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انتهى الدرس يـا ستانج... ومل يعد يف قوس الصرب
منـزع... فقـد سقـطت ورقـة التـوت عـن جسـد
خربتك العـاريـة بعــد ان فضح اجلـوهـري )أصل
احلـدوتــة( اليت خـدعـتنــا بهــا طيلـة عــامني
مبـؤامرتـك الدعـائيـة.. فال أمل بشـفاء مـنتخب
مـريض تظـاهرت بقـدرتك على معـافاته، فـانهار
بضـربتني مـوجعتـني من )املعلم( الـذي سبق ان
حــذرنــا يف )املــدى الــريــاضي( أمــس االول من
مصائده املـاكرة يف الغابة الكروية... ولكن احملذور
وقع، وخسـر منـتخبنـا بهـدفني نـظيفـني غسال
شكوك املتابعني بعدم استطاعة االردنيني اجتياز
احلائـط العراقـي الصلب، واذا بهـم ميرحـون امام
غفلــة نقــاط التفـتيــش الثالث )امحـد كــاظم
وحيــدر جبــار وحيــدر عبـد االمـري( من دون
مضـايقة او ازعـاج، حتى انـنا تسـّمرنا يف امـاكننا
ونظرنـا بريبـة ملمثلي كـرتنا يف هـذه البطـولة..
كـيف ارتضـوا االســاءة لسـمعتهــا خبسـارة مـذلـة

عرضًا ونتيجة؟!
ومل يكن احلارس سعد ناصر يف صحوته النادرة يف
الشـوط الثــاني اليت دفـعته النقـاذ شبـاكنـا من
هــزميــة ثقـيلــة فكـيف سـيكــون شـكل اخلجل
التارخيـي امام منتخـب سبق ان ذاق مرارة اخلجل
ربــاعيـًا ومخــاسيـًا يـوم كـان الـالعب العــراقي
حماصرًا بفوهات اخلوف ودماغه مشلول مبحاذير

اخلسارة؟!!
احلرس القدمي وروح  االستسالم!

مل نأسف على ضياع كـرة هنا او هدف هناك.. وال
النـدم على تدني مستـوى بعض )احلرس القديم(
الـذين حفـروا مقـابـرهم الـدوليـة يف آزادي، ومل
حنــزن ملشـاهـدة املـدرب نـزار اشـرف وهـو يهـدي
ابتسـامة لكـامريا املصـور تعبريًا عن رضـاه باالداء
التعيـس لالعيب املنـتخب.. لكننـا تأملنـا أشد االمل
حلـالــة االستـسالم اجلمــاعي لـروح اهلـزميـة بل
االجنرار وراءهـا حبمالت هجـوميـة استـعراضـية
وعقيمـة مل تهز اركان الـدفاع االردني وال حارسه
عامر صبـاح باستثناء صـار وخ سوادي الذي مرق

بالقرب من العارضة!

اجلوهري يفضح )حدوتة( ستانج وُيسقط
ورقة التوت عنه!

صحوة ناصر انقذتنا من خجل تأريخي!

خسارة منتخبنا تنقذ اللجنة املنظمة من الفشل!
ذلـك الــــزمــيل

املوفـد الصحفي يف
رسـالته قبل املـباراة،

نـــأمل ان ال تكــون مشــاعــة
يتــوارى خلفهــا ستــانج ومالكه املـسـاعـد،
فاهلـزمية املـرة امام االردن رسـخت القنـاعة
مبصـداقية االشـاعة املـذكورة حتـى ولو تربع

رئيس االحتاد بتكذيبها اليام معدودة!!
سخرية القدر!

وبــاحتالل مـنتخـبنـا املـركــز الثــاني يف
اجملمـوعة، فـانه سيـواجه اليـوم املنتخب

االيراني، يف الدور نـصف النهائي.. ولعل
من سخـرية القـدر ان تسـاهم هـزمية

منتـخبنـا مبالقـاة أهل الـدار النقـاذ
اللجنة املنـظمة للبطـولة من الفشل

اذ من  املـرجح ان يقـطع اجلمـهور
االيراني حالة الزعل مع منتخبه
بـسبب خـسارتـه امام االردن يف

امللـعب نفسه ضمن الـتصفيات
املـونديـاليـة قبل اسبـوعني،

ويعاود زحـفه حنو مقـاعد
آزادي ملـتـــابعــــة اللقـــاء
التـــارخيي الــذي خيــرج

حسـابـاته مـن جلبـاب أي
بطـولة ولـيلبس رداء بطـولة

مصغرة!

ويف الوقت الذي طرد فيه ابو عالية، توقعنا ان
يعلـو العبـونا مبـستـواهم الفين ويـستثـمروا
النقص العددي يف صفـوف االردنيني وميارسوا
ضغط الـدقـائـق الثمـانـي االخرية اليت كـانت
جتـري بسرعـة ولكن العكـس قد حصل متـامًا
عندما انتقض حمـمود شلباية  بعد دقيقة من
طرد زميله واطلق قذيفـة يف مرمى ناصر اكد
بها الفـوز االردني املستحق وعـزز هدف زميله
مـؤيــد سليـم )العب نــادي حيفـا سـابقـًا يف
الدوري الـعراقي( الـذي جاء بعـد ثالث دقائق
مـن انطـالق الشـوط الثـاني... وبهـديف سـليم
وشلبايـة ايقنا استحالة انـتقاضة منتخب هزم
نفـسه اصـاًل بثقـة مهـزوزة ويــأس خطـطي

منقطع النظري!
اشاعة حمد!

ونتـمنـى ان ال تكـون اشـاعـة عـدنـان محـد
بـإناطتـه املهمة املـزدوجة )الـوطين واالومليب(
بعـد انتهاء الـبطولـة واليت تفجـرت شظايـاها
السلبية بني نفوس اعضاء الوفد مثلما اشار اىل

زبائن احلديقة!
هل كـان ستـانج يف اجواء املـباراة؟ ال اعـتقد.. وإال
كيف يفـسر لـنا زيـارات أنس الـزبون الـذي صار
زبونـًا مزعـجًا هلـدوء حيـدر عبـد االمري ورافقه
مـؤيد سلـيم وبدران الـشقران واملـنسق التـكتيكي
حسـونة الـشيخ للتنـزه يف حديقـة دفاعنـا اغلب
االوقـات؟! يف حني كـان غـرميه اجلـوهـري اكثـر
فـطنـة ودهــاء منه اذ راح يـكبل رزاق فـرحـان
وعمـاد حممد الـثنائي الـوحيد يف اهلجـوم حبراسة
ثالثية دائمية مع زيادة عددية يف دائرة العمليات
لقطع خـطوط االتـصال بني الـكابنت )ابـو اهليل(
واجلـناحني تـيسري عبـد احلسني وجـاسم سوادي
وااليعـاز اىل هيثـم الشبـول باملنـاورة مع حسـونة
والتـوغل يف العمـق وانتهز فـرص الشـرود الذهين
للثـنائي امحد كاظم وحيـدر جبار ووقوفهما غري
املنظـم وبطء بنـاء اهلجمـات املرتـدة اليت نـفذت

باستحياء!!
املنتخب هزم نفسه!

كتب- اياد قاسم الصاحلي

لقاء ايران يخرج حساباته
من جلباب البطولة!

)احلرس القدمي( حفروا
مقابرهم يف آزادي !

بغداد / حيدر مدلول
نفـى السـيد نـاجح محود عـضو
االحتــاد العــراقي املـؤقـت لكـرة
القـدم أن يكـون قــد مت اختيـاره
رئيـســًا للـجنــة الـتحــضرييــة
لالنتخابات اجلديدة مثلما اشارت
بـعض الـصحـف احملليـة وقـال يف
تـصريـح خاص لـ )املـدى( أنه مت
تعـيينه مـنسقـًا للجـنة مـتابـعة
شـؤون االنتخـابـات فـيمــا خيص
احتـاد الكرة واعـداد امللف اخلاص
بهـا وتسـليمه إىل اللجنـة املشـرفة

على االنتخابات.
وعمـا قيل عن دور امحـد راضي
يف فشل انتخـابات جلنـة املدربني
الختيـار ممـثلهم قـال محـود أن
امحــد راضـي ليــس له عالقــة
بتــأجيل تلـك االنتخـابـات لقـد
أجلت بسبب عدم اكتمال النصاب
الـقانـوني للـمدربـني. وأضاف ان
الـذي طـرحه أمحـد راضي كـان
ميثل وجهـة نظر خاصة بأسلوب
االنتخاب وقد طرح املوضوع بكل
شفـــــافــيـــــة واحــرتام ودارت

اجلميع.
وبني أن النظـام الداخلـي املوحد
لألنـدية احملليـة قد خـول عضو
اهليئة االداريـة ألي ناد أن يشرك
ممـثاًل يف االنـتخــابــات علــى أن
يكـون قـد مضـى علـى انـتسـابه
فعليـًا للنـادي أكثـر من 6 أشهـر
وسـنـــة واحـــدة ممـن حيـق له
الـرتشيح لالنتخابـات. مضيفًا أن
االحتـاد مل يقـطع الطـريق أمـام
عدد من الـشخصيـات الريـاضية
الـــيت تـــــــروم الـــرتشـــيـح إىل
االنـتخابات بـالقول )إذا كان ذلك
وفق النـظام فـالنـظام هـو الذي
يقف أمام أي جتاوز أو حاالت غري
صحيحـة كمـا أننـا نـرجـو أن ال
تقاس االمـور كما كانت جترى يف
السابق ألننا نعرف أن االنتخابات
اليت جتــرى يف الســابق ال ختضع
إىل نظـام أو قـانـون وإمنـا كـانت
ختـضع الهواء ورغبات شخصية.
وأكيـد حــاليــًا عنـدمـا يـطبق
القـانـون فــان هنـالـك عقبـات

عديدة ستواجه الكثريين(.

املنـاقـشـات ضـمن احلــدود اليت
حتكمها ضوابط االنتخابات!!

وأشــــار إىل أن أمحــــد راضـي مل
يقــطع الـطـــريق أمـــام محـــد
الختيـاره ممثل املـدربني قـائاًل
)ال أعتقد أن ذلك صحيحًا ألنه يف
االساس مل يطرح الكابنت عدنان
محد أمسه مرشحًا يف حني اقرتح
أمحـــد أمـــورًا ختـص شـــروط
الـرتشيـح وعن تــرشـيح ســائق
السيد عـبد اخلالق مـسعود أمني
سر االحتاد ممثاًل عن نادي زاخو
يف اختيار ممثل املدربني.. أجاب
مـا دامت االنتخـابات قـد تأجلت
ومل يـبحـث يف تفــاصـيلهــا ممــا
ذكــرته يف اعاله ممــا ال يـسـمح
بتأييـد ما ورد يف سؤالك هذا من
جهــة، ومن جهـة ثــانيـة فـان
مـدربي أنـديـة الـدوري املـمتـاز
معروفـون للقـاصي والـداني فال
أعتقد. وما يـؤيد كالمي هذا هو
رفض أن يكون احـد اعضاء نادي
الـنجف املتواجد يف القـاعة بدياًل
عن مـدرب النجف الـذي يعـرفه

ناجح محود: أمحد راضي مل يقطع طريق محد يف االنتخابات

اصدرت اللجنـة االوملبية العـراقية بيـانًا هلا
أمــس االول اكـــدت فـيه اهـمـيـــة تالحـم
الصفوف الريـاضية يف هذه املـرحلة املهمة..

وفيما يلي نص البيان:
راعنـا ما نـشر يف بعـض الصحف احمللـية من
بيان اصـدرته بعض االنـدية ملـناسبـة قرب
انتخـابـات احتـاد كـرة القـدم... حنـن نتفق
متـامـًا مـع مجيع االراء الـيت تصـب يف بنـاء
جمتمع ريـاضي دميقـراطي متـميز يـنسجم
مع تـطلعات اجلـماهـري العراقـية وقـد بدأت
اللجنـة االوملبـية الـوطنـية الـعراقـية عـلى
اقــرار مبـادئ الـدميقــراطيـة والـشــرعيـة

ومشجعيهم وحتـريضهم ال ختدم الرياضة وال
حتـى احلكومـة العراقيـة اليت تسعـى جاهدة

من اجل استتباب االمن ودرء الفنت.
ويف الـــوقت الــذي ال نــشجع فـيه مـثل هــذه
التوجهات نناشد اجلماهري الرياضية وشرائح
اجملتمع العراقي يف هذه املرحلة التارخيية من
البناء الـدميقراطي للعراق اجلديـد بالتمحور
مع قيادات احلكومة العراقية وكافة مفاصلها
ودعم اسناد املنتخبات الوطنية احلاصلة على
تأهيل مل يـسبق له مثيل يف تـاريخ الريـاضة

العراقية.
ويدا بيد من اجل العراق اجلديد.

القـانــونيــة يف نهجهـا وعـملهـا وجنـحت يف
حتقـيقه علـى الــرغم مـن غيـاب الـسيـادة

العراقية..
وحنن خنـطـو حنـو تـسـلم الــسيـادة حـري
بـاجلـميع ان يكـونـوا اكثـر حـرصـا وحكمـة
وفـهمــًا للــدميقـــراطيــة ومبـــا ان اجملتـمع
الـريــاضي جــزء مهـم من شــرائح اجملـتمع
العـراقي وخمـاطبـته مبثل هـذه اللغـة اليت
حرر بهـا البـيان تعـد سابقـة جيب الـتوقف
عـندهـا وتأمـل دوافعها ودراسـة نتـائجها ان
لغـة التهديد ال متـت للدميقراطيـة بأي صلة
وحمــاولــة اثــارة مـشــاعــر الــريــاضـيني

اللجنة االوملبية تدعو اىل وحدة الصف الرياضي
يف بيان لها

إعــــــــــــــــــالن 
تعلن ادارة نادي الكـرخ الرياضي عن وجود مساحات فارغة لغرض استثمارها، والواقعة يف الواجهة
األمامـية لنـادي الكرخ الـرياضـي مقابل معـرض بغداد الـدولي واجلهـة اخللفيـة املقابلـة حلدائق
الزوراء إلنـشاء حمالت جتـارية او أي مشـروع آخر ولطـابقني.. على مـن يرغب تقـديم عرضه اىل
ادارة النادي لغـرض دراستها مع خمططـات كاملة للمشـروع املعلن عنه واالتفاق مع اللجـنة املشكلة

هلذا الغرض من اجل مناقشتها والبت فيها، وتغلق العروض املقدمة يوم 15 / 7 / 2004.

املدرب
املصري
حممود
اجلوهر

مدرب
الفريق

العراقي
ستانج

.
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نـــــــــــــعي 
تـنعى امانـة بغداد جبمـيع منتسبـيها بأسف بـالغ وحزن عمـيق الشهداء
املهنـدس عبد الكـريم جاسم عبـد واملالحظ سليم حسـني روضان والعامل
هشـام حسـني حسن واملـواطن عالء الـدين كـاظم حسـن الذيـن ضحوا
بـأرواحهم وهم يؤدون واجبًا وطنيًا خلدمـة اهالي بغداد يف صيانة وادامة
منـظومة اجملـاري وكانوا بـذلك مثاًل اعلى للـتضحية واحلـرص على اداء
الواجب حـيث جعلوا من حياتهـم قيمًا للشهادة والـتضحية من اجل سالمة
الوطن وسعـادة املواطنني، تـغمدهم اهلل بـرمحته الواسعـة واهلم اهلهم

وذويهم الصرب والسلوان.
وانا هلل وانا اليه راجعون.

الدكتور املهندس 
عالء حممود التميمي 
امني بغداد 

اعـــالن مــــن امـــانة بغـــداد 
وردت اىل امانة بغداد معلومات تفيد بأن مجعية وهمية حتمل
اسم )مجعية اخلضراء لالغاثة االنسانية( تقوم جبباية االموال
من املـواطنني حبـجة مسـاعدة الفقـراء واليتـامى واملـشردين،
ويـدعي اصحـابها بـانهم يعملـون بتـوجيه من امـني بغداد
ويتحدثون بآمسه.. عليه نسـرتعي انتباه املواطنني الكرام اىل
هـذه الظاهرة غـري القانونيـة مؤكدين ان هـذه اجلمعية هي
مجعية وهمية وليـست هلا أية صلة بـالسيد امني بغداد او أي

مسؤول آخر وسيتم اختاذ االجراءات القانونية بهذا الصدد.

مع حتيات امانة بغداد


