
نعــــشق الـتـنــظـيــــر وانــتقــــاد
االخــرين واطالق االتهـامـات
جـزافـاً من دون رادع او خـوف
وصــــــوال الـــــــى تهــمــيـــــش دور
الــذيـن يعـملـــون يف مخـتلف
اجملــــــــاالت ومـــنـهــــــــا اجملــــــــال
الـــــريـــــاضــي الـــــذي نـــــرى فــيه الـعجــب
العجـاب وكثـرة املتـقولـني واملتفلـسفني
الـذين ال يعجـبهم شيء او عـمل مهمـا
كـان وكــأنهـم املنـزهـون الــوحيــدون عن
اخلطــأ واعمـالهـم جمـيعهـا صـحيحـة
وافكـارهم مثـاليـة وهي تقـود الـى سلم

التفوق ومنصات الفوز.
لكنك ستـصاب بـالدهـشة واالسـتغراب
عندما تريد متابعة ما يقومون به من
عــمل والــتقـــــرب الــيهــم ومعـــــرفـــــة مـــــا
يخططـون له الن احلقيقـة ستـنكشف
وتتعـرف علـى ضحـالـة افكـارهم وعـدم
اخـالصـهـــم وروتـــيـــنـــيـــــــــة خـــــطـــــطـهـــم
وابتعـادهـم عن املـوضــوعيـة والـدقـة يف
الــتعـــــامـل مع االحـــــداث الـــــريـــــاضـيـــــة
وفــــشـلهــم الــــــذريع بــــــايجــــــاد احللـــــول
الـنـــــاجعـــــة للـمـــشـكالت الـتـي تـــــواجه

فرقهم.
بـل انهم قــد يعـرضــون حيـاة االخــرين
لـلمــوت بـطـيب خــاطــر لقلـــة خبــرتـهم
بـــالـــرغـم مــن شهــــاداتهـم االكـــادميـيـــة
العلـيا الـتي اصبحـت سببـا من اسـباب
الـتـنـــدر علـيهـم مـن قـبل الـــريـــاضـيـني
والـنقــاد واملتـابـعني الــذين وجـدوا بـأن
اللقــب العلـمـي لـم يــسهـم يف تـطـــويـــر

معلوماتهم الشحيحة. 
هــذا الكالم يقـودنـا الـى مــا تعــرض له
العـب منـتخـب النــاشئـني لكــرة القــدم
محـمــــد عـبــــد االمـيــــر مـن تــــدهــــور يف
صـحته جـراء تـوقـف كليـته عن الـعمل
بــسـبــب االجهـــاد الـــذي اصــــابه اثـنـــاء
معـسكــره التـدريـبي يف دهـوك وبهـا دق
جـــــــرس االنـــــــذار ونـــــــاقـــــــوس اخلــــطـــــــر
لالعـبـني عـمـــا يحــدث يف مـنـتخـبــاتـنــا
الــوطـنيــة مـن االهمــال والـتقــصيــر يف
الـواجبـات التي يعـاقب عليـها القـانون
هنـــاك جيـش مـن االطبــاء واملـشـــرفني
واالداريـني علــى مـنـتخـبــاتـنــا وفــرقـنــا
يــتقــــاضـــــون اعلــــى الــــرواتــب شهــــريــــا
ويـــســــافــــرون الــــى اجـمـل دول العــــالـم
مـتـخلــصـني مــن انقــطــــاع الـكهــــربــــاء
وسـمــاع االخـبــار املفــرقعــة الـتـي تـســد
النفـس وتقـصــر العمــر ومنهـم طبـيب
مـنــتخـب الـنــــاشـئـني الــــذي الميــتلـك
الــشجــاعــة يف حتـمل املـســـؤوليـــة عمــا
جرى لالعبنا الفتي وخالفا للتوقعات
فـــــــان احتـــــــاد الـكـــــــرة قـــــــام بــتـكـــــــرميـه
وبـتــسـمـيـته ضـمـن الــوفـــد املغــادر الــى
بطـولـة ايـران للنــاشئني وكـأن احتـادنـا
يكـرم املـقصـريـن ويحفــزهم علـى عـدم
احـتــــرام قــــراراته الـتـي تــــؤكــــد فحــص
الالعبـني املنـضـمني للـمنـتخبــات بعـد
اخـتـيــــارهـم مـبــــاشــــرة ال سـيـمــــا فــــرق
الـفئــات الـعمــريــة واالدهــى ان مـشــرف
الفــريـق )د.صبــاح مـحمــد مـصـطفــى(
لــم يحــث الـــطــبــيــب علـــــى االهــتــمـــــام
بــصحــــة وسالمــــة الالعـبــني بل كـــانـت
جهـــوده تنـصـب علـــى اكمــال اجلــوازات
وعـدم تـأخـرهـا ونـسـى انه ال يـنفك يف
حــــــــديـــثـه عـــن ادخــــــــال الـعـلـــمـــيــــــــة يف
التـدريـب وان االميـة اخـرت كـرة القـدم
العـــراقـيـــة وانه سـيقـــوم بـثـــورة كـــرويـــة

شاملة.
لكن الـواقع اثـبت ان كالمه كـان مجـرد
تـصريحـات بائـسة وبـالونـات فارغـة لم
تعـد تنتـطلي علـى احـد وهي مـادة من
اجل االســـتفــــــراد مبــــــواقـع مهــمــــــة يف
املنتخبـات الوطنيـة وان همه االول هو
السفر واملنـافع الشخصية والغريب ان
هـنــاك مـن يحــاول تــســـويف القـضـيــة
علـى انهـا حـادثـة عـابــرة وقضـاء وقـدر

لكي يبتعدوا عن املسألة القانونية.
نقـولهـا بصـراحة ان احتـاد الكـرة عليه
حتـمل مــســؤولـيـته بــشجــاعــة يف هــذه
القضـية فمستـقبل وحياة الالعبني يف
خــطـــر وان ال يـــؤثـــر فـيهـم مــــا يقــــوله
الـبعــض ان العــشـــرات مـن العـــراقـيـني

تهدر حياتهم يوميا.
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بغداد/ اياد الصاحلي
56 عامـا يف خدمـة الكـرة العراقـية..
جف عطـاء عشرات جنـومها وما زال
نـهــــــــــر وفــــــــــائـه يـجــــــــــري يف عــــــــــروق
قـاعدتهـا.. صارعته اهـوال االمراض
ونخـــــرت عــظـــــامه فـــــابـــــى ان يغـــــادر
ســـاحـــة تـــدريـب الــصغـــار اال بعـــد ان
شل داء الــــسـكـــــري قـــــدمـــيه وهـــــدده
باطفاء الـنور يف عينيه واجـبره على
طرح جسـده وهنا فوق فراش العالج
يف احــد مـشــايف العـــاصمـــة االردنيــة

عمان.
عمـو بابـا )72 عامـا( فقد حـتى االن
سـبع اصـــابع مـن قـــدمـيه ومـــا زالـت
االقـــدار تخـبــئ له كل يـــوم مفـــاجـــأة
حـزينـة منـذ ان غـادر بغـداد تـاركـا يف
عـيـــونـنــــا بعــضـــا مـن غـبــــار معــــاركه
الكروية دمعا ودما.. فكثيرا ما ابكى
جمهـورهـا الـريــاضي فـرحــا بكـؤوس
اخللــيج الــثالث ومـثـلهــــا بــطــــاقــــات
التـأهل االوملبيـة وعشـرات االجنازات
الــذهـبـيـــة مع االنــديــة واملـنـتخـبــات
الـوطنية والعسكـرية، كما انه ضحى
بـأول اصابـع قدمه ونـزف دما غـزيرا
يف اصعـب واقـــســــى ثالثــــة ايــــام مـن
عـمــــره قــضــــاهــــا يف سجــن انفــــرادي
لـيـــس لـكـبـــــوته يف بــطــــولــــة مـــــا، بل
لـتلبيته دعوة السيـد مسعود بارزاني

لزيارة اربيل عام 1998!.
سر معاناة مرضه

وللـحكـــايـــة تفـــاصـيل مـــؤثـــرة رواهـــا
عمـو بـابـا )بعـظمــة( لسـانه وكـشفت
ســــر معـــانـــاتـه مع املـــرض الـــذي لـم
يـقــــــــابـلـه اهـــتـــمــــــــام جــــــــدي يــــــــوازي
تـضـحيــاته وبـطــوالته الكـبيــرة الـتي
لــم يـــــســتــــطع احـــــــد ان يجـــــــاريه يف
حتقـيق ربعهـا حتـى االن! فـفي ذلك
العـام طـلبه الـسيـد مـسعـود بــارزاني
لقـضــاء عــدة ايــام يف مــديـنــة اربـيل
بـــزيـــارة كـــانـت تهـــدف الـــى تـــوظـيف
خبـرته التدريبـية بالقـاء محاضرات
كــرويـــة علــى املــدربـني يف احملــافـظــة
وتخــطـيــط بـــــرامـجهـم املـــــوسـمـيـــــة
العـداد جيـل جديـد يبـدأ من قـاعدة
االشـبـــال وتـطـــويـــر مـنـــاهج فـــرقهـم
لالرتقـــاء بهـــا نحـــو افــضل املـــديـــات
الفـنية يف القـطر، وبعـد ان ادى عمو
بـــابـــا واجـبه الـــوطـنـي الـــذي اشعـــره

وضـاعف املبلغ بـعد تعـرضه للسـرقة
على يد لصـوص الليل اضافة لنقله
الــى احــد مــستـشـفيـــات عمــان علــى
حــســـابه مـع تكـفله بـتغـطـيــة جـمـيع

نفقات العملية اجلراحية.

فرنسا.
وال ننـســى مــا قــام به الــسيــد جالل
طـــالبــانـي رئيـس اجلـمهــوريــة حـيث
تـبـــرع بـــاكـثـــر مــن اربعــني الف دوالر
لـتــــأمـني نـفقـــــات عالج عـمــــو بــــابــــا

وال يـسعنـا عبـر هـذه الـسطـور اال ان
نـبــــارك مـبــــادرة الـــسـيــــد نــيجــــرفــــان
بــــــارزانــي رئــيـــــس حـكــــــومـــــــة اقلــيــم
كــــردسـتــــان بـتـكفـله الـكـــــامل بـعالج
شيخ املـدربني يف افضل مـستشـفيات

اجلــراحـيــة بــســرعــة قـبل ان يغـتـنـم
)املتـصـدقـون( فـرصـة املـزايــدة علـى

املشاعر العراقية!
صندوق التبرعات

ولـم يـنـته مــسلــسل الـتعــاطف عـنــد
هــــــذا احلـــــــد فقــــــد اطـلقــت احــــــدى
الـفضــائيــات حملـة انـســانيـة لــدعم
عمـو بـابــا تنــاغمـا مع مـشـاعـر احـد
املـــــواطـنــني اخللــيجـيـني وشـــــاطـــــره
االحــســـاس مـــواطـن كــــردي اجهــش
بــــالـبـكــــاء يف اتــصــــالـه الهــــاتفــي مع
القنـاة طـالبــا فتح صنـدوق تبـرعـات
من اجل انقـاذه وشفائه وكـأن محنة
عـمــــو لـم يــنقــصهــــا غـيــــر الـتـــســــول
فضائيا الشهار جفاء من ادار ظهره

له بعد نفاد مصاريف العالج!
من يدفع الفاتورة؟

ان املـستقبل الصـحي لعمو بـابا بات
مهـددا بـاالنهيــار والضيـاع ومـا زالت
بعــض االقـالم املغـــرضـــة يف اخلـــارج
تـنــــال مـن كــــرامــته وتــــشعـــــره علــــى
الـــدوام بـــان )الـــرد مـن وطــنه واهـله
كـان مـخيبـا آلمــاله( و)افضل مـدرب
يف العـراق يبحث عمـن يدفع فـاتورة

عالجه(.

بـأنه ملك جلمـيع الريـاضيني اينـما
كــانــوا ســواء يف جـبــال كــردسـتــان او
علـــى ضفــاف شــاطـئ الـبـصــرة، عــاد
الــــــى بغـــــداد وقــبل وصــــــوله مــنــــــزله
اقـتيـد الـى الـسجـن، وعنـدمـا حـاول
معـرفـة اسبـاب الـتصـرف الغـريب يف
حقه ومـاهـيته قـالـوا له بـأن )عـدي(
عـلـــم بـــــــزيـــــــارتـه الـــــــى اربـــيـل وقـــــــرر
معــاقبـته بـالـسـجن مــدة ثالثـة ايـام
مع اجللـد يــوميــا، ويتـذكــر عمـو انه
كـــــان مـــنهــك القـــــوى وعــمـــــره يــبـلغ
آنـذاك 64 عـامــا ومن سـوء حـظه ان
دواء الـسكـري لـم يجلـبه معـه وكلمـا
نـاشـدهم علـى تـوفيـره صمـوا آذانهم
وارغـمـــــوه علــــى حتـمـل آالمه فـــضال
عن اشباعه ضـربا مبرحا مما تفاقم
مــــــــرضـه ولـــم  يـجــــــــد خـالصــــــــا مـــن
مـعانـاته سـوى خضـوعه لعملـية بـتر
اصـــبـعـه داخـل الـــــسـجـــن، ومـع ذلـك
رفـــض الهــــروب الــــى خـــــارج العــــراق
وكـان بــامكــانه هجـرة الـبلــد عنـدمـا
ذهـب لـلعالج يف نـيــويــورك بـتــوقـيـت
تــــزامـن احــــداث احلــــادي عـــشــــر مـن
ايـلــــــــول اال انـه واجـه الــكـــثـــيــــــــر مـــن
املضـايقـات ومنع الـسفـر بعـد اغالق

املطارات!.
الشيوخ واالمراء احرجوه!

واذ نــسـتــذكــر روايــة عـمــو بــابــا ومــا
تـعـــــــــرض لـه مـــن اضـــــــــرار نـفـــــــســـيـه
وجسـديـة تفـاقـمت مع مـرور الـزمن،
فــاننـا نــأمل ان متتــد اليه يـد العـون
بــاعـتبــاره احــد الــرمــوز الــوطـنيــة يف
الـرياضـة الى جـانب املبـدعني الرواد
يف االدب والـفن والـطـب وحمـــايتـهم
بـــاالســـاس مـن مــســـؤولـيـــة اجلـمـيع
ســيــمـــــا ان قـــضــيـــــة شـــيخ املـــــدربــني
استغلـت بطريقـة مخزيـة من جهات
واشخـاص خارج العـراق عزفـوا على
وتــر املـســاعــدة االنـســانيــة لالشفــاق
علــى رمــز الكــرة العـــراقيــة وأشعــروه
بــــاحلـــــرج بعــــد ان اســتجـــــاب بعــض
الــشـيـــوخ واالمـــراء العـــرب لـنـــداءات
عـــــوزه املـــــادي الســتـكــمـــــال مــــــراحل
عـالجه يف وقــت طـــــال صــبـــــره علـــــى
احتــــاد الكـــرة الـــذي جتـــاهـل شكـــواه
لـفتــرة طــويلــة ولـم يبــادر يف اضعف
االميان لـرفع معانـاته الى احلكـومة
لــكـــي تـــتــكـفـل بـــنـفـقــــــــات عـــمـلـــيـــتـه

لبى نداء مسعود فبتروا اصبعه يف السجن!

مبادرة بارزاين تنقذ رمز كرتنا من محالت التسّول؟

بغداد/ املدى
اعلـن سكــرتيــر اجمللـس االعلــى للـريـاضــة يف اقلـيم
كـــردستــان العــراق الــسيــد جــودت الـنجـــار ان رئيـس
حـكــــومـــــة االقلـيـم الـــسـيــــد نــيجــــرفــــان الـبــــارزانـي
قــررتغــطيـــة نفقــات عالج شـيخ املــدربـني عمــو بــابــا
ـــــات ـــــى نـفقـــته اخلـــــاصـــــة يف احـــــد املــــســتـــــشفــي عل

الفرنسية.
وقـال النـجار: ان رئـيس حـكومـة االقلـيم اطلع عـلى
احلالة الصحية السيئة التي مير بها شيخ املدربني
الـــراقـــد يف املــسـتـــشفـيـــات االردنـيـــة مـنـــذ اكـثـــر مـن

شهرين وقرر حتمل نفقات عالجه يف اخلارج.
يذكر ان املدرب عمـو بابا يعاني اثـار مرض السكري
وتـسـبب هـذا املـرض يف بتـر عـدد من اصـابع قــدميه

ـ ـ ـ ـ ـ

رئيس حكومة اقليم كردستان يتكفل بنفقات عالج شيخ املدربني عمو بابا
وادى الــــى تــــآكل عــظــــامه الــــى جــــانـب ضـعف حــــاد

بالبصر.
وطلب املسؤول من شـيخ املدربني عمو بـابا الوصول
الى مـدينـة اربيـل الجناز مـستلـزمات سـفره لـغرض

العالج.
وخــضع شــيخ املــــدربـني عـمــــو بــــابــــا مــطـلع شـبــــاط
املــــاضـي الــــى عــملـيــــة جــــراحـيــــة يف عـمــــان حتــمل

تكاليفها الرئيس العراقي جالل الطالباني.
يـشــار الــى ان شـيخ املــدربـني عـمــو بــابــا الـبــالغ مـن
العمر )72( عاما قاد منتخباتنا يف اكثر من محفل
عـاملي وحقق معهـا اجنازات عـديدة ابـرزها امليـدالية
الــذهـبيــة يف دورة االلعــاب االسيــويــة يف الـهنــد عــام

1982.

بغداد/ املدى
تــتــــــواصل االتـــصــــــاالت بــني
االحتـــاد العـــراقـي  املـــركـــزي
لـكـــــــرة الـقـــــــدم مـع شـقــيـقـه
املـــصـــــــري لــتـــــــأمــني املــنـــــــاخ
املـنـــاســب للـبـــدء يف تــنفـيـــذ
اتفـــاقـيـــة الـتعـــاون الـثـنـــائـي
الــتــي تــتــيـح للــمــنـــتخــبـــــات
الــــــــوطـــنـــيــــــــة  الـعــــــــراقـــيــــــــة
احلصول علـى دعم فني من
خـالل اســـتـــــضـــــــــافـــتـهـــــــــا يف
معـسكـرات تــدريبيـة تقـام يف
القاهرة . وقـال عبد اخلالق
مـــــــسـعـــــــــود االمـــني املـــــــــالـــي
لـالحتـــــــاد الـعـــــــراقــي لـكـــــــرة
القـــــدم  إن االتفــــاق يـــشــمل
إقــامـــة معــسكــر اسـتعــدادي

معسكرات كروية  يف مرص حتضريًا لالستحقاقات املقبلة 

ال يخفى عـلى احد الظروف
العــصــيــبـــــة الــتــي ميــــــر بهـــــا
ريــــــــاضـــيــــــــونــــــــا يف مـخـــتـلـف
االلعــــاب وكـــــرة القـــــدم علــــى
وجـه اخلــــصــــــــوص بـعــــــــد ان
وجــدت فـــرقنــا ومـنتـخبـــاتنــا
وهـي تخـــوض مـنـــافــســــاتهـــا
اخلـــارجيــة حــواجــز وعــوائق
سـواء مــاليـة او فـنيـة بـسـبب
عـــدم الــسـمـــاح لهـــا بخـــوض
اسـتحقاقاتـها الرسمـية على
ارضـهــــــــا بــــــســـبـــب االوضــــــــاع

السائدة.
وعمل االحتـاد العراقـي لكرة
القـدم مـا بـوسـعه للتـخفيف
مــن وطـــــأة املـــصـــــاعــب الــتــي
تـواجههـا فـرقنـا التي تعـكس
خالل مـشــاركــاتهــا مـسـتــوى
الـكـــــــرة الـعـــــــراقـــيـــــــة الـــــــذي
ينعكـس عمليا وتلقائيا على
عــمل االحتـــــاد لـكــن الالفــت
للـنظــر ان هنــاك من يـسعـى
ويـرغـب يف تعلـيق اخفـاقــاته
وحقـــيقــــــة مــــســتـــــــواه علــــــى

شماعة االحتاد.
والتصريحـات التي خرج بها
مـــدرب املـيـنـــاء قـبل مـبـــاراته

اصحـــاب الـبــطـــاقــــات االربع
املــؤهلــة الــى املــربع الــذهـبي
من بلوغ املربع الذهبي حتى
اصــبحـت هــــذه الـبــطــــاقــــات
مــرهــونــة بـنـتـــائج مـبــاريــات

هذه اجلولة احلساسة.
وحلـسـاسيـة وأهـميـة طـبيعـة
الصـراع على خطف بطاقات
الــتـــــــأهل نـــــــأمل مــن جلــنــــــة
املــــســــــابقـــــات يف االحتـــــاد ان
متـنح هـــذه اجلـــولـــة اهـمـيـــة
استـثنـائيـة وتــأمني مالعـبنـا
علـــى نحـــو مــطلـــوب وبعـيـــد
عـن ايــة تــأثـيــرات ســواء مـن
ادارات االنــــــديــــــة او انـــصــــــار
الفـرق البعـاد اجـواء املالعب

عن اية اعمال خارجية.
والدارات االنـــديـــة دور فــــاعل
وحــــيــــــــــوي الشــــــــــاعــــــــــة اداب
املالعــب وفـــــرض احلــمـــــايـــــة
االمنيـة اجواء املبـاريات لكي
تـثـبــت انهــــا ادارات نـــــاجحــــة
وعلـــــى مــــســتـــــوى واضـح مع
املــــســــــؤولــيــــــة املـلقـــــــاة علــــــى
عــــــــــاتـقـهــــــــــا يف مــــثـل هــــــــــذه
املـــبــــــــــاريــــــــــات احلــــــــــاســـمــــــــــة

واحلساسة.

امام ماشال االوزبكي وقبلها
مع فرق اجملـموعة االسـيوية
الثــانيـة ضـمن دوري ابـطـال
اسـيـــا وجه اتهــامــاً صـــريحــا
الـــــى االحتــــــاد محــمال ايـــــاه
اسـبــاب الـتــداعـي والـتـــراجع
يف الــوقت الــذي يعكـس فـيه
أي اخفـــاق او نـتــصــــار علـــى
ســـمعــــــة االحتــــــاد والــنــــــادي
وكــذلـك التـصــريحــات الـتي
ابــداهـــا رئيـس نــادي املـينــاء
هــــــادي احــمــــــد الـــــــذي رافق
فـــــــريقـه يف كل رحـالته اكــــــد

عبرها تقصير االحتاد.
وهـنـــا نـتــســــاءل معه ولـيــس
دفــاعــا عن االحتــاد الــذي ال
يخلـو عـمله مـن هفـوات قـد
حتـــصل نــتــيجـــــة الــظـــــروف
احمليـطــة بعـمله، فــاملـطلــوب
مـن االحتـــاد ان يعـمل جتـــاه
كـــــرة املــيــنـــــاء الــتــي قـــــدمــت
حملـــــات جــمـــــالــيـــــة مــن كـــــرة
القـدم يف مشوارهـا االسيوي

برغم تواضع النتائج.
*اليــوم وكمــا هــو مقــرر لهــا
تـنــطـلق مـبــــاريــــات اجلــــولــــة
احلـاسمـة والفاصلـة تسمـية

متابعة/ اكرام زين العابدين
اكـــد العبــو نـــادي الكهــربــاء بــالعــاب القــوى
تفـــــــوقهــم وحــــســن اعــــــدادهـــم للــبـــطــــــوالت
الدوليـة التي برزت من خالل مـشاركتهم يف
بــطــــولــــة الـلقــــاء الــــدولــي العــــاشــــر لـنــــادي
اجلمهور بعد ان حصدوا عددا من االوسمة

الذهبية والفضية والبرونزية.
وحــصل الالعـب املـتـــألق صقـــر علــى صـــالح
علـى الوسـام الذهـبي يف فعالـية ركض 300م

والوسام النحاسي يف فعالية 800م.
بينـما جـاء زميله يف الـنادي عـمار صـادخام
بــاملــركــز الـثــانـي يف فعــالـيـــة 200م للــشـبــاب

الرباط/ املدى
رعـى األميـر نـواف بن فيـصل بن فهـد
الـنــائـب الـتـنفـيــذي لــرئـيــس االحتــاد
العــربـي لكــرة القــدم، اجـتمــاع رؤســاء
االحتـــادات الـــوطـنـيـــة ورؤســـاء جلـــان
املــــســــــابقـــــات الـــــذي نـــظــمه االحتـــــاد
العــربـي لكــرة القــدم يف مــدينــة الــدار
البـيضـاء علـى هـامـش نهـائـي بطـولـة
دوري أبطـال العـرب الثـالثـة مبشـاركة
18 احتــاداً عــربـيــاً، وقــد كــان أبــرز مــا
أقــــــره اجملــتـــمعــــــون تــــــأجـــيل إنــــطالق
بطولـة كأس االحتاد العـربي لألندية،
لـــتقـــــام يف املـــــوســـم املقـــبل بـــــدالً مــن
املـوسم احلـالي بـسسـب إزدحام بـرامج
البطـوالت احملليـة والقاريـة والدولـية
واالرتــبـــــاطـــــات املــتعـــــددة لالحتـــــادات
الــوطـنيـــة، كمــا أقـــر النـظــام اجلــديــد
لبطولة دوري أبطال العرب بنسختها
الرابـعة وفقـاً للتـعديالت الـتي أوصت
بهـا اللجـنة املـنظمـة للبطـولة وجلـنة

املسابقات. 
استكمال مناقشة التوصيات

وســيـعـقـــــــد رؤســـــــاء وممــثـلـــــــو جلـــــــان
املــســــابقـــات يف االحتـــادات الـــوطـنـيـــة
جلـسـتني السـتكمــال منـاقـشـة الئحـة
البطولـة وروزنامة املواعـيد اخملصصة
ملبـارياتها، كـما بارك اجملتمـعون إقامة
بطـولة كـأس العرب للـمنتخبـات التي
ستنطلق تصفياتها التمهيدية أواخر

الـعام احلالي، على أن تقـام النهائيات
عــــــام 2009 بــــــرعــــــايــــــة شــبـكــــــة راديــــــو
وتلفــزيــون العــرب الـتي رصــدت مـبلغ
20 مـليــون دوالر جــوائــز لـلمـنتـخبــات
املـشـاركـة بعــد أن خصـص لهـا سـابقـاً

16 مليون دوالر.    
حيث أعلن محيي الدين صالح كامل
مــديــر الـقنــوات الــريـــاضيــة يف شـبكــة
راديــــو وتـلفــــزيـــــون العــــرب عـن زيــــادة
حجـم املكــافــآت املــاليــة حتــى تنـطلق
البـطولـة قويـة كمـا أرادها لـها األمـير
سلــطــــان بــن فهــــد بـن عـبــــد العــــزيــــز
رئـــيــــــس االحتـــــــاد الـعـــــــربـــي ونـــــــائـــبـه
الـتـنفـيـــذي وبــشـكل يلـيق بـــالــسـمعـــة
العـــطـــــرة الــتــي تــتــمــيــــــز بهـــــا الـكـــــرة
العربية، حيـث طالب األمير نواف بن
فــــيـــــصـل بـــــضــــــــــرورة دعــــــــــوة رؤســــــــــاء
االحتــــــــــادات الــــــــــدولــــي واإلفــــــــــريـقــــي
واآلسيوي حلـضور البطـولة قبل وقت
كـافٍ لـضمـان حصـولهـا علـى التـأييـد
القـــــاري والـــــدولــي، كــمــــــا مت اإلطالع
على بـرامج وبطوالت االحتـاد العربي
للـمـــوسـم احلـــالـي واكـــدت االحتـــادات
الـوطنـية عـلى حـرصهـا علـى املشـاركة
الفـــاعلـــة بهـــذه الـبـــرامج الـتـي تعـــود
بــالفـائــدة علـى جـميـع عنـاصـر لـعبـة

كرة القدم العربية.
يــذكـــر ان احمـــد عبــاس ميـثل العــراق

بهذه االجتماعات.

احتاد الكرة العريب يقر بطولة املنتخبات

بغداد/ املدى
لقــاء االثــارة والـتــرقـب سـيجـمع الـيــوم فـــريقـي
الــشــرطــة والـنـجف علــى ملعـب الــشعـب الــدولـي
واملباراة ستكـون الفرصة االخيـرة واالمل الوحيد
يف خــطف بـطــاقــة الـتــأهل الــى املــربع الــذهـبـي
وذلـك يتطلب من العبي الفريقني تقدمي اقصى
مــا لــديهـم مــن امكــانــات فـنـيــة وبــدنـيــة طـيلــة
التـسعـني دقيقــة ومن املــدربني دراسـة الـسلـبيـات
وااليجـابيـات يف خطـوط الفـريقني السـتثمـارهـا
ملصلحتهـم. النجف واالحتماالت الثالثة ميتلك
فـريق الـنجف ثالث فـرص للـوصـول الـى مـبتغـاه
وحتقـيـق احالم جـمــاهـيــره الـتـي تـتـــابع يف حـله
وترحـاله فـاخلسـارة بفـارق هدف واحـد والتـعادل
والفوز ويجعل جـماهير القيثـارة اخلضراء تندب
حـظهــا العــاثــر علــى بــدايــة فــريقهــا الـسـيئــة يف
منـافـسـات دوري الـنخبــة. وسيعـتمــد عبـد الغـني
شهـد مـدرب غــزالن البـاديــة علــى اغالق املنــاطق
الـدفــاعيـة والـزيـادة العـدديـة يف وسـط امليـدان ال
سيمـا انه يعـرف جيـدا قـدرات العبـيه اجليـدة يف
االنقـضــاض القــوي علــى اخلـصـم وعــدم اتــاحــة
فــرصــة لهـم بحــريــة احلــركــة والتـصــرف الـسلـيم
بــالكـرة. وقــد يكـون خـط الـدفـاع واحـداً مـن اهم
اسبــاب تــألق الـنجـفيــون يف دوري النـخبــة سـيمــا
انهم يلعـبون معاً منـذ سنني طويلـة اما يف محور
العـمليـات فــان مقـودهـا فـسـيكــون مبــدع الفــريق
سعــيـــــد محـــســن الـــــذي يقــــدم اجــمل عـــــروضه
الكرويـة ويستحق االستـدعاء للمنـتخب الوطني
اال ان مدربه اكـرم سلمان له رأي مختلف ومغاير
ولم يستعد حتى االن وميتاز العبو خط الوسط
بـالقدرة على احـداث موازنة بني الـدفاع والهجوم
واخطـار مرمـى اخلصم بـالتسـديدات القـوية من
مسـافات بعيـدة. أما يف الهجـوم فسيلـعب الفريق
مبهــاجـم واحــد كــرار جــاسـم املــوهـبــة الــواعــدة
وصــاحـب الهــاتـــريك يف مـبــاراة كـــربالء.. الــذي
سيـضع شهــد ثقـته الكــاملـة بــامكـانــاته وقــدراته

التهديفية يف خلخلة دفاع القيثارة اخلضراء.
مصطفى كرمي امل القيثارة اخلضراء

التغير الذي اصاب املالك التدريبي للشرطة كان
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الــذهبي وكـرمي العب املـستقـبل المتالكـه احلس
الـتهــديفـي العــالـي واملهــارة اجلـيــدة.. ويـســانــده
هــــاشــم رضــــا صــــاحــب اخلــبــــرة واالنـــطالقــــات
السريعة الذي ميـتلك القدرة املتميزة يف
اشغــــال املـــــدافعــني وإفـــســــاح جملــــال
لـلشـاب كـرمي. املبـاراة فيهــا حسـابـات
كـثيــرة ومعقــدة سـتلقــى بـظاللهــا
علــى املــستــوى الـفنـي لالعـبني
ويـؤثـر علـى قــدراتهم ويـذهب
بهـــا الـــى الــشـــد الــنفــسـي
والعـصـبـي واالعـتــراضــات
علـى قرارات احلكـام مما
ــنــــــــا نــــطــــــــالــب يـجـعـل
املدربني بعدم املبالغة
يف الشحن الـنفسي
الـــــــــزائـــــــــد وبـــــــــأن
جنـعـل مـــنـهــــــــــا
مـسـك اخلتـام
ملــــــــــســــيـــــــــــــــرة
الفـريقني يف
مـنـــافــســـــــات
الـــدوري وأن
يـقـــــــــدمــــــــــوا
مــــــبــــــــــــــــــاراة
جــمــيـلــــــــــــة
تـــــســتـحــق
املشاهدة.
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وهـداف الفـريق مـصطفـى كــرمي امل اجلمـاهيـر
سـيمــا انه يــريــد مــسك تفــاحـتني يف يــد واحــدة

مبــواصلــة مـطــاردته
للهداف صاحب
عــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــاس

ـــتـقـــــــــــال واالن
الـــى املــــربع
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له سحـرا عجيب عـلى الالعبـني جعلهم يتفـوقون
على انفسهم ويقهـرون كربالء يف عقر داره بأربعة
اهــداف ملعــوبــة وســريعــة اعــادته الــى الــواجهــة

واملـنــافــســة مــرة اخــرى وحــسـنـت
صــــــورتـه واعــــــادت مــــــاء الــــــوجـه
لـلـفـــــــريـق. وميــتـــــــاز الـقــيــثـــــــارة
اخلـضــراء بــامـتـالكه مجـمــوعــة
رائعــــة مــن الالعــبــني الـــشــبــــاب

واصحـاب اخلبـرة وبـاسـتطـاعـتهم
جلـب السعـادة والفـرح جلمـاهيـرهم

االنـتقــال الــى املــربع الــذهـبـي اذا مــا
وجــد املــدرب هـيثـم متـعب ومـن خلفه
محمـد خلف مـديـر الفـريق يف ايجـاد
طــريقــة اللعـب املـنــاسـبــة الـتـي تالئـم
امكـانـاتهم الـفنيـة والبـدنيـة وحتـجيم
ــــــة قــــــدرات خـــصــمـهــم وايـقــــــاف عـجـل
تقـدميه. ويعـتمـد الفـريـق يف حتقيق
مـسعـاه بـالفـوز بفـارق هــدفني )أمله
ـــالــصعـــود الـــى املــــربع الـــوحـيـــد ب
الــذهـبـي( علــى مــوهـبــة حــارسه
محمـد كـاصـد الـذي كتـب قصـة
جنـــــــاحـه مـع الـفـــــــريـق طــيـلـــــــة

مــبـــــاريــــــاته. ويف خــط الـــظهـــــر
سيالعب القـيثارة اخلضـراء بثالثة

مـدافـعني معـتمـدا علــى امكـانـات سـامـال
سعيـد مجـبل ومحمـد علي كـرمي يف احلـد

مــن خــطــــورة كــــرار جــــاســم وامـــــامهــم )5(
العبني يف محـور العملـيات سـتكون نـزعتهم

الهجـوميـة وواجبـاتهم بـاالنـدفـاع الـى االمـام
اكـثــر مـن االلـتــزام بــالــواجـبــات الــدفــاعـيــة

والتـمركـز يف الثلـث الوسـطي للفـريق ال سيـما
ان الفـــريق ال يـنفـعه وال يخـــدمه ســـوى الفــوز

وبفــارق الهــدفـني ومــا يعــاب علـيه افـتقــاره الــى
اخلــبـــــــرة املـــطـلـــــــوبـــــــة والـــــــى الـالعــب الـــــــذي

بـــــاســتــطـــــاعــته صــنع الـهجــمـــــات لـــــزمـالئه
وقــيــــــادتـهــم بـــصــــــورة صـحــيـحــــــة

ومينحهم مزيدا من الثقة.
ويف االمــام سـيكــون الــولــد املــدلل
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الـــــرشطــــــة يــــــرفـع شعـــــــار الفــــــوز امــــــام الــنـجف تألق كهرباء العراق يف بطولة لبنان بالعاب القوى
فـيمـا احـرز العـداء علـي عبـد الـرضـا املـركـز
الثــاني والـوسـام الفـضي يف فعــاليـة 2000م

للرجال.
امـــــا يف فعــــالـيــــات الـنـــســـــاء فقــــد حـــصلـت
العـداءة زهـرة فيـصل علـى الـوسـام الـذهـبي
يف ركض 150م، بينمـا حصلت العـداءة عليا
جــاسـم علــى الــوســام الـنحــاسـي يف فعــاليــة
ركض 100م، وحصلـت العداءة رويـدا حسني

على الوسام النحاسي يف فعالية 200م.
وشاركت يف البطـولة دول متقدمة يف العاب
القـوى مثل تـركيـا وفـرنسـا ورومـانيـا واجملـر

ولبنان وسوريا وايطاليا.

17متـوز   املقبل ملدة 10 أيام،
ويلـــتقــي فــيـه مع نـــظــيـــــــره
املصري للشباب يف مباراتني
وديــــتــــني تــــــــــدخـالن ضــــمــــن
استعــداداته لنهـائيـات آسيـا
للــشـبــــاب املقــــررة يف الهـنـــد
هــــذا العـــام. وعـبـــر مـــسعـــود
عن سعـادته خلطـوة االحتاد
املــصــــري يف إتــــاحــــة فــــرص
االســـتـعــــــــداد األمـــثـل أمــــــــام
املـنتخبـات العـراقيـة يف هـذه
املـــــــرحلــــــة والــتـخفـــيف مــن
الــضغـــوط الــنفــسـيـــة الـتـي
متـــــــر بـهـــــــا نـــتـــيـجـــــــة عـــــــدم
اســـتـقـــــــــرار بـــــــــرنـــــــــامـجـهـــــــــا
الـتـــدريـبـي بــسـبـب األوضـــاع

السائدة.

لـلــــمــــنــــتـخــــب الــــــــــــوطــــنــــي
خلـمــــاسـي الـكــــرة يـتــضـمـن
خــوضه مبــاراتني يف 15و 17
مـــن الــــــشـهـــــــر اجلـــــــاري مـع
املـنــتخـب املــصــــري يف حـني
سـيلعـب منـتخـب النــاشـئني
يف 12 و 15 مـــــن شـهــــــــــــر اب
املـقـــبـل وكــــــــذالــك ســـيـقـــيـــم
املنـتخب  االوملـبي  العــراقي
معـــسكـــرا تـــدريـبـيـــا للفـتـــرة
مـن 28 اب وحـتـــــى 6 ايلــــول
املـقـــبـلـــني يـخـــــــــوض خـاللـه
لقـاء وديــا دوليـا مع نـظيـره
املــصـــري. وأضـــاف مـــسعـــود
إنــه مبـــــــــــــوجـــــب االتــفـــــــــــــاق
سـيعــسكــر مـنـتخـب العــراق
للـــشـبـــــاب يف القــــاهــــرة مـن
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