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ب�صمة احلقيقة

�أربيل بحاجة اىل جالء �أفكار عقيمة على م�ستوى الالعبني
واملالك التدريبي
برغم مرور ا�سبوع
على خروج فريق
اربيل بطل الدوري
املمتاز للموا�سم الثالث
املا�ضية من الدور
ربع النهائي لك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي بعد
خ�سارته امام فريق
الكويت الكويتي
بهدف من دون مقابل
�إ ّ
ال �أن مرارة اخل�سارة
مازالت تعت�صر قلوب
اجلماهري الريا�ضية
بغداد/يو�سف فعل
الن فريق اربيل كان قاب قو�س�ي�ن او
ادن ��ى من الت�أه ��ل المتالك ��ه خيارين
للت�أهل :التعادل ال�س ��لبي و الفوز اال
ان �ض ��عف �أف ��كار امل ��درب ثائر احمد
وع ��دم قدرته عل ��ى قي ��ادة فريقه اىل
براالم ��ان ب ��دد تلك االمني ��ات بعد ان
ف�ش ��ل يف قراءة �أوراق مناف�سه بدقة
واختي ��اره غ�ي�ر املنا�س ��ب لطريق ��ة
اللعب التي مل تكن تنا�س ��ب �إمكانات
العبي ��ه الفني ��ة والبدني ��ة وتخ ��دم
�سرتاتيجيته التكتيكية �أثناء املباراة
ف�ض�ل�ا عن ف�ش ��له يف اكت�ش ��اف نقاط
القوة ومكامن ال�ض ��عف يف �صفوف
مناف�س ��ه وايجاد احلل ��ول التكتيكية
املنا�س ��بة لها التي ت�سهل مهمة فريقه
م ��ن الف ��وز ،وع ��دم ا�س ��تثماراملدرب
لعامل ��ي االر�ض واجلمهورب�ص ��ورة
�ص ��حيحة ال�س ��يما ان اجلمه ��ور يعد
الالع ��ب رق ��م  12والميك ��ن ا�س ��ثناء
الالعبني من م�س�ؤولية اخل�سارة بعد
ا�ض ��اعتهم العديد من الفر�ص ال�سهلة
ب�سبب الت�سرع وغياب الرتكيز.
غياب االن�ضباط
ان فري ��ق اربي ��ل ظه ��ر يف املب ��اراة

اربيل خ�سر فر�صته اال�سيوية باخطاء تكتيكية
ب�ص ��ورة غ�ي�ر الئق ��ة فني ��ا وبدني ��ا
وكان ��ت خطوط ��ه غريمن�س ��جمة
و�س ��اد االرتب ��اك حت ��ركات الالعبني
الذي ��ن وقعوا فري�س ��ة البطء يف نقل
الك ��رة يف حم ��ور العملي ��ات وكذل ��ك
يف االنتق ��ال من الدف ��اع اىل الهجوم
والإكثار من االحتفاظ الزائد بالكرة
يف املناط ��ق احليوي ��ة م ��ن امللع ��ب،
وجميع تلك املعطي ��ات الفنية �أعطت
الأم ��ل لالعبي الكويت م ��ن الوقوف
ن ��دا بوج ��ه تطلع ��ات العب ��ي هولري
وا�س ��تثمار اخطائه ��م بتطبيق افكار
امل ��درب حمم ��د عب ��د الل ��ه ،لق ��د اك ��د
ثائ ��ر احمد مبا ال يقبل ال�ش ��ك يف انه
ف�ش ��ل تكتيكي ًا على النطاق اخلارجي
بع ��د العرو� ��ض الفني ��ة غ�ي�ر املقنعة
لفري ��ق اربي ��ل يف مناف�س ��ات ك�أ� ��س
االحتاد الآ�س ��يوي والبطولة الودية
الت ��ي ج ��رت يف االردن ،برغم توفري
جميع م�ستلزمات النجاح من تواجد
الالعبني الدوليني يف ت�شكيلة الفريق
ومنحهم العقود املالية املغرية وتهيئة
االجواء املنا�سبة لتحقيق الإجنازات
ف�ضال عن التفاعل اجلماهريي الكبري
مع مباريات ��ه ،حيث انه مل ينجح يف
ا�ستثمار الدعمني الر�سمي وال�شعبي

لالعبني يف املباراة ،بل ان احل�ضور
اجلماه�ي�ري الغف�ي�ر جع ��ل ثائر يف
حرية م ��ن �أمره ال يع ��رف كيف يدير
ادوات ��ه ب�إجادة حتى ا�ض ��اع اخليط
والع�ص ��فور ،بعدم ��ا لع ��ب فري ��ق
اربي ��ل بطريقة فردي ��ة اعتمدت على
مهارات الالعبني بعي ��دا عن التنظيم
واالن�ض ��باط التكتيك ��ي فلم ن�ش ��اهد
اجلم ��ل التكتيكية املر�س ��ومة �س ��واء
يف الثل ��ث الو�س ��طي او يف الرب ��ع
االخري من امللعب وطغت الع�شوائية
عل ��ى حت ��رك املهاجمني و�س ��ط غياب
التفاه ��م ب�ي�ن الالعب�ي�ن ،ماول ��د
اال�س ��تغراب لدى اجلميع ال�سيما ان
الالعب�ي�ن ق�ض ��وا ف�ت�رة طويل ��ة معا
ولعب ��وا مباري ��ات كث�ي�رة والبد من
ان ت�ص ��ل درج ��ة االن�س ��جام بينه ��م
اىل اعلى م�س ��توياتها وقد ه�ض ��موا
طريق ��ة امل ��درب وا�س ��لوبه ع ��ن ظهر
قلب ،اما ان يظه ��ر الفريق مفككا يف
املباراة ومقطع االو�ص ��ال فهذا دليل
على الوهن يف قيادة املالك التدريبي
للفريق.
اداء غري متوازن
مل يكن املدرب وحيدا يف ال�سلبية بل
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رافقه الالعبون الذين ظهروا بحالة
فنية غري جيدة ومل ي�ستطعيوا تقدمي
العر� ��ض املتوق ��ع منه ��م وعج ��زوا
عن تطبي ��ق تعليمات مدربه ��م اثناء
املباراة وت�سابقوا يف �إهدار الفر�ص
ام ��ام املرم ��ى ،ولعب غي ��اب اجلانب
النف�س ��ي عن الالعبني دورا كبريا يف
خ�س ��ارة املب ��اراة ال�س ��يما ان الفريق
لع ��ب بطريق ��ة متحفظ ��ة ف�س ��حت
املج ��ال لالعب ��ي الكوي ��ت مبادرت ��ه
الهج ��وم حي ��ث الحظن ��ا يف املباراة
االوىل الت ��ي تع ��ادل فيه ��ا الفريق�ي�ن
ايجابيا ال�ض ��عف الوا�ض ��ح يف خط
الدف ��اع لفريق الكوي ��ت والبطء يف
حت ��ركات املدافع�ي�ن وع ��دم قدرته ��م
على �إغالق املناطق الدفاعية ب�صورة
�ص ��حيحة لتمركزهم غري ال�ص ��حيح
ال�س ��يما عن ��د �ص ��عود املدافع�ي�ن
للم�ش ��اركة يف الطلع ��ات الهجومي ��ة
ف�ض�ل�ا ع ��ن الثغ ��رات يف العم ��ق
الدفاع ��ي حي ��ث كان ب�إم ��كان ثائ ��ر
احمد االيعاز لالعبي الثلث الو�سطي
بتقدمي امل�ساندة الهجومية وت�شكيل
طوق هجوم ��ي لإرباك دفاعات فريق
الكوي ��ت املتهالكة مع تن ��وع االلعاب
يف االخرتاقات الهجومية ،لكن ثائر

اخفق يف قراءته التكتيكية العتماده
على طريقة مك�ش ��وفة للهجوم غابت
عنه ��ا املباغت ��ه واملفاج� ��أة كم ��ا رافق
�أداء الالعب�ي�ن الالابالي ��ة م ��ن خ�ل�ال
ا�ض ��اعتهم الفر� ��ص ال�س ��هلة ام ��ام
املرمى من حاالت انفراد.
فقدان الثقة
�إن امل ��درب اجلي ��د من ي�س ��تطيع رفع
معنوي ��ات العبي ��ه بع ��د تعر�ض ��هم
اىل االهت ��زاز ب�إمكاناته ��م م ��ن خالل
اال�ستخدام ال�صحيح لدكة البدالء او
من خالل التوجيه العلمي ال�س ��تثمار
ت�ش ��جيع اجلماهري ل�ص ��الح الفريق،
لك ��ن امل�ل�اك التدريب ��ي للفري ��ق مل
يح ��رك �س ��اكنا بع ��د اله ��دف بع ��د ان
فقدت خطوط الفريق الروابط بينها
وتبع�ث�رت اوراق اربي ��ل وانقط ��ع
الو�ص ��ل ب�ي�ن امل ��درب والالعب�ي�ن
وانعدم ��ت لغة التفاه ��م بينهما برغم
وج ��ود وق ��ت للتعو� ��ض ،ويف عل ��م
التدري ��ب يعد ذلك دليال على �ض ��عف
اجلان ��ب املعن ��وي لالعب�ي�ن وع ��دم
�ش ��عورهم بامل�س� ��ؤولية او ان هن ��اك
�ش ��حن ًا معنوي� � ًا زائ ��د ًا حي ��ث �ش ��عر
الالعبون بعد هز �شباكهم بان �أحالم

الت�أه ��ل تبخ ��رت وعندها ا�ص ��بحوا
يفك ��رون بالتعوي� ��ض م ��ن خ�ل�ال
اللع ��ب بت�س ��رع للع ��ودة للمب ��اراة،
م ��ا افقده ��م الرتكي ��ز يف نق ��ل الكرة
واملراوغ ��ة والت�س ��ديد غ�ي�ر املتق ��ن
لتت�ش ��تت افكاره ��م ،وهن ��ا ي�أتي دور
امل ��درب اخلب�ي�ر ال ��ذي يع ��رف كيف
يدي ��ر ادوات ��ه مبه ��ارة وثق ��ة لك ��ن
املالك التدريبي اظه ��ر عجزه الكامل
بقدرته على عودة الفريق اىل اجواء
املباراة.
دورات تدريبية
�إن خ�سارة فريق اربيل امام الكويت
الكويت ��ي باالخط ��اء التكتيكية التي
حدثت يف املباراة ك�شفت عن قدرات
امل ��درب ثائ ��ر احم ��د احلقيقي ��ة م ��ا
يتطل ��ب ادخ ��ال مدربين ��ا يف دورات
تدريبي ��ة متطورة او منحهم فر�ص ��ة
معاي�ش ��ة االندي ��ة الكب�ي�رة للإط�ل�اع
والتعل ��م الن التدري ��ب عندن ��ا يف
م� ��أزق خطري وانحدار يف امل�س ��توى
وا�ض ��اع علين ��ا العدي ��د م ��ن الفر�ص
منها اخلروج املبك ��ر من ك�أ�س العامل
 2010ومغ ��ادرة ك�أ� ��س االحت ��اد
الآ�سيوي بخفي حنني.

دوري بال تنازالت !
طه كــمر
كثرية هي االزمات والق�ض ��ايا ال�س ��اخنة خ�صو�ص ��ا يف عامل
الريا�ض ��ة ،ال �أري ��د �س ��ردها بل ارت�أيت ت�س ��ليط ال�ض ��وء على
احداها بعد ان ا�صبحت الإ�شارة اليها �ضرورة ملحة للحديث
عنها يف اكرث من منا�س ��بة ع�س ��ى ولعل ان جند �آذانا �ص ��اغية
تتقب ��ل النقد يف هذه الق�ض ��ية وبالتايل م ��ن املمكن ان تعالج
ويتم التغلب على االزمة بهدوء وحكمة.
كن ��ا منني النف�س يف �أن جند تلك الأذن ال�ص ��اغية لكن ذهبت
�أمانين ��ا �أدراج الري ��اح بع ��د ان �أعطانا احتاد الك ��رة العراقي
الأذن ال�ص ��ماء وجعلن ��ا ننف ��خ يف قرب ��ة مثقوبة ط ��وال هذه
الف�ت�رة الت ��ي �أقر فيه ��ا ان يك ��ون عدد ف ��رق ال ��دوري املمتاز
 43فريق ��ا ،فكن ��ا نتوقع وح�س ��ب املث ��ل املع ��روف ( كرث الدك
يف ��ك اللحي ��م ) لكن للأ�س ��ف مل يكتب ملثلنا ه ��ذا النجاح برغم
املحاوالت التي ق ��ام بها الكثري من اخلريين الذين كان حبهم
ووالءهم للريا�ض ��ة العراقية �سببا لأن يدلوا ب�أ�صواتهم جتاه
هذه الق�ض ��ية التي �س ��وف لن نح�ص ��د منها �س ��وى خيبة �أمل
وت�ش ��تيت للفك ��ر وبعرثة اجلهود و�ض ��ياع الأم ��وال من دون
جدوى.
فماذا �س ��نجني من دوري ي�ض ��م فرقا به ��ذا العدد الكبري الذي
ال يتنا�س ��ب م ��ع قدراتن ��ا وامكاناتن ��ا املادية فيج ��ب ان يهتم
املعني ��ون بالك ��رة العراقي ��ة ب�أم ��ور تخ�ص م�س ��تقبل العراق
الريا�ض ��ي ومنه ��ا بن ��اء مالعب حديث ��ة ا�س ��وة مبالعب قطر
وال�سعودية واالمارات التي فاقتنا يف هذا املجال ا�ضافة اىل
تطبيق قانون االحرتاف الذي ا�صبح �ضرورة ملحة وظاهرة
ح�ض ��ارية كي نواكب امل�سرية ونبقى يف �صلب احلدث فلماذا
نعتم �صورتنا الزاهية ب�أيدينا بدال من ان نن�أى بكرتنا بعيدا
عن خملفات الرتهل الريا�ض ��ي الذي �أفرزته تر�س ��بات الزمن
على ريا�ض ��تنا وخ�صو�ص ��ا يف لعبة كرة الق ��دم ،فبدال من ان
نلع ��ن الظالم ن�ش ��عل �ش ��معة ك ��ي ننري ال ��درب بها ونوا�ص ��ل
امل�سرية!
فم ��ن املعروف يف جمي ��ع انحاء العامل ان ال ��دوري هو نظام
واح ��د وال ميك ��ن ان جنتهد ونحاول تعديل ��ه من خالل زيادة
ع ��دد الفرق امل�ش ��اركة فيه فانه ال يخفى عل ��ى اجلميع ان هذه
الق�ض ��ية ومن خالل ا�س ��تبداد اع�ض ��اء احتاد الك ��رة ب�آرائهم
برغ ��م حم ��اوالت اجلمي ��ع يف الع ��دول عنه ��ا ب ��ات وا�ض ��حا
منحى جديدا يف جتيريها لق�ض ��ية
للجميع ،فالق�ض ��ية �أخذت
ً
االنتخاب ��ات التي تزامن ��ت معها ،وليعل ��م اجلميع ان خيوط
ال�ش ��م�س ال حتج ��ب بغرب ��ال ،فقد و�ص ��لنا اىل مفرتق الطرق
ماب�ي�ن موا�ص ��لة كرتن ��ا طريقها م ��ن عدمه ��ا بعد ان �أ�ش ��ارت
الدالئ ��ل اىل ان االحت ��اد الدويل ( فيفا ) يل ��وّ ح بتجميد الكرة
العراقية ف�أ�صبح وا�ضحا للجميع انه من خالل هذا التلك�ؤ يف
العمل جعلنا ن�صل اىل ما و�صلنا اليه والذي ال ي�سر عدو ًا وال
�ص ��ديق ًا .فهناك ق�ض ��ايا كبرية و�أزمات عديدة متت ال�سيطرة
عليه ��ا م ��ن خ�ل�ال احل ��وار وتقريب وجه ��ات نظ ��ر االطراف
املتناق�ض ��ة وبالت ��ايل انته ��ت الأزم ��ة بع ��د ان ق ��دم البع� ��ض
تنازالته ��م خدمة لل�ص ��الح الع ��ام اال اننا الي ��وم يف حرية من
�أمرنا ف�إن م�ص ��لحة اجلميع تتطلب تقلي�ص عدد فرق الدوري
فلماذا ه ��ذا التناحر واال�س ��تماتة يف الر�أي ولأجل م�ص ��لحة
من؟
اجلميع ينا�ش ��دون احتاد الكرة الع ��دول عن قراره قبل فوات
الأوان ال�س ��يما انن ��ا بد�أن ��ا نعد الع ��د التنازيل لقطع �ش ��ريط
ال ��دوري وم ��ا تبقى من وق ��ت ال ي�س ��عفنا يف جت ��اوز االزمة
ونخ�ش ��ى ان نطل ��ق ر�صا�ص ��ة الرحم ��ة على دورين ��ا اجلميل
ونعزي كلنا الكرة العراقية.
Taha_gumer@yahoo.com

بطولة
يف
للعراق
جديدان
و�سامان
متي��ز جدي��د لعاي��د يف بطول��ة ال��دوري العرب��ي للفرو�سي��ة
العرب للجمنا�ستك
ال�صحافة امل�صرية لقبته با�سد بابل
�شرم ال�شيخ/راقي ها�شم  -موفد
االحتاد العراقي لل�صحافة الريا�ضية

بغداد�/إكرام زين العابدين

منتخب النا�شئني باجلمنا�ستك يحقق و�سامني جديدين

ق ��ال �إي ��اد جن ��ف رئي� ��س االحت ��اد العراق ��ي املرك ��زي
للجمنا�س ��تك ان املنتخب الوطني للنا�ش ��ئني ح�ص ��ل على
و�سام ف�ض ��ي و�آخر برونزي يف مناف�سات بطولة العرب
باجلمنا�س ��تك الت ��ي جت ��ري مناف�س ��اتها يف العا�ص ��مة
امل�صرية القاهرة.
وا�ض ��اف جن ��ف يف ت�ص ��ريح ل� �ـ( امل ��دى ) :ان املنتخ ��ب
الوطني باجلمنا�ستك ح�صل على املركز الثاين والو�سام
الف�ضي يف مناف�سات الفرقي لفئة النا�شئني بعد ان ح�صد
املنتخب امل�ص ��ر ي املرك ��ز االول يف بطولة العرب بينما
جاء املنتخب الكويتي باملركز الثالث .

وا�ش ��ار جن ��ف اىل ان الالعب علي �س ��عدي اح ��رز املركز
الثالث والو�س ��ام الربون ��زي يف فعاليات الف ��ردي العام
لفئ ��ة النا�ش ��ئني يف املناف�س ��ات القوي ��ة الت ��ي جمعته مع
ابطال العرب باللعبة خالل امل�شاركة يف البطولة.
و�سبق ان احرز العراق و�ساما ف�ضيا يف مناف�سات اليوم
االول من البطولة يف مناف�س ��ات الفرقي للن�ساء يف نف�س
البطولة التي انطلقت ال�سبت مب�شاركة عربية وا�سعة.
يذكر ان املنتخب الوطني للنا�ش ��ئني باجلمنا�ستك كان قد
دخل مع�سكرا تدريبيا يف العا�صمة القطرية الدوحة قبل
دخوله يف مناف�سات البطولة العربية التي انطلقت بداية
اال�سبوع احلايل.

رمبا �سي�ص ��بح فار�س ��نا ريا�ض عايد �ض ��من قائمة
املميزي ��ن الذي ��ن قدم ��وا اجن ��ازات للفرو�س ��ية
العراقي ��ة من ��ذ فج ��ر انطالقه ��ا وحل ��د الآن بع ��د
النتائ ��ج املذهلة التي حققه ��ا يف فعالية القفز على
احلواجز ،ويبدو ان متيزه اعلن يف هذه الفعالية
اكرث من الفعاليات االخرى التي حتت�ضنها ريا�ضة
الفرو�س ��ية كونها ت�ض ��م العديد من الفعاليات منها
الطع ��ن والرتوي�ض والقدرة والتحمل وال�س ��رعة
�ض ��د الزم ��ن وبالعك� ��س والقف ��ز عل ��ى احلواج ��ز
وغريه ��ا م ��ن الفعالي ��ات االخ ��رى لريا�ض ��ة الآباء
واالجداد.
بطلنا ريا�ض عايد �س ��جل للع ��راق اجناز ًا �آخر يف
فعالي ��ة القفز عل ��ى احلواجزلالرتفاعات �135س ��م
�ض ��من بطول ��ة ال ��دوري العرب ��ي املتوا�ص ��لة يف
�ش ��رم ال�ش ��يخ حيث احرز هذه امل ��رة املركز الثاين
عل ��ى الع ��رب م ��ن ب�ي�ن  53فار�س ��ا مثل ��وا الكويت
وال�س ��عودية وم�ص ��ر واالم ��ارات وقطر و�س ��وريا

واالردن والبحري ��ن و�س ��لطنة عم ��ان واجلزائ ��ر
وليبي ��ا واملغرب باال�ض ��افة اىل منتخبن ��ا ،وابدع
فار�س ��نا البط ��ل م ��رة اخرى بع ��د ان اح ��رز املركز
االول لفعالي ��ة ال�س ��رعة الت ��ي جرت بوقت �س ��ابق
وت ��وج به ��ا الع ��راق بطال للع ��رب ليع ��ود بعزمية
وا�صرار ويحقق املركز الثاين يف فعالية االرتفاع
وكان قريبا من التتويج باملركز االول بعد اجتيازه
املرحلة االوىل والثانية والتميز لالرتفاع �135سم
بتفوق وبزمن قدره  37ثانية بفارق ثانية واحدة
عن �صاحب املركز االول االماراتي �سامل ال�سويدي
ال ��ذي تفوق بف�ض ��ل ج ��واده املميز ال ��ذي يتجاوز
�س ��عره املئة واخلم�س�ي�ن الف دوالر يف حني حقق
عاي ��د ه ��ذه االجن ��ازات بج ��واد ال يتعدى �س ��عره
اخلم�سني الف دوالر اال ان خربته وقدرته العالية
تغلب بها على م�ش ��كلة الفارق بني اخليول العربية
امل�شاركة خا�صة اخلليجية منها وتلك ابرز م�شاكل
فرو�سيتنا.
تتوي ��ج الع ��راق ثانيا على الع ��رب به ��ذه الفعالية
يف مناف�س ��ات الي ��وم اخلام� ��س م ��ن البطولة التي
خ�ص�ص ��ت لالرتفاعات �135س ��م يع ��د حدثا جديدا

و�إجناز ًا �آخر حتقق للريا�ضة العراقية وللفرو�سية
خ�صو�ص ��ا ووالدة مل�ش ��اركة متيزت بها فرو�سيتنا
مقارنة مع املناف�س�ي�ن من االمراء وال�شيوخ العرب
امل�شاركني.
احل�سيني يحرز املركز ال�سابع

�إ�ض ��افة اىل املركز الثاين ال ��ذي حتقق للعراق يف
ه ��ذه الفعالي ��ة فقد احرز فار�س ��نا الآخر م�ص ��طفى
احل�س ��يني املرك ��ز ال�س ��ابع يف فعالي ��ات الي ��وم
اخلام� ��س للقف ��ز عل ��ى احلواج ��ز لنف� ��س االرتفاع
اع�ل�اه حيث متك ��ن احل�س ��يني من عب ��ور املرحلة
االوىل بنجاح اال انه اخط�أ يف وقوع حاجز واحد
يف مرحلة التمايز النهائية وقطع امل�س ��افة البالغة
 350م بزم ��ن ق ��دره  41ثاني ��ة ليحت ��ل الرتتي ��ب
ال�س ��ابع وليكون للعراق مركزان :الثاين وال�سابع
يف هذه الفعالية.
�أقل امل�شاركني
منتخبن ��ا الوطن ��ي يع ��د اق ��ل املنتخب ��ات العربية
امل�ش ��اركة يف عدد الفر�سان لفعالية القفز االوملبي

�صنعاء�/سامي عي�سى
موفد االحتاد العراقي لل�صحافة
الريا�ضية
بع ��د رحل ��ة طويل ��ة ا�س ��تمرت زه ��اء الثالث ��ة ا�س ��ابيع
وب�س ��بب االجراءات الروتينية ومو�ض ��وعة الت�أ�شرية
وع ��دم انتظ ��ام االم ��ور االداري ��ة التح ��ق رئي� ��س وفد

منتخ ��ب النا�ش ��ئني لكرة الق ��دم حميد مو�س ��ى واملوفد
ال�ص ��حفي للوف ��د واملر�ش ��ح م ��ن االحت ��اد العراق ��ي
لل�ص ��حافة الريا�ض ��ية بوف ��د منتخب النا�ش ��ئني ع�ص ��ر
اول ام� ��س قادما من العا�ص ��مة البحرينية املنامة حيث
�أ�س ��تمرت الرحلة اجلوية زهاء الثالث �س ��اعات ال�سيما
ان املنتخب �سيخو�ض مباريات غاية يف االهمية �ضمن

الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س العامل لفئة
النا�شئني يف العا�صمة اليمنية �صنعاء.
وكان منتخب النا�شئني قد خا�ض مع�سكرا تدريبيا ملدة
�أ�س ��بوع يف العا�ص ��مة االردنية عمّان ثم مع�سكرا ثانيا
يف �إم ��ارة دبي حيث خا�ض خالل املع�س ��كرين عددا من
املباري ��ات التجريبية من �أجل الوقوف على الت�ش ��كيلة

ب�ين حت�ض�يرات فرقن��ا ملو�س��م ال��دوري ودع��م منتخ��ب ال�شب��اب يف مهمت��ه الآ�سيوي��ة
بغداد/خليل جليل
املباري ��ات التجريبي ��ة واللق ��اءات الودية التي
خا�ض ��تها فرقن ��ا الت ��ي ت�س ��تعد ملو�س ��م -2009
 2010واملع�س ��كرات الداخلية واخلارجية التي
ام�ضتها هذه الفرق وبطريقة اختلفت كثري ًا عن
املو�س ��م املا�ضي بعدما ا�س ��تكملت تعاقداتها مع
العبني جدد و�سط حت�سن مايل اف�ضل خفف من
معاناتها هذا املو�س ��م� ،ستجعل هذه الفرق ازاء
حم ��ك حقيقي لإثبات جدارتها يف البطولة التي
مقررا ان تنطلق ال�ش ��هر اجلاري وب�أ�س ��لوب ما
زال يثري جدال كبري ًا وعدم ا�س ��تقرار يف ال�شكل
النهائي للبطولة.
لق ��د توزعت فرق الدوري منذ اكرث من �ش ��هرين
يف مع�س ��كرات عديدة منها يف اقليم كرد�س ��تان
العراق او يف العا�صمة او يف �سوريا او االردن
وكذل ��ك م�ش ��اركات بع� ��ض الف ��رق يف بط ��والت
حم ��دودة يف �س ��وريا او االردن و العراق مثلما
فع ��ل الكهرب ��اء واالمان ��ة واجلوي ��ة وده ��وك
وكربالء وال�ش ��رطة والنف ��ط وغريها من الفرق

اطلقت �ص ��حيفة االهرام امل�ص ��رية لقب ا�س ��د بابل
على فار�س ��نا البطل ريا�ض عايد الذي متيز ب�أ دائه
وح�سن ت�صرفه فقد قالت يف معر�ض تعليقها على
اح ��راز العراق املرك ��ز االول لفعالية ال�س ��رعة :ان
ا�س ��د بابل يخرتق العرب بج ��دارة ويتوج باللقب
م�ؤك ��دة يف تعليقه ��ا انه ظاهرة جديدة للفرو�س ��ية
العربية والعراقية ويتحدى ال�صعاب كونه تبارى
مع ابطال الع ��رب الآخرين بجواد اقل �س ��عرا بني
اخلي ��ول امل�ش ��اركة اال ان ��ه كان االك�ث�ر متي ��زا من
الناحي ��ة الفني ��ة وا�س ��تغالل الوق ��ت عل ��ى ار� ��ض
املي ��دان بر�ؤي ��ة ثاقب ��ة م�ش ��يدة بفرو�س ��ية العراق
وتاريخها وبتميز فار�سانا البطل ريا�ض عايد.

معاناة كبرية تواجه رحلة رئي�س وفد منتخب النا�شئني �إىل �صنعاء

هوام�ش ريا�ضية

االخرى .وهذا ما يفرت�ض ان ي�ض ��ع هذه الفرق
يف موازي ��ن فني ��ة م�س ��تقرة قبل ان تب ��د�أ عجلة
الدوري يف الدوران.
يف املو�سم املا�ضي مت�سكت الفرق التي خرجت
بنتائ ��ج هزيل ��ة متوا�ض ��عة بذرائ ��ع اجلوان ��ب
املالي ��ة وقل ��ة املع�س ��كرات التدريبي ��ة واالفتقاد
اىل الدع ��م امل ��ايل ال ��ذي تعت�ب�ره عام�ل�ا مهم ��ا
لتحريك ان�شطتها بينما باتت فرقنا التي تت�أهب
للم�ش ��اركة يف املو�س ��م اجلدي ��د تتمت ��ع مبوارد
مالية وا�ض ��حة من خالل ما ق ��دم لها من جمل�س
الوزراء من دعم مايل وعرب ت�أكيدات م�س� ��ؤويل
ه ��ذه االندية االمر الذي يجعلها مطالبة للظهور
ب�ص ��ورة مغاي ��رة وخمتلف ��ة عما ظه ��رت به يف
املو�سم ال�سابق.
ومن امل�ؤكد ان كل ما تقطعه فرقنا امل�ش ��اركة يف
بطولة ال ��دوري املقبل ،من مراحل ا�س ��تعدادية
وتدريبي ��ة ممت ��ازة نتطل ��ع ان ترتج ��م ه ��ذه
املحط ��ات التجريبي ��ة اىل ح�ض ��ور فاع ��ل يف
ف�ص ��ول وحمط ��ات �ص ��راع ال ��دوري اجلدي ��د

عل ��ى احلواجز فقد �ش ��اركنا بفار�س�ي�ن اثنني فقط
هم ��ا ريا�ض عايد وم�ص ��طفى احل�س ��يني يف حني
�شاركت م�صر بثمانية فر�سان واالمارات والكويت
وال�س ��عودية ب�س ��تة فر�س ��ان ،و�س ��وريا واالردن
بخم�سة فر�س ��ان واجلزائر وليبيا و�سلطنة عمان
والبحرين وقطر بثالثة فر�سان.
ا�سد بابل يخرتق العرب

وت�أكي ��د جدارتها يف التمثيل يف امل�س ��ابقة بدال
م ��ن الهزال ��ة الت ��ي اظهرتها ف ��رق تعك ��زت على
امل ��وارد املالي ��ة وغياب ف�ت�رات التدريب الكايف
الذي ا�صبح يف متناولها يف هذا املو�سم.
على بعد م�سافة ق�صرية يقف منتخبنا ال�شبابي
ه ��ذه االي ��ام م ��ن انطالق ت�ص ��فيات �آ�س ��يا وهو
يخو�ض مناف�ساتها املرتقبة اىل جانب منتخبات
مر�ش ��حة وب�شكل �ساخن للظفر ببطاقتي الت�أهل
اىل النهائي ��ات القاري ��ة الع ��ام املقب ��ل ،يف وقت
ا�صبح فيه منتخبنا ال�ش ��بابي حامل لواء الكرة
العراقي ��ة بحاج ��ة اىل وقف ��ة م�س ��اندة ودع ��م
معن ��وي ي�س ��همان يف رفع معدالت �س ��قف �آماله
يف هذا التجمع الكروي الذي �سيخو�ض غماره
ب�ص ��عوبة بالغة طاملا تقف اىل جانبه منتخبات
ال�س ��عودية والكويت و�س ��لطنة عم ��ان املتطلعة
اىل البطاقتني وتقف على خط �س ��باق واحد مع
منتخبنا ال�شبابي احلامل ب�إحدى البطاقتني رغم
وجود منتخبي الهند وافغان�ستان يف املجموعة
الثالثة اىل جانب هذه املنتخبات.

لق ��د بات ��ت منتخب ��ات ال�ش ��باب منج ��م النجوم
الكروية ال�صغرية حمط اهتمام جماهريوع�شاق
ك ��رة الق ��دم يف كل م ��كان التي مل ت�ت�ردد حلظة
بالوقوف اىل جانبها وم�ؤازرتها مثلما عك�س ��ت
ذل ��ك �ص ��فحات املوندي ��ال املتوا�ص ��ل الآن يف
م�ص ��ر عرب ح�ض ��ور الفت جلماهري وم�ش ��جعي
املنتخبات امل�شاركة يف املونديال ال�شبابي.
ان منتخبن ��ا ال�ش ��بابي م ��ن دون �ش ��ك يواج ��ه
اختب ��ارا ومهم ��ة �ص ��عبة يف م�ش ��واره يف
الت�ص ��فيات املقبل ��ة مثلم ��ا ت�ش�ي�ر حم�ص�ل�ات
م�ش ��اركاته اخلارجية قبل وقت ق�صري ولقاءاته
التجريبية املحلية الت ��ي مل تلب حاجته الفعلية
م ��ن مباري ��ات االحت ��كاك والتجري ��ب املطلوب
للوق ��وف على مدى جاهزيته قبل انطالق موعد
الت�صفيات وبات هذا املنتخب بحاجة اىل وقفة
دع ��م وا�ض ��ح عل ��ى كل ال�ص ��عد لتحفي ��ز العبيه
وت�صعيد درجات اال�ستعداد املعنوي والنف�سي
له وجلهازه التدريبي.

دوري املو�سم املا�ضي �شهد نتائج هزيلة لفرق كبرية

اال�سا�س ��ية ومعاجل ��ة االخط ��اء الفني ��ة وتالفيه ��ا قبل
الدخول يف املباريات الر�سمية للت�صفيات الآ�سيوية.
ومن جهة اخرى قام رئي�س االحتاد العراقي لكرة القدم
ح�سني �سعيد باالت�صال بالوفد حيث نقل حتيات جميع
�أع�ض ��اء االحتاد لالعبني والوفد امل�ش ��ارك كما واطمئن
عل ��ى �أح ��وال الالعبني وطالبه ��م بب ��ذل كل اجلهود من
�أجل اعالء �ش� ��أن الع ��راق وحتقيق النتائ ��ج االيجابية
وبالتايل ر�سم الفرحة على وجوه ابناء �شعبنا ال�صامد
وال�صابر والذي ينتظر الب�شرى من �أ�شبالنا اال�سود.
وق ��ال رئي�س الوفد حميد مو�س ��ى �أن منتخبنا الوطني
لفئ ��ة النا�ش ��ئني قادرعلى حتقيق النتائج التي تر�ض ��ي
تطلع ��ات ال�ش ��عب العراق ��ي ال�س ��يما و�أن االحت ��اد وف ّر
للمنتخ ��ب ثالث ��ة مع�س ��كرات خارجي ��ة يف االردن
واالم ��ارات واليمن يف حني ذكر املدي ��ر االداري للوفد
ك ��رمي فرحان �أن املعنويات عالية والكل هنا متحفز من
�أجل الو�ص ��ول اىل االدوار النهائية خا�ص ��ة ان العبينا
ميلكون االندف ��اع البدين واملهارة العالية واحلما�س ��ة
الكبرية �إن �ش ��اء الله �س ��وف يحقق االبطال مامطلوب
منهم يف الت�صفيات الآ�سيوية.
وم ��ن جهت ��ه اك ��د امل ��درب االول ملنتخبن ��ا الوطن ��ي
للنا�ش ��ئني موفق ح�سني �أن منتخبنا قادر على املناف�سة
القوية على �إحدى بطاقتي املجموعة كونه ميلك جميع
االدوات الفنية واالدارية التي ت�ساعده على لعب �أدوار
البطولة يف املجموعة التي ت�ض ��يفها العا�صمة اليمنية
�صنعاء.
وم ��ن امل�ؤم ��ل �أن يخو� ��ض منتخبن ��ا للنا�ش ��ئني �أوىل
مباريات ��ه م ��ع اليمن ي ��وم اخلمي�س واجلمي ��ع هنا يف
الوف ��د متله ��ف خلو� ��ض الت�ص ��فيات وبالتايل �إر�س ��ال
الفرحة والبهجة اىل �شعبنا يف العراق �أن �شاء الله.
جتدر اال�شارة اىل ان املنتخب الوطني للنا�شني يقوده
مالك فني م�ؤلف من موفق ح�سني واملدربني امل�ساعدين
اثري ع�صام وو�سام �شامل كامل ومدرب احلرا�س �شيت
جا�سم.

