
6

WO*UF « »UF _« …—ËbÐ ’U)« œUO³*Ëú   UO³¼– ∂

wzUNM « w  U¹dO−O½ tł«u¹ ÂbI « …d  V ²M

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ركزي ثـلي وزارة الداخلـية  واالحتاد الـعراقي ا عقـدت جلنة تـقصى احلقائـق برئاسة وزيـر الشبـاب والرياضة الـدكتور احـمد رياض اول  امس االحـد وحضور 
ـاضي. وقال ـناقـشة االحـداث التـي رافقت مـباراة الـكالسيـكو قـبل الـغائـها بـ ناديي الـزوراء والـقوة اجلـوية يـوم اجلمـعة ا ـتقـدم في الوزارة  الك ا لكـرة القـدم وا
ثل الدكـتور أحـمد ريـاض ان اجلمـهور يـجب ان يعي مـسؤولـيته جتـاة بلـده ومالعبه مـشيـرا الى ان احلل ليس في نـشر الـغسـيل على مـنابـر االعالم مطـالبـا من 
باراة لعب وعلى االحتاد تقع مسؤولية البساط االخضر والغاء ا احتاد الـكرة غالب الزاملي بالكشف عن ماحدث قائال: احلمد الله ال يوجد اي حادث كبير داخل ا
تـعهد للمباريات. من جانبه قال رئيس اللجنة االمنـية في احتاد الكرة كامل زغير ان السور اخلارجي للملعب غير كان قـرارا ايجابيا مطالبا باعادة النظر في عقد ا
ثل وزارة الداخلية باريات. كمـا نفى  نـسق االمني في ا محـكم ويفتقر الى البـوابات االلكترونية مـطالبا القوات االمـنية التعاون مع احتاد الـكرة وضرورة تواجد ا
لعب وهناك  3مصـاب فقط وإصاباتهم طفـيفة احلمد لله مُطالـباً  برؤية استتراتيـجة تعمل على تثيقف الـدكتور سعد معن وجود حالـة وفاة داخل او خارج اسوار ا

اجلماهير عبر وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي ووجوب اعداد تقرير لالضرار ونشرها في وسائل االعالم.
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ـبــيـاد اخلـاص الــعـراقي ظـفــر األو
بــسـتــة اوسـمــة ذهـبــيـة ووســامـ
فــضـيـ وووســــامـ من الـبـرونـز
فـي ثـــــالـث ايــــــام دورة األلــــــعـــــاب
ـــبـــيـــاد اخلــاص ـــيـــــة لألو الـــعـــا
بـالـعاصـمـة االمـاراتيـة ابـو ظبي اذ
حـصل مـنـتخـب العـاب الـقـوى على
اربـعـة اوسـمـة ذهـبـيـة كـان نـصـيب
الـالعب رامـي جــــوزيـف اثــــنـــــتــــان
مـــنـــهـــمـــا بـــفـــعـــالـــيــة 25م و50 م
وحـــصــلـت زمــيـــلــته زهـــراء غــازي
ســــــــــعـيـد عـلى وسـامـ ذهـبـيـ
بــــفــــعــــالــــيـــة 25 م و50 م ونــــالت
الالعبةً فـاطمة يـوسف وسام فضي
بــفــعـــالــيــة 50م ووســـام بــرونــزي
بفـعالـية 25م وحصل احـمد صالح
عـلى الـوســام الـبـرونـزي بــفـعـالـيـة
م وتــواصــــلـت افـراح الــبــعــثـة25
الــعـراقــيـة بــحـصــول ابـطــال تـنس
الــطــاولــة عــلى ذهــبــيــتــــــــــــــــــ
وفـضـيـة اذ حـصل الالعـبـ مروان
راضي ونـــور الــهـــدى هــاشـم عــلى
وســــــامــ ذهــبــيــ فـــيــمــا كــانت
الـفـضيـة من نـصـيب الالعبـة حـنان
ـنـتـخب الـوطـني احــمــــد وتـغـلب ا
ـبـيـاد اخلــاص بـكـرة الـقــــــدم لـالو
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وقــال مـدرب فــريق الـبــوتـشي وائل
ـطلب: ال يـخفى عـلى احد ان عبـد ا
بيـاد اخلاص العـراقي يعد في االو
طـلـيعـة االحتـادات الـرياضـيـة التي
حتـقـقت االجنـازات في مشـاركـاتـها
اخلـارجــيـة من خالل صـحـة الـنـهج
والــسـتـراتــيـجــيـة الـتـي يـعـتــمـدهـا
االحتاد وحتـديدا رئيـسه سعـد عبد
يـــاســ فـــضال عن بـــاقي اعـــضــاء
االحتـاد والــعـمل واجلــهـد الــكـبــيـر
ــنـــتـــخــبـــات والالعـــبــ ــدربـي ا

والالعبات االفذاذ 

واضـــــــاف عــــمــــلــــنــــا ان تــــكــــون
بـياد مـشاركـتنـا في منـافسـات األو
ـية "أبـوظبي اخلـاص األلعـاب العـا
مـخــتـلـفــة عن سـابـقــاتـهـا " 2019
ونـحـقق نـتـائـج طـيـبـة رغم انـعـدام
ـشـاركـتـنا اذ حـقق ابـطـالـنا الـدعم 
االوســــمــــة الـــواحــــد تــــلــــو االخـــر
ــنـتـخــبـات الـعــراقـيـة واكـتــسـبت ا
احتـرام الـلـجـنة الـتـنـظـيمـيـة بـفعل
النظـام وااللتزام بالنـظام واللوائح
ـعـاقـ ذهـنـيا ونـوعـيـة الالعـبـ ا
شـاركة الـذين  اختـيارهـم لهـذه ا

همة  ا

وخـــــتم قـــــائال: ان دورة االلـــــعــــاب
ــبــيـاد ـيــة اظــهــرت قـوة االو الــعــا
اخلــاص الــعــراقي رغـم ان الــعـراق
شارك بالعـب من اصحـاب االعاقة
الـــــذهــــنــــيـــــة في حـــــ ان بــــعض
ـنـتـخـبـات االخـرى جـلـبـت العـب ا
اســويـاء اومن اصــحــاب الــتــخـلف
الــذهـــنـي الــقـــلـــيل بـــالـــرغم من ان
العـنوان االبرز للـبطولـة يهدف الى
ـان تــمـكــ اصــحـاب الــهــمم واإل
بـقـدراتـهم وامـكـانـيـاتـهم ومـنـحـهم
االهـمـيـة لـتـطــويـر قـدرات بـلـدانـهم
وزجهم في مجتمـعاتهم رغم العوق

الذهني الذين يعانون منه.
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ـنــتــخب الــوطــني اللــعـاب مــدرب ا
الـقوى شـهاب االلـوسي ان العـبيـنا
ـــراد وحــصـــلـــوا عـــلى حـــقـــقـــوا ا
االوســـمـــة الـــتي وضـــعـــنـــاهـــا في
ـبرمج حـسـاباتـنا عـبـر التـخـطيط ا
ـكــثف الــذي خـضع له والــتــدريب ا
الرياضي االبطال وانا سعيد جدا
لــلــنــتــائج الــتي حتــقـقـت ونـطــالب
ــؤســسـات الــريــاضــيــة ان تـرعى ا
ـبيـاد اخلاص وتـقدم ريـاضيي االو
لهم كل انواع الدعم في مشاركاتهم

اخلــارجـيــة الـتـي يـحــقـقــون فـيــهـا
أفــضـل الـــنــتـــائج فـــهـل يــعـــقل ان
يــشــارك الــعــراق في اكــبــر مــحــفل
ي مـن دون دعم وبـــــجـــــهـــــود عـــــا
شـــخـــصـــيـــة من رئـــيس االنـــحـــاد
االسـتـاذ عــبـد يـاسـ الــذين تـكـفل
بـــكل شـيء. واوضح ان دعـم فـــئـــة
بـياد اخلاص واجب رياضـيي االو
بياد وطني واالحتاد العراقي لالو
اخلـــاص يـــســـعى لـــنـــشـــر الـــقـــيم
اإلنـســانـيـة الــتي تـشــمل االحـتـرام
والـــتــســـامح بـــ اجملــتـــمع لــدمج
هــؤالء الـــريــاضــيــ فـي اجملــتــمع

وجـعـلـهم ادوات فـاعـلـة ومـهـمة في
العراق.
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وقال مدرب فريق كـرة القدم د. علي
شـاكـر ان مـنـتـخب كـرة الـقـدم حقق
االنـتــصـار عــلى االمــارات بـهــدفـ
نـظيـف وسنـلعـب يوم غـد االربعاء
ـبـاراة الــنـهـائـيـة امــام نـيـجـيـريـا ا
وهـــدفــنــا ان نــحــرز الـــلــقب بــفــعل
مـجـمـوعـة الالعـبـ االبـطـال الـذين
يضمهم الـفريق وعملنـا على تهيئة
الالعـب نـفسـيـا ومهـاريا لـتحـقيق

ما نصبو اليه وهو اللقب.

ية أبطال العراق يتوجون بالذهب في دورة األلعاب العا
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تمكن الزوراء من
إستعادة مكانته
بعد اخلماسية في
شباك الوصل
اإلماراتي

درب النتيجة التي خـدمت أيضا مهمة ا
والتـحول الكـبيـر في مسـار  األمور التي
دعــمت جــهــود شــاكـر ومـن ثم الالعــبـ
بـــعــدمــا ارتــقــوا الـى مــســتــوى احلــدث
والنـتـيجـة اجلـيدة الـتي غـيرت من واقع
األمـور بـشـكل كــبـيـر وفي زيـادة حـظـوظ
ـــقـــبل الـــفـــريـق في  الـــتــــاهل لـــلــــدور ا
باالعتماد على مـباريات االرض وترجمة
أفضـلـيته بـشـكل كبـير فـي ملـعب كربالء
بـعـد الــفـوز الـكـبـيــر عـلى الـوصل  الـذي
دعم جـــهــود لـــلـــفـــريق في مـــنـــافـــســات
اجملموعـة  والتطلع حلـسمهـا  والتحول
بارات الى الضفة االخرى  من خالل  ا
ـتـبـقيـتـ ايـابـا ومـثلـهـمـا ذهـابـا  لكن ا
مـهـم ان تـاتي الــبـدايـة اجلــيـدة لــلـفـريق
الــذي اسـتــعــاد نـفــسه وتــوازنه  وجـمع
اربع نـقــاط تـصـدر بـهــا اجملـمـوعـة  االن
ـهــمـة التــبـدو ســهـله حــيث  تـوب لــكن ا
اهــ بــأربع نــقــاط والـوصـل بـثـالث مـا
ـنـافـسات  اكـبـر واقوى  في يـجعل من ا
اجلـولـة الــثـالـثـة عــنـدمـا يالعب الـزوراء
النصر السعودي  في السابع من الشهر
الــقــادم بــالــريــاض ومــهم ان  يــتــجــاوز
حاجز النصر غـير السهل رغم خسارتيه
مــرتـ تـوالــيـا وهــو االخـر يــراهن عـلى
مــلــعــبه في اول مــبــاراة له بــعــدمــا قـدم
مـستـوى مـهم  رغم خـسـارته امـام  توب
ــاضي  وهـــو األخــر اهـــ  األســبـــوع ا
يتمـتع بخبـرات عناصـره  وعلى الزوراء
ــذكـور الن ان يــســتــعـد كــثــيــرا لـلــقــاء ا
الـعـودة بـكـامل الـنـقـاط سـيـمـنـحه دعـمـا
مـهمـا ويـبـقي أمـاله قـائمـة في  االنـتـقال
ـنـتـظــرة من عـشـاقه لدور 16اخلـطــوة ا
والـوسط الكـروي الـذي يـامل ان يسـتـمر
الفريق في مواصلة تقدمه  عبر خطوطه
التي زادت فاعلية خصوصا التحول في
الـــهــجــوم نــقــطــة الـــتــحــول  في مــســار
ـشـاركــة  حـيث الـظــهـور اجلـيـد لالعب ا

سـابقة  عـندمـا افتـتح سجله االول من ا
بــالــفــوز عــلى احلــدود بــهــدفـ دون رد
والــتــعـادل ســلــبــا مع الــغـر الــشــرطـة
والــفــوز عــلى األمــانــة بــهــدفــ لــواحـد
والـفـوز على  الـنـجف بـهـدف  قـبل تـلقي
ــيـــنــاء بــهــدفــ اخلــســـارة االولى من ا
لـــواحــد  ثـم تــعــادل بـــهــدف مـع الــكــرخ
والفوز بـهدف لواحـد على البـحري كما
تغـلب على الـوسط بهـدف والتـفوق على
السماوة بثالثـية نظيفـة وتعادل بهدف
مع الــنــفط ومع الــطـالب بـهــدف قــبل ان
يـعـود لـسـكـة االنـتـصـارات بـتغـلـبه عـلى
اجلـنـوب بـهـدفـ لـواحـد وجنح بـالـفوز
على الصناعات بهدف والتعادل مع نفط
مـيـسان بـهـدف وحـقق الـفـوز علـى فريق
احلـس بـهـدفـ لواحـد ثم الـتـعادل مع
الديوانـية بثالثـة اهداف  قبل ان يـختتم
ـرحـلــة بـخـسـارة ثــقـيـلـة من مـبــاريـات ا
اربيل برباعيـة نظيفة تـسببت في ظهور
شاكل مرة واحدة سواء على  مستوى ا
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ـدرب االخر  حيث واستـمر الـبحث عن ا
تـولي االمـور من قـبل حـكـيم شـاكـر الذي
انـطلق بـالـفريق فـي مهـمـة صعـبـة حيث
شـاركة وبـداية مـشوار الـلعب بـبطـولة ا
ـسـؤولـيـة دوري ابـطـال اسـيــا وحتـمل ا
رغم قــصـر الــفـتــرة عـلى خــوض الـلــقـاء
االول امام توب اهـ االيراني  والعودة
بــنـقـطـة غــالـيـة كــانت مـقـبــولـة من الـكل
الــذين تـنــفـســوا الـصـعــداء بـفــضل تـلك
ــعــنـوي الــبــدايــة الـتـي مـنــحت الــدعم ا
لـلفـريق والـذهـاب الى  االسـتعـداد لـلـقاء
الوصل االمـاراتي نقطـة التـحول لـلفريق
تـوقـعة بـفضل الـنـتيـجـة الكـبـيرة غـيـر ا
حـــــتـى من عــــــشـــــاق الــــــزوراء  واشـــــد
ــتــشــائــمــ بـالــوصل فــضال عـن نـوع ا
ـهـاري  ألغـلب الالعـب االداء  الـفني وا

ــرحـلـة لــقـاء الــغـر اجلــويـة في قــمـة ا
متـاز بكرة االولى من مسابـقة الـدوري ا
الــقــدم الــتي اجــلت الى وقـت اخــر بــعـد
الـذي حــصل من ســوء تـنـظــيم وفـوضى
عــكــست  تــقــصــيــر الــكل  لــكن مــهم  ان
ـبــاريـات تــنــعـكس عــلى واقع تــنــظـيـم ا
ــمــاثــلــة الــقــادمــة والــدخــول في عــمل ا
مـــنــظـم من حـــيث انـــســـيـــابـــيـــة دخــول
ـقـرر من اجلـمــهـور واالهم بــيع الـعــدد ا
الــتـذاكـر واهــمـيــة ان تـوزع بــنـسب بـ
تـبـارية وفـقا لـسيـاقات الـعمل الفـرق   ا
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ونعود للحديث عن فريق الزوراء وما
رحلة االولى  ويقف في حققه خالل ا
ـركـز الـرابع  االن بـعـدمـا تـخـلى عن ا
بـــدايـــته قـــبـل ان يــتـــذبـــذب من حـــيث
الـنتـائج  الـسلـبيـة عـندمـا تـعادل بـهدف
مع نــفط مــيـســان وتـغــلب بــصـعــوبـة
كـــبــيـــرة عــلـى فــريق احلـــســ ثم
تدارك خـسارته مـن الديـوانيـة قبل
ان يـخـرج بـتــعـادل بـثالثـة أهـداف
وبـــعــدهـــا جتـــرع خــســـارة اربــيل
بالرباعية النظيفة التي تسب في
ترك اوديـشـيو لـلـمهـمة الـتـدريبـية
التـي توالهـا حـكيم شـاكـر ومرت
ـشـاركـة بــبـدايـة نـاجـحـة تـقـدم ا
فيـها بـشـكل جدي الى الـصدارة
لـكـنه لم يـحـافظ عـلـيـها وامـاله
في الـــتــقــدم ووضـــعــهــا حتت
نـــصب عـــيـــنــيه واســـتـــمــرت
نتـائـجه بـشكل مـتـبـاين  قبل
ان تــــتـــــاخــــر في اجلــــوالت
األخيـرة امام مـهمـة الدفاع
عن اللقب قبل ان يتراجع
رابعا لكنه سيكون امام
مـــرحـــلــة مـــتـــكــامـــلــة
يـبــداهـا في االول من
نيسان القادم لكن ما
حصل في  مـبارياته
وفـي الــــــتـــــــوقف18
خـــلف الــكـــرخ  يــثـــيــر
مخاوف جـمهوره الـكبير
ـرحلة القادمة الن العمل يختلف في ا
امـــام مــهــمـــة بــعض الـــفــرق من اجل
الــبــقــاء  مــا يــجــعــلــهــا بــذل اقــصى
ـشــاركـة اجلــهـود لــتــحـقــيق هــدف ا
رتـبكة والـصعـبة  والن تـلك الفرق ا
تــقف في مــواقـع مـتــقــاربــة والزالت
اغـلــبـهـا التــقـدر في الـســيـطـرة عـلى
توقع ان تتغير  واحلال مبارياتها  ا
قـدمة التي  حتاول الدخول عند فرق ا
نـافسـات ومنـها الزوراء بقـوة لدائـرة ا
الذي  سيـكون امام  ثالث بـطوالت حيث
الـدوري الذي الزالت حـظـوظه قـائـمة في
ـنــافـسـة عـلى الـصـدارة لـدعم الـتـقـدم وا
جـهود الـدفـاع عن الـلـقب  عبـر مـبـاريات
رحلة الـقادمة  ويعلـم جهازه الفني كم ا
ــهــمــة صــعــبــة  الن احلــسم ســتـــكــون ا
ســـيــكــون عــنــدهــا ومـــتــوقع ان تــشــهــد
واقع مواجهات قويـة على مستوى كل ا
  خــصــوصـا اذا مــا طــبق قــرار االحتـاد
بهـبوط اربـعـة فرق لـلدرجـة االدنى االمر
باريات وهو الذي سيرفع من مسـتوى ا
هم وكـانت نتـائج  الـفريق في الـنصف ا

wÐU d « ≠ rÝUÐ W¹d UM «

الـفــوز الـذي حــقـقه فـريـق  الـزوراء عـلى
الــوصل اإلمـاراتي  بــخـمـاســيـة نـظــيـفـة
اضي  جـاء بوقـته وباالجتاه االسبـوع ا
ــعـنــويــات عــالــيـة الــصــحــيح  وجــعل ا
وشكل نـقلـة مهـمة لـلفـريق على مـستوى
ــشـاركــة بـدوري ابــطــال اسـيــا قـبل ان ا

ـستوى ينعـكس ذلك على ا
احمللي  بـعـد التـعـثر
ـــتـــوقع في غـــيـــر ا
اخــــــــر اجلـــــــوالت
ونـــكــــســـة اربـــيل
حتــديــدا  لــكن ان
تـــتـــغـــيـــر االمــور
بـسـرعـة بـعـد لـقاء
كـــــــــــربـالء شـيء
جـــيــــد وقـــبل

عالء عـــبــاس  واحلـــصــول عـــلى افــضل
العب في اجلولة الثانية بعدما تمكن من
ساهمة الواضحة في تسجيل هدف وا
دعم جـهـود زمالئه في حتـقيق الـنـتـيـجة
الــكــبـيــرة والالفــتــة  لـقــد كــانت مــبـاراة
جــمــيــلـة  فـي كل شيء قــيــبل ان تــسـلط
ــــدافع احــــمـــد جالل االضــــواء  عـــلى  ا
لــتــأتي  دعــوته الــســريــعــة لــلــمــنـتــخب
الـوطــني مـا قــدمه الـفـريـق امـام الـوصل
شـكل دفـعـة كـبـيـرة  لـلـفـريق في  الـقـدرة
على حـسم مباريـاته السـابقة وان يـظهر
متوازن داخل وخارج مـلعبه ويجعل من
نـفـسه الـفــريق الـقـادر عـلى صـنع فـرص
الفـوز من خالل جـهـود الالعبـ وخـبرة
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ويـعـلم حـكـيم شـاكـر انه التـوجـد مـباراة
سـهلـة اطالقـا امـام تـطلـعـات الـفريق في
ـــذكـــورة والنه الـــزوراء ــــنـــافـــســـات ا ا
سـيـكـون مـطــالـبـا في تـقـد نـفـسه عـلى
أفـضل مـا يـرام وفي احلـالـة الـفـنـية وان
يعـتمـد الفـريق على نـفسه  خالل الـفترة
احملــــصـــورة  الـــقــــادمـــة الـــتـي  تـــواجه
الالعـبـ في الـظهـور بـالـلـياقـة الـبـدنـية
الـــعــالــيــة  واالنــســجـــام والــتــعــامل مع
الفرص النه لالن لم يحقق أي شيء وكل
األلقاب الزالت بعيـدة  لكن على الالعب
ـسـتـويـات  التـي تـدعم الـنتـائج تـقـد ا
في مـخـتـلف الـبـطـوالت ومن اجل الـفـوز
الـذي يـبـحث عـنـه لـكـنه اليـتـحـقق اال من
خالل بذل اقصى اجلهود ومهم ان تكون
تـشــكـيـلــة الـزوراء من اصــحـاب اخلـبـرة
ستوى والوجوه الواعدة الـتي عكست ا
اجلــيــد الن غــيــر ذلك ســيــلــحق الــضـرر
نافسة بالفريق  ويحد من تطلعاته في ا
عـلى القـاب الـبـطـوالت الـثالث وان يرفع
ـباريات الالعب شـعار الـفوز في قادم ا
الـتي ســتـأتي مـتـزامـنــة مع بـعـضـهـا مـا

يـــتــطـــلب الـــلـــعب بـــتـــركــيـــز وحـــمــاس
واســــتـــغـالل الــــفــــرص الن أي تــــعــــثـــر
قـديـتـسـبب في عـرقـلـة أي من الـبـطـوالت
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ويقول مدرب النـاصرية السابق صاحب
محـمد  شـيء جيـد ان يعـود الزوراء الى
احلالة الطبيعية من  خالل بطولة دوري
همة التي مهم ان  يواصل ابطال اسيا ا
ـرور بــسالم الى الـدور دعم نــتـائــجه وا
ــــهم جـــدا الن الــــقـــادم  وهــــو بـــاالمـــر ا
الوضـع في الدور االخـر سـيخـتـلف امام
مبـاريات اقصـائيـة  والفـرصة قـائمو من
خالل الفوز الى دور الثمـانية  هكذا هي
حــسـابـات الــفـرق   لــكن الول ان يــتـقـدم
ويـحـسم تــصـفـيـات اجملـمـوعـة اخلـطـوة
ــشــاركـة   الــتي الــكــبــيــرة  في مــســار ا
الزالت بــبـدايـتــهـا لــكن مـهم ان يــتـصـدر
الــزوراء بــعــد مــبـاراتــ مــهــمــتــ قـبل
خـطـف االضـواء من الــوصل ومـواصــلـة
ــمـاثــلـة  بــعـدمـا الــبـحث عـن الـنـتــائج ا
اسـتعـاد ثـقته   ويـعـرف حكـيم شـاكر ان
ـطلوب بـل العمل الفـوز وحده اليـحقق ا
ـعـنوي عـلى تعـزيـز اجلـانب الـنفـسي وا
ــبــاريــات مع مــرور ويـــعــلم صــعــوبـــة ا
الـوقت  وقــدتـطـيح بـامــال الـفـريق الـذي
عليه ان  يحافظ على توازنه الن  التاهل
الزال بــــعــــيــــد واحلــــال لــــلــــدوري فــــان
واجـهات الـقادمة سـتكـون معـقدة امام ا
قدمة  في طموحات جميع الفرق حيث ا
احلصول عـلى اللـقب واخرى  لـتعويض
ـــرحــلــة االولى  والـــبــقــيــة اخـــفــاقــات ا
للـلهروب من الـهبـوط واألغلـبية من اجل
حتــقــيق الــبــقــاء امــام قـرار االحتــاد في
هـــبـــوط اربــعـــة فـــرق مــا يـــضــفـي عــلى
ـبـاريـات اهـمـيـة وسـتـغـيـر الـكـثـيـر من ا
األشــيــاء ومــتــوقع ان تــشــهــد اجلــوالت

القادمة مباريات مثيرة.
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عـلى غيـر مـا هـو مـنـتظـر اقـدمت ادارة نـادي الـنفط
الـريــاضي عــلى إقـالــة مـدربــهـا لـفــريق كــرة الـقـدم
الكابـ حسن احمـد بسـبب سوء نتـائج الفريق في
مــنــافــسـات بــطــولــة دوري الــعـراق لــفــرق الــدرجـة
ـمـتـازة .. وسـيـلــة اعالم مـحـلـيـة حـاورت الـكـابـ ا
حـسن احـمد بـعـد مـغـادرته الـنـادي الـذي عمـل فيه
الكثـر من ثالثـة مـواسم ريـاضيـة وحـقق مع فـريقه
نتـائج مـتمـيزة في الـبـطوالت الـداخلـيـة واخلارجـية
درب وحـاولت الـوسيـلـة االعالمـيـة ان تـخفـف عن ا
اذا ـتـوقـعة فـسـألتـه  ـقـال صدمـة االقـالـة غـيـر ا ا
قــدمت اســتــقـــالــتك الى ادارة نــادي الــنــفط  فــرد
ا تمت الكاب حسن احمد لم اقـدم استقالتي وا
اقالتي واعفائي من مسؤولية قيادة فريق النادي ..
وهنا بحثت الوسيلة االعالمية عن السبب فوجهت
اليه سـؤاال اخر مـفاده الم تـكن االستـقالـة افضل
فـاجـاب كال .. واضــاف الـكـابـ حــسن في حـالـة
الية التي هي االقالة  احافظ على بعض حـقوقي ا
عنـوي لالقالة بذمة ادارة الـنادي .. وعن الـتأثيـر ا
قال مـدرب النـفط السـابق ال شك انه سلـبي ولكن
االقـالـة أمـر اعـتـيـادي الن مـدربـ كـبـار تـعـرضوا
ـوقف .. وكـان ال بـد من وسـيـتـعـرضـون الى هـذا ا
تساؤل رابع توجّهه الـوسيلة االعالمـية الى الكاب
ـاذا لم يـبرم عـقـداً يـحـافظ على حـسن احمـد وهـو 
عـنوية  ,وليس بعـضهـا كما الـية وا كامل حقـوقه ا
اسـلف فـجـاء الـرد من قـبل الـكـابـ حـسن احـمد
وهو انه كان يـحترم ادارة نـادي النفط  ,وكان على
يق ان نائـب رئيس النادي الـسيد كـاظم سلطان ,
لهذا فانه وقّع العقد ,لن) يتجاوزا على حقوقه !! )
دون ان يقـرأ جمـيع بنـودها  ,ثم اشار الى بـندٍ في
درب إذا سـاءت نتائج العقـد يسـمح للـنادي اقالـة ا

الفريق.
اذا يسـمح عدد غير التساؤالت ذاتـها تتـكرر وهي 
ـــالـــيــة ــدربــ  ,بـــاهـــدار حــقـــوقـــهم ا قــلــيل من ا
عـنوية التي هي بذمـة ادارات االندية الـرياضية وا
ـدرب الــنـاجـح صـاحب اخلــبـرات ـاذا يــقــبل ا .. و
ـتـراكـمـة الـنـاجـحـة الـسـابـقـة بـعمـل غـيـر مكـتـمل ا
ــالــيــة .. ثـم مــاذا يــخــسـر اجلــوانب من الــزاويــة ا
ـدرب الـنــاجح لـو قـرأ بـنــود الـعـقـد بــشـكل جـيـد ا
وطـلب مـسـاعـدة قـانــونـيـة من مـحـامي مـخـتص في
ابرام الـعـقود  ,قبل االتـفاق الـنـهائي مع الـنادي ..
في االجابة على الـتساؤل االول اقول ان عـدد كبير
ـعــروفــ في الــوسط بــعض شـروط ــدربــ ا من ا
العمل التدريبي  ليشجع ادارة هذا النادي او ذاك
على اتـخاذ الـقرار الـذي يشاء وفـي الوقت الذي ,
درب .. وعن (عدم) قراءة بنود يراه مناسباً بحق ا
درب  اقول ان عـقـد الـعـمل بـشكـل جـيد مـن قبـل ا
درب يعتقـد خطأً ان تدريب فريق معروف بعض ا
بــــدون اتـــفــــاق قـــانــــوني واضح ,
يـضـيف الى رصــيـده الـتـدريـبي
ســمــعــة ريـــاضــيــة مــتــمــيــزة
ــواسم تــســاعــده في الحق ا
في الفوز بعقد عمل افضل 
وهــذا خــطـــأ غــيــر مــهــضــوم

تماما ويجب ان ال يتكرر .
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 انتقد الالعب الدولي السابق وجنم
ـنـتــخب الـوطـنـي حـبـيب جــعـفـر ا
بشدة اداء احتاد الكرة "وعجزه" في
تنظـيم البطـوالت وآخرها كـالسيكو
الـعـراق بـ فـريـقي الـزوراء والـقوة
اجلوية ومـا رافقه من فوضى. وقال
جعفر الى االن لم يـتم حتديد اجلهة
ــسـؤولـة عن فـوضى الــكالسـيـكـو ا
وهذا يعتبر خرق كبير الفتا الى ان
تـــواجـــد هــذا الـــعـــدد الــكـــبـــيــر من
اجلمهور يشكل خطرا على الالعب
واحلكام. وعن بطولـة الصداقة قال
ان االحتــاد غـيــر قـادر عــلى تـنــظـيم
البـطوالت مـشيـرا الى ان اجلمـهور
لن يـتــجـاوب مع بــطـولــة الـصــداقـة
الدوليـة. واشار الى ضـرورة تكاتف
اجلهـود الجناح البـطولـة وان تكون
عـلى مـستـوى أعـلى لـلمـسـاعدة في
اكتـساب خـبرة أكـبر مـشيرا الى ان
ـــــــادي ضــــــروري وان الــــــعـــــــامل ا

اسـتقـدام فـرق مـجاورة مـثل سـوريا
واالردن دلـيل عـلى هـذا االمـر. ونـوه
جـــعـــفـــر الى ان إلـــغــاء الـــبـــطـــولــة
الــريــاضـيــة تـكــون أفــضل من سـوء
وقـلة الـتنـظيـم والدعم اجلـماهـيري
هـــو الــذي ســـيـــنـــجـح الـــبـــطـــولــة.
واســتــدرك ان انــتــهــاء عــقــد مــدرب
نـتخب الـوطني كـاتانـيتش مؤجل ا
ـقبل وان الـثـبات الى شـهر أيـلـول ا
عـلـيه أمــر جـيــد كـمـا ان االســتـقـرار
عـــلى الالعـــبـــ والــفـــريق قـــبل أي
بـطـولة امـر ضـروري مـشـيراً الى ان
درب حتى اآلن غير مقتنع بالعبي ا
. وتـــابع ان ــــنـــتـــخب احلــــالـــيـــ ا
ـبي في ــنـتــخب االو جتــربـتي مع ا
الــبـرازيل نــاجـحـة وســبب خـروجي
كـان بـأمـر مبـيت مـسـبـقـا ويتم رفع
أســـمي من الــقــوائم ألكــثــر من مــرة
ـــدرب وان االتـــفـــاق عـــلى ان يـــتم ا
بــاخـتــيـار مــدرب مـســاعـد واالحتـاد

درب اآلخر. يأتي با
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ـنـتـخب الـوطـني سـتـريـشـكـو كـاتـانـيـتش مـدافـعـاً جـديـداً اسـتـدعى مـدرب ا
لاللتـحـاق بـصـفوف أسـود الـرافـدين في بطـولـة الـصداقـة الـدولـية بـالـبـصرة.
ـدرب كاتـانـيش استـدعى بـشكل وذكر احتـاد الـكرة في بـيـان مقـتـضب أن ا
فوري مـدافع الـكـرخ عـدي شـهاب بـديالً لـلـمـدافع أحـمد إبـراهـيم الـذي تـعذر
ـباراة األخـيـرة لفـريقه علـيه احلـضور لـلبـصـرة بعـد إصابـته بـالكـتف خالل ا
العربي في الدوري القطـري وتقرير طبيب النـادي بضرورة اراحته عن اللعب
شـاركة منـتخبات . يذكر أن بطـولة الصـداقة ستـقام في البـصرة  السبوعـ
الـعـراق وسوريـا واالردن وسـتـنـطـلق مـنـافـسـاتـهـا يـوم غد االربـعـاء. الى ذلك
اكدت قيادة شرطة البصرة جاهزيتها لتأم بطولة الصداقة الدولية الكروية
مارسات التي . وقالت القيادة في بيان انها على استعداد تام لتأم كافة ا
ســـتـــقـــام في الــــبـــطـــولـــة وكـــذلك حـــفظ سـالمـــة وامن الـــوفـــود اخلـــارجـــيـــة
 جـاء ذلك خـالل اجـتـمـاع امـني عـقـد فـي قـاعـة مـؤتـمـرات مـلـعب والـداخـلـيـة
البصرة الدولي بحضـور معاون قائد الشرطة الـعميد الركن طالل علي وعدد

من مديري األقسام لوضع خطة امنية خاصة الحتضان البطولة.
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