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سعيد يحث الالعبني على التعويض

ميثاق مللعب آمن
اك ــدت الـتج ــرب ــة الع ــراقـي ــة يف تع ــاطـيه ــا مع
االعالم ال ــري ــاضـي ب ــان اي انــتق ــاص مـن دور
ال ـصـحفـيـني ال ــري ــاضـيـني ال ــرق ــابـي مـن قـبل
املـؤسسـات القيـاديـة للحـركـة الـريـاضيــة يعني
محــاولــة فــرض الــوصــايــة ومتــريــر االراء عبــر
مـنـ ــافـ ــذ متـ ــارس دور احلـ ــارس االول واملـ ــدافع
االمني عن توجهـات ومآرب تلك املـؤسسات الـتي حاولت
يف املاضي وما زالت تقتنص الفرص يف احلاضر حلصر
تع ــامله ــا مع االشخ ــاص املتـنفــذيـن يف بالط الــسلـطــة
الـ ــرابع ــة لـضـم ــان ت ـسـيـي ــر اجـنـ ــدته ــا مب ــا تـتـ ــوافق مع
اخل ـ ـط ـ ـ ــوط الـع ـ ـ ــري ـ ـض ـ ـ ــة حل ـمـل ـ ـ ــة االقـالم امل ـ ـ ــرتـه ـن ـ ـ ــة
مبزاجيتها!.
اقول ان التجربة العراقية حافظت علياستقاللية هيئة
الصحـافـة الـريـاضيـة وخـطت السـرتهـا الـتي يـربـو عـدد
اعـضــائهــا علـى  120عـضـواً اسـســا سلـيمــة وواضحــة لن
حتيــد عنهـا ومـنحت احلـريـة الكـاملـة للــزمالء يف بنـاء
ستـراتـيجيـة التعـامل مع ازمـات الـريـاضـة العـراقيـة من
دون فـ ـ ــرض امالءات خ ـ ــاص ـ ــة
بــاسـتـثـنــاء مــا يـتـعلق ب ـشــرف
اياد الصاحلي
املهنة عندما يهمش يف ضمير
ال ـصـحفـي ويـخل ب ـضـ ــواب ــطه
ان االحتاد
ويخون امـانته وهو مـا يتناغم
العراقي
ال ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم مـع املـ ـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ـ ــر االول
للـ ـصـحف ـيــني ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ـيــني
للصحافة
ب ـ ـ ــرع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة وزي ـ ـ ــر الـ ـ ـشـ ـب ـ ـ ــاب
الرياضية
والريـاضة الذي وصف االقالم
مطالب بدور
ب ــانه ــا آالت ت ـس ــاهـم يف اع ــادة
فاعل بعد فض بـنــاء الــوطـن اجل ــريح واتخــذ
ه ــذا اله ــدف شع ــاراً للـمــؤمتــر
املؤمتر وان ال بغـي ــة تفعـيل مـيـثــاق ال ـشــرف
االعـالمـ ــي وبـل ـ ـ ـ ـ ــورة مـح ـ ـ ـ ـ ــاور
يكتفي
تــتجـ ــذر بـ ــاصـ ــال ـ ــة املهـنـ ــة يف
بالتوصيات التي املـاضي وتـبتكـر افكـاراً جـديـدة
غالباً ما حتفظ
لـلـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــر ت ـ ـ ــدمي صـلـ ـتـه ـ ـ ــا
مع اوراق البيان ب ـ ـ ـ ــاحل ـ ـ ـ ــداث ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ق ـ ـ ـ ــادت
الصحـافـة الـريـاضيـة العـامليـة
اخلتامي من
لتتبوأ املكـانة املرمـوقة ،والدور
الكبـير الـذي البد ان تـضطلع
دون تفعيل
به وزارة ال ـشـب ــاب وال ــري ــاض ــة
ملموس يف
بعــد ان مــدت جـســور الـتعــاون
واقع العمل
مــع االحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ــي
لـلصحافـة الريـاضية هـو تأمني
املهني
اسـتـم ــراري ــة م ــواكـب ــة االحت ــاد
الساليب العـمل الصحفي يف اخلارج والـتنسيق الدخال
احملــرريـن يف دورات تخـصـصـي ــة تغـنـي جتــارب ال ـشـبــاب
مبـزيد من الـدروس املهنيـة الراقيـة وتضيف المكـاناتهم
جـرعـات اجلــرأة ملبـارزة اصعـب الظــروف بحيـاديـة تـامـة
من دون ارتياب او استشعار باجلنب!
نعـم ن ـشــاطــر وزارة ال ـشـبــاب والــريــاض ــة يف سعـيه ــا مع
اجلمـيع الــى اطفــاء جــذوة احلقــد وتــرسـيخ املـصــارحــة
والــتخـن ــدق يف م ـصـلحـ ــة الع ــراق والـت ـص ــدي املـب ــاش ــر
لـتفـنيــد االفتــراءات املــسمــومــة لـكي يـبقــى امللعـب آمنــا
يـتـيح لل ــزمالء الـتـبــاري ب ــروح املهـن ــة والف ــوز بقـنــاعــات
اآلخـرين يف تغييـر سلوكـياتهـم وحثهم علـى البنـاء بدال
مـن الـتـثــاؤب حتـت شجــرة االوملـبـيــة الـتـي ط ــال مكــوث
بع ــض االشخـ ــاص حتـت ظـلهـ ــا وبـ ــذرت امـ ــوال كـبـيـ ــرة
ابـتلعـتهــا امــواج معــسكــرات فــاشلــة وبـطــوالت عقـيـمــة
االه ــداف واعـت ــاشـ ــوا عل ــى ســمع ــة امل ــاضـي مـن دون ان
ي ــوف ــروا لهـم ف ــرص ــة ل ــرمـي مع ــاولهـم واالنخ ــراط مع
اجلهـد اخليـر الـذي يـنصـب الستقـامـة عمـود الـريـاضـة
العراقية!
ان االحتاد الـعراقـي للصحـافة الـرياضـية مـطالـب بدور
فـاعل بعـد فض املـؤمتر وان ال يـكتفي بـالتـوصيـات التي
غ ــالـبـ ـاً م ــا حتفــظ مع اوراق الـبـي ــان اخلـت ــامـي مـن دون
تـفعيـل ملمــوس يف واقع العـمل املهـني ،فـالـسكــوت علـى
االخـطاء الصغيـرة يبدو مثـل جتاهل آفات غيـر منظورة
تـنهــش يف ج ــدار االحت ــاد وتـنخ ــر ق ــواه ي ــومـ ـاً بع ــد ي ــوم
بـسـبب ت ــراكم اآلفــات مـن دون ردع يقـضـي عل ــى نيــاتهــا
ويـشعــر اجلمـيع بــان زمن ســرقــة احلقــوق والقفــز فــوق
االستحقاق العادل قد ولى الى غير رجعة!!
نريـده مؤمتراً مفتوحاً مليثـاق يعيد الصفاء حتت خيمة
املـتع ــاه ــديـن عل ــى حـب الع ــراق وي ــدمي نعـم ــة الــشع ــور
بــاملـســؤوليــة لكـل من يــرى يف نفـسه مـشــروع ـاً مخلـص ـاً
لـبـن ــاء ص ــرح ري ــاضـي واخالقـي ومهـنـي ووطـنـي ،حـت ــى
يـت ــاهـب خل ــوض املهـم ــات غـي ــر آبه لـضـب ــابـي ــة م ــواقف
اآلخــرين ويـنهـل من تــاريخ الــرجــال الـشــرفــاء يف مـهنــة
البحـث عن احلـقيقـة الـتي يحـاول بعـض املتـسـكعني يف
دروب االرتـ ــزاق مـن م ـص ـ ــالح الـ ــريـ ــاض ـ ــة تعـتـيـم زوايـ ــا
تـ ــراجعه ــا لـبق ــائهـم اط ــول فـتـ ــرة ممكـن ــة دون رقـيـب او
حسيب!!

منتخبنا للناشئني يمنى بخسارة مفاجئة امام طاجسكتان ويتأهب
ملباراته املصريية اليوم امام اليمن
سنغافورة /محمد خلف
موفد االحتاد العراقي للصحافة الرياضية
ثــوانٍ معــدودة قــاتلــة يف الــوقـت
ب ـ ــدل الـ ـضـ ـ ــائع ح ـ ــول ــت احللــم
الع ــراقـي ال ــذي ك ــان الي ــرض ــى
بـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ـ ــادل امـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ـ ـ ـ ــريـق
طـاجكستان الى خـسارة موجعة
وح ــزينــة اجهــش لهــا الـالعبــون
ببكـاء مريـر ودموع غـزيرة عـسى
ان تك ــون درسـ ــا مهـم ــا وح ــاف ــزا
بليغـا يف مبـاراة اليـوم احلاسـمة
ملـنـتخـبـن ــا ال ــوطـنـي للـن ــاشـئـني
مب ـ ـ ــواجه ـ ـ ــة الف ـ ـ ــريق ال ـي ـم ـنــي
السـاعة الـواحدة ظـهراً بتـوقيت
بغ ــداد وال ــذي مـنـي ه ــو االخ ــر
بخـســارة متــوقعــة امــام الفــريق
االيرانـي ولسنا هنـا باستعراض
تف ــاصـيل املـبـ ــاراة ومج ــريـ ــاته ــا
ال ـتــي شـ ـ ــاهـ ـ ــدهـ ـ ــا ج ــمهـ ـ ــورنـ ـ ــا
الع ــراقـي عل ــى ش ــاش ــة الــتلف ــاز
واالسل ــوب العقـيم الــذي فــاجــأ
اجل ـم ـيـع لـالع ـب ـي ـن ـ ـ ــا وال ـبـ ــطء
ال ـ ـش ـ ــدي ـ ــد يف نـقل الـك ـ ــرة ال ـ ــى
س ـ ــاح ـ ــة اخل ـصــم ال ـط ـ ــاج ـيـكــي
وعــدم قــدرة املــدرب كــاظـم خلف
علـى معاجلة املـوقف عبر دقائق
املـب ــاراة بع ــد ان فق ــد الالعـب ــون
مـي ـ ــزة االن ـضـب ـ ــاط الـتـكـتـيـكـي
وكـث ــرة املـنـ ــاوالت الع ــرضـي ــة يف
سـاحة الفريق الـعراقي لتسهيل
مهمـة الفــريق الطـاجـيكي علـى
الـرجـوع وتنـظيم الـدفـاع يف ظل
غيــاب واضح اليـة زيـادة عـدديـة
لـلفـ ــريـق العـ ــراقـي يف مـن ــطقـ ــة
اجل ــزاء لـت ــشكـيل م ــد هج ــومـي
دائـم ممــا فــوت دق ــائق ال ـشــوط
االول هـبــاءا لـص ــالح تخـطـيـط
امل ــدرب الـط ــاجــيكـي ق ــادروف يف
استغالل عـامل استـمرار املـباراة
يف حـ ـ ــالـ ـ ــة ال ــتعـ ـ ــادل وال ـتـك ــتل
الـدفــاعي املـنظـم لكــسب نـقطـة
كــانت متـثل اجنـازا لـه كمــا عبـر
قـبل املبـاراة املــشكلــة احلقـيقيـة
ان ال ـشــوط الـثــانـي وهــو شــوط

امل ـ ــدربــني ك ـم ـ ــا يـ ــطلـق عل ــيه لــم
يـستطع فـيه مدربـنا كـاظم خلف
من احــداث تغـييــرات جــذريــة يف
طريقـة اللعب وتسـريعها ملبـاغتة
اخل ـ ـ ـصـ ــم وامن ـ ـ ـ ـ ــا اح ـ ـ ـ ـ ــدث ف ـ ـيـه
تبــديالت اسـميــة بتغـييـر املـراكـز
واحالل هـذا الالعب مكـان االخر
دون ان متثل هـذه التـبديـالت اية
بادرة لـزيادة عـدد املهـاجمـني الى
االم ــام وه ــذا م ــاك ــانـت ت ــوضـحه
الهـجمــات الع ــراقيــة الـتي ك ــانت
تـ ــصل ال ـ ــى م ـ ـش ـ ــارف اجل ـ ــزاء او
التمريـرات اجلانـبية التـي تشتت
دائما مـن قبل الدفاع الطاجيكي
اوال ب ــاول وحـتـ ــى الف ــرص الـتـي
ســنحــت لفـ ــريقـنـ ــا علـ ــى قلــتهـ ــا
وم ــنهـ ـ ــا الـكـ ـ ــرة ال ـتــي ارتـ ـط ـمــت
بـالقــائم او الكـرات االخـرى الـتي
اب ـ ـ ـطـل مـفـعـ ـ ـ ـ ــولـهـ ـ ـ ـ ــا احلـ ـ ـ ـ ــارس
الـطــاجـيكـي كــانـت حتـصل فـيهــا
ال ــزيـ ــادة الع ــددي ــة عـبـ ــر الك ــرات
الثـابتـة وليـس من حـاالت اللعب
امل ـسـتـم ــرة اسـتـم ــر ال ــوقـت به ــدر
غريب لـه من قبل العبيـنا وايقن
اجلـمــيع ان املـب ــاراة س ــائ ــرة ال ــى
ال ــتعـ ـ ــادل وهـ ـ ــذا مـ ـ ــاخـ ـطـ ــط له
املـ ــدرب ال ـطـ ــاجـيـكـي الـ ــذي قــتل
الـوقـت بكل ذكـاء بـالتـزام العـبيه
مبا خطط لهم اال ان العبينا لم
يـ ـسـتـ ــوعـبـ ــوا ه ـ ــذ الفـ ــرضـيـ ــة او
الـ ـ ــواقع ـي ـ ــة يف الـلع ــب فح ـ ــدثــت
القـ ـش ـ ــة ال ـتــي ق ـص ـمــت ال ــظه ـ ــر
ب ــاخل ـس ــارة امل ــوجع ــة عـب ــر خـط ــأ
دفــاعي لـم يعــرف فـيه ثالثــة من
العبـينـا ان يـوقفــوا العبـا واحـدا
وقف له احلـظ بكل ثـقله ليـرمي
كـ ـ ـ ــرتـه كـ ـ ـ ــاخلـ ـنـجـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ــوجـع يف
خـاصـرة الفــريق العـراقـي مبـاراة
ال ـي ـ ــوم ام ـ ــام امل ـنــتخــب ال ـي ـم ـنــي
مع ــادلـ ــة التقـبـل الق ـسـمـ ــة عل ــى
اثـنني فـليــس هن ــاك خيــار ســوى
الفـوز لبقـاء االمال حـية للـتاهل

الــى الــدور الـتــالـي وهــو مــاميـثل
استحقـاق الفريق العـراقي الذي
اعـد وملدة تـزيد علـى العام ودخل
العـديد من املعسكـرات االعدادية
الجـل هـ ـ ـ ــذه املـهـ ـمـ ـ ـ ــة ومبـقـ ـ ـ ــدور
الالعبـني ان يحققــوا ويقتـنصـوا
هـ ــذه الف ــرص ــة ب ــرغـم اخل ـس ــارة
املـف ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ــة اذا م ـ ـ ـ ـ ــاظـه ـ ـ ـ ـ ــروا
مب ـسـت ــوي ــاتهـم احلقـيقـي ــة الـتـي
ت ـ ـ ـ ـ ــوضـحـ ــت خـالل املـعـ ـ ـ ـ ـس ـك ـ ـ ـ ـ ــر
التــدريبـي يف فيـتنـام والـتي علـى

امل ــدرب ك ــاظــم خلف ان يـ ــوظفه ــا
بــكل ق ـ ــوة ه ـ ــذه امل ـ ــرة لــتع ـ ــوي ــض
اخل ـ ـسـ ـ ــارة وعـ ـ ــدم ال ــتخـ ـ ــوف مــن
املبــاراة وااليحـاء لـكل الفـرق بـان
اخلـســارة املفــاجئــة سـتكــون درســا
مهـم ـ ــا ومـحف ـ ــزا للـم ـضــي بق ـ ــوة
لل ــدور الـت ــالـي ت ــشكـيل ــة الف ــريق
العــراقـي رمبــا تـتعــرض للـتغـيـيــر
االضـطــراري يف ه ــذه املبــاراة بعــد
اصــاب ــة عم ــار منـعم وعــدم ظهــور
ـدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــن الــالعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــني
الـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

منتخبنا الوطني للناشئني مطالب بتجاوز حالة االحباط امام اليمن

وسط ترحيب رئيس النادي

وزير الشباب والرياضة:

مؤمتر الصحفيني الرياضيني خطوة يف طريق املصاحلة
بغداد فالح الربيعي
اكـد وزيـر الــشبـاب والـريـاضـة املـهنـدس
جــاسم مـحمــد جعفــر ان املــؤمتــر االول
للـصحفـيني الـريـاضـيني الـذي يقـام يف
السـاعـة العـاشـرة من صبـاح اليـوم علـى
قاعـة الشهـيد احلكـيم يف جامعـة بغداد
يعـ ـ ــد خـ ـطـ ـ ــوة يف ط ـ ـ ــريق املـ ـصـ ـ ــاحلـ ـ ــة
الـ ــوطـنـيـ ــة الـتـي يـتـبـنـ ــاهـ ــا يف الـ ــوقـت
احلاضـر دولة رئيس الـوزراء نوري كامل
امل ـ ــالـكــي واض ـ ــاف ان الـ ــصح ـ ــاف ـ ــة هــي
الـسـلطـة الـرابعـة الـتي تـسـاهـم من دون
ادنــى شك يف تعـزيـر الـلحمـة الـوطـنيـة
بـني ابـنـ ــاء الـ ــوطـن الـ ــواحـ ــد مبخـتـلف
اديانـاهم وقـوميـاتهم ومـذاهبهـم واشار
ال ــى ان شعــار املــؤمت ــر (( القلـم كــااللــة
يـســاهم يف اعــادة بنــاء العــراق )) يـجب
ان ي ـطـبـق بحـ ــذافـيـ ــره مـن قــبل رجـ ــال
االعالم واصحاب االقالم الشريفة التي
تعـ ــشق وطــنهـ ــا وت ـطـ ــرق سـي ـ ــادته الـ ــى

مح ــاور امل ــؤمت ــر الـتـي تـتـضـمــن تفعـيل
مـ ـيـ ـثـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف االعـالم ــي ودع ــم
املـصــاحلــة الــوطـنيــة وتعــزيــز اللـحمــة
الـ ــوطـنـيـ ــة واالبــتعـ ــاد عـن ال ـطـ ــائفـيـ ــة
واحملــور االهـم سـيكــون الــوقــوف ب ــوجه
وس ـ ــائـل االعالم الـ ـســمع ـي ـ ــة وامل ـ ــرئ ـي ـ ــة
واملقـ ــروءة الع ــربـي ــة مــنهـ ــا والع ــراقـي ــة
وخاصـة الفضـائيـات التـي تصب الـزيت
عل ــى الـن ــار فــضالً عـن تفـنـي ــد اك ــاذيـب
وافـت ـ ــراءات تلـك الف ـض ـ ــائـي ـ ــات وع ـ ــدم
اعطاء اجملال لبعض الطائفيني الذين
ي ـ ــودون مت ـ ــريـ ـ ــر احق ـ ــادهــم م ــن خالل
االعـالم ويف نه ــاي ــة ح ــديـثـه وجه وزي ــر
ال ـشـب ــاب وال ــري ــاض ــة ال ــدع ــوة جلـمـيع
اخملل ـصـني ال ــذيـن يعـملـ ــون يف االعالم
ال ــري ــاضـي ال ـسـمعـي وامل ــرئـي واملق ــروء
لـلح ـض ــور وامل ـش ــارك ــة يف ه ــذا امل ــؤمت ــر
الستـراتيجي كـما وجه معـاليه الـدعوة
ال ـ ــى م ـ ــدراء الف ـض ـ ــائ ـي ـ ــات والق ـن ـ ــوات

وزير الشباب والرياضة

االرض ـيـ ـ ــة ورؤسـ ـ ــاء حتـ ـ ــريـ ـ ــر واقـ ـ ـسـ ـ ــام
الــصحف ال ــري ــاضـي ــة حلـض ــور امل ــؤمت ــر
بغـي ــة اظه ــاره ب ــاملــظهـ ــر الالئق خ ــدم ــة
للعراق اجلديد.

تعديل موعد املباراة إلرتفاع درجة احلرارة

منتخبنا يقابل فلسطني يف اجلولة الرابعة عىل ملعب العني غد ًا
بغداد /خليل جليل
ي ـب ـ ــدا م ـنــتخ ـب ـن ـ ــا ال ـ ــوط ـنــي غ ـ ــدا
االربعـ ــاء خ ـطـ ــوة جـ ــديـ ــدة صـ ــوب
الـتاهـل الى نـهائـيات آسـيا  2007يف
مـ ـ ــال ـيـ ـ ــزيـ ـ ــا وت ـ ـ ــايالنـ ـ ــد وف ـي ـت ـنـ ـ ــام
واندونيـسيا عنـدما يلـتقي منتخب
فل ـسـطـني يف اجلــولــة ال ــرابعــة مـن
تصفيـات اجملمـوعة اخلـامسـة على
ملعب مدينة العني االماراتية.
وتشكل مـباراة الغد منعطف طريق
هام ملـشوار مـنتخبنـا يف التصفـيات
ويــسع ــى ال ــى خــطف نق ــاط الف ــوز
فـيه ــا مل ــواصل ــة ص ــدارته مـن جه ــة
وتـامني حظـوظه على نحـو اكبر يف
خطف بطـاقة التـاهل دون املرور يف
دوامـ ــة االحـتـمـ ــاالت املقــبلـ ــة الـتـي
تع ـ ــانــي م ــنه ـ ــا ع ـ ــادة امل ـن ــتخ ـب ـ ــات
الساعية الى التاهل.
وسيخوض منتخبنا الوطني مساء
اليـوم الثالثـاء اخـر وحـدة تـدريبيـة
قـبل لق ــاء الغــد وقــد ابــدى املــديــر
الفـنــي للـمـنــتخـب الـ ـسـيـيـ ــد اكـ ــرم
اح ـم ـ ـ ــد سل ـم ـ ـ ــان ثق ــته الـك ـب ـيـ ـ ــرة
ب ــالالعـبـني لـتخـطـي هــذه اجلــولــة
وحتـقيـق نتـيجــة طـيبــة للـبقــاء يف
ص ــدارة اجملـم ــوع ــة الـتـي سـتــشه ــد
لقاء مثيرا بني الصني وسنغافورة.
ومــن املعل ــوم ان املـنـتخـب الع ــراقـي
يتـصدر الئـحة اجملمـوعة االسيـوية
اخلامـسة بفـارق االهداف وبـرصيد
مـ ـتـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاو مـع الـ ـ ـص ــني  6نـق ـ ـ ـ ــاط
واملـنـتخـب ال ـسـنغــافــوري يف املــركــز
الـثـ ــالــث وفلـ ـس ـطـني اخـيـ ــرا ولـكل

منهما  3نقاط.
عل ــى صعـي ــد مـتــصل اكـتــمل عق ــد
الالعبـني احملتــرفني الــذين وصلـوا
الــى م ــدينــة العـني لالنــضمــام الــى
صفـ ـ ــوف م ـن ــتخ ـب ـنـ ـ ــا ح ـي ــث وصل
احملـ ـت ـ ـ ــرف يف الـغ ـ ـ ــراف ـ ـ ــة ي ـ ـ ــون ـ ــس
محمـود .عمـاد محمـد ونور صـبري
قـ ــادمـني مـن ايـ ــران ومهـ ــدي كـ ــرمي
قـادما من قبـرص وزمياله هوار مال
محمد ومحمد ناصر.
مــن جهــته اعـتـبـ ــر رئـي ــس االحتـ ــاد
العـراقي لكـرة القــدم حسـني سعيـد
ان مـبــاراة الغــد متـثل اهـم محـطــة
يف التـصـفيــات ومـســالــة الفــوز بهــا
يعـنـي االقـتـ ــراب اكـثـ ــر مـن ابـ ــواب
الـنه ــائي ــات االسيــويــة العــام املقـبل
وسـ ـتـ ـ ـ ــرفـع م ــن ح ـ ـظـ ـ ـ ــوظ واسـه ــم
املـنــتخــب العـ ــراقــي علـ ــى قـ ــائـمـ ــة
اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة ال ـت ــي يع ـ ــد امل ـن ــتخــب
الـ ـص ـي ـنــي ابـ ـ ــرز امل ـنـ ـ ــاف ـ ـســني رغــم
خسـارته السـابقة امـام منتخـبنا يف
لقـ ــاء اجلـ ــولـ ــة الـثـ ــانـيـ ــة بهـ ــدفـني
مقــابل هــدف واحــد الـتي جــرت يف
العني ايضا يف اذار املاضي.
ومـن امل ــؤمل ان يخــوض مـنـتخـبـنــا
الـوطـني مبـاراته املـرتقبـة غـدا امـام
فلـســطني ب ــالتــشكـيلــة ذاتهــا الـتي
خاضت اجلولة الثالثة املاضية.
ويف تـ ـ ـط ـ ـ ـ ــور الحـق اعـل ــن رئـ ـي ـ ـ ــس
االحتاد العراقي لكرة القدم حسني
سـعيـد ان االحتــاد االسيــوي للـعبـة
قـ ـ ــررت تق ـ ــدمي م ـ ــوع ـ ــد امل ـب ـ ــاراة اذ

ستقام يف الساعة الثامنة والنصف
م ـ ـسـ ـ ــاء غ ـ ـ ــدا االربعـ ـ ــاء بـ ـ ــدال مــن
الساعة السادسة عصراً.
وقـال سـعيـد يف اتـصـال هــاتفـي مع
(امل ـ ـ ــدى ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاضــي) ان امل ـ ـ ــوع ـ ـ ــد
اجلـديــد املعــدل يهـدف الـى اتـاحـة
ف ـ ــرص ـ ــة اف ــضل ام ـ ــام م ـن ــتخ ـب ـن ـ ــا
خلوض املبـاراة نتيجة ارتـفاع درجة
احل ـ ــرارة .وابـ ـ ــدى اجله ـ ــاز ال ـط ـبــي
املـرافق ملنـتخبنـا ارتيـاحه جلاهـزية
الالعبني واكتمـال صفوف املنتخب
مـشيرا الـى حسن طـريقة الـتدريب
واالعداد  .ويف تطور الحق.
عـلى صعيـد اخر يخـوض منتخـبنا
الـشبـابـي اليــوم الثالثـاء لقـاء وديـا
مـع مـ ـنـ ـتـخ ــب االمـ ـ ـ ــارات يف اطـ ـ ـ ــار
حتــضيــراتـهمــا لـنه ــائي ــات اسيــا يف
الـهنــد اواخــر تـشــريـن االول املقـبل
ويلـتقي الـشبـاب مع االمـارات وديـا
ايـضـا اجلـمعــة املقـبلــة علــى ملـعب
م ـ ـ ــديـ ـن ـ ـ ــة دب ــي ويـ ـبـح ــث االحت ـ ـ ــاد
الع ـ ــراقـي لـك ـ ــرة الق ـ ــدم امـك ـ ــانـي ـ ــة
مت ــدي ــد فـت ــرة املع ــسك ــر الـت ــدريـبـي
الــذي بــداه اجلـمعــة املــاضـيــة الــى
سبعـة ايام اضافية الهـمية املعسكر
لــسيـر تــدريبــات املنـتخب الــشبــابي
بعـ ـ ــد ان تعـ ــطلــت حتـ ـض ـيـ ـ ــراته يف
الع ــاصـم ــة اكـث ــر مـن م ــرة نـتـيج ــة
الظروف احلالية.
واعـ ــرب املـ ــدي ـ ــر الفـنـي ملـنــتخـبـنـ ــا
الــشبــابـي عبــد االلـه عبــد احلـميــد
عـن ارتـيـ ــاحـه للــمعـ ـسـكـ ــر املـ ــذكـ ــور

مشيرا الى اهمية اللقائني الوديني
امــام االمــارات ودورهـمــا يف تــاكـيــد

مبـ ـسـتـ ــويـ ــاتهــم املعـ ــروفـ ــة وعلـ ــى
ال ــصع ـي ـ ــد الــنف ـ ـســي ومع ـ ــاجل ـ ــة
اخلـســارة ورفع احلــالــة املـعنــويــة
ابـدى رئيـس الـوفـد نــاجح حمـود
درايــة وفـهم كــامل لهــذه املـســالــة
ح ـيــث ال ــتق ـ ـ ــى الف ـ ـ ــريق واشـ ـ ــاع
بـيــنهـم جـ ــوا مـن املـ ــرح لــتجـ ــاوز
حـ ـ ــالـ ـ ــة االح ـبـ ـ ــاط واوضـح لهــم
بعـض االخطـاء احلـاصلــة وانهم
مبقدورهـم ان يتاهلـوا الى املـركز
االول ولـيــس الـثــانـي اذا مــارمــوا

اخلسـارة السـابقة خـلف ظهورهم
والـلعــب هـ ـ ــذا ال ـيـ ـ ــوم بـ ـ ــروح ـيـ ـ ــة
ومعنوية كبيرة كـما اتصل هاتفيا
رئـيــس االحتـ ــاد الع ــراقـي ح ـسـني
سعـيــد وجــرى بـيـنه وبـني املــدرب
كــاظـم خلف ح ــديثــا مـط ــوال عن
املبـاراة واسبـاب اخلسـارة وضـرورة
التعـويـض يف مبــاراة اليـوم وعـدم
الشعور بـاالحباط الن كـرة القدم
لعبـة رجــوليـة وكفــاحيـة التعـرف
معنى للياس.

جــاهــزيــة الالعـبني والــوقــوف علــى
مراحل االعداد.

الــسفــاح يـنـضـم رسـمـيـــا للغــرافــة
الدوحة /الوكاالت
شهـد نـادي الغـرافـة الـقطــري صبـاح أول
أمــس ت ــوقـيع الـعق ــد ال ــرسـمـي لـله ــداف
اجلـديد للفريق األول لكـرة القدم يونس
مح ـمـ ـ ــود املع ـ ــروف ب ـ ــالـ ــسف ـ ــاح ل ـي ـصــبح
احملتـرف الــرابع وبـشـكل نهــائي وقـد قـام
الــشيـخ عبــد العــزيــز بن جــاسم آل ثــاني
رئيــس جهــاز الكــرة وعـضــو مجلـس ادارة
نادي الغرافـة بتوقيع العـقد الرسمي مع
الـنجـم ي ــونــس ال ــذي اخـت ــار أن ي ــرت ــدي
فانيلـة حتمل رقم  9ولم تـستغرق عـملية
التوقيع سـوى دقائق ،بعدهـا أدلى سعادة
رئـي ــس جهـ ــاز الك ــرة بـت ـصـ ــريح أك ــد فــيه
ت ــرحـيـبه ب ــاله ــداف الع ــراقــي الكـبـي ــر يف
صـفـ ـ ـ ــوف الـغـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــة وأضـ ـ ـ ــاف :نـ ـ ـ ــرح ــب
ب ـ ــانـ ـض ـمـ ـ ــام اله ـ ــداف ي ـ ــون ـ ــس مح ـم ـ ــود
لـصفـوف فـريـقنــا حيـث سيــشكل اضـافـة
قــويــة تـفيــد فــريـقنــا يف رحلـته بــامل ــوسم
الـكـ ــروي اجلـ ــديـ ــد ،وبـ ــال ـطــبع اسـتـمـ ــرار
يـ ــون ــس يف دوري الــنجـ ــوم أم ـ ــر إيجـ ــابـي

خـصــوصــا أنـه العب كـبيــر تلقــى العــديــد
مـن الع ــروض خالل الفـتــرة املــاضـيــة وال
شك أن إدارة نــادي اخلــور اجلــديــد ابــدت
امـنـيـ ــاته ــا ب ــالـت ــوفــيق يف ان ـضـم ــام ه ــذا
الالعب الـذي نـراه أحـد ابـرز الالعـبني يف
دورينــا خالل امل ــواسم امل ــاضيــة .بــاملقــابل
اشــار الهـداف يـونــس محمــود يف تصــريح
صحـفي الــى أنه سـيتــوجه الــى االمــارات
لـلعب مع املنتخب الـوطني ثم يعـود ظهر
اخلـ ـمـ ـيـ ـ ــس ألجـل االن ـ ـضـ ـمـ ـ ـ ــام لـفـ ـ ـ ــريـق
الغــرافــة ،معــربــا عـن سعــادته لالنــضمــام
لهــذا النــادي الكـبيــر واضــاف :أنــا سـعيــد
النـضمــامي الـى الغـرافـة ألنـني اعـتبـرهـا
جت ــرب ــة جـي ــدة أشـبه ب ــالـتح ــدي الثـب ــات
الـذات مع فـريق كـبيــر ميلك العـديــد من
الالعـبني املميـزين سـواء من املـواطنني أو
احمل ـت ـ ــرفــني ،وسـ ـ ــأسع ـ ــى ألق ـ ــدم األف ــضل
بكـثـي ــر مم ــا ق ــدمـتـه مع اخل ــور ألن ك ــرة
الق ــدم هـي لعـب ــة الـبحـث عـن االجن ــازات
وأفضل العروض.

الوحدة االمارايت يرصف النظر عن الطلبة
بغداد  /حيدر مدلول
قـالـت مصـادر مـطلعـة ان ادارة نـادي الـوحـدة
االمـاراتي وصـيف بطل دوري الـدرجـة االولـى
للـمــوسـم املــاضـي لك ــرة القــدم قــررت صــرف
النـظــر عن مـشــاركــة فــريق نــادي الـطـلبــة يف
بطولة الوحدة الدولية التي ينضمها النادي
علـ ــى مـلعــبه الـتـي سـتـن ـطـلق مـ ـسـ ــاء الـيـ ــوم
وتستمـر لغايـة العاشـر من الشهـر اجلاري يف
اط ـ ــار ب ـ ــرنـ ـ ــامج اع ـ ــداده ل ـ ــدوري االم ـ ــاراتــي
لـلم ــوسم املـقبـل السبــاب لـم يكــشف الـنقــاب

عن مــضمــونه ــا والتـي سيـشــارك فـيهــا نــادي
االهلـي الـبح ــريـنـي واملـ ــريخ ال ـس ــودانـي ال ــى
جانب الفريق املنضم للبطولة .
وكــانـت ادارة النــادي قــد وجـهت الــدعــوة الــى
فــريق الـطـلبــة لـلمـشــاركــة يف ه ــذه البـطــولــة
ب ــدال مـن فـ ــريق الق ــادسـيـ ــة الك ــويـتـي ال ــذي
اعـت ــذر نـتـيج ــة الرتـبـ ــاطه بـب ـط ــول ــة ان ــدي ــة
مجلس التعـاون اخلليجـي لكرة القـدم والتي
يـت ـضـ ــارب مـ ــوعـ ــد اقـ ــامــته ـ ــا مع مـبـ ــاريـ ــات
البطولة.

يف اختتام بطولة العرب يف صنعاء

البيشمركة يفوز بذهبية السيدات للشطرنج
صنعاء  /املدى الرياضي
احـ ــرز نـ ــادي الـبـيـ ـشـمـ ــركـ ــة
للـ ـسـيـ ــدات املـ ــركـ ــز االول يف
بطـولـة سيـدات لعبـة امللـوك
الـ ـت ــي نـ ـ ـظـ ـمـه ـ ـ ـ ــا االحت ـ ـ ـ ــاد
اليمني للشطرجن يف الفترة
 30-22آب امل ــاضـي ب ــرع ــاي ــة

وزي ــر الـ ـشـب ــاب وال ــري ــاض ــة
رئ ـيـ ــس الـلج ـن ـ ــة االومل ـب ـي ـ ــة
الـيمـنيــة ومبـشــاركــة واسعــة
من جنــوم وعمــالقـة الـلعبـة
واالس ــات ــذة ال ــدولـيـني وك ــان
فـريـق البيـشمـركـة قـد حقق
 19نـق ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــة وتـاله ف ـ ـ ـ ـ ــريـق

احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــة ال ـ ـس ـ ــوري بـ 17
نقطـة وكمـران اليـمني بـ 15
نقطة.
كمـا شهـدت الـبطـولـة اقـامـة
دورة حتكـيميـة حـاضـر فيهـا
اخلـبـي ــر االم ــاراتـي ال ــدولـي
مهدي عبد الرحيم خير.

الرشيد يفوز بكأس املحبة الكروية
عماد محمد
مطالب باستعادة
مستواه امام
فلسطني

بغداد  /املدى الرياضي
اخـتـتـمـت ب ـطـ ــولـ ــة احملـبـ ــة وامل ـصـ ــاحلـ ــة
ال ــوطـنـي ــة للف ــرق الــشعـبـي ــة يف مـنــطق ــة
الك ــرخ الـتـي ن ـظـمـته ــا م ــدي ــري ــة شـب ــاب
وريـ ـ ــاضـ ـ ــة بغـ ـ ــداد /الـكـ ـ ــرخ علـ ـ ــى مـلعــب
مـنتـدى الـبيـاع بـاقـامــة املبــاراة النهــائيـة
بـني ف ـ ــريقـي الـ ــرشـي ـ ــد واملع ـ ــالف والـتـي
ادارهـ ــا احلـكـم االحتـ ــادي حـ ـسـ ــام رشـيـ ــد
حـيـث انـتهـت ملــصلحــة فــريـ ـ ـ ـ ــق الــرشـيــد

(.)1-2
وقــام اعـضــاء مـن اللجــان الــري ــاضيــة يف
محــافـظــة بغــداد بـت ــوزيع الهــدايــا علــى
الفــرق الفــائــزة يـتقــدمـهم الــسيــد فــائق
ابـراهـيم عبـد العـزيـز الـذي اشـاد بنجـاح
البطولة التي جسدت تالحم الرياضيني
مع مـشــروع املصـاحلـة الـوطـنيـة وكـشفت
عن مواهب كثيرة جـديرة بان تتواجد يف
ساحة االندية الرياضية.

