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املدى الرياضي

حيدر جنم وعلي هاشم
بابل/مكتب املدى /محمد هادي

مجعتهام كرة النجف وفرقهام االحرتاف
حيدر جنم وعلي
هاشم جمعتهما
النجف وفرقهما
االحتراف
صاال وجاال مع
نادي النجف واندية
املقدمة
اجلماهيرية وجربا
االحتراف يف لبنان
وسوريا وقطر
جمعهما فريق
النجف وفرقهما
االحتراف واليوم
اختار األول مهنة
مساعد لفريق
النجف يف حني
اختار علي هاشم
ان يعود مرة أخرى
لالحتراف يف
سوريا..

الفرق اجلامهريية
ونزف النقاط
اكرام زين العابدين
ح ـسـنـ ـاً فعل احت ــاد ك ــرة الق ــدم امل ــرك ــزي
عـن ــدم ــا وزع الف ــرق اجلـم ــاهـي ــري ــة عل ــى
اجملـامـيع االربع التـي متثل فـرق الـدوري
املمتاز الـ( )36لكرة القدم.
وأصبحـت املنافـسة قـوية بني هـذه الفرق
التي كـانت حتـتل املراكـز األخيـرة .واثبت
اجلـمــيع يف املـنـ ــافـ ـسـ ــة ان ال صغـيـ ــر وال
ك ـب ـي ـ ــر يف كـ ـ ــرة الق ـ ــدم وان زم ــن الف ـ ــرق
اجلمـاهيريـة القويـة على وشـك االنتهاء
الن ـن ـ ــا بــكل ب ـ ـس ـ ــاط ـ ــة ش ـ ــاه ـ ــدن ـ ــا ف ـ ــرق
احملــافظـات تـتالعب بــاعصـاب ومقـدرات
هـ ــذه الفـ ــرق الكـبـيـ ــرة وتك ــاد تـلحـق به ــا
اخلسارة من دون تردد.
فـمثالً فـريق الـزوراء تعــادل بصعـوبـة مع
فــريق ك ــربالء يف ملـعب ك ــربالء وشهــدت
املبـاراة تــألق العـبي كــربالء امـام الـزوراء
وتكـرر املـشهـد يف مبـاراة الـزوراء والنجف
يف ملـعب ال ــزوراء عنــدمــا حــاول الـنجف
خـطف نقـاط املبـاراة الثالث يف الـدقـائق
األخـي ــرة .وجـمــيعـنـ ــا يع ــرف ق ــوة فـ ــريق
الـنـجف يف امل ــواسـم الـ ـسـ ــابق ــة .واحل ــال
نفسه ينطبق على القوة اجلوية اجلريح
الذي فقد نقاط مـباراته مع السليمانية
وخـرج مـتعـادالً والـضـربـة الـكبـرى كــانت
املــب ـ ـ ــاراة ال ـتــي ج ـ ـ ــرت يف مـلـع ـبـه وام ـ ـ ــام
جمهــوره عنـدمــا لم يــستـطع ان يحـصل
علـى أكثـر مـن نقطـة واحـدة من كـركـوك
هـ ـ ــذا الفـ ـ ــريق الـ ـ ــذي يحـ ـ ــاول ان يع ـي ـ ــد
امج ــاد ن ــادي ك ــرك ــوك يف ال ـسـبعـيـنـي ــات
عـنــدمــا ف ــاز علــى مـنـتخـب بغــداد الــذي
لعـب فيه اغلـب العبـي املنـتخب الـوطـني
وكـ ــان يـ ــدرب كـ ــركـ ــوك يف حـيــنهـ ــا شــيخ
املـدربني عمـو باب ويقـود هجومه خـليفة
اسود.
نتـمنــى ان تـسـتمــر فــرق احملــافـظــات يف
تقـ ـ ــدمي عـ ـ ــروض ج ـيـ ـ ــدة يف امل ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات
القادمـة وخاصـة مع الفرق اجلـماهيـرية
الن املـبــاريــات اجلـمـيلــة متـتع اجلـمهــور
وعل ــيه ـ ــا أيـ ـضـ ـ ـاً ان ت ـب ــتع ـ ــد عــن الـلعــب
اخلـشن والـدفـاعـي الن متعـة كـرة القـدم
يف اللعـب الهج ــومي وتــسجـيل األهــداف
وان ت ـط ـ ــور ك ـ ــرة الق ـ ــدم يف أي بـقع ـ ــة يف
العـ ــالـم يـتـم مــن خالل االعـتـمـ ــاد علـ ــى
مجمـوعـة عـوامـل منهــا بنـاء فـرق قـويـة
بـصـورة صـحيحـة وكــذلك تـوفـر املــواهب
والنجوم فيها.
والن اللعب اخلشن قـد يؤيد إلـى خسارة
مجمـوعة العبـني نتأمل منهـم ان يكونوا
جنــومــا ن ــافعـني ومـنـتجـني يف امل ـسـتقـبل
فـعلـيـنـ ــا ان نـكـ ــون بعـيـ ــديـن عــنه دائـم ـ ـاً
وكـ ــذلـك الن االحتـ ــاد الـ ــدولـي واالحتـ ــاد
االسيـوي يـؤكـد الـلعب النـظيف دائمـاً يف
سبيل تطور كرة القدم.

الكابنت حيدر
جنم:
اجتهت إلى
التدريب
خدمة للكرة
النجفية
الكابنت علي
هاشم:
نادي النجف
املعني الذي
يرفد األندية
العراقية
املــدى الــريــاضـي تلـتقـي بحـيــدر
وعلي وكان هذا احلوار
* ملــاذا عــالـم الت ــدريب يــا ك ــابنت
حيدر
ـ لق ـ ــد جت ـ ــاوز ع ـم ـ ــري الــثالثــني
واحب ان تـبقى صورة حيدر جنم
اجليــدة ل ــدى اجلم ــاهيــر وســواء
ك ــان الـت ــدريـب أو الـلعـب فـ ــاملهـم
خـ ــدمـ ــة الـكـ ــرة الـنـجفـيـ ــة وقـ ــد
عــرض علـي ال ـسـيــد عـبــد الغـنـي
شهـ ــد االن ـضـمـ ــام إلـ ــى (الـكـ ــادر)
الـت ــدريـبـي للــنجف وه ــذا ش ــرف
كـبـي ــر لـي وامتـن ــى ان اك ــون عـن ــد

حـ ـ ـســن ظــن الـه ـيــئ ـ ـ ــة اإلداري ـ ـ ــة
للنادي وجمهور النجف العزيز.
* هل اشتركت بدورة تدريبية؟
ـ حتـى اآلن لم اشتـرك بـأيـة دورة
وهنـاك فرصة لالشتراك يف دورة
تدريـبية ستقـام يف كردستـان وانا
مرشح وبعون اهلل سأوفق بها.
* أي منْ املــدربني الــذين تــركــوا
بصماتهم عليك؟
ـ اوالً شـك ـ ـ ــري وتـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــري لـكـل
املـ ـ ــدربــني الـ ـ ــذيــن سـ ـ ــاه ـمـ ـ ــوا يف
اغـنائي بـاالشراف علـى مسـيرتي
كالعب وكمـا تعلم فقـد اشتـركت
يف فرق عديدة عراقية وخليجية
ولـبـنــانـيــة اش ــرف علــى تــدريـبـي
فيها مدربـون اجانب من السويد
وي ــوغ ــسالفـي ــا الـ ـسـ ــابقـ ــة ولكـن
أفـضل املدربـني هم ناجـح حمود،
واك ــرم سلـم ــان ،وع ــدن ــان حـم ــد،
وعـب ــد الغـنـي شه ــد ،مع اعـتــزاي
باجلميع.
* كيف ترى عالم االحتراف؟
ـ عـ ــالـم االحـتـ ــراف عـ ــالـم ممــتع
حـيــث يجـعلـك تـلعــب مع جنـ ــوم
مـن مخـتلف انحــاء العــالم وقــد
لع ـبــت يف ل ـبــن ـ ـ ــان واخلل ـيـج مع

العـ ـب ــني م ــن ال ــب ـ ـ ــرازيـل واجمل ـ ـ ــر
ونــايجـريـا وهـذا الـتنـوع يـجعلك
تعـي ــش حل ـظ ـ ــات سعـيـ ــدة ولـكـن
اس ــوأ م ــا يف االحـتـ ــراف الغ ــرب ــة
الق ـ ـ ــاتلـ ـ ــة واحل ـنــني إل ـ ـ ــى االهل
والوطن.
* مـا الفرق بني الـدوري العراقي
والدوري يف اخلليج؟
ـ الف ــرق يف املالعـب ويف م ـسـت ــوى
الـالعـ ـب ــني الـ ـنـج ـ ـ ــوم األج ـ ـ ــان ــب،
الـفـ ـ ـ ـ ــرق يف عـقـلـ ــيـ ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـ ـ ــدرب
األجنـبي ولـكن الــدوري الع ــراقي
يـتـمـي ـ ــز بجـمـ ــاهـيـ ــريــته وكـثـ ــرة
ال ــنج ـ ـ ــوم يف كل ف ـ ـ ــريق وت ــبقـ ـ ــى
الـنـكه ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة حـ ــاضـ ــرة يف
دورين ــا وامتنــى لالحتــاد الـنجــاح
يف تنظيم دوري متميز.

* هل أنت نــادم علـى شـيء معني
خالل مسيرتك؟
ـ هـو ليس نـدما وإمنـا اعتـذار عن
أشيــاء واخطـاء رمبـا حـدثـت من
دون ق ـصـ ــد معـني ض ــد م ــدرب أو
صـحفي أو شـخص مـن اجلمهـور
الننـي أمتنــى ان تكــون مــسي ــرتي
صفح ــة بيـضــاء ال ش ــائبــة فـيهــا
ومـبـنـيـ ــة عل ــى احـت ــرام اجلـمــيع
ومحبتهم.
* مـ ـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاتــك ع ــن اجلـ ـيـل
الذهبي للكرة النجفية؟
ـ اجليل الــذهبـي للكــرة النـجفيـة
قـ ـ ـ ــدم الـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن الـالعـ ـب ــني
املـتـمـي ــزيـن مـنهـم محـم ــد عـب ــد
احلسني وعلي هاشم وقد نافسنا
علـ ــى ب ـطـ ــولـ ــة الـ ــدوري والـكـ ــاس

احترفت يف لبنان وقطر واجمل
ذكرياتي مع املنتخب
املنا كبير باجليل اجلديد للكرة النجفية

أربعـة مـواسم مـتتـاليـة وحـصلنـا
علـ ــى ب ـطـ ــولـ ــة الــنخـبـ ــة آنـ ــذاك
واملـنا كبيـر بهذا اجليـل اجلديد
وهـذه اجملمـوعـة الـذهبيـة وأملنـا
كبير بهم.
بعد ذلك انتقلنا إلى كابنت نادي
الـ ـنـجـف الـالع ــب عـل ــي هـ ـ ـ ــاش ــم
الذي يـتولـى اللعب الحـد الفرق
ال ـســوريــة لـيـتحــدث لـنــا قـبل ان
ي ـ ــش ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرح ـ ـ ــال وق ـ ـ ــد مت ــي ـ ـ ــز
ب ــالـص ــراح ــة واج ــاب عـن أسـئل ــة
املدى برحابة صدر.
* مــاذا بعــد هــذه الــرحلــة لعـلي
هاشم؟
ـ هـي مـ ـسـيـ ــرة ع ـطـ ــاء وأرجـ ــو ان
تـتكلل بـالنجـاح وكـل محطـة لهـا
عـنوانهـا ويبـقى قلـبي ومشـاعري
مـع ف ـ ـ ـ ـ ـ ــريـق ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أك ـ ــن لـه
وجل ـم ـ ــاه ـيـ ـ ــره كل احلــب (ن ـ ــادي
النجف).
* هل تـت ـ ــوقع لـ ــزمــيلـك حـيـ ــدر
جنم النجاح كمدرب؟
ـ حـي ــدر جنـم ك ــان العـبـ ـاً ممـت ــازاً
وقـي ــادي ــا نـ ــاجحـ ـاً ولـ ــديه خـب ــرة
كبيرة اكـتسبها يف قطر واملنتخب
ال ــوطـنـي إض ــاف ــة إل ــى م ـسـي ــرته
الـطــويلــة مع نــادي الـنجف وقــد
صـقل مـ ـ ــوه ـب ـتـه العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
امل ــدربـني األكف ــاء وه ــو م ـسـتع ــد
لهذه املهمة وامتنى له النجاح.
* هـل اخ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـنـجـف
استحقاقه؟
ـ بـالنسبة للنـادي احلمد هلل اخذ
املـكـ ــانـ ــة الـتـي يـ ـسـتـحق كـ ــذلـك
العب نـادي الـنجف فهــو يحظـى
بــاالحتــرام من بــاقي الفـرق وقـد
استطـاع العديـد من الالعبني ان
يـ ـثـ ـب ــتـ ـ ـ ــوا وجـ ـ ـ ــوده ــم كـالعـ ـب ــني

حامد كريم العب خط وسط النارصية:
دائام ً البداية تكون صعبة
حاوره /عدنان الفضلي
يعــد حــامــد كــرمي (حــافـظ) احــد ابــرز العـبي
خــط ال ــوســط يف ن ــادي الـن ــاص ــري ــة وميـتـلك
شعـبيــة ممتـازة بـني انصــار النــادي منـذ ان كـان
يلـعب يف فــريق الـعمــال الـشـعبـي واليــوم يعـتمــد
علـيه م ــدرب الـن ــادي كـثـي ــر ًا يف عـملـي ــات االخـت ــراق
والــدفــاع .امل ــدى التـقت هــذا الـالعب يف حــوار ســريع
ملعـرفـة آخــرالتــوقعـات بــالنــسبــة لفــريقه املـشـارك يف
الدوري املمتاز.
* بعد ان ابتدأت املنافسة يف الدوري ما
هــي حـ ـظ ـ ــوظ فـ ـ ــريقـك ــم يف ظل
مجموعته املتقاربة املستوى؟
ـ نحن فريق شبابي طموح
ن ــسعـ ــى إلـ ــى الــبقـ ــاء يف
الـ ــدوري املـمـتـ ــاز ولـكـن
البداية صعبة.
* ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وج ـ ــه
الصعوبة؟
ـ ك ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قــلـ ـ ــت أن

املـستــوى متقـارب إضـافـة إلـى قلــة اخلبـرة يف وجـود فـريق
شبابي.
* وما اصعب املباريات؟
ـ اعتقـد ان مبـاراتنـا مع املـينـاء ،ومع الـشـرطــة ستكـون هي
االصعب ملـا ميـتلكه هـذان الفـريقـان من العـبني ميـتلكـون
اخلـبـ ــرة وسـبـق الغلــبهـم ان شـ ــارك ـ ــوا مع املـنــتخـبـ ــات ويف
بطوالت عديدة.
* من هم االفضل حالي ًا بني صفوف فريقكم؟
الالعـبـ ــون جـمـيـعهـم جـيـ ــدون ولـكـن وجـ ــود أسـمـ ــاء مــثل
(حسـان تــركي ـ احمـد خليل ـ حـسني ثـامـر) يجعـلني اقـول
انهم االفضل.
* يف مـشـاركـاتك الـسـابقـة مـا هــو يف نظــرك أفضل مـوسم
للناصرية؟
ـ موسم  2002 - 2001حيث كان فريقنا متكامال.
* وما نقاط الضعف؟
ـ ليـست نقــاط ضعف ولكـن خط الـدفـاع ال يـزال هـو الـذي
يحتاج إلى جتانس.
* كلمة اخيرة؟
ـ شكر ًا للمدى الرياضي على هذه االلتفاتة.

القوات االمريكية تعتقل العبني يف مدينة اخلالدية
سمير كامل /االنبار
اعـتـقلــت القـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة االسـبـ ــوع
املــاضـي الالعـبني شــاكــر وق ــاسم مـحمــد
صبار يف مدينة اخلالدية.
وقـال شهـود عيـان ان قوة امـريكيـة كبـيرة
داهمت منزل الالعب شاكر محمد صبار
واقتـادته الـى جهـة مجهـولـة مع شـقيقه

ق ــاسم واجلــديــر بــالــذكــر ان الـالعب شــاكــر
محـمــد صـب ــار يعــد ابــرز العـبـي االنـبــار يف
فترة الـتسعينـات وقد لعب النـدية الـرمادي
وال ــزوراء وح ـصـل علـ ــى لقـب اح ـسـن ث ــانـي
ه ــداف يف دوري العــراق ملــوسـم 1995/1994
قبـل ان يحتـرف يف احـد االنـديـة الـقطـريـة
ويستقر اخيرا يف نادي الرمادي.

متابعة/خليل جليل
علـمـت (امل ــدى ال ــري ــاضـي) ان الـب ــرمل ــان
االيطـالـي واحلكـومــة اإليطــاليـة وافقـا
علــى إن ـشــاء مــراكــز تــدريـبــة تــسهـم يف
تطـويــر الكفـاءات واملــواهب الـريــاضيـة
يف العديد من األلعاب الرياضية.
ـ وذك ـ ــر م ـص ـ ــدر يف الـلج ـن ـ ــة االومل ـب ـي ـ ــة
العراقـية ان اجلـانب االيطـالي سـيتكفل
ب ـنـفقـ ـ ــات انـ ـ ـشـ ـ ــاء هـ ـ ــذه املـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـتــي
سـتخ ـصــص أللع ــاب ك ــرة ال ــسلـ ــة ،والك ــرة
الـ ــط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرة ،وألـع ـ ـ ــاب أخ ـ ـ ــرى مت ـ ـ ــارس يف
الصاالت املغلقة.

وأشـار إلـى ان العـام املقـبل سيـشهـد اقـامـة
معـسكـرات تـدريـبيــة يف ايطــاليـا مـؤكـداً ان
الـنـي ــة تــتجه ل ــزج ف ــرق الفـئ ــات العـم ــري ــة
الصغيرة يف مثل هذه املعسكرات.
يـ ـ ــذكـ ـ ــر ان وفـ ـ ــدا مــن الـلج ـنـ ـ ــة االومل ـب ـيـ ـ ــة
ال ــوطـنـي ــة الع ــراقـي ــة رأسه ال ـسـي ــد احـم ــد
الـسامـرائي رئيـس اللجنـة االوملبيـة اختتم
األسبـوع املاضي زيـارة إلى ايـطاليـا والتقى
هنــاك مع عــدد من املـســؤولني الــرسمـيني
والـريـاضيـني يف ايطـاليـا حيث قـدمت إلـى
اللجنـة االوملبيـة العراقيـة تسهيـالت مهمة
على صعيد العمل الرياضي.

تعاون رياضيي العراق وايطاليا

اســاسيـني وحتــى الـالعب صــالح
سـ ــديـ ــر فهـ ــو ابـن نـ ــادي الـنـجف
وتـتـطـلع للـم ـسـتقـبل ب ــالـن ـسـب ــة
لالعـبني الشبـاب الخذ دورهم يف
املنتخبات العراقية.
* كيف ترى دوري هذا املوسم؟
ـ نظراً للـظروف األمنيـة الصعبة
الـتـي ميـ ــر به ــا الــبل ــد ف ــأن ه ــذا
ال ــدوري هـ ــو املالئـم ونـتـمـن ــى ان
يع ــود األمـن واالسـتق ــرار لـيع ــود
الـدوري كمـا كـان امــا من يتـرشح
ف ـ ــالفـ ــرص مـتـ ـسـ ــاوي ـ ــة ومقـ ــدار
العـطــاء هــو املـقي ــاس لكل فــريق
وف ـ ــريقـن ـ ــا علـ ــى امت االســتعـ ــداد
ونحـن األكثـر احـقيـة بـاالنـتقـال
للمرحلة الثانية.
* مــا م ــدى معــانــاة الـنجف مـن
كثرة االنتقاالت؟
ـ اعتـقد بـان هذه احلـالة ال تـؤثر
فـف ـ ـ ــريـق ال ـنـجـف ف ـ ـ ــريـق ي ـ ـضــم
الـعديـد من العـناصـر وهو يـزخر
ب ــالعــديــد مـن ال ـشـبــاب وعـطــاؤه
مـستمـر بوفـد منتخبـات الشـباب
واالوملـ ـب ــي واملـ ـنـ ـتـخ ــب الـ ـ ـ ــرديـف
بـالعديـد من الالعبني الـواعدين
والـك ـث ـي ـ ــر مــن الالع ـبــني مح ــط
انـ ــظـ ـ ـ ــار املـ ـ ـ ــدرب ــني م ــن الـفـ ـ ـ ــرق
البغدادية وهذا أمر طبيعي.
* ما تعليقك على املشاركة التي
لم تتم يف البطولة العربية؟
ـ بـ ـ ــاسف شـ ـ ــديـ ـ ــد حـ ـ ــرم ـنـ ـ ــا مــن
امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ال ـتــي ك ـنـ ـ ــا عل ـ ــى امت
االستعداد ولكن الفرصة ضاعت
وكـنــا مـتـلهفـني لـنـثـبـت للجـمـيع
بـان كــرة النجف مـؤهلـة لـتمـثيل
الـك ـ ـ ــرة العـ ـ ــراقــي ـ ـ ــة وكلــن ـ ـ ــا امل
ب ـ ـ ـ ــاالش ــت ـ ـ ـ ــراك يف الـ ـب ـ ــط ـ ـ ـ ــوالت
القادمة.

نادي ُأحد ينفي!..
نفـ ــى م ـص ـ ــدر مقـ ــرب مـن نـ ــادي احـ ــد
الـسعــودي نيـة الفـريـق يف التعـاقـد مع
الالع ــب العـ ـ ــراقــي هـ ـ ــوار مـال مح ـمـ ـ ــد
خـ ـص ـ ــوصـ ـ ـاً ان أب ـ ــواب االن ــتق ـ ــاالت يف
الـدوري الـسعـودي قـد اغلقـت من جهـة
وم ــن جـه ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ـ ــأن الـالعـ ـب ــني
احملترفني املوجودين مع الفريق حالياً
يـب ــدون ك ــافـني مت ــام ـ ـاً الداء املهـم ــة يف
النـادي الـذي يحتل املـركـز قبل األخيـر
يف تـرتـيب األنـديـة الـسعـوديـة املـمتـازة
هذا املوسم.

رياضة حواء
تتجـه النيـة لـدى عـدد من الـريـاضيـات
ال ـ ــس ـ ـ ــابق ـ ـ ــات إلعالن تـ ـ ـشـك ــيل جت ــمع
ريـاضي نـسـوي يتـولــى النهـوض بـواقع
الـرياضـة النسـوية يف العـراق خصـوصاً
ان ه ـ ــؤالء ال ـ ــري ـ ــاض ـي ـ ــات يعــتق ـ ــدن ان
القيـادة الـريــاضيــة النـسـويـة احلــاليـة
غيـر قادرة بـأي شكل من االشـكال عـلى
تـط ــوي ــر ري ــاض ــة ح ــواء عـن ــدن ــا وانهـن
االجدر بفعل ذلك.

تساؤل
بدأت الـتساؤالت تـطرح نفسهـا بقوة يف
ال ــوســط ال ــري ــاضـي عـن م ــوع ــد ع ــودة
االنشطة الرياضية من التجميد الذي
أعل ـنــت ع ــنه الـلج ـن ـ ــة االومل ـب ـي ـ ــة ق ــبل
اسبـوعني بسبـب سوء الظـروف األمنية
يف الــبلـ ــد ويخـ ـشـ ــى الـكـثـيـ ــرون مـن ان
تـ ـطـ ـ ــول فــت ـ ـ ــرة االيق ـ ـ ــاف لالن ـ ـشـ ـطـ ـ ــة
الـرياضية إلـى ما ال نهايـة خصوصاً ان
األوضاع األمنـية غيـر مستـقرة منـذ ما
يـزيد علـى السـنة والـنصف وهي تـشهد
تدهوراً مستمراً.

صدام يف اإلمارات
يغـادر بغداد متوجهاً إلى دولة اإلمارات
العــربـيــة املـتحــدة املــدرب كــرمي صــدام
ملـواصلـة مـشـواره التـدريبـي هنـاك بعـد
ان قـ ــضـ ـ ـ ــى ف ــتـ ـ ـ ــرة اجـ ـ ـ ــازة ب ــني األهـل
واالحـبة ويـذكر بـان املدرب كـرمي صدام
تلقـى عـرض ـاً مغـري ـاً من احـد األنـديـة
الـشمـاليـة خالل فتـرة وجـوده يف بغـداد
لـكن ارتبــاطه املهني بـالنـادي االمـاراتي
ال ــذي يعـمل فـيه ح ــالـيـ ـاً جـعله يـت ــرك
العقد الشمالي.
وهـ ـ ــذه هــي ال ــتجـ ـ ــربـ ـ ــة االح ـتـ ـ ــراف ـيـ ـ ــة
التـدريبية الثـانية لكـرمي صدام بعد ان
سـبقتهـا جتـربـة ممـاثلــة يف اليمـن قبل
عدة مواسم.

