العدد ( )4062ال�سنة اخلام�سة ع�شرة  -الثالثاء ( )14ت�شرين الثاين 2017

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

11

المدى الرياضي

بروتوكول ال�سعودية يك�سر اجلفاء الريا�ضي مع العراق

بعبارة أخرى
 علي رياح

تواق لتكرمي الأخ�ضر املونديايل
 حمم��د �إبراهيم :اجلمهور العراقي ّ

اال�ستيالء على الإجناز!!

 بغداد� /إياد ال�صاحلي
من ��ذ �أ�شه ��ر ع� �دّة ،وحتدي ��د ًا يف �آذار
املا�ضي� ،أر�س ��ل وزير ال�شباب والريا�ضة
عبداحل�س�ي�ن عبط ��ان ،ر�سائ ��ل �إعالمي ��ة
مهمة اىل م�س� ��ؤويل الريا�ضة يف اململكة
العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،ع�ب�ر ت�صريح ��ات
�صحفي ��ة مفاده ��ا �أن "الدع ��م ال�سع ��ودي
امل�ؤث ��ر هو ما ينق�صنا خ�ل�ال هذه الفرتة
نظ ��ر ًا ملكان ��ة ال�سعودي ��ة عاملي� � ًا" ومت ّنى
عبط ��ان �أن "ت�سف ��ر �إع ��ادة العالق ��ات يف
احل�ص ��ول على دع ��م قوي يُك�س ��ر اجلفاء
بني البلدين يف املجال الريا�ضي".
ت�صري ��ح مبا�ش ��ر مبثاب ��ة ا�ست�شعار
ر�سم ��ي م�س� ��ؤول ي�ض ��ع م�صلح ��ة
الريا�ض ��ة العراقي ��ة ف ��وق �أ ّي ��ة
تي ��ارات و�أه ��واء كان ��ت تدفعه ��ا
�سابق ًا لترتاج ��ع عن هكذا خطوة
تن�ش ��د التق ��ارب والتالح ��م يف
والتوجه ��ات ب�ي�ن �شب ��اب
الأف ��كار
ّ
البلدي ��ن ،وتف ّع ��ل �آلي ��ة تع ��اون
وثي ��ق يف جمي ��ع املج ��االت
الريا�ضي ��ة ،وهذا ما حدث
بالفع ��ل عق ��ب دع ��وة
ترك ��ي �آل ال�شي ��خ،
رئي� ��س جمل� ��س �إدارة
الهيئة العام ��ة للريا�ضة
ال�سعودية لوزير ال�شباب
والريا�ض ��ة عبداحل�س�ي�ن
عبط ��ان ،لزي ��ارة اململك ��ة
منت�ص ��ف كان ��ون الأول املقب ��ل،
لتوقي ��ع بروتوكول ريا�ض ��ي �شبابي هو
الأول م ��ن نوعه مع الع ��راق ويف توقيت
حم�سوب الأبعاد الآنية وامل�ستقبلية.
ع ��ن طبيع ��ة الدع ��وة ال�سعودي ��ة للقيادة
الريا�ضي ��ة يف الع ��راق وم ��ا تت�ضمن ��ه
ورقة الربوتوكول ب�ي�ن الطرفني ،حتدّث
املن�س ��ق العام الحتاد ك ��رة القدم العراقي
يف الريا� ��ض حمم ��د �إبراهي ��م لـ(امل ��دى)
قائ ًال:
 ت�أت ��ي املب ��ادرة ال�سعودي ��ة يف ظ ��لالتقارب ال�سيا�سي الكبري الذي ح�صل يف
الأ�شهر املا�ضية ال�ستعادة دفء العالقات
الوطيدة ب�ي�ن ال�شعبني اللذي ��ن حت ُكمهما
اجلغرافي ��ة والتاري ��خ والقي ��م العربي ��ة
والإ�سالمي ��ة ذات املفاهي ��م ال�شامل ��ة
واملع�ّب�رّ ة عن حق ��ب طويلة م ��ن الت�آخي،
وه ��و ما عاي�شت ��ه بنف�س ��ي وعائلتي على
�أر� ��ض اململك ��ة منذ �سنني طويل ��ة ك�شعب
محُ ��ب وحري� ��ص عل ��ى ع ��ودة العالق ��ات
�أق ��وى مما م�ض ��ى ،ولهذا اطلق ��ت الهيئة
العام ��ة للريا�ض ��ة ال�سعودي ��ة ب�شخ� ��ص
رئي�سه ��ا ترك ��ي �آل ال�شيخ ،مب ��ادرة طيبة
لتوقي ��ع بروتوكول ريا�ضي م ��ع العراق
يك ��ون مظل ��ة عام ��ة للتع ��اون الريا�ض ��ي
وال�شبابي ،طرفاه هنا الهيئة وما يقابلها
بحجم املوقع وامل�س�ؤولية هناك يف بغداد
وزارة ال�شباب والريا�ضة.

مف�صلة
�إجراءات
ّ
و�أ�ضاف من خالل التن�سيق
واملتابع ��ة م ��ا بع ��د توجي ��ه الدع ��وة اىل
الوزير عبطان ،ك�ش ��ف يل مدير العالقات
واالت�ص ��ال ال ��دويل يف الهيئ ��ة العام ��ة
للريا�ض ��ة ال�سعودي ��ة حمم ��د احلمي�ضي،
�أن تفا�صيل الربوتوك ��ول امل�ؤمل توقيعه
من قبل �آل ال�شيخ وعبطان� ،ستفعّل الحق ًا
مف�صل ��ة تب�ّي�ننّ ماهي ��ة اللجان
ب�إج ��راءات ّ
ومكنون ��ات املهمات وت�سمي ��ة الأ�شخا�ص
املكلف�ي�ن بتنفيذه ��ا وفق اتف ��اق الطرفني،
منها الزيارات بني الريا�ضيني يف �ش�ؤون
تخ�ص�صي ��ة و�إقام ��ة ال ��دورات التدريبية
وتفعي ��ل دور الإع�ل�ام الريا�ضي مبختلف
و�سائل ��ه ،وزي ��ادة اخل�ب�رات للم�ل�اكات
العلمي ��ة والفنية والإداري ��ة الكفوءة وما
يق ��ع �ضم ��ن م�شاري ��ع املن�ش� ��آت واملرافق
الريا�ضي ��ة و�ش� ��ؤون �أخ ��رى ذات �صل ��ة
مبكان ��ة الع ��راق وال�سعودي ��ة كدولت�ي�ن
كبريت�ي�ن يف تاريخ الريا�ض ��ة بطاقتيهما
الب�شرية واملادية.
دعائم لوج�ستية
و�أو�ضح �أن الوفد الر�سمي الذي �سري�أ�سه
وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة عبداحل�س�ي�ن
عبط ��ان ،خ�ل�ال لق ��اء القي ��ادة الريا�ضي ��ة
ال�سعودي ��ة� ،سي�ش ��كل ح�س ��ب م ��ا يرت�أيه
الوزي ��ر ودور كل ع�ض ��و يف التباح ��ث
مل�صلح ��ة البلدي ��ن ،لكن من امله ��م الإ�شارة

هن ��ا اىل �أن عم ��ل الوزي ��ر عبط ��ان ي ّت�سم
بر�ؤي ��ة خا�صة متن ��ح الت�سهيالت ملن يجد
فيه ��م املق ��درة عل ��ى التن�سي ��ق والت�شاور
ك�أطراف م�ساعدة للوزارة يف اخلارج اىل
درجة منحه ��م ال�صالحيات املطلقة لإبداء
املوافق ��ة �أو املق�ت�رح عل ��ى �أي مو�ض ��وع
يت�ص ��ل بخدمة ريا�ضة الع ��راق مع الدول
العربي ��ة والأجنبية وف ��ق �أطر عامة متهّد
التخاذ القرار الوزاري الر�سمي من قبله،
علي التح� � ّرك بعد توجيه
وه ��ذا ما �س ّه ��ل ّ
دع ��وة الهيئة العام ��ة للريا�ضة ال�سعودية
لتوقيع الربوتوكول عرب االت�صال املبا�شر
مع الوزير لتوفري دعائم لوج�ستية ح�سب
توجيهاته.
ورقة عبطان
وفيم ��ا �إذا �سيك ��ون االتف ��اق العراق ��ي
ال�سع ��ودي �شكلي� � ًا فق ��ط لإب ��داء الن ّي ��ات
احل�سن ��ة يف التق ��ارب الريا�ض ��ي و�ص�ل ً�ا
ب�إيجابي ��ات الظ ��روف ال�سيا�سية الراهنة
�أم تتبعه خطوات مربجمة ،قال �إبراهيم:
�إن اجلان ��ب ال�سعودي بح�س ��ب متابعتي
ل�سيا�س ��ة اال�ص�ل�اح التي اتخذته ��ا قيادته
الريا�ضية اجلديدة يدرك بيقني تام ومنذ
فرتة طويل ��ة� ،ضرورة �إب ��رام االتفاق مع
الع ��راق يف املج ��ال الريا�ض ��ي بخطوات
جدية لي�ست �شكلي ��ة ،و�ستكون امل�ضامني
عملي ��ة ت�أخ ��ذ باالعتبار جمي ��ع الفعاليات
واالن�شط ��ة الودية والر�سمية ،وكذا الأمر

ع�شــر ميداليــات مل ّونــة للبليــارد
يف بطــولة العــرب
 بغداد /املدى
ق ��ال رئي� ��س احت ��اد البلي ��ارد وال�سنوك ��ر �شم�س
الدي ��ن� ،إن العبي منتخبنا للبلي ��اردو ،متكنوا من
ملونة يف خت ��ام البطولة
ح�ص ��د ع�ش ��ر ميدالي ��ات ّ
العربية التي �أقيمت بالعا�صمة اللبنانية بريوت.
و�أ�ض ��اف يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى) م ��ن العا�صمة
اللبناني ��ة ب�ي�روت� ،أن وزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ضة
عب ��د احل�س�ي�ن عبط ��ان ،ب ��ارك خ�ل�ال تواجده يف
الي ��وم الأخ�ي�ر اجن ��ازات الالعب�ي�ن يف البطول ��ة
التي نظمها االحتاد اللبناين للبلياردو وال�سنوكر
مب�شارك ��ة ع�شر دول عربية ،مبين� � ًا �أن االجنازات
الت ��ي حتقق ��ت با�س ��م ال�شب ��اب العراق ��ي يف هذه
الف�ت�رة بال ��ذات الت ��ي ت�شه ��د انت�ص ��ارات قواتن ��ا
�أهمي ��ة عظيم ��ة
الأمني ��ة ،تنط ��وي عل ��ى
�إ يجا بي ��ة
يف اي�ص ��ال �ص ��ورة
ا الن�س ��ا ن
اىل الع ��امل ،ب� ��أن
يدافع عن
العراق ��ي ال ��ذي

يف و�سع ��ي �أن �أكتب ع ��ن �إجناز القوة اجلوي ��ة الآ�سيوي
الكب�ي�ر املبه ��ر  .ويف الذه ��ن تفا�صيل تكف ��ي لت�أليف كتاب
عن الرحلة التي �أف�ضت �إىل االحتفاظ باللقب ،مبا تنطوي
عليه التف�صيالت م ��ن كوالي�س و�أ�سرار وخفايا وخبايا ثم
عذاب ��ات وحوادث ،حتى كاد كل فرد يف الوفد يدفع حياته
ثمن ًا لل�سفر اال�ضطراري على طائرة ع�سكرية خا�صة!
يف و�سع ��ي كل ذلك ،و�س�أجد الركائز الفنية والإدارية التي
�سـ�أ�ستن ��د �إليه ��ا بحكم املهنة ك�إعالمي عا� ��ش كل التفا�صيل
وامل�شاهد ب� ��أم العني ،لكني �س�أعجز حينها عن العثور على
كلمة ايجابية واحدة بحق امل�س�ؤول الريا�ضي �أو الأوملبي
�أو الكروي يف العراق وذلك الدور الغائب �أو املفقود متام ًا
جت�سد بعد خما�ض
يف بل ��ورة هذا الإجناز ال�صعب ال ��ذي ّ
طوي ��ل ال يع ��رف كوالي�سه �إال �أ�صحاب ال�ش� ��أن احلقيقيون
وه ��م الالعب ��ون وامل ��درب ح�س ��ام ال�سي ��د وامل ��درب الذي
�سبق ��ه با�سم قا�سم والطواقم التدريبية والإدارية والطبية
والإعالمي ��ة التي عمل ��ت من داخل نادي الق ��وة اجلوية ..
وم ��ن داخ ��ل النادي فق ��ط  ،من �أج ��ل ر�سم خارط ��ة طريق
تو�صل �إىل االحتفاظ بالك�أ�س الآ�سيوية!
بكلم ��ة واح ��دة �أق ��ول  :ال وج ��ود للم�س� ��ؤول الريا�ضي �أو
الأوملب ��ي �أو الك ��روي العراق ��ي يف �إجن ��از ن ��ادي الق ��وة
اجلوي ��ة  ..ه ��ذه حقيق ��ة �صارخ ��ة وم�ؤمل ��ة ،تعن ��ي �أول ما
تعن ��ي �أن الن ��ادي كان يعم ��ل لوح ��ده ،وكان يك� � ّد ويكابد،
ويبحث عن حلول مل�شكالته الإدارية واملالية واللوج�ستية
م ��ن دون �أن متت ��د �إليه يد واحدة من ه ��ذه اجلهات الثالث
الت ��ي تتح ��دث �آن ��اء الليل و�أط ��راف النهار ع ��ن دورها يف
دع ��م احلركة الريا�ضية ويف رف ��د �أنديتنا ومنتخباتنا بكل
�صن ��وف الدع ��م املتي�سرة ،لك ��ن هذه اجله ��ات – يف واقع
الأم ��ر – ال تتح ��رك �إال ع�ب�ر املكين ��ة الإعالمي ��ة  ..مبعنى
�أنه ��ا جتيد فق ��ط (لعبة) رك ��وب املوجة وت ��دارك �أخطائها
الفادح ��ة و�إهماله ��ا املزم ��ن ،فتحاول يف الأمت ��ار الأخرية
�أن تت�ص ��در امل�شهد لتعلن عن الدعم �أو ال�س�ؤال �أو االهتمام
�أو التكرمي!
ه ��ذه  ،باخت�صار ،لعبة كانت تنطل ��ي على قطاع وا�سع من
جمهورنا الريا�ضي ،ومن ��ه جمهورنا الكروي بالذات ،كما
�أنه ��ا كانت (مت ّر) عل ��ى جانب من زمالء املهن ��ة ،لكن الأمر
�ص ��ار مف�ضوح� � ًا �إىل درجة باتت فيها حم ��اوالت (جتيري)
الإجناز فجة وممجوجة ومك�شوفة وال لون لها !
رحل ��ة ال�صقور �إىل اللقب الآ�سي ��وي ت�شريف لهم وحدهم،
والن�صر مت عل ��ى �أيديهم ،وبفكره ��م  ،وب�أقدامهم ،وح�سن
تدبريه ��م  ..وهن ��ا تكمن قيمة اللق ��ب (الناديوي) ال�صرف
الذي تغيب فيه اجلهات الر�سمية �أو الريا�ضية �أو الكروية..
وعجب� � ًا لأن يكون تعاملنا مع فريق ب�صدد االحتفاظ بلقب
�آ�سي ��وي ع� � ّز علين ��ا كث�ي�ر ًا ،به ��ذا اال�سلوب ال ��ذي يوحي
باال�ستغفال والإيحاء ب�أن كل اجلهات الريا�ضية والكروية
كان ��ت �سان ��دة للفريق يف ظروف ع�صيب ��ة عا�شها ،وحتمل
وزره ��ا ،وكان ��ت عزميت ��ه �أ�ش ��د م�ض ��ا ًء م ��ن الت�صريحات
الناري ��ة التي جتري وراء الإجناز ،ك ��ي تقتطع جانب ًا منه
حل�س ��اب ه ��ذه اجلهات الت ��ي تتثاءب وتتف ��رج يف مراحل
املخا�ض ،وتنطلق وت�سهب يف حديث الدعم عند الوالدة!

بالن�سب ��ة ل ��وزارة ال�شب ��اب هن ��اك رغب ��ة
كبرية لإجن ��اح املب ��ادرة ال�سعودية ،ومت
�إع ��داد ورق ��ة عمل مهم ��ة ،كم ��ا علمت من
الوزي ��ر عبط ��ان ،تع ّزز م�ش ��روع التعاون
ت�شويه احلقيقة
وتغن ��ي �أهداف ��ه مبقرتح ��ات رمب ��ا �سيتم
الإعالن ع ��ن بع�ضها قبيل ا�سابيع من بدء واختتم حممد �إبراهيم حديثه� ،أن ما ن�شر
يف بع�ض و�سائل الإعالم عن الربوتوكول
الزيارة.
مل يك ��ن دقيق� � ًا ،وكان يفرت� ��ض ب ��وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة �أن تتوخ ��ى الدقة يف
اتفاقان �أوملبي وكروي
و�أ�ش ��ار املن�س ��ق الع ��ام الحت ��اد الك ��رة الإع�ل�ان عنه وتخرجه لل�صحف والقنوات
العراق ��ي اىل �أن زي ��ارة الوف ��د �ستع ��زز التلفازي ��ة ب�ص ��ورة �أف�ض ��ل ك ��ون املبادرة
العالق ��ات م ��ع مفا�ص ��ل العم ��ل الريا�ضي �سعودية �أ�ص ًال ،ول�س ��ت م�س�ؤو ًال عمّن رام
ال�سع ��ودي مبوج ��ب اتفاقي ��ات مدرو�سة تق ��دمي ا�سم ��ي ب�ش ��كل ب ��ارز يف املو�ضوع
ب ��ر�ؤى ناجع ��ة تع ��ود بالفائ ��دة عل ��ى لأن ��ه ال قيمة لال�سم واملهم ��ة التي �أقوم بها
االحت ��ادات والأكادميي ��ات واملدار� ��س �إذا كان ��ت �صيغ ��ة اخل�ب�ر خاطئ ��ة وتغمط
التخ�ص�صية للبلدين ،كم ��ا �سيبلور جملة ح ��ق �صاحب املبادرة ،وه ��ذا ما ال �أر�ضاه،
م ��ن املقرتح ��ات عل ��ى ر�أ�سه ��ا م�ساهم ��ة فل�س ��ت م ��ن يبح ��ث ع ��ن الأ�ض ��واء عل ��ى
االحت ��اد ال�سع ��ودي لك ��رة الق ��دم يف رفع ح�س ��اب تعتيم احلقيقة �أم ��ام الر�أي العام!
احلظ ��ر الكلي ع ��ن مالعب الع ��راق بلقاء متمني� � ًا النج ��اح لقي ��ادة ريا�ض ��ة البلدي ��ن
الأخ�ضر "�أحد �سفراء العرب يف مونديال يف �إع�ل�ان بروتوكولهم ��ا ال�شه ��ر املقب ��ل،
رو�سي ��ا  "2018م ��ع �أ�س ��ود الرافدين يف �إيذان ًا بعالق ��ات متميّزة وفعاليات �شبابية
ملعب ال�شع ��ب الدويل �أو كرب�ل�اء ليكون وريا�ضي ��ة ولقاءات مثم ��رة حول طاوالت
كرنف ��ا ًال تاريخي� � ًا ين ��ال اهتمام� � ًا دولي� � ًا البح ��وث والدرا�س ��ات وتو�أم ��ة �إعالمي ��ة
غ�ي�ر م�سب ��وق ،ودافع� � ًا لالحت ��اد الدويل ن�أم ��ل ال�ش ��روع به ��ا قريب ًا ب�ي�ن االحتادين
لك ��رة الق ��دم لإتخاذ ق ��رار �إنه ��اء الإيقاف ال�شقيقني للإع�ل�ام الريا�ضي وذلك لأهمية
ليعاود اجلمهور العراق ��ي دعم منتخباته تنقية ه ��ذا احلقل املهم بعد �أن م ّر بظروف
و�أنديت ��ه يف مالعبه ،خا�ص ��ة �أن املنتخب م�ضطربة �إبان ت�صاعد �أزمة امللعب البديل
ال�سع ��ودي يحظ ��ى بدع ��م �شعب ��ي كب�ي�ر ملبارات ��ي املنتخب�ي�ن يف ت�صفي ��ات ك�أ� ��س
بع ��د ت�أهله للمونديال و�ستك ��ون الفر�صة العامل .2018
عظيمة لتكرمي ��ه يف ملعب ال�شعب و�سط
ترحاب جمهورنا التوّ اق لديربيات الكرة
اخلليجية.

بكلمة واحدة �أقول  :ال وجود للم�س�ؤول
الريا�ضي �أو الأولمبي �أو الكروي
العراقي في �إنجاز نادي القوة الجوية..

عمان ت�ض ّيف لقاء �سلة الوطني مع �إيران
 بغداد /حيدر مدلول

القيم االن�سانية يف العامل �أجمع �ضد قوى التخلف
ي�سج ��ل يف اجلان ��ب الآخ ��ر �إ�ضاءات
والإره ��ابّ ،
ح�ضاري ��ة م�شرق ��ة يف مي ��دان الريا�ض ��ة والثقافة
والفنون .
و�أ�ش ��ار �شم� ��س الدي ��ن ،اىل �أن ابط ��ال منتخبن ��ا
الوطني ب�ألعاب البلياردو ،ح�صلوا على ميداليتني
ذهبيت�ي�ن و�أربع م ��ن الف�ضة ،ومثله ��ا من الربونز
نتيج ��ة للتط ��ور امللح ��وظ ال ��ذي طر�أ عل ��ى اللعبة
م ��ن ناحية ارتف ��اع م�ست ��وى الالعب�ي�ن املتقدمني
والفئ ��ات العمري ��ة عل ��ى امل�ستوي�ي�ن العرب ��ي
والق ��اري ،حي ��ث حق ��ق ابطالن ��ا نتائ ��ج م�شرف ��ة
�أي�ض ًا ،يف بطول ��ة ال�سنوكر املقامة حالي ًا يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة التي تعت�ب�ر من �أف�ضل
البط ��والت يف القارة الآ�سيوي ��ة من ناحية تواجد
�أف�ضل الالعب�ي�ن باملنتخبات امل�شاركة من منطقتي
�شرق وغرب القارة اىل جانب تواجد عدد كبري من
االعالميني وال�صحفيني من خمتلف الدول العربية
واال�سيوية واالوروبية لتغطيتها.

�ستك ��ون قاع ��ة الأم�ي�ر حم ��زة بالعا�صم ��ة
الأردني ��ة عم ��ان ،م�سرح� � ًا لإقام ��ة املب ��اراة
الر�سمي ��ة الأوىل ملنتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
ال�سلة ونظريه الإيراين و�صيف حامل لقب
ك�أ�س �أمم �آ�سي ��ا  2017التي �ستقام بال�ساعة
الثامن ��ة من م�س ��اء ي ��وم  24ت�شرين الثاين
احل ��ايل ،يف افتتاح م�شواره يف الت�صفيات
الآ�سيوية امل�ؤهلة لبطولة ك�أ�س العامل 2019
حل�ساب املجموع ��ة اخلام�سة التي ت�ضم اىل
جانبهما منتخبي قطر وكازاخ�ستان.
وح ��ال ع ��دم �إجن ��از قاع ��ة ال�شع ��ب املغلق ��ة
للألع ��اب الريا�ضي ��ة بالعا�صم ��ة بغ ��داد م ��ن
حمل ��ة ال�صيان ��ة الت ��ي تخ�ض ��ع له ��ا دون �أن
ي�سن ��د �إليها �إقام ��ة املب ��اراة الأوىل ملنتخبنا
الوطن ��ي لك ��رة ال�سلة مع املنتخ ��ب الإيراين
م ��ن قبل احتاد ال�سلة الت ��ي خ�سر فيها الدعم
اجلماهريي الغفري بعد قرار االحتاد الدويل
باللعبة �إقامة مباريات ت�صفيات ك�أ�س العامل
 2019بطريق ��ة الذه ��اب والإي ��اب لأول مرة

يف مناف�س ��ات الق ��ارة الآ�سيوي ��ة م ��ن �أج ��ل
رف ��ع م�ستوى و�شعبي ��ة اللعبة فيه ��ا ال�سيما
بعد ان�ضم ��ام منتخبي ا�سرتاليا ونيوزيلندا
�إليه.

وب ّرر احتاد ال�سلة اختيار العا�صمة الأردنية
عم ��ان ،لت�ضيي ��ف تل ��ك املباراة لك ��ون هناك
جالي ��ة عراقي ��ة كب�ي�رة متواجدة له ��ا رغبة
يف ح�ضوره ��ا من اجل تق ��دمي دعم معنوي

وحت ّفز الالعبني يف تقدمي م�ستويات رفيعة
م ��ع املنتخ ��ب االي ��راين و�صي ��ف حامل لقب
بطول ��ة ك�أ�س ا�سيا  2017ف�ض�ل� ًا عن �سهولة
الط�ي�ران يف الي ��وم الت ��ايل اىل العا�صم ��ة
الكازاخ�ستانية �أ�ستانا ،من اجل لعب مباراة
ثانية ملنتخبن ��ا الوطني مع نظريه املنتخب
الكازاخ�ستاين بال�ساعة اخلام�سة من م�ساء
يوم  27ت�شرين الث ��اين احلايل على القاعة
�أرينا� ،ضمن الدور الثاين من جولة الذهاب،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن منتخبن ��ا يوا�ص ��ل مع�سكره
التدريبي يف مدينة ا�سطنبول الرتكية ،هناك
قبل � 10أيام من موعد املباراة االوىل ،حيث
�ستك ��ون الفر�ص ��ة منا�سبة للم ��درب الرتكي
م�صطفى دارين من خالل املباريات اخلم�س
التي يخو�ضها من اجل معاجلة نقاط اخللل
وال�ضع ��ف اىل جان ��ب رف ��ع التح�ض�ي�رات،
وبخا�ص ��ة بع ��د احل�ص ��ول على ج ��واز �سفر
عراق ��ي للأمريك ��ي دي ماريو ال ��ذي �سيكون
من �أب ��رز �أوراقه اىل جان ��ب الالعبني حممد
�صالح وقتيبة عبد الله وكرار جا�سم و�سنار
اياد يف مباراتي �إيران وكازاخ�ستان.

شريط النجوم
� أعل ��ن الأيط ��ايل �أندري ��ا بريل ��و
املح�ت�رف يف �صف ��وف فري ��ق
نيوي ��ورك �سيت ��ي الأمريك � ً�ي
اعتزاله ممار�سة كرة القدم بعد
رحل ��ة ا�ستمرت لأكرث من 20
عام َا .
وق ��ال �إن ��ه ح ��ان الوق ��ت
لك ��ي �أعل ��ن تقاع ��دي من
لعب ��ة ك ��رة الق ��دم ،يف
ظ � ّ�ل ا�ستم ��رار معاناتي من
�إ�صابة الركبة التي مازلت �أعاين منها

اثن ��اء م�شاركت ��ي يف املباري ��ات التي
�ألعبه ��ا مع فريق نيوي ��ورك �سيتي يف
دوري املحرتف�ي�ن الأمريك ��ي للمو�سم
احل ��ايل بعد �سنتني م ��ن انتقايل �إليه،
قادم� � ًا من �صف ��وف فري ��ق يوفنتو�س
الأيط ��ايل ال ��ذي ع�ش ��ت مع ��ه �أجم ��ل
�سن ��وات عمري الك ��روي وحققت معه
الألقاب.
وتاب ��ع لق ��د �ضحك ��ت كث�ي�ر ًا ملطالبات
جماه�ي�ري ،ب�أن ��ه يتوج ��ب عل � ّ�ي
الأ�ستم ��رار يف اللع ��ب حت ��ى بلوغ ��ي

 50عام� � ًا  ،ب�سب ��ب حبه ��م اجلن ��وين
يل ،ب�شكل طالب ع ��دد منهم ب�أن �أغادر
�صفوف فريق نيويورك �سيتي ب�سرعة
�صوب العودة نحو االن�ضمام للعب مع
�أحد االندية االيطالية ،م�شري ًا اىل �إنه
وج ��ه �إليهم عبارات ال�شكر واالمتنان،
ّ
و�أخربتهم ب�أن الإ�صابة �ستكون �سبب ًا
رئي�س ًا يف �إعالن االعتزال .
و�أو�ضح �إن دوري املحرتفني ال�صيني
مل ي�سه ��م يف �أن يك ��ون عام�ل� ًا �إ�ضافي ًا
يف ا�ستم ��رار ت�أل ��ق العدي ��د من جنوم

الكرة العاملية� ،سوى زيادة مداخيلهم
املالي ��ة فق ��ط ،بدلي ��ل �أن الأرجنتين ��ي
تيفيز �ش ��نّ هجوم ًا ناري ًا على الرابطة
التي تدير الدوري ال�صيني التي تريد
فق ��ط تطوير دوريه ��ا باالعتم ��اد على
تواجد ه� ��ؤالء النج ��وم دون �أن ت�ضع
خطط ًا طويلة الأمد لتطوير كرتها .
 و�ضعت �إدارة نادي ميالن الإيطايل
مبل ��غ  80ملي ��ون ي ��ورو ،للتعاق ��د مع
االرجنتيني �أغويرو ،مهاجم فريق
مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي خالل فرتة

االنتقاالت ال�شتوية التي �ستنطلق يف
�شهر كانون الثاين املقبل .
وذك ��رت تقارير �صحفي ��ة ايطالية� ،إن
بي ��ب غوارديوال� ،أكد �إن �ضم الت�شيلي
�سان�شيز اىل �صفوف فريقه يف ال�شتاء
املقبل يعد �شرط ًا رئي�س ًا يف التخلي عن
�أغوي ��رو ل�صالح فري ��ق ميالن ،نتيجة
ل�س ��وء العالق ��ة الت ��ي تربطهم ��ا رغم
�أن �أغويرو �أ�صب ��ح الهداف الت�أريخي
لفري ��ق مان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي بت�سجيل ��ه
 179هدف ًا .

وربط ��ت تل ��ك التقاري ��ر حاج ��ة فريق
املا�س ��ة اىل خدم ��ات �أغويرو،
مي�ل�ان ّ
نظ ��ر ًا لكون ��ه م ��ن املهاجم�ي�ن الذي ��ن
ميت ��ازون بح� ��س ت�سجي ��ل الأه ��داف
يف مرم ��ى اخل�صوم ،ال ��ذي �سيق�ضي
عل ��ى مايعاني ��ه امل ��درب مونتي�ل�ا ،من
توا�ض ��ع النتائ ��ج الت ��ي حققه ��ا فريقه
يف بداي ��ة م�شواره ب ��دوري الأيطايل
للمو�س ��م احلايل الذي جعلته يتعر�ض
النتقادات كث�ي�رة وبات �شب ��ح الإقالة
يواجهه.

