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يو�ضف فعل

عودة بانتظار الفرج

عندم���ا وطئ���ت اأقدام فالح ح�سن ار�ض الوط���ن اول ما تبادر 
يف ذهن���ه الرجوع اىل اأي���ام ال�سبا وتذكر حلظ���ات تاألقه مع 
الف���رق ال�سعبي���ة يف مدينته الثورة منج���م املواهب الكروية 
الفذة وهذه الكلمات جاءت عرفانًا منه اىل من ا�سهم بتقدميه 
اىل ع���امل النجومي���ة وال�سه���رة، واملعروف عن ف���الح ح�سن 
ان���ه ال ين�سى تل���ك اللحظ���ات املوؤث���رة يف حيات���ه الريا�سية 
ويرددها دائما بفخر واعت���زاز ال�سيما انه متنى زيارة اأبناء 
منطقته ملعرفة اأحوالهم املعي�سية واالجتماعية ب�سورة ادق، 
واأت�س���ور ان���ه �سيحزن كثريا عن���د �سماعه برحي���ل مكت�سف 
موهبته االأول حبيب الع���الق الذي جعله واحدا من اأ�ساطري 

كرة القدم العراقية.
وح�س���ور فالح مل يك���ن مببادرة �سخ�سية من���ه وامنا جاءت 
للم�سارك���ة يف موؤمت���ر املغرتبني والكف���اءات املهاجرة االأول 
ال���ذي ناأم���ل ان يخرج مبقرتح���ات واأفكارهادف���ة ت�سعى اىل 
النهو�ض بالواقع الريا�سي نحو االأف�سل، وال نريد ان يكون 
املوؤمت���ر عملي���ة ا�سقاط فر����ض غايته االوىل جم���ع اكرب عدد 
ممك���ن من جن���وم املهجر الذين غ���ادروا البالد من���ذ �سنوات 
طويل���ة الأ�سب���اب خمتلفة، ان مهم���ة املجتمع���ني لي�ست �سهلة 
النه���ا م�سوؤولي���ة كبرية  تتطلب منهم ب���ذل املزيد من اجلهود 
وتقدمي املقرتح���ات الهادفة لتطوير الريا�سة ونقل جتاربهم 
وخربته���م الت���ي اكت�سبوه���ا يف اخل���ارج اىل م�س���ودة عمل 
تتالءم مع واقعن���ا وظروفنا، الن هناك الكثري من اجلماهري 
الت���ي تتوق���ع ان تكون تو�سي���ات املوؤمتر املفت���اح ال�سحري 
حل���ل جمي���ع اأ�س���رار م�ساكلن���ا الريا�سي���ة وبواب���ة العب���ور 
نح���و الو�س���ول اىل العاملية والتاألق يف �س���وح الريا�سة يف 
البطوالت واملحافل الدولية،اما اذا جاءت نتائج  املوؤمتر من 

دون ثمار فان �سدمة كبرية �ستتلقاها اجلماهري الريا�سية.
مع اعتزازنا بجميع املدعوين للموؤمتر لكن تواجد فالح ح�سن 
يف املوؤمتر له طعم خا�ض ال�سيما اأنه جاء يف وقت حرج متر 
به كرتنا ب�سبب قرار التعليق الدويل لذلك فان من االأولويات 
الت���ي البد من مناق�سته���ا اخلروج من عن���ق زجاجة التعليق 
ال���دويل وايجاد احللول الناجعة لها على اأمل ا�ستثمار اأفكار 
املدعوين بال�سكل ال�سحيح او ا�ستثمار عالقاتهم الدولية ان 
اأمكن حل���ل االأزمة الكروية، طاملا ان ف���الح ح�سن مازال قلبه 
ينب����ض بح���ب مع�سوقته الت���ي �سنعت منه جنم���ا ال ي�سق له 
غب���ار ويحمل دينا يف رقبته لل�ساح���رة املدورة، فانه مطالب 
بالتحرك اجلاد برد الدين من خالل ال�سعي اجلاد للعمل على 
اإيج���اد خمرج لك�س���ر التعليق الدويل من خ���الل الت�ساور مع  
زم���الء االأم�ض بتقدمي امل�سورة والتح���اور مبا يخدم م�سرية 
اللعبة ويدفع عجلتها اىل االمام ملا يتمتع به فالح من احرتام 
وحمب���ة يف قلوب ع�ساقه ولكي  يع���ود اىل الواجهة  املحلية 
مرة اخرى بعد ان غادرها مرغما وال يكون ح�سوره هام�سيا 
لعقد اللقاءات والتحدث با�سرار املا�سي وجناحاته ال�سابقة 

مع االأندية املحلية واملنتخبات الوطنية.
ووف���ق تلك املعطيات علينا االبتع���اد عن الطرح التقليدي يف 
خمتلف االمور والق�سايا الكروية والريا�سية ب�سورة عامة 
وانته���اج االأ�ساليب احلوارية املفعمة باحللول النا�سجة مبا 
يت���الءم م���ع اأهمية احل���دث واأف�سل مكان لط���رح تلك االفكار 
موؤمتر الكفاءات الريا�سية املغرتبة الفر�سة املنا�سبة البداء 
الراأي بحرية. ام���ا اذا كان املوؤمتر لتبادل املجامالت واالأخذ 

باالأح�سان فانه يبتعد كثريا عن الغاية التي اأقيم من اجلها.

نب�ض ال�ضراحة

حاوره/حممد هادي
م����درب �س����اب �سج����ل ا�سم����ه �سم����ن الكف����اءات 
التدريبي����ة العراقية وخا�ض اك����ر من جتربة 
كان ابرزه����ا م����ع فريق غ����زالن البادي����ة والذي 
ح�سل معهم على فر�سة لتدريب منتخب �سباب 
العراق كذلك ق����اد الفريق النجفي اىل اكر من 
البطول����ة  ومناف�س����ات  ال����دوري  يف  نهائي����ات 
االآ�سيوي����ة قبل ان ي�سد الرح����ال �سوب االنيق 
يف جترب����ة ق�س����رية ق����ال عنه����ا البع�����ض باأنها 
مل تتكل����ل بالنج����اح لذلك حتول �س����وب اجلار 
الق����دمي فري����ق ن����ادي كرب����الء اآمال ب����اأن يكون 
مب�س����ع اجل����راح الق����ادر على ع����الج جراحات 
الفري����ق الكربالئي الت����ي خلفتها نتائج املو�سم 

املا�سي.
)امل����دى( ح����اورت عب����د الغن����ي �سه����د للحديث 
عن رحلته م����ع ال�ساحرة امل�ستدي����رة �سجونها 

الكثرية : 
* هل تعتقد بن جتربتك مع فريق الطلبة كانت 

فا�سلة؟ 
لل����دوري  مت�س����درا  كان  الطلب����ة  فري����ق  ال،   -
حت����ى االدوار اخلم�سة االخ����رية وبفارق كبري 
اأي اك����ر من ت�سع نق����اط اال ان املطب����ات التي 
ح�سل����ت والتي ال ا�ستطيع التحدث عنها حاليا 

حال����ت دون حتقي����ق الطموح����ات الكبرية الن 
العم����ل يف الن����ادي ي�سبه العمل م����ع ا�سرة يف 
بي����ت ويج����ب ان ال ت�ستباح ا�س����راره لذلك من 
املعي����ب ان تب����وح باال�سرار حني تغ����ادر املكان 
الذي كنت تعمل فيه لك����ن املوؤكد هنالك اخطاء 
�س����واء ادارية او فنية من امل����الك التدريبي او 
من الالعبني غري انني اعترب حمطة الطلبة من 
املحط����ات الناجحة ل����و كان االختيار من بداية 
املو�س����م ولي�ض كما حدث معي اذ انني ت�سلمت 
الفري����ق قب����ل ا�سب����وع م����ن انط����الق مناف�ساته 
وا�ستطاع ان ي�سجل الفارق بينه وبني الفريق 

الذي يليه بت�سع نقاط وهذا مل ياأت م�سادفة.
* هل كان����ت هنالك �سللية م����ن بع�ض الالعبني 

يف بع�ض الفرق؟ 
- هكذا ت�سميات موج����ودة فعال وياأتي نتيجة 
�سع����ف يف االدارة ويف ردة الفع����ل ال�سري����ع 
وق����د متكنا �سواء يف فري����ق الطلبة او النجف 
او غريهم����ا م����ن الوق����وف بح����زم �س����د ه����ذه 
الت�سكيالت، واأرى ان من يعمل مع هكذا اندية 
كب����رية وجماهريي����ة ان يك����ون م�ستع����دا حتى 
للت�سحي����ة ببع�����ض الالعبني من اج����ل مت�سية 
االم����ور وان امل����درب واالداري والالعب يدرك 
تاريخ هذه الفرق وخا�سة الطلبة الذي يعترب 

منجمًا خلرية املدربني العراقيني عملوا فيه.
 لذل����ك لي�����ض م����ن ال�سه����ل ان تكون عل����ى راأ�ض 
اله����رم وان����ا ال اري����د ان ابخ�����ض ح����ق االدارة 
وعملها امل�سّرف اال ان بع�ض االمور اثرت على 
الفريق كثريا والتي يجب ان تذكر وهي م�ساألة 
ا�ستدع����اء الالعب����ني اىل �سف����وف املنتخب����ات 
الوطني����ة فالفري����ق مل ت�ستق����ر ت�سكيلته �سوى 
ب����االدوار الثالث����ة االوىل وم����ن بعده����ا عانينا 
كث����ريا وهذا االمر لي�ض تربي����را فحني ت�سلمنا 
الفري����ق كان منتخ����ب ال�سب����اب يف ال�سعودي����ة 
مب�ساركة مهمة بعدها املنتخب الرديف بقيادة 
الكاب����ن را�س����ي �سني�س����ل وهنا كان����ت الطامة 
الكربى حيث متت دعوة جمموعة من الالعبني 
اىل ه����ذا املنتخب لكنهم اعي����دوا وقد انخف�ض 
م�ستواه����م كثريا وخا�سة عقيل حممد ونواف 
�س����الل ون����دمي ك����رمي وجاب����ر �ساك����ر والذي����ن 
متكنوا من الو�س����ول حاولوا اثبات جدارتهم 
لذلك ب����داأ اخلالف عل����ى هذه امل�سائ����ل واهمها 
انني طلبت م����ن االدارة ان تهيئ الالعبني نور 
�س����ربي وبا�س����م عبا�����ض وفريد جمي����د ملباراة 
مهم����ة ونهائي����ة اال انن����ي �سعرت ب����ان االدارة 
مل تك����ن ج����ادة يف ه����ذه امل�ساأل����ة املهم����ة وهذه 
االم����ور مل يك����ن اجلمه����ور يعل����م بها ث����م انني 

ترك����ت الفري����ق وع����دت اىل النج����ف قب����ل لقاء 
الطلب����ة وفريق النجف ال����ذي حدث ان االخوة 
يف االدارة اجتمع����وا بالفريق واخربوهم بان 
امل����درب لي�ض لدي����ه ثقه بالالعب����ني املوجودين 
وي�س����ر على ا�ستدعاء ف����الن وفالن وهذا االمر 

احدث �سرخا بيني وبني الالعبني.
ان االخفاق يف مف�سل ال يعني الف�سل يف بقية 
املفا�سل الن االدارة �سعت واجتهدت وقدمت ما 
بو�سعه����ا اما من جانبي فقد اخل�ست يف عملي 
لفري����ق الطلبة وبذلت جهدًا �سخيًا واعتذر عما 

بدر من ا�ساءه او خطاأ غري مق�سود. 
*  كيف ترى الواقع الكروي اليوم؟ 

- ان م����ا يحدث للعائلة الكروي����ة معيب جدا، 
وم����ا يحدث عب����ارة ع����ن فو�س����ى و�سراعات 
ان  وبع����د  املنا�س����ب واالن  عل����ى  للح�س����ول 
و�سلت الط����رق امللتوي����ة بالبع�ض اىل تويل 
منا�س����ب مهم����ة وه����ذا االمر �سج����ع وي�سجع 
جمموعة اخ����رى لذلك ا�ستطيع ان اقول ومع 
احرتامي للبع�ض منهم الذي �سياأتي �سيكون 
ا�س����واأ مم����ن �سبقه����م لذل����ك فو�س����ع ال����دوري 
ا�سبح بائ�س����ا وقد �ساهدت قب����ل ايام مباراة 
لقمت����ني من قمم الكرة العراقي����ة هما الزوراء 
ي�سي����ب  االداء  م�ست����وى  وكان  واجلوي����ة 

باالحباط بع����د املرحلة املتدني����ة لفرقنا كذلك 
وج����ود ه����ذا التفاوت ب����ني الف����رق والالعبني 
وعلين����ا م����ن االن ان نحدد عدد ف����رق الدوري 
املقب����ل حت����ى نتجن����ب التخبط كم����ا علينا ان 
نوؤ�س�ض لعمل �سحي����ح بغ�ض النظر عن زعل 
ه����ذا ال�سخ�����ض او ذاك وعلين����ا ت�سمية 18 - 
20 نادي����ا بدال م����ن 36 وان االندية هي التي 
�ستقوم با�ستقطاب الالعبني املميزين ونفتح 
باب االنتقاالت عندها �سيكون دوري الدرجة 
االوىل ممي����زًا اي�س����ا وغ����ري مهم�����ض كما هو 

احلال اليوم.
* ما مدى ر�ساك على فريق كربالء؟ 

- بداأن����ا خط����وات �سحيح����ة وكان املفرو�ض 
لدين����ا هدف ن�سع����ى الجله لذلك جن����د اندفاع 
الالع����ب اق����ل ب�سب����ب تاأخر انط����الق الدوري 
لكن املالك التدريبي واالدارة ي�سعيان العادة 
كرب����الء اىل التاأل����ق م����ن جدي����د كم����ا كان يف 
املو�سم قبل املا�س����ي وجتاوز اخفاقات العام 
املن�سرم وعلى العموم فريق كربالء �سيكون 
ه����ذا املو�س����م مزيجا م����ن اخل����ربة وال�سباب 
ال�سيما بعد تدعيم �سفوفه بالالعبني يقف يف 
مقدمته����م ها�سم ر�سا وحممد ه����ادي والعب 

منتخب ال�سباب م�سطفى جودة وغريهم.

كوبنهاغن/رعد العراقي
اأ�سب���ت بال�سدمة واحلزن وق���د اكون ابالغ 
يف نظ���ر الكثريعندم���ا اق���ول ان الدمعة قد 
ترقرق���ت يف عيني حني كن���ت اتابع مباراة 
ممثل���ي العراق ن���ادي الك���رخ واجلي�ض يف 
بطول���ة االأندي���ة اال�سيوي���ة بك���رة اليد قد ال 
اك���ون �سليع���ًا ج���دًا بفنون وخط���ط اللعبة 
لكن���ي اكت�سف���ت ه���ول التخل���ف والبدائي���ة 
الت���ي ا�ساب���ت ه���ذه الريا�سة وان���ا ا�ستمع 
الح���د املحلل���ني املخت�سني ومعل���ق املباراة 
العرب���ي ح���ني ذك���ر ان طريقة لع���ب الفريق 
تعود بنا اىل اع���وام ال�سبعينيات من القرن 
املا�س���ي حني كان ا�سلوب اللعب يعتمد على 
تداور الكرة ب���ني الالعبني ببطء وباأ�سلوب 
روتين���ي ا�سبح مك�سوف���ا وال يحقق الغاية 
يف اخ���رتاق او مفاجاأة اخل�س���م وال�سغط 
علي���ه.. كم���ا ان طريقة الدف���اع كانت ت�سمح 
بان يك���ون املرم���ى مفتوح���ا لت�سجيل اكرب 
ع���دد م���ن االه���داف ب���كل اريحي���ة وي�س���ر! 
وهك���ذا كان الب���د من ان تك���ون النتائج هي 
هزائم متتالية ون�سي���ب الفريقني هي تذيل 
الرتتيب العام  ب���كل جدارة وا�ستحقاق! ثم 
اع���ود واق���ارن بني عرو����ض الفريقني وبني 
ت�سريح���ات امل�سوؤول���ني ع���ن تل���ك االندي���ة 

والت���ي كانت ت�سب على انهم ا�ستعدوا لتلك 
البطولة ب�سورة جي���دة وانهم �سي�سبحون 
ندًا قويًا وخا�س���ة هم االقوى على م�ستوى 
العراق. اقول اذا كان هذا هو حال مت�سدري 
ال���دوري فما ح���ال االندية االخ���رى؟! واين 
كانت الهيئة االداري���ة وخا�سة نادي الكرخ 
الت���ي مل ت���رتدد يوما بالتفاخ���ر بانها حتقق 
التفوق باالألع���اب الريا�سية االأخرى عندما 
تالم عل���ى تراجع م�ستواه���ا يف كرة القدم، 
واين ه���ي مل�س���ات التطور ومواكب���ة كل ما 
ه���و جدي���د يف خط���ط وطريق���ة اللع���ب؟ ام 
ان التناف����ض كان ينح�س���ر عل���ى امل�ست���وى 
الداخل���ي بقيا����ض �سعف وتخل���ف م�ستوى 
االندي���ة االخ���رى وامت���الك الن���ادي الأف�سل 

الالعبني حمليا؟
نق���ول ان القيا�ض ال���ذي ميكن ان ن�سري اليه 
ان اي هيئ���ة اداري���ة هي ناجح���ة ومتمكنة 
متى ما راأينا ان اداءها خارجيا ال يبتعد عن 
احلداثة واملناف�سة احلقيقية ولي�ض التفاخر 
بانها ا�ستطاعت ان تك���ون ممثال للعراق ثم 
تنك�س���ف حقيقته���ا املزري���ة وتك���ون عر�سة 
لالنتقاد بل وا�ستهزاء املراقبني باننا مازلنا 
نعي�ض يف ا�ساليب اللع���ب التي غادرتها كل 

الدول الطاحمة اىل التطور.

لق���د �سقط���ت دموعن���ا خج���ال وحزن���ا وكنا 
نتمن���ى ان تك���ون الدم���وع هي تعب���ريا عن 
هن���اك  ان  يب���دو  واالفتخار..لك���ن  الف���رح 

م���ن اختلط���ت عن���ده الروؤي���ة ح���ني ظ���ن ان 
اجلماه���ري قد ع�سقت الب���كاء وتعودت عليه 

فاأ�سبحت ال متيز بني الفرح واحلزن.

األي�ض من حق اجلميع ان يطالب من ت�سبب 
يف ت�سويه �سمعة كرة اليد العراقية وك�سف 
حقيق���ة تخلفه���ا ان يربر وي�س���رح اال�سباب 
وان يع���رتف بان���ه مل يق���دم �سيئ���ا ي�سفع له 
بالبق���اء يف املن�سب..األي����ض م���ن حقن���ا ان 
نطال���ب باالجن���ازات الت���ي حتقق���ت طيل���ة 

الفرتة املا�سية.
ومل���اذا ه���ذا ال�سك���وت ع���ن الف�سل م���ن دون 
ان ن�سم���ع ول���و �سوت���ًا واحدًا ين���ادي بحل 
اىل  عدن���ا  ان  بع���د  وحما�سبته���م  االحت���اد 
ال  ق���وة  حينه���ا  يف  كن���ا  متخلف���ة  مرحل���ة 
ي�سته���ان بها فتجردنا ع���ن قوتنا واحتفظنا 
فق���ط باأ�سلوبن���ا بعد ان ابتعدن���ا عن ا�سرار 
التطور واأ�سبحنا ن�سمع وعودا تنخدع لها 
العقول بينما يختفي امل�سببون يف االإخفاق 
اخلارج���ي وراء زوبع���ة وان�سغ���ال الو�سط 
الريا�س���ي بق�سية احتاد ك���رة القدم..وكاأن 
�سمع���ة الريا�سة العراقي���ة والنجاح هو من 
اخت�سا����ض لعب���ة واحدة ا�سمها ك���رة القدم 
بينم���ا االلع���اب االخ���رى ومنه���ا ك���رة الي���د 
ه���ي ج���دار حم�س���ن ان تراجع���ت واخفقت 
ال تطوله���ا حما�س���ة املتباك���ني ع���ن التجديد 
واإق�ساء الفا�سلني حتت الفتة احلر�ض على 

انقاذ الريا�سة العراقية!

اآ�للسلليللا ملللّرت بللا عقاب اأنللديللة  هللزميللة كلللرة اللليللد الللعللراقلليللة يف 
فاصلة رياضية

بغداد/طه كمر
فري���ق  م���درب  حمم���ود  �ساك���ر  اك���د 
الكهرباء بكرة الق���دم ان فريقه ا�سبح 
جاه���زًا خلو����ض مناف�س���ات ال���دوري 
املمت���از املوؤمل انطالقه���ا يف الثالثني 

من ال�سهر اجلاري.
ان  ل�)امل���دى(:  ت�سري���ح  يف  وق���ال 
الفريق ي�سم نخبة جيدة من الالعبني 
ا�سحاب اخلربة ا�ساف���ة اىل ال�سباب 
تدريب���ات  �سم���ن  انخرط���وا  الذي���ن 
الفري���ق ا�ستع���دادا للمو�س���م املقب���ل، 
م�س���ريا اىل تكام���ل خط���وط الفري���ق 
الثالثة بوجود العبني اكفاء يف جميع 
املراك���ز، ف�س���ال ع���ن وج���ود حار����ض 
مرمى منتخ���ب ال�سب���اب حممد حميد 
الق���ادم من فريق الرم���ادي والذي قدم 
م�ست���وى رائع���ًا يف ت�سفي���ات اآ�سي���ا 
لل�سب���اب التي �سيفها ملعب )فران�سوا 
ب���ذل  وال���ذي  اربي���ل  يف  حري���ري( 
جه���ودا �سخية بني اخل�سب���ات الثالث 
حمافظًا على نظافة �سباكه طوال وقت 
املباريات الت���ي لعبها ما يجعل فريقنا 
هذا املو�سم رقم���ًا �سعبًا ما بني الفرق 
االآخرى التي �سمتها جمموعة بغداد.

واأ�س���اف حمم���ود: ان فريقن���ا خا�ض 
عددًا كب���ريًا من املباري���ات التجريبية 
خالل ف���رتة االإعداد التي طالت ب�سبب 
تاأخر انطالق ال���دوري املمتاز ما مكنا 
من معاجلة اخطائنا المتالكنا مت�سعًا 
م���ن الوقت الإع���ادة النظر يف كثري من 
االمور الفني���ة واالدارية التي تخ�ض 
فري���ق الك���رة حي���ث متكنا خ���الل تلك 

املباري���ات من الفوز عل���ى فرق كثرية 
تفوقن���ا م���ن حي���ث امل�ست���وى الفن���ي 
واآخرى تعادلنا فيها واآخرى تعر�سنا 
فيه���ا للخ�س���ارة التي اعطتن���ا درو�سا 

كثرية يف جمال كرة القدم.
واأكد ان ادارة النادي جادة يف م�سعاها 
من اجل خطف احدى بطاقات التاأهل 
ال�ست ع���ن جمموعة بغ���داد من خالل 

الدع���م امل���ادي واملعنوي ال���ذي تقدمه 
لفريق كرة الق���دم وتوفريها االجواء 
املالئمة للتمرين من حيث الدخول يف 
املع�سك���رات التدريبية التي من �ساأنها 
ان جتع���ل العبين���ا يف اأوج عطائه���م 
العبون���ا  يحق���ق  ان  يف  ام���ل  وكلن���ا 
مركزا متقدما �سم���ن خارطة الدوري 
القائم���ني  معاه���دًا  املمت���از  العراق���ي 
عل���ى الن���ادي ان الكهرب���اء ل���ن يكون 
�سيدا �سهال لبقي���ة الفرق ولو توفرت 
لغ���ريه  توف���رت  الت���ي  الظ���روف  ل���ه 
م���ن حيث ع���دم امتالكه ملعب���ا خا�سا 
للتمرين واقام���ة املباريات التجريبية 
علي���ه لكان هن���اك كالم ث���ان. واأو�سح 
ال���دوري  نظ���ام  طريق���ة  ان  حمم���ود 
املمت���از للمو�سم احلايل تب���دو �سعبة 
للغاية خ�سو�سا لفرق جمموعة بغداد 
الت���ي ت�سم فرق���ا كب���رية متتلك خرية 
العبي العراق ما يجع���ل م�ستوى تلك 
الف���رق متقارب���ا ج���دًا، وه���ذا �سيلقي 
بظالل���ه عل���ى نتائ���ج تل���ك الف���رق من 
حيث تاأهله���ا اىل دوري النخبة حيث 
�ستك���ون حظ���وظ فرق بغ���داد اقل من 
حظوظ فرق املحافظ���ات كون ان عدد 
املتاأهل���ني �سيكون مت�ساوي���ا وهذا ما 
يوؤثر �سلبيًا على جمموعة بغداد التي 
ت�س���م فرق���ا موؤ�س�ساتية امث���ال فريق 
الكهرباء والنفط واالمانة وال�سناعة 
م���ن  وغريه���ا  والربي���د  وامل�س���ايف 
الفرق ا�ساف���ة اىل الفرق اجلماهريية 
الكبرية املتمثلة يف الزوراء واجلوية 

والطلبة وال�سرطة.

املجتمع �ساكر حممود: طموح الكهرباء خطف اإحدى بطاقات التاأهل
الريا�سي

يتقدم الزمالء يف الق�سم 
الريا�سي بجريدة )املدى( باأحر 

التعازي اىل الدكتور عبد الرزاق 
الطائي مدير االكادميية االوملبية 

لوفاة �سقيقه والالعب الدويل 
ال�سابق ابراهيم علي لوفاة 

والدته والزميل منعم جابررئي�ض 
الق�سم الريا�سي يف جريدة 

)طريق ال�سعب( لوفاة زوجته 
وخليل يا�سني رئي�ض ممثلية 

االوملبية يف مدينة ال�سدر لوفاة 
والده �سائلني الله ان يلهم ذويهم 
ال�سرب وال�سلوان وان يتغمدهم 

بوا�سع رحمته اإنا لله واإنا اليه 
راجعون.

بغداد/اإكرام زين العابدين
ق����ال فالح حميد رئي�ض االحتاد العراقي املرك����زي لكرة اليد انه مت االنتهاء من 
اال�ستع����دادات كاف����ة الإقام����ة البطولة الدولية بك����رة اليد والت����ي �ست�سارك فيها 

اربعة فرق مبنا�سبة افتتاح القاعة االوملبية يف املدينة.
وا�س����اف حميد يف ت�سريح ل�)املدى( ان بطولة ال�سالم االأوىل �ستنطلق اليوم 
االثنني مب�سارك����ة نادي ال�سب����اب البحريني ومنتخبنا الوطن����ي)اأ( ومنتخبنا 
الوطني)ب( ونادي كربالء م�سريا اىل ان الفريق البحريني و�سل اإىل املدينة 

منذ يومني وان نظام البطولة �سيكون دوريا من مرحلة واحدة.
وا�س����ار حمي����د اىل ان البطولة التي تنظمه����ا وزارة ال�سب����اب والريا�سة تاأتي 
مبنا�سب����ة االنتهاء من القاع����ة االوملبية يف مدينة كربالء والتي تعد االأوىل من 
نوعها يف العراق وي�سرف على اجلانب الفني والتنظيمي يف البطولة االحتاد 
العراق����ي للعبة، وان مباراة االفتتاح �ستجمع بني نادي كربالء ونادي ال�سباب 
البحرين����ي. وتابع: ان منتخبنا الوطني )اأ( ي�س����رف على تدريبه املدرب ظافر 

�ساحب بينما ي�سرف على تدريب املنتخب الوطني )ب( املدرب رعد خنجر.

اليوم افتتاح البطولة الدولية 
بكرة اليد يف كرباء

اإجراء قرعة كاأ�س 
الحتاد الآ�سيوي 

مب�ساركة ممثلي 
العراق

بغداد/املدى
ت�ست�سيف العا�سمة املاليزية كواالمبور 

�سباح اليوم   قرعة  الن�سخة ال�سابعة 
من كا�ض االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم 

مب�ساركة اربيل والنجف  ممثلي العراق 
اىل جانب ممثلي 30 ناديا اآ�سيويا مت  

تر�سيحهم من قبل جلنة  امل�سابقات يف 
وقت �سابق.

واعتمد االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم 
�سيناريوهني الإقامة قرعة البطولة، 

ح�سب التايل:ال�سيناريو االأول:- 
تخ�سي�ض مقعدين لالأندية العراقية.

- تخ�سي�ض مقعد واحد للفائز من 
مباراة الدور التمهيدي بني الريان 

القطري ونا�ساف االأوزبكي.
ال�سيناريو الثاين:- اإلغاء مباراة الدور 

التمهيدي.- م�ساركة اأحد فريقي )الريان 
اأو نا�ساف( مكان اأحد االأندية العراقية 

يف املجموعات التي �سيعلن عنها 
بح�سب القرعة.

- م�ساركة اأحد فريقي )الريان اأو 
نا�ساف( يف الدور االأول من الت�سفيات 

يف املكان املخ�س�ض للفريق الفائز من 
مباراة الدور التمهيدي.- م�ساركة 31 

فريقًا يف البطولة.
- ال�سيناريو الثاين من القرعة لن يوؤثر 

على القرعة الر�سمية.   

بغداد/حيدر مدلول
تنطل���ق يف ال�ساع���ة الثاني���ة والن�س���ف م���ن بع���د ظه���ر الي���وم مناف�س���ات 
ال���دوراالول التاأهلي ل���دوري املمتاز اجلدي���د باقاإمة ث���الث مباريات على 
مالع���ب بغداد مب�سارك���ة �ستة فرق مت اعتمادها من الهيئ���ة املوؤقتة )زاخو 

وم�سايف اجلنوب واجلوالن والهندية وال�سياحة والكرخ(.
وق���ال با�سم جم���ال رئي����ض جلن���ة امل�سابق���ات يف الهيئة املوقت���ة لالحتاد 
العراقي لكرة القدم: ان املباراة االوىل �ستقام بني ناديي الكرخ وال�سياحة 
عل���ى ملعب ال���زوراء ويقودها الطاق���م التحكيمي املوؤلف م���ن علي �سباح 
وعم���اد عبد الرزاق وموؤيد حممد عل���ي وعبد الكاظم ح�سن وي�سرف عليها 
الدكت���ور �سمري مهنا، فيما �ستجمع املب���اراة الثانية ناديي زاخو والهندية 
على ملع���ب ال�سرطة بتحكيم فار�ض �سامي وعم���ار فا�سل ورزاق ابراهيم 
وح�س���ن باقر وي�س���رف عليها خليل ابراهيم، وجتري املب���اراة الثالثة بني 
نادي���ي اجلوالن وم�س���ايف اجلنوب عل���ى ملعب الك���رخ ويقودها احلكام 
�سي���اء جا�س���م وجناح رح���م وعدنان عزم و�سب���اح عبود وي�س���رف عليها 

حممد فليح.
وا�سار جمال اىل ان مباريات الدور الثاين للدوري التاأهيلي �ستجري يوم 
االربع���اء املقبل وجتمع املباراة االوىل بني نادي���ي الهندية والكرخ وتقام 
على ملعب القوة اجلوية يف ال�ساعة الثانية والن�سف بعد الظهر ويقودها 
الطاق���م التحكيم���ي املوؤل���ف من مهن���د قا�سم وواث���ق مدل���ل وبا�سم حممد 
و�سي���اء عبد احل�سني وبا�سراف حممد عرب، وجتري املباراة الثانية بني 
فريق���ي م�سايف اجلنوب وال�سياحة على ملعب ال���زوراء يف الوقت نف�سه 
بتحكي���م حممد غني وو�سام حممد وعمار فا�سل و�سالم جمعة وبا�سراف 
احمد علي، وجتم���ع املباراة الثالثة التي تقام يف الوقت نف�سه بني فريقي 
اجل���والن وزاخ���و عل���ى ملعب الك���رخ بتحكيم ح�س���ني �سال���ح وعماد عبد 

الرزاق وموؤيد حممد علي و�سالم عواد وبا�سراف حممد �سليم.

بغداد/املدى
اع����رتف عب����د الوهاب عبد الق����ادر امل����درب ال�سابق لفريق 
ال�سب����اب االمارات����ي باأن الظ����روف مل ت�ساعده على تقدمي 
االأداء وامل�ستوى الفني الذي كان يتمناه مع العبي فريقه، 
م�س����ريا اإىل اأن هناك عوامل كانت �سببا يف هذه االأو�ساع 
�س����واء من ت����وايل املباريات وعدم وج����ود فوا�سل زمنية 
كافي����ة، اأو من حيث كف����اءة الالعبني املحرتف����ني االأجانب 
وقدرته����م عل����ى ترجي����ح كفة الفري����ق، ا�ساف����ة اإىل وجود 
بع�����ض التدخالت م����ن جانب اح����د اأع�ساء اجله����از الفني 

كانت �سببا يف الوقيعة بيني وبني املحرتفني االأجانب. 

وا�س����اف عب����د الوه����اب : اإن اإدارة الن����ادي كان لها احلق 
يف اتخ����اذ قرارها باإقالته يف ظ����ل تراجع النتائج واالأداء 
وه����و ما ال ميكن اأن تالم عليه، م�سريا اإىل الوقت الذي مل 
ي�سعف����ه يف اإ�سالح اأحوال الفريق، عالوة على املحرتفني 
االأجان����ب ميكن اعتبار م�ستواه����م هو االأقل يف كرة القدم 
االإماراتية بني كل املحرتفني املوجودين حاليًا، موؤكدا اأن 
الالعب����ني املواطنني كان����وا اأف�سل بكث����ري وكانوا يبذلون 
ق�س����ارى جهده����م، ولك����ن اأي فري����ق يواجه����ه تك����ون كفة 
الرتجي����ح للمحرتف����ني االأجانب وه����و ما كن����ا نفتقده الن 

اإمكاناتهم حمدودة جدا وهذا وا�سح للعيان. 

الكرخ يواجه ال�سياحة يف 
باكورة الدوري التاأهيلي للممتاز

عبد الوهاب يّتهم حمرتيف ال�سباب باإقالته

�ساكر حممود متفائل مب�ستقبل فريق الكهرباء

جانب من بطولة اندية ا�سيا لكرة اليد

اأكد تفاوؤله بنتائج كربالء يف بطولة الدوري 

عبد الغني �سهد: ما يحدث للعائلة الكروية 
معيب جدًا.. واأ�سراري مع الطاب لن ت�ستباح!


