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دخل الـعـام اجلـديد  2020وبـاشـرت ايـامه تـتوالـى لتـعـيـد الـتـسـاؤالت حول
ميز بأرقـامه وانهاء السطوة التي امـكانية حتقيق اجناز مـهم خالل العام ا
ا بدت مسيطـرة على واقع الكرة من خالل الصـراع الثنائي ب جنمي طـا
ي ليونـيل ميسي وكريستيـانو رونالدو فضال عن الصراع ب الـكرة العا
ـية سواء من خالل الـبطوالت احملـلية لـلدول االوربية من اقـطاب الكـرة العا
خالل صـراع القـطب ريـال مدريـد وبرشلـونة او سـطوة الـبايرن من خالل
اني وامكـانيـة تنحـيه خالل العـام لصـالح اندية مـنافـسة اخرى الـدوري اال
ـا يتـعلق فـضال عن قدرة فـريق نادي يـوفـنتـوس في الدوري االيـطالي او 
نـافسـة التي تدين بـنادي باريـس سان جيـرمان في الـدوري الفرنـسي او ا
بـقوة لـيفـربـول وابتـعـاده بفـارق نقـاط كـبيـر عن اقرب مـالحقـيه في الدوري
االنـكليزي لذلك يجد تساؤل حول االستحقاق للتميز الذي تبديه النجوم او
رتقب في ثل تـصفيـة مهمـة للظـهور ا ـنتخبـات في عام  االنـدية او حتى ا

.. مونديال قطر بعد اقل من عام
ويـعيـد التـساؤل ذاته في احـقيـة االفضل خالل الـعام بـعد ان دانت جـوائز
ـنـصـرم لـصـالح مـيــسي في بـعض االسـتـفـتـاءات فـضال عن بـروز الـعـام ا
مـنـافـسه الـلـدود رونـالـدو في اسـتـفـتـاءات اخـرى لـيتـوارى جنـم العـام قـبل
ـاضي لـوكا مـودريـتش وتـغيب عـنه االضـواء بـعد عـام ابـتـعد فـريـقه ريال ا
مـدريد عن مـنـصات الـتـتـويج وواجه الكـثـير مـن الصـعـوبات لـيـنتـهي الـعام
اضي ـركز الـثاني بـعد مـنافسـة شرسـة طيـلة الـعام ا ايـضا متـواريا في ا
قارنة نتـخب الكرواتي غير مـستقرة في ظهوره االخـير با كـما بدت قدرة ا
مع مـا قـدمه من مـسـتوى بـارز اسـتـحق عـلـيه وصافـة الـعـالم في مـونـديال
العــبـنــا احملــلـيــة لـغــرض الــبـحث عن روســيــا عـام  2018ونـعــود مـجــددا 
ـنـتـخـبـنا االفـضـليـة الـتي بـدت اولى مالمـحـهـا في الـبـطـوالت التي تـسـنى 
شـاركـة فـيهـا فـلذلـك يسـتـحق عام  2019وصف عـام الـبحث عن الـوطـني ا
درب كاتانيتـش لتبرز من خالل ايام العام ن وفر لهم الفـرصة ا الـنجوم 
نتـخب ومنهم مواصـلة النجم الـعديد من النـجوم الذين تسـنى لهم تمـثيل ا
نتخب مـهند علي جنوميته وافـضليته ليسـتحق مقعد مستـقر في صفوف ا
كـما بـرز النجم مـحمـد قاسم الـذي كان قـاب قوسـ او ادنى من ان يكون
ـاضي اال ركـلة اجلـزاء الـتي ضيـعـها رتـقب في الـعام ا الـنجم الـشـبابـي ا
باراة النهائـية للمنتخب البحريني من ان تكون ومـنح افضلية الظهور في ا
ـنــتـخـب جنـوم اخــرى اسـتــحـقت فـرصــته في هــذا اجملـال كــمـا بــرز في ا
ا قـدمـوه من مسـتـوى في مرحـلة عالمـات االطمـئـنان من جـانب مـتابـعيـنـا 
تـوصف باالنتقالية للمنتخب العراقي بعد مرحلة توديع جيل واستالم جيل
ـسـؤولـيـاته في احلقـبـة اجلـديـدة التي تـبـقى فـيـها اآلمـال قـائـمة في جـديد 
ونـديـال بـعد ان ظـهـر منـتـخـبنـا في مـصـاف البـطـولة الـظهـور الـثانـي في ا
كـسيك في عام  1986وقـدم في هذه ـونديـال ا االكـثر شعـبيه حـينـما تأهل 
الـبطـولـة مـسـتوى مـقـبـول بـرغم اخلسـارات بـعـد ان كـانت الـكرة الـعـراقـية
نـتخب حتت وطـأة االختـيارات الـعديدة تـعيش ازهى ايـامهـا وكان مـدرب ا
ـؤهـلة ـنتـخب مـكـتمـلـة بـالكـثـيـر من االسمـاء ا بـعد ان كـانت كل صـفـوف ا
ـنــتـخــبــات قـارته في والــقــادرة عـلى حتــقــيق الـفــارق فــضال عن تـســيــده 

االستحقاقات التي جرت منتصف الثمانينات..
عام  2020حل اخـيرا وتبقى اسـتحقاقـاته كفيلـة بفرز جنوم جدد من خالل
تـابعة ـاضي كفيـل بان يسـتحق ا ـتابعـات اجلماهـيرية فـما قـدمه العام ا ا
والـتأمل في ايـام العـام اجلديـد وتبـقى امنـيات اجلـماهـير الـرياضـية قـائمة
في الـكثيـر من االستـحقاقـات السيـما مع رغبـة اجلانب الـعراقي بتـضييف
ـاضي بدت الـرغـبة قـائمـة بتـقد مـلف عراقي الـبطـوالت فمـا افول الـعام ا
تمثل ببطولة كاس اخلليج بعد ان ونديال اخلليجي ا مـتكامل الستضافة ا
تـأجل مـلف اسـتـضـافـته ألعـوام سـابـقـة كـمـا بـرز مع الـعـام اجلـديـد رغـبـة
ــلف مـشــتــرك مع اجلــانب االردني الســتــضــافـة االســتــحــقـاق عــراقــيــة 
االسـيوي االبرز ومـهمـا توالت مـثل تلك االستـضافـات فأنـها حتـما سـتقدم
نـتـخبـات الـعراقـية لـلجـانب الـعراقي دعـمـا مهـمـا يضـاف الى مـا حقـقـته ا
وتـنـعــكس بـشـكل ايـجــابي عـلى واقع حتـقــيق الـبـطـوالت
ـنـافـسـة التـي تبـديـهـا مـثل تـلك الـبـطـوالت مـثـلـما وا
جنــحت دولــة قــطــر في هــذا االمــر وحــقـقـت كـاس
اسـيا قبل نحو عام وبدت كمنافس حقيقي ومتميز
ـيـة بنـاء عـلى ما في االسـتـحقـاقـات القـاريـة والعـا

استضافته من بطوالت..
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ـنتخب درب ا ـنح االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم الضـوء االخضـر  عـندما 
رجوة ـبي باالستـمرار في مـنصبه حـتى اذا لم يحـقق فريقـه النتـائج ا االو
بـية الـتي ستـجري ؤهـلة الى نـهـائيـات دورة االلعـاب االو في الـتصـفيـات ا
في وقت الحق من صـيف هذا الـعام في طـوكيو فـان هذا يـعني ان االحتاد
بـي لتـصفـيات ـنتـخب االو يـحمل نـفسـه جزءًا من مـسؤولـيـة تعـثر اعـداد ا
بي عـبدالـغني شـهد من قابـل يبـر ساحة مـدرب االو ـبيـاد طوكـيو وبـا او
تـهمة التقصير في اعداد فريقه بالـشكل الذي كان يتطلع اليه وبيان جتديد
ـدرب شـهــد من قـبل احتـاد كـرة الـقـدم قــبل انـطالق الـتـصـفـيـات الـثـقـة بـا
ـقـررة في ـبـاريـات ا رسـالـة غـيـر مـبــاشـرة ايـضـا الى الالعـبــ خلـوض ا
ـبيـة بـ(دون) ضـغوط.. ولـكن الذي نـتطـلع اليه تـصفـيات دورة االلـعاب االو
بي الـتوقـعـات ويكـون رقمـاً صعـباً في هـو ان يخـالف منـتـخب العـراق االو
بـية  2020 ونـتـمنى ان ؤهـلـة الى نهـائيـات دورة االلعـاب االو الـتصـفيـات ا
بي من مـسؤولـية احلـصول علـى مردود نوعي ـنتـخب االو يـكون (اعـفاء) ا
بيـة حافـزا ايجابـياً ولـيس العـكس يثبت من في الـتصفـيات الـتمهـيديـة االو
ـبي الـعراقي انه في ـنتـخب االو خالله كل العب تـشّـرف بـارتداء قـمـيص ا
ـســنـود الـيه ويـســهم كل واحـد مـنــهم في فـوز الـعـراق ـســؤولـيـة ا حـجم ا
ـنتـخب بـبـطـاقة الـدخـول الى الـتـصـفـيـات احلـاسـمـة والـتـاريخ يـشـهـد ان ا
ـبي الــعـراقي وفي كل مــشـاركــاته الـســابـقـة لـم يـكن رقـمــاً سـهال في االو
الـتصفيـات التمـهيديـة وكان يدافع بـعناد عن حـقه في نيل احدى الـبطاقات
ـبية وكـان التعثـر يحصل في التـصفيات ـؤهلة الى نهـائيات الدورات االو ا
احلـاسمة ألسـباب فـنيـة غالبـا تتـعلق بـنقص في الـكفاءة الـقيـادية لـلمدرب,

وسوء ادارة االحتاد العراقي لكرة القدم للملف الفني.
الـتـفـاؤل الـذي يكـتـنـفه احلـذر والـذي يـسـود الـشـارع الـريـاضي بـتـحقـيق
ـشاكل االدارية ـرجوة والتـغلب على ا ـبي العراقي الـنتائج ا ـنتخب االو ا
راهنة والـفنية الـتي واجهته قـبل الدخول في الـتصفيـات سببه االول هـو ا
ـنافـسـات الـقـارية عـلى كـفاءة العـبـيـنـا الـذين يعـبـرون عن امـكـانـاتـهم في ا
والـدولية على نحو ايجـابي عندما يرتفع حجم الـتحدي ويكون تاريخ كرة
الـعـراق هو احملـك.. والسـبب االخـر الـذي يـدعـونـا للـتـفـاؤل بـقـدرات العبي
نـتخـبنا الـوطني في بعض ـردود النوعـي  ـبي هو االداء وا مـنتخـبنا االو
مـباريـات بـطـولة كـاس اخلـلـيج العـربي الـتي اخـتـتمت مـؤخـرا في الـدوحة
ومـباراة قطر أفـضل مثال على ذلـك اذ اعتمد كـاتانيتش عـلى العب بدالء
ـتوقع وأسهموا ـعدل الفني ا وزجـهم في اخلط االول وكان ادائهم فوق ا
ـنـتـخب الـقـطري بـهـدفي الـرائع مـحـمـد قاسم في الـفـوز عـلى بطـل اسيـا ا

مقابل هدف واحد.
ـشـاكل االدارية غـير سـؤولـية ثـقـيلـة عطـفـاً على ا نـعم ا
ـبي والـتي غـيّـبت ـنـتـخب االو ـنـتـظـرة الـتي واجـهت ا ا
ـيــزاً من الالعـبــ عن تـشـكــيـلـته ولــكن نـعـول عـدداً 
ـهاراته وبـقـوة على والدة جـيل اخـر من الالعـب يـثق 
وخبراته ودوافعه ويدافع بقوة عن تاريخ كرة العراق.

الالعــبــ الـذين يــدركــون طـبــيــعـة
ــهــمــة وأهـمــيــة الـســيــطــرة عـلى ا
األمــــور وان يـــؤثـــروا عــــلى ســـيـــر
ـــصــــلـــحـــة الــــلـــعب فـي ان يـــأتـي 
ــنــتــخـب وفي ان يــكــون الــطــرف ا
ؤثر والقادر على عبور مجموعته ا
والـــبــقـــاء ألبــعـــد نــقـــطــة من خالل
وجـــــوه شـــــابــــة اخـــــتــــيـــــرت وفق
ـردود مـواصــفـات يــأمل ان تـقــدم ا
الـكــروي وان تـنـجـح في مـســعـاهـا
وان تثبت قدراتـها من خالل الدفاع
ـنــتـخب واالنـتـقـال به عن سـمـعـة ا
الى بـطـولـة طـوكــيـو والـتـعـامل مع
الـفــرصـة الــتي سـيــوفـرهــا تـواجـد
ـــدرب كــاتـــانــيـــتش الـــذي يــكــون ا
مـتــواجـدا في الــبـطــولـة ومـتــابـعـة
ـــنـــتــــخب وأهـــمـــيـــة مــــبـــاريـــات ا
احلصول على العب واعدين لدعم
ـدرب ـنـتـخب األول  عـبـر تـوجه ا ا

في التعامل مع الوجوه الشابة.
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ومؤكد ان الالعـب سيـكونون إمام
شـاركة في االنـتقال حتقـيق هدف ا
للعب ببطولـة كرة القدم في طوكيو
ي الـكــبــيــر وهــو مـا احلــدث الــعــا
نأمـله ونشعـر بقـدرات الالعب في
ـدرب حتـقــيــقه ومن خالل خــبــرة ا
الذي يكون قد الم باألمور من خالل
واقع الالعب وصوال الى التشكيل
طـلوب بـعد خـوض عدة مـباريات ا
جتريبية ومـهم ان يتمكن من الفوز
عـلى احـد الــفـرق الـتـايـالنـديـة قـبل
أربــــعـــة أيـــام عــــلى مـــوعــــد لـــقـــاء
ـهم جدا الن الفـرق اكثر استـراليا ا
مـا حتــرص عـلـى حتـقــيق الـبــدايـة
وكـل شيء يـــعـــتــمـــد عـــلى جـــهــود
الالعــــبـــ من خـالل تـــقـــد األداء
والــلــعب بــطــمــوحــات الــفــوز وهم
قــادرون عـــلى حتــقــيـــقه عــلى فــرق

مجموعتهم.

لــلـمــنـتـخب األول مـن خالل تـواجـد
ــدرب كـــاتـــايـــنـــتش خـالل فـــتــرة ا
ــبــاريــات الــبـــطــولــة ومـــتــابــعـــة ا
لــلــوقــوف عــلى مــســتــويــات وأداء
الالعبـ الذي سـيكـون امام فـرصة
كــبـيـرة في احلـصــول عـلى الـدعـوة
ـدرب لــلــمــنــتــخب الــوطــنـي والن ا
يــــعـــمـل لـــبــــنـــاء مــــنـــتــــخب وسط
ـشــاركـة في نـهـائـيـات طـمـوحـات ا
ــشــوار الزال ــقــبــلــة ولــو ا قــطــر ا
ببدايته حتى مع تصـدر مجموعتنا
زدوجـة ألنه لالن في الـتـصـفـيـات ا
لم يتحقق شـيء فقد جانبـا معنويا
فـي ظل تـــصـــدر اجملـــمــوعـــة الـــتي
تــتـطـلـب الـتــحـسب لألمــور لـبــقـيـة
ــــبـــاريـــات الــــتي هي مـن حتـــسم ا
األمـور حصـرا لقـاء هـونغ كونغ في

احلادي والثالث من اذار القادم.
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ويـــقــول مـــدرب نــادي الــنـــاصــريــة
السابق جـهاد حمـود لنا ثقـة عالية
ــبي بـقـيـادة ـنـتـخب االو بـجـهــاز ا
عبد الـغني شهـد الذي سبق وجنح
فـي مـهـمــة الـبـرازيـل بـشـكل واضح
وكـان احتـاد الـكـرة مـصيـبـا عـنـدما
أبـقاه عـلى إدارة الفـريق للـمشـاركة
قـرر ان تـنطـلق  األربـعاء الـثـانيـة ا
القادمة ونأمل ان يـقدم الالعب ما
عــلـيــهم وان يـكــونــوا نـدا والــلـعب
بـــروح حــمـــاســيـــة من اجل عـــبــور
بـوابة غـير سـهـلة وأهـميـة ان تأتي
الــبــدايـة كــمــا يـجـب ويـخــطط لــهـا
ـدرب عـبــر طـريـقـة الــلـعب وقـدرة ا
الالعـبـ عـلى تطـبـيقـهـا بعـد فـترة
عــمل غــيــر قــصــيــرة يــكــون جــهـاز
الـفـريق قـد تـمـكن من تـسـيـر األمور
بـاالجتــاه الـصــحــيح امـام حتــقـيق
ــشــاركـــة في قــطـع تــذكــرة هـــدف ا
ـهم الـوصــول الى طــوكـيــو وهــو ا
وكـل شيء يـــتــــوقف عـــلـى جـــهـــود

تــتــمــتع بــقــدرات جــيــدة من حــيث
الالعبـ ومدة اإلعـداد وألنهـا أكثر
هـمـة تنـتـهي عـند اسـتـقـرارا والن ا
تـرشـيح ثالثـة فـرق لنـهـائي بـطـولة
كــرة الـــقــدم الـــتي ســـتــقـــام ضــمن
ـبــيـاد طــوكـيــو الـصـيـف الـقـادم او
وسط تـرقب الـشـارع في ان يـتـمـكن
الفريق من قطع تذكرة التأهل الذي
سيـكون االجناز الثـاني توالـيا بعد
الـوصـول عـام  2018الى الـبـرازيل
ـدرب غني شهـد في تكوين بنفس ا
فــريق مــتــكـامـل من حــيث مــوجـود
الالعـب في تـشكـيل خطـوط فاعـلة
واجـهات لـلـدخول بـثقـة اكـبر فـي ا
ـدرب  الـقـادر عـلى الـتـعامل وألنه ا
مع األمور بـعدمـا زادت خبـرته بعد
ــنـتـخب فـتــرة عـمل مــنـاســبـة مع ا
وقـبــلــهـا مع عــدد من فــرق الـدوري
ويــقـدم كل مــا عــنـده إمــام الــسـعي
لـتـحقـيق اجنـازا شـخصـيـا وقبـلـها
ـهـمة انه قـادر عـلى القـيـام بإدارة ا
كـمـا يــجب وبال شك انه والالعـبـ
عـازمـون على حتـقـيق االجنـاز امام
فــرصـة قــادر عـلـى خـلــقـهــا بـعــدمـا
تمـكن من تـدارك بعض الـصعـوبات
التي ظهـرت في األيام األخـيرة بعد
عــودة ســبــعــة العــبـ لــكـن األمـور
الـيـوم ال تدعـو لـلـقلق رغم صـعـوبة
درب ـهـمة ومـتـوقع ان يـسيـطـر ا ا
عـــــلـى مــــســـــار األمـــــور ومن خالل
تـــعـــاون  مـــســـاعــــديه والالعـــبـــ
لتجاوز الـعقبات الـتي قد تظهر في
ـنافـسات التي تـعد االخـتبار ايام ا
احلقيقي جملموعة العب تتطلع ان
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جـمـيع الالعــبـ  سـيــكـونـون إمـام
مـــهــمـــة تــقـــد االداء لــلـــدفــاع عن
سـمعـة الـكـرة الـعـراقـيـة ولـتـحـقيق
مـنـجز شـخصـي عبـر الدعـوة لـلعب

درب الالعب الذين استمروا مع ا
مـــنــذ بــدايـــة فــتـــرة اال عــداد الــتي
انـــطـــلــــقت من الـــشــــهـــر الـــتـــاسع
وحتــــقـــقـت لـــهم مــــدة مـــنــــاســـبـــة
لـلــتـحـضــيـر وفي ان يـكــون جـمـيع
الالعب في اجلهازيـة بعد التغلب
عــلى األمــور الــسـلــبــيــة واالرتــقـاء
عـنـويـة قد بـالـعـوامل الـنفـسـيـة وا
اســـتــفــاد مـن فــتــرة االعـــداد الــتي
خضـعت ألكثـر من معـسكـر تدريبي
ومـبـاريـات جتـريـبـيـة حـصل فـيـهـا
الالعب على فرصة عكس قدراتهم
امام عمـلية االختيـار التي خضعت
ـدرب الـذي يـكـون قـد لـتـشـخـيص ا
خلـص األمـور عـبــر االسـتــفـادة من
ـباريـات التـجريـبيـة امام اخـتبار ا
اكـبـر عــدد من الالعـبـ اذا لم يـكن
جــمـيــعـهم الــتي تـكــون قـد كــشـفت
ـــدرب في األوراق كــــامـــلـــة امــــام ا
اهتمـام والوقوف على
مـن هـــــو قــــــادر عـــــلى
الـــــــلــــــعـب وفـي دعم
الـــــــتــــــشــــــكـــــــيل
ـــــــشــــــــاركـــــــة وا
ــنــافـســة الـتي وا
حتتاج الى العب
قادرين على دعم اخلطوط
عـــبــــر جـــاهــــزيـــة جــــمـــيع
ن وردة أســمـاؤهم في الالعــبـ 
الــقـائــمــة الـتـي اخـتــيــرت في اخـر
الوقت ما يعـني ان األمور كانت قد
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ـطـلوب من اجلـهـاز الـفني أهـمـية ا
ـطـلـوبة التـركـيـز عـلى التـشـكـيـلة ا
ـنتـخب الذي الـقادرة عـلى تمـثيل ا
يتمـتع بالعب يكـونوا قد تطوروا
وحتـــــسن مــــســــتــــواهـم لــــكــــنــــهم
ســـيـــكــونـــون في مـــهـــمـــة لــيـــست
بالـسهـلة امام فـرق اجملمـوعة التي
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ــبـي وبــعــد ـــنــتـــخب االو يـــكــون ا
االعالن عن الـقائـمـة الرسـميـة التي
نـظمـة التي ضمت ارسلت لـلجـنة ا
الالعــبـ (مـصــطـفى مــحـمــد جـبـر
ومصطفى محمد معن وجنم شوان
واريـان إبـراهيم وعـلي كـاظم وعـبد
العباس إياد وأمـير العامري وعلي
قـاسم ومـحـمـد قـاسم ومـراد مـحـمد
وعــمـر عـبـد الـرحـمن ومـوحـد رضـا
وحس جبـار وإيهاب جرير وعالء
رعــد وحـسن رائـد واحــمـد سـرتـيب
ومعـ احمـد ومنـتظـر عبـدا لسادة
وصــــادق زامل ومــــحــــمــــد مــــزهـــر
ومنـتظر سـتار وحسـام مهدي) كان
قـد لـعب اخـر مبـاريـاته الـتـجريـبـية
أمـس األول اجلـمـعـة عـنــدمـا تـغـلب
فــيــهــا عــلى فــريق نــورث بــانــكـوك
الـتايـلـندي بـهـدف دون رد ومهم ان
تـأتي النـتيـجة االيـجابـية في ارض
ــــشـــاركـــة الـــتـــصــــفـــيــــات لـــدعم ا
واالستعداد لها بشكل جيد ومن ثم
الـدخـول في الـتـصـفـيـات الـرسـمـية
للنسخة الرابعة ضمن بطولة اسيا
حتت سن  23سـنـة الـتي سـتـنـطلق
األربـــعــاء الـــقــادم الـــثــامـن كــانــون
الــثـانـي اجلـاري وتــسـتــمــر لـغــايـة
الثاني والعشرين منه في تايالند.
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نـتـخب استـرالـيا عـند وسـيـواجه ا
الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا
ضمن تصـفيات اجملـموعة للـبطولة
التي تضم  16فـريقـا تتـرشح منـها
ثالثــة فـرق لــلــعب في بــطـولــة كـرة
ـبيـاد طوكـيو الـصيف الـقدم في او
القادم  اجملموعة األولى التي تضم
أيـضـا مـنتـخـبـا البـحـرين وتـايالند

وسـط مــبــاريــات جـــمــيــعــهــا
ستـكون صـعبـة ومهم
ان يكون مـنتخـبنا
ـــــســـــتـــــوى بـــــا
واللعب بـتركيز
مـن أول لـــــقــــاء
الــذي سـيــكـون
مــنــعـــطــفــا في
ـــــــشــــــاركــــــة ا
واالهـــــــــــــــم ان
تـــــــســـــــتــــــــهل
ـــــــشـــــــاركــــــة ا
بــــالـــنـــتـــيـــجـــة
اجلـــــــــــيـــــــــــدة
لــــتـــــحــــقــــيق

شـكور كـبديل في الـدقيـقة  57محل
الالعـب عــدي الـــقـــرا حـــيث نـــشط
الـشق الـهجـومي لـلفـيـصلـي بعـدما
جنـح زمـــيــــله يـــوسـف الـــرواشـــدة
بـتـسـجـيل الهـدف الـثـاني. يـذكر ان
شكور انتقل الى صـفوف الفيصلي
قـــادمــاً من الـــنــفط في االنـــتــقــاالت

الشتوية اجلارية.
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حصد فريق الفيصلي االردني لقب
بــطـولــة الـشــيخ سـلــطـان الــعـدوان
لـــلــــعـــام احلـــالي  .2020وتــــغـــلب
الـفــيـصـلي عــلى اجلـزيـرة بــهـدفـ
ــــبـــاراة دون رد حــــيث شــــهـــدت ا
ــشــاركـــة االولى لالعـب الــعــراقي ا
فـرحـان شـكـور مع (الزعـيم). ودخل

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أعـرب مــدرب حــراس مـرمى نــادي الــشـرطــة اجلــديـد
عمـاد هـاشم عن سـعادته الـغـامرة بـعـد الـعودة لـلـعمل
في الــنــادي الـــذي مــثــله 15 عــامـاً كـالعب ومــوســمـ
كمـدرب متـمـنيـا في الـوقت ذاته ان يـقدم االضـافة الى
اجلهاز الفني لكرة القيثارة بغية حتقيق االفضل. وقال
ــقـبـلـة سـيـمـا وان ـرحـلـة ا هـاشم اعي تـمـامــا اهـمـيـة ا
الـفــريق تـنـتــظـره اســتـحـقــاقـات عــلى درجـة عــالـيـة من
االهــمــيــة حــيث ســأحــاول جــاهــدا ان أقــدم قــصـارى
ـستوى حـراسنا. واضاف اجلهود للـتطويـر واالرتقاء 
لـدي رؤيـة كــامـلـة عن جــمـيع حـراس الــفـريق من حـيث
تشـخـيص االيـجابـيـات والـسلـبـيـات حيث سـيـتم الـعمل
عـلــيـهـا خالل الــوحـدات الــتـدريــبـيـة لــوضع االمـور في
نـصـابـهــا الـصـحـيح تــمـهـيـدا لــتـقـد مـا يـنــتـظـره مـنـا
اجلمـاهيـر. وبـ العـطاء هـو الـفيـصل في عـملـية وضع
احلارس في مهـمة الذود عن عـرين الشرطـة خصوصا
وانني شخصـياً سأكون مـحاسبا امـام ادارة وجماهير
تـلك حراس النـادي. واختـتم حديـثه قـائالً ان الفـريق 
واصـفـات واالمكـانـيات االيـجابـيـة حيث مرمى لـديـهم ا

سنضع بعض احللول ألخطاء قادرين على جتاوزها.
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الالعب العراقي فرحان شكور

b¹bł bIŽ∫ مدرب احلراس عماد هاشم اثناء توقيع عقده اجلديد مع نادي الشرطة

الــــدعـم من الــــوهــــلـــة األولـى إمـــام
صـــراع مـــخــتـــلـف وكـــبــيـــر ومـــهم
وحتـــقــيـق الــهـــدف امــام الـــتــرشح
لــلــدور األخــر في طــمــوح مــشــتـرك
تـوقع ان تظهر فيها يجمع الفرق ا
نـافسـة مفـتوحـة بسـبب قوة فرق ا
اجملـــمـــوعـــة احلــاجـــز األول في ان
يقدر الالعب عـلى تقد أفضل ما
لديـهم من اجل جتـاوزها الن الـفرق
الثالثة تـشكل خطـرا امام منتـخبنا
عندما يـنتقل خلوض الـلقاء الثاني
إمـام مـنـتخب الـبـحـرين الـذي يضم
ـنــتـخب األول سـبــعـة العـبــ من ا
نتخب األول الذي سيقـوده مدرب ا
الـــبــرتـــغـــالي اســو الـــذي جنح في
حتـــويل األمـــور واألنـــظـــار صـــوب
ــنـــتــخب  بـــعـــد احلــصـــول عــلى ا
بطـولت مـهمـت حيث غـرب أسيا
ــاضي وخــلــيــجي  24كــمـا ال اب ا
تـظـهر مـهـمة مـنـتخب تـايالنـد بأقل
أهــمــيـة اذا لـم تـكن األصــعب وسط
ظـروف الـلــعب الـتـي عـلـيــهـا حـيث
عـــامـــلي االرض واجلـــمـــهـــور وقــد
بـاراة احلاسـمة لـكن علـينا تكـون ا
ان نـــســـاعــــد أنـــفـــســــنـــا من خالل
التعامل بجـد مع مباراتي استراليا
والبحرين لتحقيق األريحية  وعلى
ـنـتخب الـفـني ان يضع في جـهاز ا
حـسـابـاته ان تـسـهـيل االمـور يـأتي
مـن الـــبــــدايـــة ومن اول لــــقـــاء ألنه
ـــثل يـــشـــكل حتـــد كــــبـــيـــر وألنه 
هم لـلفريق وبداية االختبار األول ا
الـسيـر بالـطـريق الصـحيح بـاجتاه
هـمـة كـما خـطط لـها مع ان إنـهـاء ا
ـباريـات ستـكون مـصيـرية جـميع ا
لكن منـتخبنا قـادر على قلب األمور
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ومـهـم ان يـكـون جـهـاز
الــفــريق الــفـني
قـــــــــــــــد أسـس
لألمـــور وفي
ان يــــتـــمـــكن
الـــــــــــكـل فـي
الـــــــتـــــــقــــــدم
بـالــفـريق الى
هـــــــــــــــــــــــــــدف
شـاركة التي ا
رافقتها بعض
الـــصــعــوبــات
قبل ان تستقر
األمــــور كـــــمــــا
نــراهــا ويــنــظــر
الــكل لـلـمــشـاركـة
بـــاهــتـــمــام  بـــعــد
الـتغـلب عـلى بعض
اجلـــوانب الـــفـــنـــيـــة
واإلداريـــة واالعــــتـــمـــاد
ن مــــــوجــــــود من عــــــلـى 
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أعلـنت إدارة نـادي الكـويت إتـمام الـتعـاقـد مع العب الوسـط منـتخـبـنا الـوطـني أمجـد عـطوان قـادما من الـشـرطة من أجل
ـنتظر أن يتم قيد عطوان بدال عن الكولومبي دييجو تعزيز خط وسط الفريق في أول صفقات االنتقاالت الشتوية. ومن ا
اضيـة. وتراهن إدارة الكـويت على قـدرات عطوان جنم مـنتخب كالديـرون الذي  إنهـاء التعـاقد مـعه خالل الفتـرة ا
سـابقات احملـلية أو االستـحقاقـات اخلارجية ـطلوبة في خط الـوسط سواء في ا أسود الرافدين لـتحقـيق اإلضافة ا
حيث ينتظر الـفريق مواجهات مهـمة في ملحق دوري أبطال آسـيا. وفي ذات السياق تواصل إدارة الـكرة في القلعة
نتـخب العـراقي مهنـد علي وعالء عـباس على قـائمة البيـضاء مـساعيـها لتـدعيم خط الـهجوم حـيث  وضع ثنـائي ا

طلوب لألبيض خالل فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية.  ا
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عبد الغني شهد


