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SPORT
ريــاضة محلية

NO. (790) Wed. (11) October

وجهة نظر

ال تــــنــــــــــازالت يف قــــمــــــــــة الـعــــني املـلــــتـهــــبــــــــــة

سلـامن يـرتصــد سـنغــافـــورة هبجــوم مــاطـــر بعــد مـــدفع اإلفـطــار!

نريـدها مـواجهة حــاسمة
تتجه االنـظار مـساء الـيوم إلـى ملعب خلـيفة بـن زايد يف
االمــارات حيـث يحتـضن واحـدة مـن املبـاريـات املـصيـريـة
واملرتقبـة ملنتخـبنا الـوطني وهـو يقابل نـظيره
ال ـســنغ ـ ــاف ـ ــوري يف اجل ـ ــول ـ ــة اخل ـ ــام ــس ـ ــة مـن
تصفيات اجملموعة االسيوية اخلامسة.
وبق ـ ــدر م ـ ــا يــن ــطـ ـ ــوي لق ـ ــاء ه ـ ــذه االم ـ ـســي ـ ــة
الــرمـضــانيــة علــى قــدر كـبيــر من االهـميــة ملــا
يـشكـله من انـعطـافـة ملـسـار مـنتخـبنـا وكــذلك
سـنغ ــاف ــورة يف مــش ــوارهـم ــا،يـت ـطـلع ش ــارعـن ــا
الكروي اليوم إلى مواجهة هامة نريدها ان تكون حاسمة
لـتضع كـرتنـا العـراقيـة رسمـيا داخـل اروقة نـهائـيات اسـيا
 2007وضمــان تخــطي اســوارهــا لكـي نكــون عمـليــا ليـس
عل ــى مق ــرب ــة مـن اس ــوار الـنه ــائـي ــات بـل داخله ــا وضـمـن
الدول االربع التي تضيف منافساتها العام املقبل.
واذا ك ــانـت جت ــربـتـن ــا االخـي ــرة ام ــام اي ــران يف عـم ــان ق ــد
اشـارت سلسلـة من االنطـباعـات التي تثـير قلقـا مشـروعا
ونـخن نقــابل اليـوم واحـدا مـن املنـتخبــات املتـطلعـة إلـى
الهـدف ذاته،فهـذا اليعـني اننـا سنخـوض اللقـاء املـرتقب
بعيـدا عن االصـرار والـروحيـة املـمتلئـة بـالعـزميـة النتـزاع
ف ـ ــوز ه ـ ــام لــيـ ــس بقــي ـ ــاس اي
انتـصار اخـر طاملـا يحمل بني
خليل جليل
طــيـ ـ ــاته اره ـ ــاص ـ ــات احل ـ ـســم
املرتقب.
اذن س ـيـك ـ ــون عـ ــش ـ ــاق الـك ـ ــرة
العــراقـيــة م ـســاء الـي ــوم علــى
نـــامل ان تكــون مــوعــد ك ــروي غيــر ع ــادي من
عـودة العـبينـا شــانه ان يضـع منتـخبنـا علـى
احملتــرفني إلـى م ــسـ ــار قـ ــاري جـ ــديـ ــد ويـعلـن
العــودة القـويـة ملـنتخـبنـا إلـى
صــفــــــــــــــــوف االجـ ــواء االسـيـ ــويـ ــة لـيـكـ ــون
منتخبنا الذين واحـدا من ابـرز القـادمني إلـى
الـنه ــائـيـ ــات ويعـيـ ــد لالذه ــان
غابوا عن سابق امل ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــة احلـقـ ـ ـيـق ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اللقاءات مؤثرة ملنمتخباتنا.
وهـــامـــة علـــى وازاء هـ ــذا الــتفـ ــاؤل امل ــشـ ــروع
البـد ان يكـون منـتخبنـا ومعه
صعـيـــد االداء اجله ـ ــاز الفـنـي عـنـ ــد حـ ـسـن
الــذي نــامل ان الـتقــديــر ملـنتـخب سـنغــافــورة
الــذي سيخــوض لقـاء الـليلـة
يكـون حــاسمـا بـروح متـوثبـة النتصـار يضعه
ملـــــصـلـحــــــــــة علـى قـدم املـسـاواة مع الـصني
مـنتخـبنــا قبل خــص ــوصـ ــا بل ويـ ــؤجج لـ ــديه
روح املـنـ ــاف ــس ـ ــة علـ ــى خ ــطف
اجلــــــــولــــــــــة احـ ـ ــدى ب ــطـ ـ ــاق ـتــي الــت ـ ـ ــاهل
االخــــيـــــــــــرة خ ــص ـ ــوصـ ـ ــا وانه س ــيخ ـ ــوض
ـ
لق ـ ــاءه االخــي ـ ــر يف اجل ـ ــول ـ ــة
االخير على ارضه مما يدفعه
ملقارعة منتخبنا ومجاراته.
وان التـصريحـات التـي خرج بهـا مدرب سـنغافـورة عنـدما
قـال اليوجـد شئ مينعنـا من جتديـد الفوز علـى املنتخب
العـراقي اشـارة واضحـة خلصـوصيـة اللقـاء واسـتثنـائيته
لهم ايضا.
عـم ــوم ــا ن ــامـل ان تك ــون ع ــودة العـبـيـن ــا احملـت ــرفـني إل ــى
صـفوف منتخبنـا الذين غابـوا عن سابق اللقـاءات مؤثرة
وهـامــة علــى صعيـد االداء الـذي نــامل ان يكـون حــاسمـا
ملـصلحــة منـتخـبنــا قـبل اجلــولــة االخيــرة الـتي نــامل ان
يخـوضها بـروح االطمئـنان واالنتـصار املتـرجم بالـوصول
إلــى الـنهــائـي ــات القــاريــة الـتـي عــرفـت صــوالت وجــوالت
ملنتخـبنا الـوطني الـذي نريـد منه الـيوم ان يخـوض لقاء
حــاسمـا وال نـريـد مـنه ايـة احـتمـاالت يـضع نفـسه فـيهـا
رهينة اللحظات االخيرة من التصفيات.

بغداد  /إياد الصاحلي
أصبحـت آمال مـنتخبـنا الـوطني
لكـرة القدم للـتأهل إلـى نهائـيات
ك ـ ــاس أمم أس ـي ـ ــا  2007مـعق ـ ــودة
عـلى كسب جـولته اخلامـسة أمام
ضــيفه ال ـسـنغ ــافـ ــوري يف اللق ــاء
امل ـ ــرتقـب ال ـ ــذي يـ ــشه ـ ــده مـلعـب
خلـيفــة بـن زايــد مبــديـن ــة العـني
م ـس ــاء الـي ــوم يف مت ــام ال ـس ــاع ــة
ال ـث ـ ــام ـن ـ ــة وال ـنـ ــصف ب ـت ـ ــوق ـيــت
بغـ ـ ــداد،بـ ـ ــإدارة احلـكــم الـ ـ ــدولــي
ال ـتـ ـ ــرك ـمـ ـ ــان ـ ـس ـتـ ـ ــانــي مـ ـ ــام ـيـ ـ ــد
مامديوف.

طوق النجاة

ل ـي ـ ـســت هــي امل ـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي
يــضع مـنــتخـبـنـ ــا نف ــسه يف عــنق
الزجـاجة ثـم مايلبـث أن ينتفض
لتـاريخه وسمعـة بالده من خالل
تـرتـيب أوراقـه واستعـادة حـضـوره
مبـ ــزيـ ــد مــن الع ـطـ ــاء لـتـحقــيق
الفـ ــوز الـ ــذي لـن يـكـ ــون ع ـصـيـ ــا
علـيهـم الـي ــوم يف ح ــال ــة تـط ــويع
الـتـكـتـيـك اجلـمـ ــاعـي يف ص ـ ــالح
خطـة املـديـر الفـني أكــرم سلمـان
السـ ـيـ ـمـ ـ ـ ــا بـعـ ـ ـ ــد أن ك ـ ـ ـشـف ــت لـه
اخلسارة أمـام إيران ضرورة قراءة
مراكز املنـتخب بتأن والبحث عن
ط ــوق الــنجـ ــاة يف الف ــرص ــة قــبل
األخيرة!..
أبـدا التـوجـد حلـول وسطـى ومن
غـيـ ــر املـمـكــن أن يقـ ــدم املـنــتخـب
ت ـنـ ـ ــازالت جـ ـ ــديـ ـ ــدة مــن رص ـيـ ـ ــد
نقـ ــاطه يف اجملـم ــوع ــة واجلـمــيع
مـ ـطـ ـ ــالــب بـ ـ ــرد االع ـت ـبـ ـ ــار أمـ ـ ــام
مـنتخـب الميتـلك البــاع الطـويل
يف املـن ــاف ـس ــات األسـي ــوي ــة بل لـم
ت ـسـجل نـت ــائـجه يف الـتــصفـي ــات
مــايــؤكــد انه يـسـتحـق االستـئثــار
بــإحــدى بـط ــاقتـي التــأهل حـيث
ف ــاز عل ــى مـنـتخـبـن ــا يف اجل ــول ــة
األولــى بـنتـيجــة مف ــاجئــة ()0-2
شـكلـت مـنعــطف ــا مــبك ــرا ملـصـي ــر
ف ـ ـ ــرق اجمل ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة،وه ـ ـ ــزم أم ـ ـ ــام
فلـ ـ ـسـ ـطــني والـ ـصــني ب ـن ـت ــيجـ ـ ــة
مم ـ ـ ــاثلـ ـ ــة ( )0-1ق ـبـل أن يخـ ـ ــرج
ب ـنـق ـ ـط ـ ـ ــة واح ـ ـ ــدة مــن ج ـ ـ ــول ـتـه
امل ــاضـيـ ــة مع األخـي ــر ،ويف ض ــوء
ه ـ ـ ــذه اخلـل ـ ـط ـ ـ ــة مــن ال ـن ـت ـ ـ ــائـج
البــائـســة فــأن مــستــوى املـنتـخب
الــسنغـافــوري فقيـر لـكن الهـالـة
اإلعالمـي ـ ــة الـتــي سل ـطــت علــيه
بعـد فـوزه علــى منتـخبنـا مـنحته
ثـوبـا فـضفـاضــا اكبــر من حـجمه
املستحق!

هدايا الصدفة!

ان ثالث نق ــاط من جــولــة الـعني
اليـوم تكفي العبينـا ليحلقوا يف
طــابــور عــرض الفــرق يف افـتـتــاح
البطـولة الـذي حتتضنه بـانكوك

يف الـســابـع من متــوز العــام املقـبل
حـيـث سـي ـصـبـح مجـم ـ ــوع نقـ ــاط
منتـخبنــا عشــراً بغض الـنظـر عن
نتـيجة لقـاء الصني يف بكـني،وهذا
احلـ ــافـ ــز يـ ــدفـع الالعـبـني حـتـمـ ــا
ملضاعفـة جهودهم واالستفادة من
الـ ـتـع ـ ـ ـ ــديـل ال ـ ـ ـ ــذي ط ـ ـ ـ ــرأ عـل ـ ـ ـ ــى
ت ـ ـشـك ــيل ــته ــم بع ـ ــد ع ـ ــودة صـ ـ ــانع
األلعـ ـ ــاب ن ـ ـشـ ـ ــأت أكـ ـ ــرم وامل ـ ـ ــدافع
األمـني احـم ــد ك ــاظـم املـبــتع ــديـن
مـن ــذ فـت ــرة طـ ــويل ــة األم ــر ال ــذي
يضفي مسـاندة دفاعيـة وهجومية
كـبيـرتـني سيكـون مفعــولهمـا قـويـا
يف الــضغـط الــتكـتــيكـي املفـت ــرض
تنفيـذه منذ انطالق املباراة لوضع
الفريق السـنغافوري حتت مطرقة
هجــوم مــاطــر بــالفــرص اخلـطــرة
ومـ ـش ـ ــاغلــته يف مـ ـسـ ــاحـ ــة مـلعــبه
للحيـلولـة دون قيـامه بـالفـعالـيات
الـهج ـ ــوم ـي ـ ــة ق ـ ــرب احل ـ ــارس ن ـ ــور
صبـري الـذي أحـسن مـدربه جالل
عبد الرحمـن تأهيله نفسـيا وفنيا
لهـ ــذا اللق ــاء الــصعـب ون ــأمل مـن
صبري أن يكون مبـستوى املواجهة
ويغلـق الطـرق املـؤديـة إلــى شبـاكه
عبـر تنسيقه مـع املدافعني واحلذر
مـ ــن االس ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــة مبـحـ ـ ـ ـ ــاوالت
املهاجـمني الذين غـالبا مـايغلفون
له (هـدايـا) كــرات سهلــة ومبــاغته
حت ــمل م ـ ـ ــارك ـ ـ ــة (الـ ـص ـ ـ ــدف ـ ـ ــة) يف
شباكه!..

مهمة اخلماسي

ليس مستبعدا أن نرى خط وسط
املنـتخـب مفـعم ـاً ب ــاحليــويــة وهــو
يـ ـضــم نـ ـ ـشـ ـ ــأت أكـ ـ ــرم وه ـ ـ ــوار مال
مـحمــد ووســام زكـي ومهــدي كــرمي
وه ـي ـثــم ك ـ ــاظــم ف ـب ـ ــإمـك ـ ــان ه ـ ــذا
اخلـ ـم ـ ـ ـ ــاس ــي املـه ـ ـ ـ ــاري أن يـقـل ــب
الطـاولـة الفـنيـة علـى رأس املـدرب
ال ـ ـســنغ ـ ــاف ـ ــوري م ـت ـ ــى مـ ـ ــانف ـ ــذوا
طـلع ـ ــاتهـم الـهجـ ــومـيـ ــة بـتـنـ ــاغـم
واحد مع سـرعة االرتداد الـدفاعي
لـت ــشكـيل شـبك ــة دف ــاعـي ــة مـنـيع ــة
تف ـ ـسـ ـ ــد فـ ـ ــرص اخلـ ـصــم وت ـبـ ـ ــدد
أحالمه رويـدا رويـدا حتـى يـتملكه
اليـأس ويــوقن بخــروجه من دائـرة
املـنافـسة وهـذا يتـطلب إتبـاع منط
مغـ ـ ــايـ ـ ــر ملـ ـ ــا ق ـ ـ ــدمه امل ـن ــتخــب يف
اجل ــول ــة األول ــى الـتـي ق ــرأ م ــدرب
سـنغ ــاف ــورة أوراقـن ــا بـنهـم ش ــدي ــد،
فالبــد من الـدفــاع املنـظـم واملتـزن
مع إسـتــراتـيجـي ــة الهجــوم املـبـنـي
عل ــى تــسخـي ــر الق ــدرات الف ــردي ــة
ال ـتــي ي ـت ـم ـتـع بهـ ـ ــا احمل ـتـ ـ ــرفـ ـ ــون
العشرة يف قائمة سلمان.

انقالب على الكسل!

وي ــبق ـ ـ ــى الغـ ـطـ ـ ــاء الـ ـ ــدفـ ـ ــاعــي يف
مـنتخـبنــا غيـر محـكم بــالطـريقـة

التي جتعلنا نطمـئن على منطقة
ال ـصـنـ ــدوق مـن لـ ــدغـ ــات اخل ـصـم
وإربـاكـاته العــرضيـة ‘فقـد جـاءت
اخـتيـارات املـديــر الفنـي متـسـرعـة
يف استدعاء يـاسر رعد وعالء عبد
احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــني
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــم
م ـحـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــي
الذيـن بانت
عالمـات التقـاعس وسـوء املطـاولة
وعـ ــدم االنـ ــسج ـ ــام علـ ــى طـبــيعـ ــة
أدائـهم املـهم ــة يف التـصـفي ــات ولم
يثبتوا استحقاقهم يف التميز دون
غ ـي ـ ــرهــم مــن م ـ ــدافعــي األن ـ ــدي ـ ــة
املـشـاركـة يف الـدوري املـمتـاز الـذي
ي ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــو ع ـ ـ ـ ــدده ــم  100م ـ ـ ـ ــدافـع،
ويـ ـشـ ــاطـ ــرهـم الــتقـ ــاع ــس كل مـن
خالـد مشـير واحـمد صالح وعـماد
مح ـمـ ـ ــد واألخ ـيـ ـ ــر ي ـب ـ ـ ــدو انه يف
ط ـ ــريقـه للـتـخلـي عــن الفـ ــانــيلـ ــة
ال ــدوليــة إذا بـقي مــستــواه يــراوح
بــني االس ـت ـ ـسـالم للـ ـ ــرقـ ـ ــابـ ـ ــة
والتفـرج علـى كــراته الهـزيلـة
الـتي تـثي ــر شفق احلــراس ملــا
أل إلـيه م ــزاجه يف الـتع ــاطـي
مع املهمة الوطنية وهو مطالب
ال ـي ـ ــوم ب ـ ــانقـالب عل ـ ــى كـ ـسـله
وإعـادة الثقـة إلـى نفـسه فمـا
زال صـغ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرا ولـ ــم تـ ـ ـ ـ ـشـ ــب
روحيته بعد!..
عل ـ ــى العـك ــس مــنه فـ ــان يـ ــون ــس
محمـود طور مستـواه كما شـاهدنا
مع الغرافة
وح ـ ـ ــافـ ــظ عـل ـ ـ ــى دوره امل ـ ـ ــؤث ـ ـ ــر يف
مشـاغلة املـدافعني وإزعـاجهم رغم
انـه بح ــاج ــة إل ــى الـت ــركـيـ ــز داخل
منـطقة اجلـزاء واستثمـار الفرص
الـتـي ف ــرط بـ ــالكـثـي ــر مـنه ــا أم ــام
فل ـسـطـني والب ــد أن يــتخلـص مـن
داء النــرفــزة الــذي يـضـيع جهــوده
ويـ ـ ـس ـب ــب له مـ ـ ـشــكالت الحـ ـصـ ـ ــر
لها!..

خريطة جديدة

نـتمنـى أن يحــرص منتـخبنـا علـى
عــدم ضيــاع الفـرصـة يف االنـتقـال
إل ـ ــى الــنه ـ ــائ ـي ـ ــات الن ال ـنـ ــسخ ـ ــة
القـادمـة من الـبطـولـة ستحـدد يف
ضـوئهـا مـستـويـات خــريطـة الكـرة
اجل ـ ــديـ ـ ــدة يف الق ـ ــارة ال ــصف ـ ــراء
مثلما ملح إلـى ذلك رئيس االحتاد
األسـيوي محمـد بن همـام يف أكثر
من حـديـث صحفي،وبـالتـالي فـان
أمل الكـرة العـراقيـة مرهـون بقـمة
العـني ومـ ــا تـتــمخــض عــنهـ ــا مـن
نتيجـة حتدد مصيرها الذي نأمل
أن يك ــون مفــرحــا يف غــرة الــشهــر
املبارك.

سعـيـــد :سـنـــزف بــرشى جـــديـــدة إىل اجلـمهـــور العـــراقـي
بغداد  /حيدر مدلول

عـب ــر رئـي ــس االحتـ ــاد الع ــراقـي
لكــرة القــدم حــسني سـعي ــد عن
شكــره وامـتـن ــانه للــوعــد الــذي
أطلـقه رئـيــس مـجلــس ال ــوزراء
نـوري املـالـكي بـتكـرمي املـنتـخب
ال ــوطـنـي يف ح ــال ــة تـ ــاهله إل ــى
االدوار النهائية بكاس امم اسيا
 2007الـتـي ســتق ــام يف فـيـتـن ــام
وتـايالنـدا ومـاليـزيـا وانـدونـسيـا
رغم الظروف الصعبة التي مير
بهـا العـراق يف الـوقت احلـاضـر.
واكد سعيـد يف تصـريح صحفي
لقنـاة البغـداديـة الفضـائيـة انه
واثق مــن ان الع ـبــي املــن ــتخــب
الـوطـني عـازمــون علـى خـطف
نـق ـ ـ ـ ــاط م ــب ـ ـ ـ ــاراتـه الـ ـثـالث مـع
سـنغــافــورة الـتي سـتقــام مـســاء
الـي ــوم علـ ــى ملعـب خلـيف ــة بـن
زايـد يف االمـارات والتـي ستكـون

كفـيلــة بحجــز احــدى بـطــاقـتي
الـ ــت ـ ـ ـ ـ ــاهـل عـ ــن اجملـ ــم ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـ ــة
اخلـامـسـة الـتي تـضم مـنتخـبي
ال ـصــني وفلـ ـس ـطـني لــيقـ ــدمـ ــوا
هدية تفرح اجلمـاهير العراقية
يف هـذا الـشهـر الفـضيل مـشيـرا
إل ــى انه وج ــد االص ــرار والع ــزم
ل ـ ـ ــدى ج ــمـ ـيـع الـالع ــب ــني يف ان
ي ــدخل ــو الف ــرح ــة والــبهج ــة يف
بيـوت العـراقيني مـرة اخـرى وال
س ـيــم ـ ـ ــا الالع ـبــني احملــتـ ـ ــرفــني
الــذين عـاهـدوا ان يكـونــوا خيـر
م ــن ي ـ ـ ـ ــرفـع راي ـ ـ ـ ــة الـع ـ ـ ـ ــراق يف
املـالعب .ودعـا سـعيـد اجلـمهـور
العراقـي املقيم يف االمـارات إلى
مــؤازرة املـنـتخـب يف املـبــاراة وال
سـيـمـ ــا بعـ ــد ان تقـ ــرر ان يـكـ ــون
الــدخــول الـيهــا مجــانــا والــذي
يع ـتــبـ ـ ــره سعــيـ ـ ــد انه س ـيـكـ ـ ــون
الالعب رقم  12يف امللعب.

متابعة /املدى الرياضي

اختــار الصـربـي رادوجكـو افـرامـوفـيتـش مـدرب
املـنــتخـب ال ـســنغ ــاف ــوري  22العـب ــا لـت ــشكــيل ــة
املـنـتخـب ال ـسـنغ ــاف ــوري ال ــذي ي ـسـتعـ ــد للق ــاء
الع ــراق يف مـب ــاراة ح ــاسـم ــة م ــس ــاء الـي ــوم يف
م ـ ــديــنـ ـ ــة العــني االم ـ ــاراتــي ـ ــة ض ـمــن اجل ـ ــول ـ ــة
اخلامسة من تصفيات كاس امم اسيا 2007.
وقــد ظهــر عل ــى التــشكـيلــة اخـتالف واح ــد عن
تـلك الـتـي خ ــاضــت اللق ــاء ض ــد الـصـني حـيـث
اسـتـ ــدعــي الالعــب محـمـ ــد رضـ ــوان بـ ــدال مـن
املوقوف نوح علم شاه الذي حرم بسبب
حصـوله علـى بطـاقتني صفـراوبن يف
مباراتيه األخيرتني.
واك ــد اف ــرام ــوفـيـتــش انه سـي ــراهـن
عـل ـ ـ ـ ـ ــى سـالحـ ــي االلـ ــت ـ ـ ـ ـ ــزام
والـتــركـيــز يف مـب ــاراته
امـ ـ ــام الع ـ ــراق.
مـعــت ـ ـ ــرف ـ ـ ــا ان
ف ــريـقه يحـت ــاج
املـزيد مـن القوة
الـذهـنيــة عنـدمــا يلـعب امـام
متصـدر اجملمـوعـة العـراق يف
اســت ـ ــاد زاي ـ ــد بــن خلــيف ـ ــة يف
االمارات .واستطرد يف كالمه
"ميـ ــر الف ــريـق بح ــال ــة ممـت ــازة
واتــوقـع مبــاراة كــرة ق ــدم جيــدة
امـ ــام الع ــراق مــس ــاء الـي ــوم...
ولكـن يف الــوقـت ال ــذي اشعــر
فــيه بـ ــسعـ ــادة النـن ـ ــا لعـبـنـ ــا
جيــدا واستــطعنـا تـسـجيل
ه ــدفـني ف ــانـنـي يجـب ان
اقـ ـ ـ ـ ـ ــول لـالعـ ــبـ ــني انـه
يــج ـ ـ ــب عــلـ ـ ـ ـيــه ـ ـ ــم ان
يكـونـوا ملتـزمني جـدا

املدى الرياضي تستطلع آراء املدربني حول لقاء احلسم

الوضع النفيس مفتاح فوزنا وعودة املحرتفني مكسب للمنتخب

مــن جه ــة أخـ ــرى علـمـت امل ــدى
ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ــي ان س ــت ق ــن ـ ـ ـ ــوات
فضـائية محلية وعـربية ستقوم
بـنقل مبــاراة منتـخبنـا الــوطني
مع نــظيــره الـسـنغــافــوري الـتي
سـتقــام علــى ملعـب خلـيف ــة بن
زايـد يف مدينة العـني االماراتية
يف اطـار اجلـولـة اخلـامـســة من
التـصـفي ــات االسيــويــة املــؤهلــة
المم اسيـا نقال مـباشـرا بعد ان
اتـفق ــت مع االحتـ ـ ــاد العـ ـ ــراقــي
لكرة القدم مقـابل مبالغ مادية
ل ـ ــم ي ــك ـ ـ ـ ـ ـشـف الـ ـ ـنـق ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ع ـ ــن
تف ـ ــاص ـيـله ـ ــا وه ــي الع ـ ــراقــي ـ ــة
الـ ـ ــريـ ـ ــاضــيـ ـ ــة وال ـ ــسـ ـ ــومـ ـ ــريـ ـ ــة
والــبغـ ــداديـ ــة وقـنـ ــاة اجلـ ــزيـ ــرة
الــريــاضيــة الثــانيــة وقنــاة art
سب ــورت  6وقنــاة الـسـنغــافــوريــة
العامة.

افراموفيتش :فوزنا عىل العراق ليس مستحيال!
امام العراق".
واضــاف "انهــا ليــست مـهمــة مـسـتحـيلــة .فــزنــا
على العراق من قبل .ال أرى سببا مينع الفريق
من الفوز مرة اخرى".
ويحـت ــاج املـنـتخـب ال ـسـنغ ــاف ــوري إل ــى حتقـيق
الف ــوز ل ـضـم ــان اح ــدى بــط ــاقـتـي الـتـ ــاهل عـن
اجملـموعة اخلـامسة و كـانت سنغافـورة قد فازت
علـ ــى العـ ــراق -2صف ــر يف املـلعـب ال ــوطـنـي يف
شبـاط .ولكن بدال من استغالل الـدفعة القوية
الـتـي حــصل ــوا علـيه ــا فق ــد فق ــدوا ت ــركـي ــزهـم
وخسروا -1صفر أمام فلسطني يف عمان بعدها
بعشرة ايام.

نشأت اكرم قادر على
تعويض غياب قصي منير
واعادة الثقة لهجوم
منتخبنا

بغداد  /إكرام زين العابدين

حسني سعيد رئيس احتاد كرة القدم

قــــــــــوس وسـهـــم الـعــــــــــراق
يف بطولة العرب
بغداد  /املدى الرياضي
س ـمـ ـ ــى االحت ـ ـ ــاد العـ ـ ــراقــي
املـ ــركـ ــزي لـلقـ ــوس وال ــسهـم
وفـ ـ ـ ــد املـ ـنـ ـتـخ ــب الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي
امل ـش ــارك يف بـط ــول ــة الع ــرب
الـتـي سـتقـ ــام يف الع ــاصـم ــة
املـصـريــة (القـاهــرة) للـفتـرة
مــن ( )15-11مــن تـ ـ ـشـ ـ ــريــن
الثـانـي املقبل وسـيشـارك يف
الـب ـط ــول ــة فـ ــريق ــا ال ــرج ــال
والنـســاء ،حـيث يـضم فــريق

الرجـال كل من :علـي محيي
ومـازن مهـدي وعـامـر حـميـد
وعلـي ع ــدن ــان ،فـيـم ــا ي ـضـم
ف ــريق الـن ـس ــاء كل مـن :فــرح
عالء ومـ ــروة وصفـي وحـن ــان
عبـد وغزوة اسمـاعيل ،ويقوم
االحتـ ـ ــاد ب ـتـ ـ ــوف ـيـ ـ ــر ج ـم ــيع
املـ ـ ـس ــتلـ ـ ــزمـ ـ ــات املـ ــطلـ ـ ــوبـ ـ ــة
لالعـبـني مـن اجل احلـصــول
علــى افــضل املــراكــز يف هــذه
البطولة املهمة.

تشكل مباراة منتخبنا الوطني
لــك ـ ـ ـ ــرة الـق ـ ـ ـ ــدم مـع ن ـ ــظ ــي ـ ـ ـ ــره
الـ ـســنغـ ــافـ ــوري نقــطـ ــة حتـ ــول
مهــم ـ ــة يف الــت ــصفــي ـ ــات ال ـتــي
م ــض ـ ـ ــى عل ــيهـ ـ ــا وقــت ط ـ ـ ــويل
خـ ـ ـ ـ ــاضـ ــت خـاللـهـ ـ ـ ـ ــا الـفـ ـ ـ ـ ــرق
املتنافسة أربع مباريات أسفرت
عن تـصــدر منـتخـبنـا الـوطـني
لفـرق مجمـوعته بـرصيـد سبع
نقـ ـ ــاط وبف ـ ــارق األهـ ـ ــداف مع
الصني.
وسـ ـبـق أن دخـل م ــنـ ـتـخ ــب ــن ـ ـ ـ ــا
الــوطـنـي معــسكــرات تــدريـبـيــة
استعـداداً لهـذه املبـاراة وخاض
خـاللهـ ــا مـب ـ ــاراة مع املـنــتخـب
اإليــراني يف إطــار بطـولـة LG
انتهت لـصالح األخيـر بهدفني
ضـ ـ ـ ــد ال ش ــيء وأثـ ـ ـ ــارت هـ ـ ـ ــذه
املــب ـ ــاراة ال ـتــي تع ـ ــد الــب ـ ــروف ـ ــة
األخيرة ملبـاراتنا مع سنـغافورة
حفـيــظـ ــة عـ ــدد مــن املهـتـمـني
واجلمهور الـرياضي للـمستوى
الهزيل الذي ظهر به منتبخنا
الــذي حط الـرحـال يف مــدينـة
العـني حيـث سيــواجه منـتخب
س ـ ـنـغـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــورة يف مـ ــبـ ـ ـ ـ ــاراة رد
االعتبار.
(املــدى الــريــاضـي) استـطلـعت
آراء ع ــدد مـن م ــدربـيـن ــا ح ــول
نتيجة املباراة احلاسمة.
فقـال الـدكتـور كـاظم الـربـيعي
م ــدرب مـنـتخـب الـن ــاشـئـني أن
مـه ــم ـ ـ ـ ــة امل ــنـ ـتـخ ــب ل ــي ـ ـ ــس ــت
بــاملـسـتحـيلــة ويـحتــاج مــدربنــا
أك ـ ــرم سلـم ـ ــان إل ـ ــى مع ـ ــاجل ـ ــة
نف ـسـيــة الالعـبـني قـبل املـبــاراة
لـ ـيــك ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــوا ب ـ ـ ـ ــوضـع أفـ ـ ـضـل
يـساعدهم علـى جتاوز فريق ال

ميـلك رصـيــداً يف آسـيــا ولـيــس
بـالفـريق املعجـزة وإمنـا استغل
ظـ ـ ــروف الف ـ ــريـق الع ـ ــراقــي يف
سـنغ ــاف ــورة واسـتـط ــاع حتقـيق
الف ــوز ولـن تــتك ــرر احل ــال ــة يف
ملعـب العني ألن ظروف املباراة
تخ ـتـلف واملــن ــتخــب مــت ــص ـ ــدر
جملـمــوعـته وعلـيه تــأكـيــد هــذه
الصدارة والفـوز بوجـود العبيه
احملت ــرفني الــذيـن مت إبع ــادهم
يف الفتـرة املــاضيـة وسـيكـونـون
ورقــة املــدرب ال ــرابحــة يف هــذه
املباراة.
أمـا مـدرب نـادي الـطـلبـة ثـائـر
احمد فقـد أكد بأن استعدادات
املــن ــتخــب تـ ـ ـســي ـ ـ ــر ب ـ ـ ــالـ ـ ـشــكل
الصحـيح بالـرغم من اخلـسارة
مع إيـ ــران الـتـي أش ـ ــرت بعــض
العـيـ ــوب يف أداء خــط الـ ــدفـ ــاع
وط ـ ـ ـ ــريـقـه لـعـ ـبـه ،ومـ ـ ـطـل ـ ـ ـ ــوب
مـعاجلتهـا مع املالك التـدريبي
ال ــذي يق ــوده م ــدرب كـبـي ــر ه ــو
أكـ ــرم سلـم ــان .وأض ــاف هـن ــاك
هفـ ـ ــوات حتـ ــصل يف ط ـ ـ ــريقـ ـ ــة
ت ـ ـ ــطـ ــب ـ ـيـق خ ـ ـ ــط ـ ـ ــط املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
ومع ــاجل ــاته وســيك ــون وضعـن ــا
جيــداً وستفــوز بنـتيجـة كـبيـرة
يف املبـاراة وعـن الطـريقـة الـتي
تـالئم للـمنـتخب الـوطـني قـال
أن أسـلـ ـ ـ ـ ـ ــوب ( )3-3-4جـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــد
وسيقـوى خـط الـدفــاع وهنـاك
طريقـة حديثـة للعب وهي (-4
 )1-3-2وتـقـ ـ ـ ــوم عـلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود
يـ ـ ــونـ ـ ــس محــم ـ ـ ــود علـ ـ ــى رأس
احل ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ــة وخـلـفـه ثـالث ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مه ــاجـمـني هـم ك ــرمي وصـ ــالح
سدير وعمـاد محمد يـساندهم
نـشــأت أكــرم وهــوار مال مـحمــد

ثائر احمد
مدرب فريق
الطلبة

وخط الـدفـاع املكـون من أربعـة
العبني.
فـيمـا قـال سـميـر كـاظـم رئيـس
نادي القوة اجلوية:
إن الع ـ ــراقــي ــني مع ـ ــروف ـ ــون يف
املــبـ ـ ــاريـ ـ ــات احلـ ـ ــاســمـ ـ ــة ال ـتــي
سـتكــون لـص ــاحلنــا وأن املــدرب
أك ــرم سلـمــان يـفكــر مـنــذ مــدة
به ــذه املـب ــاراة الـتـي وضـع له ــا
احللــول املـنــاسـبــة طــامل ــاأن كل
التـوقعـات واردة يف كـرة القـدم.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ــأن الـالعـ ــبـ ــني تـقـع
مسـؤوليــة كبيـرة علـى عـاتقهم
بع ـ ــدم تف ـ ــويــت الف ـ ــرص ـ ــة ألن
اجلماهير الرياضية تنتظر أن
يزفـوا لها بـشرى الفـوز يف هذا
الشهر الفضيل.
أما عـن خط الدفاع واملشكالت
الـتــي يعـ ــانـي مــنهـ ــا املـنــتخـب
فقـال كــاظم أن علـى املـدرب أن
يـلـع ــب ب ـ ـ ـ ــأربـع ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــدافـع ــني
ويــتج ـ ــاوز اخلـلل ب ـ ــالـتـكـتـيـك
اجلـي ـ ــد لهـ ــذا احلــظ وكـ ــذلـك

ع ــبـ ـ ـ ــر زرع الـ ـثـقـ ـ ـ ــة يف نـفـ ـ ـ ــوس
العبيه.
وت ــوقع ش ــاك ــر محـم ــود م ــدرب
نادي الشرطة:
أن يكـون املنتخب بوضع أفضل
بوجود احملتـرفني وعلى رأسهم
نــش ــأت أك ــرم الـ ــذي طلـب مــنه
شخـصـيـ ـاً أن يع ــود للـمـنـتخـب
ال ــذي ميـثـل كل الع ــراقـيـني مل ــا
يـشكلـه من ثقل يف خـط وسط
امل ــنـ ـتـخ ــب الـع ـ ـ ـ ــراق ــي .وق ـ ـ ـ ــال
مــح ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود :إن الــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريــق
ال ـسـنغــافــوري لـيــس ب ــالف ــريق
الـصعب الــذي ال ميكن جتـاوزه
واملـ ــدرب بح ــاج ــة إل ــى ت ــرمـيـم
خـط ــوطه ومعــاجل ــة الالعـبـني
نفسياً ليلعبـوا بثقة ويخطفوا
الـنق ــاط الثـالث واختـتم قــوله
إذا سـيــط ــر العـب ــو ال ــوســط يف
املـنتخب على هذه املنطقة فإن
املـبـ ــاراة ومف ــاتـيـحه ــا ســتك ــون
ب ــأي ــديـن ــا ونحـن ق ــادرون عل ــى
ذلك.

مـحلــيـــــــات كـــــــرويـــــــة

شعــــــار سلـــــــــامن عـــــــــــــىل املــــــــــحك!

بغداد  /يوسف فعل

مهدي كرمي
قوة داعمة
لوسط املنتخب
الوطني

(الـلعـب مـن أجـل الف ـ ــوز) شعـ ــار رفـعه املـ ــدرب أكـ ــرم
سلمان يف لقاء اليوم املصيري أمام سنغافورة وذلك
ي ــتـ ـ ـطـل ــب مـ ـنـه أن يـ ـ ـضـع ج ــمـ ـيـع احل ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات
واالحتماالت يف مفـكرته وأن يبدأ املباراة بالتشكيلة
األفـضل بـعيــداً عـن العالقــات وتـصـفيــة احلـســابــات
القـدمية مع ابـرز العبي الـفريق وأن يـضع مصـلحة
الكــرة العــراقيــة يف املقـام األول سـيمـا أن الـوقـت لم
يعد فـيه متسع والـدقائق الـتسعني سـتكون حـاسمة
ومـصيـريــة لتــأكيـد جــدارة ومكـانـة كــرتنـا بـني كبـار
القارة الصفراء.

نور الدين يف نيودلهي

كلف االحتـاد اآلسيـوي لكـرة القــدم احلكم العـراقي
محمـود نـور الـديـن لقيــادة مبـاريـات نهــائيــات آسيـا
لل ـشـب ــاب املق ــرر إق ــامـته ــا يف الهـن ــد نه ــاي ــة الــشه ــر
اجلاري.
وت ــأتـي ت ـسـمـي ــة ن ــور ال ــديــن تق ــدي ــراً مل ــا قـ ــدمه يف
املباريات الـدولية ويف دوري أبطال آسيا من إمكانات
مـشجعــة وقيــادة رائعــة للـمبـاريـات نــال علـى اثـرهـا
إعجـاب جلنـة احلكـام اآلسيـويـة كمـا تعــد مشـاركته
مبـثـ ــابـ ــة إجنـ ــاح للــصـ ــافـ ــرة العـ ــراقـيـ ــة يف احملـ ــافل
القارية.

املايسترو يف املوقعة!

بع ـ ــد ط ـ ــول االن ـتــظ ـ ــار وتـ ـ ــدخل أط ـ ــراف ع ـ ــدة مــن
مخـتلف اجلهــات يعــود املــايــستــرو نـشــأت أكــرم إلــى
قيــادة خط الـوسـط العــراقي يف مـوقعــة اليـوم أمـام
سـنغــافــورة الـتي ال يـنفـعنــا فـيه ــا غيــر الفــوز الــذي
ينفعنا إلى نهائيات القارة اآلسيوية.
وعــودة أكــرم تعــطي الـثقــة لــزمالئه يف كـسـب نقــاط
املـب ــاراة مل ــا ميــتلـكه مــن املهـ ــارات الع ــالـيـ ــة والق ــدرة
الف ــائق ــة عل ــى قـي ــادة املـبـ ــاراة وإمك ــانـ ــاته الف ــذة يف
متـويل زمالئه بـالكـرات السهلـة سيمـا أن املهـاجمني
يونس محمود وعماد محمد عانوا كثيراً.

اكرم سلمان
املدير الفني
للمنتخب
الوطني

