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وجهة نظر

انتخابات مرتقبة

يف لــيلــــة بـنـكلــــور عــــاشهــــا مــــدرب مــــذعــــور

القمر الكندي يتوارى خج ًال من اداء شبابنا ويظهر كلياً يف شامل كوريا!

يبـدو ان وتـائــر االستعـدادات القـامــة انتخـابـات الـلجنـة
االوملبية العـراقية وقبلها بـوقت قصير تسـبقها انتخابات
االحتادات الـرياضـية بـدأت تتعـاقد مـؤشراتـها
خـ ـصـ ـ ــوص ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد ان مت االعالن عــن جل ـنـ ـ ــة
حتـضيـريــة ستقـوم بـاجـراء التـرتـيبـات واعـداد
صـيغ ومـنهجـيــة االنـتخــابــات اجلــديــدة الـتـي
ستكون مرتقبة جلميع االطراف.
وما يؤكد استثنائية هذه االنتخابات انها تأتي
خارج اطـار السياق الزمـني لدورة عمل اللجنة
االوملـبيــة التـي يفتـرض ان جتـري بعــد انتهـاء
اوملـبيـاد بكـني لكـن خصــوصيــة الظـروف واالحـداث الـتي
اجـت ــاحـت ال ــوســط ال ــري ــاضـي قــبل ح ــادث ــة اخـت ـط ــاف
املـســؤولني الـريـاضـيني دفـعت بـاملـسـؤولـني انفـسـهم قـبل
تعــرضهم الـى االخـتطـاف الـى االعالن عـن رغبـة اجـراء
مثل هذه االنتخابات.
ومن الـطبـيعي ان اجتـاهـات عـديــدة ومجمـوعـات معـينـة
لهــا عالقــة بهــذه االنـتخــابــات لكــونه ــا ستــشكل اطــراف ـاً
تعـنــى ب ــالعـملـيــة االنـتخــابـيــة سـيك ــون لهــذه اجملــامـيع
بـرنـامج عـمل مسـتقبلـي تسعـى لطـرحه قبل اجـراء هـذه
االنـتخابات القادمـة وهي تتعهد بتقـدميه ضمن مهامها
التي تتصارع من اجلها.
وهـنـ ــا تـكـمـن اهـمـيـ ــة االعالن
خليل جليل
عن هــذه البــرامج واخلـطــوات
ال ـتــي تـ ـ ــرغ ــب اجلهـ ـ ــات ال ـتــي
ستـدخل العـمليـة االنتخـابيـة
بـتـطـبــيقه ــا واالسـتع ــان ــة به ــا
ان القادمني
لوضع الريـاضة العراقية على
اعتاب مرحلة جديدة.
للعمل االوملبي
سيخضعون الى وان الالفت للنظر يف االمر ان
امل ـس ــؤولــني العـ ــاملـني اآلن يف
اختبارات
الـلجـن ــة االوملـبـيـ ــة الع ــراقـي ــة
اكـدوا حـسـن نيــة يف التعــاطي
جديدة حتت
مـع املـه ــمـ ـ ـ ــة االنـ ـتـخـ ـ ـ ــاب ــيـ ـ ـ ــة
رقابة الهيئة
اجلـديـدة وان اخـتيــار عنـاصـر
والشارع
العامة
م ـ ــن مـخـ ـ ـتـلـف امل ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ــب
الرياضي الذي والعـن ــاويـن ومـن خ ــارج اس ــوار
الـلـج ــن ـ ـ ـ ــة لـالش ـ ـ ـ ــراف عـل ـ ـ ـ ــى
يتساءل :هل
خ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــوات االعـ ـ ـ ـ ــداد لـهـ ـ ـ ـ ــذه
سيعمل
االن ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات عـكـ ـ ـســت ذلـك
القادمون اجلدد املـ ـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ـ ــر االيـجـ ـ ـ ـ ــابـ ــي ..بـل
على عمل افضل واعـتـم ــدت الـلجـن ــة االوملـبـي ــة
صيغـا شفـافـة يف التعـامل مع
من السابق
االمر بعيدا عن اية حساسية.
وكيف سيكون
ل ـ ـكـ ـ ــن االهـ ـ ــم يف االم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ان
شكل االفضلية؟ الـقـ ـ ـ ــادم ــني لـلـعـ ـمـل االوملـ ـب ــي
ســيخــضع ــون ال ــى اخـتـب ــارات
ج ــدي ــدة حتـت رق ــاب ــة الهـيـئ ــة
الع ــام ــة وال ـش ــارع ال ــري ــاضـي
ال ــذي يـت ـسـ ــاءل :هل سـيعـمل
القـ ــادمـ ــون اجل ـ ــدد علـ ــى عــمل
افضل مـن السـابق وكـيف سيكـون شكـل االفضليـة؟ وهذا
ما يكفل مبقـارنة منـطقية سـواء يف االمكانـات والقدرات
الـشخـصيـة وطـبيعــة االستعـداد إلجـراء تغـييـر ايجــابي
واضح.

اإلفراج عن مدرب منتخب العراق
لكرة اهلدف للمكفوفني وأحد العبيه
بغداد /املدى الرياضي

اعلـن رئيـس الـلجنــة البـاراملـبيـة العــراقيـة اللعـاب املعــاقني الـسيـد
قحـطــان تــايـه النـعيـمي ان م ــدرب املنـتخـب العــراقـي لكــرة الهــدف
للـمـكفــوفـني وأح ــد الالعـبـني اللــذيـن مت اخـتـط ــافهـمــا اخلـمـيــس
امل ــاضي وقــد مت االف ــراج عنـهمــا مـســاء اجلـمعــة وانـهمــا يـتمـتعــان
بصحة جيدة.
واوضح الـسيــد النعـيمـي يف تصــريح له ان مـدرب مـنتـخب العـراق
لكـرة الهـدف لـلمكفـوفني خـالـد جنم الـدين والالعـب عصـام خلف
مت االفــراج عنـهمـا مـسـاء اجلـمعـة مــشيـرا الـى انـهمـا سـيلـتحقـان
صـبــاح االحــد بــاملـنـتخـب العــراقـي للعـبــة الــذي تــوجه الــى االردن
للـمشـاركـة يف احتفـاالت اليــوبيل الفـضي لالحتـاد االردني اللعـاب
املعاقني.
وكـانت مجموعة مسلحة مجهولـة قد قامت باختطاف املدرب جنم
الـدين والـالعب عصـام اثنـاء احـدى الـوحـدات التـدريبيـة التي كـان
يجــريهــا املنـتخـب علــى قــاعــة نــادي الــشبــاب قـبل
مغادرته الى العاصمة االردنية عمان.
يـشــار الــى ان الــسيــد قحـط ــان النـعيـمي
نـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــد اخلـ ـ ـ ــاطـف ــني يف وق ــت سـ ـ ـ ــابـق
بــالـتع ــامل مع اخملـط ــوفني بــانـس ــانيــة
ورأفة واطالق سـراحهمـا لكونهـما من
اسرة الـرياضيني املعاقني التي ليس
لهـا اية عالقـة باالحـداث السـياسـية
اجل ــاري ــة يف الـبالد يف ال ــوقـت ال ــذي
تــسعــى فـيه الــى رفـع العلـم العــراقـي
عـاليـا يف احملـافل اخلـارجيـة ومتـثيل
البالد على احسن وجه.
وقـ ــال الــنعـيـمـي ان االفـ ــراج
عـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـيـ ــني
اخملـطــوفني مـسـاء
اجلـ ـ ـ ـ ـم ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
سـيـ ــرفع مـن
معـن ــويـ ـ ــات
جـ ـ ـم ـ ــيـ ــع
الالعبي
ن
وتــدفع
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ل ــتـحق
ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــق
االن
جاز
ات
يف االسياد.

بغداد /اياد الصاحلي
املقطـوعـة للكـابنت خلـدون ابــراهيم
مـع ان جهـ ــده كـ ــان وفـيـ ــرا قـيـ ــاسـ ــا
لبقية الالعبني.

شبح عبد الزهرة

كـذلك سـاهم غيـاب املهـاجم محـمد
كلف عن (الفـورمة) بـضعف املنـتوج
الهجـومي اذ اصـر املـدرب عبـد االله
ع ـبـ ـ ــد احل ـم ـي ـ ـ ــد بق ـ ـ ــاء كلـف داخل
الساحـة رغم ان منتخبنـا كان يلعب
بعشـرة العبني مع وجـوده وال ندري
ملـاذا تـأخـر عبــد احلميـد بـزج بـديله
يـ ــاسـ ــر عـبـ ــد احملـ ـسـن ال ـ ــذي ظهـ ــر
نشـطاً يف الـوقت املتـبقي من املـباراة
ومــارس ضغـطــا متـواصـال من جهـة
اليـســار اشعــرت الكــوريـني بخـطــورة
فعـليــة علـى مـرمـى حـارسـهم الـذي
ظل يف مـأمن من لـدغات عالء عـبد
الزهـرة املبتعـد عن مسـتواه كلـيا بل
ال ابـالغ لو قلـت اننا رأينـا شبح هذا
الالعـب يحــاول اسـتع ــادة امكــان ــاته
وانقاذ املنتخب من الهزمية.

سطحية قراءة املدرب

منتخب الشباب خذل امال جمهورنا

 1986ووصـ ـيـف بـ ـ ـطـل كـ ـ ـ ـ ــأس 1990
لكـنه ع ــرف مـن ايـن يـن ــال مف ــاتـيح
فـوزه فلعب املـناوالت الـقصيـرة قرب
قـ ـ ـ ـ ــوس اجلـ ـ ـ ـ ــزاء وف ـ ـتـح اج ـ ـنـح ـ ـتـه
ل ـت ـم ـ ــارس غ ـ ــزوات م ـتـك ـ ــررة اتع ـبــت
الــظهـي ــريـن ج ــاسـم محـم ــد ووس ــام
جبار وحّدت مـن نشاطهمـا للصعود
مع زمالئهمـا الى منطقـة العمليات
لكـن احلق يقــال ان ج ــاسم مـحمــد
مكــسب كـبيــر للكــرة العــراقيـة وادى
واجـبه بـكل اخالص وغـي ــرة رغـم ان
ال ـ ـيـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ـ ــدة ال تـ ـ ـصـفـق يف
مجـم ــوع ــة ض ــاع رأسهـ ــا الهج ــومـي
بـ ــابــتع ـ ــاد عالء عـبـ ــد الـ ــزهـ ــرة عـن
هلكــرد مال مـحمــد وكثــرة املنـاوالت

ان علـ ــة الـك ـ ــرة العـ ــراقـي ـ ــة بجـمــيع
فـئ ــاتهـ ــا تكـمـن يف ســطحـي ــة ق ــراءة
املــدربني الــوطنـيني ملـراكـز الالعـبني
والـ ــرهـ ــان علـ ــى االلعـ ــاب الفـ ــرديـ ــة
وجت ـ ـ ــاهـل امل ـتـغ ـي ـ ـ ــرات ال ـتــي ت ـ ـطـل
ب ــرؤوس املف ــاج ــآت الــسلـبـي ــة خالل
شــوطـي املـبــاراة وكــان جــدي ــر بعـبــد
احلـمـي ــد ان يـ ــدقق يف م ـسـتـ ــوى كل
الع ــب بع ـ ـ ــد انقـ ـضـ ـ ــاء نـ ــصف زمــن
ال ـش ــوط االول ويـب ــاش ــر ب ــالـتغـيـي ــر
طـاملــا انهــا مبـاراة حــاسمــة ال تقـبل
اجلمــود والقنـاعـة والـرضـوخ لألداء
الهـ ـ ــزيل فـ ـ ــدفع ض ـ ــري ـب ـ ــة سـكـ ـ ــوته
ومغ ــامـ ــرته يف ال ــرهـ ــان عل ــى ادوات
فقــدت روح احلـمــاســة وت ـسـمّــرت يف
امـ ــاكــنهـ ــا تخـ ـشـ ــى الـتـ ــزحلـق علـ ــى
االرض بفعل االمطـار الغزيـرة التي
شهدتها مديـنة بنكلور خالل اللقاء
وهـي ظ ــروف مـتـ ــوقعه يف مـثل ه ــذا
الـ ــوقـت مــن كل سـنـ ــة ويفـتـ ــرض ان
يح ـ ـســب ش ـبـ ـ ــاب ـن ـ ـ ــا لهـ ـ ــا ويـقهـ ـ ــروا
ت ــأثـي ــراته ــا الـنف ـسـي ــة وهـنـ ــا يلعـب
امل ــدرب دورا رئيـســا يف تعــويـض قلــة
ح ــرك ــة الالعـبـني بـتع ــديل اخلـط ــة
لـتك ــون متــوازنــة مع نــوايــا اخلــصم
الذي لم ينفـك من التوغـل السريع
داخل ساحتنـا وكاد ان يسـجل هدفا

شبابنا بحثوا عن جرعات تدريبية تروي عطشهم

يف لـيل ــة ت ـش ــريـنـي ــة اسـتعـ ــدت له ــا
م ــديـن ــة بـنـكل ــور لالحـتف ــال بـبــطل
مبـاراة مـنتخـبنـا الــشبــابي ونـظيـره
الـك ـ ــوري الـ ـشـم ـ ــالــي للـت ـ ــأهل ال ـ ــى
نه ــائيــات كــأس العــالـم للــشبــاب يف
ك ـن ـ ــدا ص ـيـف العـ ـ ــام املق ــبل ،خ ـ ــذل
شبـابنا تـوقعات املـراقبني لنـتائجهم
يف الـبطـولـة وقـدمـوا اســوأ اداء لهم
مــصح ــوب ــا بـ ــوجل لـم تع ــرف مـثـله
منتخبـاتنـا الشـبابـية يف مـشاركـاتها
العشر املاضية ..وحتمل املدرب عبد
االلـه عـ ـب ـ ـ ــد احلـ ـمـ ـي ـ ـ ــد الـ ـن ـ ـصـ ـي ــب
االعظم من املـسؤوليـة عندمـا اضاع
تخـبـطه وذعــره وارتـبــاك ح ـســابــاته
فــرصــة بلــوغ الــدور نـصف الـنه ــائي
وان ـت ـ ــزاع ب ـط ـ ــاق ـ ــة ال ـت ـ ــرشــيح ال ـ ــى
املــونــديــال املــذكــور أمــام خـصـم لـم
يـكــن بعــبع ـ ــا ك ـم ـ ــا ص ـ ــورتـه أجه ـ ــزة
االعـالم اله ـن ـ ــديـ ـ ــة يف تق ـ ــاري ـ ــره ـ ــا
اليومية عن البطولة.

كاطع فقد توازنه

هـدفـان نـظيفـان قــدمهمـا احلـارس
عالء كـ ــاطع مبـ ـسـ ــاهـمـ ــة ومـبـ ــاركـ ــة

زمالئه املـ ــدافعـني واخـص ب ــال ــذك ــر
منهـم محمد قـابل الذي لـم يرفض
مــرور اكـثــر مـن العـب ك ــوري بق ــربه
فـاسحـا اجملـال لـبنـاء فــرص خطـرة
وباجلملـة استثمـرها املـنافس بـيسر
مـن دون أيـ ــة صعـ ــوبـ ــات تـكـتـيـكـيـ ــة،
وال ــدلـيل ان صـن ــاعـ ــة اله ــدفـني لـم
تكـلفهـم ســوى ت ـســديــدة مـن خــارج
منـطقــة اجلــزاء نف ــذت من اجلــدار
الهــش ثم ارتـطـمت ب ــركبــة امله ــاجم
الـكوري لتغير مسـارها قليال وتربك
احلــارس كــاطع الــذي كــان يـجب ان
يـتصـرف بـذكـاء إلمسـاكهـا بـدال من
االرمتـاء املسبق الذي افقده التوازن
ودفع جـسمه داخل مـرماه مـع الكرة
والـثــانـي تكــرر مـن وضع الـت ـســديــد
ايـضــا ولـم يـفلح ك ــاطع يف ام ـســاك
الكـرة ودفعهـا بـاجتـاه جـانـبي حتفـز
املهـ ــاجـمـني االذكـيـ ــاء القـتـنـ ــاصهـ ــا
دائـما فـانتـهز يـونغ يـانغ عـدم وجود
تغـطيـة دفـاعيــة محكمـة ومـرر كـرته
علــى خـط مــرمــانــا فــاكـملهــا زمـيله
ي ــونغ شــول بـكعـب ق ــدمه يف ايحــاء
يـ ـ ــدلـل علـ ـ ــى س ـيـ ـطـ ـ ــرة الـكـ ـ ــوريــني

واسـ ـتـحـق ـ ـ ــاقـهـ ــم
الـف ـ ـ ـ ـ ـ ــوز ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـل
مـجهـ ــود وحـ ـسـن
املـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورة يف
منطقة الوسط!

يف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـهــل
الـلـق ـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ـ ـ ـ ــدت
عالم ــات اخل ــوف
وهـي تكـبل أقــدام
شـبـ ــابـنـ ــا وتـ ـشـ ــد
اعـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــهـ ـ ـ ــم
وت ـف ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ـ ــم
الـتـ ــركـيـ ــز الـ ــذي
يـع ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن اهـ ــم
ع ـ ـ ــوامـل الـف ـ ـ ــوز،
فـتـ ـشـتـت أذهـ ــان
الـالعـ ـب ــني أمـ ـ ـ ــام
خ ـصــم له تـ ــاريخ
م ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواضــع يف
الـبـط ــول ــة حـيـث
نــال اللقـب منـاصفـة مع ايـران عـام

محد :انتـزعنا كأس آسيا يف ظرف عصيب
متابعة /حيدر مدلول

قـال الكـابنت عـدنـان حمـد مـدرب فـريق
الفيصـلي االردني بطـل كاس آسيـا لكرة
الق ــدم ان مـب ــاراة االي ــاب بـني فـ ــريقه
ونـادي احملـرق البحـرينـي التي جـرت
علـ ــى ملعـب الـبح ــريـن ال ــوطـنـي
وانـ ـتـه ــت لـ ــص ـ ـ ــاحلـه ()2_4
كـانت من اصـعب املبـاريـات
يف مسيرته التدريبية.
وب ـ ـ ــني امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
قـ ــا

جاسم
مكسب كبير

ئال'' :ااملــب ـ ــاراة ك ـ ــانــت عـ ـص ـيــب ـ ــة ،وإن
الالعـبني قــد دخلــوا املبــاراة واضعني يف
حـ ــسـ ـ ــابهــم الف ـ ــوز ،ولـكــنهــم تف ـ ــاج ـ ــأوا
بالهدف األول يلج مرماهم،
فع ـ ــادوا جل ـ ــو الـلعــب واســت ــط ـ ــاع ـ ــوا أن
يتعـادلوا مع فريق احملـرق بهدف لهدف
وذلك م ــا أعـط ــاهـم الـثق ــة يف الـنفــس،
فـ ــدخـل الفـ ــريق شـ ــوط املـبـ ــارة الـثـ ــانـي
ولعب بثقة زائدة ،مـا أثر سلباً علي أداء
الفريق.
وأضــاف عــدنــان :أنه ق ــد وفق يف تغـييــر
اسلــوب اللعب ،وكـذلك تغـييـر الالعـبني
وأن ف ـ ــريـقه ق ـ ــد أدى أداء جــي ـ ــداً ون ـ ــال
الكــأس ،ويف س ــؤال له عـن تــوجـيه ــاته
لالعـبيه أجـاب بــأنه قــد طلـب من
العـبـي ف ــريقه قـبل املـبــاراة أن
يـلعـب ـ ــوا بح ـ ــذر ويحـ ــذروا
مــن الع ـبــي احمل ـ ــرق
خـ ـ ـ ـ ـ ــالل الـ 15

دقــيق
ة األول ـ ـ ــى ،ح ـيــث
إن الع ـ ــب ـ ــي احملـ ـ ـ ـ ـ ــرق
يجــيـ ـ ــدون لعــب الـك ـ ــرات
الثــابتــة ،وأضــاف رداً عـلي
ســؤال بخصــوص السـيطـرة
علـي الالعـبـني خالل املـبــاراة
عـن ــدم ــا وجلـت يف م ــرم ــاهـم 3
أه ــداف مـتـت ــالـي ــة خالل ش ــوط املـب ــاراة
الـث ــانـي ق ــال'' :إن الالعـبــني فعالً ق ــد
فقــدوا ال ـسـيـطــرة والـتــركـيــز ،حـيـث لـم
يتوقعـوا ذلك ،وقد عـادوا جلو اللعب يف
الـ ــدق ـ ــائق األخـيـ ــرة مـن عـمـ ــر املـبـ ــاراة.
وأضــاف ان املبــاراة كــانت تــراجيــديــة يف
أدائها وإننـا شعرنـا بصعوبـة املباراة ،ويف
األخـيـ ــر ح ــصلـن ـ ــا علـي مـ ــا نـ ــريـ ــد ويف
اخلتــام هنـأ احملــرق والعبـيه علـي أدائه
اجليد ولعبه الرجولي.

مبكرا يف الـدقيقة  17بعد ان تفرج
محـم ــد ق ــابـل لك ــرة مـ ــرسل ــة ال ــى
عـمق الـصـنــدوق فـت ــزحلق وذهـبـت
الـى الكـابنت كـيم كيـوم الـذي واجه
عالء كــاطع لـكنـه ارسل الكــرة الــى
اخلارج.

برقيتان يف املوعد

ولـم يـ ـسـجل الـ ـش ــوط االول س ــوى
تـسديـدة واحدة لعـالء عبد الـزهرة
يف الـدقيقة  23كـانت طائـشة وتاله
محمد كلف بحـسنة فريـدة عندما
خ ــضع النـ ــانـيــته وسـ ــدد كـ ــرة مـن
مسافة بعيدة علت العارضة ودخل
بعدها يف غيبوبة!
اما مجريات الشوط فقد حافظت
على ايقاعـاتها البطـيئة يف اسلوب
شب ــابن ــا من ن ــاحيــة اللعـب املعقــد
والكـرات املـوجهـة مـن دون عنــاوين
م ــرك ــزة والـتـب ــاع ــد بــني الالعـبـني
االمـ ــر الـ ــذي مـكـن الـكـ ــوريـني مـن
ارس ــال اول ب ــرقـي ــة ال ــى م ـضـيفـي
املـونـديـال حلجـز اقـامـة مـنتخـبهم
واردفوها بأخرى يف الشوط الثاني
لـتــأكـيــد الــوصــول ال ــى العــاصـمــة
الكـنــديــة أوتــاوا يف املــوعــد احملــدد
للنهائيات!!.
لالسف لـم يـتغـيــر شـيء يف دقــائق
ال ـش ــوط الـث ــانـي حـت ــى مع اج ــراء
ثالثـة تغييرات بدخول أمير صباح
بـ ــدل اسـ ــام ـ ــة علـي ويـ ــاسـ ــر عـبـ ــد
احملــسن بــدل مـحم ــد كلف وبـشــار
سعد بدل هلكـرد مال محمد حيث
اعـلـ ــن م ـ ـن ـ ـتـخ ـ ـب ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا ومـ ـ ـ ـ ــدربـهـ ــم
اسـتــسالمهـم مـبكــرا بــالعــودة الــى
غلق املـنطقـة الـدفـاعيــة والتبـاطـؤ
يف مـالحق ـ ــة الـك ـ ــابــنت ك ـيــم العــب
احملور البارز وصـانع الكرة الرأسية
الـتـي ارت ـطـمـت ب ـ ــالقـ ــائـم وعـ ــادت
ليــشتـتهــا وس ــام جبــار ام ــام حيــرة
زمـالئـه يف ع ـ ـ ــدم ق ـ ـ ــدرتـه ــم عـل ـ ـ ــى
التمركز يف منطقة اجلزاء.

الكرة يف ملعب االحتاد

نـعم خـســرنــا فــرصــة التــواجــد مع
االردن يف املــونــديــال الـكنــدي مـلئ
إرادتـنـ ــا وب ـ ــات علـ ــى احتـ ــاد الـكـ ــرة
ايج ـ ــاد الــتف ـ ـس ـي ـ ــرات امل ـن ــطق ـي ـ ــة
للخـروج املهـني ملنـتخبـي النـاشـئني
وال ـ ـش ـبـ ـ ــاب ق ــبل ان يـلحـق به ـمـ ـ ــا
االوملـ ـب ــي املـ ـ ـ ــؤمـل م ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاركـ ـتـه يف
تصفيـات مسـابقة الكـرة لدورة
االلعــاب االسيـويـة بعـد عـشـرة
اي ـ ـ ــام فق ــط ،ومــن املـ ـ ــؤكـ ـ ــد ان
املـدرب احمللي لـيس بـالضـرورة
صـ ــاحل ـ ـاً للــمهـمـ ــات القـ ــاريـ ــة
حـ ـت ـ ـ ـ ــى وان ك ـ ـ ـ ــان ــت سـ ـي ـ ـ ـ ــرتـه
التــاريخيـة مع االنـديـة زاخـرة
بــصنــاعــة الـنج ــوم فيـنبـغي ان
ميـ ـتـلــك ال ـكـف ـ ـ ـ ــاءة يف ق ـ ـ ـ ــراءة
االوراق اخل ـ ــارج ـي ـ ــة ويـ ـ ــوظف
اخـتياراته بـالتوافق مع نـوعية
ادوات املنــافـس ويــؤهـل العبـيه
السـ ـتـ ـيـعـ ـ ـ ــاب أي مـ ـتـغـ ـيـ ـ ـ ــر يف
ط ـ ـ ــريـق ـ ـ ــة الـلـعــب ل ـيـك ـ ـ ــون ـ ـ ــوا
ج ــاه ــزيـن مـن ن ــاحـي ــة ال ــوعـي
الــتكـتــيكـي ال كـم ــا ح ـصـل مع
عبـد االله عبــد احلميـد الـذي
رفـض ان يحيـط بحلـول آنيـة
مبـتكــرة تـسـعفه علــى اخلــروج
من املـأزق بأقل اخلـسائـر ..ويا
له ــا مـن خ ـس ــارة ت ــواءمـت مع
محـصلـة مخـاوفه الـتي اطـرق
اسمـاعنا بها منـذ توليه املهمة
قـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام وحـ ـتـ ـ ـ ــى
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالصـه مـ ـنـهـ ـ ـ ــا بـف ـ ـ ـشـل
ذريع!.

القلق واخلوف باديان على وجه املدير الفني ومساعديه

مـحـلــــيــــــــــــات كــــــــــــرويــــــــــــة

تــــــأجـــيل حــــســم انــــطالقــــــة دوري الــــــدرجــــــة االوىل

بغداد  /يوسف فعل

بع ــد ط ــول انـتــظ ــار واج ــراء الـت ــدريـب ــات واق ــام ــة
املبـاريات التجـريبيـة التي لم تـكن مبستـوى طموح
اندية الدرجة االولى قرر احتاد الكرة تأجيل حسم
انـطالق الــدوري يف بغــداد واحملــافـظــات يف مــوعــد
الحق ،ب ــاقتــراح مـن جلنــة املـســابقــات بع ــد اكمــال
جميع الترتيبات املتعلقة بالدوري.
يــذكــر ان مـبــاريــات املــوسـم الــس ــابق شه ــدت بعـض
احلـ ــاالت امل ـ ــؤسفـ ــة مــثل االعـت ـ ــداء علـ ــى احلـكـ ــام
وخوض اللـقاءات علـى مالعب غـير صـاحلة وكـثرة
عـدد االنـديـة يف الـدرجـة االولـى مـا ولـد نـوع ـاً من
االرتباك والتخبط يف العمل.

اجـتمــاعــا لـلحكــام الــدولـيني ي ــوم االثنـني املقـبل
املـصــادف  2006/11/20ملـنــاقـشــة القـضــايــا الـتـي
تـسهم يف تـذليل الـصعوبـات التي تـواجههم اثـناء
قيـادة احلكــام املبـاريـات ووضع الـصيغ الـكفيلـة
بـتطـويـر قــابليـاتهـم من اجل الـوصـول الـى
العاملـية وكـذلك املسـاهمـة يف متشـية
مــبـ ـ ــاريـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوري مهــمـ ـ ــا
واجه ــتهــم ال ــظـ ـ ــروف
واملــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
القاسية.

جلنة احلكام تذلل مهام التحكيم

يف محــاولــة جــادة مـن جلـن ــة احلكــام املــركــزيــة يف
احتـ ــاد الك ــرة الجن ــاح مـب ــاري ــات امل ــوسـم اجل ــدي ــد
 2007-2006واظهـاره بـاملـظهــر الالئق الــذي يخـدم
مـسـي ــرة اللعـبــة يف بلــدن ــا تعق ــد اللجـنــة املــذكــورة

يكون نقل املباريات حصرياً.

نقل الدوري حصرياً

يـدعو احتاد الكـرة جميع القنوات الفـضائية
الـتـلف ــزي ــونـي ــة لـتق ــدمي عــطـ ــاءاتهـم لـنـقل
مباريـات الدوري املمتاز وآخر موعد لتقدمي
العــطـ ــاءات سـيـك ـ ــون  2006/11/12علـ ــى أن

اختيـار تشكيلة منتخب الكيك بـوكسنغ لبطولة العرب
بغداد /اكرام زين العابدين

سـمى االحتاد العـراقي املركزي
بـالكيك بـوكسـنغ وفد املـنتخب
الـوطني بـاللعبـة للـمشـاركة يف
بطـولـة العــرب التـي ستقـام يف
الع ــاصـم ــة االردنـي ــة عـم ــان يف
الــثـ ـ ــالــث عـ ــشـ ـ ــر مــن ال ـ ــشهـ ـ ــر
اجلــاري وتـسـتمــر منــافـســاتهــا
لغايـة السـابع عشـر من الـشهر
املقـبل ومبـشــاركــة اكثــر من 12

دول ــة ع ــربـي ــة .وي ــرأس ال ــوف ــد
الـ ـسـيـ ــد حـ ـسـن خـيـ ــون نـ ــائـب
رئ ــيـ ـ ــس االحتـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــالـلـع ــبـ ـ ـ ــة
بــاالضــافــة إلــى طــارق عـبــاس
اداريا للـوفد واملدرب ثـامر عبد
العـزيز وحمـيد رشيـد مسـاعدا
له باالضافة إلى عشرة العبني
الـ ــذيـن سـيـمــثلـ ــون العـ ــراق يف
الـبطـولـة العـربيـة وهـم كل من
قـيصـر سـامـي  60كغم وحـميـد

نــعـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــس 63كــغـ ـ ــم وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارزان
مـحمــد 71كـغم ويــاســر محـيي
وعلـي ق ــاسـم  86كغـم وت ــوفـيق
عــدن ــان  91كغـم وهــوبـيــر عـبــد
اهلل ف ـ ـ ـ ـ ــوق  91كـغـ ــم والعـ ــبـ ــني
شبــاب هم بـاسـم مطــر  51كغم
ومحمد قاسم  57كغم.
يــذك ــر ان العــراق احــرز املــركــز
الـثــانـي يف الـبـطــولــة املــاضـيــة
التي اقيمت يف دمشق.

سلــة الكــرايس املتحـركــة تلـغي معـسكـر ايــران لعـدم جـدواه
بغداد /املدى الرياضي
اعلـنـت اللجـنــة الـبــاراملـبـي ــة اللع ــاب املعــاقـني
العـراقيـة عن الغـاء اقـامـة املعـسكـر التــدريبي
املقــرر للـمنـتخـب العــراقـي لكــرة الـسلــة علــى
الكــراسـي املـتحــركــة يف ايــران السـبــاب فـنـيــة
واداري ــة وج ــدت الـلجـن ــة لـيــس مـن املـن ــاسـب
اقامة املعسكر يف ظل تلك االسباب.
وقال رئيس اللجنـة السيد قحـطان النعيمي:
وج ـ ـ ــد ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــد الـع ـ ـ ــراقــي غ ـي ـ ـ ــاب االج ـ ـ ــواء

الـصحـيحــة إلعــداد املـنتـخب الــذي يتــأهب
للمشاركـة يف دورة االلعاب اآلسيـوية اللعاب
املعاقـني املقررة يف مـاليـزيا مـنتصف الـشهر
اجلاري.
واضــاف الــسي ــد النـعيـمي :لـم يلق اجل ــانب
العـراقي أيـة خطــوات فنيـة القـامـة املعـسكـر
ب ـطـ ــريقـ ــة مهـم ــة ونـ ــاجح ــة ولـم تـتح ام ــام
املنـتخب العــراقي أيـة فـرص حقـيقيـة لهـذا
املعـسكـر واعـتبـرنـاه مـحطـة لالرهــاق وليـس

لالعداد ما دفع بالوفد الى عدم االنتظام.
ي ـشــار الــى ان مـنـتخـب الع ــراق للــسل ــة علــى
الك ــراسي املـتحــركــة احــرز املــرك ــز الث ــالث يف
بطـولـة غـرب آسيـا الـتي اختـتمت مـؤخـرا يف
العــاصمـة االيــرانيــة طهـران ،وشــاركت فـيهـا
مـنتخبات الكويت واالمارات ومـاليزيا والبلد
املـ ـ ـ ـضـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك
مبنتخبني.

