
يف االطـار العـام ال يعـد تـأهل
فريق النجف للمربع الذهبي
يف دوري النـخبــة بكــرة القــدم
مفــاجــأة او أي شـيء من هــذا
القـبـيـل الن الكـــرة الـنـجفـيـــة
كـــــــــــانـــــت خـالل الـعـقـــــــــــديـــــن
املـاضـيني قـد قـدمـت الكـثيـر مـن النجـوم
الالمعة واملـستويـات الفنيـة العاليـة وكان
الفـريق الـنجفي قـريبـا دائمـا مـن القمـة
ورقمــا صـعبــا يف املنــافـســة علــى االلقــاب
احملـلية ومـا زالت اسمـاء مثل حـيدر جنم
وعلي هـاشـم وعبـد الغـني شهــد وغيــرهم
تتـردد يف الشـارع الريـاضي بعد ان قـدموا
مسـتويـات كبـيرة قـادوا من خاللـها فـريق

مدينتهم الى افضل النتائج.
لـكــن يف هـــــذا املـــــوســم بـــــالـــــذات لــم يـكــن
الفـــريق الــنجفـي بـــذاك املــسـتـــوى الـــذي
عـــــرف عـــنه وحتـــــديـــــدا يف الــتــــصفــيـــــات
الـتــمهـيـــديـــة أي الـــدوري املـمـتـــاز ودوري
اجملــاميع وخـرج الفــريق ببـعض الـنتـائج
الـــسلـبـيـــة الـتـي تـــركـت اكـثـــر مـن عالمـــة
اسـتفهـام لــدى محبـيه ولهــذا فقـد تــوقع
البعـض ان تكـون املهمـة الـنجفيـة صعبـة
يف دوري الـنخـبـــة نـظـــرا لـــذاك املــسـتـــوى
غـيـــــر املقــنع يف الــــدوري املـمـتــــاز وحـتــــى
الـبــــدايــــة يف دوري الــنخـبــــة كــــانـت غـيــــر
مـشجعــة عنـدمـا خـسـر الفـريق )ديــربي(
الـفــــــرات االوســــط امــــــام كــــــربـالء ولـكــن
الـفريق الـنجفي استـدرك وضعه وصحح
ــــــات الــثـالث االخــــــرى ــــــاري امــــــوره يف املــب
مــتجــــاوزا الـــشــــرطــــة ثـم كــــربالء قــبل ان
يخــطـف نقــطـــــة الــتــــــأهل مــن اصحـــــاب
الــضيــافــة يـــوم االثنـني الفـــائت لـيحجــز
مقعــده يف املــربع الــذهـبي والــشيء املـهم
هنــا هــو كـيف متـكنـت االدارة اوال واملالك
التـدريبـي النجفي ثـانيـا من طـرق ابواب
الـــنجــــــاح ووضع اقــــــدامـه علــــــى طــــــريق
الـنجـــاح بل اتــســـاع احللـم لـيــصل حـتـــى
مــرحلــة الفــوز بــالــدوري نفـسه وهــو امــر
لـيــس بـبعـيـــد علـــى اهل الـنـجف بعـــد ان
متـكـن هـــــذا الفـــــريق مـن اثـبــــات وجــــوده
وجتـــاوز كل الـظــروف الـتـي أملـت به ســواء

يف دوري اجملاميع او دوري اخملبة.
ان ابـرز مـا قــدمه النـجفيـون هـذا املــوسم
هــــــو تلـك االســمــــــاء الــــشــــــاب الــتــي مــن
املنـتظر ان يكون لـها مستقبل بـاهر ليس
ــــــة فحــــســب بـل للـكــــــرة للـكــــــرة الــنـجفــي
العــراقيــة عمـومـا وأيـضـا يـجب ان نـذكـر
هـنــــا العـبــــا مهـمــــا كــــان له دور كـبـيــــر يف
جنـاحـات فــريق النجف ووصــوله للمـربع
الــــــذهــبــي ورمبــــــا أبعــــــد مــن ذلـك وهــــــو
اجلـمهــور الــرائع الـــذي وقف مع الفــريق
يف حله وترحاله واسهم يف دعم الالعبني
واالدارة مـــن اجـل ان يـــتـجـــــــاوز الـفـــــــريـق
الـــنـجـفـــي بـعـــــض اخـفـــــــاقـــــــاتـه يف دوري
الـنخـبــة وقـبله يف دوري اجملــامـيع وعلــى
الـعمـوم فــان االمل يحـدونـا بـأن تـسـتمـر
املغامـرة النجفـية حـتى الـنهايـة ال سيـما
انه يحـمل لــواء احملــافـظــات يف منــافـســة
االندية اجلماهيريـة هذا املوسم متسلما

إياه من فريق امليناء البصري.
فهل يـنجح اهل الفـرات االوسـط وزعمـاء
كرته يف الوصول الى ابعد مما وصل اليه
نــادي املـينــاء يف املــوسـم الفـــائت ويـصـبح
ثــــالـث فـــــريق مـن احملــــافــظـــــات يخـــطف
الـلقــب مــن فــــــرق بغـــــداد ام ان االنـــــديـــــة
اجلـماهـيريـة سيـكون لهـا الكلمـة الفصل

يف النهاية؟.
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كتب/ خليل جليلاستعدادات االحتادات العربية للعب يف العراق ماذا يعني؟

كتب/ يوسف فعلواحــة كــرويــة

بغداد/ اكرام زين العابدين
تــــأهل نـــادي الــــزوراء بكــــرة القـــدم
للـمــــربع الـــذهـبــي بعـــد ان اعـتـبـــر
فائـزا على نادي دهوك بنتيجة 3-
صفـــر وذلك لعــدم حـضـــور االخيــر
للـمـبـــاراة الـتـي كـــان مـن املقـــرر ان
تقــــام عــصــــر الــثالثــــاء املــــاضـي يف

ملعب الشعب الدولي.
ويف تـــوقيـت املبــاراة نــزل الــى ارض
امللعـب نـــادي الـــزوراء اضـــافـــة الـــى
الــطــــاقـم الــتحـكـيـمـي الــــذي قــــاده
الــدولي حـازم حـسني وانـتظـر مـدة
خــــــس عــــــشـــــــرة دقـــيـقـــــــة ثـــم اطـلـق
صــافــرة نهــايـــة املبــاراة معـلنــا فــوز
الـــــــزوراء لعــــــدم حـــضـــــــور الفـــــــريق

املنافس لالخر )دهوك(.
وبعـــــــد اطالق صــــــافــــــرة الـــنهــــــايــــــة
تـــــــوجـهــت )املـــــــدى( صـــــــوب احلـكــم
الــدولـي حــازم حـسـني وســألـته عـن

هذه املباراة فأجاب:
القــــانـــــون واضح يف هــــذه احلــــالــــة
الــتــي يــــســتــنـــــد الــيهـــــا احلـكــم ويف
االنتظار مـدة خمسة عـشرة دقيقة
ومـن ثــم اطالق صـــافـــرة الــنهـــايـــة
واعتـبار الفريق الغـائب خاسراً 3-
صفـــر مـع رفع تقـــريـــر عـن املـبـــاراة
لالحتـــــــاد العــــــراقــي لـكـــــــرة القــــــدم

وانـتــظـــار مـــا
يقرره االحتاد.

وكـــان مــشـــرف املـبـــاراة
طـارق احمـد قـد اكـد ايضـا

ان املبـاراة كــان مقــرر لهــا ان تقـام
يف وقـــتهــــــا الــــــذي حــــــدده االحتــــــاد
لكننا ال نعرف ظروف فريق دهوك
خــــاصــــة يف ظل االوضــــاع االمـنـيــــة
التي يـعيشهـا بلدنـا لذلك سـنرفع
تقريرنا حـول املباراة يف انتظار ما

ستـسفــر عنه يف اجـتمـاع االحتـاد
العراقي القادم.

وكــــانـت لـنـــــا وقفـــــة مع مــــدرب
نــادي الــزوراء د.صــالح راضـي

الذي قال:
بغـض الـنـظــر عـن حـضــور او
عــــدم حــضــــور نــــادي دهــــوك
كـــانت اسـتعـــداداتنـــا جيــدة
ومـتــــواصلـــة لـلفــــوز بهـــذه
املــبـــــــاراة والــتـــــــأهـل الـــــــى
املـــربع الــذهـبـي ومـن ثـم
ــــــــسـعــــي ـــــــــــة ال مـــــــــــواصـل
لـلحــصـــــول علـــــى لقـب
املــوسـم احلــالـي الــذي

اصبح قريبا جدا 
ـادي  ـ ـن نـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ
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يف مباراة غاب عنها دهوك

الزوراء يتأهل للمربع الذهبي من دون عناء

بغداد/ املدى الرياضي
قــــرر االحتــــاد العــــراقـي لـكــــرة القــــدم
فـــرض عقـــوبـــة مـــالـيـــة علـــى الهـيـئـــة
االداريـة لنـادي الـشـرطـة بـلغت أربعـة
ماليـني دينــار بــسبـب اعمــال الـشـغب
التي تـورط بها عـدد من انصـار فريق
الشرطـة عندمـا اقدموا علـى حتطيم
كـــراسـي احـــد املـــدرجـــات بعـــد انـتهـــاء
مـبــاراة فـــريقهـم مع الـنـجف )صفــر-
صفـــــر( ضــمــن اجلـــــولـــــة الــــســـــادســـــة

واالخيرة من الدور ربع النهائي.
واكــــد االحتــــاد يف بـيــــان اصـــــدره علــــى
خـلفـيــــة هــــذه االحــــداث علــــى اهـمـيــــة
التــزام جمـيع ادارات االنـديــة بقـواعـد
الـــسلــــوك الــــريــــاضــي واحلفــــاظ علــــى
ادوات املـالعـــب الـــتـــي حتـــــــافــــظ عـلـــــــى

اجواء املباريات.
وهـدد يف فـرض عقـوبـات اشـد يف حـالـة
تكــرار مثل هــذه املظـاهـر الـتي وصفهـا

باخلاطئة واملرفوضة.

بغداد/ محمد الزين
يحـاول االحتـاد العــراقي اللعـاب
القــــــوى ان يعـــــود الـــــى االضـــــواء
والـبــطــــوالت مــن خالل تــــوســيع
نـشــاطــاته واالهـتمــام بــالقــاعــدة
العــــريــضـــــة وفق اســــس علـمـيــــة
حـــديـثـــة وتـنــظـيــم العـــديـــد مـن

البطوالت يف هذا املوسم.
بطولة الشباب يف محافظة

كربالء
نــظـم االحتــــاد الفــــرعــي اللعــــاب
القـــــــوى يف محــــــافـــظــــــة كـــــــربالء
بطولة العراق للشباب ومبشاركة
اكــثـــــر مــن )20( نـــــاديـــــا ميــثلـــــون
انـديـة العـراق وبغيـاب غيـر مبـرر
النــــــديــــــة كــــــردســتــــــان عــن هــــــذه

البطولة املهمة.
وحصل علـى املركـز االول يف هذه
الـبطـولـة وبجـدارة نـادي اجلـيش
الـــــريـــــاضــي الـــــذي حـــصـل علـــــى
معـظـم فعــاليــات البـطــولــة الـتي
استعد لها بشكل جيد واثبت انه
ميـــتـلــك قـــــــــاعـــــــــدة جـــيـــــــــدة مـــن
الالعـبـني يـنـتــظـــرهـم مــسـتقـبل
كبير وكذلك وجود مدربني اكفاء
ســاهمــوا يف حتقـيق الفـوز وجـاء
نــادي الكــويت ثــانيـا ونـادي بـابل
ثـــــالــثـــــا وادت أرضــيـــــة مـــضــمـــــار

النجف ثـانيـا وجمـع 132 نقطـة
ونــــــادي نفـــط اجلــنـــــوب ثـــــالــثـــــا

وجمع .92
ويف فــئـــــة الــنـــــاشــئـــــات حــــصلــت
نـــاشـئـــات نـــادي الـــشهـيــــد سعـــد
خلف مـن مـيــســـان علـــى املـــركـــز
االول وجـمعـــوا 96 نقـطــة وفـتــاة
البصـرة ثانـيا وجمعـوا 64 نقطة

ونادي احرار ميسان ثالثا.
ومت يف الـبطـولـة تـسجيـل رقمني
عـــــــراقــيــني يف فـعـــــــالــيــتــي رمــي
املـــطــــــرقــــــة ورمـــي القــــــرص عــن
طــريق مــالك هـيثـم خلـيل وزيـد

عبد الهادي.
بطولة املتقدمني يف اربيل
يسـتعد االحتـاد العراقـي اللعاب
القـــوى وبـــالـتعــــاون مع االحتـــاد
الفـرعي اللعـاب القـوى يف اربيل
لـــتـــنــــظـــيـــم بــــطـــــــولـــــــة الـعـــــــراق
للمتقدمني يف اربـيل للفترة من
12-13 من الـشهــر احلــالـي علــى
ملـعب فــرانـســوحــريــري املغـطــى
بــــالـتــــارتــــان. ويـــــأمل ان تــــشهــــد
فــرصــة تــسجـيل ارقــام قـيــاسـيــة
جـــديـــدة يف العـــاب القـــوى الـتـي
بـــــــــدأت تـــــــســـيـــــــــر يف الـــــطـــــــــريـق
الــــصـحــيـح وتـعـــــــود تـــــــدريـجــيـــــــا

للبطوالت احمللية اخلارجية.

السباق الـى التأثير على النتائج
للعدائني.

وبذل االحتـاد الفرعـي يف كربالء
جهــوداً كـبيــرة الجنـــاح البـطــولــة
بـــرغـم املعـــوقــــات الكـثـيـــرة وعـــدم
وجـــود جتهـيـــزات لـبعــض الفـــرق
املـشــاركــة. بــرغـم كل مــا ذكـــر من
معـــوقـــات اال ان الـبــطـــولــــة تعـــد
نــــــــاجـحــــــــة يف هــــــــذه الــــظــــــــروف

الصعبة.
وشـاركت يف الـبطـولـة انـديـة فتـاة
البصـرة وفريق كربالء ولم تشهد
منـافـسـات حقـيقيـة لهــذه الفئـة
لعـدم مـشـاركــة البـطالت خـاصـة
من نــادي الكهـربـاء الـذي شـارك
يف بــطـــــولـــــة نـــــادي اجلــمهـــــور يف

لبنان يف الفترة نفسها.
بطولة الناشئني يف ملعب

ميسان الدولي
وضـيفت مالعـب العمــارة بطـولـة
العـراق للنـاشئني بـالعـاب القـوى
ومبـشـاركــة اربعني نـاديــا ميثلـون
انـــــــــديـــــــــة الـــــــــوســـــط واجلـــنـــــــــوب
وبـــاشـــراف مـبـــاشـــر مـن االحتـــاد

العراقي اللعاب القوى.
واسفـــرت نـتـــائج الــسـبـــاقـــات عـن
فــوز نــادي كــربالء بــاملــركــز االول
وجـمـع 134 نقــطــــة وجــــاء نــــادي

نشاطات متميزة لالحتاد العراقي اللعاب القوى

*املــواقف العــربيــة التـي عكـسهـا
اجـتـمـــاع اجلــمعـيـــة العـمـــومـيـــة
لالحتـــــاد العــــربــي لـكـــــرة القــــدم
واكــدت تـضــامـنهــا مع املـطــالـيـب
املشـروعـة لالحتـاد العـراقي لكـرة
القـدم بخصـوص اقامـة مبـاريات
املنتـخبات العراقية على مالعبنا
يف اقليم كـردستـان العـراق، اكدت
تلك املواقف مدى جناح احلضور
العـــراقــي يف تلـك االجـتـمـــاعـــات
ودوره الفـاعل يف اقنـاع االحتادات
ـــوقـــوف الـــى جـــانـب العـــربـيـــة لل
مـبـــادرة االحتـــاد العـــراقـي لـكـــرة
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للــمـكــتــب الــتــنفــيـــــذي لالحتــــاد
العــربـي نتـطلع الــى اجنــاز امللف
اخلـــــاص الـــــذي يــبـــــدأ االحتـــــاد
العــراقي بــاعــداده وتقــدميه الــى
االحتـــاديـن االسـيـــوي والـــدولـي
واملـــــــتــــــــــضـــــــمـــــــن االجــــــــــــــــــــراءات
واالستعـدادات التي اتخـذت لدى
االحتــــاد العـــراقـي وهــــو يعـــرض
مـــــدى جـــــاهـــــزيــته الســتقــبـــــال
املــنــتـخــبـــــــات وفـــــــرق االنـــــــديـــــــة

العربية.
*لـم تــبق ســـوى فـتـــرة قــصـيـــرة
حتى يسدل الستار على مسابقة
الــــدوري العــــراقـي لـكــــرة القــــدم
الـذي شهـد مـوسـا نـاجحـا والفتـا
لـطبيعـة املنـافسـة التي اظـهرتـها
الفــــرق خــــاصـــــة القــــادمــــة مــن

محافظاتنا.
وال بــد ان تكـون تفــاصيل املــوسم
املـنتـهي مــادة لـلتــأمل واملــراجعــة
ـــى مـن قــبل ادارات االنـــديــــة وعل
نحــو خــاص مــا يتـعلق بــطبـيعــة
الــتـعــــــامـل مـع املــــــدربــني وســبـل
االعـــــــداد املــبــكـــــــر ووضـع اســـــس

منهجية تسبق املوسم اجلديد.
فبعد ان اصبحت الطريق سالكة
امــام فــرق احملــافــظــات بــاجتــاه
املسـابقـات العـربيـة واالسيـوية ال
بـــــــــــــــد ان تــهـــــتـــــم تــلـــك االدارات
ببـرنـامـج عملهـا القـادم لتـرسيخ

خطواتها يف املوسم املقبل.
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متخضـت عنهــا اجتمـاعـات املغـرب
والــداعـيــة الــى مــســانــدة املـــوقف
ــالــدور العــراقـي ال بــد ان نــشـيــد ب
ـــــداه الــبــنـــــاء واملـــســـــؤول الـــــذي اب
ـــى الـــدوام مــســـؤولـــو ويـبـــديـه عل
الــــريــــاضـــــة يف اقلــيــم كــــردســتــــان
العراق وتـأكيد استعـدادهم العالي
لتأمني املالعب وتوفير مستلزمات
اقــامــة املبــاريــات وتكــريـس الـبنــى
الــتحـتـيــــة ملــصـلحــــة املـنــتخـبــــات
اخلـارجيـة واالنـديـة العـربيــة التي
تـخـــــــوض اســتـحـقـــــــاقـــــــاتـهـــــــا مـع

منتحباتنا وفرقنا العراقية.
ـــــى احـــــد ان عـــــودة وال يـخفـــــى عل
العـراق الـى اسـرة االحتـاد العــربي
لـكـــــرة القــــدم وانــتخــــاب الـــســيــــد
حـــســني سعــيـــــد رئــيـــس االحتـــــاد
العـراقـي ملنـصب عـضـويـة االحتـاد
العــربـي مـثلـت االرتكــاز احلقـيقـي
الطالق دعــــــوة العـــــراق وقــنـــــاعـــــة
االحتـادات العـربيـة بـالـدور الـكبيـر
ــــى لالحتـــــاد العــــراقــي وعــملـه عل
اخــراج الـلعـبــة مـن اتــون الــدمــار
واحلرب واعـادة احلياة لـكرة القدم
العراقية التي باتت بحاجة محقة
وواقعــيــــة لــتلــبــيــــة الــطــــروحــــات
العــــراقــيــــة يف اجــتــمــــاع االحتــــاد

العربي للعبة قبل عدة ايام.
والجل اســتـكــمــــال حـلقــــات هــــذه
اخلـطــوة اجلــادة الـتي يـفتــرض ان
تطلق رسيما عبر االجتماع القادم
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القدم.
*لقـــــد شــكل اجــتــمـــــاع االحتـــــاد
العــربـي يف املغــرب بحـضــور امـني
سـر االحتـاد العـراقـي لكـرة القـدم
الـسيـد احمـد عبـاس خطـوة جادة
ــــى طـــــريق الــتحــــرك ومهــمـــــة عل
املــثــمــــر والــبــنــــاء الــــذي امــضــــاه
مـســؤولــوا االحتــاد العــراقـي منــذ
فـترة لـيسـت بالـقصيـرة من خالل
الــتحــــرك اجلــــانــبــي واســتــثــمــــار
احملــافل الكـرويــة العــربيـة لـطـرح

هذه املطاليب املشروعة.
ومع هــذه اخلطــوة احليـويـة الـتي
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بغداد/ املدى الرياضي
تــنـــطـلق بـــطـــــولـــــة االنـــــديــــــة يف بغـــــداد
واحملــافظــات خلمـاسـي الكـرة يف الـرابع
والعـــشــــريـن مـن حــــزيـــــران املقــبل وعـن
الـبطـولـة قـال سـالم نـاجي نـائـب رئيـس
جلــنـــــة اخلــمـــــاســي يف احتـــــاد الـكـــــرة لـ
)رياضـة املدى(: ان اقـامة الـبطولـة تأتي
لزيـادة رقعـة اللعـبة واكـتشـاف العنـاصر
املــــوهــــوبــــة واملـــــؤهلـــــة لالنــضـمــــام الــــى
املـنتـخبــات الــوطـنيــة ال سـيمــا ان لـعبــة
اخلــمـــــاســي تــنــتــظـــــرهـــــا العـــــديـــــد مــن
الـبـطـــوالت العــربـيـــة والقــاريـــة وعلـيـنــا

أواخر الشهر املقبل

انطالق دوري العراق خلاميس الكرة
تهيئة فرقنا بصورة جيدة تالئم وتعكس

مستقبل اللعبة يف العراق.
وأضــاف: سـيـتـم حتــديــد املــراكــز حـسـب
تـسجـيلهـا يف نهـايـة الـبطـولـة لــرغبـتنـا
يتــصنـيف الفــرق الــى املـمتــازة واالولــى
والثــانيـة لـزيـادة الـتنـافـس بني االنـديـة

والضافة القوة واالثارة على املباريات.
وخـتـم حــديـثه بـــالقــول: سـيـتـم اخـتـيــار
احلكــام يف االسـبــوع االول مـن حــزيــران
لتهيئتهم بصـورة جيدة والئقة من اجل
اظهار مبـاريات البـطولة بـاملظهر الالئق

واجليد.

احتاد الكرة يغرم ادارة الرشطة 
)4( ماليني دينار

اقول انه مفيد وليس مضراً.
*وما قصتك مع املدرب ماتشاال؟

اعــتــبـــــر مـــــدرب نــــــادي العــني الــــســــــابق مــيالن
مــاتــشــاال مـن افـضل املــدربـني االجــانـب الــذي
اديــن بـــــــالفــــضل لـه بعـــــــد ان علــمــنــي اشــيــــــاء
دفعتنـي الى تطـوير مـهارتي الفـردية والبـدنية
عنـدمـا كنـت العب يف صفـوف العني االمـاراتي
املــوسـم املــاضـي وال ميكـن ان انــســى مــاتــشــاال
الـــــذي وقف احلــظ عـــــائقــــا يف اسـتـمـــــراره مع

العني.
*وما افضل االلقاب التي اطلقت عليك؟

-اعـتــــز بــــالـلقـب الــــذي اطـلقـه علـيَّ عــــدد مـن
وسـائل االعالم االمـاراتيـة بأنـي سأكـون درجال
القرن اجلـديد نـظرا لـلتشـابه الكبـير مـا بيني
وبني العبـنا الـدولي الكبـير عـدنان درجـال من

حيث اسلوب اللعب.
*ومـا سـبب عـدم تــوجيه الـدعــوة لك مـن قبل

مدربي منتخباتنا الوطنية؟
-لقـد وجهت لـي الدعـوة من قـبل املديـر الفني
لـلمـنتـخب االوملـبي يـحيــى علــوان وانــا سـعيــد

بالدفاع عن الوان الكرة العراقية.
*وأين يقبع فريقكم االن؟

-فــــــريقــنـــــا يـلعــب االن ضــمــن دوري الـــــدرجـــــة
االولـى االماراتي وهـو احد فـرق املربع الـذهبي
بـعد ان حقق فـوزا غاليـا على الـوحدة متـصدر
الدوري وكـان سببـا يف استـقالـة مدرب الـوحدة

بعد الفوز وتأهلنا الى املربع الذهبي.

الصحة اطالقا ولم تـتم مفاحتتي من قبل أي
مسـؤول يف االحتـاد االمـاراتي منـذ احتـرايف يف

الدوري االماراتي.
*بـــــرأيـك مــــــا الفـــــرق بــني الــــــدوري العـــــراقــي

والدوري واالماراتي؟
-هـنــــالك فـــرق كـبـيـــر مـن حـيـث املقـــارنـــة بـني
الـــــــدوريــن الن الـــــــدوري االمـــــــاراتــي يـحــــظـــــــى
مبـتـــابعـــة اعالمـيـــة واسعــة اضــافــة الــى وجــود
خيـرة املــدربني االجــانب والالعـبني يف الـدوري
ال سـيمــا بعــد تـطـبيـق االحتــراف يف عـــدد من
االنــــديــــة املــتقــــدمــــة هــــذا املــــوسـم. اعــتقــــد ان
املقــــارنــــة ظــــاملــــة، فــظــــروف الــــدوري العــــراقـي
تخـتلف اختالفـا كليـا من حيـث اقامـة الدوري
يف ظل الظـروف الصعبـة التـي مير بهـا العراق

انا اعتبرها اكبر حتد.
وامتنـى ان تعـود العـافيـة الـى الـدوري العـراقي

بعد زوال االوضاع الراهنة.
ــــــــراف اخلــــــــاص *ومــــــــاذا تـقــــــــول عـــن االحـــت

بالالعبني العراقيني؟
*االحتراف طور امكانية الالعب العراقي وهو
خيــر للكــرة العــراقيـة الــذي يقــول عكـس هـذا
الـشيء فهـو مخـطئ فـاالحتـراف سـاهم بـشكل
مبـاشر يف تـطور الـكرة الـعراقـية والـدليل عـلى
ذلك هـــو احـــراز العـــراق لـبـطـــولـــة غـــرب اسـيـــا
والدور الكبـير الذي قدمه الالعبون احملترفون
كــان له تــأثيــر ايجــابي يف تلـك البـطـولـة الـتي
خطـطهـا العــراق بكل جـدارة واسـتحقـاق فـأنـا

ـ ـ ـ ـ

حوار/ احمد رحيم
اكــثـــــر مــن العــب تــــــألق وابـــــدع ونــــــال اعجـــــاب
املـسـؤولـني واملتـابـعني مـن خالل مــا يقــدمه يف
مـبــاريــات فـــريقه حـتــى بـــات الالعـب العــراقـي
مــرغــوبــاً مـن اكثــر االنــديــة املعــروفــة خـــارجيــا

بسبب املستويات املتميزة التي يقدمها.
ومـن بني ابـرز الـالعبـني احملتــرفني يف الـدوري
االمــاراتـي الالعـب حــسـني عالء الــذي امـضــى
مــوسمعـا نـاجحــا مع العني االمـاراتـي ليـنتقل
هذا املوسم مع فريق النصر الذي احتل مركزا
متقـدمـا بفـضل اجلهـود الكـبيـرة الـتي قـدمهـا
هـــذا الالعـب الـــذي حل ضـيفـــا علــى املــدى يف

هذا احلوار:
*ما آخر اخبارك؟

-بعـــد تـــركـي للــــزوراء اجتهـت الـــى االحـتـــراف
فمثلت نـادي العني االماراتي موسما كامال هو
املـــــوســم املـــــاضــي ويف املـــــوســم احلـــــالــي قــمــت
بــاالنـظـمــام الــى صفــوف فــريق نــادي الـنـصــر
الـــــذي يـلعــب يف دوري الـــــدرجـــــة االولـــــى وهـــــو
املـوسم االول يف الطـريق حيث قـدمت مسـتوى
رفيعاً اشـاد به الكثيـر من املتابعـني ال سيما ان
االعالم االماراتي أشـاد باملـستوى الـذي قدمته

يف مباريات فريقي ضمن منافسات الدوري.
*يقال مت مفـاحتتك للحصول علـى اجلنيسة
االمـــاراتيــة مقــابل مــوافقـتك علــى اللعـب مع

منتخب االمارات؟
هـذه الـكلمـات مجـرد اقـاويل ال أسـاس لهـا من

مدافع املنتخب االوملبي حسني عالء:

سأثبت جداريت يف الدوري االمارايت.. واعتز بلقب درجال الكرة العراقية

واسط/ طالب املاس الياس
أحـرز فـريق نــادي النعمـانيـة بطـولـة

ـــــــــادي الــكـــــــــوت مــــن احـــــــــراز لـقــــب ن
األشبال.

وقــال نــائـب رئيـس االحتــاد املــركــزي
لـريـاضـة رفع األثقـال صـالح محمـد
كــاظـم لـ ) املـــدى ( لقـــد متكـن نــادى
النعـمانية مـن جمع )615( نقطة يف
حني تــوقف رصيـد نـادي بـدرة الـذى
حل ثــانـيــا عـنــد جـمع )603( نقــاط

وجمع نادى الكوت )598( نقطة .
وأشـار إلـى أن الـبطـولـة أقيـمت علـى
مـلعــب الـكــــــوت واســتــمــــــرت يــــــومــني
شـارك فيها ) 55 ( العـبا يف مختلف
ــــــــة يف ــــــــدي ــــــــون ) 4 ( أن األوزان ميـــثـل
احملــافـظــة هـي ) الكــوت والعــزيــزيــة

والنعمانية وبدرة(.
وأكد أن نادي الكوت متكن يف بطولة
األشــبــــــال مــن جــمـع )524( نقـــطــــــة
فيمـا جمع فـريق بـدرة )459( نقطـة
لـيحـتل املـركــز الثـانـي يف حني جـمع
نــــــادي العـــــزيـــــزيــــــة ) 147 ( نقـــطـــــة
محـــرزاً بهـــا املـــركـــز الـثـــالـث وأوضح
السـيد كـاظم وهـو مشـرف علـى هذه
البـطــولــة الـتي اخـتتـمت ) األحــد (

املاضي يف مدينة الكوت.

ـ ـ ـ
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أنــــــديـــــــة محــــــافـــظــــــة واســـط لـــــــرفع
األثقـــــال للــنـــــاشــئــني ومتـكــن فـــــريق

النعامنية والكوت حيصدان بطولة أندية واسط 
للناشئني واألشبال لرفع األثقال

ان رئيس احـد االحتادات الـذي يعنـى بلعـبة
فردية اثنى علـى دور املسؤولني السابقني يف
االحتـــاد املـــذكـــور ووعـــدهـم بــتحقـيق اجنـــاز
مهم لـرياضيـيه يف بطولـة اقيمت مـؤخرا يف

العاصمة االردنية عمان.
وهل تصـدق ان رئـيس االحتـاد ذاته اكـد قبل
عـدة أيـام من سفـر وفـد منـتخبه الـى االردن
انـه يعــــانـي مـن مـتــــراكـمـــــات ثقــيلــــة وآثــــار
ستـؤدي الى نتائج هزيلـة يف الوقت احلاضر
بسبب االدارة السابقة لذلك االحتاد متهما
ايــاهــا بعــدم الــدقــة واالهـتمــام كمــا اكــدتهــا

تلك التراكمات على حد قوله.

صـــدق.. او
ال تصـــــــدق العراق يف اجتماعات خليجي )18(

يشـارك العراق يف اجتمـاع رؤساء وامنـاء سر االحتادات
املــشــاركــة يف بـطــولـــة خلـيجـي )18( لكـــرة القــدم الـتـي
ستقـام يف دولـة االمـارات العـربيـة املتحـدة مـطلع العـام

املقبل.
وسيـعقد االجتماع يف مـدينة دبي للفتـرة من العشرين

لغاية الثالث والعشرين من الشهر احلالي.
وسيكـرس ملنـاقشـة آليـة ونظـام البـطولـة وتهيئـة جميع
مـستلـزمـات جنـاحهـا واخـراجهـا بــاملظهـر الالئق الـذي
يـضــاهي افـضـل البـطــوالت العــامليــة ال سـيمــا ان دورات
اخلليـج حتظــى مبتـابعــة اعالميـة كـبيـرة بعـد الـتطـور
الهـــــائل لـكـــــرتهـــــا وحتقـيـقهــــا نـتـــــائج مـــشـجعـــــة علــــى

الصعيدين القاري والعاملي.
ادارة النجف: سعداء بالتأهل ودرع الدوري قريبا

عبــر خــضيـــر عبـــاس أمني ســر الهـيئــة االداريـــة لنــادي
الـنجـف عن بـــالغ سعــادته وســـروره لتــأهل فـــريقه الــى

خالي الـوفاض الى استـياء جمهوره العـريض الذين
اسـتغــربـــوا من ضـعف اداء الفــريق دفــاعــا وهجــومــا
وتهـــاون الالعـبـني اثـنــاء املـبــاريــات وعـــدم اخالصهـم
لـفريق يعد من اعرق االندية العراقية وسوء اختيار
اغلــب الالعــبــني الن اغلــبهــم مــن الـــشــبـــــاب قلــيلــي
اخلـبــــرة وبــــالـتــــالــي ظهـــــر القـيـثــــارة اخلــضــــراء يف
مـبـــــاريـــــات الــنخـبـــــة كـنـمـــــر مــن ورق ولعـب بـــــأوتـــــار
مقـطــوعــة ال يقــوى علــى مقــارعــة فــرق مـجمــوعـته
سـيـمــــا انه عــــانــــى كـثـيــــرا يف كــيفـيــــة خلـق الفــــرص
الــتهــــديفـيــــة وأخــطــــار مــــرمــــى الـنـجف يف مـبــــاراته
املـصـيـــريـــة الـــذي خــــاض اللقـــاء بـبــســـالـــة وانـــدفـــاع

كبيرين.
وطالـبت اجلمـاهيـر اعادة تـرتيـب البيـت الشـرطاوي
يف املـــوسـم املقـبل ودراســـة الــسلـبـيـــات وااليجـــابـيـــات
وايجــاد احللـــول املنـــاسبــة لهـــا من اجـل بنــاء فــريق

كروي يليق بتاريخ وسمعة الشرطة.

مـلعـب الــــشعـب الـثــــانـي ومبـــشــــاركــــة فـــــرق الفـئــــات
العمـريــة التـابعــة للمـركــز التـدريـبي وبــاعمـار )15(
سنــة ويـسـتمــر مــدة )3( ايــام.. وسـيلـعب يف الـســاعــة
3.45 دقيقـة فريقـا مواليـد )93( ومواليـد )94( على
ملـعب رقـم )1( ويقــودهــا سالم جـمعـــة وعمــر خــالــد
وضـياء عبـد الزهـرة بينمـا تقام علـى ملعب رقم )2(
مــــوالـيــــد )95( ومــــوالـيــــد )94( بــــالـتــــوقـيــت نفــــسه
بتحكيم امير حسني وصفاء قاسم وضياء جنديل.

وتـلعب الفـرق نفـسهـا يف الـدوري الثـاني يف الـسـاعـة
اخلـامسـة عصـرا من الـيوم ذاتـه موالـيد )94( الـكرخ
ومـواليـد )94( الرصـافة عـلى مـلعب رقم )1( بقـيادة
عمر خالـد وسالم جمعة وعلى امللعب رقم )2( يلعب
مــواليـد )93( ومــواليـد )94( بـتحـكيـم صفـاء قــاسم

وأمير حسني وضياء جنديل.
جمهور القيثارة اخلضراء حزين

ادى خــروج الــشــرطــة مـن مـنــافــســات دوري الـنخـبــة

املربع الـذهبي ومتثيل العـراق يف احملافل العـربية او
االسيويـة.. وقال عباس يف تصـريح لـ)رياضة املدى(:
بهمـة االدارة وتعــاون الالعبني واصـرار املـدربني علـى
خطف بطـاقة التـأهل الوحيـدة يف اجملموعـة حققنا
ما كنا نـصبو اليه ال سيمـا ان بدايتنا كـانت ال تبشر
بـاخلير لكن اجلميع تعاهدوا عـلى املضي قدما نحو
املــربع الـذهـبي سـيمــا ان الفــريق يــستـحق التـواجـد

مع الكبار المتالكه جميع مقومات النجاح. 
واضــــاف: وبعـــد الـتـــأهـل وحتقـيـق حلـم اجلـمـــاهـيـــر
سينصـب تفكيرنـا بكيفيـة احراز لقب الـدوري للمرة
االولـى يف تــاريخ النــادي العتقـادنـا بـأن الـدرع ليـس
بـبعيد عن متـناول العبينـا الذين اثبتـوا علو كعبهم
ومقـــدرتهـم العــالـيــة ومـن خـلفهـم املالك الـتــدريـبـي

احملنك بقيادة عبد الغني شهد.
انطالق مهرجان املستقبل الكروي

الـيــوم اخلـمـيــس مهــرجــان املــسـتقـبـل الكـــروي علــى


