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رعد العراقي

�ملهمة �أكرث 
من عر�س �أربيلي

رايك وانت حر

ق���د تب���دو ان تذكرة العب���ور اىل ال���دور قبل النهائ���ي ملناف�سات 
كاأ����س الحت���اد الآ�سي���وي هي ال�سغ���ل ال�ساغل ل���دى الكثري من 
اجلماه���ري العراقية التي ت�س���ع كل اآمالها على م���ا يقدمه ابناء 
القلعة ال�سفراء يف مباراة الذهاب احلا�سمة امام عميد الأندية 
الكويتي���ة بعد ان ا�سبح على بعد خط���وة واحدة حتمل �سمات 
التمي���ز والف�سلية الغائبة منذ �سنوات عن انديتنا ومنتخباتنا 
بع���د منح الحت���اد الآ�سيوي )منح���ة الختبار( لإقام���ة املباراة 

على ار�س العراق ويف معقل ممثله نادي اربيل. 
وم���ع اإقرارن���ا بح���ق اجلمي���ع باملطالب���ة بتحقي���ق الف���وز بتلك 
املب���اراة و�سمان التاأهل وموا�سلة امل�سوار نحو كاأ�س البطولة 
ال ان م���ن املفيد ان تكون الروؤية التي ميتلكها الحتاد العراقي 
لك���رة الق���دم وم���ن بع���ده م�سوؤولو ن���ادي اربي���ل وكل اجلهات 
املعني���ة وال�سان���دة هي اكرب واعم���ق من اعتب���ار املهمة اجتياز 
ن���ادي الكوي���ت با�ستغ���ال عامل الر����س واجلمه���ور املتحفز 
دون الم�س���اك وبقوة بفر�س���ة حتقيق)انت�سارين معا( ونعني 
ب���ه الف���وز واجتي���از امتح���ان التنظيم ب���كل تفا�سيل���ه الدقيقة 
واحل�سا�س���ة والت���ي ل تقبل ال�سك يف انه���ا �ستكون حتت ر�سد 
وانظار الحت���اد الدويل والقاري والهم م�س���ارط واأل�سنة من 
يعم���ل باخلف���اء وينتظر عرثة حت���ى وان كانت م���ربرة لي�سلط 
�سهام���ه يف حماولة لغتيال )الق���رار الوليد( يف الرفع اجلزئي 

للح�سارعن ماعبنا.
ان املرحل���ة القادمة تتطلب العمل بجدية وبجهد ا�ستثنائي غري 
م�سبوق ي�سمن حتقيق كل ال�س���روط اخلا�سة باإخراج املباراة 
م���ن ال�س���د والرتق���ب واللهفة الت���ي قد توؤث���ر ب�س���كل كبري على 
الج���راءات املقررة لكيفي���ة �سبط الأمن داخ���ل وخارج امللعب 
وه���و ما يحت���م ان تكون هن���اك درا�سة دقيقة لاع���داد املتوقعة 
للجماهري التي �ستح�سر املباراة والطاقة ال�ستيعابية للملعب 
وال�سيط���رة عل���ى بيع التذاكر قب���ل ايام من املب���اراة تفاديا لأي 
زخم غريمتوقع قد يجربالبع�س باتخاذ قرارات فردية لل�سماح 
بالدخ���ول والت�سب���ب يف فو�سى غ���ري م�سيط���ر عليها...كما ان 
م���ن امله���م ان يكون هناك حتدي���د يف ال�سخا����س امل�سموح لهم 
بالتواج���د بالقرب م���ن ار�سية امللعب �سواء م���ن افراد احلماية 
او ال�سحفيني مبا ي�سمن عدم ت�سويه ال�سورة التي �ستتناقلها 
عد�س���ات الكامرات للقن���وات الف�سائية وجتن���ب التعليق عليها 

ب�سوء وغياب التنظيم. 
لذل���ك فاإن ال�سعار املطلوب رفعه هو ان ت�سري املباراة بان�سباط 
عال وفق الح�سا�س باأن املهمة وطنية تتعلق بتثبيت وت�سجيع 
الحت���اد الدويل والآ�سي���وي على النتق���ال و�سرعة اىل مرحلة 
الرف���ع النهائي للح�سار الكروي ال���ذي �سيكون قانونيا وملزما 
ل���كل الحت���ادات الوطنية للعب عل���ى ار�س الرافدي���ن من دون 

ا�ستجداء او �سدقة او التظاهر بال�سجاعة! 
نق���ول: ان التح�س���ب وق���راءة الوراق املخفية يج���ب ان يكونا 
حا�سري���ن يف اذهان اجلميع وان عملي���ة الف�سل بني الفوز يف 
املب���اراة وجناح التنظي���م قد يكون خطاأ ل يغتف���ر.. فبال�سافة 
اىل م���ا �سبب���ه ف�س���ل التنظ���م )ل�سمح الل���ه( من فق���دان العراق 
�سه���ادة اجتياز الختبار احلقيق���ي الول..فان ن�سوة النت�سار 
باملب���اراة وح���ده ق���د ل ي���دوم طوي���ا اذا م���ا كان املناف����س ق���د 
و�س���ع ن�س���ب عينيه اللعب وف���ق خيار واحد ه���و الفوز �سواء 
عل���ى ار�س امللع���ب او بقرار اآ�سي���وي باملراهنة عل���ى اقتنا�س 
الأدل���ة الت���ي متكنه من عر����س �سكواه بتربي���ر اخل�سارة حتت 
لفتة الفو�س���ى وتعر�س الاعب���ني اىل ال�سغط واخلوف على 
�سامته���م وب�سهادة عد�س���ات كامراتهم الت���ي �ستكون مرتب�سة 

لاخطاء واجواء التنظيم اكرث من تغطيتها للمباراة! 
rr_aa955@yahoo.com
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بقلم/اأحمد عبا�س اإبراهيم 
تلقت )املدى( مو�ضوعا بقلم 

احمد عبا�س امني �ضر االحتاد 
العراقي لكرة القدم امل�ضتقيل 

بخ�ضو�س قرار االحتاد 
باإقامة دوري الدرجة املمتازة 

 43 مب�ضاركة   2010/2009
فريقا من بغداد واملحافظات، 

وعمال بحرية الراأي نن�ضره 
كما جاء ن�ضه:

ان ال���ذي يت�س���دى للعم���ل يف الهيئات 
يف  الريا�سي���ة  لاحت���ادات  الداري���ة 
او  واح���د  حتقي���ق  يتوخ���ى  الع���راق 
اك���رث من هذه الهداف، فاإما ان تغريه 
وجاهة املن�س���ب و�سطوته والأ�سواء 
الت���ي ت�سلطه���ا علي���ه و�سائ���ل الإعام 
او ان ت�ستهوي���ه مغري���ات اليف���ادات 
وما يرتتب عليه���ا من مردودات مادية 
وال�سك���ن بالفن���ادق الفاخ���رة والتنقل 
والتك���رمي  واحلف���اوة  بالطائ���رات 
اللذي���ن يحظ���ى بهم���ا م���ن خاله���ا او 
انه���ا تك���ون هدف���ًا وغاية عل���ى جانب 
كب���ري م���ن الأهمية وهي بن���اء عاقات 

جيده م���ع الكثريي���ن مم���ن يلتقي بهم 
خ���ال املوؤمت���رات او الجتماع���ات او 
البطولت الإقليمية والقارية والدولية 
وق���د ي�ستثمر تلك العاق���ات مبا يخدم 
م�سال���ح وطن���ه او ي�ستثمرها لتحقيق 
مناف���ع وت�سهيات �سخ�سي���ة ويعتمد 
هذا امل�سل���ك او ذاك على عوامل عديدة 

ل�سنا ب�سددها هنا.
او ان���ه ل يهتم ول يخط���ط لا�ستفادة 
من تلك املكا�سب بل يجعل هدفه خدمة 
وطنه م���ن دون ان يلتفت اىل مغريات 
من�سب���ه وهذه حال���ة �سحية موجودة 
يف و�سطن���ا الريا�سي ولكنه���ا بن�سبة 

اقل من احلالت الأخرى. 
خ���ال م���ا يقارب رب���ع قرن م���ن عملي 
الريا�س���ي  و�سطن���ا  يف  الإداري 
وكان���ت معظ���م فرتتها يف احت���اد كرة 
عاق���ات  اقي���م  ان  ا�ستطع���ت  الق���دم 
م���ودة واح���رتام وثق���ه م���ع الكثريين 
الريا�س���ي  بال�س���اأن  املعني���ني  م���ن 
داخ���ل العراق وكذل���ك م���ع العديد من 
ال�سخ�سي���ات وامل�سوؤولني الريا�سيني 
يف اخلارج وخا�سة من الدول العربية 
واخلليجية منها ب�سكل خا�س وتكونت 
تل���ك العاق���ات من خ���ال تواجدنا يف 

اجتماعات الحتاد العربي والآ�سيوي 
العادي���ة  الجتماع���ات  او  وال���دويل 
وغري العادية واجتماعات اأمناء ال�سر 
ل���دورات اخللي���ج العرب���ي ع���رب اكرث 
م���ن عقدين م���ن الزم���ن واطلع���ت عن 
كثب عل���ى اآلي���ة عمل احت���ادات معظم 
تل���ك ال���دول وفعالي���ة جلانه���ا وكيفية 
ت�سخري امكانات وطاقات الأكادمييني 
واخلرباء لتحقيق اف�سل �سور الداء 
يف عم���ل منظوماته���ا، وال���ذي يهمني 
هنا هو التطرق اىل مو�سوع الدوري 
يف تلك ال���دول وبالأخ�س عدد الندية 
التي تتناف����س يف دورياتها للم�ستوى 
الول ول اتط���رق هن���ا لاأ�سلوب الذي 
تعتم���ده لإقامته���ا واأقارن���ه باأ�سل���وب 
اإقام���ة دورين���ا لن ظروفن���ا تختل���ف 
عن الآخري���ن كما هو معل���وم ولكنني 
اق�س���د ثبات عدد الندية التي تتناف�س 
الأول  امل�ست���وى  دوري  يف  هن���اك 
وع���دم تغيريه���ا مهما كان���ت الظروف 
وال�سغ���وط. واملع���روف ان التاري���خ 
الريا�س���ي ملعظ���م تلك ال���دول ل يقارن 
بتاريخ العراق الريا�سي فهل يعقل ان 
احتادنا الذي تاأ�س�س عام 1948 وكان 
من اأوائل ال���دول العربية الذي ا�سبح 

ع�س���وًا يف الحتاد الدويل عام 1950 
مل ي�ستق���ر حل���د الآن على ع���دد معقول 

لدوري امل�ستوى الول؟ 
بالتاأكيد �سوف تطلق ال�سهام باجتاهي 
ب�سوؤال بديه���ي مع�سول ممزوج بحقد 
دفني ل اعل���م دوافعه: اأمل تكن انت يف 
الحتاد حتى قبل اأ�سه���ر م�ست فلماذا 
تنتقد حالة انت جزء منها؟ فاأجيب نعم 
اين كنت كذلك ولك���ن دعونا نعود اىل 
ع���ام 2004  ويف جلن���ة امل�سابقات يف 
حين���ه وكان معي �ساه���د حي هو الخ 
ال�سحفي والريا�سي منعم جابر حيث 
رفعنا تو�سية لاحتاد بان ي�سبح عدد 
اأندي���ة ال���دوري املمتاز و�س���ول حتى 
مو�س���م 2008 اىل 18 ناديًا ومت اقرار 
تل���ك التو�سي���ة من قبل الحت���اد ولكن 
تل���كاأ تنفيذ ه���ذا الق���رار حت���ى مو�سم 
2009/2008 حي���ث ق���رر الحتاد ان 
يكون عدد اأندية ال���دوري املمتاز لذلك 
املو�س���م 28 نادي���ًا ث���م اىل 18 نادي���ا 
للمو�سم الذي يليه وثم عقدت اجتماعًا 
�سخ�سي���ًا  وابلغته���م  الندي���ة  ملمثل���ي 
بق���رار الحت���اد ال���ذي �سم���ل ا�سل���وب 
ال���دوري وع���دد الندية الت���ي �ستهبط 
وتلك التي تتاأهل وفق الآليات املقررة 

وانطل���ق ال���دوري على ه���ذا الأ�سا�س 
تل���ك  مبوج���ب  املجموع���ات  وبنظ���ام 

الآلية فماذا حدا مما بدا؟ 
قب���ل ان ي�س���ل ق���رار التمدي���د ُاطلق���ت 
بالون���ات اختبار ح���ول احتمالية عدم 
هبوط الندية بدواعي مراعاة ظروف 
وم���ربرات  الندي���ة  وظ���روف  البل���د 
اخرى وا�سبحت تل���ك التكهنات قرارًا 
متخ�س عن اجتم���اع اربيل ومل يكتف 
الحتاد بذلك، بل تعددت مكارمه بقرار 
اآخ���ر وهو ت�سعيد اأندي���ة اىل الدوري 
ا�سب���ح  بحي���ث  )بالزح���ف(  املمت���از 
عدده���ا )43( ناديًا وب���رر ذلك باأ�سباب 
ومعطي���ات اعتقد الحت���اد بانها ميكن 
ان تلق���ى قب���ول وقناع���ات يف الو�سط 
الريا�سي ومل يكن م�سيبًا يف اعتقاده 
فالغالبي���ة م���ن املعنيني تعل���م جيدًا ان 
وراء القرارين دوافع معروفة واهمها 
ك�س���ب الأ�س���وات �س���واء م���ن الندية 
الت���ي مل تهب���ط او تل���ك الت���ي �سمله���ا 
الزح���ف والت�سعيد عن طريق تاأثريها 
عل���ى ا�سوات حمافظاتها وكذلك لعبت 
العاق���ات ال�سخ�سي���ة دورًا يف مترير 

تلك القرارات. 
وهن���ا ي���ربز �س���وؤال مهم: كي���ف �سيتم 
تنفي���ذ هذا ال���دوري وبه���ذا العدد غري 

امل�سبوق من الندية؟ 
نع���م �ستكون هن���اك ث���اث جمموعات 
ويتاأه���ل من كل جمموعة ع���دد معلوم 
يت�س���اءل  اأمل  ولك���ن  النخب���ة  ل���دوري 
اأ�سح���اب القرار كيف �ستتمكن الندية 
الت���ي تاأهل���ت بق���رار ولي����س لديها او 
لأغلبه���ا الإمكانات املادي���ة للتعاقد مع 
مدرب���ني ولعب���ني مب�ست���وى الدوري 
املمت���از يف الوقت ال���ذي تعر�ست فيه 
اأندي���ة عماق���ه وعريقة لأزم���ات مالية 
كادت ان تك���ون �سبب���ًا يف ان�سحابه���ا 
م���ن دوري املو�سم املا�س���ي مثل اأندية 
الدي���ن  و�س���اح   واملين���اء  ال���زوراء 
والنجف والرمادي ودي���اىل ومي�سان 
ي�سك���و  الحت���اد  ان  وغريها..كم���ا 
با�ستم���رار ع���دم كفاي���ة ميزانيته التي 
ت���كاد ل ت�س���د حاجت���ه وكان ال���دوري 
بع���دد )27( ناديا فكي���ف �ستغطي تلك 
امليزاني���ة دوري ال���� )43( وه���ل هناك 
ميزاني���ة  بزي���ادة  الأف���ق  يف  موؤ�س���ر 

الحتاد من قبل اللجنة الوملبية؟ 
هن���اك ا�سئل���ة اأخ���رى ت���دور يف خل���د 
الكثريين ب�س���اأن هذا املو�سوع ولكني 
�ساأقت�س���ر عل���ى �سوؤال اأخ���ري: هل هذا 
ال���دوري �سيحق���ق اهداف���ه باكت�س���اف 

اىل  ل�سمه���م  واملواه���ب  املبدع���ني 
منتخباتن���ا الوطني���ة حي���ث ان امل�سلم 
ب���ه ان ال���دوري الناج���ح يرت�س���ح عنه 
منتخب���ات جيدة ولك���ن الحتاد اعتمد 
مب���داأ الكمي���ة عل���ى ح�س���اب النوعي���ة 
لاأ�س���ف، ومن النتائ���ج امللمو�سة لذلك 
تراج���ع ت�سنيف منتخبنا الوطني اىل 
الت�سل�س���ل )100( يف ت�سنيف الحتاد 

الدويل. 
انا على يقني ان بع�س اع�ساء الحتاد 
به���ذه  تام���ة  قناع���ة  مل يكون���وا عل���ى 
القرارات )على الق���ل يف دواخلهم او 
عندم���ا يتحدثون مع م���ن يثقون بهم( 
ودليلي عل���ى ذلك هو اين كنت  �ساهدًا 
الحت���اد  اع�س���اء  اح���د  موق���ف  عل���ى 
املوؤثري���ن عل���ى مق���رتح ت�سعي���د احد 
اأندي���ة املوؤ�س�س���ات العريقة يف املو�سم 
املا�س���ي واعلن موقف���ه الراف�س خال 
اجتماعن���ا م���ع الندي���ة حين���ذاك علنا 

وب�سجاعة. 
الخ���وة  يفه���م  ل  ان  اأمتن���ى  اأخ���ريًا 
املعنيون يف الندية التي �سملها قرارا 
ع���دم الهب���وط والت�سعي���د ب���اأين اأقف 
حج���ر ع���رثة يف طري���ق طموحاته���ا، 
م�سوؤوليه���ا  اأهن���يء  فاأن���ا  بالعك����س 
واأب���ارك جهوده���م الت���ي حققت احام 
وحقق���وا  وجماهريه���ا  انديته���م 
م�ستثمري���ن  له���ا  تاريخي���ة  مكا�س���ب 
وباقت���دار ظ���روف الحت���اد املرتبك���ة 
والت���ي متخ����س عنه���ا ق���رارات غ���ري 
مدرو�س���ة بعناي���ة ولكن���ي ا�سع���ر باأن 
الواج���ب يحت���م عل���ّي ان اأو�سح راأيي 
يف ه���ذا املو�س���وع امله���م واحلي���وي 
لكل من يعني���ه اأمر كرة القدم العراقية 
نا�سح���ًا الحت���اد يف الوق���ت نف�سه ان 
ي�س���ع احلل���ول ملعاجلة تداعي���ات تلك 
الق���رارات يف نهاي���ة املو�س���م احل���ايل 
يف حال���ة بقائهم – يف ال�سلطة - وكذا 
احل���ال ملن يت�سلم مقاليد قيادة الحتاد 
بع���د فوزه���م يف النتخاب���ات القادمة 
لين اتوق���ع ظه���ور �سعوب���ات عديدة 
يف م�س���رية ال���دوري املمت���از ملو�س���م 
2010/2009 وترت�س���ب عن���ه العديد 
من امل�ساكل التي حتتاج اىل معاجلات 
ح�سيف���ة واآراء منطقية وعادلة بعيدة 
عن �سبه���ة امل�سال���ح ال�سخ�سية راجيًا 
التوفيق للجميع وان ي�سعوا امل�سلحة 
العامة يف مقدمة الأولويات وفوق اأي 

اعتبار اآخر.
اعمل لدنياك كاأن���ك تعي�س اأبدًا واعمل 

لآخرتك كاأنك متوت غدًا.

وقرار43 و�ــضــعــودهــا  ــا  ــه ــوط ــب ه ــة  ــاأل ــض ــ� م يف 

ك�ص��ب �ال�ص��و�ت ور�ء مكرم��ة �الحتاد 
بزحف �الأندية نحو �ملمتاز!

مدريد/وكاالت 
ترنيفي  �سيفه  على  مدريد  ري��ال  تغلب 
جميعا  ج���اءت  نظيفة  اأه����داف  ب��ث��اث��ة 
منها  �سجل  ح��ي��ث  ال��ث��اين  ال�����س��وط  يف 
واأ�ساف  هدفني  بنزمية  كرمي  الفرن�سي 
الربازيلي كاكا الهدف الثالث.وهذه هي 
يحقق  التي  الط��اق  على  الأوىل  امل��رة 
يف  الفوز  وبر�سلونة  مدريد  ري��ال  فيها 
يت�سدر  حيث  لهما  مباريات  خم�س  اأول 
 15 بر�سيد  امل�سابقة  ترتيب  الفريقان 
ن��ق��ط��ة م��ع ت��ف��وق ري����ال م��دري��د بفارق 

الأه������������������داف 
وبفارق 

ث  ثا

الذي �سحق م�سيفه  اأ�سبيلية  اأمام  نقاط 
نظيفة. اأه���داف  باأربعة  بيلباو  اتليتك 
واأ�ساد املدير العام لريال مدريد خورخي 
على  الفوز  بعد  بنزمية  بكرمي  فالدانو 
ترنيفي.وقال "لقد اأحرز ثاثة اأهداف يف 
خم�س مباريات، ل ينبغي اأن نن�سى اأنه 
اأن  مازال يف الع�سرين من عمره، يجب 
ن�سرب عليه".وو�سف فالدانو الربازيلي 
كاكا باأنه لعب من طراز فريد، م�سيفا: 
لديه  خا�سة،  اإمكانات  الفريق  مينح  اأنه 
خيارات  ومينحنا  لاإيقاع  رائ��ع  تغيري 
اأكرث اأمام املرمى.ومل يظهر ريال مدريد 
ملعب  يف  اجلماهري  لتطلق  جيد  ب�سكل 
�سانتياجو برنابيو �سفارات ال�ستهجان 
الفريقان  بني �سوطي املباراة بينما كان 
متعادلني �سلبيا.وقرر مدرب ريال مدريد 
يخطط  كان  اأن��ه  رغم  كاكا  بنجمه  الدفع 
ملنحه فرتة راحة، ليتح�سن اأداء اأ�سحاب 
الأر����س على ال��ف��ور.وب��ع��د م��رور ثاث 
ال��ث��اين تقدم  ال�سوط  ب��داي��ة  م��ن  دق��ائ��ق 

�سربة  من  مدريد  لريال  بهدف  بنزمية 
راأ�سية اإثر عر�سية من ت�سابي األون�سو.

خطاأ  بنزمية  ا�ستغل   58 الدقيقة  ويف 
مانولو مارتينز مدافع ترنيفي واأ�ساف 

الهدف الثاين له ولفريقه.
الهدف  ك��اك��ا  �سجل   77 ال��دق��ي��ق��ة  ويف 
بعيدة  ت�سديدة  اإثر  مدريد  لريال  الثالث 
املدى.ومن ناحية اأخرى �سحق اأ�سبيلية 
نظيفة  اأه���داف  باأربعة  بيلباو  م�سيفه 
حملت توقيع ريناتو والفارو نيجريدو 

وفريدريك كانوتيه وخي�سو�س نيفا�س.
ال�سوط  ف����رتات  اأغ��ل��ب  ب��ي��ل��ب��او  ول��ع��ب 
ب��ع��د ح�سول  ب��ع�����س��رة لع��ب��ني  ال��ث��اين 
فريناندو  ال����دويل  الأ���س��ب��اين  م��داف��ع��ه 
البطاقة  ع��ل��ى  م���اردار����س  ام��وري��ب��ي��ت��ا 

ال�سفراء الثانية.
و �سار فريق بر�سلونة على نف�س خطى 
فوزه  مدريد وحقق  ريال  اللدود  غرميه 
اخل��ام�����س ع��ل��ى ال���ت���وايل يف ال����دوري 
الإ����س���ب���اين ل��ك��رة ال���ق���دم ب��ت��غ��ل��ب��ه على 

م�سيفه ملقة بهدفني نظيفني يف املرحلة 
اخلام�سة من امل�سابقة.

واأحرز ال�سويدي زلتان اإبراهيموفيت�س 
للفريق  ال��ف��وز  ه��ديف  بيكيه  وج����ريارد 

الكتالوين.
وك�����ان ج��و���س��ي��ب ج����واردي����ول م���درب 
الراحة  بع�س  ملنح  يخطط  بر�سلونة 
ا�سطر  ولكنه  وبيكيه  لإبراهيموفيت�س 
اإ�سابة تيريي هرني  ب�سبب  بهما  للدفع 

ودميرتو ت�سيجرين�سكي.
هرني  من  بدل  اإبراهيموفيت�س  و�سارك 
وبعد ع�سر دق��ائ��ق م��ن ن��زول��ه جن��ح يف 
متريرة  اإث��ر  لفريقه  الت�سجيل  افتتاح 
رغم  مي�سي،  ليونيل  الأرج��ن��ت��ن��ي  م��ن 
وجود ا�ستباه حول وقوعه يف م�سيدة 

الت�سلل.
مب�ستوى  ظهر  ال���ذي  بيكيه،  واح��ت��اج 
مبهر يف املو�سم احلايل، اإىل اأربع دقائق 
فقط من نزوله اإىل اأر�س امللعب لإحراز 
 59 الدقيقة  يف  لفريقه  ال��ث��اين  ال��ه��دف 

نفذها  مبا�سرة  حرة  ل�سربة  متابعة  من 
ت�سايف.

يتعر�س  اأن  املوؤ�سف  "من  بيكيه  وق��ال 

زميلك يف الفريق لإ�سابة، ولكنه �سعور 
جيد اأن حتقق الفوز جمددا".

األربت  مللقة  املخ�سرم  املهاجم  وتلقى 

الدقائق  يف  احل��م��راء  ال��ب��ط��اق��ة  ل��وك��ي 
دانييل  م���ع  ب��ع��ن��ف  ل��ت��دخ��ل��ه  الأخ������رية 

األفي�س.

ريال مدريد يو��صل �صد�رته يف �لدوري �الإ�صباين

روما/وكاالت 
حتدث مدرب نادي اإنرت ميان الإيطايل خوزيه 
مورينهو بع����د اخل�سارة من ن����ادي �سمبدوريا 
يف الدوري الإيط����ايل بنتيجة هدف مقابل ل 
�سيء، و تو�سح من حديثه باأنه لي�س مبزاج 
جي����د بع����د اخل�سارة للتح����دث ح����ول اللقاء، 
حيث يذك����ر باأن فري����ق الأزرق والأ�سود هو 
الفري����ق ال����ذي كان اأك����رث اإ�ستح����واذًا للك����رة 
يف املب����اراة، لك����ن ه����دف بازيني اأنه����ى كل �سيء 

بالن�سبة لاإنرت.
وقد ق����ال مورينهو ل�سبكة ال�س����كاي �سبورت بعد 
املب����اراة: اأن����ا ل�س����ت معجب����ًا بالنتيجة، ه����ذا كل 
�س����يء، ل����ن اأحت����دث ح����ول �سمبدوري����ا، لويجي 
ديل ن����ريي �سوف يتحدث حولهم، هذه النتيجة 
تعن����ي خ�سارة ثاث نقاط، هذا كل ما تعنيه، ما 
ح�سل يف اأر�س امللعب انتهى، ل اأريد التحدث 

حول اأي �سيء اآخر".
كما اأ�سار مورينهو اىل اأن الفريق فقد خدمات 
النجم����ني تياغو موت����ا ووي�سلي �سنايدر يف 
اللق����اء، و ق����ال حوله����ا: "م����ن الوا�س����ح اأنه 
عندم����ا نفق����د لعب����ني مثله����م فاأنن����ا ل نلعب 
ب�س����كل جيد، لكني ل اأعلم ماذا �سوف تكون 
النتيجة لو لعبا، ال�سمت؟، النادي طلب مني 

التحدث اليوم، واإل لكنت بقيت هادئّا".

مورينهو يتهّرب من 
تربيرخ�صارته 
من �صمبدوريا

بات��و عق��د  بتمدي��د  ت�صل�ص��ي  يقه��ر  ليفربول مبو�جهة  �الآر�صنال مي��ان 
يف كاأ�س ر�بطة �الإنكليز

لندن/وكاالت
اأ�سف���رت قرع���ة ال���دور الراب���ع م���ن م�سابقة كاأ����س رابط���ة الأندية 
الإنكليزي���ة املحرتفة لكرة القدم الت���ي �سحبت عن نهائي مبكر بني 
اآر�سن���ال و�سيفه ليفربول، فيما �ستكون مهم���ة مان�س�سرت يونايتد 
حام���ل اللقب وبطل ال���دوري يف املوا�س���م الثاثة الأخ���رية �سهلة 

نظريا يف �سيافة بارن�سلي من الدرجة الثانية. 
وي�س���رف عل���ى تدري���ب بارن�سلي م���ارك روبنز مهاج���م مان�س�سرت 
يونايتد ال�سابق الذي يعترب كثريون اأن هدفه يف مرمى نوتنغهام 
فوري�س���ت يف الدور الرابع من م�سابق���ة كاأ�س اإجنلرتا عام 1990 
هو الذي اأنقذ راأ�س األيك�س فريجو�سون مدرب مان�س�سرت يونايتد 
احلايل م���ن الإقالة. وكان بارن�سلي قد حق���ق مفاجاأتني من العيار 
الثقي���ل قب���ل مو�سم���ني يف ه���ذه امل�سابقة عندم���ا اأخ���رج ليفربول 
وت�سل�س���ي منه���ا. اأم���ا بالن�سب���ة اإىل مب���اراة القم���ة ب���ني اآر�سن���ال 
وليفرب���ول، ف���اإن الأول غالب���ا ما يخو����س هذه امل�سابق���ة بالفريق 
الردي���ف ولن يتغري احلال �سد العماق ال�سمايل. وتقام املباريات 

يف 26 و27 ت�سرين الأول.

روما/وكاالت
�س���رح اأدريانو جالي���اين نائب رئي�س ن���ادي ميان 
الإيط���ايل لك���رة الق���دم اأن النادي مدد عق���د مهاجمه 

الربازيلي ال�ساب الك�سندر باتو حتى 2014.
وكان بات���و )20 عام���ا( قد التح���ق يف كانون الثاين 
2008 مبي���ان قادما من اإنرتنا�سيون���ال الربازيلي 
وفر�س نف�س���ه ب�سرعة اأ�سا�سي���ا يف ت�سكيلة الفريق 

الأول. 
وذك���رت القن���اة التلفزيوني���ة التابعة للن���ادي الذي 
ميلك���ه �سيلفي���و برلو�سكوين، اأن اله���دف من متديد 
عق���د باتو يف الوقت احلا�س���ر هو قطع الطريق قبل 
�س���وق النتقالت ال�ستوية عل���ى اأندية مثل ت�سل�سي 
الإنكليزي بقيادة املدرب الإيطايل كارلو ان�سيلوتي 
مدرب مي���ان ال�سابق الذي اأ�س���رف على باتو خال 

مو�سم ون�سف. 
و�سجل باتو 29 هدفا مليان يف 68 مباراة، وقد بداأ 
املو�سم جيدا بت�سجيله هدفني يف املباراة الفتتاحية 
يف الدوري يف مرمى �سيينا رغم النطاقة املتعرثة 

لفريقه.

عوا�ضم/وكاالت

خ�س�س����ت كوريا اجلنوبي����ة ميزانية �سخمة 
ل�ست�سافة دورة الألعاب الآ�سيوية ال�ساد�سة 
ع�س����رة ع����ام 2014 يف مدينة اين�س����ون تبلغ 
�ستة ملي����ارات دولر ح�سب ما ك�سفت اللجنة 

املنظمة لاألعاب. 
وقال نائب رئي�س اللجنة املنظمة �سونغ يونغ 

ت�سني يف ات�سال مع وكالة »فران�س بر�س« اإن 
ميزاني����ة الألعاب الآ�سيوي����ة يف اين�سون عام 

2014 �ست�سل اإىل �ستة مليارات دولر. 
واو�س����ح من املتوقع اأن تك����ون الألعاب التي 
م�ست����وى  اأعل����ى  عل����ى  لعب����ة  �ستت�سم����ن 38 
با�ستخ����دام اأف�س����ل تكنولوجيا تو�س����ل اإليها 
الع����امل«، م�سيفا »اأن ه����ذه امليزانية ت�سمل كل 
اأطر ال�ستع����داد ل�ست�سافة ال����دورة مبا فيها 

البنية التحتي����ة واملن�ساآت الريا�سية والقرية 
الأوملبي����ة وحمط����ات التلف����زة وغريه����ا م����ن 

امل�ستلزمات املتعلقة بها«. 
�س����رف  عل����ى  ان�سي����ون  مدين����ة  وح�سل����ت 
ني�س����ان  يف  الآ�سيوي����ة  الألع����اب  ا�ست�ساف����ة 
العمومي����ة  اجلمعي����ة  ت�سوي����ت  يف   2007
للمجل�����س الأوملب����ي بع����د مناف�س����ة قوي����ة مع 

العا�سمة الهندية نيودلهي. 

واأ�ساف ت�س����ني »ا�ست�ساف����ت مدينة اين�سون 
منت����دى دولي����ا عنوانه »نح����و اأف�س����ل األعاب 
احلكوم����ة  باإ�س����راف   »2014 ع����ام  اآ�سيوي����ة 
لاألع����اب،  املنظم����ة  واللجن����ة  الكوري����ة 
وبح�س����ور جمي����ع اللجان الأوملبي����ة الدولية 
والكثري من املنظم����ات الدولية، والهدف منه 
اإط����اع املجل�����س الأوملبي واللج����ان الأوملبية 
الدولية والحتادات الدولية على التجهيزات 

الكورية ل�ست�سافة الألعاب«. وكانت الدوحة 
الآ�سيوي����ة  الألع����اب  دورة  ا�ست�ساف����ت  ق����د 
 2006 الأول  كان����ون  يف  ع�س����رة  اخلام�س����ة 
و�سارك فيها رقم قيا�س����ي من الريا�سيني بلغ 
نحو 13 األف ريا�سي وريا�سية، وكانت املرة 
الأوىل التي تقام فيه����ا الألعاب يف بلد عربي 
من����ذ انطاقها، واملرة الثانية يف منطقة غرب 

اآ�سيا بعد اأن احت�سنتها اإيران عام 1974.

»2014 »�ي��ن�����ص��ون  �أ���ص��ي��اد  م��ي��ز�ن��ي��ة  دوالر  م��ل��ي��ار�ت   6

نظام الدوري اجلديد ي�شعب م�شاركة االندية الفقرية

ريال مدريد يحافظ على القمة

باتو يجدد ح�شوره مع ميالن حتى عام 2014

مورينو را�ض 
عن نتيجة  لقاء 
فر يقه مع 
�شمبدوريا


