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-بدايت��ك م��ع ك��رة القدم م��ن اين كان��ت حدثنا 
بالتف�سيل واالندية الذي مثلتها ؟

بدايتي مع نادي كوبري و هي ناحية قريبة على 
منطقة الدب�ص ثم فري��ق كركوك بعدها اىل فريق 
زاخو مو�سم واحد وم��ن ثم املو�سم املنق�سي مع 

فري��ق الطلبة . -هناك خ��ر ا�سيع عن عدم تكفل 
ادارة الطلبة يف عالجك ومل ت�ستلم كل م�ستحقات 

حدثنا بهذا اخل�سو�ص ؟
يف بداي��ة املو�س��م قدم��ت م�ست��وى يلي��ق باأ�س��م 
وتاري��خ فريق الطلبة لك��ن بعدها وجهت ظروف 
عائلي ب�سبب ا�ست�سهاد اخي ، بعدها عدت للفريق 
و�ساركت يف مباريات حت��ى مباراة فريق بغداد 
ال��ذي ا�سب��ت بها بعده��ا مل اج��د اي م�ساعده ال 
معنوي��ا وال اخالقي��ا وال ريا�سيا من اي �سخ�ص 
توجه��ت اىل لبنان للعالج مع ذل��ك ادارة الطلبة 
مل تق��ل )احلمدهلل على �سالمتك( بل قدمت �سكوى 
لل�سف��ر دون  �س��دي يف احت��اد بحج��ت ذهب��ت 
علمه��ا لكن هذا الكالم غري �سحي��ح ، ومل يتبقى 
ع��ن و�سل��ي اىل اجلاهزية التام��ه اال �سهر واحد 
و�ساأع��ود اىل تدريب��ات . -كي��ف كان��ت اج��واء 
االنيق املو�سم املنق�سي وما �سبب تذبذب نتائج 

الفريق براأيك ؟
االجواء جيدة فقط بني الالعبني واملدرب عندما 
كان امل��درب الكابنت ايوب ادي�س��و لكن ما يف�سد 

هذه االج��واء هو اخط��اء االدارة وف�سلهم يف كل 
مو�س��م وال�سحيه اجلمهور و�سبب تذبذب النتائج 

لي�ص هناك م�سداقية من قبل االدارة .

-لو اتيت فر�سه اختيار النادي الذي �ستمثله مع 
من �ستكون ؟

م��ن طبيعت��ي اي فريق امثله �س��وء جماهريي او 

غري جماهريية اعطي كل ما املك ل�سعار الفريق .
-من اقرب �سخ�ص عليك ؟

من الو�سط الريا�س��ي اخللوق يا�رص عبد املح�سن 

وخ��ارج الو�س��ط من حيات��ي اخلا�س��ة كان لدي 
�سخ���ص قري��ب جداآ و لك��ن اي�سا خ��اب ظني به 
الأن��ه ابتعد عني عندم��ا ا�سبت و احتف��ظ باأ�سمه 
اىل ح��ني وقت املنا�س��ب و اتكلم عن��ه الكثري اذا 

كان يف ال�سلب او االيجابي .
- اي العب ت�سعه ان تكون خليفته م�ستقبال ؟

لي�ص غرورا و امن��ا اريد ان اجعل من �سعد جا�سم 
العب��ا جيدا و خلوقا و حمبوبا يف امل�ستقبل و ال 

احب ان اكون خليفة احد .
-ما هي امنيتك وحلمك ؟

اول امني��ة ان يعم االمن و االم��ان لبلدي العراق 
و ان ين���رص كل م��ن يداف��ع عن بلدن��ا ، و حلمي 
ان ا�ستم��ر يف كرة القدم حت��ى افرح كل جماهري 

العراقية يف قادم االيام .
- كلمة اخرية منك للجورنال ؟

ا�سك��ر اجلورن��ال وكل من فيها الأنه��ا �سباقة يف 
كل �س��اأن يخ���ص الريا�سة العراقي��ة و انا �سعيد 
لتوا�سل��ي معهم و معك �سخ�سياآ و امتنى لكم كل 

التوفيق .

الميركاتو العراقي

 غ��ادر منتخ��ب �سب��اب العراق لك��رة ال�سل��ة، اىل العا�سم��ة االإيرانية "القيثارة" يواصل بناء فريق األحالم و"النوارس" يراهن على الالعبين الشباب
طه��ران ا�ستعداداً للم�سارك��ة يف بطولة غرب اآ�سيا لك��رة ال�سلة والتي 
تق��ام مناف�ساته��ا للف��رتة م��ن 27 لغاية 31 م��ن �سه��ر اآب اجلاري. 
و�سمت قائمة املنتخب ال�سبابي كاًل من: حممد مهدي عبا�ص، الباقر 
الغ��زايل، ح�س��ني احليايل، حي��در الك��رايف، �سجاد الفت��الوي، منتظر 
الربيع��ي، م�سطف��ى ال�سيخ��ان، حممد ناه��ي، ح�سني �سب��اري، باقر 
الربيع��ي، حمم��د عودة، احم��د ك��رمي. و�سيخو�ص املنتخ��ب ال�سبابي 
مباراته االأوىل امام اأ�سح��اب االأر�ص ايران، االحد، يف متام ال�ساعة 
الرابع��ة والن�سف م�ساًء بتوقيت بغ��داد، فيما يواجه االأردن يف اليوم 
الت��ايل يف متام ال�ساعة الثانية والن�سف م�ساًء، امام املباراة الثالثة 
ف�ستك��ون امام املنتخب اللبن��اين يف متام ال�ساع��ة الثانية والن�سف 
ظه��راً، ويختت��م املنتخ��ب ال�سباب��ي م�س��واره يف البطول��ة مبواجهة 
�سوري��ا يف ال�31 م��ن ال�سهر اجلاري عن��د ال�ساعة الثاني��ة والن�سف 
م�س��اًء. وقال مدرب منتخ��ب ال�سباب بيرت ميغوفيت���ص ل�)اجلورنال( 
"بداأنا العمل قبل 6 اأ�سهر، التدريبات جيدة جدا، ال�سباب مترنوا بجد 
وعملن��ا �سويًا عل��ى حت�سني املهارات ال�سخ�سي��ة والتكتيكية والفنية 
مل��دة 6-5 �ساع��ات يومي��ًا، واالن ا�ستطيع روؤية امله��ارة واملوهبة 

احلقيقية يف العبي الفريق الذين اعمارهم ال تتجاوز ال�17 �سنة.

اأعلن��ت وزارة ال�سباب والريا�سة، عن القائمة النهائية ملنتخب ا�ساطري 
الع��راق، التي �ستخو���ص املب��اراة اال�ستعرا�سية ام��ام منتخب ا�ساطري 
الع��امل يف التا�س��ع م��ن �سهر اأيلول املقب��ل على ملعب الب���رصة الدويل. 
وتاألف��ت القائمة م��ن 28 العبًا �سمت كاًل من: با�سم عبا�ص ، حيدر عبد 
الرزاق ، ن�ساأت اأكرم ، ق�سي منري ، هوار ملة حممد ، هيثم كاظم ، يون�ص 
حمم��ود ، عم��اد حممد ، حممد نا���رص ، احمد مناجد ، را�س��ي �سني�سل ، 
حي��در حمم��ود ، حيدر عبي��د ، �سعد عب��د احلميد ، حمزة ه��ادي ، حبيب 
جعف��ر ، لي��ث ح�سني ، �سع��د قي�ص ، عبا�ص عبيد ، عب��د الوهاب اأبو الهيل 
، ه��ادي احم��د ، احمد را�س��ي ، رزاق فرحان ، �ساح��ب عبا�ص ، ح�سام 
ف��وزي ، عم��اد ها�سم ، ها�سم خمي���ص ، اإبراهيم �س��امل . و�سيكون النجم 
ال��دويل ال�ساب��ق كرمي �سدام مدي��راً للفريق ، فيما �سيك��ون احمد جا�سم 
مدربًا حلرا�ص املرمى ، اما رحيم حميد ف�سيكون م�ساعداً للمدرب االأول 
جورفان فيريا . يف اجلانب املقابل ، فاأن منتخب ا�ساطري العامل �سي�سم 
ع��دداً من االلعب��ني البارزين مث��ل رايان غيغ��ز وريفال��دو وماتريازي 
و�سالغ��ادو وكري�سبو وادغ��ار دافيدز واخرين. و�سيحي��ي حفل املباراة 
كاًل من الفن��ان حامت العراقي ووليد ال�سامي، بعد اعتذار القي�رص كاظم 
ال�ساه��ر عن ح�سور احلفل ب�سبب ان�سغاله باأعماله الفنية. ومن املرجح 

ان ت�سهد املباراة ح�سوراً جماهرييًا غفرياً يقارب ال�65 الف متفرج. 

  
يدخل فريق القوة اجلوية لكرة القدم، مع�سكراً تدريبيًا 
مغلق��ًا يف مدينة ال�سليمانية ا�ستعداداً ملباراة الوحدة 
ال�س��وري يف نهائ��ي املنطقة الغربي��ة لكاأ�ص االحتاد 
اال�سي��وي. وق��ال مرا�س��ل اجلورن��ال ني��وز اإن "فريق 
الق��وة اجلوي��ة، �سيدخ��ل مع�سك��راً تدريبي��ًا مغلقًا يف 
مدين��ة ال�سليمانية يوم االثن��ني املقبل وي�ستمر لغاية 
ال�ساد���ص من ال�سهر املقبل، ا�ستع��دادا ملباراة الوحدة 
ال�س��وري يف نهائ��ي املنطقة الغربي��ة لكاأ�ص االحتاد 
اال�سي��وي والت��ي تق��ام يف ب��ريوت يف الث��اين ع���رص 
م��ن ال�سهر املقب��ل". واأو�سح اأن "املع�سك��ر التدريبي، 
يهدف اىل رف��ع درجة جاهزية الالعب��ني التي ت�سكل 

حت��د وا�سح للفريق الإثب��ات احقيته للدفاع عن اللقب 
اال�سيوي واحلفاظ عليه بقيادة مدربه ال�سوري ح�سام 
ال�سي��د الذين �سيعلن الي��وم ال�سبت، ع��ن قائمة ا�سماء 
الالعب��ني ومالك��ه التدريب��ي امل�ساع��د". ويف �سياق 
مت�سل، التعاقد مع املدرب ال�سوري ح�سام ال�سيد كان 
اول الغي��ث، اإذ كان من ال�رصوري ان يتم االنتهاء من 
م�ساأل��ة املدرب قبل عق��د اأي �سفقة جديدة او الدخول 
ر�سمي��ًا يف املريكاتو. اخلطوة الثاني��ة كانت بتجديد 
تعاق��د الالعبني، حمادي احم��د و�سامال �سعيد وعلي 
بهج��ت وا�سام��ة عل��ي و�سام��ح �سعي��د واحلار�ص فهد 
طالب وثام��ر برغ�ص. فيما وقع على ك�سوفات النادي 
الع��ب ال�سوي��ق العم��اين واملنتخ��ب الوطن��ي ال�سابق 

�سيف �سلمان.

 تع��ادل منتخبن��ا الوطني م��ع �سقيقه ال�س��وري بهدف 
ل��كل منهما مبب��اراة ودي��ة احت�سنها ملع��ب كامبوجن 
كروب��وجن يف ماليزيا حت�سريا لت�سفيات ا�سيا املوؤهلة 
ملونديال رو�سيا 2018. مدرب منتخبنا الوطني با�سم 
قا�سم لع��ب بطريق��ة )2-5-3( و بت�سكيلة تتاألف من 
: فه��د طالب واحم��د ابراهيم وعلي بهج��ت ووليد �سامل 
واجم��د عطوان و�سعد عبد االم��ري ومهدي كامل وب�سار 
ر�س��ن وح�سني عل��ي وامين ح�س��ني وعالء عب��د الزهرة 
فيم��ا ا�ستخدم م��درب املنتخب ال�س��وري ال�سقيق امين 
احلكي��م تكتي��ك )2-4-4( وبت�سكيل��ة تكون��ت م��ن :  
ابراهي��م عامل��ة وموؤي��د العجان وحممد زاه��ر امليداين 

وعمرو امليداين وع��الء ال�سبلي يو�سف قلفا وتامرحاج 
حممد وحممد مرمور وحممود املوا�ص وفرا�ص اخلطيب 
وراأف��ت مهت��دي.  ب��داأت املب��اراة ب�سيط��رة وا�سح��ة 
للمنتخ��ب ال�س��وري يف الدقائ��ق االوىل اال ان دفاعات 
منتخبنا كانت يق�سة وكان اول تهديد لن�سور قا�سيون 
عل��ى مرمان��ا يف د.11 ع��ر ت�سدي��ة قوي��ة للمهاج��م 
املخ���رصم فرا�ص اخلطي��ب ام�سكها براع��ة فهد طالب 
ليع��ود اخلطي��ب يف د.15 ليح��رز فيه��ا اله��دف االول 
ل�سوري��ا م�ستغ��اًل خط��اأ من املداف��ع وليد ال�س��امل الذي 
مل يبع��د الك��رة بال�سكل ال�سحي��ح  وبدا وا�سح��ًا تاأثري 
غياب��ات الالعب��ني اال�سا�س��ني ع��ن �سف��وف منتخبنا 
الوطن��ي وه��م كل م��ن: "ريبني �سوالقا ، عل��ي عدنان ، 

احمد يا�سني ، ج�سنت مريام" الإرتباطهم مع انديتهم.

شباب السلة يواجه إيران 
في بطولة غرب آسيا

إعالن قائمة العراق النهائية 
لمباراة األساطير

منتخبنا الوطني يتعادل مع شقيقه السوري وديًا

السليمانية تحضر الصقور للنهائي اآلسيوي

 اخ��ر �سفقات "القيثارة" اخل�رصاء كان��ت ثالثي الدفاع �سالم 
�ساك��ر وعلي فائز وح�سام كاظم، حيث �سمت االأول بعد انتهاء 
عق��ده مع احت��اد كلب��اء االمارات��ي وتعاق��دت مع الث��اين بعد 
جتربت��ه مع ري��زا �سب��ور الرتكي، فيم��ا ح�سلت عل��ى خدمات 
االأخ��ري من نادي النفط. وقال �س��الم �ساكر: "مت التوقيع ب�سكل 
ر�سم��ي مع ادارة نادي ال�رصطة لالن�سمام اىل فريقهم الكروي، 

الذي يعد من اهم الفرق املناف�سة على االألقاب".
وا�س��اف: "م�رصوع النادي يف بناء فري��ق قادر على املناف�سة 
وبق��وة على االلق��اب املحلية واي�س��ًا اال�سيوي��ة يجعل من اي 

العب يفتخر بارتداء للقم�سان اخل�رصاء".
"�ساأب��ذل ق�س��ارى جمهودات��ي م��ع  واختت��م حديث��ه قائ��اًل: 

بقي��ة زمالئ��ي الالعبني لر�س��م الفرح��ة على حمي��ا اجلماهري 
ال�رصطاوية من خالل الظفر مبختلف االلقاب املو�سم املقبل".

وب��دوره، وقال علي فائز: "ب�سكل ر�سم��ي وقعت على ك�سوفات 
ن��ادي ال�رصطة لتمثيل فريقهم الكروي اعتباراً من دوري الكرة 

املمتاز بن�سخته اجلديدة معارا من نادي ريزا �سبور الرتكي".
وا�س��اف: "املو�سم قبل املا�سي الذي ق�سيته مع ال�رصطة كان 
م��ن اف�سل املوا�سم التي �سهدتها م�سريت��ي الكروية عطفا على 
املحبة الت��ي احطتني بها اجلماهري اخل���رصاء واجواء العائلة 

الواحدة الذي ت�سعر بها وانت تدافع عن �سعار القيثارة". 
واختت��م حديث��ه قائ��اًل: "املو�س��م املقب��ل �سيك��ون ب��اأذن اهلل 
ا�ستثنائي��ًا جلماه��ري وادارة النادي من خ��الل املناف�سة بقوة 
عل��ى انتزاع خمتل��ف االلقاب املمكن��ة حمليًا وا�سيوي��ًا الإثراء 

اخلزائن اخل�رصاء واعادة االفراح اىل البيت ال�رصطاوية".

اأم��ام فري��ق ال��زوراء، فه��و يراه��ن عل��ى الالعب��ني ال�سب��اب 
وحما�سه��م للدف��اع عن األ��وان "الزعي��م" يف ال��دوري العراقي 

املمتاز وبطولة االأندية العربية املو�سم املقبل.
اإدارة النوار���ص اأعلنت ر�سمي��ًا يوم ام�ص، عن جتديد التعاقد مع 
اجلن��اح الواعد م�سطف��ى ح�سني ملدة عام اإ�س��ايف، باالإ�سافة 

اىل متو�سط امليدان علي رحيم وحار�ص املرمى عالء كاطع.
قبل ان توقع ر�سميًا مع حار�ص مرمى نفط الو�سط جالل ح�سن 

حلماية عرين النوار�ص خلفًا للحار�ص حممد كا�سد.
اأوىل �رصب��ات النوار���ص يف ال�س��وق، ه��ي التعاقد م��ع املدرب 
اأي��وب اودي�سو لقيادة الفري��ق يف املو�سم املقبل، خلفًا للمدرب 

ع�سام حمد.
وبع��د اودي�سو مت التجدي��د للمدافع ال�س��وري ح�سني جويد ملدة 
عام اإ�سايف، ثم التعاقد مع العب الطلبة م�سطفى حممد ليملئ 

الفراغ الذي تركه الالعب عالء مهاوي.
اإدارة النوار���ص تدرك جي��داً ان عمال كبرياً ينتظرها خالل فرتة 
االنتقاالت اجلاري��ة، والعمل االأبرز الذي ي�سغل بال االإدارة هو 
التجدي��د له��داف الفريق ع��الء عبد الزهرة وع��دد من الالعبني 
البارزي��ن اأمثال ح�سني علي واحمد وكرار حممد وحممد كا�سد 

واخرين.
ام��ا فريق القوة اجلوية، فه��و تعاقد مع املدرب ال�سوري ح�سام 
ال�سي��د كان اول الغي��ث، اإذ كان من ال���رصوري ان يتم االنتهاء 
من م�ساألة املدرب قبل عقد اأي �سفقة جديدة او الدخول ر�سميًا 

يف املريكاتو.
اخلطوة الثاني��ة كانت بتجديد تعاقد الالعب��ني، حمادي احمد 
و�سام��ال �سعي��د وعل��ي بهج��ت وا�سام��ة عل��ي و�سام��ح �سعيد 

واحلار�ص فهد طالب وثامر برغ�ص.

ارتفعت وترية تعاقدات الأندية 
العراقية مع الالعبني من اجل 

ترميم �سفوفها ا�ستعدادًا 
ملناف�سات الدوري املمتاز العام 

املقبل وامل�ساركات اخلارجية 
املو�سم املقبل، اإذ يوا�سل نادي 

ال�سرطة �سرباته املدوية يف 
ال�سوق من اجل بناء فريق 
الحالم للمناف�سة على لقب 

الدوري املمتاز، فيما يوا�سل 
الزوراء ا�ستقطاب الالعبني 

ال�سباب للدفاع عن األوان 
النوار�س البي�ساء املو�سم املقبل.
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  بغداد - خاص
اعلنت الهيئة االإدارية لنادي احلدود، ت�سمية املدرب 

مظفر جبار مدربًا لكرة احلدود للمو�سم املقبل.
وق��ال نائب رئي�ص الهيئة االإدارية للنادي �سعد مالح 
اإن "امل��درب مظف��ر جب��ار يع��د مك�سبًا لك��رة احلدود 
و�سب��ق اأن عم��ل حمرتف��ًا مع ن��ادي �سف��ار العماين 
واي�س��ًا اأ���رصف على تدري��ب نادي اربي��ل والطلبة"، 
معرب��ًا عن "امنيته باأن ينجح املدرب يف مهمته مع 

الفر�سان".
وب��دوره، ع��ر امل��درب مظف��ر جب��ار ع��ن �سعادت��ه 
بت�سميت��ه مدربًا لنادي احل��دود، موؤكداً بذل ق�سارى 

جهده ليكون عند ح�سن ظن االإدارة والالعبني.
وق��ال جب��ار ل�)اجلورنال( اإن "التجرب��ة اجلديدة مع 
ن��ادي احلدود هي جتربة م�سوق��ة ومثرية لالهتمام، 
كون فريق احلدود فريق �ساب وقدم م�ستويات رائعة 

يف املو�سم املا�سي".
واأ�س��اف "بطبعي اع�سق التحدي��ات وتدريب احلدود 
جتربة ت�ستح��ق املغامرة واأمتنى ان اأكون عند ح�سن 
ظ��ن االإدارة والالعب��ني، ك��ي اق��ود الفري��ق اىل ابعد 

مكان ممكن".
و�سيخلف جبار امل��درب ال�سابق للحدود عادل نعمة 

الذي انتقل اىل �سفوف نفط الو�سط.
وبدوره، ق��ال عادل نعم��ة، يف ت�رصيحات �سحفية: 
"مت االتفاق ب�سكل ر�سمي مع اإدارة نادي نفط الو�سط، 
ورغم اأن الفريق خ�رص اأغلب عنا�رصه املهمة، اإال اأننا 
نراه��ن على الوج��وه ال�سابة، الت��ي �ستعيد بريق نفط 
الو�سط يف الدوري، والذي خلق لنف�سه ا�سما كبريا يف 
البطول��ة".  واأ�س��ار اإىل اأن طاقمه امل�ساعد يتاألف من 
�سع��د عبد احلميد، مدرب��ا م�ساعدا، ون��وري عبد زيد، 
مدرب��ا حلرا�ص املرمى، وفار�ص جه��اد مدربا للياقة 

البدنية.

  اق��رتب امل��درب ال�س��وري فج��ر اإبراهي��م، م��ن 
تدري��ب ن��ادي النج��ف يف مناف�س��ات ال��دوري 
العراق��ي املمتاز لك��رة القدم. وق��ال م�سدر يف 
نادي النجف ل�)اجلورنال( اإن "املدرب ال�سوري 
اأم���ص،  اإبراهي��م و�س��ل مدين��ة النج��ف،  فج��ر 
وبدء مفاو�س��ات تدريبه لن��ادي النجف خالل 
مناف�س��ات ال��دوري العراق��ي املمت��از املو�س��م 

املقبل".
واأ�س��اف اأن "املفاو�س��ات ت�سري عل��ى مايرام، 
حي��ث اتفق الطرفان عل��ى اغلب مطالب املدرب 
ومل يتبقى �سوى االإعالن الر�سمي عن ال�سفقة". 
�س��وق  يف  النج��ف  ن��ادي  حت��ركات  وكان��ت 
االنتق��االت مدرو�س��ة ورائع��ة، ف��اإدارة النادي 

ت�سع��ى جاه��دة الإب��رام تعاق��دات م��ن العي��ار 
الثقي��ل لبناء فريق قوي يكون رقمًا �سعبًا على 
اجلمي��ع. االإدارة ج��ددت عق��ود الالعبني جبار 
كرمي و�سباح كرمي ملدة عام اإ�سايف، ثم ابرمت 
�سفقة العب نادي الطلبة برهان جمعة والعب 
احل��دود خ���رص علي. وبع��د �سد الثغ��رات جاءت 
ال�سفقت��ني االأه��م يف ه��ذا املريكات��و بتعاق��د 
الن��ادي م��ع العبي نف��ط الو�سط فرح��ان �سكور 
واجمد عطوان. و�ست�سهد ال�ساعات القليلة املقبلة 
االإعالن عن التعاقد مع املدرب اجلديد الذي من 
املرج��ح ان يك��ون ال�سوري فج��ر اإبراهيم. اأعلن 
م�س��در م�س��وؤول يف جلنة التعاق��دات يف نادي 
النجف الريا�سي ملكتبنا باأن الالعب الرازيلي 
املحرتف فرنان��دو كردو�سود�ص �سيكون �سمن 

ت�سكيلة نادي النجف للمو�سم املقبل .

سعد جاسم : إدارة الطلبة هي سبب تذبذب نتائج الفريق بسبب أخطائها وعدم مصداقيتها
في حوار خاص مع )الجورنال(

مظفر جبار مدربًا لكرة الحدود فجر إبراهيم على بعد خطوة من النجف
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