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لقاء ال�سعودية ي�ضع مدرب الوطني يف موقف حمرج!

11

المدى الرياضي

 بيت��زي ير�س��م خريط��ة طري��ق املوندي��ال م��ن الب�ص��رة
ع ��ن �إظهار �صورة اجلمهور املُحب
للريا�ضة.
وتاب ��ع لق ��د هي�أن ��ا كل الأم ��ور
اللوج�ستي ��ة ،وهن ��اك خط ��ة �أي�ض ًا
لدخ ��ول اجلمه ��ور اىل امللع ��ب
بان�سيابي ��ة عالي ��ة ،ا�ضاف ��ة اىل
ا�ستقب ��ال ال�شخ�صي ��ات املهم ��ة،
وق ��د قدمت ال ��وزارة دع ��وات اىل
الريا�ضي�ي�ن والإعالمي�ي�ن الع ��رب
حل�ضور املباراة.
و�أك� ��د احل �� �س �ن��اوي� ،إن ب�ع��د غ��دٍ
الإث �ن�ين� ،سي�شهد اج�ت�م��اع� ًا �آخ��ر
للجنة يف الب�صرة من �أجل درا�سة
واق�ع�ي��ة وع �م��ل �أك�ث�ر م��ن جتربة
ا� �س �ت �ط�لاع �ي��ة ل�ت�ه�ي�ئ��ة ال �ظ��روف
اللوج�ستية وال�ف�ن�ي��ة ،مو�ضح ًا
�أن امل�ب��اراة �ست�شهد ح�ضور قادة
الريا�ضة والعبي منتخبات عربية
وخليجية ،ف�ض ًال عن تواجد رئي�س
االحت � ��اد الآ���س��ي��وي ��س�ل�م��ان بن
�إب��راه �ي��م وال��دع��وات م�ستمرة
و�سط ترحيب
اجل� � �م� � �ي � ��ع
ب��احل �� �ض��ور
اىل العراق.

يف املجموع ��ة الأوىل اىل جان ��ب
منتخ ��ب رو�سي ��ا البل ��د امل�ض ّي ��ف
ال ��ذي �سيلتق ��ي مع ��ه ي ��وم 14
حزي ��ران ،ويلعب مبارات ��ه الثانية
مع االورغواي يوم  20ويختتمها
م ��ع املنتخ ��ب امل�ص ��ري ي ��وم 25
ال�شه ��ر نف�سه ،حي ��ث �أنَّ �أي نتيجة
�سلبية رمبا �ست�ضعه خارج �أ�سوار
املنتخ ��ب الوطن ��ي وخا�ص ��ة �أن
تو�صي ��ات ع ��دد كب�ي�ر م ��ن �أع�ضاء
احتاد الكرة تتجه نحو اال�ستعانة
بامل ��درب الأجنب ��ي بع ��د نهاية عقد
قا�سم.
وتاب ��ع امل�ص ��در� ،أن ��ه كان يتوجب
عل ��ى احت ��اد الك ��رة� ،أن ي�ش ��اور
امل ��درب با�س ��م قا�س ��م ،ب�ش� ��أن
حتدي ��د املوع ��د املنا�س ��ب خلو�ض

تل ��ك املب ��اراة الودية م ��ع املنتخب
ال�سع ��ودي والت ��ي تق ��ع �ضم ��ن
املباريات الودي ��ة التي يف �ضوئها
ي�سمح لالعب ��ي املنتخ ��ب الوطني
الذي ��ن يلعب ��ون خ ��ارج البل ��د ،من
االن�ضمام وامل�شاركة فيها لتحقيق
نتيجة ايجابية ومبا ين�شده املالك
التدريبي للمنتخب وي�ستفيد منها
يف رف ��ع ر�صي ��ده �ضم ��ن ت�صنيف
االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم،
باعتبار ال�سعودي ��ة من املنتخبات
الأوىل يف الق ��ارة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
معرف ��ة مواعي ��د ممثل ��ي الك ��رة
العراقية يف بطول ��ة ك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي . 2018
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه ،رفع ��ت وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ،وت�ي�رة

بوكيتينو ّ
مر�شح خلالفة زيدان
 متابعة املدى
برغ ��م جتدي ��د �إدارة ن ��ادي ري ��ال مدري ��د
الإ�سباين عقد املدرب زين الدين زيدان حتى
ع ��ام � ،2020إال �أن هنال ��ك توجّ ه ��ات قوي ��ة
داخ ��ل جمل� ��س �إدارة الن ��ادي نحو فتح
قنوات ات�صاالت مع الأرجنتيني
ماوري�سي ��و بوكيتين ��و مدرب
فري ��ق توتنه ��ام هوت�سب�ي�رز
الإنكلي ��زي ،من �أج ��ل االتفاق
مع ��ه لقي ��ادة امللك ��ي باملو�س ��م
اجلديد.
وذك � � � ��رت ت� �ق ��اري ��ر
�إع � �ل ��ام � � � �ي� � � ��ة
�إ�� �س� �ب ��ان� �ي ��ة،
�أن ا� � �س� ��م
ب��وك �ي �ت �ي �ن��و
�أ�� � �ص� � �ب�� ��ح
م�� ��ن �أك��ث��ر
امل� � ��درب� �ي��ن
امل �ت��واج��دي��ن
يف ال � � �ق� � ��ارة

الأوروب �ي��ة خلالفة زي��ن الدين زي��دان بعد
امل�ستويات املتوا�ضعة التي قدّمها فريقه
يف دوري الدرجة الأوىل الإ�سباين جعلته
يبتعد عن املناف�سة بقوة مع غرميه التقليدي
بر�شلونة على اللقب للمو�سم احلايل على
�أثر رحيل عدد من �أبرز جنومه نحو الأندية
الأخرى وعدم ا�ستطاعة الرئي�س برييز،
جلب �أ�سماء رنانة �أعلن عن عدد منها
يف و�سائل الإعالم.
و�أو�� �ض� �ح���ت ت��ل��ك ال� �ت� �ق ��اري ��ر� ،أن
�إدارة ال �ن��ادي الإ� �س �ب��اين مل تنجح
يف احل �� �ص��ول ع �ل��ى ت��وق �ي��ع م��درب
املنتخب الأملاين لوف بعد الإ�شارات
الإيجابية التي �أر�سلها وكيل
�أعماله ب�أنه رمبا �سي�صبح
ح� � ��ر ًا ب� �ع ��د ان �ت �ه��اء
بطولة ك�أ�س العامل
 2018التي ت�ضيّفها
رو�سيا خالل الفرتة
م� ��ن 14ح � ��زي � ��ران
ول�غ��اي��ة  15مت��وز
املقبلني.

 عمار �ساطع

�أحذروهم� ..أنهم دعاة فتنة!

 بغداد /حيدر مدلول
و�ضع اللقاء الدويل الودي ملنتخبنا
الوطن ��ي م ��ع �شقيق ��ه ال�سع ��ودي
م�س ��اء ي ��وم ال�ساب ��ع والع�شري ��ن
من �شباط املقب ��ل بالب�صرة املدرب
با�س ��م قا�س ��م يف موق ��ف حم ��رج،
ب�سب ��ب ع ��دم جاهزي ��ة املنتخ ��ب
يف ظ ��ل الغياب ��ات امل�ؤث ��رة لأب ��رز
العبي ��ه برغ ��م �أن املب ��اراة تدخ ��ل
يف �إط ��ار اجله ��ود احلثيث ��ة الت ��ي
يبذلها االحتاد م ��ع وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة واجله ��ات احلكومي ��ة
ال�سان ��دة لرف ��ع احلظ ��ر الك ّلي عن
الكرة العراقية.
وذكر م�صدر مق ّرب من احتاد الكرة
لـ(املدى) �إن منتخبنا الوطني لكرة
الق ��دم �سيفتق ��د خدمات ع ��دد كبري
من الالعبني املحرتفني يف �صفوف
الأندي ��ة القطري ��ة والآ�سيوي ��ة
والأوروبي ��ة والأمريكي ��ة (�سع ��د
ناط ��ق وريب�ي�ن �سوالق ��ا وب�ش ��ار
ر�س ��ن وج�ست�ي�ن م�ي�رام و�ضرغام
ا�سماعي ��ل وعل ��ي عدن ��ان و�أحم ��د
يا�سني وبروا نوري وريبني �أ�سعد
وفران� ��س بطر� ��س) نتيج ��ة رف�ض
�أنديته ��م التحاقه ��م بتل ��ك املباراة،
لكونها غري مدرجة يف �أجندة �أيام
الفيفا دي م ��ن قبل االحتاد الدويل
لكرة القدم لع ��ام  ،2018ف�ض ًال عن
ع ��دم تواجد العبي الزوراء (جالل
ح�س ��ن وح�س�ي�ن علي ومهن ��د عبد
الرحي ��م ) والعب ��ي الق ��وة اجلوية
(همام ط ��ارق وعلي بهجت واحمد
عب ��د الر�ض ��ا) لوج ��ود ا�ستحق ��اق
�آ�سي ��وي للفريق�ي�ن �ضم ��ن بطول ��ة
ك�أ� ��س االحت ��اد الآ�سي ��وي 2018
 ،حي ��ث �سيلع ��ب فري ��ق ال ��زوراء
م ��ع فريق اجلي� ��ش ال�س ��وري يوم
 26من �شب ��اط املقب ��ل ،على ملعب
ن ��ادي العربي القط ��ري بالعا�صمة
الدوحة ،فيما �سيح ��ل فريق القوة
اجلوي ��ة يف الي ��وم ذات ��ه� ،ضيف� � ًا
عل ��ى الفري ��ق املت�أه ��ل م ��ن ال ��دور
التمهيدي.
و�أو�ض ��ح �أن امل ��درب با�س ��م قا�سم،
يعي� ��ش حالي ًا يف قلق متوا�صل يف
حالة ا�ستدعائه جنوم دوري الكرة
املمتاز له ��ذه املب ��اراة الودية التي
خ�ص�صت �أي�ض� � ًا ملنا�سبة االحتفال
ّ
بت�أه ��ل �شقيق ��ه ال�سع ��ودي اىل
بطولة ك�أ�س الع ��امل  2018مقارنة
بنظريه املدرب الأرجنتيني خوان
انطوني ��و بيتزي ،ال ��ذي �سيبتدئ
منهاج ��ه التدريبي مبباراة العراق
يف �إطار حت�ضريات ��ه النهائية قبل
الدخ ��ول يف مناف�س ��ات املونديال،
ال�سيم ��ا بع ��د �أن �أوقعت ��ه القرع ��ة

نصف الحقيقة

التح�ض�ي�رات ملب ��اراة املنتخ ��ب تعمل على تهيئة الأجواء املنا�سبة
الوطن ��ي م ��ع املنتخ ��ب ال�سعودي لإجن ��اح ه ��ذه املب ��اراة لوج�ستي� � ًا
ال�شقي ��ق يف ملع ��ب ج ��ذع النخل ��ة و�إعالمي ًا وفني ًا.
نهاي ��ة ال�شه ��ر املقب ��ل ،يف �إط ��ار و�أ�ضاف احل�سن ��اوي� ،أنَّ الوزارة
م�ساعي العراق لرفع احلظر الك ّلي عقدت �أكرث من اجتماع لدرا�سة كل
ع ��ن املالعب الريا�ضي ��ة واالحتفاء الظ ��روف التي ت� ��ؤدي اىل �إجناح
بت�أه ��ل املنتخ ��ب ال�سع ��ودي اىل الفعالية ،مو�ضح ًا �أنَّ املباراة مهمة
نهائيات ك�أ�س العامل يف رو�سيا.
عل ��ى م�ستوى رفع احلظ ��ر و�إدامة
وق ��ال م�ست�ش ��ار وزارة ال�شب ��اب العالق ��ات ب�ي�ن ال ��دول العربي ��ة،
والريا�ض ��ة ل�ش� ��ؤون الريا�ض ��ة ف�ض ًال عن تهيئ ��ة املالعب العراقية
الدكت ��ور ح�س ��ن احل�سن ��اوي� ،إن و�إظهارها بال�صورة احلقيقية.
االحتفالي ��ة الت ��ي �س ُتق ��ام يوم  27و�أو�ضح م�ست�ش ��ار وزارة ال�شباب
�شب ��اط املقب ��ل ،عل ��ى ملع ��ب جذع والريا�ض ��ة ل�ش� ��ؤون الريا�ضة� ،أن
النخل ��ة� ،ستح�ضره ��ا �شخ�صي ��ات املب ��اراة مبثابة ر�سال ��ة اىل العامل
ريا�ضي ��ة وثقافية مهم ��ة ،مبين ًا �أن مفادها �أن العراق قاد ٌر على تنظيم
هن ��اك جلن� � ًة برئا�ست ��ي وع�ضوية البط ��والت واملباري ��ات عل ��ى
عال ،ف�ض ًال
جمموع ��ة م ��ن امل ��دراء العام�ي�ن� ،أر�ضه ،مب�ستوى ٍ

َك رُثت مواقع الأخبار الريا�ضية و�صفحات التوا�صل على �شبكة املعلومات
الباحث ��ة عن امل�ش ��كالت دون �أن جتد احللول� ،إ�ضافة ل ��وكاالت �أنباء غري
ر�سمي ��ة م ��ن الت ��ي �أ�ضحى ديدنه ��ا االبت ��زاز والتهريج ،ف�ض�ل ً�ا عن بع�ض
الربامج يف الف�ضائيات من التي تتناول اخللل بطريقة �سيّئة ال�صيت!
ال معلوم ��ة دقيقة يف يومن ��ا هذا ،وال من نب�أ �صحيح ،فم ��ا يُذكر الآن ،يتم
نفي ��ه فيما بعد ،بينما ت�ش ��وّ ه �صورة احلقائق ب�أ�سالي ��ب رخي�صة ودنيئة
بعي ��دة ع ��ن الر�سال ��ة الريا�ضي ��ة ،وت�صب ��ح الوقائع مغلوط ��ة بطرق غري
�شريف ��ة ،وه ��و �أمر تك ��رر يف �أح ��داث ع� �دّة ومنا�سبات كث�ي�رة ،و�أ�ضحى
�صوت امل�سيئ وا�ضح ًا للجميع!
ال نق ��د ب ّناء وال ت�صحيح هادف ..فما يجري اليوم هو �أ�شبه بعملية �إعالء
�ش� ��أن بع� ��ض املنتفع�ي�ن ،املت�س ّلق�ي�ن ،امل�ستفيدي ��ن للو�ص ��ول اىل منا�صب
ومواقع َ
بان هدفهم من �أجل اال�ستيالء على مقاعد ومراكز كانوا يحلمون
به ��ا يف يوم م ��ن الأيام ،قب ��ل �أن ي�ستبيحونه ��ا ب�أ�سالي ��ب م�شبوهة ،وملع
املتلوّ ن ��ون �صورهم ب�شتى الط ��رق عرب "مرتزقة" تو ّزع ��وا داخل الوطن
وخارجه!
�أجل� ..أن ما يجري اليوم هو ت�سقيط وا�ضح وهدم فا�ضح للمهنة والإعالم
الريا�ض ��ي ال ��ذي �أ�صبح مالذ ًا مل ��ن هبّ ودبّ  ،بعدما ط ��ال التخريب البنية
التحتية الر�صينة ملن عمل يف و�سائل الإعالم الريا�ضية ،التي كانت حتى
وق ��ت قريب �شريك ًا يف �صناعة االجن ��ازات وحتقيق البطوالت واالرتقاء
بواقعنا الريا�ضي وت�شخي�ص اخللل ور�سم الأهداف امل�ستقبلية بو�ضوح
وواقعية!
لق ��د مللنا مما يحدث من قبل "مه ّرجني" هم بالأ�صل "خم ّربون" ،يهتمّون
بالف�ضائ ��ح ،بعدما �أ�سهم بع�ض امل�س�ؤول�ي�ن يف تن�صيبهم رموز ًا من ورق
عل ��ى ح�س ��اب الكادح�ي�ن الأ�ص�ل�اء من �أ�صح ��اب املهن ��ة امللتزم�ي�ن بالعهد
ال�صحفي من �أولئك الذين يح�سبون لل�صحافة كلمة �صادقة ينقلونها بقلم
ر�صني!
�أ�سف ��ي� ،أن ي�ضح ��ى بع�ض من �إداريي العمل الريا�ض ��ي ـ و�أقول بع�ضهم
ـ �أداة يتالع ��ب به ��ا �شراذم م ��ن �ضعاف النفو�س ،م ��ن الذين يتح ّكمون
مب�ص�ي�ر ريا�ضتن ��ا ومقدّراته ��ا ،ب�سب ��ب �شخ�صي ��ة ه� ��ؤالء امل�س�ؤولني
امله ��زوزة ،ال�ضعيف ��ة غ�ي�ر القادرة عل ��ى قي ��ادة نف�سها ،فكي ��ف بها �أن
تق ��ود الريا�ضة العراقي ��ة ،بعدما و�صل احل ��ال اىل ّ
يل الأذرع بطرق
م�شبوه ��ة و�ضغوط ��ات م ��ن املح�سوب�ي�ن عل ��ى الع ��راق ،ب ��ل �أنه ��م
ا�صبح ��وا ّ
يتدخل ��ون يف كل �ش ��اردة وواردة ويت�ص ّرف ��ون وك�أنه ��م
يتح ّكمون مبقدرات ريا�ضتنا ب�سب ��ب م�ساهمة امل�س�ؤولني يف �إناطتهم
�أدوار ًا يف كل موقع!
ت�صريح ��ات و�أقاوي ��ل كله ��ا تت�س ّب ��ب يف زعزع ��ة واقع الريا�ض ��ة عندنا،
وف�ضائح ،وتقليل م ��ن ال�ش�أن ،ورموز يتحولون بني ليلة و�ضحاها اىل
�أقزام ،و�شخو�ص مل يكن يح�سب لها �أي ح�ساب ت�صل اىل �أعلى املراتب،
تناق�ض ��ات ت�صل بن ��ا اىل اختالفات حول م ��ا تتجه �إلي ��ه ريا�ضتنا ب�سبب
مواق ��ع الكرتونية هدفها تعطي ��ل التطوّ ر والبحث عن ال�ص ��ورة الرديئة
وتعكري للأجواء بهدف �إبراز �صوتهم على ح�ساب �صوت احلقيقة!
مموّ لون ملواقع و�صفحات ،لو فت�شنا عن جذورهم ،لوجدناهم مرتبطني
مع �أعداء العراق ،لأن امل�آرب الدنيئة و�أعمالهم ال متت ب�صلة اىل الوطن
والوطنية ،بل �أنه ��م يظ ّللون احلقائق ومي�سحون االكتاف مقابل حفنة
من الدوالرات ،وي�ستخدمون لغة التهديد والتحري�ض وغايات لل�ضغط
عل ��ى هذا وذاك وي�ؤثرون عليه ��م مبقابل مبالغ مالية ُتدفع لهم من �أجل
�إلق ��اء الريا�ضة العراقي ��ة اىل الهاوية والتهلكة والغ ��در بها عرب زيادة
الف�ت�ن و�إيج ��اد منافذ للقومية ب�ي�ن �سط ��ور �أخبارهم و�إطال ��ة الأحقاد
التع�صب الديني حتى فيما ين�شرون من �أنباء �سيّئة.
الطائفية وغر�س
ّ
لقد مللنا مما يحدث من قبل
"مخربون"،
"مهرجين" هم بالأ�صل
ّ
ّ
يهتمون بالف�ضائح ،بعدما �أ�سهم بع�ض
ّ
الم�س�ؤولين في تن�صيبهم رموزاً من
ورق على ح�ساب الكادحين الأ�صالء.

���ص�لاح ي��غ��ي��ب ع��ن ق��ائ��م��ة داري����ن �أم����ام ق��ط��ر و�إي����ران
 بغداد /املدى
غيب ��ت الإ�صاب ��ة الت ��ي تعر�ض لها �صان ��ع �ألعاب
املنتخ ��ب الوطني لك ��رة ال�سلة حممد �صالح ،من
دعوته من قبل الرتكي م�صطفى دارين لالن�ضمام
�ضمن القائم ��ة الأولية املكوّ نة من  21العب ًا التي
ع ��اود فيه ��ا منتخبن ��ا وحدات ��ه التدريبي ��ة على
التخ�ص�صية يف املدينة ال�شبابية بوزارة
القاعة
ّ
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة �ضم ��ن مع�سك ��ره الداخلي
املُق ��ام هن ��اك يف �إط ��ار حت�ضريات ��ه ملناف�س ��ات
ت�صفي ��ات ك�أ� ��س الع ��امل املقبل ��ة الت ��ي ت�ضيّفه ��ا
ال�صني عام .2019
و�ض ّم ��ت قائمة دارين ك ًال من :دي ماريو و�إيهاب
ح�س ��ن وعلي عبد الله حمد ووكرار جا�سم حمزة
وح�سني ح�سن و�سن ��ار �إياد �شمدين وعلي م�ؤيد
ا�سماعي ��ل وح�سان علي عبد الل ��ه وحممد �ضياء
مه ��دي وا�سماعيل م�ؤي ��د ا�سماعيل وحممد �أمني
عب ��د اخلالق وخالد ك ��رمي وفريدرعدي وح�سني
ه ��ادي طال ��ب وحيدر جمع ��ة وعلي عام ��ر وعمر
عام ��ر وعلي ح ��امت حمي ��د وعبا�س حكم ��ت عبد
االمام ور�شيد عماد وتيمور ح�سني.
وب ��د�أ الالعبون تدريباتهم الت ��ي �ستكون مبعدل

وح ��دة تدريبي ��ة يف الي ��وم الواحد حت ��ى نهاية
املع�سكر يوم الثاين م ��ن �شهر �شباط املقبل ،قبل
�ش� � ّد الرح ��ال اىل تركي ��ا لإقامة مع�سك ��ر تدريبي

خارج ��ي يتخلل ��ه خو� ��ض ع ��دد م ��ن املباري ��ات
التجريبي ��ة مع عدد من �أندي ��ة املقدمة يف دوري
املحرتفني.

كرة ال�سيدات تتقدم  6مراكز بت�صنيف الفيفا
 بغداد /املدى
تق ��دم منتخ ��ب ال�سيدات لكرة الق ��دم  6مراكز جديدة
يف الت�صني ��ف اجلدي ��د ال�ص ��ادر م ��ن قب ��ل االحت ��اد
ال ��دويل لكرة الق ��دم للمنتخب ��ات العاملي ��ة املن�ضوية
حت ��ت لوائ ��ه ،حي ��ث ا�ستق ��ر يف املرك ��ز  107عاملي� � ًا
بر�صيد  873نقطة ،والذي ما زال املنتخب الأمريكي
حمتفظ ًا مبركز ال�صدارة بر�صيد  2114نقطة .
وذك ��ر االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم عل ��ى ح�ساب ��ه

الر�سم ��ي مبوقع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي الفي�سبوك،
�أن منتخ ��ب ال�سي ��دات العراقي مل يخ� ��ض �أية مباراة
ودي ��ة �أو ر�سمية خ�ل�ال الأ�شهر الثالث ��ة الأخرية يف
البطوالت العربية والآ�سيوية والعاملية .
وجاء منتخبنا يف املركز التا�سع والع�شرين �آ�سيوياً
بع ��د منتخبات ا�سرتالي ��ا ( )4والياب ��ان ( )9وكوريا
ال�شمالي ��ة ( )11وكوري ��ا اجلنوبي ��ة ( )14وال�ص�ي�ن
( )16وتايالن ��د ( )30وفيتن ��ام ( )32واوزبك�ست ��ان
( )41وتاي ��وان ( )42وميام ��ار ( )44والأردن ()50

و�إي ��ران ( )56والهن ��د ( )57وهون ��غ كون ��غ ()68
والفلب�ي�ن ( )69والبحري ��ن ( )72وغ ��وان ()73
وماليزي ��ا ( )75والإم ��ارات ( )76وفل�سط�ي�ن ()86
و�سنغاف ��ورة ( )89والنيب ��ال ( )91وطاجيك�ست ��ان
( )99وبنغالد� ��ش ( )100و�سريالن ��كا ( )101وجزر
املالدي ��ف ( )103و�سوري ��ا ( )104وافغان�ست ��ان
( ،)106فيم ��ا ح ��ل باملرك ��ز ال�ساب ��ع عربي� � ًا خل ��ف
منتخبات الأردن ( )50والبحرين ( )72وم�صر ()74
والإمارات ( )76وفل�سطني ( )86و�سوريا (. )104

و�ست�ش ّكل تلك املباريات �أهمية كبرية لدى املالك
التدريب ��ي للمنتخب يف اال�ستق ��رار على القائمة
النهائي ��ة املكوّ ن ��ة من  12العب ًا قب ��ل التوجه اىل
العا�صم ��ة الإيراني ��ة طه ��ران ،للق ��اء املنتخ ��ب
القط ��ري ي ��وم  22من �شب ��اط املقبل ،عل ��ى قاعة
جممع �آزادي الريا�ضي �ضمن اجلولة الثالثة من
املرحلة الأوىل التي مت اعتمادها من قبل االحتاد
الآ�سي ��وي لكرة ال�سلة لتك ��ون الأر�ض املفرت�ضة
ب ��د ًال من قاعة ال�شعب املغلق ��ة للألعاب الريا�ضية
بالعا�صم ��ة بغداد ،بن ��ا ًء على طل ��ب ر�سمي تقدم
ب ��ه احت ��اد ال�سل ��ة نتيج ��ة خل�ضوعه ��ا حلمل ��ة
م ��ن ال�صيان ��ة والرتمي ��م م ��ن �إح ��دى ال�شركات
الأجنبية.
و�ستك ��ون نتيج ��ة مباراة قطر يف غاي ��ة الأهمية
ملنتخبنا ،حيث �أن الف ��وز فيها �سيعطي الالعبني
دفع ��ة معنوي ��ة كب�ي�رة يف اال�ستع ��داد الأمث ��ل
ملواجه ��ة املنتخ ��ب الإيراين يوم  25م ��ن ال�شهر
ذات ��ه ،على القاعة ذاتها ،حي ��ث �أن اخلروج منها
بنتيجة �إيجابية تق ّربه كث�ي�ر ًا من الظفر ب�إحدى
بطاق ��ات الت�أهل الثالث ع ��ن املجموعة اخلام�سة
اىل ال ��دور الث ��اين احلا�س ��م امل�ؤه ��ل ملوندي ��ال
ال�صني.

تغريدة
لي�س يف كل م ّرة ت�سلم اجل ّرة ،من ي�ستمر يف اخلط�أ
وال يعدل �سلوكه وت�ص ّرفاته البد �أن يقع يف خط�أ
كبري يدفع ثمن حماقاته ال�سابقة ،فهناك من �أغراه �إطراء
يح�صنه من النقد حتت ت�أثري الغرور ،في�ستم ّر
النا�س له ظن ًا ب� َّأن كل ما يقوم به ّ
يف غ ّيه غري مبالٍ بتبعات نهجه ال�شاذ وما يثريه من �سخط حوله! لهذا لي�س
مفاجئ ًا �سقوطه ب�أية حلظة نتيجة �إهماله ن�صائح العقالء ،و�إذا ما ُكتبت له الفر�صة
التهور ليبقى عمله
واجب لتعديل �سلوكه وعدم ّ
�أن ينه�ض ثانية ،فاحلر�ص ٌ
متوازن ًا وقومي ًا كي ي�سهم يف و�أد امل�شكالت وال يدع �أحد ًا مهما كان نفوذه� ،أن
ي�ستغلّه و ُيخ ّد�ش بكرامات الآخرين ،للحديث �أ�صولٌ  ..وللحرية ثوابت �أخالقية
لن يجتازها �إ ّال من يعاين نق� ًصا يف تربيته!

