
ـا مـنـتـظـر مـنه  وهـو صـاحـب ألـقاب
البطولة ويبحث عن  جديد.
W¹œuF « V ²M  

وتـوج منتخب السعودية بأول لقب في
عام 1994 في البطولة التي أقيمت في
اإلمــارات وغـاب بـعــدهـا في نـســخـتـ
قــبل أن يــســتــرده في الــنــســخـة الــتي

ملكة عام 2002. استضافتها ا
ـنـتـخب وكــانت آخـر مـرة تـوج فـيــهـا ا
الـسـعـودي بكـأس الـبطـولـة عام 2003
في الـنسخة الـتي استضافـتها الكويت
ومـهم ان تأتي مشـاركة السـعودية أحد
ــر أفـــضـل فــرق اخلـــلـــيـج واســـيـــا و
بـوضع جيـد عبـر منـافسـات مجـموعته

اخلامسة.
ÊULŽ V ²M

أخــر بــطـل ألخــر بــطــولــة في الــكــويت
ويـأمل ان يستعيد نفسه ويحقق اللقب
الـــثـــالـث بـــعـــد الـــثـــاني الـــذي حـــصل
عـلـيه 2009وهـو في وضـع مـقبـول في
مــجـمـوعــته الـســهـلـة فـي الـتـصــفـيـات
ـزدوجة وتلعب ضـمن اجملموعة التي ا
تــضم مـنــتـخـبــات قـطــر الـتي تــتـصـدر
اجملـمـوعة بـتـسع نـقاط ثم عـمـان بست

إضافة.
 «—U ù« V ²M

ـا ومـهـم ان تـعـود اإلمـارات لـلـبـطـولـة 
لــهـا من ســمـعـة كــرويـة عـلى مــسـتـوى
ـنـطقـة وهي تبـحث عن الـلقب الـثالث ا
بـــعـــدمـــا أحـــرزت األول فـي عــام2007
ــشــاركــة والـــثــاني 2013 وســـيــكــون 
ـــنــــتـــخب تــــأثـــيـــر واضـح والـــلـــعب ا
بطموحات احلصول على لقبها في ظل
تــواجــد مــنـتــخــبــهـا فـي الـتــصــفــيـات

العلمية واألسيوية.
s¹d×³ « V ²M

ويــظـــهــر مــنــتــخب الــبـــحــرين بــشــكل
مــخــتــلف في الــفــتــرة األخــيــرة وبــعـد
إحـــراز لــقـب غــرب أســـيــا الـــتي جــرت
ــاضـي في كــربـالء قــبل ان الـــصــيـف ا
يقدم نفسه بشكل واضح في اجملموعة
الـثـالــثـة الـتي جتـمـعه مع فـرق الـعـراق
وإيـران وكمبوديـا وهونغ كونغ وتدفعه
أمـاله للعب من اجـل احلصول على أول
ـــدرب لـــقـب خـــلـــيـــجـي حتت قـــيـــادة ا

البرتغالي.
sLO « V ²M

وعـلى الـكـل ان يحـيـوا مـنـتـخب الـيـمن
في مـشاركة تأتي مناســبة بعد التطور
والـــتـــحـــول اجلـــيـــد الـــذي أحـــدثه في
زدوجـة وجمع الـتـصفـيـات ا
خمس نقــــــــاط ويحتل
ـــوقع الـــثــالث في ا
اجملــــــــــمـــــــــوعـــــــــة
اخلــامـسـة قـبل ان
ــــــــشاركة يـقرر ا
فـي خــلـيــجي 24
وسـط تـطــلع الى
نــتــائج مـــــهــمـة
رغــم ظــــــــــــــروف
الــــبـــلــــد الـــتي ال
حتـــــــــتــــــــــاج الى

تــــعليق.
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لقب البطولة  واالحتفال بإجناز كروي
زدوجة شاركة ا جـديد بالتزامن مـع  ا
وصــــدى الـــفــــوز عـــلـى ايـــران وفي ان
يــواصل مـشـواره بـقـوة وتـركـيـز وألنه
ــر بــظــروف عـمل جــيــدة وفي حــالـة
مــتـقـدمـة وانــسـجـام مــا بـ الالعـبـ
ــــدرب الـــــذي أشــــادت به كــــثــــيــــرا وا
الــصـحــافـة اإليــرانـيــة ووضـعــته عـلى
رأس  مــدربي مـنــتـخـبــات اسـيــا  بـعـد

تخطي عقبة  منتخبها.
‚dH «  U —UA

شاركة ومـهم ان نسلط األضواء على ا
ــنـتـخـبــنـا في الـبــطـولـة الـتي االولى  
بـدأت عـام 1976 فـي الـكـويت  عـنـدمـا
ركـز الـثاني وانـقطع عن حـصل عـلى ا
الــبـطــولـة والــعـودة لــهـا بــعـد ســقـوط
الـنـظـام الـسـابق في بـطـولة 2009 في
ــــنـــتــــخب عــــمــــان  قـــبـل ان يـــعــــود ا
لـلمشـاركة فيـها والزال يبـحث عن لقبه
الـــرابع بـــعــدمـــا حـــصل عـــلى الـــلــقب
1984 االول1979 والــــــــــــــــثــــــــــــــــانـي 
والثالث 1988فـيما حصل على الثاني
مرت 1976 واألخـر في بطولة 2013
وقع فـي البـحـرين   كمـا حـصل عـلى ا
الثالث عام   2010 ومـشاركته القادمة
ـناسب بـطـولة قـطر تـأتي  في الوقت ا
ـهـمـة حيث ـشـاركـة ا وفي ظـل فتـرة  ا
ـزدوجـة ونــلـقي نـظـرة الــتـصـفـيــات  ا
ـشاركـة حيث عـلى مـستـويـات الفـرق ا
ـنتـخب الذي احـرز اللقب ثالث قـطر  ا
مـــــرات  1992و 2004و 2014 وأربع
مــرات وصـيــفـا  ومــرة ثـالــثـا  ومــؤكـد
يـتطـلع للـرابع في ظل ظـروف التنـظيم
وألنه  الـفريق القوي الذي يعيش فترة
 تـصـاعد  بـعد احلـصول عـلى لقب أ

أسيا واليوم في أفضل حاالته.
X¹uJ « V ²M

حــــــصل عـــــلـى الـــــلــــــــــــــقب  إحـــــدى
عــــــــــشر مرات  حيث الـبطولة األولى

1970و1972و1974و1976
و19791982و1986و1990

و1996و1998و2010 وكـــــــــــــــــــــانــت
بـالـكـويت قد نـظـمت الـبـطولـة األخـيرة
 2017الــتي أحــرزتـهــا عــمـان عــنــدمـا
تــغـلــبت عـلى اإلمــارات  بـفـارق ركالت
اجلـزاء  ولـتـسـتـعـيـد دورهـا في مـجال
الـلعب بـعد جتـاوز فتـرة التـوقف وكان
شـيء جيـد ان تـنظم  خـلـيجي 23 بـعد
رفع احلــظـر عن مـشـاركـاتـهـا مـبـاشـرة

زدوجة وتخرج للتصفيات ا
 وتـلعب في اجملـموعة التي
تـضم أيضا فرق منتخبات
اســــــتــــــرالــــــيـــــا  واألردن
والــــنـــيـــبــــال وتـــايــــبـــيه
وســـتــكــون احـــد الــفــرق
ـشاركة مع الـتطلع الى ا
ان تـــكــون احـــد إطــراف
ـنافسـة والصراع على ا
الـلـقـب بـعـدمـا اسـتـعاد
صـفوفه  ما سـيساعده
فـي الــــــــــدخــــــــــول في
مــنـافــسـات الــبـطــولـة
بـشكل قوي   ومهم ان
يــحـضـر  فـريق الـكـويت

بـدبـي كـمـا يـلـعب بـنـفس الـيـوم فـريـقـا
الـــســعــوديــة والـــكــويت وهي األخــرى
تــمـثل كـالسـيـكــو اخلـلــيج.وجتـري في
الــتـــاسع والــعــشــريـن مــنه مــبــاراتــ
األولـى ب اإلمارات والـعراق واألخرى
بــ الـيــمن مــقـطــر وفي الـثالثــ مـنه
يـلعب فريـقا الكـويت وعمان والـبحرين
والـــســعـــوديــة ثم يـــلــعب فـي اجلــولــة
األخــيـــرة مــنــتــخـــبــا قــطــر واإلمــارات
والـكـويت والـبـحرين والـيـمن والـعراق
وعــمـان والـســعـوديـة عــلى ان يـتـرشح
اول وثـاني كل مـجـمـوعة لـلـدور الـشبه

النهائي.
w «dF « V ²M*«

والبــد هــنــا ان نـتــوقف مع مــشــاركـات
ـنــتـخب الـعـراقي في الـبـطـولـة وسط ا
تـطـلـعـات احلصـول عـلى الـلـقب الرابع
ولـكن األول في ان يظـهر بـأبهى صورة
في لـقاء االفتتاح وهو مطالب في الثأر
خلـسارته من  األشقاء القطرين في ا
أسـيـا وان  يـفـتـتح الـبـطـولـة بـنـتـيـجـة
ا ينـسجم واهتمام الشارع ايـجابية  
الـريـاضي ومـتابـعـته لـلبـطـولة وفي ان
ـهمة في يـعمل بـجد ويحـقق اخلطوة ا
اول اخـتـبـار قـوي وحـقيـقي واألمل في
ان يـــخــــوضه  بـــثـــقـــة عــــالـــيـــة كـــونه
مـتصـدرا للـمجـموعـة واألمل  في عبور
بـــوابـــة الــــبـــحـــرين يـــوم غـــد  الن ذلك
ســـيــرفـع من حــظـــوظه في الـــبــطـــولــة
اخلـلـيــجـيـة  وان يـسـتـمـر فـيـهـا ألبـعـد
نـقطة وفي ان يكون طرف الصراع على

وتــامل ان تــقــودهــا الـبــطــولــة الى مـا
تـــرغب به عـــنــدمــا تـــظــهـــر احلــظــوظ
مــتـســاويـة  بــ الـفــرق الـســبـعـة  وال
ـــكن هــنـــا ان نــقـــلل من شـــان فــريق
الـيـمن الـذي حـقق أفضـل نتـيـجـت له
فـي الــفـــتـــرة األخــيـــرة  بـــتــعـــادله مع
الـــســعــوديـــة بــهـــدفــ والــفـــوز عــلى
ـاضي  كما فـلسـط بهـدف األسبوع ا
تـعـادل مع سـنـغـافـورة بـهـدفـ لـيـرفع
رصـــيــد نــقــاطه الـى خــمس نــقــاط في
ـركـز الثـالث في اجملـموعـة اخلامـسة ا
مـن الـتــصــفــيــات  وهــو شيء مــهم ان
ـنتـخب الـيمـاني الذي تـأتي مـشاركـة ا
يـسـتـحق كل الـتحـايـا ونـامل ان يـكون
طـرفـا واضحـا في مـنافـسـات البـطـولة
وهـذا حتول لـلفريق الـذي ال يعاني من
ـشـاركــة الـفـنــيـة  بل الـوضع ظــروف ا
الــذي تـمــر به  الـبـالد مـا يــجـعــلـنـا ان
نــحـيي الــفـريق بــقـوة وفي أهــمـيـة ان
يـقدم مـا لديه ومتـوقع ان يكون له دور

في منافسات خليجي.
 U¹—U³*« ‰Ëbł

ـنـظــمـة قـد أصـدرت وكــانت الـلـجــنـة ا
ـباريـات بـعدمـا قـسمت الـفرق جـدول ا
الى مـجـمـوعـتـ ويـفـتـتـحـهـا مـنتـخب
ــنــظم قــطــر الــذي ســيــواجه الــبــلـــد ا
مــنـتـخـبــنـا في مـبـاراة االفــتـتـاح الـتي
سـتـجـري في الـسـادس والـعـشـرين من
ــبـاراة الــتي تــفـوح الــشــهـر احلــالي ا
مــنـــهــا رائــحــة الــثـــأر بــعــدمــا خــســر
مـنتخبنا إمام قطر مطلع العام احلالي

سـنشاهد بطولة كروية  على أفضل ما
يـرام والن مـا يـجـري فـي قـطـر حـضور

متفرد.
‚dH « l¹“uð

ـنـظـمـة لـلـبـطـولـة قد وكـانت الـلـجـنـة ا
ـشـاركـة و ـمــثـلي الـفــرق ا الــتـقت 
خاللـهـا تـوزيع الفـرق الى مـجمـوعـت
في بـــطــولــة مــتــوقـع ان تــكــون قــويــة
ومـختلـفة ألنهـا اتت بوقت مناسب الن
ـنـافـسات جـمـيع الـفـرق مـشـاركـة في ا
الـــرســمـــيــة حـــيث األولى الـــتي تــضم
مــنـتــخـبـات قــطـر والــعـراق واإلمـارات
والـيـمن والـثـانيـة وجـمـعت منـتـخـبات
الـسعوديـة والكويت وعمـان والبحرين
وجـميعـها في وضع فنـي امام الدخول
في مـنـافـسات الـبـطـولة الـتي اخـتـلفت
عـلى صعيد الـتنظيم بـعدما ارتفع عدد
الـفـرق الى ثمـانيـة في وقت كان الـعدد
خـمسـةومتـوقع ان تكـون بطـولة مـهمة
فـي ظل مــشــاركـــة  جــمــيـع الــفــرق في
زدوجـة لكـاس العالم في الـتصـفيـات ا
قـطـر  2022واسـيـا في 2023 وتـرغب
ــطــلـوب في جــمــيـعــهـا فـي الـظــهـور ا
ـتـوقع ان حتـضر جـمـاهـير الـبـطـولة ا
ا حتظى به الـفرق جريـا على العـادة  
من اهـتـمام   عـندهم فـيمـا تظـهر رغـبة
الـفرق في  اللعب بتـحد احلصول على
الــلـقـب  ومـتــوقع ان ال يـنــحـصــر هـذه
ــرة بــ الـفــرق الـتي  حــصــلت عـلى ا
اكــثــر  األلـــقــاب في  ظل مــشــاركــتــهــا
ـزدوجـة اخملــتـلـفــة  في الـتــصـفـيــات ا
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ـنــظـمـة أهم شـيء قـامت به الــلـجــنـة ا
ــقـرر لــهـا ان لــبــطـولــة خـلــيـجي 24 ا
تــنـطـلق في الـســادس  والـعـشـرين من
الـشهر اجلاري في الدوحـة بقطر إبقاء
 الـباب مفـتوحا لـعودة فرق الـسعودية
ـشـاركة فـيـها واإلمـارات والـبـحرين وا
الـتي تعني أشياء كثيرة وكبيرة  ليس
ـشاركـة حسب بـ اإلخـوة في الدول ا
بـل عـلى مـســتـوى أوسع بـعــدمـا نـالت
اهــتــمــام الــفــيـفــا ومــنــحــهــا الــصــفـة
الـرسـمـيـة  ومـا زاد مـنـهـا أهـمـية  االن
بـفضل مشاركة جميع الفرق  ويجعلها
ان حتـظى بـاهتـمـام كبـير في ظل واقع
ـبــاريـات الـتي سـتـشـهـدهـا من خالل ا
تــواجـد فـرق مــنـتـخــبـات  الـســعـوديـة
والـبحرين واإلمارات التي حتمل معان
كثيرة ليس على مستوى اللعب حسب
بل لـتـجـاوز خالفاتـهـا الـسيـاسـية وان
ـصـاحلـة تـكـون  خـلـيـجي 24 بـوابـة ا
وحـل اخلالفـات واألزمــة بــ األشــقـاء
ـا  يدعم وحدة أبنـاء اخلليج العربي
كن فصل واألمـة في هذه الفـترة  وال 
الـرياضـة عن السـياسـة ومهم ان تـعلن
ـذكـورة عــودتـهـا وحل األزمـة الــفـرق ا
ــــــشـــــاركـــــة بــــــواحـــــدة من مـن اجل ا
الـبطوالت األخويـة وتعزيزها من دورة
ألخـــرى من خـالل الــتـــواجـــد االهم من
لـقب البـطولـة   والعرب يـعون مـخاطر
اخلالفـات وتأثيرها على مجمل األمور
الــــتي الحتل اال بـــتــــجـــاوز اخلالفـــات
الــتي يــسـتــخـدمــهــا اآلخـرين  لــزيـادة
الــفــرقــة  بــ اإلخــوة واألشـقــاء  وفي

خالف ال خاسر وال رابح فيه.
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شـاركة ويـكون قـد اكتـمل عقـد الفـرق ا
بـــخـــلـــيــجي 24 يـــجـــســـد االهـــتـــمــام
واســتـعــادة األمـور الـتـي اخـتـلـت مـنـذ
فـتـرة قصـيرة واألمـل في  تداركـها  في
ــشــاركـات جــمــيع اجلــوانـب  حـيـث  ا
الــريـاضـيــة  الـطـريق نــحـو  اجلـوانب
األخـرى  وفي ان  يجلس اإلخوة حكام
اخلـــلــيج  مـن خالل بــوابـــة خــلـــيــجي
الـوثيقة الكروية التاريخية التي  نأمل
ان تـصل شـعـلـتهـا الى الـبـصـرة  التي
تــنــتــظــر تــنــظــيــمــهــا  بـلــهــفــة في ان
تـسـتضـيف خلـيجي 25 كـمـا اعلن  كل
مـن وزيــر  الـــشـــبـــاب واحتـــاد الـــكــرة
الــعـراقـي  وأنـهــمـا أرسال مــلـفــهـا الى
االحتــاد اخلـلـيـجـي  وهـذا حتـول مـهم
ـكن ان تتطور األجـهزة الفنية ألنه ال 
ـنـشـئـات وغـيـرهـا اال من واإلداريــة وا
خالل تـنظيم البطـوالت اخملتلفة  حيث
كــرة الــقــدم الــتي اخــتــزلت الــريــاضـة
ـسئـول الـعـراقيـة  لكن عـلى اإلخوة ا
ان يـتعـلمـوا  من التـطور الـذي يحصل
في دولـة قطر أيقونة الـرياضة العربية
الـــتي  تــصـــنع ريـــاضــة تــتـــحــدث عن
نــفــســـهــا وهي تــواكب الــتــطــور  البل
تــتــفـوق في مــجــال الـبــنى الــتــحـتــيـة
مـفخرة العرب وبـعد البد من حتية الى
ـنــظـمــة الـتـي  جنـحت  في الــلـجــنــة ا
اقـناع األشـقاء في االمـارات والبـحرين
ــشـاركــة  ومـؤكـد والــسـعــوديـة عـلى ا
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سـتنـصريـة بعـد التـوقف القـسري الذي عاود مـنتـخب اشبـال العـراق تدريـباته عـلى  ملـعب اجلامـعة ا
نتخب وذلك بسبب األوضاع األمنية التي حلت بالبالد. طال ا

ـلـعب اجلـامـعة وقـال مـدرب مـنـتـخب االشـبـال حـسن كـمـال: عـاودنـا امس اول وحـداتـنـا الـتـدريـبـيـة 
سـتـنـصـريـة بـحـضـور جـمـيع الالعـبـ فـضال عـن اجلـهاز الـفـنـي والـطبـي واإلداري وبـاشـرنا اول ا
اضية وسنستمر بالوحدات التدريبية ولدينا برنامج خاص دة القصيرة ا التدريبات بعـد توقف في ا
للحصص التـدريبية بالرغم من ان جميع الالعب لـديهم ارتباطات في مدارسهم. واضاف كمال: زار
ستـنصرية الدكتور حـميد فاضل الذي نقدم الـيه الشكر والتقدير الوحدة التدريبيـة رئيس اجلامعة ا
همة التي تخدمهم على حسن التعـاون وايضا تكلم مع الالعب واعطاهم بعض اإلرشادات والنقاط ا

مستقبال.
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واالقـــــــامــة الــطــيــبــة والــتــواصل مــا ولــد
االرتـــيــاح في نـــفــوس جـــــــــمـــيع اعــضــاء

الوفد.
واعـتبر الـصحفي الـرياضي ميـثم احلسني
هـذه اخلطـوة من وزارة الشـباب والـرياضة
بـانها جتسـيد حي للمـهنية في دعم االعالم
ـا لم تـســبـقه بـهـا دوال اخـرى الــريـاضي 

ست نـتيـجة الـفائـدة والتـاثير وقـد 
وانـا التـقي جنوم مـنتخـبنـا الوطني
ومالك وفـد الـعـراق واجلـماهـيـر ايـضا
مـــنـــوهـــا ان الـــقـــادم من االيـــام افـــضل
ـــــــــــهــنــة وســـيــشـــمل جــمـــيع زمالء ا
ـســـــــؤولـية بـالـتـتـابع وهم علـى قدر ا

بالتاكيد.
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اســتــغــرب رئــيس االحتــاد الــعــراقي
لــكــرة الـقــدم عــبــد اخلــالق مــســعـود
تـــصــريـح رئـــيس االحتـــاد الــعـــراقي
للـصحـافة الـريـاضيـة الذي أشـار فيه
غـالـطـات يـبـدو انـها إلى جـمـلة مـن ا
باتت تسيطر عليه بـشكل كبير ابتعد

هنية ومحدداتها. فيها عن ا
وأضـاف مــسـعـود ان رئــيس االحتـاد
معلـقا بطريـقة غريـبة على اسـتقالتي
من منصـبي في االحتاد العـربي لكرة
القـدم في الـوقت الـذي اشـاد وسـطـنا
الـــكـــروي واإلعالمي عـــلى خـــطـــوتي
الـتي دافــعت فـيــهـا عن حـق مـشـروع
لكـرتنـا وكـان من األحرى به ان يـكون
نـبـيال في خـصـومتـه معـي وان أليدع
للضغينـة من ان تأكل طروحاته التي
كنـا دائمـا نسـتمع الـيهـا ونشـيد بـها
لـذلك كـان بـعـيــدًا عن الـدقـة حـتى في

ـنـتـخب االيـراني لم يـكن الـفـوز الـذي حـقـقه اســود الـرافـدين عـلى ا
نتـخبات التي تلعب مجرد تعزيز حلـسابات رقمية لالئـحة تسلسل ا
في مـجــمـوعــة  تــضم الى جـانب الــعــراق مـنــتـخــبـات  هــونك كـونك
ـؤهـلـة الى الـنـهـائـيـات كـأس اسـيـا وكـمـبـوديـا وايـران والـبـحـرين وا
ــونــديـال 2022 لم يــكن مــجــرد فــوز كـان يــبــحث عــنه 2023 وا
نـتـخب العـراقي لـلحـصـول على الـعالمـة الكـامـلة فـي مبـاراة  كان ا
ا فـيهم ساسة البـلدين من خصم متـمرس وخبير يترقبهـا اجلميع 
ـرشح الـسـاخن لـتـصدر ـنـتـخب االيـراني الـذي يعـد ا وعنـيـد مـثل ا

وندياالت السابقة اجملموعة واالكثر تواجدا في ا
بل ان الـفــوز الـعـراقي كــان اكـثــر من ذلك بـكــثـيـر حــيث وضع هـذا
ـنتـخـب االيـراني في (عـنق الـزجـاجـة) في هـذه الـتـصـفـيات الـفـوز ا
باراة التي السيما اذا ما تتبعنا حيثيات االجواء التي اقيمت فيها ا
لكن ديـنة الرياضية كان مقررا له ان ان تقام  في ملـعب البصرة با
علن) االحتاد الدولي (فـيفا) قـرر نقلـها الى خارج الـعراق لسـبب (ا
ـطـالـبـة بـاصالحـات كـان بـحـجـة اسـتـمـرار الـتـظـاهـرات الـشـعـبـيـة ا

(جذرية) وعميقة .
 اما السـبب الثانـي فهو ان كـان (مخفـيا)  لدى الـفيـفا  لكـنه لم يعد
ـنتخب العراقي  اال ان  هذا السبب كذلك لدى من يشجع ويتا بع ا
بقي حتت (الكتمـان) وجاثما في الصدور ,وفي حقيقة االمر لم يعد
مـخــفـيــا عـلى شــعب يـتــسـلح بــالـوعي ويــريـد (وطـن) يـحـضــر عـلى

مدرجات ملعبه  ليشجع  منتخب بالده
الفوز لم يكن مـخصص لفئـة حتب مشاهدة لـعبة كرة الـقدم  تسمى
ـسـاحة ـا كـان لشـعب  بـاكـمـله جـعل من كل ا (جمـهـور الـكـرة) وا
ـفــتـرض في الـتي يــتــواجـد فــيـهــا سـواء عــلى مـدرجــات مــلـعــبـنــا ا
العاصمـة  االردنية عـمان  او في مهـجر العـراقي الـذين يتواجدون
ن احتوتهم البيوت في كل أرض  الله الواسعة  في اوربا وغيرها 
الـــعـــراقــيـــة او امـــام الـــشـــاشــات الـــعـــمالقـــة الـــتي نـــصـــبت وسط

تظاهرة  . تـــظاهرين في بغداد و اغلب احملافظات ا ا
النـتيـجة الـتي خرج مـنهـا العـراق من مقـابلـة ايران كـانت في اذهان
ـباراة بل هي الـعراقـيـ قـبل الـلـقـاء بـايـام ولم تـكن ولـيـدة سـاعـة ا
اشبه باحللم الذي اليرغب االغلب  من العراقي االستيقاظ منه النه
ثل لهم الكثير وهي نتيجة جـاءت في توقيت ينزف فـيه العراقيون
دما لم يزل مـنذ اكثـر من ربع قرن وكانه شـعب كتب علـيه ان يعيش
بنـزيـف دم اليتـوقف لذلـك جاء هـذا الـفـوز مـتـزامـنـا مع آهـات باتت
تـسـمع لـيال ونـهـارا وكـانـه يـريـد هـذا الـفـوز الـذي جـاء بـرفع يـد كل
الــعـراقــيــ ولــيس يــد أمــجـد عــطــوان فــقط تــطــلب من الــله الــعـون
فاستجـاب سبحـانه وتعالى لكل الـقلوب  الـعراقية
التـي كانـت تكـبت فـرحـتـهـا سـنـوات وسـنوات
برأسـية قـاتـلة  من عالء عـباس وقـبـله مهـند
عــلي ( مـــيــمـي ) بــاخــر حلـــظــات الـــتــرقب
لــشــمس تــريــد ان تـشــرق مـن جـديــد عــلى

عراق الينكسر .. الستم معي. 
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نتخب الوطني يواصل تدريباته استعداداً لالستحقاقات القادمة U³¹—bð ∫ ا
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اكـدت وزارة الشباب والرياضة انهى بصدد
تعـلقة بـزيارة وفد االنـتهاء من االجـراءات ا
نـتخب العراقي في مباراته مع كـبير لدعم ا
ــــــــــقــبل عــلى الــبـــحــرين يــوم الــثالثـــاء ا
مـلـــــــــعب عـمان الـدولي ضـمن الـتصـفـيات
ــزدوجــة لـنــهــائــيـات كــاس الــعـالم 2022 ا
وكـاس اسيا 2023 عـن اجملموعـة االسيوية
الـثـالـثـة الـتي يـتـربع عـلـى صـدارتـهـا اسود

الرافدين.
ؤمل واضـافت ان الـوفـد الـثـاني الـذي من ا
ان يــصل مــنــتــصف االســبــوع اجلـاري الى
الـعـاصمـة االردنيـة عـمان يـتـالف من نخـبة
كــبـيــرة من الالعــبـ الــدولـيــ الـســابـقـ
فــضال عـن االعالم الــريـاضـي لــيـكــمل بــذلك
مـهـمة الـوفد االول الـذي وقف مع مـنتـخبـنا
الـوطـني وشـد من ازره بـتـواصل مـثـمـر نال
اسـتحسـان اجلميع في عـمان واثبت الدور
الـــفــاعل لــوزارة الـــشــبــاب والـــريــاضــة في
ختلف االلعاب مـساندتها لفرقنا الوطنية 
ــســؤولــيــة بــغــيــة من صـــمــيم الــواجب وا
كـانة العراق حتـقيق اجناز ريـاضي يليق 

وجماهيره الرياضية الكبيرة.
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قـال الصـحفي الـرياضي اميـر الداغـستاني
ان مـا حتـقق مـن حـلـقة جنـاح مـتـكـامـلـة في
ـبـاراة ايـران ومن بـعـدهـا ـنـتـخب  مـهــمـة ا
ـقــبل الـذي لــقـاء الــبـحــرين يــوم الـثالثــاء ا

نــتـوقع ان تــكـون نـتــيـجـتـه ايـجـابــيـة جـاء
بـتـواصل جـمـيع مـفردات هـذه احلـلـقـة على
ــــلـــعب اكــــمل وجـه من الالعــــبــــ داخل ا
واالدارة ومـعــهـا اجلـهـد احلـكـومي الـكـبـيـر
ثال بـوزارة الشبـاب والريـاضة التي جـدا 
وفـــرت لــنـــا من بــغـــداد الى عــمـــان كــاعالم
ريـاضي جـمـيع اسـبـاب الـنـجـاح في الـعـمل

جانب من الوفد
غادر الى ا
عمان لدعم

تخب الوطني ا
امام البحرين
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ال يختلـف اثنان على مـنتخب الـعراق الوطـني لكرة الـقدم حقق فوزا
بـاهـرا عـلـى خـصـمه االيــراني في اجلـولـة الــرابـعـة من الـتــصـفـيـات
وبـطـولة ـؤهـلـة الى نـهـائيـات بـطـولـة كـاس الـعالم 2022 زدوجـة ا ا
تـبـوء من خاللـه صـدارة مـجـمــوعـته بـفـارق كـاس ا اسـيـا 2023
ـراقـبون نقـطـتـ عن اخلـصم البـحـريـني واربع نـقاط عن ايـران .. ا
ـنتـخب العـراقي من قبل اشادوا كـثيرا بـالتـطور الـنوعي في ادارة ا
بـالـضغط االيـجـابي على مدربه الـسـلوفـيـني ستـريـشكـو كاتـانـيتش 
سـتمـر لـلهـجمـات بتـقدم والـتـطويـر ا نـتخب االيـراني ايـنمـا نشط  ا
وحالة دافـع الى تـخوم الـدفاع االيـراني  العبي الـوسط واحيانـا ا
نتـخبـنا الـوطني افـضل دليل اذ ان الـكرة الـتي نقـلها الهـدف االول 
ــتـالـق بـشــار رسن الى مــنــطــقــة جــزاء اخلـصـم االيـرانـي وصـلت ا
دافع علي عدنـان الذي سدد كـرة ارضية قـوية الى مرمى اخلصم ا
لم يـسـيـطـر عـلـيـهـا احلـارس االيـراني لـتـرتـد الى مـهـنـد عـلي الـذي
ــرمى االيــراني .. وفي الــشــوط الــثـانـي كـانت سـددهــا الى داخل ا
نـتـخـبـنا عـلى سـيـر اللـعب .. كل العب ادى السـيـطـرة شـبه مطـلـقـة 
واثمر هـذا االنسجام والتـعاون والتفاعل واجباته على احسن نـحو 
عن الـهـدف الـثـاني الـذي سـجــله عالء عـبـاس بـضـربـة راس رائـعـة
ودخلت الكرة مرمى اخلصم في فاجات احلارس والدفاع االيراني 
الدقـيـقـة الثـانـيـة من الوقـت احملتـسب بـدل الـضائع لـيـؤكـد عالء بان
ـتالق مـهنـد علي .. و بـقدر وهـوب ا قيـمته الـفنـيـة ال تقل عن قـيمـة ا
كان الفوز على اخلصم االيراني نوعـيا وضروريا للمضي قدما الى
فان االستـئثار اجلولة احلـاسمـة من تصفـيات كـاس العالم  2022
يـجب يـكـون بـنـقـاط الــفـوز في مـبــاراتـنـا امـام اخلـصـم الـبـحـريــني 
االحـتـمــال االول في خـيــارات مـدرب مـنــتـخب الـعــراق سـتـريــشـكـو
عـطفا على االداء الباهـر امام ايران .. كاتانيتش كاتانيتش والعبيه 
عـلى اسـتـعـداد تـام الداء الـواجـبات ـلـعب ان كل العـبـيه  تـأكد في ا
سـنا امام ايران اتفاقا واضـحا ب الالعب على اذ  وكله اليهم  ا
وانـضــبـاطـا عــالـيــا في تـنــفـيــذ الـواجـبــات الـدفــاعـيـة خـطــة الـلــعب 
وحرصا كبيـرا على منع اخلصم من النـيل من مرمامنا والهجوميـة 
بــحـيث ذهب ـنـتــخب االيـراني  بـعــد هـدف الـتــعـادل الــذي سـجـلـه ا
ـنـتخب الـعـراقي سـيطـر وعـلى نحـو مـطلق البـعض الى الـقـول بان ا
ـنتـخب االيـراني صاحب والـغى عـملـيـا حضـور ا على سـيـر اللـعب 
والذي قـدم مـبـاريـات كـبـيرة الـترتـيب االول في الـتـصـنـيف الـقـاري 
جدا في مـباريـات بطولـة كاس الـعالم الـتي جرت في مـالعب روسيا

اضي. صيف العام ا
كن القـول بان نقـاط الفوز عـلى البحرين  رغم كل ما تقـدم فانه ال 
كن عـمليـا .. البحرين الن ذلك غـير  في متنـاول منتـخبنـا الوطني 
ونـعلم جـيدا ان مـنتـخبـنا هي االخرى فـازت على اخلـصم االيراني 
نامة وتعادل معهـا في ا خسر امام الـبحرين في بطـولة غرب اسيـا 
ـؤهـلة ـزدوجة ا في الدقـائق االخـيـرة في اولى جوالت الـتـصـفيـات ا
لنـهـائـيـات بطـولـتي كـاس الـعالم وكـاس اسـيـا .. امـام هذه احلـقـيـقة
يـجب ان تـكـون نـشـوة الـفـوز علـى ايـران حـافزا
ايجـابيـا لالعـبي منـتـخبـنـا في ان يكـونوا في
سؤولية اعلى درجات احلرص والتعاون وا
في مـبــاراة الـبــحـرين لــتـحــــــقـيـق الـفـوز و

الغيره .

النجم أحمد ابراهيم

ا في ذلك عـلـومـات الـتي سـردهـا  ا
إشارته إلـى انني حـضـرت إلى عـمان
ــنــتـخب الــوطــني الـتي قـبـل بـعــثـة ا
وصـلت قـبل يــومـ من وصـولي إلى
الــعـاصــمــة األردنــيـة عــمــان وأيــضـا
مـــوضـــوع االســـتـــقــالـــة مـن االحتــاد
االســيــوي بــنـاء عــلى نــقـل مـبــاراتي
نـتـخب الـوطني مـتـنـاسيـا عن عـمد ا
ان االحتــاد الـدولـي هـو مـن قـرر نــقل
ـا يؤكد ان صاحـبنا لفي بارات  ا

وهم شديد.
وأشار مسعود إلى ان االستقالة أتت
اؤكــلــهـا وأثــمــرت عن مــوقف وطــني
خـالص يـبـغي وجه كـرتـنـا ولن اعـود
ــنـصب يــعــد شـخــصــيـا لي رغم ان ا
ولــيـس لــلــعـــراق كــمــا أشـــار رئــيس
االحتاد العراقي للصـحافة الرياضية

في منشوره.
وأعـرب رئـيس االحتــاد عن اسـفه في

ان يـــصل احلـــال إلى مـــا وصل الـــيه
واقـــــــف الوطـــــــــنية يجـــــــــــب فا
ان تــؤطــر بــاإلشــادة ال بــاالســتــهـزاء
فردات غير احملببة  التي تبـــــــ وا
وبـشـكل جـلي مــقــــــــــدار الـضـغـيـنـة
الـــتـي يـــحــــمـــلـــهــــا اصـــحـــاب اآلراء

تــــــــباينة ا
وشــــكـــر مــــســـعــــود في الــــوقت ذاته
الـــوسط الـــريـــاضي واإلعالمي عـــلى
مـــوقــفــــــــــــهـــمـــا الــوطــــــــــــــني من
االسـتـقـالـة الــتي جـاءت لـنـصـرة كـرة

الوطن ال لشيء اخر.
 يــذكـــر ان رئــيس االحتـــاد الــعــراقي
لكـرة الـقدم عـبد اخلـالق مـسعـود قدم
اسـتـقـالـته الـرسمـيـة من مـنـصـبه في
االحتـاد الـعـربي لـلـعـبـة عـلى خـلـفـيـة
ــســـابــقــات اصــرار رئـــيس جلــنـــة ا
اجلـزائـري مـحــمـد روراوة عـلى نـقل
مـــبـــاراة الـــشــرطـــة امـــام نـــواذيـــبــو

وريـتاني في كـاس محـمد الـسادس ا
لألندية األبطال.

وان اصــــــــــــــــرار رئــــــيـس جلــــــنــــــة
ـســابــقـات في االحتــــــــاد الــعـربي ا
النـائب االول لالحتاد مـحمد روراوة
عــلـى نــقل مـــبــاراة الــشـــرطــة خــارج
العراق برغم اجابة االحتاد الدولي -
فـيـفـا - الـواضـحـة الـتـــــــــي اشـارت
إلى نـقل مــبـاراتـي ايـران والـبــحـرين
ـونـديـال هـو بـرسم تـصـــــــــــفــيـات ا
اجــراء مــؤقت وان االحتــاد الــعــربي
ــبـاراة في هــو من يـقــرر إقـــــــــامــة ا
ــــكــــان الــــذي يــــرونه بــــالــــرغم  ان ا
مـــحـــاوالت عـــدة أجـــريـت مع رئـــيس
اللـجنـة اجلزائـري محـمد روراوة إال
انه كـــان مــــصـــرًا عـــلى عـــدم إقـــامـــة
ـــبــــاراة وهـــذا مـــادفــــعـــني إلعالن ا
االستقالة من مـنصبي نائـــــــبًا ثانيًا

لرئيس االحتاد .


