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ـــقــبــلـــة بــقــطــر رفي كــاس الــعــالم ا
حتــقـــيق  حــلم طــال انــتــظــاره بــعــد

الصعود اليتيم 1986.
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ــنـتــخب الــشـوط الــثـاني واســتـهل ا
ـباراة مـهند بالـهجـوم بقـيادة رجل ا
ــسـانــدة  جـيــدة من هــمـام عــلي  و
طرق  لـكن الـفريـق لم يشـهـد حتسـنا
في االداء الــعــام  وواجه صــعــوبـات
من الفريق الـضيف الذي ظـهر بشكل
مـخـتـلف في الـشـوط  الثـاني وخـفف
من اللعب الدفاعي وخرج الى منطقة
ـنــطـقــتـنـا  بــفـضل الــوسط وانـتــقل 
تــنـاقل الـالعـبــ لـلــكـرة وبــلـمــحـات
ـهـنـد جـمـيـلــة  لـكن الـظـهـور اجلـيـد 
عهود  وبشكل ستـوى ا الذي  قدم ا
ثـــابت طـــيـــلــة 87 دقــيـــقــة وان وراء
تسجـيل هدف الـفوز واحلسم عـندما
تــســبب بــضــربــة اجلــزاء د78 الـتي
سـددهـا الـبـديل عـلي عـدنـان  لـتنـهي
أمــال فـــريق هــونـغ كــونك في  ادارك
سـتوى فاجأ التعـادل عندما اظـهر 
به مـنــتـخـبـنـا وفي  نــقل جـمل فـنـيـة
جمـيـلة اربك فـيـها دفـاعـاتنـا وحصل
عـــلى  ثـالث ركـــنــيـــات قـــبل ان يـــقع
درب بخطأ قاتل في تغير مهند 87 ا
بال معـنى ألنه كـان مؤثـرا وفي يومه
واقـترب مـن تسـجـيل الـهـدف الـثالث
إمـام  حـاجـة األهــداف  الـكـبـيـرة لـنـا
والتفكير بها  بجد كما لم يكن موفقا
في تغـير امـجد عـطوان أنـشط العبي
الـــوسط  وحــــتى تــــغـــيــــر ضـــرغـــام
إسـمــاعـيل   والبـدان نــشـيـر لــلـجـهـد
الــواضح الـــذي قــدمه  هــمــام طــارق
الذي جنح في التسبب بركلة اجلزاء
االولى  وكــان مــصـدر خــطــورة عــبـر
تــمــريــر الــكــرة  الى زمالءه  وتــوغل
اكـثر من كـرة لـلهـجـوم وظهـر بـليـاقة
بـدنـيـة عـالـيـة  في وقت انـقـذ مـحـمـد
حميد مرمـاه من كرة زاحفة  في اخر
الوقت حـولهـا الى ركلـة ركنـية  لـكنه
لم يـختـبـر كمـا  يـجب  وظهـر الـدفاع
بشـكل مـقبـول امـام تواضـع هجـمات
قـابل  وهو األخر لم يواجه الفريق ا
صعوبـات حقيـقية في وقت لم يـظهر
ــطـلــوب وهـنـا ــسـتـوى ا الــوسط بـا
ـنـتــخب بـحـاجـة  الى ـشـكــلـة الن ا ا
العـــبــ يـــقــدمـــون اداء افــصل  وان
ستـوى وان يلتفت يتمـيزوا بثبـات ا
ــــدرب الى  الـالعــــبـــ  وان تــــأتي ا
اختيـاراته دقيقة بـعدما ظـهر الفريق
ــســتـوى مــتــذبـذب لــعــدم فـاعــلــيـة
ــدرب بــخــطـأ الــوسط قــبل ان يــقع ا
فـادح بــخـراجه امــجـد عــطـوان الـذي
كــان أكــثـر فــاعـلــيــة  وانـطــلق بــقـوة
وسدد كـرة قـوية   فـيـما أجـهـز مهـند
ـــنــافس وكــان عـــلي عــلى الـــفــريق ا
ـدرب مـرة وراء الـفـوز ويـنـقـذ رأس ا

ـــــهـــــاريــــــة في الـــــتـالعب قـــــدراتـه ا
ـدافــعـ فـبــعـد ضــيـاعه لــضـربـة بــا
اجلــزاء عــاد مــهــنــد   بــشـكـل عـمــلي
وفني ومهـاري ليسـجل هدفا مـلعوبا
وجـــمـــيال بـــراســـيـــة  هـــزت شـــبـــاك
الضيوف مـعلنة تـقدم منتـخبنا الذي
اسـتمـر  مـستـحـوذا على الـكـرة  لكن
سـتوى دون فائـدة ولم يتـعـامل مع ا
تـراجع لهـونغ كونغ وفـشل الوسط ا
في دعم الــهــجـوم والــتـقــدم بـســرعـة
ألنه استـمر يـلعب بـخطـوط متـباعدة
ومـفـكــكـة وبـشــــــــــــكل غــيـر مـتـوقع
في ان يــنــتــقـل الى وضع افــضل في
سـتوى الـذي كان عـليه الـفريق ظل ا
اخلصم الذي يـدرك حجـمه ومخاوفه
من تلقي الـنتيـــــــــــجـة الثقيـلة لكنه
بقي يـلعب  بـدفاع ايـجــــــــابي  وفي
مـالزمــة  شـــخـــصـــيـــة  بــســـبب اداء
عــنــاصـرنــا الــبــطيء في نــقل الــكـرة
وضــــــــــعف األسلوب الهجومي في
ظل غـــــيــــاب صـــــانع األلـــــعــــاب  في
وقــــــــــــت لم تـــظـــهـــر فـــاعـــلــــــــــيــة
الــــوسط كــــمــــا يــــجب  واالفــــتــــقـــاد
ــرمى لــلـــــــــــــحـــلــول  في تــهــديــد ا

وزيادة حاصل األهداف.
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ولم يـشـهــد الـشـوط األول تـسـديـدات
مـــؤثــرة فـــقط  كـــرة امــجـــد عــطــوان
القـوية الـتي ردها احلـارس واستـمر
الــفـــريق يـــلـــعب بـــنـــفس األســـلــوب
والــــتــــواصل مـع األخـــطــــاء من دون
الـبــحث عن تــغـيــر األمـور واخلـروج
بــأكـــثـــر من هـــدف ألهـــمـــيـــتــهـــا في
حسـابات التـأهل  وليـخرج الفـريقان
لالسـتـراحة بـتـقـدم منـتـخـبنـا بـهدف
ـراقـبـون  ان يـحـدث تـغـيـرا وتـوقع ا
الــشــوط الـثــاني فـي طـريــقــة الــلـعب
ـنتخب بشكل والتشكـيل وان يظهر ا
اخـر في ظل السـيـطـرة التي فـرضـها
طـــيـــلـــة  الــنـــصف االول ولـــو انـــهــا
افــتـقـدت  لــلـتــركـيـز  وكـل من شـاهـد
الــفــريق في  الــشــوط االول تـوقع ان
يــكـون دور اخــر  لالعــبـ فـي حـسم
االمـــور بـــســــهـــوله امــــام الـــتـــراجع
والــتـكــتل الــدفــاعي لـلــضــيـوف وفي
تــوقع  لــعـمــلــيـة الــتــحـفــيــز من قـبل
ـدرب واحلـال لالعـبـ في حتـسـ ا
مستـواهم  وهم يلعـبون حتت أنظار
جــمــهــورهم  الــذي أصــيـب بــخــيــبـة
ـدرب شـديــدة   كـمـا لم تـظــهـر نـيـة ا
والالعب في زيـادة حاصل األهداف
وفـي ان يـــكـــون اجملـــمــــوع ويـــلـــعب
بــشـكل جــيـد بــعـد شــوط لم يـرتــقـوا
ـنـتخب في ان الى حـجم  وسمـعـة  ا
يعكسوا االستحقاق في ارتداء ثيابه
والـدفــاع عـنه والــعـمل مـا بــوسـعـهم
لتحقيق رغبـة شعب اختزل الرياضة
بكرة القدم في ان يصل الى نهائيات
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وجـهـت سـاهم الـنــقـد مـجــددا  نـحـو
ـــنـــتــخـب الــوطـــني صـــوب مـــدرب ا
كــاتــانــيـتش  بــســبب  األداء الــغــيـر
مقـنع والتـقلـيدي دون ان تـظهـر  اية
ـسـتـوى مالمح تـطـور عـلى مـجـمل ا
الــذي قـــدمه  امــام هـــونغ كــونغ  في
اضي اللـقـاء الـذي جرى اخلـمـيس ا
زدوجة لبطولتي ضمن التصفيـات ا
كاس الـعـالم في قطـر وأ أسـيا في
الـــصـــ وسـط تـــصـــاعـــد مـــخــاوف
االنتـقال للـدور االخر من الـتصـفيات
وبعـد النـتيـجة الـغيـر متوقـعه  التي
حـقـقـها مـنـتـخب ايـران بـالـفـوز على
منتخب كـمبوديا بـ 14 هدف  ليعزز
من موقفه في حسم الصدارة ويبقى
لقـاءانا مع ايـران االختـبار احلـقيقي
ـرتـبك  ويـجب ان نـكون ـسـتـوانـا ا
ــبــاريــات  في ظل افــضل في قــادم ا
اللعب العقيم واحلذر الشديد كما لم
يشهـد الفريق وضعـا مختـلفا افضل
 حتى بـعد تعـادله مع البـحرين امام
قـطـع خـطـوة  مــتـقــدمـة في كل شيء
لـتـعـزيــز نـفـسه  في اجملـمـوعـة امـام
مـــشــهــد مــتــراجـع يــطــرح اكــثــر من
ــدرب واالحتــاد في تــســاؤل  عــلى ا
ــلــعب ظل الـــقــلق الـــذي ظــهــر فـي ا
الــذي لم يـســتــغل كـمــا يــجب  كـونه
ـــســتــوى احـــداهم عـــوامل تــغـــيــر ا
ـنـتخب ـفتـرض ليـتـقدم ا ـشهـد ا وا
قـبل ان يـزيـد مـن حـالـة الـتـوتـر  ولم
يلـقى أي تـأييـد واسـتجـابـة من الكل
عــنـدمــا خـرج فــقط بـنــتـيــجـة الــفـوز
بهدفـ دون  التي لم تـسعف االمور

لكن العبرة تبقى بالنتيجة.
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ـبـاراة لم تـشــهـد فـقط فـريق يـدافع ا
واخــر  يــهــاجم من دون انــدفــاع في
فـــتح ثـــغـــرة في الــتـــكـــتل الـــدفــاعي
للـمنـافس  ألنه لعب من دون فـاعلـية
وتركـيـز  والفـشل في نـقل لـكرة  الى
ـنـافس واستـمـر بال حـيـلة مـنطـقـة ا
هـــجــومــيـــة وفي عــمـل خــجــول رغم
الـسـيـطـرة واالسـتـحـواذ عـلى الـكـرة
لـــكن دون جــدوى قـــبل ان  يــعـــتــمــد
منـتخـبنـا على فـارق القـدرات الفـنية
لالعـبـ  والـقـيـام بـصـنع الـنـتـيـجـة
حــــيث الالعـب هـــمــــام طـــارق الـــذي
انــدفع مـن اجلــهــة الــيــمــنى قــبل ان
يـعـرقل  ويـحـتسـب احلكـم اإلماراتي
عمـار عـلي ضـربـة جزاء د 7فشل في
تسـديدهـا مهـند عـلي افضل العـبيـنا
ــبـاراة  وكــادت ان  تـغــيـر مــسـار وا
االمـور بشـكل اخـر وتـمنح األريـحـية
ـنـافس في فـرصـة لـو هـزت شـبــاك ا
مـنـاسبـة لـكـنـها لـم تسـتـثـمـر قبل ان
يـــثــبت مــهــنــد مـــهــاراته  وانــعــكس
نـشـاطه بـشـكل واضح مـعـتـمدا عـلى
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ذكر رئيس وفـد منتخب هونغ كـونغ ميكا مـاتي ان تواجده مع منتـخب بالده في البصرة وخوض

ية على ملعب كبير جدا وجمهور رائع ال يهدأ وال يكل لم يتوقعها مباراة عا
ـباراة نـتـخب بالده مـشـيـرا الى ان هـذه ا وأضـاف ان تـواجـدهم في جـذع الـنخـلـة يـعـد اضـافـة 

ستبقى عالقة باألذهان ونتمنى دائما ان تكون لنا لقاءات اخرى في مدن العراق
وتـابع ان الـصـورة الـرائـعـة الـتـي تـكـونت لـديه واعـضـاء وفـده مـهـمـة جـدا وتـاريـخـيـة لـلـمـزيـد من

التواصل.
ـنتخب الوطني لكرة القدم قد انتهت بالفوز على ضيفه هونك كونك بهدف مقابل وكانت مباراة ا
ال شيء لـيـحتل وصـافـة اجملمـوعـة الثـالـثة بـرصـيد أربع نـقـاط بعـد ان أحرز مـهـند عـلي هـدفا في
الشوط االول وعلي عدنان هدفا في الشوط الثاني فيما أهدر مهند ركلة جزاء في الشوط االول.
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أكـــد الــنـــجم الــدولي الـــســابق جـــلــيل
حـنون ان الـبصـرة وجـماهـيرهـا باتت
عـالمة فـارقـة لـلـنجـاح الـدولي مـثـمـنا
دور وزارة الـشـبـاب والريـاضـة كـجـهة
حـكـومـية داعـمـة في ابــــــــــداء مـرونة
ـعوقـات التي كـبيـرة حللـحـلة جـميع ا
تــواجه االســـتـــضــافـــات اخلــارجـــيــة
ـــســـتــــقـــبل مــــتـــوقـــعــــا ان يـــشـــهــــد ا
الــقــــــــــريب رفـعـا شـامال لـلـحـظـر عن
مالعب الـــعــراق مع اســتـــمــرار الــدعم
احلـكومي لـلـرياضـة وتوفـيـر مقـومات

النجاح.
ودعــــا حــــنــــون جـــمــــاهـــــــــــــــيــــرنـــا
الـــريــاضـــيـــة الى تـــكــرار حـــضـــورهــا
ـبـاريـات ـتـبــقي من ا الــفــــــــاعل في ا
الـــتي تـــضـــيـــفـــهـــا الـــبـــصـــرة ضـــمن

s Š wB  ≠ …dB³ «
بـــارك وزيـــر الـــشــبـــاب والـــريـــاضــة
الـــدكـــتـــور احــــمـــد ريـــاض الـــفـــوز
ـنـتـخـبـنـا الـوطـني بـكـرة ـسـتـحق  ا
الـــقــدم عــلى مـــنــتــخب هـــونغ كــونغ
بــــهــــدفــــ مــــقــــابـل ال شيء ضــــمن
ؤهـلة لـكاس زدوجـة ا التـصفـيـات ا

العـالم 2022 في قطـر وكاس
في اســــــــــيـــــــــا 2023 

. الص
واضـــــاف ريــــاض
اثـنـاء تواجـده في
مــلـــعب الـــبــصــرة
الــــــــــــــــــــدولــي ان
حضورنا لـلمباراة
واجـب وتـــــأكـــــيـــــد
لـــلـــدعـم احلـــكـــومي
ــركـــزي لــلــريــاضــة ا
ــخـتــلف الــعــراقــيــة 
االســـتـــحـــقــاقـــات وفي
جمـيع االلـعاب مـتـمنـيا
ان تـتـكـلل جـهـود االحتاد
ـــركــزي لـــكــرة الـــعــراقي ا
الـقـدم بتـأهل مـنـتـخـبـنا الى
مــونــديــال قــطــر بــعــد غــيـاب
طــــويـل وحـــــدث تــــنـــــتـــــظــــره
جــمــاهــيـــرنــا الــرائـــعــة بــفــارغ

الصبر.
وثــمن الــوزيــر الــتــنــســيق الــرائع
والـــتـــواصـل ونـــكـــران الـــذات الــذي
جـسـده اجلـمـيع في مـلـعب الـبـصـرة
الـدولي واولـهم اجلـمـهـور الـعـراقي
الــرائع الــذي رسم لــوحــة فــنــيــة في
غايـة اجلـمـال واالتقـان بـحب الوطن
وهـو يشـجع مـنـتـخب بالده مـنـوها
ان جـــمــيـع اجلــهـــات الــتـي اشــرفت
ونــــظــــمـت وســــاهــــمـت في اجنــــاح
ـــبــاراة وايــصـــالــهـــا الى مــصــاف ا
ـيـة وبـصــورة خـاصـة كـفـاءات الـعــا
محـافـظة الـبـصرة احلـبـيبـة االدارية
واالمنيـة بجميع تـشكيالتـها والفرق
التطـوعيـة الشبـابيـة التي ابلت بالء
حسـنا كـانـوا بفـخر مـفتـاح النـجاح
نوطة بهم مع في اتقان الواجبـات ا
ــالعــب واالعــالم قــــــــــــــــــــوات امــن ا

الرياضي.
وتـــابـع بـــالــــقـــول ان جــــمــــيع هـــذه
االسـبـاب تـبــعث الـراحـة في الـنـفس
وجتـعـلـنـا مـتـأكـدين من الـنـجـاح في
قـبلـة التـي نضـيفـها في بـاريـات ا ا
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الكم محمد انور  الكمة مشوراه في بطولة اسيا اجلارية بفوز مهم حققه ا نتخب الوطني للناشئ با افتتح ا

ــــؤهـــلـــة اجملـــــــــمــــوعـــة الـــثــــالـــثـــة ا
للمونديال.

نـتـخب العـراقي بـكرة الـقدم ويـحـتل ا
وصافة اجملموعة الثالثة برصيد أربع
نــقــاط بــعــد ثــنــائــيــة مــهــنــد عــلي في
الشـوط االول وعلي عدنـان في الشوط
الـثــاني في مــرمى هـونك كــونك فــيـمـا
اضـــاع مــهـــنـــد عـــلي ركـــلــة جـــزاء في
ــــبــــاراة الـــتـي جــــرت عـــلـى مـــلــــعب ا
الـبصـرة الـدولي وشهـدت حـضور 32

342 متفرج.
نـتـخب اإليـراني الـتـرتيب ويـتـصـدر ا
بـست نــقـاط ثـم الـبـحــرين ثــالــــــــــثـا
بــــــأربع نــــــقـــــاط مـع فـــــارق االهـــــداف
لـلمـنـتخـب الوطـني ثم هــــــــونغ كونغ
وكـــمـــبــــوديـــا بـــــــــــــنـــقــــطـــة واحـــدة

لــكليهما.

نتخب الوطني عاجز على انهاء هجماته في مباراته امام فريق هونك كونك رغم فوزه بهدف مقابل ال شيء √rOIŽ ¡«œ∫ ظهر ا

وزير الشباب
والرياضة
الدكتور

احمد رياض

والى ايـــران في  اجلـــولـــة الــرابـــعــة
ولـذلـك سـتـقــاتل من اجل الــفـوز ومـا
يتـوجب علـينـا ان نتعـامل مع األمور
ــتـاحــة من خالل   جــهـد والــفـرص ا
ــبــاراة من الالعــبــ  وفي خــوض ا
دون أخـــطــاء الن جـــمع الــنـــقــاط من
ـقـدمة سـيـمـنح الـفرق دفـعـة كـبـيرة ا
وحـالـة معـنـويـة عـالـية لـكن األهم ان
ـنـتـخب مـســتـواه بـالـشـكل يـعـكـس ا

الذي يؤمله الكل هنا.
ويــقــول مــدرب الـنــاصــريــة الــسـابق
صــاحب مـحــمـد لــقـد صــدمـنــا بـأداء
ـنتـخب الـذي كـان علـيه ان يـتـعامل ا
باراة وان برغبة شديدة مع ظروف ا
سـتوى الـرفيع   بـعد الـعودة يقـدم ا
لـعـبه وحتت انـظار جـمـهوره  وكـنا
درب األخطاء التي نامل ان  يعالج ا
رافقت مـباراة الـبحـرين لكن شيء لم
يـــتــغــيــر وأفــضل مـــا قــدمه الــفــريق
النـتيجـة  واخلروج بـاول ثالث نقاط
نـافسة لـكن بشكل ليبـقى في دائرة ا
كن الـتـعـويل عـلى الالعـب عـام ال 
في حال  االنتقـال للدور الـثاني ألننا
سنـواجه فـرق قويـة ولـها بـاع طويل
عـــنــدمــا تــرددت عــلـى الــتــواجــد في
البـطـوالت ولهـا عـدة مشـاركات وهي

أالن افضل منا.
وما قدمه الالعبـ في لقاء اخلميس
محبط   خصوصا في الشوط الثاني
الذي تـغيـره فـيه قواعـد لعب الـفريق
الـضــيف وكـاد ان يـدك الــتـعـادل ألنه
لــعب بـشــعـار ال شيء بــعـد نــخـسـره
عنـدما تأخـر بهـدف في الشوط االول
قـبل ان يـلـعـب مـنـتـخـبـنـا واحـدة من

مبارياته اخمليبة.

صعوبات حـقيقيـة امام إيران وحتى
لـقـاء اإليـاب امـام الـبـحـرين  وابـتـعد
الـكـثـيـر مـن الالعـبـ عن مـسـتـواهم
ــسـؤولــيـة ولم يــكـونــوا  عــلى قـدر ا
ـدرب اكــثـر من عالمـة ويـتــرك عـمل ا
اســتـــفــهـــام  وكـــان عــلـــيه ان يـــقــدم
ؤثر  بـعدمـا كشف الـلقاء التـشكيـل ا
ـسـتــوى احلـقـيـقي  لـلــفـريق فـبـعـد ا
سلسـلة مبـاريات  جتريـبية ورسـمية
كنه ستوى  الذي  لكنه لم يعكس ا
ـــنـــافـــســـات بـــقــوة من مـــواصـــلــة ا
ويـنـجح في حتــجـيم خـطـورة اقـرانه
رغم تــواضع هــونغ كــونك والــفــريق
الـذي سـيـالعـبه  بـعـد غــد  كـمـبـوديـا
ــــر بــــاســـوء حــــاالته بــــعـــد الـــذي 
اخلـسارة  الـكـبـيـرة من ايـران  ومهم
ان يـستـغـلهـا فـريقـنـا الذي يـكـون قد
انــتــقل الـى كــمــبـوديــا مــبــاشــرة من
الــبــصــرة عـلـى مـ طــائــرة خــاصـة
ـذكور ومهم ان يـسـتفـيد مـن اللـقاء ا
فـي حتـــــقــــيـق الـــــصـــــدارة من خالل
ــكـن تــســجـــيــله من تـــســجــيـل مــا 
األهداف لـتـعزيـز مـوقفـه  وهو يـعول
كثيـرا على نتيـجة كمـبوديا ليس في
نافسة عـلى الصدارة عنـدما تنتقل ا
ايـــران لــلـــبــحــريـن في مــهـــمــة حتــد
لـلـفـريـقـ  والن الـبحـريـن قادة عـلى
ستـوى الذي قدمته قهر ايران بـعد ا
معـنـا والن الفـريق في وضع مـستـقر
ــــدرب ومــــتـــــقـــــدم حتت  قـــــيـــــادة ا
الــبــرتــغــالـي والن  لــقــاء بــعــد الــغـد
ســيـكــون مـصــيـري لــهـا في حتــقـيق
طـمــوحـات االنـتـقـال  ألنــهـا سـتـكـون
امام مـبـارات صـعـبتـ جـدا عنـدما
تــنــتـقل لــلــعــراق في اجلــولـة األولى

أخرى بـعدمـا جنح في حتقـيق هدف
الـــتـــعــادل في الـــوقت الـــقـــاتل امــام
ـسانـدة من الـبـحـرين   ولـو تـمـتع 
الوسط لسـجل اكثـر من هدف  ومهم
ــســتـوى ان يــظــهــر الالعـب بــهــذا ا
لـيعـزز مـكانه في الـدحـيل في عمـلـية
احتراف يعززها من خالل اللعب في

نتخب. النادي وا
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نتـخب من حيث مرة أخـرى يخفـق ا
ـطــلـوب رغم انه لـعب تـقـد األداء ا
في ظـروف بقي يـبـحث عـنـها عـنـدما
واجه الـــتــنــقل في أكـــثــر من مــلــعب
وأكـــثــر مـــنــتـــخب في الـــعــالم واجه
مـعانـاة الـلعب خـارج مـيـدانه لكن لم
ـلـعب يـقـدر عـلى اســعـاد من حـضـر 
جـذع الــنـخـلـة الــذي شـهـد اول لـقـاء
رســــمي والن الــــفــــرق تـــراهـن عـــلى
عـامــلي االرض واجلــمـهــور الـتي لم

يستغلها كما يجب.
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لم يـشـعـر الـشـارع بـاحلـالـة  الـفـنـيـة
لــلـمــنـتــخب اخملـيـب بـاألداء وفي كل
شيء فــقـط خــرج بــالــنــتــيــجــة امـام
مـنـتـخب مـغـمـور  حـتى ظـهر افـضل
منـا في بعض اوقـات الشـوط الثاني
عنـدما نـقل كـرات متـقنـة وفي حملات
فنيـة لبعض عـناصره وسـيكون احد
ـهــمـة بـأقـرب وقت كـمـا هـو الـفـرق ا
احلال لفرق فيتنام وكوريا الشمالية
 وتايـالند ولألسف لم يـقـدم  فريـقـنا
ـطلـوب منه  وكـان خارج سـتوى ا ا
رغـــبــة اجلــمــيع   الـــذين  أصــيــبــوا
باإلحبـاط  إمام اداء غـير مسـتقر وال
ـكن الـتـعـويل عـلـيه وقـد يسـبب له

النجم الدولي السابق جليل حنون
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تـنـظيم رائع وتـفـاعل جـماهـيـري بـاهر وأداء عـقـيم وفـوز باهت
تلك الصورة التي استخلصـناها من رحلة البصرة حيث العراق
وثـغــره كـان مــبـتـســمـا وهـو يــسـتــقـبل االف الــعـشـاق.. يــحـيـون
بـاألعالم واالكف والـدعـاء اسوداً لم تـكن في يـومـهـا رغم هيـبـتـها
ن فيه فـبدا وقوتـهـا امام ضـيف ضعـيف أربكه جـذع النـخلـة 
مـرتـعـبـا يـخـشى عـلى مـرمـاه من هـجـوم غـائب بـسـبب كـاتـانـيش
ــرجتف لـيــشــد الـرحــال عــائـدا الـى بالده بـكــرتــ عـراقــيــتـ ا

للذكرى.
مباراتان للوطـني وهو يحث اخلطى نحو حـلم ما يزال بعيدا جدا
درب غير واضحة وأداء في حسابات الواقع فـمالمح تشكيلـة ا
الـفـريق غــامضً حـتى الـلــحـظـة في ظل عــدم الـثـبــات عـلى خـطـة
ا مـعلـومة تـتنـاسب مع قـدرات الالعبـ وظروف كل مـواجهـة 
ـتـلك قــوة الـعـنـاصـر ويـعـاني ـنـتـخب لــغـزا مـحـيـرا اذ  جـعل ا
ستوى االمر الذي يجـعل توظيف اإلمكانيات اجلماعية ضعفاً با

. عني موضع تساؤل مشروع من قبل ا
قد جنـد بعض االعـذار للـمدرب بشـأن فتـرة االعداد وغـياب عدد
من الالعب مثلما نحـمل االحتاد عشوائية االعداد وعدم وجود
تخطيط مسبق للوصـول الى شواطئ الدوحة اال اننا نتحدث عن
ظروف مباراة واخـطاء لقاء عـلنا تستـفيد من التـجربة وال نكرر
ما حـصل من هفوات فـي جذع النـخلـة ونحن في كل األحوال ال
نـقصـد النـيل من الـسلـوفيـني وهـو يحث الـسـير في طـريق طويل

طلوب من الصحافة واالعالم. زاده الصبر وزواده الدعم ا
ـا ال تـشـكل مـبـاراة هـونك كـونك وحـتى كـمـبـوديـا مـصدر قـلق ر
واجه إيـران والبحرين للشـارع الرياضي لـكن التأهل مـرهون 
ـبــاراتـان تـظــهـران حــقـيــقـة الـفــريق ومـدى قــدرته عـلى هـاتــان ا
واجهة كـبار القارة وذلك ال يتحقق رحلـة الثانية  الصعود الى ا
اال بحصاد متواصل للنـقاط عبر ماراثون طويل.. شاق وصعب
يـتـطـلب ان نظـهـر أفـضل ما لـديـنـا وال بـاس من تقـد الـنـصائح

لكاتانيش فأهل مكة غالبا أدرى بشعابها.
ــشـرق من لـقـاء هـونك كــونك ان الـعـالم شـاهـد في 90 اجلـانب ا
دقـيـقـة صـورة أخـرى لـبالد مـا ب الـنـهـرين غـيـر الـتي تـروج لـها
ـيـديــا من اعـمـال عــنف وقـتل فــاألثـيـر مــشـحـون مـنــذ أسـابـيع ا
ـلـعـبـها بـأجـواء االضطـرابـات واالحـتـجـاجـات بـيـنـمـا الـبـصـرة 
الرائـع وجمـهورهـا الذواق أظـهرت عـبر شـاشات الـتلـفزة روعة
ة ـتحضـر بعوائـلها الـكر نـظر وحسن الـتنظـيم والتـشجيع ا ا

باراة. درجات وهتفت للوطن طيلة شوطي ا التي زينت ا
اسـتـنـفـار احملـافظـة وحـضـور وزيـر الـشبـاب ومـسـتـشـار رئيس
الوزراء لشـؤون الرياضـة وتفاعل جلنـة القرار كـان له اكبر األثر
في إجناح احلدث فقد حضرنا كـإعالم بدعوة طيبة من األخيرة
شـــمــلـت رؤســاء األقـــســام الـــريــاضـــيــة في عـــدد من الـــصــحف
والفضائيات لتثبت ان عبارة (االعالم شريك في اإلجناز) ليست
مجـرد شعـار فتـحيـة لرئيس الـلجـنة عـصام الـديوان وكيل وزارة
ـبـادرة الـذي كـان يتـابع حلـظـة بـلـحـظـة تـام الـشـبـاب صـاحب ا
جـــمـــيع احـــتـــيـــاجـــات الـــوفـــد اإلعالمي
ـــــــديــــــر اعـالم الــــــوزارة وشـــــــكــــــراً 
الـــــصــديق الــعـزيــز مــوفق عــــــــبـد
الـــوهــاب وكــذلك اجلـــــــنــدي غــيــر
ـعـروفـة الزمـيل اجملـهـول بـجـهـوده ا

قصي حسن.   
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الـبـصـرة واية بـطـولـة أخـرى لـنـثبت
ان العراق بجميع مدنه يستحق رفع

احلظر كليا عن مالعبه.
من جــهـته بـ رئــيس جلـنــة الـقـرار
 140عـصــام ثـامـر ان الـلــجـنـة الـتي
تــولـت تــقــد الــدعم الحتــاد الــكــرة
ــبـــاراة ســـاهــمت بــتـــنــظـــيم هـــذه ا
بفاعلـية وجناح في تـولي دفة العمل
ـشــاركـ في واسـنــاد جـمــيع ا
التنظيم بتقـنية عالية وكفاءة
مـبـيــنـا ان االعالم الـريـاضي
الذي نعده أحد اهم اسباب
الــنــجــاحــات لــلــبــطــوالت
الريـاضيـة حـرصنـا على
ختلف تسهـيل مهمـته 
ـثـلي الـصـنــوف ودعم 
الـصـحف والــفـضـائـيـات
والوكاالت اخلبرية االمر
الـــذي كــان لـه مــردوده
االيـجــابي في تــظـافـر
ايدي اجلـميع في

البصرة.
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ـنـتـخـب الـوطـني لـلــنـاشـئـ افـتــتح ا
الكــمـة مـشــوراه في بـطـولــة اسـيـا بـا
اجلـاريـة احـداثـها في امـارة الـفـجـيرة

تـحدة بفوز بدولة االمـارات العربـية ا
الكم مــحــمـد انــور عـلى مـهـم حـقــقه ا
نــظـيــره الـكــويـتـي مـــــــطــلك الـعــنـزي
بوزن   52 كـغم وبـذلك سـيـواجه انـور

ـرحـلـة الـقـادمـة مالكـمـا مـن دولة في ا
فلسط ضمن دور الستة عشر.

ـقابل تـعرض مـالكمـنا مـحـمد بـاقر بـا
الى خـسارة غيـر متـوقعـة امام نـظيره

الـهنـدي ضـمن منـافـسات 48 كغم بـعد
ـالكم الـعـراقي في اجلـولـة ان تـفـوق ا
االولى لــكن ســقــوط واقــيــات اسـنــانه
ألكـثـر من مـرة بسـبب تـركـيبـة اسـنانه
الكم أثـر سـلــبـا وكــان من مـصـلــحـة ا

نافس. ا
الكــمـــة عــلي واشــاد رئـــيس احتـــاد ا
تـكـليف بـحـفل االفـتتـاح الـذي اقيم في
مجمع زايـد الرياضي بإمـارة الفجيرة
بحـضور كـبار الـشخصـيات وبـتواجد
رئــيس االحتــاد االســيــوي لــلــمالكــمـة

انس العتيبة.
وقـال تـكلـيف ان الـبطـولة وفـي يومـها
االول شهدت منافسات شرسة عكست
ـــتـــطـــور في الـــقــارة واقع الـــلـــعـــبــة ا
االســيــويـة الــذي يــنم عن عــمل كــبــيـر
لالحتــاد الـقــاري في تــطـويــر الــلـعــبـة
والـــوصــول بـــهـــا الى ابـــعـــد مـــديــات

النجاح.
واضـاف عـلى الـرغم من فـوز مـالكـمـنا
مـحـمــد انـور وتـأهـلـه الى دور الـسـتـة
عــشــر اال انــنـا كــنــا نـنــتــظــر مـنه اداءً
أفـضل اذ لم يــقـدم كل مــا لـديه ســيـمـا
وانـه أحــــد ابـــطــــال الــــعـــراق بــــفــــئـــة
النـاشئ وينـتظره مسـتقبل كـبير لذا
ـتـوجـ نـســعى ان يـكـون من ضـمن ا

بهذه البطولة.


