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كيف جرى اختيار حكام كأس العامل
امحد رايض :بيكون رسق هدفاً ذهبياً وناظم شاكر طارده يف الفندق!
يف املانيا  2006؟
رعد محودي :رومريو خدعني وايفرستو اهدانا كأساً من وهم!

(املدى الـرياضي) جـست نبض ذاكـرتيهما عـن مونديـال املكسيك..

احلكم الدولي الدكتور صباح قاسم

وحتــدثــا عـن ذكــري ــاتهـمــا وابــرز
املفــارقــات الـتـي شه ــدته ــا رحلــة
املنتخب يف املونديال :13
احمد راضي :هديف يف مرمى
الباراغواي شرعي
ذكريـات احمد راضـي خليط من
الفـ ــرح واحلـ ــزن فهـ ــو اول العـب
ع ــراقـي ي ـسـجل ه ــدفـ ـاً يف ك ــاس
الع ــالـم يـ ــوم وضع ك ــرتـه به ــدوء
وثقـة وحــرفيـة عــاليـة يف مـرمـى
بفـاف حـارس بـلجيكــا وعن ذلك
يقول:
 ال انسى متريـرة املرحوم ناطقهــاشـم الـتـي ق ــدمه ــا علــى طـبق
مـن ذهـب ورمقـت ف ــراغ ال ــزاوي ــة
الـبعيــدة للحــارس بفـاف وقـررت
علـ ـ ــى الف ـ ــور ت ـ ــسج ـيـل اله ـ ــدف
وحتقق م ــا اراد يف ال ــدقـيق ــة 57
بعـد ان تقــدم البلجـيك بهـدفني
يف ال ــدقـيقـتـني ( 16و  )20ول ــوال
ط ـ ــرد الالعـب ب ـ ــاسل كـ ــوركـي ــس
لكــان لنــا كالم آخــر يف النـتيجـة

بغداد  /اياد الصاحلي

يف غ ــمـ ـ ـ ــرة ان ـ ـ ـشـغـ ـ ـ ــال الـعـ ـ ـ ــال ــم
ب ــاقـت ــراب م ــوع ــد انــطالق ك ــاس
العـالم الـثامـنة عـشرة يـوم غد..
تصـادف اليوم الـذكرى الـعشرون
ملـبـ ــاراة العـ ــراق وبـلجـيـكـ ــا الـتـي
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ض ـ ــم ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور االول
للمجمـوعة الـثانـية يف نـهائـيات
ك ـ ــأس الع ـ ــالــم (املـكـ ـس ـيـك ع ـ ــام
 )1986وك ــان منـتخـبنــا قــد لـعب
اضـافـة لهــذه املبـاراة مع فــريقي
الــب ـ ـ ــاراغ ـ ـ ــواي واملـكـ ـ ـس ـيـك ولــم
ي ـ ـس ـت ــطع الــتـ ـ ــأهل ال ـ ــى ال ـ ــدور
الــث ـ ــانــي ب ـ ـس ـب ــب قل ـ ــة اخلــب ـ ــرة
ومـ ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـتـه الول م ـ ـ ـ ـ ـ ــرة يف
املـ ــونـ ــديـ ــال وصعـ ــوبـ ــة الــتقـ ــاط
االنفـ ــاس الرتفـ ــاع الـ ــرطـ ــوبـ ــة..
(املدى الـرياضـي) اجرت اتـصاال
هـ ـ ـ ــاتـف ــيـ ـ ـ ــا مـع جنـ ـم ــي الــكـ ـ ـ ــرة
العــراقيــة يف منـتخـبنـا الـذهـبي
احــم ـ ــد راضــي ورع ـ ــد حــم ـ ــودي

سيمـا ان بفاف انقـذ كرة خـطرة
لـعلـي حـ ـسـني يف الـ ــدقــيقـ ــة 63
كــادت تـضع الـبلجـيك يف ورطــة
التعادل.
واشار راضي الـى هدفه النظيف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي س ـجــل يف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الــب ـ ـ ــاراغ ـ ـ ــواي وتـ ـ ـ ــدخل احلـكــم
ب ـيـكـ ـ ــون مــن (مـ ـ ــوريـ ـ ـشــيـ ـ ــوس)
اللغ ــائـه بحج ــة انـته ــاء ال ــوقـت
حيث قال:
 واح ـ ـ ــدة مــن م ـ ــس ـ ـ ــاوئ ك ـ ـ ــاسالعالم انـاطة املبـاريات حلكام ال
يفـقه ـ ـ ــون يف ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون الـلعــب ـ ـ ــة
وضعفـاء يف اتخاذ القـرار بدليل
ان ارتقــائي لكـرة عــاليـة مـرسلـة
مـن ض ــرب ــة زاوي ــة يف ال ــدقـيق ــة
االخيــرة من الـشـوط االول كـان
سل ـيــم ـ ــا ووضعــته ـ ــا ب ـ ــرأســي يف
ال ـشــبكـ ــة لكــن احلكـم (بــيك ــون)
س ـ ــرق اله ـ ــدف يف وضح الــنه ـ ــار
واثـار غـضب اجلمهـور املـكسـيكي
الـذي تعـاطف معـي ..والطـريف
ان نـاظم شـاكر قـال لي يف غـرفة
االستراحة سأطارده اينما يكون
وفعال وجــدته يــراقـبه يف صــالــة
الفـن ــدق بعـي ــون غ ــاضـب ــة وك ــان
بيكــون ال يبــالي به ..ومــازاد من
اطمـئنـاننـا علـى صــواب اللجنـة
املشـرفة على احلكـام انهم قاموا
بطـرده من الـبطـولـة ومـنعه من
قيــادة اي مبـاراة يف املـونـديـاالت
الالحقـة ..وكـان قــراراً متــوافقـاً
مع خـطـيـئ ــة االجه ــاض له ــدف

شرعي مئة باملئة!
رعد حمودي  :جيلنا
محظوظ يف الثمانينيات
كــابـنت املنـتخـب العــراقي آنــذاك
رع ـ ــد حــم ـ ــودي لعــب مــب ـ ــاراتــني
فقط امـام البـاراغـواي وبـلجيكـا
وخـلفه فـتــاح نـصـيف يف املـبــاراة
الثـالثة امـام املكسـيك ..قال عن
ذكرياته:
 اخل ــس ـ ــارة ام ـ ــام الـب ـ ــاراغ ـ ــوايبهـدف واحـد ويف اولــى مبـاريـات
مـنــتخـبـنـ ــا يف املـ ــونـ ــديـ ــال كـ ــان
مكــسب ــا للكــرة الع ــراقيــة نـظــراً
للـفارق الكبير بني ظروف اعداد
الفـ ــريقـني وميـكــن القـ ــول انـنـ ــا
كـدنــا وضع البـاراغـواي يف مـأزق
حقـيقي بعـد ان حـاصـرنــاهم يف
وس ـ ــط املـلـع ــب ل ـك ــن املـه ـ ـ ـ ــاج ــم
روميــرو اسـتغل تقــدم املــدافـعني
وخــروجـي عن مــرمــاي وتــوقـعت
انه سيــدخل منـطقـة الـصنـدوق
النـق ـ ــض عـل ـ ـ ـ ــى الــك ـ ـ ـ ــرة ل ـكـ ـنـه
خـدعني ورمـى الكـرة (لـوب) من
قـ ـ ــوس اجلـ ـ ــزاء وعـ ـ ــدا ذلـك لــم
ي ـ ـســتـ ــطع جنـ ـ ــوم الــبـ ـ ــاراغـ ـ ــواي
االقـتــراب مـن مـنـطقـتـي واضــاع
زمـالئ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــدف ـ ــني مـحـقـق ـ ــني
احـدهما لـلمرحـوم ناطـق هاشم
بـ ـسـبـب عـ ــدم تـ ــركـيـ ــزه واالخـ ــر
حلسني سعيد لعبها برأسه قرب
القــائم ..فـضال عن الغـاء هـدف
احـمـ ــد راضـي الـ ــذي كـ ــان مـثـ ــار
ج ــدل البـطــولــة وانـتقــاد ال ــذين

اكـ ـ ــدوا صحــته مت ـ ــامـ ـ ـاً وض ـمــن
الوقت القانوني!
واوضح حـم ــودي ب ــان اسـتع ــان ــة
احت ـ ــاد الـك ـ ــرة آن ـ ــذاك ب ـ ــامل ـ ــدرب
البرازيـلي ايفرستـو ماسيـدا كان
اله ــدف مـنه ــا قـ ــرب افك ــاره مـن
اسلوب لعب املنتخب وقال:
 ت ـ ــاريـخ ايف ـ ــرســت ـ ــو غ ـنــي عــنالتعـريف وعالقـته مع الالعـبني
امـتــازت بــاالحـتــرام وال ــود لكـنه
ك ـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـ ـشـغـل االعـالمـ ــيـ ــني يف
الـبـط ــول ــة بـتـص ــريح ــات رن ــان ــة
جل ــذب االنـتـب ــاه لـه ولالعـبـيـن ــا
حتى ان احـد االعالميني العرب
هـم ــس قـ ــائـالً :ايفـ ــرسـتـ ــو هـ ــذا
سيجلب لكم كأسا من وهم!!
والـصحيح ان الـرجل تعـامل مع
امل ـ ــوض ـ ــوع مـن زاوي ـ ــة الـت ـ ــاثـي ـ ــر
الـنفــسي ضــد اخلـصــوم بعــد ان
وج ـ ــد ان اسل ـ ــوب لعـبـنـ ــا اصــبح
م ـت ــط ـ ـ ــابق ـ ـ ـاً مـع اسلـ ـ ــوب فـ ـ ــرق
امـريكـا الالتينـية ..وتـابع :كـانت
ذكـريـات رائعـة ونـحن فعـالً جيل
محــظ ـ ــوظ كـتـب لـن ـ ــا الـت ـ ــاريخ
فرصة التواجد يف البطولة رغم
انـ ـن ــي كـ ـ ـ ــدت احـ ـ ـ ــرم م ــن هـ ـ ـ ــذا
الـشــرف العـظـيم بعـد تــداعيـات
اص ــابـتـي يف مع ــسك ــر الـبـ ــرازيل
قـ ـبـل اس ــبـ ـ ـ ــوع ــني م ــن ان ـ ـطـالق
املـونـديـال إال ان مــدرب الليـاقـة
الن ـسـيـتـ ــا جه ــزنـي ب ـس ــرع ــة يف
منهـج مكثف وشـاركـت بحمـاسـة
منقطعة النظير!

اخــذت لعبـة كـرة القـدم االهـتمـام العـاملـي املتـزايـد
كونـها اكثـر االلعاب شعـبية يف الـعالم ،وقـد شهدت
تطـوراً متـزايـدا يف الـسنـوات االخيـرة وعلـى نطـاق
دول ــي واسع يف ال ـنـ ـ ــواحــي ال ـبـ ـ ــدن ـي ـ ـ ــة واملهـ ـ ــاريـ ـ ــة
واخلـطـطـيــة والـنف ـسـيــة ،اذ يــرغـب يف ممــارسـتهــا
وم ـش ــاه ــدته ــا الــصغـ ــار والكـب ــار ومـن م ـسـت ــوي ــات
اجتماعية وثقافية مختلفة.
واحلك ــام ي ـشـكل ــون العـنـص ــر ال ــرئـيــس وال ــركـي ــزة
الق ــوي ــة يف بـن ــاء مـ ـسـت ــوى مــتقـ ــدم بكـ ــرة الق ــدم
فجهــودهـم واداؤهـم هـم ــا املفـتــاحــان االســاسـيــان
لـنجــاحهـم يف املبــاراة ام ــام االالف من املـتف ــرجني
علـى املدرجـات وماليني املـشاهـدين يف بيـوتهم من
خالل شاشات التلفاز.
وبطـوالت كـأس العـام لهـا طـابع خــاص من خالل
املـستـوى الفـني للفـرق املـشـاركـة وكـذلك بـالنـسبـة
للـمـسـتــوى الفـنـي للـحكــام حـيـث يـتـم اخـتـيــارهـم
بعـنــايــة ودقــة مـتـنــاهـيــة ورمبــا هـم االفــضل علــى
الساحة الدولية.
لقــد مت اخـتـي ــار حك ــام نهــائـيــات ك ــأس العــالـم يف
املـانيـا  2006بصـورة دقيقـة تختلف عـن البطـوالت
الـسابقـة من حـيث االختبـارات النـظريـة والعملـية
والنفسية والصحية وخملتلف اجملاالت.
يف بدايـة االمر مت اخـتبارهم علـى ضوء مـستواهم
الفـنـي يف احتـ ــاداتهــم القـ ــاريـ ــة ،كـمـ ــا هـ ــو احلـ ــال
ب ــالـن ـسـب ــة لالحت ــاد اآلسـي ــوي حـيـث مت اش ــراكهـم
بــاكثـر مـن بطـولـة قـاريــة ودوليـة وعلـى مـستـويـات
مخـتلفـة حـيث مت اخـتبــارهم علــى شكل (طــواقم
حتكـيـمـي ــة) وه ــذا ه ــو ال ــذي سـيعـتـم ــده االحت ــاد
الــدولـي الدارة مبــاريــات نهــائيــات كــأس العــالم يف
املانيا 2006.
لقـد دخلـت الطـواقـم التـحكيـميـة يف جـولتـني من
االخـتبـارات يف املــانيــا يف شهــر اذار وشهـر ايــار من
الع ــام احل ــالـي وبح ــدود ( )32حكـم س ــاح ــة و()54
مسـاعد حكم دولـي ومثل اسيا يف هـذه االختبارات
اربعـة طواقـم حتكيمـية ،االول يقـوده السنغـافوري
شـم ـس ــول مب ـس ــاع ــدة االم ــاراتـي عـي ـس ــى درويــش
والـهندي مـاندرا والـطاقـم الثانـي يقوده الـسعودي
خلـيل جالل مبـسـاعـدة الـســوري حمــدي القـادري
واالردني فـتحـي العــري ــاني وط ــاقم مـن است ــراليــا
وطاقم من شرق اسيا يقوده الصيني جيان لو.
ويف شهر ايار مت اختيار الـطواقم التحكيمية التي
تتـالف من ( )16حكم ساحة و( )32حكـماً مساعداً
ويف اسـي ـ ــا جنحــت ثالثـ ــة طـ ــواقـم حتـكـيـمـيـ ــة يف
اجـتيــاز االخـتبــارات وفــشل الـط ــاقم الــذي يقــوده
ال ــسع ـ ــودي خلـيـل جالل يف اجـتـيـ ــاز االخـتـبـ ــارات
والـتــي تعـتـم ـ ــد علـ ــى الـفحــص ال ـطـبـي الـ ــدقــيق
واللياقـة البدنيـة واجلانب الفنـي وكذلك النـاحية
النفسية والنظرية للحكام.
اذن ماهي اسـتعدادات احلـكام لكـأس العالـم ومتى
يصلون الى املانيا؟
يف ايــامنـا هـذه نـالحظ مـدى جـديــة واستعـدادات
الف ــرق امل ـش ــاركـ ــة يف نه ــائـي ــات كـ ــأس الع ــالـم مـن
معسكرات مغلقة داخليـة وخارجية ومباريات ودية

حتـضـيــريــة والـتهـيـئــة املـنــاسـب ــة للـتحـضـيــر قـبل
الدخول يف املعترك الدولي للمنافسات.
فهل يـاتـرى لـلحكم دور يف هـذه االستعـدادات كمـا
هو احلال بالنسبة للفرق املشاركة؟
بعــد ان مت اخـتيــار احلكــام بـشـكل نهــائـي يف شهــر
اي ــار وجـب علـ ــى احلك ــام االسـتع ــداد ب ـشـكل امـثل
لهـذه البطـولة االولـى يف العـالم ،لقـد وفرت جلـنة
احلكـام يف االحتـاد الــدولي جـميع الـسـبل املتـاحـة
الجنــاح مهمـة الـتحكـيم يف نهــائيـات كـأس العــالم
النهــا املهـمــة الــدقـيقــة واحلـســاســة الـتـي يعـتـمــد
عليها االحتاد الدولي لنجاح كاس العالم.
فبعـد ان مت اختبـارهم يف  2006/5/7بـشكل نهـائي
وج ــب عـلـ ـيـه ــم احلـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــور يف  2006/5/30وذلــك
لغـرض ادخــالهم يف دورة صقـل مكثفـة ملـدة اسبـوع
تتخللها محـاضرات نظريـة وعملية دقيقـة تساعد
احلكــام علــى الــدخــول يف جــو املنــافـســات واهـميــة
نهــائـيــات ك ــأس العــالـم وك ــذلك زي ــادة االلفــة بـني
احلكام والطواقم التحكيمية بعد ذلك جتري لهم
اخـتبــارات الليـاقـة البـدنيـة الـتي تعـتمـد الول مـرة
وتختـلف كليـاً عن االخـتبـارات الـسـابقـة من حـيث
اجلهـد والـشــدة وتعـتمــد علـى الـسـرعـة ومـطـاولـة
ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــة م ــن خـالل االخـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــارات (40م× )6و
(150م× )30-20علــى التــوالي ،وايـض ـاً ادخــالـهم يف
اجـواء منـاسبـة الجـواء املبـاريـات وحتـسني احلـالـة
النفـسيــة لهم لـيكـونـوا مــستعـديـن ومهيـئني علـى
احسن وجه لقيادة املباريات يف كأس العالم.

كأس العالم بني هموم رب االسرة وتكاليف البطاقة الذكية

القنوات الرياضية امام (فيتو) قانون امللكية
حتـــذر القـنـــاة الـــريـــاضـ ـيـــة العـــراقـيـــة مـن الـنـقل االريض
رشكـــة نــيل ســـات ـ

بغداد  /اكرام زين العابدين
يف الـسـاعـة الـسـابعــة من مـسـاء يـوم غـد
سـيكــون العـالـم علـى مـوعــد مع انـطالق
مباريـات كاس العالم  2006يف املـانيا هذا
احلدث الذي اسـر القلوب وسلب العقول
يف كـل مــك ـ ـ ـ ـ ــان داخـل الـ ــبـ ــيـ ــت جت ـ ـ ـ ـ ــري
االستعـدادات علـى قدم وسـاق الستقـبال
ع ــرس امل ــون ــدي ــال ولـنـب ــدأ ب ــرب االس ــرة
املسكني اوالً:
سيكون امـامه العديد مـن اخليارات رمبا
يكــون احالهــا مــرا يف هــذا ال ــزمن الــذي
نعـيش فـيه والظـروف الـصعبــة التي متـر
علـينـا لـشـراء كـارت االشتــراك احلصـري
مــن شـ ـ ــركـ ـ ــة ()artخــيـ ـ ــار مـكـلف جـ ـ ــدا
بـالنـسبـة للمـواطن العـادي الذي اليـجد
مـا يسـد رمقه اوالً ومن ثـم عليه الـبحث
عـن م ـشــاه ــدة القـنــوات املــشفــرة ثــانـيــا.
وافــت ـ ــراض ـ ــا لـ ـ ــو مت حل ه ـ ــذه امل ـ ـشــكل ـ ــة
بطريقـة او باخـرى فان العـائلة العـراقية
وخـ ــاصـ ــة الــطلـبـ ــة ميـ ــرون بهـ ــذه االيـ ــام
مبـ ـ ـشــكلـ ـ ــة اس ــمهـ ـ ــا اداء االم ــتحـ ـ ــانـ ـ ــات
(للصـفوف املـنتهيـة والكليـات واملعـاهد).
نــاهيـك عن طـلب ربــة البـيت الـتي قـلمـا
تهـتـم بـك ـ ــأس العـ ــالـم الـ ــذي ميـثـل لهـ ــا
مجمـوعـة اشخـاص يتـراكضـون وراء كـرة
مــدورة بـيـنـمــا هـي تـبحـث عـن م ـشــاهــدة
ومتــابعــة مــسلــسل او فـلم عــربـي ويف كل
االح ــوال هي تـبحـث عن راحـته ــا مثـلمــا
يبحث اآلخرون عن راحتهم.
احلديث يـزداد سخونـة كلمـا اقتربـنا من
م ــوع ــد االنــطالق عـن فـ ــرق مهـم ــة مـثل
الـب ــرازيل واالرجـنـتـني واملــانـيــا وانـكلـتــرا
وســيك ــون لـلفـ ــريقــني الع ــربـيـني ت ــون ــس

املثــال اخلــاص ــة بكــأس الع ــالم ملــدة شهــر
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دوالراً ويف كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
احلالتني فان املبلغ
كـبيــر ملــوضــوع مـهم
تهـتــم به ش ـ ــريحـ ــة
ك ـبــي ـ ــرة مــن ابــن ـ ــاء
الـ ـ ـ ـشـع ــب م ــن ذوي
الـ ــدخل احمل ــدود او
بدون الدخل.

جتـريان اتصـاالت من اجل احلصـول على
حق ــوق بـث املـب ــاريـ ــات ولكـن ش ــرك ــة art

دور قناة العـراقية
وال ـ ــري ـ ــاض ـي ـ ــة يف
ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
والــسعــوديــة نـصـيـبهـمــا مـن االهـتـمــام يف
الشارع الرياضي.
كيف يتسنى لك مشاهدة كأس العالم!
هذا السـؤال بدأ يتـداول من قبل املهتمني
واملتابعني يف شتى ارجـاء املعمورة للحدث
املـهم وهو مـونديـال املانيـا ولالجابـة عليه
اوالً يـج ــب ان نـع ـ ــط ــي فــك ـ ـ ـ ــرة واضـح ـ ـ ـ ــة
للـطريقـة التي كـان يتم بهـا نقل املبـاريات
سابقاً والطريقة احلالية للبث.
سابقـاً كانت تـتفق الدولـة املنظـمة مع اي
جه ــة ت ــري ــد ان تـنـقل كـ ــأس الع ــالـم او ان
تقــوم هـي بـنـقله ــا مجــان ـاً لـبعـض الــدول
كنوع من الدعاية واالعالن لها.
لـك ــن ال ـ ـ ــوضـع اخـ ـتـلـف يف ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدورة
واصبـحت حقــوق النقـل حصـريـة بـشـركـة
(راديـ ـ ــو وتـلفـ ـ ــزي ـ ـ ــون العـ ـ ــرب ( )artال ـتــي
ستقـوم بنقل مباريات كأس العالم وكل ما
يخـ ــصهـ ـ ــا عل ـ ــى قــن ـ ــوات م ـ ــشف ـ ــرة تــب ـ ــاع
بـطــاقــاتهــا يف االســواق مـنهــا عل ــى سبـيل

لم تتوصل القنوات
الــفـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التفـ ــاقـ ــات مـعلـنـ ــة
حل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد االن بــل ان
املبـاحثـات مستـمرة
وسـيعلـن عنهــا قبل
ان ــطالق مـبـ ــاريـ ــات
ك ـ ــأس العـ ــالـم بـ 24
س ـ ــاع ـ ــة ن ــظ ـ ــراً الن
الـ ـ ــشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة حتـقـق
اربـاح ـاً كبيـرة وغيـر
مستعـدة ألن توقف
ه ــذه االربـ ــاح الجل
عيون البعض.
ونـح ــن يف الـعـ ـ ـ ــراق
ســمعـنـ ــا ان قـنـ ــاتـي
ال ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العـ ـ ــراقــيـ ـ ــة وهــمـ ـ ــا
قـن ــات ــان رسـمـيـت ــان

متــاطل وال تـريــد ان تتــوصل الــى اتفـاق
معـهمــا والــسبـب معــروف الن يف العــراق
نـسبة كبيـرة من الشبـاب تريد ان تـشاهد
كأس العالم وتستغل الشركة ذلك لتبيع
اكبـر قــدر ممكـن من بـطـاقــات التـشـفيـر
لـقنــاة artوق ــد تتــوصل الــى اتفــاق مع
العراقيـة او الريـاضية قـبل انطالق كأس
العـالـم لتـربح بـشكل افـضل ولـلعلم فـان
هـذا االتفـاق جتري املـفاوضـات عليه مع
قنـاة اجلزيـرة الريـاضية الـتي تبحث عن
نقل هـذه املبـاريـات عبـر قنـواتهـا املشفـرة
وغير املشفرة ايضاً
رأي وزارة الثقافة يف هذا املوضوع
ولكي نعطي املـوضوع بعداً قـانونيـا كانت
لنا جولة يف وزارة الثقافة التي اكدت لنا
وعبــر دائــرتهــا القــان ــونيــة بــان مــوضــوع
البث احلـصري اذا لـم يتم االتفـاق عليه
مع الشـركة الراعـية فان غـرامات تفرض
علـى القنـاة النهـا قنــاة رسميـة مـرتـبطـة
بـ ــالـ ــدولـ ــة وكـ ــذلـك احلـ ــال مع اي قـنـ ــاة

ف ــضـ ـ ــائــيـ ـ ــة ولـكــن الـ ـ ــوضـع يخ ــتلـف مع
القنـوات االرضيـة التـي الميكن الـسيطـرة
علــى بـثه ــا او محــاسـبـته ــا وفق القــوانـني
حالياً.
وق ــد ي ــس ــأل آخ ــر هـل الع ــراق مـن ضـمـن
مجمـوعـة الـدول العــربيــة املصـادقـة علـى
قانـون امللكيـة الثقـافيـة والنشـر ليحـاسب
على نقله مباريات كأس العالم 2006؟
ك ــانـت هـنـ ــاك يف الع ــراق ق ــوانـني يف وزارة
االعالم املـنحلــة بخـصـوص هـذا املـوضـوع
وحت ـ ــولـت ال ـ ــى هـيـئ ـ ــة االعالم واالرس ـ ــال
والـبـث الفـضــائـي وه ــذه القــوانـني نــافــذة
وتطبق بـحق العراق وبحق اي دولـة مهما
ك ــانت .واكــد هــذا املــوض ــوع عن طــريق دار
الشـؤون الثقافيـة التي اتصلت بـها لنفس
الغرض.
مدير الفضائية الرياضية العراقية:
قناتنا مشمولة بضوابط احتاد
اذاعات الدول العربية.
ومـن جهــة اخــرى ك ــان لقـنــاة الــريــاضـيــة
الع ــراقـي ــة مـ ــوقف واضح يف قـضـي ــة ع ــدم
نـقل مـبـ ــاريـ ــات ك ـ ــأس العـ ــالـم حـيـث اكـ ــد
مـديرهـا الزمـيل محمـد خلف وجـود عدة
عـوائق حتـول دون اقــدام القنـاة علـى نقل
املباريات عبر احملطة االرضية وقال:
 مـثلـم ــا اك ــدن ــا يف تــصـ ــريح ــات سـ ــابق ــةبـسعينـا الـدؤوب يف محـاولـة التـوصل الـى
اتف ـ ــاق مع شـبـك ـ ــة artبخــص ـ ــوص نـقل
مبـاريـات املـونـديـال عبـر االرسـال االرضي
لـكننـا حلـد االن لـم نتلق اي جتـاوب بهـذا
اخلـص ــوص ووردن ــا ت ــأكـي ــد قـبل اي ــام مـن
مـديـر شـركــة نيل سـات يحـذر من االقـدام
علــى نقـل املبـاريــات من دون ابـراز نـسخـة
مـن االتفــاق مع الـشـبكــة ال ــراعيــة للـنقل

ARTبهذا اخلصوص وإال فان الشركة
ستعــرض قنــاتنـا لـلمقـاضـاة قـانــونيـاً يف
حالـة نقل املـباريـات دون اذن من الـشبـكة
واض ـ ــاف خلـف :ان القـنـ ــاة الـ ــريـ ــاضـيـ ــة
العراقـية منـضويـة حتت منـظومـة احتاد
االذاع ــات الع ــربـي ــة وم ـشـم ــول ــة بجـمـيع
الضـوابـط والبـروتـوكـوالت املـتفق عـليهـا
من قبل جميع اعضاء االحتاد وبضمنها
االج ـ ـ ــراءات امل ـتـخ ـ ـ ــذة ح ـ ـ ــول ع ـ ـ ــدم بــث
مباريات كأس العالم آنفة الذكر.
من املسؤول عن جعل كأس العالم
حصرياً بعدة قنوات؟
ان امـبــراطــوري ــة الفـيفــا كـبـيــرة واخــذت
علــى عــاتقهــا زيــادة راس مــالهــا ومـن ثم
زيادة انفـاقها على اعضـائها وحتويل كرة
الق ــدم مــن لعـب ــة ري ــاضـي ــة ال ــى ش ــرك ــة
جتارية رياضية.
فـمـثالً يف الـنــسخــة الـثــامـنــة عـشــرة مـن
كـ ــأس العـ ــالـم  2006يف املـ ــانـيـ ــا سـتـكـ ــون
فـرصـة طـيبـة القــرار سيـاســة االستفـادة
مـن االفـ ــاق الــتجـ ــاريـ ــة لـك ـ ــأس العـ ــالـم
واالمر ال يتعلق باملتاجرة بكرة القدم بل
انهــا شــراكــة كــرويــة جتــاريــة تلفــزي ــونيــة
يستفيد منها جميع االطراف.
وكما اكد جـوزيف بالتر بان هذه الشراكة
الــتجـ ــاريـ ــة الـ ــريـ ــاضـيـ ــة سـتـ ـســمح لـنـ ــا
ب ــاالرتق ــاء مبــس ــؤولـيـتـن ــا نح ــو اجملـتـمع
ايـض ـاً .مـنهــا تــامني املـســاعــدة لالطفــال
الذين يعـانون قلة االهتـمام وكذلك دعم
الــدول النــاميـة والـفقيــرة من خالل كـرة
القــدم والـنتـيجــة سـتك ــون الكل اسـتفــاد
من هـذا احلدث املهم الـذي يقام كل اربع
سـن ـ ــوات مـن دول والعـبـني ومـنــتخـب ـ ــات
وشركات نقل وشركات صناعية وغيرها.

