
امام �ضيفه  يخو�ض دهوك مواجهة �ضهلة 
م�ضايف اجلنوب غدا اجلمعة بينما يلتقي 
�ضمن  املو�ضل  اأم��ام  ملعبه  على  ال��رم��ادي 
اي�ضا  فيها  يتقابل  موؤجلة  ل��ق��اءات  ثالثة 
ملعب  على  ك��رك��وك  م��ع  الهندية  ال�ضبت 
�ضمن  ت��ن��درج  امل��ب��اري��ات  وجميع  االخ��ر 
جانبه  م��ن  االوىل.  املجموعة  مناف�ضات 
ي�ضعى دهوك اىل �ضراكة الكهرباء يف املركز 
اجلنوب  م�ضايف  �ضيفه  وتخطي  الثالث 
مل�ضلحة  ال��ف��وز  فر�ض  فيه  متيل  لقاء  يف 
�ضتة  االآن  اىل  الذي حقق  االر�ض  �ضاحب 
انت�ضارات مقابل تعادل واحد فيما انهزم 
با�ضم  الفريق  مدرب  ويحاول  مرات  ثالث 
ق��ا���ض��م ال����ذي ع��ان��ى ك��ث��را يف اجل���والت 
واملعنوي  النف�ضي  ال�ضغط  من  املا�ضية 
الذي ت�ضببت به النتائج املتوا�ضعة ي�ضعى 
تكون  تكاد  التي  امل��ب��اراة  ه��ذه  ال�ضتثمار 
يف متناوله واخلروج منها بفوز ثمني قد 
ي�ضطدم با�ضرار م�ضايف اجلنوب الإثبات 
ي�ضع  وق��د  واح��راج��ه  خ�ضمه  ام��ام  نف�ضه 
ه��ذا اال���ض��رار ب��اب االح��ت��م��االت مفتوحة 
يحيطها  املباريات  هذه  مثل  ان  خ�ضو�ضا 
دهوك  ان  اىل  ي�ضار  اح��ي��ان��ا.  الغمو�ض 
ي�ضغل االآن املركز الرابع بر�ضيد 19 نقطة 
يف  اجلنوب  م�ضايف  مناف�ضه  يقف  بينما 
باربع نقاط ومل يحقق  املركز قبل االخر 
�ضت  اىل  وت��ع��ر���ض  االن  ح��ت��ى  ف���وز  اي 
خ�ضارات وتعادل اربع مرات.ويف املباراة 
ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام غ���دا اجل��م��ع��ة اي�ضا 
ومركزه  موقعه  حت�ضني  الرمادي  يحاول 
عندما ي�ضيف املو�ضل يف لقاء متكافئ كما 
�ضاحب  ي�ضعى  لكن  االوىل  للوهلة  يبدو 
اجلماهرية  امل���وؤازرة  ال�ضتثمار  االر���ض 
امل���ب���اراة. ه���ذه  يف  خ�ضمه  واج��ت��ي��از  ل��ه 

وك���ان رئ��ي�����ض ن���ادي ال���رم���ادي ق��د اع��رب 

فريقه  ظهور  يف  امله  عن  �ضابق  وقت  يف 
املقبلة م�ضرا  بو�ضع اف�ضل يف اجلوالت 
بعد  للمناف�ضة  بقوة  �ضيعود  فريقه  ان  اىل 
املالية ح�ضب  للم�ضاكل  ان وجدت احللول 
على  نف�ضه  ال���ذي و���ض��ع  ال��ن��ادي  رئ��ي�����ض 
امام  الغد  مواجهة  يف  خ�ضو�ضا  املحك 
امل��و���ض��ل ال���ذي ي��ع��اين يف امل��رك��ز االخر 

ب�ضبب تدهور نتائجه وتراجع م�ضتوياته 
وكما يبدو انه يواجه م�ضاكل مالية وفنية 
احللول  اي��ج��اد  ي�ضعب  م��ا  تقليدية  غ��ر 
ال��دوري  م�ضابقة  فيه  باتت  وق��ت  يف  لها 
يجعل  ما  امل�ضوار  منت�ضف  م�ضارف  على 
املو�ضل عر�ضة ال�ضتمرار النتائج املرتدية.
قد و�ضعت هذه النتائج املو�ضل يف املركز 

امل��ج��م��وع��ة االأوىل  ع��ل��ى الئ��ح��ة  االأخ�����ر 
بر�ضيد ثالث نقاط من ت�ضع مباريات خرج 
بينما  هزائم  و�ضت  تعادالت  بثالثة  منها 
ميتلك  وهو  مناف�ضه  على  الرمادي  يتفوق 
الثاين  الرتتيب  نقطة يف  ب�12  �ضجله  يف 
املوؤجلة  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  اآخ��ر  ويف  ع�ضر. 
ي�ضيف كركوك على ملعبه بعد غد ال�ضبت 

الهندية ويبدو ان �ضاحب االأر�ض يحاول 
ا�ضتثمار عاملي االأر�ض واجلمهور ال�ضافة 
والتخل�ض  ر�ضيده  اىل  ثمينة  نقاط  ثالث 
يف  م�ضاره  وتعديل  املتاأخرة  املراكز  من 
املركز  يف  ي�ضتقر  وهو  االأوىل  املجموعة 
ال�����ض��اد���ض ع�����ض��ر ب��ر���ض��ي��د ���ض��ت ن��ق��اط ال 
تن�ضجم مع تاريخ هذا الفريق الذي يواجه 
متوا�ضعة  نتائج  ظل  يف  له  مو�ضم  اأ�ضواأ 
وغر مقبولة يف احلد االأدن��ى من اهداف 
بعد  املمتاز  ال��دوري  يف  كركوك  م�ضاركة 
نحو  على  املا�ضية  امل��وا���ض��م  يف  ظهر  ان 
الفني  اال�ضتقرار  ع��دم  ان  وي��ب��دو  اأف�ضل 
يعانيها  التي  املالية  واالزم��ة  والتدريبي 
فريق  م�ضوار  على  باآثارها  األقت  كركوك 
على  املو�ضم  ه��ذا  يعتمد  ال��ذي  القدم  ك��رة 
جدا  قليل  عدد  با�ضتثناء  املحليني  العبيه 
عددهم  يتجاوز  وال  املحافظات  العبي  من 
ع��دد اأ���ض��اب��ع ال��ي��د ال���واح���دة.وال يختلف 
حال الهندية عن حال مناف�ضه على �ضعيد 
وان  واملالية  الفنية  والعراقيل  امل�ضاكل 
حديثة  امل�ضابقة  مع  الهندية  جتربة  كانت 
بذلك  يقنع  قد  مو�ضم  اأول  يخو�ض  وه��و 
منطقية  تكون  تكاد  نتائجه  بان  املتابعني 
قيا�ضا حلداثة جتربته ووجوده االأول يف 
مناف�ضه  من  العك�ض  على  ال��دوري  بطولة 
واال�ضتغراب  االنتباه  يثر  ك��رك��وك.وم��ا 
زال  ما  القدم  لكرة  كركوك  نادي  فريق  ان 
على  واجل��ي��دة  الطيبة  نتائجه  ي��وا���ض��ل 
���ض��ع��ي��د م��ن��اف�����ض��ات ب��ط��ول��ة ال�����دوري يف 
يتعر�ض  حني  يف  العراق  كرد�ضتان  اقليم 
مناف�ضات  بقية  يف  متوا�ضلة  ه��زات  اىل 
اإح�ضائيات  وت�ضر  ال��ع��راق��ي.  ال����دوري 
يتمتع  ك��رك��وك  ان  اىل  االأوىل  املجموعة 
ب�ضت نقاط يف املركز ال�ضاد�ض ع�ضر خلف 

الهندية بفارق نقطتني.           
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ريا�صتنا واآ�صيوية ال�صني

يف املرمى

اإكرام زين العابدين
بداأ العد التنازيل النطالق دورة االألعاب االآ�ضيوية ال�16 التي 
�ضتقام يف �ضهر ت�ضرين الثاين املقبل يف ال�ضني والتي �ضي�ضارك 
الريا�ضية . ومن  الفعاليات  العراق بالعديد من  يف مناف�ضاتها 
خالل متابعتنا الن�ضاطات الريا�ضية الداخلية مل نالحظ وجود 
مقيا�ضًا مهمًا  تعد  التي  الدورة  لهذه  ا�ضتعداد جدي  او  اهتمام 
على تقدم وتطور الريا�ضة العراقية التي مل تنجح اإال بح�ضد 
ال��دورة املا�ضية التي جرت يف  عدد حمدود من امليداليات يف 
الدوحة 2006 ومنها ف�ضية كرة القدم التي ح�ضدها يف اليوم 
اخلتامي للدورة بعد ان خ�ضر الذهبية ل�ضالح البلد املنظم قطر 

.
حقيقي  تخطيط  وجود  عدم  هي  العراقية  الريا�ضة  م�ضكلة  ان 
اىل  بالنهاية  ي��وؤدي  متح�ضر  ب�ضكل  نعمل  ان  خالله  من  ميكن 
جرت  التي  االنتخابات  وم��ازال��ت   . ملمو�ضة  ايجابية  نتائج 
الريا�ضة  تقدم  امام  عرثة  حجر  تقف  املا�ضية  ال�ضنوات  خالل 
و�ضكلت  بالريا�ضة  االهتمام  م��ن  اك��ر  ن�ضيبا  اأخ���ذت  واإن��ه��ا 
ت�ضهم يف حدوث  واإنها مل  للريا�ضة  قليلة  حمطات توقف غر 
الريا�ضة  العراقي . وحققت  الريا�ضي  بالواقع  تغير ملمو�ض 
العام  خالل  العربي  ال�ضعيد  على  االجن��ازات  بع�ض  العراقية 
يف  نوعية  نقلة  وع��ده��ا  البع�ض  لها  طبل  واحل���ايل  امل��ا���ض��ي 
م�ضتوى االأداء واالجناز بينما واقع احلال يقول غر ذلك الن 
اأكرث  اأكد  ان  . و�ضبق  االآ�ضيوية �ضتحدد مدى تطورها  الدورة 
الفردية  االألعاب  ان  الريا�ضة  واأكادميي يف جمال  من خمت�ض 
على  يدل  واالآ�ضيوية  العربية  املناف�ضات  يف  االأو�ضمة  وح�ضد 
الفردية  االألعاب  . وبنظرة �ضريعة على بع�ض  الريا�ضة  تطور 
تاأخرنا  م��دى  على  نتعرف  ان  ن�ضتطيع  القوى  األ��ع��اب  ومنها 
ذهبية  اأو�ضمة  فيها  نح�ضد  مل  التي  الرجال  بفئة  وخا�ضة  بها 
الق�ضرة  امل�ضافات  املتقدمني ومل جند عدائني يف  على �ضعيد 
اآ�ضيا  او  ال��ع��رب  االأب��ط��ال  يناف�ضون  والطويلة  واملتو�ضطة 
العداء  هو  الوحيد  واال�ضتثناء   ، االأوىل  املراكز  ويح�ضدون 
عدنان اطعي�ض الذي يحاول ان يجد له مكانا بني االأبطال. اما 
يف بقية االألعاب الفردية ومنها ال�ضباحة واجلمنا�ضتك واملبارزة 
والرماية التي من املمكن ان نح�ضد فيها بع�ض االأو�ضمة لو مت 
اإعداد العبينا بال�ضكل ال�ضحيح الن دولة مثل اليمن او �ضوريا 
او االردن ال تختلف كثرا عن ريا�ضتنا لكنها بالنهاية حت�ضد 
امليداليات بال�ضباحة واجلمنا�ضتك وبقية االألعاب االأخرى . اأما 
فيها  التي كنا نح�ضد  االأثقال وامل�ضارعة واملالكمة  األعاب رفع 
املا�ضي  القرن  وثمانينيات  �ضبعينيات  يف  اآ�ضيوية  ميداليات 
التتويج  من�ضات  اىل  ن�ضل  ان  ن�ضتطيع  وال  نعاين  اأ�ضبحنا 
االحت���ادات   لهذه  احل��ق  بع�ض  نعطي  وق��د  االأن��ف�����ض  ب�ضق  اال 
طاملا دخل  دول جمهوريات االحتاد ال�ضوفيتي ال�ضابق دخلت 
كمناف�ض قوي لها على االأو�ضمة يف هذه االألعاب على ال�ضعيد 
بع�ض  جتني�ض  ف��اإن  العربي  ال�ضعيد  على  وام��ا   . االآ���ض��ي��وي 
 . اأي�ضا  االأل��ع��اب  ه��ذه  يف  �ضعب  و�ضع  يف  جعلنا  املنتخبات 
العراقية  الريا�ضة  على  القائمني  مع  يل  حديث  من  اكرث  ويف 
بعد كل م�ضاركة جماعية يف دورة االألعاب االآ�ضيوية او الدورة 
ا�ضتفدنا من امل�ضاركة  العربية كنت ا�ضمع نرة ايجابية واإننا 
على  و�ضنعمل  واالآ���ض��ي��وي  العربي  موقعنا  معرفة  خ��الل  من 
اجل  واإننا نخطط من   ، املقبلة  البطوالت  ترتيبنا يف  حت�ضني 
ان تكون الدورة املقبلة اأف�ضل يف كل �ضيء . نتمنى ان ال تكون 
الوعود ال�ضابقة حرا على ورق وان يح�ضد اأبطالنا امليداليات 
لكي ال نعود ونكرر نف�ض الت�ضريحات ال�ضابقة التي اأ�ضبحت 

كاال�ضطوانة امل�ضروخة . 

حاوره /  ا�ضرف اإبراهيم مالك
املدربني  اح��د  علوان  يحيى  امل��درب  يعد 
االندية  تدريب  م�ضتوى  على  الكفوئني 
ان  بعد  الوطنية  املنتخبات  او  املحلية 
التدريب  مهنة  يف  طويال  م�ضوارًا  قطع 
له  اف��رزت  متباينة  ، واج��ه خالله ظروفا 
درو�ضًا كبرة بع�ض منها كان قا�ضيًا جدًا 
ب�ضبب عدم مالءمة ظروف االعداد للفرق 
والبع�ض  تدريبها  م�ضوؤولية  توىل  التي 
ح��الوة  ذاق  مثلما  م��ف��رح��ًا  ك���ان  االآخ����ر 
انت�ضاره يف الدورة االآ�ضيوية اخلام�ضة 
ان  قبل   2006 ع��ام  ال��دوح��ة  يف  ع�ضرة 
نادي  مع  بالعمل  البلد  ك��رة  خدمة  يقرر 
يف  وج��زر  مد  مرحلة  ي�ضهد  ال��ذي  بغداد 

بع�ض نتائجه خالل املو�ضم احلال .
)امل��دى( �ضيفت علوان يف حوار �ضريح 
وحظوظ  الفرق  �ضجون  عن  فيه  حت��دث 
بغداد يف نهاية الرحلة املاراثونية وراأيه 
م�ضاكله  الدوري احلايل وابرز  نظام  يف 

.
* ما اهم ا�ضباب تلكوؤ م�ضرة الفريق يف 

بداية املو�ضم ؟
- ه��ذا االم��ر طبيعي ج��دًا يف ظل تغير 
فقد  الفريق  مع  انتهجته  ال��ذي  اال�ضلوب 
واجهتنا بع�ض العرثات واأ�ضابنا االإخفاق 
يف بع�ض املباريات الأ�ضباب خمتلفة رمبا 
اغلب  اأر���ض��ي��ة  ���ض��وء  مقدمتها  يف  يقف 
اننا  ع��ن  ناهيك  بها  نلعب  التي  امل��الع��ب 
يف جميع املباريات التي فقدنا فيها نقاطا 
مهما كنا الطرف االف�ضل واالكرث و�ضوال 
اىل مرمى اخل�ضوم اال ان م�ضاألة اإ�ضاعة 
ال��ف��ر���ض م��ن ق��ب��ل ال��الع��ب��ني اخ����ذت منا 
ال�ضيء الكثر لذلك غاب التوفيق عنا يف 

الكثر من االحيان .  
* هل جتد فعال ان املالعب احلالية اثرت 

على الفرق ؟
- نعم اغلب ار�ضيات املالعب غر �ضاحلة 
الفرق  عموم  ان  جتد  ولذلك  متاما  للعب 
ومنها الزوراء والقوة اجلوية وال�ضرطة 
تعاين من اللعب فيها وتخ�ضر الكثر من 
مالعب  يف  �ضيما  ال  ب�ضببها  امل��ب��اري��ات 
املحافظات وبع�ض مالعب بغداد يف ظل 
غياب ملعب ال�ضعب الذي يعتر االف�ضل 
من بني كل املالعب االخرى لذلك ال ميكن 
تلعبه  ال���ذي  ال���دور  اأه��م��ي��ة  م��ن  التقليل 
الفرق  ا���ض��ت��ع��ادة  امل��الع��ب يف  ار���ض��ي��ات 

مب�ضتوياتها املعهودة .  
* هل انت ر�ض على م�ضرة الفريق حلد 

االن ؟
وفق  الفريق  مع  ن�ضر  اننا  لله  احلمد   -
لتحقيق  ال��و���ض��ول  لنا  ي�ضمن  اأ���ض��ل��وب 
ال  النني  املقبلة  االأدوار  يف  طيبة  نتائج 

يف  معينة  مرحلة  عند  اأت��وق��ف  ان  اأف��ك��ر 
م�ضرة الدوري ، بل ان الطموح ين�ضب 
لذلك  اللقب  على  باملناف�ضة  التفكر  يف 
للو�ضول  الوقت  فاإننا نحتاج اىل م�ضاألة 

اىل حالة من اجلاهزية واال�ضتقرار .
مهمتك  ت��ك��ون  ان  ت��وق��ع  اجلميع  لكن   *
اال�ضماء  ظ��ل  يف  ب��غ��داد  فريق  م��ع  �ضهلة 

املرموقة التي ي�ضمها الفريق ؟
ال�����ض��اب��ة وغر  ال��ع��م��ل م���ع اال���ض��م��اء   -
امل��ع��روف��ة ي��ح��ت��اج اىل اجل��ه��د واالع����داد 
اما  ���ض��غ��ط  اي  دون  م��ن  ت��ع��م��ل  ول��ك��ن��ك 
امل��ع��روف��ة فيجعلك  ال��ع��م��ل م��ع اال���ض��م��اء 

حتت ال�ضغط الأنك مطالب دائما بتحقيق 
فاملدرب  اليك  تتجه  االأنظار  النتائج وكل 
العبني  او  مغمورة  ف��رق  مع  يعمل  ال��ذي 
االعالم  �ضغط  من  يتحرر  معروفني  غر 
فانه  نتائج  اي  حتقيق  يف  ف�ضل  ما  واذا 

�ضوف ال ُيالم على ذلك .
* وما الب�ضمات التي تركتها على الفريق 

هذا املو�ضم ؟
هذا  ا�ضتالمي  منذ  الكثر  عملت  لقد   -
بناء  يف  ين�ضب  ك��ان  وتفكرنا  الفريق 
فريق قوي ومتكامل وقادر على املناف�ضة 
وقد غرت الكثر من اأ�ضلوب لعب الفريق 

الكرات  لعب  يعتمد متاما على  كان  الذي 
الطويلة واالآن فريقنا يعتمد على اأ�ضلوب 
حقيقية  ق��دم  ك��رة  للعب  ومم��ي��ز  حقيقي 

وهذا ما اأ�ضعى على تطويره الحقا .
الفني  امل�����ض��ت��وى  ع��ن  ان��ط��ب��اع��ك  * وم���ا 

للدوري املو�ضم احلايل ؟
فني  م�ضتوى  اأ���ض��اه��د  مل  احلقيقة  يف   -
ثابت واعزي ال�ضبب اىل  رداءة املالعب 
واأ���ض��ل��وب ال�����دوري امل�����ض��غ��وط وك��رثة 
كان  امل�ضتوى  ان  اعتقد  ول��ذل��ك  ال��ف��رق 

بائ�ض ما عدا يف بع�ض املباريات 
التي كانت حتمل ملحات فنية 

ال باأ�ض بها .
يت�ضاعد  �ضوف  امل�ضتوى  ان  تعتقد  اأال   *

يف دوري النخبة ؟
- ال اعتقد ذلك يف ظل هذه املالعب الرديئة 
التي ال ت�ضلح للعب اطالقا وهذه �ضتكون 
مع�ضلة كبرة امام تطور الكرة العراقية 
و�ضوف اذكر لك مثاال على اأهمية اأر�ضية 
ما  وهو  النتائج  على  وتاأثرها  املالعب 
ح�ضل خالل بطولة اأمم اأفريقيا االخرة 
م��درب منتخب م�ضر  اع��رتاف  من خ��الل 
م�ضر  منتخب  متكن  بعدم  �ضحاتة  ح�ضن 
م��ن ت��ق��دمي م�����ض��ت��وى ج��ي��د يف امل��ب��اراة 
امللعب  اأر���ض��ي��ة  رداءة  ب�ضبب  النهائية 

وتاأثرها على اداء املنتخب امل�ضري .
اإقامته  واآلية  الدوري  ب�ضكل  راأيك  * وما 

وعدد الفرق امل�ضاركة فيه ؟
من  جمموعة  يعاين  العراقي  ال��دوري   -
واإقامة  الفرق  عدد  زيادة  نتيجة  امل�ضاكل 
مباراتني يف اال�ضبوع ، هذه امور �ضلبية 
 ، ع��م��وم��ا  ال����دوري  ع��ل��ى م�ضتوى  ت��وؤث��ر 
العاملية  الدوريات  بع�ض  اىل  نظرنا  ولو 
ان هناك  اال�ضباين لوجدنا  ال��دوري  مثل 
فيها مباراتني يف  تقام  ادوارًا م�ضغوطة 
اال�ضابيع  بع�ض  يف  ال��واح��د  اال���ض��ب��وع 
هذا  الن  املو�ضم  م��دة  ط��وال  لي�ض  ولكن 

خارج حدود املنطق .
التي  امل�ضاكل  اه��م  ما  براأيك   *

ت��واج��ه��ون��ه��ا يف ظ���ل ه��ذا 
الو�ضع؟

الالعب  ج��ه��د  ���ض��ي��اع   -
واالإجهاد  تركيزه  وقلة 
ال����ذي ق���د ي��ت��ع��ر���ض له 
دور  ي�ضيع  ان���ه  ك��م��ا 
لي�ض  الن���ه  ال��ت��دري��ب 
امام  وق��ت  اي  ه��ن��اك 
لت�ضحيح  امل�������درب 
ومعاجلتها  االأخ��ط��اء 
جراء تزاحم املباريات 

طوال اال�ضبوع .
املوا�ضم  لوحظ خالل   *

�ضطوة  غ��ي��اب  االخ����رة 
ال��ف��رق اجل��م��اه��ري��ة ، ما 

ا�ضباب ذلك ؟
اغلب  ه��اج��رت  حقيقة   -

اال�ضماء املعروفة اىل 
املحافظات  فرق 

وباالخ�ض 

اندية اقليم كرد�ضتان يف املوا�ضم املا�ضية 
م�ضتقر  الغر  االأم��ن��ي  الو�ضع  وج��راء   ،
اجلماهرية  الفرق  باتت  فقد  وبالتايل 
والزوراء  اجلوية  والقوة  ال�ضرطة  مثل 
الدولية  واالأ���ض��م��اء  ال��ن��ج��وم  م��ن  خالية 
املادي  الدعم  غياب  ناهيك عن  واملعروفة 
الغلب هذه الفرق اما االن فقد بداأت الفرق 
ومكانتها  عافيتها  ت�ضتعيد  اجلماهرية 
املايل  الدعم  القوة اجلوية يف ظل  فمثال 
اف�ضل  بو�ضع  ا�ضبح  ب��ه  يحظى  ال���ذي 
جيدة  جمموعة  ي�ضتقطب  ان  وا�ضتطاع 
من الالعبني وكذلك احلال يف بقية الفرق 

اجلماهرية االخرى .   
اأي الفرق تعتقد انها �ضتحظى بفر�ضة   *

املناف�ضة على لقب هذا املو�ضم ؟
االأقرب  هي  ال�ضمالية  املجموعة  ف��رق   -
جيدة  اغلبها  الن  اللقب  على  للمناف�ضة 
بغداد  فرق  ومنها  املناف�ضة  على  وق��ادرة 
والقوة اجلوية ودهوك وال�ضرطة واربيل 
والكهرباء وهي فرق جيدة وحققت نتائج 
طيبة هذا املو�ضم اال ان ذلك ال يلغي دور 
ال��ذي ميلك  النجف  مثل  االخ���رى  ال��ف��رق 
ال���دوري وحظوظه  ت��اري��خ��ًا مم��ت��ازًا يف 

وافرة اي�ضا . 

ــوار بـــغـــداد يــ�ــضــر بـــــ) اخلـــطـــوة الــ�ــضــامــنــة( ــض ــ� اكــــد ان م

يحيى علوان : لقب دوري الكرة لن يذهب بعيدًا عن املجموعة ال�صمالية

بغداد / طه كمر 
اأكد املدرب ال�ضابق لفريق بغداد بكرة 
الذي  العقد  رف�ضه  زك��ي  نبيل  القدم 
تقدمت به ادارة نادي كربالء لتدريب 
فريقها الكروي بعد ان غادره املدرب 
ال�ضابق عبد الغني �ضهد . وقال زكي 
ان رف�ضي   :  ) امل��دى  ل���)  ت�ضريح  يف 
نادي  ادارة  ب��ه  تقدمت  ال���ذي  العقد 
كربالء جاء ب�ضبب قلة قيمته التي ال 
تتالءم مع ا�ضمي و�ضمعتي التدريبية 
مف�ضال عدم الك�ضف عن القيمة ال�ضيما 
ان ادارة النادي رغبت بالتعاقد معي 
على اأثر ترك عبد الغني �ضهد الفريق 
النجف  ال�ضابق  بفريقه  وال��ت��ح��اق��ه 
املمتازللمو�ضم  ال���دوري  يف  ليقوده 
كربالء  ادارة  ان  وك�ضف   . احل���ايل 
اأ�ضماء  عقدها  ب��ن��ود  �ضمن  فر�ضت 

معينة للعمل معي يف املالك التدريبي 
مم���ن ع��م��ل��وا م���ع ���ض��ه��د يف ال��ف��رتة 
ب�ضدة  ذل���ك  رف�����ض��ت  لكني  ال�ضابقة 
يف  معي  عملوا  م�ضاعدين  ل��دي  الأن 
نادي االأمانة وتركوا النادي ت�ضامنًا 
التفريط  اأ�ضتطيع  ال  جعلني  ما  معي 
ان  زك��ي  واأ���ض��اف  حللت.  اأينما  بهم 
بعد  ج��اء  ك��رب��الء  ن���ادي  عقد  رف�ضي 
اأيام حيث  ثالثة  ا�ضتمرت  مفاو�ضات 
اين  برغم  االم��ور  جميع  على  اتفقنا 
اأغلب  ان  ك��ون  م�ض�ض  على  واف��ق��ت 
ومع  للغاية  �ضعبة  كانت  العقد  بنود 
ذلك وافقت لكني وقفت عند مو�ضوع 
قيمة العقد وطريقة ت�ضديده اذ حالت 
حيث  ال�ضفقة  وامتام  موافقتي  دون 
ثالث  على  يل  �ضرف  يتم  اأن  ق���رروا 
دفعات وهذه الطريقة ال تليق مبدرب 

درجة ممتازة له مكانته بني املدربني 
املبلغ  قلة  ان  اىل  ا���ض��اف��ة  واالأن��دي��ة 
املفاو�ضات  الإنهاء  دفعتني  التي  هي 
الكروية  و�ضمعتي  ا�ضمي  الأن  ف��ورًا 
عقد  اأم��ام  اأت��ن��ازل  اأن  ت�ضمحان يل  ال 
تدريبي بهذه القيمة واجلميع يعرف 
قدراتي وما حقتته يف املو�ضم املا�ضي 
مع فريق االأمانة خر دليل على ذلك، 
التي  ال��ك��ث��رة  ال��ت��ن��ازالت  .واأك����د ان 
عيون  الأج���ل  ك��رب��الء  الإدارة  قدمتها 
الع��ب��ي��ه ال��ك��ب��ار اأم��ث��ال حم��م��د هادي 
الذين  ر���ض��ا  وه��ا���ض��م  وايل  واأح��م��د 
ات�ضلوا بي وطالبوين باملوافقة على 
م�ضجعي  راب��ط��ة  اىل  ا���ض��اف��ة  العقد 
ن����ادي ك���رب���الء ال���ذي���ن اأك����ن ل��ه��م كل 
لفريقهم  متمنيا  والتقدير  االح���رتام 
ال��ت��األ��ق دائ��م��ا وال��ع��ودة اىل اأج���واء 

املناف�ضة حيث اأ�ضروا علّي ان اأتواجد 
على قمة الهرم الرتيبي لفريق كربالء 
لكن لالأ�ضف و�ضلت االمور اىل طريق 
م�ضدود مع االدارة ما جعلني اأرف�ض 
قال  املقبلة  وجهته  .وعن  العقد  بنود 
لهما  كبرين  ناديني  هناك  ان   : زكي 
يتم  مل  املحلية  ال�ضاحة  على  ثقلهما 
خط  على  دخ��ال  ق��د  عنهما  االف�����ض��اح 
امل��ف��او���ض��ات م��ع��ي وان���ت���ظ���را حتى 
كربالء  ادارة  مع  مفاو�ضاتي  تنتهي 
املفاو�ضات  انهاء  ح��ول  وا�ضتف�ضرا 
حتى عاودا االت�ضال معي ومت االتفاق 
مفاو�ضاتي  وق��ط��ع��ت  اأح��ده��م��ا  م��ع 
اليومان  و�ضيكون  كبرًا  �ضوطًا  معه 
هذا  تفا�ضيل  عن  باالف�ضاح  كفيلني 
ال��ع��ق��د وك�����ض��ف ه��وي��ة ال��ف��ري��ق الذي 

�ضاأقوده قريبا . 

ـــًا ـــب ـــري ـــة جــــــديــــــدة ق ـــم ـــه ـــم م ـــًل ـــض ـــ� ـــت ـــــــد ب وع

نبيل زكي : قلة قيمة العقد حالت دون تدريب كربالء  بغداد / املدى
لل�ضطرجن  ال��ع��راق��ي  االحت�����اد  ي�����ض��ت��اأن��ف 
النهائية  العراق  بطولة  باإقامة  ن�ضاطاته 
بال�ضطرجن لعام 2010 هذا اليوم يف فندق 
ال�ضدير يف بغداد وت�ضتمر لغاية 19 ال�ضهر 
االم���ر رئي�ض  . وق���ال ظ��اف��ر عبد  احل���ايل 
االحتاد العراقي لل�ضطرجن : ان ا�ضتئناف 
املنتخب  اخ��ت��ي��ار  اج��ل  م��ن  ج��اء  البطولة 
 ، ل��ل��رج��ال  بال�ضطرجن  ال��ع��راق��ي  ال��وط��ن��ي 
للرجال  بال�ضطرجن  العراق  بطل  وت�ضمية 
البطولة  �ضتجري   : ال��ع��ام.وا���ض��اف  لهذا 
واحدة  ملرحلة  ال��دوري  لعب  ا�ضلوب  وفق 
)11 جولة( ومب�ضاركة 12 العبا ، 5 منهم 
املا�ضي  للعام  الوطني  املنتخب  ميثلون 
وهم : احمد عزيز، نوح علي ح�ضني، �ضعد 
�ضر�ضم، اآراز با�ضم، منر حممد، و7 العبني 
لهذا  النهائية  �ضبه  ال��ع��راق  بطولة  ابطال 
العام وهم  حممد نوفل، ن�ضر فليح، اجمد 
ح�ضني،  علي  ح�ضني  وري���ا،  ارب���اك  ع��ل��ي، 

احمد عبد ال�ضتار، عادل علي جالل.

ا�صتئناف بطولة العراق بال�صطرجن للرجال

مــــوؤجــــلــــة ـــــــاءات  ـــــــق ل ـــــة  ـــــاث ث يف 

مواجهة �صهلة لدهوك امام م�صايف اجلنوب والرمادي يتطلع لتح�صني موقعه بغداد / املدى
رعد  برئا�ضة  العراقية  الوطنية  االوملبية  اللجنة  من  باري�ض وفد  الفرن�ضية  العا�ضمة  اىل  يغادر 
موظف  احلميد  عبد  وهيثم  للجنة  امل��ايل  االم��ني  فا�ضل  ع��ادل  الدكتور  اي�ضًا  وي�ضم  حمودي 
واللجنة  العراقية  الوطنية  االوملبية  اللجنة  بني  م�ضرتك  تعاون  برتوكول  لعقد  وذلك  العالقات 

االوملبية الفرن�ضية من اجل تطوير العمل الريا�ضي مبا يخدم م�ضلحة البلدين . 

وفد اأوملبي يغادر اإىل فرن�صا

بغداد/ املدى 
اأم����ني ال�ضر  اأك����د ع��ب��د ال��ل��ه احل���ن���زاب 
ان  ال��ق��ط��ري   ال�ضيلية  ل��ن��ادي  امل�ضاعد 
ار�ضل  ال��ق��دم  لكرة  االم��ارات��ى  االحت���اد 
كتابا بخ�ضو�ض اإيقاف مهاجم املنتخب 
الوطني العراقي لكرة القدم واملحرتف 
ال�ضابق يف �ضفوف الفريق االول لكرة 
القدم يف النادي من قبل االحتاد القطري 
لكرة القدم حتى نهايه املو�ضم يوؤكد فيه 
انه يتمنى ان ن�ضل اىل حل ودي بعيدا 
للفيفا.وا�ضاف  واللجوء  امل�ضاكل  عن 
املوقع  ن��ق��ل��ه  ت�����ض��ري��ح  يف  احل���ن���زاب 
اننا  :بالطبع  ال�ضيلية  لنادي  الر�ضمي 
الودي، ولكن  نتمنى احلل  ال�ضيلية  فى 
ال�ضوؤال الذى يطرح نف�ضه ما هو احلل 
غام�ض  ال��رد  ه��ذا  ان  املق�ضود؟  ال��ودي 
ال��و���ض��وح وو�ضع  ل��ل��غ��اي��ة والب����د م��ن 
كل  يعرف  حتى  احل��روف  على  النقاط 
طرف ماله وما عليه.واأ�ضاراىل ان هناك 
اك���رث م��ن معنى ل��ع��ب��ارة احل���ل ال���ودي 
ف��ق��د ي��ك��ون احل���ل ال���ذى ي���راه اجلانب 
الذي  املبلغ  اع���ادة  يتم  ان  االم���ارات���ى 
اق�ضاط  ال�ضارقة على  نادي  ح�ضل عليه 
فقط  جزء  على  ال�ضيلية  يح�ضل  ان  او 
نرف�ضه.واو�ضح  ام��ر  وه��و  املبلغ،  من 
على  على احل�ضول  ت�ضميمنا  �ضبب  ان 

ما دفعناه بالكامل ان ال�ضارقة كان على 
علم تام بان الالعب قد �ضارك معه ومع 
اال�ضماعيلي امل�ضري من قبل يف مو�ضم 
واحد وبالتاىل ال يحق له امل�ضاركة فى 
ناد ثالث، ومن هنا يجب ان يقدم ح�ضن 
النوايا من جانبه ويرد املبلغ بالكامل. 
ان  ق����ررت  ال���ن���ادي  ادارة  ان  وك�����ض��ف 
نر�ضل خطابا ر�ضميا اىل نادي ال�ضارقة 
كان  اذا  بالتحديد  موقفه  على  لنتعرف 
املبلغ  ورد  ال�����ودي  احل���ل  يف  ي��رغ��ب 
ت�ضعى  حيث  ال  ام  عليه  ح�ضل  ال���ذي 
مع  اجليدة  العالقات  على  احلفاظ  اىل 
اال�ضقاء االماراتيني وهذا امر غر قابل 
مل�ضر  وبالن�ضبة  املبالغة.  او  للمزايدة 
احلنزاب  ق��ال  ك��رمي  م�ضطفى  ال��الع��ب 
التعاقد  قيمة  من  ج��زء  على  ح�ضل  ان��ه 
املرم بيننا وبينه، ومن املوؤكد اننا لن 
علم  يكن على  انه مل  بها خا�ضة  نطالبه 
بالنواحي االدارية والقانونية، كما انه 
مباريات. ث��الث  يف  بالفعل  معنا  لعب 

هذا  نغلق  ان  نريد  اننا  حديثه:  وختم 
امل��ل��ف خ��ا���ض��ة ان���ه ال جم���ال مل��ث��ل هذه 
املباريات  يف  للرتكيز  ون�ضعى  االم��ور 
ون�ضعى  ال���دوري  ف��ى  املتبقية  ال��ث��الث 
خاللها  م��ن  ق���در  اك���ر  ع��ل��ى  للح�ضول 

للدخول فى منطقة االمان. 

الغمو�ض يكتنف حّل م�صكلة كرمي
 بني ال�صيلية وال�صارقة

يحيى علوان

بغداد يوا�شل م�شواره بخطوات واثقة

جانب من مناف�شات بطولة العراق بال�شطرجن

دهوك  يواجه م�شايف اجلنوب يف لقاء �شهل


