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نتخب الوطني امام نظيره البحريني بعد ضياع العالمة الكاملة »½œUI²∫ االوساط الرياضية تنتقد اداء ا

وجـمـيـعـهم يـجـيـدون الـلـعب بـالـقـدم
اليمنى أي اللعب بقدم واحدة ما اثر
عــلى ادائــهم في الــتــحــرك وفي نــقل
الكـرة كـما يـجب  فيـمـا فشل ضـرغام
اسمـاعـيل وعالء مهـاوي بـنقل الـكرة
مـن اجلــانـــبـــ الى مـــنــطـــقـــة دفــاع
اخلــصـم  حــيــنــمــا  راحــا يــنــظــمـان
للداخـل لتنـعدم فائـدتهمـا الهجـومية
مـازاد من العـقم الـهـجـومي بـدليل لم
يـحـصل الـفـريق عـلى هـجـمـة خـطـرة
حتى د 60 الننـا افتـقـدنا  الـلعب من

اجلانب احد اهم مفاتيح الفوز.
ـدرب خـاطـئـة  كـمـا كـانت تـبـديالت ا
امام حـاجة الـفريق الى زيـادة عددية
لكـنه عـزز من الـلعب الـدفـاعي عنـدما
ـيل ادائه زج بـصــفـاء هـادي الــذي 
ــهــاجم ابــراهــيم لــلــدفــاع بـــدال من ا
ـبـاراة ـدرب لم يـقـرا ا بـايش وكـان ا
وهـو قــادم من فـوز مـهـم عـلى أفـضل
فرق اسـيا قبل اربـعة ايـام والالعب
بـــوضع نــفــسـي ومــعــنـــوي جــيــدين
وظــروف لــعب مــنــاســبــة لــكــنـهــا لم
تـســتـغل كـمــا يـجب  امـام الــبـحـرين
الـــتـي جـــاءت من تـــعـــادل مع هـــونغ
كونك ماقلل من حظـوظها في التأهل
ومن سفر طـويل لكنه كـان يؤكد على
الدفاع رغم انه فائز على ايران وهذه
مـشـكـلـة البـد من تـداركـهـا الن االمور
ســـتــكــون اكــثــر صــعــوبــة لــو تــاهل
نـتخب للـمرحـلة القـادمة احلـاسمة ا
وســيـكــون في مـواجــهـة مــنـتــخـبـات

قوية.
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ـنـتـخب  تـشـكــيل وفـد لـدعم مـهــمـة ا
الــوطـني في مــبـاراته امــام مـنــتـخب
البحرين حالة مطـلوبة عندما اقدمت

هونغ كونغ والعودة بـتعادل  وغياب
اكثر من العب رغم ما بذله من جهود
عـالــيـة امـام ايــران لـكـنه عــاد لـيـقـدم
ـقبول في احلصـة الثانية ستوى ا ا
ـهمـة لو تـعامل مع وكاد ان يـحسم ا
الفرص وركز اكثر بعد سيطرته على
أجــواء الــلـــعب لــكن من دون جــدوى
النه مــهــمــا لــعـبـت وقـدمـت وشـكــلت

خطورة تبقى العبرة بالنتيجة.
نعم نـحن في الصـدارة لكن قـد تكون
النتـيجة سـببا في تـغير األمـور فيما
بـعـد بــعـدمـا خـســرنـا اربع نـقـاط من
الــبـحـريـن في تـعــادلـ مــقـابل ثالث
انتصـارات لكن األهمـية في ان تلعب
ـــهــمــة ـــبــاريــات ا كـــمــا يـــجب في ا
واحلاسـمة والـنظر لـها بـجد  خـشية
شـاركات الـسابـقة تكـرار سيـناريـو ا
امام ضـعـفنـا في اللـقـاءات احلاسـمة
الـــتي حتـــتــــاج الى فـــكــــر تـــدريـــبي
وحضـور ذهني مـيداني لالعـب ولم
يــظـهــر احـدهم في قــلب األمـور عــبـر
جـــهـــد فـــردي اوجـــمـــاعـي امــام اداء

تقليدي.
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 وخلص العب الــنــاصــريــة الــســابق
ومـدرب نـاديي الـنـاصـريـة والـشـطرة
كــاظم صــبــيح األخــطــاء الـتـي قـادت
ـدرب لعب منـتـخبـنـا للـتعـادل رغم  ا
بـنـفس الـتشـكـيل لـكن بـأسـلـوب لعب
خاطـئ حيث الـدفـاع بخـمـسة العـب
واالمـر اليسـتـوجب ذلك الن مـسـتوى
الـــــبـــــحــــريـن اقل مـن ايــــران  والزال
يل للدفـاع اكثر من الهجوم درب  ا
ووقع في خــطـا كــبـيــر عـنــدمـا وضع
ــدافـــعــ احــمــد ايــراهــيم ورابــ ا
ســـوالقــا وســعـــد نــاطـق في الــوسط

الـتي سـددهـا امـجـد عـطـوان قـبل ان
تــاتـي مــحــاولــتي مــهــنــد د 56و59
االولى مــــــرت من جــــــانب الــــــقـــــائم
واألخــرى ذهـبت الحــضــان احلـارس
سيد جـعفـر وسدد بشـار كرة جمـيلة
من داخـل مــنـــطــقـــة اجلـــزاء  ذهــبت
لـلـحـارس د 65قـبل ان يــعـود امـجـد
د 78لــيــســدد كــرة ذهــبت لــلــشــبــاك
ـبـاراة اخـطـر اخلـارجـيـة وشــهـدت ا
كــراتــهـا الــتي ســددهــا عالء عــبـاس
ردها القائم األيسر د 85وسدد نفس
الالعب كــرة راســيــة د 89مــســكــهــا
احلــارس الـــذي جنح في الـــتــصــدي
لـلــكـرات اخـرهــا بـقـبـضــة يـده لـكـرة
ثــابــتــة رفــعــهــا امــجــد عـطــوان الى
مـنـطـقـة هـدف الـبـحـرين د  92فـيـما
غـلب طابـع اللـعب الـقـوي والـصالبة
الـدفاعـيـة عـلى فريق الـبـحـرين الذي
جنح في غــلق مــنـافــذ الـلــعب بـوجه
مـنـتـخبـنـا طـيـلـة الـوقت الـذي حاول
رتدة وحصل االعتماد على الكرات ا
عــلى كــرة ثــابـتــة نــفـذهــا عــبــد الـله
يــــوسف من فــــوق الـــعـــارضـــة د69
ليخرج بـتعادل ونقطـة لتبقي االمور
صعبـة امام االنتـقال للـضفة األخرى
وسيكـون امام حتـد كبيـر في التأهل
للتصـفيات األخرى بـعدما نزف اربع
كن نقاط من تعـادل توالـيا لكن ال
التكـهن في األمور حلـ خوض اخر
مــبــاريـاته في اســتــقـبــال كــمـبــوديـا

وهونغ كونغ واخلروج الى إيران.
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 في وقت ســيــخـرج مــنــتـخــبــنـا الى
هــونغ كــونغ ويــســتــقــبل كــمــبــوديـا
ويخرج الى طهران ويـتحتم عليه ان
يفـوز على هـونغ كـونك الفـريق الذي
حــــصل عــــلى اربع نــــقــــاط في اخـــر
جــولــتــ مـن تــعــادل مع الــبــحــرين
واول فـــوز عــلـى كــمــبـــوديــا لـــيــرفع
رصيد نقاطه الى خمس وفي حتسن
ويـريـد ان يـزيـد من امـاله وحـظـوظه
في الــلــعـب بـبــطــولــة ا اســيــا في
الــصـ  فــيــمـا يــضـيف مــنـتــخـبــنـا
كمبوديـا في مهمة مـناسبة اهـميتها
لزيادة حـاصل األهداف قبل اخلروج
ـــبـــاراة االخـــرى الـــتي الـى ايـــران ا
باتت صـعبة بـعدمـا انعكـست علـيها
نــتــيـجــة الـتــعــادل مع الـبــحــرين مـا
يــجـعل مـن فـرصــة االسـتــمــرار عـلى
صدارة اجملموعة لألخيـر غير كبيرة
لــكن الــتــعــادل مع ايــران   ســتــأخـذ

االمور باالجتاه الصحيح.
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والـشيء اخملـتـلـف في مـنـتـخـبـنـا ان
يلعب للـمرة الثانـية بحال افضل في
الشوط الثـاني وهذا امر مـهم عندما
فـرض الــفـوز عــلى ايــران في الـوقت
الـقـاتل قـبل ان يـظـهـر بـشـكل مـغـاير
تمـامـا امام الـبحـرين وكـان مهـما ان
يـدخل بـروحـيـة الـلـعب والـفـوز عـلى
الـبحـرين اجملـهـد بسـبب الـسـفر الى
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كـرمت وزارة الشباب والـرياضة دائرة الـعالقات والتعـاون الدولي احلكام الـدولي الذين قـادوا نهائيات
في احلفل الذي اقيم على القاعة كأس الـعالم بكرة السلة واليد ونـهائيات دوري ابطال اسيا بكـرة القدم 
. ـدراء العام ـركزية لدائـرة العالقات وحضـره وكيل الوزيـر لشؤون الريـاضة عصـام ثامر وعدد من ا ا
واستـهل مـدير دائـرة الـعالقات والـتعـاون الـدولي محـمـود خلف االحـتفـالـية بـكلـمـة اثنى فـيـها عـلى الدور
البـارز للـحكـام خصـوصا وأن جنـاحهم وتـفوقـهم ينـعكس إيـجابـيا علـى الرياضـة في بلـدانهم مـن جانبه
سـتوى احلـكـام وتمـيزهم الـذي أكـد علـو كعب الـصـافرة الـعراقـية في أشاد وكـيل الـوزير عـصام ثـامـر 
كرمـ تثمينآ احملافل الـدولية  واختتمـت االحتفالية بـتوزيع الشهادات التـقديرية على احلكـام الدولي ا

وتقديرا لتميزهم على الصعيد الدولي .
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وســـتـــكـــون امـــام مـــنـــتـــخب أســـود
الــرافــدين 6 ايــام فــقـط قــبل خــوض
اولـى مــبــاريــته فـي الــبــطــولــة امــام
صـــاحـب االرض قـــطـــر في الـ26 من
تــــشـــريـن الــــثــــاني احلــــالـي. وكـــان
نتخب العراقي قد تعادل اول امس ا
الــثـالثــاء امـام نــظــيــره الــبــحــريــني
صـــــفــــر- صــــفــــر فـي االردن ضــــمن
مـنـافـســات اجلـولـة الـسـادسـة لـفـرق
اجملـمــوعــة الــثـالــثــة بــالـتــصــفــيـات
ـزدوجـة. وســيـغـيب عن االسـيــويـة ا
الــبــطـــولــة ثالثــة مــنــهم هم ريــبــ
ســـوالقـــا الـــذي الـــتــــحق بـــالـــدوري
االوكـراني الــذي يـلـعب فــيه وبـشـار

يـــقــرب 1500 العب والعـــبــة من 69
دولــة  حـول الــعــالم وتـســتــمـر خالل
الفترة من 16 إلى 24 تشرين الثاني
اجلاري. وتقـام البطـولة بتـنظيم من
قــبل االحتــاد الــدولي بــالــتـعــاون مع
احتـاد اإلمـارات لـلــجـوجـيـتـسـو ألول
مـرة بـشـكل مــجـمع لـكل الـفـئـات وكل

راحل السنية في مكان واحد. ا
ومن جــهـة اخـرى قــرر مـجــمـوعـة من
ـــتــظــاهــريـن في ســاحــة الـــشــبــاب ا
الــتــحــريــر وسـط الــعــاصــمــة بــغـداد
تشكيل فريق كـرة القدم باسم "شباب
الـتـحـريـر". وارتـدى الـشـبـاب قمـيص
ـــنــتـــخب الــوطـــني وعــلـــيه صــورة ا
لالعب وسط اســود الــرافـدين صــفـاء
هادي وهـو يرتـدي الـكمـامة تـضمـاناً
تـظاهرين تظـاهرين. يـذكر أن ا مع ا
ـنـتخـب الوطـني شـاهـدوا مـبـاراتي ا
امام ايران والـبحرين عـلى الشاشات
الـعـمالقـة في سـاحـة الـتـحـريـر وعدد

من احملافظات .

الك التدريبي للمنتخب الوطني يصل الى قطر  ا
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وكـمــبـوديـا وإيـران ومـا تــسـفـر عـنه
مـــــبــــاريــــات ايــــران األربع االخــــرى
حــيــنــمــا يــخــوض  ثالث مــنــهــا في
مــيـدانه مع الــبـحــرين وهــونغ كـونغ
والـعــراق وتـخــرج الى كـمـبــوديـا كـا
بقـيت أمال البـحرين قـائمـة وتتوقف
ـباريـات عـندمـا تـخرج عـلى نتـائج ا
الى ايران وتستقبل كمبوديا وهونغ
كــونغ في حــســابـات اخــتــلـفـت عـلى
الـفـرق الـثالثـة وحـصـرا عـلـيـنـا بـعد
باراة نتيـجة التـعادل مع البـحرين ا
الــتـي شــهـدت ابــتــعــاد الــكــثــيــر من
الالعـبـ عن مـسـتـواهم الـذي يـبـدو
تأثـر بـلقـاء إيران األفـضل في جـميع
باريات التي لعبها لالن وعلينا ان ا
ننتظر ماذا سيـحصل بعد استئناف
بـاريات في اذار الـقادم بـعدان كان ا
بإمكاننا وضع قدما في
ــــرحــــلــــة الــــقــــادمــــة ا
والسـيـطرة عـلى األمور
بــشـــكل اكــبـــر النــنــا لم
نـتــعـامل كـمــا يـجب مع
الـلـقـاء جـريـا عـلى الـعادة
في مــثل هــكـذا مــبــاريـات مع
انــهـــا تـــمـــثل اكـــثـــر من فـــرصــة
لتـحـقيق األريـحـية وخـطف االضواء

من هذه الفترة
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نتخب الذي مثله كل من  رغم ان ا
الـالعـبــ مــحــمــد حــمــيــد حلــراسـة
ــرمى وضـرغــام إســمـاعــيل وربـ ا
سوالقا واحمد إبراهيم وسعد ناطق
وعالء مـــهـــاوي وبــشـــار رسن |عالء
عـباس وامـجـدعـطوان وهـمـام طارق
وابــراهـــيم بــايش  |صــفـــاء مــهــدي
ومـهنـدعلـي للـهـجوم أي لـعبـنـا لعب
بـنفس الـتـشكـيل لـكن يبـدو الـتفـكـير
بالنتيجة كان واضحا وانعكس على
األداء الــــذي مــــال لــــلــــدفــــاع من كال
الفريقـ بعدمـا لعبا بـحذر مبالغ به
كـثـيـرا انـعـكس عـلى مـسـتـوى االداء
مل طـيـلة وقـت الشـوط االول الذي ا
خـال من اخلــطـــورة تــمـــامــا وعـــجــز
الالعب من التعامل مع سير األمور
 كما كان منتظرا منهم بسبب أهمية
النتيجة وتأثيـرها على موقفهما في
تـصـفـيــات اجملـمـوعـة الـثـالـثـة وخال
ـرمـيـ الـلــعب من اخلـطـورة عــلى ا
وانــعـــدم تــركـــيـــز العــبـــيــنـــا وغــاب
احلمـاس وقل اجملهـود خاصة خالل
الـــشـــوط االول ووضح احلـــذر عـــلى
اداء الـالعــبـــ وكـــانــهـم يــلـــعـــبــون
للـتعـادل بـعدمـا تأخـروا في الهـجوم
واألخــطــاء بـنــقل الــكــرة امــام فـريق
ـنافذ ولعب بثـقة عالية غلق جميع ا
ـدرب الـبـرتـغـالي وتـكـتـيك اخـتـاره ا
خـوفـا من قـوة مـنـتـخـبـنـا فـكان اداء
الفريق اجماال اقل من الوسط امام
انعدام الفـرص باستثـناء واحدة لنا
واخــرى لـلــبــحـرين امــام اداء عــقـيم
ـنــتـخـبـنـا وتـقــلـيـدي وغـيــر مـسـوغ 

بـعــدمـا افــتــقـد لــلــكـرة الــهــجـومــيـة
السالح اخملـتفي طـيلـة وقت احلصة
االولـى ولم يـــتــــمـــكن الـالعـــبـــ من
تسريع االيـقاع الذي اسـتمر تـقليدي
بسـبب الـتركـيـز على الـدفـاع وافتـقد
الالعـب لـلحـلـول عنـدمـا فشـلوا في
تــدويــر الــكــرة امــام ضــعف اجلــهــة
الــيــسـرى بــدءا من ضــرغـام بــعــدمـا
ــدرب ابـراهــيم عــلى صــفـاء فــضل ا
لـكـنه لم يــكن صـائـبـا بـاخـتـيـاره الن
ـــأمـــول بـــعـــدمــا الـالعب لم يـــقـــدم ا
واجـهـنـا مـنـافسـا مـخـتـلـفـا مـتـطورا
بـــشـــكل واضح ويـــتـــقـــدم من فـــتــرة
الخرى وهو االخر حـافظ على نظافة
ســـجــله وكـــان واقــعــيـــا في الــدفــاع
والــهــجـوم ومــتــوازنــا وحـافـظ عـلى
ـسـتـوى وكـادان يقع فـريـقـنا ثـبات ا
بـاحملـظـور عنـدمـا ظـهـرت الـسـيـطرة
الــنـــســبــيــة له وعــنــدمــا  تــمــكن من
ــنـطــقــتـنــا مــسـتــفــيـدا من الــتــوغل 
قـطوعة من العـبينا ـرتدة ا الكرات ا
لعدم دقة نقلـها قبل ان تظهر األدوار
ــســتـوى الــدفــاعــيــة عـلى حــســاب ا
واالداء بغـياب صانع الـعاب لـيخرج

الالعب لالستراحة بالتعادل.
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 وشـهد مـنـتخـبـنا حتـسـنا في األداء
وكــان افــضل نــســبــيــا وهـدد مــرمى
الـــبــحــرين اكـــثــر من مـــرة  وانــتــقل
الالعب لـلهجـوم ولعب خط الوسط
بـقــيـادة بـشـار رسـن دورا كـبـيـرا في
عــمــلــيــة الــربط وفي تــعــزيــز الــقـوة
الـهـجـومـيـة الـتي كـانت بـحاجـة الى
الـلــعب بـاكـثـر مـن مـهـاجم  وكـان ان
يـزج عالء عــبـاس  من وقت لــتـعـزيـز
اخلطورة التي ظهرت بعد مرور عدة
دقــــــائق عــــــلـى بـــــدايــــــة الــــــشـــــوط
نـتخبـنا الذي والسـيطرة بـعد اكبـر 
ــطـلــوب وغـاب فــشل في الــتـعــامل ا
االجــتـــهـــاد ســـواء عـــلى مـــســـتــوى
هـارات الـفـردية وفي صـنع الـفارق ا
ـــتــاحــة  امـــام تــكــتل مـع الــفــرص ا
دفـاعي بـحريـني مـحـكم  تـمـكن احلد
من خـطـورتـنـا الـتي لم تـسـتـغل كـما
يـجب وكانت بـحـاجـة الى السـيـطرة
عـلى الـكرة قـبل االسـتـسالم لـلـرقـابة
شـددة والنـجاح في ما البـحريـنيـة ا
ــدرب الــبـرتــغــالي  وقـدم خــطط له ا
ـكن التـقلـيل من شانه عـبر فريـقا ال
حملـات كرويـة جـميـلـة وتـبادل لـلـكرة
من مـسـافـات قـريـبـة وصـعـبـة ولـعب
من اجلــــانــــبــــ لــــكــــنه لم يــــشــــكل
ـطـلـوبـة رغم الـسـيـطرة اخلـطـورة  ا
بـعض األوقـات عـلى مـنـطـقة الـوسط
وتوازن في الدفـاع وظهرت بـصماته

في ادارة اللقاء وعاد بنقطة غالية.
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 وحاول العبيـنا التسـجيل من بداية
احلــصـــة الــثـــانـــيــة  عـــبـــر تــواصل
الـضـغط واخلـطورة مـن الوسـط لكن
ــبـاشـرة دون جـدوى  حــيث الــكـرة ا

األخــــرى  ولــــتــــتــــوقـف الــــنــــتــــائج
مـيـزة الـتي حـقـقـها واالنـتـصـارات ا
في أخـر ثالث مبـاريـات وهـو يـبحث
عن فــــوز ثــــمــــ يــــعـــــزز أمــــاله في
ـــقـــعــد األول في ـــنـــافـــســة عـــلى ا ا
مـجــمـوعــته قـبل ان
يـــــــــــــــدخــل فـي
حــــــســـــابـــــات
أخـــــرى عـــــلى
ضـــــــــوء مـــــــــا
تـــســــفـــر عـــنه
مـــــواجــــــهـــــاته
ــتــبــقــيــة امــام ا
هــــــــــونـغ كــــــــــونـغ
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ـنـتـخب الـوطـني لـلـعـبـة وصل وفـد ا
اجليـوجيـتسـو الى مديـنة ابـو ظبي
االمــاراتــيــة لـلــمــشـاركــة في بــطــولـة
العـالم للـجيـوجيـتسـو. واعلن العـبو
ــنــتــخـب الــوطــني تــضــامــنــهم مع ا
ــتــظــاهــرين في ســاحــة الــتــحــريـر ا
وبـقـيـة مـحـافـظـات الـعـراق من خالل
ارتـداء "الــكـمـامــات" الـتي يــرتـديـهـا
ـتظـاهـرون لتـفـادي تـاثيـرات الـغاز ا
ـنتخب سـيل للدمـوع. وسيـشارك ا ا
الـوطني فـي فعـالـيـات اجلوجـيـتـسو
الــــــثالث: نـي وازا دو ســـــيـــــســـــتم
نـتخب جوجـيتـسو فـايت. ويتـألف ا
الوطـني من: عشـتار الـعزاوي العـبة
مـهــنـد حـسن العب مــحـمـود يـاسـ
العب محمد هـادي العب علي احمد
صـــبـــاح العب احـــســـان فالح العب
ثائر جواد مـدرب. وانطلقت الـبطولة
في صــالـة مـبـادلــة أريـنـا فـي مـديـنـة
ـــــــــشــاركــة مـا زايــد الــريــاضـيــة 
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 فشل منتخـبنا بكسـر عقدة البحرين
لــلـمـرة الــثـالـثــة تـوالـيــا خالل فـتـرة
قـصيـرة لـيـقع بـفخ الـتـعادل من دون
أهداف في الـلقـاء الذي جـمعـهما في
مـــلــعب عــمــان ضــمـن الــتــصــفــيــات
ــزدوجـة لــنــهـائــيــات كـاس الــعـالم ا
بقـطر  2022وأ أسيـا في الص

نقطة 11ليرفـع رصيده الى  2023
مـحـافظـا عـلى الـصـدارة والـبـحرين
الى  9نقـاط ثـانيـا ويـفرط بـنـقطـت
ويحـرم نفسـه من التأهـل السريع

ــبــاشـر لــلــتـصــفــيـات وا

بـية الوطـنيـة العـراقية وذلك من االو
سـتمرة خالل اجتـماعـاته ولقـاءاته ا
مع رئــيس واعـضــاء جلـنــة الـشــبـاب
ــانــيــة وايــضـا مع والــريــاضــة الــبـر
عـنيـ بشؤون الـرياضـة العـراقية. ا
وتوجـه حمـودي بـاالصالـة عن نـفسه
والــنــيــابــة عن جــمــيـع الــريــاضــيـ
العراقي بالشكر اجلزيل الى كل من
ساهم في اجنـاز واقرار هذا الـقانون
الـــذي ســيـــفــتح بـــابــا واســعـــا عــلى
مستـقبل زاهر بـإذنه تعالى لـلرياضة
الـعـراقـيـة ال سـيـمـا وان الـقـانـون قد
ـطلق مع سـد كل الثـغـرات بتـوافـقه ا

ـا يـحـقق ــبي  ـيـثـاق االو مـبــاد ا
خـــــطــــوات مـــــتـــــوازنــــة لـــــعـــــمل كل
ؤسـسات الـرياضـية في الـبلـد على ا
ـنـاطـة بـكل واحـدة وفق الـواجـبـات ا
مـنــهـا. ومن جـهــة اخـرى وصل امس
األربعـاء وفـد منـتـخب شـباب الـعراق
الى ســلــطـنــة عــمـان لــلـمــشــاركـة في
تـصــفـيـات اســيـا لـلــشـبـاب حتت 19
عامـا التي تـقام في مـسقط لـلمدة من
 مـن الــــشـــــهــــر30-11  الى 11-20
ـــــــديــــــر االداري اجلــــــاري. وقـــــــال ا
نتبخنا الشبابي عبد اجلليل صالح
في تــــصــــريـح  صــــحــــفـي  انه فــــور
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بية الوطنية ثمن  رئيس اللجنة االو
العـراقية  رعـد حمـودي الدور الكـبير
الـــذي اضــطــلـع به رئــيـس واعــضــاء
مـــجــــلس الـــنــــواب بـــعـــد قــــيـــامـــهم
بــالــتــصــويت عــلى قــانــون الــلــجــنـة
ـبيـة الـوطنـيـة العـراقـية إذ يـعد االو
مـــا حتــقق نـــصــرا مــؤزرا لـــريــاضــة

االجناز العالي في العراق.
وكــمـا تــقــدم رعـد حــمـودي بــالـشــكـر
لــوزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة احــمـد
ريـاض الــذي بـذل جــهـدا مــبـاركـا من
اجل الـتـصـويت عـلى قـانـون الـلـجـنة

عالء عبد الزهرة

عـلــيـهـا وزارة الــشـبـاب  في تــنـظـيم
وتـــــشـــــكـــــيـل وفـــــدين االول إعـالمي
واالخـر سـافر بـيـوم الـلـقـاء ضم عدد
ـنتـخب الـوطني الـسابق من جنوم ا
ووجــوه فــنــيــة نــخــبــويــة وغــيــرهـا
تستحق االحترام والتقدير في نفس
ـا اليـقـبل الـشك ان الـوفـد الـوقت و
ن لـــــهم عالقــــات ضـم عــــدد اخــــر 
شــخـصــيــة مع الـعــامــلـ بــالـوزارة
نـفـسـهـا الــذين تـدخـلـوا في تـسـمـيـة

الوفدين.
ولم تـــــتــــــجـــــرا الـــــوزارة ومن قـــــام
ـــذكــورة في تـــســمـــيــة ـــبــادرة ا بــا
صــــــحـــــفـي واحــــــد او جنـم كـــــروي
واحـداو فـنـان من ابـنـاء احملـافـظـات
وهم افضـل من بعض األسـمـاء التي
ســـــــافـــــــرت من خـالل الـــــــعـالقــــــات
والـتــأثـيـرات حــيث اخلـمــسـة الـذين
تـسـبـبــوا في تـاخـر طـائـرة نـقل وفـد
دة خمس ساعات ووصول الثالثاء 
الـوفـد الداعم لـلـمـنـتـخب في الـشوط
الــــثـــاني ومــــنـــهم وصـل في الـــوقت
ــــدد  ومـن ثم الــــعــــودة اإلضـــــافي ا

مباشرة للمطار.
والنــــدري  كـــيـف ســـيـــكــــون مـــوقف
الــوزيـر شــخــصـيــا عن الــذي حـصل
أمس األول وقـبـلـهـا عـنـدمـا  اسـتـمع
الجــتـهــاد مـســتـشــاريه في تـفــضـيل
ــعــارف واألصــدقــاء والــبــعض من ا
مـوظفي الـوزارة واألسـمـاء اجلـاهزة
عـلى حـسـاب أسـمـاء في احملـافـظات
التي تبقى بعيدة عن أنظار الوزاري
 فـي كل عــــهـــد وزمـــان واليــــحـــتـــاج
ـوقف الـذي حـصل مع الـوفـد الـذي ا
وصل  فـي الـــربـع األخـــيــــر من وقت

باراة الى تعليق ? ا
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وصـول بـعـثــة مـنـتـخب الـشـبـاب إلى
مـــقــــر إقـــامــــته في فــــنـــدق مــــاجـــان
كــونـتــيـنـتــال  قـام اجلــهـازين الــفـني
واإلداري بوضع برنامج كامل خاص
ستـلزمات بالالعبـ وتوفـير كافـة ا
ــطــلــوبــة من أجل بــدء االســتــعـداد ا
وهلة خلوض التصفيـات االسيوية ا
الى كـاس اســيـا لـلــشـبـاب 2020 في
اوزبكستـان . من جانبه اعرب مدرب
الـفـريق قـحـطـان جـثـير عـن (طمـوحه
في حتـقــيق العـبـيه نـتــائج ايـجـابـيـة
مـفــرحـة في ضل الــظـروف الـصــعـبـة

ر بها بلدنا احلبيب). التي 

شـعبـنـا وحتفـيز جـمـيع الـرياضـي
ـــخــتــلـف األلــعــاب لــلـــعــمل اجلــاد

وحتقيق االجناز.
وسجل ملعب عمان الدولي من خالل
ـشـجــعـ الـعــراقـيـ تـوافــد آالف ا

مــشـاهــد جـمــيـلــة وصـور رائــعـة عن
التالحم ب أبنـاء الوطن الواحد ما
انعكس إيجاباً على حظوظ منتخبنا
في الــتـصــفــيـات إذ واصل اإلمــسـاك
بــخــيــوط الـــصــدارة عــلى الــرغم من
التـعـادل بال أهداف مع الـبـحرين في
افتتـاح اجلولـة الثانـية من تصـفيات
اجملـمـوعة اآلسـيـويـة الـثالـثـة رافـعا
رصيده الى 11 نقطـة متقـدما بفارق
نــقـطـتــ عن الـبـحــرين فـيــمـا يـأتي
ـركــز الــثـالث ــنـتــخب اإليــراني بــا ا
بـست نـقــاط وكـان في حـالـة انـتـظـار
في هـذه اجلـولـة الـتي تـمكـن خاللـها
منتـخب هونك كـونك من حتقيق أول
انــتـصـار له عــلى حـســاب كـمــبـوديـا
لـيصل الى الـنـقـطة اخلـامـسـة ويقف
ــركـز األخـيــر بـنــقـطـة اخلــاسـر في ا
واحـدة. وتـقام اجلـولـة الـسـابـعة من
مــنـافــسـات اجملــمـوعــة يـوم 26 آذار
 إذ تــــلـــتــــقـي الــــبــــحــــرين مع2020
كــمـبــوديــا وإيــران مع هـونـغ كـونغ

وسيكون العراق في حالة انتظار.
ـركـز األول في كل ويـتـأهل صـاحب ا
مـجمـوعـة من اجملـموعـات الـثمـانـية
وأفـضـل أربـعـة مـنــتـخـبــات حـاصـلـة
ركز الثاني إلى نهائيات كأس على ا
آســيــا 2023 والــدور الـــنــهـــائي من
تـصـفـيـات كـأس الـعـالم 2022 فـيـما
تبقية في نتخبات الـ 24ا تتنافس ا
مــرحـلــة ثـانــيــة من تـصــفـيــات كـأس
ؤهـلة ـتبـقيـة ا قـاعد ا آسيـا لنـيل ا
لــنـــهــائــيــات كــأس آســيــا 2023 في

. الص

رسن الذي عاد الى بغـداد فيما غادر
همام طارق الى دبي.

ومع انـــتـــهـــاء أســـبــوع الـــتـــضـــامن
اجلــــمـــاهــــيــــري الــــرائع مـع رحــــلـــة
مــنـتـخــبـنـا الــوطـني بـكــرة الـقـدم في
ـزدوجـة لـكـاس الـعـالم الـتـصـفـيـات ا
قــطــر 2022 وا اسـيــا في الــصـ

 بــعـــد قــرار (فـــيــفـــا) بــإقـــامــة2023
باراتـ مع إيران والبـحرين خارج ا
أرضنا واختيـار األردن كأرض بديلة
األمـر الـذي اسـتـدعى حتـشـيـد جمـيع
ـهـمــة عـلى أكـمل الـطــاقـات لـتــكـون ا
وجه وهـو مــا تـبـنــته وزارة الـشـبـاب
والـرياضـة كـجـهة قـطـاعـية حـكـومـية
ـمـكن وفي ظل فـترة ضـيـقة عـملت بـا
جنـحت من خاللـها حتـشـيـد اجلـهود
الــكــبــيــرة الـــتي مــثــلـــهــا الالعــبــون
واحلــكــام الــســابــقــون واإلعالمــيـون

والفنانون وغيرهم .
وقـــدمت الـــوزارة شــكـــرهـــا إلى وفــد
مــنـتـخــبـنــا الـوطـني الــذي أسـهم في
إضفاء أجواء السعادة والبهجة على
وجـوه جمـاهـيرنـا الـريـاضيـة وأبـناء
شعبنـا والى كل من شارك في إجناح
مسعى الوزارة لهذا الغرض الوطني
الــنــبــيل إذ تُــعــد الــريــاضــة من أهم
أولـويـات واهـتمـامـات أبـنـاء شـعـبـنا

الكر .
وحرصت الوزارة من خالل تواصلها
بـأعـلى مـسـتـويـاتـهـا مـتـمـثـلـة بـوزير
الـشـبـاب والــريـاضـة الـدكـتـور احـمـد
ريــاض ومـســؤولـيــهـا عــلى تـســهـيل
مــهـمــة وصـول الالعــبـ الــسـابــقـ
والـصـحـفـيـ واإلعالمـيـ واحلـكـام
السـابقـ والـفنـان وشـرائح أخرى
إلى عــمـان لـيــشـكـلــوا إضـافـة مــهـمـة
ــنــتــظــر الـذي لـتــحــقــيق الــنــجــاح ا
ســـيـــكـــون له مـــرود واضح إلســـعــاد
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غـــادر صــــبـــاح امس االربـــعـــاء وفـــد
ــنـتــخب الــوطــني لـكــرة الــقـدم الى ا
العاصمـة القطريـة الدوحة للـمشاركة
في بـــطــولــة كــأس اخلــلــيج الــعــربي
بــنـســخـتــهـا الـ 24الـتـي سـتــقـام في
دة العاصمة القطرية الدوحة خالل ا
من 26 من الـشــهـر احلــالي وحـتى 8
كـــانــــون األول. واوقــــعـت الــــقــــرعـــة
ـــنــتـــخب الــوطـــني في اجملـــمــوعــة ا
االولى الـى جـانـب مـنــتــخــبــات قــطـر
واالمـــارات والـــيـــمن فـــيـــمــا ضـــمت
اجملـمـوعة الـثـانـيـة مـنتـخـبـات عـمان
والــسـعــوديـة والــكــويت والـبــحـرين.
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