
لــم يعــــد االمــــر مــــدهـــشــــا
ومفــاجئـا اذا مـا عــرفنـا ان
اللجنـة االوملـبيـة كــانت قـد
اعـلـــنـــت خـالل الـعــــــــامـــني
املــــــاضــيــني عـــن اتفــــــاقــــــات
للـتعــاون الــريــاضـي لـم تــرَ
الــنـــــور، يفــتـــــرض وحـــســبــمـــــا اعلــنه
املـسـؤولـون بهـا انهـا وقـعت مع جلـان
اوملـبـيــة وطـنـيــة عــديـــدة تهــدف الــى
تــــأهــيل واعــــداد ريــــاضـيــني للــــدورات

واملشاركات اخلارجية.
هذا االمـر اعاده الـى االذهان املـؤمتر
الــصحفـي الـــذي دعـت الـيـه اللجـنـــة
االوملـبـيـــة الـــوطـنـيـــة ملـنـــاسـبـــة عـــودة
رئيـسهـا من زيــارة عمل الـى اسبـانيـا
ـــــــة وحـــــضـــــــوره اجـــتـــمـــــــاع اجلـــمـعـــي
العمــوميــة للجنـة االوملـبيـة الــدوليـة

الذي عقد يف سيئول مؤخرا.
املــــؤمتــــر وحـــسـبـمــــا روج له سـيـكــــون
منـاسبـة لعـرض مـا مت التـوصل اليه
ومـــــا حتـقق يف آفــــــاق للـــتعـــــاون بــني
اللجنـة االوملبية العراقيـة ونظيراتها
االسبـانيـة من جهـة ورغبـات العـديـد
مـن مــــؤســـســــات الـلجـنــــة االوملـبـيــــة
الــــــدولــيــــــة يف مقــــــدمـــتهــــــا مـجلــــس
الـتضــامن االوملبـي لتقــدمي املسـانـدة
للريـاضيني العـراقيني مشـاركتهم يف
دورة االلعــــاب االسـيــــويـــــة املقــــررة يف
ــــــون االول ــــــدوحــــــة مــن 1-15 كــــــان ال

املقبل.
وهنا يبرز التساؤل املشروع ويفترض
ان يكــون مـــوجهــا ملــســؤولـي اللجـنــة
االوملبيـة ويف مقدمـتهم من يـضطلع
مبسؤولية ما يسمى بالتطوير داخل
عـمل اللـجنــة ومنـسـق ومبــرمج مـثل
تـلك )البـرتـوكــوالت التعـاونيـة( مـاذا
مت اجنــازه خالل الفتـرة املـاضيـة من
الـيــــة دخــــول تلـك االتفــــاقــــات حـيــــز
التـنفيــذ ومتـى يـستـثمـر ريــاضيـونـا
خــاصــة يف االلعــاب الفــرديــة جــدوى
تلـك الــبـــــروتـــــوكـــــوالت الـــــريـــــاضــيـــــة
خصـوصا تلك التـي اعلن عن توصل
االتفاق بـشأنهـا مع اللجـان االوملبـية
يف الـيابـان وروسيـا وفرنـسا وايـطالـيا

وغيرها.
مـؤكـداً ان اللجنـة االوملبيـة العـراقيـة
تــــسعــــى الـــــى ايجــــاد قـنـــــوات مهـمــــة
لفـتحهــا امــام الــريــاضـيـني واتــاحــة
الفــرصــة امــامهـم لغـــرض التـطــويــر
ووضع املـــسـتـــــوى الفـنـي، لـكـن مــثل
هـذه الـتطــورات تبقـى عـادة مـرهـونـة
بعـمل التـنفيـذ واخـراجهـا الــى حيـز
الــواقع. لقـد عـانـى ريــاضيـونـا سـواء
خالل الفتـرة الـتي سـبقت املـتغيـرات
عــام 2003 ومـــا تالهــا غـيــاب املــراكــز
الـتــدريـبـيـــة املهـمــة وافـتقــادهـم الــى
عــــــوامل الــــــدعــم واملـــــســــــانــــــدة وهــم
يتطلعون اليـوم الى دور حيوي الفت
ــــــة مــن شــــــأنـه ان تـــــسـهــم بـه الـلـجــن
االوملـبيــة للـتخـفيـف عن ريـــاضيـينــا
مـثل تلك املـشكالت الفـنيـة، واالفـادة
الفعـليـــة يف طبـيعــة تـلك االتفــاقــات

والعمل على االسراع بتنفيذها.
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أين بروتوكوالت التعاون الريايض؟
وجهة نظر

مـن جـــديـــد تـتـصـــاعـــد وتـــائـــر
اخلالف بــني املـــــدرب احلـــــالــي
ملـنتخبـنا الـوطني بـكرة الـقدم
الــسـيـــد اكـــرم احـمــــد سلـمـــان
واملـدرب السابق الـسيد عـدنان
ــــــــان ــــــــادل االثـــن حـــمــــــــد ويـــتـــب
االتهــــــامــــــات حــــــول نــــــوعــيــــــة
ــــــائج ومــــــدى اهــمــيـــتهــــــا الــنــت
وصنــاعــة الالعـبني احلــالـيني
وكــان هـــذا الالعـب او ذاك هــو
ملك صرف يجب ان ال يذهب
الحــــــد آخــــــر واذا كــــــان حــمــــــد
ــــــصــــــــــــريـحــــــــــــاتـه يــــــــــــواصـل ت
ـــــــــــة يف بـعــــــض االســـــتـقـــــــــــراري
االحــيـــــان ضــــــد سلــمـــــان فـــــان
االخيـر حتلـى بقـدر كـبيــر من
املسؤولية عندما رفض وألكثر
مــن مـــــرة ان يــــــرد علـــــى هـــــذه
التـصــريحــات حتــى ال يعــطي
املــــــوضــــــوع اكــبــــــر مـــن حجـــمه
عـنـــدمـــا حـــاول الـبعـض الـــزج
بطريقـة او بأخرى بسلمان يف
متــاهــة املهــاتــرات الـصحـفيــة
واالثـــارة االعالمـيــة فـــانه كــان
اذكــــــى مــن ذلـك وجتــنــيــب أي
نـــوع مـن الـكالم الـــذي يــسـيء
لالخــريـن بــشـكل عــام ولـلكــرة
ـــــــة بــــــشــكـل خـــــــاص الـعـــــــراقـــي
ونتمـنى علـى حمد ان يـتوقف
عــن اطـالقـه هــــــذا الـكـالم الن
ظــــروفـنـــــا العــــامــــة يف الــبلــــد
وظـرفنـا اخلـاص يف الـريـاضـة
ـــــــا ان نـــتـعـــــــاون يـحـــتـــم عـلـــيـــن
جـميعـا علـى بنـاء كـرتنــا التي
تعاني االمرين لكنها مع ذلك
ما زالت واقفة على اقدامها.
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  خالد الطائي

حاوره/ اياد الصاحلي
كــــمــــــــــــا وعــــــــــــدتـــكــــم )املــــــــــــدى
الــــريــــاضـي( بــتقــــريـب جنــــوم
الـــــــــــريـــــــــــاضـــــــــــة املـغــــتـــــــــــربــــني
واخــــــــراجـهـــم مـــن عــــــــزلـــتـهـــم
لـنجــس نـبـضــات مــشــاعــرهـم
الـــصـــــادقـــــة لـكـــي تلـــتقـــي مع
تــــســــــاؤالت اجلـــمهـــــــور وتفـك
رمــــوز سكــــوتهــــا الغـــامــض يف
حـوارات سـاخنـة فتـشنــا فيهـا
عـن اخـبـــارهـم اجلـــديـــدة ولـم
ــــــــــــال ــــــــــــا آالف االمـــــي متـــــنـعـــــن
الفـاصلـة بيـننــا من تفقـدهم
عــبـــــــر الهـــــــاتف.. فـــطــــــاردنــــــا
عــــدنــــان حـمـــــد علــــى جـبــــال
لـبنـان وكـسـرنــا صمـت احمـد
راضــي يف عــمــــــان، وكـــــشفــنــــــا
اعــتـــــراف احــمـــــد كـــــاظــم مــن
ايـــران، لكـننــا اصـطــدنــا هــذه
املـــــــرة جنــمـــــــاً آخـــــــر يـــــــواصـل
كفـــاحه الـتــدريـبـي فـــوق تالل
الـــيـــمـــن الـــــــسـعـــيـــــــــد لـلـعـــــــــام
الــــســـــــادس علــــــى الــتــــــوالــي..
تـبـــادلـنـــا معـه االراء واالفكـــار
واالحـالم عــــبـــــــــــر مــــــصــــبـــــــــــاح
)االمييل( الـسحـري.. وبــرغم
صـمــت كلـمــــاته املـــســــافــــرة يف
فضاء االنترنيت اال ان حرارة
خـلجـــــــاتهــــــا المــــســت شـــــــوقه
الهـله ووطــنـه.. فهــــــو يــتــــــوق
لــــــوضع املـــــشهـــــد االخــيـــــر يف
حلقــات اغـتـــرابه لـيعــود الــى
العــــــراق وميــــــارس مــــــاراثــــــون
حـريته كما يقول.. انه املدرب
خلـيـل محـمـــــد عالوي الــــذي
يقــضــي اجــمل مـــــواســمـه مع
فـريق شعـب إب.. حاورنـاه عن
جتــــربــته يف الـيـمـن واصــــداء
اجنـازاته يف شـارعهـا الـريـاض
وعـن همـــوم الكــرة العـــراقيــة،
وارتــأيـنــا ان نـنـطلـق معه مـن
بـغـــــــداد قــبـل مـغـــــــادرتـه الـــــــى

صنعاء عام 2000 .
بوصلة التدريب

*حـــــدثــنـــــا عــن الـــصعـــــوبـــــات
التـدريبيـة التي واجـهتم بعـد
اعتزالك.. ملاذا لم تستقر مع
احــد االنــديــة لـفتــرة طــويلــة
ومـــــــــا ابـــــــــرز مـحـــــطـــــــــاتــك يف
الـــــــــدوري احملـلـــي وخـالصـــــــــة

جتربتك؟
-لـم اضع تخــطيـطــا مـسـبقــا
لـدخول مهـنة التـدريب وذلك
ملعـــرفـتـي بـــالــصعـــوبـــات الـتـي
يـــــــواجـهـهـــــــا املـــــــدرب العـــــــداد
فـــريقه والـضغــوط الـنفــسيــة
والـقـلـق الـــــــــزائـــــــــد والـــــــشـــــــــد
العــصـبـي الــــذي يــتعــــرض له
قــــبـل وبـعــــــــــد االشــــتــــــــــراك يف
املـنـــافــســــات احمللـيـــة وهـنـــاك
اكثــر من مـدرب نــاجح سقـط
نـتيجـة تكـالب ظـروف قـاسيـة
وظــاملــة مـنعـته مـن مـــواصلــة
مـشـواره، لهــذا وضعت امــامي
كـل الــتـــــــوقـعـــــــات وانـــــــا اوافـق
زمــيلــي سعـــدي يـــونـــس علـــى
طـلــبـه مبـــــــرافـقــتـه يف عـــــــالــم
الــتـــــدريــب بعـــــد ان شـجعــنــي
وقـــرب يف نفــسـي هـــذه املهـنـــة

ـ ـ

نظـرا لالداء الرفيع واملستوى
املـــبهـــــر الـــــذي قـــــدمـــته فـــــرق
كــــــــربـالء وســــــــامــــــــراء واربـــيـل
وميـسان والنجف، واشـد على
ايــــدي اعــضــــاء احتــــاد الـكــــرة
لــــوصــــول املـــســــابقــــة الــــى بــــر
االمـــــــــان بـــــــــرغـــم الـــــظـــــــــروف
االمـنيـة الـسـائــدة التـي القت
بـظاللهــا علــى ضعف املــؤازرة
اجلــمـــــــاهــيـــــــريـــــــة وتـــــشــتــيــت
مبــاريـــات البـطــولـــة يف عمــوم
احملــافـظــات، ويـبقــى الــدوري
صـــاحـب نـكهـــة خـــاصـــة مـنـــذ
انطالقة ايام اندية املؤسسات
واتــــــــوقـع ان يـحـــمـل الــــــــزوراء
كـأس هذا املـوسم لوجـود اكثر
مــن العــب دولــي والســـتقـــــرار
ادارتـه وثـــبـــــــات مـــــســـتـــــــواه يف
مجمـوعته لكـنني ال اسـتبعـد
ان يــــطـــيــــــــر الـلـقـــب لـلـــمــــــــرة
الـثـــــالـثـــــة يف تـــــاريخ الـــــدوري

خارج بغداد.
رسالة الى سلمان

*كيف تنـظر الـى نتـائج عمل
املـديـر الفـني للـمنـتخب اكـرم
سـلـــمـــــــــان حـــتـــــــــى االن ومـــــــــا
قـــراءتـك لقـــرار احتــــاد الكـــرة
مبعـــاقبــة نـشــأت اكـــرم وعمــاد

محمد وحيدر عبد الرزاق؟
-املــدرب اكــرم سـلمــان يـحتــاج
الـــى صبــر االعالم واجلـمهــور
الجنـاز عـمله فهـو قـارئ جيـد
للـسطـور الفـنيـة يف املبـاريـات
وميتلك نـظرية خـاصة اهلته
التخــــاذ قــــراره بــــاالســتغـنــــاء
الــتــــــدريجــي عــن احملــتـــــرفــني
ومنـح الثقـة بـالالعـب احمللي
الــــذي بــــادله الــثقــــة نفـــسهــــا
وتــرجـمه الــى فـــوز رائع علــى
الـــــــصــــني ورســــــــــــالــــتــــي لـه ان
يخــصــص وحـــدات تـــدريـبـيـــة
كـثـيـــرة للقـضـــاء علـــى ضعف
اخلـط الــدفـــاعي، وبـــالنــسبــة
للعقـوبـة كـان ال بــد ان تتخـذ
لـلــــــســـيــــطــــــــرة عـلــــــــى ضـــبــــط
املــــنــــتـخــــب مــــن انـفـالتــــــــــــات
)الـــــدالل واالســتحــــــواذ علـــــى

الشارة(!.
ماراثون احلرية

*هل ان اقـــــامــتـك يف الــيــمــن
ستطول ام انك تفكر بالعودة

قريبا الى الوطن؟
-العراق يف القلب اينما كنا..
يف صحـــــوتــنــــــا وغفـــــوتــنـــــا، ال
نفكر بـغيره ونـأمل ان تسـتقر
ظــروف البالد وتــزول مظـاهـر
االحــــتـالل ويــــنـعــــم اهـلــــنــــــــــــا
بـــــــاالمـــن والــــــسـالم واالخـــــــاء
وسـاعتهـا سـأرمي حقـائبي يف
اول طــائــرة تغــادر الــى بغــداد
الـتي طــال الـشــوق لــزيــارتهــا
وســـــأعـــــود حــتــمـــــا ملــمـــــارســـــة
مـــاراثـــون املــشـي احملـبـب الـــى
نفـسـي من شـارع اجلـمهـوريـة
الــى ســاحــة الـتحــريــر.. تـلك
حــريـتي الـتي افـتقــدهـــا منــذ
غــربـتـي اواخــر الـتــسعـيـنـيــات
وبغـــداد وحـــدهـــا ســتعـيـــدهـــا

لي..!

ذكريات جـميلة ما زال الناس
يتحـدثون بهـا يف مجالـسهم،
وبـعـــــض االســـمــــــــاء تــــــــواصـل
العـطـــاء حـــالـيـــا وبـــالـنــسـبـــة
لـالعالم الــــريــــاضـي الـيـمـنـي
فـانه يعـد اخللق الـعراقـي هو
صـاحب القـدح املعلـى حينـما
يعــــــرج يف وصفـه او تقــيــيـــمه
لـلــمـــــــدرب وهـــــــذه اخلــــصـلـــــــة
احلميـدة هي الـرابط الـوثيق
لـتمــسك االنــديـــة اليـميـنيــة

باخلبرة العراقية.
حاجز التأشيرة الدولية

*هـل تـعـــــــزو غــيـــــــاب الـالعــب
العـراقـي عن الـدوري الـيمـني
الـــــى مالبـــســـــات االســتغـنـــــاء
الـــوهـمـي لـبعــض احملـتـــرفـني
قـبل عـدة مــواسم او ضـوابـط
معـينـة ام عـدم حتـرك املـدرب

العراقي يف هذا االجتاه؟
املفـارقة التـي ذكرتهـا احدثت
لغطـا مـؤثـرا لـكنهـا لـم متتـد
الكـثــر مـن مــدة االزمــة حــول
كــتــب االســـتغــنــــــاء وبعــــــدهــــــا
تفـهم االخــوة الـظــروف الـتي
دفـعــــت بـعــــــض احملــــتــــــــــرفــــني
لــسلــوك هــذا الـطـــريق، وارى
ان الالعـب العـــراقي مــرغــوب

يف الـيـمـن كـثـيـــرا لــشجـــاعـته
ومهاراته وصدقه مع املدربني
وحــــرصـه علــــى بـــــذل اجلهــــد
اليفـــــاء حقـــــوق تعــــاقـــــده مع
النـادي، ولـم يكـن غيـابه هـذا
املـــــوســم نـــــاجت عــن تقـــــاعــــس
املــــــدرب العـــــراقــي بــــــالعـكــــس
نحـن هـنـــا نـتـــوق لـضـم اكـثـــر
من العب يف االنديـة اليمنية
وحتـــــركــنـــــا يف هـــــذا االجتـــــاه
الســـتقـــطـــــاب ابـــــرز الـــنجـــــوم
لكـنـنـــا اصـطـــدمـنـــا مبــســـألـــة
عـــدم اعـطـــائهـم الـتـــأشـيـــرات
الــدوليــة )منـذ مــوسم 2004-
2005 واالمــــر مقـتــصــــر علـــى
مـدى نيـة االنـديـة يف اقبـالهـا
علـــــى جتـــــربـــــة الــتـعقــــــاد مع
الــالعــــــب اخلـــــــــــــــارجــــــي اذ ان
امليـــزانيــة ال تـســاعـــد احيــانــا
لـبلــورة وانـضــاج هـــذه الفكــرة
كــمـــــا يـــصـــــرح بـــــذلــك بعـــض

مديري االندية.
مفاجآت فرق احملافظات

*هل تتـابع الدوري العـراقي،
مـا رؤيتك عن نظـام املسـابقة
واي مــــن الـفـــــــــــرق تـــــــــــرشـحـه
خلــطـف لقـب الــنخـبــــة هــــذا

املوسم؟
-يف املـــــواســم املـــــاضــيـــــة كـــــان
الـــدوري غـــائـبـــا علـــى شـــاشـــة
الفــضـــــائــيـــــة وتعـــــذر تقــيــيــم
املنـافـسـات آنـذاك، امــا اليـوم
فـانـا مـشـاهـد فـهم للـبطـولـة
الـــتـــي تـــــــســـتـحـق ان يـــــطـلـق
علـيهـا )بـطـولـة احملـافـظـات(

ـ

كرنفـال بهيج ما زالت صورته
تـــــــداعـــب مخـــيلــتـــي بعـــــــد ان
حـظـيـت بــاسـتقـبـــال رائع مـن
كـبار املـدينـة وصغـارها الـذين
لـــم يعــيــــشـــــوا مــن قـــبل هـــــذه
الفــــرحــــة سـيـمــــا ان نـــــاديهـم
تأسس عام 1963 وبقي عنيدا
امـــام الفــــرق  الكـبـيـــرة حـتـــى
نـــال ثـمـــارهـــا صـبــــره وجهـــود
ـــــــك ـــــ العبـيه االبـطــال يف ذلـــــ
املوسم.. وباملناسبة فان فوزنا
يف معقل انـديــة صنعـاء شكل
حتـفــيـــــــز لــبـقــيـــــــة االنـــــــديـــــــة
الضعيفة الستنهاض عناصر
التحدي واالستئثار باللقب.

التشاور بروح رياضية
*مـا صحة ان املدرب العراقي
يف اليمن ال ينـال عقدا كامال
بل راتـبــــا شهـــريـــا ال يـنـــاسـب
كفــاءتـه كمــا ال يــوجــد اتفــاق
ملــــــزم لالنـــــديــــــة بخــصـــــوص
شــــــرط جــــــزائــي ضــــــدهــــــا اذا
اخلت بتفاوضها معه واقالته

بعد مباراتني او ثالث؟
-ال يـــوجـــد نـظـــام يف الـــدوري
اليمني ميـنح املدرب االجنبي
مقـــدم عقــد مـن قـبل الـنــادي
بل مرتـب شهري فقـط حسب
االتفـاق املبـدئي قـبل التـوالي
املـهمــة وبـــاملنـــاسبــة فــالـالعب
واملـــــــــدرب احملـلـــي يف الـــيـــمـــن
تـطبق عليـهما االلـية نفـسها،
وبــالنــسبــة لـلمــدرب العــراقي
لــم يـــــســبـق ان تـعـــــــرض الـــــــى
االقـــــــالـــــــة املـفـــــــاجـــئـــــــة إال يف
حـــاالت اسـتـثـنـــائـيـــة خــضعـت
املـــوافقــة فـيهـــا للـتــشــاور بـني
الطرفني بروح ريـاضية عالية
واالخــــــوة يف الــيــمــن يـكــنــــــون
احلـــب والـــتـقـــــــديـــــــر جلـــمـــيـع
املــــــــدربـــني الـعــــــــراقـــيـــني ولـــم

يبخسوا حق احدهم يوما.
اخللق العراقي اوال

*تـــوافـــد مـــدربـــون عـــراقـيـــون
كثيـرون على االنديـة اليمنية
منـذ زمن طـويل.. كيـف يقيم
الـشـارع الـريــاضي اجنـازاتـهم
واي مـــنهــم صــــــاحـــب القــــــدح
املعلـى لدى االعالم الـرياضي

اليمني؟
-القـائمـة التي دونهـا الدوري
ـــــــــــــدربـــــني الـــــيـــــمـــــنـــــي عـــــن امل
العـــــراقــيــني كــثــيـــــرة وضــمــت
اســمـــــاء كــبــيــــــرة والمعـــــة مــن
شـخــــصـــيــــــــات خــــــــدمـــت كــــــــرة
العــراق يف املــاضـي وسـبقـتهــا
الـسـمعــة الـطـيبــة يف الـشــارع
الــريــاضـي الـيـمـنـي واجلـمـيع
هنــا يتـذكـر بــاعتـزاز املـرحـوم
عــبـــــد كـــــاظــم واالخـــــوة انـــــور
وحـازم وثـائـر جـسـام وسعـدي
يــونــس وكـــرمي عالوي وبـــاسل
مهـــدي وعلـي كــاظـم وفـيــصل
عزيـز وحميـد سلـمان وهـاتف
شمـران وكـرمي جـاسم وحـسن
فرحان وحـسني لعيبي وباسم
قاسم وحسني دعمور واخرين
يــــتـعــــــــــذر ذكــــــــــرهــــم بـــــــســــبــــب
الــنــــســيـــــان، وهـــــؤالء تـــــركـــــوا
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الناس يف املدينة مع جتربتك
بقـيــــادة فــــريـقهـم الكـثــــر مـن

خمس سنوات؟
-تـغــمـــــــرنــي الـــــسـعـــــــادة وانـــــــا
احدثك عن بـصماتي مع هذا
الفــــريق الــــذي تــــربــطـنــي مع
اســرته االداريــة والفـنيـــة كمــا
ذكــــــرت آنفــــــا عالقـــــة اخـــــويـــــة
مـتميـزة فقـد جلبـت لهم اربع
بــــطـــــــوالت كـــــــأس الـــــــرئـــيــــــس
)مـــرتني( ودرع الــدوري وكــأس
الـــنخــبــــــة ويف احــــــد املــــــواســم
احـــــرزنـــــا املـــــركـــــز الــثـــــالــث يف
الـدوري وتعـد هـذه االجنـازات
افضل مـا حتـقق للنـادي منـذ
تـــأسـيـــسه، وبخـصـــوص ابـنـــاء
املــــــديــنـــــــة فهـــم فخــــــورون الن
املــدرب الــذي افــرحهـم ووضع
اســم الــنـــــــادي عـلـــــــى الئـحـــــــة
ابـــــطــــــــال الــــــــدوري والــكــــــــأس
عــــــراقــي، لــــــذلــك يالقــــــونــنــي
بـوجـوه متفـائلــة اينمـا وطـأت
قــدمي ويـشعــرني بــأني واحـد

من ابنائهم.
مشهد غير مالوف

*مـــوقف ال تـنــســـاه مع ابـنـــاء
املـــــــديـــنـــــــة خـالل تـعـــــــايـــــشـك

معهم؟
-كـــمـــــــــا هـــــــــو حـــــــــال الـــــــــدوري
العـــراقـي يـــوم انـتـــزع املـيـنـــاء
الـلـقـــب لـلـــمـــــــرة االولـــــــى مـــن
الغــــرميـني اجلــــويــــة والــــزوراء
مـــــوســم 1977-1978 وعــــــاد به
الـــى الـبـصـــرة وسـط احـتفـــال
مــنقــطع الـنــظـيـــر كـمـــا قــيل،
فـاحلكـاية نفـسها حـدثت هـنا
اذ ان الـــكــــــــــــأس والــــــــــــدوري ال
يخــــــرجــــــان مـــن العــــــاصــمــــــة
صـنعــاء وانــا اول مــدرب وضع
شعـب إب يف مـــشهـــد بــطـــولـي
غـيــــر مــــألــــوف ســـــابقـــــا علــــى
مــنـــصـــــات الــتــتــــــويج مـــــوســم
2002-2003 عـنــــدمــــا حــملـنــــا
الـلقــب الــــــى مــــــديــنــــــة إب يف

والـثـــانـي رغـبــــة شقــيق كـــرمي
وزمـــيـلـــي سـعــــــــــدي يــــــــــونـــــــس
بـــالـتـــواجــــد معهـمـــا وتـــوفـيـــر
االقــامــة والـتـنــسـيق مع ادارة
شعـب إب الـتـي كـــانـت تــبحـث
عـن مـــدرب عـــراقـي وعـــرضـت
عليّ الفكرة ولم اتـردد بقبول
املغـــــامـــــرة، امـــــا عــن نـــــاحــيـــــة
القــاعــدة واملـنــشــآت فــالـيـمـن
اخــذت تــواكـب التـطــور الــذي
تـــــشـهـــــــده الـــــــدول احملــيــــطـــــــة
وتـــسعـــى الـــى تـــأمـني قـــاعـــدة
رصينة من الشباب والسنوات
القـادمــة ستكـشف مـزيـدا من
الـصـــور االيجـــابـيـــة مـن واقع

الرياضة يف اليمن.
مفاوضات يف الطريق

*هل وجدت نفسك مع شعب
إب ام تــــــرى ان الـــطــمــــــوح لــم
يــتـحقـق بعـــــد وتـــــروم قــيـــــادة

فريق آخر يف املوسم املقبل؟
-بـصــراحــة عـملـت مع ثالثــة
انـــديـــة هـي شعـب إب والـتالل
ووحـــــــــدة صـــنـعـــــــــاء، وكـــــــــانـــت
جتربتـي معها ناجحـة بداللة
االجنــازات املـتحققــة ويعـتبــر
نـــــــــادي شـعـــب إب مـــن اكـــثـــــــــر
االنــديــة الـتـي اسهـمـت معهــا
يف حتقيق الـبطـوالت احملليـة
بـفــــضـل دعـــم هـــيـــئــــــــة االدارة
وتـــشجـيع اجلـمهــــور للـتـغلـب
عـلـــــــــى الـــــصـعـــــــــوبـــــــــات الـــتـــي
واجهتنا وشعـرت كأنني اعمل
مع فـــــريق عـــــراقــي، وال اكــتــم
سرا فهناك عروض كثيرة من
االندية اليمنية بانتظار قول
كلمـة الفصل فيها نهـاية هذا
املــوسم واملـسـألـة بحـاجـة الـى
مفــــاوضــــات لــــوضـع املعـنـيـني
علــــى طــــاولــــة الــصــــراحــــة يف
حالة عدم استمراري مع إب.

فخر ابناء املدينة
*مـــــا ابـــــرز بــصــمـــــاتــك علـــــى
فــريق شعـب إب وأوجه عالقــة

وفــعــال عـــــــمــلـــــــت مــعــه بــــكــل
اخـالص وحـقـقـــنـــــــــا نـــتـــــــــائـج
فـاخـرة حـيث سـاهـمنـا بتـأهل
انـــديــــة الكـــاظـمـيـــة واجلـيــش
وكــربالء الـى الـدوري املـمتـاز،
ثــم قــمــت بــتــــــدريــب انــــــديــــــة
الـــــطـلــــبــــــــــة وصـالح الــــــــــديــــن
ودهــوك اضــافــة الــى االنــديــة
املـذكورة وتـشرفت بـالعمل مع
شيخ املـدربني عمـو بابـا وانور
جسـام وسعـدي يــونس وكـانت
لـــي مهــمـــــة وطــنــيــــــة مع االخ
نــــــــــاجـح حــــمــــــــــود يف اعــــــــــداد
املـنـتخـب االوملـبـي.. وخالصــة
جتــربتـي ان التــدريب بـوصلـة
حـــــســـــــاســـــــة قـــــــد تـقـــــــودك يف
االجتـــاه الــــذي يخلـــد اســمك
يف التــاريـخ او تنــزوي يف قعــر
النــسيـان وذلـك يتــوقف علـى

الـنتائج وخـصوصيـة التعامل
مـــع االدارة واجلـــــــــمـــهــــــــــــــــــــــــور

والالعبني.
واقع رياضة اليمن

*كـيف تـبلـــورت لـــديـك فكـــرة
االحـتراف يف الـيمن بعـد عام
1999 سيمـا ان الدوري هـناك
والكـــرة الـيـمـنـيـــة عـمـــومـــا ال
تــــشـجع أي مـــــــدرب للـــنجــــــاح
بـسـبب ضـعف القــاعــدة وقلــة

املنشآت الرياضية؟
-أمران دفعـاني لقـبول املهـمة
يف الــــيــــمــــن، االول طــــيــــبــــــــــــة
الـشعب اليمني وأصـالة كرمه
وحــسـن عالقـــاته مع ضـيـــوفه
وحـبهـم الــشــديـــد للعــراقـيـني
ممــا شجعـني ان اعـمل معـهم
ونـــيـل احــــــســــــــان اجلـــمـــيـع يف
عـــمـــــــــوم الـــيـــمـــن الـــــــشـقـــيـق،
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عبر عن مشاعره لـ)املدى( من فوق تالل اليمن

خليل عالوي: فجرت ثورة اندية الضعفاء يف عقر صنعاء

ماراثون حريتي من
ساحة التحرير الى

اجلمهورية

عميد النخبة هذا
املوسم يف اجازة خارج

بغداد!

بغداد/ كرمية كامل
عقـدت اللجنة االوملبيـة الوطنية
العـراقيـة مؤمتـرا صحفـيا تـناول
ــــة ــــارة الــــســيــــد رئــيــــس الـلجــن زي
احمـــد عبــد الغفــور الـســامـــرائي

ـ ـ ـ

اوملـبيـة وقـدم الـسيـد الـسـامــرائي
يف بـداية املـؤمتر شـرحا تفصـيليا
عـن املشـاركة الـعراقـية يف املـؤمتر
ــــار ــــدكــتــــور جــب فــيــمــــا عــــرض ال
تفــــاصـيـل مهـمــــة عـن الـلقــــاءات
واملـشـاورات الـثنــائيـة الـتي جـرت
هـنـــاك علـــى هـــامــش املـــؤمتـــر مع
مـختلف الـشخـصيـات الـريــاضيـة

املشاركة فيه.
واجــــاب الـــسـيــــد رئـيـــس الـلجـنــــة
االوملبـية على اسئـلة الصحفيني،
كـمــا حتــدث الــسـيــد اكــرم احـمــد
سـلمــان مــدرب املـنتـخب الــوطـني
بـكـــــرة القــــدم عــن بعــض االمــــور
الـتي تـتعلق بعـمله يف املـرحلـتني
املـــاضـيــــة واملقــبلـــة وتــصــــريحـــات
املدرب الـسابق عدنـان حمد التي
ــــــدو بـعــــض ــــــى مــــــا يــب ــــــر عـل تــثــي
االنـزعاج لـدى سلمان الـذي نفى
بـــدوره ان يكــون قــد اصــدر أي رد
ضـد الـسيـد حمـد محمال وسـائل
ــــأجـــيج االعالم املــــســــؤولــيــــة يف ت

املوقف بينه وبني حمد.
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وامـيـنهـــا العـــام الـــدكـتـــور عـــامـــر
جبـار لكوريا اجلـنوبية واملـشاركة
يف اجـــتـــمـــــــــاع احتـــــــــاد الـلـجـــــــــان
االوملـبـيـــة الـــدولـيـــة الــــذي عقـــد
ــــــاك بـحــــضــــــور )203( جلــــــان هــن

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مؤمتر صحفي حول مشاركتنا يف اجتامعات اجلمعية 
العمومية للجنة االوملبية الدولية

بغداد/ املدى الرياضي
بـرغم مضي اكـثر من ثمـانية اشهـر على اختـتام دوري انديـة القطر
للـنــســـاء بــــالكـــرة الـطـــائـــرة الـــذي احـتـضـنـت مـنـــافــســــاته مـــديـنـــة
الـسلـيمــانيـة وتـوج نـادي االمـانـة الـريــاضي بـطال له اال ان االحتـاد
العراقي املـركزي للـكرة الطـائرة لم يقـم حتى هـذه اللحظـة بتوزيع
اجلــوائــز املــاليــة علــى الفــرق املـشــاركــة فقــد شكــا عــدد مـن العبــات

االمانة انهن لم يتسلمن اجلائزة املالية اخملصصة للفائز االول.
ومن اجلــديــر بــالــذكــر ان فــريق نــادي االمــانــة الــريــاضـي النـســوي
بالكرة الطـائرة هو بطل دوري اندية العـراق للنساء على مدى تسع
سـنـــوات كـمـــا ان الـنـــادي يـضـم يف صفــــوفه اغلـب العـبـــات املـنـتخـب
الـوطني )سـرى جميـل، ناديـة البيـر، بيـداء خضـر( وغيـرهن. ويـبدو
ان االحتـاد نسي او تناسـى ان هناك جائـزة مالية للفـائزة االولى يف
دوري اندية القطر للرجال قد تسلم جائزته املالية يف اليوم نفسه.

احتاد الطائرة يكيل بمكيالني

االنبار/ حامد الالمي 
حتــت شعـــــار ) محــمـــــد ) ص ( يجــمعــنـــــا (
تقـيـم مــديــريــة شـبــاب وريــاضـــة محــافـظــة
االنبـار حـاليـا مهـرجـان الـوحـدة اإلسالميـة
للفـتـــرة مـن )18- 20( نـيــســـان 2006 وعلـــى
ارض مـنـتـــدى شـبـــاب كـبـيــســـة وتـــأتـي هـــذه
البــادرة مـن اجل تفعـيل دور الــشبــاب لـبنــاء
وطن مــوحــد يجـمع كل الـطــوائف واألديــان
والتـصــدي لكل اخملـطـطـات الــراميــة للـنيل
من وحدة العراق أرضا وشعبا رغم الظروف

الصعبة التي يعيشها..

مهرجان الوحدة اإلسالمية 
يف االنبار

بغداد/ اكرام زين العابدين
حقق فـريق نادي القـوة اجلويـة فوزا
مهـمــــا جـيــــدا علــــى نــــادي مـيـــســــان
بـنـتــيجــــة 3-صفــــر يف املـبــــاراة الـتـي
جـــــــرت يف مـلـعـــب الــــــشـعـــب عــــصـــــــر
اخلـميـس املـاضي وبـتحكـيم الـدولي
محـمـــود نـــور الـــديـن. وبهــــذا الفـــوز
تـــصـــــاعـــــدت امــــــال القـــــوة اجلـــــويـــــة
بــــالـتــــأهـل للـمــــربع الــــذهـبـي وبــــات
يحـتــــاج الــــى الفــــوز علــــى الـــطلـبــــة

بنتيجة 2-صفر ليضمن التأهل.
احداث الشوط االول

بـات واضحـا ان فـريق القـوة اجلـويـة
سـيدخل املبـاراة وال خيار امـامه غير
الفـــــوز وبعــــدد جـيــــد مـن االهــــداف
للـبقــاء يف قلـب املـنــافـســة واال فــانه
سـيغـادر مـبكـرا لــذلك حـاول مــدربه
سميـر كاظم ان يـشحذ هـمم العبيه
ويـــــذكـــــرهــم بــتــــــأريخ هـــــذا الــنـــــادي
العـــــــريق وضـــــــرورة احلفـــــــاظ علــــــى
اللـقب الــذي احــرزه املـــوسم املـــاضي
وكـــــذلـك نــــســيـــــان املــبـــــاريـــــات الــتــي
خــــــســــــــرهــــــــا الـفــــــــريـق االزرق خـالل

االسابيع املاضية.
مـن جـــانـبه لــم يكـن نـــادي مـيــســـان
يلعـب من اجل هـداف وامنــا الثبـات
انه فريق من فرق احملافظات قدمت
مــسـتــوى فـنـيــاً جـيــداً وسـيكـــون لهــا

شأن يف املواسم املقبلة.
ومنذ اللحظـات االولى اندفع العبو
القــوة اجلــويــة مبحــاولـــة لتــسجـيل
هـدف الـسبق ولـكن الفـرص ضــاعت
الـواحـدة تلـو االخـرى وانقـذ حـارس

ميسان بعضها.
وجـــــاء الهــــدف االول لـلجــــويــــة عـن
طـــــريق العــبه حـــســني علـي حـــسـني
الــــذي اسـتـغل كـــــرة داخل مـنـــطقــــة
جـزاء ميـسان وضـربهـا بقـوة لتعـانق
شــبــــــاك مــيــــســــــان ومــن بــني اقــــــدام
املـدافعني وعلـى يسـار حارس مـرمى
مـيــســان احـمــد زهـيــر وكـــان ذلك يف

الدقيقة 35 من املباراة..

يف اطار اجلولة اخلامسة من دوري النخبة

املنافسة تشتعل يف املجموعة الرابعة بعد فوز اجلوية عىل ميسان
وسامراء يضع نفسه يف عنق الزجاجة!

حارس اجلـوية علي حـسني يف انقاذ
مرمـاه من اكثـر من فرصـة حقيـقية

امام مرمى اجلوية.
واطلق حـكم املبـاراة صـافـرة النهـايـة
بعـد ان اضاف اربـع دقائق وقـت بدل
ضـائع لـتنتـهي املبـاراة بفـوز اجلـويـة
3-صفـــر وبقـــاؤه يف قلـب املـنـــافــســـة
وبــات يحتـاج الـى فـوز بهــدفني علـى
الــطلـبــة لـيـتـــأهل للـمـــربع الــذهـبـي
بـــيـــنـــمـــــــــا بـقـــي مـــيـــــــســـــــــان يف ذيـل

اجملموعة.
سامراء يخسر امام امليناء

ويضع نفسه يف عنق الزجاجة
واســتــطـــــاع املــيــنــــــاء ان يفــــــوز علـــــى
ضــيـفه ســـــامـــــراء بــنــتــيجـــــة 2-1 يف
املــبــــــاراة الــتــي جـــــــرت علــــــى مـلعــب
الناصرية بعد قرار االحتاد العراقي
لكرة القدم بنـقلها من ملعب امليناء
لقــيـــــــام بعـــض مـــــشـجعــي املــيــنــــــاء
باعمال شغب يف مباراته مع اربيل.

واستطـاع املينـاء ان يسجل هـدفا يف
الـــشــــوط االول ويــضــيف االخــــر يف
الشـوط الثاني بـينما قلـص سامراء
الـنتـيجــة بتـسجـيله هـدفــاً لتـنتـهي
املــبـــــاراة بفـــــوز املــيــنـــــاء 2-1 واصــبح
رصـيــد ســامــراء سـت نقــاط بـيـنـمــا
ارتفع رصيــد املينـاء الـى اربع نقـاط
مــتــــســــــاويــــــا مع اربــيـل يف كل شــيء
والفـائــز منـهمــا يف املبــاراة القـادمـة
ســيـكـــــون صـــــاحــب احلـــظ للــتـــــأهل

للمربع الذهبي.
امـــا يف حـــالـــة تعـــادلهـمـــا فــــان ذلك
سيصب يف مصلحة سامراء واملباراة

تقام يف ملعب اربيل.
وخـسـر نــادي اجليـش فـرصـة بقـائه
يف قلـب املـنــــافـــســـــة علــــى بــطــــاقــــة
مجمـوعته الثـانيـة بعد ان فـاز عليه
دهـــوك بـنـتـيجـــة 2-صفـــر لـتــشــتعل
املنافـسة على بـطاقة هـذه اجملموعة
بـني الـــزوراء ودهـــوك الـــذي يحـتـــاج
الفــــوز وبفـــارق كـبـيـــر مـن االهـــداف

ليتأهل للمربع الذهبي.

واسـتمـر ضغـط القـوة اجلـويـة علـى
مـرمــى ميـســان ومن محـاولـة قـويـة
كادت تـدخل الـهدف بـعد ان اجـتازت
حــارس املــرمــى لـكن مــدافـع ميـســان
انقـذ الكرة الـى اخلارج ممـا ادى الى
اشهــار الـبـطــاقــة احلـمــراء بـــوجه او
احـتـــســــاب ضــــربــــة جــــزاء ملــصـلحــــة

اجلوية يف الدقيقة .40
وتقـــدم ولـيـــد ضهـــد وسـجل الهـــدف
مــن ضـــــربـــــة اجلــــــزاء بعـــــد ان رمـــــى
بــالكـرة علـى يـسـار احلــارس لتعـانق
الـشباك ويكمل ميسـان ما تبقى من

وقت املباراة بعشرة العبني.
ولـم تـــسفـــر الـــدقـــائق املـتـبقـيـــة عـن
تــــسجــيل هـــــدف ثـــــالــث خالل هـــــذا
الـــشــــوط الــــذي ارتـبـك فــيه العـبــــو
ميـسـان خـاصـة بعـد طـرد مــدافعهم
واطـلق حكـم املبــاراة صــافــرة نهــايــة
الـشــوط بعــد ان اضــاف اربع دقــائق

وقت بدل ضائع.
الشوط الثاني شوط احلسم

تــــوقع اكـثــــر املــــراقـبــني للـمـبــــاراة ان
يـشهـد الـشــوط الثـانـي العـديــد من
االهــــــداف خــــــاصـــــــة بعــــــد الـــنقـــص
الـعددي الـذي حصل ملـيسـان نتيـجة
طــــرد العــبهـم، ولـكـن العـبــي القــــوة
اجلويـة لم يـتمكنـوا اال من تـسجيل
هـدف ثالث عـن طريق العبهـم وليد
ضهد الذي استغل فراغاً يف منطقة
الـست يـاردات بعـد ان تـسلم كـرة من
علــي مــنــصـــــور اسـكــنهـــــا يف شــبـــــاك

ميسان يف الدقيقة .60
وبرغم الفرص العديدة التي توفرت
امـــام مـــرمـــى مـيــســـان اال ان العـبـي
القـوة اجلويـة اصروا وبـشكل عجيب
علـــــى ان يهــــدروهــــا الــــواحـــــدة بعــــد
االخـــرى ولم تـنفـع تبــديالت سـميــر
كـــاظم مــدرب اجلــويــة يف زيــادة غلــة
اجلــــــــويــــــــة مـــن االهــــــــداف وبـقـــيـــت
النـتيجــة 3-صفـر ملـصلحـة اجلـويـة
وحــاول ميـسـان تـسـجيل هـدف لـكن
الفــرص كــانـت غيــر دقـيقــة وســـاهم


