
ممــــا ال شك فــيه ان األنــشــطـــة
الكـــرويــــة احمللـيـــة تــشـكل ابـــرز
املـتابعـات واالهتمـامات ألنـصار
ومــشجـعي هــذا الفــريق أو ذاك
ومبـــــــا يــنـــــسـجــم مـع طــبــيـعـــــــة
تــواصل تلك االهـتمـامـات الـتي
تــسـتـنــد يف طـبـيعــة احلــال إلــى جــدولــة
ثـــــابــتـــــة ومـــــواعــيـــــد دقــيقـــــة لــبـــــرنــــــامج
املسابـقات الكرويـة احمللية ويف مقـدمتها

الدوري..
مسابـقة الدوري يف كل مكان تعد احلجر
األســـــاس بـل حجـــــر الـــــزاويـــــة الهــتــمـــــام
الـشــارع الكـروي وسـعيه لـرصـد تفــاصيل
املـســابقــة ومـــواعيــد ادوارهــا وخــاصــة يف

املرحلة احلالية. 
لـكــن لـالسف بـــــدأت جـــــدولـــــة مـــــواعــيـــــد
العديد من املباريات ضمن اطار مسابقة
الــــــدوري ال تخـــضع لــثـــــوابــت املـــــواعــيـــــد
الــدقـيقــة ونــرى تــســريـبــات مـتـبــايـنــة يف
أمـاكن عدة مـن وسائل االعالم تشـير إلى
اوقـــات مـــرتـبـــة وغـيـــر مــســتقــــرة .. ففـي
الوقت الذي تؤكـد مصادر اقامة عدد من
املبـاريات يـوم اخلميـس ال تضـارب مع ما

تؤكد مصادر أخرى باقامتها اجلمعة. 
ومع هـذه التبـاينات واحلـاالت املضطـربة
بـرزت ايضـا ظـاهـرة تـغييـر املالعب وعلـى
نحو سـريع االمر الـذي يؤدي إلـى ارباك

وسائل االعالم يف تغطية املسابقة. 
وألجـل وضـع حـــــــــد
ملثل هـذه املـتغيـرات
الـــتـــي تـــــــؤدي إلـــــــى
زعزعة ثقـة انصار الكرة والفـرق بطبيعة
املـســابقــة وتفــاصـيل ادوارهــا علــى جلنــة
املــســـابقـــات ان تـنــتهج طـــريقـــة واضحـــة
بــالـتعـــامل مع وســـائل االعالم والـصحــة
التـي تعــد الــزاد الـــوحيــد حملـبي الــدوري
وتــرسـيخ مفــاهـيم ثــابتــة يف اإلعـالن عن
برنـامج كل مـرحلـة من مـراحل املـسابـقة
وان تـــنهــي اجلــــــدل الـــــســــــائــــــد اآلن بــني
األوســـاط الكــرويـــة بخـصــوص مــواعـيــد

وايام الدوري. 
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اوقعــت القـــــرعـــــة اخلـــــاصـــــة
بتـصفيــات بطـولـة أمم اسيـا
الكـرويــة منـتخـبنـا الـوطـني
إلى جـانب منتخبـات الصني
وسـنغــافــورة وفلـسـطـني وهي
مجمـوعــة متـوازنـة إلـى حـد
كـبـيـــر حــسـب اراء املـتــــابعـني
لـلقــــرعــــة حـيـث جــــاءت ردود
افعــــال الـــشــــارع الــــريــــاضـي
متفائلة واجلميع اتفق على
امكـانيـة تــأهيلنـا للنهـائيـات
إذا مــــا عقــــدنــــا العــــزم علــــى
ذلـك وملعــــرفــــة اراء الــبعــض
من مـدربـينـا والعبـينـا حـول
الـقــــــــرعــــــــة قــــــــامـــت )املــــــــدى
الـريــاضي( بجـولــة ميــدانيـة
يف بــــــعــــــــــــــــــــــــض املــــــالعـــــــــــــــــب
واســـــتـــــــطـلـعـــــت اراء بـعـــــــض

املدربني والالعبني. 
ثــــائــــر احـمــــد مــــدرب فـــــريق
نــادي الـطلـبــة حتــدث قــائالً
اجملمــوعـــة جيـــدة ومتــوازنــة
وحـظــوظ فــريـقنــا قــائمــة إذ
ان الـــــــصـــــــــــــدارة ســـــتـــكـــــــــــــون
محـــصـــــورة بــني مــنــتخــبــنـــــا
الــوطـنـي والفـــريق الـصـيـنـي
لـقــــــــــــوة الـفــــــــــــريـقــــني أي ان
احلظـوظ قـائمـة فمنـتخبنـا
ميـــتـلــك العـــبـــني جـــيــــــــديـــن
خاصة احملـترمني منهم فإذا
كـــانـت االســتعـــدادات جـيـــدة
مـن خالل خـــوض املـبـــاريـــات
الــتجـــــريـبـيـــــة واملعـــسـكـــــرات
للــمــنـــتخــب انـــــا اعـــتقـــــد ان
منـتخـبنـا سـتكـون حـظــوظه
اوفــــــر مـــن بقــيـــــــة الفــــــرق ال
ســيــمـــــا ان ســـنغـــــافـــــورة مــن
الفـرق اجليـدة التي تقـدمت
يف املــــســتــــــوى والــنــتـــــــائج يف
الــسـنـــوات القلـيلــة املــاضـيــة
علـى العموم انا اتوقع تصدر
فريقنا للمجموعة والترشح

قرعة امم اسيا يف عيون مدربينا والعبينا
ولكـن بصعوبـة بالغـة وتصدر
اجملــمـــــوعـــــة واشـــــاد حــــســني
بالعـبـي املـنــتخـب الــــوطـنـي
خــــاصــــة احملـتــــرفـني الــــذيـن
سيقدمون عـروضاً تنال رضا
واعجــــاب املـتــــابعــني يف تلـك

البطولة. 
عـلي حــسني رحـيمــة مــدافع
املــنــتخــب الـــــوطــنــي قـــــال ان
اجملمــوعـــة ليــست بــالــسهلــة
فـالفـرق جـميعهــا تطـورت يف
الــسـنـــوات املـــاضـيـــة خـــاصـــة
الـفـــــــريـق الــــصـــيـــنـــي الـــــــذي
امـــتـلــك العـــبـــني جـــيــــــــديـــن
اغلــبهــم احــتــــــرف يف بلـــــدان
اوربية انـا اتوقع مبـاراتنا مع
الـصـني ســتكـــون قـــويـــة جـــدا

وسنحسمها بعون اهلل. 
هيـثم كــاظـم العب املـنتـخب
الـــوطـنـي قـــال ان مـنـتخـبـنـــا
حـظــوظه قـــائمـــة اجملمــوعــة
جـيــــدة وفـــــريقـنــــا يـتـــســــاوى
بــــــــاملــــــســـتــــــــوى مـع الـفــــــــريـق
الـصيـني انــا اتــوقع ان يقــدم
فـــــــريـقــنـــــــا عـــــــرضـــــــاً جــيـــــــداً
ويــتـــصـــــدر اجملــمـــــوعـــــة بــكل
جــدارة واستحقـاق ملـا يـضمه
الــفــــــــــــــــــريــق مـــــــن العـــــــبـــــــني
متميزين قادرين على انتزاع
الفوز حتـى من اقوى الفرق.

حـيــدر عـبــد األمـيــر.. بــرغـم
قـــوة الفـــريق الـصـيـنـي إال ان
مـنـتخـبـنـــا يـضـم مجـمـــوعـــة
ويـتصـدر ويـنتقل إلـى األدوار
األخــــــــــــــرى إذ ان الــالعـــــبـــــني
مــصـمـمــــون علــــى اسـتـثـمــــار
الــــصـحـــــــوة يف غـــــــرب اســيـــــــا
لـالنــــطـالق إلـــــــى امم اســيـــــــا
بعـــــزم كـبـيـــــر والـتـــــأهل إلـــــى
الـنهــائـيــات واملـنــافــســة علــى

اللقب ان شاء اهلل. 

جـديـداً بـالفـوز بــذهبيـة غـرب
اسيا وانـا اتوقع له ان يحصل
علـى مـركـز متقـدم يف بطـولـة

امم اسيا. 
الالعـب الـــدولـي عالء كـــاظـم
قـــال ان مـنـتخـبـنـــا سـيحــسـم
اجملمــوعـــة ويتــأهل فــالفــريق
الـسنغافـوري وفريق فلـسطني
لـيــســـا قلـيلـي األهـمـيـــة ولكـن
تـــبقــــــى مــبــــــاراة الـــصــني هــي
الـفــــيــــــصـل عـلـــــــــــى تــــــصـــــــــــدر
اجملمـوعـة واعتقـد ان فـريقنـا
ســيجــتـــــاز الــتــنــني الـــصــيــنــي
ألسباب عـدة منها خـبرة وقوة
مـنتخـبنـا الـوطـني الـذي عـاد
من جديد خلطف البطوالت.
حـبيـب جعفـر العـب املنـتخب
الـوطـني الـسـابق... مـنتخـبنـا
الـــــوطــنــي مهــمــته لــن تـكـــــون
سهلـة خـاصـة وجــود املنـتخب
الـصيـني العـنيـد الــذي تطـور
إلـى درجـة كـبيـرة يف الـسنـوات
الـقليلـة املـاضيـة إذ متكـن من
الفــــوز يف أكـثــــر مـن بــطــــولــــة
واقـــصــــــاؤه أكــثــــــر مــن فـــــــريق
مـعــــــــروف وهــــــــذا اليـعـــنـــي ان
فـريـقنـا سـيكــون صيــداً سهالً
للـتـنـني الــصـيـنـي مـنــتخـبـنـــا
ضــم مجــمـــــوعـــــة جــيـــــدة مــن
الالعــبــني ســـــواء احملــتـــــرفــني
العـبـي األنــديــة املـتــواجــديـن
حـاليـا فلـو احـسن االحتـاد يف
إدخـــــال املــنـــتخـــب مبعــــسـكـــــر
تــــــــــدريــــبــــي وخــــــــــوض بـعـــــض
اللقـــاءات مع الفـــرق القــويــة
من اجل مهمته للبطولة وانا
اتوقع ان تكـون املنافـسة قـوية
بـني مـنـتخـبـنــا والـصـني علــى

صدارة اجملموعة. 
لـيث حـسني اكـد ان مـنتخـبنـا
الــــــوطــنــي ســـيحـــــســم االمــــــر
وسيـحقق الفــوز علـى الـصني

العـبـي الفــرق احملـتــرفـني أو
املــتــــــواجــــــديــن حــــــالــيــــــا يف
الدوري العراقـي فقد ابتدأء
املــنـــتخـــب العــــــراقـــي عهــــــداً

مـــنـــتـخـــبـــنـــــــــا ســـيـــتـــــصـــــــــدر
اجملموعـة لعدة أسبـاب أولها
ان مـنتخـبنـا ضـم مجمـوعـة
جـيــــدة مــن الالعـبـني ســــواء

الـوطـني تكـاد تكـون األفـضل
مــــا بــني الفــــرق الــثالثــــة مــــا
عـدا منتخـب الصني صـاحب
اإلجنــــازات العـــريــضـــة إال ان

إلى األدوار النهائية . 
حـسن احمـد مـدرب منـتخب
أشـبـــــال العــــراق كـــــان له رأي
خـــاص حني قــال مــستــويــات
الفـرق اعتقـد انهـا مـتسـاويـة
تقـــريـبـــاً مع تـصـــاعـــد بعـض
الشيء يف املنتخبني العراقي
والـصيني.. املنتخب العراقي
قـــــــــدم امــكـــــــــانـــيـــــــــة واسـعـــــــــة
ومـستـويــات جيـدة يف الـدورة
األخيـرة لغــرب اسيــا عنـدمـا
خــطف ذهـبـيـــة الـــدورة وهـــو
حـافـز كـبيــر لالعبـني لتقـدم
كل ما هو جديد وارجاع اسم
الكــرة العـــراقيــة وهـــذا ليـس
بـبعـيــد عـن الكـــرة العــراقـيــة
الـــتـــي تــــــــألـقـــت يف ســـنــــــــوات
ســـــــابـقـــــــة اتـــــــوقـع ان تـكـــــــون
املـنــافــســة قــويــة بـني الفــرق
األربعـة فكرة القـدم ال تعرف
صغـيـــراً وكـبـيـــراً اجلـمـيع يف

تطور دائم. 
مــــدرب فــــريق نــــادي الــنفــط
حـــمـــيــــــــد سـلـــمــــــــان قــــــــال ان
حـــظــــــوظ فـــــــريقـــي العــــــراق
والــصني مـتقــاربــة ملــا يـضـمه
الفــــريقـــان مـن العـبـني ذوي
إمكـــانـيـــات عـــالـيـــة السـيـمـــا
الـفـــــــريـق الــــصـــيـــنـــي الـــــــذي
يحــتـــــــرف اغلــب العــبـــيه يف
دول اوربيـة كــذلك مـنتخـبنـا
الـــــــوطــنــي الـــــــذي يـعــتــمـــــــد
بـــــالـــــدرجـــــة األســــــاس علـــــى
العبـيه احملتــرفني انـا اتـوقع
سـتكــون املنــافـســة قــويــة بني
مـنتخـبنـا الـوطنـي ومنـتخب
الـــــــصـــــني عـلـــــــــــــى تـــــــصـــــــــــــدر

اجملموعة. 
سلـيـم مالخ مـــدرب مـنـتخـب
أشبــال العــراق حتـت سن 15
سـنـــة أعـطـــى رأيه بـــالقـــرعـــة
قـــــائال حــظــــوظ مـنــتخـبـنــــا

بغداد / احمد رحيم نعيم

بغداد/ طه كمر 
ــــذر قــــال كــــابــنت الـكــــرخ مــن
خـلف انه ال يـفكـــر مــطلقـــاً
مبغــادرة الفــريق الــذي كــان
ـــــــشـهـــــــــرة ــــطـالقـه لـل وراء ان
واالنـضمـام إلـى املـنتـخبـات
الـــوطـنـيــــة وبفــضـله جـــرب
االحتـراف اخلارجي عنـدما
تلقـى عقـوداً خـارجيـة ونـال
ثـنـــاء مـــدربــي الفـــرق الـتـي

مثلها هناك. 
وأضـــاف خـلف يف تــصــــريح

سريع لـ)املدى(: 
ان إدارة الـكـــــرخ حـــــريـــصـــــة
علـى ظهـور الفـريق بـأفضل
صــــــــــــــــورة وبــــــــــــــــدت مــالمــح
االسـتقــرار يف صفــوفه بعــد
مجـئ املـــدرب محـمــد نـصــر
اهلل واعـتقـــد اننــا يف كل دور
نقـدم مستـويات جيـدة تعزز
مـــن ثـــبــــــــــات الـالعـــبـــني يف
مـراكـزهم وشخـصيـاً ارى ان
ــــطـالق الــكــــــــرخ نـقــــطــــــــة ان
ـــــــشـــبـــــــــاب إلـــــــــى رحـــــــــاب ال
الــنجـــومـيــــة ومخــطـئ مـن
يــظـن انـه محــطـــة قــصـيـــرة
بـدليل بقائـي يف كنفه حتى
ــــــرعــــــايــــــة االن واحـــظــــــى ب

اجلميع. 
وعـن أسـبـــاب شحـــة فـــرصه
الـــدولـيـــة قـــال مـنـــذر: لـكل
مـــدرب رؤيـته اخلـــاصـــة عـن
الالعبني وبالنـسبة لي كنت
جـاهـزاً علـى مـدار الـسنـوات
املـــــاضــيـــــة ســـــواء يف فــتـــــرة
سـتـــاجن أم عـــدنـــان حـمـــد أم
ــــمـــــــــــــان وارى ان اكـــــــــــــرم سـل
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يف عنقي دين كبري للكرخ 

بغداد / حيدر مدلول
قـال املهـاجم الـدولـي محمـد نـاصـر
ــــــة الــتــي حلـقــت بـه يف ـان اإلصــــــاب ـ ـ ـ ـ

 عالقتي مع ستانج أسهمت بابرام العقد 
تــواجـه الكــرة العــراقـيــة يف الــوقـت
احلــالـي نتـيجــة الـظــروف االمـنيــة
التي تـرمي بظـاللها علـى الريـاضة
ككل يف البلد وكذلك غياب املنشآت
والقـاعـات الـريـاضيـة الـتي لهـا اثـار
ـــات سلـبـيـــة كـمـــا ان هـنـــاك صعـــوب
كـثـيــرة تــواجه الالعـب مـن نــاحـيــة
تـنقـله وصعــوبــة الـتــزامه بحـضــور
الوحـدات التـدريبـية بـشكل صحيح
بــاإلضــافــة إلــى ضـعف اإلمكــانيــات
املادية وقله املردود املالي لالعبني. 
ـــــة االحــتـــــراف يف واوضح ان جتـــــرب
خــــارج العــــراق كــــانــت لهــــا نــتــــائج
ايجابـية واخـرى سلبـية بقـوله "من
نــاحيــة ينـجح الالعـب العــراقي يف
اكـتــســاب خـبــرة جــديــدة مـن خالل
احتكـاكـه بالعبني جـدد ومحتـرفني
مــن جــنـــســيــــات أخــــرى، لـكــنه قــــد
ـــا صعــوبــة الـتـــأقلـم يعــانـي احـيــان
بـشكل سـريـع فيفـشل يف تقـدمي مـا

ميلك وبالتالي يتراجع مستواه".
واعـتبــر نــاصــر الـشــروط اجلــديــدة
الـتـي اصـــدرهـــا االحتــــاد العـــراقـي
لـكــــــرة القـــــدم الحــتــــــراف الالعــب
العراقي يف اخلارج صحيحة بنسبة
100% ألنـه علــى حــد قــولـه يحـمـي
الالعــب العـــراقــي ويعــطــيه قـيـمـــة
عنــد احتــرافه يف األنـديــة العــربيـة
وااليرانية وخيـر دليل على ذلك ما
حـصل معه حيث تـلقى العـديد من
العــروض االحـتــرافـيــة مـن أنــديــة
ســوريــة وأردنـيـــة لكــنه أذعـن إلرادة
االحتــــــــاد يف عــــــــدم االســتـعـجــــــــال
ـــانـتــظـــار عقـــد يـحفــظ والــصـبـــر ب
القـيـمــة وهــذا مــا حــصل فـعالً مع

اخلور وابولو القبرصي. 
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ــــــاديه الــــســــــابق اتفـــــاقـه مع إدارة ن
)اخلـور( علـى فض االتفـاق بينهـما
واالنتقـال إلـى صفـوف فـريق ابـولـو
الـقبــرصـي بعــد انـتهــاء دورة العــاب
غرب اسيا التي أقيمت يف الدوحة.
وارجع أسـبــاب الـتــراجـع الكـبـيــر يف
نتـائج ومـستـوى اخلـور هـذا املـوسم
ــــاملــــوســم املــــاضــي إلــــى ــــة ب مقــــارن
ـــات الكـثـيــرة ألبــرز جنـــومه الغـيــاب
نتيجـة اإلصابـة وعدم وجـود بدالء
يف كل املـراكـز وهـذا مـا احـدث عـدم
انسجـام ففي كل مبـاراة تقريـبا كـنا
نـرى تـشـكيلـة ومـراكــز لعب جـديـدة
كمـا ان الالعـبني ميــرون بهبـوط يف
املــستــوى وعــد تــوفـيق يف كـثيــر من
االحيان.. وهـذه األمور كلـها جعلت
الفــريـق ينـتكــس نفــسيــاً ويتــراجع
فوضع اخلـور حرج جداً هذا املوسم
متـمنيـا ان يتجـاوز الفـريق محـنته

وتتحسن نتائجه. 
وعـن انــتقـــاله إلـــى صفـــوف فـــريق
ابـولـو الـقبــرصي.. اجـاب نـاصـر ان
املــدرب بيــرنــد ستــاجن مــدرب كـبيــر
ومـحــتــــــــرم وعـالقــتــي بـه جــيــــــــدة
سـاهمت إلى حـد كبير بـاحترايف يف
النــادي وال انكــر هنــا جهــود مــدرب
حـراس املـرمـى عـامــر عبـد الـوهـاب
الــذي خــولـته إدارة الـنــادي بــانهــاء
إجـراءات تعاقـدي وعالقتـي بجميع
الالعـبــني العـــراقـيـني املـــوجـــوديـن
مـنهم مهـدي كـرمي وجـاسم سـوادي
مـبنيـة علـى االحتـرام لـذلك فـانني
سأعمل على ان أكون نقطة قوة وال
أخــيــب ظــنـهــم واجتـــــــاوز مـحــنـــــــة

تراجعي يف الدوري القطري. 
وبـني ناصـر املعانـاة احلقيقيـة التي
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـهـــــــايـــــــة الـقـــــســم األول مــن دوري
احملــتـــــرفــني القــطــــــري للــمـــــوســم
احلـالي كانت من اهم األسباب وراء
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بغداد/ املدى الرياضي
ـــــــادي ن اشـهـــــــرت إدارة 
ً كـــارتـــا احـمـــرا الكـــرخ 
يف وجــــه حــــــــــــــــــــــــــــــــارس
فــــــريـقـهــــــا اخملــــضــــــرم
صــــالح حـمـيــــد قـبــيل
مـبــــاراتهـم مـع القــــوة
ـــــســـــــاعـــــــة ب ـــــــة  اجلـــــــوي

واحدة... 
ملـــــــــــــــــــدى ـــــــمـــــــت )ا وعــل
لــريـــاضي( ان صــالح ا
حـميـد تـقبل املـسـألـة
بـــــرغــم علـــــى مــضــض 
ايحـاءاته لالعالميني
لــــــــــــذيـــــن حــــــضــــــــــــروا ا
بـــــريء ـــــأنه  ب ملــبـــــاراة  ا
لــتــي ا لـــتقـــــوالت  ا مــن 
دارت يف اروقة الهـيئة
ــــــة بخـــصـــــوص اإلداري
ـــــــــدخـل شـخـــــصــــيـــــــــة ت
ريـــاضـيــــة لهــــا عالقـــة
بــــشـــــؤون ـــــد  مع حــمــي

النادي !!. 
ـــــــذكـــــــر ان احلـــــــارس ي
قـضـــى أكثــر مـن ستــة
لــكـــــــرخ ا مـــــــواســـم مـع 
بعـد مجيئه من نادي
ســــــــــــــــــامــــــــــــــــــراء ورشــح
تــدريب ً ملهمـة  مـؤخــرا
حراس مـرمى الفريق
بعــد استـغنــاء اإلدارة
ــــــدرب غـفــــــوري مل ا عــن 

كامل!
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كارت أحمر

قــــــــال عـــبــــــــد االلـه عـــبــــــــد
احلـمـيـــد مـــدرب مـنـتخـب
الــشـبــــاب لكــــرة القـــدم يف
تصريح لـ)رياضة املدى(:
ان املـــرحلـــة املقـبلـــة الـتـي
ستـسبـق األدوار النهــائيـة
لــبــطـــــولـــــة شــبـــــاب اســيـــــا
تـتطلب تـوفيـر املعسـكرات
الـتــــدريـبـيــــة اخلــــارجـيــــة
وإقــامــة املبــاريــات الــوديــة
الـقــــــــويــــــــة لــكـــي تــكـــتـــمـل
حـلـقـــــــات االعـــــــداد كـــمـــــــا

خططنا لها. 
وأضــــــــــاف.. لـقــــــــــد قــــمــــت
بـــــــــــــــزيـــــــــــــــارة عـــــــــــــــدد مــــــن
احملافظات ملشاهدة بعض
مبــاريــات الــدوري املـمتــاز
الكتـشــاف وضم الالعـبني

املوهوبني الـذين يقدمون
املـــسـتــــويــــات اجلـيــــدة مع
فــــــــريـقـهـــم ووجــــــــدنــــــــا ان
بعضهم يستحق التواجد
مع مـنـتخـب الــشـبـــاب يف
نهـائيـات اسيـا السيـما ان
بلــدنــا فـيه كـم هـــائل مـن
املواهب الكـروية وبحـاجة

إلى من يكتشفها. 
وخـــــــتـــــــم حــــــــــــــــــديـــــــثــه...
طموحنـا يتمثل بـالتأهل
إلى نهـائيات كـأس العالم
للـــشـبـــاب ألعــــادة امجـــاد
كرتنـا يف احملافل الـدولية
ولـرفــد املنـتخب الـوطـني
بـــــــــالـالعـــبـــني املـــــــــؤهـلـــني
آلرتــــــــــــداء الـفــــــــــــانــــيـلــــــــــــة

الدولية.
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بغداد/ املدى الرياضي
شـــوهـــد مـــدرب فــــريق اجلـيــش
حـسـن فــرحــان يحـضــر جـمـيع
املـبـــاريـــات الـتـي يكـــون طـــرفهـــا
غـرماءه يف اجملـموعـة الوسـطى
)ب( حيـث يؤشر مالحظات يف
مفكـرته ويـأخـذ مكــانه دائمـا
بــني اإلعالمـيــني لالســتفــــادة
من مالحظـاتهم حـول فريقه
مـع االســـتــــــــدالل عـلــــــــى قــــــــوة

وضعف الفرق األخرى.
حلوة نقـولها لفـرحان الذي

يقود فريقه نحـو املنافسة
احلـقــــيـقــــيــــــــــة بــــــــــرغــــم
ــــــــــاصــــــــــر امــــتـالكـه عــــن
شـبـــابـيـــة ســيكـــون لهـم
شـان كبـير يف املـستقبل
الـقـــــــريــب، ونـــــــأمـل ان
يكـون جميع املـدربني

ـ ـ

فرحان ... يف كل مكان! 
بغداد/ املدى الرياضي

مـن مـــوسـم إلـــى اخـــر اثـبـت دايـنـمـــو وســط
القـــــوة اجلـــــويـــــة حــــســني صـــــدام روعـــته يف
الـتخـطيـط لـقيــادة محــور هجـوم الـصقـور،
واشـاد أكثـر من مـدرب بكفـاءته واستحقـاقه
للتمثيـل الدولي الذي ظل بعيداً عنه برغم
مــســـاهـمــته يف حتقـيق أكـثـــر مـن اجنـــاز مع

اجلوية.
تـرى مـن يلتـفت لهــذا الالعب الـذي يـشعـر
بـانه مضطهـد على الـدوام من قبـل املدربني
املـــواطنـيني بــذريعــة قـصــر قــامـته بـــرغم ان
هنــاك عـشــرات الـالعبـني العــامـلني طــرقــوا
أبـواب الـشهـرة والنجـوميــة بقصـر قـامـاتهم
املهــــارة واإلبــــداع هـمــــا جــــواز الالعـب لـنــيل
مقعــده يف املـنـتخـب خلــدمــة فــانـيلـــة بالده
ولـيـــس أي شـــــرط أو محــــدد اخــــر كــــالــــذي

يتعكز عليه املدربون.. اليس كذلك ؟!

إىل متى يبقى حسني صدام مضطهدًا ؟! 

منذر خلف:مهاجم ابولو محمد ناصر:
صالح محيد..

out

بغداد  –يوسف فعل

فائز احمد: مجموعتنا متوازنة وخطوطنا قائمة 
حسن احمد : الصني ابرز املزعجني لفريقنا

حميد سلمان: ال أستطيع التكهن ألن اداءنا متغير 

بــنفـــس الــصــــورة مـن املـتــــابعــــة
واحلـضــور امليــداني يف املـالعب،
فـــاملـــدرب الـنــــاجح مــن يحـــاول
االســتفـــادة مـن اخــطــــائه عـبـــر
ــــــــــشـــــــــــــورة وتــقـــــبــل امل
الــنـــصـــيحـــــــة مــن

اجلميع. 
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ـــة السـتـحقـــاق عـن اجملـــامل
جنـــومهــا متـثـيل العــراق يف
االسـتـحقـــاقـــات االسـيـــويـــة

املقبلة. 

ـ ـ ـ الـالعـــب اجلـــيـــــــد هـــــــو مـــن
يـــسـتـحق فـــرصـتـه بجـــدارة
دون أي مجاملة واحلمد هلل
ان التشكـيلة احلالية تبتعد
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