
بـني الفـيـنـــة واالخـــرى، حتـتفـي املـنـتـــديـــات
االدبـيــــة علـــى اخـتالف الــــوانهـــا الـــشعـــريـــة
والقـصـصيـة والـنقـديـة بـرجــالهـا
املــبــــــدعــني يف اجـــــــواء تخـلع رداء
االحـــتـفــــــــال الــــــــرســـمـــي ويــــــــذوب
احلـاضــرون يف فضـاء الـود الـنقي
الـــــذي يغـــسـل قلـــــوبهـم مـن ادران
احلقـــد والكــراهـيــة وسـمــوم ســوء
الـظـن وتكـشف الــوجــوه املقـنعــة..
وهكـذا تـسـتمــر اللقــاءات متـى مـا اسـتمـرت
النيـات الطيبـة على ايقـاد شمعـة املصـارحة
لـبحث قـضيـة او املبـادرة بفعل حـسـن يتـرك
اصــداء مفـرحــة تتـوسـد الـذكـريـات لـسـنني

طويلة!
ويف ظــروفنـا هـذه، مـا احــوجنـا الـى مـنتـدى
يعنـى باسـرة الصحـافة الـرياضـية.. نـنصب
خـيـمـته بـــاوتـــاد الــصــــدق علـــى ارض نـيـــات
صـافية.. ال يـستهدف احـداً يف القمة وال يف
القـــاع بـل يكـــون اقـــرب مـن "بــســـاط الـــريح"
يـجــــــــول بــــــــافــكــــــــار
الــــــــــــزمـالء ويـلـقـح
امـــزجـتهـم بـــاآلراء
اجلـمـيلــة ويـخفف
صدمـات الكـآبة يف
زمـن غــــابـت حـتــــى
املــواقف الضـروريـة
مع هــروب الـبعـض
مـــــــن صــعــقــــــــــــــــــات

اجلرأة..!
تعـــــالـــــوا احــبــتــنـــــا
نعقـد صفقـات من
احلميمـية مبـقابل
شـــــــرف املهــنــــــة وال
خــاســر فـيهــا غـيــر
املراوغ واملصلحي..
وال فـائـز فيهـا غيـر
مـــبــــــــادئ عـــمـلـــنــــــــا
وصـحــــــــــــافـــــتـــــنــــــــــــــا
الــــــــــــريــــــــــــاضــــيـــــــــــــــة
الـــــــــرصـــيـــنـــــــــة.. ال
ــــــــــــــدة.. وال مــــــــــــــزاي
مـــــســـــــاومـــــــة فـــــــوق
الكـلمـــة النــزيهــة..
تعـالوا نـبحث بجد
عن مخارج الرادات
مـتكـســرة ال تقــوى علــى مـســايــرة احلقـيقــة
وتـــــداهــن الــبــــــاطل وحتـــــوم حـــــول املـــــوائـــــد

كالذباب لتلوث بطريقتها اخلاصة..!
ملـــــاذا ال نـــــزيـل تخـلفــــــاً يقـــتفــي جـــــذوره يف
هـيـمـنــــة قــــوالـب بــــالـيــــة خــضع مبــــوجــبهــــا
الـبعــض للـبعـض االخـــر؟ لــنعقـــد جلــســـات
هـادئـة رمبـا تعيـد الـسهم الـواعي الـى قـوس
مـنزعه شـرط ان يسـدد بايـادٍ ال ترتـعش من

)همهمات( مسؤول او )عطسة( سلطوي!
منـتدانـا.. حديقـة صغيـرة من بيت احتـادنا
الـكـبـيــــر ولـنــــدع فــــراشــــات افـكــــاره حتـلق يف
قــضـــايـــا الــشـــارع الـــريـــاضــي.. بل لــنحـــدق
جميعنـا يف مرآة صـحافتنـا الريـاضية.. اين
اخــطـــأنـــا.. وايـن المــسـنـــا الــصـــواب.. وايـن

سنقف غداًَ؟!
دردشـات من دون مـحاضـر رسميـة وقهقـهات
ال تــــــرى حــــــرجــــــاً ان اخـــتلـــطــت بــــشـهقــــــات
الـدمع.. ومبـادرات انسـانيـة ال تغمـض فيهـا
عيـون الـرأفــة.. والعـطف 24 سـاعــة لقـضـاء
حـاجـة زميل تـأبـى كـرامـته ان يفك يـده من

قبضة جمر الشدّة!
مـنـتــــدانـــــا .. ملــتقــــى االجـيــــال.. كــم نحـن
تـــواقـــون الن تـضـيء ذاكـــرة الـــرواد عـيـــونـنـــا

ومتنحها سحر التجارب املاضية!
آه يـــا زمن الـــرواد .. من يـطـيب خــواطـــرهم
فـمنـذ مـطلع عـشـريـنيــات القــرن العـشــرين
يـصـرخ شـاكــر اسمــاعيـل )شيخ الـصحفـيني
الــــريــــاضـيـني( بــــان اجلــــريــــدة الــــريــــاضـيــــة
كــــاملـــشـعل يـبــــدد مـن حـــــوله الـــظالم.. لـكـن
شـيخنا لـم يخبرنـا عن سر املفـارقة الغـريبة
وغـيـــــر العــــادلــــة يف مـيــــزان احلـيــــاة، حـيـث
يتـمكن أي العب مغمـور من نهل حـزمة من
اضـواء املـشـاعل ومـا اكثـرهـا ويـتلمـس دروب
االحـتــراف ويـــرتقـي صــاروخ الـثــراء، بـيـنـمــا
هناك حـاملو مـشاعل بـالكاد عـاشوا ثالثني
عـــامـــا يف بـيـت الــصحـــافـــة علـمـــوا اوالدهـم
ووفــــروا ثـمـن )دراجـــــة( دارت مع هـمـــــومهـم

اليومية حتت سقوف بااليجار!!
مـنتـدانـا مـنطقـة حـرة بني احالم الـشبـاب..
ودروس الــشـيـــوخ.. ومـن يـــدري رمبــــا يعـيـــد
العدالـة يف امليزان ويـشرع الحتـضان ثالثني

عاماً آخر من الضياع!.
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حقائق ال يمكن القفز
من فوقها

مصارحة حرة

تظهـر انـديتنـا املمثلـة للكـرة العـراقيـة
يف احملـفل االسـيـــوي مـن جـــديـــد هـــذا
الـيـــوم لـنقـص شـــريـط مــشـــاركـتهـــا يف
بــطـــولـــة انـــديـــة اسـيـــا ابــطـــال الـــدري
عندمـا يالقي فريق القوة اجلوية بطل
املــوسم الكـروي املـنصـرم فـريق العــربي
الـكــــويـتـي صــــاحـب الــضـيــــافــــة ويـلعـب
املينـاء ثـاني دوري املـوسم الفـائت امـام
فـريق مـارشــال االوزبكي ونـدرك متـامـا
صعـــوبـــة مهـمـــة فـــريقـنـــا عـصـــر الـيـــوم
ـــــا مــن الــتــمــنــي ولـكــن هـــــذا ال ميـــنعــن
والتـشـوق لـرؤيـة عـرض ال بــاس به من
ــــــى ذلـك كلـــيهــمــــــا وهــمــــــا قـــــــادران عل
ــــا ـــــوصلــن ــــالــتــــالــي مــن املــمـكــن ان ي وب
العرض اجليد لنتـيجة جيدة قد تكون
فــاحتـــة خيــر ملــسيــرتـهمـــا يف البـطــولــة
الـتـي طــاملــا مـنـيـنــا فـيهــا بــانـتكــاســات
كـبـيــــرة وال بــــد لـنــــا ان نـتــــذكــــر ان روح
االصـــرار والـتحـــدي الـتـي يـتـمــتع بهـــا
الالعب العـراقي قـد تسـاعـده اليـوم اذا
مـــا اسـتـطـــاع اسـتحـضـــارهــــا يف امللعـب
واالستفـادة ممـا فعله فـريقنـا الـوطني
مع الـصني عنـدمـا جتـاوز الالعبـون كل
احملـن واملـصــاعـب واالنكــســار الـنفــسـي
الــذي كــانــوا يعــانــون مـنه ومتـكنــوا من
جتــــاوز واحــــد مـن افــضل فــــرق القــــارة
الــصفـــراء ورجـــاؤنــــا الكـبـيـــر جلـمهـــور
النــاديـني اوال ولكل جـمهــور الــريــاضــة
العـراقيـة ان يتفهمـوا ويدركـوا الفوارق
الكـبيــرة جــدا بيـننــا وبني االخــرين يف
اجلــوانب املــاليـة واالعـداديـة واالمـنيـة
واملـنشـآتيـة وان يطلقـوا احكـامهم وفق
هــــذه الــتـــصــــورات ولــيــــس الـقفــــز مــن

فوقها.
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خالد الطائي

إياد الصاحلي 

منتدى الصحفيني الرياضيني

رأي

دردشات من دون
محاضر رسمية

وقهقهات ال ترى
حرجاً ان اختلطت

بشهقات الدمع..
ومبادرات
انسانية ال

تغمض فيها
عيون الرأفة..

والعطف 24
ساعة لقضاء

حاجة زميل تأبى
كرامته ان يفك
يده من قبضة

جمر الشدّة!

بغداد / خليل جليل
يــســتهل ممـثـال الكـــرة العـــراقـيـــة يف الـنــسخـــة الـــرابعـــة
لــــدوري ابــطــــال آسـيــــا الـتـي تـنــطـلق جــــولــتهــــا األولــــى
األربعــاء  اجلــويــة واملـيـنـــاء مبالقـــاة العــربـي والكــويـتـي
ومـاشــال االوزبكي يف ذهـاب هـذه اجلـولـة ويـسعيـان إلـى
مـشاركـة جيـدة رغم الصعـوبات والعـراقيل الـتي واجهت
الفـــــريقــني خالل فـتــــرة االعــــداد الـتـي لـم تـــــرتق إلــــى

مستوى التحضير املثالي.
ورغم تلـك احلواجز املـالية والفنـية التي واجهـت امليناء
واجلـويـة يــرغب الفــريقـان إلــى اثبــات أجنـدة الـتمـثيل
العراقي يف هذه املسابقة القارية التي لم تشهد حضوراً
مـؤثـراً مـن قبل االنـديـة العــراقيــة التـي اكتــشفت خالل
البـطــوالت الـثالث املـــاضيــة بـــالتــواجــد يف األدوار األول

وعدم متكنها من بلوغ األدوار املتقدمة.
رئـيـــس الهـيـئـــة اإلداريـــة لـنـــادي املـيـنـــاء جنـم املـنـتخـب
العـراقـي السـابق هـادي أحمـد قـال لـ )املـدى(: عـلينـا ان
نفكــر كيف نـواجه الفـرق املـشـاركـة الـتي قـطعت شـوطـاً
كـبيــراً علــى مــستــوى االعــداد والـتحــضيــر واالسـتعــداد

املميز ملثل هذه املشاركة القارية".
وأضاف احمد "لقد واجهتنا ظروف مادية وفنية صعبة
لـلغـــايــــة خالل املـــدة املـــاضـيـــة ولــم يعــــد مبقـــدورنـــا ان
نخــوض أي لقــاء جتــريـبي خــارجـي مع فــرق مـتقــدمــة

ومتطورة ميكن ان تستفيد منها".
يشـار إلــى ان املينـاء اكتفـى مببـاريـات جتــريبيــة محليـة
مع اجلــويــة اثـنـــاء معــسكــر تــدريـبـي اقـيـم له يف بغــداد
الـــشهـــر املـــاضـي واســتفـــاد مـن مـــدة الـتـــوقـف للـــدوري

الستعادة احلسابات الفنية.
ويـستـهل املينـاء مشـاركـته يف دوري ابطـال آسيـا مبالقـاة
ماشـال االوزبكـستـاني يف الكـويت يف الثـامن مـن الشـهر
اجلــاري ضمـن منــافـســات اجملمــوعــة اآلسيــويــة األولــى

التي تضم أيضاً العني اإلماراتي والهالل السعودي.
وعلـــــى الــطـــــرف اآلخـــــر يـقف اجلـــــويـــــة حـــــامل الـلقـب
مـتطلعـاً إلـى حضـور مالئم يف الـبطـولـة التي يـستهلهـا

يف اليوم ذاته مبواجهة مضيفه العربي الكويتي.
ويحــاول اجلــويــة التـي تعــد حلقــات اسـتعــدادات أفـضل

اليوم  .. امليناء واجلوية يستهالن منافسات دوري
ابطال آسيا  بمالقاة ماشال االوزبكي والعريب الكويتي

بغداد/ إكرام زين العابدين
اكـد مــدرب منتـخبنـا الـوطـني بكـرة
القدم واملدير الفني اكرم سلمان ان
اخلــــــســــــــارة يف كــــــــرة الـقــــــــدم شـــيء
طـبيـعي جــدا، وان الــريــاضــة عبــارة
عن فـوز وخسـارة وان الظـروف التي
يعيـشهـا العـراق حـاليـا تـؤثـر يف كل
شـيء ومنها مباريـات كرة القدم وان
خــســـارتـنـــا االولــــى مع ســنغـــافـــورة
كانـت نتيجـة سوء تـقديـر الالعبني

املدير الفني للمنتخب الوطني بكرة القدم أكرم سلامن: مدحونا يف اخلارج وشهروا بنا 
يف الداخل وسنالعب السعودية منتصف الشهر احلايل

اعـــادة نـظـــر نـــاخـــذ بعـني االعـتـبـــار
بطـولـة الـدوري ومشـاركـات االنـديـة

اخلارجية.
واخــتــتــم حــــــديـــثه بــــــان املــنـــتخــب
الـسعــودي طلـب منــا اجــراء مبــاراة
جتـــريـبـيـــة اسـتعـــداداً للـمـــونـــديـــال
القـــــادم وتقــــرر مـبــــدئـيــــاً ان يـكــــون
مـنـتـــصف الــــشهــــر اجلـــــاري ونحـن
علــى استعـداد خلـوض هــذه املبـاراة

املهمة.

وروح قتــاليـة عــاليـة وكــان التــركيـز
عـــــــــــالــــيـــــــــــا خـالل لـعــــب
مبـاراتنـا مع الصني
والفوز فيها 2-.1
واضــــاف ايــضــــا
ان مـــــنـهــــــــــــاج
اعدادنـا الى
املـــــــــــرحـلـــــــــــة
الـقـــــــــادمــــــــــة
يـــــتــــــــطــلــــــب
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الـــتـــــــــربـــــــــوي يف ابـعـــــــــاد عـــــــــدد مـــن
احملتـرفني من صفوف املنتخب اكد
انـه لم يـظـلم احــداً منـذ عـمله يف

مجــال التـدريـب خالل 30 سنـة
وانه يعطي الفـرصة الكثر من
مـرة وكل قـرار اتخـذه احـسبه
اكثــر من 100 مـرة والعقـوبـة
هــــدفهــــا تقــــوميـي وتــــربــــوي
ومـــــردودهـــــا كــــــان ايجـــــابــيـــــاً
العــادة الثقــة واللعـب بغيـرة

الــتـــصفــيـــــات واعـــطــيـك مــثال عــن
مـنــتخـب االمــــارات الــــذي اســتعــــد
ملـبـــاراتـه مع بـــاكــسـتــــان مت جتهـيـــز
طيـارة خاصة له وحـشدوا الصحف
واالذاعـــة والـتـلفـــزيـــون واجلــمهـــور
ملــــســـــانـــــدة فـــــريـقه يف مــبـــــاراتـه مع
باكستان وفعال فاز فريق االمارات.

وقـال ايـضــا نتـمنـى ان تـتكــاتف كل
اجلهـود خلـدمـة الكـرة العـراقيـة يف
املـــــــرحلـــــــة املقـــبلــــــة. وعـــن اسلـــــــوبه

خلـصمهم والنـظرة بـاستعالء كبـير
علـــى مـنــتخـب ســنغـــافـــورة وكـــانـت
الـنتـيجــة خـســـارتنــا بعــد ان اضــاع

العبونا فرصاً سهلة للتهديف.
واضـاف اننا سـمعنا من اشقـائنا يف
اخلارج كل الكالم الطيب وشجعونا
رغــــم كـل شــــيء لــكــــن الــــبـعــــــض يف
الــــــداخل اســتـغل املــنـــــاســبـــــة وبـــــدأ
بــالتــشهيـر والـكتـابـة علـينـا وكــأننـا
الفــــريق الـــوحـيـــد الـــذي خــســـر يف

يف تصريح خص به املدى الرياضي

نـسبيـاً مـن املينـاء إلـى مقـارعـة فـرق اجملمـوعـة الـرابعـة
التي تضم السد القطري والشباب السعودي.

من جــانـبه اوضح مــدرب اجلــويــة احلــائــز علــى لـقب
أفضل مـدرب مـحلي لعـام 2005 قـائالً: رغـم التبـاين
الواضح بعمليـة االستعداد والتحضير بني اجلوية

والفرق األخـرى.. لكن لديـنا العبني نـراهن على
اصرارهم وارادتهم ملواجهة الفرق األخرى.

وأضــاف عبــد اجللـيل: علـينــا ان نعـمل علـى
تخطي حاجز املباراة األولى التي تعد من

اهـم اخلطــوات لكل فــريق لكـي يضـمن
مــــواصلـــة مــشـــواره يف حــــال تخــطـيه

احلاجز األول.
-وتــــابع عـبــــد اجللـيل قــــوله.. وهـــذا ال

يعنـي ان نكــون صيــداً سهالً امـام الفـرق األخـرى
وســــنـعــــمـل عـلـــــــــــى ابـــــــــــداء اداءً قـــــــــــويً وعـــــــــــدم

االسـتـــسـالم.. بل نــــسعــــى إلــــى متـثــيل يـنــــال
استحسان وثناء انصار الكرة العراقية.

-وكان فريقه نادي القوة اجلوية اخفق يف
االنــتـــظــــــام يف معــــسـكـــــر تـــــدريــبــي كـــــان
يفتـرض ان يقـام يف العـاصمـة االردنيـة
عمان قبل تـوجهه إلى الكويت خلوض

اللقاء األول.
-يعـرف ان نـادي الـشـرطـة شـارك يف
الــنــــسخـــــة الــثـــــانــيــــــة للــمــــســــــابقـــــة
اآلسـيــــويـــــة لعـــــام 2004 ولعـب إلــــى
جـانـب الهالل الـسعـودي والـشـارقـة
اإلمــاراتي واالهلـي البحــرينـي ومن
جـمـيع لقــاءات الــدور األول ذهــابــاً

واياباً.
-ويف النـسخة ذاتهـا شارك اجلـوية
ولم يـكن مــوفقــاً فـيهــا وخـــرج من
الـــدور األول أيـضـــاً امـــام الـــوحـــدة
اإلمـــاراتـي والقـــادسـيــــة الكـــويـتـي

والسد القطري.

بغداد/ كرمية كامل
رغـم الـنـتــائج اجلـيــدة الـتـي حـققهــا
املـنــتخـب الـنـــســـوي بخـمـــاسـي كـــرة
القدم ومنهـا احرازه املركـز الثاني يف
بطـولة حلب الـدولية واملـركز الـثالث
يف بطـولـة عمـان الـدوليـة والنـتيجـة
املـــتـــمـــيـــــــزة الـــتـــي حـقـقـهـــــــا يف دورة
التـضــامـن االسالمـي العــام املـــاضي،
ـــــافــــســــــاتهـــــا يف والــتــي اقــيــمــت مــن
العـــاصمــة االيـــرانيــة طهــران واحــرز
فيهـا املـركــز الثـالـث من بـني ثمــانيـة
ــــــات اسالمــيـــــة شـــــاركــت يف مــنـــتخــب
ــــــوقــت املــنــــــافــــســــــات مــنــــــذ ذلـك ال
واملـنــتخـب لــم يكـــرم ســـواء مـن قــبل
اللجنــة االوملبيـة الــوطنيـة العـراقيـة
او االحتـــاد العـــراقـي املـــركـــزي لكـــرة
القــدم حيث قـامـت اللجنــة االوملبيـة
بتكـرمي املنتخبـات النسـوية احلـائزة
علـى املـراكـز مـن االول حتــى الثــالث
ولـم يـشـمـل ذلك العـبــات مـنـتخـبـنــا
بخمــاسي كـرة القـدم وكــذلك قــامت
بعــض االحتـــادات االخـــرى بــتكـــرمي
مـنتـخبــاتهــا الـتي شــاركت يف الــدورة
كمــا فعل االحتــاد العـــراقي املــركــزي
لكـرة اليـد بتـكرمي مـنتخبـها احلـائز
علـــى املـــركـــز الـثـــالــث مكـــرر )الـــرابع
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حـسـام املـؤمن: مهـوم مـنتخـبنـا الكـروي النـسـوي كـثرية ومل نقـبض سـوى الـوعـود

بغداد/ املدى الرياضي
اصـبح هـــوار مـال محـمـــد صـــانـع العـــاب املـنـتخـب الـــوطـنـي ونـــادي
االنصـار اللـبنـانـي اصبح قــريبـا جـدا مـن االنتقـال الـى نـادي اخلـور
القـطــري يف املــوسـم الكــروي اجلــديــد حـيـث اوشكـت املفــاوضــات الـتـي
يجريهـا هداف الفريق االول لكرة القدم يف النادي يونس محمود املعروف
عـنه عالقتـه الشـديـدة بهـوار علـى االنتهـاء لتــوقيعه علـى كشـوف اخلـور بعـد
تـألقـه الالفت لـالنظـار مع مـنتخـب البالد، يف تـصفيــات امم اسيـا 2007 ونـاديه
اللـبـنــانـي خالل الفـتــرة االخـيــرة كــانـت وراء مـطــالـبـــة مجلــس ادارة نــادي اخلــور
لـلمهــاجم العــراقي يـونــس محمــود بضــرورة احلصـول علـى تــوقيع هـوار بـاللـعب مع
نـاديه خـاصة بـعد اشـادة اكسـبريـا املدرب الـفرنـسي مبـستـواه مؤكـدا انه افـضل الالعبني

االجانب.
واضـافت مصـادر وثيقـة الصلـة باملهـاجم يـونس محـمود ان صـفقة هـوار مال محمـد يف اطار
مـســاعـي مجلــس ادارة النــادي يف تــدعـيم فـــريق الكــرة بعــد الـنتــائج الـتي تــدهــورت وجعلـته

يتراجع عن فرق املربع الذهبي  يف دوري النجوم القطري للموسم احلالي.

هــــــوار يقـــرتب  مــــــــــــــــن اخلــــــــــور
القــــطري

احلجيـة كـان يف شهــر تشــرين الثـاني
عام 2005 ممـا دفعنا الى لقـاء السيد
وزيــر الــشبــاب وذكــرنــا له مــا سـبق ان
ذكـرنـاه للـسيــد احلجيـة ووعـدنـا بـان
الــوزارة سـتهـيئ قــاعــة نــادي الـصلـيخ
الـريـاضي يف اقـرب فـرصـة السـتقبـال
ـــوفـيـــر واســطـــة نـقل الالعـبـــات مع ت
والتجهيزات اخلاصة باللعبة وقد مت
اللقــاء يف بــدايــة عــام 2006 ولـالن لم
نحـصل علــى شيء وهــانحن  )مـدرب
والعبـات( بـانـتظـار االيفـاء بـالـوعـود
ســـواء مـن وزارة الــشـبـــاب او الـلجـنـــة
االوملبيـة هكـذا انهـى السـيد )املـؤمن(
حــديثـه معنـا ونحـن نتـسـاءل بـدورنـا
بعــــد هــــذه الــنــتـــــائج الــتــي حقـقهــــا
املـنـتخـب اال يــسـتحق ولـــو قلـيال مـن
الــرعــايــة واالهـتـمــام ســواء مـن وزارة
ـــــاب او الـلجــنـــــة االوملــبــيـــــة او ــــشــب ال
االحتـــاد العــراقـي لكـــرة القــدم الــذي
هـو املعني االكبـر يف حل هـذه املشكـلة
ومـن الـطـــريف ان نـــذكـــر  ان الــسـيـــد
حسني سعيـد رئيس االحتـاد العراقي
لـكـــرة القـــدم هـــو رئـيـــس جلـنـــة كـــرة
ــــاد القــــدم الــنـــســــويــــة يف االحتـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــربـــي الـــيــــــســـت هـــــــــذه الـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفارقة؟.
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احـرزها يف دورة التضـامن االسالمية
االخيـرة لــذا التقـى الــسيــد ) احمـد
عـبـــد الـغفـــور الـــســـامـــرائـي( رئـيـــس
اللجنـة االوملـبيـة الـوطـنيـة العـراقيـة
مع العـبـــات املـنـتخــب ومت يف اللقـــاء
طــرح جميـع املشـاكل واملعـوقــات التي
تعـرقل مسيرة املنتخـب للوصول الى
الهـــدف املـنــشـــود وهـــو رفع مــسـتـــوى
املنتخب لكـي ينال مركـزاً افضل وقد
اكـدنـا يف لقـائنـا مع الـسيـد احلجيـة
بــان الهـيئـة االداريــة لنـادي الـصـليخ
ـــــواب الــنـــــادي مــــشـكـــــورة فـــتحــت اب
للـمنـتخب وان قـاعـة النــادي ستكـون
ــــات املــنـــتخــب مخـــصـــصــــة لــتــــدريــب
النـسوي ولكـنها حتتـاج الى االصالح
ــــا بعــض والـتـــرمـيـم وكـــذلـك قـــدمـن
الطلبـات املتعلقة بتـجهيزات الفريق
مـن كـــرات وغـيـــرهـــا وكـــان مــطلـبـنـــا
االســاسـي وامللح هــو تـــوفيــر واسـطــة
ـــمـــنـــتـخـــب ولــكـــــــــون اغـلـــب نـقـل لـل
الالعـبات امـاكن سكنـاهن بعيـدة عن
مكــان التــدريب وكـذلك الــوضع غيـر
الطبيعـي الذي يعيشه البـلد ووعدنا
الــسيــد احلـجيـــة خيـــرا ولكـن لم نــر
حتقـيق الــوعـــد حتــى هــذه اللحـظــة
ـــــا مع الـــســيــــد مع الـعلـــم ان لقــــاءن
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املـــؤمـن( مـــدرب املـنــتخـب الـنـــســـوي
بخمــاسي كـرة القـدم اكــد ان اللجنـة
االوملبيـة واحتاد كرة القـدم لم يقوما
بـتـكـــرمي املـنــتخـب لـنـتــيجــته الـتـي
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لغـرض تـشجـيعهم ملـزيـد مـن العطـاء
ولكن االحتاد العراقي لكرة القدم لم

يقم باملثل.
ويف لقــاء قــصيــر مع الــسيــد )حـســام

اصال( لكـون اللجـنة املـنظمـة للدورة
ارتـــأت ان تـلغـي املـــركـــز الـــرابـع لهـــذا
احتل منتخب كرة اليد املركز الثالث
واحتفـى االحتــاد بالعبــاته وكــرمهن


