�أبنة اينكه وراء انتحاره على �سكة القطار
مدرب ال�شرطة يتهم حار�س مرمى بالته ّرب
زورائي يك�شف �ضلوع كاكا يف م�ؤامرة
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي
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هل يذهب
�إجناز ال�شباب
�أدراج
الرياح؟!
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ح�سن احمد يحيي اجلماهري
بعد اجناز مهمته

حممد حميد ا�ستحق لقب احلار�س
االف�ضل يف الت�صفيات

�أكدوا على ا�ستحقاق العراق وال�سعودية للت�أهل

ر�ؤ�ساء الوفود :ح�سن ال�ضيافة وقوة املناف�سة وراء جناح
الت�صفيات يف �أربيل

�أربيل /موفدا املدى خليل جليل
ويو�سف فعل
ت�صوير /قحطان �سليم
اعجاب منقطع النظري واي��ام هانئة عا�شتها
الوفود امل�شاركة يف الت�صفيات امل�ؤهلة اىل
نهائيات �أمم �آ�سيا لل�شباب التي اختتمت
مناف�ساتها االح��د املا�ضي يف مدينة �أربيل
بعد ان قدم منظمو الت�صفيات �صور ًا رائعة
من االيثار ونكران الذات والعمل كخلية نحل
ال مت��ل وال تكل لتوفري جميع م�ستلزمات
جناح الت�صفيات ال�سيما ان جميع من وط�أت

اقدامهم مدينة هولري ر�أوا انها ارت��دت حلة
ال��وان املنتخبات ال�ستة وه��ي :ال�سعودية
والكويت والهند وعمان وافغان�ستان ا�ضافة
اىل منتخبنا ل�ل���ش�ب��اب ،و� �س �خ��رت جميع
امكاناتها املادية واللوج�ستية لتوفري اف�ضل
الأجواء لإجناح املباريات واظهارها باملظهر
ال�ل�ائ��ق ،ل��ذل��ك ج ��اءت ك�ل�م��ات الإ�� �ش ��ادة من
ر�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة والالعبني واملدربني
مبا يتنا�سب مع اجلهود الكبرية التي بذلت
اثناء الت�صفيات برغم اقامة ثالث مباريات
يف ملعب فران�سوا حريري باوقات متفاوتة

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

ما ولد �ضغط ًا كبري ًا على اجلميع لكن الرغبة
بالنجاح ب��ددت التعب و��س��ارت االم��ور كما
خمطط لها ،ف�ض ًال عن النجاح الكبري الذي
�شهدته الت�صفيات ا�سهم يف املطالبة بك�سر
احل �� �ص��ار ال��ري��ا� �ض��ي وبتنظيم البطوالت
ال��دول �ي��ة ال �ك�برى ف���ض�ل ًا ع��ن ان مباريات
الت�صفيات حفلت بالإثارة والندية.
(املدى الريا�ضي) �أجرت ا�ستطالع ًا مع ر�ؤ�ساء
الوفود امل�شاركة يف الت�صفيات ملعرفة �آرائهم
يف عملية التنظيم مع املدربني للتعرف على
اجلوانب الفنية يف الت�صفيات التي �شهدتها

م��دي�ن��ة �أرب �ي��ل ل�ل�م��دة م��ن اخل��ام����س ولغاية
اخلام�س ع�شر من ال�شهر اجلاري.
�سيف اجل��اب��ري :التنظيم رائع
والأجواء جميلة
�أول املتحدثني ك��ان رئي�س ال��وف��د العماين
وع�ضو احت��اد الكرة �سيف اجلابري قائال:
ي�سعدنا م�شاركة ا�شقائنا العراقيني بنجاح
الت�صفيات من الناحيتني التنظيمية والفنية
ال �ت��ي ك��ان��ت ع �ل��ى درج� ��ة ع��ال �ي��ة م��ن الدقة
واالل�ت��زام بالتوقيتات التي حددها االحتاد

الآ��س�ي��وي للعبة م��ن دخ��ول املنتخبات اىل
امللعب وخروجها لإج��راء تدريبات الإحماء
خلو�ض املباريات ،ما يدل على رغبة منظمي
ال�ت���ص�ف�ي��ات ع �ل��ى حت���دي ال �� �ص �ع��اب وقهر
امل�ستحيل يف �سبيل اخل��روج من املباريات
ب�أبهى �صورة والعمل على جتاوز ال�سلبيات
ب�سرعة وايجاد احللول املنا�سبة لها لتحقيق
النجاح ،والوفد العُماين كانت لديه بع�ض
املالحظات على عدد من االمور التنظمية يف
الت�صفيات مت حلها ب�صورة رائعة وب�سرعة
كبرية ،ومل �أكن اتوقع ان يكون التنظيم بهذه

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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اجمد كلف هدد مرمى ال�سعودية
و�سط ح�صار املدافعني

ال�صورة الرائعة ال�سيما ان مدينة �أربيل التي
�ضيفت الت�صفيات من املدن اجلميلة املحبة
وال�ع��ا��ش�ق��ة ل�ك��رة ال �ق��دم وب��رغ��م ع��دم ت�أهل
منتخبنا العُماين اىل النهائيات الآ�سيوية
�إال �أننا ن�شعر بال�سعادة مل�ساهمتنا يف اجناح
الت�صفيات مع �أمنياتي للمنتخب العراقي
الو�صول اىل نهائيات ك�أ�س العامل لل�شباب
بعد اجتياز النهائيات القارية.
انكر دادا� :سعداء بامل�شاركة برغم
خروجنا املبكر
وق��ال رئي�س ال��وف��د الهندي وع�ضو احتاد
ال� �ك ��رة ان��ك��ر دادا :ان ت�ن�ظ�ي��م م �ب��اري��ات
الت�صفيات كان اكرث من رائع وتفاج�أنا من
االل�ت��زام بدقة املواعيد للمباريات وتوفري
جميع االح�ت�ي��اج��ات ل��راح��ة ال��وف��ود ف�ض ًال
عن توافر مالعب التدريب اجليدة حيث مل
ن�شعر بوجود مايعكر االجواء الن املتطلبات
الإدارية والفنية كانت متوفرة ومتي�سرة ،اما
ما يخ�ص اجلانب الفني فان املباريات حفلت
ب��الإث��ارة والندية لتقارب امل�ستوى الغلب
املنتخبات امل�شاركة يف الت�صفيات و�شهدت
املباريات ظهور جن��وم ج��دد يف املنتخبات
�سيكون لهم م�ستقبل واع��د على ال�صعيد
ال �ق��اري ،ومنتخبنا ال�ه�ن��دي ق��دم مباريات
جميلة ك�سب اح�ت�رام اجلميع وت��أل��ق اكرث
من الع��ب امثال جي جي الرا وفييلال وهو
منتخب الأمل للكرة الهندية بعد ان اكت�سب
العبوه اخلربة والدارية جراء م�شاركته يف
الت�صفيات امل�ؤهلة اىل النهائيات الآ�سيوية،
وان املنتخبني العراقي وال�سعودي ا�ستحقا
ال�ت��أه��ل اىل النهائيات المتالكهما العبني
ميتازون باملهارات العالية والقدرة البدنية
اجليدة.
نا�صر الطاهري :ن�سعى اىل تعزيز
العالقات الأخوية
وعرب نا�صر الطاهري رئي�س الوفد الكويتي
امل �� �ش��ارك يف ال�ت���ص�ف�ي��ات ع��ن ��س�ع��ادت��ه يف
التواجد مبدينة �أربيل وقال :ا�شعر ب�سعادة
ك �ب�يرة ل�ن�ك��ون اح��د امل�ساهمني يف اجناح
الت�صفيات الآ�سيوية التي اقيمت يف �أربيل
لتعزيز مبادئ الإخوة وتوطيد العالقات بني
البلدين ال�شقيقني� ،إ�ضافة اىل ان الت�صفيات
�شهدت تنظيم ًا رائع ًا جدير ًا بالتقدير بعد مت
توفري جميع االحتياجات للمنتخبات امل�شاركة
ب�شكل ي��دل على همة ورغبة القائمني على
اللجنة املنظمة باحل�صول على اعلى درجات
االمتياز يف التنظيم ،حيث مل يبخل احد يف
تهيئة جميع امل�ستلزمات ال�ضرورية لراحة

الوفود وت�صوراتي امل�ستقبلية ان العراق
قادرعلى تنظيم البطوالت الكروية ،اما يف
اجل��ان��ب الفني فاعد املجموعة الثالثة من
اقوى املجاميع يف الت�صفيات الآ�سيوية النها
�ضمت منتخبات طموحة لها باع طويل يف
عامل اللعبة واعدت منتخباتها ب�صورة جيدة،
وان ت�أهل املنتخبني العراقي وال�سعودي جاء
عن جدارة وا�ستحقاق النهما قدما مباريات
جميلة المتالكهما العبني جيدين �سيكونون
لهم م�ستقبل م�شرق يف منتخباتهم الوطنية
ومالكات تدريبية رائعة ا�ستطاعت ا�ستثمار
مهارات الالعبني ل�صالح الفريقني ،و�أمتنى
ان يوفق املنتخبان العراقي وال�سعودي يف
النهائيات الآ�سيوية ويعك�سا الوجة امل�شرق
لكرتنا العربية.
ويف م��ا ي�خ����ص امل�ن�ت�خ��ب ال �ك��وي �ت��ي فانه
جن��ح يف ف��ر���ض كلمته يف الت�صفيات لكن
غياب الالعب ال�ه��داف ووق��وع��ه يف ا�صعب
املجموعات منعه من الو�صول اىل النهائيات
مع ذلك ك�سب �شبابنا احرتام اجلميع.
مدرب املنتخب الكويتي :تطبيق
النظام قادهم اىل النجاح
وق� ��ال ح �ي��در اح �م��د م� ��راد م� ��درب املنتخب
الكويتي :ان جميع االم��ور التنظمية كانت
رائ�ع��ة ال�سيما يف ملعب فران�سوا حريري
التي اقيمت عليه مباريات الت�صفيات حيث
ط�ب��ق ال�ن�ظ��ام ال� ��دويل اخل��ا���ص باللقاءات
الدولية على جميع املنتخبات امل�شاركة من
دون متييز منتخب على �آخر ،يف م�سعى من
اللجنة املنظمة على حتقيق مبد�أ العدالة يف
التعامل مع اجلميع ،وه��ذه واح��دة من اهم
�سمات جن��اح الت�صفيات وك��ان اعرتا�ضنا
على ار�ضية ملعب فران�سوا حريري التي
ال ت�صلح خلو�ض املباريات الدولية لكن مت
ترميمها ب�سرعة كي ت�صبح مقبولة ،وقدمت
املنتخبات امل�شاركة مباريات عالية امل�ستوى
لرغبتها بال�صعود اىل النهائيات الآ�سيوية
ومنها املنتخب الكويتي ال��ذي ك��ان الأقرب
اىل الت�أهل لكن غياب املهاجم الهداف وقوة
املنتخبني ال�ع��راق��ي وال���س�ع��ودي اث��را على
��ص�ع��ود منتخبنا اىل ال�ن�ه��ائ�ي��ات ،وا�شكر
الإع�لام العراقي الذي تابع جميع املباريات
وا�شاد بامل�ستويات الفنية التي قدمها العبونا
و��س�ل��ط اال� �ض��واء ع�ل��ى اح ��داث وكوالي�س
الت�صفيات ال�سيما ان حتليالته ومتابعاته
ات���س�م��ت ب��احل �ي��ادي��ة وامل�ه�ن�ي��ة وه ��ي حالة
ت�ستحق منا التقدير والإ�شادة.
مدرب املنتخب الهندي :التنظيم

الرائع العالمة الفارقة
وك ��ان مل ��درب املنتخب ال�ه�ن��دي االنكليزي
اجلن�سية ت��وم ك��ول�ت�ين ر�أي خمتلف قبل
ان �ط�لاق الت�صفيات لكنه غ�ير ف�ك��رت��ه منذ
و�صوله اىل مدينة �أربيل ،قال :مل نتوقع هذا
التنظيم الرائع للت�صفيات لكن بعد و�صولنا
اىل مدينة �أربيل وتعرفنا على �آلية العمل التي
تقوم بها اللجنة املنظمة عرفنا �سر النجاح
للت�صفيات ال��ذي ك��ان العالمة الفارقة فيها
لتوفرجميع م�ستلزمات النجاح للمنتخبات
امل�شاركة ،اما يف اجلانب الفني فان �صعود
املنتخبني العراقي وال�سعودي اىل النهائيات
ع��ن امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ال�ث��ة مل ي�ك��ن ع��ن طريق
ال�صدفة وامن ��ا لأح�ق�ي��ة املنتخبني بخطف
بطاقتي الت�أهل اىل النهائيات الآ�سيوية من
النواحي الفنية والبدنية والتكتيكية واتوقع
لهما املناف�سة يف ال�ن�ه��ائ�ي��ات املقبلة على
املراكز الأوىل.
ان امل�ن�ت�خ��ب ال �ه �ن��دي ا� �س �ت �ف��اد ك��ث�ي�ر ًا من
امل�شاركة يف الت�صفيات ،لأن��ه �أ�صبح قادر ًا
على مواجهة �أقوى املنتخبات القارية وهذا
ماكنا نبحث عنه وا�شعر ب�سعادة للعرو�ض
اجلميلة التي قدمها العبو املنتخب الهندي
يف الت�صفيات.
مدرب املنتخب العماين :قرارات
احلكام مت�سرعة
وحت� ��دث �أب� ��و ب �ك��ر � �س��ارا م� ��درب املنتخب
ال� �ع� �م ��اين ع���ن اجل���ان���ب ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي :ان
الت�صفيات ��ش�ه��دت تنظيم ًا ع�ل��ى م�ستوى
ع��ال م��ن اجل� ��ودة ل�ن�ج��اح ال�ل�ج��ان العاملة
فيها على االلتزام بتعليمات النظام الدويل
القامة املباريات وعدم اخل��روج على الن�ص
ف�ضال عن التزام املنتخبات باوقات التدريب
واملباريات ،وعزا �أبو بكر خروج منتخبه من
الت�صفيات اىل �سوء التحكيم (ح�سب ر�أيه)
ب�سبب القرارات املت�سرعة من احلكام الذين
قادوا مباريات املنتخب العماين التي �أثرت
على نتائجه ال�سيما �أمام املنتخبني ال�سعودي
والكويتي ،اما اجلانب الفني للمباريات فان
الالعبني ال�شباب قدموا ما عليهم يف تطبيق
الواجبات الدفاعية والهجومية لكن الفوارق
الفنية بني املنتخبات ظهرت بعد مباريات
اليوم الأول التي �أك��دت على قوة املنتخبني
ال �ع��راق��ي وال �� �س �ع��ودي ال��ذي��ن ت���أه�ل�ا اىل
النهائيات بجدارة وا�ستحقاق ف�ضال عن ان
املنتخب العراقي متكن من ا�ستثمار عاملي
االر�ض واجلمهور ب�صورة رائعة برغم من
را�ض عن
عدم ت�أهل منتخب العماين �إال اين ٍ
امل�ستوى الفني الذي قدمه الالعبون.
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�أبو غريب ي�شكو الع�سر املادي واالهمال الإعالمي

ح�سني فليح :منحة الوزارة ال تكفي ل�سد نفقات فريق
الكرة ..والألعاب الأخرى ت�سعى للمناف�سة حملي ًا
يعد نادي �أبو غريب الذي ت�أ�س�س
عام  1996من االندية الفتية �ضمن
اندية العا�صمة احلبيبة بغداد فهو
يلعب مع اندية الدرجة االوىل
ومتكن فريق كرة القدم فيه من
امل�شاركة يف الدوري الت�أهيلي
للدرجة املمتازة مرتني يف مو�سم
 2005 – 2004واالخرى يف مو�سم
 2006 – 2005اال ان احلظ عب�س
بوجه العبيه ومل يحالفهم الت�أهل
اىل م�صاف الدرجة املمتازة.
(املدى الريا�ضي) كانت لها وقفة
مع رئي�س الهيئة االدارية للنادي
ح�سني فليح الذي حدثنا عن
االمور التي رافقت م�سرية النادي.

بغداد /طه كمر

* مل ت�أخذوا حقكم من الإعالم ملاذا؟
 ب�صراحة قد يكون بعدنا عن مركز املدينة�سبب ًا يف عدم تغطية ان�شطة النادي �إعالمي ًا.
* يف دوري املو�سم املا�ضي قدمتم مباريات
ك �ب�يرة �إال ان �ه��ا مل ت�سعفكم يف ال �ت ��أه��ل اىل
الدوري املمتاز؟
 هذه هي كرة القدم وهنا يكمن �سر جمالهافيجب ان يكون هناك فريق فائز و�آخر خا�سر
و�إال لفقدت بريقها لو ان جميع الفرق فازت
وت�أهلت ا�ضافة اىل ان هناك ظروف ًا ترافق �سري
املباريات احيانا تخدم الفريق و�أحيان ًا �أخرى
تكون �سبب ًا من �أ�سباب خ�سارته.
* كيف ك��ان �شعوركم وان�ت��م تالعبون اندية
ك �ب�يرة وم �ع��روف��ة وف�ي�ه��ا ا��س�م��اء ك �ب�يرة على
ملعبكم ال�سيما وق��د ك��ان��ت ه�ن��اك �سنتان او
اكرث عجاف بالن�سبة ملدينتكم وهي بعيدة عن
اال�ضواء يف املجال الريا�ضي؟

يقلد احد الريا�ضيني املتميزين

 �ضيّفنا يف املو�سم املا�ضي فرق جمموعتناعلى ملعبنا الذي كان مهيئا متاما ال�ست�ضافة
املباريات عليه ولعبنا امام فرق الكرخ والنجدة
واال�ستقالل واالط�ف��اء وب�لادي وج�سر دياىل
وال�ع��رب��ي وك��ان��ت امل�ب��اري��ات مبثابة اعرا�س
ك��روي��ة للت�آخي والتالحم اجلماهريي ونبذ
الطائفية املقيتة ،اذ حل الريا�ضيون �ضيوف ًا
م�ك� ّرم�ين ،ا�ستقبلناهم باالح�ضان بح�ضور
ح�شد جماهريي كبري من اه��ايل منطقة �أبي
غ��ري��ب ال��ذي��ن ي�ه�ت�م��ون ب �ه��ذه ال�ل�ع�ب��ة كثريا
حيث هتف جمهورنا ط��وال اوق��ات املباريات
للوحدة الوطنية فكانت مباراة فريقنا مع فريق
الكاظمية عر�س ًا ك��روي� ًا بحق عندما ح�ضرها
�شيوخ ووجهاء املدينتني وتناقلتها القنوات
الف�ضائية �آن� ��ذاك ،ويف م �ب��اراة الإي ��اب التي
كانت على ملعب الكاظمية ا�ستقبلتنا جماهري
الكاظمية بطريقة مثالية تنم عن الوعي الثقايف
والريا�ضي لهم يتزعمهم رئي�س ال�ن��ادي عبد
الكرمي الزعيم ال��ذي نحر الذبائح احتفا ًء بنا
وابتهاج ًا بهذه املنا�سبة اجلميلة وهذا هو دور
الريا�ضة ال�صحيح فهي التي وحدت العراقيني
م��ن ال���ش�م��ال اىل اجل �ن��وب وم ��ن ه�ن��ا نوجه
عناية امل�س�ؤولني اىل ان ينتبهوا اىل واقع
الريا�ضة العراقية ودعمها لبناء عراق ريا�ضي
دميقراطي موحد.
* من خالل كالمك يبدو انكم تعانون من �شحة
الدعم املادي؟
 -نعم لال�سف ال�شديد ن�شكو الع�سر املادي الذي

ح�سن فليح

يعرقل م�سرية هذا النادي الذي يواجه �صعوبة
يف ممار�سة ن�شاطاته الريا�ضية جلميع االلعاب
 ،فنادينا مير ب�ضائقة مالية تعرت�ض طريقه
يف النهو�ض بواقعه الريا�ضي ومواكبة بقية
االن��دي��ة التي تتناف�س معنا ال�سيما ان��ه ي�ضم
نخبة جيدة من الالعبني لعدة العاب منها القدم
واخلما�سي والتايكواندو والقو�س وال�سهم
وبع�ض االلعاب االخ��رى جتعله مناف�سا قويا
لالندية املعروفة التي لها باع طويل يف هذه
االلعاب.
* كيف ت�ستمر احلياة يف هذا النادي و�سط هذا
العوز املادي؟

 ب �� �ص��راح��ة وم ��ن ه ��ذا امل �ن�بر احل ��ر �أنا�شدامل �� �س ��ؤول�ين ال��ذي��ن ي�ق�ط�ن��ون ��ض�م��ن الرقعة
اجلغرافية للنادي ومنهم قائممقام �أبو غريب
واملجل�س البلدي فيه ملد يد العون واالهتمام
بهذا ال�ن��ادي ال��ذي ميثل الواجهة الريا�ضية
لهذه املنطقة ملواكبة امل�سرية وعدم التوقف كي
ت�ستمر الريا�ضة التي حاولنا وبجهود ذاتية
دميومتها وجعلها يف الواجهة برغم ال�صعاب
ال�ت��ي ك��ادت تع�صف بنادينا ومت خ�لال هذه
الفرتة اعادة احلياة اىل ملعب كرة القدم بعد
ان نال منه الت�صحر نتيجة زيادة ملوحة الرتبة
اال ان�ن��ا وبهمة اخل�يري��ن م��ن اع�ضاء النادي

نا�شئة ابو غريب

وحمبيه ا�ستطعنا زرع الثيل جم��ددا و�سيتم
افتتاحه خ�لال ال�شهر املقبل يف حفل تتخله
اقامة مباراة ودية مع احد الفرق اجلماهريية
الكبرية .
* �أال تتقا�ضون منحة مالية من وزارة ال�شباب
والريا�ضة ا�سوة ببقية االندية؟
 نعم هناك منحة مالية �إال اننا ا�ستلمنا خالله��ذا ال�ع��ام منحة واح ��دة م��ن وزارة ال�شباب
والريا�ضة وقدرها  10ماليني دينار وه��ي ال
تكفي ل�سد نفقات النادي خ�صو�صا اننا حتملنا
نفقات كبرية نتيجة خو�ض فريقنا لكرة القدم
مباريات دوري ال��درج��ة االوىل التي كلفتنا
مبالغ طائلة (�أج ��ور نقل) وه��ذه املنحة غري
كافية ل�سد نفقات بقية الألعاب الأخرى.
* يف املو�سم املا�ضي مل تتمكنوا من الت�أهل
اىل املمتاز بكرة القدم ،كيف ك��ان حت�ضريكم
للمو�سم املقبل؟
 ب�صراحة لقد �أكدنا �ضرورة ا�ستقطاب احداملدربني املعروفني لقيادة فريق كرة القدم وقد
مت طرح ا�سماء عدة امام ادارة النادي وعذرا
ل�ع��دم الك�شف عنها و�ست�شهد االي ��ام القليلة
القادمة التعاقد مع احدها ا�ضافة اىل التعاقد
مع بع�ض الالعبني املعروفني الذين بامكانهم
االرتقاء بالنادي اىل م�صاف الدرجة املمتازة
ال�سيما ان الفريق ي�ضم نخبة جيدة من الالعبني
ال�شباب ومنهم �صالح �صباح ال��ذي �سجل يف
املو�سم املا�ضي  14هدفا من  13مباراة خا�ضها
مع الفريق ليكون احد هدايف الدوري للمو�سم
املن�صرم.
* وماذا عن بقية االلعاب؟
 ان بقية ف��رق النادي ب��د�أت ا�ستعدادها منذمدة كفريق اخلما�سي بكرة القدم الذي ي�ستعد
االن خلو�ض مناف�سات دوري ال�صاالت �إال ان
الفريق يتمرن على ملعب كرة ال�سلة با�شراف
امل��درب جا�سم حممد وم�ساعده ن�ش�أت كرمي
لعدم اكتمال القاعة الريا�ضية اخلا�صة به فيما
ي�ستعد فريق التايكواندو خلو�ض مناف�سات
بطولة العراق التي من املقرر ان تقام مطلع
ال���ش�ه��ر امل�ق�ب��ل ب��ا� �ش��راف امل� ��درب ع�ب��د الغني
جنيب ،كما ي�ستعد اي�ضا فريق القو�س وال�سهم
ال���ذي ي���ض��م ن��ادي �ن��ا ف�ي��ه الع �ب�ين ن��ا��ش�ئ�ين مت
ا�ستدعا�ؤهم م�ؤخرا لتمثيل منتخبنا الوطني
للنا�شئني الذي ي�ستعد االن خلو�ض مناف�سات
بطولة العرب املقرر اقامتها يف جمهورية م�صر
العربية قريب ًا.
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اجلي�ش بطال ملناف�سات دوري اندية العراق

مبارزون جدد يرتقبون الدفاع عن املنتخب يف بطولة العرب
بغداد� /إكرام زين العابدين
اختتمت على ق��اع��ة ال�شعب املغلقة لاللعاب
الريا�ضية مناف�سات بطولة دوري العراق
للمبارزة لفئتي الرجال والن�ساء ،وا�ستطاع
نادي اجلي�ش ان يحرز بطولة الدوري العراقي
ل �ل �م �ب��ارزة ل �ع��ام  2009ب �ع��د ان ت�غ�ل��ب على
مناف�سيه ن��ادي��ي ال�ق��وة اجل��وي��ة واالت�صاالت
والربيد يف اال�سلحة الثالثة (�سالح ال�شي�ش
و�سيف املبارزة وال�سيف العربي) .
وجمع ن��ادي اجلي�ش  82نقطة وح�صل على
املركز الأول وجاء نادي القوة اجلوية باملركز
ال�ث��اين بر�صيد  78نقطة ون��ادي االت�صاالت
والربيد باملركز الثالث بر�صيد  68نقطة.
وجنح فريق النادي االرمني للن�ساء �أحرز لقب
دوري الن�ساء بعد ان جمع  72نقطة وحل نادي
فتاة ب�غ��داد باملركز ال�ث��اين بر�صيد  70نقطة
ونادي كلدان ال�سليمانية باملركز الثالث بر�صيد
 48تقطة.
زياد ح�سن :م�ستقبل لعبتنا يب�شر
بخري
(املدى الريا�ضي) ا�ستطلعت �آراء املعنيني يف
البطولة وكانت لها وقفة ق�صرية مع زياد ح�سن
ام�ين �سر االحت��اد العراقي املركزي للمبارزة
الذي قال :ان البطولة جنحت تنظيميا وفنيا
واف � ��رزت م��واه��ب حقيقية مت ا�ستدعا�ؤها
ل�صفوف املنتخب الوطني الذي �سي�شارك يف
مناف�سات بطولة ال �ع��رب يف ��س��وري��ا ال�شهر
املقبل.
و�أ�ضاف ح�سن 16 :نادي ًا �شارك يف مناف�سات
للرجال و 8اندية يف مناف�سات الن�ساء وان
الأندية املت�أهلة هي من اجلنوب� :أندية دجلة
وغاز اجلنوب واجلنوب لفعالية �سالح ال�شي�ش
واندية املثنى ودجلة واجلنوب ل�سالح �سيف
املبارزة وت�أهل الهندية وغاز اجلنوب ونادي
اجلنوب ل�سالح ال�سيف العربي ،فيما ت�أهلت
م��ن ب�غ��داد واملنطقة الو�سطى ان��دي��ة اجلي�ش
واالت�صاالت واجلوية واحلرية لفعالية �سالح
ال�سيف العربي وت�أهل اجلي�ش واالت�صاالت
واجلوية والعدالة يف فعالية �سيف املبارزة
ويف ف�ع��ال�ي��ة � �س�لاح ال�شي�ش ت ��أه��ل اجلي�ش
واحل�سنني واجلوية واالت�صاالت ،وان �أندية
الن�ساء امل�شاركة يف البطولة هي :فتاة الب�صرة
وامل�ث�ن��ى وف �ت��اة ب �غ��داد واالث� ��وري واالرمني
واحل��ري��ة ودي��اىل واف��رودي��ت من ال�سليمانية
ونادي كلدان ال�سليمانية.
و�أ�شار ح�سن اىل ان املدربني التون�سيني زياد
امل�ح�ج��وب وزه�يرال �ط��رخ��اين ال�ل��ذي��ن تعاقد

معهما االحتاد لال�شراف على تدريبات املنتخب
الوطني للمبارزة ا�ستعداد ًا للبطولة العربية
التي �ستجري يف �سوريا خالل ال�شهر املقبل
تابعا البطولة وحكما اك�ثر م��ن م�ب��اراة فيها
وحمال ت�صورا وا�ضحا عن كل العبي االندية
امل�شاركة يف البطولة.
واختتم ح�سن :ان م�ستقبل املبارزة العراقية
يب�شر باخلري بوجود هذا العدد من الالعبني
ال�شباب الذين يعدون قاعدة اللعبة واملها يف
حتقيق اجنازات جيدة على ال�صعيد العربي.

اع��د العباته منذ �سنوات ع��دة ومتثل اغلبهن
املنتخبات الوطنية.
و�أو�ضحت :اننا ك�سبنا كثريا من امل�شاركة من
خالل اختيار العبتني لتمثيل املنتخب الوطني
للمبارزة يف اال�ستحقاقات املقبلة و�أ�ؤكد ان لوال
دعم االحتاد العراقي املركزي للمبارزة لفريقنا
من خالل توفري التجهيزات اخلا�صة باملبارزة
ملا ا�ستطاع نادينا ان ي�شرتك بالبطولة واقدم
�شكري للدكتورة ن��وال العبيدي التي كانت
�سبّاقة بدعمنا مبختلف ال�سبل.

فاطمة املالكي :العباتنا ك�سنب
اخلربة
و�أك��دت الدكتورة فاطمة املالكي م�شرفة نادي
فتاة بغداد باملبارزة �أن البطولة كانت ناجحة
من خمتلف اجلوانب الفنية والتنظيمية وان
فريقنا الن�سوي ا�شرتك لأول مرة يف مناف�سات
دوري ال�ع��راق باملبارزة مع الأن��دي��ة الأخرى
وا�ستطاع ان يحقق امل��رك��ز ال�ث��اين يف نهاية
املطاف.
و�أ��ض��اف��ت :ان البع�ض م��ن العباتنا ال ميلكن
اخل�ب�رة ال�لازم��ة ل��دخ��ول امل�ن��اف���س��ات ولكننا
قررنا ان ن�شارك يف ال��دوري ونحقق نتيجة
تعد م�شرفة باملقارنة مع النادي االرمني الذي

ح�سني ثابت :نتمنى دعم املدربني
ام��ا م��درب ن��ادي ال�ق��وة اجل��وي��ة ح�سني ثابت
�صاحب املركز الثاين بدوري الرجال باملبارزة
ف�أكد ان البطولة كانت قوية و�ضمت اف�ضل
الع�ب��ي ال �ع��راق ب��امل �ب��ارزة باال�سلحة الثالثة
وا�ستطاع العبونا ال�شباب ان يح�صدوا املركز
الثاين متخطني نادي االت�صاالت والربيد الذي
تراجع اىل املركز الثالث.
و�أ�ضاف ثابت :ان �إدارة نادي القوة اجلوية
دعمت الفريق و�ساهمت يف توفري م�ستلزمات
االع� ��داد ل��ه ليظهر ب �ه��ذه ال �� �ص��ورة املتميزة
ونطمح �أن ي�ك��ون املو�سم املقبل اف�ضل من
ناحية النتائج ونتمنى من االحت��اد العراقي

جانب من مناف�سات بطولة الدوري
باملبارزة

للمبارزة �أن يدعم م��درب��ي االن��دي��ة امل�شاركة
يف الدوري التي حققت نتائج جيدة من خالل
زجهم ب��ال��دورات التدريبية املتطورة والتي
ت�سهم يف رفع امل�ستوى الفني للمدربني وخلق
جيل جديد من املدربني اجليدين.
���ص�لاح ه��ا���ش��م :ن��ت��وق الجن���ازات
مقبلة
اما �صالح ها�شم كابنت منتخب نادي اجلي�ش
للمبارزة ف��ان��ه ا��ش��ار اىل ان البطولة كانت
فر�صة جيدة لت�أكيد احقية ال�ن��ادي بالعودة
خلطف البطوالت وح�صد الألقاب بعد ابتعاد
عنها يف ال�سنوات املا�ضية وهنا احيي مدرب
ال �ن��ادي و�أ��ش�ي��د ب�ج�ه��وده ال�ت��ي �ساهمت يف
حتقيق االجن ��از امل�ح�ل��ي و�أمت �ن��ى ان نحقق
امل��زي��د م��ن االجن���ازات على �صعيد امل�شاركة
العربية املقبلة يف �سوريا.
دارا ق�����ادر :ن��خ��ط��ط لتو�سيع
القاعدة
اما احلكم دارا ق��ادر من حمافظة ال�سليمانية
فانه ا�شاد مب�ستوى حتكيم البطولة وكذلك
امل�شاركة القوية لفريق نادي كلدان ال�سليمانية
للن�ساء ال��ذي حقق املركز الثالث على دوري

ال� �ع ��راق يف اول م �� �ش��ارك��ة ل ��ه ب��ال��رغ��م من
ال�صعوبات التي واجهت اع��داد الفريق قبل
انطالق البطولة ،وكذلك عدم وجود جتهيزات
كافية لن�شر اللعبة يف ال�سليمانية.
و�أ��ض��اف ق��ادر :اننا نخطط من اج��ل تو�سيع
قاعدة املبارزة يف حمافظة ال�سليمانية التابعة
القليم كرد�ستان وخا�صة يف �صفوف طالب
امل��دار���س والكليات و�سنعمل من اج��ل توفري
م�ستلزمات اللعبة وان تكون م�شاركتنا املقبلة
اف�ضل يف ظل ا�ستعداد منذ وقت مبكر ونوه
�أن البطولة كانت ناجحة تنظيميا وفنيا خا�صة
وان االحتاد وظف كل �إمكاناته من اجل حتقيق
هذا النجاح.
م�صطفى ح�سن :الب��د من اع��ادة
احل�سابات
ام ��ا ال��دك �ت��ور م�صطفى ح���س��ن م ��درب ن��ادي
االت�صاالت والربيد فانه ك��ان غري را��ٍ�ض عن
نتائج الفريق يف نهاية البطولة خا�صة واننا
اليوم تراجعنا اىل املركز الثالث بعد ان كنا ال
نر�ضى �إال باملركز الأول يف ال�سنوات املا�ضية
و�أمت�ن��ى ان نعيد ح�ساباتنا ون�ستعد ب�شكل
خمتلف للمو�سم اجل��دي��د ون�ستعيد مركزنا
الذي فقدناه.
ا�شخني و�آيات :متفائلون باجنازات
عربية
بينما كانت ا�شخني �سركي�س العبة النادي
الأرم� �ن ��ي يف غ��اي��ة ال �� �س �ع��ادة لتحقيق لقب
دوري العراق باملبارزة للن�ساء قالت� :أمتنى
ان اك��ون بو�ضع فني اف�ضل بوجود املدربني
التون�سيني.
وق��ال��ت �سركي�س :لي�ست امل��رة االوىل التي
ن �ح��رز ف�ي�ه��ا ال�ب�ط��ول��ة وان �ن��ا م��ازل �ن��ا ابطال
العراق بالرغم من املناف�سة التي وجدناها من
اندية اجلنوب وفتاة بغداد واحلرية ولكننا
ا�ستطعنا ان نكون يف �صدارة الفرق الن�سوية
و�أمتنى ان �أحقق نتائج اف�ضل يف امل�شاركات
العربية املقبلة.
اما العبة نادي احلرية �آيات عبا�س فانها كانت
�سعيدة بتحقيق املركز الثاين ب�سالح ال�شي�ش
واملركز الثالث ب�سالح ال�سيف العربي فقالت:
انتقلت يف ال�ب�ط��ول��ة م��ن ن ��ادي ك��رك��وك اىل
نادي احلرية وجنحت بتحقيق مراكز متقدمة
وامت �ن��ى ان اك ��ون اح ��دى عنا�صر املنتخب
ال��وط�ن��ي ال�ن��اج�ح��ة خ��ا��ص��ة وان �ن��ا �سن�ستعد
للم�شاركة يف بطولة العرب يف �سوريا ونحن
متفائلون بت�سجيل نتائج رائعة فيها.
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مرت اجلمعة قبل املا�ضية الذكرى الـ  42الفتتاح ملعب ال�شعب الدويل الذي كان �أكرب ملعب يف ال�شرق الأو�سط
يف ذلك الوقت ..وبهذه املنا�سبة اعدت (املدى الريا�ضي) ملف ذكريات املباراة الأوىل التي احت�ضنها امللعب
والتي كانت بني منتخب بغداد ونادي بنفيكا الربتغايل الذي كان يعد من �أ�شهر الفرق الأوروبية و�أقواها يف
عقد ال�ستينيات من القرن املا�ضي .
ونكمل اليوم ن�شر اجلزء الثاين واالخري من امللف.

2-2

ملعب ال�شعب الدويل ..
ذكريات مفرحة وحمزنة تتلألأ من �شمعة ميالده الثالث والأربعني

ا�ستخدمته القوات االمريكية مهبط ًا لطائراتها �إبان �أحداث 2003
�إعداد  /د.منذر العذاري

!

* ت�شكيلة بنفيكا :كو�ستا ب��ري��را ،كافني،
البريتو ،جانيو� ،أجنيلو ،كرو�ش و�سانتانا،
ول�سن� ،أغ�ستو ،و�أوزيبيو و�سيمون�س .
* �أبرز العبي املنتخب جبار ر�شك الذي �أدى
امل�ب��اراة بثبات وق��وة دون �أن يهاب النجوم
الكبار وال �سمعة بنفيكا .
م�لاح�ظ��ة  :اح���داث امل��ب��اراة ك�م��ا ج ��اءت يف
ج��ري��دة امللعب ب�ع��دده��ا  320ال���ص��ادر يوم
االثنني  7ت�شرين الثاين . 1966
�أحداث وطرائف
* يف ي��وم  20اي��ار  1968ج��رت على ملعب
ال�شعب ال ��دويل م �ب��اراة ب�ين ف��ري�ق��ي القوة
اجلوية وم�صلحة نقل الركاب بتحكيم فهمي
القيماقجي وغني اجل�ب��وري وع�صام عمر،
واثناء املباراة تلبدت ال�سماء بالغيوم ب�شكل
مفاجئ وهبت عا�صفة ترابية اقتلعت �سقف
امللعب وانعدمت الر�ؤيا وه��رب اجلميع من
امللعب ,وا��ض�ط��ر احل�ك��م اىل ال�غ��اء املباراة
واعيدت يوم  28ايار ليفوز فريق امل�صلحة
. 1-2
* اك�ب�ر ع��دد م��ن اجل �م �ه��ور ��ش�ه��دت��ه مباراة
واح��دة يف ال��دوري كان يف مباراة ال�شرطة
والزوراء يف مو�سم  1992-91حيث احت�شد
اكرث من  70الف متفرج على مدرجات ملعب
ال�شعب الدويل وار�ضه بعد ان نزل اجلمهور
اىل داخل امللعب واحاط ب�ساحة اللعب وهذا
الرقم مل ي�شهد له ملعب ال�شعب الدويل مثيال
منذ افتتاحه عام  1966وحتى االن.
* اغرب هدف �سجل يف ملعب ال�شعب الدويل
ك��ان يف دوري الكرة ملو�سم  1978-77يف
م �ب��اراة ن��ادي��ي ال �ط�يران (ال �ق��وة اجل��وي��ة )
واجلي�ش عندما رمى حار�س مرمى الطريان
كاظم �شبيب ال�ك��رة يف م��رم��اه وه��و يحاول
مناولتها لأحد زمالئه لي�سجل هدف املباراة
الوحيد وفاز نادي اجلي�ش �– 1صفر!
*اول حريق �شهده ملعب ال�شعب الدويل
ح��دث ي��وم  5ت�شرين االول  1993قبل
مباراة نادي الطلبة ومنتخب ال�شباب يف
الدور الثاين من املرحلة االوىل لدوري
الكرة ملو�سم  1994-93وك��ان ب�سبب
متا�س كهربائي .
* يف ي��وم  20ح��زي��ران � 1972شهدت
م��ب��اراة منتخب ال �ع��راق الع�سكري
ومنتخب �ساحل العاج �ضمن بطولة
العامل الع�سكرية طرد احلكم الرتكي

�صباح الدين الدكلي ملراقب اخل��ط العاجي
اثن�سا ال��ذي زع��ل م��ن احل�ك��م ،الن��ه مل ي�أخذ
ب��ا��ش��ارت��ه الك�ثر م��ن م��رة ف�ط��وى ال��راي��ة يف
ال��دق��ائ��ق االخ�ي�رة م��ن ال���ش��وط االول واخذ
يتم�شى على خط التما�س بعيدا عن احداث
امل �ب��اراة فقام احلكم ب�ط��رده وح��ل حمله يف
ال���ش��وط ال �ث��اين احل�ك��م االحت� ��ادي العراقي
اح�سان قدوري.
*يف مو�سم � 1979-78شهد الدور الرابع من
دوري الكرة ت�سجيل واحد من اجمل االهداف
يف تاريخ ال��دوري العراقي وذلك يف مباراة
ال�شرطة وامليناء عندما �سدد الكابنت دوكل�ص
ع��زي��ز ال ��ذي ك��ان يلعب مو�سمه االخ�ي�ر يف
الدوري كرة قوية من منت�صف امللعب تقريبا
اث��ر رك�ل��ة ح��رة غ�ير مبا�شرة منحها احلكم
ال��دويل امل��رح��وم �صبحي ادي��ب ه��زت مرمى
امليناء بعنف م�سجلة هدفا ن��ادرا ات�ضح بعد
ذلك انه غري �صحيح النه جاء من ركلة حرة
غري مبا�شرة وكان الف�ضل يف اكت�شاف ذلك
مل�ؤيد البدري يف برناجمه املعروف الريا�ضة
يف ا�سبوع.
* يف ي��وم  15ت�شرين ال�ث��اين � 1986شهد
امللعب حالة غريبة عندما طرد احلكم الدويل
ع�ب��ا���س ع�ب��د ال��رح�م��ن الع��ب ن ��ادي ال�شرطة
خمي�س حمود خالل فرتة اال�سرتاحة
ب�ي�ن ال�شوطني

خ�ل�ال م� �ب ��اراة ال �� �ش��رط��ة وال � � ��زوراء �ضمن
مباريات ال��دور العا�شر ل��دوري الكرة ملو�سم
 1987-86لتفوهه بكلمات اعتربها احلكم
غري الئقة.
*يف ي��وم االث �ن�ين  9ت�شرين ال �ث��اين 1992
و��ض�م��ن ال� ��دوري ال �ث��اين ع�شر م��ن املرحلة
االوىل ا�ست�ضاف ملعب ال�شعب ال��دويل
مباراتني االوىل بني الزوراء
والنفط والثانية ب�ين القوة
اجل ��وي ��ة وال �ط �ل �ب��ة ونتيجة
ل �ل��زخ��م اجل� �م ��اه�ي�ري الكبري
حدث انهيار لأحد جدران امللعب
مم��ا ن�ت��ج ع��ن ا��س�ت���ش�ه��اد اثنني
م��ن املتفرجني وج��رح ا�شخا�ص
عديدين.
* تعر�ض ملعب ال�شعب الدويل يف
التا�سع من ني�سان  2003اىل ق�صف
�أمريكي ادى �إىل حدوث ا�ضرار بالغة
به وخا�صة يف مدرجاته حيث تركت
فيها حفر ًا كبرية ف�ضال عن �أر�ضيته،
ك�م��ا ا�ستخدمته ال �ق��وات الأمريكية

مهبط ًا للطائرات املروحية عقب ذلك.
يف  8ني�سان  2004خ�ص�ص احلاكم املدين
االمريكي يف العراق بول برمير ثالثة ماليني
دوالر العادة ت�أهيل ملعب ال�شعب الدويل .
* يف  8اب  2006عرث م�س�ؤولون ريا�ضيون
يف اللجنة االومل�ب�ي��ة العراقية على قبو يف
امللعب ي�ضم عدد ًا من ادوات التعذيب التي كان
ي�ستعملها املقبورعدي يف تعذيب الريا�ضيني
العراقيني .وك��ان القبو يقع يف مكان �سري
حتت احد مدرجات امللعب .
البطوالت التي �شهدها ملعب ال�شعب حملي ًا
ودولي ًا.
بطولة العامل الع�سكرية ( 1968النهائيات )
 ،بطولة ال��دورة الريا�ضية العربية املدر�سية
الرابعة  24-15ت�شرين الثاين ، 1971بطولة
ك�أ�س فل�سطني االوىل  14- 1كانون الثاين
 ، 1972بطولة ال�ع��امل الع�سكرية 20 -11
ح��زي��ران  ، 1972بطولة مت��وز الع�سكرية
االوىل  21-14مت��وز  ، 1973بطولة متوز
ال�ث��ان�ي��ة  19-14مت��وز  ، 1974ت�صفيات
املجموعة الثانية لبطولة ك��ا���س امم ا�سيا

 21ت�شرين الثاين  2-كانون االول 1975
 ،البطولة امل�صغرة لفرق ال�شرطة العربية
 ، 1976بطولة ال�شباب ال�ع��رب��ي الرباعية
 ، 1976ت�صفيات بطولة ال�ع��امل الع�سكرية
ت�شرين الثاين  ،1978بطولة كا�س اخلليج
العربي اخلام�سة -23اذار  9-ني�سان ،1979
ت�صفيات اوملبياد مو�سكو  31-16اذار 1980
 ،بطولة االندية العربية االوىل  ، 1982بطولة
ال�شرطة العربية الثانية  ، 1985بطولة كا�س
فل�سطني ال �ث��ال��ث ل�ل���ش�ب��اب  ،1989بطولة
جمل�س التعاون العربي الثانية لالندية 1990
 ،ت�صفيات املجموعة الرابعة لبطولة �شباب
ا�سيا  29اي��ار 7-ح��زي��ران � ، 1998إ�ضافة
اىل الكثري م��ن امل�ب��اري��ات الدولية الر�سمية
وال��ودي��ة للمنتخبات الوطنية والع�سكرية
ومباريات الفرق واالندية العراقية مع الفرق
اخلارجية يف البطوالت العربية واال�سيوية
واملباريات الودية ،وكذلك مباريات الدوري
وك�أ�س العراق وبطولة اجلمهورية ملنتخبات
املحافظات وغريها من البطوالت املحلية التي
نظمها االحتاد العراقي لكرة القدم.

اكت�شاف قبو لتعذيب الريا�ضيني يف مكان
�سري حتت املدرجات
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ابتعد عن ال�شرطة ويف قلبه �أ�سى

احلار�س �ضياء جبار :حميد اتهمني ظلم ًا بالتهرب
وزاخو حمطة انتقالية يف م�سريتي

حاوره  /عماد البكري

اثار غياب حار�س مرمى ال�شرطة �ضياء جبار
ع��ن امل�شاركة م��ع فريقه يف املو�سم املا�ضي
وب�ق��ائ��ه ا��س�ير م�سطبة االح�ت�ي��اط يف اغلب
م �ب��اري��ات ال � ��دوري ع�لام��ة ا��س�ت�ف�ه��ام كبرية
وت���س��ا�ؤالت ع��دة ال �سيما وان ه��ذا احلار�س
��س�ب��ق ان ق ��دم ع��رو� �ض��ا ج �ي��دة وان مفكرة
جماهري الكرة حتتفظ له بالكثري من املواقف
ال�شجاعة ..واذا كانت بداية �ضياء جبار قد
ب��دات يف ن��ادي الكاظمية قبل �سنوات عدة
وظل موا�سم عدة مهاجرا بني العديد من فرق
ال��دوري فان حمطته االخرية التي بدات قبل
اربعة موا�سم مع ال�شرطة �شهدت جناحاته
وان �ط�لاق �ت��ه احل�ق�ي�ق�ي��ة ن �ح��و اجلماهريية
وال�شهرة التي كان يخطط لها اال ان مو�سمه
االخ�ير جرى بعك�س ما كان يتمنى ويخطط
االم��ر ال��ذي دف�ع��ه للبحث ع��ن حمطة اخرى
فوقع هذا املو�سم على ك�شوفات ن��ادي زاخو
يف خطوة يهدف م��ن ورائ �ه��ا مراجعة ذاته
وتقييم م�سريته لالنطالق من جديد بعيدا عن
�صخب الفرق البغدادية واوراقها املت�شابكة.
�ضياء جبار حل �ضيف ًا على (املدى الريا�ضي)
للحديث عن جتربته ال�سابقة وا�سباب ابتعاده
او اب�ع��اده عن ال�شرطة وع��ن مغزى وجوده
احلايل يف زاخو.
اال�صابة وتداعياتها
* ال ب��د ان ن��ب��د�أ م��ن م��و��س�م��ك االخ �ي�ر مع
ال�شرطة؟
 مل يكن مو�سما جيدا و مل احقق فيه ما كنتامتنى حتقيقه ،بل الحقتني اال�صابة اللعينة
وا��ض�ط��رت�ن��ي ل�لاب�ت�ع��اد ع��ن اغ �ل��ب مباريات
الفريق االمر الذي ترك يف نف�سي �آثار ًا احتاج
لوقت غري ق�صري لكي اجتاوزها وهذه االثار

ال�سلبية كانت �سببا يف ابتعادي عن الفريق
الذي احبه والذي ق�ضيت فيه موا�سم رائعة ما
زال جمهور ال�شرطة يتذكرها.
* ول�ك��ن قيل ان امل�ل�اك التدريبي ك��ان وراء
ابعادك عن الفريق ؟
 ا�شد ما يحزنني وما يثري الأ�سى يف نف�سيالطريقة التي تعامل بها مدرب الفريق رحيم
حميد معي وه��و َم��ن ا�ستغنى عني ب�سهولة
وب���ش�ك��ل مل �أك� ��ن ات��وق �ع��ه ب �ع��د ان اتهمني
ب��ال�ت�م��ار���ض يف ال��وق��ت ال ��ذي ي�ع��رف جميع
َم��ن يف ال �ن��ادي �شكل وح�ج��م اال��ص��اب��ة التي
تعر�ضت لها ثم اين ل�ست حار�سا جديدا حتى
اجد االع��ذار للتهرب من امل�شاركة يف الوقت
الذي كان اال�سى يعت�صرين حينما اجد نف�سي
بعيدا عن مباريات الفريق خا�صة املهمة منها
و اق�صد بها حينما ي��واج��ه ال�شرطة الفرق
اجلماهريية االخرى .
* وما ا�سباب خالفك مع اجلمهور ؟
 بالعك�س تربطني عالقة وطيدة مبنية علىاالحرتام و التقدير و لن �أن�سى موقف جمهور
ال�شرطة معي و حجم حمبته و م�ساندته يل
منذ وج��ودي مع الفريق حتى اللحظة ،لكن
هناك البع�ض القليل جدا ممن ح�سبوا ظلم ًا
على جمهور القيثارة حاولوا الإ�ساءة يل و مل
اقبل بذلك الين يف كل االحوال ان�سان ال اقبل
التجاوز علي او جرح م�شاعري من دون �سبب
�صدر مني.
فر�صة كاملة
* ولكنك مل تاخذ فر�صة كاملة مع ال�شرطة ؟
 بالعك�س يف املوا�سم املا�ضية اخذت فر�صتيكاملة و كنت احلار�س اال�سا�سي و من يعتمد
عليه املالك التدريبي و قدمت مباريات كبرية
و اق��ول ب�لا ت��ردد ان اف�ضل موا�سمي كانت

مع ال�شرطة خا�صة عندما كان
ع��م��اد ه��ا� �ش��م م ��درب ��ا حل��را���س
مرمى الفريق و اقولها ب�صراحة
اين ك�ن��ت ا�ستحق ال �ت��واج��د يف
املنتخبات الوطنية لو كان القيا�س
هو امل�ستوى الفني فقط  ..اقول
ذل ��ك م��ن ب ��اب ال�ث�ق��ة بالنف�س الن
امل���درب ك�ث�يرا م��ا ك��ان يف�ضلني و
ي�شركني كا�سا�سي يف ظ��ل وجود
احلار�س املقتدر حممد كا�صد اال ان
الفر�صة مل تقرتب مني حتى ولو مرة
واح��دة لأثبت ج��دارت��ي يف ال��دف��اع عن
عرين املنتخبات الوطنية .
* وهل جئت تبحث عن الفر�صة يف زاخو؟
 مِ َل ال فلم تعد فرق بغداد واجلماهريية منهاب��ال��ذات ه��ي فقط م��ن ت�ستقطب ال�ضوء
وال�شهرة واهتمامات املدربني ،بل
ان هناك الكثري من العبي فرق
املحافظات من ا�ستطاعوا
الو�صول اىل املنتخبات
�ضياء جبار يراهن
و�أقولها بثقة اين قدمت
على جتربته مع
اوراقي اىل زاخو لكي
زاخو
يكون نقطة انطالق
جديدة يف م�سريتي
بعيدا عن م�شاكل
الفرق البغدادية
وو�� �ض� �ع� �ه ��ا
ال �� �ص �ع��ب
..وان

وج��ودي يف زاخ��و �سيكون فر�صة ملراجعة
نف�سي وم�سريتي ال�سابقة.
* وكيف وجدت زاخو وما ميكن ان يحققه؟
 فريق جيد يحتاج اىل فرتة من الوقت لكيي�صل اىل م��رح�ل��ة اجل��اه��زي��ة ال�ك��ام�ل��ة وقد
ا�ستقطب زاخو هذا املو�سم ا�سماء المعة امثال
�سنان فوزي ومهند حممد علي وعامر خليف
و�سرمد عالوي وغريهم ا�ضافة اىل املحرتفني
االجانب يقودهم مدرب معروف يف ال�ساحة
هو اموري احمد �صاحب اخلربة الطويلة يف
املالعب وارى ان زاخو �سيكون فريق ًا مناف�س ًا
وعنيد ًا يف مناف�سات الدوري املقبل.
* لنعود اىل بداية م�سريتك؟
 ال �ب��داي��ة ك��ان��ت يف ف��رق الفئاتال�ع�م��ري��ة يف ن���ادي الكاظمية
ثم الفريق الأول مع املدرب
عبد االل��ه عبد احلميد بعد
الكاظمية لعبت مو�سما
ل� �ب�ي�ر� ��س م� ��ع امل � ��درب
�سليمان رم���ض��ان ثم
مثلت ن��ادي اجلي�ش
م ��ع امل � ��درب �سعدي
ي� ��ون � ��� ��س ث� � ��م اىل
ال�شرطة يف مو�سم
. 2006 -2005
* �أب�� � ��رز امل ��درب�ي�ن
ال��ذي��ن ا��ش��رف��وا على
تدريبك؟
 ال ان�سى ف�ضل عماده��ا� �ش��م يف ال�شرطة
واب� � ��راه � � �ي� � ��م �� �س ��امل
وح�سني كامل ونوري
عودة.

بروفة برازيلية  -انكليزية يف
دوحة املونديال
ت�صوير كرمي جعفر
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قائمة رواتب �سائقي فورموال  1 -يف عام 2009

رايكونني يف القمة بـ  45مليون دوالر وبطل
العامل يح�صل على  5ماليني!
دبي /وكاالت

وفق ًا لدرا�سة �إح�صائية ن�شرت  ،مت الإعالن
ع��ن روات ��ب �سائقي ال �ف��ورم��وال –  1لعام
 ،2009وحملت الأرقام العديد من املفاج�آت،
التي ت��ؤك��د �إن املقابل امل��ايل ق��د ال يتوافق
ب��ال���ض��رورة م��ع مكانة البطل م��ن الناحية
الفنية وق��درت��ه على حتقيق م��رك��ز متقدم،
حيث يدخل الكثري من االعتبارات الأخرى
يف حت��دي��د ال ��روات ��ب وال ��دخ ��ل ال�سنوي
ملت�سابقي الفورموال ،1 -والأم��ر ال يختلف
ك �ث�ير ًا ع��ن م��ا ي�ح��دث يف ك��رة ال �ق��دم ،حيث
يحقق جنم الكرة الإنكليزية املحرتف يف
لو�س �أجنلو�س جاالك�سي دافيد بيكام على
�سبيل املثال الدخل الأعلى يف العامل مقارنة
ب�أي العب كرة قدم �آخر ،برغم �إجماع الآراء
على انه لي�س الأف�ضل من الناحية الفنية.
� 20سائق ًا ح�صلوا على  130مليون
دوالر
ووف �ق � ًا لأح ��دث ال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي ك�شفت عن
رواتب جنوم �سباقات الفورموال –  1لعام
 2009فان � 20سائق ًا �سيدخلون الأحد املقبل
يف مناف�سات جولة اخلتام لبطولة العامل
ب�أبوظبي ح�صلوا على  130مليون دوالر
خالل العام احلايل فقط.
ويت�صدر الفنلندي كيمي رايكونني القائمة
بفارق هائل عن �أقرب مالحقيه ،حيث ح�صل
راي�ك��ون�ين على  45مليون دوالر ،ووفق ًا
لتقارير ن�شرت م ��ؤخ��ر ًا رف����ض رايكونني
ال�ت�ف��او���ض لتخفي�ض رات �ب��ه ال���س�ن��وي مع
فريقه احلايل فرياري ،كما تتعرث مفاو�ضاته
م��ع ال �ف��رق الأخ� ��رى لل�سبب نف�سه ،وجاء
بطل العامل لعام  2008الربيطاين لوي�س
هاميلتون يف املركز الثاين بح�صوله على

 18مليون دوالر وب �ف��ارق  27مليون عن
املت�صدر رايكونني وه��و ف��ارق هائل تت�سع
دائرته مبقارنة ال�سائق الفنلندي مع بقية
ال�سائقني.
النجم الإ��س�ب��اين ال�شهري وبطل ال�ع��امل يف
منا�سبتني فرناندو �ألون�سو ح�صل على 15
مليون دوالر يف عام  2009من فريق رينو
ال��ذي ميثله ،وج��اء يف املركز ال��راب��ع نيكو
رو�سبريج براتب بلغ  8.5مليون ،وكانت
امل �ف��اج ��أة ال �ك�برى يف ح�صول بطل العامل
للمو�سم احلايل الربيطاين جن�سون باتون
على  5ماليني دوالر فقط وبفارق  40مليون ًا
عن رايكونني الذي يحتل قبل جولة اخلتام
يف �أبوظبي املركز ال�ساد�س يف قائمة �أبطال
الفورموال 1-لعام  2009بر�صيد  48نقطة،
ومازال النجم الربيطاين وفريقه براون جي
بي يف مناق�شات ومفاو�ضات حامية ب�ش�أن ما
يجب �أن يتقا�ضاه خالل عام واحد .
كيمي رايكونني  45مليون دوالر فنلندي -
فرياري
فرناندو �ألون�سو 15مليون دوالر �إ�سباين
– رينو
لوي�س هاميلتون 18مليون دوالر بريطاين
– ماكالرين مر�سيد�س
يارنو تروللي 6,5مليون دوالر �إيطاليا –
تويوتا
نيكو رو�سبريج 8,5مليون دوالر �أمل��اين –
وليامز
�سيب�ستيان فيتيل 6ماليني دوالر �أمل��اين –
ريد بل
مارك ويرب 5,5مليون دوالر �أ�سرتايل – ريد
بل
جن�سون ب��ات��ون 5م�لاي�ين دوالر بريطاين
–براون جي بي

روبرت كوبيكا  4,5مليون دوالر بولندي –
بي ام دبليو
هيكي كوفالينني  3,5مليون دوالر فنلندي
– مكالرين مر�سيد�س.
وتعترب �سباقات ال �ف��ورم��وال 1 -م��ن �أكرث
��س�ب��اق��ات ال���س�ي��ارات �إث� ��ار ًة وت���ش��وي�ق� ًا يف
العامل الحتوائها على العديد من التفا�صيل،
وحتظى �سباقات اجلوائز الكربى مبتابعة
 600مليون م�شاهد حول العامل ،وكل �سباق
ي�شاهده نحو � 50ألف يف احللبة� ،إ�ضافة اىل
املاليني حول ال�شا�شات التلفزيونية.
ويتطلب ت�صنيع �سيارة الفورموال250 1 -
�أل��ف �ساعة عمل ،وتبلغ ميزانية كل �شركة
م�صنعة نحو  500مليون دوالر يف العام
ال��واح��د ،وك��ل �سيارة ت�ستهلك يف ال�سباق
 1200لرت وقود ،وبني  80- 60لرتا زيوت،
وت�صل درجة احلرارة داخل مق�صورة القيادة
�إىل  50درجة مئوية ،ويتطلب ال�سائق تغري
علبة الرتو�س (اجلري) نحو  2600مرة ،فيما
يعد �سباق موناكو �أكرث �سباق يتم من خالله
تبديل ن�سبة ال�سرعة التي ت�صل �إىل 4000
مرة.
ميكانيكا ال�سيارة ت�شتمل على الكثري من
التفا�صيل امل �ث�يرة ،حيث ان �شركة ب��ي ام
دبليو تو�صلت اىل القيام بثمانية ماليني
عملية �إ�شعال داخ��ل املحرك خ�لال ال�سباق
ال��واح��دة ،كما ان احل��رارة التي تخرج من
ع��ادم الهواء ت�صل �إىل  800درج��ة مئوية،
يف ال��وق��ت ال��ذي يتطلب ف��ك قطع ال�سيارة
وجت��زئ�ت�ه��ا ع�ق��ب ن�ه��اي��ة ك��ل ��س�ب��اق نحو
� 8ساعات متوا�صلة ،وت�صل �سرعة
ال�سيارة يف ال�سباق من �صفر �إىل
 100كم يف  2.6ثانية.
�أما حمرك ال�سيارة الذي يت�سع

لـ 2.4لرت فيت�ألف من  8ا�سطوانات  V8يزن
مئة كيلو غ��رام ،وت�صل �سرعة ال�سيارة من
�صفر اىل  200كم تتوقف بعد  7ثوان فقط،
�أما درجة حرارة ا�سطوانات املكابح فت�صل
اىل  1000درجة مئوية.
نظام ا�ستعادة الطاقة (كريز)
وخ�لال ع��ام  2009ب��ات �أم��ام ال�ف��رق حرية
ا�ستخدام نظام ا�ستعادة الطاقة من خالل
الدو�س على املكابح من �أج��ل زي��ادة فعالية
�سياراتهم ،كما ي��دل ا�سمه ف��ان ال�ـ “كريز”
ي �ق��وم ب��ا��س�ت�ع��ادة ال �ط��اق��ة امل��ه��درة خالل
عمليات الدو�س على املكابح.
ويتم تخزين ه��ذه الطاقة
ب���ش�ك��ل م�ي�ك��ان�ي�ك��ي يف
ب �ط��اري��ات كهربائية،
وم� � � ��ن ث� � ��م ت �� �ص �ب��ح
ب�ت���ص��رف ال�سائقني
على دفعات خالل
ك��ل ل�ف��ة ،بف�ضل
ال�����ض��غ��ط على
زر م�ت��واج��د على
م� ��� �س ��اع ��د امل � �ق� ��ود.
ووف � �ق � � ًا للقوانني
احلالية ف ��إن القوة
ال� � � � �ت � � � ��ي

يكت�سبها ال�سائق هي نحو  80ح�صان ًا وهي
متوفرة لنحو  7ثوان فقط ،هذا الأمر يوازي
ث��واين �إ�ضافية خ�لال اللفة ال��واح��دة ،غري
�أن ال��وزن والتوليفة لهذا النظام ،وت�أثريه
الإج �م��ايل ع�ل��ى ت��وزي��ع الأوزان ع�ل��ى منت
ال�سيارة ،يجب �أن ت�ؤخذ بعني احل�سبان.
وب��ع��د ال��ت��ج��ارب ي �ع �ل��ن االحت�� ��اد ال� ��دويل
لريا�ضية ال�سيارات (فيا) وزن كل �سيارة،
مما ي�سمح بتحديد كمية الوقود املو�ضوعة
يف ال�سيارة واللفة التي يتوقف فيها ال�سائق
للتزود بالوقود لأول م��رة .وقد فر�ض على
كل ال�سائقني التوا�صل مع و�سائل الإعالم،
وعليهم �أن ي�شاركوا يف �ساعات
للتوقيع على الأوتوغرافات
يوم اجلمعة.
و�أخ�ير ًا على كل فريق
�أن يكون له على الأقل
ممثل ر�سمي للتعامل
مع �شا�شات التلفزة
�أث� �ن ��اء ال�سباقات،
ل�ل�ت�ح��دث ع��ن ك��ل ما
يخ�ص ال�ف��ري��ق اذا
ا��س�ت��دع��ت احلاجة
اىل ذلك.
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اليمن ترف�ض التنازل عن ا�ست�ضافة (خليجي )20
�صنعاء /وكاالت
�أكد جمل�س الوزراء اليمني �أن اليمن �ست�ضيف
(خليجي  )20يف موعده املحدد ،وبتميز يف
حمافظات عدن وحلج و�أبني ،و�أ�شاد املجل�س
يف اجتماع تر�أ�سه الدكتور علي جمور رئي�س
املجل�س ب�إالعداد اجليد لال�ست�ضافة.
وو�صف املحللون الريا�ضيون اليمنيون عقد
اجتماع خا�ص من قبل جمل�س ال ��وزراء يف
عدن بدال من �صنعاء من �أجل الإعداد خلليجي
، 20وت�أكيد اال�ست�ضافة من موقع احلدث وردا
�صريحا على املت�شككني بعدم قدرة اليمن على
اال�ست�ضافة.
ووج ��ه املجل�س  -ال ��ذي ا�ستمرت جل�ساته
�ساعات  -وزير الداخلية اليمني ب�إعداد خطة
�أمنية متكاملة لتعزيز الأجواء الأمنية ال�سابقة
وامل��راف �ق��ة وال�لاح �ق��ة للبطولة واال�ستفادة
م��ن جت��ارب ال��دول اخلليجية التي �سبق �أن
ا�ست�ضافت هذا احلدث.
وعلمت م�صادر خليجية مطلعة �أن��ه �سيتم
ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع اجل ��ان ��ب ال �� �س �ع��ودي لأج ��ل
اال�ستعانة بتجربتهم ب�ش�أن اخلطة الأمنية
التي نفذت خالل ا�ست�ضافة (خليجي  ،)10كما
�سيتم االطالع على التجارب العمانية.
جاء ت�أكيد جمل�س الوزراء اليمني بخ�صو�ص

اليمن ت�ؤكد �ضيافتها خلليجي 20يف موعده

تنظيمية اخلليج حتدد �أعمار املنتخبات الأوملبية
الكويت /وكاالت
ح ��ددت اللجنة الفنية وامل�سابقات
ب��ال�ل�ج�ن��ة التنظيمية ل� ��دول جمل�س

ال�ت�ع��اون اخلليجي ل�ك��رة ال�ق��دم يوم
 16كانون االول املقبل موعد ًا لإقامة
مباراة الو�صل االماراتي والكويت يف

اعتماد اليات جديدة لبطولة
اوملبياد اخلليج

�إطار اجلولة الرابعة ملناف�سات البطولة
اخلليجية ل�لان��دي��ة االب��ط��ال والتي
مت ت�أجيلها ن �ظ��ر ًا مل�شاركة الكويت
يف ن�ه��ائ��ي ك ��أ���س االحت���اد الآ�سيوي
حيث ك��ان موعدها ال�سابق يف يوم
امل �ب��اراة نف�سه.وعلى اجل��ان��ب الآخر
تعقد التنظيمية اجتماعها ال��دوري
يوم ال�سبت املقبل امل�صادف احلادي
والع�شرين م��ن ال�شهر احل��ايل وذلك
للنطق يف تقارير مباريات البطولة
اخلليجية لالندية التي اقيمت خالل
الفرتة ال�سابقة يف املجموعات االربع،
كما �سيتم و�ضع الآلية لتنظيم البطولة
اخل �ل �ي �ج �ي��ة ل�ل�م�ن�ت�خ�ب��ات االومل �ب �ي��ة
حتت(� )23سنة (االوملبي اخلليجي،)2
حيث �سيتم حتديد �سن امل�شاركة يف
البطولة بعدما ق��ام االحت ��اد الدويل
ب�إجراء تعديالت على اعمار الالعبني
يف املنتخبات الأوملبية.
واجل��دي��ر بالذكر ب ��أن نا�صر الطاهر
�أم�ي�ن �سر اللجنة االنتقالية املكلفة
ب�� � ��إدارة �� �ش� ��ؤون احت� ��اد ك���رة القدم
ه��و ع�ضو اللجنة التنظيمية ممث ًال
للكويت.

ا�ست�ضافة (خليجي  )20بعد نقا�ش تقرير
مف�صل بح�ضور حمافظي كل من عدن وحلج
و�أبني (املعنيني باال�ست�ضافة) ب�ش�أن �سري تنفيذ
امل�شاريع املرتبطة باال�ست�ضافة وم�ستوى
الإجن��از �سواء ما يتعلق بالأعمال الإن�شائية
اجل��اري��ة يف امل�لاع��ب الرئي�سة املخ�ص�صة
الحت�ضان البطولة ،وتلك املخ�ص�صة لتدريب
املنتخبات امل�شاركة �أو جانب الإيواء والفندقة
والبنية التحتية و�إع ��داد املنتخب الوطني
و�إدارة وتنظيم البطولة.
و�أك��د التقرير �أن جميع اخلطوات الإجرائية
وامل�شاريع امليدانية املرتبطة بتلك اجلوانب
ت�سري وفقا للربنامج الزمني املقر م��ن قبل
اللجنة الإ�شرافية وعلى م�ستوى كل مكون،
ال�سيما ما يخ�ص املالعب الريا�ضية واملن�شـــ�آت
اجلديدة التي من �أبرزها ملعب الوحدة يف
زجنبــار حمافظــة �أبني و�أعمــال �إعادة الت�أهيل
مللعب  22مايو ومالعب التــدريب يف عـــدن
وحلج.
و�أب��رز التقرير مدى الإمكانات الكبرية التي
تتوافر ملحافظة عدن ال�ست�ضافة هذه البطولة
ال�ت��ي ت�ؤهلها ال�ست�ضافة خمتلف فعاليات
البطولة الريا�ضية وحتقيق الأهداف املختلفة
ال�ست�ضافة اليمن (خليجي .)20

اتوري يقرتب من العودة اىل دوري
النجوم القطري
الدوحة /وكاالت
ت�سارعت االخ �ب��ار وال�ت�ق��اري��ر امل�ن���ش��وره يف
املواقع الريا�ضية الربازيلية بعد اعالن نادي
جرمييو الربازيلي عن ا�ستقالة املدرب ال�سابق
للريان باولو اتوري من تدريب الفريق وكان قد
عقد اتوري م�ؤمتر ًا �صحفي ًا اعلن فيه عن قراره
واعتذاره عن عدم متكنه من النجاح وتقدمي
امل�أمول مع جرمييو ..و �صرح �أن العر�ض املقدم
من الريان عر�ض ال ميكن عر�ضه كما ا�شار موقع
جول بن�سخته الربازيلية ..و ذكر املوقع
ان املدرب �سيتقا�ضى ما يعادل اكرث
من  500ال��ف دوالر (�شهري ًا) !!
ن�سبة للعقد اجلديد ال��ذي قدمه
ل� ��ه ال � ��ري � ��ان اي ما
يعادل قيمة  6ماليني
دوالر يف ال�سنة
قيمة العقد اجلديد
..و ذكر موقع جول ان
املدرب �سيذهب للريان
فقط م��ن اج��ل امل ��ال ..و
ن�سبت ه��ذا الكالم عن ل�سانه
ح�ين ذك ��ر يف م���ؤمت��ره ال�صحفي
ان عر�ض الريان ال ميكن رف�ضه ..و�أك��دت هذا

الت�صريح م��واق��ع ريا�ضية اخ��رى م��ن بينها
�شبكة  Renascencaالربتغالية ال�شهرية
واملعروفة ب�أ�سم  RRالتي ذك��رت ان الدافع
االول لعودة اتوري العر�ض اخليايل املقدم من
الريان ..و ذكرت ال�شبكة الربتغالية ت�صريح ًا
لنائب رئي�س نادي جرمييو الربازيلي (Luiz
 )Meira Onofreحيث
قال " :لقد انهينا تعاقدنا
مع باولو اتوري بالفعل
وه ��و يف طريقه
ل � � �ل� � ��ري� � ��ان
القطري.

(فيفا) يرف�ض االعرتاف بالهدف ال�سعودي الأ�سرع يف العامل
الريا�ض  /وكاالت
�أك� ��د م �� �س ��ؤول يف االحت� ��اد ال� ��دويل لكرة
القدم (فيفا) �أن اخلط�أ الإداري ال��ذي وقع
فيه الهالل جرد العبه ن��واف العابد من �أن
يكون �صاحب �أ�سرع هدف يف العامل بعد �أن
�سجله يف الثانية الثالثة يف مرمى ال�شعلة
�ضمن ك�أ�س في�صل بن فهد للدرجتني املمتازة
والأوىل.
وقالت كاترين م�س�ؤولة ق�سم الإح�صاء يف
�إدارة الإعالم واالت�صال يف االحتاد الدويل
لكرة القدم (فيفا)� :إنه (يف حال �إلغاء نتيجة
مباراة معينة نتيجة خط�أ �إداري وقع فيه

�أح��د الفريقني ف ��إن الأه���داف امل�سجلة يف
اللقاء من الفريق اخلا�سر للقاء ال ميكن �أن
حت�سب يف الإح�صائيات الر�سمية لأنه يعد
خا�سرا للمباراة �أما يف حال �سحبت نتيجة
املباراة من الفريقني فتعد ك�أنها مل تقم ويف
كلتا احلالتني ال يعتد به يف الإح�صائيات
الر�سمية وال ميكن تثبيت الأه ��داف التي
مت ت�سجيلها)�.إىل ذلك ،قررت اللجنة الفنية
يف االحت��اد ال�سعودي لكرة القدم ،اعتبار
الهالل خا�سرا �أمام ال�شعلة ( ) 3/0لإ�شراكه
�ستة العبني فوق �سن الـ  23خالفا للوائح
البطولة.

وكان الهالل قد فاز على ال�شعلة  0 /4يف
اجلولة ال�ساد�سة من مناف�سات البطولة،
وج��اء الهدف الأول عرب ن��واف العابد بعد
�صافرة انطالق املباراة �إذ �إن��ه �سدد الكرة
من على بعد نحو مرتين من خط منت�صف
امللعب مبا�شرة فوق احلار�س حيث ا�ستقرت
يف الزاوية الي�سرى للمرمى يف هدف ُع ّد
الأ�سرع يف العامل.
وج��اء ق��رار اللجنة الفنية ليلغي نتيجة
املباراة (بعد �أن تبني لها �أثناء مراجعتها
وتدقيقها لتقارير حكام مباريات م�سابقة
ك ��أ���س في�صل ب��ن فهد وج ��ود �ستة العبني

فوق �سن  23داخل �أر�ض امللعب ما يعد
خمالفا لنظام و�آلية امل�سابقة) ،فاعتربت
(ال�شعلة فائزا باملباراة بنتيجة ،)0 /3
و�أوقفت �سعد الذياب العب الهالل ملدة
�شهرين ولفتت نظر في�صل الفر�شان
الإداري امل �� �س ��ؤول يف ن��ادي الهالل
.وكان الهالل قد خالف لوائح البطولة
ودفع ب�سته العبني فوق �سن  23عاما
بدال من اخلم�سة امل�سموح بهم وذلك
ب�إ�شراك الالعب �سعد الذياب كبديل يف
ال�شوط الثاين.

نواف
العابد
�صاحب
ا�سرع
هدف يف
العامل
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�شــاكيل �أونيـل على
طــــريق الطـالق
لو�س �أجنلي�س  /وكاالت

يواجه جنم كرة ال�سلة الأمريكية �شاكيل �أونيل دعوى طالق قدمتها زوجته فا�شونديا
بحقه بعد �سبع �سنوات على زواجهما ،بح�سب ما علمت احدى وكاالت االنباء من
حمكمة �أمريكية يف مدينة لو�س �أجنلي�س .واعتربت فا�شونديا املعروفة حتت ا�سم
''�شوين ' واملرتبطة ب�شاكيل منذ عام � 2002أن هناك ''خالفات ال ميكن حلها ' يف
البيانات التي قدمتها �إىل املحكمة .وبح�سب التقارير ،طلبت �شوين ح�ضانة �أوالدها
الأربعة الذين تبلغ �أعمارهم بني  3و� 9سنوات .وكان �أونيل ( 2.16م) �أحد �أف�ضل
العبي االرتكاز يف تاريخ الدوري الأمريكي للمحرتفني ،انتقل من فينيك�س �صنز
�إىل كليفالند كافاليريز ليلعب �إىل جانب ''امللك ' ليربون جيم�س ،وهو �سيتقا�ضى
مبلغ  20مليون دوالر عن مو�سم  .2010-2009وتوج العمالق البالغ من العمر 37
عام ًا بلقب الدوري يف  4منا�سبات �أعوام  2000و 2001و 2003مع لو�س �أجنلي�س
ليكرز و 2006مع ميامي هيت ،وكان �أونيل �شرع يف دعوى انف�صال عام  2007يف
فلوريدا قبل �أن يتوافق مع زوجته وهي �أم لأطفاله الأربعة ويتم �سحب الدعوى.
وذكرت تقارير خالل العام املا�ضي� ،أن م�صاريف �أونيل ال�شهرية تبلغ نحو � 875ألف
دوالر �أمريكي ،ومن بني امل�صاريف �شبه الثابتة � 116,165ألف دوالر للرهونات
العقارية ملنازله الثالثة 505,110 ،للإجازات 300,24 ،للوقود 220,17 ،للمالب�س،
 775,12للم�أكوالت 065,10 ،للكهرباء 730,6 ،لتنظيف الثياب 345,3 ،لفواتري
الهاتف 305,2 ،للحيوانات الأليفة 610,1 ،ل�صيانة احلدائق وحو�ض ال�سباحة،
 495,1ال�شرتاك القنوات التلفزيونية.

جنم ال�سلة
االمريكية �شاكيل
اونيل

ليبي يك�شف عن مالمح قائمة الأزوري للمونديال
روما /وكاالت

�أك��د م��درب املنتخب الإي �ط��ايل مارت�شيلو
ليبي �أنه بد�أ بالفعل و�ضع اللم�سات الأخرية
لقائمة الالعبني الذين �سيمثلون الأزوري
يف ك�أ�س العامل املقبلة ،م�ستبعدا �إمكانية
ا��س�ت��دع��اء �أي الع��ب ج��دي��د يف اللحظات
الأخرية.
وق ��د ن�ق�ل��ت ال���ص�ح��اف��ة ت���ص��ري�ح��ات ليبي
قائال( :ك�أ�س العامل تقرتب ويجب �أن نبد�أ
يف تهيئة هذه املجموعة .رحلتنا الآن يف
مراحلها الأخرية وهي وقت حا�سم بالن�سبة
لنا .هذا هو املع�سكر الأول لنا منذ الت�أهل
و�أمامي فقط ثالث مباريات قبل البطولة).
لدي الكثري من الوقت ،لقد
وا�ضاف (لي�س ّ
عملنا م��ع جمموعة مكونة م��ن  35العبا،
 23منهم �سيذهبون �إىل جنوب �إفريقيا.
�سيكون م��ن ال�صعب للغاية ا�ستدعاء �أي

مارت�شلو ليبي

الع��ب للمجموعة يف �شهر �آذار ،لكن ذلك
لي�س م�ستحي ًال).
امل�ن�ت�خ��ب الإي� �ط ��ايل ت�ن�ت�ظ��ره ف �ق��ط ثالث
مباريات قبل املونديال الإفريقي ،الأوىل
�ضد ال�سويد ال �ي��وم� ،أم��ا امل �ب��اراة الثانية
ف�ستكون يف �شهر اذار  ،لكن حتى الآن مل
تتم معرفة املنتخب املناف�س الذي �سيواجه
املنتخب الإيطايل فيها.
وق ��د �أن��ه��ى ل�ي�ب��ي ح��دي �ث��ه خ�ل�ال امل ��ؤمت��ر
ال�صحفي كا�شفا ع��ن رغبته يف مواجهة
منتخب �إف��ري �ق��ي يف ت�ل��ك امل� �ب ��اراة ،حيث
قال�( :أود �أن �أواج��ه فريقا �إفريقيا يف تلك
املباراة).وعلى �إثر هذه الت�صريحات ،بات
من �شبه امل�ؤكد ا�ستبعاد جنم �سامبدوريا
�أنتونيو كا�سانو الذي مل ميثل الأزوري منذ
ع��ودة ليبي لتدريب املنتخب الإيطايل يف
�صيف  ،2008خلفا لروبريتو دونادوين.

ا�ستثمار جديد يف رو�سيا لتطوير كرة القدم اخلما�سية
مو�سكو /وكاالت

تعاقد االحتاد الرو�سي لكرة القدم اخلما�سية
مع امللياردير (فيليبي كريكوروف) �صاحب
الباع الطويل يف عامل اال�ستثمار الريا�ضي
.
مت توقيع عقد ميتد لعامني  ،م��ع احدى
�شركات امللياردير الرو�سي  ،حيث �سرتعى
ب�شكل كامل بطولة الدوري الرو�سي وك�أ�س
رو�سيا للفوت�سال .
التغطية وال�شركة ال��راع�ي��ة �ستتحكم يف
مداخيل البطولة وحقوق البث التلفيزيوين
 ،حيث �ستحظى الول مرة بنقل حي ومبا�شر
الغلب مباريات الكرة اخلما�سية الرو�سية
عرب حمطات .. +NTV
وذك��رت بع�ض ال�صحف الرو�سية ان قيمة
املبلغ املخ�ص�ص لدعم الفوت�سال يف رو�سيا
يقدر بـ  5ماليني ي��ورو  ،مق�سمة على 14
�شهر ًا  ،وت�شمل املعدات الريا�ضية و�صيانة
امل�ل�اع��ب وت��وف�ي�ر امل �ن �ظ��وم��ة اال�سا�سية
لتطوير اللعبة.

العب بـ (يد واحدة) يف الدوري الإ�سباين
مدريد /وكاالت
حقق اليك�س �سان�شيز مهاجم فريق ري��ال �سرق�سطة �صاحب (اليد
الواحدة) حلمه بامل�شاركة يف �أول مباراة له مع فريقه �أمام فالن�سيا
بالدوري الإ�سباين لكرة القدم و�شارك يف اخر  20دقيقة من املباراة.
ودف��ع مار�سيلينو م��درب �سرق�سطة ب�أليك�س �صاحب ال�ـ  20عاما
بدي ًال لأنخل لفيتا �أم ًال يف تفادي اخل�سارة التي مني بها فريقه �أمام
فالن�سيا  ،3-1ولكن الوقت مل ي�سعفه للتعوي�ض يف �أول م�شاركة له

بالدوري الإ�سباين.
ولد �سان�شيز من دون يده اليمنى ح�سب ما ذكرت �صحيفة (ماركا)
الإ�سبانية� ،إال ان �إ�صراره وت�سجيله ع�شرة �أهداف خالل  12مباراة
خا�ضها مع الفريق االحتياطي ل�سرق�سطة دفع امل��درب مار�سيلينو
بالدفع به يف �أول مباراة له بالدوري الإ�سباين .وقال مار�سيلينو
الذي طرده احلكم يف ال�شوط الثاين :انه �شجع اليك�س ورفع �إبهامه
من املدرجات لتحيته بعد املباراة لإعطائه الثقة.

رو�سيا ت�سعى لال�ستثمار يف كرة ال�صاالت
لوزان /وكاالت

اختيار ت�شــايف
�أف�ضــل العب و�سط
يف العــالـــم
ت�شايف هرنانديز ينال لقب
اف�ضل العب و�سط

اخ�ت��ار م��وق��ع االحت ��اد ال ��دويل للتاريخ والإح�صاء
" " IFFHSالعب و�سط الرب�سا ت�شافى هرنانديز
ك�أف�ضل العب و�سط يف العامل وحت�صل ت�شايف على
اجلائزة من روبرت ىل رئي�س االحتاد الدويل للتاريخ
والإح���ص��اء " " IFFHSحيث ك��ان ت�شافى �أف�ضل
العب يف نهائيات ك�أ�س الأمم الأوروبية يف النم�سا
و�سوي�سرا ويف الوقت نف�سه قدم مو�سم ًا �أوروبي ًا
رائع ًا مع الرب�سا .كما نال قائد الرب�سا كارلو�س بويول
جائزة �أف�ضل قائد فريق ومت اختيار الفائزين عن
طريق جلنة حتكيم مكونة من �صحفيني من  83بلد ًا
و ت�سلم بويول اجلائزة يف املدينة الريا�ضية حيث
نال الرب�سا �أف�ضل ن��ا ٍد يف ال�سنوات ال�ـ 18املا�ضية،
كما �إن بر�شلونة يت�صدر قائمة ( )IFFHSيف جميع
الإح�صاءات من عام .1991
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اينكة احد ا�شهر احلرا�س
يف البوند�سليغا

(فيفا) حاوره قبل انتحاره بيومني

اينكه :وفاة ابنتي غريت نظرتي عن كرة القدم
اعداد /املدى الريا�ضي
وقد ظهر هذا الفائ�ض يف �إنتاج احلرا�س جلي ًا
خالل ك�أ�س العامل  ،2006عندما وجد املخ�ضرم
�أول �ف�ير ك��ان نف�سه جم�ب�ر ًا على امل���ش��ارك��ة يف
العر�س الكروي من دكة الإحتياط ،بعدما كان
حار�س ًا �أ�سا�سي ًا يف ثالث بطوالت �سابقة لك�أ�س
ال �ع��امل ،حيث وق��ع الإخ�ت�ي��ار على ينز ليمان،
حامي عرين �آر�سنال �آن��ذاك ،لتويل امل�س�ؤولية
اجل�سيمة املتمثلة يف حمل القمي�ص رقم  1بعد
ثالثة �أ�شهر م��ن ال�شد واجل ��ذب واملفاو�ضات
وامل�شاورات.
ومنذ ذلك احلني ،ظهر العديد من احلرا�س على
ال�ساحة الكروية الأملانية� ،إذ فر�ضوا �أنف�سهم
بكل جدارة يف املناف�سات املحلية والقارية ،فبات
روبرت �إينكه وتيم فيزه ورينيه �أدلري ومانويل
نوير يطرقون باب املنتخب بقوة لدرجة وجد
معها املدرب نف�سه يف حرية من �أمره مرة �أخرى
على بُعد ت�سعة �أ�شهر من انطالق نهائيات جنوب
�إفريقيا .2010
من بر�شلونة �إىل البوند �سليغا
�صحيح �أن �إينكه (� 32سنة) ه��و �أك�بر ه�ؤالء
احلرا�س �سن ًا ،ولكنه يبدو �أقربهم �إىل
ال �ف��وز ب��ال��ره��ان.ف�ق��د � �ص � ّرح مدرب
حرا�س املنتخب الأملاين� ،أندريا�س
ك��وب �ك��ه ،يف م �ق��اب �ل��ة خ��ا� �ص��ة مع
�صحيفة "بيلد" �أن "روبرت ميلك
خ�برة وا��س�ع��ة ،ول�ق��د �أب �ل��ى البالء
احل �� �س��ن يف ك ��ل م ��رة ت ��وىل فيها
املهمة.
وم ��ن ج �ه �ت��ه� ،أك� ��د امل��دي��ر الفني
يواكيم لوف قبل �ستة �أ�شهر �أن
موقعة مو�سكو يوم  10ت�شرين
الأول �ستحدد ب�شكل كبري معامل

انفرد موقع  FIFAبحديث ح�صري مع احلار�س االملاين روبرت اينكة قبل يومني من اقدامه على االنتحار عندما رمى
نف�سه امام احد القطارات بعد عجزه عن مواجهة مر�ض الك�آبة ..حيث يطلعنا اينكة عن طموحاته عن طموحاته مع
ً
ف�ضال عن تطلعاته بخ�صو�ص امل�شاركة مع منتخب بالده على امل�ستوى الدويلُ ..تعد �أملانيا �أبرز منوذج يف
ناديه احلايل
�إجناب حرا�س مرمى من امل�ستوى الرفيع يف العامل ،فقد �أخرجت عمالقة من حجم زيب ماير وبودو �إيلرن و�أندريا�س كوبكه
ً
حيوا �أكرب الهدافني ووقفوا �سداً
منيعا �أمام �أف�ضل خطوط الهجوم.
و�أولفري كان وين�س ليمان وغريهم من احلرا�س الذين رّ
وبينما يجد مدربو املان�شافت �صعوبة كبرية يف اكت�شاف هدافني و�صانعي �ألعاب متميزين ،ف�إنهم عادة ما يكونون يف حرية
من �أمرهم عندما ي�أتي الدور على �إختيار من �سيقف بني العار�ضتني حلماية عرين املنتخب ،حيث تعج املدار�س الكروية
الأملانية بحرا�س من الطراز الكبري.

امل������و�������س������م احل������������ايل م������ل������يء ب����ال����ت����ح����دي����ات
احلار�س الأول للمنتخب ،مو�ضح ًا �أن "روبرت
ميلك يف الوقت الراهن امتياز ًا طفيف ًا مقارنة
م��ع بقية مناف�سيه ،الت�أهل �أم��ر ال حميد عنه،
ونحن و�ضعنا كل ثقتنا فيه علم ًا �أنه مل يخذلنا
�أبد ًا.ومع ذلك ف�إننا �سنناق�ش الو�ضع نهاية هذا
العام".
وبرغم �أن �إينكه مل يلتحق ب�صفوف املنتخب �إال
بعدما بلغ عامه الواحد الثالثني� ،إال �أنه ت�ألق
خالل موا�سم عدة على م�ستوى الأندية،
ح�ي��ث ح��ر���س ع��ري��ن ع�م��ال�ق��ة الكرة
الأوروبية مثل بر�شلونة وبنفيكا
وفرنبخ�شة ،قبل �أن ينتقل
�إىل هانوفر الأملاين
��س�ن��ة 2004
لين�ضم

بعد ذلك �إىل منتخب املان�شافت الذي خا�ض معه
ثماين مباريات دولية حتى الآن.
* قبل احلديث عن �ش�ؤون املنتخب ،دعنا نتكلم
عن م�شوارك مع ال�ن��ادي ،فقد ا�ستقبلت �شباك
هانوفر  69هدف ًا يف  34مباراة املو�سم املا�ضي،
هل تعتقد �أن الأمور �ستتح�سن هذا العام؟
 علينا �أن نطور �أداءنا الدفاعي بطبيعة احلال،لأنه من النادر الإفالت من النزول مبعدل كهذا.
لقد تعاقدنا مع كرمي حجي (من ليفركوزن) و�أنا
واثق �أنه �سي�ساعدنا على تعزيز خطنا اخللفي.
* يف املوا�سم الأخرية ،كرثت ال�شائعات ب�ش�أن
انتقالك من هانوفر علم ًا �أن عقدك مع النادي
�سينتهي ال�صيف القادم؟
 هناك �أم��ور كثرية جتعلني �أبقى مع النادي،مع العلم �أن فكرة مواجهة حتديات �أخ��رى ما
زالت تراودين� ،أنا دائم ًا رهن الإ�شارة ملناق�شة
و��ض�ع��ي يف ال �ن��ادي ،وامل �� �س ��ؤول��ون بدورهم
يتعاملون معي بكل �صراحة و�شفافية.
* يبدو �أن��ك متلك ام�ت�ي��از ًا طفيف ًا

مقارنة مع مناف�سيك يف ال�سباق نحو امل�شاركة
ك�أ�سا�سي مع املنتخب الأمل��اين خ�لال نهائيات
ك�أ�س العامل املقبلة.ما مدى �أهمية الأ�شهر القليلة
املقبلة يف م�سريتك الريا�ضية؟
 �سيكون مو�سما مليئ ًا بالتحديات� ،أنا �أتطلعلأن �أ�صبح احلار�س رق��م  1يف املنتخب خالل
ك�أ�س العامل يف جنوب �إفريقيا ،و�س�أبذل ق�صارى
جهدي لتحقيق هذا احللم.
* يبدو �أن��ك املف�ضل ل��دى الطاقم امل�شرف على
ت��دري��ب ح��را���س امل �ن �ت �خ��ب.ه��ل ت�ع�ت�بر نف�سك
احلار�س رقم  1يف الوقت احلايل؟
 احلار�س رقم  1هو الذي ي�شارك يف املبارياتعلى �أر�ضية امللعب ،لقد ك��ان ه��ذا من ن�صيبي
حتى الآن ،و�أمتنى �أن ت�ستمر الأمور على هذا
احلال.
* مت اتخاذ قرار ب�ش�أن ليمان وكان على بعد ثالثة
�أ�شهر فقط من انطالق نهائيات .2006هل تعتقد
�أنك �ستنتظر طويال ملعرفة القرار النهائي؟
� -أعتقد �أن القرار لن يت�أخر هذه املرة ،ولكن ذلك

يعود للمدرب وحده.
* ال ت�خ��و���ض مناف�سات �أوروب��ي��ة م��ع ناديك
ه��ان��وف��ر ،بينما ت�ي��م ف�ي��زه �أث �ب��ت ج��دارت��ه يف
ال�ساحة القارية منذ �سنوات.هل تعتقد �أنه ميلك
امتياز ًا يف هذا الباب؟
 ال �أعتقد ذلك.مل �أت�أثر حتى الآن بكون هانوفريناف�س فقط يف البوند�سليغا.
* هل حتلم �أحيان ًا باللعب يف جنوب �إفريقيا
� 2010أثناء نومك قد تكون �أول م�شاركة لك يف
نهائيات ك�أ�س العامل؟
 (ي �� �ض �ح��ك)...ن �ع��م ب��ال�ط�ب��ع ،ت � ��راودين تلكالأح�لام بني الفينة والأخ��رى� ،إن ك�أ�س العامل
هو �أ�سمى ما يطمح �إليه كل الع��ب ك��رة القدم
وم�شجع ،ولذلك ال ميكنني الإ�سرتخاء �أو فقدان
الرتكيز.علي �أن �أركز اهتمامي على ما ينتظرين
ّ
من حتديات راهنة ،و�أق�صد بذلك ت�صفيات ك�أ�س
العامل ومناف�سات البوند�سليغا.
* دعنا نطرح عليك �س�ؤالني يتعلقان بحياتك
ال�شخ�صية �إن مل متانع.قبل ��س�ن��وات مررت
بتجربة ع�صيبة للغاية عقب وفاة ابنتك عن عمر
ال يتجاوز العامني ب�سبب خلل يف القلب ،هل �أثر
ذلك على ر�ؤيتك للحياة ولكرة القدم ب�شكل عام؟
 لقد جعلني ذلك �أعيد النظر يف كل �شيء ،وعلى�أية حال ،كنت دائم ًا �أنظر �إىل كرة القدم ب�شكل
خمتلف عن عامة النا�س� ،إنها ريا�ضة عظيمة
و�ستبقى دائم َا كذلك ،و�أنا �سعيد بكوين جزء ًا
من هذه اللعبة.
* تبنيت م ��ؤخ��ر ًا طفلة ُت��دع��ى ليلى وتبلغ من
العمر خم�سة �أ�شهر ،كيف ت�سري الأم ��ور على
امل�ستوى العائلي؟
 �إنه �شعور جميل بالن�سبة يل ولزوجتي ،نحن�سعداء ب��وج��ود ليلى معنا و�أمت �ن��ى �أن نكون
�أبوين عظيمني.

فارق الكرة التي وهبها جل وقته
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ر�ؤى بال حدود

ب�ي�ن م��ط��رق��ة اجل��م��ع��ي��ة و����س���ن���دان امل��رك��ز
ب��ذرت��ان زرع�ت�ه�م��ا ال�غ��رب��ة يف ج��رف ال�ع�م��ل الإداري
ال��ري��ا��ض��ي يف ال�سويد و��س�ترت��وي��ان قريبا م��ن �أنهر
اجل�ه��د امل���ش�ترك امل��رت�ق��ب ال ��ذي �سيتوج بامل�شاركات
الريا�ضية املقبلة ،ف ��الأوىل التي �أطلقت على ا�سمها
"اجلمعية الريا�ضية العراقية ال�سويدية" هدفها خدمة
الريا�ضة وعقد ال�برت��وك��والت امل�شرتكة ت�أ�س�ست هنا
غري �أنها �سرعان ما رحلت �صوب العراق لتفتح مكتب ًا
لها هناك وك�سبت �شرعيتها بعد ما عمدت وزارة ال�شباب
والريا�ضة وليدها احلديث وباركت لها اللجنة االوملبية
بكل حفاوة� ،أما البذرة الأخ��رى فهو "مركز الريا�ضي
العراقي" الذي بات الآن ميثل كل اجلمعيات العراقية
بكل �أطيافها ال�سيا�سية والدينية واالجتماعية والثقافية
هدفه اي�ض ًا خدمة ال��وف��ود الريا�ضية العراقية �إثناء

م�شاركتها يف ال�سويد ودعمها مادي ًا و�إعالميا ولوج�ستي ًا
�أ�س�س كيانه متا�شيا مع القوانني ال�سويدية وا�ستعان
يف كتابة نظامه الداخلي ب�أكادمييني متخ�ص�صني لهم
باع طويل يف الريا�ضة �أمثال الدكتور تري�س عودي�شو
والدكتور ري�سان جميد.
لكن هاج�س ًا راودين امتنى ان ال يحدث م�ستقب ًال فيما
ل��و ح�ضر �إح��د وف��ودن��ا الريا�ضية �إىل هنا عندها هل
�سيت�صارع الطرفان على خدمتهم ورعايتهم كل منهما
يدعي �أحقيته بذلك؟
لله احلمد تربطني بكليهما عالقة طيبة و�أخوية لأين
�أدرك و�أوم ��ن مب�سعياهما ال�شريفني لكنه وم��ن باب
احلر�ص على ما عماله و�سيعمالنه م�ستقب ًال �أتوجه
لهما وبقلب طيب بتلك الن�صيحتني ال�صادقتني راجي ًا �إن

�ضوء �أحمر

هذا �سر امل�ستديرة
* "جتربتي يف الأمم
الأوروب �ي��ة جعلتني �أ�ؤمن
بحقيقة واح���دة ب� ��أن كرة
القدم ال تعرتف بالأ�سماء
ب��ق��در ،ب��ل م��ا مت�ت�ل�ك��ه من
الع �ب�ي�ن ي � � ��ؤدون امل� �ب ��اراة
بوترية واحدة ومب�ستوى
واح� � � � ��د ،ه � � ��ذا ه � ��و �سر
امل�ستديرة".
الرتكي فاحت تريمي

مارادونا وابنة �صديقه

ت�صل كلماتي �إىل �إ�سماعهما.
ع �ل��ى اجل�م�ع�ي��ة �إن ت �� �س��ارع يف
ك �ت��اب��ة ن �ظ��ام �ه��ا ال��داخ �ل��ي وفق
القانون ال�سويدي ال العراقي،
وان تو�سع ن�صاب هي�أتها العامة
�إذ لي�س م��ن امل�ع�ق��ول �أن يكون
ه�ؤالء هم �أنف�سهم �أع�ضاء هي�أتها
الإداري��ة املكونة من � 7أ�شخا�ص
فقط لأن�ه��ا ال ت��زال بنظر الكثري
م��ن اجلمعيات ف��اق��دة ل�شرعيتها
وهذا �أمر مهم البد االنتباه �إليه من اجل �سمعتها داخلي ًا
وخارجي ًا ويف املقابل على املركز الريا�ضي �أن يتحرك
�صوب العراق من اجل �شرح مهامه اىل امل�س�ؤولني بغية

�إيجاد �آلية عمل م�شرتك ديناميكية
ت�سهل عملية ا�ستقبال الوفود.
�إما الأهم من كل ذلك ح�سب ر�أيي
ه��ي دع��وت��ي ل�ك�لا ال �ط��رف�ين �إىل
التعاون امل�شرتك يف م��ا بينهما
ك� ��أن مت�ث��ل اجلمعية الريا�ضية
ح��ال �ه��ا ح� ��ال ب �ق �ي��ة اجلمعيات
الأخ � ��رى يف امل��رك��ز الريا�ضي
وعلى الأخري �إن يفتح ذراعه بكل
حمبة و�صدق لها وه��ي بالت�أكيد
خطوة مهمة �ستجنب وفودنا العراقية حمنة الوقوع ما
بني مطرقة اجلمعية و�سندان املركز عند امل�شاركة مادام
اجلميع ي�سعى خلدمة العراق.

دبابي�س
 -1يف غمرة التحليل والتعليق على مباريات
ت�صفيات �آ� �س �ي��ا خ ��رج علينا احد
املحللني بت�صريح �أثار ده�شتنا
ق ��ائ�ل� ًا� :إن �أداء الفريق
ال��ع��راق��ي ت �غ�ير بن�سبة
 180درجة مئوية!! وال
ن��دري ان ك��ان ال�ضيف
قد ت�أثر بدرجة حرارة
اال� �س �ت��ودي��و او رمبا
هناك عطل م��ا� ،أ�صاب
م�ن�ظ��وم��ة ال �ت�بري��د� ،إذ
م��ا ع�لاق��ة ن�سبة القيا�س
املئوي بوحدة قيا�س زوايا
الدرجة؟

من �أقوال امل�شاهري
 -2العب منتخب وطني له دوره امل�ؤثر يف
املنتخب اعتاد على �سيناريوهات
الزعل و�أخذ املواقف ب�سبب �أو
من دونه والتلويح بك�شف
ما يحمله من �إ�سرار لكنه
يف كل مرة نراه ما�سكا
ذات احل �ق �ي �ب��ة التي
خ� �ب� ��أت يف ال�سابق
ر��س��ائ��ل االع �ت��ذار عن
ما ب��در� ..صراحة :ما
احلكمة م��ن اخ��ذ هكذا
مواقف من دون تو�ضيح
�أ�سبابها او حتى االتعا�ض
واخذ العرب من املا�ضي؟!

ح�������ك�������م�������ة ري������ا�������ض������ي������ة

العربة يف اخلواتيم..نهدي هذه احلكمة �إىل جميع و�سائل الإع�لام العراقي املقروءة وامل�سموعة
واملرئية ان تتوخى احلذر وعدم الإفراط يف فرحة ت�أهل منتخبنا الوطني لنهائيات كا�س �أ�سيا ،الن
الت�أهيل لي�س بالأمر اخلارق وان املنتخب تنتظره ا�ستحقاقات لي�ست بالي�سرية ن�سوق هذا املثل من
باب العظة والتذكريمن مبد�أ نظرية �سيكولوجية ريا�ضية تخ�ص الفئات العمرية التي تن�ص ب�أن ندع
�أفراح و�إحزان ال�شباب و�سط حيزهم العمري فهم �أدرى بطرق التعبري عن خلجاته وكل ما ي�شعرونه
بعد ًا عن هاالت الإعالم لأنه �سوف ي�ؤثر على م�ستقبلهم ويبعث بر�سائل خاطئة.

* "تعلمت م���ن ال� �ك ��وري�ي�ن ال�صرب
والتحدي ،وم��ن ال��رو���س معنى العناد
ال �ك��روي ،لكن جتربتي م��ع ت�شيل�سي
اللندين علمتني كيف �أن �أق��ارع اعتى
�أندية �أوروبا مبا امتلكه من جنوم كبار
�أفذاذ".
الهولندي خو�س هيدنيك

مل��������ح��������ة ك������������روي������������ة ف����ن����ي����ة
قبيل مباراة �إ�سبانيا مع الأرجنتني الودية التي انتهت بفوز الأول بهدفني مقابل
هدف واحد توجهت �إحدى ال�صحفيات اال�سبانيات ب�س�ؤال اىل النجم مارادونا
وباللغة الإيطالية وبعد �إن �أجابها عادت ف�س�ألته باللغة الإ�سبانية فالتفت �إليها
قائ ًال :ملاذا مل ت�س�ألني منذ البداية باللغة الإ�سبانية؟ ابت�سمت وقالت :هذا طلب
وال��دي الالعب �سان�شيز الذي كان زميلك يف الرب�شا اذ قال :اعملي هكذا عله
يتذكرين بعد �أن ن�سي كل رفاقه ،فمن يدري رمبا ن�سي لغته الأم!

انقالب اريك�سون

لي�س م��ن امل�ع�ي��ب �إن نبحث عن
م��درب كفء يليق مبنتخبنا حتى
لو تطلب الأمر البحث عنه �ضمن
الدرجة الرابعة على �إن ي�ستحق
ه� ��ذا امل �ن �� �ص��ب ل �ك��ن م ��ن املعيب
حق ًا �إن نذعن لكل طلبات �سفني
اري�ك���س��ون التعجيزية و�أفكاره
اخلا�صة و�أهوائه املتقلبة.
ال�صحفي ال�سويدي باتريك �إكول

حمد ًا لله ت�أهل منتخبنا ال�شبابي �إىل نهائيات
�آ�سيا م��ازال يف �أول الطريق وم��ن ب��اب النقد
الفني املفيد �سوف نذ ّكر املالك التدريبي بنقاط
عدة مت ت�شخي�صها على �أداء العبينا:
* لعب املنتخب مبجموعة متجان�سة وهذه نقطة
مهمة �صبت ل�صاحله بحكم التدرج ال�صحيح مع
ح�سن احمد و�ساهمت �إ�ضافة �إىل عامل الأر�ض
يف التقليل من رهبة امل�شاركة لكنه عانى من
م�س�ألة اال�ستعجال يف نقل ال�ك��رة عند ملعب
اخل�صم وب���أي طريقة كانت وق��د �أف�ق��دت��ه هذه
النقطة الرتكيز يف اللعب خ�صو�صا يف مباراتي
عمان والكويت واال�ستعجال يف نقل الكرة غري
التح�ضري ال�سريع للعب.
* حت�ضري الهجمة.يف �أول مباراتني كان عرب
نقل الكرات العالية وب�شكل ع�شوائي اىل ملعب
اخل�صم كيفما اتفق� ،أما بقية املباريات فقد غري
�أداءه ولكن ب�أ�سلوب اللعب نحو الأمام من دون
ا�ستغالل عر�ض امللعب اون�ق��ل ال�ك��رات ب�شكل
عر�ضي (�أم� ��ام  -خ�ل��ف) م��ع تغيري يف مراكز
ال�لاع�ب�ين وااله ��م يف ذل��ك �أن امل �ن��اوالت كانت
اغلبها يف العمق وعدم اال�ستفادة من االنطالقات
ال�سريعة عرب الأجنحة.

* اخترب دفاعنا يف املباريات القوية حيث ك�شفت
مباراة الكويت �ضعف ًا يف الإ�سناد الدفاعي من
العبي االرتكاز وحتى يف حاالت ال�ضغط على

حامل الكرة كانت غائبة يف جهة اليمني وبانت
حاالت �ضعف يف بع�ض املباريات حتديد ًا دفاع
واحد �ضد واحد.
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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 مرور عقود عدة على اعتزالهم اللعب
وحتى ق�سم منهم ابتعدوا عن الريا�ضة
برمتها �أو غادروا العراق �إىل بلدان �أخرى.

ح�ساين علوان اول الواقفني مع ت�شكيلة الزوراء

�أن�صفه اليا�س وماكلنن وظلمه كاكا وبع�ض زمالئه

ح�ساين علوان ..ت�ألق مع الزوراء و�أثبت وجوده و�سط عمالقة املنتخب
بقلم /زيدان الربيعي
نتحدث يف احللقة الرابعة والثالثني عن م�سرية
الع��ب ال� ��زوراء وال �ق��وة اجل��وي��ة واملنتخبات
العراقية ح�ساين علوان ال��ذي ول��د يف بغداد
عام � ،1955إذ �سيجد فيها القارئ الكثري من
املحطات واملواقف املهمة والطريفة.
بداياته
ب��د�أ ح�سني ع�ل��وان امل �ع��روف با�سم (ح�ساين
ع �ل��وان) حياته الريا�ضية مثل بقية �أقرانه
من خ�لال الفرق املدر�سية ثم الفرق ال�شعبية
يف منطقة الكرخ ومبا �أن��ه ميتلك املوا�صفات
املثالية لالعب كرة القدم من طول فارع وقوة
ج�سمانية هائلة ولياقة بدنية عالية وفكر كروي
جيد داخ��ل ال�ساحة ف��أن عني مكت�شف النجوم
وم�ؤ�س�س املدر�سة ال��زورائ�ي��ة امل��درب القدير
ال��راح��ل جرجي�س اليا�س كانت له باملر�صاد.
لذلك قام هذا امل��درب ب�ضمه �إىل فريق ال�سكك
(ال��زوراء) حالي ًا وك��ان ح�ساين يتدرب �آنذاك
�إىل جانب �أب��رز جن��وم ال ��زوراء �أم�ث��ال جالل
عبد الرحمن ،علي كاظم ،ح��ازم ج�سام .وبعد
م��دة �أع �ط��اه جرجي�س ال�ي��ا���س الثقة الكاملة
ب�أن يكون �أحد الالعبني الأ�سا�سيني يف فريق
الزوراء الذي منه ر�صدته عني تدريبية �أخرى
لتمنحه فر�صة �أك�بر و�أك�بر حيث دع��اه املدرب
اال�سكتلندي الراحل داين ماكلنن �إىل �صفوف
املنتخب الوطني عام  1975بعد �إن وجد فيه
املوا�صفات التي يبحث عنها كونه كان يعتمد
�أ�سلوب الكرة االنكليزية ال��ذي يتميز باللعب
الطويل والعايل ومثل ه��ذا الأ�سلوب يحتاج
�إىل الع�ب�ين ميتلكون ال �ط��ول اجل�ي��د والقوة
اجل�سمانية وه��ات�ين امليزتني متوافرتني يف
ح�ساين علوان.
كان ح�ساين علوان العبا �أ�سا�سيا يف ت�شكيلة
املنتخب ال��وط�ن��ي عندما ك��ان ماكلنن مدربا
ل��ه وي �ق��ول ح���س��اين ع �ل��وان ع��ن ه��ذه املرحلة
مع املنتخب" :لقد دع��اين امل��درب ماكلنن �إىل
�صفوف املنتخب الوطني ع��ام  1975بعد �أن
ظ�ه��رت مب�ستوى متميز م��ع ف��ري��ق ال���زوراء.
حيث ك��ان ه��ذا امل��درب يبحث عن العبني جدد
يعو�ض بهم ال�لاع�ب�ين ال��ذي��ن ب��د�أ عمرهم يف
املالعب يتقدم ،لذلك اختارين مع جمموعة من
الالعبني �أمثال هادي احمد عادل خ�ضري� ،صباح
عبد اجلليل ،حممد ط�برة و�آخ��ري��ن وكنا عند

ح�سن ظنه وقدمنا م�ستويات جيدة يف العديد
من املباريات والبطوالت املختلفة التي �شاركنا
فيها بعد عام ."1975
ويرف�ض ح�ساين علوان االتهامات التي توجه
ل��ه واملتمثلة ب ��أن ماكلنن �أخ �ت��اره لأن��ه ميتلك
الطول والقوة اجل�سمانية فقط حيث يقول:
" �أن �أي مدرب عندما يت�سلم م�س�ؤولية فريق
جديد يريد �أن ينجح معه والنجاح يحتاج �إىل
�أ�س�س يف العمل واىل �أدوات جيدة ه��و من
يختارها ،لذلك ف�أن ماكلنن كان من هذا النوع
م��ن امل��درب�ين ،ول �ه��ذا ت��اب��ع م�ب��اري��ات ال��دوري
ب�شكل جيد وبتجرد ،حيث مل تكن له �أية عالقة
تذكر مع الالعبني اجل��دد الذين �أختارهم لكي
يلعبوا للمنتخب لأول مرة و�أن��ا واح��د منهم،
بل �أن��ه وج��د فيهم املوا�صفات التي يحتاجها
وك��ان��ت ل��ه ق�ن��اع��ات��ه اخل��ا� �ص��ة يف ه ��ذا الأم ��ر
والدليل �إن معظم الالعبني الذين
�أختارهم حافظوا على مراكزهم
يف املنتخب الوطني ل�سنوات
ط� ��وال ب �ع��د م �غ��ادرت��ه ال �ع��راق
وهذا دليل �آخر على �أنه مل يكن
يجامل �أبدا يف اختياراته ،هذا
ق��ويل ميثل �أم ��ر ًا ع��ام� ًا ،لكن ما
يخ�صني �شخ�صيا �أين كنت
العبا �أ�سا�سيا يف فريق الزوراء
يف قمة م�ستواه الكروي وكنت
العب يف خط الو�سط �إىل جانب
العبني كبار �أمثال حازم ج�سام،
فتاح حممد ،ال��راح��ل عبد الإله
عبد ال��واح��د وق��د خ�ضعت معه
اخ� �ت� �ب ��ارات ع ��دي ��دة م ��ن خالل
الوحدات التدريبية واملباريات
ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة وك� � ��ان يكلفني
ب��واج�ب��ات معينة كنت �أنفذها
بدقة تامة وكان ي�شيد مب�ستواي
الفني وبقدرتي على تطبيق ما
يريده مني وب�شكل حريف".
وع��ن الأ� �س �ب��اب ال�ت��ي �أدت �إىل
�إبعاده عن املنتخب بعد مغادرة
ماكلنن قال ح�ساين علوان ":مبا
�إن الأمر �أ�صبح يف ذمة التاريخ
فالبد هنا من قول احلقيقية من
دون الإ�شارة �إىل الأ�سماء التي

ت�سببت بعدم ا�ستدعائي للمنتخب ثانية بعد
ابتعاد ماكلنن عن العراق وهذه احلقيقة برغم
مراراتها لكن الب��د �إن �أذك��ره��ا حيث �أن هناك
العبني يف املنتخب الوطني ك��ان لديهم نفوذ
ق��وي و�سطوة على امل��درب اليوغ�ساليف كاكا
الذي �أ�ستلم املهمة بعد مغادرة ماكلنن العراق،
�إذ �أقنع ه�ؤالء الالعبون  -الذين �أخجل الآن من
الإ�شارة �إليهم ،لأن مثل هذه الإ�شارة قد ت�سيئ
لتاريخهم ال �ك��روي -امل ��درب ك��اك��ا ب�ضرورة
�أبعادي عن املنتخب برغم �أين كنت يف م�ستوى
فني وبدين جيدين".
وي�ضيف�" :إن هذا الأمر مل يقت�صر على �أبعادي
ع��ن املنتخب ،ب��ل �أين تعر�ضت �إىل م��ا ي�شبه
امل��ؤام��رة يف ن��ادي ال��زوراء �أدت �إىل ابتعادي
عن هذا الفريق الذي بد�أت يف مدر�سته الكروية
�أوىل خطواتي يف عامل الكرة ،حيث تعر�ضت

�إىل ح��رب �شر�سة من �أح��د الالعبني املتنفذين
فيه وم��ن ثم من قبل م��درب الفريق وم��ن دون
�أن �أعرف الأ�سباب التي دعتهما �إىل حماربتي،
لذلك غ��ادرت ال��زوراء جم�بر ًا �إىل فريق القوة
اجلوية وهو من الفرق العريقة ،لكن رحلتي
مع هذا الفريق مل تكن موفقة �أو تتنا�سب مع
طموحاتي الكروية برغم �أين �أ�سهمت مع هذا
الفريق يف الفوز ببطولة الك�أ�س عام ،1978
حيث تعر�ضت �إىل �إ�صابات عدة ومن ثم �إىل
�إح �ب��اط نف�سي وبعد ذل��ك �أن��زوي��ت بعيدا عن
الأ��ض��واء ،لكن دعوتي �إىل اخلدمة الإلزامية
جعلتني العب مع فريق احلدود الذي كان ي�ضم
العبني مغمورين ومن ثم لعبت مع فريق الأمانة
وبعدها اعتزلت اللعب يف منت�صف ثمانينيات
القرن الذي �أنق�ضى وحتولت �إىل التدريب.

م�شاركاته
� � �ش� ��ارك ح� ��� �س ��اين ع � �ل� ��وان يف
ت�صفيات بطولة �أمم �آ�سيا التي
ج� ��رت يف ب� �غ ��داد ع� ��ام 1975
ويومها خا�ض م�ب��ارات��ه الأوىل
�ضد املنتخب القطري ،كما �شارك
مع املنتخب يف بطولة فل�سطني
ال�ث��ال�ث��ة ال �ت��ي ج��رت يف تون�س
عام  1975وح�صل منتخبنا فيها
على املركز الثاين بعد املنتخب
امل�����ص��ري وك � ��ان م ��ن الالعبني
ال��ذي��ن مثلوا املنتخب الوطني
يف خليجي ( )4يف الدوحة عام
 1976وك��ان��ت �آخ ��ر م�شاركاته
الدولية يف نهائيات بطولة �أمم
�آ�سيا التي جرت يف طهران عام
� 1976أي�ض ًا.

�إجنازاته
�أ��س�ه��م ح���س��اين ع �ل��وان يف فوز
ال � � � ��زوراء ب �ط��ول �ت��ي ال� � ��دوري
والك�أ�س ملو�سمني متتاليني كما
�أ��س�ه��م م��ع ف��ري��ق ال �ق��وة اجلوية
بالفوز ببطولة الك�أ�س.
كان ح�ساين علوان يرتاح كثريا
عندما يلعب �إىل جانبه يف فريق
ح�ساين علوان ..ماركة زورائية متميزة ال� ��زوراء الثنائي ح ��ازم ج�سام

وفتاح ن�صيف ويف املنتخب كان يرتاح كثريا
عندما يلعب �إىل جانب ح��ازم ج�سام وهادي
احمد واحمد �صبحي.
وع��ن ال�لاع�ب�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�شكلون نوع ًا
من القلق لديه داخ��ل امل�ي��دان يقول� :أن العب
ال�شرطة �صباح حامت كان العب ًا ماكر ًا وهداف ًا
مميز ًا ،لذلك كان وجوده يقلقني كثري ًا واحلال
ذات� ��ه ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى جن��م امل�ن�ت�خ��ب الكويتي
ال�سابق جا�سم يعقوب ،لأن��ه ه��داف من طراز
نادر وي�ستطيع ت�سجيل الأه��داف من �أن�صاف
الفر�ص".
وع��ن امل��واق��ف الطريفة يف حياته الريا�ضية
يقول ح�ساين ع�ل��وان" :عندما كنت العبا مع
ال��زوراء ويومها كانت لدينا مباراة مع فريق
حملي ق��وي ج��اءين حكم امل�ب��اراة وطلب مني
ومن زميلي فتاح حممد ب�أن ال نلعب بخ�شونة
لأنه كان املعروف عنا �أننا نلعب بقوة وعندما
�س�ألته ع��ن ال�سبب ال��ذي ي��دع��وه ل�ه��ذا الطلب
فقال احلكم امل�سكني� :أين ن�سيت البطاقتني
ال�صفراء واحلمراء داخل غرفة تبديل املالب�س
اخلا�صة باحلكام ف�أرجو �أن ال حترجونني لذلك
ا�ستغلينا هذه احلادثة ولعبنا بحرية تامة يف
ال�شوط الأول لأننا واثقون من �أن احلكم لن
ي�ستطيع توجيه الإنذار �أو الطرد لنا!".
�سجل ح�ساين علوان �أجمل �أهدافه مع املنتخب
الوطني يف مرمى املنتخب القطري ويومها
انتهت املباراة عراقية (.)0-1
بعد اعتزاله اللعب عمل يف جمال تدريب فرق
الفئات العمرية يف العديد من الأندية كما عمل
م�شرف ًا على فريق ال���زوراء بعد �أح ��داث عام
.2003

مميزاته
ميتاز ح�ساين علوان بالطول الفارع والقوة
اجل�سمانية واللياقة البدنية العالية و�صفة
ال��رب��ط م��ا ب�ين العبي الو�سط وال�ه�ج��وم ،كما
�أنه يجيد بامتياز رقابة الالعب املناف�س الذي
يكلفه امل��درب مبراقبته ،ف�ض ًال عن قدرته يف
املراوغة والعاب الهواء والتعاون مع زمالئه
داخل امليدان.
يدين بالف�ضل �إىل ما و�صل �إليه من م�ستوى
فني �إىل امل��درب�ين جرجي�س اليا�س�،سعدي
�صالح وداين ماكلنن.
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�سمري املو�سوي

م�������ص���ارح���ة ح���رة

منتخب بر�سم االحتكار

م�ؤكداً وجود جتاوزات يف عملهم

املو�سوي  :اعادة تر�شيح اع�ضاء احتاد الكرة
املنحل بيد الهيئة امل�ؤقتة!
بغداد  /اكرام زين العابدين
واكد ب�ش�أن قبول تر�شيح اع�ضاء االحتاد احلايل
لالنتخابات املقبلة من عدمه� :سيتم االعالن عن
ذلك من الهيئة امل�ؤقتة الحتاد الكرة بعد ت�شكيلها
 ،ملمح ًا اىل ان مت ��ادي اع���ض��اء االحت� ��اد لن
ي�سمح لهم بالرت�شيح لالنتخابات املقبلة لوجود
جتاوزات مالية وادارية يف عملهم .
وع��ن م��دى احقية اللجنة االومل�ب�ي��ة العراقية
يف ح��ل االحت� ��اد ال �ع��راق��ي ل �ك��رة ال �ق��دم  ،قال
املو�سوي  :ان ذلك جاء وفق امل��ادة الثانية من
قانون اللجنة االوملبية التي ن�صت  :من حق
اللجنة االوملبية العراقية حل �أي االحتاد بناء
على تو�صية من اجتماع املكتب التنفيذي يف
حالة وجود جتاوزات يف عمل االحتاد – خرق
اداري او مايل او قانوين – وجميعها موجودة

وموثقة يف بيان احلل للجنة االوملبية .
وا��ض��اف  :ان��ه مت اب�لاغ االحت��اد ال��دويل لكرة
القدم بقرار احل��ل  ،م�شريا اىل تدخل اللجنة
االوملبية العراقية م�شروع ًا باعتبارها مرجعا
جلميع االحتادات املركزية.
وك�شف املو�سوي النقاب عن ان بع�ض اع�ضاء
امل�ك�ت��ب التنفيذي مل ي�ك��ون��وا م��ع ال �ق��رار ومل
ي�صوتوا ل�صاحله لكنه ح�صل على االغلبية
ومن املمكن تو�ضيح االمر لهم الحق ًا للو�صول
اىل تفاهم كامل .
وع��ن موعد ان�ط�لاق ال ��دوري املمتاز اجلديد،
اج��اب  :ان الهيئة امل�ؤقتة �ستح�سم مو�ضوع
بطولة الدوري والفرق امل�شاركة فيها بالت�شاور
م��ع الهيئة ال�ع��ام��ة  ،و� �س�يراع��ى يف جماميع
املناف�سة التوزيع اجلغرايف
للفرق املتبارية .

ﻣﻮﻟﻠﺮ:
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ﺃﺳﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ
ﻓﻲ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ

ويف ال���ش��أن ذات��ه توقعت م�صادر مقربة من
االحتاد العراقي لكرة القدم املنحل انه �سي�صدر
ق��رار بتجميد ان�شطة ال �ك��رة ال�ع��راق�ي��ة دوليا
اىل ا�شعار �آخ��ر وايقاف م�شاركات املنتخبات
الوطنية العراقية يف البطوالت املقبلة وال�سيما
التي ت�أهلت اىل االدوار النهائية للبطوالت
الآ�سيوية ( النا�شئني وال�شباب وكرة ال�صاالت)
ف�ضال عن حرمان احلكام العراقيني من ادارة
املباريات الدولية نتيجة لقرار حل االحتاد من
اللجنة االوملبية العراقية .
ي���ش��ار اىل ان ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي����س احت��اد
ال �ك��رة امل�ن�ح��ل ن��اج��ح ح �م��ود ق��د ح��ذر اللجنة
االوملبية اال�سبوع املا�ضي من عواقب ا�صدار
اي قرار يدفع فيفا اىل معاقبة الكرة العراقية
ويحرم املنتخبات امل��ذك��ورة من امل�شاركة يف
اال�ستحقاقات اخلارجية.

قريبا يف املكتبات
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�إياد ال�صاحلي
(ا��س��ود ال��راف��دي��ن ي�ع��ودون اىل اال� �ض��واء م��ن جديد يف
بطولة االمارات الدولية) ..تعليق ب�سيط ردده معلق قناة
ابو ظبي الريا�ضية االماراتية الزميل احمد احلو�سني
يف قمة تعاطفه العقالين وانحيازه الوجداين مع العراق
عندما دخل �صدى �صرخته ( ك��ووول )....اعماق عراقي
انت�شى بالهدف (ال �� �ص��اروخ) لبا�سم عبا�س يف �شباك
اذربيجان مدمر ًا �آم��ال مدربه الداهية العجوز االملاين
بيرت فوغت�س الذي تابع املباراة بعني القلق وهو يقلب
افكاره يف روزنامة �صمته!
نعم عاد ا�سودنا اىل اال�ضواء الدولية بعد ان ع�شنا معهم
�سبات احلزن والي�أ�س طوال اال�شهر املا�ضية ل�ضمورهيبة
املنتخب ب�ين النتائج امل��ذل��ة التي �سجلها يف ت�صفيات
كا�س العامل ودورة اخلليج التا�سعة ع�شرة  ،لكن التفا�ؤل
دب يف او�صالنا م��ذ ر�أي�ن��ا عهود الالعبني يف عيونهم
ّ
بانهم عازمون على الت�صحيح وا�ستعادة اط��راف املجد
وم��داواة اجل��روح يف اللقاءات الدولية املقبلة ال�سيما
ان ثقة اجلماهري ما زال��ت قوية بامكانية معظم �ص ّناع
اجناز ك�أ�س �آ�سيا  2007ا�ستخراج �شهادة ال�صالح لرفقة
املنتخب يف الدفاع عن لقبه عندما ت�أذن الدوحة بعد عامني
الطالق �شرارة املناف�سة يف املعرتك القاري ال�ساخن.
ي��وق��ن امل ��درب ن��اظ��م �شاكر ان ه�ن��اك (احل �ب��ل ال�سري)
امل��و��ص��ول ب�ين اف��راد جيل اومل�ب�ي��اد اثينا  2004يغذي
ويقوي بنيته تكتيكي ًا بالرغم من
املنتخب معنوي ًا وفني ًا
ّ
ظروف التوتر والقطيعة التي �سادت مع�سكراتهم يف غري
م ّرة  ،اال ان املحرتفني ي��زدادون متا�سك ًا يف املواجهات
ال�صعبة ومل ت�ف�تر عزميتهم با�ستثناء امل��رح�ل��ة التي
ي�شعرون فيها بعدم قدرة املدرب على معاجلة الطوارىء
الفنية خ�لال امل �ب��اراة كما ح�صل م��ع فيريا يف خليجي
م�سقط وم��ع حمد اي�ضا يف ت�صفيات امل��ون��دي��ال وتلك
م�سائل م�شاعة يف �ساحة املدربني وال ت�شكل مثلبة على
اي منهم طاملا ان املباريات ت�سفر عن فائز وخا�سر يعني
ان هناك مدرب ًا منت�صر ًا و�آخر مندحر ًا
ال ب ّد من الت�أكيد على ان لكل جيل نهاية وف�صل اخري يجب
حتديده من الالعبني انف�سهم قبل امل��درب او االحت��اد ،
فهناك عنا�صر ن�أمل ان حتا�سب نف�سها مثل يون�س حممود
ومهدي كرمي ون�ش�أت اكرم وهوار مال حممد وعماد حممد
وتقارن بني �صور االداء ال�سابقة واحلالية ليعرفوا كم هم
بحاجة اىل امل�صارحة باخالء مراكزهم اىل ب��دالء جدد
اك�ثر حيوية وا��س��رع ان�سجاما مع التحوالت اجلديدة
التي ي�شهدها املنتخب الوطني ؟
ومع بالغ اعتزازنا بنجوم خدموا الكرة العراقية وزفوا
لها ال�ب�ط��والت وال �ك ��ؤو���س الثمينة ف��ان دق��ائ��ق مباراة
اذربيجان ك�شفت حاجتهم املا�سة للمراجعة الذاتية ،
فاملنتخب لي�س ملكا لأحد واحتكار املراكز امر مرفو�ض ،
لقد �شعرنا بان العبا مثل ن�ش�أت مل يكن يبايل لعتب زميله
عالء عبد الزهرة على متريرة ع�شوائية  ،بل نظر له بعني
غا�ضبة وك�أنه نال من كفاءته !
لن نعد بطولة االمارات الدولية التي تختتم اليوم بلقاء
نهائي بني منتخبنا وامل�ضيف فر�صة مثالية للحكم على
اهلية الالعبني  ،فاملنتخب بحاجة اىل مباريات جتريبية
كثرية تك�سبه اللياقة البدنية العالية وت�شذب اخطاء
العبيه  ،لكن امل�ه��م ان ي�ك��ون ال�لاع��ب امل �ح�ترف منتج ًا
للمنتخب كما �شاهدنا يف موقعة القاهرة كيف كان اداء
الفراعنة املحرتفني باهر ًا  ،ال ان نبقى نتدىل باعذارنا
حتت حبال �صعوبة جتميع الالعبني وطول فرتة االبتعاد
بينهم ف��ال�ق��ادم ا�صعب وه�ن��اك خ �ي��ارات متعددة قدمها
منتخب ال�شباب وم��ا ي�ضمه االوملبي
اي�ضا م��ن عنا�صر تقف با�ستعداد
لتلبية نداء ناظم �شاكر  ،فمن غري
املعقول ان ُترهن الكرة العراقية
م���ص�يره��ا ب��ارب �ع��ة ع���ش��ر العبا
حمرتفا لن يجتمعوا اال ع�شرة
ايام كل عام  ،بينما مالعبها جتود
بنماذج من املتميزين ال�صابرين
ع�ل��ى ب �ل��وى ال�ن�ظ��ري��ة املجحفة (
االحرتاف اق�صر الطرق اىل جنة
البطوالت)!.

قال االمني املايل للجنة االوملبية العراقية �سمري املو�سوي على هام�ش
تالوته بيان املكتب التنفيذي بخ�صو�ص حل احتاد الكرة انه �سيتم
يف ال�ساعات القليلة املقبلة االعالن عن ا�سماء الهيئة امل�ؤقتة الدارة
االحتاد العراقي لكرة القدم حلني موعد اجراء االنتخابات الختيار
جمل�س جديد بعد حل املجل�س ال�سابق.

ﻗﻨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺎﺗﺎﺩﻭﺭ

) ﻓـﻴـﺎ (

ﺎﺩ ﺿﺤﺎﻳﺎﻩ ﺑﻼ ﺭﺣﻤﺔ!
ﻳﺼﻄ
ﺣﻮﺍﺭ ﺳﺒﻮﺭﺕ

ﺗﻐﻮﺹ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻕ
) ﻏﻮﺗﻴﺎ (!

