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املدى الرياضي

منتخبنـا الوطني يغادرنا أسرار وخفايا يف رحلة منتخبنا إلى الدوحة

إىل األردن واإلمــــــارات
اسـتعــداد ًا خللـيجـي 17
املدى  /بغداد

غادرنا متوجهاً إلى األردن وفد
منتـخبنـا الـوطـني لكـرة القـدم
للــدخــول يف معــسكــر تــدريـبـي
يقـ ــام هـن ـ ــاك لغـ ــايـ ــة 11 / 26
ومــنهـ ـ ــا يغ ـ ــادر إل ـ ــى اإلم ـ ــارات
للــدخــول يف معــسكــر تــدريـبـي
ثان لغـاية  12 / 7يـتخلّله عدد
مـن املـبــاريــات الـتجــريـبـيــة مع
مـنــتخـب بـلغـ ــاريـ ــا وأيـ ــرلـنـ ــدا
وأستــونيــا .ويتـألف الـوفــد من
عـب ــد اخل ــالق مــسع ــود رئـي ـسـ ـاً
وع ــدن ــان حـم ــد م ــدربـ ـاً ومع ــد
إبـ ـ ـ ــراهـ ـي ــم ويـ ـ ـ ــاس ــني ع ــمـ ـ ـ ــال
مـساعـدي املدرب وعـبد الـكرمي
نـ ــاعـم مـ ــدرب حـ ــراس املـ ــرمـ ــى
وعـماد شاكر طبيـباً وجبار عبد
احلسني معـاجلاً وعـامر ثـابت،
إداري ـ ـاً والالعـبـني ن ــور صـب ــري
وأحـمـ ــد علـي وسـ ــرمـ ــد رشـيـ ــد
وبـ ــاسـم عـبـ ــاس وحـيـ ــدر عـبـ ــد
األمـي ــر وحـي ــدر جـب ــار وحـي ــدر
محـمــود وحـيــدر عـبـيــد وسعــد
ع ـطـيـ ــة ويـ ــاسـ ــر رع ـ ــد وصالح
الـ ــديـن سـيـ ــامـنـ ــد وه ـ ــوار مال
محمــد ونشـأت أكـرم عبـد علي
وح ـس ــان ت ــركـي وق ـصـي مـنـي ــر
وعبد الـوهاب أبو الهيل وهيثم
ك ـ ــاظــم ومه ـ ــدي ك ـ ــرمي ول ـ ــؤي
صالح ورزاق ف ـ ــرح ـ ــان وع ـم ـ ــاد
رضــا ويــونـس مـحمــود وصــالح
سدير وأحمد مناجد ويذكر أن
بعض األخبـار كانت قـد اشارت
إلـ ــى إضـ ــافـ ــة بعــض الالعـبـني
اجلــدد للفــريق مـثل رافــد بــدر
الـدين وجـاسم سـوادي وأحمـد
عـبـ ــد اجلـبـ ــار وحـيـ ــدر صـبـ ــاح
وعالء سـت ـ ــار غـي ـ ــر أن ال ـ ــوف ـ ــد
املغــادر لم يـضم أي ـاً من هـؤالء
يف ح ــني ق ـ ـ ــرر امل ـ ـ ــدرب ح ــم ـ ـ ــد
اإلبقـ ــاء عل ــى حـيـ ــدر محـم ــود
ضمن التشكيلة.

تنويه واعتذار
ورد يف الصـفحة األخيرة
م ــن ج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة (امل ـ ـ ـ ــدى
الـ ــريـ ــاضـي لـيـ ــوم أم ــس
األول يف مـ ـ ــوض ـ ـ ــوع (هل
تـتـ ــرجل إدارة الـ ـشـ ــرطـ ــة
م ــن صهـ ـ ــوة األمـ ـ ــانـ ـ ــة؟)
عبــارة :إن إنــاطــة رئــاســة
الـنـ ــادي بـ ــالـ ـسـيـ ــد عـبـ ــد
ك ـ ـ ـ ـ ــاظـ ــم ك ـ ـ ـ ـ ــان واقـعـ ـ ـ ـ ـ ـاً
مـخ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـاً ..وال ـ ـصـح ـيـح
واقعاً فخرياً..
حـيــث سق ـطــت العـب ـ ــارة
سـه ـ ـ ــواً يف ال ـ ـطـ ـبـع ل ـ ـ ــذا
اق ـتـ ـضـ ـ ــى ال ـت ـنـ ـ ــويـه مع
االعـتـ ــذار لل ـسـي ــد عـب ــد
كاظم.

مـــــــاذا قـــــــال نـــــــاجـح محـــــــود لـالعـــبـــني قـــبـل املـــبـــــــاراة؟

أمـــــني ســــــــــــــر االحتــــــــــــــاد الــفــلـــــــــــســــــــطـــــيـــــنـــــي :املـــــبــــــــــــــاراة وديــــــــــــــة
يوسف فعل /املرافق الصحفي
وقال اجملـري تومـاس فيـد سكو،
م ــدرب املـنـتخــب الفل ـسـطـيـنـي:
سـ ـ ــألعــب ل ـتـحق ــيق ال ـنــت ــيج ـ ــة
االفـضـل الننــا سـبق ان تعــادلنــا
مع املــن ــتخ ــب العـ ـ ــراقــي الـ ـ ــذي
ميـتـلك خـصــائـص فـنـي ــة رائعــة
والعـبـني علــى طــراز عــالٍ .وقــد
استفـادوا كثيـراً واكتسـبوا خـبرة
كبيـرة من مشـاركتهم يف اوملـبياد
اثيـنا وحتقيقهم االجناز الباهر
ولكننا وضعـنا اخلطط الكفيلة
بـ ـ ـ ــايـقـ ـ ـ ــاف خـ ــطـ ـ ـ ــورة الـفـ ـ ـ ــريـق
العـراقـي وسنخـرجهم يف دقـائق
املباراة.
وحتدث زائد ابـو سنينة مـساعد
املــدرب ق ــائالً :الف ــريق الع ــراقي
طموح وقـوي وصعب املراس وله
خـبــرة جـيــدة وميـتـلك عـنــاصــر
رائعــة واملـبــاراة سـتكــون أخــويــة
للـعالقـ ــة الق ــوي ــة الـتـي ت ــربــط
ال ـ ـ ـ ـشـعـ ــبـ ــني الـفـلـ ـ ـ ــسـ ـ ــطـ ــيـ ــنـ ــي
والع ــراقـي .كـمـ ــا انه ــا حت ـصــيل
ح ــاصل وال ت ــؤث ــر عل ــى ت ــرتـيـب
فــرق اجملمـوعــة وكنـت امتنـى ان
يتـأهل املـنتـخب العــراقي للـدور
الثاني.

بع ـ ــد اك ـتــم ـ ــال ع ـ ــدد الع ـب ـيــن ـ ــا
بـ ـ ــوصـ ـ ــول صـ ـ ــالح سـ ـ ــديـ ـ ــر مــن
القــاهــرة وانهــاء مــشكلــة نـشــأت
أك ــرم ورفع عــدنــان حـم ــد شعــار
الفوز يف املـباراة مع تأكـيده على
جعـله ـ ــا مــب ـ ــاراة اس ــتع ـ ــداداي ـ ــة
ل ــبـ ــط ـ ـ ــول ـ ـ ــة اخلـلـ ـيـج الـع ـ ـ ــرب ــي
السـابعــة عشـرة املقـررة اقـامتهـا
يف الدوحة الشهر املقبل ورغبته
بـتجــريـب اكـبــر ع ــدد ممكـن مـن
الالعـبـني لـبـيـ ــان جـ ــاهـ ــزيــتهـم
الـف ـنــي ـ ـ ــة والــب ـ ـ ــديــن ـ ـ ــة وم ـ ـ ــدى
اسـتعــدادهـم خلــوض املـبــاريــات
ال ــدولـي ــة واعـط ــائهـم الف ــرص ــة
املنــاسبـة الظهـار قــدراتهم ،وقـد
ص ــدق ت ــوقـعه وانــتهـت املـب ــاراة
ع ــراقيــة بــاربعــة اهــداف مقــابل
هدف واحد.
ناحج حمود يحث الالعبني على
الفوز
الــتقـ ــى الـ ـسـيـ ــد ن ـ ــاجح حـمـ ــود
النـائب االول لـرئيس احتـاد كرة
الق ــدم ورئـيــس ال ــوفـ ــد بالعـبـي
املنتـخب ومالكه التـدريبـي ،وقد
طلب منـهم االستعـداد النفـسي
اجليـد وبــذل اقصـى اجلهـود يف
املــبـ ـ ــاراة وأكـ ـ ــد لهــم ان اه ـمــيـ ـ ــة
املـبـ ــاراة لـيـ ـســت يف الفـ ــوز علـ ــى
فلـســطني الــذي ال يعـني شـيئ ـاً
بخـصــوص تــأهـيل الفــريق إلــى
ال ــدور الـث ــانـي مـن الـتــصفـي ــات
املــؤهلــة لكــأس العـالـم الن ذلك
قد انتهـى مع انتهاء اوزبـكستان
ولكـن االهـمـي ــة تكـمـن يف اعــادة
ثقــة الفــريق بـنفــسه اوال وثقــة
جـمـ ــاهـيـ ــره به ثـ ــانـي ـ ـاً وذلـك ال
يـأتي اال من خالل االداء اجليد
والسلوك املنضبط وبذل اقصى
جهـد ممكن لكـي تكون النـتيجة
االيجـ ــابـي ـ ــة للـمـبـ ــاراة م ـ ــدخالً
ج ــيـ ـ ـ ــداً واسـ ـتـعـ ـ ـ ــداداً مـق ــبـ ـ ـ ــوالً
للـ ــدخـ ــول يف بــطـ ــول ـ ــة اخللــيج
القادمة.
وأضـ ــاف :صحــيح انـنـ ــا فق ــدن ــا
ف ــرص ــة الـت ــأهـيل ال ــسهل ــة إل ــى
ال ــدور الـث ــانـي مـن الـتــصفـي ــات،
وكنـا يف العراق نحتـاج إلى ذلك
التـأهيل لكي تـتواصل جنـاحات
الكـرة العــراقيـة لكـننـا نــؤمن ان
هذا حال كـرة القدم وان الفريق
الذي لعب يف اثينا قادر على ان
يعـيــد تــوازنـه ويكــون مـنــاف ـس ـاً.
قويـاً آسيويـاًوعربيـاً .ولم يخيب
الالعبـون التـوقعـات ظـن حمـود
وجنـحـ ـ ـ ـ ــوا يف ك ـ ـ ــس ــب امل ــبـ ـ ـ ـ ــاراة
وتـق ـ ـ ـ ـ ــدمي ع ـ ـ ـ ـ ــرض جـ ــم ـ ـيـل يف
الشوط الثـاني عكس مـا قدموه
يف الـق ـ ـ ــس ــم االول مـ ـنـه ـ ـ ـ ــا م ــن
مـستـوى بـائـس لم يـرتقِ إلـى مـا

العبونا توقعوا الفوز

ميـ ـ ـتـل ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــونـه م ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ــؤهـالت
وخصائص فنية وبدنية.
أمني سر االحتاد الفلسطيني:
املباراة ودية وليست رسمية
بينما اكد الـسيد بدر مكي أمني
سـر االحتــاد الفلـسـطـينـي لكـرة
الق ــدم ورئـيــس ال ــوف ــد عل ــى ان
املـب ــاراة ســتك ــون ودي ــة ولـيـ ـسـت
رسميـة نظـراً للظـروف الصعـبة
الـتـي ميـ ــر بهـ ــا الــبلـ ــدان ولقـ ــد
متـكـنـ ــا ب ــصعـ ــوبـ ــة مـن جتـمــيع

الف ــريق ب ـسـبـب االحــداث الـتـي
ميـر بها بلـدنا ،وستجـري املباراة
حتـت شع ــار اللعـب النـظـيف لــو
سمحت النـنا جنتمع يف العديد
مـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ــواقـف املـ ـ ــصـ ــي ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــة
والتــاريـخيــة والــشعـبي ــة كمــا ان
الشعبـني العراقـي والفلسـطيني
ث ـ ـ ــاب ــت ـ ـ ــان عـل ـ ـ ــى م ــب ـ ـ ــادئـه ــم ـ ـ ــا
واخـالقـهـ ــمـ ـ ـ ـ ــا ومـ ـ ـ ـ ــواقـفـهـ ــمـ ـ ـ ـ ــا
االصيلة.
مدرب فلسطني :سنلعب للفوز
برغم صعوبة املهمة

يف تقرير االحتاد اآلسيوي
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بغداد  /املدى
عقد االحتاد اجتمـاعه األسبوعي وناقش
امل ـ ــواضــيع امل ـ ــدرج ـ ــة يف ج ـ ــدول أع ـم ـ ــاله
واتخذ بصددها القرارات التالية:
 -1بعـد انقطـاع ملـدة جتـاوزت أربعـة عشـر
عاماً يعود العراق الـى املشاركة يف بطولة
كـ ـ ــأس اخلل ـيـج العـ ـ ــربــي  17 /وأن عـ ـ ــودة
الع ـ ــراق ال ـ ــى ه ـ ــذه ال ـبـ ـط ـ ــول ـ ــة س ـت ـمــثل
جتــسيــداً لـلعالقــة األخــويــة الـتي تــربـط
الـشعـب العـراقـي العـظيـم مع أشقــائه يف
دول اخللـيج الع ــربي وقــد غــادرن ــا صبــاح
األمــس مـنـتخـبـنــا الــوطـنـي للــدخــول يف
معــسكــر تــدريـبـي آخــر وقــد قــام االحتــاد
ب ــاإلج ــراءات الالزم ــة لـتهـيـئ ــة مـب ــاري ــات
جت ـ ــري ـب ـي ـ ــة مل ـن ــتخ ـب ـن ـ ــا ال ـ ــوط ـن ــي خالل
معــسكــره الـتــدريـبـي اسـتعــداداً لـبـطــولــة
كـاس اخللـيج العــربي ( ..)17إن مـا يقـوم
به االحت ـ ــاد مــن اتـ ـصـ ـ ــاالت وجه ـ ــود هــي
محـاوالت جادة لتهيـئة مستلـزمات إعداد
منتخبنا لبطولة اخلليج العربي (.)17
 -2يقدر االحتـاد عاليـاً ما تنـاولته بعض
صحفـن ــا ح ــول املـب ــاش ــرة ب ــال ــدوري بع ــد
ت ـ ــوقـفه يف ال ـ ــدور الـ ـ ــرابع ون ـ ــود ه ـن ـ ــا أن
نـ ــوضح مـ ــا يلـي ألنـ ــديـتـنـ ــا الـ ــريـ ــاضـيـ ــة
وجلمهورنا الرياضي العزيز:
أ -أن تـوقف الــدوري املمتـاز جــاء استنـاداً
إلــى قــرار اللـجنــة األوملـبيــة الـتي أوقـفت
فـيه جمع النـشاطـات الريـاضيـة وجلميع
االحتادات بسبب الظروف املعروفة.
ب -إن بعـض احمل ــافـظ ــات يف ــرض فـيه ــا
حظــر التجـوال يف أوقـات محـددة حــسب
قـانـون الـسالمـة الـوطـنيــة املنفـذ حــاليـاً
وه ـ ـ ــذا يع ـن ــي أن يفـ ـ ــرض امل ـب ـي ــت علـ ـ ــى
األن ـ ــدي ـ ــة يف احمل ـ ــاف ـظـ ـ ــات بع ـ ــد انــته ـ ــاء
مبــاريــاتهــا ممــا يـسـتلــزم تكــالـيف مــاليــة
إضافية.
ج -إن ب ـعـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ب ـ ــني ب ـعـ ـ ـ ــض
احملــافـظــات تخـضع لـعمـليــات عــسكــريــة
وقـد تقطع يف فترات غـير معلومـة بسبب
تلك العـمليـات ممـا قـد الميـكن األنـديـة

املوافقة على
املشاركة يف
بطولة آسيا
خلماسي الكرة

ماذا قال العبودي والعبد عن
املنتخب؟
وجـاء دور االعالميني العـراقيني
العـاملـني يف الصـحف القطـريـة
لـلحـ ـ ــديــث عــن املــبـ ـ ــاراة ،فقـ ـ ــال
الزميل املبدع جليل العبودي ان
ف ـ ـ ــريقــنـ ـ ــا ي ـ ـس ـتـحق احل ــضـ ـ ــور
والـلـعــب يف ك ـ ـ ــأس الـع ـ ـ ــالــم مل ـ ـ ــا
ميتلكه من العبـني مهرة رائعني
اذهلـوا العـالم بـأسـره يف أوملبيـاد
أثينا ولكن ضـياع الفرص وسوء
الـط ــالع اض ــاع علـيـنــا م ــواصلــة
املــسيــر نحــو ش ــاطئ املــونــديــال
والـف ـ ـ ــريـق الـع ـ ـ ــراقــي يـع ـ ـ ــد مــن
افضل الفرق العربية واآلسيوية
وخ ـ ــاص ـ ــة اذا ت ـ ــوفـ ـ ــرت له س ــبل
االعداد الصحيح من معسكرات
تــدريـبي ــة ومبــاريــات جتــريـبيــة.
وحتــدث الــزمـيل املـت ــألق صفــاء
الـعب ــد :منـتخـبنــا الــوطـني كــان
مـ ــت ـ ـ ـ ـ ــوقـع لـه جت ـ ـ ـ ـ ــاوز عـقـ ــب ـ ـ ـ ـ ــة
اوزبكسـتان بعـد االداء الرائع يف
اثـيـن ــا الـ ــذي أبهـ ــر الع ــالـم مـن
خالل تقدميه كرة قدم هجومية
رائعة استطاع قهر افضل الفرق
االوروبـيـ ــة وكـ ــان بـ ــاسـتــطـ ــاعــته
احلصول علـى احدى امليـداليات
اخملـصصـة لكـرة القـدم يف حـالـة
تـ ــوفـ ــر املـبـ ــاريـ ــات الــتجـ ــريـبـيـ ــة
القـويـة واالسـتمــرار بنفـس نهج
االوملـبيــاد فــأنه سـينــافــس بقــوة
عل ـ ـ ــى لقــب ب ــطـ ـ ــول ـ ـ ــة اخلل ــيج
العــربـي وسـيجــد املـنــاف ـســة مـن
م ـنــتخــب ـ ــات الــبح ـ ــريــن وقــط ـ ــر
وعمان والسعودية.

اهلــيــئــــــــة ـ ـ
تــــــوصـــيف ـ ـ
ـ
ـ
العــــــامــــــة تكــريم ثـائـر أمحـد
لالحتــــــاد الــــــريــــــايض الــنـــــســــــوي
عــــــــــربــــيـــــــــــا
ـ
حتـديـد مـوعـدهـا خالل شهـر كـانـون األول
املـقبـل سيـشـارك فـيهـا وحـسـب التـوصـيف
امل ــذك ــور عـض ــوات االحت ــادات لل ــري ــاض ــات
األوملـبـي ــة وع ـض ــوات املـمــثلـي ــات واالحت ــاد
الــريــاضـي الـن ـســوي ال ـس ــابق إضــافــة الــى
خـمــس خـبـيــرات تـتـم ت ـسـمـيـتهـن مـن قـبل
املكـتـب الـتـنفـي ــذي لـلجـن ــة األوملـبـي ــة مـن
أســاتــذة اجل ــامعــات وذوي الــشهــادات كـمــا
تـضـم الهـيـئ ــة العــامــة أيـض ـاً ممـثالت عـن
أندية الفتاة.

متابعة :جنان محمد
حـصلت مـوافقـة املكـتب التـنفيـذي للجنـة
األوملـبـيــة الــوطـنـيــة يف اجـتـم ــاعه األخـيــر
علــى تــوصـيف الهـيئــة العــامــة للــريــاضــة
النـسوية متهيـداً إلجراء انتخابـات جديدة
لالحتـاد الـريـاضـي النـسـوي الـذي كـان قـد
حل يف قـرار سـابق لألمـانـة العـامــة للجنـة
عالمـة علـى االستقـرار واألمـن والتفـاعل األوملبـية وتشكيل مكتب نسوي تابع لها يف
بني األندية وجماهيرها الوفية.
حينه.
 -3امل ــوافقــة املـبــدئـي ــة علــى امل ـشــاركــة يف ويـ ــذكـ ــر أن االنــتخـ ــابـ ــات الـتـي مــن املقـ ــرر
ب ـطـ ــولـ ــة آسـيـ ــا بخـمـ ــاسـي الـكـ ــرة والـتـي
سـتقــام يف فـيـتـنــام يف أيــار  2005وقــد مت
اإليعـاز إلــى جلنــة اخلمــاسي يف االحتـاد
ب ـ ـ ــاتـخ ـ ـ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات الـالزم ـ ـ ــة إلع ـ ـ ــداد
منـتخب العـراق بخمـاسي الكـرة بـالـشكل
الــذي يــؤمـن م ـشــارك ــة إيجــابـيــة يف هــذه
البطولة.
 -4يـثـمـن االحت ــاد الـنـت ــائـج اإليج ــابـي ــة
ملنتخب الشركات الرياضي العراقي الذي متابعة :أياد الصاحلي
بـذكاء واسـتدار نـحو احلـارس إينـاس وسدد
ش ــارك يف الـب ـط ــولـ ــة الع ــربـي ــة الـث ــانـي ــة دخل فــريق اخلــور مــربـع املنــافـســة املـثيــرة كـرة قـويـة بـيسـراه لم يـرهـا األخيـر إال وهي
خلـم ــاســي الك ــرة الـتـي أقـ ــامه ــا االحت ــاد عـلى قـمة دوري الـسوبـر القطـري بعـد فوزه تهـ ــز سـقف الـ ـشـبـك ـ ــة بعــنف ،وراح يـ ــون ــس
العربي للمـؤسسات مبشاركة سبعة اقطار الـثمني علـى فريق الـوكرة بهـدف نظيف يف يه ــرول ب ــاجت ــاه م ــدرب اللـي ــاق ــة الـب ــدنـي ــة
عـربيـة وقـد حـصل علـى املـركـز الثـاني يف اجل ــول ــة الـت ــاسع ــة واألخـي ــرة مـن امل ــرحل ــة (بـرازيلي اجلنـسية) الـذي احتضـنه وأهداه
األولى التي اختتمت أول أمس.
هـ ـ ــذا اله ـ ــدف وق ـ ــال ع ـنـه بع ـ ــد امل ـب ـ ــاراة يف
البطولـة وحصول الالعـب (أحمد حسن) وجـاء شـوط املبـاراة األول ممالً وخـاليـاً من تـص ــريح لقـنــاة اجلــزيــرة الــريــاضـيــة ب ــأنه
على لقب هداف البـطولة والالعب (علي اإلثــارة الفـنيــة وانتهـى بــالتعـادل الـسلـبي ،س ــاع ــده كـثـي ــراً يف جتـ ــاوز محـن ــة إص ــابـته
ك ـ ــاظــم) ك ـ ــأح ـ ـســن العــب يف ال ـبـ ـط ـ ــول ـ ــة وبــرز قـصـي مـنـيــر مـن اخلــور ب ـشـكل الفـت وتأهيله بسرعة للعودة إلى املالعب.
وحـص ــول الفـ ــريق عل ــى أفــضل ف ــريق يف بعــد جهــد وفيــر يف متــريــر الكــرات املتـقنــة وهكـذا قطف اخلـور ثالث نـقاط غـاليـة من
تلك البطولة.
بـأداء ممتع ،وعلى العكس من عماد محمد الـوكــرة بعـد أن بـدد يـونـس آمـال درجـال يف
 -5تقــام يف عـمــان دورة تـطــويــري ــة بكــرة الـذي عجــز عن تقـدمي األداء املعــروف عنه الوقت القاتل ورمبا تدفعه هذه اخليبة إلى
القدم للمدربني الشباب للفترة من  / 27ب ـسـبـب مالزمـته مـن قـبل العـبـني ولـم يـنل إعادة النظر يف انتقاء الالعبني سيما إن
 11ولغـ ــايـ ــة  2004 / 12 / 12مبـ ـشـ ــاركـ ــة غـي ــر فـت ــات الف ــرص بع ــد انح ـسـ ــار اللعـب الفـتـ ــرة مـتـ ــاحـ ــة لـه بعـ ــد تـ ــوقف
( )36م ـ ــدربـ ـ ـاً ميــثلـ ـ ــون بع ــض الالع ـبــني وســط امللعـب وانــشغ ــال الف ــريقـني بـت ــوزيع ال ـ ــدوري بـ ـسـبـب ارتـب ـ ــاط
الــدولـيني الـســابـقني وم ــدربي مـنتـخبــات الكــرات والـتح ــرك بحــذر مـن دون ضغــوط امل ـن ــتخ ــب القـ ـط ـ ـ ــري
احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــات وإن هـ ـ ــذه الـ ـ ــدورة جتـ ـ ــرى مباشرة على املرميني.
بـ ــاسـتـحقـ ــاق دورة
بالتعاون بني احتادنا واالحتاد اإلنكليزي وس ــاد األسل ــوب نفــسه يف ال ـش ــوط الـث ــانـي اخل ـلـ ـ ـيــج الـ ـ ـت ـ ــي
لـكـ ـ ــرة الق ـ ــدم ض ـمــن م ـ ـشـ ـ ــروع (اله ـ ــدف وكــاد عمــاد يحـسـم املبــاراة لــوال كــرته الـتي سـ ـ ـ ـتــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام يف
ارتـدت من القـائم األيـسر أمـام ذهول عـماد الدوحة.
الواحد) لكرة القدم.
 -6سـ ـيـك ـ ـ ــون ي ـ ـ ــوم  2004 / 12 / 1آخ ـ ـ ــر نفــسه واملــدرب عــدنــان درجــال الــذي ع ـوّل ويـذكـر أن هـذا
كـثـي ــراً عل ــى نقــاط هــذه املـبــاراة لـتح ـسـني اله ـ ــدف ه ـ ــو
م ــوع ــد لـتق ــدمي أن ــدي ــة ال ــدرج ــة األول ــى مـ ـ ــوقع ال ـ ــوكـ ـ ــرة يف الئح ـ ــة الـ ـ ــدوري بع ـ ــد اخلـامس يف
لـكشوفـات العبيهـا ودفع رسم املشـاركة يف اإلخـفـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي الحـق ـ ـتـه يف األدوار رصـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
دوري ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ــى ال ـ ــذي ســيح ـ ــدد املاضية.
ي ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــس
مـ ــوعـ ــد ان ــطالقـه الحق ـ ـاً وقـ ــرر االحتـ ــاد وقبل دقـيقتـني من نهـايـة املبـاراة ،زج مـدرب مح ـمـ ـ ـ ــود
شـ ـطــب األن ـ ــدي ـ ــة ال ـتــي ال تل ـتـ ـ ــزم به ـ ــذا اخلــور الفــرنـسـي رينـيه اكــسبــريــا امله ــاجم يف
التـوقيت ويـعتبـر عـدم جلبهـا للـكشـوفـات يـونس محمـود الذي كـان مصـاباً يف الـفترة املــرحلـ ــة
اعتـرافـاً منهـا بعــدم رغبتهـا بـاملشـاركـة يف املــاضيــة ،ولعب بــدالً من قـصي مـنيــر ،ومن األولى.
دوري ال ــدرج ــة األولـ ــى للـم ــوسـم  - 2004أول كــرة تــوف ــرت له داخل مـنـطقــة اجلــزاء
متـكن من مـراوغـة املـدافع جـاسـم التمـيمي
 2005وستهبط إلى الدرجة الثانية.
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من الــوصــول يف ال ــوقت احملــدد أو قــد ال
تصل وتعود من حيث اتت.
د .إن تعلـيم ــات ومبــادئ االحتــاد ال ــدولي
لكـرة القــدم تتلخـص مببـدأين أسـاسـيني
هـما املتعـة والسالمـة .وال ميكن أن نهمل
أحدهمـا على حسـاب اآلخر ويف الظروف
احلالـية التـي تعيشهـا بعض مـحافظـاتنا
أو الـطــرق املــؤديــة إلـيهــا ال حتقـق األمن
بالنـسبة للتي يجد فيها االحتاد إمكانية
استـئن ــاف مبــاريــات الــدوري مـن منـطلق
ح ـ ــرصـه عل ـ ــى أط ـ ــراف الـلع ـب ـ ــة الع ـبــني
ومدربني وجمهوراً.
إن االحت ــاد وه ــو يع ــرض احلقـ ــائق أعاله
أم ـ ــام جـمــيع أط ـ ــراف الـلعـب ـ ــة وخ ـ ــاص ـ ــة
أنــديـتـنــا الــريــاضـيــة وجـمهــورن ــا الكــرمي
وصحــافـتـنــا العــزي ــزة يعلـم جـيــداً حجـم
اجلـهود والتكـاليف التي قـدمتها األنـدية
إلعـ ــداد فـ ــرقهـ ــا للـمـ ـشـ ــاركـ ــة يف الـ ــدوري
وبــالــوقـت نفــسه يقــدر ع ــالي ـاً وبــاألخـص
واقعيـة األنـديــة واجلمهــور الكـرمي الـذي
يتعـايـش يــوميـاً وتـفصـيالً مع مـا يجـري
يف بلـدنـا العـظيـم ويتفهـم وبتقـديـر عـال
التالحـم واالنسجـام الـذي يلـمسه يـوميـاً
مــن ق ـبـل كل أط ـ ــراف الـلع ـب ـ ــة وس ـيـك ـ ــون
االحتـاد بقمـة الـسعـادة يف الـلحظـة الـتي
يجــد فيهــا أن الظــروف أصبحـت متـاحـة
الستئـناف الـدوري وسيعمل جـاهداً عـلى
إجنــاح الــدوري الــذي ي ــؤمن بــأنه يــشكل

العـبــــودي والعـبــــد
واحلـــــــــــديــــث عــــن
املــــــــنــــــــتـــخــــــــــب
ـ

العبونا توقعوا الفوز
أول املـتح ــدثني عـن املبــاراة كــان
عـ ــدنـ ــان حـمـ ــد مـ ــدرب الفـ ــريق
فقـ ــال :املـبـ ــاراة سـتـكـ ــون ضـمـن
مـنهاج االعـداد لبـطولـة اخلليج
الع ــربـي وسـبـق ان تع ــادلـنـ ــا مع
الفـريق الفلسـطيني يف املـرحلة
االولـ ـ ــى وأتـ ـ ــوقـع لفـ ـ ــريقــنـ ـ ــا ان
يـحقـق الف ـ ــوز ف ــيه ـ ــا ،واملــب ـ ــاراة
حتـصـيل ح ــاصل للفــريـقني وال
تـ ــؤثـ ــر نـتــيجـتـنـ ــا عل ــى ت ــرتـيـب
الـفـ ـ ـ ــرق يف اجمل ــمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة ال ــت ــي
تصـدرهـا فــريق اوزبكـستــان .ثم
حت ــدث معــد ابــراهـيـم م ـســاعــد
املـ ـ ـ ـ ــدرب قـ ـ ـ ـ ــائـالً :العـ ــبـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــا
مـصـمـمــون علــى حتقـيق الفــوز
وكـ ـ ــس ــب نـق ـ ـ ـ ــاطـه ـ ـ ـ ــا وامل ــب ـ ـ ـ ــاراة
اسـتع ــدادي ــة لـبــط ــولـ ــة اخللـيج
النــك تعـ ـ ــرف صع ـ ــوب ـ ــة ت ـ ــأمــني
مبـاريات جتريبية مع املنتخبات
االخ ـ ــرى ،وضعــن ـ ــا م ـ ــا ي ـض ـمــن
فـوزنـا بـاملبـاراة ملـواصلـة املـسيـرة
نح ـ ــو بــط ـ ــول ـ ــة اخللــيج .وق ـ ــال
املـ ــدافع بـ ــاسـم عـبـ ــاس :املـبـ ــاراة
س ـ ـتــكـ ـ ـ ـ ــون االخـ ــيـ ـ ـ ـ ــرة لـ ــنـ ـ ـ ـ ــا يف
الـت ــصفـيـ ــات ونـ ــريـ ــد خـتـ ــامهـ ــا
مـسكـاً وذلك عبــر حتقيق الفـوز
ل ــنعــي ـ ــد الـعالق ـ ــة اجلــيـ ـ ــدة مع
جـمهـورنـا الــويف بعـد خـســارتنـا
امام اوزبكستان.
وحتدث املبدع نشأت اكرم قائالً:
بعـضهـم يقــول ــون لنــا :حتـصـيل
حـاصل لـكننـا نـنظـر اليهـا علـى

انهــا مبــاراة دوليــة مهمـة لــذلك
تـ ــرانـ ــا م ـصـمـمــني عل ـ ــى الفـ ــوز
وتـع ـ ـ ــويـ ــض م ـ ـ ــا ف ـ ـ ــاتــن ـ ـ ــا ام ـ ـ ــام
اوزبـكـ ـ ـســت ـ ـ ــان وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة نـحــن
الالعـبـني احملـت ــرفـني كـم ــا انه ــا
املبــاراة االسـتعــدادي ــة لبـطــولــة
اخلليج العربي.
بـيـنـم ـ ــا أك ـ ــد احل ـ ــارس ال ـ ــدولـي
احـم ــد علـي علــى ضــرورة ك ـسـب
نـتـيج ــة املـب ــاراة وحتقــيق الف ــوز
العــادة الـثقــة لالعـبـيـن ــا وتكــون
حــافــزاً قــوي ـاً لـتحقـيق الـنتــائج
اجليـدة يف بطـولـة اخللـيج التي
ننتظرها بشغف.
وحتـ ــدث املـ ــدافع ال ــشـ ــاب سعـ ــد
عـطـيــة :أت ــوقع الف ــوز لف ــريقـنــا
بـ ـ ــأكــثـ ـ ــر مــن هـ ـ ــدف وذلـك مــن
خالل ت ـصـمـيــم الالعـبــني علـ ــى
انـتـ ــزاع الف ــوز ب ــرغـم ان املـب ــاراة
حت ـصــيل ح ـ ــاصل حـتـ ــى تـكـ ــون
دافعـ ـ ـاً لـن ـ ــا لـتـحقــيق بــط ـ ــول ـ ــة
اخللـيج العربـي والعودة بكـأسها
إلـى بغداد بعـد غيبة طـويلة عن
املشاركة فيها.

بهدف ثمني للخور ويف وقت قاتل

يونس حممود ينسف آمال عدنان درجال!

املدى /بغداد

أرسل االحتــاد العــربـي لكــرة القــدم فــاكـس ـاً
إلـى احتـاد كـرة القـدم العــراقي .يـبلغـه فيه
أن تـكـ ــرمي امل ـ ــدرب العـ ــراقـي ثـ ــائـ ــر أحـمـ ــد
مبنـاسبـة أخـتيــاره أفضل مــدرب يف بطـولـة
األنديـة العـربيـة لنـتيجتـها األولـى سيـكون
يف املباراة الـنهائـية لبـطولـة املوسـم احلالي
 2005. / 2004ويـذكر أن نـادي الطلبـة قدم
ع ــروض ـ ـاً رائعـ ــة أبهـ ــر به ــا املـتـ ــابعـني وك ــان
منافساً عنـيداً وفريقاً ال يستهان به ووصل
إلى األدوار النهائية للبطولة.

