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وجهة نظر

هــــــــــــــــــاتــف املــــــــــــــــــدى مـــــــن بــــــــــــــــــرلـــــــني

مشــوار احلــلم القــــاري
من املــؤمل ان يـسـتهـل منـتخـبنــا الــشبــابـي لكــرة القــدم
اليوم مشواره يف نهـائيات امم اسيا الـتي شهدت تواجده
يف ه ــذه املنــافـســات لـلم ــرة التــاسع ــة عب ــر سجل حــافل
بخمسة القاب وثالث مناسبات مونديالية.
ويف الوقـت الذي يـدخل فيه شـباب كـرة القدم
العـ ــراقـيـ ــة معـتـ ــرك هـ ــذه الــنهـ ــائـيـ ــات وســط
مصـاعب معـروفة وعـراقيل اعتـرضت بـرنامج
االعــداد اكـثــر مـن مــرة يـبق ــى احللـم القــاري
ملهـم ــة مـنــتخـبـن ــا الـ ـشـب ــابــي االمل املـنـ ـش ــود
الوساطنـا الكروية وهـي تترقب حضـوراً كروياً
الفتـاً كمـا اعتـدنــا عليه يف الـنسـخ السـابقــة للنهـائيـات
وخصـوص ـاً السـابقــة التي خــرج منتـخبنـا الـشبــابي من
الدور ربع نهائي بطريقة غير واقعية امام سورياً.
واذا كنا نـريد ان ال نكـون احلواجـز الفنيـة التي واجهت
مـنتخبنا خالل مـسيرة اعداده للـنهائيات ،عـذراً وتبريراً
م ـســبقـ ـاً الب ــد ان ن ـشـي ــر يف ال ــوقــت ذاته الـ ــى سل ــسل ــة
التجـارب وفــرص االحتكــاك التـي حظـى بهـا مـنتخـبنـا
الشـبابـي واملعسـكرات اخلـارجيـة التي مت تـأمينهـا له يف
اكث ــر من دولــة الــى جــانـب املبــاريــات االخـتبــاريــة الـتي
وضـعت اجلهــاز الفـني امــام معـطيـات كــاملـة وتـصـورات
مـي ــدانـي ــة يفـتـ ــرض ان تك ــون
سالحـ ــا بـيـ ــد اجلهـ ــاز الفـنـي
خليل جليل
ومديره املدرب عبد االله عبد
احلميد.
مـن الــطـبــيعـي ان ان مهمـة مـنتخـبنـا الــشبــابي
اجلهـــــــاز الفــنــي يف هـ ـ ــذا احملفـل الق ـ ــاري مــن
والعبيـنا يـدركون دون ادنــى شـك تنـطــوي علــى
حـجم املهمـة اليـوم جـوانب اعتـباريـة عديـدة تكاد
تـكـ ــون ابـ ــرزهـ ــا اعـ ــادة الـكـ ــرة
يف اســــــــــتـــهـــالل العـراقية الـى مسارهـا القاري
الـنهــائـيــات امــام الـصحـيح ومكــانتهــا املعهـودة
الــسعـــوديـــة وملـــا عل ـ ــى اخل ـ ــارط ـ ــة االسـي ـ ــوي ـ ــة
تـــــشـكـلـه هـــــــذه وكذلـك تأكـيد جـدارة السجل
اخلـــطـــــوة الــتــي الـت ــاريخـي احل ــافل بخـم ـســة
نتـطلع الى فـوز هام الق ـ ــاب اس ـي ـ ــوي ـ ــة ش ـب ـ ــاب ـي ـ ــة
فيهـا مـن االقتـراب وت ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ــام يف ثـالث ـ ـ ـ ــة
من مـشـارف الـدور م ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــاالت ويف حـقـ ــب
الثـانـي للبـطـولـة تـاريخيـة ال حتتـاج الى اثـبات
لـتـمــنح خـيــــارات على كعب كرتنا.
عـديـدة ملـنتخـبنـا الشك ان حــاج ــز التـصـفيــات
ال ـ ـ ـصـعـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــذي اج ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــازه
نـامل ان يستثـمرها مـنــتخـبـنـ ــا الـ ـشـبـ ــابــي علـ ــى
يف وقـت مـبكــر مـن ح ـ ـس ـ ــاب م ـن ـ ــاف ـ ـسـه الع ـت ـي ـ ــد
املـنافسـات لتحقيق املـنتخب الكـويتـي وعلى ارض
حلـم قــــاريً بــــات االخيــر نهــايــة العــام امل ــاضي
جمهورنا احوج اليه وخـطف بـطــاق ــة التــأهل الــى
بـــكــــثــــيــــــــــــر .النهائيات البد ان يكون دافعا
مع ـنـ ـ ــويـ ـ ــا الث ـبـ ـ ــات اجلـ ـ ــدارة
وحتقــيق اف ــضل مم ـ ــا حقـقه مـنــتخـبـنـ ــا يف الـنـ ــسخـ ــة
املـاضيـة من الـنهائـيات يف مـاليـزيا  2004عـندمـا اسقط
حـامل اللقب كـوريـا اجلنـوبيـة واجتـاز تـايالنـد وتخطـى
اليمن بانـتصارات رفيعـة قبل ان يخرج مـن ربع النهائي
بهــدف دارامــاتـيكـي حل ـســاب ســوريــا الـتـي ت ــأهلـت الــى
املــونــديــال املــاضـي بــدال مـن مـنـتخـبـنــا ال ـشـبــابـي ومـن
الـطـبـيعـي ان اجله ــاز الفـنـي والعـبـيـن ــا ي ــدرك ــون حجـم
املهمـة اليـوم يف استهالل النـهائـيات امـام السـعوديـة وملا
تـشكله هذه اخلـطوة التي نـتطلع الى فـوز هام فـيها من
االقت ــراب من مـشــارف ال ــدور الث ــاني لـلبـطــولــة لـتمـنح
خيـارات عـديـدة ملـنتخـبنـا نـامل ان يـستـثمـرهــا يف وقت
مبكـر من املـنافـسات لـتحقيق حلـم قاري بـات جمهـورنا
احوج اليه بكثير.

عمومية الصحافة الرياضية جتتمع اخلميس
بغداد/املدى

SPORT
ريــاضة محلية

تعق ــد الهـيـئ ــة الع ــام ــة لالحت ــاد الع ــراقـي للــصح ــاف ــة ال ــري ــاضـي ــة
اخلميس املقبل املصادف الـثاني من تشرين الثـاني القادم اجتماعاً
ه ــامـ ـاً الج ــراء انـتخ ــاب ــات ج ــدي ــدة الخـتـيـ ــار مجلــس ادارة ج ــدي ــد
لالحت ــاد ..واك ــد مـص ــدر مق ــرب مـن الهـيـئ ــة الع ــام ــة ان االجـتـم ــاع
االنتخـابـي سيعقـد يف السـاعـة العـاشـرة من صبـاح اليـوم املـذكـور يف
احدى قاعات فندق املنصور ميليا..
وسـيتـم خالل االجـتمــاع اخـتيــار رئيـس جــديــد لالحتــاد وامني ســر
ونــائـب لل ــرئيـس فـضالً عـن اربع ــة زمالء الشغــال عـضــويــة الهـيئــة
االدارية الى جانب عضوين احتياط.
وكـانت الـهيئـة التحـضيـريـة الجـراء االنتخـابـات قـد اعلـنت يف وقت
سـابق قــائمــة ضمـت ( )106صحفـيني ريــاضيـني حلضـور االجـتمـاع
والسماح لهم بالتصويت.
واض ــاف املــص ــدر ان االج ــراءات الـتــي مت اتخ ــاذه ــا لـم ت ـســمح ألي
شخص من خارج القائمة املذكورة باحلضور.

سعيد عبد احلسني  :األملان مبهورون بمالكمينا ويطالبون بخربة جنجون
احــتـكـــــاكــنـــــا بـــــالــتـــــوانـــســـــة يقـــــوي قــبــضـــــاتــنـــــا يف األســيـــــاد
بغداد/إياد الصاحلي

أكــد سـعي ــد عبــد احلـسـني الن ــائب
الـثــانـي لــرئـيـس االحتــاد العــراقـي
لل ــمالك ـمـ ـ ــة مـ ـ ــديـ ـ ــر امل ـن ــتخ ـبـ ـ ــات
ال ـ ــوط ـن ـيـ ـ ــة سعــيه اجل ـ ــاد لــبل ـ ــورة
اتفـاقيـة تعـاون بني اخلبـراء األملان
واحتـ ــادن ـ ــا لغـ ــرض املـ ـسـ ــاهـمـ ــة يف
تطـوير فـرقنا ومالكـمينا ومـدربينا
واالرتقـ ــاء بـ ــالـلعـبـ ــة إلـ ــى املـ ــراكـ ــز
املتقدمة عربيا وأسيويا ودوليا0
وق ـ ــال عـب ـ ــد احلـ ـسـني يف ح ـ ــديــثه
الهاتفـي ل(املدى) مـن مقر إقـامته
يف بـرلني إن اجلانب األملاني ممثال
ب ــأعـضـ ــاء معه ــد اليـب ــزك ف ــرح ــوا
بـزيــارتي بلــدهم سـيمـا إن عالقـتي
ببعضهم متتد منذ ربع قرن وسبق
أن دخلت دورات تـدريـبيـة كـثيـرة يف
املـعـهـ ـ ـ ــد وخ ـ ـض ــت نـ ـ ـ ــزاالت وديـ ـ ـ ــة
ورسميـة مع مالكمـني أملان مـازالوا
يحـتفظـون بـأشــرطتهــا يف املتحف
اإلعالمــي لل ـمـعه ـ ــد وق ـ ــدم ـ ــوا لــي
تـ ـ ـ ـ ـسـه ـ ـيـالت ك ـ ـب ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرة مـ ــن اجـل
االستفـادة من األفكـار واملقتـرحات
الـتـي احـمـلهـ ــا وكـ ــذلـك تـ ــوطـيـ ــد
أواصـ ـ ـ ــر الـ ـتـعـ ـ ـ ــاون ب ــني احتـ ـ ـ ــادي
الــبلـ ــديـن وتـ ــوقــيع بـ ــروتـ ــوكـ ــول يف
شـ ــؤون الـلعـبـ ــة فـنـيـ ــا وحتـكـيـمـيـ ــا
وت ـ ــدري ـب ـي ـ ــا واب ـ ــدوا اس ــتع ـ ــدادهــم
لل ـم ـ ـس ـ ــاه ـم ـ ــة يف تـخفــيف وط ـ ــأة
ال ـظـ ــروف الـتــي تعــيق مـن إكـمـ ــال
جاهـزية منتخباتنا الستحقاقاتها
الدولية .
وأشـ ــار عـبـ ــد احلـ ـسـني إلـ ــى الـ ــدور
االيجـ ــابـي ال ـ ــذي لعـبـه املالكـمـني
العراقيني املقيمني يف أملانيا أمثال
الـبــطلـني محـم ــد ف ــؤاد وض ــرغ ــام
ن ــاجـي يف الـتـن ـســيق مع األمل ــان يف
بــرنــامج الــزيــارة بــإقــامــة أنـشـطــة
كثيـرة منها إجـراء نزاالت مشـتركة
ق ــدم خاللهــا مـالكمــونــا تـكتـيكــات
فـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــة رائـع ـ ـ ـ ــة أث ـ ـ ـ ــارت إعـج ـ ـ ـ ــاب
األصـ ــدقـ ــاء الـ ــذيــن وسعـ ــوا حجـم
اللقــاءات الــودي ــة مع املالكـمـني يف
املـهجـ ــر لـتـمـتـ ــد إلـ ــى دول أخـ ــرى
األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي شـجـع مـالك ـ ـمـ ــني
عـراقـيني آخــرين لـلمـشـاركـة فـيهـا
ج ـ ـ ــاؤوا م ــن فـ ـنـلـ ـن ـ ـ ــدا والـ ـن ـ ـ ــرويـج
وانـكلـت ــرا سـبق أن ه ــاج ــروا إلـيه ــا
ب ـ ــدوافع ظـ ــروف الــبل ـ ــد القـ ــاهـ ــرة
وابــرزهـم الـبــطل العــاملـي ب ــالكـيك

بوكسنك ريـاض العزاوي ليـساهموا
يف جن ـ ــاح الـلق ـ ــاءات ال ـ ــودي ـ ــة ال ـتــي
جـرت علــى حلبـات احـد األنـديـة يف
ضواحي العاصمة برلني.
وابـدى سعيـد عبـد احلسني إعـجابه
ب ــالق ــاع ــات الــصغـي ــرة امل ــوج ــودة يف
األنــديــة األملــانـيــة وقــال :ان قـيــاس
القـ ــاعـ ــة الـ ــواحـ ــدة ( )15×20مـتـ ــراً،
وتتوفر فيهـا جميع مقومات جتهيز
املالكـمني من حـديـد وتغـذيـة جيـدة
ومــستلـزمــات رفع معــدالت الليـاقـة
البــدنيــة ومتنـيت لــو تــوفــرت قــاعــة
واحـدة مبواصفـات تلك القـاعات يف
أنديتنا لكان شأن اللعبة ومالكمينا
اليوم أفضل بكثيـر من خيرة أبطال
العالم .
ويف سـ ـ ـ ــؤال ل(املـ ـ ـ ــدى ) ع ــن مـ ـ ـ ــدى
جتـ ـ ــاوب األمل ـ ـ ــان مع فـكـ ـ ــرة إرسـ ـ ــال
بعض املـدربني العراقـيني للمشـاركة
يف دورات تــدريـبيــة واحلـصــول علــى
شهــادة الــدبلــوم العــالـي مـن معهــد

اليبزك ..أجاب:
ك ــان جت ــاوبهـم رائع ــا وطلـب ــوا مـنـي
إجـ ـ ــراء م ـ ــسح شـ ـ ــامـل لل ـمـ ـ ــدربــني
الـ ـ ــوط ـن ـي ــني أصحـ ـ ــاب ال ـ ــشهـ ـ ــادات
الـعلـمـي ــة وال ــذيـن يجـي ــدون الـلغ ــة
االنكليزية يف األقل فهناك أكثر من
مـدرب عــراقي يـسـتحق الـدخـول يف
ال ـ ــدورة واألملـ ـ ــان أنف ـ ــسهــم لـ ـ ــديهــم
معلـومــات جيــدة عن املــدرب الكفء
فـ ــاروق جــنجـ ــون مع أرشــيف كـ ــامل
عـنه ويحظـى بـسمعـة طيبـة هنـا يف
املعه ــد وط ــالـب ــوا ت ــرشـيـحه لل ــدورة
سيما أنهم تواقـون كثيرا لالستفادة
مـن جت ـ ــارب جــنج ـ ــون مـع الفـئ ـ ــات
الـعمــريــة إلــى جــانـب زمالء آخــرين
تفتخر املالكـمة العراقيـة بتاريخهم
وكفاءتهم أمثال طارق محمد وعبد
ال ــرض ــا علـي وعـب ــد الك ــرمي احـم ــد
وعبـد الـزهـرة جـواد الــذين خـرّجـوا
عـ ـ ـش ـ ـ ــرات اإلب ـ ـط ـ ـ ــال مــن جـل ـب ـ ـ ــاب
جتـ ــاربهـم الـ ــرصـيـنـ ــة والـ ــرائـ ــدة يف

املنطقة العربية.
وعن تقييمه ملبادرة اجمللس االوملبي
األسـيــوي بـتعـيـني مــدرب ايــرلـنــدي
للعمل مـع منتـخبنـا الــوطني الـذي
يـستعـد للـدورة األسيـويـة املقبلـة يف
الدوحة قال عبد احلسني :
رغم وجود خيـرة املدربني الـوطنيني
ال ــذيـن بـ ــإمكـ ــانهـم اإلشـ ــراف عل ــى
إعــداد املنتـخب إال أن التـأخـر الـذي
أص ــاب اللعـبــة جــراء ابـتعــادهــا عـن
االحـتكــاك ال ــدولي لـسـنني طــويلــة
يــدفعنــا للتـأييـد واإلشــادة بخطـوة
اجمللـس االوملبـي األسيـوي بتـسـميـة
اح ـ ـ ـ ــد اخلـ ـب ـ ـ ـ ــراء االي ـ ـ ـ ــرلـ ـن ـ ـ ـ ــدي ــني
للـمـ ـسـ ــاهـمـ ــة يف إع ـ ــداد املالكـمـني
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ـق ـ ـ ـت ـهـ ـ ــم يف ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالت ـهـ ـ ــم
الـتحـضـيــريــة والـنهــائـي ــة لألسـيــاد
وهــي م ـن ـ ــاس ـب ـ ــة وم ـ ــوفق ـ ــة يف ه ـ ــذا
الظـرف الـعصـيب سـيمــا أن اخلبـرة
األوروبـيــة تـســاعــد مالكـمـيـنــا علــى
تـ ــصع ـيـ ـ ــد وتـ ـ ــائـ ـ ــر م ـنـ ـ ــاف ـ ـس ـ ـ ــاتهــم

خلـصومهـم األقويـاء يف الدورة وارى
إن مح ـطـ ــة املـنــتخــب القـ ــادمـ ــة يف
مع ـ ـسـك ـ ــر ت ـ ــونـ ــس مه ـم ـ ــة ل ـ ــزي ـ ــادة
اجلرعات التدريبيـة والوقوف بندية
ك ـب ـيـ ـ ــرة أمـ ـ ــام ق ـبـ ـض ـ ـ ــات األشقـ ـ ــاء
الـتـ ــونـ ـسـيــني املعـ ــروف عـن ق ـ ــوتهـ ــا
وبــراعـته ــا تكـنـيكـيــا وسـتـســاهـم يف
زيـادة خبـرة املالكـمني حيـث قبضـات
األفارقة العرب مشهود لها بالنتائج
املرموقة حتـى على صعيد اللقاءات
االوملـبـي ــة وب ــالـت ــأكـي ــد سـ ــوف تع ــود
فـ ــائـ ــدة االحـتـكـ ــاك مـعهـم بـنـتـ ــائج
ج ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــدة عـل ـ ـ ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ـ ــة يف
األسـياد..وهـنا البـد من اإلشـارة إلى
املـكـ ــانـ ــة الـبـ ــارزة الـتـي تـتـمـتـع بهـ ــا
املالك ـمـ ـ ــة العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة بــني ال ــنخــب
األسـي ــوي ــة ح ـسـب الــتق ــاري ــر الـتـي
اطـلـع ــت عـلـ ـيـه ـ ـ ــا وميـك ــن أن ن ـ ـضـع
مالكـمـيـنــا ضـمـن الـتـصـنـيف األول
يف الـق ـ ـ ـ ـ ــارة مـع دول ال ـك ـ ـ ـ ـ ــوري ـ ـتـ ــني
وت ــايالن ــد وإي ــران والاب ــالغ ل ــو قلـت

أنهم أفـضل بكثير من مالكمني أملان
شـاهـدتهم بـأم عـيني وهـم يفتقـدون
املهارة والكفاءة رغم متتعهم بأفضل
سبل اإلعداد والتطوير يف بلدهم.
ويف ختـام حـديثه قـال سعيـد :مهمـا
ط ـ ــالــت إق ـ ــام ـت ـن ـ ــا ه ـن ـ ــا وغ ـم ـ ــرن ـ ــا
األصـ ــدقـ ــاء مب ـ ــودتهــم وتقـ ــديـ ــرهـم
لـسمعة الـرياضي العـراقي واجتهاده
وحت ــديه للـظــروف نـبقــى غــربــاء يف
املـهـجـ ـ ـ ــر نـ ـبـح ــث ع ــن وط ــن يـ ـ ـ ــؤوي
لـوعـات شـوقنــا ألهلنـا ومـدننـا الـتي
لن حتلـو غيرهـا يف عيونـنا كل مدن
املعـمــورة  ،وغــربـتـي الـتـي لـم ميـض
عـليهـا شهـر واحـد جـاءت يف تـوقـيت
مـ ـك ـ ـن ـ ـنـ ــي أن أمتـعـ ــن شـالل احلـ ــب
لــبغ ـ ــداد ال ـ ــذي يــنهـم ـ ــر مــن قل ـ ــوب
الع ـ ــالــم يف ج ـم ــيع أق ـ ــاصــي الـك ـ ــرة
األرض ـي ـ ــة  ،وبـ ـص ـ ــراح ـ ــة إن أالم ـ ــان
احلقــيقـي بـني ربـ ــوع العـ ــراق مهـم ــا
عـ ــانـيـن ـ ــا يف دواخلـنـ ــا وجتـ ــولـنـ ــا يف
اسفارطارئة!

الـــــــرشطـــــــــة تـــــــســـتـعـــــــــد يف مـــــرص لـلـــــــــدوري املـــمـــتـــــــــاز
بغداد /حيدر مدلول
تــواصل ادارة نـادي الـشـرطـة
الـ ــريـ ــاضـي ات ـص ـ ــاالته ـ ــا مع
العديـد من االنديـة املصـرية
م ــن اجـل تـ ـ ـ ــأم ــني اقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة
معـ ـسـكـ ــر تـ ــدريـبـي لـلف ـ ــريق
االول لكـرة القــدم يف النـادي
يف الـع ـ ـ ــاص ـم ـ ـ ــة امل ـ ـص ـ ـ ــري ـ ـ ــة
الق ــاه ــرة اسـتع ــدادا ل ــدوري
الـك ـ ـ ــرة امل ـم ـت ـ ـ ــاز لـل ـم ـ ـ ــوســم
اجلـديد  2007 - 2006املؤمل
انـطالق منافسـاته يف الثالث
والعشـرين مـن الشهـر املقبل
السـ ـيـ ـمـ ـ ـ ــا بـعـ ـ ـ ــد ان اوقـعـ ـتـه
القـرعـة يف اجملمـوعـة االولـى
ال ـ ــى ج ـ ــانــب ان ـ ــدي ـ ــة ارب ــيل
وكـ ــركـ ــوك ودهـ ــوك واملـ ــوصل
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء وس ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروان
والـسلمـانيـة .وذكـرت مصـادر
مقـربـة مـن ادارة الشـرطـة ان

عـدنـان محـد يـقرتب من لـقب اسيـوي جـديـد
بغداد  /املدى الرياضي

عدنان حمد
ينتظر لقب
اسيوي جديد

سعيد يدرب تالمذته يف نادي الزوراء

سعيد عبد احلسني

اكد مـدرب فريق الفـيصلي االردني عـدنان
حمـد بـان فــريقـه سيعــد لتقـدمي عـرض
ممـ ـ ــاثل يف م ـب ـ ــاراة االيـ ـ ــاب مع ف ـ ــريـقه
احملـرق البحريني يـوم اجلمعة املقبل يف
العــاصمــة البحـريـنيــة املنـامــة ليـؤكـد
اسـتحق ــاقه االحـتف ــاظ بلقـب كــأس
آسيـا للمــوسم الثـاني علـى التـوالي
بعد الفـوز الكبيـر الذي حـققه على
الفريق البحريني (-3صفر).
وق ــال حـمـ ــد ان الف ــوز رغـم أهـمـيـته
الـذي تـرك انـطبـاعـاً طـيبـا يف اوسـاط
الـكـ ـ ــرة االردن ـي ـ ـ ــة اال انه ل ــم يح ـ ـســم
االم ــور ب ـشـكل مــطلق مـضـيفـ ـاً ان
شوط االول مبثـابة تكتيك حيث
اشـركنـا حـسني زيـاد وسـراج
التل لتـعويض غياب
م ـ ـ ــؤي ـ ـ ــد سـل ـيــم
وخــالــد سعــد
وقد احـتاج
الالع ـب ـ ـ ـ ــان
ف ـت ـ ــرة مــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ــت
لل ــدخـ ــول
يف اجــواء
امل ــب ـ ـ ـ ـ ــاراة
والشوط
الـثـ ــانـ ــي
اسـتطــاع
ـريـق
الـف ـ ـ ـ ـ ـ
ال ـتـع ـ ـ ــامــل
مع اجـ ـ ــواء
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراة
وت ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمي
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض
يسـتحق عليه
الـف ـ ـ ــوز ال ـ ـ ــذي
الهب مـدرجـات
م ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الـقـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـس ــمـ ـ ـ ـ ــة
طرباً.

املعـسكـر املـذكــور سيــستغـرق
عـشــرة ايــام تـتخـلله خــوضه
العديـد من الـلقاءات الـودية
ال ــتجـ ـ ــري ـب ـي ـ ـ ــة مع انـ ـ ــديـ ـ ــة
املقــدمــة يف الــدوري املـصــري
املـ ـمـ ـتـ ـ ـ ــاز لـلـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــوف عـلـ ـ ـ ــى
االس ـتـع ـ ـ ــدادات ال ـنـه ـ ـ ــائ ـي ـ ـ ــة
للفـريق وجتــريب عـدد كـبيـر
من الالعبـني الشـباب الـذين
انـ ـض ـم ـ ــو الـ ـ ــى الفـ ـ ــريق مــن
االندية االخرى وانسجامهم
مع الالعـبـني امل ــوج ــوديـن يف
الفـريق بـاالضافـة الى انـهاء
مح ــاوالت االنـتق ــاالت الـتـي
ك ــان ق ــد ه ــدد به ــا ع ــدد مـن
العبـي اخلبـرة يف الفـريق يف
وقت ســابق نـتيجــة ملمــاطلـة
ادارة ال ـنـ ـ ــادي يف تـ ـ ـسـ ـ ــديـ ـ ــد
مـب ــالغ ال ــدفع ــة االول ــى مـن
عق ــودهـم الـتـي وقع ــوه ــا مع

ادارة النــادي ومت تـصــديقهــا
يف مق ـ ــر االحتـ ـ ــاد الع ـ ــراقــي
لكــرة القــدم  .واضــافـت تلك
املـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ان ادارة الـ ـن ـ ـ ـ ــادي
سـلمـت جمـيع الـالعبـني من
تلـك الـعقـ ـ ــود ال ـتــي كـ ـ ــانــت
مل ــوسـم واحـ ــد فقــط بع ــد ان
حصلت علـى سلفة من وزارة
الـ ــداخلـيه بـلغـت  60ملـي ــون
دينــار بــاالضــافــة الــى عــودة
الالعـبني عمـار عبـد احلـسن
وتيــسي ــر عبــد احلــسني الــى
صف ـ ــوف الف ـ ــريق مــن جهـ ــة
اخــرى رفـض مــدرب الفــريق
ش ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــر مـحـ ـم ـ ـ ـ ــود عـق ـ ـ ـ ــدا
احـتـ ــرافـيـ ــا تـلقـ ــاه مـن احـ ــد
االنـديـة اليـمنيـة التـي يلعب
فـ ــريقه ــا يف ال ــدوري املـمـت ــاز
نـتـيجــة اللـت ــزامه االخالقـي
جت ــاه ادارة النــادي والسـيمــا

الـسـيــد رعــد حـمــودي الــذي
ت ـ ــربـ ــطه بـه عالق ـ ــة وث ــيق ـ ــة
وكـ ــذلـك جــمه ـ ــور القـيـثـ ــارة
اخلـ ـ ـض ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـ ـ ــذي م ـ ـ ـ ــازال
ي ـ ــدعــمه بــكل ق ـ ــوة مــن اجل
املنــافـســة بقــوة علــى القــاب
املـوسم املقبل .واضـافت تلك
املصـادر ان الالعـبني سـامـال
سعيد وعلي عبد اجلبار كانا
اخــر الالعـبني الــذيـن وقعــوا
علــى كـشــوفــات الفــريق بعــد
تـوصلو الـى اتفاق نهـائي مع
ادارة ال ـنـ ـ ــادي عل ـ ــى امل ـبـ ـ ــالغ
املــالـي ــة لعقــودهـم .يــذكــر ان
فــريق الـشــرطــة خــرج خــالي
الـوفـاض من الـدوري املـمتـاز
لل ـم ـ ــوســم امل ـ ــاضــي بع ـ ــد ان
احتل املـركـز الثـالث لثـرتيب
مج ـمـ ـ ــوع ــته خـلف ال ـنـجف
والزوراء .

بــضـمــنهـم عـبــــد القـــادر

اخـتـيـــار حكــام مـبــاراة ايــاب هنــائـي كــأس اسـيــا
بغداد /املدى الرياضي

اسـنـ ــد االحتـ ــاد األسـيـ ــوي
لـك ـ ــرة الق ـ ــدم مه ـم ـ ــة ادارة
مبـاراة االياب لـنهائـي كأس
االحت ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــني احملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
ال ــبحـ ـ ــري ـن ــي والف ـيـ ــصلــي
االردنـي الـتــي تقـ ــام يـ ــوم 3
ت ـشــريـن الـثــانـي القــادم يف
الع ـ ــاصـم ـ ــة الــبح ـ ــريـنـي ـ ــة
امل ـن ـ ــام ـ ــة ال ـ ــى ط ـ ــاقــم مــن
احلــك ـ ـ ـ ــام مـ ــن االمـ ـ ـ ـ ــارات،
ايران ،سـوريا والعراق .فقد
اعلن االحتـاد األسيـوي انه
اخـتـ ــار االمـ ــاراتــي محـمـ ــد

ع ـم ـ ــر حـك ـمـ ـ ــا لل ـ ـس ـ ــاح ـ ــة
واالي ـ ـ ـ ــرانـ ــي اسـ ــم ـ ـ ـ ــاع ـ ـيـل
صفيــري والسـوري حمـدي
القادري حكمني مساعدين
ال ــى ج ــانـب الع ــراقـي عالء
عبد القادر حكما رابعا.
امـ ــا مـ ــراقـب املـب ـ ــاراة فهـ ــو
املـ ــالـيـ ــزي سـ ــوبـ ــرامـنـيـ ــان
وال ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــني
غ ـ ـ ـض ـ ـنـف ـ ـ ـ ـ ــري مـق ـ ـيـ ــم ـ ـ ـ ـ ــا
لـلحـكـ ــام.يـ ــذكـ ــر ان احلـكـم
ال ــدولـي عالء عـب ــد الق ــادر
قـ ـ ــاد م ـبـ ـ ــاراة ال ـ ــسعـ ـ ــوديـ ـ ــة
وال ـ ـي ـ ـمـ ــن يف تـ ـ ـصـفـ ــيـ ـ ـ ـ ــات

احلكم
عالء عبد
القادر

اجلولة اخلامسة لنهائيات
امم اسيا.

فريق الشرطة لكرة القدم

العراق يتـوعد الفـرق املنافـسة يف غـرب اسيا
بالــــــريشــــة الطــــــــــائرة
بغداد /املدى الرياضي
اكــد رئيـس االحتـاد العــراقي املـركـزي للـريـشـة
الـط ــائ ــرة م ــازن ه ــادي ان املـنـتخـب الع ــراقـي
سـيكون من املنـتخبات السـاعية للتنـافس على
املـراكـز الثالثـة االولـى يف تـصفيـات غـرب اسيـا
باللعبة التي ستنطلق يف العاصمة البحرينية
املنامة مساء اليوم من اجل املشاركة يف بطولة
اسيـويــة التـي ستقـام يف مــاليـزيــا خالل شهـر
كـانـون االول املـقبل .واضــاف بعـد وصــوله الـى
املنـامــة علـى رئـاسـة وفــد العــراقي املـشـارك يف
الـبـط ــول ــة وال ــذي يـضـم العـبـني والعـبـتـني ان
الفــريق عــازم علـى اخلـروج بـنتـيجــة ايجــابيـة
تعكس مستـوى التطور الذي وصلته اللعبة يف

العراق رغم الظروف غير الطبيعية التي مير
بهـ ـ ــا الع ـ ــراق وال ـتــي اث ـ ــرت ن ـ ــوع ـ ــا مـ ـ ــا عل ـ ــى
استعـدادته لهـذه البطـولة مـشيـدا باحلـفاوة
الـبـ ــالغ ــة الـتــي لقــيه ــا ال ــوفـ ــد الع ــراقـي مـن
اللجنـة املنـظمـة للـبطـولـة والـتي تعـكس قـوة
ومـتـ ــانـ ــة الـعالقـ ــات الـ ــوثــيقـ ــة الـتـي تـ ــربــط
الـبلــديـن الــشقـيقـني العــراقـي والـبحــريـنـي .
يـذكر ان العـراق يشـارك يف هذه الـبطولـة الى
جــانب مـنتـخبـات ايـران وسـوريـا واالردن الـى
جـانب لبنـان التي ستقـام مباريـاتها يف صـالة
ن ـ ــادي بــتلـك ـ ــو بـ ـ ــالهــمل ـ ــة وس ـت ـ ـشـ ـ ــارك تلـك
املنتخبـات يف مسـابقات (فـردي وزوجي بنني)
و (فردي وزوجي بنات) ومختلط

مـحـلـــيـــــــــات كـــــــــرويـــــــــة

تــــــــــــرصحيــــــــــــــــــــــات مـــغــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــرة !

بغداد  /يوسف فعل

ذهـبت تـصــريحــات ن ــاظم شــاكــر مــدرب فــريق
اربـيل ادراج الرياح بعد خسـارة فريقه القاسية
ام ــام االسـم ــاعـيلـي امل ـص ــري بـ ــاربع ــة اه ــداف
مقــابل ه ــدفني يف دوري ابـطــال العــرب والـتي
اكـدت علـى تفـوق املصـريني علـى فـريقنـا فنيـاً
وتــدريـبـي ـاً سـيـمــا ان شـبــاك ســرهـنل مح ـسـن
اســتقــبلـت عـن طـيـب خـ ــاطـ ــر ( )6اهـ ــداف يف
مـبـ ــاراتـني مـن االسـمـ ــاعــيلــي اي مبعـ ــدل ()3
اه ــداف يف كل مـب ــاراة وه ــو مع ــدل ي ــدل عل ــى
ضعف الـتـنـظـيـم ال ــدف ــاعــي للفـ ــريق وعج ــزه
الـواضح يف ايقــاف خطـورة مهـاجـمي اخلـصم
بيـنمــا اكثـر شـاكـر يف تـصــريحــاته الـصحـفيـة
الـرنـانـة بـانه وجـد شفــرة االسمــاعيـلي ووضع
اخل ـطـ ــة املـنـ ــاسـبـ ــة لـلق ـضـ ــاء علـ ــى احـالمهـم
بـالتـاهل الـى الـدور الثـاني وانـه سيبـدأ املبـاراة

بـ ــالهج ــوم الـض ــارب معـتـم ــداً علـ ــى امك ــان ــات
العبيه وتوظيفـه الصحيح لقابليـاتهم الفنية
وال ــذيـن سـيــضع ــون االسـم ــاعـيلـي يف املـ ــوقف
احلـ ــرج .لكـن اح ــداث املـب ــاراة ك ــانــت مغ ــاي ــرة
لتصـريحات نـاظم شاكـر فغادرنـا البطـولة من
اخلطوة االولى!!

العدالة يبحث عمن ينقذه

بـالـرغـم من صعـود فـريق العـدالـة لكـرة القـدم
الى مـصاف الـدوري املمـتاز اال ان ادارة الـنادي
لم تـشعـر بـطعم الـسعــادة لعـدم وجــود املبــالغ
املــاليــة الكــافيــة لتغـطيـة احـتيـاجــات الفــريق
ومتطلباته الكثيرة.
وقـال جبـار شـاوي نـائب رئـيس الـهيئـة للنـادي
يف تـ ـص ـ ـ ــريح لـ (املـ ـ ــدى الـ ـ ــريـ ـ ــاضــي) :ان ادارة
الـنــادي تـب ــذل كل م ــا يف وسعه ــا الجل تــامـني

جمـيع مستلـزمات جنـاح الفريـق يف منافـسات
الـدوري املمتـاز سيمـا اننـا نطمح الـى ان تكون
مـشـاركـتنـا االولــى فعـالــة ومتـميــزة وان يقـدم
العـبــونــا حملــات كــرويــة جـمـيلــة تعـبــر عـن مــا
ميتلكونه من املهارات العالية.
واضاف :مـعاناتـنا املاديـة العائق االول يف وجه
تـطلعــاتنـا واحـالمنــا ونتـمنـى ان متــد لنـا يـد
العـون من املـسـؤولـني لتجـاوز االزمـة اخلـانقـة
التي تواجهنا.

سعيدان يطالب احتاد الكرة

يواصل فـريق الكـاظمـية لـكرة القـدم تدريـباته
اليـومية علـى ملعبه استعـداداً ملنافـسات دوري
الدرجة االولى للموسم اجلديد.
وذكـر نضال سعيدان عضـو ادارة النادي ومدير
الفريق لـ (املـدى الرياضي) :ان فريقنا يستعد

منذ عدة اسابيع ملباريات دوري الدرجة االولى
الـذي لم يـحدد بعـد من قبل احتـاد الكـرة مما
وضعنـا يف زاويـة حـرجـة بـسبب عـدم تـنظـيمنـا
عقـود الالعبـني التي تـعتمـد بـالـدرجـة االولـى
علــى ذكــر مــدة العقــود بنــاءاً علــى تــاريخ بــدء
مبـاريـات الـدوري واضــاف :ان ذلك يجـعل من
مـنه ــاجـن ــا الـت ــدريـبـي تعـت ــرضـه للع ــدي ــد مـن
العقبات واملـطبات لعـدم اتضاح الـرؤية الفـنية
وبــالــرغـم مـن تـلك امل ـشـكالت اال انـنــا خـضـنــا
عـدداً من املباريات التجريبـية منها الفوز على
ال ـشـعلـ ــة ( )1-2وعل ــى ال ــدف ــاع امل ــدنـي ()1-2
سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـا ان اغلب العبيـنا من الـشباب
وال ـ ـ ــذيــن ن ـت ـ ـ ــوســم ف ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــم اخل ـي ـ ـ ــر
والـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجــاح يف مهـمـتهـم املقـبل ــة ويكــونــون
ق ـ ـ ـ ــادريــن عل ـ ــى اع ـ ــادة الف ـ ــريق ال ـ ــى ال ـ ــدوري
املمتاز.

