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يف اتصال هاتفي

كلمات ليست ناعمة

للرجال فقط
م ـن ـ ــذ اي ـ ــام عــملــي االول ـ ــى يف ال ــصح ـ ــاف ـ ــة
الــريــاضـيــة وحـتــى يــومـنــا هــذا
كنت شبه متخصصة يف القطاع
ال ـنـ ـ ـس ـ ـ ــوي ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاضــي ات ـ ـ ــابـع
نـشــاطــات حــواء الــريــاضيــة من
اخبار وتقاريـر ومتابعات وابحث
عــن كل جـ ــديـ ــد يف هـ ــذا اجملـ ــال
غ ـيـ ـ ــر ان يف االس ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضــي
ش ــدنـي م ــوض ــوع رج ــالــي بحـت
يـلفـت االنـتـبـ ــاه حق ـ ـاً النه ظ ــاه ــرة ف ــري ــدة
وغريبـة ورمبا نـادرة على مـستوى املـنتخبات
الــوطـنـيــة جـمـيعه ــا ولكـنهــا حت ــدث للـمــرة
االولــى يف مـنـتخـبـنــا الــوطـنـي بك ــرة القــدم
مـنــذ تــشكـيل اول مـنـتخـب عــراقـي قـبل مــا
يــزيــد علــى النـصف قــرن وحتــى اآلن حـيث
تـابعت بـانـدهـاش شـديــد كيف ان بعـض من
نـسمـيهم نـحن االعالمـيني الـريـاضـيني مع
االسف (جنـوم) الكـرة العــراقيــة حني تـركـوا
ال ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ومـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـي ـ ـ ــاتـ ــه
واملــستــوى الفـني
وحت ـق ـ ـ ـيــق مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
كرمية كامل
ميـكـن ان ي ـ ــدخل
الفـ ـ ــرح ـ ـ ــة يف كل
بـيـت ع ــراقـي مـن
خـالل الـ ـنـ ـت ـ ـ ــائـج
االيـج ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وانـشغلـوا بصـراع
مـضـحك وم ــؤلـم
يف آن واحــد علـى
ش ـ ـ ــارة الـك ـ ـ ــاب ــنت
والـطامـة الكـبرى
ان ال ـ ـصـ ـ ـ ــراع ل ــم
يـك ــن محـ ـصـ ـ ــوراً
بـالعـ ـب ــني اثـ ـن ــني
فقط فقـد شارك
يف هـ ــذا ال ـصـ ــراع
واالستقتـال على
حـ ـ ـ ـمــل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
الـكـ ـ ــاب ــنت اربعـ ـ ــة
العـبـني بــالـتـمــام
والـكـمـ ــال يف ظل
غ ـي ـ ــاب الـك ـ ــابــنت
االصلــي للف ــريق
ال ــوطـنـي الالعـب (رزاق ف ــرح ــان) وعـن ــدم ــا
اسـتف ـســرت مـن بعــض زمالئـي عـن خلفـيــة
املتصارعني االربعة علـى الشارة صدمت مبا
ع ـ ـ ــرف ـتـه فـك ـ ـ ــان اول امل ـتـق ـ ـ ــاتـلــني مــن اجـل
املصلحـة الـشخـصيـة واالبهـة الفـارغــة التي
يـظـن ان ال ـش ــارة ســتجلـبه ــا له ه ــو ح ــارس
املـرمـى (نــور صبـري) الـذي خــاض مبــاراته
الــدوليـة االولـى يف بـطـولـة غــرب آسيـا عـام
( )2002يف دم ـ ـ ـشـق أي قـ ـبـل نـحـ ـ ـ ــو الـ ـثـالث
سـن ــوات ونــصف وتـخللـت ه ــذه امل ــدة ظه ــور
متقطـع لهذا احلـارس وليس مـستمـراً فقد
تـ ــرك مكـ ــانه ع ــام ( )2003لـلحـ ــارس (سع ــد
نـاصـر) ثم يف عـام ( )2004للحـارس (احمـد
علـي) قــبل ان ي ــظهـ ــر يف الـ ــدورة االوملـبـيـ ــة
بـاثـينــا بعـد حـرمــان (احمــد علـي) السبـاب
تــأديـبيــة ويـظهــر يف بـطــولــة خـليـجي ()17
لـيختفـي من جـديـد يف اغلـب مبـاريـات عـام
( )2005تاركاً مـكانه للحارس (وسـام كاصد)
ويع ــود للــظه ــور مـن ج ــدي ــد يف دورة الع ــاب
غرب آسيـا ومباراة او مباراتـني وديتني قبلها
وه ـ ــذا يعـنـي ان نـ ــور صـبـ ــري لــم يخــض يف
مشـواره القصيـر هذا مع املنـتخب واملتقطع
يف ظه ــوره اكثــر مـن ( )15مب ــاراة دوليــة امــا
املتـص ــارع الثــانـي علــى الـشــارة فه ــو (حيــدر
عبـد الـرزاق) الـذي ظهـر هـو اآلخـر مع نـور
صبـري يف نفس املـدة وبشكـل متقطع ايـضاً
وال تتجاوز مـبارياته الدوليـة هو اآلخر اكثر
مــن ( )15او ( )16م ـب ـ ــاراة ك ـ ــان ي ـ ـش ـ ــارك يف
بعضها خالل الشوط الثـاني وليس اساسياً
وثـ ــالـث املـ ـسـتـمـيـتـني ه ـ ــو الالعـب (عـمـ ــاد
محـمـ ــد) الـ ــذي ســبق زمــيلــيه يف ال ــظهـ ــور
ال ــدولـي اذ انه خ ــاض لق ــاءه ال ــدولـي االول
عــام ( )2000يف بـطــول ــة امم آسيــا يف لـبنــان
ولـك ـ ــونه مـ ـسـتـمـ ــراً يف املـ ـشـ ــاركـ ــة وب ـصـ ــورة
اساسيـة يف تشـكيلة املـنتخب منـذ تلك املدة
وحـتـ ــى ايـ ــامـنـ ــا هـ ــذه فهـ ــو يـبـ ــدو احق مـن
اآلخـ ـ ــريــن يف ح ــمل الـ ـ ـشـ ـ ــارة الس ـي ـمـ ـ ــا ان
املـتصـارع الـرابع عـليهـا هــو الالعب (نـشـأت
اكــرم) ال ــذي ال ميلـك نفــس عــدد مـبــاريــات
(عمـاد) وشارك يف املـنتخب عـام ( )2002مع
(نـور صبري) و(حيدر عبـد الرزاق) ومن هنا
نـستـطيع القـول ان املـوضـوع كـان مـحسـومـاً
اصالً لـصالح (عمـاد محمد) اذاً ملـاذا حصل
مـا حصل هل هـو بسبـب شخصيـة املدرب او
محــاول ــة للـبعـض للـتهــرب مـن امل ـســؤولـيــة
الـوطـنيــة فيفـتعل ايـة مـشكلــة ليـتم ابعـاده
فـيـتف ــرغ لـن ــاديه ال ــذي يحـت ــرف فــيه ام انه
الغرور الذي اعمى بصيرة البعض وانساهم
فـضل بلـدهـم ومنـتخب العـراق علـيهم لقـد
اثبتـت مباراتـا الصني والـسعوديـة اننا لـسنا
بح ــاج ــة ملـثل ه ــؤالء االربع ــة وح ـسـن ـ ـاً فعل
املــدرب حـني ابع ــدهم عـن صفــوف املـنتـخب
وان علـ ــى املـ ــدرب وقـبـله احتـ ــاد كـ ــرة القـ ــدم
يجب ان يتخذوا العقوبـات املناسبة بحقهم
حتـى يكونوا عبرة لغيـرهم وحتى ال يسيئوا
لبلدهم مرة اخرى.

ان نور صبري
لم يخض
يف مشواره
القصير هذا
مع املنتخب
واملتقطع
يف ظهوره
اكثر من ()15
مباراة دولية

السفاح يونس حممود :اسعى لتحقيق انجاز جديد للكرة العراقية
وهذه اسباب تراجع اخلور يف دوري النجوم

دافع املهاجـم الدولي يونـس احملترف يف صفوف فـريق نادي اخلور الـذي ينافس
يف دوري الـنجــوم القـطــري عـن االتهــامــات الـتي وجـهت الـيه لـكثــرة احـتجــاجه
واعتـراضه على قـرارات احلكام يف املـباريـات التي خـاضها مع فـريقه يف مبـاريات
املوسم احلـالي .وقال يـونس انه مـن اكثر احملتـرفني االجانـب الذي يتعـرض إلى
الـظلـم من قـبل احلك ــام يف اكثــر مـن مبــاراة لعـبهــا هــذا امل ــوسم بــدلـيل أن هــذه
احل ــال ــة ت ــركـت ح ــزنـ ـاً عـمـيقـ ـاً يف داخله وأث ــرت عل ــى نف ـسـيــته خالل املـب ــاري ــات
االخ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة!!
بغداد  /حيدر مدلول
وبــني انـه ي ـت ـ ـطـلـع يف امل ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات
القـ ــادمـ ــة إلـ ــى مـ ــواصلـ ــة هـ ــوايــته
احملـبـب ــة يف ه ــز شـب ــاك اخل ـص ــوم
لــزي ــادة غلـته الـته ــديفـي ــة امالً يف
الـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول بـقـ ـ ـ ــوة إلـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ــدارة
الهدافني التي اصبحت قريبة منه
باالضـافة إلى امله يف كـسب املزيد
مــن ال ــنقـ ـ ــاط ال ـث ـم ـي ـن ـ ـ ــة إلنقـ ـ ــاذ
الف ــريق مـن شــبح الهـب ــوط ال ــذي
بات يواجـهه بعد اخلسـارة الثقيلة
الـتـي تـلق ــاه ــا
مـن فـ ــريق
االهـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
نـ ـتـ ـيـجـ ـ ـ ـ ـ ــة
ل ـتـ ـ ـ ــراجع
وتـ ــراخــي

أداء الـالع ـ ـبـ ــني يف املـ ــب ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــات
االخيرة.
واوضح يـ ــون ــس ان مـتـ ــانـ ــة وقـ ــوة
العـالقة الـوثيقـة التي تـربطه مع
املــدرب الفـرنــسي اكــسبـريـا الـذي
جنح يف ايجــاد حــالــة االسـتقــرار
امل ــطلـ ــوبـ ــة مـ ــا بـني ادارة الـنـ ــادي
والالعـبني وجتــاوز العـقبـات الـتي
ق ــد ت ــواجـهه يف املـب ــاريـ ــات سعـيـ ـاً
لـتحقيق طـموحـات أنصـاره الذي
تـعـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــره م ــن اف ـ ـضـل املـ ـ ـ ــدرب ــني
االج ـ ــانــب يف الـ ـ ــدوري القـ ـط ـ ــري
مضيفـاً انه يعده مـن احد اسـباب
بقـائه مع اخلــور للمـوسـم الثــاني
علــى التـوالـي رغم العـروض الـتي
تلقــاهــا مـن العــديــد من االنــديــة
القطـريـة والسعـوديـة والفـرنـسيـة
قبـل انطالق مباريـات املوسم وعن
ح ـظ ـ ــوظ احملـت ـ ــرف الع ـ ــراقـي يف
الـدوري الـقطـري ..اجـاب يـونـس:
ان الالعب الـعراقـي يحظـى بحب
وتقـ ــدي ـ ــر يف املالعــب الق ـطـ ــريـ ــة
والسـيـم ــا بعـ ــد ان سجل حـض ــوراً

متميزاً منذ منـتصف التسعينيات
التي شهـدت احتـراف خيـرة العبي
املنـتخب الـوطـني حـينــذاك ويقف
يف مقـدمتهم احـمد راضي وسـمير
كـاظم وحبـيب جعفـر وعالء كـاظم
وراضــي ش ـن ـي ـ ــشل ال ـ ــذي اع ـت ـب ـ ــره
سفـيـ ــر الالعـبـني الع ــراقـيـني بع ــد
قـضــائـه اكثــر من عـشــر سنــوات يف
قـطــر وكــذلـك عمــاد مـحمــد ورزاق
ف ـ ــرح ـ ــان وقـ ـصــي م ـن ـيـ ـ ــر ..وعل ـ ــى
العـمـ ــوم ي ـضــيف يـ ــونـ ــس الالعـب
العــراقي مـطلـوب ومـرغـوب حــاليـاً
ب ـ ــدل ـيـل ان الع ـ ــدي ـ ــد مــن ان ـ ــدي ـ ــة
املقدمـة القطـرية فـتحت خطـوطاً
سريـة مع عدد من العـبي املنتخب
الـ ــوطـنـي ل ـضــمهـم إل ـ ــى صفـ ــوف
فـ ــرقهـم املـ ــوســم املقـبـل علـ ــى حـ ــد
علــمه .وقـ ــال يـ ــون ــس ان املـنــتخـب
الــوطـنـي اصـبح م ــرشح ـاً ســاخـن ـاً
لالنـتقــال إلــى نهــائيــات البـطــولــة
اآلسـيويـة عن اجملـموعـة اخلامـسة
إل ــى ج ــانـب ال ـصـني رغـم احـتـالله
املــركــز الـثــالـث بــانـتهــاء مـبــاريــات

رمية استفهامية

هل ينتشل معلة لعبة التنس من الرتفيه إىل االحرتاف؟
بغداد  /اياد الصاحلي
وخـطط وبـرامج احتـاد الـتنـس كغيـره من االحتـادات بـدالً
من اصـراره علـى التـرهل والـتخلف و(املـراوحــة) من محل
الوقوف!!
بـقي امــر جــديــر بلفـ ــات النـظــر الـيه وه ــو غيــاب الـعنـصــر
النـســوي واقتـصــار متثـيله علــى العبـتني او ثـالث ال اكثــر
وللخ ــروج من دائــرة العــزلـ ــة النـســويــة يف اللـعب ــة يتـطـلب
ـ
انـفتــاح االحتــاد علــى اجلــامعــات والـتنـسـيق مع رؤســائهــا
على اقـامة بطـوالت ترعـى من قبل شركـات معروفـة كالتي
تـديــر بطـولـة كــأس ديفيـز ولـدينـا الكـثيـر مـن املمـولني يف
هــذا اجملــال ،وتخـصـص جــوائــز كـبيــرة يف القـيمــة املــاديــة
لغــرض حتفيــز الطـالب والطــالبـات واملـوهــوبني علــى حب
اللعـبـ ــة لالنخــراط يف انــديـته ــا وبه ــذا يكــون االحتــاد قــد
كـسب الـوقت بـاقـامــة مثل هـذه الـبطـوالت مــرتني كل عـام،
فــالـتنـس مـن االلعــاب الـتي تـثيــر الــرغبــة الـشــديــدة لــدى
االوسـاط الـطالبيـة يف ممــارستهــا من دون ان تـستـثمـرهـا
ونح ــول فكـ ــرتهـ ــا إلـ ــى هـ ــدف م ــش ــروع ي ـضـع يف املق ــدم ــة
ـ
املصلحة الوطنية اوالً وأخيراً.
ـدم ــا ي ـسـتكـمل رئـيــس االحتـ ــاد ح ـسـنــني معل ــة جـمـيع
ع ــن ـ ـ
برامجـه املقترحـة ويكون مـشاهـداً ومستـمعاً آلراء االعالم
ويتـعاضـد مع االفكـار البنـاءة فال اشك حلـظة بـان اللعـبة
بـكل مفــاصلهــا ستــدخل عــالـم االحتــراف وتنــافـس بـقيــة
ـط ــو بقــوة عــربـي ـاً وآسـيــويـ ـاً خالل ال ـسـنــوات
االلع ــاب وتخ ـ
ـ
اخلمـس املـقبلـة شـرط ان يـضع االحتـاد شعـاراً بـارزاً علـى
بوابة نادي الصيد:

حتقيـق مركـز متـقدم يف بـطولـة عربـية او دولـية وحـرمان
عـشرات االبـطال ممن جتـود بهم انـدية بعـض احملافـظات
مـن متثـيل املنـتخب وحتـسني صـورة الـلعبـة فـيمـا لـو وفـر
لهم الـدعـم املشـجع والتحـضيـر املنـاسب مع نــوع واهميـة
البطولة.
ان الــرئيـس اجلـديـد حـسنـني معلــة تنـتظـره مهـام ثـقيلـة
تتـطلـب منه ازاحـة ركــام اللعبـة الـذي جـثم علـى صـدرهـا
منـذ احلقب املـاضيـة ولعل ابـرز امللفـات التي ال بـد من ان
تفـتح بعجــالــة انـشــاء مــراكــز تخـصــصيــة لــضم وتـطــويــر
مهــارات الالعـبني مـن اعمـار دون الـ  18مـن كال اجلنــسني
والعـمل معهـم وفق خـطــة ملــدة محــددة تــرافقهــا بــرمجــة
عمل املـدربني واللجـان املشـرفة علـى هذه املـراكز وتـرشيح
املتـميــزين مـن الالعـبني لــزجهـم يف معــسكــرات تــدريـبيــة
طــويلـة اسـوة بـاحتــادات املبــارزة والعــاب القـوى واملـالكمـة
وغيرها ،فالـدماء اجلديدة تعمل علـى تنظيف اللعبة من
تــرسـبــات لـم تعــد ذات ج ــدوى للـبق ــاء يف الهـيـكل االداري
ومب ــرور الـ ــزمـن سـتـنـجلـي الـكـثـيـ ــر مـن
والفـنـي لـلع ــب ــة ـ
احلق ــائـق كلـمـ ــا زادت عـجلـ ــة ال ــدوران يف س ــرع ــة عـمـله ــا
ـ
الــدؤوب وجــدتهــا يف تـلمـس اطــراف الـنجــاح وصــوالً إلــى
االجن ــاز الـ ــذي مـ ــا زال بعـيـ ــداً عـن الـتـن ــس الع ــراقـي ،ام ــا
ـ
ـكف ــاء وراء ت ــب ــريـ ــر ظـ ــروف الـعق ــد الـت ــسعـيـنـي يف كل
االن ـ
منـاقشة الستيضاح واقع اللعبة فـاعتقد انها نكتة قدمية
لم تعـد تـثيـر املـشـاعـر كــوقعهـا يف الـسـابق يـوم كــان اغلب
االحت ــادات وب ـضـمــنهـم الـتـن ــس ي ـضـحكـ ــون عل ــى
ـ
رؤس ــاء
ـ
االوسـاط الرياضية واملراقبني بالقاء هذا التبرير بعد كل
مشاركة سلبية ،وان اوان ان تصيب عدوى التطوير مرافق (ال ترف بعد اليوم.)!!..

استـبشــر اعضـاء الهـيئـة العـامـة لالحتـاد
العـ ــراقي املــركــزي للـتنـس بــوادر تف ــاؤليــة
بــبـ ـ ــرن ـ ـ ــامج ع ــمل رئــيـ ــس
االحتـ ـ ــاد اجلـ ـ ــديـ ـ ــد
حـ ـس ـنــني مـعل ـ ــة
الـ ـ ــذي عـ ـ ــرض
اغـلب فقـراته
يف
تـص ــريحـ ــاته
ل ـ ـ ـ ـ ــالع ـ ـ ـ ـ ــالم
عقـب فــوزه يف
االن ـ ـتـخـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــات
االخـيـ ــرة وت ـسـنـمه مــس ــؤولـي ــة اع ــادة ال ــروح
للعـبة بعـد ان طالـت غيبتهـا محليـاً وعربـياً
ودوليـاً منـذ اكثـر من خمـس عشـر سنـة ولم
تفق بعد!
فــالـتنــس العـ ــراقي هــو الــريــاضــة ال ــوحيــدة
التي لم تـخرج من شرنـقة الترفـيه والهواية
يف املمـارسـة واملـشـاركـة خــارج القـطــر وظلت
تعـانـي من سـوء رعـايـة القـائمـني عليهـا ملـدة
طـ ــويلــة ب ـسـبـب فق ــرا الع ــوامل املــؤث ــرة علــى
انـشـطـتهــا من تــدهــور القــاعــدة يف االنــديــة
واستسالم رؤساء االحتاد الذين توالوا على
رئ ـ ــاس ـتـه لفـكـ ـ ــرة اح ـتـكـ ـ ــار العــب ــي بغـ ـ ــداد
ـ
لـتـ ــشكـيلــة املـنـتخـب الــوطـنـي االمــر الــذي
اوجــد تكــراراً لـبعـض الــوجــوه الفــاشلــة يف

إنتخاب د .ثريا نجم عضو ًا يف االحتاد العريب للكرة الطائرة
بغداد /املدى الرياضي
مت ان ـتـخـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــدكــت ـ ـ ــورة
(ث ـ ــري ـ ــا جنــم) لعـ ـض ـ ــوي ـ ــة
الـلـجـ ــن ـ ـ ــة ال ـن ـ ــس ـ ـ ــوي ـ ـ ــة يف
االحتـ ـ ــاد الع ـ ــرب ــي للـك ـ ــرة
ال ـ ــطـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــرة وذلــك خـالل

انتخـابات االحتـاد العـربي
للـكرة الـطائـرة التـي جرت
يف البحـرين نهـايــة الشهـر
امل ــاضـي .كـم ــا مت اخـتـي ــار
الـ ـسـيـ ــد (حـ ـسـني فـ ــاضل)
امني سـر االحتـاد العـراقي

امل ــركـ ــزي الع ــراقـي لـلك ــرة
الـطائـرة يف عضـوية جلـنة
احلـكـ ـ ـ ــام العـ ـ ــرب ك ــمقـ ـ ــرر
وكـ ــذلك اخـتـي ــار ال ــزمــيل
محـمد الـوزني يف عضـوية
اللجنة االعالمية.

ويع ـ ــد اخ ـت ـي ـ ــار د .ث ـ ــري ـ ــا
وزمـالئهـ ــا مبـثـ ــابـ ــة عـ ــودة
عـ ــراقـيـ ــة إلـ ــى نـ ـشـ ــاطـ ــات
االحت ـ ـ ــاد الـعـ ـ ـ ــرب ــي بـعـ ـ ـ ــد
ـ
انـقـ ــطـ ـ ـ ــاع دام اك ــثـ ـ ـ ــر م ــن
خـم ـســة ع ـشــر عــام ـاً وهـي

مهمة جديدة آسيوية
للصــــــــــــــافرة العــــــــــــــــراقية
بغداد  /املدى الرياضي
كلف االحت ــاد اآلسـيـ ــوي لك ــرة الق ــدم ط ــاقـمـ ـاً
حتـكيمـياً عـراقيـاً لقيـادة لقـاء سايـبا االيـراني
مع الكــرامــة الـســوري يف اجلــولــة الثــانيــة من
دوري ابـط ــال آسـي ــا بـن ــسخـته الـ ــرابعـ ــة املق ــرر
اقــامتهـا يف مـلعب ازادي الــدولي يف العــاصمـة
االيــرانيــة طهــران يــوم الثــانـي والعـشــريـن من
شهر آذار اجلاري.
وق ــال ف ــاروق ب ــوظ ــو رئـيــس جلـنـ ــة احلك ــام يف
االحتـ ــاد اآلسـيـ ــوي لـك ـ ــرة القـ ــدم ان ال ـطـ ــاقـم
الـتـحكـيـمـي يـتـ ــألف مـن محـم ــود ن ــور ال ــديـن
حكـمـ ـاً للــوسـط واحـمــد عـبــد احل ـسـني ولــؤي
صبحـي حكمـني مسـاعـديـن وعالء عبـد القـادر

اجل ــول ــة الـث ــانـي ــة مـن م ــرحل ــة
الـ ـ ــذهـ ـ ــاب خـلف س ــنغـ ـ ــافـ ـ ــورة
والــصني معـتمــداً علـى الـروح
املعنـوية العاليـة التي يتمتع
بهــا زمالؤه الـالعبــون الـتي
ارتفعت بعـد الفـوز الـثمني
علـى الفـريق الـصيـني يف
مـدينــة العني االمـاراتيـة
الـتـي سـتـكـ ــون مبـثـ ــابـ ــة
امـنـيــة كـبـي ــرة يف اسعــاد
اجلـمـ ــاهـيـ ــر العـ ــراقـيـ ــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـت ـ ـ ـطـلـع إلـ ـ ـ ـ ــى
حتقـيق اجن ــاز ج ــدي ــد
للكـرة العــراقيـة خالل
امل ـ ـ ــدة املـق ـبـل ـ ـ ــة .وعــن
حـملــة ش ــارة الك ــابنت
يف مبـاراتي سنغافورة
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ــني اج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
ي ــونــس قـ ــائالً :ه ــذه
مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة كـبـيـ ــرة
منحها اليه الكابنت
اكـ ـ ـ ــرم سـلـ ـمـ ـ ـ ــان يف
نقل تـوجيـهاتـه إلى
زمـالئـه الـالع ـ ـبـ ــني
داخ ـ ــل امل ـ ــالعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
وشح ــذ هـمــمهـم يف
اخلـ ـ ــروج ب ـن ـت ــيجـ ـ ــة
ايجـابيـة مـؤكـداً قـوة
وم ـت ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـعـالق ـ ـ ــة
الــوثيقـة الـتي تــربط
املالك الـتـ ــدريـبــي مع
ج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـي ــع ال ــالع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــني
وبـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـالعـ ـ ـب ـ ــني
احملتــرفني املـوجــودين حــاليـاً
يف القائمة الرسمية للمنتخب.

حكمـاً رابعاً لهـذه املباراة الـثانيـة التي يقـودها
هــذا الـط ــاقم الـتحكـيمـي بع ــد مبــاراة احملــرق
البحـراني وفريق بـاشا بنـغالدش التي جرت يف
العـاصمـة البحــرينيـة املنـامـة يف اطـار اجلـولـة
االولـ ـ ــى مــن كـ ـ ــأس االحتـ ـ ــاد اآلس ـيـ ـ ــوي ال ـتــي
أنـطلقـت منـافـسـاتهـا يف الـسـابـع من شهـر آذار
اجلاري.
يـذكـر ان االحتـاد اآلسيـوي لكـرة القـدم اعتمـد
( )7حكـام دوليني عـراقيني ضمـن قائـمة حـكام
النخـبة اآلسـيويـة الذيـن مت اعتمـادهم لقـيادة
مـباريـات البـطوالت اآلسـيويـة للمـوسم - 2006
2007.
مـن جهــة اخ ــرى وافق االحت ــاد العــراقـي لكــرة

القـدم علـى مـشـاركـة  4حكـام عـراقـيني يف دورة
ال ـصـقل الـ ــدولـيـ ــة الـتـي ســيقـيــمهـ ــا االحتـ ــاد
العــربـي للـعبــة يف الع ــاصمــة الـســوريــة دمــشق
منتصف شهر نيسان املقبل.
وقال الـسيـد طارق احـمد رئـيس جلـنة احلـكام
املــركــزيــة يف االحتــاد ان االحتــاد رشـح احلكــام
حــازم حسـني وسميـر شـبيب وعـزيـز كـرمي وكـان
االحتـاد اآلسيـوي لكـرة القـدم قـد عني طـاقمـاً
حتـك ـي ـم ـيـ ـ ـاً ك ـ ــوي ـت ـيـ ـ ـاً لق ـي ـ ــادة م ـب ـ ــاراة الـهالل
الـسعــودي واملـينــاء العــراقي الـتي سـتجــري يف
م ــدينــة الــريــاض الــسعــوديــة يف اطــار اجلــولــة
الـث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـيـ ــة مل ـ ــرحلـ ــة ذه ـ ـاــب الـب ـطـ ــولـ ــة
اآلسيوية.

مبثـابـة اجنـاز كـبيـر حققه
االحت ـ ــاد العـ ــراقــي للـكـ ــرة
الـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرة يـ ـضـ ـ ــاف إلـ ـ ــى
اجنـازاته السـابقة ونـتمنى
ان يعـود هـذا النجـاح علـى
اللعـب ــة ب ــالف ــائ ــدة لـتع ــود

إلـى سابق عهـدها ونـتمنى
ان ال يك ــون ه ــذا الــنج ــاح
مـجـ ـ ـ ــرد اجن ـ ـ ــاز رم ـ ـ ــزي ال
يقـدم وال يؤخـر يف مسـيرة
الكــرة الـطــائــرة الع ــراقيــة
والـتـي تع ــانـي ح ــالـيـ ـاً مـن

تـ ـ ــدهـ ـ ــور ك ـب ـيـ ـ ــر سـ ـ ــواء يف
م ـ ـس ـتـ ـ ــواهـ ـ ــا الف ـنــي او يف
الـنـت ــائج املـت ــواضعــة الـتـي
حتققهــا منـتخبــاتنـا علـى
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
العربي.

اختيار تشكيلة منتخب االشبال لدورة داالس الدولية
بغداد  /املدى الرياضي
سمى االحتاد العراقي املركزي لـكرة القدم وفد منتخب االشبال حتت سن  14عاماً الذي سيشارك يف دورة داالس الدولية
التي ستقام مطلع شهر نيسان املقبل يف الواليات املتحدة االمريكية ومبشاركة خيرة املنتخبات العاملية.
ويـتألف الوفـد من حسني سعـيد رئيس االحتـاد العراقي لكـرة القدم رئيسـاً له وناجح حمـود النائب االول لـرئيس االحتاد
نائبـاً له ووليد طـبرة ومزهـر عبد احلـميد اعضـاء واملالك التدريبـي املكون من املـدرب حسن احمـد ومساعـديه رائد خليل
وكــاظم نـاصـر واكــرم داود وعمــار زهيــر اداريني بـاالضـافـة إلــى  18العبـاً وهـم احمـد يـونــس ومحمـد مـالـك واحمـد كـامل
ومنـتظـر عبـد الـرسـول وصـادق رحـيم وعلـى زويــد وحتسـني محمـد ومحمـد نـاصح وعمـر نـاجح وعبـاس سلمـان ومحمـد
احمد واحمد مارد وامجد وليد وعلي نوري وحسن حميد وثامر مهدي وياسر مهدي.
يـذكـر ان مـنتخـب االشبـال احـرز املـركــز الثـانـي يف بطـولـة مهـرجـان الـرؤيــا اآلسيـوي الــذي اختـتم مـؤخـراً يف العــاصمـة
العمــانيـة مـسقـط بعــد املنـتخب الـيمــاني الـذي خـطف الـلقب أول مـرة يف تـاريخ اقـامـة الـبطـولـة حـيث مت اخـتيـار اربعـة
العـبني من صفـوفه ضمن تـشكيلـة املنـتخب اآلسيـوي لالشبـال الذي سـيشـارك يف مهـرجان ريـاضي يقـام ضمن فـعالـيات
دورة االلعاب اآلسيوية االوملبية التي تضيفها العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر كانون االول املقبل.
من جهـة أخـرى عـاود احلكمـان الـدوليـان جنم عبـود وكـاظم عـودة واملالك التـدريبي املـؤلف من حـسن احمـد ورائـد خليل
وكاظم نـاصر اجـراء املزيـد من االتصـاالت مع السفـارة االمريـكية يف عـمان للحـصول علـى تأشيـرة الدخـول (الفيـزا) إلى
الواليات املتحدة االمريكية للمشاركة يف الدورة بعد ان رفضت السفارة اعطاءهم الفيزا السباب ما زالت مجهولة.

