آخ�������ر خ��ب��ر

الرياضي

احتل فريق اربيل لكرة القدم حامل لقب دوري النخبة للمو�سم املا�ضي املركز  230عامليا بر�صيد  83نقطة يف الت�صنيف
اجلديد ال��ذي ا�صدره االحت��اد ال��دويل للت�أريخ والإح�صاء ( )IFFHSلأف�ضل  429فريقا لكرة القدم يف العامل الذي
يوا�صل فريق بر�شلونة اال�سباين مت�سكه مبركز ال�صدارة  346نقطة  .ونقل املوقع الر�سمي لالحتاد ال��دويل للتاريخ
واالح�صائيات على �شبكة االنرتنت ان فريق اربيل تراجع خالل هذا الت�صنيف  17مركزا قيا�سا باملركز  213الذي كان
يحتله يف ال�شهر املا�ضي برغم ت�أهله اىل دور االربعة من بطولة كا�س االحت��اد الآ�سيوي  . 2012واحتل فريق اربيل
املركز الــ 16عربيا �ضمن االندية الــ 23املعتمدة يف الت�صنيف اجلديد خلف اندية الرتجي التون�سي الذي وا�صل �صدراته
لالندية العربية والهالل واملريخ ال�سودانيني والهالل واحتاد جدة ال�سعوديني واالهلي امل�صري ووداد البي�ضاوي املغربي
واالتفاق ال�سعودي واجلزيرة االماراتي وفا�س املغربي واالهلي ال�سعودي واالفريق التون�سي والزمالك امل�صري والكويت
والقاد�سية الكويتيني واحتاد ال�شلف اجلزائري.
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العدد ()2613
ال�سنة العا�شرة  -ال�سبت
( )6ت�شرين الأول 2012

زيكو يح�سم ت�شكيلة الأ�سود اليوم ملباراة الربازيل الودية

 بغداد /حيدر مدلول
حتت�ضن مدينة ملبورن اال�سرتالية يوم
الثالثاء املقبل �سحبة قرعة ت�صفيات كا�س
�آ�سيا الثانية ع�شرة التي �ستقام هناك يف
بداية  2015مب�شاركة ممثلي  20منتخبا
�آ�سيويا التي �سيتوىل اال�شراف عليها
االحتاد الآ�سيوي للعبـة.
وق��ال ع�ضو االحت��اد العراقي املركزي
ل�ك��رة ال �ق��دم ك��ام��ل زغ�ير ل��ـ(امل��دى) :ان
احت ��اد ال �ك��رة �سمى غ�ي��ث ع�ب��د الكرمي
من�سقه يف ا�سرتاليا ممثال عنه حل�ضور
�سحبة القرعة اىل جانب  19ممثال من

االحت��ادات االهلية التي اعلنت رغبتها
مب���ش��ارك��ة منتخباتها يف الت�صفيات
امل�ؤهلة اىل نهائيات كا�س ا�سيا 2015
مبينا ان االحتاد اال�سيوي باللعبة و�ضع
منتخبنا الوطني يف امل�ستوى االول بناء
على النتيجة التي حققها يف الن�سخة
االخ�ي��رة يف ال �ب �ط��ول��ة ال �ت��ي �ضيفتها
العا�صمة القطرية الدوحة بداية 2011
اىل جانب منتخبات اوزبك�ستان وايران
واالردن وق�ط��ر بينما حلت منتخبات
ال�صني والكويت و�سوريا والبحرين
واالم � ��ارات يف امل���س�ت��وى ال �ث��اين فيما
�ضم امل�ستوى الثالث ال�سعودية وعُمان

وت��اي�لان��د وف �ي �ت �ن��ام وال �ي �م��ن يف حني
ج��اءت منتخبات ماليزيا و�سنغافورة
وان��دون �ي �� �س �ي��ا وه��ون��غ ك��ون��غ ولبنان
يف امل�ستوى ال��راب��ع  ،م���ش�ير ًا اىل ان
الت�صفيات االولية �ستنطلق يوم � 6شباط
املقبل بت�ضييف منتخب ًا من منتخبات
امل�ستوى الرابع يف الدور االول يواجه
يوم � 22آذار املقبل منتخبا من امل�ستوى
الثاين على ار�ضه يف الدور الثاين .
و�أ�ضاف زغري� :سيت�أهل  12منتخبا من
تلك الت�صفيات اىل ج��ان��ب منتخبات
اليابان حاملة اللقب وا�سرتاليا البلد
املنظم وكوريا اجلنوبية �صاحبة املركز

الزوراء ي�صادق على عقـد
النيجريي يف احتاد الكرة
 بغداد /طه كمر
ذك��ر الناطق الإع�لام��ي لنادي ال��زوراء عبد
الرحمن ر�شيد ان ادارة ناديه تلقت �أول من
�أم�س اخلمي�س بطاقة اال�ستغناء الدويل
اخلا�صة بالالعب النيجريي �صديق وهاب
ليت�سنى لها �ضمه ل�صفوف فريقها الكروي
ر�سميا ومتثيله خ�لال مناف�سات املو�سم
املقبل من دوري النخبة .
وقال ر�شيد يف ت�صريح لـ( املدى ) ان ادارة
نادي الزوراء �سوف ت�صادق يوم غد االحد
على عقد الالعب النيجريي �صديق وهاب
ل��دى االحت��اد العراقي املركزي لكرة القدم
لين�ضم ر�سميا اىل � �س��رب ال �ن��وار���س يف
م�شواره مبناف�سات دوري النخبة للمو�سم
املقبل ,مبينا ان وه��اب يعد م��ن الالعبني
الذين لهم خربة كبرية وميتلك ا�سلوبا فنيا
جيدا يف خط الهجوم الذي يعوّ ل عليه مدرب
الفريق را��ض��ي �شني�شل ك��ون��ه يعد القوة
ال�ضاربة للفريق الذي يتكفل بطرق مرمى
اخل���ص��وم لتحقيق االن �ت �� �ص��ارات ونتائج
الفوز على مناف�سيه يف م�سعى ال�ستعادة
اللقب الذي ح�صل عليه فريقنا يف املو�سم

قبل املا�ضي واعادة بريق ال��زوراء وجمده
ملا ميتلكه فريقنا من قاعدة جماهريية .
و�أ�ضاف :ان الالعب النيجريي �صديق وهاب
كان قد مثل فريق نادي ال�صريح االردين يف
املو�سم املا�ضي وق��دم معه م�ستوى جيد ًا
ا�شاد به النقاد واملتابعون واالعالم االردين
ليكون فريقنا قد ك�سب مهاجما بارعا يعرف
طريق املرمى وميتلك اخل�برة واالمكانية
الفنية التي ت�ؤهله ليكون هداف الفريق.
و�أ��ش��ار ر�شيد اىل ان ادارة ن��ادي الزوراء
ب�صدد انتظار الالعب املحرتف ال�سوري
اجلديد الذي �سريتدي فانيلة الفريق خالل
مناف�سات املو�سم املقبل  ,حيث من امل�ؤمل ان
ي�صل يوم الثالثاء املقبل الالعب املحرتف
الآخ � ��ر ال �� �س��وري حم �م��د زاه� ��ر امل �ي��داين
بعد امت��ام �صفقة انتقاله م��ن خ�لال و�ضع
اللم�سات االخ�ي�رة على امل�ف��او��ض��ات بينه
وبني ادارة نادي الزوراء ليت�سنى لها �ضمه
ل�صفوف الفريق ومتثيله خ�لال مناف�سات
املو�سم املقبل وامل�صادقة على عقده لدى
احتاد الكرة العراقي ليكون فريق الزوراء
ب �ه��ذا ق��د �أن �ه��ى جميع ت�ع��اق��دات��ه اخلا�صة
باملو�سم املقبل.

الثالث وكوريا ال�شمالية التي احرزت
ل�ق��ب ك��ا���س ال�ت�ح��دي الآ� �س �ي��وي 2012
لي�صبح عدد املنتخبات  16التي �ست�شارك
يف كا�س امم ا�سيا . 2015
من جهة اخرى اكد زغري ان وفد منتخبنا
ال��وط�ن��ي ل�ك��رة ال �ق��دم �سيغادر بعد غد
االثنني العا�صمة القطرية الدوحة اىل
ال�سويد خلو�ض مباراة دولية ودية مع
نظريه الربازيلي يوم اخلمي�س املقبل
على ملعب �سويد ب��ان��ك مبدينة ماملو
يف اط��ار حت�ضرياته النهائية ملواجهة
امل�ن�ت�خ��ب اال�� �س�ت�رايل يف  16ت�شرين
االول احل��ايل �ضمن مناف�سات اجلولة

اخلام�سة للمجموعة الثانية اال�سيوية
امل��ؤه�ل��ة اىل ك��ا���س ال �ع��امل  2014التي
�ستقام على ملعب حمد الكبري يف نادي
العربي القطري .
واو�ضح  :ان النائب االول لرئي�س احتاد
ال�ك��رة عبد اخل��ال��ق م�سعود �سيرت�أ�س
الوفد وي�ضم اىل جانبه املالك التدريبي
املكون من الربازيلي زيكو وامل�ساعدين
اي��دو وبا�سل كوركي�س وم��درب اللياقة
البدنية �سانتانا وعبد الكرمي ناعم مدربا
حلرا�س املرمى وقا�سم اجلنابي طبيبا
وامل�ع��اجل�ين �صالح ط��رار وف��ار���س عبد
ال�ل��ه واالداري �ي�ن حقي اب��راه�ي��م وزياد

منتخبنا الوطني قبل بدء الوحدة التدريبية يف الدوحة �أول �أم�س
ع�ب��د ال��رح �م��ن وري��ا���ض ع�ب��د العبا�س اىل الت�شكيلة املنا�سبة التي �ستلعب يف
مديرا اداريا ووليد طربة من�سقا اعالميا املباراة امل�صريية ام��ام ا�سرتاليا التي
وداود ا� �س �ح��اق �صحفيا م��ر��ش�ح��ا عن �سرنفع فيها �شعارا واح��دا وه��و الفوز
االحتاد العراقي لل�صحافة الريا�ضية اىل الذي �سيعيدنا من جديد اىل املناف�سة على
جانب  23العبا �سيتم اختيارهم اليوم بطاقة التاهل الثانية عن املجموعة التي
ال�سبت م��ن ب�ين  28الع�ب��ا املتواجدين ا�صبحت حم�صورة بني اربعة منتخبات
حاليا يف مع�سكر الدوحة حيث ي�سعى ( االردن وعُمان وا�سرتاليا ) اىل جانب
زي�ك��و م��ن ه��ذه امل �ب��اراة اىل اال�ستفادة منتخبنا بعد ان اقرتب املنتخب الياباين
من االحتكاك بنجوم ال�سامبا من خالل م��ن خ�ط��ف ب�ط��اق��ة ال �ت��اه��ل االوىل اىل
زج اكرب عدد ممكن من العبي الت�شكيلة مونديال ال�برازي��ل �إث��ر ت�صدره ترتيب
التي خا�ضت م �ب��اراة ال�ي��اب��ان االخرية بر�صيد  10ن�ق��اط ب �ف��ارق  6ن�ق��اط عن
م ��ع ال�لاع �ب�ين امل �ح�ترف�ين يف االن��دي��ة اقرب مناف�سيه بانتهاء اجلولة الرابعة
اخلليجية واالوروبية من اجل الو�صول من الت�صفيات اال�سيوية.

ت�أكيداً ملا �أدىل به لـ(

اجلوية يوافق على مواجهة �شباب الظاهرية
�شرار حيدر يعود للمهجر ً
هربـا
يف مدينة اخلليل
 بغداد /املدى
قال امني �سر نادي القوة اجلوية
الريا�ضي با�سم جمال �إن الفريق
الأول ل��ك��رة ال���ق���دم �سيخو�ض
م��ب��اراة الإي���اب م��ع فريق �شباب
ال��ظ��اه��ري��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يوم
 5ك���ان���ون االول امل��ق��ب��ل على
ملعب دورا  5يف مدينة اخلليل
الفل�سطينية �ضمن جولة االياب
ل��ل��دور ال��ث��اين م��ن ك��أ���س االحتاد
ال��ع��رب��ي ل��ك��رة ال���ق���دم للمو�سم
احلايل . 2013-2012
واو���ض��ح ج��م��ال ل���ـ���ـ(امل���دى) :ان
فريق القوة اجلوية �سيكون اول
فريق عراقي يلعب يف فل�سطني
منذ عام  1948معرب ًا عن �سروره
يف دعم اال�شقاء يف اطار حملتهم
خل���و����ض ال���ف���رق واملنتخبات
العربية مباريات ودية �أو ر�سمية
يف االرا�ضي الفل�سطينية ال�سيما
ان منتخب فل�سطني ك���ان �أول
م��ن��ت��خ��ب ع��رب��ي ي��ك�����س��ر احلظر

اجلوية ممثل العراق يف ك�أ�س العرب
املفرو�ض عن الكرة العراقية بعد
ان خا�ض مباراتني ودي��ت�ين مع
منتخبنا الوطني يف متوز 2010
على ملعب ال�شعب ال���دويل يف

العا�صمة بغداد وملعب فران�سو
حريري يف مدينة �أربيل .
و�أو����ض���ح  :ان ملعب فران�سو
ح��ري��ري مبدينة �أرب��ي��ل اعتمده
االحت���اد ال��ع��رب��ي باللعبة مكانا
لإق��ام��ة م��ب��اري��ات ال��ف��ري��ق الأول
لكرة القدم يف الن�سخة احلالية
من ك�أ�س االحتاد العربي بد ًال من
ملعب ال�سليمانية حيث �سيواجه
فريق �شباب الظاهرية ي��وم 27
ت�شرين الثاين املقبل �ضمن جولة
ال��ذه��اب م��ن ال����دور الأول لهذه
البطولة ال�سيما بعد ان جنبتنا
القرعة التي جرت يف العا�صمة
الأردن��ي��ة ع� ّم��ان مواجهة فريقي
ال��ن�����ص��ر وال��ف��ت��ح ال�����س��ع��ودي�ين ،
م���ع���رب��� ًا ع���ن ث��ق��ت��ه ال���ك���ب�ي�رة يف
امل��ن��اف�����س��ة م���ن ج��دي��د ع��ل��ى لقب
ه��ذه البطولة التي مت احيا�ؤها
من جديد بعد توقف ق�صري دام
لثالثة موا�سم برغم اننا �سنواجه
مناف�سه �شديدة من اندية العربية
عــدة يف قارتي �آ�سيا و�أفريقيا.

ا�ستبعاد هلكورد وعمار عن لقــاء �أ�سرتاليا يف الدوحة
 الدوحة /داود ا�سحاق
ك �ث��ف منتخبنا ال��وط �ن��ي م��ن تدريباته
املتوا�صلة بالدوحة يف اطار حت�ضرياته
خلو�ض اللقاء املنتظر امام ا�سرتاليا يف
 16ت�شرين الأول احلايل �ضمن الت�صفيات
امل ��ؤدي��ة اىل م��ون��دي��ال ال�ب�رازي��ل 2014
وب��واق��ع وح��دت�ين تدريبيتني �صباحية
وم���س��ائ�ي��ة ع �ل��ى امل �ل �ع��ب ال �ث��اين للنادي
العربي يف العا�صمة القطرية مب�شاركة
جميع الالعبني مب��ا فيهم الع�ب��و اربيبل
ال��ذي��ن التحقوا ب�صفوف املنتخب الذي
ينتظر و�صول ن�ش�أت اك��رم املقرر اليوم
ال�سبت.
وي �ق��ود ال ��وح ��دات ال�ت��دري�ب�ي��ة ملنتخبنا
ال��وط �ن��ي امل �ل�اك ال �ت��دري �ب��ي امل� ��ؤل ��ف من
الربازيلي زيكو ي�ساعده با�سل كوركي�س
و�إيدو و�سانتانا مدربا للياقة البدنية وعبد
الكرمي ناعم مدربا حلرا�س املرمى.
وقد �شارك يف الوحدة التدريبية كل من
ال�لاع �ب�ين :ن ��ور � �ص�بري وحم �م��د كا�صد
و�سامر �سعيد و�سامال �سعيد وبا�سم عبا�س
ومثنى خالد وخلدون ابراهيم ويون�س
حممود و�سالم �شاكر وع�لاء عبد الزهرة
وح�سام كاظم وعلي جبار وحمادي احمد
وعبا�س ح�سني رحيمة وح�سام ابراهيم
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وعلي بهجت وعلي ح�سني رحيمة وق�صي
منري.
بعد التحاقه باملع�سكر يوم ام�س اجلمعة
اكد ق�صي منري ان مباراة ا�سرتاليا املرتقبة
مهمة للمنتخب ال�سيما انها مفرتق طرق اما
تكملة امل�شوار او خو�ض املباريات املتبقية

مدربون يتوقعون قرار ًا
حا�سم ًا ملحكمة (كا�س)

كتح�صيل حا�صل.
وقال منري اننا عازمون على حتقيق نتيجة
ايجايبة امام املنتخب اال�سرتايل ال�سيما
ان��ه خ�سر ام��ام االردن وه��و ك��ذل��ك يريد
ان يحقق نتيجة ايجابية عندما يواجهنا
م�ؤكدا اننا �سنطبق التوجيهات واخلطط
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التي �سيعطيها امل��درب زيكو لنا للخروج
بنتيجة الفوز وال غريه .
وعن الإ�شكال ال��ذي ح�صل لالعبي فريق
ارب �ي��ل ه �ل �ك��ورد م�لا حم�م��د وع �م��ار عبد
احل�سني قال هلكورد :ان م��درب املنتخب
الوطني زيكو اخربنا بعدم حاجته الينا

عمار عبد احل�سني يف احدى مباريات �أربيل

�صراع مبكـر بيـن الريال
وبر�شلونة

يف امل �ب��اراة املقبلة ام��ام ا�سرتاليا ومن
املمكن اال�ستعانة بخدماتهما يف املباريات
املقبلة.
وق��ال طبيب املنتخب ال��وط�ن��ي الدكتور
قا�سم اجلنابي :ان الفريق اىل هذه اللحظة
خال من اية ا�صابة واحلمد لله  ،با�ستثناء
ٍ
ال�لاع��ب � �س�لام ��ش��اك��ر ال ��ذي ك��ان م�صابا
واجرى عملية جراحية وهو االن ب�صحة
جيدة ومنتظم بالوحدات التدريبية بقيادة
زيكو.
ي��ذك��ر �أن منتخبنا الوطني ت��راج��ع �إىل
املركز الثالث يف املجموعة الثانية بعد
ان�ت�ه��اء اجل��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن الت�صفيات
احلا�سمة التي �أ�سفرت عن خ�سارته �أمام
اليابان بهدف ،وفوز الأردن على ا�سرتاليا
ب�ه��دف�ين م�ق��اب��ل ه ��دف واح� ��د ،ويت�صدر
امل �ن �ت �خ��ب ال �ي��اب��اين امل �ج �م��وع��ة الأوىل
بر�صيد ع�شر نقاط من �أربع مباريات يليه
الأردن من ف��وز وت�ع��ادل وخ�سارة ،ومن
ثم املنتخب العراقي بر�صيد نقطتني من
تعادلني وخ�سارة ،يليه املنتخب اال�سرتايل
وال �ع �م��اين ب��ر��ص�ي��د ن�ق�ط�ت�ين لكليهما .
ويت�أهل فريقان عن املجموعة ،يف حني
يلعب الفريق �صاحب امل��رك��ز الثالث يف
ملحق معقد قبل �أن يت�أهل للنهائيات �إذا ما
جنح يف اجتيازه.
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من تاريخ الكرة الأ�سود!
 بغداد /عواد ها�شم

�أع �ل��ن ال�ن��ائ��ب ال �ث��اين لرئي�س
احتاد الكرة رئي�س نادي الكرخ
الريا�ضي �شرار حيدر توجهه
�صوب العا�صمة االنكليزية لندن
لال�ستقرار فيها بعد ان ا�ست�شعر
عن عجزه االن�سجام مع الواقع
الريا�ضي الراهن ال�سيما ف�شل
م�ساعيه يف ت�صحيح �أو�ضاع
ال �ك��رة ال�ع��راق�ي��ة ال�ت��ي �شابتها
ال �ف��و� �ض��ى وال �ت �خ �ب��ط ط ��وال
م�سرية االحتاد احلايل.
وق��ال �شرار يف ت�صريح خ�ص
به (امل��دى) قبيل �سفره  :كنت
اطمح ان اجد الكرة العراقية يف
و�ضع م�ستقر بعد االنتخابات
االخ �ي��رة ال �ت��ي ج ��رت يف 18
حزيران � 2011إال ان التكالب
على املنا�صب واملناورات التي
تفنن البع�ض يف التخطيط لها
بهدف �إ�سقاط الآخ��ري��ن �أ�سفر
ع��ن خ���س��ائ��ر ك �ب�يرة للعالقات
الإن �� �س��ان �ي��ة وال��ري��ا� �ض �ي��ة ما
انعك�س على �آلية قيادة اللعبة
 ،ودفعني بقوة الت �خ��اذ قرار
الرحيل من دون رجعة.
و�أ�� �ض ��اف �� :س�ب��ق ان �أدل �ي��ت
ب� �ح���وار م��و� �س��ع و� �ش �ف��اف
لل�صحفي �إي��اد ال�صاحلي
عرب (امل��دى) الغراء يف
�آذار امل��ا���ض��ي وكنت
��ص��ادق� ًا يف طروحاتي
معه وت��أك�ي��دات��ي بانني
مل �أق���دم ا�ستقالتي من
احت� � ��اد ال � �ك� ��رة لغر�ض
دعائي  ،بل لإمي��اين ب�أنه
املوقف امل�س�ؤول الذي
ي�ج��ب ان يحفظ
مكانتي وقبل
ذل��ك �أ�صوات
ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة
العامة التي
مُنحت يل ،
ف �م��ا ج��رى
ل� � �ل� � �ك � ��رة
ا لعر ا قية
ط � � � � ��وال
ال� �ف�ت�رة
املا�ضية
ي�شكل

ع�لام��ة � �س��وداء يف تاريخها ال
ميكن ان �أكون جزء ًا منه !
وا�شار اىل ان هناك حماوالت
حثيثة ج ��رت م��ن اع �� �ض��اء يف
االحت� ��اد ل�ث�ن��ي ع��ن اال�ستقالة
و�إع ��ادت ��ي للعمل يف االحت ��اد
�إال ان�ن��ي رف���ض��ت ذل��ك مت�سك ًا
مبوقفي واملربرات ال�سبع التي
طرحتها يف (املدى) بخ�صو�ص
ع�شوائية التخطيط للم�سابقات
والغنب الذي تعر�ض له عدد من
املدربني مع املنتخبات الوطنية
و���س��وء ال�ت�خ�ط�ي��ط لبطوالت
ال� � � ��دوري امل��ح��ل��ي واالن���دي���ة
امل���ش��ارك��ة فيها ب�ع��د ان غابت
معايري التناف�س يف الريا�ضة!
واخ �ت �ت��م �� �ش ��رار ت���ص��ري�ح��ه :
�سبق ان لبيت ن ��داء ع��دد من
ريا�ضيي املهجر بالعودة اىل
البلد لغر�ض امل�ساهمة يف قيادة
الريا�ضة العراقية وبناء كرة
عراقية تغدو حمط فخر العامل
م��ن جميع ال �ن��واح��ي  ،لكنني
م�ن��ذ ع��ام  2003ح�ت��ى االن مل
�أجد هناك �أم ًال واحد ًا يدعونني
للبقاء وحت ّمل �أخطاء ال تغتفر
فقررت �إنهاء معاناتي والعودة
م� ��ن ج� ��دي� ��د اىل
املهجر.

الإثارة ت�شتـد يف (البوند
�سليغا) يف اجلولة ال�سابعة

�شرار
حيدر

