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املدى الرياضي

عينــي علــى أربيـــل وقلبـــي مع الشــــرطة

املدافع املتألق
حيدر حميد:
حاوره  /يوسف فعل

حيدر حميد العب
ميتلك مواصفات
املدافع العصري من
الطول الفارع ،والبناء
اجلسماني اجليد
وقدرته العالية يف
قطع الكرات ومراقبة
اخلصوم بدقة إضافة
إلى امتالكه مهارات
عالية وإمكانية بناء
الهجمات من اخللف.
فقاد نادي اربيل هذا
املوسم إلى اعتالء
مجموعته لكنه لم
يحظ بفرصة متثيل
منتخباتنا الوطنية
بينما أعطيت الفرصة
ملن هو أقل منه
مستوى.

أربيل يستحق املشاركة يف البطوالت العربية واآلسيوية!
الـتقينـاه وكان لـنا هـذا احلوار
معه.
*كيف وجدت املنافسة
يف اجملموعة االولى؟
كـانت املنـافسـة قويـة العتالءصـدارة اجملموعـة بني ( )3فرق
هـي اربـيل واملـــوصل وزاخـــو
وابتعد دهوك عن املنافسة لعدم
تقـدميه املسـتوى املعـروف عنه
لكنـنا واحلمـد هلل تصدرنـا فرق
اجملـمــوعــة قـبل ثالثــة أدوار
باالضـافة إىل أن شـباكنـا اهتزت
أقل من بقية الفرق.
*سمعنا عن املدرب
البلغاري هل هو قاد
الفريق لصدارة
اجملموعة؟
املدرب حممـد الشيخلـي هو منقادنا للصدارة واملدرب البلغاري
استلم املهمة بعـد أنتهاء الدوري
وهذه هي احلقيـقة وما حققناه
يعد أجنازاً كبرياً لكرة اربيل.

النجار يوقع عقدًا
مع سلة دهوك
وقع أمــس اجلــمعـــة
املدرب السلـوي القدير
حممـد النجار عقدًا مع
نــادي دهــوك لـيقــود
فريقه السلوي للموسم
املمتاز املقبل يف خطوة
اعـتربت مهمـة وتصب
يف مصلحـة سلة دهوك
اليت تــسعـــى إلثبــات
جـدارتهــا بني الفـرق
السلوية املمتازة.
مـــن جـهـــتـه أوضـح
املـدرب حممــد النجـار
الذي قاد عـدة أندية بغـدادية يف مواسم سـابقة وحقق معها
نتائج طيبة إىل جـانب اشرافه على منتخبنا الوطين يف اكثر
من بـطولة خـارجية ..أوضح أنه يـأمل بتحسني فـريق سلة
دهوك خصوص ًا أن إدارة النادي تبحث اآلن عن العبني سيتم
استـقطــابهم ويـوجـد ( )3العـبني اآلن علـى طـاولـة إدارة
النادي.
وأضـاف إن العـرض الـذي قـدمه نـادي دهـوك يـوازي مـا مت
تقدميه وعرضه من قبل أندية حبرينية لكنه فضل أن يبقى
هذا املوسم مع هذا النادي..

*لعبت مع نادي الشرطة
واآلن يف اربيل أين وجدت
نفسك؟
مـع الشـرطـة فقـدت مـستـوايألسبـاب خمتلفـة ولكن يف أربيل
أعـدت الثقة بنفسي وبامكاناتي
مـن خالل تقـــدميي املــستــوى
اجليــد يف املبــاريــات بـشهــادة
املدربني حممد الشيخلي وجاسم
حممـد صكـر واهلـيئـة اإلداريـة
واجلمهور.
*أغلب فرقنا تعاني من
ضعف التنظيم الدفاعي
ما السبب يف ذلك؟
املـــدربـــون ال يـــركـــزون يفتــدريبــاتهـم اليــوميــة علــى
الواجبـات الدفاعيـة أو التمرين
الفـــردي للـمـــدافعـني وإمنـــا
يـهتمـون بـاملهـامجني لـذا تـرى
فــرقنــا ومنـتخبــاتنــا يكـون
تنظيمها الدفاعي سيئاً.
*هناك مطالبة باعطاء

الفرصة لبعض األندية
لألشتراك يف البطوالت
العربية واآلسيوية هل
ترى فريق أربيل قادراً
على املشاركة فيها؟
بكل ثقة اقول أن فريقنا قادرعلـى املشاركة يف هذه البطوالت
وذلك لـوجـود هـيئـة إداريـة
جيــدة تعـمل علـى تـطـويـر
الفــريق لكـننــا سنـحتــاج إىل
بعــض الالعـبـني مـن خـــارج
احملافـظة مع احرتامي الـشديد
لـــــــزمالئــي العــيب أربـــيل
املمتازين.
*تقدم مباريات جيدة
لكنك ما زالت بعيداً عن
ارتداء فانيلة املنتخب
الوطني؟
مثلمـا تعرف لعبت هذا املوسممع نـادي اربـيل ورغم تقـديم
املــستــوى اجليــد إال أني كـنت
بـعيـــداً عن األنـظــار بـسـبب

متابعة :جنان حممد
يـشــارك رئيـس االحتــاد العــراقي
للتجذيف الـسيد عبـد السالم خلف
يف اجتـماعـات اجلمعـية العـمومـية
لالحتــاد الـــدولي (الــرونـك) اليت
ستعقـد يــومي  29و  30من الـشهـر
اجلـاري يف اسبانيا وقـال السيد عبد
السـالم أنه سينـاقش علـى هـامش
االجـتماعـات موضـوع دعم االحتاد
الدولي لالحتـاد العراقـي حيث كان
االول قـد طلـب يف وقت ســابق من
االحتـاد العــراقي تـزويــده بصـور
الماكن حفظ الزوارق ومكان املركز
التـدرييب لالطمـئنان علـى املعدات
الـيت سيقـوم بـارسـاهلـا إىل االحتـاد
دعمـ ًا منه للعبـة واضاف إن االحتاد
الـدولي اعـلن عن مـوافقـته رمسيـ ًا
على دعم مـشاركة الفـرق العراقية
يف بطـوالت العـامل املـقبلـة وعلـى
نفقـته اخلــاصــة .كمــا ستـطــرح
موضوع اشراك العبني عراقيني يف
معـسكـر تـدرييب يف احـدى الـدول
املتقـدمـة بـالتجـذيف خالل املـدة
الـيت ستــسبق الـدورة الـريــاضيـة
العـربيـة يف اجلـزائـر ايضـ ًا سـيتم
ارسـال مخـسـة العـبني إىل فـرنـسـا
الدخاهلـم يف معسكر تـدرييب هناك
مـطلع آب املقـبل استعـدادًا للـدورة
العـربية فيما سـيدخل بقية العيب

املنتخب يف معـسكر تـدرييب داخلي
يـبـــدأ يف العـــاشـــر مـن آب املقـبل
ويستمـر حتى نهاية الشهر يف بغداد
أو دوكان.
واوضح الـسيــد عبـد الـسالم إىل أن
فعــاليـة (الـرونـك) من فعــاليـات
التجــذيف اليت اعـتمـدهـا االحتـاد
العــراقي حــديثـ ًا لـذلك ويف ضـوء

*لو قدم نادي
الشرطة عرضاً
لضمك ماذا تقول؟
لـكل حــادثــة حــديـثويبقى فريق الـشرطة هو

صحيح ألنـهم بال صرب يـريدو أن
يـأخـذوا فــرصتـهم كــاملــة بال
تقـيـيــم وال اخفـيـك ســــرًا إن
الـالعبـني القــدامـــى هم اجــدر
بالـفريق النهـم وقفوا مع الـنادي
يف السراء والضراء.
*وحال فريقكم يف املوسم
القادم هل يبشر بخير
واجلمهور يواكب الفريق يف
الوقت احلالي؟
الفـريق ان شــاء اهلل يبـشــر خبريوطـمأنينـة ألنه خليط متـجانس
من العبني ميـتلكون خربة واسعة
يف اللعـب وشباب هلـم طموح واسع
وميـتلكــون مهــارة عـــاليــة أمــا
اجلمهـور االنبـاري العـزيـز فال
جند له مسفونـية تعزف على
مـدرجات النادي بـالرغم من
اهتـمام ودعـم بعض االهـالي
للفريق.

االمـكانيـات اليت ظهـر عليهـا العبو
منتـخبنـا الــوطين خالل املعـسكـر
التـدرييب الذي شاركـو فيه يف مصر
حـيث اشــار املــدربـــون هنــاك إىل
االمكانيـات اليت يتمتع بهـا العبونا
يف سـبـــاقـــات الــــرونك الــثقــيل
مـوضحني إن االهتـمام بـهذه الفـئة
ميكنهـا أن حتقـق نتيجـة يف الـدورة

العـربيـة لـذلك كـان القـرار ارسـال
مخـســة متـسـابـقني إىل املعـسكـر
اخلــــارجـي املــــذكــــور يف ضــــوء
االمكـانيـات والعـدد املـسمـوح لنـا
مــشريًا إىل أن الــدورة الــريــاضيــة
العـربية يف اجلـزائر ستكـون حمطة
انطالق مهـمة لـرياضـة التجـذيف
العراقية.

جابر حممد :سأجعل من الطلبة
مصنعـــ ًا حلــــراس املــرمى
املدى  /طه كمر الدليمي
يف تـصريح للمدى الـرياضي قال
الــسيـد جـابــر حممـد مـدرب
حراس املـرمى للـفئات العمـرية
لنـادي الـطلبـة :إنـه يعمل جبـد
وتفـــان ونكــران ذات مـن أجل
تهيئـة حراس مـرمى حيـرسون
شبـاك املنتخبات الـوطنية وقال
يف تصـريح للمـدى سـأجعل من
نـادي الـطلبـة مـصنعـ ًا حلـراس
املرمـى نتيجـة الدعـم املتواصل
للهيئـة االدارية لـلنادي املتـمثلة
بـالـسيــد عبـد الـسالم الكعـود
رئيس اهليئة االدارية.
وعن فرصـه التدريبيـة قال :أنا
مظلوم واألحـق بتدريب حراس

فريقنا خليط متجانس
بني اخلربة والشباب
باعتقادي ليس هناك نية لإلدارة
بــالتعـاقـد مع العـبني جـدد من
خارج احملـافظـة لوجـود العبني
مبـستــوى املسـؤوليـة يف مـدينـة
الرمادي وضواحيها ومل امسع عن
استقـطاب مدرب بغـدادي لوجود
مدربني اكفاء على املستوى احمللي
يف املديـنة ويـعرفـون ماذا يـريد
الالعب الرمادي.
*وهناك شائعات تتردد يف
الشارع الرياضي يف ان
الفريق والهيئة االدارية
يتعامالن مع الالعب
القادم من خارج احملافظة
باجلفاء؟
هنــاك العبـونجـدد يـرون
أن فـرصتهم
بــــــالـلعـــب
ـ
حمجـــوبــــة
ـ
وهــــذا غـري

تـركيز املدرب نـزار شرف على
العـيب بغــــداد فقــط وأهـمل
العـيب احملافظـات املبدعني وال
يـزال األمل يـراودني يف ارتـداء
فانيلـة املنتخب الوطين ويبقى
الــــرأي االول واالخـري بـيــــد
املدربني.
*أيهما أفضل املدرب
االجنبي أم احمللي؟
االجنـيب لو تـركوا له حـريةالـعمل واالختـيار فـستـانج مل
تسـمح له الظـروف بـاختيـار
الـالعبني أمـا ميالن فـاختـار
الالعـبني حسب رؤيته الفنية
عندمـا عمل مدربـاً ملنتخـبنا
الوطين.
*هل تتابع أخبار
ونتائج نادي الشرطة؟
نعـم أتابع اخـباره بـاستـمراروحـزنت لنـتائجـه السلبـية يف
الـبطـولــة اآلسيـويـة وأفـرح
عـندمـا امسع النـتائج اجلـيدة

له.
*ضم فريق الشرطة
العديد من الالعبني
الشباب هل تراهم
قادرين على ارضاء
جمهور القيثارة
اخلضراء؟
فــريق الـشـرطــة من الفـرقالكـبرية ويـتمـتع جبمــاهرييـة
كـبـرية ولكـن مـن الــصعـب أن
يكون أغلب العبيه من الشباب
والدليل مشاركته يف البطولة
اآلسيـويـة والـيت مل حيصل
من ورائهـا على أي نقـطة
وال بــد مـن تــدعـيـمه
بـــالالعـبـني الـنجـــوم
باالضافة إىل الشباب.

فريقي األم وحيب
للشـرطة جاء من
حـــب والـــــــــدي
(رمحه اهلل) الذي كان
شغــــوفــــاً بـكــــرة
الشرطة.

العراق يف اجتماعات االحتاد الدولي بالتجذيف

مدافع نادي الرمادي بكرة القدم عباس فاضل:

حاوره  /مسري كامل شهاب
مدافع قوي .مراوغ مـاهر ،يواكب
املهـــامجـني يف احـــراز االهـــداف
وجييــد الـتغــطيــة الـســريعــة
واخلاطـفة يف منـطقة الـدفاع وله
خربة واسعة يف احتواء اخلصم عن
طــــريق املالزمــــة ..إنه الالعـب
عـبـــاس فـــاضل مـــدافع نـــادي
الرمادي بكرة القدم.
*كابنت عباس محطتك
الرياضية من اين بدأت؟
حمـطيت الرياضية انطلقت ضمنالفرق الـشعبية يف قضـاء الفلوجة
ومن ثم نـادي احلبـانيـة وشبـاب
الرمـادي وأخريًا يف نادي الـرمادي
منذ عام  1995وحتى اآلن.
*وكيف جتد أحوال نادي
الرمادي يف الظرف احلالي؟
احلمد هلل تصـدر النادي اجملـموعة
الــوسطــى واليت ضـمت االنـديـة
البغداديـة وكانت املنـافسة قـوية
بني الفرق واجتزنا املرحلة بنجاح
رغـم مـــرورنـــا مبـــرحلـــة غـري
مستقرة يف املوسم الفائت.
*والهيئة االدارية كيف
كان تعاملها مع الفريق؟
تعــامل اهلـيئــة االداريــة مع
الفــرق جيـد جــدًا ألن اكثـر
الالعـبـني مــضــــى علـــى
انتمائهم إىل الفريق مواسم
عديدة ومعظم االدارة هم
من الـالعبـني القــدامــى
وهنــاك عالقــة محـيمــة
فيما بيننا.
*تردد يف االفق عن نية
االدارة بضم العبني من
خارج احملافظة ومدرب
بغدادي؟
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املرمى علـى مستوى الـقطر وما
زلت اسـاند مـدربي الفـئات ومل
أتــوان ولــو حلـظــة واحــدة يف
تقديم أية مساعدة هلم واضاف:
وأمتنـى أن ال يكـون هـذا املكـان
حصـرًا على هؤالء املدربني عند
تــشكـيل املـنتـخبــات ،وأطــالب
االحتاد بدراسة علمية ومنهجية
حول تـشكيل ثالثـة منتخـبات
ظل ملنتخباتنـا الوطنية لتجنب
املــــداخالت يف املـــشــــاركــــات
اخلــارجيـة واخـتيـار مــدربني
اكفــاء هلــذه املـنتـخبــات يـتم
انـتقــاؤهـم مـن قـبـل اللجـنــة
الفـنيـة مـن أجل احلفـاظ علـى
مسعة الكرة العراقية.

حديث املالعب
*تلقـى االحتاد العـراقي املـركزي
لكــرة القـدم دعــوة رمسيــة من
شقيـقه القطـري حلضـور وقـائع
اجــراء سحبـة بـطـولـة اخلـليج
العــربي الـسـابعـة عـشـرة لكـرة
القـدم اليت ستقام يـوم التاسع من
شهر أيلول املقبل.

*أتهم عدد من أنـصار نادي القوة
اجلوية مدرب فـريق نادي دهوك
نــاظم شـاكـر مبحـاولـة تــدمري
الفـــريق األول لكــرة القـــدم عن
طريق تـقديم عقود مغرية لعدد
مـن العـيب اجلــويــة االســاسـني
لالنتقال اىل نادي دهوك!!

إدارة جديدة يف
طريقها لالستقالل!
املدى  /يوسف فعل
اإلجـراء الـذي اختـذته وزارة الـشبـاب والـريـاضـة
مـؤخرًا بـشأن حل اهليئـة اإلدارية لـنادي االستقالل
علـى خلفيـة املشـاكل اليت عـصفت به وأدت إىل حله
يبدو أن هنـاك إجراء آخر سيتـبعه ستتخذه الوزارة
خبصــوص االعتمـاد علـى أمسـاء معـروفـة سبق أن
عمـلت مـع النــادي لكـي تعــود جمــددًا إىل واجهــة
مـسؤولـيته واملعطيـات اجلاريـة اآلن واملتعلقـة بهذه
القـضيـة تـؤكـد للـوهلـة األوىل أن األمسـاء اجلـديـدة
املـطروحـة اآلن علـى طاولـة التـسميـة قادرة عـلى
انـتشـال النـادي مـن مشـاكله احلـاليـة واعـادته إىل
واجهته السـابقة املتميـزة حبضور فـرقه العديدة يف
املنافسات احمللية!!

*يـشـارك فـريق نـادي الـزوراء
بـالــشطـرنـج يف بطـولـة دوري
انـديـة العــرب أبطـال الكـؤوس
والـيت ينـظـمهـا االحتــاد امللـكي
األردني للــشطــرنج للفـرتة من
األول ولغـايـة العـاشـر من شهـر
أيلول املقبل.

اخــتــتـــام
نـظم نادي القادسية التخصصي بالشطرنج البطولة
املفتوحـة بالشطـرنج الطويل واليت اسـتمرت اربعة
ايام وشـارك فيها  28العبـ ًا بينهم مصنـفون دوليون
امثـال بطل العـرب للـناشـئني الالعب ولـيد عـزيز
جـواد وقد جرت البـطولة اليت ادارهـا احلكم الدولي
صالح جـدعان وفـق النظـام السـويسـري  7جوالت
وكانت النتائج النهائية كما يلي:
-1املركز االول وليد عزيز جواد.
 -2املركز الثاني ستار ناصر.
 -3املركز الثالث حممد فاضل.
ويف ختام الـبطولـة اليت حضـرها الـسيد لـيث حييى
حــافــظ رئيـس االحتــاد الفــرعـي للـشـطــرنج يف
الـديوانيـة وزع السيـد سرمـد لطفـي رئيس اهلـيئة
االداريـة لنادي الـقادسيـة التخصـصي اجلوائـز على
الالعبني الفائزين.

بطولة العراق املفتوحة
بسالح الشيش
تتـواصل يف قاعـة املركـز التـدرييب التـابع الحتاد املـبارزة
منـافسات بـطولة القـطر املفتوحـة بسالح الشيـش للشباب
واملتقدمني والنساء.
اعلن ذلك السيد عبـد الكريم امحد رئيس جلـنة املسابقات
يف االحتاد وقال ان منافسات البطـولة ستستمر لغاية الرابع
من آب.

رئيس نادي ميسان  :سعداء
بلقاء وزير الشباب
املدى  /يوسف فعل

قـال السيـد علي جـبار رئيـس اهليئـة األدارية لـنادي ميـسان
الريـاضي يف تصـريح خص به (املدى الـرياضـي) ان االجتماع
الـذي مجعه مع السيـد وزير الشبـاب والرياضـة املهندس علي
فائق الغبـان كان مـثمرًا حيـث أوعز بصـرف مبلغ قدره ()10
ماليـني دينار لـلنادي وتـذليل بـعض الصعـوبات الـيت تواجه
مـشاركات فـرقنا الريـاضية باألضـافة اىل ختصـيص جتهيزات
ريـاضية لـنادينـا وأضاف أسعـدتنا طـروحات الـسيد الـوزير
الرامية اىل تطوير الرياضة يف حمافظتنا اليت عانت كثريًا أيام
عهد الطغاة.
وحضر االجـتماع السيـدان خضري مشيل وسامل صـدام أضافة
اىل رئيس النادي.

اجتماع خاص الدارة النجف
املدى  /يوسف فعل

قـال الـسيـد خـضري عبـاس امني سـر اهليئـة االداريـة لنـادي
النجف الـريــاضي يف تصـريح لـ(املـدى الـريـاضي) :اجـتمعت
اهليئة االدارية يف مقر النادي وملدة ( )5ساعات لبحث مشاركة
النجف يف البطـولة العـربية وتقـرر يف االجتماع تـشكيل عدة
جلــان منهــا اللجنـة املـاليـة وجلنــة تعنـى بـشـؤون الفـريق
وتـدعيمه بالعـبني اجليـدين بـاالتفـاق مع املالك التـدرييب
وأضاف وافقت االدارة علـى دخول الفريق يف معـسكر تدرييب
خارجي من أجل التهيئة واالستعداد االمثل للبطوالت املقبلة
اليت يشارك فيها الفريق.

