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نتخبات الوطنية للتايكواندو للفئات كافة على قاعة نادي تتواصل تصفيات اختيار تشكيلة ا
شاركة واسعة من مختـلف احملافظات واالحتادات الفرعية في العراق وسام اجملـد ببغداد 
وشهدت الـبطولة نـازالت ساخنة ونتـائج مبهرة لألبـطال الصغار في يـومها االول حيث بدأت
نـتخبات كن اعتمـادها في ا واجهـات شرسة لـفئة النـاشئ وافـرزت عن مواهب جديـدة 
الوطنـية مـستقـبالً قال رئـيس احتاد اللـعبـة ابراهـيم البهـادلي ان اليـوم االول للفـعالـيات كان
ا دل عـلى قوة الـبطولـة التي ستـكون مـحطة الخـتيار ـتقاربـة ب الالعـب  غنيـاً بالنـتائج ا
دة ستة ايـام سيتم من خاللها تشكيل عناصر نتخبات الوطنية. وتسـتمر البطولة  عناصـر ا
قـررة في لبـنان منتـصف شهر نتـخبات الـوطنيـة حتضيـراً لبطـولتي اسيـا وبطولـة بيروت ا ا
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أعــــلن احتــــاد الـــكــــرة عن تــــقـــد
استقالـة جماعية مـقابل غلق جميع
الــقـضــايـا الــقــضـائــيــة في احملـاكم
الــــعــــراقـــيــــة والــــدولــــيـــة. وتــــأتي
االستقالة بعد اجـتماعات متواصلة
منـذ يـوم أمس في أربيل بـ احتاد
الــكـــرة من جـــهــة والالعـب الــدولي

الــســابق عـــدنــان درجــال من جــهــة
أخـرى مع وجــود وسـطـاء من وزيـر
الـشبـاب والريـاضة احـمد الـعبـيدي
ومـستـشار رئـيس الـوزراء للـشؤون
الــريــاضــيـــة ايــاد بــنـــيــان وجلــنــة
الــشــبـــاب والــريــاضـــة الــنــيـــابــيــة
وشخـصيات ريـاضيـة أخرى. وجاء
في بـيان االحتـاد ( بـحضـور نـيابي

ـثل سـلــطـة الـشـعب الـتــشـريـعـيـة
ـثـل الـسـلـطة وبـحـضـور حـكـومي 
كن ان التـنفـيذية قـدم احتادنـا ما 
يقدمه حلل جذري للخالف احلاصل
ـؤثـر عـلى كـرتنـا الـعـراقـيـة التي وا
يــنــتــظــرهــا اسـتــحــقــاق كــبـيــر في
وافقة على تصفيات كأس العالم با
ــكـتـبه تــقـد اسـتــقـالــة جـمـاعــيـة 

الــتــنــفــيـذي مــقــابل ان يــتم ســحب
ــرفــوعـة في وغــلق كل الــقـضــايــا ا
لف احملاكم الـعراقيـة واغالق هذا ا
نــهــائــيــا والــســعي إلخــراج االمــ
العـام صبـاح رضا وسـتار زوير من
الـسجـن بعـفو رئـاسي بـعـد التـنازل
عـنـهـمـا وكـذلك الـتـنـازل  عن قـضـية
ولـيـد طبـرة وتـكـون هذه االسـتـقـالة
بـــعـــهـــدة وضـــمـــان رئـــيس جلـــنـــة
الريـاضة والشـباب الـنيابـية ووزير
الـشـبـاب والـريـاضـة وارسـالهـا الى
االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم الـفـيـفا
واسـتـحـصـال موافـقـته عـلـيـها ومن
ـتـعـلـقة ثم غـلق وسـحب الـقـضـيـة ا
بـــرئـــيـس االحتـــاد ونـــائـــبه  حـــتى
لفات بشكل نهائي تنتهي كل هذه ا
وتـرك حتديـد االمـور الـقادمـة بـعمل
االحتــاد الـعــراقي لـكــرة الـقـدم وفق
االلـيــة الـتي يــقـررهـا الــفـيــفـا ويـتم
احــتــرامـــهــا بــشــكل كـــامل من قــبل
جـمـيع االطـراف. نـتـمـنى مـخـلـص
ان يـتم احـتـرام هـذا االتـفـاق بـشـكل
كــامل وعــدم االخالل به من الــطـرف
االخر حيث ان الكـرة االن في ملعبه
وهــذا مـا ســعــيـنــا له بــكل احــتـرام
قام االول للجـماهيـر العراقـية في ا
ولـتأكـيـد نـكـران ذاتـنـا بـانـنـا لـسـنا
اصـــــحـــــاب مــــطـــــامـع او تــــمـــــسك

ـنـاصب بل نـحــتـرم جـمـاهـيـرنـا بـا
ونحترم هيئتنا العامة ونعدها هي
ـــرتــــكـــز واالســـاس لـــوصـــول اي ا
كـتب الـتنـفـيذي عـبر شـخص الى ا
ـقـراطـيـة. وابـعـد االنـتـخـابـات الـد
ــرشــحــ احتــاد الــكــرة عــدد من ا
لـرئاسـة وعـضـوية االحتـاد ومـنهم
ــــــــــثـل الــــــــــزوراء فـي درجـــــــــــال 
االنـتـخابـات بـعـد الـتالعب بأوراق
تـرشـيـحه.  وكـذلك  إبـعـاد نـشأت
بـعدين عن أكرم وآخـرين مـا دفع ا
االنتخابات البحث عن حقوقهم في
مــحـكــمــة كـاس الــدولــيــة واحملـاكم
احملــلــيــة والــبـــحث في تــفــاصــيل
اجـتـمـاعــات االحتـاد وتـعــامالتـهـا
وعن اخلــروقــات الــتـي تــدين عــمل
االحتــاد وتــوقــعـــهم في احملــظــور.
ـعتـرض وجلأ درجـال وكتـلة من ا
إلى مـحكـمـة كاس الـدولـية وفـتحت
الــقـــضــيــة وبــعـــد االســتــمــاع إلى
إطـراف الـقــضـيــة والـشــهـود تـأجل
إصــدار احلــكم وآخـر تــأجــيل كـان
ـــقــبل. إلى الـــســابـع من الــشـــهــر ا
وتــعـــرض احتـــاد الــكـــرة الى هــزة
عنيفـة بعد قرار احملـكمة الذي حكم
على اثـن من موظـفيه بيـنهم أم
ســر االحتــاد صــبــاح رضــا واآلخـر
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فريق نادي الزوراء
يستعد في
العاصمة طشقند
ثلها واجهة 
بونيودكور في
لحق األسيوي ا

وجدين هم األفضل شيء مقبـول  وان ا
مع فـريق الــزوراء  ويـعـتـمـد عـلـيـهم في
ــــوسـم احلــــالي  وهم تــــمــــثــــيــــله في ا
مجمـوعة متـكاملـة بإمكـانها ان تـقدم ما
علـيها  وهي األفـضل التي حـصلت على
ثـقة جـمهـور الـزوراء الكـبـير الـذي يأمل
ـدرب إن  تــتـظــافــر جـهــود الالعـبــ وا
ذكورة هـمة ا والعمل سويـة في عبور ا
ـتـلك العـب تـسـتحق ان والن الـفريق 
تــمـثـله وجتـعــله قـادرا عـلـى حتـقـيق مـا
يـــتـــطـــلع الـــيـه الـــفـــريق في ان يـــعـــمل
الالعـبـ مـا بوسـعـهم  والـوقـوف بـقوة
امـام منـافـسـهم  الـذي سيـلـعب بـظروف
كــلــهــا تــقف الى جــانــبه حــيث عــامــلي
األرض واجلــمــهـور  إضــافــة الى حــالـة
االسـتقـرار الـتي عـليـهـا من خالل وجود
دوري قوي والعب مـحترف  وألنه من
ـقــدمــة هــنــاك ومــؤكــد ســيـلــعب فــرق ا
بـــطـــمــوحـــات الـــفـــوز الـــتي يـــأمل اهل
الـزوراء ان يـحـققـهـا فـريـقـهم الـذي بات
الـيــوم في حـال مـخـتـلـف بـعـد  الـتـحـاق
سـتـة العـبـ مـرة  واحـدة  أي اكـثـر من
نــصـف الــفــريق وهــو مــا يــدعم جــهــود
ــهــمــة الــتي تــتــطــلب  قــيــام ــدرب وا ا
ـمـيـز الـذي اسـتـمر الـفـريق  ألسـلـوبه  ا
يـظـهـر به سـواء في الـبـطـوالت احملـلـيـة
واألســيـويــة   ولـيـس امـام الالعــبـ اال
ستوى الذي يليق باسم الفريق تقد ا
 الـذي يـكـون قد جـمع شـتـاته يـعـد فـترة
صعبة جدا ال يختلف عليها لكن مهم ان

يستعيد الفريق وضعه الفني.
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ؤثـرة في الزوراء وبإمـكـان  العـناصـر ا
ان  حتــدث الـفـارق وان تــكـون بـيــومـهـا
لــلــدفــاع عـن ســمــعــة صـــاحب األلــقــاب
ـنافسـات  اجملموعة وأهميـة ان ينتقل  
ـذكـورة وان ال يـتـكـرر ما في الـبـطـولـة ا

ـدرب  واجلـهاز ـدرب. عـلى ا كـمـا قـال ا
الفـني  التـقلـيل من لهـجة  اخلـوف امام
الــعــمل في تــدارك نـقــاط الـضــعف عــبـر
وسم موجود الالعب الذين   دخلوا  ا
لـتـمثـيل الـفـريق  اذا مـا نظـرنـا احلـاجة
ـثل الـثـانـويـة لـعـمـاد محـسن الـذي لم 
الفريق لكن قد يتاثر بغياب عالء عباس
وهـــو الــذي تـــطــور وحتـــسن في فـــتــرة
ـنـتـخب بـشكـل واضح مـا الزم تـمـثـيل ا
األضـــواء ان تــسط عـــلــيه  إضـــافــة الى
عــقــود االعـتــراف واالسـتــقــرار في احـد
االنـديــة اخلــلــيــجــيـة والــعــربــيــة حـيث
الكويت الـذي يتمتع بـسمعـة على نطاق
الـكـرة الـعـربـيـة واخلـلـيـجـيـة والـعـربـية
وكـان احـتـرافـا  مـهـمـا مع زمـيـله امـجـد
نتخب الوطني عطوان وهو ما يخدم  ا
الذي تنـتظره مـشاركة اهم من مـبارياته
السابقة عندما سيالعب هوتك كونغ في
ــقـبل  في احلــادي والـثالثــ من اذار ا
ان يـشـارك الالعـبـ احملـتـرفـ  بـحـالة
بدنـية مـهـمة  مع بـقيـة زمالئهم  في ظل

توقف الدوري.
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الزوراء سـيعـتمـد على هـيكـله األساسي
تلك العـب مهمـ في وجود أسماء و
ــنــتــخب لــهــا مــشــاركــات كــبــيــرة مع ا
الوطني والزوراء الذي يأمل ان يقدم ما
عليه امـام مدرب زادت خبـرته مع العمل
مع اجلوية والنـتائج التي حصـل عليها
ــنـــتــخب إضــافـــة لــفــتـــرة الــعـــمل مع ا
تـابع ـدرب ا الوطني وهـو من ب ا
ومــنـــحــدر من الــوسـط الــكــروي كالعب
مــنــتــخـب مــثــله بـــكــاس الــعــالم 2986
ويـتمـتع بـخبـرة مـنـحته الـعـمل مع فرق
قدمة احمللـية  واجد ان ما موجود من ا
العـــبــــ مع الــــفـــريـق وتـــواجــــد الـــكل
ــشــاركـة في الــوحـدات الــتـجــريـبــيـة وا

إجراء القرعة في العاشر من كانون اول
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وتعرقـلت مهـمة اإلعداد   بـسبب  األزمة
ـالـيـة الـتي ظـهرت بـغـيـر وقـتـهـا وكان ا
مــهـمـا ان تـتــداركـهـا اإلدارة مع عــلـمـهـا
شاركـة من خالل التنـسيق مع اجلهة با
الــراعـيــة قـبل الــدخـول في أزمــة أربـكت
الـعـمل  وخـشـيـة الـتـعـرض  لـلـعـقـوبـات
لـفضـل الفـريق االنـسـحاب من الـبـطـولة
الي حتتـاج الى فريق مـتكـامل يبـدو بدا
جـهـازه الـفــني اخـذ الـوصـول الـيه بـعـد
بي األربـعـة والـتـحاق عـودة العبـي االو
مع الــفــريق قـبل أربــعــة ايـام من مــوعـد
الــلـقــاء  ويــكــونــوا قــد وصــلــوا حلــالـة
االســتــشـــفــاء إضـــافــة الـــعــودة الالعب
حـســ عـلي بـعـد الــشـفـاء من اإلصـابـة
الـتي حلقت به خالل تـمـثيـله لـلمـنـتخب
الــوطــنـي امـام مــنــتــخب الــبــحــرين في
زدوجـة  في بـداية أيـلول التـصـفيـات  ا
ـــاضـي إضـــافــــة الى وجـــود العــــبـــ ا
آخــرين  مــهـمــ  مـنــهم من يــلـعب االن
لـلمـنتـخب األول وآخـرين سـبق ومثـلوه
ـهارات عـاليـة مثل والزالوا يـتـمتـعون 
مهند عبد الرحيم ومهدي كامل وسامال
سـعـيـد  إضـافـة احلـارسـ جالل حـسن
ـنـتــقل من الـصــنـاعـات وفــهـد طـالـب وا
ن مصـطـفى محـمود  وبـقـية األسـماء 
مثـلت  الـفريق من عـدة مواسم  والزالت
ــكــنه ان قــادرة عــلى الــدفــاع عــنه مــا 
يــدخل بـشــكل اخـر عـن الـذي اعــلن عـنه
درب الذي كان عليه ان يتأنى  في ظل ا
رغـبـة الـفريق بـتـحـقـيق النـتـيـجـة امام
األسماء التي ذكـرت التي تمثل قوة
الفريق التي اعتمـد عليها  وبدأت
وسم والـتي هي من تـمـكنت من ا
ة بالشرطة في ثاني إحلاق الهز
توقف وبقيادة مباريات الدوري ا
قـاسم نــفـسه بـعـدمــا فـضل حـكـيم
ـــهـــمــة اثـــر خـــســـارة لــقب تــرك ا
الـســوبـر في الـكــوت  من الـشـرطـة
والــتـعـادل مـع الـسـمــاوة  مـا وضع
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يـــكــــون الــــفـــريـق قـــد
استـعاد اغـلب قوته
الـتي يـعــول عـلـيـهـا
ــهــمــة في خــوض ا
ـــــــذكـــــــورة الــــــــتي ال ا
نتخـلف من انها صـعبة مع
أي ظـــرف كـــان الن مـــشـــكـــلــة
فرقنـا باجملـمل  هو تراجـعها
عـنـد مـبـاريـات الـذهـاب  كـما
حصل للشرطة  إمام الكويت
ــلك الـنـتــيـجـة في بــطـولـة ا
الـتي كـادت ان تـنهـي أماله
مبكـرا وشاهدنـا كيف عبر
في لــقــاء االيــاب بــكــربالء
قــبل ان يــعـود بــالــنـكــسـة
الـــكــبــيــرة وخـــســارة لــقــاء
الـشـبــاب الـسـعـودي بـسـتـة
أهداف نـظـيفـة  التي زادت
ــــشــــهـــد غــــايــــة في من ا
الـتعـقـيـد نـعم  ان ظروف
اإلعـداد مــرت عـلـى غـيـر
تـوقع بـعد طـلـوب وا ا
إلـغـاء مـعـسـكـر تـركـيـا
ألسبـاب مالـية وفـنية
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وصل  فــريق نـادي الــزوراء لـلــعـاصــمـة
ــثـلـهـا ـواجـهـة  طــشـقـنـد امـس األول 
ـــلـــحق األســـيـــوي بـــونـــيـــودكـــور في ا
ــــقـــبـل الـــثــــاني الــــثـــانـي  األربـــعــــاء ا
والعـشرين من الـشهـر احلالي في وضع
درب يبدو شبه  مستـقر كما اعلن ذلك ا
بــاسم قـاسم  الــذي اثـار مــخـاوف اكــبـر
جــمــهــور لــفــريق مــحـــلي  يــتــطــلع الى
مشاركة تليق بـالزوراء وان ينتقل للعب
ضـمن اجملـمـوعة  والـبـقـاء في الـبـطـولة
ألبعد نـقطة والـكل يعرف ان األمـور غير
سهله  امام مباراة مفصلية ذهابا  وهو
ما زاد الـط بله  بـسبب الـظروف التي
ـذكـور   وكادت سـيـلـعب فـيهـا  الـلـقـاء ا
االمور ان تتعقد في ظل الـظروف الفنية
ـــالــيـــة الـــتي  ظـــهـــرت مـــرة واحــدة وا
تــزامـنــا مع فـتــرة اإلعـداد الـتـي شـهـدت
تــوقف الــدوري وابــتــعـاد الـالعـبــ عن
الــوحـــدات الــتـــدريــبـــيــة ألنه ال تـــوجــد
مشاركة خارجيـة بعد خروج الفريق من
ــلك مـحــمـد الــسـادس مــلـحـق بـطــولـة ا
ـاضي غــيـاب سـبــعـة العـبـ الــصـيف ا
مــرة واحـدة  حـيث تــعـاقــد    احـد ابـرز
العـــبي الـــفـــريق  وهـــدافه عالء عـــبــاس
لالحتراف مع فريق الكويت ثم   الالعب
عـمــاد مـحـسن مع فــريق الـهالل إضـافـة
مصطـفى ناظم    إضافـة   الى الالعب
ـنــتـخب األربــعــة الـذين الــتـحــقـوا مـع ا
ــــبي وهـم عالء رعــــد وجنم شـــوان االو
ومصـطفى محـمد ومـحمـد رضا  قبل ان
يـلـتـحقـوا  أمس األول  مـع الفـريق

ـهـمـة في مـكــان مـبـاراتـه ا
الـتي تـشــكل الـتـحـدي
لــــلـــــفـــــريق ومـــــدربه
بـسبب تـعـثـر عمـلـية
اإلعـــــداد لــــتي كــــان
يفـترض ان تـنطلق
قـــــيل اإلعـالن  عن
ــبــاراة مــوعـــد ا
ـذكـورة  بـعد ا

ـلك وان ال حــصل في  مــلـحق بــطـولــة ا
ـبـاراة حيـث  برودة يـتـاثـروا بـظـروف ا
اجلو  وغيـرها لكن األهم الـلعب بتـركيز
وان اجملــمـــوعــة قـــادرة  عـــلى حتـــقــيق
ـطـلـوبـة  وحــسم االنـتـقـال الــنـتـيـجــة  ا
واجهة فريق الـع اإلماراتي األسبوع
الـقـادم لـكن األول ان  يـأتي األداء الـفني
عبر جهـود الالعب  الن غـير ذلك يعني
الفشل وتـوديع أهم البطـوالت األسيوية
ترقب في ان وهو ما يرفضه جـمهوره ا
 يـخـرج الـزوراء بفـوائـد الـلـقـاء  الـشغل
الـشــاغل جلـمــهـوره  واألمل في ان يـرى
فريقه  عـند رغبته وذلك بـاحلصول على
كـامل الـنقـاط  وإمـكـانيـة االسـتـمرار في
الـبطـولـة والـبقـاء فـيهـا الى ابـعد نـقـطة
درب امام ظروف لعب اختلفت ويكون ا
عـن تــصــريـحــاتـه  الى مــا قــبل الــســفـر
عــنــدمــا خـســر الــفــريـق امـام مــنــتــخب
الشبـاب جتريبيـا بثالثة أهداف  نـظيفة
ــبـاريـات الــتـجــريـبـيــة فـرصـة وتــبـقى ا
عاجلة األخطاء حتى وان  كانت ضارة
 من خالل اخلـســارة لـكن  تـبـقى األمـور
ـدرب نـفسـه في كيـفـية االسـتـفادة بـيد ا
مـنهـا  ولو ان الـفـريق لعـبـها بـدون عدة
عنـاصر أسـاسيـة  لكن شيء مـطلوب ان
يتعلم الالعب والفريق من األخطاء في
ظـل فـتــرة اإلعـداد  الــغــيـر مــقــتـنع بــهـا
بــاسم قـاسم الــذي سـيــكـون امــام حـالـة
أخرى  قد تـخدم  دوره في قـيادة األمور
طلوب ولـدعم سمعة  الفريق باالجتاه ا
ذكور الذي مهم ان يعكسـها في اللقاء ا
 عــبـر فـتـرة الـتـحـضــيـر الـتي يـشـهـدهـا
ــثل الــفــريق في مــكــان الــلــقــاء الــذي 
ـدرب وسـط رغـبـة الــتـحــدي لـلـفــريق وا
طلوبة. األنصار في ان تأتي النتيجة ا
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فيمـا تتوالى مباريات احلسم لـبطولة كاس اسيا لـلمنتخبات
ـبـية حتت سن  23 عـامـا  يـبـدو الـعـراق غـائـبا عـن تلك االو
البـطـولـة التي يـحـظى بـذكـريات جـمـيـلة عـنـهـا السيـمـا فوزه
باول نسـخة من هذه البطولة قبل نحو خمسة اعوام  فضال
عن مــشــاركــته االخــيــرة في الــبــطــولـة ورغـم مـا صــدر عن
ـدرب عبـد الـغـني شهـد من  تـصـريـحات بـشـان مـنتـخـبـنا ا
ـسـؤولـية ـبي وصـعـوبة مـهـمـته  اال انه كـان علـى قدر ا االو
ـبـاريــاته الـثالثـة بـالـتــعـادل مـقـتـنص من كل بــرغم  انـهـائه 
مباراة نـقطة وحيدة لم تمكنه من الـذهاب بعيدا  في البطولة
واخلروج بـشكل كارثي  لـتجـرع مرارة  االبتـعاد عن بـطولة
راقبون واحملـلل الكـروي بكونـها بوابة ـا  اعتبرهـا  ا لطا
الـنـضـوج الـكـروي لـلـمـنـتـخـبـات االسـيـويـة  خـصـوصـا وان
نـسخـة هـذا العـام افرزت اقـطـابا كـروية اثـبـتت تطـورها في
ـنـتـخب الـعـراق ظل ابـتـعـاد اسـمـاء كـرويـة بـارزة  تـضـاف 
ـنـتخـب اليـابـاني  او مـنـتـخب كـوريا مـثلـمـا هـو احلـال مع ا
ـعـروفة بـالـتـمـيـز الـكروي ـنـتـخـبـات ا الـشـمـالـيـة وهمـا من ا

نتخبات العمرية .. السيما في  مصاف ا
بي كان ـشاركـة العـراقيـة ان منـتخـبنـا االو من ايـجابـيات ا
بـاراة بعد تأخـره بهدف او هدف قادرا عـلى العودة الى  ا
ـباريـات الثالث التي نـتخب في ا ـنوال  هـوية ا وكان ذلك ا
ــنــتــخب ــنــتــخب  في مــبــاراته ضــد ا خــاضــهــا فــتــأخــر ا
االستـرالي في الشوط الـثاني لـكن قدرته على الـعودة برزت
باراة  لـيحقق الـتعادل في الدقـائق العشـرين االخيرة مـن ا
ــنــتــخب ــقــابل تــلــقى ا ــبــاراة وفي ا االيــجـابـي في هــذه ا
ـنــتـخب الــتـايــلـنـدي ــة قـاســيـة  عــلى يـد ا الــبـحـريــني هـز
ضـيف ) بـخـماسـيـة نـظيـفـة  اسـهمت بـتـحـقيق االنـطـباع (ا
ـنـتـخب البـحـريـني خـصوصـا وان فـورمة االولي  بـتـجاوز ا
منتـخبنا في تصاعـد بعد انتهاء اجلـولة االولى امام منتخب
ـنتخب قوي كأسـترالـيا بـتعـادل ايجـابي وكان عـلى مدرب ا
بي عبـد الغـني شهد تـوظيف تـلك النتـيجـة التي حقـقها االو
ـواجهـة لكن مـا حصل مـنتـخب تايـلنـد لصـاحلنـا بعـد تلك ا
هو الـعـكس وبـقـيت الـعـقـدة قـائمـة  فـيـمـا يـخص مـواجـهات
ـصلـها ـنتـخبـات البـحـرينـية  حـيث ظر  منـتـخبـاتنـا امام ا
ـبـاراة الثـانـية  لـنـخرج بـتـعادل ـبي بشـكل مـغـاير في ا االو
بـكر  من البـطولة اذا لم اشبه بـاخلسارة مـنذرا باخلـروج ا
نـتخب وابرزها االندفاع تعالج الـثغرات التي كان يـعانيها ا
سـاحـات فارغـة  وضـعف الـتغـطـية الـدفـاعيـة بـدليل وتـرك ا
اسـتـقـبــال كـرتـ ال طـائل لـهــمـا فـخـرج مـنـتــخـبـنـا من تـلك
تأزم  يـطل بوجـهه امام مـنتخب بـاراة والعامل الـنفـسي ا ا
ـعـجـزة الـتي سـتـظـهـر من عـدمه في فــتي  يـنـتـظـر حتـقـيق ا
ـبي لألذهـان ـبـاراة االخـيـرة  وهـكـذا اعـاد مـنـتـخـبـنـا االو ا
ــا ادخـلـتـنـا فــيه مـنـتـخــبـاتـنـا في عـنق الـزجـاجــة الـتي لـطـا
مـشـاركـاتـهـا الـسـابـقة  واعـتـمـاد احلـسـابـات واالرقـام  في
انتظـار الدقائق االخيرة لتحـقيق حسم التأهل واالبتعاد عن
مفـاجـأة اجلـولـة الـثالـثـة  والـتي ظـهـرت مع دقـيقـة مـبـاراتـنا
االولى  امام تايـلند في اسـتخدام تـقنيـة الفار لـتحسم جدل
نـتخب ـدافـعنـا واعـتبـارها ركـلـة جزاء لـصـالح ا ـسة الـيد 
بـادرة احلارس علي كاظم التايـلندي وكـلها كانت مـرهونة 
ـبي  بدليل نـتخب االو الذي يـستـحق ان يكون جنم جنـوم ا
بـاريـات الثالثـة  لكن استـبسـاله عن الـذود عن مرمـاه في ا
مـا يـعـاب حـقـا هـو الـتـغـطـيـة الـدفـاعـيـة التـي دفع مـنـتـخـبـنا
ـبـكـر وجتـرع مـرارة ذلك ـبي ثـمـنـهـا غـالـيـا بـاخلـروج ا االو
ــبي فـان ـنــتـخب االو اخلــروج احملـزن ..وبــالــعـودة لــواقع ا
ـذكور عـدوا اكـتشـافا ـنتـخب ا ن مـثلـوا ا بـعض الـنجـوم 
هاما سـيدفع بـعجـلة الـكرة الـعراقـية لألمـام وهو من االمور
ـهمـة فمـع كل بطـولة نـلمس مـثل تلك الـدماء الـشابـة  التي ا
نـتخـبات الـوطنـية فـقبل اشـهر تـسعى ألثـبات ظـهورهـا مع ا
ـنتخب الوطـني في مشاركـته ببطولـة كاس اخلليج برز مع ا
اسـمـاء كـرويـة مـهـمـة السـيـمـا الالعب مـحـمـد قـاسم والـذي
نـتخب الـقطري بـاراة ضد ا اثبت جـدارته بتحـقيق هـدفي ا
ـذكورة فـضال عمـا قدمه الالعب عالء في افتـتاح الـبطـولة ا
نتخب عبـاس برغم مشاركـته  التي تعد علـى االصابع مع ا
ــبي ــنــتــخب االو الــوطــني وذات االمــر حتــقق اخــيــرا مع ا
ـسـتـقبـل الـكـرة الـعـراقـية حـيـنـمـا افـصح عـن جنـوم اخـرى 
شرف لعلي كاظم فواقع الـعرين العراقي  برز مع التمثيل ا
ــهـاجم مــحـمـد يــضـاف الـيــهـمــا مـا قـدمه ا
قـاسم او الالعب جنم شـوان وهـمـا من
االسـمــاء الـتي اثــبـتت جـدارتــهـا بـرغم
ـــبــــكـــر من جتـــرع مــــرارة اخلـــروج ا
البطولة االسيوية  وعدم حتقيق االهم

بياد طوكيو .. بالتألق في او
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أحــــرز العـب مــــنــــتــــخب الــــعــــراق
ـتقـدم مـحمد بـاالسكـواش لفـئة ا
فــرمــان لـــقب بــطـــولــة احملـــتــرفــ
الـدولـيــة لـلـرجـال والــنـسـاء والـتي
اختتمت مؤخرا على مالعب مجمع
القاهرة الدولي في جمهورية مصر
ـــشــاركــة  30العــبــا الــعـــربــيــة و

ـالي الحتاد مـصريـا. وقـال االم ا
اللعبة حسـ ضياء ابو العيس ان
الالعب مـــحــمــد فــرمــان تــفــوق في
الــلــقـــاء الــنــهـــائي عــلى مـــنــافــسه
ـصـري مـحـمـد االلـبـاني بـنـتـيـجة ا
ثالثة اشـواط لواحـد في واحدة من
اقـوى مبـاريـات البـطـولة.  واوضح
ان الالعب مــحــمــد فــرمــان وبــقــيـة

ـنـتخـب الـوطـني لـفـئة زمالئـه في ا
ـتـقــدمـ تـنـتـظــرهم مـشـاركـة في ا
غـايـة االهـمـيــة اال وهي مـنـافـسـات
قرر ان تقام بطولة اسيا التي من ا
ـبور ـاليـزيـة كـواال في الـعـاصـمـة ا
ـشـاركـة ـقـبل و خالل شـهـر اذار ا
ـنتـخـبات الـقـارية نـخـبة من أبـرز ا

. لكال اجلنس
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محمد فرمان يحرز لقب بطولة احملترف الدولية

WOŽULł W∫ أعلن احتاد الكرة عن تقد استقالة جماعية مقابل غلق جميع القضايا القضائية في احملاكم العراقية والدولية UI²Ý«

مــعـسـكـره الــتـجـريـبي  تــقـول انه أكـمل
حتــضــيـراته خلــوض مــبــاراة في إيـاب
ـلك محمـد السادس ربع نهائي بـطولة ا
ــواجــهـــة الــشــبــاب لألنــديــة اإلبـــطــال 
السـعودي غـدا االثنـ في مهـمة مـعقدة
بعدمـا خسر الـفريق لقـاء الذهاب بـستة
هـمة الغد كثيرا أهداف دون ردما عقد ا
إمــام فــارق األهـداف لــكن  مــطــلـوب من
الالعـبــ الـعـمل مـا بـوسـعـهم لـلـتـأثـيـر
عــلى ســيـر الــلـعب واخلــروج بـنــتـيــجـة
ايجابـية ايـجابيـة ولو لم تكن كـافية في
حتــقــيق الــتـوازن  لــكن مــهم ان يــحـقق
الفـوز لـفـريق متـكـامل ومن خالل وجود
جمـيع أسـلحـته باسـتثـناء عالء مـهاوي
حلـصـوله عـلى إنـذارين وامـجـد عـطوان
نـتـقل لـنادي الـكـويت في وقت مهم ان ا
درب الـكـرواتي ايـلـيتش دوره يـعكـس ا
من خـالل حتـديــد  طــريـقــة الــلـعب  ألنه
مـهـم جـدا ان يـعـود الـفـريـق بـالـنـتـيـجـة
االيــجـابــيـة قــبل الـدخــول في الـبــطـولـة
قبل دوري إبطال أسيا األخرى الشهر ا
 وقـــــبل ذلـك عـــــلى الـــــفـــــريق ان يـــــزيل
اخملــاوف من قــلـوب جــمــهـوره  وفي ان
يعكـس مستـواه عبر مـجموعـة الالعب
وألنه بــــطل الــــدوري احملـــلـي وانـــتــــقل
قبلة بعدما ذكورة وا بفضله للبطولـة ا
ابـتـعـد كـثـيـرا عن الـبـطـوالت اخلـارجـية
ـتـلك مـجـمـوعـة جيـدة من وهـو الـيـوم 
الالعـــبــ قـــوامــهـــا ســـتــة العـــبــ من
نتخب الوطني وأخـرى تمتلك اخلبرة ا
بـعـدمــا لـعـبـت لـلـمــنـتـخــبـات الـوطــنـيـة
اخملتـلفـة ومنـسجـمة بـعد فتـرة لعب مع
الـشـرطـة الـذي عـلـيه ان يـقـنع جـمـهـوره
عبـر األداء والنـتيجـة والتـجهـيز لدوري
ــقـــيل  في مـــجــمــوعــة إبــطــال أســـيــا ا
متـوازنة  يـأمل ان يتـجاوزهـا واالنتـقال

للدور األخر.


