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م�صارحة حرة

 ...وح ّلت ال�شفقة
الآ�سيوية!

اياد ال�صاحلي

ت������وج ب����ط��ل� ً
ا ب���ال���ق���ف���ز ع���ل���ى احل����واج����ز

الفار�س حمزة علي اخلوام اثناء ال�سباق

ا�شادة عربية مب�شاركة العراق يف بطولة دوري العرب بالفرو�سية

�ش��رم ال�شي��خ -راق��ي ها�شم
موف��د االحت��اد العراق��ي
لل�صحافة الريا�ضية

نال بطلن ��ا الفار�س ريا� ��ض عايد را�ضي
املركز االول يف مناف�س ��ات اليوم الثالث
لفعالي ��ة ال�سرع ��ة للقف ��ز عل ��ى احلواجز
�ضم ��ن مناف�س ��ات بطول ��ة ال ��دوري
العرب ��ي الدولية املقام ��ة يف �شرم ال�شيخ
امل�صرية.
وج ��اء تتويج الع ��راق اوال بعد ان متكن
فار�سن ��ا عايد من ت�سجيل ا�سرع زمن بني
امل�شارك�ي�ن الذين بلغ عدده ��م  55فار�سا
من خمتلف الدول العربية حيث ا�ستطاع
بطلنا عاي ��د من ت�سجيل رقم عربي جديد
يف هذه الفعالية بلغ  69 / 61ثانية وهو
رقم مل ي�ستطع اح ��د املناف�سني الو�صول
ل ��ه ليتوج العراق باملرك ��ز االول بجدارة
وا�ستحقاق وهو اجناز جديد للفرو�سية
العراقي ��ةوكان الع ��راق قد اح ��رز املركز
الثال ��ث يف مناف�س ��ات الي ��وم الث ��اين
لبطول ��ة ال ��دوري العربي الدولي ��ة للقفز
االوملب ��ي عل ��ى احلواجز الت ��ي تتوا�صل

يف �شرم ال�شيخ بع ��د ان متكن�ش فار�سنا
حم ��زة علي اخل ��وام ب� ��أ دائ ��ه اجليد من
حتقي ��ق ه ��ذا االجن ��از الرائ ��ع لفرو�سية
العراق يف م�ستهل م�شوار البطولة.
وانتزع اخلوام ه ��ذا املركز من مناف�سيه
الع ��رب االقوي ��اء الذي ��ن �سب ��ق للبع� ��ض
منه ��م ان �شارك يف اوملبي ��اد بكني اذ جاء
تتويج ��ه ثالث ��ا بع ��د ان جت ��اوز جولتي
املناف�س ��ات االوىل والثاني ��ة حيث كانت
اجلول ��ة االوىل جت ��ري بزم ��ن حم ��دود
تتطل ��ب م ��ن الفار�س ان ينهيه ��ا من دون
اخطاء يف مقدمتها عدم وقوع احلاجز اذ
تخ�صم اربع نقاط عن ��د وقوع اي حاجز
اثناء االجتي ��از او القفز ف�ضال عن التقيد
بالوقت الذي يجب ان ال يتجاوز الدقيقة
الواح ��دة لغر�ض حتقيق الف ��وز وهذا ما
حققه اخلوام اثن ��اء اجلولة االوىل التي
منح ��ت له �سمت الدخ ��ول ملرحلة التمايز
وه ��ي الأه ��م ونظامه ��ا هو �ض ��د ال�ساعة
�أي ان الفائ ��ز به ��ا هو م ��ن يعربالكور�س
او احلواج ��ز ب�أقل ثوان.واب ��دع فار�سنا
حمزة الذي ناف�س  55فار�سا من خمتلف
ال ��دول العربي ��ة والدولي ��ة عندم ��ا حقق

املركز الثالث بزمن قدره ( )31ثانية ومن
دون اخط ��اء ليت ��وج بالك�أ�س املخ�ص�ص
ل�صاح ��ب املركز الثال ��ث واجلائزة املالية
�أي�ضا وهو اجن ��از يح�سب لريا�ضتنا يف
هذا املحفل.
كم ��ا ق ��دم الفار� ��س ريا� ��ض عاي ��د كابنت
منتخبنا وم ��درب الفريق م�ستوى مميز ًا
يف اجلول ��ة االوىل من مناف�س ��ات اليوم
الثاين اي�ض ��ا ليت�أهل اىل جول ��ة التمايز
م ��ن بني  65فار�سا ويحتل املركز ال�سابع
بع ��د ان حقق ا�سرع زمن ب�ي�ن امل�شاركني
وه ��و  /33/78ثاني ��ة اال ان ��ه اخط� ��أ يف
وقوع احلاج ��ز االخري لتخ�صم منه اربع
نقاط ا�ضاع ��ت منه املرك ��ز االول ال�سيما
وان املت ��وج بالرتتي ��ب االول امل�ص ��ري
حممد رج ��ب مل ي�صل لوقت فار�سنا عايد
اذ �سج ��ل  34/55ثاني ��ة ونف� ��س احل ��ال
لباق ��ي مناف�سي عايد الذي ��ن مل يقع منهم
اي حاجز.

ا�شادة مب�ستوى فر�ساننا

اث ��ارت النتائ ��ج اجلي ��دة الت ��ي حتقق ��ت
لفر�ساننا يف بداي ��ة البطولة اال�ستغراب

جعفر ي�ؤكد قل��ق احلكومة من عدم
�إجراء انتخابات احتاد الكرة
بغداد/املدى
اكد وزير ال�شباب والريا�ضة جا�سم حممد جعفر ان احلكومة
قلق ��ة من ع ��دم اج ��راء انتخابات الك ��رة بع ��د ان انهت جميع
االحتادات الريا�ضية االخرى انتخاباتها،م�شدد ًا على �ضرورة
اج ��راء انتخاب ��ات احت ��اد كرة الق ��دم يف بغ ��داد وان ينطلق
العم ��ل االحتادي املقبل من مقره يف العا�صمة.وا�ضاف اثناء
تكرميه منتخب خما�سي الكرة الفائز ببطولة غرب �آ�سيا التي
اقيم ��ت م�ؤخ ��را يف عمّان :هن ��اك بع�ض ال�شائع ��ات املغر�ضة
ب�ش� ��أن انتخاب ��ات احت ��اد الك ��رة ت�سع ��ى اىل اعط ��اء �صورة
م�شو�شة ع ��ن الو�ضع يف العراق لكنن ��ا مطمئنون بان العمل
ي�س�ي�ر باجتاه ��ه ال�صحي ��ح ون�أمل قب ��ل الثالثني م ��ن ال�شهر

اجلاري اج ��راء االنتخابات.واو�ضح :نحن واثقون من عمل
اللجن ��ة امل�شرفة عل ��ى انتخابات الكرة برئا�س ��ة الدكتور علي
الدب ��اغ م�ست�شه ��د ًا بنج ��اح انتخابات اللجن ��ة االوملبية التي
جرت يف ني�سان املا�ض ��ي ب�شفافية ودميقراطية .ويف جانب
�آخر ك�شف جعفر عن حاجة العراق اىل اكرث من  4800من�ش�أ
ريا�ضي مبوا�صفات عاملي ��ة اذا ما اريد الو�صول اىل م�صاف
الدول املتقدمة واملتطورة يف جمال الريا�ضة ،يف حني ان ما
نفذته الوزارة يبلغ  300من�ش�أ ريا�ضي و�شبابي ومع ا�ضافة
م ��ا موجود م ��ن من�ش�آت يف الع ��راق ي�صبح املوج ��ود الفعلي
بح ��دود  500مرف ��ق وه ��ذا غ�ي�ر كاف بالتاكي ��د اذا م ��ا فكرنا
بتطوير الريا�ضة العراقية.

وال�سرور من قب ��ل الأ�شقاء العرب الذين
ا�ش ��ادو مب�ست ��وى فرو�سيتن ��ا و�إمكانية
عودتها اىل الواجهة من جديد لو توفرت
له ��ا خي ��ول مبوا�صف ��ات خي ��ول فر�سان
الع ��رب الذي ��ن يتناف�س ��ون عليه ��ا الآن،
فقد بارك رئي�س االحت ��اد امل�صري ه�شام
حط ��ب امل�ستوى الذي ظهر عليه فر�ساننا
يف بداي ��ة البطول ��ة ،م�ؤك ��دا ان م ��ا قدمه
فر�سان العراق يع ��د انعطافة جديدة بعد
ان تراجعت هذه اللعبة يف العراق بوقت
�سابق وبد�أت الآن ت�ستعيد عافيتها.
فيم ��ا ا�ش ��اد رئي� ��س الوف ��د االردين علي
�شري ��ف بامل�ست ��وى املتط ��ور لفر�سانن ��ا
منوها يف حدي ��ث ملوفد االحتاد العراقي
لل�صحاف ��ة الريا�ضية ان فرو�سية العراق
متل ��ك تاريخ ��ا م�شرف ��ا ومنه ��ا تعلمن ��ا
ه ��ذه الريا�ض ��ة ،وق ��د �آملن ��ا تراجعها يف
ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ونحن فرح ��ون الآن
به ��ذا امل�ستوى الذي ميكن ب ��ان يت�صاعد
يف البطوالت املقبلة.
و�أب ��دى رئي� ��س الوف ��د ال�س ��وري موفق
زبيب ��ي �س ��روره للم�ستوى ال ��ذي ك�شف
عنه فر�ساننا يف ه ��ذه البطولة مو�ضحا

ان االداء اختل ��ف هذه املرة عن االداء يف
امل�ش ��اركات ال�سابقة مهنئ� � ًا فرو�سيتنا ملا
حتقق لها ومتمنيا اال�ستمرار والت�صاعد
م�ستقبال.
زغاري��د عراقي��ة يف عر���س
التتويج
(الهلهول ��ة) العراقي ��ة كان ��ت حا�ضرة يف
م�شه ��د التتوي ��ج للفار�س حم ��زة اخلوام
ام ��ام اللجن ��ة املنظم ��ة وام ��ام ر�ؤ�س ��اء
االحت ��ادات العربي ��ة والوف ��ود االجنبية
حي ��ث �صدحت حناج ��ر عوائ ��ل البع�ض
من العبينا الذي ��ن ح�ضروا للبطولة على
نفقتهم اخلا�ص ��ة ابتهاجا بتحقيق املركز
الثال ��ث وكان ��ت بح ��ق فرح ��ة ال تو�صف
لأع�ض ��اء الوف ��د العراقي الذي ��ن تبادلوا
التهاين والقبالت.

مناف�سات اليوم

م ��ن امل�ؤم ��ل ان جت ��ري الي ��وم االح ��د
مناف�سات ال�سرع ��ة لالرتفاعات � 130سم
فما فوق مب�شاركة  75فار�سا اذ �سن�شارك
بثالث ��ة فر�س ��ان واربع ��ة خي ��ول حي ��ث

�سيك ��ون لفار�سن ��ا ريا�ض عاي ��د ح�ضور
�آخ ��ر يف ه ��ذه امل�سابق ��ة الت ��ي تتطل ��ب
ال�سرع ��ة يف انه ��اء قف ��ز احلواج ��ز ب�أقل
ث ��وان و�سيلع ��ب بجان ��ب عاي ��د فر�ساننا
الآخ ��رون م�صطف ��ى احل�سين ��ي وعل ��ي
ح�س�ي�ن القرلو�س ��ي ويتوق ��ع ان نحق ��ق
نتائ ��ج مفرحة يف هذه امل�سابقة التي تعد
الأ�صعب.
اخل��وام :م��ا حققت��ه هدي��ة
لريا�ضتنا
ق ��ال الفار�س حمزة علي اخل ��وام املتوج
باملرك ��ز الثال ��ث ان م ��ا حققت ��ه يف ه ��ذه
املناف�س ��ة هو هدي ��ة متوا�ضعة لريا�ضتنا
ب�شكل ع ��ام والفرو�سية خا�صة ،مو�ضحا
ان هدف ��ه رف ��ع ا�س ��م الع ��راق يف املحافل
الدولي ��ة ،م�ش�ي�ر ًا اىل ان �سعادت ��ه ال
تو�ص ��ف عندم ��ا رفع عل ��م الع ��راق اثناء
التتوي ��ج وه ��ذا م ��ا كنت ابح ��ث عنه يف
ه ��ذه امل�شاركة التي مازال ��ت يف بدايتها،
متمني ��ا ان يت�صاع ��د امل�ست ��وى يف
الفعاليات املقبل ��ة التي تقام لغاية الثالث
ع�شر من ال�شهر احلايل.

تكامل �إعداد الفرق العراقية لدورة الألعاب الآ�سيوية
بغداد/املدى
اك ��د زاه ��د ن ��وري كاط ��ع ع�ض ��و املكت ��ب
التنفي ��ذي للجن ��ة االوملبي ��ة الوطني ��ة
العراقي ��ة رئي� ��س الوف ��د العراق ��ي ال ��ذي
�سي�ش ��ارك يف مناف�س ��ات دورة االلع ��اب
الآ�سيوية لل�ص ��االت املغلقة ان املنتخبات
الوطني ��ة العراقي ��ة الت ��ي �ست�ش ��ارك يف
ال ��دورة الآ�سيوي ��ة انه ��ت مع�سكراته ��ا
الداخلي ��ة ا�ستع ��دادا خلو� ��ض مناف�س ��ات
ال ��دورة الت ��ي م ��ن املق ��رر ان تنطل ��ق يف
هانوي من  10/30اىل  11/8املقبلني.
وق ��ال كاط ��ع :ان منتخ ��ب امل ��واي ت ��اي
اق ��ام مع�سك ��ره التدريب ��ي يف حمافظ ��ة
النج ��ف فيم ��ا انه ��ى منتخ ��ب البلي ��ارد
مع�سك ��ره الداخل ��ي يف العا�صم ��ة بغ ��داد

�أحمد �إياد :الدوليون
�سيعيدون ال�صقور اىل نا�صية يع�سكر يف احلبانية
بغداد/املدى
الإجناز

واق ��ام منتخب ��ي اجلوجت�س ��و وم�صارعة
الكورا� ��ش مع�سكرهم ��ا التدريب ��ي يف
حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة ب�إقلي ��م كرد�ست ��ان
وكذل ��ك احلال نف�سه ينطب ��ق على منتخب
الكي ��ك بوك�سن ��غ ،فيم ��ا اج ��رى منتخ ��ب
ال�شط ��رجن مع�سك ��ره التدريب ��ي يف
العا�صم ��ة بغ ��داد واي�ضا منتخ ��ب �ألعاب
الق ��وى انهى مع�سك ��را تدريبي ��ا قبل ايام
اقيم يف العا�صمة بغداد فيما اقام منتخب
الوو�ش ��و كونغ فو مع�سك ��ره الداخلي يف
حمافظ ��ة اربي ��ل ب�إقلي ��م كرد�ست ��ان فيم ��ا
اعت ��ذر منتخ ��ب البولن ��غ ع ��ن امل�شارك ��ة
يف ال ��دورة القاري ��ة وذل ��ك مل�شاركت ��ه يف
البطول ��ة العربية التي �ستق ��ام يف مملكة
البحري ��ن يف ذات التوقي ��ت الذي تنطلق

في ��ه فعالي ��ات دورة االلع ��اب الآ�سيوي ��ة
لل�صاالت املغلقة .
وا�ض ��اف رئي� ��س الوف ��د :ان املنتخب ��ات
العراقي ��ة الت ��ي �ست�ش ��ارك يف ال ��دورة
الآ�سيوية تنتظ ��ر و�صول �سمات الدخول
(الفي ��زا) اىل فيتن ��ام لإقام ��ة مع�سك ��ر
خارج ��ي موع ��د حت�ض�ي�را للم�شاركة يف
املناف�س ��ات املقبل ��ة اذ ان منتخ ��ب املواي
تاي الوحيد من ب�ي�ن املنتخبات امل�شاركة
ق ��د و�صلته ت�أ�شريات دخول ��ه اىل فيتنام.
ويف ح ��ال ت�أخر �سم ��ات الدخول االخرى
ف� ��إن املنتخبات العراقي ��ة �ستقيم مع�سكرا
خارجي ��ا يف العا�صم ��ة ال�سوري ��ة دم�شق
ي�ستم ��ر مل ��دة ا�سبوع�ي�ن قب ��ل املبا�ش ��رة
مبناف�سات دورة االلعاب الآ�سيوية.

بات ��ت كرة القدم يف زمن الألفية الثالث ��ة منظومة كاملة تديرها
عق ��ول االحرتاف والتمويل و�أ�سواق مزاد العر�ض والطلب من
اجل ت�أمني اندية قوية تنعك�س نتائجها على الواقع الكروي يف
البل ��د املعني ما يك�سب منتخبه االول طاق ��ات كبرية من العبني
نا�ضج�ي�ن ب�إمكانه ��م الدفاع عن ��ه يف �أ�شر�س البط ��والت القارية
والعاملية.
هك ��ذا عم ��ل االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم يف �أجندت ��ه خ�ل�ال
ال�سن ��وات اخلم� ��س املا�ضي ��ة ،ودخ ��ل يف �أزم ��ات حمتدم ��ة مع
احت ��ادات كث�ي�رة كان ��ت ت ��رى يف قرارات ��ه �شيئ ًا م ��ن االحتكار
والطم ��ع ،بل تدخ ًال يف �ش�ؤون �إدارات احتاداتهم القارية مثلما
ح�صل يف ازمة (بالتر – بالتيني) واجلدل العقيم ب�ش�أن تنظيم
�صفق ��ات التعاقد ل�شراء النجوم وعملية التحاقهم يف البطوالت
الر�سمي ��ة لـ(فيفا) وغري ذلك م ��ن ال�صراعات امللتهبة ذات ال�صلة
بامل�صلحة االقت�صادية التي مهما بلغت درجة اخلالف فيها تبقى
عوائد النفع كبرية على البلدان التي نظمت قوانينها وان�شطتها
الكروية وفق متطلبات ع�صر االحرتاف.
ت ��رى متى نعي هذه احلقيق ��ة؟ فقبل عام تقريب� � ًا مل تبق و�سيلة
�إع�ل�ام ريا�ضية عراقية مل تكتب عن ظلم االحتاد الآ�سيوي لكرة
الق ��دم بت�صني ��ف االندية العراقي ��ة �ضمن امل�ست ��وى الثاين من
بطوالته قيا�س� � ًا ب�شروطه اخلا�صة ر�أى االحتاد انها مل تتطابق
يف املعايري مع واقع اندية العراق ونتائجها اخلارجية  ،لتودع
الك ��رة العراقي ��ة دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا مبرارة وتد�ش ��ن الن�سخة
ال�ساد�سة من ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي (للمرة الأوىل) فماذا كانت
املح�صلة؟ ح�سرة وخيبة �أمل و�إخفاق مرير.
وت�أكد من جديد �ضعف القدرات الفنية ملثل هكذا مناف�سة مل تعد
االعذار مقبولة لتف�سري خروجنا منها  ،و�إال هل نرتقب من احتاد
بن همام ان ت�صل حال ��ة �شفقته على �أنديتنا ب�ضمها يف بطولته
ال�شرفي ��ة اىل جان ��ب �أندية مكاو والنيبال وتاي ��ون و�سريالنكا
وبوت ��ان واملاينمار لكي نرفع لواء الن�صر الآ�سيوي ون�ستخرج
�شهادة االعرتاف بجدوى م�شاركاتنا يف م�سابقاته؟!
�إن الف ��وز امل�ستح ��ق ال ��ذي انتزعه فريق الكوي ��ت وطار ببطاقة
الت�أه ��ل اىل ال ��دور ن�صف النهائي لك�أ�س االحت ��اد الآ�سيوي �أكد
مب ��ا ال يقب ��ل ال�ش ��ك يف ان كرتنا تبق ��ى تدفع الثم ��ن طاملا بقيت
عقلية �إدارتها جامدة وغري قابلة لالن�سجام مع الكرة العاملية او
الآ�سيوية (يف الأقل) واندماج الأندية �ضمن معطيات احرتافية
وا�ضحة  ،فما هي امل�صاعب التي تواجهنا لنقف مب�سافة واحدة
م ��ع دوري ��ات قطري ��ة و�سعودي ��ة واماراتي ��ة وم�صري ��ة؟ كيف
ن�ست ��ودع �آماال عري�ضة عل ��ى عاتق العبي اربي ��ل للو�صول اىل
نهائ ��ي البطول ��ة الآ�سيوية يف وق ��ت مل حت�سن �إدارت ��ه اختيار
العنا�صر امل�ؤهلة لتحقيق �أول حلم قاري على �صعيد االندية؟
اعتقد ان الفوز للم ��رة الثالثة باللقب املحلي وبالعنا�صر نف�سها
دفق اخل ��در يف �أو�صال ادارة النادي ومنعها من التحرك اجلاد
لتغي�ي�ر من ثب ��ت عجزه ع ��ن التوا�صل م ��ع الفري ��ق بالرغم من
متتعه باالمتيازات املغرية (الراتب وال�سيارة وال�شقة)  ،وكذلك
ك�ش ��ف ا�سلوب امل ��درب ثائر احمد انه يعتا� ��ش على بقايا خطط
ومف ��ردات مناهج تدريبية قبل عقدين م ��ن الزمن افت�ضحت يف
ع ��دم قدرته عل ��ى ا�ستحداث املن ��اورة خالل دقائ ��ق املباراة كما
فع ��ل مناف�سه الكويتي فكان الالع ��ب ا�سري مركزه وك�أنه حمنط
للفرجة فقط!
�أم ��ا االدارة فقد ارتكبت خط�أ فني ًا با�ستبعاد املهاجم ل�ؤي �صالح
اح ��د ابرز قنا�صي االهداف قرب املرم ��ى وكان باالمكان ت�أجيل
العقوبة املبالغ فيها اىل وق ��ت �آخر ،وبذلك ف�إنها خدمت الفريق
ال�ضي ��ف بالتعاون م ��ع ثائر احمد يف جتريد هج ��وم اربيل من
اق ��وى العبيه وبقي م�سلم مبارك واحم ��د �صالح وهلكورد املال
حمم ��د يناف�سون بع�ضه ��م بع�ض ًا على �إه ��دار الفر�ص بالتوايل،
فجاء ال ��رد الكويتي مبه ��ارة برازيلية من�سجم ًا م ��ع حالة التيه
واال�ستخف ��اف االربيل ��ي مب ��ا توف ��ر م ��ن اه ��داف كان ��ت قابل ��ة
للتحق ��ق يف ظ ��ل انع ��دام الرغبة يف الف ��وز وع ��دم اغتنام زخم
الت�شجي ��ع واالج ��واء النف�سي ��ة املثالي ��ة الت ��ي تنعم به ��ا العبو
هولري واالطمئنان (غري احل ��ذر) لنتيجة التعادل ال�سلبي حتى
الدقيق ��ة 73وه ��ي نقط ��ة �سلبية م�ؤ�ش ��رة على الالع ��ب العراقي
ب�صف ��ة عام ��ة �سواء مع املنتخب ��ات ام االندية و�سب ��ق ان ف ّرطنا
ببطاقات ذهبية ب�إرادتنا!
Ey_salhi@yahoo.com

منتخب الكيوكو�شنكاي ت��وا���ص��ل ا���س��ت��ع��دادات منتخب ال��ن��ا���ش��ئ�ين لت�صفيات �آ���س��ي��ا
دخل اع�ضاء املنتخب الوطني للمتقدمني للكيكو�شنكاي
يف مع�سكر تدريب داخلي يف مدينة احلبانية ا�ستعداد ًا
للم�شارك ��ة يف بطولة ال�صني الدولية والتي من امل�ؤمل
ان تنطلق مناف�ساتها بداية ال�شهر املقبل.
وق ��ال عمار عدنان وهيب رئي�س االحت ��اد :ان املع�سكر
ي�ستم ��ر ملدة اربع ��ة ايام حتت ا�ش ��رايف املبا�شر ،حيث
ي�شمل املع�سكر االختب ��ارات النظرية والعملية لغر�ض
اختيار عنا�صر املنتخب الذي ي�شارك يف البطولة.
وا�ضاف وهيب :ان العراق �سي�شارك بثمانية حكام يف
الدورة التحكيمية الدولية التي تقام يف بريوت للفرتة
م ��ن  15اىل  27من ال�شهر احلايل حتت �إ�شراف خرباء
دوليني من لبنان وتون�س والكويت

بغداد/املدى
يوا�ص����ل منتخ����ب النا�شئني لكرة
الق����دم ا�ستعدادات����ه النهائي����ة يف
مع�سك����ره الإع����دادي الأخ��ي�ر يف
مدينه �صنعاء اليماني����ة ا�ستعدادا
للم�شاركة يف ت�صفيات كا�س �آ�سيا
التي تقام هن����اك للفرتة من الثامن
ولغاي����ة ال�ساب����ع ع�شرم����ن ال�شه����ر
املقب����ل بعد ان �أوقعت����ه القرعة اىل
جان����ب منتخب����ات قط����ر وبوت����ان
وفل�سط��ي�ن و�سوري����ا واليمن البلد
املنظم للت�صفيات.
وقال طارق احمد �أمني ال�سر العام
يف االحتاد العراقي املركزي لكرة
القدم ان الغر�ض من اقامة املع�سكر
ملنتخ����ب النا�شئ��ي�ن قب����ل انط��ل�اق

البطول����ة بت�سع����ة ايام ه����و التعود
على املن����اخ يف �صنع����اء والتغلب
عل����ى �أي �صعوب����ات ق����د يواجهه����ا
الالعب����ون نتيج����ة االخت��ل�اف يف
الطق�س ونق�ص ن�سبة االوك�سجني
ب�سبب االرتفاع عن �سطح البحر.
واو�ض����ح ان م����درب الفري����ق ق����د
اخت����ار ثالث����ة وع�شري����ن العب����ا
خلو�ض مباري����ات الت�صفيات بناء
عل����ى تعليم����ات جلن����ة امل�سابق����ات
يف االحت����اد الآ�سيوي لك����رة القدم
وه����م :ح�س����ام هيثم عل����ي وحممد
عبود ح�س����ن وجعفر عب����د اجلليل
عب����د احل�س����ن و�سام����ر �سلم����ان
ابراهيم و�ضرغ����ام ا�سماعيل داود
ومنتظرعبد الك����رمي جا�سم وعلي

فائ����ز عطي����ة وح�س��ي�ن عب����د الل����ه
ح�س��ي�ن وعل����ي �شاك����ر ج��ب�ر وعلي
رحي����م وايل وعبا�����س عل����ي ح�سن
ومه����دي كام����ل �شلت����اغ ور�س����ول
ح�س��ي�ن علي وحي����در خ�ضري وطن
وعل����ي ح�سني فن����دي وحممد علي
�صال����ح وم�صطف����ى ط����ارق طعم����ة
وح�س��ي�ن رحيم بدوي وعبد القادر
ط����ارق عزي����ز و�سج����اد رع����د حامت
وا�سام����ة ل�����ؤي كامل وعم����ر عطية
جرب وجالل عدنان مزهر.
و�أع����رب ع����ن ثقت����ه مبنتخبن����ا يف
خطف �إحدى بطاقت����ي الت�أهل اىل
نهائيات ك�أ�س �آ�سيا للنا�شئني التي
�ستق����ام يف الع����ام املقب����ل رغم قوة
الف����رق املناف�سة لن����ا يف املجموعة

وخا�ص����ة منتخب����ات �سوريا وقطر
واليمن الت����ي تتمتع ب�سمعه جيده
عل����ى اخلارط����ة الآ�سيوية يف هذه
الفئة العمرية.
ويف ال�ش�����أن ذات����ه ا�سن����د االحت����اد
الآ�سي����وي لك����رة الق����دم مهم����ة
الإ�شراف على ت�صفيات املجموعة
الآ�سيوي����ة الثالث����ة للنا�شئني حتت
 16عام����ا الت����ي تق����ام يف اليم����ن
اىل املراق����ب الأ�سي����وي ط��ل�ال
ال�سويلميني.
وتق����ام مباري����ات املجموع����ة يف
الف��ت�رة م����ن  17-8م����ن ال�شه����ر
اجل����اري يف �صنع����اء وت�ض����م اىل
جان����ب اليم����ن الع����راق و�سوري����ا
وفل�سطني وقطر ومملكة بوتان.

�إدارة �أربيل تبقي على مالمح العبيها وجهازها الفني يف دوري الكرة
بغداد/خليل جليل

بغداد/طه كمر

احمد اياد يطمئن جمهور اجلوية عن م�ستواه

اك ��د �أحمد �إي ��اد العب فريق القوة اجلوي ��ة ان لقب الدوري ال ميك ��ن ان يفلت من
فريق ��ه هذا املو�سم بع ��د ان �سعت ادارة النادي اىل �ض ��م بع�ض الالعبني الدوليني
الذين مبقدورهم فعل ال�شيء الكثري لهذا النادي.
وق ��ال يف ت�صريح لـ(امل ��دى) انه متفائل جد ًا هذا املو�س ��م بوجود نخبة رائعة من
الالعبني الذين لهم ثقلهم على ال�ساحة املحلية والدولية والذين مبقدورهم تقدمي
اف�ضل �صورة لنادي القوة اجلوية تعيد اىل االذهان ذلك امل�ستوى واالداء الرائع
الذي كان عليه العبو القوة اجلوية.
و�أ�ض ��اف :ان الفري ��ق الآن يف ط ��ور الإعداد اىل الدوري املمت ��از الذي من امل�ؤمل
ان تنطل ��ق مناف�سات ��ه يف ال�ساد�س ع�شر من ال�شهر اجل ��اري وقد و�صل الالعبون
اىل اجلاهزي ��ة التام ��ة التي ت�ؤكد ح�ضوره ��م هذا املو�سم بوج ��ود املدرب الكفء
�صب ��اح عب ��د اجلليل الذي متك ��ن خالل هذه الف�ت�رة خ�صو�ص ��ا يف املع�سكر الذي
حتقق للفريق يف لبنان والذي من خالله مت جتاوز الكثري من العقبات التي كانت
تعرت�ض �أداء الالعبني وقد و�صل اجلميع اىل حالة االن�سجام املطلوبة يف جميع
خط ��وط الفريق ال ��ذي ا�ستقطب العبني جدد ًا يف مراك ��ز اللعب �سواء يف حرا�سة
املرمى �أو الدفاع والهجوم والو�سط.
و�أك ��د �إي ��اد انه يعي�ش اف�ض ��ل حاالته هذا املو�سم يف م�سع ��ى لتحقيق اجناز يليق
به م�ؤكدا ح�ضوره بقوة مناف�سا على لقب هداف الدوري ال�سيما ان هناك العبني
مقتدرون امثال ال ��دويل رزاق فرحان وهيثم كاظم وجا�سم حممد غالم و�صفوان
عب ��د الغن ��ي ودارا حمم ��د واحلار� ��س الكبري نور �ص�ب�ري ما �سيوفر لن ��ا �إمكانية
ت�سجي ��ل ح�ضورنا بق ��وة كمناف�سني على اللقب وبالت ��ايل التواجد يف البطوالت
الآ�سيوية والعربية.

اعل ��ن م�س� ��ؤول يف ادارة ن ��ادي اربي ��ل ان
ادارة الن ��ادي قررت املحافظ ��ة على العبيها
واالبقاء عل ��ى مالمح ت�شكيل ��ة الفريق بطل
ال ��دوري للمو�سم املا�ضي للمرة الثالثة على
التوايل وكذلك اجلهازين التدريبي والفني
برغ ��م التع�ث�ر ال ��ذي تعر�ض ل ��ه الفريق يف
مبارات ��ه االخ�ي�رة ام ��ام الكوي ��ت الكويتي
وخ�سارته منه به ��دف من دون رد يف �إياب
ربع نهائ ��ي ك�أ�س االحت ��اد الآ�سيوي ليودع
اربيل البطول ��ة بطريق ��ة دراماتيكية وغري
متوقع ��ة بع ��د ان عمل ��ت ادارة النادي خالل
الف�ت�رة املا�ضي ��ة على ق ��دم و�س ��اق من اجل
بطاقة املرور اىل ن�صف النهائي.
وكان ��ت ادارة ن ��ادي اربي ��ل قد عق ��دت اول
م ��ن ام� ��س اجلمع ��ة اجتماع ��ا ا�ستثنائي ��ا
ا�ستعر�ض ��ت في ��ه ا�سب ��اب االخف ��اق ال ��ذي
تعر� ��ض له الفريق وع ��دم متكنه من تخطي
�ضيف ��ه الكوي ��ت الكويتي يف الوق ��ت الذي
كان فيه امام اربي ��ل العديد من االحتماالت
املتوف ��رة خلط ��ف بطاقة الت�أه ��ل اىل ن�صف
النهائ ��ي على الرغم من ان ��ه خا�ض مباراته
على ار�ض ��ه وب�ي�ن جمهوره.واو�ضح نائب
رئي� ��س ادارة ن ��ادي اربي ��ل عب ��د اخلال ��ق
م�سع ��ود ان ادارة الن ��ادي وج ��دت يف
اجتماعه ��ا االخ�ي�ر م ��ن امله ��م االبق ��اء على

مالم ��ح ت�شكيل ��ة الالعب�ي�ن واجله ��از الفني
م�ش�ي�ر ًا اىل ان كرة الق ��دم لها وجهان الفوز
واخل�س ��ارة وكل �شيء متوقع يف املباريات
واعتقد ان احلظ قد جانب الفريق الذي كان
بحاجة اىل قليل من احلظ لرتجمة اف�ضليته

وفر�صه ال�سهلة ال�ضائعة يف تلك املباراة.
يذك ��ر ان فريق نادي اربيل لكرة القدم فاج�أ
العب ��وه كل جمه ��وره وان�ص ��اره ومتابعي
املب ��اراة باالهدار الكبري للفر� ��ص ال�ضائعة
وال�سهل ��ة التي كانت عنوان ��ا ل�سري املباراة

م�سلم مبارك كان بعيد ًا عن �صورته ال�سابقة

حتى دقائقها وثوانيها االخرية.
واك ��د م�سعود يف معر�ض حديثه ان االدارة
�ش ��ددت عل ��ى اهمي ��ة الوق ��وف عن ��د ه ��ذه
النتيجة والبحث ع ��ن كل ال�سبل التي تكفل
ع ��دم التعر� ��ض ملثل م ��ا تعر�ض ل ��ه الفريق

يف مب ��اراة الكوي ��ت ويج ��ب عل ��ى اجلميع
التعاط ��ي م ��ع درو� ��س واح ��داث املب ��اراة
ومراجع ��ة كل تفا�صيله ��ا والعم ��ل مل ��ا ه ��و
اف�ض ��ل يف امل�ستقب ��ل طامل ��ا امامن ��ا م�سابقة
ال ��دوري والن�سخ ��ة اجلدي ��دة م ��ن م�سابقة
ك�أ� ��س االحتاد الآ�سيوي العام املقبل والأهم
م ��ن ذل ��ك ه ��و ت�صحي ��ح االخط ��اء ولي� ��س
م�ضاعفتها بقرارات ق ��د تكون مت�سرعة وال
تخ ��دم م�سرية الفريق.على �صعيد �آخر ،قال
رئي�س جلنة امل�سابقات يف االحتاد العراقي
لكرة القدم عب ��د اخلالق م�سعود ان االحتاد
ق ��رر يف اجتم ��اع ل ��ه يف مدين ��ة اربيل على
هام� ��ش مب ��اراة اربي ��ل والكوي ��ت الكويتي
ان تنطلق م�سابقة الدوري للمو�سم اجلديد
 2010-2009يف ال�ساد�س ع�شر من ال�شهر
اجل ��اري مب�شارك ��ة  43فريق ��ا وزع ��ت على
خم�س جماميع.
واو�ضح ع�ضو االحتاد العراقي لكرة القدم
والأم�ي�ن املايل ل ��ه عبد اخلال ��ق م�سعود ان
املجامي ��ع اخلم�س ��ة ه ��ي جمموع ��ة بغ ��داد
وكرد�ست ��ان والغربي ��ة والف ��رات االو�س ��ط
واجلنوبية.
وي�أم ��ل االحت ��اد العراقي لكرة الق ��دم الذي
اخذ بنظر الأعتبار اجلانب اجلغرايف لآلية
البطول ��ة وا�سلوبها مبا يخف ��ف من معاناة
تنقل الفرق الذي ي�ستنزفها يف كل مو�سم.

