
ليـست مفـاجـأة ان يبـادر احمـد
احلـجـــيـــــــة لـلـــتـلـــــــويـح بـعــــصـــــــا
االقصـاء امام رؤسـاء االحتادات
التي كشف العام املنصرم هزالة
نتــائج املنـتخبـات الـتي اشـرفـوا
عـلـــيـهــــــــا وتـلــكــــــــؤهـــم بـــبــــــــرامـج
وانـشـطــة احتــاداتـهم االمــر الــذي فــرض
قناعـة ال مفر مـن قبولهـا بايقـاف هؤالء
عــنـــــد حـــــدهـــم بغــيـــــة عــــــدم االيغـــــال يف

االساءة لسمعة الرياضة العراقية..
شخـصيـاً كـنت اتـوقـع انتفـاضــة احلجيـة
الـتـي يفـتــــرض ان تكـــون دامغـــة ونـــافـــذة
جلـمــيع االحتــــادات مـن دون متـيـيــــز كـي
تـكتسب القوة والعدالـة واملصداقية اذ ان
الـــــرجل اجـتــمع بــنفـــس الــــوجـــــوه العــــام
املـاضي وهـدد املقصـريـن اذا ثبت فـشلهم
يف حتقـيق املــراكــز املـتقــدمــة يف بـطــوالت
العــرب بــاللجــوء إلــى احملــاسبــة ويــومهــا
قــــــال: )ســيـكــــــون عــــــام 2005 عــــــام عــــــدم
التهـاون وسنـطبق مبـدأ الثـواب والعـقاب
بـعد ان صبـرنا علـى نتائـج 2004(! فماذا

حصل؟
لم تكـن تلك الـكلمـات سـوى نـسخ مكـررة
من وعــود اسـتهـالليــة يف مـقتـبل كل عــام
جـــديـــد.. بـــدلــيل ان االحتــــادات املعـنـيـــة
امــنــت الـعقـــــاب وراحــت تــبعــثـــــر نـفقـــــات
مـيــــزانـيــــة االوملـبـيــــة ميـيـنــــاً وشـمــــاالً يف
مـشاركات مخجلة طـأطأت رؤوس العابنا

عربياً.
ولهــــذا مت تـقلـيــص
ميـــزانيــة كل احتــاد
تفــــاديــــاً لـلهــــدر املـتـــــوقع هـــــذا العــــام يف
بـطوالت لـسنـا مهـيئني علـى أللقـابهـا بل

حتى املشاركة فيها!
وكـي نكـــون قـــريـبـني مـن الـــواقع ونــسـمـي
االشيـاء مبـسـميــاتهـا مـن دون عمـوم، هـا
هي كـرة الـسلــة التـي يعـد احلـجيـة احـد
روادهـا طمـست الـسمعـة يف جـدة بعـد ان
جتـرعـت اخلسـارة بـبطـولـة العـرب، وحلق
منتخـب الناشئني بخطـئ خيبة املنتخب
االول وسـمـح للـمـنـتخـبـــات املــشـــاركـــة يف
بـطولـة اليـمن ان تتـدرب يف سلته وخـسر
جمـيع مبـاريــاته، فهل اسـتطــاع احلجيـة
ان يخــضع رئـيــس احتـــاد الــسلـــة حــسـني
العـميــدي لـلمـســاءلــة اليقـــاف التــراجع
اخمليـف لسلتنا؟ ثم اذا كـان ناشئته بهذا
املــستــوى فـــاين بــرنــامج احتـــاده لتـــأمني
مسـتقبـل اللعبـة؟ اطمـئنــوا املسـاءلـة لن
تـتم طـاملــا ان حصـانــة املكتـب التـنفيـذي
حتول دون التـنبيه او احملاسـبة وال ندري
مــن ابــتــــــدع هــــــذه االطــــــر يف الـعالقــــــات

الرسمية داخل البيت الرياضي؟!
خـــذوا الكــرة الـطــائــرة ايـضــاً الـتي فــشل
رئيـس احتـادهـا عـامــر جبــار يف التـحليق
بهـــــا يف بــطـــــولـــــة الـتــضـــــامــن االسالمـي
وتــــدارك عــــواقــب املهــــزلــــة وقــــرر اعــطــــاء
املالك الـتـــدريـبـي وتــســــريح املـنــتخـب يف
خــطـــوة بـــدت وكـــأن املـنـتخـب كـــان بــطالً
للعـرب ومنـافسـاً قـويـاً يف آسيـا وسقـوطه
مفـاجأة يف الـسعوديـة بينمـا احلقيقة ان
الكــرة الـطــائـــرة لم تــستــطع ان حتلق يف
سـوى املنـاطق احملليــة التي متـارس فيهـا
الكـرخ او الـرصـافـة!! ولـم يسـأل احلجيـة
اميـنه العــام هل يــدفـع حلك لـلمـنتـخب
اللعـبـــة لـتـنــطلق إلـــى رحـــاب االجنـــازات
هــذا العــام؟ طـبعــاً مـســـرحيـــة التـســريح
انـطلت علـى اجلـميع والذ الـدكتـور جبـار
بـعيـــداً عن االنـتقــادات طــاملــا انه يـتمـتع
ايـضاً بـاحلصـانة.. ولـالمانـة فان الـرجل
غيـر مسـؤول عن مصيـر لعبـته فواجـباته
كـــــامــني عـــــام اكــبـــــر مــن ان يــضــيع وقــته
حملـــــاولـــــة احــيـــــاء مــيــت اهــمـل مع ســبق

االصرار..!!
ولالشـارة فقط فـان الـدكتـور عـامـر جبـار
طلــب مــن االحتـــــــادات ان تقــــــدم تـعهــــــداً
بحصـول رياضيـيها علـى احد املـراكز من
)1 - 6( عـــربـيـــاً وآسـيـــويـــاً وال نــــدري هل
يقـــدم احتـــاده هـــذا الـتـعهـــد.. ومـــاذا لـــو
كـانت البـطولـة مبشـاركة سـتة فـرق وجاء

منتخبنا يف املركز االخير؟!!
بـــاالمكـــان االستــرســال يف عــرض مهــازل
االحتــــادات الـتــي تعــــاملــت مع صــــراحــــة
احلجيـة مـطلع عـام 2005 بــانهـا مـحض
اخــتــبــــــار مـع وقف الــتـــنفــيــــــذ، واال فــــــان
الـنتـائج املـؤملـة للـسبـاحـة وكــرة الطـاولـة
ودراجـــات الـــرجـــال والـبـــولـيـنغ واملـبـــارزة
كـانت تـستحـق ان يعاد تـقييم مـسؤولـيها
نهـايـة العـام املـذكـور للـمبـاشـرة مبـرحلـة
جــــديــــدة هـــــذا العـــــام ال تقــبل فــيهــــا أي
تبـريـرات سـيمــا ان لعبـة الـسبـاحــة مثالً
حتـظــى بــاكـبــر مــسـبح اوملـبـي يف الــشــرق
ـــــــــزاول االوســـــط ومـــن الـغـــــــــريـــب ان ال ي
االنـشـطـة فـيه غيــر املقـربـني من اعـضـاء
االحتـــــــاد بعـــــــد ان عجــــــزوا عــن تــــشـكـــيل
املــنــتخــب املــــــؤهل النــتـــــزاع االوســمـــــة يف
الـبــطـــــوالت العــــربـيـــــة )يف االقل( فــــايـن

القاعدة اذن؟!
اعود إلـى مطلع مصارحتي.. اذا كنت قد
تـوقـعت مبـادرة احلجيـة بـالتلــويح بعصـا
االقـــصـــــاء فـــــذلـك النــنــي اقـــــدر حـــــرص
املــســـؤول لـتـنـظـيـف مكـــان عــمله مـن أي
شــائبـة تـؤثــر سلبـاً يف دميـومـة االنــشطـة
فـيه، لكـننـي ال استـطيع ان اتـكهن مبـدى
جـديته يف استخـدامها بيـد ان احمليطني
بلجـنـته انــاس خـبــروا تــرويـض االزمــات
مبـــؤمتـــرات متـتـص مــشـــاعـــر االحـتقـــان،
وبــــرعــــوا يف اعــــداد اخلــطــط الـتــي تلــــد
اخلــطــط.. وضغــط الـنـفقــــات وحتــــديــــد
مـراحل جديـدة للتبـذير املقـنن استعداداً
الوملـبـيــــاد بكــني بعـــد عـــامـني، وكــــالعـــادة
سنعـود جنـر اذيـال اخلـيبـة مـثل كل مـرة
اذا متــــسـكـــت نفــــس الــــــوجـــــــوه يف بعـــض
كراسـي االحتادات.. وبـالتـالي فـان اعظم
فــرحــة يحـققهــا ريـــاضيــونــا هـي تخـليــد
ذكــــريــــاتهـم يف صــــور مع... ســــور الــصـني

العظيم!!
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حوار/ يوسف فعل
انتـزع املهـاجـم جمعـة خـضيـر
االعـجــــــــاب والـــتــــصـفـــيـق مـــن
اجلـمهـــور الــســـوري ملـــا قـــدمه
من مبـاريـات رائعـة مع فـريقه
حطـني وسجل له العـديـد من
االهداف اجلميلة التي نافس
ــــــــى صــــــــدارة بـهــــــــا بـقــــــــوة عـل
الهـــــدافــني والــتــي ال يفـــصـله
عـنهــا ســوى هـــدفني وخــضيــر
اصبح معبود جمـاهير حطني
وهـدافهـا االول وجنمهـا الـذي
ال يـــشق له غـبـــار السـيـمـــا انه
يعـيــش يف بــــرج سعــــده وعلـــى
الــرغـم من تـــألقه إال انه بـقي
بـعــيـــــــداً عــن انــــظـــــــار مـــــــدرب
املنتخب الوطني لكرة القدم.
وعــبــــــر الهــــــاتف مــن ســـــوريـــــا
اتـصل بـ )ريـاضـة املـدى( وكـان

لنا معه هذا احلوار:
*كـــيف تــــــرى وضع فــــــريقـكــم
حـطـني يف منــافـســات الــدوري

السوري؟
-فـريقنا يقـدم مباريـات جيدة
وقويـة ويخطـر املنـافس كثـيراً
ويـسجل اهـدافـاً عـديـدة لـكنه
يخـرج خاسـراً او متعـادالً مما
يـــضــيـع علــيــنـــــا الـكــثــيـــــر مــن
الـنقـــاط السـيـمــــا انه كـــان يف
املـــوسـم الــســــابق يــصـــارع مـن
ــــــــــــدوري اجـل الـــــبـقــــــــــــاء يف ال
املمتاز. وفريقنا مؤهل للبقاء
وحتـقيق طمـوحات جـماهـيره
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منافستي عىل لقب هداف الدوري السوري تؤكد كفاءيت 
هباء كاظم رسق فرحتي!

بغداد / خليل جليل
اكــــــــد امـــني عــــــــام الـلـجـــنــــــــة
االوملـبـيــــة الــــدكـتــــور عــــامــــر
ــــــــــــــــار ان عــــــــــــــــدداً مــــــن جــــــب
الــــــريــــــاضــيـــني العــــــراقــيــني
سـتــسهــم اللجـنـــة االوملـبـيـــة
ــــــــأهـــيـلـهـــم ــــــــة بـــت ــــــــروســـي ال
لـلمـشــاركــة يف دورة االلعــاب
االسيـويـة املقـرر اقـامتهـا يف
الـــــــدوحـــــــة نـهـــــــايـــــــة الـعـــــــام

اجلاري.
واوضح جــبـــــــار ان اتفــــــاقــــــاً
مسـبقاً مت االتفاق عليه مع
اجلــانب الــروسـي لتـضيـيف
الــــريــــاضـيـني املـــشــــاركـني يف

آسيا والدوحة .2006
واضـاف ان اللجنـة االوملبـية
الروسيـة اكد مسؤولـوها لنا
اسـتعــدادهـم للـمــشــاركــة يف
اعــــــادة الــبــنــــــى الـــتحــتــيــــــة
الـــريـــاضـيـــة واملــســـاهـمـــة يف
ــــــــــاضــــيــــني ــــــــــري ــــــــــأهــــيـل ال ت
العـراقيـني بسـبب افتقـارهم
مستلزمات االعداد االمثل.
وقــــــال امــني عــــــام الـلجــنــــــة
االوملـبـيــــة ان مـن اولــــويــــات
االستفـادة من هـذا االتفـاق
هـــــــو مـــــــا يــتـعـلـق بـــــــالــــطــب

الرياضي.
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إنـه هـــــــداف الـــــــدوري وأفــــضـل
العـب فـيه فـتـمـت دعــــوته مـن

دون مشاهدة مستواه.
ـــــــــــــــــــدوريــــــــني *لــعــــــــبــــــــت يف ال
البحـراني والـسوري مـا الفرق
ـــــــــــدوري بــــيــــنـهــــمـــــــــــا وبــــني ال

العراقي؟
الــــــــدوري الـعــــــــراقـــي االقــــــــوى
واالجـمل الن اغلـب مبــاريــاته
تـتسم بـالقوة واالثـارة السيـما

ان مــــــــيــــــــــــــــــــزة
ـــــــــنــــــــــــــــــــــــــا دوري
ــــــــافــــــــس الـــتـــن
حـــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــى

الـلـحــــظـــــــات االخــيـــــــرة لـكــنـه
ـــــــــة املـالعـــب يـعـــــــــانـــي مـــن قـل
ورداءتهـــا والـظـــروف االمـنـيـــة
الـصعبـة الـسـائـدة حــاليـاً امـا
الـدوريـان السـوري والبحـراني
ــــــــوفــــــــر فـــيـهـــمــــــــا جـــمـــيـع فـــي
مــواصفــات الـنجــاح من حـيث
توفر املالعب اجليدة واالمان.

*ماذا تقول يف اخلتام؟
-العـراق لــديه هـالـة اعـالميـة
كــبــيـــــرة يف املــنـــطقــــــة علــيــنـــــا
استثمـارها بـالشـكل الصحيح
وفـوزنـا يف بـطـولـة غــرب آسيـا
اخلـطـوة االولــى التـي نتـمنـى
ان تــواصل كـــرتنــا جنــاحــاتهــا

على الصعيد اخلارجي.
وان يــنـــظـــــر مـــــدرب املــنــتخــب
الــــوطـنـي اكـــــرم سلـمــــان إلــــى
جـمـيـع الالعـبـني احملـتــــرفـني
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الالعبني والـكثيرون يف سـوريا
يـسـتغــربــون مـن عــدم دعــوتـي
للمنـتخب الوطـني بينمـا يتم
ــــــــدعــــــــاء احـــمــــــــد صـالح اســـت
للـمنـتخب الــذي لم يقـدم مـا
يـؤكــد اهلـيته الرتـداء فــانيلـة
العــراق ويبقـى االمــر متـروكـاً
للـمــدرب اكـــرم سلـمـــان وجهــة
نـــظــــــره ولـكــن طــمــــــوحـــي بال
حـدود وسـأبقــى انتظـر حلظـة
استدعـائي إلى املنتخب بفارغ

الصبر.
*مـا افضل مبـاراة خضـتها يف

الدوري السوري؟
-مبــاراة حــطني امــام احلــريــة
حـيـث سجلـت هــدف الـتعــادل
ــــــــدقـــيـقــــــــة )92( وضــــــــد يف ال
القــــرداحــــة عـنــــدمــــا احــــرزت
هــدفـني استـطـعنــا مـن ورائهــا
كـــســب نقــــاط املـبــــاراة الــثالث
وحـــولنــا الـنتـيجــة لـصـــاحلنــا

بعد تأخرنا.
*مـــا وقــصــتك عـنـــدمـــا كـنـت
هـدافـاً للـدوري البحـراني ولم

يذكر ذلك احداً؟
-عنــدمــا احتــرفت يف الــدوري
البحــراني استـطعت الـوصـول
إلى قمـة ترتيـب الهدافني ولم
تـــــوجه الـــــدعـــــوة لـي مـن قــبل
املنتخب الوطني انذاك بينما
وجـهـــت إلــــــــى الـالعـــب بـهــــــــاء
كاظم وهـو لم يقدم ما قدمته
لكـنه ذكــر يف إحــدى الــصحف
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يـقــــــــدمـه الـالعـــب الـعــــــــراقـــي
ـــــــــرزهــــم احــــمـــــــــد والــــي يف واب
حـطني وحيـدر عبـد الـرزاق يف
االحتـاد وعالء عبـد السـتار يف

تشرين.
*هل قــدمـت لك عــروض مـن
انــديــة للعـب معهــا يف املـــوسم

املقبل؟
-قـــــــدمـــت لـــي الـعـــــــديـــــــد مـــن
ـــــــــــة ـــــــــــدي الـعـــــــــــروض مــــن االن
املـتقــدمـــة التـي تنــافــس علــى
درع الــــــــدوري كـــمــــــــا ان نــــــــادي
حـــطــني متــــســك بخـــــدمـــــاتــي
ويحــــاول ابقـــائـي مـعه ملـــوسـم
آخــر ومــا زلـت ادرس العــروض
بـــــدقـــــة وعـنـــــايـــــة لـكــي اتخـــــذ
القــرار املنــاسب السـيمــا انـني
انـافـس علـى صـدارة الهـدافني
بـيـنـمــــا جلـب نــــادي الــــوحــــدة
مهـاجمـاً بـرازيليـاً بعقـد قـدره
)100( الــف دوالر لــــكــــــنــه لــــــم
يـقـــــــدم شـــيـــئـــــــاً ووجـهـــت ادارة

النادي انذاراً له.
علــــى الــــرغـم مـن مــطــــاردتـك
الهـــــــداف الـــــــدوري الـــــســـــــوري
لـكــنـك مــــــا زلـــت بعــيــــــداً عــن
ارتــداء الفــانـيلــة الـــدوليــة مــا

السبب من وجهة نظرك؟
اطلــب مـــشـــــاهـــــدة مــبـــــاريـــــات
الـدوري السوري للـتعرف على
املــــســتــــــويــــــات الفــنــيــــــة الــتــي
نقــــــدمهـــــا اثــنـــــاء املــبـــــاريـــــات
الصــــدار احلكـم العـــادل بـحق
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الدفـاعية والهجومية ويعدني
مع زمـيلـي والـي نقـــاط القــوة
يف الفريق وطموحه احلصول
علـــى مـــركـــز يـتـنـــاسـب مع مـــا
يقـــــدمـه الفــــــريق مــن حملـــــات
كــــرويــــة جـمــيلــــة تــبعــــده عـن

مناطق اخلطر.
*يقع العبـونـا يف العـديـد من
املـطـبـــات واملــشــــاكل مع إدارات
االنــديــة الـســوريــة مــا مــوقف

ادارة حطني معكم؟
بـصـــراحـــة ادارة نـــادي حـطـني
لـم تقصـر معنـا بـشيء ووفـرت
لــنـــــــا جــمــيـع مـــــســتـلـــــــزمـــــــات

الراحة.
كذلك قـدمنا اقـصى ما لـدينا
السـيـمــــا ان اعــضـــــاء الهـيـئــــة
االداريــة يــدركــون مــا قـمنــا به
للفـريق وجعلنـا منه فـريقاً ال

يستهان به.
واالدارات الــــســــــوريــــــة تعــــــامل
الالعـبــني وفق مــــا يقـــدمــــونه
من مسـتويـات وعروض كـروية

اثناء املباريات.
*ضـمـت االنــــديــــة الـــســــوريــــة
ـــــــــــد مــــن الـالعــــبــــني الـعـــــــــــدي
الـعــــــــراقـــيـــني فـــمــــــــا اصــــــــداء

مشاركتهم يف الدوري؟
-العــبـــــونـــــا فــــــاكهـــــة الـــــدوري
الــــســــــوري وعــنــــــوان الـــنجــــــاح
جلـمــيع الفـــرق الـتــي يلعـبـــون
فـــيهـــــا والـــنقـــــاد واملــتــــــابعـــــون
يـكــيلــــون املـــــديح والـثـنــــاء ملــــا
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التي تشجعه بحرارة.
*صـــــراع الـتـــــربـع علـــــى قـمـــــة
الهــــــدافــني مــــــا زال مــــشــتـعالً
بـيـنـك وبـني كــــابـنت مـنــتخـب
ســوريــا وهــدافهـــا االول فمــاذا

تتوقع يف نهاية املنافسة؟
-اجلــمـــيع يــنــتـــظـــــــر نهــــــايــــــة
املـنــافــســة النـي مـصـمـم علــى
االســتــمــــــرار بهـــــا ومــــــواصلـــــة
التـسجيل يف مـرمـى اخلصـوم
لـكـــي اثـــبـــت قـــــــدرة املـهـــــــاجـــم
العـراقي علـى االبداع والـتألق
مهـمــا كــانـت الـظــروف سـيـمــا
انـــــنـــــي الـعـــــب مـع فــــــــــــريـق ال
يــنــــــافــــــس علــــــى الــبـــطــــــوالت
وااللقـــــاب ويـلعــب بــطــــــريقـــــة
دفــاعيـة حفـاظـاً علــى نظـافـة
شبـاكه. ويف املبـاريـات االخيـرة
لفـــــريقـنـــــا وضعــت الفــــرق يف
حـســابــاتهــا مـــراقبـتي بـصــورة

دقيقة ملنع حتركاتي.
*ما اخبار زميلك احمد والي

بعد مجيء املدرب اجلديد؟
-قـــدم احمـــد والي مــستــويــات
فـنيـــة ممتــازة جعلـت العــديــد
مـن االنـــديـــة تقـــدم عـــروضهـــا
الجل انـضمامه لهـا يف املوسم
ــــــــــــدرب الـــكــــــــــــروي املـقـــــبـل وامل
اجلـديد كريفوك املدير الفني
ملـنـتخـب الـشـبــاب الـســوري يف
نهـائيـات كاس العـالم للشـباب
يـعـــتـــمــــــــد عـلــــــــى قــــــــدراتـــنــــــــا
وامكـانــاتنـا يف تـطبـيق افكـاره

ـ

ـ ـ

روسيا مستعدة لتأهيل الرياضيني العراقيني
للمشاركة يف آسياد الدوحة 2006

الـــــــريـــــــاضــيــني واالحتـــــــادات
بـــتقــــــدمي تـعهــــــدات تــــــؤكــــــد
حــصـــول الـــريـــاضـيـني علـــى
احد املـراكز الستة االولى يف
كـل منــافـســة وخالفــاً لــذلك
سـتــتخــــذ عقــــوبــــات مــــالـيــــة
بــــــحــــــق االحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات

والرياضيني.
هذا وبـدأت اللجنـة االوملبـية
العــراقيـة بفـتح سلـسلــة من
ــــــــى ــــــــوات االســـتـــمــــــــاع إل قـــن
مـــســــؤولـني يف )6( احتــــادات
ريــاضـيــة ومــدربـيهــا الــذيـن
ــــــــدريـــب ــــــــى ت اشــــــــرفــــــــوا عـل
املـنـتجـــات املــشـــاركـــة يف دورة
العـاب غــرب آسيــا اخملتـتمـة
يف العــــــاصــمــــــة القـــطــــــريــــــة
الدوحة نهاية العام املاضي.
ومن املؤمل أن تكـون اللجنة
الـتـي يـــرأسهـــا االمـني العـــام
للجـنــة االوملـبـيـــة العــراقـيــة
عـامر جبـار وعضـوية االمني
املــالـي احمــد تــوفـيق وسعــد
مـحـــــــســـن عـــــضــــــــو املــكـــتـــب
الـتــنفـيـــذي بــــدأت مهــــامهـــا
لـــبحــث اســبــــــاب إخفـــــاقـــــات
احتــــــــــــــادات رفــع االثــقــــــــــــــال
والـــســــاحـــــة والعـــــاب القــــوى

البولنغ واملبارزة والرماية.
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يــــــشــــــــار إلــــــــى ان الـلـجـــنــــــــة
االوملـبيــة العـــراقيـــة ستــوقع
خـالل الـفــتـــــــرة الـقـــــــريــبـــــــة
املقـــبلــــــة، بــــــروتــــــوكـــــــوالً مع
نـظـيـــرتهـــا الـــروسـيـــة يـــؤدي
إلـــــــى تقــــــدمي الــتـــــسهـــيالت
ــــــــة ــــــــدريـــبـــي ــــــــة والـــت الـفـــنـــي
للــمــنـــتخــبـــــــات العــــــراقــيــــــة
واتـــــاحـــــة فـــــرص الــتـــــأهــيل

امامها.
وكــان النــائب االول لــرئيـس
اللـجنــة االوملـبيــة العــراقيــة
وامني عـام اللجنة الـسيدان
حـسـني سعيـد وعـامــر جبـار
اختتـما نهـاية العـام املاضي
ــــــــى الـعــــــــاصـــمــــــــة ــــــــارة إل زي
الــــروسـيــــة مــــوسـكـــــو عقــــداً
ــــــــــة مــــن خـاللـهــــــــــا سـلــــــــسـل
الـلقــــاءات واملـنــــاقـــشــــات مع
املـــســــؤولـني الــــروس الــــذيـن
اكــــدوا رغـبــتهـم مبـــســــانــــدة
الـــريـــاضـيـني العـــراقـيـني يف

الوقت احلاضر.
علـى صـعيـد ممــاثل حـددت
اللـجنــة االوملـبيــة العــراقيــة
ضـوابـط وتعلـيمـات مـشـددة
بـخـــــصـــــــــوص مـــــــشـــــــــاركـــــــــة
املنتخـبات الـعراقـية يف دورة
االلعــاب اآلسيــويــة والــزمت
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يف ابرز مواجهات الدور الثالث

الزوراء يالعب الكهرباء والطلبة يتقابل مع زاخو والرشطة يواجه دياىل
بغداد / حيدر مدلول

ــــدور الــثــــالــث مــن ــــات ال ــــاري تــنـــطـلق مــب
املــرحلــة الثــانيــة ضمـن منـافـسـات دوري
الكـرة املمـتاز بـاقامـة اثنتي عـشرة مـباراة
يـــومي اخلـميـس واجلـمعــة علــى مـالعب
بغـداد واحملـافظـات. حيـث يضـيف ملعب
االدارة احمللـيــة يف الـبـصــرة مـبـــاراة نفـط
اجلـنـــوب وكـــربالء يف الــســـاعـــة الـثـــانـيـــة
والــنــــصـف مــن بـعــــــد ظـهــــــر اخلــمــيــــس
بتحكيم طاقم حتكيمي مؤلف من هيثم
محمد علي وحـسني تركي وطـارق حميد
ومحـمـــد عـبـــد الكـــاظـم ويلـتقـي فـــريقـــا
الـزوراء والكهـربـاء علــى ملعب الـصنـاعـة
بـتحكيـم كاظـم عودة وعـزيز كـرمي ولفـتة
حـمـيـــد وكـــاظـم حــسـني... وتقـــام عــشـــرة
مـبــــاريــــات يــــوم اجلــمعــــة حـيــث يلــتقـي
الــشـطـــرة والــسـمـــاوة علــــى ملعـب االدارة
احمللـيـــة يف الـنـــاصـــريـــة بـتـحكـيـم ضـيـــاء
جاسم ورحـيم شالل وصالح عبيـس وبدر
نـاصـر ويـضيـف املينـاء علــى ملعبه فـريق
الكـــوت بـتـحكـيـم عـيــســـى فهـــد ومحـمـــد
جبـار ومنـاف راضـي وعبـد البـاقـي ثجيل
ويلعـب الـنفـط علـــى ملعـبه مع االمــانــة
بـتحكـيم علـي صبـاح ونـوزاد حـمه وسالم
محـمــــود ومحـمــــد رحـيـم فـيـمــــا يلــتقـي
الـنـجف وســــامــــراء علــــى مـلعـب الـنـجف
بقـيادة طـاقم حتـكيمي مـؤلف من صـباح
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ــــة ــــى ارضـه مع الــــطلــب ويـلعــب زاخـــــو عل
بـتـحكـيــم محـمـــود نـــور الـــديـن وســبهـــان
احـمـــد وسهــيل محـمـــد وعـمـــران عـثـمـــان
ويلتقـي دهوك وارارات علـى ملعـب دهوك
بــتحـكـيـم جنـم عـبــــود واحـمــــد خــضـيــــر

وحسني لطيف وكنعان ياور.
وتخـتتـم  مبـاريـات الـدور بلقـاء الـشـرطـة
ــــدولــي ــــى مـلعــب الــــشعــب ال ــــى عل ــــال ودي
بـتحكـيم عـالء عبــد القـــادر واحمـــد عبــد

احلسني وامجد شاكر وحميد حنون.
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قـاسم ولـؤي صبحـي وعلي مـحسـن وعلي
مـوزا ويضيف نـادي الصنـاعة علـى ملعبه
فــــريق الـــصلــيخ بــتحـكـيـم حــــازم حـــسـني
ومحـمـــد عـــرب وحـــامــــد مهـــدي ومـــسلـم
ــــــة يـلــتـقــي مـحــمــــــود ويف مـلـعــب اجلــــــوي
اجليـش والكـرخ بتـحكيـم احمـد عبـد اهلل
ونـوزاد شفيق وسـامـي علي وغـازي لعـيبي
ويـحتـضـن ملعـب اربيـل مبــاراة اهل الـدار
وكــركــوك بـتحكـيم جــاسـب نعـيم ونـــاجي
حــسن ويــوسـف عمــران وابــراهـيم سـعيــد
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بغداد / اكرام زين العابدين
مـن املــــؤمل ان يـعقـــد االحتـــاد
الـعــــــراقــي لـلـكــــــرة الـــطــــــائــــــرة
اجـتمــاعه الــسنــوي مع الهـيئـة
العـامـة يف بـدايـة الـشهــر املقبل

ملناقشة منهاجه لهذا العام.
ويـعقـــد يـــوم االول مـن شـبـــاط
اجتماعاً مع رؤوساء االحتادات
الفـرعية ومـدربي انديـة القطر
ــــدرجــــة املــمــتــــازة ويف يــــوم 2 لل
شـبــاط مـع احلكـــام العـــاملـني
واملــدربـني املعـتـمــديـن ومــدربـي
املــراكــز الـتــدربـيـبــة يف القـطــر
وســيكـــون مكــان االجـتـمــاعــات
مقــر االحتــاد يف قــاعــة الـشـعب
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احتاد الكرة الطائرة يعقد اجتامعه السنوي
تــضــم مجــمــــوعــــة محــتــــرفــني
كالعــبــني ومــــدربــني يف الفــــرق

العربية.
واخـتـتـم تـصــريحه بــالقــول ان
عـــــام 2005 شهــــد بــنــــاء مـلعــب
الكــرة الــطــائـــرة بجــوار قــاعــة
الــشعـب املغـلقــة وسـنحــاول يف
عــام 2006 تقــدمي طلـب لــوزارة
الـريـاضـة والـشبــاب الستـرجـاع
قـاعـة احلـريــة املغلقــة لاللعـاب
الــريــاضـيــة والـتـي كــانـت مقــراً
لـالحتــــــــاد الـعــــــــراقــي لـلــكــــــــرة
الــطـــائـــرة واملـــركـــز الـتـــدريـبـي

لالحتاد.
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وحــصلـنــا لـكل نــاد علــى مــبلغ
2000 دوالر مــــع الــــعــــلــــــــــــــم ان
الـبــطــولــة خــاصــة بــاالنــديــة
والـتي تتـحمل نفقــات املشـاركـة

فيها.
وقـال ايضـاً ان نـتيجـة املشـاركـة
يف العام املاضي كانت متوسطة
حـيـث حــصل الـنـــاديــــان علـــى
املــركــزين 6 و7 ونــأمل ان تكــون
مـشـاركـة هــذا العـام افـضـل من
سابقاتـها. وتعتبر الـبطولة من
اقــوى بطـوالت االحتـاد العـربي
للكــرة الطـائـرة ملـشـاركـة افـضل
االنــديــة العــربـيــة فـيهــا والـتـي
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ـ
املغلقة.

صـرح بذلك لـ )املدى( امني سر
االحتــاد فــاضل حـسـني حجــارة
واضـــــــــــــــــــــــــــاف: ان فـــقـــــــــــــــــــــــــــرات
االجتـماعـات ستتـضمن املـنهاج
الـــســنـــــوي لهـــــذا العــــام وســبل
تــوسـيع القــاعــدة بـشـكل علـمي
وتـثـبـيـت املــشــاركــات الــداخلـيــة

واخلارجية.
واضـــــــــــاف ان نـــــــــــاديــــي مــــتــــني
وبــروسك سـيـمـثالن العــراق يف
بـطـولـة االنـديــة العــربيـة الـتي
ســتقـــــام يف ســـــوريـــــا يف االيـــــام
القـــادمـــة وحـــاولـنـــا ان نـــدعـم
الـنـــاديـني مــن خالل االوملـبـيـــة
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جمعة خضير:

حارس املستقبل
اكــــد محـمــــد كــــاصــــد حــــارس
مــرمــى فــريق الـشــرطــة لكــرة
القــــــدم بــــــان فــــــريـقه يـــبقــــــى
مــــــدرســــــة لـــتخــــــريج حــــــراس
املــرمــى الــشـبـــاب يف مخـتلف
العصـور وانه امتـداد الجيـال
مــتعــــاقـبــــة مـن ابــــدع حـمــــاة

االهداف يف العراق.
وميـتـلك كـــاصـــد مــــواصفـــات
وميــزة بــدنيــة رائعــة وقــدرات

ـ

والـنقــاد يف مــستــوى الفــريق
الـــذي اسـتـــدعـــى )4( العـبـني
مــنه إلـــى املـنــتخـب الـــوطـنـي
خلمـاسي الكرة الـذي يستعد
للـمــشــاركــة يف بـطــولــة اسـيــا
وهـذا هــو مكـسـبنــا احلقـيقي
وخـتم حــديـثه: نـنتـظــر قــرار
املـــشــــاركــــة يف بــطــــولــــة آسـيــــا
للــــشــبـــــاب بـــــاهــتــمـــــام كــبــيـــــر
الكمـال ما خطـطنا من اجله

منذ اشهر طويلة.

الــــشـــــركــــــات العـــــربــيـــــة الــتــي
اقيمت مؤخراً يف عمان كانت
ايجـــابـيـــة وعـــادت بـــالفـــائـــدة
الفنية لالعبينـا السيما انها
املــشــاركــة اخلــارجـيــة االولــى
لهـم واستـطــاعــوا مـن تقــدمي
مبـاريـات قـويــة فيهــا الكـثيـر
من اللمحـات اجلميلـة اكدت
علـى تطـور مسـتواهـم وحسن

اعدادهم للبطولة.
واضـاف: لقـد اشـاد املتـابعـون

مـنـتخـب العـــراق ســتكـــون يف
انتظاره.

اسعد الزم: مكسبنا
احلقيقي املرتقب يف كأس

آسيا
قـــــــــــال اسـعـــــــــــد الزم مـــــــــــدرب
مـنـتخـب الــشـبـــاب خلـمـــاسـي
الكــرة يف تـصــريح لـ )ريــاضــة

املدى(:
ان مــــشـــــاركــتــنـــــا يف بــطـــــولـــــة

ـ ـ ـ

الـذين وجـدوا صعـوبــة كبيـرة
يف التغلـب على كـاصد املـبدع
الــذي رسم لـوحــة جمـيلـة يف
الهــواء عـنــدمــا طــار مـحلقــاً
اللتقـاط كــرة راضي شـنيـشل
بـبـــراعـــة يحــســـد علـيهـــا مـن

ضربة ثابتة.
وكـــــاصـــــد مـــــوهــبـــــة مـــــا زالــت
تــتفــتح وتـبـــــدع يف القـيـثــــارة
اخلــــضـــــــراء ويـعـــــــزف اجـــمـل
االحلـــــان وحـــــراســـــة مـــــرمـــــى

ـ ـ

ـــــــدة متــكـــنـه مـــن ـــــــة جـــي فـــنـــي
الــتقـــــاط الـكــــــرات العـــــالــيـــــة
ــــــاء ــــــة مـــن دون عـــن بــــــسـهــــــول
السـيـمـــا امــتالكه الــشجـــاعـــة
املـــطلـــــوبــــــة لالعــب يـلعــب يف

مركزه.
وقــــــد اســتـــطــــــاع بــبـــــســــــالـــته
وتــــوقـيــته اجلـيــــد مــن ابعــــاد
ـــــــــر مــــن الـهـجــــمـــــــــات الــكــــثــــي
اخلــطــــــرة علـــــى مـــــرمـــــاه مــن
مهــــــاجــمـــي القــــــوة اجلــــــويــــــة
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يـنعي القـسم الـريــاضي يف جـريـدة املــدى الصـحفي القـديـر
املـرحوم سلـمان علـي اثر وفـاته بسكـته قلبيـة مسـاء االثنني

املاضي.
وكان الزميل سلمـان علي من الصحفيني الرياضيني الذين
حمـلوا همـوم الريـاضة والـصحافـة الريـاضية عـلى اكتـافهم
مــنـــــذ زمــن طـــــويل وكـــــان أمــيــنـــــاً يف نـقل اخلــبـــــر يف عــمـله
الصحـفي وشغل منـصب رئيـس القسـم الريـاضي يف جـريدة

املشرق منذ فترة.
رحـم اهلل زميـلنــا ابــا يـــوسف واسكـنه فــسيـح جنــاته وانــا هلل

وانا اليه راجعون. 
املدى الرياضي

ـ

وداعاً سلامن عيل

نـظــرة واحــدة مـن دون متـيـيــز
فغايـة اجلميع هي اعالء شأن
كـــــــرة الـقـــــــدم الـعـــــــراقـــيـــــــة يف

احملافل الدولية.


