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أهــــــــداف وعليه هدف واحد.
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ونـظــرة سـريـعــة جملـمـوعــات فـرق اسـيـا
ـشـاركـة في الـبـطـولـتـ حيـث يـتـصدر ا
مــنــتـــخب ســوريــا بــالــعـالمــة الــكــامــلــة
مــجــمــوعــته بــتــسـع نــــــقــاط مـن الــفـوز
بـثالث مـباريـات مـتقـدمـا بفـارق األهداف
عـلى مـنـتـخـب الـصـ االخـر الـذي جـمع

تسع نقاط كاملة.
كـما تتـصدر اسـتراليـا اجملمـوعة الثـانية
بـتـسع نـقاط وتـلـيـها األردن بـسـبع نـقاط
وتتـصدر اوزبـكسـتان اجملمـوعة الـرابعة
بست نـقـاط وتـلـيـها الـسـعـوديـة بـخمس
نـقـاط وتـتـصدر قـط اجملمـوعـة اخلـامـسة
بعـشـر نـقـاط وبـعـدهـا تـأتي عـمـان بست

نقاط.
وتــتـقــدم الـيــابـان اجملــمـوعــة الـســادسـة
بتـسع نـقـاط وتـلـيه قيـرغـيـزسـتـان بست
نــقــاط وتــتـــــــــقــدم تــايـالنــد اجملــمــوعـة
الـســابـعــة بـسـبـع نـــــــــقـاط والــوصـافـة
لفـيـتـنـام بـنـفس الـرصـيـد وقف كـوريا ج
على رأس اجملمعة الـثامنة واألخــــــــيرة
بـسـبع نـقـاط وبــهـدهـا كـوريـا ش بـنـفس

الرصيد.
ـــتـــصــدرة ويـــذكـــر ان ثـــمـــانــيـــة فـــرق ا
وأفـــــــــــــضل أربع ثـــــوان تـــــنـــــــــــتـــــقل
لـلـتـصـفـيـات احلـاسـمـة لـلـتـأهل لـبـطـولة
قـــــــــطـر الـتي يـنـتـظـر الشـارع الـعـراقي
بـلـهــفـة في ان يـصل مـنــتـخـبـنـا مـــــــــرة
اخــرى بـعــد الــوصـول االول في بــطــولـة
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ويــقـــول  جــلـــيل زغـــيــر رئـــيس االحتــاد
الفرعي لكرة القدم في ذي قار املنا كبير
نـتخـب في  حتقـيق  االنتـصار بالعـبي ا
عـــلى إيـــران بــعـــدمـــا تــعـــززت صـــفــوفه
عنوية وقدراته الفنـية وارتفعت حالـته ا
بـعـد تـصـدر اجملمـوعـة  اثـر الـفـوز  عـلى
كـمـبوديـا وقبـلـها عـلى هـونغ كونغ واالن
ـطـلـوبـة رغم تـوقف الدوري في احلـالـة ا
لــــكن الـالعـــبــــ يــــواصـــلـن وحـــداتــــهم
التدريبية مع فرقه في الفترة احلالية في
وقت سـيحـضر الـالعبـ احملتـرف وهم
في وضع فني جـيد مـتوقع كم مـتوقع ان
ـنـتــخب حـالـة االنـسـجـام الـتي يـعـكس ا
وصل الـيـهـا بـعــد ثالث مـبـاريـات مـهـمـة
والن اغـــلب الالعــبــ يـــلــعــبــون ســويــة
والــكل في حـالـة فــنـيـة من دون إصـابـات
وبــعــد عــودة احلــارس جالل حــسن وكل
الــدالئـل تـــشــيـــر الى قـــدرة الـــفـــريق في
حتـقــيق اخلـطــوة الـكــبـيــرة  والن الـفـوز
نتـــــــخب إمام البحرين سيدعم جهود ا
فـي ظل الـوضع الــذي سـيــلــعب به حـيث
عـــامـــلـي االرض واجلـــمـــهــــور  الـــلـــذين
سيساهمان في  دعم جهود الالعــــــــب
باراتـ القادمـت  من اجل إضافة في ا
نقاطهما كاملة والتقـــــــــدم في الصدارة
بقوة  عبر استــــــخدام الالعب بالشكل
ــــدرب الـــذي  بــــاتت األمــــثـل من  قــــبل ا
صـورة الالعــبــ واضــحـة إمــامه  وألنه
يـدرك خـصــوصـيـة لـقـاء ايــران  وكـيـفـيـة
حتــضــيــر الالعــبــ والـفــريق امــام اهم

االختبارات.

مـهـمة حـسم الـنـتيـجـة التي سـتـجعل من
االمور ان تسير بـاالجتاه الصحيح حتى
ألخـوف بعـد عـنـدمـا تـبـقى لـنـا مـبـارات
ذهــابـا واحــدة مع هـونغ كــونغ واألخـرى
مع ايـــران لــكن األول ان نـــقــطـع خــطــوة
إضــافــيـــة حتت انــظـــار جــمـــهــور جــذع

النخلة.
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فـي وقت ان ايـران تـدرك بـغـيـر الـفـوز قـد
تـفـقد  مـهمـة االنـتقـال لـلدور االخـر  وهو
نتـخبات الذي لم يتـأخر عنها قبل احد ا
ان يحجز تذكرته  في الوصول الى كاس
الــعـالـم لـعــدة مــرات أخـرهــا في روســيـا
والزال احـــد  ابــرز فـــرق اســيــا الـــقــويــة
وأكـــثــر قـــوة وخــبـــرة  ويــرى ان األمــور
سـتـنــجـز عـنـد حـسم لــقـاء الـعـراق الـذي
ثل التحدي احلقيقي لهم  وايران تريد
الـعـودة بسـرعـة لـلنـتـائج االيجـابـية وان
تـتـعــثـر مـرة أخـرى  وألنـهــا تـمـتـلك قـوة
فنية كبـيرة ولو انه سيدخل حتت ضغط
الـنتـيجـة الن مـدربه يعـلم  ان التـأخر في
الـبـصـرة  سـيـدخل الـفـريق  فـي مـتـاهات
االمــور ويــربك احلــســابــات وهــو األخــر
سـيـكـون  امام مـهـمة مـحـفـوفة بـاخملـاطر
ــلك رغـم  كــونه مــنـــتــخب مــتـــكــامل  و
مجـموعـة العبـ  ومدرب له خـبر طـويلة
ويسعـى لتعويـض سقوط البـحرين التي
ــا يـصـعب ــشـوار الـذي ر عـرقـلت من ا
بـعـد اكــثـر مت فــشل في مـهــمـة  الـعـراق
الـتـي سـتـكـون مـخــتـلـفـة عــلى الـفـريـقـ

بوقت واحد.
ويـتصدر مـنتـخبـنا اجملـمــــــــوعـة بسبع
نـــقــــــــــــاط ولـه ســـتـــة أهــــداف وعـــلـــيه
هـــــــــدف واحـد مـتـسـاويـا مع الـبـحـرين
مـتـفــــــــوقـا عـلـيه بـفـارق األهـداف حـيث
جـــــمـع ســــــبع نــــــقـــــــــــــــاط وله ثـالثـــــة

التي بقينا ننتظرها اكثر من ثالثة عقود
نتـخب   عندما بـقي يتنقل  عانى فيـها ا
من جولة ألخرى ومن مـلعب ألخر  فضال
عن  صرف االموال وغيرها من اجلوانب
الــتي تــأثـر بــهــا قــبل ان تـنــفــرج االمـور
بـوقت الــرجل الـرائـع فـانـتــيـنــو ووقـفـته
اجلـيـدة في  وضع حـد لــلـحـظـر الـكـروي
وعـــودة مــنـــتــخـــبــاتـــنــا  لـــلــعــــــــب في
مـياديـنهـا الـتي مهم ان تـستـثمـرها  كـما
يــجب  ويـبـقى دومــا رهـان الــــفـرق عـلى

مالعبها.
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الـفوز عـلى إيران سـيكـون نقـطة الـتحول
في مسار التصفيات في مهمة غير سهله
على اإلطالق ألكثر من سـبب حيث البقاء
عــلى الـــصــدارة ومن خاللــهــا مــواجــهــة
البـحـرين بـثـقـة أكـبـر وكل الـدالئل تـشـير
ـنـحـنـا الـتـغـلب بـان الـفـوز عـلى إيـران 
على الـبحـرين لفـريق األخر الـذي ينافس

على الصدارة.
درب وتـأتي الـنـتـيجـة ضـمن مـحـاوالت ا
ــنــتـــخب في الـــتــواصل مع ـــســاعـــدة ا
الـصـدارة واقـتـراب لـلـتـصـفـيـات األخرى
امام مبارات صعبت يكون قد اعدلهما
وأهـمـيـة تـقـد كل مـا لـدى الالعـبـ من
اج ل االسـتــمـرار في صــدارة اجملـمــوعـة
والـبـقـاء عـنـدها يـتـطـــــــــلب الـفـوز عـلى
إيـــران فـي اهم اخـــتــبـــارات اجملـــمـــوعــة

كاملة.
الـفـوز عـلى إيران سـيـمنـحـنـا الكـثـير من
ـقـدمــة مـهـمـا الـفــوائـد حـيث ابـقــاء في ا
كـانـت نـتــيــجــة الــبــحـريـن قـبـل تـوســيع
الـــفــارق مـع إيــران الـى أربع نـــقــاط وان
حصل فـان ذلك يعد بـالعمل الـكبير وذلك
سـيكـون مـحـفـزا لـلمـنـتـخب في مـواجـهة
الـبـحـرين بـثـقـة كـبـيـرة   وقـد تـسـهل من

ـتطـورة  وفي حـظوظ تـفـوق البـحـرين  ا
رة بعد نتائج جيدة. كبيرة هذه ا

eO d²Ð VFK «

مؤكـدان منتخـبنا مطـالب  اللعب بـتركيز
كــبــيــر  من اجل حتــقــيق الــفــوز وإبــقـاء
ـصــلــحـته والن ذلك صــدارة اجملـمــوعــة 
ســـيـــدعم اجلــهـــود لـــتـــجــاوز مـــنـــتــخب
الـبـحـرين في لـقــاء الـبـصـرة في الـتـاسع
عــشــر وهـنــا تــظــهـر أهــمــيــة الـنــتــيــجـة
االيجابية في لقاء الرابع عشر من الشهر
احلــالـي الــتي جتــعل مـــنه يــغــرد خــارج
الـسـرب  أي انه ســيـلـعـب امـام حتـديـات
مـنـهـا حتقـيق الـفـوز باي ثـمن كـان وهذا
درب في اخـتيـار التشـكيل يـعود  لـدور ا
ـا في الـقـادر عل الـلـعب بـأقل األخـطـاء 
ذلك البدالء وان تأتي خياراته على ضوء
مـبــاريـات الــفـريق اخلــيـرة وخـالل فـتـرة
العـمل التي زادت عـلى السنـة وهو الذي
وعـد بـان مـهـمـته مـحـددة بـالـوصول الى
كاس الـعالم وعـلى هـذا األساس سـيكون
ـــســـئــــول األول عن هــــذا االمـــر   ولـــو ا
احلــديث عـنه مــبـكــرا امـام مــا سـيــجـري
ـنتـخـبات ويـحـدث وهـو ما يـحـصل مع ا
الـكـبـيرة  لـكن الـكل يـعـول عـلى ان  تأتي
مـــهـــمــــة  ايـــران بـــاالجتـــاه الـــصـــحـــيح
والــنــتــيــجــة الــتي تــوازي كل مــا حـقــقه
ـدرب عـلى مـسـتــوى الـتـصـفـيـات الـتي ا
جــمـيــعــهـا تــعــد حتـضــيــر لـلــقــاء ايـران

همة. وكيفية التعامل مع  ا
والن الفريق مطالب في الـبقاء بالصدارة
ـا تشكله من ـهمة    التي هي من تدعم ا
جـانب معـنوي  والـفوز عـلى إيران يـبقي
رور من الـطـريق مـفـتوحـا لـلـفريـق في  ا
بـوابـة الـبحـرين في حـسـابات يـتـحمـلـها
اجملرب اوال في كيفيـة إدارة األمور  فنيا
ونفسيا ومعـنويا وفي ظل ظروف اللعب
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الغى مدرب مـنتخبـنا الوطني كـاتانيتش
ـعــسـكـر الــذي كـان مـقــرر  ان يـقـام  في ا
اربــيـل في الــســابع مـن الــشــهــر احلــالي
وذلك لــعــدم جــدواه بــســبب عــدم تـكــامل
الالعــبـــ قــبل ان تــأتي دعـــوته لــهم في
الــتــجـــمع في الـــبــصــرة  يـــوم اجلــمــعــة
الــقـــادمــة  اســتــعــدادا خلــوض مــبــاراته
الــثـــانــيـــة عـــلى أرضه في مـــلـــعب جــذع
النخلة في البصرة والتعويل على عاملي
األرض واجلــــمـــــهـــــور ودور الالعـــــبــــ
ــــدرب في اخلــــروج بـــكـــامـل عالمـــات وا
الـلـقـاء األهم في الـتـصـفـيـات  واالخـتـبار
ـنـتخـبـنـا الن أي نتـيـجـة أخرى الـصـعب 
سـتـكـون غيـر مـجديـة  أي عـلـينـا احلـفاظ
عـلى الـصــدارة  وهـذا مـرهـون بــتـحـقـيق
اخلطـوة الـثـالـثـة بعـد طـمـوحـات  الـلعب
بـعـد  12يـومــا من االن عـنــدمـا  يــضـيف
نـظـيـره مـنـتـخب ايـران في  مـواجـهـة من
الــعـــيــار الــثـــقــيل ويـــأمل في مـــواصــلــة
ـهم نـتيـجته االيـجابـية بـعد الـفوزين ا
عـلى  هـونغ كـونغ بـهـدفـ دون رد وعـلى
كمبـوديا بأربعة اهـداف دون رد  ليخدمه
فارق األهداف  في تصدر فـرق مجموعته
الـثــالـثـة ضــمن تـصــفـيـات  كــاس الـعـالم

القادمة بقطر وا اسيا.
ــذكـور الـتـحـدي الـكـبـيـر ـثل الـلـقـاء ا و
ــــــدرب الـــــذي الزال يـــــواجه ـــــهـــــمـــــة ا
االنــتــقــادات  الــتي حتـــمــله مــســؤولــيــة
تــــراجـع االداء  وبــــســــبـب عــــدم ثــــبــــات
نتخب  وأهمية  ان واستقرار  مستوى ا
يـصل الى احلـالـة الـتي  يـريـدهـا الـشارع
الـــريــاضي الـــذي يــأمـل ان  يــعـــمل عــلى
تـدارك الـهـفـوات الـدفــاعـيـة وفي اخـتـيـار
ـنـاسب بــعـد ثالث مـبـاريـات الـتـشـكــيل ا
مهمة تكون قد حققت الرؤية في ان يصل
طـلـوبة عـلى مسـتوى  الى االخـتيـارات ا
الالعـبـ األسـاس والـبـدالء الن الـفريق
سـيكـون امـام  مهـمة  غـيـر سهـله السيـما
وانـه ال تـــوجــــد مــــقــــارنــــة إطالقــــا بـــ
منتخبي هونغ كونغ وكمبوديا  ومنتخب
ايـــران الــــقــــوي والزال احـــد ابــــرز فـــرق
مـنــتـخــبـات اســيـا وجنح عــدة مـرات في
ـــكن الـــوصـــول الـى كـــاس الـــعـــالم وال 
الــتـعــويل عــلى سـقــوطه امــام الـبــحـرين
النتيجة التي  ستحفزه تدفعه الى اللعب
 الــقــوي وطــريــقــة الـتــعــامل  مـع االمـور
واحلـــاجــة الـى تــأكـــيــد قـــوته ودوره في
نافسة على صدارة اجملموعة ويرى في ا
عبـور حاجز العـراق الطريق الـتي تأخذه
الى االمــام ألنه سـيــسـتــقـبل  مـنــتـخــبـنـا
ــرحــلـــة الــثــانـــيــة في والــبـــحــرين فـي ا
حـزيـران الـقادم مـا يـجـعـله ان  يـعـمـل ما
ــنـجـز  هــكـذا تـأتي بـوســعه  لـتــحـقـيق ا
حـسـابـات جـهـازه الـفـني  الـذي يـكـون قد
راجع ازمــــة اخلــــســـارة مـع الــــبـــحــــرين
والـعـمل لـلـثـأر لهـا  مـعـنـا التـي لم جتعل
األمـور سهـله امام مـنتـخبـنا في الـصراع
على صـدارة اجملموعـة التي تظـهر ايضا
قـريـبـة من الـبــحـرين الـذي سـيـخـرج الى
هـونغ كونغ ويـبـدو مرشـحا لـلفـوز ولو ال
ـكن الـتـكـهن بـالـنتـائـج حتت أي تـأثـير
لكن الـفـوارق الـفـنـية سـتـسـهم كـثـيرا في

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

نـتخـب الوطـني ان يحـصد 13 ميـداليـة مـتنـوعـة في بطـولة الـعـرب للـجـمنـاستك اسـتطـاع ا
والتي أقيمت منافساتها في تونس.

وحصـلت الالعبة زينب جمال على ذهـبية وفضية في اجلمبـاز الفني وحصدت الالعبة وهج
توازي والعارضة. احمد على ميداليت فضية وبرونزية في جهازي ا

وجنح حسـام سالم في حصد ذهبية بجهاز طاولة القفز اما الالعب محمد عصام فحصد
ـيدالـيـة الفـضـية فـيـما اسـتـطاع الالعـبـان ادم احمـد وعـماد مـوفق أن يـحصـدا مـيدالـيـت ا
ـيدالية البـرونزية في الفرقي . وباإلضافـة الى ذلك حصل منتخب الـشباب على ا برونزيـت

الك عبد اجلليل في اجلمباز. وكذلك فضية وثالث برونزيات 
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ـــنــــتــــخب الــــوطـــني دعـــا حــــارس ا
السابق وحارس نادي النجف حالياً
الكـاب نـور صبـري الريـاضي الى
ـــــشــــاركـــــة في تــــفـــــعــــيـل دورهم وا

التظاهرات التي تشهدها البالد.
وقـال صـبـري بتـصـريـحـات صـحـفـية
من سـاحـة التـحـريـر وسط بـغداد ان
ـمـتـاز سـيـعـطي "اسـتـمـرار الـدوري ا
دفــعــة مــهــمـة لــلــتــظــاهــرات ويـجب
تــفـــعـــيل الـــريـــاضــيـــ لـــدورهم في
ـسـتقـبل الـتـظـاهـرات الـتي تـطـالب 

أفضل".
وأضـاف "ال اعـتـقـد ان توقـف الدوري
صــحــيح مع األخــذ بــالــنــظـر الــواقع
االمــني وتــركـيــزه عــلى الــتـظــاهـرات

العب". أكثر من أمن ا
وأشــار الـى ان "مــبــاراة الـــعــراق مع
إيـران ستـكـون صعـبـة ولكن حـافـزها
نتخبنا سيكون أكبر واعتقد انه من

كان آخر". باراة  الصعوبة نقل ا
وقـــال صـــبـــري "إذا غــادرت حـــافـــلــة
نتـخب للـمباراة في الـبصرة فـعليه ا
ر بساحة التحرير الن اجلمهور ان 
الرياضي هـو من يصـنع النجـوم كما
انــهـا تــعـطـي رسـالــة تـضــامـنــيـة مع
ــتــظــاهــرين الــذين هم غــالــبــيـتــهم ا
الــســاحــقــة من الــشــبــاب" مــتــوقــعــاً
باراة "حضوراً كثـيفاً للجـمهور في ا

العتبارات عدة".
ــهم الـفــوز الن الـتـعـادل وشـدد "من ا
سيعقد موقفنا في اجملموعة" مضيفا

ـنــتـخب "انــا غـيــر مـطــمـئن لــوضع ا
الوطـني ولكـنـنا قـادرون على الـتأهل
ـؤهــلـة ونــراهن عـلى لــلـتــصـفـيــات ا

عنوي في مباراة إيران". اجلانب ا
ورأى ان "الالعب جــيــسن مــيــرام من
غـتربـ ومـشكـلته أفضل الـالعبـ ا
الـوحـيـدة عـدم االنـسـجـام مع الـواقع

العراقي".
درب احملـلي عـلى األجـنبي وفضـل "ا
ـنتـخب الـوطني" في تدريب حـراس ا
رمى حتتاج الى مؤكداً ان "حراسـة ا
مــراجــعــة وبــعض احلــراس ال يـقــبل

النصيحة".
وأوضح ان "االحتراف يـضيف كـثيراً
ــــرمى" مــــســــوغــــا "عــــدم حلــــارس ا
ــــنـــظــــومـــة االحـــتــــراف الى خــــلل ا
الــريـاضـيــة الـعـراقــيـة وهي مـشــكـلـة
إداريـــة ريــــاضـــيــــة ولـــيـس فـــنــــيـــة"
مـسـتـبــعـداً "حل األزمـة والـصـراعـات

الرياضية".
ولــفت حــارس فــريق الــنــجف الى ان
ـتازة "النـجف نـادٍ كبـير ونـتـائجـنا 
حـــــــتـى اآلن في انــــــــطالق الـــــــدوري
ونـــحــتـــاج الى اضـــافــات فـي بــعض

اخلطوط".
ـكن حتــقـيق وصـول الـفـريق وأكـد "
لــلــمــربع الــذهــبي لــكن يــحــتــاج الى
جهود أكبر بدءاً من الفئات العمرية".
وكشف صبـري "لدي مشـروع برنامج

رياضي ولكن كل شيء في وقته".
وقــال انه "أقــرب لــلــعــمل االداري من
ــدرب الـــفـــني" مـــبـــرراً ذلك الـى ان "ا
الـيوم لـيس مـحـمـياً وأصـبح احلـلـقة

األضعف في أي تغيير".

بـــفــــارق األهـــداف عـن الـــبــــحـــرين
وبفارق نقطة واحدة عن إيران.

عــلى صــعــيــد مــتــصل أوضح جنم
ـنـتـخب الـوطـني عـلي عـدنان أنه ا
واثق من دعم اجلـمـاهـيـر الـعـراقـية
ـرتقبة أمام للمنـتخب في مباراته ا
ــــنـــتـــخب اإليــــراني في اجلـــولـــة ا
ـزدوجـة الـرابـعـة من الـتـصـفـيـات ا
ــؤهــلــة لــكــأسي آســيــا والــعــالم ا
قررة في الرابع عـشر من الشهر وا
اجلاري في مـلعب جـذع النـخلة في
الـبـصرة. وقـال عـدنـان في تـصريح
صحفي "أتمنى أن يكـون للجماهير
الـعـراقيـة موقـف ومسـاندة لـلـفريق

ــنـتــخب ــنــاســبــة ا في األوقــات ا
تـنـتـظـره مبـاراة فـي غـايـة األهـمـية
ــنـتــخب ــنــافس الــشــرس ا أمــام ا
اإليـراني والــفـوز مـهـم وسـيـقــربـنـا
خــطـوات نــحـو الــتــأهل لـلــمـرحــلـة

النهائية من التصفيات".
ــنـتــخب سـيــكـون وأشـار إلى أن "ا
مـــتـــحـــفـــزا لـــتـــقـــد كل مـــا لـــديه
لـلــجـمـاهـيــر الـعـراقــيـة وان الـفـوز
وخــطف الــنــقــاط الــثالث ســيــكـون
ـــبـــاراة نـــعم ان مـــطـــلـــبـــنــــا في ا
نتـخب اإليراني فريق كـبير لـكننا ا
قــادرون عـــلى اإليـــقــاع بـه وخــطف
ـنـتخب بـاراة". وبـ أن "ا نـقـاط ا
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ثل شهر ينظر متابعي الـكرة العراقية الى شهر تشـرين الثاني لكونه 
احلسم بالنـسبة للـمنتخب العـراقي من اجل تصدر مجـموعته اخلاصة
ؤهلـة لنهائـيات مونـديال قطر 2022 اضافة لـبطولـة اال االسيوية وا
ـبـاراة الـتي الـتي سـتــجـري في الـصـ عـام 2023 خـصـوصــا وان ا
ـنتخب نـحو ابراز قدرته ستفـتح افاق الطـموحات وستـوسع من جهد ا
درب كـاتـانيـتش الـذي سيـزيـد من قدرته الـتـدريبـية اضـافة الـى جهـد ا
ثل وسيوسـع نطاق خطـطه التكـتيكـية الجتـياز احلاجز االيـراني كونه 

اقوى فرق اجملموعة..
ـنتخب االيرانـي بنظيـره البحـريني والتي جرت لم تمثـل نتيجـة مباراة ا
اضي  مفاجأة تذكر العتبارات عديدة  فالنتيجة العريضة في الشهر ا
نـتـخب الكـمـبودي ـنتـخب االيـراني مـكتـسـحا نـظـيـره ا الـتي حـقـقهـا  ا
بنتيجة عريضة  انسته حتـما استحقاقه التالي  كونه كان يعيش نشوة
ـنـتـخب الـبحـريـني جـادا ليـحـقق فـوزه  على الـفـوز الـكبـيـر  لـذلك بدا ا
ـنتـخـب الـعـراقي مـركـز الـصدارة نـظـيـره االيـراني ولـيـهـدي لـشقـيـقـه ا
نتخب االيراني والعراقي نقطة فاصلة بفارق االهداف لتكون مباراة ا
نتخبات االخرى بل في اجملموعة لتحديد بطلها  الذي ال ينتظر نتائج ا

ذكورة .. باراة  ا يحسم  ذلك عن طريق ا
وبــعـــيــدا عن تــأثــيــرات مـــا يــجــري في الــشـــارع الــعــراقي من حــراك
جـمــاهــيـري وتــواصل الــتـظــاهـرات  والــتي انــبـتت  رفــضــا من جـانب
ـباراة نـتـخب االيراني  في الـلعب عـلى ملـعب البـصرة  وجـواز نقل ا ا
نتخـب العراقي الـذي تعود على الى ملعـب اخر فهذا يـفت من عضـد ا
العب البل قــضى اغـلب مـبـاريـاته طـيـلـة الـعـقـود الـلـعب في مـخـتـلف ا
الـسابـقـة  مقـدما مـبـارياته عـلى مالعب الـدول الشـقيـقـة  فهـذا االمر ال
ـثل عـائـقـا او عــقـبـة في سـبـيل الـطـمــوح االغـلى لـلـمـنـتـخب ـكن ان 
ـنظم الـعـراقي بـاالبتـعـاد عن  تـعـقـيدات الـلـعب في ظل غـيـاب الالعب ا
بـاريات طـلوبـة خالل ا ألقـرانه  فخط الـوسط بدا غـائبـا عن الـفاعـليـة ا
درب كـاتانـيتش  وفي غـياب الالعب ـنتـخب حتت قيـادة ا التي اداهـا ا
ـنـتخـب  كمـا ان الـبدالء ـؤثـر جسـ مـيـرام الذي اعـتـذر عن تـمثـيل ا ا
ـطـلـوبة في الـذي وقع عـلـيـهم اخـتـيار كـاتـانـيـتش لم يـقـدموا الـصـورة ا
ـطلوبـة لتـفعيل خط الـهجوم في تنـظيم خطـوط اللـعب وجتهيـز الكرات ا
ظل الـكثـافـة الـعـدديـة لـلـمـدافـع والـتي قـيـدت بـشـكل وبـاخـر انـدفـاعة
الالعب مهند علي  وجعلته لصيقا بالرقابة  الدفاعية التي قضمت  من

فعاليته ..
ثل شـهر احلـسم  فضال لـذلك يبـدو هذا الـشهر الـذي دخلـنا مـطلـعه 
ـدرب كــاتـانـيـتش والـذي تـبــدو فـرصـة الـظـهـور امـام عن حـسم مـلف ا
ـذكــور في اثـبـات قـدرته ـنـتـخـب االيـراني مـنـاســبـة مـهـمـة لــلـمـدرب ا ا
نـتخب ابان ـنتخـب فال النتـائج التي حـققهـا  ا احلقـيقـية على  قـيادة ا
ـاضي امام كال من هونـغ كونغ  اضافـة للـمنتـخب الكـمبودي الشـهر ا
ونتائج الفوز التي اصعدت منتخبنا لراس الترتيب  كلها حتما ال تمثل
نـتـخب في ظل غـيـاب الـهـويـة الـتي يـريـدها الصـورة احلـقـيـقـيـة لـهـذا ا
جمهوره مـنه  وحتى ال يذهب لقاءنـا  امام ايران  بكاتـانيتش الى خانة
ـدربــ االجـانب الــغـيــر فـاعــلـ والــذين شـخــصـتــهم اسـفــار الـكـرة ا
ـدرب الـعـراقـيـة في غـضــون الـعـقـدين االخـيـريـن  وبـاسـتـثـنـاء اجنـاز ا
تـلك تـاريـخا ـنـتـخب وهـو ال  الـبـرازيـلي فـييـرا  الـذي  وصل لـقـيادة ا
ـرة واحدة في نـهــــائيـات اال االسيـوية يـذكر فـلعب احلظ لـعـبـــــــته 
عام 2007 قبـل ان يختـفي في االسـتحـقاق الـتالي ويـجد فـييرا نـفسه
نتخب الوطني برغم ان التشكيلة التي قادها هي ذاتها خارج اسوار ا
ـونديـال  بوجـود جيل كروي  والتي خـاضت  استـحقـاقات تـصفـيات ا
ـايـسـتـرو نـشأت ـهاجـم السـفـاح يـونس مـحـمود وا ـيـز من  امـثـال ا
اكـرم واجيال كـروية غـاية في الـتمـيز  قـبل ان يدخل مـنتـخبـنا مـنذ تلك
ـسـتـمـرة في ـسـتـمر واجلـــــــدلـيـة ا االعـوام نـفق االزمـات والـتـغـيـيـر ا
درب االجـنبي وكـان من يدفع الـثمن درب احملـلي وفاعـليـة ا افضـليـة ا
في كل تـلك االزمــات واجلـداالت مـنـتــخـبـنـا الــوطـني بـغـــــــيـاب الـرؤيـة
ـنـتــخب لـتـحــقـيق اجنـازه الــذي حـقـــــــقه عـام ـطـلــوبـة الـتي تــقـرب ا ا
كسيك في  1986بالوصول لنهائيـــــــات مونديال ا
ـذكـور واخلروج من مـبـاريات تـلك الـبطـولة الـعام ا
نـتخــــبـات  اقتربت باقل اخلـسائر رغم مـقابلـته 
ــنــتـخب كــثـيــرا من مــنـصــة الــتـتــويج الســيــمـا ا

البلجيكي ..
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ــــبــــاراة بــــ ـــــقــــرر أن تــــقــــام ا ا
ــنـــتــخـــبــ في الـ  14من شـــهـــر ا

تشرين الثاني احلالي.
ـــنـــتـــخب الـــوطـــني في ويـــلـــعب ا
اجملــمــوعـــة الــثـــالــثــة الـــتي تــضم
مـــنـــتـــخـــبـــات إيـــران والـــبـــحـــرين
وكــــمـــبـــوديــــا وهـــونغ

كونغ.
ويـــــــــحـــــــــتل
ــــنـــــتــــخب ا
الـــــوطــــــني
صـــــــــــدارة
مجموعته
برصـيد 7
نـــــــقـــــــاط

ســيــتـــجــمع قـــريــبــا فـي الــبــصــرة
حتــضـيــرا لـلـمــبـاراة والــتـحــضـيـر
ــنــتــخب ــواجــهــة ا بــشــكل جــيــد 
ـسؤولية اإليراني مشـيرا إلى أن ا
كـــبــيــرة عـــلى الالعـــبــ واجلــهــاز
الـــفـــني واجلـــمـــيع حـــريص عـــلى
تـأدية واجـبـاته عـلى أكمل وجه من
أجل خـطف النـقاط الـثالث وتعـزيز
صدارتـنا لـلمجـموعـة".يشار إلى ان
نتخب العراقي يتصدر اجملموعة ا
بـــرصــيـــد ســبع نـــقــاط مـن تــعــادل
وفوزين.وتضم مجموعة العراق كل
من إيـران والــبـحـرين وهـونغ كـونغ

وكمبوديا.
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وصل وفــــد مـن االحتــــاد اإليــــراني
لـكـرة الـقدم إلى مـحـافـظة الـبـصرة
من أجل تـــفــقـــد مـــلــعـب الــبـــصــرة
الــدولي والـفـنـدق الـذي سـيـتـواجـد
ـباراة نـتـخب اإليراني قـبل ا فـيه ا
ــرتـقــبــة بـ الــعــراق وإيـران في ا
ــؤهــلــة ــزدوجــة ا الــتــصــفــيـــات ا
لنهائـيات كأس العالم 2022 وكأس

Æ2023 آسيا
الــوفـد وصل بـرئـاسـة مـحـمـد رضـا
ســــــاكت نــــــائب رئــــــيـس االحتـــــاد
ــرافق له حـيث اإليــراني والـوفـد ا
تــفــقــد فــنــدق "الــشــيـراتــون" في

الـبــصــرة ومــلــعب جـذع
النـخـلة ومالعب

التدريب.
ومـــــــــــن

علي عدنان


