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ن حس واحمد إبراهيم الى حادث سير نتخب الوطني ا تعرض جنما ا
اثـنـاء الـعـودة الى مـنـزلــيـهـمـا بـعـد انـتـهـاء بــطـولـة غـربي اسـيـا الـتي جـرت
مبـاراتهـا النـهائيـة في مديـنة كـربالء. وأسفـر احلادث عـن إصابة الـالعب
واضرار ماديـة بالـسيـارة التي كـانت تقـلهمـا اثنـاء العـودة وأصدر االحتاد
العراقي لكرة القدم بيان أعرب فيه عن تـمنياته بالشفاء العاجل إلى العبي
ن حـسـ واحـمـد ابـراهـيـم والـعـودة الـسـريـعـة الى ـنـتـخب الـوطـنـي ا ا
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 نفى االحتاد الـعراقي لكـرة القدم ان
تكون له اية عالقة بشراء او تصنيع
كــاس غـــربي اســـيــا الـــذي فــازت به
ـاضي إثـر الـبـحـرين يـوم األربـعـاء ا
ـبـاراة الـنـهـائـيـة عـلى تـغـلـبـهـا في ا
ــنـتــخب الـوطــني بـهــدف مـقـابل ال ا
شيء. وكــان كــاس غــربـي اســيــا قـد
تعـرض أحـد ذراعيه الـى اخللع بـعد
ـــنـــتـــخب حـــمـــله مـن قـــبل العـــبي ا
الــبــحــريــني وظــهــر عــبــر شــاشــات
الـقــنــوات الـفــضــائـيــة وفي مــقـاطع
فــيــديــو تــداولــهــا اجلــمــهــور بـدون
ا اثار سخطا كبيرا احدى ذراعيه 
فـي الــــشـــــارع الــــعــــراقـي بــــعــــد ان
خــصـصـت احلـكــومــة مــبــلغ مــلــيـار
و 200مليـون دينار إلقـامة البـطولة.
ـكتب اإلعالمي  وذكـر أحد أعـضـاء ا
الحتاد كرة القدم في تصريح للزمان
ان الكاس من مسؤولية احتاد غربي
شرف على الـبطولة موضحا اسيا ا
ان هذا الكـاس قد تمت صـناعته عام
عـندمـا انـطلـقت الـبطـولة أول 2000
ـنــتـخب الــفـائـز مــرة.  وأضـاف ان ا
بالبطولة من حـقه االحتفاظ بالكأس
ــدة ســـنـــة واحــدة ثم في خـــزانــتـه 
اعادته مجـددا الى مقـر احتاد غربي
اســيـا في األردن مــبـيــنـا ان لــلـكـاس
قيمة مـادية كبيرة حـيث  تصنيعه
بـتـوجـيه مـبـاشـر من األمـير عـلي بن

.  وتـــابـع ان الــــكـــاس  احلــــســــ
تـسلـيـمه من قـبل احتاد غـربي اسـيا
ـنــتـخـب الـبـحــريـني مــبـاشــرة الى ا

وهـــو ســــلـــيم اال ان فــــرحـــة العـــبي
الـبـحرين وامـسـاكـهم بـقوة أدت الى
خلعه كون تاريخ صناعته يعود الى
حوالي عـقدين من الـزمن مضـيفا ان
من األفــضـل صــنـاعــة كــاس حتــاكي
األصل وتمنح لـلبلد الـفائز الى االبد
بــعـد ان يــثـبت اســمه عـلى الــقـاعـدة
باراة الـنهائية كما هو فور انتهاء ا
مــعــمـــول به في كل الــعــالم وتــداول
نـــاشــــطـــون فـي مـــواقع الــــتـــواصل

االجـتـماعـي صور الـكـاس اخملـلـوعة
بكـثير من الـسخـرية ووجهـوا سهام
الـنــقــد الـى احتــاد كـرة الــقــدم عــلى
ـنــظـمـة وان هـذه اعــتـبـاره اجلــهـة ا
احلــادثـة تــسيء الى الــعـراق الــبـلـد
ـنــظم رغم األمـوال اخملــصـصـة من ا
قـبـل احلــكــومــة وفي هــذا الــســيـاق
عــلــقت مــســتـشــارة رئــيس مــجــلس
ــــرأة حــــنــــان الــــوزراء لــــشــــؤون ا
الــــفــــتالوي عـــــلى مــــوقـــــعــــهــــا في

الـفــيـسـبـوك إن رئــيس احتـاد الـكـرة
العراقي عبد اخلالق مسعود يجب
أن يـســتـقــيل من مــنـصــبه بـعــد مـا
وصـفـته بـ الـفـضـيـحـة وهـو مـشـهد
كــســر الــذراع احلــديــديــة احلــامــلــة
لكـأس غرب اسـيا. وذكـرت الفتالوي
عـبـر حسـابـهـا أن رئـيس احتـاد كرة
الـقــدم الـعــراقي عـلــيه ان يــسـتــقـيل
بـسـبب هـذه الـفـضـيـحـة. يـد الـكـأس
سه ويجلس ـلعب قبل  تنكسر في ا

الـالعب عــــلى االرض حـــتـى يـــأخـــذ
صورة مـع كأس مـكسـور.  وتـابعت:
سود الله وجهكم اسأ للعراق بدل
ان ترفعـوا اسمه بـ الدول. وكانت
وزارة الريـاضة والشـباب قـد أعلنت
عن تخـصيص مـبلغ  100إلف دوالر
جائـزة بـطل غرب آسـيا بـكرة الـقدم.
ــشــرف عــلى وذكــرت في بــيــان ان ا
بطولـة آسيا احـمد قطـيشات أكد ان
احتـاد غــرب آسـيـا خــصص جـوائـز
لـبـطل الـبـطـولـة والـوصيـف وأفضل
حـــــــارس مــــــــرمى والعـب وهـــــــداف
الــــبـــطــــولـــة. واضــــاف ان االحتـــاد
خـصص جـائـزة مـقـدارهـا  100إلف
ـــركــز األول و30 دوالر لـــصـــاحـب ا
ـركــز الـثـاني إلف دوالر لــلـفـائــز بـا
فـــضال عن جـــوائــز ألفـــضل حــارس

مرمى والعب وهداف البطولة.
سـاعد ـدرب ا من جهـة أخـرى قال ا
الـسـابق لـلـمنـتـخب الـوطـني أحـمد
ـنتخب ستـريشكو خلف ان مدرب ا
كـاتـانيـتش أبـلـغه بإنـهـاء عـقده مع
الـــفــريق. وذكــر خــلـف في تــصــريح
متلفز اتصل بي كاتانيتش وأبلغني
انه  إنـــهـــاء عـــقـــده وطـــاقـــمه مع
ــبـاراة الــنــهـائــيـة ـنــتــخب بـعــد ا ا
بــبــطــولــة احتــاد غــرب آســيــا وانه
توجه الى أربيل مشيراً الى ان قرار
إقالته مـتخذ بعـد بطولـة غرب آسيا
حــيـث لم يــكن هــنــاك رضــا عن أداء
ــدربـ ــدرب. وبــ ان تــغــيــيــر ا ا
حـالـة غـيـر صـحـيـة واألنـديـة تبـحث
عـن االســـــتــــــقـــــرار مـع الـالعـــــبـــــ

نظومـة الرياضيـة لم تكن راضية وا
ـدرب وتــنـظــيـمـه لـلــفـريق عـن أداء ا
الفـتـا الى ان قـرار إقـالتـه متـوقع من
احتـــاد الــكــرة. وقـــال خــلف لم أجــد
ــنـتـخب خالل مــشـاركـتـي بـتـدريب ا
كمسـاعد للمـدرب اختالفا كـبيراً ب
ـدرب االجـنــبي واحملـلي في الـفـكـر ا
س فــارقـا ــســتــوى الــفـنـي ولم أ وا
ــــدرب احملـــلي بــــذلك ال بـل أفـــضل ا
عــلــيه.  وأشــار الـى ان قــيــمــة عــقــد
ـكن ـدرب كــاتـانـيـتش عــالـيـا وال  ا
ــــدرب مـــحـــلي ان يــــصل له رغم ان
االداء التدريبي أفضل من كاتانيتش
ـدرب السلـوفيني متـوقعاً ان إقـالة ا
األصل كــان مــخــطط لــهــا مــســبــقـاً.
وتـــــوقـع خــــلـف ان يـــــكـــــون مــــدرب
بي عـبـد الـغـني شـهد ـنـتـخب األو ا
ــنـتـخب ـهــمـة تـدريب ا هــو األقـرب 
كــون له درايـــة كـــامــلـــة عن الــدوري
والفريق مشدداً يجب ان تكون هناك
ـــدربــ في جلـــنــة لـــتــقـــيـــيم اداء ا
الــتــعــيــ واإلقــالــة.  يــشــار الى ان
كتب الـتنفيـذي الحتاد الكرة وجه ا
ـشـاركة نـتـخـبـات بدراسـة ا جلـنـة ا
بـإيـجـابـيـها وسـلـبـيـاتـهـا واخلروج
كتب بتوصيـات ستُقر في اجـتماع ا
يوم غدا االثن خاصـة فيما يتعلق
ــنـتـخـب الـوطـني ــصـيــر مـدرب ا
ســتــريـــشــكــو كــاتــانـــيــتش ومالكه
ـــســـاعـــد من اجل احلـــفـــاظ عـــلى ا
حـظـوظ الـعـراق في تـصـفـيـات كـاس
الـعالم الـتي سـتنـطلق مـطـلع الشـهر
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كاس غربي اسيا
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حــدث ريــاضي غــيــر مــســبــوق ألهــالي
كــربالء وهم يـسـتــقـبـلــون نـهـائي كـأس
غـرب آسيـا التـاسـعة بـكـرة القـدم حيث
لعب توجـهت جمـوع اجلمـاهيـر نحـو ا
باراة الدولي قبل ساعـات من انطالق ا
النهائية ب العـراق والبحرين لتمتلئ
ـكـان اخملصص ـلـعب حـتى ا جـنـبـات ا
لــلـصــحــفـيــ لم يــسـلـم من اسـتــقــبـال
ـشـجـع فـيـمـا بـات اإلعالمي يـبحث ا
عن مـوقع قـدم حـتى يـسـتـطـيع مـتـابـعة
احلـدث رغم الـنـجـاح الـكـبيـر تـنـظـيـمـيا
ـــلــعب وايـــضـــا في مــقـــصــورة داخل ا
الـشخـصيـات الرسـميـة بعـد االنتـقادات
الـتي طـالت تواجـد احلـمـايـات في حفل
ـباراة النـهائية االفتتـاح. قبل انطالق ا
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كـشف عضـو االحتاد الـعراقي لـكرة
الــقـــدم غـــالب الــزامـــلي حـــقــيـــقــة
اســتــقــالــة عــدد من اعــضــائه عــلى
خلـفيـة تضـارب االنبـاء بشـأن اقالة
نتخب الـوطني سريتشكو درب ا ا

كاتانيتش.  
وكـان بهـروز دزهبـود وكيل اعـمال
كــاتـانــيـتش أعــلن نـهــايـة مــشـوار
ـنـتــخب الـوطـني لـكن مــوكـله مع ا
رئــيس احتـاد الــكــرة عــبــد اخلـالق
مـسـعـود أكـد ان االحتـاد لم يـصدر
اي قرار رسـمي بهـذا الشـأن.  وقال
الـزامـلي إن االخـبار الـتي انـتـشرت
عن استقـالة عدد مـن اعضاء احتاد
الــكــرة عــاريـــة عن الــصــحــة وهي

مـــجـــرد ضـــغط من بـــعض وســـائل
االعـالم عـلى خـلـفـيـة انـتـشـار انـباء
اقـــالــــة كـــاتـــانـــيـــتش.  واوضح أن
احتـــاد الــكـــرة لم يــصـــدر اي قــرار
رسمي بخصوص اقـالة كاتانيتش
حـيث سـيــعـقـد اجـتــمـاعـاً يـوم غـدا
االثـنـ من اجل مـنـاقشـة مـسـتـقبل
ـدرب ومـا يخـدم الـكـرة العـراقـية. ا
وفيمـا يخص اصداء تنـظيم بطولة
غــــرب آســــيـــا أكــــد الــــزامــــلي أن
االحتـاد تـلـقى رسـائل ايـجـابـية من
ـشـاركـة في بـطـولـة جــمـيع الـدول ا
غرب آسـيا وكذلك وصـلتـنا اصداء
ايجابيـة من فيفا السـميا ما يخص
العب مــوضـــوع رفع احلــظــر عن ا

العراقية.
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الـبصـرة واالطالع عـلى مـلعب الـبـصرة
الدولي سعة  65إلف تنفيذا لتوجيهات
وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة.  وأضـاف
جـــابـــر إن مالكـــات الــوزارة الـــفـــنـــيــة
ـديـنـة الـريـاضـية والـهـنـدسـية وإدارة ا
ـوهـبـة الريـاضـيـة في الـبـصرة وقـسم ا
ـيدانـية رافـقت وفد الـفيـفـا في جولـته ا
ديـنة الريـاضة في الـبصـرة والوقوف
على آخـر االستـعدادات الـتي قامت بـها
ـــديــــنـــة الــــوزارة من أجـل تـــهــــيـــئــــة ا
ـنتخب الريـاضيـة الستـقبـال مبـاريات ا
الـعــراقي مــبـيــنــا إن مـديــنــة الـبــصـرة
الرياضية على أ اجلاهزية وان الوفد
الـــضــــيـف أبــــدى ارتـــيــــاحـه لـــلــــعــــمل
واالستـعـدادات التي قـامت بهـا الوزارة
ـديــنـة الـريـاضـيـة في الـبـصـرة. داخل ا
وأوقــعت قـرعـة الــتـصـفـيــات اآلسـيـويـة
ـونديال  2022 وكأس آسيا شتـركة  ا
نـتخب الـعراقي في اجملـموعة 2023  ا
اآلسيـوية الـثالثـة إلى جانب مـنتـخبات
إيـران والــبــحـريـن وكـمــبــوديــا وهـونك

كونك.
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نتخب على صعيد متصل عبر مهاجم ا
البحريني محمد الرميحي عن سعادته
بتتويج منتخب بالده بلقب غرب آسيا
ـبـاراة الـنـهـائـيـة عـلى بـعــد الـفـوز في ا
ـنتـخب الـعراقي بـهـدف دون رد. وقال ا
ـنـتـخب الـبـحـريـنـي قدم الـرمـيـحي ان ا
بـطـولة كـبـيرة ولـعـبنـا بـانضـبـاط عالي
والفريق استحق اللـقب بجدارة خرجنا
من البطولة بشباك نـظيفة وتمكننا من
صلـحتنا وبالتالي جاء حسم النتائج 

ان من حق العراق اقامة تصفيات كاس
العالم 2022 على ارضه وب جمهوره
مـن خالل الـنــجـاح الــكـبـيــر في تـنــظـيم
ـتلك الـعراق بـطولـة غرب آسـيا حـيث 
ـسـائل الـفـنـية االمـور الـلـوجـسـتـيـة وا
فــضال عن اجلـــمــهــور الـــذي كــان احــد
ــهــمــة إلجنـاح الــبــطــولـة الــعـنــاوين ا
وعندمـا نختـار كربالء فنـحن مطـمئنون
واحلــال نـفــسه يـنــطـبـق عـلى الــبـصـرة
واربـــيل فـــيـــمـــا أكــد األمـــيـــر عـــلي بن
احلسـ رئيس احتـاد غرب آسـيا لـكرة
طـلق حلق العراق باللعب القدم دعمه ا
على أرضه وب جماهـيره في مباريات
كرة القـدم الدوليـة مجددا تـأييده برفع
العـب الـــعــــراقـــيـــة وأن احلـــظــــر عن ا
ـنتـخبـات الـوطنـية وحتـديداً تـخوض ا
األول منها استحقـاقاتها على مالعبها
ؤهلة شتركة ا اعتباراً من التصفيات ا
لـنــهـائـيــات كـأس الـعـالم  2022وكأس
آسيا  2023والتي تنطلق مطلع أيلول
ـــقــــبل.  وبــــيـــنت وزارة الــــشـــبـــاب ا
والـرياضـة جاهـزيـة مديـنـة البـصرة
الــريــاضـيــة الســتــقــبــال مــبــاريـات
ـنـتـخب العـراقي في الـتـصـفـيات ا
ـؤهـلــة لـكـأس الـعـالم اآلســيـويـة ا
في قــــطـــر وكــــأس آســـيـــا 2022
. وقـال مديـر عام 2023 في الصـ
دائرة شـؤون األقالـيم واحملافـظات
طـــالـب جـــابــــر إن الــــوزارة قـــدمت
شــرحــا مـــيــدانــيــا مـــفــصال لــوفــد
االحتـاد الـدولي لـكرة الـقـدم (فـيـفا)
برئـاسة األردني طالل الـسويـلم

خالل زيارته للمديـنة الرياضية في

مـيـز لـفـريـقـنا. الـلـقب تـتـويـجًـا لألداء ا
وأشاد الرميحي بـاألجواء التي شهدها
مـلـعب كـربالء واحلـضـور اجلـمـاهـيـري
مـيز والـتنـظيم الرائع لـلبـطولـة الفتا ا
ـــنــتـــخب الـــبــحـــريــنـي حــظي إلى أن ا
ـنـافسـة في الـبطـولة. بـاحتـرام الـفرق ا
وأوضح أن الــبــطــولــة تــمــنح اجلــهــاز
الـــفــــني مـــؤشـــر طـــيـب عن مـــســـتـــوى
الالعــبـــ خــصـــوصــا وأنــهـــا ســبــقت
ــزدوجــة لــكــأس آســيـا الــتــصــفــيــات ا
ونـديـال ونتـمنى أن تـكون ذو فـائدة وا

فنية.
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من جهـته اصدر احتاد كـرة القدم بـيانا
ناسبة ختام بـطولة غربي اسيا التي
ضـيــفــهـا الــعـراق فـي مـديــنــتي كـربالء
واربـــيل وجـــاء في بـــيـــان االحتــاد (في
الـــوقت الـــذي نـــهــنـئ فــيـه كل اطـــيــاف
شـعـبـنـا العـراقي وحـكـومـتنـا الـوطـنـية
على النـجاح الذي حـققنـاه في تضييف
الـنـســخـة الـتـاســعـة من بــطـولـة احتـاد
غـرب اسيـا على ربـوع بالدنـا بأربـيلـنا
ــقـدسـة وكـانت اجلــمـيـلـة وكــربالئـنـا ا
حـدثـا تـاريـخـيـا لـتـاريخ هـذه الـبـطـولة
وبجمال ختامها اجلماهيري االخاذ في
مـــلــعب كـــربالء الــدولـي والــتي جــاءت
مــتـزامـنـة مع سـعـيـنـا السـتـعـادة حـقـنـا
الــطـبــيـعي في الــلـعب عـلـى ارضـنـا في
تصـفـيات كـاس العـالم ورسائل الـرضا
التـي بعـثهـا وفد االحتـاد الدولي لـلعـبة
(فــيــفــا) الــذي كــان حــاضــرا في اربــيل
وكربالء ومـطلـعا على كل حتـضيـراتنا
الســـتــعـــادة احلق الــكـــروي. وبــرغم ان

امـانـيـنـا بـاحلصـول عـلى نـسـخـة اسـيا
ســيل الحتـاد غــرب اســيـا الــتي لم تـأت
عــلى وفـق مـنــطق كــرة الــقــدم إال انــنـا
ـسـنـا تـغـيـيـبـا واضحـا من قـبل بـعض
االشخاص ومحـاوالت نأي االنظار عن
تحقق تنظـيميا عبر افتعال بث الفوز ا
اخـبـار ملـفـقة حـول اسـتـقاالت مـزعـومة
ــكـتـب الـتــنـفــيـذي لـعــدد من اعــضـاء ا
واشـيـاء اخـرى ال صـلـة لـهـا بـاحلـقـيـقـة
سوى انها تريد التشويش على النجاح
ـــؤســـســـات الـــذي حــــقـــقه االحتــــاد وا
الـسـانـدة في تـرسـيخ وتـرجـمـة الـرغـبـة
احلـقـيقـيـة بـاللـعب عـلى ارضـنا ووسط
ـكتب التـنفيذي جماهـيرنا الـوفية. ان ا
إذ يـنظـر بعـ الرضـا لـلمـتحـقق اداريا
وتنظيميا إال انه يشعر بغير ذلك فنيا
ــنـتــخـبــات بـدراسـة لــذلك وجه جلــنـة ا
ــشـاركــة بـإيــجـابــيــهـا وســلـبــيـاتــهـا ا
واخلــــروج بـــتـــوصــــيـــات ســـتُــــقـــر في
اجتماعنا يوم غـدا االثن خاصة فيما
نتخب الوطني صيـر مدرب ا يتعلق 
الـسـيـد سـتريـشـكـو كـاتـانيـتش ومالكه
ـــــســــاعـــــد من اجـل احلــــفـــــاظ عــــلى ا
حـظـوظــنـا في تــصـفــيـات كــاس الـعـالم
ـقـبل. الــتي سـتـنـطــلق مـطـلع الــشـهـر ا
ونـــــدعــــو اجلــــمــــيـع بــــاسم الــــعــــراق
وريــــاضــــتـه الى عــــدم االجنــــرار وراء
الــشــائــعـات الــتي يــطــلــقــهــا الـبــعض
لألسف الــشـــديــد لــتــحــقـــيق مــصــالح
شخصية ضيقة تهدف الى زعزعة الثقة
ـنــتـخب الـوطــني الـذي يــحـتـاج الى بــا
مسـاندة كبـيرة قبل انـطالق التصـفيات

ونديالية.. ومن الله التوفيق). ا

انــقـطع الـصــوت في اإلذاعـة الــداخـلـيـة
حيث تب ان زخم اجلماهير وصل الى
ا ادى الـى قطع ـلعـب  قـرب مـسـقف ا
االسالك وكــانت هـنــاك مـؤشــرات عـلى
إرجــاء الـلـقـاء لــسـاعـة كــامـلـة الى حـ
تصليح العطل لكن مشرف البطولة من
ــبــاراة بــعـد الـصــ اوعــز بــانــطالق ا
تــــأخــــيـــرهــــا خلـــمـس دقـــائـق وقـــراءة
النشيدين الوطنـي العراقي والبحرين
من قــبل الالعـــبــ واجلــمــاهــيــر الــتي
وصل عددهـا الى نحو  30ألف متفرج
لعب فيمـا اآلالف تنـظر خارج اسـوار ا
وأخــرى عــادت تــنــدب حــظــهـا فـي عـدم

احلصول على مقعد.
…œbA   «¡«dł≈

وشـهــدت الـشـوارع الـقـريــبـة من مـلـعب
كربالء الدولي إجراءات مشددة من قبل
االجـهزة االمـنـية وقـطوعـات في الـطرق
حيـث جتشـمت اجلمـاهـير والـعوائل
سـافات طويلة عناء السيـر مشيا 
حـــتـى تـــصل الى مـــوقـع احلــدث
الذي كان عبارة عن لـوحة جميلة
نضبط فضال عن من التشجيع ا
الــعــوائل الــتي جــاءت لــتــحــتــفل
بــالـلـقب غــيـر ان اســود الـرافـدين
خــيـبــوا الـظـنــون بـعـد اداء فــقـيـر
وغيـاب واضح للـقدرة الـهجـومية
نتـخب البحريني اللقب ليقتنص ا
االول في مـسـيـرته ويـكـتـفي الـعـراق

بإجناز عام  2002في سوريا.
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وقــــــال وزيــــــر الـــــشــــــبـــــاب
والـريـاضــة الـدكـتـور
احـمــد ريـاض
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ـباراة الـنهـائـية لـبطـولة اثـارت خسـارة مـنتـخبـنـا الوطـني ا
كاس غـرب اسيا امام نـظيره الـبحريني بـهدف دون مقابل
الــكــثـيــر من الــشــجـون الــتي حــركت الـشــارع الــريـاضي
ـفـاجـئة لـاللتـفـاف نـحو ابـراز اب مـسـؤول عن اخلـسارة ا
ـتفـائلـ والتي كـانت تدعم ان التي جـاءت عكس تـيارات ا
ــنــتــخب لــلــمــقــاتــلـة مالعب الــعــراق ســتــســهم في دفـع ا
واحلمـاس من اجل بذل الكثير من اجلهود لتحقيق الكاس

تعطشة.. واهدائه للجماهير ا
تـابع للمنتديـات الكروية خصوصـا تلك اخملتصة بواقع وا
الكـرة العراقية سـيجدها كانت قـد انذرت بوقوع اخلسارة
ـنتـخبـات مجـموعته نـتخب لـترأسه  رغم التـبكيـر بحـسم ا
من خالل االنـتـصـارات الـتي حـقـقـها والـنـقـاط الـتي نـالـها
نـتـيجـة تـلك االنـتصـارات بـعـيـدا عن النـقـطـة الـيتـيـمـة التي
حــمـلــهــا تـعــادله امــام نـظــيــره الـســوري فــان مـســتــويـات
شاركة لم تكن كلها مناسبة للدخول في هكذا نتخبات ا ا
ـنظومة الكرويـة العليا في العالم استـحقاق ال تلتفت اليه ا
و رغم ما  تـأشيـره من مباركـة الفـيفا لـلحـدث واالسهام
ــنــظـومــة مع بـصــورة او بــأخــرى في ابــراز وقــوف تــلك ا
العب العـراقية وهـي تقدم اقـصى ما لديـها لنـفض غبار ا
احلرمان واحلظر الذي طال مالعبها منذ عقود ماضية..
ـهـاجم عـلي لـقـد اعـاد الــهـدف الـبـحــريـني الـذي سـجـلـه ا
ـنـتخب عيـسى لألذهـان اخلـلل الدفـاعي الـذي عـانى منه ا
خـصوصـا في مـباراته الـسابـقة لـلـمبـاراة النـهائـية حـينـما
نـتخب الـيمـني وحـسم مبـاراته معه احكم سـيطـرته عـلى ا
ـباراة لـصاحله في وقت مـبكـر جدا البل عـكس مجـريات ا
ـباراة كـانت بكـفة ومـا احدثه مـهاجم تمـاما لـكن كل تلك ا
طـري حيـنمـا جتاوز اكـثر نـتخب الـيمـني عبـد الـواسع ا ا
من مـدافع في الـدقــيـقـة االخـيـرة لـلـمـبـاراة لـيـسـجل هـدف
التـقلـيص الوحـيـد لبالده ال من اجل الـتقـليص فـحسب بل
ـنـتخب لـيـقـرع نـاقـوس كبـيـر جتـاه اخلـطـر الـذي يـعـانـيه ا
ــكن ان تــســـهم بــدعم الــعـــراقي من هــزالـــة دفــاعــيـــة ال 
ــنــتـخب وجتــاوز اخــفـاقــاته الـتـي عـانى مــنــهـا في بــحـر ا
ــؤلـم ان اجلــمــهـور االســتــحــقــاقــات الــتي تــيــســرت له وا
الـرياضي لم يقنعه مستوى اي العب من العبي هذا اخلط
نـتخب كـاتانيـتش بضرورة فأشـار بنصـيحـته الى مدرب ا
ـنـاسـبـة لـهـذا الـضـعف الـدفـاعي الـقـاتل ايـجـاد احلـلـول ا
ـنـتخب ويـجـره للـتواري الـذي بـات فايـروسـا يهـدد كـيان ا
ـقـارنـة مع ـنـافـسـة بـا وراء مـنـتـخـبـات تـسـعى لـلــتـطـور وا
مـنـتـخـبـنـا الـذي لم يــسـتـفـاد من كال االسـتـحـقـاقـات الـتي
سـنــحت له عــبـر ايـجــاد تـولــيـفــة دفـاعـيــة مـنــاسـبــة تـكـون

كاجلدار العازل الذي يصعب معه االختراق والتسديد..
ــنـتـخب الـعـراقي االخـيـرة غـنـيـة عـمـومـا كـانت مـشـاركـة ا
فـيـدة الـتي دعت الكـثـيريـن للـتـفاؤل بـشـان ما بـالـتجـربـة ا
نتخب ذاته من نتيجـة مرضية في مطلع الشهر سيـحققه ا
نـتخب الـبـحريـني لـكن قبـل ان تتـضح افاق القـادم امـام ا
ـنـتـخب لـلتـأهل االسـتـحـقـاق الـرسـمي االول في مـشـوار ا
ـنتـخب عن الـضغـوطات ـونـديال قـطـر علـينـا ابـعاد هـذا ا
ــتـصل من جـراء تـوارد ـكن ان يـحـدثــهـا احملـيط ا الـتـي 
درب او االستغناء عنه فان اي خبر االنبـاء القائلة بإقالة ا
من هـذا الـقـبـيل يحـمل مـسـؤولـيـة خـسارة الـبـطـولـة براس
ـنــتـخب كـاتــانـيــتش دون ان يـدرك ان لــو  تـدعـيـم هـذا ا
ـسائلـة ستـبدو واردة جـدا فان مـشاركة باحملـترفـ فان ا
هم مستويات هذا الـكم الكبير من الالعب احمللي وتقد
ولو كـانت متـباينـة فأنـها في الوقت ذاته نـزعت عنـهم رهبة
االستـحقاقات الدوليـة وجعلتهم بتـماس مباشر مع اخلبرة
يدان وجعـلتهم اكـثر حكمـة في التعامل الواردة في هـذا ا
ـباراة لينزعوا عنهم رداء احملـلية الضيقة التي مع دقائق ا
ـاراثـوني قـيــدت ظـهـورهم مع انـديـتـهم في اطـار الـدوري ا
وجعـلتهم يـظهـرون للعـالم مدى غنى الـدوري العراقي رغم
مــا تــعــتـــريه من مالحــظـــات وهــوامش المــجــال لــذكــرهــا
ـواهب واالمكانـيات الـتي تبدو ان طـرقهـا معبـدة لتـمثيل با

ستوى مناسب ومهم.. نتخب والبروز معه  ا
عـطيات ولكن علينا جتربة مـنتخبنا في غرب اسـيا غنية با
اسـتــنـبــاط الـدروس فـلــوال اخلـســارة الـتـي ابـرزت عــيـوبـا
دفاعيـة قاتـلة كانت مـسيـرة منتـخبـنا منـطقيـة بغض الـنظر
ــدرب بـــأوراقه وخـــطــطه عن قـــنــاعـــة ا
الـتــكـتــيـكـيــة الـتي جنـح بـعـضــهـا في
ــنــتــخب واحــكــام تــرســيخ هــويــة ا
قــــدرته عــــلى الــــبــــقـــاء فـي دائـــرة

نافسة.. ا


