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SPORT
ريــاضة محلية

دخان ازمة صبري وكرمي يتطاير يف االفق

زيادة بورصة العقود حترق ميثاق رشف االندية!
بغداد /اياد الصاحلي

هديب مجهول

احمد راضي

دأبت انـديـة الـنخبــة علــى بنــاء سيـاج
حـ ـص ــني للـحف ـ ـ ــاظ علـ ـ ــى خـ ـ ــدمـ ـ ــات
الالعـبـني املـ ـسـجلــني داخل اسـ ــوارهـ ــا
وابـرمت مـيثـاقـاً مـشتـركـاً مع االنـديـة
االخـ ــرى للحـيل ــول ــة دون حـص ــول أي
خرق يف احـد بنـوده بخـصوص تـنصل
بـع ـ ــض الـالعـ ـب ــني م ــن اتـف ـ ـ ـ ــاقـ ـي ـ ـ ـ ــات
عقـ ــودهـم وهـ ــروبهـم صـ ــوب االنـ ــديـ ــة
الغـنيـة الـتي حتـاول اغــراءهم بــاعلـى
االجور لغاية يف نفس يعقوب!
ولم ميض على هذا االتفاق سوى عام
كـامـل حتـى حـدثـت بعـض اخلـروقـات
فـيه نـتـيج ــة رغـبـ ــات بعــض الالعـبـني
بعــدم املكــوث طــويالً يف االنــديــة الـتي
وقّعـوا لهـا السبـاب تبــدو متبـاينـة بني
العب وآخــر اال ان النـتيجــة النهــائيـة
ال ـت ــي ال يخ ــتلـف عل ــيهـ ـ ــا اث ـنـ ـ ــان ان
املصلحـة الفـرديـة جتـذب الالعب الـى
دائ ــرة الـتحـ ــايل عل ــى ن ــاديه ال ـس ــابق
ويــروح ميـضـي عقــداً جــديــداً مبجــرد
خلـود االنـديـة يف اجـازة نهـايـة املـوسم

دون أي اعتبـار للقـيم االخالقيـة التي
التـزم بهـا الالعب امـام نــاديه االصلي
وب ــذلـك سجل الـ ــدوري الف ــائـت ع ــدم
ايف ــاء بعـض االنــديــة لـبـن ــود االتفــاق
والتفـافهـا عليهـا حتت مبـررات واهيـة
اخــذت يف احلــسبــان مـصلحــة فــرقهــا
لـتع ــزي ــز م ــراك ــزه ــا واحلـص ــول عل ــى
النتائج املتقدمـة يف منافسات النخبة
واســتحق ــاق ــات امل ـش ــارك ــة اخل ــارجـي ــة
بالنسبة ملمثلي الكرة العراقية.
ازمة ادارية بني مجهول وراضي
وهـاهـو املـوضــوع يتكـرر مـطلع املــوسم
احل ــالـي وقـبل افـتـت ــاحه ب ــشه ــريـن او
ثالث ـ ــة اذ ت ـص ـ ــاع ـ ــدت شـك ـ ــوى ادارتــي
نــاديي الـطلبـة والـشـرطــة من جتـاهل
نـظـي ــريهـمــا الــزوراء واربـيل لالصــول
املتعـارف عليهـا يف استقبـال الالعبني
اجلـ ــدد ،فق ــد ت ـسـبــب اعالن احل ــارس
الــدولـي نــور صـبــري عـن نـيـته متـثـيل
فـريق الـزوراء وعـدم مـواصلـة الـرحلـة
مع االن ــيق ب ـب ـ ــوادر ازم ـ ــة اداري ـ ــة بــني

الدكـتور هديب مجهـول واحمد راضي
زاد مـن حـ ـسـ ــاسـيــتهـ ــا االول عـنـ ــدمـ ــا
هـ ــاجـم ادارة ال ـ ــزوراء بق ـ ــوله :ن ـ ــأسف
لعــدم احـتــرام الــزوراء ضــوابــط ملف
االنـتقــاالت وجت ــاهله م ــوقفـنــا وعــدم
التـشــاور معنـا يف قـضيـة صبـري الـتي
ك ــان لـن ــا تـص ــرف م ـشـ ـرّف يف قـضـي ــة
مـ ـش ـ ــابه ـ ــة لهـ ــا ي ـ ــوم سلـكـنـ ــا ط ـ ــريق
املفـ ــاحتـ ــة الـ ــرسـمـيـ ــة الدارة الـ ــزوراء
النـتزاع مـوافقتهـا علـى انتـقال مـسلم
مـب ــارك ال ــراغـب ب ـشـ ــدة يف اللعـب مع
الــطلـبـ ــة لـكــنهـ ــا رف ـضـت واحـتـ ــرمـنـ ــا
م ــوقفه ــا رغم حــاجـتنــا لهــذا الـالعب
املبدع!
صبري اخلاسر الوحيد!
مــن جهــتهـ ــا فـ ــان ادارة نـ ــادي الـ ــزوراء
وعلــى لسـان رئيـسهـا احمــد راضي لن
يـفتـح البـاب االّ ملـن انهــى االلتـزامـات
القـانونيـة مع ناديه الـسابق ويف حـالة
وجـ ــود مــتعـلقـ ــات ال تـ ـســمح ب ـ ــاخالء
سبـيله فــالـتفــاوض هــو احلـل البــديل
حلـ ـ ـســم امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ،بـه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة
البـسيطـة ذات املدلـول الشفـاف الذي
يحفــظ عه ــد ال ــزوراء وت ــوقـيـعه عل ــى
مـيـثـ ــاق شـ ــرف االنـ ــديـ ــة ،ف ـ ــان بقـ ــاء
احلارس نور صبـري يف موقف املتعنت
والـرافـض لالسـتمـرار مع الـطلبـة مع
وجــود التــزام رسمـي بعقــد مصـدق يف
احتــاد الكـرة ميـنعه مـن االنتقـال الـى
ال ـ ـ ــزوراء اال بع ـ ـ ــد تـ ــصف ـي ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق
ال ـطـ ــرفـني بـ ـشـكل ودي ،سـ ــوف ي ـضـ ــر
ب ـسـمع ــة الـن ــاديـني ويج ــرهـم ــا الزم ــة
يكـون اخلـاسـر الــوحيـد فـيهــا صبـري
نف ــسه ال ــذي يـت ــوجـب علـيه الــتحلـي
بــالــصبــر وان يــدرك مكــانـته احلــاليــة
كح ـ ـ ــارس اول لل ـم ـن ــتخــب الـ ـ ــوط ـنــي
ويجــب ان يـكـ ـ ــون قـ ـ ــدوة لـ ـ ــزمـالئه يف

سلامن يقدم استقالته حتت هتديد مجاعة جمهولة!

اكرم سلمان

بغداد /املدى الرياضي
اعلن املدير الفني للمنتخب
ال ــوطـنـي لك ــرة الق ــدم اك ــرم
احـ ـمـ ـ ـ ــد سـلـ ـمـ ـ ـ ــان انـه قـ ـ ـ ــدم
اسـ ـتـق ـ ـ ــالـ ـتـه ال ـ ـ ــى االحت ـ ـ ــاد
الـعراقي املـركزي لكـرة القدم
بسـبب تهـديـدات تلقـاهـا من
جـمـ ــاعـ ــة مـجهـ ــولـ ــة اكـ ــدت
ع ـ ــزمه ـ ــا علـ ــى ت ــصفـيــته يف

حــال عــدم ت ــركه مهـمـته مع
املنتخب الوطني .
واوضح سـلمــان لقــد تلقـيت
تهديـدا من جماعة مجهولة
ه ــددت بـتــصفـيـتـي يف ح ــال
اسـتـم ـ ــراري يف مهـمـتــي مع
املـنـتخـب" .واض ــاف سلـم ــان
ان "الــتهـ ــديـ ــد شــمل اي ـضـ ــا
املدرب املسـاعد رحيـم حميد
لالسـب ـ ــاب ذاتهـ ــا وقـ ــدم هـ ــو
اآلخر استقالته".
وكـان املـنتـخب الـوطـني قـد
ع ــاد ال ــى بغ ــداد ق ــادم ــا مـن
دم ـ ـ ـ ـشـق بـع ـ ـ ـ ـ ــد ان خ ـ ـ ـ ـ ــاض
لقــاءيـن وديـني امــام ســوريــا
فـاز فيهمـا  1-3و 1-2وخاض
لق ــاء ودي ــا اخ ــر مع نـظـي ــره
االردنـي يف عمــان خـســره -1
2.
وتـابع "يف ظل هـذه االوضـاع
االسـتـثـنـ ــائـيـ ــة والـتــصعـيـ ــد

االمـنـي املـت ــوتـ ــر ال ميكـن ان
اس ـ ـت ـ ـمـ ـ ـ ـ ــر يف مـه ـ ـم ـ ـتـ ــي مـع
املـ ـنـ ـتـخ ــب ال ـ ـ ــذي يـ ـت ـ ـطـل ــب
العـمل معه اجــواء مـسـتقــرة
ب ـي ـن ـمـ ـ ــا نح ــن نع ــمل وس ــط
دوامـة الـعنف الـتي قـد تــاتي
علـينـا يف اي حلـظـة" .يـذكـر
ان سـلمــان ( 60عــام ــا) عيـنه
االحتــاد مــديــرا فـنيــا مـطلع
عـ ـ ــام  2005خـلفـ ـ ــا ملـ ـ ــواط ــنه
عــدن ــان حمــد الــذي اضـطــر
ل ـت ـ ــرك م ـنـ ـص ـبـه لالس ـب ـ ــاب
ذاتها.
وك ــان سلـم ــان ق ــد س ــاهـم يف
بلـوغ منـتخب بالده نهـائيـات
كاس العالم يف املـكسيك عام
 1986وحـقـق مـعـه ذهـ ـبـ ـي ـ ـ ـ ــة
مـســابقــة كــرة القــدم يف دورة
العـاب غرب آسـيا يف الـدوحة
نهــايــة العــام امل ــاضي ومتـكن
خـالل الفـت ــرة امل ــاضـي ــة مـن

اع ـ ــادة الـت ـ ــوازن للـمـنــتخـب
الـعـ ـ ـ ــراق ــي واعـ ـ ـ ــادة بـ ـنـ ـ ـ ــائـه
مج ــددا .وك ـشـف سلـم ــان ان
"اسباب التهديد ال تعود الى
نـتـ ــائج املـنــتخــب بل تـتــصل
باستـمرار عمـلي مع االحتاد
احمللي وهناك اكثر من جهة
تبنت االمر.
وكـ ـ ــان م ــن املقـ ـ ــرر ان ي ـبـ ـ ــدأ
امل ـن ـتـخــب الـع ـ ـ ــراقــي أم ـ ــس
الــسبـت معــسكــراً داخـلي ـاً يف
محـ ــاف ـظـ ــة اربـيـل ( 350كلـم
شمـال الـبالد) ينـدرج ضـمن
بـ ـ ــرنـ ـ ــامـجه ال ــتحـ ـض ـيـ ـ ــري
اخلـ ــاص بـت ــصفـيـ ــات آسـيـ ــا
املـؤهلـة الـى نهــائيـات القـارة
عـام  2007وهـو سـيلـتقـي مع
فلسـطني يف  17آب املقبل يف
عمـان يف اجلولة الـثالثة من
م ـن ـ ـ ــافـ ـ ـس ـ ـ ــات اجمل ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة
اخلامسة.

ادارة الرشطة ختتار علوان مدرباً لفريقها
بغداد /حيدر مدلول
اعلـنت الهـيئـة االداريـة لنــادي الشـرطـة
ال ــري ــاضـي عـن ت ـسـمـي ــة امل ــدرب يحـي ــى
علــوان رسـمي ـاً لـقيــادة فــريقهــا الكــروي
للـمــوسـم اجلــدي ــد اعلـن ذلك الـن ــاطق
الــرسـمي لـلنــادي عـضــو ادارة الـشــرطــة
مح ـم ـ ــد خـلف وق ـ ــال ان ادارة ال ـن ـ ــادي
عقــدت اجـتـمــاعــا اسـتـثـنــائـي ــا للهـيـئــة
االداريـ ــة بح ـض ــور رئـيــس الـن ــادي رع ــد
ح ـمـ ـ ــودي وحـ ـضـ ـ ــور ك ـ ـ ــامل االعـ ـضـ ـ ــاء
ملـن ــاق ـش ــة اوض ــاع الـن ــادي حـيـث اوضح
حمـودي تفـاصـيل لقـائه بـالــسيـد وزيـر
الداخلـية جـواد البـوالني وتفهم الـوزير
ب ـ ــروح ري ـ ــاض ـي ـ ــة ع ـ ــال ـيـ ـ ــة واقع ن ـ ــادي
الشـرطـة ودوره الـريـاضي واجلمـاهيـري
ووع ــده بت ــذليـل جمـيع العـقبــات الـتي
حتول دون تطوير النادي وتوفير جميع
االمك ــان ــات امل ــادي ــة واملعـن ــوي ــة لع ــودة
نــادي الـشــرطــة الــى الــواجهــة نــادي ـاً
عـريق ـاً وجمــاهيـريـاً ،واضــاف خلف:
ك ـم ـ ــا اك ـ ــد رئ ـيـ ــس ال ـنـ ـ ــادي عل ـ ــى
تـسـميــة الــسيــد وزيــر الــداخـليــة
جـواد البـوالني رئيـسا فخـريا
ل ـلـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ومتـ ـ ــت خــالل
االجتمـاع تـسميـة املـدرب
يحـيـ ــى عل ــوان رسـمـي ــا
لقـيادة فـريق الشـرطة
لل ـمـ ـ ــوســم الـكـ ـ ــروي
املـق ـبـل بـع ـ ـ ــد لـق ـ ـ ــاء
رئـيــس الـن ــادي
بـاملــدرب علـوان

واالتفاق معه على هذه املهمة.
واشـ ــار خـلف ال ـ ــى ان الف ـ ــريق سـيـبـ ــدأ
تــدريبـاته يـوم االثـنني  1آب وتــوفيـر كل
االمكـانات للمدرب لقيـادة النادي نحو
حتـقيـق طمــوح ــات جم ــاهيــره الكـبيــرة
نـظـرا ملـا ميـتلكه املــدرب يحيــى علـوان
مـن خـب ــرة وح ـض ــور ب ــارز يف ال ـس ــاح ــة
التـدريـبيـة العــراقيــة كمــا متت تـسـميـة
الك ــادر امل ـس ــاع ــد لـه واملك ــون مـن اثـي ــر
عصـام وحـسني كـامل بـانـتظـار تـسميـة
مـسـاعـد آخــر كمـا نـاقـشـت ادارة النـادي
العـديد مـن االمور املـطروحـة يف جدول
االجـتمــاع وقــررت املــوافقــة عل ــى قبــول
اســتقـ ــالـ ــة امـني سـ ــر الـنـ ــادي حـكـمـت
محـمــود نــدمي بـن ــاء عل ــى طلـبه الــذي
قـ ــدمـه لالدارة وتـكلــيف م ــظفـ ــر نـ ــوري

للقيام مبهام امانة سر النادي.
مـ ــن جـه ـ ـ ـ ـ ــة اخ ـ ـ ـ ـ ــرى عـل ـ ـمـ ــت (امل ـ ـ ـ ـ ــدى
ال ــري ــاضـي) ب ــان ن ــادي ال ـش ــرط ــة ف ــاحت
االحت ــاد الع ــراقــي لك ــرة الق ــدم بـص ــدد
ايقـاف اجراءات تصـديقه لعقد الالعب
م ـصــطف ــى كـ ــرمي مع ادارة ن ــادي اربــيل
التـي وقعت معه عقداً بقيـمة  15مليون
دي ـن ـ ــار لـلعــب يف صفـ ـ ــوفهـ ـ ــا لل ـم ـ ــوســم
املقــبل ..وبـ ــررت ادارة نـ ــادي الـ ـشـ ــرطـ ــة
مفــاحتتهـا هـذه بـانهـا لـم متنح (كـرمي)
كتاب االستغناء واعتبرت صيغة تعاقده
مـع اربيـل غيــر قــانــونيــة نـظــراً البــرامه
عقداً مع الشرطة ملدة ثالث سنوات.
كمــا وافقـت ادارة النــادي علــى تـسـميــة
احـســان العـامـلي مـشـرف ـاً للفــريق بعـد
اعتــذار محمــد خلف عـن مهمـته لعـدم
تـفـ ـ ـ ـ ــرغـه ب ـ ـ ـ ـس ـ ـبـ ــب مـهـ ـ ـ ـ ــامـه
الـ ـ ــوظ ــيف ـيـ ـ ــة ك ـمـ ـ ــا متــت
تـسـمي ــة عبــد الــزهــرة
ع ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ـ ـ ـاً
للفريق.

الـتـصـ ــرف واحلكـم ــة والـتـ ــواضع ام ــا
إذعـ ــانه ملـ ــزاج نفـ ـسـي خـ ــاص يـ ــدفـعه
لنكـران حقوق الطـلبة بهذه الـطريقة
رغم حـريته الكـاملـة بـاختيـار النـادي
الذي يجـد فيه ضـالتـه فانهـا ال تليق
بـه كمــا ع ــرفنــاه ،بـل ستــدفع الـطــرف
اآلخـر (الزوراء) للـتحوط يف التعـاقد
مـعه لــئال يـك ـ ــرر نف ــس الـ ـسـيـنـ ــاريـ ــو
ويهـرب غـداً الــى الشـرطـة ..مـن مينع
حصول ذلك؟!!
مفاحتة اربيلية احادية!
القضيـة الثانية الـتي ما زال احلديث
عـنهــا ســاخـن ـاً يف ال ـشــارع الــريــاضـي
واروق ــة ن ــاديـي ال ـش ــرط ــة واربـيل هـي
ابـ ـ ــرام االخ ـي ـ ـ ــر التفـ ـ ــاق مـع الالعــب
مـصـطفــى ك ــرمي لتـمثـيل الفــريق يف
دوري ابـ ـطـ ـ ــال الع ـ ــرب وم ـن ـ ــاف ـ ـس ـ ــات
ال ــدوري املـمـت ــاز رغـم الـتـ ــزام الالعـب
بعقــد مع الشـرطـة الـذي لـم يتلق أي
اتصــال من الطـرف اآلخـر بخصـوص
طـلــب ضــم الـالعــب بـل الـغ ـ ـ ــريــب ان
رئيـس نــادي اربـيل الــدكتــور عبــد اهلل
مجـيـ ــد اعـتـ ــرف ب ـ ــان ادارته فـ ــاحتـت
الـالعب نفـسه وابـدى مـوافـقته لـلعب
مقــابـل مبـلغ مغــر لـش ــاب لم يـتخـط
بعد مرحلـة تكوين الـنضوج الفني يف
املـالعب ورمبــا يــأتـي العقــد يف اجتــاه
سلـبــي يفـ ـسـ ــد الهـ ــدف مـن تـ ــوحـيـ ــد
مـب ــالـغ العق ــود بـني االن ــدي ــة ب ــسقف
مشتـرك لضـمان عـدم حصـول تفاوت
بـني الالعـبـني يف نـسـب احلقــوق ،واذا
تـواصلـت آليـة خـطف الالعـبني بهـذه
العملـية مـن دون الرجـوع الى الـنادي
االصـلــي ل ـب ـي ـ ـ ــان م ـ ـ ــوقـفـه وسـالم ـ ـ ــة
قـانــونيــة انتقـالهـم من عـدمهـا فــاننـا
سنعـود بـالكـرة العـراقيـة الـى مـرحلـة
التخبط وسياسة االستفراد بالنجوم

وتـهـ ـمـ ـي ـ ـ ــش االن ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــةالـ ـت ــي متـلــك
بـط ــاق ــاتهـم ولـن ت ــرى ك ــرتـن ــا ط ــريق
االحـت ــراف ال ــداخلـي امل ــزمع تـبـنـيه
مع حت ـسـن املـن ــاخ العــام يف الـبلــد
اذا بقـي مـيـث ــاق ش ــرف االن ــدي ــة
نـسخـة للـدعـايـة فقـط ،مجـردة
من بنـودهـا الفـاعلـة ومـركـونـة
عـل ـ ـ ـ ـ ــى رف ـ ـ ـ ـ ــوف بـعـ ـ ــض
مكـاتب االنـديـة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي

ع ــاله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
غـبـ ــار االهـمـ ــال
ولـ ــم تـعـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ــرى يف
املـواثـيق غيـر مصـاحلهـا
علـ ـ ــى حـ ـ ـسـ ـ ــاب االضـ ـ ــرار
املع ـن ـ ــوي واملـ ـ ــادي والف ـنــي
باآلخرين.
الشكاوى على االبواب
كنــا نتـوقع ان يــواكب االحتـاد
الع ــراقــي لكـ ــرة القـ ــدم مه ــازل
بعض الالعبـني ويذكـر ببـيان او
نـ ــصف ب ـي ـ ــان ض ـ ــرورة االذع ـ ــان
لـ ـض ـ ــواب ــط االنــتق ـ ــاالت وع ـ ــدم
املصـادقة علـى العقود املـشكوك
يف آليـة إبرامهـا طاملـا ان املوسم
املقــبل عل ــى االب ــواب وامل ـشـكل ــة
اب ـتـ ـ ــدأت بـ ـص ـبـ ـ ــري وكـ ـ ــرمي وال
نـدري الى اين تنتهي ،لكن املهم
ان يحــزم احتــاد الكــرة امــره قـبل
ان يغــص مـ ـش ـ ــاوره القـ ــانـ ــونـي يف
ملفات الشكاوى واالعتراضات!.

هيثم كاظم مطلوب يف النرص العامين
بغداد /املدى الرياضي
ابـدى نادي النصر الذي يلعب يف دوري الـدرجة االولى العماني اهتـمامه بالتعاقد مع
صانع العاب املنتخب الوطني هيثم كاظم العب نادي الزوراء السابق.
وقالـت مصادر عـمانيـة مقربـة من ادارة نادي الـنصر ان ال نـستطيـع القول حتـى هذه
الـلحظـة ان مفـاوضـاتنـا مع هـيثـم وصلت الـى الـدرجـة الـتي تـستـطيع ان تقـوله انه
سيكون ضمن الفريق املوسم املقبل.
وكــان هيـثم  24عـامـاً قـد قــرر يف وقت ســابق من الـشهـر اجلـاري الـرحـيل من الـزوراء
ص ــوب ن ــادي اربـيل ممــثل الع ــراق يف دوري ابـط ــال الع ــرب مق ــابل  19ملـي ــون ديـن ــار ،ومـن
اجلـديـر بـالـذكـر ان الـنصـر حل بـاملـركـز اخلـامـس يف تـرتـيب الــدوري العمــاني املــوسم احلــالي
وستشارك يف بطولة اندية مجلس التعاون اخلليجي املوسم املقبل.

الساحل البحريني يتمسك بخدمات نرصت نارص
متابعة /املدى الرياضي:
بدأ الفـريق األول لكرة القدم
بـن ــادي ال ـس ــاحل الـبح ــريـنـي
اسـ ـتـعـ ـ ـ ــداداتـه وتـ ـ ـ ــدري ــبـ ـ ـ ــاتـه
للـموسـم الكروي 2007-2006
وذلـك بقيـادة املــدرب الكــابنت
نـصــرت نــاصــر الــذي يـشــرف
علـى تدريـب الفريق للـموسم

الـث ــالـث عل ــى الـت ــوالـي بع ــد
الـ ـنـج ـ ـ ــاح ال ـ ـ ــذي حـقـقـه مـع
الـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـق يف ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــني
املـ ـ ــاض ـي ـتــني خـ ـصـ ـ ــوص ـ ـ ـاً يف
امل ـ ـ ــوس ــم امل ـ ـ ــاض ــي وحتـقـ ـيـق
الـفريق املـركز الـثالـث بدوري
الدرجة األولى لكرة القدم.
واعـ ـ ـت ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت إدارة نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي

الـ ـسـ ــاحـل جهـ ــاز كـ ــرة القـ ــدم
لـلـف ـ ـ ـ ــريـق األول لـل ــم ـ ـ ـ ــوس ــم
اجلـ ـ ـ ـ ــاري بـ ـتـعـ ـي ــني املـ ـ ـ ـ ــدرب
نـص ــرت ن ــاص ــر م ــدي ــراً فـنـيـ ـاً
(م ـ ــدربـ ـ ـاً) لـلفـ ـ ــريق وامل ـ ــدرب
الـ ـ ــوط ـنــي ع ـبـ ـ ــداهلل نـ ـ ــاصـ ـ ــر
مـ ـ ــس ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــداً لـه وعـ ـيـ ـ ــس ـ ـ ـ ــى
البورشيد مديراً للفريق.

روكي :ابتعاد يونس حممود خسارة كبرية للخور
الدوحة  /املدى الرياضي
قــال النـجم املغـربـي اخملضـرم يـوسف روكـي احملتـرف يف صفـوف
اخلــور القـطــري أنـه يتـمنــى أن يكــون مــوضــوع انـتقــال امله ــاجم
الـدولي يـونـس محمـود للغـرافــة للعب يف صفـوفه املـوسـم املقبل
مجـرد إشاعـة ..وأشار روكي إلـى أن يونـس جنم كبيـر وهداف من
طــراز رفيع بــدليل إحـرازه املـركــز الثــاني بالئحـة املـوسـم األخيـر
لــدوري النجـوم ممـا يعـطي وجـوده بـالفـريـق استقــراراً مهمـاً يف
حتقــيق الـنـتـ ــائج املــطل ــوب ــة الـتـي تــبحـث عــنه ــا إدارة الـن ــادي..
وأضاف قائالً :إذا كان انتقال يـونس إلى الغرافة حقيقة فأمتنى
له كل الـتــوفـيق يف رحلـته اجلــديــدة يف عـصــر االحـتــراف الــذي
يـبحث فـيه عن مـصلحـته ليــؤمن مــستقـبله وال ميـكن ألحـد أن
يلـومه علـى ذلك .مـشيـراً إلـى أن خـروجه إلـى جـانـب مصـطفـى
مبارك من الفريق خـسارة كبيرة ويف الوقـت ذاته فإنهما مينحان
إضافة قوية للغرافة.

بعد ان غابت عنه موسمني

طائرة الكرخ تعانق اللقب جمدد ًا وختطف بطولة النخبة
بغداد /خليل جليل
عـادت طـائــرة الكــرخ مجـدداً
الــى مـنـصــات الـتـت ــويج بعــد
غ ـيـ ـ ــاب دام مـ ـ ــوس ـمــني اثـ ـ ــر
فوزهـا بلقب املوسـم يف ختام
مـن ــاف ـس ــات ال ــدوري املـمـت ــاز
لل ــنخ ـبـ ـ ــة ال ـتــي اق ـي ـمــت يف
اربيل مؤخراً.
وج ــاء تـتـ ــويج ف ــريـق الك ــرخ
بلقب بـطولـة نخبـة الطـائرة
بع ــد فـ ــوزه يف لق ــاء اخلـت ــام
علـ ــى مـنـ ــاف ــسه الـتـقلـيـ ــدي
فريق نـادي الصنـاعة بـثالثة
اشواط انـتهت نتائـجها على
الــنحـ ــو الـتـ ــالـي )22-25( :و
( )23-25و(.)21-25
وحـلت طــائــرة الــصنــاعــة يف
ال ـتـ ـ ــرت ـيــب ال ـثـ ـ ــانــي الـ ـ ــذي
اســتع ــادتـه بع ــد ان ابــتع ــدت
عنه ملوسمني سابقني ايضاً.
واظهـرت طـائـرة الكـرخ الـتي
قـ ــادهـ ــا مالك تـ ــدريـبـي ضـم
حــازم محـمــد علـي ومحـمــد
بهـي ــر م ـسـت ــوى الفـتـ ـاً واداء
قــوي ـاً اظه ــره العبــو الفــريق

س ـ ــواء يف املـن ـ ــافـ ـس ـ ــات او يف
امل ـسـت ــوى الفـنـي يف مـب ــاراته
االخيـرة واستحق فيـها لقب
البطولة.
يـشــار الــى ان طــائــرة الكــرخ
مثلهـا يف منـافـسـات الـدوري
لـه ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـ ــوس ــم ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
الالعـبـني املـمـي ــزيـن اثـبـت ــوا
كف ـ ـ ــاءة ال ـت ـم ـث ــيل وج ـ ـ ــدارة
الـلقــب وهــم كل مــن ح ـي ـ ــدر
ع ـب ـ ــد اهلل واب ـ ــراه ـيــم ع ـب ـ ــد
الكـرمي وعـامــر عبــد الكـرمي
وحـسن عبـد الـواحـد وخليل
س ـت ـ ـ ــار وعلــي فـ ـ ــوزي وكـ ـ ــرار
حيدر ومحمـد مثنى ومالك
نـع ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــة وعـلـ ــي ح ـ ـم ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــد
ومصطفى احمد سليم.
واظه ـ ــرت ه ـ ــذه اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة
الـ ـشـبـ ــابـيـ ــة والـ ــى جـ ــانــبهـ ــا
اصح ــاب اخلـب ــرة جت ــان ـسـ ـاً
واضحاً على صعيد املستوى
االدائي اجلماعي.
واذا كـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاك فـ ـ ـ ـ ــريـق
اسـ ـ ـتـحـق ان يـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــال لـق ـ ــب
الف ــريق املـث ــالـي فه ــو ف ــريق

طائرة الكرخ حتلق من جديد يف سماء النخبة

الـرمادي بـاستحقـاق اذ جاء
لــيح ـصـ ــد هـ ــذا الـلقـب الـ ــى
جـانـب االستحـسـان والـثنـاء
الل ــذيـن اب ــداهـم ــا مـتـ ــابع ــو
البطولة.
وج ـ ــاءت ت ـ ـس ـم ـي ـ ــة ط ـ ــائ ـ ــرة
الـ ـ ــرمـ ـ ــادي اثـ ـ ــر متـك ــنه مــن
تخ ـطـي ال ـظ ــروف الــصعـب ــة
التي احاطت مبشاركيه على

وسام املجد يشارك يف بطولة االندية العربية
لكرة السلة
جنوم الشرطة
عوناً للمدرب
علوان يف مهمته
اجلديدة

احلارس
نور صبري

بغداد /املدى الرياضي
اكــدت فــرق الـثقــة االمــاراتي ووســام اجملــد
العـ ـ ــراقــي واالمــن الـ ـ ـسـ ـ ــوري واصـ ـ ــدقـ ـ ــاء
املع ــاقـني اللـبـن ــانـي امل ـش ــارك ــة يف بـط ــول ــة
االنـ ــديـ ــة العـ ــربـيـ ــة االولـ ــى لـكـ ــرة ال ــسلـ ــة
للـكـ ــراسـي املــتحـ ــرك ـ ــة للــمعـ ــاقـني والـتـي
يـضيفهـا نـادي الـنهضــة للمعـاقني حـركيـا
يف مدينة اربد االردنية ضمن احتفاليتها
مب ــرور  125ع ــام ــا عل ــى ت ــأسـي ــسهـ ــا وذلك
خالل ايلول املقبل.
وق ــال رئيــس النــادي اربــد اردنـي عبــداهلل
املالحلـ ــة ان ادارة الـنـ ــادي بـ ــدأت بـ ــاعـ ــداد
التـرتيبـات الالزمـة الجنـاح الـبطـولـة التي
يــسع ــى الف ــريق مــن خالله ــا ل ــرفع درج ــة

اجلـاهزيـة الفنيـة للدفـاع عن لقـب الدوري
الذي يحتفظ به منذ املوسم املاضي.
واض ــاف ب ــأن الـتح ـضـي ــرات ج ــاريـ ــة خالل
الفتـرة احلــاليــة لتـشكـيل اللجـان العـاملـة
للـبطـولــة والبحـث عن الـشـركـات الــداعمـة
للبطولة.
ومــن املق ـ ــرر ان ي ـتــم االعالن عــن ت ـ ـشـكــيل
الـلجـ ــان الفـنـيـ ــة واالعالمـيـ ــة والـتـ ـسـ ــويق
خالل االيام املقبلة كما وتقرر تعيني رئيس
قـسم كـرة الـسلـة يف احتـاد ريـاضـة املعـوقني
د .عـمر الهنـداوي مديـرا للبطـولة وينـتظر
ان يـتـم ت ـ ــأمـني اق ـ ــام ـ ــة الف ـ ــرق الع ـ ــربـي ـ ــة
املـشــارك ــة يف البـطــول ــة يف فنــدق اجلــود يف
اربد.

صعيـد التـدريبـات الداخلـية
وتع ـ ــذر سفـ ــره ال ـ ــى مالعـب
اخرى يف اكثر من مرة.
ومـ ـثـل ــت ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرة اربـ ـيـل يف
م ـن ـ ــافـ ـس ـ ــات م ـ ــوســم -2005
 2006مجـم ــوع ــة واع ــدة مـن
الالعبني يف مقدمتهم ياسر
سلـمــان وحـي ــدر فهــد وعـبــد
احلـميـد علـي وسفيـان فالح

ومنذر خالد ووائل صالح.
ي ـ ـش ـ ــار ال ـ ــى ان اربــيل احــتل
املـركـز الثـالـث يليه الـرمـادي
يف الـ ـت ـ ـ ـ ــرتـ ـي ــب ال ـ ـ ـ ــرابـع ث ــم
الـ ـ ـش ـ ـ ــورج ـ ـ ــة مــن ك ـ ـ ــرك ـ ـ ــوك
خـامـس ـاً واخيـراً مـتني الـذي
فــشل يف حـملــة الــدفــاع عـن
لقبه وجـاء يف املـركـز االخيـر
هو السادس.

مسعود قلق من مواجهة االسامعييل املرصي
متابعة /يوسف فعل
ابـدى الـسيــد عبـد اخلـالق مـسعـود نـائـب رئيـس الهـيئـة االداريـة
لنادي اربيل قلقه وعـدم ارتياحه بسـبب ماآلت اليه القـرعة التي
جرت يف مدينة جده السعـودية لبطولة دوري ابطال العرب التي
حـضــرهــا شخــصيــا بـسـبب مــواجهــة اربـيل فــريـق االسم ــاعيـلي
املصـري ..واشـار انه كـان يـتمنـى ان تكـون املقـابلـة االولـى لنـا مع
ف ـ ـ ــريـق اسـهـل لـك ــن مـع ه ـ ـ ــذا فـ ـنـح ــن سـ ـنـع ـ ـ ــرف كـ ـيـف نـالع ــب
االسماعيلي املصري الذي يتمتع بسمعه كبيرة .
من جهة اخـرى كشف عبـد اهلل الشـايع األمني املسـاعد للـشؤون
املــاليـة واإلداريـة بـاالحتــاد العـربـي لكــرة القــدم عن وجـود زيـادة
كـبيـرة يف مكـافــآت النـسخـة الـرابعـة لــدوري أبطـال العـرب لكـرة
القــدم تخـتلف عـن املكــافــآت الـتي مـنحـت يف النــسخ الـســابقــة،
وقـال :هنـاك زيـادات كـبيـرة عـلي املكـافـآت التـي ستـمنح لألنـديـة
الـ 32املـشـاركــة يف النـسخــة الـ 4للمـسـابقـة حـيث سـينــال النـادي
الــذي يخــرج من الــدور األول مبـلغ ( )40ألف دوالر مقــابل ()60
ألف دوالر للفريق الـذي سيخرج من دور الـ 16و( )300ألف دوالر
للفـريق الـذي يخـرج من ربع النـهائـي ..ويشـارك يف البطـولة 32
فريـقا وسـيمثل فـريق أربيل الـكرة الـعراقـية وقـد أوقعته القـرعة
يف منافـسة صعـبة مع االسمـاعيلي املصـري يوم  14أيلـول املقبل
يف مدينة اإلسماعيلية.

