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عودة الطيور املهاجرة

ب�صمة احلقيقة

بع���د ان دخل���ت كرة الق���دم العراقي���ة يف نفق مظل���م ال ت�ستطيع 
اخل���روج منه اال بقدرة قادر، الحت يف االأفق ب�سائر خري وفرح 
�سهدتها هذه االيام التي تلت قرار االحتاد الدويل )فيفا( بتعليق 
ن�ساطاتها متثلت بعودة الطيور املهاجرة اىل ع�سها اجلميل بعد 

ان فر�ست عليها الظروف هجره .
فقبل اأيام �سهد مطار بغداد و�سول كوكبة كبرية من عمالقة الكرة 
العراقي���ة الذين تغنى با�سمائهم جمهورنا الويف بعد ان عا�سوا 
يف الغرب���ة �سنينًا ط���وااًل مبتعدين عن بلده���م حل�سور موؤمتر 
الكف���اءات املغرتبة الذي �ستقيمه وزارة ال�سباب والريا�سة يوم 
غ���د يف فن���دق املن�سور والذي من خالله �ستت���م مناق�سة م�سرية 
الريا�سة العراقية والتخطيط مل�ستقبل ي�سمن لنا حتقيق نتائج 

ايجابية على جميع ال�سعد املحلية والدولية .
قد ي�ساأل �سائل : اأمل يكن الوقت متاأخرا،جنوم االم�س بعد فوات 
االوان ؟ فالي���وم كرتنا ا�سبحت جمهولة الهوية بعد ان او�سلها 
قادته���ا اىل هذا املنعط���ف اخلطري وا�سبحنا منّن���ي انف�سنا يف 
احل�س���ول على مبادرة تلملم جراحنا بغ�س النظر عن �ساحبها 
، فق���ط انه���ا ت�سمن لنا التوا�س���ل والتواج���د يف اال�ستحقاقات 
الدولي���ة ، فاأي���ن كان ه���وؤالء الذي���ن �سّدهم احلن���ن اىل الوطن 

عندما كانت كرتنا تتخبط وتلفظ انفا�سها االخرية ؟
ال ي�سعنا اليوم اال ان نقول مرحًا بهم بن اهلهم ونا�سهم معززين 
مكرم���ن وهم يتوافدون على ار����س الرافدين ليعيدوا لالذهان 
اجماده���م الت���ي �سطروها من قبل فها هو ثعل���ب الكرة العراقية 
فالح ح�سن وذاك ماي�سرتو خط الو�سط با�سل كوركي�س وزميله 
عل���ي ح�سن �سهاب وجرنال الدفاع حممد طربة وقائمة النجوم 
طويلة ، فالعراق منجم ال ين�سب للكفاءات �سواء يف جمال كرة 
القدم ام بقي���ة املجاالت لكن نتمنى ونطمح ونبالغ يف طموحنا 
احيانًا من اأجل اأن يخرج اولئك الرجال مبح�سلة من هذا املاأزق 
فهذه فر�س���ة ذهبية ملناق�سة واقعنا الكروي يف موؤمتر فريد من 
نوع���ه لك���ن يبقى عتبنا على من اقرتح موع���د هذا التجمع ، فلو 
�سبق االحداث االخ���رية لكانت نتائجه اكرث ايجابية ال�سيما ان 
كرة القدم العراقية تعاين اليوم العزلة واهلها خمت�سمون فيما 

بينهم .
ناأم���ل ان يك���ون موؤمتر الغ���د ايجابي���ا يف كل ما حتمل���ه طياته 
وياأخ���ذ املوؤمت���رون عل���ى عاتقه���م اخ���راج الك���رة العراقية من 
عزلته���ا باأي حال من االحوال وياحبذا ان ت�سمل الدعوة رئي�س 
االحتاد العراقي الكابنت ح�سن �سعيد او من ينوب عنه كي يتم 
و�س���ع النقاط على احلروف ال ان يكون املوؤمتر فر�سة اللتقاط 
ال�سور التذكارية مع جنومنا املغرتبن وتقدمي وجبات الطعام 
وغريه���ا م���ن )اأتكي���ت( املنا�سب���ات ، فنحن نطالب ف���الح ح�سن 
وزم���الءه الذين ترّبوا عل���ى ار�س الرافدي���ن و�سربوا من مياه 
دجل���ة اخلري ان يقف���وا وقفة �سحيح���ة وجادة النت�س���ال الكرة 
العراقي���ة وعودتها اىل �سابق عهدها ونوؤك���د عليهم ان الفر�سة 
الي���وم قائمة الإعادة هيبة كرتنا من خ���الل تواجدهم بيننا ، فاآن 
االأوان لو�سع حد لغربتهم والعودة جمددا الننا باأم�س احلاجة 
اليهم كل من موقعه املدرب واالداري والالعب واحلكم واملعلق 

واملذيع واالعالمي.
واخ���ريا نقول مبارك لوزارة ال�سب���اب والريا�سة اجنازهم هذا 
ال���ذي �سيح�سب لهم و�سنتذك���ره م�ستقبال ونتمنى ان يكون هذا 

اول الغيث .
Taha_gumer@yahoo.com
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املدى الريـــا�صي
Almada Sport

بغداد / يو�صف فعل
ت�صوير / قحطان �صليم

اأك����د يا�سر رعد مدافع فري����ق اربيل لكرة القدم 
ان طريق����ة اختي����ار الالعبن لتمثي����ل املنتخب 
الوطني يف اال�ستحقاقات الدولية تتحكم فيها 
العالقات الت����ي ا�سبحت فارغ����ة من حمتواها 
ال�سيم����ا عندم����ا يت�سلم قيادة تدري����ب املنتخب 
امل����درب املحل����ي ال����ذي يجام����ل عل����ى ح�س����اب 
امل�ست����وى الفن����ي الالعب����ن عل����ى العك�����س من 
امل����درب االجنب����ي الذي يك����ون عط����اء الالعب 
املعيار احلقيق����ي ال�ستدعائه الرت����داء الفانيلة 

الدولية.
وق����ال رع����د يف حديث����ه ل�)املدى(: ان م����ن اأهم 
اأ�سب����اب ف�س����ل املدرب����ن املحلي����ن يف قي����ادة 
املنتخب الوطني ع����دم اعتمادهم على اال�س�س 
الالعب����ن  ا�ستدع����اء  عملي����ة  يف  ال�سحيح����ة 
وا�ستجابته����م للتاأث����ريات اجلانبية التي تغري 
الكث����ري م����ن االف����كار التدريبية الت����ي ي�سعون 
اىل تطبيقه����ا يف الوح����دات التدريبي����ة او يف 
املباري����ات الدولي����ة ،وخ����ري دليل عل����ى كالمي 
جتاه����ل العبي الدوري املحل����ي من قبل مدرب 
املنتخب الوطني اجلديد ناظم �ساكر واعتماده 
كلي����ا على قدرات الالعبن املحرتفن ،ما احلق 
غبن����ًا وا�سح����ًا لهم برغ����م امل�ستوي����ات اجليدة 

التي يقدمونها يف مناف�سات الدوري.

اعتقاد خاطىء
واأ�سار اىل ان هناك اعتقادًا �سائدًا يف او�ساط 
املدرب����ن املحلين ان الدوري املحلي ال يرتقي 
ب����اأي ح����ال م����ن االح����وال اىل دوري����ات الدول 
املج����اورة م����ن النواح����ي الفني����ة والتنظيمية 
واملادي����ة ، وه����ذا االعتق����اد غ����ري �سحي����ح الن 
ال����دوري العراقي بداأ يتعاف����ى ويعود اىل األقه 
ال�ساب����ق من خ����الل التناف�س املث����ري بن الفرق 
يف اغل����ب مباريات����ه لتق����ارب امل�ست����وى الفني 
بينه����ا ، ف�سال عن ان طريق����ة لعب فرقنا تعتمد 
عل����ى االندفاع البدين الق����وي واللعب ال�سريع 
واللياق����ة البدني����ة العالي����ة عل����ى العك�����س م����ن 
بقي����ة الدوريات املج����اورة التي تعتم����د فرقها 
عل����ى التنظي����م اجليد والبطء يف نق����ل الكرة ، 
لذلك ارى انه م����ن االجحاف ان يتم النظر اىل 
دورينا بهذه النظرة غري املن�سفة التي ال تليق 

بتاريخه وعراقته.

دورة االإمارات

وع����ن ع����دم ا�ستدعائ����ه للمنتخ����ب الوطني يف 
م�ساركته االخ����رية يف دورة االمارات الدولية 
الت����ي ج����رت يف دب����ي موؤخ����رًا ق����ال رع����د: لقد 
قدمت امل�ستوى الطي����ب يف مناف�سات الدوري 
املن�س����رم ومناف�سات كاأ�س االحت����اد االآ�سيوي 
وكن����ت يف امت اال�ستع����داد واجلاهزية البدنية 
لتمثي����ل املنتخب الوطن����ي يف دورة االمارات 
كان  التدريب����ي  امل����الك  راأي  لك����ن  الرباعي����ة، 
مغاي����رًا حي����ث ف�سل االعتم����اد عل����ى الالعبن 
املحرتف����ن ب����دال م����ن من����ح الفر�س����ة الكامل����ة 
طاقاته����م  الإب����راز  املحل����ي  ال����دوري  لالعب����ي 
ومواهبه����م يف املناف�سات الدولي����ة ال�سيما ان 
الدورة كانت ودي����ة واملنتخبات امل�ساركة فيها 
لعب����ت يف منتخباتها الرديف����ة ومنها املنتخب 

االماراتي.

تاألق حملي
وعن ا�سباب جناح فريق اربيل على امل�ستوى 
املحل����ي وف�سل����ه يف التناف�����س عل����ى ال�سعي����د 
الق����اري ق����ال رع����د : ان ال�سب����ب الرئي�����س يف 
خروج فري����ق اربيل من بطول����ة كاأ�س االحتاد 
االآ�سي����وي مبك����را يعود اىل مغ����ادرة جمموعة 
م����ن ابرز العبيه اىل االندية االخرى ف�سال عن 
�سعوبة تعوي�سهم  ال�سيما ان الالعبن اجلدد 
مل ين�سجموا مع طريق����ة لعب الفريق ب�سهولة 
ومازالوا بحاجة اىل الوقت لزيادة االن�سجام 
والتفاه����م م����ع الالعبن ،واثر ذل����ك على نتائج 
الفريق يف مناف�سات كاأ�����س االحتاد االآ�سيوي 
برغم اأن فريقن����ا كان االف�سل يف مباراته امام 
فريق الكوي����ت الكويتي يف ملع����ب )فران�سوا 
حريري( لكن �سوء احلظ وكرثة اإهدار الفر�س 
ال�سهلة امام املرمى من املهاجمن ا�ساع علينا 

فر�سة االنتقال اىل االدوار النهائية واملناف�سة 
على خطف اللقب القاري .

عدم و�صوح الروؤية
وع����ن تاأخر انط����الق الدوري واآث����اره ال�سلبية 
على عملية اعداد الالعبن من النواحي الفنية 
والبدنية قال رعد : ان الو�سط الكروي يعي�س 
حال����ة من فق����دان ال����وزن ب�سبب ع����دم و�سوح 
الروؤي����ة ملناف�س����ات ال����دوري امل�سابق����ة االأه����م 
الت����ي بقيت تتاأرجح بخي����ط امزجة املتحكمن 
فيه����ا الذي����ن ي�سعون م����ن ورائه����ا لك�سب اكرب 
ع����دد ممك����ن م����ن اال�س����وات يف االنتخاب����ات 
املقبلة لوجود اآراء تطالب مب�ساركة43  فريقا 
واخ����رى تنادي ب�����36 فريق����ا، وع����دم و�سوح 
الروؤي����ة يف اتخاذ الق����رارات ت�سعف املناف�سة 
وال تق����دم املتع����ة للجماه����ري املتعط�س����ة لروؤية 

املباريات اجلميلة.
مو�سح����ا ان الع����دد املث����ايل الإقام����ة مناف�سات 
الدوري يتكون من 14- 16 فريقا وذلك يعطي 
القيم����ة االعتباري����ة لل����دوري املمت����از ويبع����د 
الفرق التي ال متتلك االمكانات الفنية واملادية 
م����ن اللع����ب يف دوري الكبارالنه كلم����ا قّل عدد 
الف����رق ا�سبحت املناف�س����ة ا�سد �سخونة واكرث 
ق����وة ف�سال ع����ن انه مين����ح مدرب����ي املنتخبات 
الوطني����ة الفر�س����ة الكامل����ة ملتابع����ة الالعب����ن 
اجليدين و�سمه����م اىل املنتخبات الوطنية اأما 

ما يحدث حاليا فاأعده مهزلة بحق كرتنا.

اإجناز
وعن حم����اوالت عدد من االندي����ة اجلماهريية 
لك�س����ر احت����كار فري����ق اربيل لبطول����ة الدوري 
اجاب : ا�سبحت لدى فريق اربيل القدرة على 
التعام����ل مع جميع املباريات باحرتافية كبرية 
المتالكه جمموعة من الالعبن الدولين الذين 
ميت����ازون باملهارات الفردي����ة العالية واخلربة 
الطويل����ة يف املالع����ب التي كر�سوه����ا مل�سلحة 
االداء اجلماع����ي للفري����ق ، لذل����ك م����ن ال�سعب 
ايق����اف تق����دم عجل����ة فري����ق اربيل م����ن خطف 
اللقب للمرة الرابعة وت�سجيل اجناز تاريخي 
من ال�سعب حتقيقه ال�سيما ان ادارة النادي مل 
تبخل على  امل����الك التدريبي والالعبن ب�سيء 
ووفرت له����م جميع م�ستلزم����ات جناح الفريق 
يف م�سريت����ه املقبل����ة ،ولكن ه����ذا ال يلغي رغبة 
االندي����ة الكب����رية امث����ال ال�سرط����ة وال����زوراء 
والطلب����ة والق����وة اجلوي����ة والنج����ف ودهوك 
وبغ����داد من الدخول مع فريق اربيل يف دائرة 

التناف�س على خطف اللقب املحلي.

مطالبة
وطال����ب يا�س����ر رع����د الع����ب املنتخ����ب الوطني 
الك����روي  العامل����ن يف احلق����ل  م����ن  ال�ساب����ق 
االبتع����اد ع����ن اخلالف����ات الت����ي ادت اىل اإبعاد 
نادي����ي اربيل والنجف م����ن امل�ساركة يف كاأ�س 
االحتاد االآ�سيوي ب�سبب قرار التعليق الدويل 
والدع����وة اىل احلوار وانه����اء االزمة احلالية 
وايج����اد احلل����ول املنا�سبة لها عل����ى اأمل عودة 
انديتن����ا ومنتخباتنا الوطنية م����ن امل�ساركات 
اخلارجي����ة واإع����الء �س����اأن كرتن����ا يف املحاف����ل 
الدولي����ة الن االإبعاد �ستكون له عواقب وخيمة 
عل����ى م�ستقبل اللعبة وعلى ح����دة التناف�س يف 

الدوري املحلي.

داعيًا اإىل اإنهاء اأزمة الكرة عرب احلوار

يا�سر رعد: مناف�سات الدوري تتاأرجح بحبل 
االنتخابات .. والعالقات تتحكم بتمثيل املنتخب

بغداد/املدى
 تنظ���م وزارة ال�سب���اب والريا�سة  غدا االربعاء   موؤمتر الكف���اءات الريا�سية يف 
بغ���داد مب�سارك���ة  اك���رث م���ن مئة �سخ�سي���ة ريا�سي���ة عراقية يف املهج���ر يقف يف 

مقدمتهم جنم الكرة العراقية ال�سابق فالح ح�سن .
ذك���ر ذلك الناطق االعالمي للوزارة عا�سف���ة مو�سى واأ�سافت ان الدعوات وجهت 
اىل اكرث من مئة �سخ�سية ريا�سية عراقية من عراقيي املهجر ويف خمتلف االألعاب 
كك���رة القدم وال�سلة واالألعاب الريا�سية االأخ���رى ومن العراقين املتواجدين يف 
الوط���ن العربي واأورب���ا واأمريكا وا�سرتاليا وكندا وغريه���ا من الدول   حل�سور 

ذلك املوؤمتر الذي �سي�ستمر ملده خم�سة ايام     .
وبين���ت  ان اله���دف م���ن املوؤمت���ر ال���ذي تقيم���ه ال���وزارة ه���و ح���ث العراقين يف 
اخلارج اإىل تقدمي االبحاث وامل�ساريع واملقرتحات التي من �ساأنها تطوير العمل 
الريا�س���ي واالرتقاء به اىل م�ستويات متقدمة و�سيتم تقدمي كل اأ�سكال الدعم من 
اج���ل اإجن���اح هذه التظاهرة الكب���رية الريا�سية الت���ي كان من املق���رر لها ان تقام 

مطلع العام احلايل اال انها تاأجلت ب�سبب ظروف فنية واإدارية.

غدا انطالق   موؤمتر 
الكفاءات الريا�سية يف 

بغداد / اإكرام زين العابدينبغداد
اأوقع���ت قرعه الن�سخة ال�سابع���ة من  كاأ�س 
االحتاد االآ�سيوي  لكرة القدم التي اأجريت 
اأم����س يف العا�سم���ة املاليزي���ة كواالمبور 
فري���ق اربي���ل حامل لق���ب ال���دوري املمتاز 
للمو�سم املا�سي يف املجموعة الثالثة  التي 
�سمت اإىل جانب���ه العهد اللبناين  وكاظمة 

الكويتي واجلي�س ال�سوري. 
بينم���ا ج���اء فري���ق النج���ف يف املجموعة 
الثاني���ة الت���ي �سم���ت الكوي���ت الكويت���ي 
املا�سي���ة واله���الل  الن�سخ���ة  لق���ب  حام���ل 
اليمن���ي واأحد فرق ملح���ق دوري االأبطال 
واأما املجموع���ة االأوىل فقد �سمت ال�سباب 
االأردين واالأهلي اليمني وبطل كاأ�س عمان 
واأح���د فرق ملح���ق دوري االأبطال  بعد ان 
مت توزي���ع 32 فريقا م�س���اركا  على ثماين 
جمموع���ات كل جمموعة ت�سم اأربعة فرق، 
وبحي���ث يك���ون هنالك خم����س جمموعات 

عن منطق���ة غرب اآ�سيا وث���الث جمموعات 
ملنطقة �سرق اآ�سيا.

ويف خت���ام الدور االأول يتاأهل اأول وثاين 
كل جمموع���ة لل���دور الث���اين، ال���ذي تق���ام 
مباريات���ه م���ن جول���ة واح���دة عل���ى اأر�س 
الفري���ق ال���ذي ت�س���در جمموعت���ه بالدور 

االأول.
و كان  االحت���اد االآ�سي���وي قد ق���رر  اعتماد 
اإ�س���راك االأندية العراقية يف القرعة، وذلك 
ب�س���رط قيام االحت���اد الدويل لك���رة القدم 
»فيفا« برفع االإيقاف ع���ن االحتاد العراقي 
لك���رة الق���دم قبل 3  كان���ون الثاين 2010، 
اأم���ا يف حال���ة ا�ستم���رار االإيق���اف بعد هذا 
االأندي���ة  ا�ستبع���اد  �سيت���م  فاإن���ه  التاري���خ 

العراقية.
 وكان االحت���اد ال���دويل لك���رة الق���دم ق���رر 
اإيق���اف االحت���اد العراق���ي ب�سب���ب التدخل 
احلكوم���ي، االأمر الذي يعن���ي منع االأندية 

اإىل  باالإ�ساف���ة  العراقي���ة  واملنتخب���ات 
م���ن  واملراقب���ن  واحل���كام  امل�سوؤول���ن 
امل�سارك���ة يف جمي���ع ن�ساطات ك���رة القدم. 
االآ�سي���وي  االحت���اد  كاأ����س  يف  وي�س���ارك 

2010 يف جمموعات منطقة غرب اآ�سيا:
- البحري���ن: الرف���اع، االأردن: الوح���دات 
الكوي���ت  الكوي���ت:  االأردن،  و�سب���اب 
النجم���ة  لبن���ان:  وكاظم���ة،  والقاد�سي���ة 
والعهد، �سوريا: االحتاد واجلي�س، عمان: 
النه�سة وفريق اآخر يثبت الحقًا، العراق: 
اأربيل والنجف )امل�سارك���ة معلقة بانتظار 
االحت���اد  ايق���اف  ق���رار  مو�س���وع  ح�س���م 
العراق���ي لكرة القدم من قب���ل فيفا(، الهند: 
فريق واحد مل يحدد بعد، الفائز من مباراة 
االأوزبك���ي،  ونا�س���اف  القط���ري  الري���ان 
فريقن م���ن الت�سفيات: الفريقن اللذين ال 
ينجحان يف عب���ور ت�سفيات دوري اأبطال 
اآ�سي���ا التي ي�سارك فيه���ا الكرامة ال�سوري 

و�سي���ف بط���ل كاأ����س االحت���اد االآ�سي���وي 
والوحدة االماراتي رابع الدوري املحلي، 

وت�سر�سل بروذرز بطل الدوري الهندي.
اأما جمموع���ات �سرق اآ�سي���ا فت�سم االأندية 

التالية:
- هون���غ كون���غ: �س���اوث ت�ساين���ا وت���اي 
ماليزي���ا:  بري�سي���وا،  اندوني�سي���ا:  ب���و، 
�سيالنغور، املالديف: يف بي، وفيكتوري، 
�سنغاف���ورة: غيالن���غ يونايت���د، تايالن���د: 
بين���ه  بيكامك����س  فيتن���ام:  ب���ورت،  ث���اي 
دون���غ، ثالثة اأندية من الت�سفيات: االأندية 
الثالث���ة التي ال تنجح يف عب���ور ت�سفيات 
دوري اأبط���ال اآ�سي���ا، والت���ي ي�س���ارك فيها 
اجلي����س بطل ال���دوري ال�سنغافوري، ودا 
نانغ بط���ل فيتنام و�سريويجايا بطل كاأ�س 
اندوني�سي���ا وموان���غ ثون���غ يونايتد بطل 

دوري تايالند.
اأعلن االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم املواعيد 

النهائي���ة لت�سجي���ل الالعب���ن يف بطول���ة  
كاأ����س االحت���اد االآ�سيوي للع���ام املقبل مبا 

يف ذلك مباريات الت�سفيات. 
وي�س���ارك  يف البطول���ة  32 فريق���ًا     م���ن 
�سمنها فريق يتاأهل من مباراة الت�سفيات 
ما بن الريان القطري ونا�ساف االأوزبكي 
اىل جانب خم�س���ة اأندية من التي ال تنجح 

يف عبور ت�سفيات دوري اأبطال اآ�سيا.
وفيم���ا يل���ي املواعي���د النهائي���ة لت�سجي���ل 

الالعبن يف بطوالت االأندية االآ�سيوية:
- ت�سفي���ات كاأ����س االحت���اد االآ�سيوي  23 
االحت���اد  كاأ����س   ،2009 االول  كان���ون 

االآ�سيوي23 كانون الثاين  2010،  
م���ن جهه اخرى خاطب االحت���اد االآ�سيوي 
لك���رة الق���دم االأندي���ة امل�سارك���ة يف  كاأ����س 
االحتاد االآ�سيوي 2010م من اأجل التاأكيد 
على تطبيق املوا�سفات اخلا�سة باملالعب 

خالل املباريات التي تقام على اأر�سها. 

االآ���س��ي��وي��ة ال��ك��اأ���س  يف  ال���ع���راق  ملمثلي  م��ت��وازن��ت��ان  جم��م��وع��ت��ان 
على �صبيل االحتياط

بغداد / خليل جليل
ق���ال رئي����س الهيئ���ة املوؤقت���ة واملكلفة ب���اإدارة �سوؤون 
ك���رة القدم خلفا لالحتاد العراق���ي للعبة الذي حل يف 
وق���ت �ساب���ق ، جنم الك���رة العراقي���ة ال�سابق الدويل 
ه���ادي احمد ان الهيئة تعترب اقام���ة الدوري للمو�سم 
املقب���ل 2009-2010 م���ن اولوي���ات عمله���ا الرئي�س 
لك���ون امل�سابق���ة �ست���وؤدي ه���ذه امل���رة اىل دوري يف 
املو�سم الذي يلي املو�سم اجلديد يعيد للكرة العراقية 
مكانتها ويعيد امل�سابقة اىل ما�سي عهدها عندما كان 
املو�س���م الك���روي زاخرا بال�سراع الك���روي احلقيقي 
واالث���ارة واملواه���ب والق���درات الت���ي ي�ستن���د اإليها 

الواقع الكروي. 
وا�ساف احمد يف ت�سريح 
انط���الق  قب���ل  �سحف���ي 
امل�سابق���ة املحلية املقررة 
ان تب���داأ يف الثالث���ن من 
ال�سهر اجلاري مب�ساركة 
ال  مدنن���ا  ان  فريق���ا   36
تتمت���ع مبالع���ب طبيعية 
حقيقي���ة  مبوا�سف���ات 
الريا�س���ي  والو�س���ع 
ي�سج���ع  ال  ع���ام  ب�س���كل 
على اقامة دوري بطريقة 
يوج���د  ال  لك���ن  مرتهل���ة 
هناك اي ح���ل اآخر �سوى 
مت�سي���ة املو�س���م اجلدي���د 

ب�36 فريقًا على اأم���ل اخلروج بفرق ت�ستحق التمثيل 
يف الدوري املمتاز للموا�سم املقبلة وال يتجاوز عددها 
20 نادي���ا على امل العودة اىل ثوابت ونظام الدوري 
يف املوا�سم املا�سية يف �سبعينيات وثمانينيات القرن 
املا�سي عندما كان لل���دوري العراقي مكانة اثرية يف 

نفو�س اجلمهور 
واأع���رب جنم الك���رة العراقية ال���دويل اال�سبق هادي 
احمد عن ثقت���ه الكاملة بانطالق البطولة يف موعدها 
املح���دد رغم اال�سارات التي بعثه���ا االحتادان العربي 
واالآ�سي���وي بع���دم اعرتافهم���ا ب�سرعي���ة امل�سابقة اأي 
بطول���ة ال���دوري لكونه���ا منظمة ه���ذه امل���رة من قبل 
الهيئ���ة املوؤقتة ولي�س من قبل االحت���اد العراقي لكرة 

القدم. 
وق���ال احم���د :امل�سابقة ن�س���اط كروي حمل���ي ولي�س 
خارجي���ًا وعلين���ا ان من�س���ي باقامتها النن���ا نريد ان 
نوؤ�س�س من خالل املو�س���م املقبل، دوريا حقيقيا يعيد 

للم�سابقة مكانتها املعروفة واملرموقة. 
وا�ساف احمد ال���ذي يعد واحدا من اأملع جنوم الكرة 
العراقي���ة يف �سبعيني���ات الق���رن املا�س���ي: الو�س���ع 
الريا�س���ي يف الب���الد بائ�س وغري م�سج���ع وعلينا ان 
نلتف���ت لنعي���د ال���دوري اىل ما�س���ي عهده م���ن خالل 

م�ساركة حمدودة من الفرق يف امل�سابقة. 
وتاب���ع جنم ن���ادي املين���اء و�سان���ع األع���اب املنتخب 
الوطن���ي ال�سابق ه���ادي احمد قوله : نري���د ان نطلق 
ال���دوري ملو�س���م 2009-
نتمك���ن  لك���ي   2010
فريق���ا   20 اخ���راج  م���ن 
للمو�س���م ال���ذي يليه وهو 
ع���دد معقول يخ���دم الكرة 

العراقية. 
   وم���ن املوؤم���ل ان تنطلق 
البطول���ة املحلي���ة يف 30 
اجل���اري  االول  كان���ون 
مب�ساركة 36 فريقا توزع 
جمموع���ات  ث���الث  عل���ى 
مثلم���ا ق���ررت الهيئ���ة يف 

وقت �سابق. 
الفر����س     وبخ�سو����س 
املتاح���ة للخ���روج من ازم���ة جتميد ع�سوي���ة العراق 
يف االحت���اد ال���دويل فيف���ا ذكر رئي����س الهيئ���ة املوؤقة 
الإدارة ك���رة الق���دم يف الب���الد يف الوق���ت احلا�س���ر: 
ميكن الأع�س���اء االحتاد العراقي املنحل االنخراط يف 
الهيئة املوؤقتة با�ستثناء رئي�س االحتاد ح�سن �سعيد، 
بع���د تق���دمي ا�ستقاالته���م م���ع �سم���ان م�ساركته���م يف 

االنتخابات املقبلة وهذا احلل يخرجنا من االزمة. 
وعل���ى �سعي���د مت�س���ل او�س���ح م�س���در يف االحت���اد 
العراقي لكرة القدم ان االحتادين العربي واالآ�سيوي 
اأك���دا ع���دم اعرتافهم���ا بامل�سابقة لهذا املو�س���م لكونها 
تنظم من قب���ل الهيئة املوؤقتة ولي����س من قبل االحتاد 

العراقي للعبة.

هادي اأحمد يوؤكد: ما�سون يف اإقامة الدوري 
للمو�سم اجلديد وناأمل بحّل ينهي االزمة

بغداد\ املدى
تلق���ى  االحت���اد العراق���ي املرك���زي للمالكم���ة   دع���وة ر�سمية 
م���ن نظ���ريه االحت���اد الباك�ست���اين باللعب���ة وذل���ك للم�ساركة 
يف البطول���ة الدولي���ة للمتقدم���ن الت���ي �ستق���ام يف العا�سمة 
الباك�ستاني���ة اأ�سالم اباد خالل املدة م���ن االأول ولغاية التا�سع 
من �سهر كانون الثاين املقبل مب�ساركة عدد كبري من املنتخبات 
الدولي���ة.  وق���ال  فرا����س مو�س���ى عم���ران  اأم���ن �س���ر االحتاد 
العراق���ي باللعب���ة ان االحتاد   قرر املوافق���ة على امل�ساركة يف  
هذه البطولة و ب� 6-8  العبن �ستتم ت�سميتهم يف وقت الحق 

من ال�سهر اجلاري
والت���ي تع���د م���ن باك���ورة امل�س���اركات اخلارجي���ة للمنتخبات 

الوطنية يف العام املقبل.

العراق ي�سارك يف بطولة 
باك�ستان الدولية للمالكمة

بغداد/ املدى
املرك���زي  العراق���ي  االحت���اد  �سم���ى     
للم�سارك���ة  مدرب���ن  خم�س���ة  للمب���ارزة 
بال���دورة التدريبية الدولية التي �ستقام 
يف مدينة دب���ي االإماراتية  نهاية ال�سهر 

احلايل.
ذك���ر ذل���ك  اأم���ن �س���ر االحت���اد العراقي 
املركزي للمبارزة زي���اد ح�سن  واأ�ساف 
ان املدرب���ن الذي���ن �سيمثل���ون الع���راق 
يف ه���ذه الدورة الت���ي تق���ام بالتن�سيق 
والتع���اون ب���ن االحت���اد االإماراتي مع 
احت���اد غ���رب اآ�سي���ا للعب���ة  و ه���م عامر 
خ�سري من حمافظة املثنى وعبد املح�سن 
رحيم���ة م���ن الب�س���رة وظاف���ر نامو����س 
من دي���اىل وزانه ق���ادر م���ن ال�سليمانية 

وم�سطفى ح�سن من مي�سان.
م���ن جهه اخ���رى  قال زي���اد    ان العراق 
وميداليت���ن  ف�سي���ة  ميدالي���ة  اح���رز 
نحا�سيتن �سمن فعاليات بطولة العرب 
الت���ي  باملب���ارزة  وال�سي���دات  للرج���ال 
جت���ري فعالياته���ا حالي���ا يف العا�سم���ة 

ت�سع���ة  مب�سارك���ة  دم�س���ق  ال�سوري���ة 
منتخبات عربية.

واأ�س���اف ان منتخ���ب الع���راق باملبارزة 
بفعالي���ة �س���الح ال�سي���ف العرب���ي اأحرز 
ميدالي���ة ف�سي���ة يف مناف�س���ات الفرق���ي 
�سم���ن البطول���ة العربي���ة فيم���ا اأح���رز 
امليدالي���ة الذهبي���ة املنتخ���ب الكويت���ي 
وكان النحا�س من ن�سيب منتخب قطر. 
وبن  ان منتخب العراق للرجال بفعالية 
�س���الح ال�سي�س اأحرز ميدالي���ة نحا�سية 
واأ�ساف منتخ���ب الن�ساء بفعالية �سالح 
ال�سي�س هو االآخر ميدالية نحا�سية فيما 
كان الذه���ب من ن�سي���ب منتخب �سوريا 

وحل املنتخب القطري باملركز الثالث .
واأ�س���ار اإىل اأن البطول���ة ت�س���ارك فيه���ا 
ت�سع���ة منتخب���ات هي الع���راق و�سوريا 
ولبن���ان  وقط���ر  وفل�سط���ن  واالأردن 
والكويت واجلزائر واالإمارات العربية 
مناف�س���ات  يف  ي�س���ارك  الع���راق  وان   ،
البطول���ة العربي���ة ب���� 12 العب���ا و�س���ت 

العبات .

ب���امل���ب���ارزة دول���ي���ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  يف  م���درب���ن  خ��م�����س��ة  ت�����س��م��ي��ة 

بغداد\املدى
ت�ستكم����ل يف ال�ساع����ة الثانية والن�س����ف من بعد 
ظه����ر ي����وم غ����د مناف�س����ات ال����دور الث����اين للدور 
التمهي����دي املوؤهل للدوري  العام  املمتاز للمو�سم 
اجلدي����د 2009_2010 باإقام����ة ث����الث مباريات 

على مالعب بغداد .
و ق����ال با�سم جم����ال  رئي�س جلن����ة امل�سابقات يف 
الهيئ����ة املوؤقتة الحتاد الك����رة  اأن  املباراة االوىل  
�ستجمع بن ناديي الهندي����ة والكرخ  �ستقام على 
ملع����ب ال�سرط����ة   ويقوده����ا الطاق����م التحكيم����ي 
املوؤلف من مهند قا�سم وواثق مدلل وبا�سم حممد 
و�سياء عبد احل�سن وباإ�سراف حممد عرب  فيما 
�ستج����ري املب����اراة الثاني����ة  بن فريق����ي م�سايف 
اجلن����وب وال�سياحة على ملعب الزوراء  بتحكيم 

حمم����د غني وو�سام حممد وعم����ار فا�سل و�سالم 
جمع����ة وباإ�س����راف احمد علي  و�ستق����ام    املباراة 
الثالث����ة   بن فريقي اجل����والن وزاخو على ملعب 
الكرخ وبتحكيم ح�سن �سالح وعماد عبد الرزاق 
وموؤيد حممد علي و�سالم عواد وباإ�سراف حممد 
�سلي����م   .  واأ�س����ار اإىل اأن الهيئ����ة املوؤقتة اختارت 
ثالثة مالع����ب الإقامة مباريات ال����دوري التاأهيلي 
لل����دور العام مب�ساركة الف����رق ال�ستة التي احتلت 
ال�ست����ة يف دوري  الث����اين يف املجامي����ع  املرك����ز 
الدرج����ة االوىل للمو�سم املا�سي 2008_2009 
) الك����رخ وال�سياح����ة وم�سايف اجلن����وب وزاخو 

والهندية(وبواقع ثالث مباريات يف كل دور .
منوه����ا اإىل اأن الهيئة املوؤقت����ة �ستتكفل لت�سييف 
الفرق ال�ستة يف احد فنادق بغداد ف�سال عن توفري 

و�سائط النقل والطعام لغاية يوم ال�ساد�س ع�سر 
م����ن ال�سهر اجل����اري . واأ�ساف جم����ال �سيرت�سح 
فريق����ان بن الف����رق ال�ست����ة املتناف�س����ة لاللتحاق 
بفرق الدوري املمتاز والتي �سبق ان مت حتديدها 
ب����� 34 فريقا، لي�سبح العدد الكلي للدوري املمتاز 

للمو�سم احلايل 2009 – 2010، 36 فريقا .
واو�س����ح جمال ان  فرق ال����دوري املمتاز �ستق�سم 
اىل ث����الث جمامي����ع �سمالية وو�سط����ى وجنوبية 
و�ستلع����ب  فريق����ا،   12 جمموع����ة  كل  وت�سم����ل 
املجموع����ات دوري م����ن مرحلت����ن و�ستهبط اآخر 
�ست����ة فرق م����ن كل جمموع����ة اىل دوري����ًا الدرجة 
االوىل للمو�سم القادم، فيما �ستبقى الفرق ال�ستة 
االوىل م����ن كل جمموع����ة �سمن ال����دوري املمتاز 

للمو�سم القادم 2010 – 2011 .

م�سايف اجلنوب يواجه ال�سياحة يف اأهم مواجهات الدور الثاين

بطل الدوري يرتقب انطالق امل�سابقة

املبارزة الواقعية يف دورة تدريبية دولية

الدويل ال�سابق هادي احمد


