
يحــتل العـــراق كـمــــا يعلـم اجلـمـيع مـــركـــز
الـــريـــادة عـــربـيـــا واسـيـــويـــا يف لعـبـــة بـنـــاء
االجـــســــام وخــــرجـت املــــدرســــة العــــراقـيــــة
املتـميــزة بهــذه اللـعبــة علــى مـــر االجيــال
جنــــــومـــــــا وضعــــــوا أســمـــــــائهــم يف قــــــوائــم
االجنـــازات بكل زهـــو ولم يـكن احــد يــشك
ولـو للـحظـة واحـدة بهـذه االجنــازات من انهـا جـاءت
نـتيجة تنـاول املنشطـات او تزوير يف الـوزن او تعاطف
من احلكـام الن االجـسـاد الـريــاضيـة العــراقيـة كــانت
هــي الفـيـــصل مبــــا تـــظهــــره مــن تفــــوق واضـح علــــى

االخرين.
واليــوم يعــود العــراق لـلمـشــاركــة بـــامكـــانيــة حتقـيق
نتائج متميـزة تعتبر امتـدادا للحقبة الـذهبية بل ان
لقـب البـطــولــة ونحـن نتـمنــى مخلــصني ان يـصــدق
هـذا الكالم فمـا احـوجنـا لهكـذا نتـائج ولـكننـا نعـرف
ان املـنـــافــســـة ســتكـــون قـــويـــة جـــدا مبــشـــاركـــة مـصـــر
والبحرين واالمـارات وقطر واالردن وسـوريا وهي دول
لهـــا بـــاع طــــويل وقــطعـت اشـــواطـــا كـبـيــــرة يف رحلـــة
الــتـــطــــــور بعـــــد ان اســتعـــــانــت بعـــــدة وســــــائل مــنهـــــا
التجنيس واخلبرات االجنبيـة واملعسكرات االعدادية
اذاً ليـس بـأيــدينـا ســوى انتـظــار اخبـار الـوفـد الـذي
يغادرنـا اليـوم الى العـاصمـة العمـانيـة مسقـط حيث
مكان البطولـة والدعاء له بالتـوفيق عسى ان تصدق
التــوقعــات ويف هــذا الـصــدد جـمعـني قـبل ايــام لقــاء
بــاملـســؤول االول عـن اللـعبــة يف العــراق وكــان الــرجل
يتحدث بثقة كبيـرة مؤكدا قدرة رياضييه على جتاوز
كل الـظــروف غـيــر الـطـبـيعـيــة الـتـي ميـــر بهــا الـبلــد
مــشيــرا يف الــوقـت نفــسه الــى انه يـبنـي تفــاؤله هــذا
علــى عــدة عــوامل مـلمــوســة ســادت اجــواء اللـعبــة يف
االونــــة االخـيــــرة وروح الــتعــــاون الـتـي مـيــــزت العــمل
وجتــــاوز الـكـثـيــــر مـن املـــشـكـالت واملعــــوقــــات وحــــالــــة
الـتــشـــرذم الـتـي كـــانـت تـــؤدي الـــى تــشـتـيـت اجلهـــود
واحلـقيقـة انـني شعـرت مـن خالل كالم الـرجل بــأننـا
سائرون يف طريق مفروش بـالورود هذا طبعا ان صح
الـكالم ويـبقـــى الــشـيء املهـم ان هـــذه الـلعـبـــة عـــانـت
مـشكالت كـثيـرة وصـراعـات كـبيــرة وصلت الـى حـدود
غيـر معقوله لـكن امورهـا بدأت بـاالستقرار تـدريجيا
يف االونـــة االخـيــــرة ومتكـنـت مـن العـــودة الـــى املــســـار
الـصحـيح واالن يـبـــدو ان القــائـمـني علـيهــا وهـم مـن
ذوي اخلبــرة الكـبيــرة يف هــذا اجملــال قــد متـكنــوا من
السيطـرة على هذه املشكالت ووضع احللـول املناسبة
لهـا وهـو مــا سيـظهــر جليـا يف الـبطـولـة العــربيـة مع
رجــائنـا ان ال تخـدش املـشـاركـة أي حـالـة سلـبيــة من
نـوع املنشطات احملـظورة او االعتراضـات على تنقيط
احلكـام او الـدخـول يف مسـاجالت غيـر مجـديـة حـول
احقـيتنـا بهـذا املركـز او ذاك وعنـدها سـنطمـئن فعال

على مستقبل هذه اللعبة.
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متابعة/ اكرام زين العابدين
تـنـطـلق يف مالعـب بغــداد واحملــافـظــات
مـبـــاريـــات اجلـــولـــة اخلـــامــســـة لـــدوري
النخبـة املمتـاز بكرة القـدم وتشهـد هذه
املالعـب مـبــــاريــــات مـثـيــــرة يــتحــــدد يف
ـــــذيــن ضــــــوئهـــــا ابـــطـــــال اجملـــــامـــيع ال
سـيـتـــرشحـــون للـمـــربع الــذهـبـي وشهــد
الـــدور املـــاضـي مفـــاجـــآت كـبـيـــرة قلـبـت
املــوازيـن وجعلـت املنــافـســة تـشـتعـل من
ـــــد علـــــى امـل ان تعـــــرف مــن هــي جـــــدي

الفرق املتأهلة للمربع الذهبي.
اجلــــويــــة ومـــشــــواره الـــصعـب يف مـلعـب

الشعب
ففي مـلعب الـشـعب تقــام املبــاراة املهمـة
والقــويــة الـتي سـتجـمع صـــاحب املــركــز
االخيـر يف اجملمـوعـة مع صـاحب املـركـز
الثـاني مـيسـان يف مبـاراة التهم مـيسـان
يف شيء سـوى انها تأكيـد وجوده املتميز
يف دوري الـنخـبـــة املـمـتـــاز لهـــذا املـــوسـم
النه فقد فرصة مواصلة املشوار بعد ان
جمـع نقطتـني من ثالث مبـاريات خـسر
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اليوم اجلوية يضيف ميسان يف ملعب الشعب وامليناء يضيف سامراء يف ملعب النارصية
دهوك يالعب اجليش عىل أرضه وغدًا النجف يضيف كربالء

يف اطار الدور احلاسم من دوري النخبة بكرة القدم

امليناء هو االخر مير مبوقف صعب!
ويضـيف ملعـب النـاصـريــة اللقــاء املهم
الـــــذي ســيجــمع وصــيف بـــطل املـــــوســم
املاضي املينـاء مع فريق سامراء صاحب
الــنفـــس الــطــــويـل واملفــــاجــــآت يف هــــذا
املـــوسم. وسـتكــون مـهمــة املـينــاء صـعبــة
للغـايـة وهــو يلعـب مع فـريـق جمـع ست
نقاط من ثالث مباريات ويطمح الى ان
يـحقق الفـوز او الـتعـادل او اسـتفــاد من
قـرار االحتــاد املتخـذ ضـد فــريق املـينـاء
بعد مبـاراته مع اربيل التي حدثت فيها
بعـــض االشـكـــــاالت ممـــــا جـعل االحتـــــاد

ينقل املباراة الى ملعب الناصرية.
مــن جـــــانــبه ســيحـــــاول العــبـــــو املــيــنـــــاء
ــــــى اجــــــواء حتـقــيـق الـفــــــوز والـعــــــودة ال
املـنــــافـــســــة ومـن ثــم الفــــوز علــــى اربــيل

واالنتقال الى املربع الذهبي.
ـــــــاراة دهـــــــوك يــــضـــيـف اجلـــيـــــش يف مـــب

حتصيل حاصل
ـــــــاراة اجلـــيـــــش ودهـــــــوك وســـتــكـــــــون مـــب
حتـــصــيل حـــــاصـل النهـــــا لــن تـــــؤثـــــر يف
تــسلــسل فــرق هــذه اجملـمــوعــة ويحـتــاج
دهـــــوك الـــــى مـعجـــــزة كـبـيـــــرة لـيـتـــــأهل
وبفـــارق االهـــداف اذا فـــاز يف املـبـــاراتـني

املتبقيتني لهم امام اجليش والزوراء.
اجلمعة النجف يضيف كربالء

ويحـتــاج فـــريق كـــربالء الــى الـتعــادل او
الفـوز لـيضـمن التـأهل للمـربع الــذهبي
فـيمــا يـحتــاج الـنجف الــى الفــوز يف مــا
ــــــاته امـــــام كــــــربالء ـــــاري تـــبقـــــى مــن مــب
والــشـــرطـــة لـيــضـمـن الـتـــأهـل للـمــــربع

الذهبي ايضا.
مـن جـــانـبه يـتـــرقـب جـمهـــور الــشـــرطـــة
خـســارة كــربالء لـتكــون مــواجهــة ملـعب
الــــشعـب املـــــرتقـبــــة بـيــنه وبـني الـنـجف
الفيـصل يف تــأهيل احـد الفــرق الثالثـة
عن هـذه اجملموعـة. اما يف حالـة خسارة
او تعــادل الـنجف فــان الــزعــامــة حتــسم
لـكــــربالء دون انـتــظــــار نـتــيجــــة املـبــــاراة

االخيرة.
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احــداهــا مع الـطـلبــة يف ملـعب الـشـعب
وتعــادل يف اثنـتني مع الـطلبـة 1-1 ومع
اجلـوية ايـضا 1-1 بـعد ان قـدم مسـتوى

جيداً اشاد به اجلميع.
امـــا فـــريق اجلـــويـــة العـــائـــد مـن لـبـنـــان
بخـسارة قاسيـة من السد الـقطري فانه
ــــــة الن ــــــة وســـيـــئ ميــــــر بــــظــــــروف صـعـــب
مـعنــويــات العـبيـه ليـسـت علــى مــا يــرام
وان مـــــوقفـه ضعــيـف ويحــتـــــاج الـــــى ان
يفـوز بــاملبــاراتني اللـتني سـيلعـبهمـا مع
مـيـــســــان والـــطلـبـــــة وبفــــارق جـيــــد مـن
االهــداف ليـضـمن الــوصــول الــى املــربع
الــذهـبـي وواقع حـــاله يقـــول ان مهـمـته
سـتكون صعبـة يف ظل عدم وجـود مدرب
يلملم اوراقه ويـوجه للطـريق الصحيح
ـــــاضــي ـــــوســم امل كــمـــــا حــــصل مـعه يف امل
عندمـا قاده وبنجاح صـباح عبد اجلليل
للقـب الــدوري وهــو مـــا يفـتقــد حــالـيــا
ويحـاول سـيمـر كـاظـم رئيـس النـادي ان
يلعب هـذا الـدور ولكـنه لم يـنجح حتـى

االن.
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بغداد/ كرمية السعدي
يــنـــظــم االحتــــــاد العـــــراقــي
للـتـنـــس بــطــــولـــــة العــــراق
املـفـــتـــــــوحـــــــة لـلـــنـــــــاشـــئـــني
ــــــــــالــــتــــنــــــــس ــــــــــال ب واالشــــب
ومبشاركة فرق اندية بغداد
واحملــافظـات وعلــى مالعب
املــــركــــز الـتــــدريـبـي الحتــــاد
التنس قرب ملعب الشعب.
وسـيـشــرف علــى الـبـطــولــة
عـــــدد مــن خــبـــــراء الـلعــبـــــة
الــتــي يف ضـــــــوئهــــــا ســيــتــم
اخـتـيـــار عـنـــاصـــر جـــديـــدة
للـمنتخـبات الـوطنيـة التي
تـــــســـتعــــــــد للــمـــــشـــــــاركـــــــات
القــادمــة وكــذلـك لتــوسـيع
قــاعـــدة اللعـبــة يف املــرحلــة
القـــادمـــة. مـن جـــانـب آخـــر
حقق العـراق املـركـز الثـالث
يف بـــطــــــولــــــة كـــــــأس ديفــــــز
ــــــــــرة الــــتــــي جــــــــــرت االخــــي
مـنــافـســاتهــا يف العــاصـمــة
ـــــــــة عــــمـــــــــان خـالل االردنــــي
الـفتــرة املـــاضيــة وهـي واقع
قـوي العــداد ابطـال لـلعبـة

يف املستقبل القريب.

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

احتــاد التنــس ينظــم بطولــة العــراق 
املفتوحــة للناشئيــن واالشبــال

اذا ســـئلــت يـــــــا سعــيــــــد بــامذا جتــيــب؟
فـنحـن نقــول ان الـظــروف االمـنـيــة
تــؤثــر يف جمـيع العــراقـيني ولـكنـهم
يـــواصلـــون احلـيـــاة. أمـــا بـــالـنــسـبـــة
لـلفـتـيـــــات فهـنــــاك الـكـثـيــــر مــنهـن
يــواصـلن تــدريبــاتـهن يف املـنتـخبــات
الريـاضيـة االخرى كـاليـد والطـائرة
والعـــــــاب القــــــوى وغــيــــــرهــــــا ولـكــن
احلقـــيقــــــة الــتــي ال يــــســتـــطـــيع ان
يحجبـها السيـد سعيد بـأن القصور
اوال واخــيــــــرا يعــــــود علـــــى االحتـــــاد
ولــيـــــس غــيــــــره الهــتــمــــــامـه بفــــــرق
الـــرجـــال بجـمـيع فـئـــاتهـــا واهـمـــال
تـكـــــويــن مــنــتخــب نــــســـــوي عـــــراقــي
فهـنــــاك الـكـثـيــــر مــن الفـتـيــــات يف
املـــــــراحل الــــــدراســيــــــة املــتــــــوســـطــــــة
والثـانـويـة ميـتلكن مـواهب ريـاضيـة
جــيـــــدة ويــــســتـــطـــيع احـــــد كــــشـــــايف
االحتـاد ملعرفة هـذه املواهب واالخذ
بـيدهـا وصقلهـا لبنـاء نواة مـنتخب
نسوي جـديد ولـو على مـدى خمس
ســنـــــوات قـــــادمـــــة فـــــانــنـــــا جــمــيعـــــا
ســـنقــــطف ثــمـــــار هــــــذا اجلهــــــد مع
الـعلـم ان االحتـــــاد العــــربـي اكــــد ان
هــنــــــاك الـكــثــيــــــر مــن الــبـــطــــــوالت
النـسـويــة بكــرة القــدم يف اجنــدته..
فهل يـســارع االحتــاد العــراقـي لكــرة
القــدم بــواجـبـــاته جتــاه كـــرة القــدم

النسوية العراقية ام ال؟

بغداد/ كرمية كامل
تـبـــدأ الـيـــوم مـنـــافــســـات الـبـطـــولـــة
العــــربـيــــة الـنـــســــويــــة االولــــى بـكــــرة
القـدم للـمالعب الـشعـبيـة بـاشـراف
االحتـــاد العــربـي لكـــرة القــدم الـتـي
تـــضـــيف مــنــــــافــــســـــــاتهــــــا مــــــديــنــــــة
االسـكــنــــــدريــــــة يف مـــصـــــــر والالفــت
لـلنـظـــر ان رئيــس جلنــة كــرة القــدم
الــنـــــســـــــويـــــــة يف االحتـــــــاد الـعـــــــربــي
واملـشـرف علـى الـبطـولـة هـو الـسيـد
حــــــســـني سـعـــيـــــــد رئـــيــــــس االحتـــــــاد
العـراقي املـركزي لـكرة الـقدم، علـما
ان املـنتخـب النـسـوي العــراقي لكـرة
القـدم ال يشـارك يف البـطولـة اليس
هـــذا بغـــريـب؟ ال سـيـمـــا ان الــسـيـــد
سعـيـــد قــــد اعلـن ان عـــام 2006 هـــو
عـام كـرة القـدم النـسـويـة يف العـراق
ومـضـــى مـن العـــام اكـثـــر مـن اربعـــة
اشهــر ولـم يبــادر االحتــاد الـــى بنــاء
أي فــــريق نـــســــوي او وضع االلـيـــات
الـتـي تــســـاعــــد علــــى تكـــويــن هكـــذا
فــــــريق ولـــــو سُــئِـلَ سعــيـــــد مــن قــبل
مـنظـمي الـبطـولـة: ملـاذا لم يـشـارك
املــنـــتخـــب العــــــراقــي الــنـــــســــــوي يف
البطـولـة؟ تـرى مبـاذا سيـجيب وهل
سـيـتـعكــــز علـــى شـمـــاعـــة الــظـــروف
االمــنــيــــــة او عــــــدم وجــــــود فــتــيــــــات
ميـــــارســن الـــــريـــــاضــــــة يف العـــــراق..

بني قرارات احتاد الكرة املتأخرة 
وبصامت صباح عبد اجلليل عىل كرة اجلوية

بغداد/ خليل جليل
القـــــرارات الــتــي خــــــرج بهـــــا
احتاد الـكرة املتعلقـة بفرض
وانـزال العقـوبـات التـأديـبيـة
واملـــــــالـــيـــــــة بـحـق عـــــــدد مـــن
العـبي املنتخـب على خلـفية
املـالبـــــــســـــــــات الـــتـــي رافـقـــت
مــنـــتخــبــنـــــا يف مــــشـــــواره يف
تـــصفــيـــــات أمم آســيـــــا، رغــم
كـونها جـاءت متأخـرة بسبب
عــــدم تفــــرغ رئـيـــس االحتــــاد
لـعـقـــــــــد االجـــتـــمـــــــــاع خـالل
الفتـرة املـاضيــة لكنهـا كـانت
تــنــــــدرج ضــمــن االســــــالــيــب
الـــصحــيحــــة املــتعــــامـل بهــــا
لــــــــــوضـع حــــــــــد ملــــثـل هــــــــــذه

املالبسات.
واليـخـفـــــــى عـلـــــــى احـــــــد ان
املـــــــــشــــــــــــاكـل الــــتــــي رافـقــــت
املــنــتـخــب لــم تـكــن ولــيـــــــدة
مباراة سـنغافورة والصني بل
تعـود أسبـابهـا الـى الطـريقـة
التي تعامل بها املدير الفني
اكـــــــرم سلــمـــــــان مع العــبـــيه
وابــــتـعـــــــــــاده عــــن تـــــــــــرســــيـخ
املفـاهـيم التـربـويـة بطـريقـة
جــريـئــة لـيـضع حــداً مـبكــراً

نـتـمـنــى ان تـنحــى بــاالجتــاه
الـــواقعـي واحلقـيقـي بعـيـــداً
عـن التـكهنـات واالحـتمـاالت
الـتي لـم تلبـسهــا املصــداقيـة

الكاملة.
وان انــتــــظـــــــار ادارة الــنـــــــادي
حسبما اعلنه احـد اعضائها
عـلى هـذه الصفحـة يف تلقي
اشعــــار جــــديــــد يف اجلــــانـب
السعودي يؤكد من دون شك
غـيــــاب االســتعــــداد الـكـــــامل
لـــدعـــوة الـــزوراء ومــــواجهـته

ودياً.
املـــوافقـــة الـتـي أقـــدم علـيهـــا
احتــاد كـــرة القــدم وسـمـــاحه
ملدربي املنتخبات بالعمل مع
االنـديـة مـؤخـراً اثـارت نـوعـاً
مـن الــتحفـظ والـــشك لـــدى

االخرين.
ففــي الــــــوقــت الــــــذي رفـــض
االحتاد ازدواجـية العمل بني
املـنـتخـب واالنــديــة السـبــاب
عدهـا فنيـة، نراه سـمح لهذه
االزدواجـيـــــة مع وجـــــود تلـك
االسـبـــاب ووافـق علــــى تفـــرغ
عـدد من املدربني والعمل مع

بعض الفرق.

اجللـيل وهــو يـتـــرك مهـمـته
مــدربـــاً للـمـنـتخـب الــوطـنـي
مـقـــــــــابـل الـــتـفـــــــــرغ ملـهـــمـــتـه
الــتــــــدريــبــيـــــــة مع اجلــــــويــــــة
مـــتـــنــــــــــازالً عـــن املــكــــــــــاســـب
واالمـتيـازات املــاليـة الكـبيـرة
الـتـي خــــرج بهــــا مـنــتخـبـنــــا
)العــبــني ومـــــــدربــني( خـالل
الفـتـــرة املـــاضـيـــة وحتـــديـــداً
بعــد مشـاركته يف غـرب آسيـا
عنـدما آنـهالـت عليه الهـبات

من كل حدب وصوب.
اذن عـلــــــــــى ادارة اجلــــــــــويــــــــــة
والعبيهـا وانصـار الفـريق ان
ال يــتــنـكـــــروا لـلفــتـــــرة الــتــي
امـضــاهـــا عبــد اجللـيل وهــو
يـشــاركهـم املتـــاعب والـهمــوم
واملصــاعب وجنح يف حتـقيق
لقـب واوصلـهم الــى مــراحل
متقـدمــة من املـســابقـة هـذا

املوسم.
كما نـتمنى ان تـأخذ الـدعوة
املفتـرضة الـتي تلقاهـا نادي
الــــــــزوراء ملـقــــــــابـلــــــــة الـهـالل
الــــــسعــــــودي وديــــــاً، وأخــــــذت
حـيـــزاً كـبـيـــراً مـن االهـتـمـــام
االعالمـي هـنــا وهـنــاك، كـنــا

ملـثل هـــذه الـتـصـــرفـــات الـتـي
الزمـت الفـــريق مـنــذ فـتــرات
اعـــــــــداده وجتـــمـــيـعـه ســـــــــواء
بــــــــــوجــــــــــود احملــــتــــــــــرفــــني او

بدونهم.
رغـــم فــــــشـل حــــــــامـل الـلـقـــب
للــمـــــــوســم املـــــــاضـــي القـــــــوة
اجلويـة يف حملة الـدفاع عن
لقــبه هـــذا املـــوسـم اال تـلغـي
االســتقـــــالـــــة الــتــي قـــــدمهـــــا
مـــدرب الفـــريق صـبـــاح عـبـــد
اجللـيل بــصمــاته الــواضحــة
يف قيــادة فـــريقه الــى اللـقب
املـــاضـي وانـتــشـــاله مـن واقع
فــنــي مــتـــــرد بـــــاجتـــــاه صـــنع
فــريق مـتمــاسك وقــادر علــى

خوض املنافسات احمللية.
مـن حق اي مـــدرب ان يتــرك
منـصبه اذا مـا أدرك املـشـاكل
الفنـية الـتي تبـدأ باعـتراض
مهـمـته وخــاصــة يف املـــراحل
الـنهــائـيــة الـتـي يفـتــرض ان
يـخـــــضـع فــــيـهــــــــــا تــــــــــاريـخـه
ومــــــشــــــــواره لـــنـــتــــــــائـج تـلــك

املرحلة.
والبـــــــــــد ان نــــــــشــــيـــــــــــر الـــــــــــى
الـتـــضحـيــــة املـمـيـــــزة لعـبــــد

حلي ا ص ل ا د  ا ي ا  / د ا د غ ب
احلــزن نـسـمــات  هـبــوب  بــرغـم 
. . لـــبالد ا ء  ســمــــــا لــيــــــومــي يف  ا
ل ا لزو ر شاخصة  االنظا تبقى 
عــصـيـب ل ا لــظــــرف  ا بـــات  سحـــا
هــــــــــــذه ويف ظـل   . . ــــــــــــا يـــــب قــــــــــــر
لقـلق بــــــا بــــــة  ملــــشــــــو ا ء  ا االجــــــو
لـفرح يف ل مـتسع  هـناك  بـقى  ي
بـــتـقـــــــدمي ـــــــة  ـــــــدي الن ا مـالعـــب 
لــــــشـعـــب ا )مـلـعـــب  ـــــــرهـــــــا  كـــبـــي
لـذي سـيحتـضن يف ا لــدولي(  ا
قــبل مل ا يــن  عــــشـــــر ل ا و لــتـــــاسـع  ا
لـنجف يف ا و لـشـرطـة  ا مــوقعـة 
مـن نـيـــة  لـثـــا ا ملـــرحلـــة  ا م  خـتـــا
ــــــــة لـــنـخـــب ا دوري  ــــــــات  ي ر ــــــــا مـــب
. لـذهبي. ا ملربع  ا لـى  ا لـتأهل  ل
خــاصــة نـكهــة  ة  ا ر ملـبــا ا هــذه  ل و
ماهر لشرطة  ا بـنت  ا ك نفس  يف 
مــــــى قــــــدا ز  بــــــر ا حــــــد  ا حــبــيــب 
لــقــلــعـــــــــــــــــــة ا ــــــني يف  ب ر احملـــــــــــــــــــا
ـــــــة لـــتــــــشــكـــيـل ا ء يف  اخلــــضـــــــرا
ع لـــدفـــا ا تل يف  قــــا  . . لـيـــة احلـــا
ــــــشــــــــرطــــــــة ل ا ــــــــة  نـــيـل فــــــــا عـــن 
غــيــــــرته عــت  تـــــوز و  . . ة و ا بـــضـــــر
دمـه نـقــــــطـــــــــة يف  بــكـل  عـلــــيـه 
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االصفر يمنع حبيب من االحتفاء بوفائه للرشطة
أمام انظار احتاد الكرة ونادي النجف

وذلك حلـصوله ملناسـبة  ا هـذه 
م مـــا ا  ِ ن ثـــا اصفـــر  رت  كـــا علـــى 
لظهـور يف ا مـن  كـربالء حـرمه 
فــــــريق يف ل ا ــــــات  ي ر مــبــــــا خــــــر  آ

لنخبة. ا
ة ر ا د ا ن  ا لـــــذكـــــر  بـــــا واجلـــــديـــــر 
لــســـان محـمــد وعلــى  دي  لـنـــا ا
فــــريق ل ا علــــى  ملـــشــــرف  ا خـلف 
هـيـئــة بـت شــديــدة  غـبــة  ر بــدى  ا
هـــذا كـــرمي  لــت لـي  فـــا حــت ا جـــو 
مـع بـه  و بـعــــــــــد جتــــــــــا لـالعــــب  ا
يـالء ا ة  ر بـــــضــــــــرو ــــــــا  تـــن ا ر شــــــــا ا
اهمـية ر  لكبـا ا لنجـوم  ا ثـمني  ت
قــيــمـــــة ب هــم  ر خـــــاصــــــة الشعـــــا
كــرة ل ا د  احتــا شــد  نــا و والئـهم، 
لــشـطـب لــنجف  ا دي  نـــا ة  ر ا د ا و
ح لسما ا بغية  االصفر  رت  لكا ا
بذكرى ء  واالحتفا للعب  ا ب ه  ل
لــنـــــادي ا يـــــة يف  و لـكـــــر ا ه  ت والد
ورسـم نه  ا لـــو بـــأ تــشـبـث  لـــذي  ا
ء احلقـيقـي فـــا لـــو ا ر  وع صـــو ر ا
هــا وم خالل قـــا سـنــة   11 ل  طــوا
االخــــــرى لـعقــــــود  ا ت  يــــــا مغــــــر
لـيـــة ز ا قـيـــود  ب عــته  قـنـــا ل  ّ كـب و

االخضر. حفظت عهده مع 
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من جــر  هـا ن  ا منـذ  بـه  عـصـا وا
م عـا  ) بـصـرة ل ا ( لقــدمي  ا يـته  ب
ن يـسا ن ية  هـا ن 1995 وحتـديدا 
نــصف رحلــــة  عــــدهــــا  ب لـيـبــــدأ 
. . ملر ا عه  ودا بات  ميل من عذا
علــــى فــــاحـه  ك قــصـــــة  بــــة  كـتــــا
لنجومية حتى ا ة  ر ا قيث م  نغا ا
علــى وشـمـــا  لــشــرطــة  ا اصـبح 

! . به. قل
لـنـجف ا مع  تـه  ا ر مـبــــا يــــوم  يف 
حــــــدى ا كـــمل  ا هــــــر  مــــــا يـكــــــون 
ن آ و لـشـرطـة  ا مع  عـشــرة سنـة 
قــبل مـن  له  اجلـمـيـل  د  ر ن  ا و ا
. . ه ب فــي  لــتحــت دي  لـنــــا ا ة  ر ا د ا
ن النـــســــا وا يــــاضـي  لــــر ا فهــــذا 
علـى يـومـا  وم  يـسـا لم  لــويف  ا و
ــــــو ل ــــــى  حـــت لــــــشــــــرطــــــة  ا حـــب 
. يـون قطعـة. مل قلـبه  ا  هـشمـو
حــــتـه يف نــــت صـــــــــــرا و د كــــمـــــــــــا 
ســـت قـــبـل  ت  ــــــا ي كــــــر ذ دشــــــة  در

! . ت. سنوا
هـــر مـــا تـــواجه  لـتـي  ا لـــة  ملــشـك ا
م مــا ا لـعب  ل ا يــستـطـيع  ال  نه  ا
لــــن ــــــــــاالحــــــــــرى  ب و  ا لــــنـجـف  ا
هـــــاجه يف بــت ا قـيـمــــة  ب يــــشعـــــر 
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الرياضي دهوك/املدى 
نـــــــــــــــادي دخــل فـــــــــــــــريــق 
لـــــسلــــــة دهــــــوك بـكــــــرة ا
تــــدريـبـيــــا يف معـــسـكــــرا 
العـــــــاصــمـــــــة االردنــيـــــــة
عــمـــــــان  اعــتــبـــــــارا مــن
لــــــســــــــابـع عــــــشــــــــر مـــن ا
لــــشهــــر اجلــــاري وملــــدة ا
اســــبــــــــــــوع اســــتـعــــــــــــدادا
للـمــشــاركــة يف بـطــولــة
االنــــــــديــــــــة الـعــــــــربـــيــــــــة
بـالسلة الـتي ستقام يف
املغــــرب نهـــايـــة الـــشهـــر

اجلاري.
اعــلــــــن ذلــــك حــــــــــــســــــني
الـعـــــمـــــيــــــــــــدي رئـــــيـــــــــس
لــعــــــــــــــراقـــــي االحتــــــــــــــاد ا
املـــركــــزي لكـــرة الـــسلـــة
وقـــــــــــــــــــــال:" ان هـــــــــــــــــــــذه
ملـــشــــاركــــة هـي االولــــى ا
لــــم لــــــــــــذي  ا لـلـفــــــــــــريـق 
يــسـبـق له ان شـــارك يف
بـــطـــــولـــــة خـــــارجــيـــــة، و
نـــامل ان نـــسجل فـيهـــا

حضورا مشرفا".
وبـــــــني:" ان الــفــــــــــــــــــريــق
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سلة دهوك تعسكر يف االردن
استعدادا لبطولة العرب

بـــثـالثـــــــــة ســـيـــــــســـتـعـــني 
العــــــبــــــني امــــــــــــــــريــــكــــــني
ســيلعـبــــون مع الفـــريق
يف الـبـطـــولـــة العـــربـيـــة
كمـــا سيـتم االسـتعــانــة
بــــــــــالـالعــــب الـعــــــــــراقــــي
قــــتــــيــــبــــــــــــة عــــبــــــــــــد اهلل
احملـــتــــــــرف يف صـفــــــــوف
لــــــنــجــــــمـــــــــــــــــة ا نـــــــــــــــــادي 
لـــبحــــــريــنــي".وكــــــذلـــك ا
اعـــــــــــارة العــــب احلـلـــــــــــة
لـــى مـصــطفـــى جـــاسـم ا
صــفـــــــــــــــــوف الــفـــــــــــــــــريــق
ملعـاجلــة الثغـرات الـتي
يعـــانـي مـنهـــا الفـــريق.
واشار العميدي الى ان
الفــريـق دخل معــسكــرا
مغـلقــــا يف دهــــوك قــبل
لـــــــى عـــمـــــــان ا لـــــسـفـــــــر  ا
لتهيئة الالعـبني بدنيا
ونفــسيــا قـبل الــدخــول
يف املـعـــــــســكـــــــــر االردنـــي
الـذي يؤمـل ان يخوض
تـــــــــني ــــــــــــــــــــــارا فـــــــــيـــه مـــــــــب
جتـريبيتـني مع فريقني

من االردن.
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بغداد/ حيدر مدلول:  ذكـرت مصادر كرويـة وثيقة الصلة بـالكابنت حميـد سلمان الذي
جــدد تعـاقــده مع فــريق الـنفـط الــذي ينـافـس يف الـدوري املـمتــاز بعـد ان فـتح خـطـوط
مفـاوضـات ســاخنــة مع عــدد من املــدربني العـراقـيني الــذين يـعملـون يف انـديـة الـدرجـة
املـمتــازة االردنيـة عـارضـا خـدمـاته لالشـراف علـى تــدريب االنـديــة االردنيـة الـتي تـبحث
حاليا عن مـدربني جدد لقيادة فرقها الكروية يف املوسم املقبل. واضافت تلك املصادر ان
املدرب حميد املوجـود حاليا يف العاصمـة االردنية عمان ابدى رغـبته الشديدة يف خوض
جتربة االحتـراف يف الدوري االردني والسيمـا بعد ان تواردت االنبـاء برغبة نـادي الرمثا
االردني بــالبحـث عن مـدرب جـديــد يتـولـى االشـراف علـى الفــريق االول لكـرة القـدم يف
النــادي سعيـا يف محـاولـة العـودة الــى املنـافـسـة علـى االلقــاب احملليـة يف املــوسم املـقبل

لتعويض االخفاق الذي اصابهم يف املوسم احلالي.
وبينت تلك املصادر ان املدرب حمـيد سلمان سيسعى لفـسخ العقد الذي ابرمه مع نادي
النفط مـؤخرا يف حـالة تـوصله الى اتفـاق نهائـي مع احد االنـدية االردنيـة خالل االيام

القليلة القادمة.
ويذكر ان سلمان خاض العديد من التجارب االحترافية يف االمارات واالردن واليمن.

سلمـان يسعى للتدريب فـي االردن


