
حتتـضن مـدينـة كـربالء اليـوم املـؤمتـر الكـروي املـوسع الـذي
يعقــده االحتـــاد العــراقـي لكـــرة القـــدم بحـضــور ممـثلـي 24
نــــاديــــا مـــشــــاركــــا مـن  املــــؤمل أن تــطــــرح علــيهـم
تفــاصيـل تنـظـيم الــدوري اجلــديــد علــى طــاولــة
املـــؤمتــــر بعــــد مخـــاض عــسـيـــر طـــال ألكـثـــر مـن
شهــرين دارت خاللهــا مسـودة دوري الكــرة املمتـاز
ملـوسم 2006-2007 علـى أنديـة الشـمال والـوسط
واجلـنـــــوب لغـــــرض تهـيـئـــــة مـــســتلـــــزمـــــات والدة
البطـولة رقـم 31يف تاريـخ الدوري الـعراقـي الذي
أبـصـــر الـنـــور يف 1973/10/11 وفــــاز بلقـبه نـــادي
القـوة اجلـويــة بني  15 نـاديـا خـاضــوا املنـافـســة من مـرحلـة

واحدة.
اجلـميـع يتـــرقب إقــرار الـصـيغــة الـنهـــائيــة إلقــامــة الــدوري
وكيـفيـة متــشيــة ادوار منـافـســاته وحتـديـد مـوعـد انـطالقه
وإجراء القرعـة التي ستسفر حتمـا عن مفاجآت بني الفرق
الكبيـرة كالـتي فجرتهـا قرعـة الدوري الـفائت عنـدما ضمت
مجموعـة الوسـط )ب( فريـقي القوة اجلـوية والـشرطـة معا
وذلـك يتــوقف علـــى آليــة فــرز اجملـــاميـع التـي سيـتفق علــى

توزيعها يف خريطة القرعة شريطة ان حتقق العدالة.
إن اخـتالف وجهـــات النـظــر حــول نـظــام املـســابقــة املـقتــرح
تــطبـيقه  يــصب يف صــالح احتــاد الكــرة بــاعـتبــاره املـســؤول
األول عــــــن جنـــــــــــــــاح أو فـــــــــــشــل
الــــدوري سـيـمــــا انه اسـتـخلــص
ـــــــــــــــــرز نــقـــــــــــــــــاط االخـــــــتــالف اب
ليـضمـنهــا يف محــاور املنــاقـشــة
نـــائيــا بـنفــسه عـن أي اعتــراض
الحق مـن  احـــد الفــرق يـتـعكــز
عـلـــيـه لـقـــــطـع اســـتـــمــــــــراره  يف
الـبطولـة فيمـا لو اخفق يف أداء
الـتزامه ضمن بـرنامج املسـابقة
يف مــنــتـــصف مـــشـــــوارهـــــا كــمـــــا
حــــــصـل لـفـــــــــــرق أعـلــــنــــت عــــن
إفـالسهــــا وانــــسحـبـت قـــســــريــــا

وأربكت جدول الدوري.
لـــــذلـك فـــــان ممــثلــي األنـــــديـــــة
املعـنيــة مطــالبـون بـان يـشمـروا
عن سـواعــدهم ويحـرصـوا علـى
جنــاح الــدوري بــدءاً مـن إجــراء
القــرعــة يف كــربـالء حتــى ختــام
املـنـــافــســــة يف ملعـب الــشعـب أو
مـــــاتقــــرره الــظــــروف يف حـيــنه،
فــــــالـــتعــــــاظـــم علــــــى املــــشــكالت
الـصغيـرة يعـد مكـسبـا للمـؤمتر
كـــمــــــــا أن  اجلــــــــدل الـعـقـــيـــم يف
مـــســـــائل تـنــظـيـمـيــــة التـــشـكل
معضلة كـبيرة يف سيـر البطـولة
اليخــدم الــوضع الـــراهن الــذي
ــــــــرض أن تـــتـعــــــــامـل  مـعـه يـفـــت
األنــديــة بـحكـمــة ومــوضــوعـيــة
ووعي مـن دون استهالك الـوقت
يف مصالح ناديـوية على حساب
الــزمن الـذي فـات مـن عمـر املـسـابقـة مقـارنـة مع كـثيــر من
الـدوريـات العــربيـة الـتي أشــرعت غــالبـيتهـا إلــى فتح أبـواب
املـــوسم اجلــديــد مـطلع الـشهــر املـــاضي حتــسبــا ألي طــارئ
يحــول دون اسـتـمــرار مـنــافــســـاته خــاصـــة وان دورة األلعــاب
اآلسـيــويــة اخلــامــســة عــشــرة يف قـطـــر أوشكـت علـــى  إنهــاء
حتـضيرات افتتـاحها يف األول من كانـون األول املقبل  األمر
الــذي يتـطلـب من األنـديــة تفــريغ العبـي املنـتخب االوملـبي
للمشاركة  فيها فضال عن استحقاق املنتخب األول لدخول
مـعتــرك اسـتعــادة سـمعـته يف  خـليـجي 18 مـنتـصف كــانــون

الثاني القادم .
إن مقـتـــرحـــات محـمـــد جـــواد الـصـــائغ عـضـــو احتـــاد الكـــرة
ورئـيس نـادي النجف الـتي كلف بـإعـدادهــا من قبل االحتـاد
وكـــشفهــا لــوســـائل اإلعالم يف وقـت ســـابق خلّـصـت الـنـظــام
اجلديـد للمسابقة وأغنت األندية بأفكار رصينة نالت قبول
االحتـاد نفسه  الـذي  يسعـى إلى تنـفيذهـا بعد إقـرارها من
قبل 24 صـوتـا نـاديـويـا كمـا هـو مـرجح أو بــأغلبيـة األصـوات
حيث من املنتظر أن يحتفـظ الدوري بثوبه  الذي شاهدناه
يف مـــــوســمــي 2004-2005 و 2005- 2006 بـــــاســتــثــنـــــاء عـــــدد
الفرق املشـاركة حيث بلغ يف األولى 36 ويف الـثانية 28 وهذه
املـرة 24 إلبقـاء شـرارة املـزاحمـة علـى اللقب  مـشتعلـة حتـى
الرمق األخير من البطولة وتوافقا مع مبدأ حصر املنافسة
بني  األنـدية ضمن املـناطق احمليطـة بها و مراعـاة للظروف
التي متنع بعضهـا من تغطية نفـقات ترحالهـا  املستمر بني
احملــــافــظــــات وتــــوفـيــــر الـــسـكـن  والــطعــــام والـنـقل وتــــامـني
مـسـتلـزمـات الـراحـة الـنفــسيـة لـالعبـيهـا قـبل 24 سـاعـة يف

األقل من موعد إجراء املباراة.
وحتى يفض املؤمترون جلستهم بعد اإلفطار ، فإننا نترقب
إضــاءة خـضــراء وسـط لـيل دوري دجـي نـــأمل أن يــطّلــوا يف
نهايته عـلى مسرح القـرعة لرفع سـتار البطولـة ، فال خاسر
بـني اجلمـيع طــاملــا إن الهــدف هــو إبقــاء الــدوري علــى قيــد
احليــاة لـكي يـنبـض بـحيــويــة ويــدمي رشــاقــة الكــرة احملـليــة

التي أصيبت باخلمول بعد أربعة شهور من الكسل !!
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والدة بعد اإلفطار

إن مقترحات محمد
جواد الصائغ عضو
احتاد الكرة ورئيس

نادي النجف التي
كلف بإعدادها من

قبل االحتاد وكشفها
لوسائل اإلعالم يف
وقت سابق خلّصت

النظام اجلديد
للمسابقة وأغنت

األندية بأفكار
رصينة نالت قبول
االحتاد نفسه  الذي

يسعى إلى تنفيذها
بعد إقرارها من

قبل 24 صوتا
ناديويا كما هو

مرجح أو بأغلبية
األصوات 

إياد الصاحلي

مصارحة حرة     

بغداد : اكرام زين العابدين

نــــائـب رئـيـــس احتــــاد بـنــــاء االجـــســــام عـمــــاد جــــاســم يفـتـح قلــبه لـ )املــــدى( : 

لـكــن حـكــمـــــة اعـــضـــــاء االحتـــــاد بــتفـــضــيـلهــم
مـصلحــة اللعبـة علــى املصـالح الـذاتيـة   جعل
االحتـاد يعـود الـى سـابق عهـده متـالقـا خـاصـة
بـعد اجلهـود التـي بذلهـا رئيـس االحتاد ونـائبه
عـمــــادجــــاسـم يف زرع روح احملـبــــة وااللفــــة بـني
اســــــرة بــنــــــاء االجـــــســـــــام. ومتخـــض عــن ذلـك
احلـصـــول علـــى الـنـتـــائج اجلـيـــدة يف بـطـــولـــة
العــرب رغـم الـصعــوبــات الـتـي واجهـت عـملـيــة
االعـــداد  )املـــدى الـــريـــاضـي( ضـيفـت الـنـــائـب
االول لالحتـاد عماد جـاسم وخرجـت معه بهذا

احلوار:
*هل انتهت التقاطعات يف عمل احتادكم؟

- نعم جتـاوزنا بـعض اخلالفات وحـافظنـا على
نفـس تــشكـيلــة االحتــاد الـتي حتــاول ان تعـمل

من اجل خدمة اللعبة وابطالها.
*لم يـحصـل ابطـال العـراق علــى كل االوسمـة
يف بطولة العرب االخيرة لها فما هو السبب ؟
- ان عـدم مـشـاركـة ابـطــال العــراق بكل االوزان
جـاء لعـدم الـسمــاح لهم  بـالـسفــر عنـد نـقطـة
احلــدود ومع كل ذلك كـانـت نتــائجنـا جيـدة يف
البطـولة مقـارنة مع االسـتعدادات الـتي حصل

عليها اقراننا العرب.
* ومـــاهـي الـبــطـــولـــة الـتـي تــسـتعـــدون الـيهـــا

حاليا؟
- اســتعـــــداداتــنـــــا مــــســتــمـــــرة لــــــدورة االلعـــــاب
االسـيــــويــــة املقــبلــــة يف العــــاصـمــــة القــطــــريــــة
الدوحـة نهاية العـام احلالي ولدينـا مشاركة يف
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 نخـطط خلطف ثالثـة اوسمة يف أالسيـاد..  ولعبتـنا بخري اذا غـادرها املتـطفلون

كربالء/ املدى
جتـــرى يف مـــديـنـــة كـــربالء
مـساء الـيوم الـثالثاء قـرعة
الـدوري املـمتـاز لكـرة القـدم
ملــوسم 2006-2007 ملـشـاركـة
24 فــــــــريـقــــــــاً.. وســيـعـقــــــــد
االحتــــــاد الـعــــــراقــي لـكــــــرة
الـقــــــدم هــنــــــاك مــــــؤمتــــــراً
مـــوسعــاًُ جلـمــيع احتـــاداته
الفــرعيــة وممثـلي االنــديــة
املــشـــاركـــة لــتحـــديـــد آلـيـــة
ـــوب املـــوسـم اجلـــديـــد واسل
ومـن ثم يصار تـوزيع الفرق
املـشــاركــة علــى اجملمــوعــات
الـتـي سـيـتـم اقــرار عــددهــا

خالل املؤمتر..
وكــان املــؤمتــر املــذكــور قــد
تـأجل الى يوم الثالثاء بعد
ان كــــــــان مـقــــــــرراً أقــــــــامــتـه
الــسـبـت املــاضـي يف كــربالء
بــسـبـب حـظــر الـتجــوال يف

العاصمة بغداد..
يذكر ان 24 فريقاً سيشارك
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انعقـاد مـؤمتـر قـرعـة الـدوري املـمتـاز  يف كـربـالء اليـوم
والـــــشـــــــرطـــــــة والـعـــــــدالـــــــة
والــنـفــــط والــــصــنـــــــــاعـــــــــة
والــكـهـــــــــربـــــــــاء واجلـــيـــــــش

والشطرة.
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واربــيل ودهــــوك وســيــــروان
وكـــركـــوك واملـــوصل وزاخـــو
والــــسلــيــمـــــانــيـــــة دبــيـــــرس
والــــزوراء والقـــوة اجلـــويـــة

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

يف دوري الـكــــــرة للــمـــــوســم
اجلــــــــديــــــــد وهــي الــنـجـف
وكــــربـالء ونفــط اجلــنــــوب
واملـينــاء والفــرات وميـســان

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

بغداد/ حيدر مدلول
قــررت ادارة نــادي اربـيل طــرد مــدافع الفــريق
االول لكــــرة القـــدم يف الـنــــادي صالح الـــديـن
سيامند بعد االنتقادات الالذعة التي وجهها
يف عـدد من وسـائـل االعالم احملليـة الـى ادارة
تـــادي اربـيل و مــــدرب الفــــريق نـــاظـم شـــاكـــر
نتـيجه السـتبعــاده من تـشـكيلـة الـوفـد الـذي
لعب مع نادي االسماعيلي املصري يف املباراة
االولى وكذلك توجـيه عقوبة االنذار النهائي
الـــى الالعـب مـــوفق يــونــس للــسـبـب املــذكــور
اعـاله مــــن جـهـــــــــــة اخـــــــــــرى قـــــــــــرر الــــنـــــــــــادي
االسماعـيلي  املصري متصـدر الدوري املمتاز
لكـرة القــدم فتح بـاب املفـاوضـات مـرة أخـري
مع مهـــاجـم مـنـتخـب الــشـبـــاب ونـــادي اربـيل
لكــرة القــدم  مـصـطـفي كـــرمي  وذلك لـضـمه
إلي صفـوف الفــريق خالل املـرحلـة القـادمـة
وذلــك بعـــــدمــــــا اظهـــــرت مــبـــــاراة الـــــزمـــــالـك
االخـيــــرة مــــدى حــــاجــــة االسـمــــاعــيلـي إلـي
مهــــاجـمـني قــــادريــن علـي تــــرجـمــــة الفــــرص
احلقـيقيـة إلي اهـداف وكـانت املفـاوضـات قـد
تـوقـفت بني اجلـانـبني االسبـوع املـاضـي نظـرا
الصـرار كل طـرف علي شـروطه . ونقل مـوقع
النــادي علــى شـبكــة االنتــرنـيت ان  املـهنــدس

يحـيــــى الـكــــومـي رئـيـــس االسـمــــاعــيلـي كـلف
الكــابـنت صبــري املـنيــاوي رئيـس جهــاز الكــرة
ورزق متـيم مــديــر عــام النــادي بــالـقيــام بهــذه
املفـــاوضـــات وصــــرح الكـــومـي بــــأنه البـــد مـن
االسـتعــانــة فــورا مبهــاجم مــشيــرا إلـي انه مت
فتح قنـوات التفـاوض لهـذا الغـرض والسيـما
ان مـــدرب الفـــريق الهــولـنــدي مـــارك معجـب
باالمكانـات التي ميتلكها كـرمي الذي كان من
احــد االوراق اخلـطـيــرة الـتـي لعـبهـــا الفـــريق
العـراقي امـام االسمـاعـيلي يف جـولـة الـذهـاب
والـتـي انــتهـت اسـمـــاعــيلـيـه بهـــدفــني مقــــابل
الشيء . وكـــانت ادارة نـــادي االسمـــاعيـلي قــد
عــــرضـت مـبـلغ 100 الـف دوالر علـــــى الالعـب
مـصطفـى كرمي ملـدة موسـم واحد بـعد مـباراة
الذهاب مبـاشرة التي سرعـان ما رفضته ادارة
نـادي اربـيل نظـرا حلـاجـة الفـريق املـاسـة الـى
خـدمــاته يف مبـاراة االيـاب التـي ستجـرى بني
الفــريقني يــوم الثــاني والعـشـريـن من الـشهـر
اجلـاري يف مــدينــة حلب الـسـوريـة بـاالضـافـة
الــى انه مــرتبـط بعقــد ينـتهـي نهــايــة املــوسم
الكــروي املقـبل بعــد ان تـسـلم مـــــــــــــــــــــــــــــــبلغ 12
ــــــــــــن ادارة الــــف دوالر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــادي .          الــــــــن

ـ
ـ

ادارة اربـيل تـطــرد سيــامنــد  وتنـذر يـونـس

اكد مدرب فـريق االنصار بـطل لبنان
لكـــرة القــدم جـمـــال طه ان تــشكـيلــة
الفريق للموسم املقبل متكاملة وان
هنـاك بعض النقـص ميكن تفاديه

يف املـــرحلـــة املقـبلــة الـتـي تــسـبق
انــــطـالق املـــــــوســـم اجلـــــــديـــــــد،
وهنـاك سعي جـدي لالستعـانة
بالعـبـني مـحلـيــني علـــــى االقل
بعد مـا مت حل مشكلـة االجانب
بــــاســتقـــــدام العــــراقـيـني احـمــــد
مـنـــاجـــد عـبــــاس وسعـــد عــطـيـــة
حــافـظ والـتجــديــد ملــواطنـهمــا

صالح سدير.
وامـل طه ان يكـون االنـصـار يف

املـوسـم املقبـل من الفــرق املنـافـسـة
وان يحـــافــظ علـــى ثـنـــائـيـــة الـــدوري
والكـــأس، وشــــدد علــــى انه سـيـــسعـــى
بــكل طـــــاقـــــاتـه للــنجـــــاح يف املـــــوســم
الكــروي، مــؤكــداً أن خـبــرة الـسـنــوات
الطـويلــة ستـسـاعـد علـى تخـطي كل
الــــــصـعـــــــــــوبـــــــــــات، ويف ظـل الـــــــــــدعــــم
والتنـسيق الكـامل مع االدارة الجناح

الفريق.
ولـم يـنف طه ان غـيــاب فــابـيــو تــرك
ثـغــــــــرة يف فــــــــريـقـه لــكـــنـه مـــتـفــــــــائـل
بـــالـنــسـبـــة للـمــــدافع العـــراقـي سعـــد
عـطية، الـذي وصفه بأنه العـب جيد

وميــــرر كــــرات ذكـيــــة مـن
اخلـلـف ويـــــســـــــاعـــــــد كـل
اخلــــــــطــــــــــــــوط وهــــــــــــــذه
املـواصفـات قـد تـسـاعـده

ـ ـ

بــالـثالثـي العــراقـي.. االنـصــار يــسعـــى للـمحــافـظـــة عىل القـــابه اللـبـنــانـيــة 
يثـة ويقـضي ان يكـون هنـاك العبـون
يف الـوسـط ميلكــون حسـن التهـديف،
فــاالنصـار متيـز يف املـوسم املـاضي يف
اللعـب اجلـمـــاعـي ولـيــس املهـم مـن
يـسجل، بـل املهم ان يــربح الفـريق
ويكـسـب النقـاط حتـى ولـو كـان

املدافع هو الذي يسجل.
واشـار طه الـى انه تـوجـد
اتــصـــاالت مـع الكـثـيـــر
من االنديـة احمللية
الســــــــتـــقــــــــــــــــــــــدام
العــــبــــني جـــــــــــدد
وحـــتــــــــــى اآلن ال
تــــوجــــد اجــــوبــــة
نهـــائـيـــة، ورمبـــا
يف الشهـر املقبل
يـطرأ جديد قبل
بـــــدايـــــة الـــــدوري
ــــــــــــــود ونــحـــــن ال ن
الدخول يف اسماء
ولكـننـا نـسعـى الـى
تعــزيــز اخلـطــوط الـتـي

نشعر بوجود نقص فيها.

ـ
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علــــــى ســــــد الـــثغــــــرات املــــــوجــــــودة يف
الـفريـق. وأكد ان دور الـوسط اسـاسي

يف دعـــــــــــــــــــــــــــــــــم
الـهـجــــــــــــــــوم،
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
“تـــكــــتــــيـــــك“
مــــتــــبـع يف
الــــكــــــــــــــــرة

احلــــد

ـ

ـ

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــروي ــــــــــــــــات ك ـحمــلــــــي ـ ـ

بغداد/ يوسف فعل
يـعـقــــــد الــيــــــوم يف كــــــربـالء اال
جتمـاع اخلـاص لتحـديـد اليـة
اقـامة الـدوري املمتـاز للمـوسم
2006- 2007بحــضــــور ممــثلــي

ـ ـ ـ

ـ ـ

مـــــــــا املـــــطـلـــــــــوب مـــن اجـــتـــامع كـــــــــربـالء؟
احلــسـن بــادراجه الــى  فــريقه
ــــي نـــــــــــــا دي اجلــــيـــــــــش االصـل
لـتـمـثـيلــة يف املــوســم الكــروي
املقـبل بعــد شعــوره ان الفــريق
بــامــس احلــا جــة خلــد مـــاته
وامكــا نـــاته الفـنـيه سـيـمــا ان
ـــازمـــات اداريـــة الـنـــادي ميـــر ب
وماليـة كثيرة ساهـمت بابتعاد
ابــرز جنــومـــة وتعــاقــدهـــا مع

االندية االخرى .
وقـال عبــد احلسـن يف تصـريح
لـ )املــــــدى الــــــريــــــاضــي(لـقــــــد
رفـضـت العــديــد مـن العــروض
وفـضلـت اللـعب لـلنــادي الــذي
كــان بــوابــة انــطال قـتــي نحــو
عـالم الـشهـرة فـاردت ان ارد له
الــدين الــذي يف عنـقي سـيمــا
ــــــة ان الـفــــــريـق ميــــــر مبــــــرحـل
الـتجــديــد واغلـب العـبـيه مـن
الـشبـاب الـذيـن يلعبـون للمـره
االولى يف الـدوري املمتـاز.وهم
بـحــــــاجـه الــــــى تــــــواجــــــد اهـل
اخلــبــــرة مـعهــم وتـــــوقع عــبــــد
احلــــســن ان يـكـــــون  اجلــيــــش
رقما صعبا وخصما اليستهان

به.
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ويـتــطلـب مـن اجلـمــيع الـتـكـــا
تـف والعــمل اجلـــــاد واخمللــص
لـتــطــــويــــر كــــر تـنــــا بــــدال مـن
اصــدار الـبيــا نــات الـتي جتــدد

الثقة با حتاد الكرة. 
بطولة امني بغداد

محطه لال مانه
اكــد عبــد احلــسني نــا صــر املــر
شـــــــــدي عــــضـــــــــو ادارة نـــــــــا دي
االمـــــــانـــــــة ان االدارة تـــــسـعـــــــى
جـاهـدة لتـو فيـر كـافـة مـستلـز
مات جنا ح فريق كرة القدم يف
مـنــا فــســات دوري الــدرجــة اال
ولـــى وتهـيـئـته بــا لــشـكل املـنــا
سب والال ئق  من اجل عو دتة

الى دوري اال ضواء والشهرة.
واضـــاف ان الفـــريق  يـــو اصل
تــدريـبــاتــة الـيــو مـيــة وخــوض
املباريا ت التجريببة استعدادا
للـمــشـــاركـــة يف بــطـــولـــة امـني
بغـــداد الـتـي نــــا مل ان تـكـــون

مشاركتنا ايجا بية فيها.
باسم عبداحلسن
والوفاء للجيش

عــــــاد  الـال عــب بــــــاســم عــبــــــد
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الــفــــــــــــــــــــــرق
املـــشـــــاركـــــــة
بــــــالـــــــدوري
ويــتــــــــرقـــــب
الـــــــــــوســـــــط
الـــريـــاضـــي
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
اجملـتــمعــني
ان يخرجوا
بــالــصــيغــــة
الــنهــــائــيـــــة
لــلــــــــــــــــدوري
الـتي يـتفق
ـــــيــهـــــــــــــــــا عــل
جـــــــــمـــــــــيـــــع
االطــــــــــــراف
بعـيـــدا عـن
املــــصـــــــــالــح
الـنــاديــويـــة
الـــضــيـقــــــــة
الـــــــــــــــتـــــــــــــــــي
اضـــرت بـكـــرتـنــــا احمللـيـــة وان
يـــضـعـــــــوا مـــصـلـحـــــــة الــكـــــــرة
الـعـــــــراقــيـــــــة يف املـقـــــــام االول
فـــــالــــــواقع الـكـــــروي احلـــــالــي
اليــــســـــر عـــــدواً وال صــــــديقـــــاً
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بغداد / املدى الرياضي
تـسلم املـدرب العـراقي عـامـر طـالب مـدرب نـادي الكـرخ السـابق
واحملتــرف يف االردن مـهمــة تــدريب مـنتـخب االردن لـلنــاشـئني
بكــرة الــسلــة حتت سـن 17 سنــة الــذي يـسـتعــد لـلمـشــاركــة يف
مبـاريات تصفيات غرب اسيا التي ستنطلق يف منتصف نيسان
مـن العــام املقـبل ومبــشــاركــة لـبـنــان وســوريــا والعــراق وايــران
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وفلسطني واليمن.
ويـســاعــد طــالب يف مـهمـته املــدرب االردنـي ايهــاب القــدوس  و
اداريـا مصطفـى ابو شمـا. ويتولـى املدرب عـامر ايضـا االشراف
علـى املـنتخـب االردني حتـت 15 سنــة ايضــا. واختـار املـدرب 18
العـبــــا بعـــد مــشـــاهـــدة بــطـــولــــة دوري االردن لهـــذا املـــوسـم .
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عــــامــــر طــــالـب مــــدربــــا ملـنــتخـب نــــاشـئـي الــــسلــــة أالردين 

النـتقــادهـمـــا الالذع مـــدرب الفـــريق

بيروت/ املدى 
الرياضي

صالح سدير امل
االنصار يف املوسم

اجلديد

باسم عبد
احلسن

ناجح حمود يترأس مؤمتر قرعة الدوري اجلديد

احد ابطال بناء
االجسام يستعد
لدورة االلعاب

االسيوية

ان ادخل  12 مـدربـا يف دورة تـدريـبيــة متـطـورة
اقيمت يف مصـر حتت اشراف االحتـاد الدولي
كمـا ان قـاعـدتنـا    الـريـاضــة بخيــر وسبق ان
نـظـمنـــا اكثـــر من بـطــولــة للـفئــات الـعمــريــة
افــرزت العــديــد من الـطــاقــات الــواعــدة الـتي

ستخدم اللعبة مستقبال.
* ومــاهـي الـصعــوبــات الـتـي تـــواجه عـمـلكـم

حاليا؟
- اولهــا الصعـوبـات االمـنيـة التـي متنع اقـامـة
وحدات تدريـبية منتظمة لـالندية واملنتخبات

وكــــذلـك عــــدم تــــوفــــر مـــســتلــــزمــــات
الــتــــــدريــب  اخلــــــاصــــــة

بــــاللعـبـــة وافـتقـــادهـــا
الـقــــــــــاعــــــــــات وقـلــــــــــة
املكـمالت الغــذائـيــة

اخملــــــــــصــــــــــصــــــــــــــــــة
لالبطال .

* كــــــــــــــــــــــيــــــــف
تـــنـــــظــــــــــرون
ملــــــســـتـقـــبــل
رياضة بناء
االجسام يف

العراق؟
- منــــــلــــــــــك
قــــــــــــاعـــــــــــــدة
جــــــــيــــــــــــــــــــدة
اضــــــــــــافـــــــــــــة
ــــــــــــــــدربـــــــني مل
اكــــفـــــــــــــــــــــــــــــاء
يــعـــــمــلـــــــــــــــون
بـــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

واخالص لكـننا
نـحـــــتــــــــــــاج الــــــــــــى

مــغـــــــــــــــادرة بــعـــــــــض
املتــطفلـني علــى هــذه

الـلعــبـــــة الــتــي ســتعـــــود
لـــســــابـق عهــــدهــــا مـتـــــالقـــــة وتخــطـف القــــاب
الـبـطــوالت االسـيــويـــة والعــربـيـــة بعـــد تقــدمي

الدعم من قبل اجلهات الرياضية.
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بـطــولـــة العــالـم للــشـبــاب بـبـنــاء االجــســام يف
ايـطاليـا منتـصف الشهـر اجلاري الـتي يسـتعد

اليها ابطالنا بكل همة واندفاع.
* مــاذا عن الـوحــدات التـدريـبيــة للمـنتخـبني

االول والشباب؟
- املعسكر الـتدريبي للمنتخبات يقام حاليا يف
قــاعـــة الكــوثــر بــاشــراف املــدرب القــديــر جــواد
املوسـوي ويضم الالعبني سالم مـزبان لوزن 60
كغـم واحمـد ذنـون لـوزن 65 كغـم وعمــر حنـظل
لوزن70 كغـم  وفائـز عبـد احلسني لـوزن75 كغم
وعـبـــاس عـبـــد احلــسـني لـنفــس الـــوزن واسعـــد
حـميــد لــوزن 80 كـغم الـــذي يتــدرب حـــاليــا يف
ســـوريـــا وســـردار اسـمـــاعـيل لــــوزن 85 كغـم امـــا
مـنتـخب الــشبــاب فيـشــرف علـيه املــدرب دعيــر
شـنـتــــة احلــــامت ويــضــم نخـبــــة مـن االبــطــــال

الشباب.
* هل يف الـنـيـــة اقـــامـــة معـــسكـــرات خـــارجـيـــة
للمنتخبات استعداد لدورة االلعاب االسيوية؟
- خـطـطنـا القـامــة معـسكـر تـدريـبي يف مـصـر
يستمـر ملدة شهر والسباب اداريـة الغي املعسكر
والـنـيــــة تـتـجه القــــامــــة معـــسـكــــر يف رومــــانـيــــا

اوروسيا قبل انطالق دورة االلعاب االسيوية.
* هل وضعـتم خـطــة مـن اجل احلـصــول علــى

اوسمة يف دورة االسياد املقبلة؟
- نعـمـل ونخــطــط مــن اجل احلــصـــــول علــــى
ثالثـة اوسمـة يف االسيــاد املقبل وبـشكل عـلمي
بــالــرغـم مـن معــرفـتـنــا قـــوة الفــرق االسـيــويــة
واستعـداداتهـا اجليـدة لهـذا التـجمع االسيـوي

املهم.
* يقـــال وجــــود شحــــة يف املكـمـالت الغـــذائـيـــة
الضـروريـة الـتي يجـب اعطـاؤهــا البطــال بنـاء

االجسام؟
- كال .. تعطـى املكمالت الغذائية حتت اشراف
طـبي مـن اجل حصــول االبطـال علـى اجنـازات
مهمـة يف املـشـاركـات املـقبلـة واليـسـتغنـي عنهـا
كل االبــطـــال مـن جـمــيع الــــدول ونعـمـل علـــى
تــوفيـرهـا بـاسـتمـرار حـسب مـايـتيـســر لنــا من

اموال.
* هـل حققـت  تـــشكـيلـــة االحتـــاد احلـــالـي مـــا
يصبو اليه ابطالها واملهتمون بهذه الرياضة؟ 
- يحــاول اعـضــاء االحتــاد احلـــالي الـعمـل من
اجل خـــدمــــة اللعـبـــة وابـطـــالهـــا بـــالـــرغـم مـن
الصعـوبــات التي تـواجه عـملنــا وسبق لالحتـاد

شهـدت اروقـة االحتـاد
العـراقي لبناء االجسام
يف الفـتـــرة املـــاضـيـــة
الـعديـد من االشـكاالت
والتقــاطعـات ممـا اثـر
سلبـا يف ابطـال اللعـبة,


