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يدالية الـبرونزية للبـطولة العربية نـتخب الوطني للنـاشئ بكرة الطائـرة با توج ا
نتخب العماني بثالثة التي اخـتتمت في العاصمة األردنية عمان بعد فوزه على ا
أشواط نظيفة بواقع   (21-25) (17-25) (21-25)  وخـسر منتخب الناشئ امام
صـري في الدور الـنصف الـنهـائي بنتـيجـة ثالثة أشـواط مقابل ال شيء نظـيره ا
ــنـتــخب إلى نـصف انـتــهت عـلى الــتـوالي   (24/ 26) 17 /25) (25/23) وتـأهل ا
نـتخب البصري النـهائي بالفـوز على لبنان بـنتيجة  3/0 ليـلتقي البـحرين وتوج ا
ـنتخب الـبحـريني بنـتيجـة ثالثة أشواط ركـز األول بعد الـفوز على ا للنـاشئ بـا

مقابل ال شيء.
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أكــد مــديـر قــسم االعالم واالتــصـال
احلــــكــــومي فـي وزارة الــــشــــبــــاب
والـرياضـة موفق عـبد الـوهاب ان "
الــوزارة عـقـدت اتــفـاقـا مع االحتـاد

الــتــركـي لــكــرة الــقــدم عــلى إجــراء
ـنتـخبـنا الـوطني مـعسـكر تـدريبي 
فـي تـــركــــيـــا وإقــــامـــة مــــبـــاراتـــ
نتخب التركي في جتريبيتـ مع ا
ـدينـة الـرياضـية بـالبـصرة مـلعب ا

واالخـرى حتـتـضـنـهـا مـديـنـة غازي
عينـتاب في تركـيا".  مبـينا ان" هذا
االتـــفــــاق جـــاء خـالل لـــقــــاء وزيـــر
الـشـبـاب والـريــاضـة احـمـد ريـاض
برئـيس االحتاد التـركي لكـرة القدم

نهـاد أوزدميـر " مضيـفا ان " الـلقاء
بـحث أمـكانـيـة جـهود الـعـراق لرفع
ـالعب في احلــــظـــــر عن بــــقـــــيــــة ا
ـا فــيــهـا احملــافــظــات الـعــراقــيــة 
العـاصمـة بغـداد ". وب ان" رئيس

االحتــاد الــتــركي ابــدى اســتــعــداد
بالده لدعم الـعراق وكرة الـقدم فيه
ساعـدة لالرتقاء فضال عن تقـد ا

بواقع الكرة العراقية". 
عـلى صـعـيـد اخـر الـتـقى مـسـتـشار
رئــيس الــوزراء لــشــؤون الــشــبـاب
والـريــاضـة ايــاد بــنـيــان عـدداً من
رؤســـاء االحتــــادات الـــريــــاضـــيـــة
ـسـتجـدات واستـعدادات ـناقـشة ا
الــفـرق لــلــمـشــاركـة فـي الـبــطـوالت
احملــلــيــة واخلــارجــيــة فــضالً عن
الـــعــمـل الــريـــاضي وآلــيـــة صــرف
األمــوال وبــعض االجــراءات الــتي
تــعـيق عــمل الـلــجـان وانــسـيــابـيـة
ــــالي واالعـــداد تـــوفــــيـــر الــــدعم ا
للمشاركات الـدولية وايجاد السبل
الئـمـة حلـلـها.  واكـد بـنـيـان على ا
االهـــتـــمــــام الـــذي يـــولــــيه رئـــيس
الوزراء لقـطاع الرياضـة والشباب.
وأيـد اجملـتـمـعـون الـدور احلـكومي
مـن خالل الـــقـــرار رقم 40 لـــســـنـــة
 الذي يـنظم العـمل الرياضي2019
وآلــيـة الـصــرف. و الـتـوصل الى
عـاجلـة بعـد احلاالت خـارطة عـمل 
ــا يــضـمن تــوفــيـر مــســتـلــزمـات
ــنـتـخـبـات جنـاح مـهــمـة الـفـرق وا
الوطنية في االستحقاقات القادمة.

وزير الشباب
يجري لقاءات
عدة في تركيا
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قبل عن طريق استقطاب عدد من الالعب uIB—∫ يكثف نادي القوة اجلوية بكرة القدم حتضيراته للموسم ا «  «dOC%

أسـيـويا ومـحـلـيا لـكـنه اخـتفى   عـلى غـير
سالة تتعلق بجهود الالعب الـعادة ولو ا
الـــذيـن قـــدمـــوا مـــا يـــقـــدروا عــــلـــيه وسط
مــنــغــصـات إداريــة وفــنــيــة والـلــعب حتت
درب ضـغط النـتائج واجلمـهور مـا يضع ا
ـسـؤولـيـة  وفي تـنـظـيم األمور في حتـمل ا
وسم وسط مـراقبة جمـهوره لتحـضيرات ا
عـلى امل ان تأتي مـتكـاملـة  خلوض الـلقاء
االول امـام األمانة االختبـار الذي ينتظر ان
ـطـلوب ـصـلحـة كـتـيبـة  اوديـشـيو ا يـأتي 
مـنهـا ان تقـدم ما بـوسعـها وان تنـطلق في
ــدرب قـد وضع بــدايـة مــشـجــعـة ويــكـون ا
احلـلول لألخطـاء التي ابعـدته عن الصراع
ـــوسم األخــيـــر   مع  فــريق عـــلى ألــقــاب ا
اسـتـمـر  يـشـارك من اجل الـصـراع  عـلى
لـقبي الكـاس والدوري   ويتوقع ان
يـنتـظم   بعد بـشكل أفضل من
خـالل موجود الـالعب في
قـيادة الفـريق حتت انظار
االنـــــصــــار واألمل في ان
يــشــاهــدوا تــغــيــرا عــلى
ــــــشــــــاركــــــة مــــــســــــار ا
والتوجه بقوة للموسم بعد
ـيـة بـعـد ـثـيـر  الـسـا الـفــوز ا
فــقـدان الـكـثــيـر من االشـيـاء في

ـــشـــاركـــات األخـــيـــرة ا
الـــــتي  يــــبــــدو

الـسادس لألنديـة اإلبطال في نـتيجـة مهمة
يــأمل ان تــســاهم في تــرتــيب االمــور عــنـد
خـوض لقـاء الذهـاب نهـاية الـشهـر احلالي
في الـــكــويت   لـــتــامـــ االنــتــقـــال لــلــدور
والـبقـاء فيهـا الى ابعـد نقطـة. مهم جدا16
ان تــأتي   نـتــيـجــة الـفــوز  الـعــربـيــة بـعـد
مــــوسم شـــاحـب  فـــشل فــــيه الـــفــــريق في
حتــقــيق أي مـشــاركــة وبـطــولــة  أسـيــويـة
ومحلية   رغم البقاء منافسا  للشرطة على
لـقب الدوري   قبل ان يـحل وصيفا وقـبلها
خــرج من بــطـولــة الــكـاس  كــمــا غـادر  من
مـلـحق  دوري ابـطـال اسـيـا  الـتي واجـهت
ــراقــبــ  قــبل ان انــتــقـــادات أنــصــاره وا
ـهمة  الـتي تركها يـستلم ايـوب اوديشيو ا
ــرحـلـة الـثــانـيـة وحـاول بــاسم قـاسم في ا
ـسار لكن الـشرطة   اسـتفاد من تـصحيح ا
واقع الـنتـائج االيجـابيـة ومن ثم احلصول
عـلى اللقب الذي اثار حفيظة ادارة اجلوية
ـدرب  الــتي بــادرت  لإلبــقــاء عــلى نــفس ا
وهــو عــمل جـيــد ألنه تــعــرف عـلى خــفــايـا
األمــــور  مـن خالل وجــــود وبــــقــــاء اغــــلب
الالعــبـ وإضـافـة عـدد اخــر بـعـد انـتـداب
مــجـمـوعـة العــبـ  لـقــائـمـة الــفـريق حـيث
احــمـد عـبـد الــرضـا من الـنــفط  واحملـتـرف
مـحـمـد الـعـنـودي من  األهـلي الـطـرابـلـسي
احــمـد إبـراهـيـم الـذي  انـتــقل من  الـعـربي
ـن حـســ من الــصــفــاقـسي الــقــطـري وأ
ومـيثم جبار وعلي كـاظم  واحلارس محمد
صـالح من الكرخ  وسيف كر من البحري
ـــنــتـــخب إضـــافـــة الى جنـــوم الـــفــريـق وا
الـوطني  والسعي الى  االسـتفادة من فترة
ـوسم في مـواجـهـة االعـداد فـي   افـتـتـاح ا
االمــانـة والــتـطــلع الى حتــقـيـق الـنــتـيــجـة
ـــرجــــوة والـــتــــفـــكــــيـــر في  حتــــقـــيق ا
االنــتـصـار االول  في خــيـارات مـبــنـيـة
ــوسـم األخــيــر عـــلى مــا حـــصل في ا
الـذي نال من الـفريق بـعد فـترة قـريبة
جـيدة  اعـتلى فـيهـا منـصات الـتتويج

وال تـتعـلم وتـستـفيـد  رغم فتـرة  تواجـدها
الـطـويلـة  لكـنـها غـيـر قادرة   في  ان تـقوم
ـهــمـة ولـرسـم سـيـاســات واضـحـة بــهـذه ا
جتـنبها  حالة الركود  وان ال تبقى تمارس
الـضغوط عـلى اجلهات الـراعية واحلـكومة
نـعم مـهم ان يـكـون اهـتـمام لـلـحـكـومـة لكن
لــيس جلـمــيع األنــديـة عــنـدمــا جنـد مــنـهـا
مـجـرد  أسـمـاء تظـهـر  في بـطـوالت الـكاس
الـكرويـة وأخرى في بطـوالت العـاب فردية.
ـعنية ونـكرر القـول في ان تذهب اجلهات ا
الى تـعديل القانون إضـافة الى حتديد عدد
ـارسة وأنـشـطة األنـديـة (الـتخـصص في 
األلـــعــاب) ورسم ســيـــاســات االســتـــثــمــار
والـــبـــحـث بـــجـــد ورغـــبـــة من خالل الـــزج
بـشخـصيـات عن طريق الـتعـ واختـيارها
بـدقة شديدة لـلرغبة في تـلبية حـاجة مهمة
ــكن تـفــعـلــيه في أوسع وتــفـعــيل كل مــا 
قـطـاع ريـاضي وشـبـابـي ال يـجـدون فـرصة
ــارســة هـــوايــاتــهم عــلى األقل. ومــا زاد
الـــطــ بـــله قــرار نـــقل صالحـــيــات وزارة
الـريـاضـة والـشـبـاب لـلـمـحـافـظـات لـيـخـتل
الـعـمـل في األنـديـة أكـثـر واجـد عـلى جلـنـة
ـان ووزارة الــريـاضــة والــشـبــاب في الـبــر
ـبــيــة واجلــهـات الــشــبـاب والــلــجــنــة االو
ـنـتصف األخـرى الـتي تـمسك الـعـصا من ا
وتــتـغـاضى عـنــهـا والبـد من عـمل   واضح
إلنـقاذ األنـدية الـغارقة بـالفـوضى والتوجه
لـتطوير قدرات عناصر إداراتها وإخراجها
ـكن ان تــبـقى من نــومـهــا الـعــمــيق   وال 
عــلى هـذا احلــال وهي تـعــاني دومـا والبـد
من مـراجــعـة األمـور وإلعـادتـهـا لـنـصـابـهـا
وإيـقاف ما يجري من فشل داخل ما يسمى
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ونـعود  ألصل احلـديث  حيـث قرب افـتتاح
دوري الــــكـــرة وسـط تـــطــــلــــعـــات الــــفـــرق
واجلــمـهـور في ان تـذهب األمـور بـاالجتـاه
ـبـاريات الـصـحـيح مع تـثـبـيـت  مـواعـيـد ا
ـســابــقــات الــتـي   اكـدت من قــبـل جلــنــة ا
وشــــددت  عـــلـى هـــذا اجلــــانب وبــــاجتـــاه
شـاكل الـعالقـة منـذ مواسم الـتخـلص من ا
ـثـلـة  بـطـول فـتـرة الـدوري  ومـا يـشـكـله
حتـد مشـترك لالحتـاد والفرق في ظل واقع
ـتخلـفة  الـتي ال تعكس مالعـب العاصـمة ا
ــطـلــوبــة  لـدعم الــدوري  قـبل ان احلــالـة ا
سـابقـات  إمام وضع  مـحير تـضع جلنـة ا
ـبـاريات  عـنـدما  يـسـتغل  أي في تـنـظيم ا
مـلــعب وهي ال تـزيـد عـلى اصـابع الـيـد من
قـبل اربعة فرق  كـما هو احلال مع  مالعب
الــشـعب والـتــاجي والـصـنــاعـة  فـضال عن
الـسـماوة الـذي نـقلت مـبـارياته الـى مديـنة
عـفك في الـديوانـيـة   في وقت تـعود الـفرق
اجلـمـاهـيـرية لـلـمـنـافسـة دومـا عـلى الـقاب
الــبــطــولـــة   الى مــلــعب الــشــعب خلــوض
مــبـاريــاتـهــا في االسـتــحـقــاقـات الــعـربــيـة
واالسـيـوية في كـربالء ألنـها  ال تـتـمكن من
تــغـيــر  واقع عــمـلــهــا   وعـلى تــغــيـر واقع
احلـــال  الــذي ال يـــلــيق  بـــهــا وهـي  الــتي
حتــمـل لــواء الــكــرة  الــعـــراقــيــة  حــتى لم
تـــســـتــغـل ايــة فـــرصـــة  كــانـت رغم ســـنــة
الـتأسـيس البـعيـدة  وهي تسـتجدي وزارة
الــشـبــاب السـتــغالل مــلـعب الــشـعب    في
وقت  كــان ان يــكــون لــهــا كــيــان مــســتــقل
ومـلعب خاص متطور  كما هو احلال عليه
نـطقـة التي  تـستـغل مالعبـها في  انـديـة ا
في اكـــثــر من اجتـــاه ولــيس بـــكــرة الــقــدم
اليــ من مالعــبـهـا وانــديـة قــائـمــة تـدر ا

اجلميلة.
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وكـان القوة اجلوية قـد بدا موسمه اجلديد
ـيـة من مــلـعب كــربالء بـالــفـوز عــلى الـســا
بـثالثة أهـداف لواحـد ضمـن بطـولة مـحمد
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تـتـجه األنـظـار في الـثـامن عـشـر مـن أيـلول
اجلـاري  نـحـو مالعب الـكـرة احملـلـيـة التي
سـتـشـهـد افـتتـاح مـبـاريـات اجلـولة األولى
ـمـتـاز بــكـرة الـقـدم من مــسـابـقـة الــدوري ا
لــلــمــوسم احلــالي   وسط حــراك  ونــشـاط
عـسكرات داخل وخارج لـلفرق  في إقـامة ا
باريات التجريبية وسط العراق  وإجراء ا
عــمـلــيـة انــتـقــال وانـتــداب الالعـبــ الـتي
اســتـمـرت تــمـيل نـحــو جـهـة الــفـرق  الـتي
تـمتلك االموال هي محدودة طبعا    بسبب
ـالـيـة الـتي تـضـرب الـفرق الـتي ـشـكـلـة ا ا
ؤسسات الراعية اغـلبها تعتمد على دعم ا
امـام عـمل تقـلـيـدي  مسـتـمر  لألنـديـة التي
فــشـلت في جتــاوزه في كل الــفـتـرات وسط
اســــتــــمــــرار نــــفس الــــوجــــوه  والوجــــود
ألصـــحــاب رؤوس األمــوال ومن أمـــثــالــهم
وانــعـــدام الــتــفــكـــيــر في حتــقـــيق مــنــافــذ
اســتـثـمــاريـة  من شــانـهـا ان  تــسـاهم  في
ايـــجــاد شيء من احلـــلــول لــدعـم أنــشــطــة
أنــديـتـهــا.  ونـقـتـرح الــذهـاب  الى عــمـلـيـة
تـعديل  قانون   انتخابات األندية ومهم ان
يـحـصل ذلك لكي تـعزز  اإلدارات  بـعنـاصر
قـــادرة وان يــكـــون تــوجــهـــا مــبـــاشــرا في
ـنــاصب وإشـغــالـهـا عن حتــديـد عــدد من ا
طـــريـق الـــتــــعـــ  والـــبــــقـــيـــة عـن طـــريق
االنـتـخـابـات  من اجل حتـقـيق الـتوازن في
تــشـكـيل اإلدارات  عـسى ان تــأتي عـنـاصـر
كـفـؤة  حـتى  ال يـبـقى  احلـديث عن أسـماء
اغـلــبـهـا فـشـلت  لــكـنـهـا بـقـيـت  مـتـمـسـكـة
بـالـبقـاء  ألكـثـر من دورة وألنهـا تـلعب دور
اخلـصم واحلكم عـند  تـنظـيم وتدبـير ملف
الـهـيـئـات الـعـامـة واالنـتـخـابـات     لتـؤمن
الـبقاء   وهي لـم تقدر جتـاوز عملـها األكثر
من تــقـلـيـدي ولـم تـعـكس اهـتــمـام الـشـارع
طلوب ستقبل. ا وحـمل رسالة التطوير وا
إخــضــاع األمـور لــســيـاقــات عــمل اخــتـلت
ـطـلوب وابـتـعـدت   ولم ترتـق الى العـمل ا
وان تـعـود كـمـا كـانت في الـسـبـاق   أمـاكن
تـستقطب الشباب والرياضي ومؤثرة في
الــريـاضــة الـعــراقـيــة لــذا جنـد في تــعـديل
قـانون االنتخابات على امل حتقيق إدارات
  مــتـوازنــة عــسى ان تـرتـق بـاألمــور. مـهم
جــدا  ان يـلــتـفت  لــهـذا االمـر  فـي  تـعـديل
قـانون األندية للتخـلص من هيمنة البعض
الـعـاطـلـ وأهـمـيـة   تـفـعـيل تـعـديل  مـلف
قترحة االنـتخابات   ومنها عبـر الصيغة ا
الن مـا تقـوم به اإلدارات من عمـل هو رهان
خـاسر وعليها ان تعترف  بفشلها والطلبة
مـثاال  وقبله الـنجف عندما قـامت مجموعة
بـإجراء انتخابات مع وجـود ادارة منتخبة
وكالهـما عـجزا  عن   تدبـير فريـقهمـا لكرة
الـقـدم ال غـيـر    واحلال لـلـمـيـناء ومـشـكـلة
ــوســمــ بــوجــود إدارتــ بـوقـت واحـد ا
ـــا  حــصل ذلك فـي أنــديــة  مـــغــمــورة ور
أخـرى  في ظل    إدارات لم تـشـغل نفـسـها
في تـــدبـــيـــر ابـــسط األمـــور  وهي تـــرفض
ـكن ـغـادرة  وعـمـلـهـا  اخملـيب الـذي  ال  ا
ان يـعول علـيه في عكس دور مؤثـر لألندية
في فـتح أفاق عمل جـديدة  ومنهـا ال تمتلك
الـيوم  مقـرات واخرى حتولت  الى خرائب
 قـــبل ان  يــتــضـــاعف عــدد األنـــديــة  عــلى
حـســاب الـعـمل الـنـوعي ومــنـهـا  الـكـبـيـرة
واجلـماهـيريـة ال تمتـلك ساحـة تزاول فـيها
وحـداتـهـا الـتـدريـبـيـة الـكـرويـة   رغم انـهـا
اخـتــزلت أنـشـطــتـهـا  بـكــرة الـقـدم وحـدهـا
ـــســـئـــولــــ عن األنـــديـــة بـــعــــدمـــا  راح ا
يـعصـبون أعيـنهم ويـضعون أصـابعهم في
أذانـهم وهم يـعـون جـيـدا   انـعـدام وغـياب
كن تفعيله دور األنـدية  ومهم  تفعيل مـا 
 وسط معاناة  تزداد بسبب  وجود ادارات
 هي نـفـسهـا تعـاني   وسط  نقص اخلـبرة

ـــدرب واجلـــمـــهـــور اســـتــــفـــزت اإلدارة وا
لـيــجـعـلـوا الـبـاب مـفــتـوحـا امـام من يـريـد
ـتـوقع ـرة القـادمـة  ا تـمـثـيل الـفـريق فـي ا
ان   تــكـون مـخـتــلـفـة وصــعـبـة  وع وجـود
احلــــرس الـــقــــد ومن دخل مــــجـــددا  من
نـافسات الـوجوه الـشابة  خلـدمته حتت  ا
واالمل فـي الــتــعــويض بــعــد الــذي حــصل
مــؤخـرا وشيء مـهم ان تــأتي اسـتـعـدادات
احـــد اهم الــفـــرق احملـــلــيـــة  بــالـــطــريـــقــة
ـذكورة  ما يـضع  الدوري امام مـنافسات ا
ـطـلـوب  وال نـخـتلف أفـضل واقـوي وهـو ا
رأة التي تعـكس مستوى من ان  الـدوري ا
وحـقيـقة الـكرة  احملـليـة  رغم ما يـشهد من
تـفـاوت في مـسـتـويـات الـفـرق وهـذا يـعـود
لـقدراتـها وإمـكاناتـها  لـكن شيء جيد ان
تـتصـاعد الـتحضـيرات  بـعد الـفترة
الـقـصـيـرة عـلى انـتـهـاء الدوري
والـبـقـاء سـائـبـا في ظل تـخـبط
ـسـابـقـات الـتي عـسى جلـنـة ا
ـــــرة في ان تـــــنـــــجح هـــــذه ا
ه بــحــال أفــضـل كــمـا تــقــد
وعــدتـــنــا في اكــثــر من مــرة
لـكن نامل ان تـنجح ولو مرة
 فـي االنـــتـــهـــاء مـــنه  بـــوقت
بـعيدا عن حـر الصيف الالهب
ــــــبــــــاريـــــات وكــــــيف جــــــرت ا
وتـــأثــــيـــرهـــا عـــلـى الالعـــبـــ
واجلـمهـور وسط  انـتقادات
يـــبــدو  لم تـــســمـــعــهــا
الـلجنـة  التي   عادت
ـوسم  تــراهن عـلى ا
احلالي   والبأس ان
تــــــتـــــوجـه  نـــــحـــــو
حتـــقـــيـق  تـــنـــظـــيم
الــــــدوري فـي بــــــلـــــد
ــوت عــشــقــا بــكـرة
الــــــــقــــــــدم عــــــــلـى كل
ــا في ـــســتـــويـــات  ا

ــدارس  وتــمــثــيــلــهــا من ذلك مــبـــاريــات ا
الـتـالمـيـذ مـا جـعــلـهم يـحـضــون بـاهـتـمـام
أولــيـاء أمـورهم  وعـوائــلـهم وجنـد ان كـرة
الـفــدم تـعـيش مع اجلـمـيع  لــكـنـهـا تـفـتـقـد
لـلتـدبيـر ومن يرعـاها في عـمل متـأخر على
ـستـويات رغم  الـقدرة عـلى العمل جـميع ا
بـشـكـل مـهـني وعـمـلي وعـلـمي كـمـا يـجـري
حـواليـنا  حيث دول اخلـليج  حـتى اننا لم
ــنـشــات الـريــاضـيـة نــحـافظ عــلى بـعض ا
الــتـي  جتــاوزت عــلــيــهــا بــعض اجلــهــات
وحـولـتهـا الى مـصاحلـهـا ما احلق الـضرر
بــالـريـاضـة والــشـبـاب في ان يــجـدوا  لـهم
ـزاولـة هـوايـاتـهم  لـيـس كـرة الـقدم مـكـان 
الـتي احـتلت ريـاضة الـعراق وفـشل فرق ال
تــقــدر عــلى مــواجــهــة األمــور في تــســديـد
مـستـحقـات الالعبـ  في عمل المـعنـى لها
وسط تـمسك  اداراتهـا مع  ضغط الـهيئات
الـــعـــامـــة الـــتـي راحت  حتـــمل  اجلـــهـــات
سؤولـية  امـام عجز ادارات  في الـراعيـة ا

تقد حتى احللول الترقيعية.
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ويـقول  رئيس فرع احتاد الكرة في ذي قار
ــســابــقــات جــلــيل زغــيــر اجــد ان جلــنــة ا
ـــطـــلــوبـــة من اجل اتـــخـــذت اإلجــراءات  ا
تـنــظـيم الـدوري بـأفـضـل حـال كـمـا اعـلـنت
عـلى لسـان رئيـسهـا من  ان اجلهـود متجه
لـــتـــنــظـــيم الـــدوري  من حـــيث االفـــتـــتــاح
باريـات من دون التأجيل  اال وانـسيابـية ا
لـلضرورة القـصوى  حيث  ايام الـفيفا  في
ـسابـقـة وانـعـكـاسـها تـوجه جـاد ألهـمـيـة ا
عــلى تــطـويــر الــكــرة احملـلــيــة الـتـي بـاتت
بـحاجة لكل اجلهود وليس  اللجنة وحدها
ـبـاريـات وغـيـرها في ظـل صعـوبـة إقـامـة ا
من األمـور ونأمل ان تأتي اجلهود مشتركة
ـــطـــلــوب ـــوسم وهـــو ا مـن اجل إجنـــاح ا
ـسؤولـية مـشتـركة في ان يـكون لـألندية وا
ـبـاريـات دور واضح فـي عـمـلـيــة تـنـظــيم ا

طلوب. همة على الشكل ا وحتمل  ا
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ـزدوجـة لـلـمـنـتـخـبـات في اجلـولـة الـثـانـيـة من الـتـصـفـيـات ا
ـونــديــال قــطـر  2022 وبــطــولـة اال ــؤهــلــة  االســيــويـة وا

االسـيـوية  2023 بـرزت بـعض الـنـتـائج للـمـواجـهـات لـتـلفت
االنتـبـاه حول مـنـتخـبـات تـطورت وتـمـيزت لـتـقدم لـنـا نتـيـجة
مـعاكـسة ولـتـؤكد شـان الـكرة االسـيويـة الـتي لم تعـد مـثلـما
كانت في الـسابق تـتـراوح في موقـعهـا البل عرفت نـوعا من
حتـقـيق الـتـطـور لالعـبـيـها وابـراز قـوتـهـا من خـالل النـتـائج

باريات.. التي خرجت بها من تلك ا
ـنتـخب القـطري فـأحراج بـطل الـنسـخة االسـيويـة االخـيرة ا
نتخب الهـندي بدا امرا الفـتا في مباراة خلت من على يـد ا
االهـداف تمـاما لتـكون نـتيـجة التـعادل الـسلبي عـنوانـا لهذه
ـتـفـائـلـ بـان تـسعى ـبـاراة التـي لم يـعتـقـد اي أحـد من ا ا
الــهـنـد الن تــخـرج بــهـذه الـنــتـيـجــة الالفـتــة من مـواجـهــتـهـا
ـنــتـشي بــلـقب اال ـنــتـخب الــقـطــري ا خـصــوصـا ضــد ا

االسيوية الذي حققه مطلع العام احلالي..
ـنتـخب ـرة حـقق ا وبـنتـيـجـة الـتـعـادل لـكن االيـجـابي هـذه ا
الـيمـني مـفاجـأة الـتـصفـيـات حيـنـما خـرج من مـبـاراته التي
نتخب الـسعودي بـالتعادل لـهدف لكال مـنهما واجه فيهـا ا
لـيـحـقق بــذلك نـتـيـجــة غـيـر مـتـوقــعـة جـعـلت مـن الـصـحـافـة
نتخب السعودي السعـودية تطلق نعوتا والقاب شتى على ا
ــبــاريــات فــضال عن الــذي ظــهــر دون مــســتــواه في تـــلك ا
ارتـكاب العـبـيه االخطـاء الـفـردية الـتي ادت لـتحـقـيق نتـيـجة
ـا في طريـقه للتـطور رغم االحداث التـعادل امام مـنتخب ر

التي تمر في بلده..
نتخب الهندي واليمني على مواكبة واذ اعتقـدنا بقدرتي  ا
الـتـطورات  والـسعي وراء  مـحـو تاريخ من الـنتـائج الـهزيـلة
ـنـتـخبـ والـبدء بـصـفحـة جـديـدة ألثبـات قـدرة تلك لـهذين ا
ـأمـولـة واعطـاء االنـطـباع ـنتـخـبـات على حتـقـيق الـنـتائج ا ا
ـا كـانت تـشـارك ـنـتـخـبـات الـتي لـطـا احلـيـوي بـقــدرة تـلك ا
ببطـولة كاس التـحدي  التي كانـت يقيمـها االحتاد االسيوي
تـباينـة  للتـنافس فيـما بيـنها ستـويات ا لـلمنـتخبـات ذوات ا
كن ان تـسـعى للـتـطور في نـتـخبـات الـتي  وافـراز بـعض ا
ـشاركـة بـالبـطـولة الـتي تبـدو االقـوى على مـسـتوى الـقارة ا

واعني بها بطولة اال االسيوية..
ـا  جنح فــمـثـال من مـقــومـات الــتــطـور هــو  االحـتــراف ور
نـتخب اليـمني في احلاق بـعض العبيه في اغـلب احملطات ا
االحتـرافيـة التي تـتركـز في  الدوري الـسعـودي  فضال عن
بعض التـجارب  الـبدائيـة الي تنهـجهـا الهنـد في فرز بعض
القدرات الـكروية لكن االمر ال يتسـاوى مع النهضة الكروية
ثال  مـنتخب مالـيزيا الذي كان التي  تمـر بها على سـبيل ا
ندا قويا للمنتخب االماراتي  الذي خرج بفوز بشق االنفس
من مـواجـهـته االخـيرة الـتي خـاضـهـا في اطـار الـتـصـفـيات
نتخـبي تايلند او كن انكار  التـطور الالفت  زدوجـة وال  ا
وذج فـيتـنـام خـصـوصـا في الـتـصـفـيـات الـسـابـقة  مـع اال
نتخب الذي عانى مـنه منتخبنا خالل مواجـهته مع هذين ا
نتخب ا استـدعى استذكار الـنتائج التي كـان يحققـها ا  
ــنــتــخب الــعـراقـي في مــبــاريــاته الــتي جتــمــعه ســواء مع ا
كن ان نعد تطورهما نتخب الفيتـنامي  وال  التايـلندي او ا
الالفت في سـيـاق التـصفـيـات السـابقـة مـجرد غـيمـة صيف
ــبــاريــات عــابــرة  مع االخــذ بـــنــظــر االعــتــبــار طــول تــلك ا
وامتـدادها  حـتى تـواريخ طـويلـة  للـوصـول الى عدة دالالت
ـنــافس عـلى االحـتــفـاظ بـاخملـزون ـنــتـخب ا ابــرزهـا قـدرة ا
ـنـتخـبـات على االحـتـفاظ بـأوراقـها الـبدني  اضـافـة لـقدرة ا
داورة ا نـظـام ا هـمـة  دون الوقـوع في فخ االصـابـة  ور ا
درب لالستفادة من هذا بالالعـب يبدو االبرز في ذهنية ا
الـنظـام وتوظـيفه للـحصـول على تـوليفـة منـاسبـة  في حصد
الـنــقـاط الــثالثــة الـنــاجتـة عن الــفـوز فــحـسب دون الــوقـوع
ــطــبــات الــتــعــادل او اخلــســارة ال ســامح الــله وفي هــذا
ـــنــتــخـب الــفــرنــسـي ديــديــيه اخلـــصــوص اراقب  مــدرب ا
ـباريـات مـنتـخـبه  اجلـارية ديـشـامب  وقدرته فـي التـحـكم 
ـؤهلـة لأل االوربـية الـقـادمة ايـضـا في اطار الـتـصفـيـات ا
ــدرب زج بالعــبـــ يــخــوضــون اولى مـــبــاريــاتــهم فــهـــذا ا
ـوعد ـنتـخب الـفرنـسي وفـعال كـانوا عـلى ا الـرسـميـة  مع ا
كن ان تكون سـتويات التي  محـقق  االهداف ومقدم ا
واجهات التي يدان الدولي رغم ان ا شهـادة ميالدهم في ا
واجـهة كال من خـاضهـا  بـطل العـالم تبـدو سهـلـة نسـبيـا 
مـنـتخـبي الـبـانيـا وانـدورا  ومـا تـمخض عـنـهـما
ـبــاراتـ من سـبــعـة اهــداف في كــلـتــا ا
ـتـحـقق من لـصـالح مـنـتـخب فـرنـسـا وا
تـــلك االهــــداف جـــاء اغـــلــــبه بـــأقـــدام
الالعــبـ اجلــدد فـضال عن جنــومـيـة
ـا اقـتـعـد دكـة الـبـدالء  في لـالعب طـا
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نـتخب الـوطـني للـنـاشئـ بـكرة الـقدم يغـادر وفـد ا
اليـوم األحد إلى قـيرغـستـان في رحلـة تمـتد ألكـثر
من  5ســـاعــات قـــبل أن تـــتم مـــواجـــهـــة مـــنــتـــخب
اإلمـارات في افـتـتـاح مـشـوار الـتـصـفـيـات االسـيـوية
التي سـتـقام في مـدينـة بـيشـكـيك عاصـمة قـيـرغسـتان.
واختتم مـنتخب العـراق للنـاشئ مـعسكـره التدريبي في
مدينـة إسطنـبول التـركية بـالفوز عـلى فريق شبـاب كورفا
سبور بثالثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم

على ملعب كنزة. 
وأنـهى مـنـتــخب الـعـراق الــشـوط األول بـاخلـسـارة
بهـدفـ مـقابل ال شـيء قبل أن يـعـود في الـشوط
الثاني ويسجل ثالثة أهداف وينهي اللقاء فائزًا. 
وقال عـمـاد مـحـمـد مـدرب منـتـخب الـنـاشـئ إن
ــبــاراة كـــانت مــفــيـــدة إلى حــد كــبـــيــر قــبل ا
الدخـول في الـتـصـفيـات اآلسـيـويـة التي من
ـقـرر أن تنـطـلق فـي الـسادس عـشـر من ا
الشـهـر اجلـاري في قـيـرغـسـتـان. يـذكر
أن قرعـة الـتصـفـيـات وضعت مـنـتخب
الــعــراق إلى جــانب مــنــتــخــبـات
"قيـرغسـتـان - لبـنان
- اإلمارات".


