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يو�ضف فعل

�ضحايا الدوري الهزيل

نب�ض ال�ضراحة

دق���ت نتيجة مب����راة فريقي اأربيل والكوي���ت الكويتي يف ك�أ�س 
الحت����د الآ�سيوي ن�قو�س اخلطر مل�ستوى فرق الدوري املحلي 
وم���� تع�نيه من انح���دار خطري يف امل�ستوي����ت الفنية والبدنية 
والذهني���ة بع���د ان ف�س���ل اأربي���ل بطل ال���دوري لثالث���ة موا�سم 
متت�لية يف اجتي�ز احل�ج���ز الكويتي برغم �سهولته ومل ي�ستفد 
حت���ى من النواحي اليج�بي���ة التي توفرت له يف �سبيل حتقيق 
الجن����ز، ومنه���� ان املب����راة اأقيم���ت يف ملعبه وب���ن جمهوره 
و�سط ح�سور ر�سمي كبري من اأعلى امل�ستوي�ت، لكن جميع تلك 
املعطي����ت مل حتفز الالعبن لتقدمي الأف�سل واجن�ز املهمة على 

اأكمل وجه لن فرقن� تع�ين من عقدة امل�س�رك�ت اخل�رجية.
ان ال�سب���ب يف تده���ور م�ست���وى فرقن���� يف البط���ولت الدولية 
يع���ود للتخبط الذي ت�سهده �سي��سة الحت�د يف نظ�م امل�س�بق�ت 
وع���دم و�سوح الروؤي���ة  امل�ستقبلية له� ف�سال ع���ن عدم ا�ستقرار 
�س���كل الدوري على ح�له حيث تتق�ذفه اأمواج العالق�ت من دون 

رحمة اأدت اىل اإ�سع�فه ب�سكل غري م�سبوق.
وم���� ح���دث يف ملع���ب فران�س���وا حري���ري �سلط الأ�س���واء على 
احلقيق���ة الدامغة التي ح����ول اجلميع اإخف�ءه� ه���ي ان دورين� 
يع���د الأ�سع���ف يف املنطقة م���ن النواحي الإداري���ة والتنظيمية 
والفني���ة وبق�ء الو�سع على م� عليه من دون تغيري �سرتاتيجية 
منظوم���ة العم���ل الكروي ف����إن اأنديتن� ل ت�ستطي���ع التغلب على 

ا�سعف الفرق الآ�سيوية يف قوادم الأي�م.
ان دورين���� مير ح�لي���� مبرحل���ة الإنع��س التي تتطل���ب العن�ية 
امل�ستم���رة والتع�مل بعقالنية م���ع اأوج�عه وبح�جة اىل م�سرط 
طبي���ب م�ه���ر ي�ست�أ�س���ل الأورام مبه����رة ع�لية،ولك���ن ان ن�أتي 
ونخ�سع���ه اىل و�س���ع جدي���د فيه مطب����ت كثرية يتمث���ل ب�إق�مة 
ال���دوري من43 فريق���� يف املو�سم املقبل ف�ن احت����د الكرة وجه 
�سربة ق��سي���ة مل�ستقبل اللعبة واأح���الم اجلم�هري بعودة فرقن� 
اىل مي���دان التن�ف����س الق����ري، اإ�س�ف���ة اىل ان نظ����م اجلدي���د 
لل���دوري �ستك���ون له م���ردودات �سلبية له� اأول ولي����س له� اآخر، 
ل�سيم���� ان الذي���ن يط�لب���ون دائم���� ب�لدلي���ل عل���ى ع���دم وجود 
الف�ئ���دة الفنية من نظ�م ال�43 ف�إنهم كم���ن يخفون روؤو�سهم يف 
الرم�ل عندم� يدهمهم اخلط���ر، والدليل امل�ستوى الب�ئ�س لبطل 
ال���دوري اأربيل يف مب�ري�ت ك�أ�س الحت����د الآ�سيوي والبطولة 
الودي���ة الت���ي ج���رت يف الأردن موؤخرا لن امل�س�بق���ة املحلية مل 
متنح���ه موؤ�سرات القوة او ال�سع���ف يف مواجهة الفرق الكبرية 
ل�سع���ف اغلب الف���رق امل�س�ركة يف الدوري،وان���ه وجد الطريق 
�س�ل���ك� اأم�مه و�سهاًل خلطف اللق���ب يف املوا�سم ال�س�بقة ل�سيم� 
ان ق�ع���دة الدوري املمت����ز تو�سعت ب�لعدد الكب���ري على ح�س�ب 

النوع.
اأمتن���ى اأن ينظ���ر اأع�س����ء الحت�د وجلن���ة امل�س�بق����ت م� فعلت 
اأفك�رهم بفرقن� حيث حولته� اىل لقمة �س�ئغة تتلقى الهزائم من 
كل ح���دب و�سوب، وو�سل الأمر اىل ان بع�س الفرق الآ�سيوية 
ترغ���ب ب����ن ت�سم جمموعته� الف���رق العراقية لأنه���� من ا�سعف 
الفرق والطريق الأق�سر للح�سول على نق�ط املب�راة والنتق�ل 

اىل الأدوار املتقدمة من املن�ف�س�ت الآ�سيوية.
ان املنط���ق يحتم على احت�د الكرة الع���ودة اىل ر�سده من خالل 
تطبي���ق النظ�م اخل��س ب�لدوري املمت����ز لإع�دة الوجه امل�سرق 
لكرتن���� يف البط���ولت العربي���ة والق�ري���ة وعدم تطبي���ق اأفك�ر 
جدي���دة ل�س���كل الدوري املقب���ل لن الوق���ت مي�س���ي �سريع� ول 
يتوق���ف لأج���ل معرفة نت�ئ���ج تطبيق�تن� الكروي���ة، ف�ساًل عن ان 
كرتن� بح�جة اىل �سحوة �سمري وتف�سيل امل�سلحة الع�مة على 
م�سلح���ة النتخ�ب�ت ال�سخ�سية لن الت�ريخ ل يرحم لكن يجب 

علين� ان نرحم كرتن� التي اأ�س�به� الكثري من املحن وامل�آ�سي. 
yosffial@yahoo.com
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بغداد/ املدى
عق����د وف����د وزارة ال�سب�����ب والري��س����ة برئ��سة 
ك�مل كرمي بريهي والوفد املرافق له وبح�سور 
الربيط�����ين   )املكت����ب  ال����وزارة  ا�ست�س�ري����ي 
AMBS( املوؤلف من رئي�س املكتب وثالثة من 
املهند�سن ب�لخت�س��س�ت املختلفة اجتم�ع�ت 
متوا�سل����ة من����ذ و�س����ول الوف����د اىل الع��سم����ة 
الأردني����ة عم�ن م����ع �سركة عبد الل����ه اجلبوري 
وممثل����ي �سرك����ة ني����و كلوبل ب����ورت ف�سال عن 
فري����ق الت�س�مي����م اخل��سة ب�ملدين����ة الري��سية 

.)Architecture360( واملمثل ب�سركة

وقد بداأ الجتم�ع الذي اأٌٌقر ك�جتم�ع دوري ث�ن  
للتن�سيق والت�س�ور وجت�وز العقب�ت ودرا�سة 
الت�س�ميم املقدمة من ال�سركة وم�س�دقته� لفتح 
اأف�����ق العم����ل اأم�م ال�سرك����ة لتحقي����ق الربن�مج 
الفن����ي والزمن����ي املق����رر حي����ث ج����رت من�ق�سة 
الت�سمي����م الأ�س��سي للمدينة وت�س�ميم الرك�ئز 
والط�ق����ة ال�ستيع�بي����ة وم����دة تفري����غ امللع����ب 
الرئي�س����ي اثن�����ء الط����وارئ والزم����ن املطلوب 
لذل����ك. كم� جرت درا�سة امل�س�كل املعم�رية التي 
ظه����رت اثن�����ء من�ق�س����ة الت�س�مي����م املقدم����ة يف 
هذه املرحل����ة وح�سم املو�س����وع الإن�س�ئي لدق 

الرك�ئ����ز الب�لغة )2200( ركي����زة بعمق )23(م 
وبقط����ر)80( �سم ومت الإيع�ز لل�سركة املتع�قدة 
الب����دء بتنفي����ذ الرك�ئز قبل املوع����د املحدد لذلك 
يف 2009/10/30 م����ع مراع�ة حم�ية الرك�ئز 
املنفذة من ت�أثريات الأمالح واملواد الكيمي�وية 
م����ن خ����الل اتخ�����ذ بع�����س الإج����راءات الفني����ة 

لتحقيق ذلك. 
الزمن����ي  الربن�م����ج  املجتمع����ون  ن�ق�����س  كم����� 
لتح�س����ري املواد وكذل����ك التخ�سي�����س امل�يل مل� 
تبق����ى م����ن ع�����م 2009 و2010 ال����ذي يق����رتن 
بحج����م الفق����رات املنف����ذة من الربن�م����ج الفني، 

كم����� اأكد وف����د ال����وزارة �سرورة تنظي����م عملية 
دخول وخ����روج الآلي�ت واملع����دات الع�ملة يف 
امل�سروع مب� ل يوؤثر يف عمل ال�سرك�ت الع�ملة 

الأخرى. 
وق����د ج����رى حتديد الجتم�����ع ال����دوري الث�لث 
خ����الل الن�س����ف الث�����ين م����ن ه����ذا ال�سه����ر يف 
موقع امل�سروع يف حم�فظ����ة الب�سرة بح�سور 
وزير ال�سب�ب والري��س����ة، هذا وك�نت ال�سركة 
املتع�ق����دة قد اأكملت اعم�ل التهيئة يف امل�سروع 
واأجنزت الطبق����ة الأوىل للدفن بك�مل امل�س�حة 

املقررة.

بغداد/ اإكرام زين العابدين
ق����ل �سرمد عب���د الإل���ه رئي�س الحت����د العراقي 
املرك���زي لل�سب�ح���ة: ان  �سب�حي ن����دي اجلي�س 
هيمن���وا على املرات���ب الأوىل يف بطول���ة اأندية 
الع���راق لل�سب�حة الطويلة للفئ����ت الثالث التي 
اأق�مه���� الحت����د يف منتج���ع دوك�ن ال�سي�ح���ي 

مبح�فظة ال�سليم�نية.
واأ�س�ف عبد الإله ل�)املدى(: �س�رك يف ال�سب�ق�ت 
وال�سب����ب  الن��سئ���ن  لفئ����ت  �سب�ح����   114
واملتقدم���ن، مثلوا 21 ن�دي� من خمتلف من�طق 
الع���راق  وه���ي: ال�سرط���ة واجلي����س والبحري 
والك�ظمي���ة وال�سب�ب واإي�د �سيت وال�سهيد دلف 

والر�س�لة و�سب�ب احل�سن وزاخو وغ�ز ال�سم�ل 
وخ����ك واحلويج���ة وال���زاب وارمن���ي كرك���وك 
والأ�سمدة والع���راق والغ��سرية وبريه مكرون 

ودوك�ن وال�سليم�نية و�سريوان �سهرزور.
واأو�س���ح: ان احت����د اللعبة اأطلق عل���ى ال�سب�ق 
ا�س���م ال�سب�ح علي اأكرم الذي غرق الع�م امل��سي 
يف مي����ه بح���رية دوك�ن اإب����ن اإق�م���ة من�ف�س�ت 

بطولة اأندية العراق.
وح�س���ل اجلي�س على الرتتيب الأول فرقي� فيم� 
ج����ء ال�سرطة ث�ني� والبحري ث�لث���� وف�ز �سب�ح 
اجلي����س ح����رث زيد ف����روق ب�ملرك���ز الأول يف 
فئة الن��سئن مب�س�ركة 28 �سب�ح� لقطع م�س�فة 

2500 م���رت، تاله بكر �سالم وحمم���د ج��سم من 
ن�دي ال�سرطة يف املركزين الث�ين والث�لث.

ويف من�ف�س����ت ال�سب����ب لقط���ع م�س�ف���ة 5000 
مرت جنح اأم���ري عدن�ن يف احل�سول على املركز 
الأول مب�س�رك���ة 36 �سب�ح���ً�، ثم احمد �سالم من 
ال�سرط���ة ث�نيً� وج����ء �س�مل ج��س���م من البحري 

ث�لثً�.
ويف فئ���ة املتقدم���ن مل�س�ف���ة 7500 م���رت ب�سط 
�سب�ح���و اجلي����س �سيطرتهم بقوة عل���ى املراكز 
الثالثة الأوىل متفوقن على 43 �سب�ح�، اإذ ج�ء 
اأحم���د جميد علي اأوًل ت���اله كل من ايف�ن ع�س�م 

و�سيف الإ�سالم يف الرتتيبن الث�ين والث�لث.

بغداد/ املدى
اأح���رز منتخب الع���راق الن�س���وي ب�جلمن��ستك 
ف�سي���ة بطول���ة الفرق���ي يف من�ف�س����ت بطول���ة 
الع���رب للن��سئ���ن ب�جلمن��ست���ك الت���ي انطلقت 

اأول اأم�س  يف الع��سمة امل�سرية الق�هرة.
العراق���ي  اإي����د جن���ف رئي����س الحت����د  وق����ل 
املركزي للجمن��ستك: ان  املنتخب الوطني ج�ء 
يف املركز الث�ين بعد من�ف�سة �سديدة مع �سقيقه 
امل�سيف املنتخب امل�سري الذي متكنت لعب�ته 

من اإحراز امليدالي���ة الذهبية فيم� اأحرز منتخب 
لبن�ن املركز الث�لث.

واأ�س�ف: لقد اأح�سن املنتخب متثيل العراق يف 
البطول���ة الت���ي مثله فيه� كل م���ن ف�طمة حم�سن 
وزه���راء جم����ل وم���رمي عم����د وم���رمي ق��س���م 

وي�سرف على تدريب�ته املدرب احمد �سكران.
ومن املوؤمل ان تك���ون من�ف�س�ت بطولة الرج�ل 
قد انطلقت اأم�س مب�س�ركة ابرز الأبط�ل العرب 

يف اللعبة.

بغداد/ خليل جليل
العراقي  ال����دوري  ينطلق  ان  امل��وؤم��ل  م��ن 
املمت�ز لكرة ال�سلة يف الع�سرين من ال�سهر 
ثم�نية  ف���رق  ع�����س��رة  اجل�����ري مب�����س���رك��ة 
م��ن��ه��� م���ن ق���ئ��م��ة امل��و���س��م امل������س��ي وهي 
�س�حبة املراكز الثم�نية الأوىل اىل ج�نب 
الن��سرية ونفط اجلنوب اللذين اأكمال عقد 
الفرق امل�س�ركة يف الدوري بعد خو�سهم� 

من�ف�س�ت ت�أهيلية �سعبة.
اأكد عبد اجلب�ر غني مدرب نفط  من جهته 
ا�ستعداداته  �سيوا�سل  فريقه  ان  اجلنوب 
ب���وت���رية اك���رب م���ن اج���ل ال��ظ��ه��ور ب�سكل 
املن�ف�سة  يف  الفريق  رغبة  حجم  يعك�س 
ذاته بالعبيه  الوقت  الكب�ر م�سيدًا يف  بن 
الذين جنحوا يف خطف بط�قة الت�أهل اىل 
�س�كر  حممود  الالعب  ام�  املمت�ز  ال��دوري 
ان  اأو�سح  فقد  اجلنوب  نفط  فريق  لع��ب 
يف  طيبة  ���س��ورة  ل��ت��ق��دمي  يتطلع  ف��ري��ق��ه 
ا�ستحق�ق  ج��دارة  وت�أكيد  اجلديد  املو�سم 
ال��و���س��ول اىل ال��درج��ة امل��م��ت���زة وم��ن ثم 
م�  ان  وق���ل  متقدمة  مراكز  على  املن�ف�سة 
ان  ك�سف  الت�أهيلية  املب�ري�ت  يف  قدمن�ه 
امل��و���س��م اجلديد  ب��ق��وة اىل  ق����دم  ال��ف��ري��ق 
النت�ئج  من  املزيد  لتحقيق  القدرة  ولدين� 
التدريبي  اجله�ز  ثقة  ان  واعتقد  اجليدة 

الالعبن  بجميع  كبرية  للن�دي  والإداري 
الذين اثبتوا كف�ءتهم يف من�ف�س�ت الت�أهيل 

اىل الدرجة املمت�زة.
ال���دوري  م�س�بقة  اأ���س��ل��وب  ان  وال���الف���ت 

ال�سلوي املمت�ز للمو�سم اجلديد مل تت�سح 
يتعلق  فيم�  اإق�مته�  اآلية  حتدد  ومل  مع�مله� 
بعدد امل��راح��ل ول��ق���ءات ال��ذه���ب والإي���ب 
ف�سال عن ب�قي اجلوانب الفنية والإدارية 

الأخرى  الأمر الذي يدعو جلنة امل�س�بق�ت 
ت�أخذ  ان  القدم  لكرة  العراقي  الحت���د  يف 
على ع�تقه� الإ�سراع يف ح�سم هذه الأمور 
يت�ح  لكي  البطولة  انطالق  من  وق��ت  قبل 
اتخ�ذ  امل�س�بقة  يف  امل�س�ركة  الأن��دي��ة  اىل 
م��� ي��ل��زم م��ن ت��داب��ري وحت�����س��ريات تتعلق 

مب�س�ركته�.
املو�سم  يف  امل�س�ركة  الأندية  ان  اىل  ي�س�ر 
ح�مل  ده��وك  اأن��دي��ة  هي  اجلديد  ال�سلوي 
واحللة  والكهرب�ء  الكرخ  وو�سيفه  اللقب 
والت�س�من  واحل��دود  واجلي�س  وال�سرطة 

اىل ج�نب الن��سرية ونفط اجلنوب. 
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل ي�������س����رك ال���ع���راق 
تق�م  التي  اآ�سي�  غ��رب  احت���د  ب�جتم�ع�ت 
يف بريوت هذه الأي���م حيث ميثل العراق 
يف ه����ذا الج���ت���م����ع اأم�����ن ���س��ر الحت�����د 
ال��ع��راق��ي ل��ك��رة ال�����س��ل��ة خ���ل��د جن��م ال��ذي 
الإقليمي  الحت���د  ع�سوية  من�سب  ي�سغل 
يف  بع�سويته  تت�سل  م�س�ركته  يجعل  م� 
احت�د غرب اآ�سي� بينم� يغيب احت�د اللعبة 
خ��س  متثيل  له  يكون  ان  يفرت�س  ال��ذي 
ب�مل�س�ركة �س�أنه �س�أن اأي احت�د وطني للعبة 

من�سو حتت خيمة احت�د غرب اآ�سي�.
الت�س�من  بطولة  من�ف�س�ت  ت�أجيل  وك���ن 
الإ���س��الم��ي ال��ت��ي ���س��ت��ق���م يف اإي�����ران اىل 

ك��ب��ريًا يف  ع���م��اًل  املقبل  ال��ع���م  م��ن  ني�س�ن 
لكرة  ال��ع��راق��ي  املنتخب  ت��دري��ب���ت  ت��وق��ف 
فكرة  امل���درب  ت�سمية  مت��ت  بعدم�  ال�سلة 
توم� وم�س�عده حمزة عبيد لقي�دة اجله�ز 
التدريب�ت  تلك  وتعطل  والتدريبي  الفني 
من�ف�س�ت  على  تعتمد  ان  يفرت�س  ال��ت��ي 
ا�ستعدادات  ج��ع��ل  م���  ون��ظ���م��ه  ال�����دوري 
ال�سلة  لكرة  الأول  املنتخب  وحت�سريات 
ات�س�ح  ع��دم  نتيجة  ال�سب�بية  به�  حتيط 

روؤية التخطيط له�.
امل�����س���رك��ة يف بطولة  الأن���دي���ة  وت��وا���س��ل 
املقبل  للمو�سم  امل��م��ت���زة  لل�سلة  ال��ع��راق 
ال�سعي  اإط������ر  يف  امل��ن��ت��ظ��م��ة  ت��دري��ب���ت��ه��� 
م�ستفيدة  مالئمة  بطريقة  فرقه�  لتجهيز 
من جت�رب املو�سم امل��سي بعد ان تع�قدت 
مع عدد من الالعبن لإغن�ء ت�سكيالت هذه 
بطريقة  للظهور  رغبته�  نط�ق  يف  الفرق 
امل��سي  املو�سم  من  حيوية  واأك��ر  اأق��وى 
حتى  امتدت  �س�خنة  من�ف�س�ت  �سهد  الذي 
اآخر مب�راة يف املو�سم بن الكرخ ودهوك 
ال��ت��ي ت����وج ب��ه��� الأخ�����ري ب��ط��اًل ل��ل��دوري 
الأوىل  امل���رة  وه��ي  ال�سلة  ل��ك��رة  ال��ع��راق��ي 
يف ت�ريخه لي�سبح بذلك ث�ين فريق ينقل 
احللة  بعد  الع��سمة  خ�رج  البطولة  ك�أ�س 

الذي توج ب�للقب يف احد املوا�سم.

بغداد/ املدى 
ق����ل ط�رق احم���د اأمن ال�س���ر امل�س�عد يف الحت����د العراقي 
لكرة القدم  اإن احت�د اللعبة قرر اإجراء ثالثة موؤمترات فنية 
مع ف���رق جمموع�ت بغ���داد والغربي���ة وكرد�ست����ن  ل�سحب  

قرعة مب�ري�ت الدوري املمت�ز للمو�سم 2010-2009.
واأ�س����ر احم���د  يف ت�سريح ل� )امل���دى(: ان الحت����د �سيعقد 
اليوم الثنن يف ال�س�ع���ة الواحدة ظهرا موؤمترا فني� لفرق 
بغ���داد لإج���راء القرع���ة مب�س�رك���ة 13 فريقً� ه���ي: الزوراء 
والق���وة اجلوي���ة وال�سرط���ة والطلب���ة والنف���ط والكهرب����ء 
وال�سن�ع���ة وبغ���داد )الأم�ن���ة( �س�بق���� والربي���د واحل���دود 

وامل�س�يف واحل�سنن وال�سي�حة.
واأ�س����ف احم���د: ان يوم غ���د الثالث�ء �سي�سه���د اإجراء قرعة 
الأوىل  وت�س���م  الغربي���ة وكرد�ست����ن  املجموعت���ن  اأندي���ة 

فرق الرم����دي و�س�مراء و�سالح الدي���ن ودي�ىل وال�سرق�ط 
واجل���ولن وده���وك او اربي���ل حيث �سيت���م اإج���راء القرعة 
بينهم���� لو�سع احدهم���� يف املجموعة الغربي���ة والآخر يف 
جمموع���ة كرد�ست����ن التي ت�س���م فرق ال�سليم�ني���ة وكركوك 

وبري�س و�سريوان وزاخو والفتوة.
ي�س����ر اىل ان احت�د الكرة حدد ال�16 من �سهر ت�سرين الأول 
احل����يل موعدا لنطالق من�ف�س�ت الدوري املمت�ز مب�س�ركة 

43 فريقً�.
يذك���ر ان الحت�د العراقي لك���رة القدم اأف�س���ح املج�ل للفرق 
امل�س�رك���ة ب�ل���دوري املمت�ز للتع�قد م���ع الالعبن املحرتفن 
للع���ب يف �سفوف الف���رق املحلية خالل من�ف�س����ت الدوري 
املمت����ز للمو�س���م املقب���ل ب�س���رط جل���ب كت����ب ال�ستغن����ء 

الدويل.

بغداد / اإياد ال�ضاحلي 
ج����ء ذل���ك اثن����ء احلدي���ث ال�سري���ح ال���ذي 
خ�س���ه جالل عب���د الرحم���ن ل�)امل���دى( التي 
ب����درت ب�ل�ستف�س�ر منه ع���ن مدى �سحة م� 
ي�س�ع ب����ن وراء ح�سوره املتوا�سل للن�دي 
وم�س�رك���ة الدارة البحث ع���ن حلول لإنه�ء 
الزمة مع مع�ر�سيه� مط�مح للعمل يف احد 

املن��سب ؟ فق�ل : 
- مل تك���ن ل���دي اطم����ع ادارية يف ي���وم م� ، 
لكنن���ي وجدت من ب����ب الوف�ء لل���زوراء ان 
اقف مع���ه يف حمنت���ه وقد لبى الن���داء معي 
عل���ي ك�ظ���م وان���ور ج�س����م و�سقيق���ه ح�زم 
ومل تغّرن���� م�س�ل���ح وظيفي���ة او م�دية ، بل 
�سعرن���� ب�ن ن�دين���� يحت�جن���� يف اأزمة تك�د 
ت�س���رم ن����رًا كب���رية تدم���ر �سمعت���ه وكي�نه 
واحلمد لله متكن� م���ن اإخم�ده� بفعل وعين� 

وخربتن� وحكمتن���� يف التع�مل املو�سوعي 
م���ع الزمة وم�س�ركتن���� يف لق�ءات ودية مع 
م�سوؤول���ن يف وزارة ال�سب����ب والري��س���ة 
تفهم���وا موقفن���� وه���م يكن���ون لن���� التقدير 
نظ���ري خدم�تن� اجلليلة للكرة العراقية ع�مة 

والزوراء خ��سة .
عزلة املعار�ضة

وا�س����ف عبد الرحمن : لق���د تكللت جهودن� 
الطوعي���ة وحتركن���� احلي����دي م���ع ط���ريف 
الأزم���ة اىل ايج�د قوا�س���م م�سرتكة وحلول 
بديلة ا�ستج�ب معه� �س���الم ه��سم وزمالوؤه 
، بينم���� م����زال موق���ف حمم���د ج��س���م ومن 
�س�ط���ره املوق���ف يف �س���ف املع�ر�س���ة غ���ري 
وا�سح ومييل اىل اجرتار الته�م�ت نف�سه� 
الت���ي ل جت���دي نفع���� ، ب���ل تر�س���خ عزلتهم 

وتنم���ي لديه���م ال�سع���ور ب�لي�أ����س ل�سيم���� 
بع���د ان اأ�سه���م تك�تفن� م���ع الدارة يف انق�ذ 
الزوراء من حمنة العوز امل�دي حيث اأبرمت 
اح���دى ال�س���رك�ت امل�سرفي���ة عق���دًا لرع�ي���ة 
الن����دي ليتمك���ن م���ن تنفي���ذ التزام�ت���ه م���ع 
الآخرين ، وكذل���ك مت توقيع عدد من العقود 
م���ع لعبن نتو�س���م فيهم الكف����ءة واللتزام 
واخل���ربة الدولية للتف�عل مع بقية الالعبن 
ال�سب�ب يف املو�سم اجلديد امث�ل حيدر عبد 

المري وحيدر عبيد .
وب�س����أن الته�م����ت الت���ي وجهه���� البع����س 
ل�س���الم ه��سم ب�نه ا�ستخ���دم النجوم الرواد 
كورق���ة �سغط عل���ى مع�ر�سي���ه ب�نهم بدائل 
ج�هزة لي انقالب اداري ط�رىء للتخل�س 

منهم ، رد عبد الرحمن ق�ئال : 
- ل�سن� غرب�ء على ن�دي الزوراء لكي يقحمن� 
البع����س يف �سين�ريو الت�آم���ر والنقالب�ت ، 
ومل يكن عمرن� الري��سي الطويل مو�سومً� 
ب�ملداهنة واملخ�تلة والت�سلل مثل الل�سو�س 
اىل غ���رف الدارات يف ي���وم م���� ، اأبدًا لدين� 
امل�سرف���ة  واجن�زاتن����  البي����س  ت�ريخن���� 
وعالق�تن���� الطيبة مع اجلمي���ع ونرف�س ان 
نكون ورقة بيد اأي �سخ�س مهم� ك�ن نفوذه 
، ويتوهم من يف�سر وجودن� يف الن�دي دعمً� 
ل�سالم ه��سم مع انن� راأين� ا�ستحق�قه للقي�دة 

وح�سن تدابريه يف ادارة م�سوؤوليته .
ف�حلقيق���ة ان ال���زوراء بكل م���� يعنيه ال�سم 
يف حي�تن���� دفعن� لنجدته والتفرغ لرع�يته ، 
وتلك من خ�س�ل الوف�ء جليل الكرة ال�س�بق 
و�س���ر جن�حه���م وت�ألقهم وتعل���ق اجلم�هري 
به���م لن �سدقهم يف النتم�ء لن�ديهم جعلهم 

يفرح���ون  ب���ه  وثي���ق  ب�رتب����ط  ي�سع���رون 
لنت�س�رات���ه ويحزنون لنتك��س�ته اذا مرت 

به النوائب.
الغرية ..�ضرارة االزمة !

واو�س���ح عب���د الرحمن بخ�سو����س مب�درة 
جنوم الزوراء الرواد جلميع الفرق�ء وتنقية 
الأجواء قبل حلول من�ف�س�ت الدوري ال� 43  

منت�سف ال�سهر اجل�ري : 
ال���زوراء ومك�نت���ه حملي����  - اأول ان ا�س���م 
وعربي���� ودولي���� اهم م���ن جمي���ع امل�سمي�ت 
الخ���رى وم���ن ي���رى نف�سه اك���رب حجمً� من 
الهيئ���ة  وقي����دة  للبق����ء  ي�سل���ح  ل  الن����دي 
الع�م���ة ، وث�نيً� ان املع�ر�سن لوجود �سالم 
ه��سم يرف�سون اأي مب����درة للق�ء ت�س�حلي 
يِئ���د امل�سكلة ويتي���ح بن�ء اطر عم���ل جديدة 
اأ�س��سه���� الثق���ة املتب�دل���ة وع���دم التخوي���ن 
الخف�ق����ت  ع���ن  والرتف���ع  الت�سه���ري  او 
ان�س����ن  اأي  عم���ل  تراف���ق  الت���ي  الطبيعي���ة 
دوؤوب ومع�جلته���� ب�ملك��سف���ة ولي����س وراء 
الكوالي����س ، وث�لث���ً� ت�أك���د لدين���� ان �سرارة 
ازمة ال���زوراء اندلعت بع���ود ثق�ب الغرية ، 
ف�ملع�ر�س���ة تفهم ان ادارة ال���زوراء تق�د من 
اربع���ة ا�سخ��س بينم� يوج���د رئي�س واحد 
مع���روف يف الو�س���ط الري��س���ي ومل يثبت 
علي���ه م���� يخ���ل بنزاهت���ه او اخال�س���ه ، اإذن 
يري���دون ان يخلقوا �ست���ى الذرائع من اجل 
ازاحته وه���ذا ال�سلوك مرفو�س ول ينم عن 
ه�سم املع�ر�سة ملهنة الدميقراطية احلقيقية 
الت���ي اجل�س���ت �س���الم ه��س���م وغ���ريه م���ن 
روؤ�س�ء الندية الخرى على قمة امل�سوؤولية 

الدارية .
ون��سد جالل عبد الرحمن اجله�ت امل�سوؤولة 
تفعيل ق�سية دعوة الري��سين املغرتبن اىل 
زي����رة العراق يف اإط�ر موؤمت���ر ع�م لالإف�دة 
من خرباتهم ومقرتح�تهم واآرائهم مل�ستقبل 
الري��س���ة ، فهن�ك ع�سرات الري��سين الذين 
يتوق���ون للعودة اىل بلده���م واعرف الكثري 
منه���م لديهم اجندة واقعية تت�سمن م�س�ريع 
جديرة ب�لنق�����س نحن احوج اىل امك�ن�تهم 
وم���� اكتن���زوه م���ن معلوم����ت ري��سي���ة يف 
اخل�رج ، ومثلم���� لل�س�عر والق��س والفن�ن 
قيمة كب���رية جت�سدت بدعوة عدد كبري منهم 
قبل ا�سهرعدة للق�ء يف احد فن�دق الع��سمة 
بغ���داد ، ف����ن للري��سي قيمة علي���� اي�س� يف 
املجتمع العراقي لب���د من ان نح�س�سه بذلك 
ونرع�ه ونخفف عنه وط�أة الغربة وعذاب�ت 
الظروف التي اجربته عل���ى مغ�درة الوطن 

.
مبادىء فالح ح�ضن

وع���ن راأي���ه بزمي���ل املنتخ���ب ف���الح ح�س���ن 
ال���ذي �س���ّرح كث���ريًا ع���ن ام�ني���ه وتطلع�ته 
خلدم���ة الك���رة العراقي���ة ون����دي ال���زوراء 
لكن���ه مل يرتجم ذلك على ار����س الواقع فق�ل 
:- من يح���ب العراق يجب ان ي�سحي ، كلن� 

تعر�سن� اىل ظروف ق�سرية اآملتن� وغرّ 
بتن� لكنن���� مل نرتدد حلظة واح���دة بتطويع 
انف�سن���� ره���ن ا�س�رة البل���د يف جم�لن� الذي 
ميك���ن ان نخدم���ه م���ن دون من���ة،  ل���ذا ف�ن���� 
م���ن موؤيدي عودة ف���الح ح�س���ن اىل الوطن 
لي�أخ���ذ دوره وا�ستحق�قه يف ادارة الزوراء 

او احت����د الك���رة اذا ر�سح لهذي���ن املن�سبن 
وان� على يقن ب�نه لن يجد م�س�عب يف ذلك 
لنه ميلك �س���رية ري��سية ي�سعر اأي مواطن 
عراق���ي ب�لفخر مل� قدمه للمنتخب�ت الوطنية 
يف ع�سره���� الذهب���ي ال انن���ي اع���رف م�ذا 
يع�ين فالح ح�سن ف�لعم�ل التي يديره� يف 
امريك� وظروف ع�ئلته مينع�نه من التخلي 
ع���ن التزام�ت���ه يف ح�ل اق���راره العودة اىل 
الع���راق لنه �سيج�به م�س�ع���ب جمة يخ�سر 
وج���د  ح����ل  يف  ع�ئلت���ه  م�سلح���ة  خالله���� 
الج���واء غ���ري مث�لية ول تتط�ب���ق روؤاه مع 
م� خطط لواقع الكرة العراقية ، وب�خت�س�ر 
�سيجد ف���الح نف�سه ع�طال ورمب���� يندم على 
اختي�ره العودة الن بعد ان تطبع يف حي�ته 
على ا�سول والتزام�ت ومب�دىء لن يجده� 
الي���وم يف ظ���ل ال�س���راع املحم���وم وانف��س 
الزاحة والتكتالت املريبة من املوؤكد انه لن 
ي�ستمر يف ورطت���ه اذا م� واجه كل ذلك ولن 

يلومه احد على عودته اىل غربته .
م�ضروع حرا�ض امل�ضتقبل

ويف خت�م حديث���ه جدد عبد الرحمن ت�أكيده 
عدم نيته الرت�سي���ح لنتخ�ب�ت احت�د الكرة 
او ادارة ن����دي ال���زوراء لكن���ه �سي�ستمر يف 
خدمة ن�ديه واملنتخب����ت الوطنية العراقية 
بع���د ت�سكي���ل الحت����د اجلديد حي���ث ك�سف 
عن وج���ود م�س���روع لت�أهي���ل حرا�س مرمى 
جدد يت�سلم م�سوؤولية �سقل مه�راتهم ب�سفة 
م�س���رف ع���ن احلرا����س جلميع الفئ����ت بعد 
جن����ح جتربت���ه نف�سه���� يف دول���ة الم�رات 

العربية املتحدة.  

جدد عدم نيته الرت�ضيح الحتاد الكرة

جالل عبد الرحمن : ل�ضنا اأدوات انقالب �ضد املعار�ضة 
يف الزوراء .. وتوريط فالح ح�ضن �ضيكلفه �ضمعته !

اعرب مدرب حرا�ض مرمى املنتخب ال�ضابق جالل عبد الرحمن عن تفاوؤله 
با�ضتعادة نادي الزوراء ا�ضتقراره الفني واالداري وم�ضيه يف طريق راأب 

ال�ضدع الذي تعر�ض له منذ اأ�ضهر عدة نتيجة اهتزاز ثقة بع�ض العاملني يف 
االدارة باأنف�ضهم ورغبتهم يف اإق�ضاء رئي�ض النادي �ضالم ها�ضم وفق اأجندة 

وح�ضابات �ضخ�ضية بحتة » على حد و�ضفه » .

احتاد الكرة ي�ضحب  قرعة اأندية  
بغداد يف دوري الكرة اليوم

ال�ضباب جتتمع مع ال�ضركة املنفذة ملدينة الب�ضرة الريا�ضية

ب����ع����د ي���������ت���������ح���������ّدد  مل  ن��������ظ��������ام��������ه 
اجل��اري ال�ضه��ر  م��ن  الع�ضري��ن  يف  ينطل��ق  املمت��از  ال�ضل��ة  دوري 

منتخبن��ا الن�ضوي باجلمنا�ضتك يحرز ف�ضية 
العرب

الطويل��ة لل�ضباح��ة  الع��راق  اأندي��ة  بطول��ة  مناف�ض��ات  عل��ى  اجلي���ش  هيمن��ة  

مغامرة فالح ح�سن 
بحاجة اىل ح�سابات 

خا�سة

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

اندية بغداد ت�سهد اجراء قرعة الدوري اجلديد


