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شــهــد الــعـام 2019 إحــداثــا كــرويـة
متأخرة ومـتباينـة ومعاناة من حيث
االجنــازات لـلــكـرة الــعــراقـيــة سـواء
ــنـتــخـبــات في اكــثـر من لألنــديـة وا
مـحـفل كــروي عـنـدمـا  ودعــا  فـريـقـا
الــــزوراء واجلـــويــــة  وكالهــــمـــا من
االنــديـة احملــلـيــة الـكــبـيــرة بـنــتـائج
ــشــاركـة مـخــيــبــة عــلى مــســتــوى ا
اخلـارجــيـة  الـعـربــيـة حـيـث بـطـولـة
ـلك مـحـمـد الـسـادس عـنـدمـا خـرج ا
ـلـحق فـريق الـزوراء من  مـبـاريـات ا
ـاضي مشـاركا كـونه بطال الصـيف ا
لــلـكــأس بـعـد اداء ونــتـائـج مـخــيـبـة
التـــلـــيق به كـــأحـــد أقـــطـــاب الـــكــرة
الـعراقـيـة عنـدما خـسـر مبـارات من
ثالث االولـى امــام احتـــاد طــبـــنــجــة
غربي بثالثة أهداف واألخرى امام ا
الرفاع البحريـني بهدف محققا فوزا
وحــيـــدا كـــتــحـــصــيـل حــاصـل عــلى
هورسيـد الصومالي بـهدف وكل ما
حــقــقـهــا الــزوراء في  الــعــام نــفـسه
مــحــلــيـــا هــو احلــصــول عـــلى لــقب
الــكـــاس اثــر فــوزه عــلى الــكــهــربــاء
بـهـدف دون رد  قـبل ان يـخـسـر لـقب
السـوبر إمـام الغر الـشرطـة بفارق
ركالت الترجـيح بعدما انـتهى اللقاء
بتـعـادلـهـمـا بـهـدف  قـبل ان يـسـتهل
وسم بتعادل مخيب امام السماوة ا
من دون أهداف لتـضع النتـيجة حدا
ـدرب حـكــيم شـاكـر لـيـتـولى ـهـمـة ا
األمــور من بــعـده بــاسم قــاسم الـذي
ــهــمــة بــالــفــوز عــلى الــغــر بــدء ا
الشرطـة بهدفـ  دون رد ثم التعادل
وقع ينـاء بهدفـ   ليقف في ا مع ا
اخلــامس بـخــمس نـقــاط قـبل تـوقف
الـدوري  وينـتظـر ان تـأتي مشـاركته
ـلـحق األسـيـوي حـيث الـقـادمـة في ا
دوري ابــطـال اســيــا عـنــدمــا يـواجه
بــنـوديــو كـور االوزبــكي في احلـادي
قـبل قبل ان والـعشـرين من الشـهـر ا
ـــالــــيـــة مـــرة أخـــرى تـــطـل االزمـــة ا
بــرأســهـــا  لــتــثـــيــر اخملــاوف  امــام
حتقيق فتـرة اعدادمناسـبة  تصطدم
بـتوقف الـدوري تـوقف الـدوري  قبل
ان يــــتـــنـــفـس الـــفـــريـق الـــصـــعـــداء
بــاحلـصــول عـلى مــلــيـار ديــنـار  من
اجلهة الراعية ومن يدري متى يسلم
ــبـلغ امــام فـتــرة قــصـيــرة خلـوض ا
ـذكــور الـعـقـبـة االولى امـام الـلـقـاء ا
مـشوار مـحـفوف بـاخملـاطر  من اجل
اللـعب في اجملموعـة الرابعـة ويعول
ــنـتــخب الــوطـني في عـلى  العــبي ا
ــذكــورة الـغــيــر سـهــلـة ــشــاركـة  ا ا
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امــا فـريق الـقــوة اجلـويـة هـو االخـر
خــرج من الــبــاب الــضــيق لــبــطــولـة
ـلك  بـعــدمـا عـبـر بــصـعـوبـة فـريق ا
ـية قبل ان يفـرط  بلقاء األرض السا
في اربيل امام احتاد الـعاصمة  قبل
ان يخـوض لقاء احلـسم في اجلزائر
قـبل أسبـوع  بـكامل عـناصـره لكن
لم يـــرتق الى مـــســتـــوى احلــدث في
االنــتــقــال لـــلــدور الــرابع الـــنــهــائي
بــســبب ضــعف األداء  ولــو ســوغت
األمور من انه لعب حتت تـاثير شدة
الـريح لـكـنه كـان مـخـيـبـا  جلـمـهوره
والــشــارع الـــذي تــوقع ان يــســتــمــر
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متاز لـكرة السلـة االضراب العام وعدم قـيادة أي مباراة في اعلن حـكام الدوري العـراقي ا
متاز قرروا اعالن االضـراب العام وعدم قيادة الدوري. وقـالوا إن حكام الدوري السـلوي ا
ـنح أي مـبـاراة في الـدوري الـسـلـوي وأن االضـراب جـاء عـلى خـلـفـيـة عـدم ايـفاء االحتـاد 
اليـة الفت إلى أن االضـراب سيسـتمر حـتى يفي االحتاد بـوعوده. يذكر أن مستـحقاتـهم ا
احتاد الـسلة قرر استـئناف الدوري في الـتاسع من شهر كـانون الثاني اجلـاري.  وتستكمل
منافـسات البـطولة بـنظام الـتجمع الـواحد للـمرحلـة االولى في محافـظة دهوك وقـضاء زاخو
رحلة الثانية بحسب الترتيب بثمان فرق حيث سيتم اشراك محترف اجنبي واحد. وتلعب ا

فقط بنظام التقاطع ثم نصف نهائي وسيلعب النهائي بنظام البالي اوف بنتيجة.
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تــوج فـريق نــادي الـطـلــبـة لـلــنـاشـئــ بـلـقب
دوري درع بــغـــداد بــعــد الــفــوز عــلى الــفــتح
بــفــارق ركالت اجلــزاء الــتــرجــيــحــيـة (2-3)
حيث انتـهى الوقت األصلي لـلمبـاراة بهدف
لـكل فـريق والـتي احــتـضـنـهـا مـلـعب الـراحل
علي كاظم في مقر وزارة الشباب والرياضة 
الــفــريق الــطالبي كــان الـبــاد بــالـتــســجـيل
بهـدف حمل امـضاء الالعب محـمد الـباقر في
الـدقـيـقة 22 مـن عـمـر الـلـقاء فـيـمـا رد الـفـتح
بـهــدف الـتـعــديل في الـدقــيـقـة 29 عن طـريق
امير علي الزم وعاد الزم ليسجل هدف التقدم
الــثـاني لــلـفـتح قــبل نـهــايـة الـشــوط بـخـمس

دقــائق  لـيــنـتــهي الـنــصف االول من الــلـقـاء
بتقدم الفتح بهدف مقابل هدف واحد 

الــشـوط الـثــاني سـعى فــيه نـاشــئـو الـطــلـبـة
العـودة لـلـمـبـاراة وكان لـهم مـا طـمـحـوا اليه
بتسجـيل محمد الـباقر هدف التـعديل للفريق
االنــيق فـي دقـائـق الـشــوط الــثــاني لــيــلــجـأ
الــفــريـقــ إلى ركالت اجلــزاء الـتــرجــيـحــيـة
والـتي رجـحت كفـة نـاشـئي الـطـلـبـة بـثالثـية

مقابل هدف 
يــشــار إلى ان دوري درع بـغــداد اقــامه نـادي
شاركة 6 أندية وهي (الطلبة والفتح الفتح 
واجلـيش والـصـنـاعـات الـكـهـربـائـيـة وآلـيات

الشرطة والتاجي).
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أعلن وزير الـشباب والـرياضة
احـمــد ريـاض امس األربـعـاء
ان عام 2020 افـتـتـاح صروح
ريــاضـيــة عـدة أبــرزهـا مالعب
الـشـهـداء 32 إلف مــتـفـرج في
احلــبـيـبـيـة والـزوراء وكـركـوك

وغيرها.
وهنـأ رياض في بيـان "الشعب ناشئة الطلبة يحرزون لقب دوري بغداد

عندما تنشر الصحافة في جميع دول العالم حوارا مع مجرم
خـطـيـر او قـاتل مــتـسـلـسل او تـاجـر مـخـدرات او نـزيل في
أحد السـجون فذلـك ال يعني بـكل االحول انهـا تمنـحه فرصة
لـلـظـهـور او الــتـعـبـيـر عن ذاته بـقـدر تـسـلـيـطـهـا الـضـوء عـلى
الوقـائع وكـشف تفـاصيـلـها امـام القـار فـاجلهـر باحلـقائق

اخلطيرة خيرا من كتمانها.
من حق االنـسـان.. أي انـسـان ان يـدافع عن نـفـسه ويـصـرح
ــا يـعـتــقـد او يـؤمن حــتى ان كـان مـا يــبـوح به يــتـقـاطع مع
قـنـاعــات الـصـحـفي فـاألسـئـلـة مــسـؤولـيـة الـسـائل واالجـابـة
ـــكن تــزيــيــفــهــا او حتــريــفــهــا او مــســؤولــيــة الــضــيف.. ال 
عايير تضليلهـا.. نعم.. هذه هي احلقيـقة.. الصحافة مـقيدة 
مهـنيـة واخالقية وقـانونـية فـهي تنتـقي دائمـا مفـرداتها كي ال
ــطــارد من قــبل أجــهـزة تــقع بــاحملــظــور حـيـث تـطــلق عــلى ا
شـتبه به وعنـد القبض عـليه تسـميه موقوف وفي الشرطـة با
تـهم اما عنـد صدور احلكم حال توجـيه االتهام الـيه تنعـته با
عــلـيه فـهــو مـدان وحـتى هــذا االخـيـر الــذي يـسـمــيه الـبـعض

. مجازا باجملرم قد تظهر براءته بعد ح
الصـحافة تـشخص األخـطاء وتـنتقـد االجراءات واالخـفاقات
وهي تـقف عـلى مـسـافـة واحـدة من اجلـمـيـع ال تـمـارس لـعـبة
اخلــنــادق او تــصــطف مع هــذا الــطــرف او ذاك اذ يــجب ان
يتحرر مداد الصحفي من االنحياز مهما كانت عدالة القضية
كي ال يـفـقـد احلـيــاد ويـخـسـر نـفـسه واحـتـرام االخـر وتـلك
رسالة الـصحافة.. يـفترض ان ال يـطلق االتهـامات مجازا وال
يـصدر االحـكـام ويضع االخـرين خـلف الـقضـبـان حتى وان

كان ذلك على الورق.. فتلك مهمة القضاء وحده.
ال يجـب ان يسـتخـدم الصـحـفي العـدسات احملـدبـة ليـضاعف
قـعرة لـيقـزم اإلجنازات او يـرتدي حجم األخـطاء أو يـضع ا
النـظارات الـسوداء ويـتـغافل او يـهمل وقـائع او ينـتقي ويـبرز
ويستبعد أخرى فالصحافـة مرآة حقيقية تعكس الواقع بغثه
ــبــيــة لــيس وســمـــيــنه.. والــســجــال االزلي بــ الــوزارة واالو
صــراعـا بــ اخلـيـر والــشـر اذ ال يــخـلــو من الـشــيـاطـ في
شكلة مـزمنة.. عصيـة عن احلل لذا فهي ليست تفاصيله فـا
مــشــكـلــة بل حــقـيــقــة ال يـجب ان جنــد لــهـا حـل بل يـجب ان

نتعايش معها.
ــالي في الــلـجــنـة واحلــوار الـذي أجــرته الــزمـان مـع األمـ ا
بية سرمد عبد االله وهو في أضعف أيامه لم يكتب بلغة األو
مـتـوطـئـة تــروج بـدهـاء او تـخـتـفي وراء طـروحـات او اهـداف
مـعـيـنـة او تـشـي بـتـحـوالت في الـرؤى لـغـايـات مـحـددة لـكـنه
واقف يسـتـند الى مـبدأ اتـاحة الـفـرصة عـمومـا دون اغالل ا
ـهـنـية ـسـبـقـة او االحـكـام الـنـهـائـيـة عـلى مـسـيـرة الـرجل ا ا
ـا ال يقـبل اجلدل عـجز الـــــوزارة والسيـما ان الـزمن اثبت 
على إثبات تهـمة واحدة تضـــــــعه في الزنــــزانة رغم مضي
بية حتت يد جلنة القرار. 9 أشهر وجميع وثائق اللجنة األو
فارقة ان عبـد االله يقاضي الوزير ويصـدر البيانات ضده ا
والوزارة تعـلن عن عدم تـعاملـها مع احتـادات اصطفت مـعها
قـابل جلـنة الـقـرار التـي اريد لـهـا ان تكـون حال أصـبحت بـا
مـشـكلـة فـرائـحة شـبـهـات الفـسـاد تـفـوح في اروقتـهـا بـدليل
اقالة واستقالـة أعضائها فهل هي لـعبة تبادل األدوار في بلد

تفشى فيه اخلراب والتخلف?  
نحه القضاء فرصة الكلمة األخيرة وحبل احملكوم باإلعدام 
بـية ـالي للـجنـة األو شـنـقة قـرارا جائـر في قضـية األمـ ا ا
فهيـئة النـزاهة لم تلق الـقبض عليـه حتى االن في ح جترى
يوميا عشرات احلوارات مع شخصيات رياضية ادينوا بتهم
فـسـاد واكــتـسـبت احـكـامـهم الــدرجـة الـقـطـعــــــــــيـة أخـيـرا
نــقــول.. الــعــراك الـوجــودي لـن يـنــتــهي في
الــوسط الـــريــاضي وتـــــــــــلك عــبــارة
لــيـست انــهــزامـيــة بل قــراءة واقـعــيـة
ــــشـــهـــد ســـاخن الــــقـــد فـــيه هـــو

اجلديد. 
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حــــددت جلـــنـــة الــــصـــاالت في االحتـــاد
الــعــراقي لــكــرة الــقــدم مــوعـد انــطالق

Æ 2020/2019 متاز الدوري ا
وقــال رئـيس الـلـجـنـة غـالب الـزامـلي إن
جلنـة الصـاالت عقـدت اجتـماعـاً في مقر
احتـــاد الــكـــرة بــشــان انـــطالق الــدوري
ـمتـاز اول امس الـثالثاء. واوضح أن ا
الــلــجــنـة قــررت اقــامــة الـدوري بــنــظـام

اجملــامـيع لــعــدم كـفــايــة الـوقت كــمـا 
حتــديــد يــوم 15 كـــانــون الــثــاني 2020
موعداً لتقد كـشوفات الفرق. وب أنه
 حتـديـد يوم 3 شـبـاط مـوعـداً القـامـة

ـؤتمـر الفـني واجراء الـقرعـة فيـما  ا
حتــديــد يــوم 10 شــبــاط كــآخــر مــوعـد
. واكـمل لـتـسـجـيل الالعــبـ احملـتـرفـ
الــزامـلي انه  حتـديــد مـوعـد انـطالق
قبل. الدوري يوم 15 شباط من العام ا
من جانب اخـر حقق نـادي الزوراء فوزاً
ـصـافي استـعداداً مـعـنويـاً علـى فريق ا

لحق دوري ابطال آسيا. 
ـباراة عـلى ملـعب الشـاجلية واقـيمت ا
حـــيث تــغـــلب الــنـــوارس بــهــدفــ دون

مقابـل حملت تـوقيع احمـد فاضل وامير
صباح. 

ـــبــــاراة ضـــمن حتــــضـــيـــرات وتـــأتـي ا
ــلــحق دوري ابــطــال اســيـا الــنــوارس 

ــفـروض  ان اســمـاء الالعــبـ 23 ا
تــكـــون قــد ارســـلت اســـمــاؤهم  الى
سابقات في االحتاداالسيوي جلنة ا
ــاضي  وقــبــلــهـا   يــوم اخلــمــيس ا
تعـرقـلت عـمـلـية الـتـحـاق احملـتـرف
لؤي العاني   وعلي العامري   وهذه
امــــور كـــــان ان حتل قـــــبل وقت وان
شـكلة ان التاتي االمـر بالـتفاطـ وا
العاملـ  باالحتاد يبدو لم يـتعلموا
 من  تنـظيـم األمور االداريـة والفـنية
 لـكي تــاتي مــهـمـة االعــداد بـالــشـكل
نتخب سـيكون امام طلـوب   الن ا ا
مـهــمــة  صــعــبــة مــنــذ الــبـدايــة النه
ســـيـــلـــعب في مـــجـــمـــمـــوعــة تـــضم
مـنــتــخـبــات اســتــرالـيــا والــبــحـرين
وتــايالنـــد وهي في وضع مـــســتــقــر
نجـز  شانها وتسعى الى  حتـقيق ا
شـان مـنـتـخـبـنـا الـذي قـد تـبـرز امام
مـشـكـلـة اخـرى حـيث مـطـالـبـة مدرب
الزوراء بـاسم قاسم بعـودة الالعب
عالء عـبـاس ومـحـمـد رضـا  ومـحـمد
مـصطـفى  لـلمـشاركـة مع الـفريق في
مــبـــاراته في طــشـــقــنــد في احلــادي
والـعـشرين من الـشـهر الـقـادم  وهذه
االنـور كــان ان تـاخــذ في احلـســبـان
حـتى مـن اجلـهــاز الـفــني نــفـسه في
الــــتــــعــــامـل مع اجملــــمــــوعــــة الــــتي
استدعـاءها في البدايـة  امام البحث
عن الــنــتـــائج لــتي خلــبــطت االمــور
ـــطــالب من بـــوجه اجلــهــاز لـــفــني ا
البداية في الـتعامل مع االمور ضمن
هـمة فيما يـتعلق بوضع متطـلبات ا
همة صعبة الالعب   قبل ان  تبد ا
 من اجـل  قــطـع تــذكـــرة الـــلـــعب في
مــســابــقــة كــرة الـــقــدم في طــوكــيــو
ـطـلوب ومع الـصـيف الـقادم  وهـو ا
ان هذا طـموحا  مـهمـا  لكن مهم  ان
نــحــصل عــلى العــبـ آخــرين لــدعم

نتخب   األول. مهمة ا
»U³A « V ²M

ومهم ان يتـقدم منتـخب الشباب الى
نـهـائــيـات بـطـولـة اســيـابـكـرة الـقـدم
بـقـيادة قـحطـان جـثيـر الى نـهائـيات
آســـيـــا 2020 حتت 19 عــــامـــاً اثـــر
تـــــصــــدره اجملـــــمـــــوعـــــة األولى من
الـتصـفيات  الـتي جـرت في  سلـطنة
ـــنـــتـــخب عـــمـــان. وجـــاء تــــصـــدر ا
الــعــراقـي بــعــد تــعــادله مع نــظــيــره
الـعـمانـي بثالثـة أهـداف لـكل منـهـما
ليـرفع رصـيده الى 8 نقـاط بـصدارة
اجملــمـــوعــة مــتــســاويــاً مع الــفــريق
الكويتي لكنه يتفوق بفارق األهداف
عـن األخــيــر. كــان مــنـــتــخب شــبــاب
العـراق قد تعـادل في مباراته االولى
ـنتـخب الكـويتي بـهدف واحد امام ا
لــكل مــنــهــمــا ثـم فــاز عــلى نــظــيــره
الــبـاكــســتـاني بــثالثــة أهـداف
دون مــــقــــابـل ثم حــــقق
الـفــوز عـلى نـظـيـره
الفلسـطيني بثالثة
أهـــــداف مـــــقـــــابل
ا هدف واحد وطا
في الوقت متسعا
ان جتـــري فــتــرة
اعـــداد الــــفـــريق
من هـذه األوقات
من اجل حتـقـيق
الـــــنـــــتــــــــيـــــجــــة

طلوبة. ا

حيث سيـواجه النوارس
بـــيــنـــدكــور في الـ21 من
شــــهـــر كـــانـــــون الـــثـــاني

قبل. ا

ـنـاسـبـة الـعـراقي وشـبـابـنـا 
ـيالدي اجلـديد حـلـول الـعـام ا
2020 الــــــــــــذي تـــــــــــزامـن مـع
الـــنـــجـــاحـــات الــــتي تـــســـعى
الوزارة الى حتقيقها والسيما
في جـــــانب إكـــــمــــال الـــــبــــنى
التـحتيـة والصروح الـرياضية
لـتـكـون في خـدمـة ريـاضـيـيـنـا
وشــبــابــنــا". وبــ ريـاض ان

"الـتــضـحــيـات الــكـبـيــرة الـتي
قدمهـا اجليش العـراقي البطل
ــقــدس واحلــشـــد الــشــعـــبي ا
ــخــتـلف والــقــوات األمـنــيــة 
مسمياتها كانت احملطة األبرز
في حتـقـيق الـنـصـر عـلـى قوى
اإلرهـــــــاب بــــــــســــــــواعــــــــدهم
وتــضـحـيـاتــهم وان شـاء الـله
2020 عــــــــام االنـــــــتــــــــصـــــــار

والـــرفـــاهـــيــة والـــتـــقــدم
واالزدهــــار ومـــــزيــــد من
الـسعـادة لشـبابـنا داعـيا
الـباري عـز وجل إن يـحفظ
الـعراق والـعـراقيـ ويرحم
شهدائنا ويلبس جرحانا ثوب
الـشـفـاء". وأضـاف إن "الوزارة
ســتــواصل دعــمـهــا لــلــشــبـاب

." والرياضي

جانب من منافسات خماسي كرة القدم

بـالــبـطـولــة الـتي خـرج بــهـا بـارادته
عنـدمـا اخفق بـركالت اجلزاء أي انه
ضـيع اكـثــر من فـرصـة لــلـعـبـور الى
الـدور األهم  وتـعـويض مـوسم فـارغ
من كـل شيء مـحـلـيـا  لـينـهـي  الـعام
احلــالي من دون اجنــاز  بـعــدمـا بـدا
ـــوسم بـــشيء مـــقـــبـــول ووقف في ا
الـــصـــدارة بـــســــبع نـــقـــاط من ثالث

مباريات من فوزين وتعادل.
WÞdA « WLN

والزال  الشـرطة بـطل الدوري وكاس
الـــســــوبـــر احملــــلـــيـــ فـي الـــوضع
الـصعب جـدا امام لـقاء احلـسم امام
الـشـبـاب الـسـعـودي بـعـدمـا تـعـرض
ــة مــذلــة نــالت مــنه الــكــثــيــر لــهــز
وتــخــيـــلــوا  مــاذا ســيـــعــمل العــبــو
الــشـرطــة ازاء فـارق األهــداف الـست
لكنه سيتمسك باألمل الضعيف وهو
ـهـدد بـاخلـروج من الــفـريق الـثـلـث ا
ـكن ان الـبــطـولـة الــعـربـيــة الـتي ال
تــاتي نـتــائـجــهـا بــاحلـصــيـلــة الـتي
عليها والنريد احلديث عن مسوغات
عــلــيـــنــا  ان نـــعــتــرف بـــواقع  فــرق
انـديـتـنـا  الـتي لم تـقـدر ان تـقـدم  ما
ــســتــوى الــعــربي مــطــلــوب  عــلى ا
صحيح انها اجتـهت نحو االحتراف
كـمـا شـاهـدنـا فـريـق الـشـبـاب واالمر
نــفـسه يــطــغي عــلى انـديــة اخلــلـيج
واإلفـريـقـية واألسـيـوية الـتي تـتـمتع
بــوضـع مـــالي جـــيـــدالنـــهـــا  اخــذت
تدخل فـي إعمال مـختـلفة تـدر علـيها
امـــوال كــبـــيــرة فـي وقت ان  فــرقـــنــا
الثالث التمتلك حتى ساحات الجراء
ــكن الــوحـــدات الــتـــجــريـــبــيـــة وال
مقارنـتها إطالقـا امام يحـصل عندنا
عـنــدمـا راح الـزوراء يــنـتـظــر  جـريـا
عـــلى الــــعـــادة مــــنح الــــطـــوار في

مـشـاركـة اخرى مـعـلـعلـة من الـبـداية
والنـريــد احلـديث عن بــقـيــة االنـديـة
ومـنــهــا من رحـبت بــتــوقف الـدوري
ـالـية لـكي تـتـخلص  من  الـتـبـعات ا
ــكـن احلـديـث عن فــرق الــدرجـة وال
االولى  هـــاهـي حـــصـــيـــلـــة فـــرقـــنــا
اجلــمـاهــيـريــة الـثالث لــلـعــام  الـذي
يــــوشك عــــلـى نــــهـــايــــتـه من حــــيث
شاركـات اخلارجية في بـطولة تعد ا
فــرصــة لــهــا في ان تـســتــمــر لــلـدور
الــنـصف الــنـهــائي خــاصـة اجلــويـة
الـذي واجه فـريـقا هـزيال  خـصـوصا
في اللقاء الثـاني  ولم يقدر الالعب

على تبدر االمور كما يجب.
wMÞu « V ²M*«

ـنتـخب الوطني ولم تاتي حـصيـلة ا
ــدرب كـــمـــا خــطـط لــهـــا االحتـــاد وا
عـنــدمـا خــرج من بـطــولـة ا اســيـا
بـدبي ثم اخـفق بـغـربي اسيـا بـعـدما
خـــســـر مـن كـــربالء قــــبل ان يـــعـــود
ر بـخـيـبة من قـطـر حـيث  اخلـروج ا
من  خليجي 24 لكن األهم في مهمة
ـــدرب كــــاتـــايـــنـــتـش هـــو تـــصـــدر ا
ــنــتــخـب الــوطــني جملــمــوعــته في ا
ـــزدوجــة ويــأمل ان الـــتــصــفـــيــات ا
يسـتـمـر بـهـا  عبـر مـواصـلـة مـشوار
حتقـيق النتـائج االيجابـية امام اخر
ثالث مـباريـات حـيث مواجـهـة هونغ
كونك في احلـادي والثالث من اذار
الــقــادم  الــنـتــيــجـة الــتي ســتــحـسم
الــــصــــدارة والــــتـــأهـل بـــأريــــحــــيـــة
لـلـتــصـفـيـات احلـاســمـة الـقـادمـة مـا
يتوجب ان تتضافر جهود الكل امام
ــنـتــخب بــافـضـل طـريــقـة جتــهــيـز ا
حلــسم األمــور امــام مــهــمــة لــيــست
سـهـلـة الن هـونغ كـونغ تـطـور كـثـيرا
كـما ظـهر إمـام البـحرين ويـبحث عن

الـوصـول الى ا أسـيـا الـقـادمة في
الـصــ ومــهم احلــفـاظ عــلى  وضع
ـر بــحـالـة مــعـنـويـة الـفــريق الـذي 
وفــنـيـة ونــفـســيـة ولـو الــوقـا مــبـكـر
لــــلـــحـــديـث عن هـــذا االمــــر  النه من
درب والالعـب يدري مـا سيـواجه ا
والـفــريق  بـاجــمـعه من ظــروف لـكن
األهم االن هــو دعم  حـالــة الــتــفـاؤل
الــتـي يــعــيــشــهــا الــفــريق من حــيث
ـقـبل  الـذي مهم ان بـرنـامج العـمل ا
ـدرب الـذي ترك ـهـمة ا يـأتي مـلـبيـا 
ـنتـخب ويبـدو انه عازم بصـمة في ا
عـــلـى حتــــقــــيق مــــا وعــــد به من ان
نـتخب مـهمـته تـتركـز على إيـصـال ا
الى كـــاس الـــعــالم   الـــتي  حتـــتــاج
الــعــمل بــظــروف صــحــيــة  ومــهــمـة
وواضـحــة واسـتــغالل احلـالــة الـتي
درب والالعـب بـعد جتاوز علـيهـا ا
اإلشـكاالت الـتي ظهـرت  هـنا وهـناك
ن في ذلك عـددمن اعـضـاء االحتاد
بـــوقــتـــهــا لـــكن شــخـــصــيـــة الــرجل
وتدويـر األمور  بـإرادته  سيـعزز من
ــنــتـــخب بــعــدمــا وضع عــمـــله مع ا
االسس لـالمـــور الـــتي تـــســـيـــر لالن
بـــشــكـل مــقـــبـــول النـــنــا امـــام ثالث
مبـاريات مهمـة  هي من تقـرر مصير
األمــور في األخــيـر  وفـي ان يـتــمـكن
قـبلة ـباريـات ا الالعـب من تـأدية ا
بـــشــكل جــيــد عـــلى مــســتــوى االداء
والــنــتـائج  في  ظـل تـطــور وحتـسن
مــســتــوى الالعــبــ حــيث الــوجـوه
الـــشــــابـــة الـــتي دعت مـــؤخـــرا والن
الــرجل يـســعى بـشــكل جـاد الى دعم
صــفـوف الــفـريق من خالل مــشـاركـة
ــبي فـي بــطــولـة ا ــنــتــخب االو ا
أسيا الـتي ستنـطلق نهـاية االسبوع
االول من الــعـام الـقــادم  في تـايالنـد

عندما قرر حضورها.
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شـاركـات الـكـروية الزال سـيـنـاريـو ا
رتبكة  يتكرر مع جميع اخلارجية  ا
ـبي  الــذي يـكـون الــفـرق  حــيث االو
قدغادرنا بداية االسبوع احلالي الى
تـايالنـد لـلـمـشـاركـة بـبـطـولـة  اسـيـا
بية حتت للمنتخـبات األسيوية االو
ــشـــاكل عـــنــد 23 ســنـــة وتـــظــهـــر ا
حلـظــات الـســفـر األخـيــرة  مـتـعــلـقـة
بـالغ او مشاكل إدارية بعدم تـام ا
بي وفنـية  وهـو ما يـتعـرض له االو
درب غـني شهـد بترك وسط تهـديد ا
نتخب  بعدما ابدى اعتراضه على ا
واقع األمـور وتـأخـرهـا فـيـمـا يـخض
عمـليـة اإلعداد الـتي يكـون قدتـدركها
ــدرب  من خالل فـتــرة االعـداد لـتي ا
شـهـدت إقـامـة مـن اكثـر مـن مـعـسـكر
اخــرهــا  الـذي غــادره  بــعــدمــا لـعب
مـبـاراتـ جتريـبـيـت امـام مـنـتخب
ازوبـســكـتـان خــسـر األولى بــهـدفـ
الربـعـة والـثانـيـة بهـدف لـثالثـة  قبل
ان  تـاخـذ االمـور مـنـحا اخـر في ظل
ـبـية تـقـاطعـات  مـا بـ اللـجـنة االو
واالحتــاد عـنـدمـا طـلب احتـاد الـكـرة

عـــلـى لــســـان رئـــيـــسه عـــبــد
اخلـالق مـسعـود بـإعادة
ســــبـــعـــة العــــبـــ من
نـتـخب االمر العـبي ا
الـــــــذي غــــــــيــــــــر من
ـــدرب حـــســـابـــات ا
الــــذي كــــان قــــد زج
بهـؤالء الالعب في
اخـــــر مـــــبـــــاراتـــــ

جتــريـبــيـتــ ومـؤكـد
حــدد فـــيـــهــمـــا مالمح
التشكيل وقـبلها حتديد
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