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ــــركـــز الــــرابع في مــــوسم  2007 وا
الـــنــســخــة االخـــيــرة في اســـتــرالــيــا
وسـيكون امـام الفرصـة االخرى  التي
تـتطلب منه  الـلعب بالطـريقة االفضل
ستوى والـنتائج  والسعي وتـقد  ا
 لـتعـويض التـراجع الذي رافـق مسار
ـنـتـخب ومـا تـعـرض له  فـي الـفـترة ا
الـلعب بتصفيات كاس العالم وبعدها
  ومـحـاولـة الـدفع بـاالمـور  بـعـدفـشل
عــــدة مـــدربـــ   ومــــحـــاوالت اعـــادة
تــرتــيب  االوراق   والنه الزال يـواجه
نافـسة  وعلينا ان حتـديات اللعب وا
ــهـمــة تــبـدو غــايـة في نــعــتـرف  ان ا
الـصعوبة وحتتاج الى التنيسق والن
االمــور  تــمــر عــبــر جــهــود الالعــبـ
وبـــــذل  اقـــــصـى اجلـــــهـــــود  وعـــــلى
الـالعـــبـــ تـــقـــد   مــــا بـــوســـعـــهم

نافسات بقوة. والدخول با
œ«bŽ« …d²  

ــدرب كــاتــانــيــتش  بــان  واعــتـــرف ا
الـفريق حظي بـفترة عمل  وان االمور
ـنتخب طـلوب وان ا تـسيـر بالـشكل ا
ـعــسـكـرات الـتــدريـبـيـة اســتـفـاد من ا
ويـتحدث عن جاهزيته   بعدما انتهى
مـن تـــســمـــيـــة الـالعـــبــ ال  23 من
مـجـموع  28 الـذين سـيتـولون  مـهمة
الــدفـاع عن ســمـعــة الـكــرة الـعــراقـيـة
ــنـتــخب واســتـعــادة هـيــبـته بــعـد وا
اإلخــفــاقـات الــتي مــر بــهـا  واهــمــيـة
ــذكــورة  الي ـــرور من الــبــطـــولــة ا ا
ـنـتـخب الذي ـهـمة ا تـشـكل الـتحـدي 
ســيــعـول عــلى عــنــاصــره  بـاعــتــمـاد
الـسـرعـة والـلـيـاقـة  الـبـدنـيـة الـعـالـية
واحلـال لـلمـدرب  الذي  سـيكـون امام
االخــتــبـار احلــقــيـقي  بــعــدمـا واصل
ــارســة عــمــله كــمــا يــجب  من دون
تـدخل  وهـو من اخـتـار الالعـبـ وما
ـنـافــسـات بـاعـلى تــبـقى هـو دخــول ا
درجــات احلــذر  عــبــر افــكــاره   وهـو
الــذي يــكـون قــد عــزز من الــعالقـة مع
الـالعبـ ومـعـرفـة زادت خالل   ثالث
فـترات عـمل  حيـث البـطولـة الربـاعية
فـي الــســعــوديــة واهـم فــوائــدهــا انه
جتـــاوز حـــدود الـــلــــعب مع فـــرق هي
ــســتـواه او اقـل مـنه عــنــدمـا واجه
مـنتخب االرجنت بعـيدا عن النتيجة
لكنها كنت مهمة في  البطولة القادمة
ولـو انه يـعداحـد الفـرق القـوية  لـكنه
يـفـتـقـد الـيـوم الى العب اخلـبـرة التي
يـامل ان تظـهر قدرات الالعـب ضمن
ـدرب  في الـدفاع  عـن سمـعة قـائـمة ا
عسكر دبي ـنتخب   وبعدهـا   مر  ا
ثم  الــدوحــة وقـبــلـهــا الـفــتـرة االولى
ومـواجهة منتخب الكويت  أي انه مر
بـفترة عـمل  مقبـولة ومنـاسبة واالهم
كـثــيـرا انه اسـتـقـر عـلى فـكـر تـدريـبي
واحــــد  مـــؤهل لـه خـــبــــرة واضـــحـــة
ويتمتع بشخصية عالية  سبق وعمل
مـع فرق اخلليج  وهو االخر يامل في
نـتخب الـبـقاء الطـول فتـرة عـمل مع ا
ـــا الـــعــــراقي  وهـــذا مـــرهـــون اوال 
يـــحــقـــقه في الـــبـــطــولـــة األســيـــويــة
االخــــتـــبــــار احلـــقــــيـــقي لـه  من اجل
ــنـافـسـة اســتـعـادة دور الــفـريق في ا
االهـم الثانيـة والتي تاتي  في ظروف
عـمل اكثـر استقـرار من مشـاركة كاس
الــعـالم  لـكن في كل االحـوال التـخـرج
ـنـافـسات االسـيـويـة  التي عن اطـار ا
يــامل ان يــكـون فــيــهـا لــقــاء فـيــتــنـام
مـفــتـاح الـفـوز لـلـنـتـائج الـبـقـيـة  وان
نــشــاهـد فــريـقــا مــدعـومــا هــجـومــيـا
وبــدفــاع مـــتــمــاسك ويــلــعب من دون
اخــطــاء وبــطــريـقــة ومــهــارات وفــكـر
ــنـشـود مــيـداني  لــتـحـقــيق الـهـدف ا
ـجموعته التي تضم عـندما  ينطلق 
مـنـتـخـبـات   ايـران وفـيـتـنـام والـيـمن

الـشــهـر الـقـادم امـام مـنـتـخب فـيـتـنـام
ـذكــورة الـتي خـرج بـهـا والــنـتـيـجـة ا
ـنتخب مؤكد سـتجعل االمور بوضع ا
افــــضل امـــام ايــــام مـــعــــدودات عـــلى
افـتتاح البطولة احلدث الكروي  الذي
سـيكـون مخـتلـفا عن سـابقـاته لوجود
 24فريق  تشارك  الول مرة  يشارك
هـذا الــعـد الـكـبـيـر  فــيـهـا وتـظـهـر في
مـستويـات  مختـلفة لكـن  الكل يسعى
ــطــلــوب  بــعــدمــا ســعت لــلــظـــهــور ا
ـنتخبـات الى  العمل اجلـاد والتغير ا
الـفني ومن خالل البنى التحيية  وكل
االشـــيــاء االخـــرى تــســـيــر بـــاالجتــاه
ـذكورة وقـبلـها ـطلـوب  والنـتيـجة ا ا
الــــفــــوز عـــلـى الـــصــــ أي حتـــقــــيق
نـتـيـجـتـ  ايـجـابـيـتـ خالل اسـبوع
ـنـتـظـر من قـبل ـهم والـشيء ا امـر بــا
ــرحب بــهــمــهـا الــشــارع الــريــاضي ا
والــتـطــلع الى تـقــد الـعــمل االفـضل
ــشــاركـــة الــتي  يــكــون فـي مــشــوار ا

فريقنا قد جهز لها كما يجب.
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يــكــون مـنــتــخــبـنــا الــوطــني قــداكـمل
اســتــعـداداته ضــمن  مــحـطــة االعـداد
االخـــيـــرة في  الــدوحـــة واالمل في ان
قـبلة شـاركة ا تـنعـكس على طـبيعـة ا
قــبل االنـتــقـال األسـبــوع  احلـالي الى
دولــة االمـارات الــعــربـيــة لـلــمـشــاركـة
بـبـطـولـة ا اسـيا ويـنـتـظـر ان يـكون
ـسـؤولــيـة  في الـدفـاع عن عــلى قـدر ا
سـمـعـة الـكـرة الـعـراقيـة في اهـم ثاني
نتخب شاركة ا محفل كروي يتعلق 
بـعـد اخـفـاقة  الـوصـول لـكـاس الـعالم
الـــتي اخـــتـــتــمـت بــروســـيـــا ولــو انه
نـتخـبات  لكن سـيلـعب  ضمن نـفس ا
في مـستـويات مـختـلفـة من حيث فرق
ـدرب كاتانيتش اجملـموعات  ويكون ا
قد انتهى من وضع االمورفي نصابها
ــشــاركــة حــيث وحتــديــد مــقــومــات ا
الـلــعب بـكـامل الالعـبـ احملـددين من
دون اصـابـات  وفي احلـالـة الـنـفـسـية
ـعنوية  وتـام فريق قادر الـعالية وا
نافـسات باعلى درجات عـلى خوض ا
ـــتـــلـــكه من الـــلـــعب   مـن خالل مـــا 
إمـكـانـيـات  تـؤهـله خلـوض مـبـاريـات
اجملـمـوعة   بـثـقة وعـدم  التـقـليل  من
ـهمة تـتطلب شـان أي فريق  كان الن ا
الـلـعب بـشـعـار الـفـوز مـهـمـا كان اسم
ـــنـــافس من اجـل حتــقـــيق الـــفـــريق ا
ـثـلـة بـاخلـروج من اخلــطـوة االولى 
ـنـجـز االول الـذي دائــرة اجملـمـوعـة  ا
يــعــكس مــؤشـرات الــلــعب والــنــتـائج
ـوقع والــطــمــوحــات  في ان يــحـقـق ا
الــذي يــلـيـق  به كـفــريق حــامل لــلـقب
الــبـــطــولــة وان اليــعــرض نــفــسه الي
مـنغـصات  وان يـحافظ عـلى اماله في
الـــتـــقــدم من دور الخـــر  وان يـــعــكس
ـبـاريـات  وحـسـمـهـا سـيــطـرته عـلى ا
وجـــعل االمـــور  جتــري بـــالــكـــيــفـــيــة
ــنــتــخب مــطــالب احملــددة لــهــا  الن ا
بــتــقــد نــفــسه بــافــضـل حــال لــعـدة
اســبـاب عــلى مــدى مـراحل الــبـطــولـة
بـاريات الـتي يـكون  قـد استـفـاد من ا
الـتـجـريـبـيـة وحتـديـد  خـطـوط اللـعب
الـتي مهم جدا  ان تكون فعالة وتلعب
بـقـوة وتركـيـز واهمـيـة صالبة الـدفاع
وفي ان يـقدم الدعم للفـريق الذي كلما
امـن الدفاع وجتاوز الخطاء  فان  ذلك
 ســـيـــســاهم فـي حتــقـــيق  الـــنـــتــائج
ـــطـــلــوبـــة والن  االمــور ســـتـــحــسم ا
بالهدف وباالخطاء والثغرات وضعف
ـبـاريـات  الــفـاصـلـة في االداء حــيث ا
الــدور   16وكــمــا مــعــلــوم ســتــجــري
بـخـروج اخلـاسـر والن منـتـخـبـنا لالن
هـمة  اذا لم يكن من يـعد احد الـفرق ا
ـرشـحــ لـلـقب كــمـا حـدث في بــ  ا

الناصرية - باسم الركابي
حـقق مـنـتنـحـبنـا الـوطـني فوزا مـهـما
عـلى نـظـيره الـفـلـسطـيـني بـهدف دون
رد في الـلـقـاء الـودي التـجـريـبي الذي
ــلــعب نــادي قــطــر بــالــدوحـة جــرى 
ضـمن اسـتـعدادات الـفـريـق لـبـطـولة
ا اسـيا  التي ستنطلق في اخلامس

من الشهر القادم  باإلمارات.
ومهم جدا ان تاتي النتيجة االيجابية
في هذا  التوقيت وقبل ايام معدودات
عـلى افـتـتـاح الـبـطـولـة  التـي حتضى
بـاهـتـمـام الـشـارع  الـريـاضي عـلى ان
ـقنع ـردود الـكروي ا نـتخب ا يـقـدم ا
ـــنـــتــخب ـــقــابل يـــكـــون مــدرب  ا بـــا
الـفــلـسـطـيـني قـد انــتـهى من تـسـمـيـة
نـفس عدد الالعـب  الذيـن سيمـثلونه
ـــبـــاريــــات الـــرســــمـــيــــة ضـــمن فـي ا
مـــجـــمـــوعـــته الـــقــويـــة الـــتي جتـــمع
مـنتخـبات  استرالـيا واالردن وسوريا
ويــظـهـر ان  الـفـريق حتـسن من حـيث
ــسـتـوى ومن خـالل وجـود اكـثـر من ا
العـب مـــحـــتــــرف رغم ظــــروف فـــتـــرة

عروفة للجميع . االعداد ا
 وســـجل هــدف الــفـــوز الالعب هــمــام
ـــبـــاراة الـــتي طـــارق د 46 مـن وقت ا
حـقق فيها الـفريق التفـوق  التجريبي
الـثـاني  خالل خمـسـة ايام بـعد الـفوز
الــذي خــرج به عــلى حــســاب الــصـ
قام ـاضي ضمـن معـسكـره ا االثـن ا
ــذكــورة هي ــبــاراة ا فـي الــدوحــة وا
الـتـجـريـبـيـة الـسـادسـة عـنـدمـا تـقـابل
ـنتخب مع  نـظيره الكـويتي وتعادل ا
ـشاركـة بـالبـطـولة مـعه بـهـدف قـبل ا
الــرابـعـة  في الــسـعـوديــة وخـسـر من
األرجـنتـ بربـاعيـة   قبل الـتعادل مع
ـنـتـخب السـعـودي بـهدف والـتـعادل ا
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ـبـاريات واخـرهـا  مـحـطة وبـعـدتـلك ا
الــدوحـــة الــتي  حــســمـت الــتــشــكــيل
االخـير الـذي سيـدافع عن الـوان الكرة
الـــعــراقـــيــة  واهـــمــيـــة الــظـــهــور في
ـقـبــلـة  ويـاتي اخــتـيـار ــنـافـســات ا ا
ـدرب الـالعـبــ    مـن خالل قــنــاعــة ا
ــطـلــوبـ  ومن بــتـحــديـد الالعــبـ ا
يـجـيد الـلعب في مـهـمة لم تـكن سهـلة
ـــــدرب قـــــد حـــــدد مـالمح ويـــــكـــــون ا
ـطلـوب  عبـر زج اكبـر عدد الـتشـكيل ا
ـباريات الـتجريـبية من الـالعب في ا
قــبل ان تـســاهم في تــوحـيــد صـفـوف
الـفـريق الذي مـهم ان يـتـجاوز عـثرات
ومـشاكل واخطـاء الالعبـ  وتداركها
طلوب نتـخب باالجتاه ا لـكي يسير ا
 قـبـل ان يـعـلن عن تـسـمـيـة  الالعـبـ
23 وهم جالل حسن ومحمد كاصد
ومـحــمـد حـمـيـد وولـيـد سـالم وعالء
مـهاوي وأحـمد إبـراهيم وعـلي فائز
وريـبـ سـوالقه وسعـد نـاطق وعلي
عـــدنـــان وفــرانـس بــطـــرس وهـــمــام
طـارق وأحمـد ياسـ وصفـاء هادي
وبـشـار رسن وأسـامـة رشيـد وأمـجد
عـطوان ومـهدي كـامل وحسـ علي
ن وعــلي حـصــني ومـهـنــد عـلي وأ
حــــــســــــ وعالء عــــــبــــــاس. الــــــذين
ــنـتــخب فـي الـبــطــولـة ســيــمـثــلــون ا
ــذكـورة  ويــعـول عـلى جــهـودهم في ا
نـتـخب على ا وجه بـعـدما تـمـثيـل ا
ــدرب الـذي مــروا  من  حتت انــظــار ا
يـكـون قـدوضع يـده عـلى من يـسـتحق
ـنـتـخب  في احملـفـل الـكروي تـمـثـيل ا
األســـيـــوي   والـــســـعي الى حتـــقـــيق
ــا يــتـنــاسب ــوقع  و ــســتــوى  وا ا
ـــســــتـــوى االســـيـــوي ودوره  عــــلى ا
والـسـعي فـي الظـهـور  الـذي يـلـيق به
عــبــر مــبـاريــات  مــجــمـوعــته عــنــدمـا
يـــســـتـــهـل مـــشـــواره في الـــثـــامن من
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قـال مـدرب فـريق الـقـوة اجلـويـة لـكـرة الـقـدم بـاسم قـاسم ان الـفـريق سـيـعـاود تـدريـبـاته يـوم بـعـد غدا
الك الـتدريـبي لالعـب بـعد تـوقف الدوري الـعراقي الـثالثاء بـعد انـتهـاء فتـرة االجازة الـتي مـنحـها ا
مضيفاً بأن ضـيق الوقت ألغى معسكر القـاهرة وسوف يكون هناك معـسكر للفريق في أربيل بالرابع
قـبل لـغـايـة الـثـاني عـشـر من الـشـهـر ذاته ونـفى قـاسم صـحـة االخـبار الـتي حتـدثت عن من الـشـهـر ا
ـقـبـلـة والـتي سـوف تـفـتح اسـتـغـنـاء الـفـريق عن عـدد من الالعـبـ خالل فـتـرة االنـتـقـاالت الـشـتـويـة ا
قبل. وقـال قاسم لم نسـتغني عن أي العب بـصفوف فـريقنا خالل انـتقاالتهـا خالل االول من الشهـر ا
كن االستـغنـاء عن الالعبـ وال يوجـد من يعوضـهم. وأضاف قـاسم: فريـقنا اآلن قـبلـة وال  الفتـرة ا
يضم في صفوفه  23 العباً مع العبي فـريق الشباب وبالتالي من الصعب التفريط بخدمات أي العب

بالوقت احلالي.
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اعـــرب رئــيـس الــهـــيــئـــة االداريــة
ـيـنـاء الـريـاضي ان ابـرز لــنـادي ا
معـوقات عمل ادارته تـتلخص في
قضـية الـتخـلص من الديـون التي
تثقل كـاهل النـادي واضاف احمد
ان اتـــصـــال هـــاتــــفي جـــمـــعه مع
ــصــري احــمـد مــحـامـي الالعب ا

يـــاســر تــنـــاوال به بــحـث قــضــيــة
ــرفـــوعــة لـــدى الــفـــيــفــا الـالعب ا
وانتـهت بسـحب القـضيـة على ان
يــــتم حــــلـــهــــا بــــشـــكـل ودي بـــ
الــطــرفــ حــفــاظــا عــلى ســمــعــة
الــنـــادي الــذي عــرف عـــنه دائــمــا
بـتـسـديـد مـستـحـقـات العـبـيه لكن
الفترة االخـيرة وبالنظـر للمشاكل

الـــتي عــصــفـت به تــرتــبـت عــلــيه
ديون كـثيـرة وختم رئـيس النادي
حـــديــثه ان مـــحــامي الالعــــــــــب
كان متجـاوبا وتفهــــــــــم الوضع
ــــيـــنــــاء واعـــرب ــــر به ا الـــذي 
ايــــــــــــضــــــا عن رغــــــبـــــة الـالعب
ا وضوع بشكل ودي  بحـــــــــل ا
يحمـلــــه من مشـاعر طـيبة اجتاه

الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــادي االزرق
وجــــــــماهيره .

جــديـر بــالــذكــر ان الـنــادي تــلـقى
اشعارا من الفيفا يطلب به تقد
الـدفــوعــات حـول قــضــيـة الالعب
سـتحقاته طـالبته  احمد يـاسر 
ـــاضـي خالل مـــدة ال ـــوسـم ا بــــا

تتعدى 17 \ 1 \ 2019.

من الـالعـبــ لـكن الــوقت الـذي
ــدرب الــســلــوفـيــني عــمل فــيه ا
كاتانيتش لم يكن كـافيًا للتعرف
ـنـتـخب عـلـى تـفـاصـيل العـبي ا

لعب". وكيفية توظيفهم داخل ا
وزاد "مـع فــــقــــر اإلعــــداد وقــــلـــة
ـبـاريـات الـتـجـريـبـيـة فـما زال ا
ـنـتــخب الـعـراقي بــحـاجـة إلى ا
درب ـباريـات لـيـقف ا عـدد من ا
عــلى إمـكــانـيــات العـبــيه بــشـكل

تام".
وتابع عباس "إذا أردنا تعويض
عـــامل الـــزمن يـــجـب أن يـــكــون
ـنــتـخب فـي قـمـة الــتـركــيـز مع ا
تــطــبــيق الــواجـبــات الــدفــاعــيـة

والهجومية بدقة شديدة".
يـذكـر ان العـد التـنـازلي لـبطـولة
كـــأس أ آســيـــا قــد بـــدأ حــيث
ـقبل في سـتـقـام مطـلع الـشـهـر ا
ـــــــشــــــــاركـــــــة 24 اإلمــــــــارات 
مــنــتــخـبًــا ألول مــرة في تــاريخ

القارة الصفراء. 
ـــنـــتـــخب الـــعـــراقي في ووقع ا
اجملــمـوعـة الـرابـعـة الـتي تـضم
إلى جـانــبه الــيـمن وفــيـتــنـام و

إيران.
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ـنتـخـبات الـقارة ـبـاريات الـتجـريـبيـة اخلـاصة  بـينـمـا تتـصاعـد وتـيرة ا
ـقـبل تـتـزايد االسـيـويـة التي سـتـنـطـلق منـافـسـات كـاسهـا مـطـلع الـعام ا
نـافسة نـتخـبات ومدى قـدرتهـا على حتقـيق ا اآلراء بشـأن حظوظ تـلك ا
ـنـتـخـبـات وعودة مـنـتـخـبات ـطـلـوبة فـي ظل تذبـذب مـسـتـويـات بعض ا ا
يدان التنافس موظفة ذلك االمر في غـياب الترشيحات الرئيسية اخرى 
ن تريـد ان تستـفيد من هـذا الواقع في االعداد ـنتخـبات  على بعض ا

طلوب بأقل اخلسائر. بدون ضجيج ليتسنى لها ان حتقق ا
نتخـبات التي تريد ابعاد االضـواء عنها واالختفاء عن ومن ضمن هذه ا
هاالت الـترشيـحات التي انـطلقت مـبكـرا  منتـخبنـا الوطني الـذي ال يريد
جنومه اقحامهم في ترشيـحات وسائل االعالم  كما هو االمر مع اجواء
ــنـتـخب الـفــائـز بـبـطـولــة ا اسـيـا في عـام 2007 الذي دخل دخـول ا
ـنـتـخـبـات الـتي واجـهـها الـبـطـولـة بـدون اي تـرشـيح واسـتـطـاع جتـاوز ا
ـنتخب السـعودي ويحقق باراة النـهائية ويـلتقي با ليصل الى مـصاف ا
الــفـوز عـلـيه بـنـتـيـجـة هـدف بـدون مـقـابـل لـنـجم الـبـطـولـة الـكـابـ يـونس
ـذكـور لم يـكن يـحـظى ـنـتـخـب ا ـدرب الـذي قـاد ا مـحـمــود وحـتى  ان ا
تـلك سجال حـافال من الـبطـوالت مع اغلب الـفرق بشـعبـيـة واسعـة ولم 
نـتخـبات الـتي دربهـا لذلك حـظي بهـالة كـبيـرة جراء فـوزه بلـقب اسيا وا
ــنــتــخـب الــعــراقي  واصــبــحت بــعـض االنــديــة الــعــربــيــة اضــافــة مع ا

للمنتخبات تتقاتل في سبيل احلصول على توقيعه لقيادة فرقها ..
ـدرب ــنــتــخب احلـالـي جـرب ذات االجــواء مع بــعض االخــتالفــات فــا ا
كن مقارنته بالبـرازيلي فييرا عراب اجناز اسيا قبل نحو كاتانيتش ال 
لك كاريـزما تدريبيـة مهمة  لكن مع فوارق درب احلالي  عقد واكثر فـا
ن راهنوا ـدرب فيـيرا للـعديـد من النجـوم  مهـمة نتـيجـة ضم تشكـيلة ا
ـضي بعـيدا  في الـبـطولـة خصـوصا وان خط ـنتـخب من ا على  قـدرة ا
تلك  مايسترو بحجم نشأت اكرم  اضف الى ذلك صانع الوسط كان 
االلــعــاب هــوار مال مــحــمــد  الــذي اســهـم بــشــكل كــبــيــر  في االجنــاز
االسيوي  والذي شكل مع السفاح يـونس محمود ثنائي هجومي  شكل
نـتخب في نـتخـبـات االخرى  وتـبقى مـبـاراة ا خـطرا كـبيـرا في مـرمى ا
ـضي بـعيـدا في الـبطـولة ـنتـخب االسـترالي مـفـتاح ا الـدور االول ضد ا
ـباريات التـجريبية نتـخب ذاته في مصاف ا االسيوية بـعيدا عمـا قدمه ا
التي تـسنى له خـوضهـا قبل انـطالق البـطولـة التي شـكلت مـلمـحا بارزا
ـبـاريــاتـهـا من بـيـنــهـا فـيـتـنـام مـن خالل اسـتـضـافـة اربع دول اســيـويـة 

واندونيسيا وتايلند ..
ولكن اجواء عام  2007هي بعيدة تماما عما تعيشه الكرة االسيوية في
الوقت احلالي فـالتطـور الالفت الذي اصـاب كرة شرق اسـيا بعـيدا عما
يشـكـله منـتخـبي اليـابان وكـوريا اجلـنوبـية من ثـفلـ رئيـس في الـقارة
فـان مـنتـخـبات انـدونـيسـيـا وفيـتـنـام واللـتـان كانـتـا بعـيـدتان عن الـتـطور
ـنـتـخـبـات االسـيـويـة الـتي  شـهـدت تـطـورا الفتـا في اصـبـحـتـا من اهم ا
عـنية في مفـاصلهـا الكرويـة  وهذا التـطور نابـع من اهتمـام االحتادات ا
نتـخبات تلك الـدول بالقـاعدة العـمريـة والتي شكـلت منبـعا رئـيسا رفـد ا
االولى بــأكـثـر من عـنــصـر مـهم  يـسـعـى لـتـكـون بـطــولـة كـاس اسـيـا في

ثابة شهادة والدة لنجوميته .. االمارات 
عـنـوي والذي تـرجـمته مـباراته نـتـخب العـراقي فـالفـوز ا امـا عن واقع ا
ن ـنـتـخب الـصيـني  شـكـلت دعـمـا مـعـنـويـا لـنجـومه  االعـداديـة ضـد ا
بـاريات الرسـمية فـي البطـولة للـكشف عن مـهاراتهم ينـتظرون انـطالق ا
ن شكل وقـابـلـياتـهم السـيـمـا الـنجـمـ احـمـد ياسـ وريـبـ سـوالقـا 
االسـتـغنـاء عـنـهـما من جـانب نـاديـهم الـقطـري ضـربـة قـاصمـة لـهـما مع
ـنتخب  ومع ذلـك جتاوزوا تلك الـقضيـة  وخاضوا خوضهـما مـباريات ا
ن اولوهم اهتماما استثنائيا تابعـ  مباراتهم االعدادية بشكل اقنع ا
تابعة ردود افـعالهم جراء ذلك االستـغناء الذي جرى في غـير وقته كما
نتخب ونتائجه ن استـعجل احلكم على ا تابع  ان هنالك فريق من ا
نتخب هي جراء ضعف البطولة نى بها ا باإلشارة الى ان اي اخفاقة 
احمللـيـة وعدم تـمكـنهـا من الكـشف عن اسمـاء مهـمة يـجري اسـتقـطابـها
ـدرب ـنـتـخـب الـوطـني  مع االخـذ بـنـظـر االعـتـبـار عن نـظـرة ا ـصـاف ا
كاتانيتش الذي استبعد اسماء  ترشيحها في ضوء
تـــمــــيـــزهم مـع انـــديــــتـــهم فـي الـــدوري الــــعـــراقي
ن جـرى ابـعاده ـسـابـقـة  وخـصـوصـا هـداف ا
لـــيــــثـــأر  وراء االبـــعـــاد عـــشـــرات  من عالمـــات

االستفهام .

ــــدرب الــــذي يــــعــــمل وسـط اجـــواء ا
مـنــاسـبـة وبـوجـود سـبـعـة مـحـتـرفـ
فــيـــمــا يــنـــحــدر بــقــيـــة الالعــبــ من
دوريـــــات شـــــغـــــالـــــة  رغـم اخـــــتالف
ــسـتــوى لـكن عـلـى اقل تـقــديـر الـكل ا
يـتمتع بـلياقـة بدنيـة  احد اهم عوامل
اعـــداد الالعـب  كــمـــا تـــظـــهـــر حـــالــة
االنـسجـام  بعد خـوض ستة مـباريات
ـــدرب  الــذي يــامل ان حتـت  قــيــادة ا
انـــعـــكـــست خـــبــرتـه عــلـى الالعـــبــ
ـبـاريـات بـشـكل والـفــريق في تـقـد ا
جـيد والن االمـور تتـطلب الـلعـب بقوة
وتــركـيـز وخـطــوط فـاعـلـة  عــلـيـهـا ان
ــزيــد وتــقــد اجلــهــود وان تــعـــمل ا
يـخـدم الكل لـلـكل في مـهة تـظـهر غـاية
ـــراقــبــة فـي الــصــعـــوبــة وحتـــضى 
الشارع  الرياضي بل البيت  والعائلة
  وكل مـكـان جريـا علـى العـادة عنـدما
يـــتـــابـع كل الـــعـــراقـــيـــ مـــبـــاريـــات
مـنـتخـبهـم  باهـتمـام  يـفوق  اوقـاتهم
والــذي يـامل ان يــكـون فــد جـهــز كـمـا
ـسـتـويـات   وان يـنــبـغي  وان يـقـدم ا
وقع الذي  يليق به والنه كان يحقق ا
ــوقع الــرابع بــالــنــســخــة قــد حــقـق ا
االخـيرة وعـسى ان تمـر االمور بسالم
طـالب في مـهمـة  يدركـها الالعبـ ا
تـــقـــد كـل اجلـــهـــود لالخـــيـــر وهـــو
ـطـلوب وان يـكـتب مرة اخـرى اسمه ا

بسجل البطولة بحروف كبيرة.

ــــــــدرب والـالعــــــــبـــــــ ويــــــــكــــــــون ا
ـشــاكل الــفــنــيـة واالحتــادقــدجتــاوز ا
واإلداريـة والـتوجه بـرغـبة كـبـيرة الى
ـــهـــمـــة االمـــارات وان يـــضـع الـــكل  ا
نــصب اعـيــنـهم والـكـل يـدرك طـبــيـعـة
شاركة التي تاتي بعد فترة انحسار ا
ـنتـخب الذي يـكون قـد استـعاد قواه ا
وبــعـد فـتـرة جتــهـيـز تـبــدو  مـنـاسـبـة
شاكل الـتدريبية بـعدما جتاوز فـيها ا
الــتي رافـقت تــصـفــيـات كــاس الـعـالم
ـاثلة في االذهان قبل ان تتاح فرصة ا
الـــعـــمل بـــحـــريـــة لـــلــمـــدرب احلـــالي
الــبـاحث عن اجملـد االسـيـوي الـطـريق
ـــؤديــة الـى كــاس الـــعــالم فـي قــطــر ا
واالهـم ان يـفـوز مـرتـ خالل خـمـسـة
ايـــام   مـــا ســـيـــرفع مـن مـــعـــنـــويــات
الـالعــــــــــبـــــــــ  الــــــــــسـالح االهـم في

واحهات الرسمية. ا
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وسـيتم ارسـال قائمـة اسمـاء الالعب
ـنـظـمـة  لـبـطـولـة  قـبل الى الـلـجـنـة  ا
قرر لها اسـبوع من افتتـاح البطولـة ا
ان تــنــطــلق في اخلــامس من الــشــهـر
الـقادم  وسيفتـتح الفريق مشواره في
ـواجـهـة الــثـامن من الـشـهــر الـقـادم 
فـــيــتــنـــام  عــنــد الـــســاعــة  الـــرابــعــة
والــنــصف عــلى مــلــعب مــديــنــة زايـد
الـرياضية  فيما يلعب مباراته الثانية
ــنـتـخب الـيـمــاني الـشـقـيق  في  مع ا

لعب الشارقة الـثاني عشر منه فـي  
واجهة ويختتم تصفيات اجملموعة 
مـنـتخب ايـران وذلك في الـسابـعة من
لعب نادي يـوم السادس عشـر منه  

النصر.
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وكـــانت الــفـــرق قــد قــســـمت الى ست
مـجـمـوعـات االولى وتضـم منـتـخـبات
ـــنــظم االمـــارات  وتــايالنــد الـــبــلــد ا
والـهــنـد والـبـحـرين والـثـانـيـة وتـضم
فـرق  مـنـتـخـبـات اسـتـرالـيـا وسـوريـا
واالردن وفـلـسطـ والـثالـثـة  وجتمع
فـــرق كــوريــا اجلـــنــوبــيـــة  والــصــ
والــفـلـبـ وفــريـغـزسـتــان  والـرابـعـة
وتــضم مــنــتــخــبــات الــعــراق وايـران
وفـيـتـنـام واليـمن  واخلـامـسـة وتضم
مـنـتـخـبات الـسـعـوديـة وقطـر ولـبـنان
وكـوريـا الـشـمـالـيـة  واالخـيـرة وتضم
الـــيـــابـــان واوزبـــســـكـــتـــان  وعـــمــان

وتركستمان.
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ويـــقـــول  احلـــكـم االحتـــادي  الـــرائــد
نتخب مـسافر شـنان مهم ان يخـرج ا
بـنـتيـجـة الفـوز التي تـتـزامن مع قرب
افــتـــتــاح احملــفل الــكــروي االســيــوي
طـلـوبة شـاركـة  ا ـنـتظـر ان تـاتي ا ا
وان يـــدافع الالعـــبــ عن ســـمـــــــعــة

نتخــــب والكرة العراقية. وتاريخ ا
واضـــاف الـــكل يـــعــول عـــلى  خـــبــرة
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قـرر احتاد الـكرة لـكرة الـقدم زج
ــبي في مـعــسـكـر ـنــتـخب األو ا
ــــديـــنــــة كـــربـالء حتـــضــــيـــرا
ــواجـــهـــتي مـــنــتـــخب ســـوريــا
ــــديـــر اإلداري ـــبـي.وقـــال ا األو
بـي العـراقي كر فـرحان لألو

ـــعــســـكــر ســيـــبــدأ يــوم 11 إن ا

ـــقــــبل قـــبل كـــانـــون الــــثـــاني ا
ــنــتــخب الــســوري مــواجــهـــة ا
يومي  15و 18من الشهر نفسه.
ـبي يـشــار إلى أن مـنـتـخب األو
يــعـســكـر حــالــيـا في الــعـاصــمـة
الـــقــطــريــة الــدوحــة حتــضــيــرا
لـتـصـفـيـات بـطـولـة آسـيـا حتت

 23عاماً التي ستحتضنها

قبل. إيران اذار ا
ــــنـــتــــخب وذكـــر فــــرحــــان ان "ا
ــبي خــاض اولى مـبــاريـاته االو
ـــنـــتــخب الـــتــجـــريـــبــيـــة امــام ا
الـعـسـكري الـقـطـري مـساء أمس
الــســبت عــلى مــلــعب الــدحــيل
فـيـمــا سـيـخـوض لــقـاءه الـثـاني
امـام نادي مـسيمـير عـلى ملـعبه

بعد غدا الثالثاء". 
واضــاف ان ”الــــفـــريق يـــواصل
العب وحـداته التـدريبـيـة على ا
الــفــرعــيـة لــنــادي الــغـــــــــرافـة"
ــعــســــــــــكــر ازال مــبــيــنــا ان "ا
الكثير من الـضبابية التي كانت
ــــنـــــتــــخب تــــغـــــلف مــــشـــــهــــد ا

بــــــي". االو

بي نتخب األو   جانب من تدريبات ا

نتخب جنم ا
الوطني

السابق باسم
عباس
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قال النجم الدولي السابق باسم
عـــبــاس إن األمـــنــيـــات واآلمــال
معـقودة عـلى العبي الـعراق من

أجـل الـذهـاب بـعـيـدًا في بـطـولـة
أ آسيا.

ــــنــــتــــخب وأضــــاف عــــبــــاس "ا
ـتـلك مجـمـوعة جـيدة الـعراقي 


