
خليل جليل

من يتحّمل م�ش�ؤولية �شكل الدوري؟

وجهة نظر

اذا كان���ت هن���اك انتق���ادات ح���ادة وجهتها عدة اندي���ة ومنها 
اجلماهريية اىل �س���يغة وا�س���لوب تنظيم كم�سابقة الدوري 
مب�س���اركة 43 فريقا وفق م���ا اعتمده االحت���اد العراقي لكرة 
الق���دم وجلنة م�س���ابقاته الت���ي اختارت هذه ال�س���يغة وهي 
من �س���لب تخ�س�س���اتها اخذت االآن تت�ساعد جمددا ا�سوات 
املعار�س���ة لهذا اال�سلوب واإ�س���هار اعرتا�سها لي�س مبواجهة 
االحت���اد هذه امل���رة وامنا بوجه االندية التي وجدت نف�س���ها 
برك���ب فرق الدوري للمو�س���م اجلديد ومطالب���ة هذه االندية 
املعار�س���ة ل�سيغة الدوري للهيئة املوؤقتة املقبلة بعدم امل�سي 
ب�س���يغة الدوري اجلديد مب�س���اركة 43 فريق���ا وامنا العودة 
اىل ال�س���يغة املا�سية مب�س���اركة فرق املو�س���م املا�سي. ومن 
الوا�س���ح ان بع�س االندي���ة التي �س���منت وجودها وتفادت 
ق�سية الهبوط للدرجة االوىل هي االآن وقفت ب�سف املطالبني 

بعدم ال�سماح للفرق ال�ساعدة لدوري اال�سواء .
وهن���ا نقف عند واح���د من اأهم االأ�س���ئلة واالأك���ر اأهمية يف 
الوقت احلا�سر عندما حتدث البع�س من روؤ�ساء االأندية من 
بينهم رئي�س نادي الطلبة وكذلك الكرخ ومدرب دهوك با�سم 
قا�س���م وزميله يحيى علوان والقائمة متتد الأ�سماء اأخرى ما 
زالت تطالب باأن يبقى �س���كل م�س���ابقة الدوري اجلديد بعيدًا 
ع���ن ال�س���كل الذي حددته �س���يغة الف���رق الثالث���ة واالربعني 
وحتت ا�س���باب ويف تربي���رات قد تكون االق���رب اىل الواقع 
بي���د اأن هناك من ي�س���األ عن م�س���ري العديد م���ن االندية التي 
قطعت �س���وطا طويال يف اعداد فرقها و�سرفت ما �سرفت من 
اموال برغم ال�س���ائقات املالية الت���ي تواجهها وعززت فرقها 
بالعبني ومدربني ا�س���تعدادًا للم�س���اركة يف املو�س���م اجلديد 
لتفاج���اأ االآن باأ�س���وات تطالب بتغيري نظام �س���يغة الدوري 
الذي اعتمدت اآليته على ا�س���ا�س وج���ود 43 فريقا واالكتفاء 

بعدد الفرق التي �ساركت يف امل�سابقة يف املو�سم املا�سي.
اإذًا من �سيتحمل كل ا�س���باب الظروف وامل�ساعب التي تنوء 
حتت وطاأتها تلك االندية التي عملت مب�سقة كبرية لكي تبثت 
جدارتها يف التواجد يف امل�سابقة املحلية قبل ان جتد نف�سها 
مهددة باالإق�س���اء اثر مطالبة االندي���ة االخرى للهيئة املوؤقتة 
الت���ي اعل���ن عن دوره���ا املفرت�س يف ايجاد �س���يغة النطالق 
ال���دوري وجتدي���د اآلياته �س���من �س���ياق مهمته���ا املتمثلة يف 
االإ�س���راف على �سوؤون كرة القدم يف العراق بعد امل�ستجدات 
االخ���رية والتط���ورات التي ت�س���هدها ال�س���احة الكروية االآن 

وما تنتظره و�ستتمخ�س عنه االأحداث املتالحقة.
ويف ال�س���ياق ذات���ه مثلما تثري نزعة ورغبة اأندية ب�س���رورة 
اعتماد �س���يغة لل���دوري ال ت�س���مح بتواجد الف���رق ال�43 يف 
مناف�س���ات املو�سم اجلديد ما زال البع�س ينتظر �سكل الهيئة 
املوؤقت���ة والتع���رف عل���ى طبيع���ة مالحمه���ا ومعرف���ة خارطة 
طريقه���ا يف الوقت الذي يفرت�س ان تك���ون اللجنة االوملبية 
العراقي���ة قد ح�س���مت �س���كل ومالمح ا�س���ماء الهيئ���ة ليكون 
االع���الن عنها متزامنًا مع اإعالن قرارها االأخري بحل االحتاد 

العراقي.
لكن التاأخر عن االعالن عن ا�س���ماء الهيئة وخ�سو�سا بعدما 
فاجاأاالمني املايل وع�س���و املكتب التنفي���ذي للجنة االوملبية 
العراقي���ة �س���مري املو�س���وي بع���دم ال�س���ماح الأع�س���اء الهيئة 
املوؤقتة بالدخول والرت�س���يح لالنتخابات ما ولد عن�سرًا من 
املفاج���اأة للذين كانوا بانتظار ت�س���كيل هذه اللجنة ودخولها 
متهي���دا خلو����س االنتخاب���ات لك���ن قرار ع���دم ال�س���ماح لهم 
بالرت�سيح يبدو انه ادى و�سيوؤدي اىل تاأخر معرفة مالحمها 
قبل ان تاأخذ دورها املفرت�س يف خ�س���م  هذه الظروف التي 

حتيط بكرة القدم العراقية االآن.
وطاملا احلديث املتوا�س���ل االآن عن اجل���دل املثري وما تركته 
االحداث االخرية التي وجدت �س���وقا كبريا لدى الف�سائيات 
وو�س���ائل االإع���الم الت���ي بات���ت ازاء فر����س الت�س���ويق لهذا 
اجلدل وال�س���راع ون�س���ر الغ�س���يل اأم���ام العامل الب���د من ان 
يبق���ى للح���وار والتفه���م لغ���ة موؤثرة عل���ى اطراف ال�س���راع 
الدائ���ر، تغليبها والتم�س���ك بها وجت���ارب االآخرين يف بلدان 
العامل وا�س���حة اإذ متكنت من تخطي كل م�س���اكل ومالب�سات 
انتخاب���ات االحتادات الوطني���ة لكرة القدم يف تل���ك البلدان 
وال ميكن ان تكون م�س���كلة االحت���اد العراقي لكرة القدم هي 
الوحيدة يف تاريخ كرة القدم ع�س���ية على ا�س���حاب ال�س���اأن 
فيم���ا لو توفرت لدى ه���ذه االطراف ني���ات التغلب على هذه 
امل�س���اكل والتقاطع���ات ع���رب ح���وارات بعي���دة عن الت�س���هري 

والدفع باجتاه الت�سهري والت�سعيد.
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خطف منتخبن���ا الوطني لكرة القدم لقب دورة 
االم���ارات الدولي���ة الرباعي���ة بع���د  تغلبه على 
نظريه االماراتي به���دف واحد من دون مقابل 
يف املب���اراة الت���ي ج���رت بينهم���ا عل���ى ملع���ب 
القط���ارة يف مدين���ة دب���ي وق���اد اللق���اء احلكم 
امل�س���ري �س���مري عثم���ان و�س���جل ه���دف الفوز 

الالعب مهدي كرمي يف د21 .
وكان منتخبن���ا الوطن���ي ق���د و�س���ل للمب���اراة 
النهائية بع���د اجتيازه املنتخ���ب االذربيجاين 
بهدف با�سم عبا�س يف الدقيقة 88 ، وقد حاول 
م���درب املنتخب االماراتي الكرواتي كانا يت�س 
ا�س���تثمار عاملي االأر�س واجلمهور لكن  ناظم 
�س���اكر مدرب املنتخب الوطني فر�س ا�س���لوبه 
عل���ى اجواء اللقاء وبعد ان اجاد العبوه بحكم 
خربتهم  الطويلة يف املالعب من ال�سيطرة على 
حمور العمليات ونقل الكرة اإىل  جانبي امللعب 
وت�س���كيل اخلط���ورة امل�س���تمرة عل���ى املرم���ى 
االإماراتي لتنوع االلعاب وبراعة خطي الدفاع 
والو�س���ط يف اغالق  املنافذ املوؤدية اىل مرمى 
حممد كا�س���د ، وبذلك ا�ساف منتخبنا الوطني 
لقبا جديدًا اىل اجنازاته  الدولية ال�س���ابقة كما 

اأنه جاء مكمال مل�سل�سل تاأهل منتخبات ال�سباب 
والنا�سئني اىل النهائيات االآ�سيوبة.

�شغط مبكر
 2-4-  4 بطريق���ة  الوطن���ي  منتخبن���ا  لع���ب 
وبت�س���كيلة تاألفت من حممد كا�سد يف حرا�سة 
املرم���ى وعلي ح�س���ني ارحيمة و�س���الم �س���اكر 
وبا�س���م عبا����س وحمم���د عل���ي ك���رمي للدف���اع 
ون�س���اأت اك���رم و�س���الح �س���دير ومه���دي كرمي 
وه���وار م���ال حممد للو�س���ط ويون����س حممود 

وم�سطفى كرمي للهجوم. 
انته���ج امل���درب ناظ���م �س���اكر مباغت���ة املنتخب 
املباغ���ت  الهج���وم  باأ�س���لوبي  االإمارات���ي 
وال�س���يطرة عل���ى منت�س���ف امللع���ب الأجل عدم 
قي���ام املناف�س يف االنتقال ال�س���ريع من الدفاع 
اىل الهج���وم وجن���ح العبون���ا يف تطبي���ق هذا 
اال�س���لوب التكتيك���ي من خالل حت���ركات هوار 
م���ال حمم���د ومهدي ك���رمي من اجلانب���ني، فيما 
اأدى ن�س���اأت اكرم دور �س���انع االلعاب و�سالح 
�س���دير دور الالع���ب الق���ادم م���ن اخلل���ف وق���د 
�ساعدهم يف تعزيز النزعة الهجومية ال�سعود 
من اخللف الالعبان با�س���م عبا�س وحممد علي 
كرمي ، فيما ان�س���غل مدافع���و االمارات حمدان 

الكمايل وم�س���لم فائز وعامر عب���د الرحمن يف 
حماوالت احلد من خطورة يون�س حممود.

املنتخ���ب  عل���ى  ال�س���عوبة  م���ن  كان  لذل���ك   
االمارات���ي ال�س���يطرة على جمي���ع مفاتيح لعب 
يف  والدراي���ة  اخل���ربة  المتالكه���م  منتخبن���ا 
كيفية ف���ك التكتل الدفاعي وايجاد الثغرات يف 
�س���فوفه ثم ت�سكيل اخلطورة على مرمى ماجد 
نا�س���ر الذي انق���ذ اكر من كرة خط���رة لكن ما 
يع���اب على العبي منتخبن���ا الوطني االحتفاظ 
الزائ���د بالك���رة والب���طء يف التمري���ر ال�س���يما 
من �س���انع االلعاب ن�س���اأت اكرم الذي اثر على 
الر�س���م الهجوم���ي ملنتخبن���ا واأعط���ى التاأخ���ر 
يف نق���ل الكرة الوقت ال���كايف لالعبي االرتكاز 
االإماراتي���ني عامر عبد الرحم���ن وعامر مبارك 
من العودة ال�س���ريعة ملواقعه���م الدفاعية لقطع 
الك���رات ، وكان عل���ى ن�س���اأت ا�س���تثمار خربته 
مل�س���لحة االداء اجلماع���ي واالبتعاد عن اللعب 

الفردي .

هدف جميل
 وعان����ى مهاجم����و املنتخ����ب االماراتي �س����عيد 
الكا�����س واحم����د خليل اخرتاق رباع����ي الدفاع 
ملراقب����ة  وك����رمي  و�س����اكر  وعبا�����س  ارحيم����ة 

املهاجمني بدقة ف�س����ال ع����ن التنظي����م الدفاعي 
ال����ذوذ  كا�س����د يف  تاأل����ق  اىل  ا�س����افة  اجلي����د 
ع����ن مرم����اه ، ومل يكت����ف با�س����م عبا�����س بلعب 
ال����دور الدفاعي حيث ا�س����تطاع بناء الهجمات 
م����ن اجله����ة الي�س����رى بالتعاون مع ه����وار مال 
حمم����د و�س����دد ك����رة يف د.11 ابعده����ا ماج����د 
نا�س����ر ب�س����عوبة، ومن جملة تكتيكية منظمة 
�س����جل مه����دي ك����رمي ه����دف املب����اراة الوحي����د 
د.21 من �س����ربة راأ�����س لعبها ب�س����ورة رائعة 
ف����وق احلار�����س ال����ذي اراد ايذاء مه����دي كرمي 
وكان اله����دف تعبريًا ع����ن ال�س����يطرة امليدانية 

ملنتخبنا.
واندفع العبو املنتخب االماراتي اىل الهجوم 
والتخل����ي ع����ن االداء الدفاعي ع����ن طريق علي 
الوهيب����ي وحتركات حممد ال�س����يحي، و�س����دد 
احم����د خليل ك����رة خط����رة يف د.45 ذهبت اىل 
اخلارج وانتهى ال�سوط االول بتقدم منتخبنا 

1-�سفر.

تعزيز الهجوم
يتوق����ع  اجلمي����ع  كان  الث����اين  ال�س����وط  ويف 
ان يلع����ب منتخبن����ا الوطن����ي بذات االأ�س����لوب 
الهجومي واراد املدرب ناظم �س����اكر املحافظة 

عل����ى نظافة �س����باكه وخطف لق����ب البطولة من 
خ����الل اللع����ب باأ�س����لوب املوازن����ة ب����ني الدفاع 
الك����رات  والهج����وم واالعتم����اد عل����ى ار�س����ال 
الطويلة اىل املهاجمني، وهذا االأ�سلوب العقيم 
اليتالءم مع امكانات العبين����ا الفنية والبدنية 
حي����ث ا�س����هم الب����طء يف االنتق����ال م����ن الدفاع 
اىل الهج����وم دورا يف منح ال�س����وء االخ�س����ر 
للمنتخ����ب االمارات����ي من االندف����اع اىل االمام 
لت�س����جيل هدف التعادل والع����ودة اىل املباراة 
م����ن  ع����دد  باإج����راء  وق����ام، مدرب����ا املنتخب����ني 
التبديالت ح�سب روؤيتيهما للمباراة ومل تغري 
تلك التغيريات من االأ�س����اليب التكتيكية، حيث 
ا�س����رك ناظم �س����اكر كرارجا�س����م حمل �س����الح 
�س����دير لتعزي����ز خط الو�س����ط لزي����ادة الفاعلية 
الهجومي����ة فيما لعب �س����بيت خاطر حمل عامر 
عبد الرحمن ل�سخ عن�سر اخلربة يف �سفوف 
املنتخ����ب االمارات����ي للوقوف بوج����ه تطلعات 

منتخبنا الوطني للفوز بلقب البطولة.

فر�ص �شائعة
واأ�س����اع م�س����طفى كرمي فر�س����ة الت�سدق يف 
د59 عندم����ا مرر له هوار كرة رائعة راوغ فيها 
املدافع ال�سيحي وواجه حار�س املرمى البديل 
يو�س����ف عبد الرحمن الذي ابعد الكرة مبهارة 
وعادت الكرة اىل م�س����طفى ك����رمي الذي لعبها 
باأناني����ة مفرط����ة اإىل اخلارج بدال م����ن مناولة 
الك����رة اىل يون�س حممود اخل����ايل من الرقابة 

وهو على بعد امتار من املرمى.
االداء  انخف�����س  املب����اراة  وق����ت  تق����دم  وم����ع 
الفن����ي لالعب����ي منتخبن����ا الوطن����ي العتبارات 
فني����ة وبدنية  عدي����دة، وكان على ناظم �س����اكر 
معاجلتها وو�س����ع احللول املنا�س����بة لها حيث 
مل يك����ن يون�س حممود يف م�س����تواه الفني يف 
ال�سوط الثاين وكذلك هوار مال حممد و العب 
الو�سط ن�ساأت اأكرم الذي اأدى املباراة بوترية 

واحدة من النهج التكتيكي على غريعادته .
وقام ناظم �س����اكر بتبديالت هجومية باإخراج 
م�سطفى كرمي واإ�س����راك علي �سالح واخراج 
يون�����س حممود ولعب  حمله عالء عبد الزهرة 
لكن الو�س����ع الفن����ي للمنتخ����ب مل يتغري حيث 
وا�سل املنتخب االماراتي �سغطه على املرمى 
،لك����ن ذلك مل ي�س����كل اي����ة خطورة عل����ى مرمى  

حممد كا�سد.

تبديالت تكتيكية
 ووف����ق تل����ك املعطي����ات الفنية كان م����ن املمكن 
اخط����ار املرم����ى االمارات����ي لو انته����ج العبونا 
نقل الكرة ال�س����ريع على جانب����ي امللعب وقيام 
املهاجمني بالتع����اون وتبادل املراكز واالبتعاد 
ع����ن اللع����ب الف����ردي ويف د.88  انق����ذ حمم����د 
كا�س����د ك����رة يف غاي����ة اخلطورة من ت�س����ديدة 
ذياب عوا�سنة وكانت اخطر هجمات املنتخب 
االإماراتي. وللمحافظة على الفوز مت ا�س����راك 
ن�س����اأت  حم����ل  قاب����ل  حمم����د  ال�س����اب  املداف����ع 
اكرم و�س����امال �س����عيد عو�س����ا عن مهدي كرمي 
وجنح����ت التبدي����الت التكتيكي����ة يف املحافظة 
على النتيجة من خالل التنظيم الدفاعي اجليد 
وق����درة العبينا على التعامل الرائع مع احداث 

املباراة النهائية.
  وبعد نهاية املب����اراة وزعت اجلوائز الفردية  
على املنتخب����ات الفائزة. ورف����ع قائد املنتخب 
الوطن����ي يون�����س حمم����ود درع ال����دورة وحيا 
اجلمهور العراقي الذي ح�سر املباراة و�سجع 
بحما�سة دفعت الالعبني لتقدمي اق�سى مالديهم 
اثن����اء املباراة الت����ي اك����دت ان منتخبنا مازال 

يتمتع  بالقوة والرغبة بانتزاع الفوز.

بهدف مهدي كرمي .. واأ�شلوب الهجوم املباغت

منتخبنا يف�ز على نظريه الإماراتي ويحرز لقب دورة الإمارات الدولية

كوبنهاغن / رعد العراقي
ب���داأت  ال�س���اطئية..لعبة  الق���دم  ك���رة 
تنت�س���ر ب�س���كل �س���ريع ب���ني كل بلدان 
العامل لي�س االآن بل منذ زمن ..وكحال 
مواكب���ة  اىل  ت�س���عى  الت���ي  البل���دان 
التط���ور العامل���ي واملناف�س���ة وايج���اد 
تن���وع يف م�س���اركاتها اخلارجي���ة من 
اجل ان يكون لها دور وح�سور وا�سع 
ان اخفق يف اي مكان اأ�س���ابه النجاح 
يف م���كان اآخ���ر .. اما م���ا يجعل الدول 
تركب قطار البحث عن كل ماهو جديد 
م���ن األعاب فه���و عام���ل االحرتافية يف 

التفكري.
مبعن���ى ان التن���وع هو �س���مان لتوفر 
كاًل ح�س���ب  ال�س���ابة  املواه���ب  ظه���ور 
ميل���ه ورغبت���ه الفنية وبالت���ايل ميكن 
ان يك���ون للبل���د ح�س���ور يف ال�س���احة 
الدولي���ة بعد ان يج���د اأن هناك خامات 
وطاق���ات ميك���ن ان حتقق له ال�س���هرة 

خارجيا.
 واجلانب االآخر هو ان يكون الدخول 

مبثاب���ة  م�س���تحدثا  �س���يء  اي  يف 
اخت�س���ار الزمن يف اكت�س���اب اخلربة 
يرافقه���ا  ال���ذي  التط���ور  ومواكب���ة 
وتاأ�سي�س قاعدة وا�سعة لها م�ستقبال..
يف الف���رتة االأخ���رية �س���اهدنا كيف ان 
هناك منتخبات خليجي���ة اهتمت بتلك 
اللعبة ووفرت لها املن�س���اآت اخلا�س���ة 
به���ا وبداأت باملناف�س���ة على امل�س���توى 
الق���اري ب���ل وانتقل���ت اىل مناف�س���ات 
عاملية وا�س���بح لها تاريخ م�س���رف يف 

�سجالت اللعبة الذهبية.
قب���ل اك���ر من خم�س وع�س���رين �س���نه 
كانت مدينة احلبانية ال�سياحية تزدحم 
بال�سائحني املحليني واالجانب..وكان 
ال�س���اطىء الرملي يحت�س���ن �س���باقات 
بك���رة الق���دم للمجاميع ال�س���بابية من 
خمتل���ف ارجاء الع���راق رغ���م ان هذه 
امل�سابقات لي�ست ر�سمية امنا هي جزء 
من هوايات ال�س���باب الذي���ن يرتادون 
م���ا  اجم���ل  وكان  ال�س���ياحية  املدين���ة 
ي�س���تمتعون به هو ممار�سة كرة القدم 

عل���ى الرمال . رجعت ب���ي الذاكرة اىل 
تلك االي���ام حني اجد ان العراق ما زال 
غائب���ا عن امل�س���اركات يف الت�س���فيات 
االآ�س���يوية املوؤهل���ة اىل كاأ����س الع���امل 
للكرة ال�س���اطئية والتي جرت يف دولة 

االمارات.
ه���ذه دع���وة اىل التح���رر م���ن التفكري 
ال�سيق والروتيني يف كيفية التو�سع 
ومواكبة نهج الدول االأخرى يف اإدخال 
كل ماه���و جدي���د يف ع���امل الريا�س���ة 
من اج���ل ان يكون احل�س���ور العراقي 
متميزًا يف كل املجاالت اذا ما علمنا ان 
هناك مواهب فذة ت�ستطيع ان توؤ�س�س 
منتخب���ا يك���ون ل���ه ثق���ل وتاأث���ري على 
ال�س���احة االآ�سيوية وبزمن ق�سري متى 
م���ا اجتهن���ا اىل االهتم���ام بك���رة القدم 
م�س���تلزمات  كل  ووفرن���ا  ال�س���اطئية 

جناح التجربة .
نق���ول لي����س هن���اك م�س���تحيل اال يف 
عدم املحاولة..ولكن اىل متى �س���نبقى 

ننتظر هذه املحاولة؟!

ال���ك���رة ال�����ش��اط��ئ��ي��ة )ع��ط�����ش��ى( ع��ل��ى  ���ش��ف��اف احل��ب��ان��ي��ة!
فاصلة كروية

بغداد / حيدر مدلول
قال ناظم �س���اكر املدير الفن���ي للمنتخب الوطني لكرة القدم 
ان حل االحتاد العراقي لكرة القدم من قبل املكتب التنفيذي 
للجنة االوملبية الوطنية العراقية �سي�سبب م�ساكل فنية يف 
املنتخب قبل اال�ستعداد للم�ساركة يف اال�ستحقاقات املقبلة 
التي تنتظره خالل الفرتة القادمة ومن ابرزها كاأ�س اآ�س���يا 
2011 التي �س���تقام يف قطر، م�س���ريا اإىل اأن���ه حتى االآن ال 
يع���رف ما �س���توؤول اإليه االأم���ور كون امل���الك الفني ال ميلك 
حتى االآن خطة بعينها الإعداد املنتخب لتلك اال�س���تحقاقات 
ولكنه �سي�س���تمر يف التدريبات و�سي�ساعف جهوده ليبقى 
منتخبنا بعي���دا عن اأية ظروف تعرقل م�س���ريته يف الفرتة 

املقبلة. 
ومتن���ى �س���اكر م���ن امل�س���وؤولني ع���ن الريا�س���ة اأن يبعدوا 
املنتخب الوطني عن ال�س���غوط واملوؤث���رات التي اأوجدتها 
الظ���روف املحيط���ة حالي���ا ويف مقدمتها حل احت���اد الكرة 
الأن املنتخ���ب ال ميثل اأ�سخا�س���ا واأ�س���ماء بعينه���ا بل ميثل 
الع���راق وقال: اإن العبي املنتخ���ب الوطني ورغم الظروف 
ال���دورة  قب���ل واأثن���اء مباري���ات  الت���ي عا�س���وها  املعق���دة 
االم���ارات الدولي���ة الرباعي���ة التي اقيم���ت يف مدينة العني 
لكنهم ثاب���روا كعادتهم وقدموا م�س���توى رائعًا يف املباراة 

النهائي���ة اأم���ام املنتخ���ب االإماراتي ليحققوا لق���ب البطولة 
وي�س���عدوا ال�سارع الريا�سي العراقي ، مبينًا اإننا لعبنا من 
اأجل �س���معة الك���رة العراقية وقبلنا التحدي ال�س���عب الذي 
فر�س���ته علين���ا ظروفنا قبل ال���دورة الودية بتع���ر االإعداد 
وقلة التح�س���ريات ومل يخذلنا الالعبون بعد اأن اأبلوا بالء 

ح�س���نًا يف تل���ك البطولة التي حققنا فيه���ا اهدافها املرجوة 
يف االحت���كاك مع منتخبات قوية واال�س���تفادة من التجربة 

يف االإعداد للمنتخب. 
ويف ال�ساأن ذاته وا�سل املنتخب الوطني بكرة القدم تقدمه 
يف الت�س���نيف العاملي الذي ي�س���دره االحت���اد الدويل لكرة 
القدم )فيفا( ليحتل املركز ال�88 عامليا ل�س���هر ت�سرين الثاين 

اجلاري  . 
ونق���ل املوق���ع الر�س���مي لالحت���اد ال���دويل لك���رة الق���دم اإن 
املنتخ���ب الوطن���ي تقدم خم�س���ة مراك���ز ليحتل الت�سل�س���ل 
ال�88 عامليا لل�س���هر اجلاري من بني 208 منتخبات، بعد اأن 
ح�س���ل على م���ا جمموعه  364 نقطة، متقدما عن ت�س���نيف 
�س���هر ايلول املا�سي حيث كان يف املركز 93مبجموع 349 

نقطة . 
ووق���ف املنتخ���ب الوطن���ي يف املركز ال���� 11على ال�س���عيد 
االآ�س���يوي ، بع���د اأن كان يقف يف املركز الثاين ع�س���ر وراء 
منتخبات ا�س���رتاليا واليابان وكوريا اجلنوبية والبحرين 
وكوري���ا  واأوزبك�س���تان  وُعم���ان  وال�س���عودية  واي���ران 
ال�س���مالية وقط���ر فيما تراج���ع العراق اإىل املرك���ز ال� 9على 
ال�س���عيد العربي خلف منتخبات اجلزائر وم�س���ر وتون�س 

والبحرين واملغرب وال�سعودية وعمان وقطر.

بغداد / طه كمر
ا�س���تغرب عبد الرحمن ر�س���يد ع�س���و الهيئ���ة االدارية 
لن���ادي ال���زوراء من طريقة تهمي�س���ه مع بقية اع�س���اء 
االدارة الزورائية من قبل رئي�س النادي �س���الم ها�س���م 
وعدم اال�س���تئنا�س باآرائهم يف اية ق�سية تخ�س امور 

النادي .
وق���ال يف ت�س���ريح ل�)امل���دى( ان���ه يتمن���ى ان جتل����س 
االدارة وحتق���ق اجتم���اع تتن���اول في���ه الق�س���ايا التي 
تخ����س النادي للنهو�س به ا�س���وة مب���ا معمول به يف 
بقي���ة االندي���ة املحلية ، م�س���ريًا اىل انه مت ا�س���تقطاب 
عدد م���ن الالعبني لتمثيل الفريق م���ن دون علم اي من 
اع�س���اء االدارة ، مو�س���حا ان ما مت اختي���اره الإرتداء 
فانيل���ة الزوراء لي�س هم االكفاأ على م�س���توى العراق ، 
ب���ل هناك العبون عل���ى درجة عالية م���ن الكفاءة وكان 
باالمكان التعاقد معهم لتمثيل فريق كرة القدم للمو�سم 
املقب���ل لتحقي���ق نتائج تليق با�س���م الزوراء و�س���معته 

الكروية .
واأ�س���اف ر�س���يد فيما يتعل���ق مببالغ العق���ود لالعبني 
الذين مت التعاقد معهم مل يكن الي من اع�س���اء االدارة 
علم بها وال نعرف كيف مت التفاو�س معهم لكن �سمعنا 
انه���ا مت���ت امل�س���ادقة عليه���ا يف املحكم���ة ام���ام كاتب 

الع���دل وهذا جه���ل وتخلف يف عم���ل االدارة فيما كان 
املفرو����س ان جتل����س ادارة النادي وحتق���ق اجتماعا 
بكامل ن�س���ابها وت�س���ادق على عقود جمي���ع الالعبني 

الذين يرومون متثيل الفريق م�ستقبال .
وحّمل ر�س���يد وزارة ال�س���باب والريا�س���ة م�س���وؤولية 
ما ي���دور داخل نادي ال���زوراء من �س���بابية يف العمل 
وتخب���ط كونه���ا ه���ي امل�س���وؤولة ع���ن االندي���ة وعن���د 
�س���وؤالنا للوزارة عن ا�س���باب تهمي�س���نا من قبل رئي�س 
النادي جاءنا الرد انه �ساأن داخلي ويجب و�سع نظام 
خا�س بالعمل ، م�ستغربا من عدم اعطائه وزمالئه اية 

�سالحية توؤكد وجوده من عدمه يف هذا النادي.
و�س���دد على ان وجود الكابنت حازم ج�س���ام على راأ�س 
الهرم التدريبي للنوار�س �س���يحقق ال�سيء الكثري النه 
كفاءة تدريبية وا�سم كبري يف جمال كرة القدم واعتقد 
ان نتائج���ه �س���تاأتي ايجابية حتما لو جل�س���ت االدارة 
وحلت جميع امل�س���اكل املتعلقة ا�س���افة اىل ا�س���تقطاب 
ع���دد من الالعب���ني وزجهم يف املراكز الت���ي يكمن فيها 
اخللل الذي ظهر وا�سحا من خالل ما افرزته املباريات 
التدريبي���ة خ�سو�س���ا املب���اراة االخرية التي خا�س���ها 
الفري���ق امام منتخب فرن�س���ا الع�س���كري والتي انتهت 

بالتعادل بهدف ملثله .

بغداد / اإكرام زين العابدين
يغادرن����ا �س����باح الي����وم ال�س����بت متوجه����ًا اىل 
اللجن����ة  وف����د  نيودله����ي  الهندي����ة  العا�س����مة 
الباراملبي����ة للم�س����اركة يف بطول����ة الع����امل التي 
�س����تقام للمدة م����ن الث����اين والع�س����رين ولغاية 

الثالث من ال�سهر املقبل.
�سرح خالد ر�سك النائب االول للجنة الباراملبية 
ورئي�����س الوف����د العراقي ل�����) امل����دى ( : ان وفد 
اللجنة الباراملبية �سيغادرنا �سوب الهند اليوم 
للم�س����اركة يف بطولة العامل و�سي�سارك ابطالنا 
املعاق����ون باأرب����ع فعالي����ات وه����ي رف����ع االثقال 

واألعاب القوى وال�سباحة واملبارزة.
واأ�س����ار ر�س����ك اىل ان الوفد العراقي يتاألف من 
)47( �سخ�س����ا ب����ني رئي�����س وف����د ورئي�س بعثة 
واداري ومدرب والعب وهم عقيل حميد رئي�سا 
للبعثة وحممد هادي نائب رئي�س البعثة واحمد 
عبد ح�س����ان اداري فعالية املبارزة ومزهر غامن 

مدير فريق االثقال والدكتور �سعد حممد دخيل 
اداري األعاب القوى وعبد الواحد ح�سن لعيبي 
اداري ال�س����باحة و�س����الح الدين احمد و�سباح 
�سعيد اداريني للوفد وملى حممد ها�سم مرتجمة 
وعقي����ل �س����ادق طبيب����ًا للوف����د وناجح عا�س����ي 
معاجلًا وانرتانيك دكري�س مدرب فريق االثقال 

و�سعد عواد مدربا م�ساعدا لرفع االثقال .
واو�س����ح ان الوفد ي�سم اي�سا الرباعني حمدي 
مهدي وحممد عبا�س وجبار طار�س وم�سطفى 
�سلمان وفار�س �سعدون ور�سول كاظم وح�سني 
علي ح�س����ن وكرمي عبي�س م����درب لفريق األعاب 
الق����وى وو�س����ام غ����ايل مدرب����ا م�س����اعدا لفريق 
العاب القوى والالعبني حممد ح�س����ني وولدان 
ن����زار وحي����در كاظ����م و�س����امل علي����وي وار�س����د 
حم�س����ن وام����رية كاظ����م وحنان ماجد وفا�س����ل 
رزاق وعدن����ان عل����ي كم����ر وعل����ي خل����ف مدربا 
لل�س����باحة وح�س����ن علي اداريا لفريق ال�سباحة 

وال�س����باحني جواد كاظم وفالح ناه�س وحمزة 
حميد وغامن ن�سرت ونزار فاروق ورحيم فالح 
مدرب����ا للمبارزة والالعبني فرح ح�س����ن وحممد 

ابراهيم.
وتوقع ر�سك ان تكون لنا ح�سة االأ�سد  للفعاليات 
االأربع يف اإحراز اأو�س����مة العراق لفريق العاب 
الق����وى الذي نع����ول علي����ه كث����ريا يف ان يكون 
مب�س����توى احلدث حل�سد او�سمة الفوز ال�سيما 
ان م�س����اركة العاب القوى �ستت�سمن االركا�س 
الق�س����رية والطويل����ة من ث����م فريق الرم����ي اأما  
فريق ال�س����باحة فقد عودنا ه����ذا الفريق على ان 
ال تخلو م�س����اركته ل����ه م����ن دون ان تكون هناك 
او�س����مة منوعة للعراق بف�سل االمكانات الفنية 

التي يتمتع بها �سباحونا االبطال. 
ومتن����ى ان يحقق الوفد نتائج جيدة يف املحفل 
العامل����ي الذي �سي�س����ارك فيه اأف�س����ل املنتخبات 

العاملية باألعاب املعاقني.

عبد الرحمن ر�شيد : ال�شباب م�ش�ؤولة عن 
�شبابية العمل يف ادارة الزوراء

بعثة الباراملبي���ة تغادر اإىل ني�دلهي للم�شاركة�ش�اك�ر ي�دع�� ال�ى اله�ت�م�ام ال�ج�ّدي ب�م��ش�ي�ر امل�ن�ت�خ�ب
يف بط�لة العامل

ناظم �شاكر

مهدي كرمي �شجل هدف الفوز بكاأ�س دورة االمارات

جانب من احدى بطوالت الكرة ال�شاطئية


