رونالدو ورقة انقاذ كريو�ش امام البو�سنة
ثامر يو�سف يف املركز  16بني هدايف العامل
ال�سفاح يوا�صل عرو�ض الإثارة مع الفهود
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

16

�صفحة
يوزع جمانا مع جريدة املدى
العدد ( )1646ال�سنة ال�سابعة االربعاء ( )4ت�شرين الثاين 2009
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للنجاح يف امتحان هولري
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 17حكم ًا لإدارة املباريات

منتخب ال�شباب يواجه الهند يف افتتاح ت�صفيات �آ�سيا غد ًا
بغداد /حيدر مدلول
يخو�ض منتخب ال�شباب لكرة القدم اوىل
مبارياته ام��ام املنتخب الهندي يف ال�ساعة
اخلام�سة من م�ساء ي��وم غد اخلمي�س على
ملعب فران�سوا ح��ري��ري يف مدينة اربيل
�ضمن مناف�سات ت�صفيات املجموعة اال�سيوية
الثالثة ل�شباب ا�سيا حتت �سن � 19سنة التي
ت�ستمر مناف�ساتها لغاية اخلام�س ع�شر من
ال�شهر اجلاري مب�شاركة منتخبات ال�سعودية
والكويت و�سلطنة عُمان وافغان�ستان والهند
اىل جانب العراق املنظم للبطولة .
وقال عبد اخلالق م�سعود االمني املايل الحتاد
الكرة :ان العبي منتخب ال�شباب قد و�صلوا
اىل اجل��اه��زي��ة ال�ك��ام�ل��ة خل��و���ض مباريات
الت�صفيات بعد ان دخ �ل��وا يف ال�ع��دي��د من

املع�سكرات التدريبية الداخلية واخلارجية
التي اعدت لهم من قبل احتاد الكرة خا�ضوا
فيها ع��ددا م��ن امل�ب��اري��ات ال��ودي��ة التدريبية
مع اندية الدوري املمتاز وكذلك مع منتخب
االمارات لل�شباب .
وا�ضاف اننا نعوّ ل كثريا على املباراة االوىل
ام��ام الهند حيث نعترب ال�ف��وز فيها مفتاح
ال�صعود للنهائيات حيث انها متثل اخلطوة
ال�صحيحة يف ال�ط��ري��ق اىل خطف احدى
بطاقتي املجموعة  ،مبديا ثقته الكبرية يف
الالعبني واجل�ه��از الفني ومقلال من القلق
ال��ذي ي�سود ال�شارع الريا�ضي العراقي من
�صعوبة املناف�سة على البطاقتني نتيجة
وج� ��ود م�ن�ت�خ�ب��ات ال �� �س �ع��ودي��ة والكويت
و�سلطنة عمان التي تعترب م��ن املنتخبات

املتقدمة على �صعيد هذه الفئة ا�سيويا .
ومت �ن��ى ان ت�ترج��م اجل �ه��ود ال�ك�ب�يرة التي
ب��ذل �ه��ا احت � ��اد ال� �ك ��رة يف ت��وف�ي�ر االع � ��داد
االمثل للمنتخب اىل حتقيق نتائج متميزة
بنهاية هذه الت�صفيات مما يقود اىل تعزيز
النجاحات التي حققتها الكرة العراقية يف
ال �ف�ترة االخ �ي�رة وخ���ص��و��ص��ا ع�ل��ى �صعيد
املنتخبات الوطنية ال�سيما بعد ان متكن
منتخبنا بخما�سي الكرة من الت�أهل لالدوار
النهائية لكرة ال�صاالت التي �ستقام العام
املقبل يف اوزبك�ستان وكذلك ت�أهل منتخب
النا�شئني لالدوار النهائية لك�أ�س ا�سيا حتت
�سن الـ � 16سنة ما يعك�س �صورة رائعة يف
التطور الكبري الذي ت�شهده الكرة يف الوقت
الراهن.

يذكر ان املدير الفني ح�سن احمد قد اختار
القائمة النهائية ملنتخب ال�شباب التي �ست�ضم
 23العب ًا �ستخو�ض تلك الت�صفيات على ملعب
فران�سوا ح��ري��ري يف ارب�ي��ل وه��م  :جالل
ح�سن وحممد حميد وعلي طالب حلرا�سة
املرمى ،وعمر نا�صح وحممد ه��ادي وكرار
جميد ووليد بحر و�أموري عيدان وابراهيم
�صربي وثامر مهدي وح�سن ن�صر الله خلط
ال��دف��اع ،و�أحمد فا�ضل و�أحمد جبار وعلي
�صباح و�أجمد كلف ووليد �سامل وعلي زويد
و�أجم��د وليد خلط الو�سط ،ومهيمن �سليم
مالخ ومروان ح�سني وحممد �أحمد وحممد
�سعد وم�صطفى جودة خلط الهجوم.
وقال :ان جلنة احلكام يف االحتاد الآ�سيوي
ق��د عينت  17حكم ًا وم�ساعد حكم لإدارة

م �ب��اري��ات الت�صفيات ب��واق��ع �سبعة حكام
لل�ساحة ه��م :ن��واف عبد الله م��ن البحرين
ون��ا��ص��ر دروي ����ش م��ن االردن وال��زري��وين
حم�م��د ع�ب��د ال �ك��رمي م��ن االم� ��ارات وبنجار
حممد الدو�سري من قطر ويد الله جهنبازي
من ايران ومهباف جايه من تايالند وفو مينغ
ت��ري من فيتنام ،وع�شرة حكام م�ساعدين
��س�ي�ق��ودون امل �ب��اري��ات ب�ع��د ان جن�ح��وا يف
اختبارات الكوبر التي خ�ضعوا لها وهم:
اب��راه �ي��م م��ب��ارك وي��و� �س��ف ع �ب��د ال �ل��ه من
البحرين وزياد بريق من لبنان وفواز حممد
عي�سى و�صالح حممد من االردن وكرميي
مرت�ضى من اي��ران و�ساي وي �سومات من
تايالند وبهام من�سلونغ ونوكني ثروتك من
فيتنام واندر من اوزبك�ستان.

خالد عدنان  :الكرخ �سيظهر ب�شكل مغاير يف بطولة ع ّمان
بغداد /اكرام زين العابدين
قال خالد عدنان مدرب نادي الكرخ بكرة اليد :ان فريقه
�سيظهر ب�شكل جيد يف مناف�سات بطولة �أندية �آ�سيا التي
من املقرر ان تنطلق فعالياتها يف العا�صمة الأردنية
ع ّمان.
و�أ�ضاف عدنان يف ت�صريح لـ( املدى الريا�ضي) :دخلنا
مع�سكرا تدريبيا يف العا�صمة الأردنية عمان ي�ستمر مدة
خم�سة �أي��ام ا�ستعدادا للم�شاركة يف مناف�سات بطولة
�أندية �آ�سيا التي �ستقام يف الأردن خالل امل��دة من - 7

مدير حترير
ال�ش�ؤون الريا�ضية
---------------اياد ال�صاحلي

 23من �شهر ت�شرين الثاين احلايل و�سيتخلل املع�سكر
�إج��راء مباراتني وديتني �أم��ام فريقي الأهلي واحل�سني
ارب��د االردن �ي�ين قبل خو�ض غمار مناف�سات البطولة
القارية .
وتابع :ان الالعب االوك��راين روم��ان مايندر ال��ذي مت
االت�ف��اق معه على متثيل الفريق يف مناف�سات بطولة
�آ�سيا لالندية قد و�صل االثنني املا�ضي اىل العا�صمة
االردنية عمان لالن�ضمام ر�سمي ًا اىل تدريبات الفريق
قبل امل�شاركة يف بطولة �آ�سيا ،فيما تعذر التعاقد مع

الالعب ال�سوري �ساجي حماميد قائد منتخب �سوريا
ال�سباب ادارية ،وان ادارة النادي عززت �صفوف الفريق
بالتعاقد مع خم�سة العبني ج��دد اربعة منهم من نادي
ال�شرطة وهم :ب�سام �صربي واو�س علي وجندت حمود
وحممد �سعدي وحت�سني علي من نادي الكوفة ،كما مت
ت�أهيل ثالثة العبني من �شباب النادي اىل اخلط االول،
علما بانه مت اال�ستغناء عن الالعبني عالء ح�سني واجمد
ح�سيب ون�شوان حممد ال�سباب خمتلفة .
وا�شار اىل ان فريقه �سيكون ام��ام حتدٍ كبري من خالل

خو�ضه ملباريات كبرية يف البطولة القارية امام اندية
لها تاريخ وبطوالت كبرية كاالهلي ال�سعودي والن�صر
االم��ارات��ي ،و�سنتناف�س على اح��دى البطاقتني اللتني
ت�ؤهلنا للعب يف ال��دور الثاين م��ن البطولة من خالل
تقدمي م�ستويات رائعة تعك�س �صورة طيبة عن واقع
كرة اليد العراقية.
ي�شاراىل ان فريق الكرخ �سيلعب يف بطولة �أندية �آ�سيا
اىل جانب فرق �أهلي جدة ال�سعودي والن�صر االماراتي
والريان القطري .

القسم الفني:

الت�صميم :
هيئة التحرير
---------------------------خليل جليل حيدر مدلول اكرام زين العابدين يو�سف فعل 'طه كمر م�صطفى حممد علي

تن�ضيد :عامر حامد
ت�صوير :كرمي جعفر
 :قحطان �سليم
اال�شراف اللغوي :حممد ال�سعدي
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وج�����ه�����ة ن��ظ��ر

ال�سفاح يوا�صل
عرو�ض الإثارة
مع الفهود
بغداد  /املدى الريا�ضي

وا�صل كابنت املنتخب الوطني لكرة القدم
يون�س حممود املحرتف يف �صفوف الغرافة
القطري تقدمي عرو�ضه اجليدة بعد ان قاد
فريقه الحلاق هزمية قا�سية بالريان يف قمة
اجلولة ال�ساد�سة لدوري جنوم قطر  ،عندما
فاز عليه  1/4ورفع الغرافة ر�صيده �إىل 14
نقطة ي�ستعيد بها املركز الثاين والو�صافة
.تقدم الغرافة بهدف من ركلة جزاء ليون�س
حممود ( ،)27و�شهدت املباراة عودة النجم
ال�برازي�ل��ي كليمر�سون ال��ذي ت��وج نف�سه
جنم ًا للقاء ب�إحرازه لهاتريك " 47
 " 83، 79،لي�سهم كليمر�سون يف
ف��وز فريقه الكبري � ،أح��رز هدف
الريان الوحيد �سيد الب�شري ". 35
و�أكد حممود �أنه ب�صرف النظرعن
الأداء ف ��إن الفريق ا�ستطاع �أن
يحقق نتيجة ك �ب�يرة وح �ق��ق ما

ال�شباب على موعد
جديد
خليل جليل

يريده خا�صة و�أن الفوز ك��ان هو الهدف
ال��ذي ن�سعى �إل �ي��ه ،و�أ� �ض��اف يون�س
�أن الفريق لعب جيد ًا يف ال�شوط
ال� �ث ��اين وا� �س �ت �ط��اع ا�ستغالل
الفر�ص التي �أتيحت لنا بف�ضل
ت��أل��ق كليمر�سون ال��ذي �شكل
خ� �ط ��ورة ك��ب�ي�رة وجن� ��ح يف
ت�سجيل ثالثة �أهداف ح�سمت
اللقاء متاما وعن عدم ح�صوله
على ال �ك��ارت الأ�صفرعندما
مل�س ال�ك��رة بيده اك��د بانه مل
ي�ك��ن م�ت�ع�م��د ًا و�أن
احل��ك��م تعامل
م� �ع ��ه ب� ��روح
القانون .

م�شاركة �أربعة �سباحني
يف مع�سكر �أمريكي
بغداد  /املدى الريا�ضي
اكد �سرمد عبد االل��ه رئي�س االحت��اد العراقي املركزي
لل�سباحة ان االحت��اد ال��دويل للعبة واف��ق مبدئيا على
ا�ست�ضافة ارب�ع��ة �سباحني يف مع�سكر تدريبي يقام
يف ال��والي��ات املتحدة االمريكية العام املقبل ي�ستمر
مل��دة ت �ت�راوح ب�ين ارب �ع��ة اىل �ستة ا�شهرا�ستعدادا
للم�شاركة يف البطوالت اخلارجية التي تنتظراملنتخب
الوطني يف العام املقبل على ال�صعد العربية والقارية
والدولية .وا�ضاف عبد االله :ان نائب رئي�س االحتاد
الدويل لل�سباحة دول نيوبرغ االمريكي اجلن�سية ابلغ
االحت��اد العراقي لل�سباحة ان االحت��اد ال��دويل وافق
ب�شكل مبدئي على ا�ست�ضافة اربعة �سباحني عراقيني

3

للدخول يف مع�سكر تدريبي يقام يف احدى
م��دن ال��والي��ات امل �ت �ح��دة االم��ري�ك�ي��ة خالل
العام املقبل ي�ستمر ملدة  6-4ا�شهر حت�ضريا
للم�شاركات املقبلة وم��ن اهمها امل�شاركة يف
بطولة العرب التي �ستقام يف اجل��زائ��ر خالل
�شهر متوز من العام املقبل .
و�أو�ضح رئي�س احتاد ال�سباحة :ان االحتاد الدويل
للعبة ابلغ اجلانب العراقي اي�ضا ب�أمكانية م�شاركة
مدربني عراقيني يف الدورة التدريبية الدولية التي
�سينظمها االحتاد الدويل لل�سباحة يف جامعة دلور
�شرق الواليات املتحدة االمريكية وب�أ�شراف مبا�شر
من اللجنة االوملبية الدولية.

مب�شاركة العراق

ان���ط�ل�اق ب��ط��ول��ة ال���ع���رب ب��امل�لاك��م��ة ال��ي��وم
مهمة جديدة للقب�ضات
العراقية يف م�صر

بغداد  /املدى
غ ��ادرن ��ا � �ص �ب��اح ام�����س وف��د
منتخبنا ال��وط�ن��ي باملالكمة
ل�ل�م�ت�ق��دم�ين اىل جمهورية
م �� �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة للم�شاركة
يف بطولتي ال �ع��رب وم�صر
الدولية اللتني �ستقامان هناك
اليوم وت�ستمر ولغاية العا�شر
م ��ن � �ش �ه��ر ت �� �ش��ري��ن ال �ث��اين
احلايل .
وقال م�صدر يف االحتاد  :ان
منتخبات عربية قوية لها باع
ط��وي��ل يف ري��ا� �ض��ة املالكمة
�ست�شارك يف البطولة التي
من امل�ؤمل ان يح�صل العراق
على عدد من امليداليات فيها .
وا�شار اىل ان الوفد ت�ألف من

ا�سماعيل خليل �سلمان رئي�س ًا
وحم�سن �صالح هويدي مدير ًا
ف�ن�ي� ًا وحم�م��د م��ول��ة جخيور
�إداري� � � ًا للوفد وع�ب��د ال�صمد
� �ص �ح �ب��ت ح �ك �م � ًا وامل ��درب�ي�ن
ط��ارق حممد اب��راه�ي��م وعبد
الزهرة جواد علي و�سريوان
�سليمان مولود و�سامل كاظم،
والالعبني حممد عبد الزهرة
ج��واد و�سراقة �صبيح مهدي
وو�سام �سعدي جبار وزهري
خ���ض�ير ج �ب��ار ووح��ي��د عبد
ال��ر� �ض��ا وح �ي��د وج �م��ال علي
الي ��ج وحم �م��د ر� �س��ول جبار
وجالل ريا�ض فا�ضل وح�سن
ع �ل��ي � �ش��اك��ر وح� �ي���در ق���ادر
كحومي وخزرج �صالح.

ت�شري االح �� �ص��اءات ال�ت��ي راف �ق��ت م���ش��ارك��ات منتخباتنا
ال�شبابية يف الت�صفيات والنهائيات اال�سيوية اىل الثقل
الوا�ضح ال��ذي �شكله منتخب �شباب ال�ع��راق على امتداد
حقبة زمنية �صال فيها وجال يف تلك النهائيات وتوج بلقبها
ملرات عدة وبلغ خاللها مونديال ال�شباب ثالث مرات و�سط
ا�شادة اال�سرة الكروية القارية باجنازات منتخب ال�شباب
وما ح�صده يف رحالته اال�سيوية اخرها ح�صوله على لقب
الن�سخة التي خطف فيها لقب البطولة عام  2000وو�صوله
مونديال عام  2001بقيادة املدرب عدنان حمد.
وال احد ينكر ان ما قدمته بطوالت ونهائيات ال�شباب من
جنوم كرة قدم عرفتها مالعبنا فيما بعد وكانت تلك النجوم
م�شاريع كروية يف املنتخبات العراقية اىل االن ن�ستذكر
اه��م واب��رز حلقات تلك اال�سماء التي عرفت طريقها اىل
االحرتاف من جهة واىل ت�شكيالت املنتخبات العراقية من
جهة اخرى.
وندرك جيدا ان حمطات االجنازات ملنتخب �شباب العراق
قد تعددت يف اكرث من منا�سبة م�شرفة للكرة العراقية ،لكن
النن�سى ان ما واجهه منتخب ال�شباب عرب م�شاركاته يف
النهائيات منذ نهائيات ماليزيا عام  2004وتعرثه اي�ضا يف
النهائيات القارية التي ا�ست�ضافتها الهند واخرها م�شاركته
املتوا�ضعة يف نهائيات ال�سعودية عام  2008عندما ترك
منتخب ال�شباب ب�صمات باهتة وح�ضورا ال ين�سجم مع
م�سريته التي عرفتها نهائيات ا�سيا لل�شباب.
ونحن نتوقف عند هذه املحطات يف الوقت الذي ت�ستعد
او��س��اط�ن��ا ال�ك��روي��ة يف ال �ع��راق لكي تعي�ش ح��دث��ا قاريا
با�ست�ضافة ت�صفيات ا�سيا لل�شباب للمجموعة الثالثة التي
تنطلق غدا اخلمي�س على ملعب فران�سوا حريري يف مدينة
اربيل يف واحدة من اهم املنا�سبات الكروية.
وعندما تتاكد لنا اهمية هذه املناف�سة فمن الطبيعي �أنها
متثل االي��ذان الر�سمي لت�ستعيد املالعب العراقية عافيتها
باحت�ضان اال�ستحقاقات ومنها القارية بعد �سنوات من
احلرمان واحلظر الذي فر�ض على فرقنا ومنتخباتنا.
وتكمن اهمية هذا احلدث اي�ضا كونه �سيمثل فر�صة حقيقة
ملنتخب ال�شباب لي�ستعيد ت��وازن��ه ومكانته على خارطة
النهائيات اال�سيوية وهو يخو�ض ا�ستحقاقه بني جمهوره
وان���ص��اره ليعود اىل م�سل�سل االجن ��ازات املنتظرة منه
للفرتة املقبلة.
وال احد ي�ستطيع ان يتن�صل من الظروف والعوامل غري
امل�شجعة ال�ت��ي راف�ق��ت املنتخبات خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية
وكان منتخب ال�شباب واحد ًا من املنتخبات التي القت فيها
ظروف كرة القدم يف البالد يف الفرتة القريبة املا�ضية من
خالل تاثر برناجمه التدريبي من جهة وع��دم كفاية فرتة
حت�ضرياته على نحو منا�سب مثلما ا�ستكملت فيه باقي
املنتخبات من خالل مع�سكرات خارجية براجمها االعدادية
،تبقى او�ساطنا ال�ك��روي��ة ت��راه��ن على روح�ي��ة ال�شباب
وا�سرار االندفاع والعطاء لالعبني العراقيني ال�شباب يف
ا�صعب املهام.
ونعتقد ان العديد من املنا�سبات عك�ست حجم االندفاع
العراقي يف انتزاع اية نتيجة مهما احيطت بها من م�صاعب
وعراقيل وعوائق،بيد ان مهمة منتخبنا ه��ذه امل��رة وان
كانت ال تقل �صعوبة عن بقية امل�شاركات لكننا نامل ان
تكون ه��ذه امل�شاركة يف متناوله خلطف اح��دى بطاقتي
التاهل اىل النهائيات اال�سيوية .
اذ ًا مل يتبق على انطالق ت�صفيات جتمع املجموعة اال�سيوية
الثالثة لل�شباب �سوى �ساعات حيث ينطلق ه��ذا احلدث
الكروي الذي تتجه اليه االنظار من كل مكان لي�س لرتقب
م��ا �ستتمخ�ض عنه مناف�سات املجموعة ب��ل ملعرفة مدى
حجم التحدي الذي �ستواجهه ا�سرة كرة القدم يف العراق
ودوره��ا يف اجن��اح هذه الت�صفيات وحتديها �سيكون يف
ال��درج��ة اال��س��ا���س ل�لاحت��اد ال�ع��راق��ي ل�ك��رة ال�ق��دم ليربهن
على قدرته على ا�ست�ضافة هذا احلدث يف هذه االيام على
االقل على الرغم مما حتمله االيام
املقبلة م��ن ا� �س��رار وغمو�ض
�ستتك�شف عنه الكثري من
ال�ت�ح��دي��ات االخ� ��رى التي
�سيواجهها االحتاد العراقي
وخ �� �ص��و� �ص��ا م� ��ا يتعلق
ب��ان �ت �خ��اب��ات��ه ال �ت��ي نالت
هذه االف�ضلية من الدوري
امل�ح�ل��ي ون�خ���ش��ى االن ان
تنال من مهمة ال�شباب
اال�سيوية.

4

العدد ( )1646ال�سنة ال�سابعة االربعاء ( )4ت�شرين الثاين 2009

كاظم الربيعي

يحيى علوان
حميد �سلمان

املدربون يدلون ب�آرائهم عن الإمتحان الآ�سيوي اجلديد

يحيى علوان :اال�ستقرار النف�سي عامل مهم لتحقيق نتائج ايجابية
بغداد � /إكرام زين العابدين
اقل من � 24ساعة باتت تف�صلنا عن انطالق
ت�صفيات املجموعة الثالثة لكا�س �آ�سيا
لل�شباب التي �ستنطلق غدا اخلمي�س مبباراة
منتخبنا ال�شبابي ون�ظ�يره الهندي التي
�ستقام على ملعب فران�سوا حريري مبدينة
اربيل،علما بان فرق املجموعة االخرى هي
ال�سعودية والكويت وعُمان وافغان�ستان.
وبح�سبة ب�سيطة لتاريخ امل�شاركات العراقية
يف نهائيات �آ�سيا لل�شباب فان النتائج ت�ؤكد
ح�صول منتخبنا على خم�سة القاب مهمة
ك��ان��ت االوىل ع ��ام  1975و�آخ ��ره ��ا عام
 2000يف ايران ،واليوم فان فر�صة �شبابنا
قائمة لتجديد الأمل من خالل الو�صول اىل
النهائيات الآ�سيوية لل�شباب التي �ستقام يف
العا�صمة املاليزية كوالملبور يف العام املقبل
م��ن خ�لال حجز اح��دى بطاقتي املجموعة
التي تتناف�س عليها الفرق ال�ستة ال�سيما ان
منتخبنا ا�ستعد لهذه الت�صفيات منذ مدة
ودخ��ل ع��دد ًا من املع�سكرات التدريبية يف
ارب�ي��ل وده��وك قبل ان ي�شارك يف بطولة
�شباب االردن الكروية خالل �شهر �آب املا�ضي
حيث لعب ثالث مباريات وخرج من دورها
االول.
(امل��دى الريا�ضي) ا�ستطلعت �آراء عدد من
امل��درب�ين ال��ذي��ن ا� �ش��رف��وا ع�ل��ى املنتخبات
الوطنية يف امل�شاركات الآ�سيوية.
يحيى علوان :فر�صتنا مواتية
للت�أهل
اول املتحدثني امل��درب يحيى علوان مدرب
املنتخب الوطني واالوملبي ال�سابق ومدرب
نادي بغداد حالي ًا بكرة القدم حيث اكد انه ال
يوجد عمل ريا�ضي فني يخلو من ال�صعوبة
وخا�صة ان املناف�سة قوية على احل�صول
ع�ل��ى اح���دى ب�ط��اق�ت��ي ال �ت ��أه��ل للنهائيات
الآ� �س �ي��وي��ة وم ��ن امل �م �ك��ن ان ن���س�م��ي هذه
املجموعة باحلديدية النها ت�ضم منتخبات
قوية اىل جانب منتخبنا.
وا�ضاف :ان اال�ستقرار النف�سي عامل مهم
لتحقيق نتائج ايجابية وان تنظيم البطولة
يف م��دي�ن��ة ارب �ي��ل ��س�ي�ك��ون اي�ج��اب�ي��ا وان
عاملي االر�ض واجلمهور مهم يف مثل هذه
البطوالت ونتمنى ان ي�ستغل ل�صاحلنا.
وا� �ش��ار اىل ق��وة ال�ف��ري��ق ال���س�ع��ودي الذي
ا�ستعد ب�شكل ج�ي��د م��ن خ�ل�ال ال�ع��دي��د من
املع�سكرات التدريبية و�سيكون مناف�س ًا

كاظم الربيعي :توقيتات مبارياتنا ال ت�صب يف م�صلحة العبينا
حميد �سلمان :منتخبنا �سيك�سب بطاقة الت�أهل بالتعامل العقالين
قوي ًا على احدى بطاقات الت�أهل ،ومن خالل
م�شاهدتنا ملنتخبنا ال�شبابي ال ��ذي لعب
امامنا مباريات جتريبية �شعرنا انه فريق
قوي وميلك العبني موهوبني وان فر�صتنا
مواتية للو�صول اىل النهائيات ،ويحتاج
الفريق اىل حالة الربط بني خطوط اللعب
لت�شكيل الزيادة العددية ب�شكل م�ستمر
واختتم علوان :نحتاج اىل الهدوء يف اول
مباراة لتحقيق الفوز الذي نح�صل عليه بال
�شك ولكننا يجب ان نت�صف بالثقة والبداية
ال�صحيحة وان نلعب با�سلوب ال�ضغط اىل
االمام لتحقيق هدف الفوز وجمع اول ثالث
نقاط مهمة يف الت�صفيات.
ك��اظ��م ال��رب��ي��ع��ي :لن�ستفد من

جتربة اربيل
اما االكادميي الدكتوركاظم الربيعي الذي
قاد منتخب ال�شباب يف ت�صفيات �شباب �آ�سيا
املا�ضية فقال :الو�ضع كان �صعبا علينا يف
تلك الفرتة ب�سبب �ضعف املخ�ص�صات املالية
للفريق ال�شبابي ،لأن املباريات كانت تقام
بطريقة الذهاب والإي��اب وعلينا ان ن�سافر
اىل ��س��وري��ا وال�ك��وي��ت واالم� ��ارات ونبقى
��س��اع��ات ط ��وال يف منطقة احل ��دود ب�شكل
م�ستمر ما ي�شكل ارهاقا لالعبني العراقيني
ولكننا جنحنا يف الو�صول اىل النهائيات
الآ�سيوية يف حينها.
وا��ض��اف الربيعي :الو�ضع اليوم خمتلف

الننا ن�ست�ضيف الت�صفيات يف مدينة اربيل
بالرغم من ان توقيتات مبارياتنا ال ت�صب
يف م�صلحتنا اال ان�ن��ي ات��وق��ع ان نواجه
�صعوبات ق��وي��ة ولكننا �سنخطف احدى
البطاقتني وعلى االرجح الثانية الن الفرق
امل�شاركة يف الت�صفيات قوية وحتى الفريق
الهندي ال��ذي �ستلعب معه يتوقع ان يكون
ق��وي��ا ونتمنى ان ال ي�ت��أث��ر ال�ف��ري��ق نف�سيا
يف هذه املباراة ويتجاوز عقدتها ويخرج
بنتيجة ايجابية منها.
وا�شار الربيعي اىل ان الفرق العراقية مل
تلعب منذ زمن طويل على مالعبها وامتنى
ان تكون املباراة ل�صاحلنا الن جتربة اربيل
والكويت الكويتي كانت ل�صالح ال�ضيوف

املنتخب مطالب ان يتعامل بحكمة وهدوء

واطلب من امل��درب ح�سن احمد ان يتعامل
بحكمة م��ع جميع امل�ب��اري��ات وان يتجاوز
بع�ض االم��ور االداري ��ة التي تطرق اليها،
لأنه مقبل على مباريات مهمة وعليه ان ي�ضع
العبيه يف اج ��واء البطولة التي �ستكون
ايجابية ول�صاحله بكل ت�أكيد.
حميد �سلمان :جمموعة العبينا
متجان�سة
ام��ا امل���درب حميد �سلمان م ��درب منتخب
ال�شباب لعام  2004وم��درب ن��ادي النفط
ح��ال�ي��ا ف��ا� �ش��ار اىل نقطة مهمة ت�صب يف
�صالح منتخبنا ال�شبابي وه��ي ان املدرب
ح�سن اح�م��د عمل م��ع ه��ذه املجموعة منذ
��س�ن��وات ط��وال ت��درج معهم م��ن النا�شئني
اىل ف�ئ��ة ال���ش�ب��اب و� �ش��ارك يف ال�ع��دي��د من
البطوالت اخلارجية واك�سب العبيه خربات
متوا�صلة.
وا�ضاف �سلمان :ان منتخب ال�شباب الذي
ا��ش��رف��ت عليه مبعية امل��دي��ر ال�ف�ن��ي هادي
مطن�ش ك��ان ي�ضم جمموعة م��ن الالعبني
امل��وه��وب�ين ال��ذي��ن ا�صبحوا جن��وم الكرة
العراقية وكان بامكاننا ان ن�صل معهم اىل
كا�س ال�ع��امل لل�شباب ل��وال ظ��روف خ�سارة
مباراتنا ام��ام �سورية التي ح�صلت نتيجة
طرد املدافع علي ح�سني رحيمة يف حينها،
بينما كان امل�ستوى الفني ملنتخب الكابنت
عبد االله اقل ومنتخب املدرب حكيم اقل منه
اي�ضا ،ونت�أمل من منتخب ال�شباب احلايل
�أن يكون بو�ضع اف�ضل وان يحجز بطاقة
الت�أهل للنهائيات من خالل التعامل احلذر
مع املباريات وك�سب اكرب عدد من نقاطها.
واو�ضح �سلمان ان منتخبنا ال�شبابي ميتاز
بالعامل البدين واللعب اجلماعي وا�سلوب
ال�ضغط على اخل�صم ،وان جمموعة الالعبني
متجان�سة ا�ضافة اىل ا�سلوب لعب الفريق
الذي يطبق اال�ساليب احلديثة باللعب منها
 2 - 4 - 4و  3 - 3 -4وتغري ا�سلوب اللعب
ح�سب متطلبات املباراة.
وتابع :نتمنى ان ي�ستفيد الفريق من عاملي
االر���ض واجلمهور ل�صاحله ،لأنهما يعدان
الالعب رقم  12يف املباريات الن اجلماهري
الريا�ضية �ستح�ضر ل�ل��وق��وف اىل جانب
منتخبنا ال�شبابي خا�صة وانها املرة االوىل
م�ن��ذ ��س�ن��وات ع��دة ي�ت��م م��ن خ�لال�ه��ا تنظيم
الت�صفيات بطريقة التجمع ت�ضم منتخبات
�آ�سيوية خمتلفة.
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جتربته مع اجلي�ش مل
يكتب لها اال�ستمرار
ابتد�أ حياته الريا�ضية مثل بقية الالعبني �ضمن الأزقة واملناطق ال�شعبية يف منطقة
الدورة التي تزخر بالالعبني املوهوبني فكان احد العبي فريق (اعتماد اجلمهورية)
�إال ان طموحه مل يتوقف عند هذا الفريق فرزم حقيبته �صوب االندية املحلية لتكون
حمطته االوىل يف نادي اجلي�ش لكن عمره مل ي�سمح له �إال ان يكون �ضمن فريق ال�شباب.

جانبه احلظ يف �أكثـر من فر�صة

عالء الدين جعفر� :س�أثبت وجودي مع امل�صايف..
و�سلطان النفط �صادر حقوقي!

عالء الدين جعفر يتمنى
مو�سم ًا متميز ًا

بغداد /طه كمر
وع�ن��دم��ا ��ش��اه��ده امل ��درب ال�ق��دي��ر عبد
االل���ه ع�ب��د احل�م�ي��د زج ��ه اول مرة
برغم �صغرعمره مع الفريق االول
ليحجز مكانا له �ضمن الت�شكيلة
اال��س��ا��س�ي��ة ل�ل�ف��ري��ق ال� ��ذي مثله
مو�سما واح ��دا وان�ت�ق��ل بعدها
اىل فريق الكاظمية وبقي معه
ثالثة موا�سم وبعدها م ّثل االمانة
مو�سمني لينتقل بعدها اىل فريق
النفط الذي مثله ثالثة موا�سم اال
انه كان على موعد مع اال�صابة التي
حالت دون تكملة م�شواره خ�صو�صا
مع منتخب ال�شباب الذي ا�ستدعي له
مرتني االوىل مع املدرب هادي
مطن�ش والثانية مع املدرب
ك��اظ��م الربيعي ل�سماح
عمره ب��ذل��ك ..ان��ه العب
فريق امل�صايف اجلديد
ع�لاء ال��دي��ن جعفر حيث
التقته (امل��دى الريا�ضي)
يف احدى الوحدات التدريبية
و�سجلت معه هذا احلوار.
* ما �سر اختيارك امل�صايف بعد ان مثلت
فرق ًا عدة يف الدوري املمتاز؟
 ب�صراحة ان فريق امل�صايف ال يقل �ش�أنا عنبقية االندية اجلماهريية واملعروفة كونه ي�ضم
نخبة من الالعبني اجليدين �إ�ضافة اىل وجود
امل��درب كرمي كردي الذي �أكن له كل االحرتام
وال�ه�ي�ئ��ة االداري � ��ة امل�ت�ف�ه�م��ة ل��واق��ع الالعب

وو�ضعه امل��ادي واملعنوي فكانت هناك رغبة
من ادارة النادي ومدربه ان اكون احد العبي
ال�ف��ري��ق ه��ذا امل��و��س��م م��ا جعلني اواف ��ق على
متثيله والتوقيع على ك�شوفاته من دون النظر
اىل ما يف�صح عنه مبلغ العقد واملخ�ص�صات
ال�شهرية كونه فريقا فتيا له موا�صفات الفريق
الكبري بكل �شيء.
* لكن دعوتك جاءت مت�أخرة بع�ض ال�شيء؟
 ا�صبحت ا��س�ير اال� �ص��اب��ة ال�ت��ي رافقتنيوحرمتني م��ن فر�ص ع��دة كانت يف متناول
ال�ي��د واالن ج��اءت الفر�صة م��ع ه��ذا الفريق
الذي ي�شكو من نق�ص يف منطقة دفاع الي�سار
ومعلوم للمدرب ك��رمي ك��ردي ال��ذي فاحتني
ل�ل�ع��ب ل�ف��ري��ق امل �� �ص��ايف مل�ع��رف�ت��ه بامكاناتي
الفنية وا�سلوبي الدفاعي خ�صو�صا يف منطقة
الي�سارال�سيما ان حاجة املدرب يف هذه املنطقة
وا�ضحة جد ًا.
* مل ت�ستقر يف وجهات التنقل املحلي بني فرق
الدوري ما �سر ذلك؟
 ب�صراحة انا �ضد الرتحال بني االندية لكنيمررت ببع�ض الظروف التي ارغمتني على عدم
اال�ستقرار ،ولكن هنا ات�ساءل :اذا وجد الالعب
�ضالته م��ع الفريق ال��ذي ميثله مل��اذا يهجره
ويبحث ع��ن فريق ج��دي��د؟ مل ان�سجم �سابقا
م��ع ال�ف��رق التي مثلتها �إ��ض��اف��ة اىل اال�صابة
التي ابعدتني كثريا ولوالها لكنت احد العبي
املنتخب الوطني.
* هناك من ي�شكك مبقدرتك وم�ستواك الفني
لإبتعادك طوي ًال عن املالعب؟
�� -س�ي�ك��ون ه��ذا امل��و��س��م ه��و الفي�صل بيني

وبني من �شكك مب�ستواي و�س�أقول كلمتي مع
امل�صايف لأكمم �أفواه من �شكك ب�أدائي واقول
ل��ه اين ق��ادم م��ن جديد وبا�سلوب جديد وقد
�شهد خطي البياين ت�صاعدا وا�ضحا خالل
املباريات التجريبية التي خ�ضتها مع فريقي
امل�صايف خ�صو�ص ًا اين �سجلت اح��د اهداف
الفريق يف �شباك الكهرباء التي انتهت بالتعادل
بهدفني من �ضربة حرة مبا�شرة برغم تواجدي
يف خط الدفاع.
* يقال انك غري حمظوظ ؟
 نعم غري حمظوظ  ،كلما ا�صل اىل مرحلةمتقدمة يف اللعبة اتعر�ض لال�صابة التي حتتم
علي االبتعاد فرتة من الزمن ما يجعلني ابد�أ
ّ
من ال�صفر يف مرحلة الت�أهيل اجلديدة وهكذا
 ،وال اخفيك عندما مثلت منتخب ال�شباب كانت
اغلب االندية املحلية وخ�صو�صا اجلماهريية
منها تروم التعاقد معي �إال ان اال�صابة اللعينة
ح��ال��ت دون تكملة م���ش��واري ل��ذل��ك ا�صبحت
اليوم ابحث عن فريق �أمثله بعدما كنت ادر�س
العقود التي جاءتني من اف�ضل االندية.
* وماذا غري الإ�صابة؟
 احل��ظ دائما يقف بوجهي وللأ�سف ال �أجدم��ن ين�صفني فعندما مت ا�ستدعائي م��ن قبل
الدكتور كاظم الربيعي الذي كان يقود منتخب
ال�شباب حيث مثلت املنتخب ام��ام منتخب
االم ��ارات وفزنا ( )0 – 1تعر�ضت لال�صابة
اثناء التمرين مع فريق النفط ما دفع م�ساعد
مدرب املنتخب �سليم مالخ اىل جمع الالعبني
وق��ال لهم :اهتموا بانف�سكم وحتفظوا جيدا
من اال�صابة كي ال ت�صبحوا مثل عالء جعفر

الذي انتهى م�شواره ولن يرى الكرة بعد اليوم
ب�سبب الإ�صابة! عندها �شعرت بالي�أ�س الذي
ا�صابني ب��ه ه��ذا امل��درب و�شعرت بالإحباط
وانا يف بداية طريقي ما جعل بقية الالعبني
ي�ستا�ؤون من كالمه.
* مل مت�ث��ل االن��دي��ة اجل�م��اه�يري��ة ب��رغ��م انك
عا�صرت الكثري من الالعبني الذين مثلوا هذه
االندية واملنتخب الوطني؟
 يف اح��د امل��وا��س��م وب�ع��د ع��ودت��ي م��ن رحلةمنتخب ال�شباب وقعت لفريق ال�شرطة عقد ًا
يتيح يل اللعب له مو�سم ًا واحد ًا قاب ًال للتجديد
اال اين فوجئت بان �أمني �سر نادي النفط كاظم
�سلطان �صادق على عقودنا التي وقعناها يف
نادي النفط والتي مل تكن قانونية وعندها كان
�سلطان ي�شغل من�صب امني �سر احت��اد الكرة
وك��ال��ة ب��د ًال م��ن ط��ارق احمد ال��ذي ك��ان مكلفا
ب��واج��ب ر�سمي خ��ارج ال�ع��راق وب�ه��ذا �صادر
�سلطان حقوقي يف متثيل فريق ال�شرطة ما
دع��اين اىل البقاء م��ع النفط رغ�م� ًا عني وقد
ح��اول��ت االن�ت�ق��ال بعد انتهاء املو�سم �إال انه
رف�ض اال�ستغناء عني ب�سبب م�صادقته على
عقدي مدة ثالثة موا�سم علم ًا اين مل اوقع مع
النفط.
* اين انت من االحرتاف؟
 متت مفاحتتي من قبل ادارة نادي الوحدةال�سوري لتمثيل فريقها يف الدوري لكن وجود
كاظم �سلطان حال دون املوافقة على احرتايف
كونه رف�ض العر�ض الوحداوي ما جعلني امثل
فريق النفط مو�سم ًا �آخر ًا ب�سبب م�صادقته على
عقدي يف احتاد الكرة .
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غريالالعب الدويل ال�سابق جبارها�شم م�سار درا�سته الأكادميية من كلية الرتبية الريا�ضية اىل كلية
الإدارة لدرا�ستها �أكادمييا بعد ان وجد ان اغلب ر�ؤ�ساء الأندية احلاليني من جنوم الكرة ال�سابقني
يعانون من عدم قدرتهم على النهو�ض بواقع الأندية لقلة معلوماتهم يف اجلانب االداري التي �أ�صبحت
حالة �سلبية وا�ضحة تقف حجر عثـرة يف تطويرواقع الأندية التي يحاولون قيادتها اىل براالمان ،ما
جعلهم يقعون يف مطبات كثرية �أثرت ب�صورة كبرية على م�سرية تلك الأندية اجلماهريية ،لذلك
�أراد ها�شم ان يت�سلح مببادئ الإدارة و�أ�سرارها والطرق العلمية يف �إدارة امل�ؤ�س�سات الريا�ضية ليكون
قادرا على االم�ساك مبقومات النجاح و مت�شية �أمور النادي الذي �سيعمل فيه م�ستقبال ال�سيما انه
ميتلك خربات ريا�ضية كبرية اكت�سبها جراء متثيله املنتخب الوطني والقوة اجلوية واحرتافه
اخلارجي وبالتايل يحاول ها�شم ان يجمع بني اخلربة الريا�ضة واحلنكة االدارية.

جبار ها�شم يف حديث ال يخلو من ال�صراحة:

جنوم الكرة يتعكزون على �شهرتهم لإخفاء ف�شلهم
الإداري ..والتكالب على املنا�صب م�شكلة كرتنا!
حاوره /يو�سف فعل
(امل��دى الريا�ضي ) التقت جبار ها�شم
ل�ي�ح��دث�ه��ا ع��ن ط �م��وح��ات��ه وتطلعاته
امل�ستقبلية والتعرف على ر�أيه باجلمع
ب�ي�ن ال��ت��دري��ب والإدارة وع� ��ن �أه ��م
الأ�سباب التي تقف وراء تدهور الو�ضع
الريا�ضي يف الوقت الراهن.
* مل��اذا اجتهت لدرا�سة الإدارة وترك
كلية الرتبية الريا�ضية ،هل يف النية
ت ��رك ال �ت��دري��ب وال �ت��وج��ه اىل العمل
االداري؟
 ان دخ��ويل اجلامعة للح�صول علىال�شهادة الأكادميية يف �إدارة الأعمال
ج���اءت ب�ع��د درا���س��ة م�ت��أن�ي��ة للم�شهد
الريا�ضي الذي ي�شهد حالة غريبة عمت
�أرج� ��اءه تتمثل بال�ضعف يف الإدارة
وا�صدار القرارات التي تخدم امل�سرية
الريا�ضية ،ما حفزين لذلك اىل تغيري
ب��و��ص�ل��ة درا� �س �ت��ي م��ن ك�ل�ي��ة الرتبية
الريا�ضية اىل �إدارة الأع�م��ال للت�سلح
مببادئ الإدارة لأجل ان اكون قادرا على
النجاح يف خطواتي امل�ستقبلية فيما لو
قررت الدخول يف العمل االداري.
* هل نق�ص خربتك االداري��ة �سبب يف
عدم العمل �إدارة نادي القوة اجلوية؟
 ان م�شكلة العاملني يف الأندية حالياالتكالب على املنا�صب بغ�ض النظر عن
امل��ؤه�لات التي ميتلكها ذل��ك ال�شخ�ص
حيث يت�صور البع�ض ان النجومية
تفتح له جميع الأب ��واب املغلقة �سواء
يف التدريب او الإدارة  ،لكن ال ميكن
ل�ك��ل جن��م ك���روي م�ه�م��ا ع�لا � �ش ��أن��ه ان
يكون �إداري��ا ناجحا الن لكل تخ�ص�ص
موا�صفات وم�ؤهالت يجب ان توفرها
ل ��دى ال�ن�ج��م ال��ك��روي ل�ك��ي ي�ن�ج��ح يف
عمله ،و�أقولها ب�صراحة :ال امتلك حاليا
املقومات االداري��ة التي ت�ؤهلني للعمل
يف نا ٍد كبري كالقوة اجلوية.
* ما �أ�سباب التكالب على املنا�صب من
قبل جنوم الكرة املعتزلني؟
 ان ال�سبب الرئي�س من وجهة نظريقلة الثقافتني الريا�ضية والعامة ف�ضال

ع��ن غ���رور الع �ب��ي ال �ك��رة امل�شهورين
ال ��ذي ��ن ي��ح��اول��ون ال �ب �ق��اء يف دائ���رة
الأ��ض��واء حتى بعد االع�ت��زال حيث ان
البع�ض منهم يتعكز على �شهرته وحمبة
اجلمهور له الخفاء اجلوانب ال�سلبية
يف عمله.
* هل تنوي الرت�شيح للعمل يف احتاد
الكرة م�ستقبال؟
 ال ميكن قفز احلواجز بخطوة واحدةالن ال�صعود ال�سريع ي��راف�ق��ه هبوط
�أ�سرع لذلك ا�سعى جاهدا اىل ان تكون
خ�ط��وات��ي م��درو� �س��ة وغ�ي�ر مت�سرعة،
و�أحاول بعد �إكمال درا�ستي الأكادميية
العمل يف �إدارة ن��ادي ال�ق��وة اجلوية
ال �ن��ادي ال ��ذي ل��ه ف�ضل ك�ب�ير ع �ل� ّ�ي ثم
التفكري للعمل يف احتاد الكرة.
* هل ان املراهقة التي ت�شهدها الأندية
يف �إداراتها �أدت اىل ال�ضعف يف عمل
احتاد الكرة و�أ�صابت مفا�صله؟
 ان اخللل يف عمل احتاد الكرة يعوداىل ال�ضعف الكبري يف ادارات الأندية
التي ال ت�ستطيع اتخاذ ق��رارات تخدم
اللعبة وت�ط��وره��ا نحو الأف �� �ض��ل ،وال
يتعار�ض م��ع ق��وان�ين االحت��اد الدويل
(ف �ي �ف��ا) ح�ي��ث ان ال� �ق ��رارات تنق�صها
العلمية وال���ش�ج��اع��ة يف ال �ط��رح ،الن
اجلميع يبحث عن م�صاحله ال�شخ�صية
البعيدة عن امل�صلحة العامة ،وعلى من
يرغب يف العمل ب�إدارة االحتاد ان ينجح
يف �إدارة ناديه ثم يتطلع اىل النجاح يف
عمل اكرب يف احتاد الكرة الن العمل فيه
لي�س بال�سهولة التي يت�صورها  ،ولكن
هذا ال يلغي ان عمل االحتاد احلايل فيه
الكثري من ال�سلبيات التي �أ ّث��رت على
تطور اللعبة.
* هناك من يحاول اجلمع بني التدريب
والعمل االداري؟
 ال ميكن اجلمع بني الإدارة والتدريبالن ل�ك��ل ع�م��ل م��وا� �ص�ف��ات وم ��ؤه�لات
تختلف ع��ن ال�ع�م��ل الأخ���ر  ،لأن �ن��ا يف
زم� ��ن االح� �ت��راف وي��ج��ب ان يكر�س
الريا�ضي وقته اما للتدريب او اللعب

او الإدارة ان اجلمع بني مهمتني يقلل
االب���داع وي� ��ؤدي اىل االزدواج��ي��ة يف
اتخاذ القرارات  ،و�أمتنى من اجلهات
الريا�ضية ان ت�صدر قرارا مبنع اجلمع

بني الإدارة والتدريب نهائيا.
* رف�ضت تدريب عدد من الأندية التي
تلعب يف الدوري املمتاز ،هل ب�سبب قلة
اخلربة او عدم التفرغ؟

اجلوية يحتاج اىل مقومات
ادارية كبرية

 اع �م��ل ح��ال�ي��ا يف امل��در� �س��ة الكرويةل�شيخ امل��درب�ي�ن ع�م��وب��اب��ا وا�ستمتع
بعملي م��ع الالعبني ال�صغار وا�شعر
باين �أقدم خدمة كبرية لبلدي من خالل
اكت�شاف امل��واه��ب وتطوير �إمكاناتها
الفنية والبدنية ،لذلك رف�ضت عدد ًا من
ال�ع��رو���ض التدريبية لأن��دي��ة ال��دوري
امل�م�ت��از ف�ضال ع��ن ع��دم ت��وف��ر عنا�صر
النجاح فيها الفتقارها اىل جوانب عدة
،لذا ف�ضلت البقاء يف املدر�سة الكروية
ع �ل��ى خ��و���ض جت��رب��ة غ�ي�ر م�ضمونة
النتائج.
* كيف ت��رى م�ستقبل اللعبة يف ظل
الو�ضع الراهن الذي ت�سوده النزاعات؟
 ان م�ستقبل كرتنا من الناحية الفنيةرائع المتالكنا املواهب الفذة املنت�شرة
يف رب� ��وع ب �ل��دن��ا ك �م��ا ان ج ��ود نخبة
من املدربني الكبار وال�شباب مع فرق
ال � ��دوري امل �م �ت��از ي�سهم يف االرت �ق��اء
بتطوير امل�ستوى الفني العام ملناف�ساته
 ،وم���ص�ير ال �ن��زاع��ات �سينتهي ،لكن
م�شكلتنا تتعلق يف اجل��ان��ب االداري
الذي ي�شكو من ال�ضعف والوهن وعدم
القدرة على تلبية متطلبات الريا�ضيني
برغم �أن �أك�ثر ال��ذي��ن ي��دي��رون �ش�ؤون
الريا�ضة من جنومها ال�سابقني.
*هل ان زيادة عدد فرق الدوري املمتاز
ي�صب يف م�صلحة كرتنا املحلية �أو انه
�سي�ضعف املناف�سة؟
 �إن زي� ��ادة ع ��دد ال �ف��رق ال �ت��ي تلعبيف ال � ��دوري امل �م �ت��از ل�ل�م��و��س��م املقبل
 2010/2009ق��رار (ك��ارث��ي) لي�س له
ف��وائ��د م��ن الناحية الفنية ،الن هناك
فارق ًا كبري ًا بني الأندية ،ومن الناحية
االقت�صادية �سي�ؤدي اىل �إرهاق الأندية
ماديا التي تعاين اغلبها من �أزمات مادية
خانقة ،لذلك فان القرار كان مت�سرع ًا ومل
يدر�س بعناية� ،أما النظام الأف�ضل ل�شكل
ال��دوري املقبل �إقامته بطريقة الدوري
العام ملرحلتني ،لأن��ه الأن�سب والأكرث
عدالة من نظام املجموعات لتحديد بطل
الدوري.
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�صرح ريا�ضي جديد ومتميز وب�إدارة كف�ؤة ذلك النادي
العربي الريا�ضي اجلديد الذي تبنى م�شروع ًا �إمنوذجياً
�ضخم ًا يقع يف قاطع الر�صافة الذي يحتاج �إىل دعم
من م�ؤ�س�سات عدة كونه تتوفر فيه بنية حتتية ف�ضال
عن قاعة امل�ؤمترات وور�ش العمل وهناك طموح لدى
امل�س�ؤولني يف النادي �إىل عودة الريا�ضة الن�سوية من
خالل التن�سيق مع االكادمييني يف املدار�س اخلا�صة
بالبنات و�سيتم تخ�صي�ص يومني يف الأ�سبوع للن�شاطات
الريا�ضية الت�سوية ف�ضال عن احت�ضان املواهب للجن�سني
وللأعمار كافة.

النادي العربي يحت�ضن املواهب الواعدة

حامت العبادي :ن�سعى لتحقيق ريا�ضة االجناز العايل ..
والريا�ضة الن�سوية يف مقدمة اهتماماتنا
بغداد  /املدى الريا�ضي
ت�صوير /زهري الفتالوي
ع��ن ه��ذا امل �� �ش��روع وم��ا يت�ضمنه م��ن افكار
م�ستقبلية التقت ( امل��دى الريا�ضي) الكابنت
حامت فا�ضل العبادي رئي�س الهيئة الإدارية
لنادي العربي حيث قال  :ان م�شاريع النادي
�ستكون متميزة وه �ن��اك م���ش��اري��ع ع��دة يف
امل�ستقبل القريب ميكن ان تلعب دورا بارز ًا
يف دعم الريا�ضيني.
و�أ� �ض��اف  :ان بناية ال �ن��ادي ك��ان��ت �صغرية
وحت�ت��وي على قاعتني وغ��رف��ة ل�ل��إدارة فقط
ومت التن�سيق مع قاطع املجل�س البلدي يف

االعظمية ومت �إدراج ترميم النادي بالتن�سيق
مع وزارة ال�شباب والريا�ضة متمثلة ب�أكرم
نعيم مدير �شباب وريا�ضة الر�صافة ومت ر�صد
مبلغ مليارين ون�صف دينار وبفرتة � 15شهر ًا
ال�ستالم البناية �إ�ضافة �إىل امل�سبح وملحقاته.
ت�أهيل ال�شباب
و�أو� �ض��ح رئ�ي����س ال �ن��ادي ال�ع��رب��ي ان اغلب
الأل� �ع ��اب امل�م��ار��س��ة ف�ي��ه اومل �ب �ي��ة ت �ه��دف اىل
حتقيق ريا�ضة االجناز العايل ونطمح بت�أهيل
جيل �شبابي جديد ي�سهم يف تطوير الريا�ضة
ال�ع��راق�ي��ة وت��وف�ير اخل��ام��ات اجل��دي��دة لرفد
املنتخبات الوطنية بالعبني اكفاء وهذه هي

�أهدافنا الأ�سا�سية .
وا�ستطرد :هناك العاب مثل ال�شطرجن وقاعة
ك�ب�رى ل�لان�ترن��ت �إ� �ض��اف��ة اىل ق��اع��ة كربى
لر�شاقة اجلن�سني وه�ن��اك قاعة للم�ؤمترات
و�أخ� ��رى للكافترييا وج �ن��اح خ��ا���ص لإدارة
ال �ن��ادي ون�ح��ن نطمح ان ي�ك��ون ال �ن��ادي يف
امل�ستقبل ثقافيا واجتماعيا وه��ذا ما ن�سعى
�إليه لتطوير العمل الريا�ضي والثقايف يف
قاطع الر�صافة وحتديد ًا يف منطقة (ال�شعب)
و�سيكون يوما االثنني واخلمي�س خم�ص�صني
للعوائل اوال�ن���س��اء فقط كما ه�ن��اك اهتمام
بامل�سبح لأهمية ال�سباحة يف حياتنا الريا�ضية

وهوحديث الإن�شاء واملعدات فيه من احدث
املنا�شىء العاملية  ،كما يتواجد فيه ا�شخا�ص
مهمتهم االنقاذ وي�ستمر العمل فيه من العا�شرة
�صباحا حتى العا�شرة ليال .
النهو�ض بالريا�ضة الن�سوية
وبخ�صو�ص تطوير العمل الن�سوي يف �شتى
االجت��اه��ات ق��ال � :سيكون هناك تن�سيق مع
وزارة ال�شباب والريا�ضة وجلنة الريا�ضة يف
جمل�س املحافظة للنهو�ض بالريا�ضة الن�سوية
كما مت التن�سيق مع املدار�س اخلا�صة بالبنات
ومدر�سات الرتبية الريا�ضية للإ�شراف على
العمل لتفعيل الريا�ضة الن�سوية وا�ستقطبنا

م��درب�ين دول �ي�ين لبع�ض الأل��ع��اب االوملبية
ولدينا طموح كبري يف بناء بع�ض املن�ش�آت
الريا�ضية والثقافية بجهود �أكرم نعيم مدير
ال�شباب والريا�ضة يف الر�صافة .
وك�شف ال�ع�ب��ادي ان ادارة ال �ن��ادي العربي
�ستقيم دورات ل�شتى الألعاب الريا�ضية وفق
برنامج تدريبي ي�شرف عليه مدربون �أكفاء
و�سيتم ا�ستيفاء اج��ور رم��زي��ة م��ن ال�شباب
ك��ي ال ت��ره��ق ميزانيتهم امل��ادي��ة كما ن�سعى
اىل ا�ستقطاب ال�شباب وتنمية مواهبهم يف
�شتى الأل �ع��اب وااله�ت�م��ام باجلانب الثقايف
والعلمي.

�أ�سود الرافدين ورثة ابطال ا�سيا يف
اجنازاتهم اخلالدة
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ا�ستهلكت � 70ألف مرت مكعب من ال�سمنت

�إيرادات حلبة �صخري البحرينية  1, 167مليار دوالر
املنامة/وكاالت
تتكون حلبة البحرين الدولية من الكثري
م��ن املكونات امل�ستخدمة يف الإن�شاءات
املتقدمة� ،إذ تتكون القاعدة ال�سفلية للم�سار
من  272,648م�تر ًا مربع ًا ،ويبلغ حجم
طبقة الإ�سفلت الأوىل � 60ألف طن مرتي.
وط�ب�ق��ة الإ� �س �ف �ل��ت ال�ث��ان�ي��ة � 30أل���ف طن
مرت ،وطبقة الإ�سفلت الثالثة � 30ألف طن
مرتي.
وتبلغ كمية ال�سمنت امل�ستخدمة
يف بناء احللبة � 70ألف مرت مكعب،
وتبلغ كمية املعدن امل�ستخدم 8,500
ط ��ن م �ت�ري وك �م �ي��ة ال�صخور
امل�ستخدمة  968,459م�تر ًا
مكعب ًا ،وبلغ حجم الردم الكلي
� 500ألف مرت مكعب.
�أما بالن�سبة �إىل احلواجز
يف احل�ل�ب��ة فيبلغ الطول
الكلي حل��واج��ز الإط� ��ارات
 4,100م�تر ،فيما يبلغ عدد
الإط��ارات الكلية امل�ستخدمة
� 82أل���ف �إط � ��ار ،ح�ي��ث يبلغ
الطول الكلي حلاجز احلماية
� 12أل��ف م�تر ،وال �ط��ول الكلي
ل �� �س �ي��اج احل� �م ��اي ��ة اخل��ا� �ص��ة
“بالفيا” � 5آالف مرت.
وا� �س �ت �ط��اع��ت ح �ل �ب��ة البحرين
الدولية منذ افتتاحها يف ال�سابع
ع�شر م��ن �آذار ع��ام � 2004أن
تر�سخ م��ن و�ضعها كموطن
ل��ري��ا� �ض��ة ال �� �س �ي��ارات نظر ًا
ملوا�صفاتها املميزة وطبيعتها
ال� ��� �ص� �ح ��راوي ��ة وم��وق �ع �ه��ا
اجل� �غ���رايف ال�سرتاتيجي

امل�م�ي��ز و� �س��ط ق� ��ارات ال �ع��امل واملدعومة
بتوافر بنية حتتية متطورة ومتكاملة من
�شبكات كهرباء ومياه وموا�صالت جوية
وبرية وات�صاالت متقدمة.
وك��ان تد�شني احللبة ق��د مثل �إجن ��از ًا يف
حد ذاته ،فهي الأوىل
يف امل�ن�ط�ق��ة ومت
ت �� �ش �ي �ي��ده��ا يف
ف�ت�رة قيا�سية
ب� �ل� �غ���ت 16
�شهر ًا وفق

�أح���دث امل��وا� �ص �ف��ات وامل�ق��اي�ي����س العاملية
بتكلفة بلغت  150مليون دوالر وت�أ�س�ست
على �أر�ض م�ساحتها  1,7مليون مرت مربع،
ويتوافر فيها العديد من مقومات النجاح
فهي ت�ستوعب �أك�ثر م��ن � 60أل��ف متفرج
وت�ضم خم�س حلبات خمتلفة وتعترب من
�أط��ول احللبات يف ال�ع��امل �إذ يبلغ م�سار
ال� �ف���ورم���وال 1-يف ح� ��دود  5,410كم
وبعر�ض يرتاوح بني  13و 17مرت ًا.
وفى هذا االطار مل يكن تنظيم ال�سباقات
لل�سنة ال�ساد�سة على ال �ت��وايل جمرد
ح� ��دث ري��ا� �ض��ي ع��امل��ي ب��ق��در م ��ا ك��ان
م�شروع ًا تنموي ًا متكام ًال له انعكا�ساته
االيجابية اقت�صادي ًا و�إعالمي ًا وح�ضاري ًا
على البحرين التي ت�شهد مناف�سة  10فرق
و� 20سائق ًا ،علم ًا �أن جمموع �أفراد الفرق
امل �� �ش��ارك��ة ي �� �ص��ل اىل1200
�شخ�ص.
وا�� �س� �ت� �ط ��اع ��ت
حلبة البحرين
ال� � ��دول � � �ي� � ��ة
�أن ت��ر� �س��خ
م � �ك� ��ان � �ت � �ه� ��ا
ال � � � ��رائ � � � ��دة
اق� �ل� �ي� �م� �ي���ا
ودول �ي � ًا يف
ري� ��ا��� �ض� ��ة
ا ل�سيا ر ا ت
يف ���ض��وء
ح� ��� �ص ��ده ��ا
احد ابطال حلبة �صخري
ل �ل �ع��دي��د من
البحرينية
اجل� � ��وائ� � ��ز
ال�� �ع� ��امل�� �ي� ��ة
وفى مقدمتها

جائزة االحت��اد ال��دويل لل�سيارات “فيا”
الف �� �ض��ل ت�ن�ظ�ي��م � �س �ب��اق يف ع���ام 2004
واجلائزة العاملية الف�ضل �إعالن ترويجي
يف ع��ام � ،2006إ�ضافة اىل جائزة مركز
االم �ت �ي��از يف ع ��ام  2007ال �ت��ي مينحها
“الفيا” للحلبة ذات املعايري الأعلى يف
االمن وال�سالمة ومل متنح �سابق ًا لأي حلبة
�سوي حلبة البحرين.
ومت بناء مدرجات �إ�ضافية تت�سع لقرابة
� 1600شخ�ص ،كما نالت احللبة جائزة
�أف�ضل تنظيم ل�سباق �سيارات �سوبر كارز
اال�سرتالية يف  2007بخالف جناح حلبة
البحرين فى افتتاح �سباقات الفورموالـ1
يف عام  2006با�ست�ضافتها للجولة االوىل
بدال من �أ�سرتاليا.
مكا�سب اقت�صادية
حققت حلبة �صخري مكا�سب اقت�صادية
كبرية ،حيث بلغت االي��رادات االقت�صادية
املبا�شرة وغري املبا�شرة �أكرث من 1 ,167
مليار دوالر �أمريكي خالل ال�سنوات االربع
املا�ضية يف �ضوء ارتفاع ايراداتها ب�صورة
متزايدة من  110ماليني دوالر عام 2004
�إىل  160مليون دوالر عام  2005ثم �إىل
 349مليون دوالر عام  2006و 548مليون
دوالر عام  ،2007بينما حتققت �إيرادات
قيا�سية ع��ام  2008بلغت قيمتها 650
مليون دوالر ،لرتتفع قيمة العوائد التي
حققتها اململكة منذ �إن�شائها وعلى مدار
خم�س �سنوات اىل �أكرث من  81ر  1مليار
دوالر ،وهو ما يفوق تكاليف �إن�شاء احللبة
( 150مليون دوالر) بنحو  12مرة.
وت�شمل هذه املداخيل م�صروفات الت�شغيل
وتنظيم ال�سباق وع��وائ��د بيع منتجات
احل �ل �ب��ة وال� �ت ��ذاك ��ر وم �� �ص��اري��ف البنية

التحتية وال�سكن والعمليات اللوج�ستية
واالطعمة وامل�شروبات وعوائد احلقوق
التليفزيونية والرعاية الر�سمية وال�ضيافة
و�إيجار املرافق .كما �أن هناك انعكا�سات
�إي��ج��اب��ي��ة �أخ� � ��رى ل�ت���ض�ي�ي��ف فعاليات
ال� �ف ��ورم ��والـ 1ع �ل��ى ت�ن���ش�ي��ط االقت�صاد
الوطني من خ�لال ت�سويق البحرين على
خارطة ال�سياحة واال�ستثمارات العاملية
م��ن خ�لال ت��واف��د �آالف ال�سياح مل�شاهدة
ال�سباقات ،ما يحقق مكا�سب مالية مبا�شرة
متمثلة يف �شراء تذاكر الدخول لنحو 90
�أل��ف م�شاهد خ�لال �أي ��ام ال�سباق الثالثة
و�إنعا�ش احلركة الفندقية بن�سبة �إ�شغال
بلغت  100يف امل�ئ��ة ،مب��ا يدعم توجهات
اململكة لرفع م�ساهمة ال�سياحة يف �إجمايل
ال �ن��اجت املحلي م��ن  6,5ح��ال�ي� ًا اىل �أكرث
من  25يف املئة خ�لال ال�سنوات اخلم�س
�أو الع�شر املقبلة ،خا�صة بعد زي��ادة عدد
الزائرين اىل البحرين خالل العام املا�ضي
اىل  7,378مليون زائر .و�أ�سهمت احللبة
اي�ج��اب�ي��ا يف حت��ري��ك وان �ت �ع��ا���ش العديد
م��ن القطاعات االقت�صادية االخ ��رى مثل
مكاتب احلجوزات وال�سفريات واملطاعم
واال���س��واق ال�ت�ج��اري��ة وحم �ط��ات الوقود
و�أن�شطة النقل واملوا�صالت واالت�صاالت،
حيث ا�ستقبل مطار البحرين الدويل 150
طائرة مدنية خ�لال �سباقات الفورموالـ1
ي��وم �ي � ًا ع ��ام � 2007إىل ج��ان��ب تن�شيط
�شركات النقل و�سيارات االج��رة وزيادة
ن�سبة االن�ف��اق االع�ل�اين ،ف�ض ًال عن بروز
وانتعا�ش امل�شاريع ال�صغرية التي تلبي
حاجة هذا النوع من الريا�ضات وجعلها من
البحرين مركز ًا عاملي ًا لتدريب العاملني يف
جمال الإ�سعافات االولية.
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ف�شل �صفقه احرتاف امليمني يف العربي الكويتي
الكويت/وكاالت

ف�شلت �صفقة ان�ضمام املهاجم العماين
ب��در امليمني �إىل ال�ع��رب��ي يف اللحظات
الأخ�يرة اث��ر اختالف الطرفني على قيمة
العقد بعد اجتماع ماراثوين ا�ستمر قرابة
(� )5ساعات ب�ين متعهد ال�لاع��ب عبدالله
احلمدان وجمل�س �إدارة الأخ�ضر ،بح�ضور
رئي�س النادي جمال الكاظمي و�أمني ال�سر
ع �ب��دال��رزاق امل�ضف وم��دي��ر ال �ك��رة �أحمد
النا�صر ومدرب الفريق الكرواتي دراغان
�سكو�سيت�ش.
وقال امليمني :كنت �أمتنى اللعب مع العربي
يف هذا املو�سم لكن ال�صفقة مل تكتمل ب�سبب
عدم اتفاقنا على الأمور املادية» ،مو�ضحا:
�أنه ال يرغب يف الإف�صاح عن املبلغ الذي
طلبه من العربي.
و�أ�ضاف امليمني« :املبلغ املقدم من العربي
ق �ل �ي��ل ج� ��دا وال ي �ت �ن��ا� �س��ب م ��ع طموحي

و�إمكاناتي� ..أنا يف عُمان حاليا �أح�صل على
هذا املبلغ نف�سه من نادي م�سقط ،وعر�ض
الأخ�ضر ال يحمل �أي فائدة بالن�سبة يل ،لذا
ف�ضلت البقاء يف ال�سلطنة بني �أهلي على
قبول هذا العر�ض القليل» ،م�شريا �إىل �أن
قيمة العقد �أق��ل من � 200أل��ف دوالر وهو
بالأ�سا�س غري موافق على الـ � 200ألف.
وتابع« :هذا اح�تراف ..العربي ناد كبري
و�صاحب �صوالت وج��والت م�شهودة يف
ال�ك��رة اخلليجية والآ��س�ي��وي��ة وك��ل العب
يتمنى االح �ت�راف يف �صفوفه ،لكن �أنا
كالعب �أبحث عن م�صلحتي ال�شخ�صية ولن
�أتنازل عن املبلغ الذي و�ضعته للإدارة».
و�أو�ضح امليمني� :أنه �سيكمل م�شواره مع
نادي م�سقط� ،أمال يف احل�صول على عر�ض
اح�ترايف منا�سب خ�لال ف�ترة االنتقاالت
ال�شتوية التي تفتح �أبوابها يف يناير/
كانون الثاين من العام املقبل.

بدري امليمني
يف لقاء دويل
�سابق امام
العراق

�صنعاء /وكاالت
�أو�ضح الكابنت �أمني ال�سنيني م�ساعد املدرب
�سرتي�شكو املدير الفني ملنتخب اليمن االول:
�أن ال علم له مبا يتداول يف الأو�ساط الريا�ضية
ب�أن �إلغاء �إقامة املع�سكر اخلارجي للمنتخب
الذي كان مقرر ًا يف تون�س �إمنا يعود �إىل عدم
�صرف وزارة ال�شباب والريا�ضة للمخ�ص�صات
املالية لتمويل املع�سكر يف تون�س ..نافي ًا علمه
بهذا.وا�ضاف� :إن اجلهاز الفني كان قد �أقر
�إق��ام��ة مع�سكر ت��دري�ب��ي خ��ارج��ي للمنتخب
يف تون�س لكنه بعد �أن ت��أخ��رت االج��راءات
لإقامته يف الوقت املر�سوم له ر�أى اجلهاز
الفني ا�ستبداله باملع�سكر الداخلي بالعا�صمة
�صنعاء ا��س�ت�غ�لا ًال ل�ع��ام��ل ال��زم��ن ..و�أ�شار
الكابنت �أمني ال�سنيني �إىل �أن املنتخب ميار�س
تدريباته ح�سب الربنامج امل�ع� ّد م��ن اجلهاز
الفني يف املع�سكر ب�صنعاء ا�ستعداد ًا خلو�ض

ال�سعودية ت�ضيف نهائي دوري �أبطال �آ�سيا
الريا�ض /وكاالت
اتفقت �أندية االحت��اد وال�شباب والهالل
والأهلي ب�صورة مبدئية على �أن تقوم
بتقدمي طلب م�شرتك لالحتاد ال�سعودي
ل �ك��رة ال��ق��دم لت�ضييف ن �ه��ائ��ي دوري
�أب �ط��ال �آ��س�ي��ا للمو�سم امل�ق�ب��ل ،على �أن
يتكفل الفريق الذي �سي�صل �إىل النهائي
بتكاليف ا�ست�ضافة امل�ب��اراة اخلتامية،
�أما يف حال عدم بلوغ �أي فريق للنهائي،
ف�سيتم حتمل تكاليف النهائي بن�سب
مت�ساوية.
و� �س �ي �ق��وم ر�ؤ�� �س���اء الأن���دي���ة الأرب� �ع ��ة
عبدالرحمن بن م�ساعد وخالد البلطان
وخالد املرزوقي وعبدالعزيز العنقري
ب �ع �ق��د اج��ت��م��اع م �� �ش�ترك يف غ�ضون
الأ�سبوع املقبل للتفاهم ب�ش�أن كل النقاط
املتعلقة باالتفاق ،وتوقيع مذكرة تفاهم
مبدئية تت�ضمن البنود املتعلقة باالتفاق
كافة ،على �أن يتم رفعها الحق ًا لالحتاد
ال�سعودي العتمادها وامل��واف�ق��ة عليها
ر� �س �م �ي � ًا ،ي��ذك��ر �أن ال �ي��اب��ان �ست�ضيف
نهائي الن�سخة احلالية م��ن البطولة،
التي �سيلعب على النهائي فيها االحتاد
ال�سعودي وبوهانغ الكوري يف ال�سابع
من ال�شهر اجلاري.

�أهلي دبي
يحتجز عبد ربه
يف الإمارات
دبي/وكاالت

ّ
يتح�ضر ملواجهة البحرين بثالث مباريات ودية
اليمن

اليمن يواجه البحرين وديا
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رغبة �سعودية
ب�ضيافة نهائي
ابطال ا�سيا

اال�ستحقاقات الآ�سيوية التي �ستنطلق يف
منت�صف نوفمرب اجلاري.
وقال م�ساعد امل��درب� :إن خطة اجلهاز الفني
تت�ضمن اج��راء ث�لاث مباريات مع منتخبات
�شقيقة �أو �إف��ري�ق�ي��ة بعد �أن اع �ت��ذر منتخب
قطر وان�شغال منتخب االم��ارات ..لكن هناك
بع�ض املنتخبات التي مت تر�شيحها الجراء
مباريات جتريبية ودي��ة معها مثل منتخبات
نيجرييا وال�سودان واالردن ولبنان على �أن
تقام املباريات التجريبية يف �أي ��ام الرابع
واحل ��ادي ع�شر م��ن ال�شهر اجل��اري املباراة
املرتقبة ملنتخب اليمن الوطني مع البحرين
يف املنامة بتاريخ 18من ال�شهر اجلاري.
ي��ذك��ر �أن جمموعة اليمن ت�ضم �إىل جانبه
م �ن �ت �خ �ب��ات ال �ب �ح��ري��ن وال� �ي ��اب ��ان وه ��وجن
ك��وجن ويت�أهل منتخبان ع��ن املجموعة �إىل
النهائيات.

رف�ض نادي �أهلي دبي الإماراتي ان�ضمام
العبه ح�سني عبد ربه ل�صفوف املنتخب
امل�صري لكرة القدم قبل املوعد املحدد من
قبل االحتاد الدويل الن�ضمام الالعبني
املحرتفني ملنتخباتهم الوطنية وقبل �أي
مباراة ر�سمية �أو ودية �ضمن �أجندة
االحتاد الدويل بخم�سة �أيا م. وكان اجلهاز
الفني للمنتخب امل�صري �أر�سل خطابا اىل
النادي الإماراتي حل�ضور ح�سني عبد
ربه قبل املوعد املحدد خالل ا�ستعدادات
املنتخب امل�صري ملباراته امل�صريية �أمام
املنتخب اجلزائري يوم 4 1من ال�شهر
اجلاري بالقاهرة يف اجلولة الأخرية يف
لقاءات املجموعة الإفريقية الثالثة امل�ؤهلة
لنهائيات ك�أ�س العامل بجنوب �إفريقيا العام
املقبل.
وجاء رف�ض النادي الإماراتي ب�سبب موقفه
ال�سيئ يف امل�سابقة املحلية الإماراتية
التي يحتل �أهلي دبي قاع جدولها ويحتاج
ملجهود كل العب. كذلك �أ�صبح من امل�ؤكد
ح�ضور حممد �شوقي املحرتف يف
ميدل�سربوة االنكليزي بعد عودة منتخب
م�صر من �أ�سوان يوم اخلام�س من ال�شهر
اجلاري عقب �أدائه ملباراة تنزانيا الودية,
حيث من املتوقع �أن يتغري و�ضع حممد
�شوقي بالفريق االنكليزي بعد رحيل املدير
الفني ال�سابق �ساو�س جيت و�إ�شادة املدير
الفني اجلديد مب�ستوي حممد �شوقي,
و�سي�صل القاهرة �أي�ضا حممد زيدان
املحرتف يف برو�سيا دورمتوند الأملاين
بعد العودة من �أ�سوان ومازالت حماوالت
عبدالظاهر ال�سقا مدافع �أ�سكي �شهري
الرتكي قائمة يف االن�ضمام مبكرا ب�صفة
ودية ل�صفوف املنتخب امل�صري.

ح�سني يا�سر :نادم على ان�ضمامي للأهلي
الدوحة/وكاالت
عبرّ ح�سني يا�سر العب و�سط الأهلي امل�صري
عن ندمه على ان�ضمامه للفريق الأحمر ،مو�ضحا
�أنه ال يقل يف �شيء عن حممد �أبو تريكة وحممد
بركات جنمي الفريق.
وق��ال يا�سر يف ح��وار ل�شبكة "�سي�.إن�.إن :
"رف�ضت �أكرث من عر�ض �أف�ضل ماديا من الأهلي
ب�سبب رغبتي يف اللعب لهذا النادي �إال �أين مل �أر
�أي تقدير من جانب النادي".
وكان يا�سر قد ان�ضم �إىل الأهلي يف ايار 2008
ملدة ثالثة موا�سم يف �صفقة انتقال حر بعد انتهاء
تعاقده مع �سبورتنغ براغا الربتغايل.
و�أ�ضاف يا�سر" :ل�ست �أقل من تريكة �أو بركات
ول �ك��ن م��ان��وي��ل خ ��وزي ��ه مل ي �ف �ك��ر يف منحي
الفر�صة".
وك��ان الربتغايل مانويل خوزيه املدير الفني
ال�سابق للأهلي ال يعتمد على يا�سر يف ت�شكيلة
ال�شياطني احلمر.
و�أو�ضح يا�سر" :قدراتي ت�ؤهلني للعب �أ�سا�سيا
 ،ولكن كانت م�شاركاتي ت�أتي دائما على فرتات
متباعدة وال�ف��ري��ق يف ظ��روف �سيئة جتعلني
حتت �ضغط نف�سي رهيب".
ولعب يا�سر لأندية بوافي�ستا الربتغايل والريان
وال�سد يف قطر وان�ضم �إىل مان�ش�سرت �سيتي
الإنكليزي �إال �أنه مل ي�شارك يف �أي مباراة.

ح�سني يا�سر
يعرب عن خيبة
امله مع االهلي
امل�صري
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احتياطات طبية يف
الدوري الإنكليزي ملنع
انت�شار �أنفلونزا اخلنازير
لندن/وكاالت

�إعالن منتخب جنوم العامل يف كانون االول املقبل
لوزان /وكاالت

�أك���د االحت� ��اد ال� ��دوىل ل�لاع�ب��ى ك ��رة ال �ق��دم املحرتفني
(فيفابرو) �أن��ه �سيعلن عن القائمة الأ�سا�سية ملنتخب
جن��وم العامل يف  ٢١كانون االول املقبل .و�سي�صدر
(فيفابرو) يف  ٢٠من ال�شهر اجلاري يف بوداب�ست قائمة

ت�ضم �أبرز الأ�سماء املر�شحة لالن�ضمام �إىل قائمة املنتخب
وعددهم  ٥٥العب ًا ،و�ستجرى عملية االختيار عن طريق
جمع �أ�صوات � ٧٠ألف العب كرة من جميع �أنحاء العامل،
�إ�ضافة �إىل ر�أي خرباء اللعبة يف االحتاد ونقابات العبي
كرة القدم املحلية.

ي�شار �إىل �أن منتخب جن��وم العامل العام املا�ضي كان
ي�ضم ك� ً
لا من �إيكر كا�سيا�س و�سرخيو رامو�س وريو
ف��ردي�ن��ان��د وج ��ون ت�ي�ري وك��ارل�ي����س ب��وي��ول وت�شابي
�إرناندز و�ستيفن جريارد وريكاردو كاكا وليونيل مي�سي
وفرناندو توري�س وكري�ستيانو رونالدو.

الفهيم :اقت�صار املناف�سة على ريال مدريد وبر�شلونة تبعد العرب
عن اال�ستثمار يف الليغا
مدريد/وكاالت

�أكد امللياردير الإماراتي �سليمان الفهيم
�أن ثمة �أ�سباب ًا كثرية تبعد امل�ستثمرين
خ��ا��ص��ة ال �ع��رب  ،ع��ن اال��س�ت�ث�م��ار يف
الدوري الإ�سباين  ،على ر�أ�سها اقت�صار
املناف�سة على البطوالت الكروية بني
فريقي ريال مدريد وبر�شلونة.
وقال الفهيم يف لقاء �أجرته معه جريدة
(ماركا)� :إنه يع�شق الدوري الإنكليزي
املمتاز واع�ت��اد متابعته منذ �أن كان
طفال نظرا لتوافق مواعيد املباريات
معه وهو �أمر غري متوافر يف الليغا.
و�أ��ض��اف�" :أي م�ستثمر ميكنه �شراء
ناد يف �إنكلرتا وت�أهيله للمناف�سة على
البطوالت يف وقت لي�س كبريا  ،بعك�س
الدوري الإ�سباين الذي تنح�صر فيه املناف�سة على ريال
مدريد وبر�شلونة".

و�أو� �ض��ح� :أن القواعد يف ال ��دوري الإنكليزي �أكرث
و� �ض��وح��ا م�ن�ه��ا يف ال�ل�ي�غ��ا يف م��ا ي�ت�ع�ل��ق بحقوق
التلفزيون يف بث املباريات وامل�ساواة بني الأندية ،

بينما يحظى الفريق امللكي والبار�سا
مبعاملة خمتلفة عن بقية الأندية يف
�إ�سبانيا.
و�صرح�" :أمتنى �أن��ا �أو �أي م�ستثمر
�آخر �شراء ريال مدريد �أو بر�شلونة ،
ولكنه �أمر م�ستحيل" يف الوقت الذي
ي�سهل فيه �شراء �أندية مثل مان�ش�سرت
يونايتد �أو بورت�سموث الإنكليزيني.
و��ص�ن��ف الفهيم  ،ال ��ذي ي�ت��واج��د يف
بر�شلونة يف مهمة عمل  ،نف�سه ب�أنه
رج��ل �أع �م��ال يحب ال�ساحرة
امل� ��� �س� �ت ��دي ��رة  ،ول �ك �ن��ه
ل �ي ����س م�����س��رف��ا كما
ي �ق��ال ع �ن��ه ،مبينا
"البع�ض يعتقد
ب�أنني �أم�شي وجيوبي حمملة
بالبرتول"!.

فريغ�سون ينتقد ودية �إنكلرتا والربازيل
لندن/وكاالت

وجه ال�سري �أليك�س فريغ�سون املدير الفني ملان�ش�سرت
يونايتد النقد للمباراة ال��ودي��ة املقرر �إقامتها بني
منتخبي �إنكلرتا وال�برازي��ل يف العا�صمة القطرية
الدوحة منت�صف ت�شرين الثاين املقبل.
وو�صف فريغ�سون امل�ب��اراة ال��ودي��ة املرتقبة ب�إنها
"�شوكة يف حلم الالعبني"!
وت�ساءل فريغ�سون يف ت�صريحات نقلتها �صحيفة
"مان�ش�سرت �إيفيننج نيوز" عن ال�سبب �أن يقام اللقاء
يف بلد غري معروف ،معرب ًا عن رغبته يف �أن يح�صل
الالعبون على فر�صة اللعب يف املباريات الدولية
املهمة ،لأن هذا �سي�صب يف �صاحلهم �أكرث من لقاء

مثل هذا.
و�أ��ض��اف " :هل امل�ب��اراة ال��ودي��ة هي امل�شكلة� ،إنها
كابو�س للمدرب خا�صة �إذا كنت يف منت�صف املو�سم
�أوروب�ي��ا و�أم��ام��ك رحلة من �أج��ل حتقيق الك�ؤو�س
والألقاب".
واتهم فريغ�سون االحت��ادات املحلية ب�أنها ت�ستفيد
من خالل اللقاءات الودية التي يتم تنظيمها من دون
و�ضع �صالح الكرة الإنكليزية يف اعتبارهم بقوله
" :يف بع�ض الأح �ي��ان تكون رحلة جميلة يف جو
م�شم�س ويف �أحيان �أخرى ت�أتي بربح جيد".
وي�أتي ال�شياطني احلمر يف املركز الثاين يف ترتيب
�أندية امل�سابقة الإنكليزية بر�صيد  22نقطة بعد مرور

� 10أ�سابيع بفارق نقطتني عن املت�صدر
ت�شيل�سي.
ويف الإطار نف�سه ت�أكد غياب جناح الأ�سود
الثالثة ديفيد بيكام ع��ن لقاء ال�سلي�ساو
الرت �ب��اط��ه م��ع ل��و���س �أجن �ل��و���س جاالك�سي
الأمريكي بلقاءات ملحق الدوري الأمريكي
حيث �سيكون �أم��ام فريقه مباراة يف  12من
ال�شهر اجلاري قبل اللقاء بيومني.
ي��ذك��ر �أن بيكام و�إدارة ف��ري��ق �إي��ه �سي ميالن
الإي�ط��ايل �أك��دوا يف وق��ت �سابق �أن الالعب بات
قريبا ب�شكل كبري من ال�ع��ودة لل�سان �سريو خالل
فرتة انتقاالت ال�شتاء املقبل.

حالة من الهلع �سيطرت على مالعب كرة القدم يف العامل بعد
اقتحام فريو�س �أنفلونزا اخلنازير �أكرب املالعب الأوروبية،
وبع�ض الفرق الكربى يف العامل ،وحت��دي��د ًا يف الدوريني
الإنكليزي وال��دوري الفرن�سي ،بعد ت�أكد وجود حاالت يف
فرق مثل باري�س �سان جريمان و�سو�شو وموناكو الفرن�سية
وبالكبرين وبولتون الإنكليزيني.
و�أ�شارت �صحيفة «�صن» الإنكليزية �إىل �أن وكالة احلفاظ
على ال�صحة يف �إنكلرتا �أر�سلت حتذير ًا �إىل جميع العبى
الدوري عرب �أنديتهم لتحذيرهم من الب�صق يف امللعب �أثناء
املباريات يف حماولة لإيقاف زحف الفريو�س على الفرق يف
�إنكلرتا ،بعد �إعالن بالكبرين عن �إ�صابة اثنني من جنومه هما
كري�ستوفر �سامبا وديفيد دان ،فيما �أعلن نادي بولتون عن
�إ�صابة �أربعة العبني بالفريو�س من دون �أن يذكر �أ�سماءهم.
وقال متحدث با�سم وكالة احلفاظ على ال�صحة الإنكليزية:
الب�صق داخ��ل امللعب �أم��ر مقزز دائ�م� ًا وي�سبب الكثري من
الأمرا�ض ،خ�صو�ص ًا عندما يكون بالقرب منك �شخ�ص �آخر
�أو العب �آخ��ر ،ولكننا �أم��ام املر�ض احل��ايل يجب اتخاذ كل
االحتياطات الالزمة وعدم القيام بتلك الواقعة يف امللعب.
و�أ�ضاف :هذه العادة ال�سيئة يجب �أن تختفى من مالعبنا،
لأننا �أمام فريو�س خطري ،واجلماهري التى تتابع املباريات
من املمكن �أن تتخذ الالعبني الذين يقومون بذلك كقدوة.

كيويل يهدد دائي بخطف
لقب هدايف العامل
طهران/وكاالت

يواجه الكابنت علي دائ��ي قائد �إي��ران ال�سابق حتدي ًا قوي ًا
للقبه ك�ه��داف للعامل بر�صيد � 109أه��داف وذل��ك م��ن خالل
الدويل الإ�سرتايل والعب غلطة �سراي الرتكي الكابنت هاري
كيويل الذي متكن من ت�سجيل هدفه الدويل رقم  100حني
�سجل لغلطة �سراي يف مرمى دينامو بوخاري�ست الروماين
يف ك�أ�س الإحتاد الأوربي .وتنتظر كيويل م�شاركات دولية
عديدة مع بالده �إ�سرتاليا يف ك�أ�س العامل وت�صفيات ك�أ�س
�آ�سيا ومباريات ك�أ�س الإحت��اد الأوروب��ي مع ناديه يف حني
�إعتزل دائي اللعب نهائي ًا .وحتت�سب الأهداف الدولية ب�أنها
الأه��داف التي ي�سجلها الالعب مع منتخب ب�لاده �أو ناديه
يف م�سابقات الأن��دي��ة ال�ق��اري��ة .الطريف �أن كيويل �سجل
هدفه الدويل الأول يف ملعب �أزادي �ضد �إيران �ضمن ذهاب
امللحق الأ�سيوي  -الأوقيانو�سي امل�ؤهل ملونديال  98بفرن�سا
وه��و امللعب نف�سه ال��ذي �شهد �أول
اه��داف دائ��ي الدولية �ضد
باك�ستان.

فريغ�سون
يطالب
باملحافظة على
م�صلحة الكرة
االنكليزية
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بات كارلو�س كريو�ش على �أمت اال�ستعداد ملواجهة التحدي اجلديد ،ويدرك هو والعبوه �أن م�ستقبل كرة
القدم الربتغالية �سيكون على املحك بعد �أيام معدودة� ،إذ مل يعد �أمام منتخب بالده �سوى الفوز يف املباراة
الفا�صلة �إن �أراد حجز �آخر بطاقة ت�أهل لنهائيات جنوب �إفريقيا  .2010لكن قرعة امللحق �أوقعت رفاق
رونالدو يف مهمة ع�سرية �أمام خ�صم عنيد ا�سمه البو�سنة والهر�سك .ومهما كانت درجة التفا�ؤل يف املع�سكر
الربتغايل ،الذي يعتربه املراقبون �أكرب مر�شح لالن�ضمام لركب املت�أهلني� ،إال �أن جنوم البلقان ال يقلون
طموح ًا وعزمية عن مناف�سيهم� ،إذ مل يقولوا كلمتهم بعد.

معرتف ًا بارتكاب الربتغال اخطاء فادحة

كريو�ش� :سنت�أهل بكل ت�أكيد ملونديال 2010
اعداد /املدى الريا�ضي
ال�ك��ل ي�ع��رف �أن ال ��ش��يء م�ضمون حتى
الآن ،ح �ي��ث ي �ع��ي ك�ي�رو���ش �أن الأم� ��ور
�س ُتح�سم بعد  180دقيقة ذهاب ًا و�إياب ًا.
ويحلل املدير الفني الربتغايل ،يف حديث
ح�صري خ�ص به موقع ،FIFA.com
م�ستوى جن�م��ه كري�ستيانو رون��ال��دو،
مف�سر ًا �أ��س�ب��اب تعرث منتخب ب�لاده يف
الت�صفيات الأوروبية ،ومعرب ًا يف الوقت
ذاته عن تفا�ؤله ب�ش�أن حظوظ الفريق يف
مباراة امللحق �أمام البو�سنة والهر�سك.
* ما تعليقك على قرعة امللحق الأوروبي
التي مت �سحبها يف زيوريخ؟
 �إنه �أمر فريد لع�شاق كرة القدم� ،سن�شهد�أرب� ��ع م �ب��اري��ات م �ث�يرة وم���ش��وق��ة ت�ضم
منتخبات ذات ج��ودة عالية .و�أن��ا مت�أكد
علي
�أننا �سن�ستمتع مب�ستويات عاليةّ .
�أن �أقول �أنه �إح�سا�س خا�ص بالن�سبة يل
وملنتخب الربتغال �أن نتواجد هنا ،وك�أننا
يف مرحلة اال�ستعداد جلنوب �إفريقيا.
نف�ضل �أن ن�أخذ الأمور بطريقة �إيجابية.
* ما تقييمك ملنتخب البو�سنة والهر�سك،
الذي �ستواجهونه؟
 �إن��ه فريق رائ��ع ،ميلك العبني مميزينوقد اكت�سب خربة دولية ال ي�ستهان بها.
�سيكون م��ن ال�صعب علينا مواجهتهم
على �أر�ضهم و�أم��ام جماهريهم ،حيث �أن
�أجواء امللعب �ستكون احتفالية وباهرة.
لقد ح�ضرت هناك من قبل والحظت �أن
اجلمهور لعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف بلوغ
ه��ذه املرحلة .علينا �أن نتوخى احليطة
واحل� ��ذر ،حيث يتعني علينا التح�ضري
للمباراة على �أف�ضل وج��ه حتى نتمكن
م��ن تقدمي �أداء جيد ،لأن �أي �شيء عدا
ذلك قد ي�ضعنا يف موقف ال نح�سد عليه،
و�إذا حافظنا على امل�ستوى ال��ذي ظهرنا
به خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية� ،سنملك
حظوظ ًا كبرية للتقدم.
ً
�ضغطا
* هل ي�شكل خو�ض مباراة امللحق
�إ�ضافي ًا عليك وعلى العبيك؟
 ال تخلو كرة القدم من ال�ضغط� .أع�شقال�ضغط ،لأنه جزء ال يتجز�أ من احلياة.
نحن نلعب من �أجل الفوز ،منذ �أن وهبنا
حياتنا لهذه اللعبة .لقد جنحنا دائما يف
�إخ ��راج �أف�ضل م��ا منلك وحتقيق �أف�ضل
النتائج كلما لعبنا حتت ال�ضغط ،وال �أرى
�أي �سبب ليكون الأمر خمتلف ًا هذه املرة.

* �ستلعبون مباراة العودة يف الأرا�ضي
البو�سنية .هل كنت تف�ضل خو�ض هذا
اللقاء يف الربتغال؟
 ال يهم �أي��ن تلعب ،هذه نتيجة القرعة،ويتعني علينا الرتكيز على �إيجاد ال�سبل
الكفيلة بتحقيق ال �ف��وز ع�ل��ى املنتخب
البو�سني� .سنلعب امل�ب��اراة الأوىل على
�أر�ضنا و�أمام جماهرينا ،و�سرنى �إىل �أي
حد ب�إمكان البو�سنيني �أن يحافظوا على
�أ�سلوبهم يف الربتغال ،وهذا �سي�ساعدنا
على التح�ضري ب�شكل جيد ملباراة الإياب.
* بالنظر �إىل �إ�صابة كري�ستيانو رونالدو،
هل متلكون خمطط ًا بدي ًال يف حال...؟
 كري�ستيانو �سيكون حا�ضر ًا ،وال �شكيف ذلك.
* هل �أنت مت�أكد؟
 من دون �أدنى �شك.* من الالعب البو�سني الذي ي�شد انتباهك

الربتغال ي�سعى حل�سم ت�أهله اىل ك�أ�س العامل

اال�صابات واعتزال
االعمدة الرئي�سية
وراء جتديد دماء
(برازيل اوروبا)

ا�صابة رونالدو ت�ؤثر على
حظوظ بالده املونديالية

�أن �أ�صعب مهمة
هي الت�أهل ،وما
�إن يحقق منتخبنا
هذا الهدف ،ف�إنه
�سيكون مر�شح ًا
للفوز

�أكرث؟
�إي��دي��ن دزي�ك��و بطبيعة احل ��ال .ولي�سمن قبيل ال�صدفة �أن يكون �ضمن الئحة
الثالثني املر�شحني لنيل الكرة الذهبية
التي متنحها جملة فران�س فوتبول� .إنه
العب ممتاز ،وقد حقق �إجن��ازات باهرة
يف الآون ��ة الأخ�ي�رة .لكنه لي�س الوحيد
بطبيعة احل��ال .لقد حان الوقت لدرا�سة
منتخب البو�سنة ب ��أدق التفا�صيل حتى
يت�سنى لنا كبح جماحه بنجاح.
* ا�ستهلت الربتغال مرحلة الت�صفيات
على نحو متعرث ،لدرجة بدا معها احتمال
الإق�صاء �أمر ًا وارد ًا .هل تعتقد �أن الفريق
و� �ص��ل �إىل م� �ب ��اراة امل �ل �ح��ق يف �أف�ضل
حاالته؟
 لقد ارتكبنا بع�ض الأخطاء يف البداية.لكن الفريق ا�ستعاد عافيته و�أ�صبح يقدم
عرو�ض ًا ممتعة نالت ا�ستح�سان اجلميع
بعدما م��ر بتلك اللحظات ال�ت��ي �أع�ترف
ب�أنها كانت ع�سرية .لعبنا ب�شكل رائع �أمام
الدمنارك وال�سويد واملجر ،حيث �أظهرنا
للجميع �أننا بلغنا قمة م�ستوانا يف الآونة
الأخرية.
* ما ال��ذي حل بالفريق لكي يتغري بهذا
ال�شكل؟
 لكي �أكون �صريح ًا معكم ،عانينا كثري ًامن لعنة الإ�صابات ،وبع�ض الالعبني كانوا
ب�صدد البحث عن �أندية ،ما جعل الفريق
يف و�ضع ت�شوبه العديد من ال�شوائب.
كما اع�ت��زل بع�ض الالعبني الدوليني ما
حتم علينا �إعادة بناء الفريق و�ضخ دماء
جديدة يف ج�سده من خالل املناداة على
العبني جدد .و�إنه ملن ال�صعوبة مبكان �أن
جتد نف�سك �أمام هذا ال�سيناريو و�أنت يف
خ�ضم الت�صفيات ،لكننا فعلناها ،والأهم
هو �أننا هنا اليوم.
* يف ح��ال ت�أهلكم �إىل ج�ن��وب �إفريقيا
 ،2010هل تعتقد �أن منتخب الربتغال
�سيكون مر�شح ًا للظفر باللقب العاملي؟
�أع �ت �ق��د �أن �أ��ص�ع��ب مهمة ه��ي الت�أهل،وما �إن يحقق منتخبنا هذا الهدف ،ف�إنه
�سيكون مر�شح ًا للفوز بطبيعة احلال� ،أو
على الأقل لكي يجد لنف�سه موطئ قدم يف
من�صة التتويج.
* تبدو مقتنع ًا للغاية؟
�أن��ا متفائل بن�سبة  %100من ت�أهلنا ،ال�شك يف ذلك.
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حمطاته تعددت وتنوعت لكنه مل يحقق �أمنيته

عامر م�شرف ..الظروف حرمتني التحليق
مع �سرب النوار�س

عامر م�شرف ق�ضى حمطات
بارزة يف م�شواره الكروي

رمبا هو القدر او ان الظروف
التي منعته من متثيل الفريق
الأقرب اىل قلبه الزوراء يف
الوقت الذي �شهدت م�سريته
العديد من املحطات.
بداية الالعب عامر م�شرف
كانت يف فرق الفئات العمرية
يف الرمادي و يف فئة الأ�شبال
بالتحديد حيث اظهر موهبة
وا�ضحة الأمر الذي دفع
القريبني منه اىل تقدمي
�أوراقه لفريق نا�شئة الزوراء
مع �إبراهيم علي اال ان احلال مل
يدم به طويال يف ع�ش النوار�س
برغم انه كان ميني النف�س
بتمثيل فريقه الأول.
عامر م�شرف حتدث لنا عن
م�سريته والفرق التي لعب لها
وما يعد له يف املو�سم اجلديد..

حوار /عماد البكري
* ن��ب��د�أ م��ن م��و��س�م��ك احل� ��ايل و�أ�سباب
اختيارك لفريق بري�س؟
 فريق بري�س لي�س جديدا علي وهي لي�ستاملرة الأوىل التي ارتدي فيها فانيلة بري�س
ال ��ذي ميتلك ك�ن��اد م��ا ي��ؤه�ل��ه ال�ستقطاب
الالعبني بدء ًا من الإدارة اجليدة وامللعب
وامل�ستلزمات الأخ ��رى ث��م روح التعاون
وامل ��ودة التي ت�سود �أط��راف��ه الأم ��ر الذي
يحفز الالعب ل�ل�إب��داع والتفرغ للتدريب
وت �ط��وي��ر م���س�ت��واه ث��م ان وج ��ود م��درب
تربوي مثل �سليمان رم�ضان ال��ذي �سبق
ان لعبت ب��وج��وده ،عامل مهم من عوامل
قبويل دعوة بري�س.
* ه��ل ك��ان��ت �أم��ام��ك ع��رو���ض �أخ���رى غري
عر�ض بري�س؟
 كانت �أمامي عرو�ض من �أندية عدة �أولهافريقي ال�سابق الرمادي ثم عر�ضا ال�شرطة
واجل ��وي ��ة ل�ك�ن��ي ف���ض�ل��ت ع��ر���ض بري�س
للأ�سباب التي ذكرتها خا�صة ان الفريق

ا�ستقطب جم�م��وع��ة ج �ي��دة م��ن الالعبني
الذين ميكن لهم ان حالفهم التوفيق ت�سجيل
ح�ضور م�ؤثر يف املو�سم اجلديد.
* حملت �شارة قيادة الرمادي يف املو�سم
املا�ضي ،ملاذا تركته هذا املو�سم؟
 الرمادي هو فريقي الذي �أحبه واحرتم�إدارت� ��ه و�أمت �ن��ى ان اخ��دم��ه و�أق� ��دم ل��ه ما
يوازي الذي قدمه يل ،لكن الظروف املادية
�أحيان ًا حتكم توجه الالعب واختياراته
وه��ذا ه��و ال�سبب الوحيد ال��ذي �أجربين
على الهجرة منه.
* كيف تق ّيم م�ستوى الرمادي وما قدمته
معه يف املو�سم املا�ضي؟
 قيا�س ًا اىل ظ��روف الفريق وم��ا توفر له�أرى ان الفريق حقق �شيئ ًا مهم ًا خا�صة يف
املرحلة الثانية التي �شهدت ا�ستالم املدرب
خمي�س حمود املهمة حيث ا�ستطاع هذا
املدرب توظيف قدرات الالعبني وقيادتهم
ن �ح��و ال��ن��ج��اح ب �ع��د ان و���ض��ع احل �ل��ول
الناجحة للأخطاء التي رافقتنا يف املرحلة
الأوىل وحقق ما ميكن ان نعده قفزة مهمة
يف م�سرية الفريق وم�ستواه.
* وماذا عنك وما قدمته؟
 التحقت بوقت مت�أخر واحتجت فرتةقليلة للت�أقلم واالن���س�ج��ام م��ع جمموعة
ال�لاع�ب�ين اجل��دد لكني ب�شهادة املتابعني
ك �ن��ت رك �ن � ًا م �ه �م � ًا يف ت�شكيلته وحملت
بفخر �شارة قيادته و�سجلت اغلب �أهدافه
وحقيقة ان��ا �سعيد مبا قدمته مع الفريق
الذي نال تعاطف وم�ساندة جماهري الكرة
يف العراق وقد لعبت يف �صفوفه جمموعة
من ابرز العبي الرمادي �أمثال منعم يو�سف
وج��ا� �س��م � �س��رح��ان وع �م��ار اح �م��د ووليد
�إبراهيم وغريهم.
ما ال�سبب وراء الهجرة ال�سنوية لالعبي
الرمادي؟
امل�شكلة مادية فقط والالعبون يهاجرون
بحثا عن �أرزاقهم الن �إدارة النادي طرقت
العديد من الأبواب ومل ت�ستطع �إيجاد حلول
لهذه امل�شكلة ومن هنا �أنا�شد كل امل�س�ؤولني
يف املحافظة واخلريين من �أبناء الرمادي
لدعم الفريق النه ميثل املحافظة وهو رمز
من رموزها.
بداية امل�شوار
* لنعد اىل بدايتك والفرق التي لعبت لها؟
 البداية مع فرق الأ�شبال يف الرمادي ثمانتقلت اىل نا�شئة الزوراء بطلب من املدرب
�إب��راه �ي��م علي ال��ذي ت�ع��رف على قدراتي
يف مناف�سات بطولة اجلمهورية للأ�شبال
ومن نا�شئة الزوراء مت ا�ستدعائي من قبل
املدرب داود العزاوي ملنتخب النا�شئني ثم
علي فكرة اللعب ل�شباب الكرخ حيث
عر�ض ّ
كان يدرب هناك ووافقت جماملة له برغم
حبي وتعلقي بالزوراء الذي كنت �أمتنى ان
�أ�صل اىل فريقه الأول.
* وكيف جرى احلال مع �شباب الكرخ؟
 يف �أول م�شاركة يل يف دوري العراقلل�شباب �سجلت ت�سعة �أه��داف كانت كافية
لإق �ن��اع م ��درب ال�ف��ري��ق الأول يف الكرخ

واث��ق ناجي لدعوتي رغم عمري ال�صغري
حينذاك ووجدت يف الكرخ كبار الالعبني
�أمثال كرمي عالوي وخمي�س حمود وخليل
عالوي وحممد خلف وغريهم وا�ستطعت
ن �ي��ل ال �ف��ر� �ص��ة ك��ام �ل��ة ل �ي �ك��ون مو�سمي
�آن��ذاك مفتاح جناحي يف ال��دوري املمتاز
واملنتخبات الوطنية.
* وماذا عن م�شاركتك مع منتخب ال�شباب؟
 ك��ان ذل��ك بعد مو�سمي الأول مع الكرخحيث دعاين املدرب يحيى علوان للعب يف
ت�شكيلة منتخب ال�شباب ال��ذي �شارك يف
بطولة الرمثا ثم يف ت�صفيات ونهائيات
�آ�سيا يف اندنو�سيا مو�سم  94وح�صلت
فيها على لقب هداف البطولة و�أح�سن العب
يف �أكرث من مباراة فيها.
* لكنك بعد رحلة منتخب ال�شباب مل تبق
يف الكرخ؟
 مل اح �ت �م��ل ح�ي�ن�ه��ا ال �غ��رب��ة وك �ن��ت يفبداية م�شواري فقررت العودة اىل فريق
ال��رم��ادي ال��ذي ك��ان حينها ي�ضم نخبة من
الالعبني البارزين مثل خالد حممد �صبار
وجمعة جديع وخالد �صبار ووليد خالد
وا��س�ت�ط�ع��ت م��ع زم�لائ��ي ت �ق��دمي عرو�ض
ك�ب�يرة وك ��ان م���س�ت��واي يف ال�ق�م��ة بحيث
مت��ت دع��وت��ي ل�لاومل�ب��ي م��ع امل� ��درب انور
ج�سام برفقة الالعبني خالد �صبار وعبا�س
عبيد وعلي وهيب وح�سام فوزي وع�صام
حمد و�شاركت مع االوملبي يف مع�سكرات
ومباريات جتريبية وبطوالت عدة �أبرزها
بطولة مرديكا الأوىل وبطولة جواهر لآل
نهرو يف الهند وت�صفيات اوملبياد امريكا.
الدعوة الأوىل
* م �ت��ى دع��ي��ت �أول م� ��رة اىل املنتخب
الوطني؟
 �أول دعوة اىل املنتخب الوطني كانت يفمو�سم  95عن طريق املرحوم عمو بابا ثم
عن طريق ناجح حمود قبل الدورة العربية

يف الأردن ،اال ان و�ضعي ال�صحي يف ذلك
الوقت منعني من اال�ستمرار فاعتذرت عن
تكملة امل�شوار مع املنتخب ..حتى جاءت
ال��دع��وة الثالثة م��ن قبل ع��دن��ان حمد يف
ت�صفيات �آ�سيا ثم يف غرب �آ�سيا يف �سوريا
مو�سم  2002التي �شهدت نهاية م�شواري
مع املنتخب الوطني حيث غاب ا�سمي عن
الدعوات الالحقة.
* هل كان تراجع امل�ستوى الفني ال�سبب
يف غيابك عن الدعوات؟
 اعتقد ان ال�سبب يف غيابي عن الدوريال �ع��راق��ي ب�ع��د ان اح�ترف��ت يف ن ��ادي دبا
احل���ص��ن يف ال��درج��ة الأوىل الإم��ارات��ي
ووفقني الله يف ان �أكون عن�صر ًا مهم ًا يف
ت�أهل الفريق اىل املمتاز يف ذلك املو�سم.
* بعد االحرتاف غبت متاما عن متثيل فرق
الأندية البغدادية؟
 قبل االح�تراف مثلت العديد من الفرق،فقد مثلت اجلي�ش والطلبة ث��م �أم�ضيت
�أربعة موا�سم ناجحة مع ال�شرطة �إال ان
ال�ظ��روف الأمنية ال�صعبة التي م��رت بها
بغداد احلبيبة منعتني من اللعب مع فرقها
ف��احت��ت اىل ال���ش�م��ال ح�ي��ث مثلت بري�س
مو�سمني و�سريوان وال�سليمانية.
* ولو �س�ألتك عن ابرز موا�سمك؟
 مع ال�شرطة كنت يف قمة م�ستواي وكنتالالعب الأبرز يف ت�شكيلته التي كانت ت�ضم
�أ��س�م��ا ًء مهمة يف ال ��دوري العراقي ونلت
جماهريية وا�سعة مع الفريق.
را�ض عما قدمته حتى الآن؟
* هل �أنت ٍ
 كل الر�ضا وم�سريتي مل ت�شهد �أي تلك�ؤاو تقاع�س يف الواجب مع كل الفرق التي
مثلتها وكنت على ال��دوام ورق��ة مهمة بيد
املدربني لكني حزنت الن الظروف منعتني
من متثيل الفريق القريب من قلبي الزوراء
الذي كنت �أمتنى ان العب يف �صفوفه لكن
القدر حرمني من حتقيق هذه الأمنية.

علي
ابتعدت عن فرق بغداد مرغم ًا والرمادي �صاحب ف�ضل كبري ّ
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هناك جنوم قالئل ي�صمدون يف ذاكرة
النا�س على مدى طويل من الزمن ،لكونهم
يرتكون �أثرا طيبا خلفهم من خالل
الب�صمات العديدة التي يقدمونها فوق
امل�ستطيل الأخ�ضر الذي كاف�أهم باخللود
الطويل يف ذاكرة اجلمهور الريا�ضي.
يف زاوية ( جنوم يف الذاكرة ) �سنحاول الغور
يف م�سرية �أحد جنوم املنتخبات العراقية
ال�سابقني الذين ترف�ض ذاكرة جمهورنا
مغادرتهم لها ،حيث �صمدوا يف البقاء فيها
برغم مرورعقود عدة على اعتزالهم اللعب
وحتى ق�سم منهم ابتعدوا عن الريا�ضة
برمتها �أو غادروا العراق �إىل بلدان �أخرى.

ثامر يو�سف و�سط نخبة من العبي الزوراء عام 1973

احتل املركز  16بني ّ
هدايف العامل

ثامر يو�سف ..املهاجم الق ّنا�ص ظلمته زحمة املهاجمني
كتب /زيدان الربيعي

نتحدث يف احللقة الثانية والثالثني عن م�سرية
جنم املنتخبات العراقية ونادي ال��زوراء ثامر
يو�سف ال��ذي ول��د يف ع��ام  1953حيث لعب
�سبع وثالثني مباراة دولية الذي يتواجد الآن
يف الواليات املتحدة الأمريكية�.إذ �سيجد فيها
ال�ق��ارئ الكثري من املحطات وامل��واق��ف املهمة
والطريفة.
بداياته :ب��د�أ الالعب ثامر يو�سف حياته
الكروية يف املالعب ال�شعبية وف��رق املدار�س
وبعد �إن �أيقن �أن لديه موهبة كروية ت�ستطيع
اللعب مع الفرق الكبرية التي كانت موجودة
على خارطة الكرة العراقية يف عام  1967قرر
وبت�شجيع من �أ�صدقائه يف املنطقة �أن يطرق
�أب��واب فريق ال�سكك ال��ذي يعد فريق الزوراء
احل��ايل ام �ت��دادا ل��ه ب��رغ��م اخ �ت�لاف امل�ؤرخني
ب�ش�أن الت�سميتني .وبالفعل ذهب ال�شاب املليء
بالطموحات والأحالم ليقف �أمام بوابة ملعب
ال�سكك وب�ي�ن ال�ت�ردد والإ�� �س ��راع يف خو�ض
االختبار ،وجد ال�شاب ثامر يو�سف �أ�شارة من
م�ؤ�س�س املدر�سة ال��زورائ�ي��ة و�صانع رعيلها
الأول ال��راح��ل جرجي�س ال�ي��ا���س ت�شري �إليه
ب���ض��رورة ال��دخ��ول �إىل �ساحة االخ�ت�ب��ار لكي
يثبت جدارته من عدمها .وبالفعل تقدم ثامر
يو�سف وخ�ضع الختبار �صعب ج��د ًا مار�س
فيه املدرب جرجي�س اليا�س كل فنون الكرة مع
العب �شاب ميتلك طموحات كبرية جدا ،حيث
قادته هذه الطموحات اىل النجاح يف االختبار
واالن�ضمام �إىل الرعيل الأول لفريق ال�سكك.
وب �ع��د � �س �ن��وات م��ع ف��ري��ق ال���س�ك��ك ب���د�أ ثامر
يو�سف بفر�ض نف�سه على امل��درب ال��ذي وجد
فيه موا�صفات جيدة وخ�صو�صا داخل منطقة
اجل ��زاء ،حيث ي�ستطيع التعامل ب��ذك��اء كبري
جد ًا مع الفر�ص التي ت�أتيه ليحولها �إىل داخل
ال�شباك بكل هدوء وحرفية.
وقد خا�ض ثامر يو�سف �أول مباراة يف دوري
امل�ؤ�س�سات عام 1969وكانت بني فريقي ال�سكك
وقوة ال�سيارة .ويف عام  1973انطلق م�شوار
ثامر يو�سف مع املنتخبات الوطنية حيث مت
اختياره ملنتخب ال�شباب الذي م ّثل العراق يف
بطولة ك�أ�س فل�سطني الثانية التي ج��رت يف
ليبيا ويومها خا�ض مباراته الدولية الأوىل.

م�ساهماته� :أ� �س �ه��م ث��ام��ر ي��و� �س��ف يف
ح�صول فريق ال ��زوراء على بطولة ال��دوري
ثالث مرات وبطولة الك�أ�س خم�س مرات وفاز
بلقب هداف ال��دوري ثالث مرات وح�صل على
املركز ال�ساد�س ع�شر بني هدايف العامل ح�سب
الإح�صائيات التي �أعدها االحت��اد ال��دويل يف
عام .1976
�أما مع املنتخبات الوطنية فقد �أ�سهم يف فوز
املنتخب الوطني باملركز الثاين يف خليجي 4
يف الدوحة ع��ام  ،1977كما �أ�سهم يف �إحراز
املنتخب الع�سكري بطولة العامل الع�سكرية يف
دم�شق عام  ،1977وكان من بني الالعبني الذين
�أحرزوا لقب دورة اخلليج لأول مرة يف تاريخ
العراق وذلك يف البطولة اخلام�سة التي جرت
يف بغداد عام  1979وكذلك تواجد مع العبي
املنتخب الع�سكري الفائز يف بطولة العامل
الع�سكرية التي جرت يف الكويت عام 1979
�أي�ضا.
م�شاركاته� :شارك ثامر يو�سف يف العديد
م��ن ال�ب�ط��والت اخل��ارج�ي��ة منها بطولة ك�أ�س
فل�سطني الثانية يف ليبيا ع��ام  1973ودورة
الأل �ع��اب الآ��س�ي��وي��ة يف طهران
ع ��ام  1974وت���ص�ف�ي��ات ك�أ�س
ال �ع��امل الع�سكرية ع��ام 1975
ون� �ه ��ائ� �ي ��ات دورة مو�سكو
االومل �ب �ي��ة ع ��ام 1980وي��وم �ه��ا
خ��ا���ض �آخ��ر م�ب��اري��ات��ه الدولية
وكانت �ضد يوغ�سالفيا وانتهت
بالتعادل االيجابي(1ـ� )1سجل
ه� ��دف امل �ن �ت �خ��ب ف�ل��اح ح�سن
ليت�أهل منتخبنا االومل �ب��ي �إىل
دور الثمانية يف �أول تواجد له
بنهائيات الدورات االوملبية.
مميزاته :برغم �أن الالعب ثامر
يو�سف مل يكن ق��د ت��أث��ر بالعب
معني من الذين �سبقوه وبرغم
�إعجابه الكبري بالالعب والهداف
ه���ش��ام ع�ط��ا ع �ج��اج ك�م��ا يقول،
حيث ك��ان ث��ام��ر يو�سف يعتمد
على فل�سفة معينة ت�ؤكد �أن كل
العب هو ملك لنف�سه وجلمهوره
ي�ستطيع ح �م��ل ه��وي��ة خا�صة

ب��ه ت��دل��ك على م�ستواه .وق��د متكن م��ن خالل وك��ان ه ��ؤالء هم ال�سبب الرئي�س يف ال�شهرة
هذه الفل�سفة �أن ي�ؤ�س�س له �أ�سلوبا خا�صا به الوا�سعة جدا التي ح�صل عليها فريق الزوراء
يتمثل بالهدوء التام �أمام املرمى و�أمام ق�سوة يف �سبعينيات القرن املا�ضي والتي ما زالت يف
بع�ض املدافعني الذين يتعاملون معه بخ�شونة تزايد م�ستمر لغاية اليوم .ورمبا مل يكن ثامر
لإبعاد خطورته عن مرماهم ،كما ان��ه يتحرك يو�سف حمظوظا باملرة لأنه جاء يف وقت كانت
بهدوء داخ��ل منطقة اجل��زاء وه��ذا التحرك له الكرة العراقية تعج باملهاجمني الكبار بدءا من
�شدراك يو�سف� ،صباح حامت،علي كاظم ،حازم
وظيفتان.
الوظيفة الأوىل تتمثل بال�ضغط على املدافعني ج�سام فالح ح�سن ،مرور ًا ب�أحمد �صبحي ،علي
حتى ال ي�سلموا الكرة بارتياح تام �إىل زمالئهم ح�سني حممود ،كاظم وع��ل ،وانتها ًء بح�سني
يف و��س��ط امل �ي��دان �أو يلعبوا ال �ك��رة بالعمق �سعيد ،مهدي عبد ال�صاحب� ،سليم م�لاخ� ،آرا
وبالتايل ت�شكل خطرا على مرمى فريقه .يف همرب�سوم و�آخرين.
حني تتمثل الوظيفة الثانية مبحاولته خطف �أجمل مبارياته :خا�ض ثامر يو�سف
ال �ك��رة م��ن امل��داف�ع�ين لإي��داع �ه��ا يف امل��رم��ى �أو �أجمل مبارياته مع الزوراء �ضد الطريان "القوة
متريرها لزميل له .ف�ضال عن ذلك انه ي�سهل مهمة اجلوية حاليا" عام  1976ويومها فاز الزوراء
من يلعب �إىل جانبه من املهاجمني ،الن املدافعني بهدف واح��د مقابل ال �شيء ك��ان م��ن ن�صيبه
دائما ي�ضغطون عليه بتو�صية من مدربهم ،لأنه و�سجله يف مرمى احلار�س كاظم �شبيب� ،أما
ه��داف ماكر ي�ستطيع هز ال�شباك من دون �أي �أجمل �أهدافه مع املنتخبات الوطنية فقد �سجله
تعقيد .كما يجيد ثامر يو�سف املراوغة والعاب يف مرمى منتخب البحرين الع�سكري �ضمن
الهواء والت�سجيل من ركالت اجلزاء .وقد �شكل ت�صفيات كا�س ال�ع��امل الع�سكرية ع��ام 1977
يف فريق الزوراء مع زمالئه حازم ج�سام ،فالح وانتهت املباراة عراقية بالهدف املذكور.
ح�سن ،علي كاظم ،رباعيا تاريخيا قد ال يتكرر �أ�سو�أ مبارياته :مبا �أننا حتدثنا عن �أجمل
امل �ب��اري��ات ال �ت��ي خ��ا��ض�ه��ا ثامر
يو�سف خ�لال م�سريته الطويلة
يف املالعب فالبد علينا باملقابل
�أن نتحدث ع��ن �أ� �س �و�أ مبارياته
الدولية واملحلية ،فعلى ال�صعيد
ال� � ��دويل ي �ت��ذك��ر ث��ام��ر يو�سف
مب � ��رارة م� �ب ��اراة ودي� ��ة جمعت
املنتخب الع�سكري مع املنتخب
البلغاري الع�سكري يف �صوفيا
ويومها خ�سر منتخبنا خ�سارة
قا�سية ج��د ًا بهدف مقابل خم�سة
�أه � � ��داف ه� ��زت � �ش �ب��اك مرمانا
ح�ي��ث مل يظهر جميع الالعبني
الذين �شاركوا يف ه��ذه املباراة
بامل�ستوى املطلوب.
�أما �أ�سو�أ مبارياته املحلية فتلك
التي جمعت ال ��زوراء م��ع فريق
ال�شرطة يف بطولة ال��دوري عام
1979ويومها �أهدرفيها فر�صتني
�سهلتني للتهديف.
ما زال يتمتع بروحية ال�شباب ك�م��ا ي�ت��ذك��ر واحل �� �س��رة تعت�صر

قلبه خ�سارة فريق الزوراء �أمام امليناء يف �آخر
مباريات الدوري يف مو�سم 1977ـ 1978التي
انتهت بفوز امليناء بثالثة �أهداف مقابل هدفني
بعد �أن كان ال��زوراء متقدما يف ال�شوط الأول
بهدفني دون مقابل وقد �أ�سهمت هذه اخل�سارة
بفقدان الزوراء للقب بطولة الدوري الذي غادر
لأول مرة العا�صمة بغداد لي�ستقر يف حمافظة
الب�صرة.
�أجمل �أهدافه :يعد ثامر يو�سف من
�أب ��رز ال�ه��داف�ين يف فريق ال���زوراء وك��ذل��ك يف
تاريخ الكرة العراقية لذلك ف�أن �سجله التهديفي
يحتوي على العديد من الأهداف اجلميلة لكنه
اختار �أثنني من هذا الكم من الأه��داف اللذين
�سجلهما طوال م�سريته الكروية.
الأول ه��دف��ه م��ع املنتخب ال��وط�ن��ي يف مرمى
منتخب البحرين �ضمن ت�صفيات كا�س العامل
الع�سكرية ع��ام  .1977وال �ه��دف ال �ث��اين هو
حملي �سجله لفريق الزوراء يف مرمى حار�س
ال�صناعة قا�سم حممد �أبو حمرة يف عام1977
�أي�ضا.
اعتزاله اللعب� :أع �ت��زل ال�ك��اب�تن ثامر
يو�سف ع��ام  1987حيث خا�ض �آخ��ر مباراة
حملية يف بطولة الدوري مع نادي الزوراء �ضد
فريق ال�صناعة وانتهت املباراة بفوز الزوراء
بهدف واح��د مقابل ال �شيء وك��ان الهدف من
ن�صيبه.و�أقيمت له مباراة اعتزالية يف ملعب
ال ��زوراء ب�ين فريقه الأم (ال� ��زوراء) والطلبة
وانتهت بالتعادل  0ـ .0
وقد ان�ضم �إىل املالك التدريبي لفريق الزوراء
الذي كان يقوده فالح ح�سن بعد اعتزال اللعب
مبا�شرة .كما قاد الزوراء كمدرب �أول يف �أكرث
م��ن م�ب��اراة بعد الإج ��ازة " الإج�ب��اري��ة " التي
منحتها �إدارة نادي الزوراء �آنذاك للمدرب فالح
ح�سن وجنح قي حتقيق نتائج جيدة يف �أكرث
من مباراة وبعد ذلك غادر العراق حيث يعي�ش
الآن يف الواليات املتحدة الأمريكية ويعمل يف
الريا�ضة �أي�ضا.
�أبرز املدربني الذين ا�شرفوا على تدريبه
هم :جرجي�س اليا�س ،اال�سكتلندي داين ماكلنن
،را�شيلت ،واث��ق ناجي� ،سعدي �صالح �،أنور
ج�سام ،عمو بابا ،ثامر حم�سن ،ف�لاح ح�سن،
علي كاظم وحازم ج�سام .
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كلمة �سر ال�شباب
�إياد ال�صاحلي
داع لتحميل امل�لاك التدريبي ملنتخب ال�شباب
هناك اك�ثر م��ن ٍ
امل�س�ؤولية للخروج بنتائج م�شرفة يف ت�صفيات �شباب �آ�سيا التي
�ستنطلق يف اربيل يوم غد ال�سيما ان �شبابنا هم ابناء العبي
اجليل الذهبي ال��ذي احتفت بهم الكرة العراقية امي��ا احتفال
باجنازات باهرة يف بطوالت ال�شباب الآ�سيوية.
فاملدير الفني للمنتخب ح�سن احمد لديه ت�صورات كثرية عن
العبيه وق�ضى �سنوات ط��وال معهم  ،وك�أنه يح�صي انفا�سهم
واحدا تلو االخر وي�صقل مواهبهم من دون كلل  ،و�شهد متغريات
جمّة يف حياتهم منذ ان ت�سنم مهمته القارية �ضمن م�شروع الهدف
قبل خم�س �سنوات بحيث مل يعد خافيا عليه ا�سرار جناحهم يف
بلوغ �شاطىء النهائيات النه ا�ستودع فيهم الثقة على حتقيق تلك
الأمنية .
رمب��ا ينربي اح��د املعنيني مب�صري ه��ذا املنتخب وي�شكو عدم
اهتمام احتاد الكرة او االوملبية او �أي جهة اخرى يتعاىل �صوتها
اليوم ت�ضامنا مع ابناء ح�سن احمد  ،نعم ذلك لي�س خافيا علينا
فقد �سبق ان تذمر املدرب والالعبون من �شحة املباريات اخلارجية
وتباين اوجه الدعم امل��ادي و�ضعف برنامج التغذية ان مل يكن
معدوما �أ�صال  ،لكن اللغة امل�شرتكة التي ا�شتق قواعدها ح�سن
من قامو�س التحدي يف منهاج تثقيف الالعبني ال�شباب اثناء
منهاجه التدريبي ارقى واجنع من جميع م�ستلزمات التح�ضري
اال�سا�سية املفرت�ضة يف اجندة املنتخبات الوطنية  ،والتحدي هنا
لي�س �شعار ًا للتغطية على عجز الآخرين يف م�ساندة املنتخب ،
بل كلمة ال�سر التي متنح الالعبني ال�شباب مفاتيح الدخول اىل
مدارات او�سع وارحب يف م�شاريع بناء الكرة العراقية م�ستقبال
او تعيدهم اىل بيوتهم خائبني �شاردي الذهن يبحثون عن مر�سى
لآمالهم ال�ضائعة !
ال نريد ان ن�ستبق واقع مناف�سات البطولة ونقر�أ حظوظ منتخبنا
قبل ان تك�شف املباريات االوىل النقاب عن الفرق القوية �سيما
ان م�شاركة ال�سعودية و�سلطنة عمان تبعث ا�شارات التحذير
من خطورة اال�ستهانة من عنا�صرهما وافكار مدربيهما خا�صة
وان هذين املنتخبني لديهما تاريخ م�شرف مع الفئات العمرية
وطرقا ابواب العامل وهددا فرقا اوروبية مل تخطر يف بالها يوما
ان تتعر�ض للف�ضيحة امامهما  ،وعليه يجب ان يح�سب املالك
التدريبي ح�سابا خا�صا لهما عند لقائهما .
بالت�أكيد �سيكون اجلمهور الويف عامل حتفيز ا�سا�سي لل�شباب
ال�سيما ان البطولة تقام يف اج��واء م�ستقرة ت�سودها احلفاوة
ال��رائ �ع��ة م��ن اه�ل�ن��ا يف اق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان امل���ش�ه��ود ل�ه��م بالكرم
اال�صيل مع ال�صديق قبل ال�شقيق  ،وهناك تفاعل �صميمي من
قبل م�س�ؤويل الريا�ضة يف االقليم على ت�شريف الكرة العراقية
و�إجناح �أي جتمع حملي او دويل يعيد للعراق عافيته الريا�ضية
التي بددتها احل��روب والقطيعة وق��رارات التجميد الدولية يف
العقود الغابرة املا�ضية.
كما ان احت�ضان اربيل ملتقى الت�صفيات القاري يعزز القناعة
ب�ضرورة انهاء االحت��اد الآ�سيوي م�س�ألة الت�شكيك بعدم قدرة
ال�ع��راق على ا�ست�ضافة بطوالت كبرية و��ض��رورة رف��ع وترية
التفا�ؤل بان العراقيني ال ي�ألون جهد ًا وال يتقاع�سون عن اجناز
املهمات الدولية التي يكلفهم بها االحتاد الدويل لكرة القدم وكذلك
االحتاد اال�سيوي � ،ستكون الت�صفيات املحطة الر�سمية االوىل
لالنطالق بثقة وقوة من اجل تر�سيخ هذه القناعة بعد ان جنح
لقاء العراق وفل�سطني التجريبي وكذلك مباراة اربيل والكويت
الكويتي يف ر�سم خريطة التنظيم ال�سليم لهكذا بطوالت مهمة
يجب ت�ضافر جميع اجلهود لال�ستئثار مبزيد من ملفات ال�ضيافة
مل�سابقات عربية ودولية .
ال ي�سعنا اال تذكري الالعبني ال�شباب ب��ان ال ي�ضيعوا الوقت
والفر�ص اثناء املناف�سة النهما مهمان ل�صناعة التفوق وانتزاع
بطاقة الت�أهل عن ج��دارة  ،فعيون العراقيني ترنو اىل اقدامكم
الواثقة وهي تهز ال�شباك وتفجر االفراح يف
جميع مدن الوطن املنتظر لعر�س كروي
�ان بعد عر�س الكباريف جاكارتا قبل
ث� ٍ
ثالث �سنوات .
ف��ا� �س��ود ال��راف��دي��ن م�ه�م��ا ك�ب�روا او
�صغروا باعمارهم يبقون ا�سود ًا لن
ينال ظرف االعداد الهزيل من عزميتهم
ولن ي�شوب خطاهم القلق و�صوال اىل
ه��دف امل�شاركة يف النهائيات املقبلة
ل�ضم ال �ك ��أ���س ال���س��اد��س��ة ال�ت��ي طال
انتظارنا لها منذ عام .2000
Ey_salhi@yahoo.com

العب كبري بفنه �أ�صيل ب�أخالقه ترك ب�صمه وا�ضحة يف تاريخ الكرة العراقية
الزالت اجلماهري تتذكره ك�أحد عمالقه كرة القدم عرب الع�صور  ..ات�صل بي
قبل �أيام من الواليات املتحدة حيث �شاءت الظروف �أن ي�ستقر هناك مع عائلته .
كان حديث ًا طوي ً
ال عن كرة القدم وم�ستقبلها وقيادتها وانتخاباتها ومر�شحيها .

ال �أطمح لرئا�سة جمهورية الكرة العراقية
بقلم  /م�ؤيد البدري
يخف تخوفه من �إف��ول كرة القدم �إذا �صعد
مل ِ
�إليها بع�ض الأدع �ي��اء ال��ذي��ن ال ه � ّم لهم �سوى
البحث عن املنا�صب التي ال يح�سنون قيادتها
لأنهم ال يعرفون قيادة �أنف�سهم �أ�ص ًال.
تكلمنا عن االحتاد احلايل املت�شبث بال�سلطة
ب�شكل مل ي�سبق ل��ه م�ث�ي��ل يف ت��اري��خ الكرة
العراقية رغم ان رئي�سه كان العب ًا مرموق ًا ي�شار
ل��ه بالبنان وح�ق��ق خ�لال م�سريته الريا�ضية
�إجنازات ي�شهد له اجلميع بعظمتها .
ق��ال يل :ا��س�ت��اذ م ��ؤي��د ان جميع العراقيني
متفقون عليك لرئا�سة االحت��اد العراقي لكرة
القدم والتي �سماها لإحدى ال�صحف جمهورية
كرة القدم .
قلت ل��ه� :إنني ال �أطمح ب ��أي من�صب ريا�ضي
مهما ك��ان لأنني �أرى �أن الذين يتبو�أون على
املراكز الريا�ضية املختلفة حالي ًا هم زمالئي �أو
�أوالدي و�أنا م�سرور لو�صولهم �إىل قمة الهرم
الريا�ضي يف العراق و�أنني ال �أطمح ب�أي
من�صب كما �سبق يل �أن ذكرت ذلك يف
ع��دد من ال�صحف الريا�ضية حتى ال
يف�سر انتقادي لالحتاد العراقي لكرة
ال �ق��دم احل ��ايل حم��اول��ة م�ن��ي لأخذ
مكانهم .
و�أي��دين بهذا القول العبنا الكبري
م�ضيف ًا �أنه �صرح نف�س ال�شيء لعدد من
الف�ضائيات كي يكون انتقاده مو�ضوعي ًا من
جميع اجلوانب.
�أبديت له �شكري للم�س�ؤولني الذين ما برحوا

يت�صلون ب � َّ�ي حل�ث��ي ع�ل��ى ال��ع��ودة العراق
لتكرميي يف �أي وق��ت وه��و الأم��ر ال��ذي ال
ميكن �أن �أن�ساه يوم ًا وقال يل �أنه ي�ستلم
م�ك��امل��ات هاتفية م��ن امل���س��ؤول�ين انف�سهم
يحثونه على ال �ع��ودة �إىل ال �ع��راق الأم��ر
ال��ذي جعله يت�صل ب� َّ�ي للحديث ح��ول هذا
املو�ضوع.
ال �أريد �أن �أ�شغل القارئ الكرمي ب�إمور �أخرى
حتدثنا فيها ولكن ال�شيء الذي �أريد �أن �أقوله
وال اختلف عن غريي فيه� :أن العراق هو قبلتنا
ونحن ال ن�ساوي �شيئ ًا من دون العراق  ..لقد
د�أبنا على حب العراق منذ ال�صغر وحتى املوت
ون�ح��ن م�ستعدون خل��دم��ة ال �ع��راق يف جميع
املجاالت ويف خمتلف الأوقات.
و�شاركني ال��ر�أي العبنا الفذ ف�لاح ح�سن
ال��ذي ك��ان يتحدث �إ َّ
يل م��ن �أمريكا ..هذا
الالعب الذي ال يزال كما كان ال هم له �سوى
حب العراق وخدمته يف �أي جمال.
و�أخ�ي�ر ًا �أق��ول كما ق��ال ال�سابقون :لو
�أن العراق �شجرة واحتاج �إىل

االن يف املكتبات

مجلة رياضية شهرية تصدر عن مؤسسة املدى لالعالم والثقافة والفنون

