
بغداد / اإياد ال�صاحلي
واملدرب  ال�سابق  الكروي  النجم  دعا 
العربية  امل��ح��رف يف دول��ة االم���ارات 
املتحدة حاليا جمال علي اللجنة االوملبية 
الوطنية العراقية واالحتاد العراقي لكرة 
القدم )املنحل( اىل ال�سمو بعالقتهما بعيدًا 
والتفكري  الريا�سية  االج���واء  ت��وت��ري  ع��ن 
مب�سلحة كرة القدم الوطنية وطرح تنازالت 
الدويل  التعليق  ازمة  حل  اىل  توؤدي  متقابلة 
باجراء  وت��ع��ج��ل  خ��ارج��ي��ًا  ال��ل��ع��ب��ة  الأن�����س��ط��ة 

االنتخابات يف وقت قريب.

خنادق النار
وقال جمال علي يف ات�سال هاتفي مع )املدى(: 
االزم���ة  ب�����س��اأن  االآن  املعنيني  م��ن  ال��ك��ث��ري  ان 
ال  اآرائ��ه��ا  يف  املتجاذبة  واالط����راف  ال��ك��روي��ة 
امام  العراقيني  اظهرت  امل�سكلة  ب��ان  يعلمون 
العامل وكاأنهم غري قادرين على ايجاد بوادر حل 
خنادق  اىل  امتدت  التي  نارها  فتيل  يئد  �سريع 
اخرى داخل البلد وخارجه ، وهذا ما يوؤ�سر �سلبيًا 
باعتبارها  العراقية  االوملبية  اللجنة  �سد  �سواء 
اخليمة ال�سرعية جلميع االحتادات اأم احتاد الكرة 
)املنحل( الذي ما يزال يبتعد يف طروحاته عن 
امل�سوؤولية كاملة منذ  لب االزمة ومل يتحمل 
يف  عمله  بتمديد  دويل  ق��رار  اول  �سدور 
كثريًا  تقاع�س  ح��ي��ث   2008 ح��زي��ران 
و�سل  حتى  منه  مطلوب  ما  ينجز  ومل 
حال اللعبة اىل ما هو عليه من ت�سرذم 

وخالفات و�سوء نوايا و�سغائن ال تليق بني الريا�سيني 
املحلية  املالعب  الالمعة يف �سوح  ا�سحاب االجن��ازات 

والعربية واالآ�سيوية والعاملية .

دور الدولة 
التجميد  ازمة  تداعيات  ايقاف  يف  الدولة  دور  وب�ساأن 
العالقة  يف  ال��دول��ة  دع��م  خ�سارة  ان  على  جمال  ���س��ّدد 
بني االحتاد العراقي وفيفا ي�سكل خ�سارة كبرية للكرة 
ت�سهم  ان  حقها  وم��ن  امل��ال  تقّدم  االوىل  الن  العراقية 
يف ا�ستقرار االزمة كي يتفادى اجلميع الطريق الوعر 
وعناد  االومل��ب��ي��ة  ت��ف��رد  ان  حيث  ال��ي��وم  يح�سل  مثلما 
االزمة  يف  مقفلة  حلقة  اوج��د  ا�ستقالته  بعدم  االحت��اد 
البد ان تنتبه اليها الدولة وتدخل كطرف مبا�سر حللها 
من دون اي تقاطع مع اللوائح والنظم التي وقع عليها 
العقد  لعائلة فيفا مطلع  العراق منذ ان�سمامه اول مرة 
وال  االآن  حت�سم  ان  يجب  االم���ور  ه��ذه   ، اخلم�سيني 
يف  مرتبكة  اج��واء  يخلق  بان  املنحل  لالحتاد  م�سلحة 
عالقته مع اطراف حكومية بل عليه التزامات وا�سحة 
يوؤديها من دون مّنة كي ننهي هذا الف�سل املقرف الذي 
جلب لنا �سيتًا �سيئًا من االعالم العربي والعاملي يف ظل 
العقم الراهن بعدم تو�سل املعنيني يف ملف االزمة اىل 

نقطة النهاية .

ة  هيئة م�صيرّ
الحتاد  العامة  الهيئة  اىل  الذع��ًا  انتقادًا  جمال  ووج��ه 
طوال  االحت���اد  اع�����س��اء  اخ��ط��اء  على  ل�سكوتها  ال��ك��رة 
بها  املنوطة  امل�سوؤولية  حتملها  وعدم  املا�سية  ال�سنني 
ح�سب لوائح الدورات االنتخابية وقال: من املوؤ�سف ان 

ولي�ست  م�سرّية  هيئة  القدم  لكرة  العامة  الهيئة  ت�سبح 
اللعبة حيث ت�سّرف بها ح�سني  بادارة �سوؤون  م�ستقلة 
�سعيد وبقية اع�ساء االحتاد وكاأنها من دون �سلطة على 
االحتاد بدليل اإقدامه على اتخاذ قرارات مهمة وخطرية 
احيانا اثرت �سلبا على واقع الكرة حمليا ودوليا من دون 
م�سورة الهيئة العامة نف�سها ولو مرة واحدة يف اجتماع 
ن�سف �سنوي او �سنوي ليعطي �سعيدًا وزمالءه ت�سورًا 
العامة  الهيئة  انتقى اع�ساء  باأنه هو من  ال�سك  يقبل  ال 
ال�سيد!  ن��ادي  يف   2004 ع��ام  االنتخابات  اج��راء  قبل 
العامة  الهيئة  اع�ساء  ما  احتاد  يختار  ان  ملهزلة  وانها 
اع�ساء  وق��ف  مل��اذا  واإال   ، يفر�س  كما  العك�س  ولي�س 
الهيئة مكتويف االيدي ومل ينب�سوا ببنت �سفة ملحا�سبة 
االحتاد عن اخفاقات املنتخبات يف بطوالت كثرية كان 
اآخرها اخلروج املهني من دورة اخلليج التا�سعة ع�سرة 
تناق�س  مل  كما  ؟   )  2009 الثاين  كانون   ( م�سقط  يف 
يل  نقل  مثلما  �سنويا  واملالية  االداري��ة  التقارير  الهيئة 
احد االع�ساء ، ومت غ�ّس النظر عن غياب اع�ساء مدد 
عمل  طريقة  على  احتجاجًا  و�سنتني  �سنة  بني  ت��راوح 
االحتاد ثم يعودون ميار�سون واجباتهم وكاأن �سيئا مل 
�سابقة  �سكلت  الهيئة  قبل  من  التلكوؤات  هذه  كل   ! يكن 
يوؤ�سف لها وكاأنها هيئة )منّومة مغناطي�سيًا( وانعك�ست 
نتائجها على م�سري الكرة العراقية عقب جتميد االحتاد 
الدويل ان�سطتها اخلارجية ومل ن�سمع �سوتًا واحدًا من 
اللعبة  �سمعة  على  يثبت حياده وحر�سه  العامة  الهيئة 
التناف�س املحموم واللهاث  ، بل تركها اجلميع �سريعة 
امام  الع�سالت  وا�ستعرا�س  واملكا�سب  املغامن  وراء 
و�سائل االإعالم والنيل من �سخ�سيات موؤثرة يف ال�سارع 

الكروي بهدف ت�سويه مكانتها يف املجتمع !

حمالت تزكم الأنوف
من  املنحل  الكرة  احت��اد  ي�ستاء  مل��اذا   : جمال  وت�ساءل 
تو�سيع عدد اع�ساء الهيئة العامة الأكرث من 100 ع�سو 
؟ ان اي زيادة يف العدد ت�سكل م�ساألة ح�سارية وداعمة 
للدميوقراطية ، فمن البديهي عندما يكرث عدد امل�سوتني 
حاالت  تقل  اللعبة  و�سط  الفاعلني  االع�ساء  جميع  من 
بالت�سويتات وا�ستمالة �سعاف  الذمم والتالعب  �سراء 
الكوالي�س  وراء  االن���وف  ت��زك��م  ح��م��الت  يف  النفو�س 
اال�سماء  اال  ي��خ��دم  مل  رمب���ا  ب�سخ�س  ال��ث��ق��ة  لتجديد 
امل�سوتة له ، ومن وجهة نظري ان �سعيدا كان بامكانه 
اجراء االنتخابات يف وقت مبكر �سواء اأكان العدد 63 
ام 107 ام 150 وهلّم جّرا ، طاملا ان �سندوق االنتخاب 
هو الفي�سل يف اختيار الرئي�س واع�ساء جمل�س االحتاد 
اجلديد اذا ما احتكمنا اىل النيات الطيبة ال الريبة من 
تو�سيع العدد ! وعن اآلية ت�سكيل الهيئة العامة او�سح: 
ان هناك تهمي�سًا متعمدًا لعن�سرين رئي�سني يف منظومة 
كرة القدم هما املدربان والالعبون فمن غري املعقول ان 
يكون لهم ممثل واحد فقط يف قائمة الناخبني ، هذا غنب 
ينتجه عطاوؤهم  اللعبة وما  قيادة  لدورهم يف  وجحود 
منها  ي�ستفيد  واجن��ازات  وم�ساريع  وخطط  افكار  من 
 ، اجلماهري  وحتى  واالع��الم  واحلكام  االندية  روؤ�ساء 
جلميع  مكفواًل  العامة  الهيئة  متثيل  حق  كان  و�سابقا 
واالوملبي  )ال��وط��ن��ي  ملنتخبات  ت�سكيلة  اآخ��ر  اع�ساء 

وال�سبابي(.

ملف املحكمة
اللجنة  رئي�س  علي  ج��م��ال  ط��ال��ب  حديثه  خ��ت��ام  ويف 
اىل  ورف��ع��ه  متكامل  ملف  الع���داد  بالتحرك  االومل��ب��ي��ة 
املحكمة الريا�سية الدولية التي تتمتع با�ستقاللية تامة 
املحكمة  وبامكان   ، نف�سه  فيفا  من  اك��ر  و�سالحيات 
وُيعنّي حمامني  العراق  الكرة يف  ازمة  ملف  تدر�س  ان 
للق�سية من ذوي الباع الطويل يف �ساحة الق�ساء ، ويف 
�سوء تريرات وحجج وم�ستندات االوملبية بخ�سو�س 
تورط اع�ساء االحتاد املنحل بالف�ساد املايل كما جاء يف 
ت�سدر   2009 الثاين  ت�سرين   16 يف  احلل  ق��رار  بيان 
التجاذبات  ف�سول  ينهي  الذي  احل��ازم  القرار  املحكمة 
ن�سر  وت��ب��ادل  ال�سخ�سية  وال��ت��ح��دي��ات  واالف�����راءات 
يف  م��رت  حقبة  ا�سعب  يف  الطرفني  ك��ال  م��ن  الغ�سيل 
مبقدرات  االحت��اد  تفّرد  ب�سبب  العراقية  الكرة  تاريخ 
اللعبة ب�سورة انانية اق�ست كفاءات قديرة كان بامكانها 
العلمية والفنية  النه�سة  بنيان  الواقع وتعّلي  تغرّي  ان 
واالدارية ملفا�سل الكرة مبا يعزز �سبل مالحقتها لعجلة 
التطور يف بع�س الدول 
"ا�سعف  ال��ع��رب��ي��ة 

االميان"!
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يو�صف فعل

دوري الكرة وقاية لل�شباب

نب�ض ال�صراحة

للريا�س���ة دور كبري يف تق���ومي ال�سباب واإبعاده���م عن ال�سلوك 
املنحرف ال�سار للمجتمع  حيث تنفق الدول املتطورة والنامية 
مالي���ني ال���دوالرات يف �سبي���ل اإغرائه���م جلذبه���م اإىل ممار�سة 
الريا�س���ة ب�س���ورة عام���ة وكرة الق���دم ب�سورة خا�س���ة واكدت 
الدرا�س���ات العلمية ان  ال�ساحرة املدورة لها مفعول �سحري يف 
التاأث���ري عل���ى ت�سرفات ال�سباب وتغيري بو�سل���ة توجهاتهم مبا 
يخدم م�سرية املجتمعات نحو االأف�سل واالأكرث رقيا على اعتبار 
ان اللعب���ة تتالع���ب بالعقول والعواط���ف وال ميكن ان تقف عند 

حد معني من االرتباط الروحي مع اجلماهري.
الو�س���ع عندنا خمتل���ف وي�سريعك�س التي���ار وخمالف للمنطق 
عل���ى اعتبار ان كرتن���ا واغلب اأنديتنا تع���اين االهمال والبوؤ�س 
املدق���ع ال���ذي ابع���د الكثري م���ن ال�سباب ع���ن ممار�س���ة الريا�سة 
وخ�س���ر املجتمع طاقاتهم اخلالق���ة يف وقت اأحوج ما يكون اىل 

ت�سخريها بال�سكل االأمثل خلدمته.
وك�سف���ت مباري���ات الدوري املمت���از عن ح�س���ور عدد كبري 
م���ن ال�سباب اىل املباري���ات لت�سجيع فرقه���م الذين اأ�سفوا 
على اجواء اللقاءات البهج���ة من خالل انتهاجهم اأ�ساليب 
جدي���دة يف الت�سجيع من خ���الل اإدخال بع����س التقليعات 

على طرق الت�سجيع التقليدية.
ووفق تلك املعطيات نقرح ان يبادر امل�سوؤولون والباحثون 

اىل و�س���ع درا�سة عودة ال�سباب حل�سور املباريات وو�سع 
ال�سب���ل الكفيل���ة بدعمها وتطويرها عل���ى ان تقدم الطروحات 

ب�س���ورة تت���الءم مع الواقع ال���ذي نعي�سه وال تك���ون حرا على 
ورق وال تتج���ه اىل احلل���ول اخليالي���ة التي ال ميك���ن ان تطبق 
على جمهورنا، وال �سري من توزيع ا�ستمارات ا�ستبيان  خا�سة 
للم�سجع���ني ب�ساأن اأف�س���ل ال�سبل حل�سور اك���ر عدد ممكن  من 
ال�سب���اب وبقية �سرائح املجتمع االأخ���رى اىل امللعب لال�ستمتاع 
باللمحات الكروية التي يقدمها الالعبون، الن امللعب اداة فاعلة 
ملحارب���ة العنف واجلرمي���ة النه اف�سل م���كان لتفريغ ال�سحنات 
املكبوت���ة لديه���م او من خ���الل االأهازيج والغن���اء والت�سفيق ما 
يجع���ل اجلمهور يف حلظة خروجه م���ن امللعب وقد افرغ كل ما 
يعريه من امل�ساكل االجتماعية والنف�سية واالقت�سادية يرافقها 
باملقاب���ل ا�ستمتاع���ه باملباراة �سواء فاز فريق���ه ام انهزم الن يف 
احلالتني لي����س نهاية املطاف فللفريق جوالت مقبلة ، ف�سال عن 
ان مباريات كرة القدم در�س بليغ للعمل اجلماعي والتعاون بني 

افراد الفريق لتحقيق الفوز .
هك���ذا درا�س���ات واقعي���ة جتع���ل ال�سب���اب يتجه���ون اىل العم���ل 
اجلماعي خلدمة املجتمع ب���كل اطيافه وتوجهاته ، وكي تكتمل 
حلق���ات الفائدة الق�سوى من مناف�سات الدوري على امل�سوؤولني 
الريا�سي���ني امل�سان���دة وتقدم الع���ون لفرق ال���دوري املمتاز يف 
بغ���داد واملحافظ���ات حتى ت�ستطي���ع اإكمال مهامه���ا يف الدوري 
باأف�سل �سورة وعلى اأح�سن وجه ال�سيما يف ما يتعلق باجلانب 
املادي حيث ان هناك عددا من االندية تعاين اأزمات مادية خانقة 
م���ن ال�سعب عليه���ا تكملة امل�سوار ومنها ف���رق دياىل والرمادي 
واحل�سن���ني  واحل���دود  الهندي���ة  و�س���دة  ومي�س���ان  واملو�س���ل 
وال�سم���اوة والنا�سرية وغريها، النها ا�ستطاعت جذب ال�سباب 
اىل مبارياته���ا يف اأ�سعب الظ���روف واأكرثها حراجة وجعلتهم 
ينبذون العنف ويعودون اىل احلياة الطبيعية ، ونكون عندها 
قد �سربنا ع�سفورين بحجر ونوؤكد ان الريا�سة  لها دور وقائي 

للق�ساء على العنف يف املجتمع.
yosffial@yahoo.com

بغداد / خليل جليل
يخو�س فريق ن���ادي اربيل لكرة القدم بعد غد 
االربعاء مواجهة �سهلة امام �سيفه بري�س على 
ملع���ب فران�سوا حري���ري يف افتتاح مناف�سات 
اجلول���ة اخلام�س���ة م���ن دوري الك���رة و�سمن 
املجموع���ة االوىل بينم���ا تنتظ���ر بغ���داد مهمة 
�سهل���ة مماثل���ة عل���ى ملعب���ه غ���دا الثالث���اء يف 
العا�سمة بلقائه �سالح الدين املتقهقر بنتائجه 
املتوا�سع���ة وم�ستوياته الهزيلة على عك�س ما 

كان يظهره يف املوا�سم ال�سابقة. 
ويت�س���در اربيل الئح���ة الرتي���ب بر�سيد 12 
نقط���ة م���ن اربع���ة انت�س���ارات متتالي���ة بينما 
ي�ستق���ر مناف�س���ه يف املركز التا�س���ع بر�سيد 4 

نقاط. 
وعلى الرغم من ان بري�س �سيدخل هذه املباراة 
مبعنوي���ات انت�س���اره ال�ساح���ق عل���ى الهندية 
عندم���ا �سحق���ه ب�سباعي���ة نظيف���ة يف اجلول���ة 
املا�سية لكنه ي���درك جيدا حجم �سعوبة املهمة 
ام���ام حامل اللقب وعلى ار�س���ه وبني ان�ساره 
بيد انه ي�سع���ى لتقدمي ما عليه وبذل كل ما يف 
و�سعه للخروج بنتيجة ميكن ان تكون مقبولة 

من وجهة نظره واملتابعني للم�سابقة. 
ويف االطار ذاته يخو����س بغداد مباراته امام 
�سيف���ه �سالح الدين املتخل���ف باربع خ�سارات 
متتالي���ة ونظ���را للم�ست���وى ال���ذي اظه���ره يف 
مبارات���ه االخ���رية ام���ام ال���زوراء وخ�سره���ا 
ب�سهول���ة ام���ام فريق ال ي�سكل خط���ورة مطلقة 
عل���ى بقي���ة  الف���رق ، خ�سرها بهدف���ني من دون 

رد. 
وي�ستق���ر بغداد يف املرك���ز اخلام�س بر�سيد 7 
نق���اط ويقب���ع مناف�سه ال���ذي يتوق���ع ان يكون 
ل���ه كالم اآخ���ر يف اجلوالت املقبل���ة على �سعيد 
م�س���واره يف امل�سابق���ة الت���ي ا�سبح���ت وباال 

عليه، يف املركز االخري من دون نقاط. 
ويواجه امل�سايف يف هذه اجلولة مهمة �سعبة 

ام���ام ده���وك عندم���ا يلتقي���ان غ���دا اي�س���ا يف 
املجموعة ذاتها على ملعب االول ويبلغ ر�سيد 
دهوك 9 نقاط من ثالث���ة انت�سارات يف املركز 
اخلام����س وتب���دو فر�ست���ه مواتي���ة لتح�س���ني 
مركزه على ح�س���اب مناف�سه يف املركز العا�سر 

باربع نقاط. 
ويتوجه القوة اجلوية يف هذه املرحلة �سوب 
معق���ل فريق ن���ادي زاخو ملواجهت���ه االربعاء، 
يف رحل���ة تكاد تكون حمفوفة باملخاطر نتيجة 
ع���دم اال�ستقرارال���ذي يواجه���ه اجلوي���ة برغم 
النتائج اجليدة التي يخرج فيها خالل املراحل 

املا�سية. 

ويخ�س���ى مدرب اجلوية ال���ذي اأعرب عن ثقته 
باأن يعود بفوز من زاخو بف�سل العبيه يخ�سى 
من االرهاق الذي قد يتعر�س له العبو الفريق 
خ�سو�س���ا بع���د ان ادوا يف اجلول���ة ال�سابق���ة 
انته���ت  امل�س���ايف  ام���ام  ا�ستثنائي���ة  مب���اراة 
مل�سلحة ال�سقور باالربعة اهداف مقابل ثالثة 
للم�س���ايف الذي كان قريبا من التعادل لو اتيح 

له وقت متبٍق ق�سري يف تلك املباراة. 
ويلتق���ي يف هذه اجلولة ال�سرقاط مع �سامراء 
على ملع���ب االول وي�سع���ى ال�سيوف يف هذه 
اجلول���ة تعوي����س خ�سارته���م ال�سابق���ة اأم���ام 
اأربيل والع���ودة اىل اجواء املناف�سة وحت�سني 

املراكز ال�سيم���ا ان هذه املب���اراة ت�سكل فر�سة 
مثالية ام���ام �سامراء لتعدي���ل الرتيب والقفز 

اىل املراكز االوىل. 
وتقام االربعاء اربع مباريات يف هذه اجلولة 
�سم���ن املجموع���ة االوىل يتقاب���ل فيه���ا اربيل 
وبري����س ويلع���ب الهندي���ة �سد م�س���ايف نفط 

اجلنوب وي�سيف املو�سل دياىل. 
وي�سع���ى ال�سناع���ة يف هذه اجلول���ة ل�سدارة 
ترتيب املجموع���ة الثانية عندما يلتقي الكوفة 
عل���ى ملعب���ه يف بغداد غدا الثالث���اء ومرب�سا 
يف الوق���ت ذات���ه مبواجهة ال�سرط���ة والنجف 
االربع���اء على امل ان ي�سدي له ال�سرطة خدمة 

كب���رية بايق���اف زحف النج���ف ال���ذي يت�سدر 
القائم���ة االن بر�سيد 10 نق���اط، وتبدو فر�سة 
ال�سناع���ة مثالي���ة خلطف نقاط املب���اراة كاملة 

وانتزاعها من �سيفه. 
ويواج���ه مي�س���ان تا�س���ع الرتي���ب ال�سم���اوة 
يف املركز قب���ل االخري مبرتبت���ني يف مواجهة 
متكافئة بينهما كما ي�سعى الديوانية ال�ستثمار 
عامل���ي االر����س واجلمهوروحتقي���ق فوز ثان 
عل���ى الت���وايل بع���د ان احل���ق بالك���رخ هزمية 
م�ستحق���ة وعلى ملعب االخ���ري يف بغداد ويف 

معقله ، عندما يتقابل مع احل�سنني. 
ويتقاب���ل نف���ط مي�سان م���ع النفط عل���ى ملعب 
االول يف ه���ذه املرحل���ة ويحل نف���ط اجلنوب 
رابع القائمة �سيفا على احلدود عندما يلتقيان 
عل���ى ملعب ال�سرط���ة غدا اي�س���ا يف املجموعة 

الثانية. 
وت�ستكم���ل مباري���ات املرحل���ة الرابع���ة له���ذه 
املجموع���ة االربع���اء باقام���ة ارب���ع مباري���ات 
تقف���ز يف مقدمتها مواجه���ة ال�سرطة والنجف 
بان�س���ار  �سيكت���ظ  ال���ذي  االول  ملع���ب  عل���ى 
الفريقني ويرغ���ب الطرفان ان يخرجا من هذه 
املواجهة املثرية بفوز ثم���ني بالن�سبة لل�سرطة 
لتعديل م�ساره ولل�سي���وف ملوا�سلة ال�سدارة 
والتم�س���ك به���ا خ�سو�سا ان ه���ذه املحطة هي 

اال�سعب للمت�سدر. 
و�سيك���ون الطلب���ة على موع���د مرتقب يف هذه 
اجلول���ة با�ست�سافته لكرب���الء املتطلع للم�سي 

مب�سل�سل النتائج الطيبة. 
وال تقل مواجهة امليناء والكرخ اهمية بلقائهما 
على ملعب االول الذي يرغب بتعوي�س تعادله 
ال�سلبي امام احلدود يف اجلولة املا�سية ويف 
الوق���ت ذاته يحاول الكرخ انقاذ موقفه يف ظل 
خ�سارته املريرة امام الديوانية يف عقر داره.

ويختت���م النا�سرية والري���د املرحلة مبباراة 
متكافئة على ملعب النا�سرية.  

مواجه��ة �شهل��ة لبغداد اأم��ام �شالح الدي��ن يف افتت��اح اجلول��ة اخلام�شة غدًا

بغداد / طه كمر
عّر علي مط�سر حار�س مرمى فريق الطلبة عن ا�ستيائه من م�ستوى 

العبي فريقه خالل املباريات التي انق�ست من عمر الدوري املمتاز 
متو�سما اخلري يف املباريات املقبلة على اأمل ت�سحيح االخطاء التي 

رافقت اأداءهم .
وقال يف ت�سريح ل�)املدى( : انا ا�ستغرب ملا اآل اليه امل�ستوى الفني لالعبي 

فريقنا برغم احل�سيلة اجليدة من النقاط التي حتققت من خو�سنا اربع 
مباريات حققنا الفوز والتعادل منا�سفة ما يجعلنا نقف بعد فرق كربالء 
والنجف وال�سناعة اال ان هذا ال ميثل طموحنا كفريق جماهريي ميتلك 
خزينًا جيدًا من الالعبني اال�سا�سيني واالحتياط جلهم من ذوي اخلرة 

ال�سيما ان من يقود الفريق هو املدرب القدير را�سي �سني�سل الذي حقق 
اجنازا من قبل بقيادته فريقي اجلوية والزوراء وح�سل معهما على 

املركز الثاين يف بطولة الدوري للمو�سمني 2007 و 2008 .
واأكد مط�سر : ال توجد م�ساكل تعر�س طريقنا يف الدوري لكن هناك 
ك�سل يف اأداء الالعبني جعلنا نتعرث يف اول مباراتني لعبناها وحتى 

الفوزين اللذين حققناهما على الكرخ واحل�سنني بهدف يتيم ال يتنا�سبان 
مع طموحنا وعطائنا مع احرامي وتقديري للفريقني اال ان هناك فارقًا 

باالمتيازات فيما بيننا النها تاأهلت حديثا للدوري املمتاز فيما ي�سنف 
فريق الطلبة مع فرق املقدمة والتي متتلك قاعدة جماهريية عري�سة 

ا�سافة اىل ما تقدمه ادارة النادي ممثلة ب�سخ�س عالء كاظم رئي�س الهيئة 
االدارية من دعم مادي ومعنوي كبريين هذا يدفعنا ملناف�سة االقوياء على 

اللقب .
واأ�سار مط�سر اىل ان يوم االربعاء املقبل �سي�سهد لقاءنا فريق كربالء 

املت�سدر يف بغداد و�ست�سهد هذه املباراة امل�ستوى احلقيقي لفريقنا كونها 
�ستكون امام املت�سدر الذي ال يقل �ساأنا عن الفرق اجلماهريية ملا ميتلكه 
من العبني كبار حر�ست ادارة كربالء على ا�ستقطابهم لتنه�س بالفريق 

ا�سوة ببقية الفرق املناف�سة ا�سافة اىل ما يتمتع به من متابعة جماهريية 
كبرية فاملعروف عن جمهور كربالء انه موؤازر جيد للفريق اينما حّل 
لهذا اأرى ان املباراة �ستحمل طابع الندية واالثارة ال�سيما ان كربالء 

ميتلك االآن 10 نقاط فيما ميتلك الطلبة 8 نقاط وبهذا �سيكون فوزنا بهذه 
املباراة تخطينا لهم وت�سدرنا املجموعة يف حالة خ�سارة النجف اأمام 

ال�سرطة والتي �ستقام على ملعب ال�سرطة.

 مط�شر يهاجم لعبي الأنيق 
وي�شفهم ب�) الك�شاىل(!

حم�ض / روان الناهي
اأعلن����ت اإدارة ن����ادي الطليعة احلموي ع����ن اإقالة مدربها 
عبد االإله عبد احلميد ب�سبب �سوء النتائج يف مناف�سات 
دوري املحرف����ني ال�س����وري الت����ي مل تن����ل ر�س����ا الهيئة 
االداري����ة الت����ي كان����ت تطم����ح اىل حت�س����ني نتائجه يف 
املرحل����ة االوىل. وق����ال عبد احلمي����د يف ت�سريح خ�س 
به )املدى( : ت�سلمت الفريق منت�سف امل�سوار قادما من 
ظفار العم����اين وتغيبت مباراتني ع����ن احل�سور ب�سبب 
ع����دم اإ�ستالم����ي امل�ستحق����ات املالي����ة ، موؤك����دًا ان����ه  ترك 
الفري����ق ب�سبب اخلالف����ات الكبرية ب����ني �سفوفه وتعمد 
حار�����س املرمى اإدخ����ال الكرات اإىل �سباك����ه يف الدقائق 
االأخ����رية ! م�سيف����ا ان رغبت����ه بات����ت كب����رية يف العودة 
لت�سن����م اأح����د الف����رق يف ال����دوري العراقي املمت����از بعد 
غي����اب دام اأكرث م����ن �ست �سنوات يف املالع����ب اللبنانية 

والعمانية وال�سورية .
 ويقب����ع فريق الطليعة حالي����ا يف املركز العا�سر بر�سيد 
خم�����س ع�س����رة نقطة وهو مرك����ز يوؤمن له البق����اء ل�سنة 
اإخ����رى م����ن دون املناف�سة عل����ى اأي بطول����ة اأو م�ساركة 
خارجي����ة .   ويف اجلان����ب االآخ����ر ق����اد اأي����وب اأودي�سو 
فريقه نادي اجلي�س ال�سوري اإىل فوز كبري على ح�ساب 
نادي الكرام����ة حامل لقب بطولتي الدوري والكاأ�س يف 

املوا�سم الثالثة املا�سية، بعدما متكن فريقه من حتقيق 
الفوز بنتيجة هدف من دون رد جاء يف الدقيقة الثانية 
من الوقت ال�سائع عر حمرفه الزامبي فيلمون �سيبتا 
يف اللقاء اجلماهريي الكبري الذي جمع الفريقني ع�سر 
اجلمع����ة املا�سية على ملعب خالد ب����ن الوليد يف مدينة 
حم�����س ال�سوري����ة )180 ك����م( �سم����ال العا�سم����ة دم�سق 
حل�س����اب لق����اء موؤجل م����ن االأ�سبوع اخلام�����س للمرحلة 
االأوىل يف املو�سم الكروي 2009/ 2010 و�سفه النقاد 
واملتتبعون بلقاء احلا�س����ر واملا�سي اإ�سارة اإىل زعامة 
اجلي�����س للم�سابق����ات املحلي����ة وترب����ع الكرماويني على 

بطوالت املوا�سم االأخرية.
وحت����دث اأيوب اأودي�س����و ل�)املدى( : احلمد 
لل����ه وفقنا يف ك�سب ه����ذه املواجهة الكبرية 

لعبن����ا  بعدم����ا  الكرماوي����ني  ملع����ب  يف 
بطريق����ة هادئ����ة لنمت�����س زخ����م 

الفري����ق املناف�����س، وع����ّد الفوز 
يف هك����ذا مب����اراة مبثاب����ة لقاء 

النق����اط امل�ساعف����ة الأن����ه متك����ن م����ن 
هزمية مناف�س كبري على البطولة املحلية واأبقى �سراع 

ال�سدارة م�ستعال. 
 وخت����م حديث����ه م�س����ريا اإىل �سرورة تركي����ز الفريق يف 

مباري����ات املرحل����ة الثاني����ة اإذا م����ا اأردن����ا الظفر 
بلق����ب الدوري خ�سو�سا واإننا �سنلعب على ثالث 

جبهات )ال����دوري والكاأ�س( وبطول����ة كاأ�س االإحتاد 
االآ�سيوي واالأخرية هي طموحي الكبري .

اأما امل����درب ال�س����وري الكبري حمم����د القوي�س 
فق����ال: خ�سرن����ا اللق����اء بف�س����ل ده����اء املدرب 

العراق����ي الذي ع����رف من اأين ي����وؤكل الكتف 
لكننا حتى االآن مل نخ�سر فر�سة حمافظتنا 

عل����ى اللقب الرابع عل����ى التوايل ، واأ�سار 
القوي�����س اإىل امل�ست����وى الكب����ري لفريق 

الع����ايل  والتكتي����ك  اجلي�����س 
ال����ذي ظه����ر ب����ه معزي����ا ال�سبب 

بف�سل توجيه����ات اأيوب اأودي�س����و الذي اأحلق 
اخل�س����ارة االأوىل بفريقن����ا من����ذ �سه����ور عل����ى 

�سعيد البطوالت املحلية  .

يف ختام املرحلة الأوىل من الليغا ال�صورية

الطليعة يقيل عبد الإله عبد احلميد .. وقوي�ض ي�شيد بدهاء اأودي�شو بغداد / املدى
ا�س���درت وزارة ال�سباب والريا�س���ة بيانا بخ�سو�س تط���اول الكاتب 
نزار احمد على قيادات �سيا�سية وحكومية ورموز وطنية و�سخ�سيات 

فاعلة يف الو�سط الريا�سي على حد و�سفها.
وجاء يف البيان الذي تلقت ) املدى( ن�سخة منه: تطل علينا بني احلني 
واالآخ���ر جمموعة م���ن االأقاويل امل�سللة التي ي�سوقه���ا ما ي�سمي نف�سه 
بالكات���ب ن���زار احم���د ، يتهجم ويتط���اول فيها عل���ى قي���ادات �سيا�سية 
وحكومية ورم���وز وطنية و�سخ�سيات فاعل���ة يف الو�سط الريا�سي . 
حي���ث تعود اجلميع على �سيل التهم ذاتها التي يطلقها الكاتب املزعوم 
والت���ي بات���ت ال تغني او ت�سمن من جوع ال�سيم���ا اذا عرفنا �سرية هذا 
الكات���ب حي���ث كان من العنا�س���ر النا�سطة يف جهاز خماب���رات النظام 
ال�سابق وهو يريد يف كتاباته ار�ساء ا�سياده وتلميع �سريته ال�سوداء. 
ومما قد ال يعرفه االآخرون ان الكاتب املزعوم قد طرق ابواب الوزارة 

يف غ���ري م���رة مل�سالح �سخ�سية نرفع عن ذكرها هن���ا ،وعندما مل يجد 
مبتغاه تطاول بكالم يخال���ف احلقيقة واأقاويل واهية حتركه اأيٍد غري 
خافي���ة علينا،ويه���دف م���ن خاللها اح���داث الفرقة يف ال�س���ف الوطني 
يف الع���راق اجلديد الذي ي�سهد متا�سكَا وطني���َا وا�سحَا ويعي�س عهدَا 

تزدهر فيه حرية الراأي املحددة بامل�سوؤولية االجتماعية واالخالقية. 
واك���دت ال���وزارة يف خت���ام البي���ان: ان اب���واب مديرياته���ا ودوائرها 
مفتوح���ة لكل من يريد ان يطلع على احلقائق ، ويف الوقت نف�سه تفند 
االكاذي���ب التي ي�سوقه���ا احمد لغايات ا�سحت مك�سوف���ة، اأما اتهاماته 
ف�سيكون م�سوؤواَل عنها بع���د اللجوء اىل الق�ساء العراقي العادل الذي 
�سيطول���ه حت���ى لو كان يف ابعد نقطة من الوالي���ات املتحدة االمريكية 
حي���ث يعي�س هناك، ويطل���ق اتهاماته منها  ويتط���اول فيها على رموز 
وطني���ة يف الدول���ة العراقية ويف النظام ال�سيا�س���ي و�ستقوم اجلهات 

املعنية بالتن�سيق مع اجلانب االمريكي يف هذا ال�سدد.

ال�شباب تقا�شي نزار اأحمد لتطاوله على الرموز الوطنية

كربالء / اأ�صرف اإبراهيم مالك
اأع���رب م���درب فري���ق النف���ط حمي���د �سلم���ان 
ع���ن خيب���ة اأمل���ه بق���درة فريق���ه عل���ى الظهور 
مب�ست���وى طي���ب يف مباري���ات دوري الك���رة 
املمت���از القادمة ويوف���ق يف التاأهل اىل دوري 
النخبة. وق���ال �سلمان: ان ا�ستعدادات الفريق 
له���ذا املو�سم كان���ت ايجابي���ة كوننا ق���د بداأنا 

مبك���را باال�ستع���داد من���ذ اكرث من �ست���ة ا�سهر 
ولك���ن الظروف التي مرت بها اللعبة وم�ساكل 
االحت���اد التي اأخرت انطالق الدوري اكرث من 

�سهرين اأربك عملنا كثريا.
واو�س���ح ان رداءة مالع���ب ف���رق املجموع���ة 
اجلنوبي���ة اث���رت كث���ريا عل���ى النتائ���ج لكون 
اغلبها غري �ساحلة متاما للعب ومن املمكن ان 

ت�سبب اال�سابات لبع�س الالعبني.
واعت���ر �سلم���ان ان ال���دوري ب�سكل���ه احلايل 
�سيك���ون مرهق���ا وطوي���ال على جمي���ع  الفرق 
التي �ست�سطر خلو�س 34 مباراة ومن املمكن 
ان حت�س���ل لديه���ا اإ�سابات او ح���االت طرد او 
اإيقاف وه���ذا االمر يوؤثر عل���ى م�ستوى الكرة 

العراقية ولن يعك�س امل�ستوى الطيب لها.

امل���الع���ب رداءة  ي�����ش��ك��و  ����ش���ل���م���ان  ح���م���ي���د 

طالب الوملبية باللجوء اىل املحكمة الدولية " اآخر الكي "

جمال علي : خ�شارة دعم الدولة لنهاء ازمة الكرة ا�شرت 
مب�شريها .. و)تنومي( الهيئة العامة ا�شاع حقوقا كثرية!

عبد االله 
عبد احلميد 
ينهي رحلته 
االحرتافية يف 
�سوريا

عقوبة فيفا �سلت ا�ستعدادات املنتخبات لال�ستحقاقات الدولية

دوري الكرة املمتاز يبداأ جولة مثرية


