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هل انتهى شهر العسل بني فرحان
وفـــريق اجلــــيش؟

نبض الصراحة

قهرنا التنني الصيني
ولكن!..
اثبتـت كرة القـدم مبا ال يقـبل الشـك أنها ال
تعتـرف باملنطق واحلـسابات ،واكـدت بصريح
العـب ــارة ان لـكل مـب ــاراة ظـ ــروفه ــا
اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ـتــي ال متــت بـ ــصلـ ـ ــة
لسابقتها.
ومــا حــدث ملـنـتخـبـنــا الــوطـنـي يف
مـ ـ ــشـ ـ ـ ــواره االس ــيـ ـ ـ ــوي ومـ ـ ـ ــا رافـق
مـبــاراتـيه مع سـنغــافــورة والـتـنـني
الـصيـني مـن انعكـاسـات وحتـوالت
كـبـيـ ــرة عل ــى امل ـسـت ــويـني الفـنـي واالخالقـي
ي ــدخل يف صـمـيـم تقلـب ــات الك ــرة وسحــرهــا
الغـريب وبـحاجـة الى دراسـة موضـوعيـة من
احتـ ــاد الكـ ــرة واهل الــشـ ــأن لك ــشف اسـب ــاب
حــال ــة التـغيــر املف ــاجئ يف مــستــوى الفــريق
واستـثمــارهــا بــالــشكل االمـثل ملــصلحـته يف
املـبــاريــات املـتـبقـيــة الـتـي حتــدد مـصـيــره يف
تـكملـة املـشــوار بنجــاح حتــى النهــائيــات من
عدمه.
منتخـبنا لديه فرصة كبيرة للتأهل ال سيما
بعـد فــوز فلـسـطني
عل ـ ــى س ــنغ ـ ــاف ـ ــورة
وت ــسـ ــاوي اجلـمــيع
ب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـنـق ـ ـ ـ ـ ــاط واذا
يوسف فعل
اسـ ـ ـ ـتــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ــن
انـ ـتـع ـ ـ ــاش االم ـ ـ ــال
والـطمـوحـات لـدى
وما حدث
الـالع ــب ــني وعـ ـ ـ ــودة
ملنتخبنا الوطني لغـ ــة االنـتــصـ ــارات
يف مشواره
للفريق يف احلاسم
وامـ ــام اقـ ــوى فـ ــرق
االسيوي وما
اجملموعة.
رافق مباراتيه
ومبــاراتنــا االخيـرة
مع سنغافورة
مع الــصني كـشـفت
والتنني الصيني لــن ـ ــا الع ـ ــدي ـ ــد مــن
االخــطـ ــاء الفـنـي ــة
من انعكاسات
ال ـ ــت ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــا زال ـ ــت
وحتوالت كبيرة
ترافـق فريقـنا مـنذ
على املستويني مبـاراته االولـى مع
الفني واالخالقي ســنغـ ــافـ ــورة وتـقف
حـج ـ ـ ـ ــر ع ــث ـ ـ ـ ــرة يف
يدخل يف
طريقه ومتنعه من
تقلبات
صميم
الـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ــى
ام ـ ــانــيه وم ـبــتغ ـ ــاه
الكرة وسحرها
ل ــذلـك يجـب ع ــدم
الغريب
الـتـفكـي ــر مبق ــول ــة
الفــوز يغــطي الـعي ــوب التـي نعــشقهــا كـثيــرا
ونعــدهــا مـن النـصــائح الــذهـبيــة واخلــالــدة
التي نتوارثها من جيل الخر.
م ــا زال مـنـتخـبـن ــا يع ــانـي امل ـشـكل ــة االزلـي ــة
ضعف التنظيم الدفاعي وعدم ميل العبينا
الى االلـتزام بـواجبـاتهـم الدفـاعيـة وافتـقاره
الــى العـب مـنـحك يـنـظـم زمالءه بــالـصــورة
ال ـ ـصـح ـيـح ـ ـ ــة وي ـ ـ ــزرع ف ـيـهــم روح االص ـ ـ ــرار
والــتحـ ــدي واالسـتـب ــسـ ــال وعـ ــدم الـيـ ــأس يف
مواجهة املهاجمني وايقاف خطورتهم.
وظهـر الثلثـان الوسـطي والهجـومي بحـاجة
ملحة الى ملسات مدرب محترف يعرف كيف
يــتالعــب بخ ـصـمـه ويحـ ــرجه وي ـضـعه حتـت
الضغط يف جميع اوقات املباراة.
وبعــي ـ ـ ــدا عــن االمـ ـ ـ ــور الف ـنــي ـ ـ ــة واخل ــط ــط
الـتكـتـيكـي ــة للـم ــدربـني ف ــان ال ــوف ــد االداري
املــرافق يف رحـلتـه االسيــويــة له دور كـبيــر يف
ال ــن ــت ـ ـ ـ ــائـج ف ـ ـ ـ ــاالداري ـ ـ ـ ــون عـلـ ـيـه ــم حتـ ـمـل
مسؤوليتهم الوطنية وانهم يف مهمة رسمية
حـســاس ــة وليـس يف نــزهــة لـتقــضيــة ال ــوقت
واله ــروب مـن ال ـسـيـ ــارات املفـخخ ــة واخـب ــار
االغـتـيـ ــاالت امل ـ ــزعجـ ــة واالوضـ ــاع االمـنـيـ ــة
السيئة.
ولنـا مـالحظـات عـديـدة علــى اعضـاء احتـاد
الك ــرة ال ــذيـن ك ــان ــوا ي ــرافق ــون املـنـتخـب يف
املبـاراتني بعــد مشـاهـدتنـا حلـاالت االنفالت
االخالقـي والـتـ ـسـيـب عـنـ ــد الــنجـ ــوم وعـ ــدم
االلتزام بتعليمات املـدرب مما اثر سلبا على
املـستـوى الـفني فـخسـرنـا بـقسـوة امـام فـريق
متواضع وأضعنا نقاط املباراة.
ويف املـب ــاراة الـث ــانـي ــة حــصل م ــا لــم يكـن يف
احل ـسـبــان عـنــدمــا عــزف الـن ـشـيــد الــوطـنـي
الـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــابـق وسـ ـ ــط اس ـ ـتـغـ ـ ـ ـ ــراب الـالعـ ــبـ ــني
واجلمـاهير التي حضرت اللقاء ال سيما انه
يـذكــرهم بـأيـام الـنظــام املبـاد والــدكتـاتـوريـة
البغيضة مما اثار حفيظة اجلميع.
وكان علـى رئاسـة الوفـد االلتفات واالهـتمام
به ــذه االم ــور والـت ــدخل الع ــادة االم ــور ال ــى
نصـابها وعـدم ترك احلـبل على الـغارب وهم
االن مـ ــطـ ـ ـ ــال ــبـ ـ ـ ــون ب ــتـ ـ ـ ــوضـ ـيـح احلـقـ ـ ـ ــائـق
مبــوضــوعـيــة حـتــى ال تـتكــرر احلــادثــة مــرة
اخرى.
فـ ــالفـ ــوز وحتقــيق االجن ــاز ي ــأتـي مــن خالل
تك ــامـل حلق ــات الـنج ــاح املـتـمـثل ــة ب ــاالدارة
الواعيـة املتفهمة لعملهـا واملدرب الواثق من
امـكـ ــان ـ ــاته ومــن مقـ ــدرة العـبـيـه والالعـبـني
املب ــدعني الــذيـن يفـضلــون مــصلحــة الـبلــد
علــى مـصــاحلـهم الـشخـصيــة ال سـيمــا اننــا
نعــيـ ــش وس ــط ظ ـ ـ ــروف صعــبـ ـ ــة ويف فــتـ ـ ــرة
حــس ــاس ــة مـن تـ ــاريخ الع ــراق سـيـم ــا ان ك ــرة
القــدم عنـوان للـوحـدة والـتكـاتف واالنـتمـاء
والـ ـ ــوالء لل ـ ــوطــن بعــي ـ ــدا عــن االن ـتــم ـ ــاءات
االخرى.

بغداد -اياد الصاحلي
ت ــضـ ـ ــاربــت االخــبـ ـ ــار الـ ـ ــواردة مــن نـ ـ ــادي
اجليـش عن مـصيـر حـسن فـرحـان مـديـر
الــن ـ ــادي وم ـ ــدرب فـ ـ ــريق الـك ـ ــرة االول يف
دوري النخـبة املـؤمل انطالقه يف العـاشر
من اذار احلـالي ..فاملـراقبون لعالقـة هذا
املـدرب بالفـريق يؤكـدون بأنه مقـبل على
اتخاذ قـرار حاسم يعلق فـيه مهمته على
مشجب االنـسحاب بعـد تداعيـات االزمة
الطـارئـة الـتي واجههــا قبل عـدة اســابيع
التـي رمت الـى ابعـاده علـى خـلفيـة عـدم
ممارسة واجبني يف آن واحد.
وبغض النظـر عن عالقة الرجل بتاريخ
النـادي ووفـائـه له الكثــر من عقــدين
مـن الــزمـن فــان تــسلـمه مهـمـته مع
الفريق هـذا املوسـم شابته اجملـازفة
نظـرا لضمه عـناصـر شبـابيـة جلها
تفـتق ــد اخلب ــرة وانتـخبـت من فــرق
االزق ـ ــة الـ ــشع ـبــي ـ ــة ومتــتلـك م ـ ــواهــب
تـ ـسـتـحق ان يـ ــؤخـ ــذ بـيـ ــدهـ ــا الـ ــى دروب
الـتألق واضواء الـدوري وفعال وجدت من

األمانة خيطف املركز األول يف بطولة العراق لبناء
األجسام للمتقدمني
بغداد  /اكرام زين العابدين
متكـن ن ــادي االم ــان ــة لـبـن ــاء
االجـســام من الفـوز بـبطـولـة
الـع ـ ـ ــراق ل ـب ـن ـ ـ ــاء االجـ ـ ـس ـ ـ ــام
للـمــتق ـ ــدمـني الـتـي اقـيـمـت
مـن ـ ــافـ ـس ـ ــاته ـ ــا عل ـ ــى ق ـ ــاع ـ ــة
ال ـت ـ ــأم ـي ــم ظه ـ ــر اخل ـم ـيـ ــس
امل ــاضي ومبـشــاركــة  26نــاديــا
مـن مخــتلف ان ــديـ ــة الع ــراق
واكثر من  98رياضيا.
وحـصل ف ــريق املـص ــايف علــى
املركـز الثـاني والـشرطـة على
املـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـثـ ـ ــانــي واتـ ـ ـس ـمــت
مـن ــاف ـس ــات بـط ــول ــة الع ــراق
للـمــتقـ ــدمــني بهـ ــذه الـلعـبـ ــة
مبنـافـسـة شـديـدة ومـشـاركـة
اكثـر مـن العب شـاب وكـذلك
عودة بعض الالعبني الكبار.
وقـدم املـشـاركـون حملـات فـنيـة
كـ ـ ـب ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة اكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ح ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــن
اسـتعــدادهـم له ــذه البـطــولــة
الـتـي جنح االحت ــاد العــراقـي
لبناء االجسام يف تنظيمها.
وص ـ ـ ــرح امــني س ـ ـ ــر االحت ـ ـ ــاد
ع ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاد جـ ـ ـ ـ ــاسـ ــم لـ(املـ ـ ـ ـ ــدى
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ــي) ان م ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ــوى
الـب ـط ــول ــة ك ــان جـي ــدا ج ــدا
الـتـي ش ــارك فـيه ــا االبـط ــال
الـ ـ ـ ــذي ــن ل ــم ي ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــوا يف
الـ ـسـنـ ــوات املـ ــاضـيـ ــة ومــنهـم
البـطالن فـائــز عبـد احلـسني
وعالء هليل.
واك ـ ـ ــد اي ـ ـض ـ ـ ــا ان ال ـ ـظ ـ ـ ــروف
الـصعبـة التي يعـيشهـا البـلد

لـم متـنع مـن ان تــظه ــر ه ــذه
الـرياضـة بشكل جـيد خـاصة
بع ــد دعــم اللجـن ــة االوملـبـي ــة
العـ ـ ــراق ـي ـ ـ ــة واجلهـ ـ ــود ال ـتــي
بــذلهــا مـحمــد طــاهــر كــاظم
رئـي ــس االحت ـ ــاد يف تـيـ ـسـي ـ ــر
عمل االحتاد بشكل جيد..
واخـ ـتـ ـت ــم قـ ـ ـ ــولـه بـ ـ ـ ــأن دع ــم
االحتـاد حــاليـا يـسيـر بـشكل
ص ـحـ ـ ـ ـيــح وان اعـ ـ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءه
مـتجــان ـســون وسـنعـمل علــى
رفع مستوى هذه اللعبة.
هذا واسفـرت نتائج البـطولة
ال ـ ـتـ ــي شـهـ ـ ـ ـ ـ ــدت ح ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــورا
جمـاهيريا كبـيرا عن النتائج
الفردية التالية:
وزن 55كـغ ـ ــم االول اح ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــد
هــاشـم مـن االمــانــة والـثــانـي
ح ـسـني رخـيـص مـن االمــانــة
اي ـض ــا والـث ــالـث ه ــرمي حـمه
من سرجنار.
وزن 60كغم االول جنم الدين
عـ ـب ـ ـ ـ ــد اهلل م ــن س ـ ـ ـ ــرجـ ـن ـ ـ ـ ــار
وال ـثـ ـ ــانــي ع ـبـ ـ ــد اهلل ف ـ ـ ــاضل
الــنهـ ـض ـ ــة وال ـث ـ ــالــث ص ـب ـ ــاح
جاسم من املصايف.
وزن  65كـغـ ــم االول اح ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــد
جـمع ــة من املـص ــايف والث ــاني
سالم م ـ ــزب ـ ــان مــن االم ـ ــان ـ ــة
والـث ــالــث مه ــدي حـ ـسـن مـن
الشرطة.
وزن  70ك ـ ــغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االول ع ـ ــالء
هلـيل مـن االم ــان ــة والـث ــانـي
ع ـ ـبـ ـ ـ ـ ــد االم ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر خـلـف مـ ــن

احمد عباس :منتخبنا قريب من التأهل

اقرار ميزانية األوملبية بـ( )800مليون
دينار والالعبون مل يتسلموا رواتبهم

الـ ـشـبـ ــاب والـثـ ــالـث طـ ــالـب
هاشم من النهضة.
وزن 75كـغ ــم االول عـ ـمـ ـ ـ ــر
حـ ـنـ ـ ـظـل م ــن املـ ـ ـص ـ ـ ـ ــايف
والـث ــانـي ف ــاضـل نعـم ــة
مـن االم ــان ــة والـث ــالـث
وسـ ـ ـ ــام خـ ـ ـضـ ـيـ ـ ـ ــر م ــن
االمانة.
وزن  80ك ـ ــغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم االول
عـب ــاس عـب ــد احل ـسـني
مـن االمـ ــانـ ــة والـثـ ــانـي
احمد اكرم من النهضة
والثــالث خلـيل محمـد
من املصايف.
وزن 85كغــم االول ف ـ ــائ ـ ــز
عبـد احلـسـني من االمـانـة
والـثــانـي علـي غـنـي خـضـيــر
من الشـرطة والـثالث مـاجد
كرمي من الشرطة.
وزن 90كـغم االول وليد جبار
مـن الشـرطـة والثـاني صالح
الـديـن محمــد من ســرجنـار
والـ ـث ـ ـ ــال ــث رع ـ ـ ــد ك ـ ـ ــزار م ــن
النهضة.
وزن 100كـ ـغـ ـ ـ ــم االول عـ ـلـ ـ ـ ــي
حسني مـن الشرطـة والثاني
كامـيران عثـمان من املـصايف
والـثــالـث عـم ــار مح ـسـن مـن
املصايف.
وزن 110 +كغـم االول حـ ـسـن
ع ــادي من االمــان ــة والث ــاني
ص ــالـح مه ــدي مـن امل ـص ــايف
وال ـثـ ـ ــال ــث علــي هـ ـ ــادي مــن
الشرطة.

بغداد /كرمية كامل
اقـرت اللجنة االوملبية الوطنية
العــراقيـة تعــديل رواتب جـميع
الع ـبــي والعــب ـ ــات مــن ــتخــب ـ ــات
الـلجـنـ ــة الـبـ ــاراملـبـي ـ ــة علـ ــى ان
حتـسب الـرواتب بـدءا من شهـر
ك ـ ــان ـ ــون االول  2005وص ـ ــاع ـ ــدا
وكـ ـ ـ ــان ــت الـلـج ــنـ ـ ـ ــة االومل ــب ــيـ ـ ـ ــة
العـ ــراقـيـ ــة ق ـ ــد اتخـ ــذت قـ ــرارا
بـتقـليـص رواتـب جمـيع العـبي
والعـبـ ــات مـنــتخـبـ ــات الـلجـنـ ــة
الـب ــاراملـبـي ــة مبـن فـيهـم رئـيــس
الـلجـنـ ــة الـبـ ــاراملـبـيـ ــة الـ ـسـيـ ــد
قحــطـ ــان الــنعـيـمـي واعــضـ ــاء
اللـجنــة كــافــة اذ كــان املـنتـخب
يتــسلم راتـب (مئــة الف دينـار)
قــبل الـتـقلـيــص وبعـ ــده اصــبح
الــراتـب خـم ـسـني الف ديـنــار ال
غيـر ،لــذا يعـاد الــراتب الـى مـا
كان عليه سابقا.
واملالحـظ ــة املهـمــة ان الــرواتـب
اجلـديـدة املقــررة تصــرف حتـى

متابعة  /حيدر مدلول
ق ــال امل ــديـ ــر الفـنـي للـمـنـتخـب
الـوطني لكرة القـدم أكرم احمد
سلــم ـ ــان إن الـ ـ ــروح القــت ـ ــالــي ـ ــة
الـع ـ ـ ـ ــال ــي ـ ـ ـ ــة ال ــت ــي متـ ـتـع بـه ـ ـ ـ ــا
الالعبـون كــانت عـامال حــاسمـا
يف املبـاراة بـالفـوز علـى املـنتخب
ال ـ ـ ــص ـ ــي ـ ــن ـ ــي (  )1-2يف إط ـ ـ ـ ـ ـ ــار
اجلــول ــة الث ــاني ــة من تـصـفيــات
بـطولة أمم أسـيا  2007ليحصل
منتـخبنـا علـى أول ثالث نقـاط
له ضمن اجملموعة اخلامسة .
وأوضح إن الـوضع النفسـي بعد
الهـ ـ ــزميـ ـ ــة مــن ق ــبل املــن ــتخــب
السنغـافوري كان دافعا لالعبني
لـتـحقـيـق الف ــوز وزرع الـب ـسـم ــة
عل ــى شفــاه اجلـمه ــور العــراقـي
والـ ــشعــب العـ ــراقـي كـله الـ ــذي
يعيـش أوضـاع ـاً غيـر مـستقـرة ،
يف ال ــوقـت احل ــاض ــر  ..م ـشـي ــرا
ال ـ ــى إن األم ـ ــور مـن الـن ـ ــاحـي ـ ــة
الفـنـيـ ــة سـ ــارت مــثلـمـ ــا نـ ــريـ ــد
والالعبـون التزمـوا بالتعلـيمات
رغم مـشــاركــة العـبني جــدد مع
الـف ـ ـ ــريـق والـفــت ـ ـ ــرة الـق ـ ـ ــادم ـ ـ ــة
سـتكــون كــافـيــة لـتــوفـيــر إعــداد
قـ ـ ــوي لل ـم ـنــتخــب الن الفــت ـ ــرة

الـزمنيـة قبل املبـاراة األولى مع
سنغافـورة لم تسمح لنـا بإعداد
قـوي وكان نقـص االنسجـام من
أسباب اخلسارة .
وأوضـح إن الالع ـبــني ع ـ ــوض ـ ــوا
اخلـ ـ ــس ـ ـ ــارة بـف ـ ـ ــوز مـه ــم عـل ـ ـ ــى
مـنــتخـب كـبـي ـ ــر وله الـ ـســمعـ ــة
املع ــروف ــة يف الق ــارة اآلسـي ــوي ــة
وجنحنا يف غلـق اإلطراف التي
يـعـ ــت ــم ـ ـ ـ ــد عـلـ ـيـه ـ ـ ـ ــا امل ــنـ ـتـخ ــب
الصيني.
وعـن عودة الالعبني نـشأت أكرم
وحـيـ ــدر عـبـ ــد الـ ــرزاق و عـمـ ــاد
مـحمــد الــذيـن مت استـبع ــادهم
م ــن الق ـ ـ ــائــم ـ ـ ــة ال ـ ـ ــرئــيـ ـ ـســي ـ ـ ــة
للـمـنــتخـب الـ ــوطـنـي ق ـ ــال انه
سـيقـ ــدم تق ــري ــرا إل ــى االحت ــاد
العــراقـي املــرك ــزي لك ــرة القــدم
وسـيتـم اتخــاذ القــرار املنــاسب
م ـشـي ــرا إل ــى إن م ــا ح ــدث ك ــان
درسـ ـ ـ ــا جل ــمـ ـيـع الـالع ــب ــني ألن
اجلهـ ــد والعــط ــاء والـتــضحـي ــة
يجب إن تكـون لصـالح املنتخب
على حد قوله .
وع ــب ـ ـ ـ ــر سـل ــم ـ ـ ـ ــان ع ــن شــك ـ ـ ـ ــره
للجمهـور العـراقي الكبـير عـلى
مـسـانــدته للفــريق منــذ حلظـة

تـعــــــــــزيــــــــــــة

تشـاطر اسـرة القسـم الريـاضي يف جـريدة "املـدى" السـيد احـمد
عب ــاس امني ســر االحتــاد العــراقـي لكــرة القــدم مـصــابه االلـيم
ب ــاسـت ــشهـ ــاد شقــيقــته يف احل ــادث االج ــرامـي ال ــذي اســته ــدف
مجمـوعــة من املــواطنـني يف منـطقـة الـزعفــرانيــة اثنـاء انفجـار
عبوة ناسفة اخلميس املاضي.
نـســأل اله سبحـانه وتعـالـى ان يـسكـن الفقيــدة جنـاته الـواسعـة
ويلهم اهلها وعائلتها الصبر والسلون.
وإنا هلل وإنا اليه راجعون.

ق ـ ـ ــدومـه إل ـ ـ ــى م ـ ـ ــديــن ـ ـ ــة الـعــني
اإلمــاراتيــة وهتـافــاته املتـواصلـة
طــوال وقـت املـبــاراة كــانـت دفعــة
معـنــوي ــة حفــزت العـبـيـن ــا علــى
حتـقـ ـيـق ه ـ ـ ــذا الـف ـ ـ ــوز ال ــث ــم ــني
وكـ ـ ـ ــذلــك االحتـ ـ ـ ــاد اإلمـ ـ ـ ــارات ــي
وإدارة نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي الــعـ ـ ــني عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
االستضـافة الكـرمية وتـوفير كل
سبل الـتفوق للمنتخب العراقي
.
ومـن جــانـبه قــال املــدي ــر الفـنـي
للـمنـتخب الـصيـني زهـو هـوانغ
انــنـ ـ ــا آسفـ ـ ــون عل ـ ــى اخلـ ــس ـ ــارة
مـوضحا انه الـشوط األول من
وقت املباراة واجهنـا ضغطا قويا
مـن املنـتخـب الع ــراقي وح ــاولنــا
آن نـ ـ ــدافع ب ـ ـشــكل جــي ـ ــد وج ـ ــاء
هـدف العراق األول مفاجـئا لنا
مـوضحـا إن املبـاراة كـانـت مهمـة
للمنتخبني .
وأضـاف لعبنـا أفضل يف الـشوط
الـث ــانـي وه ــاجـمـن ــا وجنحـن ــا يف
ت ــسجــيل ه ــدف الــتعـ ــادل ولكـن
جنـح املـ ــن ـ ـتـخـ ــب الـعـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي يف
حتقـيق الفوز من تسجيل هدف
ثان من كرة ثابتة .

بغداد  /املدى الرياضي

الفـ ــرق تـ ـسـ ــاوت بـ ــالــنقـ ــاط وذلـك ت ــطلـب مــن املالك
الـتـ ــدريـبـي لـلفـ ــريـق والالعـبـني املـ ــزيـ ــد مـن احلـ ــرص
واملثـابـرة ال سـيمــا ان الفــرق ليـس افـضل من فــريقنـا
واعـتقد اننا قـريبون من احلصـول على بطـاقة التأهل
الى نهائيات اسيا.

احتاد الكرة يجتمع مع فرق النخبة

اعلـن م ـصـ ــدر يف احتـ ــاد الـكـ ــرة لـ(ريـ ــاضـ ــة املـ ــدى) ان
اجـتمــاع ـاً خــاص ـاً سـيعقــد يــوم غــد الـثالثــاء يف مقــر
االحتـاد لالندية املـتأهلة الـى دوري النخبة يف الـساعة
الواحـدة من بعد الـظهر ملنـاقشة نـظام وآليـة البطـولة
التي يترقـبها جمهورنـا الرياضي بـشغف ملا تضمه من
فــرق لهــا بــاع طــويل ب ــاملنــافـســة علــى احــراز االلقــاب
احمللية يف السنوات السابقة.
واضــاف :ان مبــاريــات النـخبــة سـتكــون فــرصــة ملــدربي
املـنـتخـب ــات ال ــوطـنـي ــة ب ــاخـتـي ــار الالعـبـني اجلـي ــديـن

لضمهم الى فرقهم واكتشاف املواهب الشابة.

صراع شرس يف اجملموعة االولى

ت ــأهل ف ــريق ده ــوك ال ــى دوري الـنخـب ــة بع ــد حـص ــده
نقـاط مباراتـه امام ارارات وحتقيقه فـوزا غاليـا بثالثة
اهـداف مقـابل هـدف واحـد محـرزا املـركــز الثــاني بعـد
الــطالب تــاركــا ف ــريق اربـيل يـصــارع حـت ــى اللحـظــات
االخ ـيـ ـ ــرة حلج ـ ــز ال ـب ـط ـ ــاق ـ ــة ال ـث ـ ــال ـث ـ ــة اخمل ـص ـص ـ ــة
للـمجمـوعـة الـتي شهــدت منـافـسـة شـرسـة وقـويــة من
اجل اجتياز عقبات الدوري املمتاز والوصول الى دوري
الكبار واالقوياء.
واصبح رصيـد دهوك ( )19نقطـة ويشرف عـلى تدريبه
ه ــادي م ـطـنــش ال ــذي اكـ ــد عل ــى ان ف ــريـقه سـيــظه ــر
مبـستـوى مـشـرف وبثـوب جـديـد يف دوري الـنخبـة ولن
يكون صيدا سهال لبقية الفرق.

حلــظ ــة كـت ــاب ــة ه ــذا امل ــوض ــوع
ونحـن يف ال ــشه ــر الـث ــالـث مـن
ال ـ ـ ــس ــن ـ ـ ـ ــة اجل ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة .اي ان
الـالعبـني منــذ اربعــة اشه ــر لم
يـتـ ــسلـمـ ــوا رواتــبهـم واجلـمــيع
يعـرف الـظــروف التـي يعيـشهـا
الـبلــد مـن غالء اجـتــاح جـمـيع
مـتــطلـب ــات احلـي ــاة مـن مـ ــأكل
وم ــشـ ــرب وحـتـ ــى الـ ــوقـ ــود مـن
بـن ــزيـن ونفـط وغ ــاز بحـيـث ان
اس ــط ـ ــوانـ ـ ــة الغ ـ ــاز ق ـ ــد جت ـ ــاوز
سعــرهــا العـش ــرين الـف دينــار،
فكـيف احل ــال مبـن لـم يـتــسلـم
راتـبه حـت ــى االن؟ انه ــا محـن ــة
واهلل.
وعلــى صعيـد اخـر اكـد الــسيـد
فـاضـل اجلمـالـي النــائب االول
للجنـة البـاراملبيـة بأن مـيزانـية
اللجـن ــة الـب ــاراملـبـي ــة ق ــد اق ــرت
م ــؤخ ــرا ومبـبـلغ ( )800ملـي ــون
ديـن ــار ع ــراقـي لـتغـطـي ــة ك ــاف ــة
املتطلبات.

مجتمع رياضي

مــــدرب الــصـني يـــــأسف خلـــســـــارته امـــــام العــــراق

واحـــــــــــــــــة كـــــــــــــرويـــــــــــــة
اعـاد فـوز مـنتخـبنـا الـوطـني لكـرة القـدم علـى نـظيـره
الصينـي آمال فـريقنـا بخطف احـدى بطـاقات الـتأهل
الــى االدوار النهــائيـة لـبطـولــة امم اسيـا ال سـيمـا بعـد
ت ـســاوي فــرق اجملـمــوعــة بــرصـيــد الـنقــاط وحتــدث لـ
(ريــاضــة امل ــدى) احم ــد عب ــاس امني ســر احتــاد الكــرة
قائال:
ان فــريـقنــا نفــض عنـه غبــار اخلـســارة املف ــاجئــة امــام
سـنغــافــورة واعــاد الــى االذهــان املــستــوى املعــروف عـنه
وحقـق الفـ ــوز علـ ــى اقـ ــوى وابـ ــرز املـ ــرشحـني ل ـصـ ــدارة
اجملمـوعة فالفـريق الصيني قـدم مللعب العني من اجل
االمـ ـسـ ــاك بـ ــال ـصـ ــدارة لـكــنه ف ــشل يف م ــسعـ ــاه وواجه
صـعوبـة كبيـرة يف االيقـاف من خطـورة العبيـنا الـذين
جتاوز ما حدث يف املباراة االولى.
واضاف:

ي ــصقـلهـ ــا ويـحقـق لهـ ــا احـالمهـ ــا فـكـ ــان
حـ ـ ــس ــن فـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــان مـ ـتـفـ ـ ـ ــائـال يف اغـل ــب
تصـريحـاته ويـؤكـد علـى ان هـذه الصفـوة
ستـنجح يف عكـس صـورة مـشـرقــة لنـادي
اجليـش اجلــديــد ب ــرغم اقــراره بــاملعــانــاة
املـزمنـة التي طـالت الفـريق بـسبب غـياب
امللعـب الـنـظــامـي وم ـسـتلــزمــات االعــداد
الضـرورية لكـنه جتاوز كل هـذه املنغـصات
مبعـاهدة ادارة النادي علـى خطف بطاقة
الـت ــأهل والـتــواجــد ضـمـن فــرق الـنخـبــة
لهـ ـ ــذا املـ ـ ــوس ــم بعـ ـ ــد ان تخ ــطـ ـ ــى االدوار
االربع ــة عــش ــر ب ــذات الالعـبـني ولــم يكـن
بيـنهم جنـم او العب دولـي كمـا تـزخــر به
االندية االخرى.
ويـفــت ـ ـ ــرض يف ض ـ ـ ــوء ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات
االيجـ ـ ــابــي ـ ـ ــة والع ــمل االس ـت ـثــنـ ـ ــائــي ان
تـتـمـ ـسـك ادارة نـ ــادي اجلـي ــش بـ ــاملـ ــدرب
حـسن فـرحـان بـدال مـن وضع العـصي يف
دوالب مـسيرته الـتي لن يتجـرأ أي مدرب
آخـر على اجملازفة بـسمعته ووضعها على

صـف ـيـح ت ـ ـ ــدريــب ه ـ ـ ــذا الـف ـ ـ ــريـق يف ظـل
املعاناة املذكورة آنفا.
تـ ــرى اذا كـ ــانـت االمـ ــور تـ ـسـيـ ــر يف اجتـ ــاه
القـطيعــة بني فـرحــان والفــريق يعـني ان
قــارب اجليـش لن يـشهــد استقــرارا وسط
تـالطمــات ام ــواج النـخبــة الـصـعبــة الـتي
يقـيـنــا لـن تكــون نــزه ــة او رحلــة ح ــافلــة
باملفـاجآت السـارة كالتـي يتوقعهـا اعضاء
النــادي بل ان صعـوده الــى قمـة املــستـوى
ج ـ ــاء بف ـضـل جهـ ــود م ـ ــدربه ومـت ـ ــابعــته
الدؤوبة وهذا امر لـسنا مجاملني فيه بل
اشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـيـه ج ــمـ ـيـع وسـ ـ ـ ـ ــائـل االعـالم
الــريــاضـيــة ،وبــالـتــالـي ارى ضــرورة عقــد
جلـسة مصارحـة للملمة اطـراف القضية
وبحـث اسـب ـ ــابهـ ــا قــبل ان ي ـ ــواجه ف ـ ــريق
اجليـش مــصيــرا غــامـض ــا يف املنــافـســات
املقــبل ــة ولـن يــنفـع بع ــده ــا الـنـ ــدم عل ــى
تفــويت فـرصـة الـظفـر مبـركــز متقـدم يف
قـائمـة الـنخبـة اللهم اال اذا كـان الصعـود
الــيهـ ــا قـمـ ــة اجنـ ــازات االدارة وال تـ ــوجـ ــد
احالم اخرى!!

الرجل املناسب يف املكان املناسب

ميـر فـريق بـايـرن ميـونخ بـأحـسن حـاالتـه الفنيـة التي
انعكـست ايجـابيـا علــى انتعـاش امـوره االقـتصـاديـة ال
سـيـمـ ــا بع ــد ش ــراء جـمــيع ب ـط ــاق ــات املـب ــاري ــات الـتـي
يخـوضها حتـى نهاية املـوسم الكروي وعـن سبب تألقه
اجاب رومـينغيه املـدير الـعام للـنادي الحـدى الصحف
الرياضية االملانية:
فـيلـيكـس مــاغــاث حتــول مـن العب نــاجح الــى مــدرب
نـاجح لقـد عــرف كيف يـسـيطـر علـى االمـور يف بـايـرن
ميونيخ فاثبت انه الرجل املناسب يف املكان املناسب.
نـتـمـن ــى مـن جـمـيع ان ــديـتـن ــا ان تـطـبق ه ــذه املق ــول ــة
الـذهبية وتبتعد عـن العالقات واجملامالت التي اضرت
كـثـي ــرا يف م ـسـي ــرة ف ــرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ــا الك ــروي ــة واخ ــرت
تطورها.

رأي
الكرة يف ملعب االحتاد
تفصلـنا قـرابة الـستـة اشهـر عن لقـائنـا الثـالث
يف تـصفيـات امم اسيـا عنـدمـا نالعـب منـتصف
آب املقـبل منـتخب فـلسـطني الـشقـيق يف مبـاراة
تـبـ ــدو ظ ـ ــروف الف ـ ــريقـني والسـب ـ ــاب معـ ــروفـ ــة
مـتـ ـشـ ــابهـ ــة جـ ــدا كـمـ ــا ان طـمـ ــوحـ ــاتهـ ــا تـبـ ــدو
متـشابهـة جدا بعـد ان متكنـا من حتقيـق الفوز
يف م ـبـ ـ ــارات ــيه ـمـ ـ ــا االخ ـيـ ـ ــرتــني امـ ـ ــام الـ ـصــني
وسـنغ ــاف ــورة واصـبح ــا يف قلـب املـن ــاف ـس ــة عل ــى
بـطاقـتي التـأهل واملهـم بالـنسـبة لـنا أن نـستغل
هذه الفتـرة الزمنيـة اجليدة نسبـيا يف تصحيح
اوضاع فريقنا الوطني والسلبيات الكثيرة التي
ظهـرت ســواء خالل املبــاراتني الـوديـتني اللـتني
سـبقتـا التـصفيـات ام خالل مبـاراتـي سنغـافـورة
والـ ـصــني ،فـ ـ ــوضع ـن ـ ــا لــم يـكــن ي ـب ـ ـشـ ـ ــر بخ ـي ـ ــر
واملــشكالت الـتي حـدثـت من قـبل الـبعـض الـتي
كــان سبـبهـا امـور صـغيــرة بل تــافهـة تــستــوجب
وقف ـ ــة حقــيقـيـ ــة واجـ ــراءات حـ ــازمـ ــة مـن قــبل
االحتـاد املركـزي .فمن غيـر املنطقـي ان يتعارك
الالعبـون علـى شـارة الكـابـنت ومن غيـر املعقـول
ان يتهـرب احــد الالعبـني من الــواجب الـوطـني
لــيقـتـل نفـ ـسـه بعـ ــد يـ ــومــني فقــط وهـ ــو ميــثل
النـادي الــذي يحتـرف فـيه من اجل كـسب رضـا
جمهـور ومسـؤولـي ذلك النـادي كمـا يجب علـى
االحتــاد العــراقـي لكــرة القــدم ان يكــون حــازمــا
جتـ ــاه مـ ــا يـثـ ــار حـ ــول مـ ــوض ـ ــوع ته ـ ــرب بعــض
الـالع ـبــني احمل ـت ـ ـ ــرفــني مــن مت ـث ـيـل امل ـن ـتـخــب
ال ــوطـنـي وان يـعلـن ب ـص ــراحـ ــة وشف ــافـي ــة عـن
اسمـائهـم حتـى يعــرف جمهـورنـا الـريـاضـي ملن
يصفـق ومن ال يسـتحق ذلك ،فتـمثيل املـنتخب
ش ــرف مـ ــا بع ــده ش ــرف ال سـيـم ــا اذا ك ــان ه ــذا
امل ـنــتخــب يحــمل اســم العـ ـ ــراق وعل ـي ـن ـ ــا اال ان
نـستثمر االشـهر الستـة يف رفع مستـوى اعدادنا
لـنكــون مبــستــوى املـســؤوليــة عنــدمــا نعــود الــى
مواصلة املشوار االسيوي.

خالد الطائي

