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كأس العامل والنقل التلفزيوين

حيدد مهلة أخرية إلرسال كشوفات األندية

خالد محفوظ
انطلق العد الـتنازلي لبطولة
كـأس العــالم بكـرة القــدم ولم
يع ــد يفـصلـنــا عـن الـبـطــولــة
الك ــروي ــة واالهـم يف املعـم ــورة
ســوى اثـنـني وع ـشــريـن يــوم ـاً
ه ــي الـ ـت ــي سـ ـت ـكـ ـ ـ ــون احلـ ـ ـ ــد
الفـاصل بني استعـدادات الفـرق املشـاركة
من اجل الظهور ملستوى يتناسب وحجم
ه ـ ــذا امللــتقـ ــى الـكـ ــروي وهـ ــذا طــبع ـ ـاً يف
معسكـر فرق الدول املتأهلـة للبطولة اما
املعـسكـر االخـر وهـو االكبـر فهـو معـسكـر
الـ ــدول غـيـ ــر املـتـ ــواجـ ــدة يف املـ ــونـ ــديـ ــال
الكـروي وانـشغـاالتهـا تـنصـب بجمهـورهـا
الـريـاضـي التـي تتـمتـع بفن كـروي عــالي
امل ـسـت ــوى يق ــدمه العـبــون مـن الـنــادر ان
يجـتـمع ــوا معـ ـاً يف بـط ــول ــة واح ــدة مـثل
(رونـالــدينـو ورونـالـدو وروبـرتـو كـارلـوس
وك ــاك ــاومـي ـسـي ولـيفـن ـشــنك ــو والمـي ــاراد
وهنـري وفيـيرا وتـوتي وآخـرين) اليـسمح
اجملـ ــال لـ ــذكـ ــرهـم وبـ ــالـتـ ــأكـيـ ــد ان هـ ــذه
اجلمهـور ال يـسـتيـطع جـميعه ان يــذهب
الـى املـدن االملـانيـة حـيث يقـام املـونـديـال
السبـاب معـروفـة لــذلك مـن املنـطقي ان
تـتــمحـ ــور ال ـطـمـ ــوحـ ــات حـ ــول مـتـ ــابعـ ــة
ومشاهدة هـذه البطولة من على شاشات
التلفاز ويف منطقتنا اي الشرق االوسط
اخـ ــذت حق ــوق بـث الـب ـط ــول ــة ح ـص ــريـ ـاً
اح ــدى القـن ــوات امل ــشف ــرة مم ــا سـيح ــرم
شـ ـ ــريحـ ـ ــة واسع ـ ــة مــن اب ـن ـ ــاء امل ـن ــطق ـ ــة
عمـومـاص وبلـدنـا خصـوصـاً من متـابعـة
العق ــول قبـل االعني بــسبـب غالء اسعــار
بـطاقـات االشتـراك التـي تبيعهـا الشـركة
ذات احلقـوق احلصـرية وهـذا يتـطلب ان
تسارع قناتنـا الرياضية الـرسمية لتأمني
نقل هـذه الـبطـولـة جلمهـورنـا الـريـاضي
الـذي تعـود علـى مـشـاهـدة هـذه الـدورات
يف ال ـسـن ــوات ال ـسـ ــابق ــة ب ـشـكل مـب ــاش ــر
ونـح ــن هـ ـنـ ـ ـ ــا النـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــد ت ـ ـصـ ـ ـ ــريـحـ ـ ـ ــات
لـالسـ ـ ـتـهـالك االعـالم ـ ــي م ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ان
اجلهـود تبـذل وان االتصـاالت جتـري وان
االمــر شـبه مح ـســوم وانـنــا سـن ــدفع كــذا
مبلغ مـقابل احلـصول عـلى حقـوق البث
كـم ــا حــصل مــثالً مع مـب ــاري ــات ال ــدوري
االنـكليـزي الــذي كثـر احلــديث عـن نقله
غيــر ان الــدوري بــدأ وانـته ــى من دون ان
نـشـاهــد مبـاراة واحـدة مـنه علــى قنــاتنـا
الـريـاضيـة ونـريـد منـذ االن شيئـاً مـؤكـداً
وملـموسـاً حتـى نرتـب امورنـا الكهـربائـية
بعد ان خـاصمتنـا الكهـرباء مـنذ سـنوات
ويــزداد خـصــامهــا معـنــا يــوم ـاً بعــد يــوم
حتـى بتنـا نتـوقع ان تغـادرنـا كليـاً مطلع
الشهـر املقبل وهـذا يوجـب علينـا ان نعد
املــولــدات الـكهــربــائـيــة ونـصـلح الع ــاطل
مـنهــا او ن ـشـتــري واحــدة جــديــدة ورمبــا
اكـثــر .اضــافــة ال ــى دفع اثـمــان اكـبــر مـن
اح ــدى م ــول ــدات املـنــطقـ ــة ذات االسع ــار
اخلـي ــالـي ــة  .ولـيــس ه ــذا فح ـسـب بل ان
اسـتع ــداداتـن ــا سـت ـشـمل ايـضـ ـاً مح ــاول ــة
تخـ ـ ــزيــن اك ـبـ ـ ــر قـ ـ ــدر ممـكــن مــن وقـ ـ ــود
املـولدات حتـى نكون جـاهزين متـاماً الي
طــارئ وه ــذا كله اصـبح جــزءاً ال يـتجــزأ
مـن حـي ــاتـن ــا الـي ــومـيـ ــة ولكـنـه يكـت ـسـب
اهـمي ــة استـثن ــائي ــة عنــدم ــا يتــزامـن مع
بـطولـة مهمـة مثل كـأس العـالم علـماً ان
بعــض القـن ــوات احمللـي ــة ق ــد اعلـنـت عـن
قيامها بنقل البطولة بطريقة (الفيشة)
م ــن الـقـ ـن ـ ـ ــاة االم ص ـ ـ ــاحـ ـب ـ ـ ــة احلـق ـ ـ ــوق
احلـصـريــة ومن دون عـلمهــا طبعـاً ولـكن
اغلب هــذه القنــوات االرضيــة بثهـا سـيئ
ويكــاد ال يغـطي نـصف العــاصمـة فـكيف
ببقية البالد يا اهل القرار؟.

بغداد /حيدر مدلول
اقـر االحتـاد العـربـي لكـرة القـدم
خـالل اج ـ ـت ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاع اجل ـ ـمـع ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
العـمـ ــومـيـ ــة االخـي ـ ــر يف املغـ ــرب
مشاركة الدول العربية يف بطولة

االحتاد
العربي من
اخملصصات املمنوحة
لالنـ ــديـ ــة املـ ـشـ ــاركـ ــة يف ب ـطـ ــولـ ــة
االنـدية العـربيـة االبطـال بنسـبة
 %10اذ حت ـ ـصـل االن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ال ـتــي
تـلعــب يف الـ ـ ــدور  32عل ـ ــى م ـبـلغ
( )40الــف دوالر ويف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور 16
علـى ( )90الف دوالر ويف الدور 8
علــى ( )300الف دوالر ويف املــربع
الـ ــذهـبــي عل ـ ــى ( )400الف دوالر
فـيـمـ ــا يح ـصـل الف ــائ ــز ب ــامل ــرك ــز
االول علـى جـائـزة مــاليـة قـدرهـا
( )1,500ملـيون وخمسـمائة الف
دوالر والفـائز الـثانـي على ()750
الف دوالر.
يــذكــر ان الع ــراق سيـش ــارك بنــاد
واحـ ــد يف ب ـطـ ــولـ ــة دوري اب ـطـ ــال
العـرب املقبـلة وعـلى ضـوء نتـائج
االندية العراقـية التي شاركت يف
البـطـولـة الـســابقــة وهي الـزوراء

بغداد  /املدى
اسـتقـبل ال ـسـيــد بــاقــر جـبــر الــزبـيــدي وزيــر
ال ــداخلـي ــة ال ـس ــادة رئـيــس واعـض ــاء والعـبـي
ناديي الشرطة واحلدود الرياضيني.
وج ــاءت دع ــوة ال ـسـي ــد وزي ــر ال ــداخلـي ــة لـكال
النــاديني اسـتنــاداً الــى الـنتــائج الـتي حـصال
عليهـا خالل هـذا العـام يف الـبطـولـة العـربيـة
للـمصارعة احلـرة والرومانيـة التي اقيمت يف
عمـان والتـي حصلــوا فيهـا علـى املـركـز االول
وبطـولة العـراق للكيك بـوكسنغ الـتي احرزوا
فـيه ــا امل ــرك ــز االول وكـ ــذلك ب ـط ــول ــة ري ـش ــة
الطـائــرة وبطـولـة العــراق للجـوجـستـو الـتي
اح ــرزوا فـيه ــا امل ــراك ــز االول ــى ..وق ــدم الل ــواء
طــاهــر جـبــار كــاظـم رئـيــس الهـيـئــة االداريــة
لـن ــادي احل ــدود ش ــرح ـ ـاً مفــصالً عـن تـ ــاريخ
تــأسـيـس الـنــادي والـبـطــوالت الـتـي خــاضهــا

والنـتائج الـتي حصلـوا عليهـا واملعوقـات التي
تعيق عـمل مسيـرة النـادي ..كمـا قدم العقـيد
مـ ــظف ـ ــر ن ـ ــوري م ـ ــديـ ـ ــر الع ـ ــاب ق ـ ــوى االمــن
الــداخـلي املــسيــرة احلــافلــة املـشــرق ــة لنــادي
الـشرطة الـرياضي والـبطوالت والنـتائج التي
حقـقهـ ـ ــا وخـ ـ ــاضهـ ـ ــا الع ـبـ ـ ــو ال ـنـ ـ ــادي خالل
مشـاركـاته احملليـة والعـربيـة والـدوليـة ..واكـد
الــسيـد وزيـر الـداخـليــة خالل كـلمـته يف هـذا
اللق ــاء علــى اسـتـمــرار الــدعـم املــادي لـنــادي
الشرطة ..كما اوعـز سيادته بتكرمي الالعبني
املتفوقني وجمـيع العبي النادي وتعـيني كافة
الالعبني على مالك وزارة الداخلية.
وجـ ــرت مـنـ ــاقـ ـش ـ ــة العـ ــديـ ــد مــن الق ـضـ ــايـ ــا
الـتـنـظـيـمـي ــة واالداري ــة الـتـي تعـيق م ـسـي ــرة
الـنــاديـني مـن خـالل وضع احللــول املـنــاسـبــة
ومعاجلة القضايا التي تهم الالعبني.

إنطالق بطولة الشباب باملالكمة
للمحافظات يف واسط
واسط /طالب املاس الياس

انــطلقـت بـطــولــة مـنـتخـبــات
محــافـظــات العــراق للــشبــاب
ب ـ ــاملالك ـم ـ ــة وال ـتــي ن ـظــمه ـ ــا
االحتـ ـ ــاد الع ـ ــراقــي امل ـ ــرك ـ ــزي
بـالتعاون مع االحتـاد الفرعي
يف مح ـ ــافـ ـظ ـ ــة واس ــط عل ـ ــى
حـل ـ ـبـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــادي االومل ـ ـبـ ــي
الــتخ ـص ـصــي ب ـ ــاملالك ـم ـ ــة يف
احملافظة.
ذكـ ــر ذلـك أمـني سـ ــر االحتـ ــاد
امل ــركـ ــزي للـمالكـم ــة ال ـسـي ــد
ع ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــد لـ (املـ ـ ـ ـ ــدى
الــري ــاضي) وقــال لق ــد أختــار

االحت ـ ـ ــاد م ـ ـ ــديـ ـن ـ ـ ــة الـك ـ ـ ــوت
لـتنـظيـم البـطـولـة الـتي كـان
من املقـرر أقــامتهـا يف كـربالء
لـتـمـي ــز االحتـ ــاد الف ــرعـي يف
الكــوت يف تنـظيـم معـسكـرات
املـنتـخبــات الــوطـنيــة وحــالــة
األمـ ـ ـ ــان واالسـ ـتـقـ ـ ـ ــرار الـ ـت ــي
تـتـمـتـع بهـ ــا احملـ ــاف ـظـ ــة وأن
ال ـبـ ـط ـ ــول ـ ــة ت ـ ـش ـ ــارك ف ــيه ـ ــا
منتخبات محافظات  /بغداد
الـكـ ــرخ والـ ــرصـ ــافـ ــة والـكـ ــوت
والعمارة والنـاصرية والبصرة
وال ـسـم ــاوة والـنجـف واحلل ــة
وك ـ ــرك ـ ــوك واملـ ـ ــوصل  /وي ـتــم

خاللهـا اختـيار أبـرز الالعبني
يف البـطولة لتشكيلة منتخب
شبـاب العـراق الــذي سيـدخل
معــسكــر ًا تــدريـبي ـ ًا يف طهــران
اســتع ـ ــداد لـب ـط ـ ــول ـ ــة م ـص ـ ــر
الدولية .
وأشــار إلــى أن البـطــولــة الـتي
تـسـتمـر ملـدة ( )4أيـام يـشـارك
فيها أكثر من ( )60مالكما يف
( )11وزن ـ ًا وتــدار نــزاالتهــا من
ق ـ ـبـل احل ـكـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـيـ ــني
واالحتـ ـ ـ ـ ــادي ــني وبـ ـ ـ ـ ــأشـ ـ ـ ـ ــراف
أعـ ـضـ ـ ــاء االحتـ ـ ــاد املـ ـ ــركـ ـ ــزي
للعبة.

العامل يف فلندا وأندية العرب يف مرص
حاوره  /اكرام زين العابدين
يحـاول العـاملـون يف احتــاد الكــراتيه
ان ي ــنهـ ـضـ ـ ــوا ب ـ ـ ــواقع ريـ ـ ــاض ــتهــم يف
الع ـ ــراق مــن خالل االع ـت ـمـ ـ ــاد عل ـ ــى
الـشبـاب وتـوسيع القـاعـدة معتمـدين
عل ــى دعم االنــديــة واشــراك امل ــدربني
واحمل ـك ـ ـمـ ــني يف دورات تـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
وحتـكيـميــة متقـدمــة والتعــرف علـى
آخ ــر م ـسـتج ــدات ري ــاضـ ــة الك ــراتـيه
وم ـش ــارك ــاته ــا املقـبل ــة ك ــان له ــا ه ــذا
اللقــاء مـع امني ســر احتــاد الكــراتـيه
عــادل عيـدان الـذي حتــدث بصـراحـة
عن كراتيه العراق قائالً:
* كـيف جت ــد واقع ريــاض ــة الكــراتـيه
حالياً يف العراق؟
 واقعـن ــا جـي ــد ولكـنـن ــا نحـت ــاج ال ــىالـكثيـر للـوصـول الـى مـا وصلـت اليه
الــدول اجملــاورة للع ــراق امثــال ايــران
والكويت وتركيا وغيرها من الدول.
* ومـاذا حتتـاجون لـلوصـول ملسـتوى
هذه الدول؟

واع ـض ــاء جلـن ــة املـ ـسـ ــابق ــات
ب ــرئ ــاسـ ــة محـم ــد روراوة مـن
اجلــزائ ــر وسلـيـم علــولــو مـن
تـونس والـدكتـور بسـام هارون
مــن االردن وح ـ ـ ــازم الهـ ـ ــواري
مـن مـص ــر واالسـت ــاذ محـي ــى
ال ـ ـ ــديــن بـك ـ ـ ــار مــن ت ـ ـ ــون ـ ــس
وصـالح الع ـ ــربــي مــن ل ـي ـب ـي ـ ــا
ومح ـمـ ـ ــد فلــيح مــن الع ـ ــراق
وممــثلـ ــو الـ ـشـبـكـ ــة الـ ــراعـيـ ــة
space powerوال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
س ــوف يـتـم تـثـبـيـت م ــواعـي ــد
وأم ــاكـن إق ــام ــة الـتــصفـي ــات
الـتـمهـي ــدي ــة لـكل مجـم ــوع ــة
وكـذلك تثـبيت مـوعـد ومكـان
نه ــائي ــات البـطــولــة.يــذكــر ان
االحت ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـع ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ـ ــي رشـح
مـنـتخـب اشـب ــال الع ــراق دون
 14سـن ــة للـم ـشــاركــة يف هــذه
البطولة.

 الكـثيـر من اإلعـداد للفــرق ولفتـرةطـويلـة اضـافـة الـى قـاعـات ومــدربني
ودعم مادي.
* ولـكـنـكـم حـققـتــم بعــض الـنـتـ ــائج
اجليدة يف العام املاضي يف مصر؟
 نعم حـققنا نتـائج جيدة ولكـننا لمن ـسـتــطع االسـتـمــرار فـيهــا وادامـتهــا
نحو االفضل والسبب معروف العالم
كله يـخطط ويعمـل يف ظروف افضل
مــن ظـ ـ ــروف ـنـ ـ ــا وكـ ـ ــذلـك املـ ـ ــدربـ ـ ــون
يح ــاولـ ــون ان يع ــدوا ف ــرقـ ـاً والعـبـني
مبـ ـ ـس ـت ـ ـ ــوي ـ ـ ــات ع ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــة ويـف ـ ـ ــوزون
بالبطوالت.
* وم ــاذا عـن م ــوض ــوع ع ــودة الع ــراق
لالحتاد الدولي للكراتيه؟
 ت ـ ــوصل ـن ـ ــا ال ـ ــى اتف ـ ــاق مع رئ ـي ــساالحت ــاد ال ــدولـي ومب ـس ــاع ــدة ن ــائـبه
الـتــون ـسـي ب ـشـيــر ال ـش ــريف مـن اجل
عـودة العـراق واطفـاء رســوم اشتـراكه
الـســابقــة ودفع مــا بــذمـته للــسنـتني
املـ ــاضـيـتـني وبـ ـشـ ــرط االشـتـ ــراك يف

االنتهاء من طبع قانون
كرة القدم قريباً
بغداد  /كرمية كامل
يـتـم يف االي ــام القلـيل ــة القــادمــة ت ــوزيع كـتـيـب (القــانــون
االولـي للعـبــة كــرة الق ــدم) بكــافــة تع ــديالته وحتــديـثــاته
حـيـث بــات جــاهــزاً ح ـسـب م ــا اعلـن لـ (املــدى الــريــاضـي)
ال ـسـي ــد ط ــارق احـم ــد رئـيــس جلـنـ ــة احلك ــام يف االحت ــاد
الـعراقي املـركزي لكـرة القدم املـشرف علـى اعداد القـانون
وطباعته.
وقــال ان الكـتيـب سيــوزع خالل فتـرة عـشـرة ايــام من االن
وهـو االول من نوعه منذ اربعة عشر عاماً وسيكون شامالً
لكــافــة تف ــاصيـل وبنــود القــانــون الــدولـي للـعب ــة وجمـيع
الـتع ــديالت الـتـي ادخلـت علــيه يف الفـت ــرة االخـي ــرة وه ــو
ي ـضـم تف ــاصـيل وافـي ــة ي ـسـتفـي ــد مـنهـ ــا احلكـم واالداري
واملـدرب والالعب واالعالم الـرياضي يف معـرفة التـفاصيل
القـانـونيـة بـشكل مـوثق ال لـبس فـيه وغيـر قــابل للتـأويل
وسـيـتـم تـ ــوزيع هـ ــذا الكـتـيـب عل ــى االن ــدي ــة ك ــافـ ــة واهل
االختصاص من اجل االستفادة منه.

يونس حممود يطلب  1.400مليون دوالر مقابل جتديد عقده مع اخلور
الدوحة /املدى
عـلمت ريـاضـة املـدى مـن مصـادر وثيقـة
ال ــصل ـ ــة مبهـ ــاجـم املـنــتخـب الـ ــوطـنـي
ي ـ ــون ـ ــس مح ـم ـ ــود ث ـ ــانــي ه ـ ــدايف دوري
احملترفني القطري للموسم املنصرم ان
االخـيــر لـم يـت ــوصل التف ــاق مع نــادي
اخلـور القطـري من اجل تـوقيع العـقد
اجلـديـد لـلعب يف صفـوف فـريقه االول
للمـوسـم الثـالـث رغم الــرغبـة الكـبيـرة
ال ـتــي ابـ ـ ــداهـ ـ ــا مـجلـ ــس ادارة ال ـنـ ـ ــادي
للـتجــديــد معه .واش ــارت تلك املـصــادر
الــى ان سـبـب الـتــاخـيــر ب ـسـبـب املغــاالة
املــاديــة يف العقــد الــذي طلـبه املهــاجم
يـونس الذي وصل الى ما يقارب 1,400
ملـي ــون دوالر وه ــو مـبـلغ ال ي ــزال قـي ــد
الــتف ــاوض بـني اخلـ ــور والالعــب نف ــسه
فـيمــا قــد دفع هــذه املغــاالة الــى ابـتعــاد
السفاح عن دوري احملترفني حيث ليس
بامـكانه اللعب لناد آخـر يف قطر بسبب
تقــدمي اخلــور طلـب للـجن ــة االحتــراف

واحلدود يف البطولة العربية

امني الرس العام إلحتاد الكراتيه عادل عيدان :تنتظرنا مشاركة يف بطولة

فليح يف كونغرس ناشيئ العرب
بغداد  /املدى
يعقــد االحتــاد العــربـي لكــرة
القــدم اجتمـاعـا تـنسـيقيـا يف
العــاصـمــة ال ـســوريــة دمــشق
خالل الفتــرة من  23-20أيـار
اجلــاري مع جلنـة املـسـابقـات
وم ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوبـ ـ ــي االحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـت ـ ــي أب ـ ـ ـ ـ ـ ــدت
مـشــاركتهــا يف بطـولـة العـرب
للنـاشئني والبـالغ عددهم 16
احتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا وه ـ ـ ـ ــم ( األردن -
اإلمــارات-الـبح ــرين-تــون ــس-
اجل ـ ـ ـ ــزائ ـ ـ ـ ــر-ال ـ ـ ـسـع ـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ـ ــة-
الـ ـسـ ــودان-سـ ــوريـ ــة-العـ ـ ــراق-
عمـان-قطـر-الكـويـت-لبن ــان-
ليـبيــا-مـصــر-املغــرب).والـ ــتي
ستقام يف شهر ايلول املقبل
وسيـحضـر االجـتمـاع عـثمـان
الــسعــد األمـني العــام وولـيــد
كــردي األمـني العــام املـســاعــد

العـ ـ ــرب املقــبل ـ ــة مب ـنــتخ ـبـ ـ ــاته ـ ــا
الـوطنـية حـصرا والـتي ستـنطلق
تصفيـاتهـا ابتـداء من نـهايـة عام
2006
وتـسـتمـر حتـى اقـامــة النهـائيـات

عــام  2009حـيث سـتقــسم الــدول
العـربيـة املـشـاركـة الـى مجــاميع.
اعلـن ذلك الــسيــد احمــد عبـاس
ام ــني ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــر الـعـ ـ ـ ــام لـالحتـ ـ ـ ــاد
العـ ــراقـي املـ ــركـ ــزي لـكـ ــرة القـ ــدم
ال ـ ـ ـ ـ ــذي م ـ ـثـل الـع ـ ـ ـ ـ ــراق يف ذلــك
االج ـت ـم ـ ــاع واض ـ ــاف ان االحت ـ ــاد
الع ــربـي خـصـص ج ــوائ ــز كـبـي ــرة
لهــذه البـطـولــة بلـغت  15مـليـون
دوالر للـفرق الفائزة فيما اعتمد
نظاماً جديداً لها ومبا يتالءم
مع اهميتها.
وعلى اخلط
نفسه
رفع

والــطلـب ــة الـتـي خ ــرجـت مـن دور
ال ـســادســة ع ـشــر ة فـيـمــا مـنحـت
حصـة للجهـة الـراعيـة ( )artيف
اخـتيـار عــدد من األنـديـة تـؤخـذ
بـ ـن ـ ـظ ـ ـ ــر االعـ ـتـ ـب ـ ـ ــار ت ـ ـ ــاريـخـه ـ ـ ــا
ون ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــائـجـهـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــابـقـ ـ ـ ـ ـ ــة
وجمــاهيــريـتهــا .وعلــى الـصـعيــد
ذاته قـ ـ ــررت الـلج ـنـ ـ ــة امل ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة
لـبطولة دوري أبـطال العرب منح
االحتادات الـوطنـية مهلـة تنتهي
يف احلـادي والثالثـني من شهـر /
أيـ ــار اجلـ ــاري لـتـ ــرشــيح ف ـ ــرقهـ ــا
امل ـش ــارك ــة يف الـبـط ــول ــة ال ــرابع ــة
لدوري أبطال العرب ،بسبب عدم
استـكمــال بعـض الــدول العــربيـة
لـبـط ــوالته ــا احمللـيـ ــة مع نه ــاي ــة
شهـر نيـسـان املـاضي وهـو املـوعـد
الــذي حــدد ســابق ـاً ،حـيث ارتــأت
اللجـنــة مـنح االحتــادات فــرصــة
إضافية للترشيح.
وخ ــاطـب االحت ــاد الع ــربــي لك ــرة
القــدم االحتــادات الــوطـنـيــة مـن
اجل تــرشيح انــديتهــا للمـشـاركـة
يف بـط ــول ــة دوري ابـط ــال الع ــرب
الـ ـ ــرابع ـ ــة وت ـ ـس ـم ـي ـ ــة مم ــثل ــيه ـ ــا
ومم ــثلــي انـ ـ ــدي ــتهـ ـ ــا امل ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة
حل ـض ــور االجـتـم ــاع الـتـن ـسـيقـي
وحفل القــرعــة املقــرر يف مــدينــة
ج ـ ـ ـ ــدة ي ـ ـ ـ ــوم ــي 19و  20مت ـ ـ ـ ــوز /
القادم.
وق ــد ط ــالـب االحت ــاد الع ــربـي يف
خـ ـطـ ـ ــاب سـ ـ ــرعـ ـ ــة رد االحتـ ـ ــادات
وخـاصــة تلـك التـي أنهت املــوسم
الـ ــريـ ــاضـي لـتـ ــزويـ ــده بـ ــأسـمـ ــاء
انديتها املـرشحة للمشاركة حتى
ي ـتـ ـ ـس ـن ـ ـ ــى لـه االع ـ ـ ــداد املـ ـ ـس ـبـق
واجلـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــد حلـفـل الـق ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واالجتماع التنسيقي.

وزير الداخلية يثمن نتائج مصارعة الرشطة

مــن اجل جت ـ ــدي ـ ــد عق ـ ــده .وي ـ ــذك ـ ــر ان
الـالع ــب يـ ـ ـ ــونـ ـ ــس مـحـ ـمـ ـ ـ ــود ف ـ ـ ـشـل يف
الـ ـتـعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــد مـع ادارة نـ ـ ـ ــادي ال ـ ـ ـشـع ــب
االم ــاراتـي لل ــدف ــاع عـن الـ ــوان الفـ ــريق
االول لكـرة القــدم يف النـادي يف املــوسم
املقبل بـسبـب املبلغ الـكبيـر الـذي وصل

الى ـ1,500دوالر مق ــابل حـص ــوله علــى
كتـاب االستغـناء الـدولي مـن ادارة نادي
اخلــور لالنتقـال الـى الفـريق االمـاراتي
الـ ـ ـ ــذي اض ـ ـطـ ـ ـ ــر ادارة نـ ـ ـ ــادي ال ـ ـ ـشـع ــب
االماراتي الـى غض النظـر عن التعـاقد
معه .

بطـولـة العـالـم يف فلنـدا نهـايـة العـام
احلالي.
* واملشاركات املقبلة للكراتيه؟
لقـ ــد شـ ــاركـنـ ــا يف ب ـطـ ــول ـ ــة محـمـ ــد
اخلـامس الدولية الـسادسة يف املغرب
وكــذلك يف بـطــولــة العــرب يف تــونـس
وتستعد االندية للمـشاركة يف بطولة
الع ـ ــرب لالنـ ــديـ ــة والـتـي ســتقـ ــام يف
العاصـمة املـصريـة للفتـرة من ()7-5
متــوز املـقبـل وسيـمثـلنــا فـيهــا انــديــة
الـتـضــامـن الـنجفـي ونفـط اجلـنــوب
البصري والبيشمركة من كردستان.
* وهل تتـوقع ان يحـصل العبـو هـذه
االندية على نتائج جيدة؟
 هـ ــذا االم ـ ــر يعـتـم ـ ــد عل ـ ــى الفـ ــرقاملـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة يف ال ـب ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــة وم ـ ـ ــدى
مواصلتها للعبة واداء العبيها.
* وم ــاذا تق ــول للـم ـشـككـني يف
رياضة الكراتيه؟
 لـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــامـحـه ــم اهللوليـكن يف عــوننــا الننـا

فعالً نعـمل يف ظروف
صـعـ ـب ـ ـ ــة ونـح ـ ـ ــاول ان
يـكون للعراق اسم على
ال ــصع ـي ـ ــديــن الع ـ ــربــي
وال ــدولـي ونعـي ــد ج ــزءاً
مــن تـ ـ ــألـقهـ ـ ــا يف ف ـتـ ـ ــرة
الثمـانينيات عندما كنا
نـفـ ـ ـ ــوز عـلـ ـ ـ ــى اف ـ ـضـل
الـ ـ ـ ــدول الـعـ ـ ـ ــربـ ـيـ ـ ـ ــة
واالجنبية.

أوراق أولـيـــة مـن مـــونـــديـــال أملـــانـيـــا 2006
متابعة  /خليل جليل
اكـ ــد جنـم املـنــتخـب االملـ ــانـي
الـ ــسـ ـ ــابق ومـ ـ ــديـ ـ ــر الـلجــنـ ـ ــة
املنظـمة ملونديـال املانيا 2006
فـ ــرانـ ــز بـيـكـنـبـ ــاور ان مـ ــدرب
مـنــتخـب بـالده كلـيـنـ ـسـم ـ ــان
عـلـ ـيـه ان ي ــت ـ ـ ـ ــرك م ــن ـ ــصـ ـبـه
ويـتخلــى عن مهـمته يف حـال
خـروج املـانيـا من الـدور االول
لـنهــائيـات ك ـاًس العــالم الـتي
سـتـنــطلق مـن  9ح ــزي ــران9 -
متوز املقبلني.
وق ـ ـ ــال ب ـيـك ـنــب ـ ـ ــاور اذا خ ـ ـ ــرج
املنتـخب من الـبطـولــة مبكـراً
واذا ج ــاءت نـت ــائـجه مخـيـب ــة
لالمــال فــان مـن غي ــر املمـكن
اس ـتــم ـ ــراره يف م ـ ــوقـعه وحــث
االحت ـ ـ ـ ـ ــاد االمل ـ ـ ـ ـ ــانـ ــي عـل ـ ـ ـ ـ ــى
الـتحـضـي ــر اليج ــاد الـب ــدائل
حتسـباً لعـدم استمـرار املدرب

يف مـ ـ ـ ــوقـعـه بـعـ ـ ـ ــد اخ ــت ــتـ ـ ـ ــام
املونديال بشهر واحد.

واوضح استطالع اجراه املركز
اليـابــاني لالبحـاث ومـؤسـسـة

إنطالق طاولة الرباعم واألشبال الشهر املقبل
بغداد /املدى
ح ـ ـ ـ ــدد االحت ـ ـ ـ ــاد الـع ـ ـ ـ ــراق ــي
املــرك ــزي لكــرة الـطــاولــة يــوم
التــاسع والعـشـريـن من شهـر
ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران املـق ـبـل م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد ًا
النـطـالق منــافـســات بـطــولــة
دوري انـديـة العــراق للبــراعم
واالش ـب ـ ــال بـك ـ ــرة الـ ـط ـ ــاول ـ ــة
مبـشـاركـة العـديــد من انـديـة
بغـ ــداد واحملـ ــاف ـظـ ــات وتـ ــأتـي
اقــامــة ه ــذه البـطــولــة ضـمن
ن ـش ــاط ــات االحت ــاد الع ــراقـي
املـ ـ ــركـ ـ ــزي بـكـ ـ ــرة الـ ـطـ ـ ــاولـ ـ ــة
لـلم ــوسم الــري ــاضي احل ــالي
حـيـث يـبــذل االحت ــاد جهــود ًا
مـ ـتـ ـمـ ـي ـ ـ ـ ــزة يف سـ ـبـ ـيـل دع ــم
وت ـط ــوي ــر الـلعـب ــة مــن خالل
اقـامة الـعديـد من البـطوالت
احملل ـيـ ـ ــة ولـكـ ـ ــافـ ـ ــة الف ـئـ ـ ــات
العمـريـة االشبـال والنـاشئني

وال ـ ـ ـ ـش ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاب وااله ـ ـت ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــام
بـالقـاعـدة الـريــاضيـة كـونهـا
ال ــركـي ــزة االس ــاسـي ــة ل ــدعـم
املـ ـنـ ـتـخـ ـبـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــوطـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة
بـالالعبني الشبـاب املتميزين
القـادرين على حتقيق افضل
الـنـت ـ ــائج ،مــن جه ـ ــة اخ ـ ــرى
ي ـشــارك مـنـتخـبـنــا الــوطـنـي
الع ـ ــراقــي للـن ـ ــاشـئـني بـك ـ ــرة
ال ـط ــاول ــة يف ب ـط ــول ــة ك ــأس
غ ــرب اسيــا والـتي سـتقــام يف
العاصمة االماراتية ابو ظبي
للفـتــرة مـن الـثــانـي ولغــايــة
الـتـ ــاسع مـن شه ــر ح ــزي ــران
املـقبل مبـشـاركـة العـديــد من
املـ ـنـ ـتـخـ ـبـ ـ ـ ـ ــات الـعـ ـ ـ ـ ــربـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
واالسيـويـة املـتطـورة بـاللعبـة
وت ــأتـي مـ ـش ــاركـ ــة الع ــراق يف
هـ ــذه الـب ـطـ ــولـ ــة بـنـ ــا ًء علـ ــى
الدعـوة التي تـلقاهـا االحتاد

الـع ـ ـ ــراقــي امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي لـك ـ ـ ــرة
الـطــاولــة مـن نـظـيــره احتــاد
دول غـرب اسيـا حيث ستـكون
مشـاركــة منتـخبنـا للنــاشئني
يف ه ـ ــذه ال ـبـ ـط ـ ــولـ ـ ــة مه ـم ـ ــة
لالعـبينـا من اجـل االنسجـام
واالح ـ ـت ـك ـ ـ ـ ـ ــاك مـع الـف ـ ـ ـ ـ ــرق
العـربيـة واالسيـويـة املـتطـورة
بـ ــالـلعـبـ ــة وسـيـتـم تـ ـسـمـيـ ــة
الالعـبني لـلمـشـاركـة يف هـذه
البـطولـة على ضـوء املسـتوى
والـنتــائج الـتي سـيحققــونهـا
يف ب ـطـ ــولـ ــة انـ ــدي ـ ــة العـ ــراق
لالشـبـ ــال والـنـ ــاشـئـني بـكـ ــرة
الطـاولــة التـي ستقـام نهـايـة
شهر حـزيران املقـبل وتواصل
فــرق الـفئــات الـعمــري ــة بكــرة
الطـاولـة تـدريبـاتهـا يف قـاعـة
املـ ــركـ ــز الـتـ ــدريـبـي يف مـلعـب
الشعب الدولي.

غــالــوي لـقيــاس الــرأي العــام
يف ك ــوري ــا اجلـن ــوبـي ــة ان %64

مـن الكوريني يتـوقعون خروج
ال ــي ـ ـ ــاب ـ ـ ــان م ــن ال ـ ـ ــدور االول
ل ـبــط ـ ــول ـ ــة كـ ـ ــاس الع ـ ــالــم يف
امل ــانيــا .وج ــاء يف االستـطالع
كما توقع الكوريون عدم قدرة
منـتخب بالدهم علـى تخطي
الـدور االول يف هـذه الـبطـولـة
خالف ـ ـاً مل ـ ــا حقـقه عـ ــام 2002
عنــدمــا حـصـلت كــوريــا علــى
املركز الرابع.
يـذكر ان الـيابـان تلعـب ضمن
اجملـمـ ــوعـ ــة ال ــسـ ــادسـ ــة الـ ــى
جـ ــانـب الـب ـ ــرازيل امل ـ ــرشحـ ــة
خلطـف اللقب واوكـرانيـا اول
متأهلي الـعالم الى مـونديال
املانيا واستراليا.
يــضع اله ــولـن ــدي ــون ام ــالهـم
علــى مــدرب املـنـتخـب مــاركــو
فان باتـسن يف نهائيـات املانيا
لتـحقيق تقـدم ونتـائج الفتـة
يف البـطــولــة ويعـتقــد انـصــار
املنتخـب الهولنـدي ان باسنت
قـادر علـى اعـادة اجنـاز العقـد
الـذهـبي للكـرة الهـولنـديـة يف
السبعينيات والثمانينيات.
وك ـ ــان املـنــتخــب اله ـ ــولـن ـ ــدي

ح ـقــق اف ـ ـ ـ ـ ـضــل اجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازاتــه
بـحصـوله علـى املـركــز الثــاني
يف نهــائـيــات املــانـيــا الغــربـيــة
عـ ـ ــام  1974وفـ ـ ــازت االخــيـ ـ ــرة
باللقب.
ومــن ـ ــذ ذلـك الــتـ ـ ــأريخ ب ـ ــدأت
اوض ــاع املـنـتخـب اله ــولـن ــدي
ت ــت ـ ـ ــده ـ ـ ــور وف ـ ـ ـشـل يف بـل ـ ـ ــوغ
مـونـديــالي  1982و 1986علـى
التــوالي مخـيب ـاً انصـار الكـرة
الهولندية الشاملة.
تـوقع املديـر الفني للـمنتخب
الـبـ ــرازيلـي ك ــارل ــوس الـب ــرت ــو
باريـرا ان تفوز البـرازيل بطلة
الـسنـة املــاضيـة يف املـونـديـال
علــى منخـتب املــانيـا يف حـال
وصـول الفــريقني الــى املبـاراة
النهائية.
وقـال باريـرا :نحن نـبحث عن
مـثل ه ــذه الف ــرص ــة لـنلـتقـي
مع املانيا الجل اعادة االجناز
والتغلب عليها.
وكــان املنـتخـب البـرازيـلي فـاز
يف املبـاراة الـنهــائيــة لبـطـولـة
ع ـ ــام  2002علـ ــى املـ ــانـيـ ــا (-2
صفر).
ي ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــى ان امل ــنـ ـتـخ ــب
البــرازيـلي يـشـمل مـشــواره يف
املــونــديــال بلقــاء اوكــرانيــا يف
الـث ــالـث عــش ــر مـن ح ــزي ــران
املقبل.
وجهـت م ــديـن ــة ب ــادن ــو ه ــامي
االملــانيـة الـدعـوة الــى االميـر
سلــط ـ ــان بــن فه ـ ــد بــن عــب ـ ــد
الـعـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــز رئ ــيـ ـ ــس الـ ـبـع ــثـ ـ ـ ــة
الـ ـ ــسعـ ـ ــوديـ ـ ــة امل ـ ــشـ ـ ــاركـ ـ ــة يف
مونـديال املانيا  2006حلضور
حفل التكـرمي الذي سـتقيمه
املــديـنــة يف فـنــدق دولـي مقــر
اقـ ــامـ ــة املـنــتخـب الـ ــسعـ ــودي
الــس ــابع مـن ح ــزي ــران املقـبل
تقـ ــديـ ــراً الخـتـيـ ــار املـنــتخـب
ال ــسعـ ــودي لالق ــام ــة يف ه ــذه
املـ ــديـنـ ــة وسـيـن ـظــم الفـنـ ــدق
مهـرجـانـاً لـالطعمـة العــربيـة
تـكـ ـ ــرمي ـ ـ ـاً لــنـ ـ ــزول املــن ــتخــب
السعودي فيه.

