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رمى لـيحولـها محـمد مرهون ا
رمى (86). برأسه في سقف ا
ــبي أدرك ـنــتــخب االو ولــكـن ا
الــتــعــادل من جــديــد بــطــريــقــة
مـشـابــهـة لـهـدفـه األول بـعـدمـا
تـابع مـحـمـد نــاصـيف تـمـريـرة
مـحـمـد رضـا الــعـرضـيـة ولـعب
الــــكـــرة بــــرأسـه في الــــشــــبـــاك

.(90+2)
وكــــــانـت اجلــــــولـــــة األولـى من
مـنــافـســات اجملـمــوعـة شــهـدت
يــــــوم األربـــــعــــــاء تـــــعــــــــــــادل
الــعــــــــراق مع أســتـرالــيـا 1-1
وفــــــوز تـايالند على الـبحرين

الــــعــــارضـــة (70) ثـم انــــطــــلق
نـصـيف في هـجمـة سـريـعة من
وضـع شـبه انــفــراد لـكــنه سـدد

بجوار القائم.
وجرب عـبد الـعبـاس اياد حظه
في التسـديد عبر مـحاولة قوية
من خــــارج مــــنـــطــــقــــة اجلـــزاء
المست مدافع وتابـعت طريقها

فوق العارضة (82).
ووسط احملـــاوالت الـــعـــراقـــيــة
خطف منتخب البحرين الهدف
الـــثــاني عــنــدمـــا لــعب حــســ
جـــمــيل تــمــريـــرة عــرضــيــة من
ن وصـلت على باب اجلهة األ

رأسية في الشباك (65).
وكـاد مـصـطـفى يـسـجل الـهدف
الــثــاني لــلـعــراق بــعــدمــا تـابع
دافـع تـمـريرة بـينـيـة خلـف ا
في اجلـــهــة الــيــســرى لــيــســدد
مــــــحــــــاولــــــة تـــــألـق احلـــــارس
الــبــحــريــني عــمــار مــحـمــد في

التصدي لها.
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وتواصلت الفرص عبر اجلناح
األيـــســر حـــيث أرسل مـــحــمــد
نــصـيف تـمـريـرة عـرضـيـة عـلى
ـرمى وصلت إلى حـس باب ا
جبـار ليـسدد عـلى الطـاير فوق

وجــــــــاءت أبـــــــرز مـــــــحـــــــاوالت
البحرين في الدقيقة 33 عندما
استقبل سند صالح الكرة على
صـدره في اجلــهــة الـيــمــنـة من
مــنـطـقـة اجلــزاء وسـددهـا عـلى
الــــزاويـــــة الــــبــــعــــيــــدة ولــــكن
احلــارس الــعــراقي عــلي كــاظم

جنح في السيطرة عليها.
ــقـــابـــلــة انـــطــلق في اجلــهـــة ا
مــحــمــد مــزهــر في هــجـــــــــمــة
سـريـعـة وهيـأ الـكـرة أمـام مراد
ـــرمى صــــبح فـي مـــواجــــهــــة ا
لـيـسدد مـحـاولـة جنح احلارس
عـمـار مـحـمـد في الـتـصـدي لـها

.(37)
وأهـدر مــحــمـد مــرهـون أخــطـر
فـــرص الـــشـــوط األول بـــعـــدمــا
وصــلـتـه تـمــريــرة هــاشم ســيـد
عـــيـــسى مـن اجلــهـــة الـــيــمـــنى
ـرمى اخلـالي ولـكـنه لـيـواجـه ا
سـدد دون تركـيز بـجوار الـقائم

.(43)
ولــــــكن هــــــاشـم عــــــوض هـــــذه
الـفــرصـة لـلـبــحـرين بـتــسـجـيل
هـــدف الــتـــقـــدم عـــنـــدمــا تـــابع
تـمريـرة عبـد الـرحمن األحـمدي
رمى قبل أن وتقدم في اجتاه ا
يــســدد فـي الــزاويــة الــضــيــقــة

.(44)
مـع انـــطالق الـــشــــوط الـــثـــاني
ــبي من ـــنــتــخـب االو ضــغط ا
أجل تـعـديـل الـنـتـيـجـة وحاول
ـتـواصلـة على شن الـهجـمات ا
مــرمى الــبــحــرين ولــكن وسط
هــذا الــضــغط ســنــحت فــرصـة
لـلبحـرين بـعدما انـطلق الـبديل
فــيــصـل الــعــيــسى في هــجــمــة
مــرتــدة ســريـعــة وتــخــلص من
مـدافع قـبل أن يـواجه احلـارس
عــــــلي كــــــاظـم الــــــذي جنـح في

التصدي للكرة (58).
ـبي ـنـتـخب االو ولـكن ضـغط ا
أثمر عن تسجيل هدف التعادل
بــعــدمـا أرسـل مــصـطــفى مــعن
االزيرج تـمريرة عـرضية مـتقنة
من اجلـهـة الـيسـرى ارتـقى لـها
الـبـديل أمـير الـعـمـاري ولعـبـها
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تـــعــادل مــنـــتــخب الـــعــراق مع
الــــــبــــــحــــــرين 2-2 يــــــوم أمس
الـســبت عـلى مـلـعب ثـامـاسـات
في باثـوم ثـاني ضمن اجلـولة
الــــثــــانــــيــــة من مــــنــــافــــســــات
اجملــمـوعــة األولـى في بــطــولـة
آســــيـــا حتت 23 عـــامـــاً 2020

اجلارية حاليا في تايالند.
أحــــرز أمـــيـــر الـــعـــمـــاري (65©
هـدفي ومــحـمــد قـاسم (90+2© 

العراق. 
في حــ وســجل هــاشم ســيــد
عـيـسى (44© ومــحـمــد مـرهـون

(86© هدفي البحرين.
ــــقــــرر ان يــــلـــــتــــقي في ومن ا
ــبــاراة الـــثــانــيــة ضــمن ذات ا
اجملـمــوعــة يــوم أمس الــسـبت
أيــضـاً أســتــرالـيــا مع تــايالنـد
ـــــضــــــيـــــفـــــة عـــــلـى مـــــلـــــعب ا

راجامانغاال في بانكوك.
ويـــتــصـــدر مــنـــتــخب تـــايالنــد
تـرتــيب اجملــمـوعــة بـرصــيـد 3
نقاط من مبـاراة واحدة مقابل
نـقـطـتـ من مـبـاراتـ لـلـعراق
ونــــقــــطــــة لــــكـل أســــتــــرالــــيــــا

والبحرين.
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ـباراة بـدأ مـنـتخب الـبـحـرين ا
بسـرعة وسـنحت له فـرصة في
الـدقـيقـة األولى عـنـدمـا وصلت
الكرة على اجلـهة اليسرى إلى
سـنــد صـالح لـيــسـدد مــحـاولـة
ــبي عـلي أبــعـدهــا حـارس االو

كاظم.
ورد مــنــتـخـب الـعــراق عــنــدمـا
أرسل مـصطـفى جـبـور تمـريرة
عــرضــيــة من اجلــهــة الــيــمــنى
وصلت على الـقائم البـعيد إلى
حـس جـبار الـذي تـخلص من
مـدافع وسدد مـن زاوية ضـيـقة
لكن احلارس عمار مـحمد أبعد

الكرة إلى ركلة ركنية (6).
بعد ذلك تـراجع مستوى األداء
رمى وغابت احملـاوالت على ا
بـاسـتـثـنـاء بـعض الـتـسـديدات

من خارج منطقة اجلزاء.
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يـبحث احتاد الكـرة العراقي عن مخرج ألزمـته بعد قرار محـكمة الرصـافة القاضي بإلـقاء القبض على
رئيس االحتاد عبد اخلالق مسعود ونائبه علي جبار.

وكان جنم مـنتخب العـراق السابق عـدنان درجال قد تـقدم بدعـوى ضد مسعـود وجبار اتـهمهمـا فيها
بالـتـالعب بـالـنـظـام الـداخلـي الحتـاد الـكـرة.وقال مـصـدر مـن داخل االحتـاد في تـصـريـحـات صـحـفـية
"نـبـحث بـعدة اخـتـيـارات من أجل اخلـروج من هـذه األزمـة من أجل حل األمـور بـوديـة وضـمـان تـنازل
طروحـة استقالـة االحتاد وتشـكيل هيئـة مؤقتة عـدنان درجال عن قضـيته". وأوضح: "من ب احلـلول ا

إلدارته والتحضير النتخابات مبكرة".
يـشـار إلى أن عـدنـان درجــال سـبق أن كـسب قـضـيـة ســابـقـة حُـبس عـلى إثـرهــا اثـنـ من الـعـامـلـ

باالحتاد فيما فر الثالث خارج البالد وتمت محاكمته غياب.
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بــــات لــــزامـــــا ان تــــســــارع  وزارة
الـشــبـاب واالحتــاد الـعـراقـي لـكـرة
الـقـدم في الـشـروع  بـنـصب تـقـنـية
الـــفـــيــــديـــو في مالعـب الـــبـــصـــرة
وكـربالء واربيـل  لكـونهـا مـشمـولة
بـرفع احلـظــر  لـتـسـتـمــر بـضـيـافـة
نـتخبـات  وفرق األندية مبـاريات ا
الـعـراقـيـة في الـبـطـوالت اخملـتـلـفـة
ـكـنهـا بـعـد استـقـبـال أية الـتي ال 
مـبـاراة رسـميـة البل جتـريـبـية  من
دون وجــود هــذه الـــتــقــنـــيــة بــعــد
ـشـرفـة عـلى تــوصـيـات  اجلـهـات ا
تــنـــظـــيم  الــبـــطـــوالت األســيـــويــة
كن إجراء والعـربية  وبـدونهـا ال 
وقيام  مبـاراة رسمية والن الـتقنية
 عـمت اغـلب مالعب الـعـالم  وليس
إمـام الـوزارة واالحتـاد اال الـشروع
بسـرعة  ومن خالل جهـود حقيـقية
لـتـفـعـيل هـذا األمـر واالنـتـهـاء مـنه
بــعـــدمـــا حتــمال فـــريـــقــا اجلـــويــة
والـشـرطـة  الـســفـر والـلـعب خـارج
ذكور وما زاد ملعبـيهما  للـسبب ا
هو  اخلروج بنتائج سلبية حصرا
ــصـاريف لـلــشـرطــة  إضــافـة الى ا
العالية واألكثـر تضررا جمهورهما
 وحـرمـانه من  مــتـابـعــة مـبـاريـات

فريقهما  في ميدانهما.
d _« WOL¼√

ولألسف ورغم أهــمــيــة األمــر فــكل
ــعــنــيـــ ســواء عــلـى مــســتــوى ا
الـوزارة واالحتـاد لم يـبـادرا لـلـيوم
ـذكـور وكأنه ال في مـعـاجلة األمـر ا
يــعـــني احــدا رغم تــأثـــيــراته عــلى
ــنـــتــخـــبــات مـــســار مـــشــاركـــات ا
واألنـديــة والن األمـر بـات لـزامـا ان
ــســـئــولــة عن تــتــكــفـــله الــوزارة ا
ـذكـور العب والـقــيـام بــالـعــمل ا ا
بـأســرع وقت وهل يـعـقل ان تـظـهـر
العب ـذكورة في عموم ا التقـنية ا
حــتى بـبـعض الــدول األقل مـنـا من
ـــســتـــوى امــام صـــمت كل حـــيث ا
ــعــنــيـــ حــتى من دون اإلشــارة ا

للموضوع.
لم يعد باإلمكان  التغاضي عن هذا
ـهم جـدا والـعـراق مـقـبل ـوضع ا ا
عـلى تــنـظـيم بــطـولـة خــلـيـجي 25
التي ستـخضع  للـموافقة ألقـامتها
في البـصرة  وعلـى ما تقـرره جلنة

العب التي يأمل ان تكون فحص ا
مالعـب  مـتــكــامـلــة  كــمـا تــريــدهـا
الــلـــجــنــة  وحــتـى بــدون ذلك البــد
نـعمل عـلى جتـهيـز مالعـبنـا أسوة
ـــا يــــجـــري في  بــــقـــيــــة مالعب
اآلخـــرين خـــصـــوصـــا وان حتـــوال
العـب الـكـروية حـصل في تـشـيـد ا
التي تـوزعت ب اغلب احملـافظات
في مــواصـفــات مـتــقــدمـة  لــكن مـا
يجعلها مالعب مقبولة من الكل ان
تؤمن فيها خدمة الفار التي أخذت
تــلـفـت األنـظــار اكــثـر مــا يــقـوم به
احلـــكــام  وألنـــهــا تـــعــكـس عالمــة
ــقــرر لــهـا ان العــبـنــا  ا الــتــقــدم 
تــســتــقــبل بــطــوالت مــهــمـة حــيث
خليجي 25 والبطولة العربية وقد
 يــــأتـي قــــرار ال جتــــري في حــــتى
العب ــبــاريــات الــتــجــريــبــيــة  ا
لـيـست فـيـهـا  تـقـنـيـة الـفـيـديـو وال
العب ــكن ان تــطـــلق عــلــيــهــا 
التي مـهمـا تالق جهـود من يهـمهم

االمر وبالسرعة.
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يواصل فريق الشـرطة استعداداته
ـقام في االردن وهو في معـسكره ا

عــلى بــعـــد  ســبــعــة أيـــام عــنــدمــا
ســـيــخــوض  مــبـــاراته احلــاســمــة
والفـاصلـة امام الشـباب الـسعودي
لك ضـمن دور الـثـمانـيـة لـبطـولـة ا
مـحـمـد الـسـادس بـكـرة الـقـدم التي
سـتـقـام عنـد الـساعـة الـثـانيـة ظـهر
يـوم االثـنـ الـعــشـرين من الـشـهـر
ـلك عــبـد الـله ـديــنـة  ا احلـالي   
الرياضيـة في األردن حيث يتواجد
 جـمـيع العــبي الـفـريق بــاسـتـثـنـاء
امــجـد عـطـوان الـذي انـتـقل لـنـادي
الـكـويت   ولم يـكـمل الفـريق  اولى
عـسكر مـباريـاته التـجريـبيـة  في ا
نـــفـــسه امـــام الــفـــيــصـــلي االردني
بـسـبب  الـظروف اجلـويـة ومـتوقع
ان يـــلـــعب لــــقـــاء اخـــر هـــنـــاك في
ـذكـورة التي اسـتـعدادا لـلـمـباراة ا
تـمـثل التـحـدي للـفريـق الذي يـعود
ـعـسـكـرات الـتي غـادرتـهـا إلقـامـة ا
الفـرق وكان مـثال  ان يواصل فـترة
اإلعـداد في الـعـاصمـة بـغـداد   قبل
ـــــبــــاراة  وان أيــــام مـن مـــــوعــــد ا
ـكـان األنسب يـتـحضـر في بـغداد ا
حـــالــيـــا رغم ظـــروف الـــعـــاصـــمــة
توقع سيكون تأثيرها عن نفوس ا

الالعـبـ البـتـعـادهم عن غـوائـلـهم
ـهـمـة هي تظـهـر صـعـبة من والن ا
كل اجلـوانـب  بـعــدمـا خــسـر لــقـاء
الذهـاب بـسـداسـيـة نـظـيـفـة مـكنت
ــــنــــافس مـن اخلـــروج الــــفـــريـق ا
بـأريـحـية كـبـيرة  بـفـضل الـنتـيـجة
الـــعــــريــــضــــة   الـــتـي  مــــنـــحــــته
مــســتــويــات عــالــيــة من احلــوافــز
والـثـقـة  في خوض  الـلـقـاء الـقادم
ولو الي مكن ضمان أي شيء بكرة

القدم.
—u _« W'UF

الــســؤال الــذي يـــطــرح نــفــسه هل
يستطيع الشرطة من معاجلة األمر
الـغايـة في الصـعوبـة  التي تـغالط
ستـحيلة من يقول  انـها ليـست با
مع كل اإلجـراءات الـتي  اتـخـذتـهـا
إدارة الــــفـــــريق  فــــيـــــمــــا يــــخص
ــدرب صـالح الالعــبـ وإضــافــة ا
راضي مــشـــرفــا عــلى الـــفــريق في
إجراءات  كان  االجدر ان تأتي من
فـتـرة  بـعـدمـا عـبـر أنـصـار الـفريق
ــتــراجع ــتــدنـي وا عن  الــوضـع ا
لـلــفــريق في الـدوري  ولــيس بــعـد
ة القـاسية  والـغير مـتوقعة الهـز
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تــمــكـن الــفــريق الــكــروي من
الــتــغــلب عــلى ضــيــفـه نـادي
االثيـر بخمسـة أهداف مقابل
ــــــــبـــــــاراة الشـي وذلـك فـي ا
التجـريبيـة التي جرت بيـنهما
على مـلعب الـكهـرباء في حي
االمـــــ وذلـك حتـــــضــــــيـــــراً
متاز نافسات دوري الكرة ا
ـؤمل اســتــئــنـاف الـذي مـن ا
مـباريـاته فـي االول من شـهر
ـــقـــبـل وقـــد جــاءت شـــبـــاط ا
االهــداف اخلـــمــســة بــأقــدام
الالعـب عـلي محـسن وكرار
كر ومـصطفى علي (توفي)

وعالء محيسن
ومن جــــــانـــــبـه أكـــــد مـــــدرب
الـــفـــريق عـــبــاس عـــطـــيــة أن
ـبـاريات الـتـجـريـبـية خـوض ا
خالل الفـترة احلـالية يـساعد
الك التـدريبي للـوقوف على ا
جــــاهـــزيــــة الالعــــبـــ بــــعـــد

ـبي  في بطولـة كاس اسـيا للـمنتـخبات نـتخبـنا االو ترقب اجلمـيع  الظـهور االول 
ـنـتـخب دون 23 سـنـة  وسـر الـتـرقب  الـتــصـريـحـات الـتي  تـنـاول فــيـهـا مـدرب ا
ـذكور عـبد الـغـني شهـد  اوضاع الـفريق  بـعيـد  تولـيه مـهمـة التـدريب للـمنـتخب ا
ـنــتــخب قـبل ــذكـور واالجــواء الــتي رافـقـت رحـلــة االعـداد والــتــهـيــئــة لالعـبـي ا ا
ـذكـور  والــتي لم تـخـلـو من نـبـرة الــشـكـوى  بـشـان غـيـاب االعـداد االسـتـحـقـاق ا
ـطـلوب لـبـطـولة مـهـمة تـؤهل ألبـرز االسـتحـقـاقات ـطـلوب  والـبـرنامج االعـدادي ا ا
ناسـبات السعيدة رتبطة بـذاكرة اجلمهور العـراقي الرياضي  ألغلب ا بيـة  ا االو
ـلـحمـة الـعـراقيـ حـيـنمـا القـوا مـنـتخب الـبـرتـغال السيـمـا حـينـمـا  تـعود لـذاكـرة 
ـبي  وحــقـقـوا االنــتـصـار  الــتـاريـخـي عـلى زمالء اهم العــبي الـعــالم وقـتـذاك االو
كريسـتيانـو رونالدو  ومازالت مـواقع التواصل االجـتماعي ليـومنا هذا تـتناول تلك
ـنـتـخب الـذي كـان ـقـاطع الـفـيـديـويـة  ألداء العـبي هـذا ا ـبـاراة عـارضـة بـعض ا ا
ـدرب القدير عدنان حمـد والتي حققت تلك النتيـجة العريضة التي مازالت يقوده ا

برغم توالي االعوام راسخة  في الذاكرة الرياضية ..
بي  الـذي رغم خروجه بالـتعادل  الـنتيـجة العـادلة التي نـتخب االو ونعـود لواقع ا
ـنـتـخب االسـتـرالي  فـحـتـما انتـهت فـيـهـا مـواجـهـة اقـوى مـنـتـخبـات الـقـارة وهـو ا
حيـنما نـقلب مـواقع التـواصل ووسائل االعالم  لـلبـحث عن التصـريحـات السـابقة
ـلــقـاة عـلى عـاتـقه ـهـمـة ا ـنـتـخب نـدرك جــسـامـة ا الـتـي ادلى بـهـا شـهـد بـشــان ا
والدوافع الـتي قادته لقرع نواقـيس اخلطر بشان  لـفت االنتباه نحـو االهتمام بهذا
ة  في  ابعاد هاجس اخلسارة  عن اذهانهم خصوصا نـتخب الذي وظف العز ا
وعد باراة االولى التي حتما لها حساباتها وكانوا العبي منتخبنا فعال في ا في ا
باغت الذي طرق شـباكهم لكنهم حينـما لم يتوانوا عن الـتراجع والقبول بالـهدف ا
ـبـاراة االخـيـرة  هـدف الـتـعـادل وكـانوا عـادوا  فـعال  حـيـنـمـا ادركـوا في دقـائق ا
قـريـبـ من حتــقـيق الـهـدف الــغـالي  لـوال  صـافــرة احلـكم الـصـيــني  الـتي انـهت

باراة .. ا
ـبي قدرتهـم على  توظـيف امكانـياتهم وجنح بـالتالي ـنتخب االو لقـد اثبت العبي ا
نـاسبة الـتي اسهـمت  بتـحقـيق تلك عـبد الـغني شـهد بـاختـيار اوراقه الـتكـتيـكيـة ا
ـنـتـخب االخـرى  والـتي جـرت احـداهـا الــنـتـيـجـة االيـجـابـيـة وانـتـظـار  مـبــاريـات ا
ـضـيف نـتـخب ا ـنـتـخب الـبـحـريـني وتـبـقى مـبـاراة  اخـيـرة ضـد ا بـاألمس ضـد ا
نتخبات االخرى  في القارة  يبدو ادائها واقعيا  مثلما هو (تايلند ) وحتما  فان ا
ـنتخب السـعودي والذي يجـاوره في اجملموعة  ايـضا اقوى منـتخبات احلال مع ا
ـنتـخب اليـاباني  والشك في ان هـذه البـطولـة وبالـرغم من  مسـتوى القـارة  وهو ا
اعـمـار العــبـيـهـا فــأنـهـا  تـعــطي انـطـبــاعـا بـشـان الــقـارة  االسـيـويــة ومـدى تـطـور
ـنـتـخـبـات الـتي تـشـارك في الــبـطـولـة تـعـد الـنـواة احلـقـيـقـيـة مـنـتـخـبـاتـهـا  فـتــلك ا
ـبي في السابق  الرافد نتخب االو للمـنتخبات الـوطنية لدول الـقارة  ومثلمـا كان ا
نتخب الوطني  وهذا مـا يعيدنا  لبطولة عام 2004 التي االساسي  لـرفد العبي ا
ـيـز اسـتـطاع بـعـد ثالثـة اعـوام من خـطف بـطـولة اسـهـمت بـتـخريج جـيل كـروي 
اال االسـيويـة في عام 2007 فلـذلك نـبقي امـالنـا قائـمـة بشـان  مضي مـثل هذا
ـنـتخـب الفـتي ألبـعـد الطـمـوحـات  رغم ان اغلب  اسـمـاء العـبيه مـازالت مـتـوارية ا
وراء اخلفـوت االعالمي  لكنها بال شك تـنتظر فـرصتها في هذه الـبطولة لالنطالق
الى مديات ابعد  حيث تشكل هذه البطولة االسيوية اهمية استثنائية  في حاضرة
نـتخـبات للـمسـتقـبل  فالـغب االسماء ن تـبحث عن جتـهيـز ا االحتادات الكـروية 
ـبي بـعد ان ـنـتـخب االو خـاضت الـبـطـوالت الـعمـريـة لـفـئـاتـهـا وجـاءت حلـاضـرة ا
باراة ا الشك فـيه في ان  ا ـطلـوبة و استـوعبت كل  خـطط االنسجـام والترابط ا
االولى  الـتي  انـتزع فـيهـا منـتخـبنـا التـعـادل من الكـنغـر االستـرالي جاءت فـرصة
ـبـاراة  ومــا رافـقـتـهــا من اجـواء الـضـغط إلبـراز الـطـمــوحـات في ان تـكـون تــلك ا
باراة الـتاليـة فرصة اهم النـفسي  الذي تالشى في  االسـتحقـاق التـالي  لتكـون ا
ـنـاسبـة  لـلمـنـتخب لـلـمنـتـخب لالنطـالق نحـو ابراز الـهـوية ا
بي الـعراقي  والتي نأملها راسخة  مرتبطة بذكريات االو
بـية ـنتـخبـات االو سعـيدة  ومـناسـبة تـتـواردها اجـيال ا
ــبــيــة  اضــافـة ومــشـاركــاتــهــا ســواء في الــدورات االو
لـلـبطـولـة التي  حـقق مـنتـخـبنـا كـاسهـا في اول نـسخـها

التي انطلقت قبل اعوام ..
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بي بهدف في الوقت القاتل  نتخبات العراقية مسلسل التعادل واخلسارة امام البحرين حيث تعادل االو WOM¹d×Ð …bIŽ ∫ تواصل ا

جانب من مباراة الكهرباء واالثير الودية

0-5.وتــقـــام اجلــولــة الــثــالــثــة
واألخـــــيـــــرة يــــوم بـــــعـــــد غــــدا
ـنتخب الثالثـاء حيث يلـتقي ا
ـــــبي نــــظـــــيــــره تـــــايالنــــد األو

وأستراليا مع البحرين.
ويـــشــــارك في الــــبـــطــــولـــة 16
منتخب  تقـسيمها على أربع
مجموعات وبحيث يتأهل أول
فـريــقــ في كل مـجــمــوعـة إلى
الـدور ربع الـنـهـائي عـلـمـاً بأن
ـــنــتــخــبــات احلـــاصــلــة عــلى ا
ــراكــز الـثالثــة األولى تــتـأهل ا
ـــبـــيـــة إلى دورة األلـــعـــاب األو

2020 في طوكيو.
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حـتى عـند الـفـريق السـعـودي الذي
اسـتفـاد من حـالة االسـتـسالم التي
كـان عـلـيـهـا بـطل الـدوري الـعـراقي
اخملـيـب لـيس جلـمـهـوره بل لـلـكـرة
ثل نـخـبة الـعـراقيـة بـرمتـهـا ألنه 
فــرق الــدوري   كـمــا يــضم ســبــعـة
العـب يـلعـبون لـلمنـتخب الـوطني
ويـعـتــمـد عـلى تـشـكـيــلـة مـتـكـامـلـة
قـوامــهـا عــدة وجـوه سـبـق لـهـا ان
ـنـتـخـبـات والـفـريق  الـذي مـثـلت ا
كـان ان يظـهر بـشـكل اخر والـعودة
بنتيـجة مقبـولة حتى في اخلسارة
ألنه ال يوجـد  فريق ال يخـسر حتى
ــلــعـــبه وبــ جــمــهــوره واألدلــة
كـثـيرة  وكـان عـلى الـفـريق ومدربه
ان يــجــتــهــدوا  بـغـض الــنـظــر عن
ـقــابل  كــونه مــســتــوى  الـفــريـق ا
يـحـمل تـمـثـيل الكـرة الـعـراقـية ولم
ـدرب يـكن مـسـتـبـعـدا ان يـطـاح بـا
وانهاء مهمته مع الفريق بعد  لقاء
ـهمـة اخلطـرة بكل ما األردن امام ا
تـعـنـيه  الـكـلـمـة ألنه سـيـكـون امـام
وضع مــخــتـلف   ومــهــمـة صــعــبـة
تدركـها إدارة الـفريق الـتي  حتاول
ــلـمــة  الـشــتـات  والــتـعــويل عـلى
عـنــاصـر الــفـريق الــتي تـدرك واقع
ـهـمـة  في ان يـنـجح الالعـب في ا
كن حتـقيق نـتيـجة الـفوز  وهـذا 
ــكن ومــهم بــنــفس الــوقت ألنه ال 
احلديث عن الـتأهل لـلدور الـنصف
ستوى الهزيل الذي النهائي بعد ا
شـــاهــــدنـــاه امــــام  فـــريق يــــحـــتل
الترتيب العاشر في موقف الدوري
ــســتــوى الــســعــودي  ولم يــقــدم ا
ــعــهـــود  امــام واقع الـــنــتـــيــجــة ا
الـكـبـيـرة  التـي صـدم بـهـا جـمـهور
الـشـرطــة الـذي تـقــبل  األمـور عـلى
مـــضـض وبـــانـــتــــظـــار  ان يـــقـــوم
اجلــهــاز الـفــنـي في اعــادة تـرتــيب
ـــــتــــبـــــقي األوراق خـالل الـــــوقت ا
ـــعـــســـكــر لـــلــمـــبـــاراة  من خالل ا
ـــذكــــور  واالســـتـــفـــادة مـــنه رغم ا
بـرودة اجلـو  ومن اجل التـحـضـير
ـــطـــلـــوب صـــحـــيح ان ال يـــوجــد ا
ا يـظهر مسـتحـيل بكـرة القـدم ور
االمـر  نـادرا  مـا يـحصل لـكن شيء
مــهم ان  يــحــقـق الــفــريق اجلــريح
الـنـتيـجـة االيجـابـية وجتـاوز حـالة
ة اإلربـاك الـتي تـسـبـبت في الـهـز

ــــدو  وحملـــو  اثـــار والـــســــقـــوط ا
اخلسارة وللتوجه  والدخول بقوة
وتركـيز   للـبطـولة االهم واألصعب
حـــيث دوري إبـــطـــال اســـيــا الـــتي
ســـتــنــطــلق خـالل الــشــهــر الــقــادم
ـشـاركـة الـتي ابـتـعـد عـنـهـا عدة وا
ــشــاركــة مــواسم   قــبل ان تــأتي ا
احلالـية  من خالل ظـروف منـاسبة
 وعـكس  قـدرة الفـريق  عـلى اقـناع
ـراقـبـ وجـمـهـوره الـكـبـيـر الذي ا
الزال يــعـيش خــيـبــة األمل واذا مـا
ـشـاركــة األسـيـويــة الـقـادمـة اراد ا
عـلـيه   تـقـد نـفـسه امـام الـشـباب
قابل السعودي مع وضع الـفريق ا
بــاالهــتــمــام  اخلــاص  بــعــد الــذي
حصل في لقاء الرياض  الذي لعب
بـطـريـقـة هـجـومـيـة  وعـلى أخـطـاء
الشرطـة الفادحـة بدءا من احلارس
ــا في ذلك الى بـــقــيـــة الالعــبـــ 
الـــــبــــــدالء  وألنـــــهـم اذا مـــــا اردوا
شـاركة  بـقوة لـلبطـولة األسـيوية ا
عــلـيـهم تـقــد  مـا عـنـدهم من اداء
ومــســـتــوى  وحتــمـل األمــور كــمــا
هـمـة   وان يكـونوا عن تـتطـلـبهـا ا
رغبة جـمهور الـشرطة الكـبير الذي
ــعـجـزة يـأمل ان يــحـقق فــريـقـهم ا
بـعـدمـا حتـمل اخلـسـارة الـعـريـضة
كن ان تتكرر حتت أي مسوغ وال 
كـان لفـريق   مهم جـدا ان يسـتعـيد
ثــقــته    إلثـــبــات ان مــا حــصل في
الريـاض مجـرد كبـوة في ظل سعي
االدارة والالعـــبـــ والــعـــمل عـــلى
جتاوز نكسة  ستبقى عالقة اذا  لم

تتدارك بنتيجة األردن.
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الفريق  سيكـون إمام  هدفان حيث
ــــــتــــــوقع ان الــــــدوري احملــــــلـي  ا
يسـتأنف في  مـطلع شـباط   وعلى
ضــوء مــا يــســـفــر عــنـه  اجــتــمــاع
الــهــيــئــة الــعــامــة الــذي ســيــكــون
ـرة  وسط  اإلخـبار مـخـتلـفـا هذه ا
تسرعـة ورائحة  مقتـرح استقالة ا
االحتــاد او جتـديـد الـثــقـة وأشـيـاء
سـاخـنـة ومـلـتـهـبـة  الزالت تـفـرزها
ــتـبــادلـة بــ االحتـاد الـشــكـاوى ا
وعـــــدنــــان درجــــال وخـــــشــــيــــة ان
تـنــسـحب عـلى  مــسـتـقـبل الــلـعـبـة
وقـــد ال يــقــدر عــلـى اطــفــاء نــيــران
اخلالف  وانعكاساتـها على  مسار

الـلـعـبـة  وهــنـاك من يـريـدان يـغـرد
خــارج الـسـرب ويـخــشى  ان يـفـقـد
اجلـمــيع حـالـة الــصـواب وعــنـدهـا
ســتــكــون الــلــعــبــة اخلــاســر االول
حـــتى  امـــام تـــغـــــــــــيـــر وتـــبــادل
الوجـوه ومن يدري مـاذا سيـحصل

هنا.
ــشـاركـة والـهــدف األخـر واألكــبـر ا
ـقبل بـدوري ابـطال اسـيـا الـشهـر ا
ــا يـــتــطــلب مـن الــفــريق ايـــضــا 
الـظـهـور االسـتـثــنـائي والـتـصـمـيم
عــلى الـنــتـيــجـة في لــقـاء الــشـبـاب
رور من فـترة حـرجة الـسعـودي وا
جــدا   والبـد من لــتــغـيــر الــصـورة
هم جدا ان امام مسـتقبل الـفريق ا

يتباين في البطولة القادمة.
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احــد انـــصــار الــشـــرطــة  وجــد من
الـلـقـاء الـقادم  بـغـيـر الـسهل   البل
مـهمـة شبه مـستـحيلـة  رغم قدرات
الفريق في اسـتعادة حـظوظه التي

انــــعــــكـــــست فــــتـــــرة تــــوقف
ـــنــافــســـات احلــالــيـــة عــلى ا
جمـيع االنديـة وبالـتالي كانت
لــهـا مــردودات ســلـبــيــة عـلى
. مـســتـويــات أغـلب الالعــبـ
مـبــيــنـاً بــأن دعم أدارة نـادي
الـكــهـربـاء ورئـيـســهـا الـسـيـد
عــلي االســـدي كـــان له االثــر
ـواصـلة الـبـالـغ ودوراً بـارزاً 
الــتــدريـبــات الــيــومـيــة طــيــلـة

ــاضــيــة من خالل الــفــتـــرة ا
تــوفـــيــر كـــافــة احـــتــيـــاجــات
الـــفــــريق حــــيث تــــأمل أدارة
الـــــــــنـــــــــادي مع الـــــــــكــــــــادر
الـــــــــــتــــدريـــبي أن يـــواصل
الفـريق الكروي مـسيرته على
نـفس الـنـهج الـذي سـار عـليه
ـوســمـ االخــيـرة بــعـد في ا
حتــقــيــقه لــنــتــائج تــأريــخــيــة

يزة.

تـراجــعت بـشــكل غـيــر مـتــوقع اثـر
السقوط في لقـاء الذهاب الذي غير
من صـــورته امـــام جــمـــهـــوره قــبل
ـهزوز الـوسط  الـكـروي  والظـهـر ا
امــام تــلـقـي سـتــة أهــداف  وعــجـز
األسـمـاء الـتي مـثــلـته من تـسـجـيل
هــدفـا شــرفـيــا وبــعـد الــذي حـصل
ـــطــلــوب مـن الــفــريـق تــقــد مــا ا
يــســـعف األمـــور  من خالل الـــفــوز
لـلـتـخـفـيف  من الـصـدمـة  وبـهـدف
تـغـيـر صـورتـه التـي اهـتـزت بـنـظر
أنـــصــاره قـــبل غـــيــرهـم  ومــهم ان
يـنظـر الالعبـ لـلمـباراة بـتان وان
ـقـبـول يـلـعــبـوا  ويـقـدمــوا األداء ا
واخلروج بنتيجـة مقبولة وحتقيق
نــقـطــة الــتـحــول قــبل الــدخـول في
ـواجـهـات األسـيـويـة األهم بـنـظر ا
ـراقـب ألنه جـمـهـوره الـفـريق   وا
حترف سيكـون إمام فرق تلعـب 
يـخـتلـفون عـن محـترفـي فرقـنا البل

ال توجد أوجه للمقارنة إطالقا. 
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