
اكرام زين العابدين

كرتنا وامل�صري املجهول

يف املرمى

كالم كث���ر دار هن���ا وهن���اك عن ك���رة الق���دم واأ�س���لوب اإدارتها 
واالنتخاب���ات املقبل���ة الختيار جمل����س ادارة االحت���اد العراقي 
لك���رة الق���دم لل�س���نوات االرب���ع املقبل���ة وكذلك اجله���ة التي من 
حقها ان ت�س���رف على ملف ه���ذه االنتخابات من هيئات تنفيذية 
او ت�س���ريعية او التي حتاول ان ت�س���اهم يف حل لغز االحتاد او 

طريقة اجراء االنتخابات.
الالفت للنظر ان اجلميع يدعي بانه جاء ليعمل من اجل م�سلحة 
الك���رة وتطويره���ا وال يبح���ث ع���ن اجل���اه اواملن�س���ب ويطمح 
للو�سول اىل الكرا�س���ي واملنا�سب من خالل احتاد الكرة وهذا 
االمر ال ي�ستثني اع�ساء االحتاد احلاليني، بل انه ي�سمل كل من 
ح�س���ر انفه يف ه���ذه االنتخابات التي يح���اول كل من هّب ودّب 
ان يح�س���ل على جزء من كعكة االحت���اد التي حتتوي على ما لذ 
وطاب من احللويات واملك�س���رات واملواد الد�سمة االخرى التي 

ي�سيل لها اللعاب!
وهن���ا يج���ب ان ن�س���ر اىل ان اللوائ���ح االنتخابي���ة الت���ي يت���م 
اختيارها الإجراء انتخابات االحتاد العراقي لكرة القدم حمرة 
وال يعرتف مب�س���مونها اجلميع ولي�س هن���اك حد ادنى للتفاهم 
عل���ى بع����س النق���اط او الو�س���ول اىل توافقات تر�س���ي جميع 
االطراف وال توجد هناك جهة حيادية ير�سى بحكمها اجلميع.

واذا ا�س���تمر االمر على هذا املنوال فاإننا �س���نواجه �سبح جتميد 
ن�س���اطات االحتاد العراقي لكرة القدم يف امل�ساركات اخلارجية 
ونخ�س���ر كل م���ا بنيناه من���ذ ع���ام 2003 وحل���د االآن ونبداأ من 
ال�س���فر نبح���ث ع���ن ع���ودة الع���راق الأ�س���رة فيف���ا والدخول يف 
املناف�سات العربية والقارية ونر�سل الكتب واملبعوثني ونخ�سر 
ماليني الدوالرات لتحقيق ذلك الهدف الذي هو بحوزتنا ، وهذا 
االمر يبحث عنه املع�سكر الذي يعار�س رئي�س واأع�ساء االحتاد 
العراق���ي لك���رة القدم احلالي���ون والذين يبحث���ون عن مكان يف 
ت�س���كيلة االحت���اد اجلدي���دة والغري���ب يف االأم���ر ان بع�س���هم ال 

ير�سى اال مبن�سب الرئي�س اجلديد.
ويف املقابل جن���د ان منطق العقل يقول ان االنتخبات يجب ان 
جت���رى يف اقرب وقت وف���ق لوائح يتفق عليها اجلميع ب�س���كل 
تر�س���ي االأطراف املختلفة وال ت�س���بب اي حرج لهم الن اجلميع 
ه���م ابناء الع���راق اجلديد وعلينا ان نعطي در�س���ا لالآخرين يف 
الدميوقراطي���ة الريا�س���ية اجلدي���دة خا�س���ة وان هن���اك بوادر 
انف���راج لالزم���ة ب���داأت تظه���ر لل�س���طح من خ���الل بي���ان وزارة 
ال�س���باب والريا�س���ة الت���ي دع���ت اجلمي���ع اىل تغليب م�س���لحة 
الع���راق واإكم���ال م�س���تلزمات االنتخابات اإ�س���افة اىل ال�س���عي 
ل�س���يافة ح���دث ريا�س���ي مهم وقريب هو ت�س���فيات كا�س اآ�س���يا 

لل�سباب بكرة القدم يف مطلع ال�سهر املقبل.
ان ال���ذي يبح���ث ع���ن م�س���لحة الع���راق وريا�س���ته يج���ب ان 
ينظ���ر نظ���رة بعيدة جلميع االأم���ور وان ال تكون نظرته �س���يقة 
ومقت�س���رة على حال���ة واحدة فق���ط وان يتخل�س م���ن االنانية 
بع�س ال�س���يء، ان االنتخابات حق �سرعي ومهم لكنها يجب اال 
تكون �س���ببا يف تعطيل عجلة الك���رة العراقية او تاأخر انطالق 
ال���دوري املمت���از الذي باتت جمي���ع الفرق املحلي���ة تنتظره الن 
عجلة الدوري انطلقت يف اأرج���اء املعمورة ماعدا دورينا الذي 
بات ي�س���كو التاأجيل والتاأخر ال�س���باب عدة توؤدي به اىل تاأخر 

اختتامه اىل ايام ال�سيف.
نح���ن متفائل���ون باأن االيام املقبلة �س���تحمل لنا حل���واًل ايجابية 
الإغل���ب م�س���اكل كرتن���ا وان االنتخاب���ات �س���تقام ويتف���ق عليها 
اجلمي���ع م���ن خ���الل تنازله���م ع���ن بع����س االم���ور الت���ي اأخرت 
اإجراءه���ا، وان العقالء لن يدعوا فر�س���ة اإقامة ت�س���فيات كاأ�س 
اآ�س���يا لل�س���باب تذهب لغرهم بعد ان �س���مح االحتاد االآ�س���يوي 

باإقامتها يف اربيل.
ikrmsport@yahoo.com

ب��روت / ط��ه كم��ر - موف��د 
لل�صحاف��ة  العراق��ي  االحت��اد 

الريا�صية       
للنا�س���ئني  الوطن���ي  منتخبن���ا  با�س���ر 
باجل���ودو  واملتقدم���ني  والنا�س���ئات 
يف  ب���ودا  ن���ادي  قاع���ة  عل���ى  تدريبات���ه 
العا�س���مة اللبناني���ة ب���روت ا�س���تعدادا 
لبطولت���ي الع���رب وغ���رب اآ�س���يا املق���رر 
انطالقهما يوم غد اجلمعة حيث ت�س���تمر 
ال�س���اد�س  يوم���ي  اآ�س���يا  غ���رب  بطول���ة 
وال�سابع ع�سر من هذا ال�سهر فيما �ستقام 
بطول���ة الع���رب ي���وم الثام���ن ع�س���ر م���ن 

ال�سهر ذاته .
وقد انتظم العبو منتخب النا�س���ئني يوم 
تدريبيت���ني �س���باحية  اأم����س بوحدت���ني 
احم���د  املدرب���ني  باإ�س���راف  وم�س���ائية 
جا�س���م وكمال �سهاب، ومت الرتكيز خالل 
الوحدات التدريبية على اجلانب املهاري 
الالعب���ني  وتاأهي���ل  اال�س���ا�س  بالدرج���ة 
فكريا على جمابهة خ�س���ومهم باال�سافة 
اىل الرتكيز على اجلان���ب التكنيكي وقد 
حث مدرب���و الفريق العبيه���م على كيفية 

جماراة اخل�سم وامكانية التغلب عليه .

جاهزية الالعبني
وقال احمد جا�سم مدرب منتخبنا الوطني 
ونادي ال�س���رطة للنا�سثني : اتو�سم خرًا 
بهذه النخبة الرائع���ة من الالعبني الذين 
مت انتقاوؤه���م لتمثيل العراق يف بطولتي 
الع���رب وغرب اآ�س���يا حي���ث انن���ا اعددنا 
العبين���ا ب�س���ورة تتنا�س���ب م���ع اهمي���ة 
احلدث من خالل توفراملع�سكراالعدادي 
ال���ذي انخ���رط في���ه الالعب���ون يف نادي 
اجلاهزي���ة  اأمت  يف  االآن  وه���م  ال���زوراء 
خلو����س مناف�س���ات البطولتني من خالل 
الوحدات التدريبية الت���ي اأجريناها هنا 

يف لبنان .
وا�س���اف: ان منتخ���ب النا�س���ئني يتاألف 
من �س���تة العبني هم كل م���ن: كاظم جواد 
بوزن 45 كغم وعلي طارق بوزن 50 كغم 
وح�سني حممد بوزن 55 كغم وم�سطفى 
عل���ي بوزن 60 كغم وه���ادي طاهر بوزن 
ف���وق 73 كغ���م وح�س���ن عل���ي ب���وزن 71 

كغم .
م���ن جانب���ه ق���ال امل���درب كم���ال �س���هاب: 
اعل���ى  اىل  و�س���لوا  ق���د  الالعب���ني  ان 
درج���ات اجلاهزي���ة من خ���الل الوحدات 
التدريبي���ة املكثف���ة وطبيعة ا�س���تعدادهم 
لتلق���ي املعلومات خ�سو�س���ا فيما يخ�س 
املحافظ���ة عل���ى اأوزانه���م الت���ي توؤهله���م 
خلو����س املناف�س���ات وتوق���ع ان يحق���ق 

هوؤالء الفتي���ة اجنازا للج���ودو العراقية 
يتنا�س���ب مع طموحاته كمدرب للمنتخب 

الوطني .

تاأهيل ال�صباب 
فيم���ا ق���ال �س���يخ املدرب���ني طارق ح�س���ن 
مدرب املنتخ���ب الوطني للمتقدمني الذي 
اج���رى ي���وم ام����س وحدت���ني تدريبيتني 
مكثفت���ني: ان ي���وم اول ام�س مل يخ�س���ع 
و�س���ولهم  ب�س���بب  للتدري���ب  الالعب���ون 
املتاأخروتاأم���ني مكان ال�س���كن الذي تاأخر 
اىل ال�س���اعة ال�س���ابعة ليال ما تعذرعليهم 

اجراء وحدة تدريبية .
وا�س���اف: ان الالعبني جاهزون خلو�س 
مناف�س���ات بطولة العرب املقرر انطالقها 
ي���وم االح���د املقب���ل مب�س���اركة 14 دول���ة 
البل���د امل�س���يف  الع���راق ولبن���ان  وه���ي 
وال�س���عودية وقط���ر والكوي���ت وعم���ان 
واالمارات والبحرين واليمن وفل�سطني 

واالردن و�سوريا وتون�س واملغرب .
ويطم���ح ح�س���ن بتحقي���ق نتائ���ج تلي���ق 
ب�س���معة اللعبة يف الع���راق التي خرجت 
ابطااًل ا�س���بح لهم �س���اأن يف ه���ذا املجال 
والعبون���ا الي���وم ق���ادرون ب���اإذن الله ان 
يحقق���وا م���ا جئنا م���ن اجله فح�س���ورنا 

لي�س للم�ساركة فقط وال نر�سى ان نكون 
رقما تكميليا امنا نحن جادون يف �سعينا 
لتحقيق نتيجة طيبة تتالءم مع طموحنا 

.
واأك���د ح�س���ن انن���ا ابتعدن���ا من���ذ ث���الث 
�س���نوات عن امل�س���اركات الدولية ل�س���بب 
ان العبينا قد جتاوزوا ال�س���ن القانونية 
للعبة ما دعانا اىل تاأهيل هوؤالء ال�س���باب 
الوطن���ي  املنتخ���ب  ليكون���وا  الإعداده���م 
للمتقدم���ني حي���ث ان اعماره���م م���ا زالت 
�س���غرة وممك���ن االف���ادة منه���م لوق���ت 
طوي���ل و�س���تكون ه���ذه البطول���ة فاحتة 

خر لنا ان �ساء الله .

بداأنا من ال�صفر
م���ن جانبه ق���ال املدرب الث���اين للمنتخب 
الوطن���ي للمتقدم���ني عل���ي عب���د اخلال���ق 
م���درب نادي اجلي�س باجل���ودو: ان هذه 
امل�س���اركة هي االوىل بالن�سبة لنا يف ظل 
وجود هذه النخبة من ال�س���باب الذين مت 
تاأهيلهم ليكونوا �سفوة املنتخب الوطني 
للمتقدمني وطموحنا كبر بهم ونتو�س���م 
طارئ���ني  لي�س���وا  اخلرالنه���م  كل  فيه���م 
عل���ى اللعبة ب���ل ان لهم م�س���اركات دولية 
لفئ���ة ال�س���باب ح�س���لوا م���ن خاللها على 

نتائج ممي���زة من خالل امتالكهم اخلربة 
الدولية ومتتعهم باللياقة البدنية العالية 

والتكنيك العايل .
منتخبن���ا  ان  اخلال���ق:  عب���د  وا�س���اف 
الوطن���ي �سي�س���ارك باأربع���ة العب���ني يف 
ه���ذه البطولة وه���م كل م���ن عبا�س عامر 
ب���وزن 60 كغ���م وعل���ي حممد ب���وزن 66 
كغم واحم���د عبد العظيم ب���وزن 73 كغم 

وح�سني علي بوزن 81 كغم .
على �س���عيد مت�س���ل قال م���درب املنتخب 
الوطني للنا�س���ئات ربيع ابراهيم مدرب 
امل�س���اركة  ه���ي  ه���ذه  ال�س���رطة:  ن���ادي 
االوىل لن���ا بعد ان اعددنا الالعبات خالل 
مع�س���كرات تدريبية داخلية يف العا�سمة 
بغ���داد وبداأنا معهن من ال�س���فر فال نريد 
ميك���ن  م���ا  ب�س���اأن  االح���داث  ن�س���بق  ان 
حتقيق���ه خ���الل بطولت���ي الع���رب وغرب 
اآ�سيا لكن من خالل احتكاكنا ومعلوماتنا 
كمدرب���ني نع���رف ان بطول���ة الع���رب هي 
ا�س���عب م���ن بطولة غ���رب اآ�س���يا كون ان 
هناك منتخبات م�س���ر واملغرب وتون�س 
واجلزائ���ر التي تتفوق عل���ى بقية الدول 

يف هذه اللعبة .
وا�ساف ابراهيم : ان منتخبنا يتاألف من 
اربع العبات وهّن: �سلوى يو�سف بوزن 

52 كغ���م واآيات يو�س���ف ب���وزن 57 كغم 
و�سجى خالد بوزن دون 63 كغم و�سرى 
خالد بوزن 63 كغم ولهن طموح وا�سرار 
وعزمية من خالل اندفاعهن يف التدريب 

من اجل حتقيق نتائج اإيجابية .

�صكن ق�صري!
 م���ن جانب���ه عرب رئي����س الوفد امل�س���ارك 
ببطول���ة غ���رب اآ�س���يا جليل عل���ي النائب 
الث���اين لرئي�س االحتاد العراقي املركزي 
للج���ودو ورئي����س االحت���اد الفرع���ي يف 
مي�س���ان عرب ع���ن امتعا�س���ه م���ن طريقة 
ا�س���تقبال اجلانب اللبناين للوفد املتمثل 
للج���ودو  اللبن���اين  االحت���اد  برئي����س 
فران�سوا �س���عادة امل�س���رف على البطولة 
فل���م يب���د اي���ة م�س���اعدة للوف���د العراق���ي 
خ�سو�س���ا يف م�س���األة احلج���ز وتاأم���ني 
مكان ال�س���كن حي���ث تاأخر الوق���ت كثرا 
وجمي���ع اع�س���اء الوفد باالنتظ���ار حتى 
مت فر����س الفندق الذي ي�س���كن فيه الوفد 
ق�س���ريًا بطريق���ة ال تن���م ع���ن احل�س���ارة 
واال�سالة العربية خ�سو�سا نحن ا�سقاء 

عرب .
اأم���ا رئي����س الوف���د امل�س���ارك يف بطول���ة 
الع���رب الدكتور عدي طارق االمني املايل 

يف االحت���اد العراق���ي املرك���زي للجودو 
فقال: لال�سف ال�سديد ان طريقة ا�ستقبال 
اجلان���ب اللبن���اين ال تت���الءم م���ع اهمية 
احل���دث خ�سو�س���ا اننا كن���ا اول الوفود 
امل�س���اركة ، م�سيفًا نحن ناأمل من العبينا 
العراق���ي  ان يعك�س���وا �س���ورة الالع���ب 
ال�سيما اننا ن�سارك يف بطولتني كبرتني 
متث���الن جتمع���ًا عربي���ًا واآ�س���يويًا كبرًا 
فهذه فر�سة لالعبينا لالحتكاك بالالعبني 
الذي���ن يتفوق���ون عليه���م م���ن النواح���ي 

الفنية واملهارية .
ت�س���م  الع���رب  بطول���ة  ان   : وا�س���اف 
خ���رة املنتخب���ات امثال م�س���ر واملغرب 
واجلزائ���ر وتون����س التي ح�س���لت على 
نتائج جيدة يف بطولة العامل ، موؤكدا ان 
طموحنا يبق���ى كب���رًا يف حتقيق نتائج 
جيدة م���ن خالل الثق���ة العالي���ة بالعبينا 
فلدين���ا مواهب كبرة يف ه���ذه اللعبة اال 
انها تفتقر اىل توفر م�ستلزمات النجاح 
توف���ر  اىل  ا�س���افة  املع�س���كرات  وه���ي 
اجلانب املادي فنحن لال�س���ف مل ن�ستطع 
�سوى توفر مع�س���كر داخلي ا�ستمر ملدة 
20 يوما كما ان الدعوة جاءتنا ب�س���ورة 
مفاجئ���ة مل نعلم بها من قبل ومل ن�س���عها 
يف برناجمن���ا ال�س���نوي ك���ي ن�س���تعد لها 
ا�س���تعدادًا يليق بها اال اين قراأت بعيون 
الالعب���ني ب�س���ائر االنت�س���ار ب���اإذن الل���ه 
تع���اىل م���ن خ���الل اندفاعه���م الع���ايل يف 

التدريب.

التح�صرلبطولة اأربيل  
 يف ح���ني قال اأمني �س���ر االحتاد العراقي 
املرك���زي للج���ودو مثن���ى �س���اكر : جئن���ا 
اىل لبنان برفقة �س���مر املو�سوي رئي�س 
احت���اد اللعب���ة ونائ���ب رئي����س االحت���اد 
ر�س���تم  بطر����س  ولي���زا  للعب���ة  العرب���ي 
ع�سوة املكتب التنفيذي لالحتاد العربي 
حل�سور اجتماع االحتاد العربي للجودو 
ومناق�سة تفا�سيل البطولة العربية التي 
من املقرر ان تقام يف اأربيل عام 2010 .

وا�س���اف �س���اكر: جلبنا معن���ا حجوزات 
الفنادق اخلا�سة ب�سكن الوفود امل�ساركة 
يف بطول���ة اربيل ا�س���افة اىل حجوزات 
الط���ران موؤكدا ان ح�س���ورنا اليوم يف 
ه���ذه البطول���ة �سي�س���يف دافع���ًا معنويًا 
لالعبين���ا واملدربني ك���ي يحقق���وا نتائج 
جيدة تليق ب�س���معة العراق واننا نتو�سم 
خرا بهوؤالء الفتية الذين ميتلكون طاقة 
هائلة وه���م قادرون عل���ى حتقيق اجناز 
كب���ر ل���و توف���رت له���م اب�س���ط و�س���ائل 

النجاح .

ا�صتعداداً للم�صاركة يف بطولتي العرب وغرب اآ�صيا للجودو

وفدنا يبدي امتعـــا�صه من تــاأخر االحتاد اللبنــــاين 
يف تاأميـــــن �صـــكنه!

ال�صباب تعقد املوؤمترالتن�صيقي 
االول لالحتادات الريا�صية 

بغداد / املدى
تعق���د دائرة الرتبي���ة البدنية والريا�س���ة يف وزارة ال�س���باب والريا�س���ة املوؤمتر 
التن�سيقي االول لالحتادات الريا�سية ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم يف فندق 

بابل. 
واو�س���ح الدكتورعل���ي ابو ال�س���ون مديرعام الدائ���رة: ان املوؤمتر يعد تن�س���يقيَا 
ي�س���من ايج���اد اآليات لتنظيم العمل الريا�س���ي حيث �س���تتم خالله مناق�س���ة جملة 
حماور اهمها مناق�س���ة مقرتح تكليف من�س���قني مع االحتادات الريا�س���ية من قبل 

الدائرة املخت�سة وا�ستحداث مراكز تدريب تخ�س�سية. 
كما �س���يناق�س املوؤمت���ر اآلية تنظيم عالقة االندية الريا�س���ية مابني الوزارة كونها 

ت�سكل العائدية االدارية وبني اللجنة االوملبية واالحتادات الريا�سية. 
وا�س���اف ابو ال�س���ون: ان احد حماور املوؤمتر �س���يناق�س بطولة اوملبياد االندية 
الريا�س���ية العراقية لل�س���باب، ف�س���اَل عن و�سع �س���رتاتيجية الريا�س���ة العراقية 
لتطويرعمله���ا  واالحت���ادات  لالندي���ة  املتب���ادل  الدع���م  ومناق�س���ة  ومتطلباته���ا 

الريا�سي. 
و�س���تتم اي�س���َا مناق�س���ة ورق���ة عم���ل م�س���رتكة ب���ني ال���وزارة واللجن���ة االوملبية 

الوطنية.

بغداد/املدى
اأكد امني �سر االحتاد العراقي املركزي 
العراقي���ني  الالعب���ني  ان  للمالكم���ة 
الثالث���ة الذي���ن مت اختياره���م �س���من 
منتخ���ب اآ�س���يا للمالكمة �س���يدخلون 
املقب���ل  الع���ام  مطل���ع  م���ن  اعتب���ارا 
مع�سكرات تدريبية خارجية با�سراف 
وذل���ك  للمالكم���ة  ال���دويل  االحت���اد 
ا�س���تعدادا للم�س���اركة يف مناف�س���ات 
بطولة العامل التي �س���تقام خالل �سهر 

ت�سرين االول من العام املقبل. 
وق���ال فرا����س مو�س���ى ان املالكم���ني 
�س���راقة �س���بيح وزن 60 كغم ووحيد 
عب���د الر�س���ا وزن 75 كغ���م وجم���ال 
عل���ي الي���ج وزن 81 كغ���م الذي���ن مت 
اختياره���م �س���من منتخب ا�س���يا من 
قب���ل االحت���اد ال���دويل للمالكم���ة  يف 
�س���وء امل�ستويات اجليدة التي قدمها 
بطول���ة  يف  العراقي���ون   املالكم���ون 
يف  اقيم���ت  الت���ي  االخ���رة  الع���امل 
مدينة ميالن���و االيطالية نهاية �س���هر 
اآب املا�سي حيث �س���يدخل املالكمون 
التدريبي���ة  املع�س���كرات  يف  الثالث���ة 
اخلارجي���ة الت���ي �س���ينظمها االحتاد 
ال���دويل اعتبارا من مطلع عام 2010 
من اجل اعدادهم وتهيئتهم بال�س���كل 
اجليد قبل انطالق مناف�س���ات بطولة 
الع���امل املقبلة التي �س���تقام يف �س���هر 

ت�سرين االول من العام املقبل. 
وا�س���اف مو�س���ى ان االحتاد الدويل 
للمالكم���ة وق���ع عق���ودا م���ع الالعبني 
�س���من  اختياره���م  بع���د  العراقي���ني 
منتخب اآ�س���يا م���ن ب���ني 170 مالكما 
�س���ارك من  القارة ال�س���فراء حيث مت 

اختي���ار اربعة منتخب���ات متثل اربع 
قارات وتت�س���من تلك العقود �س���رف 
خم�س�سات مالية �س���هرية للمالكمني 
العراقي���ني ف�س���ال ع���ن حتم���ل جميع 
نفق���ات الط���ران وال�س���كن والطعام 
بالن�س���بة جلميع الالعب���ني ويف حال 
فوز احد املالكمني مبيدالية ذهبية يف 
بطولة الع���امل املقبلة فاأنه �سيح�س���ل 

على مبلغ قدره 10 اآالف دوالر. 
وا�س���اف امني �س���ر االحتاد العراقي 

للعبة ان  �س���تة منتخبات عربية فقط 
�س���اركت يف بطول���ة العامل ال�س���ابقة 
واملغ���رب  وم�س���ر  الع���راق  ه���ي: 
و�سوريا واالردن واجلزائر اذ اختار 
االحت���اد ال���دويل ثالث���ة العب���ني م���ن 
الع���راق والع���ب من م�س���ر واآخر من 
املغرب خا�سة ان املالكمني العراقيني 
قدموا م�ستويات متميزة يف البطولة 
الع���امل  اأبط���ال  ي���د  عل���ى  وخرج���وا 

باللعبة.

اختيار ثالثة مالكمني عراقيني ملنتخب اآ�صيا
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الدوحة : �صالح عبد املهدي 
موفد االحتاد العراقي لل�صحافة الريا�صية

عد�صة / كرمي جعفر
يخو����س منتخبن���ا الوطن���ي بخما�س���ي الك���رة يف ال�س���اعة 
اخلام�سة من ع�سر اليوم، مباراته الثانية يف ت�سفيات غرب 
ا�سيا املتوا�سلة يف الدوحة حيث يقابل نظره الكويتي يف 
�س���الة نادي الغرافة الريا�س���ي �س���من مناف�س���ات املجموعة 
الثاني���ة ،ويدخ���ل منتخبنا املواجهة اجلديدة بر�س���يد ثالث 
نق���اط بعد ف���وزه اجلدير والكا�س���ح على املنتخ���ب االردين 
ب�س���تة اه���داف مقابل هدفني يف مب���اراة افتتاح الت�س���فيات 
الت���ي ج���رت م�س���اء اول ام�س الثالث���اء وه���ي النتيجة التي 
�س���اعفت من حظوظ ا�س���ود الرافدي���ن يف التاأهل اىل الدور 
ن�س���ف النهائ���ي ورمبا ح���دث ذلك مبك���را يف �س���وء نتيجة 
مب���اراة منتخب���ي الكويت واالردن التي جرت م�س���اء ام�س، 
فف���ي حالة خ�س���ارة املنتخ���ب االردين او تعادلهما �س���يتاأهل 
منتخبن���ا اىل املربع الذهبي تلقائيا  دون النظر ملا �س���توؤول 

اليه مباراة اليوم. 

فوز كا�صح 
وق���دم ا�س���ود الرافدي���ن يف مباراتهم ام���ام االردن  منوذجا 
تكتيكيا رائعا ر�سمه املدرب القدير الدكتور ا�سعد الزم واجاد 
الالعب���ون  تطبيقه يف �س���الة ن���ادي الغرافة  بع���د ان كانوا 
مثاال يف االلتزام بالواجبات املنوطة بهم  �س���واء يف �سحب 
املنتخب االردين اىل �س���احتهم والقيام برد الفعل الهجومي 
ال�س���ريع واملباغت او يف تدوير الكرة والتحرك ال�سليم  يف 
ارج���اء ال�س���احة او يف  اغالق املنافذ ام���ام  الفريق املناف�س  
الذي ا�سطر العبوه اىل الت�سديد  من م�سافات بعيدة  بيد ان 
كل م���ا ذكرناه المينع من القول بان املنتخب االردين مل يكن 
�سهال  وح�سل هو االآخر على  عدد من الفر�س اخلطرة التي  
ابدع احلار�س االمني عطيل خليل يف الت�سدي لها ، وانتهى 
ال�س���وط االول من املباراة عراقيا  بثالثة اهداف دون مقابل 
بداأه���ا عب���د الرزاق اب���و الهيل يف وقت مبك���ر وحتديدا بعد 
مرور دقيقة ون�س���ف  بهدف مر�سوم �س���اعف به ثقة زمالئه  
بح�سم النتيجة ل�سالح   العراق  فيما كان زميله كرار حم�سن 

حا�س���را  لت�س���جيل الهدف الثاين بعد م�س���اركته يف املباراة 
بوقت ق�سر  وعزز الالعب املهاري ها�سم خالد غّلة منتخبنا 
بعد ان �س���عق االردنيني بهدف ثالث انهى به احل�سة االوىل 

بثالثية عراقية دون مقابل. 

احل�صة الثانية 
مع انطالق ال�س���وط الثاين حاول املنتخ���ب االردين العودة 
اىل اج���واء املباراة  من خالل تقلي�س الفارق  فتحقق له ذلك 
بوق���ت مبك���ر عن طريق  العب���ه حممد الزبود بي���د ان الفنان 
ها�س���م خالد اعاد االمور اىل جمراها الطبيعي بعد ان �سجل 
اله���دف الراب���ع  قبل ان ي�س���جل  حممد ناجي ه���دف االردن 
الث���اين  وال���ذي مل يفت يف ع�س���د العبين���ا الذين وا�س���لوا 
تطبي���ق املف���ردات التكتيكي���ة الت���ي و�س���عها مدربه���م بثق���ة 
واقتدار  ف�سجل كرار حم�سن  هدف الفوز اخلام�س  ثم ب�سم 
البدي���ل املنتج ادم���ون حنا  عل���ى النتيجة النهائي���ة باإدراكه 
الهدف ال�س���اد�س  لينتهي اللقاء عراقيا بن�سف دزينة اهداف  

مقابل هدفني للمنتخب ال�س���قيق ، وقاد املباراة بنجاح  طاقم 
حتكيم مولف من  ال�سوري نا�سر احلميدي واللبناين حممد 
ال�س���امي  لل�ساحة وال�س���عودي  �س���عد الكثري والبحريني 
علي داد الل���ه للطاولة ، ومثل منتخبنا يف املباراة الالعبون 
: عطي���ل خلي���ل وم�س���طفى بجاي وعب���د الرزاق اب���و الهيل  
وح�سني عبد علي  وها�سم خالد  وم�سطفى �سعدي  وادمون 

حنا وحممد احمد وكرار حم�سن  وكرار علي . 

املوؤمتر ال�صحفي 
�س���جل م���درب املنتخ���ب االردين موف���ق ال�س���يد اول خ���رق 
لتعليم���ات اللجن���ة املنظم���ة  عندم���ا رف�س ح�س���ور املوؤمتر 
ال�س���حفي االلزام���ي  وخرج من ال�س���الة على عجل غا�س���با 
على اداء العبيه. اأما اول كلمة ا�ستقبل بها فريقه  بعد انتهاء 
املب���اراة فكان���ت )ف�س���حتونا  واطلقه���ا ب�س���وت ع���ال ، وقد 
ح�س���ر املوؤمتر  الدكتور ا�سعد الزم فو�س���ف نتيجة املباراة 
بانه���ا فاحتة خ���ر ال�س���ود الرافدي���ن ونقطة انط���الق مهمة  

عل���ى طري���ق التاأه���ل اىل املربع الذهب���ي كما ا�س���ار اىل انه 
ا�سرك جميع ادواته خالل املواجهة  وكان العبوه مب�ستوى 
امل�سوؤولية  وا�ستحقوا الفوز  عن جدارة ، وا�ساف الزم يف 
املوؤمتر ال�س���حفي انه تعامل مع املنتخب االردين بحذر  كما 
اع���د عدته ملواجهته باالف���ادة من معرفته تكتي���ك مدربه  يف 
�س���وء اللق���اء الذي جم���ع املنتخب���ني يف بطولة غرب اآ�س���يا 
االخ���رة موؤك���دا يف الوقت ذاته  جاهزيته للمب���اراة الثانية 

امام الكويت اليوم. 

اآراء يف الفوز 
رئي�س الوفد الدكتور �س���باح قا�س���م عقب على  الفوز الكبر 
قائ���ال : نحمد الله عل���ى هذه البداية املوفقة  التي  �س���نعتها 
حنكة املدرب  وجمهودات الالعبني الغيارى  الذين و�س���عوا 
الع���راق يف حدقات عيونه���م  وقدموا مب���اراة  رائعة  اكدوا 
خالله���ا اهليتهم  حلجز اح���دى التذاكر الث���الث املوؤهلة اىل 
االدوار النهائية لبطولة كاأ�س اآ�س���يا لل�ساالت  التي تقام يف 
اوزبك�س���تان ني�س���ان املقبل  معربا عن ثقته الكاملة بالفريق 
يف ت�س���جيل جناح���ات جدي���دة  يف املباري���ات املقبل���ة ، اما 
مدرب املنتخب القطري روبيو ) برازيلي اجلن�س���ية ( الذي 
ح�س���ر اللقاء  فاأ�سار يف حديثه لل�سحفي املرافق للوفد  بان 
املنتخ���ب العراقي قدم مب���اراة  كبرة  اظهر فيها ان�س���باطا  
تكتيكي���ا عالي���ا قاده لتحقي���ق الف���وز الكبر  م�س���تدركا باأن 
احلك���م النهائي عل���ى الفريق  �س���يكون بعد املب���اراة الثانية  
ام���ام الكويت ، واب���دى روبيو اعجابه بال���دور الذي قام به  
العبن���ا ادمون حنا  وحار����س املرمى عطيل خليل ، من جهته 
ا�س���اد الزمي���ل مازن حمم���د من جري���دة الوط���ن البحرينية 
بالعر����س ال���ذي قدم���ه منتخبن���ا  ام���ام االردن  ال�س���يما يف 
اجلانب الدفاعي  وتطبيق الالعبني  خلطة الهجوم ال�س���ريع 
واملباغت  وا�س���اف يف حديثه ب���ان املنتخب العراقي ميتلك 
روحي���ة الفوز وفيه عدد من الالعب���ني املتميزين  وان فوزه 
يف املب���اراة االوىل منح���ه دفع���ة معنوي���ة كب���رة ملوا�س���لة 
امل�س���وار  كم���ا اكد  ال�س���حفي املراف���ق للوف���د البحريني ان 
الث���الث املوؤهل���ة اىل  الع���راق ي�س���تحق اح���دى البطاق���ات 

النهائيات القارية.

خما�صي العراق يكت�صح االردن ويواجه الكويت اليوم يف ت�صفيات غرب اآ�صيا

بغداد / خليل جليل
يف الفرتة القليلة املا�سية ت�سدى اكرث من 
زميل من�س����ف يتمتع بروؤية مهنية ثاقبة 
بعيدة ع����ن اي انفع����ال او توتر،لواحدة 
م����ن اك����رث الق�س����ايا الريا�س����ية املث����رة 
الك����روي  ال����دوري  مب�س����األة  واملتعلق����ة 
اعت����رب  بعدم����ا    2010-2009 ملو�س����م 
هوؤالء الزمالء وهم يقفون على م�س����احة 
وا�س����عة ور�س����ينة م����ن قناع����ات منطقية 
حول ج����دوى تاجيل مو�س����م الكرة وهو 
يواج����ه االآن لي�����س ه����ذه االحتمالية ، بل 
يواجه خطرًا حقيقيًا يتمثل بعدم اقامته 
اذا م����ا ا�س����تمر م�س����ر ال����دوري املقب����ل 
رهين����ة عوا�س����ف اآراء واف����كار متقاطعة 
نابعة م����ن رغبات �سخ�س����ية المتت باية 

�سلة بكرة القدم.
مل ن�س����مع يوم����ا ان م�س����ابقات ال����دوري 
ق����د تعطلت يف ه����ذا البلد او ذاك ب�س����بب 

م�س����اكل داخلي����ة يفرت�س ان تن����اأى عنها 
بط����والت الدوري والعم����ل على جتنيبها 
كل تعقي����دات هذه امل�س����اكل التي ي�س����عى 
البع�����س التفك����ر باإنهائه����ا بتاأجي����ل او 
ايقاف مو�س����م الكرة اجلديد ما يدل على 
العج����ز واالخفاق الوا�س����حني يف ايجاد 
حل����ول تنهي هذه امل�س����اكل على ار�س����ية 
ال ميك����ن ان ت����زج فيه����ا بطول����ة الدوري 
الت����ي يتوق����ع ان تك����ون ه����ذه امل�س����ابقة 
عام����ال اليجاد مثل تلك احللول طاملا هذه 
البطولة جتمع كل اطراف الكرة مدربني 
والعب����ني واداري����ني وحكام وم�س����وؤويل 
اندي����ة، اننا نعتقد لي�س هن����اك من يقرب 
ه����ذه االط����راف اك����رث م����ن ال����دور املوؤثر 

لبطولة الدوري.
حت����دث زم����الء يف اماكن عدي����دة وكذلك 
مم����ن يتمتع����ون بتجرب����ة طويلة وخربة 
عري�س����ة يف �س����وؤون ك����رة الق����دم  وم����ن 

بينهم االخ غني اجلبوري عندما ت�سدى 
امل�س����اركني يف  ال����دوري ودع����ا  لق�س����ية 
املو�س����م اجلدي����د ويف مقدمته����م االندية 
م����ن  لال�س����تفادة  حديث����ا  �س����عدت  الت����ي 
درو�س وجتارب املوا�س����م املا�س����ية التي 
�س����كلت حقبا ذهبي����ة للك����رة العراقية يف 
ال�س����بعينيات والثمانيني����ات عندم����ا كان 
لل����دوري اهمي����ة كبرة ومكان����ة مرموقة 
يف نفو�س جمهور الكرة ، فهذه البطولة 
ه����ي ملك للجماهر الكروي����ة التواقة لها 
وتعد متنف�س����ا وحي����دا لها اي�س����ا ولي�س 
مل����كا الي����ة جهة اخ����رى تريد ان ت�س����ادر 
جوهر هذه امل�س����ابقة وت�س����رق مفاهيمها 
حتت الفتت����ات و�س����عارات معروفة يراد 
منها حتقيق ماآرب �سخ�سية  على ح�ساب 

بطولة الدوري.
ولو نعود اىل املوا�س����م املا�س����ية نرى ان 
ج����ل االندية واجهت م�س����رها بنف�س����ها 

وجاهدت كثرا لتبقى يف اجواء البطولة 
وال�س����راع م����ن اجل البقاء فيه����ا معتمدة 
وق����درات  املتوا�س����عة  امكاناته����ا  عل����ى 
ابنائها يف الدفاع عن األوان كرتها بعيدا 
ع����ن ان متت����د اليها ي����د الدعم م����ن هنا او 
هن����اك رغ����م الوع����ود التي اعتم����دت على 
اهداف وغايات مقاب����ل دعم غائب وبقي 

غائبا حتى انتهاء املو�سم املا�سي .
ومثلم����ا دع����ا البع�����س م����ن الزم����الء لكي 
ع����ن  بعي����دة  ال����دوري  م�س����ابقة  تك����ون 
الت����ي  والتقاطع����ات  امل�س����اكل  اج����واء 
وجدته����ا االح����داث االخ����رة الت����ي األقت 
بظالله����ا عل����ى امل�س����هد الك����روي ناأمل ان 
تكون بطول����ة الدوري يف مناأى عن هذه 
املالب�س����ات الت����ي التنتهي الي����وم او غدا 
فلماذا ن����دع دوري الكرة ان يكون رهينة 
له����ذه امل�س����اكل وبالت����ايل نفقد امل�س����ابقة 
ونفتقد كل احداثها التي اعتدنا ان تكون 

ج����زءا كب����را م����ن اهتمام����ات جمهورنا 
الكروي الاهتمامات اطراف املناف�س����ات 
ال�سخ�سية وال�سراعات والنزاعات التي 

ال اأول لها وال اآخر.
اذًا ملاذا ن����دع بطولة ال����دوري تغرق بني 
امواج ال�سراع وتتال�سى معاملها ونحرم 
مالعبن����ا يف خمتلف مدنن����ا وحمافظاتنا 
م����ن اج����واء االث����ارة والندية وال�س����راع 
الك����روي ب�س����بب الدع����وات اىل املقاطعة 
من جه����ة والتاأجيل غ����ر املحدد من جهة 
ثانية، فمن امل�س����تفيد من هذا كله هل هو 
جمهورنا بالطبع ال فهو اول اخلا�س����رين 
واآخر من ت�ستهدفهم قرارات التاأجيل غر 
املربر وكذلك االندية نف�س����ها �ستكون يف 
مقدم����ة املتاأثرين يف ه����ذا االجتاه عندما 
ت����درك ب����ان لي�س م����ن م�س����لحة فرقها ان 
تتوقف وملاذا تتوقف طاملا جوهر �سراع 

االطراف لي�س له عالقة بالدوري.

هوام�س ريا�صية

وتتال�صى؟ الــ�ــصــراع  امـــواج  ــني  ب تــغــرق  ــــدوري  ال بطولة  نــدع  ـــاذا  مل

منتخبنا باجلودو  يتاأهب لتحقيق االجناز يف بطولة العرب

خما�صي العراق ي�صاعف حظوظه يف الت�صفيات

جانب من مرا�صيم توقيع العقد مع املالكمني الثالثة


