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جدد عدم نيته الرت�شيح الحتاد الكرة

نب�ض ال�صراحة

جالل عبد الرحمن  :ل�سنا �أدوات انقالب �ضد املعار�ضة
يف الزوراء  ..وتوريط فالح ح�سن �سيكلفه �سمعته !

�ضحايا الدوري الهزيل
يو�سف فعل

اعرب مدرب حرا�س مرمى املنتخب ال�سابق جالل عبد الرحمن عن تفا�ؤله
با�ستعادة نادي الزوراء ا�ستقراره الفني واالداري وم�ضيه يف طريق ر�أب
ال�صدع الذي تعر�ض له منذ �أ�شهر عدة نتيجة اهتزاز ثقة بع�ض العاملني يف
االدارة ب�أنف�سهم ورغبتهم يف �إق�صاء رئي�س النادي �سالم ها�شم وفق �أجندة
وح�سابات �شخ�صية بحتة « على حد و�صفه « .

مغامرة فالح ح�سن
بحاجة اىل ح�سابات
خا�صة

بغداد � /إياد ال�صاحلي
ج ��اء ذل ��ك اثن ��اء احلدي ��ث ال�صري ��ح ال ��ذي
خ�ص ��ه جالل عب ��د الرحم ��ن لـ(امل ��دى) التي
ب ��ادرت باال�ستف�سار منه ع ��ن مدى �صحة ما
ي�شاع ب ��ان وراء ح�ضوره املتوا�صل للنادي
وم�شارك ��ة االدارة البحث ع ��ن حلول لإنهاء
االزمة مع معار�ضيها مطامح للعمل يف احد
املنا�صب ؟ فقال :
 مل تك ��ن ل ��دي اطم ��اع ادارية يف ي ��وم ما ،لكنن ��ي وجدت من ب ��اب الوفاء لل ��زوراء ان
اقف مع ��ه يف حمنت ��ه وقد لبى الن ��داء معي
عل ��ي كاظ ��م وان ��ور ج�س ��ام و�شقيق ��ه حازم
ومل تغ ّرن ��ا م�صال ��ح وظيفي ��ة او مادية  ،بل
�شعرن ��ا بان نادين ��ا يحتاجن ��ا يف �أزمة تكاد
ت�ض ��رم ن ��ار ًا كب�ي�رة تدم ��ر �سمعت ��ه وكيانه
واحلمد لله متكنا م ��ن �إخمادها بفعل وعينا

وخربتنا وحكمتن ��ا يف التعامل املو�ضوعي
م ��ع االزمة وم�شاركتن ��ا يف لقاءات ودية مع
م�س�ؤول�ي�ن يف وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
تفهم ��وا موقفن ��ا وه ��م يكن ��ون لن ��ا التقدير
نظ�ي�ر خدماتنا اجلليلة للكرة العراقية عامة
والزوراء خا�صة .
عزلة املعار�ضة
وا�ض ��اف عبد الرحمن  :لق ��د تكللت جهودنا
الطوعي ��ة وحتركن ��ا احلي ��ادي م ��ع ط ��ريف
الأزم ��ة اىل ايجاد قوا�س ��م م�شرتكة وحلول
بديلة ا�ستجاب معها �س�ل�ام ها�شم وزمال�ؤه
 ،بينم ��ا م ��ازال موق ��ف حمم ��د جا�س ��م ومن
�شاط ��ره املوق ��ف يف �ص ��ف املعار�ض ��ة غ�ي�ر
وا�ضح ومييل اىل اجرتار االتهامات نف�سها
الت ��ي ال جت ��دي نفع ��ا  ،ب ��ل تر�س ��خ عزلتهم

وتنم ��ي لديه ��م ال�شع ��ور بالي�أ� ��س ال�سيم ��ا
بع ��د ان �أ�سه ��م تكاتفنا م ��ع االدارة يف انقاذ
الزوراء من حمنة العوز املادي حيث �أبرمت
اح ��دى ال�ش ��ركات امل�صرفي ��ة عق ��د ًا لرعاي ��ة
الن ��ادي ليتمك ��ن م ��ن تنفي ��ذ التزامات ��ه م ��ع
الآخرين  ،وكذل ��ك مت توقيع عدد من العقود
م ��ع العبني نتو�س ��م فيهم الكف ��اءة وااللتزام
واخل�ب�رة الدولية للتفاعل مع بقية الالعبني
ال�شباب يف املو�سم اجلديد امثال حيدر عبد
االمري وحيدر عبيد .
وب�ش� ��أن االتهام ��ات الت ��ي وجهه ��ا البع� ��ض
ل�س�ل�ام ها�شم بانه ا�ستخ ��دم النجوم الرواد
كورق ��ة �ضغط عل ��ى معار�ضي ��ه بانهم بدائل
جاهزة الي انقالب اداري طارىء للتخل�ص
منهم  ،رد عبد الرحمن قائال :
 ل�سنا غرباء على نادي الزوراء لكي يقحمناالبع� ��ض يف �سيناريو الت�آم ��ر واالنقالبات ،
ومل يكن عمرنا الريا�ضي الطويل مو�صوم ًا
باملداهنة واملخاتلة والت�سلل مثل الل�صو�ص
اىل غ ��رف االدارات يف ي ��وم م ��ا � ،أبد ًا لدينا
تاريخن ��ا االبي� ��ض واجنازاتن ��ا امل�شرف ��ة
وعالقاتن ��ا الطيبة مع اجلمي ��ع ونرف�ض ان
نكون ورقة بيد �أي �شخ�ص مهما كان نفوذه
 ،ويتوهم من يف�سر وجودنا يف النادي دعم ًا
ل�سالم ها�شم مع اننا ر�أينا ا�ستحقاقه للقيادة
وح�سن تدابريه يف ادارة م�س�ؤوليته .
فاحلقيق ��ة ان ال ��زوراء بكل م ��ا يعنيه اال�سم
يف حياتن ��ا دفعنا لنجدته والتفرغ لرعايته ،
وتلك من خ�صال الوفاء جليل الكرة ال�سابق
و�س ��ر جناحه ��م وت�ألقهم وتعل ��ق اجلماهري
به ��م الن �صدقهم يف االنتماء لناديهم جعلهم

ي�شع ��رون بارتب ��اط وثي ��ق ب ��ه يفرح ��ون
النت�صارات ��ه ويحزنون النتكا�ساته اذا مرت
به النوائب.
الغرية �..شرارة االزمة !
واو�ض ��ح عب ��د الرحمن بخ�صو� ��ص مبادرة
جنوم الزوراء الرواد جلميع الفرقاء وتنقية
الأجواء قبل حلول مناف�سات الدوري الـ 43
منت�صف ال�شهر اجلاري :
 �أوال ان ا�س ��م ال ��زوراء ومكانت ��ه حملي ��اوعربي ��ا ودولي ��ا اهم م ��ن جمي ��ع امل�سميات
االخ ��رى وم ��ن ي ��رى نف�سه اك�ب�ر حجم ًا من
الن ��ادي ال ي�صل ��ح للبق ��اء وقي ��ادة الهيئ ��ة
العام ��ة  ،وثاني ًا ان املعار�ضني لوجود �سالم
ها�شم يرف�ضون �أي مب ��ادرة للقاء ت�صاحلي
ي ِئ ��د امل�شكلة ويتي ��ح بناء اطر عم ��ل جديدة
�أ�سا�سه ��ا الثق ��ة املتبادل ��ة وع ��دم التخوي ��ن
او الت�شه�ي�ر والرتف ��ع ع ��ن االخفاق ��ات
الطبيعي ��ة الت ��ي تراف ��ق عم ��ل �أي ان�س ��ان
د�ؤوب ومعاجلته ��ا باملكا�شف ��ة ولي� ��س وراء
الكوالي� ��س  ،وثالث� � ًا ت�أك ��د لدين ��ا ان �شرارة
ازمة ال ��زوراء اندلعت بع ��ود ثقاب الغرية ،
فاملعار�ض ��ة تفهم ان ادارة ال ��زوراء تقاد من
اربع ��ة ا�شخا�ص بينما يوج ��د رئي�س واحد
مع ��روف يف الو�س ��ط الريا�ض ��ي ومل يثبت
علي ��ه م ��ا يخ ��ل بنزاهت ��ه او اخال�ص ��ه � ،إذن
يري ��دون ان يخلقوا �شت ��ى الذرائع من اجل
ازاحته وه ��ذا ال�سلوك مرفو�ض وال ينم عن
ه�ضم املعار�ضة ملهنة الدميقراطية احلقيقية
الت ��ي اجل�س ��ت �س�ل�ام ها�ش ��م وغ�ي�ره م ��ن
ر�ؤ�ساء االندية االخرى على قمة امل�س�ؤولية

االدارية .
ونا�شد جالل عبد الرحمن اجلهات امل�س�ؤولة
تفعيل ق�ضية دعوة الريا�ضيني املغرتبني اىل
زي ��ارة العراق يف �إطار م�ؤمت ��ر عام للإفادة
من خرباتهم ومقرتحاتهم و�آرائهم مل�ستقبل
الريا�ض ��ة  ،فهناك ع�شرات الريا�ضيني الذين
يتوق ��ون للعودة اىل بلده ��م واعرف الكثري
منه ��م لديهم اجندة واقعية تت�ضمن م�شاريع
جديرة بالنقا� ��ش نحن احوج اىل امكاناتهم
وم ��ا اكتن ��زوه م ��ن معلوم ��ات ريا�ضي ��ة يف
اخلارج  ،ومثلم ��ا لل�شاعر والقا�ص والفنان
قيمة كب�ي�رة جت�سدت بدعوة عدد كبري منهم
قبل ا�شهرعدة للقاء يف احد فنادق العا�صمة
بغ ��داد  ،ف ��ان للريا�ضي قيمة علي ��ا اي�ضا يف
املجتمع العراقي الب ��د من ان نح�س�سه بذلك
ونرعاه ونخفف عنه وط�أة الغربة وعذابات
الظروف التي اجربته عل ��ى مغادرة الوطن
.
مبادىء فالح ح�سن
وع ��ن ر�أي ��ه بزمي ��ل املنتخ ��ب ف�ل�اح ح�س ��ن
ال ��ذي �ص� � ّرح كث�ي�ر ًا ع ��ن اماني ��ه وتطلعاته
خلدم ��ة الك ��رة العراقي ��ة ون ��ادي ال ��زوراء
لكن ��ه مل يرتجم ذلك على ار� ��ض الواقع فقال
 -:من يح ��ب العراق يجب ان ي�ضحي  ،كلنا
تعر�ضنا اىل ظروف ق�سرية �آملتنا وغ ّر
بتنا لكنن ��ا مل نرتدد حلظة واح ��دة بتطويع
انف�سن ��ا ره ��ن ا�شارة البل ��د يف جمالنا الذي
ميك ��ن ان نخدم ��ه م ��ن دون من ��ة ،ل ��ذا فان ��ا
م ��ن م�ؤيدي عودة ف�ل�اح ح�س ��ن اىل الوطن
لي�أخ ��ذ دوره وا�ستحقاقه يف ادارة الزوراء

ال�شباب جتتمع مع ال�شركة املنفذة ملدينة الب�صرة الريا�ضية
بغداد /املدى

عق ��د وف ��د وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة برئا�سة
كامل كرمي بريهي والوفد املرافق له وبح�ضور
ا�ست�شاري ��ي ال ��وزارة (املكت ��ب الربيط ��اين
 )AMBSامل�ؤلف من رئي�س املكتب وثالثة من
املهند�سني باالخت�صا�صات املختلفة اجتماعات
متوا�صل ��ة من ��ذ و�ص ��ول الوف ��د اىل العا�صم ��ة
الأردني ��ة عمان م ��ع �شركة عبد الل ��ه اجلبوري
وممثل ��ي �شرك ��ة ني ��و كلوبل ب ��ورت ف�ضال عن
فري ��ق الت�صامي ��م اخلا�صة باملدين ��ة الريا�ضية
واملمثل ب�شركة (.)Architecture360

وقد بد�أ االجتماع الذي �أٌقر كاجتماع دوري ثان
للتن�سيق والت�شاور وجتاوز العقبات ودرا�سة
الت�صاميم املقدمة من ال�شركة وم�صادقتها لفتح
�أف ��اق العم ��ل �أمام ال�شرك ��ة لتحقي ��ق الربنامج
الفن ��ي والزمن ��ي املق ��رر حي ��ث ج ��رت مناق�شة
الت�صمي ��م الأ�سا�سي للمدينة وت�صاميم الركائز
والطاق ��ة اال�ستيعابي ��ة وم ��دة تفري ��غ امللع ��ب
الرئي�س ��ي اثن ��اء الط ��وارئ والزم ��ن املطلوب
لذل ��ك .كما جرت درا�سة امل�شاكل املعمارية التي
ظه ��رت اثن ��اء مناق�ش ��ة الت�صامي ��م املقدم ��ة يف
هذه املرحل ��ة وح�سم املو�ض ��وع الإن�شائي لدق

الركائ ��ز البالغة ( )2200ركي ��زة بعمق ()23م
وبقط ��ر(� )80سم ومت الإيعاز لل�شركة املتعاقدة
الب ��دء بتنفي ��ذ الركائز قبل املوع ��د املحدد لذلك
يف  2009/10/30م ��ع مراعاة حماية الركائز
املنفذة من ت�أثريات الأمالح واملواد الكيمياوية
م ��ن خ�ل�ال اتخ ��اذ بع� ��ض الإج ��راءات الفني ��ة
لتحقيق ذلك.
كم ��ا ناق� ��ش املجتمع ��ون الربنام ��ج الزمن ��ي
لتح�ض�ي�ر املواد وكذل ��ك التخ�صي� ��ص املايل ملا
تبق ��ى م ��ن ع ��ام  2009و 2010ال ��ذي يق�ت�رن
بحج ��م الفق ��رات املنف ��ذة من الربنام ��ج الفني،

كم ��ا �أكد وف ��د ال ��وزارة �ضرورة تنظي ��م عملية
دخول وخ ��روج الآليات واملع ��دات العاملة يف
امل�شروع مبا ال ي�ؤثر يف عمل ال�شركات العاملة
الأخرى.
وق ��د ج ��رى حتديد االجتم ��اع ال ��دوري الثالث
خ�ل�ال الن�ص ��ف الث ��اين م ��ن ه ��ذا ال�شه ��ر يف
موقع امل�شروع يف حمافظ ��ة الب�صرة بح�ضور
وزير ال�شباب والريا�ض ��ة ،هذا وكانت ال�شركة
املتعاق ��دة قد �أكملت اعمال التهيئة يف امل�شروع
و�أجنزت الطبق ��ة الأوىل للدفن بكامل امل�ساحة
املقررة.

ّ
ي���������ت���������ح���������دد ب����ع����د
ن��������ظ��������ام��������ه مل

دوري ال�سل��ة املمت��از ينطل��ق يف الع�شري��ن م��ن ال�شه��ر اجل��اري

بغداد /خليل جليل
م��ن امل ��ؤم��ل ان ينطلق ال ��دوري العراقي
املمتاز لكرة ال�سلة يف الع�شرين من ال�شهر
اجل� ��اري مب���ش��ارك��ة ع���ش��رة ف ��رق ثمانية
م�ن�ه��ا م��ن ق��ائ �م��ة امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي وهي
�صاحبة املراكز الثمانية الأوىل اىل جانب
النا�صرية ونفط اجلنوب اللذين �أكمال عقد
الفرق امل�شاركة يف الدوري بعد خو�ضهما
مناف�سات ت�أهيلية �صعبة.
من جهته �أكد عبد اجلبار غني مدرب نفط
اجلنوب ان فريقه �سيوا�صل ا�ستعداداته
ب��وت�ي�رة اك�ب�ر م��ن اج ��ل ال �ظ �ه��ور ب�شكل
يعك�س حجم رغبة الفريق يف املناف�سة
بني الكبار م�شيد ًا يف الوقت ذاته بالعبيه
الذين جنحوا يف خطف بطاقة الت�أهل اىل
ال��دوري املمتاز اما الالعب حممود �شاكر
الع��ب فريق نفط اجلنوب فقد �أو�ضح ان
ف��ري�ق��ه يتطلع ل�ت�ق��دمي � �ص��ورة طيبة يف
املو�سم اجلديد وت�أكيد ج��دارة ا�ستحقاق
ال��و��ص��ول اىل ال��درج��ة امل�م�ت��ازة وم��ن ثم
املناف�سة على مراكز متقدمة وق��ال ان ما
قدمناه يف املباريات الت�أهيلية ك�شف ان
ال�ف��ري��ق ق ��ادم ب�ق��وة اىل امل��و��س��م اجلديد
ولدينا القدرة لتحقيق املزيد من النتائج
اجليدة واعتقد ان ثقة اجلهاز التدريبي

جانب من مباراة ال�شرطة ودهوك يف املو�سم ال�سابق

والإداري للنادي كبرية بجميع الالعبني
الذين اثبتوا كفاءتهم يف مناف�سات الت�أهيل
اىل الدرجة املمتازة.
وال�ل�اف��ت ان �أ� �س �ل��وب م�سابقة ال ��دوري

ال�سلوي املمتاز للمو�سم اجلديد مل تت�ضح
معاملها ومل حتدد �آلية �إقامتها فيما يتعلق
بعدد امل��راح��ل ول�ق��اءات ال��ذه��اب والإي��اب
ف�ضال عن باقي اجلوانب الفنية والإدارية

منتخبن��ا الن�سوي باجلمنا�ستك يحرز ف�ضية
العرب
بغداد /املدى

�أح ��رز منتخب الع ��راق الن�س ��وي باجلمنا�ستك
ف�ضي ��ة بطول ��ة الفرق ��ي يف مناف�س ��ات بطول ��ة
الع ��رب للنا�شئ�ي�ن باجلمنا�ست ��ك الت ��ي انطلقت
�أول �أم�س يف العا�صمة امل�صرية القاهرة.
وق ��ال �إي ��اد جن ��ف رئي� ��س االحت ��اد العراق ��ي
املركزي للجمنا�ستك :ان املنتخب الوطني جاء
يف املركز الثاين بعد مناف�سة �شديدة مع �شقيقه
امل�ضيف املنتخب امل�صري الذي متكنت العباته

من �إحراز امليدالي ��ة الذهبية فيما �أحرز منتخب
لبنان املركز الثالث.
و�أ�ضاف :لقد �أح�سن املنتخب متثيل العراق يف
البطول ��ة الت ��ي مثله فيها كل م ��ن فاطمة حم�سن
وزه ��راء جم ��ال وم ��رمي عم ��اد وم ��رمي قا�س ��م
وي�شرف على تدريباته املدرب احمد �سكران.
ومن امل�ؤمل ان تك ��ون مناف�سات بطولة الرجال
قد انطلقت �أم�س مب�شاركة ابرز الأبطال العرب
يف اللعبة.
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الأخرى الأمر الذي يدعو جلنة امل�سابقات
يف االحت��اد العراقي لكرة القدم ان ت�أخذ
على عاتقها الإ�سراع يف ح�سم هذه الأمور
قبل وق��ت من انطالق البطولة لكي يتاح
اىل الأن��دي��ة امل�شاركة يف امل�سابقة اتخاذ
م��ا ي�ل��زم م��ن ت��داب�ير وحت���ض�يرات تتعلق
مب�شاركتها.
ي�شار اىل ان الأندية امل�شاركة يف املو�سم
ال�سلوي اجلديد هي �أن��دي��ة ده��وك حامل
اللقب وو�صيفه الكرخ والكهرباء واحللة
وال�شرطة واجلي�ش واحل��دود والت�ضامن
اىل جانب النا�صرية ونفط اجلنوب.
ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د م �ت �� �ص��ل ي �� �ش��ارك ال��ع��راق
باجتماعات احت��اد غ��رب �آ�سيا التي تقام
يف بريوت هذه الأي��ام حيث ميثل العراق
يف ه� ��ذا االج��ت��م��اع �أم �ي��ن � �س��ر االحت� ��اد
ال �ع��راق��ي ل �ك��رة ال���س�ل��ة خ��ال��د جن��م ال��ذي
ي�شغل من�صب ع�ضوية االحت��اد الإقليمي
ما يجعل م�شاركته تت�صل بع�ضويته يف
احتاد غرب �آ�سيا بينما يغيب احتاد اللعبة
ال��ذي يفرت�ض ان يكون له متثيل خا�ص
بامل�شاركة �ش�أنه �ش�أن �أي احتاد وطني للعبة
من�ضو حتت خيمة احتاد غرب �آ�سيا.
وك��ان ت�أجيل مناف�سات بطولة الت�ضامن
الإ� �س�لام��ي ال �ت��ي ��س�ت�ق��ام يف �إي � ��ران اىل

او احت ��اد الك ��رة اذا ر�شح لهذي ��ن املن�صبني
وانا على يقني بانه لن يجد م�صاعب يف ذلك
النه ميلك �س�ي�رة ريا�ضية ي�شعر �أي مواطن
عراق ��ي بالفخر ملا قدمه للمنتخبات الوطنية
يف ع�صره ��ا الذهب ��ي اال انن ��ي اع ��رف ماذا
يعاين فالح ح�سن فاالعمال التي يديرها يف
امريكا وظروف عائلته مينعانه من التخلي
ع ��ن التزامات ��ه يف حال اق ��راره العودة اىل
الع ��راق النه �سيجابه م�صاع ��ب جمة يخ�سر
خالله ��ا م�صلح ��ة عائلت ��ه يف ح ��ال وج ��د
االج ��واء غ�ي�ر مثالية وال تتطاب ��ق ر�ؤاه مع
ما خطط لواقع الكرة العراقية  ،وباخت�صار
�سيجد ف�ل�اح نف�سه عاطال ورمب ��ا يندم على
اختياره العودة االن بعد ان تطبع يف حياته
على ا�صول والتزامات ومبادىء لن يجدها
الي ��وم يف ظ ��ل ال�ص ��راع املحم ��وم وانفا�س
االزاحة والتكتالت املريبة من امل�ؤكد انه لن
ي�ستمر يف ورطت ��ه اذا ما واجه كل ذلك ولن
يلومه احد على عودته اىل غربته .
م�شروع حرا�س امل�ستقبل
ويف ختام حديث ��ه جدد عبد الرحمن ت�أكيده
عدم نيته الرت�شي ��ح النتخابات احتاد الكرة
او ادارة ن ��ادي ال ��زوراء لكن ��ه �سي�ستمر يف
خدمة ناديه واملنتخب ��ات الوطنية العراقية
بع ��د ت�شكي ��ل االحت ��اد اجلديد حي ��ث ك�شف
عن وج ��ود م�ش ��روع لت�أهي ��ل حرا�س مرمى
جدد يت�سلم م�س�ؤولية �صقل مهاراتهم ب�صفة
م�ش ��رف ع ��ن احلرا� ��س جلميع الفئ ��ات بعد
جن ��اح جتربت ��ه نف�سه ��ا يف دول ��ة االمارات
العربية املتحدة.

دق ��ت نتيجة مب ��اراة فريقي �أربيل والكوي ��ت الكويتي يف ك�أ�س
االحت ��اد الآ�سيوي ناقو�س اخلطر مل�ستوى فرق الدوري املحلي
وم ��ا تعانيه من انح ��دار خطري يف امل�ستوي ��ات الفنية والبدنية
والذهني ��ة بع ��د ان ف�ش ��ل �أربي ��ل بطل ال ��دوري لثالث ��ة موا�سم
متتالية يف اجتياز احلاج ��ز الكويتي برغم �سهولته ومل ي�ستفد
حت ��ى من النواحي االيجابي ��ة التي توفرت له يف �سبيل حتقيق
االجن ��از ،ومنه ��ا ان املب ��اراة �أقيم ��ت يف ملعبه وب�ي�ن جمهوره
و�سط ح�ضور ر�سمي كبري من �أعلى امل�ستويات ،لكن جميع تلك
املعطي ��ات مل حتفز الالعبني لتقدمي الأف�ضل واجناز املهمة على
�أكمل وجه الن فرقنا تعاين من عقدة امل�شاركات اخلارجية.
ان ال�سب ��ب يف تده ��ور م�ست ��وى فرقن ��ا يف البط ��والت الدولية
يع ��ود للتخبط الذي ت�شهده �سيا�سة االحتاد يف نظام امل�سابقات
وع ��دم و�ضوح الر�ؤي ��ة امل�ستقبلية لها ف�ضال ع ��ن عدم ا�ستقرار
�ش ��كل الدوري على حاله حيث تتقاذفه �أمواج العالقات من دون
رحمة �أدت اىل �إ�ضعافه ب�شكل غري م�سبوق.
وم ��ا ح ��دث يف ملع ��ب فران�س ��وا حري ��ري �سلط الأ�ض ��واء على
احلقيق ��ة الدامغة التي ح ��اول اجلميع �إخفاءها ه ��ي ان دورينا
يع ��د الأ�ضع ��ف يف املنطقة م ��ن النواحي الإداري ��ة والتنظيمية
والفني ��ة وبقاء الو�ضع على ما عليه من دون تغيري �سرتاتيجية
منظوم ��ة العم ��ل الكروي ف� ��إن �أنديتنا ال ت�ستطي ��ع التغلب على
ا�ضعف الفرق الآ�سيوية يف قوادم الأيام.
ان دورين ��ا مير حالي ��ا مبرحل ��ة الإنعا�ش التي تتطل ��ب العناية
امل�ستم ��رة والتعامل بعقالنية م ��ع �أوجاعه وبحاجة اىل م�شرط
طبي ��ب ماه ��ر ي�ست�أ�ص ��ل الأورام مبه ��ارة عالية،ولك ��ن ان ن�أتي
ونخ�ضع ��ه اىل و�ض ��ع جدي ��د فيه مطب ��ات كثرية يتمث ��ل ب�إقامة
ال ��دوري من 43فريق ��ا يف املو�سم املقبل فان احت ��اد الكرة وجه
�ضربة قا�ضي ��ة مل�ستقبل اللعبة و�أح�ل�ام اجلماهري بعودة فرقنا
اىل مي ��دان التناف� ��س الق ��اري� ،إ�ضاف ��ة اىل ان نظ ��ام اجلدي ��د
لل ��دوري �ستك ��ون له م ��ردودات �سلبية لها �أول ولي� ��س لها �آخر،
ال�سيم ��ا ان الذي ��ن يطالب ��ون دائم ��ا بالدلي ��ل عل ��ى ع ��دم وجود
الفائ ��دة الفنية من نظام الـ 43ف�إنهم كم ��ن يخفون ر�ؤو�سهم يف
الرمال عندما يدهمهم اخلط ��ر ،والدليل امل�ستوى البائ�س لبطل
ال ��دوري �أربيل يف مباريات ك�أ�س االحت ��اد الآ�سيوي والبطولة
الودي ��ة الت ��ي ج ��رت يف الأردن م�ؤخرا الن امل�سابق ��ة املحلية مل
متنح ��ه م�ؤ�شرات القوة او ال�ضع ��ف يف مواجهة الفرق الكبرية
ل�ضع ��ف اغلب الف ��رق امل�شاركة يف الدوري،وان ��ه وجد الطريق
�سال ��كا �أمامه و�سه ًال خلطف اللق ��ب يف املوا�سم ال�سابقة ال�سيما
ان قاع ��دة الدوري املمت ��از تو�سعت بالعدد الكب�ي�ر على ح�ساب
النوع.
�أمتن ��ى �أن ينظ ��ر �أع�ض ��اء االحتاد وجلن ��ة امل�سابق ��ات ما فعلت
�أفكارهم بفرقنا حيث حولتها اىل لقمة �سائغة تتلقى الهزائم من
كل ح ��دب و�صوب ،وو�صل الأمر اىل ان بع�ض الفرق الآ�سيوية
ترغ ��ب ب ��ان ت�ضم جمموعتها الف ��رق العراقية لأنه ��ا من ا�ضعف
الفرق والطريق الأق�صر للح�صول على نقاط املباراة واالنتقال
اىل الأدوار املتقدمة من املناف�سات الآ�سيوية.
ان املنط ��ق يحتم على احتاد الكرة الع ��ودة اىل ر�شده من خالل
تطبي ��ق النظام اخلا�ص بالدوري املمت ��از لإعادة الوجه امل�شرق
لكرتن ��ا يف البط ��والت العربي ��ة والقاري ��ة وعدم تطبي ��ق �أفكار
جدي ��دة ل�ش ��كل الدوري املقب ��ل الن الوق ��ت مي�ض ��ي �سريعا وال
يتوق ��ف لأج ��ل معرفة نتائ ��ج تطبيقاتنا الكروي ��ة ،ف�ض ًال عن ان
كرتنا بحاجة اىل �صحوة �ضمري وتف�ضيل امل�صلحة العامة على
م�صلح ��ة االنتخابات ال�شخ�صية الن التاريخ ال يرحم لكن يجب
علينا ان نرحم كرتنا التي �أ�صابها الكثري من املحن وامل�آ�سي.
yosffial@yahoo.com

احتاد الكرة ي�سحب قرعة �أندية
بغداد يف دوري الكرة اليوم
بغداد /املدى

ق ��ال طارق احم ��د �أمني ال�س ��ر امل�ساعد يف االحت ��اد العراقي
لكرة القدم �إن احتاد اللعبة قرر �إجراء ثالثة م�ؤمترات فنية
مع ف ��رق جمموعات بغ ��داد والغربي ��ة وكرد�ست ��ان ل�سحب
قرعة مباريات الدوري املمتاز للمو�سم .2010-2009
و�أ�ش ��ار احم ��د يف ت�صريح لـ (امل ��دى) :ان االحت ��اد �سيعقد
اليوم االثنني يف ال�ساع ��ة الواحدة ظهرا م�ؤمترا فنيا لفرق
بغ ��داد لإج ��راء القرع ��ة مب�شارك ��ة  13فريق ًا ه ��ي :الزوراء
والق ��وة اجلوي ��ة وال�شرط ��ة والطلب ��ة والنف ��ط والكهرب ��اء
وال�صناع ��ة وبغ ��داد (الأمان ��ة) �سابق ��ا والربي ��د واحل ��دود
وامل�صايف واحل�سنني وال�سياحة.
و�أ�ض ��اف احم ��د :ان يوم غ ��د الثالثاء �سي�شه ��د �إجراء قرعة
�أندي ��ة املجموعت�ي�ن الغربي ��ة وكرد�ست ��ان وت�ض ��م الأوىل

فرق الرم ��ادي و�سامراء و�صالح الدي ��ن ودياىل وال�شرقاط
واجل ��والن وده ��وك او اربي ��ل حيث �سيت ��م �إج ��راء القرعة
بينهم ��ا لو�ضع احدهم ��ا يف املجموعة الغربي ��ة والآخر يف
جمموع ��ة كرد�ست ��ان التي ت�ض ��م فرق ال�سليماني ��ة وكركوك
وبري�س و�سريوان وزاخو والفتوة.
ي�ش ��ار اىل ان احتاد الكرة حدد الـ 16من �شهر ت�شرين الأول
احل ��ايل موعدا النطالق مناف�سات الدوري املمتاز مب�شاركة
 43فريق ًا.
يذك ��ر ان االحتاد العراقي لك ��رة القدم �أف�س ��ح املجال للفرق
امل�شارك ��ة بال ��دوري املمتاز للتعاقد م ��ع الالعبني املحرتفني
للع ��ب يف �صفوف الف ��رق املحلية خالل مناف�س ��ات الدوري
املمت ��از للمو�س ��م املقب ��ل ب�ش ��رط جل ��ب كت ��اب اال�ستغن ��اء
الدويل.

ني�سان م��ن ال�ع��ام املقبل ع��ام� ً
لا ك�ب�ير ًا يف
ت��وق��ف ت��دري�ب��ات املنتخب ال�ع��راق��ي لكرة
ال�سلة بعدما مت��ت ت�سمية امل ��درب فكرة
توما وم�ساعده حمزة عبيد لقيادة اجلهاز
الفني والتدريبي وتعطل تلك التدريبات
ال�ت��ي يفرت�ض ان تعتمد على مناف�سات
ال� ��دوري ون�ظ��ام��ه م��ا ج�ع��ل ا�ستعدادات
وحت�ضريات املنتخب الأول لكرة ال�سلة
حتيط بها ال�ضبابية نتيجة ع��دم ات�ضاح
ر�ؤية التخطيط لها.
وت��وا� �ص��ل الأن��دي��ة امل���ش��ارك��ة يف بطولة
ال �ع��راق لل�سلة امل �م �ت��ازة للمو�سم املقبل
ت��دري �ب��ات �ه��ا امل�ن�ت�ظ�م��ة يف �إط� ��ار ال�سعي
لتجهيز فرقها بطريقة مالئمة م�ستفيدة
من جتارب املو�سم املا�ضي بعد ان تعاقدت
مع عدد من الالعبني لإغناء ت�شكيالت هذه
الفرق يف نطاق رغبتها للظهور بطريقة
�أق��وى و�أك�ثر حيوية من املو�سم املا�ضي
الذي �شهد مناف�سات �ساخنة امتدت حتى
�آخر مباراة يف املو�سم بني الكرخ ودهوك
ال �ت��ي ت���وج ب �ه��ا الأخ �ي��ر ب �ط� ً
لا ل �ل��دوري
ال�ع��راق��ي ل�ك��رة ال�سلة وه��ي امل��رة الأوىل
يف تاريخه لي�صبح بذلك ثاين فريق ينقل
ك�أ�س البطولة خارج العا�صمة بعد احللة
الذي توج باللقب يف احد املوا�سم.

اندية بغداد ت�شهد اجراء قرعة الدوري اجلديد

هيمن��ة اجلي���ش عل��ى مناف�س��ات بطول��ة �أندي��ة الع��راق لل�سباح��ة الطويل��ة
بغداد� /إكرام زين العابدين
ق ��ال �سرمد عب ��د الإل ��ه رئي�س االحت ��اد العراقي
املرك ��زي لل�سباح ��ة :ان �سباحي ن ��ادي اجلي�ش
هيمن ��وا على املرات ��ب الأوىل يف بطول ��ة �أندية
الع ��راق لل�سباحة الطويلة للفئ ��ات الثالث التي
�أقامه ��ا االحت ��اد يف منتج ��ع دوكان ال�سياح ��ي
مبحافظة ال�سليمانية.
و�أ�ضاف عبد الإله لـ(املدى)� :شارك يف ال�سباقات
� 114سباح ��ا لفئ ��ات النا�شئ�ي�ن وال�شب ��اب
واملتقدم�ي�ن ،مثلوا  21ناديا من خمتلف مناطق
الع ��راق وه ��ي :ال�شرط ��ة واجلي� ��ش والبحري
والكاظمي ��ة وال�شباب و�إياد �شيت وال�شهيد دلف

والر�سالة و�شباب احل�سني وزاخو وغاز ال�شمال
وخ ��اك واحلويج ��ة وال ��زاب وارمن ��ي كرك ��وك
والأ�سمدة والع ��راق والغا�ضرية وبريه مكرون
ودوكان وال�سليمانية و�سريوان �شهرزور.
و�أو�ض ��ح :ان احت ��اد اللعبة �أطلق عل ��ى ال�سباق
ا�س ��م ال�سباح علي �أكرم الذي غرق العام املا�ضي
يف مي ��اه بح�ي�رة دوكان �إب ��ان �إقام ��ة مناف�سات
بطولة �أندية العراق.
وح�ص ��ل اجلي�ش على الرتتيب الأول فرقيا فيما
ج ��اء ال�شرطة ثانيا والبحري ثالث ��ا وفاز �سباح
اجلي� ��ش ح ��ارث زيد ف ��اروق باملرك ��ز الأول يف
فئة النا�شئني مب�شاركة � 28سباحا لقطع م�سافة

 2500م�ت�ر ،تاله بكر �سالم وحمم ��د جا�سم من
نادي ال�شرطة يف املركزين الثاين والثالث.
ويف مناف�س ��ات ال�شب ��اب لقط ��ع م�ساف ��ة 5000
مرت جنح �أم�ي�ر عدنان يف احل�صول على املركز
الأول مب�شارك ��ة � 36سباح� � ًا ،ثم احمد �سالم من
ال�شرط ��ة ثاني ًا وج ��اء �سامل جا�س ��م من البحري
ثالث ًا.
ويف فئ ��ة املتقدم�ي�ن مل�ساف ��ة  7500م�ت�ر ب�سط
�سباح ��و اجلي� ��ش �سيطرتهم بقوة عل ��ى املراكز
الثالثة الأوىل متفوقني على � 43سباحا� ،إذ جاء
�أحم ��د جميد علي �أو ًال ت�ل�اه كل من ايفان ع�صام
و�سيف الإ�سالم يف الرتتيبني الثاين والثالث.

