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مصارحة حرة

الثعلب ركب املوجة!
بني الفيـنة واألخرى متـر علينا نـسمات صـراحة ثعلب
الكــرة العــراقيــة فالح حـسـن عبـر حــواراته مع الـصحف
واجملالت احمللـيــة واملــواقـع االلكـتــرونـيــة مـن
مـق ـ ـ ـ ـ ــر إق ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـتـه يف والي ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـي ـ ـ ـ ـش ـ ـيـغ ـ ـ ـ ـ ــان
األميــركيـة،حـاملـة أرق مـشـاعــره عن الــوطن.
والنـاس وصحبته يف نادي الـزوراء واملنتخبات
الــوطـني ــة من ــذ أن امتـطــى صهــوة الغــربــة يف
عـمــان عــام  1991مــرورا بـتــونــس وأم ـسـتــردام
الـتـي مـنحـته اجلـن ـسـي ــة الهــولـنــديــة قـبل أن
يستقر به املطاف مع أسرته يف الوالية املذكورة!
 15عـامـا والـثعلـب ينـظـر مـن ثقب بـاب الـصبـر ألتـراح
ال ــوطـن ..مــسل ــوب األمل ..م ــسك ــونـ ـاً ب ــال ــده ـش ــة،تـلفه
ح ـســرات الـنــدم ملــا آل إلـيه مـصـي ــره بعــد أن تــرك وراءه
ثــروة حـب اجلـمــاهـيــر الـتـي حـصــده ــا خالل  21عــامــا،
واخـت ــار مـ ــواجه ــة ع ــزل ــة مـفل ـس ــة بـني ج ــدران املـهج ــر
الي ـسـمع فـيه ــا غـي ــر ص ــدى أص ــوات شهـيقـه يف ملعـب
الــشعب وصـرخـات املـشجعـني املهللـة ألهــدافه يف خلـوة
ذاكرة مـؤملة تقطعها إيقـاعات خطى قدمـيه يوم ساقهما
تقرير سري إلى األمن العام!
كل ذلك والثعلـب يرفض العـودة لكتابـة صفحة جـديدة
مــن ع ـم ـ ـ ــره بـع ـ ـ ــد مـح ـ ـط ـتـه
إياد الصاحلي
اخلـامسـة واخلمسـني بالـرغم
م ـ ــن م ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ب ـعـ ـ ـ ــض
اإلعالميني وأصـدقـاء األمس
الثعلب يرفض
له بحــمل حق ــائـبـه واللح ــاق
العودة لكتابة
مبركب إنقـاذ كرتنـا من تسلل
صفحة جديدة من بـع ـ ــض املـ ـنـ ـتـفـع ــني ال ـ ـ ـ ــذي ــن
عمره بعد محطته الميـل ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــون ربـع ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـخـه
وتـ ـ ـ ـضـحـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاتـه يف املـالع ـ ــب
اخلامسة
اخللـيجيـة واألسيـويـة ،وبـدال
واخلمسني بالرغم مــن أن ي ـ ـس ــتج ـيــب لـ ـ ــرغ ـبـ ـ ــة
من مناشدة بعض مـح ـب ـيـه ركــب فـالح م ـ ـ ــوج ـ ـ ــة
املعـارضـة وهــاجم بـضـراوة يف
اإلعالميني
وأصدقاء األمس منـطقــة االحتــاد وس ــدد أكثــر
مــن ك ـ ـ ــرة ص ـ ـ ــريـح ـ ـ ــة ملـ ـ ـســت
له بحمل حقائبه
ع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة عـالق ـتـه مـع اح ـ ـ ــد
واللحاق مبركب
زمـ ـ ــالء احلـ ـ ــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـثمــانيـنيـة،واصفـا إيـاه بـأنه
إنقاذ كرتنا من
أس ـي ـ ــر كل ـم ـ ــة أل(نعــم) ال ـتــي
تسلل بعض
اع ـت ـ ــاد إس ـمـ ـ ــاعه ـ ــا ملـ ـ ــرؤوسه
الذين
املنتفعني
الـســابق ويــشعــر (بــال ــدونيــة)
ربع
الميلكون
والعجــز من عــدم استـحصـال
تاريخه وتضحياته حقوق الرياضيني متاشيا مع
سيــاســة االحتــاد التـسـعيـنيــة
يف املالعب
_على حد تعبيره!
اخلليجية
الادري مل ـ ـ ــاذا ت ـن ـ ـ ــاس ـ ـ ــى فـالح
واألسيوية.
حـ ـ ـ ـس ــن وبـقـ ـيـ ـ ـ ـ ــة الـ ـنـجـ ـ ـ ـ ــوم
املغـت ــربـني ممـن تعـ ـوّل ك ــرتـن ــا
علــى أسـم ــائهـم واجن ــازاتهـم وكف ــاءاتهـم لـبـنــاء قــاعــدة
مستقبـلها بأن هـروبهم من املواجهـة وحذرهم من وضع
أياديهـم يف نار املسؤولية خالل السنوات الثالث األخيرة
قــد ســاهـم يف بق ــاء املنــافـســة علــى رئــاســة إحتــاد الكــرة
مق ـتـ ـص ـ ـ ــرة عل ـ ـ ــى رجل واحـ ـ ــد وعـ ـضـ ـ ــويـ ـ ــة عـ ـ ــدد مــن
الـشخـصيـات الـريــاضيـة الـتي تفـاوت تقـييـم عمـلهم يف
منظار الهيئة العامة بني القبول والرفض!
نعم اليـوجـد أدنــى شك بــان العقـم الكــروي يف املنـطقـة
العــربيــة من مـحيـطهــا إلــى خلـيجهــا لن يـنجـب العبــا
مثـلم ــا أجنب الـثعـلب ال ــداهيــة (أب ــا تيــسيــر) ال ــذي لم
يـب ــرح ذاك ــرتـن ــا قـط ب ــال ــرغـم مـن غـي ــابه الـط ــويل عـن
املالعـب ،لكننا تـرقبنا أن يعـيش الواقع مبـرارته ويسجل
أهـدافـه من وسـط امللـعب بــروحيـة أل(هـات وخـذ) الـتي
ك ــان ميـ ــارسهـ ــا مع ت ــوأمـه الهج ــومـي علـي ك ــاظـم ال أن
يرسل إشارات املنـاورة عبر (الياهوو) من أقاصي القارات
ويه ـ ــرع للـت ـمّلــص بـ ــذكـ ــاء مــن مالزم ـ ــة اإلعالمـيــني له
لالستفهام عن موعد غسل غربته يف النهرين؟!
كرتنـا ياعنـدليب ليـست بحاجـة ألحلان مواسـاة جديدة
بعــد أن فقــدت صـنعــة الـنجــوم ولـم تعــد تــرت ــوي إال من
كؤوس اخليبة!
إن ملح دمـوعـك لن يـزيـدهــا إال عطـشـا لـزمــانك الـذي
كنت تشعر فيه كإنسان غريب يف بلدك!
تـرى من يـأسـر رغبـتك اليــوم لتعـود مـواطنــا أصليـا.؟
أمازالت الغربة حتتل حريتك يف وطنك البديل؟

قـــبل أســبــــــوع مــن مـــــــواجهــــــة ســـنغــــــافــــــورة احلــــــاســمــــــة

الـــرديف االيــــراين يكـــشف عقـم حلـــول اجلهـــاز الفـنـي ملـنـتخـبـنـــا الـــوطـنـي
حـــــــارس هـــــــزيـل يـــتـالعـــب بــــــســـمـعـــــــة كـــــــرتـــنـــــــا مـــن دون رادع!

بغداد  /يوسف فعل
قــابـيلـتــاهـم والـتـي تــوث ــرسلـبــا يف الـبـنــاء
الفـنـي ملـنــتخـبـن ــا كـمـ ــا انه يـتــيح ف ــرص ــة
ذهـبـيـ ــة لـلخ ـصـم السـتـثـمـ ــار تلـك اجلـهه
ووضع دفــا عـنــا يف حــالــة تــاهـب م ـسـتـمــر
وخ ــاص ــة ان وس ــام زكـي اليق ــدم املــس ــان ــدة
املطلـوبـة لــزميله يف الـدفـاع والهجـوم
وكــذلك اجلهـه اليـمنــى تعــانـي من
الـ ـثـغ ـ ـ ــرات النـع ـ ـ ــدام االنـ ـ ـسـج ـ ـ ــام
والـ ـتـفـ ـ ـ ــاه ــم ب ــني الـالع ــب ــني وتـلــك
نقـطــة سلـبـيــة اخــرى علــى مــدربـنــا امــا
الـلعــب ب ــثالثـ ـ ــة العــب ــني فال يـ ـ ــوفـ ـ ــرلــنـ ـ ــا
الــتغ ـطــيه الـ ــدفـ ــاعـي ـ ــة الالزم ـ ــة او اغالق
املــن ـ ــاطق اخلـلفــي ـ ــة او احـك ـ ــام ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة
الل ــص ــيقـ ـ ــة علـ ـ ــى امله ـ ــاج ـمــني بـل يجـعل
مـ ــرمـ ــانـ ــا حتـت اخلــطـ ــر الـ ــدائـم ورحـمـ ــة
مهاجمـي اخلصم التي التـرحم ،وشاهـدنا
كـيف اسـتقـبل مــرمــانــا هــدفـني عن طـيب
خاطـر وكرم حـامتي بسـبب انعدام الـرقابه
وتــرك اخلــصم يـتنــزه بحــري ــة يف منـطقــة
جزائنـا وافسـاح اجملال لـه بالتـسديـد على
مــرمــا نــا دون مـض ــايقه مـن احــد لــوجــود
الفـراغــات الكـثيــرة يف منـطقـتي الـدفـاع
والـوسـط التي مت زرع خـمســة العبني
فـيهــا لكـنهـم ظهــروا وكــأنهـم العب
واح ـ ـ ــد فق ــط ب ـ ـس ـبــب الــت ـ ـ ــوزيع
الـ ـســيء لالعـبـني واعــطـ ــا ئهـم
واجـب ــات اعلــى مـن امكــان ــاتهـم
الفـنـي ــة فـم ــازال خ ــال ــد م ـشـي ــر
وب ــال ــرغـم مـن الف ــرص الكـثـي ــرة
ال ــت ــي اع ـ ــط ــي ــت لـه اليـ ـ ــسـ ـتـحـق
ارتــداء الفــانـليــة ال ــدولي ــة كمــا ان
مهـاراته احملـدودة ال جتعله يـؤدي دور
ص ــانع االلعــاب بـص ــورة جيــدة سـيمــا ان
املبـاريات الدولية لها رجـالها وابطالها اما
مـشـيــر فـمــازال عــوده طــريــا ولـم يـتكـيف
بعدعلى جو املباريات القوية ويحتاج إلى
اللعب مع العـبني بطـراز املـاسيتـرو نشـأت
أكـ ــرم لكـي يــتعلـم مـنـه الكـثـي ــر مـن فـن ــون
القيادة واملهارة.

املدرب اكرم سلمان
اضاع اخليط والعصفور

علة واجب مشير وكاظم

هــزميــة جــديــدة ملـنـتخـبـنــا الــوطـنـي امــام
املـنتخب االيراني وهـذه املرة امام رديفه يف
ب ــط ـ ــول ـ ــة ال ـ ـسـالم يف االردن به ـ ــدفــني دون
مقـ ــابل بع ــد ع ــرض ب ــائــس وه ــزيل ق ــدمه
العبـونـا الـذيـن ظهـروا بـصـورة يـرثــى لهـا
وسط عجـز تـدريـبي واضح اليجـاد مخـرج
فـني يسـاعده علـى رأب الصـدع يف صفوف
الف ــريق السـيـمــا ان تــشكـيلــة املـنـتخـب لـم
تـعرف طعم االسـتقرار وتعـاني من العـديد
مــن نقـ ــاط ال ـضـعف ال ـ ــواضحـ ــة لـلعـيـ ــان
والتي يصـر مدرب املنـتخب أكرم علـى عدم
حلها واالبقاء عليها السباب ال يعرفها اال
الــراسخــون يف العـلم خــاصــة وانه اليــريــد
االسـتـم ــاع إلـ ــى وجه ــا ت الـنـظ ــر االخ ــرى
التـي تطـالـب بتقـويـة صفـوف الفــريق من
خالل عـ ــودة العـبـني اخـ ــريـن يـ ـسـتـحقـ ــون
ارتــداءالفــانـيلــة ال ــدوليــة وايجــاد طــريقــة
اللـعب املنـاسبـة المكـانـات العـبينـا الـفنيـة
والبـدنيـة بـالـرغم مـن فشل طـريقـة (-5-3
 )2مع منـتخبــاتنـا الـوطـنيــة يف منــاسبـات
دولـيــة عــدي ــدة لعــدم قــدرة العـبـيـن ــا علــى
تـطبـيق مفــرداتهـا الـدفــاعيــة والهجــوميـة

ب ــنفـ ــس اجلـ ـ ــودة والــكفـ ـ ــاءةاال ان مـ ـ ــدرب
الفـريق اصـر علـى اللـعب بهــذة الطـريقـة
التي تخلت عنها اغلب املنـتخبات العاملية
وابرز االندية االوربية.

انعدام الرقابة الدفاعية

والحـ ـظــن ـ ــا يف مــب ـ ــاراتــن ـ ــا ام ـ ــام الـ ـ ــرديف
االيــرانـي ان مـنـتخـبـنــا الحــول والق ــوة له
فـكـ ــان اكـثـ ــر الالعـبـني تـ ــائهـني يف املـلعـب
اليع ــرف ــون كــيف يـ ــدافع ــون والميـتـلك ــون
القــدرة عل ــى بنــاء الهـجمــات ممــا اعـطــى
الــضـ ــوء االخــضـ ــرلـلخ ـصـم ملـ ـسـك زمـ ــام
االمـور واللعب بحريـة اثناء املـبارة واظهار
مـا ميـتلكــون من مهـارة وكــا نهم يف وحـدة
تــدريبيـة ،فتـوالـت الهجمـات علـى فـريقنـا
من اجلـانبني وخـاصة مـن اجلهة اليـسرى
بـسـبب عـدم قـدرة املـدافع يـاسـر رعـد علـى
أداء واجـب ــات ــة ال ــدف ــاعـي ــة بـص ــورة جـي ــدة
وفــشله الــذريـع بتــطبـيق تعلـيمــات مــدرب
الف ــريق بـضــرورة امل ـشــارك ــة يف الهجـمــات
واالن ـ ــدف ـ ــاع إل ـ ــى االمـ ـ ــام والع ـيــب لــيـ ــس
ب ـ ــالالعـب وامن ـ ــا يف امل ـ ــدرب ال ـ ــذي يـكـلف
الـالعـ ــبـ ــني بـ ـ ـ ـ ـ ــواجـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــات الت ـ ـتـالءم مـع

واشــراكه مـن البـدايـه كال عب اسـاسـي من
االخـطاء الكـبيرة ملـدرب املنتخب سـيما ان
الال عبني القريبني مـن مشير قد ساهموا
يف افتضاح امـره مثل العب االرتكـاز هيثم
كاظـم الذي يعـد من اكثـر العبي املـنتخب
متـريــرا للكـرات اخلــا طئه لـزمـالئه اثنـاء
املبـاراة ،والغــريب انه انـزعج كـثيــراعنـدمـا
استبـدله املـدرب بــالالعب احمـد صالح يف
الـشــوط الثــاني مـن املبـاراة وكــاظم طـوال
فتـرة لـعبـه لم نـسـجل له ايجــابيـة واحـدة
عــدا متــريــرتـه اجليــدة للـمه ــاجم مـحمــد
نـ ـ ــاصـ ـ ــر ال ـتــي جـعل ــته ي ـ ـ ــواجه احلـ ـ ــارس
االيـراني لكـن ناصـر اضاعـها وحـرمنـا من
فـرصة تـسجيل هـدف محقق ..املشـكلة ان
الالعـبـني خـ ــالـ ــد مـ ـشـيـ ــر وهـيـثـم كـ ــاظـم
يــؤدي ــان نفــس الــدور ممــا تـنعــدم فــرصــة
الــزيــادة العــددي ــة يف املنـطقــة الهج ــوميــة
ل ـتــم ـ ــرك ـ ــزهــم ـ ــا يف وس ــط املــي ـ ــدان وع ـ ــدم
انـ ـ ــدف ـ ـ ــاعهــمـ ـ ــا إلـ ـ ــى االمـ ـ ــام وذلـك جـعل
مهـاجمـينـا يقعــون يف الكمـاشـة االيـرانيـة
وتـتضــاءل خطــورتهم وخـاصـة عنـد رجـوع
عـم ــاد محـمــد إل ــى اخللف لـتــسلـم الكــرة
بعـد ان يـئس مـن العبي الـوسـط بتمـوينه
ب ــالكــرات الــسهلــة ف ـسـهل املهـم ــة للــدفــاع
االي ــرانـي ب ــاالن ــدف ــاع إل ــى خـط ال ــوسـط
الحـكام الـسيطـرة عليهـا بعـد مالحـظتهم
ضعف االداء وهـزالـة مـستــوى العبـينـا يف

اربــــيـل يــــــــســــتـعـــــــــــد يف حـلــــب لـالســــامعــــيـيل املــــــرصي

الدفاع االربيلي مطالب
بتحصني منطقته يف
جولة االياب

بغداد /حيدر مدلول
يغـادر وفـد فـريق نـادي اربـيل لكـرة
القـدم إلـى مــدينــة حلب الـسـوريـة
يـ ـ ــوم اجل ــمع ـ ـ ــة املق ــبل امل ــصـ ـ ــادف
الث ــالث عـش ــر من الــشهــر اجلــاري
الق ــامـ ــة مع ــسك ــر ت ــدريـبـي هـن ــاك
يـتخـلله خ ــوضه مـبــاراتـني وديـتـني
مع االنـدية الـسوريـة احداهـما مع
فـريق االحتاد الـسوري حـامل لقب
الـدور املـمتــاز استعــدادا ملبــاراته يف
جـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــة االيـ ـ ـ ـ ــاب مـع ن ـ ــظـ ــيـ ـ ـ ـ ــره
االسماعيلي املصري يف اطار الدور
 32مـن الـن ــسخ ــة ال ــرابع ــة ل ــدوري
ابــطـ ــال الع ــرب الـتـي ســتق ــام ي ــوم
الثــاني والعـشـريـن من الـشهـر ذاته
على نفس امللعب.وقال السيد عبد
اخلالق مسعـود نائب رئيس الهيئة
االداريــة لـلنــادي ان العبـي النــادي
املـ ــوجـ ــوديــن يف صفـ ــوف املـنــتخـب
الـوطنـي سيلتحقـون بالفـريق بعد
انـ ـتـهـ ـ ـ ــاء م ــبـ ـ ـ ــاراتـه مـع املـ ـنـ ـتـخ ــب

الـ ـســنغـ ــافـ ــوري الـتـي ســتقـ ــام يـ ــوم
االربعاء املقـبل الستكمـال تشكـيلة
الفـريق مشيـرا إلى ان فـريقه عازم
علـى اخلـروج بنـتيجـة ايجـابيـة يف
هـ ــذه املـبـ ــاراة الـتـي تـكفـيـه الفـ ــوز
بف ــارق ثالث ــة اه ــداف للـت ــاهل وال
سـيمــا بعــد أن خـســر اللقــاء االول
يف القـاهـرة بهــدفني نـظيفـني رغم
تـق ـ ـ ــدميـه اداءا جــي ـ ـ ــدا اش ـ ـ ــادت بـه
وسـائل االعالم املصريـة التي اضاع
فـيهــا فــرص مـحقق ــة للفــوز ولـكن
احل ـ ـ ــظ وقـف ام ـ ـ ـ ـ ـ ــام املـه ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ــم
م ــصـ ــطفـ ـ ــى كـ ـ ــرمي الـ ـ ــذي تـلقـ ـ ــى
ع ـ ــروضـ ـ ـاً احـت ـ ــرافـي ـ ــة مـن ن ـ ــاديـي
االسـم ــاعــيلـي وانـبــي بع ــد انــته ــاء
تـلك املبــاراة.وبني ان االدارة عقـدت
اجـتـمـ ــاعـ ــا مع الـكـ ــادر الـتـ ــدريـبـي
للفـريق الـذي يقـوده املـدرب نــاظم
شـاكر والعبي الفريق الذي مت فيه
مــنـ ـ ــاقـ ــشـ ـ ــة مـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ـ ــرى يف لقـ ـ ــاء
الذهاب.

عـــبــــــــد اجلـلـــيـل يــــــشــكــــــــو عـقــــــــدة املـالعـــب االردنـــيــــــــة
عمان  /املدى الرياضي

اعـتـب ــر م ــدرب ن ــادي احل ـسـني
اربـد الــذي ينـافـس يف الـدوري
االردنـي املـمـتـ ــاز لكـ ــرة الق ــدم
الكــابـنت صب ــاح عبــد اجللـيل،
ان تعـدد االصـابـات يف صفـوف
العـبـيه ه ــو ال ـسـبـب االب ــرز يف
ع ـ ـ ــدم ظهـ ـ ــور فـ ـ ــريـقه بـحجــم
الـ ـط ـمـ ـ ــوح خالل م ـن ـ ــاف ـ ـس ـ ــات
بـط ــولـتـي ال ــدرع وك ــاس االردن
للموسم احلالي.
واشـارعبد اجلليل الـذي تولى
االشـراف مـؤخــرا علـى تــدريب
فـ ــريق احل ـسـني ان االص ــاب ــات
املـتـن ــوع ــة الـتـي يع ــانـي مـنه ــا
العـب ــوه ،اض ـط ــرتـه إلبع ــادهـم
عـن املبـاريـات الـرسـميـة خـوفـا

من تفـاقم االصـابـة ،وبـالتـالي
كـ ــان مـن ال ـطـبــيعـي ان يـكـ ــون
اداء الف ـ ـ ــريـق مهـ ـ ـ ــزوزا بع ــض
الشيء.
وقال عـبد اجلليـل انه منذ ان
ت ــسلــم مهـم ــة االشـ ــراف عل ــى
الفـ ـ ــريق وجـ ـ ــد الع ـ ــدي ـ ــد مــن
الـالعـ ـب ــني الي ـ ـ ـسـ ـت ـ ـطـ ـيـعـ ـ ـ ــون
االنتـظـام يف الـتمــارين بـسـبب
االص ــاب ــة مـثل ق ــائ ــد الف ــريق
عـبــداهلل ال ـشـيــاب وحــامت بـنـي
ه ــانـي ال ــذي اض ـط ــر م ــؤخ ــرا
إلجــراء عمـليــة جــراحيــة قـبل
تـأهـيله واعــادته للـمنـافـسـات،
وحارس املرمـى عبداهلل يوسف
الـذي بـدأ يتعـافـى اضـافـة إلـى
كوكبة من جنوم الفريق.

املدرب صباح عبد
اجلليل

هــذه املنـطقــة احليــويــة خــاصــة ان العـبي
االجنحـة وسـام زكي وسـامـال سعيـد ظهـرا
بـعيــديـن عن مــستــواهمــا ولم يــستـطـيعــا
فعل شيء لـلفريـق بينمـا كان مهـدي كرمي
غــريب ـاً عن الفـريق وشــارك زمالءه بهـزالـة
املـ ـ ـ ــس ــت ـ ـ ـ ــوى وفـق ـ ـ ـ ــر االداء وك ـ ـ ـ ــانـه اراد ان
يشاطرهم رداءة العرض ايضا!..
وسط هـذه املعـطيــات لم يـستـطع فــريقنـا
اخــط ــار امل ــرم ــى االي ــرانـي الفــتق ــاره إل ــى
مـتـطلـبــات كــرة القــدم احلــديـثــة مـن نقل
الكرة السريع واللعب من اللمسة الواحدة
ومتـ ــويــن املهـ ــاجـمـني بـ ــالـكـ ــرات الـ ـسـهلـ ــة
وتـنـ ــويع اسل ــوبـه فك ــانـت ط ــريق ــة لعـبـن ــا
مكــش ــوفـ ــة للخـصـم ولـيــس فـيه ــا عـنـص ــر
املفـ ـ ــاجــئـ ـ ــة واملــبـ ـ ــاغ ــته
والن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري اي ـ ـ ــن
احلـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
الـ ــتـ ـ ـ ـ ــدريـ ــب ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ومباذا كان يفكر
امل ـ ـ ـ ــدرب اث ــن ـ ـ ـ ــاء
املبــاراة الــذي كــا ن
م ـ ـســم ـ ــرا يف مـك ـ ــانه
وترك مهمـة التوجيه
ملـســاع ــده ذي اخلبــرة
القليلة رحيم حميد
كـل العـ ــوامل امل ــذك ــورة
س ـ ـ ـ ـ ــاهـ ــمـ ــت ب ـ ـ ـظـه ـ ـ ـ ـ ــور
مـنتخـبنـا مبـظهـر اليـسـر
عـدوا وال صــديقـاً ويـدعـونـا
إل ـ ــى م ــط ـ ــالــب ـ ــة مـ ـ ــدربه ب ـ ــان
يــتع ـ ــامـل مع ال ـ ــواقع كــم ـ ــا ه ـ ــو
بـع ــيـ ـ ـ ـ ــدا ع ــن لـغـ ـ ـ ـ ــة اجملـ ـ ـ ـ ــامـالت
والعالق ــات ف ــاملـنـتخـب يحـمل اسـم
العراق وليس اسم مدربه او مساعده
الـ ــذي كـ ــان سـبـبـ ــا مـبـ ــاشـ ــرا يف ابعـ ــاد
امل ــدافع الــصلـب ب ــاسـم عـب ــاس السـب ــاب
شخصـية والعب الوسط عبـد الوهاب ابو
الهـيل الخـتالف يف وجه ــات النـظــر وعلــى
املدرب أكـرم ان يستمع إلى صوت احلقيقة
ويعيـد الفـريق إلـى جــادة الصـواب بـاعـادة
الالعـبـني املــبعـ ــديــن وتف ـضــيل امل ـصـلحـ ــة
الــوطـنـيــة وسـمع ــة الك ــرة العــراقـي ــة علــى
املـصالح الـشخصيـة ،واذا استمـر منتخـبنا
يف اللعب بـطريقـة ( )2-5-3فاننـا النتوقع
خـيـ ــرا لـلف ـ ــريق يف املـبـ ــاريـ ــات املـتــبقـيـ ــة
للتصفيات االسيوية.

با مكـانا ته مما يحـدث ارباكاً يف مـنطقتنا
الدفاعية يف كل هجمه على فريقنا سيما
ان اجلميع يعـرف تأثيـر تسجـيل االهداف
يف املباراة الدولية على نفوس الالعبني.
وهـن ــاك ح ــارس م ــرم ــى رائع ن ــور صـب ــري
ميتلـك من اخلبـرة الـشيء الـكثيـر ينـتظـر
بــش ــوق الع ــودة إل ــى ال ــدف ــاع عـن م ــرم ــان ــا
ف ــالفــارق بـيـنه وبـني ســرهـنك كـبـيــر جــدا
وعلـى مدربي املنـتخب الوطنـي العودة إلى
رشدهم وعدم املغاالة يف التمسك بارائهم
الـتي اثـبتـت التجـارب ضحــالتهـا وفقـرهـا
الفني اذ لـم يتبق على مواجهة سنغافورة
اال أسـب ــوع واح ــد والن ــدري كـيف سـيع ــالج
املدرب كل هذه االخطاء؟

حارس هزيل

احلارس
سرهنك
محسن اثبت
عدم
صالحيته
للمهمة
الدولية

حـ ــارس املـ ــرمـ ــى ن ـصـف الفـ ــريـق مقـ ــولـ ــة
مـتـ ــوارثـ ــة يف ك ـ ــرة القـ ــدم مـنـ ــذ ن ــش ـ ــأتهـ ــا
ويع ــرفه ــا الق ــاصـي وال ــدانـي وكل مـن ركل
الكــرة وشــاهــدهــا ف ــانه يح ــدثك عـن تلك
املقولـة لكن مدربي منتخبـنا الوطني اكرم
سلـمــان ورحـيـم حـمـيــد لـم يقـتـنعــا بـتـلك
املقـ ـ ــولـ ـ ــة وارادا اخلـ ـ ــروج ع ــن القـ ـ ــاعـ ـ ــدة
بـاشـراكهمـا سـرهنك محـسن الـذي اثـبتت
التجارب انه ليس مبستوى يؤهله حلماية
ع ــريـن م ــرم ــانـ ــا واغلـب اخلــس ــارات الـتـي
تلقـينـاهـا مـؤخـرا جـاءت بــاخطـاء فـادحه
مــنه ويف مـبـ ــاراتـنـ ــا امـ ــام ايـ ــران اعــطـ ــانـ ــا
ال ـ ــدلـيـل الق ـ ــاطـع عل ـ ــى ضـعف مـ ـسـت ـ ــواه
وارتبــاكه وان الطـريق مـازال امـامه طـويال
وشـ ــاقـ ــا لـكـي ي ـصــبح احلـ ــارس رقـم واحـ ــد
للمنتخب العراقي ،والهدفان اللذان دخال
مرمـانا يـتحمل مسـؤليتهمـا املباشـرة كما
ان اشـ ــراكه يف املـب ــاري ــات ال ــدولـي ــة ي ــول ــد
ضغطـا كبـيرا عـلى املـدافعني لـعدم ثـقتهم

االحتــــاد العراقي لكـــــرة القــــدم يواجــــه خـــالفاً حاد ًا
مــــع وزارة الشبـــــاب والـــرياضة
بغداد  /خليل جليل

يواجه االحتاد العراقي لكرة القدم خالفا
حـادا مع وزارة الـشبـاب والـريـاضـة بعـد ان
طفت علـى الـسطح حـدة اخلالف بـينهمـا
اثـ ــر الـتــص ـ ــريحـ ــات الـتــي اطلـقهـ ــا وزيـ ــر
الشـباب والـرياضـى السـيد جـاسم محـمد
جعفـر وهـو يطـالب اجلهـات املـعنيـة ومبن
فـيه ــا احلكــومـيــة الـت ــدخل لـتقــومي عـمل
االحتــاد الــذي ميــر ب ــواقع مــريــر نـتـيجــة
مغادرة عدد كبير من اعضائه خارج البالد
والع ـ ــدد االخ ـ ــر ف ــضل االســتق ـ ــرار خ ـ ــارج
الـعاصمـة وبعيـدا عن اروقة االحتـاد االمر
ال ــذي ت ــراه وزارة ال ـشـب ــاب تعـطــيال لعـمل
اكبر احتاد لعبة شعبية يف البالد.
وقـال وزيـر الـشبـاب يف مجـمل تصـريحـاته
ان تفـرد مجمـوعـة مـعينـة بـالهـيمنـة علـى
االحتـاد عبـر التكـتالت هي امتـداد لـنفس
التـكتـالت والعنـاصـر الـتي كـانـت مهيـمنـة
على االحتاد يف زمن املقبور عدي.
ومم ــا زاد مـن م ــوج ــة االنـتق ــادات احل ــادة
الـتي ط ــالت احتــاد كــرة القــدم هــو اصــرار
رئـيس االحتــاد حسـني سعيـد علـى البقـاء
يف العـاصمـة االردنيـة من دون العـودة إلـى
الــبالد مــن ـ ــذ ح ـ ــادث ـ ــة اخ ـتــط ـ ــاف رئ ـي ــس
اللجـنــة االوملـبـي ــة العــراقـيــة احـمــد عـبــد
الغفور السامرائي منتصف متوز املاضي.
وطــالب وزيــر الــشبــاب والــريــاضــة بــاعــادة
طرح الثقـة باعضـاء مجلس ادارة االحتاد
العـراقي لـكرة الـقدم ومـطالـبته احلكـومة
بـالتـدخل املـباشـر وعبـر قنـوات معيـنة لـها
عالقة باالمر بتقومي عمل االحتاد واعادة
انتخاباته بطريقة طرح الثقة.

م ــن جـ ـ ـ ــان ــب االحتـ ـ ـ ــاد كـ ـ ـ ــان ش ـكـل هـ ـ ـ ــذه
املـواجهـة هـادئـا اذ رد نـائب رئـيس االحتـاد
نـ ــاجح حـمـ ــود علـ ــى تلـك الـتــصـ ــريحـ ــات
بــطـ ـ ــريق ـ ــة ه ـ ــادئـ ـ ــة وبعــي ـ ــدة عــن لـهج ـ ــة
الـتصعيد فـقال"لقد فـوجئنا بتـصريحات
الـسيـد وزيـر الـشبـاب والـريـاضـة
الـذي كنا نـامل ان يقف إلى
جـ ـ ــان ـبــنـ ـ ــا بـ ـ ــدال مــن ان
يـوجه الـينــا انتقـادات
حـادة.واذا كـان وزيـر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
والريـاضة يـدعو
إلـ ـ ـ ـ ــى وضـ ـ ـ ـ ــوح
الــعـ ـ ـ ـمــل وفــق
شـفـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ممـي ـ ــزة ف ـ ــان
اي مـن اح ــد
اعـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
االحتـ ـ ــاد لــم
يـلـ ـتـق حل ـ ـ ــد
االن بـالـسيـد
وزيـر الــشبـاب
واالسـ ــت ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاع
إل ـ ـ ـ ـ ــى ارائـ ــن ـ ـ ـ ـ ــا
وطـ ـ ـ ــرح مـجـ ـمـل
االفكار معه.
ث ــم نـ ـتـ ـم ــنـ ـ ـ ــى ان ال
ينسـى اجلميع بـان ما
حققه العـراق يف نهائيات
اوملبـياد اثينـا  2004بحصوله
علـى املـركـز الــرابع يف مسـابقـة كـرة
القــدم وحـصــول املـنـتخـب العــراقـي علــى

ذهـبيـة املـسـابقــة يف بطـولـة غــرب اسيـا يف
ال ــدوح ــة وع ــودة ف ــرقـن ــا إل ــى الـب ـط ــوالت
الع ــربي ــة واالسيــويــة دلـيل علــى مـنهـجيــة
الع ــمل ال ـبــنـ ـ ــاء لالحتـ ـ ــاد يف ظل ظ ـ ــروف
صعبة واستثنائية.
واض ــاف حمــود "نعـتب كـثيــرا
علـى السيـد وزير الـشباب
وال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــة لـع ـ ـ ــدم
وقـوفه معنا يف هذه
املــرحلـة الــراهنـة
يف الوقـت الذي
ت ـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ــد فـ ـيـه
ع ـ ـ ــادة وزارات
الـ ـ ـ ـش ــبـ ـ ـ ـ ـ ــاب
والــريــاضـ ــة
يف كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
مـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
وق ـ ـ ــوفـه ـ ـ ـ ــا
ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
االحتـ ــادات
الــري ــاضي ــة
وخ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة
احتـ ـ ــاد كـ ـ ــرة
الـق ـ ـ ـ ـ ــدم مل ـ ـ ـ ـ ــا
تـتـمـتـع به مـن
شعبية كبيرة.
ناجح
حمود
واخـ ـتـ ـت ــم ح ــم ـ ـ ــود
حـديثه باالشـارة إلى
رغـب ــة االحت ــاد ب ــالعـمل
عل ـ ـ ــى تقـ ـ ــويـ ــض اي خالف
طـ ـ ــاملـ ـ ــا ان اجل ـم ـيـع يهـ ـ ــدف إلـ ـ ــى
خدمة اللعبة.

البـاراملـبيــة العــراقيــة يف احتفــاليــة اليـوبـيل الفـيض األردين
بغداد :اكرام زين العابدين

تـ ـشـ ــارك الـلجـنـ ــة الـبـ ــاراملـبـيـ ــة
العــراقيـة لـريـاضـة املعــاقني يف
البطـولة الدولـية التي يـنظمها
االحت ـ ـ ــاد االردن ــي ل ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـ ـ ــة
املعـ ــاقـني مبـنـ ــاسـبـ ــة الـيـ ــوبــيل
الفـضي لهـا ومبـشـاركـة العـديـد
من املـنتخبـات العـربيـة للفـترة
مــن  11- 5ت ـ ــشـ ـ ــريــن الــثـ ـ ــانــي

املقبل.
صـرح بـذلـك للمـدى الـريــاضي
فـ ـ ــاخـ ـ ــر اجلــمـ ـ ــالــي امــني عـ ـ ــام
اللجـن ــة الـب ــاراملـبـي ــة الع ــراقـي ــة
وقــال :وجهـت اللـجنــة املنـظمـة
لهذه الـبطولة الـدعوة لفريقني
عـ ــراقـيـني هـمـ ــا مـنــتخـبـ ــا كـ ــرة
ال ـطـ ــائـ ــرة مـن وضـع اجللـ ــوس
وك ـ ـ ــرة الـه ـ ـ ــدف لـلـ ـمـكـف ـ ـ ــوف ــني

وسيتـالف وفـد كـرةالطـائـرة من
وضـع اجلـل ـ ـ ـ ــوس م ــن رئ ــي ـ ـ ــس
الــوفــد مـحمــد سـلمــان وعــامــر
الـزبيدي مـدربا واسمـاعيل قادر
اداري ـ ــا وس ــبع ـ ــة الع ـب ــني له ـ ــذه
الفعالية .
اما وفد كـرة الهدف للمكفوفني
فسيتالف من سعـد عبد اجمليد
الصـاحلـي رئيـسـا وخـالــد جنم

مـ ــدربـ ــا وعـ ــادل يـ ــوحـنـ ــا اداريـ ــا
الالعـبـني عــامــر نــاجـي وفــارس
ارزوقـي وعـصــام خـلف ومحـمــد
عــج ـ ـ ــي ـ ـ ــب وعــل ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامت .
وس ـي ــتح ــمل اجلـ ـ ــانــب االردنــي
نـفق ـ ــات م ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ال ـ ــوف ـ ــديــن
الــريــاضـيـني يف هــذه الـبـطــولــة
.وسيتـم دعوة مـنتخبـات عربـية
من العاب اخـرى لهذه البـطولة

