
كوبنهاغن / رعد العراقي 
انتهى الكال�سيكو)املفرت�ض( بني نادي الزوراء 
والقوة اجلوية بفوز االخري كما توقع الكثري من 
املتابعني عطفا على واقع الفريقني فنيا ونف�سيا 
اال ان ما يثري يف النف�ض فقدان اجلماهري متعة 
التناف�ض احلقيقي الذي طاملا كان عنوان اأي لقاء 
�سقطت  .لقد  املا�سية  ال�سنني  ط��وال  يجمعهما 
العا�سمة  ديربي  هو  اللقاء  يكون  ان  مقومات 
بعد جرد العبي الزوراء من خزين التفاعل الال 
عند  معتادا  كان  كما  املباراة  اج��واء  مع  ارادي 
الفوارق  فتذوب  بال�سقور  جتمعه  مواجهة  اأي 
الفنية وت�ستعل احلما�سة وتتحول اىل مواجهة 
ي�ستمتع بها الالعبون واجلماهري بغ�ض النظر 
العودة  ب��ال��دوري.وع��ن��د  الفريقني  ترتيب  ع��ن 
املنطق  ف���اإن  ج��رى  مل��ا  احلقيقية  اال���س��ب��اب  اىل 
ويلقي  اخللل  لي�سخ�ض  نف�سه  يفر�ض  �سوف 
ال���ذي ك��ان �سببا  ال��ف��ري��ق اخل��ا���س��ر  ال��ل��وم على 
الظهور  خا�سية  العراقي  ال��دوري  حرمان  يف 
اللقاءات  من كرثة  به  يتمتع  ما  بقوة من خالل 
من  تفرزه  وما  اجلماهريية  الفرق  بني  الكربى 
بالدوري  ت�سنيفه  به اىل حيث  ترتقي  عرو�ض 
امل��ث��ري فنيا وج��م��اه��ريي��ا .وق���د ي��ك��ون الإج���راء 
اإح��داث انقالب  ال��زوراء  لنادي  الهيئة االداري��ة 
املو�سم  ان��ت��ه��اء  بعد  ال��ن��ادي  بت�سكيلة  ج���ذري 
امل��ا���س��ي وال��ت��ع��اق��د م��ع الع��ب��ني ج��دد ق��د احدث 

�سرخا باأ�سلوب الفريق فنيا واأ�سقطه يف �سراك 
الالعبني  ا�سابت  وبالتايل  امل�ستمر  االإخ��ف��اق 
باأنف�سهم  الثقة  يفقدون  نف�سية جعلتهم  �سغوط 
وا�سبحوا يلهثون وراء اأي فوز قد ينقذهم من 
الهبوط اىل ا�سفل ترتيب املجموعة باأي و�سيلة 
دوما  يرتديها  كان  التي  البطل  هيبة  وحتولت 
من  يالقي  عندما  وخا�سة  باخلوف  �سعور  اىل 
كان  .وهنا  املو�سم  ه��ذا  م�ستواهم  قمة  يف  هم 
لقاء  اىل  لتتحول  باملباراة  اطاح  الذي  العن�سر 
عادي الن الكال�سيكو هو عنوان �سراع بني من 
ي�سعر دوما انه ميثل تاريخا وبطال مهما ق�ست 
عليه الظروف !لذلك فاإن مامير به نادي الزوراء 
ميثل حتوال خطريا يف نهجه ومكانته اكرث مما 
املتعاطفني واملتفائلني بتجاوز  يت�سوره بع�ض 
حمنته احلالية دون النظر اىل ما ي�سيب ا�س�سه 
من ا�سرار �سوف ي�سعب ترميمها اذا ما ا�ستمر 
احلال اىل ما عليه االآن. رغم ما طرحناه �سابقا 
م��ن روؤي����ة ع��ن ع���دم ام��ك��ان��ي��ة الهيئة االداري����ة 
نادي  اإدارة  مبفاتيح  االإم�����س��اك  م��ن  احل��ال��ي��ة 
الكبري  وقاعدته اجلماهريية  الزوراء بتاريخه 
دعوتنا  ان  اال  العراق  انحاء  كل  يف  املنت�سرة 
كانت متر مرور الكرام على م�سامع تلك الهيئة 
ارت�سمت  التي  ان حتركها  م�ساعر احلزن  دون 
ت��درك حلد  انها مل  على وج��وه  حمبيه، ويبدو 
االآن بانها تلعب مب�سري ومقدرات ناد  له تاريخ 

ابي�ض  باالجنازات وبف�سلها ا�سبح من مدر�سة 
الكرة العراقية اىل )ترانزيت( لالندية الطاحمة 

للفوز !متى كان النوار�ض �سيدا �سهال ال حت�سب 
له االندية االخرى اأي ح�ساب، ومتى كان يتو�سل 

الفوز هنا او هناك  ليخرج رئي�ض الهيئة االدارية 
�سالم ها�سم مبت�سما ثم يختفي �سوته حني يعود 
ها�سم  ي�ستذكر  اأمل  والهزمية  الف�سل  طريق  اىل 
كيف كان الديربي بني الزوراء والقوة اجلوية 
بدا  وكيف  لل�سيطرة  وتبادل  تناف�ض  من  �سابقا 
فريقه يف املباراة االخرية عاجزا وفاقدا بريقه 
ومعلنا بكل و�سوح انه يلف�ض انفا�سه االخرية 
تلك  ؟ك��ل  االن��دي��ة  جميع  تخ�ساه  ك��ان��ت  كبطل 
واملالية  االدارية  وامل�ساكل  واالخفاقات  الهزائم 
والدعوات بتغيري القائمني على النادي ل�سالح 
واعادته  انقاذه  على  قادرين  اآخرين  اأ�سخا�ض 
اجلماهري   �سيحات  ومع   الطبيعي  موقعه  اىل 
وغ�سبها التي بدت تتعاىل بعد كل مباراة واذا 
كان النادي  ي�سارع حاليا على املراكز االخرية 
يف جمموعته.واذا كان النادي يعي�ض يف ا�سواأ 
هذه   كل  كانت  اذا  نقول  تاأ�سي�سه  منذ  موا�سمه 
املاأ�ساوية  ال تدفع �سالم ها�سم والهيئة  االمور 
االدارية للنادي اىل اال�ستقالة فورا فمتى يقا�ض 
النادي  ل�سمعة  وحر�سهم  والئهم  بني  املوقف 
اجل  م��ن  ظ��رف  اأي  حت��ت  بالبقاء  ت�سبثهم  او 
�ساهدناه  ان   ل��ل��زوراء  ع��زاء  ال  اذن  م�ساحلهم 
ي��وم��ا ي��ن��اف�����ض ع��ل��ى ق��م��ة ال�����دوري ل��ك��ن �سمن 
برق�سات  االنبهار  مع  الثانية  الدرجة  م�ساف 
للهيئة االإدارية وهي جتوب ار�ض امللعب فرحا 

باإجنازهم العظيم! 
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التندموا على ال�شباب !

ب�ضمة احلقيقة

 طه كمر 

ون�ساهد  ونتابع  نقراأ  كنا  فريق  الأي  ا�ستحقاق دويل  اي  قبل 
البطولة  مناف�سات  خو�ض  ي��روم  ال��ذي  الفريق  ا�ستعدادات 
الطائرة  او  ال�سلة  او  القدم  كرة  جمال  يف  كان  �سواء  املعنية 
او غريها من االلعاب الريا�سية االخرى ونرى ان ا�ستعدادات 
مبع�سكرات  العبيه  انخراط  خالل  من  �سوطا  قطعت  الفريق 
وح�سب  االخ��رى  العامل  فرق  ببقية  ا�سوة  وخارجية  داخلية 
ال�سباب  املقررة .ومن خالل متابعتنا منتخب  البطولة  اهمية 
بكرة القدم الذي يقوده املدرب ح�سن احمد والذي ي�ستعد االآن 
اقامتها  املقرر  لل�سباب  ا�سيا  كاأ�ض  نهائيات  مناف�سات  خلو�ض 
يف مدينة زينيو ال�سينية للفرتة من الثالث اىل ال�سابع ع�سر 
من �سهر ت�سرين االول املقبل والتي مل يتبق لها �سوى خم�سة 
االحتاد  قبل  من  اهتمامًا  هناك  نر  مل  والكمال  بالتمام  ا�سهر 
الريا�سة  على  امل�سوؤولني  او  القدم  لكرة  امل��رك��زي  العراقي 
العراقية ومت ت�سخي�ض عدم االهتمام هذا من اخلطوة االوىل 
التي تتعلق بح�سور القرعة التي �ستجري يوم التا�سع ع�سر 
ال�سفارة  موظفي  اأح��د  تكليف  مت  والتي  اجل��اري  ال�سهر  من 
العراقية يف العا�سمة ال�سينية بكني حل�سور هذه القرعة دون 
ح�سور اال�سخا�ض املعنيني بها من مدربي او اداريي املنتخب 
يف  ايام  قبل  جرى  كما  العراقي  االحت��اد  اع�ساء  او  ال�سبابي 
رئي�ض  �سعيد  ح�سني  ح�سرها  التي  اآ�سيا  اأمم  قرعة  ح�سور 
االعالمي  الناطق  طربة  وليد  اىل  باال�سافة  العراقي  االحتاد 
�ساكر  ناظم  الوطني  للمنتخب  الفني  واملدير  اللعبة  الحت��اد 
فيما   ، الريا�سيني  ال�سحفيني  الزمالء  بع�ض  اىل  باال�سافة 
اعتذار  هي  املنتخب  اإع��داد  رافقت  التي  الثانية  العقبة  كانت 
منتخبنا  ت�سييف  عن  والكويت  وال�سعودية  تركيا  احت��ادات 
ال�سبابي ا�سوة ببقية منتخبات العامل االخرى ما حدا بالقائمني 
عليه باللجوء اىل مع�سكر داخلي يف مدينة اأربيل بكرد�ستان 
العراق مع خو�سه بع�ض املباريات التجريبية مع بع�ض الفرق 
اول  الكرد�ستاين فخ�سر  الدوري  مناف�سات  تلعب �سمن  التي 
لقاء جتريبي مع فريق هلو بهدفني نظيفني وعلى ما يبدو ان 
هذا الفريق يتو�سط فرق الدوري الكرد�ستاين ليعود ويخ�سر 
اهداف  بثالثة  اربيل  فريق  امام  االخرى  التجريبية  مباراته 
تاأكيد بقدر اهتمامنا  النتيجة بكل  نظيفة ، مل نكن نبحث عن 
ما  لكن  والنف�سي  الفني  وو�سعهم  الالعبني  اأداء  مب�ستوى 
اأ�سماعنا  الذي طرق  الكالم  ذلك  ا�ستغرابنا ب�سراحة هو  اأثار 
ان منتخبنا ال�سبابي ال ميلك ملعبا يتدرب عليه ما حدا باملالك 
اأحد  مع  وعالقاتهم  اخلا�سة  وبجهودهم  للمنتخب  التدريبي 
ا�سحاب املطاعم يف اأربيل فهذا الرجل يبدو انه تعاطف كثريا 
التن�سيق  عاتقه  على  واأخ��ذ  عمله  وت��رك  ال�سباب  منتخب  مع 
حلجز املالعب من بع�ض االندية كي يت�سنى لالعبي منتخبنا 
ال�سبابي التدريب عليها .اأت�سائل هنا لو مل يكن االخ �ساحب 
الذي  املالعب  تاأمني  �سيتم  كيف  اأرب��ي��ل  يف  متواجد  املطعم 
حادة  مناف�سات  تنتظره  الذي  ال�سبابي  منتخبنا  عليه  يتدرب 
يف ال�سني وبداأت املنتخبات املناف�سة لنا االعداد الذي يفوق 
اعدادنا مع توفري جميع م�ستلزمات مهمتهم وال �سامح الله ان 
تنقطع واولها  لن  التي �سوف  التربيرات  �سيل  �سيبداأ  اإخفقنا 
خارجية  مع�سكرات  اقامة  وعدم  للتدريب  مالعب  توفري  عدم 

فال اأريد �سوى ان اأذكر قبل فوات االأوان .
  Taha_gumer@yahoo.com

 بغداد/خليل جليل 
و�سباق  ����س���راع  ح����ال  ه���و  م��ث��ل��م��ا 
االوىل  امل��ج��م��وع��ة  يف  ال�������س���دارة 
املت�سدر  ب��ني  االآن  ينح�سر  ال���ذي 
اجلوية ومطارده اربيل يف اجلولة 
زين   دوري  م��ن  ع�����س��رة  ال��ت��ا���س��ع��ة 
ال�سراع  ي�ستد  القدم  لكرة  العراق 
املجموعة  �����س����دارة  ع��ل��ى  اي�����س��ا 
عندما  اجل���ول���ة  ه���ذه  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
يلتقي املت�سدر ال�سناعة مع م�سيفه 
واح��دة  يف  االرب��ع��اء  غ��دا  مي�سان 
وهم  لل�سيوف  امل��ب��اري��ات  اه��م  م��ن 
فريق  ام��ام  ال�سدارة  عن  يدافعون 
الطريق  ومي��ه��د  لها  ح��دا  ي�سع  ق��د 
ليبلغ  الرتتيب  ث��اين  ك��رب��الء  ام��ام 
بها  يرتب�ض  ط��امل��ا  ال�����س��دارة  ه��ذه 
بلقائه  ال�سماوة  بوابة  عرب  االخري 
امل��ح��ل��ي ع��ل��ى ملعب  ف��ري��ق��ه��ا  م���ع 
ل��ك��رب��الء يف هذه  االخ��ري.ف��ال��ف��وز 
يد  على  ال�سناعة  وتعرث  املواجهة 
مي�سان يكون �سكل ومالمح ترتيب 
ينقلب  قد  االوىل،  املجموعة  الئحة 
راأ�سًا على عقب يف هذه اجلولة ما 
ترقبا  اكرث  املباراتني  هاتني  يجعل 
االربعة.  االط���راف  ل��دى  وانتظارا 
ن��ف��ط اجلنوب  ال���ي���وم  وي����واج����ه  
مي�سان  نفط  ام��ام  �سعبا  اخ��ت��ب��ارا 
ياأمل ان يخرج منه بفوز ثمني يعيده 
اىل دائرة �سراع املراكز االوىل يف 
القائمة بعدما غادرها يف اجلوالت 
امل��ا���س��ي��ة ب���اإرادت���ه ول��ي�����ض ب����اإرادة 

االخ��رى و�سيدخل  الفرق  من  غريه 
 33 بر�سيد  مباراته  اجلنوب  نفط 
مقابل  ال�����س��اد���ض  امل��رك��ز  يف  نقطة 

يف  مي�سان  نفط  ملناف�سه  نقطة   23
االأربعاء  غدا  .وتقام  التا�سع  املركز 
�سبع مباريات يف املجموعة الثانية 

ي��ل��ت��ق��ي ف��ي��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة م���ع احل���دود 
ويقابل  ال���ك���وف���ة  ام�����ام  وال����ربي����د 
النجف �سد  الكرخ ويلعب  ال�سرطة 

لقاء  النا�سرية  ويخو�ض  النفط  
.ويف  احل�سنني  �سيفه  مع  متكافئًا 
ال�سقور  املجموعة االوىل يخو�ض 

امام �سيفه  منتظرة  اليوم مواجهة 
االر�ض  �ساحب  وي�سعى  املو�سل 
واجل���م���ه���ور م���وا����س���ل���ة ����س���دارة 
ال���رتت���ي���ب يف م���ا ي�����س��ع��ى ارب��ي��ل 
ملوا�سلة املطاردة بلقائه امام �سيفه 
مباريات  باقي  ويف  الدين.  �سالح 
املجموعة االأوىل يلتقي الرمادي مع 
امل�سايف يف مباراة متكافئة يطمح 
فيها الطرفان باخلروج بفوز حيوي 
املركز  يهم امل�سايف كثريا وهو يف 
وكذلك  نقطة   29 بر�سيد  ال�ساد�ض 
الذي  التا�سع  املركز  يف  للرمادي  
االوىل  ال�ستة  املراكز  بلوغ  يحاول 
مناف�سات  يف  للم�ساركة  والتاأهب 
زاخو  ال�سرقاط  وي�سيف  النخبة. 
م�سايف  على  �سيفا  ده��وك  ويحل 
اجل���ن���وب. وي��ل��ع��ب ال������زوراء على 
بغداد  م��ع  ج��م��ه��وره  وب���ني  ملعبه 
تعوي�ض  ال��ن��وار���ض  فيها  وي��اأم��ل 
ال�����س��ق��وط امل���ري���ر ام�����ام اجل��وي��ة 
املا�سية  اجلولة  يف  نظيفة  بثالثية 
وكذلك يطمح بغداد ملوا�سلة نتائجه 
على  ج��دي��د  ف��وز  وحتقيق  ال��ق��وي��ة 
الهندية  ويواجه  ال���زوراء   ح�ساب 
يف  اي�سا  االرب��ع��اء  ك��رك��وك  �سيفه 
لقاء يدخله كركوك بر�سيد 7 نقاط 
نقطة.ويخو�ض   17 ول��ل��ه��ن��دي��ة 
امام  �سهال  لقاء  غ��د  ي��وم  الكهرباء 
هذه  تكون  ان  امل��وؤم��ل  من  �سامراء 
املواجهة فر�سة طيبة خلطف نقاط 

املباراة كاملة. 

ال�شناعة يدافع عن �شدارة املجموعة الثانية اأمام مي�شان.. 
وكربالء يرتب�ص بها عرب بوابة ال�شماوة

بغداد/يو�ضف فعل
اكد هادي جواد ع�سو احتاد الكرة ورئي�ض جلنة 
الكرة ال�ساطئية ان اللجنة ت�سعى اىل اإقامة اول 
دوري خا�ض باللعبة خالل الفرتة املقبلة من خالل 
تهيئة جميع م�ستلزمات جناحه الفنية واالدارية 
ن�سر  اىل  الهادفة  خطواتها  �سمن   ، والتنظيمية 
اللعبة بني  �سفوف ال�سباب واكت�ساف املوهوبني، 
املنتخب  اىل  ل�سمهم  اجليدين  واختيارالالعبني 
من  االنتهاء  بعد  ت�سكيله  �سيتم  ال��ذي  الوطني 
مناف�سات الدوري املحلي للم�ساركة يف البطوالت 
العربية واالآ�سيوية املقبلة.وقال هادي يف حديث 

للمدى : ان الدورة التدريبية التي اأقامها االحتاد 
 28 مب�ساركة  ال�ساطئية  ال��ك��رة  مل��درب��ي  م��وؤخ��را 
مفردات  مع  املدربني  لتفاعل  ناجحة  كانت  مدربا 
املعلومات  من  املزيد  الكت�ساب  و�سعيهم  ال��دورة 
املحا�سرون  طرحها  ال��ت��ي  والعملية  النظرية 
كيفية  �سمت  التدريبية  امل��ن��اه��ج  ان  ع��ن  ف�سال 
والبدنية  املهارية  اجلوانب  من  الالعبني  تطوير 
والذهنية التي تعود بالفائدة اىل النهو�ض بواقع 
من  اللجنة  رئي�ض  االأن��دي��ة.وط��ال��ب  يف  اللعبة 
باللعبة  االهتمام  ب�سرورة  اجلماهريية  االأندية 
ت�سكيل   خ��الل  م��ن  جناحها  م�ستلزمات  وت��وف��ري 

اجليدين  املدربني  واختيار  فيها  املتعددة  الفرق 
والتجهيزات  امل��خ�����س�����س��ة  امل���الع���ب  ت��ه��ي��ئ��ة  و 
من  ال�ساطيئة  الكرة  لعبة  ان  ال�سيما   ، الريا�سية 
االألعاب غري باهظة التكاليف لب�ساطتها و�سهولة 
العامة.وب�ساأن  واالأماكن  االأندية  يف  ممار�ستها  
واطالق  التدريبية   ال��دورة  اإقامة  تاأخر  اأ�سباب 
كانت  اللجنة  ان  قال:  باللعبة  خا�ض  دوري  اول 
املوعد  ه��ذا  قبل  التدريبية  ال���دورة  اإق��ام��ة  ت��اأم��ل 
االحتاد  على  مرت  التي  الظروف  تداعيات  ،لكن 
وال�سراعات  والتجاذبات  ال�سابقة  ال��ف��رتة  يف 
التاأخر  اىل  ،اأدت  الكروي  الو�سط  عا�سها  التي 

،وعدم  ال�ساطئية  للكرة  دوري  اأول  انطالق  يف 
امل�ساركة يف البطولة العربية التي اقيمت موؤخرا 
يف ال�سعودية، و نامل ان  تتعاون جميع اجلهات 
الريا�سية يف امل�ساهمة باإجناح اول دوري للكرة 
ال�ساطيئة كي يكون نقطة ال�سروع النت�سار اللعبة 
الدوري  مناف�سات  اقامة  كيفية  البالد.وعن  يف 
على  االتفاق  مت  انه  اىل  ا�سار  املالعب  قلة  برغم 
يف  ال�ساطيئة  الطائرة  الكرة  ملعب  من  الفائدة 
مناف�سات  الإق��ام��ة  ال���دويل  ال�سعب  ملعب  جممع 
التدريبية  ال��وح��دات  واج����راء  م��وؤق��ت��ا  ال����دوري 
مالعب  تخ�سي�ض  امل  على   ، الوطني  للمنتخب 

للعبة يف مناطق بغداد املختلفة، وتبقى مطالبتنا 
امل�ستمرة بزيادة عدد املالعب الرملية املخ�س�سة 
للكرة ال�ساطيئة يف االأندية واملنتديات ال�سبابية 
للم�ساهمة يف دفع عجلتها اىل االمام.مو�سحا ان 
االحتاد ب�سدد تهيئة عدد من املع�سكرات التدريبية 
مع  الوطني  للمنتخب  التجريبية  امل��ب��اري��ات  و 
لالعبني  واالحتكاك  اخلربة  لزيادة  اجل��وار  دول 
لغر�ض  للمنتخب  التكتيكية  االأ�ساليب  وه�سم 
االآ�سيوية  البطولة  يف  للم�ساركة  االأمثل  االإع��داد 
العام  ن����������هاية   عمان  �سلطنة  يف  �ستقام  التي 

احلايل.

هادي جواد يطالب االأندية اجلماهريية بدعم الكرة ال�شاطئية

بغداد / اإكرام زين العابدين
جنح فريق تفنتي ان�سخيده بالفوز بلقب الدوري 
بعد  تاريخه  يف  م��رة  الأول  القدم  لكرة  الهولندي 
فوزه على فريق ان اأي �سي بريدا بهدفني نظيفني 
يف ختام مباريات املو�سم احلايل 2009 -  2010 
يف  ال��ف��وز  اإىل  يحتاج  الهولندي  الفريق  .وك���ان 
الهولندي،  ال���دوري  لقب  لنيل  االأخ���رية  مباراته 
ومتكن من حتقيق الفوز بهدفني نظيفني �سجلهما 
برايان روي غونزاليز، ومريو�سالف �ستوت�ض يف 

الدقيقتني 23 و74.

 34 من  نقطة   86 ان�سخيده  تفنتي  فريق  وجمع 
نقطة  بفارق  ام�سرتدام  اياك�ض  نادي  يليه  مباراة، 
 78 ول��ه  الثالث  املركز  يف  ايندهوفن  ثم  واح��دة، 
اكرم  ن�ساأت  الوطني  منتخبنا  جنم  نقطة.ويلعب 
حلقت  التي  اال�سابة  لكن  ان�سخيده  �سفوف  يف 
به حرمته من اللعب يف اغلب املباريات والتواجد 
او  الهولندية  املحلية  البطوالت  يف  الفريق  م��ع 
النادي  اىل  ن�ساأت  االوروبية.وان�سم  البطوالت 
جتربة  اأول  يف  احل��ايل  املو�سم  مطلع  الهولندي 
اح��رتاف��ي��ة ل��ه خ���ارج امل��الع��ب ال��ع��رب��ي��ة.ي��ذك��ر اأن 

الكروية مع نادي �سالح  اأكرم بداأ م�سريته  ن�ساأت 
الدين يف ت�سعينيات القرن املا�سي بعد ان اكت�سفه 
بعدها  ال�سرطة  لفريق  وان�سم  بابا  عمو  املرحوم 
خارج  االحرتاقية  رحلته  ب��داأ    2003 ع��ام  ويف   ،
ال�سعودي مع  الدوري  فلعب يف  العراقية  املالعب 
لالمارات  ينتقل  اأن  قبل  ال�سباب  ثم  الن�سر  فريق 
الغرافة  فريق  مع  بعدها  ليوقع  العني  مع  ويلعب 
انتقل  ث��م   ، ال���دوري  لقب  على  ويح�سل  القطري 
ان�سخيده  تفنتي  فريق  اىل   2009 عام  �سيف  يف 

الهولندي.

ن�شاأت ي�شهم بفوز ان�شخيده بلقب الدوري الهولندي

الزوراء ما قبل وبعد) الكال�ضيكو (

! ه��ي��ب��ت��ه  ع����ن  ت���ب���ح���ث  واالإدارة  ال�����ع�����اب�����رة..  ل����الأن����دي����ة  ت����ران����زي����ت 

بغداد/املدى 
اأكد  حمزة عبيد  مدرب فريق 
ده�����وك ب���ك���رة ال�����س��ل��ة  بطل 
للمو�سم  امل���م���ت���از  ال�������دوري 
�سيدخل    فريقه  ان   امل��ا���س��ي  
مع�سكرا تدريبيا يف  العا�سمة 
البحرينية املنامة مطلع ال�سهر 
املقبل ا�ستعدادًا للم�ساركة يف 
االآ�سيوية  االن���دي���ه  ب��ط��ول��ة 
العا�سمة  يف  ���س��ت��ق��ام  ال��ت��ي 
ال���ق���ط���ري���ة ال�����دوح�����ة خ���الل 
والع�سرين  الثاين  من  الفرته 
ال�سهر  م��ن  ال��ث��الث��ني  ول��غ��اي��ه 
اوق��ع��ت��ه  ان  ،ب���ع���د  امل���ق���ب���ل 
االوىل  املجموعة  يف  القرعه 
�سمارت  ان��دي��ة  ج��ان��ب   اىل 
وا�ستان  الفلبيني  ج��ي��ال���ض 
ت���اي���غ���ر����ض ال��ك��ازخ�����س��ت��اين 
وال���ري���ان ال��ق��ط��ري وم��ه��رام 
هذا  ان  وا���س��اف  االي�����راين. 
عدد  اقامة  �سيتخلله  املع�سكر 
م���ن  امل���ب���اري���ات ال���ودي���ة مع 
اجل  م��ن  البحرينيه  ال��ف��رق 
واالحتكاك  اخل����ربة  زي�����ادة 
واالن�������س���ج���ام ل���ل���دخ���ول يف 
اخلارجية  البطوالت  اج��واء 
وال����ت����ك����ي����ف ع����ل����ى اج�������واء 
فيها  �سيتم  وال��ت��ي  امل��ب��اري��ات 

الت�سكيله  م��ع  امل��ح��رتف��ني  ال��الع��ب��ني  ال��ت��ح��اق 
اال�سا�سيه  للفريق التي خا�ست مناف�سات دوري 

املو�سم احلايل. م�سريا اىل انه هنالك  ات�ساالت 
وجهد يبذالن من اجل ان ي�سل خالل اليومني 

املقبلني  الالعبان االمريكيان 
و  كيج"  "كالفنج  املحرتفان  
"بيت�ض" املحرتف يف الدوري 
دهوك    مدينة  اىل  ال�سعودي 
بعد ان تو�سلت ادارة الفريق 
امكانية  ع��ل��ى  االت���ف���اق  اىل 
التعاقد معهما لتمثيل الفريق 
اىل  م�سريا   البطولة  تلك  يف 
انه واثق من قدرات الالعبني 
يف حتقيق النتائج االيجابية 
امكانات  ان   وال�سيما   فيها 
الع��ب��ي ال��ف��ري��ق مت��ك��ن��ن��ا من 
اجتياز الدور االول على اقل 
تقدير حيث انني و�سعت يف 
اجتياز  امكانية  ح�ساباتي 
�سيلعب  حيث  االول  ال���دور 
ف���رق  ج����ان����ب  اىل  ف���ري���ق���ن���ا 
وبالتايل  امل�ستوى  متقاربة 
البطاقات  اح���دى  �سيخطف 
الثاين  ال����دور  اىل  امل��وؤه��ل��ة 
خرية  ف��ي��ه  �ستتواجد  ال���ذي 
امل�ساركة  االآ�سيوية  االن��دي��ة 
عبيد  واو�سح   . البطولة  يف 
التي  االوىل  امل����ب����اراة  ان  
ا�ستان  ف��ري��ق  ب��ه��ا  ���س��ن��الق��ي 
يف  الكازخ�ستاين  تايغر�ض 
البطولة  م���ن  االول  ال���ي���وم 
�ستكون االهم على اعتبار ان 
الفوز �سيحفز العبي الفريق من اجل اال�ستمرار 

يف البطولة . 

�شلة دهوك تع�شكر يف البحرين لبطوله االأندية االآ�شيوية

املالكمة العراقية 
تتح�شر لبطولة املغرب 

الدولية يف تون�ص 
بغداد/املدى   

 من املوؤمل ان يغادر �سباح اليوم  وفد املنتخب 
للدخول  تون�ض  اىل  متوجها  باملالكمة  الوطني 
يف مع�سكر تدريبي الذي ي�ستمر لغاية اخلام�ض 
ع�سر من ال�سهر اجلاري ا�ستعدادا للم�ساركة يف 
من  التي  باملالكمة  الدولية  املغرب  ملك  بطولة 
ال�سابع  من  للمدة  مناف�ساتها  تنطلق  ان  املقرر 
ع�سر  ولغاية الثاين والع�سرين  من ال�سهر ذاته  
. وقال فرا�ض مو�سى اأمني �سر االحتاد العراقي 
الوطني  منتخبنا  وفد  ان    : للمالكمة  املركزي 
باملالكمة �سيكون  برئا�سة النائب االول لرئي�ض 
املالك  اىل  ا���س��اف��ه  خليل   ا�سماعيل  االحت����اد  
جنجون  فاروق  املدربني   من  املكون  التدريبي 
ورعد علي و  ثمانية العبني  ،هم كل من ح�سني 
علي �ساكر بوزن 48 كغم وح�سن عقيل بوزن 51 
كغم وثائر جا�سم بوزن 54 كغم وم�سطفى قا�سم 
كغم   60 ب��وزن  �سبيح  و�سراقة  كغم   57 ب��وزن 
خ�سري  وزه��ري  كغم   64 ب��وزن  �سعدي  وو�سام 
بوزن 69 كغم ووحيد عبد الر�سا بوزن 75 كغم 
من  عددا  �سيخو�سون  املالكمني  ان  اىل  م�سريا 
التون�سيني خالل  الودية مع املالكمني  اللقاءات 
املغرب  اىل  ال��رح��ال   �سد  قبل  املذكور  املع�سكر 

يوم ال�ساد�ض ع�سر    .

ن�شاأت يتو�شط فريق ان�شخيده حلظة االحتفال بالدرع

كربالء يطمح بخطف نقاط لقاء ال�شماوة

الزوراء فقد هيبته يف دوري الكبار

دهوك ي�شتعد لبطولة ا�شيا يف مع�شكر املنامة


