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نجوم امليناء يبحثون عمن يفك ارسهم من قضبان االفالس!

يوسف فعل

بغداد /اياد الصاحلي
خـ ــوف و قـلق ا بـ ــداه عـب ـ ــد االله
ع بـد ا حلـم يـد مـدرب مـنت خـب نـا
ا ل ـ ـش ـبـ ـ ــا بــي لـك ـ ـ ــرة ال قـ ـ ــدم مــن
ه ج ـ ــرة ا ب ـ ــرز ال ع ـبــيه م ـ ــو ه ـب ـ ــة
وجنو مـية ا لـذين يـعول عـليهم خـيرا يف
ن ه ــا ئـي ــات ا سـي ــا ا ل ــى ع ــا لـم اال حـت ــراف
تار كـني الفريق يف وضع ال ي حـسد عليه
ال سـي مــا ان ت عـو يـضـهم بال عـبني آ خــرين
مــن اال مـ ـ ــور ال ف ـن ـي ـ ــة ا لـ ــص ع ـبـ ـ ــة الن ه ـ ــا
سـتؤدي ا لـى تغ يـير ج هـود املدرب و تـنزع
عــنه ث ــوب اال ســت قـ ــرار ال فـنــي واالطالع
ا ل ــت ـ ـ ـ ــام عــل ـ ـ ـ ــى ا مـ ــك ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات ا لـال عـ ـب ــني
وا س ـت ــي ع ـ ـ ــاب هــم ا خلـ ـط ــط واال سـ ـ ــا ل ـيــب
ا ملــو ضــو ع ــة من قـب لـه اث ن ــاء ال ت ــدري بــات
واملباريات.
و خــوف عـبــد ا حلـمـيــد مـشــروع وله مــا
يـبـ ــرره ل ع ــدم ق ــدرة ا حتـ ــاد ال كـ ــرة ع ل ــى
ا حملـ ـ ــا فـ ـظـ ـ ــة ع لـ ـ ــى ت ـ ـشـك ــي لـ ـ ــة ال فـ ـ ــريق
لـ ـس ـم ـ ــاح ه ـ ــا ب ـ ــاال ح ـت ـ ــراف دون اي ج ـ ــاد
ضوا بـط معي نـة او قوا نـني صار مـة حتد
م ــن هـ ـ ـ ــذه ا ل ـ ـظـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــرة ا لـ ـت ــي ا خـ ـ ـ ــذت
بـاال نـت شـار بني ال عـبي م نـتخب ا لـش بـاب
ـرف ـ ـ ـ ــوا وراء ا مل ــغ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــات
اجن ـ ـ ـ ـ ـ
ـال ـ ـ ـ ــذ ي ــن ـ
اال حـتراف يـة ون سـوا أن الواجب ا لـوطني
ي حـتـم ع لـي هـم اال نـتـظ ــار حـت ــى ا نـت ه ــاء
املنا فـسات االس يـوية ل لـرحيل وال تـفكير
مبستقبلهم.
قد تكون هناك أيد خفية حتاول سرقة
مــوا هـب نــا و بـيع هــا ب ــأث مــان ب خـســة ا لــى
ا ل ـ ــدول ا جمل ـ ــاورة ك ـم ـ ــا ح ــصل يف ف ـت ـ ــرة
ا ل ـت ـ ــس ع ـي ـن ـيـ ـ ــات ح ـيــث د مـ ـ ــرت املال عــب
ا خلـل يـج يــة وا نــد يـت ه ــا ال تـع بــا نــة ا فـضل
وا ب ـ ــرز جن ـ ــو م ـنـ ـ ــا يف ال ف ـت ـ ــرة ا مل ـ ــذ ك ـ ــورة
وعادوا الينا وكأنهم عجائز!.
فــال تـشـكي لـة ا حلــال يــة مل نـتخب ا لــش بـاب
تـضم ال عـبني ميـتل كـون طـا قـات و قـدرات
هـ ـ ــائ ل ـ ــة و ب ـ ــا مـكـ ـ ــان هــم ا ل ـ ــو ص ـ ــول ا ل ـ ــى
نهائيات كـأس العالم ،فخطورة الفريق
مت كـام لـة ومت جــان سـة و تـربط ا لـالعبني
عال ق ــات ود ي ــة ق ــو ي ــة ت ـس ــا ع ــد هـم ع ل ــى
ز ي ـ ــادة اال ن ـ ــس ج ـ ــام وا ل ــت ف ـ ــا هــم ا ث ـن ـ ــاء
ا ملـبــار ي ــات ل كـن مــا حـصل مـن ا حـتــراف
ب ع ــض الال ع ـبــني خـلق ح ـ ــا لـ ـ ــة ن ف ـ ـســيه
سـيـئـ ــة دا خـل ص ف ـ ــوف ال ف ـ ــريق بـ ـسـبـب
تـعـ ـ ـ ــا ل ــي ا حملـ ـتـ ـ ـ ــر ف ــني عـلـ ـ ـ ــى ز مـال ئـه ــم
و ت ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـلـه ـ ــم يف اداء ـال ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ج ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
وت قـا عـس هـم اث نــاء امل بـار يـات خـو فــا من
اال صـ ــا بـ ــة و ضـيـ ــاع فـ ــر صـ ــة اال حـتـ ــراف
السيما انهم ما زالوا يف ريعان الشباب
و تـن قـص هـم ا خلـبــرة وا لـت ع ــامل مع مـثل
هذه املواقف.
فــالف تـرة امل تـبق يـة قـص يـرة وحت تـاج ا لـى
تـضــا ف ــر اجل ه ــود وال عـمل بـن كــران ذات،
فــال فـر صـة ا مــام ش بــاب نـا كـب يـرة ال عـادة
ا جنـازات املا ضـي الش بـاب يـة ال تـي ما زال
جـم ه ــور ن ــا يـت ــذ ك ــر ه ــا بـف خ ــر وا عـت ــزاز
و ي ـت ـم ـن ـ ــون ان ي ع ـي ـ ــد ا ل ـت ـ ــار يـخ ن فـ ــسه،
فـق ـ ـض ـي ـ ـ ــة هـج ـ ـ ــرة ا لـ ـ ـش ـب ـ ـ ــاب ال ميـكــن
ا ل ــس ك ــوت عـن ه ــا وي جـب ان ي فـتح فـي ه ــا
حت قـيـق لل خ ــروج بـنـتـ ــائج م ـسـت قـب لـي ــة
ت خـدم كـرت نـا و تـز يـد من قـدرة مــواهب نـا
على التطور والتقدم بدال من ضياعها
يف دوري االحتراف غير اجملدي.

هادي احمد

عــادت اسطـوانـة شكــوى رئيـس نـادي املـينـاء
هـ ــادي احـم ـ ــد للـ ــدوران مـن جـ ــديـ ــد قـبــيل
املـوسـم الكـروي املـرتـقب ،فقـد خـرج الــرجل
بـتصـريحــات صحفيــة معلنـا افالس خـزانـة
النـادي وصعـوبــة االستمـرار يف العـوز املـادي
وعـدم قــدرته علــى االيفــاء بعقــود الالعـبني
ال ــذين ميـضــون مــوسـمهـم الث ــاني مب ــوجب
شـ ـ ــروط عق ـ ــودهــم امل ـب ـ ــرم ـ ــة يف ع ـ ــام 2005
ومشددا يف الـوقت نفسه علـى أنه لن يفرط
ب ــأي العــب مق ــابـل أي عقـ ــد مغـ ــر ومهـم ــا
كـانت قيمـته معتبـرا ان حق الكـرة البصـرية
كـبـيــر بــذمــة ابـنــائهــا ويـتــوجـب ان يفــرغــوا
مهـاراتهم وابـداعـاتهم يف بـودقـة الـوفـاء لهـا
لـكونـها صـاحبـة الفضل عـليهم يف بلـوغهم
الشهرة بحسب تبرير هادي احمد.
هكـذا اوجــد رئيــس النــادي مخـرجـا الزمـة

فريق امليناء

تهـافت العقـود على جنـوم املينـاء وقد يـكون
محق ــا ب ــالـتـم ـسـك بهـم العـتـب ــارات ال ــوالء
الـنــادي ــوي وضغــوطــات جـمهــور احملــافـظــة
وس ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ت ـ ـ ــوريــث االخـالص والـع ـ ـط ـ ـ ــاء
للفــانيلــة البـصـريــة دون غيـرهــا علـى غـرار
ج ــيل امل ـي ـنـ ـ ــاء يف الـعقـ ـ ــديــن الـ ـ ـس ــبع ـي ـنــي
وال ـث ـم ـ ــان ـي ـنــي ال ـ ــذي كـ ـ ــان يع ـي ـ ــش وضع ـ ــا
اجـتماعيا ومعيـشيا غير مضـطرب او متأثر
بـظــروف عـصـيبــة ونفــسيــة كــالـتي ميــر بهــا
جــيل االخ ــويـن ن ــواف ون ــايـف فالح وغ ــازي
فهد ونـاصر طالع وستار جبار ونواف صالل

واس ــام ــة شـي ــال وصـ ــدام سلـم ــان وغـي ــرهـم
الـ ــذيـن حـققـ ــوا افــضل اجنـ ــاز للـمـيـنـ ــاء يف
بطـولة الدوري احمللـي عندما انتـزعوا مركز
الـوصـيف بعـد القـوة اجلـويـة مــوسم -2004
 2005وهــو اجنــاز لـم ي ـسـبق ان شهــدته كــرة
املينـاء منذ اول واخـر مرة حملت فـيها لقب
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري م ـ ـ ـ ـ ــوسـ ــم  ،1978-1977وك ـ ـ ـ ـ ــذلــك
تـشــريفهـم الكـرة العــراقيــة يف بطـولـة دوري
ابطال اسيـا بنسخته الـرابعة (آذار) املاضي،
لكن مـا هو غـير منـطقي وال يقبل بـأي عذر
او تبريـر واهيني يـذرّان الرمـاد يف العيون ان

تـ ــأسـ ــر ادارة الـنـ ــادي جنـ ــوم الفـ ــريق ومتــنع
امـضــائهـم عق ــودا ثمـينــة فــريق املـينــاء ويف
ال ــوقــت نف ــسه لـن متـنـحهـم اقـي ــام الـعق ــود
املـ ـسـتـحقـ ــة واملـنـ ــاسـب ـ ــة لع ـط ـ ــائهـم بـ ــرغـم
حــاجـتهـم لـتــأمـني م ـسـتقـبلهـم الـيــوم قـبل
الغد ومعروف ان العب الكرة ال ميتلك غير
ذك ــائه وق ــدمـه لك ـسـب رزقه واع ــال ــة اس ــرته
ملقاومة إذالل االفالس!.
كل هـ ــذه ال ـص ـ ــورة القـ ــامت ـ ــة وضعـت ف ـ ــريق
املـينـاء يف زاويــة ال يحـسـد عـليهـا يف طــريق
استعـداده ملنـافسـات املـوسم املـؤمـل انطالقه

مــتفــــرقــــات كــــرويــــة

مهــمـــــة واعـــــدة لــنـــــاشــئــتــنـــــا يف ســنغـــــافـــــورة

الـتــصفـيــــات االسـيــــويــــة تــــؤجج ســــوق انــتقــــاالت العـبـي مـنــتخـبـنــــا
بغداد /خليل جليل

اكدت معطيـات التصفيات االسيـوية التي تواصل
مـنتخـبنـا الـوطـني مهـمتـه فيهــا بنجـاح واضح ال
سـيـمـ ــا لقـ ــائه االخـي ــر ال ــذي ت ــوج ع ـط ــاءه أم ــام
فل ـسـطـني بفــوز م ـسـتحق وجــديــد عـنــدم ــا تغلـب
عل ــيه ب ــثالثـ ـ ــة اهـ ـ ــداف ص ـ ـ ــريحـ ـ ــة ،اك ـ ـ ــدت تلـك
املعــطيــات رغبــة العــديــد من االنــديــة اخلــارجيــة
لـالستـئثــار بعق ــود احت ــرافيــة مـع العبـينــا نـظــرا
للمـستــوى الالفت الـذي قــدمه العبـو مـنتخـبنـا
الوطني.
وتـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــد ادارة ن ـ ـ ــادي اصـفـه ـ ـ ــان االي ـ ـ ــران ــي مـع
مهــاجـمنــا الــدولـي عمــاد مـحمــد بع ــد ان انتـهت
املفـ ــاوضـ ــات بـيــنهـمـ ــا الـ ــى تـ ــوقـيـع عقـ ــد مي ـضـي
مب ــوجبـه عمــاد مـحمــد م ــوسمــا واحــدا يعــد هــذا
الـتع ــاق ــد واح ــداًَ مـن م ــؤش ــرات ب ــورص ــة انـتق ــال
الالعبني العراقيني.
ومم ــا اعـط ــى دفع ــا واهـمـي ــة له ــذا الـتع ــاق ــد ه ــو

تـواجـد هـذا النـادي علــى السـاحـة االسيـويـة عبـر
مـ ـسـ ــابقـ ــات خـ ــارجـيـ ــة مــن جهـ ــة وقـيـمـ ــة الـعقـ ــد
وامتيازاته املقـدمة الى الـدولي عماد محـمد بعد
ان بـلغت قـيمـة العـرض  300الف دوالر مع مــرتب
شهري يصل الى ( )3االف دوالر.
واضـافـة الــى العـرض الـذي تـكلل بـنجــاح صفقـة
ضـم امله ــاجم الــدولـي عمــاد مـحمــد الــى صفــوف
اصفهـان كـانت هنـاك خطـوة سـابقـة لـزمـيله عبـد
الــوهــاب اب ــو الهـيل الــذي انـضـم هــو االخــر الــى
تشكيلة الفريق االيراني مدة عام واحد.
وعلى صـعيد متـصل ،اغلق االحتاد العـراقي لكرة
الـق ـ ـ ــدم االب ـ ـ ــواب ام ـ ـ ــام الـع ـ ـ ــرض ال ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــدمـه
الفـيــصلـي االردنـي ملـ ــدافعه ال ــدولـي حـي ــدر عـب ــد
االمير السبـاب مالية تتعلق بقيمة العرض الذي
لم يحظ بقناعة االحتاد.
فقد قـدمت ادارة الفيـصلي التي حقق لهـا املدرب

الـــــــصـحــــــــــــافــــــــــــة الـــــيـــــمـــــنـــــيــــــــــــة:

باسم قاسم ضحك عىل وحدة صنعاء وهرب اىل االمارات!

ع ــدن ــان حـمـ ــد لقـب كـ ــأس االردن للـم ــرة االول ــى،
عـ ـ ــرض ــت ( )40الف دوالر امـ ـ ــام م ـ ـ ــدافع الـ ـ ــزوراء
حــامل اللقـب حيــدر عبــد االميـر مقـابـل انتقـاله
ال ــى صف ــوفهــا مم ــا دفع بــاالحت ــاد العــراقـي الــى
االسـ ـ ــراع واشه ـ ــار رفـ ـضـه له ـ ــذه الـ ـصـفق ـ ــة ال ـتــي
وجـدهـا غيـر منـاسبـة مع مكـانـة الالعب العـراقي
الـذي يـتمـتع بكفـاءة فـينــة مميــزة كمــا اظهــرتهـا
التصفيات االسيوية االخيرة.
**غـ ــادر وفـ ــد مـنــتخـبـنـ ــا للـنـ ــاشـئـ ــة العـ ــاصـمـ ــة
االردنيـة عمان يف طـريقه الى فيـتنام للـدخول يف
معـسكـر حتـضيـري لـلمـشـاركــة يف نهــائيــات اسيـا
املـق ـ ـ ــررة ان ـ ـطـالق ـتـه ـ ـ ــا م ـ ـطـلـع ايـل ـ ـ ــول املـق ـبـل يف
سنغافورة.
وابــدى مــدرب املنـتخـب العــراقي لـلنــاشئــة كــاظم
خلف ارتـياحـه لسيـر االستعـدادات مشيـرا الى ان

مــا انفك احلــديـث اليــوم يف اروقــة الـصحــافــة الـيمـنيــة
والـشــارع الــريــاضـي هنــاك يـتحــدث عـن حكــايــة املــدرب
بـ ــاسـم قـ ــاسـم الـ ــذي تـنــصل عـن االسـتـمـ ــرار مع فـ ــريق
العاصـمة (وحدة صنعاء) املتعطش من اجل العودة الى
دوري االضــواء هــذا امل ــوسم ،وهــرب الــى االمــارات عـقب
اسـتحـصـ ــاله عل ــى ب ــراءة ذمـته مـن االدارة ال ــوح ــداوي ــة
بحسب ما نقلته الصحافة هناك.
فق ــد اشـ ــارت بعــض ال ـصـحف ال ــري ــاضـي ــة ال ـص ــادرة يف
صنعـاء الى ان بـاسم قاسم قـام بخداع ادارة نـادي وحدة
صـنع ــاء الـتـي قـبلـت ب ــاالسـتق ــال ــة الـتـي قـ ــدمه ــا حتـت
مبـررات انسـانيـة مـدعيـا ضـرورة العـودة الـى العـراق اثـر
تلقيه اتصـاال هاتفيـا يفيد بـاختطـاف احد اقـاربه على
حد وصفها.
وتــابعـت :لكـن املفــاجــأة الـتي صــدمت ادارة نــادي وحــدة

معسكر فـيتنام سيـسهم يف تعزيـز مراحل االعداد
وسـي ــدفع مـن معـنــوي ــات الالعـبـني قـبل دخ ــولهـم
هذه املنافسة القارية.
واعــرب خلف عن ثـقته العــاليـة يف اجـتيــاز مهمـة
النهـائيات واحلصـول على احدى بطـاقات التأهل
الى نهائيات كأس العالم.
وكـ ــان مـنــتخـب الـنـ ــاشـئـ ــة قـ ــد ام ـضـ ــى معـ ـسـكـ ــرا
ت ــدريـبـي ــا يف الع ــاصـم ــة االردنـي ــة عـم ــان يف اط ــار
اسـتع ــداداته وقــبله ــا انه ــى محـط ــة ت ــدريـبـي ــة يف
محافظة اربيل يف اقليم كردستان العراق.
واعـتـب ـ ــر خلـف مهـمـ ــة مـنــتخــبه يف هـ ــذا احملـفل
القـاري الـذي سـتتـواجـد فـيه مـنتـخبـات ممــاثلـة
قطعت شـوطا واضحـا من االستعـداد والتحضـير
أنهــا مهمـة واعـدة تـنطـوي علـى درجـة كـبيــرة من
التفـاؤل واالمل املنشـود الثبات جـدارة املنتـخبات
العراقية يف الساحات االسيوية وخملتلف فئاتها.

الدوري العراقي حتت جمهر االحتاد اآلسيوي

متابعة  -املدى الرياضي

باسم قاسم

مـنـتــصف ت ـش ــريـن االول املقـبل ،وص ــراح ــة
اخـ ـ ــذ بع ــض جنـ ـ ــوم الف ـ ــريـق يل ـ ــوح ـ ــون يف
تـصريحـات صحفيـة بأن املـطالـبة بـالنـتائج
ال ـتــي ت ـ ـط ـمـح بـه ـ ـ ــا االدارة اذا لــم تـق ـت ـ ـ ــرن
بــال ــدعم امل ــادي املنــاسـب لن تـصـبح مــوضع
تنـفيــذ ،وحقـيقــة اذا كــان ه ــادي احمــد قــد
كـسـب صمـت الالعـبني وعــدم قــدرتهـم علــى
الـتنـصل مـن التـزامـاتهـم مع النـادي وخـتم
عق ــودهم اجلــديــدة بــالــشمـع االحمــر ،فهل
س ـي ـنـجح يف ت ـ ــروي ــض نف ـ ــوسهــم وم ـنـحهــم
شحـن ــات تفــاؤلـيــة ت ـســاعــدهـم علــى جتــاوز
كـبـ ــواتهـم يف ال ــدوري ال ــذي ي ــرتـبــط جن ــاح
الفرق فيه بعوامل استقرار املالك التدريبي
والالعـبـني مــاديــا وفـنـي ــا ومعـنــوي ــا؟ فكـيف
بواقع نـادي املينـاء الذي ال تـتوفـر فيه تلك
الع ـ ـ ــوامل ح ـتـ ـ ــى االن بـل تفـ ـ ــاقــم ال ـ ـ ــوضع
ب ـتـه ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ه ـ ـ ــادي اح ـم ـ ـ ــد احت ـ ـ ــاد الـك ـ ـ ــرة
بـاالنـسحـاب من الـبطـولـة مـا لم تـنته أزمـة
االس ــتج ـ ــداء –ك ـم ـ ــا س ـمـ ـ ــاه -عل ـ ــى اب ـ ــواب
املؤسسات الرياضية!!.
ان ادارة املـيـن ــاء امـ ــام مفـت ــرق ط ــرق ق ــد ال
تـؤدي حتمـا الى انهـاء املشكلـة جذريـا ولكن
يف ظل ظـ ــروفه ــا الــصعـبـ ــة فهـي م ـط ــالـب ــة
بــالتعــامل وفق امكـانـاتهــا وال تغلق االبـواب
امـام جنـوم الفــريق ،فمـثلمـا اعـتمـد املـينـاء
علــى ابنـاء احملــافظـة الـشبـاب ولـم يتعـاقـد
مع أي العـب من خارجهـا ،بامكـانه تعويض
انتقـال ( )4-3العبني مبقـابل منح الفـرصة
لبدالء جـدد والبحث عـن استثمـار لتمـشية
م ـت ــطل ـب ـ ــات ال ـن ـ ــادي اف ـضـل الف م ـ ــرة مــن
الـتشـكي والصـراخ علـى ابـواب وزارة الـشبـاب
والـريـاضـة والـلجنـة االوملـبيـة واحتــاد الكـرة
ومـؤسـسـة املــوانئ يف مـشهـد مـسـتنـسـخ من
مــواسـم متــواليــة لم يـقبـض رئيــس النــادي
فيه غير الوعود.
تــرى متــى يغيـر رؤسـاء االنـديـة الـريــاضيـة
افكـارهم عـن ادارة مقالـيد اعـمالهـم وتدبـير
شـ ــؤون االنـ ــديـ ــة الـتــي يفـتـ ــرض ان تـتـمــتع
باستقـاللية مالـية وال تعيش علـى االعانات
الـسنـويــة؟ ..ومتــى يتخـلص جنـوم االنـديـة
من دفع ضرائب فوضى اداراتها؟!!.

متابعة  /حيدر مدلول

صنعـاء ان املـدرب تــوجه الـى االمــارات وليـس الــى بلـده
ووقع هنـاك عقـدا مع نـادي العـروبـة مـدة مــوسم واحـد
كان قد رتب له مـنذ فترة ولم يبق سـوى اكمال اجراءات
فك الـت ــزامـه مع ادارة ال ــوح ــدة الـتـي لـم تـتـ ــردد وهل ــة
بالتعـاطف معه من جانـب انسانـي انسجامـا مع ظروف
العراق الراهنة.
واجمعـت تلك الصـحف على ان بـاسم قـاسم اثـار غضب
االوسـاط الـريـاضيـة عـامـة واعضـاء ادارة وحـدة صنعـاء
خـاصــة مشـددة علـى أن املـدرب كـان يـبيت خلـداع االدارة
بـرغم تعاملهـا بنيات حـسنة مع مـشكلته التي تـعذر بها
لكنه ضحك يف الـنهايـة على ادارة الـنادي وحقق غـايته
ومــصلحـته تــارك ــا الف ــريق يف ورطــة الـبحـث عـن مــدرب
ج ـ ــدي ـ ــد يــنق ـ ــذه مـن م ـ ــأزق ص ـ ــراعه يف دوري ال ـ ــدرج ـ ــة
الثانية.

مدرب مخايس الكرة يشكو
عدم تعاون االندية

ابولون القربيص يتمسك هبوار

بغداد  /اكرام زين العابدين

بغداد  /املدى الرياضي
ذكــرت مصـادر كـرويــة وثيقـة الـصلـة
بصـانع الـعاب املـنتخب الـوطنـي هوار
مال محـمد احملتـرف يف فريق ابـولون
القـب ـ ــرصـي ان ادارة الـن ـ ــادي رف ـضـت
عقدا احتـرافيا تلقـاه من نادي الـسد
الـقـ ـ ـط ـ ـ ـ ــري مـق ـ ـ ـ ــابـل  600الـف دوالر
لـلدفـاع عن الـوانه يف املـوسم اجلـديد
ل ــدوري احملتــرفـني القـطــري واشــارت
تلـك املـ ـص ـ ــادر ال ـ ــى ان ادارة ال ـن ـ ــادي
مت ــسكـت بخ ــدم ــات ه ــوار بـن ــاء عل ــى
تق ــري ــر رفعه امل ــدرب االمل ــانـي بـي ــرن ــد
ستاجن مـدرب الفريـق الذي لعب دورا
كـبـي ــرا يف انــتقـ ــاله الـ ــى الفـ ــريق مـن
فــريق االنصـار الـلبنـانـي قبل شهـرين
نظــرا للمـستــوى اجليـد الـذي قـدمه
الالعب هوار مال محمـد يف املباريات
االخيرة يف الـدوري احمللي وكذلك يف
دوري ابطـال اوربا رغم خـروج الفريق
من الدور االول
هوار مال محمد

قـ ــال سعـ ــد حـ ـسـني مـ ــدرب مـنــتخـب
العــراق بـخمــاسـي الكــرة بــأنه بــاشــر
تـدريب املـنتخـب استعـدادا للـبطـولـة
الع ـ ــربـي ـ ــة الـتـي ســتق ـ ــام يف لـيـبـي ـ ــا
منتصف ايلول املقبل برغم املعوقات
والصعـوبـات التي حتـيط ببـرنـامجه
التدريبي.
واضـ ـ ـ ـ ـ ــاف يف ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــريـح لـ(املـ ـ ـ ـ ـ ــدى
الــريــاضي) :ان عــدم تــوفــر القــاعــات
ال ـ ـ ــداخل ـي ـ ـ ــة املالئ ـمـ ـ ــة الس ــتق ـبـ ـ ــال
مـنتبخنا الوطني اثـر على جاهزيته
خلـوض االستحـقاقـات املقبلـة حيث
اصبـحت قاعـة الكرخ املـنقذ الـوحيد
للـمـنـتخـب فــضال عـن ع ــدم حـض ــور
العـبي احملــافظــات اجليــدين الــذين
ن ـتـ ـ ــوســم ف ــيهــم الــكف ـ ـ ــاءة واملقـ ـ ــدرة
الفـنـي ــة بـ ـسـبـب ال ـظ ــروف االمـنـي ــة
املعروفة للجميع وكذلك نعاني عدم
تعــاون االنــدي ــة التـي متنـع العبـيهــا
مـن اداء التــزامــاتـهم ب ــالتــدريـب مع
املنتخب.

من منافسات الدوري احمللي للموسم املاضي

وضع االحتــاد اآلسيـوي لكـرة القـدم الـدوري العــراقي ضـمن 21
دوريــا يف الق ــارة اآلسيــويــة لـتحلـيل مــستــواهــا الفـني وحتــسني
مستوياتها خالل الفترة القادمة.
واعلـن االحتــاد اآلسـي ــوي لك ــرة القــدم ان ال ــدوري العــراقـي الــى
جــوار الــدوريــات يف كل مـن عمــان و االمــارات وقـطــر والـبح ــرين
والـكويـت والسعـودية واالردن وسـوريا وايـران واوزبكـستـان والهـند
واندونيسيـا وماليزيا وسنغافورة وتايلند وفيتنام والصني وهوجن
كوجن واليـابان وكـوريا اجلـنوبيـة ستخضـع الى التحلـيل وستقوم
جلنــة فـنيــة من االحتــاد اآلسيــوي بــزيــارة العــراق خالل الـفتــرة
القـادمة لدراسة كـيفية تنظيـم املباريات واملسـتوى الفني للدوري
واحلـضور اجلمـاهيري والـتوجيـة وحجم العمل املبـذول من قبل
االنـدية لتـطويـر مستـوى فرقهـا وطريـقة تنـظيم وادارة املبـاريات
واملالعب التي تقام عليها املباريات واالعالم والتسهيالت املقدمة
له مـن اجل القـيــام ب ــدوره يف نقل الـص ــورة الك ــاملــة ملـنــاف ـســات
الــدوري .علمـا ان دوري الـدرجـة املـمتـازة سـيبـدأ يـوم  15تـشـرين
االول القــادم حــسب م ــا اقتــرحـه امني ســر احت ــاد الك ــرة احمــد
عباس يف رسالته الى االمانة العامة للجنة االوملبية العراقية .
واك ــد االحت ــاد اآلسـي ــوي لك ــرة الق ــدم ان االحت ــاد اآلسـي ــوي لـن
يعـتمــد يف تقـييـمه علــى تــصنـيف االحتــاد الــدولـي لكــرة القــدم
الفـيفا كمقياس يف اختـيار الدول التي مت اختيـارها امنا سيكون

هــن ـ ــاك ت ـص ـنــيف آخ ـ ــر س ـي ـتــم االعالن عــنه مــن قــبل االحت ـ ــاد
اآلسيوي.
مـن ج ــانـب آخ ــر ق ــرر االحت ــاد اآلسـي ــوي لـك ـ ــرة القـ ــدم اقـ ــامـ ــة
الـتـصفـيــات اآلسـيــويــة امل ــؤهلــة الـي اوملـبـي ــاد بكـني  2008علــى 3
م ــراحل تـب ــدأ امل ــرحل ــة االول ــى مــطلـع العـ ــام املقــبل مــن خالل
تـصـفيــات اوليــة يـشــارك فـيهــا  20مـنتـخبــا تلعـب بنـظــام خــروج
املغلـوب ذهابا وايابـا وتتأهل  10منتخبـات للمرحلة الثـانية التي
ستضـم  24منتخبـا بيـنها مـنتخبنـا االوملبي الـذي لن يـشارك يف
التصـفيات االوليـة وستوزع املنـتخبات الـى  6مجموعـات بواقع 4
مـجمــوعــات تلعـب بنـظــام الــدوري بــالــذهــاب واالي ــاب او بنـظــام
الـتجـمع ويف املــرحل ــة الث ــالث ــة يتــأهل اول وثــانـي كل مـجمــوعــة
وستــوزع املنـتخبـات الـ 12علــى  3مجمـوعـات بــواقع  4منـتخبـات
لـكل مجمـوعـة ويتــأهل اول كل مجمـوعـة الــى اوملبيـاد بـكني .من
جانـب آخر اجرى االحتـاد اآلسيوي لكـرة القدم تعـديال يف اعمار
العبي منتخبات الناشئني والشباب ليكون اعمار الناشئني حتت
 16سنـة والشبـاب حتت  19سنـة كمـا تقرر اجـراء تغييـر يف توزيع
اجملمــوعــات بـحيـث تلـعب مـنتـخبــات غ ــرب اسيــا مع مـنتـخبــات
جنوب ووسط آسيا وستوزع على  6مجموعات بواقع  4منتخبات
لكل مـجمــوعــة بيـنمــا تلـعب مـنتـخبــات االسيــان مع مـنتـخبــات
شرق اسيا وستوزع على  4مجموعات هي االخرى.

