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مصارحة حرّة

مهارة بيضاء وتقرير أسود!
كـ ـسـب امل ـ ــدرب القـ ــديـ ــر اك ـ ــرم سلـمـ ــان ثـنـ ــاء
االوس ـ ـ ـ ـ ــاط ال ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة واالعـالم ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
واجلماهيرية بقـبوله االعتذار الهاتفي الذي
قــدمه نـشــأت اكــرم واضــاف ل ــرصيــده نقـطــة
ثمـينـة تعــاظمـت عنـدهـا القـيمـة االنـســانيـة
الـتـي ح ــاول ت ــرسـيخ م ــدل ــوالته ــا يف ج ــوه ــر
عـمله مع املـنتـخب الـوطـني وهـو ميـر يف ادق
مرحلـة حرجـة املتهـا خسـارته امام سـنغافـورة وتعادله
مع فلسطني.
وت ــزامـنـت قـيـمـ ــة العف ــو عـن ن ـشـ ــأت مع اطالل ــة شه ــر
رمـضــان الكــرمي بــانــوار فـضــائلـه يف التـســامـح وتنـقيــة
القلوب وتـطهير النفوس ،وهي مرادفات جميلة حلكمة
دروسه وعـظـمــة اجــره ،االمــر الــذي يــدعــونــا ملـنــاشــدة
سلمـان ان يــذيب شمـوع االحتقـان ويـشمل عفـوه بـاسم
عبـاس الذي قذفته امواج ابعاده عن املنتخب الى ضفة
التمـرد الـنفسـي وتفجيـر مشـاعـره التي تـشظـت سلبيـا
يف تقـرير اسـود كتبـه الى احتـاد الكـرة حتت تـأثيـر كبت
داخلـي جنـح مبخيـلته قـسـرا
السـتـ ــرداد فـ ــرصـ ــة يـ ــرى انه
اياد الصاحلي
اولـى بهــا من أي مـدافع اخـر
يف م ــرك ــزه سـيـم ــا ان عـب ــاس
يع ــد مـن بـني اب ــرز امل ــدافعـني
 ..االمر الذي
الغـيـ ــوريـن الـ ــذيـن ولـ ــدوا يف
يدعونا ملناشدة املـن ــطقـ ــة الـ ــدفـ ــاعـي ـ ــة عقـب
سلمان ان يذيب شـيخــوخــة عـطــاء اخــر جـيل
دولـي مـثل ك ــرتـن ــا ب ــاسـم ــاء
شموع االحتقان راضي شنيشل و سـمير كاظم
ويشمل عفوه وحيـدر محمود وحـمزة هادي
وجـبار هـاشم قـبل ان يسلـموا
باسم عباس
االمـانـة الـى سفـراء الـكتـيبـة
العراقية يف مونديال الشباب
الذي قذفته
يف االرجنتني عام . 2001
امواج ابعاده
ان ابعـاد باسم عبـاس لم يكن
عن املنتخب
نتيجة اخالله باالنضباط او
خ ــروجه عـن اخلـط االحـم ــر
الى ضفة
يف الـعالقـ ــة الـتـ ــربـ ــويـ ــة بـني
التمرد النفسي سل ـم ـ ــان والالع ـبــني بـل دخل
وتفجير مشاعره ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن املــالك
الـت ــدريـبـي مقـ ـوّض ــا ف ــرص ــة
التي تشظت
عــودته الــى صفـوف املـنتـخب
سلبيا يف تقرير ألسباب شخصية  -لالسف -
مازالـت كرتـنا تـدفع فاتـورتها
اسود كتبه الى مـن رصـيــد نـت ــائجهــا ب ـسـبـب
حــرمــان ه ــذا الالعـب او ذاك
احتاد الكرة..
من متـثيلهـا دوليـا ،ولم يجـد
عبــاس او غيـره سـوى اخـتيـار رئـة الـصحـافــة متـنفـسـا
للـدفـاع عن حقـوقه وتعـريـة مـواقف االخـرين املـتشـددة
ضده!
ومـثلـمــا اشّــر سلـمــان حــاجــة العـمق الــدفــاعـي خلـبــرة
احـمد كـاظم الـذي كان يـستحق منح الـثقة مـنذ بـداية
التـصفيـات اآلسيـويـة كـأسـاسي وليـس كبـديل (طـوارئ)
لـرحيمـة!! ،فالبد ان يـجد احللـول جلبهـة اليسـار التي
مـازالت مسـرحا مفـتوحـا ينصـب عليه خصـومه سيـركاً
هج ــومـيـ ـاً بـنج ــاح مـنقــطع الـنـظـي ــر ب ـسـبـب ه ـش ــاش ــة
امكانية ياسر رعد وضعف تنسيقه مع هوار مال محمد
ووســام زكـي وهــو تــشخـيـص فـنـي مـتـفق علـيه مـن قـبل
اغلـب امل ــراقـبـني مل ـسـت ــوى ه ــذا امل ــدافع ال ــذي ي ــرفـض
تطوير مستواه وثبت صحته يف اكثر من مباراة!
ابدا لن نبحث عن حلن ازمة جديدة يحاول املتصيدون
العزف على اوتار سلبيـاتها بنشاز ،كما النبغي استغالل
طـيـب ــة وسعــة ص ــدر سلـمــان لـتقــدمي تـنــازالت جــديــدة
ملـصلحة منتخب البلد بل نرى ان املهارة البيضاء التي
ميـتلـكهــا عـبــاس ق ــادرة علــى امـتـصــاص حـب ــر تقــريــره
االســود وطـمــأنــة مــدربه بـصالبــة دفــاعــاته الـتـي يـعلق
عليها مفاتيح نصره املرتقب يف العني وبكني.
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املركز التخصصي للياقة البدنية يفتح آفاقا مستقبلية لالعبي املنتخبات

لعيبي :قلة التخصيصات املالية أبرز املشكالت التي تواجه مركزنا
بغداد /خليل جليل
يعد املـركز الـتخصصـي العادة
تـ ـ ــأه ـيـل الالع ـبــني املـ ـصـ ـ ــابــني
ومتكينهم من العـودة السريعة
الـى املالعب واحـدا من املـراكـز
الهـامـة التـي تعنـى بـاالهـتمـام
ببـرنـامج اعــادة البنـاء البـدني
لالعـبـني امل ـص ــابـني س ــواء مـن
االنـدية او املنـتخبات العـراقية
لكرة القدم.
ويف الــوقـت ال ــذي عجــزت فـيه
االنـديـة وخـاصـة الـرئـيسـة من
تــامـني مـثل هــذه املــراكــز امــام
العـبــيه ــا ب ــدأت ب ــاالســتع ــان ــة
بهـ ــذا املـ ــركـ ــز احلـيـ ــوي الـ ــذي
يشـرف علـى بــرامجه اليـوميـة
املـنـت ـظـم ـ ــة الع ـ ــداء العـ ــراقـي
ال ـس ــابق عـب ــاس لعـيـبـي حـيـث
يــشهــد تــوافــد عــدد كـبـيــر مـن
الالعـبــني عل ـ ــى ق ـ ــاعــته الـتـي
يح ـتـ ـض ــنهـ ـ ــا مـلعــب ال ـ ــشعــب
الدولي.
والجل تــسلـيـط الـض ــوء عل ــى
اهـميــة املــركــز وعـملـه الي ــومي
اوضح م ـشــرف املــركــز ال ـسـيــد
عـ ـبـ ـ ـ ــاس لـعـ ـيـ ـب ــي ان املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز
يـ ـســتقــبل ب ـصـ ــورة مـنـت ـظـمـ ــة
عددا من الالعبني من االندية
او املنتخـبات الـذين يخـضعون
لبـرنــامج اعـداد بــدني نـتيجـة
تعرضهم الـى اصابات مـتنوعة

ت ـتــم مع ـ ــاجلــته ـ ــا يف املـ ـ ــرحل ـ ــة
الـتـ ــالـيـ ــة الـتــي يخ ــضع فــيهـ ــا
الالعـب ال ــى فـتـ ــرة العالج قـبل
امل ــرحلــة الـثــانـيــة الـتـي ت ـشـمل
ب ــرنـ ــامج اع ــداده ب ــدنـيـ ــا داخل
امل ــرك ــز ب ــاالسـتع ــان ــة بع ــدد مـن
االجهزة املتخصـصة حسب نوع
ااالصابة.
وت ـشـتـمل االجهــزة املـتــوفــرة يف
مـركــز الليـاقــة البــدنيــة التـابع
لالحت ــاد العــراقـي لك ــرة القــدم
علــى جهــاز كـيل سـيقــان خلـفي
ويعـنى بتمـارين تاهـيل العضلة
اخلـلفـيـ ــة الـتـي تــتعـ ــرض الـ ــى
ح ــاالت الـتـم ــزق وهـن ــاك جه ــاز
مت ـ ــاريــن الع ــضالت ال ـب ـط ـن ـي ـ ــة
وجه ــاز (نــصف دبـنـي) اخل ــاص
بتقوية عضالت الظهر.
واضـاف لـعيـبي فـضـال عن هـذه
االجه ــزة هـنـ ــاك جهـ ــاز تق ــوي ــة
العـ ــضالت الـ ـصـ ـ ــدريـ ـ ــة واخـ ـ ــر
للعضـالت االمامـية لـلمصـابني
بالرباط(.الكارتلج).
وذكـ ــر مـ ـشـ ــرف املـ ــركـ ــز ان هـ ــذه
االجهـ ـ ــزة كـ ـ ــانــت م ـتـ ـ ــوفـ ـ ــرة يف
مـخـ ـ ـ ــازن الـلـجـ ـنـ ـ ـ ــة االوملـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة
الـسـابقـة وتعــرضت الــى اعمـال
الـنهب والسرقة خالل االحداث
الـتـي مـ ــرت بهـ ــا الــبالد يف عـ ــام
 2003واستـولـى عـليهــا البـعض

بغداد  /املدى
اعـل ــن االحتـ ـ ـ ــاد الـعـ ـ ـ ــراق ــي
املـ ــركـ ــزي لـك ـ ــرة القـ ــدم عـن
تـشكـيل جلنــة تعنـى بـوضع
ضـوابط جـديدة لـالحتراف
حت ـ ـ ــد م ــن الـهـج ـ ـ ــرة ال ــت ــي
تعـ ــرضــت لهـ ــا املـنــتخـبـ ــات
واالنـديــة العــراقيــة نتـيجـة
العــروض االحتــرافيـة الـتي
لــم ت ـ ـ ــرتق ال ـ ـ ــى تـ ـطـلع ـ ـ ــات
االحتاد.
واوضـح عـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ــو االحتـ ـ ـ ـ ــاد
العـراقي لكـرة القدم وعـضو
الـلجـن ـ ــة املـ ـشـكل ـ ــة ه ـ ــديـب
مجه ــول ان"االنهـيــار الــذي
شهـ ــدتـه الف ـ ــرق العـ ــراقـيـ ــة
وخـ ــاصـ ــة انـ ــديـ ــة املقـ ــدمـ ــة
نـتيجـة هجـرة العـبيهـا الـى
ان ــدي ــة خ ــارجـي ــة لـم تلـب
مـ ــض ــمـ ـ ـ ــون الـعـ ـمـل ــيـ ـ ـ ــة
االح ــتـ ـ ـ ــراف ــيـ ـ ـ ــة ،دفـع
ب ـ ـ ـ ـ ــاالحت ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ـ ــى
تـ ـ ـ ـ ــش ــكـ ـ ـيـل ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
اللجنة".
واضـ 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 ــاف
مـجـه ـ ـ ـ ـ ــول"ك ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ــت
ع ـ ـمـلـ ــيـ ـ ـ ـ ــة ان ـ ـتـقـ ـ ـ ـ ــال
الالعبـني الالفتـة هـذا
املـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ــم الـ ــتـ ــي تـقـف
وراءها الـضائقـات املالـية
والـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ــروف االمـ ــنـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة
ع ــشـ ــوائـيـ ــة ممـ ــا دفعـنـ ــا
لتثـبيت لـوائح جـديـدة
ستـســري علـى العـبي
املنـتخبـات الـوطـنيـة
واالوملـبي والــشبــاب
مـ ـ ـ ــشـ ــي ـ ـ ـ ـ ــرا إال ان
اللجـنــة سـت ــرفع
مـ ــن قـ ــيـ ــم ـ ـ ـ ـ ــة
احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

خلدون
ابراهيم
اخر
النوارس
املهاجرين
صوب
املالعب
االيرانية

عباس لعيبي املشرف على املركز

بــدني بعــد تعــرضه الـى اصـابـة
اثناء الدوري االيراني فقد قال
 :يـضـم امل ــرك ــز اجه ــزة ح ــديـث ــة
ومـتـطــورة الــى جــانـب امل ـســالــة
املعنوية التي يتركها املركز عند
الالعب فقـد تركت فـترة العالج
يف ايـ ــران وفــضلـت ان اســتعـيـ ــد
لياقتي البدنية من خالل مركز
االحت ــاد الع ــراقــي لك ــرة الق ــدم
مـضـيفــا ان حتـسـنــا كـبـيــرا بــدأ
يـط ــرأ عل ــى ح ــالـتـي الــصحـي ــة
خالل االسبوعني املـاضيني بعد
ان تع ــرضـت ال ــى الـته ــاب ــات يف
غـ ـ ـش ـ ـ ــاء ع ـ ـظ ـ ـ ــام الـع ـ ـ ــان ـ ـ ــة مـع

اسـتقالل اهــواز االيــرانـي اثنــاء
مباريات الدوري.
ي ـش ــار ال ــى ان الع ــداء الع ــراقـي
الـســابق عبــاس لعيـبي يعــد من
جن ــوم الع ــاب الق ــوى العــراقـيــة
لتــاريخه الـزاخـر بـاجنـاز ذهـبي
يف دورة االلعـ ــاب االسـيـ ــويـ ــة يف
بــانكـوك عـام  1978الـتي حـصل
فــيه ـ ــا علـ ــى ذهـبـيـ ــة  400مـتـ ــر
وكـذلك حصـوله علـى امليـداليـة
الـب ــرون ــزي ــة يف سـب ــاق الـتـت ــابع
 400×4متر الى جانب العدائني
الـسابقني طـالب فيـصل وحسن
كاظم وفاهم عبد السادة.

الكرخ والصناعة يشاركان يف بطولة
األندية العربية بالطائرة

جانب من املركز التأهيلي للياقة البدنية

تشكيل جلنة لوضع ضوابط جديدة لالحرتاف
االدنــى من العقـود املقـدمـة
بعــد ان ك ــانت قـيمـتهــا 100
الف دوالر".
ي ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــى ان امل ـ ـ ـ ــوس ــم
اجلـديـد شهـد مغـادرة عـدد
كـبـي ــر مـن العـبـي االن ــدي ــة
العـراقيـة واملنـتخبـات
صـ ــوب انـ ــديـ ــة
دول اجل ـ ـ ــوار
الـتي وجـدت
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال ـ ـكــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة
الــفـ ـ ــن ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وامل ـ ـ ــواه ــب

مـن ال ــذيـن ق ــام ــوا فـيـمـ ــا بع ــد
بـبـيعهــا ال ــى اللجـنــة االوملـبـيــة
احلــالـيــة الـتـي دفعـت اثـم ــانهــا
مــن اجل ت ــسخـي ــرهـ ــا لالعـبـني
بـدال من خزنهـا عندمـا تعمدت
اللجنـة االوملـبيـة الـسـابقـة الـى
ذلـك السـب ـ ــاب مع ـ ــروف ـ ــة عل ـ ــى
ح ـس ــاب مــصلح ــة ال ــري ــاضـيـني
والعبي كرة القدم.
وكــشف لعيـبي ان قـيمـة اجلهـاز
ال ــواحـ ــد التقل عـن  1600دوالر
وان عـدد االجهـزة يصـل الى 10
اجهـزة حديـثة تـتوفـر يف احدث
مراكز التدريب لتطوير اللياقة
البدنية.
وتـ ــابـع لعـيـبـي قـ ــوله ان رئـي ــس
الـلجـنـ ــة االوملـبـي ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة
احمـد عبـد الغفــور السـامـرائي
تـبنــى فكــرة انـشــاء هــذا املــركــز
ودعـمه بـطــريقــة الفتــة قـبل ان
يتعرض الى حـادثة االختطاف
مـنـت ــصف متـ ــوز املـ ــاضـي وكـ ــان
املــركــز يـنتـظــر اهـتمــامــا اوسع
مـن قــبل ال ـسـي ــد ال ـس ــام ــرائـي
عـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـصـعـ ـيـ ـ ـ ــد ي ــن املـ ـ ـ ــادي
والفني.
وق ـ ــال ع ـبـ ـ ــاس لع ـي ـبــي ان اب ـ ــرز
امل ـشــاكل الـتـي تعـتــرض عـملـنــا
ه ـن ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو اجل ـ ـ ــانــب امل ـ ـ ــادي اذ
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الـف ديـ ـن ـ ـ ــار ح ـ ـ ـس ــب الـل ـ ـ ــوائـح
واألن ـ ـظ ـم ـ ـ ــة املـع ـت ـم ـ ـ ــدة ل ـ ـ ــدى
االحتـ ـ ــاد مـ ـض ــيفـ ـ ــا ان اهـ ـ ــداف
املـ ــرك ـ ــز والعــمل املـثـمـ ــر الـ ــذي
نـق ـ ـ ــدمـه لـالع ـبــني يـ ـ ـشـع ـ ـ ــرن ـ ـ ــا
بـ ــاالرتـيـ ــاح ونـ ــأمـل ان يلــتفـت
االحتـاد مـسـتقـبال الــى طبـيعـة
الرواتب.
وكـ ـ ـ ــان الع ــب الـ ـ ـ ــزوراء صـفـ ـ ـ ــاء
كاظـم يخضع لبـرنامج تـأهيلي
بــدني يــرفـه من درجــة الـليــاقــة
الـبـ ــدنـيـ ــة له وقـ ــال يف حـ ــديــثه
نـتـمـنـ ــى ان يـتـ ــوفـ ــر مــثل هـ ــذا
املـ ــركـ ــز يف كل نـ ــادي النه ميــنح
الـالعـ ـب ــني قـ ـ ـ ــدرا كـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــرا م ــن
اجلــاهــزي ــة الب ــدنيــة وميـنح أي
العب مير بفتـرات تاهيليـة هنا
قوة بـدنية يتطلبهـا عادة العبو
كـرة القــدم الن اللعبـة تتـطلب
قــوة وشجـاعـة واحـتكـاك بــدني
شديد.
واضـ ــاف كـ ــاظـم ان الـبـ ــرنـ ــامج
الذي يقدمه املركز يستند على
أسس علـمية وتطبيـقات عملية
مهمــة من شـانهـا ان تــرفع من
لياقة أي العب.
امـ ــا العـب اسـتـقالل االيـ ــرانـي
والعـ ــب امل ـ ـن ـ ـتـخـ ــب الـعـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي
الـ ـسـ ــابق ريـ ــاض مـ ــزهـ ــر الـ ــذي
مي ـضـي فـت ـ ــرة اع ـ ــداد وت ـ ــأهــيل

الواعدة.
وتــابع مجهــول"كمــا ستقـوم
الـلجــنـ ـ ــة بـ ـ ــاعـ ـ ــداد الئحـ ـ ــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة تـ ـضــم ــن حقـ ـ ــوق
الالعـب واالحتـ ــاد الع ــراقـي
مع االنــديــة اخلــارجـيــة
لـتجـنـب الــوقــوع يف
اخ ــط ـ ـ ــاء ف ـنــي ـ ـ ــة
مـثلمــا حصل مع
ابولـون القبـرصي
عنـدمـا تعـاقـد مع
الـ ــدولـي ه ـ ــوار مال
مـحمــد ب  100الف
دوالر ورفــض

انـتقــاله الــى الـســد مقــابل
 600الـف دوالر مم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــوت
فرصة منـاسبة عليـنا وعلى
الالعب نفسه".
ويـ ـ ــراس الـلجــنـ ـ ــة ال ـتــي مت
تـ ـ ـ ـشــكـ ـيـلـهـ ـ ـ ـ ــا يف االحتـ ـ ـ ـ ــاد
العـراقي النـائب الثـاني
لــرئيـس االحتـاد بــاسم
الـ ـ ـ ــربـ ـيـع ــي وتـ ــض ــم يف
عضويتها عبد اخلالق
مـ ـ ـ ـ ـسـع ـ ـ ـ ـ ــود وه ـ ـ ـ ـ ــديـ ــب
مـجهـ ـ ــول ع ــضـ ـ ــوي
احتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الـلعـبـ ـ ــة.

بغداد  /املدى الرياضي
سـم ــى االحت ــاد الع ــراقـي امل ــركـ ــزي لك ــرة الـط ــائ ــرة ن ــاديــي الك ــرخ
والـصنـاعــة لتـمثـيل العــراق يف بطـولـة االنـديـة العــربيـة للـرجـال
الـتـي سـتقــام يف تــونــس خالل كــانــون الـثــانـي املقـبل وقــد جــاءت
تـسـميــة النــاديني بـاعـتبــارهمـا صـاحـبي املـركـزيـن االول والثــاني
لـلموسـم املاضي .ذكـر ذلك محمـد الوزني عـضو االحتـاد واضاف
اننـا نـأمل بـان يــدخل النــاديني معـسكـرات تـدريـبيـة تـسمـح لهمـا
بتقدمي مستوى ايجابي يف البطولة.
مـن جه ــة اخ ــرى يـ ــدخل مـنـتخـبـن ــا ال ــوطـنـي بـ ــالك ــرة الـط ــائ ــرة
معسكـرين تدريبـيني يف كل من االردن وتركيـا استعدادا للمـشاركة
يف بطـولـة العــرب التـي ستقـام يف العــاصمــة البحـريـنيــة املنـامـة
خالل تـشـريـن الثــاني املـقبل وقـال الــوزني ان هــذين املعـسكــرين
يعدان املـرحلة الـثانـية يف االعـداد بعد مـرحلة االعـداد الداخلـية
التـي ستقـام يف اقلـيم كـردستـان العــراق علمـا ان هـذه املعـسكـرات
تتــضمـن لقــاءات ودي ــة الجل حتقـيق الفــائــدة الفـني ــة واكتـســاب
اخلبـرة التـي يحتـاجهـا الالعبــون ويشـرف علـى تـدريبـات الفـريق
الـدكتـور ريـاض خليل .ونـامل من هـذه املشـاركـة التي تعـد االولـى
بع ــد انقـط ــاع ط ــويل عـن مـن ــاف ـس ــاته ــا حتقـيق نـت ــائج ايج ــابـي ــة
نستعيد بها ماضي اللعبة اجلميـل يوم كانت تتنافس على املراكز
االولى.

يونس حيمّل الشمري مسؤولية تراجع
الغرافة القطري
الدوحة /املدى الرياضي:
قـ ـ ـ ــال املـهـ ـ ـ ــاج ــم الـ ـ ـ ــدول ــي
ي ــونــس محـم ــود احملـت ــرف
يف ص ــف ـ ـ ـ ـ ــوف الـغ ـ ـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ـ ــة
الـق ـ ـط ـ ـ ــري لـق ـ ـ ــد دفـع ـن ـ ـ ــا
ضــريـبــة اضــاع ــة الفــرص
الكثير التي اتيحت لنا يف
مـ ـبـ ـ ـ ــاراة االخـ ـيـ ـ ـ ــرة الـ ـت ــي
خسـرنـاهـا امـام قطـر (- 1
 )3يف امل ـ ــرحل ـ ــة الـث ـ ــالـث ـ ــة
لـ ــدوري احملـتـ ــرفـني لـكـ ــرة
ول ـ ـ ـ ــو وفـق ــن ـ ـ ـ ــا يف
ال ــق ـ ـ ـ ــدم ـ
تـ ــرجـمـ ــة ضـ ــربـ ــة اجلـ ــزاء
الـتي اضــاعه ــا عبــد احلق
الـعـ ـ ـ ــريـف يف الـ ـ ـ ــدقـ ـيـقـ ـ ـ ــة
الـرابعـة إلـى هـدف لـتغيـر

ال ــوضـع ولكـن ال ــري ــاض ــة
فـ ــوز وخـ ـسـ ــارة ووارد جـ ــداً
اضاعة ضربة اجلزاء.
واضـ ـ ــاف ن ـب ـ ـ ــارك لف ـ ـ ــريق
ق ـط ــر الـ ــذي لعـب مـب ــاراة
كبيـرة ونـحن رغم الـنقص
الع ــددي بع ــد ط ــرد سع ــد
الـ ـشـمـ ــري لعـبـنـ ــا مـبـ ــاراة
كـبيــرة ولـكن قـط ــر االكثــر
توفـيقاً واألحس استغالالً
للفرص متكن من حتقيق
الف ــوز ونحـن لـم ن ـسـتف ــد
من فرصنا كما يجب.
وط ـ ـ ــالــب ي ـ ـ ــونـ ـ ــس زمالءه
الالعبني بنسيان اخلسارة
والـتـ ــركـي ـ ــز علـ ــى املـبـ ــاراة

الـقادمـة ألن الفـريق لـديه
االفـضل ومـطــالب بــالفـوز
ملـ ـص ـ ـ ــاحل ـ ـ ــة ج ـم ـ ـ ــاه ـي ـ ـ ــره
وأليق ــاف نـ ــزيف الــنق ــاط
الثميـنة الـذي يعتبـر أمراً
غ ـي ـ ــر مـ ـســتحــب لـلف ـ ــريق
ال ــذي يتـطـلع للـمنــافـســة
عـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـل ـقـ ـ ــب ومي ـلـ ــك
امكانية حتقيق ذلك.
وب ــني ي ـ ـ ــونـ ـ ــس انـه لـ ـيـ ـ ــس
راضـ ـي ـ ـ ـ ـاً ع ــن ادائـه عـلـ ـ ـ ــى
الـرغم مـن تسـجيله هـدف
فـ ــريـقه الـ ــوحـي ـ ــد يف تلـك
املـ ـبـ ـ ـ ــاراة حت ــت ذريـعـ ـ ـ ــة ان
احلـظ لـم يحــالف ف ــريقه
يف حتقيق الفوز.

العراق يف البطولة العربية
أللعاب القوى
بغداد  /اكرام زين العابدين
يـشــارك العــراق يف الـبـطــولــة العــربـيــة اللعــاب القــوى لفـئــة
الشباب التي ستقام يف العاصمـة املصرية القاهرة للفترة من
االول ولغـاية الـرابع من شهـر تشـرين الثـاني املقبل وبـاشراف
مباشـر من االحتاد العـربي اللعاب الـقوى .هذا ويـرأس الوفد
العــراقي املـشــارك يف البـطـولـة الــدكتـور صـريـح عبــد الكـرمي
نـائب رئـيس االحتـاد العـراقي اللعـاب القـوى ويضـم الالعبني
علي هــاني ومـصـطفــى اسمــاعيل ونـادر قـاسـم وحيــدر ضيـاء
وحـسـني محــسن ومــالك هـيثـم واميــر مـحمــد وحـكمـت عبــد
وحـي ــدر خ ــال ــد وعـم ــر عـب ــد االله وحـي ــدر ك ــاظـم .وسـي ــدخل
املـنـتخـب الــوطـنـي معــسكــرا تــدريـبـيــا يف مـصــر قـبل انـطالق
البـطــولــة ويبــدأ يف العـشــرين مـن شهــر تـشــريـن االول املقـبل
ويـسـتمـر لغـايـة انـطالق الـبطـولـة لغـرض الـوصـول بـالفـريق
للجاهزية املطلوبة قبل الدخول يف املنافسات الرسمية.
وسـبق للعــراق ان حقق بعـض الـنتـائـج اجليـدة يف املـشـاركـات
املــاضيــة ولكـنه لم يـصل بعـد إلـى املـستـوى الـرائع الـذي كـان
عـليـه يف فتــرة الـسـبعـينــات والـثمــانـينــات مـن القــرن امل ــاضي
عندما كان يتسيد البطوالت العربية والقارية بالعاب القوى.

مـحلــيــــــات كــــــرويــــــة

بغداد /يوسف فعل

احتاد الكرة يتعرض لعقوبة آسيوية بسبب منتخب الشباب

يـنتـظـر احتــاد الكــرة عقـوبـة مــاليـة
مـن االحتــاد اآلسـيــوي ب ـسـب تــأخــر
ع ـب ـ ــد اإلله ع ـب ـ ــد احل ـم ـي ـ ــد م ـ ــدرب
م ـن ـتـخــب الـ ـ ـش ـب ـ ـ ــاب يف تـ ـ ـس ـم ـي ـ ـ ــة
الالعبني الـذين سـيمثلـون كرتـنا يف
نهـائيات آسيـا التي ستقـام يف الهند
ويعـود سـبب تـأخـره لعــدم استقـراره
عـلى مجـموعـة معيـنة مـن الالعبني
ولكـثرة إضافـاته وجتريبه بـاستمرار
لالعـبـني اجل ــدد وق ــد انـعك ــس دلك
سلبا على استقرار الفريق
ومـن اجلـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر ان املـ ــوعـ ــد
ال ــنه ـ ــائــي إلرس ـ ــال أس ـم ـ ــاء ج ـم ــيع
املنتخـبات املشـاركة يف البـطولة /29
 9ومـن يـتـخلف عـن املــوعــد ي ــدفع
غرامة تصل الى ( )10آالف دوالر.
العدالة يعسكر يف كربالء
يــدخل فــريق العــدالــة لكــرة القــدم
معـسكـراً تـدريـبيـاً يف كـربـالء لفتـرة
من الـسـادس والعـشـريـن من الـشهـر
احل ــالـي لغ ــاي ــة ال ــرابع مـن الــشه ــر

املقـبل تـتـخلـله ع ــدد مـن املـب ــاري ــات
التجـريبـية مـع نادي كـربالء وانـدية
احملافظة.
وق ـ ــال ج ـب ـ ــار ش ـ ــادي ن ـ ــائــب رئ ـيـ ــس
الهـيـئـ ــة االداريـ ــة للـنـ ــادي لـ (املـ ــدى
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاضــي) ان املـعـ ـ ـسـك ـ ـ ــر ي ـ ـ ــأتــي
استعــداداً لبطـولـة امني بغـداد التي
نــسعــى فـيهــا الــى تــأكـيــد جــدارتـنــا
بـ ــالـلعـب يف دوري الـكـبـ ــار ولـ ــزيـ ــادة
االنــسجــام والـتف ــاهم بـني الالعـبني
وملعاجلة االخطاء التي دونها مدرب
الفـ ـ ــريق اث ـن ـ ــاء الـلق ـ ــاءات ال ـ ــودي ـ ــة
السابقة
واضــاف ميـتلك فــريـقنــا مـجمــوعــة
جيــدة من الالعـبني الـشبـاب الــذين
ميــتلـكـ ـ ــون مه ـ ــارات ف ـ ــرديـ ـ ــة رائع ـ ــة
ستكـون سالحـنا يف الـدوري ملواجـهة
خـبرة الفرق الـتي سنقابلهـا السيما
ان فريقنا سيلعب ألول مرة.
تاجيل بطولة النفط الرمضانية
ق ـ ــررت ادارة ن ـ ــادي الــنف ــط ت ـ ــأجــيل

الـبطـولـة الــرمضـانيـة الـتي كـان من
املق ـ ــرر لهـ ــا ان تـن ـطـلق يف االسـبـ ــوع
الـث ــانـي مــن شه ــر رم ـض ــان املـب ــارك
وقـال كاظم سلطان امـني سر الهيئة
اإلداريـة للنـادي يف تصـريح لـ (املدى
الرياضي) ان اسباب التأجيل جاءت
لتـزامنهـا مع مـوعـد افـتتــاح بطـولـة
امني بـغداد التي تـشارك فيهـا نخبة
مـن ان ــدي ــة ال ــدوري املـمـت ــاز وافــضل
الفرق اجلمـاهيريـة والفسـاح اجملال
امـ ــام الفـ ــرق املـ ـشـ ــاركـ ــة بـ ــالــتهـيـئـ ــة
املناسبة واجليدة للبطولة.
وعــن اس ـتـع ـ ـ ــدادات ف ـ ـ ــريـق ال ـنـفـ ــط
للـمشـاركـة فيهـا اجـاب :فـريقنـا ميـر
مبـرحلة الـتجديـد واكتـساب اخلـبرة
الـتـي سـنجـنـيهــا مـن م ـشــاركـتـنــا يف
الـبطـولـة سـيمـا انهـا فـرصـة كـبيـرة
للمـدربني الكتـشاف اخـطاء الـفريق
وتصحيـحها قـبل انطالق مـنافـسات
الــدوري كـم ــا تعــد فــرصــة مـثــالـيــة
لتـجريـب الالعبني الـشبـاب وتطـوير
مـهاراتـهم وسيكـون لفـريقنـا شان يف

بطولة االمني.
دعوة العبني الى احتاد الكرة
تــدع ــو جلنــة الالعـبني وامل ــدربني يف
احتـ ــاد الـكـ ــرة ممــثل نـ ــادي الـنـجف
والالعـب س ــام ــر سعـي ــد مجـبل إل ــى
احل ـ ـض ـ ـ ــور ي ـ ـ ــوم االربـع ـ ـ ــاء  9/28يف
الـســاعــة الــواحــدة مـن بعــد الـظهــر
حلل النـزاع الدائـر بني نـاديي الـقوة
اجلوية والنجف حول الالعب سامر
الــذي وقع لـلن ــاديني ويــرغـب بتــرك
احدهمـا وكانت (املـدى الريـاضي قد
اشــارت الــى تـلك القـضيــة بــاهـتمــام
وطالبت باالسراع يف إنهائها)
وعلــى صـعي ــد متـصل دعـت اللـجنــة
يف الــزمــان واملكــان ذاته ممـثل نــادي
الــسيــاحــة والـالعبـني صبــاح ه ــاشم
وثـائـر جــودي وعلي فـرحــان واحمـد
سع ـ ــدون ومحـمـ ــد نـ ــاصـ ــر واحـمـ ــد
هـاشم وحسني فـالح ومحمد عالوي
وبه ــاء عبــد الــزهــرة ومـحمــد ن ــومي
إلـى احلضـور ملنـاقشـة القضيـة التي
تقدم بها الالعبون على النادي.

