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متابعة خليل جليل
-أستهـل فريـق نادي احلـلة لـكرة
الـسلـة املــوسم اجلـديـد بـحصـده
اول القـاب املوسم عنـدما خطف
كـــأس املـثـــابــــرة يف اللقـــاء الـــذي
ــــــــــــوســـــم جـــــمـعـه مـع وصـــــيـف امل
الـســـابق الكــرخ وانـتهــى لـصــالح
احللــة بـنتـيجــة )77-72( وجــرى

على قاعة الشعب.
-قدم احلـلة والـكرخ بـداية قـوية
ومـثـيـــرة ملـــوسـم الــسلـــة املـمـتـــازة
اجلديد واظهـر استعداداً مثـالياً

ـ

افتتحه رئيس اللجنة االوملبية
موسم السلة ينطلق بلقاء املثابرة

واحللـــــة حيـــصــــــد لقــبـه عىل حــــســـــاب الـكـــــرخ
مبـــراسـيـم احـتفـــالـيـــة شـــاركـت فـيهـــا جـمـيع
الفـرق املـشـاركـة يف املــوسم وبـكلمـة لــرئيـس
االحتـــــــاد العــــــراقــي لـكــــــرة الـــــسلــــــة حــــســني
العـميـدي الـذي متنــى فيهـا مـوسمـاً حيـويـاً
ومـثمـراً وأبـدى جـميـع اعضـاء ادارة االحتـاد
العـــراقـي لـلعـبــــة جهــــداً واضحـــاً النــطالقـــة
املـوسم واجنـاحه ويف مقـدمتهـم السيـد على
طالب والسيـد زهير محمد صـالح والدكتور

خالد وجميع اعضاء ادارة االحتاد.
-يف نهـــــايـــــة املــبـــــاراة قـــــدم رئــيــــس الـلجــنـــــة
االوملـبـيـــة أحـمـــد عـبــــد الغفـــور الــســـامـــرائـي
ومعه الدكتور عامـر جبار االمني العام كأس

املباراة وجوائزها على الالعبني.

سجـاد حسني كـان الكـرخ متكن من تـقليص
الفارق يف هذه الفترة .

-صـراع املبـاراة اشتـد يف الـربع االخيـر منهـا
وكــان الكـرخ قــريبـاً الــى اللقـب عنـدمـا كـان
متقـدماً بفارق نقطـة واحدة يف اخر ثالثني
ثــانيــة من وقـت اللقـاء وقــد استـثمـر احللـة
عـدم قـدرة العـبي الكـرخ علـى إدامـة التفـوق
واسـتغلــوا ثغــرات دفــاعـيــة أضــافـــوا خاللهــا
أربع نقــاط ليـنتـهي اللقــاء لصــاحلهم )77-

.)72
-انطالق املوسم الـسلوي اجلديد الذي رعاه
رئيـس الـلجنـة االوملـبيــة احمــد عبـد الغفـور
الـســامـــرائي وأذن بـــافتـتحــاحه كــان قــد بــدأ

لهـذه املنـافسـات وخـاصـة الكـرخ الـذي اضـاع
الفـــــوز بـلقــب كـــــأس املــثـــــابـــــرة يف الــثـــــوانــي
االخـيـــرة مـن املـبـــاراة الـتـي قـــادهـــا بـكفـــاءة

واضحة احلكم الدولي منيرجرجيس.
الفـتـــرة االولـــى مــن اللقـــاء انـتهـت لـصـــالح
الكـــرخ )23-22( وحــسـم بفـــارق الـنقـطـــة يف
الــثـــــانــيـــــة االخــيـــــرة اذ الزم الـــتعـــــادل لـــــوح
الـتـــسجـيل ســـواء يف هــــذه الفـتــــرة والفـتـــرة
الثـــانيــة ايـضـــاً التـي انتـهت حلـســاب احللــة
)44-36( ويف الفـتــرة الـثــالـثــة الـتـي انهــاهــا
احلـلة ملصلحته بعد ان تفوق فيها )56-60(
بفــضـل املهـــارات الـتهــــديفـيـــة الـتـي أبـــداهـــا
الالعـب املـتــــألق مــصــطفـــى جـــاسـم وزمـيـله

متابعة حيدر مدلول
ذكـــرت مـصـــادر كـــرويـــة مـــوثـــوق بهـــا ان جلـنـــة
اعـداد املـنتخبـات الـوطنيـة يف االحتـاد العـراقي
املـــركـــزي لكـــرة القـــدم سـتـطـــرح ثالثـــة اسـمـــاء
تدريبية )د.كاظم الـربيعي ويحيى علوان وثائر
احــمــــــد( يف االجــتــمــــــاع االســتــثــنــــــائــي الــــــذي
سـيعقــده االحتــاد يــوم االثـنني املـقبـل لتـــدريب
املنـتخب الـوطـني لكـرة القـدم بـدالً من املـدرب
احلــالي عـدنــان حمـد الـذي تـتجه نيـة معـظم
اعـضــــائه الـــى اقـــالــته بعـــد فـــشله املـتـمـثل يف
اخلـــروج املــبكــــر للـمـنــتخـب الـــوطـنـي مـن دورة
كـــاس اخللــيج العـــربـي الــســـابعـــة عــشـــرة الـتـي
اختتمـت يف الدوحـة المتصـاص نقمـة وغضب
الشـارع الـريــاضي من احتـاد الكـرة وسكـوته يف
اتخاذ قـرار سريع بتـنحية حمـد وحل املنتخب
الــوطنـي مبـاشــرة بعـد احـتالله املـركـز الـســابع

بني ترتيب املنتخبات اخلليجية.

مصري محد عىل طاولة احتاد الكرة
بعد غد

احمد رحيم نعمة
عـلــمــت املـــــــدى الـــــــريـــــــاضــي مــن
مـصــادرهــا بــان الـطــاقـم العـــراقي
الــتــــــدريــبــي املـــــــؤلف مــن املــــــدرب
مـجــيـــــــد سـالم واملـــــســـــــاعـــــــد داود
سلـمــــان ومــــدرب احلــــراس شـيـت
جــاسم ومــدرب الـليــاقــة البــدنيــة
علــي حــــســني حـــــامت ســـيغـــــادرون
القـطــر يــوم 26 اجلـــاري لتـــدريب
نــادي سـنــا االيــرانـي الـــذي يلعـب

ضمن دوري الدرجة االولى.
ومـن اجلــــديــــر بــــالــــذكــــر ان هــــذه
العـــملــيــــــة حتــــــدث الول مــــــرة يف
الـعراق الـتي تتـمثل يف طلـب كادر
تـــدريـبـي مــتكــــامل لقـيـــادة فـــريق

خارجي.

طاقم عراقي 
تدريبي لقيادة احد

االندية االيرانية
الالعبــون املـتـمـيـــزون فــــي الــدوري؟

قتيبة عبد اهلل
نضال غامن

واثق شمخي
موفق جبار
كلة اخيرة

شـكـــــــري وتقــــــديـــــــري للــمـــــــدى علــــــى
اتاحتها هذه الفرصة

بطاقة شخصية 
مهند حسن عطية

تولد / 1984
االندية التي مثلتها:

نادي املدحتية
نادي الكرخ
نادي احللة

بابل/مكتب املدى
محمد هادي

العب شباب العراق ونادي احللة
مهند حسن عطية

التــنهــض كــــرة الـــسلــــة العــــراقـيــــة اال
بالشباب

مــنـــتخــب شــبـــــــاب العــــــراق قــــــدم أروع
النتائج

يعجـبـنـي نـــادي الكـــرخ وقـتـيـبـــة عـبـــد
اهلل

سيكون الدوري حماسياً وملتهباً 
مهند حسن

العـب مـنـتخـب شـبــــاب العــــراق بكـــرة
السلة

احمد رحيم نعمة
أقـام االحتاد املـركزي لـلتايكـوندو بطـولة الصـدر للمتقـدمني مبشـاركة
24 فــريقـاً ميـثلـون انـديــة بغـداد، وجــرت النــزاالت علـى قـاعـة الـشـعب

الداخلية.
ويف ختام البـطولة تـوج فريق الوالء بـاملركز االول بعـد ان جمع العبوه
53 نقـطــة وحل فـريـق الكهـربـاء ثــانيـا جــامعــاً 51 نقـطـة وجـاء فــريق

الشباب ثالثاً جامعاً 43 نقطة.
صرح بذلك للمدى الـرياضي مدير فريق الكهربـاء بالتايكوندو احمد
قـاسـم جيالن الـذي حتـدث قــائالً: لقـد كــانت مـشـاركـتنـا يف الـبطـولـة
بثمـانيـة اوزان وكـان املـركـز الثـاني يف هــذه البطـولــة من نصـيبنـا حيث
فــاز العبـونــا عبــاس عكله بـاملـركــز الثــالث بـوزن 54 كغـم واحمـد قــاسم
بــاملــركــز االول بــوزن 58كـغم وثــائــر فــاضل بــاملــركــز االول بــوزن 67كـغم
ويـاسـر خـضيـر بـاملـركـز االول بـوزن 72كغم وسالم قـدوري املـركـز الثـاني

بوزن 78كغم ورائد سلمان ثالثاً بوزن 84كغم.
ومن اجلـديـر بـاالشـارة ان فـريق الكهـربـاء كـاد أن يـخطف املـركـز االول
لكن اصـابـة الالعـب علي صفـر بـوزن فـوق الثقـيل حيث حـدث له خلع

يف الكتف  أعاقة عن تكملة النزال الفاصل على املركز االول.

تايكوندو الكهرباء
حيرز املركز الثاين يف بطولة الصدر

متابعة عدنان الفضلي
تعــــرض الـــسـيــــد حــــافــظ نعـيـم
رئـيـــس الهـيـئـــة االداريـــة لـنـــادي
الـنــصـــر الـــريـــاضـي الـــى حـــادث
دهــــــس نـقـل عـلــــــــى اثــــــــره الــــــــى
املـستـشفـى، وقـد تـوافـد العـديـد
مـن الريـاضيني علـى املستـشفى
العـام يف النـاصـريـة لالطمـئنـان
علــــــى سالمــتـه، ويعـــــد حـــــافـــظ

حافظ نعيم رئيس نادي
النرص...يتعرض حلادث دهس

نـعـــيـــم أحـــــــــد الـــــــشـخـــــصـــيـــــــــات
الرياضـية احملبوبـة يف محافظة
ذي قـــار واكـتــســب ذلك نـتـيجـــة
لتـمتعه بـأخالق عــاليــة وسمعـة
طـيبـة كــذلك كــونه أحـد افـضل
حــــــــــــراس مــــــــــــرمــــــــــــى الـــــبـــــيـــــت
)الـنـصــراوي( حـيـث سـبق له ان
مــثل الــنـــــادي يف اكــثـــــر مــن 13

موسماً.

ـ ـ ـ

متابعة عدنان الفضلي
اخـتـتـمـت يف قـضــاء الــرفــاعـي
بــطـــولـــة فــــرق القــضــــاء بكـــرة
القــــدم والـتـي نــظــمهــــا نــــادي
الــرفــاعـي مــؤخــراً، والـتقــى يف
املــبــــــاراة الـــنهــــــائــيــــــة فـــــــريقــــــا
الـطـليعـة واجملــد وانتهـت تلك
املـبـــاراة بفـــوز فـــريق الــطلـيعـــة
ـــــــــات اجلـــــــــزاء بـفـــــــــارق ضـــــــــرب
التـرجيحـية )5-4( بـعد تـعادل
الفــــريقـني يف الـــوقـت االصلـي
واالضـــــايف بهــــدف واحــــد لـكل

ـ ـ ـ ـ

اختتام بطولة الرفاعي الكروية
مــنهـمــــا، وقــــد حــصـل الالعـب
مــبـــــارك مـــطــــــرود علــــــى لقــب
افـضـل العب صــاعــد ومـحمــد
حــمـــــــدان عـلـــــــى لـقــب افــــضـل
حـارس مـرمــى وحيــدر سلمـان
عـلـــــــى لـقــب افــــضـل العــب يف
الدورة، هـذا وقد حضـر املباراة
ــــــــد مـــن املـــــــســــــــؤولـــني الـعــــــــدي
الـريـاضـيني الــذين شـاركـوا يف
تــــوزيع اجلـــوائـــز اضـــافـــة الـــى
جـــمهـــــــور غفــيــــــر مـــن محــبــي

اللعبة.
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متابعة عدنان الفضلي
يــشـــارك مـنــتخــب محـــافــظـــة ذي قـــار بــــالكـــرة الــطـــائـــرة يف بــطـــولـــة
اجلمهـوريـة املـزمع اقـامتهـا يف اربيل. وقـال هـاشـم البنـاء رئـيس احتـاد

اللعبة يف احملافظة:
-ان فريقنـا عازم علـى تقدمي مسـتوى مشـرفاً يليق بكـوننا ابـطال هذه
الـلعبـة يف بـطـوالت ســابقـة، حـيث يـضم الفــريق خيـرة العـبي القـطـر
امثال احـمد عبـد وصدام علـوان وميثـم شمخي وهيـثم كامل ومـشتاق
كـاظم وعادل حسـن وحميد جرمل، وان الـفريق استعد جيـداً للبطولة
ألنهــا النـشــاط االهـم له يف هــذا املــوسـم النه يلـعب بــاسم احملــافـظــة.

منتخب ذي قار بالطائرة..
مصمم عىل الفوز ببطولة اجلمهورية

متابعة حيدر مدلول
قـال الـسيـد أكــرم احمــد سلمـان
املستشار يف احتاد الكرة انه يعد
خــــروج املـنــتخـب الــــوطـنـي مـن
الـدور االول لـدورة كــأس اخلليج
العربـي السـابعة عـشرة اجلـارية
حاليا يف الـدوحة مفاجـأة سيئة
لـلكــــرة العـــراقـيـــة الـتـي حـققـت
نـــتــــــــائـج مـــتـــمـــيــــــــزة يف الــــــــدورة
االوملـبيـــة التـي اقيـمت يف أثـينــا
يف شهــــر آب املــــاضـي فــضالً عـن
انهــا كــانت تـشعـل روح املنــافـســة
واالثــــــارة يف بـــطـــــــوالت اخللـــيج
مـنذ مشـاركته يف الدورة الـرابعة
الـتـي اقـيـمـت يف الــــدوحــــة عــــام

. 1976
وبـني يف حديـث لوسـائل االعالم
ان هـــذه الـنـتـيجـــة لـن تـصـيـبـنـــا
بــــاالحـبــــاط وسـيـــظل املـنــتخـب
العــراقي هـو بــرازيل آسيــا نظـراً
ملــا ميتلـكه من مــواهب ومهـارات
ووجــــود قــــاعــــدة كــــرويــــة لـكــنهــــا
حتــتـــــــاج وضـع مــنـهـــــــاج اعـــــــداد
وتطوير لها حتى يكون لها شأن

كبير مستقبالً.
وأضـاف: ان مـســؤوليـة مـاحـدث
لـلــــمــــنــــتـخــــب يف خـلــــيـجــــي 17
اليـتحملهـا املدرب عـدنان حـمد
مبفرده بل اجلميع يشارك فيها
.وتطـرق الى امكـانية االستعـانة
مبـدرب اجنبـي لتدريـب املنتخب

الوطني خالل املرحلة املقبلة.

سلامن يلوح
باالستعانة بمدرب أجنبي

لتدريب املنتخب

احمد رحيم نعمة
-ال يخـــرج مـنــتخـبـنـــا الـــوطـنـي مـن االدوار االولـــى

لبطولة خليجي 17 .
-يخــطــط االحتـــــاد العــــراقـي لـكـــــرة القــــدم ويــــدرس

دراسه مستفيضة مستقبل الكرة العراقية.
-يستمر الدوري من اجل اكتشاف املواهب بدالً من

االعتماد على العبني اكل الدهر عليهم وشرب.
-يلجـأ االحتاد الـكروي الـى تسـريح العبي املـنتخب

الوطني احملترفني.
-يبحـث مدرب حـراس املنتخب الـوطني عن خـامات

جديدة تسد النقص الكبير يف حراسة املرمى.
-منلك دفــاعــا قــويــا يــذكــرنــا بــامجــاد نـــاظم شــاكــر
وعـدنان درجـال وعادل خـضير وابـراهيم عـلي وغامن

عريبي.
-يسـتغل مهـاجمـونـا الفـرص الضـائعــة التي ضـيعت

هيبة الكرة العراقية.
-اســتــيقــظ وأســمع ان مـلعــب الــــشعــب قـــــد اكــتــمل

الستقبال املباريات.
-أرى احتاد كـرة القدم وهـو يسكن يف بنـاية خـاصة

به.

متنيت ان...!!
حاوره عدنان الفضلي

مع ان الــظـــروف االمـنـيـــة لـم تــســمح
لهم بـاحلصول على اوقات فراغ وكثرة
الــواجبــات لم تعـطهم فـرصــة التقـاط
انـفــــــــاسـهـــم اال ان ابـــــطــــــــال احلــــــــرس
الــوطنـي يف النـاصـريــة استـطـاعـوا يف
املـدة االخيــرة استغالل بـعض الفـرص
يف اقــــامــــة العــــديــــد مـن الـنـــشــــاطــــات
الرياضـية التي استقطـبت العديد من
شبــاب وريــاضـيي احملــافـظــة واصـبحــوا
يـتشـاركـون يف تلك الـنشـاطـات. وخلف
هذا كله يقف املقدم عامـر حامد آمر
قــوات احلــرس الـــوطنـي يف النــاصــريــة
الذي الـتقينـاه يف هذا احلـوار ليـشرح
لـنـــا ظـــروف اقـــامـــة هـــذه الـنــشـــاطـــات
وطمـوحـات الفـرق الـريــاضيــة التـابعـة

لهم.
*بعــــد جنــــاح مهــــرجــــانـكـم الــــريــــاضـي
االخير ، ماهي مشاريعكم املستقبلية؟
-ان هـذا النشاط هو افـضل ماقدمناه
ـــــس الــــطـــمــــــوح حلــــــد االن ولـكـــنـه لـــي
فــــالقـــادم إن شـــاء اهلل ســيكـــون اشـمل

واكثر جناحاً.
*كيف تــستــطيعـون ان تـوفـروا الــوقت

للقيام بتلك االنشطة؟
-لقـــد قـــام ضـــابـط الـتـــدريـب الـبـــدنـي
بتكوين عدد من الفـرق الرياضية من
مـنتـسـبي قـوات احلـرس الـوطـني وهـو

ـ ـ ـ
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املدى/يوسف فعل
يف اطــار اسـتعــداداتهــا ملبــاريــات
الـــدوري املـمـتـــاز تعـــادل فـــريقـــا
الكهـرباء والـشعلة بهـدف واحد
لــكل مــنهــمـــــا يف املــبـــــاراة الــتــي
جــــــرت بــيـــنهــمـــــــا علــــــى مـلعــب
اجلـادريـة، وسجل هــديف املبـاراة
للـشلعـة محمـد عبـد الـرزاق يف
ـــــــــــشــــــــــــــوط االول د)10( مــــــن ال
وللكهـرباء طـالب عبـد اللطيف
ـــــــــــــــاراة يف د)65( وحــفــلــــــت املــــــب
بــــــاالثــــــارة والــنــــــديــــــة وضــيــــــاع
الـفــــــــرص الــــــسـهـلــــــــة مـــن قـــبـل
مهاجمي الفريقني وخاصة من
جانـب فريق الـشعلة الـذي قدم
عــرضـــاً هجــومـيــاً جـمـيالً وكــاد
يـــنهــي املــبــــــاراة لـــصـــــــاحله لــــــو
اسـتـثـمــــر مهــــاجـمــــوه الفــــرص
الكـثيـرة امـام املـرمـى، وبـاملقـابل
قـــدم الـكهـــربـــاء حملـــات كـــرويـــة
جيدة، وبرز يف املباراة مصطفى
عـبــــاس حــــارس مــــرمــــى فـــــريق
الــشـعلـــة ومـبـــارك احـمـــد ومـن

الكهرباء طالب عبد اللطيف.
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الشعلة 
يعادل الكهرباء

ودياً

آمر احلرس الوطني يف الناصرية.. للمدى الرياضي

سنقيم بطوالت ومهرجانات رياضية 
وستعود الرياضة العسكرية اىل سابق عهدها..

-لـــديـنــــا العـــديـــد مـن اخلـطـط لـــدعـم
احلـركة الرياضيـة يف احملافظة وسنقوم
ـــــــســـــــــؤولــــني ـــــــســــيـق الـعــــمـل مـع امل بــــتــــن
الــريــاضـيـني املــوجــوديـن يف الـنــاصــريــة
ــــــاضــي مــتـكــــــامـل وذلـك خلـلـق واقـع ري
يليق بـاسم مـديـنتنـا العـزيـزة وبـالتـالي
ســـتــــصـــب هــــــذه اجلـهــــــود يف خــــــدمــــــة
الــريــاضـــة العــراقـيــة الـتـي هـي الهــدف

االسمى.
*مــــــاهــي طــمــــــوحــــــات فــــــرق احلــــــرس

الوطني؟
-انـنــــا نــطــمح الــــى مـــشــــاركــــة فــــرقـنــــا
الـــريـــاضـيـــة يف الــسـبـــاقـــات والـبـطـــوالت
احمللـيـــة مـن خالل انــشـــاء نـــاد خـــاص
باحلـرس الوطـني، ونحن حلـد االن لم
تـوجـه لنـا دعـوة رسـميـة لـلمـشـاركـة يف
بطـولــة ولكن نـحن سنـسعـى الـى ذلك،
كما اننا سنقيم مهرجاناً رياضياً كبيراً
ويـشتـمل علـى العـاب الـسـاحــة وامليـدان
وبطـولــة لكـرة القــدم ملنــاسبـة الـسـادس
من كانون الـثاني عيد تـأسيس اجليش
العــــراقـي وسـنــــدعــــو جـمــيع الــــراغـبـني

باملشاركة.
*هل لـــــديـكــم مـــــاحتــبـــــون طـــــرحه مــن

خالل هذا اللقاء؟
-فقط احب ان اوجه شكري ملن ساهم
يف جنـــــاح نـــشـــــاطـــــاتـنـــــا.وأقـــــدم شـكـــــري
جلـريـدتكم الغـراء التي كـانت الـوحيـدة

احلاضرة معنا.
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مـدرب كــرة القــدم حيــدر راضي كــابنت
نـــادي الـنـــاصـــريـــة الــســــابق، وكـل ذلك
اقـمـنـــاه بجهــود ذاتـيــة ومتـــويل خــاص

من ميزانية احلرس الوطني.
*مـــاذا عـن دعـمكـم ألنـــديـــة واحتـــادات

احملافظة الرياضية؟
-لقـد بـدأنــا فعالً بــدعم انـديــة قضـاء
ســوق الـشـيــوخ وهــو دعـم خــاص ألنـي
اســاســاً مــشجع ريــاضـي قـبل ان اكــون

ضابطاً عسكرياً.
*وماذا عن املستقبل؟

الـذي يقوم بـاعداد الـبرامج الـرياضـية
كــــذلـك نقــــوم بــــالـتـنـــســيق مـع بعــض
االحتــــادات الــــريــــاضـيــــة يف احملــــافــظــــة

لغرض اقامة املهرجانات الرياضية.
*يف ظل عــدم وجــود سلـطــة ريـــاضيــة
عـــسكـــريـــة كـيف متـــولـــون نــشـــاطــــاتكـم

الرياضية؟
-لقـد قمنا بتوفـير قاعة حـديد وقاعة
ملمارسة كرة املنـضدة وشكلنا عدة فرق
يف كـــــرة القـــــدم والعـــــاب القـــــوى وقـــــد
استقــدمنـا مــدربني اكفـاء لـذلـك مثل

*ماهي تـوقعاتـك عن املوسم الـسلوي
اجلديد؟

-الــــوضع االمـنـي هــــو الـــسـبـب الــــذي
جعل االحتـــاد يـتخـــذ هـــذه املـــواعـيـــد
وهــذا يــزيـــد من اصــراره علــى اقــامــة
الدوري الذي اتوقع ان يكون تنافسياً
وخـــــاصـــــة بــني نـــــادي الـكـــــرخ ونـــــادي
احللة الـذي يسعـى لالحتفـاظ بلقبه

الذي احرزه املوسمني املاضيني.
*من هـو صاحب الفضل يف وصولك

الى هذا املستوى؟
-عــدد كـبيـــر من املـــدربني الــذيـن اكن
لهـم كل االحـتـــرام والـتقـــديـــر ومـنهـم
حسـني العميـدي، عايـد حسني، مـنذر
علـي شـنــاوه، عـصـــام محــسـن، جـمــال
صـبــري، خــالــد محـمــود عــزيــز، عـبــد

االمير الطائي، حيدر جمعة.

الــدوري ملــوسـمـني مـتـتــالـيـني وكـــذلك
بطـولة الـبرزانـي اخلالـد يف كردسـتان

وهي مبثابة بطولة اجلمهورية.
*كيف تقيم دور الشباب يف مستقبل

السلة العراقية؟
-دور الـــشـبــــاب هــــو االســــاس واذا مــــا
أراد االحتـــاد العـــراقـي املـــركـــزي لكـــرة
السلة الـنهوض باللعبة فما عليه اال
ان يعـطـي الفــرصــة كـــاملـــة للــشـبــاب
كــمـــــــا فـعـل مــنــتـخــب االردن وغــيـــــــره
وكـــــانــت الــنــتــيجـــــة جــيـــــدة جـــــداً الن
عطـاء الالعب يكـون يف أوجه وكـرتنـا

بحاجة الى الدماء الشابة.
*ورحلة منتخب شباب العراق؟

-لقـد كــانت مــوفقـة بـشهـادة اجلـميع
والـنـتـــائج الـتـي حـققهــا كــانـت رائعــة
ففـي بـطـــولـــة العـــرب احـــرزنـــا املـــركـــز
الثـالث بعـد ان اكتـسحنـا فـرقـاً قـويـة

مـــثل اجلــــــزائـــــــر واملغــــــرب
ولــيــبــيـــــا وعــمـــــان وكـــــانــت
خـــســــارتـنـــــا مع املـنــتخـب
املــصـــــري بفــــارق بـــسـيــط
كذلك مع السعـودية. أما
الـبـطــولــة الـتـي جــرت يف
ايــــران فـكــــانـت نـتــــائجـنــــا
جيــدة جــداً فـيهــا اذا مــا
ـــــــــســـــت مبـــــــــســـــتــــــــــــوى قـــــي
االســتعــــداد واالمكـــانـيـــات

املتوفرة..

ـ ـ ـ

إذا اراد االحتـــاد املـــركــــزي للـــسلـــة ان
يــــــزدهــــــر فـعلـــيه اعـــطـــــــاء الفــــــرصــــــة

للشباب..
متـشـــائمــون جــداً مـن ينـظــرون بـعني
اليـأس للـريـاضـة العــراقيـة مـعتقــدين
ان دخان العـنف يغطي صورة االبداع
الــــــــريــــــــاضـــي وميـــنـعـه مـــن ان يـــنــــــــال
فرصته ، فوسط كل عوامل االحباط
تتطلع فتجد شباباً اليرون اال األمل
محــطـــة لـيـنــطـلقـــوا مـن خـالله الـــى
سعـي دؤوب مــن أجل مـــســــار جــــديــــد
يـعـــتـــمــــــــد عـلــــــــى الــــــشـــبــــــــاب يف رســـم
مــستـقبـل رائع لكـرة الـسلــة العــراقيـة
فـاملواهب موجـودة والحتتاج سوى من
يـــزيل الغـبــار عـن هـــذا الكـنــز لـتعــود
الــروح لــسلـتـنــا وتــشــرق شـمــسهــا مـن

جديد..
ومـن خالل املتـابعــة ملبـاريــات منـتخب
احللـة ومـنتخـب شبـاب العـراق ونـادي
احللة تـوسمـنا خـيراً بـالالعب )مهـند
حـسن عطـية( الـذي ضيفنـاه يف هذا

احلوار عبر املدى الرياضي...
*هال حدثنا عن البداية؟

-البدايـة كانـت مع نادي احللـة الذي
اعـتـبــــره بـيـتـي الـثــــانــي وزمالئـي هـم
اخــــــوتــي وقـــبل عــــــدة ســنــــــوات كــــــانــت
الــرحلــة مع كــرة الــسلــة وقــد وفقـني
اهلل يف متـثــيل الـنــــادي ملــــواسـم عــــدة
احـرزنـا خاللهـا كـأس العـراق وبطـولـة

SPORT14


