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ـــبــاراة الــتي شــكــلت مـــنــاســبــة مع جــو ا
التحـدي من يوم خسـارتنا امـام   البحرين
بـبطـولـة غرب اسـيـا ولم نتـفـاجأ ان يـظـهر
منتـخبنـا سلبـيا وضعـيفا وفي ان يـقدم ما
عـلـيـه وخـالف كل الـتـوقــعـات وكـأنه يـعـود

شاركات السابقة. ليكرر سيناريو ا
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كان مـنتـخب البـحرين أكـثر تـنظـيمـا ولعب
بــــأســــلــــوب الــــدفــــاع وجنـح في افــــشــــال
محاوالتنا في اخـتراقه والوصل بيسر الى
منـطقـة الهـدف كمـا ظهـر الفـريق أفضل في
اغــلب اوقـات الـلــقـاء ونق كــرات بـســهـولـة
مــسـتـغال ضــعف مـنــطـقـة الــوسط وبـعض
األخطاء الدفـاعية قـبل ان يشعر بـاألريحية
ـطلـوب على عنـدمـا حقق الـتقـدم بـالوقت ا
ــبــاراة وكــاد ان يـــســجل الــهــدف بـــدايــة ا
الـثاني لـكن حـميـد قـطع الكـرة في الـلحـظة

االخيرة.
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ويــقــول  كـاظم صــبــيح مــدرب الـنــاصــريـة
ـتـناول الـسـابق لـقـد ضيـعـنـا فـرصـة في  ا
بسبب اخـطاء فنـية مشـتركة بـ  الالعب
الذين منهم لم يقدمـوا ما كان مرجوا منهم
ستوى خصوصا خالل الشوط في تقد ا
االول الـذي بداء فـيه تـائهـا  قـبل ان يـعطي
فرصـة القـدم للـفريق االخـر فرصـة القدم
الـتـي قـلـلـت من اهـمــيـة االمـور في ان
تـتـأخـر بـعـد تـسع دقـائق عـلى بـداية
مباراة كان الـشارع ينـتظر ان حتسم
لـفريـقـنا حتـت أي مسـوغ كـان  حتى
الى مـا قــبل الـلـقــاء في ظل الـفـوارق
ــتــلــكــهــا لــكــنــنــا فــوجــئــنــا الــتي 
ــتــراجع لالعـبــ وقـد ـســتـوى ا بــا
يعـود ذلك خلـلل في الـتشـكـيل  الذي
ـدرب  الـذي كـان عـليه ان يـتـحمـله ا
يـــقــدر طــبــيـــعــة االمــور  ومن شــان
بـعض الالعبـ ان يـقـدمـوا األفضل
ويــحـســمــوا االمـور ســويــة ولـو ان
االداء الـــعــام كـــان ضـــعــيـــفــا خالب
الــشــوط االول  واكـد الــفــريق ضــعــفـا

يــحـــصـل امــام فـــريـق لــعـب دفـــاع بــشـــكل
ـدرب كــانت ايــجــابي جــدا طــريــقــة لـعـب ا
مــبـهــمـة وغــيــر واضـحــة اضـافــة الى عـدم
االستقـرار على تـشكيل رغم مـرور عام على
ـطلوب ـهمة ولـم يقدر الـتشـكيل ا تسـلمه ا
ويــبـدو كــان يـســتـعــ بـغــيـره عــنـدمـا زج
بـــالالعب اســامـــة رشــيـــد واشــراك الالعب
ـبــعــد عن الــفــريق ويــلـعب مــهــدي كــامل ا
احتياط في الشـرطة   ما إثر على اداء خط
الــوسط ومـنــطـقــة الـعــمـلــيـات الــتي كـانت
ضعيـفة وكان ان يـشرك ضرغـام في الدفاع
بـــدال من عــلي عــدنــان الـــذي اعــتــمــد عــلى
حتــويل الـكــرات الـعــكـسـيــة بـشــكل خـاطئ
وغـيـر مــنـسـقـة فــضال عن االعـتـراض عـلى
قـرارات احلـكم. كـمـا ظـهـر احلـارس مـحـمد
حمـيـد بحـالة نـفسـية غـير مـستـقرة مـنحت
الـفـريق االخـر كــرة تـسـجـيل هـدف الـسـبق
الـذي غيـر من حـسـابـات الفـريـقـ وكاد ان
يـحـسم االمـور لــلـبـحـرين لـوال مـهـنـد الـذي
ـنتخب وسمـعته نفسه كون درب وا أنقذ ا
العب دخل االحـتـراف في قـطـر مع الـدحـيل
ومـهم ان يـسـجل لـكي يـخـدم مـهـمـته وكـان
وراء تـهـدئـة االمــور   في حتـقـيق الـتـعـادل
ـا تكون سـباب في انهاء والن اخلسارة ر
ـدرب كــمـا كـان يـريــد الـبـعض من مـهــمـة ا
ـشــكــلـة الــتي واجـهت اعــضـاء االحتــاد وا
ـــدرب الى مـــا قـــبل أســـبـــوعـــ من وقت ا
درب الزم باراة.الـتشـكيل الذي لـعب به ا ا
ــدرب عـلى تـغــيـرات جـمــيـعـهــا حتـصـيل ا
حــاصـل ولــو لــعب بــاألســمــاء الــتي ســبق
وتعـامل معـها لـكان احلـال ان يكـون أفضل
ـبالغ فـيه قبل ان يـدفعوا احلذر لالعـبيـنا ا
ثـمن الـتــأخـر بـهـدف مـبـكـر غـيـر من مـسـار
االمورقلة اجملهود الـبدني لبعض الالعب
يعود لتأخر اختـتام الدوري ومشاركة فرق
الــشــرطــة واجلـويــة والــزوراء بــالـبــطــولـة
ــا اثـــرت عــلى مــردود الـــعــربــيـــة الــتي ر
الالعـبـ إضـافـة الى ارتـفـاع درجـة حرارة
بـاراة كما لم اجلو والـرطوبـة خالل وقت ا
تــكن احلـالـة الــذهـنـيــة لـعــدد من الالعـبـ

االنـتــقـال دون مـشــاكل  لـلـمــرحـلـة االخـرى
التي سـتكـون اصـعب  ولو ان مـنتـخبـنا لم
يظـهـر كمـا يـجب لكن كـان بـأمانه  ان يـقدم
ــتـلك امــكـانـات فــنـيـة مــردود افـضل ألنه 
ـدرب لم يـوظف الالعـبـ كـمـا يجب والن ا
والن الــــفــــوز االول كـــان ســــيــــدعم االمـــور
واللـقـاء االخر بـالـبصـرة  الن االهم هـنا ان
يظهر الـفريق متوازن عـند الذهاب واالياب
ـــكن الـــتــــفـــريط بـــاي نــــقـــطـــة وسط وال 
حسـابات مـعقـدة تعـتمـد على  الـهدف والن
لـقـاء الـبحـرين جـاء عـلى عـكس الـتـوقـعات
بــعـدمـا بــقي  الـفــريق خـاسـرا الـى مـا قـبل
باراة التي خمس دقائق على نهـاية وقت ا
شــكــلت الــصــدمـة لــلــشــارع قـبـل ان يـوجه
سهام النـقد للمـدرب وعدد من الالعب في
التصدي للمهمة االولى  مفتاح السير على
الطريق الصـحيح  حتى ال يتكـرر سيناريو
شـاركات االخـيرة  واالمـساك بـاألمور من ا
الـبدايـة في مـبـاريات صـعـبـة بغض الـنـظر
عن مــسـتــويـات الــفـرق الــتي كـلــهـا تــلـعب
بـطـمـوحـات مـشـتـركـة حـيث الـلـعب بـكـاس
الـعـالم  وكم تـمـنـيـنـا ان يـكـسـر مـنـتـخـبـنـا
عقدة لـعب مبـاريات الـذهاب واالولى  التي
بــقــيت تــشــكل الـتــحــدي لــنــا  ومن قـال ان
مباريات البصرة قد تمنحنا  الفوائد  امام
فــرق تـطــورت وحتـســنت واسـتــعـدت كــمـا
يـجب  والن مـنـتـخبـنـا سـيـواجه  مـبـاريات

الذهاب االكثر صعوبة.
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كـان مـفـيـدا لـو جنح في اخـتـبـار الـبـحـرين
ناسب جدا الن احلاجة تتطلب ذلك علينا ا
ــــذكــــورة ــــبـــــاراة ا ان نــــســـــتــــفـــــاد من ا
واخضاعها للتحليل والنقاش بشكل هاد
سـؤولية كاملة درب وحده ا دون حتميل ا
بل مــعه الالعــبـ الــذين افــتـقــدوا لـلــعـمل
هاري باستثناء جس الذي لعب بتركيز ا
وحــاول أكــثـر من مــرة الــوصـول لــلــمـرمى
وكـان عــلـيـنـا ان نــلـعب أكـثــر هـجـومـا ألنه
مـفـتاح الـفـوز وان نـأتي بـحلـول لـلـتـخلص
من دفاع الـبـحرين الـذي نعم لـم يظـهر كـما
ـتـلـك أكـثـر من العب كــان مـتـوقــعـا لـكــنه 
وكان بـإمـكانـهم تـغيـر االمـور امام الـفرص

اخلطرة.
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ومن  بــ اسـبـاب تــراجع اداء مـنــتـخــبـنـا
منها قيام  كاتانـيتش الدفع بتشكيل  حمل
مــعه الــكــثـــيــر من األخــطـــاء بــعــدمــا تــرك
الـالعــبـــ امــجـــد عـــطــوان  وبـــشــار رسن
وحـس عـلي عـلى دكـة االحتـيـاط واالخـير
كان االفضل  ب العبي غرب اسيا  وتطور
في الـفتـرة االخيـرة ومـؤثر مع الـفـرق التي
ـيـزا مع الـوطني لـعب  لـها وقـبـلـها بـقي 
واحلال  لعطوان وبشار مـا اثر على عملية
الــربط بــ خـطــوط الــفـريق فـي  الـهــجـوم
وتـشكـيل اخلـطـورة والـفرص احلـقـيـقة من
اجل حــسم الـنــتـيـجــة الـتي بــقـيت مـلــعـقـة
بـسبب  ضـعف االنـدفـاع الهـجـومي   وكان
الالعب مـهــنـد عـلي  في عــزلـة  تـامـة وسط
ـا اضــطـره الــتـكــتل الــدفـاعي الــبـحــرين 
لـلـعـودة الى الـوسط في مـحـاولـة لالنـدفاع
لــكـن دون جــدوى. وكــان مــهــمــا ان يــلــعب
جـــســـ خــلف مـــهــنـــد من دون ان يـــلــعب
لـلــخـارج الن اداءه في الــهـجــوم أفـضل من
الــلـــعب في اجلــانب مـــا إثــر عــلى حتــويل
الكرات الى منطقة هدف البحرين ولو لعب
خــلق مـهـنــد لـكـان قــد شـكل خـطــورة أكـبـر
ـنـافس لـكن ذلك لم وفـتح ثـغـرة فـي دفـاع ا
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اكـتـفى مـنتـخـبـنـا الـوطني الـعـودة بـتـعادل
اشــبه بــاخلــســـارة والــعــودة بـــنــقــطــة من
مـضيـفه مـنـتخب الـبـحـرين الشـقـيق بـهدف
ـونديـال كاس ـزدوجة  ضمن الـتـصفـيات ا
ـقـبـلـتـ الـعـالم 2022 وا اسـيـا 2023 ا
ويبـدو التـفكـير بالـنتـيجـة تغـلب على بـقية
االمور فانعـدم التركيـز وغاب احلماس وقل
ـا يـعود اجملـهـود عـنـد اغـلب الالعـبـ ور
ذلك الرتـفـاع درجة احلـرارة والـرطـوبـة قبل
ان يــظــهــر احلــذر عـلـى اداء االعـبــ خالل
الشوط االول وخوفا من االندفاع الهجومي
ليـأتي هدف الـسبق لـلفـريق البحـريني  من
قبل كميل األسود من بخـطأ قاتل من محمد
حمـيد د9 مـا اثر عـلى مـجـمل اداء العبـيـنا
بــعــدمــا فــاجـا اصــحــاب االرض  بــالــهـدف
الـذي نـال من مـعــنـويـات الالعـبـ  قـبل ان
يــدعـم جــهــود الــبـحــريـن واجلــرأة عــلــيــنـا
وكــادوا ان يـضــيـفــوا الــهـدف الــثـاني د38
قبل ان يكـفر حمـيد عن خطـاه ويبعـد الكرة
الى اجلــانب وابــرز مــا  قــدمه فــريــقـنــا في
الـشـوط االول  تــسـديـدة جـسـ د21 وكرة
ثـابتـة ألسـامة رشـيـد علت الـعـارضة بـقـليل
ولم يجد فريـقنا أي فرصـة حقيقـية  بسبب
تــكـتـل دفـاع الــبـحــرين وألنه ظــهـر مــفـكــكـا
ولـعب بـخـطـوط مـتـبـاعـدة وغـيـر قـادر عـلى
تنـظيم هـجـماته عـلى عكس فـريق البـحرين
الـذي تـعـامل مـع سـيـر الـلـعب بـعـمل مـنـظم
والسـيطرة الـنسـبية عـلى سيـر اللـعب لكنه
لم يـكـن بـالـفـريـق الـقـوي كم كــنـا نـظن ومـا
تــنـاولــته اجـهــزة االعالم اخملـتــلـفــة وفـتـرة
االعـداد الـتي مر بـهـا اضـافـة الى امـكـاناته
االخــرى  وحــالــة االســتــقــرار الــتــدريــبــيــة
وغــيـــرهــا من االمــور الــتـي لم  يــرتق بــهــا
نـتظـرة  منه بـعدما جتـرا علـينا النـتيـجة ا

حتت انظار جماهير منتخبنا.
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وشهد الشوط الـثاني سيطرة مـتبادلة على
الكـرة بعـد جلوء مـدربنـا للـتغـير عـندما زج
لـعب بسـرعة بحـس عـلي  قـبل ان يتـرك ا
بسبب االصابة ونزول بشار وهوار  ليتأثر
الـفـريق ايـجـابـيـا  بـوجـود هـؤالء الالعـبـ
وحتسن اللـعب نوعـا وتصاعـدت محاوالته
وانـتـقـل الى مـنـطـقـة فــريق الـبـحـرين الـذي
جلا للعب الدفاعي في محـاولة منه للحفاظ
ـنـافـذ لـكـنه لم عـلى الـهـدف وغـلـق جـمـيع ا
يـسـتـمــر في تـامـ مـنـطـقـة الـدفـاع بـعـدمـا
واصـل فــريــقــنـــا الــضــغط الـــذي اثــمــر عن
هند علي د 85الذي تسجيل هدف التـعادل 
عــدل  االمـور ونــال من مــعـنــويـات الــفـريق
االخـر وانـهـاء امـاله بـالـفـوز وحـاول تـكـرار
نفس لعـبة هدفه عـندما بـاغت محمـد حميد
بـــكــرة ردهــا بــصــعـــوبــة وكــادت ان تــقــلب
الـنــتـيـجـة قـبـل ان تـنـتـهي بــالـتـعـادل الـتي
تظـهر مـقبـول  رغم انهـا  سلـبيـة لنـا لكـنها
كـانت افـضل مـن اخلـسـارة بـعـدمـا اسـتـمـر
فـريـق الـبـحـرين مــتـقـدمـا عـلــيـنـا ألكـثـر من
80دقيقة قبل ان يرسل علي عدنان كرة

دافعـ لن يتردد مهند ساقطة متـقنة ب ا
في الـتسـجـيل.لكن فـرقـنا لم يـعـكس صورة
نتخب  كفريق منافس   منتظر ان يعكس ا
دوره مـن الــلـــقـــاء االول وان يـــؤمن الـــفــوز
ويـعـود بــكـامل الـنـقــاط في بـدايـة مـشـواره
والـرهـان عـلـى اول لـقـاء  كـمـا كـان الـشـارع
اضية شاركات ا يأمل بذلك بعد مخـاوف ا
حــــصــــرا االخــــيــــرة   وان يــــكــــون قــــويــــا
ومــنــســجــمــا من  الــوهــلــة االولى من اجل
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نتـخب الوطني حس عـلي اليوم االحد مـستشفى اسبـيتار بعد اصـابته بكسر في يدخل العب ا
الكاحل خالل مبـاراة الفريق امام نظيـره البحريني ضـمن التصفيات األولـية للمونـديال ونهائيات

اسيا.  
ووصـل حس عـلي إلى العـاصمـة القـطريـة الدوحـة اول أمس االحد إلجراء تـداخل جراحي في
ستشـفى التخصصي بعـد ان تعرض لكسر في الـكاحل وتمزق في األربطة نـتيجة التواء قدمه ا
ـلعب بعد باراة عـلما أنه شارك فـي الشوط الثـاني بديال لالعب احمـد ياس لـكنه غادر ا في ا
ـرافق لـلوفـد العـراقي قاسـم اجلنـابي أن فحـوصات دقائق قـليـلـة بسـبب اإلصابـة.وقـال الطـبيب ا
الرن أثـبتت بأن الالعب حـس علي تـعرض لكسـر في الكاحل وأنـه سيخضع لـتداخل جراحي

دة ال تقل عن ثالثة أشهر. نتخب  وسيغيب عن ا
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اعـــلـــنت الـــهــيـــئـــة االداريــة
لـنـادي الطـلـبـة عقب لـقـاءها
ـــثـــلي جـــمــهـــور الـــنــادي
ـــتــــظـــاهـــريـن امـــام مـــقـــر ا
الـــنـــادي بـــأنـــهـــا ســـتـــقـــدم
االسـتــقـالــة مـقــابل تـســديـد

ديون النادي
ــثل الـهـيـئـة جـمع الـلـقـاء 
االداريــة امــ ســر الــنــادي
ــــثـــلي عـــبـــاس وحــــيـــد و
اجلمـهـور خلف كـر وعلي
وهـيب وعقـيل مـحمـد وعلي
عـــبــد لــفــتـــة وقــد أثــمــر عن
االتفاق على تـسديد الديون
تـرتبـة في ذمة الـنادي من ا
ثلي اجلـمهور مقابل قبل 
االسـتــقـالـة من االدارة وحل

الهيئة االدارية بالكامل.

واســـتــــأنف الــــفـــريق االول
لـلـنـادي تـمـريـنـاته الـيـومـية
في اطــــــار اســـــتــــــعـــــداداته
ــمــتـاز ــبــاريــات الــدوري ا
ـــــــــــــؤمل ان والــــــذي مـن ا
تــكــون جــولـــته االولى يــوم
ـــــوافق -18-9 االربـــــعــــــاء ا
 2019بــــحــــضــــور جــــمــــيع
العــبي الـفــريق بــاســتـثــنـاء
ثـالثــــة العــــبــــ هـم ســــيف
ســلـــمــان جلـــرائه عـــمــلـــيــة
جـراحــيـة بــسـيــطـة اضــافـة
ـــصــطـــفى االمــ وحـــيــدر
حس  ومن اجلديـر بالذكر
ان الفريق سيدخل معسكرا
داخــــلـــيـــا في احـــد فـــنـــادق
بــغــداد عــلى مــدار خــمــســة
ايــام تـــتـــخـــلــلـــهـــا وحــدات
تدريبية صبـاحية ومسائية

ـعـسـكـر بـعـد تـعـذر اقــامـة ا
خــــارج الـــــعـــــراق بــــســـــبب
الـــظــــروف الـــتـي مـــر بــــهـــا
ـنصـرمة النـادي في االيام ا
ــالــيــة وتــداعــيــات االزمــة ا
للـنادي وتـأثيـرها عـلى منح
الـــــنـــــادي لـــــلـــــرخــــــــــصـــــة
االسيـويـة والتي يـسمح من
ــــــــشـــــــاركـــــــة خـاللــــــــهـــــــا ا
بـــــالـــــــــــــدوري الـــــعـــــراقي
اضــــافــــة لـــــضــــيـق الــــوقت

وسم تبقي لبداية ا ا
عــلى صــعـيــد مــتـصل وافق
االحتاد اآلسـيوي عـلى بقاء
نــادي الــطـلــبــة فـي الـدوري

متاز. ا
وتنـاقلت العـديد من وسائل
االعـــالم أن "االحتــــــــــــــــــــــــــاد
اآلســـيــوي يــوافــــــــق عــلى

بـــقـــاء نـــادي الـــطـــلـــبـــة في
ــمـتـاز".يـشـار إلى الـدوري ا
ـــســـابـــقــات في أن جلـــنــة ا
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ـزدوجة ـنـتـخبـنـا الـوطـني في اطـار الـتصـفـيـات ا حفـلت  اخلـطـوة االولى 
ـونديـال قطر 2022 واال االسيويـة التي سـتقام في الـص عام ؤهـلة  ا
نتخب ستوى الذي قدمه العبو ا 2023 بالعديد من التساؤالت بشان ا

تبـاين  ب ما قدمه ستـوى ا والبداية الـتي حفلت بـالكثـير من االخطـاء وا
ــنــتـخب ــواجـهــة ا ــبــاراة الــتي كــانت  العب والعب اخــر شــاركـوا في ا
ـنـتـخب ــا قـدمه ا ـاثال جـدا  ـبـاراة  الـبـحـريـنـي  والـتي بـدا سـيـنـاريــو ا
ـبـاراة الـنـهــائـيـة لـبـطــولـة غـرب اسـيـا الـتي اخلـلـيـجي من اداء فـي اطـار ا
ـنـتـخب الـبـحـريـني العب الـعـراقـيـة والـتي جنح ا اخـتـتـمت مـؤخـرا عـلى ا

بأحراز كاسها متفوقا على منتخبنا بهدف لال شيء ..
ـبـاراة عن مــا قـدمه من خـطـة ومن ضـمن الـتــسـاؤالت الـتي تـزامــنت مع ا
ـدرب الـسـلوفـيـني سـتريـشـكـو والتي من شـانـهـا مبـاغـتة العب  منـطـقـية ا
طلـوب خصوصـا  مع الدقائق االولى الفريق الـبحريـني واحداث الفـارق ا
طـلـوبة ـنـتـخب العـراقي  دون الـفـاعلـيـة ا التي دانت بـاألفـضـليـة لـصالح ا
ـا يسفر عن تلك االفضلية الواقعية  الى ان كثفة  وانهاء تلك الهجمات ا
رمى الهـدف البـحرينـي الذي جـاء نتيـجة خـطا سـاذج من جانب حـارس ا
محمـد حميد  اطـاح بكل التـصورات التي  اسـتخلـصها سـتريشـكو لتاتي
باراة ذاتها التي كانت  نهائي بطولة غرب باراة  نسخة بالكاربون من ا ا
ـنتـخب الـبحـريني اسيـا بـنسـختـهـا التـاسـعة حـيـنمـا  اجنـر اغلب العـبي ا
وبعد حتـقيقـهم لهدف الـسبق ألغالق منـطقتـهم الدفاعـية  واللعـب بأسلوب
ـــرتــدات  الـــتـي جنــحـــوا بـــأحـــداث الــفـــارق  مـن خالل اكـــثــر مـن كــرة ا
ـساحـات الفـارغة الـتي احدثـها مسـتثـمرين االنـدفاع الـعراقي لـلتـعديل وا
ـا زرع اليـاس من كـثرة  الـضغط الـهجـومي على ذلك االندفـاع  والذي ر
ـنـطـقـة وبـأكـثر من ـرمى البـحـريـني الـذي لـعب  بـزيـادة عـددية في تـلك ا ا
خـمس العــبـ شـكـلــوا حـائط الــصـد المـتــصـاص الـزخم الــعـراقي  وبـدا
ـرة في تلك الدقائق هاجم  ميـمي تائهـا وسط تلك الزحـمة  غير فـعال با ا
التي تلت الـهدف  بـاستثـناء القـلب النـابض  للمـنتـخب جس مـيرام الذي
ــطــلـوبــة  واحــداث بــعض ــجــهــود فــردي في احــداث اخلــطــورة ا جنح 
ـا  الـتفت ـطـلـوب  في غيـاب الـفـاعـلـيـة  ور ـساحـات لـتـشـكـيل الـزخم ا ا
يزة التسديد من خارج مـنطقة اجلزاء بدليل  انتهاج عالء مهاوي العبونا 
ـيزة  الـتي غـابت خطـورتـها تـمـاما  في احـداث الـفارق كـمـا ينـبغي لتـلك ا
ايضـا الـتـسـاؤل بـشان  عـدم جنـاح العـبـينـا بـاسـتـثـمار الـركالت الـركـنـية
نتخب العراقي دون ا ناهز عددها  نحو عشرة ركـنيات لصالح ا التي ر
طـلوب واسـتثـمار استـثمـار احدهـا  في  الراسـيـات  او تشـكيل االربـاك ا

ا تنشا من جراء تلك الكرات.. االخطاء التي ر
رة واخلطأ االخر  الذي ارتكـبه كاتانيتش  هو اشـراك العب غير جاهز با
 وهو الالعب حـس عـلي الذي لم يـلعب سـوى دقائق  لـيصـاب  وليـخرج
باراة برغم اشـراكه بديال  قبل دقـائق  فاضطـر لالستعانـة بخدمات من ا
الالعب همـام طـارق  الذي اسـتـغرب عـدم اشـراكه  اساسـيـا وهو الالعب
الذي يـحسن اسـتثـمار الـكرات الـعرضـية  ويـشكل خـطورة عـلى االطراف
وذو فـاعـلـيـة اذا لـعب بــجـانب الالعب جـسـ مـيــرام من اجل تـفـعـيل خط
الـهجـوم  ومن مـنـا ال يـتـذكـر جـهـوده االكـثر مـن مهـمـة حـيـنـمـا قـاد فـريقه
ـنـصـات الـتتـويـج بـطال لـكـاس االحتـاد االسـيوي الـسـابق الـقـوة اجلـويـة  
ـهـاجم اجلـوي اخملـضـرم حـمـادي احـمد حـينـمـا شـكل عالمـة فـارقـة مع ا

ظلوم دوليا .. ا
نقـطة وحـيدة اسـتطـاع منـتخـبنـا اقتـناصـها من خـصمه بـهدف  مـيمي في
بـاراة ليـفتح الـباب عن تـساؤالت حـول مدى ارتـقاء الدقـائق االخيـرة من ا
سـتـوى البـدني للـمـنتـخب واالسـتــــــــــفـادة من االخـطاء  الـتي ارتـكبـها ا
ـدرب ستريـشكو العبونـا من اجل ايجاد احلـلول النـاجعة لـها من جانب ا
فـالـتـعـادل الـذي حقــــــــــــقـه مـنتـخـبـنـا  يـحـــــــــــسب له خـصـوصـا وانه
ـبـاغت  وهـذا  مـا يـصب اسـتـطـاع الـعـودة لـلـمـبـاراة بـعــد هـدف الـسـبق ا
ـا الـفوز  لـو  امـتدت ـنتـخب في  الـعـودة  وحتقـيق الـتـعادل ور لصـالح ا
ـبــاراة لــدقـائـق اخـرى  خــصــوصـا وان مــشــوار الـتــصــفـيــات  مــتـمــيـز ا
بـاحملـطـات الـطـويـلـة والـوقـفـات الـتـي يـنـبـغي اسـتـثـمـارهـا من قـبل الـكـادر
التدريبي لزيـادة حلقات االنـسجام والترابط بـ الالعب  وهذا مـا يتطلبه
سـتـوى العـام لـلـمنـتـخب الـعراقي من اجل تـصـحـيح تلك ا
الـبدايـة  والـعـودة لـسـكـة االنـتـصـارات  واخلروج من
رة للجـماهير الرياضية عنق البداية الغير مـقنعة با
ـتــعــطـشــة  لـلــحن الــفـوز  الــذي ســتـعــزفه اقـدام ا

العبينا ..
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ــــنـــتــــخب اعــــتـــذر حــــارس مــــرمى ا
الــعـراقي مــحـمــد حـمــيـد عن اخلــطـأ
الـــذي كـــلـف فـــريـــقه هـــدف الـــتـــقـــدم
ـبـاراة الـتي جـمـعت لــلـبـحـرين في ا
ــــــــنــــامـــة ضــــمن الــــفــــريـــقــــ في ا
ــزدوجـة لــكـأس آســيـا الــتـصــفـيــات ا

والعالم.
وقــال مــحــمـــد حــمــيــد في مـــوقــعه عــلى
الـفـيـسـبوك أعـتـذر لـلـشـعب الـعـراقي عن
ـبـاراة وأنـا اخلــطـأ الـذي ارتـكـبـته في ا
احتـمل مـسـؤولـيـة الـهـدف بـالـكامـل لكن
عوضت ذلك في رد كـرات أخرى واتـقدت
ــرمى من أكــثــر من هــدف مـحــقق وان ا

اخلطأ وارد في كرة القدم.
ـنــتــخب الـعــراقي بـحــاجـة وأوضح أن ا
إلى دعـم اجلــمـــيع ونــحـن من واجــبـــنــا
االجــتـــهــاد لـــلــمــنـــافــســـة عــلى إحــدى
بـــطــاقـــــــــات مـــونـــديـــال قـــطــر 2022
ونــتــمـــنى أن نــوفق بـــتــحــقـــيق حــلم

اجلماهير.
وبـ أن نـتـيـجـة الـتـعـادل جـيـدة في
ـــنـــافس خـــصـــوصــا وأن مـــلـــعب ا
الفريق اكـتمل بوقت متـأخر وغياب
الالعــبــ احملــتــرفــ فـي بــطــولـة
ــنــحــنــا فــرصــة غــرب آســيــا لم 
إعـداد مـثــالـيـة مع ذلـك خـرجـنـا
ــــبــــاراة بـــنــــقــــطــــة تــــعـــد من ا

إيجابية.ي
شــار إلـى أن هــدف الـبــحــرين
جـــــــــاء مـن خــــــــطـــــــــأ واضح
للحـارس محمد حـميد الذي
حاول مسك الكـرة لتمر من

ب قدميه.

نتخب الوطني محمد حميد حارس ا

احتـاد الــكـرة قـررت إقـصـاء
نـــادي الـــطـــلـــبـــة من قـــرعــة
ـــــمـــــتــــاز /2019 الـــــدوري ا

2020 بانتـظار ما يـسفر عن
وضعه القانوني بخصوص

الشكاوى اآلسيوية.
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قــررت جلــنـــة الــصــاالت في
االحتاد العراقي لـكرة القدم
تــــأجــــيـل مــــوعـــــد انــــطالق
مــــنــــافــــســــــــــــات الــــدوري
ــمــتــاز الــــــــذي الـعــراقي ا
ــقـرر انــطالقه في كــان من ا
االول مـن شــــهـــــر تــــشـــــرين

قبل. االول ا
وذكر بيان الحتاد الكرة ان"
جلــنـــة الــصـــاالت قــررت أن
يـكـون يوم 2019/11/1 هو

ــوعـــد الــرســـمي النــطالق ا
ـــمـــتـــاز كـــمـــا  الــــدوري ا
ـــؤتــمـــر الـــفـــني تــأجـــيـل ا
ـــــــــــــزمـع عـــــــــــــقــــــــــــده فـي ا
2019/9/16 إلى اشعار

آخــر عــلى أن يـــتم حتــديــد
وعد اجلديد الحقا". ا

وبــ ان "ســـبب الـــتـــأجــيل
ـوعـد الـسـابق جـاء لــقـرب ا
من مـــشــاركـــة مــنـــتـــخــبـــنــا
الـوطـني لـكـرة الـصاالت في
تصفيات آسيا ودخوله في

مــــعــــســــكــــرات خــــارجــــيــــة
حتـــضــيــرا لــلـــبــطـــــــــــولــة
أعـاله ومن أجل االبـــتـــعــاد
عن تـــــأجـــــيـل ثــــــــــالث أو
أربـع مـــــبــــــاريـــــات كل دور
وأيــــضـــا لـــتـــــــــــزامـــنه مع
الــزيـارة األربــعــيـنــيــة الـتي
سـتـكـون يـوم 2019/10/20
ومـا يـسـبـقـهـا من قــــــــــطع
الــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــرق فـــــــــــي
مــــحـــافــــــــــــظــــات الـــوسط

واجلنوب".

جماهير
الطلبة تطالب
إدارة النادي
باالستقالة   

عامـا ولم يتـمكن الالعـب من حـسم بعض
االمـور  من  خالل خلق الـفـرص احلـقيـقـية
والـتـقـدم نـحـو مـنـطـقـة الـبـحـرين  بـأرسـال
الكـرات الـطويـلة وفـتح ثـغرات في دفـاعات
نـافس الذي كاد ان يخـرج بالفوز الفريق ا
لــو امن الـدفــاع كـمـا يــجب  بـعــدمـا واصل
تــقــدمـه لـفــتــرة  طــويــلــة مـن دون ان يــجـد
مــواجـهـة حــقـيـقـيــة من قـبل العــبـ الـذين
قدمـوا مستـوى غيـر مقـبول  بعـدما سـيطر
عــلـيــهـا  عــدم الــدقـة وفي الــقـيــام بـالــلـعب
الــهــجــومي  الــذي ظــهــر افــضل مع الــربع
درب ان ـبـاراة  لـتي كـان ا االخـيـر لـوقت ا
يخلق النتيجة لو تعامل مع التشكيل الذي
ــــراقـــبــــ والــــشـــارع اثــــار حــــفـــيــــظــــة ا
سـتوانا الرياضي.نـعم عليـنا ان نتـعرف 
ونــتـــقـــبل االمـــور وجتـــاوزهــا لـــكن لـــيس
بسهولة لتـأثيرها على لقـاء البصرة القادم
ـدرب وفي الــنـهــايــة فـتح حــوار جــاد مع ا
وتــبـــني مـــوقـف مــخـــتـــلف فـي إخــضـــاعه
نـتـخب التي حتـتاج للـنـقاش امـام مـهمـة ا
الى الــتــعـامل بــحـكــمــة واخـذ االمــور عـلى
مــجـــمل اجلـــد ألنــنـــا في بـــدايــة الـــطــريق
مـعـاجلــة االمـور بـشـكل مــهـني وفـني لـدعم
ـنـتـخـب والـتـحـضـيـر من االن ا
لـــــلــــقــــاء هــــونـك هــــونك
ويـــــــفـــــــتـــــــرض ان
ــدرب يــتــعــاون ا
واالحتـــــــــــــــــــــاد
واالبـتـعـاد عن
الــتــشــنــجــات
امام مـصـلـحة
الكرة الـعراقية
والــتـــخــلي عن
كل مـــا يــعــوق
االمــــور الــــتي
قــــد تـــتــــعـــقـــد
أكــــــــــــــــثـــــــــــــــر.


