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طه كمر

وداعًا )اأبو الليل(

ب�ضمة احلقيقة

جمي����ل جدا ان يق����رن ا�ضم �ضخ�ص ما با�ضم ن����اد ريا�ضي وهو 
تعب����ر لهذا ال�ضخ�ص عن والئه ووفائه وحبه لهذا النادي مهما 
كان دوره فيه العبا او مدربا او اداريا او حتى م�ضجعا وكثرة 
ه����ي اال�ضماء واالندية التي من املفرو�ص ان ن�ضتذكرها ال�ضيما 
مم����ن ميثل����ون م����اركات م�ضجل����ة با�ضم تل����ك االندي����ة بني فرة 

واخرى كي نعطيهم حقهم.
 وقد اعطى الظ����رف الذي نعي�ضه اليوم احلق لالعب او املدرب 
ان يحي����د ع����ن مبدئه وينتقل من ن����اٍد اىل اآخر بحث����ًا عن الرزق 
االأف�ض����ل وه����ذا ح����ق م�ض����روع لك����ن مل يع����ط احل����ق للم�ضج����ع 
واالداري ال����ذي اق����رن ا�ضم����ه بن����اٍد مع����ني، لذلك ن����رى هوؤالء 
وخ�ضو�ضا االداريني يج�ضدون �ضورة اجلندي املجهول الذي 
يق����دم كل ما لديه من امكانية خلدمة ناديه من دون مقابل فقط، 

النه احب ذلك النادي.
لال�ض����ف ال�ضدي����د لقد تاأخ����رت كثرا ع����ن كتابة ه����ذا املو�ضوع 
الذي كنت اأود من خالله ت�ضليط ال�ضوء على االداري املعروف 
فخ����ري )اأب����و الليل( ال����ذي افتقدته مالعبنا من����ذ زمن وتوارى 
ع����ن االنظار وان����زوى يف مقرعمله الذي يرت����اده جميع حمبي 
القيث����ارة اخل�ضراء وهو عبارة عن مقهى �ضغر يركن يف احد 
زواي����ا �ضاحة الر�ضايف يف بغداد وق����د علق على جدرانه �ضور 
العبي فريق ال�ضرطة على مّر االعوام وفيها يقدم فخري ال�ضاي 
لزبائن����ه الذين يق�ضدونه من جميع مناط����ق بغداد واأنا احدهم 
خ�ضو�ض����ا يف �ضه����ر رم�ضان املب����ارك وتراه مي����الأ املكان بهجة 
ومرح����ًا وي����ردد عبارة دائم����ا ا�ضمعه����ا منه بخ�ضو�����ص نوعية 
ال�ض����اي ال����ذي يقدم����ه )ب�����ص باجلنة موج����ود( جل����ودة ال�ضاي 

النابعة من طيبة نف�ضه .
مو�ضوع����ي الي����وم اأخذ م�ضارا غ����ر م�ضاره فانا كن����ت اروم ان 
ا�ضتذك����ره بع����د ان ط����رق ا�ضماع����ي ان املر�ص اخذ من����ه ما اأخذ 
ك����ي يلتفت اليه من قّدم ع�ضارة جهده خلدمته ال�ضيما ان راعي 
الريا�ض����ة العراقية الي����وم هو الكابنت رعد حم����ودي الذي بكل 
تاأكي����د يحمل ذكريات معه ع�ضى ان يلتف����ت اليه يف حمنته لكن 
كان����ت ارادة الل����ه �ضبحان����ه وتعاىل ف����وق ارادت����ي وارادته هو 
اي�ض����ا فقد لّبى فخري قبل اي����ام نداء ربه ليفارق ج�ضده احلياة 
وتبق����ى ذك����راه �ضاخ�ضة وب�ضماته التي تركه����ا على اأدمي نادي 
ال�ضرطة تطبع ا�ضمه دائما يف ذاكرة جمهوره حيث كان دوؤوب 
احلرك����ة ال يهداأ ط����وال وقت املب����اراة وهو يحم����ل بيده قناين 
امل����اء لروي عط�ص الالعبني ب�ضرعت����ه الفائقة التي طاملا طالبه 
حمب����وه ان ينتق����ل اىل ميدان العاب الق����وى وي�ضارك العدائني 

ع�ضى ان يحقق رقما قيا�ضيا !
هكذا كان ابو الليل فقد �ضاألته يوميا عما يجنيه من هذا اجلري 
امل�ض����رع جت����اه الالع����ب امل�ضاب واخلدم����ة التي يقدمه����ا لنادي 
ال�ضرط����ة فق����ال واالبت�ضامة متالأ وجهه ال�ضح����وك دائما: حبي 
للقيث����ارة اخل�ضراء يفوق ما �ضاأجنيه من ورائه فانا افرح لفرح 
جمه����ور النادي واحزن حلزنه وت�ض����ور مل اجن اي اموال من 
وراء مهنت����ي هذه ويف بع�ص االحيان ادف����ع من مايل اخلا�ص 
لبع�����ص الالعب����ني املحتاجني واترك عمل����ي يف املقهى الذي هو 

باب رزقي ومعيل عائلتي .
هك����ذا الوالء واإاّل فال ، ون�ضتطيع الق����ول ان فخري )ابو الليل( 
ما هو اإال جت�ضيد حي للعراقي اال�ضيل الغيور ال�ضادق ون�ضاأل 
الل����ه �ضبحانه وتع����اىل ان يرحم����ه برحمته الوا�ضع����ة وي�ضكنه 
ف�ضي����ح جنات����ه ويغفر له ذنوبه انه �ضميع جمي����ب الدعاء وهذه 
دع����وة للجمي����ع ان يهدوه ق����راءة �ض����ورة الفاحت����ة ترحمًا على 

روحه الطاهرة . 

Taha_gumer@yahoo.com

ريا�ضتنا بيد الآخرين!
ي�ضكل  ومل  يل  ينحز  مل  را���ض��ي  اأح��م��د   *
غره..  اأو  �ضعيد  ح�ضني  �ضد  جبهة  معي 
ف�ضرها  غ���داء  دع���وة  م��ع��ه  جمعتني  ل��ق��د 
االأخر باإننا كّونا جبهة �ضده الإ�ضقاطه.. 
وعلى هذا االأ�ضا�ص اعتقد اأن �ضعيد حترك 
عقوبة  مل��و���ض��وع  ولي�ص  را���ض��ي  الإق��ال��ة 
اأي  التحقيق  قيد  زال��ت  م��ا  التي  يون�ص 
اأن �ضعيد قد تلقى  ذل��ك.. ويبدو  دخل يف 
اإحدى  اأوام���ر من اخل��ارج وحت��دي��دًا من 
ملباركة وتنفيذ خمططه  الدول اخلليجية 
التي  االأوراق  وحرق  التيارات  بتهمي�ص 
االأم���ور  م��ن  كثر  يف  رغ��ب��ات��ه  �ضد  تقف 
له  للموالني  فارغة  ال�ضاحة  تبقى  ولكي 
يّعول  �ضعيد  اأن  اجلميع  وليعلم  فقط!! 
على  يّعول  مما  اأك��ر  )فيفا(  اأوراق  على 
�ضيوؤدي  خطر  موؤ�ضر  وهذا  جلدته  اأبناء 

بالريا�ضة الأن تكون لعبة بيد االآخرين!

ل �ضلطة يل على اأي ان�ضان
اإن�ضان  اأي  ع��ل��ى  ال�ضلطة  ل���دّي  لي�ص   *
قبول  بعدم  االأوام����ر  ل��ه  اأ���ض��در  اأو  ملنعه 
كان  واإذا  املوؤقتة  الهيئة  يف  من�ضب  اأي 
هيئة  رئي�ص  فهو  كاظم  �ضمر  املق�ضود 
اإداري�����ة الأه���م ن���اٍد يف ال��ب��ل��د ف��اأع��ت��ق��د انه 
�ضاحب القرار االأول واالأخر يف حتديد 
اأو  �ضعيد  ل���واء  حت��ت  العمل  م��ن  موقفه 

غره، و�ضتت�ضح الروؤية م�ضتقبال.

هّمي اإبعاد العنا�ضر ال�ضيئة 
* مع اإين ال اأريد التحدث عن االنتخابات 
يف  مفاجاأة  لكونها  لها  تر�ضيحي  وورق��ة 
وقتها.. لكنني اأقول لهوؤالء اإنني �ضاأر�ضح 
اجلماهر  لطلب  ا�ضتجابة  لالحتاد  بقوة 
علّي  تلح  باتت  التي  ورغبتهم  الريا�ضية 
قدمت  اإن��ه��ا  ب��ل  الر�ضيح،  طالبة  ب�ضدة 
التي  القائمة  لاللتفاف حول  الدعم مبكرًا 
اأعددتها علمًا اأين ال اأطمح ملن�ضب رئا�ضة 
بالفوز  الت�ضويت  يل  كتب  واإذا  االحت��اد 

فاإنني �ضوف اتنازل عن املن�ضب ل�ضخ�ص 
اآخر كفوء وجدير باملهمة واأنا واثق باأن 
هناك ع�ضرات ممن ي�ضتحقون ثقتي وثقة 
اجل��م��ه��ور ال��ري��ا���ض��ي، و���ض��اأع��ود واأق���ول 
العنا�ضر  اإب��ع��اد  همي  اإن  ثانية  م��رة  ل��ك 
ال�ضيئة التي خدمت النظام املقبور والتي 
�ضاهمت يف الراجع اخلطر الذي �ضهدته 

الريا�ضية العراقية.

م�ضعود اأجدر مني!
* عبد اخلالق م�ضعود كريا�ضي بارز قدم 
واعتقد  العراقية  للريا�ضية  كبرة  خدمة 
هو االأجدر مني يف احتالل منا�ضب مهمة 
اأ�ضيف  ول��ن  تعليقي  وه��ذا  االحت���اد،  يف 

اإليه �ضيئًا!
تزييف احلقائق

البع�ص  يتحدث  ان  حقًا  موؤ�ضف  �ضيء   *

عالقات  �ضكل  �ضعيد  ح�ضني  وج��ود  اأن   (
اإي��ج��اب��ي��ة م���ع االحت��������ادات االآ���ض��ي��وي��ة 
ت�ضهم  املن�ضرمة  ال��ف��رة  يف  وال��ع��رب��ي��ة 
نتائج  وحت��ق��ق  االحت���اد  عمل  جن��اح  يف 
يروج  الكالم  هذا  العراقية(  للكرة  جيدة 
اإن��ن��ا من  نعتقد  ه��ل  االإع����الم..  بكرة يف 
نحقق  اأن  مي��ك��ن  ال  �ضعيد  ح�ضني  دون 
وقفز  تزييف  ه��ذا  االإي��ج��اب��ي��ة؟  النتائج 
اأ�ضخا�ضًا  هنالك  اأن  اعتقد  احلقيقة،  على 
بكفاءة  االحت��اد  ���ض��وؤون  اإدارة  باإمكانهم 
التهمي�ص  نركنهم على رفوف  ملاذا  عالية، 
اإن  ثم  يعانونها؟  زالوا  ما  التي  والبطالة 
عدد  مع  جارية  ت��زال  ال  ات�ضاالت  هنالك 
ال��ع��راق وخ��ارج��ه وهم  كبر منهم داخ��ل 
اأن  ي��اأم��ل��ون  ب���ارزة  ريا�ضية  �ضخ�ضيات 
يحدث تغر كبر يف تركيبة االحتاد يف 

االنتخابات اجلديدة.

ر�ضالة اأحمد عبا�س
وعبد  الربيعي  با�ضم  زارين  اأن  �ضبق   *
للهيئة  دعوتهما  قبل  ح�ضن  حممد  االإل���ه 
اجلديدة وطالبوين باإعداد قائمة موحدة 
يف االنتخابات القادمة واقرحوا تر�ضيح 
اأحمد  يل  اأر���ض��ل  ك��م��ا  االأ���ض��م��اء،  بع�ص 
املدرب  طريق  عن  �ضفوية  ر�ضالة  عبا�ص 
نف�ضه  للغر�ص  احل��م��ي��د  ع��ب��د  االإل����ه  ع��ب��د 
كتلة  خللق  م��ع��ًا  التن�ضيق  على  واأ���ض��ر 
جديرة  اأ�ضماء  ت�ضم  وموحدة  متجان�ضة 
ال�ضائغ  بامل�ضوؤولية، وحتى حممد جواد 
ومعنا  القائمة  �ضمن  ر�ضحته  ق��د  كنت 
اإننا  علمًا  جمهول  هديب  الدكتور  اأي�ضًا 

مل نت�ضل به.

�ضفقات الل�ضو�س
�ضعيد  ح�ضني  حققه  ما  جيدًا  اأفهم  اأن��ا   *
لكن  الأه���داف���ه،  �ضفقنا  وك��ل��ن��ا  ت��اري��خ��ي��ًا 
اجلماهر واعية بدرجة كبرة وال ت�ضفق 
التي  امللتوية  االأ�ضاليب  كل  ملن خرب  االآن 
مار�ضها النظام البائد وتفنن بها جالوزته، 
اجلمهور الذي يعّول عليه �ضعيد �ضيف�ضح 
التجارية  ال�ضفقات  الل�ضو�ص واأ�ضحاب 
 - امل��رة  ه��ذه   - �ضتذهب  �ضعيد  واأه���داف 
خارج �ضباك اأمنياته الأنه يلعب يف الوقت 

ال�ضائع!

ـــاآت  ـــاج ـــف م ــــن  م اأخــــــــاف  ل 
النتخابات

من  تقل�ضت  قد  العامة  الهيئة  كانت  اإذا   *
اإىل 40 ع�ضوًا بفعل فاعل يف حني   140
اإنها يف م�ضر تقارب ال�190 ع�ضوًا، ويف 
�ضوريا 100 ع�ضو ويف بقية البلدان اأكر 
�ضياأخذ  خطر  موؤ�ضر  ه��ذا  ف��اإن  ذل��ك،  م��ن 
طموحات  تخدم  رمب��ا  �ضلبية  اجت��اه��ات 
اختارته  اإذا  النهائية  ويف  �ضعيد  ح�ضني 
له  امل��ب��ارك��ني  اأول  ف��اأن��ا  للرئا�ضة  الهيئة 
)الفاحتة(  و���ض��اأق��رًا  اجل��دي��دة  وللهيئة 

يتوقع  وال  العراقية!!  الكرة  م�ضر  على 
بعد  الأنني  اأعمل معه  اأن  ما  مني يف يوم 
اإقليم  يف  الكبر  مل�ضروعي  �ضاأتفرغ  ذلك 
ك��رد���ض��ت��ان و���ض��اأن��ف��ذه يف ك��ل االأح����وال 
عدمه!  اأم  امل�ضوؤولني  دعم  بوجود  �ضواء 
وب��امل��ن��ا���ض��ب��ة ف��اأن��ا اأت���وق���ع ك��ل ���ض��يء يف 
املفاجاآت..  م��ن  اأخ���اف  وال  االن��ت��خ��اب��ات 
مناف�ضًا  �ضعيد  ح�����ض��ني  وق���ف  ب��االأم�����ص 
بطل  ال��ل��ه  عبد  حممد  البطل  للريا�ضي 
بالزانة  بالقفز  واآ�ضيا  وال��ع��رب  ال��ع��راق 
وم�ضابقة االألعاب الع�ضرية وهو ال�ضابط 
الفذ يف جمال عمله واالإن�ضان الذي يحمل 
كل �ضفات الرجولة وال�ضهامة وقدم ثالثة 
من  اخلال�ص  �ضبيل  يف  فدية  اأبنائه  من 
ح�ضني  ياأتي  ذلك  كل  وبعد  �ضدام،  نظام 
رئي�ص  نائب  من�ضب  على  ليناف�ضه  �ضعيد 
اإن  ه��ل  عليه!  وي��ف��وز  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
�ضعيدًا اأجدر من عبد الله؟ ما تاريخ االأول 
املفاجاأة  اإن  اأق��ول  لذلك  بالثاين؟  مقارنة 
باأن  واثق  لكنني  �ضعيد  فاز  اإذا  تهزين  ال 
بعد  املنظور  املدى  له م�ضتقبل على  لي�ص 

التحول ال�ضيا�ضي املرتقب يف بالدنا.

ق�ضية الكويت
*اما من يت�ضور بان ذهاب ح�ضني �ضعيد 
ذلك  بان  بحفاوة  وا�ضتقباله  الكويت  اإىل 
من  ممنوع  باإنه  تقول  التي  امل��زاع��م  فند 
عّد  �ضعيد  وان  اأرا���ض��ي��ه��ا  اإىل  ال��دخ��ول 
الكويت  ق�ضية  يف  مل�ضلحته  الورقة  هذه 
على  ن��راه��ن  ال  ن��ح��ن   : للجميع  ف���اأق���ول 
بلدنا،  على  ن��راه��ن  ب��ل  ال��ك��وي��ت،  ق�ضية 
عدم  اأو  ل��ه  الكويتيني  ا�ضتقبال  م�ضاألة 
عندنا  امل��ه��م  ب��ه،  خ��ا���ص  ���ض��اأن  ا�ضتقباله 
وم�ضتقبلها،  العراقية  الريا�ضة  اأو�ضاع 
اإحدى  م��ن  ات�ضااًل  تلقينا  اأي�ضًا  ونحن 
بعد  اخلليج  دول  يف  الريا�ضية  القيادات 
انتهاء زيارة �ضيعد بيوم واحد فقط حيث 
والت�ضاور  للتن�ضيق  ال��دع��وة  لنا  وجهت 
من  املزيد  اأك�ضف  ول��ن  كثرة  ق�ضايا  يف 

اإننا ال نرمي  اأوؤكد  الزيارة لكنني  اأهداف 
همومنا وم�ضاغلنا على االإ�ضقاء ون�ضعف 
الريا�ضية  ف��االأ���ض��رة  ال��داخ��ل��ي��ة  اإرادت���ن���ا 
العراقية اأوىل بطرح ق�ضيتها على طاولة 
ال�����ض��راح��ة م��ع اع��ت��زازن��ا مب��واق��ف هذه 

الدولة اخلليجية اأو تلك.

اأنا ابن الريا�ضة
* ع��ر���ض��ت ع��ل��ّي م��ن��ا���ض��ب ح��ك��وم��ي��ة يف 
ال��ظ��رف اجل��دي��د، وه��ن��اك م��ن ق��ال باإنني 
وزارة  اإىل  تعود  ال  فلماذا  �ضرطة  �ضابط 
اأعمل  ال  اإنني  دائمًا  اأقول  كنت  الداخلية؟ 
يعرفني  وال��ك��ل  ال��ري��ا���ض��ة  جم��ال  يف  اإال 
اإنني ريا�ضي ول�ضت �ضابطًا اأو اإداريًا اأو 
�ضيا�ضيًا و�ضاأبقى هكذا حتى اآخر يوم من 

عمري.

اآخر الكالم
* نحن مع ال�ضالم واحلرية والديقمراطية 
يف عراق جديد ينعم بالرفاهية بعد �ضني 
العراقي  ال�ضعب  بها  م��ر  التي  احل��رم��ان 
ال�ضقاق  غمامة  ���ض��ت��زول  ال��ل��ه  ���ض��اء  واإن 
ويعرف  بال�ضفاء  النفو�ص  تنعم  عندما 
الطارئون  ويبعد  باأخطائهم  الل�ضو�ص 
عن �ضاحة الريا�ضة.. كيف نبادر مل�ضاحمة 
النفو�ص  ����ض���راء  ع��ل��ى  ت���رب���ى  ���ض��خ�����ص 
ال�ضعيفة باأبخ�ص االأثمان.. كيف جنال�ص 
احتادًا ه�ضًا عهد ب�ضخ�ص غريب وطارئ 
يف  م�����ض��احل��ه  لتم�ضية  ال��ري��ا���ض��ة  ع��ل��ى 
ت�ضرح  ومل  كبرة  الف�ضيحة  اخل���ارج؟  
قلوبنا حتى نعالج اأمرها بطرد املتورطني 
النا�ص  ليع�ص  وبعدها   ، اللعبة  مب�ضر 
ين�ضى  اأن  واأمت��ن��ى  وا�ضتقرار...  ب��اأم��ان 
العراقيون االأحقاد ويعودوا اإىل ر�ضدهم 
مل�ضلحة  ال��ق��رارات  اإت��خ��اذ  يف  وحكمتهم 
كما  االأ�ضا�ص،  بالدرجة  اأبنائنا  م�ضتقبل 
اإىل  والعاطلني  املف�ضولني  ع��ودة  اأمتنى 
لن يعود معافى  فالعراق اجلديد  اأعمالهم 

اإال ب�ضفاء هموم كل النا�ص.

تكهنات وحقائق عن عبد كاظم يف اآخر حديث قبل الوداع:

احتاد �سعيد يعول على )فيفا( اأكرث من اأبناء 
جلدته.. واأخ�سى اأن تكون ريا�ستنا بيد الآخرين!

متر اليوم الذكرى اخلام�ضة لرحيل قائد املنتخبات الوطنية ال�ضابق عبد كاظم بعد مر�س مفاجئ اأمّل 
به واأغم�س عينيه اإىل الأبد لتتال�ضى معه احالمه العري�ضة يف خدمة الكرة العراقية التي عاد من اجلها 

تاركًا عائلته يف املهجر وملبيًا نداء الوطن بعد احداث عام 2003 .
) املدى( اأرتاأت اإعادة بع�س املقتطفات املهمة من حواره ال�ضريح الذي ادىل به بجزءين لها يف اآيار 2004  
اأجراه الزميالن اإياد ال�ضاحلي وحيدر مدلول قبل ايام من وداعه الأبدي حيث ا�ضتقراأ فيه وقائع بارزة 

ح�ضلت اليوم يف �ضاحة الكرة بعد ان �ضّخ�س ا�ضبابها ودوافع القائمني على اللعبة يف ذلك الوقت حممال 
الهيئة العامة م�ضوؤولية كل ما يجري امام ال�ضتار وخلفه! بغداد / املدى

بغداد / املدى
اكد جا�ضم حممد جعفر وزير ال�ضباب 
والريا�ض���ة ان تاأخ���ر اإق���رار موازنة 
ع���ام 2010 م���ن قبل جمل����ص النواب 
اإجن���از  مراح���ل  يف  كث���را  �ضيوؤث���ر 
م�ضروع مدين���ة الب�ض���رة الريا�ضية ، 
و�ضي�ض���ع الع���راق يف موق���ف حمرج 
بطول���ة  اإقام���ة  التزامات���ه يف  ب�ض���اأن 

خليجي 21 مبوعدها املقرر. 
الن���واب  جمل����ص  الوزي���ر  وطال���ب 
التعجي���ل يف اإق���رار املوازن���ة حي���ث 
ان لل���وزارة التزام���ات مالي���ة كب���رة 
�ضواء جت���اه م�ضروع مدين���ة الب�ضرة 
الريا�ضي���ة  امل�ضاري���ع  او  الريا�ضي���ة 

ان  اىل  الفت���ا  االخ���رى،  وال�ضبابي���ة 
زمني���ة  توقيت���ات  و�ضع���ت  ال���وزارة 
الب�ض���رة  مدين���ة  م�ض���روع  الجن���از 
يف  �ضيوؤث���ر  تاأخ���ر  واأي  الريا�ضي���ة 

مراحل العمل . 
وا�ضاف : ان العراق تعهد امام اللجنة 
امل�ضرف���ة عل���ى اإقام���ة بطول���ة اخلليج 
باجن���از مدين���ة الب�ض���رة الريا�ضي���ة 
يف موعده���ا املق���رر الحت�ضان بطولة 
االخ���الل  نري���د  وال   ،21 خليج���ي 
اإق���رار  تاأخ���ر  ب�ضب���ب  بالتزاماتن���ا 
املوازن���ة ، معرب���ًا عن اأمل���ه اأن يتمكن 
اأع�ض���اء جمل����ص الن���واب م���ن اإق���رار 

موازنة عام 2010 بالقريب العاجل.

جعفر: تاأخري املوازنة يوؤثر يف م�سروع مدينة الب�سرة
دهوك / عماد البكري

قدم اموري احمد مدرب نادي زاخو لكرة القدم الذي يلعب يف املجموعة ال�ضمالية 
م���ن الدوري املمت���از للمو�ضم احل���ايل ا�ضتقالته من تدريب الفري���ق اثر اخل�ضارة 
الثقيل���ة التي تلقاه���ا يف املباراة االوىل امام فريق اربيل بط���ل الدوري للموا�ضم 

الثالثة املا�ضية.
وق���ال م�ض���در مقرب من ن���ادي زاخو ل�) امل���دى( : ان االدارة قبل���ت ا�ضتقالة احمد 
بع���د االح���داث املوؤ�ضفة التي رافقت مباراته مع اربي���ل ا�ضافة اىل ان اخلالف بداأ 
م���ع امل���درب اثرامتعا�ضه م���ن تعاقد ادارة الن���ادي مع املدرب امل�ضاع���د وليد �ضهد 

باالتفاق مع مدير الفريق.
م���ن جهته قال احم���د :ان االدارة مل ت�ضت�ض���ره يف مو�ضوعة التعاق���د مع امل�ضاعد 

�ضهد وانه لن ي�ضتمر مع الفريق يف حالة وجود �ضهد ولذلك قررت املغادرة.
يذك���ر بان ام���وري احمد ق���اد الفري���ق يف ال���دوري التاأهيلي و�ضاه���م يف �ضعود 

الفريق اىل الدوري املمتاز حيث حل ثانيا بعد نادي الكرخ.

الكويت / عواد ها�ضم –  موفد الحتاد العراقي 
لل�ضحافة الريا�ضية 

حددت اللجنة العليا املنظمة لبطولة العرب التا�ضعة بالرماية يف الكويت 
انطالق حفل االفتتاح عند ال�ضاعة الثالثة من ع�ضر اليوم الثالثاء ي�ضبقه 
املوؤمتر الفني �ضباح اليوم نف�ضه.  وكان الوفد العراقي قد و�ضل الكويت 

ام�ص االول للم�ضاركة يف البطولة بعد رحلة مرهقة ا�ضتغرقت ع�ضر 
�ضاعات بالطريق الربي حيث جرت ام�ص االثنني عملية فح�ص املعدات 

جلميع الفرق امل�ضاركة و�ضتجري �ضباقات البندقية الهوائية يوم غد 
االربعاء ، وقام وفدنا قبل و�ضوله اىل الفندق املخ�ض�ص للوفود بزيارة 

اىل نادي الرماية الكويتي حيث ميادين �ضباح االحمد الذي تتميز 
مبوا�ضفات عالية اجلودة واحلداثة.  وقال زاهد نوري رئي�ص وفدنا 

: اننا �ضنبقى نتطلع دوما للح�ضول على نتائج م�ضرفة للعبة ولعراقنا 
احلبيب وثقتنا عالية بالعبينا يف ظل تناف�ص قوي لنجوم اللعبة من 

اال�ضقاء العرب.  بينما قال مدرب املنتخب عالوي عبد الله : ان فريقنا 
جاهز خلو�ص غمار ال�ضباقات املقررة واملنا كبر يف حتقيق نتائج 

ايجابية بعون الله.  وبذل اداري الوفد م�ضتاق جعفر جهدًا كبرًا ي�ضتحق 
الثناء واالعجاب يف تهيئة امور الوفد 

ومتطلباته االدارية من خالل حركته 
الدوؤوبة يف كل �ضغرة وكبرة 

تتعلق بالوفد واع�ضائه. 
وي�ضارك احلكمان الدوليان 

فريد حممد �ضالح ورحيم 
كاظم حممد يف قيادة 

�ضباقات البطولة يف 
اال�ضلحة الهوائية.

الع��رب  بطول��ة  انط��اق 
للرماية اليوم

ا�س��ت���ق��ال��ة ام���وري م��ن 
ت�دري�ب زاخ�و

بغداد / خليل جليل
اأك���د رئي�ص االحت���اد العراق���ي لك���رة اليد فالح 
ي�ضتع���د  للعب���ة  الوطن���ي  املنتخ���ب  ان  حمي���د 
للدخ���ول يف مع�ضك���ر تدريبي يق���ام يف تون�ص 
ال�ضهر اجل���اري يف اإطار التح�ض���ر للم�ضاركة 
يف ت�ضفي���ات اآ�ضي���ا املوؤدي���ة اىل نهائيات كا�ص 
العامل التي ت�ضيفها العا�ضمة بروت للمدة من 
ال�ضاد�ص ولغاية الثامن ع�ضر من �ضباط املقبل. 
وم���ن املوؤم���ل ان يلعب املنتخ���ب الوطني لكرة 
اليد يف جمموعة واح���دة اىل جانب منتخبات 
ال�ضني و�ضوري���ة واململكة العربي���ة ال�ضعودية 
وهي واحدة م���ن املجموع���ات ال�ضعبة لكونها 
ت�ض���م منتخب���ات قوية له���ا مكان���ة وا�ضحة يف 
االطار االآ�ضيوي وخ�ضو�ضا املنتخب ال�ضيني 
ان  حمي���د:  واو�ض���ح  ال�ضع���ودي.   ونظ���ره 
املنتخب �ضيعود يف اخلام�ص من ال�ضهر اجلاري 
من رحلته اال�ضتعدادية التي ام�ضاها يف تركيا 
الأك���ر م���ن اأ�ضب���وع حت�ض���را للمهم���ة املقبل���ة 
، م�ض���را اإىل ان املنتخ���ب كان م���ن املفر����ص 
ان يع���ود بي���د ان ا�ضباب���ا اداري���ة وفنية تتعلق 
بجانب التنق���ل والرحلة ادى اىل هذا التاأخر.  
ولف���ت رئي�ص االحت���اد العراقي لك���رة اليد اىل 
ان املنتخ���ب كان بانتظارمع�ضك���ر يفر����ص ان 
يق���ام يف هنغاري���ا ال�ضهراجل���اري لكن جوانب 
تتعل���ق ب�ضم���ات الدخ���ول والتاأ�ض���رات الت���ي 

متن���ح للداخلني اىل بع�ص البل���دان االوروبية 
حالت دون ذلك ف�ضارعن���ا للتن�ضيق مع اجلانب 
التون�ضي الإقامة املع�ضكر هناك و�ضتقوم اللجنة 
االوملبي���ة واالحتاد العراقي بتاأمني م�ضتلزمات 
وعوام���ل اقامة املع�ضكر يف اط���ار الدعوة التي 

ت�ضلمناها من اجلانب التون�ضي. 

وكان املنتخ���ب الوطن���ي خا�ص خ���الل مع�ضكر 
تركي���ا وهو مع�ضك���ر اقيم بدال م���ن ان يقام يف 
رومانيا مثلما كان االحتاد العراقي او�ضح ذلك 
قبل مغادرة املنتخ���ب اىل تركيا،خا�ص لقاءين 
يف مع�ضك���ره ه���ذا االول فاز فيه عل���ى منتخب 
الث���اين  وخ�ض���ر  الركي���ة  اجلامع���ات  اح���دى 

اأم���ام احد اأندي���ة الدرج���ة االأوىل وق���د و�ضف 
رئي����ص االحتاد العراق���ي لكرة الي���د املباراتني 
و�ضع���ت  للمنتخ���ب،اإذ  املهمت���ني  بالتجربت���ني 
اأم���ام اجلهاز الفني الكثر من التفا�ضيل الفنية 
املبك���رة التي �ضيت���م يف �ضوئها و�ض���ع العديد 
من اخلط���وات يف الوقت املتبق���ي قبل انطالق 
الت�ضفيات ، موؤكدا ان املحطة التدريبية الثانية 
املنتظرة يف تون�ص �ضتكون اكر اهمية وميكن 
ان يك���ون فيه���ا املنتخب قد قط���ع �ضوطًا حيويًا 

على �ضعيد ا�ضتعداداته االخرة. 
وا�ض���ار ف���الح حمي���د اإىل ان اللجن���ة املنظم���ة 
لت�ضفي���ات اآ�ضي���ا املوؤهل���ة اىل نهائي���ات كا����ص 
الع���امل ق���د طلبت من االحت���اد العراق���ي ار�ضال 
ك�ضوف���ات الالعب���ني امل�ضارك���ني يف الت�ضفيات 
وقد حددت بان تكون القائمة النهائية مت�ضمنة 
16 العب���ا بي���د ان االختي���ار النهائ���ي لت�ضمي���ة 
الالعب���ني مل تتم حتى االآن، فق���د اأر�ضل االحتاد 
قائم���ة اولية ت�ضم 26 العب���ا على امل ان تكون 
القائمة النهائية قد تعلن قبل �ضفر املنتخب اىل 
لبنان . واو�ضح حميد: ان مع�ضكر تون�ص تقرر 
ان يب���داأ للفرة م���ن اخلام�ص ع�ضر م���ن ال�ضهر 
اجل���اري وي�ضتم���ر لغاي���ة الثالث���ني من���ه وان 
املنتخ���ب �ضيعود اىل بغداد قب���ل ان ينتقل اىل 
بروت قبل موعد الت�ضفيات القارية بعدة ايام 
لغر����ص اتاحة املجال ام���ام الالعبني ال�ضتكمال 

اال�ضتعداد البدين والفني لهم. 
ي�ض���ار اىل ان امل�ضارك���ة العراقي���ة االخرة يف 
الت���ي اقيم���ت يف  بطول���ة االندي���ة االآ�ضيوي���ة 
االردن كان���ت قد القت بظالله���ا على اللعبة بعد 
النتائج املتوا�ضعة التي خرج فيها فريقا الكرخ 

واجلي�ص وح�ضولهما على املركزين االخرين 
ا�ض���ل  م���ن 

16 فريق���ًا 
كًا  ر م�ض���ا

�ض���ا  تعر و
اإىل هزائ���م 
جمي���ع  يف 

مبارياتهم���ا ومل يتمك���ن الك���رخ م���ن 
حتقي���ق الف���وز الباه���ت �ض���وى م���رة واحدة 

وجاء على ح�ضاب اجلي�ص،ما جعل ذلك او�ضاط 
اللعب���ة ان تتعر����ص ل�ضل�ضل���ة م���ن االنتق���ادات 
االحت���اد  يف  بامل�ضوؤول���ني  دف���ع  ال���ذي  االم���ر 
العراق���ي لتف���ادي مثل ه���ذه النتائ���ج يف املهمة 
اال�ضيوي���ة املقبل���ة ال�ضعبة الت���ي �ضيمثلنا فيها 
املنتخ���ب الوطن���ي االول، عرب ا�ضتع���داد مبكر 
قبل امل�ضاركة املرتقبة يف حني دافع البع�ص عن 
تلك امل�ضارك���ة وا�ضفًا ان قلة اخل���ربة وانعدام 
فر����ص االحتكاك وقف���ت وراء ا�ضب���اب النتائج 
املتوا�ضع���ة التي عاد بها فريقا الكرخ واجلي�ص 

من بطولة االندية االآ�ضيوية.

بغداد/ اكرام زين العابدين
ق���ال زياد ح�ض���ن امني �ضر االحت���اد العراقي 
وريا�ض���ة  �ضب���اب  مديري���ة  ان  للمب���ارزة 
مدينة ال�ض���در اأحرزت املرك���ز االول وكاأ�ص 
مناف�ض���ات برنامج البطل املوهوب باملبارزة 
بع���د ان جم���ع مبارزوه���ا 227 نقطة وحلت 
مديري���ة الر�ضاف���ة باملرك���ز الث���اين بر�ضيد 
196 نقط���ة فيما كان ن�ضي���ب مديرية �ضباب 
الب�ض���رة املرك���ز الثالث بر�ضي���د 182 نقطة  

يف املناف�ض���ة الت���ي نظمته���ا دائ���رة الربية 
ال�ضب���اب  وزارة  يف  والريا�ض���ة  البدني���ة 

والريا�ضة بالتعاون مع االحتاد.
واأ�ض���اف ح�ضن: ان البطولة جرت يف فندق 
باب���ل مب�ضارك���ة ع�ض���رة  فرق ه���ي مديريات 
مدين���ة ال�ض���در وكرب���الء ودي���اىل والنجف 
وكرك���وك والب�ض���رة والر�ضاف���ة ومي�ض���ان 

والكرخ واملثنى.
واأ�ض���ار اىل ان ه���ذا الربنامج ك�ضف لالحتاد 

والقائم���ني عل���ى اللعب���ة عن مواه���ب كبرة 
يف  ي�ضه���م  م���ا  وه���ذا  اجلن�ض���ني،  كال  م���ن 
تطوي���ر اللعب���ة وتو�ضيع قاعدته���ا، ومت يف 
البطول���ة  تق�ضي���م امل�ضارك���ني والك�ض���ف عن 
اعم���ار الالعب���ني وقي���ادة ن���زاالت البطولة، 
فيم���ا تكفلت دائرة الربي���ة البدنية باالمور 

االدارية واملالية للم�ضاركني. 
واأ�ضف���رت النتائ���ج الفردي���ة للمناف�ضات كما 
يل���ي: فعالية ال�ضيف العربي ونا�ضئني ذكور 

املرك���ز االأول حمزة حبيب من مدينة ال�ضدر 
الث���اين وبا�ض���م فاخ���ر م���ن مدين���ة ال�ض���در 
والثال���ث مرت�ض���ى ح�ضن من مدين���ة ال�ضدر 

الرابع وم�ضطفى ح�ضون من النجف.
ويف فعالي���ة �ضي���ف املب���ارزة نا�ضئ���ني ذكور 
اأح���رز املرك���ز االأول م�ضطف���ى ح�ض���ني م���ن 
الب�ضرة واملركز الثاين علي حممد كاظم من 
مي�ضان واملركز الثالث �ضادق حممد خ�ضر 
م���ن الكرخ واملرك���ز الرابع عل���ي ري�ضان من 

كربالء.
ويف فعالي���ة ال�ضي����ص نا�ضئ���ني ذك���ور اأحرز 
املرك���ز االأول حبيب ح�ضن من مدينة ال�ضدر 
واملرك���ز الث���اين عبا����ص عب���د الواح���د  م���ن 
الر�ضاف���ة  واملرك���ز الثال���ث احم���د زهر من 
الك���رخ واملرك���ز الراب���ع  ح�ض���ني ح�ض���ن من 

النجف.
ويف فعالية �ضيف املبارزة �ضباب ذكور اأحرز 
املركز االأول علي �ضبيح من الب�ضرة واملركز 

الث���اين �ضف���اء ج���واد م���ن النج���ف واملركز  
الثالث احم���د منذر من دياىل واملركز الرابع 

امر رعد من الب�ضرة.
ويف عالية ال�ضي�ص �ضباب ذكور احرز املركز 
االول معت�ض���م ك���رمي من الر�ضاف���ة واملركز 
الث���اين م�ض���رق متيم م���ن الب�ض���رة واملركز 
الثال���ث ن���وري �ضالح م���ن كرك���وك واملركز 

الرابع م�ضطفى علي من كربالء.
ويف فعالي���ة ال�ضيف العربي �ضابات اأحرزت 

املرك���ز االأول �ضيم���اء قي����ص  م���ن الر�ضاف���ة 
واملركز الثاين اآيات عبا�ص من كركوك  ويف 
فعالية �ضي���ف املبارزة �ضابات اأحرزت املركز 
االأول �ضم����ص �ضم���ر م���ن الب�ض���رة واملركز 

الثاين �ضيماء قي�ص من الر�ضافة.
ويف خت���ام فعالي���ات الربنام���ج مت توزي���ع 
اجلوائ���ز عل���ى الالعب���ني والف���رق الفائ���زة 
االأوىل والتي �ضملت مبالغ مالية وجتهيزات 

ريا�ضية كاملة.

م����دي����ن����ة ال�����������س�����در حت��������رز ك������اأ�������س ال����ب����ط����ل امل�������وه�������وب ب�����امل�����ب�����ارزة

بعد مع�ضكر تركيا

منتخب اليد ي�ستعد ملحطة تون�س ا�ستعدادًا لت�سفيات اآ�سيا املوؤدية اإىل املونديال

ح�سني �سعيد يبادل بالتر العناق يف خليجي م�سقط

جا�سم حممد جعفر

جانب من احدى مباريات منتخبنا باليد يف بطولة العرب ال�سابقة

الرامي �سياء عبا�س


