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اعـلن االحتاد العـراقي لكرة الـقدم موافـقة االحتاد الدولـي فيفا عـلى اقامة
ـونديـال في مـحافـظة الـبصـرة. وقال مـحامي مبـاريـات العـراق بتـصفـيات ا
االحتـاد نـزار احـمـد في إن االحتـاد الـدولي لـكـرة القـدم ارسـل قبـل قلـيل
كتـابـاً رسمـياً الى انـحاد الـكرة الـعراقي يـؤكد اقـامة مـباريـات العـراق على
مـلعب الـبصـرة الـدولي. واوضح احمـد أن الـتقـرير االمـني لـوفد فـيفـا كان
ايــجـابـيـاً جــداً حـيث اكـد قــدرة الـعـراق عـلـى اسـتـضـافــة جـمـيع االحـداث
والـبـطـوالت دون اي مـشـاكل تـذكـر. وتـنــطـلق الـتـصـفـيـات في اخلـامس من
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يـخوض فـريق الزوراء مـباراة فـي غاية
ــغـربي االهــمــيــة امـام فــريق طــنــجــة ا
مـساء الـيوةم االربعـاء ضمن منـافسات
اجملـــمـــوعـــة األولي من كـــأس مـــحـــمــد
الــسـادس لالنـديـة االبـطـال فى دورتـهـا
الــتـاســعـة والــعـشــرون حـيث يــضـيف
ركب الرياضي محمد اخلامس مـلعب ا
ـرتـقـبة كـمـا يـلـتـقي الـرفاع ـواجـهـة ا ا
الــبـحـريـنـي مع هـورسـيــد الـصـومـالي.
ؤتمر التنسيقي واقـيم امس الثالثاء ا
غـربي والزوراء ـبـاراة احتاد طـنجـة ا
الـعراقي ضمن منافسات بطولة االندية
ـباراة الـعـربـية لـكـرة الـقـدم. وستـقـام ا
في الــسـاعـة الـتـاسـعـة مـسـاءً بـتـوقـيت
ـغرب احلاديـة عشرة بتـوقيت بغداد ا
ــؤتــمــر الــيــوم االربــعــاء. وتــقــرر في ا
الــتـنــسـيـقي ان يــرتـدي العــبـو الـزوراء
االسـود الكـامل بيـنمـا يرتـدي احلارس
الــزي االخــضــر من جــانــبه ســيــرتـدي
العـبو فريق احتاد طنجة الزي االبيض
ـــوشح بــاالزرق في حـــ ســيــرتــدي ا

احلارس الزي االصفر. 
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ويــقف الــزوراء في صــدارة اجملــمــوعـة
بــرصــيــد ثالث نــقــاط بــعــد فـوزه عــلى
ضــيـفه هـورســيـد الـصـومــالي بـهـدفـ
سـجـلـهـمـا عالء عـبـاس وعـبـد الـله عـبد
األمــــيـــر فـي الـــدقــــيـــقــــتـــ  62و?74
ويــتـقــاسم الـصـدارة مـع الـزوراء فـريق
الــرفــاع الـبــحــريـنـي الـذي تــفــوق عـلى
غربي  – 2صفر وسجل احتـاد طنجة ا

الـــهــدفـــ كـــمــيل حـــســـان األســود في
الـدقـيـقـة  71وسـيـد هـاشم في الـدقـيـقة

ويلتقي الفائز بهذه اجملموعة مع 79
ـغـربي في دور الـ.32 ــبـيك آسـفي ا أو
وتـضـيف مدن الـدار البـيضـاء وبرشـيد
غربية منـافسات تصفيات واجلـديدة ا
الـدور الـتـمهـيـدي لبـطـولـة كأس مـحـمد
الـسادس لألندية األبـطال التي يـنظمها
االحتـاد الــعـربي لـكـرة الـقـدم وتـخـتـتم
الـــتـــصــفـــيــات في الـ 25مـن شــهــر آب
ـشاركـة أنديـة احتـاد طنـجة اجلـاري 
ــغـــربي والــزوراء الــعــراقي والــرفــاع ا
الــبــحـــريــني وهــورســيــد الــصــومــالي
والـبنزرتي التـونسي وشبـيبة الساورة
اجلــــزائــــري وفـــومــــبــــوني الــــقــــمـــري
وتـيـلـيـكـوم اجلـيـبـوتي. وكـان قـد جـرى
تـــقـــســـيم األنـــديـــة الـــثـــمـــانـــيـــة عـــلى
مــجــمـوعــتــ حـيـث تـضم اجملــمــوعـة
األولـى أنـديــة احتــاد طــنــجــة والــرفـاع
والـــزوراء وهـــورســـيـــد فـــيـــمـــا تـــضم
اجملــمـوعــة الــثـانــيـة أنــديــة الـبــنـزرتي
وشــــبـــيـــبــــة الـــســــاورة وفـــومــــبـــوني
وتـــيــلـــيــكـــوم وســيـــتـــأهل مــتـــصــدرا
اجملـمـوعـتـ إلى الدور  32مـن بـطـولة
كـأس محـمد الـسادس لألنـدية األبـطال
حــيث يالقي مــتــأهل اجملـمــوعـة األولى
ــغـربي فـيــمـا يـواجه ــبـيك أسـفي ا أو
ــتـأهل مـن اجملـمــوعـة الــثـانــيـة نـادي ا
الــشــبــاب الــســعــودي. من جــانـب اخـر
ــديـر الـفـني لـلـنـادي الـبـنـزرتي أعـرب ا
نـاصيف البياوي عن ارتياحه للمردود
الــذي قـــدمه فــريــقه اول امس االثــنــ

أمــام نــادي  تـيــلــيـكــوم دجــيـبــوتي في
اجلــولـة األولـى لـلــدور الـتــمـهــيـدي من
ــلك مــحــمـد الــســادس لألنــديـة كــأس ا
األبـطال. وفـاز الفريق الـتونـسي بثالثة
أهــداف نـظــيــفـة عــلى حـســاب أسـاس
تـيليـكوم دجيـبوتي. وقال الـبياوي في
تــصـريح تـلـفــزيـوني: "احلـمــد لـله أنـنـا
سابقة الـعربية بصورة جيدة دخـلنا ا

وحـقــقـنـا انـتـصـارًا مـســتـحـقـا اعـتـبـره
شـوار فدائـمًا مـا تكون مـهمـا  لبـاقي ا
ـبـاراة األولى مـفـتـاح الـنـجـاح في أي ا
بـطــولـة". وأضـاف: "فـرضـنـا الـسـيـطـرة
عـلى مجـرى اللعب.. الـهدف األول الذي
أحـرزناه حرر أقدام الالعب وساعدهم
عــلـى جتــســيم ســـيــطــرتــهـم بــإضــافــة
". وختم الـبـياوي حـديـثه قائال: هـدفـ

"أشـكر كل الالعبـ على ما بـذلوه على
امـتـداد اللـقاء.. لـقـد جنحـوا في توزيع
جـودهم  ما سـاعدهم عـلى التـحكم  في
ـــواجـــهـــة الــتـي انــتـــهت مـــجـــريــات ا
بــانـتـصــار سـيـجــعـلــنـا نـواصل بــقـيـة
ـعـنــويـات مـرتــفـعـة ونـحن ــشـوار  ا
مـصـرون عـلى الـذهـاب بـعـيـدًا فـي هذه

التظاهرة العربية".
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في اول مـبــاراة له خـارج ارضـه فـاز ســانـتـا
كـالرا على نـادي بـاسوش دي فـيـريرا بـهدف
جاء منتصف الشوط االول في اجلولة الثانية
ـشـاركـة قـائد ـمـتـاز و لـلـدوري الـبـرتـغـالي ا
الـــفــريق اســامــة رشــيـــد كالعب ارتــكــاز في
الفـريق. الدولي الـعراقي وبـحكم مـركزه غلب
االسلـوب الدفـاعي على ادائه من خـالل كثرة
واجـهات مع العبي اخلـصم وافتكـاك الكرة ا
لـكن كـان له بعض احملـاوالت الـهجـوميـة ففي
الـشـوط االول اختـرق دفـاع بـاسـوش لـيـنـفرد
بـاحلــارس لـكـنه تــعـرض العـاقـة لـم يـحـتـسب
احلــكم شيء مـنـهـا كــمـا صـنع فـرص عـديـدة
اغـلـبهـا من كـرات ثابـته لـكن االبـرز كانت في
الـشوط الـثاني بـتـمريـرة عرضـيـة بعـد حتركه
نـحو اجلـهـة اليـسـرى سددهـا زمـيله بـرأسـية
علت الـعارضة. هذا الفـوز جعل سانتا كالرا
في وسط جدول الترتيب متساويا بالنقاط مع
بورتو وبراغا واندية اخرى برصيد  3نقاط.
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كــشف نــائب رئــيـس احتــاد الــكــرة عــلي
قـترحة على جـبار أهم فقرات الـتعديل ا
نـتخـب الوطـني ستـريشـكو عـقد مـدرب ا
كـــاتــانــيــتش. وقــال جـــبــار في تــصــريح
ـكـتب الــتـنـفـيـذي صـحـفي ان اجـتــمـاع ا
لالحتـاد مساء اول امس األثـن خصص
ـدرب إلضـافــة فــقــرات الى بــنــود عــقــد ا
وجـرى لـذلك تـكلـيف رئـيس االحتـاد عـبد
اخلـالـق مـســعـود وعــضـو االحتــاد فـالح
مـوسـى ويــحــيى زغــيــر مــبـيــنــا ان أهم
ـدرب بــالـتـأهل ـقـتــرحـات هــو تـعـهــد ا ا
لــــكــــأس الـــــعــــالم .2022 وبــ ان هــذه
ـقترحات تخص تصفيات التأهل لكأس ا
ــوافــقــة بـهــا من ــدرب ا الـعــالم وعــلى ا
عـدمه اي يـعـطي تـعـهدات بـذلك اذا وافق
ه عـلـيــهـا السـيــمـا وانه قــال خالل تـقـد
ــنــتـخب لالعالم بــان هـدفـه الـوصــول بـا
ـونــديـال. وأكــد جـبـار ال الـعــراقي الى ا
ـالـيـة لـعـقد يـوجـد تعـديل عـلى الـقـيـمـة ا
ــا فــقـــرات تــخص اجلــوانب ــدرب وا ا
ــنـتــخـبـات في الـفـنــيـة. وعـقــدت جلـنـة ا
ـنـاقـشـة االحتـاد اجـتـمـاعـاً اسـتـثــنـائـيـاً 
مـصيـر كاتـانيـتش وحتـديد ذلك بـالبـقاء
قـبـلة. ـنتـخب من عـدمه لـلـمرحـلـة ا مع ا
ويـنتهي عـقد مدرب مـنتخب الـعراق لكرة
ــقــبل في الــوقت الــقــدم خالل أيــلــول ا
الـذي تنتظر أسود الـرافدين مباراة مهمة
ـزدوجة بـافتـتاح الـتصـفيـات اآلسيـوية ا
ـونـديال قـطر  2022ونـهـائـيات ـؤهـلة  ا
كــأس آســيـا  2023وذلك عــنـدمــا يـواجه
ـنتخب البـحريني باخلـامس من الشهر ا
ــنـــامــة حلــســـاب اجملــمــوعــة ذاتـه في ا
الـثـالـثــة والـتي تـضـم أيـضـاً مـنــتـخـبـات

إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.
عـلى صــعــيـد آخــر ألــغت إدارة الـشــرطـة
الـعــراقي تــعـاقــدهـا مع العب الــوحـدات

يـزن ثـلــجي رغم إجنـاز كـافـة اإلجـراءات
ـتعلـقة بصـفقة انتـقاله. وأن تـأخر سفر ا
يـــــزن ثــــلــــجـي إلى الـــــعــــراق دفع إدارة
الـشـرطـة لـتـبـلـيـغ الالعب بـإلـغـاء الـعـقـد.
وكـان يفترض أن يلتحق ثلجي بتدريبات
ـاضي لكن الـشـرطة الـعـراقي األسبـوع ا
ـا الالعب تـأخـر ولم يـغـادر إلى هـنـاك 
ســـاهـم في اربـــاك حــــســـابـــات الــــفـــريق
الـعـراقـي الـذي يــسـتــعـد لـلــمـشــاركـة في
الــبــطـولــة الــعـربــيــة. وفـرط يــزن ثــلـجي
بـفــرصـة خــوض أول جتـربــة احـتــرافـيـة
ـسـيـرته الـكـرويـة . وسـيـعود خـارجـيـة 
ـتد يـزن ثـلـجي لـفـريق الـوحـدات حـيث 
وسم ونـصف بـعـدما بـات الـعـقد عـقـده 
لغى. ـوقع مع الشرطة العراقي بحكم ا ا
 من جـــانب اخــر انـــضم الالعـب الــدولي
الـعراقي مـهدي كامل إلى الـزوراء قادما
من الـشرطـة. وعن ذلك قـال كامل "أتـمنى
أن أُوفق مع الـزوراء في حتـقيق األلـقاب
هـو فريق كبير ونـادي بطوالت وأتشرف
قبل". وتابع: "قررت وسم ا بتمثيله في ا
فـسخ تـعاقـدي مع الـشـرطة لـعـدم الـتزام
اإلدارة بـبـنود الـعـقـد الـذي اتفـقـنـا عـليه
ـنـتـخب أثـنـاء تــواجـدي في كـربالء مـع ا
الـوطـني". وأضـاف: "وقـعت عـلى نـسـخـة
الـعقـد بشـرط حذف بـعض البـنود مـنها
لـكـني تــفـاجــأت بـاتـصــال مـديــر الـفـريق
حـسـ عـبـد الـواحـد الـذي أبـلـغـني بـأن
اإلدارة تــــرفـض حــــذف هــــذه الــــبــــنـــود
فـأبــلـغــته بــأني سـأغــادر". وأردف كـامل:
"عـشت أياما جمـيلة مع الشـرطة وحققت
ـاضي وأتـمـنى ـوسم ا مـعه الـلـقب في ا
ا لـلنـادي التـوفيـق وجلمـاهيـره التي طـا
ســانــدتــنـي وأتــطــلع لــتــجــربــة جــديــدة
ـيزة مع الزوراء". يـشار إلى أن مهدي و
كـامل ارتـدى قـميـص الشـرطـة مـنـذ أكـثر

من خمسة مواسم.
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ـركـز اخلامس في ـنـتخب الـعـراقي ا احـتل ا
خـتـام مـنـافـسـات بـطـولـة غـرب آسـيـا الـثـالـثـة
لـلـنـاشـئـ والـنـاشـئـات أللـعـاب الـقـوى الـتي
نظـمـهـا االحتاد الـلـبنـاني أللـعاب الـقـوى على
مـدى  4أيـام عــلى مــضــمــار مـدرســة ســيـدة
ركز االول اجلمـهور.وحل منتخب لبنان في ا
في الـتـرتـيب الـعــام الـنـهـائي لـلــبـطـولـة الـتي
شاركة  10دول برصيد  30مـيدالية جـرت 
بـرونزيـات) امام 10فـضيات و 9ذهـبية  11
ركز الثاني برصيد  15ميدالية سوريـا في ا

ــكــز الــثــالث بــرصــيــد 9 والــســعــوديــة في ا
مـيــدالـيــات وجـمع  الــعـراق  12مــيـدالــيـة: 3

ذهبيات  5فضيات  4برونزيات
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جانب من لقاء الزوراء وهورسيد الصومالي
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ــنــتـخب وقــدراتــهم عــلى تـمــثــيل ا
طـلـوب  واغلب الالعـب بـالشـكل ا
غــيـر مـقـنـعـ من حـيث االداء امـام
دوري غــيـر مـنـتــظم ومـنـظم. واجـد
ـدرب احلــالي بـالــقـرار من تـغــيــر ا
تـسرع وغـير الـصحـيح  ومهم ان ا
كن هـمـة للـنهـايـة وال  يـسـتمـر بـا
قـيـاس االمور عـلى بـطـولة صـغـيرة
لم تـرتق مـبــاريـاتـهــا الى مـسـتـوى
فـترة الـتحـضـير لـبطـولة مـثل كاس
الـعـالم  فـيظـل غيـاب إسـتـراتيـجـية
العمل امـام التطـور احلاصل  بكرة
القدم وكـيف تقوم االحتـادات ببناء
فـرقــهـا لـلـمــهـمـة االكــبـر مـثل كـاس
الـعـالـم حـتى عــلى مـسـتــوى اسـيـا
وخــذ الــتــطــور الــذي عــلــيه الــيـوم
منتخبات اليابان وكوريا اجلنوبية
وكــــوريـــا الـــشــــمـــالــــيـــة   وايـــران
والسعودية وقطـر ومواصلة العمل
اجتـــاه الـــتــــطـــور من خـالل بـــنـــاء
مـنـتـخبـات مـتـكامـلـة  الـوضع الذي
نـفتـقده  حـتى النفـكر به  امـام عمل
لم يــرتق الـى  طــمــوحــات تــطــويـر
الـكـرة الــعـراقـيـة الــتي حتـتـاج الى
دعم حــكــومي عــبــر  بـرنــامج عــمل
يحدده االحتاد يلزم به احلكومة ان
تقـدم ما عـليـها  من دعم  امـام عمل
ـبـيـة ووزارة تـقـلــيـدي لـلـجــنـة االو
الــشــبــاب واالحتــاد وسط خالفــات
كن احلد الحتتاج الى تعـليق  وال
مـنـهـا والـكل يـتـبـاكى عـلى ريـاضـة
وكـرة  الـعراق  ومـا اكـثر الـطـارئ
ن يــقــودون الـعــمـل في  االنــديـة
واالحتـــادات الـــريـــاضـــيـــة قـــاعــدة

فككة. رياضة العراق ا

ــــدرب احملــــلي عــــلى ادارة قــــدرة ا
ـنـتـخـب رغم طـبـيـعــة الـعـمل ومـا ا
يــنـســحب عــلى ذلـك  من تــفـاصــيل
ا تتـعلق  بـأشيـاء كثـيرة مـؤثرة ر
حــــتى من االحتــــاد نــــفــــسـه الـــذي
ــكن الي احــد مـنـه الـتــحـدث مع ال
ــدرب  األجـنــبي عن أي  امــر كـان ا
ـــدرب عــــلى عـــكـس احلـــال عـــنـــد ا

احمللي.
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ــنــتــخب الــوطــني ويــقــول  العب ا
يناء هادي السابق ورئيس نـادي ا
احــمـد هـذه هي إمـكـانـات الالعـبـ
بــــســــبـب ضــــعـف الــــدوري وعــــدم
االهــتـمــام  بـالـفــئـات الــعـمــريـة من
خالل  الزام الفرق  بـاشراك خمسة
العـبـ  مع الـفـريق االول ومـنـحهم
ــشـــاركــة لــوقـت يــحــدده االحتــاد ا
وإقامة مباريات لـلشباب ب الفرق
متاز متازة  قبل مـباريات  فرق ا ا
ولــو عــلى مــســتــوى اجملــمــوعـات.
ـنـتخب واضـاف ان عـمـليـة اعـداد ا
تــقــلـــيــديـــة وال تــرتق الى  مـــهــمــة
ـشاركـة بكـاس الـعالم  نـعم  االمر ا
ــدرب الـذي يـفـتـرض ان يـتـعـلق بـا
دة اربـع سنوات يتم الـتعـاقد مـعه 
أي لبطـولة كاملة  وهـو ما تقوم به
االحتــادات احملـلـيـة عــلى عـكس مـا
يحـصل عنـدنا عـندما تـولى ثمـانية
ـنــتـخب الـذي بـقي مــدربـ  عـلى ا
ستوى حقل جتارب وسط تراجع ا
والــنـتــائج  كـمــا حــدث في بـطــولـة
ــــدرب روســــيــــا  كـــــمــــا  يــــواجه ا
حتـديـات كـثـيـرة  من حـيث اخـتـيار
نــــوعـــيــــة الالعــــبــــ  وجـــودتــــهم

للـسعوديـة وسوريا حـتى منتـخبنا
الــذي خــرج عـن قــنــاعــات الــشــارع
الرياضي في احلصول على مكسب
 امــام ايـام مــعـدودات عــلى خـوض
ـــنــــامـــة مع مــــبـــاراتـه االولى فـي ا
الــبـحــرين  وشــاهـدنــا مــسـتــويـات
ا في ذلك من كان جميع الالعب 
ـنـتـخب قـبل يـلـعب  اسـاسـيــا في ا
ـدرب غـرب اسـيـا  بـعــدمـا اخـتـار ا
الـدفع بــاكـثـر من تــشـكـيــلـة بـسـبب
باريات  للحفاظ طبيعة البطولة وا
عـلى لــيـاقـة الالعــبـ الــذين مـنـهم
تـــأثــــروا في االداء رغم طــــبـــيــــعـــة
ـكن ــبـاريــات الـســهـلــة  الــتي ال ا
االعـتـمـاد عـلـيـهـا كـمـبـاريـات اعداد
بــــســــبب هــــشـــاشــــة الــــفـــرق والن
ــنـــتــخـب مــقـــبل عـــلى مــشـــاركــة ا
مصيرية اال ان التـفكير  باحلصول
عـلى لــقب الـبــطـولـة  كــان واضـحـا
ـــنــــتــــخب  بل عــــلى لـــيـس عـــلـى ا
االحتــاد واجلـــمــهــور الـــذي انــدفع
بــقـوة وكـثـرة لــدعم  مـبـاريـاته امال
في االســتــفــادة من الــبــطــولــة ولـو
كــحـد ادنـى  بـســبب قــرب افــتــتـاح
همتـ القادمت  قبل البطولـت ا
ان يــخــذلـنــا  الالعــبــ بــعــدمـا قل
مـجـهـودهم الـفني ولـيـاقـتـهم وغاب
احلـــمــاس في اداء تـــقــلـــيــدي اثــار
راقـب  لكن مع كل الذي مخاوف ا
حصل من اداء  غير مستقر  وبعيد
عن الـتـوقـعـات وامـام فـتـرة  دخـول
مشاركـات  مرتقبـة  بعد الذي حدث
ـدربـ فـي بـطـولـة روســيـا وعـدد ا
احملل والـكل لم يقدروا على ادارة
األمــور  لـكن هــذا اليـعــني  من عـدم

نتخب في مثل كل درب وا عمل ا
ـدرب مــرة  ومـن اجل اســتــمــرار  ا
ـنــتـخب احـد اهم ركـائـزه  اذا مع ا
اردنـا بنـاء فريق مـتـكامل من خالل
درب والعمل التعويل علـى خبرة ا
بـجـهـد االحتـاد واحلـكـومـة  سـعـيـا
لـتــحـقــيق الــتـأهل والــكل يـدرك ان
ــهــمــة لـم تــكن ســهــله  امــام  أي ا
مـدرب كـان خــصـوصـا كـاتــانـيـتش
الـذي واجه حمـلـة إعالميـة من يوم
ــهــمــة من اجـل ثــنــيه عن تــســلـم ا
ـنـتـخب  في مـواصــلـة الـعـمل مع ا
جتـربـة صـعـبـة واجـهت الـرجل في
وقت كـان الـشارع يـنـتظـر ان يـكون
الـقـادر عــلى انـقـاذ األمــور وتـامـ
ـشـاركـة األوضــاع ومـحـو صــورة ا
اخملــيــبــة  في تـصــفــيــات  روســيـا
واحلــال لالعــبـ الــذين يــلــعــبـون
حتت ضغـط النـتائج  والـعالقة مع
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ـدرب من البطـولة الـفرصة ووجد ا
فـي االســــــتــــــفــــــادة  مـن عــــــدد من
نتـخب كما ن مثلـوا ا الالعبـ  
ـشـاركة هـو احلـال جلمـيع الـفرق ا
ــــوجـــود من بـــاالعــــتـــمــــاد عـــلى ا
الالعـبـ  بـعـدمـا فـرض عـلى  عدم
مـشــاركـة الـالعـبــ احملـتــرفـ في
البـطـولـة النـهـا خـارج ايـام الـفـيـفا
لكنها وضـعت  ضمن دعم تصنيف
ـا العمـلية نـتخبـات  للفـيفا  ور ا
ـدربـ اربـكت حــسـابــات جـمـيـع ا
شاركة التي يبدو جـاءت من اجل ا
وكــانـــهــا اســـقــاط فـــرض عــنـــدمــا
ــتـــواضع ـــســـتـــوى ا شـــاهــدنـــا ا

اخلروج من تصفيات كاس   العالم
ـــشـــاركــة مـــنـــذ  1990واخـــرهـــا ا
اخملـيـبـة في تـصـفـيـات روسـيـا وما
حتـمــله  ذاكــرة الـشــارع الــريـاضي
ـدرب امـام  فـتـرة االعـداد  وعـدد ا
ـــهـــمـــة حـــتى خالل ـن تـــولـــوا ا
ــبـاريــات االخــيــرة الــتي عــكـست ا
ـــبــــكـــر من فــــشـــلــــنـــا واخلــــروج ا
ـؤهــلـة  لـلـوصـول الى اجملـمـوعـة ا
تــلك الــنـهــائــيـات وسط انــتــقـادات
الشارع وعدد من الالعـب القدامى
الذين اكـتفوا بـالتـظاهر امـام مبنى
االحتـــاد وسط صـــمـت مـــطـــبق من
بيـة واحلكومة رغم ان اللجـنة االو
ـنـتـخب ـسـتـقــبل ا األمـر يـتـعــلق 
والــكــرة الـــعــراقــيــة الــتي واصــلت
شاركـة  اليتـيمة عام الغـياب منـذ ا

والن كرة القدم اليوم 1986
اخـتــزلت ريــاضـة الــعــراق  قـبل ان
تـــمـــر االمــــور في ظل مــــســـوغـــات
جاهزة يقدمها االحتاد  في مثل كل
مرة  وانه قادر عـلى جتاوز  االمور
ـــدرب ـــهـــمـــة   مـن خالل إنـــاطـــة ا
اجــنــبي وخـــضــنــا جتـــربــة زيــكــو
وحــصل الـذي حـصل وخــرجـنـا من
الباب الـضيق بعدمـا إثارت مشاكل
ماليـة  بقيت معـلقة من دورة ناجح
حــمـود وكــأنـنــا نـقــتـرب الــيـوم من
تـكـرار سـيـنـاريــو تـلك الـفـتـرة امـام

درب كاتانتيش. ا
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ـتد ومـهم  وضع  بـرنـامج عـمل   
من التحـضيرات الى نهـاية  بطولة
كاس العالم ومعها ا اسيا  معزز
ــكن  ان تــعـوق بـاألمــوال الــتي ال

ــا يـجــنـبه خــسـارة لــقب بـطــولـة
ـتـواضـعــة  الـتي يــتـفـاخـر اسـيــا ا
بتنظيمها وهي من صلب واجباته.
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ا ضارة نافعـة فخسارة لقب ال ور
يـعني نـهايـة األمـور بل مؤشـر مهم
لــــلـــمـــراجــــعـــة وتــــدارك األخـــطـــاء
واالسـتـمـاع الى ايـجـاز فنـي وكامل
ـدرب مـنـهـا الـتـفـاصـيل مـن نـفس ا
طريقة الـلعب  واالسلوب الـتكتيكي
خالل مدة االعداد والتـشكيل القادر
ـنـتـخب خـيـر تـمـثيل علـى تمـثـيل ا
والن  عـدم الـوصـول الى  نـهـائـيات
قـطـر يعـني الـفشل ومـؤكـد سيـنـجر
االمـــر عـــلى بـــقــاء االحتـــاد نـــفــسه
ومهـم ان يظهـر دور اللـجنـة الفـنية
ـهـمـش لدور ـشـكـلـة في االحتـاد ا ا
جـمـيع الـلـجــان الـتي بـاتت اسـمـاء
بــــدون اجــــســــاد  قــــبل ان تــــفــــكك
مــنــظـومــة االحتــاد عــبـر مــنــصـات
الـــتــواصـل االجــتـــمـــاعي من خالل
تـعـلـيق العـضـويـة واالستـقـالـة قبل
ـــدرب في الـــذهـــاب الســـتـــهـــداف ا
سـيـنــاريـو جـاهـز  يــتـكـرر امـام أي
مــدرب ســـواء مــحـــلي  او خــارجي
لــلـتـغــطـيــة عـلى فــشل الـعــمل امـام
نتخب. وعمل االحتاد الزال مهمة ا
مـرتبك وعـنـدما راح يـنـاقش مهـمة
ــــدرب من عــــدمــــهـــا قــــبل بــــقـــاء ا
اسـبـوعـ عـلى لــقـاء الـبـحـرين في
ـــنـــامـــة وايـن كـــان االحتـــاد هــذه ا
درب قبل الفترة الطويلة من عمل ا
 اتــهـــامه بـــالــضــعـف في وقت لــو
نـتخب لـقب الـبطـولة  لـكان حـقق ا
ـدرب االول في الـعالم كـاتـانيـتش ا
والـكل مشـارك في االجناز  لـبطـولة
بسيطة لكنها التخلوا من الفوائد.
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والــــكل يــــطــــمـح بــــفــــريق
مــــتــــكــــامل مـن جــــمــــيع
اجلـــــــــــوانـب  النــــــــــهـم
يــدركــون  صــعــوبــات
ـهـمـتـ الـقـادمـت ا
وعـــلـــيـــنـــا ان نـــقــر
بـــصــعـــوبـــتــهـــمــا
بــــــــالـــــــنــــــــظـــــــر
لـــلــمـــعــطـــيــات
احلـالـيـة وفي
اعـــــــــقــــــــاب

ــتـذبــذب لــلــمــنــتــخب ــســتــوى ا ا
والالعــبــ عــلى حــد الــســواء  في
جـمـيع مـبـاريـاته بـغـرب اسـيـا لكن
ـر مع كـل الــذي حـصـل واخلــروج ا
ـــكن ان تــثــار امــام الـــبــحــرين ال 
األمــور بـالــطـريــقــة  الـغــريـبــة قـبل
درب للـوقوف على األمور اللقـاء با
ولـو هــذا يــجب ان يــاتي من تــتـبع
درب وتـقيمه الداء الالعب مهمة ا
ومـا حصـيـلة الـبطـولـة منـهم  لدعم
ـــنــتــخـب الــذي  خــاض صـــفــوف ا
مـبـاريـات البـطـولة بـغـيـاب عدد من
ـــكن ان يـــتـــحـــول الـــبــــارزين وال 
ـنتـخب الى سـاحة لـلمـزايدات ا
ـــــدرب وان يــــــكــــــون راس ا
ـطـلـوب دومـا حتت أي ا
مـشــاركــة بــعــيـدا عن
اهــمـــيــتــهـــا  لــكن
االهم تــــــفــــــادي
االمــور بـنــظـرة
فــــنـــيــــة امـــام
مهـمة  حتمل
مـــســؤولـــيــة
حتــــــــــــــــــــدي
اإلعــــــــــــــــــداد
الـــــفـــــقـــــيــــرة
ويــــــــبـــــــدو ان
االحتـاد يـبحث
عـن  مـــــــنــــــفــــــذ
لتمرير االمور
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كــيـف ســـيـــكــون الـــوضـع لـــو كــان
مـنـتـخـبـنـا الـوطـني قـد تـغـلب عـلى
نــظـيــره الــبـحــريـنـي وخـرج بــلـقب
بطـولة غـرب اسيـا بكـرة القدم وهل
نتخب احلصول على كان بإمكان ا
الـلـقب في بطـولـة منـاسـبة وفـرصة
مهمة في بداية اإلعداد للمناسبت
الـرسـمـيـتـ طـبـعـا االمـر سـيـكون
مــخــتــلــفــا رغم حتــديــات اخلــطـوة
ــشــاركـة بــبـطــولـتي االولى  امـام ا
تـصـفـيـات كـاس الـعـالم وا اسـيـا
نـتخب ـقـبلـتـ وعنـدمـا يفـتتـح ا ا

مـــبـــاريـــاته في مـــواجـــهــة
منتـخب البحرين
في اخلــــامس
من الشـهر
الــــقــــادم
امــــــــــام

النجم الكروي السابق
هادي أحمد


