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مصارحة حرّة

اختار الطريق الوعر مبحض ارادته

منتخبنا يرى املرمى الفلسطيني من ثقب ابرة  ..ورسهنك هيدي العمور هدفا بكرم حامتي!

منتخب حتت خط الفقر!
الن الـعـ ـنـ ـ ـ ـ ــاد رك ــب رأس املـالك الـ ـتـ ـ ـ ـ ــدريـ ـب ــي
للمـنتخـب ورفض االنـصيـاع لصــوت املصلحـة
الـكرويـة يف مسـألة دعـوة املبعـدين نشـأت اكرم
ورزاق فـ ــرحـ ــان واحـمـ ــد كـ ــاظـم ،والن الـ ــوضع
الـتكـيتـيكـي للمـنتـخب بقـي من دون أيـة ملـسـة
فيه تـثير فـينا االحـساس بـالتفاؤل ملـصيره يف
اجملـموعـة االسيـوية اخلـامسـة ،فها هـو مدرب
املـنتخب الـفلسـطيـني محمـد الـصبـاح قلـب الطـاولـة يف
مدينة العني ووفى بعهـده الذي اطلقه قبل املباراة بأنه،
يـخبـئ مفـاجـأة لـسـلمـان رغـم ان االخيـر عـدّهـا مـزحـة
ثقيلة من (مساعد) مدرب جاء ليتعلم يف التصفيات.
تع ــادل م ــر بــطعـم اخل ـس ــارة ..واق ــدام ع ــراقـيـ ــة مكـبل ــة
ب ــالـنحــس ..وان ــانـي ــة مقـيـت ــة لـم تـ ــألفه ــا مـنـتخـب ــاتـن ــا
بــالـصــورة املبــالغــة كــالـتي شــاهــدنــاهــا يف ملـعب الـعني.
واصــرار غــريـب علــى اه ــداء الكــرات بــاجتــاه املــدرجــات
احملـاذيـة ملـرمـى رمـزي صـالح الـذي صـار بفـضل كــراتنـا
الهجـوميـة العقيمـة جنم املـباراة واملـنافـس الفلسـطيني
ال ــوحـي ــد الح ــد ع ـش ــر العـب ــا
عراقـيا تـناسـوا ثراء مـواهبهم
اياد الصاحلي
وافق ـ ــروا امل ـنــتخــب ال ـ ــوط ـنــي
وارغـمـ ــوه عل ــى ت ـس ــول ه ــدف
أحقاً ان هذا
واحـد يف الـشـوط االول يـعيـد
املنتخب مبستواه املباراة الى نقطة البداية.
الفني املتهالك أحـقـ ـ ـ ـ ـ ـاً ان ه ـ ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـن ـ ـتـخـ ــب
واملهزوم يروم مب ـ ـس ـتـ ـ ــواه الف ـنــي املــته ـ ــالـك
واملهــزوم ي ــروم املنــافـســة علــى
املنافسة على
التـذكــرة االسيـويــة والتـواجـد
التذكرة االسيوية يف اقـ ـ ــوى بـ ـطـ ـ ــوالت االحتـ ـ ــاد
االسـي ــوي وه ــو لـم يقـ ــو عل ــى
والتواجد يف
فــك ح ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاره بـ ــني اربـع ـ ـ ـ ـ ــة
بطوالت
اقوى
مـدافعني فلـسطيـنيني وصـلوا
االحتاد االسيوي
االمــارات بعــد رحلــة مـضـنـيــة
وهو لم يقو على قادمني من املعابر احملتلة؟!
مـن اخملجل ان يطـالب يـونس
فك حصاره بني
مح ـمـ ـ ــود ادارة نـ ـ ــادي اخلـ ـ ــور
مدافعني
اربعة
سـ ـ ــابقـ ـ ــا والغ ـ ــراف ـ ــة ح ـ ــال ـي ـ ــا
فلسطينيني
مبقدمة العقـد كاملة وال تقل
وصلوا االمارات عـن مليـون دوالر ملــوسم واحـد
بـيـنـم ـ ــا عجـ ــز عـن اقـنـ ــاعـنـ ــا
بعد رحلة مضنية بـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـتـحـقـ ـ ـ ـ ــاقـه الـق ـ ـي ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة
قادمني من
االحـت ــرافـيـ ــة الع ــالـي ــة وتـبـني
املعابر احملتلة؟! افـالسه الـ ــذريع وع ــدم قـ ــدرته
على (بيع الشـطارة) وتكدست
بضـاعـة مهـارته علـى رصيف الـدفـاع الـفلسـطيـني تكفل
(شـبي ــر وجنــدي ــة وسيــدو) بـختـم عالمــة (اكــسبــايــر) يف
اشـارة الـى انتهـاء مفعـول قـوة يـونس وحتـذيـره بضـرورة
اعـادة النظر مبا يـصدره من فعاليـات وتكتيكات سبق ان
نالت رضا االشقاء انفسهم.
ان الع ــرق الغ ــزي ــر ال ــذي تـصـبـب مـن جـبه ــة رأس اك ــرم
سلـم ــان بعــد احــراز اسـمــاعـيل العـمــور هــدف الـتعــادل
الثاني اطـمسه يف مأزق القلق وحيـرة البحث عن حلول
جــديــدة اسـتعـصـت علـيه وتــاه يف اخـتـي ــاراته ..الــى ايـن
يلـتفت ودكـة االحـتيــاط تفتقــر للبـدالء املفـصلني علـى
قمـاشـة ورطـة املنـتخب والقـادرين علـى تـغييـر النـتيجـة
السلبية يف وقت مناسب قبل نهاية املباراة.
ان االنكـسار الـذي بدا عـلى وجه نـور صبـري اثنـاء مرور
الكاميرا بسـرعة يدلل على سوء تعامل املالك التدريبي
معه وكان يستحق ان يـأخذ دوره يف الشوط الثاني بغية
وأد ت ـص ــرف ــات اسـتـخف ــاف احل ــارس س ــرهـنـك مح ـسـن
بـاملهاجـمني الفلسـطينيـني ودفع ثمنهـا باسقـاطه الكرة
مـن يــديـه يف مكــان اسـتـغله الـب ــديل اسـمــاعـيل العـمــور
وقـتل طـم ــوح مـنـتخـبـن ــا ب ــامـتالك الـنق ــاط الـثالث يف
اجلولة الرابعة.
ال نقـول سوى كان اهلل يف عـون قلوب جمـاهيرنـا العزيزة
التـي تعـذبـت مع كل محـاولـة لـسـديــر املتـسـرع ويـونـس
املتسمر وعماد املتعكز علـى اسمه وشماعة النحس اكثر
مـن رغبته يف العطاء ،ورحـيمة الذي فقـد توازنه واعمى
تـ ــركـيـ ــزه االطـ ــراء!! بـيـنـم ـ ــا انفـ ــرد هـ ــوار مـال محـمـ ــد
بــاستقـراره الفـني مـؤكــدا روحيـته العــاليـة املـشـذبــة من
فنون االنانية واالستعراض ومغازلة سماسرة العقود!.

بغداد /اكرام زين العابدين
تـع ـ ـ ـ ــادل مـ ـنـ ـتـخـ ـبـ ـن ـ ـ ـ ــا
ال ـ ــوط ـنــي مع ن ـظ ـي ـ ــره
الفل ـسـطـيـنـي بهــدفـني
لـكل مـنهـمــا يف املـبــاراة
الـتـي جـ ــرت يف مـلعــب الق ـطـ ــارة
ب ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي الـع ـ ــني يف االم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
وبحـ ـضـ ـ ــور ج ـمـ ـ ــاه ـيـ ـ ــري ج ـيـ ـ ــد
وبتحـكيم طاقـم اردني دولي على
رأسه سالم محمود الذي لم يكن
دقيقا يف بعض قراراته.
ب ـ ـ ــدأ امل ـن ـتـخــب الـفـلـ ـ ـس ـ ـط ـي ـنــي
التــسجـيل يف الــدقـيق ــة الث ــالثــة
عـشــرة عن طــريق املثـابــر تيـسيـر
عـامر بعـد ان استغل كـرة مرتـبكة
لعـبها املـدافع عالء عبـد احلسني
لتـصل اقــدام عــامــر ويــضعهــا يف
سـقـف الـهـ ـ ـ ـ ــدف وسـ ـ ــط ذهـ ـ ـ ـ ــول
احلارس سـرهنك محسـن ،انتهى
الـ ـ ـش ـ ـ ــوط االول بعـ ـ ــد ان حـ ـ ــاول
العبـو مـنتخـبنـا الـوطـني تعـديل
الـنـتـيجــة بــاقــدام عـم ــاد محـمــد
وصــالح ســديــر ويــونـس مـحمــود
وخـالـد مـشيـر وهــوار مال محمـد
وسـط حـســرات اجلـمه ــور املتــابع
لهــذه املـبــاراة ..وحـصل املـنـتخـب
الفلـسطـيني علـى فـرصـة اضـافـة
هـدف ثــان عن طــريق فـادي اليف
مرت من قرب القائم.
يف الـ ـشـ ــوط الـثـ ــانـي لـم يــتغـيـ ــر
احل ـ ــال ك ـث ـي ـ ــرا واس ـت ـم ـ ــر الـلعــب
مل ـصـلحـ ــة مـنــتخـبـنـ ــا وم ــسل ــسل
ضـيـ ــاع الفـ ــرص مـ ــا زال يعـ ــرض
وبنجاح ساحق.
ويـ ـ ـ ــأت ــي الـفـ ـ ـ ــرج يف الـ ـ ـ ــدقـ ـيـقـ ـ ـ ــة
السبعـني من املباراة عنـدما عادل
صالح سـدير النتيجـة عن طريق
ه ـ ــدف مــن ك ـ ــرة سـهل ـ ــة ض ـ ــربــت
ب ــاملـ ــدافع ودخلـت اله ــدف وسـط
اسـتغــراب احلــارس رمــزي صــالح
الــذي انقــذ كــرات اصعـب بكـثيــر
م ــن هـ ـ ـ ــذه ال ـكـ ـ ـ ــرة الـ ـت ــي هـ ـ ـ ــزت
ش ـب ـ ـ ــاكـه ..ويـح ـ ـ ــاول ع ـم ـ ـ ــاد مــن
مجهــود فــردي ان يـضـيف هــدف ـاً
ث ــاني ـاً لـكن بــراعــة صــالح ت ــرمي
بكرته الى ركنية.
وي ـ ـ ــأتــي دور ه ـ ـ ــوار مـال مـح ـم ـ ـ ــد
لـيـنهـي مــسلــسل ضـي ــاع الفــرص
ويضع كـرة ثـابتـة علــى الطـريقـة
الـبـ ــرازيلـيـ ــة يف القـ ــائـم االيـ ـسـ ــر
للـم ــرمـ ــى الفل ـسـطـيـنـي وب ـشـكل
تـخـ ـ ـصـ ـ ـص ــي يف ه ـ ـ ـ ــذه ال ـك ـ ـ ـ ــرات
اجلميلة.
ولكـن الفــرح لـم يــدم ط ــويال الن
حـارسنـا سـرهـنك محـسن أهـدي
املـنــتخـب الـفلـ ـس ـطـيـنـي هـ ــدف ـ ـاً
اكـ ـ ــرام ـ ـ ــا لهــم وس ــط اس ــتغـ ـ ــراب
العبـي العــراق ومــدربـهم سـلمــان
الــذي اعتـرض علـى الهـدف النه
اعـتقد ان العـب فلسطـني خاشن
احل ــارس س ــرهــنك واخـ ــذ الك ــرة
مـنه ..بـيـنـمــا الـصــورة ت ــوضح ان
العب فلـسطـني ارتطم بـاحلـارس
ســرهـنك الــذي فقــد الكــرة علــى
اثـ ــرهـ ــا لـيـ ـســتغـلهـ ــا اسـمـ ــاعــيل
العـمــور ويــسجل هــدف الـتعــادل
بجدارة.
واسـتمر اللعب ملصلحـة منتخبنا
لكـن دون نـتـيجــة تــذكــر لـتـنـتهـي

صالح سدير اضاع جملة من االهداف

املبـاراة بــالتعـادل االيجــابي ()2-2
ويــؤجل التـأهل يف هـذه اجملمـوعـة
للـمبــاريــات املقـبلــة بعــد ان تعــادل
الصـني وسنغـافـورة سلـبيـا لـيبقـى
مـنـتخـبـن ــا ال ــوطـنـي يف ال ـص ــدارة
وبف ـ ــارق االه ـ ــداف عــن امل ـن ــتخــب
الصيني.
العبونا يف امليزان
مــركــز حــراســة املــرمــى كــانـت مـن
اســوأ مــا يك ــون يف املب ــاراة ،فخالل
خـ ـمـ ـ ــس فـ ـ ـ ــرص ح ـ ـصـل عـلـ ـيـهـ ـ ـ ــا
امل ـن ـتـخــب الـفـلـ ـ ـس ـ ـط ـي ـنــي سـجـل
هــدفني وكـان ســرهنك ممــرا رحبـا
لـلـك ـ ـ ــرات ولـ ـيـ ـ ــس صـ ـم ـ ـ ــام ام ـ ـ ــان
للـمنـتخـب العــراقي ويـحتــاج هــذا
احل ـ ــارس الـك ـث ـي ـ ــر قــبل ان يـك ـ ــون
حارسا يعتمد عليه.
خط الدفاع
علي حـسني ارحـيمــة :اكثـر العـبي
هـ ـ ـ ــذا اخلـ ــط خـ ـبـ ـ ـ ــرة وعـ ـمـ ـ ـ ــرا يف
املـنــتخــب الع ــراقـي ك ــان قـ ـش ــاش ــا
ف ــاشال وكــاد يـت ـسـبـب يف اكـثــر مـن
هدف ولم يحمـل مواصفات العب
القـشاش وكاد يحصل علـى بطاقة
حمراء بعـد ان قام بضـرب املهاجم
الـفلـ ـس ـط ـي ـنــي بعــنف ب ـط ـ ــريق ـ ــة
مرفوضة.
يــاســر رعــد :مــا زال يـشـكل نقـطــة

الـضـعف وعالمــة االسـتفه ــام النه
لعـب مبــاري ــات دوليــة كـثي ــرة وكنــا
نـتمنـى ان يتحـسن مـستـواه مبرور
الـ ـ ــوقــت لـك ــنه م ـ ـ ــا زال بحـ ـ ــاجـ ـ ــة
ملراجعة نفسه.
عـالء عبــد احلــسني :كــان مــرتـبكــا
وت ـسـبـب بـ ــاله ــدف االول وح ــالــته
النفسية لم تكن على ما يرام.
منطقة الوسط:
خــالــد مــشيــر اعــطي مـهم ــة اكبــر
مـنه وهـي (صـ ــانع االلعـ ــاب) لكـنه
لـم يهيئ الـكرات لـزمالئـه بالـشكل
الــصحــيح ولـم يـ ـسـتـغل طـ ــوله يف
االلعاب الهوائية.
حيــدر عبــد االميـر :مــستـوى هـذا
الالعب مـستقر كـرات جميلـة تدل
عل ـ ــى ح ـ ـســن اع ـ ــداده وم ـ ـس ـيـ ـ ــرته
املتصاعدة.
هوار مال محـمد :الالعـب الوحـيد
الـذي ال يهـدأ طوال دقـائق املـباراة
وهـو مـوجـود يف االوقـات العـصيبـة
وي ـ ـسـجل مــن الـكـ ـ ــرات ال ـثـ ـ ــاب ـتـ ـ ــة
واملتحركة وهو جنم كل املباريات.
هـ ـيـ ـث ــم كـ ـ ـ ــاظ ــم :الع ــب ال ميـلــك
مواصفات صانع االلعاب ولم يكن
يسـتحق اللعب يف هـذا املركـز لوال
الفــرصــة الـتي اعـطــاهــا له مــدرب
منتخبنا السابق ستاجن الذي كان
معجبا به وبكراته غير املتقنة ولم

الرصيب ميالن يسدد لالحتاد العراقي  125الف دوالر
بغداد /خليل جليل
اكــد مـصــدر يف االحت ــاد العــراقـي
لـك ـ ــرة الق ـ ــدم ان االحت ـ ــاد تـلق ـ ــى
اشـعـ ـ ـ ـ ـ ــارا مـ ــن املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب االس ـ ـبـق
للـمنـتخـب العــراقـي لكــرة القــدم
الصـربـي ميالن زيفـا دينـوفـيتـش
يـؤكـد فـيه استعـداده لـدفع ()125
الف دوالر ال ــى االحت ــاد الع ــراقـي
بعـ ــد ان الـ ــزمـتـه محـكـمـ ــة فــض
النـزاعــات التــابعـة الــى الـ(فيفـا)
بتسديد املبلغ املذكور.
واوضح املصدر ان مـحامي ميالن
ابلغ االحتـاد بـاملـوافقـة علـى دفع
املـ ـبـلـغ ب ـ ـ ـسـ ـب ــب اخـاللـه بـعـقـ ـ ـ ــده
الـســابق مع االحتـاد الـذي ابـرمه
مـعه عـ ـ ــام  2000لالشـ ـ ــراف عل ـ ــى
تـ ــدريـبـ ــات املـنــتخـب وقـي ـ ــادته يف

بطولة اسيـا لالمم يف لبنان لكنه
غـ ـ ـ ـ ــادر م ـ ـنـ ـ ـص ـ ـبـه مـ ــن دون عـلـ ــم
االحتــاد .وكــان االحت ــاد العــراقـي
قـد تعـاقـد مع املــدرب ميالن مـدة
ثالثــة اعــوام بعقــد قـيمـته ()250
الـف دوالر عـ ــن كـل ع ـ ـ ـ ـ ــام ل ـك ـ ـنـه
امـض ــى فت ــرة ستــة اشهــر قـبل ان
يغـادر املنتخـب .يذكـر ان محكـمة
فـض اخلالف ــات يف مقــر االحتــاد
الـدولـي للعبـة اصـدرت يف نـيسـان
مـن الع ــام امل ــاضـي ق ــرارا ال ــزمـت
ف ــيه م ـيـالن زيف ـ ــا دي ـن ـ ــوف ـي ـتـ ــش
بـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــادة ( )125الـف دوالر الـ ـ ـ ــى
االحتــاد العــراقي .وهــدد االحتــاد
الــدولـي مـيالن بف ــرض عقــوبــات
م ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــة وف ـن ـي ـ ـ ــة بـحـقـه وبـحـق
االحتـاد الـصـربـي لكــرة القـدم يف

حـالة عـدم تنفيـذ مضمـون القرار
قبل ان يسـارع بابـداء املوافقـة اثر
االدلة والوثـائق الى اكدت اخالله
وتقصيره ببـنود عقده السابق مع
االحتاد الـعراقـي .واضاف املـصدر
ان محـامي مـيالن سيقـوم بـايـداع
امل ـبـلغ يف احـ ـ ــد املـ ـصـ ـ ــارف ال ـتــي
يـتع ــامل معهــا االحت ــاد .ويف وقت
سـ ـ ــابـق اعلــن املـ ـ ــدرب الـ ـصـ ـ ــربــي
مـ ـيـالن اسـ ـتـع ـ ـ ـ ــداده لـلـعـ ـمـل مـع
امل ـنــتخ ـبـ ـ ــات الع ـ ــراق ـيـ ـ ــة مقـ ـ ــابل
اسـقـ ـ ـ ــاط املـ ـبـلـغ املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــور ل ـك ــن
مقـت ــرحه ج ــوبه بــرفـض االحتــاد
الع ــراقي .مـن جهـته قــال املـشــاور
القـانـوني لالحتـاد العـراقي قـيس
الـطــائي ان قــرار االحتــاد الــدولي
بــاعــادة املـبلغ الـينــا ك ــان متــوقعــا

بعـد ان قدمنـا جميع االدلـة التي
دانت ميالن باخالله ببنود العقد
السـابق بيـنه وبني االحتـاد .وكـان
املـدرب ميالن قد غـادر مهمته مع
املنـتخـب العـراقـي اثنــاء معـسكـر
اقامة االخيـر يف تونس عام 2001
ول ــم ي ـكـ ـتـ ـ ـ ــرث لـلـ ـمـخـ ـ ـ ــاطـ ـبـ ـ ـ ــات
والــرس ــائل الـتـي وجههــا االحتــاد
العراقي انذاك تـدعوه الى العودة
الــى م ــوقعه ولـم يـصــدر االحتــاد
العـ ـ ــراقــي أي ق ـ ـ ــرار بخـ ـصـ ـ ــوص
االسـتغـن ــاء عـن خ ــدم ــاتـه .عل ــى
صع ـي ـ ــد م ـت ـصـل اوضح الـ ـس ـي ـ ــد
الطائي ان جميع تكاليف الدعوة
القـضــائيـة املـرفـوعـة ضــد ميالن
سـيتحـملهــا االخيــر والبـالغـة 26
الف فرنك سويسري.

األوملبي يواجه سوريا وسنغافورة واندونسيا يف اسياد الدوحة
بغداد /حيدر مدلول
اوقعت قرعة مسابقة كرة القدم ضمن دورة االلعاب االسيوية اخلامسة
عـشرة التي تضيفهـا الدوحة من  1الى  15كـانون االول املقبل ،املنتخب
االوملـبـي يف اجملـم ــوع ــة الـث ــانـي ــة مـن ال ــدور الـتـمهـي ــدي ،الـتـي ضـمـت
منـتخبـات وسـوريــا وسنغـافـورة وانــدونيـسيـا يف حـني ضمـت اجملمـوعـة
االولـى االردن طاجكستان وقرغـيزستان وماكاو الثـانية العراق ويتاهل
اول اجملموعتني الى الدور االول من البطولة لينضموا الى اجملموعات
ال ـسـت الـتـي كــشف الـنقــاب عـنه ــا خالل القــرع ــة بحـيـث يـنـضـم بــطل
االولــى التـمهيـدي الــى اجملمـوعـة االولــى التـي ضمـت قطـر واالمـارات
واوزبكــستــان يف حـني ينـضم بـطـل الثــانيــة الـتمـهيــدي الــى اجملمــوعــة

املنتخب االوملبي

اخلـامسـة والتي ضمـت الصني وعمـان وماليـزيا وتـقام منـافسـات الدور
التـمهيــدي من  18الـى  24تـشـريـن الثــاني يف الـدوحـة .واسفـرت قـرعـة
الـرجـال عن تـوزيع املنـتخبــات املشـاركـة علـى  6مجمـوعـات علـى النحـو
التالي:
 اجملـمــوعــة االولــى :قـطــر واالم ــارات واوزبك ـسـتــان وبــطل اجملـمــوعــةاالولى من التصفيات التمهيدية.
 الثانية :كوريا اجلنوبية والبحرين وفيتنام وبنغالدش. الثالثة :تايالند والكويت واليمن وفلسطني. الرابعة :ايران والهند وهوجن كوجن واملالديف. اخلــامـســة :الـصـني وعمــان ومــاليــزيــا وبـطـل اجملمــوعــة الثــانيــة منالتصفيات التمهيدية.
 السادسة :اليابان وكوريا الشمالية وتركمانستان وباكستان.وسـيتــأهل االول مـن اجملمــوعــات الـسـت مع افـضل مـنتـخبـني يحـتالن
املركز الثاني الى الدور الثاني.
وتـنطـلق منـافـسـات كـرة القـدم الـرسـميـة يف  28تـشـريـن الثــاني املـقبل،
حيـث تلـتقـي يف اليــوم االول االم ــارات مع اوزبكــستــان ،والـبحــريـن مع
فـيـتـن ــام ،والكــويـت مع الـيـمـن ،وقـط ــر مع بـطل اجملـمــوعــة االولــى مـن
التصفيات التمهيدية ،وكوريا مع بنغالدش ،وتايالند مع فلسطني.
واسفرت قرعة منافـسات كرة القدم للسيـدات عن وقوع الصني واليابان
واملــال ــديف واالردن يف اجملـمــوعــة االولــى ،وكــوريــا ال ـشـمــالـيــة وكــوريــا
اجلنوبية وتايالند وتايوان وفيتنام يف اجملموعة الثانية.
وقــد اقيـمت القـرعـة بـحضـور الــشيخ سعـود بـن عبـد الـرحـمن آل ثــاني
االمني العــام للجنـة االوملـبيــة االهليـة الـقطـريـة ومـديـر الـدورة ،وراجـا
سينج االمني العام للمجلس االوملبي االسيوي والكويتي حسني املسلم
مدير عام اجمللس االوملبي االسيوي.

يق ـ ــدم أي شــيء يف م ـب ـ ــارات ـنـ ـ ــا مع
فلسطني سوى كراته الطائشة.
ص ـ ــالح س ـ ــدي ـ ــر :اض ـ ــاع اكـث ـ ــر مـن
ف ــرص ــة لـت ــسجــيل ه ــدف يف ه ــذه
املبـاراة ولـم يكن مـوفقــا يف صنعهـا
لزمالئه يف خط الهجوم.
عـم ـ ــاد محـم ـ ــد :فعـل كل شـيء اال
ت ـ ـ ـسـجـ ـيـل االهـ ـ ـ ــداف يف مـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــى
املـنــتخـب الـفلـ ـس ـطـيـنـي وم ـ ــا زال
الــنحـ ــس يالزم ه ـ ــذا اله ـ ــداف مـن
الطراز االول.
يــونـس مـحمــود :ابـتعــد كـثيــرا عن
م ـسـت ــواه يف ه ــذه املـب ــاراه وج ــانـبه
احلـظ ب ــال ــرغـم مــن انه لعـب بـكل
غيـرته املعهودة يف هذه املباراة التي
ك ـ ـ ــان يح ـتـ ـ ــاج ف ــيهـ ـ ــا ال ـ ـ ــى بع ــض
التركيز ليتوج جهوده باالهداف.
محمـد نـاصــر :كنـا نــأمل ان يكـون
عــونــا للـمه ــاجمـني ويتــوج جهــوده
بتـسجيل االهـداف لكنه كـان خارج
اجواء املباراة ولعب بأنانية.
أحمـد صالح :مهـاجم فـقد شـهيته
ال ــتهـ ـ ــديف ـيـ ـ ــة م ـنـ ـ ــذ زمــن طـ ـ ــويل
ونسـتغرب ما هـو الدافع الذي دفع
ب ـ ــامل ـ ــدرب سل ـم ـ ــان ل ـ ــدع ـ ــوته ال ـ ــى
صفــوف املنـتخـب فقـد اضــاع اكثـر
من فرصة للتسجيل يف املباراة.
مدربنا اكرم سلمان :واخيرا ..تأكد
ب ـ ــالــيقــني ال ـث ـ ــابــت ح ـ ــاجــته ال ـ ــى

مــراجعــة نفـسه واعـطــاء الفـرصـة
لعـدد من العبي الكـرة يف مختلف
مراكز اللعب.
فحـراسـة املـرمـى بحـاجـة الـى نـور
صبـري وخط الـدفـاع بحـاجـة الـى
ت ــرمـيـم عـن ط ــريق احـم ــد ك ــاظـم
وبــاسـم عـبــاس والــوسـط بحــاجــة

خلــدمــات املــاي ـسـتــرو ن ـشــأت اكــرم
والهج ــوم بحــاجــة خلــدمــات رزاق
فــرحــان ول ــؤي صالح ..وع ـســى ان
تكــون مـبــاراتـن ــا مع سـنغــافــورة رد
اعـتـبــار لـلك ــرة العــراقـيــة لـضـمــان
الـفوز ثم التـأهل الى نهـائيات امم
آسيا املقبلة.

باملرصاد

تــــــــذاكــــــــر خــــــــاصــــــــة!
علـمـنــا ب ــان رحلــة مـنـتخـبـنــا االوملـبـي ص ــوب اقلـيـم كــردسـتــان
القامة معسكر تـدريبي له للفترة من  9حتى  20ايلول اجلاري
تشوبهـا بعض معرقالت الـسفر حيـث تأكد حـجز تذاكـر طيران
(بغ ــداد –اربـيل) مل ـش ــرف الف ــريق وامل ــدربـني واالداريـني فقـط
بيـنمـا بُلّـغ الالعبـون وعــددهم ثالثـة وعـشــرون العبـا بـالـسفـر
عـبر البر ،الطامـة الكبرى ان هذا االجراء اثـار استياء عدد من
الالعبني الذين وجـدوا انهم غير مستعدين لـلمجازفة بالسفر
البــري بيـنمــا تكلفــة التـذكـرة الـواحــدة عبــر الطـائــرة ال تكلف
اكـث ــر مـن  60دوالراً وق ــرروا ع ــدم االلـتح ــاق ب ــاملـنـتخـب م ــا لـم
يحـسم امر سفـرهم عبـر الطائـرة اسوة بـاملالك الفني واالداري
للفريق.

ماذا فعلت بأُسود الرافدين يا كرم؟
بغداد  /يوسف فعل

كـسـبنـا نـقطــة من لقـاء صعـب مع منـتخب
فلـ ـ ـسـ ـطــني الـ ـ ــذي ي ــنقـ ــصه الـك ـثــيـ ـ ــر مــن
الـن ــاحـيـتـني الفـنـي ــة والـب ــدنـي ــة ،والـتع ــادل
كـشف لنـا العـديـد مـن النقــاط السـلبيـة يف
صف ــوف ف ــريقـن ــا ال ــوطـنـي ال ــذي ت ــوقع له
اجلميع ان يفتـرس االشقاء بعـدد وافر من
االهـ ــداف يـتـ ــربـع بف ـضـله ـ ــا علـ ــى صـ ــدارة
اجملـمـ ــوعـ ــة وي ـضـمـن الـت ـ ــأهل الـ ــى االدوار
النهائية لبطولة االمم االسيوية.
لكن اكـرم سلمـان مــدرب منتـخبنـا وكعـادته
ان يـبـ ــدأ املـبـ ــاراة بـتـ ـشـكــيل ـ ــة تخـتـلف عـن
س ـ ــابقــته ـ ــا ووضعـنـ ــا يف عــنق الـ ــزجـ ــاجـ ــة
واصبحنا يف موقف ال يحسد عليه.
ومجريات املباراة اوضحت لنا بأن منتخبنا
بح ــاج ــة ال ــى مـ ــراجعـ ــة اوراقه وت ــرتـيــبه ــا
بصورة جيدة قبل ان يقع الفأس بالرأس.
يــظن املــدرب (كــرم) بــأن املـنتـخب الــوطـني
مـلك ص ــرف له يـفعل مــا ي ـشــاء يـبعــد مـن
يخـتلف معه ويـستـدعي مـن يطـابق افكـاره
وارادتـه بعيــدا عن املـستــوى الفنـي واحقيـة
الالعب يف ارتـداء الفانيـلة الدوليـة السيما
ان احتــاد الك ــرة وجلنــة املـنتـخبــات اعـطـته
الـضــوء االخـضــر بــأن ي ـسـتـمــر ب ـسـيــاسـته
املـسـتمــدة من طــريقـة (فـرق تـســد) وابعـاد
الالعـبني النجـوم الكـبار واسـتدعـاء العبني
شباب يـرضون باملقـسوم ويعتبـرونه صاحب
نـع ـم ـتـهــم االول واالخــي ـ ـ ــر ل ـ ـ ــذلـك اص ـبـح
مـنــتخـبـنـ ــا ي ـضـم عـنـ ــاصـ ــر ال تـ ـسـتـحق ان
تــرتــدي فــانـيلــة مـنـتخـب العــراق صــاحـب
اجل ــوالت والـص ــوالت يف احمل ــافل ال ــدولـي ــة
بيـنمـا من يـستحق الـتمـثيل الـدولي خـارج
اسـ ــوار املـنــتخـب ويف بـالد الغـ ــربـ ــة يـ ـشـجع
بصمت منتخبنا ولسان حاله يقول:
ماذا فعلت باألُسود يا كرم؟
يــتفـنن املـ ــدرب (كـ ــرم) يف تـبـ ــريـ ــر أخــطـ ــائه
محــاوال اقنــاع اجلمـيع بــأنه ال يخـطئ وال
يــوجــد مـن يـضــاهـيه ب ــافكــاره الـتــدريـبـيــة
وخطـطه احلــديثــة فتـراه كـثيــر االنتقـادات
لـالعـ ـب ــني ولـل ــم ـ ـ ـ ــدرب ــني الـع ـ ـ ـ ــامـل ــني مـعـه
والــبعـيـ ــديـن عــنه وحـتـ ــى الــنجـ ــوم الـ ــذيـن
يـبعــدهـم يحــاول دائمــا الـصــاق التـهم بـهم
لكي يحدث شرخـا بعالقتهم مع اجلماهير
وحتى يتفقـوا معه بابعادهم وينصفوا رأيه

على الدوام.
هـل يعـقل ان يـ ــركـن احلـ ــارس نـ ــور صـبـ ــري
ويـشرك محله حـارساً شـاباً لـم يشتـد عوده
ولم تكـتمل خبرته؟ .ملـاذا يتناسـى ما قدمه
املـدافع الـصلب بـاسـم عبـاس يف مـشـاركـاته
مع املنتخب الوطني؟
لقــد افـتعل مــشكلــة مع املــايــستــرو نـشــأت
اكــرم يف وقت كــان املنـتخب بـأمـس احلـاجـة
له ووضع مكــانه الالعب خـالـد مـشيـر وهـو
ال ميـتـلك م ــا يـتـملـكه ن ـش ــأت مـن امله ــارات
والق ـ ــدرة علـ ــى قـ ــراءة املـبـ ــاراة والــتفـنن يف
صنـاعـة االلعـاب والتـسـديـد مـن بعيـد كمـا
اسـتـبعــد املــدافع احـمــد كــاظـم العـب
بـ ــاص االيـ ــرانــي للـمـ ــوسـم الـثـ ــانـي
العـتق ــاده بـ ــأنه ي ــسهـم يف اضع ــاف
مـركزيته يف الـفريق وينـاقشه كـثيرا
يف بعـض اجلــوانـب الفـنـيــة واشــرك
ب ــدال عــنه العـبـني شـب ــابـ ـاً ق ــال
عــنهـم ك ـ ــرم( :انهـم يف طـ ــور
التجريب واالكتمال).
ولــم يـك ـتـفِ ب ـ ـ ــذلـك بـل
واص ــل ان ـ ـ ـ ـ ـت ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده
للمهـاجم رزاق فـرحـان
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن عـلـ ـ ـيـه
االع ــتـ ـ ـ ــزال او عـ ـ ـ ــدم
الـتفكيـر بــاللعب مع
املـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـت ــخ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الــوطـنـي مــرة
اخرى.
لــذا فــأنـنــا
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
مــنت

اكرم سلمان يتفنن يف
تبرير اخطائه

خبنـا يف كل مباراة يلـعب بتشكيلـة مختلفة
ل ــم تعـ ـ ــرف طعــم االس ــتق ـ ــرار واالن ـ ــسج ـ ــام
فجـميع الالعـبني معـرضـون للجلـوس علـى
دك ـ ـ ــة الــبـ ـ ـ ــدالء او االبع ـ ـ ــاد لــي ـ ــس بـ ـ ـس ـبــب
انخفاض مـستواهم الفني وامنـا لعدم رضا
(كرم) عنهم خملتلف االسباب!.
مـنـتخـبـن ــا يع ــانـي ثغ ــرات ع ــدي ــدة ونق ــاط
ضعف واضحــة للـعيـان ،ومـدربــا املنـتخـبني
املـتنـافـسـني معنــا (الصـني وسنغـافـور) دوّنـا
يف مفـك ـ ــراتهـم ـ ــا تلـك الـ ــسلـبـيـ ــات وسـ ــوف
يـنـتهجــان اســالـيـب اللعـب الـتـي تــزيــد مـن
اوجـاعنــا وتخطـر مـرمـانــا وتقلل من
فرص وصولنا الى النهائيات.
فـ ــأح ـ ــوال الفـ ــريـق بحـ ــاجـ ــة الـ ــى
م ـش ــرط ج ــراح م ــاه ــر هـمه االول
عالج امل ــصـ ـ ــاب واعـ ـ ــادة ال ـ ـ ــروح له
بعيدا عن املصالح الشخصية.
وعـلـ ـ ـ ــى (كـ ـ ـ ــرم) ان يـقـف
عـن ــد نقـط ــة مهـمــة
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا وه ـ ــي ان
الـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ــخ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ــج ـ ــل
ويح ــتفـ ــظ
بـالـنتــائج
وان
منـتخب
ـ
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ــنـ ـ ــي
مــصـ ــدر لـتـ ــوحـيـ ــد
الـبالد بجـميع طـوائفه
ومـ ـ ــذاه ــبه وقـ ـ ــومــي ـ ـ ــاته
والــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز يــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحــه ـ ــم
ويجـمعهـم اكثـر يف الـبلـد
ويـسهـم يف التـصــاقهـم به،
أمـا اخلـسـارة فـانهـا تـزيـد
من املـواجع واالحـزان يف
زمن بـتنــا ننـام ونـصحـو
عل ـ ــى ســم ـ ــاع االخــب ـ ــار
املــؤملــة بـسـبب االرهــاب
والـق ـتـل ـ ـ ــة اجمل ـ ـ ــرمــني
ال ـ ــذيــن ج ـ ــاؤون ـ ــا مــن
وراء احلدود.

