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يف املرمى

شذرات العيد
مباراتان جميلتان
سنحت لنا الفـرصة بأن نتابع
مـب ــاراتـي مـن مـب ــاري ــات ال ــدور
الـثــانـي مـن امل ــرحلــة الـثــانـيــة
لل ــدوري املـمـت ــاز وك ــانـتـ ــا فعالً
مبــاراتني قمـة كـرويـة جـمعت أربعـة من
الفــرق اجلـمــاهـيــريــة القــويــة وقــدمـت
عـرضني جمـيلني امتعـت فيه جمهـورنا
ال ــري ــاضــي الكـبـي ــر الـ ــذي جل ــس عل ــى
مـدرجـات مـلعب الـشعـب طلبـاً للـمتعـة
الكــرويــة وك ــذلك تــشجـيع هــذه الفــرق
الكـبيـرة الـتي متـثل األفـضل بــالنــسبـة
له ـ ــا .وفـعالً ك ـ ــانــت ع ـي ـ ــدي ـ ــة ج ـمــيل ـ ــة
للبـاحثني عن كـرة قدم عـراقيـة حديـثة
مبعـنى الكلمـة .وجنح القوة اجلـوية يف
إقن ــاع جنم املـنتـخب الــوطـني الـســابق
والق ــوة اجل ــوي ــة راضـي شـنـي ــشل يف أن
يلـعب ويـدافـع عن الــوان الفــريق فـيمـا
تـبقــى مـن الــدور وك ــذلك دوري أبـطــال
آسـيـ ــا وفعالً ك ــان راضـي شـنـيــشل عـن ــد
ح ـ ـســن ظــن اجل ــمهـ ـ ــور كالعــب ك ـب ـيـ ـ ــر
وصاحب خبرة رائعة.
وجنـح محـمـ ــود نـ ــور الـ ــديـن يف قـيـ ــادة
مبـاراة اجلوية والـشرطة إلـى بر األمان
وخرجا منها حبايب يف كل شيء.
أما يف املـباراة الـثانـية فـكان جنـاح جنم
عـبـ ــود ال يـقل شـ ــأن ـ ـاً عـن زمـيـله وكـ ــان
دقـيقـ ـاً يف ق ــراراته
إكرام زين العابدين وق ــاد املـب ــاراة إل ــى
ب ــر األمـ ــان .ولكـن
ت ـص ـ ــريح م ـ ــدرب ال ـنـجف ح ـي ـ ــدر جنــم
بحـقه كـ ــان مجـحف ـ ـاً عـنـ ــدمـ ــا قـ ــال إن
عـب ــود أعـط ــى اله ــدف الـث ــانـي عـي ــدي ــة
لفريق الزوراء بينـما واقع احلال يقول
أنه هـدف صحيح جـاء من حـالـة خطـأ
صحيح.
ما يلفت النظر جلوس عدد من إداريي
وم ـ ـ ــدرب ــي ال ــف ـ ـ ــرق ع ــل ـ ـ ــى م ـ ـص ـ ـط ــبـ ـ ـ ــة
ـ
االحتياط ويف أيديهم (سكائر) وكأنهم
جـ ـ ــال ـ ـسـ ـ ــون يف مـكـ ـ ــان عـ ـ ــام أو مـقهـ ـ ــى
متنـاسني أن الـريـاضـة متـقت التـدخني
ومتنعه.
كفى استجداء
وأنــا اقـلب الـقنــوات الفـض ــائيــة وصـلت
إل ــى قـن ــاة امل ـســتقـبـل وإذا بهـ ــا تع ــرض
بـرنــامج ستـاد الـريــاضي الــذي يقــدمه
اللـبـن ــانـي ح ـس ــام ال ــديـن زبـي ــدو وه ــو
يتحدث مع رئيس مـنظمة اندية بغداد
للـريـاضـة والــشبـاب (إحــدى منـظمـات
اجملتـمع امل ــدني) وك ــذلك يحـمل صفــة
رئ ـيـ ــس ن ـ ــادي الــتح ـ ــدي أح ـ ــد أن ـ ــدي ـ ــة
الدرجة الثانية بكرة القدم.
وإذا بــال ــرجل يـنقل صــورة عـن ريــاضــة
العـراق بــشكل وكــأنه جـالــس يف مقهـى
شعبـي وليـس أمـام فـضــائيــات ويحـاول
أن ميـثل الرياضة العراقية التي تبحث
ـال ـ ـ ــدع ــم يف بالد األرز مــن م ـنـ ـظــم ـ ـ ــات
وشــركــات وأشخــاص بــشكـل غيــر الئق.
وق ــال ب ــاحل ــرف ال ــواح ــد أنه سـيلـتقـي
منـظمـة وليـد بـن طالل ليحـصل منهـا
علـ ــى الـ ــدعـم وكـ ــذلـك سـيـ ـسـ ــافـ ــر إلـ ــى
الكــويـت لـيلـتقـي أحـم ــد فهــد األحـمــد
رئيـس اجمللــس اآلسيـوي الـذي تـربـطه
عالقــة بــوالــده املــرح ــوم فهــد األحـمــد
منذ عام 1982.
وقـدم يف أثناء البرنامج نبذة مختصرة
عــن م ـبـ ـ ــاراة وديـ ـ ــة ج ــمعــت بــني نـ ـ ــادي
النجمـة ثـاني الـدوري املمتــاز اللبنـاني
مع نــادي التحـدي وانـتهت لـبنـانيـة -6
1.
استوقفني كالم مقـدم البرنامج عندما
أكــد إذا كــان مــا ه ــو معــروف ـاً ويـصــرف
علـى الريـاضة العـراقيـة والدعـم املقدم
لهـ ـ ــا بهـ ـ ــذا احلجــم ف ـمـ ـ ــاذا نق ـ ــول عــن
الـ ــريـ ــاضـ ــة اللـبـنـ ــانـيـ ــة والـ ــريـ ــاضـيـني
املساكني؟
وأنــا أقــول رفق ـاً بــالــريــاضــة الع ــراقيــة
وكفــى بـيع ـاً وشــراء بهــا ومـن املعـيب أن
ن ـ ـسـ ـ ــافـ ـ ــر إلـ ـ ــى أرض اهلل ون ـ ـس ــتجـ ـ ــدي
األمـ ـ ــوال ون ـت ــملـق بهـ ـ ــذا وذاك ونـ ــضع
أنف ـ ـس ـن ـ ــا يف م ـ ــواقـف مح ـ ــرج ـ ــة أم ـ ــام
اآلخرين واهلل من وراء القصد.

مدينة (التمر) تقبض عىل اجلمرة ..و املايسرتو يطرق ابواب املحسنني!
بغداد  /اياد الصاحلي

دأب االحتاد الـعراقي لكـرة القدم منـذ عقود
خـلت علـى ايالء انـديـة العــاصمـة (املـدللـة)
اهـتمامـ ًا استثـنائيـ ًا ضمن تعـامالته االدارية
والفنيـة واختـياراته لـشخصيـات بعينهـا من
االن ــدي ــة اجلـم ــاهـي ــري ــة ك ــاعـض ــاء يف اغلـب
تـوليفـات منـاصـبه منـذ تـأسيـسه عـام ،1948
ووفق هــذا التعـاطي اخلـاص الـذي كـان ومـا
زال ي ـث ـي ـ ــر ح ـ ـس ـ ــاس ـي ـ ــة واس ـت ـي ـ ــاء ان ـ ــدي ـ ــة
احملـافظــات التي ال حـول لهـا وال قـوة ،نـالت
انـديـة الـشـرطـة واجلـويـة والـزوراء والـطلبـة
والكـرخ وحتـى النفـط واجليش اقـساطـ ًا من
العـن ــاي ــة امل ــرك ــزة لـت ــذلـيـل املع ــوق ــات الـتـي
واجهتهـا خالل مـسيـرتهـا يف الـدوري احمللي
او متـ ـثـ ـيـل بـع ـ ـضـه ـ ـ ــا يف ال ـ ـ ــدوري الـع ـ ـ ــرب ــي
واالسيـوي وكان آخـرها تـدخل حسـني سعيد
لـ ـ ــدى مح ـم ـ ــد بــن ه ـم ـ ــام رئ ـيـ ــس االحت ـ ــاد
اآلس ـي ـ ــوي لـك ـ ــرة الق ـ ــدم لـ ــسحــب م ـبـلغ 20
عـشــرين الف دوالر مقـدم ـ ًا لتـسهـيل نفقـات
مشاركة الزوراء يف النسخة الثالثة!!
امليناء ..تاريخ ثر!
رؤساء اندية احملافظات وجدوا انفسهم غير
ق ــادريــن عل ــى مت ـشـي ــة مـتــطلـبـ ــاتهـ ــا وذلك
البتعـادهم عن دائـرة العالقـات وهو مـا اشار
الـيه رئـيــس الهـيـئــة االداريــة لـنــادي املـيـنــاء
هــادي احـمــد يف اكـثــر مـن مـنــاسـبــة رغـم ان
الـنادي يعد من اعـرق االندية العـراقية على
االطالق وهـو ابن املـدينـة القصيـة السـاحرة
بتـاريخهـا الثــر التي عـرفـت مشــاكسـة الكـرة
(الـقمـاشـة) اول مــرة يف العـراق يـوم داعـبهـا
الـبح ــارة االج ــانـب الع ــاب ــرون بــسفـنهـم مـن
ضفـاف مينائهـا اخلالد مـطلع  ،1914وكانوا
يـتبـادلـون الهـدايــا مع ابنـاء املــدينـة (الـتمـر
مقابل الكرة)!! ،وتطـور احلال ليصبح فريق
الـب ـص ــرة مـن اوائـل الفـ ــرق الع ــراقـي ــة الـتـي
ضــيفـت فـ ــرق دول اجلـ ــوار وه ـضـم العـبـ ــوه
قــوانـني اللـعبــة بـشــراهــة مـصحــوبــة بــالـفن
والـذوق واملهـارة ،وكـان جنـوم املـينــاء من ايـام

حمزة قـاسم وكرمي عالوي ومـنصور مـرجان
م ـ ــرور ًا بجــيل هـ ــادي احـمـ ــد وعـبـ ــد الـ ــرزاق
احـم ـ ــد وجلــيل حـنـ ــون وصـبــيح عـب ـ ــد علـي
محـط ثقــة املــدربـني الــوطـنـيـني واالجــانـب
الـ ــذيـن تـنـ ــاوبـ ــوا علـ ــى تـ ــدريـب املـنــتخـبـ ــات
الـوطـنيــة واسهمـوا بـصنـاعـة اجنـازات رائعـة
للـك ـ ـ ــرة العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة ،ومـ ـ ــا زالــت مـ ـ ــواقـفهــم
وابـداعــاتهم واهــدافهم حــديث اجملـالـس يف
كل زمـان ومكـان كلمـا نبـشت الـذاكـرة دقـائق
مبــاراة تــاريـخي ــة او اعمــاق صــورة انـس ــانيــة
لعالقــات طـيبــة ك ــانت ديــدن جنــوم امل ــاضي
واالمس القريب!
اخلجول ...سرقوه!
فـمن املــؤلـم ان تهـمل الــريــاض ــة عمــوم ـ ًا يف
مــدينـة الـبصــرة وسفيـرهــا املتــألق "املـينـاء"
خـاصـة علـى مـر احلكـومـات الـسـابقــة اذ لم
ت ــنل حـ ـصـ ـ ــة وافـ ـ ــرة مــن الـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة اسـ ـ ــوة
بــشقـيقـته ــا الكـب ــرى "بغ ــداد" وله ــذا بقـيـت
االنـديـة الـبصـريـة تــرزح حتت ضغـط العـوز
امل ــادي املـ ــدقع ال ــذي اثـقل ك ــاهـل الهـيـئ ــات

بغداد  /حيدر مدلول

أخطاء الدفاع القاتلة
يشهد الشهر املقبل عودة الكرة العراقية إلى
أجـواء املنـافـسـات الـرسـميـة عنـدمـا يخـوض
فــريـقنــا الــوطـني تـصـفي ــات أمم آسي ــا بكــرة
القدم ضمـن اجملموعـة اخلامـسة إلـى جانب
مـنـتخـب ــات الـصـني وفل ـسـطـني وسـنغ ــاف ــورة
وألنـنــا منـتـلك تـصــوراً شـبه واضح عـن فــرق
اجملـم ــوع ــة ف ــإنـنـ ــا نك ــاد جن ــزم بـ ــإمك ــانـي ــة
منـتخـبنــا خلـطف إحــدى بـط ــاقتـي التــأهل
للنهائيات ومع إمياننا املطلق بأن كرة القدم
تلعب يف الـساحـة وليس بـالتـوقعات فـإن من
ال ـطـبــيعـي م ـط ــالـبـ ــة الك ــابـنت أك ــرم أحـم ــد
سلـمـ ــان بـت ــصحـيـح بعــض األخ ـطـ ــاء الـتـي
ظهـرت يف بطـولة غـرب آسيـا األخيـرة ومنـها
بـالـذات تلـك الثغـرات الـدفــاعيـة الكـبيـرة يف
اخلـط اخللفي للفـريق حيـث كان عـدم قدرة
املــدافعـني علــى االلـتحــام القــوي ب ــاملنــافـس
النـتزاع الكـرة منه وتـراخيهم الـواضح وبطء
حــركـتهـم املــزمـن مـن سـمــات الـضـعف العــام
فيمـا بـدا انعـدام كفـاءة وقـدرة الالعب يـاسـر
رعـد يف جهـة الـيســار سببـاً أكيـداً جلعل هـذه
املنـطقــة من املـلعب ممــراً سهالً للـمنـافـسني
ويـكفـي أن نـ ــذكـ ــر أن الـ ـسـ ــوريـني مـثـالً بقـ ــوا
( )120دقـيق ــة يف املـب ــاراة الـنه ــائـي ــة يلعـب ــون
علـى هــذه الثغـرة الـدفــاعيـة القـاتلـة لــذلك
ب ــات مـن ال ـضـ ــروري علـ ــى املالك الـت ــدريـبـي
معـاجلـة هـذه الـسلـبيـات ألن فـرق اجملمـوعـة
وبالـذات الصـني تعرف فـريقنـا جيـداً وعليـنا
أن نفــاجـئهــا بــاجلــديــد واملـثمــر بــدالً من ان
تفـاجئنـا هذه الفـرق مبا ال يـسرنـا ويجب أن
ن ـ ــدرك أيـ ـضـ ـ ـاً أن امل ـن ــتخــب الـفل ـ ـسـ ـط ـي ـنــي
سـيـ ـســتعـني بـكـتـيـبـ ــة مـن احملـتـ ــرفـني يــصل
ع ــددهم إلــى نح ــو الـ( )6لم يـشــاركــوا يف دور
دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة.

خالد الطائي

بينما مسلسل معاناتها ما زال مستمراً

مدرسة عمو بابا بال كرات ..من دون ماء ..وهجرة مدربني
متابعة/يوسف فعل

عـن ــدم ــا ت ــزور م ــدرس ــة عـم ــو ب ــاب ــا
الكــرويــة فــان الــدهـش ــة ستــصيـبك
ويــأخ ــذك العجـب ملــا ت ـشــاهــده مـن
مــواهـب كــرويــة فــذة تــداعـب الكــرة
مبـهـ ـ ـ ــارة عـ ـ ـ ــال ــيـ ـ ـ ــة ال ميـل ـكـهـ ـ ـ ــا اال
الالعبـون الكـبار ويقـومون بحـركات
بــالكــرة ومـن دونهــا تـنم عـن عقـليــة
كبيرة وذكاء ميداني خارق فتطمئن
علـى مـستـقبل الـلعبـة طـاملـا يـوجـد
لدينا مثل هذه الكنوز الدفينة لكن
اطـمئنـانك يتـبدد سـريعـاً ويتـالشى
عنــدمــا تعــرف مــا يعــانـيه املــدربــون
والالعـبـ ــون ال ــصغـ ــار مـن م ــش ـ ــاكل
ع ـ ــديـ ـ ــدة تف ـ ــاق ـمــت واصــبح حـله ـ ــا
عسيراً على الرغم من بساطتها.
(ريــاضــة املــدى) زارت املــدرســة الـتي
سمـيت بـاملـركــز التــدريبـي للـوقـوف
عل ـ ــى اهــم اح ـتــي ـ ــاج ـ ــاتـه وملع ـ ــرف ـ ــة
احلقيقة.
عمو بابا يوزع راتبه بني الالعبني
يـقع امل ـ ــرك ـ ــز الــت ـ ــدري ـبــي يف مـلعــب
الــشعـب الــدولـي الـبعـيــد عـن وسـط
امل ـ ــديــنـ ـ ــة ويحــت ـ ــاج إل ـ ــى س ـ ــاع ـ ــات
لل ــوص ــول إلـيه ب ــال ــوقـت احمل ــدد مل ــا
ت ــشهـ ــده ب ــشـ ــوارعـنـ ــا مـن االزدحـ ــام
الـشديـد السيمـا ان املركـز ال تتـوفر
ف ـيـه ســي ـ ـ ــارات مـخـ ــصـ ــص ـ ـ ــة ل ـنـقـل
الالعـبني الـصغــار وذلك اثــر كـثيــراً
يف ان ـضـمـ ــام املـ ــواهـب الـتـي تـ ـسـكـن
املـن ـ ــاطق الــبعـيـ ــدة او مــن الع ـ ــوائل
الـفقيـرة الـتي ال تـشجـع ابنهـا علـى
الذهاب لـلمركز مما افقـدنا العديد
منـهم وضــاعت مــواهبـهم يف االزقــة
والشوارع.
وقال شيخ املدربني عمو بابا:
انـ ــنـ ــي ادفـع مـ ــن راتـ ــبـ ــي اخل ـ ـ ـ ـ ــاص
لالعبني الـصغار الـذين يسـكنون يف
املنـاطق البعـيدة حـتى يـتمكنـوا من
االستمـرار يف التـدريـب للمحـافظـة
علــيهـم النـنـ ــا يف املـ ــركـ ــز ال منــتلـك
سيــارة لنقـلهم مـن بيــوتهم السـيمـا

ان ال ـ ـ ـ ــوضـع االق ــت ـ ــص ـ ـ ـ ــادي صـع ــب
واطـالـب بتـوفيـر الـسيـارات حفـاظـاً
على املواهب.
وذلـك سهل مـن بقــاء الـالعبـني من
العـ ــوائـل الغـنـي ـ ــة او القـ ــريـبـ ــة مـن
املـلـعـ ــب مـ ــن اخ ـ ـ ـ ـ ــذ دور امل ـ ـ ـ ـ ــواهـ ــب
الفقيرة.
املركز من دون كرات
علـم الـتـ ــدريـب احلـ ــديـث يـ ــؤكـ ــد ان
الالعـبــني بعـمـ ــر مـبـكـ ــر ال بـ ــد مـن
تـعـل ــيـ ـمـه ــم املـه ـ ـ ــارات االس ـ ـ ــاس ــي ـ ـ ــة
املتعلقة بكـرة القدم والتأكيد عليها
مــن خـالل ام ـتـالك كـل العــب ك ـ ـ ــرة
خـ ـ ــاص ـ ـ ــة به لـ ـ ــزيـ ـ ــادة االح ـ ــسـ ـ ــاس
وتصحـيح االخطـاء التـي يقع فيهـا
لـكــن م ـ ــا ش ـ ــاه ـ ــدن ـ ــاه يف امل ـ ــرك ـ ــز ان
امل ــدربـني ي ـشـت ــرط ــون عل ــى الالعـب
جـلــب ك ـ ـ ــرة مــن ب ـي ـتـه ومــن ح ـي ـبـه
اخل ــاص عـن ــد قـب ــولـه لع ــدم ت ــوف ــر
الكــرات وصعــوبــة احلـصــول علـيهــا
مـ ــن ق ـ ـبـل احت ـ ـ ـ ـ ــاد الــك ـ ـ ـ ـ ــرة او وزارة
الــشبــاب او اللـجنــة االوملـبيــة وذلك
يـؤثر علـى نوعيـة التمـارين وقابـلية
الالعـب يف التطـور املهـاري والبـدني
ويلقـي بـظـالله علــى ال ــوضع العــام
يف املــركــز ويــوحـي للـمتــابع بــانه ال
احـد يهـتم به وانه اسقـاط فـرض او
مـن اجـل ايجـ ــاد فـ ــرصـ ــة لـت ــشغــيل
املـ ــدربـني مـبــتعـ ــديـن عــن الفـ ــوائـ ــد
الكثيـرة التـي يسعـى عمـو بابـا على
حينها من املركز ورفد كرتنا احمللية
بالعديد من الطاقات الواعدة.
املاء اساس احلياة
املــاء اســاس احليــاة وكـل شيء فـيهــا
اال يف امل ـ ــرك ـ ــز الــت ـ ــدري ـبــي ح ـيــث ال
ي ــوج ــد م ــاء ي ــرت ــوي مــنه الفـتـي ــان
والـب ــراعـم عـن ــد العـطــش مـن ش ــدة
التــدريب فـعنــد االستــراحــة تــراهم
يـركـضــون شمـاالً وميـينـاً بـحث ـاً عن
شـ ـ ــربـ ـ ــة مـ ـ ــاء تعــيـ ـ ــد لهــم وضـعهــم
الـطبـيعي قـبل التــدريب السـيمـا ان
علـم الـتــدريـب يق ــول ان الالعـب يف

الـتـم ــريـن علـيه ان يــش ــرب امل ــاء كل
( )15دقـيق ــة بـيـنـم ــا بحـث الــصغ ــار
يك ــون ك ــالــس ــراب يف الــصح ــراء مـن
دون فــائــدة ويجــدون امل ــاء عن ــد من
جل ــبه مــن اهـله ويـ ــش ـ ــربـه خلـ ــس ـ ــة
وبعيـداً عـن انظـار زمـالئه وعيــونهم
البريئة.
ولـم تـنفع احمل ــاوالت الكـثـيــرة الـتـي
قـ ــام به ــا عـم ــو ب ــاب ــا م ــدي ــر امل ــرك ــز
لتــوفيــر املــاء وبــاءت بــالفــشل لعــدة
اسـبـ ــاب مــنه ـ ــا مقــصـ ــودة الف ــشـ ــال
مهـمتـه ومنهـا فـنيــة تتـطلب الـعمل
وتـ ـ ــوفــيـ ـ ــر االمـ ـ ــوال الالزمـ ـ ــة الرواء
عطش الصغار.
انعدام املسابقات
الت ــدريب مـن دون منــافـســات يقـتل
الـ ــط ــم ـ ـ ــوح ويـقـ ــض ــي عـل ـ ـ ــى ام ـ ـ ــال
الالعـبني ويـحبـط عــزميــة امل ــدربني
النه يـصبح عـدمي الفـائـدة النعـدام
الهدف والتنافس على حتقيقه.
وامل ــدرب ــون يف امل ــرك ــز يع ــان ــون ع ــدم
وجـود مـســابقــات لفـرقـهم العـديـدة
التـي يبــذلــون الغــالـي والنـفيـس يف
سـبيل اسـتمـرار دميــومتهـا ومـا عـدا
بعض املباريات الـودية التي ال تغني
وال تسمن وفائدتها قليلة.
ولــم ي ـ ــذك ـ ــر احت ـ ــاد الـك ـ ــرة وجلــن ـ ــة
املــس ــابق ــات يف ايجــاد نـظــام خــاص
وبـ ــطـ ـ ـ ــوالت مـ ـتـعـ ـ ـ ــددة لـل ــمـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز
الـتــدريـبـيــة علــى مــدار الـسـنــة وفق
الـيـ ــة عـمـل محـ ــددة مــتفـق علــيهـ ــا
سلف ـاً ورؤيــة بـعيــدة امل ــدى الن ذلك
ســيعـ ــود بـ ــالفـ ــائـ ــدة الـكـبـيـ ــرة علـ ــى
املستـويني الفـني والبـدني وتـنفعهم
يف تـطـبـيـق افكــار املــدربـني والـتعــود
على اسـاليب اللعب وخـططه وبقاء
فــرق املــرك ــز بعـيــداً عـن املـنــاف ـســات
ف ـ ـ ــانهـ ـ ــا ســت ـ ـ ــدخل نـفق الــتـ ـ ــدريــب
النمطي والروتني.
من يوقف هجرة املدربني؟
بسـبب قلـة الـرواتب وتـأخـرهـا هجـر
اغلب املــدربني املـركـز وتــوجه صـوب

احتاد الكرة يقرتب من حسم إقامة مباريات اجلوية
يف السوبر االسيوي
علـمـت ريـ ــاضـ ــة (املـ ــدى) مـن
مـصــادر كــرويــة مــوثــوق به ان
ادارة نـ ـ ــادي الق ـ ــوة اجل ـ ــوي ـ ــة
رفعــت حـ ـ ــالـ ـ ــة القـ ـصـ ـ ــوى يف
ات ـ ـصـ ـ ـ ــاالتـهـ ـ ـ ــا امل ـكـ ـثـفـ ـ ـ ــة مـع
الـعـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــد مـ ــن االنـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــة
اخللـيجية التي تـرتبط معها
بــاتفــاقيــة تــؤامه وتعــاون من
اجــل احلـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ع ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
مـوافـقتهـا يف اقـامــة معـسكـر
ت ـ ـ ـ ــدريـ ـب ــي م ـكـ ـثـف يـ ـتـخـلـلـه
خـ ــوض عـ ــدد مـن املـبـ ــاريـ ــات
الـوديـة مع انـديـة املقـدمـة يف
تلك الـبلــدان قبـيل الــدخــول
يف معتـرك الـسـوبـر االسيـوي
الـ ــذي مــن املقـ ــرر ان تـن ـطـلق
منـافسـاته التمهـيديـة مطلع
ش ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر آذار امل ـقـ ـ ـبــل حـ ـ ـي ـ ــث
سـ ـيـخ ـ ـ ـ ــوض ف ـ ـ ـ ــريـق الـق ـ ـ ـ ــوة
اجل ــوي ــة اول ــى مـب ــاريـ ــاته مع
شقيقه العربي الـكويتي على
مـلعـب االخـي ــر ي ــوم الـث ــامـن

االداري ــة ال ـس ــابق ــة واحل ــالـي ــة ،والغ ــريـب ان
تقف املــؤسـســات الكـبيــرة داخل احملــافـظــات
مكتـوفة االيدي ازاء مـعاناة بحـجم اخلسارة
غيـر املـنظــورة يف البـنيــة التحـتيـة لـريـاضـة
الـبصـرة وال اريــد ان اسهب يف هـذا املـوضـوع
اال ان ـ ـنـ ــي ارى مـ ــن االن ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاف ان ي ـ ـبـ ـ ـ ـ ــادر
املـســؤولــون يف امل ــدين ــة العالن تكــاتفهـم مع
فـ ــريق املـيـن ــاء ال ــذي مي ــر الـيـ ــوم يف اصعـب
محنــة لم يجــد رئيـس النـادي هــادي احمـد
غيــر اطالق نـداءات االسـتغـاثـة بـني الفـينـة
واالخـرى النقاذ الفـريق من ورطـة مشـاركته
االسـيــويــة يف الـثــامـن مـن آذار املقـبل االمــر
الــذي دفع املــايــستــرو التخــاذ مقهــى شعـبي
وسط املدينة مكـان ًا لتسلم تبـرعات الوجهاء
واملشجعني وهـو املعروف بخجله الـشديد يف
اسـتعــادة حقــوقه الـضــائعــة منــذ كــان العب ـ ًا
يـتمــوج بــسحــر هــدوئه وســط املي ــدان حتــى
اعتــزاله عـام  1981والـطــريف يف ذلك العـام
ان ابـن اجلـي ــران س ــرق كـ ــؤوسه وم ــدالـيـ ــاته
الــذهبيــة التي حـصل عليهـا مع منـتخبـاتنـا

الــوطنيـة والعـسكـريـة ورفض حتـريـر شكـوى
ال مـن (مـلح
ض ــده يف مـخف ــر ال ـش ـط ــر خـج ً
اخلبز) بينهما!!
مناشدة الوزارة
تــرى مــا ســر الـصـمت املـطـبق الحتــاد الكــرة
وعـدم استجابته لـشكوى اهل امليـناء ورئيسه
مـن مأزقهم املـادي ،وملاذا لـم تسهم احلكـومة
الريـاضية املـتمثلة بـوزارة الشبـاب والريـاضة
يف تخفـيف معــانــاة جـم ــرة الفقــر وت ـسـعفه
مب ـبـلغ م ـن ـ ــاســب ي ـتــيح لـه تغ ـط ـي ـ ــة رحلــته
االسـيــويــة رغـم مـنــاشــدات هــادي احـمــد يف
اكثر مـن صحيفة ريـاضية حتـظى مبطـالعة
طــالب عـزيـز زيـني وزيـر الـشبـاب والـريـاضـة
الذي اعتـرف بانه شغـوف بقراءاتهـا وتذليل
املــشكالت املــوض ــوعيــة الـتي تـتنــاوله ــا عبــر
صفحاتها وامنيته املتكررة بان ترعى الدولة
الرياضة والرياضيني ،وسبق ان حث االندية
بـالبحث عن املـوهوبني الـصغار خللق قـاعدة
ريــاضيــة متـميـزة ورصـينـة ،فـكيف احلـال يـا
سـيــادة الــوزيــر وانــديـتـن ــا تعــانـي اخلــواء يف
خــزائـنهــا ونــاد مـثل املـينــاء غـني بــالالعـبني
ال علـى توفيـر نفقات
املـوهوبني غيـر قادر اص ً
سفرة واحدة إلى الكويت؟!!
فرحة احلجية
وال ميـكن اعفـاء الـلجنـة االوملـبيـة الـوطـنيـة
العــراقـيــة مـن دورهــا الــوطـنـي يف م ـســاعــدة
نـادي املـينــاء وهي الـتي هـللت كـثيـر ًا الجنـاز
املـنتخب ،وبلغ األمر مبشاكـرة رئيسها أحمد
احلجيـة يف التقـاط الصـور مع الـالعبني يف
ملعب الـدوحة تعـبير ًا عـن سعادته وافـتخاره
مبـ ـس ـ ــاهـم ـ ــة جلـنــته يف دعـم احت ـ ــاد الـك ـ ــرة
واملـنتخب ،وعلـيه فانهـا مطـالبـة ايضـ ًا مبنح
(خــرجـي ــة) لف ــريق املـيـنــاء بــاعـتـبــاره ممـثل
الك ــرة الع ــراقـي ــة الـث ــانـي بع ــد فـ ــريق الق ــوة
اجلويـة يف هذه البـطولـة طاملـا ان جناحـهما
يـدخل ضمن اهتمـامات احلجية بـافراح كرة
القـدم التـي غطـت (واحلمـد هلل) علـى اتـراح
االلعاب االوملبية االخرى!!!

رأي

من الشهر ذاته.
واضـ ـ ــاف ــت تلـك املـ ـصـ ـ ــادر ان
مـ ــدرب الفـ ــريق صـب ــاح عـب ــد
اجللـيل يعـول كـثيــراً علـى ان
يحـ ـ ـســم االحتـ ـ ـ ــاد الع ـ ـ ــراقــي
امل ــركـ ــزي لك ــرة القـ ــدم مك ــان
اقـ ـ ــامـ ـ ــة م ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات االيـ ـ ــاب
لفـريـقه يف تلك الـبطـولـة يف
احلـ ـصـ ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــوافق ـ ـ ــة
االحتـاد الكـويتي لـكرة الـقدم
لـتـضـيـيف مـبــاري ــات الف ــريق
عل ـ ــى ارضـه خالل ال ـي ـ ــومــني
املقــبلـني لـي ــضح ح ـ ــداً لقـلق
االدارة الزرقـاء التي تفـاجأت
ب ــاعـت ــذار احتـ ــادات الك ــرة يف
س ـ ــوري ـ ــا واالردن واي ـ ــران عــن
تـضـيـيف مـب ــاري ــات فـ ــريقه ــا
الكــروي يف بـطــولــة ال ـســوبــر
االسـيـ ــوي السـبـ ــاب مـ ــا زالـت
مجهـولـة علـى حـد قـول تلك
املصادر.
من جهة اخـرى قالـت مصادر
م ـطـلعـ ــة ان املـ ــدافع الـ ــدولـي

ال ـس ــابق جـب ــار ه ــاشـم ال ــذي
انهـى جتربته االحتـرافية مع
ف ـ ــريق اربـ ــد احلـ ـسـني الـ ــذي
يـنـ ــاف ــس يف الـ ــدوري االردنـي
امل ـم ـت ـ ــاز بـ ـ ــاالتفـ ـ ــاق مع ادارة
النـادي االردنـي قبيـل اختتـام
منـافسـات املرحلـة االولى من
املـ ـ ـ ــوس ــم ال ـكـ ـ ـ ــروي احلـ ـ ـ ــال ــي
شوهد يشـارك فريقه السابق
الق ـ ــوة اجل ـ ــوي ـ ــة يف وحـ ـ ــداته
الـتدريبيـة التي يجريهـا على
مـلعـب الـنـ ــادي للـمح ــاف ـظ ــة
عل ــى لـي ــاقـته الـب ــدنـي ــة قـبل
حتديـد مالمح الـفريـق الذي
س ـيـ ـ ــرتـ ـ ــدي فـ ـ ــان ــيل ـتـه خالل
الف ـتـ ـ ــرة الـقل ــيل ـ ـ ــة املق ــبلـ ـ ــة
والسـ ـيـ ـمـ ـ ـ ــا بـعـ ـ ـ ــد ان تـلـقـ ـ ـ ــى
العديد من العروض الدسمة
من انـديـة بغـداديـة وشمـاليـة
بعد عودته إلى بغداد.
ويف تـطــور الحق ارسـلت ادارة
فــريق نـادي املـينــاء البـصـري
وصيف حــامل الـلقب املــوسم

امل ــاضـي ق ــائـم ــة مـ ــؤلف ــة مـن
( )23الع ـبـ ـ ـ ـاً مــن ف ـ ـ ــريـقـه ـ ـ ــا
الكــروي امل ـشــارك يف بـطــولــة
الـسوبـر االسيوي لكـرة القدم
العتمـادها كقائمـة نهائية يف
ج ـم ــيع امل ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات يف هـ ـ ــذه
الـبـط ــول ــة والسـيـم ــا بع ــد ان
اوقـعته القـرعـة يف اجملمـوعـة
الـث ــانـي ــة إل ــى ج ــانــب الهالل
الــسع ــودي والعـني االم ــاراتـي
وماشال االوزبكي.
والالعـبــون هـم مــدحـت عـبــد
احل ـسـني واسـم ــاعـيل ه ــاشـم
وص ـ ــدام صـالل وبه ـ ــاء ع ـب ـ ــد
اللـ ـط ـيـف وجهـ ـ ــاد مـ ـ ــدلـ ـ ــول
ومـنـي ــر حـم ــود وسج ــاد عـب ــد
الـنـبـي وحـيـ ــدر نعـيـم وغ ــازي
فهـ ــد وسـتـ ــار جـبـ ــار وحـ ـسـني
مح ـسـن ون ــواف فالح وب ـش ــار
هـ ــادي ونـ ــايـف فالح ونـ ــاصـ ــر
طــالع واحـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
ومخلص عـبد الستار وحسام
ابراهيم واسامة شيال.

عـ ـ ـ ــال ــم االح ــتـ ـ ـ ــراف يف اخلـ ـ ـ ــارج او
البـحث عن فـرصـة تــدريبيـة تـضمن
لهـم م ـسـتقــبلهـم امل ــادي ممـ ــا جعل
عــدم االسـتق ــرار التــدريـبي الـصفــة
املالزمـة لـعمل املـركـز واثــر يف تطـور
الـالع ـبــني سـلــبـ ـ ـ ـاً الن االس ـتــم ـ ـ ــرار
بــالـتــدريـب مع مــدرب ملــدة ط ــويلــة
يـوفـر فـرصــة ثمـينـة لـلتعــرف علـى
شـخ ـ ــص ــي ـ ـ ـ ــة الـالع ــب ونـف ـ ـ ــس ــيـ ـتـه
ومهـاراته الفنـية وامكـاناته الـبدنـية
مـن خالل املعــاي ـشــة الـيــومـيــة ممــا
ي ــتـ ـيـح لـل ــم ـ ـ ـ ــدرب وضـع امل ــن ـ ـ ـ ــاهـج
التـدريـبيـة الـتي تـدفـع الالعب إلـى
االمام..
والبـد من زيـادة رواتب املـدربـني لكي
يصل املـدرب إلى مـرحلة االسـتقرار
املعـي ـشـي ال ــذي يجـعله يـب ــدع اكـث ــر
ويـخـل ـ ــص يف ت ـ ـ ـ ــدري ــبـ ـيـه وي ـ ــصـ ـبـح
محترفاً ال هاوياً مقنعاً.
وقـد طـالب مـرات عـديـدة عمـو بـابـا
احتـ ـ ــاد الـكـ ـ ــرة معـ ـ ــاملـ ـ ــة املـ ـ ــدربــني
مبعـاملـة خـاصـة النهـم يعملـون مع
نـواة مـستـقبل كـرة القـدم العــراقيـة
وامـله ــا ب ــالـتــط ــور وال ــوص ــول إل ــى
املستوى املنشود.
الدعوة إلى توفير سعرات حرارية
الـبنــاء الفـني لـالعب ال يـكتـمل وال
يــتـ ــضح اال عــنـ ـ ــد تـك ـ ـ ــامل ال ـبــنـ ـ ــاء
اجل ـسـم ــانـي لالعـب الن الــصفـتـني
متـالزمت ــان ومتــرافقـتني وال ميـكن
تفضيل احداهما على االخرى.
واملـ ـ ــركـ ـ ــز الــتـ ـ ــدري ـبــي تـ ـ ــوجـ ـ ــد ف ــيه
مجــم ـ ــوع ـ ــة هـ ـ ــائل ـ ــة مــن امل ـ ــواهــب
الكرويـة التي جـاءت اليه من بـيئات
مخـتلفــة ومن مــستـويــات معيــشيـة
مـتــابـيـنــة السـيـمــا انـن ــا نعــرف بــان
الالعب الصغير ال يتغـذى بالصورة
الـصحيحـة او الـعلميـة الـتي تتالءم
مـع اجملـه ـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ــب ـ ـ ـ ـ ــذلـه يف
الـتــدريـب الــذي قــد يـنـعكــس سلـب ـاً
علـى جسمه الـصغير وبـذلك تنعدم
الفــائــدة مـنه واملــطلــوب مـن احتــاد

الـكـ ـ ــرة ال ــتع ـ ـ ــاون مع ادارة املـ ـ ــركـ ـ ــز
التـدريبي ومعرفة املنهـاج التدريبية
اليـومية لتـوفير الـسعرات احلـرارية
التـي يفقــدونهــا يف اثنــاء التــدريب
مـن اجل بـن ــاء اجــسـ ــامهـم بــص ــورة
علـميـة تالئـم متـطلبـات كـرة القـدم
احلديثة.
فك ارتباط املدرسة
لـذا نــرى ان خالصـة هــذه القـضيـة
الــشـ ــائك ــة ت ـسـتل ــزم ت ــوضــيح جه ــة
ارتـب ــاط امل ــدرس ــة الك ــروي ــة لغ ــرض
ايج ــاد مــص ــادر مت ــويـله ــا الـث ــابـت ــة
واحلـد من املعـاناة املـزمنـة واملقـترح
النـاجع يـتمـثل بفـك ارتبـاطهــا من

احتـ ـ ــاد الـكـ ـ ــرة واحل ـ ـ ــاقهـ ـ ــا بـ ـ ــوزارة
الشبـاب والرياضة وشمـولها مبظلة
الــرعــايــة واالهـتـمــام اســوة مبــراكــز
الـشبـاب التـي تنهل من دعـم السـيد
الـوزيــر مع االشــارة البقـاء اجلــانب
الفـني م ــرتبـط ـاً بــاحت ــاد الك ــرة من
حـيـث ت ـسـمـي ــة امل ــدربـني ومف ــاحت ــة
ال ــدول ل ــزج املـنـتخـب ــات الفـنـي ــة يف
البـطــوالت اخلــارجيــة للـمحــافـظــة
علـى هـذه املــواهب من الـضيـاع بعـد
ان تــصـ ــاعـ ــدت شـكـ ــاوى عـمـ ــو بـ ــابـ ــا
العديـدة وحتذيـره من خسـارة جيل
من املـوهــوبني يـسـتحقـون الـرعـايـة
الالزمة.

نجاحات متواصلة
للربيعي
امل ــدرب الـنـ ــاجح مـن يج ــد طـ ــريق ــة الـلعـب
املنـاسبـة إلمكـانات العـبيه الفنـية والـبدنـية
وي ـنـجح يف ق ـيـ ـ ــادة الفـ ـ ــريق أث ـن ـ ــاء امل ـب ـ ــاراة
ويعرف مـاذا يريـد منهـا ويصـل بفريـقه إلى
بر األمان.
ود .كـاظم الـربـيعي مـدرب الشـرطـة جنح يف
قيـادة فريقه أمـام القوة اجلـوية علـى الرغم
من انـتهــائهــا بــالـتعــادل الـسلـبي مـن خالل
احكــام الــرقــابــة اللـصـيقــة علــى مهــاجـمـي
اجلـويــة ومكــامن اخلـطـورة فـيه السـيمـا أن
تالمـذته طبقـوا التعليمـات بحذافيـرها من
دون زيـ ــادة أو نقـص ــان كـمـ ــا إنهـم أج ــادوا يف
التغـطيـة الـدفــاعيـة املـصحـوبـة بــالتـنظـيم
الــدفــاعـي اجلـيــد واالعـتـم ــاد علــى الــزيــادة
العــدديــة يف وســط امليــدان واالعـتمــاد علــى
الهجمات السريعة.
وفرض علـى العبي اجلويـة ومدربـهم صباح
عبــد اجلليل طـوقـاً مـحكمـاً ووضعهـم حتت
الـضغـط ال ــذي لم يــستـطـيعــوا الـنفــاذ مـنه
وحـت ــى احلل ــول املقــدمــة مـن عـب ــد اجللـيل
جـاءت كما تـوقعها د .الـربيعي الـذي خطف
نـقطــة ثمـينـة مـن مطــاردة العـنيـد اجلـويـة
ومبتعـداً عنـه بـ( )8نقاط مـتربعـاً على قـمة
اجملموعة بال منازع.

احملرر

