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شارك العـراق في اجتماع االحتاد الدولي للـبيسبول والسوفتـبول الذي عقد في مدينـة اوساكا اليابانية
بـحضور  201 منـها أربع دول عربية وهـي مصر وتونس وفلـسط فضال عن الـعراق  ومثل العراق في
ـركـزي لـلـبـيـسـبول االجـتـمـاعـات الـذي اسـتـغـرقت ثالثـة ايـام عـلـي البـلـداوي رئـيـس االحتـاد الـعـراقي ا
والسـوفـتبـول وحـققـت جمـهـورية مـصـر العـربـية اجنـازا ريـاضيـا جـديدا بـقـبول عـضـويتـهـا في االحتاد
الدولي للـبيسبـول والسوفتـبول وفي ختـام االجتماع لالحتـاد الدولي للـبيسبـول والسوفتـبول الذي أعلن
فيه ايـضا قبول عضويـة كل من (فلسط - الوس - بـنغالدش - بن - كوسـوفو) أصبح عدد اعضاء
االحتـاد الـدولي للـعـبة 201   دولة كـمـا شـكر رئـيس االحتـاد الـدولي كافـة رؤسـاء االحتـادات في الدول
بـياد طـوكيو  2020بالـلعـبة الـذي  فيـها ادخـال لعـبة الـبيـسبول ـباريـات او ـتعة  وتمـنى لهم مـتابـعة 

والسوفتبول واستكملت اليابان جتهيز كل االمور اللوجستية والفنية واالدارية والتنظيمية.
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قـــال مـــســـتــــشـــار رئـــيس الـــوزراء
العراقي إياد بنـيان إن إقرار قانون
بـية الـعـراقيـة من قبل الـلجـنـة األو
مجـلس النواب يـعد خطـوة باجتاه
ــــســــار الـــريــــاضي. تــــصــــحــــيح ا
وأوضح بـــنــيــان في تـــصــريــحــات
صحـفيـة أن إقرار الـقانـون اخلاص
ـبــيــة "وإن لم يــكن بــالــلــجــنــة األو
مثـاليـا بدرجـة الكمـال لكـنه خطوة
حقـيقية بـاجتاه تصـحيح األوضاع
وطي صـفـحـة االجـتـهـادات وغـيـاب
الـقـانـون الـذي سـبـب حـرجـا كـبـيرا
لـلــريــاضــة الــعــراقــيــة في الــفــتـرة
ـــاضــــيـــة".  وبـــيّـن أن الـــقـــانـــون ا
ـنحها ـبية و سينـظم احلركة األو
الــشـرعــيـة الـكــامـلــة بـعــد أن شُـلت
تـــمـــامـــا بــــســـبب اعـــتـــبـــارهـــا من
ـنحـلة مـردفا: "بالـتالي الـكيـانات ا
كـــــــان البــــــد من اإلســــــراع فـي سن
القانون والتصويت عليه وإقراره".
 وأشــــار إلى أن "إقـــرار الــــقـــانـــون
يـحـسب لـلـحـكـومـة العـراقـيـة وإلى
انية جلنة الشباب والـرياضة البر
وكـذلك لـوزيـر الـشــبـاب والـريـاضـة
الـدكـتــور أحـمـد ريــاض الـذي بـذل
جهـدا كبيـرًا لطي صـفحة مـشوشة
وفـتح صـفـحة جـديـدة تـستـنـد على
ـان". قــانـون مــشــرع من قــبل الــبــر

وكان القضاء العراقي قد أوقف في
ــبـــيــة وقت ســابـق الــلـــجــنـــة األو
واعــتـبــرهــا واحــدة من الـكــيــانـات
ــنـــحــلــة. من جــهـــته ثــمن رئــيس ا
بـية الوطـنية الـعراقية اللـجنة االو
الـسـيـد رعد حـمـودي الـدور الكـبـير
الــذي اضــطـلع بـه رئـيس واعــضـاء
مـــجـــلس الـــنــواب بـــعـــد قـــيــامـــهم
بـالــتـصــويت عـلى قــانـون الـلــجـنـة
بيـة الوطنـية العراقـية إذ يعد االو
مــا حتـقق نــصــرا مـؤزرا لــريــاضـة
االجنـاز الــعـالي في الــعـراق.  كــمـا
تقدم رعد حمودي بالشكر والتقدير
الكبيـرين لوزير الشـباب والرياضة
الـدكــتــور احـمــد ريـاض الــذي بـذل
جــهـدا مـبـاركــا من اجل الـتـصـويت
ـــبــيــة عــلى قـــانــون الــلـــجــنــة االو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة وذلك من خالل
سـتـمرة مع اجـتـماعـاته ولـقـاءاته ا
رئــيـس واعــضــاء جلــنــة الــشــبــاب
ـانــيـة وايـضـا مع والـريـاضــة الـبـر
عنيـ بشؤون الرياضـة العراقية ا
مــبــيـنــا ان رئــيس جلــنـة الــشــبـاب
ـانـيـة بـذل جـهودا والـريـاضـة الـبـر
ـعيـة اعضـاء الـلجـنة اسـتـثنـائيـة 
من اجل ان يــأخـذ قــانـون الــلـجــنـة
ـان ويتم ـبـيـة مجـراه في الـبـر االو
الـتــصـويت عـلـيه. وتـوجه حـمـودي
بـاإلصـالـة عن نـفــسه والـنـيـابـة عن

جــمــيع الـــريــاضــيــ الـــعــراقــيــ
بـالـشـكـر اجلـزيل الى كل من سـاهم
في اجناز واقرار هذا القانون الذي
سـيفـتح بابـا واسعـا على مـستـقبل

زاهـــر بـــإذنـه تـــعـــالى لـــلـــريـــاضـــة
الـعراقـية ال سـيمـا وان القـانون قد
طلق مع سد كل الثغرات بتوافقه ا
ـا يـحقق بي  يـثـاق االو مـبـاد ا

خــــطـــوات مــــتــــوازنـــة لــــعــــمل كل
ـؤســسـات الــريـاضــيـة في الــبـلـد ا
ـنـاطـة بـكل عـلـى وفق الـواجـبـات ا

واحدة منها.
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عجز جنوم
نتخب الوطني ا
من حسم التأهل
امام البحرين في
التصفيات
زدوجة ا

للمنتخب الذي يديره بنفسه.
خالفـــا عــلى مــشـــاركــة ا أســـيــا بــدبي
واخلـروج من دور ال   16مــطــلع الــعــام
احلـالـي ومـا حــصل بــعـدهــا من مــشـاكل

اضطر بسبـبها  االحتاد  مـعاقبة عدد 
ـــشـــاركـــة من الالعـــبـــ ومــــا صـــاحب ا
مــشـــاكل مــثــيـــرة  قــبل ان  يـــتــجــاوزهــا
نتـخب في هذه االيام  البل ذابت تـماما ا
ــدرب يـتـعـرف عـلى األمـور بـعـدمـا اخـذ ا
أكـثـر  بــعـد فــتـرة الـعــمل  الـتي جتـاوزت
العام لتـظهر معـها حالة اسـتقرار الفريق
الفنية  والنفـسية  لالعب و في جتانس
كــــبـــــيــــر مـع االدارة   وفي عـــــمل واضح
ـنـتــخب  الـذي يـشـهـد شيء من خلـدمـة ا
االســتــقــرار بــفــضل الــدور الــذي يـلــعــبه
ـدرب الـذي  يـدير األمـور بـشـكل واضح ا
من دون  تـأثــيـر احـد مــهـمـا كــان مـوقـعه
وهـو يــراهن عــلى مـوجــود الالعــبـ في
الــتـقــدم خــطــوة لإلمــام امـام طــمــوحـات
اللـعب بـنهـائـيات كـاس الـعالم كـمـا وعد.
وكل فـتـرة تـمـر الـيـوم  علـى الـفريـق نرى
شيء من التطور  وسط  مجـموعة شباب
حــقــقت أكــثـر مـن شيء   ويــدافـعــون عن
ألـوان الـكـرة الـعــراقـيـة في تـوازن ولـهـذا
كان مـهم جـدا ان تـسـتـغل   هـذه األجواء
وسط حــمـــاس اجلــمــاهــيـــر  وكــان عــلى
الالعب استغالل الفـرصة بعدما حتسن
ستوى  والسير بنفس االجتاه  في ظل ا
 الـتـطـور الذي حـصل فـي مـجمـل  االمور
عـــنـــدمــا جتـــد فـــريـــقــا مـــتـــكــامـال وكــان
باستطاعته التأهل للمرحلة احلاسمة من
ـاضــيـة  وكـان ان يـكـون يـومـا الـثالثـاء ا
سـعـيـدا لـو خـرجــنـا من بـوابـة الـبـحـرين
لــكــنــهــا كــانـت الــســبب في الــدخــول في
حسـابـات  أخـرى إمام ظـروف لم يـقـدرها
ا ان احد  تـخص الالعـبـ أنفـسـهم  طـا
ــنـتــخب يــرتـكـز الـدوري مــتـوقف  والن ا
على الالعـب احمللـ ويعـرف اهل الكرة
انه أحـيـانــا تـواجه صـعــوبـة  في مـجـمل
العملية من حيث ضعف الدفاع والهجوم
ا تسيطر عليك ظروف خارج إرادتك ور
خـصــوصـا عــنـدنــا جتـد االحتــاد يـشــكـو
األمـــوال وال قـــدره عــــلى  تـــامـــ ســـفـــر
ــدرب  وغـيــرهـا من ـنــتــخب  او عـقــد ا ا
مـشـاكل الالعـبـ لـذلك كـان مـهم جـدا لـو
أنهى الالعب مهمة البحرين على أفضل
مــا يــرام والن الــكل يــشــعـر بــان الــوضع
ـنـتـخب جـيـد وال يـنـقـصه الـذي عـلـيـهـا ا
ــر في أجــواء  افـتــقـدهـا شيء  و وهـو 

تــــقــــد األداء الـــــواضح بــــعــــد جتــــاوز
ـسـتـوى الـغـيــر مـسـتـقـر ولم يـسـبق ان ا
نـتخب بـقيـادة كاتانـيتش بـالشكل لعب ا
الـذي  قـدمه إمــام إيـران الـنـتــيـجـة  الـتي
أتت بـــوقـــتـــهـــا  وسط تـــقـــديـــر وفـــرحــة
اجلمهـور من أقصى البـلد ألقصاه  وسط
ـر بها الـبلـد  الن نتائج ظروف  صعـبة 
ــنـــتــخـب  تــبـــقى عــلـى الــدوام احلــدث ا
الـســاخن واالســتـثــنـائي لــيس  لـلــشـارع
الـــريـــاضي وحـــده بل لـــلـــجـــمـــيع حـــيث
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وكـان مـهم جــدا ان يـحـافظ الــفـريق عـلى
مـســار الـنــتـائـج االيـجــابـيــة وتـعــزيـزهـا
بثـبات  لـلـسيـطرة عـلى مـوقف اجملمـوعة
ـــتـــوقف عـــلـى عـــبـــور بـــوابــة بـــقـــوة   ا
ـثيـرة لالهـتـمام ـبـاراة  ا البـحـرين  في ا
قبل  انطالقتها وعـلى مدار  وقتها  وبعد
 نـــهــايـــتــهـــا واحلــديث الـــذي ســيـــطــول
ـتــبــاين من طــرف ألخـر حــيث الــبـعض ا
يرى أهـميـة الصـدارة واآلخرين  يـلومون
ـــدرب عــلى طـــريـــقــة الـــلـــعب وآخــرون ا
انـــتــقـــدوا أداء الالعـــبـــ  وفي انـــعــدام
احلـلـول  وتــأرجح أداء بـعـضــهم  وظـهـر
غـيـر مـتـوازن  إمـام مـهـمـة كـانت تـتـطـلب
التصـميم واإلصرار عـلى الفوز  لـتحقيق
ـهـمـة بـأفـضل طـريـقـة خـطـوة  وجتـاوز ا
نتخب ر بـها  ا وسط ظروف جيدة  لم 
من فـترة عـنـدمـا  حـقق ثالثـة انـتـصارات
مــتــتـالــيــة  وتــصــدر اجملــمـوعــة من دون
خـســارة   وتـوطـيــد الـعالقــة مع الـشـارع
ـســتـوى الــذي حـقق فـضال  عـن تـطــور ا
االجناز على  إيران وكيف احتفل الشعب
بـــالـــفـــوز  وفي وضـع واضح من بـــدايـــة
الـتـصــفـيـات ووصــول الـفـريق الى وضع
مطمأن وفي  مستـوى جيد ومستقر وفي
حالة  جتعله قادر  على حسم األمور هنا
من هــــذه األوقــــات  وحتــــقــــيـق االجنـــاز
ـــنـــتــظـــر  واالســـتـــفـــادة من خـــدمــات ا
الالعبـ والـكل في  وضع فنـي مقـبول
ومن دون إصـابــات  لـكن  من  يــضـمن
ان تــبـــقى األمــور  كـــمــا عــلـــيــهــا االن
ـنـتخب بسـبب  دوري مـتوقف  والن ا
الــيـوم يــعــتـمــد بــدرجــة كـبــيــرة عـلى
الالعـبـ احملـلــ وسط الـتـزام جـيـد
ـدرب الذي لـم يأبه امام  شـخـصـيـة ا
حلاجـة أي العب مـهمـا كـان تأثـيره و
عندمـا  استـمر يتـابع الدوري وكشف
اكــــــثـــــر مـن العـب تـــــمـت دعـــــوتــــــهم

كان عليها منـتخبنا  وهو في أفضل حال
  وروح مــعـنــويـة عــالــيـة   مــدعــومـة من
الـشـعب بـعـد الـتـغـلب عـلى إيـران   الـذي
كـان مــهم جـدا  لـو حــسم األمـور بــالـفـوز
ـنـتظـر قـبل ان يـخـرج بـنـقـطـة وتـتوقف ا
انــتــصــاراته في أهم مــحــطــة  ويــتــغــيـر
الـوضـع  ويـتــوقف عــلى حــسـابــات إمـام
بـقـية نـتـائج مـبـاريـات اجملـمـوعـة عـنـدما
تـسـتـأنـف في نـهـايـة آذار عــنـدمـا يـخـرج
مـنـتـخـبنـا الـى هونـغ كـونك الـذي كـان قد
تغـلب عليـها بـهدفـ بالـبصـرة  وتتوقف
ثم تـنتـهي مع مـطـلع  حـزيـران  من الـعام
ـقـبل عـندمـا يـضـيف كـمـبـوديـا ويـنـتقل ا
الى إيــران    ومــطــالب بــاحلــفـاظ   عــلى
الـصـدارة  11نـقــطـة  والـبــحـرين بــتـسع
نقاط  ولـها  ثالث مـباريـات وإيران بست

نقاط  وإمام أربع مواجهات.
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وال يبقى األمر متـوقفا بعـد على مباريات
ونــتــائج اجملــمـوعــة الــثــالــثـة حــسب بل
بدرجة كبيرة على مـا تسفر عنه مباريات
بقيـة فرق اجملمـوعات الـسبع بعـدما فرط
مـنـتـخـبـنـا بـنـتـيـجـة الـبـحـرين وفي قـطع
ـرحـلـة احلـاسـمة مـسافـة الـوصـول إلى ا
من هـذه األوقــات بـســبب طـريــقـة الــلـعب
الـدفــاعـيــة  والـتــراجع في أداء الالعــبـ
ن  كان حتى لـم يتـمـكن  من الالعـبـ  
يعول علـيهم في ترك بـصمة والـتأثير في
الـــنــتــيـــجــة الـــتي  غــيـــرت الــكــثـــيــر من
التـفـاصـيل في ان تـصل مـبـاشرة من
هــذه األوقــات والى مـــا قــبل ثالث
مواجـهـات  في امـر كـان ان يـكون
سـعيـدا والـتـمـتع بـفـرحـة غـامرة
صـحيـح ان منـتـخـبـنـا  مـتـصدر
للمجمـوعة الثالـثة وحقق الفوز
في ثالث مباريات وقدم مستوى
ـيـز إمـام إيـران  عـندمـا تـدافع
وتهـاجم بـشـكل جـيـد   لكن االهم
ان تـفـوز لـكن كـل هـذا  المـعـنى له
عـنـدمـا تـتـعـثـر في األمـتـار األخـيـرة
ـرور ومــواصــلـة وأنت قــادر عـلـى ا
لــتــقــدم بــثــقــة عــالــيــة بــعــدمــا
جتــاوزت أهـم واقــوي
الفـرق من خالل

ـنـتخب كثـيـرا والـكل  يـقف بقـوة خـلف ا
وبأفضل حالة.

كان مـهمـا ان تسـتـغل األجواء االيـجابـية
كـمــا يـجب إمــام حتـقــيق فـرصــة الـتـأهل
هـمـة بالـغـير سـهـله  إمام قبل ان تـبـقى ا
ظروف الـلعب في اجملـمـوعة  ومـنافـسات
االخريات إمام  الوقت القادم ومن يضمن
الــظـــروف الــتي قـــد تــكــون مـن الــصــعب
التعامل معها  بعدما عكس الفريق نفسه
ــنـتـخب  إمـام وقت  طـويـل  قـد ال يـقـدر ا
في  احلــفـــاظ عــلى مـــســار األمــور  إمــام
تـوقف الـدوري والبـد هـنـا في االسـتـمرار
ــنــتـخب ولــو  اقــامـة وحــدتـ بـجــمع  ا
تدريـبـيـتـ في األسبـوع واسـتـغالل أيام
باريات التـجريبية حل فيفا في إقامـة ا
حـصـول مــوعـد لـقـاء هــونغ كـونغ  الـعـام
القادم   للسيطـرة بشكل اكبر على األمور
ــتـــوقع ان تــكـــون صــعــبـــة إمــام حــدة  ا
التـنـافس لـيس في اجملـموعـة وحـدها بل
مع مـواقف فــرق بـقـيـة اجملــمـوعـات إمـام
رحلة عملية ترشح  األوائل الـثمان الى ا
احلاسمة  إضـافة الى أفضل أربع ثواني
وجند منتخـبنا يسيـر باالجتاه الصحيح
من خالل الـــنــتـــائج  الـــتي حتــقـــقت رغم
ـستـوى من مبـاراة ألخرى لكن اختالف ا

يجب العمل بتركيز وحذر شديد.
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ومهم ان نستـعرض موقف الفـرق جميعا
في مجـمـوعاتـهـا وعلى ضـوء ذلك يـجري
التقييم إمام فرصتـنا في التأهل للمرحلة
الـقـادمـة.   حيـث األولى الـتي يـتـصـدرها
منـتخب سـوريا بـالعالمـة الكـاملـة عنـدما
جمع  15نقـطـة من خـمس مـبـاريات وفي
فـــارق  8نـــقــاط مـع الـــصــ ب 7نـــقـــاط
والـفــلــبـ بــنــفس الـرصــيــد وفي أفـضل
هــجــوم وله  14هــدفــا وفـي وضع جــيــد
ـا إمــام الـلــقـاء يـســاعـده الـى الـتــأهل ر
ـنــتـخب ـقــبل وشيء جـيــد ان يـحــقق ا ا
ـر بـها هذه الـنـتـائج مع الـظروف الـتي 
ـالــديف بـست الـبــلـد الـشــقـيق ثـم جـزر ا

نقاط ثم غرام بدون نقاط.
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ويـتــصـدر اجملــمـوعــة الـثــانـيــة مـنــتـخب
اســتــرالــيـا  12نــقــطـة مـن الــفـوز بــأربع
مباريات وفي أفضل هجوم ودفاع   وهو
األخــر بـــوضع مـــهم بــعـــد الــفـــوز بــأربع
ـرحـلة الـقـادمة مبـاريـات وله مثـلـها في ا
ـؤثـرة وسـبق والزال من الـفـرق الـقـويـة ا
وان شــارك فـي بــطـــولــة روســـيـــا ويــقف

الكويت وصيفا واألردن ثالثا بعشر نقاط
لــكل مــنــهـمــا ثـم الـنــيــبــال بــثالث نــقـاط
وتـايبـيه. ويـتـصدر مـنـتـخـبنـا اجملـمـوعة
الـثـالـثة ب 11نـقـطـة ثم الـبـحـرين بـتـسع
نقـاط وإيـران بسـتـة نقـاط ثم هـونغ كونغ
نقاط وكمبوديا بنقطة ويظهر البحرين 5
أفضل دفاع وإيـران أفضل هجـوم وتظهر
تـقدم وقد نافـسات قـوية ب الـثالثي ا ا
تـســتـمـر لـلــنـهـايــة ومـتـوقـع عـودة قـويـة
إليران في الـصراع على الـصدارة في ظل
مـبـاريـاتـه الـثالث الـتي سـيــلـعـبـهـا حتت
أنظار جمـهوره فيـما يخرج الى كـمبوديا
الـتـي كـان قــد هــزمــهـا ب 14هـدفــا اكــبـر

نتيجة في التصفيات لالن.
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ويـقف مـنـتـخـب أوزبـكـسـتـان في صـدارة
اجملــــمــــوعــــة الــــرابــــعــــة    9نــــقــــاط ثم
السـعودية 8نقاط وسـنغافورة  7واليمن
ـتــصـدر 4ثم فـلـسـطـ  5 نـقــاط حــيث ا
أفضل هـجـوم والـسعـوديـة   أفـضل دفاع
ومـتـوقع ان يــسـتـعـيـد فــريق الـسـعـوديـة
مـسـتــواه ودوره في الـنـتــائج وقـدر عـلى

التأهل.
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وتتـصـدر قطـر اجملـموعـة اخلـامسـة قـطر
نقطة وأفغانستان 12نقطة ثم عمان  13
نقاط وبنغالدش بنقطة 3نقاط والهند  4
في مــجــمــوعـة تــبــدو ســهــله. وتــتــصـدر
الـيــابـان اجملــمـوعــة الـســادسـة ب  12ثم
قـرغـيــزسـتـان  7نـقــاط وطـاجـكــسـتـان 7
ومـنـيـمـار  6نـقـاط ثم مـونــغـولـيـا بـنـفس
الرصـيد وتـظهـر قوة الـيابـان مؤثـرة مرة
أخــرى وقــادرة عــلى الــتــأهل لــلــمــرحــلـة
االخرى دون صـعوبـات امام فـارق خمس
نــقــاط عن لــوصــيف وتــتــصــدر فــيــتــنـام
اجملموعـة السـابعة  11نقطـة ثم مالـيزيا
6نـقاط ثـم اإلمارات  8نـقاط وتـايـالند  9
ـنـتخب نقـاط وانـدونيـسـيا وتـعـد نكـسة 
ــؤكـــد يــفـــكــر بـــالـــعــودة الى اإلمـــارات ا
ـــوقع الـــثــاني ـــنــافـــســات ولـــو عــلى ا ا
والحـظـو الــتـطـور الــذي عـكـسه مــنـتـخب
فيتنام وكذلك ماليزيا. لكن يبقى احلديث
ـسـيـرة عن مـنـتـخـبـنـا في ان يـضع حـدا 
الـتــراجع وعـدم الـوصــول إلى نـهــائـيـات
كاس الـعـالم الـتي بـلغـهـا مـرة واحدة في
كسيك  1986ومهم ان تتـضافر بطولـة ا
همـة احلالية وهي جهود اجلمـيع لدعم ا
ببـدايـاتـهـا وليـست بـالـسهـلـة وسـتواجه

صعوبات مع مرور مراحل التصفيات.
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في هذه االيـام وبينـما كـان العراق يـتبـلور بحـكومـة  وكيان
تعددة تـشهد بوادر سيـاسي  كانت النهـضة في مجـاالته ا
نـشـوء الـعـديـد من  االجـتـراحـات الـتي عـززت دورا ريـاديـا
ـعرفة  السيما الـصحافة ومنها للبـلد في عدد من ميادين ا
الـتـخصص بـالشـأن الـرياضي فـبيـنـما  تـمر الـذكرى الـ97
بادرة الفتة لصـدور اول مجلة رياضية  في العراق  تبدو ا
قـارنة مع دول عربيـة لم تشهد مـثل تلك االنطالقة النـظر با
وحـري بـها ان تـلـتـفت حملـاولـة الـشاب مـحـمـد الـسـيـد علي
في ان يـقـدم عـلى مـائـدة متـابـعي  الـريـاضـة الـعـراقـية اول
مـطـبوع ريـاضي بـاسم مـجـلـة االلـعـاب الريـاضـيـة  لـيـسهم
تاز بـتخصص جـديد للصـحافة يـسهم مع اقرانه بشـكل 
ـا تـشهـده سـوح الـريـاضة بـالـتـوثيـق واالرشفـة واالصـداء 
ـدن  وال تـكـتــفي بـذلك بل تـتـعـداه الـعـراقـيـة في مـخــتـلف ا
شـاركـات العـربـية ـتـحقق فـي ا ـتـابعـة االجنـاز العـراقي ا

والدولية..
فـعال انهـا مـناسـبة تـسـهم بالـفخـر واالعـتزاز الـعراقي عـما
قــدمه شــاب بــغــدادي لم يــد رك حــيــنــهــا مــدى افــاق تــلك
احملاولـة وانعكـاساتهـا على الـواقع الرياضي في الـسنوات
الـالحــقــة خــصــوصــا وان جــزء من االجنــاز الــريــاضي له
إسهـامه كبيـرة من واقع ما قدمه االعالم الـرياضي واسهم

بتحقيقه ليكون ساطعا على منصات التتويج..
عـــامــا مـــرت عــلـى تــلك احملـــاولــة الـــصـــحــفـــيــة االولى 97
فايــــــــــن مـنها صحـافتنـا الرياضيـة وهل أدركنا فعال ان
ـسـؤولـيـة في ان يـسـهم االعالم الـريـاضي كـان عـلى قـدر ا
بــشــكل ولــو بـأجــزاء في اي اجنــاز ريـاضـي يـتــحــقق   لـو
ـشـاركـات الـعـراقــيـة الـتي حـفـلت أدركــنـا ان الـكـثـيـر مـن ا
بالـفوز والبـطولة حتـققت بسـبب االعالم ودوره احليوي في
سـاهمة وتـقد الدعم الالزم لـوصول الالعب والرياضي ا
ـطــلـوبـة لـتـحـقـيق ذلك االجنـاز الـعـراقي درجـة اجلـاهـزيـة ا
وبالـتـالي دعـمه معـنـويا لـيـكون مـتـاحا لـلـفرح حـيـنمـا يـطبع

انشيتات عريضة ليتم تداوله ب االوساط اجملتمعية..
ـصـاف االول من والـيـوم اذ تــكـون اجلـهـات الـداعــمـة في ا
جانب الـصـحافـة لـتقـوم بـدورها عـلى أكـمل وجه في رصد
الـسـلبـيـات ومـعـاجلـة الـثغـرات لـيـكـون الـدور الريـاضي في
عـاجلة تلك الـثغرات وتالفـيها فـيكون الدور التـالي فاصال 
عـلى الـريـاضي في ان يـذعن بـالـتصـحـيح لـتـأكـيـد اجلدارة

وحتقيق االفضلية في ميدانه الرياضي..
ناسبة التي كانت حتظى لقـد كتبنا مرارا في حضرة تلك ا
بــحـفــاوة كــبـيــرة من قــبل وســائل االعالم وتــسـتــعــد نـخب
ـناقشـة في هذا واسعـة في ان تقـدم منـجزهـا على طـاولة ا
الــيــوم الـذي عــده كــثــيــرون يـومــا لالحــتــفــاء بـالــصــحــافـة
الريـاضيـة وما مـبـادرات جريـدة الزمـان الريـاضي في هذا
ـعــارض وجــلــسـات اخلــصـوص خــافــيــة اذ كــانت تــقـيـم ا
االحــتــفـــاء قــبل ان تــخـــتــفي مــظـــاهــر االحــتـــفــاء ويــطــوي
الصـحفـيون الـرياضـيـون يومـهم بدون طـائل كمـروره مرور

الكرام..
ندرك تمـاما  ان الصحافة الرياضية الورقية  التي كان لها
شـان مـؤثـر بــ قـرائـهـا ومـتـابـعـيـهـا  تـتـجه نـحـو اخلـفـوت
تابع ألسباب شـتى من بينها سوء التوزيع بغـياب القار ا
وقلة االنـتشار كما  كان هـذا االمر معاناة حقـيقية لصحف
نافـسة التي عـرفت ايضا اط ا اثبـتت جدارتهـا بغيـاب اال
ــقـابل السـيـمــا مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي الـبـروز في ا
الـتي تـســلط الـضـوء بـشـكل اســرع عـلى كـوالـيس االجنـاز
ـتـخـصـصـة الـتي ـنـتـديـات االلـكـتـرونــيـة ا يـضـاف الـيــهـا ا
اضحت بـديال مناسـبا لـلصحـافة الورقـية في ادراك كل ما
تابـع به كما كان في هو مـخفي  إلبرازه لـلتداول واحـاطة ا
الـسـابق شـان الصـحف الـرياضـيـة  الـتي  كان لـهـا صدى
ـلفات اوسع من خالل التـزامهـا بالطـباعـة االنيقـة واعداد ا
وسـعة عن احملافل والبطوالت فضال عن الـتزامها بتقد ا
ط الـبـوســتـرات وجـداول الـبـطـوالت الـهـدايـا لـلــقـاري من 
ـيــة مـثــلـمـا تــسـعى فـي ذلك الـزمـان الــريـاضي خالل الــعـا
تـغـطـيـاتـهـا لـبـطـوالت كـاس العـالـم او اال االوربيـة وحـتى

بطوالت اال االسيوية وقت انطالقها .. 
ـقـابل البـد لنـا ان نـلوح ونـنـحـني في هذا الـيـوم االغر في ا
ـــصــاعب فـي بالط الــســـلــطــة كل من حـــمل الـــقــلم وذاق ا
الرابـعة من زمالئـنا الـصحـفيـ الريـاضي
الذين مـا زالوا يسهمـون بكل جد ومثابرة
في ابـراز ما من شـانه االسهـام بإضاءة
ـــيـــدان الـــريـــاضي وتــــأثـــيـــثه بـــاالهم ا

واالبرز..
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أجـري فـريق الــشـرطـة بــكـرة الـقـدم
اولى الـوحدات الـتدريـبيـة بضـيافة
لـعب الفـرعي في النـادي العربي ا
ـنتـخب الـوطني بـحضـور العـبي ا
بعد الـتحاقهم بـبعثة الـقيثارة على
ان يــخــوضــوا مــرانــهم بــقــمــصـان
الشرطة. وكان وفد الشرطة قد صل
في وقت مـتـأخـر من ليـلـة اخلـميس
الى الـعــاصـمـة الــقـطـريــة الـدوحـة
ــــواجه نــــواذيــــبـــو اســــتــــعـــدادا 
ــوريــتــاني يــوم غــدا االثــنــ في ا
إطـار ايـاب كــأس مـحـمــد الـسـادس
لألنـديـة الــعـربـيـة االبـطــال. بـيـنـمـا
وريتاني مساء وصل وفد الفريق ا
اول أمس اجلــمـــعـــة وخــاض اولى
وحـداته التـدريـبيـة بضـيـافة مـلعب
رخـية. واكد امـ سر نادي نادي ا
الــشــرطــة عالء بــحــر الــعــلــوم ان
ــلــعـب الــرئــيــسي لــنــادي اخلــور ا
سيشهد خوض لقاء فريقنا الكروي
امـام نـظـيـره نـواذيـبـو فـي الـسـاعة
. السابعة من مساء يوم غدا االثن
من جـهـته أكـد جنم نـادي الـشـرطة
عـالء عــبـــد الــزهـــرة ان مــواجـــهــة
نــواذيــبـــو لن تــكــون ســهـــلــة كــمــا

يــتــصــورهـا الــبــعض عــطــفــا عـلى
حتـــقـــيق الـــفـــوز في نـــواكـــشـــوط
تلك والسيـما ان الـفريق اخلـصم 
ــنــتــخب العـــبــ يــنــشــطـــون في ا
ـوريتـاني مـشيـرا الى ان الـفريق ا
سـيـقـدم قـصارى اجلـهـود لـتـحـقيق
قبلة رحلـة ا الفوز واالنتـقال الى ا
من الـبــطــولـة. فــيـمــا أشـار الالعب
ضـــرغــــام اســـمــــاعـــيل ان جــــمـــيع
ـنـون الـنـفس ان الـالعـبـ كـانـوا 

العب ــبــاراة عـــلى ا يــخـــوضــوا ا
الـعــراقــيـة لــيـتــســنى لـلــجــمـاهــيـر
ــؤزرة ولــكن قــرارات احلــضــور وا
االحتـاد الــعــربي لم تــكن مــنـصــفـة
بحق الـنادي وجـماهيـره مبـينا ان
الالعــبــ عــازمــ عــلى ان يــزفـوا
بـــشـــرى الــــفـــوز من الــــدوحـــة الى
نتشرين مختلف جـماهير النـادي ا
في الـــعــــراق وجـــمـــاهـــيـــر الـــكـــرة
الــــعـــــراقــــيـــــة بــــصـــــورك عــــامــــة.
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مـؤسف داعــ الـلـه الـعــلي الـقــديـر ان يــتـغــمـد الــفـقــيـد
بـرحــمـته الــواسـعـة ويــسـكــنه فـســيح جـنــاته ويـلــهم اهـله

ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون..

ـبـيـة بـفقـيـدهـا الراحل تعـزي جـريـدة الـزمان الـلـجـنة األو
ـركــزي لـلــرمـايــة زاهـد نـوري رئـيس االحتــاد الـعــراقي ا
نيـة أثر حادث سير كتب الـتنفيـذي الذي وافته ا عضو ا

…UÝ«u

بية خطوة باالجتاه الصحيح  b¹bł Êu½U∫ أكد اياد بنيان مستشار رئيس الوزراء ان إقرار قانون األو

وريتاني واجه نظيره ا وحدة تدريبية: نادي الشرطة يستعد في الدوحة 
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اكتفى منتـخبنا الوطـني باحلصول  على
نــقــطــة مـن ضــيــفه مــنــتـــخب الــبــحــرين
بالتـعادل من دون أهداف في الـلقاء الذي
اضي ضـمن التصـفيات جرى األسبـوع ا
ـزدوجـة لـبـطـولـتي كـاس الـعـالم  بـقـطر ا
بـعـدمــا اعـتـمـد 2023وأ أسـيـا  2022
ــدرب طــريــقـــته الــدفــاعــيــة  541وسط ا
ـراقـب كـونـهـا تمـيل لـلـدفاع انتـقـادات ا
ــكن الــتــعــويل أكــثــر من الــهــجــوم وال 
عليـها إمام جـميع الفـرق بل القويـة منها
بعدما لعب بهـا إمام إيران والدفع بنفس
الـتــشـكـيل مـع الـبـحــرين  قـبل ان  يــعـيـد
صفـاء هـادي ويـخـرج إبـراهيـم بايش مع
بداية الشوط الـثاني سعيا   لدعم  األداء
ـفــقـود تــمـامــا  وال اثـر له الـهــجـومـي   ا
ـوقف خالل وقت الـشـوط األول مـا عـقد ا
وتوجـهات احلسم عـندمـا جنح منـتخـبنا
في التـسـجيل فـي مبـاريـاته الثالث خالل
الـشـوط الــغـول  مــا مـنـحه األريــحـيـة في
خــــطف كــــامل عـالمــــاتـــهــــا  األمــــر إربك
درب   امـام اختالف مـستوى حسابـات ا
نتخب حيث خبرة إيران الكبيرة ولها ا
باع طويل في القارة والتواجد الكبير في
 نـهائـيـات كـاس الـعـالم  ومـا تـمـتلـكه من
العب  متـقدم  وجـوانب عمل واضحة
ويكفي انه مـتصـدر لفرق أسـيا   في اخر
تــصـنــيف لــلـفــيـفــا  بــعـيــدا عن تــعـرضه

للـخـسارة األولى من
البحرين واألخرى
إمـــامــنـــا   ولم
يــــــســــــتــــــفـــــد
الالعـــبـــ من
الـوضع الـذي
ــــر به كـــان 
مــــــنـــــتــــــخب
الـــــبــــحـــــرين
حـيث خــسـارة
هـــــــونـغ كــــــــونغ
وظــروف الـــســفــر
إمـــــــام احلــــــــالـــــــة
ــتـوازنــة  الــتي ا


