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بــالـنـقـطــة  وعـلـيـنــا ان نـعـتـرف  ان
منتخـبنا دوما يـواجه صعوبات في
مــبـاريـات الــذهـاب  وأكـثــر مـا نـزف
الــنــقــاط  تـلــزم الــدخــول في أجـواء
أخـــرى عــنــدمــا يــعـــود لــلــعب حتت
ــؤكــد أنــظــار جــمــهــوره الــكــبــيــر ا
ــؤازرة ســـيــوفـــر الـــدعم الـــكــبـــيـــر 
الالعـبـ  مــا يـجـعل من الـفـريق إن
يــلـعـب  بـأريــحـيــة الن رهـان الــفـرق
تـبــقى دومـا عــلى نـتــائج مـثل  هـذه
بـاريات الـتي يستـهلـها  في مـهمة ا
تــظـهـر مـنــاسـبـة جـدا والعــذر فـيـهـا
لالعــبــ أمــام حتــقــيق الــنــتــيــجــة
ــكن الـــتــكــهن االيــجــابــيـــة ولــو ال
بـاألمـور حتت أي ظـروف كـانت لـكن
لــو رجــعــنــا لـــلــوراء وقــارنــنــا بــ
ـنـتخـبـنا الـفـريقـ جنـد االرجـحيـة 
الــــــذي الزال يـــــــعــــــد احــــــد اقــــــوى
ــــنــــتــــخــــبــــات األســــيــــويــــة  رغم ا
اإلخــفـاقـات الــتي تـعــرض لـهـا والن
الـعـمل هـنـا عـنـدنـا  تـراجع ألسـباب
كـثــيـرة والزال غـيــر واضح لالحتـاد
الذي كـان قـد ادخل األمور في وضع
غيـر مفهـوم  إطالقا كـادت ان  تنهي
ــدرب   في وقت كــان عــلى مــهــمــة ا
ــدرب االحتـــاد ان يــقف بـــقــوة مع ا
الـذي هـو من يــحـدد الـتـوجه  الـعـام
لـلمـنـتخب إمـام مـهمـة الـوصول الى
نهـائيـات كـاس العـالم  التي حتـتاج
الى  تـضـافـر كل اجلـهـود  لـتـحقـيق
الــهــدف الــذي طــال انـتــظــاره  بــعـد
ـــــدربــــ الــــوصـــــول األول  والن  ا
األجـانب كــانـوا األفــضل  في قـيـادة
ـنـتـخب إمـام الـلـعب في نـهـائـيـات ا
كـاس الــعـالم 1986 قــبل ان يــنـجح
نتخب بإحراز أول فييرا في قيادة ا
والــيــوم لـــقب أســيـــوي عــام 2007 
ــــــــاضي ــــــــكـن احلـــــــديـث عـن ا ال
والـتـاريخ خـصـوصـا في قـارة اسـيا
التي تشهد منتخباتها حتوال  كبيرا
ــنـتـخــبـات والـبـنى عــلى مـسـتـوى ا
التـحتيـة وتقـدمت خطـوات واضحة
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ستوى طلوب من العـبينا تـقد ا ا

يـــكـــونـــوا  فـي احلـــالـــة الـــبـــدنـــيـــة
ـعـنـويـة واالنـضـبـاط والـنـفـسـيـة وا
الــعــالي بــســبـب  طــبــيــعــة الــلــقــاء
وأهـمـيـتـه  والـلـعب من دون أخـطـاء
وان تــــــأتـي جــــــهــــــود الـالعــــــبــــــ
ومـــحــــاوالتـــهم اجلــــديـــة فـي خـــلق
فرصة الـفوز وفي حسابـات سريعة
يظهـر منتخـبنا أفـضل من الضيوف
فـي كل األشـــيـــاء  وســـيـــكـــون إمــام
ــواتـيـة والعــذر لـلـمـدرب الــفـرصـة ا
والالعب  من دون حتقيق الـنتيجة
ـــطــلــوبــة  في ظـل ظــروف الــلــعب ا
حيث عاملي األرض واجلمهور وفي
ـنـتـخب  من قـلـوب كـلــهـا تـقف مع ا
أقصى الـشمـال الى أقصى اجلـنوب
والن غـير اخلـروج بـكـامل الـعالمات
فذلك يعد نكسـة كبيرة إمام مخاوف
مــبـاريـات الـذهــاب الـعـقــدة لم نـقـدر
ـشـاركات أي في  كـسـرها عـلى مـر ا
علـينـا ان نتـعامل بـقدرات عـالية مع
مباريات البصرة  ألنها احد احللول
في الـتـأهل لـلمـرحـلـة الـقـادمة  والن
الـطـريق  تــبـدو طـويـلـة ومـتـوقع ان
تظـهر اخملـاطر في  أي جـولة  كانت
لـكن األول ان نـؤمـن بـقـدراتـنـا  وفي
ــبــاريــات بــتـوازن خــوض جــمــيع ا
واهـتمـام كبـيـر والعـمل كل مـا أمكن
في  خـــوض مـــواجـــهـــات الـــذهـــاب
سـؤولية  إمام وعلى قدر كـبير من ا
فــريق  مـتــكـامـل  من حـيث مــوجـود
ـا في الالعـبـ اليــعـاني من شيء 
ذلك من تـخــلف من احلـضـور  حـيث
احــمـــد يــاســـ وجـــســ مـــا يــرام
ـوجود من كن الـتـعويض عـبر ا و
ـلك ــدرب  بــقـيــة الالعــبـ  والن ا
أكـثر من بـديل ومـهم ان يـتـعامل مع
هــذا اجلـــانب  بــدقــة  إمــام مــبــاراة
تــظـهــر مــتــكــافــئــة حـيـث  الـضــيف
ـتلـك نقـطـة واحـدة  من تـعادل مع
كـمـبـوديـا مـا يـجـعل من  الـلـقـاء  ان
ثل حتديا لهما  على حد السواء.

 “uH UÐ W³ UD*«

منتخبنا سيكون مطالب بالفوز النه
ـتلك  العـبـ قـادرين على الـعـطاء
ووجود اكـثـر من العب متـألق يـعول
درب  ومـنـهم سـيـشـاركون عـلـيهـم ا
للمرة األولى وآخرين تمت  عودتهم
مرة اخرى   للـمنتخب والـكل ينتظر
ـرتـبة ـنـتـخب  ا فـرصـة اللـعب مع ا
التي يطمح لـها  كل العب  ما يجعل
الـــكل إمــام مــســؤولــيــة الــدفــاع عن
ـــنـــتــخـب  والــتـــدرج في ســـمــعـــة ا
بـاريات التي النتـائج  امام جـميع ا
ســـتـــكـــون صـــعــــبـــة لـــكن ان تـــأتي
ـدرب  في االستفادة من حسابات  ا
مــبــاريــات الــبــصـرة  ألنــهــا هي من
حتـدد مسـار األمـور امام مـنـتخـبات
ستوى اذا تبدو متكافئة من حيث ا
ـرشح الـقوي مـا اسـتـثنـيـنـا إيـران ا
لـتـصـدر اجملـمـوعـة الـفـوز في  لـقاء
اليوم يشكل أهمية كبيرة  الستعادة
نـافسة على نتخـب حظوظه في ا  ا
صـــدارة اجملـــمـــوعــة  وفـي  خــوض
اللـقـاء الـقادم في اخلـامس عـشر من
الــشـهــر احلـالي عــنـدمـا يــخـرج الى
ــواجــهــة مـــنــتــخــبــهــا كــمــبـــوديــا 
واحلـاجـة تـدعــو الى حتـقـيق الـفـوز
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ـبـاريـات ســتـكـون صـعـبـة جـمــيع  ا
ــكن الـتــفـريط والنــهـا مــعـدودة وال

كما اتت دعوته األخيرة التي شملت
إضـافـة الالعــبـ عالء عـبـد الـزهـرة
وفـهد طـالب وإبـراهـيم  بـايش الذي
كان قد تاخر في الذهاب  عن مباراة
الــبـحــرين ألسـبــاب إداريـة ويــعـول
درب على مـجموعـة الالعب التي ا
ـدينـة البـصرة قبل تكـون التـحقت 
ـذكور ثالثـة ايـام اسـتعـدادا لـلـقـاء ا
وهـم كل  مــحـــمــد صـــالح ومـــحــمــد
حــمـــيــد  وعـــلي عـــدنــان وضـــرغــام
إسـماعـيل  واحـمـد إبراهـيم وريـب
ســوالقـا وعـلي فــائـز  وســعـد نـاطق
وعالء مــهـاوي  ومــصـطــفى مـحــمـد
ومـــحــمـــد قـــاسم وامـــجـــد عـــطــوان
وصـــفـــاء هـــادي  واحـــمـــد يـــاســـ
وجيلوان حمد وهمام طارق  وبشار
رسـن وعالء عـــبــاس ومـــهـــنـــد عــلي
ومـــيــثم جـــبــار   والـــكل   في وضع
يكون  مخـتلف  تمامـا  بعدما هدأت
درب حملة النقـد  التي  استهدفت ا
 قــبـل لــقــاء الــبــحــرين  لــكن الــرجل
تــصــدى  لــهــا وعــكس شــخــصــيــته
وواجـه عــاصــفــة االنــتــقــادات الــتي
ظــــهــــرت لألسـف  من قــــبل  بــــعض
الفن في طرح أراء  المعنى لها في
وقـت ان خــمــســة مـــدربــ مــحــلــ
ــشـــاركــة كــانـــوا قـــد فــشـــلــوا فـي ا
ــنــتــخب األخــيــرة قــبل ان يــخــرج ا
مـبـكـرا حتت غـضب ورفض الـشارع
الرياضي  الـذي ينتـظر من الالعب
تـواضعـة لهم ـسيـرة ا ان يغـيروا ا
ـــــنـــــتـــــخب وان يـــــضـــــعـــــوا في وا
حـسـاباتـهم تـقـد االداء والنـتـيـجة
سـتوى ومهم بعد فـترة عدم ثـبات ا
سـتوى اجلدي ان يعـكس اجلمـيع ا
وان  يـكــون الالعـبـ اكـثــر فـاعـلـيـة
وتركـيـز واللـعب بدون أخـطاء  والن
هـمة غيـر ذلك سيـزيد من صـعوبـة ا
الــغـــيــر ســـهــله   قـــبل الـــتــوجه مع
ـــبـــاراة الـــيــوم بـــشـــكل الالعـــبـــ 
مختلف  واالهم الـوصول الى  حالة
ــكن االســـتـــقـــرار ومن خاللـــهـــا   
طلـوب باالعتماد حتقيق التـشكيل ا
ؤثـرة والقـادرة على على األسـمـاء ا
ـهـمــة الـتي سـتـكـون صـعـبـة إدارة ا
جدا بـغض النـظر عن ظـروف اللعب
ـنــتـخب ســيـلــعب حتت ضـغط الن ا
اجلـــمــهــور  الــذي ســـيــزحف بــقــوة
ــلـعب جــذع الـنــخـلــة مـســاء الـيـوم
اخلـمــيس الـعــاشـر من تــشـرين اول
نتخب احلالي وهو يشاهـد  عودة ا
  وهـو يـلـعب بـعـقـر داره بـعـد فـتـرة
ـالعب والــدول ــدن وا تـــنــقل بـــ ا
زادت عـــلى أكـــثــر مـن ثالثــة عـــقــود
وتخيل كـيف ستكـون األجواء اليوم
عـندمـا بـقي اجلـمهـور يـحـرص على
متابـعة مبـاريات الفـريق التجـريبية
في الـبـصـرة  بكـثـافـة البل بـحـضور
زاد  عـــلى عـــدد كـــراسي  مـــدرجــات
ــــلـــعب الـــتـي تـــصل الى  65 إلف ا

متفرج.
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هـمة لم تكن سـهلـة والنها الـبوابة ا
لــلـتــقـدم ولــو لـلــمـركــز الـثــاني عـلى
حـسـاب الــبـحـرين  مـنـتـظـر اجلـولـة
الـثانـيـة  او التـقـدم للـصـدارة  اذاما
تــعـثــرت  إيــران إمـام كــمـبــوديـا في
حـسابـات الـفـوز واخلسـارة وتـبادل
ـنتـخب جمـيعا واقع والن العـبو ا ا
أتوا من مـباريات أنـديتـهم اخملتـلفة
هم ان من دوريـات  مـختـلـفـة لـكن  ا

الناصرية - باسم الركابي
درب لم تـتح الـفـرصـة كـامـلـة إمـام ا
كاتانيتش في الوقوف على األخطاء
الواضحـة  التي رافقت مـباراتنا مع
ـــاضي ضــمن الــبــحــريـن الــشــهــر ا
زدوجة  لبطولتي كاس التصفيات ا
قبـلة بـقطـر وأ أسيا في العـالم  ا
الصـ  عنـدما يـواجه نظـيره هونغ
كـونغ  اليـوم عنـد الـساعـة الـسابـعة
مـــســــاء الــــيـــوم اخلــــمـــيـس ضـــمن
مـــبـــاريــات اجلـــولـــة الـــثـــانــيـــة من
التـصـفيـات في  أول مبـاراة رسمـية
يــشـهـدهــا مـلـعـب جـذع الـنــخـلـة في
الــــبـــصـــرة  وأهــــمـــيـــة ان تــــظـــهـــر
ستوى  الالئق من حيث التنظيم با
ـــتـــفـــرجــ الـــذي يــشـــمل دخـــول ا
ـقاعد وانسيـابيته واجلـلوس على ا
اخملـصصـة  في تـطبـيق أول جتـربة
بـــهـــذا اجلـــانب ويـــأمل ان تـــنـــجح
هـمة اجلهـات التـنظـيمـية في هـذه ا
لـتـكـون بـدايـة الـنـجـاح إلقـامـة بـقـية
ـبـاريــات والـبـوابـة إلقـامـة بـطـولـة ا
اخلــلــيج  عـنــدمـا يــحــتـفي الــشـارع
الـــريــــاضي ومـن ســـيــــتــــواجـــد في
ــلـعب الــتــحـفــة بــعـودة مــدرجــات ا
ــنـتــخب  الى مــيـدانه  وان يــبـعث ا
الــكل بـرســالـة   تـعــكس   الـتــنـظـيم
والــتـشــجــيع واالنـضــبــاط الى اخـر
األمور التي تدحض رهان من حاول
ـحاوالت كـتب لـها سـار  تـعكـيـر  ا
نـتـخب ب الـفشل  فـيـمـا سيـكـون ا
جــمـــهـــوره وكـــلـه امل في حتـــقـــيق
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كـمــا لم تـتح الــفـرصـة  لــلـمـدرب في
الـلــقـاء الـتـجـريــبي مع ازوبـسـكـتـان
فـي االردن بـعــدمــا خــيـمت نــتــيــجـة
الـتعـادل  عـلى األمـور بسـبب فـقدان
نــقـطـتــ في اخلـطــوة االولى وكـان
الطرف البحريني األفضل  واألخطر
واألقرب للفوز عـندما ظهر مـنتخبنا
فـي حــالــة ارتــبــاك واضــحــة  حــيث
احلارس محـمد حـميد  الـذي تسبب
بــدخـول هــدف الــبـحــرين في بــدايـة
ـــبــــاراة  واألخـــطـــاء الــــدفـــاعـــيـــة ا
واالرتـباك الـذي سـاد خطـوط الـلعب
جــراء الــتــشــكــيل  واألخــطــاء الــتي
شـهــدتـهـا   الـتـغــيـرات  إضـافـة الى
تفاوت اللـياقة البدنـية ب الالعب
وقــــــد  يــــــكــــــون وراء ذلك  أجــــــواء
ـــدرب ـــرتـــبـــكـــة بـــ ا الـــعالقــــة  ا
واالحتـــاد نــفــسـه والــثــانـي لم يــكن
موفـقـا عنـدمـا راح عدد من أعـضاءه
يـطــلـقــون الــتـصــريـحــات الــغـريــبـة
والــعــجــيـبــة  فــضال عن الــتــشــكـيك
ـــنــتـــخب في  الـــوصــول بـــقــدرات ا
لكـاس العـالم  وهو ما دفـع  البعض
األخـــر ان يــطـــلـــقـــوا تــصـــريـــحــات
نـتـخب بال روح خـطـيـرة مـنـهـا ان ا
مــا ادخل  االمـور في أزمــة  تـزامــنـا
مع خــــســــارة لــــقـب غــــربي أســــيــــا
الـبـطولـة الـفـقيـرة فـنيـا  مـا انـعكس
على مسار مباراة  البحرين  وتاثير
نـتيـجة الـبـحرين  فـي   ان تغـير من
نـتخب نظـرة فرق اجملـموعـة  ازاء ا

عندما تتواجه معنا.
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درب ومع كل الـذي حصل بـامـكـان ا
تدارك األخطـاء بعد مـرور فترة عمل
ـنتـخب  ألكـثـر من سنـة  يـكون مع ا
قــد تــعــرف عـلـى الالعــبـ عـن قـرب
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ؤهلة الى كأس العالم زدوجة ا نـتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش امس االربعاء ثـقته بالعبيه في مباراته امام هونغ كونغ في اجلولة الثالـثة من التصفيات ا أبدى مدرب ا
2022 وكأس آسيا 2023. وسيواجه منتخب اسود الرافدين منتخب هونغ كونغ على ملعب البصرة الدولي اليوم اخلميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد. وقال
بـاراة وهدفـنا حتقـيق النقـاط الثالث األولى لنـا في التـصفيـات.  وأضاف كاتـانيتش أن ـباراة إنـنا جاهـزون بصورة كـبيرة لـهذه ا ؤتمـر الصحـفي اخلاص با كاتـانيتـش في ا
نتخب العراقي ـباراة أكد كاتانيـتش أن ا . وعن غـيابات اسود الرافدين في ا باراة هي الثانـية وعلينا حتـقيق الفوز فيهـا وتبقى لنا ست مـباريات ولدي ثقة كـبيرة بالالعب ا
ن حـضر ولن يؤثـر عليـنا غيـاب احمد يـاس وجسـ ميرام. من جـانبه اعرب مـدرب منتـخب هونغ كونغ الـفنلـندي ميـكسو بـاتيالينـ عن سعادته كـون فريقـه سيكون اول
نتـخب العـراقي منتـخب جيـد ويتمـيز العبـيه بالـسرعة الـعاليـة ولديهم ونـديال بعـد رفع احلظر عن مالعـبه. وقال بـاتيالينـ إن ا منـتخب يلـعب على ارض الـعراق بتـصفيـات ا
بـاراة ستكـون صعبـة وكبيـرة وسنحـاول حتقيـق نتيـجة إيجـابية فـيها. وأوضح بـالقول اعـددنا خـطة جيـدة للحـد من الهجـوم العراقي مدرب ذو عـقليـة كبيـرة مشيـراً إلى أن ا

باريات.  اخلطير بعدما شاهدناه في الكثير من ا
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بغداد - الزمان
أكــــد مـــحــــافظ الــــبـــصــــرة اســـعـــد
العـيداني جـاهزية احملـافظـة إلقامة
مبـاراة منتـخبنـا الوطني ومـنتخب
هــونـغ كـــونغ لـــكـــرة الــقـــدم ضـــمن
تـصـفيـات كـاس العـالم سـيمـا بـعد
ــديــنــة الــريــاضــيــة كــافـة إكـمــال ا

اســتـــعــداداتـــهــا الســـتــقــبـــال تــلك
ــــبـــــاراة. وقــــال الــــعـــــيــــداني إن ا
احلكـومة احمللـية تمـكنت من نصب
منظومـة انترنت بعـد قرار انقطاعه
فـضال عن تهـيـئة اإلنـارة الفـتا إلى
ـركـبات تـخصـيص مـوقف مـجاني 
اجلـمهـور مبـيـنا بـان عمـليـة قراءة
بطـاقـة الـدخـول سـتـتم الـكـتـرونـيا.

وفــيــمــا يــتــعـلـق بـاجلــانب األمــني
ــنــتـخــبــات الـريــاضــيـة حلــمــايـة ا
واجلــمــاهـــيــر خالل الـــلــعـــبــة اكــد
الــعـيـداني ان االجـهـزة االمـنـيـة في
احملـافظـة على ا االسـتـعداد لـهذا
ــقـرر ان تــضـيف األمــر. هـذا ومن ا
البصـرة اليوم اخلـميس على ارض
ـنـتخب ـدينـة الـريـاضيـة ا مـلـعب ا
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أعلن نـادي القـوة اجلويـة ان االحتاد االسـيوي
لــكـرة الــقـدم رفع عــقــوبـة اإليــقـاف عن مــهـاجم

الصقور أمجد راضي. 
وكان االسـيوي قـد قرر اآلسـيوي إيـقاف راضي
ـدة أربع ســنـوات مـع حق اسـتــئـنــاف الـقـرار
لـتـنـاوله مـادة مـحـظـورة خالل مـنـافـسـات كـأس

اضي.  االحتاد اآلسيوي العام ا
وذكـر نادي الـقوة اجلويـة في بـيان مقـتضب أن باراة اسود الرافدين البصرة جاهزة 

فـيمـا يـشهـد الـشارع الـعـراقي غـليـانـا  ازاء ما شـهـده من احداث
تــوالت عــلى شــعب مـغــلــوب عـلـى امـره لم يــكن يــدري بــان تـوالي
السـنوات سـتزيـده فقـرا وعجـزا ومواجـهة لالحـداث السـلبيـة التي
افقدته الكثـير من مقوماته وابـنائه بقي الواقع الريـاضي غير بعيد
اسـاوية التي ذاق مرارتها شـعبنا العراقي من عن تلك السنوات ا
ــنـتـخـبـات والــتـلـكـؤ بـايــجـاد  مـقـومـات خالل الــتـاخـر في اعـداد ا
ـــا ادى بــهــا الى حتــقــيق نــتــائج اعــدادهــا الــبــدني والــنــفــسي 
ـا يـتـعلق التـتنـاسب مع مـا قـدمـته اقرانـهـا من تـاريخ مـهم سواء 

باللعبة الشعبية االولى وباقي االلعاب الرياضية .. 
ـريـر  الـذي عـاشه يـشـهـد الـعـراق حـراكـا مـهـمـا لـتـغـيـيـر الـواقع ا
ويـغلب الـشعـار الـذي يرفـعه الشـباب بـحـاجتـهم لوطـن يحـتضـنهم
ويهـتم به  فيـما الواقع الـشبـابي البد له ان يـرفع بالـتزامن مع تلك
الـتـظـاهـرات الـتي تـشـهـدهـا احملـافـظـات شـعـار اخـر بـارز  يـشـيـر
لـلـحـاجـة الى ريـاضـة مـنـاسـبة ال ان تـكـون مـجـرد فـرص تـمـثـيـلـية
ـنتخبـات قبل اي استحـقاق مرتقب يقدمهـا القائـمون على اعداد ا
ليـتـحدثـوا عن  واقع فـرقهم بـشـكوى ومـرارة دون مـجيب او مـلبي
لتلك الطلبات الواقعية .. قبل اشـهر حقق منتخبنا الشبابي اجناز
مهم بتحـقيقه لبـطولة كاس غـرب اسيا للـمنتخـبات الشبـابية  وبناء
ـنتخب على هـذا االجناز اسـتضـافت  القـنوات الـفضـائيـة مدرب ا
قـحـطان جـثـيـر الذي كـانت تـصـريحـاته لـتـلك الـفضـائـيـات  مغـلـفة
كان استـضافة الـبطولة رارة  خـصوصا وانه ومـنتخبه وصـال  با
ـــلــكــان اي  عــامل مــادي في رام الــله الــفـــلــســطــيــنــيــة دون ان 
نحهما مقومات حتقيق االجناز فاضحى  ذلك االجناز كانه فوز
ـال  لـغرض ـيـسورين  بـعض ا بـالديـن حيـنـمـا اقتـرض من احـد ا
نـتخب  مشـيرا بان اليـة التي واجهـها ا االنهاء عـلى االشكـاالت ا
نـتـخب العـراقي بـالتـغـلب عـليـها ـنتـخـبات االخـرى والـتي جنح ا ا
ـنتـخب اتت من دول بـارزة مـنـهـيـة  فـتـرة اعـداد مـثـالـيـة السـيـمـا ا
االمـاراتي او الـبـحـريـني او االردني .. نـريـد ريـاضـة مـحـتـرمـة هو
هـذا الشـعار الـذي يـنبـغي ان يرفع بـالـتزامن مع الـتـظاهـرات التي
تشهـدها الشوارع فـمهمـا حتقق من نتـائج اليكن ان توازي مع ما
يقدم  فـنتيـجة التعـادل االيجابي الـتي خرج بهـا منتـخبنا في اولى
ــا  سـتـتــمـدد الى االســتـعـانـة مـحـطـاتـه فـتـحت مــلـفـات كــثـيـرة ر
دربـ االجـانب وكـيفـيـة استـقـطابـهم السـيـما في  الـتـذبذب في بـا
ـدرب احلالي كاتانيتش الكشف عن حفايا وكـواليس التعاقد مع ا
نتخب كن ان تصل با فضال عن مطالبته  بتحقيق الـنتائج التي 
ـعـوقـات الـتي يـعـانـيـها ـصـاف مـونـديـال قـطر 2022 بـرغم كل ا
ـنـتخب عـلى نـحو ـنتـخب من فـقر اعـدادي  وتـرجل من سفـيـنة ا ا
مـسـتـغرب دون ابـراز  االسـبـاب  خـصـوصـا من جـانب احـد ابرز

العبيه احملترف جس ميرام .. 
نـريد ريـاضـة محـتـرمة  وهـذا يـتاتى من خالل تـوفـير كـل مقـومات
االعـداد والـتــجـهـيـز لـلـمـنـتـخـبـات الـعـراقـيـة او الـشـروع من نـقـطـة
ـنتـخـبـات وجتـهيـزهـا بـالعـودة الى االهـتـمام الـصـفر العـداد تـلك ا
ـشـكـلـة االول ـدرسـيـة دون الـعــودة الى مـربع ا بـواقع الــريـاضـة ا
بالتـزوير ومخـالفة الـقواعد والـلوائح اخلاصـة بتلك الـبطوالت التي
تعـد نقـطة الشـروع االولى لبـناء قـاعدة رياضـية اسـاسيـة وهذا ما
يـعـيـدنـا الى مـراحل تـشـكـيل الـنـجـوم والـقـدر الـكـبيـر مـن كشـافي
ـواهب ن كـانــوا يـجــولـون مالعب الــعـراق بــحـثــا عن ا ــواهب  ا
ـدرسـية واالمـكـانـيات سـواء تـلك الـتي كـانت تـفـرزها  الـبـطـوالت ا
العب في مـختلف انحاء الوطن  باالضافة التي كانت حتتضنها ا
ـدارس اعـداد الـنـجــوم والـتي زخـرت بـهـا  ارجـاء الـوطن بـعـد ان
وجد النـجوم والالعـب السـابق فـرصتهم في هـذا اجملال البراز
نتخبنا رتقب  جدارتهم وكفاءاتهم في هذا اجملال .. االستحقاق ا
ـا تـعـد تـلك ـواجـهـتـيه امـام هـونغ كـونـغ وكـمـبـوديـا ر الـوطـنـي 
ـبـاريـات فـرصـة مـهمـة العـادة قـراءة اجملـمـوعـة الـتي يـلـعب فـيـها ا
تـقدمة ـراتب ا نـتخب الـوطني والـتحـليق في ا ا
لـلمـجـمـوعـة  وقبل هـذا وذاك البـد الن يـكون
لـلـحـراك الـعـراقي فـرصـة النـطالق الـضوء
ــا يـشــهــده الـبــلـد الــريـاضـي الــــــبــارز 

عموما ..
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ـنتـخب العراقي عالء أعرب العب ا
عـبـد الـزهـرة عن سـعـادتـه بـالـعودة
ــهــمــة ــنــتــخب واصــفــا ا لــتــمــثــيـل ا

بالواجب الوطني.
 وأكـد ضـرورة تــقـد كل مـا لـديه من أجل
إســعـاد اجلـمــاهـيـر الــعـراقـيــة. وقـال عـبـد
الزهرة إن االستعـدادات جارية على قدم
ــبــاراة الــيــوم اخلــمــيس أمــام وســاق 

هوجن كوجن. 
وأوضح: "فــريــقــنــا في أ اجلــاهــزيـة
ـهم الـذي يـعـد األول خلـوض الـلـقـاء ا
العب الــــعـــراقـــيـــة بـــعـــد رفع فـي ا
احلــظـر كــونه ضــمن الــتـصــفــيـات
ــزدوجـــة لــكــأس الـــعــالم (2022) ا

وأ آسيا (2023). 
وأضاف: "نحن عازمون على خطف
ــــبـــاراة وســــنــــصب جل نـــقــــاط ا
تــركـيــزنــا من أجل الــفـوز وإســعـاد

اجلماهير العراقية".
ــنــتـــــــــخـب مـطــالب الفــتــا إلى أن ا
ــبـــــــــــاراتــ بـــجــمع 6 نــقــاط مـن ا
ــقـبــلــــــــتـ أمــام مـنــتـخــبي هـوجن ا
كــوجن وكــمــــــــــبــوديــا لــلــحــفـاظ عــلى
ـنافـسـة عـلى بطـاقـة الـتأهل حـظـوظه في ا

للتصفيات النهائية. 
يشار إلى أن عالء عبـد الزهرة خرج من
حسـابات اجلـهاز الـفني لـلمـنتخب في
وقـت سـابق رغم تــــــــتــويـجه بــلـقب
ـوسم هـداف الــدوري الـعـراقي في ا

اضي. ا

وحتديـد أمـاكن جلـوسهم من خالل
الــتــذاكــر الــتي حتــمل تــعــلــيــمـات
كان ودليل لـلمـتفرج لـلذهـاب الى ا
اخملـــصص له وقـــبــلـــهــا ســـيــكــون
الـدخـول عبـر األبـواب االلـكتـرونـية
مــا سـيــسـهل من عــمـلــيـة الــدخـول
بـأقـصـر وقت  والـكل يـحـرص عـلى
إخـراج الــلـقـاء بـأبـهى صـورة  وان
تكون البـداية الصحيـحة الستقبال
ـبـاريـات الـقـادمـة خـصـوصـا وان ا
الـعــراق سـيــنـظم بــطـولــة اخلـلـيج
العربي. وأعـرب ناجي عن ثقته في
نـتـخب ما لـديهم ان يـقدم العـبـو  ا
من خـالل الـــلــــعب الــــقـــوي وشيء
جـيـدان يـأتي الـفـوز الـيـوم في اول
مهـمة رسمـية يشـهدها مـلعب جذع
توقع النخلة وال سعـاد اجلمهور ا
ان يـحــضـر بـقــوة  حـيث الــبـصـرة
واحملــافـظــات  الــقــريـبــة  وهــو مـا
يــعـطـي الـزخم  لــلــفـريـق لـلــخـروج
بـفـوائـد الـلـقاء ومـن خالله الـتوجه
بـثـقـة اكـبـر لـلـقـاء األسـبـوع الـقادم
ـواجـهة  كـمـبـوديا عـنـدمـا يخـرج  
في مـهـمـة غيـر سـهـله لكن األول ان
يــنــجـح الــفــريق في حــسم مــهــمــة
هــونغ كــونغ  عـلـى أفـضل مــا يـرام
ـــفـــتـــاح لـــلــوصـــول الى وألنـــهــا ا
ـبــاراة الـثــالـثــة ونـأمل ان يــكـون ا
ــدرب عــلى مــســتـوى الالعــبــ وا
ـنـتـخب مـقـنع احلــدث وان يـكـون ا
وان يـكـون في وضع فـني مـخـتـلف
عن مـــبـــاراته امـــام الـــبــحـــرين في
الــتـــعــويل عــلـى جــهــود الالعــبــ
ـرون فـي احلـالــة الــفـنــيـة الــذين 
طلوبة بإمـكانهم ان ينجحوا الى ا
حــد مـا  وفي اإلجـهــاز عـلى  أحالم
الـــضــيـــوف والن  الــعـــبــرة تـــبــقى
بـالنـتـيـجـة  لـكـنـنـا نـأمل ان يـخرج
نتـخب  باألداء والنتـيجة وخللق ا
ــطـلــوبـة  قــبل االنـتــقـال األجـواء ا
ـقـبل لـلـمـهـمـة الــثـالـثـة األسـبـوع ا
ومــــهم جـــدا ان تــــأتي اخلـــطـــوات
ــســتـوى مــتــوازنـة  عــبــر تــقـد ا
سعـيا وراء الـوصول الى نـهائـيات

الدوحة.

العالي واحلـد من خطورة الـضيوف
وتــدارك األخـطــاء الـدفــاعـيــة والـعب
ــسـتـوى بــانـدفـاع وقــوة  والـلـعب 
ــبـاراة وبـأفـضل ثـابت طــيـلـة وقت ا
أداء  عــبـر زيــادة الـزخـم الـهــجـومي
والـــتــعــامـل مع الــفـــرص  وحتــقــيق
ـطلـوبـة لـتـامـ األريـحـية الـبـدايـة ا
وضــرورة ان  يــتــوازن الــدفـاع  وان
يـتــمـيـز األداء هــنـا   من خالل  لـعب
الفـريق بـكامل خـطوطه الن غـير ذاك
ســيـوفـر الــفـرصـة إمــام الـضـيف في
اســتـــغاللـــهـــا   عــبـــر الـــلــعـب عــلى
أخــطـاءنــا الـتـي الزال يـعــاني مـنــهـا
ـنـتـخـب  الـتي ظـهـرت كـثـيـرة إمـام ا
البـحرين  الـتي قادت  لـلتـعادل التي
التـخـرج عن اخلــسـارة ألنه حـتى لـو
جتــاوزنـا اجملــمــوعـة ســنـكــون إمـام
مــنـتـخــبـات اقـوى واكــبـر عـلــيـنـا ان
ـبـاراة نــعـكس مـســتـوانـا من هــذه ا
وان ي يـــقــدم  الـالعــبـــ دورهم من
اجل حتقيق النتيـجة االيجابية وأي
نــتـيـجـة ســتـكـون إمــام أكـثـر من 60
إلف متـفرج ينـتظـر منـذ أكثر من 35
نـتـخب وهو  يـلعب سنـة مـشاهـدة ا
بينـهم الفرصـة الكبـيرة التي تـقربنا
من الوصول إلى نـهائيـات قطر  نعم
قط الن احلـديث مــنـصب   الـوصـول
الى نهائـيات كـاس العالم مع اهـمية

اللعب با اسيا.
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ويـــقـــول  احلـــكم الـــدولـي  وعـــضــو
ـركـزي  ورئـيس االحتـاد الـعــراقي ا
فـــرع احتـــاد الــكـــرة في الـــبـــصــرة
األســـتــــاذ ســـامي نـــاجي اتـــخـــذت
الـلـجان اإلداريـة والـفنـيـة واألمنـية
وبــالــتــنـســيـق مع احملــافظ اســعـد
ألعيداني وبقية اجلهات احلكومية
في فـــتـــرة عـــمل مـــنـــاســـبـــة تـــمت
الــســـيــطـــرة عــلـى األمــور من وقت
بـــعــدمـــا اتــخـــذت  جــمـــلــة
إجـــــــــــــــــــــــــراءات
تــــــتـــــــضـــــــمن
عـمـليـة تـنـظيم
دخــــــــــــــــــــــــــول
ــــتــــفــــرجـــ ا

االحتــاد اآلسـيــوي رفع عـقــوبــة االيـقــاف بـحق
الالعب أمـجـد راضي لـيـتـمـكن من الـعـودة لعش
قبل. وب النادي ان الصقور بداية من العام ا
دة ٤ سنوات و تـقليصها الى العقوبـة كانت 

سنة واحدة فقط. 
يذكـر أن راضي لم يكن الـالعب الوحـيد الذي 
مــعـــاقــبــته في صـــفــوف الــصـــقــور حــيث قــرر
ـدة أربعة االسيـوي ايقـاف احلارس فهـد طالب 

أشهر مطلع العام احلالي.
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كــشـف مــصـدر امـس االربــعـاء
عن اعتزام اربعة اندية عراقية
االنـــســـحــاب مـن مــنـــافـــســات
ـمــتـاز في حـال دوري الــكـرة ا
ـنع اســتـمــرار احتـاد الــكـرة 
الطلبة من اللعب بدوري الكرة

متاز. ا
صدر إن انـدية اجلوية وقال ا
واالنــســحـاب من دوري الــكـرة
ـــمــتـــاز في حــال اســـتــمــرار ا
ـنع الطـلـبة من احتـاد الكـرة 

متاز. اللعب بدوري الكرة ا
واضــاف أن االنــديــة االربــعـة
ستـعقد مـؤتمرا صـحفيـا تعلن
ـنـافـسة فـيه االنـسـحـاب من ا
بــعــد ان أدركت وقـــوع الــظــلم
عـلى نـادي الـطـلـبـة وانه لـيس
ـتــراكـمـة ــسـبب لــلـديــون ا بـا
ؤسسـة الراعية عليه بـل ان ا
ــــال عـــــنه هـي من قـــــطــــعـت ا
واوصـــــلـت ديـــــونـه الى هـــــذا

احلد".

يـــشـــار الى ان احتـــاد الـــكـــرة
الـعــراقي كــان قـد ابــعــد فـريق
الـطـلــبـة من مـنــافـسـات دوري
ـمـتـاز بـسـبب الـديـون الـكـرة ا
ــتـــراكـــمــة عـــلـــيه لـــعــدد من ا

ــدربــ وتــقــد الالعــبــ وا
شــــكــــاوى ضـــده فـي االحتـــاد

اآلسيوي.
والـزوراء والــشــرطــة والــكـرخ
قـررت الـتـضـامن مـع الـطـلـبة. 

مهاجم
نتخب ا
العراقي
عالء عبد
الزهرة


