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نبض الصراحة

يف مؤمتـر صحفي كـشف فيه واقع نـادي الشـرطة اجلـديد

رعد محودي :لـدي أجندة خاصـة حول ترشيحـي لرئاسة الـلجنة األوملبية

التوابل واملدرب اهلامم!
كم قتل مـدربونا أحالمنـا الوردية وكم تالعبـوا بأعصاب
جـماهـيرنـا الوفـية أثـناء مـباريـات منتخـباتـنا الـوطنـية
وكـم أثـ ــروا يف ت ـطـ ــور كـ ــرتـن ـ ــا وأجه ـ ــزوا علـ ــى
العديـد من املـواهب الكـروية بـسبب عقلـيتهم
التـدريبية البدائيـة التي أصبحت صفحة من
الــذكــريــات اخلــالــدة ومـن قـصـص ألف لـيلــة
ولـيلــة ولـم يعــد لهــا وجــود أو أثــر يف قــامــوس
كرة القدم احلديثة..
بـاألمـس خــرجنــا من تـصـفيـات كــأس العــالم
واليوم ودعنا مـونديال الشـباب وغداً ال نعرف
مــاذا سيـحل بنـا مـن الكــوارث الكـرويـة ومــدربنــا الهمـام
عبــد اإلله عبـد احلـميـد يبـرر خـسـارة منـتخب الـشبـاب
بأعـذار واهيـة وتبـريرات مـستهلكـة لم تعـد تنطلـي على
أحـد بل أصـبحت مجـال تنـدر يتنـاقله النـاس وبئـس ما
يفعل ويخطط ففـريقنا ظهر عاجـزاً عن مجاراة سرعة
الـكـ ـ ــوريــني وفــك طالســم دف ـ ـ ــاعهــم امل ـتــني وامل ـتـ ـ ــراص
واملنـظـم ،وهجــومـهم تـالعب مبــدافعـينــا الــذيـن وقفــوا
مـتفرجني مذهـولني أمام النـمر الكوري لعـدم معرفتهم
ب ــأبج ــدي ــات ال ــدف ــاع وط ــرق إيق ــاف امله ــاجـمـني وقــطع
الكــرات ولـيــس ب ـسـبـب كـبــر أعـمــار اخلـصـم كـمــا أدعــى
مـ ـ ــدرب ـنـ ـ ــا وكـ ـ ــأن الع ـب ـي ـنـ ـ ــا
أع ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــارهـ ــم م ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــابـق ـ ـ ـ ـ ــة
يوسف فعل
وصح ــيحـ ـ ــة ول ـي ـ ــس ف ــيهـ ـ ــا
الـ ـ ـشـك وال ـ ـ ــري ـبـ ـ ـ ــة والغ ـ ــش
واالخــتفـ ــاء وإذا كـ ــان بـيـتـك
مـن زج ـ ــاج فال تـ ــرم الـنـ ــاس باألمس خرجنا
بحجر.
من تصفيات
وم ـ ــا قـ ـ ــاله ع ـب ـ ــد احل ـم ـي ـ ــد
كأس العالم
للفضـائيـات يدل عـلى فـقره
واليوم ودعنا
ال ـت ـ ـ ــدري ـبــي وقـل ـ ـ ــة ح ـيـل ـتـه
فالتدريب أصبح علماً قائماً
مونديال
بـ ـ ـ ـ ــذاتـه لـه الـفـ ـ ـ ـ ــرض ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ
ـات الشباب وغداً ال
وال ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــراه ـ ــني واخلـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط
نعرف ماذا
والـ ـت ـكـ ـتـ ـي ـكـ ـ ـ ــات الـفـ ـ ـ ــرديـ ـ ـ ــة
سيحل بنا من
واجلمـاعيـة مع العـزف علـى
األوتـار النفـسيـة من أجل أن الكوارث الكروية
يـعـ ـمـل الـفـ ـ ـ ــريـق كـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ
ـدة ومدربنا الهمام
متجــانسـة متفـاهمـة ولـيس
ك ـمـ ـ ــا شـ ـ ــاهـ ـ ــد ج ــمهـ ـ ــورنـ ـ ــا عبد اإلله عبد
واملـت ــابعــون ملـنـتخـبـنــا الــذي
احلميد يبرر
ظهـر وكـأنه ال ميتلك مـدرب خسارة منتخب
وال خـطـطـ ـاً
وال امل ـم ـصس ــي ـ ــؤوـرلـي ـي ـــةـة الشباب بأعذار
وك ـ ــأن م ـبـ ـ ــاراته
مباراة ودية أو لقضاء الوقت واهية وتبريرات
أو التنـزه فالالعبـون أخذهم مستهلكة لم تعد
الغــرور وكبل حــركتهـم وقي
أكبرـد تنطلي على أحد
مـهارتهم وشعـروا بأنهـم
مــن الـلـق ـ ـ ــاء وأن ال ـبـل ـ ـ ــد يف
ح ــاج ــة إلـيهـم واجلـمـيع يـنـتـظ ــرهـم سـيـم ــا أن أغلـبهـم
تنـقصـه الثقـافـة الكـرويـة والعـامـة سـاعـدهـم يف تنــامي
هـذا الشـعور عـجز املـدرب عن إيقـاظهـم لضعفه وخـوفه
مـن زعلهم قـبل املبـاراة وبـالتـالـي أصبح املـدرب يف أيـدي
الالعبني وليس العكس.
فلم نـشاهـد تغيـيرات تـكتيكـية مـن قبله فكـان املدرب يف
واد والعالبـون يف واد آخــر بعيــد عنه والغــريب أنـه يصـر
علـى جودة أسلوبه وحـسن اختياره لطـريقة اللعب التي
أخرجتنـا من البطـولة والسـبب ليس يف قيـادته للفريق
وإمنــا ألن الالعبـني اكثـروا مـن تنــاول التـوابـل الهنـديـة
قبل املباراة ولهطول األمطار الغزيرة أثناء اللقاء!!
وكأن التـاريخ يعيـد نفسه فـفي البطـولة الـسابقـة أضاع
هــادي مـطـنــش فــرصــة تــواجــدن ــا يف نهــائـي ــات العــالـم
للشباب التـي أقيمت بهولندا ( )2004فاملسلسل مستمر
طاملا ال يـوجد من يخـتار املدربـني بدقة مـتناهيـة بعيداً
عن العالقــات الشخـصيـة والهـزائـم نعتقـد بـانهـا جـاءت
لعــدم إدراكـنــا ب ــأن املهـمــة الــوطـنـي ــة تخـتـلف كلـي ـاً عـن
احمللية فلكل مهمة رجالها وأبطالها!

اعـــــددنـــــا قـــــائــمـــــة بـ( )36ريـــــاضــيـــــاً مــتقـــــاعـــــد ًا لــتقـــــايض رواتــب شهـــــريـــــة

حتـت شعــار (الــريــاضــة الـشــرطــاويــة
والعـودة إلى عصرهـا الذهبي) أقامت
م ــدي ــري ــة الـت ــدريـب الـب ــدنـي وألع ــاب
ال ـ ـش ـ ــرطـ ـ ــة مبق ـ ــر ال ـن ـ ــادي امل ـ ــؤمت ـ ــر
الــصحـ ــايف الـ ــذي خ ـصــص لــتقـيـيـم
مـ ـس ـي ـ ــرة ن ـ ــادي الـ ـش ـ ــرط ـ ــة واآلف ـ ــاق
املـ ـســتقــبلـيـ ــة لـه ،بح ـضـ ــور جــيهـ ــان
حـسني بـابـان الــوكيل املـسـاعـد لـوزيـر
ال ـ ــداخل ـي ـ ــة ورع ـ ــد ح ـم ـ ــودي رئ ـي ــس
اله ـي ـئ ـ ــة اإلداريـ ـ ــة لل ـن ـ ــادي وس ـم ـي ـ ــر
الـوائلي مـديـر الـرعـايـة االجـتمـاعيـة
يف ال ــوزارة ومــظف ــر ن ــوري أمـني س ــر
هيئـة إدارة الشرطة ويف بـداية املؤمتر
حتدث بابان قائالً:
ال أخـفي عـليـكم مـا متـثله الـريـاضـة
يف سلك الـشـرطـة الـتي عــانت كـثيـراً
وواجهـت املسيـرة بعد سـقوط النـظام
الكثير من املطبـات نتيجة ما تعرض
لـه النــادي من الـسلـب والنـهب إال أن
جهـود اخليـريـن واحملبني اسـتطـاعـوا
النهـوض بــواقعه املـريــر وعنـد تــسلم
ال ــوزي ــر ج ــواد الـب ــوالنـي ال ــذي عـمل
بجـ ــد علـ ــى دراسـ ــة الـ ــوضع احلـ ــالـي
للنادي أكد على ضرورة توفير جميع
مــستلـزمـات جنـاح مــسيــرته وأبـرزهـا
اجلـانب املــادي والعمل علـى االرتقـاء
بــاحلــركــة الــريــاضـيــة ال ـشــرطــاويــة
وتـ ــشكــيل جلـن ــة ل ــدراسـ ــة املع ــوق ــات
والتي أوصت:
بــتع ـيــني ( )225ري ـ ــاض ـيـ ـ ـاً وإداريـ ـ ـاً يف
مـديـريـة ألعـاب الـشـرطــة واستـقطـاع
م ـبـلغ ( )500دي ـن ـ ــار مــن امل ـن ـت ـ ـس ـبــني
اعـتـب ـ ــاراً مـن ( )2006/10/1وتـك ـ ــرمي
الف ـ ــرق احل ـ ــائ ـ ــزة عل ـ ــى ال ـب ـط ـ ــوالت
احملـليــة والع ــربيــة وتــزويــد مــديــريــة
األلعـاب بـاملــركبـات لـنقل الفـرق إلـى
احملـافـظــات وتعيـني خمـســة وثالثني
ريــاضـي ـاً مـن جـمـيـع الفعــالـيــات ويف
حـ ـ ــال ـ ـ ــة سفـ ـ ــر أي ف ـ ـ ــريق مــن نـ ـ ــادي

الـشـرطـة إلـى محــافظــاتنـا العـزيـزة
تتكلف مديـرية الشـرطة بضـيافتهم
من إسكان وطعام وحماية.
وبعد ذلك تأمـل الوزارة خيراً يف عام
 2007وسـنقــدم دعـمنــا لـكل األلعــاب
ولـي ــس لـك ـ ــرة الق ـ ــدم فق ــط وبه ـ ــذه
املنـاسبة اتقدم بـالشكر اجلزيل لألخ
رع ــد حـم ــودي ال ــذي تـب ــرع مباليـني
ال ــدن ــانـي ــر مـن أجل سـمع ــة الـن ــادي
وإبقائه ضمن فرق املقدمة.

لسنا محترفني

وب ـصـ ــراحــته املـعهـ ــودة حتـ ــدث رعـ ــد
حمـودي عن مـستـقبل النـادي وقال:
نـادي الـشـرطـة مـرتـبط فـنيـاً بـوزارة
ال ـشـب ــاب وم ــرتـبــط عـ ــائلـيـ ـاً ب ــوزارة
الــداخليـة كمـا أن نـادينـا يـضم ()13
لعـب ــة وبح ــاج ــة م ــاس ــة إل ــى ال ــدعـم
املــادي واملـعنــوي ال ــذي ال يتــوفــر إال
بـدعم الوزارة وأقولهـا بصراحة نحن
لـسـنــا مبحـتــرفـني وال هــواة إضــافــة
إل ــى انع ــدام الـتخـطـيـط ال ــري ــاضـي
الـ ـ ـصـحـ ـيـح قـ ـبـل وبـع ـ ـ ـ ــد االحـ ـتـالل
ولـكننـا لن نكـون مـتشــائمني ولـدينـا
أب ـطـ ــال كـب ـ ــار يف مخــتلـف األلعـ ــاب
خاصة إذا توفرت لهم فرص اإلعداد
املث ــاليــة فــأنــا ري ــاضي وأعــرف مــاذا
أقـول وأعـني فــالتـخبـط اثـر بـصـورة
كـبيرة علـى تطور ريـاضتنـا وأخر من
نـهوضها وتقـدمها بالـرغم من وجود
الطاقات البشرية الهائلة.

الوزير رياضي

وأش ــار حمــودي إل ــى أنن ــا كنــا نـسـبق
بع ــض ال ـ ـ ــدول بع ـ ـشـ ـ ــرات ال ـ ـس ـنــني
أصـبحنــا خلـفهم مبـسـافـات طــويلـة
فــاملالعـب غي ــر متــوفــرة وإذا تــوفــرت
فأنهـا غير صاحلـة للعب أو التدريب
سـيـمـ ــا أن بل ــدن ــا لـي ــس فقـي ــراً مـن
النــاحيـتني املـاديــة والبـشـريـة لكـننـا

العراق يشارك يف اجتامع احتاد
إذاعات الدول العربية
بغداد  /املدى الرياضي

غادرنـا يوم أمس متوجهـاً إلى تونس
الـزمـيل مـحمــد خلف مـديـر الـقنـاة
الرياضية العراقية ممثالً للعراق يف
اجتماع احتاد إذاعات الدول العربية
للــمـ ــشـ ـ ــاركـ ـ ــة يف انــتخ ـ ــاب الـلجــن ـ ــة
الـداعمـة للـرياضـة العـراقيـة للفـترة
من  15-11من الشهر اجلاري.
يـشـار إلـى ان العــراق عضـو فـاعل يف
احتــاد إذاعــات الــدول الع ــربي ــة منــذ
تـأسيـسه وكـانت لـديه بـرامج مـؤثـرة
يف خطـط ومنـاهج االحتـاد أسهـمت
محمد خلف يف دفع عـجلـ ــة الـ ــري ــاضـ ــة الع ــربـي ــة
لتبوؤ مواقع متقدمة يف العالم الرياضي.

نــبحــث عــن األشخ ـ ــاص اخملل ـصــني
احملبني للرياضة.
وحتــى ال ابتعـد كـثيـراً عن الـشـرطـة
فـ ـ ــأن ـنـ ـ ــا حـقق ـن ـ ـ ــا بع ــض املـكـ ـ ــاســب
للـريـاضـيني فـإذا لـم نحقق الـراحـة
والـطمـأنـينـة للـريـاضي ال نـستـطيع
فعـل شيء ووزيــر الــداخـليــة األسـبق
دعـم الـن ــادي بـتعـيـني ( )60ري ــاضـيـ ـاً
وأردفها بـ( )25ريـاضياً وأكـد حمودي
علـى أن وزيـر الـداخليـة احلـالي كـان
العـبـ ـاً يف ن ــادي ال ـش ــرط ــة وميـتـلك
رؤي ـ ـ ــة ري ـ ـ ــاض ـي ـ ـ ــة وأوضـحــت لـه كـل
مع ــان ــاه ن ــادي ال ـش ــرط ــة وط ــالـبـته
بـدعـم كبيـر وقـد استجـاب لـطلبـاتنـا
وأوعــز بـتلـبي ــة جمـيع احـتيــاج ــاتنــا
وخـاصة املاديـة وأهمها املـوافقة على
االســتق ـط ــاع مـن رواتـب املـنـتـ ـسـبـني
الـتـي سـتـنهـي مع ــان ــاتـن ــا يف ت ــوفـي ــر
الرواتب والعقود لالعبني واملدربني.
واشترطت تـشكيل جلان مـتخصصة
حـتى ال يكـون هنـاك تالعب وبـدورنا
نقــدم آيــات ال ــشكــر واالمـتـنــان إلــى
الوزيـر جواد البـوالني على مـا قدمه
لـلنــادي يف مــرحلــة صـعبــة وحــرجــة
من ت ــاريخه سـيمــا أن ن ــادينــا مـغلق
وليس لدينا متويل ذاتي!..
وأضاف حمودي:
أنــا ابـن نــادي ال ـشــرطــة ومــا أقــدمه
للـنـ ــادي جـ ــزء بـ ـسـيــط ممـ ــا ق ـ ــدمه
النادي لي أيـام كنت العبـاً وقائداً له
كـما أننـي لست نقـابياً ولـهذا عنـدما
كنـت العب أيـام زمـان كـان أصـدقـائي
املقـربني لـيســوا من العبـي الشـرطـة
وكنـا نعمل بروح عاليـة من التسامح
واحملبة ونفكر بعقلية مفتوحة.

هيئة متوازنة

ويف ســؤال ملنــدوب (املــدى) عـن شكل
الهـيئـة اإلداريــة املقـبلــة بعـد الــدعم

الشرطة بحلة جديدة استعداداً للدوري اجلديد

الكبير من قبل وزارة الداخلية أجاب
حمودي:
اقتــرحت يف الــوزارة أن تكــون الهـيئـة
اإلدارية متوازنة بني احملبني يف وزارة
الـ ـ ــداخل ـيـ ـ ــة واخملل ـصــني مــن خ ـ ــارج
أسـوار الـوزارة وشـرحت لـهم األسبـاب
حتـى يـسـتمـر الـدعـم ولكي نـوفق يف
الـعـقـلـ ـي ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة يف اجملـ ـتـ ـمـع
والـتـ ــوازن مــطلــب مهـم جـ ــداً وشـيء
ضـ ـ ــروري مل ـ ـس ــتق ــبل ال ـنـ ـ ــادي ورفـ ـ ــد
اإلدارة بأنـاس متـفرغـني للعمـل قرار
مفروغ منه.
وقـال حمودي يف رده علـى سؤال آخر
لـ(املـدى) حـول أسبــاب تغييـر اسلـوب
اخلـطــاب الــريــاضـي للـمعــارضــة يف
اآلونـ ـ ـ ـ ــة األخـ ــيـ ـ ـ ـ ــر وهـل سـ ــيـ ـ ـ ـ ــرشـح
لالنتخابات املقبلة:
أنـ ــا ضـ ــد كلـمـ ــة املعـ ــارضـ ــة ألنهـ ــا ال
تـتـط ــابق مع مـبــادئ الــريــاضــة وقــد
يــكـ ـ ـ ـ ــون هـ ــنـ ـ ـ ـ ــاك خـالف يف الـ ـ ـ ـ ــرأي
واخـتـالف يف وجهـ ــات الـن ـظـ ــر لـكــنه
ليس كـرهاً أو حقداً عـلى األشخاص
الـذيـن نخـتلف معـهم ويــؤسفـني مـا
يحـ ــدث يف الف ـض ــائـي ــات مـن تـهجـم
بعـض علـى بعـض ألن ذلك يـؤثـر يف
الـريـاضـة وأنـا ال أحبـذ الظهـور علـى
شاشـات الفـضائـيات
ألن م ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
الـبرنـامج يـريد
أن ي ـ ـنـجـح مـ ــن
خالل خالفـاتنا
لـطــرحه أسـئلــة
استفزازيـة تثير
الـضـيف ال ــذي ي ـسـتجـيـب ل ــرغـب ــات
املـقدم لذلك ارفض أسلـوب التشهير
واإلقـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــاء .وعـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ــول يف
االنتخـابات فـإنه طموح مـشروع لكل
ال ـنـ ـ ــاس وسـ ـ ــأق ـ ـ ــرر بع ـ ـ ــد معـ ـ ــرف ـتــي
ب ـض ــوابــط االنـتخ ــاب ــات وشـ ــروطه ــا
ول ـ ــدي أج ـن ـ ــدة خ ـ ــاص ـ ــة عــنه ـ ــا ألن
الـريـاضـة تـريــد من يخـدمهــا وليـس
العكس.
وطرح الـزميل حيـدر عباس مـن قناة
ال ـ ــدي ـ ــار الف ـض ـ ــائ ـي ـ ــة س ـ ــؤاالً ح ـ ــول
شخـصنـة اإلجنــاز وإغفـال اآلخــرين
فـأجــاب حمـودي :أنـا لـسـت سيــاسيـاً
وال أفهم بـالـسيـاسـة لكـوني ريـاضيـاً
وأعمـل من أجلهـا ومـا حـدث مـؤخـراً
للنـادي يعـد طفـرة نــوعيــة متقـدمـة
فـالـوزيـر احلـالـي تعــرفت عـليـه منـذ
شهـر واستـجاب جلـميع طلبـاتنـا من
اسـتقطـاع إلـى الـدعم املعنـوي سيمـا
أننـا نعـمل علـى ان يكـون نــادينــا من
أفـضل األنـديــة احملليـة وقــد واجهت
عراقـيل كثيـرة إلجناز مـا مت تنفـيذه
مـن قبل الـوزيـر احلـالـي وتصـوروا أن
الـوزارة لم تـصرف علـى النـادي شيـئاً
مـن ــذ ( )4سـن ــوات وبـ ــاملقـ ــابل ك ــان ــوا
ي ـ ـ ــرسـل ـ ـ ــون ل ـن ـ ـ ــا جل ـ ـ ــان ال ـت ـ ـ ــدق ـيـق
واحلسابات وهذا هو املضحك املبكي
يف العمل!! وأضاف:
اآلن تغ ـي ـ ــر ال ـ ــوضـع نح ـ ــو األفـ ــضل
والبـ ــد أن يك ــون هـنـ ــاك تفـ ــاعل بـني
ال ـنـ ـ ــادي والـ ـ ــوزارة م ــن أجل س ــمعـ ـ ــة
النادي وتطويره نحو األفضل.
وعلـيـنـ ــا أن نع ـطـي كـل ذي حق حـقه

بغداد /املدى الرياضي

ويف فـت ــرة قـيـ ــاسه أجن ــز ال ــوزي ــر م ــا
عجز عنه اآلخرون.
وأجــاب حمــودي عن سـؤال لــزميـلنـا
ح ـسـن عـيــال مـن جــريــدةالــريــاضـي
اجلـديـد قـائالً :الـريـاضـة احلقـيقيـة
ل ـيـ ــس ب ـ ــاالس ـت ـث ـم ـ ــار امل ـ ــالــي وإمن ـ ــا
بـوضــوح وصفــاء العــاملـني فيهـا وأن
نبتعد عن احلقد والضغينة وإقصاء
أح ـ ــدنـ ـ ــا لآلخـ ـ ــر وعل ـي ـنـ ـ ــا أن نع ــمل
بـ ـ ــال ـ ـ ــواقع ون ـب ــتعـ ـ ــد عــن األس ـبـ ـ ــاب
الـعق ـي ـمـ ـ ــة ون ــتخـ ـ ــذ م ــن األسلـ ـ ــوب
املتحضر طريقاً ومنهاجاً لنا.
ولقــد أحــرزنــا الـنتــائج الـســابقــة يف
الثمانينيـات بدون تخطيط وظروف
لــم تكـن مـث ــالـي ــة لكـن ك ــانـت هـن ــاك
النـوايــا الصـادقــة واخمللصـة فجـاءت
تلك النتائج واإلجنازات الباهرة.
مــا يحـصل حــاليـاً تـرقـيع لألخـطـاء
وهـ ــو لـي ــس طـمـ ــوحـنـ ــا بـ ــالـتـ ــأكـيـ ــد
وبـ ــالـتـ ــالــي علـيـن ـ ــا العــمل بـ ــوجـ ــود
الــكف ـ ــاءات الـعل ـم ـي ـ ــة ال ـتــي متــتلـك
تـصــوراً مـتك ــامالً وش ــامالً لـتـطــويــر
الرياضة العراقية ،وأضرب لكم مثالً
أثـن ــاء ت ــواج ــدن ــا يف نه ــائـي ــات ك ــأس
العـ ــالـم يف املـكـ ـسـيـك ( )1986وبعـ ــد
فــشلنــا يف التـأهل إلـى الــدور الثــاني
سـمعنـا بـأن احتــاد الكـرة آنـذاك قـرر
معـاقـبتنـا علـى اخلسـارات الثالث يف
الـبطـولـة فقــال لي ايفــرستـو مـدرب
املنتخب هل تعـتقدون بأنـكم تلعبون
يف دورة اخلليج حتـى يعاقبـوكم على
ع ــدم التــأهـل? ثم ق ــال لي (وســأذكــر

جـودو العـراق تـاسعـا يف الـبطـولـة العـربيـة للـشبـاب
بغداد /املدى الرياضي
احـرز منتخـب الشبـاب باجلـودو املركـز التـاسع يف ختـام منـافسـات البـطولـة العربـية
للشـباب والـشابـات التي اقـيمت يف صـالة اجلـالء الريـاضيـة يف العـاصمـة السـورية
دمشق والتي شارك فيهـا  45العبا للشباب من أحـد عشر منتخباً عـربيا باحرازه
مدالية برونزية وحيدة ً وجاءت نتائج البطولة على الشكل التالي:
يف الشـباب جاءت سـورية باملـركز األول بـ  /3/ذهب و /4/فضـة وحلت املغرب ثـانياً بـ
 /3/ذهب وبــرونــزيــة واحــدة ،والك ــويت ث ــالث ـاً بــذهـبيــة وبــرونــزيـتني ،ولـبنــان رابع ـاً
بـذهبية وبـرونزيـة ،وقطر خـامساً بفـضية وبـرونزيـة ،وليبيـا يف املركـز اخلامـس مكرر
بفــضيــة وبــرونــزيــة ،واألردن ســادس ـاً بفــضيــة ،وفلـســطني يف املــركــز الـس ــادس مكــرر
بفضية ،واالمارات سابعاً ببرونزيتني ،واليمن ثامناً ببرونزية واحدة.
ويف منـافـسـات الـشـابـات جـاءت سـوريـة بـاملـركـز األول بــست ذهـبيـات ،واألردن ثــانيـاً
بــذهـبيــة وفــضيـتني ،ولـبنــان ثــالث ـاً بفــضيــة واحــدة وبــرونــزيــة واحــدة ،وقـطــر رابع ـاً
بفضية واحدة.

يـونـس مـرشح لقــائمـة افـضل عـرشة
العبني اسيويني للعام احلايل
بغداد /حيدر مدلول

يونس
مرشح
ضمن
مجموعة
افضل عشرة
العبني يف
قارة اسيا

احملـت مـص ــادر صحفـيــة اسـيــويــة
ال ـ ــى ت ـ ــرشـيـح امله ـ ــاجـم ال ـ ــدولـي
ي ــون ــس محـم ــود احملـت ــرف يف
صفــوف الغــرافــة القـطــري
ضمن قـائمة افـضل عشرة
الع ـبــني اســي ـ ــويــني ال ـتــي
سـيعلـنهـ ــا
االحتـ ـ ـ ــاد
االسيوي
باللـعبة يوم
الـسـادس عـشـر
من شهــر تشــرين الثـاني
اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري لــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2006
الخـ ــتـ ــي ـ ـ ـ ـ ــار اف ـ ـ ـضـل العـ ــب
اسـ ــيـ ـ ـ ـ ــوي لـلـعـ ـ ـ ـ ــام احلـ ـ ـ ـ ــالـ ــي
واسـتـن ـ ــدت تلـك املــصـ ــادر الـ ــى
تـ ــربع امله ــاجـم ي ــون ــس عل ــى
ص ــدارة ه ــدايف الـتــصفـي ــات
االسيـويـة الـتمهيـديـة لكـاس
امم اسـي ــا  2007ب ــاالض ــاف ــة
الـى اخـتيــاره اكثـر مـن ثالث
مـ ـ ـ ـ ــرات كـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـضـل الع ــب يف
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املـبــاريــات اخلـمـس الـتـي خــاضهــا
املنـتخب الــوطني ودوره الـكبيـر يف
تاهـل العراق الـى تلك الـنهائـيات.
مــن جه ـ ــة اخ ـ ــرى احــتل ي ـ ــون ــس
محـمـ ــود املـ ــرتـبـ ــة  21عـ ــاملـيـ ــا بـني
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ـ ــي ـ ــب ه ـ ـ ـ ـ ـ ــدايف ال ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــرة يف
الع ــالـم،والـث ــالـث ع ــربـي ــا يف اخ ــر
تـصـنـيف اصــدره االحتــاد الــدولـي
لـإلحـ ــص ـ ـ ــائ ــي ـ ـ ــات ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ــي ـ ـ ــة
للـشهراجلاري ،حـيث سجل يونس
 8أهـداف مع املنـتخب الــوطني يف
املـبــاريــات الــدولـيــة الــرسـمـيــة وال
سـيـم ــا الـتــصفـي ــات الـتــمهـي ــدي ــة
لبـطــولــة ك ــاس امم اسيــا الــرابعــة
عـشـرة والـوديــة التجـريـبيـة الـتي
خ ــاضه ــا املـنـتخـب ال ــوطـنـي ه ــذا
العام.
والــذي مــازال املهــاجـم االنكـليــزي
ونادي ليفربول كراوتش واملهاجم
التـشـيلي ونـادي كـولــو يتقــاسمـان
ص ـ ــدارة ت ـ ــرت ـيــب هـ ـ ــدايف الع ـ ــالــم
برصيد  14هدفا.

الواسطي رئيسا للجنة الكيك بوكسنغ االسيوية
بغداد /املدى الرياضي

انتخب الـسيد قاسم الـواسطي رئيس االحتـاد العراقي لكيك
ب ـ ــوك ـسـنغ رئـيــس ـ ــا للجـن ـ ــة الفـنـي ــة يف خـت ــام اجـتـم ــاع ــات االحت ــاد
اآلسيـوي للكيك بـوكسـينغ التي جـرت يف دمشـق ،كما انـتخب العمـيد جالل
مــاء البــارد رئيـس االحتـاد الـسـوري لـلعبـة نــائبـا لــرئيـس االحتــاد اآلسيـوي
للكـيك بوكـسينغ ،وضـم املكتب الـتنفيـذي اجلديـد أيضـا سامـي قبالوي من
لـبنــان رئيـسـا لـلجنــة احلكــام والتغـطيـة وسلـيمــان قبالن مـن األردن رئيـسـا
للـجنـة الـتنـظيـميـة والــسيـد هــاشم اجلـاسـر مـن الكـويـت رئيـســا للـجنـة
الطبية ومحمد زيدان من فلسطني رئيسا للجنة العالقات.

رعد حمودي رئيس نادي الشرطة

ذلك لـلمــرة األول ــى) أخبــروهـم هل
يوجـد تخطيط لديـكم هل تعرفون
ماذا تعملون بعد شهر وأي منتخب
تق ــابلــون ودي ـاً واردف ق ــائالً أمــا يف
ق ـطـ ــر ف ـ ــإنهــم يخ ـط ـطـ ــون لـبـنـ ــاء
م ـسـتقـبـل لك ــرتهـم خالل اخلـطـط
الــسنــويــة للـمبــاري ــات والت ــدريبــات
للـمـنـتخـب ــات ال ــوطـنـي ــة وه ــذا ه ــو
الفرق بينكم وبينهم?
ويف سـؤال الزميل صبـاح صالح من
قـن ــاة ال ــري ــاضـي ــة الع ــراقـي ــة ح ــول
أسـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــاب جتـ ـ ـ ـ ـ ــاهـل االه ـ ـتـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــام
بـالريـاضيني القـدامى الـذين أفـنوا
زهــرة شـب ــابهـم مع نــادي ال ـشــرطــة
وميــرون بـظــروف مـعيــشيــة صـعبــة
ق ـ ــال ح ـم ـ ــودي مت ت ـ ـشـكــيل جل ـن ـ ــة
أخــذت علــى عــاقـتهــا تـسـميــة ()36
رياضـياًَ متقـاعداً سـيتقاضـون راتباً
شـهريـاً مقـداره ( )300ألف ديـنار يف
مــسعــى مـن الــوزارة والـنــادي ل ــرفع
ح ــالــتهـم االقـت ـص ــادي ــة وإعـ ــادتهـم
للـريـاضـة مـرة أخـرى كمـا أن أبـواب
الـن ــادي مفـت ــوح ــة أم ــامهــم للعـمل
ألنهـم قـ ــدوة لـنـ ــا أمـ ــا عـن كـ ــابـ ــان
فـأجـاب أن مـن حقه أن يتـكلم علـى
رعــد حـم ــودي ولكـن لـيــس مـن حق
رعــد أن يـتكـلم عـليـه كمــا أنـني أول
شـخـ ـ ــص زرتـه وت ـكـل ـ ـمـ ــت مـع وزارة
الشبـاب بشـأن تعييـنه وهو مـن باب
رد اجلميل.

االهيل الـــبحـــــريــنــي يــتــمــــســك بحــــســـــان تـــــركــي
املنامة /املدى الرياضي
اكـد عبـد العزيـز بوخـمسني
رئيس جهاز لعبة كرة القدم
بـالنـادي االهلـي البحـريـني
احـد انديـة الدرجـة املمـتازة
ان صـ ــانـع االلعـ ــاب حـ ـسـ ــان
تــركـي احملـت ــرف يف صفــوف
الف ــريـق االول لك ــرة الق ــدم
باق مع الفريق هذا املوسم،
وان م ـ ـ ــا يـ ـ ـش ـ ـ ــاع ع ــن نـ ـي ـ ـ ــة

الـن ـ ــادي? االهلــي واجلهـ ــاز
الـ ـف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي لـ ـل ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ــق يف
االستغناء عن خـدماته غير
صحيح.
ونف ـ ــى ب ـ ــوخ ـم ـ ـســني خ ـب ـ ــرا
مف ــاده ان اجلهــازيـن الفـنـي
واالداري ل ــم يج ـت ــمع ـ ــا مــن
االسـاس مـع الالعب حـسـان
تـركـي بخصـوص االسـتغنـاء
عـنه وانهــاء عقـده،مــوضحـا

بـان اجتمـاعـاتنـا مع جـميع
الـالعـ ـب ــني دوريـ ـ ـ ــة ومـ ـنـهـ ـ ـ ــا
الفنية واالنضبـاطية ،سواء
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الــالعـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون مـ ـ ــن
احملترفني ام احملليني .
وقــال ب ــوخمـسـني ان ثقـتنــا
كـبـي ـ ــرة يف الالعـب وجـمــيع
الــالعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــني يف تــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمي
مـ ـ ـ ـس ـ ـتـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــات افـ ـ ـضـل يف
امل ـش ــاركـ ــات الق ــادم ــة الـتـي

هــــكذا انتـــــــهى احلـــــلم!
بغداد /اكرام زين العابدين

لم يكن اكثـر املتفائلني مبنتخبـا الشبابي
لكـرة القدم املـشارك يف بطـولة كـاس اسيا
االخيـرة الـتي اقـيمـت يف الهنـد يتـوقع ان
يحرز لقبها ويعيد إلى االذهان ماحققته
املـنتخبـات الشـبابـية الـتي خطـفت اللقب
خمس مرات سابقة.
وال ـسـبـب ال ــرئـي ـسـي كـ ــان تخ ــوف امل ــدرب
املـسـتمــر وشكــواه التـي لم تـنقـطع طـيلــة
فتـرة اعـداده الـطــويلــة من عـدم انـسجـام
الع ـب ـيـه يف ارض املـلـعــب وق ـ ـ ــوة الـف ـ ـ ــريـق
الـ ــسع ـ ــودي ال ـ ــذي ســيق ـ ــابـله يف املـب ـ ــاراة
االولى من منافسات البطولة االسيوية.
ولكـن ال ــذي حــصل ان امل ــدرب عـب ــد االله
عـب ــد احلـمـي ــد لـم يع ــرف ق ــدرات العـبـيه
احلقـيقـيــة داخـل امللعـب خــاص ــة وانه لـم
يـشاهـدهم منـذ وقت طـويل وهم يلعـبون
بهذه التشكيلة السباب عديدة.
وكــاد مـنـتخـب ال ـشـبــاب الــسعــودي
يخ ـطـف نق ـ ــاط مــب ـ ــاراته االول ـ ــى
التي جمعتـه مع غرميه التقليدي
ومنـافـسه العـراق لـوال وقــوف احلظ
إلـ ــى جـ ــانـب عـبـ ــد احلـمـيـ ــد الـ ــذي خـ ــرج
بنقطة غالية من هذه املباراة.
واكـمل مشـوار التـاهل لـدور الثـمانـية بـعد
ان ف ــاز عل ــى فـيـتـن ــام وم ــالـي ــزيـ ــا بحل ــول
فـرديــة وليـس بخـطـط تكـتيـكيـة وضـمنـا
املـركـز االول بفـارق االهـداف عن املـنتخب
الـسعـودي وكــذلك لـالبتعـاد عـن املنـتخب
الياباني القوي يف دور الثمانية.
وكــانـت فــرحــة املــدرب والعـبـيه كـبـيــرة يف
جتـنب مالقــاة اليـابـان علــى امل ان يكـون
املـنـتخــب الك ــوري ال ـشـم ــالـي يف مـتـن ــاول
اقـ ــدام العـبـيـنـ ــا الـ ــذيـن سـيـ ـسـجلـ ــون يف
الـشبــاك الكـوريـة ويفــوزون ويحققـون مـا
ك ــان ــوا يـصـب ــون الـيه مـن الـت ــاهـل لك ــاس
العــالم للــشبــاب يف كنـدا والـوصـول لـدور
االربعـ ــة ثـم الــتفـكـيـ ــر جـ ــديـ ــا بـ ــالـكـ ــاس
مـتنــاسـني ان الك ــوريني امـطــروا الــشبــاك
االيــرانيــة بخمـسـة اهـداف نـظيفــة وانهم
يحــضـ ــرون ملفـ ــاجـ ــأة كـبـيـ ــرة للـمـنــتخـب
العراقي يف املباراة.

وكـان الـكثيــرون يعتقـدون ان املنـتخب
ميـ ــر بـ ــاحـ ـسـن ح ـ ــاالته وان جن ـ ــومه
قـ ـ ـ ــادرون عـلـ ـ ـ ــى اخ ــتـ ـ ـ ــراق أي خـ ــط
دف ــاعـي والـتــسجـيل يف أي وقـت مـن
زمن املباراة والفوز بنقاطها.
وشــارك ب ــاحللـم املــدرب عـبــد احلـمـيــد
وم ــسـ ــاع ـ ــدوه دون ان يعـ ــدوا اسـلحــتهـم
والعبـيهم ملثل هـذه املبـاراة املصيـرية او
يــش ــاه ــدوا مـب ــاراة ك ــوري ــا واي ــران الـتـي
انــتهــت ك ـ ــوريـ ـ ــة بخــم ـ ــاســي ـ ــة نـ ـظــيف ـ ــة
ويـتعـرفـوا مـن خاللهــا علــى نقـاط قـوة
وضـعف الـك ـ ــوريــني ال ـ ــذي ــن يح ــتف ــظ
التاريخ لهم انهم كانوا السبب
يف خــس ــارتـن ــا قــبل ثالثـني ع ــام ــا يف
بانكوك ايضا.

وخـسـرنــا املبــاراة وبطـاقــة التــاهل واحللم
وكل شــيء بع ـ ــد ان فـ ــشل امل ـ ــدرب ب ـ ــوضع
تكـتيك وخـطط منـاسبـة للفـريق الكـوري
ال ـ ـشــم ـ ــالــي و ف ـ ــشل يف اعـ ـ ــداد الفـ ـ ــريق
نفسيا قبل الدخول يف املباراة.
وكـثـ ــرت اخــطـ ــاء احلـ ــارس اجلـيـ ــد عالء
كـاطع وكـانـت االخطـاء الـدفـاعيـة قـاتلـة
وواضـح ـ ـ ـ ــة لـلـع ــي ـ ـ ـ ــان بـع ـ ـ ـ ــد ان تـالع ــب
الكوريون مبقدراتهم واعصابهم وانشغل
العبــو خـط الــوسـط ب ــاالعتــراض علــى
احلكـم ب ــدال مـن الـت ــركـيـ ــز علـ ــى الك ــرة
والتسجيل يف املرمى الكوري.
وانكشف حـاجة الهجـوم العراقي لالعب
مبــواصفــات عـالء عبــد الــزهــرة الهــداف
الواعـد الذي ينتظره الكثـير لو استطاع
ان يطـور امكــانيـاته يف الـدوري االيــراني
فيمـا كان كلـف بعيدا عـن زمالئه واجواء
املـب ــاراة وس ــاهـم ب ـشـكل كـبـي ــر يف تـثخـني
جراحات املنتخب الشبابي.

سيخوضها الفريق .
واث ـن ـ ــى ب ـ ــوخ ـم ـ ـســني عل ـ ــى
انـضبــاطيــة الالعب حـسـان
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ــي وال ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزامــه
بالتـدريبات ،وهو أمـر يؤكد
حـ ـ ـ ــب الــالعـ ـ ـ ــب واخــالصــه
لـلـفـ ـ ـ ـ ــريـق الـ ـ ـ ـ ــذي اث ـ ـبـ ــت
لـلج ـم ــيع ب ـ ـ ــأنه ال ميـكــن
االس ـتـغ ـن ـ ـ ــاء ع ـنـه وعــن اي
العب من الفريق االول.

واحة كروية
عبد االله اضاع
حلمنا بالتأهل
الى مونديال
كندا

