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يـتفق غـالـبيـة رواد كــرة القــدم علـى
ان احلـــاضـنـــة الفـنـيـــة الـتـي ربـت اجـيـــاال
كـــــرويـــــة يف املـــــاضـي مـنـــــذ زمـن املـــــدربـني
اسـماعـيل محمـد عام 1957 وعـادل بشـير
عــام 1962 وعبـد االلـه محمـد حــسن عـام
1968 وعــمـــــو بـــــابـــــا عـــــام 1978 واالخــيـــــر
تــواصل لفتـرة طـويلـة وحقق اجنـازات مـا
زالت طريـة يف الذاكرة، اقـول يتفق هؤالء
علـــى ان احلـــزم والــضـبــط واالســتقـــامـــة
واجلـد امور ال يـستهـان يف التعـامل معـها
خلـلق العــب ســـــــوي الفـكــــــر الــتـكــتــيـكــي
والـسلــوك احلـضــاري والـسـمعــة الــدوليــة
ولهــذا تفـتخــر كـــرتنــا بعـشـــرات االسمــاء
الالمعـة التي دخلت قلـوب اجلماهـير من
بـــوابـــة خـلقهـــا الـــرفـيع قــبل مهـــارتهـــا يف
امللعـب، وكـــانـت االلـتـــزامـــات االدبـيـــة بـني

تــنـــــاســـــى احـالمه الـــصغــيـــــرة مـع )صالح
الــدين( يــوم انتـشله املـدرب بــاسل مهـدي
ـــــــــــــــوم يــــــنـــــــــظـــــــــــــــر الحــالم  ـــــــــــــــات الــــــي وب
ـــــــــــــــر مــــــن ان يـــــــــصـــــــــــــــرف وقــــــتــه يف  اكــــــب

جــــــــــــــــوالت
املـــــــــنـــــــــتـــخــــــــــــب

املصيرية..!
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عضـوي اول جمعية كرة
القـدم يف العـراق عـام
1923 وانـــــــــتـــهــــــــــــــــــــــاء
بـــــــاملـــــــدلـل يف ثـــــــراء
االحـــتــــــــراف الــــــــذي

ـ

املنـتخب انـصيـاعـا لــرغبـة نـادي الــشبـاب
السعـودي الذي سـيقضي مـوسمه الثـالث
معه(، وغيرها مـن االرهاصات التي حاول
نـشــأت افتعـال دور الـضحيـة لـتبـريـر عـدم

ارساله خط االعتذار الى االحتاد.
ان اجـتــرار نــشــأت بـــواقعــة شـــارة الكــابـنت

ومحـاولــة تبـرئـة نفـسه من
انعـكاسـاتهـا لم جتـد نفـعا فـقد

اكـــــــــد اكـــثـــــــــر مـــن العـــب انـه
حتــــــــدث بـــنـــبــــــــرة فــــــــوقـــيــــــــة
واســـــتــعــالء يـــــنـــــمـــــــــــــان عـــــن

عنجهية.
تلـمـيـــذ مــسـتجـــد يف مـــدرســـة

احملـتـــرفـني الـتـي خـــالــط فــيهـــا
اساليب العبني افـارقة وبرازيليني

وتــطـبـع علــــى مفــــاهـيـم الــنجـم
االوحـــــد الـــــذي ال ميـكــن ان

يــرفع املـدرب حــاجبـيه يف
وجهه ولن يعـكر مزاجه

بـعتب او لـوم وطلبـاته
مــــســـتجـــــابــــــة علـــــى

الدوام.
ان تـعنت نشـأت اكرم

يف مـــــــوقفـه واتخــــــاذه
اسلـوب اخلصـم الند
ملـــدربـه سلـمـــان مـن
خالل تـأويـل قضيـة

االعـــتـــــــذار اخلــــطـــي
بـانهـا تعـني هـزميـة له امـام

املـدرب وتنـازالً مـذالً من عـرش
جنــومـيـته كـمحـتــرف واعـتــرافــاً ضـمـنـيــاً
بخطــأه، كل ذلك يجـر نـشـأت الـى منـزلق
االســاءة لنفــسه قبل االخــرين فـالفــانيلـة
الـوطـنيـة اسمـى من أي اعـتبـارات ثـانـويـة
وفــوق املـســاومـــات التـي يحــاول تـــأسيـس

ثـوابتهـا بعض العـبي املنـتخب احلـالي
- احملتـرفـون خـاصــة- اذ انهم وجـدوا

يف العقود اخلارجيـة مهربا للتخلي
عـن التزاماتهم الـوطنية يف احلك

الــظـــروف الـتـي متــــر بهــــا الكـــرة
العـــــراقــيـــــة يف وقــت يـــتعـــطــــش
عـشـــرات الكفـــوئني يف الــدوري
احمللي لالرتـواء من عرق تلك

الفانيلة.
لـــــــــذا فـــــــــانـــنـــــــــا نـــتـــــــــوافـق مـع
مـشــروعيــة طـلب احتــاد الكــرة
مـن نـــشــــأت بـكـتــــابــــة اعـتــــذار
خـطـي عمــا بــدر مـنه يف صــالــة

الفـنـــدق واعـتــــراضه علـــى مـنح
الـــشــــارة لـلحــــارس نــــور صـبــــري،
فــاملـنـتخـب لـيـس )دائــرة عقــاري(

مسجـلة بـاسم اكـرم سلمـان مثلـما
مـــــــــــرر ذلــك نــــــــشـــــــــــأت يف حـــــــــــواره
الــتلفـــزيـــونـي انه مـنـتخـب العـــراق

صــاحـب اجملـــد الكــروي لـكل مـن
تشـرف بـارتـداء قمـيصه بـدءاً
مــن )مــنــصـــــور وحــبـــــزبـــــوز(
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املـــدرب والالعـبـني هـي اســـاس
الـنجـــاح الـبـــاهـــر الـــذي أســس
للكرة العراقية منطلقات قوية
يف بـطوالت كـأس اخلليـج وكأس
العــــــرب والــبـــطـــــــوالت القــــــاريــــــة
االخـرى، ولم يـشهــد منتـخبنـا يف
يــــوم مــــا أي إخالل بــــأصــــول هــــذه
العالقة فاجلميع كان يرى جنوميته
اصغــــر مـئــــات  املــــرات مـن قـيـمــــة املــــدرب
وبـــامكـــاننــا ان نـسـتعـــرض اسمــاء قـــائمــة
طــويلــة يف هــذا اجملــال ســاعــدوا مـــدربني
كـثـيــــريــن علــــى الـبــــروز يف بــطــــوالت كــــان
الـشارع العـراقي مـتشـائمـاً من حتقيق أي
جنـاح فيها لـوال وجود فالح حـسن وعلي
كـــاظـم وحــسـني سعـيـــد واحـمـــد راضـي

ورعد حمودي وغيرهم.
الـيـــوم، يحـصــد مـنـتخـبـنــا مـــا زرعه
جيل من املـدربني عـملوا بعـد شيخ
املـدربني عمـو بابـا وهم معـروفون
يف الـــســــاحــــة مــنهـم مـن تـــــوفق
وخــــط له مــــشـــــوار نـــــاجـح مع
االلقاب ومنـهم من فشل ولم
يجــد غيـر العـمل النـاديـوي
يــــتــــنـفـــــــــس فــــيـه حــــيــــــــــــاة

التدريب!.
وكانت آخـر مهزلة انظوت
علــى ضحــالــة الـتجـهيــز
الفـكـــــري والـــنفــــســي يف
الـســاحـــة مثـلمــا اشــرنــا
اليهـا آنفـا، هي تــرفع الالعب نـشـأت اكـرم
عـن كـتـــابـــة اعـتـــذار خـطـي، الـــى االحتـــاد
العــراقي لكـرة القـدم يـنهي ازمـة العقـوبـة
الـتـي فــــرضــت علـيـه مع العـبـني آخــــريـن
عـمـــاد محـمــد وحـيــدر عـبــد الـــرزاق علــى
خـلفــيــــــة اســتـحقــــــاق شــــــارة الـكــــــابــنت يف
تصفيـات امم اسيا الـتي تستـأنف يف شهر

آب املقبل.
فـقد ظهـر نشـأت اكرم يف بـرنامج  ريـاضي
من شاشـة الفضائية العـراقية وهو ينسب
ملدربه اكرم سلمان افـعاالً ال تليق بالفارق
الشـاسع بينه وبني اسـتاذه، مثل )محـاولة
املــدرب حتــذيـــر الالعـبـني مـن الــسـيـــر مع
نـشأت( و)اتهـام الالعب بخلـوه من احلس
الـوطنـي(، و)التهـرب من اداء الـواجب مع

نشأت اكرم خيربش الوقائع باظافر االحرتاف وهيرب بعناد 
من حاضنة حبزبوز!

املستجد يف مدرسة النجم االوحد

بغداد/ اياد الصاحلي

SMS
إلى / مدرب منتخب الشباب

عهـدناك مدربـاً يناور يف اجـندة عمله عنـدما يستحـيل تنفيذ
مـا خطـط اليه سـابقـاً، لــذا عليك بـاملبـادرة لالسـراع يف بلـورة
خطـطك يف معـسكـر القـاهـرة بـدالً مـن شكـواك املـسـتمـرة يف
االعالم عن عـدم خـوض مبـاراة جتــريبيـة واحـدة من اصل 14
مبــاراة مقتـرحـة امـام احتـاد الكـرة.. فـالـوقت ال يـسمح ملـزيـد

من االنتظار والترقب على اطالل االمنيات!

إلى / مدرب اربيل ناظم شاكر:
الكـوكبـة الصفــراء التي وفـرتهـا لك ادارة نـادي اربيل خلـوض
منــافسـات دوري ابطـال العـرب الـرابعـة يف ايلـول املقـبل يجب
ان تــدفـعك إلــى احلــرص علــى تـطـــويع مهــاراتهــا وخـبــراتهــا
الـدولية ملـصلحة مـراكز الفـريق املنـاسبة وال عـذر لك مينعك

من جناح اول جتربة اربيلية يف اغلى بطولة عربية.

إلى / العب القوة اجلوية مهند
محمد علي:

رغم مــرارة الــطالق املفــاجـئ مع فــريـقك العـــريق ومغـــادرتك
الفــوريـــة ملعـبه حـــال إخبــارك بعـــدم رغبــة االدارة يف بقـــائك
مـــوسمــاً آخــر، إال ان اجتـــاهك صــوب نــاد آخـــر ال يتـــوافق مع
نضوب العطاء الكروي بـعد مشوارك الكثر من عشر سنوات..
فقــد آن اوان االستـراحــة االجبـاريـة وحفـظ اجمل صـورك يف

املالعب!.

ــة/ مـتـــابع
حــــيــــــــــــدر

مدلول
ضـــــــــــــــم
فـــــــريق
ـــــــادي ن
اليــرمــوك
االردنـــــــــــــــــي
العـــــــــــــــــــــــــــــــب
الــــــــطــلــــــبــــــــــــــــة
الــســـابقـــة لكــرة
الـقـــــــدم رســمــيـــــــا
حـــيـــــــــدر طـــــــــالـــب
الـــــــــذي بـــــــــاشـــــــــر
تـــــــدريـــبـــــــاتـه مـع
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االحتــــــاد االردنــي،ومـــن جهــــــة
اخرى ما زال اليـرموك يبحث
عــن الــتعـــــاقـــــد مـع محــتـــــرف
يـجـــيـــــــــد الـلـعـــب يف مـــــــــركـــــــــز
القـشــاش، وتــرجـح املعلــومــات
ان يكـون العــراقي حيـدر جبـار
اقــــــــوى املــــــــرشـحـــني لـلـعـــب يف
الــيـــــرمـــــوك يف حــــــال جنحــت
املفـــــاوضـــــات الــتــي يجــــــريهـــــا
الـنــــادي مـعه.. يـــشــــار الــــى ان
الـيــرمــوك قـيــد يف كــشــوفـــاته
االسبــوع املــاضـي العب فــريق
نــــادي شـبــــاب االردن الـــســــابق
نزار مـحمود اضافة الى العب

اجلليل احمد ارشيد.

الفــــريق قــبل حـــوالـي اسـبـــوع
قبل ان يتـم استقطابه ليلعب
يف صـفـــــــــوف الـفـــــــــريـق خـالل

منافسات املوسم احلالي.
وجـاء ت االسـتعـانـة بـالـالعب
حـيـــــدر بـنـــــاء علـــــى تـنـــسـيـب
اجلهــــاز الفـنـي بقـيـــادة ثـــائـــر
جـسـام الـذي نــسب بـاملــوافقـة
بـــالــتعـــاقـــد مـع الالعــب بعـــد
جنـــاحه يف االخـتـبـــارات الـتـي
خــــــضـع لـهــــــــــا خـالل االيــــــــــام

املاضية.
ومن املنتظر ان يـشارك حيدر
يف مـبـــاريـــات الفــــريق املقـبلـــة
ضمـن منـافـسـات بـطـولـة درع

جسام يدعم الريموك االردين بالعبني عراقيني

ـــــــــــــــاتــــــت املـــــــــــشـــــــــــــــاكــل ** ب
االستعـداديــة والتحـضيـريـة
املـتــصلـــة بـــاعـــداد املـنــتخـب
االوملـبـي مـن ابـــرز املـصـــاعـب
واحلــــــواجــــــز الــتــي تـعــــــرقـل
مــــســـــألـــــة اعـــــداده وتـــــأهــيـله
للـمــشــاركـــة يف دورة االلعــاب
اآلســيـــــويــــــة املقـــــدرة مـــطـلع
ـــــــــــون االول املـقــــبـل يف كـــــــــــان
العـاصمـة القطـرية الـدوحة

وتستمر )10( ايام.
ــــــــر الـفـــنـــي ــــــــدي واذا كــــــــان امل
للــمــنـــتخــب االوملــبــي ومـعه
اعـــــــضـــــــــــــاء املــالك الــفـــــنـــــي
يتـسلحـون بـالــروح املعنـويـة
وارادة العـنـــاصـــر الــشـبـــابـيـــة
الواعـدة يف صفوف املـنتخب
لكـنه ال يخـفِ تلك املـشــاكل
والعــــــراقـــيل الــتــي ســتـلقــي
بــــظـاللـهــــــا عــــــاجـالً أم آجـالً
علــــــى طــبـــيعــــــة املـــــشــــــاركــــــة
املـــرتقـبــة ملـنـتخـبـنــا االوملـبـي
الـــذي سـيفـــاجـــأ بـــالـتـــأكـيـــد
مبـنـتخـبـــات قــطعـت شـــوطـــاً
كـبـيــــراً يف حتــضـيـــــراتهــــا يف
اكـثـــر مـن معـــسكـــر تـــدريـبـي
خـــــارجــي ومـحلــي مــنــتـــظــم

ومستقر.
-لقــــد ركــــز الـــسـيــــد يحـيــــى
ــــــــــر الـفــــنــــي ــــــــــدي ــــــــــوان امل عـل
للـمـنـتخـب مــشــاكـله بغـيــاب
ــــــواجهــــــات االخــتــبــــــاريــــــة امل
الـــتجــــــريــبــيــــــة اخلــــــارجــيــــــة
وانعــــدام فــــرص االحـتـكــــاك
للـــــوقـــــوف علـــــى جـــــاهـــــزيـــــة
وأهلــيــــــة العــبــيـه ومعــــــرفــــــة
االخـــــــطـــــــــــــاء الــفـــــــــــــرديـــــــــــــة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

لــتحـــــديـــــد صـــــاحــب الـلقــب
وكــــــــــــــــذلــــك مــــــــــــــــواجــهــــــــــــــــة
االحـتـمــــاالت الـتـنــــافـــسـيــــة
احملـمــــومــــة يف دائــــرة صــــراع
املــربع الــذهـبـي الــذي كــانـت
تـنــظــــر الــيه جـمـيـع الفــــرق
برؤيـة استحـقاقهـا للتـواجد
فــيـه وتخـــطــيـه مهــمـــــا كـــــان
الثمن حتى ولو على حساب

قواعد ولوائح اللعبة.
وما حصل يف نصف النهائي
للمـوسم الـسابق مـن احداث

خير دليل على ذلك.
لـذا نـعتقــد ان علـى االحتـاد
العـراقـي ان يعيــد النـظـر يف
امـور املوسم القادم وان ينأى
ـــــــــات بـه عــــن كـل الـفـــــــــرضــــي
واالحـتـمـــاالت املـــؤثـــرة علـــى

طبيعة املسابقة.
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دوري املـــــــــــــوســـــم املـــــــــــــاضـــــي
ــــــــذي ــــــــوب الـفـــنـــي ال واالسـل
اعتمـدته جلنة املسابقات يف
االحتــاد عبـر االعـتمـاد علـى
نـــظــــــام اجملــمــــــوعــــــات اثــــــار
الكـثيــر من االسـتيـاء وعـدم
القـنـــاعـــة لـتـلك الــطــــريقـــة
الـتـي وجــــد االحتـــــاد نفــــسه
ملـزماً العتمـادها من خالل
ــــــــرة رغـــبـــتـه لـــتــــــــوســـيـع دائ
املسـابقة واشاعـة روح اللعبة
ـــــــــدن يف عــــمـــــــــوم مـالعــــب امل
العـــراقيــة واتــاحــة الفــرصــة
امــام )28( فــريقــاً انخــرطت

يف اربع مجموعات.
وقـد انسحبت معطيات تلك
الـطـــريقـــة علــى امــور فـنـيــة
عديـدة منهـا االضطـرار إلى
االعتماد على مبـاراة نهائية

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

وان االسمــاء الـتي الـتحـقت
بصفوف الفـريق سترفع من
مــستــوى كفـاءتـه اجلمــاعيـة
ــــــى صعــيــــــد االداء ومـــنح عل
الفــــــريق قـــــوة مــتــنـــــوعـــــة يف
الـــــدفـــــاع والـهجــــــوم بعـــــد ان
اســتقـــطــب ابـــــرز املــــــدافعــني
مــثـل علــي حــــســني رحــيــمـــــة
ويــاســر رعــد وافــضل العـبـي
الـوسـط هيـثم كــاظم القـادم
من الـزوراء وكــذلك مهــاجم
الطلـبة احمـد صالح وزميله
يف املــنــتخــب صفـــــوان عــبـــــد
الغـنـي وآخــر االسـمــاء الـتـي
انــضـمـت إلـــى قــــافلـــة اربــيل
هـــداف مـــوسـم 2004 - 2005
مهــاجم الـشـرطــة مصـطفـى

كرمي. 
* الـطريـقة الـتي انتـهى بـها

ـ

ــــــة لــــصـفــــــوفـه والــتـكــتــيـكــي
والــثغـــرات الـتــي يكـتــشـفهـــا
عادة املـدربون عـبر الـلقاءات

االختبارية التجريبية.
مـــن الــــطـــبـــيـعـــي ان تــكـــــــون
ـــــــزامـــــــات الـالعـــبـــني مـع الـــت
انــــديــتهــم خالل مـــســـــابقــــة
الدوري املـاضي التـي امتدت
اكثـر ممـا ثـبت لهــا من فتـرة
النهائها يف وقتها احملدد قد
ـــــــــــــى اثـــــــــــــرت كـــــثـــــيـــــــــــــراً عــل
االســـتـعـــــــدادات الـــتـــي كـــــــان
يفـتــــرض ان تـكــــون مـبـكــــرة

للمنتخب االوملبي.
ـــــــرز دور االحتـــــــاد ـــــــا يـــب وهـــن
ــــــدو ان ــــــذي تــب الـعــــــراقــي ال
مفكـرتـه االستعـداديـة لهـذا
املــنــتخــب ضــبـــــابــيـــــة وغــيـــــر
واضحـــة املعـــالـم ممـــا يهـــدد
مــــــســـتـقـــبـلـه ومــــــشــــــــاركـــتـه

القادمة.
* يبـدو ان ادارة نــادي اربيل
اخـذت تسارع خطـاها وترفع
مـن وتيرة حتـضيراتهـا سواء
املــتعـلقــــة بــــاملــــوســم احمللـي
اجلــــديــــد أم اســتعـــــداداتهــــا
للـمــشــاركــة يف دوري ابـطــال
العـرب التي ستـنطلق نهـاية

العام اجلاري.
فـقــــــــــد جنـحــــت ادارة هــــــــــذا
النـادي الــذي سيــدخل هـذه
املـسابقـة اخلارجيـة اول مرة
يف احلــصـــــول علـــــى تـــــوقــيع
اكـثـــــر مـن خـمـــســـــة دولـيـني
تـــــاركــني صفـــــوف انـــــديــتهـم
اجلمـــاهيــريــة صــوب فــريقه

اربيل.
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مشاكل حتضريية تعرتض االوملبي.. وأربيل حيث اخلطى عىل طريق
االستعداد لدوري ابطال العرب

هوامش كروية

متابعة/ املدى الرياضي
تـلقــت االمــــــانـــــــة العــــــامــــــة
لالحتاد الـعربي لكرة القدم
مــوافقـات اجلــامعــة امللـكيـة
املـغـــــــربـــيـــــــة لـكـــــــرة الـقـــــــدم
واالحتـــــــاد العــــــراقــي لـكــــــرة
القــدم واالحتــاد املــوريتــاني
واحتــــاد جــــزر القـمــــر لـكــــرة
القــــــدم، تفــيـــــد مبــــشـــــاركـــــة
مــنـــتخــبـــــــاتهــــــا االولــــــى يف
بــــطــــــــولــــــــة كــــــــأس الـعــــــــرب

للمنتخبات.
وتشـارك املنـتخبـات االربعـة
يف كــــأس العــــرب 2009 إلــــى
جـــانـب مـصـــر والـــسعـــوديـــة

ثمانية منتخبات عربية.
فــيــمـــــا يـلعــب يف املــــــرحلـــــة
الثانية 16 فريقاً على نظام
الــــذهــــاب وااليـــــاب علــــى ان
تـلـعــــب 8 مــــنــــتـخــــبــــــــــات يف
الــنـهـــــــائــيـــــــات الــتــي تـقـــــــام

منتصف عام .2009
ويـذكــر ان البـطـولـة االولـى
فــاز بلـقبهـا تـونـس والعـراق
بلقـب الـبـطـــوالت الـثـــانـيـــة
والـــثـــــــــالـــثـــــــــة والـــــــــرابـعـــــــــة
واخلـامـســة ومصـر بـالـلقب
الــــــســــــــادس فـــيـــمــــــــا فــــــــازت
السعودية بـلقب البطولتني

السابعة والثامنة.

ولـيـبـيــــا واجلــــزائــــر، وتـبــــدأ
الـتــصفـيـــات االولـيــــة لهـــذه
الــبـــطــــــولــــــة أواخـــــــر العــــــام
احلـــالـي يف صـنعـــاء للـــدول
العـــــربــيـــــة الــثــمـــــانــي الــتــي
حتــتل املـــراتـب مـن 14 - 22
وهـي )الــســـودان، فلــسـطـني،
لـبنـــان، اليـمن، مـــوريتـــانيــا،
الصـومــالي، جـيبــوتي، جـزر

القمر(.
يــذكــر ان املـــرحلــة الـثــانـيــة
تـــضــم 16 مــنـــتخــبـــــاً تـلعــب
اجملمــوعــات )ذهــاب وايــاب(
ومن ثمة تقام النهائيات يف
مـنـتــصف 2009 مبـــشــــاركــــة

تسعة منتخبات عربية يف بطول كأس العرب

بغداد / اكرام زين العابدين
يـــشــــارك مـنــتخـب الـــشـبــــاب بـبـنــــاء
االجـسام يف بطولة آسيا التي ستقام
يف جــمهــــوريــــة فـيـتـنــــام خـالل شهــــر
ايلــول املقـبل. صــرح بــذلك )لـلمــدى
الــــريــــاضـي( مــــدرب مـنــتخـب شـبــــاب
العـــراق دعيــر شـنيــة.. وقـــال ان ستــة
ريـاضـيني شبـاب سيـدخلـون معـسكـراً
تـــدريـبـيـــاً يف شـمــــال العـــراق وسـيـتـم
بعـدهـا اخـتيـار ثالثـة مـنهم لـتمـثيل
العـراق يف بطولـة شباب آسيـا املقبلة
يف اوزان 75 كـغــــم وفــــــــــوق 75 كـغــــم..
واضــــــاف: ســيــتــم حتــــــديــــــد اســمــــــاء
الالعـبني املـشــاركـني يف البـطــولــة يف
ضـــــوء االمـكـــــانــيــــــات الفــنــيـــــة الــتــي
يـظهـرهــا العبـونـا يف املعـسكـر املـقبل
بعــد خضـوعهـم للتـدريـب املتـواصل،
ثـم يخـصـص بعــد اخـتـيــار الالعـبـني
الثالثة معسكر تدريبي خارجي يقام
يف مصـر يف ضـوء االتفـاق املـوقع بني
اجلانـب العراقي واملصـري بخصوص
ريـــــاضـــــة بــنـــــاء االجـــســـــام وســيـكـــــون
مـعسكـر مصـر فرصـة كبيـرة لالعبني
الـــشـبـــــاب لالســتعــــداد بـــشـكل جـيــــد
لـبطـولــة آسيــا نظـراً ملــا متثلـه مصـر
التـي متلك مقـومـات جيـدة لـريـاضـة
بـنــاء االجـســام مـن مــدربـني عــاملـيـني
وقـــاعـــات ريـــاضـيـــة مـتـطـــورة اضـــافـــة

ـ

المـتالكهــا عــدداً من ابـطــال العــالم
يف رياضـة بناء االجـسام واشـار إلى
ان الـبــطــــولــــة اآلسـيــــويــــة املقــبلــــة
ستـشهــد منــافـســة قــويــة من قـبل
ابطال آسـيا للشباب بـرياضة بناء

االجسام.
بـان االمكــانيـات الـتي ظهـر عـليهـا

الـشبـاب بـرزت بـشكل كـبيـر يف
بـطـــولـــة العـــراق الـتـي

اقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمـــــــــــــــــت يف
السليمانية وكان

فـيها التـنافس
شـــــــــــديـــــــــــــداً
للحـصــــول
عـــلـــــــــــــــــــــــــى
ــــــــــراكـــــــــــز امل

املـتقدمـة مما
يعـنـي ان مــســتقــبل

ريــــــاضــــــة بــنــــــاء االجـــــســــــام
بخير.

واختـتم حــديـثه بــالقــول اننــا
نعـــول كـثـيـــراً علـــى ابـطـــالـنـــا
الـــشـبــــاب ونحــن علــــى ثقــــة
كـبـيــرة بـــانهـم قـــادرون علــى
الــتفــــوق واحلــصـــــول علــــى
احـــد املـــراكـــز املـتقـــدمـــة يف
الــبـــطـــــولـــــة االســيـــــويـــــة يف

فيتنام.

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ

استعداداً لبطولة آسيا يف فيتنام

منتخب الشباب ببناء االجسام يعسكر يف مرص

بغداد/ خليل جليل

بغداد/ املدى الرياضي
قـــــال كـــــاظــم خـلف املـــــديـــــر
الفـني ملـنتخـب النـاشـئني ان
املــنــتخــب بحـــــاجـــــة لــبعـــض
املـــبـــــــاريـــــــات الـــتـجـــــــريـــبـــيـــــــة
واملعسكـرات اخلارجيـة لغرض
االعـــــداد االمــثـل للــتـــصفــيـــــات
االسيـوية املؤهلة لـنهائيات كاس

العالم للناشئني.

واكــد خلف علـى ان املـنتخـب ومنـذ عـودته
من ايران لم يخض أي مباراة جتريبية ما
قـد يـؤثـر علـى اعـداد املـنتخـب للمـواجهـة
اآلسـيــويــة.. وحـث االحتــاد املــركـــزي لكــرة
القــدم علـى ضـرورة دعـم املنـتخـب نفــسيـاً
ومعنـويـاً كــون اكثــر العبـيه وعنـاصــره من
الالعـبني صغـار الـسـن احملتــاجني جلـميع
الـــدعم حلـثهـم علـــى اداء واجبــاتهـم علــى

امت صورة واحسن حال.

كاظم خلف: منتخب الناشئني بحاجة 
إىل معسكرات خارجية

اعـد املدير الفني لفـريق نادي الوحدات
االردنــي لـكـــــــرة القــــــدم عــــــادل يـــــــوسف
بـــــرنــــــامج اعـــــداد خـــــاصــــــاً للــمحــتـــــرف
الـنـيجـيــري مــاكـيجلــسـي الـــذي تعــاقــد
مـعه الــــوحــــدات لـيـــشــــاركه مـنــــافـــســــات

املوسم الكروي املقبل.
واحـتــــوى الـبــــرنـــــامج الـتــــدريـبــي علــــى
تـــدريبـــات صبـــاحيــة ومـســـائيـــة مكـثفــة
تهـدف إلـى رفـع ليـاقـة الـالعب، اضـافـة
إلى خلق حالـة من التجانس بينه وبني
الالعـبـني خــاصــة ان بـطــولــة الــدرع لـم

يبق على انطالقتها سوى يوم واحد.
مــن جهـــــة اخـــــرى، تــبـــــدأ ادارة الــنـــــادي

عادل يوسف يعد
برناجماً ملهاجم

نيجرييا
عمان/ املدى الرياضي

العـــربـي االردنـي بـــالــبحـث عـن العـبـني
لتعـزيـز صفـوف فــريقهــا الكـروي االول
الـصـــاعـــد حـــديـثـــاً إلـــى دوري االضـــواء
الــســـاعـي لـتـحقــيق انــطالقـــة جـــديـــدة
واحلفــاظ علــى مــوقعه يف دوري الـكبــار

الذي عاد اليه بعد طول غياب.
وكـانت ادارة النـادي قـد تـريثت بـالـبحث
عن محتـرفني حـتى يـتسنـى لها اعـطاء
مــــدرب الفــــريق جـبــــار حـمـيــــد فــــرصــــة
الــــــوقـــــــوف علــــــى مــــــواقـع اخللـل خالل
بــطـــولـــة درع االحتـــاد لـيـتــم تعـــزيـــزهـــا
وتغطيتها بعد ذلك بالعبني على سوية

عالية ال سيما من سورية أو العراق.

الشباب امل
احتاد بناء

االجسام يف
بطولة العرب. 

االوملبي يواجه مشكلة انعدام املعسكرات التدريبية.

احالم نشأت اكبر
من مهمة املنتخب

تكتيك نشأت
مؤثر .. ولكن!.

دعير شنية

100 مليون دينار إلعامر ملعب ميسان الدويل 
ميسان/ محمد احلمراني

ذكـر الـسيـد ايـاد النعـيمي مـديـر الـريـاضـة والـشبـاب بـان زيـارته االخيـرة مع بقيـة مـدراء
الشباب والريـاضة يف احملافظات لـوزارة الرياضة والشـباب قد اثمرت عن مـوافقة السيد
الـوزيــر علـى صــرف مبلـغ 100 مليــون دينــار العمــار ملعـب ميـسـان الــدولي وحـصــة من
التجهيزات الريـاضية سيتم توزيعها علـى رياضيي احملافظة واضـاف الدكتور النعيمي يف
تصـريحه لـ)املدى الـرياضي( بـان املمثليـة االوملبيـة يف ميسـان بجميع فـروعها واحتـاداتها البـالغة
35 احتادا" رياضيا" ستنقل الى املقر اجلديد داخل ملعب ميسان حني االنتهاء من فترة االعمار.


