
تزدح��م القري��ة الأوملبية وم��ا يجاورها م��ن فنادق 
الربازيلي��ة  جان��رو  ري��ودي  يف  امل�س��توى  رفيع��ة 
بوف��ود جت��اوزت حت��ى  ي��وم اأم���س رق��م 184دولة 
منه��ا م�س��ارك فعليا يف فعاليات الن�س��خة اخلام�س��ة 
ع���رة ل��دورة الألع��اب الباراملبية ال�س��يفية اأو جاء 
بع�س منها من اأجل ح�سور الجتماعات واملوؤمترات 
واكت�س��اب فوائد فنية وتنظيمية ومراقبة امل�ستويات 
على اأمل حت�س��ر نف�س��ها لباراملبياد طوكيو 2020, 
و�س��هدت القرية الأوملبية التي حتول��ت اىل باراملبية 
�رف��ة , مرا�س��يم رف��ع العل��م العراق��ي ظه��ر اأم���س 
الأول ال�س��بت بح�س��ور كافة اأع�س��اء البعثة العراقية 
امل�س��اركة يف ه��ذا احلدث الريا�س��ي الكب��ر وبغياب 
اأي متثيل ر�س��مي اأو حتى �سخ�سي لل�س��فارة العراقية 
يف العا�س��مة الحتادي��ة للربازي��ل مدين��ة برازيليا , 
برغ��م حر���س البعثات الدبلوما�س��ية لل��دول الأخرى 

امل�س��اركة على ح�سور تلك املرا�س��يم بكل ما تنطوي 
علي��ه من رمزي��ة ذات اأبع��اد وطني��ة واعتبارية , مع 
اإن اللجن��ة الباراملبية العراقية وكما اأفا�س رئي�س��ها 
ورئي���س وفدنا الباراملبي د- عقي��ل حميد اإنه اأجرى 
ات�س��الت مع �سفارتنا يف الربازيل منذ اأكرث من �سهر 
بغية ت�س��جيل ح�س��ورها الرمزي مع وفدنا الريا�سي 
يف الباراملبي��اد , اإل اإن ال�س��فارة تعك��زت عل��ى ع�ر 
احل��ال والتق�س��ف برغ��م اإن خماطبته��ا ج��اءت م��ن 
اأج��ل تواجدها ال�س��كلي اأ�س��ول وبروتوك��ول , ولي�س 
مطالبتها ب�س��يء يحمل ب�س��مة مالي��ة , والطريف اإن 
اأحد م�سوؤويل ال�س��فارة طالب وفدنا الباراملبي تاأمني 
ال�س��كن و�س��يارة خا�س��ة وهوية دخول معتمدة )باج 
ر�س��مي ( له �سخ�س��يا اأو م��ن ميثل��ه , يف الوقت الذي 
�س��اهدنا فيه البعثات الدبلوما�سية لبع�س الدول التي 
رافقت وفودها الباراملبية رحلتنا من دبي اىل ريودي 
جانرو ومنها المارات وال�سعودية واليابان وكوريا 
اجلنوبي��ة وتايلن��د وتاي��وان ق��د كانت يف ا�س��تقبال 
وفوده��ا يف مط��ار ريو , وقدم��ت لأفراد تل��ك الوفود 
باق��ات الزهور والرتحيب احلار بح�س��ور العالميني 

وعد�س��ات امل�س��ورين فوتوغرافي��ا وفيديوي��ا , كم��ا 
حدث اأم��ام ناظرينا مع وفد كوري��ا اجلنوبية , فكان 
كام��ل الطاقم الدبلوما�س��ي يف ا�س��تقباله مع باقات 
ال��ورود ومناذج م��ن الزي ال�س��عبي الك��وري والآلت 

املو�س��يقية التقليدي��ة يف كوريا ليقي��م الوفد الكوري 
يف قاع��ة ال�س��تقبال خ��ارج بناي��ة املط��ار كرنفال 
مو�س��يقيا بالأزياء ال�س��عبية وهو برغم ب�س��اطته , اإل 
ان��ه يحمل رمزية عالي��ة يف حر�س الدول املتح�رة 

عل��ى تك��رمي اأبطاله��ا وتقدمي كل ما ي�س��هم من خالل 
بعثاتها الدبلوما�سية املعتمدة يف دعم وتعزيز �سمعة 
بلدانها ,خ�سو�سا يف ريا�سات الحتياجات اخلا�سة 
وما ترتكه مثل تلك املبادرات التي تقت�سيها الأ�سول 
الدبلوما�س��ية م��ن جه��ة والواج��ب الوطن��ي من جهة 
ثانية من اأثار نف�س��ية ومعنوية طيب��ة يف نفو�س تلك 
ال�ريح��ة م��ن الريا�س��يني الت��ي حتت��اج اىل عناي��ة 
خا�س��ة من حيث الدعم النف�س��ي والرعاي��ة املعنوية 
اإن�سانيا يف الأقل , اإذا و�سعنا العتبارين الدبلوما�سي 
والوطني يف اجليب اخللفي , مع اإننا ل ن�س��تغرب مثل 
تل��ك املمار�س��ات م��ن معظ��م بعثاتن��ا الدبلوما�س��ية 
الغارق��ة يف ف�س��اد ل ح��دود ل��ه نت��اج املحا�س�س��ة 
املقيتة وتوزيع من ل يتمت��ع باأدنى درجات الكفاءة 
الدبلوما�س��ية يف مثيلتنا يف اخلارج �سفارات ودوائر 
قن�س��لية على حد �سواء وفق مفهوم الولءات احلزبية 
واملذهبي��ة والقومي��ة  .واجلمي��ل ج��دا والباعث على 
ال�س��عور بالرتي��اح اإن مرا�س��يم رف��ع العل��م العراقي 
ج��رت يف جو احتف��ايل مبهج ج��دا بالتتابع مع رفع 
اأعالم اأربع دول اأخرى هي تايلند واوروبا وجامايكا 

واليونان التي تفاعل ريا�س��يوها مع البعثة العراقية 
�س��واء خالل ع��زف الن�س��يد الوطني اأو يف رف��ع العلم 
العراقي الذي ق��ام مبهمته الت�ريفي��ة الدكتور عقيل 
حمي��د رئي���س الوف��د العراق��ي حي��ث كان الت�س��فيق 
احل��ار والبته��اج جم�س��دا عل��ى اأر���س الحتفالي��ة 
م��ن قب��ل الوفود الأخ��رى لأن اجلميع هنا ي�س��األ عن 
الع��راق و�س��المته وهو يح��ارب نيابة عن الإن�س��انية 
الهزائ��م الملتتالي��ة  ب��ه  الأ�س��ود ويلح��ق  الإره��اب 
ب�س��دة باأ�س وعزمي��ة بطولية , كما ق��دم رئي�س وفدنا 
الباراملب��ي هداي��ا تذكارية بعد انتهاء تلك املرا�س��يم 
الرمزية املبهجة اىل ممثل اللجنة الباراملبية الدولية 
واللجنة املنظمة , ولتندمج الوفود اخلم�سة امل�ساركة 
يف تتاب��ع فعالية رف��ع العلم الوطني وترديد الن�س��يد 
القوم��ي ل��كل دول��ة يف احتفالي��ة فنية راق�س��ة على 
اأنغام مو�س��يقى ال�س��امبا الربازيلي��ة الأثرة مع فرقة 
راق�س��ة م��ن ال�س��بان وال�س��ابات الربازيلي��ني ,فكان 
منظرا ل يفارق الذاكرة لأنه يخت�ر الريا�سة بعنوان 
مل ولن يتغر يف مثل هكذا منا�س��بات وهي  الريا�سة 

ر�سالة حب وملتقى �سداقة و�سالم دائما .
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استراتيجية شنيشل امام السعودية غير تلك التي اطاحت بنا امام الكنغر
البد من التغيير

 �سنان جا�س��م حممد لعب موهوب مبقتبل حياته 
يجي��د اللع��ب يف مرك��ز الهج��وم, مث��ل العديد من 
الف��رق املحلية ويع��د م��ن الوراق الرابحة جلميع 
الندي��ة الت��ي لع��ب فيه��ا, ال ان احل��ظ مل يحالفه 
يف متثيل املنتخبات الوطنية �س��وى فئة ال�س��باب, 

ا�س��تكى ل�)اجلورن��ال( من كيفية اختي��ار الالعبني 
وتدخل الحزاب ال�سيا�سية يف ذلك.

بداأ الالعب �س��نان جا�سم م�سرته الكروية  يف 
الكادميي��ة العراقية الريا�س��ية لكرة القدم  
و�س��ارك يف ال��دورة التدريبية الأملانية يف 
بغداد با�راف اخلبر الأملاين  ثم ا�ستدعي 
ملنتخ��ب �س��باب الع��راق  بقي��ادة الكابنت 

ح�سن احمد. 
  لعب �س��نان خالل م�سرته الكروية لأندية 
متع��ددة منها "الأكادميي��ة العراقية لكرة 

الكهربائية,و�س��باب  وال�س��ناعات  القدم 
احل�س��نني لك��رة الق��دم ون��ادي الدفاع 

اأوىل و�س��باب ن��ادي  امل��دين درج��ة 
ال�رطة ورديف نادي  ال�رطة.
 وذكر �س��نان خالل حوار اجرته 
هن��اك  ان  معه)اجلورن��ال(, 
الكثر م��ن املواهب والكفاءات 

املغم��ورة  ب�س��بب عدم وجود 
دوري فئات عمرية, وغياب 

احلقيقي��ني  الك�س��افني 
واملهنيني الذين يبحثون 

عن الالعب اجليد. 

ولف��ت اىل ان امل�س��كلة الك��ربى الت��ي يع��اين منه��ا اغلب 
الالعب��ني هي  عدم اعطاء فر�س��ة لالعبني ال�س��باب 
املواه��ب وع��دم  الندي��ة جته��ل  ادارات  واغل��ب 
اعطائها فر�س��ة, مو�س��حا ان ما يقارب 85% 
�س��يئا  يقدم��ون  ل  املحرتف��ني  الالعب��ني  م��ن 
لفرقهم مقابل املبالغ املادية الطائلة, مبينا ان 
الالعبني املحرتفني عائق رئي�س امام الالعب 

ال�ساب املحلي يف الوقت احلايل.
 وحت��دث �س��نان ع��ن م�س��رته م��ع ن��ادي 
املنتخب��ات  مبدرب��ي  وعالقت��ه  ال�رط��ة 
بالق��ول  الن��ادي  مثل��ت  الت��ي  املختلف��ة 
"عمل��ت حتت اإ�راف الكابنت كرمي نافع 
وح�س��ن حمم��ود يف فريق ال�س��باب ومع 
كاب��نت ماهر حبي��ب يف رديف ال�رطة 
وتعلم��ت الكثر منهم مل��ا ميتلكون من 
خربات عالية يف جم��ال تدريب الفئات 
العمري��ة, منوها اىل ان  ن��ادي ال�رطة  
ميتلك لعبني موهوبني واغلبهم ميثلون 
جماهري��ة  واندي��ة  وطني��ة  منتخب��ات 

كبرة.
وجهت��ه  �س��وؤال  عل��ى  �س��نان  واج��اب   
)اجلورنال( ب�ساأن كيفية اختيار الالعبني 
يف املنتخب��ات, ق��ال "ب�راح��ة العراق 
توج��د في��ه كف��اءات ومواه��ب كث��رة 
لكن اغل��ب لعبي املنتخب��ات الوطنية 
يت��م اختياره��م عل��ى ا�س��ا�س التحزب 
والوا�س��طة, ما ترك تاأثرا �س��لبيا على 
العراقي��ة يف  املنتخب��ات  م�س��تويات 

املحافل اخلارجية".

عرب كي�س��وكي هوندا, لعب الو�س��ط الياباين 
الدويل, عن خيبة اأمله ب�سبب هزمية منتخب 
ب��الده املفاجئ��ة اأمام الإم��ارات يف اجلولة 
الأوىل م��ن املرحلة الأخرة من الت�س��فيات 
الأ�س��يوية املوؤهل��ة لنهائي��ات كاأ���س العامل 

2018 لكرة القدم يف الأ�سبوع املا�سي.
وطالب هوندا زمالءه الأ�سغر �سنا ببذل مزيد 
م��ن اجلهد يف املب��اراة املقبلة اأمام تايالند 
غدا الثالثاء. وبعد الهزمية 1-2 على اأر�سها 
اأمام الإمارات �س��من املجموعة الثانية يوم 
اخلمي���س املا�س��ي, حتر���س الياب��ان عل��ى 
التعوي���س واإ�س��الح امل�س��ار عندم��ا تواجه 
تايالند يف بانكوك هذا الأ�س��بوع, خوفا من 
تعرثها ثانية يف هذه املجموعة التي ت�س��م 
اأي�سا العمالقني اأ�سرتاليا وال�سعودية. وحمل 
ه��دف الياب��ان الوحيد يف مرم��ى الإمارات 

توقيع هوندا الذي يلعب يف �سفوف اإيه �سي 
ميالن الإيطايل. واأو�س��ح هون��دا: "ل اأعتقد 
اأنهم �سيتغرون ب�سورة مبا�رة لكنهم رمبا 

يدرك��ون حقيق��ة اأنه يتعني 
عليهم ب��ذل املزيد من 

واأ�س��اف  اجله��د". 
هوندا, بعد خو�س��ه 
ح�س��ة تدريبي��ة يف 
تايالن��د:  عا�س��مة 

اأمنحه��م  اأن  "اأود 
طريقة  لتغير  الفر�س��ة 

لب��د  تفكره��م. 
يل من دفع 

الفريق اإىل الأمام عندما يكون هناك حاجة 
لذل��ك. والأم��ر يف ذل��ك ل يقت���ر عل��يَّ اأنا 
فق��ط. وهناك لعب��ون اآخرون من اأ�س��حاب 
اخل��ربة يف الفري��ق ولديهم نف�س ال�س��عور". 
وقال هوندا: "بالتاأكيد الالعبون ال�س��بان ل 
يتوقع��ون اأن يتوىل الآخ��رون قيادة الفريق 
واأن��ا عل��ى ثقة باأنه��م ب��داأوا يف اإدراك ذلك. 
ال��كل علي��ه م�س��وؤولية وواجب. هك��ذا يكون 

منتخب اليابان".
وخ�رت تايالند امل�س��نفة 120 عامليا يف 
مباراتها الأوىل -1�سفر اأمام ال�سعودية يف 

الريا�س.
واأ�س��ار هوندا, 30 عاما, اإىل اأنه �سيتعني 
عل��ى منتخ��ب اليابان النط��الق بكل 
قوة بهدف الف��وز يف بقية مبارياته 

يف هذه الت�سفيات ل�سمان التاأهل.

وق��ال هون��دا, يف ت�ريح��ات نقلته��ا عنه 
وكالة اأنب��اء كيودو اليابانية "علينا خو�س 
املب��اراة املقبل��ة ب��كل ثقة وهدوء, ال�س��غط 
موج��ود من بداي��ة الت�س��فيات لكننا �س��بق 
وواجهن��ا �س��غوطا اأك��رب م��ن ذل��ك وعلين��ا 

مواجهة الأمر بكل �سجاعة".
وتت�س��در اأ�س��رتاليا التي هزم��ت العراق يوم 
اخلمي�س املا�س��ي ترتيب املجموعة الثانية 
متفوق��ة بف��ارق الأه��داف عل��ى الإم��ارات 

وال�سعودية.
ويتاأه��ل اأول فريق��ني يف كل من جمموعتي 
اآ�س��يا مبا���رة للنهائي��ات التي �س��تقام يف 
رو�س��يا, بينما يخو���س فريقا املركز الثالث 
جولة فا�س��لة, ويلتقي الفائز فيها يف جولة 
مماثل��ة م��ع فري��ق من منطق��ة اأخ��رى على 

مكان يف النهائيات.

اعرتف الدويل اجلزائري اإ�س��الم �سليماين, اأن مواطنه ريا�س 
حمرز, كان عامال حا�سما يف ان�سمامه لنادي لي�سرت �سيتي, 
موؤكًدا اأن اللعب لبطل الدوري الإجنليزي لكرة الدم فخر كبر 

له ولعائلته.
وان�سم �س��ليماين الأربعاء املا�س��ي, اإىل نادي لي�سرت قادًما 
من نادي �س��بورتينج ل�سبونة الربتغايل, مبوجب عقد ميتد 5 
�س��نوات مقابل 30 مليون يورو, اإ�س��افة اإىل 5 ماليني يورو 

كحوافز اإ�سافية.
وق��ال �س��ليماين, يف ح��وار ملوق��ع الحت��اد اجلزائ��ري لكرة 

القدم, اإنه ي�سعر بفخر كبر بعد ان�سمامه لنادي لي�سرت.
واأ�ساف الالعب اجلزائري: "عندما كنت ب�سدد توقيع عقدي 
مع لي�س��رت فك��رت اأول يف عائلتي, اأم��ي واأبي وزوجتي وكل 
الذين �س��اعدوين خالل م�س��واري وحياتي. الن�سمام للي�سرت 

هو اأي�سا مكافاأة جميلة لهم".
واأو�س��ح �سليماين, اأن تواجد مواطنه ريا�س حمرز يف لي�سرت 
كان عام��ال حا�س��ما يف اللعب له��ذا الفريق لأنه �سي�س��اعده 
اأن اأح�س��ن لع��ب يف الربميرلي��ج املو�س��م  كث��را, موؤك��دا 

املا�سي, حدثه كثرا عن الفريق وم�سجعيه.

)الجورنال(: العالقات  وراء إبعادي عن تمثيل المنتخبات الوطنية الالعب شنان جاسم لـ سليماني يوضح سبب انضمامه لليستر سيتي 

هوندا: علينا مضاعفة الجهود لتعويض خسارة اإلمارات

وق��ال را�س��ي �سني�س��ل ملوف��د الحت��اد العراقي لل�س��حافة 
الريا�س��ية ان املباراة الوىل امام ا�س��رتاليا التي خ�رناها 
بهدف��ني نظيف��ني ا�س��تفدنا منها كث��را و�س��تكون در�س لنا 
�س��يما انن��ا و�س��عنا ا�س��رتاتيجية وطريقة خا�س��ة للحد من 
خطورة ال�س��رتاليني واتت ثمارها ال ان هفوتني دفاعيتني 
كلفتن��ا الهدف��ني وم��ع كل بداية ت�س��فيات تك��ون املواجهة 
الوىل �سعبة وبالأخ�س منتخبنا الذي مل يكن م�ستقرا بفعل 
تاأخر التحاق املحرتفني ف�س��ال عن غياب عامل الن�س��جام 
لل�س��بب ذات��ه واخل�س��ارة ل تعني نهاية املطاف بل �س��نعمل 
ب��كل ما اوتينا من ق��وة من اجل الظفر بالنق��اط الثالث من 

املنتخب ال�سعودي.
واأفاد بالقول ان املنتخب ال�س��عودي لن يكون خ�س��ما �سهال 
كم��ا يعتقد الكثر وه��و ما ظهر جليا خ��الل مباراته الوىل 

التي لعبها وفاز فيه��ا على املنتخب التايلندي وعملنا على 
م�ساهدة ال�سعوديني ومعرفة الطرق التي يلعبون فيها خالل 
املباراة و�س��نعر�س اليوم �ري��ط املباراة على الالعبني من 
اجل معرفة خ�سائ�س وخ�سال الفريق اخل�سم و�سنعمل على 
تغير ال�س��رتاتيجية يف موقعة ال�سعودية التي �ستختلف عن 
الت��ي خا���س به��ا مواجه��ة ا�س��رتاليا الوىل الت��ي خ�رها 
بهدف��ني نظيفني, مرجح��ا امكانية اجراء بع���س التغيرات 
يف الت�س��كيلة التي �س��تدخل موقعة الثالثاء مبا يتنا�سب مع 
طريق��ة لع��ب املنتخب ال�س��عودي نظرا لقوة الفريق اخل�س��م 
مهم��ا تراج��ع و�س��عه وغاب ع��ن من�س��ات التتوي��ج ال ان 
املنتخب ال�س��عودي يبقى ا�س��ما �س��عبا يف القارة ال�سيوية 
ال انن��ا �س��نعد العدة من اج��ل ان نكون على املوعد ون�س��عد 

اجلماهر العراقية التي تنتظر الفرحة من ماليزيا.
وا�س��تغرب �سني�س��ل الت�ريح��ات املتطرف��ة واحلدي��ة التي 
تعامل بها الكثرون عقب اخل�س��ارة مع ا�س��رتاليا, فالالعب 
�رغام ا�س��ماعيل �س��بق له اللعب مبركز قلب الدفاع واجاد 

به ف�سال عن اننا نعاين غياب الالعب ال�سول يف مركز قلب 
الدف��اع وهو ما �س��بب الكثر من الهف��وات للمنتخب الوطني 
يف الفرتات ال�سابقة لذلك عمدت على ا�راك �رغام يف هذا 
املرك��ز ول ميك��ن ان نخ���ر علي عدن��ان ون�ركه يف مركز 
اجلن��اح الي���ر وه��و ل يرغب اللع��ب بهذا املرك��ز فنحن ل 
جن��رب خالل املناف�س��ات الر�س��مية كما يقال ب��ل اننا نعمل 
وف��ق روؤية و�س��عناها كجهاز فني وهذا ه��و الهم, ال انني 
اع��رتف ان هن��اك تفاوتا يف م�س��توى الالعب��ني املحرتفني 
يف اجلانب��ني الفن��ي والب��دين وه��و م��ا و�س��عنا يدن��ا عليه 
واحل��ال ذات��ه م��ع كل لعب��ي املنتخ��ب الوطن��ي الذي��ن مل 
يقدموا م�س��تواهم احلقيقي الذي نتوقعه منهم لذلك �س��تكون 
مواجه��ة ال�س��عودية ه��ي الع��ودة لالنت�س��ارات م��ن جديد, 
موؤكدا انه ورئا�س��ة البعث��ة والكادرين الداري والفني عملوا 
على اخراج الالعبني من اجلو النف�س��ي عقب اخل�س��ارة كوننا 
طوينا �سفحتها ونعمل وفق نظام و�سعناه للمباراة الثانية 
وه��و التوازن ما ب��ني الدفاع والهجوم وع��دم الندفاع غر 

املربر ف�سال عن كوننا نحرتم اخل�سوم واوؤكدها للجميع ان 
املتاأهلني ع��ن املجموعة لن يتم التعرف عليها ال بانطالق 
�سافرة نهاية املباراة الخرة فيها كون فوز المارات على 
الياب��ان بع��رث اوراق املجموع��ة وتايلند الذي ي��راه البع�س 
�س��عيفا احرج ال�سعوديني ول يوجد هناك قوي و�سعيف يف 

املجموعة.
وكث��ف منتخبن��ا الوطن��ي لكرة الق��دم من وت��رة تدريباته 
قبي��ل يوم واحد م��ن موعد مباراته املرتقب��ة امام املنتخب 
ال�س��رتايل والتي �سي�س��يفها ملعب �س��اه عالم يف العا�سمة 
املاليزي��ة كوالملب��ور من ع�ر ي��وم غد الثالثاء  حل�س��اب 
اجلولة الثانية من الدور الثالث لت�س��فيات كاأ�س العامل التي 

ت�سيفها رو�سيا عام 2018.
وو�س��ل اىل كوالملب��ور ي��وم ام�س الحد الطاق��م التحكيمي 
القط��ري ال��ذي �س��يقود املباراة املك��ون من خمي���س املري 
حكما لل�س��احة عارف ال�س��مري م�س��اعدا اول و�سعد النعيمي 

م�ساعدا ثانيا واملاليزي وحيد عطا اهلل حكما رابعا.

اإلعالم الرياضي 
شريك في اإلخفاق من زاوية 

اخرى

بعد ُكّل اإخفاق ريا�سي عراقي يظهر الت�سخي�ص والنقد والت�سقيط 
يف بع����ص ال�س���حف واملواق���ع اأو القن���وات التلفازي���ة، وب�س���بب 
غي���اب التخطيط والتنظي���م واملُتابعة غابت ريا�س���تنا عن الإجناز 
احلقيق���ي، ُمكتفني باإجن���ازات ونتائ���ج الُبط���ولت الثانوية مع ما 
يتحقق بف�س���ل الريا�س���ي نف�س���ه يف هذه اللعبة اأو تلك. وللأ�سف، 
تابعن���ا ه���ذه الإخفاق���ات الأخ���رة لريا�س���تنا يف دورة الألع���اب 
الأوملبي���ة بري���و دي جان���رو وم���ا �س���احبها ِم���ن امنيات ال�س���ارع 
العراق���ي املتمثل بامل�س���وؤول واجُلمهور والإعلميني وال�س���حفيني 
بتحقي���ق ولو ميدالي���ة برونزية واحدة. ويف الوق���ت ذاته، ل ُنرباأ 
اأنف�س���نا والإعلم الريا�س���ي ِمن �س���راكته لهذا الإخف���اق وهو يقدم 
الطاع���ة وال���ولء للعب���ة ال�س���عبية الأّوىل يف بلدن���ا يف تغطيات���ه 
ال�س���حفية ون�سراته الإخبارية مع فتافيت لهذه اللعبة اأو تلك. ولو 
اجرين���ا بحثًا ب�س���يطًا َعلى املوا�س���يع ال�س���حفية والإعلمية التي 
ُتن�س���ر ُهنا وُهناك لوجدنا التق�س���ر الكبر بحق ريا�سيي الألعاب 
الأُخ���رى وهذا ي���دل َعلى ان �س���حافتنا الريا�س���ية واإعلمها ينظر 
بعني واحدة )�سحافة عوراء( وان الريا�سيني واملُدربني الذين يتم 
ت�س���ليط الأ�س���واء عليهم يتم بعد ان يحققوا نتائج اإيجابية وقبلها 
ل اأحد يعرف َعلى �س���بيل املثال عدنان طعي�ص، دانة ح�سني، فاطمة 
ورند �سعد، وحيد عبد الر�سا، �سلوان جا�سم، منتظر فالح وغرهم 
الكث���ر اإل بع���د ان ناف�س���وا وتطلع���وا اإىل حتقي���ق نتيج���ة ترف���ع 
روؤو�سنا عاليًا بني البلدان. وباملُقابل، توجد جهود ب�سيطة حتاول 
ت�س���ليط الأ�س���واء َعل���ى لعبة م���ا اأو ُبطولة ِم���ن ُبط���ولت الألعاب 
الفردية اأو اجلماعية، َعلى الرغم ِمن وجود ُمن�س���قني اإعلميني يف 
ُكل احتاد و)بع�ص( هوؤلء يكتفون بنقل اأخبار الحتاد الب�سيطة اأو 
تراهم يف اليوم اخلتامي لُبطولة هذا الحتاد اأو ذاك وعملهم لي�ص 
جمانيًا! وِمن واجب الوزارة واللجنة الأوملبية ا�س���راك ال�س���حافة 
والإعلم يف مراقبة العمل الريا�س���ي وُمتابعته وت�سليط الأ�سواء 
َعلى ُكل الريا�سيني يف بغداد واملُحافظات ودعم ال�سحف واملواقع 
الريا�س���ية الفاعل���ة ماليًا ومعنوي���ًا. وان العمل احلقيقي لل�س���لطة 
الرابعة ه���و البحث عن مكامن اخللل واب���راز اجلوانب الإيجابية 
وال�س���لبية وتثقيف الريا�س���ي واجُلمهور وتقدمي املعلومة الدقيقة 

ل البتزاز والرتبح.
�س���وؤايل: َهل تبقى ال�س���حافة الريا�س���ية بعيدة عن اعطاء م�ساحة 
لبقية الألعاب؟ وَهل تعرف ال�سحف والقنوات الريا�سية واملواقع 
الريا�س���ية ان لها ن�سبة مالية ِمن رعاية الدوري اأو ُبطولة ما؟ وَهل 
يبقى ال�س���حفيون والإعلميون ال�س���باب �س���حية بع�ص ال�سحف 

واملواقع الريا�سية وهم يعملون باملجان اأو مقابل اجور تافهة؟
اأخ���رًا، ان اأ�س���باب تراج���ع ال�س���حافة الريا�س���ية ب�س���كل خا�س���ة 
وال�س���حافة ب�س���كل ع���ام هي غي���اب املعاي���ر املهني���ة والخلقية، 
غي���اب الأ�س���اليب احلديث���ة، العتم���اد َعل���ى الوج���وه القدمي���ة يف 
اإدارة املوؤ�س�س���ات ال�س���حفية، اغلبية روؤ�س���اء التحرير ل ميتلكون 
�س���هادة اأكادميية وموؤ�س�س���اتهم متجر للربح َعلى ح�ساب الريا�سة 
وال�س���حفيني، عدم العتماد واعطاء الفر�س���ة لل�س���حفيني ال�سباب 
املتميزي���ن، ال���ولء واملح�س���وبية يف تعي���ني وا�س���تقطاب بع����ص 
ال�س���حفيني والإعلمي���ني، النتم���اء احلزبي والطائف���ي يف بع�ص 
ال�سحف والقنوات التابعة لهذا احلزب اأو تلك الطائفة وغرها ِمن 
الأ�سباب التي افرزت لنا �سحافة بالكم والرتهل والعيوب اللغوية 

وال�سرقات الأدبية.

اكد املدير الفني ملنتخبنا 
الوطني لكرة القدم را�سي 

�سني�سل ان ال�سرتاتيجية التي 
�سيتبعها يف موقعة ال�سعودية 

�ستختلف عن التي خا�ص بها 
مواجهة ا�سرتاليا الوىل التي 

خ�سرها بهدفني نظيفني، مرجحا 
امكانية اجراء بع�ص التغيرات 

يف الت�سكيلة التي �ستدخل 
موقعة الثلثاء مبا يتنا�سب مع 
طريقة لعب املنتخب ال�سعودي.
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