
يف انـــتـخــــــــابــــــــات االحتــــــــاد
الـــدولـي لـلفـــروسـيـــة الـتـي
جــــــــــرت يف الـعــــــــــاصــــمــــــــــة
املـاليـزيـة كـواالملبـور تـوجت
االمـيــــرة االردنـيــــة )هـيــــا(
بـنـت احلــسـني الـــرئـيــســـة رقـم )13(
لالحتـــــــاد الـــــــدولــي وكـــــــان فـــــــوزهـــــــا
بــاغلـبيــة ســاحقـــة، وهيــا غـنيـــة عن
الــتعــــريـف فهــي تعــــد ابــــرز فــــارســــة
عـــــربـيـــــة يف فعـــــالـيـــــة الـقفـــــز علـــــى
احلـواجز وصـاحبة جتـربة فـريدة يف
هـــذه الـــريـــاضـــة، وكـــان لـنـتـــائـجهـــا
الـكـبـيـــــرة علــــى الـــصعـــــد العــــربـيــــة
والـعـــــــاملــيـــــــة دور يف انــتـــــشـــــــار هـــــــذه
الـــريـــاضـــة الـــى افـــاق اوسع وارحـب.
ويعـتبــر فـــوز االميـــرة )هيــا( اجنــازاً
يـتـحقـق للـمـــرة االولـــى يف احملــــافل
الــــدولـيــــة  للـمــــرأة العــــربـيــــة اذ لـم
يــسـبق الي عـــربـي ان تـبـــوأ املـنـصـب
الرفيع واملهم يف تاريخ هذه اللعبة.

ومـــن الــــطــــــــريـف يف االمــــــــر ان مـــن
نــافـس االمـيــرة )هـيــا( هـي االمـيــرة
الـــدمنـــاركـيـــة بـيـــاتـــريــس بـنـيـــدكـت
وميكن ان نـطلق على هـذا التنـافس
والـصـــراع الشغــال املـنـصـب صــراعــا
امـيــــريـــــا بحـتــــاً ولـكـن يف الــنهــــايــــة
اعـلـــنـــت االمـــيــــــــرة الــــــــدمنــــــــاركـــيــــــــة
انـــسحــــابهــــا مـن املـنــــافـــســــة لــتفــــوز

االميرة العربية باغلبية ساحقة. 
هـنا نـتذكـر بطالت العـراق يف العاب
ــــــــــات ــــــــــان الــــــــســــتــــيــــنــــي الـقــــــــــوى أب
والــسـبعـيـنـيـــات مـن القـــرن املـــاضـي
)سلمى اجلـبوري، ناهضة اجلبوري،
ـــــــــوري( وهــــن يـحـــــصـــــــــدن اميـــــــــان ن
البطـولة تـلو االخـرى ولكـن لم يكن
هنـــاك من يـــوجههـن للــوصــول الــى
اشغـــال املـــراكـــز االداريــــة املهـمـــة يف
اللجـان املتعددة يف االحتـادات سواء
العـــربـيـــة او االسـيـــويـــة او العـــاملـيـــة
بــــرغــم محــــدوديــــة عـــــدد الفـتـيــــات
اللــواتـي ميــارسـن الــريــاضــة انــذاك
ولـكـــن ال سلــمـــــى وال نـــــاهـــضـــــة وال
اميــــان كـنّ بـنـــــات ملــــوك او زوجــــات
امــراء لـيـصلـن الــى مــا وصلـت الـيه
االميـرة )هيا(.. ونحن نـقول مبارك
لـلنـســاء العـــربيــات بــوصـــول )هيــا(
بغــض النـظـــر عن كــونهـــا اميــرة بل
نـنظــر اليهــا كفتـاة ريــاضيــة حققت
هــــــذا االجنــــــاز الـكــبــيــــــر الــــــذي لــم

يحققه أي من الرجال العرب.
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كرة السلة اىل أين؟

)ما جتيبها إال نسواهنا(
وجهة نظر

مـا حـصـل لنـادي دهـوك يف بـطـولـة االنـديـة
العــربـيــة ابـطــال الـــدوري بكــرة الــسلــة الـتـي
اقيـمت يف املغـرب كــان متـوقعــا منــذ البـدايـة
بل انـي شخصـيا حـذرت منه عبـر الكتـابة يف
هــــذا املكـــان مـــرتـني ولـيــس ملـــرة واحـــدة كـمـــا
حتـــــدثــت بــــشــكل مــبـــــاشـــــر مـع اهل الــــسلـــــة
والقـــائمـني علـيهــا محــذرا ايــاهـم من مـغبــة
املشـاركة غـير املـدروسة يف هـذه البطـولة كـما
انـي لـم اكـن الــــوحـيــــد اذ ان بعــض الــــزمالء
كتبـوا عن هـذا االمـر ايضــا ولكن مـاذا نفعل
فقـد حـصلت املهـزلـة ووقعت الفـأس بـالـرأس
وذبـحت الـسلــة العــراقيــة هنــاك من الــوريــد
الــى الــوريــد بخـســارات قـــاسيــة وفـــوز وحيــد
بــاهـت ليــس له أي طعـم علــى فــريق نــاشيء
قـادم من مـوريتـانيـا وانـسحـاب غيـر مـسبـوق
لـفريق عـراقي امـام نادي الـرياضـي اللبنـاني
وهذا كله تـرافق مع اداء فني فردي وجماعي
ضعيـف جدا والـطامـة الكبـرى ان احملتـرفني
االثـنني اللـذيـن استعـانـت بهمـا سلـة دهـوك
يف هـذه البطـولة تـهربـا من اللعـب واملشـاركة
مع الفريق بسبب ارضيـة امللعب غير اجليدة
كـمـــا ادعـيـــا فـتـــرك املــــوضع اثــــرا سلـبـيـــا يف
نفـسيـة بقيــة العبي دهــوك ال سيمـا ان عـدم
مـشاركـة السـويدي واليـوغساليف يف املبـاريات
كــان سبـبه احلقـيقـي ضعف مــستــوى العـبي
دهــــــوك انفـــــسهــم حــيــث اكــــــد احملــتــــــرفــــــان
االجنبـيان ان الالعبني العـراقيني ال ميلكون
امكــانــات ومــواصفــات تــؤهلـهم الــى حتقـيق
نـتــــائـج ايجــــابـيــــة وبــــالـتــــالـي فـــــانهـمــــا لـن
يـستـطيعـا ان يفعـال شيئــا مبشـاركـتهمـا ملثل
هـكذا فـريق تـرى بعـد هذه الـفاجـعة اخملـزية

الى اين تسير كرة السلة العراقية؟
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خالد الطائي

كتب/ يوسف فعلواحــة كــرويــة

بغداد/ اياد الصاحلي
يوماً بعـد يوم.. تؤكد معطيات
واقع كـرة السـلة الـعراقـية انـها
ــــاس ــــرة ان ــــى خــب بحــــاجــــة ال
تـتـطـــابق مقــاســـات علـمـيـتهـم
ــــاة ــــة املعــــان ودرايــتهــم مع كــتل
املتــزايــدة بــسبـب قلــة الـشعــور
ــــة وضـعف مبـــــا يحــيــط الـــسل
احللــول النــاجعـة الـتي تــسهم
يف ايقاف نزيف املـأساة محليا
ــــة اصــبحــت ــــا، فــــالـلعــب ودولــي
بعـيــدة عـن مـتــابعــة اجلـمهــور
النــشـطـتهــا واخــذت تــراوح يف
املـركـز املتـأخـر بعـد العـاب كـرة
القـدم واملالكمـة ورفع االثقـال
واملـصــارعــة والـشـطـــرجن وبنــاء
االجسـام وغيـرهـا من االلعـاب
الـتـي تلـمــسـت حـــدود االجنـــاز
الـــــــــدولـــي بـفـــــضـل رعـــــــــايـــــــــة
احتــاداتهــا وجــديـتهـم يف بلــوغ
ذرى الــطـمـــوح يف حـني كـــانـت
الـسلــة تنـافـس الـلعبـة االولـى
يف العـــراق حـتـــى قـبل خـمــس

سنوات.
ثوابت تقييم

ــــــرى هـل مــــــا يــــــزال حــــســني ت
الـعــمــيــــــدي رئــيــــس االحتــــــاد
العــراقي لكـرة الـسلــة يتفـاخـر
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اجملموعة الثالثة!
واحلقـيقـــة ان تعـــاقـــد دهـــوك
ــــــرجـلــني كــــــان مـع هــــــذيــن ال
مبثابة طـوق النجاة يف عرض

البحر.. وفعال كـاد ممثل الكرة
الــسلـــويـــة ان يغـــرق يف فـضـــائح

تـــاريخـيـــة تــسقـط هـيـبـــة الــسلـــة
العـــراقيــة فـنيــا وإداريــا ومـعنــويــا،

وتــشيــر احـصـــائيــات الـنقــاط الـتي
سـجلهـــا كل مـنهـمـــا يف سلـــة الـنـصـــر
املـــوريتــانـي فقــط عن تـسجـيل اكــسن
32 نـقطـة وزمـيله داريج 30 نـقطـة أي
62 مــن مجـمـــوع 80 نقــطـــة فـــاز بهـــا
دهـــوك بفــضل خـبــرة واصــرار وغـيــرة
)سـويـديـة يـوغـسـالفيــة( للـدفــاع عن
الفـانيلـة العـراقيـة، ترى مـاذا كان دور
العبـينـا الـوطـني إذن ومـا هـو مـوقف
ـــــو لــم يــــســـتعــن دهـــــوك ـــــا ل احتـــــادن
ـــا كـــان ـــاللـمـــســـة االجـنـبـيـــة؟ يقـيـن ب
العـميــدي اول املــردديـن )إستــر يــا رب

استر..(!
معلومات احلجية

اذا كــان رئـيــس احتــاد الــسلــة يــرى يف
ـــأهــيل عـــدد مـن احلـكـــام الـــشـبـــاب ت
واالعـتمــاد علــى االشبــال والنــاشـئني
بـرغم ورود معلـومات لـرئيـس اللجـنة
االوملـبيـة الـوطـنيــة احمــد احلجيـة -
حــسب تـصــريحه الـصحفـي االخيـر-
تـشير الـى عدم الـدقة يف اعـمار بعض
الالعـبني ونيـته للتـدقيـق يف املسـألـة،
اذا كـان رئـيس االحتـاد يـراه إجنـازا لم
يــتحـقق طــــوال االعــــوام اخلــمـــســني
ــــوّء بعــض املـنــصـــرمـــة فـــضال عـن تـب
ــــــاصــب يف اإلحتــــــاديــن الـعــــــربــي املــن
ـــــــاســـتـــــــدرار تـعـــــــاطـف واآلســـيـــــــوي ب
املصوتني مع ظـروف اللعبة يف بـلدنا،
فــاننـا نـضيف لـه منجـز آخـر يحـسب
الحتـــاده )لم يـحققه أي احتــاد آخــر(
ــــديــتــنــــا ــــرقــيع مـــشــــاركــــات أن وهــــو ت
ـــــا و)نخــــوة( عــــدد مــن ــــاتــن ومــنـــتخــب
الـالعـــبـــني األجـــــــانـــب مـقـــــــابـل آالف

الدوالرات حلفظ ماء وجه اللعبة!!
وسيـاسـة كهـذه يـأنف انتهـاجهـا حتـى
ــــذي غــــامــــر االحتــــاد املــــوريــتــــانــي ال
ــــــاب ــــشـــب بـــصـفــــــوة مـــن الـالعـــبـــني ال
وأحرجونا يف الفـترة الثانية وتقدموا
)16-15( وبقـيـــة الفـتـــرات الـثالث لـم
يــــزد فـــــارق تقــــدم دهــــوك عــن )4-3(

نقاط!.
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الـلعبــة علـى ركـام مـشـاركــات مخـيبـة
لالمــال تـنـم عـن ســـوء ادارة مفـــاصل
ــــــــواصـل االنــكــــــســــــــارات ــــــــة وت ــــــسـل ال
اخلـــارجيــة الـتي ال تـعتــرف بـظــروف
ـــــد مـــثلــمــــــا يحـــــاول ان يـــــرمــي الـــبل
)العـمـيـــدي( اخفــاقــات مـنـتخـبــاتـنــا
وانديتنـا على عاتق هذا الـتبرير غير

املسؤول!
فريق مدرسي

أمـا مــاذا صنع مـدرب دهــوك محمـد
الـنجـــار املعـــروف بـبـــاعه الـطـــويل يف
ســاحــة الــسلــة؟ هــو االخـــر اسهـم يف
اخراج هـذه املهـزلة بـطريـقة لـن اجد
وصفـــا لهـــا غـيـــر )الـبـــدائـيـــة(!! فـمـــا
نقله لنا الزميل املوفد الصحفي من
ــــاريــــات الــثالث وصف جملــــريــــات املــب
كــــشـف عــن عـقــم خـــطـــط الــنـجــــــار
وانعـــدام الـثقـــة بـيـنه وبـني الالعـبـني
الـــى درجـــة الــتعـــامل الـــسـيـئ مـعهـم
علـــى ذمـــة الكـــابـنت نـضـــال غـــامن يف
تـصــريحه الـصحـفي، وجتـلت قــدرات
ـــــانهــــا عــــاديــــة وال اغلــب الالعــبــني ب
تــستـحق صفــة الـــدوليــة فقـــد كثــرت
ــــــاوالت املقـــطـــــوعـــــة واحملـــــاوالت املــن
الـتهديفـية اخلـاطئـة وبطء الـتراجع
لـلمــدافعــة وكــأن الـنجــار قــاد فــريقــا
مـــدرسيــا بــالكــاد يـتعـلم احلــركــة مع
الـكــــرة واملــــزاحـمــــة النـتــــزاعهــــا مـن

اخلصم.
اين الدور الوطني؟

امــا آخــر تـنــاقـضــات الـنجـــار يف علـم
الـتــدريـب والقـيــادة تـصـــريحه الــذي
أدان نفــسه قـبل غـيــره بـــان الالعـبـني
احملتـــرفني الـســويــدي يــوهــان إكــسن
واليــوغـسـاليف دانيـيل داريج كــانــا كل
الفــريق ولـيـس نــصفه ولــوالهـمــا ملــا
استـطــاع دهــوك مجــاراة غــرمــائه يف
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بـانه حقق اجنـازات للعبـة لم حتصل
عليها منذ 50 عاما؟!.

يكـفي انه كــرر عبـارة مـشـاركـة دهـوك
يف بطـولـة االنـديـة العـربيـة االبطـال
التاسعة عشرة التي جرت يف الرباط
مـطلع الـشهـر احلــالي بــانهــا تعكـس
ســمعـــة الكـــرة الـــسلـــويـــة الـــوطـنـيـــة
ـــار ان فــــريق دهـــوك ال ميــثل ـــاعـتـب ب
محــافظـته فحـسب يف اقــوى بطـولـة
عربيـة تعتمد القراءة الفـنية كمعيار
لـبنــاء الفكــرة وإرســاء ثــوابت تـقيـيم

السلة يف الدول العربية.
مهمة انتحارية!

ــــاط مـــن مهــــازل ــــرب مــــا جــــرى يف ال
هــزميـتني ثـقيـلتـني تلـقتـهمــا الـسلــة
الدهـوكية علـى ايدي العبـي الالرينا
االردنـي 82-107 واحملــرق الـبحــرانـي
)88-96( مع فـوز يتيـم بشـق االنفس
علـــى الـنـصـــر املـــوريـتـــانـي- )71-80(
ـــطـعـــم الـهـــــــروب مـــن ـــــسـحـــــــاب ب وان
الفـضيحـة امـام الـريــاضي اللـبنــاني
حـامل الـلقب الـســابق بنـتيجـة )20-
صفـر( حـسب لـوائـح البطـولـة، يـدلل
بــشكل قــاطع ان احتــاد العـميـدي زج
فـــريق دهـــوك يف مهـمـــة انــتحـــاريـــة
افــتقـــدت الصـــول الــتخــطـيــط وروح
االعـداد وسالمـة التنـظيـر الـذي كـان
ينــادي به العـميـدي لـبنـاء مـستـقبل
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يوغساليف وسويدي ينتخيان لدهوك لوأد الفضحية!
آخر منجزات العميدي و)صنايع( النجار

ادارة النفط تنفي تدخلها 
يف عمل املدربني

اجتمعت الهيـئة االدارية لنـادي النفط مع املدرب
حـمـيــــد سلـمــــان لــــوضع الــنقــــاط علــــى احلــــروف
وتهيئـة االرض اخلصبـة لتحقيق االجنـاز الكروي
الـذي تسعى اليه ادارة الـنفط منذ سنـوات طويلة
سـيـمـــا انهـــا وفـــرت للـمـــدربـني سـبل الـنجـــاح لكـن

الرياح جاءت مبا ال تشتهي السفن.
وعـن االجـتـمـــاع حتـــدث لـ)ريـــاضـــة املـــدى( كـــاظـم

سلمان رئيس ادارة النادي وقال:
-طـمــــوحـنــــا كــــادارة ان جنـعل مـن نــــادي الــنفــط
واحــدا من اقــوى الفــرق الــدوليــة ومنــافـســاً علــى
احـــــراز االلقــــاب والـبــطـــــوالت احمللـيــــة ومــن اجل
حتقـيق هدفنـا اجتمـعنا مع مـدرب الفريق حـميد
سلمان لـدراسة ومنـاقشة مـا يحتاجـه الفريق وما
يـريـده كمـدرب لنجـاح عملـه ال سيمـا اننــا منتلك
خـبـــرة اداريـــة كـبـيـــرة نــــأمل تـــسخـيـــرهـــا خلـــدمـــة

الفريق يف مشواره بالدوري احمللي.
وأضـــاف: اقـــولهـــا بـكل صـــراحـــة: ان املـــدرب الـــذي
يعـمـل مع الــنفــط يـتـمـتـع بجـمــيع الــصالحـيــــات
الفنيـة وال يتدخل يف شؤونه احـد وما نسمعه من
أقاويل لـيس لهـا شيء من الـصحة اال ان املـدربني
الذيـن يفشلـون مع الفـريق يلـقون بـالالئـمة عـلى
تدخل االدارة ال سيمـا اننا نترك للـمدرب مساحة

د. قحطان جليل: مهرجان املستقبل الكروي
الكتشاف املواهب ورعايتها

حتـت عـنـــوان مهـــرجـــان املــسـتقـبـل الكـــروي يقـيـم
املركز التـدريبي يف احتاد الكـرة )مدرسة عمـو بابا
الكــرويــة( بـطــولــة تــضم )9( فــرق تــابعــة لـلمــركــز
وللفـتـــرة مـن احلـــادي عــشـــر مـن الــشهـــر احلـــالـي
حتى اخلـامس عشـر منه وحتدث لـ)ريـاضة املدى(
د.قحـطــان جلـيل احــد املــشــرفـني علــى الـبـطــولــة

وقال:
الغـاية مـن اقامـة البـطولـة االطالع عن كثـب على
مــستـويــات الالعـبني ومعـرفـة مـدى جنــاح املنهـاج
التــدريبيـة يف تطـويـر قـابليـات املتـدربـني ال سيمـا
ان قـــدرات املـــدربـني ســتكــــون علــــى احملك وســـوف
نـكــتـــــشـف الـكــثــيـــــــر مــن االمـــــــور الــتــي ال ميـكــن
اكـتــشـــافهــا اال عـن طـــريق املـنــافــســات واملـبــاريــات

القوية.
واضـاف: بعـد االنتهــاء من مبـاريـات الـدورة سـتتم
اخـتـيـــار )5( مـنـتخـبـــات مـن املـــوهـــوبـني مـن اجل
االهتمـام بهم والـرعـايــة املتكـاملـة مـن قبل احتـاد
الكـرة ونتـوقع ان تشـهد املـباريـات املتـعة وجـمالـية
االداء النـنــــا منــتلـك املــــواهــب القـــــادرة علـــــى دفع
عجـلة اللعبـة الى االمـام وادعو رجـال االعالم الى
متابعـة املنافـسات الشبـاعها حتلـيال ونقدا ووضع

الصغار حتت اجملهر.

واسعة من احلرية يف العمل.
وخـتم حــديثه: وعـدنــا سلمـان بــأن يكـون فــريقنـا
منــافس قـوي ونـد يحـسب له الـف حسـاب جلـميع

الفرق ومهما كانت صعوبتها وقوتها.

جلنة جديدة للتسويق!
وافق احتـــاد الكــرة علــى تـشـكيـل جلنـــة التـســويق
والـتلفــزة وتـتـــألف مـن د.هــديـب مجهــول رئـيــســا
وكــاظـم محـمـــد سلـطــان نــائـبـــا للــرئـيــس وكــاظـم
الــطــــائــي ومحـمــــد نعـمــــان مــــراد وحـــسـن يــــوسف

واحمد مالك وعبد احلليم الدراجي.
وبـذلـك اضيـفت الـى جلـان االحتــاد العــاطلــة عن
العـمل جلنة جـديدة فـشلت فشال ذريعـا يف املوسم
احلـالـي ولم تقـدم مـا كـان متـوقعــا منهـا ال سـيمـا
يف املـــوسـم الــســــابق الـــذي اكـــدت الــتجــــارب علـــى
عجـــزهــــا يف مجـــاراة عـــالـم الـتــســــويق واســـرارهـــا
وعجـائبه وكانـت رقما بـدون فاعليـة او تأثيـر على

املستوى التسويقي للعبة يف العراق.
والتشكيل اجلديد اذا استمر بالطريقة نفسها يف
العمل فـان النـتيجــة ستكـون معـروفـة مـسبقـا وال
حتتـاج الى صعـوبة يف معـرفتهـا سيـما ان العـديد
منـهم كــانـــوا يف التــشكـيلــة الـســابقــة الـتي كـــانت
تـتعكـز علـى عـدم تـوفـر مــستلـزمـات جنـاحهـا وان
الظرف االمني ساهم مساهمة كبيرة يف افشالها.

الديوانية/ باسم الشرقي
قــررت قيـادة شـرطـة االلعـاب
يف شـرطة الـديوانـية تـسمـية
السيـد حسني مهدي مـشرفاً
علــى بطـولـة شـرطـة العـراق
بـــركـضـــة الـضـــاحـيـــة املـــؤمل
اجـراؤها يف الـديوانـية نهـاية
الــشهــر احلــالـي   الـبـطــولــة
ستـجري يف الديوانية لقطع
مـسافـة 10كم.  و قـال السـيد
حــسني مهـدي املـديــر الفـني
اللعـاب شرطـة الديـوانية انه
مت تــــشـكـــيل عــــــدة جلــــــان يف
املـــــديـــــريــــــة لغـــــرض اجنـــــاح
الـبـطـــولـــة الـتـي تـنـظـم الول

مـرة وتـضم جلــان املسـابقـات
واالعالم واملـــالـيـــة واالداريـــة

واالستقبال. 
ومـن جهــة اخـــرى ستـشــارك
فـرق الـشـرطـة يف الـبطـوالت
الـقطـريـة لكـرة القـدم حـيث
تــــــــــرشـح فــــــــــريـق شــــــــــرطــــــــــة
الـديــوانيـة لـالدوار النهــائيـة
وكــذلك املـصــارعــة واالثقــال
يف بـداية الشهـر اخلامس يف
محـــافـظـــة واسـط. وذكـــر ان
بـطــولــة الـضـــاحيــة سـتكــون
بـــــــــالـــتـعـــــــــاون مـع االحتـــــــــاد
الفــرعـي االلعـــاب القــوى يف

احملافظة .

الديوانية تنظم بطولة رشطة العراق للضاحية

 القادسية تتأهل إىل هنائيات كأس اجلامعات العراقية
الديوانـية/ املدى: تـأهل مـنتخب جـامعـة القـادسيـة الـى االدوار
النهـائية لبطولة كـأس اجلامعات العراقية بعـد فوزه على منتخبات
جـامعـات بـابل والـبصـرة يف تـصفيـات جـامعــات اجلنـوب والــوسط ،
وتاهـل عن لعبـة كرة الـيد مـنتخب  جـامعـة البصـرة عن بـعد فـوزها
علـى منتخـبات جـامعة بـابل والقادسـية، ويف لعـبة الـريشـة الطـائرة
ترشـحت جامعة الـقادسية بعـد فوزها علـى جامعتي بـابل والبصرة،
ولعــدم حـضــور فــريـقي جــامعـتي بــابـل والبـصــرة تــرشـحت جــامعــة

القادسية ايضاً بالتنس االرضي. 

بغداد/ خليل جليل
اكــــد مــــدرب الــطلـبــــة ثــــائــــر
احـمـــد وصـــول اســتعـــدادات
فـريقه الـى مـرحلــة مالئمـة
ومنـاسبة ملـالقاة منـافسه يف
اجلــولـــة االخيـــرة من الــدور
الـنهـــائـي لـبـطـــولـــة العـــراق

امضـى الفتـرة تلك يف إطار
سفـــرات مكــوكـيــة تـسـتعـمل
مبــشــاركـته يف دوري ابـطــال
اســيــــــا حــيـــث تعــــــرض الــــــى
خـســارة قــاسيــة امــام الـســد
القـطري يف الـدوحة )صـفر
-3( قــــبـل ان يـحـقـق فــــــــــوزا
مـعــنـــــــويـــــــا عـلـــــــى الـعـــــــربــي
الكويتي الثالثية النظيفة.
-وسـيـــــدفـع الفـــــوز االخـيـــــر
لـلجــــــويـــــــة علـــــــى العــــــربــي
بــــاجلــــويــــة الــــى اسـتـثـمــــاره
معـنـــويـــا ملـــواجهـــة الــطلـبـــة
الـــــــذي اعــتــبـــــــر مـــــــدربـه ان
صفــــــــوفه مــتـكــــــــاملـــــــة االن
جـمـيع االعـبــيه بجـــاهـــزيـــة
كـــــــامـلـــــــة خلـــــــوض الـلـقـــــــاء

املرتقب.
-يـذكـر  ان منــافسـات املـربع
الـذهـبي ستـطلق يف الثـالث
عــشـــر مـن الـــشهـــر اجلـــاري
وســيـلـقــي فــيـهـــــــا صـــــــاحــب
بـــــــطــــــــــــاقـه الــــتــــــــــــاهـل عــــن
اجملـمــــوعــــة الـــــرابعــــة الـتـي
تـضم اجلـويـة والـطـلبــة مع
صـاحـب بطـاقـة التـأهل عن
اجملموعـة الثانيـة التي يعد
الــزوراء االوفــر حـظــا فـيهــا
خلـطف البطـاقة ممـا يعني
ان مـالمح صـــــاحــب الـلقــب
لهذا املوسم سيكون من بني
هذه الفرق الثالثة مبدئيا.

وأوضح مـدرب الـطلبـة ثـائـر
احـمـــد يف تـصـــريح لـ)املـــدى
الــــــــريــــــــاضـــي( :ان املـــبــــــــاراة
ســتـكــــــون صعــبــــــة ولــيــــســت
سهلـة على الطـرفان مـشيرا
الــــــى ان اجلــــــويــــــة يـــــسعــــــى
للـــدفـــاع عـن لقـبـه ويعـتـبـــر
هذه املباراة جـانبا تعـويضيا
ملا فـقده يف املـنافـسات دوري

ابطال اسيا.
-واضــاف ان طبـيعــة اللقــاء
احلـــاسـم سـيـــؤدي بـــاملـبـــاراة
مــــن االثــــــــــارة املــــتــــــــــوقـعــــــــــة
واملـواجهـة الفنـويـة بحضـور
ومتـابعــة اعضـاء الفــريقني
ورغــبه الــطــــرفـني بـتـحقــيق

الفوز.
-واكــــد احـمــــد يف حــــديــثه :
نحـن نـــسـتــطــيع يف املـبــــاراة
النهــائيــة واللقـب وليـس يف
املــربع  الـذهـبي وحــده علـى
الــــــرغــم مــن عــــــدم الــتــكهــن
بـنـتــيجــــة املـبــــاراة مـــســبقــــا
بسبب اهميتها التنافسية.

-كان الطلبة انتظم بفترات
تــدريبــة بعـد تـوقـف مبـارات
الــــدوري الكـثــــر مـن عـــشــــرة
ايـــــــــــام اســــتـعـــــــــــداداً لـهـــــــــــذه
املواجهـة. وقد سـاعدت تلك
التحـضيــرات الطلـبه لبلـوغ
مـستوى فـني مستقـر افضل
قياسا ملنافسه اجلوية الذي

الـقــــــــــوة اجلــــــــــويــــــــــة حــــيــــث
سيلتقي  الفـريقان بعد غد
الثالثاء على ملعب الشعب
الــدولـي يف خـتــام مـبــاريــات
اجلولة السادسة واحلاسمة
ضـمـن اجملـمـــوعـــة الـــرابعـــة

التي ضمت ايضا ميسان.

مدرب الطلبة: نتطلع اىل اللقب وليس املربع الذهبي
قبل مباراته املرتقبة أمام اجلوية

بغداد/ املدى الرياضي:
علمت )رياضة املدى( من مصادر
كــرويــة وثـيقــة الـصلــة بــاالحتــاد
العـراقي املـركـزي لكـرة القـدم  ان
االخيـر يجـري حـاليـا  مبـاحثـات
مكـثفــــة  مع شـــركــــة هلـيـبـــرتـــون
األمـــــريـكــيـــــة  مــن اجـل ان تقـــــوم
تلك  الـشــركــة العـــامليــة بــرعــايــة
مــنــتخــب اشــبـــــال العـــــراق بـكـــــرة
القدم حتت سن اربعـة عشر عاماً
الــذي اشتـرك مـؤخــراً يف بطـولـة
داالس الــدولـيــة الـتـي اقـيـمـت يف
واليـــة كـــالـيفـــورنـيـــا االمــــريكـيـــة
والـــتـــي وصـل فـــيـهــــــــا الــــــــى دوري
الـثمـــانيــة لـتلـك البـطــولــة وحــاز
فــيهــــا اعجــــاب وثـنــــاء املـتــــابعـني

مــن جهـــــة اخــــــرى يقــيــم املـــــركـــــز
الـتـــدريـبــي للفـئـــات العـمـــريـــة يف
االحتـاد العـراقي مـهرجـانا كـرويا
لكــافــة فــرق كــرة القــدم الـتــابعــة
للمركـز وخملتلف الفئات العمرية
وذلــك بـغـــيـــــــــة الـــتـعـــــــــرف عـلـــــــــى
املــسـتــويـــات الفـنـيــة الـتـي وصلـت
إلــيـهـــــــا تـلـك الـفـــــــرق بـــــــدءا مــن
مــواليــد )1990 - 1994( مقــسمـة
إلى قسـمني وسيبدأ القسم األول
منــافـســاته يف احلــادي عـشـــر من
الـــشهــــر احلــــالـي وتـــسـتـمــــر ملــــدة
ثالثـة أيام والقـسم الثانـي ستبدأ
منــافـســاتـه يف الثـــالث عـشـــر من
الـــشهــــر احلــــالـي ويـــسـتـمــــر ملــــدة

ثالثة أيام أيضا.

لهـذه البـطولـة والتـي شارك فـيها
اكــثــــــر مــن 180فـــــــريقــــــا عــــــاملــيــــــا
.واضـافت تلك املصـادر  ان د.عمر
عـبــــد احلـمـيــــد ممــثل الـــشــــركــــة
عـرض على ان تقـوم تلك الشـركة
بـــــرعـــــايـــــة مـنــتخـب االشـبـــــال يف
جــمـــيع بـــطـــــــوالته اخلــــــارجــيــــــة
وتكفلـت يف حال مـوافقـة االحتاد
على العقد املزمع توقيعه بتوفير
معـــسكـــرات وبـطـــوالت خـــارجـيـــة
للــمــنــتخــب مع تـــــوفــيـــــر جــمــيع
املـسـتلــزمــات الـتـي يحـتــاجهــا يف
مــسيــرة اعــداده وتــأهـيله. وذكــرت
تـلــك  املــــصــــــــادر ان املــــــــدة الـــتـــي
ســتقــــوم بهـــا الــشـــركـــة بـــرعـــايـــة
الفـريـق تقتـرب مـن اربع سنـوات.

)هليربتون( تقرتب من رعاية منتخب أشبال العراق

بغداد - املدى
تلقى االحتاد العراقي املركزي  بالريشة الطائرة دعوة للمشاركة
يف بطـولـة غـرب أسيـا التـى ستقـام يف سـوريـا يف نهـايـة شهـر آيـار

احلالي ، الى جانب سبع منتخبات عربية واسيوية .وقال  
السيـد علي صيهود  امني سر احتاد  اللعبة أن "العراق سيشارك
يف دورة األلعــاب االسيـويــة التـي ستقــام يف العــاصمــة القـطـريـة
الـدوحـة يف شهـر كـانــون األول  املقبل  بفـاعليـة يف لعبـة الــريشـة
الـطائـرة بعـد ان مت ادراج اللعبـة علـى قائـمة االلـعاب الـرياضـية

التي سيلعب بها العراق يف تلك الدورة  .
من جـــانب اخـــر تنــطلق  بـطــولــة  دوري أنــديــة العــراق للــدرجه
األولــى للـعبــة الــريـشــة الـطــائــرة فـــى الثـــاني عـشـــر من الــشهــر
احلــالـي. وقــد مت تـنـظـيـم الفـــرق علــى شـكل مجــامـيع، وضـمـت
مـنــطقـــة الفـــرات االوسـط فـــرق محـــافـظـــات بـــابل والـــديـــوانـيـــة
وكــربالء والـنجف علـى أن تـتم تــصفيــاتهـا يف الـديــوانيـة.وتـضم
املنطقة اجلنوبـية فرق البصرة وميسان وذي قار وواسط وجتري
مبـاريـاتهـا يف مـدينـة العمـارة مـركـز محـافظـة مـيسـان. أمـا فـرق
املنطقـة الوسطـى فتضم فـرق بغداد وديـالى وتخـوض مباريـاتها
يف العاصمـة بغداد وتلعـب يف مدينـة السليـمانيـة فرق مجمـوعة
املـنـــطقــــة الـــشـمــــالـيــــة وهـي أربــيل وكــــركــــوك والــــسلـيـمــــانـيــــة
واملـوصل.يـذكـر أن االحتـاد العــراقي للـريـشــة الطـائــرة انتهـى يف
شهـــر نـيــســـان املـــاضـي مـن تــسـمـيـــة أربعـــة مـنـتخـبـــات لالشـبـــال
والنــاشـئني والــشبــاب واملـتقـــدمني يف تـصـفيــات فــرديــة نـظـمهــا

الختيار هذه املنتخبات التي يضم كل فريق منها ستة العبني.

حتديد موعد انطالق دوري العراق
بالريشة الطائرة 


