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ريــاضة محلية

مصارحة حرّة

حيتان امليناء
إياد الصاحلي
حتــسب ملــايــستــرو الكــرة الع ــراقيــة هــادي
احـمد قيـادته ادارة نادي املـيناء الـرياضي
بتأن وصـبر يف احلك ظـروف املعانـاة التي
واجهتها الرياضـة البصرية بعد ان تخلت
عنهــا اجلهـات املـسـانـدة (الـرسـميــة وشبه
الـرسميـة) ورفع ميسـورو الدخل مـن ابناء
احملـافـظـة ايـادي الـتعـاضــد وبخلـوا بـتخفـيف وطـأة
العــوز املــادي الــذي ضغـط بـشــدة عل ــى الن ــادي منــذ
عـامني ومـا زال حتـى كاد يـهز اركـان االدارة ويدعـوها
الى ايقاف االنشطة الـرياضية يف النادي لوال حكمة
املـايسترو وتعـاظم شعوره باملـسؤولية التـاريخية التي
حتتـم عليه املضـي بها بعـيدا عن اعـماق اليـأس التي
حــاولت ان جتــر نفـوس الـريــاضيـني اليهــا بعــد نفـاذ
صبرهم.
يف باكورة حتـضير هادي احمد لفـريق الكرة للموسم
املق ــبل ص ـ ـ ــادق علـ ـ ــى قـ ـ ــرار لـله ـي ـئـ ـ ــة االداريـ ـ ــة بـ ـ ــدا
مـستـعجال يف فكـرته ونـيته وذلـك عنـدمـا اقـدم علـى
حل املالك التـدريبي الـذي يقوده عقـيل هاتـو بحجة
فــشله يف الـتــأهل الــى املــربع الــذهـبـي ل ــدوري الكــرة
املمتـاز املوسم الفـائت ،اقول مـستعجال الن معـطيات
اجلهـود التـي بذلـها هـاتو افـرزت عن نتـائج مـنطقـية
بل اكـثـ ــر ممـ ــا كـ ــان يـت ـ ــوقع ه ـ ــادي نفـ ــسه والـ ـشـ ــارع
الرياضي يف البـصرة ،ولسنا هنا يف محل تقمص دور
احملـاماة للدفاع عن مدرب شـاب قدم نفسه على خير
مـا يـرام يف دوري ابطـال اسيـا بـشهـادة خصـومه فقـد
احــرج العني االمـاراتي بـكل جبــروت سمعـته الكـرويـة
بـاعـتبـاره حــامل اللقـب يف النـسخـة االولــى للـدوري
املـذكور عـام  ،2003ويحظـى بتـرسانـة مالـية ال يـقوى
علــى امـتالكه ــا اشهــر االنــديــة االوروبـيــة ،ومـع ذلك
وقف هـاتـو نـدا ملــدرب العـني التـونـسـي املنــسي بــرغم
اخلـ ـسـ ــارة مـ ــرتـني ( )2-1وج ـ ــابه الـهالل الـ ــسعـ ــودي
املـدعم برمحي السامـبا (كماتشو وتـافاريس) فتعادل
معه ( )1-1وخـسر بـشرف ( )3-1واخـيرا اذاق مـاشال
االوزبـكي مــرارة الـتع ــادل بني جـمه ــوره ( )2-2مع انه
خسر بهدف كوملارادوف يف مباراة الذهاب.
وبعــد كل نــزيف اجلهـد الــذي شهــدته رحالته الــست
مـا بني الكـويت والريـاض والعني وطـاشقنـد ،كان من
الـطـبـيعـي ان يه ــدر املـيـن ــاء نق ــاط ــا م ــؤث ــرة يف دوري
الـنخـب ــة القـت بــظالله ــا علــى مـصـيــره خــارج امل ــربع
الذهبي لكن الهـدف احلقيقي الذي ال بد ان يعترف
بصوابه هادي احمد ان هـاتو صنع اجمل ربيع للكرة
البصرية بعد عقد ونصف من التصحّر واجلفاف يف
املستوى والنتائج.
ويف خـضم ازمــة التــدريب ظهــر الكــابنت رحـيم كـرمي
حتـت اض ــواء االدارة واعلـن صــراح ــة انه يــروم قـيــادة
فــريق الـظـل لتـسـنيــد اخلـط االول ،فـشــاطــره زمـيله
هـادي احمـد الـرغبـة يف املغـامـرة وملح الـى جـديته يف
ولــوج مهنــة التــدريب مجــددا ولكـن من بـاب مـشـرف
الفــريق او مــديــره لـيكــون ق ــريب ــا من املـطـبخ الفـني
للمالك املزمع تسميته هذا االسبوع.
أمعقول عـمالقان من زمـن الكرة الـرائدة يف الـبصرة،
يقف ــان قـب ــال ــة رصـيف املـيـن ــاء مـثل احلـيـت ــان بق ــوة
رصيدهمـا اجلماهيـري وصالبة بنيتـهما الفنيـة عبر
التـاريخ وحجم تـأثيـرهمـا الكبيـر يف قنـاعات اعـضاء
الهيئـة العامـة وافراد فـريق الكرة خـاصة ويحـدوهما
االمل ب ـ ــال ــتهـ ـ ــام الف ـ ــرص مــن االخ ـ ــريــن ب ـ ــرغــم ان
نفـوذهما يف النـادي يكفل لهما بـسط السيـطرة على
كل الفرق؟
ليــست املــرة االولــى الـتي يــسقـط فـيهــا عقـيل هــاتــو
ضحـي ــة ح ـس ــاب ــات بـي ــادق اجلـن ــد الق ــدمي يف رقع ــة
املـينـاء ،ورمبـا سـتكـون املــرة االخيـرة الـتي يــرى فيهـا
هـذا الفـريق العــريق حلمـة االنـسجـام داخل تـركـيبـة
الـتفــاهـم بـني الالعـبـني واملــدرب نـظــرا لـتقــاربهـم يف
املـرحلـة الـسـنيــة وامتـداد جـذور االنـسجـام الـى عـدة
سنــوات م ــاضيــة ..فـمن هــو املــدرب احملـظــوظ الــذي
سيخلف هاتو ويعيد اللحمة نفسها؟!

نفى انسحاب العراق من تصفيات أمم آسيا

حسني سعيد :تقليص أعداد املحرتفني رضورة يف املرحلة القادمة
ومرض عمو بابا كلف احتادنا  12ألف دوالر!

متابعة /حيدر مدلول
أكــد رئيـس االحتــاد العــراقـي لكــرة
القدم حسني سعيد حرص اعضاء
االحتاد علـى تكرار االجنـاز البـاهر
الذي حتقق بوصول اجرأ دوري يف
الـعالم الـى ضفة االمـان يف املوسم
املنـصــرم ب ــرغم الـظــروف القــاهــرة
التي احـاطت بـالـريـاضـة العـراقيـة
عموما وكرة القدم خاصة.
وأضـ ـ ــاف سع ـي ـ ــد يف تـ ـصـ ـ ــريح ـ ــات
صحـفيــة سبـقت حـضـوره اجـتمـاع
االحت ـ ــاد االس ـي ـ ــوي لـكـ ـ ــرة الق ـ ــدم
الذي عقد يف كواالالمبور:
نحن مشغولون ببناء مقر جديد

الحتادنا
وســندرس
امل ـ ــوضـ ـ ــوع
مع االخـوة
يف االحتـ ــاد
االسـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــوي
لـلـ ـتـ ـن ـ ـ ـسـ ـي ــق
بـشأن مـشروع
اله ــدف حـيـث
أخــذ (الفـيفــا)
عـلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــاتـقـه
متـويل انشـاء املقر
مبــواصفــات متـطــورة
وذات م ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
معل ــوم ــاتـي ــة كـبـي ــرة تعـي ــد
صـي ــاغ ــة ارشـيـف الك ــرة الع ــراقـي ــة
اضــافــة ال ــى سعـيـنــا اجلــاد لـبـنــاء
ملعـب دولي كـبيــر تــسع مــدرجــاته
األع ــداد الـغفـي ــرة مـن املـتف ــرجـني
ويليق بتـاريخ كـرتنـا صاحـبة الـباع
الطـويل يف ميـادين الكـرة العـربيـة
واالسـيـ ــويـ ــة ولـن نـ ــأل ـ ــو جهـ ــدا يف
سـبيل تـوفيـر املـستلـزمـات الكـاملـة
لصقل مهارات اجلـيل الناشيء يف
مـدرســة شيخ املـدربـني عمـو بـابـا
ومواصلة دعمهـا بكل االمكانات
املـتــوف ــرة النه ــا تعــد مـن ابــرز
روافــد منـتخبــاتنـا الـوطـنيـة
يف املـستقبـل الذي نـتوق ان
ن ــرى الك ــرة العــراقـيــة وقــد
قــطعـت اش ــواط ــا مـن الـتـط ــور
واللحاق بركب اللعبة عامليا.

رضخنا للحل الوسط
وعـن خطـة اعـداد املنـتخب الــوطني
للتـأهل الى نهـائيات كـأس أمم اسيا
عام  2007قال سعيد:
بعــد ان قـطع املـنـتخـب
مـ ـ ــرحلـ ـ ــة مه ـم ـ ــة يف
م ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــارات ـ ـيـه ام ـ ـ ـ ـ ــام
سـنغــافــورة والـصـني
ومـا تـخللته مـسيـرة
اعــداده من مـصــاعب
جت ـ ـ ـم ـ ـ ـيــع الــالع ـ ـ ـبـ ـ ــني
احملـت ـ ــرفـني واســتح ـ ــال ـ ــة
تـ ــأمــني بعــض املـبـ ــاريـ ــات
التجريبية الرتباطات

وال معقول ان نعد فريقنا ملنافسات
مهـمــة قـبل اسـبــوع ،ل ــذلك ارتــأيـنــا
الرضوخ للحل الوسط وسنباشر به
يف امل ـ ـ ـ ــرحـل ـ ـ ـ ــة
القادمة.
نسعى
لعودة
عمو معافى
وبـخ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــوص
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـ ــب
االن ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ــي
واملهـنـي الـ ــذي
ت ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم بــه
احت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
لـ ـ ـش ـيــخ
املدربني
ع ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــو
بــابــا يف
محــن ـ ـ ــة
م ـ ـ ــرضــه
امل ـ ـ ــزمـ ــن

ال ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
باجـندة قاريـة ودولية
حت ـ ـ ــول دون ض ـم ـ ـ ــان
اج ـ ـ ـ ـ ــراء الـلـق ـ ـ ـ ـ ــاءات
معه ــا ،ف ــان احت ــادن ــا
ت ـ ـ ــوصل ال ـ ـ ــى اتفـ ـ ــاق
شــبه تـ ـ ــام مع امل ـ ــدي ـ ــر
الف ـنــي اك ـ ـ ــرم سل ـمـ ـ ــان
بـتجـهيــز املـنتـخب فـنيــا
وفـق ادواتـه امل ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ــة
الجـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــاز الـف ـ ـ ـ ـ ـ ــريـق
الفلـسطـيني يــوم السـابع
عـ ـش ـ ــر مــن آب الق ـ ــادم يف
مـلـعــب عّ ـم ـ ـ ــان ،بـع ـ ـ ــده ـ ـ ــا
سـنـنف ــذ سـي ــاسـ ــة تقلـيـص
اعداد احملترفني رويدا رويدا
بغـيـ ــة االعـتـمـ ــاد فقــط علـ ــى
الالعـبني احمللـيني وتـطعيـمهم
ببعض احملترفني املؤثرين الننا
عـانـينــا من لــوائح الـفيفـا الـتي
تـسمـح بوجـودهم مع مـنتخبـنا
قبل أيــة بطـولــة بخمـسـة ايـام
فقـط وهـذا امــر غيــر مقبـول

بيروت /املدى الرياضي
أصـبحـت دورة غ ــرب آسـيـ ــا لك ــرة الق ــدم الـتـي
تقــرر تــأجـيلهــا إلــى شهــر تـش ــرين االول يف
مهـب الريح أمـام متسك اجلـانب اللبـناني
ب ــإق ــام ــة الـ ــدورة علـ ــى أرضه كـم ــا ك ــان
مقــررا مـن قـبل حـتــى ول ــو أدى ذلك
إل ــى ت ــأجــيله ــا لفـت ــرة ط ــويل ــة
حلني هـدوء األوضــاع يف لبنـان
بـعـ ـ ـ ـ ـ ــد األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث األخـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــرة
واملعروفة للجميع.
ونـظـرا لـصعـوبـة حتـديـد مـوعـد
جـديـد للـدورة فـإنـه من املنـتظـر أن
يكــون املــوع ــد عنــد اإلعـالن عنـه غيــر
مناسب لعـدد كبير من املنتخـبات التي كانت
ستشـارك بها يف حـالة إقـامتهـا يف الفتـرة من

متابعة /املدى الرياضي
اسفـرت قرعـة الدور االول الـنسـخة
الرابعة مـن دوري أبطال العرب عن
مـ ـ ـ ـ ــواجـهـ ـ ـ ـ ــة صـع ـ ـبـ ـ ـ ـ ــة الرب ـ ـيـل مـع
االسماعيلي املصري بينما يخوض
الـرجـاء الـبيـضــاوي املغــربي حــامل
الـلقـب مـ ــواجه ــة سـهلـ ــة مع فـ ــريق
شـب ــاب طـ ــولك ــرم الـفل ـس ـطـيـنـي يف
ال ــدور األول للـبـط ــول ــة ،وسـيــشه ــد
الـ ـ ــدور ذاته مـ ـ ــواجه ـ ــة ق ـ ــوي ـ ــة بــني
الـ ـ ــزمـ ـ ــالـك املـ ـصـ ـ ــري واملـك ـنـ ـ ــاســي
املغــربي.ويـالقي االنـصــار اللـبنــاني
فريق القادسية الكويتي
وأجــريـت القــرعــة يف مــديـنــة جــدة
ال ـ ــسعـ ـ ــودي ـ ـ ــة بحـ ـضـ ـ ــور عـ ـ ــدد مــن
ال ــشخ ـصـيـ ــات الـبـ ــارزة يف االحتـ ــاد
العــربـي لكــرة القــدم وشـبكــة راديــو
وتلـيفــزيــون العــرب ( )artالــراعـي
الرسمي للبطولة.

عبيد يتوسط بني الرفاع
البحـراين ورحيمة
متابعة /املدى الرياضي
ان ـ ـضــم م ـ ـ ــدافـع امل ـن ـتـخــب
العـ ـ ــراقــي ال ـ ـسـ ـ ــابق لـكـ ـ ــرة
القــدم حيـدر عـبيـد القـادم
من الــرفــاع الـبحــراني الــى
صفـوف ابـولــون القبــرصي
ملـ ـ ــدة عـ ـ ــام دون ان تـكـ ـ ــشف
قيمة الصفقة.
ودافع ح ـيـ ـ ــدر ع ـب ـيـ ـ ــد عــن
الــوان الــزوراء يف اكـثــر مـن
م ـ ــوس ــم وحقـق معـه لق ـب ـ ــا
واحــدا قـبل ان يـنـتقل الــى
صفوف الرفاع البحريني.
واصـ ـبـح حـ ـيـ ـ ـ ـ ــدر عـ ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ــد
خ ـ ــام ــس العـب ع ـ ــراقـي يف
صفـوف الفـريـق القبــرصي
الــذي ي ـش ــرف علـيه مــدرب
املنـتخـب الع ــراقي الـســابق
االملـاني بيـرند ستـانغ .بعد
مهـ ـ ــدي كـ ـ ــرمي وه ـ ـ ــوار مال
مح ـمـ ـ ــد ومح ـم ـ ــد ن ـ ــاص ـ ــر
وجاسم سوادي.
وم ــن جهـ ـ ــة اخـ ـ ــرى كـلفــت

ادارة ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
الــبحـ ــرانــي الالعـب حـيـ ــدر
بـضــرورة تـكثـيف اتـصــاالته
الهــاتفيـة مبــدافع املنـتخب
الـوطـني ونــادي اربيـل علي
حـسني رحيمة الذي قدمت
الـ ـيـه عـقـ ـ ـ ــدا احـ ـتـ ـ ـ ــرافـ ـيـ ـ ـ ــا
لالنـ ـض ـم ـ ــام الـ ـ ــى صف ـ ــوف
فــريقهــا الكــروي بــدال مـنه
م ـ ـ ـ ــن اج ــل حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
مــوافـقتـهم الـنه ــائيــة علــى
االلـتحاق بـصفوف الـفريق
اسـتع ــدادا لالســتحق ــاق ــات
احملل ـي ـ ــة واخل ـ ــارج ـي ـ ــة ويف
مق ـ ــدمــته ـ ــا م ـ ـش ـ ــاركــته يف
دوري ابطال اخلليج .ونقل
مصـدر مقـرب مـن عبيـد ان
االخيــر وعــده انـه سيـتخــذ
الـقـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـنـهـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ــي مـ ــن
االنـ ـض ـمـ ـ ــام ال ـ ـ ــى صفـ ـ ــوف
الف ـ ـ ــريق ال ــبحـ ـ ــري ـنــي مــن
ع ـ ـ ـ ــدمـه خـالل الـ ـي ـ ـ ـ ــوم ــني
املقبلني .

ال يوجد شيء من هذا القبيل وانا
اتـعجــب مــن ه ـ ــذه االخ ـب ـ ــار ال ـتــي
اث ــارته ــا الــصح ــاف ــة الـصـيـنـي ــة ال
س ـي ـم ـ ــا ان احت ـ ــادن ـ ــا ق ـ ــرر تـعل ــيق
االنـشطـة الـريـاضيـة داخل العـراق
فق ــط اح ــتج ـ ــاجـ ـ ــا عل ـ ــى خـ ــطف
رئـي ــس الـلجـنـ ــة االوملـبـيـ ــة احـمـ ــد
الـســام ــرائي وع ــدد من املـس ــؤولني
ولن يـؤثـر علــى مبــاراتنـا القـادمـة
ضـد فلسـطني وسنـواصل املشـاركـة
حتــى نيل بـطـاقــة التــأهل ان شـاء
اهلل.

 25متــوز إلــى الثــالث مـن آب كمــا كــان مقــررا
من قبل خـاصة وان هناك منتخبات خليجية
كثيرة كانت تنوى املشاركة ولكن بعد التأجيل
اخـتـلف ال ـ ــوضع وأصــبحـت هـن ـ ــاك صعـ ــوبـ ــة
شـديــدة يف مشـاركـة عــدد كبيــر من املنـتخبـات
بـ ـسـبـب االرتـبـ ــاطـ ــات اخللــيجـيـ ــة لـ ــديهـم يف
خلـيجي 18بـاالمـارات إلـى جــانب أن املــرحلـة
الثــالثــة من تـصـفيــات كــأس آسيــا تنـطلق يف
مـنتصـف الشهـر املقبل وتـستمـر حتـى انتـهاء
املـ ـ ــرحل ـ ــة ال ـ ـس ـ ــادس ـ ــة بـكـل مج ـم ـ ــوع ـ ــة مــن
مجموعات التصفيات.
وما يـزيد من صعـوبة إقـامة الـدورة يف الفترة
القــادمــة اعـت ــذار بعـض املـنـتخـبــات مـن عــدم
امل ـش ــارك ــة بع ــد الـت ــأجـيل حـيـث أعلـن احت ــاد
الكــرة االمــارات ــى اعتــذاره رسـميــا مـهمــا كــان

املـوعـد اجلـديـد للــدورة وأيضـا سـبق ان اعتـذر
املنتخـب الفلسطيـني ويفكر املنـتخب السوري
يف االعـت ــذار ه ــو اآلخـ ــر بج ــانـب أن املـنــتخـب
االردن ــى مـثال اع ــد م ــدربه اخملـض ــرم محـم ــود
اجلوهري بـرنامج إعداد بـديالً للمنتخب قبل
اسـتـكـمـ ــال مـ ـشـ ــوار الـت ــصفـيـ ــات اآلسـيـ ــويـ ــة
وبـالتالـى تصبح فـرصة مشـاركة عـدد كاف من
مـنـتخـبــات غــرب آسـي ــا ضعـيفــة ومـن ثـم فــإن
الــدورة لن تقــام يف االقل خالل العـام احلـالـى
حـتــى ولــو هــدأت االوضــاع متــامــا السـيـمــا ان
الـب ـطـ ــوالت احمللـيـ ــة علـ ــى وشك االنــطالق يف
معـظم الـدول ومن املعـروف ان مسـألـة تـأجيل
مبـاريـات الـدورى صعب يف ظل ازدحـام املـوسم
املقبل بعــدد كبيـر مـن االستحقـاقـات لغــالبيـة
املنتخبات.

الكرة العابرة الشبابية تشارك يف بطولة مرص النسوية
بغداد /اكرام زين العابدين
مـن امل ـ ــؤمل ان يـ ـشـ ــارك ف ـ ــريق
نــادي الــشبــاب بــالكــرة العــابــرة
النـسـويـة يف الـبطـولـة العــربيـة
النـديـة الـنسـاء التـي ستقـام يف
م ـص ــر لـلفـت ــرة مـن  17ال ــى 29
شهر آب املقبل.
ص ـ ــرح ب ـ ــذلـك صـب ـ ــاح صـب ـ ــري

ام ــني سـ ـ ـ ـ ــر ن ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـ ـش ــب ـ ـ ـ ــاب
الـ ـ ــريـ ـ ــاضــي وقـ ـ ــال ان الفـ ـ ــريق
ي ـسـتع ــد حتـت اش ــراف امل ــدرب ــة
الهام جبـار وسيدخل يف بـطولة
العـراق للكـرة العـابـرة الـنسـويـة
الـ ـت ــي سـ ـتـقـ ـ ـ ــام يف وق ــت الحـق
ومبـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة انـ ـ ــديـ ـ ــة الـ ـ ــسالم
والكـاظميـة والعـربي والتحـدي

ورطة سلامن يف هروب

أربـيل يـــواجه اإلسـامعـييل املـرصي يف الـــدوري العــريب
بـ ــدأت مـ ــراســم القـ ــرعـ ــة بـكلـمـ ــات
ق ـصـي ــرة مـن فـيــصل عـبـ ــد اله ــادي
مـنـ ــدوب االحتـ ــاد ال ــسعـ ــودي لـكـ ــرة
الـقـ ـ ـ ــدم ،ومـحـ ـي ــي الـ ـ ـ ــدي ــن كـ ـ ـ ــامـل
املـ ـ ـش ـ ـ ــرف الـع ـ ـ ــام عـل ـ ـ ــى الـق ـن ـ ـ ــوات
ال ــري ــاضـي ــة يف راديـ ــو وتلــيف ــزي ــون
العـرب  ،ومحمد روراوة نـائب رئيس
االحتاد العربي.
وأسف ــرت الق ــرع ــة أيـض ــا عـن ع ــدة
م ــواجه ــات ق ــوي ــة أب ــرزه ــا االحت ــاد
الـسعــودي مـع أوليـمبـيك خــريـبكــة
املغ ـ ــربـي  ،وامل ـ ــريخ الـ ـس ـ ــودانــي مع
وفاق سطيف اجلزائري.
وتقــام مبـاريـات الـذهـاب بـدايــة من
ي ــوم 15ايل ــول املقـبل  ،بـيـنـم ــا تقــام
لق ــاءات العــودة بــدايــة مـن يــوم 21
تشرين االول.
م ــن جه ــته ـ ـ ــا ،واصلــت ادارة نـ ـ ــادي
اربيل حملة تدعيم صفوف فريقها

حسني سعيد

دورة غرب آسيا الرابعة يف مهب الريح

هيثم كاظم يف
صراع على
الكرة مع العب
سوري

املـشــارك يف النـسخـة اجلـديــدة من
دوري اب ـطـ ــال العـ ــرب لـكـ ــرة القـ ــدم
وك ــان آخ ــر املـنـضـمـني رسـمـي ــا ال ــى
تشكيلته مهاجم الشرطة ومنتخب
الـ ـشـبـ ــاب م ـص ــطفـ ــى كـ ــرمي ،واكـ ــد
مـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر يف الـ ـن ـ ـ ـ ــادي ان الـالع ــب
مصـطفـى كــرمي وقع عقـدا للـدفـاع
عن الـوان الفـريق يف املــوسم املـقبل
محليـا وعـربيـا مقـابل  10000آالف
دوالر ،واضـ ـ ــاف :س ـتـكـ ـ ــون صـفقـ ـ ــة
االنـتقــال مهـمــة وحـيــوي ــة للفــريق
الن الالعب يتمـتع بقدرة هجـومية
وتهــديفيــة جيـدة وسـيمـنح الفـريق
قوة اضافية.
ودافع م ـصــطف ــى ك ــرمي يف امل ــوسـم
املــاضـي عـن الــوان ال ـشــرطــة الــذي
حصل معه على لقـب هداف موسم
 ،2005-2004واصــبح كـ ــرمي سـ ــادس
العــب يــتع ـ ــاق ـ ــد مـعه اربــيل ال ـ ــذي

قال سعيد:
لـم نـتـخل يـ ــومـ ــا عـن عـمـ ــو بـ ــابـ ــاوسـانـدنـاه يف جـميع مـراحل مـرضه
ال ـ ـ ـ ــذي تـف ـ ـ ـ ــاق ــم عـلـ ـيـه يف االون ـ ـ ـ ــة
االخي ــرة نتـيجــة اجــرائه ع ــدداً من
العملـيات اجلـراحيـة تكفـل االحتاد
بـنفقــاتهـا الـتي بلـغت نحــو  12الف
دوالر يف ازمـ ـ ــة م ـ ـ ــرضه االولـ ـ ــى ثــم
بـ ـ ـ ــادرنـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــاالت ـ ـصـ ـ ـ ــال مـع اعـلـ ـ ـ ــى
املسـتويـات من املسـؤولني يف الـدولة
وامـ ـ ــر رئ ـيـ ــس اجل ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة جالل
طـالبـاني بـارساله الـى العالج خارج
الع ـ ــراق علـ ــى نـفقــته االمـ ــر الـ ــذي
يـؤكـد اهـتمــام اجلمـيع بـاخلـدمـات
الـتـي اسـ ــداهـ ــا عـمـ ــو بـ ــاب ـ ــا للـكـ ــرة
العـراقيــة واستحقـاقه الـوقـوف الـى
ج ــانـبه لــتخفـيف هـم ــومه وع ــودته
مع ــاف ــى يف الق ــريـب الع ــاجل ب ــاذن
اهلل.
رسالتنا ليست تعسفية
وحـ ــول الـعقـ ــوبـ ــات الـتـي مـ ــا زالـت
س ــاريـ ــة املفعـ ــول بحق ن ـش ــأت اك ــرم
وحـيــدر عـبــد ال ــرزاق اوضح ح ـسـني
سعيـد ان االحتاد كـان حريصـا على

تـ ـط ـب ــيق م ـبـ ـ ــدأ الـعقـ ـ ــوبـ ـ ــة
التربـوية ولـيست التعـسفية
لغـ ــرض تـ ــأشـ ـسـ ــر اخ ـطـ ــاء
الــالعـ ـ ـب ـ ــني وم ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ت ـ ـصـح ـيـحـهــم لـه ـ ـ ــا وع ـ ـ ــدم
تكــرارهــا مـسـتقـبال وكــذلك
تعـمـيـم ضـ ــوابــط االلـتـ ــزام
واحلـد مـن أي تصــرف يخل
بـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروط بـق ـ ـ ـ ــاء الـالع ــب
الـ ـ ـ ــدول ــي يف املـ ـنـ ـتـخ ــب الن
االمــور الــسلـبي ــة اذا اهمـلت
ستكبـر وتنعكـس سلبيـا علـى نتـائج
الفـريق ونــأمل ان يتـفهم املعـاقبـون
رسـالـتنـا هـذه ونـحن نـعتـز بـجمـيع
الالعـبني النـهم اســاس جنــاح عـمل
امل ـ ــدرب وخ ـط ـ ــة االحت ـ ــاد يف اع ـ ــادة
املنتخـب للمنـافسـة علـى السـاحات
العربية واالسيوية والدولية.
أخبار مفبركة
ونف ــى سعـي ــد صحــة االخـبــار الـتـي
تنــاقلـتهــا ع ــدد من وس ــائل االعالم
الصينيـة حول انسحـاب العراق من
التصفـيات املـؤهلة لـكأس امم اسـيا
 2007وقال:

يـدربه املدافع الدولي السابق ناظم
شاكر للموسم الثاني على التوالي،
بعـد الــدوليـني هيـثم كــاظم ويـاسـر
رعـ ـ ــد مــن الـ ـ ــزوراء ح ـ ـ ــامل الـلقــب
وعـلي حسـني رحيمـة وصفوان عـبد
الغ ـنــي مــن اجل ـ ــوي ـ ــة ال ـ ــى ج ـ ــانــب
مهــاجـم الـطلـبــة واملـنـتخـب احـمــد
صالح.
يــذكــر ان ادارة ن ــادي اربيـل اختــارت
مـلعــب ن ـ ــادي االحتـ ـ ــاد احلل ـبــي يف
سـوريــا مكـانـا القـامــة مبـاريــاته يف
ال ـبـ ـط ـ ــولـ ـ ــة بع ـ ــد ان حـ ـصـل عل ـ ــى
م ـ ــوافقـ ــة االحتـ ــاد الـ ـسـ ــوري لـكـ ــرة
القدم يف تقـدمي جميع الـتسهيالت
املـمكـنــة القــامــة مـبــاري ــات الف ــريق
علـ ــى االراضـي الـ ـسـ ــوريـ ــة نـتــيجـ ــة
اخلـ ـط ـ ـ ــر املف ـ ـ ــروض عل ـ ـ ــى الفـ ـ ــرق
واملنـتخبـات العــراقيـة بعـدم خـوض
مبارياته داخل العراق.

نجل سلطان!
بغداد /املدى الرياضي
اذا كـ ـ ـ ـ ــان غ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاب بـع ـ ــض
العـبي فــريق النفـط بكـرة
الق ـ ــدم وانق ـط ـ ــاعهـم مـن
دون مـب ــرر عـن ال ــوح ــدات
الـ ـت ـ ـ ــدريـ ـبـ ـي ـ ـ ــة ق ـ ـ ــد اث ـ ـ ــار
حفـي ـظـ ــة املـ ــدرب حـمـيـ ــد
سل ـم ـ ــان دون ان تق ـ ــدم له
االدارة حـل ـ ـ ـ ــوال مـقـ ـنـع ـ ـ ـ ــة
تـخ ـ ـ ـ ــرجـه م ــن ورطـ ـتـه يف
امل ـ ـ ــوافق ـ ـ ــة علـ ـ ــى تـ ـ ــدريــب
الفريق مـوسما آخـرا ،فان
سفــر مــشتــاق جنل كــاظم
سل ـطـ ــان امـني سـ ــر نـ ــادي

الـنفـط ق ــد زاد مـن حـي ــرة
املـ ــدرب الـ ــذي ك ـ ــان يعـ ــول
عـل ـ ـ ــى الـالعــب يف ق ـي ـ ـ ــادة
الفريق بـاعتباره احـد ابرز
جنـ ــومه وميــتلـك تـ ــأثـيـ ــراً
ودّيـ ـ ـاً عل ـ ــى زمـالئه ،خ ـ ــدم
املـدرب يف املـوسم املـاضي..
ت ـ ــرى م ـ ــاذا يق ـ ــول ك ـ ــاظــم
سلطـان عن غيـاب جنله؟.
واذا كـ ـ ـ ــان االخـ ـيـ ـ ـ ــر يـعـ ـ ـ ــد
ام ـث ـ ــول ـ ــة ال ـ ــوف ـ ــاء للـك ـ ــرة
اخلضـراء فال عـتب ملن رام
الــبحــث عل ـ ــى رزقه خـ ــارج
املنطقة النفطية.

والشباب.
وأض ـ ـ ــاف :ان ن ـ ـ ــادي الـ ـ ـش ـب ـ ـ ــاب
ميلـك ملعـبــا خــاصــا ب ــاللعـبــة
ول ــدينــا آم ــال بتــوسـيع قــاعــدة
الـلعـبـ ــة والــنه ـ ــوض به ـ ــا نحـ ــو
االف ــضل ويف ال ـن ـي ـ ــة اي ـض ـ ــا زج
ع ـ ــدد مــن امل ـ ــدربــني يف ال ـ ــدورة
ال ـت ـ ــدري ـب ـي ـ ــة ال ـتــي ســتق ـ ــام يف

الـقاهـرة علـى هامـش البطـولة
العربية.
وسـبق ملنـتخب الـرجـال بـالكـرة
العــابــرة ان حـصل علــى املــركــز
الـثــانـي يف الـبـطــول ــة العــربـيــة
الـتـي أقـيـمـت يف سـ ــوري ـ ــا بعـ ــد
خسـارته امام املـنتخب املـصري
حامل اللقب العربي.

عودة العراق إىل عضوية جملس (السيزم)
بغداد /املدى الرياضي
شــارك العـراق بـوفـد تــرأسه العـميـد
س ــامـي ال ـشــيخلـي م ــدي ــر الـت ــدريـب
البــدنـي وألعــاب اجليـش يف اجـتمــاع
اجلــمعـي ـ ــة العـمـ ــومـي ـ ــة للـ ــريـ ــاضـ ــة
العـسكـريـة الـذي عقـد يف رومـا وملـدة
ثالثـة أيــام متتـاليــة ومبشـاركـة وفـود
ري ـ ـ ــاض ـي ـ ـ ــة مــن ( )85دول ـ ـ ــة وشـه ـ ـ ــد
االجـتـمــاع ن ـشــاط ـاً مـتـمـي ــزاً للــوفــد
العــراقـي حـيـث ق ــام العـمـيــد ســامـي
الشـيخلي بـإلقـاء كلمـة العـراق التي
بـني فــيهـ ــا ضـ ــرورة عـ ــودة ع ـضـ ــويـ ــة
الع ــراق للــمجلــس النه أح ــد ال ــدول
املــؤسـســة له وأذا كــانـت هنــاك بعـض
الـظـروف الـتي حــالت دون مـشـاركـة
العـراق سابقـا فأن هـذه الظـروف قد
زالت وأن عــودة العــراق الــى اجمللـس
ال ــدولـي لل ــري ــاض ــة الع ــسك ــري ــة هـي
ضرورية.

وقــد بني جيـاني كـوال رئـيس اجملـلس
الــدولـي عـن سعــادته لــوجــود الــوفــد
العـراقي ومـشــاركته الفـاعلـة وعـودته
ألح ـ ـضـ ـ ـ ــان اجملـلـ ـ ــس وجـ ـ ـ ــرى خـالل
املـؤمتــر بحـث أهم األمــور والقـضـايـا
الـتي تخـدم مـسيـرة اجمللـس الــدولي
لـلريـاضة الـعسكـرية (الـسيـزم) و من
قــبل ال ـ ــوف ـ ــود املـ ـش ـ ــارك ـ ــة وق ـ ــد متــت
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وق ـ ــد ك ـ ــان ه ـن ـ ــاك نـ ـش ـ ــاط م ـت ـم ـي ـ ــز
للعميد سامي الـشيخلي إلعادة بناء
عالقـات العراق الـرياضيـة العسكـرية
خاصـة وأنه من اإلبطـال الريـاضيني
ويلقـب ب ــالعــداء الــذهـبـي ويحـتفـظ
بعالقــات وطـيــدة مع عــدد كـبـيــر مـن
الــريــاضـيـني العــسكــريـني كــانـت مـن
نتـائج ذلك عودة العـراق الى اجمللس
(السيزم).

يخوض خالله لقاءين وديني مع مصر

SMS
الى /منتخب الشباب السلوي:

ضيـاع فـرصــة التـأهل الــى مبــاراة اخلتــام يف بطـولـة العـربليـسـت نهــايــة املـطــاف فــرحلــة االلف مـيل ب ــدأت يف حمـص
واالمــال الكـبيــرة معقــودة علــى جهــودكم لـفتح تــاريخ جـديـد
للسلة العراقية لتحوي ابهر االجنازات ..بورك عطاؤكم الثر.

الى /املدافع الدولي باسم عباس:

غيابك عن صفوف املنتخب خسارة كبيرة ال تعوض بسهولةونـأمل ان حتـث اخلطـى لتـأهيل املـستـوى واكـتسـاب اصــابتك
الـشفــاء التـام وعـدم اخلـضــوع لالحبـاط ،فـاملــستـقبل مـا زال
مفتوحا لتمسك مبركز املدافع االول باستحقاق.

الى /املهاجم
هاشم رضا:

لـي ــس مـن الـ ــسهـ ــولـ ــة انيـبـنــي الالعـب م ـ ــوقعـ ـ ـاً له
بني جنــوم الكــرة العــراقيـة
وانـت حـققـت ذلـك يف سـن
مبكرة لذلـك من الصعوبة
مبكــان ان تسـتعيـد حيـويـة
االمـس اذا رفـضت اخلـروج
من شـرنقة عـدم الثقـة مبا
تقــدمه لفــريق الـشــرطــة..
حاول ان تـثبت عـكس ذلك
يف املوسم املقبل.
هاشم رضا

منتخبنا الشبايب يستهل معسكره التدريبي غد ًا يف القاهرة
متابعة /خليل جليل
يـستهل منـتخب الشـباب لكـرة القدم
غدا االحـد معسكـره التـدريبـي املقرر
يف العـاصمـة املصـريـة القـاهـرة الـذي
يستـمر لغـاية احلـادي والثالثني من
ال ـ ــشه ـ ــر اجل ـ ــاري ويـ ـ ــدخل يف اط ـ ــار
الـبرنـامج االستعـدادي للـمشـاركة يف
نهـائيـات اسيـا للـشبـاب التـي تنـطلق
يف الهند نهاية تشرين االول املقبل.
وكان وفـد منتخب الـشباب وقـد غادر
صبــاح امـس اجلـمع ــة متــوجهــا الــى
سـوريا يف طـريقه الـى القـاهرة ورأس
الـوفـد الـسيـد كـاظـم محمــد سلطـان
عـضــو االحت ــاد احمللـي وضـم اجلهــاز
الـفني املتكون من املـدربني عبد االله
عـبـ ــد احلـمـيـ ــد وعـبـ ــد الغـنــي شهـ ــد
ومدرب حـراس املرمى هـاشم خميس
الـى جـانب ( )22العبـا مت اختيـارهم
علــى ضــوء املــستــويــات الـتي ق ــدمت
خالل مـ ـسـ ــابقـ ــة الـ ــدوري للـمـ ــوسـم
املاضي.
م ــن ج ـ ـ ــانـ ـبـه اك ـ ـ ــد امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــر الـفـ ـن ــي
للـمـنـتخـب ال ـسـي ــد عـب ــد االله عـب ــد
احلميد ان املنتخب بحاجة الى مثل

ه ــذا املع ــسك ــر الـت ــدريـبـي لـتع ــويـض
الفـت ــرة املـضـط ــرب ــة الـتـي م ــرت به ــا
عــملـيـ ــة االعـ ــداد نـتــيجـ ــة ال ـظـ ــروف
االمنية السائدة.
واض ــاف عبــد احلـميــد :ن ــرغب يف ان
يكــون املعــسكــر واملبــاراتــان الــوديتــان
مع مـص ــر مفـيــدة ج ــدا للـتــأكــد مـن
ج ــاه ــزي ــة الالعـبـني وال ــوص ــول ال ــى
جتانس فني تكتيكي مطلوب.
ي ـ ـش ـ ــار ال ـ ــى ان م ـن ــتخــب ال ـ ـش ـب ـ ــاب
سـيخ ــوض خالل مع ــسك ــره لق ــاءيـن
ودي ــني يف ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادس والـع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــري ــن
والـث ـ ــامــن والعـ ـش ـ ــريـن مـن الـ ــشه ـ ــر
اجلاري.
يــذك ــر ان منـتخـبنــا الــشب ــابي الــذي
ت ـ ــأهل ال ـ ــى نهـ ــائـي ـ ــات الق ـ ــارة علـ ــى
حـســاب الكــويت بعـد فــوزه يف املبـاراة
احلاسمة خلطف بطـاقة التأهل الى
نهــائيــا اسيـا (-1صفــر) اثنــاء جتمع
الـتــصفـي ــات ال ــذي ضـيفـتـه الك ــويـت
نهاية العام املاضي مبشاركة املنتخب
اللبناني.
وسيـلعب املـنتـخب العــراقي للـشبـاب
يف اجملـمـ ــوعـ ــة الـ ــرابعـ ــة الـتـي ت ـضـم
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مـنــتخـبـ ــات ال ــسعـ ــوديـ ــة ومـ ــالـيـ ــزيـ ــا
وفـيـتـنـ ــام ويـ ـسـتـهل مـ ـشـ ــواره بـلقـ ــاء
الــسعــوديــة يف الـثالثـني من تـش ــرين
االول املقبل.
والالعـب ــون ال ــذيـن ضـمـتهـم ق ــائـم ــة
املـنـتخـب ال ـشـبــابـي املـت ــوجهــون الــى
م ـصـ ــر هــم :عقــيل حـ ـســني ومحـمـ ــد
كلـف ومحـمـ ــد ق ـ ــابل ويـ ــاسـ ــر عـبـ ــد

احملـسـن ومحمـد شـاكـر وعالء كـاطع
واي ــاد س ــدي ــر وعـم ــاد عـب ــد ال ــزه ــرة
وخل ـ ــدون اب ـ ــراه ـيــم وعلــي ص ـب ـ ــري،
واسـامــة علي وحـسـني جبـار واسـامـة
شـاكـر ورافـد ابـراهيـم واحمـد جـاسم
وهـلك ــورد مـال محـم ــد ووس ــام جـب ــار
وجـاسـم محمـد وهـادي حسـن وبشـار
سعد وامير صباح.

