
متابعة/ املدى الرياضي
الــتقــــى مـنــتخــب العــــراق ومـنــتخـب
ــــا يف 12 لقــــاء علــــى مـــسـتــــوى ســــوري
املنـتخبـات الـوطـنيـة فـاز العـراق يف 8
لقــــــاءات وتعــــــادل يف 4 لقـــــاءات ولــم
يخــســـر أي لقـــاء، وفـيـمـــا يلـي بعـض

اإلحصائيات:

- أول لقــــاء جــمع مــنــتخــب العــــراق
مبـنتخب سـوريا كـان يوم 1955/5/28
وجــرى يف ايــران وكــان بـني املنـتخـبني
العــسكــريني ضـمن بـطــولــة اجليــوش
األسـيــــويــــة وانــتهــــى الـلقــــاء بــتعــــادل

الفريقني 2-2 .

ــــى مــــســتــــوى - أول لقــــاء رســمـــي عل
املـنتـخبــات الــوطـنيــة يف بغــداد وكــان
نهــائي كــأس العــرب الثــالثــة وانـتهــى

اللقاء بفوز العراق بنتيجة 1-2 .

- سـجل العــراق أكـبــر الـنـتـــائج خالل
لقـاءته بـاملنـتخب الـسـوري عـام 1985
يف املغـرب بـنتيجـة 2-0 وعـام 1985 يف
السعـودية بـنتيجـة 3-1وعام 2002 يف

بغداد وبنتيجة 0-2 .

- الـتقـــى منـتخـب العــراق بــاملـنتـخب
ــــــى أرض الـعــــــراق يف 3 ــــســــــوري عـل ال
لقـاءات انـتهت جـميعهـا بفـوز العـراق
سجل العـراق خاللهـا من األهـداف 6

أهداف ودخل مرماه هدفان.

- الـتقـــى منـتخـب العــراق بــاملـنتـخب
السـوري على أرض سـوريا يف لقـاءين
انــتهــــى واحــــد بفــــوز العــــراق وواحــــد
بــــالــتعــــادل سجـل العــــراق خـاللهـمــــا
هــدفــاً واحــداً ولـم يـــدخل مــرمــاه أي

هدف.

ــــات ــــى املــــســتــــوى املــنـــتخــب - أمـــــا عل
ــــة  فقــــد الــتقــــى العــــراق العــــسـكــــري
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وســـوريــــا يف 6 لقـــاءات أنــتهـــى واحـــد
بفوز الـعراق وثالثـة بالـتعادل وأثـنان
بفوز سـوريا سجـل العراق خـاللها 14

هدفاً ودخل مرماه 12 هدفاً.

- أمــــا علــــى املـــسـتــــوى األوملـبــي فقــــد
التـقى العـراق وسوريـا يف لقاءيـن فاز
العــــراق يف واحـــــد وتعــــادل يف واحــــد
وسجل العـراق خاللهمـا هدفـاً واحداً

ولم يدخل مرماه أي هدف.

- أمـا على مستوى مـنتخبات الشباب
ــــا يف4 فقــــد الــتقـــــى العــــراق وســــوري
لقـــاءات أنــتهـــى واحــــد بفــــوز العـــراق
وواحـد بـالتعـادل وأثنـان بفـوز سـوريـا
سجـل العراق خاللها 5 أهداف ودخل

مرماه 4 أهداف.

- التقى مـنتخبا العـراق وسوريا يف 3
ــــــات يف عـــــــام 1966 يف بغــــــداد نهــــــائــي
التقـيا يف نهـائي كـأس العرب الـثالـثة
وانتهــى اللقــاء بفــوز العـراق 2-1 ويف
ــــا يف نهــــائــي كــــأس عــــام 1988 الــتقــي
العـــرب اخلـــامــســـة يف األردن وانـتهـــى
الـلقـــاء بـــالـتعـــادل 1-1 وفــــاز العـــراق
بـضربات اجلزاء الـترجيحية 4-3 ويف
ــــى مــــســتــــوى ـــــا عل عــــام 1988 الـــتقــي
الشـباب يف نهـائي البـطولـة اآلسيـوية
التي جـرت يف قطـر وانتهـى الـوقتـان:
االصلي واالضـايف بالتعـادل 1-1 وفاز
العـراق بضـربات اجلـزاء التـرجيحـية

. 4-5

- يـكــــــون مجــمــــــوع لقــــــاءات العـــــراق
وســـوريــــا علـــى املــسـتـــوى املـنــتخـبـــات
ــــة والعـــسـكــــريــــة واألوملـبـيــــة الــــوطـنـي
والــشبـــابيــة 24 لقــاء انـتهــى 11 بفــوز
العـــراق وتعـــادال يف 9 لقـــاءات وفـــازت
سـوريــا يف 4 لقــاءات سجل العـراق يف
مجـمــــوع الـلقــــاءات 39 هــــدفــــاً ودخل

مرماه 24 هدفاً.
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اكـاد اجــزم ليـسـت املصـادفــة هي الـتي رتـبت
عقـد اجتماعني ريـاضيني على درجـة كبيرة
من املسؤولية التاريخية واملبادئ االخالقية
لـبحث مـستـقبل الـريـاضـة العــراقيـة واطـر
املـنهجـيــة الـصحـيحـــة النقــاذهــا مـن ادران
املصـالح الـتي غلـبت علـى جـوهــر املنــاصب
التطـوعيـة وحولـتها الـى مشـاريع استغالل لـتحقيق
منــافع كـبيــرة مــاليــة او مـعنــويــة حتـت عنــوان )كـلنــا

نبكي على لنب البقرة احللوب(!
اجـتـمـــاع مـــوسـع للهـيـئـــة العـــامــــة للجـنـــة االوملـبـيـــة
الــوطنيـة العـراقيـة يف قـاعـة املعهـد الثقـايف النفـطي
وآخــر يف الــوقـت نفــسه عقــد مــؤمتـــر اول للـمجلــس
االعلــــى للــــريــــاضــــة العــــراقـيــــة يف قــــاعــــة بغــــداد يف
اجلـادريـة.. قــاعتـان تـشهـدان والدة افكـار جـديـدة كل
حــسب رؤيـة قــادتهــا بهـدف اسـتعــراض نقــاط اخللل
ومفاصل العلل التي اعترت جـسد الرياضة العراقية
الــــذي مــــا زال يــــرزح حتـت احـتـالل بعـــض القــــوالـب
النــرجــسيــة يف ادارة دفــة االلعــاب واالمنــاط االداريــة
التي ال تـرى مصلحـة الـريـاضـة اال يف عيـون ضـامنـة
ملصلحـة الكرسي ومزايـاه.. ومن ير خالف ذلك عليه
ان يـستـرجع اطنـان املسـودات املقتـرحـة يف املـؤمتـرات
الـشكلية والـدعائيـة التي انفقت علـى موائد اقـامتها
اكثـر ممــا منح لـبطل مـوهـوب بـاسـتطـاعتـه رفع علم
العــراق يف مـحفل اوملـبي او عـــاملي لــو وفـــر له ربع مــا
أُهـدر من مـال على طـاوالت اجتمـاعات ال تـسمن وال
تغنـي من جـوع ســوى حتقـيق بهـرجــة اعالميــة علـى
حسـاب الزمـن الذي يـسارع بـاسقاط ثـوانيه من دون
ان يـبـــالـي اصحـــاب الــشـــأن الــسلـطـــوي يف اقـتـنـــاص
الفــرص لتعـزيـز ثــوابت املـســؤوليـة وطـرد املـتثـائـبني
الــذيـن ال هـم لهـم يف نهــايــة الــشهــر اال الــوقــوف يف

طابور تسلم اخملصصات!!
ال خير يف اجـتماع للهيـئة العامـة للجنة االوملبـية ما
لـم يـــــرفع احـمـــــد احلجـيــــة اصـبـع احلق ويـــشخــص
املـتهـــاونني يف مــسيــرة الــريــاضــة ويـطـبق القـصــاص
العــــادل مبـنـهج مـــشـــــروع نهــضــــة الــــريــــاضـــــة لفــــرز
املتكـاسلـني مهمـا كـانت اسمـاؤهم وعنـاوينهـم ليكـون
الـنــظــــام اجلــــديــــد وافـكــــاره املــــزمع دراســتهــــا الـيــــوم
مقـبــــولــني ومقــنعـني بــــاعـتـبــــارات مـتــــوازنــــة تــصـلح
للـتـنفـيـــذ علــى ايــدي انــاس صــاحلـني للـمــســؤولـيــة
ولــــديهـم الـنـيـــات والـتــــوجهـــات الـنــظـيفـــة لـتـحقـيق
االجنـاز يف االسيـاد القطـري، امـا ان تـدور املسـودة يف
حلقة استهالكية بني السكوت الرضاء الطرف اآلخر
او التـأييـد املصـطنع لـنيل مغـامن الـسفــر والثبـات يف
املنصـب فلن تعدو عن كـونها مـسودة فارغـة املضامني
املؤمل طـرحها لـالرتقاء بـاملنتخـبات الـوطنـية وبقـية

الدوائر الرياضية املرتبطة باللجنة!
وعلــى الـصـعيــد نفــسه يف طــاولــة احلـــوار واملنــاقـشــة
والـدراسـة يعقـد اجمللـس االعلـى للـريـاضـة االوملـبيـة
العـراقية مـؤمتره االول بـأجندة الـبست قـادة اجمللس
شكل املعـارضة واخلـصومـة للجنـة االوملبيـة الوطـنية
بعــــد ان ظل شــــرار حـيــــدر احــــد الــــوجــــوه املــــؤســـســــة
للـمجلــس يغـتـنـم أي فــرصـــة اعالمـيــة لــشـن حـملــة
الـتــشكـيك والـطعـن بــاخلـصـــوم ويلــوح بــوجــود ادلــة
دامغة عن قائمة اخلروقـات والتجاوزات القانونية يف
وعـاء فسـاد مـالـي مسـتشـر يف اروقـة اللجنـة االوملبيـة
واملـــؤســســـات الـــريـــاضـيـــة )حــسـب ادعــــائه( ودخل يف
صـراع طـاحـن ومالسنـات سـاخنــة مع رئيــس اللجنـة
نفــــسه، حـتـــــى انهــــار اكـثــــر مـن مـــشــــروع تــصــــاحلـي
للــطــــرفـني بـــسـبــب تعـنـت شــــرار ومــضـيـه يف اطالق
شــرارات فضــائحيـة يـراهـا كــافيــة القصـاء مـن تثـبت

ادانتهم عن املناصب املسؤولة!
ليس خافياً علـى املتابع الذكي لتحـركات شرار حيدر
الـذي قام باسـتنساخ كـاربوني لصـورة اجمللس االعلى
للـــريـــاضـــة االوملـبـيــــة العـــراقـيـــة مـن روح اجملـمـــوعـــة
االوملبيـة العراقية احلـرة املنبثقة يف اجتـماع مانهامي
يف 28/نـيـــســــان/2003، وطــــرقه بــــاب الـكــــويــت طلـبــــاً
للـمــســـاعـــدة مـن رئـيـــس اجمللــس االوملـبـي اآلسـيـــوي
احمد الفهـد الذي يبـدو انه تخلى عن مـواصلة دعم
اجملمـوعـة بعــد انبالج فجــر االنتخـاب الـدميقـراطي
حـيـث ســبقــته والدة اول هـيـئــــة مــــؤقـتـــــة لالوملـبـيــــة

العراقية.
لـم يكـتب لـشــرار االسـتمــرار فـيهــا واعالنه املعــارضــة

منذ تشكيلها!
سـنــدعـم أي جتـمع خـيــر نــرى فـيه لهــاث قـــادته وراء
مـصلحـة الـريـاضـة العـراقيـة وليـس لـنصـب املصـائـد
الفـردية او ابرام صفقـة )متوزية( لالستفـراد بالبقرة
احللـوب وابقـاء الغشـاوة امام مـشاهـد رياضـية مـؤملة
لـم يعد السكـوت ينفع ازاءها وتـثير غرائـز املتربصني
بـاملتقـاعسـني جلمع سقـطاتـهم والتحـرك لضم اكـبر
عـدد مـن السـاخـطني يف خنـدق مضـاد يـشعل حـروبـاً
شخـصيــة تنحـر الـريـاضـة العــراقيــة من الـوريـد الـى

الوريد..!
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بغداد/ جليل خليل
يخـوض منتخبـنا الـوطني
لكـــرة القــدم مــســاء الـيــوم
الــــــســـبـــت اولـــــــــى جتـــــــــاربـه
االخـتـبــاريــة قـبـيل دخـــوله
مـنـــافــســـات غـــرب آسـيـــا يف
اخلـــامـــس والعــشـــريـن مـن
متــــــوز اجلــــــاري، عــنــــــدمــــــا
يلــتقـي نــظـيــــره الـــســــوري

ودياً يف العاصمة دمشق.
وتنـدرج هـذه املبـاراة ضمن
املـعــــــســكــــــــر االســـتـعــــــــدادي
الــــذي بــــدأه مـنــتخـبـنــــا يف
سـوريا منـذ خمسـة ايام يف
اطار الـتحضيـر للمشـاركة
يف بطـولة غـرب آسيـا التي
ــــــــــــــــؤمــل ان تــــــنــقــل مــــــن امل
منـافسـاتهـا الـى العـاصمـة
االردنــيـــــة عــمـــــان يف حـــــال
تزايد التـصعيد االمني يف

لبنان.
وكان امني عـام احتاد غرب
آسـيــــا فـــــادي زريقــــات بــــدأ
منـذ اخلمـيس سـلسلـة من
االتــــصـــــــاالت مـع االحتـــــــاد
اللــبــنــــــانــي لـكـــــــرة القــــــدم
ملعــــرفــــة امـكــــانـيــــة اقــــامــــة
البطولة يف موعدها املقرر
الـــــشهـــــر اجلـــــاري أو عـــــدم
اســتــطـــــاعـــــة حتقــيق ذلـك
نـتـيجــة املــسـتجــدات الـتـي

تشهدها لبنان.
واوضــــح زريــــقــــــــــــــــــــــــــــــــات يف
تــصـــــريحــــات صـحفـيــــة ان
احتــاد غــرب آسيــا حــريـص
علـــى اقـــامـــة الـبـطـــولـــة يف
لـبـنـــان لكـن يف حـــال تعــذر
ذلـك عنـدمـا يـرى االحتـاد
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اخيــر يف العــاصمــة عمــان
ســيخــــوض خـالله مـبــــاراة
وديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــع االردن

لالستعدادات ذاتها.
ومن املــؤمل ان تكـون هـذه
املبـاراة فـرصــة جيـدة لـكي
يـــــضـع اجلـهــــــــــاز الـفــــنــــي
ملــــســـــــاته االخــيــــــرة
قبـيل مغـادرة
املــنــتـخـــــب
الــــــــــــــى
ل

بنــان يف حــال اتخــاذ قــرار
مـن قبل احتـاد غــرب آسيـا
لـالبقــــاء علــــى الـبــطــــولــــة

هناك.
وخالفـــاً لــــذلك سـيـــواصل
املـنـتخـب العــراقـي مكــوثه
يف عـمــــان املـكــــان الـبـــــديل

للبطولة.
يـذكر ان منتخبنا الوطني
لكــــرة القـــدم الـتقـــى آخـــر
مــــرة نــظـيــــره الـــســــوري يف
دورة العــــــاب غــــــرب آســيــــــا
الـتي تــوج فـيهــا منـتخـبنــا
بــــذهـبـيــــة مـــســـــابقــــة كــــرة
الــقـــــــــــــــدم
وانـــتهــــــى
الـلـقــــــــــاء
ملــصلحــــة
مـنتخبـنا
بـــــــــــركـالت
الترجيح.
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الــــــوطــنــي ســـيغــــــادر
غــــــــــــــــــداً االحــــــــــــــــــد
مـــتـــــــوجـهـــــــاً الـــــــى
ــــــــــــــــــدء االردن لـــــــب
معـسكر تدريبي
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الـلـــبـــنـــــــانـــي صـعـــــــوبـــــــة
اقــــــامـــتهــــــا يف لــبــنــــــان
فسيـصار الـى تسمـية
ـــــــــــــــــاً االردن مــــكـــــــــــــــــان
لـلبطـولة ويف املـوعد

ذاته.
مـن جهـــة اخـــرى
اكــــــــــــد االحتــــــــــــاد
الـــــســــــوري لـكــــــرة
القـــدم مــشـــاركـته
يف الــــبــــــطـــــــــــولـــــــــــة
وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض
منافـساتهـا بعد ان
تردد اعـتذاره لـعدم
حــــــصـــــــــــولـه عـلـــــــــــى
مــــــوافقــــــة اجلهـــــات
الـــــرسـمـيـــــة هـنـــــاك
واعـلن مـســؤول فـيه
ان مــشــاركــة ســوريــا

محسومة.
مـــــــــن جـــهـــــــــتـــه اوضـــح

املـدير الفنـي للمنتخب
العـــــراقــي لـكــــــرة القـــــدم
اكـــرم احـمـــد سلـمـــان انه
يعـــول كـثـيـــراً علـــى لقـــاء
الــيـــــوم الـــــذي ســيــتـــــرجــم
طبيعـة االستـعداد االخـير

قبل انطالق البطولة.
واكــــد سلـمــــان انه يـــسعــــى
السـتثمـار املبـاراة للـوقوف
علـــى طـبـيعـــة جـــاهـــزيـــة

املنـتخـب والعـمل علــى
تــاليف االخـــــــــــطــــــــــــــــــاء
والـهـفــــــــــــوات الـــــتـــــي
تـــــطـــــــــرأ عـلـــــــــى اداء

الالعبني.
يـــــشــــــار الــــــى ان
مــــنــــتـخــــبــــنــــــــــــــــا
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يف اول جتربة اختبارية قبل غرب آسيا

منتخبنا الوطني يلتقي نظريه السوري 
ودياً مساء اليوم

تاريخ لقاءات العراق وسوريا

شارك الـالعبان الـدولييـان نشـأت اكرم ورزاق
فـرحان فـريق الـيرمـوك االردني الـذي يلعب
يف الــدوري املمتـاز تـدريبه الـذي قـاده مـدرب
الفـريق ثائـر جسـام حتضـيرا لـلمشـاركة يف
االسـتـحقــــاقــــات املقــبلــــة للــــدوري االردنـي
للـموسـم املقبل كمـا حضـر التـدريب ايـضا
العـب فـــريق الـنـــادي الفـيــصلـي الــســـابق
اركـــــان جنــيــب الـــــذي اكــتفـــــى مبــتــــــابعـــــة

تدريبات الفريق من املدرجات.
وجــــــاءت مــــشــــــاركــــــة الالعــبـــني فقـــط يف
محاولـة للتـواصل مع التـدريبـات وليس
علــى سـبـيل الـتجــربــة او االحـتــراف يف
صفـــوف الفـــريق، خــاصـــة ان الالعـبـني
غــابـــا عن الـتمــاريـن منـــذ فتـــرة ليــست
بالقـصيرة بسبب وجـودهما يف عمان يف

اجازة خاصة.
ينـتظـر ان يغـادر اكـرم عمـان اليـوم، فيمـا

سيبقى فرحان يف عمان لفترة اطول.
يـشــار الــى ان اكــرم الــذي بــرز بــشكـل الفت

يلعـب حاليـا محترفـاً يف صفوف فـريق نادي
الــشبـاب الـسعـودي بـطل الــدوري للمــوسم

املــاضي، ومـن املتــوقع استـدعـاؤه لـتمـثيل
املــنـــتخــب قـــــريــبــــــا بعــــــد رفع االحتـــــاد

العراقي لكـرة القدم عقـوبة احلـرمان
عنه.

متابعة/ املدى الرياضي
اكـــــــد امــني عـــــــام الـلـجــنـــــــة االوملــبــيـــــــة
العــــــراقــيــــــة عــــــامــــــر جــبــــــار ان جــمـــيع

فعــالـيــة ريــاضـيــة بـــدأت يف معــسكــرات
داخلـيــــة تـــسـتـمــــر حـتــــى بــــدء انــطالق
املعــسكــرات اخلـــارجيــة الـتي سـتبــدأ يف

االول من تشرين الثاني املقبل.
واشــــــــار جـــبــــــــار الــــــــى ان املـعــــــســكــــــــرات
اخلــارجيــة تتـوزع علـى الكـويـت وروسيـا
واالردن ورومـانيـا وتـسـتمـر حتـى نهـايـة
تشرين الثاني القادم حيث تتوجه تلك

املنتخبات الى قطر.
واعـــــرب امــني عـــــام الـلجــنـــــة االوملــبــيـــــة
العـــــراقــيـــــة عـــــامـــــر جــبـــــار عــن ســـــروره
وارتــيـــــاحه ملــبـــــادرة الـلجــنـــــة االوملــبــيـــــة
االردنية الـتي ابدت اسـتعدادهـا الكامل
لــتـــضــيــيـف معـــــسـكــــــرات املــنـــتخــبــــــات
العـــراقيــة وتـــوفيـــر جمـيع مـسـتلــزمــات
االقـــــامـــــة واتـــــاحـــــة الــتـــــدريــب يف
املراكز التـدريبية االردنية امام

املنتخبات العراقية.
يــــــشــــــــار الــــــــى ان الـــبـعـــثــــــــة
العراقيـة املشاركـة يف أسياد
الدوحـة تضم 140 شـخصاً
بــــيــــنـهــــم مــــئــــــــــة ريــــــــــاضــــي

ورياضية.

املـنـتخـبـــات املقـــرر مــشـــاركـتهـــا يف دورة
االلعــاب اآلسـيــويــة اخلــامــســة عــشــرة
املقـررة يف العـاصمـة القطـريـة الـدوحـة
للفتـرة من االول حتـى اخلـامـس عشـر
من كــانــون االول املقـبل بــدأت سلــسلــة
من استعداداتها احمللية حتضيراً لهذه

املشاركة.
واوضـح جبــار لـ )املــدى الــريـــاضي(: ان
املنتخـبات العراقيـة التي تشارك يف 17

تأهباً ألسياد الدوحة

منتخباتنا تبدأ استعداداهتا املحلية الدوحة/ املدى الرياضي
اكــــد مــصــــدر مــطـلع يف ادارة
نـادي الغـرافـة القطـري عـدم
وجــــــود نــيــــــة لــــــدى الــنــــــادي
التـعاقـد مع املهـاجم الـدولي
يــونــس محـمــود لـضـمه الــى
صفــوف الفــريـق االول لكــرة
القـــدم الــــذي يلعـب يف دوري
احملتـرفني املوسـم املقبل بعد
انــتهــــــاء تعـــــاقــــــده مع نـــــادي
اخلــــــــور. وقــــــــال حـــمــــــــد بـــن
محـمـــد نـــائـب رئـيـــس جهـــاز
الـكــــرة يف الـنــــادي ان حـــسـم
قـضـيـــة االدارة لـم تـتفـــاوض
مع اي العب محترف جديد
خـالل الـفــــتــــــــــرة االخــــيــــــــــرة
مـضـيفـــا ان سيــاســـة النــادي
ـــــــــــــرفــــــــض الـــكـــــــــــشــف عـــــن ت
مفــــاوضــــاتهــــا مـع الالعـبـني
اجلــدد وسيـتم حـسم قـضيـة
الالعـبني اخلـليـجيـني خالل
الـــيــــــــومـــني املـقـــبـلـــني خـالل
املفاوضات التي اوشكت على

ـ

الـــكــــــــــشـف عـــــن اســـــمـه وأنـه
كالعـــب محــتـــــرف ســيـــنفـــــذ
ـــــــــــــذي يــخـــــــــــــدم الــقـــــــــــــرار ال
مــصلحـته. وأضـــاف املـصـــدر
ان االخيــر يعتـز بـادارة نـادي
اخلـــــــــور وزمـالئـه الـالعـــبـــني
ولـكــن حــتــي اآلن االدارة لــم
تقـــــدم لـه العـــــرض املـــــرضــي
الـذي يـتنـاسـب مع امكـانـاته
بـــــــــــاعــــتــــبـــــــــــاره مــــن افــــــضـل
ــــــــــــــدوري الــهــــــــــــــدافــــــني يف ال
الـقـــــطـــــــــري لـلـــمـــــــــوســـمـــني
القـــادمـني ويف حـــال حـــدوث
هــــــــذا فــــــــانـه لـــن يـــتــــــــردد يف
جتــديــد الـتعــاقــد مع اخلــور
واالســــتــــمـــــــــــرار بــــــصـفـــــــــــوف

الفرسان ملوسم ثالث.
وتـــــــابع املـــصــــــدر ان يــــــونــــس
محـمـــود تلقــى عــروضــاً مـن
عـدة أنـديـة قطـريـة ولكنه يف
حـال عدم االتفـاق مع اخلور
رمبــــــــا تــكــــــــون وجـهـــتـه إلــــــــى

النادي القطري.

ـ ـ ـ
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االنـتهـــاء معهـم فــضال علــى
ان الـــنــــــــادي يـــنـــتــــظــــــــر رأي
اللجنة االوملبية القطرية يف
ضــم الـالعــب ســبـــــســتــيـــــــان
ســـوريـــا الـــذي كـــان قـــد متـت
اعــارته لـنــادي قـطــر املــوسـم
القـــــادم لــــصفــــــوف الفــــــريق
والسيـما ان بطاقـته الدولية

ملك للغرافة.
من جهة ثانية من املؤمل ان
يصل املهاجم الـدولي يونس
محــمــــــود الـــــــى العــــــاصــمــــــة
القطـرية الدوحـة صباح يوم
االحد حلسم مسألة جتديد
تعــــــاقـــــــده مع نــــــادي اخلــــــور
للمـوسـم الثـالـث او انتقـالـة
الى صفـوف ناد قطري آخر.
ونـقـل مــــصـــــــدر مـقـــــــرب مــن
املهـاجم يـونـس إنه لـم يتفق
مـع ادارة اخلـــــــور حـــتـــي اآلن
بـــشــــأن جتــــديــــد عقــــده وأنه
يفـــاضل بـني عــرضـي اخلــور
والنــادي اآلخــر الــذي رفـض

اخلور القطري ينتظر حتديد مصري يونس

بيروت/ املدى الرياضي
علـمـت )املـــدى الـــريـــاضـي( ان االحتـــاد
اللبنـاني لـكرة الـقدم قـرر الغـاء بطـولة
الــبقــــاع للـنــــاشـئـني وهــي لالعـبـني مـن
مــــوالـيــــد 1992 والـتـي يـــشــــارك فــيهــــا
مـنــتخـبــــات العــــراق واالردن واالمــــارات
والــــتــــي كـــــــــــان مــــن املـــــــــــؤمـل انــــــطـالق
مـنــــافـــســـــاتهــــا الـيــــوم الـــسـبـت بـــسـبـب
العــــــدوان االســــــرائـــيلــي الــــــذي مــــــازال
يـتعــرض له لـبنــان منــذ يــوم اخلـميـس

املاضي.

الغــاء بطولـــة البقـــاع
للناشئني يف لبنان

دمشق/ جليل صبيح
موفد االحتاد العراقي
للصحافة الرياضية
يخوض املـنتخب العـراقي بـكرة
القــــدم يف الـــســــاعــــة الـثــــامـنــــة
والنـصف بتـوقيت بـغداد اخلـير
الـــســــابعــــة والـنــصف بـتــــوقـيـت
دمــــــــشـق مــــبــــــــــاراتـه الــــــــــوديــــــــــة
التجـريبيـة مع نظـيره الـسوري
بـلـقــــــــــــاء يـحــــتــــــضــــنـه مـلـعــــب
العــبـــــاســيــني بـــــدمــــشـق ويعـــــد
فـــــرصـــــة طــيــبــــــة للــمــنــتخــبــني
لـــــــتــــــــــــــــــرتـــــــيـــــــب األوراق قـــــــبــل
األســـتـحـقــــــــاقــــــــات املـقـــبـلــــــــة...
الســـــيـــــمــــــــــــا أن الــــــــــســــــــــــوريـــــني
املـــســتعـيـنـني بــــسالحـي االرض
واجلــمهـــــور يعـــــدونهــــا فــــرصــــة
طيبة لتحـسني سجل نتائجهم
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العــب عــــــراقــي كـــــــونه جــــــاء يف
ظــــرف اسـتـثـنــــائـي لـم ميـــــر به
ريـــاضيــو العــالـم اجمـع، بيـنمــا
قــــال عـمــــاد محـمــــد: حتــــديـنــــا
صعـــوبـــات عـــدة لـنـتـــواجـــد بـني
صفوف أخـوتي العبي املـنتخب
العــراقـي الــذي يـبقــى الـصــورة
املـثلــى الــرائعــة لــوحــدة العــراق

وشعبه 
بينمـا حرص رئـيس الوفـد عبد
اخلـالق مـسعـود علـى الـتنـسيق
املـتــــواصل مع اعـضـــاء االحتـــاد
الـــــســـــــوري الـــــــذي ســيـــــــرتـــــــدي
قمـصــانـه احلمــراء الـتقـليــديــة
الكــاملـــة بيـنمــا يــرتـــدي العبــو
مـنــتخـبـنـــــا الـــــوطـنــي املالبـــس
الـبـيــضــــاء الـكـــــاملــــة وســيقــــود
املبــاراة طـــاقم حتـكيـمي ســوري
مــــؤلف مـن الـــدولـيـني محــسـن
بـسمــة حكـم وسط ومـسـاعـديه
مـشهــور حمـدان وفـائــز البـاشـا
واحلكم الرابع محـمد خير بدر
الـــــديــن، ومــن املــــــؤمل ان تــنـقل
الــريــاضيــة العــراقيــة املبــاراة –
كـمــــا اكــــد الــــزمـيـل املعـلق رعــــد
نـــاهي الــذي يـعلق علـــى املبــاراة
مع زميلـه السـوري وقـال نـاهي:
أن األتـفـــــــــاق عـلـــــــــى الـــنـقـل مت
بـــــالــتــنــــســيق مـع الفـــضـــــائــيـــــة

السورية. 

العــــــراقــي واخلـــــــور القـــطــــــري
يـونس محمـود بأنه جاهـز فنياً
ونفسياً لألشتراك يف املباراة يف
حـــــال إشــــــراكه مــن قــبـل املالك
التــدريـبي الــذي يقــوده املــديــر
الفـنـي اكــــرم سلـمــــان ســــواء يف
مـبـــاراة ســـوريـــا او األردن. وعـن
ســــر عـــــدم األتفـــــاق مع ابــــولــــو
القـبرصـي قال يـونس محـمود:
لـم يـتـم األتفـــاق فـيـمـــا بـيـنـنـــا
لــكـــنـــي رشـحـــت زمـــيـلـــي وأخـــي
هــــــوار مـال محــمــــــد لـلجــــــانــب

القبرصي ومت األتفاق معه. 
وعـــبــــــــر بـعــــض الـالعـــبـــني عـــن
سعـــادتهـم الكـبـــرى بـــالـتــشـــرف
بـــــــارتـــــــداء قــمــيــــص املــنــتـخــب
الــوطني العـراقي بهـذا الظـرف
الــصعـب الـــذي منـــر به ومـنهـم
حــارس مــرمــى اربـيل ســرهـنك
محـسـن والعب املـينــاء املتـميـز
نــواف فالح... فـيمـا قـال كــابنت
الفــريق العـراقـي عبـد الـوهـاب
ابــو الهـيل: بــان الفــريق جــاهــز
وان شـــــــاء اهلل يقــــــدم مـــــــاعلـــيه
لـيـــــرسـم ابـتـــســـــامـــــة يف وجـــــوه
الـعـــــــراقـــيـــني الـــتـــي اتـعـــبـــتـهـــــــا
ظـروفهم اخلـاصـة. وقـال قصي
منير: ان واجب متثيل املنتخب
الـعــــــــراقـــي يف هــــــــذا الــــظــــــــرف
العصيب يعد فـرصة رائعة لكل

ومـشــرقه لـوحــدة العــراق وأهله
كونهـم من مختـلف احملافـظات
واملــــــــذاهـــب غـــيــــــــر مــكـــتــــــــرثـــني
بـتنــاحــرات الـبعـض يف الــداخل
الـتـي نـتـمـنـــى ان تـــزول غـمـتهـــا

عنا بعونه تعالى.
وعبـر املدير الفنـي للفريق أكرم
سلـمــــان عــن تفـــــاؤله بــتقــــدمي
صـورة طيبـة للـكرة الـعراقـية يف
ملعب الـعباسـيني الذي يـرتبط
بـــذاكــــرة العـــراقـيـني بـــاجنـــازات
املنتخب العراقي العسكري عام
1977 حــيــنــمــــــا حـــصــــــد بــــــذات
امللعـب لقـب البـطــولــة العــامليــة
الــثــــــانـــي له... وقـــــــال سلــمــــــان
للـمـــــرافق الــصـحفــي للــــوفــــد:
صحــيح ان املـبــــاراة جتــــريـبـيــــة
لكـن علينا تقدمي ماعلينا فيها
وهـمــــة الالعـبـني كـمــــا تــــرى يف

تصاعد رغم كل الظروف.
مـن جــــانــبه اكــــد املــــدرب رحـيـم
حـميـد علـى الـضبـط وااللتـزام
اللـــــذيــن متــيــــــز بهــمـــــا جــمـــيع
اعضـاء الـوفـد الـذي كــان محل
تقـديـر وأحتـرام ايـنمــا حل هنـا
يف دمــــشـق... املــنــــــا بـــتقــــــدمي
مـبــاراة تلـيق بـــالكــرة العــراقـيــة
الـتي لم يسبق لهـا اخلسارة مع

الفريق السوري الشقيق. 
وقــــال جنـم املـنــتخـب الــــوطـنـي

مـع فريقـنا الـوطني الـذي لعب
معهـم 12 مـبـــاراة فـــاز يف ثـمـــان

منها وتعادل يف أربع فقط.
وقـــــــد الـقـــــــى املـــــــديـــــــر الـفـــنـــي
للمنتخب الـوطني صباح أمس
االول محـاضـرة لالعـبيه تنـاول
فيها العـديد من األمـور الفنية
والتوجـيهية لالعبـني الذي بدا
عـزمـهم لتقـدمي صـورة مشـرفـة
لـلكــــرة العـــراقـيــــة واضحـــاً مـن
خـالل سـعــــيـهــــم يف تــــــطــــبــــيـق
مفــــــردات مـالكهــم الــتــــــدريــبــي
الفـنيــة رغم الـضغـط الـنفــسي
الـذي القـى بـظالله علـى وجـوه
البـعض مـنهم بـسـبب األحـداث
املتـسارعـة التي تـشهدهـا بغداد
اخلير واحملبة الـتي ابتهلوا لها
والعـراق الكـبيـر املـوحــد وشعبه
بـالسالم يف مقـام السيـدة زينب
)عـلـــيـهـــــــا الــــــسـالم( مـــن خـالل
زيــاراتهـم الفـرديــة واجلمــاعيـة
لهـا... وقــد أحتفـت اجلمــاهيـر
العراقية والعـربية املتواجدة يف
مـلـعـــب دمـــــــشـق بــــــــــالـالعـــبـــني
العــــــراقــيـــني وسعــت جــــــاهــــــدة
اللتقـاط الصـور التـذكاريـة مع
جنـــــــــوم املـــنـــتـخـــب الـــــــــوطـــنـــي
الـعـــــــراقــي وأخـــــــذ تـــــــواقــيـعـهــم
كتذكـار من جنوم الفـريق الذي
يعـــد صـــورة نــــاصعـــة الـبـيـــاض

ملعب العباسيني يشهد اللقاء الـ 13 مع املنتخب السوري

نجوم منتخبنا تواقون ملباراة الئقة وبفوز مستحق!

بغداد/ املدى الرياضي
تـــوج مـنـتخــب الكـــرخ بـبــطـــولــــة القــطـــر بــــاملالكـمـــة
للـمـتقــدمـني عقـب حتقـيـقه 38 نقـطــة يف الـنــزاالت
السـاخنـة التي ضـيفتهـا مـدينـة النـجف للفتـرة من

10 حتى 14 من الشهر اجلاري.
وقــــال سعـيـــد عـبـــد احلــسـني نـــائـب رئـيــس االحتـــاد
املــركـــزي للـمالكـمــة يف اتـصــال هـــاتفـي مـن مــديـنــة

مـنـتخـب الكــرخ يـتــوج بـطـاًل للقـطــر بـــاملالكـمــة
والدولية املقبلة.

وبني عبـد احلـسني ان املـالكمني الفـائـزين يف املـراكـز
االولــى لالوزان احلـاديـة عـشــرة كل من جنــاح صالح
)البـريد( لـوزن 48 كغم، ومجيـد كيطـان )الرصـافة(
لـوزن 54 كغم، وحسني تـوفيق منصـور لوزن 57 كغم
)نــادي الـتجـــارة(، وعمــاد سـعيــد )الكــرخ( لــوزن 60
كغـم، ووسام سـعدي )الـكرخ( لـوزن 64 كغم، وزهـير

خــضـيــــر لــــوزن 69 كغـم )الـكــــرخ(، ووحـيــــد علـي
)الـــتجــــــارة( لـــــــوزن 75 كغــم، وحـــــســني هــــــادي

)الكرخ( لـوزن 81 كغم، ووحيد كـاظم )نادي
احلـــســني( لـــــوزن 91 كغــم، وعلــي خلــيل

)الــــرصــــافــــة( لــــوزن + 91 كغـم، ومت
مـنح املالكم سـراقـة صبـيح لقب

احسن مالكم خاسر.

الـنجف مع )املـدى الـريــاضي(: ان الـبطـولــة شهـدت
منــافـســة كـبيــرة وحــادة من قـبل مـنتـخب الــرصــافــة
الذي حل بـاملركـز الثانـي برصيـد 28 نقطـة ثم نادي

التجارة ثالثاً برصيد 15 نقطة.
واضـــاف: حفلـت الـبـطـــولـــة بـــالـنـــديـــة ومـتعـــة الفـن
النبيل وظهـر اكثر من مالكم بـامكانية عـالية تؤهله
للـــــدفـــــاع عــن املــنــتخــب يف الــبــطـــــوالت اآلســيـــــويـــــة

نشأت ورزاق يتدربان 
مع الريموك االردين!


