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 وافق االحت��اد الريا�ضي العام ال�سوري على
جتديد عقد مدرب امل�صارعة احلرة �سعيد عبد الله
حممد ملدة عام بدء ًا من  2012/1/1وبراتب �شهري
قدره (  )3500دوالر �أمريكي مبا ميلكه �سعيد من
ت�أثري كبري على �أبناء اللعبة يف بالد ال�شام.
و�أكد �سعيد لـ(املدى الريا�ضي)  :رحبت بتوقيع العقد
مع املنتخب ال�سوري بعدما تلقيته من تقدير وحمبة
يف الو�سط الريا�ضي للم�صارعة الذي منحني الثقة
الكبرية �إ�ضافة اىل النتائج الطيبة التي حققتها مع
املنتخب وكذلك رغبة مني لتطوير اللعبة وحتقيق
االجنازات .

ً
تزامنا مع احلملة التي تنفذها وزارة ال�شباب

والريا�ضة يف جميع حمافظات العراق اكملت اللجنة
امل�شرفة على املنطقة اجلنوبية حملتها التعريفية بلوائح
و�شروط االنتماء والرت�شيح لع�ضوية الهيئات العامة
واالداري��ة لالندية الريا�ضية يف حمافظات املثنى وذي
قار ومي�سان التي ت�ضم  13نادي ًا حيث �ضيف املحا�ضرة
االوىل يف مي�سان منتدى الرعاية العلمية يف املحافظة
الندية كميت واملجر الكبري وقلعة �صالح والر�سالة.
وقال الناطق االعالمي با�سم اللجنة االعالمية امل�شرفة
على االنتخابات ح�سني علي ح�سني  :ان جلنة التوعية
التي ير�أ�سها احلكم الدويل ال�سابق �صبحي رحيم ممث ًال

و�أ�ضاف عبد الله  :يف عامي ال�ساد�س مع املنتخب
ال�سوري توجنا بكل الألقاب عدا ال��دورة العربية
الأخ�يرة التي مل ن�شارك بها  ،وال ميثل ذلك منتهى
الطموح  ،بل �أ�ستمتع يف مهمتي مع امل�صارعني
وما ابديه من افكار وخطط ترتجم اىل نتائج جيدة
للعبة يف �سوريا  ،الفت ًا اىل ان قبوله امل�س�ؤولية
ي�شكل بحذ ذاته حافز ًا لالعبني لتقدمي االف�ضل يف
اال�ستحقاقات املقبلة التي تنتظرنا.
و�أثنى عبد الله على م�ساندة رئي�س احتاد امل�صارعة
ال�سوري احمد جمعة  ،ب�ش�أن جتديد التعاقد معه
ملوا�صلة قيادة املنتخب الوطني ملدة عام �آخر .

الرياضي

المحلي

ملنظمات املجتمع املدين ا�ستخدمت و�سائل متقدمة لل�شرح
واالي���ض��اح والتعريف باللوائح االنتخابية و�شروط
الع�ضوية عن طريق اعتماد و�سائل االت�صاالت احلديثة
لال�ستماع لطروحات اع�ضاء الهيئات العامة يف املناطق
النائية او اي�صال الن�صائح والتعريف بالدور االنتخابي
املهم لهم يف هذه الفرتة لكي يكونوا على بينة واطالع عن
�آخر امل�ستجدات والتفا�صيل  ،كما توىل اع�ضاء اللجنة
من دائ��رة الرتبية البدنية ودائ��رة العالقات وال�صحفي
املرافق النزول اىل ال�شارع الريا�ضي يف مي�سان وعقد
اجتماعات ولقاءات توعية على هام�ش امل�ؤمتر التعريفي
ما كان له اكرب الأثر يف نفو�س اع�ضاء الهيئات العامة.

العدد ( )2389ال�سنة التا�سعة  -اخلمي�س (� )9شباط 2012

ق��ب��ل م��وق��ع��ة (ك�لا���س��ي��ك��و) ال�����ش��ع��ب امللتهبة

علوان ال يفكر باملا�ضي ويقلقه النح�س ..ورا�ضي يه ّون اللقاء
ويتعهد بـرد َّ
الدين!
االف�ضل يف االدوار املقبلة .
و�أو� �ض��ح را� �ض��ي  :ان�ن��ا نخ�شى جميع الفرق
و�أح�سب لها �أل��ف ح�ساب  ،لذلك ال ينتابني �أي
�شعور خا�ص ومل �أحت�س�س من هذه املباراة مع
علمي ان فريق الزوراء االن يقبل كل االحتماالت
�أما العودة اىل �أجواء املناف�سة �أو االنهيار التام
يف ظل ظروفه ال�صعبة التي يعي�شها هذا املو�سم
يف الوقت الذي ال نعوّل فيه على ظروف خ�صمنا
بقدر ما نعول على امكانيات العبينا وا�صرارهم
وعزميتهم وت�صميمهم اجلاد لالجهاز على فريق
الزوراء من خالل هذه املباراة التي متتلك نكهة
خا�صة ت�أريخي ًا يف عيون جميع املتابعني لكني
�أعدها مباراة اعتيادية جد ًا يف ظل م�س�ؤوليتي
كمدرب للفريق اجلوي .
ووعد را�ضي برد الدَّين للزوراء خ�صو�صا بعد
اللقاء ال��ذي جمع الفريقني يف املو�سم املا�ضي
وانتهى ل�صاحله وما رافق تلك املباراة من احداث
م�ؤملة  ،م�ؤكد ًا ان مَن يُخرج مباراة غد بال�صورة
الالئقة لها هو اجلمهور الذي �سيح�ضر م�شجع ًا
وم �ت��اب �ع � ًا لأح��داث �ه��ا
ف�ضال ع��ن االع�لام
ال��ذي �سيقيّم �أداء
الفريقني .

تعود الإثارة من جديد الى ملعب
ال�شعب عندما يُ�ضيّف ع�صر غد
الجمعة مباراة القمة الجماهيرية
(الكال�سيكو) التي �ستجمع ناديي
القوة الجوية والزوراء �ضمن الجولة
الخام�سة ع�شرة لدوري النخبة
الكروي للمو�سم الحالي 2012-2011
ً
غالبا ما تعد قمة نهائي
والتي
مبكر بين قطبي الكرة العراقية
لما تمتلكه �صفوفهما من عنا�صر
جديرة باالهتمام لال�ستمتاع
بفنون اللعبة وترقب االهداف
المفاجئة التي ُتلهب المدرجات
حما�سة و�إثارة بين ان�صارهما.

 بغداد /اكرام زين
العابدبن– طه كمر

(امل ��دى ال��ري��ا��ض��ي) زار ملعبي ال ��زوراء
وال� �ق ��وة اجل��وي��ة ل �ل��وق��وف على
�آخ ��ر ا��س�ت�ع��دادات�ه�م��ا ملوقعة
(ال�شعب) املنتظرة  ،وكانت
ال�ب��داي��ة م��ع ال �ن��وار���س حيث
تتوا�صل ال��وح��دات التدريبية
لالعبي الفريق منذ ايام عدة من خالل االندفاع
الكبري لهم م��ن اج��ل الظهور ب�شكل مغاير عن
امل�ستوى ال��ذي قدموه يف املباراتني االخريني
واللتني انتهتا بخ�سارتني قا�سيتني لفريق يعد
من الفرق الكبرية وحامل �آخر بطولة وي�ستعد
للم�شاركة يف مناف�سات ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي
يف ن�سخته اجلديدة.
م��درب ال ��زوراء يحيى علوان ق��ال  :فريقنا م ّر
بظروف �صعبة وقا�سية نتيجة خ�سارتني امام
الكهرباء و�أرب �ي��ل  ،نحن نعمل على جتاوز
املا�ضي من خالل النظر اىل املباراة املقبلة
بنظرة تفا�ؤل خا�صة وان القمة اجلماهريية
�ستقام على ملعب ال�شعب الذي ميتاز ب�أنه
ي�سمح يل ب�أن انظر للمباراة نظرة اخرى
بوجود امل�ساحات الكافية لالعبني لتقدمي
مباراة تليق بالفرقني .
وا� �ض��اف ع �ل��وان  :ملعب ال�شعب ف�أل
ح�سن ع�ل��ى ال�ف��ري��ق الن��ه �سبق وان

حققنا فيه جناحات جيدة  ،وامتنى ان نتجاوز
حالة النح�س التي الزمتنا يف املباريات املا�ضية
وان نحقق نتيجة ت��ر��ض��ي ج�م��اه�ير الفريق
الكبرية التي باتت تنتظر املباراة بفارغ ال�صرب
خا�صة وانها ت�سجل تاريخي ًا �ضمن املباريات
املهمة لت�ضاف اىل جناحات الفريقني املا�ضية.
وا�شار اىل �سعيه للعمل على معاجلة االخطاء
واللعب بحالة نف�سية جديدة ت�سهم بال �شك يف
حتقيق النجاح  ،وعملنا يف الوحدات التدريبية
االخرية على اعادة روح الفوز للفريق الننا ندرك
جيد ًا اهمية املباراة واخل��روج بنتيجة تر�ضي
طموحنا ك�م��درب�ين والع �ب�ين وادارة  ،خا�صة
وان و�ضع الفريق احلايل ال ي�سرنا ونعمل على
اعادته للواجهة علم ًا ان اخطاء الفريق بد�أت منذ
انطالق ال��دوري وال نحمّل اي طرف م�س�ؤولية
ما ح�صل وامنا هدفنا جتاوزها من خالل االدوار
املقبلة والبداية �ستكون مع القوة اجلوية .
اما العب خط الو�سط حيدر �صباح قال  :املباراة
تعد بطولة بحد ذاتها لأهميتها لتاريخ الفريقني
ال��ذي ت�ؤر�شفه اجلماهري ويف بع�ض االحيان
تعده تعوي�ض ًا عن خ�سارة لقب ال��دوري  ،لذلك
ن�ن�ظ��ر اىل امل� �ب ��اراة ب�شكل خم�ت�ل��ف ع�ل��ى �أم��ل
تعوي�ض ما فاتنا من نقاط يف املباريات ال�سابقة
التي �أثرت على ت�سل�سل الفريق .
وا�ضاف :ال�ضغط النف�سي كان كبري ًا على الفريق
يف املباريات املا�ضية  ،وامل�لاك التدريبي عمل
على ان تكون املباراة املقبلة نقطة التحول من
خالل ا�ستغالل هذا العامل ل�صاحله  ،وهنا يجب
ان ن�شري اىل ان فريقنا يقدم اف�ضل مبارياته على
ار�ض ملعب ال�شعب و�سبق ان حقق الفوز على

القوة اجلوية يف املو�سم املا�ضي من خالل االداء
الرجويل الذي اطرب اجلماهري وجعلها تعي�ش
�أف��راح� ًا  ،وا�ستمر الفريق بنتائجه االيجابية
حتى احرز اللقب بجدارة .
ومت �ن��ى � �ص �ب��اح ان ي �ق��دم ال �ف��ري��ق م��ا ير�ضي
اجل �م �ه��ور ال �ك �ب�ير ال� ��ذي ��س�ي�ح���ض��ر م��ن اجل
م�شاهدتها واال�ستمتاع بها خا�صة وان الفريقني
ي�ضمان عنا�صر مهمة من املمكن ان تقدم كرة
حديثة تعيد اىل االذهان ما كان يقدمانه �سابق ًا .
من جانبه اكد مدافع ال��زوراء حممد علي كرمي
 :ان ال �ف��رق ال�ك�ب�يرة يف ال �ع��امل مت��ر بظروف
�صعبة وتخ�سر مبارياتها وهذا ما ح�صل لفريق
بر�شلونة وريال مدريد واملان يونايتد وبايرن
ميونيخ  ،لكن ذل��ك ال يعني ا�ستمرار تراجع
الفريق خا�صة وان االدارة واجلماهري الكبرية
تنتظر ت�صحيح االخ �ط��اء وال �ع��ودة اىل �سكة
االنت�صارات يف املباريات املقبلة .
وا�ضاف :امل�س�ؤولية امللقاة على الالعبني كبرية
ونعمل على ان نكون بقدرها ونر�سم الفرحة على
م��درج��ات ال�شعب خا�صة وان الفريقني يعدان
من اف�ضل الفرق املحلية حالي ًا واننا نتوقع ان
يح�ضر جمهور كبري ملتابعة (الكال�سيكو ) االول
لدوري النخبة يف املو�سم احلايل .
ا�ستعدادات ال�صقور
وان�ت�ق��ل (امل� ��دى ال��ري��ا� �ض��ي) اىل ن ��ادي القوة
اجلوية حيث وق��ف على ا�ستعدادات ال�صقور
لهذه املباراة التي تعد مثلما للنوار�س نقطة حت ٍد
خا�ص لفر�ض القوة واملهابة وا�ستعادة التاريخ ،
والتقينا مدرب فريق القوة اجلوية �صالح را�ضي

الزوراء ي�سعى لتعوي�ض النقاط يف جولة (ال�شعب)
حيث قال  :ان فريقنا �أنهى ا�ستعداداته خلو�ض
مباراته املهمة التي �ستجمعنا بفريق الزوراء
وهو ي�شهد تكامل �صفوفه من دون غيابات .
و�أ�ضاف  :اننا ال ننظر اىل هذه املباراة نظرة
خا�صة وخمتلفة عن بقية املباريات التي
خا�ضها الفريق  ،بل �ستكون طبيعية كما
واجهنا من قبل ال�شرقاط والتاجي
والنفط وال�صناعة والطلبة من
فرق الدوري كوننا نروم ك�سب
نقاط كل مباراة ما يحتم علينا
التفكري بنتيجتها قبل معرفة
هوية الفريق املناف�س كونها
ال تعني لنا �شيئ ًا .
و�أ�� �ش ��ار را� �ض��ي اىل ان ما
يجعل تلك امل �ب��اراة تختلف
ع��ن بقية م�ب��اري��ات ال��دوري
ه��و اع�ط��ا�ؤه��ا هالة اعالمية
ك�ب�يرة م��ن و�سائل االع�ل�ام ،
ف�ضال عما يتمتع به الفريقان
من جماهريية كبرية و�شعبية بني
بقية فرق ال��دوري لت�أريخ الفريقني
ال�ع��ري��ق و�سمعتهما ل��ذل��ك ت�ب��دو هذه
املباراة خمتلفة من جميع النواحي .
و�أكد  :ان ما مييز فريقنا هو �ضمه العبني
م�ت�م�ي��زي��ن م��ن ج�م�ي��ع ال �ن��واح��ي االخالقية
واملهنية ف�ضال عن متتعهم مبهارات فنية كبرية
جد ًا �أهلتهم لت�صدر فرق الدوري وهذا ما جعلنا
نفكر دائما بكيفية احلفاظ على هذه ال�صدارة يف
الوقت الذي تطمح بقية الفرق لت�سلق تلك القمة
وهذا ما يجعلنا �أمام م�س�ؤولية م�ضاعفة لتقدمي

نقطة ساخنة

الأومل����������������ب����������������ي ..ذه�������������ب م����������ع "ال�����������ري�����������ح"!
 ميونيخ /في�صل �صالح
حتى هذه اللحظة مل �أُ�صدق ماحدث
ملنتخبنا الأومل �ب��ي يف ملعب حمد
ال�ك�ب�ير ب��ال �ن��ادي ال�ع��رب��ي القطري
ال ��ذي كان"م�سرحا" ل��واح��دة من
اهم املباريات"املف�صلية" يف ت�أريخ
ال �ك��رة ال�ع��راق�ي��ة "الأوملبية" التي
واجه منتخبنا االوملبي فيها املنتخب
الأماراتي ال�شقيق الذي خ�سر امام
املنتخب نف�سه وامام اجلهاز الفني
واالداري ذات��ه قبل اك�ثر م��ن �شهر
�صفر 2 -بالرغم من اقامة مباراة
الذهاب تلك خارج ارا�ضينا وبعيد ًا
ع��ن ان�ظ��ار جمهورنا ولكن نتيجة
مباراة الدوحة قد انهت �آمال الكرة
العراقية يف احل�صول على موطىء
"قدم" يف نهائيات دورة الألعاب
�ألأوملبية التي تنتظر لندن مناف�ساتها
يف متوز املقبل ومل ُا�صدق حتى هذه

اللحظة الأ�سباب الفنية واالدارية
التي كانت �سبب ًا يف ظهور العبي
منتخبنا االوملبي مب�ستوى ال ميكن
و�صفه �إال بالهزيل ومل ُا�صدق حتى
هذه اللحظة الأ�سباب التي جردت
العبينا وخا�صة منهم العبو منطقة
العمليات الهجومية م��ن قدراتهم
احلقيقة بحيث و� �ص��ل االم ��ر بهم
اىل عدم قدرتهم على تنظيم هجمة
واح��دة حقيقية تنتهي بنجاح يف
مرمى احلار�س الإماراتي ومل ُا�صدق
حتى هذه اللحظة مفردات الطريقة
التي لعب بها منتخبنا التي افتقدت
لأب���س��ط امل �ف��ردات التدريبية التي
تركز على تنظيم وتنفيذ املبادىء
الب�سيطة يف الواجبات الهجومية
وال��دف��اع �ي��ة ل�لاع�ب��ي خ��ط الو�سط
وك��ذل��ك للظهريين ال �ل��ذي��ن ا�صبح
دوره �م��ا يف ال��واج��ب الهجومي ال
يقل ابد ًا عن تنفيذ الواجب الدفاعي

ومل افهم حتى هذه اللحظة الطريقة
ال �ت��ي ادى فيها مهاجما منتخبنا
االوملبي اجمد را�ضي ونبيل �صباح

اللذان مل يتمكنا من لعب كرة واحدة
على طريقة "هات وخذ" يف املناطق
ال�ضيقة وحتديد ًا منها يف "مربع"

جزاء املنتخب الإماراتي ومل ُا�صدق
حتى هذه اللحظة ظهور العبينا يف
اغلب دق��ائ��ق ال�شوط ال�ث��اين الذي
ُيعد �شوطا للمدربني مب�ستوى يقل
كثريا ع��ن م�ستواهم ال��ذي ظهروا
به يف ال�شوط الأول ،ومل افهم حتى
هذه اللحظة اال�سباب التي منحت
العبي الإم���ارات بت�شكيل خطورة
دائ �م��ة ع �ل��ى خ��ط دف��اع �ن��ا وتهديد
مرمى جالل ح�سن بالكرات اخلطرة
وال�ت��ي و��ص��ل ع��دده��ا اىل اك�ثر من
ع�شر ت�سديدات ويف الوقت نف�سه
مل ن�شهد اية حماولة حقيقة للت�سديد
ي �ق��وم ب�ه��ا الع �ب��ون��ا " العواجيز"
بالرغم من انهم مازالوا �شبابا ومل
افهم حتى هذه اللحظة الأ�سباب التي
دفعتني ل�ق��راءة الرائعة (ذه��ب مع
الريح) للكاتبة الأمريكية مارغريت
ميت�شل التي تختلف احداثها متاما
ع ��ن ت�ف��ا��ص�ي��ل الأومل� �ب���ي ونظريه

االماراتي ولكن يبدو ان عنوان هذه
"الرائعة" قد اعجبني كثري ًا وتبادر
اىل ذه �ن��ي م �ب��ا� �ش��رة ب �ع��د خ��روج
منتخبنا االومل �ب��ي ب�صورة مبكرة
من ت�صفيات القارة الآ�سيوية بعد
خ�سارته بالهدف االماراتي اجلميل
ومعه ذهبت احالم جمهورنا و�آمال
ع�شاق الكرة العراقية يف "ريح" هذه
اخل�سارة التي يتحمل م�س�ؤوليتها
بالكامل اجلهازان الفني واالداري
للمنتخب الأومل �ب��ي ال��ذي مل يتعلم
جيدا من درو���س مباريات االوملبي
القوية واجلدية التي لعبها يف دورة
دبي الدولية والتي تعد من اف�ضل
حم�ط��ات الإ��س�ت�ع��داد ل�ه��ذا املنتخب
والتي مل ي�سبق لأي منتخب وطني
او �أوملبي ان حظي بها قبال وكذلك
يتحمل ه��ذان اجل�ه��ازان م�س�ؤولية
اخل���س��ارة واخل ��روج املبكر عندما
توقفت "افكارهم" التدريبية يف

اللحظة التي اح�ت��اج العبونا فيها
لو�سيلة انقاذ تدريبية لديها القدرة
ع �ل��ى حت��وي��ر ال �ل �ع��ب وا�ستنباط
الأف �ك��ار التدريبية لتغيري طريقة
اللعب التي اك��دت �أن منتخبنا قد
نفذ خطة عقيمة كانت تنفذها الفرق
ال�شعبية  ،بال مالمح تدريبية وبذلك
فقدت الكرة العراقية فر�صة حقيقية
ل �ل �ت��واج��د يف ل �ن��دن او يف ا� �س��و�أ
االحتماالت البقاء يف املناف�سة حتى
النهاية ورمبا �سيخرج علينا بع�ض
املح�سوبني على االحتاد بتربيرات
ت���ش�ب��ه اىل ح��د ب�ع�ي��د ال �ت�بري��رات
التي خرج بها العبو املنتخب الذي
خ�سر امام لبنان ويقول بان رطوبة
ال��دوح��ة ق��د �أث ��رت على ق�صة �شعر
العبي املنتخب الأوملبي بالرغم من
�أن الدوحة ت�شهد موجة برد �شديدة
وك��ل اوملبياد ومنتخبنا واحتادنا
العتيد بخري.

