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خليل جليل

اخطاء املحرتفني

وجهة نظر

ل ميك���ن اعتبار الأخطاء التي يقع فيه���ا املحرتفون مع انديتهم 
وخ�سو�سا تلك الأ�سماء التي تتمتع مبكانة متميزة لدى ادارات 
الندي���ة املرموق���ة ال نوعا م���ن الهفوات والأخط���اء ال�سخ�سية 
التي يفرت�ض ان يكون كل حمرتف يف عامل كرة القدم يف مناأى 
عنه���ا كي ل يدف���ع ثمنًا باهظًا ل ين�سجم م���ع حجم تلك الأخطاء 
ال�سخ�سي���ة الت���ي يكون ه���واة كرة الق���دم عر�سة له���ا اكرث من 

املحرتفني انف�سهم.
وان التوتر والعالقة امله���زوزة بني املهاجم الدويل لوؤي �سالح 
وفريقه اربيل الت���ي ح�سلت يف الدور ربع نهائي كاأ�ض الحتاد 
الآ�سيوية واحد من ا�س���كال تلك الأخطاء غري املتوقعة بالن�سبة 
لالع���ب مرموق ت���رك اثرا طيبا ل���دى ادارة ن���ادي اربيل وكذلك 
اجله���از التدريب���ي والفن���ي يف املو�سمني املا�سي���ني وم�ساركته 

الوا�سحة يف ح�سول كرة اربيل على اجنازات لفتة. 
كم���ا ل ميكن اغفال وتنا�سي ال���دور الكبري واملوؤثر اي�سا لإدارة 
ن���ادي اربيل التي تبدي ع���ادة تفهما وا�سح���ا جلوانب الرعاية 
الت���ي يحتاجه���ا الالعب���ون جميعا مهم���ا كان���ت تو�سيفاتهم من 
الذي���ن دافعوا عن األوان النادي وفانيلته وحققوا معه كل األوان 
النت�س���ارات، له���ذه الإدارة كان���ت مواقف بن���اءة يف احت�سان 
الدع���م والهتم���ام  ا�س���كال  كل  لعبيه���ا وعمل���ت و�سع���ت اىل 
حت���ى بات اربيل الن���ادي قبلة لكل الالعب���ني الطاحمني لتمثيله 
والن�سم���ام اىل �سفوف���ه ف���كان يف طليعة الندي���ة التي حققت 

لهوؤلء الالعبني اآمالهم وتطلعاتهم. 
وان و�س���ول ك���رة اربي���ل اىل املحافل الآ�سيوي���ة وما حتقق لها 
من ثالثي���ة متوالية للقب الدوري للموا�سم املا�سية وم�ساركتها 
يف امل�سابق���ات القارية كان نتاج���ا طبيعيا جلهود الالعبني ومن 
بينهم الالعب لوؤي �سالح وكذلك بف�سل اجلهود البناءة للنادي 
و�سيا�س���ات ادارت���ه امل�ستندة اىل ا�سا�ض الح���رتام املتبادل بني 
كل الط���راف التي حتم���ل ا�سم الن���ادي واثبات ج���دارة متثيله 
كان م���ن املفرت����ض ان يجع���ل املحرتفني والالعب���ني املن�سوين 
حت���ت خيم���ة ادارة نادي اربيل بعيدا ع���ن كل ا�سكال املالب�سات 
الداري���ة والفنية مثلما ح�سل لالع���ب الدويل لوؤي �سالح الذي 
يعتق���د البع�ض وهو اقرب ما يكون اىل احلقيقة بوجود عوامل 
خارجي���ة وقف���ت وراء م���ا ح�س���ل له ولغ���ريه م���ن الالعبني يف 

الدخول مبواجهات غري حم�سوبة. 
وان ق���رار اليقاف الذي تعر�ض ل���ه املهاجم الدويل لوؤي �سالح 
وقبل���ه خط���وة ا�ستبعاده ع���ن قائم���ة الفريق التي غ���ادرت اىل 
الكوي���ت ملالق���اة الكوي���ت الكويت���ي يف م�سابقة كاأ����ض الحتاد 
الآ�سي���وي نعتق���د باأن مثل ه���ذه الفرازات ل تلي���ق ول تن�سجم 
م���ع مكانة ه���ذا الالعب ال���ذي ع���رف بعالقاته املتوازن���ة �سواء 
م���ع زمالئ���ه او م���ع الدارات التي تعاقد معه���ا لتمثيل فرقها يف 
املوا�س���م ال�سابق���ة وباملقاب���ل ل ن���رتدد حلظة يف اط���ار التاأكيد 
ان مث���ل خط���وة نادي اربي���ل هذه بانه���ا جاءت وف���ق معطيات 
وقناع���ات وا�ستخال�ض ملواقف وجدت م���ن املنا�سب بان يكون 

هناك مثل قرار الإيقاف هذا. 
 وان ادارة ن���ادي اربي���ل التي حتملت الكثري م���ن مواقف اندية 
عدي���دة ب�سبب دعمها ورعايتها لالعبني وتقدميها اف�سل العقود 
والعرو����ض مثلم���ا ه���و �سائ���د الآن يف عامل كرة الق���دم ل ميكن 
اعتب���ار خطوتها الأخ���رية بحق الالعب لوؤي �س���الح �سربا من 
�س���روب التلوي���ح بالعقوب���ات الت���ي مل ولن تقرتب م���ن تفكري 
م�سوؤوليها يوما من اليام بقدر ما كانت مثل هذه اخلطوة نوعا 
م���ن رد العتب���ار ملكانة اجله���از التدريبي و�سلطت���ه الفنية التي 

ناأمل ان تكون حمط احرتام الالعبني والتزامهم. 
عموم���ا كانت هناك ق���رارات اإبعاد وايق���اف �سابقة بحق لعبني 
عديدي���ن عرفته���م انديتن���ا اجلماهريي���ة لكنها �سرع���ان ما متت 
معاجلته���ا وانه���اء اآثاره���ا عل���ى ار�سية م���ن التفه���م والعتذار 

وال�سفح وطي �سفحات اخلالف.
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الدوحة/حممد العبيدي
يوا�س���ل املنتخ���ب الوطن���ي للنا�سئني 
تدريبات���ه  باجلمنا�ست���ك  والنا�سئ���ات 
اليومية �سم���ن مع�سكره التدريبي يف 
�سال���ة الحتاد القطري للعبة بالدوحة 
مناف�س���ات  يف  للم�سارك���ة  ا�ستع���دادا 
يف  اقامته���ا  املزم���ع  الع���رب  بطول���ة 
العا�سمة امل�سري���ة القاهرة يف الثاين 

من ت�سرين الول املقبل.
ويج���ري املنتخ���ب الوطن���ي تدريياته 
يومي���ا  تدريبيت���ني  وحدت���ني  بواق���ع 
خ���الل م���دة املع�سك���ر الت���ي ت�ستغ���رق 
21 يوم���ا ًباإ�س���راف جه���از فن���ي ي�سم 
املدرب���ني: �سائب مه���دي وزياد طارق 
واحم���د �سكران وي�س���م الوفد كال من: 
الول  النائ���ب  احم���د  حمم���د  جا�س���م 
لرئي�ض الحتاد العراق���ي للجمنا�ستك 
رئي�سًا للبعث���ة  وحممد حممود �سالح 
امني �سر الحتاد العراقي للعبة اداريًا 
للوف���د،  والالعبني: احم���د حممد عبد 
اجلب���ار و�س���امل ب�س���ار واحم���د ب�سار 
ونور����ض خليل واح�سان زياد وايهاب 
هادي وعلي �سعدي، والالعبات زهراء 
جم���ال وفاطمة �سع���دي ومرمي عماد و 

مرمي قا�سم.
وكان الدكتور ج���واد الهنداوي �سفري 
بعث���ة  زار  ق���د  قط���ر  بدول���ة  الع���راق 
املنتخ���ب يف حم���ل اقامته���م بجمعي���ة 
بي���وت ال�سباب القطرية يف لقاء حظي 
باهتم���ام كبري من قب���ل ا�سرة منتخبنا 
الوطن���ي للجمنا�ستك حيث قدم جا�سم 
حمم���د رئي����ض الوف���د باقة زه���ور اىل 
الدكت���ور الهن���داوي تقدي���را ملبادرت���ه 
الت���ي ترك���ت اث���را ايجابي���ًا عميقا يف 
والالعب���ني  الوف���د  اع�س���اء  نفو����ض 

والالعبات.

وم���ن جهت���ه حت���دث الدكت���ور ج���واد 
الهن���داوي عل���ى هام�ض لقائ���ه اع�ساء 
الوف���د معرب���ا ع���ن �سعادت���ه بوج���ود 
املنتخب يف العا�سمة القطرية الدوحة 
وا�ساد بجه���ود احتاد اللعبة وكل جهد 
وطن���ي خمل�ض ميثل البلد يف املحافل 
الريا�سي���ة العربية والقارية والدولية 
وا�س���اف ال�سفريقائال:انت���م متثل���ون 
الع���راق يف املهمة امللق���اة على عاتقكم 

ورمب���ا يك���ون ه���ذا املوق���ف اك���ر من 
اعماركم لكن برغ���م �سغر �سنكم لكنكم 
الت���ي  واجنازاتك���م  بعطائك���م  كب���ار 
حالته���ا  باأف�س���ل  تك���ون  لن  نتطل���ع 
دائم���ا ان �س���اء الله ونحن هن���ا نعرب 
عن ا�ستعدادنا لتقدمي كل انواع الدعم 
وامل�سان���دة والت�سجيع لك���م ولأي وفد 
يزوره���ذا البلد املعط���اء خ�سو�سا ان 
دول���ة قط���ر حتت�سنك���م يف اط���ار كرم 

ال�سيافة وال�سالة العربية التي عرف 
به���ا ا�سقاوؤنا واهلن���ا يف قطر ول �سك 
يف ان الدوح���ة الي���وم متث���ل عا�سم���ة 
الريا�س���ة العربية وحم���ورا مهما على 

ال�سعيد القليمي.
واو�س���ح ال�سف���ري العراق���ي خماطب���ا 
الالعبني والالعبات: مبا انكم تعي�سون 
ع�س���ر التق���دم التكنولوج���ي والتقني 
وو�سائ���ل  النرتن���ت  بتواف���ر  ممث���ال 

والف�سائي���ات  احلديث���ة  الت�س���ال 
وغريه���ا ل���ذا عليك���م اكت�س���اب الفائدة 
الق�س���وى م���ن ه���ذه املزاي���ا املتاح���ة 
امامكم والتي مل تكن متوافرة لالأجيال 
ال�سابق���ة وه���ذا المتياز يحت���م عليكم 
ت�سخ���ريه م���ن اج���ل تطوي���ر انف�سكم 
و�سق���ل مواهبك���م  وتنمي���ة قدراتك���م 
البدني���ة والذهني���ة متمنني لك���م دوام 

النجاح والتوفيق.

وا�ساد جا�سم حممد احمد رئي�ض الوفد 
مببادرة ال�سف���ارة العراقي���ة بالدوحة 
وق���دم �سك���ره وتقدي���ره اىل الحت���اد 
القط���ري للجمنا�ستك لهتم���ام بالوفد 
العراق���ي وتاأم���ني املع�سك���ر التدريبي 
البطول���ة  ت�سب���ق  اعدادي���ة  كمحط���ة 
العربي���ة، كم���ا �سك���ر الدكت���ور ج���واد 
الهنداوي عل���ى زيارته وتفقده احوال 

الوفد خالل تواجده يف الدوحة.
وا�سار جا�سم حممد اىل حتقيق نتائج 
املع�سك���ر  خ���الل  ملمو�س���ة  ايجابي���ة 
التدريبي احلايل يف الدوحة خ�سو�سا 
ان التدريب���ات ج���رت يف قاعة الحتاد 
القط���ري للعبة وهي جمه���زة مبعدات 
القيا�سي���ة  املوا�سف���ات  وف���ق  دولي���ة 
املعتمدة يف البطولت الر�سمية، وهذا 
م���ا كان يحتاجه الالعب���ون والالعبات 
م���ن اج���ل حتقي���ق النتائ���ج املرج���وة 
خ�سو�سا ان منتخب العراق للنا�سئني 
يحمل ف�سية البطولة العربية ال�سابقة 

التي جرت يف عام 2007.
 والق���ى حمم���د حمم���ود �سال���ح ام���ني 
للجمنا�ست���ك  العراق���ي  الحت���اد  �س���ر 
كلمة نياب���ة عن ا�سرة الحتاد العراقي 
للعب���ة ع���ر م���ن خالله���ا ع���ن ترحيبه 
الكب���ري بزي���ارة ال�سف���ري والتي جاءت 
معرة ع���ن حر�ض ال�سف���ارة العراقية 
املع�سك���ر  متابع���ة  عل���ى  الدوح���ة  يف 
التدريب���ي ميث���ل ب���ادرة ايجابي���ة لها 

مردودات عظيمة.
العراق���ي  ال�سف���ري  زي���ارة  و�سه���دت 
مدي���ر  حمم���د  من:عل���ي  كل  ح�س���ور 
جمعية بيوت ال�سب���اب القطرية وعبد 
الله �سامل ع�سو جمل�ض ادارة اجلمعية 
و�سه���اب الزوبعي ومهند العزاوي من 

ا�سرة ال�سفارة العراقية يف الدوحة.

اث�������ن�������اء ا�����ض����ت����ق����ب����ال����ه م����ن����ت����خ����ب ال����ن����ا�����ض����ئ����ن ب���اجل���م���ن���ا����ض���ت���ك

الهنداوي: نتطلع لأن تكون اإجنازاتكم مب�ستوى التمثيل الوطني

الوملبية توؤّجل اجتماع 
الهيئة العامة بخ�سو�ص 

�سكوى العميدي 

بغداد/يو�ضف فعل
الفرع���ي  لطي���ف خل���ف رئي����ض الحت���اد  نف���ى 
دي���اىل  فري���ق  ني���ة  دي���اىل  يف  الق���دم  لك���رة 
الن�سح���اب م���ن ال���دوري اجلدي���د بالرغ���م من 
الأزم���ة املادي���ة اخلانقة التي يعانيه���ا منذ فرتة 
لي�ست بالق�س���رية، موؤك���دًا موا�سلته الوحدات 
التدريبي���ة اليومية ا�ستع���دادا ملناف�سة البطولة 

للمو�سم 2010/2009. 
وق���ال خل���ف يف حديث���ه ل�)امل���دى(: ان اع�ساء 
املحافظ���ة  يف  الريا�سي���ني  وجمي���ع  الدارة 
يطالب���ون جمل����ض حمافظ���ة دي���اىل ب���ان يويل 
الن���ادي الهتم���ام املطل���وب م���ن خ���الل توف���ري 

ال�سيول���ة املادية لتوزيع الرواتب والعقود على 
الالعب���ني واملدربني كي يوا�سلوا م�سرية اعداد 
الفريق يف مناف�س���ات الدوري بال�سكل املنا�سب 
الذي يت���الءم مع قوة املناف�سة ويعك�ض ال�سمعة 
الطيب���ة لكرة دي���اىل ل�سيما ان هن���اك عددًا من 
جمال����ض املحافظات قدمت لفرقه���ا امل�ساركة يف 
ال���دوري املمت���از خمتلف ان���واع الدع���م ومنها 
امل���ادي ال���ذي ازاح ع���ن كاهلها الكث���ري وجعلها 
تتعاق���د م���ع اأف�س���ل الالعبني وه���ذا م���ا نتمناه 
م���ن جمل�ض املحافظ���ة لدع���م الريا�سة وحتقيق 

اأمنيات اجلمهور.
وا�س���ار اىل ان م���درب الفري���ق ح���ازم �سال���ح 

ي�سع���ى جاه���دا اىل اكت�ساف الالعب���ني ال�سباب 
املوهوبني من ابناء املحافظة لزجهم مع الفريق 
واإعطائه���م الفر�سة التي ي�ستحقونها لتعوي�ض 
غي���اب الالعب���ني النجوم من الفري���ق، ويحاول 
الرتكي���ز يف الوح���دات التدريبية عل���ى تطوير 
النواح���ي البدني���ة والعم���ل اجلماع���ي وايجاد 
طريق���ة اللعب املنا�سبة التي تت���الءم مع قدرات 
الالعبني وامكاناته���م الفنية والذهنية لت�سجيل 
ح�س���ور جي���د يف مناف�سات ال���دوري، مو�سحًا 
ان هن���اك ع���ددًا م���ن الالعب���ني ال�سب���اب الذي���ن 
�سيقول���ون كلمته���م يف مباري���ات املو�سم املقبل 
لمتالكه���م امله���ارات الفردي���ة العالي���ة والبن���اء 

اجل�سماين القوي ف�سال ع���ن مدرب لديه خرة 
كب���رية يف ادارة امور الفري���ق ملعرفته بقدرات 
لعبي���ه و�سواب ال�ساليب التكتيكية التي يدير 

بها املباريات.
وانتق���د لطي���ف خل���ف رئي�ض احتاد ك���رة دياىل 
جمعي���ة حق���وق الريا�سي���ني التي حت���اول ثني 
احت���اد الكرة عن تطبيق نظ���ام الدوري احلايل 
املتمث���ل ب�سعود 43 فريقا اىل ال���دوري املمتاز 
وق���ال: ان عل���ى اجلمعي���ة ان تعمل عل���ى تهيئة 
الأج���واء املنا�سب���ة ل�سمان حق���وق الريا�سيني 
ال���ذي يعان���ون الهم���ال واحلرمان م���ن اب�سط 
حقوقه���م لعدم وج���ود قانون يرع���ى م�ساحلهم 

ويلبي احتياجاتهم بدل من اخلو�ض يف جمالت 
لي����ض م���ن اخت�سا�سه���ا،وكان م���ن الأف�سل ان 
تطالب جمعي���ة حقوق الريا�سيني بدعم الندية 
مادي���ا ومعنوي���ا وتوف���ري جمي���ع �سب���ل جن���اح 
م�سريته���ا  املقبل���ة يف تطبي���ق ا�سرتاتيجيته���ا 
الريا�سية،لنن���ا من���ر يف ظ���روف تتطل���ب م���ن 
احل�ساب���ات  ت�سفي���ة  ع���ن  البتع���اد  اجلمي���ع 
ال�سخ�سي���ة والعمل بالتكات���ف والتعاون ملا فيه 
اخلري لكرتنا ويدع���م توجهات ال�سباب ويطور 
قدراتهم �سيما ان  نظام الدوري املمتاز للمو�سم 
الكلم���ة  توحي���د  نح���و  خط���وة   2010/2009

وانهاء حالة ابتعاد التناف�ض بني الندية.

طالب جمعية حقوق الريا�ضين بدعم االندية

لطيف خلف:ل �سحة لن�سحاب دياىل من دوري الكرة املمتاز

بغداد/املدى 
قررت اللجنة الوملبية الوطنية العراقية 
تاأجل اجتماع هيئتها العامة والذي كان 
مقررا ان يق����ام يوم غد الحد   يف فندق 
املن�س����ور ميلي����ا  بخ�سو�����ض ال�سك����وى 
املقدم����ة م����ن ح�س����ني العمي����دي رئي�����ض 
احتاد كرة ال�سلة ب�ساأن تر�سيحه ملن�سب 
الم����ني الع����ام للجنة الوملبي����ة الوطنية 

العراقية اىل ا�سعار اآخر. 
وقال م�س����در يف اللجنة الوملبية �سيتم 
حتدي����د املوعد اجلدي����د لجتماع اللجنة 
الوملبي����ة م����ع الهيئ����ة العام����ة يف وق����ت 
لح����ق للنظ����ر بدع����وى العمي����دي ب�ساأن 
حرمان����ه م����ن الرت�سي����ح ملن�س����ب المني 
الع����ام يف النتخاب����ات التي جرت مطلع 

ني�سان املا�سي. 
العام����ة  الهيئ����ة  ان  امل�س����در  وا�س����اف 
العراقي����ة  الوطني����ة  الوملبي����ة  للجن����ة 
كان����ت قد ق����ررت  خالل اجلل�س����ة املغلقة 
الت����ي عقدت يف العا�سر م����ن �سهر ايلول 
احل����ايل تاأجي����ل الجتم����اع ال�ستثنائي 
ال����ذي كان من املوؤم����ل ان تت����م مناق�سته 
واخلا�����ض مب�ساأل����ة الطع����ن املق����دم م����ن 
ح�سني العميدي رئي�ض الحتاد العراقي 

لكرة ال�سلة بخ�سو�ض تر�سيحه ملن�سب 
الم����ني العام للجن����ة الوملبية اىل 

ي����وم غ����د بن����اء عل����ى الطل����ب 
املقدم منه ومراعاة للجانب 
والن�س����اين  الخالق����ي 
العمي����دي  ح�س����ني  ملوق����ف 

احلايل. 

بغداد/اإكرام زين العابدين
اكد عبد اخلالق م�سعود نائب رئي�ض 
ن����ادي اربيل الريا�سي ان وفد نادي 
الكويت الكويتي �سي�سل اىل مدينة 
اربيل ي����وم الثنني املقبل ا�ستعدادا 
للق����اء ن����ادي اربي����ل يف اي����اب رب����ع 
نهائي كاأ�ض الحتاد الآ�سيوي بكرة 

القدم الذي �سيقام الربعاء املقبل.
ت�سري����ح  يف  م�سع����ود  وا�س����اف 
ل�)املدى(: م����ن املوؤمل ان يكون على 
راأ�ض الوفد الكويت����ي رئي�ض الهيئة 
املوؤقت����ة لإدارة احت����اد الك����رة احمد 
اليو�سف ا�سافة اىل امل�سوؤولني يف 

ادارة نادي الكويت الكويتي.
وا�س����ار اىل ان ادارة الن����ادي قررت 
حرم����ان مهاجم الفريق الدويل لوؤي 
الفري����ق يف  ترك����ه  ب�سب����ب  �س����الح 
مع�سك����ر الردن، بينم����ا يتمتع بقية 
الالعبني مبعنوي����ات عالية قبل لقاء 
ن����ادي الكوي����ت الكويت����ي يف ملعب 

فران�سوا حريري.
م����ن جانب اآخ����ر قرر جمل�����ض اإدارة 
ن����ادي الكويت الكويتي 
يف اجتماعه الطارئ 
م�س����اء ام�ض الول 
عب����د  برئا�س����ة 
امل����رزوق  العزي����ز 

رئي�ض  وح�سور 

اجلهاز الإداري مرزوق الغامن اإقالة 
املدرب الرجنتيني كالو�ض اورتيغا 
وم�ساعده م����ن من�سبهم����ا، وتعيني 
حممد عبد الل����ه مدربا ورا�سد بديح 
م�ساع����دا ل����ه ب�س����كل موؤق����ت ب�سبب 
النتائ����ج ال�سيئ����ة الأخ����رية للفري����ق 
يف امل�س����اركات اخلارجية لبطولتي 
الآ�سي����وي ودوري  الحت����اد  كاأ�����ض 

ابطال اخلليج بكرة القدم.
ي�س����ار اىل اإن طاقم حتكي����م ايراين 
�سيق����ود مب����اراة الياب ب����ني فريقي 
اربيل والكوي����ت الكويتي يف اياب 
رب����ع نهائ����ي بطول����ة كاأ�����ض الحتاد 
الق����دم، ويتك����ون  بك����رة  الآ�سي����وي 
م����ن حم�س����ن ترك����ي حكم����ًا و�سط����ًا 
وراأف����ت �ساجدي م�ساع����د حكم اول 
ور�سول فروغ����ي م�ساعد حكم ثانيًا 
وجه����ا نب����ازي يد الل����ه حكم����ًا رابعًا 
فيما �سيك����ون مقيم احلكام اللبناين 
يزبك يزبك وم�س����رف املباراة منعم 

فاخوري من الردن.
ي�س����ار اىل ان ن����ادي اربي����ل تع����ادل 
مع م�سيفه ن����ادي الكويت الكويتي 
يف ذهاب ربع نهائ����ي كاأ�ض الحتاد 
ال�سه����ر  منت�س����ف  يف  الآ�سي����وي 
احل����ايل )1 – 1(، و�سيلعب الياب 
يف 30 من ال�سهر احلايل يف مدينة 

اربيل.

اإق�������ال�������ة امل����������اك ال�����ت�����دري�����ب�����ي ل����ف����ري����ق ال����ك����وي����ت

اأربي��ل يف  الآ�سيوي��ة  الإي��اب  موقع��ة  يق��ود  اي��راين  حتكي��م  طاق��م 

بغداد/املدى 
افتتح �سانع العاب املنتخب الوطني  لكرة القدم ن�ساأت اأكرم ر�سيده من الأهداف 

يف �سف����وف تونت����ي ان�سكي����ده و�سيف بطل ال����دوري الهولن����دي بت�سجيله 
هدفني من ا�سل 8 يف املباراة �سد يوري يف م�سابقة كاأ�ض هولندا. 

وجاء هدفا اأكرم يف الدقيقتني 11 و66. 
وكان اك����رم ق����د انتقل اىل �سفوف تونتي م����ن الغرافة القطري مطلع 

املو�سم احلايل لي�سبح اول لعب عراقي يحرتف يف هولندا. 
يذك����ر ان اك����رم اأم�س����ى حمطات احرتافي����ة ممي����زة يف ال�سعودية 
والم����ارات وقط����ر م����ع ال�سباب والع����ني والغرافة عل����ى التوايل، 
وخا�����ض م����ع منتخب بالده اك����رث من 80 مب����اراة دولية، و�ساهم 
يف قيادة الغرافة اإىل  لقبي الدوري وكاأ�ض اأمري قطر يف املو�سم 

املا�سي. 
وكان ن�س����ات اكرم قد فاز بجائزة اف�س����ل لعب عن قاره اآ�سيا 

 International Footballللعام 2009 املقدمه م����ن
بريطانيا.  يف   Awards

ونق����ل املوقع الر�سم����ي لالعب ن�ساأت انه حق����ق الفوز بهذه 
اجلائ����زة ب�سبب ح�سول����ه على اكر ن�سبة م����ن الأ�سوات. 
حي����ث رجح����ت كفته عل����ى مناف�سيه من الالعب����ني الآخرين 
م����ن ق����ارة اآ�سي����ا يف حف����ل اقي����م بالعا�سم����ة النكليزي����ة. 
ح�س����ر احلفل نخب����ة من الفنانني ورج����ال العمال وبع�ض 

ال�سخ�سي����ات، وقد تخل����ل احلفل عرو�ض لف����رق مو�سيقيه 
ولوحات فنيه. 

ن�ساأت يفتتح اهدافه يف هولندا  
بغداد/املدى 

ق���رر الحت���اد الآ�سيوي لك���رة القدم ا�سن���اد تنظيم 
مباري���ات املجموع���ة الثالثة للت�سفي���ات الآ�سيوية 
لل�سب���اب لك���رة الق���دم لدول���ة الكوي���ت يف الف���رتة 
م���ن اخلام����ض ولغاي���ه اخلام����ض ع�س���ر م���ن �سهر 
منتخبن���ا  ت�س���م  الت���ي  املقب���ل  الث���اين  ت�سري���ن 
ال�سباب���ي وال�سعودي���ة والكوي���ت وعم���ان والهند 

واأفغان�ستان. 
ونقل املوقع الر�سمي لالحتاد ال�سعودي على �سبكة 
النرتنيت ان  الأمان���ة العامة بالحتاد ال�سعودي 
لك���رة القدم قد تلق���ت خطابًا عاج���اًل من الحتاد 
الآ�سي���وي يفيد باملوافقة عل���ى اإقامة الت�سفيات 
بالكويت بدل من العراق التي طلبت ا�ست�سافة 
مباريات املجموعة الثالثة يف مدينة اربيل يف 
اقليم كرد�ستان ووافق الحتاد الآ�سيوي على 
طلب دولة الكوي���ت بتعديل موعد الت�سفيات. 
ال���ذي كان موع���ده ال�ساب���ق م���ن الول ولغايه 

العا�سر من ال�سهر ذاته. 
وكان نائ���ب رئي����ض الحت���اد العراقي لك���رة القدم 
ناجح حمود ق���د قال لوكالة >فران����ض بر�ض< اأن 
>الحت���اد الآ�سي���وي اأ�سعرنا ر�سمي���ًا بنقل مكان 
جتّم���ع مباري���ات ت�سفي���ات املجموع���ة الآ�سيوي���ة 

الثالث���ة لل�سباب اىل مدين���ة اأربيل بدًل من الكويت 
التي ان�سحبت من �سباق ال�ست�سافة من جهة ومن 
الت�سفيات من جه���ة ثانية<. واأ�ساف اأن املنتخب 
ال�سع���ودي �سي�س���ارك يف الت�سفي���ات، م�سريًا اإىل 
اأن الحت���اد العراق���ي بداأ عل���ى الف���ور �سل�سلة من 

التح�سريات املبكرة لإجناح ا�ست�سافة هذا احلدث 
رغ���م ما يحيط ب���ه من ظروف معروف���ة، كون هذه 
ال�ست�ساف���ة ت�سكل منعطفًا مهمًا على �سعيد عودة 

املنا�سبات الكروية لتحت�سنها املالعب العراقية. 
من جه���ه اخرى ار�س���ل الحتاد العراق���ي املركزي 

لل�سب���اب  الق���دم قائم���ة منتخبن���ا الوطن���ي  لك���رة 
اإىل الحت���اد الآ�سي���وي لعتماده���ا يف ت�سفي���ات 

املجموعة الثالثة التي �ستقام يف دولة الكويت. 
واأ�س���اف هادي جواد امني ال�س���ر وكاله وامل�سرف 
عل���ى منتخ���ب ال�سب���اب اىل اأن القائم���ة الت���ي مت 
اإر�سالها  تت�سمن ثمانية اداريني وهم هادي جواد 
مدي���را للفري���ق وح�س���ن احمد مدرب���ا ورائد خليل 
وولي���د خال���د مدرب���ني م�ساعدي���ن وجلي���ل زيدان 
مدرب���ا حلرا�ض املرمى وعبد الكرمي ال�سفار طبيبا 
وحبيب جبار معاجلا وعمار زهري اإداريا    واربعه 
وثالث���ني لعب���ا وه���م كل م���ن: عل���ي طال���ب وعمر 
نا�س���ح واحم���د اإبراهي���م وحمم���د ه���ادي مطن�ض 
و�سامر مه���دي وابراهي���م �سري ومهيم���ن �سليم 
م���الخ وعلي زويد وحمم���د �سعد عب���د الله واحمد 
ح�س���ن وم���روان ح�سني وم�سطفى ج���ودة وجالل 
ح�سن واجمد وليد وحممد احمد جبار ووليد بحر 
وعلي جا�سم وعلي �سباح واموري عيدان واجمد 
كل���ف واحمد فا�س���ل وولي���د �سامل وحمم���د حميد 
وكاظ���م �سي���اء وكرار ط���ارق واك���رم ها�سم وعلي 
ح�س���ن ومهن���د قا�سم و�سي���ف جبار وح�س���ن ن�سر 
الل���ه وعمران �سهي���ل وكرار جمي���د وحممد في�سل 

واحمد مارد. 

الحتاد الآ�سيوي ي�سند للكويت م�سوؤولية تنظيم ت�سفيات املجموعة الآ�سيوية الثالثة

اأحمد جا�سب: النجف بّوابتي لتمثيل املنتخب
بغداد/طه كمر 

اأكد احمد جا�سب ان توقيعه على ك�سوفات فريق النجف لتمثيله يف املو�سم املقبل جاء نتيجة قناعته 
به����ذا الفري����ق الذي يعد من الفرق القوية واجلماهريية بعد ان ا�سب����ح و�سيف بطل الدوري املمتاز 
وكان الق����رب خلط����ف اللقب لول ان احل����ظ وقف حائال دون حتقيق ذل����ك يف املو�سم املن�سرم.وقال 
جا�س����ب يف ت�سري����ح ل�)املدى(: ان وجوده �سمن لعب����ي خط دفاع فريق النج����ف يف املو�سم املقبل 
�سيعط����ي الفري����ق متا�سكا ومتانة ت�س����اف اىل مايتمتع ب����ه الفريق من امكانات جعلت����ه يتفوق على 
الكث����ري من الفرق الكبرية، م�سريا اىل ان ادارة النادي قدم����ت عر�سا و�سفه بانه ي�ساهي العرو�ض 
التي تقدمها اأندية اقليم كرد�ستان مثل اأربيل ودهوك، موؤكدا ان اختياره لفريق النجف جاء منا�سبا 
مع ما يتمتع به الفريق من موا�سفات الفريق املثايل من جميع النواحي ل�سيما انه تنتظره م�ساركة 
اآ�سيوية يف بطولة كاأ�ض الحتاد الآ�سيوي وهذا ما يجعله �سمن دائرة ال�سوء بال�سافة اىل وجود 

ادارة متفهمة وراعية لالعبي الفريق مقدمة لهم كل مايذلل ال�سعاب التي تعرت�ض طريقهم.

ال�سفري الهنداوي يتو�سط وفد منتخب النا�سئني والنا�سئات باجلمنا�ستك

ن�سات ينجح 
يف تاأكيد 
جدارته مع 
تونتي

اربيل يطمح حل�سم لقاء االياب مع الكويت ل�ساحله


