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شاركة شاركة في بطولة غرب اسيا لـلشباب التي تنطلق اليوم اخلميس  وصل منتخبنـا الوطني للشباب الى مدينة رام الله في دولة فلسـط مساء اول امس الثالثاء من اجل ا
ـنتـخب العراقـي في اجملموعـة الثانـية إلى جـانب منـتخبي الـبحـرين واإلمارات بيـنما . واوقعت الـقرعة ا سـتة مـنتخـبات وهي الـعراق وقطـر واالمارات والـبحرين واالردن وفـلسطـ
تواجدت في اجملموعـة األولى منتخبات فـلسط وقطـر واألردن. وسيلعب منـتخب الشباب أمام اإلمـارات في الرابع والعشرين من آب احلـالي فيما سيـواجه البحرين في السادس
ركـز األول والثـاني لدور نصف الـنهـائي ومن ثم الفـائز الى الدور والعشـرين من الشـهر ذاته وتـقام مبـاريات اجملـموعات بـنظـام الدوري من مـرحلة واحـدة بحـيث يتأهـل صاحب ا
ـباريات عـلى ملعب "الـشهـيد فيـصل احلسيـني" في رام الله. وسـيغيب كل من الالعـب امـير غا ومـنتظـر عبد احلـسن وابوالـفضل صبـاح ونهاد مـحمد النهـائي حيث ستـلعب ا
عالج رياض عكلة واالداري علي بدر من التواجد في االراضي الفلسطينية بسبب تأخر اصدار تصريحات الدخول الى رام الله من االحتاد الفلسطيني.ويتكون الوفد من مالح وا
مهدي رئـيسا للـوفد وعبداجلـليل صالح مديـرا اداريا وقحطـان جثير مـدربا ويساعـده خالد محـمد صبار ومـؤيد جودي واحمـد جمعة مـدربا لليـاقة البدنـية وحس جـبار مدربا
للـحراس وخضـير عـباس مـعاجلـا وحمـيد مـحسن اداريا و 18 العـبا هم: عبـد الرزاق قـاسم ومنتـظر عـبد االميـر ومنـتظـر محمـد وحسـ جاسم وزيد حتـس ولـيث جنم واحمد
مكنزي ورضا فاضل وحس زياد وكرار سعد وكرار محمد وحس عبدالله وزين العابدين قحطان وعبدالله محمد ومحمد حسن واحمد شاكر وحس خلف ورضا عبد العزيز.
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حـقق الـقـوة اجلـويـة الـعـراقي فـوزًا
وديًا على حساب طرابلس اللبناني
باراة التي جرت بنتيجة  1-3 في ا
عـلى مــلـعب الـرئـيس رشـيـد كـرامي
في طـرابلس. وسـجل أهـداف الـقوة
اجلــــويـــة كل مـن حـــمــــادي أحـــمـــد
وحــسـ جـبــار ومـحــمـد قـاسم في
حـ ســجل هـدف طــرابـلس الالعب
ــبــاراة عــبــدالــلـه عــلي. وشــهــدت ا
شوط أول جيـد ب الفـريق حيث
انــتــهى بــالــتــعــادل اإليــجــابي1-1 
ومع بـداية الـشـوط الـثاني اسـتـبدل
مــدرب طـرابــلس أحــمـد حــافظ عـدة
العــبـ لـلـتـجــربـة واالسـتـفـادة قـدر
اإلمـكـان باالحـتـكـاك مع بـطل آسـيا.
وقــــدم اجلـــويـــون شـــوطـــا ثـــانـــيـــاً
ــســتــوى هــجـومـي كــبـيــر حــيث
امتاز بـاللعب بنـدية كبيـرة واعتبار
ــبـاراة شــبه رسـمــيـة.  ومـن جـهـة ا
أخرى أعـلن نادي الـنجمـة اللـبناني
عـن لــقـــاء ودي يـــجـــمـــعه بـــالـــقــوة
اجلـويــة مــســاء الــيــوم اخلـمــيس 
عـلـى مـلـعب مـديـنـة كـمـيل شـمـعـون

الرياضية في بيروت.
من جــانب آخـر أعـلـن نـادي صـحـار
العماني رسميـاً تعاقده مع متوسط
ــيـــدان الــعــراقي الـــشــاب مــيــران ا
خــسـرو 24 عــامــاً قــادمـا مـن فـريق

ــــدة مـــــوسم واحـــــد قــــابل أربـــــيل 
لـــلــــتــــجـــديــــد مــــيـــران فـي إحـــدى
تـصــريــحــاته لــوســائل اإلعالم قــبل
رحـيــله إلى سـلـطـنـة عـمـان عـبـر عن
فـرحـتـه بـعـد الـعـودة إلى اإلحـتـراف
مـجـدداً دون أن يـكشـف قيـمـة الـعـقد
مع الـــفــريق الـــعــمـــاني وذكـــر بــأنه
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ويـــكـــون عــــلى االحتـــاد مــــراجـــعـــة اخـــر
ـشاركـات ومـا حتـمـله مـن خـفايـا ولـيس ا
قبلهـا وكسر عقدة الـتصفيـات التي تشكل
ـنال بدايـة الـطـريق الـتي لم تـكن قـريـبـة ا
ــشـتـركـة مع طـمـوحـات فــرق اجملـمـوعـة ا
(كمـبـوديـا وهونك كـونك وايـران والـعراق
ـرحـلة والبـحـرين ) في جتـاوز مـباريـات ا
ــذكــورة واالهم الــتــعـــامل بــجــديــدة مع ا
مـبــاريــات الــبـصــرة  لــتــحـقــيق الــفــوائـد
والبقاء في دائـرة الصراع البعـد نقطة اي
بــعــدمــا و جتـــاوز  احتــاد الــكــرة األمــور
نتخب باستمرار   كاتـانيتش في ادارة  ا
 الـتي تــتـطــلب تـمــثـيـل الـفــريق بـالــشـكل
ـطـلـوب وسط تـرقب وتـطـلـعـات الـشـارع ا
الرياضي التي بـدأت مع اول مبارياته في
بطـولة غـرب اسيـا  احملطـة وتتـطلب بـناء
ـنافـسة في منـتخب مـتكـامل  قـادر على  ا
مجـمـوعـته الـتي لم تـكن سـهـلـة بـحـثا عن
االنتقال لـلتصفـيات االخرى وهـذا يتطلب
تام مـدرب والعب قـادرين على تـطبيق
طـرق الـلــعب  عــبـر  اسـتــقـرار فــني عـالي
وتـقــد مــبـاريــات تــتـمــاشى مع أهــمــيـة
البطولـت باجتاه حتقـيق هدف الوصول
ـقـبـلـة والـلـعب بـنـهـائـيـات كـاس الـعـالم ا

بقطر وحتقيق حلم اللعب مرة  ثانية.
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ـشـكـلــة ان االحتـاد نـفــسه  ولـد األزمـة وا
حتت ذرائع مخـتلفـة  حصـرا فيـما يـتعلق
درب  الـتي أثيرة في غير بتحديد مـهمة ا
ـكن قـبــول اي عـذر لـهــا بـعـد وقـتـهــا وال
إثارة االمر في اعقاب خسارة نهائي غرب
اسـيــا ومـبــاريـاتــهـا الــتي التـصــلح حـتى
ـرحــلـة اعـداد الهم مــشـاركـات جتـريـبــيـا 
ــراجـعـة ـنـتــخب  لـكــنـهــا  كـانت وقــفـة  ا
االمـور  اخلـاصـة بـاإلعــداد الـتي صـحـيح
تــعــمــتـــد عــلى تــواجــد  تـــســعــة العــبــ
محترف لكن من يضمن سالمتهم جميعا
ـثـلـون وجـاهـزيـتـهم لـلـمـشـاركـة والنـهم 
قـاعــدة الــفـريق   ومـع ذلك الـتــحــول   مـا
يتـطـلب مـراجعـة  مـتـكامـلـة جملـمل االمور
التي كشـفتـها غـرب اسيـا  والتـعويل على
نتخب   نعم درب  الذي سيقود ا خبرة ا
باريـات التـجريـبية مـهمـة للـوقوف على ا
مـسـتـوى الالعـبـ والـفـريق لـكـنـهـا لـيس

قياس النهائي للتقيم ومعاجلة األخطاء ا
باريات   الن االمور تختلف امام خوض ا

 التجريبية والرسمية.
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ـشـاركـتـ عـلـيـنـا حتـديـد مـالمح طـريق ا
القادمت من خالل التـركيز على الالعب
نـتخب طـلوبـ الـقادرين عـلى تمـثـيل ا ا
وصـــوال لـــلـــهـــدف   بــــعـــدمـــا  عـــكـــســـوا
ـبـاريـات اخلمس مسـتـوياتـهم من خالل ا
األخـيــرة بــكــربالء  اضـافــة الى مــشــاركـة
الالعــبــ احملــتــرفــ لــكن االول  تــامــ
ظروف االعـداد والمـجـال بـعد لـلـتـبـريرات
عنـدمـا سيـخـرج الـفريق في اول مـواجـهة
الى الـبـحــرين  في مـهــمـة تــطـغى عـلــيـهـا
ـــهـــمــة خــســـارتـــنـــا في كـــربالء مع ان  ا
ـباراة ذكـورة ستـكون مـخـتلـفة والنـها ا ا
االولى ومـا حتـمــله من تــوجـسـات  فــيـمـا
يتعلق بالـنتيجة  التي يـتوجب ان تنتهي
ــصـلــحــتــنــا  رغم ان فــريــقــنــا ســيـلــعب
بـهـاجس اخلـوف  فـي مـهـمـة غــيـر سـهـلـة
اطالقــا في ظل صــعــوبــة جـمـع الالعــبـ
ـوجـودين حـالـيـا  بـسـبب مـشـاركـة فـرق ا
الزوراء واجلـوية والـشرطـة في تـصفـيات
بطولة األندية العربـية االبطال  ما سيزيد
من معاناة الـفريق  والالعـب الذين مروا
بدوري طويل ومتعب ومجهد  إضافة الى
خـسـارة لـقب غـرب اسـيـا  وإثـارة مـشـكـلة
ـسـؤولـيـة   قـبل ـدرب وحتـمـيـله كـامل ا ا
حـسم االمـور  تـمــاشـيـا  مع صــعـوبـاتـهـا
وانـعــكـاســاتــهـا عــلى الــشـارع الــريـاضي
الـذي اليـقــبل غـيـر الــتـاهل الى نــهـائـيـات

كاس العالم.
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ويقـول عضـو اللـجنـة الفـنيـة  في االحتاد
سابـقـا حـمـيـد مـخـيف يـجب الـثـبـات على
ـــدرب  رغم تـــداعـــيـــات االمـــور ورغـــبــة ا
البعض في االحتاد في تـغيره  الن الرجل
هـمـة الرسـمـية احلـقـيقـية لم يدخل بـعـد ا
لقد كانت خـسارة  لقب غـرب اسيا مراءاة
ـستوى حقيـقيـة للتـعرف بـعد اكثـر على ا
العام لـلفـريق  الذي لـعب بدون احملـترف
الذين يشكلـون العمود  الفقـري في عملية
الـبــنـاء والــتـشــكـيل  امــام فـرق قــويـة في
اجملـــمــــوعــــة حـــيـث ايـــران والــــبـــحــــرين

وكــمـــبـــوديـــا وحــتـى هــونـك كــونـك امــام
توجـهات عـمـليـة وعـلمـية  تـسـتنـد عـليـها
نـتخـبات الـتي تـتطـور من فتـرة الخرى. ا
وكـان علـى االحتـاد ان يجـعـل من  بـطـولة
غـرب اسـيــا عـامال لــدعم  عـمـلــيـة اإلعـداد
ـدرب  وضــرورة الـتـعـاون مـعه ـثـلـة بـا
امـام مـشــاركـة  غــيـر سـهــله اطالقـا وسط
شاركة االخيرة مخاوف تكرار سينـاريو ا
تكررة التي دفعتنا  وقصص االخفاقات ا
 لالبتعاد بسرعـة عن اجواء الصراع على
احدى بطـاقات الـتاهل  والن الـفريق الزال
بــعـــيــد عـن نــقـــطــة االنـــطالق والـــشــروع
ـباريـات  امام فـتـرة قصـيرة  ومـعدودة با
درب الـغير ومحصـورة وعرقـلة  مـهمـة  ا
مـقـبــولـة اطـالقـا  وضع كــان ان يـتـجــنـبه
االحتـاد    وعــدم  الــدخـول به المـن قـريب
او بعيد لسبب بـسيط ان الفريق لم يدخل
نـافـسـات الـرسـمـيـة لـكن البـاس ان  تتم ا
ـشـاركـة  األخـيـرة واالسـتـفادة مـراجـعـة ا
مـنـها بـاحلـوار مـع جهـاز مـنـتـخب الـفـني
وتـــداول األمــور األخـــرى فـــيـــمـــا يـــخص
جتديد عـقده. لنـكون واضـح ومنـصف
ان من واجب  وحق االحتاد  الوقوف عند
ــدرب من اجل مــراجــعــة االمـور  وضع  ا
لـكن لـيس بـالـطـريـقـة الـتي اثـارة اخلالف
حـتى بــ أعـضــاء االحتــاد نـفــسه  وكـان
ـشاركة مع االجدر   معاجلـة  اخلسارة وا
الــلــجــان الـــفــنــيـــة  في االحتــاد   وابــداء
ـسـئول ـدرب  هو ا النـصـائح الغيـر الن ا
ـنـتـخب  امـام رفض أي تـدخل األول عن ا
فـهوم من أي جهـة كـانت  هذا هـو االمـر ا
ــنـتـخب  ولـيس  خـلـق األزمـات  ووضع ا
امام حتـديات  قد تـعوق  وتـعرقل حتـقيق
همـة  التي عـلينـا ان نعـترف انهـا  غاية ا
في الصعـوبة وسط اهتـمام كل العـراقي
ولـيس الــشـارع الــريــاضي   في مـحــاولـة
اللـعب بـنـهـائـيـات اغـلى بـطـولـة ابـتـعـدنا
عنـها  مـنـذ اكثـر من ثالثـة عقـود حتى  لم
تـاحة كما كان نقدر التعـامل مع الفرص ا
احلـال عــلــيه بــبــطــولـة روســيــا األخــيـرة
درب احملـلي في الوصول وانعدام قـدرة ا
بالـفـريق لـطمـوحـات  شـعب ووطن  حيث
الــوصـــول الى نــهـــائــيـــات كــاس الـــعــالم
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(1 )
قـرار فـيـفـا الـسـمـاح لـلـفـريق الـوطـني الـعـراقي في
ـلـعب الـبـصـرة الـدولي لم يـأت تـعـاطـفا او الـلـعب 
مـيـال لـنـا من ايــة جـهــة اخـرى بل هــو جـاء نـتــيـجـة
واصفات استحـقاق وفقـا لوجود اكـثر من ملـعب 
ــيــة فــضـال عن االســتــقــرار االمــني بــكل مــدن عــا
ومحافظات العراق من شمال الى جنوبه ومن غربه
ــســؤولــيــة قــد تــتـضــاعـف هـنــا وهي الى شــرقه ا
مــضــاعــفـة اصال الن هــنــاك من يــتــربص بــالــكـرة
ـنـيــوم وحـديـد صـلب او الـعـراقــيـة بـحـجــة وجـود ا
خــشب الـصــاج في ارض الـبــصـرة مــثـلــمـا كــانـوا
يـبـعـثـون برسـائل سـريـة ومـعـلـنـة الى فـيـفـا وكـأنهم
جـواسـيس من بـلـدان اخـرى يـعـمـلـون في الـعـراق
احــذروا من هـــؤالء بــكل ظــرف ومـــكــان وزمــان بل
يـجب ابـعـادهم االن من الـعـمل مع مـنـظـومـة احتـاد

كرة القدم او اية جهة رياضية اخرى.
(2 )

رسـالة كـاتـانـيـتش للـجـمـاهـير الـريـاضـية الـعـراقـية
وقـبـلهـا الحتـاد كـرة الـقـدم الـعـراقي ان امـنـحوني
ـزيـد من الـوقت في ســبـيل ان افـشل مـهـمـتي مع ا
ـدرب ولـكن مـنـتـخـبـكم الــوطـني لـسـنـا ضـد هـذا ا
واقع حال فريقنا الوطـني من خالل مباريات بطولة
غـرب اسيـا قـد اثـبت انه مـدرب عاطـل عن التـفـكـير
بـــعــدمــا كـــان عــاطال عـن الــعــمـل وخــاض جتــارب
تـدريــبـيـة لم يــكـتب لـهــا الـنـجـاح امــر مـضـحك ان
يخرج علينـا احتاد كرة القدم وهـو يقول ان اتفاقا
حصل مع كاتانيتش حيث سيتم فسخ التعاقد معه
بالتـراضي في حال عدم تـأهلنـا الى نهائـيات كأس
الـعــالم وان حـدث الـعــكس فـأنه ســيـسـتــمـر مـدربـا
للـفريق الـوطني الـعراقي االحتـاد يعـلم علم الـيق
ان ليست هناك اية جهة سـواء رياضية او حكومية
قادرة ان حتاسـبه او حتله او تتدخـل بشؤونه لذلك
فهـو مـرتاح الـبـال ويتـصرف بـالـطريـقـة التي يـراها
منـاسـبـة مع مصـلـحته احلق نـقـول ان مقـتـرحا او
شرطا جميال ونافعا فرضه االحتاد على كاتانيتش
ـدرب محـلي لالسـتـفادة من بضـرورة االسـتـعانـة 
ــاضـيــة هل يـســتـطــيع هـذا ـدة ا (فــشـله) طــوال ا
درب ان يـسـكت االصـوات التي وجـهت له سـهام ا

النقد يوم يقودنا الى نهائيات كأس العالم?. 
(3 )

رســالـــة صــادقــة الى جـــمــيع الــهـــيــئــات االداريــة
ساحات التدريب اهم بكثير من ساحات اللعب الن
الــتـدريب في ســاحـات مــسـتــويـة الــعـشب ونــاعـمـة
تـذهب فـيـهـا الـكـرة بـدون تـعـرجات وحتـت تـصرف
الالعبـ فـأن هـذا االمر من شـأنه ان يـصـنع جيال
متازين خـاصة ان عملـية بناء كامال من الالعبـ ا
ـشـكـلة ان الالعب تـبـدأ من االعـمـار الـصـغـيـرة  ا
ـــمـــتــاز جتـــري وحــداتـــهــا اغـــلب فـــريق الــدوري ا
باريات التدريبـية في مالعبـها التي تـخوض فيهـا ا
الـرسـمــيـة والـوديـة وكــذلك تـسـمح لــلـفـرق االخـرى
استخدام مالعبها للتدريب وهي عملية تسهم بتلف
ـلعب غـير صـاحلا لـلعب العـشب بل حتى جتـعل ا
كتبنـا الكثيـر وحتدثنا الـكثير مع
زمالء لـنــا في جـمــيع وسـائل
االعالم الـريـاضـيـة ولـكن بال
جـدوى هل ســنــبـقى نــكـتب
ونـــتـــحــــدث الى ان يـــصـــبح

سؤول (اطرما بالكامل). ا

ســيـلـتـحق بـصـفـوف الـفـريق بـدايـة
ـقبـل النـادي العـماني شـهر أيـلول ا
ـوسم الـفـائت وسط كـان قـد أنــهى ا
التـرتـيب وفي مركـز السـابع من ب
أربــعــة عــشــر فــريــقــاً ويـطــمـح هـذا
وسم في حتقيق نتـائج جيدة بعد ا
حتـرف ومحـلي تعـزيز صفـوفه 

ـيــزين وخــصــوصـا تــعــ مـدرب
الهالل السـعودي السـابق الروماني
مــاريـوس ســيــبــيـريــا مــديـرا فــنــيـا
لــلــفـريـق لـلــمــوسم اجلــديــد مــيـران
خــســرو ســبق أن مــثل كالً مـن فـرق
أربـيل وشــرطـة وبــيـشــمـركــة أربـيل

وفريق الشمال القطري.
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تــوج نـادي وسـام اجملــد بـلـقب بــطـولـة
دوري الــعـراق بـفــعـالــيـة كـرة الــطـائـرة
وضع اجلـلوس بعدمـا تغلب على نادي
اشــنـونـا بـثالثــة اشـواط مـقـابل واحـد.
يــذكــر ان مــدرب نــادي وســام اجملــد لم

يـخسر اي مباراة خالل الدوري والذي
مــكــنه من احــراز الـلــقب. امــا الـلــجــنـة
ــثــنـى فــقــد اســتــطــاع الــفـــرعــيــة في ا
ـركـز الـثـالث بـعـدمـا العـبـوهـا احـراز ا
تـغـلـبـوا عـلى الـلـجـنـة الـفـرعـيـة في ذي
. قـار بـواقع ثالثة اشـواط مـقابل اثـن

يـشـار الى ان منـافسـات البـطولـة جرت
ـشاركـة ثمانـية فـرق هي نادي وسام
اجملــد ونـــادي الــوالء ونــادي اشــنــونــا
بــاالضــافــة الى جلــنــة االنــبــار وجلــنـة
واسـط وجلــنـــة ذي قـــار وجلـــنــة بـــابل

ثنى. وجلنة ا
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أعـلن االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم
ــوعـــد الــنـــهـــائي النــطـالق بــطـــولــة ا
ـقبل. وقال مـتاز للـموسم ا الدوري ا
الــــنــــاطق بـــــاسم االحتــــاد حــــســــ
اخلرساني إن االحتاد العراقي لكرة
الـقـدم حدد الـثـامـن عشـر مـن شـهر
قبـل موعداً النطالق الدوري ايلول ا
ـمـتــاز. وأوضح أن االحتـاد يــطـمح ا
مـتاز قصيراً من الى جعل الدوري ا
خالل تـــفــادي الـــتــأجـــيالت واقـــامــة
بـاريـات في موعـدهـا احملدد. يـذكر ا
متاز انتهى أن ان الدوري العراقي ا
ـاضي بـتـتـويج نـهـايـة شـهـر تـمـوز ا
الشرطة باللقب. الى ذلك قدمت جلنة
سابقات في االحتـاد العراقي لكرة ا
القـدم مـقـتـرحاً القـامـة مـبـاراة كأس
الــســـوبـــر الـــعــراقـي بــ الـــشـــرطــة
والـــزوراء عــلـى مــلـــعـب احلــبـــيـــبـــيــة

الدولي. 
وقال نائب رئيس الـلجنـة يحيى كر
إنه اقــتــرحــنـــا عــلى وزيــر الــشــبــاب
والرياضـة ان تكون مـواجهة الـسوبر
بـ الــشــرطــة والــزوراء عــلى مــلـعب

مدينة الصدر (احلـبيبية) في حال 
افتـتـاحه. واضـاف ان وزير الـشـباب
والـريــاضـة احــمـد الــعـبــيـدي وافق
ـثـابــة حـفل عـلى االقــتـراح لــيـكــون 
جـمـاهـيـري كـبـيـر الفـتـتـاح واحـد من
ــــهــــمــــة عــــلى مــــســــتــــوى العـب ا ا
ـبـاراة الـعـاصـمـة بــغـداد. يـذكـر ان ا
سـتـقــام في الـرابـع عـشـر مـن ايـلـول

قبل. ا
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جانب من منافسات كرة الطائرة من وضع اجللوس

االضــافــيـة عــلى الــعــقـد.  واوضـح أن من بـ الــشــروط هـو
اضـافة مدرب محلي مساعد لكـاتانيتش حيث ستطرح جلنة
ــدرب الـســلـوفــيـني ــنـتــخـبــات اسم رحــيم حـمــيـد عــلى ا ا
كــاتـانـيش لــلـمــصـادقـة عــلى تـســمـيـته كــمـدرب مــسـاعـد في
ـصـدر أنه في حـال لم يوافق مـنـتـخبـنـا الـوطني. واضـاف ا
كـاتايـتش على اضـافة حمـيد في مالكه الـتدريـبي فإن احتاد

درب. الكرة لن يجدد تعاقده مع ا
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قبل مع يـجتمع االحتـاد العراقي لـكرة القـدم يوم اجلمـعة ا
ـنـتـخب الــوطـني سـريـتــشـكـو كـاتــانـيـتش من اجل مــدرب ا
مـناقـشة البـند االضافي الـذي قرر االحتـاد اضافته في الـعقد
.  وقـال مصدر في االحتاد إن احتاد الكرة ـبرم ب الطرف ا
ابـلغ كـاتانـيتش بـانه سـيجـتمع مـعه ووكـيله بـهروز دزهـبود
قـبل من اجل مـنـاقـشة الـتـعـديالت والـشروط يـوم اجلـمـعـة ا
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ـنـتـخب الــوطـني الـعـراقي لـكـرة يـعـيش ا
الــقـــدم ازمـــة وتـــوتـــرات األجــواء داخـــله
ــــدرب واالحتــــاد نـــــفــــسـه والــــشــــارع وا
الـرياضـي  والـتي اتت  بـغـيـر وقـتـها وان
تكـون ردة فعل ايـجـابيـة  والـتمـهل بعض
ـــدرب وجلــــنـــة ـــعــــرفــــة رأي ا الـــشـيء  
نـتخـبات  في امـر بـات معـتادا  بـعد كل ا
ـدرب  كل نـكــسـة كــرويـة  يــحـمل فــيـهــا ا
ـهــمـة تــســتـحق تـبــعـات الــنــتـائـج والن ا
الـدخــول في حــوارات جـادة  قــبل اتــخـاذ
قرارات غير  صحيحة  لكن مهم  ان يتفق
االحتــاد عــلى اتــخـــاذ قــرار اإلبــقــاء عــلى
نـتخب درب  نـفسه  عـلى امل  اخـراج ا ا
من االزمة   والـتوجه نـحو جمـع الالعب
ـذكـورة  والتي واعداد الـفـريق لـلـمـهـمـة ا
بـاتـت بـشــكـل أفـضـل  بـعــد قــرار الــفــيــفـا
بإقامـة مباريـاتنـا في ملعـب جذع  النـخلة
في  البـصـرة الـذي ولـد  الفـرحـة الـعـارمة
ـرحب به من للـشـعب الـعـراقي   الـقـرار  ا

الـكل  في فــرصـة  من شــانـهـا ان
تـدعم  جـهـود الـعـراق في
عمليـة تنظـيم بطوالت
اكبـر بعـدغرب اسـيا
وتـــأثـــيـــرهـــا  عـــلى
نـتخب  الن نتـائج ا
الـــفــــرق اكـــثــــر مـــا
تـــــــــــراهــن عـــــــــــلـى
مبـاريـات عقـر الدار
وتـأثــيـرهــا الـكــبـيـر
ــــرة مــــســــار هــــذه ا
الــــنـــــتــــائـج    في ظل
ـــبـــاريـــات في تـــوازن ا
احلــصـول عــلـى بــطــاقـة
الــــتــــأهل بــــعــــد ظــــروف
ـشـاركـات الـسـابـقـة ا
الصـعبـة التي لم
ــر بــهــا أي

طـموحـات حتـقـيـق الوصـول االول  لـلـعب
في نـهــائــيـات كــاس الـعــالم  احلــلم الـذي
ـرة والـلـعب في يـأملـون حتـقـيـقه هـذه ا
الدولة الـشقـيقة قـطر بـعدمـا ارتفعت
ـعـنويـة  بـفـضل حـالـة الالعـبـ ا
تلك النتيجة التي يعول عليها
في حتـــــقـــــيـق الـــــبـــــدايـــــة
الـنــاجـحــة  وفـعل شيء
ما في اجملموعة امام
الــعـــد الــتـــنــازلي
الفـــــــتـــــــتـــــــاح
مــــــــــشـــــــــوار
الـتـصــفـيـات
واعــــــــــــــــالن
الـــفــــريق عن
حـالــة االعـداد
وصــــــــــــــــــوال الـى
اجلــــــاهـــــزيــــــة فـي اهم
مراحل الـتهـيـا وسط اماني  حتـقيق
طلوبـة من كل الفـرق امام حالة النتائـج ا
اخلـوف الــتي تــســود الـشــارع الــريـاضي
احمللي جـراء ما يـجري  من حـوارات على
ـهم ان يـبقى ـدرب لـكن امـر بـا مسـتـوى ا
ـنـتـخب السـبـاب مـعـروفة نفـسه لـقـيـادة ا
شكلة اعتدنا على خلق االعذار امام لكن ا
اي نكسة لتجنب غضب الشارع الرياضي
ـتـوترة بـ االثـن بـسبب امام الـعالقة ا
نـتـخب في حتقـيق رغـبته في عدم قـدرة ا
الـتـاهل مـرة ثـانـيـة  والـتفـريـط بـهـا مرات
ـنـتخب بـقوة والزال يامل في ان يـتوجه ا
بـعـيـدا عن كل األشـيـاء ويـرى الـبـعض ان
األزمة مـفـتـعلـة لـتـمـرير االمـور بـعـد تدني
ــنـتــخب وعـدم مـســتـوى االداء وضــعف ا
ـقــومـات الــلــعب اذا مــا نـظــرنـا امـتالكـه 
لواقع ومـشـاركات فـرق الـبطـولـة   البـقـية
ومع كل مـا  قـيل و  يــقـال   لـكن  هـذا هـو
حال كرة القدم عـليك ان تقدم مـهما  كانت
تسويغات اخلسـارة في نهائي غرب اسيا
وان تمـتـلك فريـقـا قـويا قـادر عـلى خوض
ـقـبلـة كـما يـخـطط لهـا وبـعد نـافـسات ا ا
االستقرار علـى كاتانيتـش وانتهاء اجلدل
حــول مــســتـــقــبــله فـي هــذه االيــام  الــتي
تـتــطــلب جـهــود الــكل الخــراج األمـور من

. ازمتها  للدفاع عن اهم مشاركت

ـعاناة منـتخب عـندمـا حتمل الـكثـير من ا
ـسـتـمر وعـدم االسـتـقـرار  حيـث الـسـفـر ا
وصـرف االمــوال وحـالــة عــدم االسـتــقـرار
النفسي  عندما  كان يلعب بظروف قاهرة
و بـدون جــمـهــوره وخــارج ارضه قـبل ان
ـــرة وعــلـــيــنــا ان تــنـــفــرج االمـــور هــذه ا
نستفـيد منها وبـانتظار غـلق ملف احلظر

نهائيا.
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لم يبقى  فقط مدة أسـبوع على انطالقة
مباريات تصفيـات كاس العالم وا اسيا
التي يستهلها في مواجهة نظيره منتخب
الـبــحــرين في اخلــامس من شــهــر ايــلـول
ـنـامـة  في مـبـاراة ثأريـة بـكل ـقبـل في ا ا
معنى الكلـمة بعدما جتـرا  فريق البحرين
عـلى مــنــتـخــبــنـا واســقــاطه حتت انــظـار
جمهور اللقاء الكـبير  ما اثار الشكوك في
قـدرة فـريــقـنـا بــتـخـطي الــلـقـاء االول  في
مشـواره الـرسـمي   وتـبـرز أهـمـيـة األمور
ـوعد لكـنها بعد نـتيجـة جاءت علـى غير ا
ذكور الذي تعكس اهتـمام الفـريق ا
ينشد التطـور باالعتماد على
ـدرب الــبـرتـغـالي خـبـرة ا
ـهمـة قـبل الذي تـولـى ا
أشـهــر والـعــمل اجلـاد
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