
بـدأت منـافسـات دوري النخـبة
املـمتـــاز بكــرة القــدم لـلمـــوسم
احلـالي 2006/2005 تصل الى
محـطـــاتهـــا االخـيـــرة وتـــاخـــذ
مـبــــاريـــــاتهــــا طـــــابع الـنــــديــــة
واالثـارة الـكبيـرة فمـع انطالق
هذه املباريـات ظهرت بعض الفرق مبظهر
كــبــيــــــر واســتـــطــــــاعــت ان حتــــــرج انــــــديــــــة
جمـاهيـرية كـما فـعل نادي كـربالء عنـدما
اسـتــطـــاع ان يـتـغلــب علـــى مـنـــافـــســيه يف
مجمــوعته الـشـرطــة عنـدمـا فـاز عـليه يف
ملـعب الـشـعب وكــذلـك عنــدمــا فــاز علــى
الـنـجف وبــــات قــــاب قــــوسـني او ادنــــى مـن
الـتــــاهل للـمــــربع الـــذهـبــي، ولكـن االمـــور
انـقلـبـت عـنـــدمـــا اسـتــطـــاع الــشـــرطـــة ان
يتقـدم عليه يف ملعـبه وامام جـمهوره 1-4
وخـسر مبـاراته الثانـية ايضـاً امام النجف
واصبح يف وضع محـرج بانتظار ان تنتهي
مباراة الشرطة والنجف بالتعادل ليتأهل

كربالء بدالً منهم.
امــا فــريق ســامـــراء فكــان قــاب قـــوسني او
ادنـى مـن التـأهل لـو انه اسـتطـاع ان يفـوز
او يـتعــادل مع املـينــاء يف مبـاراتـه الثــانيـة
ولكنه خسـر وترك امره بيـد اربيل وامليناء
اللـذين سـيلعبــان من اجل الفـوز والشيء

غيره لضمان التأهل للمربع الذهبي.
اما فـريق دهوك فـانه يحتـاج الى مـعجزة
الفــــــوز علـــــى الــــــزوراء بفـــــارق كــبــيـــــر مــن
االهــــداف لـيـتــــأهـل للـمــــربع الــــذهـبـي يف

املباراة التي ستجري يف ملعب الشعب.
بينما ستكون مباراة اجلوية والطلبة قمة
مرتقبـة قبل الوصول للمربع الذهبي الن
الـطلبـة بحـاجــة للفــوز او التعــادل بيـنمـا
يـحتــاج اجلــويــة للفــوز بهــدفـني ليـضـمن

التأهل للمربع الذهبي.
وهنــا تـظهــر مـتعــة دوري املـــوسم احلـــالي
وقــــوتـه الن الفــــرق املـتــــاهلــــة لـن تــضـمـن
التــاهل اال مع اخــر صــافــرة الخــر مبــاراة
مـن دوري النـخبـة لـتنـطلق بعـدهـا افـراح
جمـاهيـر هـذه الفـرق يف انـتظـار املبـاريـات
احلــاسـمــة الـتـي سـتجـمع هـــذه الفــرق يف

مباريات املربع الذهبي يف الشهر املقبل.
والميكن ان ننـسى بـروز انديـة احملافـظات
بـشكل جيـد وكبيـر يف دوري النخبـة والتي
اعــطــت حالوة كـبـيــــرة لهــــذه املـنــــافـــســــات
وكــــذلك احلـضـــور اجلـمـــاهـيــــري الكـبـيـــر
ملشجعـيها والـتي اعادت لـالذهان مبـاريات
املــواسم املــاضيــة عنــدمــا كــانت مــدرجــات

املالعب مليئة بكل شيء.
نـتمنـى من كل قـلبنــا ان نشـاهـد مبـاريـات
الـدور االخيـر واحلـاسم مـن دوري النخبـة
فــيه روح كــــــرة القـــــدم احلـــــديــثــــــة وملــيء
بـــاالثـــارة والـنـــديــــة واللعـب الـنـظـيف وان
تكـــون كــــذلك جـمـــاهـيـــر ومـــشجعـــو هـــذه
الفـرق على قدر مسؤولـية املهمة التي من
اجـلهــــا تـلعـب كــــرة قــــدم، وان تـــضع هــــذه
اجلمــاهيــر يف حـســابهــا الفــوز واخلـســارة
الن الــريــاضــة حتـمل كـل شيء وان الــروح
الـريــاضيــة يجب ان يـتحلــى بهـا اجلـميع
ومع متـنياتنا للجميع بـالنجاح والوصول

للمربع الذهبي.
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متعة منافسات دوري النخبة
يف املرمى

العـــودة القــويـــة لفـــريق الـنجف يف دوري
الـنخبـة الكـروي اشـعلت حــرارة املنـافـسـة
ليس يف مجموعته وحدها بل يف الدوري
كـله عـنـــدمــــا تكــن الفــــريق الـنـجفـي مـن
حـــــســم )ديــــــربـــي( الفــــــرات االوســــط مع
كــربالء لـصــاحلــة بثـالثيــة مقــابل هــدف
وحـيــد املـنــافــسه الــذي كــان يـسـيــر بقــوة
نحــو حتقـيق اجنــاز غيــر مــسبــوق للكــرة
الكـربالئية والتـأهل للمربع الـذهبي بعد
ان حصـد ست نـقاط ثـمينـة يف مبـاريتيه
االولـى والثـانيـة ولم يكن يعـوزه لتحقيق
حلــمه ســـــوى نقــطـــــة واحـــــدة فقــط مـن
مــبـــــاريــتـــيه املــتـــبقــيــتــني لـكــن يــبـــــدو ان
الفـرصة الـذهبيـة تسـربت االن واصبحت
بطاقة التاهل اقرب لفريق النجف الذي
يـنتـظــر لقــاء حـــاسمــاً ومـهمــاً مع فــريق
الـشـرطـة الـسـاعي بــدوره للتعــويض وهـو
الـــــذي ميـــتلـك حــــــاله حــــــال الفــــــريقــني
االخـرين فـرصـة وأن كـانت ضـئيلـة حـيث
يحـتــــاج اهل القـيـثـــارة اخلـضــــراء للفـــوز
بفـارق ثالثـة اهــداف واكثــر للتــاهل وهي
مهـمة تـبدو لـلوهـلة االولـى صعبـة لكنـها
ليــست مـسـتحـيلــة يف عــالـم الكــرة الــذي
يـشهـد الغـرائـب والعجـائـب عمـومـاً فقـد
كـانـت املنـافـسـة مـثيـرة يف هـذه اجملمـوعـة
وهـو مـا أضفـى اثـاره كـبيـرة علـى الـدوري
كله ويــؤكــد مبــا ال يقـبل الـشـك ان الكــرة
العــــراقـيــــة تـــسـيــــر رغــم كل الــظــــروف يف
الـطـــريق الــصحـيح حـتـــى وان كـــان هـــذا

الطريق وعراً.

اكرام زين العابدين

العدد )652( الثالثاء )25( نيسان 2006

NO. (652) Tue. (25) April

  خالد الطائي

يكتبها/ خليل جليل

حاوره/ إياد الصاحلي
* هل يعـنـي ان شخـصـيــة املــدرب كــانـت
ضعــيفـــــة ويـلجـــــأ الــيـك حلـــســم هـــــذه
ــــاجــــراء ــــات دون ان يـــســبقـك ب االنـفالت
مـبـــاشــــر يفـــرض قــــوته وحــضـــوره قــبل

تدخل االدارة؟
- ال اريـد ان اصل الـى هذه الـنقطـة لكن
بـامكان القارئ الـذكي واملتابع ملـا ساذكره
ان يفهـم مــا بـني الــسـطــور.. ففـي اولــى
مبـاريـات دوري الـنخبـة الـتي تعــد مهمـة
يف باكـورة املنـافسـة وفرنـا له كل ما يـريد
ــــدريــبــي داخلــي وعقــــود مــن معـــسـكــــر ت
سلـمت قبل بـدء النخـبة بـاسبـوع ورواتب
كاملة منحت باملوعد املضبوط نهاية كل
شهـر واحتـدى أي نـاد آخـر يُـسـلم رواتـبه
مـثل مواعيد نادينا وحتى مكافآت الفوز
تسلم على الفور بعد نهاية املباراة ونوفر
يف الـوحدة التـدريبية جـميع مستلـزمات
الالعـبني واملــدرب حتــى بلـغ مجمـوع مـا
يـنفق علــى الـنثــريــة يقــارب )50(80 – 

الف ديـنـــار يـــومـيـــًا واملـنــــاخ العـــام يف
النــادي مالئم لـعمل املـدرب دون أي
تـوتـر او نـواقص او ضغـوط تشعـره

بامللل واالستياء.
* وهذا ما اكدته نتائج الفريق يف
الـــــــدوري الـعـــــــام حــيــث تـــصـــــــدر
مجـمــوعـته بـثالثـني نقــطــة مـن
دون خــــســــــارة واحــــــدة وبـفــــــارق
ثماني نقاط عن وصيفه القوة
اجلوية ودخل النخبة بروحية
هذه العـوامل املشجعـة.. ترى
مــــاذا حـــصل لــيــنهــــار امــــام

كربالء والنجف؟
- يف فترة االعـداد للنخبة

كنت احتـاور معه يف امور
الفـريق السيمـا هنـاك
عـــــــدد مــن الـالعــبــني
املصـابـني لم يـشـاركـو
يف الــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــدات
التـدريبيـة واملبـاريـات
التجـريـبيــة وعنـدمـا
اسـأله بــاستمـرار عن
مــصــيــــرهــم يـكــتفــي
بتبرير املـوضوع على
عـــاتـق شفـــائهـم مـن
االصــابــة وال اعــرف
مــــا هــــو دور املــــدرب
هـنــا ايـن دور مــدرب
الليـاقة البـدنية يف

تــــــأهــيـلـهــم وهــم
العـــــــبـــــــــــــــــــــــون

مــؤثــرون يف
الـفـــــــــريـــق

امــثـــــــــال
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الربيعي رّسخ االتكالية وافتقر للشجاعة ومل يكتب تقاريره عن املتقاعسني
سـامــال سعيـد ووســام جبــار وعمـار مـنعم
وعلــي صالح وهـــاشـم رضـــا وكـــان دائـمـــًا
يقـــول انه ال يحـتــاج الـيهـم االمــر الــذي
اشعــرني بـان املــدرب عنـدمـا يعـتمـد علـى
العب واحـد ويـنسـى آخـرين سـوف يخلق
حالـة من االتـكالـية فـاملنـافسـة واملزاحـمة
على املركز حالة مطلوبة داخل أي فريق،
فـاخـذ يـلعب مبــدافع واحـد قـشــاش علي
عبـد اجلبـار يف وقت لـم يهيئ وسـام جبـار
طــوال ثالثــة اشهــر بحجــة ان تــشكـيلـته
مكـتملـة، والعب آخـر مثل سـامـال سعيـد
العـب مـنـتخـب وطـنـي ومــؤثــر لــم يلعـب
الكــثــــــــر
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مــن شهـــريـن ونــصف وعـنـــدمـــا نــســـأل
املـــدرب يقـــول انه ال يـتـمـــرن فـــايـن دور
املــدرب بـتحـفيــز هــذا الـالعب؟ يـجب ان
يحــــاول معـه ويفــــرض علــيه مــنهـــاجـــًا
تــدريـبـيــًا مـنفــردًا لـبـيــان قــراره واشعــار
االدارة بـتقـريــر فنـي مفـصّل يــشيـر الـى
تقــاعــسه، لقــد كـنـت اطلـب مـنه كـتــابــة
الـتقــاريــر ووعــدته بـتـنفـيــذ أي عقــوبــة
علــى أي العـب يــرى ضــرورة اصــدارهــا
بحـقه لـكــنه لــم يــنفــــذ ذلــك بل كــــانــت
االدارة تـصـــدر العقــوبــة فـيــأتـي املــدرب
ويلـتمـس الغـاؤهــا ويعيـد الالعـبني الـى
الفـريق! وغيـرها مـن املواقـف التي تثـير
الغـــرابـــة.. تــصـــور كـــان املـــدرب يــطلـب
حلـويـات )زنـود الــست( ونــوعيـة خـاصـة
مــن الــــشـــــربــت وال ادري مــــــا عالقـــــة
احللــويــات بــالـتــدريـب؟ ورغـم ذلك
كـنا نـوفرهـا له يـوميـًا مهمـا كلفـنا
مــن نفقــات الـتــي بلغـت 180 الف
دوالر مـــن عـقــــــــــود ورواتـــب هــــــــــذا

املوسم!.
* غيـاب املعـسكـر التـدريبـي قبل بـدء
دوري النخـبة منح املدرب ذريعة اللقاء
تــبعــــات اخلــســــارتــني علــيه ملــــاذا تلـكــــأ
الـتحـضـيــر لهــذا املعــسكــر اذا كــانـت
الـنيات حاضـرة ملساعـدته على بلوغ
املــــــربع الـــــذهــبــي بعـــــد اجــتــيـــــازه

مجموعته؟
- كــــمــــــــــــا هــــــــــــو
معلوم ان دوري
الــنخــبــــة بــــدأ
يــــــــــــــــــــــوم 3/25
واملــدرب طلـب
معـــسـكــــرًا يف
الشمال يوم 16/
3 فـــاخـبـــرته ان املـــوعـــد غـيـــر
مالئـم اذ ان مــــدة اسـبــــوع واحــــد تــضع
الفـريق يف مـوقف حــرج عن عـودتـه قبل
يــومني مـن مبـاراته االولـى امـام كـربالء
وبـذلك لن تسـتفيد كليـًا من البقاء
خــمـــســــة ايـــــام فقــط وســيـكــــون
االرهـــــــــاق يف اعـلـــــــــى درجـــــــــاتـه
ومؤثـرًا على لـياقـة الالعبني يف
وقـت يـتـطلـب مـنك الـتحـضـيــر
خالل هــذا االسبـوع والـثبـات يف
معــدالت اجلــاهــزيــة الـبــدنـيــة
ولالمـــــانـــــة حـــــاولــت شخــصــيـــــًا
االتــصــــال بــــاالخــــوة يف الـــشــمــــال
لـتــأمـني املعــسكــر لكـي ال يقــال انـنــا
تقــاعــسـنــا فكــان هـنــاك عـبــد اخلــالق
مسـعود وطـارق عبـد الرحـمن يف اربيل
وصالح مـحمــد كــرمي يف الــسلـيمــانيــة
لـتهـيـئــة امللعـب مع خــوض عــدد مـن
املـبـــاريـــات الــتجـــريـبـيــــة اال انهـم
اعــتـــــذروا النــــشغــــــالهــم يف دوري
التــأهـيل للــدرجــة االولــى وعــدم
وجــود امكــانـيــة تفــريـغ أي ملعـب
ــــى عــــدم وجــــود فــــرق تقــبل عـالوة عل
الـلعــب معــنــــا يف طـــــريق اســتعــــدادهــــا
للـنخبـة لــذلك حـسـمت املـوضــوع وقلت
ــــربــيعــي ســــأوفــــر لـك مــبــــاراتــني مع لل
الزوراء واجلـوية رغم طلـبهم لالستفادة
مـنهــا يف دوري ابـطــال آسيــا فــاضـطــروا
لـلعــب مع املــنــتخــب االوملــبــي، وكــــذلـك
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رفض الـلعب مع الـزوراء رغـم منـاشـدتنـا
له بعدم املباالة للخسارة فهاجسنا االول
تــأمني االسـتقـرار الـفنـي وضبـط املـراكـز
بغـض النظـر عن الـنتيجـة، واملصيـبة انه
رفض حتـى اللعب مع ميـسان الـذي كان
مـتــواجــدًا يف بغــداد واخـيـــرًا وافق علــى

خوض مباراة واحدة مع الطلبة.
* هل تشـعر ان مباراة واحـدة مع الطلبة
كـانت كفيلة لتشذيب االخطاء التي وقع

فيها املدرب امام كربالء والنجف؟
- كـال، ولكن اتـفقنـا علـى اقـامـة معـسكـر
داخلي وطلب تـوفيـر مطعم للـفريق ومت
حجــــز مـــطعــم مـــســبح الــــشعــب الــــذي
يـسـتخــدمـه منـتخـبنــا الــوطنـي وتقــدمي
نفــس الـــوجـبـــات الغـــذائـيـــة لالعـبـيـنـــا
الـدولـيني من فـواكه وحلـويـات وكل شيء
وكـلّفـنــا املــطعـم 250 الف ديـنــار يــومـيــًا
استـمر ملدة سبعـة ايام.. وخرجنـا بقناعة
ان الفــريق يف )الفــورمــة( وال يعــيقه أي
شيء للوصـول الى املربع الذهبي بعد ان
بــــــذلــنــــــا املــــســتـحــيـل يف وصــــــولـه الــــــى

اجلاهزية املثالية.
* هل تعــد مـبــاراته امــام كــربالء بــدايــة
االنهـيــار الــذي اسـتـمــر ملـبــاراته الـثــانـيــة

وقضى على معنويات املدرب كلياً؟
- تــابعـت املبــاراة عبـر شـاشـة الـتلفـزيـون
ولـم احــضـــر الـــى املـلعـب، ودهــشـت الـــى
خـيــارات كــاظـم الــربــيعـي اذ انـه اجلــس
الـالعبـني البـارزيـن علـى دكـة االحـتيـاط
ومنح الالعـب بهاء كـاظم واجبـًا اساسـيًا
رغـم انه لم يـلعب اســاسيـًا طــوال الفتـرة
الـتي انـضـم خاللهــا الــى فــريـقنــا ولـعب
ايـضــًا بــادوات اخــرى امثــال هــاشم رضــا
وفـارس عبـد السـتار وامنـار سالم يف وقت
ترك اكثـر من ستـة العبني شبـاب بارزين
يـتفـرجــون من مــواقع االحـتيـاط وسـبق
ان حققــوا نتــائج رائعــة يف الــدوري وهم
بـشـار وخـالــد سعــد وعلي صـالح وانتهـى
الشـوط االول )1 – صفـر( دون املـستـوى
ــــوب، ويف الـــشــــوط الــثــــانــي سـجل املــطل
كـربالء هـدفـني يف غضــون خمـس دقـائق
)62 و67( وطـوال ثـالثني دقـيقــة لم تـكن
هـنــاك أي معــاجلــة مـن املــدرب وانـتهـت
املـباراة بـهذه املـفاجـأة التـي ادخلتنـا عنق
الـزجـاجـة امـام فـريق لـم نتــوقع انقالبه
الفـنـي الــى درجــة الفــوز وامــتالك ثالث

نقاط بجدارة.
*مــــاذا كــــان دور االدارة هـنــــا وحتــــديــــدًا
واجـبـك يف مــشـــاورة املـــدرب واسـتــشعـــار
هفــواته الفـنـيــة قـبل خــوض االمـتحــان

الثاني امام النجف؟
-مـنحـت الفــريق راحــة يــومــًا واحــدًا ويف
الـيــوم الـثــانـي ذهـبـت الــى الـنــادي ورأيـت
وجــوه الالعـبـني مـنكــســرة ويـلفهــا حــزن
غـريـب لم نـشهـده سـابقـا علـى تـشـكيالت
العبي الشـرطة واملشهـد الذي آملني فعاًل
ان الالعـبـني كــانــوا يف واد واملــدرب يف واد
اخـر فصـرخت بعـصبيـة: )انهضـوا.. انتم
ـــاً.. الفـــوز ال تعـــرفـــون كـــرة القـــدم بـتـــات
واخلـسـارة أمــران واقعيـان لـكن االنكـسـار
واالنــكفـــــاء لــيـــس مــن صفــــــات الالعــب
احلــريـص والــشجــاع واملـتــوثـب لـتعــديل
الـــــواقع الــــى حــــالـــــة مفــــرحــــة لــنـــــاديه
ومـشجعيه.. هيا متـرنوا وانسـوا اخلسارة
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وعلينا بالفرصة القادمة(!
واخبرت املـدرب برغبتي يف الـدردشة معه
بجــــــوار اربعـــــة مــن اعــضـــــاء االدارة هــم
حكـمـت محـمــود ومــظفــر نــوري وغــازي
فيصل وعبـد الزهـرة عبود ومـدير االدارة
عدنان اكبر فصارحته بان التشكيلة غير
منــاسبـة اطالقـًا وكـان بــامكـانه ان يـلعب
بــالتــوليفـة االســاسيــة املعـروفـة ومـن ثم
يبــدأ التغـييـر يف الـشــوط الثـانـي، ثم ان
الفـــريق فــاقــد لـــروح الفــوز ولـم نــشعــر
بقـدرته على التعـويض يف 30 دقيقة، مع
خــروقــات واضحــة كــاد الفــريق الـضـيف
يسجل هـدفا ثـالثًا اشـرت له عن اتكـالية
علـي عـبــد اجلـبــار لــشعــوره بعــدم وجــود
منــافــس له وتـسـبب بـضــربــة جــزاء غيــر
مـبـــررة فــــالالعـب كــــان ظهـــره لـلخــصـم
ووراءه سـتـــة العـبـني واحلـــالـــة االخـــرى
إنفرادة احـد الالعبني بـني اربعة فـضربه
ومنح )فــاول مبـاشـر( سجـل منه الهـدف

الثاني!!
*مبـــــــاذا بـــــــرر املـــــــدرب هـــــــذه الــثـغـــــــرات

الصريحة يف مناقشتك معه؟
-اواًل قال انـني ال استـطيع تـدريب فـريق
يـضـم ثالثـني العـبـــًا فقلـت له )انـت مـن
اقـتــــرح جلـب هــــذا الالعـب وذاك حـتـــى
وصل العـدد الــى ثالثني وكـنت أصـر بـان
يـبقى عـددهم 22 والالعبـون الزيـادة انت
طلـبتهم وال نستـطيع رفض ذلك لكي ال
تقــول ان االدارة وقفـت ضــدي( وعــرجـت
معه حــول مــوضــوع مــازن عـبــد الــسـتــار
الــــذي كــــان محـتــــرفــــًا وحــــاولـنــــا جلـب
استغنـائه ومنحنـاه الفي دوالر لكن مـنذ
قـــدومـه للـنـــادي حـتـــى االن لـم نـــره مع
التــشكـيلــة وكــذلك صــادق شــاكــر وبهــاء
كـــاظـم وعـبـــاس جـعفــــر.. فقـــال هـــؤالء
العبـون كبـار ال احتـاجهم فقلـت اذن ملاذا

طلبت انضمامهم؟
ـــأيـت وهـنـــا اقـتــــرح ابعـــادهـم لـكـنـنـي ارت
ابقــاءهـم علــى أن يـتــدربــوا وحــدهـم يف
وقت اخـر اي اذا كــان التــدريب بـالـسـاعـة
الثــانيــة ظهـرًا نـطـلب مـنهـم ان يتـدربـوا
قبل ساعـتني ليكونوا قريبني من الفريق
ونحــتـــــاجهــم مــتــــى نـــشــــاء، فـــطلــب ان
اخبــرهم بـاالجـراء فــوافقـت مع شعـوري
بــان املــدرب افـتقــر للــشجــاعــة يف اتخــاذ
القــرار، فــاجتهـنــا صــوب غــرفــة تـبــديل
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املالبـس واجـتـمعـنــا بــالفــريق وطــالـبـنــاهـم
بــطـي صـفحــة اخلــســـارة وبعــدهـــا قلـت ان
االدارة واملـدرب تـوصال الـى قــائمـة اســاسيـة
ستـشــارك يف املبـاريـات الـثالث املتـبقيــة ولم
نـقل املـــــدرب وحـــــده لـكــي منــنـحه الـــــدعــم
والقــــوة وتلـــوت اسـمــــاء الالعـبـني االثـنـني
والعـشــرين امـا الـبقيـة فـطلبـت ان يتـدربـوا
وحــدهم حـسـب االتفــاق وبعـضهـم اعتـرض
وابــدوا الــرغبــة بعــدم التــدريب فــاخبــرتـهم
بـتقــدمي ورقــة االستـغنــاء الن القــرار صــدر
ــــواجــــد بـــــاالتفــــاق.. ويف الــيــــوم الــتــــالــي ت
الالعبــون املبعـدون ومتـرنــوا بجـديـة طـوال

االيام الثمانية وانتهت املشكلة.
*ملاذا حدثت الكبوة ايضاً امام النجف؟

-قـبل املباراة شهدت تدريـبات الالعبني نوعًا
مـن التمـاهل وعـدم االنـضبـاط يف احلضـور
الــى الـتـمــريـن وعـنــدمــا شــاهــدت ذلك بــام
عيني استفسرت من بعض الالعبني واكدوا
ان التــدريب بـالـسـاعــة الثــانيـة لـكن املـدرب
يجلــس بعـيــدًا ولـن يـبــاشــر اال بعــد نــصف
سـاعــة وهنـاك مـن يلـتحق بــالتـدريـب عنـد
الـثـــالـثــــة بعـــد الــظهـــر فـقلـت انـكــم بهـــذه
الــوضعـيــة لـن تفــوزوا علــى الـنجف وال بــد
مـن صحــوة قــويــة لـتــدارك حــالــة الـتــرهل
والـتمــاهل فــاملـهمــة ال تقـبل هــزميــة ثــانيــة
العبـوا وال تخـافـوا وال اريـد تعـاداًل ابـدًا امـا
ان تـفوزوا بـاقتـدار او تخسـروا بأداء مـشرف
ولـن يلـــومكـم احـــد علـــى ذلك واكــدت بــان
فـــريق الـنـجف ميــر يف حــالـــة صعـبـــة بعــد
خسـارته امـام كـربالء ولـديه اصـابــات كثيـرة
وكــانــوا قــد طـلبــوا تــأجيـل املبــاراة الــى يــوم
اخلـمـيــس ورفــضــت شخــصـيــًا طــاملــا انـنــا
جاهزون خلوض مباراة املصير واسلحة كرة
القـدم تـلعب دورًا كـبيـرًا يف كـيفيـة اسـتغالل
ضعف خـصـمك اليقــاع الهــزميــة به، وقـبل
املبـاراة طلب الـربـيعي حجـز فنـدق ومـطعم
والـسفـر الــى النجـف قبل 24 سـاعــة ومت له
ما اراد وهيـأنا له سيـارتني فاعـترض وطلب
سـيــارة كـبـيــرة فــاجــريـنــا اتـصــااًل مع وزيــر
الـشبـاب شخـصيـًا الـذي ابـدى تعـاونه ووفـر
لنـا )باصاً( سعة 44 راكبـًا ومت تسليم املدرب
والالعبـني رواتبهم واخـبرنـاهم بـاننـا جلبـنا
معنـا مبلـغ عشـرة ماليـني دينـار وسيـحصل

كل العب على مئة دوالر بعد الفوز.
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)3-2(

-يتبع اجلزء االخيربعد غد-

فتح النار بلهيب الصراحة وفضح كل شيء ... محمد خلف املشرف على كرة الشرطة لـ)املدى(:

محمد خلف يحاور الزميل احملرر

عمان/ املدى
واصل فــــــريق نــــــادي دهــــــوك  اســـتعــــــداداته
املكـثفــــة  خالل معـــسكـــره الـتـــدريـبـي املقـــام
حـاليا يف العـاصمة االردنـية عمـان استعدادا
للـمشـاركـة يف بطـولـة االنـديـة العـربيـة لكـرة
الـسلـة، واملقـررة يف املغـرب خـالل الفتــرة من
)27( نيسـان - احلالي وحتى )6( آيار املقبل،
وذلك من خالل اقـامة لـقاء جتـريبـي جمعه
مع فــريـق االرينـــا  االردني يف صــالـــة االميــر

حمزة مبدينة احلسني للشباب.
ــــــة ــــــاراة جتــــــريــبــي وخــــــاض دهــــــوك اول  مــب
بتشـكيلته اجلـديدة بعـد ان استقـدم العبني
محـتـــرفـني )الـــروسـي دانـيــيل و الــســـويـــدي
يـــوهـــانـــســن( وزج بهـمـــا ضـمـن الـتــــشكــيلـــة

االســـاسـيـــة لفـــريق دهـــوك يف هـــذه
املبــاراة و التـي انتـهت لـصــاحله

. )80/90(
مجريات املباراة 

بــدأ فــريق دهــوك  معـتمــدا علــى
االجــانـب يف التــسجـيل وجنح يف
ـــــــربـع االول، الـــتـقـــــــدم طـــــــوال ال
مستغالً غياب االنسجام عن اداء
االرينـا االردنـي  واستـراحــة اكثـر
من العب اساسي لـتنتهي الفترة
االولــى لـصــالح دهــوك )20/21(.

وتفـوق الفـريق العـراقـي من خالل
ثالثــيــــــات الــــــروســي دانــيـــيل دايـــيج
ــــــدي ومتــــــركــــــز الـعــمـالق الـــــســــــوي
يـــــوهـــــانــــســن ،كــمـــــا حتــــــرك علـــــى

االطـــراف بفـــاعلـيــة فــرانــسـيــس
فـــيلــيــب ومـــصــــطفــــــى جــــــاســم
مبـسـاعـدة مبـاشـرة مـن الالعب

طويل القامة علي غامن.
امـــــا االريـنـــــا فـــــرغـم غـيـــــاب لـــــؤي

الـنجـــار وغـــازي الـنـبـــر وزيـــد عـبـــاس بــسـبـب
االصابـة، واالستغناء عن العمالق السنغالي
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بغداد/كرمية كامل
يقــيــم مــنـــتخـــب العــــــراق الــــــوطــنــي بــتــنــــس
الطـاولــة للمعـاقني معـسكـراً تــدريبيـاً لفـئتي
النـسـاء والـرجـال يف قـاعـة نـادي وسـام اجملـد
الريـاضي استعـداداً لبطـولة بـولنـدا الدولـية
والـتـي ســتقــــام يف الـتـــــاسع عـــشــــر مــن شهــــر
حـزيران القـادم وتأتي اهـمية مـشاركـة العراق
يف هــــــذه الــبـــطــــــولــــــة لـكــــــون الالعــب الــــــذي
سيـشــارك فيهــا يضـاف الـى رصيـده عـدد من
الـنقــاط حــسب الـنتــائج الـتي يـحققهــا ممــا
يــؤهـله للـمــشــاركــة يف بـطــولــة كـــأس العــالـم
للــمعـــــاقــني يف ســـــويـــســـــر والــتــي ســتقـــــام يف
اخلــــامـــس عـــشــــر مــن ايلـــــول املقــبل ويــضـم
مـنتخـب فئــة النـســاء الالعبــات )سهيــر عبـد

االمير- فائزة محمد- ذكرى علي(.

ـ

العراق يف بطولة بولندا 
بتنس املعاقني

تـبادل الفـريق التقـدم قبل ان ينجح الـفريق
العــراقـي يف انهـــاء فتــرة لـصــاحله )62/65(،
ويف الفـتــــرة االخـيــــرة بـلغـت االثــــارة ذروتهــــا
وقدم دهوك  اداء قويا وجنح يف انهاء املباراة

لصاحله )80/90(. 
وعلـــى صعـيـــد مـتــصل اكـــد مـــدرب
سلـــة دهــــوك محـمـــد الـنجـــار ان
املهــارة العــاليــة الـتي يـتمـتع بهــا
الـالعبـــان احملتــرفـــان االجنـبيــان
يـــوهــــان وداريج نــظــــرا للــسـمعـــة
ــــــــدوري ــــــــرة لـهـــمــــــــا يف ال الــكـــبـــي
الــســـويـــدي ســـوف تــســـاعــــد علـــى
حتقـيق نتـائج جيـدة يف الفـريق يف
الـبـطـــولـــة العـــربـيـــة وذلـك بعـــد االنـــسجـــام
الـــســــريـع لهـمــــا مـع الالعـبــني احمللـيـني قــــد
اعـطى للفريق دفعة معنـوية قوية كانت وراء
حتقـــيق هــــــذا الفــــــوز علــــــى فــــــريق االريــنــــــا

االردني.
وبني انـه يتـمنــى ان يـتمــاثل الـالعبــان
رزكـار عـثمــان ومحمــد ضيـاء للـشفـاء
من االصـابـتني  الـلتـني تعـرضـا لـهمـا
اثنـاء الـوحــدات التـدريـبيـة املـكثفـة يف
معـسكـره املقـام حــاليــا يف عمـان قـبيل
انطالق الـبطـولـة حتـى يكـون الفـريق
يف امت االسـتعـــداد خلـــوض مـبـــاريـــاته
فـيهــا وعن فــرصــة الفــريق يف حتقـيق
نـتــــائج ..اجـــاب جنــــار انه يـتــطـلع الـــى
حتـقيـق نتــائج طـيبــة رغم مـشــاركـته الول
مـرة يف الـبطـوالت اخلــارجيـة وحـسب مـا
ســمعـت ان خـيــــرة االنــــديــــة العــــربـيــــة يف
خـارطـة الـسلـة سـتشـارك فيهـا مـؤكـدا ان
العبيه سيقدمون اقصى ما عندهم من
امكــانـيـــات للــدفــاع عـن سـمعــة الــسلــة
العــــــراقــيــــــة .ومــن املــــــؤمـل ان يغــــــادر
الفـريق صبـاح غد عـمان الـى املغرب

للمشاركة يف هذه البطولة . 
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يحيـى ديـا، فقـد اظهـر الفـريق روحـا قتـاليـة
عــــالـيــــة خالل الــــربع الـثــــانــي وتقــــدم اغلـب
الــوقـت بــاالعـتـمــاد علــى حـيــويــة االمـيــركـي
تـشــاد هنــدريك ومتــركــز اسـالم عبــاس حتت
الـسلتني، كـما سـاعدت حتـركات نـاصر بـسام
االيجــابـيـــة يف تعــزيــز رصـيــد الـنقــاط. ومت
اشـــراك نـضـــال الــشـــريف وعـبـــداهلل

الـرامينـي وخلدون
ابـــــورقــيــــــة علـــــى
فتــرات، يف حني

تــــــولــــــى فــــــادي
يـغـــمــــــــور مـهـــمــــــــة

صـنـــاعـــة االلعـــاب
لـتـنـتــصف املـبـــاراة
لـصـــالح االريـنـــا
)42/43(. ويف
الــــــــــــــــــربـــع
الـثـــالــث
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دهوك يواصل استعداداته لسلة العرب بلقاء االريانا االردين

- تنـطلـق عصــر اليــوم الثالثـاء بـطـــولـــة
انـديـة العـراق بـالتجـذيف لفـئتي الـشبـاب
والـناشـئني التي يـنظمهـا االحتاد العـراقي
للعـبـــة وتــسـتـمـــر ثالثـــة أيـــام ومـن املـــؤمل
مـشـاركــة ثمــانيـة انـديـة يف هـذه الـبطـولـة
التي تـشمل فعـاليـاتهــا مسـابقـات سبـاحـة

500 متر و 200 متر.
- اعلن االحتـاد العـراقي للـكيـوكـوشـنكـاي
مــشـــاركـته يف بـطـــولـــة االمـــارات الـــدولـيـــة
املقـرر انطالقهـا يف الثـامـن والعشـرين من
الـــشهـــر اجلـــاري وتــسـتـمـــر يـــومــني ورشح
االحتاد الالعـبني حيدر داخل وبشار جناح
لهـــذه املــشـــاركـــة بـــاشـــراف املـــدرب محـمـــد

برهان.
ـ- سـمـت اللجـنــة الـبــاراملـبـيــة أللعــــاب

املـنتـخب العــراقي للـمالكمـة الـى معـسكـر
تـدريـبي يقـام يف رومـانيـا قبـل مشـاركته يف

هذه البطولة.
-قــرر االحتــاد العــراقـي للــسبــاحــة تــأجـيل
بطـولـة أنـديـة العـراق بـالـسبـاحــة االوملبيـة
الـتـي كــــان مقـــررًا انــطـالقهـــا يف الــســـادس
والعــشـــريـن مـن الـــشهـــر اجلــــاري، واوضح
ــــدكــتــــور عـــضــــو مـجلــــس ادارة االحتــــاد ال
حـمــــودي محـمــــود اسـمــــاعــيل ان املــــوعــــد
اجلــــديــــد أصــبح مــنــتـــصف متـــــوز املقــبل
مــشيــرًا الـــى ان االسبــاب الـتي دفـعت الــى
هـــذا التـــاجيـل )الثــانـي من نــوعـه( تتـعلق
بعــــدم االســـتعــــداد االمـــثل والـــتحـــضــيــــر
املــطلـــوب مـن قــبل االنـــديـــة االمـــر الـــذي

ينسحب على املنافسات.
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الثانية ظهراً موعداً للمباراة االولى.
- اكــــد مــصــــدر يف االحتــــاد الـعـــــــراقـــي
للتايكواندو مـشاركة العراق يف بطولة نهر
االردن الـدوليـة السـنويـة التي تقـام مطلع
آيار املقبل ملـدة أربعة ايام وستكون املشاركة
محصورة مبنتخبي الناشئني والناشئات..
واسـنــــد االحتــــاد العــــراقـي لـلعـبــــة مهـمــــة
تــدريـب املنـتخـب العـــراقي لـلنــاشـئني الــى

السيدين عمار طاهر وعلي حسني.
- اعلن االحتــاد العــراقي للــمالكـمـــة عـن
تـلقيه دعــوة للمـشـاركــة يف بطـولـة كـراجي
الـــدوليــة املقــررة يف بــاكــستــان خالل متــوز
املـقبل ومبشـاركة عـدد كبيـر من املنتخـبات
العــاملـيــة الـتـي تـتـمـتع بــسـمعــة ممـيــزة يف
مجـــال الـلعـبـــة. ومـن املـتـــوقـع ان يخــضع

ـ
التـي ستـشـارك يف دورة االلعــاب االسيـويـة
نهــايـــة العــام اجلــاري يف الــدوحــة ويــرأس
اللجنـة االمني العـام الـدكتـور عـامـر جبـار
وتـضم يف عـضــويتهـا الــدكتـور بــاسل عبـد
املهــــدي وسعــــد محـــسـن وحـــســن بحـــريـــة

ومحمد طاهر.
- حـدد االحتـاد العــراقي لـلكـــرة الـطـــائـــرة
الــســــابع والعــشـــريـن مـن الــشهـــر احلـــالـي
مـوعـدًا النـطالق منــافســات بطـولـة أنـديـة
بغــداد التـي ستـشــارك فيهــا كل من أنـديـة
ــــــد اوهــــــان واالرمــنــي ــــشـهــي ــــــة وال االمــــــان
واالشـــوري وتــسـتـمـــر حـتـــى الــســـادس مـن
الـشهــر القــادم.. وسـيلـتقـي يف اليــوم االول
من الـبطـولـة االمـانـة واوهـان تليهـا مبـاراة
االرمني واالشوري. وحدد االحتـاد الساعة
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املعاقني سلمـان جاسم رئيـسا لوفـد مبارزة
املعــاقني املـشـارك يف بـطـولـة كــأس العــالم
املقــررة يف ايطــاليــا من 18-21 آيـار املـقبل.
ويضم الـوفد املـبارزيـن فرج حـسني وخـالد

كرمي وكاظم سلطان وسعد محمد.
- من املـؤمل ان يعـقد االحتــاد العــراقي
للتايكوانـدو غدًا االربعاء اجتمـاعًا موسعًا
مع ممثلـي االحتادات الـفرعـية تـستـعرض
فـيه خـطـــوة عـمل االحتـــادات ومـتــطلـبـــات
عملهـا وسيتـم على هـامش هـذا االجتـماع
جتهــيــــز االحتــــادات بــبعـــض الــتجــيــــزات
الـريـاضيـة واملعـدات التــدريبيـة اخملـصصـة

لفرق الفئات العمرية.
- شكلت االمـانة العـامة لـلجنـة االوملـبيـة
جلنــة ملتـابعــة سيـر حتـضيـرات االحتـادات
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جولة املالعب املحلية

بغداد/ املدى 
يخـوض مـنتخـبنـا الـوطـني العـراقـي بكـرة القـدم
منـافسـات بطـولة الـعرب الـتي ستـقام يف اجلـزائر
عـــام 2009 ضـمــن مجـمـــوعـــة بالد الــشـــام والـتـي
تـشـمل منـتخبـات االردن وسـوريـا والعـراق ولـبنـان
وفلــسـطـني. وقــال الــسـيــد عـبــد اخلــالق مــسعــود
االمني املــالي لالحتـاد العــراقي  ان  ذلك جـاء  يف
قـرارات االحتــاد العـربـي لكــرة ا لقــدم بعـد ادخـال
تعـــديـالت علـــى مـنـــافــســـات الـبــطـــولـــة ومــنهـــا
الـتــصفـيــات الـتـمهـيــديــة ملـنـتخـبــات اجملـمــوعــات
اجلغــرافيـة االربع وهـي اخلليـج وتضـم منـتخبـات
الــبحـــريـن واالمـــارات وقــطـــر وعـمـــان والـكـــويـت
ومجموعـة البحر االحمـر وتضم جيبـوتي واليمن
والـسعـوديـة والـســودان والصـومــال ومصـر وشمـال
افــريـقيــا والتـي ضمـت املغــرب وتــونـس واجلــزائــر
وليبيا ومـوريتانيا. وبني مسعود انه ستقام االدوار
الــتــمهــيـــــديـــــة عـــــام 2008 لــتـــــاهــيل اول وثـــــانــي
اجملـمــوعــات اجلغــرافـيــة االربع الــى الـنهــائـيــات
والتي سـتشـارك فيهـا ثمـانيـة منـتخبـات ورصـدت
لهـا جوائـز قيـمة حـيث سيحـصل املنتخـب البطل
على جـائزة مقـدارها ثالثـة ماليني دوالر والثـاني
علـى مـليــوني دوالر ومـليــون دوالرللفـائــز الثــالث
ومثلهـا للـرابع فيـما سـتحصـل املنتخـبات االربـعة
االخـرى علـى مبلغ نـصف مليـون دوالر ملشـاركتهـا
الـنهــائيــات وسيـتحـمل االحتــاد العــربـي تكــالـيف
انــتقـــال املـنــتخـبـــات يف الـــدوريـن االول والـثـــانـي
اضـافـة الـى اسكـانهـا وبعـض املبـالغ الـرمـزيـة عن
املــشــاركــة وتــرعــى هــذه الـبــطــولــة شــبكــة راديــو
وتلفزيـون وستكـون املشـاركة بـاملنتخـبات الـوطنـية

فقط .
من جهـة اخـرى دافع مـسعــود عن العقـوبــات التي
اتخـــذهـــا االحتــــاد العـــراقـي لـكــــرة القـــدم بـحق
الالعبـني نشـأت اكـرم وعمـاد محمـد و حيـدر عبـد
الرزاق بـحرمـانهم مـن اللعب يف صـفوف املـنتخب
الوطني  و فرض غرامـات مالية عليهم بناءا على
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الـتقــريــر الفـنـي الـــذي رفعه املــديــر الفـنـي اكــرم
سـلمــان الــى االحتــاد .وبني قــرار االحتــاد جــاء يف
اتخـاذ هذه العقـوبة يـحمل طابعـا تأديبـيا قبل ان
يكـون عقـابـا شخـصيـا وكــان يفتـرض علـى هـؤالء
الالعــبــني الــــذيــن يـلعــبــــون يف انــــديــــة عــــربــيــــة
)محـتــرفـني (ان يكــونــو قــدوة حــسـنــة لــزمالئهـم
االخـــــــريــن مـــــــؤكـــــــدا انـه ال فـــــــرق بــني أي العــب
)محــتــــرف او مـحلــي (يف القــــائــمــــة الــــرســمــيــــة
للمنتخـب الوطني مهمـا كان موقـعه مؤثرا داخل
الـتــشكـيلــة ســوى مــا يقــدمه مـن مــسـتــوى يلـيق
بــسمعــة الكــرة العــراقيــة علـى اخلـارطــة العــربيـة
واالسـيــويــة وبـني ان العــديــد مـن الــشخــصـيــات
الـريـاضيـة طـالبـت بضـرورة اعـادة الـنظـر يف هـذه
العقـوبة التـي طالت الالعـبني بعد ابعـادهم قبيل
مـبــاراة املـنـتخـب الــوطـنـي الـثــانـيــة مع املـنـتخـب
الـصيـني والتـي انتهـت ملصلحـة املنـتخب الـوطني
)2_1(  ولـكن قــرار االحتــاد اتخــذ بعــد التـشــاور
مع جلـنــة االنـضـبــاط  وجلـنــة اعــداد املـنـتخـبــات
الـوطـنيـة بـخصـوص هــذه العقـوبـة الـتي سـتكـون
خيـر حـافـز العـادة الـنظـر لهـؤالء الالعـبني الجل

تصحيح مسيرتهم الكروية . 
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العراق يف جمموعة بالد الشام ضمن تصفيات 
كاس العرب بكرة القدم

امتنع عن مواجهة اجلوية والزوراء وكلفنا معسكره االسبوعي 250 الف دينار يومياً


