
شهدت الـرياضة الـعراقية يف
العهـد اجلـديــد العـديــد من
العالمات الفارقـة حيث أخذ
الـبعــض اسـتـغالل االرتـبـــاك
والـفــــــــوضــــــــى بــــــشــكـل الفـــت
للنـظــر واالنفـراد بــاملنــاصب
الــريـــاضيـــة التـي تتـيح لـصــاحـبهــا أن
يـفـعـل مـــــــــا يـــــــشـــــــــاء دون خـــــــــوف مـــن

احملاسبة.
يقــــــول الـــبعـــض أن الــــــريــــــاضــــــة فــــــوز
وخــســــارة ولكـنـنــــا نعـــود ونــســـأل ملـــاذا
حتـــصـل بعـــض االحتـــــــادات علـــــــى كل
شـيء وال حتـــاسـب عـنـــدمــــا تفـــشل يف
حتقـيق إجنـــاز او فـــوز ال لــشـيء ســـوى
ألن رئـيـــسهـــا عــضــــو مكـتـب تـنفـيـــذي
بـيـنـمــا حتــاسـب بعـض االحتــادات وال
خــــــــصــــــــص لــهــــــــــــــا إال الــقــلـــــيــل مـــــن
الـتخصـيصـات لكـونهـا تعنـى بـريـاضـة
غيـر أوملبـية أو إن رئـيسـها لـيس عـضواً

يف املكتب التنفيذي.
إن نـــظـــــرة األوملــبــيــــــة يجــب أن تـكـــــون
مـتـــســــاويــــة لـلجـمــيع ومــن العـيـب أن
تكون هـناك احتـادات )مدللـة( وأخرى
عكـس ذلـك. ونتـمنـى أن يـسـود العـدل
يف احملـــاسـبـــة والــتكــــرمي وأن ال نهـــول
ونعـظم بـعض االنـتصــارات البـسـيطـة
ونصـورها للـبعض بأنهـا كالفـوز بكأس
العـــالـم بـــرغـم اعـتـــزازنـــا بـــأهـمـيـــة مـــا
حتقق يف ظل هذه الظروف الصعبة.

نــتــمــنـــــى أن تـكـــــون قــيـــــادات الـلجــنـــــة
األوملـبـيـــة جـــريـئـــة وأن تـتخـــذ قـــرارات
مهـمــة مـنهــا عــدم جــواز اجلـمـيع بـني
العــديــد مـن املـنــاصـب الــريــاضـيــة يف
االحتـادات واألندية الـرياضيـة وكذلك
عـضــويـــة املكـتـب الـتـنفـيــذي وإفــســاح
اجملــال لـلكفــاءة للعـمل ألن الــريــاضــة
العــراقـيــة تـبحـث عـن الــذي يـنفــذهــا
ويــســـاهـم يف تـطـــويـــرهـــا ولـيــس عـمـن

يبحث عن املناصب الرياضية.
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بغداد/حيدر مدلول 
ــــــادي الـقــــــوة اكــــــد رئــيـــــس ن
اجلويـة سميـر كاظم املـشرف
ــــــى الـفــــــريـق الـكــــــروي ان عـل
فــريقه سـيـطــر علــى املـبــاراة
التـي حقق فـيهــا فــوزا كـبيــرا
علـى فـريق العـربي  الكـويتي
ــــى الــتــي جــــرت بــيــنهــمـــــا عل
ملعـب طــرابلــس الـبلــدي يف
لبنـان   بعـد تـسجيل هـدفني
يف الـــشــــوط األول.  وبــني ان
هـذا الفـوز تـاريخي بـالنـسبـة
له نـظـرا وحــسب قــوله ) كنـا
بحــاجــة لهكــذا فــوز مـعنــويــاً
مــن أجـل حتفــيـــــز الالعــبــني
قــبـل الـلـقــــــــاء احلــــــــاســم يف
الــدوري احمللي أمـام الـطلبـة
الـتـي سـتجــري يــوم العــاشــر
مـن الــشهــر اجلــاري للـظفــر
ببـطــاقــة التــأهل الــى املــربع
الــذهبـي (.واوضح سـميــر ان
ـــة فـــريـقه ســيحـــاول مـــواصل
تقـــدمي االداء اجلـيـــد الـــذي
ظهر به يف املباراة مع العربي
الكــويتـي يف املبــاراة القـادمـة
الــتــي ســتجــمعـه مع فــــــريق
الــشبــاب الــسعــودي متـصــدر
ـــــرتــيــب فـــــرق اجملــمـــــوعـــــة ت
الـــرابعــة والسـيـمـــا انه عـمل
علــى رفع اللـيــاقــة الـبــدنـيــة
منـذ تـسلـمه مهمـة االشـراف
عـلى الفـريق بدال مـن املدرب
ـــــد اجللــيل وقــــد ــــاح عــب صــب
اثـمـــرت جهـــوده يف رفع تـلك

احلالة يف هذه املباراة
مــشـيــرا انـه دفع بــاكـثــر مـن
خــمــــســــــة العــبــني جــــــدد يف
ــــــو مبــــســتــــــوى املــبــــــاراة كــــــان
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سمري كاظم: فوزنا عىل العريب 
عامــــل حتفيــــز ملواجهــــة الطــــالب   

ان العــبــي فـــــريـقه قـــــدمـــــوا
مبـاراة سيئـة عكـس املبـاريـات
الـــســـــابقــــة الــتــي خـــــاضهــــا
الفـريق يف البطـولة الـتي كنا
نتــأمل فـيهــا الفــوز مـن اجل
الــــدخــــول للــمــنــــافـــســــة مع
فــريقـي الــشـبــاب الــسعــودي
والـسد القـطري علـى بطـاقة
اجملــمــــــــوعــــــــة .وارجـع خـلـف
اسـبـــاب تلـك اخلــســـارة الـــى
وجــود الكـثيــر من االصـابـات
بــني عــــدد جتــــاوز اكــثــــر مــن
خـمســة العبني الـذين تـركـوا
يف الـكــــــويــت وفـــــشل العــبــي
االحـتيــاط يف تعــويـضـهم يف
تـلــك املــبـــــــاراة  مـــــشــيـــــــرا ان
اخلسـارة كـانـت صعبـة علـينـا
يف الوقت نفـسه اهنىء فريق
القــــــوة اجلــــــويـــــــة العــــــراقــي
بالفـوز نظرا النه قـدم مباراة
رائعــة اســتحق فـيهــا خــطف

نقاط املباراة الثالث.
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الــطمــوح الــذي قــاد فــريـقنــا
ـــاراة الـــى خــطـف  نقـــاط املـب
الــثالث مــن فــــريـق العــــربــي
الكــويـتي الــذي كــانـت نقـص
اللياقـة البدنيـة لدى العبيه
سـبـبــا رئـيــسـيــا يف خــســارته
ــــاملــســتــــوى .واشــــاد كــــاظــم ب
الــرفـيع الــذي قــدمه صــانع
االلعـاب صفــوان عبـد الغـني
الـــــذي سـجل هــــــدف الفـــــوز
ـــــرا انه االول لفـــــريقـه معــتــب
كــان جنمـا ســاطعــا للـصقـور
يف مـلعـب طـــرابلــس بــدلــيل
انه لم يـستبـدله كمـا فعل يف
ـــاريـــات الــســــابقـــة الـتـي املـب
خاضـها الـفريـق يف البطـولة
االسـيــويــة .مـن جهـته ابــدى
مــدرب العــربـي احـمــد خلف
اســتــيـــــاءه الــــشـــــديـــــد الداء
فــــــــريـقـه يف املــبــــــــاراة الــتــي
جعلـته يـتــراجع الــى املــركــز
االخيــر يف اجملمــوعــة.واشــار
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بغداد / إياد الصاحلي
أكـــــد الـــــدكــتـــــور صـــــالح راضــي
مدرب فريق الزوراء بأنه يسعى
ملـــواصلـــة رحلـــة الفـــريق صــوب
ـــــة ـــــاراة الـــنهـــــائــي محـــطـــــة املــب
ـــــالـلقـــب بعـــــد أن والــتــتــــــويج ب
تخــطـــــى عقـبــــات كـثـيــــرة هــــذا
ـــــوســم وفـــــرض اســتـحقــــــاقه امل
املـــشــــروع كـمـنــــافــــس أول علــــى
ـــــات ـــــاري ــــــة خالل مــب الــبـــطـــــول
الـــــدوري املــمــتـــــاز ولــم يخـــســـــر

مباراة واحدة حتى اآلن.
عوامل خارجية

وقال صالح راضي يف تصريحه
لـ)املـــدى( التـي استـطلعـت رأيه
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مثلـما حـدث يف بعض األنـدية،
لهـــــذا فـــــإن االســتقـــــرار املـــــالـي
ـــــأمل أن ـــــة ون ـــــوب ـــــة مــــطل حـــــال
تـتحقق وفق ما يتيـسر إلدارتنا
مـن مــصــــادر متـــــويل يف األيــــام

املقبلة.
دعم الرئيس

وكشف راضي عن مواصلة دعم
شقيقه أحمد للفـريق من مقر
إقـــــــــامــــتـه يف عــــمـــــــــان وتـالقـح
األفكار الفنية معه واالستعداد
األمثـل ملا تبـقى من مـشواره يف
الـنخـبـــة وقـــال: مـــا زال رئـيــس
النــادي يقف يــوميــاً علــى أبــرز
املــشـكالت الـتـي تــــواجهـنـــا ولـم
نـشعــر بغيــابه طـاملـا أن األخـوة
أعضـاء اإلدارة يــواكبـون يــوميـاً
تــذلـيل املعــوقــات الـتـي تعـتــري
مـسيرتنـا وحتضيـراتنا ويف ظل
هذه األجـواء نشعر بـاالستقرار
يف عـــملــنـــــا وإن وجـــــدت بعـــض
األخـطـــاء فـــإنـنـــا نـتــشـــاور دون
حتـسـس لـضمـان عـدم تكـرارهـا

إن شاء اهلل.
ال تعاقد مع ستار

ــــــــة ونـفــــــــى صــــــــالـح راضـــي نـــي
ـــــد الـــتحــــــاق الالعـــب عالء عــب
الــستــار بـصفــوف الفــريق بعــد
ــــــــؤدي وحــــــــدات أن شــــــــوهــــــــد ي
تـدريبية مع الالعـبني وأكد بأن
ــــــــة هــــــــذا الـالعـــب تـــتـجـه رغـــب
ـــــــد يف لـالحـــتـــــــراف مـــن جـــــــدي
ــــــة بـعــــــد أن املـالعــب الـــــســــــوري
أمضـى مـوسمـاً نـاجحـاً هنـاك،
وأوضح بـــــأن الـــــزوراء ســيـكــمل
رحلــتـه نحـــــو الـلقـــب بعـــــد أن
وضع ثقــته يف نفــس الالعـبـني
الذيـن شاركـوه محنـة التـدريب
يف أجــواء مـضـطــربــة وأوصلــوه
إلى ضفـة اإلجناز املـرتقب ولن
يفـشل مـسـاعـيهم ســوى القـدر

)على حد تعبيره(.

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

محــمــــــود بعـــــد نــيـله الـكـــــارت
الـثانـي قال راضـي: بالـرغم من
املـكـــــانـــــة الــتــي يحــتـلهـــــا هـــــذا
ـــــــره ـــــــأثـــي ـــــــوق وت الـالعـــب اخلـل
اإليجـــــابــي يف رفـع معــنـــــويـــــات
زمالئه الـشبـاب إال إن حـرمـانه
بسبب الكـارت لن يعيق الفريق
يف اسـتمــراريتـه لتــأمـني نقــاط
ـــــاحــيــتــي أمــنــت الفـــــوز ومــن ن
مـركزه بتغيـير تكتيـكي ينسجم
مع احلــالــة الــدفـــاعيــة إضــافــة
إلـى تـوجـيهـات خـاصـة لـبعـض
الالعـبـني إلضفـــاء القـــوة علــى
اخلـط اخللفي وبـاملنـاسبـة فإن
ـــــــــذ ـــــــــزوراء ومــــن عــــمـلــــي مـع ال
ـــــاكـــــورتـه رسخــت مـفهـــــوم أن ب
الالعب األساس واالحـتياط ال
يفــــرقهـمــــا ســــوى العــطــــاء وال
ميكـن أن ارهن مـصيــر بحضـور
هــذا الالعب أو غيـابه وسبق أن
دفع بعض املـدربني ثمنـاً غالـياً
ــــــرســم خــــطــــطـهــم وتـــــسـلــيــم ب
مفـــاتــيح الفـــريق بـيـــد الالعـب

البارز!
عسر التمويل

ولـم يـخف صــــالح راضــي قلـقه
ــــــالــي ــــــدعــم امل ــــــر ال ــــــأثــي مــن ت
الـشحيح على احلـالة النـفسية
جلـمـيـع العــــاملــني يف الفــــريق
وقــال: املــشكلــة الـــوحيــدة الـتي
تــــؤرقـنــــا هــي قلــــة اإلمـكــــانــــات
املـــاديـــة املـتـــاحـــة إلدارة الـنـــادي
وبصـراحة فإن العـوز املادي أمر
ال يـطاق يف األنـدية الـرياضـية
ــــــــــــواصـل الـــــتـــــي حتــــــــــــاول أن ت
ـــــــشـــــطــــتـهــــــــــا بـفـــــضـل حــــب أن
الــريــاضـيني ألنـــديتـهم واألمــر
نفسه يـنطبـق على نـادينـا لوال
ــــــــــوديــــــــــة وتـفـهــــم الـعـالقــــــــــة ال
الـالعـــبـــني لـــــظــــــــروف عــــــســــــــر
الـتـمـــويل النـعكـــس ذلك وبـــاالً
علــى نتـائج الفـريق يف الـدوري
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عـن مبــاراة فــريقه أمــام دهــوك
ـــــدور ـــــات ال ـــــاري يف خـــــامتـــــة مــب
الـثـــالـث مـن املـــرحلـــة الـثـــانـيـــة
لــدوري النـخبــة: عقـدنــا العـزم
علـى تخـطي هـذا الـدور بنجـاح
واالحتفــاظ علــى املكـانـة الـتي
وصلهــا الـــزوراء بجهــد جـمعـي
مــن اإلدارة واملالك الــتـــــدريــبــي
والالعـبـني ولـن نــتحـــسـب ألي
مفاجـأة من فريق دهـوك برغم
إنـنـــــا تعــــادلـنــــا مـعه يف مـلعــبه
سلـبـيـــــاً بعـــــد أن أسهـمـت عــــدة
ـــــا بـــتلـك عــــــوامل يف خـــــروجــن

النتيجة خارج إرادة الفريق.
ــــــى أن غــــــزارة وأشــــــار راضـــي إل
األمـطــار يف يــوم املـبــاراة فـضالً
عن السفر بعـد أيام من فاجعة
مقــتـل الالعــب الــــشـــــاب مــنـــــار
مظـفر أدى إلـى تولـيد ضـغوط
نفــسـيـــة علــــى زمالئه أثـــرت يف
أدائـهـــم وســـنـحـــت الـفـــــــرصـــــــة
لـدهــوك النتـزاع نـقطــة ثمـينـة

منا يف عقر داره.
توازن واقعي

وأضــــاف: األمـــــر يخـتـلف هــــذه
ـــــــا مـع الـالعـــبـــني ـــــــرة ودرســـن امل
نـقـــــــاط الــــضـعـف يف صـفـــــــوف
دهـــوك ومكـــامن قـــوته وجهــزت
ــــــة الــتــي أرى ــــــاســب األدوات املــن
بـأنهـا سـتعيـد التـوازن الـواقعي
بـني الكـــرتني ويف الـــوقت الــذي
اسـجـل إعـجــــــابــي بـحــمــــــاســــــة
العـبي دهــوك ملنـافـسـة الـزوراء
ومحـــــاولـــــة إحـــــراجه إال أنــنـــــا
ماضون يف طريقنا نحو اللقب
وال تــشـكل مـبـــاراتـنــــا معهـم إال
جرعـة إضافية لتعـزيز رصيدنا
مـن الـنقـــاط ومعـــاجلـــة بعـض
ـــــــا يف الـــثـغـــــــرات قـــبـل دخـــــــولـــن

منافسات املربع الذهبي.
غياب حيدر محمود!

وعـن تأثيـر غياب املـدافع حيدر
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صالح رايض: العوز املادي يؤّرق الزوراء 

تــأهـل منـتخـب النــاشئـني بكــرة القــدم
إلـــــى دور
االربعـــــــة

يف
بــطـــولــــة
طهـــــــران
الــدوليــة
اجلــاريــة
حـــــالــيــــــاً

يف ايـــــــران
بعـــد فـــوزه

عــــلـــــــــــــــــــــــــــــى
املــــــنــــــتــخــــــــب

الصـيني نتـيجة
)2 - صـفر( لـيحتل

املـركـز االول يف تـرتـيب
فـــــــرق اجملــمـــــــوعـــــــة االولـــــــى

بـــرصيــد 4 نقــاط بعــد فــوزه علــى
منـتخب ارمينيـا )5 - صفر( وخـسارته

امام منتخب ايران )صفر - 1(.
هـذا وسيقـابـل منتـخبنـا اليـوم نـظيـره
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االيراني.
يـذكـر ان وســائل االعالم اشـادت كـثيـراً
باداء العـبي منتخـبنا الـذي كشف عن
متـيز عدد مـن الالعبني الذيـن سيكون

لهم شأن كبير يف مستقبل كرتنا.
وعـدت البطـولة احـدى مراحل
اعــــــداد املــنـــتخــب خلــــــوض
نهـــــــائــيــــــــاته امم آســيـــــــا
لـلـــنــــــــاشـــئـــني الـــتـــي
تـــــــــــضـــــــيــفــهــــــــــــــــــــــا
ســــنـغـــــــــــافـــــــــــــورة
ايلـــــول املقــبل
السيمـا بعد
ان وقــع يف
اجملـمـــــوع
ة الثانية
إلـــــــــــــــــــــــى
جــــــــانـــب
ايـــــــــــــــــــــــران
والـــــــيـــــــمـــــــــن
وطاجكستان.
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اليـابـاني الـذي احتل املـركـز الثـاني يف

اجملمـوعــة
الـثــــانـيــــة خـلف املـنــتخـب

ـ

يف منافسات بطولة طهران الدولية

مـنــتخـبـنــــا يـــــواجه الـيــــابـــــان يف دور االربعــــة
بغداد / خليل جليل

تلقى االحتـاد العراقي لكرة
الـقـــــــــدم دعـــــــــوة مـــن راعـــي
املـنــتخـب الـتـــونــسـي لـكـــرة
القــدم القــامــة مبــاراة وديــة
ــــني الـعــــــــــــراقــــي ــــيــــــــــــة ب دول
والــتــــونـــســي يف املــــانــيــــا يف
الـســابع من حـزيـران املـقبل
وتــدخل ضـمـن اسـتعــدادات
االخــيــــــر لـلــمــــشــــــاركــــــة يف
ــــديــــال املــــانـيــــا الــــذي مــــون
ســيـــطـلـق يف الــتــــــاسـع مــن
الـشهر ذاتـه إلى التـاسع من

متوز املقبل.
ـــيـــــــس االحتــــــــــاد واوضـح رئ
العراقـي لكرة القـدم حسني
سعيـد ان املنـتخب العـراقي
جــاهــز لتــأديــة هــذه املبــاراة
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واعـتـبــرهــا فــرصــة طـيـبــة
للمنتخبني.

ويلعـب املـنـتخـب الـتــونــسـي
ضـمـن اجملـمــوعــة الـثــامـنــة
الــتــي تــضــم الـــــسعـــــوديـــــة

واوكرانيا واسبانيا.
واضـــــاف سعــيــــد: ســنقــــوم
بـاجـراء التــرتيبـات االداريـة
والفنية خلوض هذا اللقاء
مـشيـراً إلـى عـدم وجـود ايـة
تعقـيــدات أو اسـبــاب حتــول

دون ذلك.
ــــا كــثــيــــراً ان وقــــال، يـــســــرن
ـــبــــــــــرنــــــــــامـج نـــــــسـهـــم يف ال
االستعــدادي والتحـضيـري
للـمـنـتخـب الـتـثقـيفـي قـبل
دخـوله منـافسـات املونـديال

القادم.
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راعي املنتخب التونيس يدعو منتخبنا 
ملباراة ودية الشهر املقبل

بغداد/ املدى
عـبـــر كـــابـنت املـنـتخـب الـــوطـنـي رزاق فـــرحـــان
احملتــرف يف صفــوف  نـــادي دبي الــذي يلـعب
يف القـسـم الثـانـي من الـدوري اإلمـاراتـي  عن
سعـادته بـالفـوز علـى اخللـيج)3 - 1(  ونتـائج
اجلولـة قبل األخيرة للمسـدس الذهبي قائالً
إن هذه النتـائج هي مبثابة "هبـة" من السماء
وتــوفيق بعـد الـظلم الـذي تعـرض له الفـريق

يف املباراة السابقة أمام أهلي الفجيرة.
وأضـاف فـرحـان  أن دبـي لم يفقـد األمل بعـد
خــــســـــارتـه نقـــطــتــني ثــمــيــنــتــني يف اجلـــــولـــــة
الــســــابقـــة وكــــان االتكــــال علـــى اهلل سـبحــــانه
وتعــــالــــى قـبـل كل شـيء ثـم عــــزميــــة واصــــرار
الالعــبــني الـــــذيــن عـــــاهــــــدوا أنفــــسهــم علـــــى
تعـويـض النـتيجـة الـسـابقـة مـؤكـداً أن فـريقه
تعــــامل مع املـبـــاراة بـــرجـــولـــة وواقعـيـــة وكـــان
الالعبون على قدر املسؤولية على حد قوله.

وقال فـرحان  إن مـسألـة احلسـم تأجلـت  إلى
اجلولـة األخيـرة وسيبـذل العبـو دبي قـصارى
جهدهم من أجل حتقـيق الفوز على أن تلعب
حــســـابـــات هـــذه اجلـــولـــة دورهـــا يف حتـــديـــد
الفـريقني الـصاعـدين لـدوري الدرجـة األولى
الفتاً إلـى أنه ال بد من فـوزهم يف املقام األول
حتــى تكـون حـظــوظهم كـبيــرة يف حجـز أحـد

مقعدي التأهل.
وبـني  إن فــــريقه لـم يـتـــأثـــر بـــاألحـــداث الـتـي

رافقـت مـبـــــاراته الـــســـــابقـــــة ولعــب بعــــزميــــة
واصـــــــرار بـهـــــــدف الـفـــــــوز مـــــشــيـــــــراً إلـــــــى أن
حـظـــوظهــم ال تقل عـن حـظـــوظ اآلخـــريـن.
واضــاف أن دبي لـن يفـرط بـالـنقـاط الـثالث
املقـبلــة مع تقــديــره للعــربي وتــوقع أن تــأتي
نـتـيجـــة مـبـــاراة اخللـيج واالحتـــاد مـن جهـــة
ومـبـــاراة عجـمـــان وأهلـي الفجـيــرة مـن جهــة
أخــرى لصـالح فـريقه. وأكـد فـرحـان  أن هـذا
الـفوز كـان ثمـرة للجـهد املـبذول وإصـراراً من
الالعـبــني علـــــى تعــــويـــض نقــطـتـي املـبــــاراة
الـسـابقـة والـظلم الـذي تعـرضــوا له يف تلك

املباراة من حكم املباراة.
واوضح فـرحـان بـان  األهــداف الثالثـة الـتي
سـجلهــا  مبــرمـــى اخللـيج قـــد وضعــته علــى
قـــائمــة تـــرتيـب الهـــدافني بـــرصيــد 7 اهــداف
مـوضحـا بـان  هــذه النـتيجـة كــانت مـطلـوبـة
وأبقت على آمـالهم على الرغم ما حدث لهم

يف اللقاء السابق.
وقـال رزاق إن احلـظ عـانـده كـثيــراً يف املبـاراة
الـــســــابقــــة وكــــان ميـكـن أن يـــسجـل ويحـــسـم
املوقف لـوال سوء الـطالـع معربـاً عن سـعادته
)بــالهــاتــريك( الــذي أعــاد فــريقه إلــى دائــرة
املنـافسـة، وأكـد رزاق إن حظـوظهم بـالصعـود
كـبـيـــرة خـــاصـــة يف حـــال فـــوز االحتــــاد علـــى
اخلـليج ويف هـذه احلـالــة يضـمن دبـي مبـاراة

فاصلة مع االحتاد إذا تساويا بالنقاط.

 املوصل/ مكتب املدى
ــــــوصلــي يـــطــمـح العــــــداء امل
حــــارث محـمـــد صــــالح  )20
عـاماً( بـتحقيق الـعديـد من
االجنــازات لــريــاضـــة العــاب
القـــوى العـــراقـيـــة نـظـــرا ملـــا
ميتـلكه مـن امكـانـات  فـنيـة
وبـدنيـة وتـصمـيم علـى كسـر
االرقـام العـراقيـة بـاملسـافـات
ــــــــرة الـــتـــي بـقـــيـــت الـقـــــصـــي
ـــــــوات ـــــــذ ســـن صـــــــامـــــــدة مـــن
طــويلــة،وعن بـدايــاته يقـول
بــطـل العــــــراق للــــشــبـــــاب يف
مــــســـــافــتــي 100 و200 مــتـــــر
العــداء حــارث بــان الـبــدايــة
كـانـت يف متــوسطـة املـنصـور
يف مـــــديــنـــــة املــــــوصل حــيــث
اخـتـــارنـي مـــدرس الـتـــربـيـــة
الـريـاضيـة فيهـا  للـمشـاركـة
يف بطـولـة تــربيـة احملــافظـة
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العــراق للــشبــاب يف بـطــولــة
العــــــرب واحــــــرزت وســــــامــني
فضـيني كما مـثلت عدداً من
االنديـة العراقيـة مثل نادي
الـكهربـاء يف بطـولة االتـدية
العـــــربــيـــــة الــتــي اقــيــمــت يف
لـبـنــان وفـيهــا احــرزت عــدداً
ـــــــة مـــن االوســـمـــــــة الـفــــضـــي
والبـرونـزيـة وفـيهـا حـطـمت
رقــــمــــني مبــــــــســـــــــــافـــــــــــة 100
وسـجلت 10.85 ثــانيـة جـزء
وانـــا حـــالـيـــا اتـــدرب بـــشـكل
مكـثف حتـت اشــراف مــدرب
املـنــتخــب العــــراقــي محـمــــد
ــــــــــداحلــــــــســــن مــــن اجـل عــــب
حتــطـيـم االرقــــام العـــراقـيـــة
ـــــــاملــــــســـــــافـــــــات ـــــــة ب املــــــسـجـل
القــصيــرة الرفع اسـم بلــدي
عالـيا يف البـطوالت العـربية
والدولية القادمة باذن اهلل.
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خـالل العــــــام 2002 وفـــيهــــــا
استطعت احراز املركز االول
مع حتقـيق رقم جـديـد ممـا
اهّلـنــي بعــــد ذلـك لـتـمـثــيل
تـــربـيـــة نـيـنـــوى يف بــطـــولـــة
التـــربيــات العـــراقيــة وفـيهــا
استطعت احراز املركز االول
مبــســـافـــات 100 و 200 و400

متر.
وعــــــــــن اهــــــــــم االرقـــــــــــــــــــــــــــــام
واالجنـــــازات الــتــي حقـقهـــــا
بـعـــــــد ذلــك يـقـــــــول.. بـعـــــــد
اجنازاتي يف بطـولة التـربية
شـــاركـت يف بـطـــولـــة العـــراق
بالعاب القوى للشباب التي
اقيـمت يف محـافظـة كـربالء
وفـيهــا احــرزت املــركــز االول
مبــســـافـــة 100 مـتـــر وبـــزمـن
قدره 10.90 ثـانيـة جزء ويف
العــام 2004 مـثلـت مـنـتخـب
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العّداء املوصيل حارث حممد يرنو اىل حتطيم 
أرقام املسافات القصرية

فرحان: عدنا بديب إىل دائرة املنافسة
بغداد/ يوسف فعل

بــروحـيــة عــالـيــة ونــشــوة الـتـصـــدر يالعـب
الـزوراء دهوك علـى ملعب الـشعب الـدولي
عصـر اليـوم يف محـاولة مـن العبيـه تأكـيد
أحقـيـتهـم وأفــضلـيـتهـم بــالـتـنــافــس علــى
حصد اللقـب وإعادة األفراح واملـسرات إلى
جمهـور النـوارس املتعطـش ملعانقـة الكأس
بـعد غياب طويـل سيما أن د. صالح راضي
مـدرب الفريق يحـاول جاهداً فـرض نفسه

كقــائــد جــديـــد للــزوراء ويـضـيف لقـبــاً
طال انتظاره.

ويعـتـمـــد راضـي يف مـــسعـــاه علـــى
الكـوكبـة الـرائعـة من الالعـبني
الـتي يـضمهـا الفــريق املكـتمل
الــصفـــوف بـــدءاً مـن حـــراســـة
املــــرمــــى حـيـث يـقف ســــرمــــد
ـــــــــد أو عـــــــــدي طـــــــــالــــب رشــــي
وكـالهمــا اكتــسب مـن اخلبـرة
الـشيء الكـثيــر وأصبح مـؤهالً
إلدخـــال األطـمـئـنـــان يف قلـــوب

اجلماهير والالعبني.
ويف خـــط الـــظهـــــر يــتـــــواجـــــد
ثالثــة العـبـني علــى مـسـتــوى

عـال مـن التـميـز واإلبـداع علـى
اليـمني وسـام كــاظم وعلــى اليـسـار

حيـدر عبـد األميـر ومن خلفهم العـائد
إلــــــى الــتــــــألـق سعــــــد عـــطــيــــــة والـــثالثــي
الـــــــدفـــــــاعــي قـــــــادر عـلـــــــى إيـقـــــــاف أقـــــــوى
املهــــاجـمــني وتعــطــيل قــــدراتهـم وإدخــــال
الـيـــــأس يف قلـــــوبهـم وبــــالـتــــالـي تــنعــــدم
فـاعلـيتـهم وتقـل خطــورتهم ممـا يفـسح
اجملال للمدافعـني باملشاركـة الهجومية
واالنـدفـاع لألمـام السيمـا أن النـوارس
ـــــــــوب الـــــــسـهـل املـــمـــتـــنـع يـــتـــبـع أسـل
واالبـــتعــــــاد عــن الــتـعقــيــــــد يف نـقل

الكرات.
ومبــا أن الفــريق يلـعب بـطــريقــة

)3-5-2( فـــــــــإن صـــــــــوجلـــــــــان
منـطقـة الـوسـط ومحـور

العــملـيــــات سـيـكــــون
بــيـــــــد فـــــــوزي عــبـــــــد
الـــــــســــــــادة وهـــيـــثـــم
كـاظم وحـسني عبـد
الــــــواحــــــد ومــــــسلــم
ــــــــدر ــــــــارك وحـــي مـــب
صباح ومهـند ناصر
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اليوم.. الزوراء يالعب دهوك وعينه عىل اللقب
ونتيجة املباراة ال تـؤثر على ترتيب
فـــرق اجملـمـــوعـــة الـتـي حــسـمهـــا
مــبـكـــــراً الـــــزوراء بـــــرصــيـــــد )7(
نقـاط وضمن بـذلك انتـقاله

إلى املربع الذهبي.

ة ســيــمـــــــا أن تـــــــوزيـع األدوار فــيــمـــــــا
بـيــنهـمــــا جــــاء حـــســب مهــــاراتهـم
الفـرديــة والتــزامهم بـالــواجبـات
املـوكلـة لهـم من قبل املـدرب وممـا

يحسب عليهم حبهم 
الزائد 

واملبالغ فيه باللعب
الهجـــومي وعـــدم  االلتــزام
بــالــدفــاع أو الــرجــوع ملـســانــدتـهم
زمالئهـم. وكمـا لــديهم القـدرة علـى
تنـوع الهجمـات والصعـود من اخللف

ويف الـــثـلـــث األمــــــــامـــي وضـع د. راضـــي
ثقته بـاملوهـوب عالء عـبد الـزهرة يف يف
إخطار مـرمى اخلصم إضـافة إلى العب
اخلبـرة هشـام محمد الـذي يريـد العودة
إلــــــى أمجــــــاده إنه مــــــا زال يقـــــدم افـــضل

العروض وأنه قادر على العطاء.
مطنش واللعب بكماشة دفاعية

دهـــوك سـيـــدخل املـبـــاراة وطـمـــوح مـــدربه
ــــــــــزوراء ــــــــش إحــــــــــراج ال هــــــــــاوي مــــــطــــن

ومقـــــارعــتهــم والـــــوقـــــوف مـعهــم كــنـــــد
وخـصـم قـــوي سـيـمــــا أن اللقـــاء يقـــام
علـــى مـلعـب الـــشعـب الـــدولـي املعـتـــاد

النوارس على خوض مبارياتهم فيه.
وســيلعـب مـطـنــش بـطـــريقـــة دفـــاعـيـــة
والــــزيـــــادة العــــدديــــة يف وســط املـيــــدان
ومهاجـم واحد يف محـاولة مـنه إليقاف
الـزخم الهجـوم للخصـم ومنع النـوارس
من الــسيـطــرة علـى وسـط امليــدان ونقل
الكـرة بحريـة إلى األمـام ملعرفـته األكيدة

بــاملهــارات العـــاليـــة التـي ميتـلكهــا خـصـمه
القـوي وولعه بـانتهـاج األسلـوب الهجـومي

وعدم الركون يف مناطقه اخللفية.

ـ ـ ـ ـ

كالعـب ارتـكـــــاز
دفــــــــــــــــــــــــاعـــــــــي
والعــــــــبــــــــــــــــــــــو
ـــــــــــــــوســــــــــط ال
ميـــتـلــكــــــــــون

ممـــيـــــــــزات
عـديد

ـ ـ

ـ
ـ

ـ

لن نتحسب ألي مفاجأة من دهوك


