
يقــولــون بــأن الــشعـب العــراقـي
يختلف عن بقية شعوب العالم
قــــاطـبــــة مـن حـيـث تـكــيفـه مع
جـمـيع املـتغـيـــرات الــسـيـــاسـيـــة
واالجـتـمـــاعـيـــة الـتـي شهـــدتهـــا
الـــبالد مــن بــــــدايـــــــة اخللـــيقــــــة
واصـبحت لـديه قـدرة عـاليـة علـى التعــايش
وتقــبل مــــا ميــــر به مـن ظــــروف ومــصــــاعـب
واهــوال بـكل شجــاعــة ومــوضــوعـيـــة اذهلـت
العـالـم وجعلـته محـط االنظـار واالعجـاب.
وانعكـس ذلك علـى الـوضع الـريـاضـي حيث
نـــشــــاهــــد دوري الـكــــرة يقــــام وســط ظــــروف
امـنيــة صـعبــة وقــاهــرة ال ميـكن حتـملهــا او
اللـعب واملـتبــاري فـيهــا اال ريــاضـي العــراقي
االبطـال الذين وضعـوا حياتهـم على اكفهم
وراحـوا يتـنافـسون عـلى احـراز لقـب الدوري
وبحـضــور جـمــاهـيــري كـثـيف غـيــر مـبــالـني
بـــــالـــسـيـــــارات املفـخخـــــة وعــملـيـــــات القــتل
اجلماعي. وكانت رسالة واضحة املعاني بأن
الـرياضـة عمومـا وكرة القـدم خصوصـا فوق
كل املــيـــــــول واالجتـــــــاهـــــــات واحملـــــــاصـــصـــــــة
الطـائفيـة التي اضـرت بالـبالد وحولـته الى
اشالء مــتــنــــــاثــــــرة وريــــــاضــيــــــونــــــا جتــــــاوزوا
االرهـاصات واالحتقـان السيـاسي من خالل
تـألقهـم واستمـرارهم بـاالبداع يف مـنافـسات
دوري النـخبـــة التـي شهــدت احــداثــاً مـثيــرة
ومتغيـرات عديدة قلـبت الطاولـة عدة مرات
علـــى اصحـــابهـــا ممـتـــازة نـــرى فــــريق يفـــوز
خـارج ارضه وعلـى اقـوى االنـديـة ثم يـخسـر
بقــســـوة علـــى ملعـبه وبـني جـمهــوره وفـــريق
اخـر يتصـدر مجمـوعتـه يف مرحـلة الـذهاب
ويصبح قـاب قوسني او ادنى من التأهل الى
املـــربع الــذهـبـي نــراه حـمال وديعـــا ال يقــوى
علـــــى ايقــــاف خــصـــــومه وهــي تهــــز شـبـــــاكه
بـسهـولــة ويتـدحـرج خــارج املنـافـســة بطـيب
خـاطـر الـتقـلبــات الكـثيـرة ولـعبــة الكــراسي
املـوسيقيـة اضفت جـماليـة واثارة وقـوة على
املباريات وحفزت اجلماهير على العودة الى
املــدرجـــات بعـــد انقـطــاع اضـطــراري طـــويل
وهـــي تهـــتف وتــــــشجـع وتغــنـــي لالعــبـــيهـــــــا

لتحقيق افضل النتائج يف الدوري.
فـالـشجـاعـة  كــانت العالمــة البـارزة لفــرقنـا
وحكــامنــا يف دوري النـخبـة ونـاديـا سـامـراء
وميـسـان مثـال تغلبـوا علـى جـميـع الصعـاب
التي واجـهتهم وانتصـروا على انـفسهم قبل
املنافـسات واعطـوا الدليـل بأن شعبنـا بخير
وما منـر به سحابة صيف عـابرة ال سيما ان
سـامـراء علـى بعــد خطـوة لـدخــول التـاريخ
الـكــــروي. وعــــودة الـــشــــرطــــة والـنـجف الــــى
دخــول بــوابــة املـنــافــســة واعــادة الــروح الــى
جـســد الالعبـني وجمــاهيــرهمـا بعـد بـدايـة
سـيئـة ابعــدتهمـا عـن املنـافـسـة مــؤقتــا دليل
آخــر علـى قــوة شخـصيــة العبـينـا وعـزمـهم
وتـصـمـيـمهـم العـــالـيـني علــــى الفـــوز وعـــدم
اليــأس والقنـوط وكــذلك فعل اجلـويـون مـا

فعله زمالؤهم.
فـاالصــرار والتحـدي وركـوب الـصعـاب وقهـر
املعـــوقـــات وجتـــاوز الـعقـبــــات تعـــد مـن اهـم
صفــــــات الالعـــب العـــــراقــي والـــــشخـــصــيـــــة
العـــراقـيـــة االسـتـثـنـــائـيـــة الـتـي يجـب علـــى
اجلميع استثمارها بالشكل الصحيح الذي
يخــدم كــرة القــدم يف بالدنــا ويـضعهــا علــى
جادة الـصواب ويـطور عـراقنـا نحـو االفضل
لبـناء بلـد دميقراطـي فدرالـي يرفل بـاالمن

واالمان.
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سمعنـا كثيـرا عن وجـود العبني عـراقيني
او من اصـول عــراقيــة يحتـرفـون يف هـذا
البـلد او ذاك بـهذا الـنوع مـن الريـاضة او
تلك فوصلت الينا اخبار منذ سنوات عن
وجـــود العـبـي كـــرة يف انـــديـــة ســـويـــديـــة
ووجـــود العـبـي العـــاب قـــوى يف الـنــــرويج
والعـبــــة مـبــــارزة مــتقــــدمــــة املـــسـتــــوى يف
فــــرنـــســــا والعـب كــــرة طــــائــــرة يف روسـيــــا
واخــريـن يف رومــانـيــا وتــركـيــا ال يـتـطلـب
االمــر ان نـتحــرى عـنهـم ونــدعــوهـم الــى
االنـضمـام الـى املـنتخبـات الـوطنيـة بغيـة
االســتفــــادة مـن امـكــــانــــاتهـم يف حتـــسـني

نتائج منتخبنا.
ولـكـن يـبــــدو ان االمــــر كـله كـالم يف كالم،
فلم نـشاهـد العبـا واحدا يف أيـة لعبـة قد
قـــدم مـن تـلك الـــدول لـيـــرتـــدي فـــانـيلـــة
العــراق يف املــشــاركــات الــدولـيــة ولـم يـتـم
حتـى مجرد االتـصال بهـؤالء الريـاضيني
ملعـرفة مـدى استعـدادهم لتـمثيل بلـدهم
او علــــــى االقل الــتعــــــرف علــــــى حقــيقـــــة
مـستـويــاتهم الـريــاضيــة وهل هم قـادرون
حقــا علــى تقــدمي اضــافــة او شيء يــذكــر
للــــريــــاضـــــة العــــراقـيــــة يف هـــــذه الفـتــــرة
العـصـيـبـــة مـن تـــاريخ الــبالد علـمـــا انـنـــا
منلك بعـض االسماء لهـؤالء الريـاضيني
ونعـرف نـوعيـة االنـديـة التـي يلعبـون لهـا

يف بالد الغربة.
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حاوره/ اياد الصاحلي
تعــــدّدت االسـبــــاب والـــشـك واحــــد،
اربعـة مـدربـني كبــاراً لهم تـاريـخهم
املـشــرق مع الكــرة العــراقيـة تـوالـوا
علـى تــدريب فـريق الـشـرطـة خالل
عــام 2005 وهـي ســـابقــة لـم حتــدث
اال قلـيالً يف انديتـنا وكلهم خـرجوا
حتـت ضغـــوط اخـتـلفــــوا يف تعـــداد
اجتـــــاهــــــاتهـــــا واشـكــــــالهـــــا لـكـــنهــم
اشتـركـوا يف حتـديـد مالمح واحـدة
اودت بـــآمـــالهـم الـــى الهـــاويـــة وهـي
وجــود ادارة ظل تـديـر شـؤون فــريق
الـشرطـة وتؤمتـر بتـوجيـهات عـضو
بـارز استمد الصالحية الكاملة من
رئــيــــس الــنـــــادي )رعـــــد حــمـــــودي(
وانفـــرد بعكــسهــا خـلف الكـــواليـس
لالطــــاحــــة بــــاملــــدربـني يف االوقــــات
املـنـــاسـبـــة وهـــذا مــــا اعلــنه املـــدرب
الـــــــرابـع كـــــــاظــم الـــــــربــيـعــي عـقــب
اسـتقــالـته مــؤخــراً لـيلـتحق بـــركب
الثالثـة اآلخريـن وهم )يونـس عبد
عـلـــي، وصــــــــالـح راضـــي، وحـــمـــيــــــــد
سلمان( حـسب اسبقيـة عملهم مع
الفـريق.. ترى مـا صحة وجـود هذه

االدارة اخلفية؟
)املـــدى الـــريـــاضـي( الــتقـت عــضـــو
االدارة واملـــــشـــــــرف عـلـــــــى الـفـــــــريـق
مـحمـــد خلف الــذي حـــامت حــوله
شــكــــــــوك اثـــنـــني يف االقـل صــــــــالـح
راضي وكــاظم الــربيـعي بـادارة دفّـة
الـشـرطــة والتخـطيـط الفـردي من
دون علــم حــمــــــودي يف كــثــيــــــر مــن
تـفـــــــاصــيـل الـعــمـل داخـل الــنـــــــادي
بــالــشـكل الـــذي جعل هـــذا الفـــريق
العـــــريـق محـــط جتـــــارب قـــصــيـــــرة
املـــــــدى ملـــــــدربــني تـفـــــــاوتــت نـــــســب
جنـــاحهـم وحـظـــوظهـم واسـتـنجـــد
بعــضهـم بــشـمـــاعـــة عـــدم اسـتقـــرار

االدارة للهروب من املسؤولية.!
مـاذا قـال محمـد خـلف وكيف دافع

فتح النار بلهيب الصراحة وفضح كل شيء ... محمد خلف لـ)املدى(:

بني االنحالل واخلوف اضاع الربيعي )180( الف دوالر عىل الرشطة!
لست دكتاتور ادارة ظل ومحودي فاجأنا بتسمية الدكتور برغم ثالثية )الفيتو( ! ....  اهنزامية سلامن ستكلفه كثريًا من رصيده املهني!

عن موقف ادارته ومـا هي اخلطوط
العــريـضــة الـتي كــشف بهــا حقـيقــة
اسـتقــالــة الــربـيعـي؟ صــراحـته لـنــا

فضحت كل شيء!
* هل تـتفق مع قـول الــربعـيي بــانه
لم يـشعـر بـنيـة االدارة يف اسـتمـراره

يف الفريق؟
- هــذا الـكالم عــار مـن الـصحــة الن
االدارة لـم تـفكــر يــومـــاً يف ابعــاد أي
مدرب عمل مع الفريق وكـان هدفنا
الـــرئـيـــس خلق اسـتقـــراراً تـــدريـبـيـــاً
منـذ البدايـة اال انه لم يحصل وفق
تـــوجهــاتـنــا ومــا طـمحـنــا الـيه هــذا

املوسم.
* لكنه رابع مـدرب يقـرّر االنفصـال
منـذ ان انـشــدمت االستقــرار هل من
املـعـقـــــــول ان يـكـــــــون جـــمـــيـعـهـــم يف
مــــــــوقـف خــــــــاطـــئ وادارتــكـــم عـلــــــــى

صواب؟
- بعــد كل التـداعيـات الـتي حـصلت
يف النـــادي منــذ عــام 2003 وصعــوداً
قــــررنـــــا وضع حـــــد لهـــــا يف جلـــســــة
مصـارحة بـني اعضاء االدارة  –بعد
نهـايـة املــوسم املــاضي وكـان هــدفنـا
ايجــــاد احللــــول جلــــوهــــر املـــشـكلــــة
واعـتــــرفـنــــا بــــوجــــود تخـبــط وعــمل
ارجتــالي مـن غيـر املـمكن اسـتمـراره
والبــــــد ان تـكــــــون هــنــــــاك واجــبــــــات
ومـــســــؤولـيــــات لـكل اعــضــــاء االدارة
وقلنـا يجب ان نعمل باطـار جماعي
فـــاالدارة لـيــسـت هـي رعـــد حـمـــودي
فقــط بل مـكــــونــــة مـن احــــد عـــشــــر
شخــصــــاً وهــــؤالء يــــديــــرون شــــؤون
الـنـــادي بعـيـــداً عـن فـــرديـــة الـــرجل
املـســؤول الـتي تــرسخـت يف تقـــاليــد
العــمل الــنـــــاديـــــوي مــنــــــذ عقـــــديــن

ونصف..
* ومــا املــشكلـــة البــارزة الـتي كـــانت

وراء التخبط مثلما تقول؟

- اوالً اتفقـنـــا علـــى ان فـــريق كـــرة
القــدم هــو واجهـــة النــادي وسـفيــر
سمعـته محليـاً وخـارجيـاً ومشـرف
الفـريق الـرجل املـســؤول االول عن
االســتقــــرار الـتــــدريـبـي وانـــسجــــام
الـالعــــبــــني وجنـــــــــاح الـفـــــــــريـق يف
الـبطــوالت احملليــة كمـرحلـة اولـى
وبـــالـتـــالـي الـتخـطـيـط لـتــسجـيل
نـتـــــائج مــتقــــدمــــة يف الـبــطــــوالت
اخلارجـية، وبـصراحـة كان املـشرف
السابق االخ عامر جنم قد سجلت
يف عهده نقاط سلبية كثيرة ومتت
مـــــواجهـتـه بهـــــا يف جلـــســـــة وديـــــة
واعتـرف بصحتهـا، سيمـا انها ادت
الـــــــى اخـفـــــــاقـــــــات جــمـــــــة يف ذلـك
الــوقـت، رغـم االمــوال الـتـي بــذلـت
طــوال الـثالث سـنــوات املـنـصــرمــة
واتـفقـنـــا بـنــــاء علـــى ذلـك تغـيـيـــر
املـــــشـــــــرف عـلـــــــى الـفـــــــريـق وبـعـــــــد
املــداوالت الــشفــافــة مت تــسـمـيـتـي

لهذه املهمة.
* هـل كانت لديك ضـوابط معينة
قبـل البـدء بـاملـســؤوليــة ام تعكـزت
علـــــى تاليف اخــطــــاء سـلفـك جنـم

وبناء ثوابت عمل جديدة؟
ــــــــى اجلـــمـــيـع ان - ال يـخـفــــــــى عـل
املـشرف ليـس منصبـاً ترفيـاً مثلما
اتخــذه الـبعـض يف تعـــامله وادارته
للـمهـمــــة بل اعلـنـت امـــام اعـضـــاء
االدارة والالعـبني بـان املـشـرف هـو
عـني رئيس الـنادي واملـسؤول االول
عــن اخــتــيـــــار الـكـــــادر الــتـــــدريــبــي
والالعــبــني وتـــــوفــيـــــر االســـتقـــــرار
وفـــــرض االنـــضــبــــــاط بعــيـــــداً عــن
الــتـــــــدخـالت الفــنــيـــــــة، وعلـــيه مت
االتفـاق مع املـدرب حـميــد سلمـان
ودعـمه بقوة لتـولي تدريب فـريقنا
والبـدء بـصفحـة جـديــدة تنـسـينـا
مــــــوســمــني مــن الـــتقـهقــــــر، وبــــــدأ
الــــرجـل بعـمـله لـكـنـنــــا فــــوجـئـنــــا
بانسحابه مبكراً وبصورة انهزامية
ويـــــؤسفـنــي وصفـه بهـــــذه العـبــــارة
لـكنهــا متثل حـقيقـة تـصــرّفه النه
اضـاع فـرصــة ثمـينـة ال تعـوّض يف

السنني االخرى!
اذ انه مـــدرب شـــاب وطـمـــوح وكـــان
يحلـم بقـيـــادة فـــريق جـمـــاهـيـــري
وحتـقـقـــت لـه الـفــــــــرصــــــــة مـع كـل
مقـومــات النجــاح فيهـا اال ان هـذه
االنهــــزامـيــــة سـتـكلـفه كـثـيــــراً مـن

رصيده يف التدريب!
* هنـاك مـن غمـز بـان عـالقته مع
كـــــاظــم محــمــــــد سلـــطــــــان دفعــته
للتـخلي عـن مهمـته مع الـشـرطـة
واخلـضــوع لـتــأثـيــر رغـبــة االخـيــر

ـ ـ

ـ ـ

لتسلم تدريب النفط؟
- انــا ادفع هــذه التـهمــة عن كــاظم
محمــد سلطـان لكـونـه مسـؤول نـاد
ومـن حقه التحـرّك علـى أي مـدرب
عـندما يشعر بـانفكاك ارتباطه من
نـــاد آخـــر والتـــوجـــد أي نــسـبـــة مـن
نـظــريــة املــؤامـــرة كمــا اشـيع وقـتهــا
واملــــدرب هــــو االســــاس يف حتــــديــــد
قـبــــوله بــــاالسـتـمــــرار يف املهـمــــة ام
هـــروبه مـنهـــا مـثلـمـــا فـعل سلـمـــان
وتركنا يف حيرة من امرنا يف خضم

منافسات الدوري.
* تقـــول احليـــرة وهنـــاك من فـسّــر
الـتعــاقــد مع كـــاظم الـــربيـعي بــانه
امـر مـدبـر مـسبقــاً وبتخـطيـط من
االدارة خــاصــة ان الــربـيعـي هــاجـم
سلـمـــان بـنقـــد فـنـي يف الــصحـــافـــة

عقب مباراة الشرطة مع ديالى؟
- سـأكـشف لك حـقيقـة رمبـا تكـون
مـريرة للـربيعـي نفسه واعلـنها أول
مــــرة، مت عــــرض اسـم هــــذا املــــدرب
عـدة مـرات بعـد ابتعـاد يـونـس عبـد
علـي وكـــذلـك خلـفه صــــالح راضـي
وكنت رافـضاً مجيـئه ليس كـرهاً له
نــظـــراً لـعالقـتـي اجلـيـــدة والـــوديـــة
لـــسـنـني طــــويلــــة وســبق ان اشــــرف
علـــى تـــدريـبـي يف نـــادي الـصـنـــاعـــة
ومتتـد صـداقتـي به منـذ عـام 1980
واكن له كـل محبــة وتقـديـر لـكنـني
اعــــــرف جــيــــــداً ان هــــــذا املــــــدرب ال
ميتلـك االمكانيـة يف قيادة االنـدية
اجلـمــــاهـيــــريــــة الـتـي حتـتــــاج الــــى
احلــــــزم والـــضــبــــط، وبعــــــد خــــــروج
حـمـيـــد سلـمـــان عـــرض اسـمه ملـــرة
ثــــــالــثــــــة وكــــــان لـــي نفــــس املــــــوقف
الــــــرافـــض ولـلخــــــروج مــن االزمــــــة
الــتـــــدريــبــيـــــة فـــــاجـــــأنـــــا االخ رعـــــد
حـمــــودي بــــاالتفــــاق مع الــــربــيعـي
وأتى به الى امللعـب ومبجرد دخوله
الـنــادي رحّـبـت به وانـتهــى مــوقفـي
الـــــرافـــض لـــــشعـــــوري بــــــان العـــمل
اجلـــمـعـــي اســــــــاس جنــــــــاح أي ادارة
وطـاملـا حـصل اتفـاق علــى التعـاقـد
مع هـذا املدرب فال تـوجد معـارضة
من قـبلـي تفـســد مـصلحــة النــادي
والفــــريق رغــم حتفــظـي الــــداخلـي

على املوضوع.
* يـقـــــــال ان ســــطـــــــوتـك االداريـــــــة
ومتـتعك بـصـالحيــات مخــولـــة من
الرئـيس انعكـست سلبـياً وتـقمّصت
شخــصـيـــة الـــدكـتـــاتـــور يف الـنـــادي
بــــشــكل قـــــــوّض تفــــــاؤل الــــــربـــيعــي

لالستمرار باملهمة مباذا ترد؟
- صـدقـني كـنت مـسـاعـداً امـينـاً له
يف ادق االمــــــور ووقفـــت معـه قلــبـــــاً

وقــــالـبــــاً يف سـبــيل تــــوفـيـــــر كل مــــا
يحتــاجه كمـشــرف للفــريق دون ان
اسمـح لنفـسـي حتـى بــالتـواجـد يف
ارض امللعـب خالل املـبـــاريـــات، ولـن
ارد علــى وصفي بـالــدكتـاتـور سـوى
بــاالشــارة الـــى ان أي عمـل قمـت به
كــان بحضـور وعلم الـهيئـة االداريـة
وكــنـــت اوّثق هــــــذه االمــــــور لـكــي ال
يـنـبـــري احـــد يف يـــوم مـــا ويــسـجل
ضــدي اشـــارة معـيـنــة، وتــأكـيــداً ملــا
اقــــولـه وضعـت عــضــــو االدارة عـبــــد
الزهـرة عبود مـديراً للفـريق ليكون
قـــريـبـــاً مـن املــــدرب والالعـبـني الن
ــــــــاة مـــــــســــــــؤولـــيـــتـــي يف ادراة الـقـــن
الـريــاضيــة العــراقيـة ال تــسمـح لي
بـالتفـرغ يـوميـاً ملـواكبــة احتيـاجـات
الفـــريق االداريـــة الـتـي لهـــا متـــاس
مــبـــــاشــــــر مع املـــــدرب وكـــــان عــبـــــود
ينجزها علـى اكمل وجه اما االمور
اخلـاصـة بــالنــادي من امـور مــاليـة
وتعاقدات ومسائل متعلقة بالوزارة
واالوملــبــيـــــة واالحتـــــاد فـــــاتـــــابـعهـــــا
ــــــــــذلــــيـل بــــنـفــــــــســــي فــــــضـالً عــــن ت
احـتيـاجـات املــدرب عبــر الهــاتف او
ـــــــــوحـــــــــدة ـــــــــواجـــــــــد مـعـه يف ال الــــت
التدريبية، وهنا اود ان يكون املدرب
صــــــريحــــــاً وجــــــريــئــــــاً لـــيقــــــول هل
تدخلت يوماً ما يف شؤونه وفرضت
علــيه هــــذا الالعـب دون آخــــر.. هل
اعتـرضت عـلى مـنهجه التـدريبي..
هل طلب شيء ولم ننفذه له؟. اذن
اعــود القــول ان الـصالحـيــات الـتـي
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مـنحـت لـي كـــانـت ملــصـلحـــة الـنـــادي
ولـيــس لــنفــسـي.. وســـاطـلعـك علـــى
مـسألـة اخرى كنـت اورد مبالغ مـالية
للـنــــادي مـن طــــرق عــــديـــــدة بحـكـم
عالقـــاتي اخلــاصــة فــاجنــزهــا واوعــز
لألمـني املـــالـي ومعـه ثالثـــة اعــضـــاء
السـتالمهــا كـــاملــة وتـبــوّب نـظــامـيــاً

ووفق اصول احملاسبة.
* بصـدد العـمل النظـامي هـل اشرت
يــــومــــاً اخالالً يف االنــضـبــــاط العــــام
لـلفـــــــريق او انـحالل الــتـــــــزام بعـــض
الـالعـــبـــني كـــمــــــــا تـــــــســــــــرّبـــت هــــــــذه
االنــطـبــــاعــــات مــن داخل الـنــــادي يف

حقبة املدرب الربيعي؟
- لـو عـدت قليالً حلـديـثي عن بـدايـة
مهـمتي كـمشـرف تـرى ان االنـضبـاط
مـن اولـــى الـــواجـبـــات الـتـي حـــاولـت
تـرسيخ ثـوابتهـا يف آليـة اشرايف عـلى
الفــريق وقـلنــا لـهم أي خــروقـــات من
البـدايـة يجـب ان تتــوقف عن حـدّهـا
لكـي ال تـتحـــول الــــى انفالت مـــدمـــر
وبـصـراحــة اسفـر تـواجـدنـا املـسـتمـر
مـع املـــــــدرب عــن بــنـــــــاء جـــــســـــــر مــن
التفـاهـم والثقـة حـول هـذا املـوضـوع
بـدليـل انه كان يـرفع سمـاعة الـهاتف
يـــوميـــاً ليـخبـــرني عـن تقــاعـس هــذا
الـالعب ومتــارض فالن وســوء التــزام
عالن فــاذهـب وافـــرض علـــى الالعـب
التمرين املضاعف وانبه اآلخر ان لم
يلتـزم ساصـدر بحقه عـقوبـة تربـوية
لتـصحيح وضعه، وهـذه االمور كـانت

قوة للمدرب وليس لي.

ـ ـ ـ
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بغداد/ حيدر مدلول
قـال  االمني املـالي لالحتـاد العـراقي
املــركــزي لكــرة القـــدم  عبــد اخلــالق
مسعود: ان معسكراً تدريبياً ملنتخب
الــشبــاب سيقــام يف مصـر  مـنتـصف
شهـر حزيـران املقبل سيكـون احملطة
االعــداديــة االخيــرة لـلمـنتـخب قـبل
تــــــوجـهه لـلهــنـــــــد  للــمــــشــــــاركــــــة يف
النهـائيـات االسيـويـة الـتي تـضيفهـا
مـــديـنـــة كـلكـتـــا الهـنـــديـــة يف نهـــايـــة
الـــشهــــر ذاته والسـيـمــــا ان مـنــتخـب
الــشـبــاب سـيلعـب ضـمـن اجملـمــوعــة
الـــــرابعـــــة الـــــى جـــــانــب املــنــتخــبـــــات
السعـودية و مـاليزيـا وفيتنـام. واشار
مـــسعـــود الـــى ان اتــصـــاالت عـــديـــدة
اجرهـا رئيـس االحتاد حـسني سعـيد
خـالل تواجده يف  العاصمة االردنية
عــمـــــان حــيــث أثــمـــــرت لقـــــاءاتـه مع

يـوم 30 تشريـن االول  املقبل مبالقاة
ماليزيا بينمـا سيواجه السعودية يف
االول من تـشــريـن الثــانـي  وفيـتنــام

يف 3 من نفس الشهر.
وجـــرت قـــرعـــة كـــاس اسـيـــا للــشـبـــاب
مبــدينــة كلـكتــا الـهنــديــة حـيث مـثل
العراق مـوظفا يف الـسفارة العـراقية
يف. ومت تقــسـيـم املـنـتخـبــات الــسـتــة
عشـرة املشـاركة الـى اربع مجمـوعات
يـــتــــــــــاهـل االول والـــثــــــــــانـــي مـــن كـل
مـجمــوعــة الــى الــدور ربع الـنهـــائي.
يـذكـر ان نصـيب القـارة االسيـويـة يف
مـونـديـال الـشبـاب هـي اربع بطـاقـات
توزع على املنتخبات التي تبلغ الدور
نصف النهائي. وستنطلق النهائيات
االسـيـــويـــة للــشـبـــاب يف 29 تــشـــريـن
االول  املقـــبل وتــتـــــــواصل حــتــــــى 12
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مـنـتخـبه للـمــشــاركــة يف الـنهــائـيــات
االسيويـة .وكان منـتخب الشبـاب قد
تــأهل الــى الـنهـــائيــات علــى حـســاب
مـنـتخـبـي الكــويـت ولـبـنــان . وكــانـت
قرعة كأس آسيـا للشباب املؤهلة الى
مــونــديـــال 2007 بكـنــدا  قـــد وضعـت
مـنـتخـبـنـــا الــشـبـــابـي يف اجملـمـــوعـــة
الــــــرابعـــــة الـــــى جـــــانــب مــنــتخــبـــــات
الـسعـوديـة ومـاليـزيـا وفيـتنـام  فـيمـا
ضـمت اجملمـوعـة الثـانيـة منـتخبـات
االمــــــــارات و اســـتــــــــرالـــيــــــــا والــــصـــني
وتـــايالنــد بـيـنـمــا ضـمـت اجملـمــوعــة
االولــى مـنتـخبــات كــوريــا اجلنــوبيــة
والـهـــنــــــــد واالردن وقـــيــــــــرغــــــســـتــــــــان
واجملموعة الثالثة منتخبات اليابان
وايـــــــــران وكـــــــــوريـــــــــا الـــــــشـــمـــــــــالـــيـــــــــة

وطاجيكستان. 
وسـيسـتهل االخضـرالشـاب مبـاريـاته

املــســـؤولـني الـــريـــاضـيـني وامـني ســـر
االحتـــاد االردنـي فــــادي زريقـــات عـن
اجـراء لقاءات ثـنائيـة بني منـتخبات
الــبلـــديـن الـــشقــيقــني للـمــتقـــدمـني
واالوملـبـي والــشـبـــاب مــشـيـــرا الـــى ان
رئيـس االحتاد سيستثـمر تواجده يف
القـــاهـــرة مــشـــرفــــاً علـــى الـبــطـــولـــة
العـربيـة النـسـويـة املقـامـة حـاليـا يف
مديـنة اإلسكـندريـة  ليفـاحت خاللها
رؤســــاء احتــــادات مــصــــر واجلــــزائــــر
وتـونس واملغـرب بشأن اجـراء لقاءات
ثنــائيـة واقـامـة معـسكـرات تـدريـبيـة
لهـا. يـشـار ان املـديــر الفنـي ملنـتخب
الـــــشــبـــــــاب اتفـق مع جلــنــــــة اعــــــداد
املـنــتخـبــــات الــــوطـنـيــــة يف االحتــــاد
العـراقي علـى اقـامـة اربع معـسكـرات
تـــدريـبـيـــة )االردن ومـصـــر وهـــولـنـــدا
وتـــايالنــدا (يف اطــار بــرنـــامج اعــداد

معـسكـر  مـرصي ملنـتخب الـشبــاب  استعــدادًا لنهــائيــات آسيـا
بغداد/ اكرام زين العابدين 

فــــاز رئـيـــس احتــــاد االوملـبـيــــاد اخلــــاص
العـــراقــي سعـــد عـبـــد يـــاسـني مبـنــصـب
عــضــــو مـكـتـب تــنفـيــــذي عـن مـنـــطقــــة
الـوسط اضـافـة الـى د. فـيصل الـبصـري
من سـوريــا وجمـال يـوسف الـنمــورة من
االردن. وفــــازت الـــسـيـــــدة لال آمـنــــة مـن
املغـــــرب مبــنـــصــب رئــيــــســـــة االوملــبــيـــــاد
اخلــــاص لـــشـمــــال افـــــريقـيــــا والـــشــــرق
االوسـط بالتـزكية بعـد انسحـاب وتنازل

ناصر الصالح من السعودية امامها.
فـيـمــا فــاز تــوفـيق الـشــريف مـن تــونـس

العراقي يفوز بمنصب عضوية 
املكتــب التنفيــذي عــن منطقــة الوســط

الديوانية/ باسم الشرقي
القى احملاضـر االسيوي غني
اجلبــوري نــائـب رئيــس جلنــة
احلكـــام املـــركـــزيـــة محـــاضـــرة
عـن التعـديالت واملــستجـدات
اجلـديـدة لقـانـون كـرة القـدم

علــى فــريق نــادي الــديــوانيــة
الـريـاضـي. وحضـر احملـاضـرة
السيـدان مهدي فليح مـوسى
رئيــس احلكــام يف الــديــوانيــة
وغـــامن عبــد ســريـح امني ســر

احتاد كرة القدم الفرعي .

اجلبوري حيارض يف الديوانية

وصالح الــــــديــن الـــــسحــــــار مـــن املغــــــرب
وخــــالــــد الــــرقـيـبـي مـن لـيـبـيــــا اعــضــــاء

ملنطقة شمال افريقيا.
وفــــاز حـــسـن الـنــصــــار مـن قــطــــر وعلـي
الفـــــرحـــــان مــن الـــــسعـــــوديــــــة ومهـــــدي
العــازمـي مـن الكــويـت اعـضــاء ملـنـطقــة

اخلليج العربي.
وســبـق للــــــدكــتــــــور املهــنــــــدس املـــصــــــري
اسماعيل عثمان ان شغل منصب رئيس
االوملـبـيـــاد لــشـمـــال افــــريقـيـــا والــشـــرق
االوسـط فـيمــا فــازت املغــربيــة لـال أمنــة

للدورة 2006-2007 املقبلة.

الديوانية/ املدى 
ضمـن مبــاريــات دوري التــأهـيل الــى
الدرجة املمتـازة تعادل فريقـا الكوفة
واالتفـاق بهدف واحد لكل منهما يف
الـلقـــاء الـــذي جـــرى بـيــنهـمـــا علـــى

ملعب فريق االتفاق. 
كما استطـاع فريق الديـوانية خطف
نقـطة ثـمينـة من فـريق بـابا يف عـقر

داره بعد تعادلهما السلبي.
وعلـــى صعـيــد آخـــر اسفــرت نـتـــائج
مـبــاريــات الــدور الــرابـع للـمـــرحلــة
االولـــــى لفــــرق الــــدرجــــة الــثــــانــيــــة
حملـافظـة الـديـوانيـة بكـرة القـدم عن
فــوز نــادي املهـنــاويــة علــى نــادي آل
بديـر بنتيجة 4-3 وفـوز نادي غماس
علـــى نـــادي عفـك 1-صفـــر وتعـــادل

ناديي احلمزة واالهلي سلبيا.

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 ـ

ـ ـ ـ ـ

تعادل اجيايب الكوفة 
مع االتفاق

-يتبع-

هذه اللعبة هل ستأخذ طريقها الى املالعب الشعبية يف بالدنا


