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نتخب العـراقي بكرة القدم سريتـشكو كاتانيش انه متـفائل باجملموعة التي درَّبـها خالل الوحدات التدريبـية القليلة الـتي جمعته بالالعب رغم اكد مدرب ا
واجهة الودية الـتي جتمع العراق بالكويت اليوم اإلثن على ملعب علي ؤتمر الصحفي الذي سبق ا نتـخب.وقال خالل ا عسكر ا تفاوت توقيت التحاقهم 
سالم الصباح في نـادي النصر إنَّه ينـظر للمباراة الـدولية األولى له مع منتـخب العراق بأهمـية كبيرة رغم وديـتها ألنَّ أداء الالعب فـيها ونتيـجتها ستضع
تجاورة من خـصوصية لكنه سيـتعامل معها كأي نـطقة وما تمثله ديـربيات الدول ا همته التـدريبية مع الفريق. وأضاف أنـه يعرف جيدا هذه ا أساس قوي 
مبـاراة تمـثل له حتديًـا هدفه فـيها إلـهام العـبيه لـتقـد كرة قـدم حقـيقـية.من جـانب اخر عـبر الالعب عـلي عدنـان عن سعادتـه وزمالئه بالـتواجد فـي الكويت
نتخب للعب على ارضهم وامام جماهيرهم بعد ابتعادهم لفترة طويلة ا يعزز اسـتحقاق ا نطقة   نتخب في ا وسعيهم لتقد مباراة كبيرة تليق بتاريخ ا

بسبب قرارات الفيفا. AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6139 Monday 10/9/2018 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6139 االثن 30 من ذي احلجة 1439 هـ 10 من ايلول (سبتمبر) 2018م

6WOIOIŠ Âb  …d  .bI²Ð qzUH²  gO½UðU

ÂuO « ÎU¹œË w²¹uJ « tIOIý tł«u¹ wMÞu « V ²M*«

WLÝË_« vKŽ ÊUMLÒON¹ dz«e'«Ë dB Ë V¼c « s  V ²M*« VŽô Âd×¹ ¡ULſù«

»dF «  Uł«Ò—œ ‚U³Ý w  w «dF « rJ×K  eO2 —uCŠ

كـوريـا اجلـنـوبـيـة والـيـابـان ويـعد
ذلك دعـم  لـــفــــتــــرة االعـــداد في ان
نــلــعب مع مـــنــتــخــبــات مــعــروفــة
وقــويــة  النــنــا سـتــلــعب  مـع فـرق
حـققت تـطورا سـريـعا وتـغيـرت ما
هـمـة صعـبـة ومهم ان يـجعـل من ا
ــنـتــخب جتــريـبــيـا  وان يــلـتــقي ا
تـــتـــكـــامل فـــتــرة اإلعـــداد من قـــبل
ـعــرفـة ــذكــور  صـاحـب ا ـدرب ا ا
بـالـكـرة األسيـويـة عـبر فـتـرة عـمله
فـي االمــارات مـن اجل الـــدفــاع عن
سمعة الكرة العراقية  اسيويا  في
االول عـلى ان تـرتـفع اجلـهود وفي
ــنــتـخب بــرنـامج طــمــوح العـداد ا
لـنـهـائـيـات كـاس الـعـالم  فـي قـطر
ويـامل ان تــكــون مـبــاراة الــكـويت
عــنـــصــر مـــهم عــلـى طــريق فـــتــرة
األعـداد لـلــمـنـتـخـب  في ان تـنـجح
ـــــبــــــاراة  من خـالل اداء العـــــبي ا
ـــبـــاريــات الـــفــريـــقـــ في عـــودة 
ـنـتخـبـ الـتي الزالت تـتابع  من ا
قـبل جـمـهـور الـبـلـدين ولـهـا نـكـهة
خـــاصــة عــبــر كـل الــعــقــود وجنــد
الالعــبـ اكــثــر تــاثــرا في خـوض

الـذي واصل الـعـطـاء قبـل ان يصل
لــلــمــرة االولى  لــنــهــائــيــات كـاس

العالم .1986
مهـم ان يحل منـتخـبنـا ضيـفا على
االخــوة في الـكـويـت في جـيل اخـر
من الالعـب  في مـباراة احـتفـالية
البـــد ان تــســـتـــثـــمــر فـي تــوســـيع
جـوانب عــمل أخـرى مــنـهــا تـبـادل
لـلـخـبـرات الكـرويـة  عـلى مـسـتوى
دربـ واألنديـة وحتقـيق أهداف ا
ـبـاراة  بعـيدا عـن النـتيـجـة التي ا
تـــمـــثل دعـــمـــا مـــعـــنـــويـــا الي من
الــفــريــقــ امـــام االســتــحــقــاقــات
ـقـبـلـة وكـان مـنـتـخـبـنـا قـد دخل ا
مـعـسـكرا في مـديـنـة اربـيل قبل ان
يتكامل من خالل التحاق  الالعب
ــبـاراة ضـمن احملـتـرفــ لـوقـوع ا
ايـام الفـيـفا وان  يـركـز من البـداية
ـدرب االجنبي  فـي التعرف لعمل ا
عـلى الـالعـبــ وقـدراتـهـم الـفــنـيـة
وفي ان تـدخل ضـمن فـتـرة اإلعداد
ـهم  وفي ان لــبـطــولـة أ اسـيــا ا
تــكــون مــفــيــدة وبــدايــة لــســلــسـة
ـنتـخب امام مـبـاريات سـيلـعـبهـا ا
ـكـسـيـك  وبـولـيـفـيـا مـنـتــخـبـات  ا
وفـنــزويال  جتــريـبــا وأهـمــيـة رفع
وتيـرة اإلعداد من كل اجلوانب من
اجل حتـقـيق مـشـاركـة نـاجـحـة في
بــطـــولـــة ا اســيـــا  مـــنــهـــا قــوة
اجملــــمـــوعــــة الــــتي تــــضـم ايـــران
وفـيـتنـام والـيمن وجنـد ان الـفريق
االيــراني طـرفــا قـويــا في الـصـراع
عـلى الــبـطـولــة رغم ان مـنـتــخـبـنـا
ابعـده خارجا في بـطولة اسـتراليا
لكنه يختلف اليوم ويعد أفضل من
مـنـتــخـبـنـا الـذي افــتـقـد  خلـدمـات
العديد من العبـينا منهم من اعتزل
ـــكن  واخـــريـن ابـــعـــدوا لــــكن ال 
الـتقـلـيل من شـان من سيـمـثله  في
ـناسـبـات الـقـادمـة عـنـدمـا تـظـهر ا
بــــطـــولـــة اإلمــــارات  بـــأالهــــمـــيـــة
االستثنائيـة عند الشارع الرياضي
 فـي ظل الــتـــطــور الـــذي تــشـــهــده
ـــنـــتـــخـــبـــات األســـيــويـــة حـــيث ا
ـنـتـخب الـفــيـتـنـامي الـذي فـرض ا
نفسه بـقوة وبات منـافسا واضحا
ـنتخب االول ليس على  مـستوى ا
سـتويات ما حسب بل على بـقية ا
يجـعل من مهمـتنا لـيست بالـسهلة
الـتي سـتسـلط عـليـهـا األضواء من
قــريب بــعـــد   فــشل الــوصــول الى
روســيـا  وجنــد من لــقــاء الــكـويت
ـواجـهتـنا ـرشـحة   ـنـتخـبات ا وا
امر مـهم من حيث واقع مسـتويات
ـنتـخبات الـتي تفوقـنا فنـينا تلك ا
اذا مــا اسـتــثـنــيــنـا الــكـويت  كــمـا
كــشف االحتـــاد  من ان مـــبــاراتــ
ـنتـخب امام أخـري سـيلـعـبهـما ا

ـرتــبك وغـيـر عــلى  واقع الـدوري ا
ــنــظم  مــنــذ عــدة مــواسم  حــيث ا
األخـيــر الـذي تـعـالت األصـوات في
ان تـاخـذ الـتـوقـيــتـات عـلى مـحـمل
اجلــد بــعــد دخــول الــدوري لاليــام
احلـارة الصـيفـية وتـأثيـراتهـا على
الـالعـــبـــ وغـــيـــرهـــا من جـــوانب
العمل الـتي يامل ان  تشهـد  تغيرا
بـــعــدمــا اعـــلن االحتــاد مـــنــتــصف
الـشــهـر احلـالي مــوعـدا الفــتـتـاحه
بعـد ان كان يـبدا في نـهايـة تشرين
الــثــاني ويـــدخل ضــمن الــفــصــول
األربعـة حتت الية يـجري فـيها  أي
دوري غـيـر مــقـنع واليـخــدم الـفـرق
والـــلــعــبــة  قــبـل ان  تــزكم رائــحــة
تـزويـر منـتـخبـات الـفئـات الـعمـرية
في مـشـهـد مرفـوض ويـبـدو انه مر
من دون مـحـاسـبـة أي من اإلطـراف
ــكن ان ــتــســبــبــة   في عــمل ال  ا
ـحـو بــهـذه الـسـرعــة  الـتي حـان
الوقت ان تسير باالجتاه الصحيح
ـــؤلم والنـــتـــشـــالــهـــا من الـــواقع ا
واالنــتـقـال بـهــا الى الـصـوب األمن
ـنــتج  والمـجـال بــعـد لــقـبـول أي ا
تبريرات ومن ال يقدر ان يدير االمر
 أي االحتـاد علـيه ان يـضع  االمور
في نـصـابــهـا والـتـوجـه  بـبـرنـامج
عـمل مـنـتج بـعـدمـا تـهـرب اكـثر من
سؤولية  قبل ان يضعها مرة من ا
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نتخب واعود الى لقاء اليوم  مع ا
الـكــويـتي الــشـقـيـق  حـيث يـعــتـبـر
الـلــقـاء احــتـفـالــيـا اكـثــر مـنه وديـا
ـواجـهات الـرسمـية ويـذكر  بـتلك ا
عــلى مــســـتــوى  بــطــولـــتي اســيــا
واخلــــلــــيج الــــعــــربي الـي تــــعـــود
ـاضي لـلـســبـعـيـنـيــات من الـقـرن ا
نافسات في وقـتها  التي جتعل وا
من جـمـهـور الكـويت  مـتـابعـة لـقاء
الــيـــوم الـــذي يــحـــظى بـــاهــتـــمــام
جــمــهــور الــفــريــقــ  في ان يــقــام
الـلــقـاء في هــذه األوقـات بــعـد رفع
احلظر الكـروي عن رياضة الكويت
ارسة انشطتها في والعودة الى 
مــخــتــلف األلــعــاب قــبل ان يــظــهـر
مــنــتــخب كــرة الــقــدم  ويــعــود من
خالل بـطولـة خـلـيجي  23االخـيرة
نـتخب الـعراقي قـبل ان يسـتقـبل ا
في مـبـاراة تـعـيــد لـلـذاكـرة لـقـاءات
تـعة ـنتـخبـ ايـام زمان  حـيث ا ا
الكبيـرة وما اجملـها حيث األسماء
اخلـالـدة في الـذاكرة عـلى مـسـتوى
الـفـريق الـشقـيق الـذي كـان في اعز
ــنـتـخــبـنـا وأفـضل أيــامه واحلـال 
الــوطـني الـذي كـان يــلـعب بـأفـضل
تـشـكــيـلـة شـكـلت الــركـيـزة الـقـويـة
ــنــتــخب الــتي اســتــمــرت تــخــدم ا
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ضـمن مـنــافـسـات الــيـوم الـرابع
لـلـبــطـولـة الـعـربــيـة بـالـدراجـات
ــــقـــامـــة حـــالـــيــــا في مـــديـــنـــة ا
مــســـتــغــا اجلــزائــريــة هــيــمن
ــصـري واجلــزائـري ـنــتـخب ا ا
على اوسمة البطولة لفئة الكبار
والـشـبـاب والـنـاشـئـ والـنـساء
ــــنــــتـــــخب االمــــاراتي ومـن ثم ا
ويـلـيه مـنـتـخبـنـا الـعـراقي حيث
جـــرت ســـبـــاقــات الـــفـــردي ضــد
الساعـة للكـبار لقـطع مسافة 40
كم واحـــــرز مــــنــــافــــســــات هــــذا

من نـــصــــيب العــــبي مـــنــــتـــخب
الـــســــودان ابـــو بـــكــــر مـــحـــمـــد
ركز االخير ومصطفى محمد وا
لالعب مــنــخـب فــلــســطــ عـدي
رشــــدي الــــبظ حــــيث كــــان هـــذا
الــســبـاق مـن اقـوى الــســبــاقـات
لكـون هنـاك العبـ محـترفي من
اجلــــزائــــر واالمــــارات وتــــونس
وشــــاركــــوا فـي عــــدة طــــوافـــات
ـيــة والعـبي مـنـتــخـبـنـا عـلي عـا
عـــبــد اخلـــضــر ويـــاســر ضـــيــاء
الــديـن لم ولن يـــكــونـــوا صــيــدا
سهـال حيث تـعامل يـاسر ضـياء
الـــديـن بـــخــــبــــرته الــــطــــويــــلـــة
واســــتــــطــــاع ان يــــكــــون ثــــاني

ـتــســابــقـ فـي الـدورة االولى ا
وكــذلك عـلـي عـبــد اخلــضــر قـدم
مستوى كبيـر وكان الفارق قليل
جـدا بـالثـواني ولـيس بـالـدقائق
وان شاء الله ستكـون السباقات
االخــرى هي الـفــيــصل لــكـونــهـا
مـســافـات طـويــلـة جــدا تـتـراوح
مـــــابــــ ال 150كم وال 170كم
وهــذه الــســبــاقـات هـي الــفـردي
ـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــام جلــــمـــيع ا
والــفــئـــات مــتــقـــدمــ وشــبــاب
ونــــاشــــئــــ ونــــســـاء ويــــبــــقى
الـتـوفيق من الـله لـكـون العبـيـنا
هـم اصــــحــــاب اجنــــاز فـي تــــلك

السباقات الطويلة.

vHDB  rOJ(«b³Ž

واجهة الكويت الودية عبر وحداته التدريبية نتخب الوطني يستعد  تدريبات ا

الـــــســـــبـــــاق العـــــبـي اجلـــــزائــــر
وحـصــلـوا عــلى الـتــرتـيب االول
والـثــاني عن طــريق العــبــيه عـز
الدين العـقاب ومنـصوري حمزة
اما مـحمـد مروي الـبلـوشي جاء
ثالث الـترتـيب بفـارق ثواني عن
العب مــنــتــخـبــنــا يـاســر ضــيـاء
الدين الذي حل رابعا اما العبنا
االخــر عـلي عـبـد اخلـضـر طـعـ
ــركـز ــركـز اخلــامس وا جـاء بــا
الــــســــادس والــــســــابع لالعــــبي
تـونس مـاهـر احلـسـنـاوي وعلي
الـنويـسري امـا التـرتيب الـثامن
لالعب منتخب ليـبيا محمد الكم
عامـا التـرتيب الـتاسع والـعاشر

جانب من سباق الدراجات في بطوة العربية
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امــا مـنــافـســات فــئـة الــنـاشــئـ
لــســبــاق الــفــردي ضــد الــســاعـة
لـقــطع مـسـافـة 15كم فـقـد شـارك
في هذا السباق سـتة عشر العبا
ــــــــركـــــــــز االول العب واحــــــــرز ا
منتخب مصـر محمد احمد وحل
بـالتـرتـيب الثـاني والـثالث العب
اجلـــــزائــــــر حــــــمـــــزة عــــــمـــــاري
وعــبــدالـرزاق عــمــاري امــا العب
االردن اوس نــضــال جــاء رابــعـا
ـركـز اخلـامس والـسـادس من وا
نـصـيب العـبي مـنـتخـبـنـا عـباس
وحـس فـاضل راجي حـيث كان
العـبــنـا عـبـاس قـريب من الـذهب
وحـس قـريب من الـنحـاس لكن
الـوعـكـة الصـحـيـة لالعب عـباس
فــاضل راجي اجــبـرته ان يــحـتل
هذا الترتيب وتمادى على نفسه
لكي يصل الى خط الـنهاية وهو
مـغـمي عــلـيه وهــذه حـالـة نـادرة
حتصل في لـعبـة الدراجات ومن
ثم نقل الى مـشفـى مستـغا في
ســيــارة االســعــاف وهـو مــغــمي
عـــلـــيه اكـــثـــر مـن ثـــــــــــمـــانـــيــة
شفى والتحاليل ساعات داخل ا
االولــيــة اثـبــتت انه تــعـرض الى
اجلــفــاف وادى ذلك الـى صــعـود
اليوريا الى  62 وصعود السكر
الى  282 وهـــــــو االن يــــــــرقـــــــد
راقبة شديدة من قبل شفى و ا
االطـباء وبـحـضور رئـيس الـوفد
مـيــري عـبــد زيــد وطـعــمـة رومي
ومــــــدربـه فـــــاضـل راجي حــــــيث
قدمـوا له كل مـايحـتاجه من دعم
مالي ومـعنوي وحلـد كتـابة هذه
ـــشــــفى مع الــــســـطـــور هـم في ا

الالعب .
امـــا الـــتـــرتـــيب الـــســـابع لالعب
مـنــتـخب الــبـحــرين عـلـي نـاصـر
ـــركـــز الــثـــامن لالعب احـــمــد وا
مـنـتــخب قـطـر زيـد هــيـثم حـمـزة
ـركز الـتاسع لـالعب البـحرين وا

ـركــز الـعـاشـر جـاسم مـحــمـد وا
لالعب تــــونس اســـامــــة كـــبـــيـــر
وحــصل العب مـنـتــخب سـلـطـنـة
ركز عمان مـنذر احلسـني على ا
ـــركـــز احلـــادي عـــشـــر تـــاركـــا ا
الثاني عشر لالعب االردن حسن
عـلـي مـراد امـا الـتـرتـيب الـثـالث
ـنـتـخب لـيـبـيـا عن طـريق عـشـر 
العــبه صـالح حـرمــود امــا العب
ـــركــز مــنـــتـــخب الـــيــمـن جــاء 
الــرابع عــشــر والعب فــلــســطــ
ــركـــز اخلـــامس عـــشــر والعب
ــركـز الــيــمن مــحــمــد مــحــسن 

السادس عشر.
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شارك بتحكيم هذه البطولة عدة
حـــكــام عـــرب ومن دول عـــربـــيــة
ومــنــهم حـكــام دولــيـون ومن كل
دولـــة حـــكـــمـــيـــ او ثالث لـــكن
الــعـــراق لــديه حـــكم واحــد وقــد
اثــبت احلـكـم فـؤاد حـمــد صـالح
كفاءته ونزاهته في تلك البطولة
ــا اعـتـمـدت جلـنـة احلـكـام في
االحتاد العربي حكمنا واعطائه
واجــبــات صــعـــبــة لــلـــغــايــة مع
منتـخبات قويـة جدا وهي مصر
واجلـــزائــر واالمـــارات وتـــونس
ــنـتـخــبـات تــمـتـلك لـكــون هـذه ا
العـبـ مـحـتـرفـ وشـاركـوا في
ـيــة وقــد اعـتــمـدت طــوافـات عــا
جلنة احلكام حكمنا واشادت به
كـــثـــيــرا مـن قــبل احلـــكم الـــعــام
االمــــاراتـي لـــطــــفـي بن ســــدرين
ــشــرف واحلــكم عـــلي ســيـف وا
الـــعـــام اســـمـــاعــيـل احلــوســـني
.وهـــذا فـــعال يـــحـــسب لـــلــحـــكم
الــعـراقي بـالــدراجـات ونـقـول له
مبـروك هذه الـثقة الـعربـية التي
مـنـحتك لـقـيادة ومـتـابعـة الـفرق
الكبــــيرة وهذا يحسب لالحتاد
ـــركـــزي ولــلـــجـــنــة الــــعـــراقي ا
ركـزيـة برئـاسـة طعـمة احلـكـام ا

رومي.
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أصـعب الــظــروف الــتي مــرت عـلى
ـنــتـخب والــكـرة الــعـراقــيـة الـتي ا
يـفتـرض ان  نتـعلم من هـذا الدرس
وهــــو لـــيس االول بـــعـــدم  تـــكـــرار
اخلـــروج مـن اهم بــــطـــوالت كـــاس
الــعــالـم حــتى هــنــالك مــنــتــخــبـات
أســـيـــويـــة اســـتـــمـــرت مـــواصـــلــة
شـاركة في نـهائـيات كـاس العالم ا
شاركة اليتيمة قبل ان نبقى على ا
في بــطـولـة  1986 قـبـل ان  يـبـقى
االحتــاد يـرقع بــاالمـور من بــطـولـة
الـى اخـرى والــكل فــشل في تــقـد
الذرائع  وهو مـا يجري االن  حيث
مــحـاولــة االحتــاد الـتــغـطــيــة عـلى
ــنـتــخب  ومــا اعـقــبــهـا من فــشل ا
احـتـجـاجـات وضـغط عـلى االحتـاد
في ان يـتــرك الـعــمل قـبـل ان يـقـوم
بـاالســوء  في انـتــخـابـات ضــمـنت
العــضـــائه الــبـــقـــاء لــيس لـــلــدورة
ا الـتي بعـدها قبل ان احلالـية ور
يـــغــطـي عــلى األمـــور بــاســـتــقــدام
ـــذكـــور الـــذي ــــدرب األجـــنـــبي ا ا
ــتــبـقي سـوغ األمــور بــان الـوقت ا
لـــبـــطـــولــة أ أســـيـــا غـــيـــر كــاف
نجز في بطـولة يفترض لتحقـيق ا
ـنــتـخب بــأعـلى ان يــظـهــر فـيـهــا ا
ـنافـسة درجـات اللـعب والعـمل  وا
حملو اثـار اخلروج من كـاس العالم
شاركة الـتي رافقتهـا الكثير من وا

األخطاء.
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ـكـنه ان يـحقق ـدرب األجـنبي ال ا
ــتـلـك  وسـائل الــتـغــيــرات اذا لم 
ـطــلــوبــة وحـريــة الــعـمل الــعــمل ا
واالبـتعـاد عن التـدخالت كمـا جرى
ــدربـــ الـــســابـــقـــ قــبل ان مـع ا
يــفــشــلــوا وفــضـــلــوا تــرك الــعــمل
والــعـودة الى دولـهم ومــا مـطـلـوب
درب برنامج عمله اليوم ان يعلن ا
لـلــفـتــرة الـقــادمـة  وبــشـكل واضح
ــلىء لـــتــاتـي في االجتــاه وعــلـى ا
الـــصـــحـــيح وجـــني  ثـــمــارهـــا في
ــشــاركــات الــقــريــبــة وان  يـبــقى ا
الــهـدف األول هـو الــوصـول لـكـاس
الــعــالم الــشـغـل الـشــاغل لــلــشـارع
ــكـنه ان يــقـبل الـريــاضي الـذي ال
بعـد بعـمل مرتـبك  وتسـويفات  بل
ان تـــقـــدم األمـــور بـــشــــكل عـــمـــلي
ــهـمــة  الـتي ال يـتــنـاسـب وحـجم ا
ـكن ان نـحـمل الـرجل لـوحده  بل
ــعـــنـــيــة  وفي ان ان   االطـــراف  ا
تــتـجــنب األخـطــاء  لـكـي يـضــطـلع
ـقـبـلـة  الـتي  قـد ـهـمـة ا ـدرب بـا ا
تسـقطه واالحتـاد اذا لم يتـمكن من
نـتخب وحتـقيق طـموحات قيـادة ا
الشارع الرياضي وطموحات الكرة
 العراقية التي تـشهد تراجعا ليس
ـنـتـخب حـسب بل عـلـى مـسـتـوى ا
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نتخب الـعراقي بكرة القدم انهى ا
ـــواجــهـــة شــقـــيــقه حتــضـــيــراته 
الـــكــويــتـي الــيــوم االثـــنــ ضــمن
قبلة التحضيرات لالستحقاقات ا
ـنـتـخب الـوطـني ووصــلت بـعـثـة ا
لــدولــة الـكــويت اول امس الــسـبت
ؤلفـة من الالعب محـمد حميد وا
وجالل حس ومـحـمد كـاصـد وعلي
عـــدنــــان  وعـــلـي فـــائــــز  واحـــمـــد
إبـراهـيم  وولـيـد سـلم  ومـصـطـفى
ناظم وعالء مـهاوي وربـ سوالقة
واحـمـد عـبـد الـرضـا وكـرار مـحـمد
ومـصـطـفى  مـحـمـد  ويـاسـر قـاسم
وهمام طارق  ومـهدي كامل وسعد
عـبـد االميـر وعـلي حصـني وامـجد
عــطــوان وبــروا  نــوري  وحــســ
عـــلـي  وحــســـام كـــاظـم  وجـــســ
ن ميرام  ومـهند عـبد الرحيم  وا
حـــســـ ومـــهـــنـــد عـــلي  وعـــمـــاد

محسن.
ـــنــــتـــخب مــــعـــســـكـــره  وانــــهى ا
الـتـدريـبي الـقـصـير فـي اربيـل قبل
الـــتــوجه لــلـــكــويت ويــحـــمل مــعه
مــشـــاعــر اإلخــوة واحملـــبــة في ان
ــشـــاركــة األخـــيــرة يــعـــود بــعـــد ا
لـــبــطـــولـــة اخلـــلــيـج الــعـــربي 23
ــبـــاراة الــوديـــة الــيــوم خلـــوض ا
ــنــتــظــرة  بــلــهــفــة من جــمــهــور ا
الــكـــويـت الـــذي يــحـــمـل ذكـــريــات
الــلــقــاءات الـســابــقــة  وان تــعـطي
ـبـاراة الـثـقة في مـواصـلـة تـبادل ا
ـباريـات واخلـبرات طـريق خـدمة ا

. البلدت
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اليوم سيـخوض منتخـبنا الوطني
مـبـاراة وديــة دولـيـة مع الــكـويـتي
العـاشر  من ايـلول اجلـاري وتاتي
ــنــتـخــبـ ضــمن اسـتــعـدادات   ا
لـالســتــحــقــاقــات الــقــادمــة  حــيث
تـنـتظـر منـتـخبـنا الـوطـني  بطـولة
قرر لـها ان تقام مطلع ا  أسيا ا
ــقــبـل في دولــة االمــارات الــعـــام ا
الـعـربيـة  في مـهـمة صـعـبة عـنـدما
يلـعب في اجملـموعة  الـرابعـة التي
تـضم مــنـتـخــبـات ايـران وفــيـتـنـام
ـا يـتـطـلب فـتـرة إعـداد والــيـمن 
ـدرب مــتـكــامـلـة مـن خالل وجـود ا
األجـــنــبي اجلــديــد الـــســلــوفــيــني
كـاتــانــيــتش في اول مــهـمــة له مع
درب ـنـتخب الـذي بـقي بعـهـدة ا ا
احملـــلـي  بـــاسم قــــاسم الـــذي ادار
همة بشكل مقبول والشائبة على ا
ستوى الرسمي عمله سواء على ا
ـنتـخب في عـنـدمـا اكـمل مـسـيـرة ا
اخر ثالث مباريات له في تصفيات
مـــجـــمـــوعـــته وكـــانت ايـــجـــابـــيــة
ـهـمة في جمـيـعـهـا عـندمـا تـسـلم ا

بــعـــدمــا اثــيـــرت الــشـــكــوك  حــول
شخـصيته  الـتدريبـية بانه مـنقطع
عن العمل من فـترة طويلـة وغيرها
من االتـهــامـات  نـحـو الـرجل خالل
ــؤتــمــر الــصــحــفي  عــنــد تــقـد ا
ـدرب الــذي نــامل ان يــكـون عــنـد ا
حـــسـن ظن اجلـــمـــيع وان يـــظـــهـــر
شـاركـة ببـطـولة ا تـاثـيره عـبـر ا
اســـيـــا  وشيء جـــمـــيل ان يـــلـــعب
مـنـتـخبـنـا الـوطني  مـبـاراته الـيوم
ـنـتـخب الـكـويـتي التـي حتمل مع ا
ـواجهـات السـابقة معـها ذكـريات ا
ـنـتخـب والـصراع  الـكـروي ب ا
ببطولة اخللـيج  العربي وإحداثها
 الــعـالــقــة في االذهــان لــلــيـوم  في
جــيل كــروي  قــدم الــكـثــيــر لــلــكـرة
الـعـراقيـة واحلـال لـلكـرة الـكويـتـية
الـتي قـدمت األسمـاء الـكبـيـرة التي
يــتـــغــنى بــهــا الــشــارع الــريــاضي
الكـويتي  بـاعتـزاز وتظـهر األهـمية
ـنتـخـبان لـلـمبـاراة في ان تـواجه ا
ويـسـتـعـيـدان تـلك األيـام اجلـمـيـلـة
عبر لقاء الـيوم الذي نامل ان يرتق

 لتطلعات الكل.

طلوب  وفي ان حضور البرنامج ا
نـتخب يـحقق الـتحـول في مسـار ا
وفي ان يـســتـعــيـد تــوازنه بــعـدمـا
ــطـلــوب في عــجــز من احلــضــور ا
تـصفـيات كـاس الـعالم  في  فـرصة
ـــســـتــوى ـــكن ان  يـــقـــدم ا كـــان 
األفـــضل ويــقـــطع طــريق الـــرحــلــة
والـــوصــول الى  روســـيــا بـــعــدمــا
خضع الكثر من فكـر تدريبي عندما
تـولى  خـمسـة مـدرب عـلى فـترات
باريات في وضع يجب اإلعداد  وا
ـدرب ان يــعــالج من خالل وجــود ا
احلــــالـي في ان تــــتــــاح له اجــــواء
الـــــعــــمل حــــتى يـــــتــــحــــمل كــــامل
سـؤولية  من خالل الـوقوف على ا
مــشــاكل الالعــبــ  الــفـنــيــة  عــبـر
خــبــرته الــتــدريـبــيــة  الــتي يــعـول
عــلـــيــهـــا في ان يـــكــون  ان يـــقــود
ـنتـخب بـاالجتاه الـصـحيح  وفي ا
ان يـــبـــعــــد االحتـــاد عن الــــتـــدخل
بشـؤونه حتت أي مسوغ كـان  كما
عـــلــيه ان   يــديــر األمـــور بــنــفــسه
ـهـمـة التي ومـؤكـد انه  يـدرك حم ا
تــظــهــر صــعــبــة من يــومــهــا االول

لـقـاء الـيـوم الــذي  يـحـمل أكـثـر من
معنى  والعتبارات كثيرة لكن األهم
ـبـاراة وتـطـويـر ان  يـسـتـفـاد من  ا
الــعـــمل بــ االحتــاديـن الــكــويــتي

باراة. والعراقي  من ا
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ــدرب من مــهم ان يــظــهــر تــاثــيـر ا
ـبـاراة األولى  والنريـد ان نـحـمله ا
مـسـؤولـيـة الـنـتـيـجـة واالداء بل ان
ـباراة  كـمـا يـجب في بـداية يـديـر ا
للمـهمة الصـعبة في ان تاتي مـلبية
لــطــمــوحـــات الــشــارع بـــعــيــدا عن
الـنـتـيجـة األهم ان  يـقــــــــدم نـفسه
نتـــــــظرة من عبر طـريقة اللعـب  ا
الــشــارع الــريـــاضي  في ان تــكــون
للمدرب رؤيــــة واضحة امام طريق
طـــــــــــــــــويــل  وصــــــــــــــــعــب مــن كـل

اجلــــــوانب.
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ويــرى مـدرب الــنــاصـريــة الــسـابق
درب كـاظم صـبـيح  أهـمـيـة  مـنح ا
ـناسـب  وان ال الـفرصـة والوقت ا
يـغلب عـلى مهـمته حتـقيق الـنتائج
رغم أهــمـيــتــهــا لــكن األول ان نـرى

قـال رئـيس االحتـاد الـعـراقي لـلـكرة الـطـائـرة مـنـاف فـاضل ان جلـنـة اخلـبراء في
عـندما ـبيـة الوطـنيـة العـراقيـة اعتـمدت عـلى معـلومـات غيـر صحـيحة  الـلجـنة االو
ـشـاركة فـي دورة االلـعاب مـنـعت  مـنـتـخب الـعـراق الـوطـني لـلـكـرة الـطـائـرة من ا
االسـيـوية الـثـامـنـة عـشرة الـتي اخـتـتـمت في انـدونيـسـيـا .. وطـالب فـاضل رئيس
الكـاب رعد حمودي عبـر وسيلة إعالم رياضية بية الوطـنية العراقية  اللـجنة االو
بفـتح حتقيق حـول القرارات الـتي اتخـذتها جلـنة اخلبـراء في ما يخص مـشاركة
والـبحث في االحتادات االثـني عـشر في دورة االلـعاب االسـيـوية الـثـامنـة عشـرة 
ـشاركة برغم انه وعـد بتحقيق االسبـاب التي وقفت وراء عدم الـسماح الحتاده با
ـراكز الستـة في الدورة ..  وأكد رئيس االحتـاد العراقي للـكرة الطائرة انه احد ا
أحـاط  جلنـة اخلـبـراء عـلمـاً بـإمـكانـيـة حـصـول منـتـخب الـكـرة الطـائـرة عـلى احد
ـراكز الـسـتة االولى من خالل اعـتـبار نـتائج بـطـولة انـدية اسـيا كـمـعيـار لقـياس ا
ـشـاركـة في الدورة ,الن غـالـبـيـة االنديـة الـتي شـاركت في ـنـتـخـبـات ا مـستـوى ا
وأشار فاضل نتخباتها الوطنية كما هو احلال معنا  بطولـة اندية آسيا شاركت 
وقـال انه سبق ان الى مـنـتخب الـصـ تايـبـيه الفـائـز ببـرونـزية الـدورة االسـيويـة 
تغلـبنا عليه وتغـلب علينا قبل شـهر من االن وان غالبية العبـيه ان لم يكن جميعهم

هم ذات الالعب الذين مثلوا بالدهم في بطولة االندية االسيوية .
ـوضـوعـيـة جلـنـة وطـعن رئـيس االحتـاد الـعـراقي لـلـكـرة الـطـائـرة مـنـاف فـاضل 
ورفضت طرح النـها لم جتتـمع به  بـية الوطنـية العـراقية  اخلبـراء في اللجـنة االو
شـاركة في الدورة احتـاد اللـعبة ,وأتخـذت قرار مـنع منتـخب الكـرة الطائـرة من ا
نتخب علومات عضوٍ سبق الحتاد الكرة الـطائرة ان اعفاه من مهمته مع ا وفقـاً 

طلوبة . ا جعل قرار اللجنة يفتقد للدقة ا
وان حرص جلنة اخلبراء في الي مهم جدا في هذه االيام   ال شك ان التـرشيد ا
عـلى سمـعة الـرياضـة العـراقيـة مسّـوغ تمـاماً ـبيـة الوطـنيـة العـراقـية  الـلجـنة االو
وتلـغي وجـهـة نـظر ولـكن مـا هو غـيـر مـهـضوم ان تـنـفـرد جلـنـة اخلبـراء بـرأيـهـا 
نتخب الوطني في هذه الفعالية الرياضية او سؤول عن مشاركة ا احتاد اللـعبة ا
في ايـة مـنافـسـة رسمـيـة خارجـيـة .. واتسـاءل اين مـوقف جلنـة اخلـبراء من تـلك 
ــنـتـخب كـرة الــقـدم من دورة االلـعـاب ـتـوقع  ـفـاجىء وغــيـر ا االنـسـحـاب غـيــر ا

االسيوية الثامنة عشرة .. 
ـاذا لم تـصدر جلـنـة اخلبـراء بيـانـاً توضح فـيه مـوقفـهـا من هذا االنـسـحاب غـير
ــنــطـقي .. مــاهــو مـوقف جلــنــة اخلـبــراء من اخــفـاق االحتــادات الـتـي لم حتـقق ا
ـرجـوة في الـدورة االسـيـوية .. وهـل قـوّمت جلـنـة اخلـبراء مـنـتـخـبـاتـهـا الـنـتائـج ا
ـشـاركة في ـنـتـخـبات الـتي نـالت رضـاهـا من جـهـة ا تـقديـراتـهـا الـفـنـية بـصـدد ا
بية الوطنية الدورة االسـيوية .. ثم ان جلنة اخلبراء في اللجـنة االو
نتـخبات العـراقية يـجب ان تكـون على إحـاطة تامـة بظـروف ا
إذ ان بــعــضــهــا تـــعــاني وبــشــدة مـن عــدم وجــود مالعب
فـضال عن االعداد غيـر اجليد ..  تقو وقاعـات للتدريب 
بـية يجب ان يـكون عـلى جانب كـبير من جلنـة خبـراء االو
وبـعـيـداً عن تــصـفـيـة ــهـنـيــة  ــوضـوعـيـة وا احلـيـاديـة و ا

احلسابات.


