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كانت الـرامية الـعراقـية فـاطمـة عباس
وهيب عـلى وشك الـوصـول إلى موقع
ـسـدس مـتـقــدم لـلـغـايــة في فـعـالــيـة ا
ــبـيـة لــلـشـبـاب الـهـوائـي لـلـدورة األو
ـقامـة حـالـيـا في األرجـنـتـ  ح وا
أكـمـلت بـنـجـاح الـدور الـتـمـهـيـدي من
ــنــافــســات مــتــفــوقــة عــلى عــدد من ا
الـرامــيــات األخـريــات جـامــعـة ((561
ــيـز لـهـا ولـلـرمـايـة نـقـطـة وهـو رقم 
العـراقيـة غـير أنـها اكـتـفت في نهـاية
ـركـز الــسـابع خالل الـدور ـطـاف بــا ا
النـهائي الـذي جـمعـها بـسبع رامـيات
من دول مــخـتــلــفـة مـن الـعــالم. وتــعـد
الـنــتـيــجـة الــتي خـرجت بــهـا فــاطـمـة
عباس ايجابية لـلغاية  إذا علمنا أنه
لم يــسـبق لــلــعـراق أن حــقق نــتـيــجـة
متـقدمـة على صـعيـد الدورات الـكبرى
ـنــافـسـات الـنـسـويـة  وحتـديـدا في ا
كـمـا أن هـذه الـريـاضـيـة الشـابـة الـتي
تـبـلغ من الـعـمـر ثـمـاني عـشـرة سـنة 
حديثة الـعهد عـلى مثل هذه األجواء 
ـمــيـزة هي غـيــر أنــهـا وبــجـهــودهــا ا
ـنافـسات ومدربـها لـيث هاشم خالل ا
ــشــرف وحــرصــهــا عــلى الــتــمــثــيل ا
لــبــلــدهــا اســتـطــاعـت أن تـقــتــرب من
ـفـاجأة عـلى حـسـاب بطالت حتقـيق ا

يات اشتركن في هذه الفعالية . عا
 U¹dš_«  U UM*« …u

وأحرزت الهنـدية مانـو بهاكيـر ذهبية
تسابقات هذه الفعالية  فيـما كانت ا
ـنافـسـة الـواحدة األخريـات يـغـادرن ا
تلـو األخـرى مع كل جولـة كـانت تضم

رمـيــتـ وذلـك تـبــعـا لــآللـيــة الـتي 
اتبـاعـهـا في السـبـاق من قـبل االحتاد
الـدولي لـلـرمـايــة  كـانت الـلـيـتـوانـيـة
ديـريـتـا راتكـلـيف أول مـن غـادر دائرة
ـركز الـثامن على التنـافس واكتـفت با
سـلم الـتـرتـيـب  ثم حلـقـتـهـا الـرامـيـة
الـعراقـيـة فـاطـمـة عـبـاس وذلك بـفارق
نـقـطتـ عن الـرامـيـة الـصـيـنـيـة التي
ــركــز الـــســادس ولم تــكــمل تــبــوأت ا

ـنـافسـة . وأعـربت رامـيـتـنـا الـشـابة ا
عن جـانب من الـرضـا عـلى نـتـيـجـتـها
ـــبي الـــكـــبـــيــر في هـــذا احملـــفل األو
وقـالت إنــهـا كـانـت تـتـمــنى أن حتـقق
نافسات للعراق نتيجـة أفضل  لكن ا
األخريات يتميـزن باأللقاب واحلضور
سـتمـرة  وكان ـشاركـات ا الدولي وا
هذا هـو الـعامـل الفـاصل بـينـهـا وب

إحراز وسام للعراق في هذه الدورة .
النجاح في اجتياز الدور التمهيدي
ـــــدرب لـــــيث هـــــاشم عـــــلى وعـــــلـّق ا
الـنــتـيــجـة بــالـقــول ان الـنــجـاح األهم
الذي حتقق اليـوم هو اجتيـاز الرامية
فاطـمـة عبـاس الـدور التـمـهيـدي الذي
ودعــــته رامــــيـــات مــــعــــروفـــات عــــلى
الــصــعـــيــد الــدولـي وكــان هــذا أمــرا
مفرحـا بالنـسبة لـنا  غيـر أن االفتقار
إلى اخلـــبـــرة الـالزمـــة كـــان حـــاضــرا
ومؤثـرا بالـنـسبـة لفـاطـمة في اجلـولة
األخيرة الـتي شهـدت منـافسـة شديدة
ب رامـيـات الهـنـد وتايالنـد وروسـيا
ـدرب إن ما حتقق وجورجيـا . وقال ا
في بـويــنس آيـرس لــلـرامــيـة الــشـابـة
ـزيـد من يـحـتـم عـلـيـنــا الـتـطــلع إلى ا
ـــســـتـــقـــبـل في ظل دعم الـــعـــمل في ا
االحتـاد الـعــراقي لـلــرمـايـة والــلـجـنـة

بية العراقية. األو
wŽUL'« eł«u(« eH  w  ‚«dF «

ولم يـــكن حظ الـــريــاضـــة الــنـــســويــة
الـعــراقـيــة في جـانب آخــر من الـدورة
ـبــيــة لـلــشـبــاب مـخــتـلــفـا  إذ لم األو
تـتــمـكن الــفـارســة إن شـاء الـلـه سـعـد
حـمـيـد من حتــقـيق احلـد األقـصى من
اإلجنـاز يــوم الـثالثــاء حـ اشــتـركت
ضمن الفريق اآلسيوي في فعالية قفز
احلــــواجـــــز والــــذي اشــــتــــركـت فــــيه
مـنـتـخـبــات الـقـارات الـست. واحـتـلت
ركز الثالث في الفارسة إن شاء الله ا
إطــار الـتــصــنـيف الــذي انــتـهـت إلـيه
ــنـــتــخب اآلســيــوي بــعــد مــشــاركــة ا
الــفـــارس الــســـوري مــومن زيـــنــداكي
والفارس أدغار فـونك من هونك كونك
ـنتـخب جاء أخـيرا في  بيـد أن هذا ا

الترتيب الـعام للـمنتخـبات وذلك وفقا
لـلـزمن الـذي حتقـق لكـل فارس وكـذلك
األخــــطــــاء الــــتي  احــــتــــســــابــــهـــا
وتـســجـيـلــهـا خالل الــسـبــاقـات الـتي
شـهـدت حــضـورا جـمــاهـيـرا كــثـيـفـا .
وارتكـبت الفـارسة إن شـاء الله أربـعة
أخــطــاء في ســبــاق يــوم الـثـالثـاء أي
تــعــذر اجـتــيــازهــا حــاجــز واحــد هـو
الــثــاني عــشــر أو األخــيـر فـي مــيـدان
الــفـروســيــة  وهي نــفس احلـصــيــلـة
الــتي انــتـهـت إلـيــهــا في ســبــاق يـوم
ــاضي  أي أنــهــا لم جتــتـز اإلثــنـ ا

حاجزا واحدا في كل يوم .
‚U³ « q³  W³F  ·Ëdþ

وبعد الـسباق عـبر سـعد حمـيد مدرب
الفـارسة إن شـاء الـله سعـد عن رضاه
بـخصـوص مـا قـدمـته الـفـارسـة وقال
إن هــنـالك ظــروفــا صـعــبــة مـرّت بــهـا
األخيرة خالل وجـودها في األرجـنت
منهـا تعذر حـصولهـا على جواد كفء
بحـكم القـرعـة في توزيع اجلـياد وقـلة
الوحدات التدريبية التي أتيحت لها 
األمر الذي أدى إلى اسـتجـابة اللـجنة
ـنـظـمـة لـطــلـبـهـا إبـدال اجلـواد قـبل ا
يــومـــ فـــقط من انـــطالق الــســـبــاق.

وأشــار إلى أن ســـبــاق الـــثالثــاء كــان
صــعـبــا لـلــغــايـة ألنه شــهــد مـشــاركـة
ـيـ بــكل مـا لـلــكـمـلـة من فـرسـان عــا
معنى ومن كال اجلـنسـ  األمر الذي
ـنتـخب اآلسـيوي حال دون حـصـول ا

على مركز متقدم.
¡«œ_« sŽ ÷«— wKOL'«

واعتبر حيدر اجلميلي رئيس االحتاد
العراقي للفروسيـة أن نتيجة الفارسة
إن شاء الـله سـعـد مـرضـيـة في ضوء
ستـويات الـعالـية الـتي حضرت إلى ا
بـيـة لـلـشـبـاب وقـال إنـنا الـدورة األو
ــثــلــون رأيــنــا فــارســات وفــرســانــا 
بلدانهم األوربية واالمريكية الشمالية
ـتـقـدم واالسـتـرالـيـة في بـطـوالت ا

لهـذا كـان من الـصـعب احلـصـول على
مــركــز مـــتــقــدم . وقــال اجلـــمــيــلي إن
الـفـارسـة إن شـاء الـله سـتـنـال يـوم
من اإلعــــداد لــــلــــســــبـــاق األهـم وهـــو
منافسات فـردي قفز احلواجز ـ أي أن
كل فــارس وفــارســة ســيــعــتــمــد عــلى
إمــكـــانــيـــاته الــذاتـــيــة وعـــلى قــدرات
اجلـــواد الــذي يـــتـــنــافـس به من أجل
حتـــقــــيق الـــنــــجـــاح . وأشـــار إلى أن
الفـرسان الـثالث الـذين اشتـركوا في

أخاف من أن يـقع رسول بـاخلطـأ عبر
حتريك إحـدى يديـه أثنـاء أداء الرفـعة
وهو مـا حصل لـيـضسع عـليـنا الـلون
األصـــفــــر وسط حــــالـــة مـن الـــذهـــول
إنــــتـــابت كـل من حــــضـــر من الــــوفـــد
العراقي أو الفرق األخـرى واجلماهير
الـتي مألت الـصــالـة وهي تـتـابع أحـد
أقوى األوزان (72) كغـم. قوة اإليـراني
(رســـتم) كـــانت واضـــحـــة جتـــلّى ذلك
عـنـدمـا طلـب زيـادة احلديـد إلى (225)
وبـالـفـعل  له ذلك ويـنـجح بـالـرفـعـة
التي فشل بها رسول الذي خدع وهذه
ه ألداء الــرفــعــة ــرة حــ  تــقـــد ا
(225) كغم وهـو من كان يـؤدي رفعاته
خـــلف اإليـــراني ولـــيس قـــبـــلـه.. هــذا
حـــصل حـــ بــــدأ اإليـــراني رفـــعـــاته
بـحـمل (209) كـغم فــيـمــا طـلب رسـول
(215) كغم.. بعد جناح اإلثن بالرفعة
ـــضـي نـــحــو األولى.. طـــلب رســـول ا
(220) كـغم وأيـضــاً أديـاهـا بــسـهـولـةٍ
لتأتي الرفعة الثالثة والتي طلب فيها
اإليـــراني رفع (225) كـــغـم وفـــعل ذات
الشيء بـطلـنا وحـاول بكل جـهده أداء
الرفعـة لكنه لم يـفلح. خطـة اإليراني
كــانت واضــحــة وكـان عــلـى من يــريـد
الــتــعـــامل مــعــهــا إمــتـالكه لــلــخــبــرة
الكــات اإلداريــة والــفــنــيــة.. وسط وا

بـكـاء رسـول واآلهـات الـتي يـخـرجـهـا
بــــ فــــتـــرة وأخــــرى طــــلب الــــربـــاع
اإليراني زيـادة وزن احلديد إلى (229)
ي وهــذا مـا كـغم لــضــرب الـرقم الــعـا
حصل لرستم الذي تـسيّد الطاولة !!..
ليـصـبح الـترتـيب اخلـتـامي للـربـاع
راتب األول .. هو الثالثة الـفائزين بـا
روح الــله الــذي قـام بــتــحــطـيـم الـرقم
ي برفعه (229)  كغم وجاء رسول العا
محـسن ثـانـياً (220) كغم.. وحل ثـالـثا
ـنيف.. التـركمـانسـتاني الـكسـاندر ر

وجمع (182) كغم
ÈuI « »UF « WLÝË√

حصد الـبطل عـباس الدراجي قـضيته
الــثــانــيــة بــركــضــة 100 مــتـر  t 32في
السباق الـذي جرى على مـيدان ملعب
أتالنتس في العاصمة جاكارتا وعبر
البـطل الـدراجي عن سـعادته الـغـامرة
وهو يـحقق اإلجنـاز تلو اآلخـر ويرفع
. امــا فـراس نـعـيم عـلم الـعــراق عـالـيـاً
امـ سـر إحتـاد الـعـاب الـقـوى فـقـال:
ـسـجل لـبـطـلـنـا عـباس هـذا اإلجنـاز ا
ومــا حتــقـق غــيــره كــان نـــتــاج جــهــد
وإستعـدادات مكثّـفة. وحصل الـسباح
ـيـدالـية الـعـراقي قـاسم مـحـمـد عـلى ا
الــبـــرونــزيــة فـي مــنــافـــســات ســبــاق

سباحة (100) حرة .

البطل عباس الدراجي يحرز ذهبية العاب القوى في جاكارتا
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القاة االرجنت اليوم اخلميس في الدورة االرباعية W¹e¼Uł∫ »نهى منتخبنا تدريباته وبات جاهزا« 

ا لم يـتعرف بعد على اضية ور القليلـة ا
مـستـويـات الالعبـ كـمـا ينـبـغي فظال عن
ـعــروفـة  ومـا اثــيـر من ظــروف الـعـمـل  ا
ـدرب لـلـمـهمـة الـتي لم جـدل حـول تـسـلم ا
تـنقـطع لـليـوم عـندمـا سـوغ االمور في اول
حــــديث له من  ان الــــوقت قـــصـــيـــر امـــام
همة التدريبية الوصول للهدف االول من ا
حيث بـطـولة ا اسـيا الـتي سـتنـطلق في
قبل وتـظهر احلـاجة ماسة  مطلع الـعام ا
ـنـتـخب امـام  الـظـهـور الـقـوي لـتـطـويــر ا
توقع لفـرق  أسيوية أخـرى من غير تلك ا
ـعـروفة حـيث فـيـتنـام وكـوريـا الشـمـالـية ا
  واخـــرى في الــوقت وتـــايالنــد والـــصــ
الـذي الزال مـنـتـخـبـنـا يـعـاني من  صـدمـة
ـر من تصـفيـات كاس الـعالم من اخلروج ا
ـواجـهـة فـرقـهـا مرة مـجـمـوعـة و سيـعـود 
اخـــرى فـي  اإلمــارات وهـــو يـــعـــول عـــلى
ـوجـود من الالعـبـ الـتي يـامل ان يـجـد ا
ــدرب فـرص لــلــنـجــاح في احلـدث فــيـهــا ا

األسيوي الكروي
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واالمـر مــتـعـلق بــتـحـســ مـسـتـوى االداء
ســـواء في الـــهـــجــوم والـــدفـــاع وااخلــطط
الـتـكـتيـكـيـة  وان يـتمـيـز في الـلـعب  بـعد
ـاضـية  عـنـدما غـياب واضح في الـفـترة ا
سيكـون  امام مـباريات صـعبة تـنطلق من
فــرق مـجــمــوعـته الــرابــعـة حــيث ايـران
وفيتنام  ومهمة العبور للدور االخر
 الـــــذي تــــــالق بـه في عـــــام  2007
باحرازه اللقب والرابع في األخيرة
التي ضـيفـتهـا استـراليـا ويتـطلب
ـنــتـخب ــدرب تـغـيــر واقع ا من ا
ستـقبل  امام بـطولة وصناعـة ا
كـــاس الـــعــالـم في قـــطــر 2022
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لـعب مدينـة الرياض تتجه األنـظار الـيوم 
في  السعـودية حـيث  سيواجه مـنتخـبنا
الوطني  نـظيره األرجـنتيـني عند الـساعة
الــتــاسـعــة مـســاءا  في افــتـتــاح بـطــولـة 
الدورة الـرباعيـة بكرة الـقدم الـتي ينظـمها
احتــاد كــرة الــقــدم الــســعــودي   إضــافـة
ضـيف ـنـتـخـبـ الـبرازيـلـي وا ـشـاركـة ا
الــســـعــودي في حــدث كـــروي   تــاريــخي
ــشـاركـة لــلـكــرة الـعــراقـيـة  عــبـر الــفـرق ا
ـذكـورة  التـي ستـتـحـفظ بـها بـالـبطـولـة ا
ذاكــرة الـكـرة الــعـراقــيـة بـشــكل خـاص في
مشاركة  التـخلوا من الفـوائد رغم  تباين
ـســتـويـات االراء الــفـنـيــة عـلى مــخـتــلف ا
شـاركـة في الـبطـولة  واالجتاهـات حـول ا
ــذكـورة   بــداء من احتـاد الــكـرة نــفـسه ا
عــــنــــدمــــا انــــقــــسم   بــــشــــكل عــــلــــني و
بــتــصــريـحــات لم تــتــوقف عــبـر الــقــنـوات
الـريــاضـيـة  واحلـال  لـلــشـارع الـريـاضي
ـية  عـند مـواجـهة احـداقـطاب الـكـرة العـا
والذي يضم اسماء  مهمة وكبيرة  الفتة 
تلـعب لـفرق انـديـة  كبـيـرة حتتل األولـوية
ــيــة والحتــتـاج فـي خــريــطــة الــكــرة الــعــا
لـلـحـديث الــيـوم الـذي يـركـز عـلى مـشـاركـة
 مـنـتـخـبــنـا الـذي سـيـنـطـلق في اخـتـبـاره
  في حدث كروي التاريخي امام األرجنت

ـكن الـتــقـلـيل من شـانه  ال
ويـــســـتـــحق االهـــتـــمــام
الكبـير رغم االنقـسامات
ـشــاركـة  الكــثـر عـلـى ا
ـا تـشـكـله  من سـبب و
من مخاطر الـنتيجة في
ظل الـــفـــوارق الــفـــنـــيــة
الـقـائـمــة بـيـنـنـا وبـيـنـهم
وفـــتـــرة االعـــداد عـــنـــدمــا
تــــولى كــــاتـــيــــنش االدارة
الـــفــنــيــة لــلـــمــنــتــخب
الــوطـــني في االيــام

الكرويـة حيث االرجنـت وأهمـية ان تكون
مواجهة يتمكن من خاللهـا العبو منتخبنا
طلوب في تقد ما لديهم وتقد العمل ا
مــهم لــعــكس قــدراتــهم  اهــمـيــة الــظــهـور
طـلوب للـتعبـير عن واقع الـكرة العـراقية ا
واالسـتـعـداد لـلـبـطـولـة األسـيـويـة الـقـادمة
والن مـبـاراة الـيــوم تـمـثل احلـدث الـكـروي
ـنتخب الكبـير عـلى امل ان يعكـس العبو ا
ـنـتـظـرة من دورهم وتـســجـيل الـنـتـيــجـة ا
ـبـاراة ـهـتـم كـثـيـرا  الـشـارع الــريـاضي ا
الــيــوم الـــتي تــمــثـل الــتــحـــول في مــســار
ـنـتـخـبـنـا ـواجـهـات الـرسـمـيـة والـوديـة  ا
 على حـد السـواء ا قوة كـروية مـعروفة
ـتـجـددة من جيل بـتاريـخـهـا وعنـاصـرها ا
درب في وضع  الخر  ونامل  ان ينجح ا
ــطــلــوبـــة  من اجل اخلــروج الـــطــريــقـــة ا
ـقـبـولـة رغم وجـود الـفوارق  بـالـنـتـيجـة ا
ـنتخـب لكـن على العبـينا الفـنية مـا ب ا
سـتوى ـهمـة كـما يـجب واللـعب  حتمل ا
ـنـتــظـر ان يـشــاهـده الـكــثـيـر من احلــدث ا
مــحــبي الـلــعــبـة والــشـعـب الـعــراقي الـذي
ـقابـلـة على احـر من اجلـمـر وكله يـنتـظـر ا
ـســتـويــات الـتي امل ان يــقـدم الـالعـبــ ا
ـنتخب والـدخول في احلالة تعكس واقع ا
الــنـفـسـيــة والـفـنـيــة الـعـالـيـتــ لـلـحـد من
ـــعـــروف واخلـــروج ـــنـــافس ا خــــطـــورة ا
ـطـلـوبـة  واهم ان يـظـهر دور بـالـنـتـيـجـة ا
ـدرب في قــيـادة الـفـريق فـي ثـاني مـبـراة ا
تــخــتـلـف تـمــامــا عن االولى الــتي لـعــبــهـا
الفـريـــــــق مع الـكويت وان يـقدم الالعـب
ـنــتـظـر مـنـهم  في مـا لـديــهم عـبـر األداء ا
ــنـــتــخب مـــواجـــهـــــــة تـــدون في ســجـل ا
الــــوطــــنـي في ان يــــخـــــــــطــــو اخلــــطــــوة

الصحيحة . 

 وكـانـت بــعـثــة مــنــتــخــبــنــا الــوطـنـي قـد
وصـــلت الـــســعـــوديــة امـس االول وتــضم
الالعــبـ جالل حــسن  ومـحــمـد حــمـيـد 
وفــهــد طـالـب ومـصــطــفى مــحـمــد واحــمـد
ابـــراهـــيـم وربـــ ســـوالقـــا وعــــلي فـــائـــز
ومـــصــطــفى نـــاظم وحــســام كـــاظم  عــلي
عــدنــان ورعــد فــنــر وســعــد عــبــد االمــيـر 
وحس علي وامـجد عطـوان ومهدي كامل
وبـشـار رسن احـمـد يـاسـ ومـازن فـيـاض
واسـامة رشـيـد وجيـسـتان مـيـرام ومنـهد 

علي ومحمد داود وعالء مهاوي  
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كــمــا وجـه رئــيس االحتــاد الــعــراقي عــبــد
اخلــالـق مــســعــود شـكــره لــرئــيـس هــيــئـة
الريـاضـة السـعوديـة تـركي آل الشـيخ على
ـنـتـخب الــعـراقي لـلــمـشـاركـة في دعـوتـه ا
الــدورة الـربــاعـيــة الـوديــة الـتي تــقـام في
الــريـاض.وقـال مــسـعــود في تـصــريح بـثه
حساب االحتـاد السعـودي لكرة الـقدم على
مـوقع "تـويـتــر": "شـكـرًا لـتـركي آل الـشـيخ
ة واالحتاد السعـودي على دعوتـهم الكر
لـلــمـشـاركـة في الــبـطـولـة الــربـاعـيـة الـتي
ستفيد الفريق في إعداده لكأس أ آسيا.
ــبـــاراة الــثــانــيــة مع وأضـــاف ســنــلــعب ا
مـــدربــــنـــا اجلــــديـــد كـــاتــــانـــيــــتش أمـــام
ـسـتـوى ... ونــتـمـنى أن نـقـدم ا األرجـنـتـ

الذي يرضي اجلماهير العراقية
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وقـال ســامي نـاجـي رئـيس احتــاد الـكـرة 
في البـصـرة قبل كل شيء عـلـينـا ان نشـكر
احتــاد الــكــرة في الـســعــوديــة  لــدعـوته 
ـشاركـة مـنتـخـبـنا الـوطـني في  البـطـولة
الـربــاعـيـة  الـتي ســتـنـطـلق الــيـوم عـنـدمـا
يواجه منتخـبنا احد اهم منـتخبات العالم

الـلـعب وحتــديـد واجـبـات الالعـبـ امـام 
مــطــالــبــة اجلــمــهــور الـعــراقـي في تــقـد
ــطـلــوب عــبــر الــتــعـاون مع ــســتــوى  ا ا
ـــنــتــخب مع ــدرب الـــذي صــحــيح قــاد ا ا
الـكـويت   لـكن  التـوجـد اوجه لـلـمـقـارنـة
  الـكـويـتي واالرجـنـتـيـني ـنـتـخــبـ بـ ا
 وقـد يـكـون العـبـو مـنـتـخـبـنـا امـام اجواء
مـخـتـلـفـة مـنـذ مـبـاراة مـنـتـخب  الـبـرازيل
 رغم اختـالف االجواء والـوجـوه وابتـعاد
الـكــثـيــر من الالعـبــ لـكن   من ســيـمـثل
منتخـبينا علـيه ان يستثمـر هذه الفرصة 
ـدرب وتفادي من خالل تطبـيق تعلـيمات ا
األمور واحلالـة النـفسيـة واخملاوف  التي
حتما ستكـون حاضرة لكن االهم ان نعرف
باراة اين نقف ولـلخـروج بشيء مـفيـد  ا
 امـــام احــد الــفــرق  الــكـــبــيــرة  والــقــوة
الــكـرويـة مــا يـزيـد من شــغف العـبــيـنـا في
ـهـمــة  بـقـوة وثـقـة  وتـزداد مـعه دخـول ا
مــهـــمــة الــبـــحث لــلـــخــروج بـــالــنــتـــيــجــة
 ويـحــتـاج تـشـكـيل مـنـتـخـبـنـا الى ـهـمـة ا
ـنـاسب لــلـتـعـامل مع خـطـورة  احلـارس ا
درب  هجـوم اخلـصم  لـكن االول  عـلى ا
اخــتــيــار العـبـي الـدفــاع  صــمــام  االمـان
ـنطـقـة العـملـيات  روح للـحـارس واحلال 
الـفـريق من اجل  الـسـيـطـرة عـلى األمـور 
النـها مـنـطـقة الـربط بـ الـدفاع والـهـجوم
قــبل ان يـكـون العــبي الـهــجـوم بـالــفـورمـة
 ومـن يــكـــون احملــظـــوظ في هــز شـــبــاك 
ـبـاريات اخلـصم ويدون اسـمه في سـجل ا
ـنتخب الوطني كـما فعل احمد الذهبية وا
ــارك في كـاس راضي امــام مـنـتــخب الـدا
كسـيك حيث الـهدف الـوحيد  العـالم في ا

سجل في ذاكرة الكرة العراقية. ا
نتخب بعثة ا

نعـترف بحـقيـقة واقع مـنتخـبنـا والظروف
التي تمـر بها الـكرة العراقـية والتـقاطعات
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ـنتـخب الـفـوارق  كـلـهـا تقـف الى جـانب ا
األرجــنــتــيــني  في كل شيء  وهــو فــريق
صــعب بـكـل مـا تــعـنـيــة الـكــلـمــة   بـغض
الــنــظــر عـن خــروجه من كــاس الــعــالم مع
 عـــدم وجــود الـــنــجم  مـــيــسـي والعــبــ
آخرين  لكن متوقع ان يشكل خطر واضح
وحــقـيــقي  عــنـدمــا ابـعــد عــدد من حـرسه
الــقـد واســتـعــان بـاخــرين من  عـكــسـوا
 انــــفـــســــهـم  في الــــدوريــــات األوربــــيـــة
ــدرب  الـذي لــيــفــرضــوا نــفــســهم عــلـى ا
سيلـعب بتشكـيلة  مـختلـفة عن  تلك التي
ـدرب السابق شارك فـيها بـكاس الـعالم  ا
 التي أحدثت  ضجة  على مستوى البلد
وقــتل رغـبــة رئــيس الـدولــة في احلــصـول
على اللقب لكن الذي حـصل للنسيان  قبل
ان يظهـر اليوم مـرة اخرى في حدث كروي
ـكن الـتقـلـيل من شـانه عـندمـا سـيـقابل ال
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 ويــعـول الــشـارع الــريـاضي احملــلي عـلى
ـدرب كاتـينش في ان يـقدم خبـرة وافكـار ا
قـبـول على ـستـوى ا ـنتـخب الـوطني بـا ا
اقل تـقــديـر في مـبـاراة الـيــوم الـتي تـشـكل
التحدي احلـقيقي  له  وعلـيه التعامل مع
اخلـصم بفـطـنـة  ومن النـاحـيـة اخلطـطـية
ـنتـخب الذي في تركـيبـة  لدعم خـطوط  ا
ـــهـــمـــة الـــصـــعـــبــة ســـيـــكـــون    امــام ا
واخلطرة  على الفريق  والالعب والكرة
ـتــلك فـكـرة عن الـعــراقـيـة  ومــؤكـد انه  
  تـسـاعـده علـى وضع طـريـقة االرحـنـيـتـ

وهـو يـواجه حتديـات كـبـيـرة امـام حتـقيق
حـلم الـلـعب بـبـطـولـة قـطـر  بـعـد التـراجع
الواضـح على مـسـتوى  جـميـع مشـاركاته
اخملـتـلـفـة ومـنـهـا بـطـولـة اخللـيـج العـربي
األخيرة  وما قـام به باسم قاسم من ادارة
نـتـخب وما حـقـقه من نتـائج لم تـكشف  ا
ـستـوى احلـقيـقي لـلـفريـق  مع انه حقق ا
ستوي الرسمي والتجريبي نتائج على ا
همة في فترة قصيرة  قـبل ان ينحى من ا
ــكن ان يـســتـمــر فـيــهـا  حلـد الــتي كـان 
ــشــاركــة بـالــبــطــولـة األســيــويــة احلـدث ا
ـكن ان ـهم  والـذي من خالله  الـكـروي ا
ـلف نـقف عـلى مـسـتـوانـا احلقـيـقي في  ا
األسـيـوي  الـذي دعم األمـور قـبل الـدخـول
في تـصـفـيــات كـاس الـعـالم في قـطـر  لـكن
الـرأي االول واألخـيـر  لـالحتـاد نـفـسه في
حتديد مالمح األمور التدريبية عبر اللجنة
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ــشـهـد  قــبل احلـديث عن  الــنـتــيـجـة  وا
ـتـوقع في ظل واقع الـفـريـقـ اخملـتـلف  ا
مـن األرجــنـــتـــ الــيـــنـــا  وهـــو امــر واقع
ـسـتـوى  لـكن  ويـعـرفه الـكل  من حـيث ا
ــكـنـنـا ان نــنـتـظــر مـا سـيـقــوم به العـبـو
نتخب في مهمة  كبـيرة وعليهم الظهور ا
القوي من اجل
الـــــــدفــــــــاع عن
ســمــعــة الــكــرة
الـعــراقـيـة ودعم
حـظــوظــهم امـام
مـــــرأى الــــــعـــــالم
الــــذي ســـيــــتـــابع
ـــــبـــــاراة الـــــتي  ا
حتـضى  بــاهـتــمـام
إعالمي كبـير من قبل
نظـمة التي تروج اللجنـة ا
لــلــبــطــولــة  وعـلـى الالعــبـ
الــــظـــهـــور الــــواضح  الســـبـــاب
مــعـروفــة  مـنـهــا كـتــابـة اســمـائـهم
ـــنــتـــخب والـــبـــطـــولــة  في  تـــاريخ ا
ـتـوقع ان يتـكـرر تـنـظيـمـهـا بـشكل أوسع ا
لــكن عـلـيــنـا ان نــخـوض الـتــحـدي  بـدون
خــوف الـذي اكــثـر مــا يـصــاحـبــنـا عــنـدمـا
ــيـة والــتي مـنــهـا من نــواجه الـفــرق الــعـا
اخـتلـفت عن الـتـو قعـات والـتـكهـنـات التي
تـــدور حـــول مــوقـف فـــريـــقــنـــا مـن هـــكــذا
مـواجـهـات ب مـؤيـد ومـعـارض  ولـنـعود
للـوراء  حـصرا الى بـطـولة  قـارات الـعالم
الــتي جـرت في جــنـوب افـريــقـيـا ويــومـهـا
ـدجج لـعــبــنــا ضــد مـنــتــخب اســبــانــيــا ا
بـاألسـلـحــة  الـثـقـيـلـة واألسـمـاء  الـرنـانـة
وعـــنــدهــا خــســر بـــهــدف  في وقت  كــان
ــنـتـخب االرجــنـتـيــني قـد تـلــقى خـسـارة ا
اســبـــانــيــا بــســتــته أهــداف دون ردضــمن
اسـتـعـدادات الفـريـقـ لـكـاس الـعالـم التي
اختـتمت في روسـيا واخـر اإلحداث وليس
األخـيـر هـو فـوز  مــنـتـخب اسـبـانـيـا عـلى
منتـخب كرواتيـا وصيف بطل كـاس العالم
قــبل شــهـر في بــطـولــة ا اوربــا بـســتـته
اهداف لواحـد وعندمـا ناخذ هـذه النتائج
لنضع منتخبـناوتقريب صورته من مباراة
اليـوم ولو انه سـبق وخسـر  جتريـبيا من
ـباريات البرازيل بـخمـسة أهداف اي ان ا
تخـضع لظروف الـفرق نـفسهـا وعلـينا ان

ســــــبــــــاق فــــــرق الــــــقــــــارات الــــــست
سيـتـنـافسـون اجلـمعـة والـسـبت على
إحراز األوسمـة الفردية  مـشددا على
أنه يـنـتـظـر من الـفـارسـة إن شاء الـله
سـعـد أن تـؤدي الـسـبـاق علـى الـنـحو
الـذي يـحـقـق تـطـلـعـاتـنــا جـمـيـعـا في
الــوصـــول إلى تـــرتـــيب ايــجـــابي في

الدورة ككل.
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يـذكـر أن الـفـارسـة إن شـاء الـله سـعـد
ـبـيـة الـثـالـثة تـشتـرك في الـدورة األو
للـشـبـاب لتـسـجل بـذلك نـفسـهـا كأول
ـــنـــافــســـة فـي هــذا فـــارســـة تـــدخل ا
احلدث وقد تأهـلت إلى الدورة بحكم
ـشـروطـة الــتي كـانت حتـتم الـكـوتــا ا
عليـها احلـصول على نـتيـجة متـقدمة
في بطولة دولية وهو ما حققته خالل
بـطــولــة الـتــحـدي فـي سـوريــا والـتي
ــبــيـاد كــانت جـســر عــبــورهـا إلى أو
ـعسـكر الشـباب  كـمـا أنهـا حظـيت 
طــويـل األمــد في هـــولــنــدا قـــبل هــذه
الدورة من أجـل حتسـ أدائـهـا الذي
سيـكون حتت االخـتبار اجلـدي يومي
قبل في فعاليات اجلمعة والسبت ا

فردي قفز احلواجز.
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موفد إحتاد اإلعالم الرياضي العراقي
احـرز بــطـلـنــا عـبــاس حـا الـدراجي
الـذهـبـيـة األولى لـلـعـراق بـسـبـاق 400
لــلـــفــئــة ت 38  والــذهـــبــيــة لـــعــبــاس
الـــدراجـي جـــاءت بـــعــــد الـــوســـامـــ
الفـضيـ له ونال عـمار هـادي وساما
بارزة السيف العربي فضيا جديدا با
ليضـيفه الـوسام البـرونزي له بسالح
الـشـيش في دورة االلــعـاب االسـيـويـة
بياد اجلارية في اندونيسيا. للباراو
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عــقــد اجلـــانــبــ الــعـــراقي بــرئــاســة
الـدكــتــور عـقــيل حــمـيــد والـســعـودي
ــثالً بــاألمــ الــعــام وتــمــخّض عن
إتفاقٍ عراقيٍ سعودي آني ومستقبلي
لـتـرتــيب األوراق وأخـذ مـا يــسـتـحـقه
الطـرفـان من حـيث حتـشـيـد األصوات
واألمـــــور األخـــــرى وهـــــو مـــــا بــــدأت
مالمــحه تــظــهـر ســريــعــاً عــقب إبـداء
ـثــلي دولٍ عــديـدة الـرغــبــة من قــبل 
مـؤيّـدة لـلـرغـبـة الـعـراقـيـة الـسـعـودية
ويرتكز اجلانب السـعودي على مكانة
ــبــيــاد اآلســيـوي الــعــراق في الــبــارا
بي واآلسيوي وصـوالً للعربي.. واألو
والفتـرة القادمـة حبلى بـأشياءٍ كـثيرة
ــتــحـــدين عــلــنــاً تــخــدم اجلـــانــبــ ا
وينتظر منـهما توقيع إتـفاقات لتبادل
ـنـافـســات فـيـمـا الـزيـارات وخــوض ا
بينـهمـا أو عبـر جتمعـات دوليـة يتفق

على إقامتها
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ـتـشـائـمـ أن تـكـون لم يـتـوقّع أشـد ا
الوسام الـفضي لـرسول كـاظم محسن
وهـذا مـا حــصل بـعـد أن تــفـوق عـلـيه
اإليراني رسـتم روح الـله.. حـيث فشل
رسول محسن كاظم في حتقيق الوعد
الــذي قـطــعه مــثــلـمــا جــرى مع رفــعـة
الـ( (225كغم الـتي طـلبـهـا اإليراني في
الرفـعـة الثـالـثة وجنح بـتـأديتـهـا على
الــعـــكس من رســـول الــذي تـــضــاربت
األنـبــاء حـول إصـابــته قـبل الــسـبـاق
ــبــيــة الــعــراقــيــة لــكن رئــيس الــبــارا
(رئـيس إحتـاد رفع األثــقـال) الـدكـتـور
عــقــيل حــمـيــد نــفى ذلـك وقـال.. كــنت
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الفارسة العراقية
ان شاء الله في
بياد الشباب او
باالرجنت
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باراة الـعراق واالرجنـت في البطـولة الربـاعية التي تـضم ايضا الـسعودية ـؤتمر الـفني  تقرر في ا
نتخب االرجنتيني الزي االزرق نتخب العراقي الزظي االبيض. وسـيرتدي ا والبـرازيل ان يرتدي ا
ـباراة الـتي سـتـقام في الـسـاعة الـتـاسـعة من مـسـاء الـيوم اخلـمـيس في الـعاصـمـة السـعـودية في ا
الــريـاض. الى ذلك عــقـد رئـيـس احتـاد الـكــرة الـعـراقي عــبـد اخلـالـق مـسـعــود اول امس الـثالثـاء
اجتمـاعاً مع نظـيره السـعودي قـصي الفواز ونـائبه لؤي الـسبيـعي لتطـوير العالقـات ب االحتادين.
نـتخب الوطني في وذكر بيـان الحتاد الكـرة ان مسعود اسـتقبل الفـواز والسبـيعي في مقر اقـامة ا
فـندق مـاريـوت بـالـعـاصـمـة الـسعـوديـة الـريـاض وبـحث مـعـهم تـطـويـر الـعالقـات ب االحتـادين في

قبلة. رحلة ا ا

نتخب مدرب ا
العراقي كاتانيتش


