
تفـرد احتــادات الكـرة يف اوروبــا خصــوصيـة بـالغـة
االهـميــة لـالعالم يف مكــاتـبهــا وتفـعل الكـثيــر من
قــراراتهــا علـى ضـوء مــاتقــدمه جلنــة االعالم من
تـــوصيـــات مللخـصــات قـضــايــا ذات متـــاس مبــاشــر
بــاعمــالهــا أو بــانــاس يــرتبـطــون بـهم فـنيــًا واداريــا
وتستلزم منها الرد الفوري من قبل رئيس االحتاد
أو امني الـســر الطالع الــرأي العــام علــى رد الـفعل بقـــدر تعلق
االمــر بهــا، ومــرة قــرأت بـــان العجــوز )مــارشـيلـــو ليـبي( مــدرب
املـنتخـب االيطـالـي دخل يف مهـاتـرة صـحفيـة مع مـديـر نـادي
كـييفـو فيـرونــا الشـاب )كـامبـدلي( حـول انقطــاع العب النـادي
ســابقـا ورومـا حــاليـا )سـيمـونـي بيـروتــا( عن تــدريب املـنتـخب
خلالفـــــات شخــصــيـــــة فـــــا صـــــدر املـكــتــب االعالمــي لالحتـــــاد
االيطـالي لكـرة القـدم بيـانـًا بعـد 24 سـاعـة من صـدور الـطبعـة
املـســائيــة للجـريـدة الـتي نـشـرت احلـوار وطـالـب فيـه ليـبي ان
يـوقف تـداعيـات احلمــى االعالميـة وعـدهـا بــالضـارة ملـصلحـة

االحتاد مع االندية!
طــوال 41 يــومـــا من تــاريخ نـشــر جلـســة مـصــارحــة مــستـشــار
االحتــاد اكـــرم سلـمـــان مع الــزمـيلــة )الــريــاضـي اجلــديــد( يف
الثــالث عـشــر من آذار املـاضـي لم نقــرأ سطـرًا واحـدًا عـن بيـان
احتــادي يشعـرنـا بـامتعـاضه من أزمـة )سلمـان وحمـد( إال يـوم
الـثـــانــي والعــشـــريـن مـن نـيــســـان اجلـــاري.. أزمـــة اســتعـــرت بـ
)مانـشيتات( مـخجلة خطـت على لسـان املستشـار مثل شكوكه
بــان )بعـض الالعـبني مــازال والؤهـم حلمــد( و )فــوزنـــا بكــأس
آسيـا للشاب وتـأهلنا الـى اثينا حتقق بالعـبني مزورين( وكحل
مـساعده رحيم حميد تلك اجللـسة بقوله )ذهاب املنتخب الى
لبنـان كان خطـأ كبيـراً بفعل ضغط مجـامالت اعضـاء االحتاد
مع نـظرائهم يف االحتـاد اللبنـاني( ولم ينـبس حسـني سعيد او

احمد عباس ببنت شفة!!
مبـدئيـًا ال يـوجــد سيف مـسـلط علـى حـريـة املـدرب ومـسـاعـده
مينـعهمــا من االدالء مبــا يعتــريهمـا مـن قلق وخـوف وحـرص
علـى مـصيـر املـنتخـب، ولكن االحتــاد مطـالـب دائمـًا بـرد حـازم
ازاء هكذا انفالتات خطـرة يف ظروف حساسة ومعقدة يتربص
بهــا االعالم اخلــارجي لـيصـب زيتهــا علـى نـار عــدم االستقـرار
التي تعيـشه رياضـتنا كجـزء فاعل يـؤمل منهـا ان تلعب دوراً يف
تهـدئة النفـوس واشاعـة الود والـصفاء بني النـاس سيما ان كال
املدربني عـدنان حمـد واكرم سلـمان أذعنـا –بكل اسف- ملشـاعر
دفينـة نعتـرف ان بعض الـزمالء لعبـوا دورًا مـؤثـرًا يف اظهـارهـا
بـتكــريــر هــواجــسهـــا االوليــة وال شك ان ســـؤال زميـلنــا هـشــام
الــسلمــان يف ختـام جلـســة املصـارحـة قـد اثـار حفـيظـة املـدرب
عنـدما قـال له: كيف ستخـرج من مشـكلة وقـوع املنـتخب حتت
تــاثيــر جمــاعــة عــدنــان حمــد الــذين يـكنــون له الــوالء« وفــات
زمـيلـنـــا اخللــوق الــذي متـتــد جتــربـته املهـنـيــة الــى مـنـتـصف
الثمـانـينيـات لـو حتقق واحـد مـن املليـون لهـذا الهمـس لكـانت
اجلمـاعة قد أطاحت بالرجل يف دورة غرب آسيا بعد ان احتكم
احلسـم لركالت اجلزاء الـترجيحيـة امام سوريـا، واني استغرب
ملــاذا لم يــستـشهـد املـدرب بــوالء الالعـبني لعــراقهم يف مـشهـد
اجلـزاء املصـيري وليـس لعدنـانهم الـذي كان يـترقب هـو االخر
تلك الفـرحـة بـاعـتبـاره شـريكــًا يف صنع أروع تــوليفـة منـذ عـام

!»2000
ولم يكـتف املسـتشـار باحـداث الشـرخ يف الوالء بـل رمى شـجرة
الصـحافـة الريـاضيـة املثـمرة بـالنيـات الصـادقة والـتي سبق ان
تفـيـــأ بهـــا ربع قـــرن مـن رحلـته الـتـــدريـبـيـــة، رمـــاهــــا بحجـــارة
)الكذب( ونافياً إتهامه حلمد بعملية تزوير املنتخبني الشبابي
واالوملبـي وانه بــريء ممــا نــسبـته الـيه الـصحــافــة، فـــانبــرى له
الـــزمـيل عـــادل العـتـــابـي لـيـــذكـــره بـــان كل مـــا كـتــب يف مجلـــة
)الرياضة اليوم( االماراتية وما تناقلته احدى الفضائيات جاء
تـأسـيسـًا علـى حـوار اجلـلسـة املـذكـورة وان صحــافتنــا أمينـة يف
نقل الكلمة، وبـدا سلمان بـانقالب موقفه هـشاً ما كـان العتابي
يتـمنى ان يـراه هكذا لـوال رميته تـلك، فكان زمـيلنا صـوتا قـويًا
السكـات من إستسهل التهـرب وعدم مواجهـة احلقيقة يف وقت
لم نسمع تعليقـاً الحتاد الصحـافة الريـاضية الذي كـان سباقا
يف مـنــاصــرة مـثل هـــذه القـضــايــا كـمــا فـعل مع احــد الـــزمالء
الشبـاب عندمـا قدحه مـستشـار اخر، ونـامل ان ال يكون الـبيان

املتأخر الهل الكرة بديالً لصوت احتادنا!!

ريــاضـــــــــة10
SPORT

رأي
من الكاذب؟

انقــالب مستشــار!
مصارحة حرة

حتـــــدثــت قــبل فــتـــــرة وجــيـــــزة جـــــداً عــن
مــوضـــوع اخلالف واالتهــامــات املـتـبــادلــة
بـني املـــدرب احلـــالـي ملـنـتخـبـنـــا الـــوطـنـي
بكرة القدم السيد اكرم احمد سلمان من
جهـــة ومـــدرب املـنـتخـب الــســـابق عـــدنـــان
حمــد من جهـة اخـرى ومـدى تـأثيـر هـذه
اخلالفــات والتـصــريحــات غيـر املـسـؤولـة
من قـبل الـطــرفـني علــى الكــرة العــراقيــة
وســـمـعـــتـهــــــــا بـل رمبــــــــا ان بـعــــض هــــــــذه
التصريحـات االنفعالية رمبـا تأتي مبا ال
يحمــد عقبــاه لكــرتنـا اذا مــا وصلت الـى
اجلهـــات الـــدولـيـــة اخملـتــصـــة وكـنـت قـــد
أشـــدت مبــــوقف املـــدرب احلـــالـي الــسـيـــد
سـلمـان وتــرفعه عـن صغـائـر االمـور لـكن
احـــد زمالئـي االعـــزاء جلـب لـي جـــريـــدة
الريـاضي اجلديـد وفيها لقـاء مطول مع
الـسـيــد املــدرب وقــد شـن خـالله هجــومــاً
عـنـيفـــاً علـــى املـــدرب حـمـــد مـتهـمـــاً أيـــاه
بـــالتــزويــر والـتالعـب يف أعمــار الالعـبني
عنـد أحـرازه لـبطـولــة آسيـا للـشبـاب عـام
)2000( واملركـز الرابع يف الـدورة االوملبـية
عــام )2004( وهــو دلـيل قــاطع علــى عــدم
مـصداقية الـسيد سلمـان الذي حتدث يف
املـؤمتـر الـصـحفي الــذي عقــدته الـلجنـة
االوملـبيـة يــوم االربعــاء الفــائت نــافيــاً كل
مـــــانــــســب الــيه مــن تـــصــــــريحــــــات بهـــــذا
اخلــصــــوص لـكـن يـبــــدو أن املــــاء يـكــــذب
الـغطـاس وان حـبل الكـذب الــذي اتهم به
سلمـان الصحـافـة الـريـاضيـة رغم قصـره

فقد ألتف على رقبته هذه املرة.
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متابعة/ حيدر مدلول
يخـوض ممـثال الكـرة العــراقيـة فـريقـا
القــــوة اجلــــويــــة واملـيـنــــاء يف بــطــــولــــة
الــدوري االسـيـــوي لعــام 2006 اجلــولــة
االولى ملرحلة االياب مباراتني مهمتني
تضيفـهما الـكويت والـدوحة هـذا اليوم
اذ ســـيلـــتقــي املــيــنــــــاء بـــضـــيفـه العــني
االمـاراتي على ملـعب سالم الـصباح يف
مباراة ال تخلـو من االثارة السيـما بعد
ان خال رصـيـــد املـيـنـــاء مـن ايـــة نقـطـــة
فـيـمـــا يحــاول ضـيـفه العـني االمــاراتـي
مـواصلـة صـدارته للـمجمـوعـة الثـانيـة
ويف جعـبـته سـبـع نقــــاط أهلـته لـبلـــوغ
الــدور الـثــانـي بــاســتحقــاق.. وقــد عــد
مـدرب املـينـاء عـقيل هـاتـو هــذه املبـاراة
بـانهـا ستكـون ثـأريــة السيمـا ان املبـاراة
االولـى الـتي خـســر فيهـا الفـريق كـانت
بـضـــربـــة جـــزاء مـــشكـــوك يف صحـتهـــا
لـصالح الـعني االماراتـي حيث استـطاع
العبـو الفـريـق رغم الهــزائم الـتي مـني
بهـــا يف املـبـــاريـــات الـثالث االولـــى لفـت
انظـار املتـابعني لـلمسـتوى الـذي قدمه
رغـم فقـــر االعـــداد والـتحــضـيــــر لهـــذه

البطولة.
يف املقـــابـل يحل فـــريق القـــوة اجلـــويـــة
ضـيفــا علــى فــريق الـســد القـطــري يف

افتتاح اجلولة االولى من مرحلة االياب للدوري االسيوي

اجلوية يف عنق زجاجة امام السد القطري 
وامليناء يبحث عن رد اعتباره امام العني االمارايت

ملعب الدوحة والذي تصدر مجموعته
الــرابعـــة يف مبــاراة يف غــايــة الـصعــوبــة
نظـراً ان هــذه املبـارة سـتكـون يف صـالح
الفريق القطـري الذي يعيش حالياً يف
قـمــــة سعـــادتـه بعـــد خــطـفه بــطـــولـتـي
الـــدوري وكـــاس ولـي الـعهـــد يف املـــوسـم
احلالي ودخـوله معترك مـرحلة االياب
بقـوة النتـزاع بطـاقـة التــأهل فيمـا ميـر
فــريق القــوة اجلــويــة يف ظــروف سـيئــة
بعـــد خــســــارته االخـيـــرة امــــام الفــــريق
نفسه يف ملعـب طرابلـس اللبنـاني مما
ضـيق فـرصــة املنـافـســة علــى البـطـاقـة
السـيـمـــا ان رئـيــس الـنـــادي قـــد تـــسلـم
املـسـؤوليـة بـدالً من املـدرب صبـاح عبـد
اجللــيل الــــذي اســتقــــال مــــؤخــــراً بعــــد
استـفتــاء مـثيـــر للجــدل اجــراه سـميــر
علـى الالعـبني بـشـأن بقـاء املـدرب علـى
رأس املالك الــتـــــدريــبــي لـلفـــــريـق بعـــــد
خــســـارتـه يف دوري الكـــرة امـــام خـصـمه

اللدود الطلبة يف مرحلة الذهاب.
وعلـمـت املــدى الــريــاضـي ان العــراقـيــة
الــريــاضـيـــة الفـضــائـيــة سـتقــوم بـنقل
هــــاتـني املـبــــاراتـني نـقالً مـبــــاشــــراً بعــــد
االتـفــــــــــاق الــــــــــذي وقـعــــتـه مـع احتــــــــــاد
االذاعـات العـربيـة الـذي يـتيح لهـا نقل

ست مباريات يف اجلولة الواحدة.

بغداد/اكرام زين العابدين
ــــــشــــــــارك االحتــــــــاد الـعــــــــراقـــي ي
ــــــة يف ــــــاضــي ــــــري لـلــــصـحــــــافــــــة ال
اجــتــمـــــاعـــــات االحتـــــاد الـــــدولــي
للــصحـــافـــة الـــريـــاضـيـــة والـــذي
سـيقـــام يف العــاصـمـــة القـطــريــة
الــدوحــة للـفتــرة مـن 29 نيـســان

احلالي ولغاية 3 آيار املقبل.
وميــثل العـــراق يف االجـتـمـــاعـــات
ــــــس احتــــــــاد الـــــصـحــــــــافــــــــة رئـــي
الــريــاضيــة العــراقي هــادي عبــد
اهلل اضافـة الى ممـثلني من اكـثر
مـن 143 دولــة والــذي سـيـمـثلهـم
اكثر من 250 صحفياً واعالمياً.
وبعـد أجتـماع الـدوحة ذي الـرقم
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69 لالحتــــاد الــــذي تــــأســـس عــــام
ـــــة ـــــة اجلـــمعــي 1923 حتــت مــــظل
العمــوميـة والـذي يــرأسه حــاليـا
التـركـي ميلـر والـذي مت انتخـابه
يف اخــر اجتمـاع لالحتـاد الـدولي
والـذي انعقـد يف مـدينـة مــراكش

املغربية عام .2005
ــــــصـحـفـــــيــــــــــــون ــــــطــــــــــــرح ال وســـــي
الرياضيون همـومهم وتطلعاتهم
املــستـقبـليــة يف عـــالم الـصحــافــة
الــريــاضـيــة الـتـي شهــدت تـطــوراً
كـبيـراً يف االعـوام احلــاليــة لكـون
الـريـاضـة عـنصــراً مهمـاً يـســاهم
بـــشـكل كـبـيــــر يف رقـي الــــشعــــوب

وتقدمها.

ـ ـ
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العراق يشارك يف اجتامعات االحتاد الدويل
للصحافة الرياضية

عمان - بغداد/املدى الرياضي
أجريت العملية اجلراحية الثالثة لشيخ املدربني عمو بابا امس االول االثنني يف احد

املستشفيات االردنية وقد تكللت العملية بالنجاح.
وينـتظـر بـابـا أوامـر وتعلـيمــات األطبـاء الــذين أجــروا له التـداخل اجلـراحـي من أجل
الــسمــاح له بــالــسفــر الــى فــرنـســـا ألكمــال مـــراحل عالجه ولـالطمـئنــان علــى صحـته
وشفــائه من األمـراض الـتي يعــانيهــا وسيـرقـد يف مـستـشفيـات بـاريـس ملــدة أسبــوعني.
أعلـن ذلك لـ)ريــاضــة املـــدى( سعــدون صــدام الــذي كــان يــرافـقه يف رحلـتـه العالجـيــة
بعمـان موضـحاً بـأن بابـا يحـرقه الشـوق للعـودة الى الـعراق ملـمارسـة عمله اليـومي يف

مدرسته الكروية التي يراها أمل كرة القدم العراقية.

نجاح عملية جراحية لعمو بابا
بغداد/ املدى

بـــنت كـــــــا ن  ا ى   ـــــــد مل ا ضـــــــة  ـــــــا ي ر عـلـــمـــت 
ن حــــــا فــــــر ق  ا ز ر طـــنـــي   ــــــو ل ا ملـــنـــتـخـــب  ا
ي لــذ ا بـي  د ي  د نــا ف  فــو ص يف  ف  حملـتـــر ا

ر و لــد ا مـن  نـي  لـثــا ا قــسـم  ل ا يف  عـب  ل ي
م نــضـمــــا ال ل قـه  ي طــــر يف  تـي   ا ر مــــا ال ا
يف مـة  قـد مل ا يـة  نـد ا ق   فـر حـد  ا لـى  ا
ي لــقـــــــطــــــــــــــر ا فــــــني  حملــــــتــــــــــــــر ا ي  ر و د
س كـا لـة  طـو ب يف  عـه  م كـة  ر مـشـا ل ل
لـي حلــــا ا سـم  لـمــــو ل قــطـــــر  مـيــــر  ا
يـق لـفــــــر ا فـــيـه  يــــــسـعــــــى  ي  ــــــذ ل ا و
ل خـو لـد ا لـة  و حـا م لـى  ا ي  طـر ق ل ا
قـب ل ل ا ز  ا حـــر ا لــى  ع فـســة  لـمـنــا ل
ي ر و لـد ا ع  ر د ه  ب لـق ه  ن ا قــد ف عــد  ب
ق ا ز ر ل  قـا و  . طـر   ق يـر  م ا س  كـا و
ه ن ا فـي  ت هـــا ل  تـصـــا ا يف  ن  حـــا فـــر
لـى ع يـة   ئ بــد مل ا ه  قـت ف ا مـو ى  بـد ا

ي قـــطــــــر ل ا يـق  فــــــر لـل م  نـــضــمــــــا ال ا
بـي د ي  د نــا ة  ر ا د ا قــة   ف ا مـــو ط  شــر
ن يـــكــــــــــــــو ن  ا ــــــــــــــى  عــل تــــــي  ا ر مــــــــــــــا ال ا

ة ر عــــــا ال ا ســـبـــيـل  ــــــى  عـل ل  نـــتـقــــــا ال ا
ن ا ســيــمــــــا  ال  و ة  حــــــد ا و ــــــة  ل لــبــــطــــــو

ن جـهـــتــــــــا ا مــــــــو ه  تـــنـــتـــــظــــــــر يـقـه  فــــــــر
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رزاق فــــــرحـــــــان يعــــــود اىل دوري الـــنجــــــوم
ة ج ر لـد ا ي  ر و د ى  ل ا هـل  آ لـت ل ن  تـا م س حـا
ي لــذ ا ق   ا ز ر ني   ب و . تـي  ا ر مــا ال ا لــى  و ال ا
ي ر و د يف  ا هـــد ئـمـــة  قـــا لـيـــا  حـــا ر  يـتـصـــد
يـد ص بـر ي  ت ا ر مـا ال ا يـة  ن ثـا ل ا جـة  ر لـد ا
لـــــة قــب مل ا عـــــة  ســـــا  2 4 ن  ا ف  ا هـــــد ا  4
ه ل قـا ت ن ا مــر  ال مـة  س حــا ن   كـو سـت
ي لـــــذ ا ي  قــطـــــر ل ا ي  د لـنـــــا ا لـــــى  ا
ا ء نـا ب ه  سـم ا ن  ع ف  كــش ل ا فـض  ر
ي د ـــــــــــا لـــــن ا مـع  ق  تـفـــــــــــا ا ـــــــــــى  عـل
عـب ال ل ا ن  ا كــــر  يـــذ و . ي  قــطـــر ل ا
بـــــة جتـــــر ض  خـــــا ن  حـــــا فـــــر ق  ا ز ر
ي ر قـط ل ا ي  ر و د ل ا يف  يـة  ف ا ر حـت ا
ي د نـــا ع  م لـيــني  مـتـتـــا سـمـني  ملـــو
ن ا قــــبـل  قــــــطـــــــــــر  و  ل  ــــــــشــــمـــــــــــا ل ا
لـغـــــــــة ـــــــــا ب ـــــــــة  ب صـــــــــا ال ض  يــــتـعـــــــــر
عــن د  بــتـعــــــا ال ا ــــــى  ل ا تـه  ضــــطــــــر ا
طـر ض ا هــر  ش ا تـة  س ة  ملــد ب  ع ال مل ا
لــيــــــة عـــم ء  ا جــــــر ا هــــــا  ثــــــر ا لــــــى  ع
د عــــــو لـــي نــيــــــا  ملــــــا ا يف  حــيــــــة  ا جــــــر
ي د ـــــــا ن مـع  ف  ا ـــــــر حـــت ال  ً ا د مـجـــــــد
ن ي هـر ش ة  ملـد ي  يـن حـر ب ل ا ع  فـا لـر ا
بـي د ي  د نــــا لــــى  ا ل  قــــا نــت ال ا ل  قــب

ي . ت ا ر ا م ال ا
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بغداد/ املدى الرياضي
حقق فــريق العـدالـة فـوزاً مـسـتحقــاً علـى فـريـق التـاجـي يف املبـاراة الـنهــائيـة
لتـسـميـة بـطل بغـداد لـدوري الـدرجـة االولـى والـتي جتــري بطـريقـة الـذهـاب
وااليــاب يف املبـاراة الـتي جــرت بيـنهمـا علــى ملعب الـشعب الــدولي جـاء الفـوز
بعد ان زرع العبو العدالة ثالث كرات جميلة مقابل كرة واحدة يف مرماهم عن
طريق سـفيان عـبد احلمـيد يف د )17( من ضـربة رأس جمـيلة ومـحمد مـشتت
يف )55( من ضــربــة جــزاء مــشكــوك يف صحـتهــا وأرشــد حـسـني يف د )92( بعــد
سلــسلـــة مـن املـنـــاوالت اجلـمـيلـــة كـللهـــا بـتــسجــيله هـــدف الفـــوز الـثـــالـث امـــا
اخلــامـس فــسجل لـه احمـــد جبـــار من ضــربــة جــزاء يف د )65( وكـــانت احــداث
املبـاراة تــسيـر بــوتيــرة متـصـاعـدة لــرغبــة الفــريقـني بتـمثـيل بغـداد يف االدوار
النهــائيــة وألنتهـاج املــدربني األسلــوب الهجــومي وفـتح اللـعب علـى اجلـانـبني
للـوصـول الـى الهـدف بـأسـرع وقـت وستقــام اليــوم املبــاراة الثــانيـة يف الـسـاعـة

الثالثة والنصف وعلى ملعب الشعب الدولي من اجل تسمية بطل بغداد.

العدالة يودع ثالث كرات  يف شباك التاجي

وهنا الترتيب بانتهاء اجلولة اخلامسة
وقبل انطالق األخيرة السادسة غداً.

اجملموعة االولى
الفريق - لعب - فاز - تعادل - خسر - له - عليه - نقاط

سامراء   4 2 - 2 4 4 6
أربيل      3 1 1 1 4 4 4
امليناء     3 1 1 1 4 4 4

اجملموعة الثانية
الفريق - لعب - فاز - تعادل - خسر - له - عليه - نقاط

الزوراء    3 2 1 - 5 - 7
دهوك     3 1 1 1 3 2 4
اجليش   4 1 - 3 2 8 3

اجملموعة الثالثة
الفريق - لعب - فاز - تعادل - خسر - له - عليه - نقاط

النجف   3 2 - 1 5 2 6
كربالء    4 2 - 2 5 8 6
الشرطة  3 1 - 2 5 5 3

اجملموعة الرابعة
الفريق - لعب - فاز - تعادل - خسر - له - عليه - نقاط

الطلبة   3 2 1 - 6 3 7
اجلوية   3 1 1 1 4 2 4
ميسان   4 - 2 2 4 9 2

بغداد/ خليل جليل
ــــــنــهــــــي الـــــــــــــــــزوراء ودهـــــــــــــــــوك ي
مـبــــاريـــــاتهـمــــا ضـمـن اجلــــولــــة
الـســادســـة واالخيــرة للــدور ربع
الـنهـــائـي يف مــســــابقـــة الـــدوري
العـــراقــي لكــــرة القـــدم عـنـــدمـــا
يلـتقـيـــان غـــداً اخلـمـيـــس علـــى

ملعب الشعب الدولي.
يـبلـغ رصيــد الــزوراء )7( نقــاط
وله خــمـــــســــــة اهــــــداف يف حــني
يتـمتع منــافسه بـأربع نقـاط يف
الـتـــرتـيـب الـثـــانـي علـــى قـــائـمـــة
اجملمـوعة الثانـية التي يقبع يف
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غداً يف اجلولة السادسة االخيرة

الزوراء يسعى العالنه أول املتأهلني للمربع الذهبي عىل حساب ضيفه دهوك
مبـاراتهـم االخيـرة امـام كـربالء
الـتي انـتهت ملـصلحـة االول )3-

.)1
-وتــســتكـمل مـبـــاريـــات اجلـــولـــة
االخيــرة يف التـاسـع من الـشهـر
املقـبل عـنــدمـــا يلـتقـي الــطلـبــة
واجلـــويــــة علـــى مـلعـب الـــشعـب
وأربــيل مع املـيـنـــاء علــــى ملعـب

االول.
-ويـــأتـي قـــرار االحتـــاد بـتـــأجـيل
املبـاراتني بسبب ارتبـاط اجلوية
واملـيـنــــاء يف اجلــــولــــة الـــــرابعــــة

لدوري أبطال آسيا.

-وضـمـن اجلـــولـــة ذاتهـــا يــشهـــد
مـلعـب الــــشعـب الـــسـبــت املقــبل
لقــاءً مـثـيــراً وحــاسـمــاً بــاجتــاه
تـسـميـة صـاحـب بطـاقـة التـاهل
الـثــــانـيــــة الــــى املــــربع الــــذهـبـي
عـنــــدمــــا يلــتقـي الـــشــــرطــــة مع

ضيفه النجف.
-الــنجف يـكفــيه نقـطـــة واحـــدة
لــبلـــوغ نــصف الــنهـــائـي بـيـنـمـــا
يـبحـث خـصـمه عـن فـــوز بفـــارق
ــــــدو مـهـــمــــــة ثـالث اهــــــداف وتـــب
صعـبـــة اثـــر العـــرض واملــسـتـــوى
الـــذي قـــدمه العـبـــو الــنجف يف
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نهــــايــــة تــــرتـيــبهــــا اجلـيـــش )3(
نقاط.

-وتـبـــدو طـبـيعـــة الـلقـــاء الـــذي
تبـدو فيـه الفرصـة سانحـة أمام
الــزوراء عـملـيــاً تـتجه ملــصلحــة
االخيـرة يف جـميع االحـتمـاالت
وهــو يخــوض لقــاءه علــى أرضه

ومستثمراً مؤازرة انصاره.
-أمــا دهـــوك فال تـتعــدى حــدود
ــــــــات جــــــــدارتـه تـــــطـلـعــــــــاتـه أثـــب
ومجـاراة خـصمه املتـخم بنجـوم
واخلـــروج بـنـتـيجـــة يـــرغـب بهـــا

لتحقيق ذلك.
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أمني سر ادارة كربالء: استغربنا تغيير
مشرف املباراة والتنظيم كان سيئاً

خــــرج فـــــريق كـــــربالء لـكـــــرة القــــدم مـن دوري
النـخبــة خــالي الــوفــاض بعــد ان تـصــدر فــرق
مجـمــوعـته احلــديــديــة يف مـــرحلــة الــذهــاب
بـرصيـد )6( نقـاط من فــوزين علـى الـشـرطـة
والـنجـف لكـنه لـم يــسـتــطع احملـــافـظـــة علـــى
اجنـــــازه ولــم يــــضف ايــــــة نقـــطـــــة وخــــســــــارته
االخـيـــرة أمـــام الـنـجف قــضــت نهـــائـيــــاً علـــى
امـــاله بــالـتـــأهل الــى املـــربع الــذهـبـي وبــددت

احالمه.
وقـال محمـد عبـاس امني سـر الهيئـة االدارية
للنـادي ومشـرف فـريق كـرة القـدم يف تصـريح
خــص به )ريـــاضـــة املـــدى(:- نـــؤمـن بـــان كـــرة
القـدم فوز وخسـارة ولكل مباراة ظـروفها لكن
هنـاك بعض االحـداث التي جـرت قبل املـباراة
وبفـعل فــــــاعل أثــــــرت يف نفــــســيــــــة العــبــيــنــــــا
وارهقــتهـم كـثـيــــراً ممــــا أنعـكـــس سلـبــــاً علــــى
أدائهـم الفني يف أهم مباراة يف الدوري ومنها
تـأخـرنــا يف نقـطـة الـتفـتيــش ألكثــر من )25(
دقــيقــــة وقـيــــام رجــــال احلـمــــايــــة اخملــصــصــــة
للملعب بابقـائنا خارجه ننتـظر أذن الدخول

وأضاف:
بعـد دخـولنــا امللعب مــارس البعـض تصـرفـات
من شـأنهـا ان تـثيـر مـشكالت عـديــدة اال اننـا
جتـــاوزنـــاهـــا بهـــدوء وغـــايـتـنـــا اكـمـــال املـبـــاراة
بـسالم وبعـد تـسجـيلنــا الهــدف االول اعتـدى
فـوج احلمـايـة علـى احــد جمهـورنـا ونقل الـى
املستشفـى حيث يعالج ثم بـدأت تهطل علينا

الصحي االن بحالة خطرة.
وبــــذلك أتــضح جلـيـــاً بـــأن العـبـيـنـــا لـم يـتـم
فحصهم بصورة صحيحة وأن ما نسمعه من
اكــمــــــالهــم االجـــــراءات الـــطــبــيـــــة مـــــاهــي اال
تصريحـات اعالمية سـمجة وان امورنـا تسير
دائـماً بـصورة عـشوائـية وارجتـاليـة واصبحت

صحة الالعبني يف خطر!
دوري ديالى يواصل مسيرته بنجاح

تتواصل بنجـاح كبير مبـاريات دوري التاهيل
من الــدرجـــة الثـــانيــة الــى االولــى مبـشــاركــة
االنــــديـــــة الفــــائــــزة بـبــطــــولــــة اجملــــامــيع يف
تـصفيــات االوليـة والـتي انـتهت مـؤخــراً وهي
ــــــوالء واكــــــد خـلـف يف ــــــدروز وجـل هــبـهــب وبـل
تـــصــــــريح لـ)ريــــــاضــــــة املــــــدى( ان مــبــــــاريــــــات
البـطــولــة شهـــدت منــافـســة مـثيــرة ولقــاءات
قـويـة بني االنـديـة املشـاركـة وهــو حق مشـروع
للجميـع من اجل خطف بـطاقـة التـاهل الى

دوري االضواء.
وكــــشفــت املــبـــــاريـــــات العـــــديـــــد مــن املـــــواهــب
والـطاقـات الواعـدة التي يـنتظـرها مـستقبل
مـشـرق يف عـالـم الكـرة والـتي بحـاجـة مـاسـة
الــى االسـتمــرار بـــالتـــدريب واملـــواضبــة علـيه

وأضاف:-
لقـد وفـر االحتـاد الفــرعي كـافـة مـستلـزمـات
جنـاح املبـاريات مـن تسمـية احلكـام اجليـدين
وتهيئة املالعب املناسبة وبأشراف مباشر من
ـــــــوا قـــبـل أعــــضـــــــاء االحتـــــــاد واجلـــمـــيـع كـــــــان
مــتعــــاونـني يف جتــــاوز كــــافــــة الـعقـبــــات الـتـي

تواجههم.
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احلجــــــارة وعلــــــى الالعــبــني يف املـلعــب ممـــــا
أضــطــــر حــــازم حـــسـني الــــى أيقــــاف املـبــــاراة
وأستغــربنـا كـثيـراً لـوجـود أعـداد كـبيــرة من
الـــــذيــن ال دخـل لهـــم علـــــى أرضــيـــــة املـلعــب
وبالقـرب من اخلطوط يـوجهون ويصـرخون
بـأعلـى اصـواتـهم يف محـاولــة للتــاثيـر علـى

قرارات احلكم وختم حديثه.
النــاحيـة الـتنـظيـميـة للـملعب كــانت بـأسـوأ
حـــال وبـــالـــرغـم مـن صعـــوبـــة املـبـــاراة اال ان
احلكم الدولي حـازم حسني جنح يف قيادتها
وأحب ان اطـرح سؤاالً ملاذا مت تغيـير مشرف
املباراة قبل يوم من موعدها« وأشكر كل من
ساهم يف دعم وتشجيع فريقنا يف الدوري.

العبونا يف خطر!
يخـضع العبـو املنـتخبـات الـوطـنيـة يف كـافـة
ارجـــاء املعـمــورة الـــى فحـص طـبـي مـتكـــامل
قبل بـدء املنافـسات الـرسميـة بوقت مـناسب
مـن اجـل سالمــــة الالعـبـني ووضع اخلــطــط
الـتــدريـبـيــة الـتـي تالئـم حــالـتهـم الـصحـيــة
لكـنـنــــا نخـتـلف عـن العـــالـم ونــسـبح دائـمـــاً
عـكـــس الـتـيــــار وكــــأنـنــــا ال نــــريــــد ان نــــواكـب

التطور الهائل يف عالم الكرة احلديث.
ففـي منـتخـب النـــاشئـني لكــرة القــدم الــذي
يــسـتعـــد الـــى نهـــائـي آسـيـــا تعـــرض الالعـب
ــــــة لــم ــــــى وعـكـه صـحــي ــــــاصــــــر ال مـحــمــــــد ن
يــــشخـــصهــــا طـبـيــب الفـــــريق بــــدقــــة اتـــضح
بعــــدهــــا انـه بحــــاجــــة مــــاســــة الــــى تـــــداخل
جــراحـي لـكلـيـته الـتـي تعـطلـت يف املعــسكــر
الــتـــــدريــبــي الـــــذي أقــيــم يف دهـــــوك ووضـعه
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بغداد/ املدى الرياضي
كــــشف د. شــــــامل كــــــامل  مــــشـــــرف
مشـروع مهـرجـان الـرؤيـا االسيـويـة
يف االحتــاد االسـيـــوي لكـــرة القــدم
عـن االهـــــداف الـتـي يــــسعـــــى الـــــى
حتـقيقهـا االحتـاد لكـرة القـدم من
خالل املــشـــروع الــــذي مت تعـمـيـمه
علــــى كــــافــــة الــــدول االعــضــــاء يف

االحتاد اآلسيوي.
واكــــــــد  كــــــــامـل  حــــــــرص االحتــــــــاد
اآلسـيـــــوي علـــــى مـــــواصلـــــة عـمـله
بـاملهرجان اخلاص للـواعدين بغية
تطويـر الكرة اآلسيـوية مشـيراً الى
اهـميــة مـثل هكــذا مهــرجــانــات يف

الكشف عن املواهب.
وقــــال: يـنــظــــر االحتــــاد اآلسـيــــوي
بـاهـتمـام بـالغ الــى التعـاون اجلـاد
مع االحتــادات العــربيــة املنـضــويــة
حتت لواء االحتـاد االسيوي  حيث
حتتل احتـادات  الكرة  فيهـا مواقع
مهمـة يف الرؤية اآلسـيوية لتـطوير
الـكــــــرة يف مجــمـل القـــــارة. وتـــــأتــي
اسـتضـافـة سلـطنــة عمـان و االردن
الخــــر املهـــرجـــانـني  تـــأكـيــــداً علـــى
حــــســن الـــتعـــــاون بــيـــنهــمـــــا  وبــني

االحتاد اآلسيوي.

ومـــن جهــــــة اخــــــرى أشــــــاد شـــــــامل
بـاجلهـد الـكبيـر الـذي قـدمه احتـاد
الــكـــــــــرة  االردنـــي بـغـــيـــــــــة اجنـــــــــاح
املهــرجــان الــرؤيـــا االسيــوي  الــذي
انــطلق مبــشـــاركـــة مـنـتخـبـــات  مـن
لبنـان. البحــرين. الكـويت. اضـافـة
الـــى فــــريقـني مـن االردن ممـن هـم
دون 13 سنه. واضـاف: اثنـاء زيارته
الـــــى العــــاصـمــــة االردنـيــــة عـمــــان
الشـراف علـى اقـامـة دورة تـدريـبيـة
ملـــــدربـــي تلـك املــنـــتخــبـــــات  يـــــأتــي
مهــرجــان الــواعـــدين هــذا يف اطــار
رؤيــــة االحتــــاد اآلسـيــــوي لــتعــــزيــــز
الــتعـــــاون مع االحتـــــادات األهلـيـــــة
وتطـوير فـرق الصغـار فيهـا العداد
فــــرق يـتـم اعــــدادهــــا ومـن خــطــط
سلـيــمه عـنــــوانهــــا االعــــداد املـبـكــــر
لـلكـــشف عـن املـــوهـــوبـني ممـن هـم
دون عـمر 13 سـنة ولـهذه الغـاية مت
الـتـــوسع يف اقــامــة هـــذا املهــرجــان
الــسـنـــوي يــشـمل هـــذا العـــام «56«
دولـــة. وبـني د. شـــامـل الهـــدف مـن
اقامـة هذا املهـرجان حني اشـار الى
ان الفـــوز لـيــس هـــو املــطلـب الـــذي
علــــــى أســـــــاسه يــتــم احلـكـــم علــــــى

تطوير الكرة هنا او هناك.

د. شامل:  مهرجان الرؤيا االسيوي هيدف 
لتطوير الكرة يف القارة الصفراء  
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