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اكرام زين العابدين

ان�سحابات وهمية

يف  املرمى

مت���ر الكرة العراقية بو�صع �صعب اثر اجلدل الكبري الذي يدور 
يف اأروقتها حول انتخابات االحتاد العراقي املركزي لكرة القدم 
والت���ي كان من املوؤم���ل ان جتري خالل ال�صهر احلايل ولكنها مل 
حت�ص���م وبني انطالق الدوري املمتاز يف 16 من ال�صهر احلايل، 
وان االأجواء مازالت ملبدة بالغيوم وال يوجد اأمل يف انق�صاعها 
وحتول االأجواء الريا�صية والكروية اىل االيجابية والو�صول 

اىل حلول منطقية تخدم م�صتقبل الريا�صة العراقية .
م���ن املوؤ�ص���ف ان حتاول بع����ض االأط���راف الريا�صي���ة وممثلو 
االأندي���ة ان ا�صتغ���الل ه���ذا التباع���د يف االأف���كار للح�صول على 
مكا�ص���ب غ���ري م�صروع���ة من خ���الل ال�صغ���ط على ه���ذا الطرف 

اوذاك.
وهن���ا نريد ان ن�صري اىل ان قرعة ال���دوري املمتاز الأندية بغداد 
وكرد�صت���ان وجمموع���ة الغربية والت���ي جرت خ���الل االأ�صبوع 
احل���ايل يف بغداد وح�صرها ممثلو االأندي���ة امل�صاركة فيها متت 

املوافقة فيها على اأ�صلوب القرعة وموعد انطالقها.
ولك���ن فوجئن���ا باأن ممثل���ي 19 ناديا من اأندية ال���دوري املمتاز 
اجتمعت يف نادي الكرخ لتعلن عن مقاطعتها لن�صاطات االحتاد 
العراق���ي لكرة الق���دم قبل اإج���راء االنتخابات املوع���ودة ومنها 
لالأ�ص���ف بع����ض االأندي���ة التي �صارك���ت يف القرعة قب���ل يوم من 

تاريخ ذلك ما و�صعنا يف حرية من اأمرنا!
هن���ا يج���ب ان ن�صري ونطرح اأك���ر من �صوؤال ح���ول االأ�صخا�ض 
الذي���ن ح�ص���روا مرا�صي���م اإجراء القرع���ة يف االحت���اد واأعلنوا 
موافقته���م عل���ى اال�صرتاك مب�صابق���ة الدوري املمت���از، وممثلي 
االأندي���ة الت���ي �صارك���ت يف اجتماع���ات ن���ادي الك���رخ  واأعلنت 
مقاطعته���ا لالحت���اد واأيهم���ا املمث���ل احلقيقي للن���ادي ومن هو 
االأح���ق التمثي���ل والتحدث ب�ص���وت عال وراأي الن���ادي يف مثل 
ه���ذه االأم���ور احلا�صم���ة واخلط���رية ومن ه���و ال�صخ����ض الذي 

يحاول ان يخلط االأوراق؟
بغ����ض النظرعن الطرفني وراأيهما وما اثري من  لغط يف الفرتة 
االأخ���رية تاأثرت ب�صببه كرتنا، يجب عل���ى االأندية الريا�صية ان 
تهت���م براأيها وان يك���ون ممثلها وا�صحا للعي���ان وان ال ي�صتغل 
بع����ض اأع�ص���اء االأندي���ة اجلو الع���ام ويح���اول ان يكون ممثال 
غ���ري �صرعي، اإ�صاف���ة اىل ان بع�ض االجتماع���ات التي تعقد هنا 
او هن���اك ال ميك���ن ان تاأخ���ذ الطاب���ع ال�صرع���ي الن البع����ض من 
الذي���ن يح�صرون ه���ذه االجتماع���ات ال ميثلون االأندي���ة واإمنا 
هم اأ�صخا�ض ملم���ون بالكرة وخرباء واأكادمييون وال ميكن ان 

نطلق عليهم �صفة ممثلي االندية ونوِهم الراأي العام بذلك.
هنا يجب ان نذكر مبوقف مماثل ح�صل يف مو�صم 2007 عندما 
ق���ررت االأندي���ة اجلماهريي���ة ان تعق���د اجتماعا مهم���ا يف نادي 
الق���وة اجلوية واعلن���ت ان�صحابها م���ن ال���دوري يف حالة عدم 
تنظيم بطول���ة النخبة يف بغداد وح�صر ذل���ك االجتماع روؤ�صاء 
اأندية الطلبة والق���وة اجلوية وممثلو اأندية ال�صرطة والزوراء 

مبباركة من رئي�ض نادي الكرخ!
لك���ن القرار الذي �صدر من هذه االأندي���ة اأ�صبح حربًا على ورق 
و�صارك���ت ه���ذه االأندي���ة يف م�صابق���ة النخب���ة الت���ي نظمت يف 
حمافظت���ي اربي���ل ودهوك يف كرد�صت���ان خا�ص���ة وان ال�صرطة 
والطلب���ة لعب���ا يف مدينة اربي���ل والزوراء والق���وة اجلوية يف 

دهوك.
نتمنى ان تكون ت�صريحات ممثلي االأندية م�صوؤولة وان ال تاأخذ 
طابع العاطفة او االنحياز لطرف دون اآخر حتى وان كان االأمر 
يتطل���ب االمتناع عن امل�صاركة يف ال���دوري الن ذلك راأي النادي 
وم���ن حق���ه ان يتم�صك به ولك���ن عتبنا على البع����ض الذي يقول 
كالما يف الليل ولكنه يعود وينفيه يف النهار لينطبق عليه املثل 

القائل )كالم الليل ميحوه النهار(.
ikramsport@yahoo.com
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عي�ض��ى  �ضنعاء/�ضام��ي   
العراق��ي  االحت��اد  موف��د 

لل�ضحافة الريا�ضية 
تنطل����ق اليوم اخلمي�����ض وعلى ملعب 
الريا�صي����ة  املدين����ة  يف  املري�ص����ي 
للعا�صم����ة اليمنية �صنع����اء مناف�صات 
التمهيدي����ة  االآ�صيوي����ة  الت�صفي����ات 
للنا�صئ����ني  اآ�صي����ا  كاأ�����ض  لنهائي����ات 
)اليم����ن  ه����ي  دول  �ص����ت  مب�صارك����ة 
والع����راق وقطر و�صوري����ا وفل�صطني 
وبوت����ان( والت����ي ت�صتم����ر فعالياته����ا 
لغاي����ة الثام����ن ع�صر من �صه����ر ت�صرين 
االول اجلاري..ويلتق����ي يف املب����اراة 
االفتتاحية للت�صفيات منتخبا �صوريا 
وبوت����ان عل����ى ملع����ب �صع����ب �صنعاء 
ال�صناع����ي يف ح����ني يواج����ه املنتخب 
عل����ى  القط����ري  نظ����ريه  الفل�صطين����ي 
ملع����ب املري�ص����ي يف ال�صاع����ة الرابعة 
بتوقي����ت بغ����داد املحلي بينم����ا يلتقي 
منتخ����ب اأ�ص����ود الرافدي����ن ب�صاح����ب 
االر�����ض واجلمهور املنتخ����ب اليمني 
املدين����ة  يف  املري�ص����ي  ملع����ب  عل����ى 
�صنع����اء  العا�صم����ة  يف  الريا�صي����ة 
وذل����ك يف ال�صاع����ة ال�صابع����ة بتوقيت 
بغ����داد املحل����ي يف االفتت����اح الر�صمي 
االآ�صيوية..وتتوق����ع  للت�صفي����ات 
والريا�صي����ة  االعالمي����ة  االو�ص����اط 
يحظ����ى  اأن  �صنع����اء  يف  وال�صعبي����ة 
لقاء العراق واليم����ن بدائرة االهتمام 
كونه يجم����ع مابني املر�ص����ح ال�صاخن 
خلط����ف املرك����ز االول وه����و الع����راق 
باليم����ن املدعوم بع�ص����رات االآالف من 
منا�صري����ه وم�صجعي����ه.. حي����ث بداأت 
الدوائ����ر االعالمي����ة اليمني����ة بحمل����ة 
كبرية م����ن اأجل حث اجلمهور اليمني 
عل����ى احل�صور املبكر للمب����اراة كونها 
للو�ص����ول  االوىل  البواب����ة  �صتك����ون 
اىل االدوار النهائية..ومن جهته عرب 
م����درب منتخبن����ا الوطن����ي للنا�صئ����ني 
موفق ح�صني عن تفاوؤله الكبري وثقته 
العالي����ة بالعبي����ه م����ن اأج����ل حتقي����ق 
الن�ص����ر وخط����ف اأول واأغل����ى النقاط 
اليمن����ي  الوطن����ي  املنتخ����ب  ف����م  م����ن 
وال����ذي �صيخو�ض املباراة على اأر�صه 
واأم����ام جماه����ريه املتعط�ص����ة ملالق����اة 
اأ�صود الرافدين..وتابع ح�صني قائال: 
لقد خا�ض املنتخب مرانه االخري يوم 
ام�����ض االربع����اء على ملع����ب الظرايف 
وكانت الوح����دة التدريبية عبارة عن 
مب����اراة مابني فريقني من اأجل تطبيق 
اآخ����ر التعليمات والتوجيه����ات الفنية 
وه�صم اال�صلوب الفني الذي �صيلعب 
ب����ه منتخبن����ا الوطن����ي اأم����ام نظ����ريه 
اليمني لكن من دون اإجهاد اأو قوة الن 
املنتخ����ب تنتظره مب����اراة مهمة اليوم 

ونري����د خو�صه����ا م����ن دون اأ�صاب����ات 
موؤث����رة ومنوها يف الوق����ت ذاته باأن 
املباراة لن تك����ون �صهلة اأمام املنتخب 
جي����دا  منتخب����ا  ميل����ك  الن����ه  اليمن����ي 
وقادرا على اإح����داث املفاجاآت ال�صيما 
واأن����ه �صيلع����ب داخ����ل الدي����ار وبرفقة 
اأن�ص����اره وم�صجعيه..لكنن����ا اأن �ص����اء 
الله اأعددنا الع����دة لكي �صيء وجهزنا 
العبينا فنيا وبدنيا ونف�صيا و�صنلعب 
من اجل الفوز حي����ث �صاعد احل�صور 
املبك����ر للمنتخ����ب الوطن����ي اىل اليمن 
عل����ى اإ�صابة عاملي التع����ود والتكيف 
عل����ى اأج����واء العا�صم����ة �صنعاء حيث 
ارتف����اع العا�صمة ع����ن م�صتوى �صطح 
وزي����ادة  االوك�صج����ني  وقل����ة  البح����ر 
مع����دالت الرطوب����ة رغ����م االنخفا�����ض 
الن�صب����ي لدرج����ات احل����رارة.. وع����ن 
م����دى جاهزية املنتخ����ب ملالقاة اليمن 
وهل يعاين املنتخ����ب من اإ�صابات اأو 
غيابات حمتمل����ة رد امل����درب الوطني 
موف����ق ح�ص����ني مو�صح����ا: احلم����د لله 
اليع����اين املنتخب من غياب����ات كثرية 
م����ن  �ص����وى  �صفوف����ه  يف  وموؤث����رة 
الهداف واملهاجم اخلطري ح�صني عبد 
الله والذي عملنا على تهيئته للمباراة 
بف�صل الدكتور طاهر ح�صني مريو�ض 
اىل جان����ب اأ�صابة غري خطرية لالعب 
منتظ����ر عبد الك����رمي.. وك�صف املدرب 
االول ملنتخبن����ا الوطني للنا�صئني يف 
ت�صريحات خ�ض بها املوفد ال�صحفي 

للوفد عن اأن الت�صفيات لن تكون �صهلة 
ب����ل �صتك����ون �صر�ص����ة وقوي����ة ومغلفة 
باحلما�ص����ة واالندفاع الب����دين بيد اأن 
اأ�صب����ال واأ�صود الرافدي����ن �صيحققون 
عن����د  و�صيكون����ون  منه����م  مامطل����وب 
الل����ه  �ص����اء  وان  احل����دث  م�صت����وى 
الفرح����ة  ال�صغ����ار  ه����وؤالء  �صري�ص����م 
والب�صمة عل����ى �صفاه ووجوه ال�صعب 
العراق����ي لك����ن االم����ر بحاج����ة لل�صرب 
وبع�����ض الوقت.. وب����ني اأن املنتخبني 
ال�صوري واليمني �صيكونان من اأبرز 
املناف�ص����ني ملنتخبنا الوطني رغم عدم 
ا�صتبع����اد حظ����وظ املنتخبني القطري 
التع����رتف  الك����رة  الن  والفل�صطين����ي 
بالتاأري����خ واالجم����اد بق����در اعرتافه����ا 
مبن يعطيه����ا فوق امل�صتطيل االخ�صر 
ويف اأثن����اء املباري����ات.. وم����ن جهت����ه 
قال امل����درب امل�صاع����د اأثري ع�ص����ام اأن 
منتخبنا الوطني جاهز ملالقاة نظريه 
اليمن����ي حي����ث اليع����اين املنتخب من 
اأي����ة اإ�صاب����ات كب����رية وق����د و�صعن����ا 
اال�صل����وب املنا�ص����ب خلو�����ض املباراة 
وعلمن����ا العبينا كي����ف يتخل�صون من 
�صغ����ط اجلمه����ور اليمن����ي وخو�����ض 
املب����اراة االفتتاحي����ة واللع����ب بهدوء 
وعدم الت�ص����رع يف تطبيق الواجبات 
املنوط����ة به����م م����ن قب����ل امل����الك الفني 
وحماول����ة ت�صجيل ه����دف مبكر يربك 
به ح�صابات املنتخب اليمني وبالتايل 
خط����ف نق����اط املب����اراة النه����ا �صتكون 

بوابة العب����ور للت�صفي����ات اال�صيوية 
النهائية.. وبدوره قال مدرب حرا�ض 
حرا�����ض  اأن  جا�ص����م  �صي����ت  املرم����ى 
مرم����ى املنتخ����ب الوطن����ي للنا�صئ����ني 
االوىل  املب����اراة  خلو�����ض  جاه����زون 
اأم����ام الدول����ة امل�صيفة حي����ث النعاين 
من اأي����ة اإ�صابات عل����ى �صعيد حرا�ض 
املرم����ى كوننا هياأناه����م وب�صكل الئق 
خلو�����ض املباراة االفتتاحية واأن �صاء 
الل����ه �صيك����ون هوؤالء ال����درع احل�صني 
وال�ص����د املنيع ملرم����ى اأ�صبال الرافدين 
وبالتايل اخل����روج بنتيج����ة اإيجابية 
تفرح اأبن����اء ال�صع����ب العراقي والذي 
�صيكون على املوعد يف م�صاء اليوم.. 
ومن جهته ذكر املدير الفني للمنتخب 
اليمني عبد الرحمن ف�صيل اأن مباراة 
اليوم �صتكون �صعب����ة وح�صا�صة جدا 
كونه����ا املب����اراة االفتتاحي����ة من جهة 
ومايرافقه����ا م����ن �صغوط����ات نف�صي����ة 
وجماهريية من جهة والننا �صنواجه 
منتخبا حمرتما ومتمر�صا يف الفئات 
العمري����ة وه����و املنتخ����ب العراقي من 
اجله����ة االخ����رى.. واأمل����ح ف�صي����ل يف 
ت�صريح����ه اىل اأن منتخب����ات الع����راق 
واليمن اىل جان����ب املنتخب ال�صوري 
متلك اأوفر احلظوظ يف املناف�صة على 
بطاقتي املجموعة للتاأهل اىل االدوار 
الالحقة م����ن الت�صفي����ات االآ�صيوية.. 
للمنتخ����ب  وعل����م املن�ص����ق االعالم����ي 
الوطني للنا�صئني اأن ت�صكلية منتخبنا 

الوطني للنا�صئ����ني �صتتاألف من: عمر 
و�صرغ����ام  املرم����ى  حلرا�ص����ة  عطي����ة 
اإ�صماعيل وجالل عدنان ومنتظر عبد 
الكرمي و�صامر �صلم����ان وح�صام هيثم 
خل����ط الدف����اع ومه����دي كام����ل وحيدر 
وعبا�����ض  ح�ص����ني  ور�ص����ول  خ�ص����ري 
عل����ي خل����ط الو�صط يف ح����ني �صيلعب 
ح�ص����ني عبد الل����ه مهاجم����ا وحيدا يف 
االم����ام لكنه لن يك����ون الوحيد خا�صة 
اإذا ماعلمن����ا اأن امل����درب موفق ح�صني 
يخو�����ض مبارياته وف����ق اأ�صلوب لعب 
)4-5-1( لكن����ه يتحور اىل )3-4-3( 
يف حال����ة الهج����وم اأو ح�ص����ب ظ����رف 
املب����اراة وحي����ازة الك����رة.. واأكد قائد 
منتخبن����ا الوطن����ي للنا�صئ����ني ج����الل 
عدنان اأن العبينا قادرون على امل�صي 
قدم����ا اىل االدوار النهائية للت�صفيات 
االآ�صيوية الننا منلك جمموعة ممتازة 
وامل����الك  والالعب����ني  املدرب����ني  م����ن 
االداري والطبي لكننا بحاجة للرتكيز 
يف اأثن����اء املباريات وعدم الت�صرع يف 
تطبيق مامطل����وب منا من قبل املدرب 
وف����ق ح�ص����ني وان �صاء الل����ه �صيحقق 
املنتخ����ب الوطن����ي للنا�صئ����ني اأمنيات 
�صعبنا ال�صابر والذي �صينتظر الفوز 
عل����ى اأحر من اجلمر..بينما قال العب 
الو�ص����ط حي����در خ�ص����ري اأن منتخبن����ا 
الوطن����ي للنا�صئ����ني �صيحق����ق الف����وز 
باملركز االول النن����ا منلك كل االدوات 
املطلوب����ة لتحقيق الفوز لكن االمر لن 

يخل����و م����ن ال�صعوبة يف ظ����ل وجود 
و�صوري����ا  كاليم����ن  قوي����ة  منتخب����ات 
وقط����ر..يف ح����ني ذكر املداف����ع ح�صام 
هيث����م اأن الت�صفي����ات لن تك����ون �صهلة 
االنظ����ار  كل  و�صتك����ون  والي�ص����رية 
موجه����ة ل�صال����ح منتخبن����ا الوطن����ي 
كون����ه �صاحب الق����دح املعل����ى والقدم 
االعلى يف الت�صفي����ات االآ�صيوية واأن 
�ص����اء الل����ه ل����ن يخي����ب اأ�ص����ود العراق 
ظ����ن اجلمه����ور العراق����ي و�صيخطف 
نقاط املب����اراة االفتتاحية اأمام الدولة 
امل�صيف����ة اليم����ن.. ومل يخال����ف العبا 
الو�صط مهدي كامل وعبا�ض علي اآراء 
زمالئهم حيث عربا ع����ن تفاوؤلهما يف 
ت�صجيل ح�ص����ور فاعل يف الت�صفيات 
نق����اط  خط����ف  وبالت����ايل  االآ�صيوي����ة 
املباراة من �صاحب االر�ض واجلمهور 
ع����رب  ح����ني  يف  اليمن����ي..  املنتخ����ب 
العب����ا الدفاع �صامر �صلم����ان و�صرغام 
اإ�صماعيل عن جاهزية املنتخب ملوقعة 
اليمن وطالبا العبيه����م بتقدمي اأف�صل 
العرو�����ض واأق�ص����ى ماميلك����ون النهم 
�صيواجهون البل����د امل�صيف واملناف�ض 
للع����راق وبالتايل فاإن الف����وز �صيكون 
م�صاعف����ا وب�ص����ت نقاط..بينم����ا �صدد 
احلار�ض االول ملنتخبنا الوطني لفئة 
النا�صئ����ني عم����ر عطية عل����ى �صرورة 
الق�ص����وى  االهمي����ة  املب����اراة  اي����الء 
كونها املب����اراة االفتتاحية للت�صفيات 
والف����وز به����ا اأن �ص����اء الل����ه �صيك����ون 
بواب����ة العب����ور ل����الدوار النهائية من 
الت�صفي����ات االآ�صيوي����ة.. وعلم املوفد 
ال�صحفي لالحت����اد العراقي لل�صحافة 
الريا�صي����ة اأن املباريات رمبا لن تنقل 
على القن����وات الريا�صية املفتوحة بل 
�صتب����ث ح�صري����ا على قن����وات )اأي ار 

تي(.

يف اأفتتاح الت�ضفيات اال�ضيوية التمهيدية لنهائيات كاأ�س اأ�ضيا للنا�ضئني

منتخبنا يواجه اليمن.. وموفق يوؤكد جاهزيته لتحقيق الفوز

�ضرم ال�ضيخ – راقي ها�ضم 
العراق��ي  االحت��اد  موف��د 

لل�ضحافة الريا�ضية    
والريا�ص����ة  ال�صب����اب  وزي����ر  اج����رى 
جا�صم حممد جعفر ات�صاال هاتفيا من 
خ����الل م�صت�ص����اره ح�ص����ن احل�صناوي 
بالوف����د العراقي  الذي ي�ص����ارك حاليا 
يف مناف�ص����ات بطولة الدوري العربي 
بالفرو�صي����ة املق����ام يف منتج����ع �ص����رم 

العربي����ة  ال�صي����خ بجمهوري����ة م�ص����ر 
حي����ث نقل احل�صناوي خ����الل ات�صاله 
املتمي����زة  للنتائ����ج  الوزي����ر  امتن����ان 
والرائعة الت����ي حققها فر�صان العراق 
يف بطول����ة ال����دوري العرب����ي موؤك����دا 
ان الوزي����ر جا�صم حمم����د جعفر اوعز 
بتك����رمي الوفد العراق����ي حال و�صوله 
اىل العا�صم����ة احلبيب����ة بغ����داد بع����د 
امل�صت����وى املتمي����ز والنتائ����ج الطيب����ة 
الت����ي حتقق����ت لفرو�صي����ة الع����راق يف 
البطولة التي تتوا�ص����ل فعالياتها يف 
جمهورية م�صر العربية بعد ان ح�صل 
الع����راق عل����ى ثالث����ة او�صم����ة ذهبي����ة 
وو�صام ف�ص����ي واحد واآخ����ر نحا�صي 
للفار�صني ريا�ض عايد را�صي وحمزة 
عل����ي اخل����وام يف مناف�ص����ات الدوري 
العرب����ي  حتى االآن  كما اوعز �صيادته 
بتذلي����ل جمي����ع ال�صع����اب والعراقيل 
الت����ي تعي����ق عم����ل االحت����اد العراق����ي 

املركزي للفرو�صية. 
ال�صب����اب  وزي����ر  م�صت�ص����ار  واأك����د 
ان  احل�صن����اوي  ح�ص����ن  والريا�ص����ة 
الع����راق  لفر�ص����ان  املتمي����زة  النتائ����ج 
ج����اءت من�صجمة متام����ا مع طموحات 
ال�صب����اب والريا�ص����ة واللجنة  وزارة 
االوملبي����ة الوطنية العراقي����ة واحتاد 

الفرو�صية املركزي . 

بتكرمي  يوع��ز  جعف��ر 
فر�سان العراق

حيدر عبد االمري: الدوري مراآة حقيقية
 لتقّدم الكرة العراقية

بغداد/املدى
الوطن���ي  املنتخ���ب  متك���ن 
يف  امل�ص���ارك  باجلمنا�صت���ك 

مناف�ص���ات البطول���ة العربي���ة 
والنا�صئ���ات  للنا�صئ���ني 
باجلمنا�صت���ك من زي���ادة غلته 

م���ن امليدالي���ات يف مناف�صات 
الي���وم االخ���ري م���ن البطول���ة 
يف  فعالياته���ا  ج���رت  الت���ي 

العا�صم���ة امل�صري���ة القاه���رة 
اىل 6 ميداليات.

رئي����ض  جن���ف  اإي���اد  واك���د 
املرك���زي  العراق���ي  االحت���اد 
ان  ل�)امل���دى(  للجمنا�صت���ك 
الالع���ب علي �صعدي متكن من 
ا�صافة ميدالية برونزية ثانية 
له بعد ان ج���اء باملركز الثالث 
يف فعالي���ة ح�ص���ان القفز اثر 
مناف�ص���ة �صدي���دة م���ن زميليه 
امل�صريني اللذين احرزا املركز 

االول والثاين على التوايل.
واو�صح: فيما كانت امليدالية 
الثاني���ة والثالث���ة م���ن ح�ص���ة 
الالعبة املتاألقة فاطمة حم�صن 
جت���اوز  م���ن  متكن���ت  الت���ي 
اخطائه���ا يف جه���از املتوازي 
وا�صتطاعت اح���راز  امليدالية 
للمنتخ���ب  الثالث���ة  الف�صي���ة 
على جهاز احلركات االر�صية 
عل���ى  الربونزي���ة  وامليدالي���ة 
القف���ز وبذل���ك  جه���از من�ص���ة 

املنتخ���ب  ر�صي���د  ا�صب���ح 
ث���الث  ميدالي���ات   6 الوطن���ي 

منها ف�صية ومثلها برونزية.
 وا�صاف: لوال بع�ض االخطاء 
ل���كان  والتحكيمي���ة  الفني���ة 
الر�صي���د �صع���ف م���اكان عليه  
التخطي���ط  م���ا مت  ان  موؤك���دا 
ال�صابق���ة  املرحل���ة  خ���الل  ل���ه 
م���ن دع���م لقاع���دة اللعب���ة يف 
خمتلف املحافظات واالهتمام 
العمري���ة  الفئ���ات  ب�صريح���ة 
ال�صغ���رية ات���ى اأكل���ه وحق���ق 
مبتغ���اه واأب�ص���ط دلي���ل عل���ى 
ذلك هو النتيجة املتميزة التي 
حققه���ا الفري���ق متغلب���ا عل���ى 
ف���رق كث���رية لديه���ا ميزانيات 
مالي���ة كب���رية ف�ص���ال ع���ن ان 
ه���ذا االجن���از يحت���م علينا ان 
نطالب اجلمي���ع بالوقوف مع 
لعب���ة اجلمب���از للنهو����ض بها 
من جديد وحتقيق االإجنازات 

الريا�صية املتميزة.

بغداد/املدى
قال طارق احمد ام���ني ال�صّر امل�صاعد يف 
االحتاد العراقي املركزي بكرة القدم  اإن 
قرعة مناف�صات جمموعة اإقليم كرد�صتان 
العراق التي �صحبت يف مقر احتاد الكرة 
بالوزيري���ة يف العا�صمة بغداد بح�صور 
ممثل���ي االندي���ة امل�صارك���ة ا�صف���رت عن 

مواجه���ة قوية يف اجلولة االوىل جتمع 
ده���وك م���ع اربي���ل وبري�ض م���ع كركوك 
وزاخو م���ع ال�صليمانية والبي�صمركه مع 
�صريوان اجلدي���د وان مباريات اجلولة 
�صتق���ام يف 16 م���ن �صه���ر ت�صرين االول 

احلايل.
مناف�ص���ات  قرع���ة  ان  احم���د  وا�ص���اف 

املجموع���ة الغربي���ة للمو�ص���م الك���روي 
ع���ن  ا�صف���رت   2010  /2009 اجلدي���د 
ثالث مواجهات يف اجلولة االوىل حيث 
يلتقي �صالح الدين مع الرمادي و�صباب 
الفلوجة )اجلوالن �صابقا( مع ال�صرقاط 
و�صام���راء م���ع دي���اىل و�صيك���ون فري���ق 
الفتوة املو�صل���ي يف حالة انتظار وذلك 

خالل القرعة التي �صحبت يف مقر احتاد 
الك���رة يف الوزيرية يف بغ���داد بح�صور 

ممثلي االندية امل�صاركة.
وتاب���ع : فيم���ا يتقاب���ل يف نف����ض اليوم 
�صم���ن جمموع���ة ف���رق بغداد م���ع القوة 
احل���دود  م���ع  وامل�ص���ايف  اجلوي���ة 
واحل�صن���ني  ال�صناع���ة  م���ع  وال�صرط���ة 

والنف���ط وال�صياحة مع الزوراء والربيد 
م���ع الكهرباء وح�ص���ل فريق الطلبة على 

االنتظار.
وا�ص���ار اىل ان االندي���ة الت���ي ال متتل���ك 
مالع���ب نظامية تق���دم كتب���ًا ر�صمية اىل 
احت���اد الك���رة الختي���ار مالع���ب بديل���ة 

العتمادها يف املو�صم الكروي اجلديد.

وال���غ���رب���ي���ة ك���رد����س���ت���ان  جم���م���وع���ت���ي  يف  ل�����ق�����اءات  ث����اث����ة 

كربالء/اأ�ضرف اإبراهيم مالك
حيدر عبد االمري.. واحد من اال�صماء الالمعة يف 

اجليل الذهبي للكرة العراقية خالل ال�صنوات 
ال�صبع االخرية من عمر الكرة العراقية مع مهدي 
كرمي وهوار مال حممد ويون�ض حممود ون�صاأت 
اكرم وعماد حممد واآخرين بداأ مع فريق الكرخ 

قبل ان يدخل عامل النجومية وال�صهرة عرب بوابة 
الزوراء الذي مثله قبل موا�صم عدة نال خاللها 

االإعجاب والثناء فكان هذا الفريق هو بوابة 
العبور للمنتخبات الوطنية التي مثلها منذ عام 

.2003
حيدر عرّب ل�)املدى( عن راأيه مبا مر به فريق 

الزوراء يف املو�صم املا�صي وقال: ان كل االندية 
تعر�صت اىل ظروف خا�صة اثرت على نتائجها 

واعتقد ان الزوراء فريق كبري وقادر على جتاوز 
مثل هذه الظروف ال�صعبة التي مر بها النه فريق 
كبري بالعبيه وجمهوره وحمبيه وتاريخه الكبري 

واعتقد انه �صوف يناف�ض على �صدارة الدوري 
هذا املو�صم حاله حال كل مو�صم ال �صيما بعد عودة 

الكثري من اال�صماء الالمعة اىل �صفوف الفريق 
الذي �صوف ي�صتعيد عافيته رغم كل ما مر به من 

ظروف �صعبة وتعر يف م�صريته.
وعن نظام الدوري اجلديد قال: اعتقد ان الدوري 

يف ظل وجود 43 فريقا فيه �صوف يكون طوياًل 
و�صعبًا و�صاقًا ومرهقًا لكل الفرق وكذلك �صوف 

يكون مرهقًا بدنيا لالعبني ناهيك عن ان اغلب 
الفرق تعاين من ال�صائقة املالية وهذا يعني ان 

الفرق �صوف تعاين من �صغط امل�صاريف وكرة 
املباريات التي �صتخو�صها يف الدوري ما يثقل 

كاهلها كثريا.
وا�صاف: اعتقد ان امل�صتوى العام يف ت�صاعد 

م�صتمر والدوري املحلي هو املراآة احلقيقية لتقدم 
الكرة العراقية وانا اعتقد ان الدوري يف ظل عودة 

الالعبني املحرتفني وبع�ض النجوم املغادرين 
ل�صنني طويلة �صوف تعطي طعما خا�صا و�صوف 

ينعك�ض ذلك على تطور الدوري العراقي وبالتايل 
تطور الكرة العراقية.

واكد ان تطويرالكرة العراقية يتوقف على حتديث 
البنى التحتية ال�صرورية وحماولة اإقامة املدار�ض 

الكروية باال�صافة اىل التخطيط ال�صحيح القادر 
على قراءة احتياجات امل�صتقبل والعمل على تطوير 

قاعدة اللعبة بال�صكل العلمي املدرو�ض.

بغداد/طه كمر
�ص���دد العب فري���ق ال�صرط���ة ب�ص���ار �صعد عل���ى ان العبي 
الفري���ق ل���ن يجعلوا ه���ذا املو�صم مير كما م���رت املوا�صم 
املا�صية م���ن دون حتقيق اإجناز يلي���ق با�صم هذا النادي 

العريق.
وق���ال يف ت�صري���ح ل�)امل���دى( ان���ه وزم���الءه يف الفريق 
عازم���ون عل���ى حتقيق اجن���از غ���اب عنهم لف���رتة لي�صت 
بالق�صرية بعدما م���ر الفريق بظروف ال يح�صد عليها يف 
املوا�ص���م االخرية خ�صو�صا املو�ص���م املا�صي الذي يعترب 
االأ�ص���واأ لهم على م���ر ال�صنني م�ص���ريا اىل ان نقلة نوعية 
اأحدثتها ادارة النادي للفريق بعدما ا�صتقطبت العبني من 
الطراز اجلي���د ال�صيما انهم ميتلكون من اخلربة الدولية 
ال�ص���يء الكث���ري لذل���ك �صيكون لفريقن���ا ثقل���ه و�صيناف�ض 
على �صدارة ف���رق جمموعة بغداد.واأ�صاف: ان الالعبني 
االآن و�صل���وا اىل مرحل���ة االن�صج���ام الت���ام الت���ي �صعى 
امل���الك التدريبي م���ن اجل الو�صول اليه���ا خ�صو�صا بعد 
ان ا�صتقطب���ت ادارة النادي العبني م���ن اندية عدة وهذا 

م���ا يجعل االن�صجام �صعبًا عليه���م خالل فرتة وجيزة اال 
انن���ا واحلمد لله متكنا م���ن الو�صول اىل اجلاهزية التي 
توؤهلنا خلو�ض مناف�صات الدوري املمتاز خ�صو�صا بعد 
ان خا�ض الفريق مباريات جتريبية عدة، وقد مت جتريب 
جمي���ع الالعب���ني النتق���اء التوليف���ة النهائية الت���ي �صيتم 
اعتماده���ا من قب���ل مدرب الفريق رحي���م حميد الذي داأب 
كث���ريا منذ ان ا�صتلم الفريق يف بداية املرحلة الثانية من 
املو�ص���م املن�صرم من اجل االرتقاء بالفريق اال ان الرياح 
اأت���ت مب���ا ال ت�صته���ي �صفنه، لك���ن اليوم وبع���د ان ارتدى 
العبو القيث���ارة اخل�صراء حلة جدي���دة �صيتمكنون باإذن 
الل���ه من عزف حل���ن املو�صم الذي انتظ���ره حمبو الفريق 
لف���رتة طويلة.واأو�صح �صعد ان الفريق �صيخو�ض اليوم 
مب���اراة ودية على ملعبه مع فريق الكهرباء وتاأتي �صمن 
ا�صتعداداته خلو�ض مناف�صات الدوري املمتازفيما متكنا 
من الفوز اأول اأم����ض على فريق الديوانية بثالثة اهداف 
مقاب���ل ه���دف واح���د �صجلها اأ�صع���د عبد النب���ي )هدفني( 

وحممد عبد جديع )هدف(.

ب�سار �سعد: العبو ال�سرطة و�سلوا مرحلة 
االن�سجام وي�سعون لّلقب

6 ميداليات للعراق يف ختام بطولة العرب للنا�سئني باجلمنا�ستك

احد امل�ه�بني ي�ؤدي فعاليته

م�فق ح�سني

منتخب النا�سئني امام م�اجهة �سعبة


