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ـنتـخب الوطنـي لكرة الـقدم مـهند فضل مـدرب نادي الدحـيل روي فاريـا عدم اسـتدعاء مـهاجم ا
علي في مـباراة فـريقه امـام العـربي ضـمن اجلولـة اخلامـسة من كـأس اوريدو الـقطـري. وشارك
باريات االربعة  سواء ميمي مع اسود الرافدين في بطولة كأس اخلليج  24 وشارك في جميع ا
ــا جـعـله يـتـعـرض لـالرهـاق. وكـان مـيـمي قـد شــارك في مـبـارا الـدحـيل كـأسـاسي او كـبـديل 
ـاضـيـة بـكـأس اوريـدو امام الـسـيـلـيـة قـبـيل انـطالق خـلـيجي  24 بـاربـعـة ايـام فـقط. وسـيدخل ا
الـدحيـل مبـاراة الـيوم بـفـرصة واحـدة وهي حتـقيق االنـتـصـار لضـمـان العـبـور للـدور الـتالي من
ركـز اخلامس في الـترتـيب برصيـد نقـطتـ بعـد ان تعـادل مرت الـبطـولة حـيث يحـتل الدحـيل ا
ركز الثالث بعد ان جنح في جمع  6 ضمان وخسر مـواجهت بينمـا يدخلها العربي وهـو في ا

جعلت تأهله للمرحلة التالية امرا مفروغا منه.
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ــــنــــتـــخـب الـــوطــــني غــــادر وفـــد ا
لـلــتـجــديف الى جـمــهـوريــة مـصـر
الـعـربـيـة لـلـمـشـاركـة في الـبـطـولـة
ــنــتــخب الـــعــربــيــة.  وقــال العـب ا
الـوطـني احـمـد سـمـيـر في تـصريح
نـتـخب الـوطني صـحـفي  إن وفـد ا
الـعراقي لـلـتجـديف الـكانـوي توجه
الى جــمــهــوريـــة مــصــر الــعــربــيــة
لـلــمـشـاركــة في بـطـولــة الـعـرب في

 . مدينة العلم
ـنتـخب لـوطني وأوضح سـميـر أن 
اسـتـعـد جيـداً لـهـذه البـطـولـة حيث
اجـرى معـسكـراً تدريـبيـاً في مديـنة
ازادي في طــــهــــران  مــــبــــيــــنــــاً أن
نـتخب يسـعى الى حتقـيق نتائج ا

إيجابية رغم الظروف لصعبة التي
يعيشها لقلة التمويل. 

يـذكر أن الـبطـولة سـتنـطلق في في
اخلــامس عــشــر من شــهــر كــانــون
ــشـــاركـــة جـــمــيع األول اجلـــاري 
الــدول الـعـربـيــة. ومن جـهـة اخـرى
ـبـيـة الـوطـنـيـة تـلـقت الـلـجـنـة االو
العراقيـة  كتاباً من اللـجنة الدولية
يـؤكد فـيه االخيـر بضـرورة معـاقبة
ـــالي لـــلـــجـــنــة وايـــقـــاف االمـــ ا
بيـة العراقية سـرمد عبد االله. االو

ـــبـــيـــة  إن وقــــال مـــصـــدر في االو
ـبيـة الـدولـيـة اخـبرت الـلـجـنـة االو
رئــيس الــلـــجــنــة الــعـــراقــيــة رعــد
حـمودي بـضرورة مـعاقـبة وايـقاف

ـــبــيــة ــالـي لــلــجـــنــة االو االمــ ا
ـنـحـلـة ورئـيس احتـاد الـسـبـاحـة ا
الــسـابق سـرمــد عـبـداالله. واوضح
ـبـيـة الـدولـيـة ان ســبب كـتـاب االو
يعود الى مـخالفة عـبد االله لقواعد
االخالق بــســبب جــنــحـة جــنــائــيـة
ضده لدى الـقضاء االيـراني وايضا
ـال الــعـام في لـســوء اسـتـخــدامه ا
ــبــيـــة في عــمـــلــيــة اســتــغـالل االو
الـتـرويج لـتـرشيـحه في انـتـخـابات

مجلس النواب. 
كتب التنـفيذي للجنة واضاف أن ا
بـية العراقـية سيـجتمع لـلنظر االو
ـبـية بـالقـضـايـا الـتي بـعثـتـهـا االو
الدولية ضد رئيس احتاد السباحة

السابق. جانب من تدريبات منتخب العراق للتجذيف
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يسعى فريق
الشرطة عبر
تدريباته إلجتياز
شباب جده في
بطولة األندية
العربية

بـقوة بعـدخطوتـ ناجحـتي بـالفوز على
الــكـــويت ونــواذبــيـــو وتــاكــيـــد مــســيــرته
بــالـبـطــولـة مع مـبــاريـاته الـقــادمـتـ وفي
يــتـقــدم  الى الــدور الـربع الــنــهـائي بــقـوة
بـقـيـادة مـدربه والالعـبـ حـيث اجملـمـوعة
ـا في ذلك من موجـود على دكة ـتكـاملة  ا
االحـتيـاط لكن لالن لم يـحقق الـفريق شيء
والن الـقـادم سـيكـون أصـعب إمام مـنـافسه
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هــو احـد الـفـرق الـقـويــة  ويـعـداول فـريـقـا
ســعـوديـا يــعـود تـأســيـسه الى عـام 1947
ــرحــوم عــبــد الــرحــمن بن ســعــيـد واسه ا
ـــتـــلك شــهـــرة عـــلى مـــســتـــوى اســـيــا و
واخلــلـيج فــيـمــا حـقق لــقب الــدوري سـتـة
مــرات وبـطـولـتــ عـلى مـســتـوى اخلـلـيج
الــعـربي  فــضال عن أربــعـة الــقـاب عــربـيـة
ـسـتوى األسـيـوي فقـد خـطف لقب وعـلى ا
لـــقب كــاس الـــكــؤوس األســـيــويـــة  ولــديه
عـناصـر تمتـلك سمعـة واسعـة عبر  تـمثيل
الـنادي ومنـتخب السعـودية  وجاء وصول
ـذكـورة  بـفـوزه عـلى الــنـادي بـالـبـطـولــة ا
فـريق شـبـاب الـساوره اجلـزائـري   بـثالثة
أهـداف   وبهـدف دون رد بدور   32وعلى
شــبـاب األردن بـهـدف ولـتــعـادل بـهـدف في
دور   16ويـــأمل بـــتـــعـــزيـــز حـــظـــوظه في
ر الـبطولة من خالل عبور الشرطة   النه 
بــظـروف  اعــداد افـضـل من الـشــرطـة كــمـا
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ويــقـول  احـد أنـصــار  الـشـرطـة
لــنــا ثـقــة كـبــيــرة بالعـبي
الـفـريق في تـخطي عـقـبة
الـشـباب الـسـعودي  في
ظـل وجـــــــود عـــــــدد من

يـجمعهمـا وأهمية ان تتـابع خطوط اللعب
كـلـما أمـكن امـام فرصـة  حتـقيق الـفوز الن
ــشـاكل أي تــعــثـر هــنــا يــعـنـي الـتــعــرض 
ا ياتي اخلروج االسـتمرار بـالبطولـة  ور
ـستـويـات اكثـر ما الن فـرقـنا عـلى جـميع ا
تــــواجـه مــــشــــاكـل الــــلــــعـب ذهــــابــــا وفي
ـواجهات احلـاسمة والن الفـوز في اللقاء ا
االول ســيـــغــيــر من شــكـل االمــور عــنــدمــا
سيقطع اكثر من صف الطريق امام ظروف
ـواجهتـ   ويضعـها باالجتـاه الصحيح ا
مـؤكد ما سيعمل عـليه مدرب الشرطة الذي
يـدرك أهـميـة الـنتـيـجة االولى وانـعـكاسـها
عـلى مـسار الـلعب في الـدور اجلديـد  الذي
ـبــاريـات ومـا ســيـزيـد من ســتـشـتــعل به ا
حـظوظ الفريق هو تخـطي بوابة   الشباب
الـسعودي   من اجل الذهـاب  للقاء احلسم
ــبـاراتـ تـظـهـران بــشـكل أفـضل ولـو ان ا
ــقـايـيـس مع رغـبـة صــعـبــتـان  وفق  كل  ا
الـفريق في الـوصول الى ابـعد نـقطـة وكما
ـنـتـخب  الـذين قـلــنـا عـبـر وجـود العـبي  ا
يـدركون مسؤولية تمـثيل الفريق كما يجب
  امــام مـشــاركـة أخــرى قـويــة حـيث دوري
طـالب في ان تكون مشاركة إبـطال أسيا  ا
 مــجــديـــة  امــام فــرق قــويــة  ولــيــنه بــطل
الــدوري  عـلـيـه ان يـقـدم نــفـسه كــمـا يـجب
بـجـمـيع الـبـطوالت اخلـارجـيـة بـعدت وقف
احملـــلـــيـــة  وأهــــمـــيـــة إخـــضـــاع الـــفـــريق
والـالعــبـــ لــبـــرنــامج عـــمل  مـــؤثــر  النه
ســـيــكـــون إمــام حتـــد جــديـــد البل أصــعب
واقـــوي من مـــبــاراتـي الــدورين   32و 16
ويــأمـل ان يــســتــمــر في مـــســار الــنــتــائج
ـطـلـوبـة  والنه حامل الـلـقب ويـضم اكـبر ا
ــنــتـخـب  وعـلــيه مــهــمـة عــدد من العــبي ا
الــدفــاع عـن نــفــسه كــاحــد أقــطــاب الــكــرة
الـعراقية وان يظهر في هذا احملفل العربي

الـترويج العـضاء االحتاد  ولـكسب  الـبقاء
أطـول فترة في  اجلمـهورية وما حصل في
االنـتـخابـات األخـيرة اليـحـتاج الى تـعـليق
وهــذا يـعـود لـقـلـة اخلــبـرة البل انـعـدامـهـا
ـكن ان يـبـقى الـوضـع هـو نفـسـه امام وال
صــــراع عــــلى  مــــواقع االحتــــاد  الـــذي لم
ـــــنــــطـق واحلق في يـــــنــــصت لـــــصــــوت ا
انـتـخـابـات غـريـبـة عـجـيـبـة الزالت أثـارهـا

السلبية عالقة  في محكمة ألكاس.
مهمة الشرطة 

ونـعود ألصل احلـديث عنـدما يـدخل  فريق
ـذكـور مـدجـجـا بـنـجـوم الـشـرطــة الـلـقـاء ا
ـنـتـخب الـوطـني ومـعـهـا عـودة الـالعـب ا
ــصـابـ وأهـمـيــة ان يـكـون  جـاهـزا  في ا
مـهمـة تتطـلب اللعب بـقوة ومن دون خوف
والـعـمل مـا بوسع الـالعبـ  الجل حتـقيق
االجنـاز في اللـقاء األول ألنه لو مـر الفريق
مــنه  بــأريــحــيــة الن في ذلـك قـطـع خــطـوة
كـبيـرة لفـريق يضـم مجـموعـة العب زادت
أهـمــيـة وشـعـبـيـة  بـعـدمــا سـلـطت عـلـيـهـا
نتخب الوطني األضـواء من خالل تمثيل ا
فـي الــفــتـــرة األخــيـــرة    ومع ذلك  تـــبــقى
األمــور صـــعــبــة تـــمــثل الــتـــحــدي بــهــدف
احلـصول  على  كامل النقـاط  عندما يلعب
ـــفــتــرض  وهــو ــلـــعــبه ا الـــلــقــاء األول 
يــواجه مــشــاكل فـنــيــة  بــسـبب اســتــمـرار
تـوقف  الـدوري امام حـاجة الالعـب لـعدد
ـبـاريات ومـهم ان تـفـكر إدارة الـنادي من ا
في هـذا اجلـانب  عبـر إقامـة بطـولة كـروية
ـتــلــكه من أمـوال ــا  خــاصـة بــالــنـادي   
وقـدرات تتـيح له تنـظيم البـطولـة بعدد من
فـرب العـاصمـة  تسـتمـر مبـارياتـها الى ما
قــبـل  انــطالق مــبــاريــات الــربع الــنــهــائي

لتجهيز الالعب والفريق.
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درب يـجب ان يبدأ السعي اجلاد من قبل ا
والـالعـبــ واإلدارة ألهـمــيــة عـبــور الـدور
ـذكور ما يعني الـدخول  بدور اهم واكبر ا
ويــقــرب الــفــريق من االنــتــقــال لــلــمــبـاراة
النهائية وطبعا هذا طموح الفرق الثمانية
الـتي سـتتـنافس  عـلى احلـصول عـلى لقب
ـغــريـة الــتي تـصل الــبـطــولـة واجلــائــزة ا
لـسـبـعـة ماليـ دوالر وهـو مـا يـدفع فـريق
الـشـرطـة الى  خـطف الـلقب الـثـاني بـعـدما
ـر حــصل عـلى األول  في  1982والــيـوم 
بـــوضـع مـــســـتـــقـــر  البل جـــيـــد من حـــيث
الية   ووجود نخبة من إمكانات النادي  ا
 الـالعـبــ  لـكن كـل هـذه األمــور تـصــطـدم
بــاجلـانب الـفـني والــنـفـسي  امـام الـوضع
الـذي عـليه الـعـاصمـة  الـتي تعـيش احـدثا
سـاخـنـة      مـا يدعـو الـتـحـضيـر بـطـريـقة
مـــنــاســبــة ولـــو  الن األمــور تــخـــتــلف عن
ـبـارات الـسابـق عـنـدما تـخطى حـاجز ا
الــكـويت ولـو بــصـعـوبــة وفي لـقـاء اإليـاب
بـكـربالء بعـدمـا خسـر لقـاء الـذهاب بـثالثة
أهـداف لــواحـد كـمـا تـغـلب عـلى  نـواذبـيـو
فـي مـلــعــبه بــهــدف  ثم حــسم الــتــأهل من
خالل لــقــاء اإليـاب  بــعــد الـفــوز بــخـمــسـة
أهــداف دون رد  ويـقف الـيـوم بـوضع مـهم
وإمــام مــبـــاراة  صــعــبــة حــيث مــواجــهــة
احتــاد الــشـبــاب الــسـعــودي في اول لــقـاء
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 أوقــعت قــرعــة ربع نــهــائي كــاس مــحــمـد
الــسـادس لألنـديـة الـعــربـيـة اإلبـطـال الـتي
ـقـرر ان ـاضي  ا جــرت نـهـايـة األسـبــوع ا
تــقــام مــبــاريــاته  خالل شــبــاط مـن الــعـام
الــقـــادم عن  مــواجــهــة قـــويــة بــ نــاديي
الــشـرطـة والـشـبــاب الـسـعـودي في الـوقت
الـــذي يــلــعب  الـــفــائــز من لـــقــاء اجلــويــة
ـغربي ـولـوديـة اجلزائـري مع الـرجـاء ا وا
وسـيـلـعب  الـشرطـة واجلـويـة اذا مـا تأهل
الــثـاني خــارج  مـيــدانـهــمـا بــسـبـب  خـلـو
جـميع  مالعبـنا  من  التقـنية الفـيديوية  (
الفار) في جميع مالعبنا  في وضع كان ان
ـذكـورة  لكي يـطـرح  قبل بـدايـة البـطـولة ا
ـشـاركة  بـتـامـ  ذلك قبل تـقـوم  األنـدية ا
ـذكور وهي ان  تـلـزمهـا  بـتـنفـيـذ الشـرط ا
تـلـعب في الدور ربع الـنهـائي مـقابل إقـامة
ـبـاريات الـتي  حـرم منـهـا فريـق الشـرطة ا
وريتاني نواذبيو قـبل ذلك عندما واجه   ا
 في مــصــر  قــبل ان يــســتــمــر  في الــلــعب
خـــارج ارضه ومـــهم ان يــخـــتــار مـــلــعـــبــا
يستفاد منه من حيث التواجد اجلماهيري
ويـفـضل ان يـلـعب في دول اخلـليج   والنه
بـانـتـظار مـبـاراة صـعبـة واخـتبـار حـقـيقي
وسـيــلـعب حتت تـأثـيـر  هـذا الـشـرط الـذي
يــفـتــرض ان  يـعــمل به  عــنـدنــا وتـتــحـمل
وزارة الــشـبـاب ذلك  خـشــيـة  ان يـنـسـحب
ـنـتــخب الـوطـني ودوري عــلى مـبـاريــات ا
إبـطـال أسـيـا وجـمـيع الـبـطـوالت الـعـربـيـة
العب لها واألسـيوية كـون عائديه جـميع ا
 والــتي أجنــزت خالل فــتــرة قـريــبــة حـيث
مـلـعب الـنجف وكـربالء والـكوة  والـعـمارة
واحلـبيـبية  الـذي يجـري العمل به  واالهم
لعب جذع ان يـبدأ العمل بتنفيـذ التقنية 
ــهـــمــة في العب  ا الـــنــخــلـــة واحــد مـن ا
ـيـة  وكان ـواصـفـات عـا ـنـطـقـة  ونـفـذ  ا
مـهم ان  يشمل بـالتقـنية  وهذا  من واجب
ـــهـــمـــة عـــبــر احتـــاد الـــكـــرة  في تـــولـي ا
الــتــنـســيق مع الــوزارة   من اجل حتــقـيق
العب التي رفع عنـها احلظر الـتقنـية في ا
ـبـاريـات  البل بـاتت  الهــمـيـتـهـا في دعـم ا
احــــد اهم أجــــزاءهـــا مــــا يــــتـــوجـب عـــلى
ذكور  في عنية  تنـفيذ الشرط ا اجلـهات ا
العـب  احمللية وأهمية  إتباع   التقنيات ا
احلـديثة ومنـها  فيمـا يتعلق  بـطرح تذاكر
ـبـاريـات عبـر الـنافـذة االلـكـترونـيـة  امام ا
ـلعب لـلجـمهور عـملـية تـنظـيم استيـعاب ا
ـكن ان نـبـقى بـعـيـدا  عن الـعالم  البل وال
ـنـطـقـة  كـمـا شـاهـدنـا ذلك وعدد عن دول ا
مـن  أعــضــاء  احتـــاد الــكــرة مـــا قــامت به
الـلجـنة التـنظيـمية اخلـليجي   24وأهـمية
االسـتفادة مـنها ونحن قـدمنا مـلف  تنظيم
تسرع خليجي     25ولـو كان ذلك باالمر ا
 وتـــســويق إعالمـي الاكــثــر  امـــام الــعــمل
ـرتـبك للـريـاضة احملـلـية و لالحتـاد الذي ا
ـنــتـخـبـات بــالـكـاد يـؤمـن رواتب  مـدربي ا
وخــشـيــة ان  يـواجه مــشـاكـل  تـنــظـيــمـيـة
حـقيـقيـة   هي موجودة االن لـكن مشـكلـتنا
النـــنــا النــتــعـــامل مع الــواقع  كـــمــا يــجب
وتـقـد بـرامج مـفـهـومة ومـؤثـرة وعـمـلـية
مـن فتـرة بل اكثـر ما تـأتي األمور  من اجل

هـارين وتشكـيل متكـامل  يعول الالعـب ا
عـلـيه في خلق فـرصة الـفـوز  والتـطلع الى
ــهــمــة بــعــد قـرار لإلمــام  رغـم صـعــوبــة ا
االحتـاد العربي باعـتماد التـقنية الـفديوية
همة صعوبـات واضحة عندما مـا زاد من ا
ــلــعــبه وبــ  يــفــقـــتــد  الــفــريق لــلـــعب 
ـسـانـد الكـبـيـر عـبـر احلـضور جـمـهـوره  ا
االشـد كـما هـو احلال  لـلـقطب االخـر فريق
الــقـوة اجلـويـة اذا مـا تــأهل واتـمـنى عـلى
اإلدارة ان تـؤمن عـملـية إعـداد الـفريق كـما
يـــجب وإشـــراك الـالعـــبــ فـي مـــبـــاريــات
جتــريـبـيـة لــلـحـفــاظ  عـلى لـيــاقـتـهم  امـام

تــــــوقف الــــــدوري والبـــــد من
الـتفـكير بـطريـقة أخرى من
اجـل تـامـ أجـواء فـترة
اإلعـــداد  ألهــمـــيــة ذلك
عـلى مـسـتـقـبل الـفـريق
لـيس بالبـطولة وحدها
 بـل امـام دوري إبــطـال
أســيــا ونــأمل ان تــقـوم
إدارة اربـــــيل بـــــنــــصب
جـهاز تقنيةالفديو   لكي
تـــتــاح الـــفــرصـــة  القــامــة
مــبـاريــات  الـفــرق احملـلــيـة
اخملـتـلفـة هـنا  من اجل دعم
مـشاركـاتهـا وحظـوظها
ــــهم وفي وهـــــذا ا
ان يــــــكــــــون دور
مــــؤثــــر الحتـــاد
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وكـان جدول مبـاريات الدور الـربع النهائي
لــبـطـولـة مـحـمــد الـسـادس قـد أسـفـرت عن
مـــواجــهــة اجلـــارين االحتــادالــســـكــنــدري
بـاالسـمـاعيـلي ويـلـتقي الـشـرطـة بالـشـباب
ــبـيـك  اسـفي واحتــاد جـدة الــســعـودي وا
ـغـربي في الــوقت الـذي يـنـتـظـر  الـرجـاء ا
الـــفــائـــز من لـــقــاء مـــولـــوديــة اجلـــزائــري
ـقــرر ان جتــري في  األســبـوع واجلــويــة ا
ـقـبل فـي اجلـزائـر بعـدمـا انـتـهـى  الـلـقاء ا
االول    بـاربيل بتـعادلهـما من دون أهداف
ويـتحـتم على اجلـوية الـلعب بـخيـار الفوز
وحـــده اذا مــا اراد االنــتــقـــال لــدور الــربع
ـهـمــة الـصـعــبـة بـعــدمـا فـرط الــنـهـائـي  ا
بـنـقـاط لقـاء اربـيل  لـيجـد نـفـسه إمام
اخـتبار غير سهل  رغم ان الفريق
ــنــتــخب يــضـم عــدد من العــبي ا
لـكنه األخـر الذي يـواجه  مشـكلة
ـطـلـوبـة  الكـثـر من سـبب االعــدا
مــنــهـا تــوقف الــدوري ومـهم ان
يـقــام مـعـسـكـر لـلـفـريق في اخـر
ـباراة الـفاصـلة سـتة ايـام قبل ا
الــتي يـنـتــظـرهـا انــصـر الـفـريق
مـعـولـ عـلى اداء الالعـبـ  في
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تـهمـون بـاقصـائـنا من نـهـائي بطـولـة كاس اخلـليج ا
الـــعـــربي الـــرابـــعـــة والـــعـــشـــريـن هم عالء مـــهـــاوي
اذا وكاتـانـيـتش ومـنـظـومة الـريـاضـة في الـعـراق .. 
هـذه اجلــهــات بـالــتــحــديـد .. عـالء مـهــاوي يــتــحـمل
نتخب مسؤولية هـدف التعادل الـثاني الذي سجـله ا
البحريني في نهـاية الشوط االول من الزمن االصلي
لـلـمـبــاراة من الـتـمــركـز الـسيء وعــدم االكـتـراث في
ـهــاجم الـبـحــريـني وهـو عـلـى بُـعـد خـطـوة مالحـقـة ا
واحدة مـنه لـيـمّـكن  خـصـمه من رفع الـكـرة من فوق
احلــارس جالل حــسن  ,واحـيــا هــذا الــهــدف االمل
الـبـحـريـني في الـفـوز الـذي حتـقق عن طـريق ركالت
الترجيح .. ويتحـمل عالء مهاوي بشـكل غير مباشر
الهـدف االول لـلمـنـتـخب البـحـريـني الذي جـاء ايـضا
من كرة نقـلت من جهـته الى داخل منـطقة جـزائنا ..
وعالمـة االسـتـفـهـام االخـرى حـول عالء مـهـاوي هي
ـردود الـبـدني لـهـذا الالعب الـذي ال يـسـاعـده ابـدا ا
ن لتسع دقيقة و ال اعرف لشغل موقعه كظهيـر ا
كيف افسر ذلك الن عالء مهـاوي العب محترف بكل
مــعــنى االحــتــراف ويــلــعـب الغــنى نــاد ريــاضي في
الـعـراق وهــو نـادي الــشـرطــة ويـتــقـاضى دائــمـا كل
الية وعلى هذا االساس كان يجب ان يكون حقوقه ا
في (الفورمـة) البدنـية ولـكن لالسف لم يكن كذلك ..
اما كاتانيتش فقصـته مع عدم استقرار اداء منتخب
العراق  ,تثيـر عالمة اسـتفـهام كـبرى .. دخـولنا الى
نصف نهائي البطولة باكبر رصيد من النقاط والفوز
عـلى بـطـل اسـيـا قــطـر بــاداء مـقـنع ثـم الـتـغــلب عـلى
االمارات  ,كان يجب ان يجعل منتخبنا الوطني اكثر
نتخب هدوءاً وافضل تركيزاً واحسن مردودا امام ا
الـبـحـريـني الـذي هـو اقل كـفــاءة فـنـيـة من مـنـتـخـبـنـا
ولـكــنه افــضل مـنــا تــنـظــيـمــيــاً واكـثــر ثـقــة بــقـدراته
وامـكــانـاته .. كــاتـانــيــتش لم يـنــجح مــرة اخـرى في
القــاة خـصم ــعـنــويـة  اعـداد فـريــقه من الــنـاحــيـة ا
ـنـتـخب الـعـراق ودفع ثمن اصبح عـقـدة شـبه دائـمة 
ذلك باهضـاً ليـسيـطر الـتوتـر وعدم الـقدرة عـلى بناء
جـمل تـكـتـيـكــيـة ايـجـابـيـة ومـنـح اخلـصم الـبـحـريـني
فـراغــات واسـعــة في مـلــعب فــريـقه في مــدد زمـنــيـة
بـاراة وادت هذه الثغرات الى متفاوتة فـي من عمر ا
نـتخب الـعراق وخـروج عدد تشـويه الصـورة الفـنيـة 
ـبـاراة واهـدار فرصـة الـتـقدم من الالعبـ من جـو ا

باراة النهائية. الى ا
امـا مــنــظــومــة الــريــاضــة في الــعــراق فــهي تــســهم
باسـتمرار فـي انتـاج منـتخـبات وطـنيـة غيـر مسـتقرة
هنيـة في ادائها وبرامجـها الفقيرة من خالل غياب ا
ستمرة على الضد وادواتها الضعيفة  وتقاطعاتها ا

صلحة الوطنية. من ا
 خـلــيـجي  24 لم تـخــلـو من فــائـدة رغم انــهـا تـركت
تيمة بحـب كرة العراق إذ منحت غصة في القلـوب ا
الـفـرصــة الكـثــر من خــمـســة العـبـ فـي مـنــتـخــبـنـا
الـوطـنـي في تـقــد انـفـســهم عـلى
نافسة يز حتت ضغط ا نحو 
الرسمية لـيكونوا اضـافة مهمة
لــلــمــنــتــخب في الــتــصــفــيــات
ـؤهــلـة لــنـهــائـيـات ـزدوجــة ا ا
بــطــولــتي كــاس الــعــالم 2022
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ـقـدسـة فعـالـيات انـطـلقـت في كربالء ا
ماراثون  25تشرين األول للـتعبير عن
مدى سلمـية التظـاهرات في احملافظة.
نظم في وقال مصطفى أحمد احد ا
تصـريح صـحفي  شـخص من مخـتلف
مـــنــاطـق واقــضـــيــة ونـــواحي كــربالء
شـاركـوا في مـاراثـون دعــمـا لـسـلـمـيـة
التـظـاهـرات الـتي تـشـهـدهـا احملـافـظة
وإبـــرازا لــلـــمـــطـــالب األســـاســيـــة في
ــنـشـود. وأضـاف احـمـد أن االصالح ا
ــــاراثــــون جــــســــد روح الــــتــــعــــاون ا
والـسـلـمـية من خالل مـشـاركـة الـقوات
االمنـيـة في تـوفـيـر احلـمـايـة ومـرافـقة
. واشار سيـارات االسعـاف للـمشـارك
اراثـون الـذي انطـلق من نفق الى ان ا

الــعــبـــاس (نــفق اجلـــايــر) الى فـــلــكــة
الـتـربـية مـرورا بـشـارع اجملمـعـات اكد
ـــشـــاركــــون إلى حـــقن الـــدمـــاء فـــيه ا
والـتصـدّي ألعمـال العـنف وابراز دور

احلراك الشبابي. 
ــنـــتــخب ومـن جــانـــبه ابــدى مـــدرب ا
الــوطــني الــســلــوفــيــني ســتــريــشــكـو
كـاتـنـيـتش نـيته احلـضـور الى بـطـولة
بية والتي كاس اسيا للمنتخبات االو
قرر انطالقها يشارك فيها منتخبنا وا
ــقــبل فـي تــايــلــنــد من اجل الـــشــهــر ا
ـدير االداري . وقال ا مـتابـعة الالعـبـ
لـلمـنتـخب الوطـني باسل كـوركيس ان
درب الـسلـوفيني كـاتنـيتش سيـتقدم ا
بـطـلــبـاً رسـمـيــا الى االحتـاد الـعـراقي
االســــبـــوع احلــــالـي من اجـل تــــأمـــ

تـــواجــده في نــهــائـــيــات كــاس اســيــا
ـبيـة من اجل متـابعة لـلمنـتخـبات االو
ـنـتخب فـي البـطـولـة عن قرب العـبي ا
ـنــتـخب الخــتـيــار االصـلح لــتــمـثــيل ا

الوطني مستقبالً. 
ـدرب يتـوقع بروز وقال كـوركيس ان ا
عــدد من االسـمـاء في الــبـطـولـة والـتي
ـنـتـخب الـوطني ـصـلـحـة ا سـتـصب 
وتــــدعـــــيـم صــــفـــــوفه الســـــيــــمـــــا في
هـم اخلاص بـتـصفـيات االسـتـحقـاق ا
كـاس الـعــالم". يـذكـر ان قـرعــة بـطـولـة
بـيـة وضـعت اسـيـا لـلـمـنـتـخـبـات االو
مــنــتـــخــبــنــا الى جــانـب مــنــتــخــبــات
"اسـتـرالـيا - تـايـلـند - الـبـحـرين" على
ان تــفــتــتح مــنــافـســات الــبــطــولـة في
قبل". الثامن من شـهر كانون الـثاني ا
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تظاهرين جانب من ماراثون شعبي لدعم ا

مهاجم فريق الشرطة
عالء عبد الزهرة


