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متابعة/ يوسف فعل 
تـنــطـلق الـيــــوم مـبــــاريــــات
الـــدور الـثـــالـث للـمــــرحلـــة
الـثــــانـيــــة مـن مـنــــافـــســــات
الدوري املمتـاز لكرة القدم
حيث يلتقي نفط اجلنوب
وكـــربـالء يف ملعـب املـيـنـــاء
ويــواجـه الكهــربــاء الــزوراء

يف ملعب الصناعة.
وتـكــتـــمل املــبـــــاريـــــات يـــــوم
اجلــمعـــــة بـلقـــــاء اجلــيـــش
والـكــــــرخ يف مـلعـــب القــــــوة
اجلويـة واملبـاراة ذات طابع
حماسي وتنافسي ال سيما
ان الـكــــرخـيــني يحــــاولــــون
الفـوز بهـا مـن اجل البقـاء

يف دوري الكبار.
ـــــــــــضــــــــيـــف ويف مـــلـــعــــــــبـــه ي
الـــصــنــــــاعــــــة الــــصلـــيخ يف
مــبــــــاراة حتـــــســني املـــــــواقع
حيث يطمح كال الفريقني
مـن خــطف نقـــاط املـبـــاراة
لــتـحقـــيق طــمــــــوحـــــــاتهــم
وامانيهم اخملتلفة ويتوقع
ان تـشهـد احـداثهـا االثـارة

والندية.
ويحــتــضــن مـلعــب الـكـــــرخ
لقــــــاء االمــــــانــــــة والـــنفـــط
ويـسعى مدرب االمـانة الى
تعــــويــض خـــســــارة فــــريـقه
امــــــــام الــــــــزوراء بــــــــاحــــــــراز
نــتــيجــــــة ايجـــــابــيـــــة امـــــام
الـنفط حتـسـن من مـوقعه
يف الـتــــرتـيـب ال سـيـمــــا ان
الفـــــريـق يحـــظـــــى بـــــدعــم
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نفط اجلنوب يضيف كربالء والنجف يواجه سامراء ودياىل يقابل الرشطة
بغداد/اكرام زين العابدين

تــواجــد مــدرب حــراس مــرمــى
املنـتخب الــوطنـي جالل عبـد
ــــاراة القـمــــة ــــرحـمـن يف مـب ال
ــــة والـــشــــرطــــة القــــوة اجلــــوي
ـــــــــزوراء ـــــــــاراة ال وكـــــــــذلــك مــــب
ــــــة مــنـه والــنـجـف يف مـحــــــاول
العطـاء الفـرصـة لكل حـراس
ــــريــــة يف ــــة اجلــمــــاهــي ــــدي االن

الدعوة الى املنتخب.
وتــوجهنـا صــوب شيخ مــدربي

احلراس وقلنا له:
*كـــيـف وجــــــــدت مــــــســـتــــــــوى

احلراس حاليا فأجاب:
-ال يــــوجــــد تقـيـيــم حقــيقـي
للحــراس وذلـك الن مبــاريــات
الــــدوري تخلـــو مـن مـبـــاريـــات
قوة وال يوجـد ضغط حقيقي
علـــى حـــارس املـــرمــــى ويف كل
ـــــــــاراة حتــــصـل اربـع وقـــت املـــب
فـــــرص او اكــثـــــر ممــــــا يجـعل
امكانـية اختيار حـراس مرمى

جدد للمنتخب صعبة.
ويف مبـاراة الـشـرطـة واجلـويـة
ظهـر حـارس الشـرطـة محمـد
كــاصــد بــشكـل جيـــد ومتـميــز
واستطـاع ان ينقـذ مرمـاه من
اكـثــــر مـن فــــرصــــة حقــيقـيــــة
لتـسجيل هدف. وعن مستوى
احلـــارس نـــور صـبـــري قـــال ان
مــسـتــواه جـيـــد ولكـنـه يقع يف
بعـض االحـيــان يف اخـطــاء ال
يـــشــــاهــــدهــــا هــــو واحــــاول ان
اصــلــحــهــــــــــــــــا لــه مـــــن خــالل
اتــصــــالــي به واريــــد ان اجعـله
حـــــارســـــا ممــتــــــازا النه ميـــثل
مـنـتخـب العــراق الـــذي يلعـب

باسم 28 مليون عراقي.
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شيخ مدربي حراس املرمى جالل عبد الرحمن:

الدوري مشوق لكن اختيارات احلراس صعبة!

بغدا/طه كمر
اكــــــــد مـهــــــــاجـــم الــكــــــــرخ
حــكـــمـــت رزيـج متـــــــســكـه
بفريقه الكرخ ومواصلة
الــــــــدوري بــــــــرغـــم عــــــــدم
منحه الفـرصة الـكافـية
من قبل املـدرب للتعـبير
عـن مــــواهــبه وتــــسجــيل
االهــــــــــــداف.. وقــــــــــــال يف
تـصــريحه لـ)املــدى(: لن
اغــــادر الكـــرخ حـتـــى لـــو
قــضـيـت مــــوسـمــي علــــى
دكة االحتـياط احتـراما
لقـــرار املــــدرب والفكـــاره
الفـنـيـــة كــــونه مـــســـؤوال
عـن النتيجـة ويف الوقت
نفـــسه ارفــض العــــروض
الــتــي مـــــا زالــت تعـــــرض
من انديـة اردنية مـثلما
قـدم نـادي الـرمثـا عقـدا
يف االونــة االخـيـــرة لكـن
ــــــــــــــــأت رفــــــــض االدارة ارت
العقد والتمسك بي.. 

ومن جــانب آخـر قــدمت
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رزيج يرفض عقدين اردنيني 
من اجل القلعة الصفراء

ــــــــــــــادي الـــكــــــــــــــرك ادارة ن
االردنــي عقـــدا ورفــضــته

النه لم يلبِ طموحي.
وأشــار رزيج ان مـاحـصل
لـفــــــــريـق الــكــــــــرخ هــــــــذا
املــــــــوســـم مـــن تـغـــيــــــــر يف
املالكــات التـدريـبيـة كـان
ملـــــــصـلـحــــــــــــة الـالعـــــبـــــني
بـدليـل ان املدرب محـمد
نـــصـــــر اهلل اجـــــرى ثـــــورة
فـــنـــيــــــــة داخـل الـفــــــــريـق
اســـمـهـــمـــت يف حتـــــــســـني
نــتـــــائـجه يف املــبـــــاريـــــات
االخــيــــــرة وهـــــــو يعــتــــــزم
الظهـور مبـستـوى افضل

يف املوسم القادم. 
ويـــذكــــر ان حكـمـت رزيج
كــــــــــان هــــــــــداف الــكــــــــــرخ
ملــــــــــــــــوســــــمــــــني وجــــــــــــــــرى
تـــــــرشــيـحـه لـلــمــنــتـخــب
االوملـــــبـــــي مـــــنـه وتـعــــــــــــد
القلعــة الصفــراء نقطـة
انــطـالقه يف املـــسـتــطــيل

االخضر.
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بغداد / حيدر مدلول
خـــــــاطــب االحتـــــــاد الـعـــــــراقــي
املــركـــزي لكــرة القــدم نـظـيــره
االحتــــــــاد االيــــــــرانــي لــيــبـلـغـه
ضرورة ارسـال كتـاب االستغـناء
ـــــاملهــــاجــم الــــدولــي اخلــــاص ب
الــدولي الـســابق حـســام فــوزي
مــن ادارة نـــــــادي بــكـــــــاه كــيـالن
الــــــذي تـعــــــاقــــــد مـعـه الـالعــب
املـــذكـــور يف وقـت ســــابق وذلـك
لغـــرض اعـتـمــــاده كالعـب مـن
كـــشــــوفــــات فـــــريق الــــزوراء يف
مبــاريــات املــرحلــة الثــانيــة من
دوري الكــرة املـمـتـــاز للـمــوسـم
احلــالي وال سـيمــا بعــد ان وقع
عقـــــداً لـلعــب مع الـــــزوراء ومت
تصديق العـقد يف مقر االحتاد

يف وقت سابق.
وقــال الــسـيــد عـبــد الــرحـمـن
رشـيــد عـضــو الهـيـئــة االداريــة
لـنـــادي الـــزوراء الـــريـــاضـي ان
املـهــــــاجــم حــــســــــام فــــــوزي لــم
يحــصل علــى كتــاب استـغنــائه
ــــــرغــم ــــــاديـه االيــــــرانــي ب مــن ن
حصـوله علـى كتـاب بـراءة ذمـة
مــن أي معـلقــــات مــــالــيــــة مــن
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الزوراء ينتظر اطالق رساح الباشا!

القـى بـالئمتهـا علـى حكم
املــبـــــاراة وكــــســـبه لـــنقـــــاط
املــبـــــــاراة ســيـعــيـــــــده ثـقـــــــة
الـالعــبــني بـــــــانـفـــــسـهــم ال
سـيـمـــا ان الفـــريق يـتلقــى
دعـــمــــــــاً كـــبـــيــــــــراً مـــن ادارة
الـنــــادي وجــمهــــوره الــــذي
يـــــــتـــــــــــــــــابــعــه يف جـــــــمـــــــيــع

مبارياته. 
امـــا فــــريق ســـامـــراء فــــانه
يحـــاول اخلـــروج بـنـتـيجـــة
ايجـــابـيـــة وخــطف نقـطـــة
ثـمينـة من خـصمه القـوي
ــــــــــــنــــجــــف مــــــــــــن خــــالل ال
انـتهــــاجه طــــريقـــة الـلعـب
الـــــــدفـــــــاعــيـــــــة والـــــــزيـــــــادة
العـدديـة يف وسـط امليـدان
واالعتمـاد علــى الهجمـات

املرتدة.
ويـواجه الـشطـرة الـسمـاوة
يف مـلعــبه وبــني جــمهـــــوره
ويحـــــاول مــــــدرب الفــــــريق
املـضـيف اسـتـثـمـــار ارتفــاع
الــــروح املعـنـــويــــة لالعـبــيه
بعــــد تعــــادلهــم االيجـــابـي
)1-1( مع املـينــاء متـصـدر
اجملـمــــوعــــة اجلـنــــوبـيــــة ال
سيمـا ان املباراة تقـام على
ملعبهم بينما يأمل العبو
ــــــــــــســــــمــــــــــــــــاوة جتــــــــــــــــاوز ال
اخفـــــاقــــــاتهــم الــــســــــابقـــــة
وحتـقيـق نتـيجــة تـعيــدهم
الــى الــواجهــة مــرة اخــرى
وتـــبعــــــدهــم عــن مــنـــــــاطق
اخلطر ومؤخرة الترتيب.
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بـــــاحـــــراز احـــــد املـــــركـــــزيــن
املؤهلني الـى دوري النخبة
ال سـيـمـــا انهـــا تقـــام علـــى
ارضــه وبــــــني جــــــمــهـــــــــــــــوره
الكبير ويـسعى صبـاح عبد
احلــسني الـى كـسـب نقـاط
املــبـــــــاراة الجل الـــبقــــــاء يف
الــــدوري املـمـتــــاز مــــوسـمــــا
آخـــــــــر ســــيــــمـــــــــا ان اغـلــــب

العبيه من الشباب.
ـــــــــواجـهـــــــــات ويف اقـــــــــوى امل
يالعـب ديـــــالـــــى يف مـلعــبه
الــــشـــــرطـــــة ويــــــأمل حـــــازم
صـــــــــــــالــح مـــــــــــــدرب كـــــــــــــرة
الـبــــرتقــــالــــة يف اسـتـثـمــــار
عـــاملـي االرض واجلـمهــور
اليقـــــاف تقـــــدم القـيـثــــارة
اخلــــضـــــــراء ال ســـيـــمـــــــا ان
ديــــالــــى تعـثــــر يف مـبــــاراته
الــــســـــــابقــــــة امــــــام الـكــــــرخ
ويـحــــــــــاول مــــــصــــــــــاحلــــــــــة
ـــــــــــره وضـــــــــــرب جــــمـــــــــــاهــــي
عصفــورين بحجـر فـالفـوز
سيـجعله ينـافس االقـويـاء
عـلـــــــى حـجـــــــز بــــطـــــــاقـــــــات
التأهل الى دوري النخبة.
ويحـتــضـن مـلعـب الـنـجف
لقــــاء فــــريـقهــــا وســــامــــراء
ونـتـيجـــة املـبـــاراة سـتحـــدد
مصير الفريقني باملنافسة
علـــــى صـــــدارة اجملـمـــــوعـــــة
ويـطمح حيـدر جنم مـدرب
الفــريق بعـودة فــريقه الـى
لغــــــة االنــتـــصـــــــارات بعــــــد
خسـارته امام الـزوراء التي
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كـبيـر مـن قبـل امني بغـداد
وادارة النادي.

أمـــــا فـــــريق الــنفــط فـــــانه
ـــــــــــــى خـــــــطـف يـــــــطـــــمـح ال
الـنقـــاط الـثالث ملـــواصلـــة
منـافسـته للفرق املـتصدرة
لـلــمـجــمـــــــوعـــــــة ويـحـــــــدوه
االمـل بـحـجـــــــــــز احـــــــــــدى
بطـاقات التـأهل الى دوري

النخبة.
وســتـكـــــون املــــــواجهـــــات يف
اجملـمـــوعـــة الــشـمـــالـيـــة يف
اوجهـا حـيث يـالعب زاخـو
الـطـلبـــة يف مبــاراة تقــريــر
املـصـيــر حـيـث ان فــوز اهل
الـدار سيـضعهم يف مـرتبـة
متــنحهـم الـتـنـــافــس بقـــوة
علــــى الـبــطــــاقــــات فــــانهـم
حجزوا مـقعدهـم بسهـولة
مــن دون عــنــــــاء وبــــــدعــــــوا
بـاالستعـداد خلـوض غمـار

االدوار النهائية.
ويـضـيف اربـيل كـركـوك يف
لقـاء صـعب ومهم الن فـوز
اربــيـل يعــنــي تـــــأهـله الـــــى
دوري الــنخـبـــة ومــــواصلـــة
املــــــســـيــــــــرة الــــــــى حتـقـــيـق
طــمــــــوحــــــات جــمــــــاهــيــــــره
بــــــالــــــوصــــــول الــــــى املــــــربع
الــــــذهــبـــي بعــــــد فــــشـله يف

املوسم املاضي.
ويحـتــضـن مـلعـب دهــــوك
لـقـــــــاء اهـل الـــــــدار وارارات
واملبــاراة سـتكــون الفــرصــة
االخــيــــــرة لفــــــريق دهـــــوك
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الــســـابق عــصـــام حـمـــد الـــذي
تـــسعــــى ادارته الـــى احلــصـــول
ـــوقــيعـه للـمــشـــاركـــة يف ـــى ت عل
منــافسـات املـرحلـة الثـانيـة من
املوسم احلـالي لتحسـني نتائج
ــــــدهــــــورت يف الـفــــــريـق الــتــي ت
ـــة االدوار االخـيـــرة مـن املــــرحل

االلى. 
ــــادي الــــزوراء وتـلقــــى رئـيــس ن
احـــــمــــــــــــــد راضـــــي املــقـــــيـــــم يف
العـاصمـة االردنيـة عمـان دعـوة
ــــاريــــات رســمــيــــة حلــضــــور مــب
بطولة االمم االفريقية للفترة
مــن العــــشـــــريــن مــن الــــشهـــــر
اجلـــاري ولغــايـــة العــاشــر مـن
الـشهـر املـقبل الـى جــانب )24(

شخصية رياضية عاملية.
وقــال مـصــدر مقــرب مـن ادارة
الــنـــــــادي ان رئــيـــــس الــنـــــــادي
سـيــســتغل حـضــوره الـبـطــولــة
الجــراء محــادثــات مع احــدى
اجلـمعيــات اخليـريــة لتحـديـد
مــــــوعــــــد مــبــــــاراة الــــــزوراء مـع
االهلـي او الـــزمـــالـك املــصـــري
يـخـــــصـــــص ريـعـهــــــــــا لــــــــــدعـــم

الطفولة.
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الــنــــــادي وانـقـــضــــــاء الـفــتــــــرة
الـزمنيـة التي حـددهـا االحتـاد
الــدولـي لكــرة القــدم )الفـيفــا(
البالغة ثالثـة اشهر من انتهاء
عقــد الالعـب مع نــاديه لــذلك
فقــد قــدمت االدارة طـلبــا الــى
االحتاد حول موضوع الالعب.
يــشــار الــى ان املهــاجـم حــســام
فوزي يعول عليه انصاره كثيرا
الــــى جــــانــب هـــــداف الفـــــريق
هشام محمد يف امكانية احراز
لقـب الـــدوري احلـــالــي بحـكـم
اخلـبــرة الـتـي ميـتلـكهــا طــوال
مــسيــرته الكــرويــة مـع النــادي
واملـنـتخـب الــوطـنـي بــاعـتـبــاره
مـن افــضـل الهـــدافـني الـــذيـن
اجنـبـتهـم املــدرســة الــزورائـيــة

منذ تأسيس النادي.
علـى الصعـيد ذاته جـدد مدرب
الفــريق صــالح راضـي متــسـكه
الـــشــــديـــــد بخــــدمــــات صـــــانع
االلعـاب احمـد عبـد اجلبـار يف
مــنــــافـــســــات الــــدوري ورفــضه
الـتـنــازل عــنه ملــصـلحــة فـــريق
اليـرمــوك االردني الـذي يـلعب
يف صـفـــــــــوفـه العـــب الـــــــــزوراء
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بغداد - اياد الصاحلي

*صحافة
بـلغ عــــــدد االعالمــيــني الـــــسعــــــوديــني
الـــذيـن غـطـــوا بـطـــولـــة كـــأس العـــالـم
لالنـــديـــة الـتـي جـــرت يف طـــوكـيـــو 18
اعـالمــــيــــــــــــا مــــثـلــــــــــــوا كـل الـــــــصـحـف
الــــسعــــوديــــة، وبـــصحـبـــــة كل صـحفـي
جهاز كومبيوتر محمول يرسل الصور

)الرقمية( بسرعة البرق.. 
18 اعالمياً من أجل 7 مباريات.. لعب
احتــاد جــدة ثالثــاً مـنهــا امــام االهـلي
املـــصــــــري وســــــاوبــــــاولــــــو الــبـــــــرازيلــي

وديبورتيفو الكوستاريكي..
تـــرى مـتـــى تـتـبـنـــى اللجـنـــة االوملـبـيـــة
الــــوطـنـيـــــة العــــراقـيــــة فـكــــرة شـمــــول
مرشحـني من كل صحيفـة رياضـية او
مـلـحـق ريــــــــاضـــي او قــــــســـم ريــــــــاضـــي
بـــتخـــصــيـــصــــــات االيفـــــاد لـــتغـــطــيـــــة
الـبــطــــوالت بــــالـتـنـــسـيـق مع االحتــــاد
العــــراقــي  للـــصحــــافــــة الــــريــــاضـيــــة
لتشكيل طاقم اعالمي مجهز بأحدث
اجهزة الكومبيوتر وخلق منافسة بني
الـصحف بــدال من الــرســالــة املــوحــدة
التـي غالبـا ما تـهمل يف هذه اجلـريدة

ما قل.. وشمل

جبوري اجلوية يعاند الزمن..  وكاصد يقتفي خطى عاملقة الرشطة
)إطلع.. إطلع..إطلع..(!!

*كنوز
سـاعة من الذكريـات املعطرة بأريج ايام
زمـــان يــســتل خـاللهـــا الـــزمــيل صـبـــاح
صــالح مقـدم بـرنــامج )كنـوز ريــاضيـة(
اروع احلكـــايـــات واملــــواقف الـنـــادرة مـن
ذاكـــرة  ضـيـــوفه الـــرواد خـــاصـــة اولــئك
الـــذيـن عـــاصـــروا احـــداثـــاً ريـــاضـيـــة يف
عقــــد الـــسـتـيـنـيـــــات وتفــتقـــــد أرشفــــة
التلفـزيون الشـرطتـها ويـأخذ الـضيف

عبر اسراره واعترافاته للمرة االولى.
-أحـيانـا- لنـعيش زمـنها بـوصف شجي
تــنقــطـع سلــــسلـتـه الفـكــــريــــة بـــســــؤال
عـرضي عن الـزميل صبـاح خارج سـياق
احلـــــديــث وغـــــالــبـــــا مــــــا يحــتـــــرق زمــن
الـبــرنـــامج مبحــاور تـبـتعــد عـن اجــواء
ايـام زمـان الـتي نـريـد ان نــوثقهــا علـى
لـســان الـنجــوم القــدامـــى وهي فــرصــة
وفـرتهــا القنـاة الـريـاضيــة للتجـوال يف
ذاكـــرة عمــو بــابــا وعـلي كـــاظم والــرائــد
الـصحفـي ضيـــاء املنـشـئ وغيــرهـم من

كنوز تاريخنا الرياضي.
ونـــــــــأمـل ان يـــتــــــــرك الـــنـجـــم لـــيــــــــروي
تفــــاصـيـل مهـمــــة مـن حـيــــاته مـن دون
مقـــاطعـــة اجلـمهـــور له عـبـــر الهـــواتف
املبــاشـــرة التـي لم تـبق لـه زمنــا كـــافيــا
لـتكملة قصـته مع موقف ما، فـالفائدة
الكـبـــرى ان يــسـتـمع اجلـمهـــور ملـــآثـــره
واجنـــــازاتـه وآرائه بـــــدال مــن مهـــــاتفــته
بـاسئلـة فـارغـة تفقـد نكهـة املعلـومـة او
الــســـر وتـضــيع علـيه جتـمـيع ذكـــريـــاته

امدها ثالثون عاما او اكثر.

*كاصد زغير
لم يـشهـد تـاريخ الـدوري العـراقي بـروز
)ثنـائي شقـيق( يف مركـز حارس املـرمى
مــثلـمـــا يـتــــألق الـيـــوم وســــام ومحـمـــد
كـــاصـــد يف الـــذود عـن شـبـــاك اجلـــويـــة
والــشـــرطـــة )علـــى الـتـــوالـي(، واذا كـــان
االول قـد استحق فـرصـته مع املنـتخب
الــوطنـي واملنـافـســة مع نــور صبـري يف
البطوالت املقبلـة، فان شقيقه الصغير
محـمــــد اثـبــت انه خـيــــر خـلف خلـيــــر
سـلـف يف مـعـقـل الــــــشــــــــرطــــــــة مـــنـجـــم
احلراس العمـالقة ستـار خلف ولطيف
شــنـــــدل ورعـــــد حــمـــــودي وقـــــاســم ابـــــو
حــديـــدة وعمــاد هـــاشم الـــذين نــسجــوا
اروع صــــــور الــبـــــســــــالــــــة يف ذودهــم عــن
الــشـبـــاك اخلــضـــر، والـــدور آت حملـمـــد
كــاصـــد كي يـقتـفي خـطــواتهـم النتــزاع
مـقعــــده يف املـنــتخـب وبــــذلـك تـــسـجل
الكرة العـربية ثـنائيـة جديـدة يف تاريخ
احلــراس العــرب بعـــد ثنـــائيــة االشقــاء
عـبــــد اهلل ومحـمـــد دعـيـع بعـــد ابـتعـــاد
اخـيه منـذ مـونـديــال 1994، فهل يقـود
آل كـــاصـــد مـنـتخـبـنـــا الـــى مـــونـــديـــال

2010؟ ليت االمنية تتحقق.

او تـلــك وتــــــــــذهــــب جـهــــــــــود املــــــــــرافـق
الصحفي هباءً..!!

*جبوري
قلت: متى عدت يا جبوري؟

جــبــــــار هــــــاشــم: قـــبل ايــــــام.. وامتـــتع
باجازة مفتوحة!

قلت: هل تـعود بـعدهـا الى االحـتراف
يف االردن؟

جبار: ال ادري.
قلت: هل تلعب يف الدوري احمللي؟

جبار: ال أدري.
قلت: إذاً ستقول...

جبار: كال.. كال.. اتـريث لدراسـة عقد
قادم..!

دردشـة سـريعــة لم يعـط جبـار مـوقفه
فيهـا وكـان مـبهمـا يف حتـديـد وجـهته
املقبلـة.. ولـم يسـأل نفـسه هل مـا زال
يف العـمـــر الكـــروي بقـيـــة كـي يـضـيف
لتاريخه مع املنتخب او القوة اجلوية
فـــصال جــــديــــدا مـن الـتـــــألق ويــــزيــــد
فرصـة تشبث الفـرق بالتعـاقد معه ام
ان العـنـــــاد مع الــــزمــن كفـيـل بفـــضح
هــــزالــــة املـــسـتــــوى ويغــــدو اضحــــوكــــة
للجمهور الذي سيردد عاجال ام آجال

حسني سعيد يشيد
بالدورة التدريبية

االولى
اشـــــــاد حـــــســني سـعــيـــــــد رئــيـــــس
االحتـــــاد العــــراقـي لـكـــــرة القــــدم
بــــاجلهـــود الـتـي بـــذلـت مـن قـبل
اعــضـــــاء اجمللـــس الــــريــــاضـي يف
الكـرخ الجنـاح الـدورة التــدريبيـة
التي اقيمت مؤخـرا على منتدى
شبـاك الـشعلـة وقــال يف تصـريح

لـ)رياضة املدى(:
ان الدورة التـدريبية التـي اقامها
اجملـلس الرياضي يف الكرخ كانت

مــونــديــال املــانـيــا 2006 الحــدى
الصحف االسباينة الرياضية.

"فــازت البــرازيل بكـل شيء خالل
الــسـنـــوات االخـيــــرة.. بل أثـبـتـت
انهــا االفــضل وانهــا تــستـحق كل
مــــا فـــــازت به حـتــــى االن.. وبـكل
صــراحــة اعـتقــد بـــأنهــا سـتكــون
بطلة للـعالم مرة اخـرى وستفوز
بكـأس املـونـديــال خالل الـصـيف

القادم(.
تـــــــــرى هـل تـــتـحـقـق تـــــــــوقـعـــــــــات
وامـنيـات كـارلــوس ام للكــرة كالم
آخـــــــــــر يـخـــــــــــالـف الــــتــكـهــــنـــــــــــات

واالمنيات.

بـبــراعــة يف وسـط املـيــدان ومــول
زمالءه املهــاجـمـني بكـــرات رائعــة
تـذكـرنـا بـااليـام اخلــوالي وروعـة

التمريرات وقوة املنافسات.
وراضي شـنيشل عميد احملترفني
سـيـكـــــون له دور كـبـيـــــر يف عـــــودة
اجلــويــة الــى مـنــافــســات انــديــة
اسـيـــا للـمـنـــافــســـة علـــى صـــدارة
اجملــمـــــوعـــــة وتقـــــدمي املـــســتـــــوى

الطيب يف البطولة.
أمنيات كارلوس

اجــــاب روبــــرتــــو كــــارلــــوس العـب
املنـتخـب البــرازيلـي لكــرة القــدم
عـن تـــــوقعـــــاته ملـنــتخــب بالده يف

امتع خاللهـا اجلمهـور القطـري
بابداعاته وفنونه اخلالبة.

وشـنـيـــشل واجلـــويـــة قــصـــة حـب
فيها الكثيـر من الوفاء واالبتعاد
والعـــودة مجــددا الــى االحـضــان
واجلويـة لم تنس ابدا ابنها البار
التي جددت الـدعوة له للعب مع
الـفــــــــــــريـق يف الــــــــــــدوري احملـلــــي
والـبطولة االسيويـة وعرفانا منه
بــدور النــادي شــارك مع اجلــويــة
يف محـاولـة مـنه لتقـويـة صفـوف
الفــــريـق وتعــــزيــــز حــظـــــوظه يف
الـبــطــــولـتـني ال سـيـمــــا انه قــــدم
مــــســتـــــوى طــيــبـــــاً وقـــــاد فـــــريـقه

الــــرطــــوبــــة اســتعــــدادا ملــــواجهــــة
سنغافورة يف التصفيات.

ومن اجلدير بـالذكر ان منتخبنا
الوطني يلعـب يف اجملموعة التي
تــــــضــــم مــــنــــتـخــــبــــــــــات الــــــصــــني
وسـنغــافــورة وفلــسـطـني ويـتــأهل

فريقان منهما.
عودة ميمونة لشنيشل

عـــودة مـيـمـــونـــة ومــشـــاركــــة لهـــا
مــدلــوالت كـثيـــرة عنــدمــا خــاض
احملـنك راضـي شـنـيــشل مـبـــاراته
االولى امـام الشرطـة على ملعب
الشعب الدولي بعـد غياب طويل
وفــراق امتـد الــى سنـوات عـديـدة

ـــــــــــــرفـــــني مـــــن لــالعـــــبـــــني احملـــــت
االلـتحــاق بــاملـنتـخبـني العـــراقي
والـعـــمـــــــــانـــي واالســـتـفـــــــــادة مـــن
خـــدمـــاتهـم ولـــزيـــادة االنـــسجـــام
والــتفـــاهـم بــني الفــــريق وصـــوال
لـلــــتــــــــشــكــــيـلــــــــــة االمــــثـل الــــتــــي
ســتخـــــوض غــمـــــار الــتـــصفــيـــــات
االسـيـــويـــة ال سـيـمــــا الفــــريقـني
لــضـمــــان مجـمـــوعـــة كـبـيـــرة مـن

احملترفني.
وأضـاف: سـيكــون هنـاك معـسكـر
تـــــدريــبــي وعـــــدد مــن املــبـــــاريـــــات
التجـريبيـة يف جنـوب شرق آسـيا
للـتـكـيـف علــــى االجــــواء ودرجــــة

ـ االخــتــيــــــارات للــمـــــدربــني عــنـــــد
االســـتــــــــدعــــــــاء لـلـــمـــنـــتـخـــبــــــــات

الوطنية.
العراق يف حوار ودي

مع عمان
يلـتقـي منـتخـبنــا الــوطنـي لكــرة
القـدم نظيره العمـاني يف الثالث
والعـــاشـــر مـن الـــشهــــر املقـبل يف
مـــسقــط بــــدال مـن الـثــــامـن مـن

الشهر ذاته.
وقــال مـصــدر مــســؤول يف احتــاد
الكــرة لـ)ريــاضــة املــدى( ان سـبب
الـتغـيـــر جـــاء التـــاحـــة الفـــرصـــة

نـاجحة تـنظيـما واداريـا وفنـيا ال
سـيـمـــــا ان جـمــيع احملـــــاضـــــريـن
اثــنـــــــوا عـلـــــــى حـــــســن اخــتــيـــــــار
املـــشــــاركـني فــيهـــــا وعلــــى تــــوفــــر
جـميع مـستلـزمـات جنـاح الـدورة
التي حـاضـر فيهـا مجمـوعـة من
افـــــضـل احملــــــــاضــــــــريـــن يف عـلـــم

التدريب.
واضــــــاف: نــتــــــوســم يف املــــــدربــني
الــشـبـــاب اخلـيــــر والعـمل اجلـــاد
علــى اكتـشــاف املــواهـب الكــرويــة
املــنــتــــشــــــرة يف مــــــديــنــــــة شـعلــــــة
الـصـــدرين ممــا يــزيـــد من حـجم
املنـافـسـة مـن الالعبـني ويف كثـرة

بغداد/ خليل جليل
-حـــــدد االحتـــــاد العـــــراقــي
لـكــــرة الــطــــائــــرة االول مـن
الـشهر املـقبل موعـدا لعقد
االجــــتــــمـــــــــاع املـــــــــوسـع مـع
رؤسـاء االحتـادات الفـرعيـة
للعـبــة الــى جــانـب ممـثلـي
ـــــشـــــــاركـــــــة يف ـــــــة امل ـــــــدي االن
ـــــــذي ـــــــدوري املـــمـــتـــــــاز ال ال
يــنــــطلـق يف العـــــاشـــــر مــن

شباط القادم.
-واوضـح رئـــيـــــس االحتــــــاد
عــامــر جـبــار ان االجـتـمــاع
سيـعقد يف مقـر االحتاد يف
قـــــاعـــــة الـــــشعــب لـاللعـــــاب
الــريــاضيــة مــشيــرا الــى ان
ـــــة االجــتــمـــــاع يـــبحــث آلــي
انـطالق املـسـابقـة وتقـسـيم
الفــرق املشـاركـة يف الـدوري
الـــــى خـمــــس مجـمـــــوعـــــات
مـضـيفـــاً ان االحتـــاد حـــدد
الـــــزامـيـــــة حــضـــــور رؤســـــاء
االحتـادات وممثلي االندية

املشاركة.
ـــــــا ـــــــادي ـــــــذكـــــــر ان )45( ن -ي
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الرشيط املحيل الريايض
ــــــافـــــســــــات يـــــشــــــارك يف مــن
الـــــدوري العــــراقـي املـمـتــــاز

للكرة الطائرة.
ـــــة ـــــة االداري -قــــــررت الهــيــئ
ــــــــادي الــكــــــــرخ ادخــــــــال لـــن
فريقها السلوي املشارك يف
بـطــولــة انــديــة غـــرب اسيــا
الــتــي الــتــي ســتــنـــطـلق يف
اخلـامـس عـشــر من الـشهـر
املقــبل ادخـــــال الفـــــريق يف
معـــسكـــر تـــدريـبـي يقـــام يف
العـاصمـة دمـشق استعـدادا

لهذه املشاركة.
ــــــة الـكــــــرخ ــــــذكــــــر ان سـل -ي
ســتلعـب ضـمـن اجملـمـــوعـــة
االولـــى الـتـي تـضـم انـــديـــة
ـــــرانـــي واجلالء ـــــا االي ســـــاي
ـــــســــــوري وفــــــاســـت لـــنـك ال
االردني وبلـوستـار اللبنـاني
ـــــــــارات هـــــــــذه وتـقـــــــــاوم مــــب
اجملمـوعـة يف مــدينــة حلب

السورية.
وسـيبـدأ فـريق نـادي الكـرخ
لكـــرة الـــسلــــة معـــسكـــره يف
السادس من الشهر املقبل.
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بغداد/ احمد رحيم نعمة
ـــــز لفـــــريق دهــــوك بعـــــد العــــرض املــمــي
الكــروي هــذا املــوسـم عبــر املــدرب هــادي
مـطنش عـن تفاؤلـه لقادم الفـريق حيث

خصنا بهذا التصريح قائال:
-الفـــريق يف هـــذا املـــوسـم قـــدم عـــروضـــا

ـ ـ ـ ـ ـ

مطنش متفائل بكرة دهوك
ممــيــــزة اســتــطــــاع ان يحـقق اكــثــــر مــن
ــــــى كــــــأس اجنـــــــاز اولهــــــا احلـــصـــــــول عل
كردستـان بعد مـاراثون طـويل متكن من
ــــشــيء االخــــــر هــــــو خــــطف الـكــــــأس وال
ــــــركــــــز الــثــــــانــي يف ــــــى امل احلــــصــــــول عـل
اجملـمـــوعـــة الـتـي احــتل الــطلـبـــة فــيهـــا
املــركــز االول بعــد ان اخفـقنــا امــامه يف
ــــظـل يف ــــــشـعـــب فــــطـــمـح ان ن مـلـعـــب ال
الـصــدارة وحـصــد الـنقــاط يف املبــاريــات
القـادمـة وطمـوحنـا االكثـر هــو الصعـود
الـــى املــــربع الـــذهـبـي يف دوري االضـــواء
ــــة ــــدي مــن اجل املــــشــــاركــــة يف دوري االن
العــربيــة واالسيـويـة وهــذا ليـس بـبعيـد
عـــن كـــــــرة دهـــــــوك الـــتـــي قـــــــدمـــت اروع
العــــروض واملـــسـتــــويــــات ســــواء يف هــــذا
املــوسـم او املــواسـم الــســـابقــة اذ ان ادارة
النـادي املتـمثلـة بـرئيـسهـا شـاكـر احمـد
قــــد وفــــرت جـمــيع املـــســتلــــزمــــات الـتـي
تــســـاهـم يف جنــــاح الفــــريق واحلـمـــد هلل
الفــــريـق ظهــــر بــــالـــشـكل اجلـيــــد وبعـث
الفــــرحــــة يف قلــــوب اجلـمــيع ال سـيـمــــا
جمهـور دهـوك الـذي كــان راضيـا متـامـا

عن نتائج الفرق املتميزة.
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السـابقني للحراس هم الذين
صنعـوا نـور صبـري ولـست انـا

ولكن من اعاد الثقة له.
وعن مـسـتقبل حـراس املـرمـى
يف العــــراق اكــــد انهــــا تـبـــشــــر
بــاخليـر، يـوجـد نـخبـة طـيبـة
ـــــــاب يف ـــــشـــب مـــن احلـــــــراس ال

الفرق العراقية.
واختتـم تصـريحه بــأن العمل
مع الــتـــــدريــبـــي للــمــنـــتخــب
ــــر لــكل ــــوطــنــي شــــرف كــبــي ال
املـــدربـني العـــادة االلق لـلكـــرة

العراقية.
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وعـن احلـــارس الـــذي يــشـبـهه
عنــدمــا كــان حــارســـا يف فتــرة
الــسبـعيـنيــات قــال مــؤكــدا ان
نــور صبـري الـذي كـان يعــاني
وضعـا نفـسيــا وكمـا تعـرف يف
بـعض االحيـان جتـري الـريـاح
مبـــا ال تــشـتهـي الـــسفـن وارى
ــــري مـــــواصفــــات ــــور صــب يف ن
جالل عـبـــد الـــرحـمـن وسـتـــار
خـلف وكــــاظـم شـبـيـب ورعــــد
حمـودي وهم عـمالقـة حراس
املـــرمــــى يف العــــراق يف القـــرن

املاضي.
واكــــــــد ايــــضــــــــا ان املــــــــدربـــني

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ


