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 خليل جليل       حيدر مدل�ل     اكرام زين العابدين     ي��ضف فعل    'طه كمر

اأربيل/ موفدا املدى خليل جليل 
ويو�صف فعل 

ت�صوير/ قحطان �صليم
عا�ضتها  هانئة  واي��ام  النظري  منقطع  اعجاب 
اىل  امل�ؤهلة  الت�ضفيات  يف  امل�ضاركة  ال�ف�د 
اختتمت  التي  لل�ضباب  اآ�ضيا  اأمم  نهائيات 
اأربيل  مدينة  يف  املا�ضي  االح��د  مناف�ضاتها 
رائعة  �ض�رًا  الت�ضفيات  منظم�  قدم  ان  بعد 
من االيثار ونكران الذات والعمل كخلية نحل 
م�ضتلزمات  جميع  لت�فري  تكل  وال  مت��ل  ال 
جناح الت�ضفيات ال�ضيما ان جميع من وطاأت 

حلة  ارت��دت  انها  راأوا  ه�لري  مدينة  اقدامهم 
ال�ضع�دية  وه��ي:  ال�ضتة  املنتخبات  ال����ان 
والك�يت والهند وعمان وافغان�ضتان ا�ضافة 
جميع  و���ض��خ��رت  ل��ل�����ض��ب��اب،  منتخبنا  اىل 
اف�ضل  لت�فري  والل�ج�ضتية  املادية  امكاناتها 
االأج�اء الإجناح املباريات واظهارها باملظهر 
ال���ائ���ق، ل��ذل��ك ج����اءت ك��ل��م��ات االإ����ض���ادة من 
روؤ�ضاء ال�ف�د امل�ضاركة والاعبني واملدربني 
بذلت  التي  الكبرية  اجله�د  مع  يتنا�ضب  مبا 
مباريات  ثاث  اقامة  برغم  الت�ضفيات  اثناء 
يف ملعب فران�ض�ا حريري باوقات متفاوتة 

ما ولد �ضغطًا كبريًا على اجلميع لكن الرغبة 
كما  االم���ر  و���ض��ارت  التعب  ب��ددت  بالنجاح 
الذي  الكبري  النجاح  عن  ف�ضًا  لها،  خمطط 
بك�ضر  املطالبة  يف  ا�ضهم  الت�ضفيات  �ضهدته 
البط�الت  وبتنظيم  ال��ري��ا���ض��ي  احل�����ض��ار 
مباريات  ان  ع��ن  ف�����ض��ًا  ال��ك��رى  ال��دول��ي��ة 

الت�ضفيات حفلت باالإثارة والندية.
)املدى الريا�ضي( اأجرت ا�ضتطاعًا مع روؤ�ضاء 
ال�ف�د امل�ضاركة يف الت�ضفيات ملعرفة اآرائهم 
على  للتعرف  املدربني  مع  التنظيم  يف عملية 
التي �ضهدتها  الت�ضفيات  الفنية يف  اجل�انب 

م��دي��ن��ة اأرب��ي��ل ل��ل��م��دة م��ن اخل��ام�����س ولغاية  
اخلام�س ع�ضر من ال�ضهر اجلاري.

رائع  التنظيم  اجل��اب��ري:  �صيف 
واالأجواء جميلة 

العماين  ال���ف��د  رئي�س  ك��ان  املتحدثني  اأول 
قائا:  اجلابري  �ضيف  الكرة  احت��اد  وع�ض� 
بنجاح  العراقيني  ا�ضقائنا  م�ضاركة  ي�ضعدنا 
والفنية  التنظيمية  الناحيتني  من  الت�ضفيات 
ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ل��ى درج����ة ع��ال��ي��ة م���ن الدقة 
االحتاد  حددها  التي  بالت�قيتات  واالل��ت��زام 

اىل  املنتخبات  دخ����ل  م��ن  للعبة  االآ���ض��ي���ي 
االإحماء  تدريبات  الإج��راء  وخروجها  امللعب 
خل��س املباريات، ما يدل على رغبة منظمي 
ال�����ض��ع��اب وقهر  ال��ت�����ض��ف��ي��ات ع��ل��ى حت����دي 
املباريات  من  اخل��روج  �ضبيل  يف  امل�ضتحيل 
ال�ضلبيات  باأبهى �ض�رة والعمل على جتاوز 
ب�ضرعة وايجاد احلل�ل املنا�ضبة لها لتحقيق 
بع�س  لديه  كانت  الُعماين  وال�فد  النجاح، 
املاحظات على عدد من االم�ر التنظمية يف 
وب�ضرعة  رائعة  ب�ض�رة  حلها  مت  الت�ضفيات 
كبرية، ومل اأكن ات�قع ان يك�ن التنظيم بهذه 

اأكدوا على ا�صتحقاق العراق وال�صعودية للتاأهل  

روؤ�ساء ال�ف�د: ح�سن ال�سيافة وق�ة املناف�سة وراء جناح 
الت�سفيات يف اأربيل

ح�سن احمد يحيي اجلماهري 
بعد اجناز مهمته

حممد حميد ا�ستحق لقب احلار�س 
االف�سل يف الت�سفيات
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ال�ض�رة الرائعة ال�ضيما ان مدينة اأربيل التي 
املحبة  اجلميلة  املدن  من  الت�ضفيات  �ضيفت 
وال��ع��ا���ض��ق��ة ل��ك��رة ال��ق��دم وب��رغ��م ع���دم تاأهل 
االآ�ضي�ية  النهائيات   اىل  الُعماين  منتخبنا 
اإال اأننا ن�ضعر بال�ضعادة مل�ضاهمتنا يف اجناح 
العراقي  للمنتخب  اأمنياتي  مع  الت�ضفيات 
لل�ضباب  العامل  كاأ�س  نهائيات  اىل  ال��ض�ل 

بعد اجتياز النهائيات القارية.

انكر دادا: �صعداء بامل�صاركة برغم 
خروجنا املبكر

احتاد  وع�ض�  الهندي  ال���ف��د  رئي�س  وق��ال 
م��ب��اري��ات  ت��ن��ظ��ي��م  ان  دادا:  ان���ك���ر  ال���ك���رة 
من  وتفاجاأنا  رائع  من  اكرث  كان  الت�ضفيات 
وت�فري  للمباريات  امل�اعيد  بدقة  االل��ت��زام 
ف�ضًا  ال���ف���د  ل��راح��ة  االح��ت��ي��اج��ات  جميع 
مل  حيث  اجليدة  التدريب  ماعب  ت�افر  عن 
ن�ضعر ب�ج�د مايعكر االج�اء الن املتطلبات 
االإدارية والفنية كانت مت�فرة ومتي�ضرة، اما 
ما يخ�س اجلانب الفني فان املباريات حفلت 
الغلب  امل�ضت�ى  لتقارب  والندية  ب��االإث��ارة 
و�ضهدت  الت�ضفيات  يف  امل�ضاركة  املنتخبات 
املنتخبات  يف  ج��دد  جن���م  ظه�ر  املباريات 
ال�ضعيد  على  واع���د  م�ضتقبل  لهم  �ضيك�ن 
مباريات  ق��دم  ال��ه��ن��دي  ومنتخبنا  ال��ق��اري، 
اكرث  وت��األ��ق  اجلميع  اح���رام  ك�ضب  جميلة 
وه�  وفييلا  الرا  جي  جي  امثال  الع��ب  من 
اكت�ضب  ان  بعد  الهندية  للكرة  االأمل  منتخب 
العب�ه اخلرة والدارية جراء م�ضاركته يف 
االآ�ضي�ية،  النهائيات  اىل  امل�ؤهلة  الت�ضفيات 
ا�ضتحقا  وال�ضع�دي  العراقي  املنتخبني  وان 
العبني  المتاكهما  النهائيات  اىل  ال��ت��اأه��ل 
البدنية  والقدرة  العالية  باملهارات  ميتازون 

اجليدة.

نا�صر الطاهري: ن�صعى اىل تعزيز 
العالقات االأخوية

وعر نا�ضر الطاهري رئي�س ال�فد الك�يتي 
امل�����ض��ارك يف ال��ت�����ض��ف��ي��ات ع��ن ���ض��ع��ادت��ه يف 
اأربيل وقال: ا�ضعر ب�ضعادة  الت�اجد مبدينة 
اجناح  يف  امل�ضاهمني  اح���د  ل��ن��ك���ن  ك��ب��رية 
اأربيل  يف  اقيمت  التي  االآ�ضي�ية  الت�ضفيات 
لتعزيز مبادئ االإخ�ة وت�طيد العاقات بني 
اإ�ضافة اىل ان الت�ضفيات  البلدين ال�ضقيقني، 
�ضهدت تنظيمًا رائعًا جديرًا بالتقدير بعد مت 
ت�فري جميع االحتياجات للمنتخبات امل�ضاركة 
على  القائمني  ورغبة  همة  على  ي��دل  ب�ضكل 
اللجنة املنظمة باحل�ض�ل على اعلى درجات 
االمتياز يف التنظيم، حيث مل يبخل احد يف 
لراحة  ال�ضرورية  امل�ضتلزمات  جميع  تهيئة 

العراق  ان  امل�ضتقبلية  وت�ض�راتي  ال�ف�د 
يف  اما  الكروية،  البط�الت  تنظيم  قادرعلى 
من  الثالثة  املجم�عة  فاعد  الفني  اجل��ان��ب 
اق�ى املجاميع يف الت�ضفيات االآ�ضي�ية النها 
يف  ط�يل  باع  لها  طم�حة  منتخبات  �ضمت 
عامل اللعبة واعدت منتخباتها ب�ض�رة جيدة، 
وان تاأهل املنتخبني العراقي وال�ضع�دي جاء 
مباريات  قدما  النهما  وا�ضتحقاق  جدارة  عن 
�ضيك�ن�ن  جيدين  العبني  المتاكهما  جميلة 
ال�طنية  منتخباتهم  يف  م�ضرق  م�ضتقبل  لهم 
وماكات تدريبية رائعة ا�ضتطاعت ا�ضتثمار 
واأمتنى  الفريقني،  ل�ضالح  الاعبني  مهارات 
العراقي وال�ضع�دي يف  املنتخبان  ان ي�فق 
امل�ضرق  ال�جة  ويعك�ضا  االآ�ضي�ية  النهائيات 

لكرتنا العربية.
فانه  ال��ك���ي��ت��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ي��خ�����س  م���ا  ويف 
لكن  الت�ضفيات  يف  كلمته  ف��ر���س  يف  جن��ح 
ا�ضعب  يف  ووق���ع��ه  ال��ه��داف  الاعب  غياب 
املجم�عات منعه من ال��ض�ل اىل النهائيات 

مع ذلك ك�ضب �ضبابنا احرام اجلميع.

تطبيق  الكويتي:  املنتخب  مدرب 
النظام قادهم اىل النجاح

م����درب املنتخب  م����راد  وق����ال ح��ي��در اح��م��د 
كانت  التنظمية  االم���ر  جميع  ان  الك�يتي: 
حريري  فران�ض�ا  ملعب  يف  ال�ضيما  رائ��ع��ة 
حيث  الت�ضفيات  مباريات  عليه  اقيمت  التي 
باللقاءات  اخل��ا���س  ال����دويل  ال��ن��ظ��ام  ط��ب��ق 
من  امل�ضاركة  املنتخبات  جميع  على  الدولية 
دون متييز منتخب على اآخر، يف م�ضعى من 
اللجنة املنظمة على حتقيق مبداأ العدالة يف 
اهم  من  واح��دة  وه��ذه  اجلميع،  مع  التعامل 
اعرا�ضنا  وك��ان  الت�ضفيات  جن��اح  �ضمات 
التي  حريري  فران�ض�ا  ملعب  ار�ضية  على 
مت  لكن  الدولية  املباريات  خل��س  ت�ضلح  ال 
ب�ضرعة كي ت�ضبح مقب�لة، وقدمت  ترميمها 
املنتخبات امل�ضاركة مباريات عالية امل�ضت�ى 
االآ�ضي�ية  النهائيات  اىل  بال�ضع�د  لرغبتها 
االأقرب  ك��ان  ال��ذي  الك�يتي  املنتخب  ومنها 
وق�ة  الهداف  املهاجم  غياب  لكن  التاأهل  اىل 
على  اث���را  وال�����ض��ع���دي  ال��ع��راق��ي  املنتخبني 
وا�ضكر  ال��ن��ه��ائ��ي��ات،  اىل  منتخبنا  ���ض��ع���د 
املباريات  جميع  تابع  الذي  العراقي  االإع��ام 
وا�ضاد بامل�ضت�يات الفنية التي قدمها العب�نا 
وك�الي�س  اح����داث  ع��ل��ى  اال����ض����اء  و���ض��ل��ط 
ومتابعاته  حتلياته  ان  ال�ضيما  الت�ضفيات 
ات�����ض��م��ت ب��احل��ي��ادي��ة وامل��ه��ن��ي��ة وه���ي حالة 

ت�ضتحق منا التقدير واالإ�ضادة.

مدرب املنتخب الهندي: التنظيم 

الرائع العالمة الفارقة 
االنكليزي  ال��ه��ن��دي  املنتخب  مل���درب  وك���ان 
قبل  خمتلف  راأي  ك���ل��ت��ني  ت����م  اجلن�ضية 
منذ  ف��ك��رت��ه  غ��ري  لكنه  الت�ضفيات  ان��ط��اق 
و�ض�له اىل مدينة اأربيل، قال: مل نت�قع هذا 
للت�ضفيات لكن بعد و�ض�لنا  الرائع  التنظيم 
اىل مدينة اأربيل وتعرفنا على اآلية العمل التي 
النجاح  �ضر  عرفنا  املنظمة  اللجنة  بها  تق�م 
فيها  الفارقة  العامة  ك��ان  ال��ذي  للت�ضفيات 
للمنتخبات  النجاح  م�ضتلزمات  لت�فرجميع 
�ضع�د  فان  الفني  اجلانب  يف  اما  امل�ضاركة، 
املنتخبني العراقي وال�ضع�دي اىل النهائيات 
ع��ن امل��ج��م���ع��ة ال��ث��ال��ث��ة مل ي��ك��ن ع��ن طريق 
بخطف  املنتخبني  الأح��ق��ي��ة  وامن���ا  ال�ضدفة 
من  االآ�ضي�ية  النهائيات  اىل  التاأهل  بطاقتي 
الن�احي الفنية والبدنية والتكتيكية وات�قع 
على  املقبلة  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  يف  املناف�ضة  لهما 

املراكز االأوىل.
ال��ه��ن��دي ا���ض��ت��ف��اد ك���ث���ريًا من  ان امل��ن��ت��خ��ب 
قادرًا  اأ�ضبح  الأن��ه  الت�ضفيات،  يف  امل�ضاركة 
القارية وهذا  املنتخبات  اأق�ى  على م�اجهة 
للعرو�س  ب�ضعادة  وا�ضعر  عنه  نبحث  ماكنا 
الهندي  املنتخب  العب�  قدمها  التي  اجلميلة 

يف الت�ضفيات.

قرارات  العماين:  املنتخب  مدرب 
احلكام مت�صرعة

املنتخب  م����درب  ����ض���ارا  ب��ك��ر  اأب�����  وحت����دث 
ال���ع���م���اين ع����ن اجل����ان����ب ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي: ان 
م�ضت�ى  ع��ل��ى  تنظيمًا  ���ض��ه��دت  الت�ضفيات 
ع���ال م��ن اجل�����دة  ل��ن��ج��اح ال��ل��ج��ان العاملة 
الدويل  النظام  بتعليمات  االلتزام  على  فيها 
الن�س   على  اخل��روج  وعدم  املباريات  القامة 
ف�ضا عن التزام املنتخبات باوقات التدريب 
واملباريات، وعزا اأب� بكر خروج منتخبه من 
راأيه(  )ح�ضب  التحكيم  �ض�ء  اىل  الت�ضفيات 
الذين  املت�ضرعة من احلكام  القرارات  ب�ضبب 
اأثرت  التي  العماين  املنتخب  مباريات  قادوا 
على نتائجه ال�ضيما اأمام املنتخبني ال�ضع�دي 
والك�يتي، اما اجلانب الفني للمباريات فان 
الاعبني ال�ضباب قدم�ا ما عليهم يف تطبيق 
ال�اجبات الدفاعية والهج�مية لكن الف�ارق 
مباريات  بعد  ظهرت  املنتخبات  بني  الفنية 
املنتخبني  ق�ة  على  اأك��دت  التي  االأول  الي�م 
ال���ع���راق���ي وال�����ض��ع���دي ال���ذي���ن ت���اأه���ا اىل 
ان  عن  ف�ضا  وا�ضتحقاق  بجدارة  النهائيات 
عاملي  ا�ضتثمار  من  متكن  العراقي  املنتخب 
من  برغم  رائعة  ب�ض�رة  واجلمه�ر  االر�س 
عدم تاأهل منتخب العماين اإال اين را�ٍس عن 

امل�ضت�ى الفني الذي قدمه الاعب�ن.        

اجمد كلف هدد مرمى ال�سعودية 
و�سط ح�سار املدافعني
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بغداد/ طه كمر 
* مل تاأخذوا حقكم من االإعام ملاذا؟

املدينة  مركز  عن  بعدنا  يك�ن  قد  ب�ضراحة   -
�ضببًا يف عدم تغطية ان�ضطة النادي اإعاميًا.

مباريات  قدمتم  املا�ضي  امل��ضم  دوري  يف   *
اىل  ال��ت��اأه��ل  يف  ت�ضعفكم  مل  ان��ه��ا  اإال  ك��ب��رية 

الدوري املمتاز؟
جمالها  �ضر  يكمن  وهنا  القدم  كرة  هي  هذه   -
فيجب ان يك�ن هناك فريق فائز واآخر خا�ضر 
فازت  الفرق  جميع  ان  ل�  بريقها  لفقدت  واإال 
وتاأهلت ا�ضافة اىل ان هناك ظروفًا ترافق �ضري 
اأخرى  الفريق واأحيانًا  املباريات احيانا تخدم 

تك�ن �ضببًا من اأ�ضباب خ�ضارته.
اندية  تاعب�ن  وان��ت��م  �ضع�ركم  ك��ان  كيف   *
ك��ب��رية وم��ع��روف��ة وف��ي��ه��ا ا���ض��م��اء ك��ب��رية على 
او  �ضنتان  ه��ن��اك  ك��ان��ت  وق��د  ال�ضيما  ملعبكم 
اكرث عجاف بالن�ضبة ملدينتكم وهي بعيدة عن 

اال�ض�اء يف املجال الريا�ضي؟

جمم�عتنا  فرق  املا�ضي  امل��ضم  يف  �ضّيفنا   -
ال�ضت�ضافة  متاما  مهيئا  كان  الذي  ملعبنا  على 
املباريات عليه ولعبنا امام فرق الكرخ والنجدة 
دياىل  وج�ضر  وب��ادي  واالط��ف��اء  واال�ضتقال 
اعرا�س  مبثابة  امل��ب��اري��ات  وك��ان��ت  وال��ع��رب��ي 
ونبذ  اجلماهريي  والتاحم  للتاآخي  ك��روي��ة 
�ضي�فًا  الريا�ضي�ن  حل  اذ  املقيتة،  الطائفية 
بح�ض�ر  باالح�ضان  ا�ضتقبلناهم  م��ك��ّرم��ني، 
اأبي  منطقة  اه��ايل  من  كبري  جماهريي  ح�ضد 
غ��ري��ب ال��ذي��ن ي��ه��ت��م���ن ب��ه��ذه ال��ل��ع��ب��ة كثريا 
املباريات  اوق��ات  ط���ال  جمه�رنا  هتف  حيث 
لل�حدة ال�طنية فكانت مباراة فريقنا مع فريق 
ح�ضرها  عندما  بحق  ك��روي��ًا  عر�ضًا  الكاظمية 
القن�ات  وتناقلتها  املدينتني  ووجهاء  �ضي�خ 
التي  االإي���اب  م��ب��اراة  ويف  اآن����ذاك،  الف�ضائية 
جماهري  ا�ضتقبلتنا  الكاظمية  ملعب  على  كانت 
الكاظمية بطريقة مثالية تنم عن ال�عي الثقايف 
عبد  ال��ن��ادي  رئي�س  يتزعمهم  لهم  والريا�ضي 
بنا  احتفاًء  الذبائح  نحر  ال��ذي  الزعيم  الكرمي 
وابتهاجًا بهذه املنا�ضبة اجلميلة وهذا ه� دور 
الريا�ضة ال�ضحيح فهي التي وحدت العراقيني 
ال�����ض��م��ال اىل اجل��ن���ب وم���ن ه��ن��ا ن�جه  م��ن 
واقع  اىل  ينتبه�ا  ان  اىل  امل�ض�ؤولني  عناية 
الريا�ضة العراقية ودعمها لبناء عراق ريا�ضي 

دميقراطي م�حد.
* من خال كامك يبدو انكم تعان�ن من �ضحة 

الدعم املادي؟
- نعم لا�ضف ال�ضديد ن�ضك� الع�ضر املادي الذي 

يعرقل م�ضرية هذا النادي الذي ي�اجه �ضع�بة 
يف ممار�ضة ن�ضاطاته الريا�ضية جلميع االلعاب 
طريقه  تعر�س  مالية  ب�ضائقة  مير  فنادينا   ،
بقية  وم�اكبة  الريا�ضي  ب�اقعه  النه��س  يف 
ي�ضم  ان��ه  ال�ضيما  معنا  تتناف�س  التي  االن��دي��ة 
نخبة جيدة من الاعبني لعدة العاب منها القدم 
وال�ضهم  والق��س  والتايك�اندو  واخلما�ضي 
ق�يا  مناف�ضا  جتعله  االخ��رى  االلعاب  وبع�س 
هذه  يف  ط�يل  باع  لها  التي  املعروفة  لاندية 

االلعاب. 
* كيف ت�ضتمر احلياة يف هذا النادي و�ضط هذا 

الع�ز املادي؟

اأنا�ضد  احل���ر  امل��ن��ر  ه���ذا  وم���ن  ب�����ض��راح��ة   -
الرقعة  ���ض��م��ن  ي��ق��ط��ن���ن  ال��ذي��ن  امل�����ض���ؤول��ني 
غريب  اأب�  قائممقام  ومنهم  للنادي  اجلغرافية 
واالهتمام  الع�ن  يد  ملد  فيه  البلدي  واملجل�س 
الريا�ضية  ال�اجهة  ميثل  ال��ذي  ال��ن��ادي  بهذا 
لهذه املنطقة مل�اكبة امل�ضرية وعدم الت�قف كي 
ذاتية  وبجه�د  حاولنا  التي  الريا�ضة  ت�ضتمر 
ال�ضعاب  برغم  ال�اجهة  دمي�متها وجعلها يف 
هذه  خ��ال  ومت  بنادينا  تع�ضف  ك���ادت  ال��ت��ي 
بعد  القدم  كرة  ملعب  اىل  اعادة احلياة  الفرة 
ان نال منه الت�ضحر نتيجة زيادة مل�حة الربة 
النادي  اع�ضاء  م��ن  اخل��ريي��ن  وبهمة  ان��ن��ا  اال 

و�ضيتم  جم��ددا  الثيل  زرع  ا�ضتطعنا  وحمبيه 
تتخله  حفل  يف  املقبل  ال�ضهر  خ��ال  افتتاحه 
الفرق اجلماهريية  اقامة مباراة ودية مع احد 

الكبرية .
* اأال تتقا�ض�ن منحة مالية من وزارة ال�ضباب 

والريا�ضة ا�ض�ة ببقية االندية؟
- نعم هناك منحة مالية اإال اننا ا�ضتلمنا خال 
ال�ضباب  وزارة  م��ن  واح���دة  منحة  ال��ع��ام  ه��ذا 
ال  وه��ي  دينار  مايني   10 وقدرها  والريا�ضة 
تكفي ل�ضد نفقات النادي خ�ض��ضا اننا حتملنا 
القدم  لكرة  نفقات كبرية نتيجة خ��س فريقنا 
كلفتنا  التي  االوىل  ال��درج��ة  دوري  مباريات 
غري  املنحة  وه��ذه  نقل(  )اأج����ر  طائلة  مبالغ 

كافية ل�ضد نفقات بقية االألعاب االأخرى.
التاأهل  من  تتمكن�ا  مل  املا�ضي  امل��ضم  يف   *
حت�ضريكم  ك��ان  ،كيف  القدم  بكرة  املمتاز  اىل 

للم��ضم املقبل؟
احد  ا�ضتقطاب  �ضرورة  اأكدنا  لقد  ب�ضراحة   -
املدربني املعروفني لقيادة فريق كرة القدم وقد 
وعذرا  النادي  ادارة  امام  عدة  ا�ضماء  طرح  مت 
القليلة  االي���ام  و�ضت�ضهد  عنها  الك�ضف  ل��ع��دم 
التعاقد  اىل  ا�ضافة  احدها  مع  التعاقد  القادمة 
بامكانهم  الذين  املعروفني  الاعبني  بع�س  مع 
املمتازة  الدرجة  م�ضاف  اىل  بالنادي  االرتقاء 
ال�ضيما ان الفريق ي�ضم نخبة جيدة من الاعبني 
يف  �ضجل  ال��ذي  �ضباح  �ضاح  ومنهم  ال�ضباب 
امل��ضم املا�ضي 14 هدفا من 13 مباراة خا�ضها 
مع الفريق ليك�ن احد هدايف الدوري للم��ضم 

املن�ضرم.
* وماذا عن بقية االلعاب؟

منذ  ا�ضتعدادها  ب��داأت  النادي  ف��رق  بقية  ان   -
مدة كفريق اخلما�ضي بكرة القدم الذي ي�ضتعد 
ان  اإال  ال�ضاالت  دوري  مناف�ضات  خل��س  االن 
با�ضراف  ال�ضلة  كرة  ملعب  على  يتمرن  الفريق 
كرمي  ن�ضاأت  وم�ضاعده  حممد  جا�ضم  امل���درب 
لعدم اكتمال القاعة الريا�ضية اخلا�ضة به فيما 
مناف�ضات  خل��س  التايك�اندو  فريق  ي�ضتعد 
مطلع  تقام  ان  املقرر  من  التي  العراق  بط�لة 
ال�����ض��ه��ر امل��ق��ب��ل ب��ا���ض��راف امل����درب ع��ب��د الغني 
جنيب، كما ي�ضتعد اي�ضا فريق الق��س وال�ضهم 
ال����ذي ي�����ض��م ن��ادي��ن��ا ف��ي��ه الع��ب��ني ن��ا���ض��ئ��ني مت 
ال�طني  منتخبنا  لتمثيل  م�ؤخرا  ا�ضتدعاوؤهم 
مناف�ضات  خل��س  االن  ي�ضتعد  الذي  للنا�ضئني 
بط�لة العرب املقرر اقامتها يف جمه�رية م�ضر 

العربية قريبًا.

اأبو غريب ي�صكو الع�صر املادي واالهمال االإعالمي

ح�سني فليح: منحة ال�زارة ال تكفي ل�سد نفقات فريق 
الكرة.. واالألعاب االأخرى ت�سعى للمناف�سة حمليًا

يعد نادي اأبو غريب الذي تاأ�ص�س 
عام 1996 من االندية الفتية �صمن 

اندية العا�صمة احلبيبة بغداد فهو 
يلعب مع اندية الدرجة االوىل 

ومتكن فريق كرة القدم فيه من 
امل�صاركة يف الدوري التاأهيلي 

للدرجة املمتازة مرتني يف مو�صم 
2004 – 2005 واالخرى يف مو�صم 
2005 – 2006 اال ان احلظ عب�س 

بوجه العبيه ومل يحالفهم التاأهل 
اىل م�صاف الدرجة املمتازة.

)املدى الريا�صي( كانت لها وقفة 
مع رئي�س الهيئة االدارية للنادي 

ح�صني فليح الذي حدثنا عن 
االمور التي رافقت م�صرية النادي.

ح�سن فليحيقلد احد الريا�سيني املتميزين

نا�سئة ابو غريب
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بغداد/ اإكرام زين العابدين
لالعاب  املغلقة  ال�ضعب  ق��اع��ة  على  اختتمت 
العراق  دوري  بط�لة  مناف�ضات  الريا�ضية 
وا�ضتطاع  والن�ضاء،  الرجال  لفئتي  للمبارزة 
نادي اجلي�س ان يحرز بط�لة الدوري العراقي 
على  ت��غ��ل��ب  ان  ب��ع��د   2009 ل��ع��ام  ل��ل��م��ب��ارزة 
واالت�ضاالت  اجل���ي��ة  ال��ق���ة  ن��ادي��ي  مناف�ضيه 
ال�ضي�س  )�ضاح  الثاثة  اال�ضلحة  يف  والريد 

و�ضيف املبارزة وال�ضيف العربي( .
على  وح�ضل  نقطة   82 اجلي�س  ن��ادي  وجمع 
املركز االأول وجاء نادي الق�ة اجل�ية باملركز 
االت�ضاالت  ون���ادي  نقطة   78 بر�ضيد  ال��ث��اين 

والريد باملركز الثالث بر�ضيد 68 نقطة.
وجنح فريق النادي االرمني للن�ضاء اأحرز لقب 
دوري الن�ضاء بعد ان جمع 72 نقطة وحل نادي 
نقطة   70 بر�ضيد  ال��ث��اين  باملركز  ب��غ��داد  فتاة 
ونادي كلدان ال�ضليمانية باملركز الثالث بر�ضيد 

48 تقطة.

زياد ح�صن: م�صتقبل لعبتنا يب�صر 
بخري

يف  املعنيني  اآراء  ا�ضتطلعت  الريا�ضي(  )املدى 
البط�لة وكانت لها وقفة ق�ضرية مع زياد ح�ضن 
للمبارزة  املركزي  العراقي  االحت��اد  �ضر  ام��ني 
وفنيا  تنظيميا  جنحت  البط�لة  ان  قال:  الذي 
ا�ضتدعاوؤها  مت  حقيقية  م���اه��ب  واف�����رزت 
يف  �ضي�ضارك  الذي  ال�طني  املنتخب  ل�ضف�ف 
ال�ضهر  ���ض���ري��ا  يف  ال��ع��رب  بط�لة  مناف�ضات 

املقبل.
مناف�ضات   �ضارك يف  ناديًا  واأ�ضاف ح�ضن: 16 
وان  الن�ضاء  مناف�ضات  يف  اندية  و8  للرجال 
دجلة  اأندية  اجلن�ب:  من  هي  املتاأهلة  االأندية 
وغاز اجلن�ب واجلن�ب لفعالية �ضاح ال�ضي�س 
�ضيف  ل�ضاح  واجلن�ب  ودجلة  املثنى  واندية 
ونادي  اجلن�ب  وغاز  الهندية  وتاأهل  املبارزة 
تاأهلت  فيما  العربي،  ال�ضيف  ل�ضاح  اجلن�ب 
اجلي�س  ان��دي��ة  ال��ضطى  واملنطقة  ب��غ��داد  م��ن 
�ضاح  لفعالية  واالت�ضاالت واجل�ية واحلرية 
واالت�ضاالت  اجلي�س  وتاأهل  العربي  ال�ضيف 
املبارزة  �ضيف  فعالية  يف  والعدالة  واجل�ية 
اجلي�س  ت��اأه��ل  ال�ضي�س  ���ض��اح  ف��ع��ال��ي��ة  ويف 
اأندية  وان  واالت�ضاالت،  واجل�ية  واحل�ضنني 
الن�ضاء امل�ضاركة يف البط�لة هي: فتاة الب�ضرة 
ب��غ��داد واالث�����ري واالرمني  وامل��ث��ن��ى وف��ت��اة 
ال�ضليمانية  من  واف��رودي��ت  ودي��اىل  واحل��ري��ة 

ونادي كلدان ال�ضليمانية.
الت�ن�ضيني زياد  املدربني  ان  واأ�ضار ح�ضن اىل 
تعاقد  ال��ل��ذي��ن  امل��ح��ج���ب وزه��ريال��ط��رخ��اين 

معهما االحتاد لا�ضراف على تدريبات املنتخب 
العربية  للبط�لة  ا�ضتعدادًا  للمبارزة  ال�طني 
املقبل  ال�ضهر  خال  �ض�ريا  يف  �ضتجري  التي 
فيها  م��ب��اراة  م��ن  اك��رث  وحكما  البط�لة  تابعا 
االندية  العبي  كل  عن  وا�ضحا  ت�ض�را  وحما 

امل�ضاركة يف البط�لة.
العراقية  املبارزة  م�ضتقبل  ان  ح�ضن:  واختتم 
الاعبني  من  العدد  هذا  ب�ج�د  باخلري  يب�ضر 
اللعبة واملها يف  قاعدة  الذين يعدون  ال�ضباب 

حتقيق اجنازات جيدة على ال�ضعيد العربي.

ك�صنب  العباتنا  املالكي:  فاطمة 
اخلربة

نادي  م�ضرفة  املالكي  فاطمة  الدكت�رة  واأك��دت 
ناجحة  كانت  البط�لة  اأن  باملبارزة  بغداد  فتاة 
وان  والتنظيمية  الفنية  اجل�انب  خمتلف  من 
فريقنا الن�ض�ي ا�ضرك الأول مرة يف مناف�ضات 
االأخرى  االأن��دي��ة  مع  باملبارزة  ال��ع��راق  دوري 
نهاية  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يحقق  ان  وا�ضتطاع 

املطاف.
ميلكن  ال  العباتنا  م��ن  البع�س  ان  واأ���ض��اف��ت: 
امل��ن��اف�����ض��ات ولكننا  ل��دخ���ل  ال��ازم��ة  اخل���رة 
نتيجة  ونحقق  ال��دوري  يف  ن�ضارك  ان  قررنا 
الذي  النادي االرمني  تعد م�ضرفة باملقارنة مع 

اغلبهن  ومتثل  ع��دة  �ضن�ات  منذ  العباته  اع��د 
املنتخبات ال�طنية.

واأو�ضحت: اننا ك�ضبنا كثريا من امل�ضاركة من 
خال اختيار العبتني لتمثيل املنتخب ال�طني 
للمبارزة يف اال�ضتحقاقات املقبلة واأوؤكد ان ل�ال 
دعم االحتاد العراقي املركزي للمبارزة لفريقنا 
من خال ت�فري التجهيزات اخلا�ضة باملبارزة 
واقدم  بالبط�لة  ي�ضرك  ان  نادينا  ا�ضتطاع  ملا 
كانت  التي  العبيدي  ن���ال  للدكت�رة  �ضكري 

�ضّباقة بدعمنا مبختلف ال�ضبل.

ح�صني ثابت: نتمنى دعم املدربني 
ام��ا م��درب ن��ادي ال��ق���ة اجل���ي��ة ح�ضني ثابت 
�ضاحب املركز الثاين بدوري الرجال باملبارزة 
اف�ضل  و�ضمت  ق�ية  كانت  البط�لة  ان  فاأكد 
الثاثة  باال�ضلحة  ب��امل��ب��ارزة  ال��ع��راق  الع��ب��ي 
وا�ضتطاع العب�نا ال�ضباب ان يح�ضدوا املركز 
الثاين متخطني نادي االت�ضاالت والريد الذي 

تراجع اىل املركز الثالث.
اجل�ية  الق�ة  نادي  اإدارة  ان  ثابت:  واأ�ضاف 
دعمت الفريق و�ضاهمت يف ت�فري م�ضتلزمات 
املتميزة  ال�����ض���رة  ب��ه��ذه  ليظهر  ل��ه  االع����داد 
من  اف�ضل  املقبل  امل��ضم  ي��ك���ن  اأن  ونطمح 
العراقي  االحت��اد  من  ونتمنى  النتائج  ناحية 

امل�ضاركة  االن��دي��ة  م��درب��ي  يدعم  اأن  للمبارزة 
يف الدوري التي حققت نتائج جيدة من خال 
والتي  املتط�رة  التدريبية  ب��ال��دورات  زجهم 
ت�ضهم يف رفع امل�ضت�ى الفني للمدربني وخلق 

جيل جديد من املدربني اجليدين.

���ص��الح ه��ا���ص��م: ن��ت��وق الجن���ازات 
مقبلة 

نادي اجلي�س  منتخب  كابنت  ها�ضم  اما �ضاح 
كانت  البط�لة  ان  اىل  ا���ض��ار  ف��ان��ه  للمبارزة 
بالع�دة  ال��ن��ادي  احقية  لتاأكيد  جيدة  فر�ضة 
ابتعاد  بعد  االألقاب  وح�ضد  البط�الت  خلطف 
عنها يف ال�ضن�ات املا�ضية وهنا احيي مدرب 
ال��ت��ي �ضاهمت يف  ب��ج��ه���ده  ال��ن��ادي واأ���ض��ي��د 
نحقق  ان  واأمت��ن��ى  امل��ح��ل��ي  االجن����از  حتقيق 
امل�ضاركة  �ضعيد  على  االجن����ازات  م��ن  امل��زي��د 

العربية املقبلة يف �ض�ريا.

لتو�صيع  ن��خ��ط��ط  ق�����ادر:  دارا 
القاعدة 

ال�ضليمانية  حمافظة  من  ق��ادر  دارا  احلكم  اما 
وكذلك  البط�لة  حتكيم  مب�ضت�ى  ا�ضاد  فانه 
امل�ضاركة الق�ية لفريق نادي كلدان ال�ضليمانية 
دوري  على  الثالث  املركز  حقق  ال��ذي  للن�ضاء 

من  ب��ال��رغ��م  ل���ه  م�����ض��ارك��ة  اول  يف  ال���ع���راق 
قبل   الفريق  اع��داد  واجهت  التي  ال�ضع�بات 
انطاق البط�لة، وكذلك عدم وج�د جتهيزات 

كافية لن�ضر اللعبة يف ال�ضليمانية.
ت��ضيع  اج��ل  من  اننا نخطط  ق��ادر:  واأ���ض��اف 
قاعدة املبارزة يف حمافظة ال�ضليمانية التابعة 
طاب  �ضف�ف  يف  وخا�ضة  كرد�ضتان  القليم 
ت�فري  اج��ل  من  و�ضنعمل  والكليات  امل��دار���س 
م�ضتلزمات اللعبة وان تك�ن م�ضاركتنا املقبلة 
ون�ه  مبكر  وقت  منذ  ا�ضتعداد  ظل  يف  اف�ضل 
اأن البط�لة كانت ناجحة تنظيميا وفنيا خا�ضة 
وان االحتاد وظف كل اإمكاناته من اجل حتقيق 

هذا النجاح.

اع��ادة  من  الب��د  ح�صن:  م�صطفى 
احل�صابات 

ن��ادي  م����درب  ح�����ض��ن  ال��دك��ت���ر م�ضطفى  ام���ا 
عن  را���سٍ  غري  ك��ان  فانه  والريد  االت�ضاالت 
البط�لة خا�ضة واننا  نهاية  الفريق يف  نتائج 
الي�م تراجعنا اىل املركز الثالث بعد ان كنا ال 
نر�ضى اإال باملركز االأول يف ال�ضن�ات املا�ضية 
ب�ضكل  ون�ضتعد  ح�ضاباتنا  نعيد  ان  واأمت��ن��ى 
مركزنا  ون�ضتعيد  اجل��دي��د  للم��ضم  خمتلف 

الذي فقدناه.

ا�صخني واآيات: متفائلون باجنازات 
عربية 

النادي  العبة  �ضركي�س  ا�ضخني  كانت  بينما 
لقب  لتحقيق  ال�����ض��ع��ادة  غ��اي��ة  يف  االأرم���ن���ي 
اأمتنى  قالت:  للن�ضاء  باملبارزة  العراق  دوري 
املدربني  ب�ج�د  اف�ضل  فني  ب��ضع  اك���ن  ان 

الت�ن�ضيني.
التي  االوىل  امل���رة  لي�ضت  �ضركي�س:  وق��ال��ت 
ن��ح��رز ف��ي��ه��ا ال��ب��ط���ل��ة وان��ن��ا م��ازل��ن��ا ابطال 
العراق بالرغم من املناف�ضة التي وجدناها من 
ولكننا  واحلرية  بغداد  وفتاة  اجلن�ب  اندية 
ا�ضتطعنا ان نك�ن يف �ضدارة الفرق الن�ض�ية 
امل�ضاركات  اأحقق نتائج اف�ضل يف  ان  واأمتنى 

العربية املقبلة.
اما العبة نادي احلرية اآيات عبا�س فانها كانت 
ال�ضي�س  الثاين ب�ضاح  املركز  �ضعيدة بتحقيق 
ال�ضيف العربي فقالت:  الثالث ب�ضاح  واملركز 
اىل  ك��رك���ك  ن���ادي  م��ن  ال��ب��ط���ل��ة  يف  انتقلت 
نادي احلرية وجنحت بتحقيق مراكز متقدمة 
املنتخب  عنا�ضر  اح���دى  اك����ن  ان  وامت��ن��ى 
�ضن�ضتعد  وان��ن��ا  خ��ا���ض��ة  ال��ن��اج��ح��ة  ال���ط��ن��ي 
للم�ضاركة يف بط�لة العرب يف �ض�ريا ونحن 

متفائل�ن بت�ضجيل نتائج رائعة فيها.

اجلي�س بطال ملناف�صات دوري اندية العراق 

مبارزون جدد يرتقب�ن الدفاع عن املنتخب يف بط�لة العرب

جانب من مناف�سات بطولة الدوري 
باملبارزة
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اإعداد / د.منذر العذاري 
كافني،  ب��ري��را،  ك��ضتا  بنفيكا:  ت�ضكيلة   *
و�ضانتانا،  كرو�س  اأجنيل�،  جاني�،  البريت�، 

ول�ضن، اأغ�ضت�، واأوزيبي� و�ضيم�ن�س . 
اأدى  الذي  اأبرز العبي املنتخب جبار ر�ضك   *
النج�م  يهاب  اأن  دون  وق���ة  بثبات  امل��ب��اراة 

الكبار وال �ضمعة بنفيكا . 
م��اح��ظ��ة : اح����داث امل���ب���اراة ك��م��ا ج���اءت يف 
ي�م  ال�����ض��ادر   320 ب��ع��دده��ا  امللعب  ج��ري��دة 

االثنني 7 ت�ضرين الثاين 1966 .
اأحداث وطرائف 

اي��ار 1968 ج��رت على ملعب  ي���م 20  * يف 
الق�ة  ف��ري��ق��ي  ب��ني  م��ب��اراة  ال����دويل  ال�ضعب 
فهمي  الركاب بتحكيم  نقل  اجل�ية وم�ضلحة 
عمر،  وع�ضام  اجل��ب���ري  وغني  القيماقجي 
واثناء املباراة تلبدت ال�ضماء بالغي�م ب�ضكل 
�ضقف  اقتلعت  ترابية  عا�ضفة  وهبت  مفاجئ 
من  اجلميع  وه��رب  الروؤيا  وانعدمت  امللعب 
املباراة  ال��غ��اء  اىل  احل��ك��م  ،وا���ض��ط��ر  امللعب 
امل�ضلحة  فريق  ليف�ز  ايار   28 ي�م  واعيدت 

. 1-2
���ض��ه��دت��ه مباراة  م��ن اجل��م��ه���ر  ع���دد  اك���ر   *
ال�ضرطة  مباراة  كان يف  ال��دوري  واح��دة يف 
والزوراء يف م��ضم 91-1992 حيث احت�ضد 
اكرث من 70 الف متفرج على مدرجات ملعب 
ال�ضعب الدويل وار�ضه بعد ان نزل اجلمه�ر 
اىل  داخل امللعب واحاط  ب�ضاحة اللعب وهذا 
الرقم مل ي�ضهد له ملعب ال�ضعب الدويل مثيا 

منذ افتتاحه عام 1966 وحتى االن.
* اغرب هدف �ضجل يف ملعب ال�ضعب الدويل 
يف   1978-77 مل��ضم  الكرة  دوري  يف  ك��ان 
م��ب��اراة  ن��ادي��ي ال��ط��ريان )ال��ق���ة اجل���ي��ة ( 
الطريان  مرمى  عندما رمى حار�س  واجلي�س 
يحاول  وه���  م��رم��اه  يف  ال��ك��رة  �ضبيب  كاظم 
املباراة  لي�ضجل هدف  الأحد زمائه  مناولتها 

ال�حيد وفاز نادي اجلي�س 1 –�ضفر!
الدويل  ال�ضعب  ملعب  �ضهده  حريق  *اول 
قبل   1993 االول  ت�ضرين   5 ي���م  ح��دث 
مباراة نادي الطلبة ومنتخب ال�ضباب يف 
لدوري  االوىل  املرحلة  من  الثاين  الدور 
ب�ضبب  وك��ان    1994-93 مل��ضم  الكرة 

متا�س كهربائي .
�ضهدت  ي���م 20 ح��زي��ران 1972  * يف 
الع�ضكري  ال���ع���راق  منتخب  م���ب���اراة 
بط�لة  �ضمن  العاج  �ضاحل  ومنتخب 
الركي  احلكم  طرد  الع�ضكرية  العامل 

العاجي  اخل��ط  ملراقب  الدكلي  الدين  �ضباح 
ياأخذ  م��ن احل��ك��م، الن��ه مل  زع��ل  ال���ذي  اثن�ضا 
ب��ا���ض��ارت��ه الك��رث م��ن م��رة ف��ط���ى ال��راي��ة يف 
ال�����ض���ط االول واخذ  م��ن  ال��دق��ائ��ق االخ���رية 
احداث  عن  بعيدا  التما�س  خط  على  يتم�ضى 
ب��ط��رده وح��ل حمله يف  فقام احلكم  امل��ب��اراة 
العراقي  ال��ث��اين احل��ك��م االحت����ادي  ال�����ض���ط 

اح�ضان قدوري.
*يف م��ضم 78-1979 �ضهد الدور الرابع من 
دوري الكرة ت�ضجيل واحد من اجمل االهداف 
العراقي وذلك يف مباراة  ال��دوري  تاريخ  يف 
ال�ضرطة وامليناء عندما �ضدد الكابنت دوكل�س 
يف  االخ���ري  م��ضمه  يلعب  ك��ان  ال���ذي  ع��زي��ز 
الدوري كرة ق�ية من منت�ضف امللعب تقريبا 
احلكم  منحها  مبا�ضرة  غ��ري  ح��رة  رك��ل��ة  اث��ر 
ال��دويل امل��رح���م �ضبحي ادي��ب ه��زت مرمى 
بعد  ات�ضح  ن��ادرا  هدفا  م�ضجلة  بعنف  امليناء 
حرة  ركلة  من  جاء  النه  �ضحيح  غري  انه  ذلك 
ذلك  اكت�ضاف  يف  الف�ضل  وكان  مبا�ضرة   غري 
مل�ؤيد البدري يف برناجمه املعروف الريا�ضة 

يف ا�ضب�ع.
�ضهد   1986 ال��ث��اين  ت�ضرين   15 ي���م  يف   *
امللعب حالة غريبة عندما طرد احلكم الدويل 
ال�ضرطة  ن���ادي  ال��رح��م��ن الع���ب  ع��ب��ا���س ع��ب��د 
اال�ضراحة  فرة  خال  حم�د  خمي�س 
ال�ض�طني  ب���ني 

خ���ال م���ب���اراة ال�����ض��رط��ة وال�������زوراء �ضمن 
مل��ضم  الكرة  ل��دوري  العا�ضر  ال��دور  مباريات 
احلكم  اعترها  بكلمات  لتف�هه   1987-86

غري الئقة.
 1992 ال��ث��اين  ت�ضرين   9 االث��ن��ني  ي���م  *يف 
املرحلة  م��ن  ع�ضر  ال��ث��اين  ال����دوري  و���ض��م��ن 
ال��دويل  ال�ضعب  ملعب  ا�ضت�ضاف  االوىل 
الزوراء  بني  االوىل  مباراتني 
الق�ة  ب��ني  والثانية  والنفط 
ونتيجة  وال��ط��ل��ب��ة  اجل����ي���ة 
الكبري  اجل���م���اه���ريي  ل��ل��زخ��م 
حدث انهيار الأحد جدران امللعب 
مم��ا ن��ت��ج ع��ن ا���ض��ت�����ض��ه��اد اثنني 
ا�ضخا�س  وج��رح  املتفرجني  م��ن 

عديدين.
* تعر�س ملعب ال�ضعب الدويل يف 
التا�ضع من ني�ضان 2003 اىل ق�ضف 
اأمريكي ادى اإىل حدوث ا�ضرار بالغة 
به وخا�ضة يف مدرجاته حيث تركت 
اأر�ضيته،  عن  ف�ضا  كبرية  حفرًا  فيها 
االأمريكية  ال��ق���ات  ا�ضتخدمته  ك��م��ا 

مهبطًا للطائرات املروحية عقب ذلك.
املدين  احلاكم  خ�ض�س   2004 ني�ضان   8 يف 
االمريكي يف العراق ب�ل برمير ثاثة مايني 

دوالر العادة تاأهيل ملعب ال�ضعب الدويل .
* يف 8 اب  2006 عرث م�ض�ؤول�ن ريا�ضي�ن 
يف  قب�  على  العراقية  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  يف 
امللعب ي�ضم عددًا من ادوات التعذيب التي كان 
الريا�ضيني  املقب�رعدي يف تعذيب  ي�ضتعملها 
�ضري  مكان  يف  يقع  القب�  وك��ان  العراقيني. 

حتت احد مدرجات امللعب .
حمليًا  ال�ضعب  ملعب  �ضهدها  التي  البط�الت 

ودوليًا.
 ) )النهائيات   1968 الع�ضكرية  العامل  بط�لة 
املدر�ضية  العربية  الريا�ضية  ال��دورة  بط�لة   ،
الرابعة 15-24  ت�ضرين الثاين 1971 ،بط�لة 
الثاين    كان�ن   14-  1 االوىل  فل�ضطني  كاأ�س 
 20  -11 الع�ضكرية   ال��ع��امل  بط�لة   ،  1972
الع�ضكرية   مت���ز  بط�لة   ،  1972 ح��زي��ران  
مت�ز  بط�لة   ،  1973 مت���ز   21-14 االوىل 
ت�ضفيات   ،  1974 مت����ز   19-14 ال��ث��ان��ي��ة  
ا�ضيا   امم  ك��ا���س  لبط�لة  الثانية  املجم�عة 

 1975 االول   كان�ن   2- الثاين  ت�ضرين   21
العربية  ال�ضرطة  لفرق  امل�ضغرة  البط�لة   ،
الرباعية  ال��ع��رب��ي  ال�ضباب  بط�لة   ،  1976
الع�ضكرية  ال��ع��امل  بط�لة  ت�ضفيات   ،  1976
اخلليج  كا�س  بط�لة   ،1978 الثاين  ت�ضرين 
العربي  اخلام�ضة 23-اذار -9 ني�ضان 1979، 
ت�ضفيات اوملبياد م��ضك� 16-31 اذار 1980 
، بط�لة االندية العربية االوىل 1982 ، بط�لة 
ال�ضرطة العربية  الثانية 1985 ، بط�لة كا�س 
بط�لة   ،1989 ل��ل�����ض��ب��اب   ال��ث��ال��ث  فل�ضطني 
جمل�س التعاون العربي الثانية لاندية  1990 
�ضباب  لبط�لة  الرابعة  املجم�عة  ت�ضفيات    ،
اإ�ضافة   ، اي��ار-7 ح��زي��ران  1998  ا�ضيا  29  
الر�ضمية  الدولية  امل��ب��اري��ات  م��ن  الكثري  اىل 
والع�ضكرية  ال�طنية  للمنتخبات  وال���دي��ة 
ومباريات الفرق واالندية العراقية مع الفرق 
واال�ضي�ية  العربية  البط�الت  يف  اخلارجية 
الدوري  مباريات  وكذلك  ال�دية،  واملباريات 
ملنتخبات  اجلمه�رية  وبط�لة  العراق  وكاأ�س 
املحافظات وغريها من البط�الت املحلية التي 

نظمها االحتاد العراقي لكرة القدم.

ا�ستخدمته القوات االمريكية مهبطًا لطائراتها اإبان اأحداث 2003 

ملعب ال�شعب الدويل ..
ذكريات مفرحة وحمزنة تتالأالأ من �صمعة ميالده الثالث واالأربعني 

مرت اجلمعة قبل املا�صية الذكرى ال� 42 الفتتاح ملعب ال�صعب الدويل الذي كان اأكرب ملعب يف ال�صرق االأو�صط 
يف ذلك الوقت.. وبهذه املنا�صبة اعدت )املدى الريا�صي( ملف ذكريات املباراة االأوىل التي احت�صنها امللعب 

والتي كانت بني منتخب بغداد ونادي بنفيكا الربتغايل الذي كان يعد من اأ�صهر الفرق االأوروبية واأقواها يف 
عقد ال�صتينيات من القرن املا�صي .

ونكمل اليوم ن�صر اجلزء الثاين واالخري من امللف.

مباراة ال�صرطة والزوراء يف مو�صم 91-1992 �صجلت رقما قيا�صيا!

اكت�صاف قبو لتعذيب الريا�صيني يف مكان 
�صري حتت املدرجات

2-2
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حاوره / عماد البكري
اثار غياب حار�س مرمى ال�ضرطة �ضياء جبار 
املا�ضي  امل��ضم  يف  فريقه  م��ع  امل�ضاركة  ع��ن 
اغلب  يف  االح��ت��ي��اط  م�ضطبة  ا���ض��ري  وب��ق��ائ��ه 
م��ب��اري��ات ال�����دوري ع��ام��ة ا���ض��ت��ف��ه��ام كبرية 
احلار�س  ه��ذا  وان  �ضيما  ال  ع��دة  وت�����ض��اوؤالت 
مفكرة  وان  ج��ي��دة  ع��رو���ض��ا  ق���دم  ان  ���ض��ب��ق 
جماهري الكرة حتتفظ له بالكثري من امل�اقف 
قد  جبار  �ضياء  بداية  كانت  ..واذا  ال�ضجاعة 
عدة  �ضن�ات  قبل  الكاظمية  ن��ادي  يف  ب��دات 
وظل م�ا�ضم عدة مهاجرا بني العديد من فرق 
التي بدات قبل  ال��دوري فان حمطته االخرية 
جناحاته  �ضهدت  ال�ضرطة  مع  م�ا�ضم  اربعة 
اجلماهريية  ن��ح���  احل��ق��ي��ق��ي��ة  وان��ط��اق��ت��ه 
ان م��ضمه  اال  لها  كان يخطط  التي  وال�ضهرة 
ويخطط  يتمنى  كان  ما  بعك�س  جرى  االخ��ري 
اخرى  حمطة  ع��ن  للبحث  دف��ع��ه  ال���ذي  االم���ر 
زاخ�  ن��ادي  ك�ض�فات  على  امل��ضم  هذا  ف�قع 
ذاته  مراجعة  ورائ��ه��ا   م��ن  يهدف  خط�ة  يف 
وتقييم م�ضريته لانطاق من جديد بعيدا عن 

�ضخب الفرق البغدادية واوراقها املت�ضابكة. 
�ضياء جبار حل �ضيفًا على )املدى الريا�ضي( 
للحديث عن جتربته ال�ضابقة وا�ضباب ابتعاده 
وج�ده  مغزى  وع��ن  ال�ضرطة  عن  اب��ع��اده  او 

احلايل يف زاخ�. 
اال�صابة وتداعياتها 

م������ض��م��ك االخ����ري مع  م���ن  ن���ب���داأ  ان  ب���د  * ال 
ال�ضرطة؟ 

- مل يكن م��ضما جيدا و مل احقق فيه ما كنت 
اللعينة  اال�ضابة  الحقتني  بل  حتقيقه،  امتنى 
مباريات  اغ��ل��ب  ع��ن  ل��اب��ت��ع��اد  وا���ض��ط��رت��ن��ي 
الفريق االمر الذي ترك يف نف�ضي اآثارًا احتاج 
ل�قت غري ق�ضري لكي اجتاوزها وهذه االثار 

الفريق  عن  ابتعادي  يف  �ضببا  كانت  ال�ضلبية 
الذي احبه والذي ق�ضيت فيه م�ا�ضم رائعة ما 

زال جمه�ر ال�ضرطة يتذكرها. 
وراء  ك��ان  التدريبي  امل���اك  ان  قيل  ول��ك��ن   *

ابعادك عن الفريق ؟ 
- ا�ضد ما يحزنني وما يثري االأ�ضى يف نف�ضي 
رحيم  الفريق  مدرب  بها  تعامل  التي  الطريقة 
ب�ضه�لة  عني  ا�ضتغنى  َم��ن  وه���  معي  حميد 
اتهمني  ان  ب��ع��د  ات���ق��ع��ه  اأك����ن  مل  وب�����ض��ك��ل 
ب��ال��ت��م��ار���س يف ال���ق��ت ال���ذي ي��ع��رف جميع 
التي  ال��ن��ادي �ضكل وح��ج��م اال���ض��اب��ة  َم��ن يف 
تعر�ضت لها ثم اين ل�ضت حار�ضا جديدا حتى 
ال�قت  يف  امل�ضاركة  من  للتهرب  االع��ذار  اجد 
الذي كان اال�ضى يعت�ضرين حينما اجد نف�ضي 
بعيدا عن مباريات الفريق خا�ضة املهمة منها 
الفرق  ال�ضرطة  ي���اج��ه  حينما  بها  اق�ضد  و 

اجلماهريية االخرى . 
* وما ا�ضباب خافك مع اجلمه�ر ؟ 

على  مبنية  وطيدة  عاقة  تربطني  بالعك�س   -
االحرام و التقدير و لن اأن�ضى م�قف جمه�ر 
يل  م�ضاندته  و  حمبته  حجم  و  معي  ال�ضرطة 
لكن  اللحظة،  حتى  الفريق  مع  وج���دي  منذ 
ظلمًا  ح�ضب�ا  ممن  جدا  القليل  البع�س  هناك 
على جمه�ر القيثارة حاول�ا االإ�ضاءة يل و مل 
اقبل بذلك الين يف كل االح�ال ان�ضان ال اقبل 
التجاوز علي او جرح م�ضاعري من دون �ضبب 

�ضدر مني. 
فر�صة كاملة 

* ولكنك مل تاخذ فر�ضة كاملة مع ال�ضرطة ؟ 
- بالعك�س يف امل�ا�ضم املا�ضية اخذت فر�ضتي 
كاملة و كنت احلار�س اال�ضا�ضي و من يعتمد 
عليه املاك التدريبي و قدمت مباريات كبرية 
كانت  م�ا�ضمي  اف�ضل  ان  ت��ردد  ب��ا  اق���ل  و 

كان  عندما  خا�ضة  ال�ضرطة  مع 
ع���م���اد ه��ا���ض��م م���درب���ا حل��را���س 
مرمى الفريق و اق�لها ب�ضراحة 

يف  ال��ت���اج��د  ا�ضتحق  ك��ن��ت  اين 
املنتخبات ال�طنية ل� كان القيا�س 
اق�ل   .. فقط  الفني  امل�ضت�ى  ه� 
الن  بالنف�س  ال��ث��ق��ة  ب���اب  م��ن  ذل���ك 

و  يف�ضلني  ك���ان  م��ا  ك��ث��ريا  امل����درب 
وج�د  ظ��ل  يف  كا�ضا�ضي  ي�ضركني 

ان  اال  كا�ضد  حممد  املقتدر  احلار�س 
الفر�ضة مل تقرب مني حتى ول� مرة 

واح��دة الأثبت ج��دارت��ي يف ال��دف��اع عن 
عرين املنتخبات ال�طنية . 

* وهل جئت تبحث عن الفر�ضة يف زاخ�؟ 
َ ال فلم تعد فرق بغداد واجلماهريية منها  - ملمِ

ال�ض�ء  ت�ضتقطب  م��ن  فقط  ه��ي  ب��ال��ذات 
وال�ضهرة واهتمامات املدربني، بل 

ان هناك الكثري من العبي فرق 
ا�ضتطاع�ا  من  املحافظات 

املنتخبات  اىل  ال��ض�ل 
واأق�لها بثقة اين قدمت 
اوراقي اىل زاخ� لكي 

انطاق  نقطة  يك�ن 
جديدة يف م�ضريتي 
م�ضاكل  عن  بعيدا 

البغدادية  الفرق 
وو�����ض����ع����ه����ا 

ال�����ض��ع��ب 
ن  ا و . .

ملراجعة  فر�ضة  �ضيك�ن  زاخ���  يف  وج����دي 
نف�ضي  وم�ضريتي ال�ضابقة. 

* وكيف وجدت زاخ� وما ميكن ان يحققه؟ 
- فريق جيد يحتاج اىل فرة من ال�قت لكي 
وقد  ال��ك��ام��ل��ة  اجل��اه��زي��ة  م��رح��ل��ة  اىل   ي�ضل 
ا�ضتقطب زاخ� هذا امل��ضم ا�ضماء المعة امثال 
�ضنان ف�زي ومهند حممد علي  وعامر خليف 
و�ضرمد عاوي وغريهم ا�ضافة اىل املحرفني 
ال�ضاحة  يف  معروف  مدرب  يق�دهم  االجانب 
ه� ام�ري احمد �ضاحب اخلرة الط�يلة يف 
املاعب وارى ان زاخ� �ضيك�ن فريقًا مناف�ضًا 

وعنيدًا يف مناف�ضات الدوري املقبل. 
* لنع�د اىل بداية م�ضريتك؟ 

الفئات  ف���رق  يف  ك��ان��ت  ال��ب��داي��ة   -
الكاظمية  ن����ادي  يف  ال��ع��م��ري��ة 
املدرب  مع  االأول  الفريق  ثم 
بعد  احلميد  عبد  االل��ه  عبد 
م��ضما  لعبت  الكاظمية 
ل���ب���ري����س م����ع امل�����درب 
ثم  رم�����ض��ان  �ضليمان 
اجلي�س  ن���ادي  مثلت 
�ضعدي  امل�����درب  م���ع 
اىل  ث�������م  ي������ن�����������س 
م��ضم  يف  ال�ضرطة 

 . 2006 -2005
امل���درب���ني  اأب��������رز   *
ال��ذي��ن ا���ض��رف���ا على 

تدريبك؟ 
- ال ان�ضى ف�ضل عماد 
ال�ضرطة  يف  ه��ا���ض��م 
واب������راه������ي������م ����ض���امل 
ون�ري  كامل  وح�ضني 

ع�دة.

ابتعد عن ال�صرطة ويف قلبه اأ�صى

احلار�س �سياء جبار: حميد اتهمني ظلمًا بالتهرب
وزاخ� حمطة انتقالية يف م�سريتي

�سياء جبار يراهن 
على جتربته مع 

زاخو



بروفة برازيلية - انكليزية يف 
دوحة امل�نديال

ت�صوير كرمي جعفر
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دبي/ وكاالت
وفقًا لدرا�ضة اإح�ضائية ن�ضرت  ، مت االإعان 
لعام   1  – ال��ف���رم���ال  �ضائقي  روات����ب  ع��ن 
2009، وحملت االأرقام العديد من املفاجاآت، 
يت�افق  ال  ق��د  امل��ايل  املقابل  اإن  ت���ؤك��د  التي 
الناحية  م��ن  البطل  مكانة  م��ع  ب��ال�����ض��رورة 
متقدم،  م��رك��ز  حتقيق  على  وق��درت��ه  الفنية 
االأخرى  االعتبارات  من  الكثري  يدخل  حيث 
ال�ضن�ي  وال���دخ���ل  ال����روات����ب  حت��دي��د  يف 
يختلف  ال  واالأم��ر   ،1 الف�رم�ال-  ملت�ضابقي 
ك��ث��ريًا ع��ن م��ا ي��ح��دث يف ك��رة ال��ق��دم، حيث 
يف  املحرف  االإنكليزية  الكرة  جنم  يحقق 
على  بيكام  دافيد  جاالك�ضي  اأجنل��س  ل��س 
�ضبيل املثال الدخل االأعلى يف العامل مقارنة 
باأي العب كرة قدم اآخر، برغم اإجماع االآراء 

على انه لي�س االأف�ضل من الناحية الفنية.

20  �صائقًا ح�صلوا على 130 مليون 
دوالر

ال��ت��ي ك�ضفت عن  ال��ت��ق��اري��ر  ووف��ق��ًا الأح����دث 
لعام   1 – الف�رم�ال  �ضباقات  رواتب جن�م 
2009 فان 20 �ضائقًا �ضيدخل�ن االأحد املقبل 
العامل  لبط�لة  اخلتام  ج�لة  مناف�ضات  يف 
دوالر  ملي�ن   130 على  ح�ضل�ا  باأب�ظبي 

خال العام احلايل فقط.
القائمة  رايك�نني  كيمي  الفنلندي  ويت�ضدر 
بفارق هائل عن اأقرب ماحقيه، حيث ح�ضل 
ووفقًا  دوالر،  ملي�ن   45 على  راي��ك���ن��ني 
رايك�نني  رف�����س  م���ؤخ��رًا  ن�ضرت  لتقارير 
مع  ال�����ض��ن���ي  رات��ب��ه  لتخفي�س  ال��ت��ف��او���س 
فريقه احلايل فرياري، كما تتعرث مفاو�ضاته 
وجاء  نف�ضه،  لل�ضبب  االأخ����رى  ال��ف��رق  م��ع 
ل�ي�س  الريطاين   2008 لعام  العامل  بطل 
على  بح�ض�له  الثاين  املركز  يف  هاميلت�ن 

عن  ملي�ن   27 وب��ف��ارق  دوالر  ملي�ن   18
تت�ضع  هائل  ف��ارق  وه���  رايك�نني  املت�ضدر 
بقية  مع  الفنلندي  ال�ضائق  مبقارنة  دائرته 

ال�ضائقني. 
يف  ال��ع��امل  وبطل  ال�ضهري  االإ���ض��ب��اين  النجم 
 15 على  ح�ضل  األ�ن�ض�  فرناندو  منا�ضبتني 
ملي�ن دوالر يف عام 2009 من فريق رين� 
نيك�  ال��راب��ع  املركز  يف  وج��اء  ميثله،  ال��ذي 
وكانت  ملي�ن،   8.5 بلغ  براتب  رو�ضبريج 
العامل  بطل  ح�ض�ل  يف  ال��ك��رى  امل��ف��اج��اأة 
بات�ن  جن�ض�ن  الريطاين  احلايل  للم��ضم 
على 5 مايني دوالر فقط وبفارق 40 ملي�نًا 
الذي يحتل قبل ج�لة اخلتام  عن رايك�نني 
يف اأب�ظبي املركز ال�ضاد�س يف قائمة اأبطال 
الف�رم�ال-1 لعام 2009 بر�ضيد 48 نقطة، 
ومازال النجم الريطاين وفريقه براون جي 
بي يف مناق�ضات ومفاو�ضات حامية ب�ضاأن ما 

يجب اأن يتقا�ضاه خال عام واحد .
 - فنلندي  دوالر  ملي�ن   45 رايك�نني  كيمي 

فرياري
اإ�ضباين  دوالر  15ملي�ن  األ�ن�ض�  فرناندو 

– رين�
بريطاين  دوالر  18ملي�ن  هاميلت�ن  ل�ي�س 

مر�ضيد�س – ماكارين 
 – اإيطاليا  دوالر  6،5ملي�ن  تروللي  يارن� 

ت�ي�تا
 – اأمل��اين  دوالر  8،5ملي�ن  رو�ضبريج  نيك� 

وليامز
 – اأمل��اين  دوالر  6مايني  فيتيل  �ضيب�ضتيان 

ريد بل
مارك وير 5،5ملي�ن دوالر اأ�ضرايل – ريد 

بل
بريطاين  دوالر  5م��اي��ني  ب��ات���ن  جن�ض�ن 

بي جي  –براون 

روبرت ك�بيكا 4،5 ملي�ن دوالر ب�لندي – 
بي ام دبلي�

فنلندي  دوالر  ملي�ن   3،5 ك�فالينني  هيكي 
مر�ضيد�س. – مكارين 

اأكرث  م��ن   1 ال��ف���رم���ال-  �ضباقات  وتعتر 
���ض��ب��اق��ات ال�����ض��ي��ارات اإث�����ارًة وت�����ض���ي��ق��ًا يف 
التفا�ضيل،  العديد من  العامل الحت�ائها على 
مبتابعة  الكرى  اجل�ائز  �ضباقات  وحتظى 
600 ملي�ن م�ضاهد ح�ل العامل، وكل �ضباق 
ي�ضاهده نح� 50 األف يف احللبة، اإ�ضافة اىل 

املايني ح�ل ال�ضا�ضات التلفزي�نية.
ويتطلب ت�ضنيع �ضيارة الف�رم�ال- 1 250 
�ضركة  كل  ميزانية  وتبلغ  عمل،  �ضاعة  األ��ف 
العام  يف  دوالر  ملي�ن   500 نح�  م�ضنعة 
ال�ضباق  يف  ت�ضتهلك  �ضيارة  وك��ل  ال���اح��د، 
1200 لر وق�د، وبني 60 -80 لرا زي�ت، 
وت�ضل درجة احلرارة داخل مق�ض�رة القيادة 
اإىل 50 درجة مئ�ية، ويتطلب ال�ضائق تغري 
علبة الرو�س )اجلري( نح� 2600 مرة، فيما 
يعد �ضباق م�ناك� اأكرث �ضباق يتم من خاله 
 4000 اإىل  ت�ضل  التي  ال�ضرعة  ن�ضبة  تبديل 

مرة.
من  الكثري  على  ت�ضتمل  ال�ضيارة  ميكانيكا 
ام  ب��ي  �ضركة  ان  حيث  امل��ث��رية،  التفا�ضيل 
مايني  بثمانية  القيام  اىل  ت��ضلت  دبلي� 
ال�ضباق  خ��ال  املحرك  داخ��ل  اإ�ضعال  عملية 
من  تخرج  التي  احل���رارة  ان  كما  ال���اح��دة، 
مئ�ية،  درج��ة   800 اإىل  ت�ضل  اله�اء  ع��ادم 
ال�ضيارة  قطع  ف��ك  يتطلب  ال��ذي  ال���ق��ت  يف 

وجت��زئ��ت��ه��ا ع��ق��ب ن��ه��اي��ة ك��ل ���ض��ب��اق نح� 
�ضرعة  وت�ضل  مت�ا�ضلة،  �ضاعات   8

اإىل  �ضفر  من  ال�ضباق  يف  ال�ضيارة 
100 كم يف 2.6 ثانية.

اأما حمرك ال�ضيارة الذي يت�ضع 

ل�2.4 لر فيتاألف من 8 ا�ضط�انات V8 يزن 
من  ال�ضيارة  �ضرعة  وت�ضل  غ��رام،  كيل�  مئة 
�ضفر اىل 200 كم تت�قف بعد 7 ث�ان فقط، 
فت�ضل  املكابح  ا�ضط�انات  حرارة  درجة  اأما 

اىل 1000 درجة مئ�ية. 
 

نظام ا�صتعادة الطاقة )كريز(
وخ��ال ع��ام 2009 ب��ات اأم���ام ال��ف��رق حرية 
خال  من  الطاقة  ا�ضتعادة  نظام  ا�ضتخدام 
فعالية  زي��ادة  اأج��ل  من  املكابح  على  الدو�س 
“كريز”  ال���  ف��ان  ا�ضمه  ي��دل  كما  �ضياراتهم، 

ي��ق���م ب��ا���ض��ت��ع��ادة ال��ط��اق��ة امل���ه���درة خال 
عمليات الدو�س على املكابح. 

الطاقة  ه��ذه  تخزين  ويتم 
ب�����ض��ك��ل م��ي��ك��ان��ي��ك��ي يف 
كهربائية،  ب��ط��اري��ات 
وم��������ن ث������م ت�����ض��ب��ح 
ال�ضائقني  ب��ت�����ض��رف 

خال  دفعات  على 
بف�ضل  ل��ف��ة،  ك��ل 
على  ال�������ض���غ���ط 

على  م��ت���اج��د  زر 
م�������ض���اع���د امل����ق�����د. 
للق�انني  ووف����ق����ًا 
الق�ة  ف��اإن  احلالية 

ال���������ت���������ي 

يكت�ضبها ال�ضائق هي نح� 80 ح�ضانًا وهي 
مت�فرة لنح� 7 ث�ان فقط، هذا االأمر ي�ازي 
غري  ال���اح��دة،  اللفة  خ��ال  اإ�ضافية  ث���اين 
وتاأثريه  النظام،  لهذا  والت�ليفة  ال���زن  اأن 
منت  ع��ل��ى  االأوزان  ت���زي��ع  ع��ل��ى  االإج���م���ايل 

ال�ضيارة، يجب اأن ت�ؤخذ بعني احل�ضبان.
وب���ع���د ال���ت���ج���ارب ي��ع��ل��ن االحت������اد ال����دويل 
�ضيارة،  كل  وزن  )فيا(  ال�ضيارات  لريا�ضية 
امل��ض�عة  ال�ق�د  كمية  بتحديد  ي�ضمح  مما 
يف ال�ضيارة واللفة التي يت�قف فيها ال�ضائق 
على  فر�س  وقد  م��رة.  الأول  بال�ق�د  للتزود 
كل ال�ضائقني الت�ا�ضل مع و�ضائل االإعام، 
وعليهم اأن ي�ضارك�ا يف �ضاعات 
للت�قيع على االأوت�غرافات 

ي�م اجلمعة. 
واأخ��ريًا على كل فريق 
اأن يك�ن له على االأقل 
ممثل ر�ضمي للتعامل 
التلفزة  �ضا�ضات  مع 
ال�ضباقات،  اأث���ن���اء 
ل��ل��ت��ح��دث ع���ن ك���ل ما 
اذا  ال��ف��ري��ق  يخ�س 
احلاجة  ا���ض��ت��دع��ت 

اىل ذلك.

رايك�نني يف القمة بـ 45 ملي�ن دوالر وبطل 
العامل يح�سل على 5 ماليني!

قائمة رواتب �صائقي فورموال - 1 يف عام 2009
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�صنعاء/ وكاالت
اأكد جمل�س ال�زراء اليمني  اأن اليمن �ضت�ضيف 
املحدد، وبتميز يف  )خليجي 20( يف م�عده 
حمافظات عدن وحلج واأبني، واأ�ضاد املجل�س 
يف اجتماع تراأ�ضه الدكت�ر علي جم�ر رئي�س 

املجل�س باإالعداد اجليد لا�ضت�ضافة.
عقد  اليمني�ن  الريا�ضي�ن  املحلل�ن  وو�ضف 
يف  ال����زراء  جمل�س  قبل  من  خا�س  اجتماع 
عدن بدال من �ضنعاء من اأجل االإعداد خلليجي 
20 ،وتاأكيد اال�ضت�ضافة من م�قع احلدث وردا 
�ضريحا على املت�ضككني بعدم قدرة اليمن على 

اال�ضت�ضافة.
جل�ضاته  ا�ضتمرت  ال���ذي   - املجل�س  ووج���ه 
�ضاعات - وزير الداخلية اليمني باإعداد خطة 
اأمنية متكاملة لتعزيز االأج�اء االأمنية ال�ضابقة 
واال�ضتفادة  للبط�لة  وال��اح��ق��ة  وامل��راف��ق��ة 
اأن  �ضبق  التي  اخلليجية  ال���دول  جت��ارب  م��ن 

ا�ضت�ضافت هذا احلدث.
�ضيتم  اأن���ه  مطلعة  خليجية  م�ضادر  وعلمت 
ال��ت���ا���ض��ل م���ع اجل���ان���ب ال�����ض��ع���دي الأج���ل 
االأمنية  اخلطة  ب�ضاأن  بتجربتهم  اال�ضتعانة 
التي نفذت خال ا�ضت�ضافة )خليجي 10(، كما 

�ضيتم االطاع على التجارب العمانية.
جاء تاأكيد جمل�س ال�زراء اليمني بخ�ض��س 

تقرير  نقا�س  بعد   )20 )خليجي  ا�ضت�ضافة 
كل من عدن وحلج  مف�ضل بح�ض�ر حمافظي 
واأبني )املعنيني باال�ضت�ضافة( ب�ضاأن �ضري تنفيذ 
وم�ضت�ى  باال�ضت�ضافة  املرتبطة  امل�ضاريع 
االإن�ضائية  باالأعمال  يتعلق  ما  �ض�اء  االإجن��از 
املخ�ض�ضة  الرئي�ضة  امل��اع��ب  يف  اجل��اري��ة 
لتدريب  املخ�ض�ضة  وتلك  البط�لة،  الحت�ضان 
املنتخبات امل�ضاركة اأو جانب االإي�اء والفندقة 
ال�طني  املنتخب  واإع���داد  التحتية  والبنية 

واإدارة وتنظيم البط�لة.
االإجرائية  اخلط�ات  جميع  اأن  التقرير  واأك��د 
اجل�انب  بتلك  املرتبطة  امليدانية  وامل�ضاريع 
قبل  م��ن  املقر  الزمني  للرنامج  وفقا  ت�ضري 
مك�ن،  كل  م�ضت�ى  وعلى  االإ�ضرافية  اللجنة 
ال�ضيما ما يخ�س املاعب الريا�ضية واملن�ض���اآت 
يف  ال�حدة  ملعب  اأبرزها  من  التي  اجلديدة 
زجنب��ار حمافظ��ة اأبني واأعم��ال اإعادة التاأهيل 
ع���دن  يف  الت��دريب  وماعب  ماي�   22 مللعب 

وحلج.
التي  الكبرية  االإمكانات  مدى  التقرير  واأب��رز 
تت�افر ملحافظة عدن ال�ضت�ضافة هذه البط�لة 
فعاليات  خمتلف  ال�ضت�ضافة  ت�ؤهلها  ال��ت��ي 
البط�لة الريا�ضية وحتقيق االأهداف املختلفة 

ال�ضت�ضافة اليمن )خليجي 20(.

اليمن ترف�س التنازل عن ا�ست�سافة )خليجي 20(

 الريا�س / وكاالت
اأك����د  م�����ض���ؤول يف االحت����اد ال����دويل لكرة 
وقع  ال��ذي  االإداري  اخلطاأ  اأن  )فيفا(  القدم 
اأن  من  العابد  ن���اف  العبه  جرد  الهال  فيه 
يك�ن �ضاحب اأ�ضرع هدف يف العامل بعد اأن 
ال�ضعلة  الثالثة يف مرمى  الثانية  �ضجله يف 
�ضمن كاأ�س في�ضل بن فهد للدرجتني املمتازة 

واالأوىل.
يف  االإح�ضاء  ق�ضم  م�ض�ؤولة  كاترين  وقالت 
اإدارة االإعام واالت�ضال يف االحتاد الدويل 
لكرة القدم )فيفا(: اإنه )يف حال اإلغاء نتيجة 
فيه  وقع  اإداري  خطاأ  نتيجة  معينة  مباراة 

يف  امل�ضجلة  االأه����داف  ف��اإن  الفريقني  اأح��د 
اأن  للقاء ال ميكن  اللقاء من الفريق اخلا�ضر 
الر�ضمية الأنه يعد  حت�ضب يف االإح�ضائيات 
خا�ضرا للمباراة اأما يف حال �ضحبت نتيجة 
املباراة من الفريقني فتعد كاأنها مل تقم ويف 
االإح�ضائيات  يف  به  يعتد  ال  احلالتني  كلتا 
التي  االأه���داف  تثبيت  ميكن  وال  الر�ضمية 
مت ت�ضجيلها(.اإىل ذلك، قررت اللجنة الفنية 
اعتبار  القدم،   لكرة  ال�ضع�دي  االحت��اد  يف 
الهال خا�ضرا اأمام ال�ضعلة )3/0 ( الإ�ضراكه 
لل�ائح  خافا   23 ال�  �ضن  ف�ق  العبني  �ضتة 

البط�لة.

ال�ضعلة 4/ 0  يف  فاز على  قد  الهال  وكان 
البط�لة،  مناف�ضات  من  ال�ضاد�ضة  اجل�لة 
بعد  العابد  ن���اف  عر  االأول  الهدف  وج��اء 
الكرة  �ضدد  اإن��ه  اإذ  املباراة  انطاق  �ضافرة 
من على بعد نح� مرين من خط منت�ضف 
امللعب مبا�ضرة ف�ق احلار�س حيث ا�ضتقرت 
ُعّد  هدف  يف  للمرمى  الي�ضرى  الزاوية  يف 

االأ�ضرع يف العامل.
نتيجة  ليلغي  الفنية  اللجنة  ق���رار  وج���اء 
مراجعتها  اأثناء  لها  تبني  اأن  )بعد  املباراة 
م�ضابقة  مباريات  حكام  لتقارير  وتدقيقها 
العبني  �ضتة  وج����د  فهد  ب��ن  في�ضل  ك��اأ���س 

ف�ق �ضن 23 داخل اأر�س امللعب ما يعد 
خمالفا لنظام واآلية امل�ضابقة(، فاعترت 
)ال�ضعلة فائزا باملباراة بنتيجة 3/ 0(، 
واأوقفت �ضعد الذياب العب الهال ملدة 
الفر�ضان  في�ضل  نظر  ولفتت  �ضهرين 
الهال  ن���ادي  يف  امل�����ض���ؤول  االإداري 
.وكان الهال قد خالف ل�ائح البط�لة 
ودفع ب�ضته العبني ف�ق �ضن 23 عاما 
وذلك  بهم  امل�ضم�ح  اخلم�ضة  من  بدال 
باإ�ضراك الاعب �ضعد الذياب كبديل يف 

ال�ض�ط الثاين.

)فيفا( يرف�س االعرتاف بالهدف ال�سع�دي االأ�سرع يف العامل

الكويت/ وكاالت
وامل�ضابقات  الفنية  اللجنة  ح���ددت 
جمل�س  ل����دول  التنظيمية  ب��ال��ل��ج��ن��ة 

ي�م  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
الإقامة  م�عدًا  املقبل  االول  كان�ن   16
مباراة ال��ضل االماراتي والك�يت يف 

اإطار اجل�لة الرابعة ملناف�ضات البط�لة 
والتي  االب���ط���ال  ل��ان��دي��ة  اخلليجية 
الك�يت  مل�ضاركة  ن��ظ��رًا  تاأجيلها  مت 
االآ�ضي�ي  االحت����اد  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي  يف 
ي�م  يف  ال�ضابق  م�عدها  ك��ان  حيث 
االآخر  اجل��ان��ب  نف�ضه.وعلى  امل��ب��اراة 
ال���دوري  اجتماعها  التنظيمية  تعقد 
احلادي  امل�ضادف  املقبل  ال�ضبت  ي�م 
وذلك  احل��ايل  ال�ضهر  م��ن  والع�ضرين 
البط�لة  مباريات  تقارير  يف  للنطق 
خال  اقيمت  التي  لاندية  اخلليجية 
الفرة ال�ضابقة يف املجم�عات االربع، 
كما �ضيتم و�ضع االآلية لتنظيم البط�لة 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات االومل��ب��ي��ة 
حتت)23( �ضنة )االوملبي اخلليجي2(، 
يف  امل�ضاركة  �ضن  حتديد  �ضيتم  حيث 
الدويل  االحت���اد  ق��ام  بعدما  البط�لة 
الاعبني  اعمار  على  تعديات  باإجراء 

يف املنتخبات االأوملبية.
الطاهر  نا�ضر  ب��اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
املكلفة  االنتقالية  اللجنة  �ضر  اأم���ني 
القدم  ك����رة  ����ض����ؤون احت����اد  ب�������اإدارة 
ممثًا  التنظيمية  اللجنة  ع�ض�  ه��� 

للك�يت.

 الدوحة/ وكاالت
يف  امل��ن�����ض���ره  وال��ت��ق��اري��ر  االخ��ب��ار  ت�ضارعت 
نادي  اعان  بعد  الرازيلية  الريا�ضية  امل�اقع 
جرميي� الرازيلي عن ا�ضتقالة املدرب ال�ضابق 
للريان باول� ات�ري من تدريب الفريق وكان قد 
عقد ات�ري م�ؤمترًا �ضحفيًا اعلن فيه عن قراره 
وتقدمي  النجاح  من  متكنه  عدم  عن  واعتذاره 
املاأم�ل مع جرميي� ..و �ضرح اأن العر�س املقدم 
من الريان عر�س ال ميكن عر�ضه كما ا�ضار م�قع 

ج�ل بن�ضخته الرازيلية ..و ذكر امل�قع 
ان املدرب �ضيتقا�ضى ما يعادل اكرث 

 !! )�ضهريًا(  دوالر  ال��ف   500 من 
قدمه  ال��ذي  اجلديد  للعقد  ن�ضبة 

ما  اي  ال�����ري�����ان  ل����ه 
يعادل قيمة 6 مايني 
ال�ضنة  يف  دوالر 
اجلديد  العقد  قيمة 

..و ذكر م�قع ج�ل ان 
للريان  �ضيذهب  املدرب 

..و  امل���ال  اج��ل  م��ن  فقط 
ل�ضانه  عن  الكام  ه��ذا  ن�ضبت 

ال�ضحفي  م����ؤمت���ره  يف  ذك���ر  ح��ني 
ان عر�س الريان ال ميكن رف�ضه ..واأك��دت هذا 

بينها  م��ن  اخ���رى  ريا�ضية  م���اق��ع  الت�ضريح 
ال�ضهرية  الرتغالية   Renascenca �ضبكة 
الدافع  ان  ذك��رت  التي   RR باأ�ضم  واملعروفة 
االول لع�دة ات�ري العر�س اخليايل املقدم من 
ت�ضريحًا  الرتغالية  ال�ضبكة  ذكرت  ..و  الريان 
 Luiz( لنائب رئي�س نادي جرميي� الرازيلي

حيث   )Meira Onofre
تعاقدنا  انهينا  " لقد  قال: 

مع باول� ات�ري بالفعل 
طريقه  يف  وه���� 
ل������ل������ري������ان 

القطري.

ات�ري يقرتب من الع�دة اىل دوري 
النج�م القطري 

تنظيمية اخلليج حتدد اأعمار املنتخبات االأوملبية
اليمن توؤكد �سيافتها خلليجي 20يف موعده

اعتماد اليات جديدة لبطولة 
اوملبياد اخلليج

نواف 
العابد 
�ساحب 
ا�سرع 
هدف يف 
العامل
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اينكه: وفاة ابنتي غريت نظرتي عن كرة القدم

روما/ وكاالت
مارت�ضيل�  االإي��ط��ايل  املنتخب  م���درب  اأك���د 
ليبي اأنه بداأ بالفعل و�ضع اللم�ضات االأخرية 
االأزوري  �ضيمثل�ن  الذين  الاعبني  لقائمة 
اإمكانية  م�ضتبعدا  املقبلة،  العامل  كاأ�س  يف 
اللحظات  يف  ج��دي��د  الع���ب  اأي  ا���ض��ت��دع��اء 

االأخرية.
وق���د ن��ق��ل��ت ال�����ض��ح��اف��ة ت�����ض��ري��ح��ات ليبي 
نبداأ  اأن  ويجب  تقرب  العامل  )كاأ�س  قائا: 
يف  االآن  رحلتنا  املجم�عة.  هذه  تهيئة  يف 
مراحلها االأخرية وهي وقت حا�ضم بالن�ضبة 
التاأهل  منذ  لنا  االأول  املع�ضكر  ه�  هذا  لنا. 

واأمامي فقط ثاث مباريات قبل البط�لة(.
لقد  ال�قت،  من  الكثري  لدّي  )لي�س  وا�ضاف 
العبا،   35 م��ن  مك�نة  جمم�عة  م��ع  عملنا 
اإفريقيا.  جن�ب  اإىل  �ضيذهب�ن  منهم   23
اأي  ا�ضتدعاء  للغاية  ال�ضعب  م��ن  �ضيك�ن 

ذلك  لكن  اآذار،  �ضهر  يف  للمجم�عة  الع��ب 
لي�س م�ضتحيًا(.

امل��ن��ت��خ��ب االإي���ط���ايل ت��ن��ت��ظ��ره ف��ق��ط ثاث 
االأوىل  االإفريقي،  امل�نديال  قبل  مباريات 
الثانية  امل��ب��اراة  اأم���ا  ال��ي���م،  ال�ض�يد  �ضد 
مل  االآن  حتى  لكن   ، اذار  �ضهر  يف  ف�ضتك�ن 
تتم معرفة املنتخب املناف�س الذي �ضي�اجه 

املنتخب االإيطايل فيها.
وق���د اأن���ه���ى ل��ي��ب��ي ح��دي��ث��ه خ���ال امل���ؤمت��ر 
م�اجهة  يف  رغبته  ع��ن  كا�ضفا  ال�ضحفي 
حيث  امل���ب���اراة،  ت��ل��ك  يف  اإف��ري��ق��ي  منتخب 
تلك  اإفريقيا يف  فريقا  اأواج��ه  اأن  )اأود  قال: 
بات  الت�ضريحات،  اإثر هذه  املباراة(.وعلى 
�ضامبدوريا  جنم  ا�ضتبعاد  امل�ؤكد  �ضبه  من 
اأنت�ني� كا�ضان� الذي مل ميثل االأزوري منذ 
يف  االإيطايل  املنتخب  لتدريب  ليبي  ع���دة 

�ضيف 2008، خلفا لروبريت� دونادوين.

مو�صكو/ وكاالت
تعاقد االحتاد الرو�ضي لكرة القدم اخلما�ضية 
مع امللياردير )فيليبي كريك�روف( �ضاحب 
الباع الط�يل يف عامل اال�ضتثمار الريا�ضي 

.
احدى  م��ع   ، لعامني  ميتد  عقد  ت�قيع  مت 
�ضركات امللياردير الرو�ضي ، حيث �ضرعى 
ب�ضكل كامل بط�لة الدوري الرو�ضي وكاأ�س 

رو�ضيا للف�ت�ضال .
يف  �ضتتحكم  ال��راع��ي��ة  وال�ضركة  التغطية 
مداخيل البط�لة وحق�ق البث التلفيزي�ين 
، حيث �ضتحظى الول مرة بنقل حي ومبا�ضر 
الرو�ضية  اخلما�ضية  الكرة  مباريات  الغلب 

.. +NTV عر حمطات
قيمة  ان  الرو�ضية  ال�ضحف  بع�س  وذك��رت 
املبلغ املخ�ض�س لدعم الف�ت�ضال يف رو�ضيا 
 14 على  مق�ضمة   ، ي���رو  مايني   5 ب�  يقدر 
�ضهرًا ، وت�ضمل املعدات الريا�ضية و�ضيانة 
اال�ضا�ضية  امل��ن��ظ���م��ة  وت����ف���ري  امل���اع���ب 

لتط�ير اللعبة.

ليبي يك�سف عن مالمح قائمة االأزوري للم�نديال 

لو�س اأجنلي�س / وكاالت
ي�اجه جنم كرة ال�ضلة االأمريكية �ضاكيل اأونيل دع�ى طاق قدمتها زوجته فا�ض�نديا 
بحقه بعد �ضبع �ضن�ات على زواجهما، بح�ضب ما علمت احدى وكاالت االنباء من 
حمكمة اأمريكية يف مدينة ل��س اأجنلي�س. واعترت فا�ض�نديا املعروفة حتت ا�ضم 
يف  حلها''  ميكن  ال  ''خافات  هناك  اأن   2002 عام  منذ  ب�ضاكيل  واملرتبطة  ''�ض�ين'' 
البيانات التي قدمتها اإىل املحكمة. وبح�ضب التقارير، طلبت �ض�ين ح�ضانة اأوالدها 
االأربعة الذين تبلغ اأعمارهم بني 3 و9 �ضن�ات. وكان اأونيل )2.16 م( اأحد اأف�ضل 
العبي االرتكاز يف تاريخ الدوري االأمريكي للمحرفني، انتقل من فينيك�س �ضنز 
�ضيتقا�ضى  وه�  جيم�س،  ليرون  ''امللك''  جانب  اإىل  ليلعب  كافاليريز  كليفاند  اإىل 
مبلغ 20 ملي�ن دوالر عن م��ضم 2009-2010. وت�ج العماق البالغ من العمر 37 
عامًا بلقب الدوري يف 4 منا�ضبات اأع�ام 2000 و2001 و2003 مع ل��س اأجنلي�س 
ليكرز و2006 مع ميامي هيت، وكان اأونيل �ضرع يف دع�ى انف�ضال عام 2007 يف 
فل�ريدا قبل اأن يت�افق مع زوجته وهي اأم الأطفاله االأربعة ويتم �ضحب الدع�ى. 
وذكرت تقارير خال العام املا�ضي، اأن م�ضاريف اأونيل ال�ضهرية تبلغ نح� 875 األف 
للره�نات  األف دوالر  الثابتة 116،165  �ضبه  امل�ضاريف  اأمريكي، ومن بني  دوالر 
العقارية ملنازله الثاثة، 505،110 لاإجازات، 300،24 لل�ق�د، 220،17 للماب�س، 
775،12 للماأك�الت، 065،10 للكهرباء، 730،6 لتنظيف الثياب، 345،3 لف�اتري 
ال�ضباحة،  وح��س  احلدائق  ل�ضيانة   610،1 االأليفة،  للحي�انات   305،2 الهاتف، 

495،1 ال�ضراك القن�ات التلفزي�نية.

�ســاكيل اأونيـل على 
طــــريق الطـالق 

ا�ستثمار جديد يف رو�سيا لتط�ير كرة القدم اخلما�سية

مدريد/ وكاالت
)اليد  �ضاحب  �ضرق�ضطة  ري��ال  فريق  مهاجم  �ضان�ضيز  اليك�س  حقق 
ال�احدة( حلمه بامل�ضاركة يف اأول مباراة له مع فريقه اأمام فالن�ضيا 
بالدوري االإ�ضباين لكرة القدم و�ضارك يف اخر 20 دقيقة من املباراة. 
عاما   20 ال���  �ضاحب  باأليك�س  �ضرق�ضطة  م��درب  مار�ضيلين�  ودف��ع 
بديًا الأنخل لفيتا اأمًا يف تفادي اخل�ضارة التي مني بها فريقه اأمام 
فالن�ضيا 1-3، ولكن ال�قت مل ي�ضعفه للتع�ي�س يف اأول م�ضاركة له 

بالدوري االإ�ضباين. 
ولد �ضان�ضيز من دون يده اليمنى ح�ضب ما ذكرت �ضحيفة )ماركا( 
االإ�ضبانية، اإال ان اإ�ضراره وت�ضجيله ع�ضرة اأهداف خال 12 مباراة 
مار�ضيلين�  امل��درب  دفع  ل�ضرق�ضطة  االحتياطي  الفريق  مع  خا�ضها 
مار�ضيلين�  وقال  االإ�ضباين.  بالدوري  له  مباراة  اأول  يف  به  بالدفع 
الذي طرده احلكم يف ال�ض�ط الثاين: انه �ضجع اليك�س ورفع اإبهامه 

من املدرجات لتحيته بعد املباراة الإعطائه الثقة.

لوزان/ وكاالت
واالإح�ضاء  للتاريخ  ال���دويل  االحت���اد  م���ق��ع  اخ��ت��ار 
هرنانديز  ت�ضافى  الر�ضا  و�ضط  " العب   IFFHS"
ت�ضايف على  العامل وحت�ضل  كاأف�ضل العب و�ضط يف 
اجلائزة من روبرت ىل رئي�س االحتاد الدويل للتاريخ 
اأف�ضل  ت�ضافى  ك��ان  حيث   "  IFFHS" واالإح�����ض��اء 
النم�ضا  يف  االأوروبية  االأمم  كاأ�س  نهائيات  يف  العب 
اأوروبيًا  م��ضمًا  قدم  نف�ضه  ال�قت  ويف  و�ض�ي�ضرا 
رائعًا مع الر�ضا. كما نال قائد الر�ضا كارل��س ب�ي�ل 
عن  الفائزين  اختيار  ومت  فريق  قائد  اأف�ضل  جائزة 
بلدًا  طريق جلنة حتكيم مك�نة من �ضحفيني من 83 
حيث  الريا�ضية  املدينة  يف  اجلائزة  ب�ي�ل  ت�ضلم  و 
املا�ضية،  ال���18  ال�ضن�ات  يف  ن��اٍد  اأف�ضل  الر�ضا  نال 
كما اإن بر�ضل�نة يت�ضدر قائمة )IFFHS( يف جميع 

االإح�ضاءات من عام 1991. 

العب بـ )يد واحدة( يف الدوري االإ�سباين 

اختيار ت�ســايف 
اأف�ســل العب و�سط 

يف العــالـــم 
ت�سايف هرنانديز ينال لقب 

اف�سل العب و�سط 

رو�سيا ت�سعى لال�ستثمار يف كرة ال�ساالت

جنم ال�سلة 
االمريكية �ساكيل 

اونيل

مارت�سلو ليبي
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اعداد/ املدى الريا�صي
اإنتاج احلرا�س جليًا  الفائ�س يف  وقد ظهر هذا 
خال كاأ�س العامل 2006، عندما وجد املخ�ضرم 
امل�����ض��ارك��ة يف  على  نف�ضه جم���رًا  ك��ان  اأول��ف��ري 
كان  بعدما  االإحتياط،  دكة  من  الكروي  العر�س 
حار�ضًا اأ�ضا�ضيًا يف ثاث بط�الت �ضابقة لكاأ�س 
ليمان،  ينز  على  االإخ��ت��ي��ار  وق��ع  حيث  ال��ع��امل، 
امل�ض�ؤولية  لت�يل  اآن��ذاك،  اآر�ضنال  عرين  حامي 
اجل�ضيمة املتمثلة يف حمل القمي�س رقم 1 بعد 
واملفاو�ضات  واجل���ذب  ال�ضد  م��ن  اأ�ضهر  ثاثة 

وامل�ضاورات.
ومنذ ذلك احلني، ظهر العديد من احلرا�س على 
اأنف�ضهم  فر�ض�ا  اإذ  االأملانية،  الكروية  ال�ضاحة 
بكل جدارة يف املناف�ضات املحلية والقارية، فبات 
روبرت اإينكه وتيم فيزه ورينيه اأدلري ومان�يل 
وجد  لدرجة  بق�ة  املنتخب  باب  يطرق�ن  ن�ير 
معها املدرب نف�ضه يف حرية من اأمره مرة اأخرى 
على ُبعد ت�ضعة اأ�ضهر من انطاق نهائيات جن�ب 

اإفريقيا 2010.
من بر�ضل�نة اإىل الب�ند �ضليغا

ه�ؤالء  اأك��ر  ه���  �ضنة(   32( اإينكه  اأن  �ضحيح 
اإىل  اأقربهم  يبدو  ولكنه  �ضنًا،  احلرا�س 

ال��ف���ز ب��ال��ره��ان.ف��ق��د ���ض��ّرح مدرب 
اأندريا�س  االأملاين،  املنتخب  حرا�س 
م��ق��اب��ل��ة خ��ا���ض��ة مع  ك����ب���ك���ه، يف 
ميلك  "روبرت  اأن  "بيلد"  �ضحيفة 
خ��رة وا���ض��ع��ة، ول��ق��د اأب��ل��ى الباء 
فيها  ت�����ىل  م����رة  ك���ل  احل�����ض��ن يف 

املهمة.
الفني  امل���دي���ر  اأك����د  وم����ن ج��ه��ت��ه، 
اأن  اأ�ضهر  �ضتة  قبل  ل�ف  ي�اكيم 
م�قعة م��ضك� ي�م 10 ت�ضرين 
االأول �ضتحدد ب�ضكل كبري معامل 

"روبرت  احلار�س االأول للمنتخب، م��ضحًا اأن 
مقارنة  طفيفًا  امتيازًا  الراهن  ال�قت  يف  ميلك 
عنه،  حميد  ال  اأم��ر  التاأهل  مناف�ضيه،  بقية  م��ع 
اأنه مل يخذلنا  ونحن و�ضعنا كل ثقتنا فيه علمًا 
اأبدًا.ومع ذلك فاإننا �ضنناق�س ال��ضع نهاية هذا 

العام." 
وبرغم اأن اإينكه مل يلتحق ب�ضف�ف املنتخب اإال 
بعدما بلغ عامه ال�احد الثاثني، اإال اأنه تاألق 
خال م�ا�ضم عدة على م�ضت�ى االأندية، 
الكرة  ح��ي��ث ح��ر���س ع��ري��ن ع��م��ال��ق��ة 
االأوروبية مثل بر�ضل�نة وبنفيكا 
ينتقل  اأن  قبل  وفرنبخ�ضة، 
االأملاين  هان�فر  اإىل 
 2004 ���ض��ن��ة 
لين�ضم 

بعد ذلك اإىل منتخب املان�ضافت الذي خا�س معه 
ثماين مباريات دولية حتى االآن.

* قبل احلديث عن �ض�ؤون املنتخب، دعنا نتكلم 
�ضباك  ا�ضتقبلت  فقد  ال��ن��ادي،  مع  م�ض�ارك  عن 
هان�فر 69 هدفًا يف 34 مباراة امل��ضم املا�ضي، 

هل تعتقد اأن االأم�ر �ضتتح�ضن هذا العام؟
- علينا اأن نط�ر اأداءنا الدفاعي بطبيعة احلال، 
الأنه من النادر االإفات من النزول مبعدل كهذا.
لقد تعاقدنا مع كرمي حجي )من ليفرك�زن( واأنا 

واثق اأنه �ضي�ضاعدنا على تعزيز خطنا اخللفي.
ب�ضاأن  ال�ضائعات  االأخرية، كرثت  امل�ا�ضم  * يف 
النادي  مع  عقدك  اأن  علمًا  هان�فر  من  انتقالك 

�ضينتهي ال�ضيف القادم؟
النادي،  مع  اأبقى  كثرية جتعلني  اأم���ر  هناك   -
ما  اأخ��رى  حتديات  م�اجهة  فكرة  اأن  العلم  مع 
ملناق�ضة  االإ�ضارة  دائمًا رهن  اأنا  زالت تراودين، 
بدورهم  وامل�����ض���ؤول���ن  ال���ن���ادي،  يف  و���ض��ع��ي 

يتعامل�ن معي بكل �ضراحة و�ضفافية.
طفيفًا  ام��ت��ي��ازًا  متلك  اأن��ك  يبدو   *

امل�ضاركة  ال�ضباق نح�  مناف�ضيك يف  مقارنة مع 
نهائيات  خ��ال  االأمل���اين  املنتخب  مع  كاأ�ضا�ضي 
كاأ�س العامل املقبلة.ما مدى اأهمية االأ�ضهر القليلة 

املقبلة يف م�ضريتك الريا�ضية؟
اأتطلع  اأنا  بالتحديات،  مليئًا  م��ضما  �ضيك�ن   -
خال  املنتخب  يف   1 رق��م  احلار�س  اأ�ضبح  الأن 
كاأ�س العامل يف جن�ب اإفريقيا، و�ضاأبذل ق�ضارى 

جهدي لتحقيق هذا احللم.
على  امل�ضرف  الطاقم  ل��دى  املف�ضل  اأن��ك  يبدو   *
ت��ع��ت��ر نف�ضك  امل��ن��ت��خ��ب.ه��ل  ت���دري���ب ح���را����س 

احلار�س رقم 1 يف ال�قت احلايل؟ 
- احلار�س رقم 1 ه� الذي ي�ضارك يف املباريات 
ن�ضيبي  من  ه��ذا  ك��ان  لقد  امللعب،  اأر�ضية  على 
على هذا  االأم�ر  ت�ضتمر  اأن  واأمتنى  االآن،  حتى 

احلال.
* مت اتخاذ قرار ب�ضاأن ليمان وكان على بعد ثاثة 
اأ�ضهر فقط من انطاق نهائيات 2006.هل تعتقد 

اأنك �ضتنتظر ط�يا ملعرفة القرار النهائي؟
- اأعتقد اأن القرار لن يتاأخر هذه املرة، ولكن ذلك 

يع�د للمدرب وحده.
ناديك  م��ع  اأوروب���ي���ة  مناف�ضات  ت��خ������س  ال   *
اأث��ب��ت ج��دارت��ه يف  ه��ان���ف��ر، بينما ت��ي��م ف��ي��زه 
ال�ضاحة القارية منذ �ضن�ات.هل تعتقد اأنه ميلك 

امتيازًا يف هذا الباب؟
- ال اأعتقد ذلك.مل اأتاأثر حتى االآن بك�ن هان�فر 

يناف�س فقط يف الب�ند�ضليغا.
اإفريقيا  جن�ب  يف  باللعب  اأحيانًا  حتلم  هل   *
2010 اأثناء ن�مك قد تك�ن اأول م�ضاركة لك يف 

نهائيات كاأ�س العامل؟
ت�����راودين تلك  ب��ال��ط��ب��ع،  )ي�����ض��ح��ك(...ن��ع��م   -
العامل  كاأ�س  اإن  واالأخ���رى،  الفينة  بني  االأح��ام 
القدم  ك��رة  الع��ب  كل  اإليه  يطمح  ما  اأ�ضمى  ه� 
وم�ضجع، ولذلك ال ميكنني االإ�ضرخاء اأو فقدان 
الركيز.علّي اأن اأركز اهتمامي على ما ينتظرين 
من حتديات راهنة، واأق�ضد بذلك ت�ضفيات كاأ�س 

العامل ومناف�ضات الب�ند�ضليغا.
بحياتك  يتعلقان  �ض�ؤالني  عليك  نطرح  دعنا   *
مررت  ���ض��ن���ات  متانع.قبل  مل  اإن  ال�ضخ�ضية 
بتجربة ع�ضيبة للغاية عقب وفاة ابنتك عن عمر 
ال يتجاوز العامني ب�ضبب خلل يف القلب، هل اأثر 
ذلك على روؤيتك للحياة ولكرة القدم ب�ضكل عام؟

- لقد جعلني ذلك اأعيد النظر يف كل �ضيء، وعلى 
اأية حال، كنت دائمًا اأنظر اإىل كرة القدم ب�ضكل 
عظيمة  ريا�ضة  اإنها  النا�س،  عامة  عن  خمتلف 
جزءًا  بك�ين  �ضعيد  واأنا  كذلك،  دائماَ  و�ضتبقى 

من هذه اللعبة.
من  وتبلغ  ليلى  ُت��دع��ى  طفلة  م���ؤخ��رًا  تبنيت   *
على  االأم����ر  ت�ضري  كيف  اأ�ضهر،  خم�ضة  العمر 

امل�ضت�ى العائلي؟
- اإنه �ضع�ر جميل بالن�ضبة يل ولزوجتي، نحن 
نك�ن  اأن  واأمت��ن��ى  معنا  ليلى  ب���ج���د  �ضعداء 

اأب�ين عظيمني.

 انفرد موقع FIFA بحديث  ح�صري مع احلار�س االملاين روبرت اينكة قبل يومني من اقدامه على االنتحار عندما رمى 
نف�صه امام احد القطارات بعد عجزه عن مواجهة مر�س الكاآبة.. حيث يطلعنا اينكة عن طموحاته عن طموحاته مع 
ناديه احلايل ف�صاًل عن تطلعاته بخ�صو�س امل�صاركة مع منتخب بالده على امل�صتوى الدويل.. ُتعد اأملانيا اأبرز منوذج يف 

اإجناب حرا�س مرمى من امل�صتوى الرفيع يف العامل، فقد اأخرجت عمالقة من حجم زيب ماير وبودو اإيلرن واأندريا�س كوبكه 
وا اأكرب الهدافني ووقفوا �صداً منيعًا اأمام اأف�صل خطوط الهجوم. واأولفري كان وين�س ليمان وغريهم من احلرا�س الذين حريرّ
وبينما يجد مدربو املان�صافت �صعوبة كبرية يف اكت�صاف هدافني و�صانعي األعاب متميزين، فاإنهم عادة ما يكونون يف حرية 

من اأمرهم عندما ياأتي الدور على اإختيار من �صيقف بني العار�صتني حلماية عرين املنتخب، حيث تعج املدار�س الكروية 
االأملانية بحرا�س من الطراز الكبري.

اينكه: وفاة ابنتي غريت نظرتي عن كرة القدم
)فيفا( حاوره قبل انتحاره بيومني

امل������و�������ص������م احل������������ايل م������ل������يء ب����ال����ت����ح����دي����ات

اينكة احد ا�سهر احلرا�س 
يف البوند�سليغا

فارق الكرة التي وهبها جل وقته
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االإداري  ال��ع��م��ل  ال��غ��رب��ة يف ج���رف  ب��ذرت��ان زرع��ت��ه��م��ا 
اأنهر  م��ن  قريبا  و���ض��رت���ي��ان  ال�ض�يد  يف  ال��ري��ا���ض��ي 
بامل�ضاركات  �ضيت�ج  ال���ذي  امل��رت��ق��ب  امل�����ض��رك  اجل��ه��د 
ا�ضمها  على  اأطلقت  التي  ف���االأوىل  املقبلة،  الريا�ضية 
خدمة  ال�ض�يدية" هدفها  العراقية  الريا�ضية  "اجلمعية 
هنا  تاأ�ض�ضت  امل�ضركة  ال��رت���ك���الت  وعقد  الريا�ضة 
مكتبًا  لتفتح  العراق  �ض�ب  رحلت  ما  �ضرعان  اأنها  غري 
لها هناك وك�ضبت �ضرعيتها بعد ما عمدت وزارة ال�ضباب 
والريا�ضة وليدها احلديث وباركت لها اللجنة االوملبية 
الريا�ضي  "مركز  فه�  االأخ��رى  البذرة  اأما  حفاوة،  بكل 
العراقية  اجلمعيات  كل  ميثل  االآن  بات  العراقي" الذي 
بكل اأطيافها ال�ضيا�ضية والدينية واالجتماعية والثقافية 
اإثناء  العراقية  الريا�ضية  ال���ف���د  خدمة  اي�ضًا  هدفه 

م�ضاركتها يف ال�ض�يد ودعمها ماديًا واإعاميا ول�ج�ضتيًا 
وا�ضتعان  ال�ض�يدية  الق�انني  مع  متا�ضيا  كيانه  اأ�ض�س 
لهم  متخ�ض�ضني  باأكادمييني  الداخلي  نظامه  كتابة  يف 
باع ط�يل يف الريا�ضة اأمثال الدكت�ر تري�س ع�دي�ض� 

والدكت�ر ري�ضان جميد.
فيما  م�ضتقبًا  يحدث  ال  ان  امتنى  راودين  هاج�ضًا  لكن 
هل  عندها  هنا  اإىل  الريا�ضية  وف���دن��ا  اإح��د  ح�ضر  ل��� 
منهما  كل  ورعايتهم  خدمتهم  على  الطرفان  �ضيت�ضارع 

يدعي اأحقيته بذلك؟
الأين  واأخ�ية  طيبة  عاقة  بكليهما  تربطني  احلمد  لله 
باب  وم��ن  لكنه  ال�ضريفني  مب�ضعياهما  واأوم���ن  اأدرك 
اأت�جه  م�ضتقبًا  و�ضيعمانه  عماه  ما  على  احلر�س 
لهما وبقلب طيب بتلك الن�ضيحتني ال�ضادقتني راجيًا اإن 

ت�ضل كلماتي اإىل اإ�ضماعهما.
ت�����ض��ارع يف  اإن  ع��ل��ى اجل��م��ع��ي��ة 
ك��ت��اب��ة ن��ظ��ام��ه��ا ال���داخ���ل���ي وفق 
العراقي،  ال  ال�ض�يدي  القان�ن 
العامة  وان ت��ضع ن�ضاب هياأتها 
يك�ن  اأن  امل��ع��ق���ل  م��ن  لي�س  اإذ 
ه�ؤالء هم اأنف�ضهم اأع�ضاء هياأتها 
اأ�ضخا�س   7 من  املك�نة  االإداري��ة 
الكثري  بنظر  ت��زال  ال  الأن��ه��ا  فقط 
ل�ضرعيتها  ف��اق��دة  اجلمعيات  م��ن 

وهذا اأمر مهم البد االنتباه اإليه من اجل �ضمعتها داخليًا 
اأن يتحرك  الريا�ضي  املركز  املقابل على  وخارجيًا ويف 
�ض�ب العراق من اجل �ضرح مهامه اىل امل�ض�ؤولني بغية 

اإيجاد اآلية عمل م�ضرك ديناميكية 
ت�ضهل عملية ا�ضتقبال ال�ف�د.

اإما االأهم من كل ذلك ح�ضب راأيي 
ه��ي دع���ت��ي ل��ك��ا ال��ط��رف��ني اإىل 
بينهما  م��ا  يف  امل�ضرك  التعاون 
الريا�ضية  اجلمعية  مت��ث��ل  ك���اأن 
اجلمعيات  ب��ق��ي��ة  ح����ال  ح��ال��ه��ا 
الريا�ضي  امل���رك���ز  يف  االأخ�����رى 
وعلى االأخري اإن يفتح ذراعه بكل 
بالتاأكيد  وه��ي  لها  و�ضدق  حمبة 
خط�ة مهمة �ضتجنب وف�دنا العراقية حمنة ال�ق�ع ما 
بني مطرقة اجلمعية و�ضندان املركز عند امل�ضاركة مادام 

اجلميع ي�ضعى خلدمة العراق.

روؤى بال  حدود

من اأقوال  امل�صاهري�صوء  اأحمر

ـــدان املــركــز ـــن ـــس ــة و� ــي ــع ــم ـــني مــطــرقــة اجل ب

قبيل مباراة اإ�ضبانيا مع االأرجنتني ال�دية التي انتهت بف�ز االأول بهدفني مقابل 
هدف واحد ت�جهت اإحدى ال�ضحفيات اال�ضبانيات ب�ض�ؤال اىل النجم مارادونا 
وباللغة االإيطالية وبعد اإن اأجابها عادت ف�ضاألته باللغة االإ�ضبانية فالتفت اإليها 
قائًا: ملاذا مل ت�ضاألني منذ البداية باللغة االإ�ضبانية؟ ابت�ضمت وقالت: هذا طلب 
عله  هكذا  اعملي  قال:  اذ  الر�ضا  يف  زميلك  كان  الذي  �ضان�ضيز  الاعب  وال��دي 

يتذكرين بعد اأن ن�ضي كل رفاقه، فمن يدري رمبا ن�ضي لغته االأم!

االأمم  يف  "جتربتي   *
اأوؤمن  جعلتني  االأوروب��ي��ة 
كرة  ب���اأن  واح����دة  بحقيقة 
باالأ�ضماء  تعرف  ال  القدم 
ب���ق���در، ب���ل م���ا مت��ت��ل��ك��ه من 
الع���ب���ني ي�������ؤدون امل���ب���اراة 
ومب�ضت�ى  واحدة  ب�ترية 
�ضر  ه�������  ه�������ذا  واح�����������د، 

امل�ضتديرة".
الركي فاحت تريمي

انقالب اريك�س�ن
عن  نبحث  اإن  امل��ع��ي��ب  م��ن  لي�س 
حتى  مبنتخبنا  يليق  كفء  م��درب 
عنه �ضمن  البحث  االأمر  تطلب  ل� 
ي�ضتحق  اإن  على  الرابعة  الدرجة 
املعيب  م���ن  ل��ك��ن  امل��ن�����ض��ب  ه����ذا 
�ضفني  طلبات  لكل  نذعن  اإن  حقًا 
واأفكاره  التعجيزية  اري��ك�����ض���ن 

اخلا�ضة واأه�ائه املتقلبة.
ال�ضحفي ال�ض�يدي باتريك اإك�ل

نهائيات  اإىل  ال�ضبابي  منتخبنا  تاأهل  لله  حمدًا 
النقد  ب��اب  وم��ن  الطريق  اأول  يف  م���ازال  اآ�ضيا 
التدريبي بنقاط  الفني املفيد �ض�ف نذّكر املاك 

عدة مت ت�ضخي�ضها على اأداء العبينا:
* لعب املنتخب مبجم�عة متجان�ضة وهذه نقطة 
مهمة �ضبت ل�ضاحله بحكم التدرج ال�ضحيح مع 
ح�ضن احمد و�ضاهمت اإ�ضافة اإىل عامل االأر�س 
من  عانى  لكنه  امل�ضاركة  رهبة  من  التقليل  يف 
ملعب  عند  ال��ك��رة  نقل  يف  اال�ضتعجال  م�ضاألة 
هذه  اأف��ق��دت��ه  وق��د  كانت  طريقة  وب���اأي  اخل�ضم 
النقطة الركيز يف اللعب خ�ض��ضا يف مباراتي 
عمان والك�يت واال�ضتعجال يف نقل الكرة غري 

التح�ضري ال�ضريع للعب.
عر  كان  مباراتني  اأول  الهجمة.يف  حت�ضري   *
نقل الكرات العالية وب�ضكل ع�ض�ائي اىل ملعب 
اخل�ضم  كيفما اتفق، اأما بقية املباريات فقد غري 
اأداءه ولكن باأ�ضل�ب اللعب نح� االأمام من دون 
ب�ضكل  ال��ك��رات  اون��ق��ل  امللعب  عر�س  ا�ضتغال 
مراكز  يف  تغيري  م��ع  خ��ل��ف(   - )اأم����ام  عر�ضي 
امل��ن��اوالت كانت  اأن  ذل��ك  ال��اع��ب��ني وااله���م يف 
اغلبها يف العمق وعدم اال�ضتفادة من االنطاقات 

ال�ضريعة عر االأجنحة.

* اختر دفاعنا يف املباريات الق�ية حيث ك�ضفت 
من  الدفاعي  االإ�ضناد  يف  �ضعفًا  الك�يت  مباراة 
على  ال�ضغط  حاالت  يف  وحتى  االرتكاز  العبي 

حامل الكرة كانت غائبة يف جهة اليمني وبانت 
حاالت �ضعف يف بع�س املباريات حتديدًا دفاع 

واحد �ضد واحد.

1- يف غمرة التحليل والتعليق على مباريات 
احد  علينا  خ���رج  اآ���ض��ي��ا  ت�ضفيات 

املحللني بت�ضريح اأثار ده�ضتنا 
الفريق  اأداء  اإن  ق����ائ����ًا: 

بن�ضبة  ت��غ��ري  ال���ع���راق���ي 
180 درجة مئ�ية!! وال 
ال�ضيف  ك��ان  ان  ن��دري 
حرارة  بدرجة  تاأثر  قد 
رمبا  او  اال���ض��ت���دي��� 
اأ�ضاب  م��ا،  عطل  هناك 

اإذ  ال��ت��ري��د،  م��ن��ظ���م��ة 
القيا�س  ن�ضبة  ع��اق��ة  م��ا 

قيا�س زوايا  املئ�ي ب�حدة 
الدرجة؟

2- العب منتخب وطني له دوره امل�ؤثر يف 
�ضيناري�هات  على  اعتاد  املنتخب 
الزعل واأخذ امل�اقف ب�ضبب اأو 
بك�ضف  والتل�يح  دونه  من 
ما يحمله من اإ�ضرار لكنه 
يف كل مرة نراه ما�ضكا 
التي  احل��ق��ي��ب��ة  ذات 
ال�ضابق  يف  خ���ب���اأت 
ر���ض��ائ��ل االع��ت��ذار عن 
ما  �ضراحة:  ب��در..  ما 
هكذا  اخ��ذ  م��ن  احلكمة 
م�اقف من دون ت��ضيح 
االتعا�س   او حتى  اأ�ضبابها 

واخذ العر من املا�ضي؟!

ملــــــــحــــــــة كــــــــــــرويــــــــــــة فــــنــــيــــة

ال�ضر  ال���ك����ري���ني  م����ن  "تعلمت   *
العناد  معنى  ال��رو���س  وم��ن  والتحدي، 
ت�ضيل�ضي  م��ع  جتربتي  لكن  ال��ك��روي، 
اعتى  اأق���ارع  اأن  كيف  علمتني  اللندين 
اأندية اأوروبا مبا امتلكه من جن�م كبار 

اأفذاذ".
اله�لندي خ��س هيدنيك

دبابي�س

اإعداد/ علي النعيمي 

وامل�ضم�عة  املقروءة  العراقي  االإع��ام  و�ضائل  جميع  اإىل  احلكمة  هذه  اخل�اتيم..نهدي  يف  العرة 
اأ�ضيا، الن  واملرئية ان تت�خى احلذر وعدم االإفراط يف فرحة تاأهل منتخبنا ال�طني لنهائيات كا�س 
التاأهيل لي�س باالأمر اخلارق وان املنتخب تنتظره ا�ضتحقاقات لي�ضت بالي�ضرية ن�ض�ق هذا املثل من 
باب العظة والتذكريمن مبداأ نظرية �ضيك�ل�جية ريا�ضية تخ�س الفئات العمرية التي تن�س باأن ندع 
اأفراح واإحزان ال�ضباب و�ضط حيزهم العمري فهم اأدرى بطرق التعبري عن خلجاته وكل ما ي�ضعرونه 

بعدًا عن هاالت االإعام الأنه  �ض�ف ي�ؤثر على م�ضتقبلهم ويبعث بر�ضائل خاطئة.

ــــــة ــــــي ــــــس ــــــا� حـــــــكـــــــمـــــــة ري مارادونا وابنة �سديقه

هذا �سر امل�ستديرة
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بقلم/ زيدان الربيعي
نتحدث يف احللقة الرابعة والثاثني عن م�ضرية 
واملنتخبات  اجل���ي��ة  وال��ق���ة  ال����زوراء  الع��ب 
بغداد  يف  ول��د  ال��ذي  عل�ان  ح�ضاين  العراقية 
من  الكثري  القارئ  فيها  �ضيجد  اإذ   ،1955 عام 

املحطات وامل�اقف املهمة والطريفة.
بداياته

)ح�ضاين  با�ضم  امل��ع��روف  ع��ل���ان  ح�ضني  ب���داأ 
اأقرانه  بقية  مثل  الريا�ضية  حياته  ع��ل���ان( 
ال�ضعبية  الفرق  ثم  املدر�ضية  الفرق  خ��ال  من 
امل�ا�ضفات  ميتلك  اأن��ه  ومبا  الكرخ  منطقة  يف 
وق�ة  فارع  ط�ل  من  القدم  كرة  لاعب  املثالية 
ج�ضمانية هائلة ولياقة بدنية عالية وفكر كروي 
النج�م  مكت�ضف  عني  ف��اأن  ال�ضاحة  داخ��ل  جيد 
القدير  امل��درب  ال��زورائ��ي��ة  املدر�ضة  وم�ؤ�ض�س 
باملر�ضاد.  له  كانت  اليا�س  جرجي�س  ال��راح��ل 
ال�ضكك  فريق  اإىل  ب�ضمه  امل��درب  هذا  قام  لذلك 
اآنذاك  يتدرب  ح�ضاين  وك��ان  حاليًا  )ال���زوراء( 
اأم��ث��ال جال  ال���زوراء  اأب���رز جن���م  اإىل جانب 
وبعد  ج�ضام.  ح��ازم  كاظم،  علي  الرحمن،  عبد 
الكاملة  الثقة  ال��ي��ا���س  جرجي�س  اأع��ط��اه  م��دة 
فريق  يف  االأ�ضا�ضيني  الاعبني  اأحد  يك�ن  باأن 
اأخرى  الذي منه ر�ضدته عني تدريبية  الزوراء 
املدرب  دع��اه  اأك��ر واأك��ر حيث  لتمنحه فر�ضة 
�ضف�ف  اإىل  ماكلنن  داين  الراحل  اال�ضكتلندي 
فيه  وجد  اإن  بعد   1975 عام  ال�طني  املنتخب 
يعتمد  كان  ك�نه  عنها  يبحث  التي  امل�ا�ضفات 
باللعب  يتميز  ال��ذي  االنكليزية  الكرة  اأ�ضل�ب 
يحتاج  االأ�ضل�ب  ه��ذا  ومثل  والعايل  الط�يل 
والق�ة  اجل��ي��د  ال��ط���ل  ميتلك�ن  الع��ب��ني  اإىل 
يف  مت�افرتني  امليزتني  وه��ات��ني  اجل�ضمانية 

ح�ضاين عل�ان.
ت�ضكيلة  يف  اأ�ضا�ضيا  العبا  عل�ان  ح�ضاين  كان 
مدربا  ماكلنن  ك��ان  عندما  ال���ط��ن��ي  املنتخب 
ل��ه وي��ق���ل ح�����ض��اين ع��ل���ان ع��ن ه���ذه املرحلة 
اإىل  ماكلنن  امل��درب  دع��اين  "لقد  املنتخب:  مع 
اأن  بعد   1975 ع��ام  ال�طني  املنتخب  �ضف�ف 
ال����زوراء.  ف��ري��ق  م��ع  متميز  مب�ضت�ى  ظ��ه��رت 
يبحث عن العبني جدد  امل��درب  ه��ذا  ك��ان  حيث 
يف  عمرهم  ب���داأ  ال��ذي��ن  ال��اع��ب��ني  بهم  يع��س 
املاعب يتقدم، لذلك اختارين مع جمم�عة من 
الاعبني اأمثال هادي احمد عادل خ�ضري، �ضباح 
عند  وكنا  واآخ��ري��ن  ط��رة  حممد  اجلليل،  عبد 

العديد  ح�ضن ظنه وقدمنا م�ضت�يات جيدة يف 
من املباريات والبط�الت املختلفة التي �ضاركنا 

فيها بعد عام 1975".
ويرف�س ح�ضاين عل�ان االتهامات التي ت�جه 
ميتلك  الأن��ه  اأخ��ت��اره  ماكلنن  ب��اأن  واملتمثلة  ل��ه 
يق�ل:  حيث  فقط  اجل�ضمانية  والق�ة  الط�ل 
فريق  م�ض�ؤولية  يت�ضلم  عندما  مدرب  اأي  " اأن 
جديد يريد اأن ينجح معه والنجاح يحتاج اإىل 
من  ه���  جيدة  اأدوات  واىل  العمل  يف  اأ�ض�س 
الن�ع  هذا  من  كان  ماكلنن  فاأن  لذلك  يختارها، 
م��ن امل��درب��ني، ول��ه��ذا ت��اب��ع م��ب��اري��ات ال���دوري 
ب�ضكل جيد وبتجرد، حيث مل تكن له اأية عاقة 
لكي  اأختارهم  الذين  اجل��دد  الاعبني  مع  تذكر 
منهم،  واح��د  واأن��ا  مرة  الأول  للمنتخب  يلعب�ا 
يحتاجها  التي  امل�ا�ضفات  فيهم  وج��د  اأن��ه  بل 
وك��ان��ت ل��ه ق��ن��اع��ات��ه اخل��ا���ض��ة يف ه���ذا االأم���ر 

والدليل اإن معظم الاعبني الذين 
اأختارهم حافظ�ا على مراكزهم 
ل�ضن�ات  ال�طني  املنتخب  يف 
ط�����ال ب��ع��د م���غ���ادرت���ه ال��ع��راق 
اأنه مل يكن  اآخر على  دليل  وهذا 
هذا  اختياراته،  يف  اأبدا  يجامل 
اأم���رًا ع��ام��ًا، لكن ما  ق���يل ميثل 
كنت  اأين  �ضخ�ضيا  يخ�ضني 
اأ�ضا�ضيا يف فريق الزوراء  العبا 
الكروي وكنت  م�ضت�اه  قمة  يف 
العب يف خط ال��ضط اإىل جانب 
اأمثال حازم ج�ضام،  العبني كبار 
االإله  عبد  ال��راح��ل  حممد،  فتاح 
معه  خ�ضعت  وق��د  ال���اح��د  عبد 
اخ���ت���ب���ارات ع���دي���دة م���ن خال 
واملباريات  التدريبية  ال�حدات 
يكلفني  وك������ان  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
اأنفذها  كنت  معينة  ب���اج��ب��ات 
بدقة تامة وكان ي�ضيد مب�ضت�اي 
ما  تطبيق  على  وبقدرتي  الفني 

يريده مني وب�ضكل حريف".
اإىل  اأدت  ال��ت��ي  االأ���ض��ب��اب  وع���ن 
بعد مغادرة  املنتخب  اإبعاده عن 
ماكلنن قال ح�ضاين عل�ان:" مبا 
اإن االأمر اأ�ضبح يف ذمة التاريخ 
فابد هنا من ق�ل احلقيقية من 
التي  االأ�ضماء  اإىل  االإ�ضارة  دون 

بعد  ثانية  للمنتخب  ا�ضتدعائي  بعدم  ت�ضببت 
العراق وهذه احلقيقة برغم  ابتعاد ماكلنن عن 
هناك  اأن  حيث  اأذك��ره��ا  اإن  الب��د  لكن  مراراتها 
نف�ذ  لديهم  ك��ان  ال�طني  املنتخب  يف  العبني 
كاكا  الي�غ�ضايف  امل��درب  على  و�ضط�ة  ق���ي 
العراق،  اأ�ضتلم املهمة بعد مغادرة ماكلنن  الذي 
اإذ اأقنع ه�ؤالء الاعب�ن - الذين اأخجل االآن من 
االإ�ضارة اإليهم، الأن مثل هذه االإ�ضارة قد ت�ضيئ 
ب�ضرورة  ك��اك��ا  امل����درب  ال���ك���روي-  لتاريخهم 
اأبعادي عن املنتخب برغم اأين كنت يف م�ضت�ى 

فني وبدين جيدين".
وي�ضيف: "اإن هذا االأمر مل يقت�ضر على اأبعادي 
ي�ضبه  م��ا  اإىل  تعر�ضت  اأين  ب��ل  املنتخب،  ع��ن 
اإىل ابتعادي  اأدت  ال��زوراء  ن��ادي  امل���ؤام��رة يف 
عن هذا الفريق الذي بداأت يف مدر�ضته الكروية 
تعر�ضت  حيث  الكرة،  عامل  يف  خط�اتي  اأوىل 

املتنفذين  الاعبني  اأح��د  من  �ضر�ضة  ح��رب  اإىل 
الفريق وم��ن دون  م��درب  قبل  ثم من  فيه وم��ن 
اأن اأعرف االأ�ضباب التي دعتهما اإىل حماربتي، 
الق�ة  فريق  اإىل  ال���زوراء جم��رًا  غ��ادرت  لذلك 
رحلتي  لكن  العريقة،  الفرق  من  وه�  اجل�ية 
مع  تتنا�ضب  اأو  م�فقة  تكن  مل  الفريق  هذا  مع 
هذا  مع  اأ�ضهمت  اأين  برغم  الكروية  طم�حاتي 
 ،1978 عام  الكاأ�س  ببط�لة  الف�ز  يف  الفريق 
اإىل  ثم  ومن  عدة  اإ�ضابات  اإىل  تعر�ضت  حيث 
عن  بعيدا  اأن��زوي��ت  ذل��ك  وبعد  نف�ضي  اإح��ب��اط 
االإلزامية  اخلدمة  اإىل  دع�تي  لكن  االأ���ض���اء، 
جعلتني العب مع فريق احلدود الذي كان ي�ضم 
العبني مغم�رين ومن ثم لعبت مع فريق االأمانة 
وبعدها اعتزلت اللعب يف منت�ضف ثمانينيات 

القرن الذي اأنق�ضى وحت�لت اإىل التدريب.

م�صاركاته
�����ض����ارك ح�������ض���اين ع����ل�����ان يف 
التي  اآ�ضيا  اأمم  بط�لة  ت�ضفيات 
 1975 ع�����ام  ب����غ����داد  يف  ج�����رت 
االأوىل  م��ب��ارات��ه  خا�س  وي�مها 
�ضد املنتخب القطري، كما �ضارك 
فل�ضطني  بط�لة  يف  املنتخب  مع 
ت�ن�س  ج���رت يف  ال��ت��ي  ال��ث��ال��ث��ة 
عام 1975 وح�ضل منتخبنا فيها 
املنتخب  بعد  الثاين  املركز  على 
الاعبني  م���ن  وك�����ان  امل�������ض���ري 
ال�طني  املنتخب  مثل�ا  ال��ذي��ن 
عام  الدوحة  يف   )4( خليجي  يف 
م�ضاركاته  اآخ���ر  وك��ان��ت   1976
اأمم  بط�لة  نهائيات  يف  الدولية 
عام  طهران  يف  جرت  التي  اآ�ضيا 

1976 اأي�ضًا.

اإجنازاته
اأ���ض��ه��م ح�����ض��اين ع��ل���ان يف ف�ز 
ال����������زوراء ب��ط���ل��ت��ي ال������دوري 
كما  متتاليني  مل��ضمني  والكاأ�س 
اأ���ض��ه��م م��ع ف��ري��ق ال��ق���ة اجل�ية 

بالف�ز ببط�لة الكاأ�س.
كثريا  يرتاح  عل�ان  ح�ضاين  كان 
عندما يلعب اإىل جانبه يف فريق 
ج�ضام  ح���ازم  الثنائي  ال����زوراء 

كثريا  يرتاح  كان  املنتخب  ويف  ن�ضيف  وفتاح 
وهادي  ج�ضام  ح��ازم  جانب  اإىل  يلعب  عندما 

احمد واحمد �ضبحي.
ن�عًا  ي�ضكل�ن  ك��ان���ا  ال��ذي��ن  ال��اع��ب��ني  وع���ن 
العب  اأن  يق�ل:  امل��ي��دان  داخ��ل  لديه  القلق  من 
وهدافًا  ماكرًا  العبًا  كان  حامت  �ضباح  ال�ضرطة 
مميزًا، لذلك كان وج�ده يقلقني كثريًا واحلال 
الك�يتي  امل��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى جن���م  ي��ن��ط��ب��ق  ذات����ه 
طراز   من  ه��داف  الأن��ه  يعق�ب،  جا�ضم  ال�ضابق 
اأن�ضاف  من  االأه��داف  ت�ضجيل  وي�ضتطيع  نادر 

الفر�س".
الريا�ضية  حياته  يف  الطريفة  امل���اق��ف  وع��ن 
مع  العبا  كنت  "عندما  ع��ل���ان:  ح�ضاين  يق�ل 
فريق  مع  مباراة  لدينا  كانت  وي�مها  ال��زوراء 
امل��ب��اراة وطلب مني  ق���ي ج��اءين حكم  حملي 
باأن ال نلعب بخ�ض�نة  ومن زميلي فتاح حممد 
اأننا نلعب بق�ة وعندما  الأنه كان املعروف عنا 
الطلب  ل��ه��ذا  ي��دع���ه  ال���ذي  ال�ضبب  ع��ن  �ضاألته 
البطاقتني  ن�ضيت  اأين  امل�ضكني:  احلكم  فقال 
ال�ضفراء واحلمراء داخل غرفة تبديل املاب�س 
اخلا�ضة باحلكام فاأرج� اأن ال حترج�نني لذلك 
تامة يف  ا�ضتغلينا هذه احلادثة ولعبنا بحرية 
لن  احلكم  اأن  من  واثق�ن  الأننا  االأول  ال�ض�ط 

ي�ضتطيع ت�جيه االإنذار اأو الطرد لنا!".
�ضجل ح�ضاين عل�ان اأجمل اأهدافه مع املنتخب 
وي�مها  القطري  املنتخب  مرمى  يف  ال�طني 

انتهت املباراة عراقية )0-1(.
اللعب عمل يف جمال تدريب فرق  اعتزاله  بعد 
الفئات العمرية يف العديد من االأندية كما عمل 
عام  اأح���داث  بعد  ال����زوراء  فريق  على  م�ضرفًا 

.2003

مميزاته
والق�ة  الفارع  بالط�ل  عل�ان  ح�ضاين  ميتاز 
و�ضفة  العالية  البدنية  واللياقة  اجل�ضمانية 
كما  وال��ه��ج���م،  ال��ضط  ب��ني العبي  م��ا  ال��رب��ط 
الذي  املناف�س  الاعب  رقابة  بامتياز  يجيد  اأنه 
يف  قدرته  عن  ف�ضًا  مبراقبته،  امل��درب  يكلفه 
زمائه  مع  والتعاون  اله�اء  والعاب  املراوغة 

داخل امليدان.
م�ضت�ى  من  اإليه  و�ضل  ما  اإىل  بالف�ضل  يدين 
اليا�س،�ضعدي  جرجي�س  امل��درب��ني  اإىل  فني 

�ضالح وداين ماكلنن.

ح�ساين علوان اول الواقفني مع ت�سكيلة الزوراء

ح�ساين عل�ان.. تاألق مع الزوراء واأثبت وج�ده و�سط عمالقة املنتخب
اأن�صفه اليا�س وماكلنن وظلمه كاكا وبع�س زمالئه

ح�ساين علوان.. ماركة زورائية متميزة

هناك جنوم قالئل ي�صمدون يف ذاكرة 
النا�س على مدى طويل من الزمن، لكونهم 

يرتكون اأثرا طيبا خلفهم من خالل 
الب�صمات العديدة التي يقدمونها فوق 

امل�صتطيل االأخ�صر الذي كافاأهم باخللود 
الطويل يف ذاكرة اجلمهور الريا�صي، يف 

زاوية )جنوم يف الذاكرة( �صنحاول الغور 
يف م�صرية اأحد جنوم املنتخبات العراقية 

ال�صابقني الذين ترف�س ذاكرة جمهورنا 
مغادرتهم لها، حيث �صمدوا يف البقاء فيها 

برغم مرور عقود عدة على اعتزالهم اللعب 
وحتى ق�صم منهم ابتعدوا عن الريا�صة 

برمتها اأو غادروا العراق اإىل بلدان اأخرى.
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اإياد ال�صاحلي

منتخب بر�سم االحتكار
)ا���ض���د ال��راف��دي��ن ي��ع���دون اىل اال���ض���اء م��ن جديد يف 
بط�لة االمارات الدولية(.. تعليق ب�ضيط ردده معلق قناة 
احل��ضني  احمد  الزميل  االماراتية  الريا�ضية  ظبي  اب� 
يف قمة تعاطفه العقاين وانحيازه ال�جداين مع العراق 
عندما دخل �ضدى �ضرخته ) ك���وول....( اعماق عراقي 
�ضباك  يف  عبا�س  لبا�ضم  )ال�����ض��اروخ(  بالهدف  انت�ضى 
االملاين  العج�ز  الداهية  مدربه  اآم��ال  مدمرًا  اذربيجان 
يقلب  وه�  القلق  بعني  املباراة  تابع  الذي  ف�غت�س  بير 

افكاره يف روزنامة �ضمته!
نعم عاد ا�ض�دنا اىل اال�ض�اء الدولية بعد ان ع�ضنا معهم 
�ضبات احلزن والياأ�س ط�ال اال�ضهر املا�ضية ل�ضم�رهيبة 
ت�ضفيات  يف  �ضجلها  التي  امل��ذل��ة  النتائج  ب��ني  املنتخب 
كا�س العامل ودورة اخلليج التا�ضعة ع�ضرة ، لكن التفاوؤل 
عي�نهم  يف  الاعبني  عه�د  راأي��ن��ا  م��ذ  او�ضالنا  يف  دّب 
املجد  اط��راف  وا�ضتعادة  الت�ضحيح  على  عازم�ن  بانهم 
ال�ضيما  املقبلة  الدولية  اللقاءات  يف  اجل��روح  وم���داواة 
�ضّناع  معظم  بامكانية  ق�ية  زال��ت  ما  اجلماهري  ثقة  ان 
اجناز كاأ�س اآ�ضيا 2007 ا�ضتخراج �ضهادة ال�ضاح لرفقة 
املنتخب يف الدفاع عن لقبه عندما تاأذن الدوحة بعد عامني 

الطاق �ضرارة املناف�ضة يف املعرك القاري ال�ضاخن.
ال�ضري(  )احل��ب��ل  ه��ن��اك  ان  �ضاكر  ن��اظ��م  امل���درب  ي���ق��ن 
يغذي   2004 اثينا  اومل��ب��ي��اد  جيل  اف���راد  ب��ني  امل������ض���ل 
بالرغم من  املنتخب معن�يًا وفنيًا ويقّ�ي بنيته تكتيكيًا 
ظروف الت�تر والقطيعة التي �ضادت مع�ضكراتهم يف غري 
امل�اجهات  يف  متا�ضكًا  ي��زدادون  املحرفني  ان  اال   ، مّرة 
التي  امل��رح��ل��ة  با�ضتثناء  عزميتهم  ت��ف��ر  ومل  ال�ضعبة 
ي�ضعرون فيها بعدم قدرة املدرب على معاجلة الط�ارىء 
خليجي  يف  فيريا  م��ع  ح�ضل  كما  امل��ب��اراة  خ��ال  الفنية 
وتلك  امل���ن��دي��ال  ت�ضفيات  يف  اي�ضا  حمد  وم��ع  م�ضقط 
على  مثلبة  ت�ضكل  وال  املدربني  �ضاحة  يف  م�ضاعة  م�ضائل 
اي منهم طاملا ان املباريات ت�ضفر عن فائز وخا�ضر يعني 

ان هناك مدربًا منت�ضرًا واآخر مندحرًا 
ال بّد من التاأكيد على ان لكل جيل نهاية وف�ضل اخري يجب 
 ، االحت��اد  او  امل��درب  قبل  انف�ضهم  الاعبني  من  حتديده 
فهناك عنا�ضر ناأمل ان حتا�ضب نف�ضها مثل ي�ن�س حمم�د 
ومهدي كرمي ون�ضاأت اكرم وه�ار ما حممد وعماد حممد 
وتقارن بني �ض�ر االداء ال�ضابقة واحلالية ليعرف�ا كم هم 
جدد  ب��دالء  اىل  مراكزهم  باخاء  امل�ضارحة  اىل  بحاجة 
اجلديدة  التح�الت  مع  ان�ضجاما  وا���ض��رع  حي�ية  اك��رث 

التي ي�ضهدها املنتخب ال�طني ؟
ومع بالغ اعتزازنا بنج�م خدم�ا الكرة العراقية وزف�ا 
مباراة  دق��ائ��ق  ف��ان  الثمينة  وال��ك���ؤو���س  ال��ب��ط���الت  لها 
 ، الذاتية  للمراجعة  املا�ضة  حاجتهم  ك�ضفت  اذربيجان 
فاملنتخب لي�س ملكا الأحد واحتكار املراكز امر مرف��س ، 
لقد �ضعرنا بان العبا مثل ن�ضاأت مل يكن يبايل لعتب زميله 
عاء عبد الزهرة على متريرة ع�ض�ائية ، بل نظر له بعني 

غا�ضبة وكاأنه نال من كفاءته ! 
لن نعد بط�لة االمارات الدولية التي تختتم الي�م بلقاء 
على  للحكم  مثالية  فر�ضة  وامل�ضيف  منتخبنا  بني  نهائي 
اهلية الاعبني ، فاملنتخب بحاجة اىل مباريات جتريبية 
اخطاء  وت�ضذب  العالية  البدنية  اللياقة  تك�ضبه  كثرية 
منتجًا  امل��ح��رف  ال��اع��ب  ي��ك���ن  ان  امل��ه��م  لكن   ، العبيه 
اداء  كان  كيف  القاهرة  م�قعة  يف  �ضاهدنا  كما  للمنتخب 
باعذارنا  نتدىل  نبقى  ان  ال   ، باهرًا  املحرفني  الفراعنة 
حتت حبال �ضع�بة جتميع الاعبني وط�ل فرة االبتعاد 
قدمها  متعددة  خ��ي��ارات  وه��ن��اك  ا�ضعب  ف��ال��ق��ادم  بينهم 
االوملبي  ي�ضمه  وم��ا  ال�ضباب  منتخب 
با�ضتعداد  تقف  عنا�ضر  م��ن  اي�ضا 
، فمن غري  �ضاكر  ناظم  نداء  لتلبية 
العراقية  الكرة  ُترهن  ان  املعق�ل 
ع�����ض��ر العبا  ب��ارب��ع��ة  م�����ض��ريه��ا 
ع�ضرة  اال  يجتمع�ا  لن  حمرفا 
ايام كل عام ، بينما ماعبها جت�د 
ال�ضابرين  املتميزين  من  بنماذج 
 ( املجحفة  ال��ن��ظ��ري��ة  ب��ل���ى  ع��ل��ى 
االحراف اق�ضر الطرق اىل جنة 

البط�الت(!.

م�������ص���ارح���ة ح���رة

Ey_salhi@yahoo.com

مجلة رياضية شهرية تصدر عن مؤسسة املدى لالعالم والثقافة والفنون

 قريبا يف املكتبات
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( فـيـا )

موللر:

حوار سبورت
تغوص في اعماق 

( غوتيا )!

الحوطي
يطالب باحتراف 

عراقي بالكويت

يونس
يترقب رقماً 

قياسياً في قطر
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يونس
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حوار سبورت











































الحوطي

يصطاد ضحاياه بال رحمة!

قناص الماتادور



أدهشتني إرادة 
أسود الرافدين 

في كأس القارات

أدهشتني إرادة 
أسود الرافدين 

في كأس القارات

أدهشتني إرادة 

في كأس القارات

( فـيـا )( فـيـا )
تغوص في اعماق 

يصطاد ضحاياه بال رحمة!يصطاد ضحاياه بال رحمة!يصطاد ضحاياه بال رحمة!يصطاد ضحاياه بال رحمة!يصطاد ضحاياه بال رحمة!يصطاد ضحاياه بال رحمة!يصطاد ضحاياه بال رحمة!يصطاد ضحاياه بال رحمة!يصطاد ضحاياه بال رحمة!يصطاد ضحاياه بال رحمة!يصطاد ضحاياه بال رحمة!يصطاد ضحاياه بال رحمة!يصطاد ضحاياه بال رحمة!

( فـيـا )( فـيـا )
قناص الماتادورقناص الماتادور



بغداد / اكرام زين العابدين 
واكد ب�ضاأن قب�ل تر�ضيح اع�ضاء االحتاد احلايل 
لانتخابات املقبلة من عدمه: �ضيتم االعان عن 
ذلك من الهيئة امل�ؤقتة الحتاد الكرة بعد ت�ضكيلها 
لن  االحت����اد  اع�����ض��اء  مت���ادي  ان  اىل  ملمحًا   ،
ي�ضمح لهم بالر�ضيح لانتخابات املقبلة ل�ج�د 

جتاوزات مالية وادارية يف عملهم . 
العراقية  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  احقية  م��دى  وع��ن 
يف ح��ل االحت����اد ال��ع��راق��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ، قال 
الثانية من  امل��ادة  ذلك جاء وفق  ان   : امل��ض�ي 
حق  من   : ن�ضت  التي  االوملبية  اللجنة  قان�ن 
بناء  االحتاد  اأي  حل  العراقية  االوملبية  اللجنة 
يف  التنفيذي  املكتب  اجتماع  من  ت��ضية  على 
حالة وج�د جتاوزات يف عمل االحتاد – خرق 
اداري او مايل او قان�ين – وجميعها م�ج�دة 

وم�ثقة يف بيان احلل للجنة االوملبية .
وا���ض��اف : ان��ه مت اب��اغ االحت��اد ال��دويل لكرة 
اللجنة  تدخل  اىل  م�ضريا   ، احل��ل  بقرار  القدم 
مرجعا  باعتبارها  م�ضروعًا  العراقية  االوملبية 

جلميع االحتادات املركزية.
اع�ضاء  بع�س  ان  عن  النقاب  امل��ض�ي  وك�ضف 
ومل  ال��ق��رار  م��ع  ي��ك���ن���ا  مل  التنفيذي  امل��ك��ت��ب 
االغلبية  على  ح�ضل  لكنه  ل�ضاحله  ي�ض�ت�ا 
لل��ض�ل  الحقًا  لهم  االمر  ت��ضيح  املمكن  ومن 

اىل تفاهم كامل .
اجلديد،  املمتاز  ال���دوري  ان��ط��اق  م�عد  وع��ن 
م��ض�ع  �ضتح�ضم  امل�ؤقتة  الهيئة  ان   : اج��اب 
بط�لة الدوري والفرق امل�ضاركة فيها بالت�ضاور 
جماميع  يف  و���ض��رياع��ى   ، ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ع 
اجلغرايف  الت�زيع  املناف�ضة 

للفرق املتبارية .

من  مقربة  م�ضادر  ت�قعت  ذات���ه  ال�����ض��اأن  ويف 
االحتاد العراقي لكرة القدم املنحل انه �ضي�ضدر 
دوليا  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ك��رة  ان�ضطة  بتجميد  ق���رار 
املنتخبات  م�ضاركات  وايقاف  اآخ��ر  ا�ضعار  اىل 
ال�طنية العراقية يف البط�الت املقبلة وال�ضيما 
للبط�الت  النهائية  االدوار  اىل  تاأهلت  التي 
االآ�ضي�ية ) النا�ضئني وال�ضباب وكرة ال�ضاالت( 
ادارة  من  العراقيني  احلكام  حرمان  عن  ف�ضا 
لقرار حل االحتاد من  الدولية نتيجة  املباريات 

اللجنة االوملبية العراقية .
احت��اد  ل��رئ��ي�����س  االول  ال��ن��ائ��ب  ان  اىل  ي�����ض��ار 
ال��ك��رة امل��ن��ح��ل ن��اج��ح ح��م���د ق��د ح���ذر اللجنة 
ا�ضدار  ع�اقب  من  املا�ضي  اال�ضب�ع  االوملبية 
العراقية  الكرة  معاقبة  اىل  فيفا  يدفع  قرار  اي 
يف  امل�ضاركة  من  امل��ذك���رة  املنتخبات  ويحرم 

اال�ضتحقاقات اخلارجية.

موؤكداً وجود جتاوزات يف عملهم

امل��س�ي : اعادة تر�سيح اع�ساء احتاد الكرة 
املنحل بيد الهيئة امل�ؤقتة!

قال االمني املايل للجنة االوملبية العراقية �صمري املو�صوي على هام�س 
تالوته بيان املكتب التنفيذي بخ�صو�س حل احتاد الكرة انه �صيتم 

يف ال�صاعات القليلة املقبلة االعالن عن ا�صماء الهيئة املوؤقتة الدارة 
االحتاد العراقي لكرة القدم حلني موعد اجراء االنتخابات الختيار 

جمل�س جديد بعد حل املجل�س ال�صابق.

�سمري املو�سوي

رئي�س واع�ساء االحتاد 
املنحل اثناء االجتماع 

بالهيئة العامة


