
اإياد ال�صاحلي

انتهى الوقت ال�ضائع!

م�صارحة حرة 

نا�صدنا يف م�صارحة ام�س رئي�س اللجنة االوملبية رعد حمودي 
اأن اأي ق���رار يتخ���ذه ب�ص���اأن م�ص���ر احت���اد الك���رة عق���ب انتهاء 
الت�ص���فيات االآ�صيوية لل�صباب م�ص���اء اليوم، �صيكون وبااًل على 
م�ص���تقبل الكرة العراقية اذا مل يراع فيه حقوق جميع االطراف 
وعلى وجه اخل�ص���و�س �صلطة الهيئة العامة التي ال تعلو عليها 
اأية �ص���لطة اآخرى مبوجب القوانني النافذة التي خولتها �صحب 
الثق���ة او جتديدها مبن ن�ص���بتهم الإدارة �ص���وؤون اللعبة يف 29 

حزيران 2004.
كنا ومازلنا حري�ص���ني على ا�ص���تتباب ظروف احتاد الكرة النه 
امل�ص���وؤول االول عن ا�صتمرار ان�ص���طة الكرة يف البالد وتطوير 
قاعدة الفئات العمرية وتاأهيل املنتخبات الوطنية التي تر�صحت 
اىل نهائي���ات البط���والت االآ�ص���يوية اآخذين بنظر احل�ص���بان ان 
وقتًا ثمينًا ا�صتنزف من دورة عمل االحتاد احلايل يف م�صكالت 
عقيمة مل جنن منها �صوى تعميق اخلالفات وزيادة ال�صكوك يف 
نوايا توجهات اع�صاء االحت���اد وت�صرذم �صفوف الهيئة العامة 

بني موؤيد ومعار�س و)بهلوان على �صرك امل�صلحة(!
ه���ذا امل�صهد امل�صط���رب مل يكن خافيًا عن عام���ة النا�س فما بالنا 
بروؤي���ة حكومية نظ���رت بريبة ملا جرى ويجري ب���ني ابناء كرة 
الق���دم؟ هن���ا ج���اء تدخ���ل الدكتور عل���ي الدب���اغ الناط���ق با�صم 
احلكومة ا�صتجابة الآراء كثر من املن�صفني ريا�صيني واعالميني 
وجماهر لي�س بينهم من يهمه فوز )�س او �س(، بل �صمعة البلد 
بعد ان �صئم���وا مماطلة رئي�س واع�ص���اء االحتاد يف االلت�صاق 
بكرا�صيه���م حتت ذرائع �صمجة م�صتفيدين من ا�صتجابة االحتاد 
الدويل لكرة القدم لطلبات التمديد ثالث مرات ورمبا لن يجدوا 
مانعًا او حرجًا اذا ما ق�صوا الوالية الثانية حتت مظلة التمديد 
يف �صابق���ة خط���رة مل ت�صهده���ا االحتادات الوطني���ة يف العامل 
الت���ي متتثل لقانون االنتخابات امل�ص���ّرع يف بلدانها حال انتهاء 

املدة ال�صرعية الإدارة االحتاد.
وكن���ا نظ���ن ان ت�صلي���م مل���ف االنتخاب���ات اىل رئي����س اللجن���ة 
االوملبي���ة رع���د حمودي بع���د ت�صاع���د �صيح���ات االحتجاج من 
بع����س اع�ص���اء االحت���اد �ص���د ا�صتم���رار الدب���اغ يف اال�ص���راف 
عل���ى امللف �صينهي االزمة ال�صيما ان اح���د اع�صاء االحتاد ب�ّصر 
املراقبني عرب واحدة م���ن اطالالته املتكررة يف الف�صائيات باأن 
رئي����س اللجن���ة االوملبية )اب���ن اللعبة( كفيل بح���ّل امل�صكلة ولن 
نتقاط���ع معه و�صنوافق عل���ى اي قرار يتخذه من دون اعرتا�س 
حت���ى لو ت�صمن حل جمل�س ادارة االحتاد طاملا ان م�صلحة كرة 

القدم هي الدافع وراء ا�صداره، فماذا ح�صل؟
احت���اد الكرة ط���رح ت�صويفًا جدي���دًا يف موؤمتر اربي���ل االربعاء 
املا�ص���ي يف اثن���اء اجتماع���ه مع اع�ص���اء الهيئة العام���ة بغياب 
ابرز ممثل���ي االندية اجلماهرية )ع�صب حياة الكرة العراقية( 
يف حماول���ة منه لتفويت الفر�صة امام رئي����س اللجنة االوملبية 
ومنع���ه من اتخ���اذ القرار ال���ذي �صبق ان اأملح عن���ه بعد اعرتافه 
�صراح���ة بانه ا�صتنفد جمي���ع ال�صبل مع اع�ص���اء االحتاد الإنهاء 
االزم���ة يف ا�صارة اخرى اىل اجتماع خا����س جمعه معهم اثناء 
وجوده يف اربيل ل�صد ازر �صبابنا يف الت�صفيات )مثلما او�صح 
مقرب���ون م���ن دائ���رة االزم���ة( طالبهم في���ه باال�صتقال���ة، اال انهم 
رف�ص���وا بحجة مت�صكه���م بقانون فيفا، فم���ا كان من حمودي اال 
القول: جند انف�صن���ا م�صطرين التخاذ قرار حا�صم بعد االنتهاء 

من الت�صفيات(.
اإن حتدي���د احتاد الكرة مواعيد جدي���دة مثل 19 ال�صهر اجلاري 
لبي���ان رغب���ات االندي���ة امل�صاركة يف ال���دوري غر اآب���ه لنظامه 
املث���ر للجدل، و23 منه النطالق���ه يف جمموعة كرد�صتان، و27 
للمجاميع االخرى، و25 لالجتم���اع اال�صتثنائي بالهيئة العامة 
للم�صادق���ة عل���ى لوائح مل يك�ص���ف عنها وال ُيعرف م���ن �صاغها؟ 
وهن���اك اربعون يومًا اخرى بني اإر�ص���ال اللوائح وموعد اإقامة 
االنتخاب���ات ورمبا ل���ن يوافق فيفا عليها ويحت���اج االحتاد اىل 

)اربعينيات( عدة قبل احل�صول على املوافقة النهائية!
يب���دو اننا نحتاج فع���ال اىل ق���رار حا�صم يحفظ �صي���ادة اللجنة 
االوملبي���ة عل���ى مقرراته���ا وتدابره���ا ازاء انح���راف اي احتاد 
وطن���ي عن م�صار ال�صواب���ط والقوانني املتعلق���ة باالنتخابات، 
وهو اختبار جديد ي�صع رعد حمودي باعتباره امل�صوؤول االول 
عن الريا�صة على من�صة التحدي لفر�س القرار الناجع وممار�صة 
دوره الكامل الذي ا�صتمده من واجبات رئي�س اللجنة االوملبية 
الت���ي ال تقت�صر على نوعية خا�صة م���ن احتادات او �صخ�صيات 
ريا�صية �صواء حتكمه���ا عالقات وطيدة ام متهرئة، بل واجبات 
ترتق���ي بالريا�ص���ة اإدارات وريا�صيني اىل م�صت���وى اأف�صل من 

النتائج والعالقات والنزاهة يف العمل.
اأم���ا احتاد الك���رة فال يلوح يف اأفق وع���ود رئي�صه ونائبه �صوى 
ال�صبابي���ة وانع���دام الفعل اجلاد باإخ���راج كرتنا م���ن نفق �صّقه 
االحت���اد بنف�ص���ه لين���اأى ع���ن مواجه���ة �صم����س احلقيق���ة وه���ي 
اال�صتقالة اجلماعية التي ت�صّكن املواجع ولن ت�صبب م�صاعفات 
ع�صيب���ة مثلما تكهن ناجح حمود، فاالحت���اد الدويل لكرة القدم 
يف مثل هذه احلالة لن ي�صّول لنف�صه التدخل او فر�س اي عقوبة 
ب���ل يرتقب ما يوؤول اليه عمل الهيئ���ة املوؤقتة )املوحدة( ل�صتات 
اه���ل الكرة على طاولة التحاور يف زمن قيا�صي ال نحتاج خالله 
�صوى اتفاق الهيئ���ة العامة على م�صودة الئحة مثالية و�صيكون 
اع�ص���اء االحت���اد انف�صهم ُمّرحب���ا برت�صيحهم وف���ق �صوابط لن 
ينفردوا وحدهم ب�صياغتها، عند ذاك لن يتجراأ احد ما ان ي�صكك 
يف االنتخابات وبالفائزين اجل���دد و�صتبقى كرتنا تتدحرج يف 
املالعب الدولي���ة وتهز �صباك �صيادي ماآزقها وتك�صف املت�صللني 

يف منطقة منافعها!
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جليــل  خليــل  املــدى  موفــدا  اأربيــل/ 
ويو�صف فعل 

يخو����س يف ال�صاع���ة الواح���دة م���ن بع���د ظهراليوم 
الق���دم مبارات���ه االخ���رة  لك���رة  منتخبن���ا لل�صب���اب 
واحلا�صمة مب�صواره يف الت�صفيات املوؤهلة لنهائيات 
اآ�صي���ا املقامة حاليا يف اربي���ل ولغاية اخلام�س ع�صر 
من ال�صهر اجلاري بلقاء نظ���ره املنتخب ال�صعودي 
يف ملعب فران�صوا حريري �صمن املجموعة الثالثة، 
وتلع���ب نتيجة اللق���اء دورا حا�صم���ا يف حتديد بطل 
املجموع���ة وو�صيفه بعد ان �صم���ن املنتخبان التاأهل 
اىل النهائي���ات االآ�صيوية بعد ان جمعا 10 نقاط لكن 
منتخبنا ت�صدر املجموعة بفارق االهداف، ويتوجب 
عل���ى منتخبن���ا لل�صب���اب تق���دمي العر����س الك���روي 
املمت���ع لكي يك���ون م�صك اخلت���ام مل�صرت���ه الناجحة 
يف الت�صفي���ات بع���د ان قدم ملح���ات كروية جيدة يف 
املباري���ات ال�صابق���ة نالت الثناء والتقدي���ر من النقاد 
واجلمهور وكان منتخبنا لل�صب���اب قد ا�صتهل مهمته 
يف الت�صفي���ات بف���وز كب���ر عل���ى املنتخ���ب الهن���دي 
بنتيجة خم�صة اهداف مقابل ال�صيء وجدد الفوز يف 
املباراة الثانية امام املنتخب العماين بثنائية نظيفة 

وتخطى املنتخب االفغ���اين بثالثية قبل ان يح�صم 
اوىل بطاقتي التاأه���ل مل�صلحته بعد ان تعادل مع 

نظره الكويتي من دون اهداف.  
ورغم عدم تاأثر نتيج���ة املباراة على الطرفني 

بعد ان �صمن���ا بلوغ نهائيات القارة ال�صفراء 
يف ني�ص���ان املقبل والتي �صيح���دد مكانها يف 

وقت الح���ق من هذا ال�صهر لك���ن مباراة اليوم 
�صتك���ون اختب���ارا حقيقي���ا لكليهم���ا واإثب���ات جدارة 
التاأه���ل من جه���ة وح�صم �ص���دارة املجموع���ة الثالثة 
م���ن جهة اخ���رى ويتوق���ع ان ترتق���ي مب���اراة اليوم 
اىل م�صتوى الفت من االث���ارة وال�صراع بعد ان قدم 
املنتخبان يف املباري���ات ال�صابقة اداء ممتعًا وعك�صا 
ق���وة جتان����س املنتخب���ني وترابط �صفوفهم���ا ب�صكل 
منتظم ا�صافة اىل امتالكهما اوراقًا موؤثرة يف االداء 

واللعب اف�صحا عنها منذ انطالق الت�صفيات. 
ويتطل���ب من مدرب املنتخ���ب ح�صن احمد ان يوظف 
ادوات���ه بال�ص���كل ال�صحي���ح الج���ل انت���زاع الفوزالأن 
احل�ص���ول على ثالث نق���اط من املنتخ���ب ال�صعودي 
توؤك���د جدارة منتخبنا يف الرتبع على قمة املجموعة 
ف�ص���ال عن االإف���ادة من عاملي االر����س واجلمهور، و 
يدرك املنتخ���ب ال�صعودي �صعوب���ة مهمته مبواجهة 
منتخبن���ا الذي مل تهتز �صباك���ه يف املباريات ال�صابقة 
م���ن الت�صفيات وبهذا فان مدربه الربازيلي ارن�صتوا 
باول���و اوليف���را يبح���ث ع���ن اال�صالي���ب التكتيكي���ة 
الت���ي تطيح مبناف�صه من ال�ص���دارة لذلك فان املباراة 
�صتكون �صراع بني املدرب���ني لال�صتحواذ على املركز 
االول، ويلع���ب املنتخبان الي���وم بعيدا عن ال�صغوط 
النف�صي���ة بع���د ان اجنزا مهمتمها بنج���اح بالو�صول 

اىل النهائيات االآ�صيوية.
 

توازن دفاعي هجومي 
يلع���ب منتخبن���ا لل�صب���اب بطريق���ة 4-4-2 بت�صكيلة 
تتاأل���ف م���ن حممد حمي���د حلرا�ص���ة املرم���ى وحممد 
ه���ادي مطن�س وعمر نا�صح واموري عيدان وووليد 
�صامل للدفاع واحمد فا�صل وعلي �صباح واجمد وليد 
واجمد كلف للو�ص���ط وحممد �صعد وم�صطفى جودة 
للهجوم، ويف حالة انتقال حيازة الكرة اىل املناف�س 
ف���ان ا�صل���وب لع���ب منتخبن���ا يتح���ول اىل 1-5-4 
بع���ودة حمم���د �صع���د للخلف لعم���ل الزي���ادة العددية 
وع���دم اتاحة الفر�صة للمناف����س بفر�س هيمنته على 

حمور العمليات.
وم���ن االم���ور االيجابي���ة ان منتخبنا ات�ص���م باالداء 
املت���وازن ب���ني ال�صق���ني الدفاع���ي والهجوم���ي حيث 
مازال���ت �صباك���ه نظيف���ة وه���ذا دلي���ل عل���ى براع���ة 
احلار�صني ج���الل ح�صن وحممد حمي���د وبراعة خط 
رباع���ي الدف���اع عم���ر نا�ص���ح وحممد ه���ادي مطن�س 
وام���وري عي���دان وولي���د �ص���امل لكنه���م الي���وم امام 
مواجه���ة م���ن العي���ار الثقي���ل لوج���ود العب���ني عل���ى 
م�صتوى عال يف املنتخب ال�صعودي امثال املجر�صي 
ويحي���ى الدغريري و�ص���امل الفهمي الذي���ن ميتلكون 
املهارات الفردي���ة العالية وال�صرع���ة يف االنتقال من 

الدف���اع اىل الهج���وم لذلك على 
يكون���وا  ان  مدافعين���ا 

ويحبط���وا  حذري���ن 
املنتخب  حم���اوالت 
لالإبق���اء  ال�صع���ودي 
نظاف���ة  عل���ى 

نهاي���ة  اىل  ال�صب���اك 

الت�صفيات. 

دور املاي�صرتو 
اأما يف الثلث الو�صطي ف���اإن املعركة التكتيكية تكون 
عل���ى ا�صدها بني املدرب���ني ح�صن احم���د والربازيلي 
ارن�صتوا اوليف���را لل�صيطرة على منطق���ة العمليات 
الت���ي تع���د املفت���اح ال�صحري للف���وز يف اي���ة مباراة 
ال�صيما ان منتخبنا لل�صباب يعتمد يف بناء الهجمات 
م���ن منت�صف امللعب على احمد فا�ص���ل الذي عليه ان 
يقدم امل�صتوى املعروف عنه المتالكه القدرة الرائعة 
عل���ى �صناعة االلع���اب وان���ه م�صدر اخلط���ورة على 
املنتخ���ب املناف�س ا�صافة اىل ا�صتثم���ار �صرعة اجمد 
ولي���د واجمد كل���ف يف الهجوم والدف���اع الن طريقة 
لع���ب املنتخ���ب ال�صع���ودي تعتم���د عل���ى املن���اوالت 
البينية الق�صرة ث���م التمرير  اىل جانبي امللعب اىل 
الدغريري لذلك يجب مراقبته ب�صورة م�صتمرة للحد 
م���ن خطورته وع���دم اف�ص���اح املجال امام���ه المتالكه 
ال�صرعة والقدرة عل���ى املراوغة وهو من اهم اوراق 
اوليف���را الرابح���ة، لذل���ك عل���ى ح�صن  احم���د مدرب 
املنتخ���ب توزي���ع الواجب���ات الدفاعي���ة والهجومية 
عل���ى العبي الثلث الو�صطي ح�ص���ب امكاناتهم الفنية 
والبدني���ة والرتكيز على االبتعاد ع���ن اللعب الفردي 

واالحتفاط الزائد بالكرة. 

الهجوم املبكر
 اأم���ا يف خ���ط الهجوم ف���ان املهاج���م م�صطفى جودة 
يتح���رك ب�ص���ورة جي���دة وي�صن���ع الفر����س لزمالئه 
ويب���ذل جمه���ودًا وف���رًا يف الثل���ث الهجوم���ي يربك 
دفاع���ات املناف�ص���ني ويجي���د األع���اب الرا����س لكنه مل 
ي�صتطي���ع ف���ك النح����س ال���ذي الزم���ه يف اجلولت���ني 
ال�صابقت���ني، اأم���ا حمم���د �صع���د ف���ان رجوع���ه للخلف 
ب�ص���كل مبالغ فيه كلفه فقدان ق�ص���م من لياقته البدنية 
انه���اء  يف  املرم���ى  ام���ام  الرتكي���ز  قل���ة  اىل  واأدى 
الهجم���ات ال�صيم���ا ان املهاجم اله���داف بحاجة ما�صة 
اىل االحتف���اظ بهدوئه واحلفاظ على لياقته الذهنية 
والبدني���ة وطوال وقت املبارة الج���ل انتهاز الفر�س 
الت���ي تتوفرل���ه ام���ام املرم���ى ا�صاف���ة اىل املنتخ���ب 
ال�صعودي الذين ميتازالعبوه بطول القامة والقدرة 
العالية على قطع الكرات وبناء الهجمات من اخللف، 
احلاج���ز  اجتي���از  لل�صب���اب  منتخبن���ا  وبا�صتطاع���ة 

ال�صع���ودي واالم�ص���اك بال�ص���دارة ل���و ع���رف كي���ف 
ي�صتثم���ر الثغ���رات املوج���ودة يف خط���وط املنتخب 
ال�صع���ودي الث���الث واوج���د له���ا احلل���ول التكيكي���ة 
املنا�صب���ة  التي متنحه الفوزواحل�ص���ول على املركز 
االول، ويت�ص���در منتخبنا لل�صباب املجموعة بر�صيد 

10 نقاط بفارق االهداف عن املنتخب ال�صعودي.
 

ح�صن اأحمد:نلعب للفوز والرتبع على 
القمة 

وعن توقعات���ه ملباراة اليوم ق���ال ح�صن احمد مدرب 
منتخبن���ا لل�صب���اب: ان مب���اراة اليوم ام���ام املنتخب 
ال�صع���ودي له���ا طع���م خا����س الن املنتخ���ب االخ�صر 
ميتل���ك العبني على طراز ع���ال من املهارات ويقودهم 
م���درب جي���د لذل���ك ف���ان املواجه���ة �صعب���ة واتوق���ع 
ان يبتع���د الالعب���ون ع���ن ال�صغ���وط بع���د ان �صم���ن 
املنتخبان التاأهل اىل النهائيات، و�صنواجه املنتخب 
ال�صع���ودي ب�صع���ار الف���وز الأج���ل الرتب���ع عل���ى قمة 
املجموع���ة لتاأكي���د جدارتنا بال�ص���دارة الن املنتخب 
املناف����س م���ن اق���وى املنتخب���ات امل�صارك���ة ويلع���ب 
ك���رة ق���دم حديثة وثقت���ي عالي���ة بالالعب���ني لتطبيق 
الواجب���ات الدفاعي���ة والهجومية املكلف���ني بها اثناء 
املباراة بعد ان �صخ�صن���ا نقاط القوة وال�صعف لدى 
املنتخ���ب ال�صع���ودي ف�ص���ال ع���ن ان منتخبن���ا يلعب 
بتوازن يف ال�صقني الدفاعي والهجومي حيث ميتلك 
10 اه���داف ومل يدخ���ل مرم���اه اي ه���دف، واتوق���ع 
ان يق���دم املنتخب���ان مب���اراة �صريعة وجميل���ة حافلة 
باالث���ارة والندي���ة لرغب���ة الفريق���ني باحل�صول على 
املرك���ز االول، ومنتخبنا اكمل مهمته بنجاح وو�صل 
اىل النهائيات االآ�صيوية مبك���را وقدم مباريات ا�صاد 
به���ا املتابعون وتفاع���ل معها اجلمه���ور والميكن ان 
ان�ص���ى دور االعالم ال���ذي �صاند املنتخ���ب يف رحلته 

وكان من اهم ا�صباب تاألقه يف الت�صفيات. 
وحتدث املهاجم م�صطفى جودة عن مباراة منتخبنا 
ام���ام املنتخب ال�صع���ودي قائال: ان العب���ي منتخبنا 
ي�صع���رون ب�صعادة التو�ص���ف بعد ان �صمن���ا التاأهل 
اىل النهائي���ات ال���ذي ج���اء تتويجا للجه���ود الكبرة 
الت���ي بذلت من املالك التدريب���ي والالعبني مب�صاندة 
االعالم وت�صجي���ع اجلمهور، و�صنلعب امام املنتخب 
ال�صعودي الج���ل الفوزوالرتبع عل���ى قمة املجموعة 
وع���دم من���ح الفر�ص���ة للمنتخ���ب ال�صع���ودي بخطف 

املب���اراة  ال�ص���دارة، وامتن���ى ان ا�صج���ل هدف���ًا يف 
لتعو�س مافاتني يف املباريات ال�صابقة التي الزمني 

فيها �صوء احلظ امام املرمى. 
وع���رب الالع���ب اأجم���د ولي���د ع���ن �صعادت���ه الكب���رة 
بالتاأهل وت�صدر املجموع���ة الثالثة التي اطلق عليها 
قبل انطالق الت�صفي���ات باملجموعة احلديدية وقال: 
كان���ت هناك �صكوك قب���ل بدء الت�صفي���ات بعدم قدرة 
منتخبنا على التاأهل اىل النهائيات لكن مثابرة املالك 
التدريبي وحما�صة الالعبني بددتا تلك ال�صكوك وقدم 
منتخبنا مباريات رائع���ة وكان من اف�صل املنتخبات 
يف  امل�صارك���ة  الوف���ود  روؤ�ص���اء  ب�صه���ادة  امل�صارك���ة 
الت�صفي���ات، وتاأهل منتخبن���ا اىل النهائيات بجدارة 
وا�صتحق���اق دلي���ل عل���ى قوت���ه ومتا�ص���ك خطوط���ه، 
ومبارة اليوم امام املنتخب ال�صعودي �صتكون مثرة 
البتع���اد الالعبني ع���ن ال�صغوط النف�صي���ة ال�صيما ان 
امل���الك التدريبي �صخ�س نق���اط القوة وال�صعف لدى 
املنتخب املناف����س لذلك �صنلعب خلطف نقاط املباراة 
والتم�ص���ك بال�ص���دارة وتاأكيد احقيتن���ا بالتاهل اىل 

النهائيات. 

اوليفريا: وال�صدارة �صعودية 
اأم���ا م���درب املنتخ���ب ال�صع���ودي ارن�صت���وا باولو 
اولفيرا فقال عن املباراة:ان املنتخب العراقي من 
اق���وى املنتخب���ات امل�صاركة يف الت�صفي���ات اإذ لديه 
مقوم���ات عديدة وميتلك العب���ني جيدين ويقودهم 
م���درب مثاب���ر ا�صاف���ة اىل ان���ه يلع���ب يف ار�ص���ه 
وبني جمه���وره، رغم ذل���ك �صنلعب م���ن اجل الفوز 
واحل�صول على املركز االول الن منتخبنا ي�صتحق 
ال�صدارة بعد ان �صمن اح���دى بطاقتي التاأهل اىل 
النهائي���ات.  وق���ال الالعب يحي���ى الدغريري الذي 
يعد من اب���رز العبي الت�صفي���ات  وم�صدر خطورة 
املنتخ���ب ال�صع���ودي:ان مباراتن���ا ام���ام املنتخ���ب 
العراق���ي فر�ص���ة كب���رة ملعرف���ة ق���وة منتخبنا الن 
امل�صارك���ة  املنتخب���ات  اق���وى  املناف����س  املنتخ���ب 
ومت�ص���در املجموع���ة حاليا ولديه جمه���ور ي�صجع 
بطريقة رائع���ة منذ بداية اللق���اء اىل نهايته، وهذا 
يحفز الالعبني لبذل اق�ص���ى مالديهم من االمكانات 
الفني���ة اثن���اء املباراة الت���ي �صنلعب فيه���ا با�صلوب 
تكتيك���ي ي�صه���ل مهمتن���ا بالفوزواحل�ص���ول عل���ى 
املرك���ز االول واع���د اجلمهور ال�صع���ودي بت�صجيل 

ه���دف يف املب���اراة لتعوي����س ا�صاعت���ي الفر����س 
ال�صهل���ة ام���ام املنتخب العم���اين واأح���ب ان ابارك 
للمنتخ���ب العراقي تاأهل���ه اىل النهائيات االآ�صيوية  

برفقة  املنتخب ال�صعودي. 

مقتطفات 
* اقيم���ت حفل���ة عل���ى �ص���رف املنتخب���ات امل�صاركة 
يف الت�صفي���ات اقامه���ا االحتاد الكرد�صت���اين لكرة 
الق���دم وزعت فيه���ا الهدايا التقديري���ة على م�صريف 
املباري���ات وروؤ�ص���اء الوف���ود امل�صارك���ة بح�ص���ور 
حماف���ظ اربي���ل وجميع العب���ي املنتخب���ات وكانت 
االج���واء ودي���ة ال�صيم���ا ان اغل���ب الكلم���ات الت���ي 
األقي���ت تناولت اال�ص���ادة بح�صن التنظي���م وحفاوة 

اال�صتقبال. 
* كرم االحت���اد الكرد�صت���اين لكرة الق���دم منتخبنا 
لل�صباب مبنا�صبة �صعوده اىل النهائيات االآ�صيوية 
مببل���غ قدره 10 اآالف دوالر وولد التكرمي ال�صرور 
ل���دى الالعبني ال�صيم���ا ان التكرمي ج���اء قبل موعد 
مب���اراة منتخبنا م���ام املنتخب ال�صع���ودي مايحفز 
الالعبني على تق���دمي االف�صل وبذل اق�صى اجلهود 

لتحقيق الفوز. 
* انهال���ت العرو����س على املهاج���م م�صطفى جودة 
للح�ص���ول عل���ى خدمات���ه واك���ر تل���ك العرو����س 
جدي���ة م���ن ن���ادي ده���وك برغ���م ان ج���ودة مرتبط 
بعق���د ر�صمي مع ن���ادي كربالء لتمثيل���ه يف املو�صم 
احل���ايل وت�ص���ر امل�ص���ادر اىل ان���ه م���ن املتوقع ان 
تكون هناك حماوالت من ادارة نادي دهوك الإقناع 
ادارة كرب���الء بالتخل���ي ع���ن ج���ودة لرغب���ة املدرب 
با�صم قا�صم ب�صمه اىل �صفوف الفريق حلاجته اىل 

مهاجم مبوا�صفات جودة املهارية والبدنية. 
* ق���ال �صع���د الزه���ري املن�ص���ق الع���ام ملباري���ات 
ان  الثالث���ة  للمجموع���ة  االآ�صيوي���ة   للت�صفي���ات 
�صعادتنا كب���رة للنجاح الكبر الذي حققناه طوال 
الت�صفي���ات حي���ث مل تك���ن هن���اك اية �ص���كاوى من 
املنتخب���ات عل���ى االإطعام واالإقام���ة ااّل من املنتخب 
العماين المور ب�صيطة مت حلها يف الفور والنجاح 
التنظيم���ي ا�صعرنا بقدرتنا عل���ى تنظيم البطوالت 
ملنتخبن���ا  الدولي���ة  الكب���رة واملباري���ات  الدولي���ة 
الوطني برغم اقامة ثالث مباريات يف ملعب واحد 

ويف اليوم ذاته.

�صراع بني ح�صن اأحمد واوليفريا لقطف ثمرة اجلهد

منتخبنا ال�ضبابي يواجه نظريه االخ�ضر ال�ضعودي 
حل�ضم �ضدارة املجموعة اليوم

بغداد/املدى
تعاق���د �صان���ع األع���اب املنتخ���ب الوطني 
لكرة القدم �صالح �صدير مع نادي ال�صفاء 
اللبن���اين للدف���اع عن �صفوف���ه يف مرحلة 
املمت���از  اللبن���اين  ال���دوري  م���ن  االي���اب 
للمو�صم احلايل مقابل مبلغ مايل مل يك�صف 

النقاب عن م�صمونه.
ونق���ل املوق���ع الر�صم���ي لن���ادي ال�صف���اء 
عل���ى �صبكة االنرتنيت ان الالعب �صدير   
وق���ع عل���ى ك�صوف���ات الفري���ق ر�صميًا 

بح�صور رئي����س جمل�س االمناء بهي���ج ابو حمزه، 
ورئي����س الن���ادي ع�صام ال�صايغ وع���دد من اأع�صاء 
اللجن���ة االدارية اجلديدة، ليكون بديال عن الالعب 
االرمين���ي روميو يف مرحلة االياب بعد مفاو�صات 
�صري���ة للغاي���ة، اأنه���ت اجل���دل حول االجت���اه الذي 
كان يتجه���ه يف العودة اىل �صف���وف فريقه ال�صابق 
االن�ص���ار الت���ي مل تتكل���ل بالنجاح ب�صب���ب العر�س 
املادي. وجاء توقيع الالعب بعد ان اأنهى كل عالقة 
م���ع نادي���ه االيراين راه اه���ن، ومقاب���ل عائد مادي 
ي�ص���اوي �صعف���ي ما كان قد عر�صه علي���ه اأحد اندية 

الدرجة االوىل. 
واأك���د رئي�س جمل����س االمناء ابو حم���زه اأن توقيع 
�صدير ه���و باكورة عمل اللجن���ة االدارية اجلديدة، 
وان لالع���ب ب�صماته املمي���زة يف البطولة وبراأيي 
ان ان�صمام���ه اىل ال�صف���اء �صيع���زز ق���درات الفريق 
ليحق���ق اأف�ص���ل النتائ���ج عل���ى ال�صعيدي���ن املحلي 
واخلارج���ي، وانه �صيلتحق بالفري���ق وي�صارك يف 

املباريات خالل مرحلة االياب. 
وم���ن املوؤمل ان يلتحق �صالح �صديربفريق ال�صفاء 

يف �صهر كانون االول املقبل ر�صميا.

ر�ضمي��ًا اللبن��اين  ال�ضف��اء  م��ع  يتعاق��د  �ضدي��ر 

بغداد/حيدر مدلول
يواجه منتخبنا  الوطني لكرة 
االذربيجاين  ن��ظ��ره  ال��ق��دم 
وخم�س  الثالثة  ال�صاعة  يف 
وارب����ع����ني دق��ي��ق��ة م���ن بعد 
بغداد  ب��ت��وق��ي��ت  ظ��ه��رال��ي��وم 
على ملعب طحنون بن حممد 
دورة  مناف�صات  افتتاح  يف 
الرباعية  الدولية  االم���ارات 
العني  مدينة  ت�صيفها  ال��ت��ي 
لغاية الثامن ع�صر من ال�صهر 
منتخبات  مب�صاركة  اجلاري 
البلد  واالم������ارات  ال��ت�����ص��ي��ك 

املنظم للبطولة.
وا���ص��اف ط���ارق اح��م��د امني 
ال�����ص��ر امل�����ص��اع��د يف احت���اد 
ال���ك���رة ان����ه م���ن امل���وؤم���ل ان 

املدير  ���ص��اك��ر  ي��خ��ت��ارن��اظ��م 
الفني للمنتخب الوطني اكر 
حمرتفني  العبني  ثمانية  من 
اال�صا�صية  ت�����ص��ك��ي��ل��ت��ه  يف 

املنتخب  ���ص��ت��واج��ه  ال���ت���ي 
االذربيجاين الذي يعترب من 
التي  االوروب��ي��ة  املنتخبات 
الثاين  امل�صتوى  يف  ت�صنف 
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د خ���ارط���ة ك��رة 
باعتباره  اوروب���ا  يف  القدم 
املنحلة  اجل��م��ه��وري��ات  م���ن 
اىل  ال�صوفيتي  االحت���اد  م��ن 
قيا�صا  جمهوال  �صيكون  ان��ه 
الثاين  االوروب���ي  باملنتخب 
البطولة  يف  ي�����ص��ارك  ال���ذي 
ان  بعد  وال�صيما  )الت�صيك( 
اربعة  م��ن  اك��ر  على  اعتمد 
الت�صكيلة  يف  الع��ب��ا  ع�����ص��ر 
اىل  �صّماها  ال��ت��ي  الر�صمية 
جانب ع�صرة العبني حمليني 
اجلهازية  يف  لكونهم  وذل��ك 

الكاملة خلو�س مباراتني يف 
تلك البطولة نظرا ال�صرتاكهم 
اال�صا�صية  الت�صكيالت  يف 
االندية  يف  يلعبونها  ال��ت��ي 

العربية واالآ�صيوية.
الثانية  املباراة  ان  واو�صح 
ال�صاعة  يف  �صتقام  بالبطولة 
واربعني  وخم�س  اخلام�صة 
ذاته  اليوم  م�صاء  من  دقيقة 
االم��ارات  منتخبي  �صتجمع 
وال���ت�������ص���ي���ك وال����ف����ائ����ز من 
املباراة  يخو�صان  املباراتني 
املقبل  االربعاء  يوم  النهائية 
ع�صرمن  ال��ث��ام��ن  امل�����ص��ادف 
يلعب  فيما  اجل���اري  ال�صهر 
اخل����ا�����ص����ران ع���ل���ى امل���رك���ز 

الثالث.

بغداد/اكرام زين العابدين
االول يف  املرك����ز  الق����وة اجلوي����ة  ن����ادي  حق����ق 
مناف�صات دوري العراق الفرقية باملبارزة والتي 

اختتمت اخلمي�س على قاعة ال�صعب املغلقة.
و�صرح زي����اد ح�صن ام����ني �صر االحت����اد العراقي 
املرك����ز للمب����ارزة ان العبي نادي الق����وة اجلوية 
ا�صتطاعوا ان يتغلبوا يف املب����اراة النهائية على 
العب����ي الربيد واالت�ص����االت بنتيجة )45 – 37( 

نقطة.
وا�ص����اف ح�ص����ن: ان مناف�ص����ات البطول����ة الت����ي 

ي�صارك فيها العديد من االندية من خمتلف مناطق 
الع����راق �صتختتم اليوم ال�صبت علما بان البطولة 
�صهدت م�صاركة فئة الرجال والن�صاء يف الدوري 
ال����ذي ي�صم����ل ثالثة ا�صلح����ة هي )�صي����ف املبارزة 

و�صالح ال�صي�س و�صالح ال�صيف العربي(.
وي�صم نادي القوة اجلوية الالعبني حيدر حممد 
و�صرم����د حم�ص����ن وا�صام����ة حمم����د و�صيف حممد 
وعلي حممد واحمد جعفر واحمد علوان واجمد 
فا�ص����ل وي�ص����رف عل����ى تدريبه����م امل����درب ح�صني 

ثابت.

اأ�ضود الرافدين  يواجهون اأذربيجان يف افتتاح دورة االإمارات الكروية
اربيل/املدى 

وقع رئي�س نادي اربيل 
الل���ه  عب���د  الريا�ص���ي 
جمي���د عل���ي ام����س يف 
مقر الن���ادي بروتوكواًل 
م���ع  امل�ص���رتك  للتع���اون 
االحت���اد الهندي لك���رة القدم 
على هام����س الت�صفي���ات املوؤهلة 
اىل نهائي���ات اآ�صي���ا املقامة حاليا 
يف اربيل ولغاية اخلام�س ع�صر 

من ال�صهر اجلاري.
اقامة  الربوتوك���ول  وت�صم���ن 
ب���ني  التجريبي���ة  املباري���ات 
االندي���ة واملنتخب���ات الهندي���ة 
الزي���ارة  رد  م���ع  اربي���ل  يف 
وخو�س ن���ادي اربيل املباريات 
البطوالت  ملختل���ف  اال�صتعدادية 

يف نيودلهي وامل�صاركة يف البطوالت الدولية 
املع�صك���رات  وتهيئ���ة  الهن���د  يف  تق���ام  الت���ي 
التدريبية والدورات التطويرية للمدربني مبا 

يخدم م�صرة الكرة يف الهند ونادي اربيل. 
ان  ل�)امل���دى(:  ت�صري���ح  يف  جمي���د  وق���ال 
الغاي���ة م���ن توقي���ع الربوت���وكل  الريا�ص���ي 
تعزي���ز العالق���ات اخلارجي���ة لن���ادي اربي���ل 
وتطويره���ا نح���و االف�ص���ل  واالنفت���اح عل���ى 
الع���امل يف حماولة لك�صر احل�ص���ار الريا�صي 
وتطويرقدرات العبينا ومدربينا وهذا ي�صب 
يف م�صلح���ة اللعب���ة �ص���واء لن���ادي اربيل او 

م�صتقبل كرة القدم العراقية. 
وا�ص���اف: �صتكون هناك لن���واح ايجابية عدة 
تب���ادل  الن  الربوتوك���ول  توقي���ع  وراء  م���ن 
اخل���ربات عامل مهم للتط���ور والتقدم ال�صيما 
ان نادي اربيل ميتلك مقومات النجاح لتفعيل 
تل���ك الربوتوك���والت المتالكه البن���ى التحية 

واملالع���ب اجلي���دة الق���ادرة عل���ى احت�ص���ان 
املباري���ات الدولي���ة، بدالل���ة النج���اح الكب���ر 
الذي حققته الت�صفيات املوؤهلة اىل النهائيات 
االآ�صيوية مب�صاركة خم�صة منتخبات اآ�صيوية 
ال�صياف���ة  وك���رم  التنظي���م  روع���ة  �صه���دت 
واال�ص���ادة الكبرة من جمي���ع روؤ�صاء الوفود 
امل�صارك���ة يف الت�صفي���ات بق���درة اربي���ل على 

تنظيم التجمعات الكروية املهمة.
اجلان���ب  م���ع  الربوتوك���ول  ان  اىل  واأ�ص���ار 
الهن���دي يع���د االول م���ن الناحي���ة الر�صمي���ة 
للن���ادي ويع���د اجن���ازًا كب���رًا ننظ���ر نتائجه 
يف امل�صتقب���ل القري���ب ف�ص���ال ع���ن ان هن���اك 
يف خططن���ا امل�صتقبلي���ة اقام���ة العدي���د م���ن 
الربوتوك���والت م���ع ال���دول املتقدم���ة ويهمنا 
بن���اء م�صتقبل جيد للك���رة العراقية تقف على 
ار����س �صلب���ه وجعل نادي اربي���ل من االندية 

املحرتفة املتطورة.

اأربيل يوّقع بروتوكاًل للتعاون مع احتاد الكرة الهندي

ال��ع��راق دوري  يف  ت��ت��ف��وق  اجل���وي���ة  ���ض��ي��وف 

ناظم �شاكر

�شالح �شدير 
يخو�ض 
جتربة 
احرتافية 
مع ال�شفاء 
اللبناين
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