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كرد�س���تان  �إقلي���م  يف  �أربي���ل  مدين���ة  حتت�س���ن 
ت�سفيات بطولة �سباب �آ�سيا مب�ساركة منتخبات 
�لع���ر�ق و�لكويت و�ل�س���عودية و�س���لطنة ُعمان 
و�لهند و�أفغان�ستان للفرتة من 5 �إىل 15 ت�سرين 
�لثاين 2009، وبهذه �ملنا�س���بة تغو�ص )�ملدى( 
يف بح���ر م�س���اركة منتخبن���ا �ل�س���بابي يف ه���ذه 
�لبطول���ة و�لتي حقق فيها �جناز�ت كبرية وكان 
لهذه �لبطولة �لف�س���ل �لكب���ري يف �إطالق مو�هب 
�لعديد من �لالعبني �ل�سباب �لذين �أ�سبحو� فيما 
بعد من �برز �لنجوم يف �س���ماء �لك���رة �لعر�قية 
و�لعربية وحتى �لآ�سيوية. كما �إنها متثل حافزً� 
كب���ريً� لالعبني �ل�س���غار �لذين لديه���م طموحات 
كب���رية يف ع���امل �لك���رة و�لنجومي���ة. يف ه���ذه 
�حللقات �سن�س���لط �ل�سوء على جميع �مل�ساركات 
�ل�سابقة ملنتخبنا �ل�سبابي يف بطولة �سباب �آ�سيا 
�ل�س���ابقة عل���ى �أمل �أن ي�س���تفيد لعب���و منتخبنا 
�ل�س���بابي �حلايل وطاقمه �لتدريبي �لذي يقوده 
�لكابنت ح�سن �أحمد من �ل�سلف �لر�ئع ويتجنبو� 

�لأخطاء �لتي ح�سلت يف بع�ص �لبطولت.
يف �حللق���ة �خلام�س���ة �س���وف نتحدث ع���ن �آخر 

م�ساركتني ملنتخب �ل�سباب يف �لقرن �ملا�سي.
يف  وجف��اف  بغ��داد  يف  مط��ر 

تايالند     
�حت�س���نت بغد�د ت�س���فيات �س���باب �آ�سيا يف عام 
1998 ومتكن منتخبنا من ت�سدر جمموعته بعد 
�أن �أمط���ر مرمى خ�س���ومه بالعديد م���ن �لأهد�ف 
حيث تعادل مع كوريا �ل�س���مالية من دون �أهد�ف 

ثم فاز على �أوزبك�س���تان )3 � �سفر( عبا�ص رحيم 
)2( وعم���ار عبد �حل�س���ني وف���از بالنتيجة ذ�تها 
عل���ى تركمان�س���تان و�س���جلت �لأه���د�ف من قبل 
�لالعب���ني هيث���م كاظم، �أم���ني عبا�ص، عم���ار عبد 
�حل�س���ني، ثم �كت�س���ح منتخبنا �لفري���ق �لنيبايل 
ب�س���بعة �أهد�ف دون رد �سجلها �لالعبون ريا�ص 
مزه���ر )2( وغي���ث عبد �لغني )2( وتي�س���ري عبد 
�حل�س���ني وحي���در عبي���د وعبا����ص رحيم.حي���ث 
�س���اعدته ه���ذه �لنتائج على �لتاأه���ل �إىل نهائيات 

�لبطولة �لتي �أقيمت يف تايالند.
وق���د مثلنا يف ه���ذه �لت�س���فيات �لالعب���ون علي 
عب���د �لزه���رة، حيدر حمي���د، مازن جب���ار، حيدر 
عبيد، غي���ث عبد �لغني، �أمني عبا����ص، عمار عبد 
�حل�سني، علي في�سل، عبا�ص رحيم، هيثم كاظم، 
ريا����ص مزه���ر، جمي���د �أبو �لهي���ل، تي�س���ري عبد 
�حل�سني، عبا�ص ح�سن. �أما �لطاقم �لتدريبي فقد 
كان موؤلفا م���ن ناجح حمود مدربا وحممد طربة 

م�ساعد� وفتاح ن�سيف مدربا حلر��ص �ملرمى.
ويف �لنهائي���ات �لت���ي ج���رت يف تايالن���د �خفق 
فريقن���ا يف حتقي���ق نتائ���ج جي���دة وق���د �أ�س���اب 
خ���ط هجوم���ه �جلف���اف حيث خ�س���ر �أم���ام قطر 
)1 � 2( ريا����ص مزهر ثم خ�س���ر �أم���ام �ليابان )2 
� 6( �س���جل �لهدف���ني عبا�ص رحيم ثم خ�س���ر �أمام 
كوريا �جلنوبية )�س���فر � 3( وبع���د ذلك فاز على 
�ل�س���ني )3 � 2( عمار عبد �حل�س���ني وعبد �لأمري 
ح�س���ن وعبا�ص رحيم وقد مثلنا يف تلك �لبطولة 
�لالعب���ون عل���ي عبد �لزه���رة، جميد �أب���و �لهيل، 
حيدر حميد، حممد ح�س���ني، فر��ص فا�سل، عمار 
عبد �حل�س���ني، ريا�ص مزهر، �أم���ني عبا�ص، علي 
في�س���ل، عبا����ص ح�س���ن، عبا����ص رحي���م، عبا�ص 

جعفر، عبد �لأمري ح�س���ن، تي�س���ري عبد �حل�سني، 
همام �س���الح، ح�سن حميد، عدي علي، �إ�سماعيل 
�حمد، منري جابر، مازن جبار، غيث عبد �لغني.
وكان �لطاق���م �لتدريب���ي موؤلف���ا م���ن �ملق���دوين 
زور�ن �س���يميلك�ص مدي���ر� فني���ا وناج���ح حمود 
مدربا وفتاح ن�س���يف مدربا حلر��ص �ملرمى وقد 
مت �إعف���اء زور�ن بع���د مب���ار�ة �لع���ر�ق وكوري���ا 

�جلنوبية.

اإجناز كبري يف طهران    
�أفل���ح منتخبنا �ل�س���بابي من �إع���ادة كاأ�ص بطولة 

�س���باب �آ�س���يا �إىل بغد�د ثانية بع���د �إن متكن من 
�لف���وز يف �لبطول���ة �لت���ي جرت يف طه���ر�ن عام 
2000. حيث و�س���ل منتخبن���ا �إىل نهائياتها بعد 
�أن �أح���رز �ملرك���ز �لأول يف جمموعته �لتي جرت 
مبارياته يف �سيف �لعام �ملذكور يف بنغالدي�ص. 
حي���ث فاز على �لنيبال )7� �س���فر( جا�س���م حممد 
غالم، �حم���د �إبر�هيم )2( عم���اد حممد )2( عالء 
عب���د �ل�س���تار، حي���در عبد �ل���رز�ق. ثم ف���از على 
�ملالديف )6 � �سفر( ح�سان تركي، �حمد �إبر�هيم، 
عم���اد حممد، با�س���م عبد �حل�س���ن، عم���اد عودة، 
�حمد مناجد و�أ�ساع عماد حممد �سربة جز�ء ثم 

تعادل مع بنغالدي�ص )1 �1( �حمد مناجد.
وقد مثلنا يف �لت�س���فيات �لالعب���ون �حمد علي، 
حمم���د عبد �لزه���رة، حيدر عبد �لرز�ق، �س���الح 
�لدي���ن �س���يامند، منع���م يو�س���ف، جا�س���م حممد 
غ���الم، عماد عودة، مهند نا�س���ر، ح�س���ان تركي، 
�أركان جنيب، عماد حممد، با�س���م عبد �حل�س���ن، 
با�سم عبا�ص، �سميح �سبيح، �حمد �سالح، �حمد 
مناج���د، لوؤي �س���الح، عالء عبد �ل�س���تار، ميثاق 
طال���ب، �حم���د �إبر�هي���م وكان �لطاق���م �لتدريبي 
موؤلف���ا م���ن ثائ���ر ج�س���ام مدرب���ا ويا�س���ني عمال 
م�س���اعد� و وع���دد عب���د �لوهاب مدرب���ا حلر��ص 

�ملرمى.
ويف �لنهائي���ات �لتي جرت يف طه���ر�ن للمدة 7� 
27 ت�س���رين �لث���اين 2000 متك���ن منتخبن���ا من 
�إحر�ز �للقب �لآ�سيوي بجد�رة كبرية بعد �أن فاز 
على �لإمار�ت )3 � 2( ح�سان تركي، وعمار �حمد 
)2( ثم فاز على باك�س���تان )6 � �سفر( عمار �حمد، 
منع���م يو�س���ف، عماد حمم���د )2( �حم���د �إبر�هيم 
)2( وبعد ذلك تعادل �س���لبيا مع كوريا �جلنوبية 

ويف �ملبار�ة �س���به �لنهائية ق���اد �حلار�ص �ملتاألق 
�حم���د علي منتخبنا لبلوغ �ملب���ار�ة �لنهائية بعد 
�أن متك���ن من �إرجاع �أكرث من ك���رة �إير�نية �أثناء 
�ملبار�ة وكذلك رد ثالث ركالت ترجيحية و�سجل 
هدف���ا م���ن ركلة ترجيحي���ة حيث �نته���ت �ملبار�ة 
بوقتيها �لأ�س���لي و�لإ�س���ايف بالتعادل �ل�س���لبي 
وعن���د �للج���وء �إىل ركالت �جل���ز�ء �لرتجيحي���ة 
ف���از منتخبن���ا )7 � 6( حي���ث �س���جل ن�س���اأة �أكرم، 
جا�س���م حممد غ���الم، عماد عودة، ح�س���ان تركي، 
�حمد علي بينما �خف���ق حيدر عبد �لرز�ق. ويف 
�ملب���ار�ة �لنهائية فاز فريقن���ا على �ليابان )2 � 1( 
�س���جلهما عماد حممد وكان ه���دف �لفوز قد جاء 
وف���ق قاعدة �له���دف �لذهب���ي �لتي كان���ت متبعة 
�آن���ذ�ك. حيث �نتهت �ملبار�ة بالتعادل )1� 1( لكن 
عماد حممد متكن من ��س���تغالل �خلطاأ �مل�س���رتك 
للمد�فع و�حلار�ص �ليابانيني لي�سع �لكرة د�خل 

�ل�سباك ويقود منتخبنا للفوز بالبطولة.
حي���ث تاألف���ت ت�س���كيلة منتخبن���ا يف �لنهائي���ات 
م���ن �لالعب���ني �حم���د علي، ن���ور �س���ربي، منعم 
يو�س���ف، حيدر عبد �لرز�ق، جا�س���م حممد غالم، 
عماد عودة، با�س���م عبا�ص، با�س���م عبد �حل�س���ن، 
)كاب���نت  �لدي���ن �سيامند،ح�س���ان ترك���ي  �س���الح 
�لفريق(،�سميح �سبيح، مهند نا�سر، ن�ساأة �أكرم، 
�أركان جنيب،عم���اد حمم���د، حي���در عب���د �لأمري، 

�حمد �إبر�هيم، �حمد مناجد.
وكان �لطاق���م �لتدريب���ي موؤلف���ا م���ن عدنان حمد 
مدرب���ا ويا�س���ني عم���ال م�س���اعد� و�حمد جا�س���م 

مدربا حلر��ص �ملرمى.
وقد ح�س���ل �لالعب عماد حمم���د على لقب هد�ف 

�لبطولة بر�سيد �أربعة �أهد�ف.          

ط��ه ك��مر

مع الأ�سف... ياكلف!

ب�سمة احلقيقة

جمي���ل ج���دً� �ن ن���رى �س���بابنا وه���م ي���ذودون عن ��س���م �لعر�ق 
د�خ���ل �ر�ص �لع���ر�ق �لت���ي فارقوها من���ذ زمن لي�ص بالق�س���ري 
وقد ��س���تهلو� ت�سفيات كاأ�ص �آ�س���يا بفوز عري�ص على �ملنتخب 
�لهن���دي قو�مه خم�س���ة �هد�ف نظيفة وبعده���ا كممو� �أفو�ه كل 
من �س���كك بقدر�تهم �لفنية عندما هزو� �ل�س���باك �لُعمانية مرتني 
قابل���ة للزيادة ليربهنو� �ن فوزهم على �لهند مل يكن �س���دفة �و 
�س���ربة حظ بل جاء نتيجة جهد م�س���ن وتعب و�هتمام و�سعور 
بامل�س���وؤولية فكان���و� على قدر ع���ال منها وطبق���و� خطة مدربهم 

�لكابنت ح�سن �حمد.
م���ا يوؤ�س���ر عل���ى بع����ص لعبين���ا ول نق���ل جميعهم قل���ة �خلربة 
�مليد�نية �لتي يجب �ن يكت�س���بوها نتيجة �لحتكاك باملنتخبات 
�لعربي���ة و�لآ�س���يوية �و من خالل م�س���اهدة �لندي���ة �لجنبية، 
ولالأ�س���ف �ن ما نوؤ�س���ره �لي���وم على لعبينا هو �س���عف �لثقافة 
�لريا�س���ية �لتي جتعلهم متاأخرين ع���ن �قر�نهم حتى يف �لدول 
�لعربي���ة �لت���ي ل تفوقنا يف ه���ذ� �مليد�ن، ب���ل �ن �لظروف �لتي 

مررنا بها جعلتهم يتفوقون علينا يف هذه �لمور.
فمن �ملفرت�ص �ن يتحلى لعبونا بروح ريا�سية عالية خ�سو�سا 
�ننا �لبلد �مل�س���يف للت�س���فيات، وهذه �ل�س���يافة هي �لوىل من 
نوعه���ا بع���د �نقطاع طوي���ل، فيج���ب �ن نكون جميع���ا على قدر 
�مل�سوؤولية ونح�سن �كر�م �ل�سيف من منطلق �ملثل )يا�سيفنا لو 
زرتنا لوجدتنا نحن �ل�س���يوف و�نت رب �ملنزل( من خالل هذ� 
�ملثل نريد �ن نو�س���ل ر�سالة �ىل لعب منتخبنا �ل�سبابي ونادي 
�ل�س���رطة �أجم���د كلف �لذي ��س���رتى �لبطاقة �حلم���ر�ء برعونة، 
و�ل مباذ� نف�سر تعمده �سرب �لالعب �لُعماين بقوة �مام �نظار 
�جلمي���ع ونحن متقدمون بهدفني نظيف���ني ؟ ما بال كلف من هذ� 
�لت�س���رف �لذي ل ينم عن وعي و�س���عور بامل�س���وؤولية يف وقت 
كان �ملنتخب �لُعماين هو �ل�س���اغط خالل دقائق �ل�سوط �لثاين 
ولو �ح�س���ن لعب���وه ��س���تغالل �لفر�ص �لتي �تيح���ت لهم لرمبا 

تغري م�سار �ملبار�ة ل�ساحلهم !
م���ن حما�س���ن �ل�س���دف �ن مبار�تنا �لت���ي �سيخو�س���ها منتخبنا 
�لي���وم �مام �ملنتخب �لفغاين ل ت�س���كل �س���عوبة على منتخبنا 
ولكن لو كان �ملناف�ص �لكويت �و �ل�سعودية لكنا باأم�ص �حلاجة 
�ىل خدم���ات كلف �لذي �س���يحرم من مبار�ة �لي���وم نتيجة تلقيه 

�لكارت �لحمر مع �سبق �ل�سر�ر و�لرت�سد !
فال ي�سعنا �ل �لقول: مع �ل�سف ياكلف لقد تركت �أثرً� �سلبيا يف 
م�س���ريتك �لتي �بتد�أتها توً� نتيجة �نفالت �ع�سابك د�خل �ر�ص 
�مللع���ب. ويجب �ن ينتب���ه لعبونا �ىل هذه �لم���ور �لتي تكلفنا 
�لكث���ري وليعل���م �جلميع �ن �س���دى �ل���كارت �لحمر �لذي �س���هر 
بوجه كلف كبري جد� فبماذ� يف�س���ر طرد لعبنا على �ر�سنا �لتي 
يجب �ن ن�س���تغلها �ميا ��س���تغالل ل �ن ن�ستخف بخ�سمنا �لذي 
��س���تطاع �ن يجرن���ا �ىل ��س���هار هذ� �ل�س���الح بال�س���رب �ملتعمد 
�لذي نعرف جميعا �نه �سالح �ل�سعفاء وعذر� �قولها كي يتع�ص 
كل���ف ومن يريد �ن ينحو منحاه لأننا ل�س���نا �س���عفاء بل �قوياء 

ون�ستمد قوتنا من عر�قيتنا وعروبتنا.
Taha_gumer@yahoo.com
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خلي��ل  امل��دى  اأربيل/موف��دا 
جليل ويو�سف فعل 

يخو�����ص منتخبن����ا لل�س����باب يف �ل�س����اعة 
�ل�س����ابعة م����ن م�س����اء �لي����وم عل����ى ملعب 
�م����ام  مرتقب����ا  لق����اء  حري����ري  فر�ن�س����و� 
�ل����دور  مباري����ات  �ط����ار  �فغان�س����تان يف 
�لثالث����ة  �لآ�س����يوية  �ملجموع����ة  �لثال����ث 
�ملوؤدية �ىل نهائيات �آ�سيا يف حني يلتقي 
�ملنتخ����ب �لكويتي نظريه �ل�س����عودي يف 
�كرث �ملباريات مر�سحة لل�سر�ع �ل�سر�ص 
بينهم����ا يف رحل����ة �لت�س����فيات بعد مرور 

دورين على �نطالقها. 
فبعد مرور دورين على �نطالق ت�سفيات 
لل�س����باب  �لثالث����ة  �لآ�س����يوية  �ملجموع����ة 
�ملوؤدية �ىل نهائيات �آ�سيا ي�سعى منتخبنا 
لل�س����باب وكذل����ك نظ����ريه �ل�س����عودي �ىل 
تاأكي����د رغبتيهم����ا لني����ل بطاقت����ي �لتاأهل، 
فيم����ا �ك����د �ملنتخ����ب �لكويت����ي طموح����ه 
وخط����ف  �لبطاقت����ني  م����ن  بالق����رت�ب 
�إحد�هم����ا بعد �ن ج�س����د طموحه هذ� عرب 
ف����وز كب����ري وثم����ني عل����ى ح�س����اب نظريه 
�لفغاين يف �لدور �لثاين من �لت�سفيات 
�لت����ي ت�س����تمر لغاي����ة �خلام�ص ع�س����ر من 
�ل�س����هر �جلاري وت�س����يفها مدين����ة �ربيل 
مب�س����اركة منتخبات �ل�سعودية و�لكويت 
وُعم����ان و�لهند و�فغان�س����تان ف�س����ال عن 

منتخب �لبلد �مل�سيف �لعر�ق.

 ح�سابات التناف�س 
بع����د �ن تخطى منتخبنا لل�س����باب نظريه 
�لهن����دي بخما�س����ية نظيفة يف ��س����تهالل 
م�س����و�ره وف����وزه �جلديد �ل����ذي �نتزعه 
م����ن منتخ����ب �س����لطنة ُعم����ان يف �ل����دور 
�لث����اين بتغلب����ه عليه بهدفني م����ن دون رد 
يف مبار�ة حفلت ب�س����ياع منتخبنا فر�سًا 
موؤكدة للت�س����جيل، بات �لخري يف و�سع 
ي����كاد يك����ون مثالي����ا ومريح����ا و�ملتبق����ي 
من �مل�س����و�ر يف متناوله فيما لو �أح�س����ن 
جه����ازه �لتدريب����ي �لتخطي����ط للج����ولت 
�ملتبقي����ة ومنه����ا عل����ى وجه �خل�س����و�ص 
مو�جه����ة �فغان�س����تان �لي����وم يف و�ح����دة 
من �ه����م �ملباريات ملنتخبنا يف م�س����و�ره 

بالت�سفيات.
وبرغم �س����هولة ه����ذه �ملو�جه����ة ناأمل من 
م����درب منتخب �ل�س����باب ح�س����ن �حمد �ن 

ي�س����ع كل �حل�س����ابات �لفنية و�لتناف�سية 
ه����ذه  عل����ى  بالعتم����اد  �لت�س����فيات  يف 
فيه����ا  �لف����وز  ي�س����مح  �لت����ي  �ملو�جه����ة 
ملنتخبن����ا �ن ي�س����ع قدم����ا يف �لنهائي����ات 
و�س����يمنحه د�فعا كب����ريً� لإثب����ات �حقيته 
�م����ام منتخب����ي �لكويت و�ل�س����عودية يف 
مبار�ت����ني منتظرتني له����ذ� �لثالثي �لذي 
بات ي�س����ريعلى �س����كة و�حدة موؤدية �ىل 
د�ئ����رة �ل�س����ر�ع عل����ى بطاقت����ي �لتاأه����ل 
للنهائيت �لآ�س����يوية �ملقبلة �لتي مل يحدد 

مكانها بعد.
�حم����د  ح�س����ن  �مل����درب  ب����اإن  نعتق����د  ول 
�س����يتعامل م����ع مو�جه����ة �ليوم بال�س����يء 
�لكث����ري م����ن �ل�س����هولة �ملنتظ����رة بع����د �ن 
�طل����ق ثقت����ه �ملطلق����ة بكون����ه ق����د �س����من 
�لنت�س����ار فيها باعتماده على �لت�س����كيلة 
�لثاني����ة يف حني �س����تمثل �ملب����ار�ة حمطة 
مهمة ومف�سلية للم�سو�ر يف �لت�سفيات،  
�ن  يعن����ي  �ملو�جه����ة  ه����ذه  يف  فالف����وز 

منتخبنا �سي�سع قدما يف �لنهائي. 

مطاردة م�ستمرة 
�ملنتخ����ب  يق����ف  �لآخ����ر  �لط����رف  وعل����ى 
لف����ت  ف����وز  �ىل  متطلع����ا  �ل�س����عودي 
عل����ى ح�س����اب �ملنتخ����ب �لكويت����ي عندما 
يلتقيان يف �طار مباري����ات �لدور �لثالث 
للت�س����فيات �ملجموعة �لآ�س����يوية و�لفوز 
يف ه����ذه �ملو�جهة �ملرتقب����ة يعني دخول 
�ح����د ط����ريف �ملو�جهة �لد�ئ����رة �حلقيقية 
خلط����ف �حدى بطاقت����ي �لتاأهل ما يجعل 
�لي����وم  و�ل�س����عودية  �لكوي����ت  مب����ار�ة 
مر�س����حة لالثارة و�لندية، ب����ل ينتظر �ن 
تكون و�ح����دة من �كرث �ملباريات قوة يف 
طبيعة �ل�س����ر�ع فيه����ا للظفربنقاط �لفوز 
كامل����ة يف حني ير�ها منتخبنا �ل�س����بابي 
بعني �لرتقب طاملا �ن فوز �ل�س����عودية �و 
�لكويت يجعلهم����ا مطاردين ملنتخبنا يف 

�لدورين �حلا�سمني �لر�بع و�خلام�ص. 
�ح����د�ث  ملجم����ل  �س����ريعة  ق����ر�ءة  ويف 
منتخ����ب  �ن  جن����د  �ملا�س����يني  �لدوري����ن 
�ل�س����عودية ووف����ق �لقدر�ت �لت����ي قدمها 
لعب����وه و�مكاناتهم يف قلب كل �ملو�زين 
و�لتعام����ل مع �ج����و�ء �ملباري����ات بجدية 
و��سحة نرى �ن �ملنتخب �ل�سعودي يكاد 
يكون من �كرث �ملر�س����حني ليقطع م�س����افة 

مهم����ة �س����وب �لنهائي����ات على �س����وء ما 
قدمه من �د�ء �مام �لهند وفاز عليه بثالثة 
�هد�ف مقابل ه����دف و�حد وكان بامكانه 
�ن يخرج بح�س����يلة �كرب من �لهد�ف لو 
�تيح �مامه عامل قليل من �لوقت ل�س����يما 
و�نه قلب تاأخره �ىل فوز عري�ص  ي�سعى 
�ىل تعزي����زه �ليوم �م����ام �لكويت �ملتطلع 

�ىل �لهدف ذ�ته.
و�ذ� كان����ت خ�س����ارة �ملنتخ����ب �لُعم����اين 
م����ن منتخبنا �ل�س����بابي بثنائية نظيفة قد 
جعل����ت �لعمانيني خ����ارج �طار �ملناف�س����ة 
عل����ى �ح����دى �لبطاقت����ني بانته����اء �ل����دور 
منتخ����ب  ف����ان  �لت�س����فيات  م����ن  �لث����اين 
�لكوي����ت بات و�حدً� من �لفرق �ملر�س����حة 

لل�س����باق و�ل�س����ر�ع �مل����وؤدي �ىل هات����ني 
�لبطاقتني، بل ��س����بح يف و�سع معنوي 
�م����ام  �لي����وم  مري����ح ومتاأه����ب ملو�جه����ة 
�ل�س����عودية وه����و يعتم����د عل����ى نخبة من 
�لالعب����ني �ملتميزي����ن يف مقدمته����م عادل 
�لهاج����ري وحمم����د �لدو�س����ري وعمرعبد 
�لله خ�سو�سا �ن هذ� �لثالثي قاد �لزرق 
�لكويت����ي �ىل ف����وز عري�ص على ح�س����اب 

�فغان�ستان يف �لدور �ملا�سي. 

خ�سارات ثقيلة 
وعل����ى �لرغ����م من �ت�س����اح �س����ورة مهمة 
�للذي����ن  و�لهن����د  �فغان�س����تان  منتخب����ي 
باتا خارج ��س����و�ر �لت�س����فيات لتو��س����ع 

بد�ي����ة  يف  به����ا  ظه����ر�  �لت����ي  �ل�س����ورة 
م�سو�رهما ووقوعهما يف فخ �خل�سار�ت 
�لثقيلة تبق����ى مهمتهما يف �لدو�ر �ملقبلة 
�إ�س����قاط  م�س����اركة  �ط����ار  ع����ن  تخ����رج  ل 
�ملباري����ات  ع����دد  و��س����تكمال  �لو�ج����ب 
و�لع����ودة �ىل بلديهم����ا مب�س����اركة حفلت 
�ملح����اولت  برغ����م  �لفن����ي  بالتو��س����ع 
و�للمح����ات �لتي قدمها لعب����و �ملنتخبني 
ورغبتهم����ا باملج����ار�ة و�لوق����وف بوج����ه 
�خل�س����وم بندية و��سحة بيد �ن �خلربة 
�ملرت�كم����ة لدى بقية �ملنتخبات جعلت من 

هذين �ملنتخبني �سيد� �سهال.
وي�س����عى كل منهما �لي����وم للخروج بفوز 
ح�س����اب  تقديرعل����ى  �ق����ل  يف  معن����وي 

�حدهما بعد �ن تعذر حتقيقه على ح�ساب 
�لآخري����ن عندم����ا يلتقي����ان يف �جل����ولت 

�ملقبلة.
ويلتقي �ملنتخب �لهندي �ليوم مع نظريه 
�لُعماين بينما يتقابل �ملنتخب �ل�سعودي 
مع �لكويتي �ي�س����ا يف �ل����دور �لثالث من 

�لت�سفيات. 

ت�سريحات املدربني 
وق����ال �ب����و بك����ر �س����ار� م����درب �ملنتخ����ب 
�لُعماين �ن مو�جهة �ملنتخب �لهندي هي 
�لفر�س����ة �لأخرية ملنتخبنا بالبقاء �سمن 
د�ئرة �ل�سو�ء و�سر�ع �لتناف�ص ل�سيما 
�ن لعبينا �ف�س����ل فنيا  وبدنيا من لعبي 
�ملنتخب �لهندي، لذلك فاننا �س����نلعب من 
�جل �لف����وز بطريقة هجومي����ة مع �حلذر 
يجيده����ا  �لت����ي  �ملرت����دة  �لهجم����ات  م����ن 
�ملناف�ص ف�س����ال ع����ن �ن �خل�س����ارة �ليوم 
�س����تكون �س����ربة موجعة لأح����الم لعبينا 

و�ملالك �لتدريبي للمنتخب. 
�ما �مل����درب �لنكلي����زي للمنتخب �لهندي 
ت����وم كلولن فقال: �أمتنى �ن يوفق �حلكم 
مبار�تن����ا  حك����م  لن  �ملب����ار�ة  قي����ادة  يف 
�مام �ل�س����عودية مل يكن موفقا و��س����همت 
قر�ر�ت����ه بخ�س����ارتنا وعلين����ا �لتعوي�ص 
يف مب����ار�ة �لي����وم بك�س����ب نق����اط �للق����اء 
و�لع����ودة لأج����و�ء �ملناف�س����ة و�توقع �ن 
منتخبنا قادر على تخطي حاجز �ملنتخب 
�لعماين و�إعادة م����اء �لوجه ملنتخبنا يف 
�لت�سفيات �لآ�سيوية �لتي من �سوء حظنا 
�ن �لقرعة و�سعتنا يف ��سعب �ملجاميع.
وقال مدرب �ملنتخب �ل�سعودي �لرب�زيلي 
�و�ليفري� �ن  �ملبار�ة يف غاية �لهمية لن 
فوزنا يعني �لو�سول �ىل �لنقطة 9 �لتي 
توؤهلنا للمناف�سة على �سد�رة �ملجموعة، 
لقد در�سنا نقاط �لقوة و�ل�سعف �ملناف�ص 
وو�سع �لتكتيك �ملنا�سب ح�سب �مكانات 
لعبين����ا لذل����ك �توق����ع �ن تك����ون �ملبار�ة 

�سعبة لكن �لفوز �سيكون حليفنا. 
حي����در  �لكويت����ي  �ملنتخ����ب  م����درب  �م����ا 
�حمد م����ر�د فق����ال �ن لكل مب����ار�ة طريقة 
تختلف عن �س����ابقاتها و�س����نلعب من �جل 
�لفوزلنن����ا ن�س����تحق �لتاأهل و�لو�س����ول 
�ىل نهائيات �أمم �آ�س����يا لل�س����باب و�أتوقع 

�ن تكون �ملبار�ة قوية ومثرية.

���س��ر���س��ة م���وق���ع���ة  يف  وال���ك���وي���ت  ال�������س���ع���ودي���ة 

�سبابنا يلتقون الفغان وي�سعون لو�سع اأقدامهم يف النهائي

بغداد/املدى  
يعقد �ملكت���ب �لتنفي���ذي للجن���ة �لوملبية 
�لوطني���ة �لعر�قي���ة ظهر �لي���وم �جتماعا 
مهم���ا مع ممثلي �ندية �ل���دوري �ملمتاز �ل� 
28 �لتي �س���اركت يف مناف�س���ات �لدوري 

�ملا�سي.
�للجن���ة  يف  م�س���وؤول  م�س���در  و�س���رح 
�لوملبي���ة �لوطني���ة �لعر�قي���ة قائ���ال: �ن 
�لجتم���اع ج���اء بن���اء على طل���ب تقدم به 
وذل���ك  �ملحلي���ة  �لندي���ة  ممثل���ي  بع����ص 

�حت���اد  مل���ف  �زم���ة  تد�عي���ات  ملناق�س���ة 
�لك���رة �لعر�ق���ي و�خلروج ب�س���يغ كفيلة 
با�س���تمر�ر ودميوم���ة �لن�س���اط �لك���روي 

�لعر�قي.
يذكر �ن ممثلي 22 ناديا ً كانو� قد طالبو� 
�للجن���ة �لوملبي���ة بحل �لحت���اد �لعر�قي 
لكرة �لقدم وت�س���كيل هيئ���ة �د�رية موؤقتة 
لت�س���ريف �لعمال وحتدي���د موعد جديد 
جمل����ص  لت�س���كيل  �لنتخاب���ات  ل؟�إقام���ة 
جديد بدل من �ملوعد �ل�سابق �لذي حددته 
�للجن���ة �لعليا �مل�س���رفة عل���ى �لنتخابات 
يف �لثالث���ني من �ل�س���هر �ملا�س���ي، ف�س���ال 
عن رف�سهم قر�ر فيفا �جلديد بتمديد عمل 
�لحتاد �حلايل مدة �ستة ��سهر تنتهي يف 

ني�سان �لعام �ملقبل.
 ويف تط���ور جدي���د �أمل���ح رئي����ص �للجنة 
�لوملبي���ة �لعر�قي���ة رعد حم���ودي �ىل �ن 
ق���ر�ر� حا�س���ما يتعلق بالحت���اد �لعر�قي 
لكرة �لقدم �سيتم �لعالن عنه بعد �لنتهاء 
من ت�س���فيات �ملجموعة �لآ�سيوية �لثالثة 
لل�س���باب �ملقام���ة حالي���ا يف مدين���ة �ربيل 
حتى 15 من �ل�س���هر �جلاري خ�سية �ن ل 

يلقي بظالله على �جو�ء �لت�سفيات.
وقال حمودي: بعد �ن ��ستنفدنا كل �ل�سبل 

مع �ع�س���اء �لحتاد �لعر�ق���ي لإنهاء �زمة 
ملف �لنتخابات، وجدنا �نه من �ملنا�سب 
�لوملبي���ة  للجن���ة  �لتنفي���ذي  �ملكت���ب  يف 
�تخ���اذ ق���ر�ر وجدنا �نف�س���نا م�س���طرين 
للج���وء �ليه لعدم �لتو�س���ل �ىل �ي �تفاق 
من �ساأنه �ن ينهي �لزمة مع �لحتاد، من 

دون �ن يك�سف طبيعة هذ� �لقر�ر.
�عرب ناجح حم���ود �لنائب �لول لرئي�ص 
�حت���اد كرة �لق���دم �ن �لخ���ري ل يعرت�ص 
على قر�ر حله ول يحتج على قر�ر رئي�ص 
�للجن���ة �لوملبي���ة �لوطنية رع���د حمودي 
�لذي ينوي �عالنه بعد �خلام�ص ع�سر من 
�ل�س���هر �جل���اري لكن �لقر�ر �س���يوؤدي يف 

�لنهاية �ىل فر�ص عقوبات من ) فيفا( .
و��س���اف حمود يف موؤمتر �سحفي عقده 
يف �ربيل �م����ص : �ن �لقر�ر �لذي لّوح به 
حمودي يف ت�سريحات �سحفية ل يدفعنا 
�ىل �لعت�س���ام �حتجاج���ًا عل���ى طبيعت���ه 
لكنه �سيوؤدي بالنهاية �ىل عقوبات دولية 
توقف م�س���رية �لكرة �لعر�قية من ) فيفا( 
وه���ذ� م���ا نري���د �ن يعرفه رئي����ص �للجنة 

�لوملبية .
تفا�س���يل مو�س���عة عن موؤمت���ر حمود يف 

عدد لحق.

حمودي يلّمح اإىل قرار حا�سم 
�سد احتاد الكرة

بغداد/اإكرام زين العابدين
ق���ال زي���اد ح�س���ن �أمني �س���ر �لحت���اد �لعر�قي 
�ملركزي للمب���ارزة �ن �لحتاد ح���دد �خلمي�ص 
�ملقب���ل موعد� لإقامة نهائي���ات �لدوري �ملمتاز 
�لعرب���ي  �ل�س���يف  �لثالث���ة )�س���الح  لالأ�س���لحة 

و�سالح �ل�سي�ص و�سالح �ملبارزة (.
و�أ�س���اف ح�س���ن يف ت�س���ريح ل���� )�مل���دى( �ن 
�لحت���اد �س���بق و�ن �أج���رى ت�س���فيات �أولي���ة 
ملناط���ق �لع���ر�ق للرج���ال و�لن�س���اء، وتاأهلت 
�لف���رق �لتي ح�س���لت على �ملر�ك���ز �لأوىل عن 

مناطقها لتخو�ص �لنهائيات.
و�أ�س���ار ح�س���ن �ىل �ن هذه �لبطولة �ست�سارك 
فيها ع�س���رة فرق يف كل �س���الح لفئتي �لرجال 
و�لن�س���اء مو�سحا �نها �ستقام على مدى ثالثة 
�أيام حيث �سيكون �ل�سبت �ملقبل موعد� خلتام 

�لبطولة.
وتابع ح�س���ن �ن �لأندي���ة �ملتاأهلة م���ن منطقة 
�جلن���وب ه���ي: �أندي���ة دجل���ة وغ���از �جلنوب 
�ل�س���ي�ص،  �س���الح  لفعالي���ة  �جلن���وب  ون���ادي 
و�أندية �ملثنى ودجلة و�جلنوب ل�س���الح �سيف 
�ملب���ارزة تاأهل �لهندية وغ���از �جلنوب ونادي 

�جلنوب ل�سالح �ل�سيف �لعربي.
وق���ال ح�س���ن وتاأهل���ت م���ن بغ���د�د و�ملنطق���ة 
�لو�سطى �أندية �جلي�ص و�لت�سالت و�جلوية 
و�حلرية لفعالية �سالح �ل�سيف �لعربي وتاأهل 
و�لعد�ل���ة  و�جلوي���ة  و�لت�س���الت  �جلي����ص 
يف فعالي���ة �س���يف �ملب���ارزة وتاأه���ل �جلي����ص 
لفعالي���ة  و�لت�س���الت  و�جلوي���ة  و�حل�س���ني 

�سالح �ل�سي�ص.
وب���ني ح�س���ن �ن �أندية �لن�س���اء �مل�س���اركة يف 
�لبطول���ة فتاة �لب�س���رة و�ملثنى وفت���اة بغد�د 

ودي���اىل  و�حلري���ة  و�لرمن���ي  و�لآث���وري  
و�فرودي���ت م���ن �ل�س���ليمانية ون���ادي كل���د�ن 
�ل�س���ليمانية و�لتاآخي وفت���اة كركوك.. منوها 

�ىل �ن هناك �أندية تاأهلت فرقها �لن�س���وية �ىل 
�لنهائيات وهي لفعالية �سالح �ملبارزة للن�ساء 
ول�س���الح  و�لتاآخ���ي  و�لوجيهي���ة  بختي���اري 

�ل�س���ي�ص �لبي�س���مركة و�لوجيهية و�س���ريو�ن 
�جلديد ول�س���الح �لعربي تاأهل ناديا �سريو�ن 

وبي�سمركه.

امل���ب���ارزة دوري  ن��ه��ائ��ي��ات  م��ن��اف�����س��ات  ان���ط���اق 

اآ����س���ي���ا ب����ط����ول����ة  يف  ال�������س���ب���اب���ي���ة  م���ن���ت���خ���ب���ات���ن���ا  م���������س����ارك����ات  يف  ق����������راءة 

ط����ه����ران يف  ي����ق����ه����رال����ي����اب����ان  وال�����ع�����م�����دة  ت�����اي�����ان�����د..  يف  اأم��������ل  خ���ي���ب���ة 
يون�س جا�سم يخلف الأحمد لتدريب 

املرّبة اللبناين 
بغداد/ املدى

قررت �د�رة نادي �ملربة �للبناين �لتعاقد مع �ملدرب يون�ص جا�سم ح�سون  لرئا�سه 
�جله���از �لفن���ي لفريقه���ا �لكروي �لول لك���رة �لقدم �مل�س���ارك يف �ل���دوري �ملمتاز 

�للبناين للمو�سم �حلايل مقابل مبلغ مايل مل يك�سف �لنقاب عن تفا�سيله.
ونقل �ملوقع �لر�سمي للنادي على �سبكة �لنرتنيت �ن �ملدرب يون�ص ت�سلم �لد�رة 
�لفنية للفريق و�عد�ده للمرحلة �لقادمة من مناف�س���ات �لدوري �للبناين للمو�س���م 
2009_ 2010،وذل���ك �ثر ��س���تقالة �ملدرب �للبناين غ�س���ان �لأحم���د بعد مبار�ة 
�لفريق حيث �سي�س���عى �ىل حت�سني نتائجه يف �ملباريات �لقادمة �أماًل يف �لدخول 
للمناف�سه على لقب �لدوري �للبناين �لذي فقده يف �ملو�سم �ل�سابق ل�سالح غرميه 

نادي �لعهد.
يذكر �ن �ملدرب يون�ص جا�س���م ��سرف على تدريب �لعديد من �لنديه �للبنانية يف 

�ملو��سم �ل�سابقة كان �آخرها فريق �سباب �ل�ساحل �للبناين.

الحتاد القطري يوقف �سامر �سعيد 
مباراة واحدة

بغداد/املدى
قررت جلنة �لن�سباط يف �لحتاد �لقطري لكرة 
�لق����دم �إيق����اف �س����انع �ألع����اب �ملنتخ����ب �لوطني 
لكرة �لقدم �س����امر �س����عيد �ملحرتف يف �س����فوف 
نادي �ل�سمال �حد �ندية دوري �لنجوم �لقطري 
مبار�ة و�حده مع غر�مة مالية قدرها 3000 ريال 
قطري  وذلك ب�س����بب  طرده يف مبار�ة فريقه مع 
نادي �لعربي �لتي خ�س����رها ب�سته �هد�ف نظيفة 
�سمن مباريات �ل�سبوع �ل�ساد�ص لدوري جنوم 
قطر.ونقل �ملوقع �لر�سمي لالحتاد �لقطري على 

�س����بكة �لنرتني����ت �ن جلن����ة �لن�س����باط ه����ددت 
�لالعب �س����امر �سعيد بفر�ص عقوبات �سديدة يف 
�لف����رته �ملقبل����ه يف حالة ��س����تمر�ره يف مهاجمة 
�حل����كام و�نتقادهم بدون وجه حق وعدم حتليه 
ب����روح �للع����ب �لنظيف رغ����م �نه يعد من �ف�س����ل 
�لالعبني �ملحرتفني �لذين ��ستطاعو� �ن يرتكو� 
ب�س����مات و��سحه يف �ملباريات �لتي خا�سها مع 
فريقه يف �لدوري.يذكر �ن �لالعب �س����امر �سعيد 
�نتقل �ىل �س����فو ف فريق �ل�سمال �لقطري قادما 

من نادي �هلي طر�بل�ص �لليبي.  عبا�س رحيم

رعد حمودي

منتخبنا ال�شبابي يطمح باالقرتاب من احدى بطاقتي التاهل

جانب من بطولة الدوري املمتازة للمبارزة

حمود يوؤكد عدم االحتجاج عليه


