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مصارحة حرة

بعد تأجيله يومني

إخوة الدعيع
اياد الصاحلي
منح مـدرب املنـتخب الـسعـودي بــاكيتـا
احلارس اخملـضرم محـمد الـدعيع (34
عــام ـاً) شــرف متـثـيل املـنـتخـب للـمــرة
ال ــرابع ــة يف امل ــون ــدي ــال لـيـضـيف ال ــى
سجله اجنـازاً جـديـداً بعـد تـربعه علـى
زعامـة العبي العـالم يف عـدد املبـاريات
الـدوليـة حـيث لعـب  179مبـاراة منـذ اول مبـاراة
امـ ــام بـنـغالدش عـ ــام  1990و بقـي مـتـ ــواصالً يف
العطــاء مع املنـتخب و الـهالل للمـوسم الـسـابع
عشر على التوالي.
ان الـدعيع حـرص كثيـراً علـى الظهـور مبسـتوى
متــألق يف ثالث مــونــديــاالت ســابقــة بــاستـثنــاء
مبـاراته امـام املـانيـا الـتي منـيت شبـاكه بـخسـارة
ق ــاسـي ــة قـ ــوامه ــا ثـم ــانـي ــة اه ــداف ن ـظــيف ــة يف
مونـديال  2002حتـمّل مسـؤوليـة نصفهـا ،و رغم
ذلك لــم يغـب عـن اجـن ــدة أي م ــدرب اجـنـبـي او
محلـي لـيـضـمه الــى قــائـمــة املـنـتخـب حـتــى ان
دعـوته االخيرة جـاءت بعد غيـابه ملدة ستـة عشر
شهـراً بـسـبب االصـابـات الـتي اثـرت يف مــستـواه
كـثـي ــراً لكـنه ع ــاد بقــوة الـي ــوم للــذود عـن عــريـن
االخضر.
حافظ الـدعيع على هـذه املنزلـة املشـرفّة لبالده
و ل ـت ـ ــاريـخه ال ـ ــشخـ ـصــي رغــم وج ـ ــود ع ـ ـش ـ ــرات
احلــراس املنــافـسـني له يف املـملكــة و يف اجلــانب
اآلخـر انقطع امل اخـوته من احلـراس البـارزين
يف الع ــراق عن مــواصلــة ذات املــسيــرة الــذهـبيــة
رغـم انهم يشـاركونه اخلبـرة و البراعـة و الثقة و
العمـر و التـاريخ املـشـرّف و البـدايـة التـسعيـنيـة
ايضاً!
ح ـسـب ــة ب ـسـيـط ــة مـن م ـش ــارك ــات مـنـتخـب ــاتـن ــا
الوطنية
يف تـ ــصف ـيـ ـ ــات ك ـ ـ ــأس العـ ـ ــال ــم و دورة اخلل ــيج و
تــصفـي ــات ال ــدورات االوملـبـي ــة فقـط ت ـشـي ــر ال ــى
اسـتعانـة مالكاتـنا التـدريبيـة بـ ( )8من احلراس
االسـاسيني و هـم :احمد جـاسم و عمـاد هاشم و
عامـر عبد الـوهاب و احمـد علي و سعد نـاصر و
نــور صبـري و حــسني كــامل و هـادي جـابــر منـذ
عـام  1990حتى عـام  2004أي نفس الفتـرة التي
م ــسك فـيه ــا ال ــدعـيع عـصـم ــة احل ــارس االمـني
مبفـرده لتـأمـني استقـرار فنـي متــواصل و خبـرة
نـاضجة و هـدوء يتنـاغم مع تفـاهم املـدافعني ،و
تصـوّروا كـم مبـاراة خـرج الـسعـوديـون مهــزومني
فــيهـ ــا لـكــنهـم لـم يـ ـسـ ــارعـ ــوا لـتـبـ ــديل الـ ــدعــيع
بقـرارات متهـورة كـالتي يـتشـاطـر فيهـا مـدربـونـا
امـام صـمت احتــاد الكـرة يف احلـقبـة احلــاليـة و
فوضويـة و مزاجيـة سلفه الذي شهـد يف حقبته
أس ــوأ تـض ــارب انـتق ــائـي لــصف ــوف مـنـتخـب ــاتـن ــا
الـوطـنيــة و ختـمت مبهـزلــة تنـاوب احلـراسـة يف
تصفـيات مونـديال  2002بني عـامر عبـد الوهاب
و احمـد علي و سعـد نـاصـر و يف شبـاكهـم عشـرة
اهداف من خمس هـزائم امام ايران و السعودية
مــرتني و الـبحــرين بـقيــادة عــدنــان حمــد تــارة و
الكرواتي بيلني و ثائر جسام تارة اخرى!
املـديــر الفـني اكـرم سـلمــان احتــاط من لـدغـات
جتــارب االمــس و ل ــديه رؤيــة يف قـضـيــة حــارس
املرمـى و ضرورة استقـراره بني اخلشـبات الثالث
لـذلك رأينـاه يستـودع ثقته يف امكـانيـة احلارس
الـشـاب نــور صبـري الـذي اهــدى له اغلـى وسـام
ذهـبـي يف تـ ــاريـخه الـتـ ــدريـبـي و مـن املـمـكـن ان
يــتجـ ــاوز صـبـ ــري يف الـ ـسـنــني املقــبلـ ــة املـئـ ــويـ ــة
الـدوليـة اذا واصل حضـوره املتـألق مع مـنتخبـنا
يف املباريات الـرسمية املعتمـدة من قبل الفيفا و
ذلك يتـوقف علــى عطـائه و ذكـائه يف احملــافظـة
عل ــى م ــا قــطعه مـن ش ــوط مـتـمـي ــز يف ال ـسـنـني
اخلمس املاضية.
قـ ــد يـكـ ــون مــنح الـ ــدعــيع سـمـ ــة االشـتـ ــراك يف
املـونـديـال الـرابع للكـرة السعـوديـة بضغـوط من
اصح ــاب القــرار يف املـمـلكــة لــدعـم م ـسـي ــرته يف
تسجـيل رقم قيـاسي عـربي ينـضم به مع قـائمـة
جنوم العـالم املشـاركني الكثـر من ثالث مرات يف
املـونديـاالت ،لكن البـرازيلي بـاكيتـا ليس سـاذجاً
لكي يغـامر بـورقة الـدعيع و يقبل بـتقدمي رأسه
ملـقصلـة االعالم الـسعـودي لـوال اميـانه بـان هـذا
احلارس خـير من يـردم ثغرات اخـطاء املـدافعني
وراءهم ،و بـالتـالي يـستحق ان يـرعـاه بخبـرته و
دعـمه املعنـوي ،ال كمـا كـان يحـصل مع حـراسنـا
اخمل ـض ــرمـني ال ــذيـن م ــا ان ي ـسـتعـي ــد اح ــدهـم
عافـيته الفنـية مع املـنتخب حتـى ينبـري املدرب
الـوطني لتكسيـر مجاذيفه النفـسية و يقول له:
(كنت ميتاً و احييتك !!)...

يونس حممود خيرس مئة ألف دوالر
يف الدوحة

الزوراء خيوض لقاء ًا حاسام ً
مع مضيفه دهوك غد ًا

بغداد /خليل جليل

يل ــتقــي م ـتـ ـصـ ـ ــدر اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة
الث ــانيــة الــزوراء غــداً اخلـميـس
مـع م ـ ـ ـض ـ ـيـفـه دهـ ـ ـ ـ ــوك ض ـ ـمـ ــن
منافـسات اجلـولة الـثالثـة للدور
ال ــنهـ ـ ــائــي ل ـبـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة الـ ـ ــدوري
العراقي لكرة القدم.
و ي ــسع ــى املـت ـص ــدر ال ــى خــطف
نقـاط الفـوز و مـواصلـة جـدارته
لالئح ــة اجملمــوعــة لـالطمـئنــان
علــى حجـز بـطـاقــة التــأهل الـى
امل ــربع ال ــذهـبـي ،يف حـني ي ــرغـب
اصح ــاب االرض ال ــى اسـتـثـم ــار
عـ ـ ـ ـ ــامـلـ ــي االرض و اجل ـ ـمـهـ ـ ـ ـ ــور
لـتحـقيـق نتـيجــة طـيبــة يعــوض
بها خسارته االولى امام اجليش
عنـدمــا احلق به االخيـر خـسـارة
عقــدت مـهمـته يف مـشــوار الــدور
النهائي.
و كـان فــريق نـادي الـزوراء طـلب
ت ـ ــأجــيل م ـبـ ـ ــاراته ام ـ ــام ده ـ ــوك
ب ـسـبـب نف ـسـيــة العـبـيه نـتـيجــة
اسـت ــشه ــاد العـب الفـ ــريق مـن ــار
مـظفــر االسبـوع املــاضي نـتيجـة
تع ـ ــرضه ال ـ ــى اطالق ن ـ ــاري مــن
خــارج امللـعب حـيث كــان الفــريق
يؤدي وحدة تدريبية.
و مـن مبـاريـات اجلـولــة الثــالثـة

الدوحة /املدى

يلــتقــي غ ـ ــداً امل ـي ـن ـ ــاء مع اربــيل
عـل ـ ـ ـ ــى مـلـع ــب االول يف خـ ـت ـ ـ ـ ــام
اجلولة.
و يـدرك اصحاب االرض صعـوبة
امله ـم ـ ــة ال ـت ـ ــى ي ـ ــواجـههـ ـ ــا بع ـ ــد
اخفــاقـته االولــى امــام ســامــراء
(صفر )– 1على ملعب اربيل.
و سيفقـد املـينـاء يف هـذه املبـاراة
خـدمـات العـبه عمـاد عــودة بعـد
ح ـصـ ــولـه علـ ــى كـ ــارت احـمـ ــر يف

مـب ــاراته ام ــام س ــام ــراء نـتـيج ــة
إساءته الـى حكم املـباراة الـدولي
حازم حسني.
و لفـت ع ــودة بـتـص ــرفه الغ ــريـب
االن ـظ ــار ال ــى ال ــسل ــوكـي ــة الـتـي
انــتهـجهـ ــا و حت ـ ــديه تـعلـيـمـ ــات
االحت ـ ــاد و ق ـ ــوانــني امل ـ ـسـ ـ ــابق ـ ــة
عـندمـا اصر عـلى اجلـلوس عـلى
مـصـطبـة االحـتيــاط رغم طـرده
مـن ارض امللـعب حلـصــوله علــى
البطاقة احلمراء

ق ـ ــاد امله ـ ــاجــم ال ـ ــدولــي ي ـ ــونـ ــس مح ـم ـ ــود
احملترف يف صفوف اخلور القطري فريقه
ال ـ ــى الف ـ ــوز عل ـ ــى ال ـ ــوك ـ ــرة  2/3يف خـت ـ ــام
مـن ـ ــافـ ـس ـ ــات اجل ـ ــول ـ ــة االخـي ـ ــرة مـن دوري
احمل ـت ـ ــرفــني الق ـط ـ ــري ب ـتـ ــسجــيلـه ثالث ـ ــة
اهـداف (هـاتـريك) احـرزهـا يف الـدقـائق 19
و 60و 87ليــرفـع رصي ــده من االهــداف الــى
 19هدفـا تقدم بهـا الى املـركز الثـاني خلف
تـينـوريـو مهـاجـم السـد لـيتقـدم اخلـور الـى
املـركــز السـابع بـرصيــد 33نقطـة و بـأنتهـاء
البـطـولـة احـرز يـونـس مـحمـود هــدفني يف
تـلك املـب ــاراة واضـ ــاع الفـ ــريق ع ــدة ف ــرص
اخـرى لكن االمـور انقـلبت رأسـا علـى عقب
يف ال ـش ــوط الـث ــانـي وجنح ال ــوك ــرة بقـي ــادة
هـ ـ ــدافـه العـ ـ ــراق ــي عل ــي مج ــبل يف احـ ـ ــراز
هـدفني وكـادت املبـاراة تنـتهي بهـذا التعـادل
لـيحافـظ كل فريق علـى مركـزه لكن يـونس
مح ـم ـ ــود كـ ـ ــان له رأي آخ ـ ــر واح ـ ــرز ه ـ ــدف
التـرجيح لـفريقه قـبل نهايــة املبـاراة بثالث
دقائق فقط.
وبـ ـ ــذلـك ذه ـبــت جـ ـ ــائـ ـ ــزة هـ ـ ــداف الـ ـ ــدوري
القـطــري لـلم ــوسم احلــالـي والبــالغ ــة مئــة
الف دوالر الى مهاجم السد تينوريو الذي
اح ــرز عـم ــدة اله ــدافـني للـم ــوسـم احل ــالـي
وبفـ ــارق هـ ــدف واحـ ــد عــن الالعـب يـ ــون ــس
محمـود الـذي وقف احلظ امـامه يف احـراز
اللقب القطري.

اختتام بطولة العراق بالرماية
لفئة الشباب

مدرب املصارعة احمد شمسي:

اللجنة االوملبية مل تثمن انجاز منتخب الناشئني!
الوالء للعراق اسمى من املغريات اخلليجية

الديوانية /باسم الشرقي
امل ـ ــدرب ال ـ ـش ـ ــاب اح ـم ـ ــد ش ـم ـ ـســي
اختصـر الزمن وجتـاوز الكثـير من
املـراحل خالل فتـرة زمنيـة قصـيرة
بعـ ــدمـ ــا اثـبـت ج ـ ــدارته يف عـ ــالـم
التدريب اذ قام هذا املدرب بتأهيل
عدد كبير مـن املصارعني الدوليني
الـن ـ ــاشـئـني امـث ـ ــال ع ـص ـ ــام ن ـ ــزال
ومح ـمـ ـ ــد نـ ـ ــاظــم و كـ ـ ــرار ع ـمـ ـ ــاد
استطـاع ان يقود مـصارعـة فريق
الــرافــديـن الــى املــراكــز املـتقــدمــة
خالل االعــوام الـثالث ــة املنـصــرمــة
وكـان خيــر دليل علـى حـسن افكـار
وعـقلـيـ ــة هـ ــذا املـ ــدرب االجنـ ــازات
الـ ـ ـت ـ ــي اث ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ع ـ ــن حت ـقـ ـ ـيــق
مصارعـينا النـاشئني املركـز الثاني
يف بطـولـة العـالـم وبطـولـة نـاطق
ن ــوري يف طه ــران ( امل ــدى) الـتقـت
بــشمـس الــدين الـذي حــدثنــا عن
شجون وشؤون املصارعة قائالً:
*ما املعوقات التي تواجه عملكم؟
 نعـ ــانـي كـثـيـ ــراً مـن عـ ــدم تـ ــوفـ ــراملـسـتلــزمــات التــدريـبيــة اخلــاصــة

واحــــــــــة كــــــــــرويــــــــــة

بعــملـنـ ــا حـيـث انـنـ ــا نفــتقـ ــر الـ ــى
بـســاط لـلمـصــارعــة وكــذلك نـحن
بحـاجة الـى قاعـة رياضـية خـاصة
بنادي الرافدين
* هــل ح ـ ـ ـ ـص ـلـ ـ ـت ـ ــم عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى دع ـ ــم
املسؤولني يف احملافظة؟
 على الرغم من نتـائجنا املتميزةسـ ـ ــواء عل ـ ــى ال ــصع ـيـ ـ ــد احمللــي او
اخلــارجـي اال انـنــا لـم نـنل الــدعـم
ال ــذي ي ــوازي تـلك الـنـت ــائج حـيـث
اننــا حـصـلنــا علــى املــركــز الثــاني
لـبطـولـة العـراق لألحـداث واملـركـز
الـثـ ــانـي يف ب ـطـ ــولـ ــة نـ ــاطق نـ ــوري
ال ـ ـ ــدول ـي ـ ـ ــة يف طـه ـ ـ ــران وامل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز
اخل ــامــس يف بـط ــول ــة اسـي ــا وق ــد
وعـ ــدنـ ــا الـ ـسـيـ ــد احملـ ــافــظ خـيـ ــراً
ونـ ـ ــأمل م ـنـه ان يل ــتفــت البـ ـط ـ ــال
مصـارعتـنا الـذين يعـدون مشـاريع
جنوم يف سـماء الـرياضـة العراقـية
* كـيف تــصف لـنــا عـمـلك مــدرب ـاً
ملنـتخـبنــا الــوطـني لـلنــاشـئني ومــا
املعوقـات التي تـواجهكم ومـاصدى
االجن ـ ـ ــازات ال ـتــي حـقق ـت ـم ـ ـ ــوه ـ ـ ــا
مؤخراً؟
 -بالـنسبة للمعوقات فنحن نعاني

بغداد  /يوسف فعل

االهمـال من قـبل اللجنـة االوملبـية
الـتي لـم تثـمن اجنـازنــا حتـى هـذه
الـلـح ـ ـظ ـ ـ ــات * ام ـ ـ ــا اجن ـ ـ ــازاتـ ـن ـ ـ ــا
املـت ـ ــواضع ـ ــة خالل فـتـ ــرة عــملـنـ ــا
الـق ـ ـصـ ـي ـ ـ ــرة مـع املـ ـنـ ـتـخ ــب فـق ـ ـ ــد
حــصلـنـ ــا عل ــى امل ــرك ــز الـث ــانـي يف
بطـولـة العــالم يف طهـران وكــذلك
حصلنـا على املركز الثـاني لبطولة
نــاطق نـوري الــدوليــة يف طهـران و
شاركـنا يف بـطولـة اسيـا يف اليـابان
اال انـن ــا لـم نحـقق اجن ــازاً ب ـسـبـب
التحـكيم الـذي كـان سلبيـاً للغـايـة
يف هــذه البـطـولــة علـى الـرغـم من
ح ـص ـ ــولـن ـ ــا عل ـ ــى ثالث ـ ــة اوسـم ـ ــة
مختلفة
كـ ـيـف ب ـ ـ ــدأ م ـ ـ ـش ـ ـ ــوارك يف ع ـ ـ ــال ــم
التدريب؟
 يف عـام  1998قمت بتدريب فريقال ــراف ــديـن و ت ــواصلــت معه حـت ــى
اآلن.
* و مــا اجن ــازاتك كـمـصــارع دولـي
سابق؟
 احـ ــرزت ب ـطـ ــول ـ ــة الع ـ ــراق لعـ ــدةمـ ـ ــرات ولـكـ ـ ــاف ـ ـ ــة الف ـئـ ـ ــات وابـ ـ ــرز
مـشــاركــاتـي يف حي ــاتي الــري ــاضيــة

هي يف الـدورة الـريــاضيـة العــربيـة
يف عمان عام 1999
* مـص ــارع ت ــرى انه م ـش ــروع جنـم
محلي و عـاملي لـو تـوفـر له الـدعم
واملساندة؟
 البـطل ك ــرار عبــاس محـلي ـاً امــاعــاملي ـاً فــإنـني ال ارى ذلـك يف جنم
بـل يف ثالثـ ـ ــة جنـ ـ ــوم يف ان واحـ ـ ــد
وهـم الـبـطل الــدولـي عـصــام نــزال
وزمـياله محمـد نـاظم وكـرار عمـاد
حيث اني اتوسم فيهم خيراً
* افــضل الـنـتـ ــائج الـتـي حتـققـت
لنادي الرافدين حتت قيادتكم؟
 ح ـصـ ــولـن ـ ــا علـ ــى املـ ــركـ ــز االوللـبـطــول ــة الع ــراق لألح ــداث العــام
املاضي **
* ســمع ـن ـ ــا ان م ـ ـس ـ ــؤولــي إح ـ ــدى
ال ــدول اخللـيجـي ــة ع ــرض علـيكـم
اجلـنـ ـسـيـ ــة الق ـطـ ــريـ ــة مـع عقـ ــود
اغراء كثيرة ما صحة ذلك؟
 يف بطـولـة العـالـم االخيـرة الـتيجــرت يف طهــران وبعـدمـا حــصلنـا
علـى املـركـز الثـاني قــام املسـؤولـون
يف احـ ـ ــد االحت ـ ـ ــادات اخلل ــيج ـيـ ـ ــة
بالـتوافـد علينـا وعلى مـدى ثالثة
ايـام عرضـوا علينـا جنسيـة بلدهم
مـع شقـ ــة وسـي ـ ــارة مق ـ ــابل الـلعـب
بـاسم بلـدهم اال اننـا رفضنـا تلك
الع ــروض حـبـ ـاً بـبل ــدن ــا املــظل ــوم
العـ ــراق اجل ـ ــريح نـ ــاهـيـك عـن ان
املدربني االخرين رفضوا ما عرض
علينا رفضاً قاطعاً اما املصارعون
النـاشئـون فقـد سبقـونا يف الـدافع
ال ــوطـنـي ورفـض ــوا تلـك الع ــروض
املغــري ــة غي ــر مب ــالني مبــا يعــرض
عـلـ ـ ـيـه ـ ــم الن والءه ـ ــم لـلـع ـ ـ ـ ـ ـ ــراق
اجلـريح ال تسـاويه كل كنوز الـدنيا
وه ــؤالء االبـط ــال ال ــوطـنـي ــون هـم
عصـام نـزال وكـرار جـاسـم ومحمـد
ناظم فنأمل مـن السادة املسؤولني
ك ــاف ــة ان يق ــوم ــوا بـتك ــرمي ه ــوالء
االبـطــال الــذيـن لم يـتنــازل ــوا عن
ه ـ ــويــتهـم ووطـنـيــتهـم وع ـ ــاه ـ ــدوا
انفــسهـم ان قلــوبـهم ال تـنبـض اال
بحب العراق

بغداد /اكرام زين العابدين
اخـتـتـمـت مـن ــاف ـس ــات بـط ــول ــة
العراق بالـرماية االوملـبية لفئة
الــشبــاب يف ميـدان خـولـة بـنت
االزور و مبشـاركـة انـديـة احللـة
و احملــاويل و بــابل و الـبلــدي و
الفتوة و ايـاد شيت و اجليش و
احلـدود و شــارك يف املنـافـسـات
 23العباً شاباً.
و احـ ــرز نـ ــادي احلـ ــدود املـ ــركـ ــز
االول بـفع ـ ــالــي ـ ــة ال ـبــن ـ ــدقــي ـ ــة
الهــوائيـة و جـمع  952نقـطـة و
حل ب ـ ــامل ـ ــرك ـ ــز الــث ـ ــانــي ن ـ ــادي
اجلـيــش و جـمـع  831نق ـط ــة و
الفتـوة املوصلي بـاملركـز الثالث
و جمع 750.
و اسفـرت النتـائج الفـرديـة عن
فـ ـ ــوز الع ــب الفــتـ ـ ــوة ال ـ ــشـ ـ ــاب
ال ــصغـيـ ــر الـ ـسـن حـ ـســني علـي
ســالم بعـد ان حـصل علـى 500
نقـطــة و حـصــد املــرك ــز الث ــاني
العـب احلـ ــدود حـيـ ــدر طالل و
بفارق نقطة واحدة  499بسبب
خطـأ فني بسيـط ارتكبه حيدر
و ج ــاء ب ــامل ــرك ــز الـث ــالـث العـب
احلدود مـرسال غـالب و حصل
على 453.
و يف فعــاليـة املـســدس الهــوائي
حـ ــصل نـ ـ ــادي اجلــيـ ـ ــش علـ ـ ــى
املركز االول بعد ان جمع 1031
نقطـة و كـان املـركـز الثـانـي من
ن ـصـيــب الفـتـ ــوة و جــمع 1000
نقطـة و احلدود باملـركز الثالث
 975نقطة.
امــا الـنـت ــائج الفــردي ــة فكــانـت
حـصــول عـلي مــالـك من نــادي
احلـدود علـى املـركـز االول بعـد
ان ج ـمـع  535نق ــط ـ ـ ــة و ج ـ ـ ــاء
باملركز الثـاني نور الدين ضياء
جنل بـ ـطـل الع ـ ـ ــراق و العـ ـ ــرب

ديميرتي حيرض ملوقعة الصقور يف طرابلس

منار كرتنا مل ينطفئ
منــار مـظفــر شـهيــد كــرة القــدم
العــراقيــة الـشــاب اليــافع الــذي
ل ـ ــم يـ ـكـ ـ ـمــل حت ـقـ ـ ـيــق احــالمــه
وامـني ــاته الكــروي ــة و لم يـحقق
طموحاتـه الرياضيـة ودعنا الى
مـثــواه االخـيــر و هــو يف ســاحــة
امللعب مـرتديـاً لبـاسه الريـاضي
معـ ــززاً لـتـجهـي ـ ــزاته اخلـ ــاصـ ــة
بـ ـ ــالـلعــب ال ـتــي اس ـتـ ـ ــشهـ ـ ــد يف
سبيلها و يف اعالء شأنها.
م ــنـ ـ ـ ــار الع ــب احـ ـبـه مـ ـ ـ ــدربـه و
زمالؤه و م ـشـجع ــوه ملـ ــا يحـمـله
مــن اخالق ع ـ ــال ـي ـ ــة و تف ـ ــانٍ يف
التــدريب و االخالص يف الـلعب
و املـ ــوهــبه الـتـي كـ ــانـت تــتفــتح
يـ ــومـ ـ ـاً بعـ ــد آخـ ــر كـ ــاالزهـ ــار يف
الربيع.
و ذلك مـا اغـاظ اعـداء احلـريـة
و احملـبـ ــة و االبـ ــداع فـ ــاطـلقـ ــوا
عـي ــاراً ن ــاريـ ـاً اغـت ــال ــوا به مـن ــار
الـ ـ ــذي نـ ـ ــزف دم ـ ـ ـاً يـ ـ ــروي ارض
العراق ليقول لهم بأنه لم ميت

و سيكون هناك الف منار.
حممد نارص :مل تعد هناك ارسار و
خفايا يف النخبة
عـبــر محـمــد نــاصــر عـضــو ادارة
نــادي كــربالء و مـشــرف فــريقهــا
الك ــروي لـ (ري ــاض ــة امل ــدى) عـن
بــالغ سعــادته لفــوز فــريقه علــى
فـ ـ ــريق ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة و ال ـنـجف يف
دوري ال ـ ـنـخـ ــب ـ ـ ـ ـ ــة و ج ـ ـمـعـه ()6
نق ــاط كـ ــاملـ ــة وضعــته يف قـم ــة
الـت ــرتـيـب مقـت ــربـ ـاً مـن حتقـيق
حلـم اجلمــاهيـر بـالـوصـول الـى
املــربع ال ــذهبـي و متثـيل العــراق
يف احملافل الدولية.
و اضـ ــاف :املـبـ ــاريـ ــات املـتــبقـيـ ــة
سـتك ــون لهــا ح ـســابــات خــاصــة
السيمـا بعـد ان اتـضحت معـالم
الفــرق و لم تعـد هنـاك اسـرار او
خفايا.
و العبـونا مصممـون على تكملة
امل ـش ــوار بـنج ــاح حـت ــى الـنه ــاي ــة
س ـي ـم ـ ــا ان ادارة ال ـن ـ ــادي وف ـ ــرت

للـفريق كـافة مـستلـزمات تـألقه
من تــوفيــر االمكــانــات املــاديــة و
ال ــراح ــة الـنف ـسـي ــة و لـم تــبخل
على الالعبني بشيء.
مجال الدبش :سامراء قادم للمنافسة
قال السيد جمال الدبش رئيس
الهـيئـة االداريــة لنـادي سـامـراء
يف تصريح لـ (رياضة املدى)- :
نشعـر بسعـادة كبـيرة بـعد فـوزنا
عـلى فـريق املينـاء ممثل الـعراق
يف دوري ابطال آسـيا ،و تعويض
خـ ـسـ ــارتـنـ ــا االولـ ــى امـ ــام اربــيل
السـيـم ـ ــا ان العـبـيـن ـ ــا ق ـ ــدم ـ ــوا
م ـب ـ ــاراة ج ـمــيل ـ ــة و سـ ـ ــريع ـ ــة وا
سـتطـاعـوا الـوصـول الـى مـرمـى
املـينـاء مـرات عـديـدة دلـت علـى
رغبتهم يف انتزاع الفوز.
و اضــاف :طمــوحنــا االسـتمــرار
بكـسب النـقاط و الـدخول بـقوة
على صدارة اجملموعة والدخول
يف امل ــربع الــذهـبـي الــذي ي ــؤهل
اصحـ ـ ــابه ب ـت ـم ـث ـيـل بل ـ ــدن ـ ــا يف
البطوالت العربية و اآلسيوية.

رأي
حفاظاً عىل ماء الوجه

بغداد  /حيدر مدلول

أشـ ــاد الـبـلجـيـكـي دميـتـ ــري مـ ــدرب
ف ـ ـ ــريـق قـ ــط ـ ـ ــر وص ـيـف ب ـ ـطـل دوري
احملــتـ ـ ــرف ــني الق ــط ـ ـ ــري للــمـ ـ ــوســم
احلـالي بـاملـدرب حـارس محمـد بعـد
انتهـاء املبـاراة التي جـرت بينهـما يف
خت ــام مبــاريــات الــدوري القـطــري و
الـتـي انـتهـت ملــصلح ــة فـ ــريقه (–1
صـف ـ ـ ــر) و ق ـ ـ ــال ان امل ـ ـ ــدرب ح ـ ـ ــارس
اسـتلم فــريق الغـرافــة يف وقت حـرج
جدا كان يعيـشه الفريق بعد مغادرة
مــدربه الفـرنــسي مـيتـســو مبـينـا ان
االخــي ـ ــر اح ـ ــدث ف ـ ــارق ـ ــا ك ـبــي ـ ــرا يف
امل ـسـت ــوى وع ــاد للف ــريق بعـض ــا مـن
صـ ـ ــوره ال ـتــي غـ ـ ــابــت هـ ـ ــذا املـ ـ ــوســم
باعتباره بطل املوسم املاضي.
وعــن اســتعـ ـ ــداداته ملــبـ ـ ــاراتهــم ام ـ ــام
القــوة اجلــويــة يف اجلــول ــة الث ــالثــة
الـتـي سـتق ــام يف م ــديـن ــة ط ــرابلــس
اللـبنـانيـة قـال ال يـوجـد الكـثيـر من
ال ـ ـ ــوقــت لـلـع ـمـل ح ـيــث إن املــب ـ ـ ــاراة
سـ ـتــكـ ـ ـ ــون يـ ـ ـ ــوم االربـعـ ـ ـ ــاء املـقـ ـبـل و
الالعـب ــون بح ــاج ــة إل ــى راح ــة مل ــدة
ثـالث ـ ـ ــة أي ـ ـ ــام وبـع ـ ـ ــده ـ ـ ــا سـ ـنـع ـ ـ ــاود
الـتـ ــدريـبـ ــات اســتع ـ ــدادا للـم ـ ــوقعـ ــة
القــادم ــة التـي اسعــى الــى مــواصلــة
ص ـ ـ ــدارة اجملــم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة ال ـ ـ ــرابـع ـ ـ ــة يف
البطولة االسيوية .
وعلـ ـ ــى صعــي ـ ــد اخ ـ ــر ق ـ ــال ح ـ ــارس
محمـد مـدرب الغـرافـة إن الفـريقني

ض ــيـ ـ ـ ــاء ع ــبـ ـ ـ ــاس و جـ ـمـع 520
نقـط ــة و حل ب ــامل ــرك ــز الـث ــالـث
سيف عالوي من نادي اجليش
و جمع  511نقطـة .و شارك يف
حتـكـ ـي ــم الـ ـبـ ــط ـ ـ ــول ـ ـ ــة احلـك ــم
الــدولي فـريــد محمـد صـالح و
الـ ــدولـي اآلخـ ــر عـبـ ــد اجلـبـ ــار
عـ ــزيـ ــز و زمـيـله اآلخـ ــر رحـيـم
كاظم.
و اشـاد رئـيس االحتـاد العـراقي
ب ــال ــرم ــاي ــة ب ــامل ـسـتـ ــوى الع ــام
للـبـط ــول ــة و مب ـش ــاركـ ــة اربع ــة
ان ــدي ــة مـن مح ــافـظ ــة بـ ــابل و
ن ـ ـ ــادي ــني م ــن امل ـ ـ ــوصـل و اك ـ ـ ــد
ضـ ـ ـ ــرورة اسـ ـت ــمـ ـ ـ ــرار تـ ـ ـ ــدري ــب
الـشباب و اعـدادهم للمـستقبل
و امل ـش ــارك ــات املهـم ــة الق ــادم ــة
التي تنتظر مـنتخب الشباب و
الوطني بالرماية.
من جــانب آخــر تلقــى االحتــاد
الـع ـ ـ ــراقــي لـل ـ ـ ــرم ـ ـ ــاي ـ ـ ــة دع ـ ـ ــوة
لـلمـشــاركــة يف بـطــولــة الع ــالم
بالـرماية للفتـرة من  21مايس
و لغـ ــايـ ــة  5حـ ــزي ـ ــران املقــبل و
ال ـتــي تـ ــشـ ـ ــارك ف ــيهـ ـ ــا خــيـ ـ ــرة
امل ـن ــتخــب ـ ـ ــات العـ ـ ــاملــيـ ـ ــة و هــي
بطـولة تـأهيليـة الوملبيـاد بكني
 2008القادمة.
و ك ــذلـك تلق ــى االحت ــاد دع ــوة
للـم ـشــاركــة يف بـطــول ــة العــرب
لـلشبـاب و املتقـدمني بـالرمـاية
يف شهــري آب و ايلــول املـقبـلني
يف العـاصمـة املصـريـة القـاهـرة
و مبـشــاركــة افـضل املـنـتخـبــات
العربية.
و ي ــأمل االحت ــاد االشـت ــراك يف
البطولة و حتقيق نتائج جيدة
ف ــيه ـ ـ ــا يعـ ـ ــزز االوســمـ ـ ــة ال ـتــي
حـصل عليها الرمـاة العراقيون
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـقـ 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 ـاً.

قــدمــا عــرضــا كـبيــرا وكــانـت مبــاراة
ج ـم ــيل ـ ــة ولـك ــنه ـ ــا ت ـ ــأثـ ـ ــرت به ــطل
األمـط ــار يف ال ـش ــوط الـث ــانـي وك ــان
الهدف الذي أحرزه سيبستان بفعل
الهـواء واألمطــار التي حـجبت رؤيـة
الالعبني للكرة.
وأضـ ـ ــاف حـ ـ ــارس أحــب أن اط ـم ـئــن

جـم ــاهـي ــر الغ ــراف ــة عل ــى م ـسـت ــوى
فـريقهــا يف بطـولـة الكـأس واعــدهم
ب ــأنه سـيك ــون رقـم ــا صعـب ــا يف ه ــذه
البـطولـة ،باإلضـافة إلـى ثقتـي بأنه
سـيــظه ــر مب ـسـت ــوى مـتـط ــور خالل
مبـاريـات الـبطـولـة اآلسيـويـة والـتي
ف ـ ــرح ـتــنـ ـ ــا به ـ ــا الت ـ ــزال ق ـ ــائــم ـ ــة.

يبدو ان االحتاد العراقي املركزي لكرة السلة
قـد اغلق ابوابه بشكل تـام امام كل ما يقال و
يـك ـتــب و ي ـ ـط ـ ـ ــرح مــن آراء س ـ ـ ــواء مــن ق ـبـل
اخلـبــراء ام اخملـتـصـني ام االعالم الــريــاضـي
بخ ـص ـ ــوص وضع الـلعـب ـ ــة يف العـ ــراق اوالً و
املـشــاركــات اخلــارجيــة التـي ال نحـصل فـيهــا
علـى سوى املـركز االخـير مـسبقـاً ثانـياً ،و اال
مبــاذا نفـســر ق ــراره االخيــر بــاملــوافقــة علــى
مـشــاركــة نــادي احللــة الــري ــاضي يف بـطــولــة
االنـديـة العـربيـة بكـرة الـسلـة املقـرر اقـامتهـا
يف متوز املقبل و هي املشاركة الثانية لنا بعد
ان مثلـنا نادي الكرخ يف بطـولة العام املاضي
و اخفق فيهـا بشكل صريح؟ و هـنا نقول الم
يحن االوان لـنضـع النقـاط علـى احلـروف و
نتحلـى بـالشجـاعـة لالعتـراف بـان مـستـوانـا
الفني ال يؤهلنـا للمشاركـة يف بطوالت كهذه
الن حـسائرنـا فيها اكبـر من فوائدنـا بكثير و
على كل املستويات و لهـذا فأنا ادعو مخلصاً
االعـزاء يف احتـاد كـرة الـسلـة الــذين ال اشك
حلـظ ــة يف حـ ــرصهـم و كفـ ــاءتهـم و قـ ــدرتهـم
عل ــى تـط ــوي ــر اللعـب ــة لكـن اال يحـت ــاج ذلك
التطـوير الـى وقت و امـور اخرى حـتى تـكون
مشـاركتنـا منطقـية و فيهـا حفظ ملـاء الوجه
يف االقل؟

خالد الطائي

