
شهـدت مشـاركات األنـدية العـراقية يف دوري
ابـطال آسـيا بـكرة القـدم يف املواسـم املاضـية
الـعـــــــــديـــــــــد مـــن االنـــتــكـــــــــاســـــــــات
واالخـفاقـات الكـروية الـتي جعلت
األنـــديـــة املــشـــاركـــة حتـتل املـــركـــز

األخير يف مجاميعها.
ويـــدل هـــذا الـتـــأخـــر يف الـتـــرتـيـب
علـــى عجــز األنــديــة املــشــاركــة يف
اعداد فرق جيدة تنافس زميالتها

العربية واآلسيوية يف كل شيء.
ومبـــراجعــة بــسـيـطـــة للـمــشــاركــات جنــد ان
القـوة اجلـويـة والـشـرطـة فـشالً بـشكل كـبيـر
يف الــنـــــسخـــــة األولـــــى وكـــــذلـك احلــــــال مع
الـنسخـة الثـانيـة التي شـارك فيهـا الشـرطة

والزوراء أيضاً.
واسـتبـشـرنــا خيـراً هـذا املــوسم وتـوقـعنـا ان
تـشهــد مشـاركـة بطل الـدوري القـوة اجلـويـة
ووصيفه املينـاء ايجابيـة اكثر من املـشاركات
الـســابقـة وبــدأ الفــريقــان يعــدان نفـسـيهمـا
ـــــــــــــــدخـــــــــــــــول يف لــل
املـنــــافـــســــات الـتـي
أصــــبـحــــت عـلــــــــــــى
االبــــــــواب. وبــــــــدأت
االصــوات تـتعــالــى
هــنـــــا وهــنـــــاك عــن
عدم قـدرة الناديني
علـــى املــشـــاركـــة يف
الــــــبـــــــــطـــــــــــــــولــــــــــــــــــة
وحـاجـتهمـا املـاسـة
لـلــــــــــدعــــم املــــــــــادي
الكــمـــــال املــــســيـــــرة
والنجـاح يف تقدمي
ــــــــــــدة صــــــــــــورة جـــــي
تـعــكــــــــس تــــــطـــــــــــور
مــسـتـــوى األنـــديـــة

العراقية.
ولــكـــن واقـع حــــــــال
الـنـــاديـني مقـــارنـــة
ـــــــــــــــــواقــع فـــــــــــــــــرق ب
مجــمـــــوعــتـــيهــمــــــــا
يــــؤكــــد حقــيقــــة ال
غبــار عليهـا هي ان
مـــــســتـــــــوى اعـــــــداد
الـــفـــــــــــــــــــــــــريـــقــــــــــــني
العــراقـيـني )القــوة
اجلــويــة واملـيـنــاء( ال يـصل إلـــى بقـيــة فــرق
اجملـمــوعــة نـظـــراً للـظــروف الــصعـبــة الـتـي
يـعيــشهــا بلــدنـــا من نـــاحيــة االعــداد الفـني

واجلوانب املالية.
لكننـا نعود ونتـساءل الم تكن هـذه الظروف
مـوجـودة عنـدمـا قـرر االحتـاد العـراقي لكـرة

القدم مشاركة الناديني االسيوية؟
ويف حــــالــــة تــــرشــيح نــــاديـني غـيــــر اجلــــويــــة
واملـيـنــــاء ملــثل هــــذه الـبــطــــولــــة الـم نـــشهــــد
اعتــراض النــاديني بـانـهم االحق بـاملـشـاركـة
وان االحتاد ظلمهما يف اختيار اندية أخرى

للمشاركة؟
ثـم ان املـعلــــومــــات الـتــي ال يعـــــرفهــــا اكـثــــر
املتــابـعني ان نــاديـي القــوة اجلــويــة واملـينــاء
حصال علـى دعم من احتـاد الكـرة واالوملبـية
والــرئـيـــس الفخــري لـنـــادي القــوة اجلــويــة
وكــــذلك احلـــال الـــرئـيـــس الفخـــري لـنـــادي

امليناء.
ومع كل ذلك نـطــالع تـصــريحـات ملـســؤولني
يف النـاديـني يتبـاكـون علـى انهم يعـانـون من
صعـــوبـــات مـــالـيـــة يف إعـــداد فـــرقهـم ويهـــدد
الـبعض بـاالنـسحـاب من الـبطـولـة يف حـالـة

عدم تقدمي الدعم لهما.
ونكـرر هـذه املـرة ونفتـرض ان احـد النـاديني
قدم مـستـوى فنيـاً جيـداً واستطـاع ان يصل
لـدور الـثمــانيــة ثم األربعـة وفــاز يف النهـايـة
بـــالبـطــولــة وحـصل علــى جــائــزتهــا املـــاليــة
الكـبـيــرة اخملـصـصــة مـن االحتــاد اآلسـيــوي
لكــــرة القـــدم فـهل سـيــطـــالـب احتــــاد الكـــرة
العراقي أو أي جهـة من النادي بـان يتقاسم

اجلائزة معه أو يكون له نصيب فيها.
بــــالـتــــأكـيــــد سـيـكــــون جــــواب الـنــــادي ال وان
صـاحب الفضل باحلصول على اجلائزة هم

إدارة النادي والعبوه.
واحلصيلـة التي نـريد ان نـوصلهـا للنـاديني
ان اعــداد فــريق ملـثل هـــذه البـطــوالت كفـيل
بــان جتعـل النــادي يــستـفيــد ويــربح بــشكل
كـبيــر لــو استـطــاع ان يخـطـط عـمله بــشكل
علمي وفـني ويرتقي بالنـادي وعلينا ان نعد
أنفـسنـا من االن للـمشـاركـة يف دوري ابطـال
آسـيــــا للــمحـتـــرفـني يف عـــام 2009 واال فـــان
االحتـــاد اآلسيـــوي غيــر مـسـتعــد بــان يــدفع
دوالراً واحـــــداً لـنـــــاد ال ميلـك مـــــاالً كـــــافـيـــــاً

ومنشآت رياضية للمشاركة فيها.
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يف املرمى

ال ادري مــــــــدى صـحــــــــة إعـالن االحتــــــــاد
العـــــراقــي املـــــركـــــزي لـــــرفـع االثقـــــال عــن
حـصــوله علـى املـركـز الــرابع يف التـرتـيب
العــــاملــي بعـــــد كل مـن الــصـني وبـلغــــاريــــا
واملانـيا فـهذا املـركز شـيء كبيـر جداً عـلى
مـستـوى هــذه اللعبـة ويـعني لـو صح هـذا
االمـــر انـنـــا مـتفـــوقـــون علـــى دول كـبـيـــرة
متقـدمـة يف عــالم الـربـاعــة مثل أمــريكـا
وايــران وتـــركيــا ورومـــانيـــا وروسيــا وكــوبــا
ومـصــر والــسعــوديــة وقـطــر ودول كـثـيــرة
آخــــرى ال يــــسع اجملــــال لــــذكــــرهــــا ورغـم
معـرفتنـا بحجم اإلجنـازات الـتي حققهـا
ربـاعـونـا خالل الـسنــوات الثالث املــاضيـة
واحرازهـم العديـد من االوسـمة الـذهبـية
والفضيـة والبرونـزية والتي وصـل عددها
مجـتمعة إلـى )85( وسامـاً اال ان عالمات
الـتعـجب تـبقــى مــرتــسمــة وهـي بحــاجــة
لتوضيح لـيس تشكيكـاً يف أهل اللعبة بل

من اجل وضع النقاط على احلروف.
قلــت يف الــبـــــدايـــــة ان مــثل هـــــذا املـــــركـــــز
املـتقــدم عـــامليــاً يعــد اجنــازاً بــاهـــراً ليـس
الهـل االثقـــــال وحــــســب بـل للـــــريـــــاضـــــة
الـعراقـية عـمومـاً وهو تـأكيـد علـى جدارة
رفع االثقـال العـراقيـة التي طـاملـا تـألقت
وحـصـــدت اوسمــة الـتفــوق يف املـشــاركــات
العـــربـيـــة والقـــاريـــة واآلسـيـــويـــة يف مـــدة
الــسبـعيـنيــات والـثمـــانيـنيــات مـن القــرن
املـاضـي ومتتلـك اليـوم قـاعــدة جيــدة من
الربـاعني الـشبـاب القـادرين علـى حتقيق
أفضل اإلجنـازات ورمبـا حتـى أفضل ممـا

حتقق يف املاضي.
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اكرام زين العابدين

اجلوية وامليناء واملشاركة
يف دوري ابطال آسيا

رأي

ويدل هذا
التأخر يف

الترتيب على
عجز األندية

املشاركة يف
اعداد فرق

جيدة تنافس
زميالتها

العربية
واآلسيوية

يف كل شيء.

عــاد دوري ابطــال آسيــا من جـديـد الفـتتـاح
نـسخته الـرابعـة مـوسم 2006 حـامالً وعـوده
الـتي كـشف عـنهــا رئيـس االحتــاد اآلسيــوي
لـكرة الـقدم بـانهـا ستـكون االقـوى واالفضل
مـن النـسخ الـثالث املــاضيــة نـظــراً لـلتـطــور
الـــــذي اصـــــاب الـكـــــرة اآلسـيـــــويـــــة وجـــــديـــــة
االحتــــادات االهلـيــــة للـمـــشــــاركــــة بــــانــــديــــة
طـمـــوحـــة لـنـيل املـــراكـــز املـتقـــدمـــة ولـيــس
تـسجـيل حضـور شـريف كمـا هـو ديـدن انـديـة
الـزوراء والــطلبـة واجلـويـة والـشـرطـة الـتي
شــاركـت يف البـطــوالت الـســابقــة ولـم تتــرك
بـصمـات فـنيــة أو نتـائج ذات قـيمـة تـسـتحق
الـتفـــاخـــر بهـــا، وأملـنـــا ان  تكـــون مــشـــاركـــة
فــريـقي اجلــويــة واملـينــاء مغــايــرة هــذه املــرة
رغم وقوعهما يف مجموعتني اليسعنا سوى
القــــول كــــان اهلل يف عـــــونهـمــــا وذلـك لقــــوة
مـنـــافــســيهـمـــا ورقـي بــــرامج االعـــداد الـتـي
خــاضــوهــا علـــى العكـس مـن ممثـلي كـــرتنــا
حيـث عجـزت ادارتـهمــا عن تــوفيــر معـسكـر
تـــــدريــبــي خـــــارجــي يلــيق بــتـــطـلعــــــاتهـــــا يف

تسجيل النتائج املؤملة منهما.
النسخة األولى 2003

اول مـشــاركـــة للكــرة العـــراقيـــة يف النــسخــة
األولى لهـذه البـطولـة مثلهـا فريقـا الزوراء
والـطلبـة، لعب الـزوراء مبـاراتني امـام السـد
الـقطـري تعـادل يف الـذهـاب )1 - 1( وسجل
هدفه نـاصر طالع وجرت املبـاراة يف الدوحة
يـوم 9 / 10 / 2002، وخسـر مبـاراته الثـانيـة

الزوراء كتب سطورًا خمجلة يف نسختني.. واجلوية ترك ذكرى اهلدف اليتيم!
مشاركات خاوية يف ثالث بطوالت للدوري اآلسيوي

*عباس رحيم - الزوراء
*تيسير عبد احلسني - الشرطة

*قصي عبد الواحد - الشرطة
*اياد عباس - الشرطة
*لؤي صالح - اجلوية

يــــــوم
5 / 24

2005 /
وقـــــــدم املـــــــدرب

بـــــــــــاســــم قـــــــــــاســــم
استقـالـته من تــدريب

الفـــريق لفـــشله الــســـاحق
يف مهمته.

وعلــى الـنقـيـض مـنه، عــدت نـتــائج
فـــــريق الـــشـــــرطـــــة مقــنعـــــة يف ضـــــوء

الـتـــولـيفـــة الــشـبـــابـيـــة وتـــسلـم املـــدرب
صــــالح راضـي املــســـؤولـيــــة بعـــد مــضـي
جــــولـتـني مـن الــــدور األول حـيـث كــــان
الفــريق يف عهــدة املــدرب يــونــس عبــد
علي ومسـاعديه ريـاض سالـم وسمير
جـاسم، وضمـت مجمـوعتـه السـامليـة
الكــويـتـي وبــاص االيــرانـي والــريــان
الـقطـري.. خـسـر امـام الـســامليـة يف
الكــويت )1 - 3( يـوم 9 / 3 / 2005
وسجل هـدفه قـصي عبـد الـواحـد،
ثـــم تعـــــــادل مع بــــــاص )1 - 1( يف
الـــــــــزرقـــــــــاء يـــــــــوم 15 / 3 / 2005
وسجـل الهــــــدف ايــــــاد عــبــــــاس،
وخسـر امام الـريان يف الـدوحة
)2 - صفـر( يـوم 6 / 4 / 2005
وعــاد لـيـتعـــادل مع الــريــان يف
الزرقـاء )ضمـن جولـة االياب(
مـن دون اهــداف يــوم 19 / 4 /
2005، وخــســـر امـــام الــســـاملـيـــة
بـهـــــــــــدف نــــــظــــيـف يف مـلـعــــب
الــــزرقــــاء يــــوم 12 / 5 / 2005،
وخـــــتـــــم رحـلـــــتـه يف طـهــــــــــــران
بخـســارته امــام بــاص )صفــر -
1( يـــــــــــوم 25 / 5 / 2005، وقـــــــــــد
شـفعــت صـــــراحـــــة راضـــي بعـــــدم
اســتـحقــــــــاق الفــــــــريق الـلعــب يف

الـبــطـــولــــة )لعـــدم جـــاهـــزيـته( يف
تـخـفــــيـف حــــمـلــــــــــــة االنــــتـقــــــــــــادات

اإلعالمية ضده!
هدافو األندية:

-فــوزي عبـد الـسـادة )الـطـلبـة، الـزوراء( -
ثالثة اهداف.

-يـــونـــس محـمـــود )الــطلـبـــة( وعـمـــار عـبـــد
احلسن )الشرطة( - هدفان.
-سجل هدفاً واحداً كل من:

*ناصر طالع - الزوراء
*احــمـــــــد عــبـــــــد اجلــبـــــــار -

الزوراء
*عالء ستار - الزوراء

*عالء عبد الزهرة - الزوراء
*علي جواد - الزوراء

ـ

ـ

خـسـر )صفـر - 1( امـام القـادسيـة الكـويـتي
يوم 11 / 2 / 2004 وبالنتيجـة نفسها خسر
امـام السـد القطـري يف الدوحـة يوم 25 / 2
/ 2004 فـيمـا اودع الـوحـدة اإلمـاراتـي ثالث
كــرات يف شـبــاكـه دون رد يف ملعـب أبــو ظـبـي
يـوم 6 / 4 / 2004، ويف جـولـة االيـاب تعـادل
سلـبـيـــاً امـــام الـــوحـــدة اإلمـــاراتــي يف ملعـب
دمــــشق يــــوم 19 / 4 / 2004، وعــــاد لــيخـتـم
مشـاركته بخـسارة مـؤملة امـام الشـارقة )2 -
3( يف مـلـعــــب دمــــــــشـق يـــــــــــوم 4 / 5 / 2004
وسجل هــدفيه تيـسيـر عبـد احلـسني وعمـار
عبد احلسن، وشاطر احزان شقيقه اجلوية
وعـــاد إلـــى بغـــداد مكـتفـيـــاً بهـــذه املــشـــاركـــة

البائسة والقصيرة.
النسخة الثالثة 2005

يف هــذه النـسخـة تــرشح الـزوراء والـشـرطـة
لـلمـشــاركــة - لـلمـــرة الثـــانيـــة - عبــر تــاريخ
الـبـطــولـــة، وسجل الــزوراء نـتـــائج مـخجلــة
لــسمـعتـه ولم يـكن جـديـراً يف حتـمل امـانـة
الـكـــــــرة العــــــراقــيــــــة الــتـــي عهــــــدت الـــيه يف
مجـمـــوعـــة االهلـي الــسعـــودي وبـــاخـتـــاكـــور
االوزبكـي واجلـيــش الــســـوري وادمـــى قلـــوب
انـصــاره بهــزميـتـني لـم تــذق انــديـتـنــا طعـم

مرارتهما من قبل!!
خسر الزوراء امام االهلي السعودي )1 - 2(
يف ملعـب طـــرابلــس اللـبـنـــانـي يـــوم 8 / 3 /
2005 وسجل هـدفه احمـد عبـد اجلبـار وفاز
بـالنـتيجـة نفـسهـا علـى بـاختـاكـور االوزبكي
يف مـلعــب طــــــاشقــنــــــد يــــــوم 16 / 3 / 2005
وسـجل هـــــدفـيـه عالء سـتـــــار وفـــــوزي عـبـــــد
الـســـادة، ثم مـــزق اجليـش الـســـوري شبــاكه
بخـمسـة اهـداف مقـابل هـدف واحـد سجله
فوزي عـبد السـادة يف ملعب طرابـلس يوم 5
/ 4 / 2005، ويف جــــولــــة االيــــاب تعــــادل مع
اجلـيــش مـن دون اهـــداف يف مـلعـب دمـــشق
بــتــــــاريخ 20 / 4 / 2005، وذهــب إلـــــى جـــــدة
وجترع هزمية ثقيلة بخمسة اهداف مقابل
هــدف واحــد سجله عـالء عبــد الــزهــرة يــوم
11 / 5 / 2005 واســـــــــدل الـــــــســـتـــــــــار عـلـــــــــى
مـــشــــاركــته اخلــــائـبـــــة بفـــــوز معـنـــــوي علــــى
بـــاختــاكــور بهــدف واحـــد سجله عـلي جــواد

يف مـلعـب الـــشعـب الــــدولـي )1 - 2( وسـجل
الهـدف الوحيد عـباس رحيم يوم 25 / 10 /
2002 وودع البطولـة من دورها الثـالث لعدم
وجـود مبـاريـات يف الـدور األول والثـاني، امـا
الطلـبة فشـارك يف دور الـ 16 مباشـرة حسب
القرعـة وخاض ثالث مـباريـات يف طاشقـند
خسر األولى امـام بيروزي االيراني )صفر -
1( يـوم 9 / 3 / 2003، وفــاز يف الثــانيـة علـى
نيـســا التــركمـانـستــاني )3 - صفــر( وسجل
اهـدافه فـوزي عبــد السـادة ويـونـس محمـود
)2(، وخـسر املـباراة الثـالثة امـام نوفبـاخكور

االوزبكي )صفر - 3( وخرج من البطولة!
النسخة الثانية 2004

مـثلنـا يف هـذه الـبطـولـة اجلـويــة والشـرطـة،
ووقع اجلويـة يف مجموعـة ضمت القـادسية
الـكــــــويــتــي والــــســــــد القـــطــــــري والــــــوحــــــدة

اإلماراتي.
حـيث خـســر أربـع مبــاريــات وتعــادل وفــاز يف
املـبــــاراتـني اآلخــــرتــني، ففـي مـلعـب دمــــشق

بغداد /حيدر مدلول 
دافـع مــــصــــــدر مـــــســــــؤول يف
االحتــــاد العــــراقـي املــــركــــزي
لكـرة القــدم عن قـرار املـديـر
الفـنـي للـمـنـتخـب الـــوطـنـي
لـكـــــرة القـــــدم بـــــاســتــبعـــــاده
ثالثـة العبني محتـرفني من
التــشكـيلــة االســاسيــة قبـيل
مــواجهـة الـصني يف اجلـولـة
الثــانيــة من تـصفيـات كـأس
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مصري الالعبني املبعدين عىل طاولة احتاد الكرة
صفوف الـتشكـيلة الـرسمـية
ــــــالــتـــــشــــــاور مـع الـكــــــابــنت ب
ــــــــة إعــــــــداد سـلـــمــــــــان وجلـــن
ـــــــة ـــــــوطـــنـــي ـــــــات ال املـــنـــتـخـــب
والسـيمـا بعــد أن طلب عـدد
من الـشخـصيـات الـريـاضيـة
إعـطـــاءهـم فـــرصـــة جـــديـــدة
للـــــدفـــــاع عــن ألـــــوان الـكـــــرة
ــــــــــــراقـــــيــــــــــــة يف هــــــــــــذه ـ ــ ـــ الـعــ

البطولة.
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ــــــــذي ســـيـعـقــــــــد الـقــــــــادم ال
ــــــاقـــــشــــــة وضـع االحتــــــاد ملــن
ـــــة ــــــاهج الــكفـــيل أفــــضل املــن
ـــــإعـــــداد االمـــثل لـــضــمـــــان ب
الـتــــأهل مــبكـــرا إلـــى األدوار
الـنهـــائيــة بعــد أن تــوضـحت
لديـنا طـرق لعـب املنتخـبات
الثالثـة مــشيـرا إلــى انه قـد
ـــــة عـــــودة ـــــاقـــــش مـــــســـــأل يــن
الالعــبــني احملــتـــــرفــني إلـــــى
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الصـني وسنغـافـورة والعـراق
وفلــــســـطــني يف امــتـالكهــمـــــا

ثالث نقاط.
وبــني مـــــسعـــــود أن الـكـــــابــنت
أكرم سـلمان سـيقدم تقـريره
الفني حول أداء املنتخب يف
ـــــاراتــيـه مع ســـنغـــــافـــــورة مــب
ـــــــــــى االحتـــــــــــاد ــــــصـــــني إل وال
الـعـــــــــراقـــي لــكـــــــــره الـقـــــــــدم
للـمـنــــاقـــشــــة يف االجـتـمــــاع
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ـــــــركـــت الـهـــــــزميـــــــة والـــتـــي ت
ثــمـــــارهــــــا يف حتقـــيق فـــــوزا
ـــــــى املـــنـــتـخـــب ـــــــا عـل غـــــــالـــب
الــصـيـنــي بهــــدفــني مقـــــابل
هـدف واحـد لـتعيــد التـوازن
إلـــى املـنـتخـب يف املـنـــافــســـة
علـى خطف إحـدى بطـاقتي
الـــتـــــــأهـل عـــن اجملـــمـــــــوعـــــــة
اخلـامـسـة والسـيمــا بعـد أن
تــســاوت املـنـتخـبـــات االربعــة
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املـنــتخـب أمــــام ســنغــــافــــورة
بهــــدفــني مقـــــابل الشـيء يف
بداية مـشواره يف التصفيات
وعــدم التــزامـهم بـتعلـيمــات
اجلهـــــاز الفـنــي للـمـنــتخـب
بـاإلضـافـة إلـى أن مـصلحـة
املنتخب كانت أهـم بالدرجة
ـــــــــة لـــتـــــصـحـــيـح األســـــــــاســـي
ــــــة الــتــي األوضــــــاع الـــــســيــئ
عــاشهــا الـالعبــون بعــد تلك
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أمم آسيا .2007
وأضـاف السيـد عبـد اخلالق
ـــــــــالـــي مــــــسـعـــــــــود االمـــني امل
لالحتـــاد أن سـبـب االبــتعـــاد
الــذي طــال الالعـبـني عـمــاد
مـحمــد وحيــدر عبـد الـرزاق
ـــــى ونـــــشـــــأت أكــــــرم يعـــــود إل
املـــسـتــــوى املـتـــــواضع الــــذي
ظهـر به هــؤالء الالعبـون يف
املبـاراة األولى الـتي خسـرها
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كرمية كامل
فــريق نـسـوي بـلعبــة جمــاعيـة شـارك مـؤخـراً يف اول
بطـولـة نـسـويـة عــربيـة لـلعبـة. كـانـت نتــائج الفــريق
مخيـبة لآلمـال حيـث خرج مـن البطـولة وهـو يحمل
يف جعـبـتـه تعـــادالً واحــــداً وثالث خــســــارات مع فـــرق
نـسوية عربية ال متلك نتائج مميزة يف مشاركاتها يف
ذات الـلعبـة اال انهـا اسـتطــاعت ان تـطيح مبـنتخـبنـا

النسوي ليخرج مثقالً بجراحه ونتائجه املؤملة.
من اجلـديـر بـالـذكـر ان هــذا املنـتخب هـو اول فــريق
عــراقي يف الـلعبـة. ويقـال بـان الـدعــوة للمـشـاركـة يف
هـذه الـبطـولـة التي أقـيمت يف دولـة عـربيـة خلـيجيـة
لــم تكــن يف األصل مــــوجهــــة له بـل لفــــريق جــــامعـــة
عـراقية يف احـدى احملافظـات القريبـة من بغداد ومت
جـمع الفــريق علــى عجل وكـان يف تـشـكيلـته العـديـد
مــن الالعـبــــات اللـــواتـي هـن العـبـــات يف مـنــتخـبـــات
أخرى كـالسلـة واجلودو ولـم نعرف نـتائج الـفريق اال
عـن طـــــريق االنـتــــرنـيــت لعــــدم اصـــطحــــاب الــــوفــــد
صحفياً أو صحفية فهل عـرفتم هذا الفريق واصبح

مبقدوركم حل الطلسم؟

من حيل الطلسم؟

اختــــيار تشكيــــــلة االوملبـــــــــي  استعدادا ً
ملالقاة اندونيسيا

بغداد / املدى الرياضي
ســـمـــي االحتـــــــاد الـعـــــــراقـــي
املـــركــــزي لكــــرة القـــدم وفـــد
املـــنـــتـخـــب االوملـــبـــي لــكــــــــرة
القــــــدم الــــــذي ســـيغــــــادر يف
اخلامـس عشر من شهر آذار
ــــــى العــــــاصــمــــــة اجلــــــاري إل
االنـــــدونــيــــســيـــــة جـــــاكـــــارتـــــا
خلـــــوض مــبـــــاراتــني وديــتــني
جتـــــريــبــيــتـــني مع مــنـــتخــب
انـــدونـيــسـيـــا يـــوم اخلـــامــس
والعـشــريـن من الـشهــر ذاته
واألخــرى مع منـتخب يـضم
جنــــــوم ومحــتــــــريف الــــــدوري
املـمـتــــاز هـنــــاك يف الـــســــابع
والعـشــريـن من الـشهــر ذاته
يف إطــــــــــــــار اســـــتــعــــــــــــــداداتــه
لالسـتحقــاقــات املقـبلــة ويف
مقــــــدمـــتهــــــا دورة األلعــــــاب
اآلسـيــــويــــة االوملـبـيــــة الـتـي
ستقـام يف قطـر مـطلع شهـر

كانون األول املقبل .
ويتألف الوفد من د. هديب
مـجـهــــــول عــــضــــــو االحتــــــاد
ــــــر رئــيـــــســــــا لـه وسالم جــبــي
رئـيــس االحتـــاد الفـــرعـي يف
االنبــار نــائـب رئيـس الــوفــد
وعلي احـمد منـسقا واملالك
التـدريبي املـؤلف من يـحيى
علـوان مـديــرا فنيـا وسعـدي
تـومـا مـدربــا واحمـد جــاسم
مــــــدربــــــا حلــــــراس املــــــرمــــــى
ود.عــمــــــاد شــــــاكــــــر طــبــيــبــــــا
وطــــالـب عـبــــد عــــون إداريــــا
إضـافـة إلـى 23 العبـا وهم :
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محمـد كـاصـد ومحمـود نـور
الــدين ويـاسـر رعـد وحــسني
عبــد الــواحــد وسعــد عـطيــة
وحـيــدر عـبـــودي وعلـي عـبــد
اجلبـار وسالم شاكر وسامال
سعـيـــد ومحـمـــد علـي كـــرمي
ووســام كـــاظم ونـبيـل عبــاس
ومثنـى خـالـد وحيـدر صبـاح
وسـامـر سعيـد ومحمـد كلف
وخلـــدون إبـــراهـيـم وإســـامـــة
علـي وسـنــــان فــــوزي وعقــيل
حــــســني ووســـــام زكــي  وعلــي
عباس ومـسلم مبارك وعالء
عـبــــد الــــزهــــرة ومــصـــطفــــى
كــرمي وعـلي حـسـني ارحيـمه
وحيـدر رحيم وفـريـد مجيـد

.
وقــــــــــال مــــــــــدرب املــــنــــتـخــــب
االوملــبـــي سعــــــدي تــــــومــــــا إن
أهــمــيـــــة هـــــاتــني املــبـــــاراتــني
الـلــــتــــني ســــيـخـــــــــوضـهــــمـــــــــا
املنتـخب يف جاكـارتا سـترفع
مــن مــــســتـــــوى حتـــضــيــــــراته
وإعــــــداده لالســتـحقــــــاقــــــات
الـــرسـمـيــــة املقــبلـــة ، نــظـــرا
ــــــة الــتــي ــــــدة الـفــنــي لـلـفــــــائ
سيـكتسبـها الالعبـون الذين
أتــوسـم فيـهم إعــادة حتقـيق
اجناز جديد للكرة العراقية
يعـيــــد مـــــا حقـقه املـنــتخـب
االوملــبـــي بقــيــــــادة الـكــــــابــنت
عـــدنـــان حـمـــد يف نهـــائـيـــات
اوملـبـيـــاد أثـيـنـــا  الـتـي أحـــرز
املـــركـــز الـــرابع يف مــســـابقـــة

كرة القدم فيها.
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