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يف املرمى
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ريــاضة محلية

اطلق حزمة من سهام النقد يف جميع االجتاهات  ..سمير كاظم يكشف لـ(املدى الرياضي):

االعتذار عن اخلطأ!..
عنـدما نتحـدث عن املنتخـب الوطنـي العراقي
فاننا نتكلم عـن مجموعة من الالعبني الذين
يـرتدون فـانيلته ويـدافعون عـن الوانه الكـروية
يف احملـ ــافل ال ــدولـي ــة ،وعـن ــدم ــا يـتـم اخـتـي ــار
الـالعب لهــذه املهمــة الكـبيـرة يجـب ان يحمـد
ربه لـيل نه ــار علــى هــذا االخـتـي ــار النه شــرف
كـبي ــر ومتثـيل لـكل الع ــراقيـني حتت رايــة العــراق وحـلم
كبير يتمناه كل من لعب كرة القدم يف العراق.
سقت مقدمتي هذه بعد ان تعـالت التصريحات من هنا
وهـنــاك ب ـشــأن مـنـتخـبـنــا الــوطـنـي الــذي مــر بـظــروف
عـصـيـب ــة اسـتـط ــاع ان يـنج ــو مـن م ــأزقه ــا بع ــد كـب ــوتـي
تـصفيـات كـأس العــالم  2006وخـليجـي  17يف قطـر ..ان
العـب املـنـتخـب ال ــوطـنـي ال ــذي يـتـم اخـتـي ــاره مـن قـبل
املالك الـتـ ــدريـبــي للـمـنــتخـب هـ ــو الـ ــذي يقــنع املـ ــدرب
بـاملسـتوى الـذي يقـدمه اضـافة الـى رأي املدرب بـأن هذا
الالعب هـو الــذي ينفــذ تعلـيمــاته ويحـول خـطـطه من
الورق الى التنفيذ داخل امللعب يف املباريات الرسمية.
وقد تتـغير قناعـات هذا املدرب
اكرام زين العابدين بهـذا الالعب من خالل مـباراة
واح ـ ــدة او مـب ـ ــاراتــني او يج ـ ــد
البديل االفضل خلدمة افكاره
هناك اكثر من
يف املبــاريــات ،ويقــوم بـتغـييــره
سابقة خطرة
حسب عطـائه ولم نسمع يوما
لبعض جنومنا ان العـبــا اسـتـمــر ب ــاللعـب مع
امل ـن ــتخــب كـ ـ ــان لـه رأي بع ــمل
الذين يعتبرون املـدرب او صـارحـه بكل ثقـة يف
هذا االمر.
انفسهم من
ولـكــن الالفــت لل ـن ـظ ـ ــر ان كل
(اخلط االول) العـ ــب دولـ ــي او غ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر دولـ ــي
عندما كانوا يف عـن ــدمـ ــا يخ ــرج مـن املـنــتخـب
تـتفـتح اس ــاري ــره علـ ــى زمالئه
بداية
ومـالكهــم ال ـتـ ـ ــدري ـبــي وي ـبـ ـ ــدأ
مشوارهم ثم بـ ــالـتـن ـظـ ــر حـ ــول عــمل هـ ــذا
امل ـن ــتخــب ال ـ ـ ــذي يع ـ ـ ــد يف كل
بدأ الغرور يأخذ االح ــوال اكبــر وافـضل مـنه يف
كل شيء.
منهم مأخذا
وهـنــا اذكــر ب ــوجه اخلـصــوص
وكتبنا يف
العبـينـا الـكبـار الـذيـن حملـوا
حينها عنهم حد شـارة الكــابنت يف املـنتخـب ولم
يتـم اختيـارهم يف هـذه الفـترة
امللل!.
لـسـبب او الخــر فكــان االجــدر
بهم مبـاركة عـمل هذا املـنتخب الـذي يحقق النجـاحات
يف تصفيـات امم اسيا بعد كبوة سنغافورة وليس العكس
مثلمـا فعل الكـابنت (حـيدر محـمود  -حـسام فـوزي ومن
بع ــدهم رزاق فــرح ــان واخي ــرا عبــد الــوهــاب ابــو الهـيل)
بـ ــالهج ــوم عل ــى م ــدرب املـنـتخـب والعـبـيه مبـن ــاسـب ــة او
بـدونها وكأنه يـريد ان يقول انه مـوجود ومستـواه جيد
ولكـن امل ــدرب يـتجـ ــاهله يف دعـ ــواته للـمـنـتخـب ون ــؤك ــد
املـوضوع الـتربـوي الذي يـبحث عنه مـدربنـا الكبيـر اكرم
احمد سلمـان عندمـا يشعر بِـأن العبي املنتخـب بحاجة
لهــذا االمــر املهـم وليــس من الـعيـب ان نق ــدم اعتــذارنــا
لـشخص اكبـر منـا واكثـر خبـرة (ان االعتـذار عن اخلـطأ
فضيلة كبيـرة) ..وال يجوز ان نأخذ االمـور بهذه الصورة
وكـأن اجلميع مخـطئني ونحـن على الـصواب دائـما ..ان
جتــارب نهــائيــات كــأس العــالـم االخيــرة يف املــانيــا 2006
ومن قـبلهـا جتـربــة (ميــدو) مع املـدرب املـصــري شحــاته
مـاثلـة يف الـذاكـرة ولن نكـون افـضل من هــؤالء الالعبني
احملترفني الذين انـصاعوا المر املـدرب ونفذوا تعليماته
وك ــانـت غ ــاي ــة امـنـيـ ــاتهـم الـلعـب مع املـنـتخـب يف ك ــأس
العالم.
وهنـاك اكثـر من سـابقــة خطـرة لـبعض جنـومنـا الـذين
يعـتبــرون انفـسهـم من (اخلــط االول) عنــدمــا كــانــوا يف
بــدايــة مـشــوارهـم ثم بــدأ الغــرور يــأخ ــذ منـهم مــأخــذا
وكتبنا يف حينها عنهم حد امللل!.
نـتمنـى ان تكـون تصـريحـات العـبينـا الـدولـيني متـوازنـة
ومعقولة بعيدة عن املـزايدات الن املدرب يريد ان يحقق
الفوز لذلـك يختار الالعب الذي ينفذ خططه ويوصله
الـى بر االمـان وليـس الذي نـسعى الـى خاصـة ان بعض
املباريات ال تقبل القسمة على اثنني.

جبهـة االصالح ستقلع جـذور التخبـط يف واحة الـكرة الـعراقـية
توسيع دائرة املصوتني سيقضي على شراء الذمم يف فنادق  5جنوم ** احمّل املشاور القانوني لالحتاد مسؤولية انتقاالت العبينا الباطلة
حاوره /يوسف فعل

سمير كاظم رئيس نادي القوة اجلوية

أح ــدثت دع ــوة رئيـس
ن ــادي القــوة اجلــويــة
سـمـي ــر ك ــاظــم لعق ــد
اجتمـاع طارئ ملمثلي
االنــديــة بـغيــة تـصحـيح اوضــاع
الكــرة احملليـة اصـداء مـتبــاينـة
بـ ـ ــني االيــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـســلـ ـ ــب
وت ـص ــاع ــدت االص ــوات امل ــؤي ــدة
للفكـرة يف وقـت يعيـش االحتـاد
حـالـة غـيبـوبـة اثـر عـدم مـزاولـة
اغلـب اعـض ــائه الن ـشـطـتهـم يف
مق ــره ..ولغـ ــرض االطالع عل ــى
اهداف االجتـماع املزعـوم ونوايا
سـميـر كـاظـم واسبـاب اعتـراضه
املـسـتمــر علــى تــولـيفــة االحتــاد
وانعـكـ ــاسـ ــات الـعقـ ــوبـ ــات الـتـي
اصدرت بحقه يف املوسم املاضي
وظـروف اعـداد فـريقـه للمــوسم
اجل ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــد ..ارت ـ ـ ـ ـ ــأت (امل ـ ـ ـ ـ ــدى
الـريــاضي) ان تـضيف كــاظم يف
ح ــوار صـ ــريح اطـلق فـيـه سه ــام
الــنق ـ ــد يف جـمــيع االجت ـ ــاه ـ ــات
وكـ ــشف عـن امـ ــور لـم يـبـح بهـ ــا
ســابقــا تـتعلـق بتــأسيـس جـبهــة
اصالح م ـسـ ــار الك ــرة الع ــراقـي ــة
متــاشيـا مع ظـروفهـا الــراهنـة..
بحسب اقواله.
*ك ــيف تـ ـ ــرى واقع كـ ـ ــرة الق ـ ــدم
العـراقيـة يف الـوقت الـراهن ومـا
رؤيتكم ملا سيحدث مستقبال؟
نـ ــادي الق ــوة اجل ــوي ــة ج ــزء اليـتجــزأ مـن كــرتـن ــا احمللـي ــة وله
دور بـارز وتاريـخ عريـق واجنازات
وب ـط ــوالت كـثـي ــرة وبـ ــذلك ف ــان
ادارته تــتفـ ــاعـل مع مـ ــا مت ـ ــر به
كــرتنـا ال سـيمـا ان احتــاد الكـرة
يعيش حالـة من التخبط وعدم
التنـظيم واالرجتـاليـة يف اتخـاذ
الق ــرارات الـتـي تخ ــدم الـبعــض
عل ــى ح ـس ــاب الـبعـض االخ ــر..
ووسط هــذه التــراكمـات شــرعنـا
بتقـدمي العـديـد من املقتـرحـات
واالراء لل ــوسـط ال ــري ــاضـي مـن

اجل اصالح ال ــوضع ال ــراهـن ثـم
رفعناهـا الى املـسؤولـني واملعنيني
بــالـشــأن الكــروي الع ــراقي الــذي
يـعيـش حـالـة مـأسـاويـة ال ميـكن
الـ ـسـكـ ــوت عــنهـ ــا بـ ــانـت ـظـ ــار مـ ــا
ستسفر عنه االيام املقبلة.
*م ــا ابـ ــرز نق ــاط االخـتـالف مع
احتـ ـ ــاد الـك ـ ـ ــرة وهل تــت ـ ـ ــوقعـ ـ ــون
حتــسنــا يف االوســاط الكــرويــة ام
يبقى احلال على ما هو عليه؟
اجلـمـ ــاهـيـ ــر الـ ــريـ ــاضـيـ ــة غـيـ ــرراضـية عن الـوضع احلالـي ..فما
بـالك بـادارات االنـديـة والالعبني
واملـدربني .فـاعضـاء االحتـاد غيـر
مـت ــواج ــديـن ومـن الــصع ــوب ــة ان
يحققـوا اجتماعاً كامل النصاب،
ومـنـ ــذ فـتـ ــرة لــم يجـتــمعـ ــوا ولـم
يصـدروا قـرارا يكـتسـب الشـرعيـة
الق ـ ــان ـ ــون ـي ـ ــة الن حـ ـض ـ ــورهــم ال
يـتج ــاوز اصـ ــابع الـي ــد ال ــواح ــدة
لـذلك فـان االنـديـة يف حيـرة من
امرهم ال سيما ان الدوري شارف
على االنطالق كما يدعون.
وعلـيـن ــا ك ــري ــاضـيـني ان ن ــرفــض
هـ ــذه الـت ـصـ ــرفـ ــات الـتـي اضـ ــرت
بالكـرة العراقـية واخـرت تطـورها
وان نقف مــوقف ـاً شجــاع ـاً بـعيــدا
ع ـ ــن ال ـعــالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واملـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــح
الــشخــصيــة ل ــذلك اتفـقنــا علــى
انقــاذ كــرتنــا من املــأزق اخلــطيــر
الذي متر به.
*ب ـ ــاش ـ ــرمت بـت ـ ــأسـي ــس مـجل ــس
االنق ــاذ ..فـم ــا هـي اهـ ــدافه وهل
تنـوون سحـب البـسـاط مـن حتت
اقدام احتاد الكرة؟
قـررت مجموعـة من الريـاضينياملعــروفني ان يقفـوا ضـد البـاطل
وي ـشـكل ــوا جـبه ــة النق ــاذ ك ــرتـن ــا
ص ــاحبــة الفـضل علـين ــا جمـيعــا
وتـشكلـت الهيئـة التـأسيـسيـة من
( )5اشخ ـ ــاص فقــط اجـتــمعـن ـ ــا
لـ ــوضع الــنقـ ــاط علـ ــى احلـ ــروف
واالسـم ـ ــاء االربعـ ــة الـبـ ــاقـيـ ــة ال

اس ـتـ ـط ــيع الــب ـ ـ ــوح بهـ ـ ــا
ح ـ ــال ـي ـ ــا ح ـ ـســب م ـ ــا مت
االتــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق عــل ـ ـ ـ ـيــه يف
االجـتـم ــاع الـت ــأسـي ـسـي
وحــال سمــاع اخلبــر من
قبل االخوة الـرياضيني
حـتـ ــى وصل الع ــدد ال ــى
( )30شخـ ـص ـ ــا وال ـ ــرقــم
قابل للزيـادة الن ابوابنا
مــفـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـكــل
الشخـصيـات التي تـريـد
ان تخدم كرتـنا وتعيدها
الـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــادة الـ ــصـ ـ ـ ــواب
وال ـت ــطـ ـ ــور مــن واقـعهـ ـ ــا
املرير ..لديـنا االمكانات
واملـ ـ ــواهــب وال ــطـ ـ ــاقـ ـ ــات
لـك ـنــن ـ ـ ــا نف ــتقـ ـ ــر الـ ـ ــى
ال ــتخـ ـط ـي ــط الـ ـ ــسل ـيــم
العلمي..
وبــاملنــاسبـة فـاجمللــس ليـس ضـد
حـسـني سعيـد او نــاجح حمـود او
احــمـ ـ ــد عــبـ ـ ــاس هــم اخـ ـ ــوانــنـ ـ ــا
واسـاتــذتنـا وانــا احتــرمهم كـثيـرا
ل ـكـ ـنـ ـن ــي ال اعـ ـ ـ ــرف اجملـ ـ ـ ــامـلـ ـ ـ ــة
وتـ ـشـكــيلـن ـ ــا يهـ ــدف ال ـ ــى اصالح
مسيـرة االحتاد ومعـاجلة معـاناة
كرتنا.
*عدد اعضـاء الهيئة العـامة كان
ومـا زال مـوضع خالف مع احتـاد
الكـرة الذي يـصر علـى تقليـصها
وحتـديدهـا بينـما تـرون انه ال بد
مـن ت ــوسـيع ع ــدده ــا وان ت ـشـمل
اعداداًَ اضافية ..فماذا تقول؟
نق ــاط اختـالفنــا كـثيــرة ومـنهــاعـ ــدد اع ـض ـ ــاء الهـيـئ ـ ــة العـ ــامـ ــة
الـبـ ــالغ ( )56شخـص ــا وه ــو ع ــدد
قليل وغيـر مناسـب بل ومت شراء
الــذمم يف مجــريــات االنـتخــابــات
الـ ـسـ ــابقـ ــة لالحتـ ــاد وب ـصـ ــورة ال
تـص ــدق واسـ ــاءت لل ـسـمع ــة وق ــد
قلـت للمـشـرف علــى االنتخـابـات
الـ ـسـ ــوري تـ ــوفــيق سـ ــرحـ ــان بـ ــأن
نـت ــائجهــا بــاطل ــة وذلك حلــدوث
العــديــد مـن اخلــروقــات فـيهــا...
وســبق لـي ان عـيـنـت يف االحتـ ــاد
وقلت لرئـيسه حسني سعيد لدي
شـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــان لـلـع ـمـل مـعـكــم االول
انهـاء اخلالفات مع احـمد راضي
واملـرحـوم عبـد كـاظـم واالخ منعم
جـابـر النهـا ال تخــدم أي منـكم..
فـوافق يف البـدايـة لـكنه جلـأ الـى
تـ ـ ــسـ ـ ـ ــويـف املـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع ومتـ ـيـ ـيـع
املـصاحلـة وطلبت تـوسيع الهيـئة
العامـة فجاء الرفـض سريعا الن
ع ــدده ــا مفــصل عل ــى مق ــاس ــات
اعضاء االحتاد.
*انكـم ت ـط ــالـب ــون ب ــزي ــادة ع ــدد
اعضـاء الهـيئـة العـامــة فمـن هم
االعـض ــاء اجل ــدد ال ــذيـن تـن ــوون
اض ــافـتهــم لكـي ي ـصـبح االحت ــاد
قـادرا علـى العمل اجلـاد لتطـوير
كرتنا؟
-مقترحي يتمثل باضافة العبي

بعد تداعيات القطيعة بني سلمان واملبعدين

احتــــــاد الـكــــــرة ...أهــــــو مــــــراقــب أم رشيـك يف االزمــــــة؟
بغداد /اياد الصاحلي
عل ـ ــى ال ـ ــرغــم مــن عــب ـ ــور م ـنــتخ ـبــن ـ ــا
الــوطنـي بكـرة القــدم احملطــة الثــالثـة
بنجـاح يف رحلته صـوب نهـائيـات كأس
امم اسيـا  2007وتأهـبه خلوض املـباراة
الرابـعة امـام نظيـره الفلـسطـيني بـعد
غد االربعـاء ،اال ان واقع حال املنتخب
مـن حـيـث ادوات املـ ــدي ـ ــر الفـنـي اكـ ــرم

سلــم ـ ــان وتــن ـ ــاغــم امل ـ ــراك ـ ــز مـع الق ـ ــوة
التكتيكية التي يفتـرض بناؤها ليست
بــالـصــورة الـتي يـطـمح الـيهــا املالك
الــتـ ـ ــدريــب ــي والالعــبـ ـ ــون وحــتـ ـ ــى
اجلمهـور ومـا زالـت هنـاك نقـاط
ضعف وارتبـاك مؤثر يف جـاهزية
املـنتخب نتـيجة قـلة خبـرة بعض

الالعـبـني ال ــذيـن خ ــدمـتهـم الف ــرص ــة
بـالتـواجـد املـستمـر كـاســاسيني عـوضـا
عـن غـيــاب ن ـشــأت اكــرم ورزاق فــرحــان
واحـمــد كــاظـم وجــاسـم ســوادي
الذي سبق ان كـانت لهم الكلمة
الفـ ــاصل ــة يف صـن ــاعـ ــة الف ــوز
ووضع مـنــتخـبـنـ ــا يف مق ــدم ــة
فـ ـ ــرق املــنـ ــطقـ ـ ــة يف اكــثـ ـ ــر مــن
من ــاسبــة .لـن نع ــرج هنــا علــى
خلـفيــات االزمــة الـتي
ابعـ ـ ــدت هـ ـ ــؤالء
ع ــن خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة
منـتخـبنــا يف

رزاق فرحان ابرز
الغائبينعناملنتخب الوطني

ظـروف قـد يـرى الـبعـض وجـوب انـزال
العقوبـة التربـوية بحق من يـرى نفسه
اكب ــر من مـهمــة املـنتـخب ونـحن نـتفق
متاما مع االجراءات التي طبقت بحق
ن ــش ـ ــأت اك ـ ــرم الـ ـ ــذي يخـ ــش ـ ــى حــت ـ ــى
اللحـظــة ه ــذه كتــابــة سـط ــرين يـعتــذر
فيهما ملدربه بحجة انها تفسر ضده او
يعــده البـعض اقـرارا بــذنبـه والصـحيح
ان ن ـ ــش ـ ـ ــأت اوغل ك ـثــي ـ ـ ــرا يف هج ـ ـ ــومه
الـسلبي ضـد سلمـان يف وسائل االعالم
وشاطـره احلملـة فرحـان وكاظـم االمر
الـ ـ ــذي وضـعهــم يف مـ ـ ــأزق حـ ـ ــرج بعـ ـ ــد
تعـالي االصوات املطـالبة بـاعادة تقومي
العالق ــات املـت ــداعـي ــة واالعـت ــراف
باالخـطاء مبثـابة جـواز االلتحاق
بــاملهمـة الـوطـنيـة ثــانيـة .نـرى ان
احتاد الكـرة الالعب االول واملؤثر يف
حتـريك مثل هـذه القضـايا النـائمة يف
درج الــتـ ـ ــوت ـ ـ ــر ،ويجــب ان ي ــنف ــض عــن
نفـسه دور املــراقب ويـسـارع الــى التقـاء
نقـاط االختالف بني النـجوم املبـعدين
وامل ــدرب عـبـ ــر جل ــس ــة مــص ــارح ــة بـني
ممــثله واط ــراف االزم ــة خالل ت ــواج ــد
املنتخب يف مقـر اقامـته سواء يف اربيل
ام ع ــم ـ ـ ـ ــان او دب ــي بـغ ــي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــروع
باملصاحلة ونبذ أي محاولة تسيء الى
سـمع ــة الك ــرة الع ــراقـي ــة وت ـســتغل مـن
اط ــراف ال ت ــريـ ــد للـم ــشهـ ــد الع ــراقـي
الكـروي ان يـنعم بـالـود والـصفــاء بني
اعضـاء املنتخب الـوطني الـذي يفضي
ال ــى حتقـيق االجنــاز وفــرض هـيـمـنـته
على البطوالت القادمة.
ان احت ـ ــاد الـك ـ ــرة ش ـ ــريـك يف أي ازم ـ ــة
ينعـكس ضـررهـا علـى مـصلحــة اللعبـة
وارى ان تـداعيـات القـطيعـة بـني بعض
الـنجــوم واك ــرم سلـمــان اخ ــذت حجـمــا
اكبـر ممـا تــستحـقه ومن الـضـروري ان
يبـادر االحتــاد لتقــريب وجهـات الـنظـر
ويـحتـضن الـنجــوم طــاملــا كــان لـهم دور
مـشـرف يف االمـســاك بنــاصيـة االجنـاز
واسـهموا يف جنـاح مهمـة سلمـان نفسه
واذا كـ ـ ــانــت هــنـ ـ ــاك اخ ــطـ ـ ــاء يف سـ ـ ــوء
التعامل مع سياقات املنتخب اجلديدة
التي ارسـاهـا املـديـر الـفني فـاملصـارحـة
الـ ــسالح الـ ــوحـيـ ــد ل ـ ــوأد أي محـ ــاولـ ــة
لـلتــسلل والعـبث بــاسـتق ــرار منـتخـبنــا
الوطني!.

املـ ـنـ ـتـخ ــب الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي الـعـ ـ ـ ــراق ــي
املشـارك يف نهـائيـات كـأس العـالم
 1986وامل ـ ـ ـ ــدرب ــني الـع ـ ـ ـ ــامـل ــني يف
االحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وم ـ ـ ـنــهـ ـ ــم اصــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
الـب ـط ــوالت واالجنـ ــازات الكـبـي ــرة
للكرة العراقية فمن غير املنطقي
ان ميثلهم مدرب واحد.
وكـ ـ ــذلــك الالعــبـ ـ ــون الـ ـ ــدولــيـ ـ ــون
ال ــذيـن ك ــان ــوا سف ــراء لك ــرتـن ــا يف
احملافـل الدولـية والعـبو املـنتخب
ال ـ ــوط ـنــي واالومل ـبــي واخل ـم ـ ــاســي
وممـثل ــو ان ــدي ــة ال ــدرج ــة االول ــى
وحت ــى الث ــاني ــة واخلبــراء فكـلمــا
تـتـ ــوسع ان ــدي ــة ال ــدرج ــة االول ــى
وحتــى الثــانيــة واخلبــراء تتــوسع
الهـيـئـ ــة الع ــامـ ــة يك ــون الـتالعـب
والغش وشـراء الذمم مـنحسرا يف
دائرة ضيـقة لكي ال تـتكرر مهـزلة
االيـ ـ ــام الع ـ ـش ـ ــرة ال ـتــي ق ـض ـ ــاه ـ ــا
اعضــاء الهـيئــة العـامــة يف فنـادق
بغداد قبل االنتخابات!.
*ودع ــوت لعق ــد اجـتـم ــاع ملـمـثلـي
انديـة الدور املمـتاز يف مقـر نادي
القـوة اجلـويـة لـبحـث اليـة نـظـام
الــدوري للمــوسم املـقبل مـا االراء
التي ستطرح اثناء االجتماع؟
الغـايـة االسـاسيـة من االجـتمـاعالبـحث حول اقـامة الـدوري الذي
ن ـ ــسع ـ ــى ج ـم ــيع ـ ــا ال ـ ــى اجنـ ـ ــاحه
واستـمراره الن عـدم اقامـته يعني
تـســديــد ضــربــة ق ــاضي ــة لك ــرتنــا
واعالن م ــوتهــا الـبـطـيء واالخــوة
ال ــذين سـيحـضــرون يج ــدون منــا
الـضـيــافــة واالحـتــرام طــوال ايــام
االجـتمــاع الثالث واحـب ان اشيـر
الــى ان اعضـاء االحتـاد مـدعــوين
حلضـوره لـسمـاع ومنــاقشـة االراء
التي ستطرح والتي سـتتركز على
حث االحتـاد علـى اقـامـة الـدوري

الن االنـ ـ ــديـ ـ ــة صـ ـ ــرف ــت املاليــني
لـعـقـ ـ ـ ـ ــود الـالع ـ ـبـ ــني واص ـ ـبـحـ ــت
امليـزانيـات خاويـة وعلـيهم حتمل
املسؤوليـة والشعور باالندية بدال
مـن محـاولــة الغــائهـا والـتمـسك
بآرائهم.
*انــتقل ع ــدد مـن العـبـي الق ــوة
اجل ــوي ــة ال ــى ان ــدي ــة اخ ــرى ولـم
يـح ـ ـصـلـ ـ ـ ــوا عـلـ ـ ـ ــى االسـ ـتـغ ــنـ ـ ـ ــاء
املـطلــوب من اجلـويــة كيـف سمح
لهم االن باالنتقال.
اح ـمّـل االحت ـ ـ ــاد امل ـ ــس ـ ـ ــؤولــي ـ ـ ــةالك ــاملــة حــول انـتقــال العـبـيـنــا
النهـم م ــرتـبـط ــون معـنـ ــا بعق ــود
م ـص ــدقـ ــة يف مق ــر احتـ ــاد الك ــرة
تـنتهـي حتـى شهـر تـشــرين االول
املـقبل وأعتـب كثيـرا علـى املشـاور
الق ــان ــونـي لالحت ــاد ال ــذي عـمل
عل ــى ت ــسهـيل عـملـي ــة االنـتق ــال
وتضرر نادينا من جراء ذلك.
واعـتق ــد انه ــا عـملـي ــة مقـص ــودة
ضـ ـ ـ ــدي ب ـ ـ ــاعـ ـت ــب ـ ـ ــاري املـع ـ ـ ــارض
الــوحيــد منــذ االنتخـابـات فـأراد
الــبعــض الـتـ ــأثـيـ ــر بـ ــاصـ ــدارهـم
قــرارات تــؤثــر يف املــستــوى الفـني
للفـريق لالطـاحـة به فــانتقـاالت
علـي حـ ـسـني رحـيـم ـ ــة وصفـ ــوان
عــبـ ـ ــد الغ ـنــي ال ـ ــى ارب ــيل ول ـ ــؤي
صالح الـ ــى ايـ ــران وعلـي حـ ـسـني
جليل الـى الـطلبـة بـاطـالـة وغيـر
قانـونيـة وقد تـكون هـناك اسـباب
اخرى يعرفها احتاد الكرة.
*قــدمت العـديـد مـن املقتـرحـات
القـامة الـدوري املمـتاز يف املـوسم
املقـبل م ــا الـط ــريق ــة املـثل ــى مـن
وجهة نظرك القامة دورينا؟
الـدوري علـى شـكل مجمـوعـتنيتلعـب الفــرق بـط ــريقــة الــذهــاب
وااليـ ـ ـ ــاب العـ ــطـ ـ ـ ــاء الـفـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة

الــكـ ـ ـ ـ ــامـل ـ ـ ـ ــة لـالعـ ـب ــني الظـه ـ ـ ـ ــار
مـواهـبهم ولالنـديـة اجلمـاهيـريـة
بــالـتـبــاري فـيـمــا بـيـنهــا ولــزيــادة
املنـافسـة من اجل اخلـروج بدوري
قوي وبـالتـالي ينعكـس فنيـا على
املـنـتخـب ال ــوطـنـي وعلـيـن ــا ع ــدم
ال ــتعـك ـ ـ ــز علـ ـ ــى سـ ـ ــوء ال ــظـ ـ ــروف
االمـنـي ــة ال ـس ــائ ــدة ح ــالـي ــا الـتـي
اص ـ ـبـحـ ــت الـعــكـ ـ ـ ـ ــازة والـ ـ ـ ـس ـ ـبـ ــب
الرئـيس للتهـرب من املسـؤوليات،
فـ ـ ـ ـ ــدوري اجملـ ـ ـ ـ ــام ـ ـيـع لـ ــم يـع ـ ــط
للـمـ ــدربــني الفـ ــرصـ ــة الـكـ ــافـيـ ــة
الكـتـ ـش ـ ــاف الالعـبـني اجلـيـ ــديـن
الــذيـن يعــدون ب ــدالء جي ــدين يف
املنتخب ايضا.
*سمعنـا بأن نـادي القوة اجلـوية
يسعى الى اقامة بطولة كروية يف
ملعـبه ،ما الغـاية مـن اطالقها يف
هذا الوقت؟
سيقـيم نادينـا بطولـة تنشـيطيةقـبل بــدء الــدوري املـمـتــاز بــوقـت
مـنـ ــاسـب مــن اجل اعـ ــداد الفـ ــرق
ب ــصـ ـ ــورة جــيـ ـ ــدة وغـ ـ ــاي ـتــنـ ـ ــا هــي
تـعـ ـ ـ ــويـ ــض غ ــيـ ـ ـ ــاب الـ ـبـ ــطـ ـ ـ ــوالت
والـلقـ ــاءات الق ــويـ ــة مع االن ــدي ــة
فـالواقـع يحتم عليـنا ايجـاد سبل
تطوير اللعبة.
*هل ما زلـت تشعـر بالغـنب جراء
قـرارات االحتـاد بحق نـادي القـوة
اجلوية؟
نعـم فـمـ ــا اصـ ــدره االحتـ ــاد مـنقـ ــرارات جـ ــائـ ــرة وظـ ــاملـ ــة بـحقـنـ ــا
نقـطــة ســوداء يف جـبيـنه ونــشعــر
بــأنـن ــا االحق بـتـمـثـيل العــراق يف
البطـوالت الدولـية وال ادري كيف
يـ ـ ــرتـ ـ ــاح اع ــضـ ـ ــاء االحتـ ـ ــاد وهــم
يصدرون مـثل هذه القرارات التي
ت ـضـ ــر بـ ــأنـ ــدي ـ ــة وتخـ ــدم انـ ــديـ ــة
اخـرى؟.

اسرة االحتاد العراقي لكرة القدم

العراق يف اجتامع االحتاد الدويل جسام يستغني عن مخسة اردنيني
بغداد /املدى الرياضي
للريشة الطائرة
ذكــرت مصـادر مقـربــة من نــادي اليـرمــوك االردني بـطل درع
بغداد /املدى الرياضي
تلق ــى رئيـس احتــاد الــريـشــة الـطــائــرة مــازن هــادي دع ــوة من
االحتاد الـدولي للعبـة حلضـور االجتمـاعات الـتي ستعـقد يف
اسبــانيـا يف الــرابع والعـشـريـن من الـشهـر اجلـاري اعلـن ذلك
امــني س ـ ــر االحتـ ـ ــاد علــي ص ــيه ـ ــود وق ـ ــال ان االج ـت ـم ـ ــاع ـ ــات
سـتتنـاول عـدداً من املـواضـيع من بـينهـا التعـديالت اجلـديـدة
يف القــانــون وحتــديــدا مــا يـتعلق بـجعل نقــاط الف ــوز من 21
نقـطـة الــى  15نقـطـة وجــوانب فـنيـة اخـرى تـتعلق بـتحـديـد
م ــواعـي ــد االجـتـم ــاع ــات والـبـط ــوالت املقـبل ــة الـتـي يـنـظـمه ــا
االحتــاد الــدولـي علــى صـعيــد املـنتـخبــات واالنــديــة .واضــاف
سنــسعــى علــى هــامـش االجـتمــاعــات ال ــى اللقــاء مـع رئيـس
االحتـ ــاد الـ ــدولـي ورؤسـ ــاء االحت ـ ــادات احمللـي ـ ــة للـتـ ـشـ ــاور يف
اجلـوانب الـتي تخـص اللعبـة وكـيفيـة االخـذ بهـا وصـوال الـى
تطوير مستوى الالعبني.

االحتاد للـموسم احلـالي ان املديـر الفني للفـريق ثائـر جسام
يعتـزم االسـتغنـاء عن عـدد من الـالعبني الـذيـن ال يحتـاجهم
الفريق خالل املرحلة املقبلة بعد ان خضعوا الى فترة اختبار
وضعها لهم .
وأشــارت املصـادر الــى انه يتـوقع االسـتغنـاء عـن  5العبـني ،لم
ينجحوا يف إثبات جدارتهم يف صفوف الفريق.
وك ــان اليــرمــوك قــد احـتل املــرك ــز الث ــاني يف بـطــولــة تـش ــرين
السـورية الدولية بعد خسارته يف املبـاراة النهائية امام تشرين
الـسـوري بهـدف مقــابل الشيء والـتي اعـتبـرهـا املـدرب جـسـام
مبثابة محطة نهايـة للوقوف على اجلاهـزية الكاملة للفريق
استعـدادا لـدوري املـوسم اجلـديـد الـذي ينـتظـر خالل الفتـرة
املقبلـة .يـذكـر ان املـدرب جـسـام كـان قـد تعـاقـد مع ادارة نـادي
الـيرمـوك لقيـادة الفـريق االول يف النـادي واستـطاع ان يـجدد
عقداً مع الفريق والالعـبون العراقيون هم احـمد عبد اجلبار
وحيدر طالب فيصل ملوسم ثان.

اختطاف مهاجم اجلوية غانم خضري
بغداد /املدى الرياضي
اختـطفـت جمـاعـة مـسلحـة
مـجه ـ ــولـ ـ ــة مه ـ ــاجــم فـ ـ ــريق
القـوة اجلـويـة غـامن خـضيـر
بعـ ـ ــد اق ــتح ـ ـ ــامهـ ـ ــا م ـن ـ ـ ــزله
الك ــائـن يف مـنــطقـ ــة الك ــرخ
ببغداد.
وق ــال سـمـي ــر ك ــاظـم رئـيــس
ن ـ ـ ــادي الـق ـ ـ ــوة اجل ـ ـ ــوي ـ ـ ــة يف

تـ ـ ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـحــه لـ(امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
الـ ـ ــريـ ـ ــاضــي) :ان ج ـمـ ـ ــاعـ ـ ــة
م ـسـلح ــة ص ــاحـبـتهـم ثالث
عـجـالت ذات دفـع ربـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ــي
دهـمت منزل الالعـب املذكور
واق ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــادتـه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـه ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مجهــولــة ..مـضـيفــا ان ادارة
ال ـنـ ـ ــادي لــم ت ـت ـ ـ ــوصل الـ ـ ــى
معــرفــة االسبــاب التـي دعت

اخلــاطفني الــى اختـطــافه..
مـبـيـن ــا ان خـضـي ــر ك ــان ق ــد
ح ـصـل علـ ــى اســتغـنـ ــاء مـن
ادارة الـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ل ـل ـعـ ـ ــب يف
صـفـ ـ ـ ـ ــوف نـ ـ ـ ـ ــادي الـفـ ـتـ ـ ـ ـ ــوة
ال ـس ــوري ال ــى ج ــانـب زمــيله
هـيـثـم ك ــاظـم الل ــذيـن وقع ــا
عق ــدا رسـمـي ــا م ــدة م ــوسـم
واحد مع النادي السوري.

غامن
خضير

يرحل بطولة غرب اسيا اىل العام املقبل
احتاد الكرة اللبناين ّ
متابعة /حيدر مدلول
اكـد االحتــاد اللـبنـانـي لكــرة القــدم عن رغـبته يف تــرحيل
اقـامة بـطولـة غرب اسـيا لكـرة القدم يف بـيروت الـى العام
املقبل يف بيان رسمي بعث به الى احتاد غرب اسيا.
وكانت البطـولة مقررة اصال يف بيـروت من  25متوز الى 3
اب املـاضيني لكـن احلرب علـى لبنـان حالـت دون اقامـتها،
ثـم حدد احتاد غرب اسيـا موعدا القامـتها من  29تشرين
االول الـى  8تشرين الثـاني ،لكن التاريخ اجلـديد لم يكن
مناسبا على ما يبدو جلميع املنتخبات املشاركة.
واضـاف الـبيـان بــان اللـجنــة العـليـا يف االحتــاد اللـبنــاني
درست يف جلـستهـا خالل االسبـوع احلـالي كـافـة الظـروف

الراهـنة واملعـطيات خـاصة مبـا يتعلق منهـا بالقـدرة على
تـوفيـر املـشـاركـة الـفضلـى جلـميع الـدول يف الـبطـولـة من
ـاق ــامــتهـ ــا يف لـبـنـ ــان
وق ــررت "الـت ــم ـسـك ـب ـ ـ
دون اسـتـث ــن ــاء ـ
ـادن ــا واحتـ ــاد غـ ــرب اسـيـ ــا
احت ـ ـ
ـش ــاور بـني ـ
واسـت ــم ــرار ال ــت ـ ـ
بالتنسـيق مع الدول املشاركـة للتوصل الى حتـديد موعد
جديد القامة البطولة خالل عام  2007يف لبنان".
االحت ــاد العــراقـي لكـ ــرة القــدم ن ــاجح
ـ
وكــان نــائـب رئـيــس
االحت ــاد بـتقـ ــدمي مـ ــوع ــد انــطالق
ـ
أك ــد رغ ــب ــة
ح ــم ــود ـق ــد ـ
بـطولـة غرب اسـيا الـرابعة  5ايـام والتـي حدد احتـاد غرب
اسي ــا  29من تـشــريـن االول املقـبل مــوعــدا النـطالقهــا يف
ـ
بيروت.

