقـود لـكن  كـان 
مـهم  جدا  ولـو لعب في الـبصـرة  كادت ان
تــكــون  أفـــضل ظــروف في أصــعب  مــهــمــة
ـسـاند حـاسمـة وقـويـة  ولـلـجمـهـور الـدور ا
ــســـاعــد امــام  فـــريق قــوي قـــدي يــخــلق وا
ـنـتـخــبـنـا والبـد اخـذ األمـور عـلى ـتـاعب   ا
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ـدرب عـلى خـطف كامل ويـسـعى الالعبـ وا
الـعالمات من اجل تـوسيع الـفارق مع ايران 
حلـ خـوض  لـقـاء  الــثالثـاء مع الـبـحـرين
الـذي قد يـحـسم الـتأهل بـأفـضل وقت  ومهم
ان يـتـرجم الالعـب بـانـهم جـاءوا الى مـلعب
الـلقاء وكلهم أمل وثقـة للوصول الى  الهدف
واألمل في حتـقـيق الـفـوز الـذي سـينـعش من
اآلمـال ويرفـع من احلظـوظ  ولـو  فريـقـنا لم
يـظـهـر كـمـا يـجـب في اخـر لـقـاءين وعـلـيه ان
يـهاجـم  ويسـتـفـيد من الـفـرص ويـدافع امام
غـــــلق الــــهــــفـــــوات  وعــــلــــيه ان يـــــدافع عن
شــخــصـيــته وهــويـته فـي ظل مـجــمــوعـة من
الالعـب يفترض ان زاد انسجامهم مع مرور
الــوقت وهم يــلـعــبـون ســويـة من فــتـرة غــيـر
  بالـفوز  قـصيـرة  والـكل يشـعـرون مديـنـ
نتـخب والن غير احلـدث األهم في مسيـرة  ا
ـكن ان  ــهـمــة الــتي ال ذلك سـيــؤثـر عــلى ا
تـتقـدم اال من خالل حتقـيق النتـائج التي هي
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مثلما هي كافة القـطاعات في اجملتمع العراقي التي
عــانت وتـــعــانـي االهــمــال والـــتــقـــصــيـــر واالخــطــاء
واخلـطايـا جنـد ان الـريـاضـة الـعـراقـيـة هي االخرى
تعـاني ذات االهـمـال والتـقـصيـر والـفـساد والـعـيوب
والنـواقص وجنـد ان كافـة الـعامـلـ فيـهـا يتـحـدثون
عن نــواقــصـــهــا وعــيــوبـــهــا دون احــراج او خــجل!
ـيــدان الــريـاضي ولـكــنــهم يــواصـلــون الــعـمل فـي ا
ويؤكـدون عـلى مـسيـرتـهم الـتي تشـوبـهـا الكـثـير من
هذه النواقص واساسيات العمل العلمي (ويؤكدون)
عـلى جنـاح مــسـيـرتـهـم وعـمـلـهـم هـذا. ولـكـنــنـا مـنـذ
التـغـييـر الـعاصف الـذي حل بـالوطن في 9/4/2003
وحتـمل شـعـبنـا مـسـؤولـيـته وكـان لـقـواه الـسـيـاسـية
ـخـتـلف تـوجـهـاتـها واالحـزاب الـوطنـيـة والـديـنـيـة و
جنـدهم جـمــيـعـا قـد أخــفـقـوا في هـذه الــتـجـربـة كل
حسب حجمـه وتاثيره وفـاعليـته ومسؤولـيته لذا كان
ألبـــنـــاء شــــعـــبـــنـــا رأي اخــــر عـــبـــر عــــنه من خالل
التظاهرات واالعتصامـات فكانت وثبة تشرين االول
ــوذجـــا من وثــبـــات شــعـــبــنــا الـــتي طــرزت 2019
مسـيرته الـنـضالـية بـاحـرف من ذهب حيث عـشرات
الــــضــــحــــايــــا والــــشــــهـــــداء واالالف من اجلــــرحى
ـصابـ وكـان ألهل الـريـاضـة مـوقـفـا ومـطـالـبات وا
اســوة بـبــقــيــة قـطــاعــات شــعــبـنــا الــبــطل. فــالـواقع
ـشاكل الريـاضي عانـى من التـشرذم واخلـالفات وا
والـصـراعـات النه ضل خالل االعـوام الـسـتـة عـشـر
ـوقراطـية العـراقية) اضيـة من عمـر (التجـربة الد ا
سـلــبـيـا مــشـتــتـا وضــائـعـا بــسـبب غــيـاب الــقـوانـ
ان للـمـؤسسـات الريـاضـية واغـفـال احلكـومـة والبـر
عن هذا العيب الـكبيـر اضافة الى االهـمال الرسمي
لـلــقـطــاع الــريـاضي. امــا االمـر الــثـانـي فـقــد عـانت
الريـاضـة من فـقـدان مـرجـعـيتـهـا (الـرسـمـيـة) والتي
حتدد قيـادتهـا وفلـسفتـها فـاجلمـيع بقي ضـائعا وال
يعـرف او يعـترف بـعائـديته وهـذا ما اضـاع القـطاع
الرياضي. فـالدولـة هي (االم) والراعـية لـكل ابنـائها
ولــكن مـن خالل دورهــا وواجـــبــاتـــهــا خـــاصــة وان
دستورنـا العراقـي قد تضـمن نصـا دستوريـا يحمل
ـارستهـا! وهنا احتدث رقم  36خاص بالـرياضة و
وبـشـكل صــريح عن االعالم الـريــاضي الـذي اجـده
مـنــقـســمـا عـلـى نـفـسـه ومـخــتـلـفــا مع بـعــضه جتـاه
محـاوالت االصالح والـتغـيـيـر الذي اطـلـقهـا مـجلس
الـوزراء وبـرغــبـة جـمــاهـيـريــة حـيث دعـا الـى قـونـنـة
ؤسـسات الـرياضـيـة واهمـية تـشـريع القـوان لـها ا
ـبـيـة واالحتـادات واالنـديــة الـريـاضـيـة) وانـهـاء (االو
فترة الفوضى واالرتباك التي عاشتها الرياضة منذ
ـوقف الى 2003 وحتـى السـاعـة فـهل يـحـتـاج هذا ا
موقف ونختلف عليه? لذا ادعوا اجلميع للوقوف من
اجل التـغـيـيـر واالصالح وال داعي الن نـنـقسـم على
ـبـدئي بـعـضـنــا ونـخـتـلف في مــا بـيـنـنــا! فـاالعالم ا
ـهـني البـد له من مـوقف ثـابت ووطـني واحلـريص وا
وداعم ومساند لـالصالح اجلذري.. نعم قـد نختلف
على اجلزئيات وعلى بعض الشخصيات ولكن يبقى
الــوطـن خــيـــمـــة كــبـــرى تـــغــطي
اجلمـيع وال انـحـيـاز لـلـفـساد
والـــفـــاســـديـن وســـتـــبـــقى
الــــســــاحــــة لــــلــــشــــرفــــاء
والــوطــنــيــ واخملــلــصـ
لــلــشــعـب والــوطن.. ولــنــا

عودة.
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أكــــد مــــدرب مـــــنــــتــــخب
الشباب العراقي قحطان
جـــثــــيـــر أن تــــدريـــبـــات
الــفــريق الــذي يــســتــعــد
لتصفيات آسيا تعد دون
مسـتوى الـطمـوح مقـارنة
ـنـتـخـبـات األخـرى في بـا
اجملموعة. وقال جثير في
تصـريـحات خـاصة ل إن
ـــنـــتـــخب ســـيـــغـــادر يـــوم ا

ـقبل إلى العـاصمة اخلميس ا
الــقـطــريــة الــدوحــة لـلــدخــول في مــعــســكـر
تـدريـبي يـسـتـمر أسـبـوعـا قـبل الـتـوجه إلى
العـاصـمة الـعـمانـيـة مسـقط لـلمـشـاركة في
تصـفـيـات آسـيا دون  20 سنـة. ولـفت إلى
أن مـنـتـخب الـشـبـاب سـيـخـوض مـبـاراتـ

جتـريـبـيـتـ في الـدوحـة أمـام شـبـاب نـادي
السد ورديف الوكرة إلنهاء التحضيرات. وب
أن معـسكـر الـدوحة يـعد فـرصة جـيـدة للـفريق
بعـد أن تـعـذر علـيه الـتـحـضيـر بـشـكل مـثالي
كـمـا أن الـعـامـل الـنـفـسي تــراجع بـسـبب نـقل
مبـاريات اجملـموعـة والتي كـان مقـررا أن تقام
في سـتــاد كـربالء بـالــعـراق مــا أدى لـتـغــيـيـر
حــســـابــات اجلـــهــاز الـــفــنـي. وأشــار إلى أن
نتخبات مستويات اجملموعة متقاربة وجميع ا
لها حـظوظ في خـطف بطاقـة التـأهل باستـثناء
بـاكـســتـان. وخـتـم: "الـفـرق األخــرى جـمـيــعـهـا
تـنــافس بـقــوة مـنــتـخب عــمـان هــو مـسـتــفـيض
ـبـاريـات ولـه حـظـوظ كـبــيـرة والـكـويت تــسـتـعـد ا
ـتـاز وفـلسـطـ لـديه عـدد من الالعـب بشـكل 

يز وبالتالي غترب ويتمتعون ببـناء جسماني  ا
همة ليست سهلـة إطالقا ونسعى ألن نكون فريقا ا

منافسا على بطاقة التأهل".
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نتخب الوطني يتوشح باألخضر أمام نظيره اإليراني ا

ـالعب" الـذي يـعـرض عـلى قـنـاة الـسـومـريـة إن "االحتاد "صوت ا
نتخب الوطني االسيـوي حذر االحتاد العراقي من ارتداء العـبي ا

باراة".   للكمامات قبل ا
وأوضح أن "االحتـاد االسيـوي يعـد هذا االمـر سيـاسيـاً وال يجوز
اقــحــامه في الــريــاضــة" مــبــيـنــاً ان "االحتــاد االســيــوي ســيـمــنع
اجلـمــاهـيــر الـعــراقـيــة من رفع أي صـورة او شــعـار ســيـاسي في
ـنــتـخـب الـوطــني سـيــواجه نـظــيـره ـلــعب". يـذكــر ان ا مــدرجــات ا
اإليــراني الــيــوم اخلــمــيس  عــلى مــلــعب عــمــان الـدولـي في تــمـام

الساعة اخلامسة مساءً.
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اعلن االحتـاد الـعـراقي لكـرة الـقدم ان نـظـيره االسـيـوي حذر من
نتخب الوطني للكمامات قبيل انطالق مباراة اسود ارتداء العـبي ا
ـؤهـلـة لـنـهـائـيات ـزدوجـة ا الـرافـدين امـام إيـران في الـتـصـفـيات ا
كـأس الـعالم  2022 وكـأس آسـيا 2023 ارتـداء الكـمـامات مـقـترح
ـتـظـاهرين في قُدم الـى العبي اسـود الـرافـدين من اجل مـسانـدة ا
ساحـات االعتصام ببغـداد واحملافظات الوسـطى واجلنوبية الذين
يـواصلون التظـاهرات لليوم الـ 19عـلى التوالي. وقال منسق احتاد
الـكـرة الـعـراقي في األردن سـعـد الـزهـيـري في تـصـريح لـبـرنـامج
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ويـعـرفـون انـهم امـام مــواجـهـة غـيـر سـهـله 
لـتحـقـيق رغبـة اجلـمهـور الـعراقي لالحـتـفال
بــالـفــوز جــريـا عــلى الــعــادة مع أي نـتــيــجـة
ايجـابية لـلمنـتخب علـى مستـوى أي مشاركة
فــمــا بــالك ان تــأتـي في  مــبــاراة حــاســمـة 
لـلـتـأهل الى الـدور األخـر من تـصـفـيـات كاس

العالم. 
WŽuL:« —bBð

ومـعلوم ان منتخب العراق يتصدر اجملموعة
بـسـبع نـقاط وله سـبـعـة أهـداف وعـلـيه هدف
من  تـعـادل مع الـبحـرين بـهـدف وفـوز على 
  وعلى كـمبـوديا بـأربعة هـونغ كونغ بـهدفـ
ـوقع الثاني بفارق اهـداف وحتتل البحرين ا
األهـداف  ولـهـا سـبـع نـقـاط من الـتـعـادل مع
الـعراق بـهـدف والـفـوز عـلى كمـبـوديـا بـهدف
وعـلى إيران بنفس النتيجة وله ثالثة أهداف
وعـلـيه هـدف ثم ايـران ثـالـثـة بسـت نقـاط من
الفوز على هونغ كونغ بهدف وعلى كمبوديا
بــسـتـة عــشـر هـدفـا وعــلـيـهــا هـدف ولـكل من
هـونغ كونغ وكمـبوديـا نقطـة. ويقـول الزميل
الـدكتور حامـد ألشطـري اليختـلف اثنان على
ان لقـاء اليوم سيكون  مختلفا امام الفريق
لــكــنه يــظــهــر أصــعب لــنــا امــام الــبــقــاء في
الـصدارة والن الـفوز سـيقـربـنا بـعد اكـثر من
قـــطع أطــول مـــســافـــة بـــاجتــاه الـــتــأهل
لــلــمــرحــلــة األخــرى احلــاســمــة  مـا
يــتــوجب  عــلــيــنــا الـتــعــامل مع
األمـور بــحـذر ورغـبــة الـفـوز
امــام مــنــتــخب مــتــكــامل
وقـــوي ولـه بـــاع طــــويل
بــهــذه الـبــطــولــة الــتي
لـعب فـي نـهــائـيــاتـهـا
لـــعـــدة مـــرات والزال
ــقـــدمــة احــدفـــرق ا
عـلى مستوى اسيا
وسـيكون مـنافسا
قـويــا والـبـحث 
لــــــتـــــــعــــــويض
خــســارته امــام

البـحرين ومعلوم ان نتيـجة الفوز لنا ستدعم
األمور بشكل أفضل امام مهمة البحرين التي
تعـتمد بدرجـة  عالية على مـا سيقدمه العبي
مـنتـخـبنـا الذيـن زادوا انسـجامـا وقـدرة على
حـسم اللـقـاء الذي مـهم ان  يـتـعامـلـوا معه 
ـبـاراة الـتي بـتـركـيـز وانـدفـاع  طـيـلـة وقت ا
حتــمـل مــعـــهــا الـــكــثـــيــر من  األمـــور حــيث
الـصدارة البـوابة نـحو الـتأهل  الـهدف الذي
يــجب ان  يــعــمل عــلـــيه من دون تــراجع من
خالل بـذل اقـصى اجلـهود ومـتـوقع ان يـلعب
درب فريـقنا  بطريقة ناجـحة عبر تقديرات ا
الـذي اعتمد على وجوه شابة  مع ان الفريق
بـــــــأكـــــــمــــــلـه فـي وضع
مـسـتـقـر  ومـتـوقع
ان يــلــعـب بــنــفس
الــتــشــكــيل الــذي
حـقق الفـوز على
كـــــمــــــبـــــوديـــــا
والـــــــتــــــطـــــــلع
لالنــــتــــصــــار 
الــذي ســيــفــتح
اآلمـــال واســـعــة

إمام التاهل.

علي عدنان


