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SPORT
ريــاضة محلية

ناشدهما التدخل ألطالق سراح السامرائي

الرئيس طالباين ورئيس الوزراء املالكي يتلقيان
رسالة من رئيس اللجنة االوملبية الدولية
بغداد  /املدى الرياضي
ـاك ـ ــد رئ ـيـ ــس الـلجـ ــن ـ ــة االومل ـبــيـ ـ ــة
ج ـ ــاك روغ أه ـتــم ـ ـ ــامه
ـال ـ ــدولـ ــي ـ ــة ـ
بحـادثـة اخـتطــاف رئيـس الـلجنـة
االوملـبـيـ ــة الع ــراقـي ــة احـم ــد عـب ــد
الـغفـ ــور الـ ـسـ ــامـ ــرائـي وعـ ــدد مـن
امل ـ ـس ـ ــؤولــني يف الـلج ـن ـ ــة وك ـ ــذلـك
االهـتمـام مبـصيــر اختـطـاف عـدد
من العبي التايكواندو.

رس ـ ــالـ ـ ــة بع ــث بهـ ـ ــا
ج ـ ــاء ذلـك يف ـ
ـ
رئيـس اللـجنــة االوملـبيــة ال ــدوليــة
إل ـ ــى ال ـ ــرئ ـيـ ــس جالل ط ـ ــال ـب ـ ــانــي
ورئيـس الـوزراء نـوري املـالكـي عبـر
فيهـا عن اهتمـام اللجنـة االوملبـية
الــدوليــة البــالغ ملـصيــر اختـطـاف
فـ ــريق الـتـ ــايـكـ ــوانـ ــدو واخـت ـطـ ــاف
رئيـس الـلجنـة االوملـبيـة العــراقيـة

ـري ـ ــاض ـيــني واع ــضـ ـ ــاء
سالم ـ ــة ـال ـ ـ ـ
ـ
اللجنة االوملبية العراقية.
وت ــابع روغ :نـنـتهــز ه ــذه الفــرصــة
لـتــأكـيــد دعـمـن ــا للجـنــة االوملـبـيــة
العــراقـي ــة والف ــريق املــؤقـت الــذي
أخ ــذ عل ــى عـ ــاتقه قـيـ ــادة اللجـن ــة
االومل ـ ـبـ ـ ــي ـ ـ ـ ــة يف غـ ـ ــي ـ ـ ـ ــاب رئـ ــيـ ـ ـ ـ ـسـه
السامرائي.

وزمالئه.
رس ـ ـ ـ ــال ـ ـتـه إلـ ـ ـ ـ ــى
واض ـ ـ ـ ــاف روغ يف ـ
ـ
الـرئـيس طـالبـاني ورئـيس الـوزراء
ن ـ ــوري امل ـ ــالـكــي :ن ـ ــأمـل اتخ ـ ــاذكــم
االجـراءات السريعـة وبذل اجلهود
املـ ـم ـك ـ ــن ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ـت ـ ـ ـ ــؤم ــن اطـالق
س ــراحهـم وبـصــورة عــامــة ونــرجــو
مـن احلكــومــة العــراقيــة ان تــؤمن

الشباب املوصيل يتأهل إىل الدوري املمتاز بخاميس الكرة
املوصل /املدى الرياضي
تأهل فريق نادي الشباب من املوصل إلى الدوري
العراقي املمتاز بخماسي الكرة بعد إحرازه املركز
األول يف بـطـولـة نـينـوى الـتي اخـتتـمت وقــائعهـا
أمـ ــس األول يف ق ـ ــاع ـ ــة ال ـ ــشه ـيـ ـ ــد امج ـ ــد ن ـ ــوري
لأللعاب الـرياضـية ومبشـاركة ثمـانية فـرق مثلت
مـختلف أنـديـة وفـرق محــافظـة نـينـوى بــاللعبـة.
وجــاء فــريق الـفتــوة ثــانيــا بعــد خـســارتـه املبــاراة
الـنهائـية مع فـريق الشبـاب بنتـيجة ( )4 -5فـيما

جـاء نـادي جمـال عبـد النـاصـر ثـالثـا بعـد تـغلبه
علـى فـريق نـادي الـشهيـد أيـاد شيت ( ،)3 - 4ويف
خـتــام الـبـطــولــة الـتـي اسـتـمــرت أسـبــوعــا وزعـت
اجل ــوائ ــز عل ــى الف ــرق الف ــائ ــزة مـن قـبل رئـيــس
ممثليـة اللجنة األوملبيـة (خالد محمـود عزيز) و
(شـاهـني يحيـى شـاهـني) رئيـس االحتـاد الفــرعي
لـكـ ـ ــرة الق ـ ــدم  .وق ـ ــد ش ـ ــارك يف حتـك ـيــم وإدارة
مـب ــاري ــات ه ــذه الـب ـط ــول ــة الـتــي شه ــدت إقـب ــاالً

الفيصيل االردين يفاوض مناجد

ليس صحيحاً

بغداد  /املدى الرياضي

حـيــــدر مـنــــاجــــد

جماهيـرياً كبيراً أكـد على تنامي االهـتمام بلعبة
خمــاسي الكـرة يف نـينـوى واتـســاع شعبـيتهـا عـدد
مـن احلـكـ ــام الـ ــدولـيـني بـيــنهـم احلـكـم الـ ــدولـي
(سبهان أحمد).
وبحل ــول ف ــريق ال ـشـب ــاب ب ــامل ــرك ــز األول يف ه ــذه
الـبطولـة سيكـون وحسـب إحتاد الكـرة ممثالً عن
نينوى يف الـدوري العراقي املمتاز بخماسي الكرة
للموسم املقبل.

جتري إدارة نـادي الفيصلـي االردني لكرة
الق ــدم مف ــاوضـ ــات مع امله ــاجـم ال ــدولـي
ال ـس ــابق احـمــد مـنــاجــد الــذي يـتــواجــد
حالياً يف العاصمة االردنية عمان بعد ان
انهـى تعـاقـده مع نـادي الـدفـاع العــربي
الــبح ــريـنـي ل ـضــمه إلـ ــى صف ــوف
الفـريـق استعـداداً لـبطـوالت
املوسم اجلديد.
ونقلـت مصــادر اردنيـة
مـق ـ ـ ــرب ـ ـ ــة م ــن ادارة
ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــادي انـهـ ـ ـ ـ ــا
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ات ـصـ ــاالتهـ ــا مع
الـالعــب اح ـم ـ ـ ــد
مــن اجل الـتـ ــوصل
إل ـ ــى اتف ـ ــاق نهـ ــائـي يف هـ ــذا
امل ـ ــوض ـ ــوع وب ـ ــال ـت ـ ــالــي ضــمه
رسـمـي ـ ـاً لـلعــب يف صف ـ ــوفه
خـالل االي ـ ـ ــام الـقـلـ ـيـل ـ ـ ــة
املقـبل ــة والسـيـم ــا بع ــد
تـلق ـيـه الع ـ ــدي ـ ــد مــن
الـ ـ ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض
االح ـت ـ ـ ــراف ـي ـ ـ ــة مــن
انـ ـ ــديـ ـ ــة امـ ـ ــارات ـيـ ـ ــة
وبحرينية.
مـ ــن جـه ـ ـ ـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ــرى
علـمـت ريــاضــة املــدى
ان ادارة الـنادي فـشلت
يف اق ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ك ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ــنت
املـ ـنـ ـتـخ ــب ال ـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــابـق رزاق فـ ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ــان يف
احلصول على موافقته بالدفاع
عن الــوان النـادي نـتيجـة املـبلغ
الكـبيـر الـذي طلـبه االخيـر عن
ادارة الـن ــادي مق ــابل الـت ــوقـيع
علــى الكـشـوفـات ممــا دفعهـا
إلى غض النظر عنه.

ليس صحيحا ما يقال أن أحـد املسؤولني الرياضيني
قــد استطـاع استمـالـة ود عـدد من العـاملني يف احتـاد
كـ ــرة الق ــدم وت ــوظـيف ه ــذا ال ــود ال ـط ــارئ مل ـصـلحـته
ومآربه.
والصحـيح أن هذا املـسؤول وجـد أبوابـاً موحـدة وعدم
الــرغبـة يف االسـتمــاع ألفكـاره وطـروحــاته الـتي وجـد
لهـا أجـواء منـاسبـة حـسـب تصـوره إلطالقهـا من دون
حتقيق أية جدوى شخصية.

ســــمـعــــنــــــــــــا
سمـعنـا ان االحتــاد العـراقـي لكــرة القـدم تــوصل إلـى
خيوط مالبسات املكاملات الهاتفية التي وصلت املدير
الفني لـلمنتخب واشـارت معلومـات إلى امـاكن وارقام
اله ــواتف امل ـسـتعـملــة مـن قــبل اجلهــات الـتـي ارسلـت
التهديد.

باشر اشرافه على تدريبات املنتخب

االحتاد العراقي لكرة القدم يرفض
استقالة املدير الفني ويعد باجراءات احرتازية
أعلـن رئـي ــس االحت ـ ــاد الع ـ ــراقـي لـك ـ ــرة
القـدم حـسـني سعيـد امــس الثالثـاء ان
االحتـاد قـرر عـدم قبـول استقـالـة املـديـر
الفنـي للمـنتـخب العـراقـي لكـرة القـدم
اك ــرم احمــد سـلم ــان التـي تقــدم بهــا يف
وقت سابق نتيجة الظروف الراهنة.
واوضح رئـيــس االحت ــاد يف تـص ــريح ــات
صحـفيــة ان االحتــاد رفـض االسـتقــالــة
لعــدة اسـبــاب ابــرزهــا ان املــدي ــر الفـنـي
للـمنـتخب يـتمـتع بكفـاءة فـنيـة عــاليـة
ق ــادت الف ــريق إل ــى واقع جــديــد افـضل
من السابق.
واضاف سعيـد ان االحتاد له ثقـة كبيرة
مبهـم ــة سلـم ــان يف قـي ــادة املـنـتخـب وال
ميكـن ان نفــرط به ــذه الكفــاءة املـميــزة
بل سـنعـمل علــى دعـمه بــأوجه عــديــدة
وم ـســان ــدته والعـمل علــى تــوفـيــر سـبل
التــرتـيب ــات الكفـيلــة الـتي سـتجـعله يف
منأى عن اية تأثيرات خارجية.
وكـان املـديــر الفنـي للمـنتـخب العــراقي
اكـ ــرم سلـمـ ــان قـ ــدم اجلــمعـ ــة املـ ــاضـيـ ــة
استقالته من مهمتـه وقرر ترك منصبه
بسـبب تهديـدات حاولت ان تـرغمه على
ترك منصبه حتت تهديد السالح.
واشـ ــار الـ ـسـيـ ــد حـ ـســني سعـيـ ــد إلـ ــى ان
املـدير الفني اكرم سـلمان التحق رسمياً
بـتدريبـات املنتخب الـذي يقام معـسكره
االع ــدادي احل ــالـي يف اربـيل وسـت ــسهـم
ه ــذه اخل ـطـ ــوة يف رفع الـ ــروح املعـن ــوي ــة
ل ـ ــدى ج ـم ـيـع الالع ـبــني مل ـ ــا ي ـت ـم ـتـع به
الـسيــد سلمـان من دور مـؤثـر يف تـنفيـذ
العـوامل النفسيـة لدى اجلـميع وطالب
سعيـد بــاسم االحتــاد العــراقي اجلهـات
احلكـوميـة بــالعمل علـى تـوفيـر حمـايـة
لالعـبني واملــدربني الـذيـن يعـدون قـدوة
وطـنيــة ملـنتـخب ــاتن ــا التـي تخــوض االن
غـمـ ــار املـنـ ــافـ ـسـ ــات اخلـ ــارجـيـ ــة وســط
حتــديــات خـطــرة غـيــر م ـسـبــوق ــة علــى
صعيد كرة القدم.
يشـار إلى ان الـسيـد اكرم احـمد سلـمان
الـ ـ ــذي عــني مـ ـطـلع عـ ـ ــام  2005خـلف ـ ـ ـاً
لـلمــدرب الـســابق عــدن ــان حمــد يـنجح
خالل امل ــدة امل ــاضـي ــة يف اع ــادة الـت ــوازن
الفـنـي واالسـتقـ ــرار للـمـنـتخــب ومتكـن
مــن ازال ـ ــة اآلث ـ ــار ال ـتــي حلقــت به اث ـ ــر
خـروجه املبكـر من بطـولة كـأس اخلليج
السـابعة عـشرة التـي اقيمت يف الـدوحة
نهـايـة عـام  2004والـتي خـرج مـنتخـبنـا
فيها من الدور االول.
وكــان حـصــول مـنـتخـبـن ــا الكــروي علــى

بغداد  /خليل جليل

من مبـاريـات املنـتخب العـراقي يف دورة غـرب اسيـا -الـدوحـة

ذهـبـيـ ــة مـ ـسـ ــابقـ ــة كـ ــرة القـ ــدم يف دورة
العاب غـرب آسيا يف العاصمـة القطرية
نهــايــة العــام املــاضي اخـتبــاراً حـقيـقي ـاً
جن ــاح سلـم ــان يف مهـمـته وم ـش ــواره مع
املنتخب العراقي.
وعــمل االحتـ ــاد العـ ــراقـي لـكـ ــرة القـ ــدم
علـى تـنفيــذ البـرنــامج التـدريـبي الـذي
اعـده املـديـر الفـني خالل املـدة املـاضيـة
ومتـكـن مـن تــنفـيـ ــذ مفـ ــردات اجـنـ ــدته
التـدريـبيـة وخـاصـة مــا يتـصل بـاقـامـة
املبـاريـات الـوديــة التـدريـبيـة اخلــارجيـة
وتنظيم املعسكرات احمللية واخلارجية.
ورغم اخـتالف الـنتــائج الـتي خــرج بهــا
مـنتخـبنــا من حـصيلـة لقـاءاته الـوديـة
االخـتـب ــاري ــة لكـنـه عكــس عـمق الـبـن ــاء
الفني الـذي قطعه املنـتخب خالل املدة
املـاضيـة رغم احلـواجـز والعـراقـيل التي
اعتــرضـته .وعلــى صـعي ــد متـصل دخل
املعـسكــر التـدريـبي املقــام يف محـافـظـة
اربـيل يف اقلـيم كــردستـان العــراق اليـوم
اخل ــامــس اسـتع ــداداً ملـب ــاراة فل ـسـطـني
ضمن جـولة الذهـاب الثالثـة لتصفيات

آسيـا املــؤهلـة إلــى نهــائيــات القـارة عـام
 2007الـتـي سـتـتـ ــوزع مـبـ ــاري ـ ــاتهـ ــا بـني
فيتنام وماليزيا وسنغافورة وتايالند.
وسيتقـابل منتخبنا الـوطني مع نظيره
الفلسطيني يف الـسابع عشر من الشهر
اجلاري يف العاصمة االردنية عمان.
يـ ــذكـ ــر ان املـنــتخـب ال ـصـيـنـي يـت ـصـ ــدر
قــائمــة اجملمـوعــة اآلسيـويـة اخلـامـسـة
بفـارق االهــداف ويتـسـاوى بــرصيـد ()3
نقاط مع الثانـي على الالئحة منتخب
سنغـافورة يلـيه ثالثـاً منتخـبنا الـوطني
بنفـس الرصـيد ايـضاً واخـيراً فلـسطني
يف املركز الرابع.
وتعـد مبـاراتنـا مع فـلسـطني واحـدة من
اللق ــاءات املهـم ــة الـتـي ق ــد تـنـقله إل ــى
مركز متقدم يف اجملموعة خصوصاً وان
اجل ـ ــولـ ـ ــة الق ـ ــادم ـ ــة ســتجــمع الـ ـصــني
وسنغافورة.
وسـيتـوجـه املنـتخـب العــراقي يف الــرابع
عـشر مـن الشـهر اجلـاري وفد مـنتخبـنا
الـوطـني إلـى العــاصمــة االردنيــة عمـان
بعد انتهاء معسكره الداخلي يف اربيل.

دويل يف جمموعة
املزمرين!
ّ

نرصت نارص :اجواء الساحل كفيلة بتحقيق انجاز يف البحرين
متابعة /حيدر مدلول

اكــد مــدرب ف ــريق نــادي ال ـس ــاحل
الـ ـ ــذي يـلعــب يف دوري الـ ـ ــدرجـ ـ ــة
االولى البحريني نصرت ناصر ان
بـ ــامـك ـ ــان الف ـ ــريق ال ــصعـ ــود إلـ ــى
ال ـ ــدرج ـ ــة امل ـم ـت ـ ــازة ل ـ ــو ت ـ ــواف ـ ــرت
الـش ــروط الكفـيلــة بـتحقـيق هــذا
االمــر مـن االلـتــزام بــالـتــدريـبــات
بجـديـة ووجـود العبـني متـميـزين
ل ــديهـم االص ــرار والع ــزمي ــة عل ــى
حتقيق الفـوز اضافة إلـى التعاقد
مـع محـتـ ــرفـني جـيـ ــديـن يف وقـت
م ـبـك ـ ـ ــر مع دعــم إداري ف ـ ـ ــاعل يف
تـلـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة مـ ـت ـ ـطـلـ ـبـ ـ ـ ــات الـفـ ـ ـ ــريـق
االساسية.
واض ــاف ان ــا اسـت ـطــيع اجلـ ــزم بل
اعـطي مجلـس ادارة النـادي وعـداً
بـنـ ـسـبـ ــة  %200اذا تـ ــوافـ ــرت هـ ــذه

ال ـش ــروط ف ــان ال ـسـ ــاحل ســيك ــون
احد فرق الدوري املمتاز يف املوسم
اجلديـد النني كمـدرب ال استطيع
ان افـعـل امل ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـتـحـ ـ ـيـل م ـ ـ ـ ـ ـ ــا دام
الالعبــون ال يتـحملـون املـســؤوليـة
وليـس لــديـهم االصــرار والعــزميــة
علـ ـ ــى حتق ـيـق الف ـ ــوز وال ب ـ ــد مــن
ايجـاد اجلو الصحـي للعمل بحال
نفــسيــة مـقبــول ــة حتــى نــستـطـيع
حتقيق االهداف املرسومة.
واسـت ـط ــرد يف كـالمه ان هـن ــاك يف
الـف ـ ـ ـ ـ ــريـق مـع ـ ـ ـظـ ــم الـالع ـ ـبـ ــني ال
يتـحملـون املـســؤوليـة فـمثالً جتـد
العبـاً اســاسيـاً تـضع طـريقــة لعب
معـيـن ـ ــة علــيه ولـكـن جتـ ــده يف أي
حلظـة يبتعـد عن الفـريق من دون
وجه ان ــذار بح ـسـب م ــزاجه وه ــذا
االمــر يــربـك الفــريـق بل يحـبــطه

اضـافة إلـى ذلك ان الالعـب نفسه
يـفق ـ ــد قـيـم ـ ــة نفـ ـسـه يف الف ـ ــريق
فـ ـتـ ـ ـ ــراه ال يـع ـ ـط ــي االداء الـفـ ـن ــي
املـطلــوب اضــافــة إل ــى ذلك تــأخــر
قدوم احملـترفني والذي ال يعطيك
الف ــرص ــة الك ــافـي ــة يف اخـتـب ــارهـم
وبـالتالي تـرضى باملـوجود الذي ال
يلبي الطموح.
وتـ ـ ــابع ن ـ ــاص ـ ــر ان ـ ــا م ـ ــدرب ل ـيـ ــس
لـ ــدرجـ ــة ثـ ــانـيـ ــة وامن ـ ــا تفـكـيـ ــري
وعقليتي التدريبية التي تفوق 35
ع ــام ـ ـاً مع املـنــتخـب ــات ال ــوطـنـي ــة
الع ـ ــراق ـيـ ـ ــة فل ـ ــدي ت ـص ـ ــور كـ ـ ــامل
للعـمـل ولكـن احـت ــاج إل ــى تك ــاتف
وتع ــاون مــن مجلــس ادارة الـن ــادي
الـ ــذي امتـنـ ــى ان يـكـ ــون حـ ــاضـ ــراً
بــدعـمه املـعنــوي علــى اقل تقــديــر
وصع ــود بـ ــوفالسه إل ــى ال ــرئ ــاس ــة

نصرت ناصر

يعطينا التفاؤل النه عاش يف هذا
اجلـ ـ ــو ويع ـ ــرف مـ ـ ــا يح ـت ـ ــاج إل ــيه
الفــريق وتلـبيــة املتـطـلبــات بــشكل
اسهل وهـذا ما نأمله يف حتقيقه .

العــب دول ــي ظه ـ ـ ــر مجـ ـ ــدداً يف امل ـن ــتخــب
ال ـ ــوط ـن ــي بع ـ ــد غ ـي ـ ــاب طـ ـ ــويل ولــم يـكــن
بالصـورة التي تـوقعها له املـراقبون وتـاه ما
بني استحضار ألق األمس ومقاومة ضعف
الـليـاقــة البــدنيــة وليـته لـم يعـد لـلمـشـوار
ال ــدولـي لكـي ال ميح ــو الـص ــورة اجلـمـيل ــة
التي احتفظ بها اجلمهور يف ذاكرته.
ه ـ ـ ــذا الـالع ــب إن ـ ـض ــم إل ـ ـ ــى مـجـ ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة
احملت ــرفني املــزم ــرين عـن عقــود خـليـجيــة
وأوروبيــة غيـر مـوجـودة سـوى يف أحـالمهم
وملح بــانه يـنتـظــر عقــداً جــدي ــداً من أحــد
األنـديـة السعـوديـة ويف حـالـة عـدم حصـول
اتفـاق حـول قـيمــة العقـد فـإنه سـيبقـى يف
ناديه احلالي الذي لم نسمع عن أي إجناز
له يف جتـربته معه املمتدة ألكـثر من ثالثة
مواسم!!
احملرر

مدرب املوصل  :خزانة النادي ليس فيها  1000دينار ونطالب بدعم املحافظة لفريقنا
املوصل /نوزت شمدين
لم تـكن عودة فـريق نادي املـوصل بكرة
القـ ــدم مجـ ــددا إلـ ــى الـ ــدوري املـمـتـ ــاز
حــدث ـ ًا عــادي ـ ًا بــالـن ـسـب ــة للجـمــاهـيــر
ال ــري ــاضـي ــة يف م ــديـن ــة امل ــوصل الـتـي
اسـتبشـرت باإلجنـاز واحتفلت بـه على
طريقتـها اخلاصة وال بالنسبة لكتيبة
(مح ـمـ ـ ــد ف ــتحــي) ال ـتــي وجـ ـ ــدت يف
مـالعب دهــوك فــرصـتهــا الــذهـبيــة يف
إثبـات مقـدرة الفـريق علـى االسـتمـرار
يف أحلـك ال ـظ ـ ــروف وأصعــبهـ ــا وذلـك
خالف ـ ًا ملــا أراده الـبعـض خالل املــوسـم
املاضي عـندما وضعـوا كل العراقيل يف
عـجل ـ ــة تقـ ــدم الـنـ ــادي وتـ ــألـقه .فــمع
الغيـاب شـبه التـام ألي دعم مـادي من
قـبل املـســؤولـني يف محــافـظــة نـينــوى،
ورفـ ــض الـف ـ ـ ــرق امل ـت ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــة يف دوري
التــأهيل املـاضي مـن اللعب يف مـدينـة
امل ـ ـ ــوصـل بـحـج ـ ـ ــة ال ـ ـظ ـ ـ ــرف االم ـنــي،
وصـمت االحتــاد املــركــزي لكــرة القــدم
إزاء الــدع ــوات الكـثـيــرة الـتـي أطـلقهــا
مـدرب الفـريق مع الـهيئـة اإلداريـة من
أجل إنصـاف كـرة املـوصل ،إضـافـة إلـى
هجــرة أعـم ــدته الــرئـي ـسـيــة إلــى فــرق
أخـرى تـوفـر العقـود املغـريـة واألضـواء
اإلعالمـيـ ــة ،مـع كل هـ ــذه الــتحـ ــديـ ــات
كــانت الــدالئل كلهـا تــشيـر إلـى غـروب
شمس فريق املـوصل يف دوري املظاليم
ل ـسـن ــوات ع ــدة ،غـيـ ــر أن إرادة الفـ ــريق
بـتــولـيفـته ال ـشـبــابـيــة وإصــرار هـيـئـته
اإلداريـ ــة وملـالكه الـتـ ــدريـبـي حـ ـسـمـت
صـ ـ ــدارة مج ـم ـ ــوع ـ ــة ال ـت ـ ــأه ــيل ال ـتــي
ضــيفــتهـ ــا مح ــاف ـظ ــة ده ــوك بــثالث ــة
انـتصـارات مـتتــاليـة علـى فـرق (صالح

الــدين والـرمــادي والفـرات) وعـاد مـرة
أخ ـ ـ ـ ــرى لـ ـيـف ـ ـ ـ ــرض وج ـ ـ ـ ــوده يف دوري
األضواء.
(املـدى الريـاضي) التقت مبـدرب فريق
نـادي املوصل الكـابنت (محمـد فتحي)
وسـ ــألــته عــن رحل ـ ــة الف ـ ــريق يف دوري
الـت ــأهـيل والــصع ــوب ــات الـتــي واجهه ــا
فقال:
قـبل كل شـيء علـي أن أسجـل شكــريوامتنـاني جلـريـدة (املــدى) التي كـانت
أول مـن يتـصـل بنــا ويـهنـئن ــا مبــاشــرة
بعـد عـودة الفـريق من دهـوك ،وكـذلك
ألهل مدينـة املوصل الـذين أبارك لهم
هـذا اإلجنـاز بعــد فتـرة عـسيـرة عـشنـا
فيهـا مسـرحيـة إجبـارنـا علـى الهبـوط
للـ ـ ــدرجـ ـ ــة األولـ ـ ــى م ــن اجل م ــنع أي
ظهـ ــور داخلـي أو خـ ــارجــي لفـ ــريقـنـ ــا،
وكـان الـرد املنـاسب هــو حصـولنـا علـى
املـ ــرك ـ ــز األول وصعـ ــودنـ ــا مـ ــرة أخـ ــرى
للـدوري املمتـاز .استعـداداتنـا استـمرت
ملــدة ( )14شهــرا دون أن نخــوض حتـى
لقـاء واحد ًا بـسبب انتـظار مـا ستفـسر
عنـه طلبــاتنـا حـول مـصيــر الفــريق إذ
لم نكن نعلم طـوال تلك الفترة إن كنا
سـنبقـى يف الـدوري املـمتــاز أم سنهـبط
للـدرجـة األولـى .لكـننـا وبجهـود ذاتيـة
بحـتــة اسـتـطعـنــا الـتغلـب علــى كــافــة
الـصعوبات التي وضعـت بشكل متعمد
يف ط ـ ـ ــريـق ـن ـ ـ ــا مــن ق ـبـل بـعـ ــض ممــن
يـتـبــوأون مــراك ــز مهـم ــة يف محــافـظــة
نـيـن ــوى ،فهـل يعقـل أن يك ــون الف ــريق
الـ ــذي ميـثـل محـ ــاف ـظـ ــة كـبـيـ ــرة مــثل
نـيـنــوى واحــد ًا مـن أفقــر ف ــرق العــراق

املدرب محمد فتحي مع فريق املوصل

من الناحية املادية؟!.
*ما هي توليفة الالعبني التي دخلتم
به ــا غمــار مـجمــوع ــة التــأهـيل ،وكـيف
ج ـ ــابهـتـم مـ ـسـ ــأل ـ ــة هج ـ ــرة الالعـبـني
أصحاب اخلبرة إلى الفرق األخرى؟
 أشـركنـا سبـعة العـبني لم يـكونـوا قدخاضوا من قبل أيـة مباراة مع الفريق
وظه ــروا مب ـسـت ــوى جـي ــد يـنـب ــىء عـن
مسـتقبـل كبيـر بـانـتظــارهم وأمتنـى أن
تلتفت إليهم عيـون مدربي منتـخباتنا
الـوطنيـة ،،واستـطعنـا بـاالستفـادة من
خـ ـ ــدمـ ـ ــات الع ـبــي اخل ـبـ ـ ــرة أن نـكـ ـ ــون
ت ــولـيفـ ــة حققـت م ــا كـن ــا نـطـمح إلـيه
فكــان الف ــوز يف مب ــاراتنــا األولــى علــى

فـ ــريق صالح ال ــديـن به ــدفـني مق ــابل
الشيء سجلهمـا (أحمـد خلف وراكان
ف ــواز) ويف مب ــاراتن ــا الث ــاني ــة اجتــزنــا
ف ــريـق (الف ــرات) مـن ذي قـ ــار به ــديف
الع ـب ـي ـن ـ ــا ال ـ ـش ـب ـ ــاب (زه ـي ـ ــر ح ـ ـســني
ومحمـود ندمي) ويف مـباراتـنا األخـيرة
فــزن ــا علــى ف ــريق الــرمــادي بـثالثـيــة
سجلهــا (أحمـد خلـف وعصــام نعمـان
وأحـ ـمـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـ ــايـف) .ومـع أن نـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــام
اجمل ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة ك ـ ـ ــان مـق ـ ـ ــرر ًا أن تـك ـ ـ ــون
مبـاريـاتهـا ذهـابـ ًا وإيـابــا ،لكن االحتـاد
امل ــركـ ــزي لك ــرة الق ــدم ق ــرر يف نه ــاي ــة
األمــر اعـتـمــاد نـت ــائج الــذه ــاب فقـط
بسـبب رفض الفـرق البـاقيـة اللعب يف

مديـنة املـوصل متـذرعة بـسوء الـوضع
األمنـي .نحتـاج خـالل الفتـرة املـقبلـة
إل ـ ــى خ ـم ـ ـس ـ ــة الع ـبــني ج ـ ــدد ل ـ ــدعــم
خـ ـطـ ـ ــوط الفـ ـ ــريق أم ـ ــا االس ــتع ـ ــان ـ ــة
بالعـبـي الـنـ ــادي الـ ــذيـن غـ ــادرونـ ــا يف
املــوسـم املــاضـي فــأعـتقــد بــأن الـنــادي
وعلــى املــدى املنـظــور لن يــستـطـيع أن
ي ـ ـ ــوف ـ ـ ــر لـهــم م ـب ـ ـ ــالـغ الـعـق ـ ـ ــود ال ـتــي
يحصلـون عليـها االن يف أنـديتهـم وأنا
شخـصـي ـ ًا أمتـنــى لهـم املــوفقـيــة .ومـن
نـاحيـة أخــرى فنحـن لن نـستـدعي أي
العــب تعـمـ ــد اإلسـ ــاءة إلـ ــى مـ ــديـنــته
ونــاديه أيــا كــانت تـسـميـته أو مــستــوى
إب ـ ــداعه يف املـلعـب ،ف ـ ــريقـنـ ــا احلـ ــالـي

ميـتـ ــاز بـ ــالـ ــروح الـ ـشـبـ ــابـيـ ــة العـ ــالـيـ ــة
واحلرص عـلى سمعة الفريق وتأريخه
وهـذا هـو املـطلـوب يف أي فـريق يـبحث
عن الثبات واالستقرار.
*مـاذا اعـددمت للـدوري املـمتــاز ،وكيف
سـتحل مــشكلـة رفـض الفـرق األخـرى
اللعب يف مدينة املوصل؟
إذا بقـي الوضع علـى ما هـو عليه مناهـم ــال مــتعـم ــد مـن قــبل امل ـس ــؤولـني
فأقرأ على فريقنا السالم الن مباريات
ال ــدوري املـمـت ــاز كـثـي ــرة وحتـت ــاج إل ــى
مـطــاولــة كـبيــرة علــى املــستــوى املــادي
واملعـن ــوي ،ف ــالف ــرق ال ـشـم ــالـي ــة عل ــى
سـبــيل املـث ــال متـنـح الالعـب ال ــواح ــد
عقـد ًا يصل إلـى عشـرين ملـيون ديـنار،
وخـزانـة فـريق املـوصل ليـس فيهـا ألف
دي ـن ـ ـ ــار!! .ك ـيـف س ـيـك ـ ـ ــون ب ـ ـ ــوسـع ـن ـ ـ ــا
االسـتمــرار يف ظل هــذا الــوضع؟ كـيف
نصنع فـريقا بـتشكـيلة مـستقـرة ترفع
اسم مــدينـة املــوصل؟ وعـليه البــد من
ايجــاد وسـيلــة لــدعـم الـنــادي وأقـصــد
حت ــدي ــد ًا أن تـتح ــرك إدارة احمل ــافـظ ــة
بـهذا اخلـصوص فـالسـيد احملـافظ لم
يقـ ــدم حـتـ ــى هـ ــذه الـلح ـظـ ــة أي دعـم
لـلفـ ــريـق ،يجــب أن تفــتح احملـ ــاف ـظـ ــة
أبـوابهـا لريـاضيـي املديـنة أسـوة ببـاقي
مح ـ ــاف ـظ ـ ــات الع ـ ــراق .وســبق أن ق ـ ــام
مجـلس محـافظـة نينـوى بتقـدمي ()6
ماليـني ديـن ــار للـنـ ــادي ولكـن ه ــذا لـن
ي ـكـف ــي ألنـه ال يـ ـ ـ ــوازي ربـع عـقـ ـ ـ ــد أي
العب يف فــريق شمــالي .أمـا بــالنـسبـة
لـ ـ ــرفـ ــض الفـ ـ ــرق األخـ ـ ــرى الـلعــب يف
ملعبنـا ،فسـتجري املـباريـات يف مديـنة

املـ ـ ــوصل ،ولـكــن إن ف ــضل ال ــبع ــض أن
يكـون حجر عـثرة يف طـريق مشـاركتـنا
فـ ـسـنـت ـصـ ــدى لـه بجـمــيع الـ ــوس ـ ــائل
والـ ـســبل املـتـ ــاحـ ــة لـ ــديـنـ ــا وســنفــضح
األسـمــاء وامل ـسـبـبــات ولـن تــأخــذنــا يف
احلق لـومـة الئم .والـذي يـزورنـا نـزوره
وسوف نرفض بشدة اللعب يف املالعب
التي تـرفض فرقهـا اللعب عنـدنا وابن
امل ــوصل ع ــزي ــز علـ ــى أهله كـم ــا أبـن ــاء
الفـرق األخـرى عـزيـزة عليهـا .وأنـاشـد
أصحــاب القــرار الكــروي يف العــراق أن
ال يـكــيل ـ ــوا مبـك ـي ـ ــالــني وان ت ـت ـ ـس ـ ــاوى
نظـرتهم للفـرق جميـعاً ،مثلـما نظـرنا
لألم ـ ــور ب ـنـ ـظـ ـ ــرة واقع ـي ـ ــة يف امل ـ ــوســم
املــاضـي وضحـينــا بــأنفــسنــا والعبـينــا
ح ـ ــرص ـ ـ ـ ًا علـ ـ ــى سالمـ ـ ــة الف ـ ــرق ال ـتــي
ضــيف ـن ـ ــاه ـ ــا .وخ ـتــم فــتحــي ح ـ ــديــثه
بالقول :أود أن أبني أن من أهم عوامل
حتقـيقـن ــا الـنج ــاح ب ــالع ــودة لل ــدوري
املـمتــاز هـي الهـيئــة اإلداري ــة ورئيــسهــا
األستـاذ (رائــد عبـد املـنعم) الــذي قبل
املهـمـ ــة ال ــصعـب ـ ــة بقـيـ ــادة الـنـ ــادي يف
الوقـت الذي تـخلى عـنه كل املسـؤولني
ال ـس ــابقـني .والع ــامل الـثــانـي كــان دور
بعض الـشخصيـات يف املدينـة كالـسيد
(أسـ ــامـ ــة الــنجــيفـي) الـ ــذي ق ـ ــدم كل
التـسـهيـالت املمـكنــة للهـيئــة اإلداريــة،
وكـ ــذلـك رئـي ــس مـجلـ ــس محـ ــاف ـظـ ــة
نـيـنــوى الــذي كــان سـنــدا لـنــا يف وقـت
حـرج جدا ،وال ننـسى الـلجنة األوملـبية
العـ ــراقـيـ ــة الـتـي خ ـص ـصـت لـلف ـ ــريق
ملـيـ ــونـي ديـنـ ــار قــبل دوري الـتـ ــأهــيل
بأيام.

