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مع مرور الوقت.
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وكـادت األمــور ان تـذهب لـلــبـحـرين
الـذي فرط بـنـتيـجة الـفـوز امام  اقل
من ثالث دقـائق عــلى نـهـايـة الـوقت
 بـعدمـا فشل مـنتـخـبنـا في التـعامل
مع األمـر كمـا يـجب ويبـدو لم يـأخذ
االمـور عــلى مـحـمل اجلــد مـسـتـنـدا
كـمـا يـبـدو   عـلى خـسـارة الـبحـرين
الـعريـضـة امـام تايالنـد لـيـسقط في
فخ الـتعـادل وكان األقـرب لـلخـسارة
بـعـدمـا فـشل من كـان يـسـتـعـ بـهم
شـهــد في الـتـشـكــيل األسـاسي بـعـد
فترة عمل غـير قصيـرة امتدت الكثر
من ثالثـة أشـهـر وفي اطالع مـسبق
من خالل فـريـقـهم  لـكـنـهـا    ظـهرت
مهزوزة  وفـشلت في تطبـيق طريقة
ـــدرب كــمـــا لم تـــؤدي الـــتـــكــتـــيك ا
ــرسـوم  لــهـا  وعــانى الــفـريق من ا
الـــدفــــاع  الـــذي   وقع فـي أخـــطـــاء
ــنـح الــفــرص لـلــبــحــرين وكـادان 
األكـثـر خالل وقت الـعب  كـمـا عانى
الـفـريق من الـهـجـوم وفي الـتـسـديد
ومــهم ان  تــظـهــر  األمـور واضــحـة
ـدرب بـعدمـا زج بثالثـة بدالء امام ا
كــانـــوا  وراء إنـــقـــاذ وجه الـــفــريق

عــنــدمــا جنح فـي تــســجــيل هــدف
التعادل من كرة راسية جميلة د91
لـــيـــضع حـــدا لــتـــقـــدم الـــبــحـــرين
بــالــهــدف الـثــاني د 85 عن طـريق
احد ابـرز العـبي اللـقاء
مــحـمــد مـرهــون الـذي
شـــــكـل  مـع زمـــــيــــــله
هاشم عيـسى  ثنائي
خــــطـــر جـــد\ اعـــلى
رمى  الـذي كاد ان ا
يـــتــعـــرض لــلـــهــدف
الــثــالث  لــوال تــصــدي
احلـارس لـكـرتـ  أخـطـرهـا
لـعبـد الـرحمن مـحـمد قـطـعهـما من
إمامـهمـا  وهمـا في منـطقـة الهدف
بــعـدمـا جلـا فــريـقـنــا لـشن الـكـرات
رتـدة لكنـها من   دون تـركيز ولم ا
يـســتـغل الالعـبــ  ضـعف الـدفـاع
الـبــحـريــني في االســتـفــادة مـنــهـا
لالخـيـر قبـل   ترك مـنـطـقـة الوسط
وتــبــاعــد اخلــطـــوط الــتي مــنــحت
البـحرين الـتقـدم  ونقل الـكرات من
اجلــانــبـ والــتــوغل الى مــنـطــقـة
الـــهــــدف الــــتي حتــــمل  احلـــارس
الـدفــاع عــنـهــا  بــسـبب اســتــمـرار
األخـطاء الـدفـاعـية  الـتي  تـراكمت

اسـتـرالــيـا اخلـمـيس   ثم الـبـحـرين
ــدرب عـلـى مــجــمــوعـة واعــتــمــاد ا
العب  كان يعول عليهم   من خالل
همة   بعدما فترة اإلعداد في اداء ا
جنح الـفريـق من تغـيـر مـسار األداء
واالنـتـقـال لـلـعب الـهجـومي ووصل
الى هــدف الــبـحــرين اكــثــر من مـرة
لــــكـن دون جـــدوى  كــــمــــا افــــتــــقـــد
الالعـبــ لـلــتـركــيـز عــنـد مــواجـهـة
احلـارس  وكان مـهـما ان يـسـتغـلوا
حـالـة ضــعف دفـاع الـبـحـرين  الـتي
كـشـف عـنـهـا امـام تــايالنـد  إضـافـة
الى  تـراجع  الـلـيـاقـة الـبـدنـيـة عـند
اكـثـر من العب عنـدمـا اسـتـمروا في
ـباراة الـسـقوط ومـنـهم من تـرك ا
للبدالء لكن  كان مهما ان
ــــنـــتـــخب يـــتـــدارك ا
عـــقــبــة الــبــحــرين
الــــتـي ظــــهـــرت
بشـكل مخـتلف
وكــــــــــــــادت ان
هـمة تعـرقل  ا
مـــرتـــ حـــيث
الـتــقـدم وكـادت
ان تـقـضي عـلى
أمــــالـه  قــــبل ان
يـنـجح الـبـديـل
في إيــقـاف تــقـدم
الـبــحـرين مـرتـ
عــــــنــــــدمــــــا جنح
الـــــبــــديـل امـــــيــــر
الـــــــعــــــمـــــــاري من
أداراك الـــــتـــــعـــــادل
د66 ثـم  الـــــــبـــــــديل
األخـر مــحـمــد نـصـيف
ــــــوقف الــــــذي أنـــــقــــــذ ا
والـــفــــريـق من  اخلــــســـارة

بـالـتـقـدم بـهـدف وكال الـفـريـقـان  لم
نتـظر منهما ـستوى ا يرتقيا الى ا
مـع أفـــضـــلـــيـــة لـــلـــبـــحـــرين الـــذي
ارادانقاذ ماء الـوجه وليس لديه ما
يــخــســر  عــنــدمــا لــعب  بــطــريــقــة
الهجوم التي كـادت ان تمنحه كامل
نـافـسة الـنقـاط وتـعزيـز امـاله في ا
في اجملموعة  لـو حافظ على تقدمه
في الشوط لثاني حتى د85 قبل ان

باراة للتعادل. تذهب ا
 التحول الواضح

  ظـــهـــر الـــتــــحـــول الـــواضح ألداء
مـنـتخـبـنا وبـفـضل الـتغـيـرات التي
أجراها غـني شهـد التي كانت وراء
حتقيق التـعادل للمبـاراة الثانية

وهــــذا  يـــعــــكس  امـــران
االول ان جــمــيع
العـبي الـفـريق
في مـسـتـوى
مـــــتــــقــــارب
عندمـا يقوم
الـــبــدالء في
تـغـيـر مـسار
األمــــــــــــــــــــور
وإنــــــــــقـــــــــاذ
ــــــــــــــــوقـف ا
بــالـــطــريــقــة
التي انـتهت
عــــنـــدهــــمـــا
مـــــبــــاراتي
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ــبي ــنـــتــخب االو الزالـت  فــرصــة ا
قـائـمــة لـكــنـهـا صــعـبـة  فـي الـتـأهل
لـلـدور التـالي  رغم تـعـادله  بـهـدف
في مـبــاراته الــثـانــيـة إمــام نـظــيـره
البحرين في الـلقاء الذي جرى أمس
األول ضمن تصفيات فرق اجملموعة
األولـى لـبــطـولــة أسـيــا بـكــرة الـقـدم
اجلــاريـة حـالــيـا في تـايالنــد لـيـرفع
رصــيـده الى نــقـطــتـ من تــعـادلـ
حيث األولى مع استراليا بهدف.

ومنح الـفريـقان الصـدارة الستـراليا
بــرصـيـد أربع نــقـاط اثــر فـوزه عـلى
ضيف تايـالند بهدف فريق البلـد ا
لـواحــد لــيـتــجـمــد رصــيـد اخلــاسـر
بــثالث نــقــاط والــبــحــرين بــنــقــطــة
واحـــدة  الــوحــيــد الــذي  تــضــاءلت
حــظـوظه في الــتـأهل  بــسـبب فـارق
سجله عليه وله األهداف السبعـة  أ
هــدفـ وسـتــكـون مـهـمــته غـايـة في
ـتصدر الصـعوبـة عنـدما سـيواجه ا
استراليا  األقـوى في اجملموعة يوم

غد  الثالثاء.
wM¹d×Ð —uNþ 

وظــهــر الـــفــريق الــبــحـــرين بــشــكل
مــخـتـلف تــمـامـا  عــلى عـكس  أدائه
امـــام تــايـــلـــنـــد وتــلـــقي اخلـــســارة
الـقـاسـيـة بـخـمـاسـيـة نـظـيـفـة  وكان
األخـــطـــر فـي الــشـــوط االول  ونـــقل
الكرة بشكل واضح  وتقدم   لكنه لم
يـتـمكن من خـلق الـفـرص احلـقيـقـية
واخلــــطــــورة   وظــــهـــر مــــنــــظــــمـــا
واســتـحـوذ عــلى الـكــرة وانـتـقل مع
مـرور الوقت مـهاجـمـا  لكـنه افتـقد
لـلمـسـة األخـيرة   بـسـبب انـعدام
الـتـركــيـز واسـتـمـر  يـلـعب عـلى
أخطاء العبي   منـتخبنا الذي
ـــتــوقع  ظـــهــر عـــلى عــكس ا
في تــبـــاطىء بـــنــقل الـــكــرة
ووقع فـي أخــطــاء دفــاعــيـة
قـبل ان يـسـتـفـيق ويـنـدفع
لــلــهــجــوم  وحـصـل عـلى
فرصـت لـلتـسجـيل لكن
دون جـــــــدوى  قــــــبل ان
تعود الـبحرين لـلهجوم
 واستمرار ضغطها في
اخر الوقت وكـاد محمد
مـــرهــــون ان يـــفــــتـــتح
لـــتـــســجـــيل د42 لــكن
كــرته مـــرت من جــانب
القـائم  الذي اثـمر عن
تسـجيل هـدف التـقدم
د44 عــن طـــــــــــــــــريـق
هاشم عـيسى من كرة
صـــعـــبــة مـــرت  عــلى
ـــ احلـــارس عــلي
كـاظم لـيـمـر الى غرف
ـالبس تـــــــــبــــــــــديـل ا
مـنـهــيـا الـشـوط االول
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ركزي  لـلتايـكواندو الـدورة التـدريبيـة والتحـكيمـية االساسـية الـولى التي نظـمت في بغداد حتت اختتم االحتـاد ا
ـئــة وعـشـرين العــبـا وحـكـمــا من بـغـداد وبـاقي ـشـاركـة واســعـة جتـاوزت ا اشـراف مـدربــ وحـكـتم دولـيــ و
احملـافظـات العراقـية  الـدورة تضـمنت تعـريفـات مفـصلة عن تـطورات الـلعـبة والقـوان اجلـديدة الـتي طرأت على
الـفعـاليات اخملـتلفـة في رياضـة التايـكوانـدو كذلك  جاءت لـتشـكيل اللـجان اجلـديدة للـمدربـ واحلكام حتـضيرا
ـشـارك الـذين اثـنـوا على لتـنـفـيذ مـنـهـاج االحتاد الـسـنـوي  وفي ختـام الـدورة وزعت شـهادات تـقـديـرية عـلى ا
االضـافـات الـتي تـلـقـوهـا خالل ثالثـة ايـام مـتواصـلـة  جـديـر بـالـذكـر ان احتـاد اللـعـبـة  شـرع بـعـد خـتـام الدورة
نـتخب الـوطـني للـفـئات كـافة اسـتـعدادا لـلـمشـاركة في الـبـطولـة االسـيويـة التي بـتـحضـيـراته لبـطولـة تـصفـيـات ا

قبل . تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت شهر اذار ا
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بنسبة وصلت الى اكثر من النصف
ـنـتـخب الـوطـني االول من العـبي ا
ــبــاراة بــدأت مــفــتــوحــة وتــقــابل ا
ـرمـي الـفـريـقـان بـالـضـغط عـلى ا

وسـجــلـت الــدقــيـقــة االولـى فــرصـة
عراقيـة قابلهـا البحـرين بفرصة في
الــدقـيــقـة الـثــانـيـة واضــاع حـسـ
جـبـار في الـدقـيـقة 6 فـرصـة ذهـبـية
ـرمى الــبـحـريـني ــواجـهـة ا وهـو 
عــنـــد الـــدقــيـــقــة 6 وانـــخــفض ر
بـاراة بـعد الـدقيـقة 20 رغم حتكم ا
العراق باللقاء وادارته لصاحله في
ـرمى البـحريني الضـغط وتهـديد ا
وسجل الـبحـرين هدف الـسبق على
عـكس مـجـريـات اللـقـاء في الـدقـيـقة
44 بـواسـطـة هـاشم الـسـيـد عيـسى
لـــيـــنـــتـــهي الـــشـــوط االول بـــهـــدف

البحرين الوحيد.
ــنــتــخـب الــعــراقي الــشــوط وبــدأ ا
الثاني بافضليـة مطلقة حتى حانت
الـدقـيـقة 65 ومـعهـا هـدف الـتـعديل
بواسـطة امـير العـماري واسـتمرت
االفـضلـية الـعـراقيـة واضاع حـس
جـبـار عـلى الـفـريق الـعـراقي فـرصة
ذهــبـــيــة عـــنــد الــدقـــيــقــة 70 وهــو
ــــرمى وعــــاد نـــفس ـــواجــــهـــة ا
الالعـب لــــيـــطــــيـح بـــانــــفــــرادة الى
اخلــــارج في الــــدقــــيــــقــــة 71 ورغم
افــضــلــيــة الــفــريق الــعــراقي اال ان
البحرين عـاد لتسجـيل هدف التقدم
عـنـد الـدقـيـقة 86 عن طـريق مـحـمد
ـــنـــتـــخب جـــاسم مـــرهـــونـن لـــكن ا
الـعراقي عـاد لـلتـعـادل عنـد الـدقيـقة
90 بـواسـطةمـحـمـد قاسم لـيـنـتهي

اللقاء 2-2.
وكـــــــــانـت اجلــــــــــولــــــــــة األولـى من
مـنـــــــــافـسـات اجملـمـــــوعـة شـهدت
يــوم األربــعــاء تـــعــادل الــعــراق مع
أسـتـرالـيا 1-1  وفـوز تـايالنـد على

البحرين 5-0.
ويشارك في البطولة 16 منتخبا 
تــقـسـيـمــهـا عـلى أربع مــجـمـوعـات
وبـحـيث يـتـأهل أول فـريـقـ في كل
مـجـمـوعـة إلى الـدور ربع الـنـهـائي
نتـخبـات احلاصلة على علماً بـأن ا
ــراكـز الــثالثــة األولى تــتـأهل إلى ا
ــبــيـة 2020 في دورة األلــعــاب األو

طوكيو.
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بي أكـد مدرب مـنـتخب الـعـراق االو
بـكرة الـقـدم عـبد الـغـني شهـد الـيوم
(11 كـانــون الـثـاني 2020) الـسـبت
أن فـريـقه اضـاع الـنـقـاط الثـالثة مع
البحرين بإرادته واخلـروج بنتيجة
الــتــعــادل 2-2 من مــبــاراة اجلــولــة
الــثــانــيــة لــفــرق اجملــمــوعــة االولى
بـالنـهائـيـات اآلسيـوية لـلـمنـتخـبات

حتت سن 23 اجلارية في تايلند.
ـؤتــمـر الــصـحـفي وقــال شـهــد في ا
الذي اعقب اللقاء البحريني إن" كل
ـبـاراة شـاهـد كم الـفرص من تـابع ا
الــتي اضــاعـــهــا الــفـــريق الــعــراقي
بــســبب قـــلــة الــتــركــيــز في نــهــايــة
الــهــجــمــة وهــذا نــتــاج قــلــة خــبـرة
الالعب وتوقعـنا ان تكون االخطاء
فـالـفـريق الـذي يـضيـع هذا حـاضـرة
الــكم من الــفــرص البــد ان يــزيـد من
ـقـابـل وهـذا مـاحـدث روح الـفــريق ا
لـلـبـحـرين لـذا فريـقـنـا اضـاع الـفوز
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اكد عضـو جلنة الـشباب والـرياضة
ـــانـــيـــة ديــار بـــرواري امس الـــبــر
االحــــد ان الـــــذهــــاب الـى احملــــاكم
ـدنــيـة او اجلـزائــيـة حلل خالفـات ا
ريــاضــيــة قــد يــعــرض الــريــاضــيـة
العـراقـية الى خـطر كـبيـر وعقـوبات
دوليـة مشـددا على اهـميـة االسراع
في تشكيل محكـمة او مركز قضائي
يــخــتص بــالــشــان الــريــاضي فــقط
خـاصــة ان االرضـيـة مـتــوفـرة لـهـذا
االمـر والقـانـون اخلـاص بهـا جـاهز

والتوجد فيها اي مشاكل.
وقـال بـرواري فـي حـديث صـحـفي 
ان الـــــلـــــجـــــنــــة ســـــبـق وان اكــــدت
ـنـاســبـات عـديـدة عـلى اهـمـيـة ان
يـــكــون هــنـــاك مــحـــكــمـــة او مــركــز
لــلـــتــحــكـــيم الــريــاضـي عــلى غــرار
مـحـكمـة الـكـأس الدولـيـة وان تـكون
مـــخــتـــصــة ومـــســتــقـــلــة بـــالــشــان
الرياضي فقط مبينا ان اللجنة كان

ـردود حــالــة من االحــبــاط تـســيــطــر عـلـى الـشــارع الــريــاضي ازاء ا
احملـتمل لفريق نـادي الزوراء امام منـافسه فريق بونـيودكور األوزبكي
بـعد ايام قـليلة  في مـلحق بطـولة اندية ابـطال اسيا  واالسـباب عديدة
ـسـبوق الهم نـشاط مـوسـمي ينـهض به االحتاد مـنـها الـتجـمـيد غـير ا
الـعراقي لـكرة القـدم اال وهو بـطولة دوري انـدية الـعراق لفـرق الدرجة
ـمـتـازة و مـغـادرة مـجمـوعـة من الالعـبـ الـبـارزين صـفـوف الـفريق ا
حتت ضـغط احلاجة الفنية وهم الدولـي عالء عباس و عماد  محسن
ومـصطـفى ناظم وسبب ثـالث اربك حسـابات فريق نـادي الزوراء وهو
ا زاد تـاخـر تسـديد رواتـب الالعبـ والكـادر الـتدريـبي لـلفـريق .. و
من مـعانـاة الزوراء هو انـضمـام مصطـفى محـمد ومحـمد رضـا جليل
ـبي العراقي الـذي يخوض في وجنم شـوان وعالء رعد لـلمنـتخب االو
هذه االونة منافسات بطولة اسيا حتت (23 سنة) .. قلق مدرب فريق
نـادي الـزوراء الكـابـ باسم قـاسم في اعـلى درجـاته ووصل به االمر
الى االنـسحـاب من بـطولة انـدية ابـطال اسـيا وقـال بصـراحة لـوسائل
ــرحــلــة حــرجــة قــبـل خــوض مــبـاراة ــر  اعالم ريــاضــيــة الــزوراء 
الـيـة الـتي يـعـيـشـها بـونـيـودكـوربـسـبب مـغادرة الـالعبـيـنـوالـضـائـقـة ا
الـــفـــريق ويـــقـــول مـــدرب الــزوراء مـن الـــصــعـب تــعـــويـض الالعـــبــ
االســاسـيـ الـســالـفي الـذكــرخالل االنـتـقـاالت الــشـتـويــةكـون جـمـيع
مـيزين مرتـبط بـأندية أخرى". وعن مـعسكـر تركيـا يشير الالعـب ا
الـكـابـ بـاسم قـاسم أن الـفـائـدة مـنه انـتـفت بـسـبب  الـنـقص الـكـبـير
لحق لكن اإلدارة بـالفريق". وتابع أنه نـصح اإلدارة باالنسحـاب من ا
ـشـاركـة لتـجـنب الـعـقوبـات الـتي قـد يفـرضـهـا االحتاد مـجـبـرة على ا

اآلسيوي على النادي في حال انسحابه .
 ال جـدال ان فــريق نـادي الـزوراء يـعـيش في ازمــة فـنـيـة مـعـقـدة جـداً
ولـكن مهتـمون بالـشان الرياضي احملـلي يؤكدون ان هـذه االزمة توفر
الــفــرصـة لالعــبي اخلط الــثــاني لـلــفــريق في الــلـعب فـي الـتــشــكـيــلـة
االسـاسيـة وحتمل مسـؤولية كـبيـرة تتمـثل بالـدفاع عن سمـعة الزوراء
الـكـبـيـر مـحـليـا وعـربـيـا وقـاريـا .. وهـذه الفـرصـة الـقـاريـة حـافـز فني
ومـعنوي على حد سواء لالعب البدالء .. من الـناحية الفنية سيحاول
ـا سيـتفـوقون الالعـبـ تقـد كل ما لـديهم من مـهارات وخـبرات ور
ـنــافس االوزبـكي وفي عــلى انـفــسـهم ويــؤدون مـبــاراة كـبــيـرة امــام ا
ـعنـوي يعـي كل العب سيـرتدي قـمـيص فريق نـادي الزوراء اجلـانب ا
ـسـؤولـية في مـبـاراتـه امام فـريـق نـادي بـونيـودكـور األوزبـكـي حجـم ا
شـكلـة الفنـية اكـبر من تعـالج في هذا الـتوقيت ـلقـاة على كاهـله .. ا ا
الـصعب .. هذه حقيقة ساطعة كالشمس ولكن هذا
ــنع مـدرب  نــادي الـزوراء الــكـابــ بـاسم ال 
باراة قـاسم وكل العبي الـفريق في خـوض ا
بـروح ايجـابية فـالزوراء كـان وال يزال عالمة

بارزة في سفر كرة العراق .
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بي عنق دخل منتـخب العـراق االو
الـزجـاجـة في حـسـابـات التـأهل عن
اجملـموعـة االولى لـفرق الـنـهائـيات
بــعــد الــتــعـــادل مع الــبــحــرين 2-2
وفــوز اسـتـرالــيـا عـلى تــايـلـنـد 2-1
باراة حلساب اجلـولة نـفسهـا في ا
التي اعقبت لقاء العراق والبحرين
ــــنـــتــــخب واصــــبــــحت حــــظــــوظ ا
االســــتــــرالي صــــاحب الـ 4 نــــقـــاط
وتـــايـــلـــنــد بـ 3 نـــقـــاط  والـــعــراق
نــقـطـتـ  قـائـمــة وحـتى الـبـحـرين
صاحب النقطة الواحدة لديه فرصة

التأهل ايضا.
اجلولة الثالثة ستشهد لقاء العراق
وتــايـلـنـد  واسـتـرالــيـا والـبـحـرين

وسيلعب العراق بـفرصة الفوز فقط
اذا ما اراد التأهل الى دور الثمانية

بعيدا عن النتائج االخرى.
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بي بكرة خرج منـتخب العـراق االو
الــقــدم الــيــوم الـــســبت بــنــتــيــجــة
الـتـعـادل مع الـبـحـرين  في مـبـاراة
جـرت حلـسـاب اجلـولـة الـثـانـيـة من
مــنــافـســات فـرق اجملــمــوعـة االولى
لنهائيات اسيا اجلارية في تايلند.
ـــنـــتــخـب الــعـــراقي بـــدأ الـــلـــقــاء ا
بـتــشــكـيــلــة مـؤلــفــة من عــلي كـاظم
وعـمر عـبد الـرحمن رمى حلراسـة ا
وجنـم شـــوان ومــــنــــتـــظــــر ســــتـــار
ومــــصـــــطــــفـى مــــحـــــمــــد وحـــــسن
رائـــد(مـــصـــطــفـى مــحـــمـــد) وعـــبــد
العباس اياد ومحـمد مزهر وحس
جـبـار ومـحـمـد رضـا ومـراد مـحـمد
ــبـاراة فــيــمــا اســتـهـل الــبــحـريـن ا

بي امام نظيره البحريني نتخب االو جانب من مباراة ا

الــذي خـالف الــتـوقــعـات ولـم يـقـدم
ــطـلــوب في حتــقـيق الــفـوز األداء ا
ليـكون في وضع أخـر مريح قبل ان
يـــكـــون وسط الـــقــلـق واخلــوف في
مـواجــهـة تـايالنــد في لـقـاء احلـسم
يـوم غد وهـو من يـحـدد مـصيـرهـما
ســويـة عــنــدمـا تــظــهــر األفـضــلــيـة
ألصـــحــــاب األرض حــــيث الــــلـــعب
بـحـالــتي الـتـعـادل والـفـوز في وقت
يـتحـتم عـليـنـا اللـعب بـخـيار الـفوز

وحده.
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نتخب امام  واألداء الذي قدمه ا
البحرين  يثير القلق  وتبرز مشكلة
تـلـقي الــفـريق األهـداف في الـشـوط
األول  وهـو  امـر يــخـلق صـعـوبـات
في احلصـة األخرى  الن ذلك يـشكل
ضغـطا فنـيا ونـفسيـا امام الـتعديل
والـفــوز قــبل ان يــعــود بــصــعــوبـة
وعــنـــدمــا  يـــواجه فــريـــقــا مـــعــدله
الــتــهــديــفي عــالـي  حــيث تــايالنــد
الــذي  ســجل ســتــة اهــداف وعـلــيه
هــدفـان ويــتــحــتم عــلى مــجــمــوعـة
ـسـتـوى األفضل الالعـبـ  تقـد ا
بـعـداداء مــهـزوز  وأخـطـاء دفـاعـيـة
امام استـراليا والـبحرين ومـا يثير

اخملــاوف  هــو  لــو انـــتــقل  لــلــدور
األخـــر  النه  ســيـــواجه فــرق اقــوي
ـــطـــلـــوب من اجلـــهـــاز وأصـــعب  ا
الــفــني تــدارك األمــور عـبــر حتــديـد
األخطاء ومـعاجلـتها خالل الـيوم
ـقـبـل النـه سيـكـون امـام   مـهـمة ا
حــاســمــة  والبـد ان يــبــرهن من انه
جـاء لـلــمـنـافـسـة عـلى إحـدى تـذاكـر
السفر الى طوكيو لكن األمر اختلف
ويحـتـاج الى  أداء ونتـيـجة  ويـعلم
ـــدرب  قــوة الـــفـــريق الالعـــبـــ وا
الــتـــايالنــدي  ومـــتــوقـع ان يــواجه
نتخب صعـوبات في لقاء الثالثاء ا
 الــذي جتــمـــعه مع صــاحب االرض
في مهمة  مختلفة من جميع األوجه
ـبي من حـسم األمور وبـإمكـان  االو
ــدرب ـــصــلـــحــتـه اذا مــا انـــتـــبه ا
لألخــطـــاء الــتـي رافــقت  مـــبــاراتي
اسـتـراليـا والـبـحرين  حـتى يـتـمكن
ــنـتــخب ان يــنـجح والن غــيـر ذلك ا
بكر والبدان تكرس يعني اخلروج ا
الـطــريـقــة الـتي  تــنــقـذ الــفـريق من

خالل تقد األداء القوي.
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ـــدرب صـــاحب مـــحـــمـــد ويـــقـــول ا
ــــكن ان جتــــري األمــــور بــــهـــذه ال

الطريقة امام إضـاعة فرصة  تعزيز
 احلـظوظ  بـعـد الـتعـادل  الـنتـيـجة
التي عقـدت من األمور الـتي حتتاج
الى لعب أفضل في لقاء الغد اذا ما
ـرور لــلــدور األخـر اراد الالعــبــ ا
في مهـمة يـجب الـتحـضيـر لهـا كما
يــجب عــبـر تــعـاون اجلــهـاز الــفـني
والالعـبـ  وحتــديـد مالمح الـلـعب
ـنـتظـرة وقد الـذي يقـود للـنـتيـجة ا
ركب الذي ينقل الفريق الى تكون ا
نـــهــــائـــيـــات طـــوكــــيـــو  وكل شيء
سـيـكون مـتـوقف عـلى نـتيـجـة الـغد
الــتي  حتـتــاج الى عــمل  ومـثــابـرة
وجــهــود والــلــعب مـن دون أخــطـاء
بـعدمـا  اظـهـر الالعبـ عـجزا   في
األداء الدفاعي وضـعفا في الـهجوم
قـــبل ان يــــاتي الـــدور الــــدور عـــلى
ـديـر الفـني في اخـتـيار الـتـشـكيل ا
ـنــاسب  الــقــادر عـلـى الـســيــطـرة ا
واالســتــحــواذ عــلى الــكــرة  وخــلق
الــفــرص في مــواجـهــة حتــتـاج الى
االهـتــمـام من اجلـمـيـع بـعـدمـا اثـار
الــفــريـق شيء من الــقــلق   بــســبب
األداء والـــتــــأخــــر مـــرة أخــــرى في
الــنـتــيــجــة وحتــقــيق الــتـعــادل في
الــوقت الــقـاتـل الـصــورة اتــضـحت
ــقـنع ـتــدني  وغــيـر ا بــعــد األداء ا
واألخـطـاء الـتي رافـقـتـهـمـا  وكادت
ان تــطــيح بــالـــفــريق  الــذي خــدمه
احلظ في الـلــحـظـات األخـيـرة  لـكن
هــــــذا واقع حــــــال  كــــــرة الــــــقــــــدم
ــبـاريـات والــعب حـتى الــنـهـايـة وا

واخر ثانية  من الوقت.
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ــنــتــخب االســتــرالي  من وتــمــكن ا
قــلب تـأخــره  بـهـدف الـى فـوز عـلى
مـنــتـخب تــايالنــد بـهــدفـ لــواحـد
لــيــرفع صــيــده الى اربع نــقــاط في
صـــدارة اجملـــمـــوعـــة والـــوصـــافـــة
لتـايالند بثالث نـقاط بـعدما سـيطر
عـــلى األمـــور ومــســـار الـــلــقـــاء في
الـــشــوط الـــثـــانـي  وجنح في نـــقل
الــكــرات بــأريــحــيــة   الى مــنــطــقـة
الـــفـــريق األخـــر  وخـــلق اكـــثـــر من
فرصـة خـطرة تـصـدى لهـا احلارس
الــذي لـم يـقــدر عــلـى احلـفــاظ عــلى
نتـيجة الـتعـادل بعدمـا عاد صاحب
هـدف الـتقـدم  نـيـكـوالس داغو د43
والــفـوز د76 لــيــمــنح فــريــقـه فـوزا
مـهـمـا وثالث نـقاط غـالـيـة سـتـقربه
كـثــيــرا من الــتـأهـل  لـلــدور الــقـادم
امام فـريق منـافس ظهـر كمـا  يجب
في الـشـوط األول وجنح في الـتـقدم
د24 قــبل ان يـــتــنــازل عن الـــتــقــدم
وجترع اخلـسـارة إمام ظـروف لعب
لم تـسـتـغل كـمـا انـتـظـرهـا أنـصاره
الكثيـر في اكبر حضور  لـلمباريات

التي انتهت لالن.

عبد الغني
شهد

بارادته".
واضاف" في الشـوط الثاني عـاجلنا
كثير من االخطاء بسبب االستعجال
وكنا نتـوقع ان نحسم اللـقاء بسبب
الـوضع الـبدني لـلـفريـق البـحـريني
وحـتى فـريقـنـا لم يـكن بـوضع بدني
جـيـد البـدالء لـلـمرة الـثـانـية هم من
يـحـســمـوا الــلـقـاء وتــفـكــيـر بـعض
الالعـبــ بـاالســتـدعــاء لـلــمـنــتـخب
الـوطني كـان سـببـا في قلـة الـتركـيز

باراة". با
ــقــبــلـــة ســتــكــون ــبـــاراة ا " ا وبــ
الـفـيـصل وسـنعـمل لـتـجـاوز اخـطاء
مبـاراة اليـوم وسنـلعب امـام تايـلند
بعدة خيارات وباسلوب مختلف عن
لـقـاء الـبـحـرين واستـرالـيـا وعـلـيـنا

العمل بجد لكسب نقاط تايلند".
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بي أكد مدرب منتخب البحرين االو
بــكـرة الــقــدم ســمــيـر شــمــام الــيـوم
(11 كـانــون الـثـاني 2020) الـسـبت
أن فــريــقه شــارك في االســيــويـة من

دون اعـداد فجـاءت الـنـتائـج سلـبـية
واخــرهـا الــتــعـادل مع الــعـراق 2-2
في اجلولـة الثـانيـة لفـرق اجملمـوعة
االولى بـــالــنـــهـــائــيـــات اآلســيـــويــة
لـلمـنـتـخـبات حتت سن 23 اجلـارية

في تايلند.
ؤتـمر الصحفي الذي وقال شمام با
اعـقب لـقـاء الـعـراق إن" فـريـقـنا االن
بـنـقـطـة واحـدة وتـبـقى لـديه مـباراة
واحــدة امــام اســـتــرالــيـــا حلــســاب

اجلولة الثالثة واالخيرة".
واضـاف" مبـاراة اسـتـراليـا االخـيرة
ــلك فـيــهـا ســوى خـيــار الـفـــــوز ال
وبـعــد مـبــاراة اسـتــرالـيــا وتـايــلـنـد
الـيــوم الـسـبت سـيــكـون لـكل حـادث
حــديث".وعـن مــبـــاراة الــعـــراق اكــد
ـتلك نـتـخب الـعـراقي  شـمـام ان" ا
ـبـاراة في العــبـ جـيــدين وكـانـت ا
اغلب الـوقت للـعراق ولـكن الـنتـيجة
هي من حتـــكـم ظــروفـــنـــا صـــعـــبــة
وحضرنـا الى تايلـند من دون اعداد
جـيد لـلـفريق ونـشـكر الالعـبـ على

ما قدموه".

لـهــا جـلــسـات عــديــدة مع الـقــضـاء
للتـاكيد عـلى قضية تـشكيل مـحكمة
رياضيـة مخـتصة و ارسـال كتاب
رســـــمي لـــــهـم قـــــبل ايـــــام بـــــهـــــذا

اخلصوص.
واضـــــــاف بــــــرواري ان جــــــمـــــــيع
الـشخـصيـات واجلهـات الـتي لديـها
مـــشــــاكل او خـالفـــات او نــــزاعـــات
ريــاضـيـة عــلـيـهـا عــدم الـذهـاب الى
ـدنـية او اجلـزائيـة كونـها احملاكم ا
غـير مـختـصة بـهـذه القـضايـا وهذا
الــتــداخل قــد يــعــرض الــريــاضــيــة
العـراقـية الى خـطر كـبيـر وعقـوبات

دولية.
مشددا على اهمية االبتعاد عن هذه
السياسـة وان يتم الذهاب لـلمحاكم
الدولـيـة اخملتـصة بـهذا الـشان دون
رتـبـطة بـالـشان شـخصـنـة االمـور ا
الــريــاضي الــعـــراقي خــاصــة بــظل
وجــود اسـتــحــقــاقــات لـلــريــاضــيـة

العراقية دوليا وقاريا.


