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مــرتــديــا قــنــاع الــوجه
بـــعــــد االصـــابـــة الـــتي
تــعـرض لـهــا في انـفه .
ويـــــبـــــدو عــــلـى وجــــوه
جميع الالعـب وجهازهم
التدريبي الـرغبة في الفوز
ـة على واالصـرار والـعـز
ــنــتـخب جتــاوز عــقـدة ا
الــبـحــريـنـي والـوصـول
الـى الـدور الــنــهــائي .
ــــــــــدرب وحــــــــــرص ا
كـاتـانـيتش

عــلى ان تــكــون
الــــتــــدريــــبـــات
خـــــــفــــــيـــــــفــــــة
واســتـشـفــائـيـة
مع الـــتـــركـــيـــز
عــــــلى بــــــعض
اجلــــــــــــــوانـب
الـتــكــتـيــكــيـة
الــتي ســيــتم
تطبيقها في
مــــــــبـــــــاراة

اليوم.
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الزميل حسن
عــيــال مــديـر
قـــــــــــــنـــــــــــــاة
الـــعـــراقـــيـــة
الــريــاضــيـة
اعـــلـن لـــنــا
عـــــــــــــــــــــن
تــــــواصل
اجلــهـود
لــــــنـــــــقل
مـبـاريات

نـــــــــــــــــــصـف
الـــــنــــــهـــــائي
ركز وحتديـد ا
الــثــالث والـلــقـاء
الـنـهائـي للـبـطـولة
احلـالــيـة بــعـد ظــفـر
شبكة االعالم العراقي
بـنــيل حــقـــــوق الــنـقل
بـاشـــراسوة بـقنوات ا

اخرى كبيرة .
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اعـــلـن الــشـــيخ

ان منتخـبنا يتفـوق فنيا وتكـتيكيا
عـلـى الـبــحــرين بـغض الــنــظـر عن
ــواجـهـات الــثالث الـتي نـتــيـجـة ا
ـنـتــخـبـ خالل الــفـتـرة جـمــعت ا
ــاضــيـة الســيــمـا ان الــقــصـيــرة ا
اخلــســارة أمـامه فـي نـهــائي غـرب
آسـيـا الــذي احـتـضـنــته كـربالء لم
تـكن مـسـتـحقـة وجـاءت من هـجـمة
وحـــيـــدة بـــعـــد ان كـــانت نـــســـبـــة

االســـتـــحـــواذ عـــالـــيـــة جــدا
ـــئـــة وجتــاوزت الـ 70بـــا

طوال شوطي اللقاء.
ولـــــــفت الـى انه جــــــهــــــز
الـالعـبــ ألي سـيــنـاريـو
ــمـــكن ان يـــحــدث من ا
كـمـا جرى الـتـركـيـز على
ركـــالت اجلــــــــــــــــــــــــــــــزاء
الـتـرجــيـحـيــة و حتـديـد
الالعب الذين سـينفذون
فـي حــــــــــال وصــــــــــول
ـــواجــهـــة الى عالمــة ا
اجلـــزاء مــضـــيـــفــا ان
غـــــيـــــاب الــــعـــــراق عن
احــــراز لــــقب بــــطـــوالت
اخلليج مـنذ فتـرة طويلة
ال يــســـبب له الـــقــلق الن
الالعـب الـيوم يـخـتلـفون
عـن األجـــيـــال الــــســـابـــقـــة
وطــريـقــة لـعــبـهـم تـخــتـلف

أيضا.
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ادى مـنـتـخـبـنـا الـوطـني يوم
امس  عــلى مــلــعب جــامــعــة
قـطـر اخــر وحـدة تـدريــبـيـة
قــــبل الــــلــــقـــاء فـي الـــدور
نـــــصف الـــــنــــهـــــائي مع
الـبــحـرين وسط اجـواء
ايـــجـــابــــيـــة من حـــيث
ــــعـــــنــــويــــة الــــروح ا
والــرغـــبــة فـي الــفــوز
عـنــد جـمـيع الالعـبـ
رغم الــــشـــكــــوك الـــتي
حتــــــــــــوم حــــــــــــول
جــــــاهـــــزيــــــة عالء
عـــــــبــــــاس الــــــذي
تعرض لكدمة في
قـــدمه الـــيـــمـــنى
اضـــــــافـــــــة الى
امـجــد عـطـوان
وتدربـا بـشكل
انفرادي فيما
ســـيـــخــوض
سـعـد ناطق
ـــــــبـــــــاراة ا

من بينهم خلوض اللقاء.
ــنـتـخب شـارك في واشـار الى ان ا
جـموعة بطـولة اخلـليج احلـاليـة 
كبيـرة من الالعب الـشباب فضال
ـتلكون اخلبرة عن افتقاد آخرين 
بــســبـب ارتــبــاطــهم مع أنــديــتــهم
وهذه أمـور لم تـصب في صاحلـنا
لكن يجب ان يدرك الالعبون أهمية
الـتـركــيـز الـيـوم واالبــتـعـاد عن أي
أمــور جـانــبـيــة مــوضـحــا ان مـثل
هـكذا بـطوالت يـكـون لهـا مردودات
ــنـتــخب بـصـورة ايـجــابـيــة عـلى ا
عـامـة كـونـهـا تـسـهم في اكـتـسـاب
ــــزيــــد مـن اخلــــبــــرة والــــنــــضخ ا

الـــكــروي وهـــو مــا نـــحــتـــاجه في
ـؤهـلة الى ـزدوجـة ا الـتـصـفـيات ا
نـهـائـيـات كـأس الـعـالم قـطر 2022

وأ آسيا الص 2023.
واضاف ان اي تراجع في مـستوى
نتـخب أمر وارد كونه ال يزال في ا
زيد من طور البـناء وبحـاجة الى ا
الـوقت لـكي يصل الـى درجة عـالـية
من الـتـفـاهم واالنـسجـام مـوضـحا
ـستمـرة دائما ما ان الضـغوطات ا
يكـون لها مـردودات سلبـية وحول
ــنـتـخب مـعـرفــته بـاســلـوب لـعب ا
ح كاتـانـيتش الى ان الـبحـريـني أ
كـل مـبـاراة تـختـلـف عن سـابـقـتـها
ــنــافس لــعب مــبــاريــاته كــمــا ان ا
الـــثالث في مــرحـــلــة اجملـــمــوعــات
بثالث تشكيالت مخـتلفة وبالتالي
هــو يـــجــهل عـــلى من ســـيــعـــتــمــد
منافسه خالل لقاء اليوم مستدركا

في الساعة الثـامنة من مساء اليوم
مبـاراة نصف الـنهـائي االخرى ب
اصحاب االرض واجلمهور منتخب
قطر ونـظيره السـعودي ويتوقع ان
تـشـهـد حـضـورا جـمـاهـيـريـا يـفوق
ـقرر اسـتـيعـابه كمـا حصل الـعدد ا
في لــقـاء الـعـنـابي واالمـارات حـيث
بــلغ عــدد احلــضــور نــحـو 44 الف
مــتــفـرج هــو االعــلى في الــنــســخـة

احلالية .
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أكـد مـدرب منـتـخبـنـا الوطـني لـكرة
الــقـدم الــسـلــوفـيــني سـيــتـريــشـكـو
كــاتـانـيـتش ان مـبـاراة الـبـحـرين ال

تــخــلـف عن أي مــواجــهــة ســابــقــة
وسيخوضها اسود الرافدين بهدف
الـفـوز وبـلـوغ نــهـائي خـلـيـجي 24
بـينـما دعـا احلـكام الى الـتقـليل من
اسـتـخــدام تـقـنـيــة"الـفـار" كـون هـذا

باريات. األمر يفسد متعة ا
ــؤتــمــر وقــال كــاتـــانــيــتش خالل ا
الـــصـــحـــفـي الـــذي عـــقـــد أمس انه
ـــا قــدمه ســعـــيـــد وفــخـــور جـــدا 
ـــنـــتـــخب حـــتى االن ورســـالـــتي ا
لالعبـ ان يدخـلوا مـواجهـة اليوم
ويــــقــــدمـــــوا أفــــضـل مــــا لـــــديــــهم
واالســتــمــتــاع بـغض الــنــظــر عــمـا
ســـيـــحـــصل أو الـــنـــتـــيــجـــة الـــتي
سـتـنـتـهي بـهـا مـبـيـنـا انه ال يـعـلم
لـغـاية اآلن بـاي اسـلوب او تـشـكيل
سيلـعب وسينـتظر انتـهاء الوحدة
الــتـدريــبـيــة لــيـطــلع عن كــثب عـلى
جاهزيـة الالعب واخـتيار االنسب
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تـتــطـلع اسـود الـرافـدين الـيـوم الى
ـنتـخب الـبحـريني بـكرة فك عـقدة ا
الــقـــدم وتــســجــيـل اول فــوز له في
ـشتركة في اآلونة تاريخ اللقاءات ا
االخــيـرة وهــو يالعـبه في الــسـاعـة
اخلـامـسـة مـسـاء بـتـوقـيـت الـدوحة
وبـــغــداد في مــلـــعب عــبـــد الــله بن
خــلـيــفــة في الــدحــيل ضــمن الـدور

Æ24 نصف النهائي من خليجي
كتيـبة كاتانـيتش التي اعدهـا للقاء
االحـمـر البـحـريـني خاضت الـعـديد
ـشـاركة من الـوحـدات الـتـدريـبـيـة 

صاب سـعد ناطـق ومهند الالعب ا
عــــلي وامـــجــــد عـــطـــوان وبــــقـــيـــة
ـكونـة من اهل اخلـبرة الـتـشكـيلـة ا
والـشــبـاب تـســعى لـتـقــد مـبـاراة
تـلــيق بــســمــعــة الـكــرة الــعــراقــيـة
وتـاريـخـها وبـلـوغ اللـقـاء اخلـتامي
واجهـة السابقة وتصحيح مـسار ا
الك امـام الــفـريق الـيـمـني. وعـبـر ا
ــنـتـخـبـنــا والـطـاقم الـطـبي الـفـني 
وعـدد من العـبـيـنــا عن جـاهـزيـتـهم
لـتـخـطي عـقـبة احلـاجـز الـبـحـريني
ـبــاريـات واالســتــفـادة مـن دروس ا
الــســـابــقـــة مــعـه في غــرب الـــقــارة
ـــونـــديـــال واكــدوا وتـــصــفـــيـــات ا
اصــرارهم عــلى تــقـد مــا يــســعـد
جماهيرنا الوفية وبلدنا العزيز في
هـــذه الــبــطــولــة وامـــامــهم فــرصــة
التـعوض في نـيل الـفوز والـوصول
الى الــنـهـائي ان شـاء الـله . وتـقـام
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واقع االلـكترونية نظمـة عبر ا نافذ الرسـمية التي وفـرتها اللجـنة ا شهدت عـملية بـيع تذاكر مباريـات الدور نصف النـهائي لبطولـة كاس اخلليج الـعربي لكرة القـدم اقباال كبـيرا على الشراء مـن ا
نـتخبنا الـوطني باسل كوركيس ان اسود دير االداري  واجملمعات الـتجارية التي شهـدت زحاما كبيـرا لم تشهده البطـوالت السابقة وخـصص احتاد الكرة الف تذكرة لـلجمهور الـعراقي. واكد ا
باراة ومـتغيراتها بـهدوء موضحا ان اصـابات الالعب غير واجـهة البحرين التي التـقبل القسمـة على اثن وحتتـاج الى التركيز والتـعامل مع احداث ا الرافدين با اجلاهـزية الفنية والـبدنية 

باراة ويبقى القرار الفني بيده. درب كاتانيتش اشراكهم في ا مقلقة باستثناء عالء عباس اما بقية الالعب فان بإمكان ا
واجهـات السابـقة النه لـيس غريبـا عن منـتخبـنا ونـعرف نقـاط القوة وقال كوركـيس ان كل مباراة ظـروفهـا وطريقـة اللـعب اخلاصة بـها وسـنتعـامل مع االحمـر البحـريني بطـريقـة مختـلفـة عن ا
ـنافس لذلك عـلى االسود اخذ ـا على مـفاجأة ا رتـد وهو اليـبحث عن اجلمـالية في االداء وا درب الـبرتغـالي سوزا الذي يـعتمـد على الـتكتل الـدفاعي والهـجوم ا والضعف لـديه وكذلك افكـار ا

نتخب االحمر. وجودة في ا احليطة واحلذر واالستفادة من الثغرات ا
بـاراة النـهائيـة ووضع االسلـوب االمثل ونـطمح ان يـكون جمـيع الالعبـ بأ اجلـاهزية ـدرب كاتانـيتش يـسعى الى الـتخـلص من العقـدة البـحريـنية بـانتـزاع الفـوز واالنتقـال الى ا واضاف ان ا

ؤهالت الفنية الالزمة للوصول الى مواجهة اخلتام. تلك ا باراة السيما ان منتخبنا  ويقدمون االفضل في ا
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اوضح النـجم الكـروي هوار مال
مــحـمــد ان مـنــتــخـبــنـا الــوطـني
تـلك االفضلـية الفـنية لـتخطي
الـــــبـــــحـــــرين عـــــلـى الـــــرغم من
همة ويتطلب ذلك من صعوبة ا
كـــاتــــانـــيـــتش االعــــتـــمـــاد عـــلى

الهجوم.
وعـــدم االكـــتـــفــاء بـــالـــدفــاع الن
االحــمــر الـــبــحـــريــني طـــريــقــته
مــعــروفــة تــعـتــمــد عــلى الــدفـاع
والـزيـادة الـعـدديـة في مـنـتـصف
ـرتـد. وبـ ــيـدان والـهـجــوم ا ا
هوار ان منـتخبنا الـوطني عليه
ــلـقـاة عـلى ـســؤولـيـة ا حتـمل ا

عاتقه.
وان تـــــكــــون دافــــعـــــا وحــــافــــزا
لالعب من حتقـيق الفوز وعلى

ــنــتــخب االبــتــعــاد عن اداريي ا
عــــــــنوي الزائد الذي الشحن ا
قــــــــد تــــــــكـــــــــــــــون مـــــــــردوداته
ســلـبــــــــيـة عــلى اداء الالعـبـ

وهـــــذا االمـــــر يـــــتم تـــــخـــــطـــــيه
بالتعـاون ب اجلهازين االداري

والفني. 
ــواجـهـات واضــاف: دائـمـا في ا
عـدن االصيل احلـاسمـة يظـهـر ا
ـــنــــتــــخب الــــوطــــني لالعــــبـي ا
جتــــعـــلــــهـم يــــتـــفــــوقــــون عــــلى
انــفـــــــــسـهم ويـنـتـزعـون الـفـوز
ـنــتــخـبــات والــيـوم من اقــوى ا
مـطــــــــالــبـون بـتــقـد افـــــضل
ـــســـتــويـــات الــتـي تــســـهم في ا
ـبــاراة وقـطع الـســيـطــرة عــلى ا
ـــبـــاراة تـــذكـــرة الـــعـــبـــور الى ا

النهائية.

من الـالعـــــبــــــ الـــــذيـن حتـــــســــــنت
مسـتـوياتـهم مع لكـل مبـاراة ظروفـها
حـيث خوض لـقـاء الـيمن بـشـكل غـير
متوقع وبعيد عن الـصورة التي فيها
ــنـتـخب فـي هـذه الـفــتـرة  وبــعـدمـا ا
خـــطف األنـــظـــار بـــفـــضل نـــتـــائـــجه
ومستواه واللعب بالبدائل   ويسعى
الى خوض لقاء الـيوم بأعلى درجات
احلـذر  النـهـا حتـتـاج قـيـام الالعـبـ
لعمل قوي وان يظـهر الفريق متوازن

من حيث خطوط اللعب.
ــــدرب قـــد عـــالج ومــــهم ان يـــكـــون ا
األخــطــاء الــتـي رافــقت لــقــاء الــيــمن
وحتديـد بديال  امـجد عـطوان وسـعد
نـاطق  وخـشيـة ان يـتـركـا  فـراغا في
ــــنــــتـــخـب لـــصــــعــــوبـــة صــــفـــوف ا
تـعـويـضـهـمـا بـعـدمـا اسـتـمـرا يـقـدما
ستويات  وتأثيرهما واضح افضل ا
درب من على  النـتائج  وان يتـمكن ا
مـواجـهة األمـور الـتي أحـدثت تـغـيرا
نتخب وتطور على مسار مشاركات ا
مستـوى  الالعبـ  وحالة االنـسجام
والظهور اجليد في اللقاءات الصعبة
كـمــا حـصل مـع ايـران وقـطــر  والـكل
مـتفـاءل  بـبقـيـة  الالعبـ  في تـقد

مـــا مــطـــلـــوب  مـــنـــهم فـي تــطـــبـــيق
الــــواجـــبــــات عــــبــــر اخلــــطـــة الــــتي
ــــــــــدرب الــذي فـرض ســيــحـددهــا ا
نفسه وبشـخصية تتـحكم بالقرار من
دون تــدخل أي شــخص  ويــتــصــرف
نـتخب الذي ا تـمليـه عليه مـهمـة ا
انتـقل به الى حال افـضل عبـر مؤشر
الـنـتائج ويـــــــقف الـيـوم امـام مـهـمة
كـبـيـرة للـحـصـول عـلى لـقب خـلـيجي
24 وأهـمـيـة ان تـلـــــــــعب الـعـنـاصر
الــتي يــعـول عــلـيــهــا الـفــريق دورهـا
طـلـوب بشـجـاعة والـتي تـألــــــــقت ا
نـتــــــــــخب في الفـتـرة احلالـية مع ا
حـيث مــهـنـد عــلي وعالء عـبــــــــــاس
وعالء عـــبـــد الــــزهـــرة وأهـــمـــيـــة ان
يــسـتـغــلـوا ســرعـة  انـطـــــــــالقـاتـهم
ـــــراوغــــــــــة ومــــهـــــاراتـــــهم عـــــلى ا

والتسجيل.
 كــمـــا مــطــلـــوب من  جالل حــسن او
محـمد حمـيد الـلعب بثـبات   وتـركيز
لإلبقـاء على الشـباك نـظيفـة  وجهود
علـي  عدنـان واحـد إبراهـيم  وصـفاء
هـاشم وضــرغـام إسـمـاعــيل ومـحـمـد
قـاسم  بـاإلضافـة الى بـقـيـة الالعـب

ثلون قوة الفريق. الذين  
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نـدخل الـيـوم مـرحلـة فـاصـلـة من زمن مشـاركـتـنـا في بطـولـة خـلـيجي
ـا بـطـوالت اخللـيج الـسـابـقة بـجـمـيع نسـخـهـا ونحن الـدوحة 24 ور
ـنـتخب الـبـحريـني الـشـقيق الـذي جنـمع على انه عـقـدة يجب نـلـتقي ا
بـاراة الفاصلـة وإن كانت لغـة االرقام االخيرة في حـسمهـا في هذه ا
بـطوالت ا اسـيا وتـصفـيات كـاس العـالم وبطـولة غـرب اسيـا تؤشر
تـطور كـعقـبة لم نـتمـكن من جتاوزهـا في افضل وجـود هذا الـفريـق ا
ـا فيهـا االرض واجلمهـور في ملعب الـظروف الـتي رافقت منـتخبـنا 

كربالء الدولي التي لم تشفع لنا في التغلب عليهم . 
ازاء هـذه الطـروحات التـي اليعتـرف بهـا منطق كـرة القـدم الذي يؤمن
ـتـغـيرات عـلى وفق االجـتـهاد ـستـطـيل االخـضر وا بـاحلـديث داخل ا
ـدروس فـان لـنـجـوم مـنـتـخـبـنـا الـوطـني بـشـبـابه ومالكه الـصـحـيـح ا
الـتدريبي ومـا يتسلح بـه من دعم جماهيـري غير مـسبوق تكـون عدتنا
ــبــاراتـ ــا حــصل في ا جــاهــزة لــقــلب جــمـيـع الــتـوقــعــات اســوة 
نتخب القطري ومـنتخب االمارات العنيد الـسابقت امام بطل اسـيا ا
الـلذين جتاوزناهما بـاريحية ولعب منـضبط الى اقصى احلدود وهنا
النـشكل عـلى منـتخـبنـا الوطني ظـهوره الـضعـيف امام مـنتـخب اليمن
ــبـاراة من ظـروف في مــبـاراة اســقـاط الـفــرض لالشـقــاء ومـا رافق ا
اســتـثـنـائــيـة اولـهـا حــالـة الـطـرد واخــرهـا اجـتـهــاد االشـقـاء من اجل
اخلـروج بنتيجة واحدة ايجابيـة على اقل تقدير وهو ما حصل ايضا
ـبـاراة انـعـكـاسـات ايـجـابـية البـد من وان اردنـا االضـافـة فـان لـهـذه ا
االشـارة اليهـا وتصب لصـالح منتخـبنا الـذي سيسـعى الى محو هذه
عهود ايثارا للنفس والجل اجلماهير ايضا الصورة والعودة لتالقه ا
فـالوصـول الى القـمة بـعد جتاوز الـبحـرين وانتـظار الـفائـز من مباراة
تمرس هو االهم وحسم ـنتخب القطري العنيد والـسعودي اخلبير ا ا
ـنتخـبنـا الكثـير اكثـر من مجـرد فوز على الـنتـيجة لـصاحلـنا ستـعني 
ـتقـدمـة اسيـويا ومـا يرافـقهـا من ثقـة بالـنفس وحـالة اعـدادية الـفرق ا
ــونـديـال احلـلم عـام مـثــالـيـة تـعـبــد الـطـريق لـنــا نـحـو الـوصـول الى ا

Æ2022
احلـقـيـقـة ان جل مـا نتـحـدث به هـو افـتـراض طـموح وصـورة مـرتـقـبة
حلـالــة من الـتـمـني تـكـون طــبـيـعـيـة جـدا لـكل مـن يـطـمح الى الـتـتـويج
ــشــروع والبــد ان يــكــون لــلــمــدرب احملــتــرف وكــسـب االنــتــصــار ا
كـاتـانيـتش صورة وافـيـة عن حجم الـبـطولـة وجمـاهـيريـتهـا ومـا يعـنيه
الـفـوز لنـا كجـماهـيـر ومنـتخب ايـضـا وال يسـاورنا الـشك ابدا في ان
ـرحــلــة االولى من الــظــهــور امــام الـبــحــرين ســيــكــون مــغــايـرا عـن ا
اجملـمـوعـة بـرمـتـهـا وان ايـة حـسـابات غـيـر تـقـلـيـديـة سـيـتم تـسـويـتـها
باراة ومـتغيـراتهـا وما يجب ان نـشير الـيه اخيرا والـنظـر الى زمن ا
وهـو سيف بـحدين كـما يـقال هـو سالح االعالم الريـاضي الذي ابلى
بالء حـسـنـا في شـحـذ الـهـمم ورفع مـعـنويـات الالعـبـ بـطـريـقـة غـير
مـسـبـوقة ابـدا وسـجل اعـلى درجـات االحتـراف بـجـمـيع انــــواعه في
ـيـة مع ذلك البـد من الـتـحـذيـر خالل ـا يـرقى الى الـعـا هـذا الـدعـم 
ـلفـات التي قـد تؤثر قـبلـة بان نتـوقف اعالميـا عن طرح ا الـساعـات ا
سـلـبـا علـى منـتـخـبنـا وجـمـاهيـريـته ونـتــــكفل بـتـــــبـني اعـلى درجات
االيـثـار بــاجتـاه مـنـتـخب الـعـراق وجتـنب مـا دون ذلك ايـا كـان شـكـله
ومــضـمــونه وكــمـا اســهــمـنــا بـجــمـيـع الـنــتـائج
االيــجــابـيــة االخــيـرة فــان تــوجـهــنــا لـتــجـاوز
الـبـحـرين في نـصـف الـنهـائـي سـيسـهـل لـنا
حـسم لـقب الـبطـولـة الـذي بانت بـشـائره في

االفق القريب.
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ولـكـسـر عـقـدة مـنتـخـب البـحـرين في
اللقـاء الرابع اليوم فـي نصف نهائي
خـلــيـجي 24 خالل  أكــثـر مـن  ثالثـة
أشهر عندما جنح األشقاء باحلصول
عــلى لــقب بــطـولــة غــرب اسـيــا بــعـد
الفوز على منتخبنا بهدف في  ملعب
كربالء في نهـائي البطـولة في الرابع
اضي   قبل ان يتعادال عشر من اب ا
في الــــلـــقــــاء الـــثــــاني  الــــذي جـــرى
بــالـبــحـرين  فـي اخلـامس من أيــلـول
ـزدوجة ـاضي ضـمن الـتصـفـيـات ا ا
لكاس العالم وأ أسـيا   كما انتهى
لقاءهما الثالث في األردن في التاسع
اضي بالتعادل من عشر من الشهـر ا

دون أهداف.
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ومـهـم ان يـكـون كـاتــانـيـتـش قـد هـيـا
الالعـبـ نـفـسـيـا وبـدنـيـا بـعـيـدا عن
تــأثــر لــقــاء الـيــمن   الـالعـبــ  عالء
عــبــاس  ومـصــطــفى مــحـمــد وســعـد
نـاطق  امـام   االقـتـراب  من الـنهـائي
والــبــحث عن الــلــقب الــرابع  مــعـوال
تواجد على  احلضـور اجلماهيـري ا
في قـطـر ومن سـافـر من مـدن الـعراق
نـتخب   ومن يحـضر اليوم ؤازرة ا

∫WŠd

تنتظر
جماهيرنا
فرحة من
الدوحة
واالنتقال
الى نهائي
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الــذي دفـعـني لـلـكـتــابـة عن االعالمي الـقـطــري خـالـد جـاسم صـاحب
ـة هـاتـفـية من بـرنـامج اجملـلس األكـثـر شهـرة في الـوطن الـعـربي مـكا
شــاب عــراقي يــسـكـن مـحــافط بــابل اخــبــرني أنه قــادم الى الــدوحـة
لـتشـجيع مـنتـخب العـراق في مبـاراته  مع البـحرين وفي نـفس الوقت
حـامال بيده حلويات عـراقية هدية لإلعالمي خالـد جاسم كونه متابعاً
شجع لـبرنامجه اجمللس وأعجابه  بشخصيته الرائعة على حد قول ا

العراقي 
وأنـا أوكـد الـعالقـة الوطـيـدة الـتي  نـشأت مـنـذ سـنـوات ب االعالمي
الـقـطـري خـالـد جـاسم واجلـمـهـور الـعـراقي فـهـو يـعـشق الـعـراق حد
الـثمالة   حـتى  تتصور في بـعض األحيان  أنه عراقـي بالوالدة فتراه
يـتغزل بدجلة والفرات وتارة يتغنى باجلواهري والسياب وتارة يحزن
عـلى  شهداء العراق .مع معلـومات متكاملة عن تـاريخ الكرة العراقية

وجنومها 
أكـثـر اجلـمــهـور  في الـعـراق يـتـابع مـجـلـسه الـريـاضي مـنـذ سـنـوات
خـاصـة أن ضيـفه في الـبـطولـة  الـنجم الـعـراقي يـونس محـمـود ومعه
الــزمـيل عـلي نـوري بــاإلضـافـة الى ضـيــوف اخـرين من دول اخلـلـيج
ويـتـناول اجملـلس بـطـولة اخلـلـيج بـكل تفـاصـيلـهـا  ولـقاءات كـثـيرة مع
ـبـاراة وبـعـدهـا حـيث يـسـتـمر الـنـجـوم واإلعالمـيـ واجلـمـهـور قـبل ا

تعة لبرنامج  برنامجه ساعات دون ان تشعر بالوقت 
يل يـز االعالمي خالد جـاسم حيادته فـي البرنـامج فهو دائـما  مـا 
مع احلـق ولديه صبر مع بـعض الضيـوف أذا حصل سوء فـهم بينهم
ودائـما قرارته عادلـة على غرار قاضي احملكـمة وينهي اجلـدل بكلمته
ـوضـوع " ويديـر بـوصلـة الكـالم الى موضـوع أخر " اخـوان انـتهى ا
مع ابــتـســامـته الــرائـعــة الـتي تــرصـدهــا الـكــامـيـرة وهـي تـتـنــقل بـ

الضيوف 
بــاالمس شـاهــدت مـشــجـعــاً عـراقــيـاً أخــر جـاء من بــغـداد مـع بـدايـة
الـبـطـولة وسـألـني سـؤاالً لم أتـوقعه أبـدأ " اسـتـاذ أنت كتـابـاتك حـلوة
وجـميـلة واجلمـيع يتابـعك لكـني استغـرب لم تكـتب  في يوم من األيام
عن االعـالمي الـقـطـري  خـالـد جـاسم " الـذي يـتـابـعه اكـثـر اجلـمـهور
الـعراقـي وعاشق لـلعـراق بالـرغم أنك كتـبت عن مبـدع عـرب أخرين
نتهى الصراحة حقاً لم أكتب عنه سابقا لكني اتابع "  كـان جوابي 
بـرنامجه منـذ سنوات وأن كانت مـتابعتي  قـليلة لـكني معجـب بطريقة
تـلكـها عن كل منـتخب بـاإلضافة عـلومـات التي  ه لـلبرنـامج وا تـقد
الى شـخصـيته احملـبوبـة واالبتـسامـة اجلمـيلـة التي تـرافقه دائـما وها
أنـا يـاصـديـقي الـعراقـي الذي الـتـقـيـتك مـصادفـة اكـتب عن االعالمي
ـمـيـز واحملـبـوب خالـد جـاسم الـذي ال يـحـتاج الى ا
مـنــــشـور أو مقـال عـنه فـاسـمه يكـفي لـنـعرف

من هو صاحب اجمللس. 
حتـيـة حب الى االعالمي خـالـد جاسم والى
ضــيـوفه الـكـرام مــتـمـنـيـا مــزيـدا من الـتـألق

واإلبداع والنجاح لهم.

احـمــد الـيــوسف الــصـبــاح رئـيس
االحتــاد الـكـويـتي لــكـرة الـقـدم عن
ــلف اســتــضـافــة الــبــصـرة دعــمه 
خلــــلـــيـــجي 25 فـي الـــعـــام 2021
وفدي االحتاد واشار في تصريح 
الـعراقي لـلصـحـافة الـرياضـية الى
سـعي احتـاد كــأس هـذه الـبــطـولـة
ــلف الــعــراقي وقــال انه الجنــاح ا
ســـيــتـــواجــد مـع اشــقـــائه رؤســاء
االحتادات اخلليجية في منافسات

قبلة . الدورة ا
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نـتخب الـوطني قاسم قال طـبيب ا
اجلــنـــابي ان اصــابـــات الالعــبــ
متبـاينة من العب الى اخر وعـملنا
عـاجلة بسـرعة لغرض بجـد على ا
ـبـاراة من دون خــوض الالعـبــ ا
صـعوبـات مـسـتثـنـيا الالعب عالء
عــبــاس الــذي اتــضح ان اصــابــته
تــمـنـعه من الـلـعب امـام الـبـحـرين.
ـدافـع سـعــد نـاطق واضــاف:  ان ا
ـباراة بـقنـاع لـلحـفاظ سـيخـوض ا
على سالمته وامجـد عطوان جاهز
وشـريـف عـبـد الـكـاظم يـحـتـاج الى
الــقـلـيل من الـراحـة ولـكن بـإمـكـانه
واجـهة والقـرار النهائي خوض ا
ــدرب كــاتـــانــيــتش. يــبــقى بـــيــد ا
واشـــار اجلـــنـــابي  الى ان العـــبي
ـنـتــخب الـوطـني يــسـعـون بـقـوة ا
الى تــقـد الــفــرحـة لــلــماليـ من
ـشـاهـدة ـتـلــهف  ابـنــاء شـعـبـنــا ا
ـبـاراة الـنهـائـيـة بـعد االسـود في ا
غــــيــــاب طــــويل  ووفــــقــــا لــــتــــلك
عـطيـات فان اجلـهاز الـطبي عمل ا
ـاضــيـة الى مـعـاجلـة في الـفـتـرة ا
الالعـــبـــ بـــصـــورة احـــتـــرافـــيـــة
ـــبــــــاراة لــــيـــكـــونــــوا جـــاهـــزيـن 

البحرين.
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ـنـظـمـة خلـلـيجي اقامـت اللـجـنـة ا
ـــبـــاريــات  24دورة حتـــلـــيـــلـــيـــة 
الـبـطـولـة يـشارك فـيـهـا الـعـديد من
ــــشـــــاركــــة ومن مــــدربـي الــــدول ا
الـــعــراق يـــتــواجـــد حــمـــزة هــادي
واحـمــد خـلف ورمضـان الــزبــيـدي
وتـــنــاقش في الـــدورة  الــكـــثــيــر من
ــواضــيع الــكــريــة مــثل االســالــيب ا
الــتـدريــبــيــة لــلــمــنــتــخــبــات وطـرق
الـتـحـلـيل بـصـورة عـلـمـيـة وتـسـتـمر
الــدورة لــغـايــة الــتـاسع مـن الـشــهـر
احلــــالي. وقـــال حــــمـــزة هـــادي : ان
الدورة الـتحـلـيلـية تـقام عـلى هامش
بطـولـة خـلـيجي 24 ويحـاضـر فيـها
خــيـرة احملــلـلــ الــــــذين يـقــدمـون
معلومـات في غاية الروعـة واالهمية
ـدرب وتشـمل كيـفيـة قراءة اوراق ا
وحيـازة الكـــــرة وعمـليـة التـحضـير
الـــهــجـــومي و الــتـــنــظــيـم الــدفــاعي
والتـغطـية واالسـناد والـتحرك بكرة
ـشـاركة ومن دونـهـا للـمـنتـخـبات ا

في البطولة.
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جتــد مـنــتـخـبــات قـطــر والـســعـوديـة
والــبـحــرين والـعــراق  نـفــسـهــا إمـام
مهـمتـان صـعبـتان  وحـاسمـتان   من
اجل  االنتـقال خلوض نـهائي بـطولة
خـلــيـجي  24بــكـرة الــقـدم  اجلــاريـة
حاليا بالدوحة عندما  تخوض اليوم
 اخلــمــيس اخلــامس من كــانـون أول
اجلـــاري مـــبــــاراتـــا نـــصـف نـــهـــائي
الــبــطـــولــة  عــنـــدمــا تــتـــواجه قــطــر
والـــســعـــوديــة في مـــلــعـب اجلــنــوب
ـونـديـالـي  عـنـد الـسـاعـة الـسـابـعـة ا
مساءا  والبحرين والعراق في ملعب
 عبـدا لله خـليفـة بنـادي الدحـيل عند
الساعة اخلامسة مساءا  في مهمت
صـعـبـتـ جـدا  امـام الـنـتـيـجة الـتي
سـتـقــود الـفـائـزين خلــوض الـنـهـائي
ــقـبل  والــفــرق األربـعــة تــعـد االحــدا
مـرشــحـة لـلــحـصـول عـلــيه وهـو أمـر
ـستويات التي حاضر بقوة في ظل ا
قدمـتهـا خالل تـصفـيات اجملـموعـت
التي تركتـها خلفهـا وجميعـها تشعر
بـأنهـا قـدمت ما عـلـيهـا قـبل ان تصل
ـنافسـة احلقيـقية اليوم الى مـحطة ا
النها تمتلك العب قادرين على صنع
الفـارق ومقـومات الـلعب وكل مـنهـما
ســيـكــون خــصـمــا قــويـا لألخــر امـام
حتقيق  االجناز لـلوصول الى نهائي
ـشـاركـة الـتي الـبـطـولــة الـهـدف من ا
أمنـتهـا قطـر بأعـلى درجات االهـتمام
نظمة كما نقلت اإلخبار عن الـلجنة ا

  للبطولة.
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وتـنـتـظر  مـنـتـخـبنـا الـوطـني  مـهـمة
صعبة  مهم الـبطولة  بعيـنها  اللقاء
األكــثـــر صـــعـــوبــة  والـــفـــوز يــعـــني
االقــتـراب بــقـوة  من أعــتـاب صــعـود
ناصية التتويج  وسيكون   الالعب
نح الـفرحة امام مسـؤولية  جـديدة  
والــطــمـــأنــيـــنــة لــلـــشــعب الـــعــراقي
ومـواصــلـة الـســيـر بـطـريـق الـنـتـائج
وبـسـجل نـظـيف الى الـنـهـائي بـحـثـا
عـن الـــلــقـب الـــرابع عـــنـــدمــا يـــواجه
نظيـره منتـخب البحـرين ويبحث عن
احلافـز  لتـجاوزهـا  في مهـمة لـيست
بـالـسـهـلـة إطالقـا دفـاعـا عن سـمـعـته
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عروف ـدرب التونـسي ا ابدى ا
نـتخب نـبـيل معـلـول اعجـابه بـا
العراقي الذي وصـفه بانه يلعب
ـــــــــتـلك بــطـريــقــة عــصـريــة و
العـبــ مـوهــوبــ من الـشــبـاب
ومن العـــبي اخلـــبـــرة لــذا فـــهــو
مـــرشح ســـاخن لـــلـــوصـــول الى
الــدور الـنـهـائـي واتـوقع مـبـاراة
قـويـة في الـدور نـصف الـنـهـائي
وكل شئ وارد فــيـهـا  لـكـني ارى
ـنــتـخب الــكـفــة تـمــيل لـصــالح ا
الـــعــــراقي لـالعـــتــــبــــارات الـــتي

ذكرتها.
ــــنـــتــــخب الى ذلك رشـح العب ا

الـعمـاني السـابق سعـيد الـشون
ـــنــتـــخب الـــعـــراقي الجـــتـــيــاز ا
ــنــتــخب الــبـحــراني مــنــافــسه ا
والــلـعب فـي الـدور الـنــهـائي مع
ـــنــتـــخـب الـــقــــــــــطـــري الــذي ا
ســيـــجــتــاز هـــو االخــر نـــظــيــره

السعودي. 
نتـخب العراقي اظهر وقال ان ا
مستوى فنيا كبيرا في مجموعة
صـعــبــة ضـمـت قـطــر واالمـارات
اضـــــافـــــة الى الـــــيـــــمن وتـــــاهل
مـــتـــصـــدرا بـــاريــحـــيـــة عـــالـــيــة
ــنــتـخب وبــجــدارة لـذا ارى ان ا
ـــتــلك كل مـــقــومــات الـــعــراقي 

النجاح في هذه البطولة.
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