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ناجح حمود:

اليوم ...الوفد األومليب العراقي يغادرنا إىل اثينا
إكرام زين العابدين
يغادرنا اليوم متـوجه ًا إىل العاصمة
اليـونـانيـة أثـينـا الـوفـد األومليب
العراقـي للمشـاركة بـدورة األلعاب
األوملبـية الـصيفيـة اليت سـتقام يف
اثينـا من الفـرتة  29 - 13آب احلالي.
ويـضم الـوفـد العــراقي املـشـارك
بـالـدورة األوملبيـة رئيـس اللجنـة
األوملبية الـسيد أمحد عـبد الغفور
السـامرائـي واألمني العام الـدكتور
عامر جبـار واملدير العـام الدكتور
تريس عـوديشـو إضافـة إىل السـيد
حسني سعيـد النائب األول لرئيس
اللجنـة األوملبية ورئيس احتاد كرة
القدم والسـيد عبد اخلـالق مسعود
األمني املــالي الحتـاد كــرة القـدم
والالعـبـني جنــــاح صـالح علـي
(مـالكمــة) وآالء حكـمت جـــاسم

(العـــاب القـــوى) وعالء حــسـني
(العاب قـوى) وحممـد عبـد املنعم
(رفع اثقـال) رائـد عبـاس رشيـد
(تايكـواندو) حممـد صبيح عباس
(سـبــاحــة) وحـيـــدر علـي الزم
(جـودو) وفريـق كرة القـدم الذي
تــأهل إىل النهـائيـات بعــد تصـدر
جمـموعـته اليت ضمـت السعـودية
والكويت وعمان.
ويـذكر أن أول مـشاركـة للعراق يف
األوملبياد كانت يف عام  1948يف لندن
واألخـرية كــانـت يف ســدنـي 2000
وملعرفـة أهداف املشاركـة العراقية
وتطلعات الـرياضية العـراقية كان
لنـا هذا اللقاء مع السيد أمحد عبد
الغفـور السـامرائـي رئيس اللـجنة
األوملبية العراقية الذي أجاب:
*أهداف مشاركـة الوفد العراقي يف

أوملبياد أثينا 2004؟
 مثـلمــا تعـرفـون فــإن اللـجنـةاألوملـبيــة العــراقيــة انتخـبت يف
نهـاية عام  2003بـشكل دميقراطي
ويف  2004 / 2 / 29خـــــــــــالل
اجـتمــاعـــات اللجــان األوملـبيــة
الـوطنيـة ،يف أثيـنا صـوت اجلميع
لـصــاحل عــودة العــراق لألســرة
األوملـبـيــة وكــان العـضــو  202يف
اللجنـة األوملبيـة الدولـية بـعد أن
كـان العـراق معـلق العضـويـة أبـان
سقـوط النـظام وأهـدافنـا هي رفع
علـم واسم العـراق عـاليــ ًا يف مثل
هـذه الـتجمعـات الـريـاضيـة اليت
تضم أغلبية دول العامل.
 العـامل كله يـطمح أن يـشـارك يفدورة أوملـبيــة وخــاصــة يف هــذه
الـدورة (أوملـبيـاد أثـينـا  )2004إذ

.
تركيز االستعدادات على املنتخب األول،
.
دفعتنا لتشكيل منتخب أومليب جديد

تعـترب أثينـا مهد األلعـاب األوملبـية
وسـنشـارك يف سبع فعـاليـات وهـو
إجنـاز كـبري للـريـاضـة العـراقيـة
والفعاليات هي كرة القدم واألثقال
والــسبـاحـة واجلــودو واملالكمـة
والتـايكـوانـدوا وألعـاب الـسـاحـة
وامليدان ويف الفرق العراقية عنصر
نـســوي اعتــزازًا منـا بـالعـنصـر
النـســوي وأهمـيته بـاملـشـاركـات
املقبلة.
*متى نـضيف وسامـ ًا أوملبي ًا ثـاني ًا
باسم العراق؟
 بـاملـسـتقـبل القـريـب عنـدمـانتجـاوز بعـض الظـروف الـصعبـة
الـيت منر بهـا حالـي ًا وبـالتخـطيط
الـسليم ألننا منلك طـاقات رياضية
كبـرية ولكـنهــا حبــاجـــة إىل دعم
وختطيط طويل األمد.

اعلـن مسـؤول يف االحتـاد العـراقي
لكـرة القدم لـوكالـة فرانـس برس
اليــوم اخلميـس ان االستحقـاقـات
املقـبلــة اليت تـنتـظــر املـنتـخب
الـعراقـي وأبرزهـا تصفيـات كأس
العــامل  2006املقــرر نهــائيــاته يف
املانيـا دفعت بـاالحتاد الـعراقي اىل
تـشـكيل مـنتخـب أومليب جـديـد
ميثله يف الـدورة العربـية العـاشرة
يف اجلزائر.
وقال نائب رئيـس االحتاد العراقي
نـاجح محــود إن خطـوة تـشـكيل

مـنتخـب أومليب جـديـد تــأتي يف
سيـاق الـرتكيـز علــى استعـدادات
املـنتخـب األول لتـصفيـات الـدور
التمهيدي لكأس العامل اليت يواجه
فيها ضمن لقاءات اإلياب منتخبات
تـايـوان واوزبكـستـان وفـلسـطني
ويـسـتهلهــا يف الثـامـن من أيلـول
املقبل.
وأضـاف محود إن برناجما تدريبيا
أعـده االحتــاد العـراقـي لتــأهيل
املنتخب األومليب اجلديد وحتضريه
للـمشـاركـة يف الـدورة العـربيـة يف

مازن عبد الستار

قيل انه مل يستطع العزف على القيثارة اخلضراء فراح يغرد يف سرب النوارس!
القـادم ،ولـكن امتنـى ان يـوفق يف
خطواته القادمة.
* ومـا تـداعيـات املـدرب السـابق
بــاسم قــاسم يف وضع عــريضـة
االستقـالـة علـى طـاولـة اهلـيئـة
اإلداريـة للـشـرطــة ثم الـذهـاب
السوار الزوراء لتسلم النادي؟
ـ يف وقتهـا تــأسفنـا كـثريًا هلـذه
االستقـالـة النهـا خـسـارة كـبرية
لنــادي الشـرطـة ولـكن يبـدو ان
هـناك سـوء فهم وتقـاطعـات بني
بــاسم قــاسم واهلـيئـة اإلداريـة
للشـرطة جعـلته يقدم اسـتقالته
بـكل هــدوء مـتــوجهــ ًا الســوار
الـزوراء بعـد ان لقـي من اداراتهـا
كل الـرتحـيـب يف العـمل البـــراز
نادي الـزوراء اىل الواجهـة احمللية
والعربـية بشـلك افضل حيث انه
نــا ٍد مجــاهـريي وله بـطـــوالته
ويعـرف كيف يقـوده بال متـاعب
فـبـــاسـم قـــاسـم مـن املالكـــات
التدريبية املعروفة.
* وهل ان اسباب اهلجرة اجلماعية
لالعيب الـشرطـة تعزوهـا لقاسم
حبـيث القـت بظالهلـا عل املـدرب
يونس عبد علي؟
ـ ان سبب هـذه اهلجـرة يـتحملهـا
املـدرب بـاسم قـاسم فـله حصـة
االسـد فيهـا نتيجـة اخلالف احلاد
الـذي نشـب بينه وبـني الالعبني
املغادرين حبـيث مل يعط الفرصة
الكاملـة الغلبهم لتمـثيل الفريق
ال عــن املــــشــكالت الــيت
فــــض ً

احتـدمـت يف الفرتة االخـرية بني
إدارة النادي والالعبني انفسهم.
*نعـود ملسـتواك ونقـرأ عنه أنك
مـتقـلب مـن مبــاراة ألخــرى وال
يوجد حل وسط لـك فما هذا املد
واجلزر؟
 هنــاك أسبـاب كـثرية لـتبــاينمـستـواي يف اللعـب ،متلـونــ ًا من
مبـاراة ألخرى حتـى إن مجهوري
حيكـم علي يف أول مخـس دقـائق
متضي من عمـر املباراة فإن أديت
واجـيب بـنجــاح فـصــورتـي مع
الفـريق تـبشـر بـاخلري وعكـسهـا
تـنقـلب املـــواجع علــى الفــريق
واعـود للـمد واجلـزر يف مسـتواي
وأنسبه للـمدربني الذيـن يوكلون
لي أكثـر من مـركز يف كل مـباراة
فتـارة مساك ًا للـيمني وتارة اتقدم
للهجـوم وأخـرى أبقــى مقيـدًا يف
الدفـاع وأحيـان ًا حتـدد واجبـاتي
داخل امللعب مبراقبة هذا الالعب
أو ذاك  ،لـذلك ال اسـتطـيع اللعب
ثالث مباريـات متتاليـة يف مركز
واحد وهذا يقـيد حركيت وأدائي
ومن ثم أواجه بالنقد.
*يف بطـولـة األنـديـة اآلسيـويـة
وجـهت إلـيك أصــابع االتهــام مع
بعــض زمالئـك يف الفـــريق مـــا
تعليقك على ذلك؟
 هـذا اتهـام بــاطل وال صحـة لهفبـطـولـة األنـديــة اآلسيـويـة
مجعتنـا مع فرق هلـا شأنهـا على
الـسـاحـة العــربيــة واآلسيـويـة

اليابان ترسم عالمات االستفهام حول اوملبياد
 2008يف بكني بعد تصرفات اجلمهور الصيين

السنغالي دياتا
اىل ليون الفرنسي
ملدة عامني

حوار/علي عامر
كان للمستوى اجليد الذي ظهر به
يف بطـولـة االنـديـة العـربيـة مع
نــادي الـشــرطـــة اليت جــرت يف
القـاهـرة العـام املـنصـرم اثـرهـا
اخلـاص يف نفسه فـاختري كـأفضل
العـب يف القـيـثـــارة اخلـضـــراء
واصبحت هـذه البطـولة حمـطة
مميـزة يف مـشـواره الكــروي لكن
مـالـذي جـعله يغــادر القـيثـارة
اخلــضــــراء ويلـتـحق يف ســــرب
النوارس؟
التقينـا مبازن عبد الستار لنعرف
منه اجلـواب ،مع اجـوبـة أخـرى
السئلة ساخنة.
* كنت تـرتدي الفانـيلة اخلضراء
فكـيف وجـــدته بعــد ان تـسـلم
النادي يونس عبد علي؟
ـ يــونــس عبــد علـي شخــصيــة
معـروفة لدى االوساط الـرياضية
وخـصوصـ ًا داخل اسوار القـيثارة
اخلـضـــراء لكـن مـن الـنــاحـيــة
التدريبية ال اسـتطيع اجلزم بانه
سيكـون افضل من سلفـه والسبب
معروف النه مل خيـترب يف أي مهام
تدريبيـة سوى يف بطولـة االندية
االسـيويـة ومل يشرتك يف أي دورة
او مـنهــاج تــدريـيب ومل يقــد أي
فـريـق من قـبل وخـربته يف هـذا
اجملال لـيسـت كافـية وحـاله كأي
مـدرب يف بـدايـة الـطــريق ،ومل
يـستقر الـرأي بشأن بقـائه مدربا
اىل حـني بــدء مــوسـم الــدوري

قــد تضـع تصـرفــات اجلمهـور
الصيين جتـاه املنتخب اليـاباني
والعبيه يف كـأس اسيـا الثـالثـة
عـشــرة لكـرة القـدم يف الـصني
قــدرة العـــاصمــة بكـني علــى
استضـافة دورة االلعاب االوملبية
عـام  2008موضع شك حـسب ما
اوضحت الصحافة اليابانية.
وكـتبـت صحـيفـة يــوميـوري
تشـيمبـوم (بعـد اربع سنـوات،
ستـستضيـف بكني دورة االلعاب
االوملـبيـة ولـكن مسـعتهـا علـى
احملك) ،مضيفة (اذا كانت بكني
غـري قــــادرة علــــى الــتحـكـم
مبشجعيهـا الذين قابلوا املنتخب
اليـابــاني والعـبيـه بهتـافـات
وصـافــرات االستهجـان يف كـأس
اسيــا ،فــان قــدرة بكـني علــى
استـضافة اوملبـياد  2008ستكون
موضع تساؤل).
وتعــرض املنتـخب اليـابـاني اىل
ضغـط هـــائل مـن اجلـمهـــور
الـصيـين يف مجيع املالعـب اليت
لعـب فيهـا حتـى االن ،بـدءا من
عدم احرتام النشـيد الوطين ثم
اهلتافـات ضد الالعبني وحماولة
التعرض للحافلة اليت تقلهم من
املـلعــب اىل الفـنــــدق ايــضــــا،
وتشجيـع مجيع املنتخـبات اليت
واجهت اليابان يف البطولة ،وكل
ذلك بسبب احـقاد قدميـة تعود
اىل احلرب العـاملية الثـانية حني
اعتدت اليابان على الصني.
مـن جهـتهــا ،وجهـت صحـيفــة
يــوميـوري اللـوم اىل احلكـومـة
الــصيـنيــة بــالــدرحــة االوىل
(لتعزيـز مشاعر الكـراهية لدى
املشجعني) ،مضـيفة (ان مشاعر
العــداء لـليــابـــان ازدادت منــذ
منتصف التسعينيات).
وكـتـبـت صحـيفـــة ســــانكـي
تشـيمبوم (نأمل ان نـرى حتسنا
يف املـباراة النـهائيـة بني اليـابان
والـصـني مـن قـبل اجلـمهـــور
والسلطات الصينية معا) ،ملمحة

اعلن نـادي ليـون بطل الـدوري
الفرنـسي لكرة القـدم ان املدافع
الـدولي الـسنغـالي المني ديـاتـا
انضم اىل صفوفه ملدة عامني.
وكـان ديـاتـا ( 29عـامــا) انهـى
عقــده مع رين الـذي انـضم اىل
صفوفه عام .1999
وسـيلتحق ديـاتا الـذي دافع عن
الوان منـتخب بالده يف مونديال
 2002بفــــريـقه اجلــــديــــد مــطـلع
االســبـــــــوع املقـــبل الجــــــراء
الفحوصات الطبية الروتينية.
مـن جهــة اخــرى واصـل ليــون
اتـصــاالته بـشـــأن ضم املــدافع
الـدولـي الربازيلي كـريـس العب
كــروزيــرو والــذي شـــارك مع
مـنتخـب بالده يف الفــوز بكـأس
كــوبـــا امريكــا الـيت اقيـمت يف
البريو خالل متوز املاضي.

فان نيستلروي
سيغيب عن
املالعب ملدة شهر

ايضـا اىل ان (مـا حـصل يـضع
بعـض عالمــات الــشك حــول
امكـانــات بكـني الستـضـافـة
اوملبياد .)2008
يذكر ان اجلمهور الصيين قابل
حتـى املسـؤولني الصـينيني يف

احتــاد كــرة القــدم واللـجنــة
املـنظمة بهتـافات االستهجان يف
حفل االفـتتـاح ،مــا دفع امني
عام االحتـاد االسيوي ،املـاليزي
بيرت فيالبان ،اىل وصف مجهور
بكني بانه (غري مهذب) ،مشريا

ايـضــا اىل انه (ال يعـتقـد بـان
بكني قـادرة علـى اسـتضـافـة
العـاب اوملـبيـة جيـدة يف هـذه
احلال).
لكن فيالبان مـا لبث ان اعتذر
اكثر من مرة عن تصرحياته.
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اعلن نـادي مـانـشـسرت يــونيـاتـد
االنكليـزي لكرة القـدم ان مهامجه
الـــدولـي اهلـــولـنـــدي رود فـــان
نيـستلـروي سـيغيـب عن صفـوف
الفريق ملدة شهر الصابته بالفتق.
وسيخـضع نيـستلـروي ( 28عـامـا)
لعملـية جـراحيـة االسبـوع املقبل،
وهـو سـيغيب بـالتـالـي عن املبـاراة
املقـبلة ضـد تشـلسي املقـررة ضمن
املرحلة االوىل من بـطولة انكلرتا يف
 14آب.
وكـان نيستلروي الـذي خاض حتى
االن  38مبـاراة دوليـة مع منـتخب
بـالده وسجل له  18هـدفـا مـنهـا 4
اهــداف يف نهـــائيــات كـــأس االمم
االوروبيـة االخرية يف الربتغال ،توج
هـدافا ملـانشـسرت يف املواسـم الثالثة
اليت دافـع فيهــا عن الــوان النـادي
الـشمـالي العـريق حتـى االن منـذ
انتقالـه اليه قادمـا من اينـدهوفن
اهلولندي.

(الــشــارقــة اإلمــاراتـي واهلالل
السعودي) وقـدمنا مسـتوى طيب ًا
وعلـى قدر املـستطـاع ،ولكن كـما
تعلـم فإن فـارق اخلربة والتـمرس
واإلعـــــداد اجلــيـــــد واألمـــــور
الـتكـتيـكيــة والفـنيــة وعــامل
االحرتاف لالعبني األجانب وأمور
ال ضد نادي
كثرية كانت تقف حائ ً
الـشرطـة ،فلعبنـا مبا هـو متيـسر
وبـالتالي قدمنا مـا علينا وخذلنا
احلظ وهـذا أمر معـروف مسـبق ًا
لألسبـاب أعاله ولكن البعض فسر
خسـاراتنـا بأنـه ختاذل أو اهـمال
وعدم تـأدية الـواجب املنـاط بي
فاسـتغنوا عن خدماتنا أنا وبعض
زمالئـي يف املبــاراتني األخـريتني
وجلسنا على دكة االحتياط.
*هل يعـين أن اخنراطك لـصفوف
النوارس واالنتقال إليه كان ناجت ًا
عن سـوء الفهم مع إدارة الشـرطة
جـراء عـواقـب بطـولـة األنـديـة
اآلسيوية؟
 بـطبيعة احلـال أن الظروف اليتمـرت علي بعـد بطـولة األنـدية
اآلسيـويـة كـانت قـاسيـة جـدًا يف
حـني كـــان وفـــائـي وإخالصـي
كاملني ففضلت اخلروج من أسوار
القـيثــارة دون عــاصفــة ألدخل
أسوار ناديي القـديم الزوراء الذي
ترعـرعت فيه ووجدت قـابلياتي
عالوة علـى احـتضــانه للمـدرب
بـاسم قاسم الذي طـور إمكانياتي
وأعطـاني الفرصة الكـاملة .كانت

اجلـزائر من  24ايلـول إىل  8تشرين
االول املقبلني.
واوضح ان الـربنـــامج االعـــدادي
يتضمن إقـامة معسـكر تدرييب يف
بغداد واملـشاركـة يف دورة ودية يف
سوريا اىل جانب أندية االمساعيلي
املصري والنصر السعودي وتشرين
السوري ممـا مينحه فرصـة جيدة
لالختبـار واالحتكاك للـوصول إىل
مــسـتــوى مـــؤهل للــدخــول يف
منــافسـات الـدورة العـربيـة اليت
يلعـب فيهـا يف اجملمـوعـة األوىل إىل
جانب منتخبات اجلزائر واليمن.
واعترب محـود ان انسحاب املنتخب
الــسعـــودي ،الـــذي كـــان ضـمـن
اجملمـوعة االوىل ،سـيعزز حـظوظ
العــراق لـبلــوغ الــدور الـثــانـي
وحصـوله علـى إحــدى بطـاقيت
التـأهـل مع املنـتخب اجلـزائـري
أقوى فرق اجملموعة.
وقــال (حنـن نتـمنـــى ان يكــون
مـنتخبـنا اجلـديد مـن بني افضل
الفــرق املــشــاركــة وان يـظهــر
بـاملسـتوى الـذي ظهر بـه املنتخب
العــراقـي يف الـــدورة العــربـيــة
السابقة اليت أقيمت يف عمان).
وكـان العراق أحـرز فضيـة الدورة
العـربيـة يف عمـان خبسـارته امـام
االردن بـركالت الرتجيح يف املباراة
النهـائيـة اليت كـان فيهـا متخلفـا
بــأربعـة أهـداف نـظيفــة حتـى
الدقـائق العشـرين األخـرية حيث
جنح يف ادراك التعــادل بطـريقـة
دراماتيكية.

وكان محـود يشـرف على تـدريب
املنتخب العراقي آنذاك.
مـن جهته ،أبـدى املـدرب العـراقي
ثـائـر امحـد الــذي كلفه االحتـاد
العــراقي االشـراف علـى تــدريب
الفـــريق وهــو يـضـم  25العـبــا
نصفهـم من صفـوف فـريق نـادي
الطلـبة العـراقي ،تفـاؤال يف مهمته
اجلـديـدة وأكــد تطـلعه إىل إثبـات
جدارته.
وقال (معي جمـموعة مـتميزة من
الـالعبني الـشبـاب سنخـوض بهم
هذه املنافسة على الرغم من قصر
الفـرتة الـيت تفــصلـنــا عـن دورة
اجلــزائــر) ،مـعربا عـن قنــاعـته
بــالربنــامج املعــد لفــريقه قـبل
دخوله املنافسة.
يـذكـر إن اخـتيـار امحــد لقيـادة
املنتخب العـراقي جاء بعد املستوى
الذي ظهر به خالل قيادته لفريق
الـطلبة العـراقي يف مسـابقة دوري
أبطال العرب.

امليناء ينجح يف اجياد مدرب
لفريقه الكروي
حسني عودة
اخريًا وبعـد سلـسلــة من املـداوالت
واالجتماعـات واملناقـشات السـاخنة
للهيئة اإلداريـة لنادي امليـناء بهدف
اخلـروج من الـوضع املـأسـاوي الـذي
واجه فـريق املينـاء نتيـجة تـراجع
اداء العبيه بـسبب تفاقم اخلالفات،
اتفقت اهلـيئـة اإلداريـة هـذه املـرة
علـى تـسميـة كـريم جـاسـم امللقب
بـاجلـوميب مـدربـ ًا جـديـد لقيـادة
فـريـق املينـاء لعله يـستـطيع مجع
مشـل الالعـبـني وبـث روح العـــزم
والقوة بني صفوف الفريق من اجل

استعــادة مسعـة املـينــاء الكـرويـة
العريقـة ،بل مسعة الكرة الـبصرية،
والفرصـة قد تكـون ساحنـة ومهيأة
أمام هذا املدرب للمشاركة يف الدوري
املمتاز بكرة القدم للموسم القادم.
ويـذكـر ان اجلـومـيب من الالعـبني
الكفوئني ولعب يف البحرين واالحتاد
البحـري ودرب فرق التجـارة وحيفا
وفريق الرمثا االردني الرياضي.
وقــد اختـار املـدرب كــريم جــاسم
ثالثـة من املساعدين هما اسعد عبد
الرزاق وعـادل ناصـر وعقيل عـبد
احملسن .

الصحف الصينية تشن محلة عنيفة
على احتاد بالدها
شـنت الـصحف الـصيـنيـة محلـة
عنيفـة على االحتـاد احمللي لـكرة
القــــدم معـتـربة انه اســـاء ادارة
االحتاد يف االعوام االربعـة املاضية
وانه يتعني عليه الرحيل.
وكتـبت صحيفـة (تشـاينـا دايلي)
(بـالتـأكيـد فـان الفــوز يف نصف
النهـائـي ليـس كـل شيء ،النه مـا
يــزال بـعيــدا عـن حل مــشكالت
الكرة الصينية  ،مضيفة (بالرغم
من االمكانات البشرية اهلائلة اليت
متلكهـا الـصني ،والقـدرات املـاديـة
ايضـا ،فضال عن عشـر سنوات من
اعتماد دوري احملرتفني ،مل تستطع
الـصني فــرض ذاتهــا اسيـويـا يف

العقد االخري).
وتطـرقت الصحيفـة اىل ما قام به
املشجـعون الـصينـيون حـتى االن
جتـاه مـنتخيب كـوريـا اجلنـوبيـة
والـيــابــان وخـصــوصــا االخـري
باطالق صـافرات االستهـجان لدى
عزف الـنشيد الـيابانـي وبتشجيع
مجـيع املنـتخبـات الـيت واجهتهـا
اليـابـان حتـى االن وبـاسـتقبـاهلـا
السـىء لالعبني الـيابـانيني مـنذ
بداية البطولة.
وقـالت ان اللـوم (يقع علـى عـاتق
االحتاد الصيين للعبة النه فشل يف
ادارة الكرة علـى الصعـيد احمللي)،
مـضيفـة (ان الفـوز علـى ايران يف

نصـف النهــائي لـن ينقــذ الكـرة
الــصيـنيــة ،بل املـطلــوب الفــوز
بــالبـطــولــة وهــو امــر حيــوي
ملستقبل كرة القدم يف الصني).
ويعـود سبـب الكراهـية الـصينـية
لليـابـانـيني اىل احلـرب العــامليـة
الثانيـة حني اعتدت اليـابان على
الصني واحتلت جزءا من اراضيها،
ولكن مـا حـدث خالل الـبطـولـة
حتـى االن دفع بـعض املـسـؤولني
الـرمسيني يف اجلـانبـني اىل الطلب
مـن املشجـعني الصـينيـني نسـيان
املاضي والنظر االمور من الناحية
الرياضية فقط.

.
زيكو يربط تطور املنتخبات اخلليجية
باملدربني االوروبيني

اعـتـرب الـربازيلـي زيكــو مــدرب
منتـخب اليـابـان لكـرة القـدم ان
تـطـور مــستـوى كــرة القـدم يف
الـدول اخلـليجيـة يعـود اىل تـولي
مــــدربـني اوروبـيــني مهـمــــة
االشـراف علــى منـتخبـاتهـا واىل
العقلية اجلـديدة اليت يطـبقونها
يف عملهم.
وقـال زيكـو الذي قـاد اليـابان اىل
املـباراة النـهائيـة لكأس امـم اسيا
حيـث سيقـابل الـصني بعـد غـد
السـبت (املنتخبات الـعربية متلك
عقـليــة خمـتلفــة االن بـقيــادة
مـدربني اوروبـيني فبـات لـديهـا
روح قتــاليــة اكثـر النهـا كــانت
تستسلم يف السابق عندما تتخلف
بهـدف امـا االن فــاختلف الـوضع
كثريا ،فعقلية املدربني مهمة جدا
يف هذا املوضوع).
وواجـهت اليـابـان حـاملــة اللقب
صعوبـة يف ختطي عمـان يف الدور
االول وحـققت فوزا بهـدف يتيم،
ثـم عـــانـت امـــام االردن يف ربع
النهـائي وفازت بركالت الرتجيح،
قــبل ان ختـــطف فـــــوزا علــــى

البحرين  3-4بعد التمديد.
وتـــابع زيكــو (اعـتقــد بــانه يف
املاضـي كانت املنـتخبات العـربية
تــولي اهـميــة اكثــر بــاهلجــوم
وتـسجيل االهداف ،امـا االن فبات
تتـنبه اىل الدفـاع وهذا مـا جعلها
تتطور بسرعة).
واوضح (يف الــــســــــابق ،كـــــان
املـنـتخـب الــسعــودي املـنـتخـب
الـوحيد القـوي يف الشرق االوسط
لكـن االن هـنـــاك العــديــد مـن

املنتخبات العربية اجليدة).
فمن املنـتخبات اخلليجية السبعة،
فقـط العـــراقي عــدنــان محــد
والكـوييت حمـمد ابـراهيم اشـرفا
علـــى منـتخـيب بلــديـهمــا ،امــا
املنتخبـات الستة االخـرى فقادها
مـدربــون اوروبيـون ،الفـرنـسي
فيليـب تروسييه كان يشرف على
تـدريـب قطــر قبل ان يقـال من
مـنـصـبه اثــر اخلــســارة امــام
انــدونيــسيــا  2-1حيـث اسنـدت
املهمـة اىل احمللـي سعيـد املـسنـد،
واهلولندي جريارد فان درليم كان
يقـود املنتخـب السعـودي قبل ان
يقــال عقب الفـشل يف التـأهل اىل
الــدور ربع النهـائـي للمـرة االوىل
مـنذ عـام  ،1984واهلولـندي آد دي
مــوس يـشــرف علــى مـنتـخب
االمارات ،والتشيكي ميالن ماتشاال
يقود منتخب عمان.
يـذكر ان املنـتخب العربـي الثامن
الـذي شـارك يف كــأس اسيـا وهـو
املـنـتخـب االردنــي وصل اىل ربع
النهـائي بقـيادة املـصري حمـمود
اجلوهري.

