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بغداد/ اياد الصاحلي
يلـتقـي مـنـتخـبـنــا الــوطـنـي بكـــرة القــدم
نـظـيــره االردنـي وديــاً مــســاء اجلـمعــة يف

الـعاصـمة االردنـية عـمان
ضـــمـــن اســـتـعـــــــدادات

الفريقني خلوض
تـصفيات امم

اســــيـــــــــــــا

مـنـتـــصف
ـــــــشـهــــــــــــر ال
املــــقــــــــــبــــل،
وتـــعـــــــــــــــــــــــــد

املبــاراة )بــروفــة(
مناسبـة للمدربني

اكــــــــــــرم سـلـــــمــــــــــــان
ومـحمود اجلـوهري
جلـس نبـض واقعيـة
االدوات املـــعــــــــــــــــــــــــول
علـــيهــــــا يف مــــــراكــــــز
املنتخـبني وتسييـرها
وفـــق اخلـــــــــــطــــــــــــــــــــة

املـــوضـــوعـــة بغـيـــة
ـــــــى ـــــــوصـل ال الـــت
التشكيل االمثل
ــــــشـــــــــروع قـــبـل ال

ببـدء املـواجهـة يف
املشوار االسيوي.

بروفة العباسيني
وكـان منتخبنـا قد فاز

علــى املـنتـخب الـســوري
بــثـالثــــــة اهــــــداف مـقــــــابـل

هـدف واحـد يف املبـاراة الـوديـة
الـــتـــي جـــمـعـــتـهـــمـــــــا يف مـلـعـــب

العـبـــاسـيـني الــسـبـت الفـــائـت يف
بــاكــورة حتـضـيــر املـــدرب سلـمــان

لالعبـينـا قـبل مالقـاة الفـريق
الفلــسـطـيـنـي يف الــســـابع

عـــــشــــــر مــن آب املـقــبـل
ضـمـن الـتــصفـيــات

االسـيــــويــــة
الــــتـــــي

سـتكون
مـنعطفـا

حــاســم
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تـــدريـبـي يــنهلـــون مـنـه تعلـيـمـــات املـــدرب
ــــــاته يف وعــــــاء زمــنــي يــتــيـح لهــم وواجــب
الكـــشف عـن مــســـؤولـيـــاتهـم احلقـيقـيـــة
ـــــــة وتـــثـــبـــيـــت احـقـــيـــتـهـــم يف الـــتــــــشــكـــيـل
االســاسـيــة. فـمـبــاراتـــان او ثالث ال تلـبـي
طـمـــوح اكــــرم سلـمـــان يف مـنـح الالعـبـني
تــأشـيـــرة سفــره كـــاملــة يف الـــرحلـــة فقــد
يضطر لقطع تذاكر )ترانزيت( لبعضهم
طــــاملـــــا انه يــــدور يف حـلقــــة الــبحـث عـن
البدالء باستمرار حتى يجد ضالته قبل

التأهل الى نهائيات امم اسيا.
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تذاكر غير مضمونة
نـــــأمـل ان يحـــصـــــد
املـدرب اكرم سـلمان
ثـمـــار جهــوده الـتـي
واجهــت الكـثـيـــر مـن
العقـبــات ســواء يف مــرحلــة االعــداد غـيــر
اجملـتزأة من بـرنامج معـد مسبـقا وتخلله
عــدم االنتـظــار وذلك لـتنـقل املنـتخب مـا
بـــني بغــــــداد والـــــسلــيــمــــــانــيــــــة وتقــــــاطــــــر
احملتـرفني يف اوقات متـباعدة فيـما بينهم
حـرمتـهم من فـرصـة التـجمع يف معـسكـر

الـلقــــاءات بـني الـكــــرتـني الــــى مـــــرحلــــة
الـنتـائج الـطبـيعيـة اذ ان الفـوز الـسـابق
فك العقـدة االردنية يف سلسلـة مباريات
مـنـتخـبـنــا الــوطـنـي الـتـي كــانـت حتــسـم
ملـصلحــة االشقــاء اداء ونتـيجــة يف اكثـر
مـن منــاسبـة االمـر الـذي يجـب ان يقف
عـنـــده سلـمـــان بجـــديـــة لـتــصحـيح هـــذا
املــــســـــار بـــــاالجتـــــاه الـــــذي يــضــمــن زوال
العقـــدة بـتكـتـيك مـــرن وقـــدرات ذهـنـيـــة
وبـــدنيــة مــؤطــرة بـــأداء جمـــاعي يـسـمح
الجــتهـــادات فـــرديـــة مـن قـبـل الالعـبـني
املؤثرين حلسم النـتيجة هذه املرة ايضا

ملصلحة كرتنا.
خلطة اجلوهري

يف اجلـــانـب االخـــر لـم
يـخـل عـــــمـل املــــــــــــدرب
املـــــصـــــــــري مـحـــمـــــــــود
اجلوهـري من صعـوبة
ملـالمــــــســــــــة الـــنـجــــــــاح
ـــــــطــالق صــــــــــــــوب واالن
ــــــرحلــــــة اهــــــدافه يف ال
االسيـويـة التي يـواجه
خـاللـهــــــــــا املــــنــــتـخــــب
االمــــــــــــــــاراتــــــي يــــــــــــــــوم
الـسـادس عـشــر من آب
املقبل، وتكمن صـعوبة
اجلـــوهــــري يف العـثـــور
ـــــــــــــــى مــفـــــــــــــــاتــــــيــح عــل
االستقـرار الفـني بعـد
تـخـلــــيـه عــــن جنـــــــــــوم

الكرة االردنـية حـامت عقل وانس الـزبون
وحـــســــونــــة الـــشـيـخ ومحـمــــود شلـبــــايــــة
وخـــالـــد سعـــد واسـتـــدعـــائه بـــدالء مـن
العـناصـر الشـبابـية امـثال شـادي ابو
هـــــشهــــش ووســيــم الــبــــــزور وحــــــازم
جودت واحمد عبد الستار وسراج
الـتل ومـصـعب الــرفــاعـي، وهم
مـــن دون شــك ال ميـلــكـــــــون
اخلبـــرة امليـــدانيــة يف
الـبطـوالت  الكـبيـرة
وسـيـبقـــى الـتجـــريـب
ــــــور علــــــى اســــــاس العــث
االســتقـــــرار بعــــد تـــــراجع
الكرة االردنية يف نتائجها منذ خروجها
من دور الـثمـــانيـــة لتـصـفيــات كــأس امم
اسيـا يف الـصني امـام اليـابــان حيث عـدة
املـراقبـون محطـة حتـول يف ستــراتيجيـة
اخلــبــيــــــر املـــصــــــري واخفــــــاقه يف صـــنع
اخللـطة الـسحريـة للكـرة االردنيـة حيث
دافع عــن تغـيـيـــــراته يف دمــــاء املـنــتخـب
بـذريعـة حـاجـة الكـرة احلـديثـة للسـرعـة
يف االداء وهــو مــا كــان يفـتقــره املـنتـخب

سابقا!.
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قــرأنــا سـطــوره يف الــرســالــة الـصحـفيــة،
وبرغم بقـاء علة الفرص الـضائعة التي
افـســدت احــراز اهــداف كـثيـــرة نتـيجــة
قلة تـركيز املهـاجمني وضعف املسـاندة

من خط الوسط وسوء احلظ.
رسائل عبد االمير

االمــــــر االخــــــر الــــــذي كـــــشفـــته املــبــــــاراة
املــــذكــــورة ان املــــدرب اكـــــرم سلـمــــان مــنح
ــــــد ــــــدر عــب حــي
االمــــــيــــــــــــــــــر
واجـــــبـــــــــــــــات
هجــــــومــيـــــــــة
بحتة بعكس
ــــــــــــــاتـــه واجـــــب
الــــــســــــابـقـــــــــة
الـــتـــي كــــــانـــت
تــقــــــتــــــــصـــــــــــــــــــر
حــــــضــــــــــوره بــــني
الــدفــاع ومـنــطقــة
العـمليـات ممــا منح
هجــــومـنــــا زخـمــــا مـن
االنـــــدفـــــاع واالســتحـــــواذ
علـى اغلـب الكـرات بفـضل
اقـتـنــــاص هــــذا الالعـب
الفـــرص وتـطـــويعهـــا
بــــرســـــائل فــــوريــــة
ــــــونــــــس ــــــى ي ال
مـحـــــمــــــــــــــود
وعـــمـــــــــاد

محمد.
زوال العقدة

االردنية
لذا لـن يجد املـدرب اكرم

ــــــة صعــــــوبــــــة يف سلــمــــــان اي
مــــــواجهــــــة الفــــــريق االردنــي
الســيــمــــــا انـه تـغـلــب عـلــيـه
بهـدف واحـد يف آخـر لقـاء
بـيـنهـمـــا جــــرى يف ملعـب
القـويـسمـة يـوم الثـامن
ـــــــران عـــــــام مـــن حـــــــزي
ــــــوجـــب 2005، وســـيـــت
علـيـه تكـــرار الفــوز
لتــأكيــد حقـيقـة
ـــــــــــــــو كــعــــــب عــل
ــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــرة ال
العــــــراقــيــــــــة
واعـــــــــــــــــــادة
تــــــــــــــــوازن
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ــــــره يف ــــــر مــــصــي لــتـقــــــري
اجملـمـــوعـــة اخلـــامــســـة

الــــى جــــانـب الــصـني
وسنغافورة.

علة الفرص الضائعة
املؤشرات االولية التي

افـــرزتهــا مـبـــادرة ملعـب
العبـاسيني ان الـسيـطرة
الفـنيـة كــانت ملـصلحـة
مــنـــتخــبــنـــــا طـــــوال
ــــــبـــــــــــــــــاراة وقــــــت امل
بـفــــــضـل حـــــــــســـــن

متــركــز الالعـبني
وجنـــــــــــاح

املـــــــــدرب
بـــــاعـــــداد
خلــطــــته
الــتـكــتــي
كــــــيــــــــــــــــــــة
لــــــتــالئــــــــم

افـــــكــــــــــــــــــــــاره
ورؤيـــته الــتــي

تــــــبــحــــــث عــــــن
ـــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــدالء ال

ـــــــن اجلــــــــــــــاهــــــــــــــزي
ــــــــى لـلـقـــــضــــــــاء عـل

ــــــــاب ظــــــــاهــــــــرة غـــي
احملـتــــرفـني وظــــروف

االصــــابــــات الــطــــارئــــة،
وكـــذلك تـــألق الـثـنـــائـي

ـــــــــــى ـــــــــــد عـل اجلـــــــــــدي
الـــســــاحــــة الــــدولـيــــة
)عـالء عبــد احلــسني
ونـــــواف فالح( يف اول
جتـــربـــة مع املـنـتخـب.
ـــــــوفـــــــد كـــمـــــــا اشـــــــار امل
ـــــــأقـلـــمـــــــا الــــصـحـفـــي وت
بصـورة سريعـة مع الالعبـني وبامـكانهـما
تقـــدمي صـــورة افــضل يف لقـــاء اجلـمعـــة،
وعـــاد عـبـــد الـــوهـــاب ابـــو الهـيل صـــانعـــا
مــاهـــرا لاللعـــاب الهجـــوميــة بعـــد غيــاب
طويل لـم يتسن لـه املشاركـة مع املنتخب
بـــسـبـب ظــــروف احـتــــرافه يف ايــــران، ويف
مـجــــمـل االداء والــــتــــنـفــــيـــــــــــذ اســــتـحـق
منـتخـبنــا الـثنــاء ملــستــواه الــرائع الــذي

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

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

يف بروفة القويسمة يوم اجلمعة املقبل .. 

سلامن يروم القضاء عىل آفة الفرص الضائعة واجلوهري يبحث عن خلطة املداواة السحرية

بغداد/ املدى الرياضي
اكــــــد مـــــســــــؤول يف الـلجــنــــــة
االوملبيـة العـراقيـة ان مصـير
رئــيــــس الـلجــنــــــة االوملــبــيــــــة
العـراقيـة احمـد عبـد الغـفور
السامـرائي وعدد من اعضاء
املكـتب التـنفيـذي للجنـة مـا
زال غامضا برغم مرور اليوم
اخلـــــــامـــــس عـلـــــــى حـــــــادثـــــــة
اخـتــطــــافهــم واوضح عــضــــو
املـكـتـب الـتــنفـيــــذي لـلجـنــــة
سعــــــد محــــســن ان مـــصــيــــــر
املسؤولني الـرياضيني ما زال
غـــــامــضـــــا ولـم تـتـــــوفـــــر ايـــــة
تفـــاصــيل او مـعلـــومـــات عـن

االمر.
واضـاف محـسن: ان اجلهـات
احلكـــومـيـــة تـتـــابع تـطـــورات

صـبــــاح االحــــد املــــاضـي عـن
مــديــر العـــاب اجليـش نـشــأة
ماهـر وعضـو الهيئـة االدارية
لنادي الطلبة احمد صبحي
واربعـة مـن العـامـلني يف قـوة

حماية املنشآت الرياضية.

املوقف وتسعى لـلوصول الى
خيـوط احلادث والعمل على
التـسريـع لالفراج عـن رئيس
اللـجنــة وثالثـــة من اعـضــاء

املكتب التنفيذي.
وتـــــــابـع محـــــســن: نــــــــأمل ان
تكـون هنـاك استجـابة بـاسم
االنـــســــانـيـــــة الطالق ســــراح
رئـــيــــــس الـلـجـــنــــــــة وبــــــــاقـــي

اخملتطفني.
يــــشـــــار الـــــى ان اجملــمـــــوعـــــة
املـــــــسـلـحـــــــــة الـــتـــي قـــــــــامـــت
بـــاخـتـطـــاف رئـيـــس اللجـنـــة
الــسيـــد احمـــد عبـــد الغفــور
الــســامــرائـي وامـيـنهـــا العــام
عـــامـــر جـبـــار ورئـيــس احتـــاد
الـتــــايكـــوانـــدو جـمـــال عـبـــد
الـكـــــرمي وآخـــــريـن، افـــــرجـت

مسؤول يف االوملبية يؤكد: مصري رئيس اللجنة
وباقي املسؤولني ما زال غامضا

السيد احمد احلجية..
ما زال مختطفاً

بغداد/ اكرام زين العابدين
اكـــد رئيـس نــادي الـطـلبــة الـــدكتــور
هـــــــديــب مـجهـــــــول ان الـــــــريـــــــاضـــــــة
العراقيـة بحاجـة الى دعم كـبير من
اجلهــــــات احلـكــــــومــيـــــــة للـــنهــــــوض
بــــالـــــواقع غـيــــر املــــرضــي لالنــــديــــة
الريـاضيـة وخاصـة النخـبويـة منـها
الــتـــي تعــتــبـــــر عـــصــب الـــــريـــــاضـــــة
العــــــراقــيــــــة.. واضــــــاف يف اتـــصــــــال
هـــــــاتفـــي مع )املــــــدى الــــــريــــــاضــي(
اقـتـــرحـنـــا درج فقـــرة دعـم االنـــديـــة
الـرياضيـة وباالخص انـدية الـنخبة
ضمـن فقــرات قــانــون وزارة الــشبــاب
والـــــريـــــاضـــــة والـلجــنـــــة االوملــبــيـــــة
العـــراقـيـــة واضـــافـــة مـــوضـــوع ربـط
انـديـة املـؤسـسـات بـالـوزارات املعـنيـة
لكـي تـــأخـــذ علـــى عــــاتقهـــا عـملـيـــة
اعـادة بنـاء االنـديــة التي عـانت ومـا
زالـت من شحـة الــدعم املـالـي وبنـاء
الـبـنـيـــــة الــتحـتـيـــــة ملـــــرافـقهـــــا مـن

ساحات وقاعات.
وقــــال ان صــــراعـــــا خفـيــــا بـني وزارة
الشباب والرياضة واللجنة االوملبية
العراقـية اقحم يف قـانونهـا مما ادى
الـــى عـــدم االشـــارة ملـــوضـــوع الـــدعـم
اخلــــاص بــــاالنــــديــــة وغـيــــرهــــا مـن

الـطلبـة والعـبيه مـتضــامنـون
مـع اللجنــة االوملبيـة العـراقيـة يف
تعليق النشـاطات الرياضية اال ان
الـنـــادي سـبق ان قـــرر املــشـــاركـــة يف
بـطــولــة تــشــريـن يف ســوريـــا خالل
الــشهـــر املقــبل واشعــــرت اللجـنـــة
املنظـمة بـذلك ونـتمنـى ان حتل
ازمــــة الـلجـنــــة االوملـبـيــــة لـكـي
نعــاود املــشــاركــات اخلــارجـيــة
التـي نعــول علـيهـا كـثيـرا يف

طـــــــريق اعــــــداد فـــــــريقــنــــــا
لـلـــبـــــطـــــــــوالت احملـلـــيـــــــــة
القــادمــة وكـــذلك عــودة
الــــريــــاضــــة العــــراقـيــــة

الـتـي بــــدأت تخــطــــو
خـطــوات صحـيحــة
بــــــرغـــم محــــــاولــــــة
الـــــــبــعــــــــــض وضــع

الـــعــــــــــــــصــــــــــي يف
عجلتها.

ـ

االمور املهمة التي تخص الرياضية
حــــالـيــــا. واكــــدت ذلـك صــــراحــــة يف
االجـتمـــاع االخيـــر للهـيئــة العــامــة
قبل حـادث اختـطاف رئـيس اللجـنة
االوملـبـيــــة العـــراقـيــــة وقلـت ان واقع
االنـــــديـــــة مــــــزر وانهـــــا تــــســـتجـــــدي
لــتــــســيــيــــــر امــــــورهــــــا وكفــــــى عــــــوزا

واستجداء.
ولـو قـدر لهـا ان متــول وتبنـى بـشكل

صحيح لكانت الرياضة بخير.
وعـن واقع نــادي الـطـلبــة يف املـــوسم
املـقبل قـال ان االدارة اسـتطــاعت ان
تـتعـــاقـــد مع مجـمـــوعـــة جـيـــدة مـن
الالعـبـني الــشـبـــاب الـــذيـن نـتـــوسـم
فـيهـم القــــدرة علــــى العــطــــاء داخل
املــسـتـطـيل االخـضــر واعــادة الــروح
لهذا الفـريق الذي فقـد االلقاب يف
املواسم املـاضية بسبب بعض االمور

الفنية.
واكــد ايـضــا ان املــدرب ثــائــر احـمــد
بــــــاق علــــــى راس املالك الــتـــــدريــبــي
للنــادي وان التــدريبــات ستــستــأنف
خـالل االيــــــــام الـقــــــــادمــــــــة العــــــــداد

الفريق للموسم املقبل.
واخـــتـــتـــم حــــــــديـــثـه ان ادارة نــــــــادي

هديب جمهول: الرصاع بني الوزارة واالوملبية
اسقط دعم االندية! بغداد/ حيدر مدلول

يـستعـد فريـق نادي الـنفط بـكرة الـقدم
للتـوجه يـوم العـاشــر من الـشهــر املقبل
الـى العاصـمة البلغـارية صـوفيا القـامة
معـسكـر تـدريـبي يـسـتمـر مـدة عـشــرين
يـــــومـــــا يــتـخلـله خــــــوض العـــــديـــــد مــن
املـبـــاريـــات الـــوديـــة اســتعــــدادا للـــدوري

املمتاز للموسم املقبل.
وقــال كـــاظم مـحمــد سلـطـــان امني ســر
الـنـــادي ان االدارة وافقـت علـــى املـنهـــاج
الـتـــدريـبـي الـــذي اعـــده املـــدرب حـمـيـــد

صـبـيح وجـــابـــر ثـــائــــر بعــــد االتفــــاق مع
املــــدرب حـمـيـــــد سلـمـــــان ونحـن بــصــــدد
الـتعـــاقـــد مع العـبـني جـــدد اعـــربـــوا عـن
رغـبــتهـم بــــالــــدفــــاع عـن الــــوان الـنــــادي
لــتـــــدعــيـــم صفــــــوفه ال ســيــمـــــا يف خـــط

الدفاع خالل االيام القليلة املقبلة.
يـذكـر ان فــريق الـنفـط فـشـل يف التــأهل
الـى االدوار النـهائـية بـعد حـلولـه باملـركز
الرابع يف تـرتيب فـرق اجملمـوعة الـثالـثة
الــتــي تــــــأهل مــنهـــــا الـــــزوراء وســـــامـــــراء

والنجف.

سلمـان وقـدمه اليهـا الـذي يتـطلع فيه
الــى حتقـيق االنــسجــام والـتفــاهـم بني
جمـيع الالعـبني املــوجـــودين حـــاليــا يف
الفـــــريـق للـــــوصـــــول الـــــى اجلـــــاهـــــزيـــــة
الكــاملــة قبـيل انـطالق الـدوري املـمتـاز
الــذي لـم يحــدد مــوعــد انـطالقـه حتــى

االن.
وعن الـالعبـون اجلـدد؟ اجــاب سلـطـان
ان ثالثـة العـبني انـضمـوا الـى صفـوف
الفـــــريق قــــادمـني مـن انــــديــــة كـــــربالء
والـكرخ وزاخـو وهم سـهيل نعيـم وقصي

كرة النفط تستعد للدوري املمتاز يف صوفيا

بغداد/ املدى الرياضي
سـمـــى االحتـــاد العـــراقـي
املـركزي للريشـة الطائرة
فـــــريق نـــــادي اخلــطـــــوط
ـــــــــطــل دوري الــعـــــــــــــــــراق ب
لـلــــمـــــــــوســــم املــــنــــــصـــــــــرم
للـمـــشــــاركــــة يف بــطــــولــــة
االنـدية العـربية بـاللعبة
الـتـي تقـــام بـــدايـــة شهـــر
ـــــــــــــــــــــــــول املـــقـــــــــبـــل يف ايـــل
العـــــــاصــمـــــــة املـــصـــــــريـــــــة

القاهرة.
ذكــــر ذلـك علـي صــيهــــود
امــــــني ســــــــــــــــر االحتــــــــــــــــاد
واضـــــــــــــاف ان الــفـــــــــــــريــق
ــــــــى حتـقـــيـق يـــــــسـعــــــــى ال
نــتــيجـــــة طــيــبـــــة تعـكـــس
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الـصــورة احلقـيقيـة الـتي
وصـلــت الــيـهـــــــا الـلـعــبـــــــة
بــرغم الـظـروف الـصـعبـة
الــتــي ميــــــر بهــــــا العـــــراق

حاليا.
وعـلــــــــى الــــصـعـــيــــــــد ذاتـه
يـواصل املنتخـب الوطني
للـمــتقــــدمـني تــــدريـبــــاته
اليــوميـة يف قـاعــة حمـزة
نــوري يف محــافـظــة بــابل
اســتعــــدادا للـمـــشــــاركــــات
العــــربـيـــــة القــــادمــــة ويف
مقـــــدمـــتهـــــا الــبـــطـــــولـــــة
العــــربـيــــة الـتـي ســتقــــام
لـلفــتــــــرة مــن الـــــســــــادس
عشـر لغاية العشرين من

الشهر املقبل.

اخلطوط العراقية يف بطولة
العرب بالقاهرة

بغداد/ املدى الرياضي
رشح االحتـــاد االسـيــــوي لكــــرة القـــدم
احلـكــم الــــــدولـــي عالء عــبـــــــد القــــــادر
لقيادة لقـاء منتخب عمـان مع نظيره
بــاكــسـتــان ضـمـن اجملـمــوعــة الـــرابعــة
لـتــصفـيـــات بــطـــولـــة امم اسـيـــا الـتـي
ستقام يف العـاصمة الـعمانيـة مسقط
يـــوم االربعــاء املـصــادف الــســادس مـن
شهــر ايلــول املقـبل ويـســاعــده كلٌ مـن
سـبهـــان احمـــد واحمـــد عبــد احلــسني

فيما سيكون د.صالح حكما رابعا.
من جـهة اخرى وافق االحتـاد العراقي
املــــركــــزي لـكـــــرة القـــــدم علــــى اقــــامــــة
اخـتبـارات حكـام الـدرجـة االولـى الـتي
ستجــرى علـى مـلعب الــشعب الــدولي
واعـتبــارا مـن االول من الــشهــر املقـبل
وحسب التـوقيتات والدرجات املعيارية
اخلاصة بـذلك التي ستصـدرها جلنة

احلكام املركزية التابعة لالحتاد.
مــن جـهـــــــة اخـــــــرى، اخــتـــــــار االحتـــــــاد
اآلسـيــــوي لكــــرة القـــدم طـــاقــم حكـــام
اردنـيا لقيـادة لقاء مـنتخبي فلـسطني
والعـراق واملقـرر يف الـســادس من شهـر
ايلـــول املقـبل ضـمـن تــصفـيـــات آسـيـــا،
ويـتكــون الـطــاقـم من ســـالم مـحمــود،
عــوني حـسـونــة، عبــد الكــرمي عيـادات
واسـمـــاعـيل احلـــايف، كـمـــا مت اخـتـيـــار
احلكـم حــسـن مـــرشــــود حكـمــــا رابعـــا
لـلقـــــاء الـكـــــويــت واســتـــــرالــيـــــا يف ذات
الـتـــصفـيــــات، كـمــــا مت اخـتـيــــار عـمــــر
بشـتاوي مراقبا للقاء قطر وبنغالدش
ومـــنعــم فــــــاخــــــوري مــــــراقــبــــــا لـلقــــــاء
اسـتــــرالـيــــا والـكــــويـت يف الـتــصفـيــــات
اآلسـيـــويـــة ولقـــاء االحتـــاد الــسعـــودي
والـكــــرامــــة الـــســــوري يف دوري ابــطــــال

آسيا.

عبد القــادر يقــود لقـــاء 
تـلقــت الـــصـفحـــــة رســـــالـــــة مــنعمــان وباكستــان

الـقـــــــــــــارئ مـحـــــمـــــــــــــد صـــــــــــــادق
السـامرائي ابـدى فيهـا اعجابه
بـامللحق اخلـاص عن املـونـديـال
ومتـابعـته املتـواصلـة له طـالبـا
تـــزويـــده بـبعـض االعـــداد الـتـي
لم يـتسـن له احلصـول عليـها..
ــــــــــزجــــي ــــــــــذي ن ــــــــــوقــــت ال ويف ال
لصــديقنــا محمـد شكـرنـا علـى
اطــرائـه اجلمـيل حــول اجلهــود
الــتــي بـــــذلــتهـــــا اســــــرة القــــســم
ـــــــاضـــي الخـــــــراج املـلـحـق ـــــــري ال
املــــونــــديــــالـي بــــالــصــــورة الـتـي
سعينـا الظهـارهـا فـاننـا نـدعـوه
لــــــزيــــــارة اجلــــــريــــــدة وتــــــزويــــــده

باالعداد التي يحتاجها.
مع امـنـيــــاتـنـــــا له بــــالـتـــــواصل

معنا.
احملرر
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واحـــــــة القــــــّراء

اكرم سلمان    

محمود اجلوهري

الطالب
مصممون

على النجاح.

النفط ينقب تكتيكياً يف صوفيا

ابو ظبي/ املدى الرياضي
ــــــــــادي ـــــــس ادارة ن قــــــــــرر مـجـل
الـظفـرة االمـاراتي االسـتغنـاء
ــــي ــــبــــــــــــرازيـل عــــن املــــــــــــدرب ال
سـبــسـتـيـــان الـــذي مت تـكلــيفه
مؤخـراً مبهمة تـدريب الفريق
االول الــــظـفـــــــراوي بــــصـــــــورة
ـــــرازيلــي مــــؤقــتــــة خـلفـــــاً للــب
السـابق فيـريـرا واسنـاد مهمـة
ـــــب الــفـــــــــــــــريــق االول تـــــــــــــــدري
الـظفــراوي لـلمــدرب العــراقي
علـي خــضـيــــر مــــدرب شـبــــاب
الظفـرة حتت 18 سنة على ان
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عـبــروا عـن ارتـيـــاحهـم للقــرار
الـــذي جـــاء يف تـــوقـيـته حـيـث
يـسـتعــد الفـــريق للقــاء فــريق
عجـمــان مـتـصــدر اجملـمــوعــة
الـثـــانـيـــة يف خـتـــام مـبـــاريـــات
ـــــدور االول بعــــد اخلــــســــارة ال

املفاجئة امام احلمرية..
وقـد عبـر خـضيــر عن تقـديـره
ــــادي لــثقــــة مـجلـــس ادارة الـن
آمـالً تـعـــــــاون اجلـــمـــيـع خـالل
تـلك املـــرحلــة احلــســاســة مـن
مـشـوار الــدوري العـام النـديـة

الدرجة الثانية.
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يعــــاونه مــســـاعـــده ومـــواطـنه
فيـصل قــضبــان مع اسـتمــرار
ـــــرازيلــي مــــدرب احلــــراس الــب
جـوز كارلوس خـوزيه والطاقم

املساعد.
واضــــاف صـــــالح بــن جــــذالن
املزروعي عضو مجلس االدارة
رئيـس اللجنـة الريـاضيـة بان
املــــدرب املكـلف تـــولــــى مهـمـــة
تــدريب فــريق فــارس الغــربيـة
مبلعب الفريق بالزعفرانة يف
ابــــو ظـبـي مبـــشــــاركــــة جـمــيع
الالعـبـني املـــسـجلـني الــــذيـن
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خضري خيلف الربازييل سبستيان يف تدريب الظفرة االمارايت

الندية والصالبة ..
شعار دفاعنا 

اجلديد


