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يف املرمى

ح�سن �أحمد ينتقد �أنانية الالعبني!

احل�سم بيد ح�سن

منتخبنا يتخطى االفغان بثالثية نظيفة
ويت� ّأهب ملواجهة مثرية �أمام الكويت اليوم

�إكرام زين العابدين

ي�ضرب اليوم منتخبنا لل�شباب لكرة القدم يف ال�ساعة الواحدة ظهرا موعدا مهما مع نظريه الكويتي يف املباراة التي جتري بينهما
مبلعب فران�سوا حريري حل�ساب املجموعة الثالثة �ضمن اجلولة الثالثة من الت�صفيات امل�ؤهلة اىل نهائيات �أمم �آ�سيا لل�شباب املقامة
حاليا يف اربيل ولغاية اخلام�س ع�شر من ال�شهر اجلاري ،وتلعب نتيجة اللقاء دورا كبريا يف ح�سم م�س�ألة الت�أهل اىل النهائيات
الآ�سيوية بغ�ض النظرعن املباراة الأخرية ملنتخبنا امام املنتخب ال�سعودي الن الفوز يرفع ر�صيده اىل  12نقطة تكون كافية لعبور
بوابة الت�صفيات بنجاح �أما خ�سارة املنتخب الكويتي ف�إنها تبعده نهائي ًا عن اجواء املناف�سات.

�أربي��ل /موفدا امل��دى خليل
جليل ويو�سف فعل
وي ��درك ح�س ��ن احمد م ��درب منتخبنا
لل�شب ��اب اهمي ��ة اللق ��اء و�صعوبت ��ه
الفني ��ة الن املنتخ ��ب الكويتي مناف�س
عني ��د وميتل ��ك امل�ؤه�ل�ات الفني ��ة
والبدني ��ة اجلي ��دة ويق ��وده امل ��درب
احمد حيدر م ��راد الذي يجيد التعامل
مع اح ��داث املب ��اراة ب�ص ��ورة رائعة،
لذل ��ك فان ح�سن احمد ي�أمل من العبيه
الظهوربامل�ست ��وى الفن ��ي املطل ��وب
وجتاوزال�سلبي ��ات التي وقع ��وا فيها
يف مب ��اراة منتخبن ��ا ام ��ام املنتخ ��ب
االفغ ��اين الت ��ي انته ��ت بفوزمنتخبنا
�سجلهم ��ا احمد فا�ضل يف د 25.وعلي
زويد د 36.ومهيمن �سليم مالخ د.82
بع ��د ان لعب منتخبنا لل�شباب بطريقة
تكتيكي ��ة ت�ضم ��ن ل ��ه الف ��وز بنق ��اط
اللق ��اء ب�أق ��ل جهد ب ��دين عل ��ى اعتبار
ان املنتخ ��ب االفغ ��اين م ��ن ا�ضع ��ف
املنتخب ��ات امل�شاركة يف املجموعة من
النواحي الفنية والبدنية واخلططية،
وكان ��ت نتيج ��ة املب ��اراة متوقعة لكن
االداء الفن ��ي ات�س ��م بالب ��طء يف نق ��ل
الكرة واالحتفاظ الزائد بها يف حمور
العملي ��ات والت�سدي ��د غ�ي�ر املج ��دي
م ��ن البعيد وع ��دم تطبي ��ق الواجبات
الدفاعية والهجومية اثناء املبارة.
انتقاد وت�صحيح
وانتق ��د ح�سن احمد اداء العبيه ب�شدة
وقال ملوف ��د (املدى):لقد �شخ�صنا تلك
ال�سلبي ��ات التي رافق ��ت اداء الالعبني
يف املب ��اراة و�سنعمل عل ��ى جتاوزها
يف مواجه ��ة الي ��وم ام ��ام املنتخ ��ب
الكويت ��ي ال ��ذي يع ��د م ��ن املنتخبات
القوي ��ة يف املجموع ��ة ،وان �سب ��ب
تلك االخط ��اء ج ��اءت الن االداء طغت
علي ��ه االناني ��ة واللع ��ب الف ��ردي على
العك� ��س م ��ن املبارات�ي�ن ال�سابقت�ي�ن
ل�شع ��ور الالعب�ي�ن ب�سهول ��ة حتقي ��ق
الف ��وز وقدرته ��م على ه ��ز ال�شباك يف
اية اللحظة ،وانعك� ��س ذلك �سلبا على
اداء الالعب�ي�ن ،لك ��ن مواجهة املنتخب
الكويتي تختلف عن �سابقاتها ملعرفتنا
بطريق ��ة وا�سلوب لعب ��ه املعتمدة على
اغالق املنافذ الدفاعية واالعتماد على
الهجمات املرتدة وو�ضعنا ت�صوراتنا
التكيكية ح�س ��ب نقاط القوة ومكامن
ال�ضعف فيه.
�شعار الفوز
وا�ض ��اف :ان منتخبن ��ا رف ��ع �شع ��ار
الف ��وزيف جمي ��ع املباري ��ات يف
الت�صفيات من اج ��ل ت�صدر املجموعة
و�سنواجه املنتخ ��ب الكويتي بالروح
املعنوي ��ة العالي ��ة والرغب ��ة بالف ��وز
المتالكن ��ا ق ��وة هجومية جي ��دة حيث
ا�ستطاع مهاجمونا احراز  10اهداف
ومل يدخ ��ل مرمانا ه ��دف واحد وهذا
دليل علم ��ي على قوة الدف ��اع وبراعة
حار� ��س املرم ��ى ،وم ��ع ذل ��ك نطم ��ح
للمزيد من النق ��اط واالهداف ل�ضمان

الت�أه ��ل مبكرا ولكن ذل ��ك ال يلغي قوة
و�شرا�س ��ة املنتخ ��ب الكويت ��ي ال ��ذي
يلع ��ب بطريق ��ة جي ��دة ولدي ��ه طموح
كبري مبوا�صلة املناف�س ��ة حتى الرمق
االخ�ي�ر خل�سارت ��ه ام ��ام املنتخ ��ب
ال�سع ��ودي يف اجلولة ال�سابقة بهدف
مقابل ال �شيء وعن الت�شكيلة املحتلمة
للق ��اء اليوم ق ��ال احم ��د :ان الت�شكيلة
تت�أل ��ف م ��ن ج�ل�ال ح�س ��ن وحمم ��د
هادي مطن�ش وعم ��ر نا�صح واموري
عي ��دان وك ��رار جمي ��د للدف ��اع واحمد
فا�ض ��ل وعل ��ي �صب ��اح واجم ��د ولي ��د
واجم ��د كل ��ف للو�س ��ط وحمم ��د �سعد
وم�صطف ��ى جودة الهج ��وم ،و�أو�ضح
م ��درب منتخبن ��ا لل�شب ��اب ان العبينا
الب ��دالء ال يقل ��ون �ش�أن ��ا ع ��ن زمالئهم
الأ�سا�سي�ي�ن م ��ن الناحيت�ي�ن الفني ��ة
والبدنية ولديهم اال�ص ��رار والعزمية
للم�شارك ��ة وت�أكي ��د جدارته ��م الفنية،
وقدم احم ��د �شكره الكب�ي�ر للجماهري
الريا�ضي ��ة الت ��ي ح�ض ��رت ب�أع ��داد
اكرث م ��ن املباري ��ات ال�سابقة لت�شجيع
منتخبنا لل�شب ��اب وطالبهم باحل�ضور
يف مب ��اراة الكوي ��ت الت ��ي و�صفه ��ا
باملباراة النهائية حل�سم م�سالة الت�أهل
اىل النهائيات الآ�سيوية.
�صعوبة املهمة
بينم ��ا ق ��ال احمد حي ��در م ��راد مدرب
املنتخ ��ب الكويت ��ي :مل نفق ��د الأم ��ل
بع ��د ومازالت لدين ��ا الفر�صة الأخرية
الت ��ي نحاول ا�ستثماره ��ا بالفوز على
املنتخ ��ب العراق ��ي برغ ��م �صعوب ��ة
املهمة الن املنتخب العراقي من اف�ضل

املنتخبات امل�شاركة فنيا وبدنيا ولديه
مي ��زة ا�ستثمارها كما يجب هما عامال
االر�ض واجلمهور ون�سعى اىل تقدمي
مباراة كبرية ام ��ام منتخب نعرف كل
�صغرية وكبريه عن خطوطه الثالث.
�أفغان�ستان× الهند
ميك ��ن ان نطلق على مب ��اراة منتخبي
افغان�ست ��ان والهن ��د بلق ��اء الرت�ضي ��ة
بعد ان فق ��د املنتخبان فر�صة املناف�سة
عل ��ى خط ��ف اح ��دى بطاقت ��ي الت�أهل
اىل النهائي ��ات الآ�سيوي ��ة حيث انهزم
املنتخ ��ب االفغ ��اين ام ��ام منتخبن ��ا
لل�شباب بثالثي ��ة نظيفة وال ميتلك اية
نقط ��ة بينم ��ا خ�س ��ر املنتخ ��ب الهندي
مبارات ��ه امام املنتخ ��ب العماين برغم
تقدمه يف بداية اللق ��اء بثالثة اهداف
لكن �س ��وء اداء دفاعه و�ضعف حار�س
مرم ��اه انقلب ��ت النتيج ��ة اىل خ�سارة
قا�سي ��ة برباعي ��ة ليقف ر�صي ��ده عند
النقط ��ة الواح ��دة الت ��ي ال ت�شف ��ع ل ��ه
للوقوف بوجه املنتخبات القوية.
م ��ن الناحي ��ة الفني ��ة و بن ��اء عل ��ى ما
قدمه املنتخبان الهندي واالفغاين يف
اجلولت�ي�ن ال�سابقت�ي�ن ف� ��إن االف�ضلية
بالفوز ت�صب مل�صلحة املنتخب الهندي
المتالك ��ه املدرب املح�ت�رف االنكليزي
ت ��وم كولتني الذي ا�سه ��م يف االرتقاء
بامل�ست ��وى الفن ��ي لالعبني م ��ن خالل
اعتم ��اده عل ��ى اال�سل ��وب االنكلي ��زي
يف طريقة اع ��داد الالعبني للت�صفيات
وات�ضح ذلك من خالل ارتفاع خمزون
اللياقة البدني ��ة وال�ضغط القوي على
الالع ��ب احلائز على الكرة وا�ستخدام

انطالق مناف�سات نهائي دوري الدراجات الثالثاء املقبل

بغداد/املدى
ق ��ال احمد �ص�ب�ري امني �س ��ر االحتاد
العراق ��ي املرك ��زي للدراج ��ات :ان
امل�ؤمتر الفن ��ي ملناف�سات نهائي دوري
اندي ��ة العراق باللعبة لفئات املتقدمني
والن�س ��اء وال�شباب والنا�شئني �سيقام
يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة م ��ن ع�صر يوم

حتديد مواعيد نهائي دوري الدراجات

الثالث ��اء املقبل املواف ��ق ال�سابع ع�شر
م ��ن �شه ��ر ت�شرين الث ��اين احلايل يف
مقر اللجنة االوملبية الكرد�ستانية يف
اربيل.
وا�ضاف �ص�ب�ري :ان �سباق ��ات اليوم
االول وال ��ذي ي�ص ��ادف االربع ��اء
ت�شم ��ل �سباق فرقي �ض ��د ال�ساعة لفئة

املتقدم�ي�ن مل�سافة  70ك ��م ويليه �سباق
فردي �ضد ال�ساعة لفئة الن�ساء مل�سافة
 35ك ��م فيم ��ا �سيكون ال�ساب ��ق الثالث
واالخ�ي�ر اخلا� ��ص بفئ ��ة النا�شئ�ي�ن
فردي ًا �ضد ال�ساع ��ة مل�سافة  30كم فيما
�سي�شتم ��ل الي ��وم الث ��اين عل ��ى ثالثة
�سباق ��ات االول فردي عام لفئة الن�ساء
مل�سافة  50ك ��م وبعدها �سيكون هنالك
�سباق فرقي �ضد ال�ساعة لفئة ال�شباب
مل�ساف ��ة  60ك ��م فيما �سيك ��ون ال�سباق
الثالث واالخري لفئ ��ة املتقدمني فردي
�ضد ال�ساعة مل�سافة  35كم.
وتاب ��ع ام�ي�ن �س ��ر احت ��اد الدراجات:
ان �سباق ��ات يوم اجلمع ��ة وهو اليوم
الثال ��ث يف البطول ��ة �ست�شم ��ل �سباق
فردي ًا عام لفئة ال�شباب مل�سافة  100كم
ويلي ��ه �سباق فردي �ض ��د ال�ساعة لفئة
الن�ساء مل�ساف ��ة  20كم ومن ثم ينطلق
�سباق فردي عام لفئة النا�شئني مل�سافة
 50ك ��م فيما �ستك ��ون �سباق ��ات اليوم
الراب ��ع واالخري لفئ ��ة املتقدمني فردي ًا
عام� � ًا مل�ساف ��ة  125ك ��م ويلي ��ه �سب ��اق
فردي �ضد ال�ساعة لفئة ال�شباب مل�سافة
 30ك ��م على ان يكون ال�سب ��اق الثالث
واالخ�ي�ر املخ�ص� ��ص لفئ ��ة النا�شئ�ي�ن
�سباق� � ًا فرقي� � ًا �ضد ال�ساع ��ة مل�سافة 35
كم.

احت��اد ال�سل��ة يعل��ن ع��ن ت�سوي��ق ال��دوري املمت��از

بغداد/املدى
اعلن االحتاد العراقي املركزي لكرة ال�سلة عن ت�سويق مناف�سات
دوري اللعبة املمتاز الذي �سينطلق يف اخلام�س ع�شر من ال�شهر
احلايل مب�شاركة ع�شرة اندية.
وقال الدكتور خالد جن ��م امني �سر االحتاد العراقي لكرة ال�سلة
ان احت ��اد اللعب ��ة �سيقوم بت�سوي ��ق الدوري ال�سل ��وي للمو�سم
اجلدي ��د ومن يرغ ��ب من القن ��وات الف�ضائية �ش ��راء حقوق بث

املباريات كامل ��ة مراجعة مقر االحتاد العراقي للعبة طوال ايام
اال�سب ��وع املقب ��ل من اج ��ل التباحث يف جميع االم ��ور اخلا�صة
بت�سوي ��ق مناف�س ��ات ال ��دوري .و�أو�ضح جنم ان ��ه يف حال عدم
التو�ص ��ل اىل اتفاق مع اي من القنوات الف�ضائية ل�شراء حقوق
الب ��ث ف�إن احت ��اد اللعب ��ة املركزي ل ��ن ي�سمح لأي م ��ن القنوات
الف�ضائي ��ة بث املباريات كاملة عل ��ى ان ي�سمح لهم بعمل تقارير
م�صورة ال تتجاوز الـ  3دقائق فقط.
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حممد �سعد بذل جهدا �شخ�صيا يف متويل الكرات لزمالئه

املن ��اوالت الطويلة من الثلث الدفاعي
اىل املهاجم�ي�ن التي تره ��ق املدافعني
املناف�س�ي�ن وق ��ال م ��درب املنتتخ ��ب
الهن ��دي:ان مباراتن ��ا ام ��ام املنتخ ��ب
االفغ ��اين فر�ص ��ة جي ��دة لك�س ��ب اول
ثالث نقاط من مناف�س نتفوق عليه من
النواح ��ي الفنية والبدنية والتكتيكية
و�سنلع ��ب بطريق ��ة هجومي ��ة ت�ضمن
لن ��ا ما نري ��ده م ��ن اللق ��اء وعملنا يف
االي ��ام املا�ضي ��ة على حماول ��ة ن�سيان
�آث ��ار الهزمي ��ة القا�سية ام ��ام املنتخب
العماين بع ��د ان كن ��ا متفوقني بثالثة
اهداف وكن ��ا االقرب للف ��وز لكن هذه
ك ��رة الق ��دم مليئ ��ة باالخط ��اء الفردية
التي ت�ؤثر على نتيجة اللقاء.
وق ��ال �ش ��رف الل ��ه غف ��اري م ��درب
املنتخ ��ب االفغ ��اين ان مواجه ��ة
املنتخب الهن ��دي �صعبة و�سنلعب من
اج ��ل الفوز برغ ��م ق ��وة املناف�س وقلة
خربة العبين ��ا و�أحب ان ا�شري اىل ان
امل�شاركة يف الت�صفيات كانت اكرث من
رائعة وفر�ص ��ة جيدة للنهو�ض بواقع
الكرة االفغاني ��ة من خالل ت�ألق العبي
املنتخ ��ب االفغ ��اين يف الت�صفي ��ات
الآ�سيوي ��ة وامتن ��ى ان نح�ص ��د اول
ثالث نقاط يف الت�صفيات.
ال�سعودية × عمان
يلتق ��ي منتخبا ال�سعودي ��ة وعمان يف
ملعب فران�س ��وا حري ��ري يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة م�س ��اء �ضم ��ن املجوع ��ة
الثالث ��ة وتع ��د املب ��اراة واح ��دة م ��ن
اه ��م املواجه ��ات يف املجموع ��ة حيث
ميتل ��ك املنتخ ��ب ال�سع ��ودي  9نق ��اط

بع ��د ف ��وزه يف اجلول ��ة ال�سابقة على
املنتخب الكويتي بهدف واحد احرزه
املجر�ش ��ي بينم ��ا ميتل ��ك املنتخ ��ب
العم ��اين  4نق ��اط لذلك ف ��ان املواجهة
�صعب ��ة لرغبة املنتخب�ي�ن بالفوز وقال
مدرب املنتخ ��ب ال�سعودي الربازيلي
اجلن�سيةارن�ست ��و باول ��و اوليف�ي�را
ان حظ ��وظ منتخب ��ي الكويت وعمان
مازال ��ت قائم ��ة باملناف�س ��ة ومل تنت ��ه
احالمه ��ا بالت�أهل بعد وهذا يجعل من
مواجهة اليوم �صعبة والبد من اللعب
بتوازن دفاعي وهجومي لأجل الفوز
واالنتق ��ال اىل النهائي ��ات مهما كانت
نتيجة مباراتنا االخرية امام املنتخب
العراقي.
اما م ��درب املنتخ ��ب العم ��اين ابابكر
�س ��ارا اك ��د ان املواجهة لي�س ��ت �سهلة
ولكن بعد فوزنا على املنتخب الهندي
 3-4ازدادت �آمالن ��ا بالت�أه ��ل والفوز
عل ��ى املنتخ ��ب ال�سع ��ودي الق ��وي
و�أتوق ��ع ان حتف ��ل املب ��اراة باالث ��ارة
والندية.
ثقة بالفوز
اك ��د هادي ج ��واد ع�ضو احت ��اد الكرة
وامل�ش ��رف عل ��ى منتخ ��ب ال�شب ��اب ان
مواجه ��ة املنتخ ��ب الكويت ��ي لي�س ��ت
�سهل ��ة لق ��وة املناف�س ورغبت ��ه بالفوز
للإبق ��اء عل ��ى حظوظ ��ه بالت�أه ��ل لكن
العبين ��ا لديهم العزمية واال�صرارعلى
حتقيق الفوز واالنتقال اىل النهائيات
ال�سيم ��ا ان امل�ل�اك التدريبي للمنتخب
در� ��س نقاط القوة وال�ضعف للمناف�س
وو�ضع اخلطة الكفيلة بتحقيق الفوز

ل�ضمان التاه ��ل ويبقى طموحنا جمع
 15نقط ��ة م ��ن املباري ��ات للوق ��وف
عل ��ى قم ��ة املجموع ��ة الن منتخبن ��ا
اف�ض ��ل وقدم مباري ��ات جميلة اطربت
احل�ضور.
وق ��ال رائ ��د خلي ��ل م�ساع ��د م ��درب
منتخبنا لل�شباب ان املنتخب الكويتي
م ��ن املنتخب ��ات القوي ��ة الطاحمة اىل
للو�ص ��ول اىل النهائي ��ات ومب ��اراة
الي ��وم الفر�ص ��ة االخ�ي�رة له ��م �إم ��ا
موا�صل ��ة املناف�س ��ة او االبتعاد نهائيا
ع ��ن ال�ص ��راع الدائر خلط ��ف بطاقتي
الت�أه ��ل اىل النهائي ��ات ومنتخبن ��ا
جاهز م ��ن النواحي الفني ��ة والبدنية
والنف�سي ��ة لتحقي ��ق الف ��وز بع ��د ان
�شخ�صنا ال�سلبي ��ات وااليجابيات يف
املنتح ��ب الكويتي وو�ضعنا الت�شكيلة
املنا�سب ��ة وطريق ��ة اللع ��ب املنا�سب ��ة
الجتياز املنتخب الكويتي بنجاح.
واع ��رب حمم ��د ه ��ادي مطن� ��ش قائ ��د
املنتخ ��ب يف مبارات ��ه ال�سابق ��ة ام ��ام
املنتخب االفغاين عن امله بالفوز على
املنتخ ��ب الكويت ��ي لل�شب ��اب وا�سعاد
اجلماه�ي�ر الت ��ي تق ��ف وراء �شب ��اب
الع ��راق لت�شجي ��ع الالعب�ي�ن بحرارة
ولدينا القدرة والعزمية على موا�صلة
النتائ ��ج اجلي ��دة م ��ن خ�ل�ال انت ��زاع
الف ��وز م ��ن املنتخ ��ب الكويت ��ي ال ��ذي
منتلك معلوم ��ات كافية عنه ومنتخبنا
االقرب للفوز.
بينما اكد املهاجم م�صطفى جودة على
ق ��درة منتخبن ��ا لل�شباب عل ��ى تخطي
املنتخب الكويتي وق ��ال ن�سعى للفوز
يف مب ��اراة الي ��وم لت�أكي ��د جدارتن ��ا
كواحد من اق ��وى املنتخبات امل�شاركة
الن الفوزعل ��ى املنتخ ��ب الكويت ��ي له
طع ��م يختلف ع ��ن املباري ��ات ال�سابقة
ال�سيم ��ا انن ��ا منتلك مقوم ��ات حتقيق
مبتغان ��ا وا�سع ��اد جماهرينا ،وا�سعى
اىل احراز هدف يف املباراة للم�ساهمة
يف ح�سم م�س�ألة الت�أهل اىل النهائيات
لإ�سع ��اد اجلمهور الويف الذي �ساندنا
يف املباريات ال�سابقة واعطانا احلافز
والدافع للفوز.
وا�ش ��ار احم ��د فا�ض ��ل �صان ��ع الع ��اب
منتخبن ��ا لل�شب ��اب اىل ان فر�صتن ��ا
كب�ي�رة بالفوز عل ��ى املنتخب الكويتي
برغ ��م �صعوبة التكه ��ن بنتيجة اللقاء
لكننا ن�سعى اىل ح�س ��م م�س�ألة الت�أهل
من خالل الفوز عل ��ى منتخب الكويت
القوي ،وطموحنا كبري بالو�صول اىل
نهائي ��ات �آ�سيا لل�شب ��اب وت�أكيد مكانة
كرتن ��ا يف املحاف ��ل القاري ��ة واع ��ادة
اجماد منتخب ��ات ال�شب ��اب التي �سبق
ان اح ��رزت خم�س ��ة الق ��اب �آ�سيوي ��ة،
و�أ�سعدن ��ا ان النق ��اد واملتابعني اثنوا
على ما قدمه العبونا من ملحات كروية
ممتعة يف املباريات.
وق ��ال عل ��ي �صب ��اح الع ��ب الو�س ��ط:
فر�صتن ��ا بالف ��وز كب�ي�رة ونتطلع اىل
حتقيق نتيجة ت�سعد اجلماهري وتعيد
الثق ��ة مب�ستقب ��ل اللعب ��ة بع ��د ان اك ��د
البع�ض ندرة املواهب يف مالعبنا.

تنتظراجلماهريالريا�ضي ��ة ب�ش ��وق مب ��اراة منتخبن ��ا ال�شبابي
�أم ��ام نظريه الكويتي والتي �ستج ��ري يف ال�ساعة الواحدة من
ظهره ��ذا اليوم يف �إطار اجلول ��ة الرابعة لت�صفي ��ات املجموعة
الآ�سيوية الثالثة لكرة القدم.
املب ��اراة �ستكون فر�ص ��ة مثالية حل�س ��م �إحدى بطاق ��ات الت�أهل
املبك ��ر للمجموع ��ة من خالل حتقيق الف ��وز و�إ�ضافة ثالث نقاط
مهم ��ة لر�صيد الع ��راق ،وبالت�أكي ��د �سيكون ح�س ��ن احمد مدرب
منتخبن ��ا ال�شباب ��ي �أمام امتحان جديد و�صع ��ب �سيكون طرفها
الآخ ��ر منتخب �شب ��اب الكويت ال ��ذي ميلك �أربع نق ��اط بعد ان
خ�سر مباراته املا�ضية �أمام نظريه ال�سعودي بهدف واحد.
و�سيعم ��ل امل ��درب احم ��د يف �إيج ��اد الأ�سلوب الأمث ��ل للخروج
بنتيج ��ة الف ��وز واالبتعاد ع ��ن ح�ساب االحتم ��االت الأخرى يف
�آخر مباراة لأن كرة القدم حتمل يف طياتها العديد من املفاج�آت
غ�ي�ر ال�س ��ارة التي تطي ��ح مبنتخب ��ات ال تعرف معن ��ى احرتام
اخل�صم وا�ستغ�ل�ال الفر�ص للفوز وترك الآخرين يلهثون خلفه
من دون جدوى.
حظوظ منتخبنا ال�شبابي �أف�ضل من �شقيقه الكويتي خا�صة وان
تالمذة املدرب احمد لعب ��وا ثالث مباريات جنحوا يف اقتنا�ص
الف ��وز من منتخبات كانت تع ��د غام�ضة وجمعوا عالمات كاملة
م ��ن النق ��اط يف تلك املواجهات التي كان يتخ ��وف البع�ض منها
ما �صع ��د الروح املعنوي ��ة للفريق الذي ميلك ب ��دالء جيدين يف
اغلب مراكز اللعب.
ان املدرب احمد كان ناجحا يف �إ�شراك عدد غري قليل من الالعبني
يف خمتل ��ف مراكز اللع ��ب يف املباريات الثالثة م ��ا ي�ؤكد ح�سن
�إع ��داد الفريق الذي احدث �ضجة ودوي ��ا يف هذه الت�صفيات ما
حمل البع�ض بان يل�صق تهم التزوير بهذه املجموعة وهي منها
براء الن امل ��درب والقائمني على هذا املنتخب اجروا العديد من
الفحو�صات الطبية لالعبني قبل الدخول يف املباريات الر�سمية
اكدت جميعها �صحة اعمار الفريق.
ان �أداء العبينا ال�شباب يف مبارياته الثالث تعد جيدة بقيا�سات
الف ��وز واخل�س ��ارة خا�ص ��ة ان املنتخب ف ��از يف تل ��ك املباريات
وجم ��ع ع ��دد ًا جيد ًا من االه ��داف ولكن ال يعني ذل ��ك ان الفريق
لي�س لدي ��ه بع�ض الأخطاء وال�سلبيات داخ ��ل امللعب وان �أداءه
منوذج ��ي ،الن بع� ��ض املتابع�ي�ن ملبارياته ا�شروا تل ��ك الأخطاء
منه ��ا عدم غل ��ق املناطق الدفاعي ��ة ب�شكل جي ��د �إ�ضافة اىل عدم
ا�ستغ�ل�ال الفر�ص ال�سهلة التي �أتيحت للفريق يف مناطق قريبة
م ��ن مناطق جزاء الفريق اخل�صم لزي ��ادة ر�صيده وب�شكل يثري
الده�شة واال�ستغراب.
ان حتقي ��ق الف ��وز يف مب ��اراة الي ��وم مطل ��ب جماه�ي�ري �أوال
ويتطل ��ب من اجلميع ن�سيان �أحداث املباري ��ات الثالثة املا�ضية
والرتكيز ب�شكل كب�ي�ر على هذه املباراة التي تعد مفتاح الت�أهل
للنهائيات الآ�سيوية املقبلة يف ماليزيا العام املقبل.
ال�ساع ��ات الت ��ي ت�سب ��ق مباراتنا ام ��ام الكويت �ستك ��ون �صعبة
على املدرب والقائمني على منتخبنا ال�شبابي لأنهم �سيحاولون
توظيفه ��ا مل�صلحتهم وعدم ت�شتيت �أفكارالالعبني ب�أمور جانبية
و�ض ��رورة �إبع ��اد �شب ��ح الغرورع ��ن خميلته ��م وم�س ��ح �صورة
الفري ��ق ال ��ذي ال يقه ��ر م ��ن �أفكارهم الن ك ��رة الق ��دم ال تعرتف
به ��ذه الألق ��اب اواالنت�صارات التي هي بداي ��ة الطريق ال�صعب
للو�ص ��ول للنهائيات وان االهداف الع�ش ��رة والفرح الذي زرعه
�شبابن ��ا يف نفو�س اجلمهورالريا�ضي يجب ان ي�ستمر بتحقيق
الف ��وز وع ��دم ا�ضاع ��ة الفر�صة الذهبي ��ة امام ه ��ذا اجليل الذي
تنتظ ��ره جماهرينا الريا�ضية حلمل ك�أ�س �شباب �آ�سيا من جديد
يف ماليزيا.

جعفر :جمل�س الوزراء
يدعم قرارات االوملبية
ب�ش�أن احتاد الكرة

بغداد/املدى
�أكد جا�سم حممد جعفر وزير ال�شباب والريا�ضة ان وزارته تبارك اخلطوات التي
ت�سري باجتاه �إيجاد احلل لأزمة انتخابات احتاد الكرة.
وقال جعفر يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه :ان جمل�س الوزراء يحرتم ويدعم
الق ��رارات التي اتخذه ��ا رئي�س املكتب التنفي ��ذي للجنة االوملبية وه ��ي بالت�أكيد
ت�صب يف خدمة الريا�ضة ب�شكل عام والكرة العراقية ب�شكل خا�ص.
وا�ض ��اف :ان رئي�س الوزراء وج ��ه بدعم املكتب التنفي ��ذي للجنة االوملبية خالل
ا�ستقباله رئي�سها الكابنت رعد حمودي ،حيث اكد ان الدعم �سيكون مادي َا ومعنوي َا
وهذا ان دل على �شيء فامنا يدل على االهتمام احلكومي بالريا�ضة العراقية وهي
�إ�شارة اىل ان احلكومة غري بعيدة عن الأزمات التي تواجه الريا�ضة ال�سيما ازمة
احتاد الك ��رة ،وانها مل تقف مكتوفة االيدي �إزاء االخطاء والثغرات التي حت�صل
هن ��ا وهناك وقد �أحالت �إ�صدار القرار ب�ش�أن االحتاد اىل رعد حمودي باعتبار ان
احت ��اد الكرة ين�ضوي حتت خيمة اللجن ��ة االوملبية �ش�أنه يف ذلك �ش�أن االحتادات
الريا�ضية االخرى.

احللقة ال�ساد�سة

قراءة يف م�شاركات منتخباتنا ال�شبابية يف بطولة �آ�سيا

حامل اللقب يخرج مبكر ًا ..وخط�أ دفاعي �أجه�ض �آمالنا يف ماليزيا

كتب /زيدان الربيعي
حتت�ضن مدينة �أربيل يف �إقليم كرد�ستان
ت�صفيات بطولة �شب ��اب �آ�سيا مب�شاركة
منتخبات العراق والكويت وال�سعودية
و�سلطن ��ة ُعم ��ان والهن ��د و�أفغان�ست ��ان
للف�ت�رة م ��ن � 5إىل  15ت�شري ��ن الث ��اين
 ،2009وبهذه املنا�سبة تغو�ص (املدى)
يف بحر م�شارك ��ة منتخبنا ال�شبابي يف
هذه البطولة والتي حقق فيها اجنازات
كب�ي�رة وكان له ��ذه البطول ��ة الف�ض ��ل
الكب�ي�ر يف �إط�ل�اق مواه ��ب العديد من
الالعب�ي�ن ال�شباب الذي ��ن �أ�صبحوا فيما
بع ��د من اب ��رز النجوم يف �سم ��اء الكرة
العراقي ��ة والعربي ��ة وحت ��ى الآ�سيوية.
كم ��ا �إنه ��ا متث ��ل حاف ��ز ًا كب�ي�ر ًا لالعبني
ال�صغ ��ار الذين لديه ��م طموحات كبرية
يف ع ��امل الك ��رة والنجومي ��ة .يف ه ��ذه
احللق ��ات �سن�سل ��ط ال�ض ��وء على جميع
امل�ش ��اركات ال�سابقة ملنتخبن ��ا ال�شبابي
يف بطول ��ة �شب ��اب �آ�سي ��ا ال�سابق ��ة على
�أمل �أن ي�ستفيد العبو منتخبنا ال�شبابي
احلايل وطاقمه التدريب ��ي الذي يقوده
الكاب�ت�ن ح�سن �أحمد م ��ن ال�سلف الرائع
ويتجنب ��وا الأخط ��اء الت ��ي ح�صلت يف
بع�ض البط ��والت .يف احللقة ال�ساد�سة
�س ��وف نتح ��دث ع ��ن �أول م�شاركت�ي�ن
ملنتخب ��ات ال�شب ��اب العراقية يف بطولة
�شباب �آ�سيا خالل القرن اجلديد.
حامل اللقب يخرج من الدور الأول
ع ��اد منتخبن ��ا ال�شبابي لك ��ي يدافع عن
لقبه الذي �أحرزه يف طهران عام 2000
وذلك عندما �ش ��ارك يف ت�صفيات بطولة
�شب ��اب �آ�سيا الت ��ي ج ��رت يف الإمارات

خالل �شهر متوز من ع ��ام � 2002إال انه
اخف ��ق حت ��ى يف الت�أه ��ل �إىل النهائيات
وال�سب ��ب يتحمل ��ه االحت ��اد العراق ��ي
لك ��رة الق ��دم �آن ��ذاك ال ��ذي زج مبنتخب
النا�شئني ب�شكل يدعو لال�ستغراب حمل
منتخ ��ب ال�شب ��اب يف ه ��ذه الت�صفي ��ات
قبي ��ل انطالقته ��ا ب�أي ��ام قليل ��ة حي ��ث
خ�س ��ر مبارات ��ه الأوىل �أم ��ام الإم ��ارات
( 3ـ �صف ��ر) ث ��م ف ��از عل ��ى فل�سط�ي�ن ( 3ـ
� )1سج ��ل الأه ��داف عم ��ر كاظ ��م ،حيدر
�صب ��اح ،احمد عب ��د علي (كوب ��ي) .وقد
ت�ألفت ت�شكيلة الفريق من الالعبني ل�ؤي
خلي ��ل ،حممد كا�صد� ،سع ��د عطية ،علي
يو�س ��ف ،حمم ��د علي ،واث ��ق ح�سوين،
حيدر �صباح ،احمد عب ��د علي (كوبي)،
عم ��ر كاظم ،علي عبا� ��س� ،سامال �سعيد،
حممد عبد احل�سني ،و�سام كاظم� ،سرمد
عالوي ،احمد كاظم� ،أ�سامة �شيال ،علي
ح�سني ،خلدون �إبراهيم.
وق ��اد فريقن ��ا يف هذه الت�صفي ��ات طاقم
تدريب ��ي م�ؤلف من احم ��د را�ضي مدربا
وحمم ��د ح�س�ي�ن ن�ص ��ر الل ��ه م�ساع ��دا
و�صب ��اح جا�س ��م مدربا وعبا� ��س لعيبي
مدربا للياقة البدنية.
وق ��د �أ�صب ��ح العدي ��د م ��ن العب ��ي ه ��ذا
املنتخ ��ب م ��ن الالعب�ي�ن اجليدي ��ن م ��ع
املنتخب ��ات الوطنية وحتى م ��ع الأندية
املحلي ��ة .الأم ��ر الذي ي�ؤك ��د �أهمية هذه
البطولة يف �إبراز الطاقات اجلديدة يف
عامل الكرة العراقية.
خط�أ دفاعي �أجه�ض �آمالنا
�أقيم ��ت ت�صفيات بطولة �شباب �آ�سيا يف

تفتقت موهبة حممد كا�صد يف بطولة 2002

الأردن يف ع ��ام 2004ومتك ��ن منتخبنا
ال�شبابي من الفوز على البحرين بهدف
واح ��د مقاب ��ل ال �ش ��يء �سجل ��ه الالع ��ب
م�سل ��م مبارك وفاز عل ��ى الأردن بهدفني
مقاب ��ل ال �شيء �سجلهم ��ا الالعبان عالء
عب ��د الزهرة وعمر كاظم .حيث �ساعدته

هات ��ان النتيجت ��ان يف بل ��وغ النهائيات
الت ��ي �أقيم ��ت يف ماليزيا.وقاد منتخبنا
يف ه ��ذه الت�صفيات امل ��درب �أكرم احمد
�سلمان.
ويف النهائي ��ات ب ��د�أ منتخبن ��ا بداي ��ة
م�شجع ��ة جدا حتى توق ��ع املراقبون �أن

يك ��ون مناف�سا قوي ��ا عل ��ى اللقب حيث
ف ��از على كوري ��ا اجلنوبي ��ة (� -3صفر)
م�سل ��م مب ��ارك (هدف ��ان) وفري ��د جميد
وم ��ن ث ��م ف ��از عل ��ى تايلن ��د � -2صف ��ر
�سجلهم ��ا و�س ��ام زك ��ي وحي ��در �صباح
وف ��از على اليم ��ن ( 2ـ �صف ��ر) �سجلهما
عمر كاظم وعل ��ي يو�سف .حيث جعلته
هذه النتائج يرتبع على فرق جمموعته
بج ��دارة كب�ي�رة .ويف دور الثماني ��ة
خا�ض مباراته �أم ��ام املنتخب ال�سوري
وقد كان ��ت كل التوقعات ت�ش�ي�ر �إىل �أن
منتخبن ��ا ل ��ن يج ��د �صعوب ��ة تذك ��ر يف
جتاوز ه ��ذا الفريق �أال �أن خط�أ من �أحد
املدافع�ي�ن �أ�سه ��م يف خ�سارتن ��ا املباراة
وكلفتن ��ا ه ��ذه اخل�س ��ارة اخل ��روج من
البطولة ب�شكل غري متوقع جعل عالمات
احل�ي�رة واال�ستغ ��راب ترت�س ��م عل ��ى
وجوه اجلميع وقد �شهدت هذه املباراة
تعر�ض الالعب علي ح�سني رحيمة �إىل
الطرد من قبل حكم املباراة.
وكان امل�ل�اك التدريب ��ي ال ��ذي ق ��اد
منتخبن ��ا يف النهائي ��ات م�ؤلف ��ا م ��ن
ه ��ادي مطن� ��ش مدرب ��ا وحمي ��د �سلمان
م�ساع ��د ًا وب ��در �شاك ��ر مدرب� � ًا حلرا�س
املرم ��ى .يف حني ت�ألفت ت�شكيلة الفريق
م ��ن الالعبني:حمم ��د كا�صد�،سرهن ��ك
حم�س ��ن� ،أ�سام ��ة ح�س�ي�ن ،و�سع ��د
عطي ��ة وعل ��ي ح�س�ي�ن رحيمة،و�س ��ام
كاظم،عل ��ي يو�سف،م�سل ��م مبارك،عالء
عب ��د الزهرة،فري ��د جميد،عم ��ر كاظ ��م،
�سام ��ال �سعيد ،خل ��دون �إبراهيم،و�سام
زكي،احمد عبد علي(كوبي)،حممد عبد
جديع.

