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في الـــبــطـــولــة الـــقـــاريــة بـــديــربي
خليجي ساخن مع شـقيقه الكويتي
في الـسـاعـة الـثـامـنـة مـسـاء الـيـوم
اخلميس على قاعة سعد العبد الله
ـغــلـقـة ضـمن اجلـولـة الـريـاضـيـة ا
األولى مـن الــــدور األول حلــــســــاب
اجملـمـوعة الـثـانـيـة فـيـمـا سـيـلـتقي
نتخب يوم غد اجلمعة مع شقيقه ا
اإلمـاراتي ضــمن اجلــولـة الــثـانــيـة
ـقـبل عــلى أن يالقي يــوم الـسـبـت ا
مـنتـخب هـونغ كونغ ضـمن اجلـولة
الــــثـــالـــثــــة واألخـــيـــرة فـي خـــتـــام
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وقـالت مـصـادر النـادي ان الـفـريق يـعمل
عـلى إجـراء مــبـاراة جتـريـبــيـة في مـكـان
مـبـاراته الــرسـمـيـة امــام فـتـرة األسـبـوع
ـباراة  الـتي طـلبـها الـتي تسـبق مـوعد ا
بـاسم قـاسم الذي يـعـول جـمهـور الـفريق
عــلـى خــبــرته في ان يـــقــود الــفــريق الى
ـقـبـلـ والـعودة النـجـاح في الـلـقـاءين ا
بـالـفـريق لـلمـشـاركـة الـثـانـيـة تـوالـيا في
بطـولة كرويـة مهمـة وسيصـحب الفريق
مــعه الالعب حـسـ عــلي الـذي  تـشـافى
من اإلصــابــة الــتي حلــقـت ابــان مــبـاراة
ــاضي الــعــراق والــبـحــريـن في أيــلـول ا
ــزاولـة الـتــدريـبـات وبــات جـاهـزا وعـاد 
وهــذا مـكـسب لـلـفـريق الـذي حـصل عـلى
خــدمــات  العب الــصــنــاعــات مــصــطــفى
مــحـمــود إضـافــة الى الالعــبـ األربــعـة
ــبي حــيث ــنـتــخب االو الــذين مــثــلــوا ا
مـــحــمـــد رضــا وجنم شـــوان وعالء رعــد
وعـبـاس قـاسـم إضـافـة الى بــقـيـة العـبي
الــفـريـق ومــنـهـم من يــلــعب لــلــمــنـتــخب
الوطني امام خـسارة هداف الفريق عالء
عــبـــاس الــذي انــتــقل واحــتــرف بــنــادي
ـهـمة عـلى عاتق من الـكويت لـكن تـبقى ا
ســيـــمــثل الــفــريق  مـن الالعــبــ  حــيث
جالل حـسن وفـهـد طـالب واخـرين الـذين
يـــدركــون مـــســــــــــــؤولـــيـــة الــدفـــاع عن
مشاركة الـفريق الوحيـدة في هذه الفترة
ــشــاكل الــتـي التــظــهــر ســهــلــة في ظل ا
ـــالــيـــة الــتي تـــزامــنت مـــرة أخــرى مع ا

شاركة. ا

ـنـتـخـبـات  واجلــهـات الـفـنـيـة واإلعالم ا
للوقوف على فوائدها.
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وكـانـت اسـتـرالــيـا  تــصـدرت اجملــمـوعـة
االولى بـعد تـعادلـهـا مع البـحرين بـهدف
لــتــرفع رصــيــدهــا الى خــمس نــقــاط من
تعـادل وفوز واسـتحق الـفريق صدارة
اجملــمــوعــة ويــتــوقع ان يــخــطـف إحـدى
تـذاكــر الـتـأهل في ظل وجـود العـبـ ذي
قــدرات بــدنـيــة عــالـيــة ومــهـارات فــرديـة
فـضال عن حـالـة الـتـجـانس الـتي يـتـمـتع
بـها من خالل خـطوط لـعب فاعـلة إضـافة
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يغادر اليوم اخلميس  وفد نادي الزوراء
ـواجـهـة فريـق بونـيـودكور الى طـشـقـند 
ـلـحق األول لـدوري إبـطـال اسـيا ضـمن ا
ـقـبل وعـنـد الـفوز بـكـرة الـقـدم األربـعاء ا
ســـيـالقي فــــريق الــــعــــ االمــــاراتي في
الثـامن والعشـرين من الشـهر احلالي في
الي مـهـمـة غـيـر سـهـلة في ظـل الوضـع ا
ـر بهـما الـنـادي بعـدما والـفـني اللـذين 
تعـذر إقـامـة مـعـسـكـره في تـركـيا لـتالفي
فـــتـــرة تـــوقف الـــدوري ولـــرفـع  لـــيـــاقــة
الالعـبـ ألهـمـيــة الـلـقـاء احلـاسم االمل
ـشـاركـة في في ان يـنـتــقل الـفـريق الـى ا
ـهـمـة الـتي تـتـطـلب الـدوري األسـيـوي ا
ـنـافـسـة واقـنـاع بـنـاء فـريق قـادر عــلى ا
جـمـهـوره الكـبـيـر فـي ان يكـون عـلـى قدر

همة. ا

احملـاولة األخـطر وقبـلهـا مرت كـرة نفس
الالعب من جـــانب الــقــائـم ومع تــواصل
احملاوالت الواحدة تـلو األخرى لكن دون
ـهـمة كـانت تـتـطـلب حتـقيق جـدوى الن ا
أسـبــقـيــة الـتــهـديف  وسط الــلـعب حتت
ضـغـط الـنـتــيـجـة الــتي كـان بــإمـكـانه ان
يــحـقــقـهــا ولـو  الــتــعـامل مع الــفـرص
والــكــرات اخلــطــرة في الــشــوط الــثــاني
ـرتفع لـلفـريق في جميع اخلط البـياني ا
مبارياته وكانت احلـاجة ولو لفوز واحد
ـهـد الـطـريق امــام الـتـاهل لـلـدور االخـر
وسط مستويات متباينة للفرق من خالل
مــا انــتــهت عــنـــدهــا  نــتــائج مــبــاريــات
اجملـــمــــوعــــة الـــسـت  لـــكـن دون جـــدوى
هاري شكلة ان الفريق افتقد لالعب ا وا
ـشـكلـة بقـيت في سـلبـيـة الدفـاع الذي وا
كان وراء إحباط مخطط شهد في حتقيق
 الــتـــأهل لـــلــفـــريق الـــذي خــضع لـــعــدة
تـغــيـرات  خالل فــتـرة اإلعـداد الــتي كـان
يـفـتـرض ان تـعـالج من فـتـرة لـكي تـسـير

األمور بشكل اخر وأكثر ثقة.
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لألمانـة  ان الكـرة العراقـية حـصلت على
مـــجــمـــوعــة العـــبــ اخـــذوا فــرصـــتــهم
احلـقـيـقـيـة ولـيـست فـرصـة إقـرانهـم كـما
كــان يــحـصـل ســابـقــا وهــو األهم في ان
يـجري بـناء مـنتـخبـات  الفـئات الـعمـرية
بـي بالـطـريـقـة الـصـحـيـحـة ومهم واالو
ـــنــتـــخب جـــدا ان تـــخــضـع مــشـــاركـــة ا
ــــبـي لـــلــــنــــقــــاش من خـالل جلــــنـــة االو

هــجـــمــات خـــطــرة مـــتــبـــادلــة
أخـطـرهـا الـتي حـولـهـا مـحـمد
رضــا الى مــراد الــذي ســددهـا
دافع  لكن دون لترتطم بـقدم ا
جـديـد لــتـبـقى الـنــتـيـجـة عـلى
حالـها بتقـدم  تايالنـد بالهدف
ــســاعـــدة الــفــار الــذي جـــاء 
وفــشل مــحـوالت الالعــبـ في
إنـهـاء الـشوط األول بـالـتـعادل
النه افـضل من الـنـتـيـجـة التي
انــتـهى عــنـدهـا فـي ظل غـيـاب
ـــنــــتــــظـــر الــــذي كـــان األداء ا
يـحــتـاج الى االنــدفـاع الــقـوي
والــتـقـلـيـل من األخـطـاء فـضال
ــهـــاجـــمـــ في عن خـــيـــبـــة ا

تاحة. التعامل مع الكرات ا
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ولم يــنـــقــذ أداء الالعـــبــ في
ــوقف رغم الــشــوط الــثـــاني ا
انــتــفــاضـة الــفــريق مــبــاشـرة
وبــــســـرعـــة فـي تـــقـــد االداء
اجلــيـد مـع بـدايــة الـوقت وفي
حتــــــقــــــيق الــــــتــــــعـــــادل د48
واحلــصـول عـلى كــرات ثـابـتـة
بعد التقدم الـى منطقة تايالند
وسـط ضـيــاع الــفـرص وابــعـد
الـدفــاع الــتـايالنــدي اكــثـر من
كـرة خطـرة وسـاد اداء الـفريق
برمته اإلربـاك لكن دون جدوى
ورغـم ذلك اســــتــــمــــر الـــفــــريق
نـافس الـلعب بـشكل هـجومي ا

مـع مـــرور الـــوقـت وهـــو شيء يــــحـــسب
لــلــمــدرب الــيــابـانـي الــذي حـقـق اجنـازا
أوليـا مع الفـريق ويسـعى في ان يسـتمر
لألخـــيــر من اجـل نــيل احــدى بـــطــاقــات
ـقـبل مع الـتـأهل الى طـوكـيــو الـصـيف ا
ان الــتـعـادل كـان كــافـيـا لــلـتـأهـل بـعـدمـا
رتدة  قبل انتهز فرصة الـلعب بالكرات ا
بي ان تنجح من  الـتخلص ضـغوط االو
ويــنـهي األمــور والزالت فــرصــة الــفـريق
ـهـمـة الـتي حتـمـلـتـها بـاقـيـة في انـهـاء ا
الـــدولــة من اجـل الــوصـــول الى الـــلــعب
ببطـولة طوكيـو بكرة القـدم  امام مشوار
الزال صـعبـا حيث مـبـاريات الـدور االخر
الـــتي تـــشــكـل حتــديـــا له النه ســـيــواجه

متصدر اجملموعة الثانية.
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ـواصـلـة  تـشـكيل ودفع شـهد لـلـهـجـوم  
اخلـطوة الـتي ظهـر بهـا مع بدايـة الوقت
واالســتــحــواذ عـلـى الـكــرة بــشــكل اكــبـر
وحـصل عـلى اربع كـرات عـلى مـقـربة من
مـنطـقة اجلـزاء لـكنـها لم تـستـغل قبل ان
ـــنــافس لــشن الــكــرات يــلــجــا الــفــريق ا
ـرتـدة وتـوغل فـيـها من اجلـهـة الـيـمنى ا
وحتـويل الـكرة الى مـنـطـقة الـهـدف التي
دافع عــنــهـا احلــارس وأخــطـرهــا الــكـرة

التي ردها بجسمه.
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ـبي اسـتـمـر األفـضـل واألخـطـر وكاد االو
صـلحـته  لوال احلارس ان ينـهي األمور 
الــذي  تـــصــدى لــراســـيــة مــراد مـــحــمــد
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وضع مـنـتـخب تـايالنـد حـدا لـطـمـوحـات
نـظيره الـعراقي فـي التنـافس علـى تذكرة
الـتـأهل الـثـانيـة لـلـدور القـادم من بـطـولة
اســــيـــا  حتت  23ســـنــــة  اجلــــاريـــة في
تـايالنــد الــتي خــطـفــهــا  بــعـدمــا هــيـمن
ـبـاراة الـتـعــادل االيـجـابي بـهــدف عـلى ا
لــيــرفع رصــيــده الى اربع نــقــاط  مـقــابل
ـنـتخـبنـا الـذي ودع البـطـولة  بـعد ثالث 
مـشــاركــة  مــقـبــولــة حــيـنــمــا تــعـادل في
مباراته الثالث ضمن تصفيات اجملموعة
األولى  التي تصـدرتها استـراليا بخمس
نـقـاط بـعـد تعـادلـهـا من البـحـرين بـهدف
ــبـي ســيــنــاريـو وتــوقع ان يــخــالف االو
مباراتيه إمام استرالـيا والبحرين عندما
تــأخـــر في الـــشـــوط األول وظــهـــر تـــأثــر
الالعب ليواجهوا صعوبة تدارك تعديل
الــنـتـيـجــة  قـبل ان يــجـد نـفـسـه مـتـأخـرا
بسرعة االمر وبشكل يشابه ما حصل في
الـتــعــادلــيــ الــســابــقـ مــا خلــبط من
حسـابات شهـد بعد الـتأخر بـالهدف وفي
كـيـفـيـة اخلروج من الـتـحـدي الـذي احاط
بـالـفـريق وبـات اكـبـر وبـعـلم الالعـب ان
الـفـوز وحـده هـو من  يـحـسم األمـور وان
يــقـــاتــلــوا من اجــلـه وهــو ان يــأتي الــرد
سـريعـا الن أي تأخـر في تعـديل النـتيـجة
مــنـح األفــضــلـــيــة لـــلــفــريـق االخــر امــام
األخطاء التي وقع بها الدفاع   والتعامل
مع الكرات بعشوائية التي كادت ان تزيد
الـطـ بــله في الـشـوط األول بــعـد بـدايـة
غـير متـوقعـة عنـدما اعـلن احلكم االردني
ادهم  مـخـادمة احـتـساب ركـلـة جزاء  مع
بدايـة  الـلـقـاء بعـدمـا عـاد احلـكم لتـقـنـية
الـفــيــديــو وتـأكــيــد مالمــســة الـكــرة لــيـد
الالعـب جنم شــــوان لـــيــــســـجـل مـــنــــهـــا
نافس جارنيسـاك هدف التقدم  لـلفريق ا
لـيـمــنح االريـحـيــة لـتـايالنــد الـتي دخـلت
ـباراة بـأفـضلـية الـلـعب بخـياري الـفوز ا
ــبي حتت والــتــعــادل في وقت لــعب االو
ضــغط نــتــيـجــة الــفــوز وبــعــدمــا انـتــقل
لـلـهــجـوم لـكــنه افـتــقـد لــلـمـســة األخـيـرة
والالعب الـهـداف من هـجـمـتـ خـطـرت
خالل دقـيقـتـ عـنـدمـا مـرت كـرة  مـحـمد
قــاسم الــراســـيــة من جــانب الــقــائم د14
وبـعـدهـا مبـاشـرة وفشـل محـمـد مراد في
الـتـعـامل مع الـكـرة  عـنـدمـا وجـد  نـفـسه
وجـــهـــا لــوجـه مع احلــارس مـن تــمـــريــر
مــتــقــنــة  داخل مــنــطــقــة اجلـزاء قــبل ان
تـــذهـب الـــســــيـــطــــرة ألصـــحـــاب األرض
ـنطقة الـوسط والتقدم والتحـكم بالكرة 
بـثـقــة لالمـام امـام راجع العــبـيـنـا  وعـدم
الضغط على حامل الكرة للحد من التقدم
ــرور الـــســهل مـن اجلــهــة الـــذي ســهـل ا
الـيـسرى واألخـرى ورفع الـكـرة الى خلف
ـــنــطــقـــة الــهــدف ــدافـــعــ والـــتــوغل  ا
مـسـتـغـال األخطـاء الـتـي وقع بـهـا الـدفاع
الـتي كــادت ان  تــعـزز من تــقـدم تــايالنـد
لـوال تـصـدي علي كـاظم لـكـرت خـطـرت
كما بقي  الفريق مهددا إمام فرص سهلة

. هاجم احتاجت  للتركيز من ا
وشــهـدت اخـر دقــائق وقت الـشـوط األول
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ـبي عـبد الـغني شـهد أن عـدم استـغالل الفـرص كـانت مشـكلـة فريـقه الرئـيسـية وذلك بـعـد خروجه من الـدور األول بتـعادله مع تـايالند  1-1اول نـتخب األو اعتـبر مـدرب ا
امـــــــــس الـثالثاء عـلى ملعـب راجامــانـغاال في بانـكوك ضـمن اجلولة الـثالـثة واألخيـرة من منـافسات اجملـموعة األولـى في بطولـة آسيا حتت  23عـاماً 2020 في تـايالند.
باراة هـجومية طوال 90 وتصـدرت أسترالـيا ترتـيب اجملموعـة برصيد 5 نـقاط من ثالث مبـاريات مقابل 4 نـقاط لتايالند و3 للـعراق ونقطـت للبـحرين. وقال شهـد كانت ا
ـكن أن نحسم الـفوز في آخر ربع سـاعة. وأضاف نـحن بالنسـبة لنـا في منتـخب العراق كـسبنـا جيالً جديداً من دقـيقة وسـنحت لكال الـفريق الـعديد من الـفرص وكان 
تلكون ضيف يشكل ضغطاً على الالعب خاصة وأنهم ال  الالعب خاصة وأن معظم الالعب صغار السن وسوف يكون لهم مستقبل واعد وأن اللعب مع فريق البلد ا
رمى. ـرمى ولكن في اجلـانب اإليجابـي أعتقـد أننـا يجب أن نـأخذ بعـ االعتـبار جناحـنا في صـنع الفـرص أمام ا اخلبـرة الكـافية وبـالتـالي قد تـضيع عـليهم فـرص أمام ا
تلكون للقدرة على تسجيل األهداف في أصعب الظروف وهذا األمر أثر هم خاصة في خط الهجوم والذين  وتابع ان الفريق افتقد في هذه البطولة لعدد من الالعب ا

بشكل كبير علينا. ويتأهل أول فريق في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
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تواجد طالب الدولي الـعراقي همام طـارق ا
حــــــالــــــيًـــــا فـي اإلمــــــارات من إدارة نــــــاديه
ــوافــقــة عــلى رحــيــله هــذا اإلســمــاعــيــلـي ا
الـشــتـاء. وأبــدى هــمـام غــضـبـه الـشــديـد من
وضــعه داخل اإلســمــاعــيـلي وعــدم شــعـوره
بـالــراحـة مــبــديًـا رغــبــته في الــرحـيل خالل
ــوسم عـلى كــانـون ثــان اجلـاري أو نــهـايـة ا
أقــصى تــقــديــر. وتــلــقى هــمــام طــارق عــدة
عــــروض من فـــــرق عــــربــــيــــة خـالل فــــتــــرة
االنـــتـــقـــاالت الـــشـــتـــويـــة اجلـــاريـــة.  وكـــان
اإلسـمـاعـيـلي قـد تـعـاقـد مع الـدولي الـعـراقي
ـدة موسم ويتـبقى حاليا في همام طارق 

عقده موسم ونصف.
عـلى صعـيـد اخر أبـلغ احتـاد الكـرة جـمعـيته
الـعــمـومــيـة بــقـرار مــجـلس اإلدارة الــقـاضي
بتأجيل اجتـماع اجلمعية إلى  25من الشهر
اجلـاري. وكـان مـقـررا أن يـعـقـد احتـاد الـكرة
اجـتــمــاعــا لــعــمـومــيــته في  18من الــشــهـر
اجلاري قبل أن تتم الدعـوة الجتماع جمللس
قـبل بعد اإلدارة في أربيل يـوم غد اجلمـعة ا
تــداعـيــات قــرار إلــقــاء الـقــبض عــلى رئــيس
االحتـاد ونـائـبه عـلـى خـلـفـيـة شـكـوى عـدنان
درجـال ضـدهـمـا بتـهـمـة الـتالعب في الـنـظام
الــداخــلـي لالحتــاد. ويـــأتي قــرار الـــتــأجــيل
بـرغـبـة من مـجـلس اإلدارة لالحتـاد الـذي بدأ
ـر بـها في الـبـحث عن مـخـرج لألزمـة الـتي 
وإصــدار أمـــر إلــقـــاء الــقـــبض بـــحق رئــيس
ـوظـفـ االحتـاد ونـائـبه وحـبس اثـنـ من ا
بسـبب الـتالعب بأوراق تـرشـيح درجال ومن
نتظـر أن يصدر حكـما غيابـيا بحق موظف ا
ثـالث. وتـنـتـظـر اجلـمـعيـة الـعـمـومـيـة نـتائج
اجتـماع مـجلس إدارة االحتاد فـي أربيل قبل
اجــتــمــاع الــعــمــومــيــة حــيث لــوح عــدد من

األعضاء بضرورة طرح الثقة باجمللس.
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الى ذلك يـواصل فـريق الـقـوة اجلـوية
بــكـــرة الـــقــدم تـــدريـــبــاته
الــيــومــيـة اســتــعـدادا
لـــــــدوري الـــــــكـــــــرة
ــمـتــاز والـذي من ا
ــــــؤمـل انـــــطـالقه ا
شـــــهــــــر شـــــبـــــاط
ـــــقـــــبـل.وأوضح ا
ـــســاعــد ــدرب ا ا
لــــــــــؤي صالح إن
اجلـــهـــاز الـــفـــني
يـــــــــــكـــــــــــثـف مـن
االســـــــتـــــــعــــــداد
لــــلــــوصــــول إلى
اجلاهـزية الـتامة

جلــمـيـع الالعـبــ حتـضــيـرا لــلـدوري
ـمـتـاز عـلى الـرغم من عـدم مـعـرفـتهم ا
بــالـطـريـقـة الـتي ســيـبـدأ فـيـهـا احتـاد
ـسـابقـة. واضاف صالح الكـرة لـهذه ا
أن جــمــيع الالعــبــ مــســتــمـرون مع
الصقـور في الوقت احلـالي الفتا إلى
أن اجلـهـاز الـفـني والالعـبـ يـنـتـظـر
ـسـابـقـة احملـلـيـة بـشـغف كـبـيـر بـدأ ا
إلسعاد جـمهور الصـقور واعادة لقب
الدوري خلـزائنه.وعن غـيابـات بعض
الالعب أكد أن الغـياب شمل خمسة
العـــبـــ بـــســـبب مـــشـــاركـــتـــهم مع
بي فيما غاب شريف نتخب االو ا
عـبـد الـكـاظم بـسـبب شـعـوره بـألم
بـسيط في الـعضـلـة الضـامة كـما
ن حـــســـ مـــنح الالعـــبـــون ا
وعــلي بــهــجت وعــلي حــصـني
اجــــــازة من قــــــبـل اجلــــــهـــــاز
الــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــــبـي.
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وصل وفـد مـنتـخـبنـا الوطـني لـكرة
الــيـد إلى دولـة الـكــويت اسـتـعـداداً
للـمـشـاركـة في الـبـطـولـة اآلسـيـوية
التي بـنسـخـتـهـا الـتـاسـعـة عـشـرة 
دة ستقام في دولـة الكويت خالل ا
من الـسـادس عشـر وتـستـمـر لغـاية
الـــســابع والـــعــشــرين مـن الــشــهــر

احلالي .
ـنـسق اإلعالمي الحتـاد كرة وقـال ا
نتخب اليد حـسام عبد الرضـا إن ا
الـوطــني سـيــقص شـريـط مـشـواره
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شهـدت مـنـافـسـات اجلولـة الـتـاسـعـة من الدوري
مـتاز لـكرة الـسلـة اول امس الثالثاء العـراقي ا
. واحتضنت قاعة زاخو منافسات اقامـة مبارات
اجلولـة حيث تغلب النفط بصعوبة على الكهرباء
ة في بـنتيجة 65-61 لـيواصل سلسلة الال هز
ـــوسم احلــالي 2019-2020 . وفي مـــبــاراة ا
ثـانــيـة حــقق الـشــرطـة فــوزاً مـهــمـاً عــلى دهـوك
بـنتيجة 99-74 ليـؤكد صحـوته للـمباراة الـثانية
على الـتوالي بعـد انتكـاسة النـفط في اجلولة قبل
مـتاز اضـية. ويـتـصدر الـنفط تـرتيب الـدوري ا ا
ينـاء برصيد بـرصيد 12 نقـطة يلـيه الشرطـة وا
نـقاط. وقرر احتاد السلـة حذف نتائج الفرق 10

نسحبة من جتمع دهوك وزاخو.  ا

همام طترق

يت األولى والثانية كانت نتصرين في احلرب العا احد اهم شروط ا
انية العامة. وهي هيئة استشارية تتمثل بضرورة حل هيئة األركان األ
ـنـتصـرون انـهـا سـبـبا فـنـية مـتـخـصص بـالـعلـوم الـعـسـكـريـة يعـتـقـد ا
ـرتكـزة علـى العـلم واالستـشارة اني وقـوته ا رئـيسـيا لـبـناء اجلـيش األ

التخصصية البحتة. 
في العراق اجلديد حتت واقع الفـساد وسوء اإلدارة وضغط االجندات
ـؤسـسات ـلـفات مـن حروب وإرهـاب واقـتتـال.. افـقـد اغلب ا وتـبـعات ا
روحـهـا وجـعـلهـا تـتـراجع حـد الـهدم اذ لـم يتـبق من مـؤسـسـات الـدولة
احلديـثة اال االسم امـا اجلوهـر فقـد نخـر في ظل الفـوضى واالرجتال
والـعـشـوائـيـة بـعـد ان مـسـخـوا صـفـة االسـتـشـارة حـدا جـعـلـته مـجـرد

موظف ليستلم راتبا او مكان لتعي االقارب والعقارب.
ـلفـات احلـياتـية بـشكل الـرياضـة جـزء حيـوي مهم يـتاثـر ويـؤثر بـبقـية ا
انعكس على واقعـنا الرياضي وجعلـها مجرد جسد نـخر يجتر تاريخه
بي واحد وما تبقى من ارشيفه لدرجة لم نستطع فيها احراز وسام او
ي مـنذ اكـثر ثالثـة عقـود برغم ـونديـال العـا مـنذ سـت عـام ولم نـبلغ ا
ـليـارات الـتي لـو حـسـبت بـشـكل دقـيق لـشاب راس صـرف مـلـيـارات ا

الوليد.
االستشارة اصبحت ال قيمة لها في اغلب مؤسساتنا الرياضية بسبب
 سيـطرة األشخـاص وبقـاؤهم على سدة احلـكم والتـمتع بـامتيـاز خليق
نصات. هنا ان يكون هو العنوان األساس لذلك التدهور والغياب عن ا

ال نتحدث عن بطوالت اعالمية وكرنفالية وعمرية.. 
يـة الـكبـرى الـتي لم يعـد تـعد تـتـمثل بـتـحقـيق االوسـمة بل نـقـصد الـعـا
بـقـدر ما تـمـثـله من ثقـافـة وتقـدم ذلك الـبـلد وفـقـا لشـعـار رياضـة الـيوم

ستقبل.. حضارة ا
بي من التصفيات اخر حدث حزين عانته جـماهيرنا تمثل بـخروج األو
ـبـيـة بــطـريـقـة لـم تـكن بـقـيــة الـفـرق اقـوى مــنـا بـشيء سـوى ادارة األو

ؤسسة.  ا
هلـكة الـتي ساهمت بـذلك من ضمـنها هنـا نسـتذكر بـعض القـرارات ا
ـبي وخـاضـوا مـعه عـددا من إعـادة العــبـ أسـاسـيـ تـدربـوا مـع األو
ـبـاريـات الـتجـريـبـيـة .. لـكن قرار مـفـاجيء من الـسـيـد رئـيس االحتاد ا

نطقي والعلمي لذلك ..  اوعز اعادتهم مع غياب التبرير ا
استغرب هنا إعادة محمد داود حتديدا مع انه قبل سنت مثل منتخب
ـاسة اليه ـبي برغم احلـاجة ا النـاشئـ فكـيف لم يسـمح له تمـثيل األو

درب عليه. وتاكيد السيد ا
بي .. اإلجابـة الواضحة ال تقبل الشك سؤول عن خروج األو من هو ا
ـساعـد والالعـب سـؤولـيـة للـمـدرب ومالكه ا ـكن مـعهـا تـوجـيه ا وال 

فقد قدموا ما عليهم في بطولة قوية ومعد لها بشكل فني كبير ..
نتخب التايلندي افضل مـنا تنظيما ولعبا جماعيا لكن  صحيح بدى ا

ذلك ال يسئل عليه شهد ..
 بل احتـاد الـكـرة واألنـديـة وطـريـقـة لـعب مـنـتـخـبـاتـنـا مـنـذ عـقـود حـتى
ـكن تـغـيـره بـيـوم ولـيـلـة او عـلى يـد مـدرب تـمــرست وطـبـعت به .. وال 
وفـريق بـقـدر مـا تـمـثـله من مـنـهـجـيـة احتـاديـة مـفـتـرضـة الـتـعـاطي مع

دارس الكروية والفئات العمرية كلها .. األندية وا
 والـسـؤال هــنـا هل كـان إعــادة مـحـمــد داود قـرارا مـدروســا مـسـؤوال
اسـتـنـد الى استـشـارة فـنيـة بـحـتة من قـبل جلـنـة مخـتـصـة وفقـا لـقرار
ـسـؤولــيـة ومـعـاجلـة ــكن الـعـودة الـيـه في الـتـبـريــر وحتـمل ا مـكـتـوب 
ــؤســسـات األخـطــاء. هــذا ال اعــتـقــد حــدوثه في ا

العراقية عامة فضال عن الرياضية منها.. 
هــنـا تـكـمن عـلـيـة االرجتــال والـعـشـوائـيـة الـتي
تــتـــخــبط فـــيــهــا مــؤســـســاتــنــا فـي ظل غــيــاب
االسـتشـارة احلـقيـقيـة بـعنـوانـها الـذي أسست

من اجله وليس غيره.
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ـــنـــافــســـات أمالً فـي نــيـل إحــدى ا
بـــطـــاقــــتي الـــعــــبـــور الى دور ربع

النهائي.
ــدرب وأضـــاف عـــبــد الـــرضـــا أن ا
ظــافـر صــاحب عــمـل عـلـى زج عـدد
كـــبــيـــر مـن العــبـــيه فـي الــقـــائـــمــة
الـنهــــــائـية لـلمـنـتخب الـوطني في
ــــــبـاريــات الـثالث لــلـوقـوف تـلك ا
عــلـى مــســتـــويــاتــهـم احلــقــيـــقــيــة
والــــتــــعــــرف عـــلـى نــــقـــاط اخلــــلل
والــــــضـــــــعف وجتـــــــاوزهــــــا خالل

قبلة. باريات ا ا

W∫ يقص منتخب كرة اليد مشاركته في بطولة آسيا بلقاء صاحب االرض الكويت —UA
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يشـارك منتخبـنا الوطني للـمبارزة على الكراسي
في بطـولـة آسـيـا الـتي سـتقـام في تـايالنـد نـهـاية
ــبــيـة ـؤهــلــة الى الــدورة الــبـارا ــقــبل ا شـبــاط ا

قبل.  باليابان الصيف ا
وقــال رئـيـس االحتـاد عــلي حــمــيـد إن مــشــاركـة
منـتخـبنا سـتكـون ضمن فعـاليـات سالح الشيش
ــنـافــسـات ـبــارزة والـســيف الــعـربي  وســيف ا
الـفـردي والـفرقـي مـبـيـناً أن االحتـاد سـيـزج في
الــبــطــولــة العــبــ شــبــاب بــغــيــة االحــتــكــاك مع
ـنتـخبـات اآلسـيويـة وكـسب اخلبـرات. وأضاف ا
حـمـيـد أن منـتـخـبـنا تـنـتـظره مـشـاركـة أخرى في
ــقــبل الــتي تُــعــد الــبــرازيل خالل شـــهــر آذار ا
ـبـيـاد احملـطــة األخـيـرة لـتـأهل الالعـبـ الى بـارا
طوكـيو التي تضيفها العاصمة اليابانية منتصف

العام احلالي.
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