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ؤهـلة لكأس العالم  2022وكأس آسيا .2023 وقال زددوجة ا نتخب الـوطني بكرة القـدم كاتانيتش طـموح الفريق للـفوز على كمبـودياً اليوم الثالثـاء ضمن التصفـيات ا أكـد مدرب ا
ؤتمر الـصحفي للـمباراة التي ستـقام في كمبـوديا ال انظر وال افكـر بنتيـجة مباراة كـمبوديا مع ايران وعـلينا الـعمل على جتاوزهـا بنجاح هذا مـا يهمني ومـايفكر فيه كاتانيـتش في ا
بـاراة النها تـضع فريقي في موقف ؤكـد سعيي لـلفوز في ا العبينـا. وأضاف ان مهـند ميمي العـب جيد ولكن جـميع العبـينا ايضـا جيدين وبـامكانهم تـقد اداء ونتـيجة طيـبة ومن ا
نتخب بيك ستـاديوم" في العاصـمة الكـمبودية بـنوم بنه بتـمام الساعـة الثانيـة والنصف من ظـهر اليوم الـثالثاء وسيرتـدي ا ـباراة على ملـعب "أو جيد في ترتـيب اجملموعة. وسـتقام ا
باراة وأرضية ؤتمر معنوياتنا عالية جدا للظفر بنقاط ا ـباراة فيما ستلعب كمبوديا بالزي األزرق الكامل. من جانبه قال الالعب علي عدنان في ا الوطني الزي األبيض الكامل في ا
نامة   1-1وفاز عـلى منتخب هوجن كوجن في الثانية 2-0 ا سـتشكل صعوبة في ذلك. وسبق للعـراق وأن خاض مبارات في التصفيـات تعادل في األولى مع البحرين في ا باراة ر ا
ركز الـثاني في ترتيـب اجملموعة الـثالثة نـتخب العراقي خلـوض مباراته الـثالثة بـهمة عالـية لنيل  3نقاط تضـاف لرصيـده. ويحتل العـراق ا في مـلعب جذع النـخلة بالـبصرة. ويـتطلع ا

باراة السايفة بنتيجة كبيرة حيث سجل  14مقابل ال شي لألخير. نتخب االيراني اجملموعة. يذكر ان ايران فازت على كمبوديا في ا فيما يتصدر ا
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تسـتـضـيف مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـية
مــنـــافــســات الـــبــطـــولــة الــعـــربــيــة
ــصـــارعــة لـــفــئـــتي الــنـــاشــئــ بــا
والــشــبــاب ولــكال اجلــنــســ خالل
ــدة من الــســادس عــشــر ولــغــايــة ا
الـثالث والـعشـرين من شـهر تـشرين
ــشــاركــة ثـمــانــيـة االول احلـالي و
منتخـبات عربيـة اضافة الى العراق
ـضـيف لـلـمـنـافـسـات. وقـال الــبـلـد ا
رئـــيس االحتــاد الـــعــراقـي لــلـــعــبــة
ـنـتـخـبات شـعالن عـبـد الـكـاظم ان ا
ـشـاركة في الـبـطـولة هي الـعـربيـة ا
غـرب والـسـودان وسـوريا مـصـر وا

واالردن وفـــــلـــــســـــطـــــ والـــــيـــــمن
والـســعــوديـة اضــافــة الى الــعـراق
ـنــتـخــبـات الـتــسـعـة مـوضــحـا ان ا
جـمـيـعـهـا سـتــشـارك في مـنـافـسـات
الـرجـال لـفـئـتي لنـاشـئـ والـشـباب
ولفـعالـيتي احلـرة والرومانـية فـيما
سـتـشـارك ثالثة مـنـتـخـبـات فقط في
مــنـــافــســـات الــنــســـاء هي الــعــراق
ــغـــرب. واضـــاف عـــبــد ومـــصـــر وا
ــنــتــخــبــات الــعــربــيـة الــكــاظم ان ا
ــشــاركــة ســتـــصل الى مــحــافــظــة ا
السليـمانية اليوم الـثالثاء وسيقام
ؤتمر الـفني العام للـبطولة صباح ا
يــوم غــد االربـــعــاء في فـــنــدق هــاي

ـنافـسات كـريست ثم جتـرى قرعـة ا
في مساء اليوم ذاته فيما ستنطلق
مـنــافـســات الـبــطـولــة رسـمــيـا يـوم
نافسات اخلميس وستـقام جميـع ا
صــبــاحــا ومــســاء في قــاعــة كــلــيـة
الــتـــربــيــة الـــريــاضـــيــة بــجـــامــعــة
السليمانية. واشار عبد الكاظم الى
ثال ان احلضـور العـربي سيـكون 
بـ  122شـخـصـا بـ اداري ومدرب
والعـبا والعـبـة فيـما سـيـكون الـوفد
ـثال بـ  85شـخـصـا ب الـعـراقي 
اداري ومــــدرب والعــــبــــا والعــــبــــة
ـنـافــسـات الـعـربـيـة 26 وســيـقـود ا
حـكــمـا دولــيــا عـراقــيـا اضــافـة الى
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أكمل منتخبنا
واجهة جهوزيته 
كمبوديا اليوم في
تصفيات كأس
العالم وآسيا

الــعــالــيـــة من خالل  تــفــعــيل خــطــوط
الـلـعب الــتي يـجب ان تــكـون واضـحـة
ومــنـــتـــجـــة ومـــثـــمـــرة  والن اخلــروج
بـحصـيـلـة تـهـديـفيـة جـيـدة قـد تـمـنحه
صدارة اجملـموعـة والعـودة بهـا اذا ما
تـمـكن من حـسم االمـور عـلى افـضل ما
يـــرام عـــلى امـل ان تـــنـــتـــهي مـــبـــاراة
ـصلـحـتـنـا مثال  ان الـبـحـرين وايـران 
تـــفــوز الــبــحــرين وهــنــا يــلــعب فــارق
ـــتــصــدر األهــداف دوره فـي حتــديــد ا
اجلــديــد بـــيــنــنـــا والــبــحـــرين وحــتى
الــتـعــادل ســيـكــون مـقــبــول وفي حـال
فـوزنـا سـيـصـبـح رصـيـدنـا مـسـاو الى
ايران سبع نـقاط وليـتوسع الفارق مع
الــــبـــــحــــرين الـى نــــقــــطــــتــــ  مع ان
الـتــرشـيــحـات تــقف الى جــانب ايـران
في االسـتـمـرار في  الـصـدارة وعـنـدهـا
سيتوسع الفارق  بيننا والبحرين الى
ثالث نـقــاط ويـعــزز من حــظـوظــنـا في
نافـسة على البـطاقة الثـانية األخرى ا
التي لم تـكن سهـلة اطالقـا امام ترشح
تصدرة جملموعاتها الفرق الثمانيـة  ا
الى جانب افضل أربعـة   فرق ستحتل
ــرتــبــة الــثـانــيــة  وهــنــا  قــد نـواجه ا
مـشــكــلــة  في االنــتـقــال لــلــتـصــفــيـات

القادمة االهم.
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تـبـدو امـال مـنـتـخـبـنـا قـويـة في بـلـوغ
صــدارة اجملــمـــوعــة بــشــرط ان يــفــوز
بـــــفـــــارق واضـح من األهــــــداف عـــــلى
كـمبـوديا لـلبـقاء عـلى نفس الـفارق مع
ايــران في حــال تــخــطــيــهــا الــبـحــرين
ليـبقى حـسم الصـدارة بشكل اولي في
الـرابع عـشـر من الـشـهر الـقـادم عـنـدما
نــضــيـف ايــران في الــبـــصــرة في اهم
االختبارات للفريق وبعد خمسة ايام
نـسـتـقــبل الـبـحـريـن. ويـأمل ان يـتـألق
اكـــثـــر من العب فـي تـــشـــكـــيل الـــيـــوم
والـطـمـوح الــكل بـعـد الــظـهـور الالفت
ــبــاراتــ ــهــنــد عـــلي في ا ــمــيــز  وا
درب السابقت عندما انقذ ماء وجه ا
ــنــتــخب خــصــوصــا فـي مــواجــهـة وا

ــتــواضع لــكــنه لـم يــسـتــســلم كــونغ ا
وتـغيـر باالداء  مـع مرور الـوقت  وقدم
حملات حلوة في بعض االوقات اضافة
الى فـشـلنـا  بـعـدم التـعـامل مع ظروف
اللعب حـيث عاملـي االرض واجلمهور
الــتي كـان يــعــول عـلــيــهـا الــكل في ان
يـتــغـيــر حـال مــنـتــخـبــنـا في كل شيء
لـكـنه خرج فـقط بالـنـتيـجـة  التي تـعد
شيء مــقــبـــول حتت كل الــظــروف
ـطلوب واحلسـابات النه حقق ا
امـــام مــبـــاريــات مـــعــدودات
حتــسـب بــفــارق الـــنــقــاط
واألهـــــــداف في نـــــــفس
الــــــــــــــــــــوقـت زاد األداء
ـــرتـــبك من مـــخـــاوف ا
اجلمهـور عندمـا سيكون
امـــام مــبـــاريــات صـــعــبــة

منتظرة على مستوى اجملموعة.
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ـطـلـوب من الالعـبـ الـلـعب بـالـتزام ا
وجـديـة وتـركـيـز والـتـعـامل مـع ظروف
باراة كما يـجب  واالهم هنا تسجيل ا
ـدرب بــأكـثـر األهــداف في ان يـلــعب  ا
هـمـة تتـطـلب تـسلح من مـهـاجم ولـو ا
الالعــبــ بــالــقــوة واحلــالــة الــفــنــيــة

وقع الـثالث بنفس رصيدنا البحرين ا
ـــهم ان وبـــفـــارق هـــدف اقل مـــنــا.  وا
يـستـعيـد منـتخـبنـا ثقـته بشـكل افضل
في لـقـاء اليـوم بـشرط ان يـأخـذ األمور
عـلـى مـحــمل اجلــد مع الــرغــبـة في ان
يكون فـريقا مـتكامال وواضـحا لغرض
الــســيــطــرة عــلـى مــســار الــلــقــاء وان
هزوز وان ضيف ا يستفيد من واقع ا
يـــقـف عــــلى قــــدمـــيـه واخلـــروج بــــكل
ـقــدمـة حتـقــيق الـعـدد الـفـوائــد وفي ا
ـــنـــاسب من األهـــداف واالهـم مـــحــو ا
تـذبذبـة بـعد اخـر مبـارات صـورته  ا
امتدادا لـلمواجـهات الرسمـية والودية
الـتي سـبقـتهـمـا وفي ان يكـون مـطالب
حتت أي مسوغ  بتقد االداء االفضل
وان يـكون فـريقـا جيـدا ومؤثـرا بعـدما
اســتـــهل مـــشــواره فـي الــتـــصــفـــيــات
بـنـتـيـجـة مـخـيـبـة وأداء ضـعـيف امـام
الـبحـرين قـبل  مفـاجأة جـمـهور مـلعب
ـراقـبـ ـتـابــعـ وا جـذع الـنــخـلـة وا
قنع البل اخمليب وفي ستوى غير ا با
ــبـاراة اداء عـقــيـم في بــعض اوقــات ا
ووجــد الالعــبــون انــفــســهم في وضع
صــعب من دون االسـتــفـادة
ـرتـبـكـة من احلـالـة ا
التي كـان علـيها
فــريق هــونع

الــبـحـريـن بـتـســجـيــله هـدف الــتـعـادل
ومهم ان نشـاهد فريقا مـتكامال  مؤمن
نـتـخب يدور في بـقدراتـه فيـمـا الزال ا
ـــســـتـــوى الـــقـــلق وانـــعـــدام دوامـــة ا
االنسجام وقـلة التهـديف والتعامل مع
الــفـــرص واالســـتــحـــواذ عـــلى الـــكــرة
ـقابل واالسـتفـادة من ضـعف الفـريق ا
في عــكس قــوته وحتــقــيق الــنــتــيــجـة
ـطـلوب ـقـنعـة وقـبـلهـا تـقد االداء ا ا
والن إمـامــنـا مـبــاريـات قــويـة  هي من
حتـدد مصـير اجملـموعـة التي سـتشـهد
مــبــاراة قـويــة بــ الــبــحــرين وايـران
وتـتوقف أشـيـاء كثـيرة عـلى نـتيـجتـها
تــهـمــنـا  النــعـكــاسـهــا عـلى مــسـتــقـبل
مـنـتخـبـنا وعـلـينـا ان نـخوض مـباراة
الـــيــوم عــلى قــدر كــبــيــر من األهــمــيــة
بالنـتيجة  قبل الـعودة للبـصرة الشهر
الــقـادم ومـهم جـدا ان يــكـون الالعـبـ
بكامل جاهزيتهم بعد تدارك اإلصابات
في مــبــاراة هــونغ كــونغ والــكل يــبـدو
مستـعد للـعب ومهم ان يكـون الالعب
ـعنوية والبدنية في احلاالت الفنية وا
والــســـعي الى الـــعــودة بــالـــنــتـــيــجــة
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باراة ـدرب والالعب قيـمة  ا ويعلم ا
ونتيجـتها و قد تكـون هي من توصلنا
الى  حتـقــيق هـدفــنـا  في ظـل  تـواجـد
ن مـثــلـوه في لــقـاء هـونغ الالعـبــ 
كـونغ واجلـمـيع من دون إصـابـات وان
يــكـون دور مــؤثــر لـلــحــكـومــة في دعم
ـنتـخب في حل مشـاكل الفريق مهـمة ا
والالعــبـ حـيث ضم الــوفـد الالعـبـ
مـحــمـد حـمــيـد ومــحـمـد صــالح وفـهـد
طالب وعلي عدنان وضـرغام اسماعيل
 واحـمد ابـراهـيم ورب سـوالقـا وعلي
فـــائـــز وســـعـــد نــاطـق وعالء مـــهــاوي
ومــصـطــفى مــحـمــد وابــراهـيـم بـايش
ومـحمـد قـاسم وامجـد عـطوان وصـفاء
هــادي وجــيــلـوان حــمــد وهــمــا طـارق
وبشـار رسن وعالء عـبد الـزهرة وعالء
عباس ومهند عـلي وميثم جبار  ومهم

ان  نتعلم من مباراة الخرى وان يظهر
دوره الفـني وحتقيق الـتقدم والـتعامل
درب تـاحة وان يـختـار ا مع الفـرص ا
طـلوب واالسـتقـرار علـيها الـتشكـيل  ا
. ـقـبـل حلـ لـقـاء إيـران والبـحـرين ا
ويقول رئيس فـرع احتاد الكرة في ذي
قــار جـــلــيـل رغــيـــر نــأمـل ان يــتـــمــكن
مـنـتــخـبـنــا من حتـقـيق الــفـوز الـثـاني
تــوالــيـا وان يــعــود بــكــامل الــعالمـات
ويــــؤكـــد حــــضــــوره في تــــصـــفــــيـــات
اجملـموعة وان يـتعـامل مع  الـلقـاء كما
يــجب النه يــعـني الــكــثـيــر وقـد تــكـون
الـعـودة من الـباب الـكـبيـر حـيث الـفوز
والصدارة اذا مـا اتت نتيجـة البحرين
صـلحـة فريـقنـا الذي عـليه ان وإيـران 
يـعطي انـطبـاع  اخـر عن مسـتواه رغم
الــفـــوز الــذي ذهب بـه الى كــمـــبــوديــا
وأهـــمــيـــة خــوض لـــقــاء الـــيــوم وسط
تـعطش الـشارع الـرياضي لـلفـوز الذي
ســتـكــون له قـيــمـة كــبـيــرة  اعـتــبـاريـة
وفـنيـة خـصوصـا اذا ما انـتـهى اللـقاء
األخر  بـالنتيـجة التي نـتمنـاه وأهمية
ـنتخب نتـيجة الـيوم تـتعدى ذلك الن ا
سيـعود الى مـلعـبه بالصـرة ويسـتقبل
ـا يخرج ايران وبـعدهـا  البـحرين ور
رحـلة االولى حلـ انطالقة بصـدارة ا
الـثـانـيـة في حـزيـران الـقادم واالهم ان
درب في وضع الـتشـكيل تظـهر قـدرة ا
ـناسـب واالستـقـرار علـيه  الن جـميع ا
الـلـقـاءات القـادمـة غـيـر سـهله والن كل
ـكن استـثـناء مـبـاراة هي صعـبـة  وال
مهمة كمبوديا والنتيجة  التي ستعزز
من الــــســـيــــر بـــاالجتــــاه الـــصــــحـــيح
وســتــرفع  من حــظـوظـه كـثــيــرا  بــعـد
لـعبه وان يقـدم نفس الـنتائج العـودة 
والـدفع بـاألمـورلالمـام  وشيء جـيـدان
تــــظــــهـــر قــــدرات الالعــــبــــ بـــأعــــلى
ـسـتـويـات والـلـعب بـروحـيـة وعـكس ا
ـنتخب في تـلبية رغـبة الشعب هوية ا
الـعراقـي الذي يـهتـم بشـكل اسـتثـنائي
نـتظر ان يـسعده نـتخب ا بـاريات ا

في نتيجة اليوم.
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اشارات اطـمئنان اعدها وثيقـة على قدر كبير من االهمية
ـوضــوعي طــرحـتــهــا الـعــديــد من الــصـحف والـقــيــاس ا
الـصــادرة في الـقــارة االسـيــويـة في مــعـرض إضــاءاتـهـا
زدوجة لكـاس العالم وا اسيا بكرة القدم للـتصفيات ا
وعلى قـدر تـعـلق االمـر بـنا فـان مـا تـنـاولـته الـصحف عن
ــنـتـخـبـنــا الـوطـني مع مـنــتـخب هـونغ كـونغ اخـر مـبـاراة 
اشارت صـراحة الى حالة مثالية من االنضباط التنظيمي
ا ال يدع مجاال للشك واالعداد اجليد واجلمهور الرائع 
عـلى ان الـعـراق الـيـوم احـد افـضل االسـمـاء الـتـنـظـيـمـيـة

االسيوية التي تتوافر على عناصر النجاح.
احلقـيقة ان مـا حتقق اليوم والـوصول الى هذه الـقناعات
كـان نـتـاجـا لــعـمل كـبـيـر تــولـته اكـبـر مــؤسـسـة ريـاضـيـة
رسمـية عـراقية داعـمة هي وزارة الـشباب والـرياضة وان
يـكن مـا   هــو جـهـود مـشـتـركـة لـلـجـنـة الـقـرار  140مع
ـركزي لـكرة الـقدم ومـحافـظة الـبصرة االحتاد الـعراقي ا
تطوع الشباب اال والقـوات االمنية بجميع مسمياتها وا
ان كل ذلـك ال يـلـغي مــحـور الـعــمل وحـجــر الـزاويـة وهي
الـوزارة الــتي تـولت الــدعم والـتــهـيـئــة لـلــعـمل واالشـراف
واالتـصــاالت وغــيـرهــا من اعــلى الـهــرم وزيــر الـشــبـاب
ــوظــفـ كـل حـسب والــريـاضــة الى طــواقم الــعــمل من ا
اختـصاصـه وكان لـهذا اجلـهـد احلكـومي الـكبـيـر كلـمته
ــشـهــد عــلى افــضل مـا في تــذلـيل الــصــعـاب واخــراج ا

يكون.
فـاصل مـهـمة وقد اسـتـعرض وزيـر الـشـباب والـريـاضـة 
جدا اطـرت العمل بكل شفافية ووضـوح مبينا ان سياسة
ركزيـة ال تدخر جهدا اال وبذلته من وتوجـهات احلكومة ا
اجل الـريـاضــة والـقـطـاع الـشـبـابي لـتـحـقـيق االجنـازات
وجتــاوز حــقـبــة سـابــقـة كــتـمـت عـلــيـهــا اجـواء احلــصـار
نع واول الـغيث انهـاء صفحـة البـنى التحـتية واحلظـر وا
ـالعب الـتي شـمخـت علـى االرض وصارت الـريـاضـية وا
واقعـا ملموسا كمـا هي مالعب البصرة وكربالء والنجف
والـكــوت ومــيـســان او تــلك الـتـي سـتــتـولـى صـعــودا حـد
االكتـفـاء او الـزيادة والـهـامش االخـر هـو تطـور الـتـنـظيم
واالدارة للـمبـاريـات والبـطوالت صـعودا بـكفـاءات عراقـية
ـــكــان مع مــتـــدربــة وقـــوات امن مالعب واخـــرى تــؤمن ا
اللـمسـة االجمل واالرق الـتي حمـلتـها اصـوات اجلمـاهير

تطوع . بدعة وحتركات الشباب من ا ا
ـبـهج حـقا يـبـقى االثـر االكـبـر لالجناز ازاء هذه الـطـرح ا
الـــريــــاضي الـــكــــروي اوال والـــذي البــــد له ان يـــتــــحـــقق
نتخبنا الوطني باالسـتفادة من ميزتي االرض واجلمهور 
بـكــرة الـقــدم الـذي نـريــد ان نـراه حــاضـرا في مــونـديـال
الدوحة  2022 وان يـكن قد جنح في اول اختبار تنافسي
وحقق الـفـوز عـلى مـنـتخب هـونغ كـونغ في الـبـصـرة فانه
ضيف مطـالب اليوم بتعزيز الفوز عـلى منتخب كمبوديا ا
بـاراتي ايران والـبـحرين احلـاسمـت والتـحضـيـر جيـدا 
ــرحـــلــة االولى من بــالـــبــصــرة فـي خــتــام مـــنــافـــســات ا
الـتــصـفـيـات يــقـيـنــا ان الـصـورة االيــجـابـيـة
بـكـامل تـفـاصـيـلـها سـتـتـعـزز الـشـهر
ـقـبـل من مـلــعب الـبــصـرة الـدولي ا
ولنـا مـطلق الـثـقة بـنـجوم مـنـتخـبـنا
االســـود في إظــــهـــار مـــســـتـــواهم
احلــقــيــقـي والــهــاب جــمـــاهــيــرنــا

تعطشة للفوز والشيء غيره. ا
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ـتـلك مـؤهالت ال يـخــتـلف اثـنـان عــلى ان كـاتـانـيــتش ال 
ـنتخب تدريـبية وقـيادية جـيدة وهـو يؤدي واجبـاته مدرباً 
العـراق الوطـني لكـرة القـدم كاسـقاط فـرض وحسب ,وان
التـعـاقد مـعه ثم اسـتمـراره في عمـله كـان و ال يزال خـطأً
ارتكـبه االحتاد الـعراقي لـكرة القـدم ولكن هـذا ال يسوغ
ـطـلوب بـأي شـكل من االشـكال ,غـياب احلـضـور الـفني ا
ــعـظم العـبي مـنـتــخـبـنـا الـوطـني ,في مـبــاراتي الـبـحـرين
وهـونك كـونك عــدد من الالعـبـ ال يــؤدي واجـبـاته عـلى
النـحو الـذي يسـتقـيم مع مهـاراته وخبـراته عدد آخر من
ـركـز الـسـلــيم الـذي يـتـفق مع الالعـبــ ال يـتـمـركـز فـي ا
ـأمول ـيـدانيـة اجلـيدة .. االنـدفـاع احملسـوب وا جتربـته ا
ـتوقع من قـبل معظم سـتوى ا الداء الواجـبات لـيس في ا
الالعبـ .. بعض الالعب يرتكب اخطاء غير مبررة تثير
عالمــات اســتـفــهــام عــديــدة. هــذه لــيـسـت صـفــات العب
نـتـخب الـوطـني واحلـرص عـلى ارتـداء قـمـيص مـنـتخب ا
العراق الكبير ال يكون على هذا النحو منتخب العراق له
فضل كـبـير عـلى كل الالعـب ولـيس صحـيـحاً الـقول ان
الــنـادي الــريـاضـي هـو الــذي يـســهم في تــكــوين وصـقل
مهـارات الالعب وبالتالي هو (الـنادي) االولى باالستفادة
من مـهارات وخبـرات الالعب .. كل االندية الـرياضية في
العـراق الكـبيرة مـنهـا والصـغيرة وعـلى حد سـواء تعـتمد
ـال العـام وازاء هذه احلقـيقـة الساطـعة كـالشمس على ا
ـنـتخـب الـوطـني قـيـمـة فـنـية يـجب ان يـعـرف الالعـب ان ا
نتخب ـساس بهـا واالنتماء الـى ا كن ا ووطنـية علـيا ال 
الــوطـنـي شـرف مــا بــعـده شــرف واذا كــان هــنـاك العب
يتـجاهل هذه احلقيقة في اطار اي مسوغ كان ,فيجب ان

يتعرض للعقوبة التي تسقيم مع حجم اخلطأ. 
اخـتــلـف مع كل من يــبــرر اخــطــاء الالعــبــ ويــخــتــصـر
ـشـكــلـة عـلى نــحـو غـيــر صـحـيح بــقـوله هــذه امـكـانـات ا
العـبـيـنا ,وهذا هـو حـجم مـنـتـخب الـعـراق لـيـفـتح الـطريق
ــنــتــخب الــوطــني الــعــراقي ,في لــلــمــتــربــصــ شــراً بــا
االســتــمــرار في ارتــكــاب االخــطــاء وحتــطــيم مــعــنــويـات
نـافـسـة على العبـيـناوخـروج مـنـتخب الـعـراق من دائـرة ا
ــركــز االول في مــجــمــوعــتـــنــا .. كال .. كال هــذا لــيس ا
نتـخبنا الوطني ,يـؤهلنـا لالنتقال صـحيحا ,الـواقع الفني 
الـى الـتــصـفـيــات الـنــهـائــيـة لــبـطــولـة كـاس الــعـالم 2022
بــشــرط جــوهــري واحـدهــو ان يــؤدي كل العـب واجـبــاته
بـضــمـيــر مـهــني حي تـمــامـاً كــمـا يــفـعل ذلك ,كـل العـبي
ـعـقـول ان ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة في الـعـالم ,إذ لـيس من ا ا
نـتخب الهـولندي او االنـكليـزي او االسباني يقـدم العب ا
ــئـة  من مــســتـواه او الــبــرازيــلي او االرجــنــتــيـني 70 بــا
ــعــروف في مــبـاريــات مــنــتـخــبــاتـهـم الـوطــنــيـة ,الــوديـة ا
والـرسمية عـلى حد سواء و ال يحرص
ـنــتـخب الــوطـني عـدد من العــبي ا
عـلـى ذلك واعـود الى الــقـول ان
كـــاتـــانــيـــتش ســـبب رئـــيس في
الفـوضى الـفـنـيـة التي يـعـيـشـها
ـنـتـخب ,ولـكن لـيس صـحـيـحـاً ا
ان نبرأ ساحة عدد من الالعب

من تهمة االهمال .

بغداد  –الزمان
توفي في الـعاصمة بغداد امس االثن عضو احتاد الكرة العراقي سعد
ـرض. وذكـر بـيان الحتـاد الـكـرة تـلـقت (الـزمان) مـالح بـعـد صـراع مع ا
ـزيد من الـرضى والـتـسلـيم وبـقلـوب مـؤمنـة بقـضـاء الله نـسـخة مـنه انه 
وقـدره نـنــعى لـكم وفـاة عــضـو احتـاد الـكـرة ونــائب رئـيس نـادي احلـدود
ـرض نـسأل الـله أن يـتـغـمد الـفـقـيـد بواسع سـعـد مـالح بعـد صـراع مع ا
رحمـته وعظيم جوده وكرمه وأن يكتبه في عـلي مع الشهداء والصاحل
وحـسن أولـئك رفـيـقـا وأن يـلـهم أهـله وذويـه الـصـبـر والـسـلـوان. يـذكر ان
ـرض عـضـال منـذ فـترة عـضـو احتـاد الكـرة سـعد مـالح كـان قـد اصيب 
وتلـقى العالج في مستشفيات بيروت وبغداد قبل ان يدخل في غيبوبة منذ

عدة ايام.
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ركـز الـثالث ـنـتخـب العـراقي بـالفـروسـيـة ا احرز ا
في الـدورة العـسكـرية األولـى اللتـقاط االوتـاد التي
اخـتـتـمت في األردن جـامـعا   483,5 نـقـطـة فـيـما
ـنتـخب العـمانـي باللـقب بـرصيد  522 نـقطة توج ا
ركز الثاني متـفوقًا على منتخب مصر الذي حقق ا

برصيد  486 نقطة.  
وتـمــكن فـارس مــنـتـخب ســلـطــنـة عـمــان نـاصـر بن
راشـد من حتـقـيق لـقب أفـضل فـارس في الـبـطـولـة
بعد حتقيقه 155,5 نقاط متصدرًا مجموع الترتيب
الــعـــام في الـــبــطــولـــة من أمــام الـــفــرســـان أحــمــد
ــركـز عــبـدالــنـبـي من مـصــر بـرصــيـد  135,5 في ا
الثـاني والـعراقي عـبـد احلمـيد رشـيـد برصـيد 134

ركز الثالث.  في ا
واشتـمـلت منـافـسات الـيوم اخلـتـامي واألخيـر على
مـسـابـقـة حلـقـتـ ووتـد بالـرمح مـكـونـة من شـوط

األول بـوتـد  6ســنـتـيــمـتـر والــشـوط الـثــاني بـوتـد 4
سنـتيـمتر وكـذلك مسـابقـة ليمـونتـ ووتد بـالسيف
مـكونة من شوط األول بوتد  6 سـنتيمتر والشوط
الـثـاني بـوتد  4سنـتـيـمتـر وكـذلك مـسـابقـة الـتـتابع

بـالسـيف والـرمح مـكـونة من شـوطـ األول بـوتد 6
سـنتـيـمـتـر والـشـوط الـثـاني بـوتد  4سـنـتـيـمـتر و
نتخـبات الثالثة األولى على مـستوى الفرق تتـويج ا
ـراكـز األولى اضـافة والـفرسـان احلـاصـل عـلى ا
إلـى تــتـــويج أفـــضل فـــارس بــالـــبـــطــولـــة من خالل
احـتــسـاب اجملـمـوع الـعــام لـلـنـقــاط وأيـضـا افـضل

منتخب بالبطولة لاليام الثالث.
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اخـتـتـمت الــدورة الـبـيـطـريـة والـتي نـظـمـهـا االحتـاد
الدولـي اللتقاط األوتاد على هـامش البطولة وشارك
في الــدورة مـجــمـوعــة من األطــبـاء الــبــيـطــريـ من
الـدول األعــضـاء بــاالحتـاد وذلك لــتـعــريـفـهـم بـآخـر
ـتعلقـة في عالم اخليل وكذلك سـتجدات العـلمية ا ا
ما يـجب على الطـبيب البـيطري مـعرفته في اجلانب
الـبـيـطـري لريـاضـة االلـتـقـاط األوتاد كـمـا اخـتـتمت
دورة التـحكـيم التي نظـمهـا االحتاد الدولي اللـتقاط
ـدة ثالثة األوتاد عـلى هـامش الـبـطـولـة واسـتـمـرت 
أيام و شارك فيها ( (38مشاركا ( (8حـكام للترفيع
من الـشارة الفضية إلى الشـارة الذهبية إلى جانب
مشاركة ( (30مشاركا جديدا في مجال التحكيم.
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مـشـاركـة حـكـمـا واحـدا من كل دولـة
عربـية مـبيـنا في الـوقت ذاته رئيس
االحتاد العـربي للمـصارعة الـقطري
زامل الشهراني والـذي يشغل ايضا
مـــنــــصب عـــضــــو االحتـــاد الـــدولي
لــلـــمــصـــارعــة ســيـــكــون عــلى رأس
احلـضور الـعـربي فـضال عن تـواجد
ــــــثـل االحتــــــاد الـــــــدولي كـال مـن 
ـغـربي فؤاد مـسـكوني لـلمـصـارعة ا
ـــثل جلــنــة احلــكــام في االحتــاد و
الــدولي الـتـونـسي كــمـال ابـو عـزيـز
اضـــــافـــــة الـى رؤســـــاء االحتــــادات
الـعربـيـة اذ ستـسـتضـيف مـحافـظة
السـليـمانـية االنتـخابـات التكـميـلية
الـتي ســيــجـريــهـا االحتــاد الــعـربي
لـلــعـبــة عـلى مــنـصب الــنـائب االول
وعدد من مقـاعد العـضوية الـشاغرة
في االحتــاد الــعــربي لــلــمــصــارعـة.
وتــابـع رئــيس احتـــاد الــلــعـــبــة انه
نصب النائب االول سيرشح نفـسه 
لرئـيس االحتاد العـربي للمـصارعة
ــنـصب ـتــوقع ان يــفــوز بــا اذ مـن ا
نظرا للمقبولية التي يحظى بها من
قبل رئيس واعضاء االحتاد العربي
فـضال عـن االهـمــيـة الــكــبـيــرة الـتي
تـولـيـها االحتـادات الـعـربـيـة الحتاد
ركـزي مـؤكدا انه سـيـطرح الـلعـبـة ا
ــشـاركـة والــتي تـمـثل عــلى الـدول ا
ايــضــا االحتــادات الــوطـنــيــة الــتي
تـشــكل احتـاد غـرب اسـيـا احـتـفـاظ
نـصب رئيس احتـاد غرب العـراق 
نصب اسيا لـلمصارعـة حيث ظل ا
شــاغـرا بــعــد وفــاة رئــيـس االحتـاد
االسبق عبد الكر حـميد وبالتالي
سـيـكــون من حق الـعـراق االحـتـفـاظ
ـنــصب خالل الــفــتــرة الـزمــنــيـة بــا

قبل.  ا
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بغض النظر عن النتيجة التي عاد بها
منتخب كمبوديا بخسارته الكبيرة من
نــــظــــيـــره اإليــــراني  14دون مــــقــــابل
ـــاضـي تـــبــــقى جــــمـــيع األســـبــــوع ا
مـبـاريـاتـنـا صـعـبـة حـتى مع  الـفوارق
الفنية الـتي نتفوق فيهـا على كمبوديا
لــكن هـذا اليـعـني ان الـطـريق سـتـكـون
رور مـنهـا  من دون مطـبات سـالكـة وا
في حتــقــيق الــعــبــور في لــقــاء الــيـوم
الــثالثـاء الــذي ســيـقــام عـنــد الـســاعـة
ـرحلة الثـانيـة والنـصف ظهـرا ضمن ا
ــزدوجـة الــرابــعــة مـن الــتــصــفــيــات ا
لــبـطـولـتي كـاس الـعـالم في قـطـر وأ
أســيـا فـي الــصــ حــيث مــنــتــخــبــنـا
ـوقع الـثاني بـأربع نقـاط وكمـبوديا با
ـوقع األخـيـر بـنـقـطـة من تـعـادل مع بـا
هــــونغ كــــونغ فـي اجملــــمـــوعــــة الــــتي
تتصدرها ايـران بست نقاط من فوزين

وستـة عـشر هـدفا
فيـما  حتتل

نتخب العراقي جنم ا
مهند علي


