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وكان اإمن�ذجا مثاليا لكرة القدم العراقية وابرز 
له  االوىل  االنعطافة  منذ  ال�انها  عن  املدافعني 
يف  عالقة  بقيت  التي  املباريات  من  واح��دة  يف 
اإرتدى  اذهان فالح ح�ضن اىل ي�منا هذا عندما 
ب�لندا  ام��ام  مرة  اول  العراقي  املنتخب  فانيلة 
بالتعادل  انتهى  الذي  اللقاء  ذلك  عام 1970 يف 
التح�ل  نقطة  امل��ب��اراة  ه��ذه  لتك�ن  ملثله  بهدف 
الكبرية يف حياة فالح الكروية التي �ضال وجال 
فيها فار�ضا كرويا حمل ل�اء كرة القدم العراقية 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ف��ر���ض��ان ال��ن��ب��الء وادخ����ل قلعة 
الك�ؤو�س  العراقية  املنتخبات  وخزائن  الزوراء 

وااللقاب. 
يحل هذه االأيام الدويل ال�ضابق واملع جن�م كرة 
القدم العراقية واأهم رم�ز كرة الزوراء وقلعتها 

العراق  يف  القدم  ك��رة  جماهري  الع��ب  البي�ضاء 
فالح ح�ضن على هام�س ح�ض�ره ملتقى الكفاءات 
الريا�ضية املغرتبة املقرر ان تنطلق اعماله الي�م 
لها  �ضكلت  الأ�ضماء  وكبري  الف��ت  ح�ض�ر  و�ضط 
م�قعا مهمًا يف �ضفحات الريا�ضة العراقية على 

نح� عام وكرة القدم ب�ضكل خا�س. 
وك��ان��ت ل����)امل���دى ال��ري��ا���ض��ي( ه���ذه ال���ق��ف��ة مع 
ال����دويل جن��م ال��ك��رة ال��ع��راق��ي��ة ال�����ض��اب��ق فالح 
الكيفية  عن  بال�ض�ؤال  بداأناه  ح���ار  عرب  ح�ضن 
واغنائه  امل�ؤمتر  باثراء  فالح  فيها  ي�ضهم  التي 
بافكار ونقا�ضات ناأمل ان ت�ضب يف خدمة الكرة 
ظل  يف  راهنا  واقعا  االآن  تعي�س  التي  العراقية 
خالل  من  العراقية  الكرة  على  فر�ضت  عق�بات 
ال���دويل  االحت����اد  ع�ض�ية  يف  ال��ع��راق  جتميد 
لكرة القدم )فيفا( ب�ضبب اقدام اللجنة االوملبية 
ا�ضباب  نتيجة  العراقي  االحت��اد  بحل  العراقية 

تت�ضل بخالفات ب�ضاأن االنتخابات.
املغرتبني  م��ل��ت��ق��ى  يف  ف����الح  ���ض��ي��ق��دم  م����اذا   *

الريا�ضيني؟ 
فالح  ولي�س  ال��ع��راق  اىل  ح�ضروا  الذين  كل   -
على  للعمل  وا�ضح  ه��دف  لديهم  فح�ضب  ح�ضن 
اإث�����راء امل����ؤمت���ر واغ��ن��ائ��ه ب��اف��ك��ار وط��روح��ات 
لتط�ير كرة القدم ب�ضكل خا�س وكيفية انت�ضالها 
العراقية  والريا�ضة  ت�اجهه،  الذي  ال�اقع  من 
عدة  مقرتحات  هناك  �ضتك�ن  واأكيد  عام  ب�ضكل 
مداها عرب جلان  تاأخذ  ان  وناأمل  امل�ؤمتر  خالل 
هدف  وه��ذا  ت�ضكل  ان  يجب  امل�ؤمتر  يف  عاملة 
ت�ض�رات  ولدينا  وامل�ضاركني  احلا�ضرين  كل 
تك�ن  ان  �ضاأنها  م��ن  وت��ضيات  وان��ط��ب��اع��ات 
فاعلة ومفيدة ومهمة وهذا ما اعتقد ه� جزء من 

امل�ض�ؤولية �ض�اء علينا ام على كل عراقي. 
ونريدها ان تك�ن من�ضجمة هذه امل�ض�ؤوليات مع 

يف عام 1951 ولد يف احدى القرى التابعة ملدينة امليمونة مبحافظة مي�صان لكنه يبدو انه كان على موعد 
مبكر مع ق�صة طويلة ومثرية مع كرة القدم فكتب له القدر ان ينتقل اىل العا�صمة بغداد مع عائلته ليبداأ 

رحلة التاألق مع مع�صوقته املدورة يف االأزقة والفرق ال�صعبية ثم ليجد نف�صه بعد �صنوات داخل اروقة 
واحد من كربيات االندية البغدادية حتى ا�صبح واحدا من رموز قلعة الزوراء وا�صطورة الكرة العراقية 

مع منتخباتها و�صاحب الفكر الكروي املميز فيها وعالمة من عالمات الدوري العراقي والبطوالت 
اخلارجية التي �صهدت لفالح ح�صن اكثـر من 120 مباراة دولية توج فيها مع منتخباتنا بالعديد من االلقاب 

والبطوالت �صواء املحلية اأم اخلارجية ونال �صهرة قّل نظري من نالها يف املالعب املحلية واخلارجية.

حلول اأزمة الكرة موجودة واأطراف ال�صراع ال 
جتتمع على طاولة واحدة

فار�س قلعة الزوراء وحامل لواء الكرة العراقية الدويل فالح ح�صن:



3 العدد )1671( ال�صنة ال�صابعة االربعاء )9( كانون االول 2009

العراقي  الكروي  ال�ضارع  وطروحات  ت�جهات 
بخ�ض��س  حا�ضمة  نتيجة  م��ن  ينتظره  وم��ا 

ال�ضراع االأخري. 
امللتقى  يف  امل�����ض��ارك��ني  او  ب��اأن��ك  تعتقد  ه��ل   *
الكروي  ال�ضراع  اإط���راف  اق��ن��اع  على  ق���ادرون 
االآن  القائمة  وامل�ضكلة  االأزم��ة  ينهي  حل  الإيجاد 

يف اأ�ضرة كرة القدم العراقية؟ 
- كل ما �ضيتم تقدميه يجب ان يتعلق على نح� 
العراقي  ال�ضارع  الن  العرقية  القدم  بكرة  كبري 
يجب ان يك�ن طرفًا يف امل��ض�ع وخدمة الكرة 
العراقية م�ض�ؤولية اجلميع عندما يحمل �ضع�را 
حقيقيا ويعرف ان �ضمعة ال�طن مهددة لذا يجب 
ابعاد  على  والعمل  ال��ذات  نكران  هنا  يك�ن  ان 
بتحريك  ثقة  ولنا  امل�ضاكل  وان��ه��اء  العق�بات 
االأو�ضاع وايجاد �ضبل تنهي االزمة والكل متفهم 
لدوره ومهامه لكنه مبتعد ومل يناق�س االأمر على 

طاولة ح�ار واحدة وقريبة.
* حتدثت يف منا�ضبات عدة عن اأخطاء االحتاد 
على  تعليقكم  �ضيك�ن  كيف  القدم  لكرة  العراقي 

هذا اجلانب؟ 
- االحتاد العراق لكرة القدم يتحمل كل ما ح�ضل 
نتيجة االأخطاء التي وقع فيها.. اكيد من يتحمل 
االخت�ضا�س  �ضاحب  النه  االحتاد  ه�  االأخطاء 
اخطاء  تقع  وعندما  اللعبة  ادارة  وم�ض�ؤوليته 
خلل  هناك  اذًا  الرتتيب،  يف  ون��رتاج��ع  كبرية 
بها  ال��ت��ي خ��رج��ت  النتائج  م��ن خ��الل  وم���ؤ���ض��ر 
املنتخبات العراقية يف اوقات قريبة ..اخفاقتان 
يف دورت����ي ك��اأ���س اخل��ل��ي��ج وع���دم ال��ت��اأه��ل اىل 
بكني  اوملبياد  بل�غ  وعدم  العامل  كاأ�س  نهائيات 
ع��دم جناح  االخ��ف��اق��ات تعك�س  ك��ل  ه��ذه   2008
هذه  حت��دث  ،ع��ن��دم��ا  مهامه  ادارة  يف  االحت���اد 
ل�ضيا�ضة  ونتيجة  خلل  فهذا  للمنتخبات  الكارثة 
ع�ض�ائية يف عمل االحتاد ويجب ان ن�ضري اىل 
هذه االأخطاء ومن املنطقي ان ن�ضري لها يف كل 

منا�ضبة بطريقة مهنية ولي�س �ضخ�ضية. 
* اذا ُطلب منك ان تتحمل م�ض�ؤولية داخل ادارة 
االحتاد املقبل، هل انت م�ضتعد لها ولن ترتدد يف 

قب�لها؟ 
االآن  اىل  ر�ضميا  علّي  تطرح  مل  الفكرة  ه��ذه   -
اك�ن  البلد ولكي  اية جهة ريا�ضية يف  قبل  من 
�ضخ�ضيا  للم�ضاركة  ُدعيت  عندما  اكرث  �ضريحا 
ال������ض���ل اىل االحت����اد وحتى  ه���ديف  ي��ك��ن  مل 
يطرح�ا  مل  العراقية  الريا�ضة  عن  امل�ض�ؤولني 
يف  اآخر  كالم  هناك  و�ضيك�ن  الت�جه  هذا  علّي 
ب�ضكل  وتطرح  ر�ضميا  ُتقدم  رغبة  وج���د  ح��ال 
حتّمل  ه����  ال���ع���راق  اىل  ق���دوم���ي  ان   . م��ه��ن��ي 
ان  الريا�ضيني  تخاطب  تقف  عندما  للم�ض�ؤولية 
وريا�ضة  القدم  كرة  اجل  من  ويعمل�ا  يتحدوا 
العراق وخدمتها بكل روحية ال�طنية هذه هي 

امل�ض�ؤولية.
ال�ضت  ال�����ض��ن���ات  ال��ع��راق��ي خ���الل  * االحت����اد 
املا�ضية وتخليه عن جن�م الكرة ال�ضابقني، هل 

ت�ضبب بقطيعة مع هذه االأ�ضماء املعروفة؟ 
من  العراقي  االحت��اد  مع  قطيعة  اية  ت�جد  ال   -
�ضخ�ضيا  وان��ا  العراقية  القدم  ك��رة  جن���م  قبل 
من  ع�ض�  اي  او  �ضعيد  ح�ضني  التقي  عندما 
اع�����ض��اء االحت���اد ارح���ب ب��ه وا���ض��ل��م عليه، الن 
من  ط���ال  �ضن�ات  وام�ضينا  �ضديقي  ح�ضني 
نظري  وجهة  وه��ذه  االحت���اد  لكن  الرفقة  عمر 
اخلا�ضة ابعد النج�م والنا�س الذين لهم تاريخ 
لهم  لي�س  نا�ضًا  امام اجلماهري واملالعب وجلب 
عملية  تبداأ  لكي  املالعب  يف  ريا�ضي  تاريخ  اي 
ال�ضيطرة على ه�ؤالء النا�س وهذه عملية خاطئة، 
واالن�ضان الذي له ثقة بنف�ضه وفاهم عمله جيدا 
وجمتهد ال يهمه اذا جاء فيل�ض�ف ودخل معه يف 
وال  م�ج�د  ه�  ام��ا  فيها  يعمل  التي  امل�ؤ�ض�ضة 

ي�ضتقطب اجليديدن خ�فا منهم فهذا خطاأ. 
* خط�ة رعد حم�دي بحل االحت��اد، هل كانت 
مت�ضرعة؟ وهل كان يفرت�س ان تك�ن لها خط�ة 

بديلة؟ 
- عملية اخلالف بني اللجنة االوملبية واالحتاد 
القرار  ان  يعني  وال  باحلديثة  لي�ضت  العراقي 
ان  بعد  اتخذ  القرار  ان  اعتقد  انا  مت�ضرعا  جاء 
او�ضدت االب�اب وال�ضبابيك ب�جه كل احلل�ل 
ب�ضمعة  ان�ضان  يغامر  ان  املعق�ل  م��ن  لي�س   ،
الريا�ضيني  من  جمم�عة  ابعاد  �ضبيل  يف  البلد 
لكي ن�اجه عق�بات االيقاف واالبعاد ، لقد كان 

القرار منطقيا وطبيعيا. 
* ما راأيك بتحريك االأو�ضاع احلالية واالنتقال 

اىل مربع جديد على �ضطح االأزمة؟
واللجنة  االحت��اد  بني  مفت�حًا  ال�قت  زال  ما   -
للتباحث  الريا�ضة  عن  وامل�ض�ؤولني  االوملبية 
رعد  او  �ضعيد  ح�ضني  على  ت�ؤثر  ال  االأزم���ة  الن 
حم�دي او علي الدباغ من االأف�ضل ان يجل�ض�ا 
على طاولة ح�ار واعادة االوراق لتفادي االأزمة 
العراق وفيفا واملطل�ب  ا�ضبحت بني  امل�ضاألة   ،
من هذه اجلهات ان جتل�س مع بع�ضها وحتاول 
ان جتد خمرجا يجّنب العراق العق�بات واذا مل 
يت��ضل�ا اىل حل اطالب االحتاد احلايل بتقدمي 
اال�ضتقالة ب�ضرط ان ال ت��ضع خط�ط حمر حتت 
ا�ضماء اع�ضاء االحتاد وان ير�ضح�ا لالنتخابات 
املقبلة مبا فيهم ح�ضني �ضعيد لكي جننب العراق 
العق�بات وهذه الطريقة ال�حيدة حلل امل�ضكلة 
واالحتاد الدويل حينها �ضريفع العق�بات والذي 

يف�ز منهم نق�ل له الف مبارك .
فيه  كانت  االنتخابات  ملف  بان  تعتقدون  * هل 
حلقات زائدة مثل ت�اجد الناطق الر�ضمي با�ضم 

احلك�مة العراقية علي الدباغ؟ 
الدباغ  : َمن طلب ان يك�ن علي  - نت�ضاءل هنا 
كرة  احت��اد  ان��ه  االنتخابات  ملف  على  م�ضرفا 
القدم عندما كان م�ؤمنا بان الدباغ يك�ن فا�ضاًل 
بان  نفهم  ان  يفرت�س  اننا  برغم  الطرفني  ب��ني 
ال خ��الف بني االوملبية واالحت��اد الن��ه ج��زء من 

ر�ضمي  ب�اجب  مكلفا  الدباغ  وك��ان  منظ�متها 
من قبل احلك�مة ثم ا�ضتكى اع�ضاء االحتاد منه 
بحجة عدم نزاهته وقدم�ا �ضك�ى �ضده ، اعتقد 

ان اخلطاأ من قبل االحتاد . 
واالحتاد  العراقية  الكرة  م�ضكلة  عن  بعيدا   *
اأخرى  ق�ضية  اىل  ن�ضل  ان  نريد  واالنتخابات 

تت�ضل بال�اقع الذي تعي�ضه كرة الزوراء؟ 
- االزمة يف الزوراء لي�ضت ازمة ادارة يفرت�س 
ان تك�ن ناجحة، بل ان لّب االزمة يتمح�ر ب�ضاأن 
ن��اٍد اهلي ال يرتبط  ال���زوراء  امل��ايل الن  ال��ع���ز 
ال�ضابق  يف  ك��ان  مثلما  حك�مية  مب�ؤ�ض�ضات 
وجميع  وامل���ا���ض��الت  النقل  ب�����زارة  مرتبطا 
الالعبني هم م�ظف�ن يف ال�زارة لذلك فاالزمة 
هي مالية ولي�ضت ادارية ول� عدنا اىل ال�ضن�ات 
ادارة  م�ض�ؤولية  را�ضي  احمد  فيها  ت�ضلم  التي 
نادي الزوراء مل ياأخذ االحرتاف مداه مثلما ه� 
ان تك�ن  الطبيعي  االآن فب�ج�د االحرتاف من 
رئي�س  يفعل  وم��اذا  املال  عن  بحثًا  هجرة  هناك 
ال�ضعبة  املالية  االو���ض��اع  ه��ذه  ظل  يف  ن��اٍد  اي 
او  اخل��ارج��ي��ة  االن��دي��ة  روؤ���ض��اء  مثل  لي�س  فه� 
االوروبية الذين هم من رجال االعمال القادرين 

على تغطية نفقات انديتهم. 
�ضابقا كانت الدولة م�ض�ؤولة عن الزوراء ويجب 
االندية  دعم  الدولة يف ح�ضاباتها  ت�ضع  ان  االآن 
اية  ال���م  ال   ، حك�مية  مب�ؤ�ضات  ترتبط  ال  التي 
ادارة م�ضكت الزوراء وادت به اىل هذا ال��ضع 

ال��ن��ادي رق��م واح���د يف العراق  وال�����زوراء ه��� 
على  االآن  �ضهرين  ت�����ض��رّيه  ام��ك��ان��ي��ة  ميتلك  ال 

امل�ض�ؤولني دعم االندية .
م�ض�ؤولة  ك��ان��ت  امل���ا���ض��الت  وزارة  زمننا  يف 
ال��ضع احلايل املرتدي ملعظم االندية  عنه ويف 
نخل�س  حتى  لذلك  يخطط  ان  يفرت�س  الدولية 
االأندية  انديتنا من االأزمات والرتاجع وحت�يل 
تخطيطًا  يتطلب  وه��ذا  ا�ضتثمارية  �ضركات  اىل 

بعيد املدى. 
نعطيها  ا�ضتثمارية  �ضركة  ال��زوراء  جنعل  لكي   
عن  م�ض�ؤولة  الدولة  فيها  تك�ن  ثالثًا  او  �ضنتني 
هذه االأندية ماديا ثم تن�ضج االأندية وت�ضل اىل 
النفط  �ضركات  مع  وتتفق  االح��رتايف  امل�ضت�ى 
مثلما  وااللكرتونيات  واال�ضتثمار  وال�ضيارات 
يح�ضل االآن يف دول العامل فمن دون دعم اجلهات 
احلك�مية ال ميكن ان ت�ضري مهمة الزوراء وغريه 
ر�ضمية  مب�ؤ�ض�ضات  ترتبط  ال  التي  االندية  من 
بينما جند االآن الق�ة اجل�ية وال�ضرطة والطلبة 
و�ضعا  تعي�س  )االمانة(  اي  بغداد  ن��ادي  وكذلك 
ماديا اف�ضل لك�نها مرتبطة بجهات وم�ؤ�ض�ضات 

حك�مية تدعمها ومت�لها. 
* م����اذا ف��ق��د وم����اذا ك�����ض��ب ف���الح ح�����ض��ن خالل 

ال�ضن�ات الثمانية ع�ضر املا�ضية؟
ان فالح ح�ضن خ�ضر  قال  الكثري  بل  البع�س،   -
مثل  فر�ضا  ينتهز  ان  يريد  كان  ول�   ، املنا�ضب 
ال�اجهة  ت��راه يف  ان  املمكن  ك��ان من  االآخ��ري��ن 

خط�ات  ات��خ��ذت  ال��ت��غ��ي��ري  م��رح��ل��ة  ب��ع��د  االن، 
متاأنية وما ك�ضبته ه� اعتزاز العامل حتى اجليل 
مع  ���ض���را  يطلب�ن  بعد  يلد  مل  ال���ذي  اجل��دي��د 
اعظم  النا�س  حب  وه��ذا  عنه  ويتحدث�ن  ف��الح 
�ضيء ك�ضبته واعتقد ان ع�ائلهم واآباوؤهم نقل�ا 
افقد  ومل  ك�ضبته  �ضيء  اأهم  وهذا  ال�ض�رة  هذه 
وثمني،  عظيم  �ضيء  العامل  حمبة  الن  �ضيء  اي 
انا  لكني  م��رك��ز  ل��ت��ب���وؤ  ف��ر���ض��ا  ف��ق��دت  �ضحيح 

�ضخ�ضيا مل ابحث عنه. 
يف  لكان  الفر�س  ينتهز  ان  يريد  ك��ان  ل�  ف��الح 
والكبار  واالأط���ف���ال  ال�ضباب  ح��دي��ث  ال���اج��ه��ة 
لفالح  يكفي  ه�  عراقي  بيت  كل  يف  وال�ضغار 
ح�ضن وهذا اكرب من كل �ضيء، �ضباب يتحدث�ن 
عن فالح وكاأنه العب قبل خم�س او �ضت �ضنني . 
* ما عالقة فالح ح�ضن مع كرة القدم يف م�ضيغان 

االآن؟
- يف م�ضيغان التي ت�ضم نح� 17 ملي�ن ن�ضمة 
ال��ف��رق �ضمن دوري  اح��د  ت��دري��ب  على  ا���ض��رف 
ال��درج��ة االوىل واأت���ا���ض��ل م��ع ك��رة ال��ق��دم من 

خالل هذا الفريق. 
* كيف يعلق فالح ح�ضن على هذه اال�ضماء :

- ح�ضني �ضعيد : رجل خدم الكرة العراقية ب�ضكل 
كبري مثل بقية اال�ضماء لكن م�ضكلته ذهب بعيدًا 
ك�ضديق  له  ون�ضيحتي  والكر�ضي  املن�ضب  مع 
العراقية ان ال  املنتخبات  له مع  او زميل �ضابق 
بدورة  ف��از  ل�  وحتى  النا�ضع  بتاريخه  يغامر 
انتخابية اأخرى نق�ل له ل� دامت لك ملا و�ضلت 

اليك. 
مرم�قة  ريا�ضية  �ضخ�ضية   : ح��م���دي  رع��د   -
اىل  وو�ض�له  والكروي  الريا�ضي  ال��ضط  يف 

االوملبية يعك�س ذلك. 
اىل  واأح���ن  العراقية  ال��ك��رة  ملح   : ال����زوراء   -
وممتعة  كثرية  ذك��ري��ات  فيه  ال�ضاجلية  ملعب 
وهذا م�ضنع ولي�س ملعبًا اتذكر كل اال�ضماء يف 
ال�ضاجلية وكل زمالئي الذين عا�ضروين وكاأين 

اأراهم قبل ي�مني .
فالح ح�ضن : م�اطن ب�ضيط يهمه ان يعي�س يف 

بلده .
العبا  ليك�ن  امكانات  له  العب  حمم�د:  ي�ن�س 

جماهرييا كبريًا لكنه ال يقدر م�هبته .
الفرح  م�����ض��اع��ر  يل  ول���د   :  2007 اآ���ض��ي��ا  ك��ا���س 
واحا�ضي�س مثل اي �ضاب او طفل ورجل وامراأة 
عا�ض�ا حلظات الفرح باحل�ض�ل على لقب كاأ�س 

اآ�ضيا 2007. 
مكانته  ل��ه  والع����ب  �ضخ�س   : درج����ال  ع��دن��ان 
املمكن  من  وكان  العراقية  املالعب  يف  و�ضمعته 
ان يتبّ�اأ من�ضبا ل� بقي هنا لكنه �ضاحب قرار 

يف البقاء او املغادرة وهذا قراره. 
* ما املباراة التي تعدها انعطافة يف حياتك؟

اول   1970 ع��ام   1-1 ب�لندا  ام��ام  تك�ن  قد   -
مباراة دولية وهي البداية واالنطالقة يل.

خا�ضة  ح�ضابات  لها  كانت  خارجية  مباريات   *
عندك؟

- على �ضعيد املنتخبات يف دورات اخلليج كانت 
النه  خا�ضة  ح�ضابات  لها  الك�يت  مع  مبارياتنا 
بها  نهتم  فكنا  �ضيا�ضية  لعبة  تقف وراءه��ا  عادة 
لها  الك�يت  مباريات  فكانت  الالعبني  وك��ل  ان��ا 
م�ؤ�ضرات وح�ضابات خا�ضة الننا نعرف ما يكمن 

وراءها. 
* ماذا ت��ضي ابن اخيك الالعب ال�ضباب حيدر 

�ضباح ح�ضن؟
الغرور  ع��ن  واب��ت��ع��د  نف�ضه  ع��ل��ى  ح��اف��ظ  اذا   -
ما  اىل  ي�ضل  ان  ميكن  الن�ضائح  اىل  وا�ضتمع 
ان  فيمكن  امل��ه��ارات  ميتلك  ط��امل��ا  ال��ي��ه  و�ضلت 

ي�ضبح العبًا له �ضاأن. 
* هل تفكر بزيارة ملعب الزوراء؟

الإ�ضتعادة  امللعب  اىل  زي���ارة  ه��ن��اك  بالطبع   -
يف  اأم�ضيته  ال��ذي  اجلميل  وال��زم��ن  ال��ذك��ري��ات 

ملعب ال�ضاجلية.
* رئا�ضة االحتاد العراقي لكرة القدم ل� تبل�رت 

�ضيغة تر�ضيحك اليها هل ترتدد بقب�لها؟ 
النها  )ل����(،  كلمة  ك��ل  على  ج���اب��ًا  اأع��ط��ي  ال   -
لكل  ر�ضمية  اوراق  ت��ط��رح  عندما  اف��رتا���ض��ي��ة 
�ضيك�ن  ه��ن��اك  ريا�ضي  م�ضروع  او  م��ض�ع 
اطمح  ال  اين  ب���رغ���م  اآخ�����ر  وك�����الم  ا���ض��ت��ع��داد 
باملنا�ضب لكن مل يقدم اي طرح ر�ضمي من قبل 

اية جهة ريا�ضية اىل االآن. 

�صعيد خدم اللعبة كبقية النجوم لكنه ابتعد بالكرا�صي واملنا�صب

ال خطوط حمر اأمام االحتاد املنحل لدخول االنتخابات!

مبارياتنا مع الكويت "خليجيًا" وقفت وراءها لعبة �صيا�صية !
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بغداد / طه كمر
على  عازمون   : العبا�س  عبد  ريا�س 

اال�صالح
الناطق  ال��ع��ب��ا���س  ع��ب��د  ري��ا���س  امل��ت��ح��دث��ني  اول 
االحتاد  ���ض���ؤون  الدارة  امل�ؤقتة  للهيئة  الر�ضمي 

العراقي لكرة القدم قال :
الدارة  امل�ؤقتة  الهيئة  حققته  ما  ان  ب�ضراحة   -
لي�س مب�ضت�ى  العراقي  الكروي  االحتاد  �ض�ؤون 
الطم�ح ك�ن ان امل��ض�ع الذي جئنا من اجله قد 
ُفر�س علينا، لذلك يجب ان نتعامل معه بكل جدية 
مل�ا�ضلة  م�ضعى  يف  واول���ي��ة  اهمية  ونعطيه 
كبريًا  لي�س  ال��ف��ارق  ف��ان  واإال  ال��ك��روي  امل�ض�ار 
املمتاز وان  ال��دوري  امل�ضاركة يف  الفرق  يف عدد 
�ضبعة  ه�  واحل��ايل  ال�ضابق  العدد  بني  ما  الفرق 
فرق فقط لكن ا�ضتطعنا الي�م حتقيق �ضيء جديد 
املتاأهلني من كل  اننا جعلنا  العراقية وه�  للكرة 
تتاأهل  مل  اآخ��رى  �ضتة  مقابل  فرق  �ضتة  جمم�عة 
وهذا  فريقًا   12 م��ن  تتاألف  املجم�عة  ان  ك���ن 
ونحن  والقيا�ضات  احل�ضابات  يف  جدًا  كبري  رقم 
الدوري  م�ضرية  اإ�ضالح  على  وعازم�ن  ج��ادون 
وحققنا  غرّينا  اننا  نثبت  كي  م�ضتقبال  العراقي 
ل��ل��ك��رة ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��ي تاأخرت  ال�����ض��يء ال��ك��ث��ري 

�ضن�ات عدة .
واأ�ضاف : ان م��ض�ع الدوري املمتاز مت اعداده 
من قبل االحتاد ال�ضابق واننا ال ميكن ان نغري ما 
عمل به من قبل، ك�ن ان الفرق قد ا�ضتعدت لهذا 
الدوري وان هناك تاأريخًا م�ضبقًا و�ضحبة للفرق 
املتبارية ، هذه االم�ر ترتبت عليها تعاقدات مع 
العبني ومدربني واعداد ه�ؤالء ب�ض�رة تتنا�ضب 
ما  العراقي  ال��دوري  اهمية احلدث و�ضخ�نة  مع 
يجعل االمر مكلفًا ماديا ومعن�يا بالن�ضبة لالندية 
ونلغي  ج��ذري��ا  نغري  ان  لنا  ميكن  ال  وب��ال��ت��ايل 
من  الفرق  عدد  قل�ضنا  بل   ، والروزنامة  التاأريخ 
بداية  يف  وفقنا  قد  نك�ن  ان  ع�ضى   36 اىل   43

االمر وهذا ه� اول الغيث .
واأكد عبد العبا�س ان االحتاد العراقي ال�ضابق قد 
و�ضع لغما اأمام طريقنا ما ت�جب علينا اخلروج 
جميع  معاهدين   ، اخل�ضائر  باقل  اللغم  ه��ذا  من 
الريا�ضيني على امل�ضي دوما من اجل اعادة هيبة 
ع�دة  اجل  من  اجلهد  نّدخر  ولن  العراقية  الكرة 
بها  والنه��س  عهدها  �ضابق  اىل  العراقية  الكرة 

اىل امل�ضت�ى الذي يليق بها .
واأو�����ض����ح ع��ب��د ال��ع��ب��ا���س ب�����ض��دد ال���ف���رق التي 
�ضتخ��س الدوري اخلا�س ليتاأهل منها اثنان اىل 
الدوري املمتاز : ان جميع هذه الفرق اعرت�ض�ا 
علينا ك�نهم ا�ضتعدوا جيدا للدوري الذي تاأهل�ا 
ام�اال وتعاقدوا مع العبني  قبل و�ضرف�ا  له من 
ما جعلهم ي�ضتنزف�ن كل طاقاتهم اال انهم ف�جئ�ا 
اثنني  بتاأهل  يق�ضي  متكامل  دوري  اقامة  بقرار 
م���ؤك��دا �ضعي   ، فقط وه��ب���ط االرب��ع��ة االخ���رى 
العراقي  ال��دوري  فرق  عدد  جلعل  امل�ؤقتة  الهيئة 
املمتاز يف امل��ضم املقبل 20 فريقا على ان يك�ن 
امل��ضم الذي يليه 16 او 18 فريقا ليك�ن دوريا 
العراقي  ال���دوري  اهمية  ل��الأذه��ان  يعيد  �ضاخنا 

وحالوته.
الريا�صة  مع  نقف   : �صني�صل  را�صي 

العراقية 
را�ضي  ال��ك��اب��ن  الطلبة  ف��ري��ق  م���درب  ق��ال  فيما 
من  الن  ب�جه  ف��الن  مع  ي�ما  نقف  مل   : �ضني�ضل 
ال��ن��ا���س ون��ح��ن ال��ي���م ل�ضنا ���ض��د ع��م��ل االحت���اد 
الكرة  نخدم  ان  نريد  اننا  اال  احلايل  او  ال�ضابق 
يف  �ضي�ضب  ذلك  الن  وجه،  اح�ضن  على  العراقية 
امل�ؤقتة  الهيئة  ق��رار  ك��ان  ف��اذا   ، العراق  م�ضلحة 
نقف  ان  يجب  العراقية  الكرة  يخدم  ال  او  يخدم 
معه الننا ال نقف وال نتعامل مع ا�ضخا�س ، بل مع 
العراقية كما وقفنا من قبل مع االحتاد  الريا�ضة 
اجل  من  انف�ضنا  على  ال�ضغط  حماولني  ال�ضابق 

جناح املهمة الأنها تخدم ال�ضالح العام.
وهناك  �ضعيفة  �ضتك�ن  البداية  ان   : وا���ض��اف 
ث��غ��رات يف امل�����ض���ار ال��ك��روي اجل��دي��د ل��ك��ن من 
ما  ال��ف��رق  الأن  م�ضتقبال  عليها  التغلب  امل��م��ك��ن 
ال�ضابق  التي ح��دده��ا االحت���اد  ب��ني ع��دد االن��دي��ة 
اندية  ال�ضبعة  يتجاوز  ال  ه�  احل��ايل  واالحت���اد 
ان  ات�قع  الكبري وكنت  بالفارق  لي�س  فقط وهذا 
يك�ن الفارق كبريًا اي ان عدد الفرق التي �ضيتم 

اقل  �ضيك�ن  املقبل  امل��ضم  دوري  يف  م�ضاركتها 
فرقا  هناك  ان  اىل  ا�ضافة  العدد  ه��ذا  من  بكثري 
يجب ان تهبط من الدرجة املمتازة ح�ضب ما كان 
انطالق  قبل  حتديده  مت  وما  قبل  من  به  معم�اًل 
كي  جماملة  اي��ة  دون  من  املا�ضي  امل��ضم  دوري 
ي�ضبح عدد الفرق يف الدوري املمتاز عددا مقب�ال 
ليت�ضنى لنا املناف�ضة ال�ضريفة على اللقب يف ظل 

تقارب م�ضت�يات الفرق .
واأكد �ضني�ضل : انا �ضد نظام دوري املجاميع الذي 
فرقا  يخدم  وال��ذي  ال�ضابقة  امل�ا�ضم  يف  به  ُعمل 
على ح�ضاب فرق اخرى يف بع�س االحيان.. ففي 
امل��ضم املا�ضي وحتديدا فريق اربيل خدمه نظام 
الدوري ب�ضكل كبري ك�ن ان مبارياته مت تاأجيلها 
ما  اال�ضي�ي  االحت��اد  ببط�لة  التزاماته  ب�ضبب 
مبارياته  لبقية  خ��ا���ض��ًا  ح�ضابًا  يح�ضب  جعله 
يحتاجها  التي  النقاط  ع��دد  كم  ويعرف  املتبقية 
كي يتاأهل وهذا ما جعله يف اح�ضن حاالته فيما 

مل ت�ضتفد بقية الفرق من هذا النظام.
دوريًا  نقيم  ان  اردنا  اذا  اننا   : �ضني�ضل  واو�ضح 

 15 اىل   12 فقط  ن�ضرك  ان  علينا  يجب  ناجحًا 
الدوري ملرحلة واحدة  تلعب بطريقة  فقط  فريقا 
يك�ن  ك��ي  حم��اي��دة  مالعب  على  مبارياتها  تقام 
اجلميع مب�ضت�ى متقارب وهذا ما يجعل الدوري 
ال��ع��راق��ي م��ت��ط���رًا وق���ي��ًا ور���ض��ي��ن��ًا م��ن جميع 
الروؤية  تت�ضح  مل  لال�ضف  الي�م  ان  اال  الن�احي 
و�ض�حا  القادمة  القليلة  االي���ام  و�ضت�ضهد  بعد 
تك�ن  ان  متنينا  وك���م  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  ل��الم���ر 
البداية ق�ية كي يبلغ دورينا ذروته عند النهاية 
وتك�ن املناف�ضة على اللقب على ا�ضّدها ال�ضيما ان 

هناك فرقا كبرية يف عطائها وم�ضت�ى العبيها .
تتعامل  ان  امل�ؤقتة  الهيئة  على  �ضني�ضل  و�ضدد 
من  ك��ان  ل���  حتى  ب��ه  معم�ل  م��ا  وتطبق  بجدية 
قبل االحتاد ال�ضابق مع تغيري بع�س االم�ر التي 
، وا�ضافة  العراقية  الريا�ضة  انها ال تخدم  ت�ضعر 
اىل  بها  وي�ضري  كرتنا  ي��خ��دم  ���ض��اأن��ه  م��ن  م��ا  ك��ل 

ااالجتاه ال�ضحيح .
�صاكر حممود : ال بديل عن الدوري 

الرديف 

اأما مدرب فريق الكهرباء �ضاكر حمم�د فقد حتدث 
بهذا ال�ضاأن قائال : ان الطريقة التي اآل اليها نظام 
من  اق��راره��ا  مت  التي  املمتاز  العراقي  ال���دوري 
�ضتك�ن  العراقية  ال��ك��رة  الدارة  امل�ؤقتة  الهيئة 
هذا  يف  امل�ضاركة  الفرق  عدد  لكرثة  متعبة  اي�ضا 
الدوري اال انها اأه�ن مما كان معم�اًل به �ضابقا 
فريقًا  كان عددها 43  ال�ضابق والتي  من االحتاد 
بكثري من  اف�ضل  العدد اجلديد 36  �ضيك�ن  فيما 
لكن  كبرية  تكن  مل  بينهما  الن�ضبة  ان  مع  �ضابقه 
املتبارية يف  الفرق  عدد  يك�ن  ان  م�ضتقبال  ناأمل 
للمتابع  ي�ضمن  بحيث  من�ذجيا  املمتاز  ال��دوري 
�ضتعم  وبالتايل  املتابعة  يف  اجل��دي��ة  وامل��راق��ب 

الفائدة على الكرة العراقية.
عندما  امل�ؤقتة  الهيئة  من  نتمنى  كنا   : واأ���ض��اف 
تتاأهل وال��ت��ي ال تزيد  ال��ت��ي  ال��ف��رق  ع��دد  ح���ددت 
على �ضتة فرق لكل جمم�عة من املجاميع الثالث 
ومغادرة االآخرين ان تاأخذ بنظر احل�ضبان اعداد 
هذه الفرق واجلهد الذي بذلته من اجل امل�ضاركة 
ان��ت��ظ��رن��اه ط�يال  ال����ذي  ال�����دوري  ال��ف��اع��ل��ة يف 
وتعذر قيامه والي�م ها نحن نعد العدة مل�اجهة 
بع�ضنا البع�س يف دوري �ضيك�ن �ضاخنا وق�يا 
 ، املناف�ضة  ان��ط��الق  قبل  اجل��ي��د  االع���داد  ب�ضبب 
م��ضحا ان جمم�عة بغداد ت�ضم 12 فريقا كلها 
ال��ضط  يف  وثقلها  دوره��ا  لها  م�ؤ�ض�ضات  اندية 

الريا�ضي.
واعترب ان جمم�عة بغداد �ضتك�ن مبثابة دوري 
�ضاأنا  يقل  ال  م�ضغرة  ب�ض�رة  ذاته  بحد  متكامل 
الفرق  ، وا�ضافة اىل  العامل  اي من دوري��ات  عن 
اجلماهريية الزوراء واجل�ية وال�ضرطة والطلبة 
وبغداد  وال�ضناعة  والنفط  الكهرباء  اندية  هناك 
العراق  يف  احلي�ية  امل�ؤ�ض�ضات  اجنبتها  التي 
ال��ض�ل  اجل  من  طائلة  ام���اال  عليها  و�ضرفت 
لكن  التت�يج  اىل  املتاأهلة  الفرق  م�ضاف  اىل  بها 
وكنا  يخدمنا  ل��ن  لال�ضف  امل���ؤق��ت��ة  الهيئة  ق���رار 
تتاأهل من جمم�عة بغداد ثمانية فرق  ان  نطمح 
الكبرية  الفرق  الفر�ضة لهذه  على االقل كي تتاح 
ت�ُا  �ضعدت  فرقًا  هناك  ان  نن�ضى  وال  للم�ضاركة 
عطائها  يف  كبرية  انها  اإال  املمتازة  الدرجة  اىل 
اعدا  اللذين  والربيد  امل�ضايف  مثل  واجنازاتها 
اعدادا جيدا وتعاقدا مع العبني من الطراز اجليد 
مبارياتهما  نتائج  خ��الل  من  جليا  ذل��ك  وت��ضح 
التجريبية التي خا�ضاها امام الفرق اجلماهريية 
الكبرية ومتكنا من احلاق الهزمية بها يف اغلب 

املباريات .
العراقية  الريا�ضة  على  القائمني  حمم�د  وطالب 
يف امل��ضم املقبل اي بعد االنتهاء من هذا الدوري 
ال�)24  التح�ضري لدوري ال تتجاوز فرقه  ان يتم 
( فريقا مب�ضت�ى متقارب كي نحافظ على الكرة 
ب��ه��ا اىل م�ضاف  ال��ع��راق��ي��ة وادام��ت��ه��ا ون��رت��ق��ي 
ا�ضافة  االخ��رى  واالآ�ضي�ية  العربية  ال��دوري��ات 
اىل طم�حنا ان يك�ن هناك دوري رديف للدوري 
رديف  فريق  بتاأ�ضي�س  ن��اٍد  كل  ومطالبة  املمتاز 
للفريق االول يف النادي اأ�ض�ة مبا معم�ل به يف 
املنتخبات  رفد  لنا  يت�ضنى  كي  القطري  ال��دوري 
اخلربة  وا�ضحاب  ال�ضباب  بالالعبني  ال�طنية 

الدولية ليبقى دورينا منجما لالعبني ال ين�ضب.

تقلي�ص عدد املتناف�سني اأول الغيث.. ونظام التاأهل
لن يخدم جمموعة بغداد

دوري الـ 36 يف عيون اأهل ال�صاأن:

اأثارت ق�صية الدوري العراقي املمتاز يف االآونة االخرية جدال كبريا على ال�صاحة الريا�صية املحلية ال�صيما بعد التعديل اجلديد الذي اجرته الهيئة 
املوؤقتة والذي يق�صي بتقلي�س فرق الدوري وجعلها 36 فريقا بعدما كان العدد ال�صابق الذي و�صعه االحتاد املنحل 43 فريقا وا�صبح هذا املو�صوع هو 

ال�صغل ال�صاغل جلميع متابعي كرة القدم العراقية .
)املدى الريا�صي( ا�صتطلعت اراء بع�س املعنيني بهذا ال�صاأن لت�صليط ال�صوء على اآلية العمل اجلديدة وكيفية اقامة الدوري املمتاز يف ظل هذه الظروف 

التي تعي�صها الريا�صة العراقية خ�صو�صا بعد تعليق ن�صاطاتنا اخلارجية من االحتاد الدويل )فيفا( .

دوري الكرة 
املمتاز يعاين 
ا�ضطرابًا يف 

اآليته

را�ضي �ضني�ضل�ضاكر حممودريا�س عبد العبا�س
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بغداد / اإكرام زين العابدين
الــتــخــطــيــط  ــعــف  حمــ�ــصــن:�ــص ــعــد  �ــص د. 

امل�صتقبلي
كلية  يف  االأكادميي  حم�ضن  �ضعد  الدكت�ر  املتحدثني  اأول 
الرتبية الريا�ضية جامعة بغداد ورئي�س االحتاد العراقي 
ب�ضرط  ممتازة  امل�ؤمتر  فكرة  ان  قال:  ال�ضابق  اليد  لكرة 
م�ضاركة عدد من االأكادمييني والريا�ضيني اأ�ضحاب اخلربة 
الذين عا�ض�ا يف اخلارج واطلع�ا على االأ�ضاليب احلديثة 
تط�ير  يف  و�ضاهم�ا  والفني  الريا�ضي  العمل  اإدارة  يف 
ان  وا�ضتطاعت  تط�رت  التي  البلدان  تلك  يف  الريا�ضة 

حتقق اأف�ضل النتائج يف البط�الت والدورات االوملبية.
ال��ك��ف��اءات ي��ع��د خ��ط���ة مهمة يف  واأ����ض���اف: ان م���ؤمت��ر 
الطريق ال�ضحيح لبناء الريا�ضة العراقية وو�ضع خطط 
الذي  الهدف  االإداري و�ض�ال اىل  العمل  وا�ضرتاتيجيات 
االأ�ضخا�س  امل�ؤمتر من زيادة  التي تنظم  تن�ضده اجلهات 
ويحمل�ن  ال��ع��راق  ري��ا���ض��ة  جم���ال  يف  يعمل�ن  ال��ذي��ن 
املا�ضية  ال�ضن�ات  يف  عملهم  خ��الل  من  متجددة  اأف��ك��ارًا 
هذه  وت�ظيف  واخلربة  املعرفة  واكت�ضابهم  اخلارج  يف 
اخلربات لتط�ير ريا�ضة العراق التي عانت من االإهمال 
وت�ضبب ذلك يف قلة البنى التحتية احلديثة وكذلك �ضعف 

التخطيط امل�ضتقبلي.
واأو�ضح حم�ضن: كنا نتمنى من اجلهات املنظمة للم�ؤمتر 
ان تاأخذ بنظر احل�ضبان م�ضاركة االأكادمييني والكفاءات 
ال�ضباب  وزارة  ان  ي��ب��دو  ول��ك��ن  ال��داخ��ل،  يف  العراقية 
والريا�ضة تاأخذ باملثل القائل )مطربة احلي ال تطرب( وال 
العراقي�ن،  االأكادميي�ن  ميلكها  التي  بالقدرات  تعرتف 
م��ض�ع  مراعاة  وعدم  امل�ؤمتر  عن  ا�ضتبعادهم  مت  لذلك 
تط�ير  يف  ت�ضهم  ان  املمكن  من  التي  امل�ضرتكة  االأف��ك��ار 
امل�ضرتكة يف جل�ضات  اال�ضتفادة  الريا�ضة من خالل  عمل 

امل�ؤمتر.
ولدت  املنظمني  جهود  را�صي:  �صالح  د. 

ميتة!
الرتبية  كلية  يف  االأك��ادمي��ي  را�ضي  �ضالح  الدكت�ر  ام��ا 
منها  عدة  جماهريية  الأندية  املعروف  وامل��درب  الريا�ضة 
اإ���ض��اف��ة اىل تدربيه  ال����زوراء وال��ق���ة اجل���ي��ة وارب��ي��ل 
اأكد  فقد   2006 عام  اآ�ضيا  نهائيات  يف  النا�ضئني  منتخب 
اإننا عملنا يف داخل العراق يف اأ�ضعب الظروف ونت�ضرف 

باإخ�اننا االأكادمييني امل�ضاركني يف امل�ؤمتر الذي تنظمه 
واأخريا  اوال  اإخ�اننا  الأنهم  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة 
اأفكارًا واآراء جيدة ولكننا يف ال�قت  وبالتاأكيد يحمل�ن 
اأال ي�جد لدينا كفاءات مهمة يف الداخل من  نف�ضه ن�ضاأل 
املمكن اال�ضتفادة منها ب�ضكل او باآخر بالتخطيط للريا�ضة 
العراقية ؟ واالإجابة ي�جد عدد كبري منهم ومن املمكن ان 
االإدارة  يف  احلديثة  االأ�ضاليب  وفق  جيد  ب�ضكل  يعمل�ا 
الريا�ضية ويقدم�ا ال�ضيء الكثري للريا�ضة العراقية االآن 

ويف امل�ضتقبل.
واأ���ض��اف را���ض��ي: ل��الأ���ض��ف اأق���ل��ه��ا ان امل�����ض���ؤول��ني عن 
الريا�ضة العراقية هم مينع�ن االأكادمييني يف الداخل من 
العراقية  الريا�ضة  مل�ضتقبل  والتخطيط  ال�ضحيح  العمل 

ياأخذوا  ان  رخي�ضة  بطرق  الريا�ضة  لدخالء  و�ضمح�ا 
للريا�ضة،  كبري  ب�ضرر  وت�ضبب�ا  ي�ضتحق�نها  ال  اأماكن 
وب�ضراحة ان امل�ؤمتر كمن )ينفخ يف قربة مثق�بة(! ومن 
العراقيني  له�ؤالء  ثمينة  فر�ضة  امل�ؤمتر  يك�ن  ان  املمكن 
املغرتبني لزيارة العراق بعد غربة ط�يلة ويطلع�ا على 
لنا  نعي�ضها وهي فر�ضة  التي  العراقية احلالية  االأج���اء 

اأي�ضا بان نلتقيهم بعد فراق ط�يل.
ت��ب��ذل��ه��ا اجلهة  ال��ت��ي  اجل��ه���د  ان  را���ض��ي اىل  واأ����ض���ار 
ا�ضتفزاز  وه��ن��اك  ميتة  �ضت�لد  امل���ؤمت��ر  ع��ن  امل�����ض���ؤول��ة 
لكننا  لهم،  كبري  واإهمال  الداخل  يف  العراقية  للكفاءات 
اأي�ضا نعاين بان كل اجلهات احلك�مية ال تختار الكفاءات 
العمل �ضلبيا وال  لها ولالأ�ضف يك�ن  لتعمل كم�ضت�ضارين 

بثماره احلقيقية الن االختيار ع�ض�ائي وال يخدم  ياأتي 
الريا�ضة.

واختتم: ان اجله�د واالأم�ال التي �ضت�ضرف على اإدارة 
اإعمال امل�ؤمتر كبرية وكان االأجدر باملنظمني ان ي�ظف�ها 
املبلغ  حتديد  يتم  ان  واأمت��ن��ى  والقاعات  املالعب  لبناء 
النهائي الذي �ضيتم �ضرفه على هذا امل�ؤمتر وان ال يك�ن 
ك�ضابقه من امل�ؤمترات التي تط�ى اأوراقه بعد اختتامها 

وال ت�ضتفيد منه الريا�ضة العراقية.
ـــربات  اخل نــحــتــاج  الــعــبــيــدي:  نــــوال  د. 

االإدارية والفنية
اما الدكت�رة ن�ال العبيدي عميدة كلية الرتبية الريا�ضية 
 100 �ضحيحة  امل�ؤمتر  انعقاد  فكرة  ان  فقالت:  للبنات 
واأ�ضحاب خربة من  اكادميي�ن  فيه  �ضارك  اذا  % خا�ضة 
اإخ�اننا العراقيني الذين عمل�ا يف اخلارج، الأننا نعرف 
جيدا ماذا يعني العمل يف اخلارج و�ضط كل التط�ر الهائل 

الذي ي�ضهده العامل يف كل املجاالت ومنها الريا�ضة.
هذه  من  اال�ضتفادة  يتم  ان  نتمنى  العبيدي:  واأ�ضافت 
اخلربات وت�ظيفها يف اجلامعات والكليات الأننا بحاجة 
ن�ضتطيع  التي  احلديثة  والفنية  االإداري��ة  اخلربات  لهذه 
لتقلي�س  عملنا  يف  الزمن  عامل  نختزل  ان  خاللها  من 
الأننا  خا�ضة  الريا�ضية،  املرافق  جميع  يف  التخلف  هّ�ة 
التي ع�ضناها  االأو�ضاع  نتيجة  ب�ضنني عدة  تاأخرنا عنهم 

يف ال�ضن�ات املا�ضية.
عمان  االأردنية  العا�ضمة  يف  اأي��ام  قبل  كنت  واأو�ضحت: 
و�ضاهدت كيف يتم التعامل مع اخلربة الريا�ضية وكذلك 
االأ�ضاليب احلديثة يف التعامل مع الريا�ضة ك�نها عاماًل 
مهمًا يف بناء املجتمع احلديث واأق�لها ب�ضراحة �ضدمنا 
�ضبيل  وعلى  هناك  �ضاهدناها  التي  امل�ضاهد  بع�س  من 
املثال كنا �ضابقا اأول بلد عربي متار�س فيه الفتاة العراقية 
كرة القدم على ال�ضاحات املك�ض�فة يف �ضبعينيات القرن 
امل��ا���ض��ي وال��ي���م نحن ال���ح��ي��دون يف ال��ع��امل وال���دول 
املجاورة لنا، ال منلك فرقًا ن�ض�ية تلعب يف دوري منتظم 
كثرية،  فرقا  وال�ض�مال  ال�ض�دانية  دارف���ر  متلك  بينما 
ونتمنى ان تبداأ الريا�ضة بالتخطيط للعمل ال�ضحيح من 
خالل هذه امل�ؤمترات او غريها او مب�ضاعدة كل اجلهات 

احلك�مية واالوملبية يف امل�ضتقبل.
د. كاظم الربيعي: جنهل اأعمال املوؤمتر

الرتبية  كلية  يف  االأكادميي  الربيعي  كاظم  الدكت�ر  اأم��ا 
القدم  بكرة  ال�ضابق  ال�ضباب  منتخب  وم��درب  الريا�ضية 
فقال: ان قيمة امل�ؤمتر اجتماعية واإن�ضانية اكرث من ك�نها 
علمية، الن احلا�ضرين فيه غائب�ن عن العراق منذ �ضنني 
اأهلهم واإخ�انهم  للت�اجد بني  ط�ال وهي فر�ضة كبرية 
وبالتاأكيد  ط�يل  زمن  منذ  فارق�هم  الذين  واأ�ضدقائهم 
�ضيحمل�ن بعد انتهاء امل�ؤمتر ر�ضائل ايجابية عن العراق 

وال��ضع ال�ضائد فيه اىل االأماكن التي جاوؤوا منها.
وا���ض��اف: ال نعرف م��ا ج��دول اإع��م��ال امل���ؤمت��ر وظروف 
االإعداد له ومن هم امل�ضارك�ن فيه، لكننا بالتاأكيد نتمنى 
يف  امل�ضارك�ن  ه���ؤالء  يطرح  ان  املمكن  ومن  له  النجاح 
العراقية يف  للريا�ضة  فائدة  تقدم  افكارًا جديدة  امل�ؤمتر 
هذه املرحلة الأنهم عمل�ا يف �ضن�ات ط�ال خارج العراق 
واطلع�ا على افكار جديد وحديثة، وهنا يجب ان ا�ضري 
اىل نقطة مهمة ان ع�دة هذه الكفاءات اىل العراق �ضعبة 
النها تع�دت على منط حياتي معني وكّيفت عائلتها على 
وتقبل  عنه  تتنازل  ان  بال�ضه�لة  ولي�س  اال�ضل�ب  ه��ذا 
العراق ونتمنى ان تك�ن االفادة اف�ضل من  بالعي�س يف 
هذه الكفاءات من خالل تقدمي درا�ضات وابحاث وافكار 
حتدث  التي  االم���ر  بع�س  الربيعي  جديدة.وا�ضتغرب 
االكادمييني  تهمي�س  منها  الريا�ضي  ال��ضط  يف  االن 
الريا�ضية  اجلهات  كل  من  مطروحا  �ضعارا  ا�ضبح  حيث 
واحلك�مية واالوملبية �ض�اء يف جمال االدارة والتدريب 
االندية  يف  الريا�ضية  اال�ضت�ضارات  جمال  يف  العمل  ام 

واالحتادات الريا�ضية.

كيف ينظر االأكادمييون ملوؤمتر املغرتبني؟

نحتاج اخلرات االإدارية والفنية لتقلي�ص هّوة التخلف الريا�سي
تباينت اآراء االأكادمييني العراقيني املتابعني للم�صهد الريا�صي العراقي ب�صاأن تنظيم موؤمتر املغرتبني العراقيني الذي �صينطلق 
اليوم يف فندق املن�صور ميليا  وي�صتمر مدة خم�صة اأيام وكانت بع�صها ت�صيد بفكرة املوؤمتر واإمكانية اال�صتفادة منه يف التخطيط 

الإ�صرتاتيجية الريا�صة للفرتة املقبلة خا�صة وان امل�صاركني للموؤمتر خا�صوا جتارب عدة من خالل عملهم يف اخلارج.
)املدى الريا�صي( اأجرت ا�صتطالعًا بني نخبة من االأكادمييني الريا�صيني ب�صاأن اعمال املوؤمتر، وتقييمهم جلهود املنظمني له، 

وماآخذهم عليهم، وتوقعاتهم ب�صدد االأفكار امل�صتخل�صة منه عرب ال�صطور االآتية:

لقطة الحد املوؤمترات التي اقامتها وزارة ال�ضباب والريا�ضة

د. �ضعد 
حم�ضن

د. نوال 
العبيدي

د. كاظم 
الربيعي

د. �ضالح 
را�ضي



العدد )1671( ال�صنة ال�صابعة االربعاء )9( كانون االول 2009 6
يف حوار مزيج بال�صجون والرتقب والتفاوؤل.. ح�صن احمد:

اإهمال الهيئة املوؤقتة منتخب ال�سباب يقوده اىل امل�سري املجهول

هدفنا الو�صول اىل مونديال 2014  واوملبياد 2012

اكد ح�صن احمد مدرب املنتخب 
الوطني لل�صباب بكرة القدم 

ان الهيئة املوؤقتة الحتاد الكرة 
مل تبادر اىل تقدمي التهنئة 

للمالك التدربيي والالعبني 
ملنا�صبة تاأهل املنتخب اىل 

نهائيات اأمم اآ�صيا املقبلة بعد 
ان ت�صدر منتخبات جمموعته 
بجدارة وا�صتحقاق، ومل تلتق 

باملالك التدريبي لتو�صيح 
اآلية العمل املقبلة والتعرف 

على م�صري املنتخب بعد قرار 
حل احتاد الكرة ال�صيما ان 

املالك التدريبي والالعبني يف 
مفرتق طرق النهم مل ي�صتملوا 
رواتبهم لال�صهر املا�صية برغم 

النجاح الكبريالذي حققه يف 
الت�صفيات.

ـــداد  ـــغ ب
يــو�ــصــف   /

فعل

تنا�صي اخلالفات
ق�����ال اح���م���د يف ح���دي���ث خ�������س ب����ه )امل�����دى 
الريا�ضي(: ان م�ضري املنتخب جمه�ل ب�ضبب 
احلالة ال�ضبابية لعمل الهيئة امل�ؤقتة لالحتاد 
انطالق  اول�ياتها  اه��م  م��ن  ان  اعلنت  التي 
الكروي  البيت  وترميم  ال���دوري  مناف�ضات 
م�ضري  عن  ت�ض�راتها  تطرح  ومل   ، الداخلي 
النهائيات  اىل  املتاأهلة  ال�طنية  املنتخبات 
قرار  عنق  من  للخروج  خططها  وم��ا  القارية 

التعليق الدويل?
وطالب اجلميع تنا�ضي اخلالفات والتجاذبات 
با�ضتمرار  لالعبني  االم��ل  اع��ادة  على  والعمل 
املقبلة  الفرتة  يف  ال�ضباب  منتخب  تدريبات 
الن ذلك ي�ضهم يف االرتقاء ب�اقع املنتخب فنيا 
وبدنيا ونف�ضيا ، مبديًا �ضعادة كبرية ملا ذكره 
رئي�س ال�زراء ن�ري املالكي من ا�ضادة ب�ضاأن 
امل�ضت�يات الفنية اجليدة التي قدمها الالعب�ن 
االآ�ضي�ية  الت�ضفيات  يف  امل��ب��اري��ات  اث��ن��اء 
الروح  بذات  املنتخب  ا�ضتمرار  على  وتاأكيده 
على حتقيق االنت�ضارات يف البط�الت املقبلة 
واوعز بتكرمي الالعبني واملالك التدريبي مبا 
يتنا�ضب مع اهمية االنت�ضار الذي حقق�ه يف 

الت�ضفيات ا�ضعد جماهري �ضعبنا.
مواهب

تقدمي  اىل  ي�ضعى  ان���ه  اىل  اح��م��د  وا����ض���ار 
املنهاج التدريبي اىل الهيئة امل�ؤقتة لالحتاد، 
ال�حدات  اج���راء  يف  اال�ضتمرار  املت�ضمن 
التدريبية ب�اقع وحدتني ا�ضب�عيا ثم ع�دة 
الفر�ضة  وم��ن��ح��ه��م  ان��دي��ت��ه��م  اىل  ال��الع��ب��ني 
مناف�ضات  خل������س  ف��رق��ه��م  م��ع  ل��ال���ض��ت��ع��داد 
من  ال��ث��الث��ني  يف  انطالقها  امل��ق��رر  ال����دوري 
ال�ضهر اجلاري وهي خط�ة جيدة الإكت�ضاف 
منتخب  اىل  و���ض��م��ه��ا  ال�����ض��اب��ة  امل����اه���ب 

ال�ضباب.
�ضتطرح  ال��ت��ي  االم�����ر  وم���ن 

امل�ؤقتة �ضرورة املحافظة  الهيئة  على اع�ضاء 
على تركيبة املنتخب الن الالعبني منذ خم�س 
���ض��ن���ات ي���ا���ض��ل���ن ت��دري��ب��ات��ه��م ب��ك��ل همة 
ف�ضال   ، علمية  تدريبية  مناهج  وفق  ون�ضاط 
عن ان منتخب ال�ضباب ا�ضتطاع ك�ضب احرتام 
وتقدير املتابعني وحمبة اجلماهري ملا قدم�ه 
الت�ضفيات  يف  اجليدة  الفنية  امل�ضت�يات  من 

امل�ؤهلة اىل نهائيات اآ�ضيا لل�ضباب.
ا�صتحقاقات مهمة

واو�ضح مدرب منتخب ال�ضباب : علينا التفكري 
ا�ضرتاتيجية  وف��ق  علمية  بنظرة  بامل�ضتقبل 
ل�ج�د  التخبط  ح��االت  ع��ن  بعيدا  وا�ضحة 
اآ�ضيا  نهائيات  منها  مقبلة  دولية  ا�ضتحقاقات 
على  املناف�ضة  ملنتخبنا  ات�قع  التي  لل�ضباب 
العالية  لثقتي  ال�ضفراء  ال��ق��ارة  اح��رازل��ق��ب 
واجلماعية  ال��ف��ردي��ة  ال��الع��ب��ني  ب��ام��ك��ان��ات 
لندن  اوملبياد  ت�ضفيات  يف  امل�ضاركة  ،وكذلك 
فيها  امل�ضاركة  �ض�ابط  تت�افق  التي   2012
احلاليني،  ال�ضباب  منتخب  العبي  اأعمار  مع 
ا�ضافة اىل ت�ضفيات بط�لة كا�س العامل 2014 
وهذه اال�ضتحقاقات الدولية ال ميكن ان تغفل 
اجندة اي احتاد لذلك البد من حتديد االل�يات 
واملهام الإعادة كرتنا اىل ال�اجهة القارية مرة 

اخرى.
اإبعاد

وعن ا�ضباب ابعاد خم�ضة العبني من �ضف�ف 

منتخب ال�ضباب الذين �ضارك�ا يف الت�ضفيات 
االبعاد  ق��رار  ان  احمد:  ح�ضن  قال  االآ�ضي�ية 
جاء ال�ضباب فنية بعد درا�ضة متاأنية من املالك 
التدريبي للمنتخب ومتابعة م�ضت�يات جميع 
ان  حيث  الت�ضفيات  خا�ض�ا  الذين  الالعبني 
من  اق��ل  ع��ط��اءات  ق��دم���ا  املبعدين  الالعبني 
التكتيكية  ال�اجبات  يطبق�ا  مل  و  زمالئهم 
التي كلف�ا بها ب�ض�رة جيدة اثناء املباريات 
التي �ضارك�ا فيها بالت�ضفيات االآ�ضي�ية ف�ضال 
اجلديدة  ال���ج���ه  ع��ن  البحث  ���ض��رورة  ع��ن 
انت�ضارات  زخم  ادامة  على  القادرة  امل�ه�بة 
الرغبة  ولها  املقبلة  البط�الت  يف  املنتخب 
بتمثيل املنتخب على اف�ضل وجه حيث ي�ضعى 
يلعب  منتخب  تك�ين  اىل  التدريبي  امل���الك 
وطغيان  االأنانية  عن  بعيدا  جماعي  با�ضل�ب 

النزعة الفردية على االداء الفني.
معاجلات تكتيكية

اخلطني  يف  املنتخب  العبي  تاألق  �ضر  وع��ن  
ب�ض�رة  الت�ضفيات  يف  والهج�مي  الدفاعي 
وامنا  ا���ض��رار  هناك  لي�س   : احمد  ق��ال  ملفتة 
ت���اأم���ني اجلانب  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب يف  ح�����ض��ل   م���ا 
ب��اح��ك��ام وارتفاع  امل��ن��اف��ذ  ال��دف��اع��ي واغ���الق 
املالك  �ضعي  نتيجة  ج��اء  االه����داف  ح�ضيلة 
االخطاء  جت���اوز  ع��ل��ى  للمنتخب  ال��ت��دري��ب��ي 
الالعب�ن  فيها  وقع  التي  واجلماعية  الفردية 
�ضبقت  ال���ت���ي  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  امل���ب���اري���ات  يف 

القيام  خ����الل  م���ن  ال��ت�����ض��ف��ي��ات  م��ن��اف�����ض��ات 
ت�ضجيل  طريقة  ع��ن  االح�ضائيات  ب��ت��دوي��ن 
التكتيكية  الثغرات  او  مرمانا  يف  االه���داف 
الهجمات  بناء  وعملية  الدفاعي  التنظيم  يف 
االأخ��ط��اء  ت��ل��ك  ت�ضيحح  ،ومت  ال������ض��ط  م��ن 
ح�ضب  وهج�مية  دفاعية  تكتيكية  مبعاجلات 
الفنية والبدنية  امكانات الالعبني وقابلياتهم 
ال�اجبات  ت�زيع  خالل  من  بالنجاح  وتكللت 
ال��ضط  يف  العبني  �ضتة  من  الأكرث  الهج�مية 
اجلماعي  ال��دف��اع  على  وال��رتك��ي��ز  وال��ه��ج���م 
ت�قعنا  مما  اك��رث  النتائج  وج��اءت  للمنتخب 
االه���داف  م��ن  ن�ضبة  اع��ل��ى  ت�ضجيل  مت  حيث 
يف الت�ضفيات مقابل عدم احراز اي هدف يف 

مرمانا.
اللقب القاري

نهائيات  يف  املنتخب  مل�ضرية  ت�قعاته  وع��ن 
اآ�ضيا املقبلة قال احمد:   لقدعززت امل�ضت�يات 
ال��الع��ب���ن يف  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��رائ��ع��ة  الفنية 
منتخبنا  بقدرة  االأم��ل  االآ�ضي�ية  الت�ضفيات 
حلم  لتحقيق  بنجاح  امل�ضرية  م�ا�ضلة  على 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي��ات  اىل  ب��ال������ض���ل  اجل��م��اه��ري 
العامل لل�ضباب بخطف اللقب القاري المتالكنا 
مق�مات النجاح  واال�ضرار على انتزاع الف�ز 
الإ�ضعاد جماهري �ضعبنا  ال�ضيما اذا ما ت�فرت 
واملباريات  املنا�ضبة  التدريبية  املع�ضكرات 
الالعب�ن  حظى  ما  ومتى  الق�ية  التجريبية 
يقدم�نه  ما  ي�ازي  الذي  املطل�ب  باالهتمام 
يف امللعب من املجه�دات الكبرية او املهمات 

التي ي�ضع�ن اىل حتقيقها.
العمل بنكران الذات

ال�ضباب  منتخب  م��درب  احمد  ح�ضن  وطالب 
وتف�ضيل  ال���ذات  بنكران  العمل  اجلميع  م��ن 
ال�ضخ�ضية  امل�ضلحة  على  العامة  امل�ضلحة 
املقبلة واالبتعاد عن  الفرتة  كرتنا يف  خلدمة 
م�ضرية  تخدم  ال  التي  والتجاذبات  اخلالفات 
ال�ضباب  منتخب  ان  عن  ف�ضال   ، اللعبة  تط�ر 
العراقية،  القدم  لكرة  االأم��ل  منتخب  احل��ايل 
جناحه  احتياجات  جميع  ت�فري  يجب   لذلك 

وا�ضتمرار تاألقه على ال�ضعيد القاري.

ح�ضن احمد 
قلق من 

اهمال اعداد 
ال�ضباب

الفرحة 
ال�ضبابية 

بحاجة اىل 
التوا�ضل 

قاريًا وعامليًا

جانب من 
لقاء ال�ضباب 
مع املنتخب 

الهندي
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حوار /عماد البكري
عد�صة قي�س اخلاين

وم�ضريتها  للبط�لة  الفني  امل�ضت�ى  ع��ن 
ل�)املدى  خ�ضر  ب��ي��داء  حت��دث��ت  ال�ضابقة 

الريا�ضي( عرب هذه ال�ضط�ر:  
امل�ضت�ى  اىل  تنظرين  كيف  ال��ب��دء  *يف 
العام لبط�لة العراق االخرية التي جرت 

يف ده�ك ؟
- امل�ضت�ى الفني العام كان جيدا مقارنة 
و�ضهدت  املا�ضية  االخ���رية  ب��امل���ا���ض��م 
اذا  خا�ضة  وا�ضحة  مناف�ضة  املباريات 
يف  املعروفة  الفرق  اح��د  طرفاها  ك��ان 
ق��س  وقره  اوه��ان  فرق  مثل  ال�ضاحة 
الذي  نادينا  فريق  اىل  ا�ضافة  واك��اد 
واكرثها  الفرق  اف�ضل  البداية  من  كان 

رغبة يف الف�ز .
اما التنظيم فكان متميزا كما ان عدد الفرق 
هذه  مثل  يف  ايجابية  عالمة  �ضّكل  امل�ضاركة 
جمم�عات  اربع  اىل  الفرق  وتق�ضيم  الظروف 
اعطى للجميع الفر�ضة الكافية ملعاجلة االخطاء 
منا�ضبة  املباريات  عليها  ج��رت  التي  والقاعات 

جدا. 
اأبرز الالعبات

*كيف تنظرين اىل فريقك وما حققه؟
االف�ضل  وك��ان  ب�ضه�لة  خ�ض�مه  اجتاز  فريقنا   -
الالعبات  اب��رز  من  نخبة  ي�ضم  الأن��ه  البداية  منذ 
كانت  الع��ب��ات��ن��ا  خ���ربة  ان  واحل����ق  ال���ع���راق  يف 
تف�قن  فقد  باللقب  ال��ف���ز  يف  اال���ض��ا���س  ال�ضبب 
يف  الف�ز  و�ضجلن  اآخ��ر  بعد  فريقًا  خ�ض�مهن  على 

النهائية  املباراة  اىل  بجدارة  ليتاأهلن  املباريات  كل 
مع نادي اوهان ولنف�ز عليه بثالثة ا�ض�اط ل�ض�ط 
واحد ولنخطف اللقب بعد غياب ط�يل عن امل�ضاركة 
التي واجهتنا  ال�ضعبة  الظروف  ب�ضبب  البط�لة  يف 

يف ال�ضن�ات االخرية.
فريق  ام��ام  كبري  الإح���راج  تعر�س  فريقكم  ولكن   *

اكاد؟
- ف��ري��ق اك���اد م��ن ال��ف��رق امل��ت��م��ي��زة وك���ان ي�ضتحق 
مركزًا اف�ضل من الذي ح�ضل عليه حيث تف�ق علينا 
ب�ض�طني لكننا فزنا يف النهاية.. وال انكر انه احرجنا 
العباتنا  اع���داد  عملية  �ضعف  يف  وال�ضبب  ك��ث��ريا 
فقط  با�ضب�ع  البط�لة  قبل  اال  يتجمعن  مل  الل�اتي 
وهذا ال�قت مل يكن كافيا الكتمال اللياقة البدنية او 
عملية االن�ضجام مع الالعبات اجلدد ا�ضافة اىل عدم 
امتالكنا لقاعة خا�ضة نتدرب عليها، لذا فان االعداد مل 
يكن كامال وخا�س فريقنا مبارياته وفاز فيها ب�ضبب 
خربة  ان  كما  ال��ذات��ي��ة،  وامكاناتهن  العباته  خ��ربة 
املدرب احمد �ضليم وح�ضن ت�ضرفه وتعامله اجليد مع 

املباريات �ضّهل علينا املهمة .
*كيف تنظرين اىل واقع الطائرة الن�ض�ية ؟

القاعدة  و�ضعفت  اللعبة  تراجعت  فقد  جيدا  لي�س   -
والعبات  زم��ان  اي��ام  العبات  بني  كبري  ف��ارق  وهناك 
و�ضعف  البط�الت  قلة  ب�ضبب  وذل��ك  احل��ايل  اجليل 
االحتكاك وندرة امل�ضاركات اخلارجية وعدم االهتمام 
االحت���اد  ع��ل��ى  ان  ارى  ل���ذا  ال���ط��ن��ي��ة،  باملنتخبات 
وان  �ضيما  ال  الن�ض�ي  ال�طني  املنتخب  دع���ة  االن 
البط�لة االخرية ك�ضفت عن اكرث من العبة ت�ضتحق 
اللعب يف الت�ضكيلة ال�طنية ول� حتققت هذه الدع�ة 
لالعبات  كبريا  حافزا  ذلك  لكان  املنتخب  بناء  واأُعيد 

امل�ج�دات يف ال�ضاحة ولتحرك اجل� ال�ضاكن. 
البداية

مع  بدايتك  عن  ونتحدث  البط�لة  ج�  عن  لنبتعد   *
اللعبة ؟

رفدا  يعد  ال��ذي  قره ق��س  ن��ادي  كانت يف  البداية   -
لالعبات يف العديد من االلعاب خا�ضة الكرة الطائرة 
ومثلت هذا الفريق يف بط�لة العراق لل�ضابات حيث 
الثالث  املركز  ثم   1996 م��ضم  االول  املركز  احرزنا 
يف بط�لة املتقدمات ويف امل��ضم التايل متت دع�تي 
دع�تي  متت  كما  حاليا(  )بغداد  االمانة  لنادي  للعب 
حتى   1997 عام  من  مثلته  ال��ذي  ال�طني  للمنتخب 

االن. 
* اأبرز م�ضاركاتك مع املنتخب ؟

- العق�بات التي كانت مفرو�ضة على احتادنا حرمت 
الدع�ات  ف��ان  ل��ذا  اخلارجية  امل�ضاركات  من  جيلنا 
مع  ال���دي��ة  ال��ل��ق��اءات  تتعد  مل  ال�طنية  للمنتخبات 
امل�ضرتكة  التدريبية  واملع�ضكرات  واالردن  �ض�ريا 
الت�ضامن  ب��ط���ل��ة  يف  ك��ان��ت  يل  م�����ض��ارك��ة  واب����رز 
..كما   2005 ع��ام  اي���ران  يف  ج��رت  التي  اال�ضالمي 
االندية  بط�لة  يف  بغداد  نادي  مع  خارجيا  �ضاركت 
العربية يف �ض�ريا واالردن يف عامي 2006 و 2007 

بعد غياب ط�يل جدًا.
* كلمة اخرية ؟

قدمت  التي  بغداد  ن��ادي  الدارة  ال�ضكر  تقدمي  اود   -
ع�ن  خ��ري  وك��ان��ت  مهمتنا  م��ن  و�ضهلت  الكثري  لنا 
فريقنا  ا�ضتطاع  التعاون  هذا  وبف�ضل  الالعبات  لكل 
بط�لة  لقب  واح��رز  واجهته  التي  امل�ضاعب  جت��اوز 
العراق بعد غياب لي�س ق�ضريًا عن امل�ضاركة يف هذه 

البط�لة.

العبة نادي بغداد واملنتخب الوطني بالطائرة بيداء خ�صر:

تعر�سنا الإحراج كبري اأمام اأكاد
وخرتنا قادتنا اىل املركز االأول

ملع ا�صم الالعبة بيداء خ�صر منت�صف الت�صعينيات وكانت واحدة من اال�صماء 
البارزة يف الريا�صة الن�صوية حيث مار�صت اكثـر من لعبة قبل ان تتخ�ص�س 
بلعبة الكرة الطائرة التي برعت فيها وكانت على الدوام ركنا ا�صا�صيا من 
اركان اي ت�صكيلة وطنية  طوال ال�صنوات املا�صية .
يف بطولة اندية العراق بالطائرة التي اختتمت موؤخرا كانت بيداء خ�صر ركنا 
ا�صا�صيا من اركان تفوق فريقها نادي بغداد بعد ان قدمت عرو�صا رائعة قادت 
فريقها الحراز املركز االول.

الالعبة بيداء خ�ضري �ضمن ت�ضكيلة منتخب بغداد



جنم الكرة العراقية بني ربوع 
اأهله وحمبيه 

ت�سوير.. قحطان �سليم
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اإعداد/ املدى الريا�صي
م�نديال  مناف�ضات  ان��ط��الق  م��ن  ال�ضفر  �ضاعة  اق��رتب��ت 
االأندية املحدد لها ال�ضابعة من م�ضاء الي�م بت�قيت بغداد 
اب� ظبي االماراتية  على ملعب حممد بن زايد يف مدينة 
التي ت�ضيفها لغاية الثامن ع�ضر من ال�ضهر اجلاري عندما 
الني�زيالندي يف  �ضيتي  اأوكالند  االأهلي مع  فريق  يلتقي 
يف  الكرة  ع�ضاق  اآم��ال  تتعلق  وحينها  االفتتاح،  م��ب��اراة 
الذين  االأه��ل��ي  العبي  ب��اأق��دام  العربية  وال���دول  االإم���ارات 
ميثل�نه الأول مرة يف تلك البط�لة على اأمل الف�ز والتاأهل 
لدور الثمانية من اأجل لقاء اتلنتي املك�ضيكي، على ملعب 

مدينة زايد يف الثاين ع�ضر من ال�ضهر اجلاري.
احلدث  هذا  ال�ضت�ضافة  العدة  املنظمة  اللجنة  اأع��دت  وقد 
املهم، وت�ضري كل االأم�ر كما ه� خمطط لها، حيث انتهت 
اأعمال الت�ضييد ملنطقتي ال�)الفان زوون( يف ملعبي حممد 
اللتني �ضتك�نان على هيئة ملعب  بن زايد، ومدينة زايد، 
اخلا�ضة  الر�ضمية  ال�ضلع  لبيع  من�ضات  ب��ه  م�ضغر  ك��رة 
وبع�س  للجماهري،  االأط��ع��م��ة  لبيع  وم��راك��ز  بالبط�لة، 
على  واالط����الع  ال��ق��دم  ك���رة  بلعبة  لال�ضتمتاع  امل��ن��اط��ق 
ا�ضتغرق  ان  بعد  بدايتها،  منذ  تط�رها  ومراحل  تاريخها 
العمل يف ت�ضييد تلك املناطق ب�ضكل مت�ا�ضل على مدار ال� 
24 �ضاعة حتى مت االنتهاء منها يف ال�قت نف�ضه انهت فرقة 
الفني  لال�ضتعرا�س  النهائية  الربوفات  االماراتية  العيالة 
الذي �ضيقدم�نه يف حفل االفتتاح والذي �ضي�ضبق الفقرة 
والتحدث  البط�لة  فرق  لتقدمي  �ضتتعر�س  التي  الثانية 
عنها جميعًا، وقد تقرر اأن يبداأ حفل االفتتاح يف ال�ضاد�ضة 
حممد  ملعب  على  ذاته  الي�م  م�ضاء  من  دقيقة  واالأربعني 
لها حق  التي  به كل اجلماهري  ت�ضتمتع  زايد، و�ض�ف  بن 

ح�ض�ر مباراة االأهلي مع اأوكالند �ضيتي.
اللجنة  با�ضم  الر�ضمية  املتحدثة  الرميثي  �ضذى  واأك��دت 
ال�ضبعة  الفرق  ق�ائم  اعتمدت  اللجنة  اأن  املحلية  املنظمة 
امل�����ض��ارك��ة م��ن ق��ب��ل ال���� )ف��ي��ف��ا( وت�����ض��م ق��ائ��م��ة بر�ضل�نة 
األفي�س  داين  مرمى(،  )حار�س  فالدي�س  فيكت�ر  االإ�ضباين 
ماركيز  راف��ائ��ي��ل  )م���داف���ع(،  بيكيه  ج��ريي��راد  )م���داف���ع(، 
)مدافع(، ت�ضارل�س بي�ل )مدافع(، اإك�ضايف )العب و�ضط(، 
زالتان  و�ضط(،  )العب  اإني�ضتا  اأندريه  )مهاجم(،  جيفرين 
ب�جان  )مهاجم(،  مي�ضي  لي�نيل  )مهاجم(،  اإبرام�فيت�س 
مرمى(،  )حار�س  بينت�  مرمى(،  )حار�س  مين�  )مهاجم(، 
تريي هرني )مهاجم(، �ضيدو كيتا )العب و�ضط(، �ضريجي� 
ب�ضكيت�س )العب و�ضط(، بيدرو )مهاجم(، جربائيل ميليت� 
و�ضط(،  )الع��ب  ج�ناثان  )م��داف��ع(،  ماك�ض�يل  )م��داف��ع(، 

)مدافع(،  اأبيدال  اإيريك  )مدافع(،  ت�ضيجرين�ضكي  دميرتو 
يايا ت�ريه )العب و�ضط(.

وت�ضم قائمة ا�ضت�ديانت�س االأرجنتيني: روبرت� فرنانديز 
كري�ضتيان  )مدافع(،  ري�ضابات�  ليندرو  مرمى(،  )حار�س 
و�ضط(،  )الع��ب  �ضان�ض�ضيز  ماتي�س  )م��داف��ع(،  �ضان�ضيز 
)مهاجم(،  �ضاجلريي�  خ�ان  )مدافع(،  األيا�س  اأوج�ضتني 
)العب  كارو�ضكا  مار�ضيلي�  و�ضط(،  )الع��ب  برييز  اإن��زو 
تاب�ردا  �ضيزر  و���ض��ط(،  )الع���ب  ف���ريون  خ����ان  و���ض��ط(، 
جريمان  )م��داف��ع(،  دي��از  مان�يل  ج���ان  مرمى(،  )حار�س 
ن�نيز  ماك�ضي  )مهاجم(،  ب��ضيللي  م��اورو  )مدافع(،  ري 
)العب و�ضط(، لي�ناردو ج�نزالي�س )مهاجم(، فاو�ضتين� 
روج� )مدافع(، رودريغ� برانا )العب و�ضط(، لي�ناردو 
األبيل )حار�س مرمى(،  بنيتززي�س )العب و�ضط(، داميان 
خ�ان هريتا )العب و�ضط(، جريونيم� ني�مان )مهاجم(، 

كلمينتي رودريغ�ز )مدافع(. 
)حار�س  ي�جن  ه�ا  �ضن  الك�ري:  ب�هاجن  قائمة  وت�ضم 
�ض�  ك�اجن  كيم  و�ضط(،  )العب  جن  هاي�  �ض�ي  مرمى(، 
)العب  تي�ض�  كيم  )مدافع(،  اأوكاياما  كازوناري  )مدافع(، 
�ضنج  كيم جي دوجن )العب و�ضط(، ه�اجن جن  و�ضط(، 
دنيل�ض�ن  )مهاجم(،  �ضتيفيكا  ري�ضتكج  و���ض��ط(،  )الع��ب 
�ض�ل  هي  بارك  )مهاجم(،  ت�ض�جن  مي�جن  كيم  )مهاجم(، 
)الع���ب و���ض��ط(، ك��� �ضي�ل ك��ي )الع���ب و���ض��ط(، �ض�جن 
ت�ضاجن ه� )العب و�ضط(، ه�اجن جي ون )مدافع(، كيم 
)مدافع(،  جيل  هي�ن  كيم  و���ض��ط(،  )الع��ب  كي�م  ج���جن 
نامك�جن دو )العب و�ضط(، كيم داي ه� )حار�س مرمى(، 
�ضن هي�جن من )العب و�ضط(، �ض�جن دوجن جن )حار�س 
هي�ن  ت�ضاجن  راي���  )مهاجم(،  جن  باي�جن  ن�  م��رم��ى(، 

)مهاجم(.
كيديابا  م�تيبيا  ال��ك���ن��غ���يل:  م��ازمي��ب��ي  قائمة  وت�ضم 
مياال  )م��داف��ع(،  كا�ض��ض�ال  كليت�ض�  م��رم��ى(،  )ح��ار���س 
نكل�ك�تا )مدافع(، م�كيناي ت�ضاين )مدافع(، اأم�م�ك�ك 
مب�ت�  مابي  )مهاجم(،  اندوجنا  مياجنا  )مهاجم(،  كاندا 
كاباجن�  م�ل�تا  )مهاجم(،  �ضنجل�ما  جيفان  )مهاجم(، 
)العب  ب��دي  مبينزا  )م��داف��ع(،  مابيلي  ب��اواك��ا  )مهاجم(، 
نيج�ي  مب�مبك�  )م��ه��اج��م(،  كاليت�كا  دي���ك���  و���ض��ط(، 
ل�ييي  و���ض��ط(،  )الع���ب  كاميبي  ل���ف���ل���اب���  )م���داف���ع(، 
اإميي  و�ضط(،  )الع��ب  ميهاي�  كازميي  )مهاجم(،  ميفيتي 
اإمييا  )م��داف��ع(،  ميالندو  �ضيتا  م��رم��ى(،  )ح��ار���س  باك�ال 
)مهاجم(،  كا�ض�جن�  جن��ان��دو  و���ض��ط(،  )الع��ب  اإيكاجنا 
)العب  ل��ضادي�ض�  با�ضي�ضليا  )مدافع(،  ت�ضيزو  كانيمب� 

و�ضط(.
عبدالله  ي��ضف  االإم����ارات:  ممثل  االأه��ل��ي  قائمة  وت�ضم 
قا�ضم  حممد  )م���داف���ع(،  ���ض��رور  �ضعد  م��رم��ى(،  )ح��ار���س 
)مدافع(، خالد حممد )مدافع(، عبيد خليفة )مدافع(، علي 
خليل  اأحمد  )مهاجم(،  ب��اري  بري  و�ضط(،  )الع��ب  عبا�س 
ب��در ياق�ت  )م��ه��اج��م(، ح�ضني عبد رب��ه )الع��ب و���ض��ط(، 
اإ�ضماعيل احلمادي )مهاجم(، ح�ضن علي )العب  )مدافع(، 
)مهاجم(،  ف���زي  حممد  )م��داف��ع(،  جابر  ي��ضف  و�ضط(، 
)مدافع(،  اأحمد  عبدالله  و�ضط(،  )العب  معدجني  مهرزاد 
و�ضط(،  )العب  ح�ضني  علي  و�ضط(،  )العب  خمي�س  �ضامل 
�ضيف  و�ضط(،  )الع��ب  اأحمد  وليد  )مهاجم(،  را�ضد  حممد 
)مهاجم(،  عبدالرحمن  عبداالله  مرمى(،  )حار�س  ي��ضف 

عبيد الط�يلة )حار�س مرمى(.
)حار�س  رويز  جرياردو  املك�ضيكي:  اأتلنتي  قائمة  وت�ضم 

فيالر  ف��دري��ك���  )م���داف���ع(،  مارتينزي�س  ميجل  م��رم��ى(، 
و�ضط(،  )الع���ب  غ�نزالي�س  خ��ضيه  م��رم��ى(،  )ح��ار���س 
فريناندو نافارو )العب و�ضط(، رافائيل ماركيز )مهاجم(، 
ه���را���ض��ي��� ب��ريال��ت��ا )م��ه��اج��م(، ج��ربائ��ي��ل ب��ريي��را )العب 
اأرت����رو  و���ض��ط(،  )الع���ب  ���ض���الري  �ضانتياغ�  و���ض��ط(، 
و�ضط(،  )الع��ب  جرييرو  خ��ضيه  و�ضط(،  )الع��ب  م�ن�ز 
كري�ضتيان بريم�ديز )العب و�ضط(، جلريم� روغاز )العب 
و�ضط(، اأندريه كارفيك )مدافع(، ل��ضي فال�ضكيز )مدافع(، 
)مدافع(،  اأوف��ايل  كليمنتي  )م��داف��ع(،  كا�ضتيل�  ج��رياردو 
ل�ي كاريل� )العب و�ضط(، دانيل اأري�ال )مهاجم(، �ض�ل 
غار�ضيا )مدافع(، فاو�ضت� رويز )مهاجم(، اأنط�ني� برييز 

)حار�س مرمى(، ل�كا�س �ضيلفا )مهاجم(.
جاك�ب  ال��ن��ي���زي��ل��ن��دي:  �ضيتي  اأوك��الن��د  قائمة  وت�ضم 
)م��داف��ع(، �ضام  اإي���ان ه���جن  م��رم��ى(،  �ضب�نلي )ح��ار���س 
كاي  )الع��ب و���ض��ط(، يل  م��ات ويليامز  )م��داف��ع(،  كامبيل 
ت�ضاد  )م��داف��ع(،  بريت�ضت  جي�س  و���ض��ط(،  )الع��ب  ه���جن 
ك�مبيز )العب و�ضط(، ب�ل اأورل�فيت�س )مهاجم(، جرانت 
�ضامي�ن  )مهاجم(،  ك�بروفيت�س  دانيل  )مهاجم(،  ي�جن 
األيك�س فيرنيدي�س )العب و�ضط(،  اإيدي )حار�س مرمى(، 
)مدافع(،  في�ضيلفيت�س  اإيفان  )مهاجم(،  ج���ردان  كريين 
جي�ض�ن هايني )مهاجم(، اآدم ماك ج�رج )العب و�ضط(، 
ب�ل ج�تارد )حار�س مرمى(، جريج اأوملان )مدافع(، ريكي 
ميل��س  )مهاجم(،  ديكن�ض�ن  اآدم  )م��داف��ع(،  �ضتيدن  فان 

نيك�ليت�س )مهاجم(، دانيل م�ران )مدافع(.
فريق  حل  حيث  ال��ض�ل  يف  امل�ضاركة  الفرق  داأت  فقد 
اأوكالند �ضيتي اوال ، واعقبه فريق اتالنتي ، واأي�ضًا فريقا 
احلادي  يف  يلتقيان  اللذان  �ضتيلرز  وب�هاجن  مازميبي، 
يف  زاي��د  بن  حممد  ملعب  على  اجل��اري  ال�ضهر  من  ع�ضر 
�ضت�ضارك  الفرق  كل  اأن  اإىل  الق�ائم  وت�ضري   ،8 ال�  ال��دور 
بق�تها ال�ضاربة، واأنه ال ت�جد غيابات م�ؤثرة حتديدًا يف 
�ضتك�ن  البط�لة  واأن  وا�ضت�ديانت�س،  بر�ضل�نة،  فريقي 
مب�ضاهدتهم  اجلماهري  ت�ضتمتع  و�ض�ف  بالنج�م،  حافلة 

لها.
االإقبال  الأن  نفدت،  قد  للبط�لة  النهائي  ن�ضف  تذاكر  واأن 
واأنه  االأخريين،  الي�مني  يف  ملح�ظ  ب�ضكل  تزايد  عليها 
امل��ب��اري��ات عن  ال�����ض���ط��ني يف  ب��ني  ف��ق��رات  ت��ق��دمي  �ضيتم 
عام،  ب�ضكل  البط�لة  وعن  امل�ضيف،  باعتبارها  االإم��ارات 
على  �ضتعر�س  التي  الفقرات  تلك  اإع��داد  على  العمل  واأن 
مفاجاأة  تك�ن  و�ض�ف  العمالقة،  التليفزي�نية  ال�ضا�ضات 

لكل اجلماهري التي حت�ضر املباريات.

الفرق ح�صدت جنومها العامليني 

االأهلي االإماراتي واأوكالند �سيتي يق�سان �سريط 
افتتاح مونديال االأندية

امل�ضري ح�ضني عبد ربة ورقة االهلي الرابحة امام امام اوكالند �ضيتي النيو زيلندي بوهانغ لي�ضرتز ممثل ا�ضيا يف مونديال االندية
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دم�صق/وكاالت
لكرة  ال�طني  �ض�ريا  منتخب  مهاجم  اأعلن 
القدم فرا�س اخلطيب مهاجم نادي القاد�ضية 
امل�ضاهمة  على  ين�ضب  تركيزه  اأن  الك�يتي 
ال�ض�رية  للكرة  تاريخي  اإجناز  يف حتقيق 

يف نهائيات كاأ�س اآ�ضيا 2011. 
ونقل م�قع االحتاد االآ�ضي�ي عن اخلطيب 
جيدًا  ي�ضتعد  اأن  يجب  �ض�رية  منتخب  اأن 
لبل�غ  اأتطلع  بق�له:  اآ�ضيا،  كاأ�س  لبط�لة 
ال�ضعب  من  �ضيك�ن  النهائي،  قبل  ال��دور 
الف�ز بلقب البط�لة ولكن بل�غ قبل النهائي 

�ضيك�ن اأمرًا جيدًا بالن�ضبة ل�ض�رية".
انتهاء  بعد  ع��ام��ًا(   26( اخلطيب  واأو���ض��ح 
ح��ف��ل ت���زي��ع اجل���ائ��ز ال�����ض��ن���ي لالحتاد 
عدم  اأمر  جتاوز  اأنه  القدم:  لكرة  االآ�ضي�ي 
ح�����ض���ل��ه ع��ل��ى اجل���ائ���زة م�����ض��ددًا يف ذات 
ال�قت على رغبته يف قيادة منتخب �ض�ريا 

اإىل الدور قبل النهائي للبط�لة القارية.
على  )�ضر�ضة(  مناف�ضة  اخلطيب  وخ��ا���س 
البحريني  مع  القارة  يف  العب  اأف�ضل  لقب 
���ض��ي��د حم��م��د ع��دن��ان وال��ي��اب��ان��ي��ني كينغ� 
واالإي���راين  اي��ن��دو  ويا�ض�هيت�  ن��اك��ام���را 

هادي عقيلي، قبل اأن يت�ج الياباين ايندو 
باللقب.

ال�ض�رية  "اجلماهري  اخلطيب:  واأ���ض��اف 
اأن تق�م مب�ضاندتنا دائمًا خا�ضة يف  يجب 
لدعم  �ضنحتاج  حيث  اآ�ضيا  كاأ�س  نهائيات 

كبري منهم".
للمنتخب  ك��ق��ائ��د  اأن���ه  اخل��ط��ي��ب  واع����رتف 
امللقاة  امل��ه��ام  م��ن  الكثري  ي���ج��د  ال�����ض���ري 
"تعترب م�ض�ؤولية كبرية  على عاتقه، بق�له 
الأنني يجب اأن اأك�ن املثال جلميع الالعبني 
ال�ضباب  ال��الع��ب��ني  واأن  خا�ضة  ال�����ض��ب��اب، 
يقلدون بع�س الالعبني، ونحن ال نريد لهم 

اأن يرتكب�ا االأخطاء".
ال�ضابق  ال��ك��رام��ة  الع��ب  اخلطيب  وان�ضم 
امل��ضم  مطلع  الك�يتي  القاد�ضية  نادي  اإىل 
مع  ق�ضاها  ���ض��ن���ات  خم�س  ب��ع��د  احل���ايل 
م���اط��ن��ه ال��ع��رب��ي ال���ذي ق���اده خ��الل��ه��ا اىل 
بط�لتي  وحت��دي��دا  ال��ب��ط���الت  م��ن  العديد 

كاأ�س االأمري وويل العهد.
واأ�ضار اخلطيب اىل اأن حمل �ضارة الكابن 
يف املنتخب ال�ض�ري لي�س باالأمر ال�ضهل.. 
نحن منتلك قاعدة جماهريية تتجاوز ال�20 

االأخطاء  نقلل  اأن  وي��ج��ب  م�ضجع  ملي�ن 
ونحافظ على االأداء اجليد من اأجل اإ�ضعاد 

جماهرينا.
اأب��رز العبي  من  ويعترب اخلطيب 

ال�ض�ري،  ال���ط��ن��ي  املنتخب 
 25 االآن  لغاية  �ضجل  حيث 

هدفًا يف 36 مع املنتخب.
م�ضريته  اخلطيب  وب��داأ 

ال����ك����روي����ة م����ع ن����ادي 
مدينة  يف  ال���ك���رام���ة 
اأن  ق����ب����ل  ح����م���������س 
ي��ن��ت��ق��ل ل���الح���رتاف 
ع���ام  ال����ك�����ي����ت  يف 
هذا  و�ضاهم   2002
رئي�ضي  ب��دور  ال��ع��ام 

منتخب  ح�ض�ل  يف 
���ض���ري��ة ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ال��ت��اأه��ل اإىل 

نهائيات كاأ�س اآ�ضيا 2011 للمرة االأوىل 
نادي  ببل�غ  �ضاهم  كما   ،1996 ع��ام  منذ 
يف  النهائي  رب��ع  ل��ل��دور  الك�يتي  العربي 
كاأ�س االحتاد االآ�ضي�ي 2009 قبل اأن ينتقل 

للعب يف نادي القاد�ضية الك�يتي.

الكويت/ وكاالت
القدم  ك����رة  مل���ب���اراة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
الك�يتي  كاظمة  ناديي  جتمع  التي  اال�ضتعرا�ضية 
وب��ر���ض��ل���ن��ة اال���ض��ب��اين وامل���ق���رر اق��ام��ت��ه��ا يف 21 
نادي  اقامة حفل تكرمي ملدرب  كان�ن االول احلايل 
االأرجنتيني  الفريق  وجنمي  ج���اردي���ال  بر�ضل�نة 

لي�نيل مي�ضي واال�ضباين ت�ضايف. 
وقالت اللجنة يف بيان �ضحايف ان تكرمي ج�اردي�ال الذي 
اال�ضباين  للفريق  املرتقبة  ال��زي��ارة  هام�س  على  �ضيك�ن 
كل  حل�ضد  فريقه  قيادة  يف  جناحه  بعد  تاأتي  الك�يت  اىل 
امل��ضم  يف  ن��ادي��ه  لعبها  ال��ت��ي  ال��ب��ط���الت 
امل��ا���ض��ي وب���داي���ة امل������ض��م احل����ايل وهي 
خ��م�����ض��ة األ���ق���اب خ����الل ف����رتة ال 
ت��ت��ج��اوز ال���ع���ام ال����اح���د يف 
اجن������از غ����ري م�����ض��ب���ق يف 

تاريخ النادي الكاتال�ين.
واأ�ضاف: اأن النادي الك�يتي 
بالنجم  اي�����ض��ا  ���ض��ي��ح��ت��ف��ل 
م�ؤخرًا  تت�يجه  عقب  مي�ضي 
بجائزة الكرة الذهبية التي متنحها 
العب  الف�ضل  ف�تب�ل(  )فران�س  جملة 
كبري  وبفارق   2009 احلايل  للعام  العامل  يف 

رونالدو  كري�ضتيان�  الربتغايل  الثاين  املركز  �ضاحب  عن 
�ضاحب املركز الثاين.

الالعب ت�ضايف حل�ض�له  التكرمي �ضي�ضمل  اأن  البيان  وذكر 
االأبطال  الليغا ودوري  اأف�ضل العب و�ضط يف  على جائزة 
ف�ضال عن حل�له باملركز الثالث يف جائزة اف�ضل العب يف 

العامل.
فر�ضة  ميثل  الك�يت  اىل  بر�ضل�نة  ح�ض�ر  ان  واو���ض��ح 

عن  املميزين  وجن�مه  الفريق  يتابع  كي  لل�ضباب  كبرية 
ل�ضيا�ضة  ا�ضتمرارا  تاأتي  اال�ضت�ضافة  هذه  اأن  م�ضيفا  قرب 
يف  يحدث  ك��ان  كما  الك�يت  اىل  الكبرية  الفرق  ا�ضتقدام 
املا�ضي، وقال: ان احلدث لن يقت�ضر على اجلمه�ر املحلي، 
بل �ضي�ضهد ح�ض�را خليجيا الفتا حيث من املت�قع ان يتدفق 
واال�ضتمتاع  اللقاء  حل�ض�ر  البالد  على  اخلليجي  ال�ضباب 

الفريق  جن����م  اال�ضباين املميزين.مب�����ض��اه��دة 

اخلطيب يتطلع الإجناز تاأريخي يف اأمم اآ�سيا �سعدان يعلن قائمة 
اجلزائر ل�)الكان( من 

دون حمرتيف اإنكلرتا
اجلزائر/ وكاالت

ك�ضف م�ضدر يف االحتاد اجلزائري 
لكرة القدم اأن قائمة الالعبني الذين 

�ضي�ضارك�ن يف كاأ�س اإفريقيا املقبلة 
يف ل�اندا االأنغ�لية �ضيتم الك�ضف 

عنها ي�م الع�ضرين من ال�ضهر 
اجلاري. ويرتقب اأن تعرف ت�ضكيلة 

رابح �ضعدان تغيريا واحدا فقط 
وقد يك�ن بالت�ضحية برفيق جب�ر 

واال�ضتعانة مبهاجم اآخر يف حالة 
بقائه من دون فريق يف فرتة التنقالت 
ال�ضت�ية، وال ي�ضتبعد ا�ضتنجاد رابح 

�ضعدان بالعب نادي وفاق �ضطيف عبد 
املالك زياية اأو العب برلني بن مينية 

لتع�ي�س جب�ر.
وبدوره قد ي�ضتدعي رابح �ضعدان 

العب ماينز االأملاين عمري �ضاذيل يف 
حالة ما اإذا قرر التخلي عن العب من 

الدفاع اأو و�ضط امليدان، بعد اأن اقتنع 
مب�ضت�اه يف املباريات التي لعبها منذ 

ع�دته من االإ�ضابة.
ويرتقب اأن يتاأخر ثالثي البط�لة 

االنكليزية بلحاج نذير، ح�ضان يبدا 
وفتحي كمال غيال�س عن م�عد 

حت�ضري اخل�ضر �ض�اء بداأ االأخري 
يف ال�26من ال�ضهر ذاته اأو الثاين 

من كان�ن الثاين املقبل ب�ضبب 
ارتباطاتهم مع اأنديتهم يف البط�لة 
االنكليزية التي ال تعرف فرتة راحة 

�ضت�ية.
وي�ضعى املدرب ال�طني ورئي�س 

االحتاد اجلزائري لكرة القدم مل�ضاعدة 
رفيق جب�ر على اإيجاد فريق يلعب 

له يف فرتة التنقالت ال�ضت�ية، �ضيما 
اأن رابح �ضعدان اأكد حاجته له مبا 

انه اأثبت اإمكانات كبرية يف القاطرة 
االأمامية للمنتخب خالل كل املباريات 

التي لعبها مع )اخل�ضر( حتى االآن.

كاظمة الكويتي يحتفل بنجوم بر�سلونة
جوارديوال ومي�سي وت�سايف    

ابوظبي/ وكاالت
الثانية  الن�ضخة  امل�ضاركة يف  االإم��ارات  اأندية  من  االآ�ضي�ي  طلب االحتاد 

يف  لالنخراط  ناد  كل  م�ظفي  من  اأربعة  ت�ضمية  اآ�ضيا،  اأبطال  دوري  من 
وذلك   2010 الثاين  كان�ن  يف  القاري  االحت��اد  ينظمها  التي  العمل  ور���س 

بهدف جتهيز املالكات االإدارية يف االأندية املحرتفة يف الدول االآ�ضي�ية التي 
تنطبق عليها �ضروط امل�ضاركة يف دوري االأبطال، حيث يتم يف هذه ال�ر�س 

�ضرح التعليمات والنظم اخلا�ضة بالبط�لة، ما ي�ضهم يف تفعيل الكفاءة االإدارية 
يف هذه االأندية. وطلب االحتاد االآ�ضي�ي من كل ناد ت�ضمية مدير الفريق وامل�ض�ؤول 

االإعالمي وم�ض�ؤول الت�ض�يق وم�ض�ؤول امل�ضابقات للم�ضاركة يف ور�س العمل املقبلة، 
البط�لة  مناف�ضات  يف  �ضت�ضارك  وال�حدة  واجلزيرة  والعني  االأهلي  اأندية  اأن  علما 

وت�ضفياتها.

)االآ�سيوي( يطلب اأ�سماء ممثلي اأندية االمارات
يف ور�ص عمل دوري االأبطال

فرا�س 
اخلطيب 
يعرتف 

ب�ضعوبة نيل 
لقب امم ا�ضيا 

2011

مي�ضي

ت�ضايفجوارديوال



العدد )1671( ال�صنة ال�صابعة االربعاء )9( كانون االول 2009 12

جوهان�صيربغ/ وكاالت 
قال رئي�س االإحتاد الدويل لكرة القدم ج�زيف 
�ضيب بالتر يف ت�ضريحات اأدىل بها ل�ضحيفة 
من  اأن��ه  اأفريقية  اجلن�ب  اإندبندنت  �ضنداي 
اجلميل روؤية بط�لة كاأ�س العامل لعام 2022 
وقال  االأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة  يف  تقام  وهي 

من املمتع اأن نرى هذه البط�لة يف منطقة مل 
ي�ضبق لها واأن ا�ضت�ضافت هذا احلدث الكبري.

واأ�ضاف: نعم قطر قادرة على ا�ضت�ضافة هذه 
لالإعداد  جدًا  كاف  وال�قت  الكبرية،  البط�لة 
واالإ�ضتعداد  البط�لة  هذه  الإ�ضت�ضافة  اجليد 
اأث���ق ب��دول��ة قطر،  اإ���ض��ت��ع��داد، واأن���ا  لها خ��ري 

�ض�ف  ���ض��يء  ك��ل  ب���اأن  منهم  وع����دًا  وتلقيت 
يك�ن على ما يرام يف ذلك العام، و�ض�ف يتم 
جتهيز جميع املالعب، و�ضيتم حتديث الطرق 
لكي  العامة،  امل�ا�ضالت  وو�ضائل  واملطارات 
�ض�ف  التي  اجلماهري  خدمة  يف  ذل��ك  يك�ن 
دول  خمتلف  م��ن  منتخباتها  لت�ضجيع  ت��اأت��ي 

العامل.
وتابع: نحن يف االإحتاد الدويل ن�ضعى الإقامة 
العامل،  وم��دن  دول  جميع  يف  البط�لة  ه��ذه 
ون�ضعى الإعطاء حق االإ�ضت�ضافة لهذه البط�لة 
جل��م��ي��ع ال���ق���ارات وامل��ن��اط��ق، ون���اأخ���ذ بعني 
امل�نديال  ت�ضت�ضف  مل  التي  الدول  احل�ضبان 

واأن  لها  ي�ضبق  مل  فهي  كذلك  وقطر  قبل،  من 
مل  ب��االأح��رى  اأو  البط�لة،  ه��ذه  ا�ضت�ضافت 
ي�ضبق ملنطقة ال�ضرق االأو�ضط واأن ا�ضت�ضافت 
ذلك احلدث، ولذلك اأعتقد باأن ذلك �ض�ف يك�ن 
يف  الت�فيق  لها  واأمتنى  مللفها،  بق�ة  داعمًا 

الظفر بحق ا�ضت�ضافة هذه البط�لة الكبرية.

بالتر: يتوقع اقامة مونديال 2022 يف منطقة ال�سرق االأو�سط

غانا تريد 
ماريو 

بالوتيلي
ميالن/وكاالت

طالب مدير املنتخب الغاين 
مريو�ضالف راج�فاك ب�ضم مهاجم 

انرتنا�ضي�نايل ماري� بال�تيلي يف 
ت�ضكيلة فريقه ا�ضتعدادا لف�ضل ال�ضيف 

املقبل يف نهائيات كاأ�س العامل، 
بال�تيلي من املهاجرين الغانيني 

وميثل حاليا املنتخب االيطايل 
حتت21 �ضنة. وقال راج�فاك 

ل�ضحيفة ال جازيتا ديل� �ضب�رت: 
�ض�ف اأك�ن يف اأوروبا اال�ضب�ع 

املقبل و�ضاأجتمع مع بال�تيلي 
وا�ضاف:�ض�ف اأذهب الأوروبا، لعقد 

�ضل�ضلة من االجتماعات مع العبي 
فريقي الذين يتمركزون يف البط�الت 

االأوروبية املختلفة واأن�ي التحدث 
اىل بال�تيلي. لقد ناق�ضت ذلك مع 

الرئي�س ونائب الرئي�س الغاين 
لكرة القدم ولقد اأعط�ين ال�ض�ء 

االخ�ضر، خطتي هي اأن اأذهب 
اإىل ب�ل�نيا واأجتمع مع 

�ضركائنا كابن �ضتيفن اأبياه، 
لريافقني اىل ميالن� لروؤية 

ماري� وم�نتاري. انا �ضعيد 
ومتفائل، وبال�تيلي لديه 
�ضفات غري عادية انه جيد 

جدًا.

روما/وكاالت
االإن���رت  الع���ب  ف��ي��ريي  كري�ضتيان  اأن  ي��ب��دو 
احلقائق  بع�س  لتغيري  طريقه  يف  ال�ضابق 

واإعادة فتح ملف الكالت�ضي� ب�يل. 
وق����ال ف��ي��ريي: الع��ب��� االإن����رت وق��ع���ا على 
مع  االإنرت  م�ؤامرة  ك�ضف  عدم  ت�ضرتط  عق�د 

تيلي  االت�������ض���االت  ���ض��رك��ة 
ك�����م امل������ؤام�����رة ك��ان 

الق�ضاء على  هدفها 
الكبرية  ال���ف���رق 
ال�������ض���ريي���ا  يف 
واأن�������������ا ج����اه����ز 
امل�ضتندات  لن�ضر 
ذلك،  ت���ؤك��د  التي 

يعرف  اجل���م���ي���ع 
ومت  خ����دع����ت  اين 

علّي  التج�ض�س 
ع����������������ن 

هذه  اأبقي  اأن  اأ�ضتطيع  ال  فاأنا  هاتفي  طريق 
مع  ع��ق��دي  بخ�ض��س  داخ��ل��ي  يف  االأم������ر 
و%30  االإن��رت  يدفعها  العقد  من   %70 االإن��رت 
ال�ضركة  ك���م  تيلي  االت�����ض��االت  �ضركة  على 
هذا  وك��ل  االإع��الن��ات.  بع�س  لها  قدمت  التي 
لندفع �ضرائب اأقل وبخ�ض��س هذه االأ�ضياء 
االإنرت واتفقت معه  لغيلفي من  فقط  حتدثت 
على كل �ضيء اأنا اآ�ضف للي�فنت��س الأين 
وكذلك  نف�ضه  ال�����ض��يء  معهم  اأع����اين 
ال�ضيء  لكني فكرت يف فعل  للميالن 
�ضخ�ضية  ل��ه  ال��ذي  لرئي�ضي  اجليد 
مزدوجة ب�ضكل كبري وقد حان ال�قت 

ليعرف العامل حقيقة م�راتي!
م�كله  اأن  فيريي  وقد �ضرح حمامي 
ال ي�ضتطيع الن�م منذ �ضماع اخلرب يف 
طبيب  اإىل  بالذهاب  فكرنا  وقد   2006

نف�ضي من اأجل ذلك.

ل�صبونة/ وكاالت
اأروقة نادي ت�ضيل�ضي  اأوف ذا وورلد(، االإنكليزية ف�ضيحة جديدة داخل  اأثارت �ضحيفة )ني�ز 
االإنكليزي، عندما ك�ضفت عن �ضائعة تعاطي النجم الربازيلي االأ�ضل الربتغايل اجلن�ضية ديك� 
للمخدرات، واأكدت ال�ضحيفة اأن الالعب ديك� �ضيع�د اإىل ناديه ال�ضابق ب�رت� الربتغايل، يف 

حماولة للتخل�س من هذه ال�ضائعة التي تطارده وتهدد تدمري حياته. 
واأو�ضحت ال�ضحيفة اأن العب خط و�ضط نادي ت�ضيل�ضي )32 عامًا( الذي كان هدفًا حلملة خبيثة 
عندما كان يلعب يف �ضف�ف ب�رت� ادعت اأنه يرتدد على اإحدى العيادات املتخ�ض�ضة يف اإعادة 

التاأهيل للتخل�س من اإدمانه على املخدرات.
واأ�ضارت ال�ضحيفة اإىل اأن ال�ضائعة انت�ضرت مثل )الفريو�س( يف الربتغال، على الرغم من نفي 

الالعب تلك احلادثة، ما جعله ي�ضعر باالأمل ممن جنح يف ترويجها وو�ضفهم ب�)جتار الرثثرة(.

فيريي يفتح ملف
الكالت�سيو بويل 

)ديكو( يف الرتغال لترئة نف�سه 
من ف�سيحة اإدمان املخدرات

ف�ضيحة جديدة تالحق ديكو يف انكلرتا
فيريي 
ي�ضفي 
ح�ضاباته 
القدمية مع 
موراتي
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اإعداد/ املدى الريا�صي 
قليلة،  اأ�ضهر  اإىل بر�ضل�نة �ض�ى  * مل مي�س على قدومك 
ومع ذلك فاإنك اأ�ضبحت اأحد االأعمدة االأ�ضا�ضية يف النادي، 

هل كنت تت�قع اأن متر فرتة التاأقلم بهذه ال�ضه�لة؟
- مل اأكن اأت�قع اأن يبداأ امل��ضم على هذا النح�، فقد كنت 
اأمتنى اأن اأ�ضتهله باأف�ضل طريقة ممكنة، لكني كنت اأعتقد 
يف  الالعب�ن  يتاأخر  ما  فعادة  ببطء.  �ضت�ضري  االأم���ر  اأن 
اإعطاء اأف�ضل ما لديهم عندما يحط�ن الرحال بناد جديد، 
زمالئي  اإىل  يرجع  �ضريع  ب�ضكل  تاأقلمي  يف  الف�ضل  لكن 
امل�ضاعدة  الذين �ضاعدوين كثريًا وما زال�ا ميدونني بيد 
كلما اقت�ضى احلال، كما يجب اأال نن�ضى دور املدرب الذي 
عندما  و�ضراحة،  واالإر���ض��ادات.  بالن�ضائح  علّي  يبخل  ال 
تطاأ قدماك اأر�ضية امل�ضتطيل االأخ�ضر وترى اأنك تلعب اإىل 
جانب هذا الكم الهائل من النج�م ذوي املهارات العالية 
وامل�ؤهالت اخلارقة، فال ي�ضعك اإال اأن تبذل كل ما يف 
اآنذاك  االأم��ث��ل،  ال�جه  على  مهمتك  الإجن��از  و�ضعك 

تاأخذ االأم�ر منحاها الطبيعي.
هنا  اأم���ا  االإن���رت،  يف  اأك���رب  بحرية  تلعب  كنت   *
الفرو�س  ببع�س  مقيدًا  تبدو  فاإنك  بر�ضل�نة  يف 

التكتيكية؟
ب�ضاكلة  يلعب  االإنرت  اأن  يكمن يف  االأول  الفرق   -
كما   .3-3-4 اأ�ضل�ب  فنعتمد  هنا  اأم��ا   ،2-4-4
ي�جد فرق كبري بني الفريقني من حيث العقلية. اأنا 
األعب هنا يف خط الهج�م كراأ�س حربة، لكن املدرب 
اأو  الي�ضار  جهة  اإىل  لالنتقال  احلرية  بع�س  مينحني 
اليمني، �ضريطة اأن يك�ن هناك اتفاق على ذلك بيني وبني 
يف  اأما  عف�ي،  ب�ضكل  املراكز  تبادل  يتم  حتى  اجلناحني، 
االإنرت فكنت األعب وحيدًا، ما كان يتيح يل بع�س امل�ضاحات 

احلرة الأحترك فيها كمهاجم.
* ميلك كال الفريقني العبني متميزين يتمتع�ن مبهارات 
القدامى  زم��الئ��ك  ب��ني  ال��ف��رق  يكمن  اأي���ن  عالية.  فنية 

ورفاقك اجلد؟
اإن�ضان  املدرب. ج�اردي�ال  االأول يف  الفرق  يكمن   -
حركي وعملي للغاية، ذلك اأنه باإمكانه اأن ي�ضرح لك 
ف�ق  بنف�ضه  بتنفيذها  التكتيكية  التعليمات  بع�س 
الرفيع  الطراز  من  العبا  كان  الأنه  امللعب،  اأر�ضية 
القدم  فاإنه مل يلعب كرة  اأما م�ريني�،  اأيامه،  يف 
ميلكان  معًا  امل��درَب��ني  لكن  م�ضت�ى،  اأعلى  على 
اأجل  من  كبريتني  واإرادة  وعزمية  ق�ية  عقلية 
اإي�ضال  كيفية  جيدًا  ويعرفان  االأل��ق��اب  حتقيق 
اأفكارهما اإىل الالعبني، اإنهما يتميزان ب�ضراحة 
قّل نظريها. اإنهما ي�ضعيان دائمًا اإىل الف�ز، وال 

�ضيء �ض�اه.
* وماذا عن امل�ضت�ى ال�ضخ�ضي؟

اأنهما على عالقة طيبة مع الالعبني،  اأعتقد   -
من  الكلمة  حتمله  م��ا  بكل  حم��رتف��ان  اإنهما 
مع  االأم���ر  �ضارت  كيف  اأدري  ل�ضت  معنى، 
كانت  م�ريني�  م��ع  عالقتي  لكن  البقية، 
على  ينطبق  نف�ضه  وال�����ض��يء  من���ذج��ي��ة، 

عالقتي مع بيب )ج�اردي�ال( حاليًا.
اأحد  فاجاأك  هل  اجل��دد،  زمالئك  بني  من   *

منهم ب�ضكل خا�س؟
ال اأبدًا، الأين كنت على علم م�ضبق بطريقة 
ومي�ضي  اإنيي�ضتا  منهم.  واح��د  كل  لعب 
اإن���ه���م كلهم  وه����رني وت����ري���ه وك��ي��ت��ا، 
يتمتع�ن مب�ؤهالت عالية وفنيات خارقة 
اأعرفهم حق املعرفة حتى  للعادة. وكنت 
مل  ول��ذل��ك  جانبهم،  اإىل  األ��ع��ب  اأن  قبل 
اأتفاجاأ مب�ضت�اهم على اأر�ضية امللعب، 
اإىل  األ��ع��ب  اأن  يل  عظيم  ل�ضرف  اإن���ه 

جانبهم.
من  يتطلب  ن���اٍد  اإىل  اأت��ي��ت  لقد   *
لديهم  م����ا  ك����ل  ت���ق���دمي  الع���ب���ي���ه 
واحلفاظ على تركيزهم ب�ضكل 

االإجناز  تكرار  على  ق��ادر  الفريق  اأن  ترى  هل  مت�ا�ضل، 
التاريخي الذي حققه امل��ضم املا�ضي؟

- اأنا بطبعي اأتطلع للف�ز بكل �ضيء اأينما حللت وارحتلت. 
ومع ذلك فاإين اأرى �ضع�بة يف الف�ز بالثالثية مرة اأخرى، 
الأن ذلك يعني احلفاظ على قمة امل�ضت�ى البدين والنف�ضي 
اأعتربه  ما  وه�  متتاليني،  م��ضمني  مدى  على  والذهني 
اأحيانًا يف  اأما من جهة اأخرى، فاأق�ل  �ضيئًا �ضعب املنال، 
وق�ة  كبرية  جتربة  منلك  دمنا  م��ا  ال،   َ "ملمِ نف�ضي  ق���رارة 

نف�ضية قّل نظريها؟
* كيف ال�ضبيل اإىل احلفاظ على هذا امل�ضت�ى العايل جدًا، 

خا�ضة من الناحية البدنية؟
دقيق  بجرد  القيام  يتم  كما  مكثف.  ب�ضكل  نعمل  اإن��ن��ا   -
بر�ضل�نة جمم�عة  التدريبات واملباريات. ميلك  حل�ضيلة 
جميع  ت�فري  على  ي�ضهرون  ال��ذي��ن  االخت�ضا�ضيني  م��ن 
الظروف الالزمة لتفادي حاالت االإجهاد البدين واالإرهاق 
الع�ضلي حتى يك�ن الالعب�ن على اأمت اال�ضتعداد مل�اجهة 
على  تك�ن  فاإنك  امل�ضت�ى  بهذا  تلعب  فعندما  التحديات. 
على  ومناف�ضات  م��ب��اري��ات  م��ن  ينتظرك  مب��ا  م�ضبق  علم 
كرثتها و�ضع�بتها، ولذلك فاإن االإعداد البدين اجليد يحتل 

مكانة غاية يف االأهمية.
* �ضتخ��س غمار كاأ�س العامل لالأندية باالإمارات ماذا تعني 

لك اإمكانية الرتبع على عر�س االأندية العاملية؟
- اإن لقب م�نديال االأندية يحلم به اأغلب العبي كرة القدم، 
لكنه يف ال�قت ذاته ال ي�ضكل فر�ضة لتناف�س عدد كبري من 
بر�ضل�نة،  مع  الفر�ضة  هذه  االآن  اأملك  والالعبني.  الفرق 
بني  م��ن  يعد  واأن���ه  ال�ضيما  باللقب،  للف�ز  نتطلع  ونحن 
االألقاب التي مل تدخل بعد اإىل خزينة النادي. اإنه اأحد اأبرز 
وامل�ضجع�ن  والالعب�ن  االإدارة  ر�ضمتها  التي  االأه��داف 

خالل هذا امل��ضم.

 ،2010 اأفريقيا  جن�ب  نهائيات  عن  ال�ض�يد  �ضتغيب   *
مما يعني اأن بط�لة كاأ�س العامل لالأندية �ضت�ضكل فر�ضتك 
الدويل  امل�ضت�ى  على  التت�يج  من�ضة  العتالء  الذهبية 

وتع�ي�س اإق�ضائك من م�نديال املنتخبات. األي�س كذلك؟
- لقد �ضكل اإخفاق ال�ض�يد يف التاأهل خيبة اأمل كبرية يف 
االأو�ضاط الكروية داخل البالد، وه� ما يعني اأن م�نديال 
�ضاأن  من  يقلل  ال  هذا  يل.  بالغة  باأهمية  �ضيحظى  االأندية 
غمار  دخلت  كلما  الأين  فيها،  اأ�ضارك  التي  املناف�ضات  بقية 
م�ضابقة من امل�ضابقات اأو بط�لة من البط�الت اإال واأتطلع 
اىل الف�ز واعتالء من�ضة التت�يج. و�ضاأك�ن متحم�ضًا اأكرث 
من اأي وقت م�ضى لكي اأبلي بالًء ح�ضنًا يف هذه البط�لة، 
�ضاأبذل  حيث  واإرادة،  وعزمية  ق�ة  بكل  حا�ضرًا  �ضاأك�ن 

ق�ضارى جهدي مل�ضاعدة فريقي على الع�دة باللقب.
* اأمازلت ت�ضعر مبرارة االإق�ضاء مع املنتخب؟

- كانت ح�ضرة كبرية. لقد �ضبق يل اأن لعبت يف ن�ضختني 
من كاأ�س العامل ون�ضختني من بط�لة اأوروبا لالأمم، واأحب 
اللعب يف مثل هذه املناف�ضات. وبالتايل فاأنا اأ�ضعر باملرارة 
اأفريقيا. ويف  اأننا �ضنغيب عن عر�س جن�ب  كلما تذكرت 
املقابل، اأعتقد اأنه يتعني علّي اأن اأحتلى بقدر من ال�اقعية، 
الأين األعب يف منتخب ال ينتمي اإىل فئة املنتخبات االأكرث 
ق�ة يف العامل، اإذ مل ندخل اأي بط�لة �ضمن اأبرز املر�ضحني. 
وعم�مًا فاإننا نبذل ق�ضارى جه�دنا لتحقيق التاأهل، لكن 

احلظ مل يحالفنا هذه املرة.
*هل ميكن م�ضاهدة زالتان اإبراهيم�فيت�س مرة ثالثة يف 

نهائيات كاأ�س العامل؟
ال�ض�يدي  املنتخب  مع  اأ�ضارك  لن  �ضرنى...  �ضرنى...   -
االأيام،  ما تخبئه  اأحد يدري  لكن ال  القريب،  امل�ضتقبل  يف 
اإذ تبقى كل االحتماالت واردة، �ضرنى ما يخبئه لنا القدر 

وامل�ضتقبل.

اإبراهيموفيت�ص: اأتطلع للفوز بكل 
االألقاب مع بر�سلونة  

معرتفًا بخيبة اأمل ف�صل تاأهل ال�صويد ال يتجادل اثنان يف كون زالتان 
اإبراهيموفيت�س ينتمي اإىل الكوكبة 

الفريدة التي ت�صم اأف�صل املهاجمني يف 
العامل، اإذ �صهدت م�صريته الكروية النجاح 

تلو االآخر، �صواء تعلق االأمر باأدائه مع 
خمتلف االأندية التي لعب يف �صفوفها 

اأو بتاألقه املتوا�صل مع املنتخب الوطني. 
وبعدما غادر النجم ال�صويدي قلعة االإنرت، 
حيث كان يعترب الفتى املدلل للجماهري يف 

اإيطاليا، اأثريت �صكوك عدة ب�صاأن قدرته 
على التاأقلم مع اأجواء نادي بر�صلونة 

الذي يعج بالنجوم يف كل خطوطه. لكن 
اإبراهيموفيت�س اأ�صكت اأفواه امل�صككني بعد 

مرور اأ�صهر قليلة على انطالق م�صواره 
مع العمالق الكاتالوين، حيث ا�صتعر�س 

ع�صالته بهز �صباك اخل�صوم وتفنن يف مد 
رفاقه بتمريرات حا�صمة ، خ�س زالتان 

موقع FIFA.com بحوار ح�صري حلل 
فيه اإخفاق املنتخب ال�صويدي يف التاأهل 
اإىل نهائيات جنوب اأفريقيا 2010، معرباً 

�صعيه يف الوقت ذاته عن 
احلثيث لتعوي�س 

تلك اخليبة 
باإحراز لقب 
كاأ�س العامل 

لالأندية.

ابراهيموفيت�س يطمح اىل 
الفوز بلقب مونديال االندية 

يف ابو ظبي
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بغداد / اكرام زين العابدين
و�ضهدت املباراة مفاجاأة كبرية حققها فريق 
نين�ى  الف�زعلى  يف  جنح  االنبارعندما 
 23  -25( مقابل  دون  من  ا�ض�اط  بثالثة 
( و ) 25-22( و )25-20 ( نقطة بعد ان 
قدم العب�ه عر�ضا ق�يا امام مناف�س عنيد 

كان يحاول الع�دة اىل املباراة.
يف  االن��ب��ار  منتخب  جن��ح  االول  ال�ض�ط 
اإنهائه بفارق نقطتني وحاول العب� نين�ى 
الف�ز بال�ض�ط الثاين وكان�ا قريبني من 
ذلك بعد ان و�ضلت النتيجة اىل 22 مقابل 
17 لكن منتخب االنبار جنح يف ا�ضتعادة 
املبادرة وت�ضجيل 8 نقاط متتالية جنح�ا 
الثاين  ال�����ض���ط  ان���ه���اء  يف  خ��الل��ه��ا  م���ن 
ل�ضاحلهم، و�ضهد ال�ض�ط الثالث واالخري 

ف�ز االنبار ب�ضه�لة كبرية .
لقب البطولة 

اجتماعًا  عقدت  للبط�لة  املنظمة  اللجنة 
بعدد  منتخبات  ثالثة  ت�ضاوي  بعد  طارئًا 
م����رات ال��ف���ز واخل�����ض��ارة ح��ي��ث حققت 
منتخبات االنبار واملثنى ونين�ى ف�زين 

مقابل خ�ضارة واحدة ما ا�ضتدعى الع�دة 
اىل فارق النقاط امل�ضجلة كما ين�س نظام 

البط�لة  .
بعد  االول  باملركز  نين�ى  منتخب  وت�ج 
ان حقق فارق نقاط بلغ 20 نقطة ل�ضاحله 
الثاين  باملركز  املثنى  منتخب  ح��ل  فيما 
بفارق 13 نقطة وحل فريق االنبار باملركز 
الثالث بفارق 6 نقاط ل�ضاحله يف حني حل 
منتخب الدي�انية باملركز االخري من دون 

ان يحقق اي ف�ز يف مبارياته الثالث .
�صهدت  :البطولة  مقديد  موؤيد 

م�صتويات جيدة
العراقي  االحت��اد  رئي�س  مقديد  م�ؤيد  اكد 
كانت  البط�لة  ان  الطائرة  للكرة  املركزي 
فر�ضة جيدة ال�ضتك�ضاف امل�اهب اجلديدة 
النا�ضئني  م��ن  منتخب  وت�ضكيل  باللعبة 
خالل  جدارتها  اثبتت  التي  العنا�ضر  من 

مناف�ضات البط�لة .
جيدا  كان  املهاري  امل�ضت�ى  ان  وا�ضاف: 
نهج  �ضحة  ي�ؤكد  ما  الالعبني  اغلب  ل��دى 
م��ن العبي  ع���ددًا  االحت���اد وان��ن��ا �ضنختار 

العرب  لبط�لة  الع��داده��م  البط�لة  ه��ذه 
ا�ضرنا  ان��ن��ا  علما   2011 ع��ام  للنا�ضئني 
على بع�س املحافظات قلة الالعبني ط�ال 
يف  ذل��ك  مالحظة  يتطلب  م��ا  فيها  القامة 

امل�ضاركات املقبلة .
خامات  لدينا  فا�صل:  مــنــاف 

باهرة 
املايل  االمني  فا�ضل  مناف  قال  جانبه  من 
يف االحتاد : ان  املنتخبات االربعة تاأهلت 
فيها  �ضاركت  ت�ضفيات  بعد  النهائيات  اىل 
ق�ضمت  حيث  املختلفة  العراق  حمافظات 
ال��ف��رق ع��ل��ى ارب����ع جم��ام��ي��ع ت��ر���ض��ح عن 
عن  وت��ر���ض��ح  نين�ى  منتخب  ال�ضمالية 
وعن  االنبار  منتخب  الغربية  املجم�عة 
منطقة الفرات االو�ضط منتخب الدي�انية 
منتخب  تر�ضح  ال��ضطى  املنطقة  وع��ن 

املثنى .
العديد  اف���رزت  البط�لة  ان  اىل  وا���ض��ار 
ل��ه��ا �ضاأن  م���ن اخل���ام���ات ال��ت��ي ���ض��ي��ك���ن 
االحت���اد  وج���ه  ح��ي��ث  امل�ضتقبل  يف  ك��ب��ري 
منتخبات  مع  العاملني  مدربيه  خالل  من 

العبي  من  لعدد  الدع�ة  العمرية  الفئات 
املنتخبات االربعة واآخرين مت اختيارهم 
منتخب  اىل  لالن�ضمام  الت�ضفيات  يف 
م�ضتقبل  بتفاوؤل اىل  ننظر  النا�ضئني وان 
ال��ل��ع��ب��ة ون���خ���ط���ط ل���ل���ع����دة ب���ق����ة اىل 

البط�الت اخلارجية.
عاد  املو�صل  املجيد:  عبد  فهد 

بقوة
م���ن ج��ه��ت��ه اك���د ف��ه��د ع��ب��د امل��ج��ي��د م���درب 
احلالية  ال��ب��ط���ل��ة  :ان  ن��ي��ن���ى  منتخب 
كانت فر�ضة جيدة لع�دة الفرق امل��ضلية 
اغلب  وان  اجليدة  النتائج  لتحقيق  بق�ة 
من  كان�ا  الفريق  مثل�ا  الذين  الالعبني 
العبينا  ون��ع��د  ف����ق  ف��م��ا   1993 م���ال��ي��د 
نين�ى  ملنتخب  ن�اة  يك�ن�ا  ان  اجل  من 
العبينا  اغلب  وان  خا�ضة  امل�ضتقبل  يف 

ميثل�ن املنتخبات املدر�ضية اي�ضا .
امل��ب��اراة االخرية  وا���ض��ار اىل ان ظ��روف 
تكن  مل  االنبار  منتخب  مع  جمعتنا  التي 
يف �ضاحلنا وخرجنا خا�ضرين منها برغم 
ان م�ضت�ى االداء لالعبينا كان جيدا لكن 

الرتكيز  فقدنا  املت�ا�ضل  ال�ضغط  نتيجة 
الن  يدع�نا  م��ا  وه���ذا  امل��ب��اراة  وخ�ضرنا 
يف  امل��ض�ع  ه��ذا  احل�ضبان  بنظر  ناأخذ 

املنا�ضبات املقبلة .
واو���ض��ح ع��ب��د امل��ج��ي��د: ان ال��ف��ري��ق ظهر 
الالعبني  خا�ضة  م�ضرف  فني  مب�ضت�ى 

و�ضام فهد وعمر فهد ورجب اكرم .
حكام وجوائز

االحت�����اد  يف  احل����ك����ام  جل���ن���ة  ان  ي���ذك���ر 
البط�لة  مناف�ضات  على  ا�ضرفت  العراقي 
وقي�س  رج��ب  اك��رم  ال���دويل  احلكم  منهم 
املجيد  ابراهيم وع��دي عبد  اك��رم واجم��د 
رئي�س  مقديد  م�ؤيد  وقام   ، حاكم  وحمزة 
احتاد اللعبة بت�زيع اجل�ائز على الفرق 
ال��ف��ائ��زة و���ض��ارك��ه يف ذل��ك ال��دك��ت���ر عبد 
االوملبية  االكادميية  مدير  الطائي  الرزاق 
املركزي  ال���دراج���ات  ���ض��ر احت����اد  وام����ني 
احمد �ضربي واالمني املايل الحتاد الكرة 
روؤ�ضاء  عن  ف�ضال  فا�ضل  مناف  الطائرة 
االربعة  للمنتخبات  الفرعية  االحت���ادات 

امل�ضاركة يف البط�لة.

يف اختتام مناف�صات بطولة اجلمهورية للفتيان بالكرة الطائرة

نينوى يفوز باللقب على ح�ساب املثنى 
واالأنبار بفارق النقاط

اختتمت يف اال�صبوع املا�صي مناف�صات بطولة اجلمهورية للفتيان بالكرة الطائرة مواليد 1993 واحرز فريق 
حمافظة نينوى لقب  البطولة يف اختتام النهائيات التي اقيمت على قاعة ال�صعب املغلقة  لاللعاب الريا�صية 

مب�صاركة اأربعة منتخبات هي املثنى والديوانية واالنبار ونينوى وا�صتمرت ثالثة ايام  .
و�صهد اليوم اخلتامي للبطولة اقامة مباراة جمعت بني منتخبي نينوى واالنبار وكانت الرت�صيحات ترجح فوز 
االول بعد ان دخل املباراة وبر�صيده انت�صارين حققهما على منتخبي الديوانية )3- �صفر( وعلى املثنى )2-3( 

فيما كان فريق االنبار قد خ�صر مباراته امام منتخب املثنى )1-3( وفاز على الديوانية )1-3( .

فريق نينوى بطال للجمهورية بالكرة الطائرة
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بقلم/ زيدان الربيعي
ال�ضاد�ضة والثالثني عن م�ضرية  نتحدث يف احللقة 
ال�ضابق  العراقية  واملنتخبات  الطلبة  فريق  العب 
ح�ضني �ضعيد حممد الذي ولد يف بغداد عام1958 
�ضيجد  اإذ  دول��ي��ة،  م��ب��اراة  ت�ضعني  م��ن  اأك��رث  ولعب 
املهمة  وامل�اقف  املحطات  من  الكثري  القارئ  فيها 

والطريفة.
بداياته

بداأ ح�ضني �ضعيد حياته الريا�ضية من خالل الفرق 
منطقة  يف  ال�ضعبية  ال��ف��رق  م��ع  وك��ذل��ك  املدر�ضية 
االإ�ضكان ببغداد يف نهاية �ضبعينيات القرن املا�ضي. 
الذي  املدر�ضي  املنتخب  اىل  ُدع��ي   1974 عام  ويف 
خالل  ومن  ت�ن�س   يف  تدريبي  مع�ضكر  يف  �ضارك 
هذا الفريق بداأ املدرب�ن يتابع�ن م�هبته الكروية، 
ويف عام 1975 كان ح�ضني �ضعيد اأحد فر�ضان ف�ز 
العربية  ال���دورة  يف  ال��ع��راق��ي  امل��در���ض��ي  املنتخب 
اىل  ان�ضم  ث��م  ال��ق��اه��رة.  يف  ج��رت  التي  املدر�ضية 
فريق اجلامعة "الطلبة حاليا" وبقي فيه العبا حتى 

اعتزاله اللعب عام 1990.
نف�ضه  يفر�س  �ضعيد  ح�ضني  ب��داأ   1976 ع��ام  ويف 
من  متكن  اإذ  العراقي،  الكروي  ال��ضط  على  بق�ة 
جرت  التي  اآ�ضيا  �ضباب  بط�لة  ه��داف  لقب  خطف 
يف بانك�ك برغم ان منتخبنا ال�ضبابي خرج مبكرا 
من هذه البط�لة. حيث �ضكل مع كاظم وعل ثنائيا 
مميزا. ومن هذا املنتخب متت دع�ته اىل �ضف�ف 
له  دولية  مباراة  اأول  خا�س  اإذ  ال�طني.  املنتخب 
�ضد املنتخب ال�ضع�دي، وهي مباراة ودية ملنا�ضبة 

افتتاح معلب )امللز( وقد انتهت بالتعادل ال�ضلبي.
كل  على  �ضعيد  ح�ضني  اأ�ضم  ب��ات   1977 ع��ام  ويف 
بط�لة  ه��داف  لقب  خطف  م��ن  متكن  عندما  ل�ضان 
كثريا  وت��األ��ق  ط��ه��ران  يف  ج��رت  التي  اآ�ضيا  �ضباب 
يف املباراة النهائية �ضد املنتخب االيراين و�ضجل 
هدفني احدهما كان قاتال جعل منتخب العراق يع�د 
من طهران ومعه كاأ�س البط�لة. وبعد هذه البط�لة 
ت�ضكيلة  يف  االأ���ض��ا���س  مكانه  �ضعيد  ح�ضني  حجز 
ان  بعد  خ�ض��ضا  املختلفة  العراقية  املنتخبات 
تاألق يف مباراة العراق واجلزائر ال�دية يف بغداد 
عام 1978 وانتهت عراقية بثالثة اهداف مقابل ال 
�ضيء �ضجلت جميعها من قبل الهداف ال�اعد ح�ضني 
�ضعيد يف مرمى احلار�س اجلزائري ال�ضهري �ضرباح 

مهدي.
كانت  وق���ت  ظ��ه��ر يف  ���ض��ع��ي��د  ح�����ض��ني  ان  وب���رغ���م 
املنتخبات العراقية تعج باملهاجمني البارزين اأمثال 

علي كاظم، فالح ح�ضن، كاظم وعل، احمد �ضبحي، 
علي ح�ضني حمم�د، اآرا همرب�ض�م اال انه متكن من 
ال�طنية  الت�ضكيلة  يف  اأ�ضا�ضيا  مكانا  له  يحجز  ان 
املهاجمني  م��ع  نف�ضه  تكييف  م��ن  مت��ك��ن  اأن  ب��ع��د 
وجد  للغاية  حمظ�ظا  ك��ان  ان��ه  وي��ب��دو  االخ��ري��ن. 
اثنني من اف�ضل الالعبني يف تاريخ الكرة العراقية 
ممن يت�ضف�ن باالإيثار والت�ضحية وتهيئة الفر�س 
هنا  واعني  تكليف  اأي  دون  من  ال�ضباب  لالعبني 
�ضند  مبثابة  كان  ال��ذي  ح�ضن  فالح  الرائع  املهاجم 
ق���ي ج��دا لكل الع��ب ���ض��اب وك��ذل��ك الع��ب ال��ضط 
الفر�س  ب�ضناعة  يق�م  ال��ذي  اأح��م��د  ه��ادي  امل��ب��دع 
اىل املهاجمني ب�ضكل ال مثيل له على االطالق. ومبا 
االهداف  لت�ضجيل  عا�ضق جدا  ولد وه�  �ضعيدًا  اإن 
فقد كان ي�ضعد زمالءه عندما يكلل جه�دهم يف هز 

ال�ضباك وامل�ضاهمة يف حتقيق الف�ز.
اجنازاته

كبرية  اجن��ازات  ت�ضجيل  يف  �ضعيد  ح�ضني  ا�ضهم   
ال��دوري  ببط�لة  الطلبة  فريق  بف�ز  تتمثل  ج��دا 
ثالث مرات يف العقد الثمانيني من القرن املا�ضي، 

كما اأ�ضهم يف ف�ز املنتخب املدر�ضي 
بكاأ�س الدورة املدر�ضية يف القاهرة 
ف�ز  يف  اأ�ضهم  وك��ذل��ك   1975 ع��ام 
�ضباب  بط�لة  يف  ال�ضباب  منتخب 
اآ���ض��ي��ا ال��ت��ي ج��رت يف ط��ه��ران عام 
خاليا   1978 عام  كان  واذا   .1977
ح�ضني  �ضجل  يف  االجن�����ازات  م��ن 
مميزا  ك��ان   1979 ع��ام  ف��اأن  �ضعيد 
جدا اذ اأ�ضهم �ضعيد يف ف�ز املنتخب 
ب��ل��ق��ب خ��ل��ي��ج��ي )5( يف  ال���ط��ن��ي 
بغداد وت�ج هدافا للبط�لة بر�ضيد 
ما  قيا�ضي  رقم  وه�  اه��داف  ع�ضرة 
دورات  يف  الي�م  لغاية  خالدا  زال 
اخل��ل��ي��ج. وب��ع��د ث��الث��ة ا���ض��ه��ر كان 
يف  الفاعلني  امل�ضاهمني  من  �ضعيد 
بلقب  الع�ضكري  املنتخب  احتفاظ 
بط�لة العامل الع�ضكرية التي جرت 
�ضعيدًا  لكن   1979 عام  الك�يت  يف 
بعد  الهدافني  قائمة  يف  ثانيا  ج��اء 
كاظم.  علي  الكبري  ال��ه��داف  زميله 
�ضعيد  ح�ضني  ق��اد   1982 ع��ام  ويف 
بال��ضام  للف�ز  العراقي  املنتخب 
الذهبي يف دورة االلعاب االآ�ضي�ية 
التي جرت يف الهند كما ح�ضل على 

لقب هداف الدورة املذك�رة.
�ضعيد  ح�ضني  �ضجل  يف  املميزة  االجن���ازات  وم��ن 
مرات  ثالث  االوملبي  املنتخب  تاأهل  يف  م�ضاهمته 
اىل نهائيات الدورات االوملبية يف م��ضك� ول��س 
اجنل�س و�ضيئ�ل يف اع�ام 1980، 1984، 1988 
املنتخب  تاأهل  يف  امل�ضاهمني  ابرز  من  كان  وكذلك 
ال�طني اىل نهائيات م�نديال املك�ضيك عام 1986. 
من  اأخ��رى  اجن��ازات  على  ح�ضني  �ضجل  ويحت�ي 
اأبرزها الف�ز ببط�لة مرلي�ن الدولية عام 1984، 
ذاته  العام  ويف  البط�لة.  لهذه  هدافا  ت���ج  حيث 
اإىل  ال�ضابعة  اخلليج  كاأ�س  اع��ادة  يف  �ضعيد  ا�ضهم 
بغداد ومتكن من اعادة لقبه املفق�د كهداف بعد ان 
متكن من ت�ضجيل �ضبعة اهداف، كما ح�ضل على لقب 

اأف�ضل العب يف البط�لة التي جرت يف م�ضقط.
م�صاركات اأخرى

البط�الت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  �ضعيد  ح�ضني  ���ض��ارك   
لل�ضباب  العامل  كاأ�س  بط�لة  نهائيات  ابرزها  ومن 
الذهبي  نال احلذاء  يف ت�ن�س عام 1977 وي�مها 
بعد ان ح�ضل على لقب الهداف الثاين يف البط�لة، 

كما �ضارك يف دورة مرديكا يف ماليزيا عام 1977 
والدورة ذاتها عام 1978. كذلك �ضارك يف ت�ضفيات 
وبط�لة   1981 ع��ام  ال�ضع�دية  يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
ودورة   1985 ع��ام  اجل��ن���ب��ي  ال��ك���ري  الرئي�س 
�ضيئ�ل عام 1986  العا�ضرة يف  اال�ضي�ية  االلعاب 
وت�ضفيات كاأ�س العامل عام1989 اأما اآخر م�ضاركاته 
مع املنتخبات العراقية فكانت يف خليجي"10" يف 
مبارياته  اآخ��ر  خا�س  وي�مها  ع���ام1990  الك�يت 
الدولية وكانت �ضد االإمارات وانتهت بالتعادل"2 � 
2"، يف حني كانت مباراة الطلبة والزوراء يف عام 
الزوراء  ل�ضالح  انتهت  التي  الدوري  �ضمن   1990
)2 � 1( اآخر مبارياته املحلية وي�مها �ضجل ح�ضني 
اب�  قا�ضم  احل��ار���س  مرمى  يف  جميال  هدفا  �ضعيد 

حمرة ب�ضربة راأ�س خلفية.
اأجمل مبارياته

 خا�س ح�ضني �ضعيد العديد من املباريات اجلميلة 
و�ضد   1977 عام  اإي��ران  �ضباب  �ضد  اأجملها  لعل 
املباراة  يف  �ض�ريا  و�ضد   1978 ع��ام  اجل��زائ��ر 
احلا�ضمة خلطف بطاقة التاأهل لنهائيات م�نديال 
املك�ضيك عام 1986 وي�مها �ضجل 
ح�ضني �ضعيد الهدف االول للعراق 
اأهداف  بثالثة  ف��ائ��زا  خ��رج  ال��ذي 

مقابل هدف واحد.
اأجمل اهدافه

 يحت�ي ال�ضجل ال�ضخ�ضي لالعب 
ح�����ض��ني ���ض��ع��ي��د ع��ل��ى ال��ك��ث��ري من 
االهداف اجلميلة جدا واحلا�ضمة 
ل��ك��ن��ه ي��ع��ت��ز ب��ث��الث��ة اه�����داف من 
ب��ني ال��ك��م ال��ه��ائ��ل الأه��داف��ه، حيث 
مرمى  يف  التاريخي  بهدفه  يعتز 
 1977 عام  اإي��ران  �ضباب  منتخب 
كما  رائعة.  راأ�س  و�ضجله ب�ضربة 
�ضجله  ج���دا  جميل  ب��ه��دف  يعتز 
عام  امل�ضري  املنتخب  مرمى  يف 
جرت  ودي���ة  م��ب��اراة  يف    1984
املنتخب  وف���از  احل��ل��ة  مدينة  يف 
كثريا  ويعتز   .)1  �  2( ال���ط��ن��ي 
�ضجله  ال��ذي  ج��دا  الرائع  بالهدف 
ال�ضع�دي  احل���ار����س  م��رم��ى  يف 
خالدين ب�ضربة راأ�س على الطائر 
من على ق��س اجلزاء يف خليجي 
ف�ضال   ،1982 عام  باالمارات   )6(
يف  �ضجله  ب��ه��دف  يعتز  ذل���ك  ع��ن 

مرمى فريق الر�ضيد.
األقاب �صخ�صية مميزة

االلقاب  م��ن  ال��ع��دي��د  على  �ضعيد  ح�ضني  ح�ضل 
ال�ضخ�ضية املميزة لعل ابرزها ف�زه بلقب اأف�ضل 
)ال�طن  جملة  قبل  من   1985 لعام  عربي  العب 
ال��ري��ا���ض��ي( ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة واأخ���ت���ري اف�����ض��ل العب 
زميله  مع  منا�ضفة  الع�ضرين  القرن  يف  عراقي 
العب  اأف�ضل  لقب  على  ح�ضل  كما  را�ضي،  احمد 
القرن  ثمانينيات  يف  متتاليني  لعامني  ع��راق��ي 
القاب اخرى ذكرت يف �ضياق  املا�ضي ف�ضال عن 

االجنازات التي ذكرناها يف هذا امل��ض�ع.
مميزاته

 يحمل ح�ضني �ضعيد مميزات عدة لعل من ابرزها 
انتهاز  على  وق��درت��ه  ال��ع��ايل  التهديفي  احل�����س 
ف�ضال  اه���داف  اىل  وحت�يلها  الفر�س  ان�ضاف 
عن قدراته يف املراوغة والعاب الراأ�س والهروب 
حتت  ي�ضع�نه  دائما  الذين  املدافعني  رقابة  من 
انه  ك��م��ا  م��درب��ي��ه��م.  ت���ج��ي��ه��ات  ح�ضب  عي�نهم 
ي�ضتطيع التكيف مع اأي مهاجم يلعب اىل جانبه، 
يكن العبا  انه مل  �ضعيد وبرغم  فاأن ح�ضني  كذلك 
�ضريعا اال انه يتمكن من التغلب على هذه احلالة 
واختيار  امللعب  يف  ال�ضحيح  وق�فه  خالل  من 

الفراغ املنا�ضب ال�ضتالم الكرة من زمالئه.
م�صريته التدريبية

اىل  �ضعيد  ح�ضني  ت���ج��ه  ال��ل��ع��ب  اع��ت��زال��ه  ب��ع��د 
التدريب وعمل م�ضاعدا لزميله عدنان درجال يف 
تدريب منتخب بغداد عام 1992 وقبل ذلك عمل 
الع�ضكري،  املنتخب  ال�ضفة مع درجال يف  بذات 
ويف عام 1992، اأي�ضا عني م�ضاعدا لدرجال يف 
تدريب املنتخب ال�طني لكنه مل ي�ضتمر يف مهمته 
هذه وعاد لفريقه االأم الطلبة " ب�ضفة مدرب وقاده 
للف�ز يف احدى البط�الت املحلية عام 1993 ثم 
يف  االإداري  العمل  اىل  وت�جه  التدريب  اعتزال 
االحتاد العراقي لكرة القدم. ثم بعد احداث عام 
لكرة  ال��ع��راق��ي  ل��الحت��اد  رئي�ضا  انتخب   2003
ال�طنية  االوملبية  اللجنة  لرئي�س  ونائبًا  القدم 
يتم حل  ان  قبل  احمد احلجية  ال�ضابق  العراقية 
االحتاد بقرار من اللجنة االوملبية ال�طنية ي�م 
تعليق  من  تبعه  وم��ا   2009 الثاين  ت�ضرين   16
حني  اىل  )ف��ي��ف��ا(  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ك��رة  الأن�ضطة 
ايجاد حل�ل الأزمة االحتاد املتعلقة بكيفية اجراء 
والل�ائح  االآل��ي��ات  �ضبابية  ظل  يف  االنتخابات 

التي هي مثار جدل الهيئة العامة.

ح�ضني �ضعيد مع املنتخب الوطني يف مع�ضكره التدريبي بالربازيل ا�ضتعدادًا ملونديال 1986

جنم الكرة العراقية ال�ضابق ح�ضني �ضعيد

ح�سني �سعيد.. تاريخ م�سّرف يف املالعب.. ومثري للجدل يف االإدارة!
العب القرن يف العراق واالأف�صل عربيًا

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

ملتقى االأحبة
اأزفت �ضاعة اللقاء بال�طن اجلريح .. والريا�ضي�ن املغرتب�ن 
غ�ضل�ا عذابات املهجر على �ضفاف دجلة ، وقّبلت �ضم�س احلرية 
اأينكم ط�ال خما�س  ف��ردًا بعتب حمب:  ف��ردًا  واالأم��ان عي�نهم 
 ، ي���م  بعد  ي�ما  اطاللتكم  يرتقب  فال�طن   ، املا�ضية  ال�ضنني 
تداهر(   ( الذكريات  تركتم  ان  بعد  لعناقكم  ب�ض�ق  واجلماهري 
م�ضرقة من اجنازاتكم  ن�افذ  التاريخ  فتح  كلما  املتعبة  قل�بهم 

لتك�ن نربا�ضًا للجيل الريا�ضي اجلديد.
مثلما  العرب(  وفنان  الذهب..  رجل  اب�   ( ح�ضن  فالح   .. اأهال 
وبزمالئك  بك  اهال   ، اجلميل  املا�ضي  يف  له  احلناجر  �ضدحت 
وتق�ض�ن  االحبة  ملتقى  افتتاح  الي�م  �ضباح  تعلن�ن  وانتم 
�ضفحة  خريالنهاء  ب�ضارة  يك�ن  للريا�ضة  جديد  عهد  �ضريط 
االغرتاب اىل االبد لتع�د الكفاءات الر�ضينة تهند�س امل�ضاريع 
ت�ضّرب ع�ضرات  التي خلفها  الفج�ة  الريا�ضية وت�ضهم يف ردم 
النماذج امل�ضّرفة لريا�ضة العراق خارج احلدود منذ ثالثة عق�د 
يف  وحتى  واالدارات  املالعب  يف  الدخالء  اع�ضاب(   ( وتنامي 
وج�دهم  ا�ضتغل�ا  واالع��داد  التخطيط  عن  امل�ض�ؤولة  املقاعد 
 ) ال�ضمينة  )القطط  مثل  واال�ضرتزاق  املنا�ضب  ترف  عن  بحثا 

على امل�ائد الفا�ضدة !
الريا�ضيني  جمع  اىل  وال��ري��ا���ض��ة  ال�ضباب  وزارة  �ضعي  ان 
املغرتبني يف م�ؤمتر الي�م جاء ترجمة ال�ض�ات كثرية اعلنت 
رغبتها بامل�ضاركة يف �ضناعة القرار الريا�ضي وتقدمي م�ضاريع 
مهمة يف �ض�ء ما اكتنزته من خربة يف املهجر ، ولعل اهم نداء 
قدح �ضرارة انعقاد هذا امل�ؤمتر ذلك الذي اطلقه فالح ح�ضن عرب 
) املدى( يف ايل�ل 2008 ب�ضرورة ا�ضتجابة ال�زارة لت�حيد 
افكار جميع الكفاءات الريا�ضية العراقية وال��ض�ل لريا�ضتنا 
اىل املكان املنا�ضب بني الدول بعد املخا�س العنيف الذي عا�ضته 
يف ظل هب�ب ع�ا�ضف حرب الثمانينيات واحل�ضار الت�ضعيني 

.
نعم البد ان تك�ن ورقة عمل امل�ؤمتر تنظم اهدافه وم�ضاريعه 
من  امل�ض�ؤولة  اجلهات  لتتمكن  لتنفيذها  الق�ض�ى  واحل���دود 
تعزيز مق�مات جناح ال�رقة بت�فري الدعم الالزم لها ، فالغالية 
اللجنة  اهتمام  م��ضع  تك�ن  ان  ينبغي  امل���ؤمت��ر  انعقاد  م��ن 
امل�ضرفة على �ضري اعماله وكذلك امل�ضاركني فيه لطرح مقرتحات 
وانتقادات ناأمل ان جتد اآذانًا �ضاغية ممن يعنيهم بل�رتها اىل 
ان  بالبناء  للمبا�ضرة  تنفيذية  �ضلطة  باعلى  تت�ضل  عمل  ور�ضة 
مناهج  يف  البدائية  اال�ضاليب  وت�ضذيب  املن�ضاآت  تخ�س  كانت 
العاملية  الريا�ضية  امل�ؤ�ض�ضات  على  واالنفتاح   ، امل�اهب  �ضقل 
خط�ط  وفق  اجنبية  خ��ربات  من  والنهل  تعاون  عق�د  الإب��رام 
ريا�ضتنا يف  دليل  املغرتبني  الريا�ضيني  تك�ن عي�ن  مدرو�ضة 

اال�ضتدالل على ال�ضالح منها وامل�ائم ل�اقعنا.
نحن على يقني بان ال�ضغ�طات الكبرية و�ضط زحمة الرتتيب 
دع����ات  واه��م��ل��ت  ا�ضقطت  ق��د  امل���ؤمت��ر  الن��ع��ق��اد  والتح�ضري 
ريا�ضيني واكادمييني و�ضحفيني معينني رمبا اكرث مما �ضملتهم 
خلدمة  زمالئهم  مع  بامل�ضاركة  النف�س  منّ�ا  ه���ؤالء   ، ال��دع���ة 
بلدهم يف هذه الظروف ورد جزء من الدين الكبري الذي يطّ�ق 
اعناقهم مثلما عرّبعدد كبري منهم يف ات�ضاالت هاتفية ور�ضائل 
عرب االنرتنت ، ن�قن بان وزارة ال�ضباب والريا�ضة لن تن�ضاهم 
يف م�ؤمترها املقبل مع التاأكيد على �ضرورة التن�ضيق ملثل هكذا 
ذات  الطاقات  جميع  من  ل��الف��ادة  ط�يلة  م��دة  قبل  حت�ضريات 
ريا�ضي  واقع  تاأ�ضي�س  يف  الفر�ضة  ملنحها  الفكرية  االمكانات 

جديد يتفاخر به اجلميع .
 ، املقيمني يف اخل��ارج فقط  امل�ؤمتر من  الغائب�ن عن  ومل يكن 
بل ا�ضتغرب اكرثمن اكادميي ريا�ضي ممن ي�ا�ضل عطائه يف 
ال�طن من عدم ت�جيه الدع�ة اليه ال�ضيما اولئك الرواد الذين 
العراق  م��غ��ادرة  ورف�ض�ا  الريا�ضة  خدمة  يف  حياتهم  افن�ا 
و�ض�ء  وتهمي�س  تهديد  م��ن  واجه�ها  التي  امل�ضاعب  برغم 
ت��ق��دي��رجل��ه���ده��م ال��ت��ي ���ض��ادرت��ه��ا روح 
بهم  ج��اءت  ممن  البع�س  لدى  االنانية 
االقدار ليتحكم�ا يف مفا�ضل ريا�ضية 

مهمة مل تعد تنطلي على احد !
ل�ضم  متاحا  ال���ق��ت  زال  م��ا   ، ل��ه��ذا 
احلايل  امل�ؤمتر  جل��ان  �ضمن  ه���ؤالء 
الرواد  اللقاء كبريًا بني  ليك�ن عر�س 
ابنائه  وال�ضباب يف وطن ين�ضد رعاية 
التي  للقيم  اال����ض���الء   .. االوف���ي���اء 
ار�س  يف  عليها  وترب�ا  ت�ارث�ها 

الرافدين.

ـــرة ـــة ح ـــارح ـــص ـــ� م

Ey_salhi@yahoo.com

مجلة رياضية شهرية تصدر عن مؤسسة املدى لالعالم والثقافة والفنون

 االن يف املكتبات


















































Is
su

e 
N

o.
 1

5 
 S

ec
on

d 
Ye

ar
 N

ov
em

be
r -

 2
00

9

( 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



ثائر ج�سام يقود بطل  دوري املحرتفني 
االأردين لكرة القدم

بغداد/ حيدر مدلول
نادي  اإدارة  ان  امل���درب  م��ن  مقرب  م�ضدر  ونقل 
ال�حدات  االأردين ت��ضلت اىل اتفاق معه لقيادة 
من  الناجحة  املباحثات  من  �ضل�ضلة  بعد  الفريق 
و�ضل  ال��ذي  النقاط  �ضياع  م�ضل�ضل  اإيقاف  اج��ل 
اإليه الفريق حتت قيادة املدرب الت�ن�ضي وعجزه 
عن اإيجاد احلل�ل ال�ضريعة خالل الفرتة االأخرية  
النتائج  �ض�ء  على  اتخذ  القرار  ه��ذا  ان  م�ضيفا 
االأردين  املحرتفني  دوري  الفريق يف  قدمها  التي 
قادر  فني  جهاز  مع  التعاقد  على  االإدارة  وحر�س 
على حتقيق طم�حات وتطلعات النادي  وال�ضيما 
املدربني  اأف�����ض��ل  م��ن  ي��ع��ت��رب  ج�����ض��ام  امل����درب  ان 

كبرية  وجناحات  ب�ضمات  لهم  الذين  العراقيني 
قيادتها  ا���ض��رف على  ال��ت��ي  االأردن���ي���ة  ال��ف��رق  م��ع 
�ضيبا�ضر  االأخري  ان  مبينا  املا�ضية  امل�ا�ضم  خالل 
بعد  وال�ضيما  ثاء  الثال  اأم�س   من  ب��دءاأ  تدريباته 
االإداري��ة  ال�ضالحيات   جميع  االإدارة  منحته  ان 
من  املناف�ضة  اإىل  الفريق  اجل ع�دة  من  والفنية  
فريق  يت�ضدره  ال���ذي  ال���دوري  لقب  على  ج��دي��د 
الفي�ضلي باالإ�ضافة اىل التح�ضري املبكر للم�ضاركة 
يف بط�لة كا�س االحتاد االآ�ضي�ي لكرة القدم  مع 
املقبلة يف دوري  للمباريات  ا�ضتعدادا  ال�حدات  

املحرتفني االأردين الذي ي�ضم 12 ناديا. 
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى  اك���د امل�ضدر 
ث��ائ��ر ج�ضام   ال��ك��اب��ن  ان  ذات���ه 

الفي�ضلي  ن���ادي  اإدارة  م��ع  ات��ف��اق  اإىل  ت������ض��ل 
بذمة  املرتتبة  املالية  م�ضتحقاته  م��ض�ع  حل�ضم 
منذ  الفريق  ت��دري��ب  على  اإ���ض��راف��ه  نظري  ال��ن��ادي 
اإقالته عقب  نهاية امل��ضم الكروي املا�ضي وحتى 
امل��ضم  االأردن يف  �ضباب  امام  االأخرية  اخل�ضارة 

الكروي احلايل.
 ونقل م�ضدر مقرب منه ان اإدارة النادي االأردين 
ك��ان��ت ق���د  �ضلمت وف���ق االت��ف��اق امل��ذك���ر اأع���اله  
اأردين  دي��ن��ار  األ��ف   15 مبلغ  ج�ضام  ثائر  امل���درب 
التي  اجلل�ضة  م�ضتحقاته،خالل  قيمة  ن�ضف  وه� 
�ضت�ضلم  فيما  النادي  اع�ضاء  من  عدد  مع  جمعته 
األف  الق�ضط الثاين  من م�ضتحقاته والبالغة )15 

دينار(  بعد �ضهر.

ت�صلم م�صتحقاته املالية من الفي�صلي

اتفقت اإدارة الوحدات االأردين مع املدرب ثائر ج�صام على قيادة فريقها الكروي 
امل�صارك يف دوري زين االأردين للمحرتفني من املرحلة الثامنة  حتى نهاية املو�صم 

اجلاري مقابل راتب �صهري 6500 دوالر بدال من املدرب ال�صابق  التون�صي عمر مزيان 
الذي اإقالته بعد خ�صارة الفريق اأمام احل�صني يف مباراته التي اأقيمت �صمن اجلولة 

ال�صاد�صة من املرحلة االوىل.   


