ك����وب����را ال�ب�ر����ش���ا ي�����ش��ع��ر ب��اخل��ي��ب��ة
مدرب ال�شباب يخ�شى النفق املجهول!
�صالح را�ضي يهاجم م�ؤمتر الريا�ضيني املغرتبني
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي
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فالح ح�سن :ال خطوط حمر
على احتاد الكرة املنحل
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فار�س قلعة الزوراء وحامل لواء الكرة العراقية الدويل فالح ح�سن:

حلول �أزمة الكرة موجودة و�أطراف ال�صراع ال
جتتمع على طاولة واحدة
يف عام  1951ولد يف احدى القرى التابعة ملدينة امليمونة مبحافظة مي�سان لكنه يبدو انه كان على موعد
مبكر مع ق�صة طويلة ومثرية مع كرة القدم فكتب له القدر ان ينتقل اىل العا�صمة بغداد مع عائلته ليبد�أ
رحلة الت�ألق مع مع�شوقته املدورة يف الأزقة والفرق ال�شعبية ثم ليجد نف�سه بعد �سنوات داخل اروقة
واحد من كربيات االندية البغدادية حتى ا�صبح واحدا من رموز قلعة الزوراء وا�سطورة الكرة العراقية
مع منتخباتها و�صاحب الفكر الكروي املميز فيها وعالمة من عالمات الدوري العراقي والبطوالت
اخلارجية التي �شهدت لفالح ح�سن اكثـر من  120مباراة دولية توج فيها مع منتخباتنا بالعديد من االلقاب
والبطوالت �سواء املحلية �أم اخلارجية ونال �شهرة ّ
قل نظري من نالها يف املالعب املحلية واخلارجية.
حاوره  /خليل جليل
ت�صوير  /قحطان �سليم
وكان �إمنوذجا مثاليا لكرة القدم العراقية وابرز
املدافعني عن الوانها منذ االنعطافة االوىل له
يف واح��دة من املباريات التي بقيت عالقة يف
اذهان فالح ح�سن اىل يومنا هذا عندما �إرتدى
فانيلة املنتخب العراقي اول مرة ام��ام بولندا
عام  1970يف ذلك اللقاء الذي انتهى بالتعادل
بهدف ملثله لتكون ه��ذه امل�ب��اراة نقطة التحول
الكبرية يف حياة فالح الكروية التي �صال وجال
فيها فار�سا كرويا حمل لواء كرة القدم العراقية
ع�ل��ى ط��ري�ق��ة ال�ف��ر��س��ان ال �ن �ب�لاء وادخ� ��ل قلعة
الزوراء وخزائن املنتخبات العراقية الك�ؤو�س
وااللقاب.
يحل هذه الأيام الدويل ال�سابق واملع جنوم كرة
القدم العراقية و�أهم رموز كرة الزوراء وقلعتها

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

البي�ضاء الع��ب جماهري ك��رة القدم يف العراق
فالح ح�سن على هام�ش ح�ضوره ملتقى الكفاءات
الريا�ضية املغرتبة املقرر ان تنطلق اعماله اليوم
و�سط ح�ضور الف��ت وكبري لأ�سماء �شكلت لها
موقعا مهم ًا يف �صفحات الريا�ضة العراقية على
نحو عام وكرة القدم ب�شكل خا�ص.
وك��ان��ت ل �ـ(امل��دى ال��ري��ا��ض��ي) ه��ذه ال��وق�ف��ة مع
ال� ��دويل جن��م ال �ك��رة ال�ع��راق�ي��ة ال���س��اب��ق فالح
ح�سن عرب ح��وار بد�أناه بال�س�ؤال عن الكيفية
التي ي�سهم فيها فالح باثراء امل�ؤمتر واغنائه
بافكار ونقا�شات ن�أمل ان ت�صب يف خدمة الكرة
العراقية التي تعي�ش الآن واقعا راهنا يف ظل
عقوبات فر�ضت على الكرة العراقية من خالل
جتميد ال �ع��راق يف ع�ضوية االحت ��اد ال��دويل
لكرة القدم (فيفا) ب�سبب اقدام اللجنة االوملبية
العراقية بحل االحت��اد العراقي نتيجة ا�سباب

تت�صل بخالفات ب�ش�أن االنتخابات.
* م� ��اذا � �س �ي �ق��دم ف�ل�اح يف م�ل�ت�ق��ى املغرتبني
الريا�ضيني؟
 كل الذين ح�ضروا اىل ال�ع��راق ولي�س فالحح�سن فح�سب لديهم ه��دف وا�ضح للعمل على
�إث� ��راء امل ��ؤمت��ر واغ �ن��ائ��ه ب��اف �ك��ار وط��روح��ات
لتطوير كرة القدم ب�شكل خا�ص وكيفية انت�شالها
من الواقع الذي تواجهه ،والريا�ضة العراقية
ب�شكل عام و�أكيد �ستكون هناك مقرتحات عدة
خالل امل�ؤمتر ون�أمل ان ت�أخذ مداها عرب جلان
عاملة يف امل�ؤمتر يجب ان ت�شكل وه��ذا هدف
كل احلا�ضرين وامل�شاركني ولدينا ت�صورات
وان�ط�ب��اع��ات وتو�صيات م��ن �ش�أنها ان تكون
فاعلة ومفيدة ومهمة وهذا ما اعتقد هو جزء من
امل�س�ؤولية �سواء علينا ام على كل عراقي.
ونريدها ان تكون من�سجمة هذه امل�س�ؤوليات مع

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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توجهات وطروحات ال�شارع الكروي العراقي
وم��ا ينتظره م��ن نتيجة حا�سمة بخ�صو�ص
ال�صراع الأخري.
* ه��ل تعتقد ب ��أن��ك او امل���ش��ارك�ين يف امللتقى
ق ��ادرون على اق�ن��اع �إط ��راف ال�صراع الكروي
لإيجاد حل ينهي الأزم��ة وامل�شكلة القائمة الآن
يف �أ�سرة كرة القدم العراقية؟
 كل ما �سيتم تقدميه يجب ان يتعلق على نحوكبري بكرة القدم العرقية الن ال�شارع العراقي
يجب ان يكون طرف ًا يف املو�ضوع وخدمة الكرة
العراقية م�س�ؤولية اجلميع عندما يحمل �شعورا
حقيقيا ويعرف ان �سمعة الوطن مهددة لذا يجب
ان يكون هنا نكران ال��ذات والعمل على ابعاد
العقوبات وان�ه��اء امل�شاكل ولنا ثقة بتحريك
الأو�ضاع وايجاد �سبل تنهي االزمة والكل متفهم
لدوره ومهامه لكنه مبتعد ومل يناق�ش الأمر على
طاولة حوار واحدة وقريبة.
* حتدثت يف منا�سبات عدة عن �أخطاء االحتاد
العراقي لكرة القدم كيف �سيكون تعليقكم على
هذا اجلانب؟
 االحتاد العراق لكرة القدم يتحمل كل ما ح�صلنتيجة الأخطاء التي وقع فيها ..اكيد من يتحمل
الأخطاء هو االحتاد النه �صاحب االخت�صا�ص
وم�س�ؤوليته ادارة اللعبة وعندما تقع اخطاء
كبرية ون�تراج��ع يف الرتتيب ،اذ ًا هناك خلل
وم��ؤ��ش��ر م��ن خ�لال النتائج ال�ت��ي خ��رج��ت بها
املنتخبات العراقية يف اوقات قريبة ..اخفاقتان
يف دورت ��ي ك ��أ���س اخل�ل�ي��ج وع ��دم ال �ت ��أه��ل اىل
نهائيات ك�أ�س العامل وعدم بلوغ اوملبياد بكني
 2008ه��ذه ك��ل االخ�ف��اق��ات تعك�س ع��دم جناح
االحت ��اد يف ادارة مهامه ،ع�ن��دم��ا حت��دث هذه
الكارثة للمنتخبات فهذا خلل ونتيجة ل�سيا�سة
ع�شوائية يف عمل االحتاد ويجب ان ن�شري اىل
هذه الأخطاء ومن املنطقي ان ن�شري لها يف كل
منا�سبة بطريقة مهنية ولي�س �شخ�صية.
* اذا ُطلب منك ان تتحمل م�س�ؤولية داخل ادارة
االحتاد املقبل ،هل انت م�ستعد لها ولن ترتدد يف
قبولها؟
علي ر�سميا اىل الآن
 ه��ذه الفكرة مل تطرح ّمن قبل اية جهة ريا�ضية يف البلد ولكي اكون
�صريحا اكرث عندما دُعيت للم�شاركة �شخ�صيا
مل ي�ك��ن ه��ديف ال��و� �ص��ول اىل االحت� ��اد وحتى
امل�س�ؤولني عن الريا�ضة العراقية مل يطرحوا
علي هذا التوجه و�سيكون هناك كالم �آخر يف
ّ
ح��ال وج��ود رغبة ُتقدم ر�سميا وتطرح ب�شكل
م�ه�ن��ي  .ان ق��دوم��ي اىل ال� �ع ��راق ه��و حتمّل
للم�س�ؤولية عندما تقف تخاطب الريا�ضيني ان
يتحدوا ويعملوا من اجل كرة القدم وريا�ضة
العراق وخدمتها بكل روحية الوطنية هذه هي
امل�س�ؤولية.
* االحت� ��اد ال �ع��راق��ي خ�ل�ال ال �� �س �ن��وات ال�ست
املا�ضية وتخليه عن جنوم الكرة ال�سابقني ،هل
ت�سبب بقطيعة مع هذه الأ�سماء املعروفة؟
 ال توجد اية قطيعة مع االحت��اد العراقي منقبل جن��وم ك��رة القدم العراقية وان��ا �شخ�صيا
عندما التقي ح�سني �سعيد او اي ع�ضو من
اع���ض��اء االحت ��اد ارح ��ب ب��ه وا��س�ل��م عليه ،الن
ح�سني �صديقي وام�ضينا �سنوات ط��وال من
عمر الرفقة لكن االحت��اد وه��ذه وجهة نظري
اخلا�صة ابعد النجوم والنا�س الذين لهم تاريخ
امام اجلماهري واملالعب وجلب نا�س ًا لي�س لهم
اي تاريخ ريا�ضي يف املالعب لكي تبد�أ عملية
ال�سيطرة على ه�ؤالء النا�س وهذه عملية خاطئة،
واالن�سان الذي له ثقة بنف�سه وفاهم عمله جيدا
وجمتهد ال يهمه اذا جاء فيل�سوف ودخل معه يف
امل�ؤ�س�سة التي يعمل فيها ام��ا هو موجود وال
ي�ستقطب اجليديدن خوفا منهم فهذا خط�أ.
* خطوة رعد حمودي بحل االحت��اد ،هل كانت
مت�سرعة؟ وهل كان يفرت�ض ان تكون لها خطوة
بديلة؟
 عملية اخلالف بني اللجنة االوملبية واالحتادالعراقي لي�ست باحلديثة وال يعني ان القرار
جاء مت�سرعا انا اعتقد ان القرار اتخذ بعد ان
او�صدت االبواب وال�شبابيك بوجه كل احللول
 ،لي�س م��ن املعقول ان يغامر ان�سان ب�سمعة
البلد يف �سبيل ابعاد جمموعة من الريا�ضيني
لكي نواجه عقوبات االيقاف واالبعاد  ،لقد كان

القرار منطقيا وطبيعيا.
* ما ر�أيك بتحريك الأو�ضاع احلالية واالنتقال
اىل مربع جديد على �سطح الأزمة؟
 ما زال الوقت مفتوح ًا بني االحت��اد واللجنةاالوملبية وامل�س�ؤولني عن الريا�ضة للتباحث
الن الأزم��ة ال ت�ؤثر على ح�سني �سعيد او رعد
حمودي او علي الدباغ من الأف�ضل ان يجل�سوا
على طاولة حوار واعادة االوراق لتفادي الأزمة
 ،امل�س�ألة ا�صبحت بني العراق وفيفا واملطلوب
من هذه اجلهات ان جتل�س مع بع�ضها وحتاول
ان جتد خمرجا يج ّنب العراق العقوبات واذا مل
يتو�صلوا اىل حل اطالب االحتاد احلايل بتقدمي
اال�ستقالة ب�شرط ان ال تو�ضع خطوط حمر حتت
ا�سماء اع�ضاء االحتاد وان ير�شحوا لالنتخابات
املقبلة مبا فيهم ح�سني �سعيد لكي جننب العراق
العقوبات وهذه الطريقة الوحيدة حلل امل�شكلة
واالحتاد الدويل حينها �سريفع العقوبات والذي
يفوز منهم نقول له الف مبارك .
* هل تعتقدون بان ملف االنتخابات كانت فيه
حلقات زائدة مثل تواجد الناطق الر�سمي با�سم
احلكومة العراقية علي الدباغ؟
 نت�ساءل هنا  :مَن طلب ان يكون علي الدباغم�شرفا على ملف االنتخابات ان��ه احت��اد كرة
القدم عندما كان م�ؤمنا بان الدباغ يكون فا�ص ًال
ب�ين الطرفني برغم اننا يفرت�ض ان نفهم بان
ال خ�لاف بني االوملبية واالحت��اد الن��ه ج��زء من

منظومتها وك��ان الدباغ مكلفا بواجب ر�سمي
من قبل احلكومة ثم ا�شتكى اع�ضاء االحتاد منه
بحجة عدم نزاهته وقدموا �شكوى �ضده  ،اعتقد
ان اخلط�أ من قبل االحتاد .
* بعيدا عن م�شكلة الكرة العراقية واالحتاد
واالنتخابات نريد ان ن�صل اىل ق�ضية �أخرى
تت�صل بالواقع الذي تعي�شه كرة الزوراء؟
 االزمة يف الزوراء لي�ست ازمة ادارة يفرت�ضان تكون ناجحة ،بل ان لبّ االزمة يتمحور ب�ش�أن
ال�ع��وز امل��ايل الن ال ��زوراء ن��ا ٍد اهلي ال يرتبط
مب�ؤ�س�سات حكومية مثلما ك��ان يف ال�سابق
مرتبطا ب ��وزارة النقل وامل��وا� �ص�لات وجميع
الالعبني هم موظفون يف الوزارة لذلك فاالزمة
هي مالية ولي�ست ادارية ولو عدنا اىل ال�سنوات
التي ت�سلم فيها احمد را�ضي م�س�ؤولية ادارة
نادي الزوراء مل ي�أخذ االحرتاف مداه مثلما هو
الآن فبوجود االحرتاف من الطبيعي ان تكون
هناك هجرة بحث ًا عن املال وم��اذا يفعل رئي�س
اي ن��ا ٍد يف ظل ه��ذه االو��ض��اع املالية ال�صعبة
فهو لي�س مثل ر�ؤ� �س��اء االن��دي��ة اخل��ارج�ي��ة او
االوروبية الذين هم من رجال االعمال القادرين
على تغطية نفقات انديتهم.
�سابقا كانت الدولة م�س�ؤولة عن الزوراء ويجب
الآن ان ت�ضع الدولة يف ح�ساباتها دعم االندية
التي ال ترتبط مب�ؤ�سات حكومية  ،ال ال��وم اية
ادارة م�سكت الزوراء وادت به اىل هذا الو�ضع

وال � ��زوراء ه��و ال �ن��ادي رق��م واح ��د يف العراق
ال ميتلك ام�ك��ان�ي��ة ت���س�ّيررّ ه �شهرين الآن على
امل�س�ؤولني دعم االندية .
يف زمننا وزارة امل��وا��ص�لات ك��ان��ت م�س�ؤولة
عنه ويف الو�ضع احلايل املرتدي ملعظم االندية
الدولية يفرت�ض ان يخطط لذلك حتى نخل�ص
انديتنا من الأزمات والرتاجع وحتويل الأندية
اىل �شركات ا�ستثمارية وه��ذا يتطلب تخطيط ًا
بعيد املدى.
لكي جنعل ال��زوراء �شركة ا�ستثمارية نعطيها
�سنتني او ثالث ًا تكون فيها الدولة م�س�ؤولة عن
هذه الأندية ماديا ثم تن�ضج الأندية وت�صل اىل
امل�ستوى االح�ترايف وتتفق مع �شركات النفط
وال�سيارات واال�ستثمار وااللكرتونيات مثلما
يح�صل الآن يف دول العامل فمن دون دعم اجلهات
احلكومية ال ميكن ان ت�سري مهمة الزوراء وغريه
من االندية التي ال ترتبط مب�ؤ�س�سات ر�سمية
بينما جند الآن القوة اجلوية وال�شرطة والطلبة
وكذلك ن��ادي بغداد اي (االمانة) تعي�ش و�ضعا
ماديا اف�ضل لكونها مرتبطة بجهات وم�ؤ�س�سات
حكومية تدعمها ومتولها.
* م���اذا ف�ق��د وم� ��اذا ك���س��ب ف�ل�اح ح���س��ن خالل
ال�سنوات الثمانية ع�شر املا�ضية؟
 البع�ض ،بل الكثري قال ان فالح ح�سن خ�سراملنا�صب  ،ولو كان يريد ان ينتهز فر�صا مثل
الآخ��ري��ن ك��ان من املمكن ان ت��راه يف الواجهة

�سعيد خدم اللعبة كبقية النجوم لكنه ابتعد بالكرا�سي واملنا�صب
ال خطوط حمر �أمام االحتاد املنحل لدخول االنتخابات!
مبارياتنا مع الكويت "خليجي ًا" وقفت وراءها لعبة �سيا�سية !
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االن ،ب�ع��د م��رح�ل��ة ال�ت�غ�ي�ير ات �خ��ذت خطوات
مت�أنية وما ك�سبته هو اعتزاز العامل حتى اجليل
اجل��دي��د ال��ذي مل يلد بعد يطلبون ��ص��ورا مع
ف�لاح ويتحدثون عنه وه��ذا حب النا�س اعظم
�شيء ك�سبته واعتقد ان عوائلهم و�آبا�ؤهم نقلوا
هذه ال�صورة وهذا �أهم �شيء ك�سبته ومل افقد
اي �شيء الن حمبة العامل �شيء عظيم وثمني،
�صحيح ف�ق��دت ف��ر��ص��ا ل�ت�ب�و�ؤ م��رك��ز لكني انا
�شخ�صيا مل ابحث عنه.
ف�لاح لو ك��ان يريد ان ينتهز الفر�ص لكان يف
ال��واج�ه��ة ح��دي��ث ال�شباب والأط �ف��ال والكبار
وال�صغار يف كل بيت عراقي هو يكفي لفالح
ح�سن وهذا اكرب من كل �شيء� ،شباب يتحدثون
عن فالح وك�أنه العب قبل خم�س او �ست �سنني .
* ما عالقة فالح ح�سن مع كرة القدم يف م�شيغان
الآن؟
 يف م�شيغان التي ت�ضم نحو  17مليون ن�سمةا��ش��رف على ت��دري��ب اح��د ال�ف��رق �ضمن دوري
ال��درج��ة االوىل و�أت��وا��ص��ل م��ع ك��رة ال�ق��دم من
خالل هذا الفريق.
* كيف يعلق فالح ح�سن على هذه اال�سماء :
 ح�سني �سعيد  :رجل خدم الكرة العراقية ب�شكلكبري مثل بقية اال�سماء لكن م�شكلته ذهب بعيد ًا
مع املن�صب والكر�سي ون�صيحتي له ك�صديق
او زميل �سابق له مع املنتخبات العراقية ان ال
يغامر بتاريخه النا�صع وحتى لو ف��از بدورة
انتخابية �أخرى نقول له لو دامت لك ملا و�صلت
اليك.
 رع��د ح�م��ودي � :شخ�صية ريا�ضية مرموقةيف الو�سط الريا�ضي والكروي وو�صوله اىل
االوملبية يعك�س ذلك.
 ال� ��زوراء  :ملح ال�ك��رة العراقية و�أح ��ن اىلملعب ال�شاجلية فيه ذك��ري��ات كثرية وممتعة
وهذا م�صنع ولي�س ملعب ًا اتذكر كل اال�سماء يف
ال�شاجلية وكل زمالئي الذين عا�صروين وك�أين
�أراهم قبل يومني .
فالح ح�سن  :مواطن ب�سيط يهمه ان يعي�ش يف
بلده .
يون�س حممود :العب له امكانات ليكون العبا
جماهرييا كبري ًا لكنه ال يقدر موهبته .
ك��ا���س �آ��س�ي��ا  : 2007ول��د يل م���ش��اع��ر الفرح
واحا�سي�س مثل اي �شاب او طفل ورجل وامر�أة
عا�شوا حلظات الفرح باحل�صول على لقب ك�أ�س
�آ�سيا .2007
ع��دن��ان درج� ��ال � :شخ�ص والع ��ب ل��ه مكانته
و�سمعته يف املالعب العراقية وكان من املمكن
ان يتبوّ �أ من�صبا لو بقي هنا لكنه �صاحب قرار
يف البقاء او املغادرة وهذا قراره.
* ما املباراة التي تعدها انعطافة يف حياتك؟
 قد تكون ام��ام بولندا  1-1ع��ام  1970اولمباراة دولية وهي البداية واالنطالقة يل.
* مباريات خارجية كانت لها ح�سابات خا�صة
عندك؟
 على �صعيد املنتخبات يف دورات اخلليج كانتمبارياتنا مع الكويت لها ح�سابات خا�صة النه
عادة تقف وراءه��ا لعبة �سيا�سية فكنا نهتم بها
ان��ا وك��ل الالعبني فكانت مباريات الكويت لها
م�ؤ�شرات وح�سابات خا�صة الننا نعرف ما يكمن
وراءها.
* ماذا تو�صي ابن اخيك الالعب ال�شباب حيدر
�صباح ح�سن؟
 اذا ح��اف��ظ ع�ل��ى نف�سه واب�ت�ع��د ع��ن الغروروا�ستمع اىل الن�صائح ميكن ان ي�صل اىل ما
و�صلت ال�ي��ه ط��امل��ا ميتلك امل �ه��ارات فيمكن ان
ي�صبح العب ًا له �ش�أن.
* هل تفكر بزيارة ملعب الزوراء؟
 بالطبع ه�ن��اك زي ��ارة اىل امللعب لإ�ستعادةال��ذك��ري��ات وال��زم��ن اجلميل ال��ذي �أم�ضيته يف
ملعب ال�شاجلية.
* رئا�سة االحتاد العراقي لكرة القدم لو تبلورت
�صيغة تر�شيحك اليها هل ترتدد بقبولها؟
 ال �أع �ط��ي ج��واب � ًا على ك��ل كلمة (ل ��و) ،النهااف�ترا��ض�ي��ة عندما ت�ط��رح اوراق ر�سمية لكل
مو�ضوع او م�شروع ريا�ضي ه�ن��اك �سيكون
ا� �س �ت �ع��داد وك�ل��ام �آخ� ��ر ب��رغ��م اين ال اطمح
باملنا�صب لكن مل يقدم اي طرح ر�سمي من قبل
اية جهة ريا�ضية اىل الآن.
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�أثارت ق�ضية الدوري العراقي املمتاز يف الآونة االخرية جدال كبريا على ال�ساحة الريا�ضية املحلية ال�سيما بعد التعديل اجلديد الذي اجرته الهيئة
امل�ؤقتة والذي يق�ضي بتقلي�ص فرق الدوري وجعلها  36فريقا بعدما كان العدد ال�سابق الذي و�ضعه االحتاد املنحل  43فريقا وا�صبح هذا املو�ضوع هو
ال�شغل ال�شاغل جلميع متابعي كرة القدم العراقية .
(املدى الريا�ضي) ا�ستطلعت اراء بع�ض املعنيني بهذا ال�ش�أن لت�سليط ال�ضوء على �آلية العمل اجلديدة وكيفية اقامة الدوري املمتاز يف ظل هذه الظروف
التي تعي�شها الريا�ضة العراقية خ�صو�صا بعد تعليق ن�شاطاتنا اخلارجية من االحتاد الدويل (فيفا) .

دوري الـ  36يف عيون �أهل ال�ش�أن:

تقلي�ص عدد املتناف�سني �أول الغيث ..ونظام الت�أهل
لن يخدم جمموعة بغداد
بغداد  /طه كمر
ريا�ض عبد العبا�س  :عازمون على
اال�صالح
اول امل�ت�ح��دث�ين ري��ا���ض ع�ب��د ال�ع�ب��ا���س الناطق
الر�سمي للهيئة امل�ؤقتة الدارة ��ش��ؤون االحتاد
العراقي لكرة القدم قال :
 ب�صراحة ان ما حققته الهيئة امل�ؤقتة الدارة�ش�ؤون االحتاد الكروي العراقي لي�س مب�ستوى
الطموح كون ان املو�ضوع الذي جئنا من اجله قد
ُفر�ض علينا ،لذلك يجب ان نتعامل معه بكل جدية
ونعطيه اهمية واول��وي��ة يف م�سعى ملوا�صلة
امل�شوار ال�ك��روي و�إال ف��ان ال�ف��ارق لي�س كبري ًا
يف عدد الفرق امل�شاركة يف ال��دوري املمتاز وان
الفرق ما بني العدد ال�سابق واحل��ايل هو �سبعة
فرق فقط لكن ا�ستطعنا اليوم حتقيق �شيء جديد
للكرة العراقية وهو اننا جعلنا املت�أهلني من كل
جمموعة �ستة فرق مقابل �ستة �آخ��رى مل تت�أهل
ك��ون ان املجموعة تت�ألف م��ن  12فريق ًا وهذا
رقم كبري جد ًا يف احل�سابات والقيا�سات ونحن
ج��ادون وعازمون على �إ�صالح م�سرية الدوري
العراقي م�ستقبال كي نثبت اننا غيرّ نا وحققنا
ال���ش��يء ال�ك�ث�ير ل�ل�ك��رة ال�ع��راق�ي��ة ال�ت��ي ت�أخرت
�سنوات عدة .
و�أ�ضاف  :ان مو�ضوع الدوري املمتاز مت اعداده
من قبل االحتاد ال�سابق واننا ال ميكن ان نغري ما
عمل به من قبل ،كون ان الفرق قد ا�ستعدت لهذا
الدوري وان هناك ت�أريخ ًا م�سبق ًا و�سحبة للفرق
املتبارية  ،هذه االمور ترتبت عليها تعاقدات مع
العبني ومدربني واعداد ه�ؤالء ب�صورة تتنا�سب
مع اهمية احلدث و�سخونة ال��دوري العراقي ما
يجعل االمر مكلف ًا ماديا ومعنويا بالن�سبة لالندية
وب��ال�ت��ايل ال ميكن لنا ان نغري ج��ذري��ا ونلغي
الت�أريخ والروزنامة  ،بل قل�صنا عدد الفرق من
 43اىل  36ع�سى ان نكون قد وفقنا يف بداية
االمر وهذا هو اول الغيث .
و�أكد عبد العبا�س ان االحتاد العراقي ال�سابق قد
و�ضع لغما �أمام طريقنا ما توجب علينا اخلروج
من ه��ذا اللغم باقل اخل�سائر  ،معاهدين جميع
الريا�ضيني على امل�ضي دوما من اجل اعادة هيبة
الكرة العراقية ولن ندّخر اجلهد من اجل عودة
الكرة العراقية اىل �سابق عهدها والنهو�ض بها
اىل امل�ستوى الذي يليق بها .
و�أو�� �ض ��ح ع �ب��د ال �ع �ب��ا���س ب �� �ص��دد ال��ف��رق التي
�ستخو�ض الدوري اخلا�ص ليت�أهل منها اثنان اىل
الدوري املمتاز  :ان جميع هذه الفرق اعرت�ضوا
علينا كونهم ا�ستعدوا جيدا للدوري الذي ت�أهلوا
له من قبل و�صرفوا امواال وتعاقدوا مع العبني
ما جعلهم ي�ستنزفون كل طاقاتهم اال انهم فوجئوا
بقرار اقامة دوري متكامل يق�ضي بت�أهل اثنني
فقط وه�ب��وط االرب �ع��ة االخ ��رى  ،م ��ؤك��دا �سعي
الهيئة امل�ؤقتة جلعل عدد فرق ال��دوري العراقي
املمتاز يف املو�سم املقبل  20فريقا على ان يكون
املو�سم الذي يليه  16او  18فريقا ليكون دوريا
�ساخنا يعيد ل�ل�أذه��ان اهمية ال ��دوري العراقي
وحالوته.
را�ضي �شني�شل  :نقف مع الريا�ضة

ريا�ض عبد العبا�س
العراقية
فيما ق��ال م��درب ف��ري��ق الطلبة ال�ك��اب�تن را�ضي
�شني�شل  :مل نقف يوما مع ف�لان بوجه الن من
ال�ن��ا���س ون�ح��ن ال �ي��وم ل�سنا ��ض��د ع�م��ل االحت��اد
ال�سابق او احلايل اال اننا نريد ان نخدم الكرة
العراقية على اح�سن وجه ،الن ذلك �سي�صب يف
م�صلحة العراق  ،ف��اذا ك��ان ق��رار الهيئة امل�ؤقتة
يخدم او ال يخدم الكرة العراقية يجب ان نقف
معه الننا ال نقف وال نتعامل مع ا�شخا�ص  ،بل مع
الريا�ضة العراقية كما وقفنا من قبل مع االحتاد
ال�سابق حماولني ال�ضغط على انف�سنا من اجل
جناح املهمة لأنها تخدم ال�صالح العام.
وا��ض��اف  :ان البداية �ستكون �ضعيفة وهناك
ث �غ��رات يف امل�� �ش��وار ال �ك��روي اجل��دي��د ل�ك��ن من
امل�م�ك��ن التغلب عليها م�ستقبال لأن ال �ف��رق ما
ب�ين ع��دد االن��دي��ة التي ح��دده��ا االحت��اد ال�سابق
واالحت��اد احل��ايل هو ال يتجاوز ال�سبعة اندية
فقط وهذا لي�س بالفارق الكبري وكنت اتوقع ان
يكون الفارق كبري ًا اي ان عدد الفرق التي �سيتم

�شاكر حممود
م�شاركتها يف دوري املو�سم املقبل �سيكون اقل
بكثري من ه��ذا العدد ا�ضافة اىل ان هناك فرقا
يجب ان تهبط من الدرجة املمتازة ح�سب ما كان
معمو ًال به من قبل وما مت حتديده قبل انطالق
دوري املو�سم املا�ضي من دون اي��ة جماملة كي
ي�صبح عدد الفرق يف الدوري املمتاز عددا مقبوال
ليت�سنى لنا املناف�سة ال�شريفة على اللقب يف ظل
تقارب م�ستويات الفرق .
و�أكد �شني�شل  :انا �ضد نظام دوري املجاميع الذي
عُمل به يف املوا�سم ال�سابقة وال��ذي يخدم فرقا
على ح�ساب فرق اخرى يف بع�ض االحيان ..ففي
املو�سم املا�ضي وحتديدا فريق اربيل خدمه نظام
الدوري ب�شكل كبري كون ان مبارياته مت ت�أجيلها
ب�سبب التزاماته ببطولة االحت��اد اال�سيوي ما
جعله يح�سب ح�ساب ًا خ��ا��ص� ًا لبقية مبارياته
املتبقية ويعرف كم ع��دد النقاط التي يحتاجها
كي يت�أهل وهذا ما جعله يف اح�سن حاالته فيما
مل ت�ستفد بقية الفرق من هذا النظام.
واو�ضح �شني�شل  :اننا اذا اردنا ان نقيم دوري ًا

را�ضي �شني�شل
ناجح ًا يجب علينا ان ن�شرك فقط  12اىل 15
فريقا فقط تلعب بطريقة الدوري ملرحلة واحدة
تقام مبارياتها على مالعب حم��اي��دة ك��ي يكون
اجلميع مب�ستوى متقارب وهذا ما يجعل الدوري
ال�ع��راق��ي م�ت�ط��ور ًا وق��وي � ًا ور��ص�ي�ن� ًا م��ن جميع
النواحي اال ان اليوم لال�سف مل تت�ضح الر�ؤية
بعد و�ست�شهد االي��ام القليلة القادمة و�ضوحا
ل�لام��ور يف ه��ذا امل �ج��ال وك��م متنينا ان تكون
البداية قوية كي يبلغ دورينا ذروته عند النهاية
وتكون املناف�سة على اللقب على ا�شدّها ال�سيما ان
هناك فرقا كبرية يف عطائها وم�ستوى العبيها .
و�شدد �شني�شل على الهيئة امل�ؤقتة ان تتعامل
بجدية وتطبق م��ا معمول ب��ه حتى ل��و ك��ان من
قبل االحتاد ال�سابق مع تغيري بع�ض االمور التي
ت�شعر انها ال تخدم الريا�ضة العراقية  ،وا�ضافة
ك��ل م��ا م��ن ��ش��أن��ه ي�خ��دم كرتنا وي�سري بها اىل
ااالجتاه ال�صحيح .
�شاكر حممود  :ال بديل عن الدوري
الرديف

دوري الكرة
املمتاز يعاين
ا�ضطراب ًا يف
�آليته

�أما مدرب فريق الكهرباء �شاكر حممود فقد حتدث
بهذا ال�ش�أن قائال  :ان الطريقة التي �آل اليها نظام
ال ��دوري العراقي املمتاز التي مت اق��راره��ا من
الهيئة امل�ؤقتة الدارة ال�ك��رة العراقية �ستكون
اي�ضا متعبة لكرثة عدد الفرق امل�شاركة يف هذا
الدوري اال انها �أهون مما كان معمو ًال به �سابقا
من االحتاد ال�سابق والتي كان عددها  43فريق ًا
فيما �سيكون العدد اجلديد  36اف�ضل بكثري من
�سابقه مع ان الن�سبة بينهما مل تكن كبرية لكن
ن�أمل م�ستقبال ان يكون عدد الفرق املتبارية يف
ال��دوري املمتاز منوذجيا بحيث ي�ضمن للمتابع
وامل��راق��ب اجل��دي��ة يف املتابعة وبالتايل �ستعم
الفائدة على الكرة العراقية.
و�أ��ض��اف  :كنا نتمنى من الهيئة امل�ؤقتة عندما
ح��ددت ع��دد ال�ف��رق ال�ت��ي تت�أهل وال�ت��ي ال تزيد
على �ستة فرق لكل جمموعة من املجاميع الثالث
ومغادرة الآخرين ان ت�أخذ بنظر احل�سبان اعداد
هذه الفرق واجلهد الذي بذلته من اجل امل�شاركة
ال�ف��اع�ل��ة يف ال � ��دوري ال ��ذي ان �ت �ظ��رن��اه طويال
وتعذر قيامه واليوم ها نحن نعد العدة ملواجهة
بع�ضنا البع�ض يف دوري �سيكون �ساخنا وقويا
ب�سبب االع ��داد اجل�ي��د قبل ان�ط�لاق املناف�سة ،
مو�ضحا ان جمموعة بغداد ت�ضم  12فريقا كلها
اندية م�ؤ�س�سات لها دوره��ا وثقلها يف الو�سط
الريا�ضي.
واعترب ان جمموعة بغداد �ستكون مبثابة دوري
متكامل بحد ذاته ب�صورة م�صغرة ال يقل �ش�أنا
عن اي من دوري��ات العامل  ،وا�ضافة اىل الفرق
اجلماهريية الزوراء واجلوية وال�شرطة والطلبة
هناك اندية الكهرباء والنفط وال�صناعة وبغداد
التي اجنبتها امل�ؤ�س�سات احليوية يف العراق
و�صرفت عليها ام��واال طائلة من اجل الو�صول
بها اىل م�صاف الفرق املت�أهلة اىل التتويج لكن
ق��رار الهيئة امل��ؤق�ت��ة لال�سف ل��ن يخدمنا وكنا
نطمح ان تت�أهل من جمموعة بغداد ثمانية فرق
على االقل كي تتاح الفر�صة لهذه الفرق الكبرية
للم�شاركة وال نن�سى ان هناك فرق ًا �صعدت تو ُا
اىل الدرجة املمتازة �إال انها كبرية يف عطائها
واجنازاتها مثل امل�صايف والربيد اللذين اعدا
اعدادا جيدا وتعاقدا مع العبني من الطراز اجليد
وتو�ضح ذل��ك جليا من خ�لال نتائج مبارياتهما
التجريبية التي خا�ضاها امام الفرق اجلماهريية
الكبرية ومتكنا من احلاق الهزمية بها يف اغلب
املباريات .
وطالب حممود القائمني على الريا�ضة العراقية
يف املو�سم املقبل اي بعد االنتهاء من هذا الدوري
ان يتم التح�ضري لدوري ال تتجاوز فرقه الـ(24
) فريقا مب�ستوى متقارب كي نحافظ على الكرة
ال�ع��راق�ي��ة وادام �ت �ه��ا ون��رت�ق��ي ب�ه��ا اىل م�صاف
ال��دوري��ات العربية والآ�سيوية االخ��رى ا�ضافة
اىل طموحنا ان يكون هناك دوري رديف للدوري
املمتاز ومطالبة كل ن��ا ٍد بت�أ�سي�س فريق رديف
للفريق االول يف النادي �أ�سوة مبا معمول به يف
ال��دوري القطري كي يت�سنى لنا رفد املنتخبات
الوطنية بالالعبني ال�شباب وا�صحاب اخلربة
الدولية ليبقى دورينا منجما لالعبني ال ين�ضب.
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كيف ينظر الأكادمييون مل�ؤمتر املغرتبني؟

نحتاج اخلربات الإدارية والفنية لتقلي�ص ه ّوة التخلف الريا�ضي
تباينت �آراء الأكادمييني العراقيني املتابعني للم�شهد الريا�ضي العراقي ب�ش�أن تنظيم م�ؤمتر املغرتبني العراقيني الذي �سينطلق
اليوم يف فندق املن�صور ميليا وي�ستمر مدة خم�سة �أيام وكانت بع�ضها ت�شيد بفكرة امل�ؤمتر و�إمكانية اال�ستفادة منه يف التخطيط
لإ�سرتاتيجية الريا�ضة للفرتة املقبلة خا�صة وان امل�شاركني للم�ؤمتر خا�ضوا جتارب عدة من خالل عملهم يف اخلارج.
(املدى الريا�ضي) �أجرت ا�ستطالع ًا بني نخبة من الأكادمييني الريا�ضيني ب�ش�أن اعمال امل�ؤمتر ،وتقييمهم جلهود املنظمني له،
وم�آخذهم عليهم ،وتوقعاتهم ب�صدد الأفكار امل�ستخل�صة منه عرب ال�سطور الآتية:

لقطة الحد امل�ؤمترات التي اقامتها وزارة ال�شباب والريا�ضة

بغداد � /إكرام زين العابدين
د��� .س��ع��د حم�����س��ن���:ض��ع��ف ال��ت��خ��ط��ي��ط
امل�ستقبلي
�أول املتحدثني الدكتور �سعد حم�سن الأكادميي يف كلية
الرتبية الريا�ضية جامعة بغداد ورئي�س االحتاد العراقي
لكرة اليد ال�سابق قال :ان فكرة امل�ؤمتر ممتازة ب�شرط
م�شاركة عدد من الأكادمييني والريا�ضيني �أ�صحاب اخلربة
الذين عا�شوا يف اخلارج واطلعوا على الأ�ساليب احلديثة
يف �إدارة العمل الريا�ضي والفني و�ساهموا يف تطوير
الريا�ضة يف تلك البلدان التي تطورت وا�ستطاعت ان
حتقق �أف�ضل النتائج يف البطوالت والدورات االوملبية.
و�أ���ض��اف :ان م ��ؤمت��ر ال �ك �ف��اءات ي�ع��د خ�ط��وة مهمة يف
الطريق ال�صحيح لبناء الريا�ضة العراقية وو�ضع خطط
وا�سرتاتيجيات العمل الإداري و�صوال اىل الهدف الذي
تن�شده اجلهات التي تنظم امل�ؤمتر من زيادة الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن يعملون يف جم��ال ري��ا��ض��ة ال �ع��راق ويحملون
�أف�ك��ار ًا متجددة من خ�لال عملهم يف ال�سنوات املا�ضية
يف اخلارج واكت�سابهم املعرفة واخلربة وتوظيف هذه
اخلربات لتطوير ريا�ضة العراق التي عانت من الإهمال
وت�سبب ذلك يف قلة البنى التحتية احلديثة وكذلك �ضعف
التخطيط امل�ستقبلي.
و�أو�ضح حم�سن :كنا نتمنى من اجلهات املنظمة للم�ؤمتر
ان ت�أخذ بنظر احل�سبان م�شاركة الأكادمييني والكفاءات
العراقية يف ال��داخ��ل ،ول�ك��ن ي�ب��دو ان وزارة ال�شباب
والريا�ضة ت�أخذ باملثل القائل (مطربة احلي ال تطرب) وال
تعرتف بالقدرات التي ميلكها الأكادمييون العراقيون،
لذلك مت ا�ستبعادهم عن امل�ؤمتر وعدم مراعاة مو�ضوع
الأف�ك��ار امل�شرتكة التي من املمكن ان ت�سهم يف تطوير
عمل الريا�ضة من خالل اال�ستفادة امل�شرتكة يف جل�سات
امل�ؤمتر.
د� .صالح را�ضي :جهود املنظمني ولدت
ميتة!
ام��ا الدكتور �صالح را�ضي الأك��ادمي��ي يف كلية الرتبية
الريا�ضة وامل��درب املعروف لأندية جماهريية عدة منها
ال� ��زوراء وال �ق��وة اجل��وي��ة وارب �ي��ل �إ��ض��اف��ة اىل تدربيه
منتخب النا�شئني يف نهائيات �آ�سيا عام  2006فقد �أكد
�إننا عملنا يف داخل العراق يف �أ�صعب الظروف ونت�شرف

د .نوال
العبيدي

ب�إخواننا الأكادمييني امل�شاركني يف امل�ؤمتر الذي تنظمه
وزارة ال�شباب والريا�ضة لأنهم �إخواننا اوال و�أخريا
وبالت�أكيد يحملون �أفكار ًا و�آراء جيدة ولكننا يف الوقت
نف�سه ن�س�أل �أال يوجد لدينا كفاءات مهمة يف الداخل من
املمكن اال�ستفادة منها ب�شكل او ب�آخر بالتخطيط للريا�ضة
العراقية ؟ والإجابة يوجد عدد كبري منهم ومن املمكن ان
يعملوا ب�شكل جيد وفق الأ�ساليب احلديثة يف الإدارة
الريا�ضية ويقدموا ال�شيء الكثري للريا�ضة العراقية الآن
ويف امل�ستقبل.
و�أ� �ض��اف را� �ض��ي :ل�ل�أ��س��ف �أق��ول�ه��ا ان امل���س��ؤول�ين عن
الريا�ضة العراقية هم مينعون الأكادمييني يف الداخل من
العمل ال�صحيح والتخطيط مل�ستقبل الريا�ضة العراقية

د .كاظم
الربيعي

د� .سعد
حم�سن

و�سمحوا لدخالء الريا�ضة بطرق رخي�صة ان ي�أخذوا
�أماكن ال ي�ستحقونها وت�سببوا ب�ضرر كبري للريا�ضة،
وب�صراحة ان امل�ؤمتر كمن (ينفخ يف قربة مثقوبة)! ومن
املمكن ان يكون امل�ؤمتر فر�صة ثمينة له�ؤالء العراقيني
املغرتبني لزيارة العراق بعد غربة طويلة ويطلعوا على
الأج��واء العراقية احلالية التي نعي�شها وهي فر�صة لنا
�أي�ضا بان نلتقيهم بعد فراق طويل.
و�أ�� �ش ��ار را� �ض��ي اىل ان اجل �ه��ود ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا اجلهة
امل���س��ؤول��ة ع��ن امل ��ؤمت��ر �ستولد ميتة وه�ن��اك ا�ستفزاز
للكفاءات العراقية يف الداخل و�إهمال كبري لهم ،لكننا
�أي�ضا نعاين بان كل اجلهات احلكومية ال تختار الكفاءات
لتعمل كم�ست�شارين لها وللأ�سف يكون العمل �سلبيا وال

د� .صالح
را�ضي

ي�أتي بثماره احلقيقية الن االختيار ع�شوائي وال يخدم
الريا�ضة.
واختتم :ان اجلهود والأموال التي �ست�صرف على �إدارة
�إعمال امل�ؤمتر كبرية وكان الأجدر باملنظمني ان يوظفوها
لبناء املالعب والقاعات و�أمت�ن��ى ان يتم حتديد املبلغ
النهائي الذي �سيتم �صرفه على هذا امل�ؤمتر وان ال يكون
ك�سابقه من امل�ؤمترات التي تطوى �أوراقه بعد اختتامها
وال ت�ستفيد منه الريا�ضة العراقية.
د .ن����وال ال��ع��ب��ي��دي :ن��ح��ت��اج اخل�ب�رات
الإدارية والفنية
اما الدكتورة نوال العبيدي عميدة كلية الرتبية الريا�ضية
للبنات فقالت :ان فكرة انعقاد امل�ؤمتر �صحيحة 100
 %خا�صة اذا �شارك فيه اكادمييون و�أ�صحاب خربة من
�إخواننا العراقيني الذين عملوا يف اخلارج ،لأننا نعرف
جيدا ماذا يعني العمل يف اخلارج و�سط كل التطور الهائل
الذي ي�شهده العامل يف كل املجاالت ومنها الريا�ضة.
و�أ�ضافت العبيدي :نتمنى ان يتم اال�ستفادة من هذه
اخلربات وتوظيفها يف اجلامعات والكليات لأننا بحاجة
لهذه اخلربات الإداري��ة والفنية احلديثة التي ن�ستطيع
من خاللها ان نختزل عامل الزمن يف عملنا لتقلي�ص
هوّ ة التخلف يف جميع املرافق الريا�ضية ،خا�صة لأننا
ت�أخرنا عنهم ب�سنني عدة نتيجة الأو�ضاع التي ع�شناها
يف ال�سنوات املا�ضية.
و�أو�ضحت :كنت قبل �أي��ام يف العا�صمة الأردنية عمان
و�شاهدت كيف يتم التعامل مع اخلربة الريا�ضية وكذلك
الأ�ساليب احلديثة يف التعامل مع الريا�ضة كونها عام ًال
مهم ًا يف بناء املجتمع احلديث و�أقولها ب�صراحة �صدمنا
من بع�ض امل�شاهد التي �شاهدناها هناك وعلى �سبيل
املثال كنا �سابقا �أول بلد عربي متار�س فيه الفتاة العراقية
كرة القدم على ال�ساحات املك�شوفة يف �سبعينيات القرن
امل��ا��ض��ي وال �ي��وم نحن ال��وح �ي��دون يف ال �ع��امل وال ��دول
املجاورة لنا ،ال منلك فرق ًا ن�سوية تلعب يف دوري منتظم
بينما متلك دارف��ور ال�سودانية وال�صومال فرقا كثرية،
ونتمنى ان تبد�أ الريا�ضة بالتخطيط للعمل ال�صحيح من
خالل هذه امل�ؤمترات او غريها او مب�ساعدة كل اجلهات
احلكومية واالوملبية يف امل�ستقبل.
د .كاظم الربيعي :جنهل �أعمال امل�ؤمتر
�أم��ا الدكتور كاظم الربيعي الأكادميي يف كلية الرتبية
الريا�ضية وم��درب منتخب ال�شباب ال�سابق بكرة القدم
فقال :ان قيمة امل�ؤمتر اجتماعية و�إن�سانية اكرث من كونها
علمية ،الن احلا�ضرين فيه غائبون عن العراق منذ �سنني
طوال وهي فر�صة كبرية للتواجد بني �أهلهم و�إخوانهم
و�أ�صدقائهم الذين فارقوهم منذ زمن طويل وبالت�أكيد
�سيحملون بعد انتهاء امل�ؤمتر ر�سائل ايجابية عن العراق
والو�ضع ال�سائد فيه اىل الأماكن التي جا�ؤوا منها.
وا� �ض��اف :ال نعرف م��ا ج��دول �إع�م��ال امل��ؤمت��ر وظروف
الإعداد له ومن هم امل�شاركون فيه ،لكننا بالت�أكيد نتمنى
النجاح له ومن املمكن ان يطرح ه��ؤالء امل�شاركون يف
امل�ؤمتر افكار ًا جديدة تقدم فائدة للريا�ضة العراقية يف
هذه املرحلة لأنهم عملوا يف �سنوات طوال خارج العراق
واطلعوا على افكار جديد وحديثة ،وهنا يجب ان ا�شري
اىل نقطة مهمة ان عودة هذه الكفاءات اىل العراق �صعبة
النها تعودت على منط حياتي معني وكيّفت عائلتها على
ه��ذا اال�سلوب ولي�س بال�سهولة ان تتنازل عنه وتقبل
بالعي�ش يف العراق ونتمنى ان تكون االفادة اف�ضل من
هذه الكفاءات من خالل تقدمي درا�سات وابحاث وافكار
جديدة.وا�ستغرب الربيعي بع�ض االم��ور التي حتدث
االن يف الو�سط الريا�ضي منها تهمي�ش االكادمييني
حيث ا�صبح �شعارا مطروحا من كل اجلهات الريا�ضية
واحلكومية واالوملبية �سواء يف جمال االدارة والتدريب
ام العمل يف جمال اال�ست�شارات الريا�ضية يف االندية
واالحتادات الريا�ضية.
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يف حوار مزيج بال�شجون والرتقب والتفا�ؤل ..ح�سن احمد:

�إهمال الهيئة امل�ؤقتة منتخب ال�شباب يقوده اىل امل�صري املجهول
اكد ح�سن احمد مدرب املنتخب
الوطني لل�شباب بكرة القدم
ان الهيئة امل�ؤقتة الحتاد الكرة
مل تبادر اىل تقدمي التهنئة
للمالك التدربيي والالعبني
ملنا�سبة ت�أهل املنتخب اىل
نهائيات �أمم �آ�سيا املقبلة بعد
ان ت�صدر منتخبات جمموعته
بجدارة وا�ستحقاق ،ومل تلتق
باملالك التدريبي لتو�ضيح
�آلية العمل املقبلة والتعرف
على م�صري املنتخب بعد قرار
حل احتاد الكرة ال�سيما ان
املالك التدريبي والالعبني يف
مفرتق طرق النهم مل ي�ستملوا
رواتبهم لال�شهر املا�ضية برغم
النجاح الكبريالذي حققه يف
الت�صفيات.

جانب من
لقاء ال�شباب
مع املنتخب
الهندي

هدفنا الو�صول اىل مونديال  2014واوملبياد 2012
فعل

ح�سن احمد
قلق من
اهمال اعداد
ال�شباب

ب���غ���داد
 /ي��و���س��ف

تنا�سي اخلالفات
ق� ��ال اح� �م ��د يف ح ��دي ��ث خ ����ص ب ��ه (امل� ��دى
الريا�ضي) :ان م�صري املنتخب جمهول ب�سبب
احلالة ال�ضبابية لعمل الهيئة امل�ؤقتة لالحتاد
التي اعلنت ان م��ن اه��م اولوياتها انطالق
مناف�سات ال ��دوري وترميم البيت الكروي
الداخلي  ،ومل تطرح ت�صوراتها عن م�صري
املنتخبات الوطنية املت�أهلة اىل النهائيات
القارية وم��ا خططها للخروج من عنق قرار
التعليق الدويل?
وطالب اجلميع تنا�سي اخلالفات والتجاذبات
والعمل على اع��ادة االم��ل لالعبني با�ستمرار
تدريبات منتخب ال�شباب يف الفرتة املقبلة
الن ذلك ي�سهم يف االرتقاء بواقع املنتخب فنيا
وبدنيا ونف�سيا  ،مبدي ًا �سعادة كبرية ملا ذكره
رئي�س الوزراء نوري املالكي من ا�شادة ب�ش�أن
امل�ستويات الفنية اجليدة التي قدمها الالعبون
اث �ن��اء امل �ب��اري��ات يف الت�صفيات الآ�سيوية
وت�أكيده على ا�ستمرار املنتخب بذات الروح
على حتقيق االنت�صارات يف البطوالت املقبلة
واوعز بتكرمي الالعبني واملالك التدريبي مبا
يتنا�سب مع اهمية االنت�صار الذي حققوه يف
الت�صفيات ا�سعد جماهري �شعبنا.
مواهب
وا� �ش��ار اح �م��د اىل ان ��ه ي�سعى اىل تقدمي
املنهاج التدريبي اىل الهيئة امل�ؤقتة لالحتاد،
املت�ضمن اال�ستمرار يف اج��راء الوحدات
التدريبية بواقع وحدتني ا�سبوعيا ثم عودة
ال�لاع�ب�ين اىل ان��دي�ت�ه��م وم�ن�ح�ه��م الفر�صة
ل�لا��س�ت�ع��داد م��ع ف��رق�ه��م خل��و���ض مناف�سات
ال� ��دوري امل �ق��رر انطالقها يف ال�ث�لاث�ين من
ال�شهر اجلاري وهي خطوة جيدة لإكت�شاف
امل��واه��ب ال���ش��اب��ة و��ض�م�ه��ا اىل منتخب
ال�شباب.
وم��ن االم���ور ال�ت��ي �ستطرح

على اع�ضاء الهيئة امل�ؤقتة �ضرورة املحافظة
على تركيبة املنتخب الن الالعبني منذ خم�س
� �س �ن��وات ي��وا� �ص �ل��ون ت��دري�ب��ات�ه��م ب�ك��ل همة
ون�شاط وفق مناهج تدريبية علمية  ،ف�ضال
عن ان منتخب ال�شباب ا�ستطاع ك�سب احرتام
وتقدير املتابعني وحمبة اجلماهري ملا قدموه
من امل�ستويات الفنية اجليدة يف الت�صفيات
امل�ؤهلة اىل نهائيات �آ�سيا لل�شباب.
ا�ستحقاقات مهمة
واو�ضح مدرب منتخب ال�شباب  :علينا التفكري
بامل�ستقبل بنظرة علمية وف��ق ا�سرتاتيجية
وا�ضحة بعيدا ع��ن ح��االت التخبط لوجود
ا�ستحقاقات دولية مقبلة منها نهائيات �آ�سيا
لل�شباب التي اتوقع ملنتخبنا املناف�سة على
اح��رازل�ق��ب ال �ق��ارة ال�صفراء لثقتي العالية
ب��ام �ك��ان��ات ال�لاع �ب�ين ال �ف��ردي��ة واجلماعية
،وكذلك امل�شاركة يف ت�صفيات اوملبياد لندن
 2012التي تتوافق �ضوابط امل�شاركة فيها
مع �أعمار العبي منتخب ال�شباب احلاليني،
ا�ضافة اىل ت�صفيات بطولة كا�س العامل 2014
وهذه اال�ستحقاقات الدولية ال ميكن ان تغفل
اجندة اي احتاد لذلك البد من حتديد االلويات
واملهام لإعادة كرتنا اىل الواجهة القارية مرة
اخرى.
�إبعاد
وعن ا�سباب ابعاد خم�سة العبني من �صفوف

الفرحة
ال�شبابية
بحاجة اىل
التوا�صل
قاري ًا وعاملي ًا

منتخب ال�شباب الذين �شاركوا يف الت�صفيات
الآ�سيوية قال ح�سن احمد :ان ق��رار االبعاد
جاء ال�سباب فنية بعد درا�سة مت�أنية من املالك
التدريبي للمنتخب ومتابعة م�ستويات جميع
الالعبني الذين خا�ضوا الت�صفيات حيث ان
الالعبني املبعدين ق��دم��وا ع �ط��اءات اق��ل من
زمالئهم و مل يطبقوا الواجبات التكتيكية
التي كلفوا بها ب�صورة جيدة اثناء املباريات
التي �شاركوا فيها بالت�صفيات الآ�سيوية ف�ضال
ع��ن � �ض��رورة البحث ع��ن ال��وج��وه اجلديدة
املوهوبة القادرة على ادامة زخم انت�صارات
املنتخب يف البطوالت املقبلة ولها الرغبة
بتمثيل املنتخب على اف�ضل وجه حيث ي�سعى
امل�ل�اك التدريبي اىل تكوين منتخب يلعب
با�سلوب جماعي بعيدا عن الأنانية وطغيان
النزعة الفردية على االداء الفني.
معاجلات تكتيكية
وع��ن �سر ت�ألق العبي املنتخب يف اخلطني
الدفاعي والهجومي يف الت�صفيات ب�صورة
ملفتة ق��ال احمد  :لي�س هناك ا��س��رار وامنا
م ��ا ح �� �ص��ل ل�ل�م�ن�ت�خ��ب يف ت� ��أم�ي�ن اجلانب
ال��دف��اع��ي واغ�ل�اق امل�ن��اف��ذ ب��اح�ك��ام وارتفاع
ح�صيلة االه ��داف ج��اء نتيجة �سعي املالك
ال�ت��دري�ب��ي للمنتخب ع�ل��ى جت ��اوز االخطاء
الفردية واجلماعية التي وقع فيها الالعبون
يف امل� �ب ��اري ��ات ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة ال��ت��ي �سبقت

م �ن��اف �� �س��ات ال �ت �� �ص �ف �ي��ات م ��ن خ �ل�ال القيام
ب�ت��دوي��ن االح�صائيات ع��ن طريقة ت�سجيل
االه ��داف يف مرمانا او الثغرات التكتيكية
يف التنظيم الدفاعي وعملية بناء الهجمات
م��ن ال��و� �س��ط ،ومت ت�صيحح ت�ل��ك الأخ �ط��اء
مبعاجلات تكتيكية دفاعية وهجومية ح�سب
امكانات الالعبني وقابلياتهم الفنية والبدنية
وتكللت بالنجاح من خالل توزيع الواجبات
الهجومية لأكرث من �ستة العبني يف الو�سط
وال�ه�ج��وم وال�ترك�ي��ز على ال��دف��اع اجلماعي
للمنتخب وج��اءت النتائج اك�ثر مما توقعنا
حيث مت ت�سجيل اع�ل��ى ن�سبة م��ن االه��داف
يف الت�صفيات مقابل عدم احراز اي هدف يف
مرمانا.
اللقب القاري
وع��ن توقعاته مل�سرية املنتخب يف نهائيات
�آ�سيا املقبلة قال احمد :لقدعززت امل�ستويات
الفنية ال��رائ �ع��ة ال �ت��ي ق��دم�ه��ا ال�لاع �ب��ون يف
الت�صفيات الآ�سيوية الأم��ل بقدرة منتخبنا
على موا�صلة امل�سرية بنجاح لتحقيق حلم
اجل �م��اه�ير ب��ال��و� �ص��ول اىل ن�ه��ائ�ي��ات ك�أ�س
العامل لل�شباب بخطف اللقب القاري المتالكنا
مقومات النجاح واال�صرار على انتزاع الفوز
لإ�سعاد جماهري �شعبنا ال�سيما اذا ما توفرت
املع�سكرات التدريبية املنا�سبة واملباريات
التجريبية القوية ومتى ما حظى الالعبون
باالهتمام املطلوب الذي يوازي ما يقدمونه
يف امللعب من املجهودات الكبرية او املهمات
التي ي�سعون اىل حتقيقها.
العمل بنكران الذات
وطالب ح�سن احمد م��درب منتخب ال�شباب
م��ن اجلميع العمل بنكران ال��ذات وتف�ضيل
امل�صلحة العامة على امل�صلحة ال�شخ�صية
خلدمة كرتنا يف الفرتة املقبلة واالبتعاد عن
اخلالفات والتجاذبات التي ال تخدم م�سرية
تطور اللعبة  ،ف�ضال عن ان منتخب ال�شباب
احل��ايل منتخب الأم��ل لكرة القدم العراقية،
لذلك يجب توفري جميع احتياجات جناحه
وا�ستمرار ت�ألقه على ال�صعيد القاري.
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الالعبة بيداء خ�ضري �ضمن ت�شكيلة منتخب بغداد
ملع ا�سم الالعبة بيداء خ�ضر منت�صف الت�سعينيات وكانت واحدة من اال�سماء
البارزة يف الريا�ضة الن�سوية حيث مار�ست اكثـر من لعبة قبل ان تتخ�ص�ص
بلعبة الكرة الطائرة التي برعت فيها وكانت على الدوام ركنا ا�سا�سيا من
اركان اي ت�شكيلة وطنية طوال ال�سنوات املا�ضية .
يف بطولة اندية العراق بالطائرة التي اختتمت م�ؤخرا كانت بيداء خ�ضر ركنا
ا�سا�سيا من اركان تفوق فريقها نادي بغداد بعد ان قدمت عرو�ضا رائعة قادت
فريقها الحراز املركز االول.

العبة نادي بغداد واملنتخب الوطني بالطائرة بيداء خ�ضر:

تعر�ضنا لإحراج كبري �أمام �أكاد
وخربتنا قادتنا اىل املركز الأول
حوار /عماد البكري
عد�سة قي�س اخلاين
ع��ن امل�ستوى الفني للبطولة وم�سريتها
ال�سابقة حت��دث��ت ب �ي��داء خ�ضر لـ(املدى
الريا�ضي) عرب هذه ال�سطور:
*يف ال�ب��دء كيف تنظرين اىل امل�ستوى
العام لبطولة العراق االخرية التي جرت
يف دهوك ؟
 امل�ستوى الفني العام كان جيدا مقارنةب��امل��وا��س��م االخ�ي�رة املا�ضية و�شهدت
املباريات مناف�سة وا�ضحة خا�صة اذا
ك��ان طرفاها اح��د الفرق املعروفة يف
ال�ساحة مثل فرق اوه��ان وقره قو�ش
واك��اد ا�ضافة اىل فريق نادينا الذي
كان من البداية اف�ضل الفرق واكرثها
رغبة يف الفوز .
اما التنظيم فكان متميزا كما ان عدد الفرق
امل�شاركة �ش ّكل عالمة ايجابية يف مثل هذه
الظروف وتق�سيم الفرق اىل اربع جمموعات
اعطى للجميع الفر�صة الكافية ملعاجلة االخطاء
والقاعات التي ج��رت عليها املباريات منا�سبة
جدا.
�أبرز الالعبات
*كيف تنظرين اىل فريقك وما حققه؟
 فريقنا اجتاز خ�صومه ب�سهولة وك��ان االف�ضلمنذ البداية لأن��ه ي�ضم نخبة من اب��رز الالعبات
يف ال� �ع ��راق واحل� ��ق ان خ�ب�رة الع �ب��ات �ن��ا كانت
ال�سبب اال��س��ا���س يف ال �ف��وز باللقب فقد تفوقن
على خ�صومهن فريق ًا بعد �آخ��ر و�سجلن الفوز يف

كل املباريات ليت�أهلن بجدارة اىل املباراة النهائية
مع نادي اوهان ولنفوز عليه بثالثة ا�شواط ل�شوط
واحد ولنخطف اللقب بعد غياب طويل عن امل�شاركة
يف البطولة ب�سبب الظروف ال�صعبة التي واجهتنا
يف ال�سنوات االخرية.
* ولكن فريقكم تعر�ض لإح ��راج كبري ام��ام فريق
اكاد؟
 ف��ري��ق اك ��اد م��ن ال �ف��رق امل�ت�م�ي��زة وك ��ان ي�ستحقمركز ًا اف�ضل من الذي ح�صل عليه حيث تفوق علينا
ب�شوطني لكننا فزنا يف النهاية ..وال انكر انه احرجنا
ك�ث�يرا وال�سبب يف �ضعف عملية اع ��داد العباتنا
اللواتي مل يتجمعن اال قبل البطولة با�سبوع فقط
وهذا الوقت مل يكن كافيا الكتمال اللياقة البدنية او
عملية االن�سجام مع الالعبات اجلدد ا�ضافة اىل عدم
امتالكنا لقاعة خا�صة نتدرب عليها ،لذا فان االعداد مل
يكن كامال وخا�ض فريقنا مبارياته وفاز فيها ب�سبب
خ�برة العباته وامكاناتهن ال��ذات�ي��ة ،كما ان خربة
املدرب احمد �سليم وح�سن ت�صرفه وتعامله اجليد مع
املباريات �سهّل علينا املهمة .
*كيف تنظرين اىل واقع الطائرة الن�سوية ؟
 لي�س جيدا فقد تراجعت اللعبة و�ضعفت القاعدةوهناك ف��ارق كبري بني العبات اي��ام زم��ان والعبات
اجليل احل��ايل وذل��ك ب�سبب قلة البطوالت و�ضعف
االحتكاك وندرة امل�شاركات اخلارجية وعدم االهتمام
باملنتخبات ال��وط�ن�ي��ة ،ل��ذا ارى ان ع�ل��ى االحت��اد
االن دع��وة املنتخب الوطني الن�سوي ال �سيما وان
البطولة االخرية ك�شفت عن اكرث من العبة ت�ستحق
اللعب يف الت�شكيلة الوطنية ولو حتققت هذه الدعوة
و�أُعيد بناء املنتخب لكان ذلك حافزا كبريا لالعبات

املوجودات يف ال�ساحة ولتحرك اجلو ال�ساكن.
البداية
* لنبتعد عن جو البطولة ونتحدث عن بدايتك مع
اللعبة ؟
 البداية كانت يف ن��ادي قره قو�ش ال��ذي يعد رفدالالعبات يف العديد من االلعاب خا�صة الكرة الطائرة
ومثلت هذا الفريق يف بطولة العراق لل�شابات حيث
احرزنا املركز االول مو�سم  1996ثم املركز الثالث
يف بطولة املتقدمات ويف املو�سم التايل متت دعوتي
للعب لنادي االمانة (بغداد حاليا) كما متت دعوتي
للمنتخب الوطني ال��ذي مثلته من عام  1997حتى
االن.
* �أبرز م�شاركاتك مع املنتخب ؟
 العقوبات التي كانت مفرو�ضة على احتادنا حرمتجيلنا من امل�شاركات اخلارجية ل��ذا ف��ان الدعوات
للمنتخبات الوطنية مل تتعد ال�ل�ق��اءات ال��ودي��ة مع
�سوريا واالردن واملع�سكرات التدريبية امل�شرتكة
واب� ��رز م���ش��ارك��ة يل ك��ان��ت يف ب�ط��ول��ة الت�ضامن
اال�سالمي التي ج��رت يف اي��ران ع��ام .. 2005كما
�شاركت خارجيا مع نادي بغداد يف بطولة االندية
العربية يف �سوريا واالردن يف عامي  2006و 2007
بعد غياب طويل جد ًا.
* كلمة اخرية ؟
 اود تقدمي ال�شكر الدارة ن��ادي بغداد التي قدمتلنا الكثري و�سهلت م��ن مهمتنا وك��ان��ت خ�ير عون
لكل الالعبات وبف�ضل هذا التعاون ا�ستطاع فريقنا
جت��اوز امل�صاعب التي واجهته واح��رز لقب بطولة
العراق بعد غياب لي�س ق�صري ًا عن امل�شاركة يف هذه
البطولة.

جنم الكرة العراقية بني ربوع
�أهله وحمبيه
ت�صوير ..قحطان �سليم
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بوهانغ لي�سرتز ممثل ا�سيا يف مونديال االندية

امل�صري ح�سني عبد ربة ورقة االهلي الرابحة امام امام اوكالند �سيتي النيو زيلندي

الفرق ح�شدت جنومها العامليني

الأهلي الإماراتي و�أوكالند �سيتي يق�صان �شريط
افتتاح مونديال الأندية
�إعداد /املدى الريا�ضي
اق�ترب��ت �ساعة ال�صفر م��ن ان�ط�لاق مناف�سات مونديال
الأندية املحدد لها ال�سابعة من م�ساء اليوم بتوقيت بغداد
على ملعب حممد بن زايد يف مدينة ابو ظبي االماراتية
التي ت�ضيفها لغاية الثامن ع�شر من ال�شهر اجلاري عندما
يلتقي فريق الأهلي مع �أوكالند �سيتي النيوزيالندي يف
م�ب��اراة االفتتاح ،وحينها تتعلق �آم��ال ع�شاق الكرة يف
الإم ��ارات وال��دول العربية ب��أق��دام العبي الأه�ل��ي الذين
ميثلونه لأول مرة يف تلك البطولة على �أمل الفوز والت�أهل
لدور الثمانية من �أجل لقاء اتلنتي املك�سيكي ،على ملعب
مدينة زايد يف الثاين ع�شر من ال�شهر اجلاري.
وقد �أع��دت اللجنة املنظمة العدة ال�ست�ضافة هذا احلدث
املهم ،وت�سري كل الأمور كما هو خمطط لها ،حيث انتهت
�أعمال الت�شييد ملنطقتي الـ(الفان زوون) يف ملعبي حممد
بن زايد ،ومدينة زايد ،اللتني �ستكونان على هيئة ملعب
ك��رة م�صغر ب��ه من�صات لبيع ال�سلع الر�سمية اخلا�صة
بالبطولة ،وم��راك��ز لبيع الأط�ع�م��ة للجماهري ،وبع�ض
امل�ن��اط��ق لال�ستمتاع بلعبة ك��رة ال �ق��دم واالط �ل�اع على
تاريخها ومراحل تطورها منذ بدايتها ،بعد ان ا�ستغرق
العمل يف ت�شييد تلك املناطق ب�شكل متوا�صل على مدار الـ
� 24ساعة حتى مت االنتهاء منها يف الوقت نف�سه انهت فرقة
العيالة االماراتية الربوفات النهائية لال�ستعرا�ض الفني
الذي �سيقدمونه يف حفل االفتتاح والذي �سي�سبق الفقرة
الثانية التي �ستتعر�ض لتقدمي فرق البطولة والتحدث
عنها جميع ًا ،وقد تقرر �أن يبد�أ حفل االفتتاح يف ال�ساد�سة
والأربعني دقيقة من م�ساء اليوم ذاته على ملعب حممد
بن زايد ،و�سوف ت�ستمتع به كل اجلماهري التي لها حق
ح�ضور مباراة الأهلي مع �أوكالند �سيتي.
و�أك��دت �شذى الرميثي املتحدثة الر�سمية با�سم اللجنة
املنظمة املحلية �أن اللجنة اعتمدت قوائم الفرق ال�سبعة
امل���ش��ارك��ة م��ن ق�ب��ل ال��ـ (ف�ي�ف��ا) وت���ض��م ق��ائ�م��ة بر�شلونة
الإ�سباين فيكتور فالدي�س (حار�س مرمى) ،داين �ألفي�س
(م��داف��ع) ،ج�يري��راد بيكيه (م��داف��ع) ،راف��ائ �ي��ل ماركيز
(مدافع) ،ت�شارل�س بيول (مدافع)� ،إك�سايف (العب و�سط)،
جيفرين (مهاجم)� ،أندريه �إني�ستا (العب و�سط) ،زالتان
�إبراموفيت�ش (مهاجم) ،ليونيل مي�سي (مهاجم) ،بوجان
(مهاجم) ،مينو (حار�س مرمى) ،بينتو (حار�س مرمى)،
تريي هرني (مهاجم)� ،سيدو كيتا (العب و�سط)� ،سريجيو
ب�سكيت�س (العب و�سط) ،بيدرو (مهاجم) ،جربائيل ميليتو
(م��داف��ع) ،ماك�سويل (م��داف��ع) ،جوناثان (الع��ب و�سط)،

دميرتو ت�شيجرين�سكي (مدافع)� ،إيريك �أبيدال (مدافع)،
يايا توريه (العب و�سط).
وت�ضم قائمة ا�ستوديانت�س الأرجنتيني :روبرتو فرنانديز
(حار�س مرمى) ،ليندرو ري�ساباتو (مدافع) ،كري�ستيان
�سان�شيز (م��داف��ع) ،ماتي�س �سان�س�شيز (الع��ب و�سط)،
�أوج�ستني �أليا�س (مدافع) ،خوان �ساجلرييو (مهاجم)،
�إن��زو برييز (الع��ب و�سط) ،مار�سيليو كارو�سكا (العب
و� �س��ط) ،خ��وان ف�ي�رون (الع��ب و� �س��ط)� ،سيزر تابوردا
(حار�س مرمى) ،ج��وان مانويل دي��از (م��داف��ع) ،جريمان
ري (مدافع) ،م��اورو بو�سيللي (مهاجم) ،ماك�سي نونيز
(العب و�سط) ،ليوناردو جونزالي�س (مهاجم) ،فاو�ستينو
روجو (مدافع) ،رودريغو برانا (العب و�سط) ،ليوناردو
بنيتززي�س (العب و�سط) ،داميان �ألبيل (حار�س مرمى)،
خوان هريتا (العب و�سط) ،جريونيمو نيومان (مهاجم)،
كلمينتي رودريغوز (مدافع).
وت�ضم قائمة بوهاجن الكوري� :شن هوا يوجن (حار�س
مرمى)� ،شوي هايو جن (العب و�سط) ،كيم كواجن �سو
(مدافع) ،كازوناري �أوكاياما (مدافع) ،كيم تي�سو (العب
و�سط) ،كيم جي دوجن (العب و�سط) ،هواجن جن �سنج
(الع��ب و��س��ط) ،ري�ستكج �ستيفيكا (مهاجم) ،دنيل�سون
(مهاجم) ،كيم ميوجن ت�شوجن (مهاجم) ،بارك هي �شول
(الع ��ب و� �س��ط) ،ك��و �سيول ك��ي (الع ��ب و� �س��ط)� ،سوجن
ت�شاجن هو (العب و�سط) ،هواجن جي ون (مدافع) ،كيم
ج��وجن كيوم (الع��ب و��س��ط) ،كيم هيون جيل (مدافع)،
نامكوجن دو (العب و�سط) ،كيم داي هو (حار�س مرمى)،
�شن هيوجن من (العب و�سط)� ،سوجن دوجن جن (حار�س
م��رم��ى) ،نو بايوجن جن (مهاجم) ،راي��و ت�شاجن هيون
(مهاجم).
وت�ضم قائمة م��ازمي�ب��ي ال�ك��ون�غ��ويل :موتيبيا كيديابا
(ح��ار���س م��رم��ى) ،كليت�شو كا�سو�سوال (م��داف��ع) ،مياال
نكلوكوتا (مدافع) ،موكيناي ت�شاين (مدافع)� ،أموموكوك
كاندا (مهاجم) ،مياجنا اندوجنا (مهاجم) ،مابي مبوتو
(مهاجم) ،جيفان �سنجلوما (مهاجم) ،مولوتا كاباجنو
(مهاجم) ،ب��اواك��ا مابيلي (م��داف��ع) ،مبينزا ب��دي (العب
و��س��ط) ،دي��وك��و كاليتوكا (م�ه��اج��م) ،مبومبكو نيجوي
(م��داف��ع) ،ل��وف��ول��واب��و كاميبي (الع ��ب و� �س��ط) ،لوييي
ميفيتي (مهاجم) ،كازميي ميهايو (الع��ب و�سط)� ،إميي
باكوال (ح��ار���س م��رم��ى)� ،سيتا ميالندو (م��داف��ع)� ،إمييا
�إيكاجنا (الع��ب و��س��ط) ،جن��ان��دو كا�سوجنو (مهاجم)،
كانيمبو ت�شيزو (مدافع) ،با�سي�سليا لو�سادي�سو (العب

و�سط).
وت�ضم قائمة الأه�ل��ي ممثل الإم� ��ارات :يو�سف عبدالله
(ح��ار���س م��رم��ى)� ،سعد � �س��رور (م��داف��ع) ،حممد قا�سم
(مدافع) ،خالد حممد (مدافع) ،عبيد خليفة (مدافع) ،علي
عبا�س (الع��ب و�سط) ،بري ب��اري (مهاجم)� ،أحمد خليل
(م�ه��اج��م) ،ح�سني عبد رب��ه (الع��ب و��س��ط) ،ب��در ياقوت
(مدافع)� ،إ�سماعيل احلمادي (مهاجم) ،ح�سن علي (العب
و�سط) ،يو�سف جابر (م��داف��ع) ،حممد ف��وزي (مهاجم)،
مهرزاد معدجني (العب و�سط) ،عبدالله �أحمد (مدافع)،
�سامل خمي�س (العب و�سط) ،علي ح�سني (العب و�سط)،
حممد را�شد (مهاجم) ،وليد �أحمد (الع��ب و�سط)� ،سيف
يو�سف (حار�س مرمى) ،عبداالله عبدالرحمن (مهاجم)،
عبيد الطويلة (حار�س مرمى).
وت�ضم قائمة �أتلنتي املك�سيكي :جرياردو رويز (حار�س

م��رم��ى) ،ميجل مارتينزي�س (م��داف��ع) ،ف��دري�ك��و فيالر
(ح��ار���س م��رم��ى) ،خو�سيه غونزالي�س (الع��ب و�سط)،
فريناندو نافارو (العب و�سط) ،رافائيل ماركيز (مهاجم)،
ه��ورا��ش�ي��و ب�يرال�ت��ا (م�ه��اج��م) ،ج�برائ�ي��ل ب�يري��را (العب
و� �س��ط)� ،سانتياغو � �س��والري (الع��ب و� �س��ط)� ،أرت ��ورو
مونوز (الع��ب و�سط) ،خو�سيه جرييرو (الع��ب و�سط)،
كري�ستيان بريموديز (العب و�سط) ،جلريمو روغاز (العب
و�سط)� ،أندريه كارفيك (مدافع) ،لو�سي فال�سكيز (مدافع)،
ج�يراردو كا�ستيلو (م��داف��ع) ،كليمنتي �أوف��ايل (مدافع)،
لوي كاريلو (العب و�سط) ،دانيل �أريوال (مهاجم)� ،سول
غار�سيا (مدافع) ،فاو�ستو رويز (مهاجم)� ،أنطونيو برييز
(حار�س مرمى) ،لوكا�ش �سيلفا (مهاجم).
وت�ضم قائمة �أوك�لان��د �سيتي ال�ن�ي��وزي�ل�ن��دي :جاكوب
�سبونلي (ح��ار���س م��رم��ى)� ،إي ��ان ه��وجن (م��داف��ع)� ،سام
كامبيل (م��داف��ع) ،م��ات ويليامز (الع��ب و��س��ط) ،يل كاي
ه��وجن (الع��ب و��س��ط) ،جي�س بريت�شت (م��داف��ع) ،ت�شاد
كومبيز (العب و�سط) ،بول �أورلوفيت�ش (مهاجم) ،جرانت
يوجن (مهاجم) ،دانيل كوبروفيت�ش (مهاجم)� ،ساميون
�إيدي (حار�س مرمى)� ،أليك�س فيرنيدي�س (العب و�سط)،
كريين ج��وردان (مهاجم)� ،إيفان في�سيلفيت�ش (مدافع)،
جي�سون هايني (مهاجم)� ،آدم ماك جورج (العب و�سط)،
بول جوتارد (حار�س مرمى) ،جريج �أوملان (مدافع) ،ريكي
فان �ستيدن (م��داف��ع)� ،آدم ديكن�سون (مهاجم) ،ميلو�س
نيكوليت�ش (مهاجم) ،دانيل موران (مدافع).
فقد د�أت الفرق امل�شاركة يف الو�صول حيث حل فريق
�أوكالند �سيتي اوال  ،واعقبه فريق اتالنتي  ،و�أي�ض ًا فريقا
مازميبي ،وبوهاجن �ستيلرز اللذان يلتقيان يف احلادي
ع�شر من ال�شهر اجل��اري على ملعب حممد بن زاي��د يف
ال��دور الـ  ،8وت�شري القوائم �إىل �أن كل الفرق �ست�شارك
بقوتها ال�ضاربة ،و�أنه ال توجد غيابات م�ؤثرة حتديد ًا يف
فريقي بر�شلونة ،وا�ستوديانت�س ،و�أن البطولة �ستكون
حافلة بالنجوم ،و�سوف ت�ستمتع اجلماهري مب�شاهدتهم
لها.
و�أن تذاكر ن�صف النهائي للبطولة قد نفدت ،لأن الإقبال
عليها تزايد ب�شكل ملحوظ يف اليومني الأخريين ،و�أنه
�سيتم ت�ق��دمي ف �ق��رات ب�ين ال���ش��وط�ين يف امل �ب��اري��ات عن
الإم��ارات باعتبارها امل�ضيف ،وعن البطولة ب�شكل عام،
و�أن العمل على �إع��داد تلك الفقرات التي �ستعر�ض على
ال�شا�شات التليفزيونية العمالقة ،و�سوف تكون مفاج�أة
لكل اجلماهري التي حت�ضر املباريات.
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مي�سي

كاظمة الكويتي يحتفل بنجوم بر�شلونة
جوارديوال ومي�سي وت�شايف
الكويت /وكاالت
�أع �ل �ن��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة مل� �ب ��اراة ك� ��رة القدم
اال�ستعرا�ضية التي جتمع ناديي كاظمة الكويتي
وب��ر��ش�ل��ون��ة اال� �س �ب��اين وامل �ق��رر اق��ام�ت�ه��ا يف 21
كانون االول احلايل اقامة حفل تكرمي ملدرب نادي
بر�شلونة ج��واردي��وال وجنمي الفريق الأرجنتيني
ليونيل مي�سي واال�سباين ت�شايف.
وقالت اللجنة يف بيان �صحايف ان تكرمي جوارديوال الذي
�سيكون على هام�ش ال��زي��ارة املرتقبة للفريق اال�سباين
اىل الكويت ت�أتي بعد جناحه يف قيادة فريقه حل�صد كل
ال�ب�ط��والت ال�ت��ي لعبها ن��ادي��ه يف املو�سم
امل��ا� �ض��ي وب��داي��ة امل��و� �س��م احل ��ايل وهي
خ�م���س��ة �أل� �ق ��اب خ �ل�ال ف �ت�رة ال
ت �ت �ج��اوز ال��ع��ام ال ��واح ��د يف
اجن� � ��از غ �ي�ر م �� �س �ب��وق يف
تاريخ النادي الكاتالوين.
و�أ�ضاف� :أن النادي الكويتي
��س�ي�ح�ت�ف��ل اي �� �ض��ا بالنجم
مي�سي عقب تتويجه م�ؤخر ًا
بجائزة الكرة الذهبية التي متنحها
جملة (فران�س فوتبول) الف�ضل العب
يف العامل للعام احلايل  2009وبفارق كبري

�سعدان يعلن قائمة
اجلزائر لـ(الكان) من
دون حمرتيف �إنكلرتا
اجلزائر /وكاالت
ك�شف م�صدر يف االحتاد اجلزائري
لكرة القدم �أن قائمة الالعبني الذين
�سي�شاركون يف ك�أ�س �إفريقيا املقبلة
يف لواندا الأنغولية �سيتم الك�شف
عنها يوم الع�شرين من ال�شهر
اجلاري .ويرتقب �أن تعرف ت�شكيلة
رابح �سعدان تغيريا واحدا فقط
وقد يكون بالت�ضحية برفيق جبور
واال�ستعانة مبهاجم �آخر يف حالة
بقائه من دون فريق يف فرتة التنقالت
ال�شتوية ،وال ي�ستبعد ا�ستنجاد رابح
�سعدان بالعب نادي وفاق �سطيف عبد
املالك زياية �أو العب برلني بن مينية
لتعوي�ض جبور.
وبدوره قد ي�ستدعي رابح �سعدان
العب ماينز الأملاين عمري �شاذيل يف
حالة ما �إذا قرر التخلي عن العب من
الدفاع �أو و�سط امليدان ،بعد �أن اقتنع
مب�ستواه يف املباريات التي لعبها منذ
عودته من الإ�صابة.
ويرتقب �أن يت�أخر ثالثي البطولة
االنكليزية بلحاج نذير ،ح�سان يبدا
وفتحي كمال غيال�س عن موعد
حت�ضري اخل�ضر �سواء بد�أ الأخري
يف الـ26من ال�شهر ذاته �أو الثاين
من كانون الثاين املقبل ب�سبب
ارتباطاتهم مع �أنديتهم يف البطولة
االنكليزية التي ال تعرف فرتة راحة
�شتوية.
وي�سعى املدرب الوطني ورئي�س
االحتاد اجلزائري لكرة القدم مل�ساعدة
رفيق جبور على �إيجاد فريق يلعب
له يف فرتة التنقالت ال�شتوية� ،سيما
�أن رابح �سعدان �أكد حاجته له مبا
انه �أثبت �إمكانات كبرية يف القاطرة
الأمامية للمنتخب خالل كل املباريات
التي لعبها مع (اخل�ضر) حتى الآن.

11

جوارديوال

عن �صاحب املركز الثاين الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
�صاحب املركز الثاين.
وذكر البيان �أن التكرمي �سي�شمل الالعب ت�شايف حل�صوله
على جائزة �أف�ضل العب و�سط يف الليغا ودوري الأبطال
ف�ضال عن حلوله باملركز الثالث يف جائزة اف�ضل العب يف
العامل.
واو��ض��ح ان ح�ضور بر�شلونة اىل الكويت ميثل فر�صة

ت�شايف

كبرية لل�شباب كي يتابع الفريق وجنومه املميزين عن
قرب م�ضيفا �أن هذه اال�ست�ضافة ت�أتي ا�ستمرارا ل�سيا�سة
ا�ستقدام الفرق الكبرية اىل الكويت كما ك��ان يحدث يف
املا�ضي ،وقال :ان احلدث لن يقت�صر على اجلمهور املحلي،
بل �سي�شهد ح�ضورا خليجيا الفتا حيث من املتوقع ان يتدفق
ال�شباب اخلليجي على البالد حل�ضور اللقاء واال�ستمتاع
اال�سباين املميزين.
مب �� �ش��اه��دة جن ��وم الفريق

اخلطيب يتطلع لإجناز ت�أريخي يف �أمم �آ�سيا
دم�شق/وكاالت
�أعلن مهاجم منتخب �سوريا الوطني لكرة
القدم فرا�س اخلطيب مهاجم نادي القاد�سية
الكويتي �أن تركيزه ين�صب على امل�ساهمة
يف حتقيق �إجناز تاريخي للكرة ال�سورية
يف نهائيات ك�أ�س �آ�سيا .2011
ونقل موقع االحتاد الآ�سيوي عن اخلطيب
�أن منتخب �سورية يجب �أن ي�ستعد جيد ًا
لبطولة ك�أ�س �آ�سيا ،بقوله� :أتطلع لبلوغ
ال��دور قبل النهائي� ،سيكون من ال�صعب
الفوز بلقب البطولة ولكن بلوغ قبل النهائي
�سيكون �أمر ًا جيد ًا بالن�سبة ل�سورية".
و�أو��ض��ح اخلطيب ( 26ع��ام� ًا) بعد انتهاء
ح�ف��ل ت��وزي��ع اجل��وائ��ز ال���س�ن��وي لالحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم� :أنه جتاوز �أمر عدم
ح���ص��ول��ه ع�ل��ى اجل��ائ��زة م �� �ش��دد ًا يف ذات
الوقت على رغبته يف قيادة منتخب �سوريا
�إىل الدور قبل النهائي للبطولة القارية.
وخ��ا���ض اخلطيب مناف�سة (�شر�سة) على
لقب �أف�ضل العب يف القارة مع البحريني
��س�ي��د حم�م��د ع��دن��ان وال �ي��اب��ان �ي�ين كينغو
ن��اك��ام��ورا ويا�سوهيتو اي�ن��دو والإي ��راين

هادي عقيلي ،قبل �أن يتوج الياباين ايندو
باللقب.
و�أ��ض��اف اخلطيب" :اجلماهري ال�سورية
يجب �أن تقوم مب�ساندتنا دائم ًا خا�صة يف
نهائيات ك�أ�س �آ�سيا حيث �سنحتاج لدعم
كبري منهم".
واع �ت�رف اخل�ط�ي��ب �أن ��ه ك�ق��ائ��د للمنتخب
ال���س��وري ي��وج��د الكثري م��ن امل�ه��ام امللقاة
على عاتقه ،بقوله "تعترب م�س�ؤولية كبرية
لأنني يجب �أن �أكون املثال جلميع الالعبني
ال���ش�ب��اب ،خا�صة و�أن ال�لاع�ب�ين ال�شباب
يقلدون بع�ض الالعبني ،ونحن ال نريد لهم
�أن يرتكبوا الأخطاء".
وان�ضم اخلطيب الع��ب ال�ك��رام��ة ال�سابق
�إىل نادي القاد�سية الكويتي مطلع املو�سم
احل ��ايل ب�ع��د خم�س ��س�ن��وات ق�ضاها مع
م��واط�ن��ه ال�ع��رب��ي ال ��ذي ق ��اده خ�لال�ه��ا اىل
العديد م��ن ال�ب�ط��والت وحت��دي��دا بطولتي
ك�أ�س الأمري وويل العهد.
و�أ�شار اخلطيب اىل �أن حمل �شارة الكابنت
يف املنتخب ال�سوري لي�س بالأمر ال�سهل..
نحن منتلك قاعدة جماهريية تتجاوز الـ20

مليون م�شجع وي�ج��ب �أن نقلل الأخطاء
ونحافظ على الأداء اجليد من �أجل �إ�سعاد
جماهرينا.
ويعترب اخلطيب من �أب��رز العبي
املنتخب ال��وط�ن��ي ال�سوري،
حيث �سجل لغاية الآن 25
هدف ًا يف  36مع املنتخب.
وب��د�أ اخلطيب م�سريته
ال� �ك���روي���ة م� ��ع ن� ��ادي
ال��ك��رام��ة يف مدينة
ح� �م� �� ��ص ق � �ب� ��ل �أن
ي �ن �ت �ق��ل ل�ل�اح�ت�راف
يف ال� �ك ��وي ��ت ع ��ام
 2002و�ساهم هذا
ال�ع��ام ب��دور رئي�سي
يف ح�صول منتخب
� �س��وري��ة ع�ل��ى ب�ط��اق��ة ال �ت ��أه��ل �إىل
نهائيات ك�أ�س �آ�سيا  2011للمرة الأوىل
منذ ع��ام  ،1996كما �ساهم ببلوغ نادي
العربي الكويتي ل�ل��دور رب��ع النهائي يف
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي  2009قبل �أن ينتقل
للعب يف نادي القاد�سية الكويتي.

(الآ�سيوي) يطلب �أ�سماء ممثلي �أندية االمارات
يف ور�ش عمل دوري الأبطال

فرا�س
اخلطيب
يعرتف
ب�صعوبة نيل
لقب امم ا�سيا
2011

ابوظبي /وكاالت
طلب االحتاد الآ�سيوي من �أندية الإم��ارات امل�شاركة يف الن�سخة الثانية
من دوري �أبطال �آ�سيا ،ت�سمية �أربعة من موظفي كل ناد لالنخراط يف
ور���ش العمل التي ينظمها االحت��اد القاري يف كانون الثاين  2010وذلك
بهدف جتهيز املالكات الإدارية يف الأندية املحرتفة يف الدول الآ�سيوية التي
تنطبق عليها �شروط امل�شاركة يف دوري الأبطال ،حيث يتم يف هذه الور�ش
�شرح التعليمات والنظم اخلا�صة بالبطولة ،ما ي�سهم يف تفعيل الكفاءة الإدارية
يف هذه الأندية .وطلب االحتاد الآ�سيوي من كل ناد ت�سمية مدير الفريق وامل�س�ؤول
الإعالمي وم�س�ؤول الت�سويق وم�س�ؤول امل�سابقات للم�شاركة يف ور�ش العمل املقبلة،
علما �أن �أندية الأهلي والعني واجلزيرة والوحدة �ست�شارك يف مناف�سات البطولة
وت�صفياتها.
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بالتر :يتوقع اقامة مونديال  2022يف منطقة ال�شرق الأو�سط
جوهان�سيربغ /وكاالت
قال رئي�س الإحتاد الدويل لكرة القدم جوزيف
�سيب بالتر يف ت�صريحات �أدىل بها ل�صحيفة
�صنداي �إندبندنت اجلنوب �أفريقية �أن��ه من
اجلميل ر�ؤية بطولة ك�أ�س العامل لعام 2022
وهي تقام يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وقال

غانا تريد
ماريو
بالوتيلي
ميالن/وكاالت
طالب مدير املنتخب الغاين
مريو�سالف راجوفاك ب�ضم مهاجم
انرتنا�سيونايل ماريو بالوتيلي يف
ت�شكيلة فريقه ا�ستعدادا لف�صل ال�صيف
املقبل يف نهائيات ك�أ�س العامل،
بالوتيلي من املهاجرين الغانيني
وميثل حاليا املنتخب االيطايل
حتت� 21سنة .وقال راجوفاك
ل�صحيفة ال جازيتا ديلو �سبورت:
�سوف �أكون يف �أوروبا اال�سبوع
املقبل و�س�أجتمع مع بالوتيلي
وا�ضاف�:سوف �أذهب لأوروبا ،لعقد
�سل�سلة من االجتماعات مع العبي
فريقي الذين يتمركزون يف البطوالت
الأوروبية املختلفة و�أنوي التحدث
اىل بالوتيلي .لقد ناق�شت ذلك مع
الرئي�س ونائب الرئي�س الغاين
لكرة القدم ولقد �أعطوين ال�ضوء
االخ�ضر ،خطتي هي �أن �أذهب
�إىل بولونيا و�أجتمع مع
�شركائنا كابنت �ستيفن �أبياه،
لريافقني اىل ميالنو لر�ؤية
ماريو ومونتاري .انا �سعيد
ومتفائل ،وبالوتيلي لديه
�صفات غري عادية انه جيد
جد ًا.

من املمتع �أن نرى هذه البطولة يف منطقة مل
ي�سبق لها و�أن ا�ست�ضافت هذا احلدث الكبري.
و�أ�ضاف :نعم قطر قادرة على ا�ست�ضافة هذه
البطولة الكبرية ،والوقت كاف جد ًا للإعداد
اجليد لإ�ست�ضافة هذه البطولة والإ�ستعداد
لها خ�ير �إ��س�ت�ع��داد ،و�أن ��ا �أث ��ق ب��دول��ة قطر،

وتلقيت وع ��ود ًا منهم ب ��أن ك��ل ��ش��يء �سوف
يكون على ما يرام يف ذلك العام ،و�سوف يتم
جتهيز جميع املالعب ،و�سيتم حتديث الطرق
واملطارات وو�سائل املوا�صالت العامة ،لكي
يكون ذل��ك يف خدمة اجلماهري التي �سوف
ت��أت��ي لت�شجيع منتخباتها م��ن خمتلف دول

فيريي يفتح ملف
الكالت�شيو بويل
روما/وكاالت
ي �ب��دو �أن كري�ستيان ف �ي�يري الع��ب الإن�ت�ر
ال�سابق يف طريقه لتغيري بع�ض احلقائق
و�إعادة فتح ملف الكالت�شيو بويل.
وق���ال ف �ي�يري :الع �ب��و الإن �ت�ر وق �ع��وا على
عقود ت�شرتط عدم ك�شف م�ؤامرة الإنرت مع
� �ش��رك��ة االت�����ص��االت تيلي
ك� ��وم امل � ��ؤام� ��رة ك��ان
هدفها الق�ضاء على
ال� �ف ��رق الكبرية
يف ال� ��� �س�ي�ري ��ا
و�أن � � � � � ��ا ج ��اه ��ز
لن�شر امل�ستندات
التي ت��ؤك��د ذلك،
اجل��م��ي��ع يعرف
اين خ ��دع ��ت ومت
علي
التج�س�س ّ
ع � � � � � � ��ن

العامل.
وتابع :نحن يف الإحتاد الدويل ن�سعى لإقامة
ه��ذه البطولة يف جميع دول وم��دن العامل،
ون�سعى لإعطاء حق الإ�ست�ضافة لهذه البطولة
جل�م�ي��ع ال� �ق ��ارات وامل �ن��اط��ق ،ون���أخ��ذ بعني
احل�سبان الدول التي مل ت�ست�ضف املونديال

من قبل ،وقطر كذلك فهي مل ي�سبق لها و�أن
ا�ست�ضافت ه��ذه البطولة� ،أو ب��الأح��رى مل
ي�سبق ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�أن ا�ست�ضافت
ذلك احلدث ،ولذلك �أعتقد ب�أن ذلك �سوف يكون
داعم ًا بقوة مللفها ،و�أمتنى لها التوفيق يف
الظفر بحق ا�ست�ضافة هذه البطولة الكبرية.

(ديكو) يف الربتغال لتربئة نف�سه
من ف�ضيحة �إدمان املخدرات

طريق هاتفي ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أبقي هذه
الأم� ��ور يف داخ �ل��ي بخ�صو�ص ع �ق��دي مع
الإن�تر  %70من العقد يدفعها الإن�تر و%30
على �شركة االت���ص��االت تيلي ك��وم ال�شركة
التي قدمت لها بع�ض الإع�لان��ات .وك��ل هذا
لندفع �ضرائب �أقل وبخ�صو�ص هذه الأ�شياء
حتدثت فقط لغيلفي من الإنرت واتفقت معه
على كل �شيء �أنا �آ�سف لليوفنتو�س لأين
�أع� ��اين معهم ال���ش��يء نف�سه وكذلك
للميالن لكني فكرت يف فعل ال�شيء
اجليد لرئي�سي ال��ذي ل��ه �شخ�صية
مزدوجة ب�شكل كبري وقد حان الوقت
ليعرف العامل حقيقة موراتي!
وقد �صرح حمامي فيريي �أن موكله
ال ي�ستطيع النوم منذ �سماع اخلرب يف
 2006وقد فكرنا بالذهاب �إىل طبيب
نف�سي من �أجل ذلك.

فيريي
ي�صفي
ح�ساباته
القدمية مع
موراتي

ف�ضيحة جديدة تالحق ديكو يف انكلرتا

ل�شبونة /وكاالت
�أثارت �صحيفة (نيوز �أوف ذا وورلد) ،الإنكليزية ف�ضيحة جديدة داخل �أروقة نادي ت�شيل�سي
الإنكليزي ،عندما ك�شفت عن �شائعة تعاطي النجم الربازيلي الأ�صل الربتغايل اجلن�سية ديكو
للمخدرات ،و�أكدت ال�صحيفة �أن الالعب ديكو �سيعود �إىل ناديه ال�سابق بورتو الربتغايل ،يف
حماولة للتخل�ص من هذه ال�شائعة التي تطارده وتهدد تدمري حياته.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن العب خط و�سط نادي ت�شيل�سي ( ٣٢عام ًا) الذي كان هدف ًا حلملة خبيثة
عندما كان يلعب يف �صفوف بورتو ادعت �أنه يرتدد على �إحدى العيادات املتخ�ص�صة يف �إعادة
الت�أهيل للتخل�ص من �إدمانه على املخدرات.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن ال�شائعة انت�شرت مثل (الفريو�س) يف الربتغال ،على الرغم من نفي
الالعب تلك احلادثة ،ما جعله ي�شعر بالأمل ممن جنح يف ترويجها وو�صفهم بـ(جتار الرثثرة).

العدد ( )1671ال�سنة ال�سابعة االربعاء ( )9كانون االول 2009

ال يتجادل اثنان يف كون زالتان
�إبراهيموفيت�ش ينتمي �إىل الكوكبة
الفريدة التي ت�ضم �أف�ضل املهاجمني يف
العامل� ،إذ �شهدت م�سريته الكروية النجاح
تلو الآخر� ،سواء تعلق الأمر ب�أدائه مع
خمتلف الأندية التي لعب يف �صفوفها
�أو بت�ألقه املتوا�صل مع املنتخب الوطني.
وبعدما غادر النجم ال�سويدي قلعة الإنرت،
حيث كان يعترب الفتى املدلل للجماهري يف
�إيطاليا� ،أثريت �شكوك عدة ب�ش�أن قدرته
على الت�أقلم مع �أجواء نادي بر�شلونة
الذي يعج بالنجوم يف كل خطوطه .لكن
�إبراهيموفيت�ش �أ�سكت �أفواه امل�شككني بعد
مرور �أ�شهر قليلة على انطالق م�شواره
مع العمالق الكاتالوين ،حيث ا�ستعر�ض
ع�ضالته بهز �شباك اخل�صوم وتفنن يف مد
رفاقه بتمريرات حا�سمة  ،خ�ص زالتان
موقع  FIFA.comبحوار ح�صري حلل
فيه �إخفاق املنتخب ال�سويدي يف الت�أهل
�إىل نهائيات جنوب �أفريقيا  ،2010معرباً
�سعيه
يف الوقت ذاته عن
احلثيث لتعوي�ض
تلك اخليبة
ب�إحراز لقب
ك�أ�س العامل
للأندية.
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معرتف ًا بخيبة �أمل ف�شل ت�أهل ال�سويد

�إبراهيموفيت�ش� :أتطلع للفوز بكل
الألقاب مع بر�شلونة

�إعداد /املدى الريا�ضي
* مل مي�ض على قدومك �إىل بر�شلونة �سوى �أ�شهر قليلة،
ومع ذلك ف�إنك �أ�صبحت �أحد الأعمدة الأ�سا�سية يف النادي،
هل كنت تتوقع �أن متر فرتة الت�أقلم بهذه ال�سهولة؟
 مل �أكن �أتوقع �أن يبد�أ املو�سم على هذا النحو ،فقد كنت�أمتنى �أن �أ�ستهله ب�أف�ضل طريقة ممكنة ،لكني كنت �أعتقد
�أن الأم��ور �ست�سري ببطء .فعادة ما يت�أخر الالعبون يف
�إعطاء �أف�ضل ما لديهم عندما يحطون الرحال بناد جديد،
لكن الف�ضل يف ت�أقلمي ب�شكل �سريع يرجع �إىل زمالئي
الذين �ساعدوين كثري ًا وما زالوا ميدونني بيد امل�ساعدة
كلما اقت�ضى احلال ،كما يجب �أال نن�سى دور املدرب الذي
علي بالن�صائح والإر��ش��ادات .و�صراحة ،عندما
ال يبخل ّ
تط�أ قدماك �أر�ضية امل�ستطيل الأخ�ضر وترى �أنك تلعب �إىل
جانب هذا الكم الهائل من النجوم ذوي املهارات العالية
وامل�ؤهالت اخلارقة ،فال ي�سعك �إال �أن تبذل كل ما يف
و�سعك لإجن��از مهمتك على الوجه الأم�ث��ل� ،آنذاك
ت�أخذ الأمور منحاها الطبيعي.
* كنت تلعب بحرية �أك�ب�ر يف الإن�ت�ر� ،أم��ا هنا
يف بر�شلونة ف�إنك تبدو مقيد ًا ببع�ض الفرو�ض
التكتيكية؟
 الفرق الأول يكمن يف �أن الإنرت يلعب ب�شاكلة� ،2-4-4أم��ا هنا فنعتمد �أ�سلوب  .3-3-4كما
يوجد فرق كبري بني الفريقني من حيث العقلية� .أنا
�ألعب هنا يف خط الهجوم كر�أ�س حربة ،لكن املدرب
مينحني بع�ض احلرية لالنتقال �إىل جهة الي�سار �أو
اليمني� ،شريطة �أن يكون هناك اتفاق على ذلك بيني وبني
اجلناحني ،حتى يتم تبادل املراكز ب�شكل عفوي� ،أما يف
الإنرت فكنت �ألعب وحيد ًا ،ما كان يتيح يل بع�ض امل�ساحات
احلرة لأحترك فيها كمهاجم.
* ميلك كال الفريقني العبني متميزين يتمتعون مبهارات
فنية عالية� .أي��ن يكمن ال�ف��رق ب�ين زم�لائ��ك القدامى
ورفاقك اجلد؟
 يكمن الفرق الأول يف املدرب .جوارديوال �إن�سانحركي وعملي للغاية ،ذلك �أنه ب�إمكانه �أن ي�شرح لك
بع�ض التعليمات التكتيكية بتنفيذها بنف�سه فوق
�أر�ضية امللعب ،لأنه كان العبا من الطراز الرفيع
يف �أيامه� ،أما مورينيو ،ف�إنه مل يلعب كرة القدم
على �أعلى م�ستوى ،لكن امل��دربَ�ين مع ًا ميلكان
عقلية قوية وعزمية و�إرادة كبريتني من �أجل
حتقيق الأل�ق��اب ويعرفان جيد ًا كيفية �إي�صال
�أفكارهما �إىل الالعبني� ،إنهما يتميزان ب�صراحة
ّ
قل نظريها� .إنهما ي�سعيان دائم ًا �إىل الفوز ،وال
�شيء �سواه.
* وماذا عن امل�ستوى ال�شخ�صي؟
 �أعتقد �أنهما على عالقة طيبة مع الالعبني،ابراهيموفيت�ش يطمح اىل
�إنهما حم�ترف��ان بكل م��ا حتمله الكلمة من
الفوز بلقب مونديال االندية
معنى ،ل�ست �أدري كيف �سارت الأم��ور مع
يف ابو ظبي
البقية ،لكن عالقتي م��ع مورينيو كانت
من��وذج �ي��ة ،وال �� �ش��يء نف�سه ينطبق على
عالقتي مع بيب (جوارديوال) حالي ًا.
* من بني زمالئك اجل��دد ،هل فاج�أك �أحد
منهم ب�شكل خا�ص؟
ال �أبد ًا ،لأين كنت على علم م�سبق بطريقة
لعب كل واح��د منهم� .إنيي�ستا ومي�سي
وه �ن�ري وت ��وري ��ه وك �ي �ت��ا� ،إن��ه��م كلهم
يتمتعون مب�ؤهالت عالية وفنيات خارقة
للعادة .وكنت �أعرفهم حق املعرفة حتى
قبل �أن �أل�ع��ب �إىل جانبهم ،ول��ذل��ك مل
�أتفاج�أ مب�ستواهم على �أر�ضية امللعب،
�إن��ه ل�شرف عظيم يل �أن �أل�ع��ب �إىل
جانبهم.
* لقد �أت �ي��ت �إىل ن ��ا ٍد يتطلب من
الع �ب �ي��ه ت� �ق ��دمي ك ��ل م ��ا لديهم
واحلفاظ على تركيزهم ب�شكل

متوا�صل ،هل ترى �أن الفريق ق��ادر على تكرار الإجناز
التاريخي الذي حققه املو�سم املا�ضي؟
 �أنا بطبعي �أتطلع للفوز بكل �شيء �أينما حللت وارحتلت.ومع ذلك ف�إين �أرى �صعوبة يف الفوز بالثالثية مرة �أخرى،
لأن ذلك يعني احلفاظ على قمة امل�ستوى البدين والنف�سي
والذهني على مدى مو�سمني متتاليني ،وهو ما �أعتربه
�شيئ ًا �صعب املنال� ،أما من جهة �أخرى ،ف�أقول �أحيان ًا يف
ق��رارة نف�سي مِ َ
"ل ال ،م��ا دمنا منلك جتربة كبرية وقوة
نف�سية ّ
قل نظريها؟
* كيف ال�سبيل �إىل احلفاظ على هذا امل�ستوى العايل جد ًا،
خا�صة من الناحية البدنية؟
 �إن�ن��ا نعمل ب�شكل مكثف .كما يتم القيام بجرد دقيقحل�صيلة التدريبات واملباريات .ميلك بر�شلونة جمموعة
م��ن االخت�صا�صيني ال��ذي��ن ي�سهرون على توفري جميع
الظروف الالزمة لتفادي حاالت الإجهاد البدين والإرهاق
الع�ضلي حتى يكون الالعبون على �أمت اال�ستعداد ملواجهة
التحديات .فعندما تلعب بهذا امل�ستوى ف�إنك تكون على
علم م�سبق مب��ا ينتظرك م��ن م�ب��اري��ات ومناف�سات على
كرثتها و�صعوبتها ،ولذلك ف�إن الإعداد البدين اجليد يحتل
مكانة غاية يف الأهمية.
* �ستخو�ض غمار ك�أ�س العامل للأندية بالإمارات ماذا تعني
لك �إمكانية الرتبع على عر�ش الأندية العاملية؟
 �إن لقب مونديال الأندية يحلم به �أغلب العبي كرة القدم،لكنه يف الوقت ذاته ال ي�شكل فر�صة لتناف�س عدد كبري من
الفرق والالعبني� .أملك الآن هذه الفر�صة مع بر�شلونة،
ونحن نتطلع للفوز باللقب ،ال�سيما و�أن��ه يعد م��ن بني
الألقاب التي مل تدخل بعد �إىل خزينة النادي� .إنه �أحد �أبرز
الأه��داف التي ر�سمتها الإدارة والالعبون وامل�شجعون
خالل هذا املو�سم.

* �ستغيب ال�سويد عن نهائيات جنوب �أفريقيا ،2010
مما يعني �أن بطولة ك�أ�س العامل للأندية �ست�شكل فر�صتك
الذهبية العتالء من�صة التتويج على امل�ستوى الدويل
وتعوي�ض �إق�صائك من مونديال املنتخبات� .ألي�س كذلك؟
 لقد �شكل �إخفاق ال�سويد يف الت�أهل خيبة �أمل كبرية يفالأو�ساط الكروية داخل البالد ،وهو ما يعني �أن مونديال
الأندية �سيحظى ب�أهمية بالغة يل .هذا ال يقلل من �ش�أن
بقية املناف�سات التي �أ�شارك فيها ،لأين كلما دخلت غمار
م�سابقة من امل�سابقات �أو بطولة من البطوالت �إال و�أتطلع
اىل الفوز واعتالء من�صة التتويج .و�س�أكون متحم�س ًا �أكرث
من �أي وقت م�ضى لكي �أبلي بال ًء ح�سن ًا يف هذه البطولة،
�س�أكون حا�ضر ًا بكل قوة وعزمية و�إرادة ،حيث �س�أبذل
ق�صارى جهدي مل�ساعدة فريقي على العودة باللقب.
* �أمازلت ت�شعر مبرارة الإق�صاء مع املنتخب؟
 كانت ح�سرة كبرية .لقد �سبق يل �أن لعبت يف ن�سختنيمن ك�أ�س العامل ون�سختني من بطولة �أوروبا للأمم ،و�أحب
اللعب يف مثل هذه املناف�سات .وبالتايل ف�أنا �أ�شعر باملرارة
كلما تذكرت �أننا �سنغيب عن عر�س جنوب �أفريقيا .ويف
علي �أن �أحتلى بقدر من الواقعية،
املقابل� ،أعتقد �أنه يتعني ّ
لأين �ألعب يف منتخب ال ينتمي �إىل فئة املنتخبات الأكرث
قوة يف العامل� ،إذ مل ندخل �أي بطولة �ضمن �أبرز املر�شحني.
وعموم ًا ف�إننا نبذل ق�صارى جهودنا لتحقيق الت�أهل ،لكن
احلظ مل يحالفنا هذه املرة.
*هل ميكن م�شاهدة زالتان �إبراهيموفيت�ش مرة ثالثة يف
نهائيات ك�أ�س العامل؟
 �سرنى� ...سرنى ...لن �أ�شارك مع املنتخب ال�سويدييف امل�ستقبل القريب ،لكن ال �أحد يدري ما تخبئه الأيام،
�إذ تبقى كل االحتماالت واردة� ،سرنى ما يخبئه لنا القدر
وامل�ستقبل.
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�إعداد /علي النعيمي

يف اختتام مناف�سات بطولة اجلمهورية للفتيان بالكرة الطائرة

نينوى يفوز باللقب على ح�ساب املثنى
والأنبار بفارق النقاط
اختتمت يف اال�سبوع املا�ضي مناف�سات بطولة اجلمهورية للفتيان بالكرة الطائرة مواليد  1993واحرز فريق
حمافظة نينوى لقب البطولة يف اختتام النهائيات التي اقيمت على قاعة ال�شعب املغلقة لاللعاب الريا�ضية
مب�شاركة �أربعة منتخبات هي املثنى والديوانية واالنبار ونينوى وا�ستمرت ثالثة ايام .
و�شهد اليوم اخلتامي للبطولة اقامة مباراة جمعت بني منتخبي نينوى واالنبار وكانت الرت�شيحات ترجح فوز
االول بعد ان دخل املباراة وبر�صيده انت�صارين حققهما على منتخبي الديوانية (� -3صفر) وعلى املثنى ()2-3
فيما كان فريق االنبار قد خ�سر مباراته امام منتخب املثنى ( )3-1وفاز على الديوانية (. )1-3
بغداد  /اكرام زين العابدين
و�شهدت املباراة مفاج�أة كبرية حققها فريق
االنبارعندما جنح يف الفوزعلى نينوى
بثالثة ا�شواط من دون مقابل (23 -25
) و (  )22-25و ( ) 20-25نقطة بعد ان
قدم العبوه عر�ضا قويا امام مناف�س عنيد
كان يحاول العودة اىل املباراة.
ال�شوط االول جن��ح منتخب االن�ب��ار يف
�إنهائه بفارق نقطتني وحاول العبو نينوى
الفوز بال�شوط الثاين وكانوا قريبني من
ذلك بعد ان و�صلت النتيجة اىل  22مقابل
 17لكن منتخب االنبار جنح يف ا�ستعادة
املبادرة وت�سجيل  8نقاط متتالية جنحوا
م��ن خ�لال �ه��ا يف ان��ه��اء ال �� �ش��وط الثاين
ل�صاحلهم ،و�شهد ال�شوط الثالث واالخري
فوز االنبار ب�سهولة كبرية .
لقب البطولة
اللجنة املنظمة للبطولة عقدت اجتماع ًا
طارئ ًا بعد ت�ساوي ثالثة منتخبات بعدد
م���رات ال �ف��وز واخل �� �س��ارة ح�ي��ث حققت
منتخبات االنبار واملثنى ونينوى فوزين

مقابل خ�سارة واحدة ما ا�ستدعى العودة
اىل فارق النقاط امل�سجلة كما ين�ص نظام
البطولة .
وتوج منتخب نينوى باملركز االول بعد
ان حقق فارق نقاط بلغ  20نقطة ل�صاحله
فيما ح��ل منتخب املثنى باملركز الثاين
بفارق  13نقطة وحل فريق االنبار باملركز
الثالث بفارق  6نقاط ل�صاحله يف حني حل
منتخب الديوانية باملركز االخري من دون
ان يحقق اي فوز يف مبارياته الثالث .
م�ؤيد مقديد :البطولة �شهدت
م�ستويات جيدة
اكد م�ؤيد مقديد رئي�س االحت��اد العراقي
املركزي للكرة الطائرة ان البطولة كانت
فر�صة جيدة ال�ستك�شاف املواهب اجلديدة
باللعبة وت�شكيل منتخب م��ن النا�شئني
من العنا�صر التي اثبتت جدارتها خالل
مناف�سات البطولة .
وا�ضاف :ان امل�ستوى املهاري كان جيدا
ل��دى اغلب الالعبني ما ي�ؤكد �صحة نهج
االحت��اد وان�ن��ا �سنختار ع��دد ًا م��ن العبي

ه��ذه البطولة الع��داده��م لبطولة العرب
للنا�شئني ع��ام  2011علما ان�ن��ا ا�شرنا
على بع�ض املحافظات قلة الالعبني طوال
القامة فيها م��ا يتطلب مالحظة ذل��ك يف
امل�شاركات املقبلة .
م��ن��اف فا�ضل :لدينا خامات
باهرة
من جانبه قال مناف فا�ضل االمني املايل
يف االحتاد  :ان املنتخبات االربعة ت�أهلت
اىل النهائيات بعد ت�صفيات �شاركت فيها
حمافظات العراق املختلفة حيث ق�سمت
ال �ف��رق ع�ل��ى ارب���ع جم��ام�ي��ع ت��ر��ش��ح عن
ال�شمالية منتخب نينوى وت��ر��ش��ح عن
املجموعة الغربية منتخب االنبار وعن
منطقة الفرات االو�سط منتخب الديوانية
وع��ن املنطقة الو�سطى تر�شح منتخب
املثنى .
وا� �ش��ار اىل ان البطولة اف ��رزت العديد
م��ن اخل ��ام ��ات ال �ت��ي ��س�ي�ك��ون ل �ه��ا �ش�أن
ك�ب�ير يف امل�ستقبل ح�ي��ث وج��ه االحت��اد
من خالل مدربيه العاملني مع منتخبات

الفئات العمرية الدعوة لعدد من العبي
املنتخبات االربعة و�آخرين مت اختيارهم
يف الت�صفيات لالن�ضمام اىل منتخب
النا�شئني وان ننظر بتفا�ؤل اىل م�ستقبل
ال �ل �ع �ب��ة ون �خ �ط��ط ل� �ل� �ع ��ودة ب� �ق ��وة اىل
البطوالت اخلارجية.
فهد عبد املجيد :املو�صل عاد
بقوة
م��ن ج�ه�ت��ه اك ��د ف �ه��د ع �ب��د امل �ج �ي��د م��درب
منتخب ن�ي�ن��وى :ان ال�ب�ط��ول��ة احلالية
كانت فر�صة جيدة لعودة الفرق املو�صلية
بقوة لتحقيق النتائج اجليدة وان اغلب
الالعبني الذين مثلوا الفريق كانوا من
م��وال�ي��د  1993ف�م��ا ف��وق ون�ع��د العبينا
من اجل ان يكونوا نواة ملنتخب نينوى
يف امل�ستقبل خا�صة وان اغلب العبينا
ميثلون املنتخبات املدر�سية اي�ضا .
وا��ش��ار اىل ان ظ��روف امل �ب��اراة االخرية
التي جمعتنا مع منتخب االنبار مل تكن
يف �صاحلنا وخرجنا خا�سرين منها برغم
ان م�ستوى االداء لالعبينا كان جيدا لكن

نتيجة ال�ضغط املتوا�صل فقدنا الرتكيز
وخ�سرنا امل �ب��اراة وه��ذا م��ا يدعونا الن
ن�أخذ بنظر احل�سبان ه��ذا املو�ضوع يف
املنا�سبات املقبلة .
واو� �ض��ح ع�ب��د امل�ج�ي��د :ان ال�ف��ري��ق ظهر
مب�ستوى فني م�شرف خا�صة الالعبني
و�سام فهد وعمر فهد ورجب اكرم .
حكام وجوائز
ي ��ذك ��ر ان جل��ن��ة احل� �ك���ام يف االحت� ��اد
العراقي ا�شرفت على مناف�سات البطولة
منهم احلكم ال��دويل اك��رم رج��ب وقي�س
اك��رم واجم��د ابراهيم وع��دي عبد املجيد
وحمزة حاكم  ،وقام م�ؤيد مقديد رئي�س
احتاد اللعبة بتوزيع اجلوائز على الفرق
ال�ف��ائ��زة و��ش��ارك��ه يف ذل��ك ال��دك�ت��ور عبد
الرزاق الطائي مدير االكادميية االوملبية
وام�ي�ن ��س��ر احت���اد ال ��دراج ��ات املركزي
احمد �صربي واالمني املايل الحتاد الكرة
الطائرة مناف فا�ضل ف�ضال عن ر�ؤ�ساء
االحت ��ادات الفرعية للمنتخبات االربعة
امل�شاركة يف البطولة.

فريق نينوى بطال للجمهورية بالكرة الطائرة
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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�سني �سعيد مع املنتخب الوطني يف مع�سكره التدريبي بالربازيل ا�ستعداد ًا ملونديال 1986

العب القرن يف العراق والأف�ضل عربي ًا

ح�سني �سعيد ..تاريخ م�ش ّرف يف املالعب ..ومثري للجدل يف الإدارة!
بقلم /زيدان الربيعي
نتحدث يف احللقة ال�ساد�سة والثالثني عن م�سرية
العب فريق الطلبة واملنتخبات العراقية ال�سابق
ح�سني �سعيد حممد الذي ولد يف بغداد عام1958
ولعب �أك�ثر م��ن ت�سعني م�ب��اراة دول�ي��ة� ،إذ �سيجد
فيها القارئ الكثري من املحطات واملواقف املهمة
والطريفة.
بداياته
بد�أ ح�سني �سعيد حياته الريا�ضية من خالل الفرق
املدر�سية وك��ذل��ك م��ع ال�ف��رق ال�شعبية يف منطقة
الإ�سكان ببغداد يف نهاية �سبعينيات القرن املا�ضي.
ويف عام ُ 1974دع��ي اىل املنتخب املدر�سي الذي
�شارك يف مع�سكر تدريبي يف تون�س ومن خالل
هذا الفريق بد�أ املدربون يتابعون موهبته الكروية،
ويف عام  1975كان ح�سني �سعيد �أحد فر�سان فوز
املنتخب امل��در��س��ي ال�ع��راق��ي يف ال ��دورة العربية
املدر�سية التي ج��رت يف ال�ق��اه��رة .ث��م ان�ضم اىل
فريق اجلامعة "الطلبة حاليا" وبقي فيه العبا حتى
اعتزاله اللعب عام .1990
ويف ع��ام  1976ب��د�أ ح�سني �سعيد يفر�ض نف�سه
بقوة على الو�سط الكروي العراقي� ،إذ متكن من
خطف لقب ه��داف بطولة �شباب �آ�سيا التي جرت
يف بانكوك برغم ان منتخبنا ال�شبابي خرج مبكرا
من هذه البطولة .حيث �شكل مع كاظم وعل ثنائيا
مميزا .ومن هذا املنتخب متت دعوته اىل �صفوف
املنتخب الوطني� .إذ خا�ض �أول مباراة دولية له
�ضد املنتخب ال�سعودي ،وهي مباراة ودية ملنا�سبة
افتتاح معلب (امللز) وقد انتهت بالتعادل ال�سلبي.
ويف ع��ام  1977ب��ات �أ�سم ح�سني �سعيد على كل
ل�سان عندما متكن م��ن خطف لقب ه��داف بطولة
�شباب �آ�سيا التي ج��رت يف ط�ه��ران وت��أل��ق كثريا
يف املباراة النهائية �ضد املنتخب االيراين و�سجل
هدفني احدهما كان قاتال جعل منتخب العراق يعود
من طهران ومعه ك�أ�س البطولة .وبعد هذه البطولة
حجز ح�سني �سعيد مكانه الأ��س��ا���س يف ت�شكيلة
املنتخبات العراقية املختلفة خ�صو�صا بعد ان
ت�ألق يف مباراة العراق واجلزائر الودية يف بغداد
عام  1978وانتهت عراقية بثالثة اهداف مقابل ال
�شيء �سجلت جميعها من قبل الهداف الواعد ح�سني
�سعيد يف مرمى احلار�س اجلزائري ال�شهري �سرباح
مهدي.
وب��رغ��م ان ح���س�ين ��س�ع�ي��د ظ �ه��ر يف وق ��ت كانت
املنتخبات العراقية تعج باملهاجمني البارزين �أمثال

علي كاظم ،فالح ح�سن ،كاظم وعل ،احمد �صبحي،
علي ح�سني حممود� ،آرا همرب�سوم اال انه متكن من
ان يحجز له مكانا �أ�سا�سيا يف الت�شكيلة الوطنية
ب�ع��د �أن مت�ك��ن م��ن تكييف نف�سه م��ع املهاجمني
االخ��ري��ن .وي�ب��دو ان��ه ك��ان حمظوظا للغاية وجد
اثنني من اف�ضل الالعبني يف تاريخ الكرة العراقية
ممن يت�صفون بالإيثار والت�ضحية وتهيئة الفر�ص
لالعبني ال�شباب من دون �أي تكليف واعني هنا
املهاجم الرائع فالح ح�سن ال��ذي كان مبثابة �سند
ق��وي ج��دا لكل الع��ب ��ش��اب وك��ذل��ك الع��ب الو�سط
امل�ب��دع ه��ادي �أح�م��د ال��ذي يقوم ب�صناعة الفر�ص
اىل املهاجمني ب�شكل ال مثيل له على االطالق .ومبا
�إن �سعيد ًا ولد وهو عا�شق جدا لت�سجيل االهداف
فقد كان ي�سعد زمالءه عندما يكلل جهودهم يف هز
ال�شباك وامل�ساهمة يف حتقيق الفوز.
اجنازاته
ا�سهم ح�سني �سعيد يف ت�سجيل اجن��ازات كبرية
ج��دا تتمثل بفوز فريق الطلبة ببطولة ال��دوري
ثالث مرات يف العقد الثمانيني من القرن املا�ضي،
كما �أ�سهم يف فوز املنتخب املدر�سي
بك�أ�س الدورة املدر�سية يف القاهرة
ع��ام  1975وك��ذل��ك �أ�سهم يف فوز
منتخب ال�شباب يف بطولة �سباب
�آ��س�ي��ا ال�ت��ي ج��رت يف ط �ه��ران عام
 .1977واذا كان عام  1978خاليا
م��ن االجن � ��ازات يف �سجل ح�سني
�سعيد ف ��أن ع��ام  1979ك��ان مميزا
جدا اذ �أ�سهم �سعيد يف فوز املنتخب
ال��وط �ن��ي ب�ل�ق��ب خ�ل�ي�ج��ي ( )5يف
بغداد وتوج هدافا للبطولة بر�صيد
ع�شرة اه��داف وهو رقم قيا�سي ما
زال خالدا لغاية اليوم يف دورات
اخل �ل �ي��ج .وب �ع��د ث�لاث��ة ا��ش�ه��ر كان
�سعيد من امل�ساهمني الفاعلني يف
احتفاظ املنتخب الع�سكري بلقب
بطولة العامل الع�سكرية التي جرت
يف الكويت عام  1979لكن �سعيد ًا
ج��اء ثانيا يف قائمة الهدافني بعد
زميله ال�ه��داف الكبري علي كاظم.
ويف ع��ام  1982ق��اد ح�سني �سعيد
املنتخب العراقي للفوز بالو�سام
الذهبي يف دورة االلعاب الآ�سيوية
التي جرت يف الهند كما ح�صل على

لقب هداف الدورة املذكورة.
وم��ن االجن ��ازات املميزة يف �سجل ح�سني �سعيد
م�ساهمته يف ت�أهل املنتخب االوملبي ثالث مرات
اىل نهائيات الدورات االوملبية يف مو�سكو ولو�س
اجنل�س و�سيئول يف اعوام 1988 ،1984 ،1980
وكذلك كان من ابرز امل�ساهمني يف ت�أهل املنتخب
الوطني اىل نهائيات مونديال املك�سيك عام .1986
ويحتوي �سجل ح�سني على اجن��ازات �أخ��رى من
�أبرزها الفوز ببطولة مرليون الدولية عام ،1984
حيث ت��وج هدافا لهذه البطولة .ويف العام ذاته
ا�سهم �سعيد يف اع��ادة ك�أ�س اخلليج ال�سابعة �إىل
بغداد ومتكن من اعادة لقبه املفقود كهداف بعد ان
متكن من ت�سجيل �سبعة اهداف ،كما ح�صل على لقب
�أف�ضل العب يف البطولة التي جرت يف م�سقط.
م�شاركات �أخرى
� �ش��ارك ح�سني �سعيد يف ال�ع��دي��د م��ن البطوالت
ومن ابرزها نهائيات بطولة ك�أ�س العامل لل�شباب
يف تون�س عام  1977ويومها نال احلذاء الذهبي
بعد ان ح�صل على لقب الهداف الثاين يف البطولة،

جنم الكرة العراقية ال�سابق ح�سني �سعيد

كما �شارك يف دورة مرديكا يف ماليزيا عام 1977
والدورة ذاتها عام  .1978كذلك �شارك يف ت�صفيات
ك��أ���س ال�ع��امل يف ال�سعودية ع��ام  1981وبطولة
الرئي�س ال �ك��وري اجل�ن��وب��ي ع��ام  1985ودورة
االلعاب اال�سيوية العا�شرة يف �سيئول عام 1986
وت�صفيات ك�أ�س العامل عام� 1989أما �آخر م�شاركاته
مع املنتخبات العراقية فكانت يف خليجي" "10يف
الكويت ع��ام 1990ويومها خا�ض �آخ��ر مبارياته
الدولية وكانت �ضد الإمارات وانتهت بالتعادل" 2ـ
 ،"2يف حني كانت مباراة الطلبة والزوراء يف عام
� 1990ضمن الدوري التي انتهت ل�صالح الزوراء
( 2ـ � )1آخر مبارياته املحلية ويومها �سجل ح�سني
�سعيد هدفا جميال يف مرمى احل��ار���س قا�سم ابو
حمرة ب�ضربة ر�أ�س خلفية.
�أجمل مبارياته
خا�ض ح�سني �سعيد العديد من املباريات اجلميلة
لعل �أجملها �ضد �شباب �إي��ران عام  1977و�ضد
اجل��زائ��ر ع��ام  1978و�ضد �سوريا يف املباراة
احلا�سمة خلطف بطاقة الت�أهل لنهائيات مونديال
املك�سيك عام  1986ويومها �سجل
ح�سني �سعيد الهدف االول للعراق
ال��ذي خ��رج ف��ائ��زا بثالثة �أهداف
مقابل هدف واحد.
�أجمل اهدافه
يحتوي ال�سجل ال�شخ�صي لالعب
ح���س�ين ��س�ع�ي��د ع �ل��ى ال �ك �ث�ير من
االهداف اجلميلة جدا واحلا�سمة
ل�ك�ن��ه ي�ع�ت��ز ب �ث�لاث��ة اه � ��داف من
ب�ين ال�ك��م ال�ه��ائ��ل لأه��داف��ه ،حيث
يعتز بهدفه التاريخي يف مرمى
منتخب �شباب �إي��ران عام 1977
و�سجله ب�ضربة ر�أ�س رائعة .كما
يعتز ب �ه��دف جميل ج��دا �سجله
يف مرمى املنتخب امل�صري عام
 1984يف م �ب��اراة ودي ��ة جرت
يف مدينة احل�ل��ة وف ��از املنتخب
ال��وط�ن��ي ( 2ـ  .)1ويعتز كثريا
بالهدف الرائع ج��دا ال��ذي �سجله
يف م��رم��ى احل��ار���س ال�سعودي
خالدين ب�ضربة ر�أ�س على الطائر
من على قو�س اجلزاء يف خليجي
( )6باالمارات عام  ،1982ف�ضال
ع��ن ذل��ك يعتز ب�ه��دف �سجله يف

مرمى فريق الر�شيد.
�ألقاب �شخ�صية مميزة
ح�صل ح�سني �سعيد على ال�ع��دي��د م��ن االلقاب
ال�شخ�صية املميزة لعل ابرزها فوزه بلقب �أف�ضل
العب عربي لعام  1985من قبل جملة (الوطن
ال��ري��ا� �ض��ي) ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة و�أخ��ت�ي�ر اف���ض��ل العب
عراقي يف القرن الع�شرين منا�صفة مع زميله
احمد را�ضي ،كما ح�صل على لقب �أف�ضل العب
ع��راق��ي لعامني متتاليني يف ثمانينيات القرن
املا�ضي ف�ضال عن القاب اخرى ذكرت يف �سياق
االجنازات التي ذكرناها يف هذا املو�ضوع.
مميزاته
يحمل ح�سني �سعيد مميزات عدة لعل من ابرزها
احل����س التهديفي ال�ع��ايل وق��درت��ه على انتهاز
ان�صاف الفر�ص وحتويلها اىل اه��داف ف�ضال
عن قدراته يف املراوغة والعاب الر�أ�س والهروب
من رقابة املدافعني الذين دائما ي�ضعونه حتت
عيونهم ح�سب ت��وج�ي�ه��ات م��درب�ي�ه��م .ك�م��ا انه
ي�ستطيع التكيف مع �أي مهاجم يلعب اىل جانبه،
كذلك ف�أن ح�سني �سعيد وبرغم انه مل يكن العبا
�سريعا اال انه يتمكن من التغلب على هذه احلالة
من خالل وقوفه ال�صحيح يف امللعب واختيار
الفراغ املنا�سب ال�ستالم الكرة من زمالئه.
م�سريته التدريبية
ب�ع��د اع �ت��زال��ه ال�ل�ع��ب ت��وج��ه ح�سني �سعيد اىل
التدريب وعمل م�ساعدا لزميله عدنان درجال يف
تدريب منتخب بغداد عام  1992وقبل ذلك عمل
بذات ال�صفة مع درجال يف املنتخب الع�سكري،
ويف عام � ،1992أي�ضا عني م�ساعدا لدرجال يف
تدريب املنتخب الوطني لكنه مل ي�ستمر يف مهمته
هذه وعاد لفريقه الأم الطلبة " ب�صفة مدرب وقاده
للفوز يف احدى البطوالت املحلية عام  1993ثم
اعتزال التدريب وتوجه اىل العمل الإداري يف
االحتاد العراقي لكرة القدم .ثم بعد احداث عام
 2003انتخب رئي�سا ل�لاحت��اد ال�ع��راق��ي لكرة
القدم ونائب ًا لرئي�س اللجنة االوملبية الوطنية
العراقية ال�سابق احمد احلجية قبل ان يتم حل
االحتاد بقرار من اللجنة االوملبية الوطنية يوم
 16ت�شرين الثاين  2009وم��ا تبعه من تعليق
لأن�شطة ال �ك��رة ال�ع��راق�ي��ة م��ن (ف�ي�ف��ا) اىل حني
ايجاد حلول لأزمة االحتاد املتعلقة بكيفية اجراء
االنتخابات يف ظل �ضبابية الآل�ي��ات واللوائح
التي هي مثار جدل الهيئة العامة.
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ت�سلم م�ستحقاته املالية من الفي�صلي

م�������ص���ارح���ة ح���رة

ثائر ج�سام يقود بطل دوري املحرتفني
الأردين لكرة القدم

ملتقى الأحبة

�إياد ال�صاحلي

اتفقت �إدارة الوحدات الأردين مع املدرب ثائر ج�سام على قيادة فريقها الكروي
امل�شارك يف دوري زين الأردين للمحرتفني من املرحلة الثامنة حتى نهاية املو�سم
اجلاري مقابل راتب �شهري  6500دوالر بدال من املدرب ال�سابق التون�سي عمر مزيان
الذي �إقالته بعد خ�سارة الفريق �أمام احل�سني يف مباراته التي �أقيمت �ضمن اجلولة
ال�ساد�سة من املرحلة االوىل.

بغداد /حيدر مدلول

ونقل م�صدر مقرب م��ن امل��درب ان �إدارة نادي
الوحدات الأردين تو�صلت اىل اتفاق معه لقيادة
الفريق بعد �سل�سلة من املباحثات الناجحة من
اج��ل �إيقاف م�سل�سل �ضياع النقاط ال��ذي و�صل
�إليه الفريق حتت قيادة املدرب التون�سي وعجزه
عن �إيجاد احللول ال�سريعة خالل الفرتة الأخرية
م�ضيفا ان ه��ذا القرار اتخذ على �ضوء النتائج
التي قدمها الفريق يف دوري املحرتفني الأردين
وحر�ص الإدارة على التعاقد مع جهاز فني قادر
على حتقيق طموحات وتطلعات النادي وال�سيما
ان امل� ��درب ج���س��ام ي�ع�ت�بر م��ن �أف �� �ض��ل املدربني

العراقيني الذين لهم ب�صمات وجناحات كبرية
م��ع ال �ف��رق الأردن �ي��ة ال�ت��ي ا� �ش��رف على قيادتها
خالل املوا�سم املا�ضية مبينا ان الأخري �سيبا�شر
تدريباته ب��دء�أ من �أم�س الثال ثاء وال�سيما بعد
ان منحته الإدارة جميع ال�صالحيات الإداري��ة
والفنية من اجل عودة الفريق �إىل املناف�سة من
ج��دي��د على لقب ال ��دوري ال��ذي يت�صدره فريق
الفي�صلي بالإ�ضافة اىل التح�ضري املبكر للم�شاركة
يف بطولة كا�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم مع
الوحدات ا�ستعدادا للمباريات املقبلة يف دوري
املحرتفني الأردين الذي ي�ضم  12ناديا.
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى اك��د امل�صدر
ذات��ه ان ال�ك��اب�تن ث��ائ��ر ج�سام

ﻣﻮﻟﻠﺮ:
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ت��و��ص��ل �إىل ات �ف��اق م��ع �إدارة ن ��ادي الفي�صلي
حل�سم مو�ضوع م�ستحقاته املالية املرتتبة بذمة
ال�ن��ادي نظري �إ��ش��راف��ه على ت��دري��ب الفريق منذ
نهاية املو�سم الكروي املا�ضي وحتى �إقالته عقب
اخل�سارة الأخرية امام �شباب الأردن يف املو�سم
الكروي احلايل.
ونقل م�صدر مقرب منه ان �إدارة النادي الأردين
ك��ان��ت ق��د �سلمت وف��ق االت �ف��اق امل��ذك��ور �أع�ل�اه
امل��درب ثائر ج�سام مبلغ � 15أل��ف دي�ن��ار �أردين
وهو ن�صف قيمة م�ستحقاته،خالل اجلل�سة التي
جمعته مع عدد من اع�ضاء النادي فيما �ست�سلم
الق�سط الثاين من م�ستحقاته والبالغة (� 15ألف
دينار) بعد �شهر.

االن يف املكتبات
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�أزفت �ساعة اللقاء بالوطن اجلريح  ..والريا�ضيون املغرتبون
غ�سلوا عذابات املهجر على �ضفاف دجلة  ،وقبّلت �شم�س احلرية
والأم��ان عيونهم ف��رد ًا ف��رد ًا بعتب حمب� :أينكم طوال خما�ض
ال�سنني املا�ضية  ،فالوطن يرتقب اطاللتكم يوما بعد ي��وم ،
واجلماهري ب�شوق لعناقكم بعد ان تركتم الذكريات ( تداهر)
قلوبهم املتعبة كلما فتح التاريخ نوافذ م�شرقة من اجنازاتكم
لتكون نربا�س ًا للجيل الريا�ضي اجلديد.
�أهال  ..فالح ح�سن ( ابو رجل الذهب ..وفنان العرب) مثلما
�صدحت احلناجر له يف املا�ضي اجلميل  ،اهال بك وبزمالئك
وانتم تعلنون �صباح اليوم افتتاح ملتقى االحبة وتق�صون
�شريط عهد جديد للريا�ضة يكون ب�شارة خريالنهاء �صفحة
االغرتاب اىل االبد لتعود الكفاءات الر�صينة تهند�س امل�شاريع
الريا�ضية وت�سهم يف ردم الفجوة التي خلفها ت�س ّرب ع�شرات
النماذج امل�ش ّرفة لريا�ضة العراق خارج احلدود منذ ثالثة عقود
وتنامي ( اع�شاب) الدخالء يف املالعب واالدارات وحتى يف
املقاعد امل�س�ؤولة عن التخطيط واالع��داد ا�ستغلوا وجودهم
بحثا عن ترف املنا�صب واال�سرتزاق مثل (القطط ال�سمينة )
على املوائد الفا�سدة !
ان �سعي وزارة ال�شباب وال��ري��ا��ض��ة اىل جمع الريا�ضيني
املغرتبني يف م�ؤمتر اليوم جاء ترجمة ال�صوات كثرية اعلنت
رغبتها بامل�شاركة يف �صناعة القرار الريا�ضي وتقدمي م�شاريع
مهمة يف �ضوء ما اكتنزته من خربة يف املهجر  ،ولعل اهم نداء
قدح �شرارة انعقاد هذا امل�ؤمتر ذلك الذي اطلقه فالح ح�سن عرب
( املدى) يف ايلول  2008ب�ضرورة ا�ستجابة الوزارة لتوحيد
افكار جميع الكفاءات الريا�ضية العراقية والو�صول لريا�ضتنا
اىل املكان املنا�سب بني الدول بعد املخا�ض العنيف الذي عا�شته
يف ظل هبوب عوا�صف حرب الثمانينيات واحل�صار الت�سعيني
.
نعم البد ان تكون ورقة عمل امل�ؤمتر تنظم اهدافه وم�شاريعه
واحل��دود الق�صوى لتنفيذها لتتمكن اجلهات امل�س�ؤولة من
تعزيز مقومات جناح الورقة بتوفري الدعم الالزم لها  ،فالغالية
م��ن انعقاد امل��ؤمت��ر ينبغي ان تكون مو�ضع اهتمام اللجنة
امل�شرفة على �سري اعماله وكذلك امل�شاركني فيه لطرح مقرتحات
وانتقادات ن�أمل ان جتد �آذان ًا �صاغية ممن يعنيهم بلورتها اىل
ور�شة عمل تت�صل باعلى �سلطة تنفيذية للمبا�شرة بالبناء ان
كانت تخ�ص املن�ش�آت وت�شذيب اال�ساليب البدائية يف مناهج
�صقل املواهب  ،واالنفتاح على امل�ؤ�س�سات الريا�ضية العاملية
لإب��رام عقود تعاون والنهل من خ�برات اجنبية وفق خطوط
مدرو�سة تكون عيون الريا�ضيني املغرتبني دليل ريا�ضتنا يف
اال�ستدالل على ال�صالح منها واملوائم لواقعنا.
نحن على يقني بان ال�ضغوطات الكبرية و�سط زحمة الرتتيب
والتح�ضري الن�ع�ق��اد امل ��ؤمت��ر ق��د ا�سقطت واه�م�ل��ت دع��وات
ريا�ضيني واكادمييني و�صحفيني معينني رمبا اكرث مما �شملتهم
ال��دع��وة  ،ه ��ؤالء منوّ ا النف�س بامل�شاركة مع زمالئهم خلدمة
بلدهم يف هذه الظروف ورد جزء من الدين الكبري الذي يطوّ ق
اعناقهم مثلما عبرّ عدد كبري منهم يف ات�صاالت هاتفية ور�سائل
عرب االنرتنت  ،نوقن بان وزارة ال�شباب والريا�ضة لن تن�ساهم
يف م�ؤمترها املقبل مع الت�أكيد على �ضرورة التن�سيق ملثل هكذا
حت�ضريات قبل م��دة طويلة ل�لاف��ادة من جميع الطاقات ذات
االمكانات الفكرية ملنحها الفر�صة يف ت�أ�سي�س واقع ريا�ضي
جديد يتفاخر به اجلميع .
ومل يكن الغائبون عن امل�ؤمتر من املقيمني يف اخل��ارج فقط ،
بل ا�ستغرب اكرثمن اكادميي ريا�ضي ممن يوا�صل عطائه يف
الوطن من عدم توجيه الدعوة اليه ال�سيما اولئك الرواد الذين
افنوا حياتهم يف خدمة الريا�ضة ورف�ضوا م�غ��ادرة العراق
برغم امل�صاعب التي واجهوها م��ن تهديد وتهمي�ش و�سوء
ت�ق��دي��رجل�ه��وده��م ال �ت��ي � �ص��ادرت �ه��ا روح
االنانية لدى البع�ض ممن ج��اءت بهم
االقدار ليتحكموا يف مفا�صل ريا�ضية
مهمة مل تعد تنطلي على احد !
ل�ه��ذا  ،م��ا زال ال��وق��ت متاحا ل�ضم
ه ��ؤالء �ضمن جل��ان امل�ؤمتر احلايل
ليكون عر�س اللقاء كبري ًا بني الرواد
وال�شباب يف وطن ين�شد رعاية ابنائه
االوف� �ي ��اء  ..اال���ص�ل�اء للقيم التي
توارثوها وتربوا عليها يف ار�ض
الرافدين.
Ey_salhi@yahoo.com
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