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املدى الرياضي

مـصـــارحـــة حـــرة

الزوراء عىل شفا اهلاوية
الــــــصـــــــــــاحلــــي
ـ
ايـــــــــــاد ـ
مــا أقـس ــى االعتــراف املــريــر الــذي
خ ـ ـ ــرج مــن قـلــب س ـ ـ ــاح ـ ـ ــر الـك ـ ـ ــرة
العـ ــراقـيـ ــة ورئـي ــس نـ ــادي الـ ــزوراء
احـم ــد راضـي عـن ــدم ــا اســتخلـص
القـراءة الـسـوداويـة لــواقع النـادي ومـصيـره
الغـامض يف املـوسـم املقبل وقـال إنه سيكـون
م ــوسـمـ ــا صعـب ــا لـم ي ــشه ــده الـن ــادي مـن ــذ
تــاسـيــسه قـبل سـبعــة وثالثـني عــام ــا وذلك
بعــد ان ادار اكثــر من مــديــر شــركــة جتــاريــة
راعية للزوراء وجوههم وغادروا البالد خوفا
من تداعيات الوضع االمني يف العاصمة.
ان معــضل ــة الـتـم ــويل وج ــذوره ــا الق ــدمي ــة
وضـعت ادارة نــادي الــزوراء واصحــاب رؤوس
االم ــوال يف ق ــارب واحـ ــد تالعـبـت به ام ــواج
االزمات وكادت قبل العام املاضي تغرق آمال
الـرياضيني يف هذا النـادي العريق وتدفعهم
لليـأس متـامـا من عـودة االنـشطـة يف مـلعبه
وقاعاته سيما ان احمد راضي أطلق صرخة
عـتــاب وألـم -يف وقـتهــا -الــى وزارة ال ـشـبــاب
وال ــري ــاض ــة والـلجـن ــة االوملـبـي ــة ال ــوطـنـي ــة
العـراقيـة واحتـاد الكـرة الكتفـائهم بـالتفـرج
علــى مــأســاة العــوز املــادي ،ومهــددا بــاغالق
بــواب ــة النــادي وجتـميــد مـشــاركــاته احملـليــة
واخلـ ــارجـيـ ــة مـ ــا لـم يـنـبـ ــر احـ ــد مـ ـسـ ــؤولـي
امل ــؤس ـس ــات ال ــري ــاضـي ــة امل ــذك ــورة السع ــاف
مـط ــالبـه وانتـشــال ال ــزوراء من مــأزق شحــة
الـتمــويل وفقـر االعـانـات الـرسـميـة الـتي ال
متثل نسبة  %5من مصروفاته يف السنة.
وبــرغم حـراجـة مــوقف فــريق الـزوراء الـذي
يتــأهب لـرص صفــوفه يف رحلـة الـدفــاع عن
اللقـب احمللـي ومتـثـيـل الك ــرة الع ــراقـي ــة يف
دوري ابـطال اسـيا اال انه اتـاح احلريـة لعدد
كبير من الالعبني الدوليني والشباب الذين
كانوا يشكلون عموده الفقري صوب االندية
الغـنية لعدم قدرته علـى الزامهم االستمرار
بـاللعب يف ضـوء اقيـام العقــود التي انهـالت
عـليهم ،فـالعب مثل خـلدون ابـراهيم تـخرج
تـ ـ ـ ــواً يف مـ ـنـ ـتـخ ــب ال ـ ـ ـشـ ـبـ ـ ـ ــاب ويف ال ـ ـطـ ـ ـ ــور
ال ـت ــمه ـي ـ ــدي لـلعــب ال ـ ــدولــي لــم ي ـ ـس ـتـ ــطع
مق ــاوم ــة اغـ ــراء عق ــد ن ــاد اي ــرانــي بقـيـم ــة
تــسعـني الف دوالر يـتــسلـمه ــا دفع ــة واح ــدة
افـ ــضل م ــن اربعـ ـ ــة االف دوالر وعـ ـ ــدته ادارة
الزوراء بدفعها على قسطني!
عالمات االستفهام كثيرة طبعا بشأن قانون
االنــديــة الــذي م ــا زالت مـس ــوداته مع ـرّضــة
للـتــنقــيح يف الـ ــدائ ـ ــرة القـ ــانـ ــونـيـ ــة لـ ــوزارة
الـشبـاب والـريـاضـة مع انه الـسبيل الـوحيـد
النق ــاذ الـ ــزوراء وبقـي ــة االن ــدي ــة املـتل ـظـي ــة
بـنيـران االفالس ..وحـفظ مـاء الــوجه ورفع
رأس امل ـس ــؤول ال ــري ــاضـي ع ــالـي ــا ب ــدال مـن
طـأطـأتهـا فـوق املـنضــدة والتـأوه مبعـانـاتهـا
فمـتى يصدر القـانون وملاذا استغـرق تأخيره
كل هــذا الــوقـت؟ فــشخـصـيــة ريــاضـي ــة لهــا
تاريخها العربي واالسيـوي واملونديالي مثل
اح ـم ـ ـ ــد راضــي مــن غ ـي ـ ـ ــر الـالئـق ان يـل ـ ـ ــوذ
مبـحنـته صــوب مـس ــؤولني يف احــدى الــدول
اخلليجية ممن تربطه بهم عالقات رياضية
وثـيقــة طــالبــا مـســاعــدتـهم بـتقــدمي مـنحــة
تغــطي احـتيــاج ــات النــادي لـلمــوسـم املقـبل
مـن اق ــام ــة املع ــسكـ ــرات ونفق ــات الــسف ــر يف
الـ ـ ــرحل ـ ــة االس ـي ـ ــوي ـ ــة ف ــضال عــن ال ـ ــرواتــب
والعقـود واملكـافـآت التـي اثقلت كـاهل ادارته
يف ظرف عصيب لم يجرؤ راضي على كشف
واقعه احملـبـط ل ــوال ان االم ــور ت ـسـي ــر نح ــو
شفا الهاوية.
ان ناديـا كالـزوراء ميتلك قـاعدة شعبـية بني
اجلم ــاهيــر الــري ــاضيــة ســانــدته يف الـســراء
والـضـراء تـقف اليـوم مـذهـولـة امـام تـسـرب
نــوارسه وفـراغ مـراكــز الفـريـق من الالعـبني
املــؤث ــرين االمــر الــذي صـعب مـهمــة املــدرب
صالح راضي امـام طموحات تلك اجلماهير
بـ ــاحلفـ ــاظ عل ــى الـلقـب واخل ــروج بـنـتـ ــائج
اسيــويــة متحــو آثــار مهــازل املــدرب الـســابق
بـاسم قـاسـم وتعيـد الـسمعـة لـ(االبـيض) يف
معترك القارة الصفراء.
نعم الـكرة يف ملعب وزارة الشبـاب والرياضة
ب ـ ــاع ـت ـب ـ ــاره ـ ــا (االب ال ـ ـش ـ ــرعــي) لالن ـ ــدي ـ ــة
الرياضيـة ،وعليها ان تـبسط يدهـا ومتد يد
العــون مبــا ت ـسـمح به مـيــزانـيـتهــا او تفــاحت
احلكومة مبنح قروض لالندية اجلماهيرية
التـي متثـل عن ــاوين كـبيــرة ملـاليني الــشبــاب
لـلخ ــروج مـن دوامـ ــة االفالس الـتـي اس ــاءت
ملـكانـة هذه االنـدية بـاعتـبارهـا عصب الـكرة
العراقية ومنتخباتها ،ولنا وطيد االمل بأن
تكون استجابـة الوزارة وتفاعلها مع االعالم
الــريــاضـي مـتـنــاغـم ــة مع حــرص الـطــرفـني
على كرامة الرياضيني اوال واخيرا.

يستعد خلوض اجلولة الرابعة امام فلسطني

صفــوف منـتخـبنــا تـكتـمل بــاملحـرتفني هنــايــة الـشهــر اجلــاري
ويونس يطري اىل الدوحة البرام االتفاق مع الغرافة
بغداد /خليل جليل
اكـد املـديـر الفـني للـمنـتخب العــراقي
لـكـ ـ ــرة الق ـ ــدم اك ـ ــرم اح ـمـ ـ ــد سل ـم ـ ــان
استعـداد جميع العـبي املنتخـب الذي
تفـرغ عدد منهـم مع انديتهم املـشاركة
يف الوقـت احلاضـر يف بطـوالت عربـية
وانخ ـ ـ ــراط االخ ـ ـ ــريــن يف ت ـ ـ ــدري ـب ـ ـ ــات
روت ـي ـن ـيـ ـ ــة يف ع ـمـ ـ ــان اكـ ـ ــد اس ــتعـ ـ ــداد
اجلـمــيع لــتخ ـطـي حـ ــاجـ ــز اجلـ ــولـ ــة
الــرابعــة مـن التـصـفيــات املــؤهلــة الــى
نهـ ـ ــائ ـيـ ـ ــات اس ـيـ ـ ــا  2007يف تـ ـ ــايالنـ ـ ــد
وفيتنام وماليزيا واندونيسيا.
وقـ ــال سلـمـ ــان يف ات ـصـ ــال مع (املـ ــدى
الريـاضي) ان جميع الالعبـني يسعون

الـ ــى ع ـ ــامل مـ ـشـتـ ــرك واحـ ــد يـ ــؤكـ ــد
رغـبتـهم يف حــسم مـشــوار التـصـفيــات
مـبـك ـ ــرا ،وحتقــيق نـتــيجـ ــة طـيـبـ ــة يف
امل ـبـ ـ ــاراة املقــبل ـ ــة لــتع ـ ــزيـ ـ ــز رحل ـ ــة يف
التـصفيــات واقتـرابه علـى نحـو هـادئ
ومؤكد من ابواب النهائيات.
واوضح املـ ــدي ـ ــر الفـنـي ملـنــتخـبـنـ ــا ان
جـمـيـع الالعـبـني احملـتـ ــرفـني ومـعهـم
الذين ميـثلون انـدية الـزوراء والطـلبة
واربيل سيلتحقـون جميعهـم بصفوف
املـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـتـ ـخ ـ ـ ـ ــب يف الـ ـ ـ ـ ـث ــالث ـ ـ ـ ــني م ـ ـ ـ ــن
ال ــشهـ ــراجلـ ــاري لـكـي يـبـ ــدأ املـنــتخـب
م ــرحلــة اسـتعــداديــة اخـيــرة مـتـصلــة

اكرم سلمان يعتزم حسم املشوار مبكرا

بلقـائـه املقبل مع فـلسـطني يف مـدينـة
العــني االم ـ ــارات ـي ـ ــة يف ال ـ ـس ـ ــادس مــن
ايلول املقبل.
يعـ ــرف ان مـنــتخـبـنـ ــا الـ ــوطـنـي قــطع
ش ــوط ــا ه ــامـ ــا يف رحل ــة الـتــصفـي ــات
االسيـوية عنـدما تغـلب على فلـسطني
يف اجلـولة الـثالـثة املـاضيـة (-3صفر)
يف عمـان ..ووضع هذا الفـوز منتخـبنا
يف صـدارة اجملمـوعـة اخلــامسـة بفـارق
االه ــداف وب ــرصـيـ ــد ( )6نقـ ــاط يلــيه
املـنتـخب الـصـينـي ثم سـنغــافــورة ()3
نقــاط واخيــرا املنـتخـب الفلـسـطيـني
باملركز الرابع.
وكـان املنتـخب الصـيني قـد حقق فـوزا
صـعبــا علــى سـنغــافــورة عنــدمــا تغـلب
علـيه بهــدف واحــد جــاء يف الــدقـيقــة
االخـيـ ــرة مـن املـبـ ــاراة الـتـي جـ ــرت يف
بكني وامـام عشـرات االالف من انـصار
الفريق الصيني.
وذكـر الـسيـد اكــرم سلمـان ان منـتخبه
يسعـى الى احكام قبـضته على صدارة
اجملـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة ومـ ـ ـ ــواصـلـ ـ ـ ــة االنـفـ ـ ـ ــراد
بـ ــال ـصـ ــدارة لالطـمـئـنـ ــان اكـثـ ــر علـ ــى
االستـئثــار بــاحــدى بـط ــاقتـي التــأهل
الى النهائيات.
مــن جهــته ي ــسع ــى االحتـ ــاد الع ــراقـي
لكرة القدم الى تأمني معسكر تدريبي
نه ـ ــائــي للـمـب ـ ــاراة املقــبل ـ ــة ،سـيـب ـ ــدأه
منـتخـبن ــا يف االول من الــشهــر املقـبل
يف االم ـ ــارات ي ـ ــرغــب اجلهـ ـ ــاز الف ـنــي
السـتـثـمــار اج ــوائه والـت ــأقلـم خلــوض
اللقـاء املـقبل الــذي سيقـرب الفـوز به
منـتخبنـا كثيـرا من النـهائـيات ويـرفع
اسمه على نحو مميز.
يـشـار الـى ان املــراحل التـدريـبيـة الـتي
مـ ــر به ــا مـنـتخـبـنـ ــا خالل ال ــشه ــريـن
امل ــاضيـني عنــدمــا نقل ت ــدريبــاته الــى
أرب ــيل ومــن ثــم ال ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا واالردن
عك ـسـت سالم ــة االع ــداد الـتـي ط ــرأت
عـلـ ـيـه وعـل ـ ـ ــى اداء الـالعـ ـب ــني ب ـ ـ ــرغ ــم
املـآخـذ الـبسـيطــة التي تـسجل علـيهم
مثلما عكستها املباراة االخيرة.

يونس الى الغرافة

علـ ـ ــى صع ـيـ ـ ــد آخـ ـ ــر ..اكـ ـ ــد مهـ ـ ــاجــم
مـنـتخـبـن ــا ال ــوطـنـي ي ــون ــس محـم ــود
تـ ـ ــوصـله ال ـ ـ ــى اتف ـ ـ ــاق مع ادارة نـ ـ ــادي
الغرافة القـطري قادمـا من اخلور اثر
اخـفاق االخـير يف الـتوصـل الى اتـفاق
البقـائه مـوسمـا ثـالثـا وذلك السبـاب
مــالـيــة تـتعـلق بقـيـم ــة العــرض الــذي
فــرضه يــونـس مـحمــود مقــابل بقــائه
مع اخلور.
وتـ ــوجه العـبـنـ ــا الـ ــدولـي يـ ــون ــس
مح ـمـ ـ ــود امـ ــس اجل ــمعـ ـ ــة مــن
العاصمـة االردنية عـمان الى
ال ــدوحـ ــة للـت ــوقـيـع عل ــى
الـعق ـ ــد ال ـ ــرس ـمــي مع
الـغـ ـ ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ـ ــة خـالل
االيـ ـ ـ ــام املـقـ ـبـلـ ـ ـ ــة
وارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
فـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـيـلـ ـ ـتـ ــه
مل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــم
واحد.
ولـم يكـشف
مـح ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
تـف ـ ـ ـ ــاصـ ـيــل
الـعق ـ ـ ــد مع
الـغ ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ــة
وامتيازاته.
وك ــان ي ــونــس
مح ـمـ ـ ــود قـ ـ ــد
اشترط ان تكون
قـيـمــة الـتجــديــد
لـلـخـ ـ ـ ــور مـلـ ـيـ ـ ـ ــون
دوالر ممـ ـ ـ ـ ـ ــا اثـ ـ ـ ـ ـ ــار
ذل ــك حـفـ ـ ـي ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اخلـور واعالن ادارته
رفـ ـ ـ ـضـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
العرض.
ي ـ ـش ـ ــار ال ـ ــى ان ال ـ ــدولــي ي ـ ــونـ ــس
محمـود امضـى مــوسمني سـابقني مع
اخلـور كانـت قيمـة العـقد االول ()300
الف دوالر ويف املـ ــوسـم الـثـ ــانـي ()600
الف دوالر.

عـمن
ابـــــرام عقـــــد حمـمـــــود رهـن عـــــودة محـــــودي مـن اّ

وزير الشباب والرياضة
خيصص مليون دينار ملدرسة
السالم الكرويـة

بغداد /إكرام زين العابدين
علمت (املـدى الرياضـي) ان اجتماعا قـريبا سيضم
مـدرب فـريـق الشـرطـة اجلـديـدة شـاكـر محمـود مع
رئيس نادي الشرطة رعد حمودي من املؤمل عقده
حــال ع ــودة االخيــر الــى بغــداد مـنتـصـف االسبــوع
احلالي.
واشــار مـصــدر قــريـب مـن الهـيـئــة االداريــة لـنــادي
الشـرطـة الـى ان االتفـاق مع املـدرب شـاكـر محمـود
لتـدريب الفـريق ملـوسم واحـد مت حـسمه بـالـتشـاور
مع رئـيــس الـن ــادي يف مق ــر اق ــامــته يف الع ــاصـم ــة
االردنـيــة عـم ــان ومت اطالع امل ــدرب علــى ابــرز بـنــود
االتفاق الذي سيبرم فور عودة حمودي الى بغداد.
مـن جهـته اب ــدى ش ــاكـ ــر محـم ــود رغـب ــة كـبـي ــرة يف
خــدمــة نــادي الـشــرطــة وحتـقيـق طمــوحــات ادارته
وجـمهــوره واكــد يف تـصــريح لـ(املــدى الــريــاضي) ان

املــوسـم املقـبل سـيكــون اعــداديــا لـتهـيئــة الالعـبني
الــشبــاب لبلـوغ اهــدافهم واحلـصــول علـى الـنتــائج
اجليدة.
واوضح :ان االرضـي ــة الـتـي سـنعــمل علـيه ــا تـبــش ــر
بــالتفـاؤل ال سـيمـا ان تـدريب الـشـرطـة تعـد امـنيـة
كبيـرة طاملـا حلمت بهـا كثيـرا لرد دين هـذا الفريق
ال ــذي ط ــوق عـنقـي ي ــوم لعـبـت يف صف ــوفه م ــوسـم
 1977وانتقلت يف محطات انـدية اخرى حتى عدت
لـوضع خـامتتـي يف املالعب مع الـشـرطـة يف مـوسم
1997-1996؟.
ويـت ــطلـع محـم ـ ــود ال ـ ــى قـي ـ ــادة ف ـ ــريق ال ــش ـ ــرط ـ ــة
للـمنــافـســة علــى املــراكــز الـثالثــة يف املــوسـم املقـبل
ويكــون طــرفــا قــويــا يف فــرض اسـتحقــاقه وتــراجع
نتائجه يف النسخة االخيرة من البطولة.

قال محمـد ناصر عضو ادارة نادي كرباء واملـشرف على فريق كرة القدم بأن
النــادي احق بــضم الـالعب عـلي جــابــر الــذي سـبق ان امـضــى عقــدا ضـمن
كشوفات فريق كربالء للموسم املقبل.
واضاف يف تصريح لـ(املدى الرياضي):
هنـاك اتفاق مـبدئـي مع الدكـتور هـديب مجهـول رئيس ادارة نـادي الطلـبة
علــى ع ــودة علـي جــابــر الــى ن ــاديه االصلـي ك ــربالء يف حــال ت ــركه الـطلـبــة
والتفكير باالنتقـال الى ناد اخر وفعال حدث ما كنـا نتوقعه حيث عاد جابر
الى صـفوف كـربالء وقـدمنـا له عـرضا مـغريـا يلـيق به كالعب مـؤثر وجـيد
واضاف:
لكننـا تفاجـأنا عنـدما سمعـنا بأن جـابر وقع لنـادي النجف ويرغـب بتمثيل
الفريق يف البطوالت اخلـارجية مما وضع ادارتي النـاديني يف زاوية حرجة..
وتابع:
من نـاحيتنـا فأن جـابر مـرتبط بعقـد معنا ونحـن متمسكـون به ال سيما ان
ادارة النادي تسعى الى تعزيز صفوف الفريق بالالعبني اجليدين القادرين
على حتقيق افضل النتائج يف البطوالت احمللية.

()2

ادارة النفط تشذب اخطاء االمس
اكد كاظم سلطان أمني سر الهيئة االدارية لنادي النفط ان ادارة النادي

اسـتقـبل وزي ــر ال ـشـب ــاب وال ــري ــاض ــة املهـن ــدس ج ــاسـم
محـمد جعفـر يف مكتـبه مدربـي املدرسـة الكرويـة ( السالم )
يف مدينة الصـدر وقد اكد سيادته بأن ابـواب الوزارة مفتوحة امام
اخليرين الصادقـني من الرياضيني لبنـاء قاعدة رياضيـة مبنية على
احملبـة والتفــاهم ونكـران الـذات يف بلـدنـا  ..كمـا اوعـز سيـادته يف هـذا
اللقــاء بتخـصيـص مبلـغ مليــون دينـار شهـريــا للمـركـز لـدعـم الفئـات
العمـريـة يف مـدينــة الصـدر الـتي تعـتبـر مـنجمــا لتخـريج الالعـبني ...
وعبر احلـاضرون عن شكرهم وامتنـانهم حلسن التقديـر والضيافة من
قبل سيادته .

الـــــــزوراء يـــــــرفـع شـعـــــــار الـفـــــــوز امـــــــام احلـــــســني االردين
بغداد /املدى الرياضي

مـحـلـــيـــــــــات كـــــــــرويـــــــــة
كربالء يتمسك بجابر

بغداد  /سناء حميد

بـعـــــــــــــد لـقـــــــــــــائـه مـع الـــــــــــــرمـــــثـــــــــــــا

فريق الزوراء يتطلع للمنافسة بندية

()1

يذكر ان شاكر محمود بدأ العبا يف نادي الشرطة
لفئـة الـشبـاب ثـم لعب لفـريق الـصنـاعـة وبعـده
انـتقل الــى فــريق ال ــرشيــد ثـم القــوة اجلــويــة
واخــي ـ ـ ــرا انـه ـ ـ ــى م ـ ــش ـ ـ ــواره مـع ف ـ ـ ــريـقـه االم
(الـ ــش ـ ــرط ـ ــة) ودولــيـ ـ ــا لع ــب مع مــن ــتخــب
الشبـاب يف بطولـة كأس فلسـطني وانتزع
كــأسهــا يف املغــرب عــام  1983وشــارك يف
بــط ــول ــة كـ ــأس اخللـيج  1986وال ــدورة
العـ ـ ــربــي ـ ـ ــة يف املغـ ـ ــرب وحـ ـصـل علـ ـ ــى
ذهبـيتهـا عـام عـام  1985وذهـبيـة كـأس
العــرب يف الــسعــوديــة ،امــا م ـشــاركـته
االبـ ـ ـ ــرز يف ح ــيـ ـ ـ ــاتـه فــكـ ـ ـ ــان ــت ض ــم ــن
تـصفيـات ونهــائيـات كـأس العــالم عـام
6 1986يف املكسيك.

يونس محمود
يرتدي فانيلة
الغرافة ملوسم
واحد

يـلتـقي فــريق الــزوراء لكــرة القــدم
مع فريـق احلسني اربـد االردني يف
السـاعة الـسادسـة من مـساء الـيوم
بتـوقيت بغـداد علـى ملعـب مديـنة
احل ـسـني ال ــري ــاضـيـ ــة يف اربـ ــد يف
افـتـت ــاح امل ــرحل ــة الـث ــانـيـ ــة لف ــرق
اجملـموعة الثـانية ضمن منـافسات
بــط ــول ــة شـب ــاب االردن ال ــدولـيـ ــة
الــث ـ ــانــي ـ ــة اجل ـ ــاري ـ ــة ح ـ ــالــيـ ـ ــا يف
الع ــاصـم ــة االردنـي ــة عـم ــان الـتـي
تـستمـر منــافسـاتهـا لغـايـة الثـالث
مـن ال ــشه ـ ــر املقــبل .ويـنـتــظـ ــر ان
يـك ــون الـلق ــاء ح ـ ــافال ب ــالـنـ ــديـ ــة
واالثارة نـظرا ملـا ميتلك الفـريقان

بغداد/يوسف فعل

اجـتمـعت ودرسـت اسبــاب اخفــاقــة فــريق كــرة القــدم يف امل ــوسم امل ــاضي
وخرجنـا بنقاط كـثيرة ستكـون معيناً ورافـدا لتحقيق النجـاح يف املوسم
احلــالي والعـودة بقـوة الـى دائـرة الـتنـافـس بعـد مـوسـم لم نـحصــد منه
شيئا.
واضاف:
ان املـوسم املقبل سيكـون نقطة انـطالقة النفـط نحو القمـة ال سيما انه
احتــضن مـجمــوعــة رائعــة مـن الالعـبني الــشبــاب الــذيـن نتــوسـم فيـهم
املقــدرة والكفـاءة الـتي نـسعـى لـتطـويـرهــا اكثـر بعــد اكتـسـابهـم اخلبـرة
والت ــدريب املـسـتمــر مع املــدرب حـميــد سـلمــان الــذي يعــشق العـمل مع

من سمعـة طيـبة علـى الصعيـدين
احمللـي والع ــربي وبــاالخـص نــادي
الــزوراء الــذي عــده املــراقـبــون مـن
اب ـ ـ ــرز امل ـ ـ ــرشـح ــني خل ـ ـطـف لـق ــب
البـطــولــة .ويتـطلع املــدرب صــالح
راضي الـذي اكـد يف تصـريحـات ان
ه ــذه املـب ــاراة ســتك ــون صعـب ــة الن
ف ـ ــريق احل ـ ـســني ال ـ ــذي يــت ـ ــول ـ ــى
تـدريبه املـدرب صبـاح عبـد اجلليل
ص ـ ـ ــاح ــب اخل ــب ـ ـ ــرة الـك ــب ــي ـ ـ ــرة يف
املعلومات الـتي ميتلكها عن نقاط
القـوة والضعف املـوجودة حـاليا يف
الـف ـ ـ ــريـق اال ان ل ـ ـ ــديـه ال ـثـق ـ ـ ــة يف
الالعـبـني ال ـشـب ــاب يف رفـع شعـ ــار

الفـوز يف املبـاراة حتـى يـستـطيعـوا
احمل ــافــظ ــة عل ــى ال ـســمع ــة الـتـي
يـتـمــتع به ــا الف ــريـق لك ــونه بــطل
امل ــوسـم امل ــاضـي م ـشـيـ ــرا الـ ــى انه
اطلـع العبـيه علــى الـثغــرات الـتي
كانـت يف الفريق يف مبـاراته االولى
من اجل معـاجلتها يف هـذه املباراة
.وع ــن مـعـل ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــاتـه ع ــن ف ـ ـ ـ ــريـق
احلسني اربـد اجاب راضي انه دون
يف مفكــرتـه التــدريـبيــة معلــومــات
وافيــة عـن العبـي الفــريـق االردني
الذين شاهدهم يف مباراة احلسني
مـع الكرامـة السـوري وانه استـطاع
ان يــتع ـ ــرف عل ـ ــى اب ـ ــرز مف ـ ــاتــيح

الفــريق عن طــريق الالعـبني انـس
الـزبـون واشــرف الضــامن وعـثمـان
عـبيـدات بـاالضـافـة الــى الالعـبني
الع ـ ــراق ـيــني حــي ـ ــدر عــب ـ ــد ال ـ ــرزاق
ومهنـد ناصـر .وبني راضـي ان هذه
الـبطـولــة ستكـون مـن اهم مـراحل
اعـداد فــريقه لـدوري ابـطــال اسيـا
القادم نظـرا النها ستكشف الوجه
احلقـيقـي لالعـبني املــوج ــودين يف
الف ــريق .وميـتـلك ال ــزوراء نقـط ــة
واح ــدة بع ــد تع ــادلـه مع ال ــرمـثـ ــا
االردنــي به ــدفـني لـكل مــنهـمـ ــا يف
افـتـت ــاح اجل ــول ــة االول ــى مـن ه ــذه
البطولة .

منتخب ناشئي اجلودو حيل ثالثاً يف بطولة العرب
صنعاء-املدى الرياضي
حـقق امل ـن ــتخ ــب الع ـ ــراقــي لـلج ـ ــودو
حتـت  17سنـة ثــالث العــرب بحصـوله
عل ــى مـي ــدالـيـتـني اح ــداهـم ــا ذهـبـي ــة

لـالعب مـصـطفــى صــادق ل ــوزن اكثــر
مـن  90كـيلــو غــرام ـاً بــاإلضــافــة إلــى
ميـداليـة بـرونـزيـة لالعب مـصطفـى

الشباب وكانت له اكثر من جتربة ناجحة معنا.
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جملس الكرخ ينظم دورة املدارس الكروية
يـنـظـم اجمللــس الــريــاضـي يف الكــرخ بـطــولــة امل ــدارس الكــرويــة االولــى
وستقـام يف مـدينـة الـشعلــة للفتــرة من االول لغـايـة العـاشـر من الـشهـر
املقـبل مب ـش ــارك ــة ع ـش ــر م ــدارس م ــوزعـ ــة علـ ــى مجـم ــوعـتــني تلعـب كل
مـجمـوعـة بـطــريقـة الـدوري ملــرحلـة واحــدة ويتــأهل فـيهـا فــريقـان الـى
االدوار النهائية.
وحتـظــى الـبـطــولــة بــدعـم مـن االحتــاد العــراقـي لكــرة الق ــدم واللجـنــة
االومل ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
العـــب نــــــــاشـــئ يـــتــــــــدرب بــــــــاشــــــــراف مــــــــدربـه

فـ ـ ـ ــاضـل لـ ـ ـ ــوزن 73كـغ ــم وذلــك خـالل
مـ ـشـ ــاركــته يف الـب ـطـ ــول ـ ــة العـ ــربـيـ ــة
للناشـئني حتت  17سنة للجودو التي
اخـ ـ ـتـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــت مـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اول أمـ ـ ـ ـ ــس
بــاجلمهـوريـة الـيمـنيـة علــى الصـالـة
الـريــاضيـة بــالنــادي األهلي بـصنعـاء
مبشـاركة  14دولـة هي - :السعـودية -
اليـمن  -اإلمــارات  -قـطــر  -األردن -
مـصــر  -ســوريــا  -الك ــويت  -لـبنــان -
فل ـ ـسـ ـط ــني  -الع ـ ــراق  -ج ـي ـب ـ ــوتــي -
املـغرب  -ليـبيا ...حـيث حل منتخـبنا
يف املـركز الثـالث بعد مـنتخب اليمن
مـضيف البـطولـة فيمـا جاء املـنتخب
السعـودي يف املركـز الثانـي واملنتخب
الـسـوري رابعـاً وبـالـرغـم من مـشـاركـة
منتخبـنا بستـة العبني فقط بخالف
امل ـنــتخ ـب ـ ــات األخ ـ ــرى ال ـتــي ش ـ ــاركــت
بـثمـانيـة العبـني إال أنهم اسـتطـاعـوا
املنافسـة على املركـز األول .ومن جهة
اخـ ــرى يـ ــدخل مـنــتخـبـنـ ــا معـ ـسـكـ ــرا
تـدريبـا يف العـاصمـة اليـمنيـة صنـعاء
ال ـ ــى ج ـ ــانــب امل ـنــتخ ـبـ ـ ــات الع ـ ــرب ـي ـ ــة
االخ ـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي ش ـ ـ ـ ــارك ــت يف ه ـ ـ ـ ــذه
البـطــولــة يـسـتمــر ملــدة يــومـني علــى
نفقة االحتاد العربي للعبة.

