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مصارحة حرة

ندم سلامن واملاكر
الصيني!
قالئـل من املتـابعني تـوقعـوا ان يـصيب اكـرم
سلمـان أهـدافه يف تـصفيـات كـأس امم آسيـا
وي ــضع يـ ــده بـيـ ــد مـ ــدرب ال ـصـني
ويذهبـا معاً ببطاقتي التأهل الى
الـ ـنـهـ ـ ـ ــائـ ـيـ ـ ـ ــات ،وعـ ـ ـ ــزا أغـلـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة
املتـشـائـمني فـشله الـى فـوضـويـة
إسـ ـ ـتـ ـ ـث ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــار احمل ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ــني يف
إسـتحقــاقــات املـنتـخب وتـسـليـمه
أم ـ ــر جن ـ ــاحه ال ـ ــى عه ـ ــدة جن ـ ــوم
(رحــالــة) اليعــرف لـهم إسـتقــرار والتــواصل
إال يف املبـاريـات الــدوليـة الـرسـميـة متــاشيـا
مـع أوامـ ـ ـ ـ ــر (الـف ـ ـيـفـ ـ ـ ـ ــا) ال ـ ـتـ ــي جـعـل ـ ـتـهـ ــم
يـتقاطرون إنفـراداً الداء واجباتهم بـطريقة
تقــارب (النخـوة) مـا يلـبثـون ان يعـودوا الـى
أدراج أنديتهم خارج البالد!
وجتلى املشهد املـمل مراراً يف ثالث مباريات
رافقتهـا ظـروف عـصيبـة لم يـستـشف منهـا
اك ـ ـ ــرم سل ـمـ ـ ــان اي
تبــاشيــر إطمـئنـان
ب ـ ـص ـ ـ ــدد جتـهـ ـي ـ ـ ــز
إياد الصاحلي
املـ ـنـ ـتـخ ــب الكـ ـب ـ ـ ــر
بطـولة قاريـة ،فقد
ت ـ ـ ــوالــت الـه ـ ـ ــزائــم
امام عمان وتايلند
قالئل من
(صفـر )1-و ()4-3
املتابعني
ل ـ ـتـقـ ـ ـضـ ــي عـلـ ـ ـ ـ ــى
توقعوا ان
اجلاهـزية املعنـوية
ايـضـ ـاً الـتـي يع ــول
اكرم
يصيب
عـل ـ ـيـهـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــار
سلمان أهدافه املــدربني يف العــالم
لــتحقـيق الـنـت ــائج
يف تصفيات
املــرضيـة ،وهـذا مـا
كأس امم آسيا
أفـتق ــده منـتخـبنــا
بيد
ويضع يده
ام ـ ــام س ــنغ ـ ــاف ـ ــورة
الـذي سبقته هـالة
مدرب الصني
إعالم ـيـ ـ ــة أشـ ـ ــادت
ويذهبا معاً
ب ــدخـ ــوله معـت ــرك
املـنــاف ـس ــة بجــديــة
ببطاقتي
وارسـلـ ــت إشـ ـ ـ ـ ــارات
التأهل الى
غي ــر مبــالغــة بــانه
النهائيات
قـ ــادر علـ ــى إحـ ــراج
العراق والصني بل
قـل ـ ــب ط ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التــرشيحـات واالمعــان يف نظـر الـرهـان من
جديد!
ولــم يـك ـ ـ ــذب امل ـ ـ ــدرب ال ـ ـص ـ ـ ــربــي رادويـك ـ ـ ــو
افـرامـوفيـتش يف وعـوده وإدخـر ثالث نقـاط
ثمـينــة رمبــا تلـعب دوراً ح ــاسم ـاً يف تعــديل
مـيزان التـأهل لصـالح سنغافـورة يف جوالت
االياب!
ومابني أقليـة املتفائلني وأغلبية املتشائمني
يـقف اكـ ــرم سلـم ــان يف مــنع ــرج ح ــرج بـحق
عنــدمــا يــواجه املـنتـخب الــصيـني (وصـيف
بـطـل آسيــا م ــرتني ع ــامي  1984و  )2004يف
دب ــي وال أمـل لـه لـ ـتـ ـثـ ـبـ ـي ــت ح ـ ـظـ ـ ـ ــوظـه يف
الـتـصفـيــات ســوى إقــرار فــوزه ب ـشـكل حــازم
لـكي يـعيــد حـســابــات اجملمــوعــة اخلــامـســة
للـتـ ــدقــيق والـتــمحـيــص بـ ــرؤي ـ ــة مغـ ــايـ ــرة
التـستبعـد العـراق كطـرف مـؤثـر يف حتـديـد
هــوي ــة البـطـلني املــرشـحني الــى الـنه ــائيــات
سـيمـا ان الفـريق الـصيـني فـاز علـى ضـيفه
الـفل ـس ـطـيـنـي به ــدفـني ن ـظـيفـني االربع ــاء
امل ــاضـي وميـتـلك العـب ــوه إن ــدف ــاعـ ـاً ج ــديـ ـاً
بـاسـتئثـار نقـاط جـولـة دبي لفـض الشـراكـة
مع ســنغـ ــافـ ــورة يف ال ـصـ ــدارة ممـ ــا سـي ــضع
العـبـيـنــا حتـت مـطــرقــة الـضغـط الـنف ـسـي
طـوال دقائق املبـاراة وهذا مـا كنا نخـشاه يف
مثل هكـذا ظرف لم نكن مضـطرين لقبوله
ل ــو أن منـتخـبنــا تعــامل مـع املبــاراة االولــى
بـواقعية اكثر واسلـوب غير متلبس بـالرتابة
الـتي سـلبـت روح احلمــاســة واالصــرار علــى
مــنع اخل ـصـم مـن تـ ــسجــيل فـ ــوز ت ـ ــاريخـي
يـبقــى مــدعــاة لـتفــاخــر جـمهــوره وكــرته يف
أرشيفـات كـأس آمم آسيـا علـى مـدار سنـوات
إقامتها!
والشيء املـؤكد الذي يشعر به كل مراقب إن
ضمـانـة مـنتخـبنــا لتاليف مـأزقه احلـرج هـو
الوقت الـذي مازال ميلكه ويـتصرف به وفق
توجهـات بوصلته يف الرحلـة االسيوية التي
نـتـمـن ـ ــى ان تق ـ ــوده ال ـ ــى م ـ ــرايفء الــبل ـ ــدان
االربعـة يف خامتـة املطـاف بتـأهيل مـستحق
لو انه يـستثمـر دروس االخطـاء وما اكثـرها
ويحـت ــرز مـن االن ــزالق يف ه ــاوي ــة إض ــاع ــة
الفـرص التي اخذ ميـارسها اكـثر من العب،
واالجنـرار وراء خيـوط النـرفـزة الـتي يجيـد
غــزلهـا املـاكـر الـصيـني بــاحتــرافيــة متـقنـة
التضـاهـى اطالقـاً وليـس بعيـد عن ذاكـرتنـا
ذلــك االنه ـيـ ـ ــار املف ـ ــاجــئ مل ـنــتخ ـب ـنـ ـ ــا بع ـ ــد
الــدقيقـة الـثمـانـني يف مبـاراة دور الـثمــانيـة
لبطولة  2004حيـث أهدى الدفاع واحلارس
ركل ـتــي ج ـ ــزاء يف اعق ـ ــاب تالعــب اصح ـ ــاب
االرض بــاعـصــابـهم وشــراء تعــاطف احلـكم
الـ ـســنغـ ــافـ ــوري (شـ ــامـ ـس ـ ــول) مع مـكـ ــرهـم
ودهائهم بصورة مفضوحة!
إن حـ ـسـم جـ ــولـ ــة الـ ــذه ـ ــاب مع ال ـصـني يف
ملعـب القـطــارة ب ــاداء ونتـيجــة الت ــرضيــان
بغـي ــر الف ــوز ســيك ــون لهـم ــا ص ــدى نف ـسـي
ايجـابي علـى جـولتنـا الثـانيـة يف بـكني رغم
تـأثيـر اجلمـاهيـر هنـاك علـى اجـواء اللقـاء
نظـراً لتـزايـد مـشـاهـدي كـرة القـدم الـى 60
مليـون مـشـاهــد يف املبـاراة الـواحـدة حــسب
آخ ــر احـص ــائـي ــة وه ــو رقـم طـبـيعـي يف بل ــد
يبلغ عـدد سكـانه اليـوم مليـار و  300ملـيون
نسمـة ،ويجب ان يضع سلمان هذه احلسبة
يف باله ويـسارع المتصاص زخم السرعة يف
اسلـ ــوب لعـب اخل ـصـم عـب ــر الـلعـب امل ـض ــاد
(الـك ـ ــرات الـ ـطـ ـ ــويلـ ـ ــة والع ـ ــال ـي ـ ــة) وض ـ ــرب
االجـنحـة الـصيـنيـة بـرقـابـة صـارمــة تنـهي
مفـاتـيح هجمـاتـه اخلطــرة وقبل هـذا وذاك
عليه امتـام ستـراتـيجيـة التهـدئـة واستعـادة
الالعبني لـثقتهم بـانفسهـم بعد اخلـسارات
ال ــثالث ..يف ال ـ ــوق ــت نف ـ ــسه ي ـن ــبغ ــي عل ـ ــى
امل ــدافعـني تقلـيل اخـط ــائهـم وعــدم أعـطــاء
املنــافس فـرصـة املنـاورة قـرب قـوس اجلـزاء،
واذا متـكــن سل ـم ـ ــان مــن ض ـبــط خ ـطــته يف
ملعب (الـقطارة) اليوم ويقـبض على نقاط
املبـاراة فـانـه سيجـنب نفـسه حـتمـاً الـشعـور
بـتقـطـي ــر الـن ــدم عل ــى قـب ــوله اجمل ــازف ــة يف
آواخر العمر!!

يف اجلـولـة الثـانيـة لتـصفيـات أمم آسيـا

منتخبنا الوطني يالقي التنني الصيني عىل ملعب خليفة بن زايد ..اليوم
متابعة  /خليل جليل
يخ ــوض مـنـتخـبـن ــا ال ــوطـنــي لك ــرة الق ــدم
الـي ــوم االربع ــاء لق ــاءً مهـمـ ـاً وصعـبـ ـاً ام ــام
نظيـره الصيـني يف اطار اجلـولة الثـانية يف
تـ ــصف ـيـ ـ ــات أمم آس ـي ـ ـ ــا  2007علـ ـ ــى مـلعــب
خليفة بن زايد يف مدينة العني االماراتية.
ويعـول منتخـبنا وجهـازه الفني علـى اجراء
الالعبني لتـعديل نتـيجة اللقـاء االول امام
سنغـافورة وتعويـض االخفاقة غيـر املتوقعة
يف افتتاح التصفيات.
ويــسعــى االحت ــاد العــراقـي واجله ــاز الفـنـي
لـلمنتخب الى اخالء املعسكر الذي انتظم
به العبـونـا يف االمـارات منـذ اسبـوع يـسعـى
الـى اعــادة الثقـة ورفع املـستـويـات لالعـبني
ملق ــابلــة الـتـنـني الـصـيـنـي وحتقـيق نـتـيجــة
تعيدنا الى اجواء املنافسة.
من جهة اخرى اكد املـدير الفني للمنتخب
العــراقي اكــرم احمــد سلمـان عـشيــة مبـاراة
الـي ــوم املـ ــرتقـب ــة :سـنـ ــواجه فـ ــريق ـ ـاً صعـبـ ـاً
يطمح ملواصلة مشـواره يف التصفيات وهذا
الميـنع ب ــأن نـب ــذل جه ــداً كـبـي ــراً مل ــواجه ــة
الصني.
واض ـ ــاف سلـم ـ ــان :خالل االي ـ ــام امل ـ ــاضـي ـ ــة
عــملـن ـ ــا علـ ــى اجـتـيـ ــاز مـ ــا ح ــصل لـنـ ــا يف
سنغـافـورة والالعبــون جميعـاً يعـولـون علـى
االصرار جملابهة الزخم الصيني.
وك ـ ــان امل ـنــتخــب ال ـص ـي ـنــي تـغلــب يف اول ـ ــى
م ـب ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــاته وبـ ــصع ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى نـ ـظ ـي ـ ـ ــره
الفل ـسـطـيـنــي يف بكـني به ــدفـني مق ــابل ال
شيء امـام حـشـد كـبيــر من انـصــار الفــريق
الصيني.
وتـكتـسـب مبــاراة اليــوم أهـميــة استـثنــائيــة
للـمـنـتخـبـني ،ف ــال ـصـني ي ــرغـب مبـ ــواصل ــة
م ـشـ ــواره بق ــوة ومـنــتخـبـن ــا مب ــوازاة ت ـطـلع
الـصـيـنـيـني ي ــسع ــى بق ــوة ايـضـ ـاً لــتحقـيق
نتـيجــة تــؤمـن له االمـســاك مبـصــدر القــوة
وتـرسـيخ خـطـواتـه يف اجملمـوعــة االسيـويـة
اخلامسة.

وتـابع سلـمان يف حـديثه وسـنخوض املـباراة
بتــشكـيلــة مقـتنـعني مبــستـويـاتـهم ولــدينـا
ثق ــة كـبـي ــرة بـ ــادراكهـم حلجـم امل ـس ــؤولـي ــة
املـلقـ ــاة علـ ــى عـ ــاتقـنـ ــا جـمــيع ـ ـاً يف الـلقـ ــاء
احلاسم مع الصني.
يـشـار الــى ان رئيـس االحتـاد العـراقـي لكـرة
القــدم طلـب من االحت ــاد االسيــوي تغـييــر
م ــوع ــد املـب ــاراة وجـعله ال ـس ــاع ــة ال ـس ــابع ــة
م ـس ــاءاً ب ــدالً مـن ال ــرابع ــة عـص ــراً الت ــاح ــة
الفرصـة امام انصـار منتخبنـا للتوافـد الى
مـلعــب خلــيفـ ــة بـن زايـ ــد ال ـ ــذي يحـت ـضـن
مباراة اليوم.
وبـت ــرقـب ش ــدي ــد وب ــانـتـظ ــار الفـت يـتــطلع
ال ـش ــارع الك ــروي العــراقـي الـيــوم ال ــى امله
الــوحيــد منـتخـبنــا الــوطـني العــادة الفــرح
ومشـاعـر الـزهـو الـى نفـوس العـراقـيني عبـر
نـتيجة طيبـة تعيدنـا الى اجواء الـتصفيات
بقوة.
يـذكر ان منتخبنا الـوطني استكمل برنامج
استعـداداته يف مـدينـة دبي حتـضيـراً ملبـاراة
الـصـني ومتكـن اجلهــاز الـفنـي خالل االيــام
املـ ـ ـ ــاضـ ـيـ ـ ـ ــة م ــن رفـع وتـ ـيـ ـ ـ ــرة االسـ ـتـعـ ـ ـ ــداد
واجلاهزية.
الــتقـ ــى مـنــتخـبـنـ ــا الـ ــوطـنــي مع ن ـظـيـ ــره
الـصيـني علــى صعيـد الـبطـوالت والـدورات
االسيـويـة يف خمـس منــافسـات ففي الـدورة
االسيـوية عام  1974يف طهران فاز منتخبنا
به ــدف واح ــد وجـ ــدد الع ــراق ف ــوزه يف دورة
تايالنـد ( )1978عندمـا تغلبـنا علـى الصني
بهـدفني مقـابل ال شـيء وخسـرنـا بهـدف يف
الدورة ذاتها.
وتغلـب املنتـخب الصـيني عـلى مـنتخبـنا يف
نه ـ ــائ ـي ـ ــات أمم آس ـي ـ ــا ( )76يف اي ـ ــران (–1
صفـر) وكـان اخـر لقـاء بني الـصني والعـراق
يف نه ــائـي ــات أمم آسـي ــا  2004يف الـصـني يف
ال ــدور الـ ــربع الـنه ــائـي وخ ـس ــر مـنـتخـبـن ــا
الـلق ـ ــاء علـ ــى مـلعـب بـكـني ام ـ ــام ( )80الف
م ــشجع صـيـنـي بـثالث ــة اه ــداف مق ــابل ال

شيء.
ويف مقـر اقـامـته يف مــدينــة دبي حـث رئيـس
االحتـاد العــراقي لكـرة القـدم الـسيـد حـسني
سعيـد جميع الالعبـني البداء مستـوى مميز
يف لقـ ــاء ال ـصـني وطـ ــالــب سعـيـ ــد الالعـبـني
واجلهـاز الفـني بـردة فعل الزالـة اثـار الـتعثـر
الذي تعـرض له منتخـبنا امـام سنغـافورة يف
لقـاء االفـتتــاح والعــودة مجـدداً الـى طـبيعـة

مـــــــــــازال اخلـلـل مـــــــــســــتــــمـــــــــــر ًا
بغداد /اكرام زين العابدين
طغـت االح ــداث االخـي ــرة امل ــؤمل ــة
الـتـي م ــرت عل ــى بلــدنــا احلـبـيـب
علـى اخلـســارة غيــر املتــوقعــة مع
منتخب سـنغافـورة بنتـيجة (–2
صفـر) يف اولى مـباريـات املنتخب
الـوطني الـرسميـة التي لعـبها يف
سـنغ ــاف ــورة يف اط ــار ال ــدور االول
مــن تـ ــصف ـي ـ ــات امم آس ـي ـ ــا 2007
وشعـ ــرنـ ــا بـ ــألـم اخلـ ـسـ ــارة ألنهـ ــا
ال ـ ــوح ـي ـ ــدة ال ـتــي ج ـ ــاءت خ ـ ــارج
توقـعات املتـابعني واملـراقبني وهي
امل ـ ــرة االول ـ ــى ال ـتــي يف ـ ــوز فــيه ـ ــا
منـتخب سنغـافورة عـلى مـنتخب
الـع ـ ـ ــراق وب ـ ـ ــاالح ـ ـ ــرى هــي امل ـ ـ ــرة
االولـى الـتي يفــوز فيهــا منـتخب
مغ ـم ـ ـ ــور ال ميلـك اي ن ـت ـ ـ ــائج او
تــاريخً بكـرة القـدم علــى منـتخب
مـن غــرب آسـيــا ح ــامل لــذهـبـيــة
دورة االلع ـ ــاب االس ـي ـ ــويـ ـ ــة لع ـ ــام
 1982ومتـأهل لكـأس العـام 1986
وفــاز قـبل اشهــر قلـيل ــة ببـطــولــة
غرب آسيا يف قطر.
واك ـ ــدت امل ـب ـ ــاراة ضـعف اجل ـ ــانــب
ال ــدف ــاعـي يف املـنـتخـب ال ــوطـنـي
وعـدم قدرة العبيه على استيعاب
الـ ــدروس املـ ــاضـيـ ــة واخلـ ـسـ ــارات
املـتكــررة الـتي خـســرهــا املـنتـخب
قبل مباراته يف سنغافورة.

وكل مـن استـمع الــى كالم املـديـر
الفـنـي للـمـنـتخـب اك ــرم سلـم ــان
شعـر بــأن اصالح اخلطـأ يف خط
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ممـكــن وان امل ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات
القــادم ــة ستــشهــد وضع ـاً افـضل
لهـذا احلـظ التـي تسـبب يف اكثـر
مـن مـ ــرة بخـ ـس ــارة املـنــتخــب مع
مـنتخبـات اقل منه مـستـوى فني
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذلـ ــك المي ـلـ ــك العـ ـ ـ ـب ـ ـ ــني
محترفني وخبرة يف صفوفه.
ولكـن طاملـا ان سلمـان سيـستعني
بيـاسـر رعــد وحيــدر عبـد الـرزاق

واخ ـ ــريــن غ ـي ـ ــرهــم لــم ي ـث ـب ـت ـ ــوا
كفـاءتهم يف التجارب السابقة يف
الدفـاع عن الـوان الكـرة العراقـية
فـ ــان املهـم ــة سـتالقـي صع ــوب ــات
ومــطبــات كـبيــرة .يجـب ان نكــون
حــريـصـني عل ــى نتــائج املـنتـخب
مـن خالل االعتمـاد علـى العبني
لهـم خبــرة ميلكــون حـس ـاً كــروي ـاً
جيداً.
نــرجــو ان تكــون فــرصــة املـنتـخب
ق ـ ــائ ـم ـ ــة يف م ـبـ ـ ــاراته ال ـيـ ـ ــوم مع
الـ ـ ـص ــني وان نـ ـنـه ــي مـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ـسـل

بغداد  /حيدر مدلول
وافق االحتــاد الع ــراقي املــركــزي لكــرة القــدم
علـى مشاركـة ( )4حكام دوليني يف دورة صقل
احلـكـ ــام الـ ــدولـيــني العـ ــرب الـتـي يـن ـظــمهـ ــا
االحتاد العربي باللعبة يف العاصمة السورية
دم ــشق لـلفـت ــرة مـن احل ــادي ع ـشـ ــر ولغ ــاي ــة
اخلامس عشر من شهر نيسان املقبل.
اعلن ذلك لريـاضة املدى السـيد طارق احمد
رئـيــس جلـنـ ــة احلك ــام امل ــرك ــزي ــة يف االحت ــاد
واضــاف ان احلكـمني الـدولـيني حـازم حـسني

وسميـر نقـيب واحلكــام املسـاعـدين الــدوليني
احمـد خضيـر وعزيـز كرمي يـشاركـون يف هذه
الــدورة الخـتيــار افـضل احلكــام العــرب الــذي
سـتـن ــاط بهـم قـيــادة مـبــاريــات يف الـبـطــوالت
العـ ــربـيـ ــة الـتـي سـيـن ـظــمهـ ــا االحت ـ ــاد خالل
الفترة املقبلة.
واضـاف ان االحتــاد رشح احلكـمني الـدولـيني
كــاظم عـودة وجنـم عبــود للمـشـاركــة يف قيـادة
مبـاريـات دورة داالس الـدوليــة لالشبـال حتت
سـن ( )14عــام ـاً الـتـي سـتقــام مــطلع الــشهــر
ذاته.

منتخبنا النسوي خرج خايل الوفاض
بغداد /كرمية كامل
خـرج منـتخبنـا النـسوي بـكرة
القـ ــدم خـ ــالـي الـ ــوفـ ــاض مـن
الـب ـطـ ــولـ ــة العـ ــربـيـ ــة االولـ ــى
النـســويــة بكــرة القــدم والـتي
اخـتـتـمـت مـن ــاف ـسـ ــاته ــا ي ــوم
أم ــس عل ــى مـلعـب ن ــادي اب ــو
ظـبـي يف دولـ ــة االمـ ــارات ولـم
يحـصل الفريق العـراقي على
اي فــوز يف مـبــاريــاته جـمـيع ـاً

وتـع ـ ـ ــادل فـقـ ــط مـع ال ـن ـ ـ ــادي
االرثــوذكسـي االردني بنـتيجـة
 3-3وب ـ ـ ــذلـك ن ـ ـ ــال الـف ـ ـ ــريـق
االرث ــوذك ـسـي امل ــرك ــز الـث ــالـث
ب ـي ـن ـم ـ ـ ــا اك ـتـف ـ ـ ــى امل ـن ـتـخــب
العــراقي بــاملــركــز الــرابع وقــد
تـصــدر ه ــذه اجملمــوعــة نــادي
ابـ ـ ـ ــو ظـ ـب ــي مبـجـ ـمـ ـ ـ ــوع ()10
ن ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط .وتــاله املـ ـ ـنـ ـ ـت ـخ ـ ــب
السوري اما اجملموعة الثانية

بغداد /املدى الرياضي

اعلن االحتـاد العـراقي لـلمصـارعـة املشـاركـة يف بطـولـة
ابــراهيـم مصـطفـى الــدوليــة التـي تضـيفهـا العــاصمـة
املصرية القاهرة نهاية شهر آذار القادم.
واوضح رئيس االحتاد العراقي للـعبة عبد الكرمي عبد
احلـميـد ان االحتـاد سـيبـدأ معـسكـراً تـدريـبيـاً ملنـتخبه
يبـدأ مطلـع الشهـر ذاته لغـرض االعـداد ورفع مـستـوى
التـأهيل للمـشاركـة مشيـراً الى ثقـته الكبيـرة بعنـاصر
املنتخـب العراقي وقدرتها علـى حتقيق نتائج طيبة يف
هذه املنافسات.
يـشـار الــى ان املصـارعــة العــراقيــة دأبت علـى املـشـاركـة
السنوية يف هذه البطولة.
*قــرر االحتــاد العــراقـي للكــرة الـطــائــرة تــوزيع انــديــة
اجملمـوعـة الــوسطـى املـشـاركـة يف دوري الكــرة الطـائـرة
املمـتاز عـلى مجـموعـتني ضمن االولـى لفرق الـشامـية
والدغـارة والهندية واحملـاويل والقاسم يف حني ضمنت
اجملمـوعة الثـانية فـرق الهاشميـة والكرمـة والروضتني
واحل ـسـيـنـي ــة وال ـسـنـي ــة وسـيـت ــأهل عــن كل مجـم ــوع ــة
فـريقـان الى املـرحلـة الالحـقة ضـمن منـافسـات اللعـبة

للموسم اجلديد.
*اعلـن االحت ـ ــاد العـ ــراقــي للــمالكـمـ ــة عـن اســتعـ ــداد
االحتـ ــاد الـ ــدولـي لـلعـبـ ــة علـ ــى حتــمل نـفقـ ــات اعـ ــداد
وتـأهـيل ( )3مالكـمني عــراقيـني للمـشـاركـة يف اوملـبيـاد
بكني 2008.
واوضح رئـيــس االحت ــاد ال ـسـي ــد ب ـش ــار م ـصــطف ــى ان
االحتاد سيختار افضـل املالكمني لترشيحهم ملثل هذه
املعـسكـرات اخلــارجيـة مــشيـراً الـى ان خـطـوة االحتـاد
ال ــدولـي سـتــسهــم يف رفع كف ــاءة املالكـمـني الع ــراقـيـني
الـذين يعـانـون من انعـدام فـرص االعــداد االمثل وقلـة
فـ ــرص االحـتـكـ ــاك بـ ــاخلـبـ ــرات واملـ ـسـتـ ــويـ ــات الفـنـيـ ــة
اخلارجية.
*حـدد االحتــاد العـراقـي لكــرة القــدم العـاشــر من اذار
القــادم مــوعــداً النـطالق مـنــافـســات االدوار الـنهــائـيــة
لـدوري العــراقي املـمتـاز مبـشـاركـة ( )12فـريق ـاً يف تلك
املنافسات.
وكانت جلنة املسابقـات يف االحتاد العراقي لكرة القدم
قررت تعديـل موعد انطالق الـنهائيات الـى العاشر من

اذار بدالً من الثامن من الشهر ذاته.
وسـيـص ــار ال ــى ت ــأهـيل مـب ــاري ــات املـيـن ــاء واجل ــوي ــة يف
اجلـولـة االولـى مـن منـافـســات االدوار النهـايـة نـتيجـة
انــشغ ــالهـم ــا مبـب ــاراتـي افـتـت ــاح دوري ابـط ــال آسـي ــا يف
الثامن من آذار.
ا*أعلن االحتــاد العـراقـي للكـرة الـطـائــرة عن تـسـميـة
السيد ريـاض خليل مدرباً للـمنتخب الوطنـي يساعد.
كل من سـعد عبـد الوهـاب واحمد مـهير ومـحمد مـهير
واوضح الـزمـيل محمـد الـوزني عضـو االحتـاد العـراقي
للعـبــة ان االحتــاد اسـن ــد مهـمــة تــدريـب ال ـشـبــاب الــى
املدرب خـالد صـالح يـساعـده كل مـن باسـم ونبيل عـبد
الـرضـا امـا بـالنـسبــة للنـاشـئني فــأصبح املـدربـان عالء
ال ـ ــديــن ظ ـ ــاه ـ ــر وف ـ ــاضـل مح ـ ـســن م ـ ــدربــني مل ـنــتخــب
الناشئني.
ويـتولـى السيـد سمـير سـعد اهلل مهـمة تـدريب مـنتخب
النـساء وكلف خـالد بـشير ملـهمة تـدريب منتخـب الكرة
ال ـش ــاطـئـي ــة وصالح ه ــادي لـت ــدريـب ط ــائ ــرة الـن ـس ــاء
الشاطئية.

واحـــــــــــــــــة كـــــــــــــرويـــــــــــــة
اسـ ـتـقـ ـ ـ ــر رأي يـحـ ـيـ ـ ـ ــى عـلـ ـ ـ ــوان مـ ـ ـ ــدرب
مـنــتخـبـنـ ــا االوملـبـي لـكـ ــرة القـ ــدم علـ ــى
الالعـبـني الــذيـن سـيـمـثل ــون الف ــريق يف
مـب ــاراته ام ــام ان ــدونـي ـسـي ــا يف ال ـس ــادس
والعـ ـشـ ــريـن مـن الـ ــشهـ ــر احلـ ــالـي وهـم
محـمـ ــد كـ ــاصـ ــدر ومحـمـ ــد نـ ــور الـ ــديـن
وياسـر رعد وحـسني عـبد الـواحد وسـعد
عـطية وحـيدر عبـودي وعلي عبـد اجلبار
وسالم شــاكــر وســام ــال سعـي ــد ومحـمــد
علـي كــرمي ووســام كــاظـم ونـبـيل عـبــاس
ومـثـن ــى خ ــال ــد وحـي ــدر صـب ــاح وس ــام ــر
سـعيــد ومـحم ــد كلف وخلــدون ابــراهـيم
واس ـ ــامـ ـ ــة علــي وس ـن ـ ــان فـ ـ ــوزي وعق ــيل
حـسني ووســام زكي وعلـي عبـاس ومـسلم
مبـارك وعمـر كـاظـم وعالء عبـد الـزهـرة
وعالء كـلف ومـ ـصـ ــطفـ ـ ــى ك ـ ـ ــرمي وعلــي
ح ـسـني رحـيـم ــة وحـي ــدر رحـيـم وف ــري ــد
مجيد.

الصافرة العراقية تشارك يف بطولة داالس الدولية

الهـزائـم التـي حلت بـاملنـتخب يف
مـبـ ــاري ـ ــاته الــثالث االخـيـ ــرة وان
ت ـ ـ ــزرع ال ـبـ ـ ـس ـم ـ ـ ــة عـل ـ ـ ــى وج ـ ـ ــوه
اجلمـاهيـر العـراقيـة التـي وقفت
بــشكل كـبيــر امــام كل ف ــوز حققه
العـبون ويجب ان تـبعد اي العب
اليـشعـر بـشكل املـسـؤوليـة امللقـاة
علــى ع ــاتقه والــذي يــشعــر ب ــأنه
اص ـ ـبـح اكـ ــب ـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن امل ـ ـن ـ ـتـخـ ــب
واجنـازاتـه وان السـاحـة العـراقيـة
ملـيـئــة بــاملــواهـب والالعـبـني وان
املنتـخب اليتـوقف علـى خـدمـات
املتقاعسني.

الرشيط الريايض املحيل

يحيى علوان يختار العبيه
ملالقاة اندونيسيا

الصراع خلطف احدى بطاقتي التأهل الى
ال ــنه ـ ــائ ـي ـ ــات  2007ح ـي ــث تع ـ ــد االوس ـ ــاط
الك ــروي ــة االسـي ــوي ــة الـصـني والع ــراق اب ــرز
املرشحني لنيل البطاقتني املؤهلتني.
تشكيلة العراق
اختار املـدير الفني للمنتخب العراقي اكرم
سلمــان ( )15العبـاً خلــوض مبـاراة الـصني
اليــوم وخلـت الق ــائمــة مـن الالعـبني نـشــأة

أك ــرم وعمــاد مـحمــد وصــالح ســدي ــر وحيــد
عبد الرزاق.
والـالعب ــون هم :ن ــور صبــري ووســام كــاصــد
وعـدي طـالـب وعلي حـسني رحـيمــة وحيـدر
عبـد االمير وباسم عـباس وهوار مال محمد
واحمد نـاصر ويـونس محمـود وقصي مـنير
وهـيـثـم ك ــاظـم ول ــؤي صالح وخ ــال ــد مـنـي ــر
وياسر رعد ومهدي كرمي .

بغداد  /يوسف فعل

وعلـى صعيـد متـصل سمـى احتـاد الكـرة
الـوفد االداري املـرافق للفـريق يف رحلته
الــى ان ــدونيــسي ــا ويتــألـف من د .ه ــديب
مـجهـ ــول رئـيـ ـسـ ـ ـاً وسالم جـبـيـ ــر رئـي ــس
االحتـ ـ ــاد الف ـ ــرعــي يف ال ـ ــرمـ ـ ــادي وعلــي
احمد مـنسقاً ود .قـاسم لزام مـشرفاً ود.
عماد شاكر طبيباً.

اقيـمت بـطه ــران ضمـن مبــاريــات الــدور
االول للتصـفيات االسيوية وانتهت بفوز
ايران (-4صفر).
ومتـي ــزه شـجع االحت ــاد االسـيـ ــوي عل ــى
ت ـكـلـ ـيـفـه مـ ـبـ ـ ـ ــاراة احملـ ـ ـ ــرق ويـ ـ ـ ــونـ ـيـ ـ ـ ــون
الـسـنغــالـي وهي فــرص ــة لت ــأكيــد جــدارة
الصـافـرة العــراقيـة يف احملــافل الكـرويـة
االسيوية.

سـمـ ــى االحتـ ــاد االسـيـ ــوي لـكـ ــرة القـ ــدم
الطـاقـم التحكـيمي العـراقي املـؤلف من
عالء عبـد القـادر ومحـمد عـرب وسبـهان
احمد ومحمـود نور الديـن لقيادة مباراة
احمل ــرق الــبح ــريـنــي مع ب ــروز ي ــونـ ـسـني
السـنغالي ضـمن كأس االحتـاد االسيوي
والتـي ستقـام يف الـســابع من آذار املـقبل
يف املنامة.
ومن اجلـديـر بـالـذكــر ان احلكم الــدولي
عـبد القـادر جنح بدرجـة كبـيرة يف قـيادة
مـب ــاراة مـنـتخـبـي اي ــران وت ــاي ــوان الـتـي

تعـرض جنـم املنـتخب االوملـبي والـطلبـة
لك ــرة الق ــدم عقـيل ح ـسـني الــى اصــابــة
بــالغــة بــرأسه مـنعـته مـن تكـمل ــة مبــاراة
ف ـ ــريـقه ال ـ ــودي ـ ــة ام ـ ــام الق ـ ــوة اجل ـ ــوي ـ ــة
استعدادا لالستحقاقات املقلبة .
وبع ـ ــد اجـ ـ ــراء االسع ـ ــاف ـ ــات االول ـيـ ـ ــة له
حتسنت حالته وجتاوز مرحلة اخلطر.
وحـسـني من الالعـبني املـوهــوبني الــذين
ميـتلكــون مهــارات فــرديــة ع ــاليــة وقــدرة
رائع ـ ــة علـ ــى بـنـ ــاء الـهجـمـ ــات وسـ ــاهـم
م ـس ــاهـم ــة كـبـي ــرة يف تـ ــأهل مـنـتخـبـن ــا

حكامنا يشاركون يف كأس
االحتاد االسيوي

سالمات عقيل حسني

لل ـشـب ــاب ال ــى االدوار الـنه ــائـي ــة والف ــوز
على منتخب الكويت.
ويعد من اهم اوراق ثائر احمد يف سعيه
العادة درع الدوري الى خزائن الطالب.

االرسنال والتمويل الذاتي

يف خ ـط ـ ــوة هـي االول ـ ــى مـن ن ـ ــوعه ـ ــا يف
مج ــال ك ــرة الق ــدم اق ــدم ف ــريق ارسـن ــال
االجنـليــزي علــى طــرح عـطــر بــاسـمه يف
االسـ ــواق وتـ ــأتـي هـ ــذه الــتجـ ــرب ـ ــة بعـ ــد
شه ــريـن مـن طـ ــرحه ل ـص ــابـ ــون حالق ــة
ب ــاســمه .وب ــالـت ــأكـي ــد مـن ش ــأن ه ــذيـن
املـنـت ــوجــني ان يلقـي ــا اقـب ــاالً كـبـي ــراً مـن
طرف انصار وعشاق الفريق.
خ ـطـ ــوات لـ ــزيـ ــادة املـ ــدخـ ــوالت املـ ــاديـ ــة
لالنـ ـ ــديـ ـ ــة ورفـع اسه ــمهـ ـ ــا يف االسـ ـ ــواق
االقـتصـاديـة متـشمـريـن حب اجلمـاهيـر
اجلارف لها.
نتمنـى من انديـتنا ان تـستفيـد من هذه
االفكـار والتجـارب وجتـد احللـول آلنهـاء
معانـاتها املـاليـة التي تـتفاقـم يومـاً بعد
آخر.

فـقد تصدره نـادي البحرين بـ
( )12نقـ ـطـ ـ ــة وال ـثـ ـ ــانــي هـ ـ ــو
امل ـنــتخــب ال ـ ـس ـ ــوري وب ـ ــذلـك
يلــتقــي ن ـ ــادي اب ـ ــو ظ ـبــي مع
امل ـنــتخــب الــبح ـ ــري ـنــي عل ـ ــى
امل ـ ــرك ـ ــز االول وال ـث ـ ــانــي ام ـ ــا
املـنتـخب الـســوري واللـبن ــاني
فـيـتـنـ ــافـ ـس ـ ــان علـ ــى املـ ــركـ ــز
ال ـ ـثـ ـ ـ ـ ــالـ ــث والـ ـ ـ ـ ــرابـع ض ـ ـمـ ــن
البطولة.

رأي
منتخبنا للوراء
يقف مـنـت خـبـن ــا ا ل ــو طـنــي ب ك ــرة ال ق ــدم
ع ل ــى م فـتــرق ط ــرق ص عـب وضع ن فــسه
ف يـه ع نــد مــا يـالقي نــظ يــرة ا لــص يـني يف
السا عـة السادسة مـن مساء اليوم ورغم
ـلق ـ ــاء ا لـ ــي ـ ــوم يف دول ـ ــة
نخ ـ ــوض ا ل ـ
ا نـ ــن ـ ــا ـ
اال مــارات وع لــى م لـعب ا لـعني بــا عـت بــاره
مـل عـب ــن ــا مــن امل ف ــت ــرض ان ي ــك ــون ذ لـك
ايج ـ ــا بـ ــي ـ ـ ـا ً ملـ ـصـل ح ـتــنـ ـ ــا إال ان
ـع ـ ــا مـال ً ـ
ا ل ــو ق ــائع ا ملـنــط قـي ــة ع ل ــى ارض ا ل ــواقع
تقول ان كل شيء يـسير ملنف عـة املنافس
ف فـريق نـا ي عـاني مـن م شـاكل عـدة اول هـا
ابع ــاد ب عــض الال عـبـني ا حمل ــت ــر فـني مـن
ـ
ا لــذ يـن وض عــوا مـصــا حلـهم ا لــش خــص يــة
ـيه ــا ذ لـك
وث ــا نـ ـ
الع ــراق ـ
ـلح ــة ـ
ـف ــوق م ـص ـ
ـدف ـ ــا عــي ـامل ـ ــز م ــن يف ث ل ـثــنـ ـ ــا
ا خلـلل ـال ـ ـ ـ
اخللفي و ثـالث هـا غ يـاب احل لـول ا لـفن يـة
ا ملـنــا سـبــة ال نـت ـش ــال ال ف ــريق مـن وضعه
ال صـعب وهو يـدخل م نـاف سـة كب يـرة كان
البعض يظن خاطئ ا ً انها ستكون سهلة
الع بـور ول هـذا فأ نـا ال اتو قـع الكث يـر من
لق ـ ــاء ا لـ ــي ـ ــوم بـل عل ـ ــى
االيج ـ ــا بـ ــي ـ ــة يف ـ
ـ
العكس اعتقد ان وضع فريقنا الوطني
لـن ي طـرأ ع لـيه اي ت غـي يـر ب عـد ان ع جـز
ا لــس يــد ا ك ــرم اح مــد سـل مــان عـن اي جــاد
احل ل ــول امل ن ــاس بــة ل ف ــريقه ع لــى ا ل ــرغم
مـن مــرور ا كـثــر مـن ع ــام ع لــى تــس لـيـمه
ا ملـســؤول يــة ال تـدر يـب يـة ف هـل من املع قـول
ان يـس تـطيع ف عـل شيء يف اس بـوع وا حـد
ف قــط وهي ا لـف تــرة ا لــز مـن يــة ال فــاص لــة
بـني م هــازل ع مـان و تـا يـل نـد و سـن غـا فـورة
ومباراة اليوم ا جلـواب بالتأكيد سنجده
ب عــد ا نـت هــاء ل ق ــاء ال يــوم حـيث سـن كــون
ح ـسـبـم ــا ا ظـن مـضـط ــر يـن ل لـب حـث عـن
مدرب جديد لفريقنا الوطني.

خالد الطائي

