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املدربون ي�ستغيثون: 
كارثة الدوري �ستحرق 
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الناجعة  احل��ل��ول  اي��ج��اد  او  للم�ضاهدين 
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وامل�ضاك�ضة ال�ضحفية.

�سباب لندن لن 

يحجب روؤية باالك 

�سم�س املونديال
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الربامج الريا�سية بائ�سة

اجلزائريون يفتحون 
النار على نان�سي!
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 خليل جليل       حيدر مدلول     اكرام زين العابدين     يو�ضف فعل    'طه كمر

الدوحة / حممد العبيدي
خالل  ال��دوح��ة  القطرية  العا�ضمة  اىل  ي�ضل 
اليومني املقبلني وفد املنتخب الوطني خلما�ضي 
كرة القدم متهيدا مل�ضاركته يف مناف�ضات ت�ضفيات 
غرب ا�ضيا التي تقام بدولة قطر خالل املدة من 
13 – 18  ت�ضرين االول احلايل مب�ضاركة �ضتة 
يف  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  يلعب  ح��ي��ث  منتخبات 
الكويت  منتخبي  جانب  اىل  الثانية  املجموعة 
واالردن، فيما �ضمت املجموعة االوىل منتخبات 
: ق��ط��ر امل�����ض��ي��ف ول��ب��ن��ان وال��ب��ح��ري��ن ، وك��ان 
عن  �ضابق  وق��ت  يف  اعتذر  ال�ضعودي  املنتخب 

امل�ضاركة يف الت�ضفيات.
ناجح   : من  كال  الوطني  منتخبنا  بعثة  وت�ضم 
نائبا و�ضامي  للوفد وعمر خطاب  حمود رئي�ضا 
�ضلطان  حممد  وك��اظ��م  قا�ضم  واب��راه��ي��م  ناجي 
الزم  وا�ضعد   ) اع�ضاء   ( ال�ضائغ  جواد  وحممد 
وح�ضني  للمدرب  م�ضاعدًا  ع��ودة  و�ضامل  مدربا 
���ض��الل م����درب ح���را����س امل���رم���ى وع�����الوي فرج 
اإداري��ني،  قا�ضم  وماجد  ح�ضني  وطالب  معاجلًا 
وعبد  خليل  عطيل  و  حت�ضني  والالعبني:عماد 
الرزاق ابو الهيل وح�ضني عبد علي واحمد دريد 
عبد  ويا�ضر  �ضلمان  علي  وح�ضن  حم�ضن  وكرار 
الهادي وها�ضم خالد وحبيب دينار وادمون حنا 
وم�ضطفى بجاي وم�ضطفى �ضعدي وكرار علي 

وحممد احمد .
ويلعب منتخبنا الوطني خلما�ضي الكرة مباراته 
االوىل يف افتتاح الت�ضفيات الثالثاء املقبل امام 
منتخب االردن يف متام ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاء 
ب�ضالة نادي الغرافة ، و�ضتكون املباراة الثانية 
م�ضاء  التوقيت  بنف�س  الكويت  منتخب  اأم���ام 
راحة  التايل  اليوم  و�ضيكون   ، املقبل  اخلمي�س 
ال�ضبت  يوم  املباريات  وت�ضتاأنف  الفرق  جلميع 
اول  ي��ل��ع��ب  ح��ي��ث  احل����ايل  االول  ت�����ض��ري��ن   17
الثانية  املجموعة  ثاين  ام��ام  االوىل  املجموعة 
ويلعب اول املجموعة الثانية مع ثاين املجموعة 

االوىل.
املنتخب  جن��وم  من  اربعة  ق��ام  اخ��رى  جهة  من 
ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم م��ن ال��الع��ب��ني املحرتفني 
املنتخب  لبعثة  ب���زي���ارة  ق��ط��ر  جن���وم  ب����دوري 
باجلمنا�ضتك  والنا�ضئات  للنا�ضئني  الوطني 
يف  التدريبي  مع�ضكرهم  هام�س  على  م��وؤخ��را 

الدوحة .
وكان منتخب نا�ضئة 

�ضتك  جلمنا ا
دخ����������������ل 

مع�ضكرا تدريبيا ب�ضيافة االحتاد القطري للعبة 
العربية  البطولة  مناف�ضات  يف  م�ضاركته  قبل 

التي جرت يف العا�ضمة امل�ضرية القاهرة .
من  ك��ال  اجلمنا�ضتك  منتخب  بعثة  و���ض��م��ت 
لرئي�س  االول  ال��ن��ائ��ب  اح��م��د  حممد  جا�ضم   :
للبعثة  رئي�ضًا  للجمنا�ضتك  العراقي  االحت��اد 
وحم���م���د حم���م���ود ����ض���ال���ح ام�����ني �ضر 
للوفد  اداريًا  للعبة  العراقي  االحتاد 

واملدربني : �ضائب مهدي و زياد طارق واحمد 
اجلبار  عبد  حممد  احمد   : ،والالعبني  �ضكران 
خليل  ن��ور���س  و  ب�ضار  واح��م��د  ب�ضار  و���ض��امل 
 ، �ضعدي  وعلي  ه��ادي  وايهاب  زي��اد  واح�ضان 
و  �ضعدي  فاطمة  و  جمال  زه��راء   : والالعبات 

مرمي عماد ومرمي قا�ضم .
وك���ان جن���وم ال��ك��رة ال��ع��راق��ي��ة وه���م: يون�س 
حممود وق�ضي منري وعالء عبد الزهرة و�ضامر 

وفد  زي��ارة  مببادرة  القيام  يف  �ضّباقني  �ضعيد 
هدايا  وت��ق��دمي  للجمنا�ضتك  ال��ع��راق  منتخب 
تقديرية الع�ضاء البعثة يف مبادرة ج�ضدت مدى 
التالحم والعالقات احلميمية وال�ضعور العايل 
ب�ضرف  يحظى  م��ن  ك��ل  قبل  م��ن  بامل�ضوؤولية 
متثيل الريا�ضة العراقية يف املحافل اخلارجية 
ف��ك��ان جن��وم ال��ك��رة ال��ع��راق��ي��ة امل��ح��رتف��ون يف 
الدوري القطري مثاال يف االلتزام واالن�ضباط 

والت�ضابق يف مبادرات لقاء الوفود التي تزور 
والتطوع  الريا�ضية  الفعاليات  جلميع  الدوحة 
اىل  ال��وق��وف  اىل  ا�ضافة  احتياجاتهم  لتلبية 

جانبهم وموؤازرتهم.
لبعثة  العراقية  الكرة  جن��وم  زي��ارة  وحظيت 
بيوت  بجمعية  اق��ام��ت��ه��م  حم��ل  يف  امل��ن��ت��خ��ب 
ا�ضرة  قبل  كبريمن  باهتمام  القطرية  ال�ضباب 

منتخبنا الوطني للجمنا�ضتك.

بغداد/ املدى الريا�صي
قال هاتف �ضمران مدرب فريق النجف ال�ضابق الذي يعمل حاليا يف الدوري 
البحريني ان االزمة التي مير بها ناديه ال�ضابق هي مالية بحتة وال وجود الأية 
من  البادية  غزالن  بخروج  والكفيل  الوحيد  ال�ضبيل  ان  واعتقد  اخرى  ازم��ات 
ازمتهم الع�ضرية وجتاوزها يكمن يف تعاون جمل�س املحافظة مع املي�ضورين من 

اهايل املدينة وبتعاون وتعا�ضد جمهور النجف الويف.
عنق  من  يخرج  ان  للفريق  ميكن   : الريا�ضي(  امل��دى  ل�)  ت�ضريح  يف  �ضمران  واك��د 

جمموعة  ي�ضم  فالفريق  ال�ضابق،  يف  كان  كما  متعافيا  ويعود  املالية  ازمته  زجاجة 
كبرية من الالعبني ال�ضباب الذين قدموا م�ضتويات رائعة ابهرت اجلميع وكانوا احد 
اال�ضباب الرئي�ضة وراء احل�ضول على مركز الو�ضيف برغم ان النجف كان االحق 
باللقب يف �ضوء االداء املتميز الذي قدمه الفريق انذاك يف اللقاء اخلتامي مع اربيل 
، متوقعا للفريق ان يظهر ب�ضورة رائعة يف مناف�ضات امل�ضابقة املحلية وكذلك يف 
العام  يف  االآ�ضيوي  االحت��اد  كاأ�س  بطولة  يف  النجف  تنتظر  التي  اخلارجية  املهمة 

 . 2010

منتخب اخلما�سي يواجه االردن يف افتتاح ت�سفيات غرب اآ�سيا

�سمران: حمافظة النجف قادرة على انت�سال غزالن البادية

جنوم دوري املحرتفني يكرمون نا�صئة اجلمنا�صتك
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وج�����ه�����ة ن��ظ��ر

خليل جليل

دوري ال�سلة وجلنة 
امل�سابقات

عدد من مدربي االندية امل�ضاركة يف دوري ال�ضلة 
املمتاز للمو�ضم اجلديد ابدى عدم ارتياحهم لتاأخر 
الدوري  م�ضابقة  والية  نظام  طبيعة  عن  االع��الن 
البطولة  با�ضلوب  يحيط  ال��ذي  الغمو�س  ب�ضبب 
والكيفية التي �ضتجري بها ووفق اأي نظام �ضواء 
من  وغريها  الواحدة  للمرحلة  ام  للمرحلتني  كان 
�ضبابية  �ضورتها  زالت  ما  التي  الفنية  التفا�ضيل 
االحتاد  يف  امل�ضابقات  جلنة  قبل  من  حت�ضم  ومل 

العراقي لكرة ال�ضلة.
فنية  موؤ�ضرات  املا�ضي  ال�ضلوي  املو�ضم  حقق  لقد 
املباريات  اج��واء  �ضخونة  من  رفعت  وتناف�ضية 
م��ا كان  ال�����ض��ل��ة  م��ب��اري��ات دوري  ع��ل��ى  وا���ض��ف��ت 
يعود  بالطبع  وه��ذا  املا�ضية  املوا�ضم  يف  يفتقده 
املن�ضوية  وجلانه  للعبة  العراقي  االحتاد  بذله  ملا 
لل�ضك مبثل هذه  حتت �ضقفه وهذا ال يرتك جماال 

القناعات.
تعر�س  ال�ضلة  لكرة  العراقي  االحت��اد  ان  �ضحيح 
لهزة كبرية ب�ضبب ما طال رئي�ضه ح�ضني العميدي 
مثرية  ارها�ضات  و�ضط  ال�ضجن  اودعته  تهم  من 
للجدل حتى هذه اللحظة ،وقد القت هذه التطورات 
التهيوؤ  املوؤ�ضفة بظاللها على اجواء االحتاد، لكن 
مل�ضابقة الدوري وعمل جلانه ويف مقدمتها جلنة 
امل�ضابقات التي ت�ضتند عليها كل عوامل التح�ضري 
يف  حتقق  مثلما  واجناحه  ال�ضلة  دوري  النطالق 
املو�ضم املن�ضرم ،كنا ناأمل ان يكون قد قطع �ضوطا 
كبريا على �ضعيد اال�ضتعداد االأمثل الإطالق مو�ضم 

دوري ال�ضلة.
ومثلما هو معتاد يف ان يكون مو�ضم اأي لعبة وما 
املنتخبات  مدربي  امام  حقيقية  فر�ضة  من  ي�ضكله 
فرقنا  اأم  ملنتخباتنا  �ضواء  املدربني  ف��ان  والفرق 
للمو�ضم  ال�ضلوي  ال���دوري  بطولة  يف  امل�ضاركة 
املدربون  ه���وؤالء  ي�ضع  ان  الطبيعي  م��ن  املقبل 
اثرائها  ع��وام��ل  ي�ضتقون  ل��ه��م  خ��ا���ض��ة  اج��ن��دات 
وطبيعة  ال��دوري  مباريات  خالل  من  وان�ضاجها 
الدوري  ف�ضول  تعك�ضه  الذي  التناف�ضي  ال�ضراع 

�ضواء لكرة ال�ضلة اأم غريها.
فمن دون �ضك ان عدم ات�ضاح معامل ومالمح كل ما 
التو�ضل  ال�ضلوي وعدم  الدوري  يت�ضل مب�ضابقة 
اىل خطوات فنية وتفا�ضيل اخرى تتعلق باملو�ضم 
يكون  ان  كيفية  ع��ل��ى  االت��ف��اق  وع���دم  ال�����ض��ل��وي 
عملية  تاأخر  اىل  ي��وؤدي  املقبلة  البطولة  ا�ضلوب 
منتخبات  واع��داد  اختيار  برامج  و�ضياغة  بلورة 
وبرامج  مفكرات  ت�ضتند  ان  يفرت�س  التي  اللعب 
م��درب��ي��ه��ا ع��ل��ى م��ا ه��و م��ت��اح ام��ام��ه��م م��ن ف�ضول 

املناف�ضة وال�ضراع  من خالل امل�ضابقة. 
واذا كانت بطولة الدوري التي بداأ عدها التنازيل 
ا�ضبحت قريبة جدا ومل يتبق على انطالقها �ضوى 
النظام  ح�ضب  ف��رق  ع�ضرة  مب�ضاركة  ع��دة  اي���ام 
قائمة  يف  الثمانية  ال��ف��رق  اول  وم��ن��ه��ا  اجل��دي��د 
موؤ�ضرا حيويا  تكون  ان  لها  نريد  املا�ضي  املو�ضم 
امل�ضوؤولني  رغبة  تعك�س  وان  ال�ضلة  واقع  لتطور 
يدخر  مل  ال��ذي  ال�ضلة  لكرة  العراقي  االحت��اد  يف 
جهدا من اجل االخذ باية متطلبات ت�ضهم يف رفع 
م�ضتوى ال�ضلة العراقية من خالل دوري مهم يتم 
له التح�ضري مبكرا وان تكون جلنة م�ضابقاته قد 

عملها  اوج���ه  ك��ل  ا�ضتكملت 
قد  ت��ك��ون  وان  وم��ه��ام��ه��ا 

و�ضعت مل�ضاتها النهائية 
املدربون  يتلم�س  لكي 
طريق عملهم قبل وقت 
انطالق  م���ن  م��ن��ا���ض��ب 
امل�������ض���اب���ق���ة وات����اح����ة 

اأمام االندية لكي  املجال 
تقطع م�ضتوى طيبًا 
تهيئة  �ضعيد  ع��ل��ى 

مالعبها وقاعاتها. 

بغداد/ املدى الريا�صي
املركزي  العراقي  االحتاد  �ضر  امني  قال 
�ضيخ�ضعون  الع��ب��ا   36 ان  ال��ي��د   ل��ك��رة 
املنتخب  م����درب  ق��ب��ل  م��ن  الخ��ت��ب��ارات 
منت�ضف  يف  ���ض��اح��ب  ظ��اف��ر  ال��وط��ن��ي 
الت�ضكيلة  ال�ضهر احلايل لغر�س اختيار 
ال��ر���ض��م��ي��ة ال��ت��ي ���ض��ت��م��ث��ل ال���ع���راق يف 

املناف�ضات املقبلة. 
العبا   36 ان   ج��ل��وب  لطيف  واو���ض��ح 
التي  االخ���ت���ب���ارات  يف  ���ض��ي�����ض��ارك��ون 
العراق  ملنتخب  الفني  اجلهاز  �ضيقيمها 
�ضاحب  ظافر  امل���درب  بقيادة  الوطني 

اعتبارا من �ضباح يوم اجلمعة املقبل.

يف  الريا�ضي  ال��ك��رخ  ن���ادي  ق��اع��ة  على 
لغاية  االخ���ت���ب���ارات  وت�����ض��ت��م��ر  ب���غ���داد 
وذل��ك الختيار  ذات��ه  ال�ضهر  من  يوم 21 
لت�ضكيلة  واالك���ف���اأ  االن�����ض��ب  العنا�ضر 
املنتخب الوطني العراقي الذي تنتظره 
عدة م�ضاركات مهمة منها ت�ضفيات قارة 
العامل  ك��اأ���س  لنهائيات  امل��وؤه��ل��ة  ا�ضيا 
والتي �ضتقام يف كازاخ�ضتان خالل �ضهر 
امل�ضاركة  وكذلك  املقبل  العام  من  �ضباط 
يف مناف�ضات دورة الت�ضامن اال�ضالمي 
التي �ضتنطلق فعالياتها يف ايران خالل 

�ضهر ني�ضان املقبل. 
وا�ضتطرد جلوب قائال: ان  الالعبني ال� 

االختبارات  يف  �ضي�ضاركون  الذين   36
هم: ا�ضامة رفعت عبود و�ضهيب رفعت 
�ضعد  زب��ون وح��ارث  عبود واحمد علي 
وح�ضني  نبيل  واي��ه��اب  ن���زار  �ضرمد  و 
وم�ضطفى  ب��ك��ري  وم�����ض��ط��ف��ى  ���ض��ت��ار 
�ضباح  وحم��م��ود  �ضاكر  وحم��م��ود  رف��ا 
ط��ه ورائ����د ع��ب��د زي���د وح��ي��در ع��ب��د زيد 
وم�ضطفى با�ضم حممود وحيدر �ضلمان  
وهاين حممد وكمال عبد الواحد واحمد 
ه��ا���ض��م وم��رت�����ض��ى ف��ائ��ز وك�����رار عايد 
�ضحيت  وح��ي��در  عليوي  قا�ضم  وحممد 
حمه  ���ض��ريوان  و  زك��ري��ا  حميد  و�ضيف 
قا�ضم  ومنري  ح�ضني  علي  وعامر  ح�ضن 

وحم��م��د ل��ط��ف��ي وك����رار ك��اظ��م وحممد 
طارق عبد الرحمن وحممد قا�ضم عليوي 
و  جا�ضم  وح�ضن  الله  عبد  طارق  وعلي 
و  علي  عبد  ح�ضن  واحمد  جن��اح  يا�ضر 
ا�ضراف  حت��ت  الر�ضا  عبد  ع��ودة  ميثم 

املدرب ظافر �ضاحب. 
�ضتقام  جتريبية  مباريات  ان   وا�ضاف 
وناديي  الوطني  املنتخب  الع��ب��ي  ب��ني 
ي�ضتعدان  ال��ل��ذي��ن  وال���ك���رخ  اجل��ي�����س 
االندية  بطولة  مناف�ضات  يف  للم�ضاركة 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��رج��ال ال��ت��ي م��ن امل��ق��رر ان 
االردنية  العا�ضمة  يف  فعالياتها  تنطلق 
عمان مطلع �ضهر ت�ضرين الثاين  املقبل.

بغداد / املدى الريا�صي
كرمي  الريا�ضي  امل�ضور  الزميل  اأ�ضاف 
عندما  عمله  يف  ج��دي��دًا  اجن���ازًا  جعفر 
�ضحفية(  ���ض��ورة  اأف�����ض��ل   ( ل��ق��ب  ن���ال 
العامل بعد متيزه بلقطته  على م�ضتوى 
الفنية الرائعة لالعب املنتخب الهولندي 
�ضمن  العقلة  جهاز  على  زندرالند  ابيك 
للجمنا�ضتك  ال��ع��ام  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
موؤخرا  الدوحة  يف  اأقيمت  التي  الفني 

مب�ضاركة خرية العبي العامل .
 وج�ضدت اللقطة التي ن�ضرتها �ضحيفة 
  )the wall streetjournal(
من  تفا�ضيلها  بجميع  اللعبة  م��ع��اين 
وا�ضتقامة  الالعب  حركة  ودق��ة  ت��وازن 
اأ�ضعب  ت���اأدي���ة  يف  وب��راع��ت��ه  ج�ضمه 

احلركات مبهارة فائقة .
جوائز  ع��ل��ى  ح���از  ان  جلعفر  و���ض��ب��ق   
عدة يف جمال الت�ضوير من املوؤ�ض�ضات 
االإعالمية العاملية و�ضارك يف الكثري من 
البطوالت وامل�ضابقات الريا�ضية  لتوؤكد 
اأ�ضهر  مناف�ضة  على  وق��درت��ه  ب��راع��ت��ه 
يف  للعراق  �ضفري  خري  باأنه  امل�ضورين 
جماله واحرتافه يف العا�ضمة القطرية 

الدوحة منذ عقد ون�ضف. 

دعوة 36 العبا لتدريبات منتخبنا باليد
ا�ستعدادًا للبطولة اال�سيوية

عد�سة كرمي جعفر االأف�سل عامليًا

الهولندي 
زندرالند اثناء 

اداء الفعالية
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بغداد / طه كمر 
 وق���د ت��وال��ت االح�����داث ال��ري��ا���ض��ي��ة خالل 
واآخر  مفرح  حدث  مابني  املا�ضيني  العامني 
امكاناتها  ال��ق��ن��وات  تلك  وح�����ض��دت  حم��زن 
ت��غ��ط��ي��ة احل����دث ب�ضورة  اج����ل  م���ن  ك��اف��ة 
خالل  من  بتفا�ضيله  املتلقي  واغناء  كاملة 
تقام  التي  واملوؤمترات  واللقاءات  الندوات 
فيها لكننا مل ن�ضاهد حلواًل خا�ضة لالأزمات 
العراقية على مدى  الريا�ضة  بها  التي مرت 
ال�ضوء  ت�ضليط  مت  اذ   ، املا�ضيني  العامني 
احلديث  انتهى  ان  وما  وجيزة  فرتة  خالل 
وينتهي  يطوى  الق�ضية  ملف  ان  نرى  عنها 
ثانية واالمثلة كثرية منها  وننتظر منا�ضبة 
 19 خليجي  يف  الوطني  منتخبنا  اخفاقة 
العامل وق�ضية  واق�ضائه من ت�ضفيات كاأ�س 
الالعب الربازيلي امير�ضون وازمة املنتخب 
منغ�ضات  م��ن  رحلته  راف���ق  وم��ا  االومل��ب��ي 
وطلبوا  عنه  العبيه  بع�س  تخلى  عندما 
احتاد  ق�ضية  واآخ��ره��ا  االن�����ض��اين  اللجوء 
فرتة  ب��ني  تت�ضاعد  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي  ال��ك��رة 
واخرى لكن مل يتم احلديث عنها بتفا�ضيل 
دقيقة ، بل و�ضل االمر ببع�س املتحدثني ان 
يف  االخفاق  حالة  يف  قا�ضيًا  كالمًا  يكيلوا 
نف�س  مان�ضاهد  �ضرعان  لكن  امليادين  جميع 
كلمات  ينتقون  وه��م  ف��رتة  بعد  املتحدثني 
االطراء لنف�س اال�ضخا�س الذين فتحوا نار 

النقد عليهم �ضابقًا.
�صلطة  ل�����ص��ن��ا   : خ��ل��ف  حم��م��د 

تنفيذية 
املعنيني  اآراء  ا�ضتطلعت  الريا�ضي(  )امل��دى 
بهذا ال�ضاأن لت�ضلط ال�ضوء على هذه الق�ضية 
خلف  حممد  الزميل  املتحدثني  اول  وك��ان 

مدير قناة العراقية الريا�ضية الذي قال : 
احللول  جن��د  ان  لنا  ميكن  ال  ب�ضراحة   -
نكون  ان  املمكن  من  لكن  لالأزمات  املنا�ضبة 
او  امل�ضكلة  و�ضع  ون��ح��اول  حم��اي��دا  طرفا 
االزمة على طاولة النقا�س وت�ضليط ال�ضوء 
جميع  نظر  وجهات  �ضماع  خ��الل  من  عليها 
قد  نكون  وبالتايل  ق�ضية  اية  يف  االط��راف 
و�ضعنا امل�ضاهد او املتابع يف �ضلب احلدث 

لكن ال يجوز لنا ان ن�ضطف مع هذا الطرف 
بل   ، حق  على  احدهم  كان  لو  حتى  ذاك  او 
الطرفني  بني  النظر  وجهات  تقريب  نحاول 
قرار  ا�ضحاب  او  تنفيذية  �ضلطة  ل�ضنا  الننا 

يف اية ق�ضية نتناولها .
وا�ضاف خلف : اننا يف االيام القليلة القادمة 
�ضنقدم برناجما تلفزيونيا من �ضا�ضة القناة 
العراقي  ال��ك��رة  احت����اد  ازم����ة  بخ�ضو�س 
الله �ضبحانه وتعاىل ان يوفقنا يف  ون�ضاأل 
اي�ضال ما نريده ويريده ال�ضارع الريا�ضي 
اىل امل�ضوؤولني و�ضيتناول الربنامج حماور 
ال�ضاأن يف  عدة ون�ضت�ضيف من خالله ذوي 
ال�ضارع  حديث  ا�ضبحت  التي  الق�ضية  هذه 

الريا�ضي يف االآونة االخرية .
حمكوم  العمل  ال��ث��ام��ر:  جمعة 

مبقومات جناحه
الربامج  الثامر معد  الزميل جمعة  قال  فيما 
الريا�ضية يف قناة البغدادية بهذا اخل�ضو�س 
: لال�ضف ان جميع القنوات الف�ضائية تعاين 
قليلو  العاملني  اغلب  الن  اعالمية  مراهقة 
الريا�ضية  املعلومات  ميتلكون  وال  اخلربة 
عدم  عن  ف�ضال  حماوراللقاء  الدارة  الكافية 
وا�ضراره  االعالمي  العمل  مبقومات  االملام 
املهنة وج��اءوا يف  النهم طارئون على هذه 
واع���داد  ت��ق��دمي  يف  للعمل  ال��زم��ن  م��ن  غفلة 
وا�ضحا  ي��ب��دو  ال��ري��ا���ض��ي��ة،ل��ذل��ك  ال��ربام��ج 

ت��اأث��ري �ضعف االع���داد وال��ت��ق��دمي م��ن خالل 
جتعل  حيث  ريا�ضي  برنامج  اي  م�ضاهدة 
يراهم  ممن  �ضيوفه  يختار  الربنامج  مقدم 
اكرب او اف�ضل منه من حيث اخلربة وغزارة 
وي�ضبح  االدوار  تتبدل  وعندها  املعلومات 
اللقاء  يدير  وم��ن  للربنامج  مقدما  ال�ضيف 
بينما  امل��ت��ح��اوري��ن  على  اال�ضئلة  وي��وج��ه 
يكتفي مقدم الربنامج باال�ضغاء ومتابعة ما 
املهمة  الق�ضايا  طرح  ان   : .وا�ضاف  يجري 
على ال�ضيوف يتم بطريقة �ضاذجة وعقيمة 
او  للم�ضاهدين  الفائدة  تقدمي  عن  وبعيدة 
ايجاد احللول الناجعة للخروج من االزمات 
ما يجعل املو�ضوع خاليا من املحاور املثرية 

ال�ضيف  وا�ضتدراج  ال�ضحفية  وامل�ضاك�ضة 
يتحدث  يجعله  ال���ذي  امل��رب��ع  يف  وو���ض��ع��ه 
ما  ب�ضفافية  االم��ور  جميع  ويطرح  بحرية 

يجعل ال�ضيف متلكئا يف طرحه.
حلول  توجد  ال   : عيال  ح�صن 

ناجعة ملا نطرح
عيال  ح�ضن  الزميل  كان  االخ��ر  حمدثنا  اما 
يعر�س  الذي  ريا�ضية  بروح  برنامج  مقدم 
قال  الريا�ضية  العراقية  قناة  �ضا�ضة  على 
: ل��ال���ض��ف ان ه��ن��اك ث��ق��اف��ة ج��دي��دة ط���راأت 
تتحكم  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ري��ا���ض��ة  م��وؤخ��راع��ل��ى 
بالقرار الريا�ضي ، وميكن ان تذوب جميع 
امل�ضاكل وال�ضراعات الناجتة عن اثارة تلك 
الق�ضية او تلك من خالل عدم وعي امل�ضوؤول 
وايجاد  الق�ضية  لتلك  وادراك���ه  الريا�ضي 
من  تعاين  التي  الريا�ضة  لتطوير  احللول 
خم�س  فمنذ  عدة  مفا�ضل  يف  كثرية  ازم��ات 
�ضنوات ونحن مل نر اية حلول الية م�ضكلة 
من  نابع  وه��ذا  العراقية  الريا�ضة  ق��ادة  من 
يريد  ال  لكنه  ي�ضمع  الريا�ضي  امل�ضوؤول  ان 
التغري وال ي�ضغي جلوهر الق�ضية ما يجعله 
يراها مبنظار خارجي ودائما ما نراه بعيدا 
عن اتخاذ اي قرار ي�ضب ل�ضالح الريا�ضة .

من  �ضديد  باحباط  ا�ضعر   : عيال  وا���ض��اف 
اقدمه  ال��ذي  الربنامج  يف  يطرح  م��ا  خ��الل 
ما  ق�ضية  اط��رح  فعندما   ) ريا�ضية  ب��روح   (
الربنامج  يف  و�ضيويف  انا  احلديث  ونبداأ 
منا�ضبة  ح��ل��ول  اىل  للو�ضول  م�ضعى  يف 
باالحباط  ن�ضعر  طرحها  مت  التي  للق�ضية 
االم��ان فال يوجد من  بر  لعدم و�ضولنا اىل 
ي�ضمع ويجد احللول ومن هنا ا�ضبحت تلك 
تقوميية  هي  ما  اك��ر  ا�ضتهالكية  ال��ربام��ج 
وتثقيفية فمن املالحظ انها ا�ضبحت بعيدة 
عن م�ضعاها الذي يرمي اىل تقارب وجهات 
النظر مابني االطراف املتقاطعة على �ضبيل 
هذه  وراء  م��ن  نرمي  ال  اننا  م��وؤك��دا  امل��ث��ال 
التلفاز  ���ض��ا���ض��ات  ع��ل��ى  ال��ظ��ه��ور  ال���ربام���ج 
املنا�ضبة  ايجاد احللول  ن�ضعى اىل  ما  بقدر 
الريا�ضة  �ضطح  على  ب��رزت  التي  لالحداث 

العراقية.

هل حققت القنوات الف�صائية اهدافها يف الق�صايا الريا�صية ؟

فقر االعداد .. وا�ستفزاز ال�سيوف..وانعدام اال�ستجابة
ب��راجم��ه��ا! ب��وؤ���س  وراء 

رت يف االآونة االخرية القنوات الف�صائية التي ا�صهمت بو�صع امل�صاهد الكرمي 
واملتابع للحدث يف �صلب احلدث الريا�صي ، ونحن بدورنا تهمنا مو�صوعة الريا�صة 
التي نحاول ان ن�صلط ال�صوء عليها دائما باعتبارها من �صمن اخت�صا�صنا.

ومن خالل القنوات الف�صائية بداأ �صوت الناقد واملحلل ي�صل ب�صرعة اىل من 
يهمه االمر اإال ان ما يعاب على تلك القنوات انها مل توفق بدرجة مثالية باي�صال 
هاج�س الناقد وما يدور بخاطره من افكار يحاول من خالل ما يطرحه عن 
طريقها تقومي م�صرية االن�صان الذي يقع باخلطاأ احيانا .

ح�سن عيال اثناء تقدميه برنامج 
)بروح ريا�سية(

حممد خلف جمعة الثامر
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بغداد / اكرام زين العابدين
اأثار قرار احتاد الكرة  باإقامة الدوري املمتاز 
للمو�ضم املقبل 2009 /2010  مب�ضاركة 43 
فريقا جدال كبريا يف ال�ضارع الريا�ضي حيث 
عدها البع�س خطوة غري مدرو�ضة ومت�ضرعة 
الذي  املرير  الواقع  مع  تتالءم  وال 
الريا�ضية  االندية  اغلب  تعي�ضه 
تاأهلت اىل دوري  التي  ال�ضيما 
اندية  مدربو  وانتقد  الكبار، 
ال��������دوري امل���م���ت���از ا���ض��ل��وب 
اجلديدة   ب�ضغيته  تنظيمه 
اىل  خطوة  بانها  وو�ضفوها 
الوراء وال ميكن ان تقدم اية 
خدمة للكرة القدم العراقية 

يف الفرتة املقبلة.
ال���ري���ا����ض���ي(  امل������دى   (
ا�ضتطلعت اآراء عدد من 
ابرز  ب�����ض��اأن  امل��درب��ني 
العوامل ال�ضلبية التي 
حال  ال��دوري  يفرزها 
وانعكا�ضاته  تطبيقه 

على الكرة العراقية.
اىل  نحتاج   : احمد  ه��ادي 

االموال  
نائب  احمد  ه��ادي  ك��ان  املتحدثني  اول 
نريد   : ق��ال  حيث  امليناء  ن��ادي  رئي�س 
حازما   الكبرية  الفرق  موقف  يكون  ان 
العراقي  ق���رار االحت���اد  وق��وي��ا جت��اه 
ا�ضراك  على  املوافقة  يف  القدم  لكرة 
امل��م��ت��از من  ال�����دوري  ف��ري��ق��ا يف   43
هذا  مثل  وان  وا�ضح  مربر  اي  دون 
الف�ضل  اىل  امل�ضابقة  �ضيقود  القرار 
االن��دي��ة ال متلك  اغ��ل��ب  ال��ذري��ع الن 
املوارد املادية الكافية لتغطية نفقات 

امل�ضاركة ال�ضعبة .
اح��م��د: ان االحت���اد يحتاج  وا���ض��اف 
الأج����ل  ك���ث���رية  ام�������وال  ت���وف���ري  اىل 
التحكيمية  ال��ط��واق��م  ع��ل��ى  ���ض��رف��ه��ا 
هناك  و�ضيكون  املباريات  �ضتقود  التي 
كرة  ب�ضبب  احل��ك��ام  كبريعلى  �ضغط 
، ا�ضافة اىل ان معظم االندية  املباريات 
ال متلك املالعب النظامية التي متكنها من 
دوري  يف  الر�ضمية  املباريات  ا�ضت�ضافة 

املو�ضم املقبل .
املجاملة   : اجلليل  عبد  �صباح 

ت�صر مب�صلحة اللعبة
القوة  ن��ادي  م��درب  اجلليل  عبد  �ضباح  وق��ال 

الدوري  يف  ت�ضارك  التي  االندية  ك��رة  ان  اجلوية: 
الكرة  ���ض��ال��ح  يف  لي�س  امل��ق��ب��ل  امل��و���ض��م  يف  امل��م��ت��از 
العراقية خا�ضة وان االندية متر بظروف مالية �ضعبة 
، وانه كلما قّل عدد الفرق امل�ضاركة يف الدوري املمتاز 
كلما زادت امكانية جناح امل�ضابقة  خا�ضة وان الكرة 
العراقية التي تعاين ا�ضال من توا�ضع امل�ضتوى الفني 

وقلة املواهب .
وا�ضاف: ان االحتاد العراقي لكرة القدم يجامل بع�س 
العراقية  والكرة  ال��دوري  �ضمعة  ح�ضاب  على  االندية 
الن الهدف من زيادة عدد الفرق بات وا�ضحا للجميع 
ا�ضتعدادا  بحتة  انتخابية  م�ضالح  ع��ن  ي��خ��رج  وال 
يخ�ضر  ان  يريد  ال  التي  لالحتاد  املقبلة  لالنتخابات 
ا�ضوات بع�س االندية التي �ضيتم اإبعادها عن الدوري 

املمتاز .
املمتاز  ال��دوري  مل�ضابقة  االمثل  العدد  ان   وا�ضار اىل 
هو 16 فريقا يتناف�ضون على خطف اللقب من دوري 
و�ضتكون  حقيقية  قيمة  ل��ه  �ضتكون  ال��ذي  ملرحلتني 
املناف�ضة على ا�ضدها بني الفرق لتقارب م�ضتوياتها،اما 
فان  املقبل  املو�ضم  يف  �ضت�ضارك  التي   43 ال���  الفرق 
�ضيرتك  ذلك  فان  لذا  النجاح  مقومات  اغلبها ال ميتلك 

اآثارا �ضلبية على نوعية امل�ضابقة ودرجة متعتها.
با�صم قا�صم : العدد املثايل 18 فريقا 

ومن جانبه قال با�ضم قا�ضم مدرب دهوك: ان الطريقة 
يف  للم�ضاركة  ال��ك��رة  احت��اد  اعتمدها  التي  اجل��دي��دة 
تدلل  فريقا  التي ت�ضم  43  املمتاز  ال��دوري  مناف�ضات 
على جهل القائمني على الكرة العراقية وتخبطهم وان 
�ضرر  فيه  الكرة  احت��اد  اعتمده  ال��ذي  اجلديد  النظام 
كبري وا�ضاءة متعمدة ل�ضمعة الكرة العراقية وتاريخها 
الن وجود هذا العدد الكبري من الفرق ال يخدم كرتنا .

�ضي�ضب  الكبري  ال��ع��دد  م�ضاركة  ان  قا�ضم:  وا���ض��اف 
يوؤ�ض�س  االحت���اد  وان  معقولة  غ��ري  ك��روي��ة  فو�ضى 
تاأريخ  ط���وال  اب���دا  م��وج��ودة  تكن  مل  ج��دي��دة  لثقافة 
يف  ال��ت��الع��ب  على  �ضي�ضجع  فهو  ال��ع��راق��ي  ال����دوري 
رادع  ق��ان��ون  ب��ال  مي�ضي  ب��ات  �ضيء  ك��ل  الن  النتائج 
بامل�ضوؤولية، وان هذا  اآلية وا�ضحة وبال �ضعور  وبال 
التربير بعيد جدا عن الواقع الن تو�ضيع القاعدة يجب 
ان يبداأ من القاعدة ولي�س من الهرم واذا كان االحتاد 
ال�ضباب  ب��دوري  يهتم  ان  عليه  القاعدة  تو�ضيع  يريد 
والنا�ضئني والدرجات االخرى وان يبذل جهدا حقيقيا 
من اجل االهتمام بالفئات العمرية وان ال يقتل م�ضابقة 
الدوري املمتاز من خالل ا�ضراك بع�س العنا�ضر التي 
ال ت�ضتطيع اللعب يف الدوري املمتاز خا�ضة وانها ال 

متلك مقومات العب الدوري املمتاز . 
 18 او   16 ال��دوري  لفرق  املثايل  العدد  ان  وا�ضار 
ب�ضكل  وتتناف�س  مرحلتني  من  دوري��ا  تلعب  فريقا 
�ضحيح يف دوري عام بحيث يح�ضل اجلميع على 
فر�س مت�ضاوية للح�ضول على لقب الدوري املمتاز 

يف املو�ضم اجلديد .
يفتقد  االحت�����اد   : ���ص��ل��م��ان  ح��م��ي��د 

التخطيط
بينما اكد حميد �ضلمان مدرب فريق النفط: ان احتاد 
الكرة ال يعرف معنى التخطيط وي�ضري امور اللعبة 
الفنية  ال��ف��ائ��دة  النظرعن  بغ�س  ال��ع��الق��ات  ح�ضب 
للفرق امل�ضاركة يف دوري الكبار ، ال�ضيما ان الهدف 

الرئي�س من وراء زيادة عدد الفرق 
جاء الأغرا�س انتخابية.

الفرق  بع�س  ان  وا����ض���اف: 
يف  للعب  تر�ضيحها  مت  التي 
العديد  املمتاز تفتقر  الدوري 
ال�ضرورية   امل�ضتلزمات  م��ن 
الفرق  ملواجهة  توؤهلها  التي 

الكبرية يف الدوري منها غياب 
املالعب  م���ن  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى 

االخ��رى  الريا�ضية  وامل��ن�����ض��اآت 
وقلة الدعم املادي  املقدمة لها.

وا�ضار�ضلمان اىل ان فريقنا ي�ضتعد 
منذ وقت مبكر لبطولة الدوري ومن 

�ضعوده  ع��دم  حالة  ويف  املعقول  غري 
تنتهي  مهمته  فان  النهائية  االدوار  اىل 

واالم���وال  ُب��ذل��ت  التي  اجل��ه��ود  وت�ضيع 
كارثة  وه��ي  منثورًا،  هباًء  �ضرفت  التي 
النظر  اع��ادة  يجب  لذلك  للفرق  بالن�ضبة 
املمتاز  ال����دوري  يف  فريقا  ال����43  ب��ق��رار 
العام  ال��دوري  نظام  تطبيق  اىل  والعودة 

من  فريقا   18 اىل  الفرق  ع��دد  تقلي�س  مع 
دون زيادة.

ال���دي���ن : ث��الث  ����ص���ريوان جن���م 
جماميع 

اما �ضريوان جنم الدين مدرب نادي كركوك فقال 
امل�ضاركة  الفرق  بتو�ضيع  اخطاأ  االحت��اد  ان   :
خا�ضة  ف��ري��ق��ا   43 اىل  امل��م��ت��از  ال�����دوري  يف 
�ضت  اىل  الفرق  يق�ضم  ان  يريد  االحت��اد  وان 
املراكز  االندية ا�ضحاب  جماميع وان ترت�ضح 
الثالثة االول لدوري النخبة وهو �ضيء �ضعب 

بالن�ضبة لنادي كركوك .
املفرت�ضة  ال�ضمالية  جمموعتنا  ان   : وا�ضاف 
ال���دوري  بطل  �ضت�ضم  الن��ه��ا  �ضعبة  �ضتكون 
و�ضاحب املركز الثالث ا�ضافة اىل بقية الفرق 
امل�ضاركة التي �ضتعلب ب�ضكل م�ضتميت من اجل 

كفريق  ونحن  ال��ف��رق  مقدمة  يف  مكانها  حجز 
�ضنعمل  املمتاز  الدوري  فرق  للبقاء �ضمن  طامح 

اىل  الفرق  بتق�ضيم  لالحتاد  اق��رتاح  تقدمي  على 
اكر  املباريات  تكون  ان  اج��ل  من  جماميع  ث��الث 

فعالية واملناف�ضة اف�ضل.

املدربون: الكارثة �ستحرق اجلميع.. والتو�سع 
يبداأ من القاعدة ولي�س الهرم!

دوري ال�43 على �صفيح �صاخن 

�سباح عبد اجلليل

حميد �سلمان
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�صتوكهومل /علي النعيمي
يف ك���ذا م��ق��ال ك��ان��ت ل��ن��ا وق��ف��ة ت��ق��رتب من 
ه��واج�����س وم��ع��ان��اة امل����درب امل��ح��ل��ي وهو 
ال�ضعبة  وظ��روف��ه  عمله  يف  ال�ضقاء  يكابد 
ووقفتنا اليوم تتعلق مبكانة املدرب املحلي 
وهل  واالآ�ضيوية  العربية  اخلارطتني  على 
ثم  ومن  تكتيكيًا  خ�ضومه  مواجهة  باإمكانه 
ال�ضدارة  واجهة  اإىل  العراقية  الفرق  قيادة 
وبلوغ االأدوار االأخرى؟ نتمنى اأن ال تف�ضر 
انتقا�س  اإنها  على  ه��ذه  التحليلية  روؤيتنا 
االإح��داث  نر�ضد  ن��زال  ال  كوننا  لهم  موجه 
املحيطة  للظروف  وفقًا  املباريات  ونتابع 
م�ضاكل  من  يعانيه  وم��ا  الريا�ضي  بالواقع 
ولكنه يف الوقت نف�ضه نت�ضاءل : هل ي�ضفع 
كل  ي��ودع  اإن  اأربيل  بحجم  جماهريي  لناٍد 
والنتائج  التوفيق  ع��دم  بداعي  البطوالت 
من  ذل��ك  غري  واىل  العاثر  واحل��ظ  القدرية 

التربيرات؟
�ضبب  نعزو  اأننا  وحيث  ذل��ك  نظن  ال  قطعًا 
اإىل  العراقية  لالأندية  املتتالية  االإخفاقات  
املدرب اوال ًومن ثم �ضوء التخطيط للهيئات 
ال توجد يف  التي  الأنديتنا جمعاء  االإداري��ة 
والتهافت  االأول  الفريق  غري  د�ضاتريعملها 
���ض��ه��رة يف  االأك����ر  ال��الع��ب��ني  ع��ل��ى تكدي�س 
الفئات  دور  الر�ضا  بعني  ويهملون  العراق 

العمرية ِعماد امل�ضتقبل!
امل�ضلحة التكتيكية 

تكمن  امل�ضكلة  اإن  ونقول  ن�ضّخ�س  عندما 
يف  نقوله  م��ا  نعي  فاأننا  العراقي  ب��امل��درب 
ه��ذا امل��و���ض��ع واأ����ض���واأ م��ا يف االأم���ر كونها 
الو�ضط  ه��ي  اأال  اأخ���رى  عقبة  م��ع  ت�ضطدم 
وفائه  من  بالرغم  ال��ذي  الكروي  الريا�ضي 
من  ميلكه  ما  بحكم  الكرة  الأه��ل  واإخال�ضه 
الريا�ضية  االأح��داث  مواكبة  يف  طويل  باع 
الكثري منه ال زال  اأن  اإال  الريا�ضي  الكروية 
يجهل مفردة تكاد تكون من ركيزة من ركائز 
علم التدريب باأن هناك نوعني من املدربني، 
دقيقة  وقراءة  ا�ضرتاتيجي  فكر  لديه  مدرب 
ناجحة  بديلة  املباريات ولديه خطط  لواقع 
ومعاجلات فورية حتد من خطورة اخل�ضم 
والتغيريات  ال��ل��ع��ب  جم���ري���ات  وت������وازي 
بها  يفاجئه  ال��ت��ي  الت�ضكيلة  يف  ال��ط��ارئ��ة 
اخل�ضم مثال كي يتم تغيري طريقة اللعب من 
توازنًا  تعطي  اأن  �ضاأنها  من  والتي   2-4-4
حم�ضوبًا بني خطوط الفريق الثالثة لالإبقاء 
اأ�ضلوب  اإىل  امللعب  ت�ضيد  يف  حظوظه  على 
حلظة  ال��ه��ج��وم  يف  ال��رغ��ب��ة  ع��ن��د   3-3-4
م�ضاهدتنا املدرب الفريق الكويتي �ضلفا على 
�ضبيل املثل وهو يهم ب�ضحب ظهري الدفاع 
نحو الداخل يف خط الدفاع حيث تعتربهذه 
الت�ضكيلة من خطط اللعب الهجومية الفّعالة 
ونقل  ال�ضريع  اللعب  على  تعتمد  كونها 
االآخر  الن�ضف  يف  الهجمة  و�ضناعة  الكرة 
من م�ضاحة اخل�ضم وت�ضهم كثريا على فتح 
م�ضاحة لعب امل�ضاحات لدى الفريق الكويتي 
العددية بحيث  الكرة  ما توفره من  ب�ضبب 
وتبادل  التحرك  يف  الو�ضط  ل�ضبهي  تعطي 
خ�ضو�ضا  كبرية  م�ضاحات  وخلق  امل��راك��ز 
لو اأجاد احمد �ضالح تبادل املراكز واحلركة 
على قو�س اجلزاء ل�ضحب الدفاع واالنفكاك 
م��ن رق��اب��ة امل��رزوق��ي وزم��ي��ل��ه االآخ���ر ومع 
او  االأجنحة  اللعب عرب  تفعيل ونقل اجتاه 
تق�ضية  ما  ح�ضب  اآخ��ر  ت�ضكيل  ب��اأي  اللعب  

امل�ضلحة التكتيكية االآنية يف املباراة.
مل�صات اوروبية �صاحرة

واقعي  مهني  م��درب  فهو  االآخ��ر  النوع  اإم��ا 
الالعب  ع��ط��اء  رف��ع  على  يعمل   ت��ط��وي��ري 
والبدنية  ال��ذه��ن��ي��ة  م�����ض��ت��وي��ات��ه  وي���ط���ور 

اإيجاد  ع��ن  وي��ب��ح��ث  امل��ل��ع��ب  يف  وال��ف��ن��ي��ة 
ال��ب��دائ��ل يف ح��ال��ة غ��ي��اب ال��الع��ب��ني املهمني 
الثقة  وزرع  ولياقاتهم  مهاراتهم  و�ضقل 
يف نفو�س الالعبني كما ميتاز بقيادة عالية 
مثال  وه��و  االأم���ر  ه��ذا  يف  تطول  والقائمة 

�ضائع ومتوفر يف املالعب العراقية.
اأن من يجمع كال اخل�ضلتني يف  لذلك  جند 
علم التدريب فاأنه بالتاأكيد �ضوف ي�ضبح من 
جيل العمالقة كاأمثال اأريك�ضون وفريغ�ضون 
داهية   مورينيو  وخ��وزي��ه  فينغر  واآر���ض��ني 
امليداين  وال��ذك��اء  ال�ضرتاتيجي  التكتيك 
�ضاكي  االي��ط��ايل  ط��راز  على  اأو  اللعب  يف 

والرنويجي اأول�ضن واخريًا بيللغريني.
املدربني  الكثري من  ان هناك  ذلك جند  ومع 
الفرق  على  ال�ضحرية  مل�ضاتهم  و�ضعوا  قد 
االأوروبية لكنهم ا�ضتعانوا مبدربي التكتيك 

والتحليل ومت اإ�ضافتهم اإىل املالك التدريبي 
اأمثال  عناوينهم  اإىل  ينظروا  اأن  دون  من 
اال�ضباين بنيتيز وريكارد وغوارديوال الخ. 
يف مباراة اأربيل والكويت الكويتي ارتقبنا 
الفنية  واملعاجلات  احللول  تاأتينا  اإن  كثريا 
خطي  يف  وخ�ضو�ضا  ال��ت��دري��ب��ي  للجهاز 
اإىل  بحاجة  كانا  اللذين  والهجوم  الو�ضط 
عمل زيادة عددية يف الثلثني الثاين والثالث 
االرتكاز  العبي  ت��راج��ع  نتيجة  اللعب  م��ن 
�ضاهدنا  ذلك  من  وبدال ً الدفاع  اإىل  الكويتي 
ب��اث��ن��ني يف اغ��ل��ب حلظات  ي��ه��اج��م  اأرب���ي���ل 
املباراة برغم اإهداره الأكر من فر�ضة ومن 
ثم يتحول اإىل ثالثة باالعتماد على هولكرد 

ومهدي واحمد �ضالح.
والغريب يف االأمر اأن هكذا ت�ضكيل يجب اأن 
الرتكيز على  مع  اإما 2-4-4  ت�ضكيل  يقابله 

اجل  من  الهجومية  باالنطالقات  الظهرين 
 3-3-4 ت�ضكيل  يتبعه  او  العددية  الزيادة 
راأ���س حربة ودفع هولكرد  مهاجم  مع جعل 
او مهدي عند االأجنحة ليتيح خلط الو�ضط 
التنويع  م��ع  وك��ث��اف��ة  ع��ددي��ة  ال��زي��ادة  عمل 
اأ�ضهل  وكان  الهجومية  االأ�ضاليب  طرق  يف 
احلاالت مثاًل هو لعب حاالت اجلدار واحد 
وال�ضعف  للبطء  نظرا  االإط��راف  عند  اثنني 
االأمين  اجلناح  الكويتي  الالعب  تكنيك  يف 
واح��د على  واح��د �ضد  ح��االت  و�ضعفه يف 
طريقة  اإىل  ال���رج���وع  اأو  اح��ت��م��ال  اأ����ض���واأ 
ثائر  روؤى  كانت  اأن   2-5-3 القدمية  اللعب 
ومن  بالعمق  اللعب  �ضرورة  تتطلب  احمد 
حرية  ت��رك  اأي  االأجنحة  على  التوزيع  ث��م 
التحرك  الظهرين   او  لالأ�ضباه  االن��ط��الق 
يف  اللعب  م�ضاحة  غلق  مع  امل�ضاحة  وخلق 

و�ضط امليدان.
قطوف من �صجرة املاآ�صي

يف  ندرك  النقاط  هذه  يف  نتكلم  عندما  اإننا 
نقراأها من  التي  االأ�ضئلة  االأمر كرة  حقيقة 
املرير  ال�ضوؤال  وذل��ك  امل�ضجعني  �ضفاه  على 
الذي يربز للواجهة وهو : ملاذا جنح اأربيل 
ال���دوري  يف  ك��ب��رية  م�ضتويات  ت��ق��دمي  م��ن 
املحلي واخفق  يف التوا�ضل عربيًا وقاريًا 
اأخرى  تف�ضريات  اإىل  يحتاج  ال  اجل��واب  ؟ 
دائما  املثمرة  املاآ�ضي  �ضجرة  اإىل  والعودة 
ث��م��اره��ا  قطعة  م��ن  ك��ي نقطف  ب���االأح���زان 
لتدغدغ م�ضاعر  ون�ضوقها كمربرات واقعية 
التي  امل��ّرة  احلقيقة  لكن  الوفيًة!  اجلماهري 
املالعب  ب��اأن  بها  القرار  اجلميع  على  يجب 
التكتيك  مدربي  غياب  من  تعاين  العراقية 
اللعب  ط��رق  وان  ال�ضرتاتيجيات  وتغيري 
ومعروفة  م��ق��روءة  اأ���ض��ب��ح��ت  والت�ضكيل 
وم��ت��وارث��ة م��ن م��درب اإىل اآخ��ر ل��درج��ة اأن 
ع��ن ظهر قلب  االآخ���ر  اأف��ك��ار  اح��ده��م يعرف 
االإق�ضاء  و�ضل�ضلة  االأخ���رية  النتائج  وم��ا 
الالمنتهية يف تقومي كرتنا املحزن لهو خري 
وانت�ضارات  توفيق  اأي  وان  ذلك  على  دليل 
التي يحققها هذا الفريق على ح�ضاب االآخر 
عديدين  العبني  او  العب  بجهود  اإال  هي  ما 
النتائج  يف  ال��ف��ارق  اأح����داث  ي�ضتطيعون 
اأم��ا ع��دا ذل��ك ف��اأن ك��ل ط��رق اللعب  واللعب 
ال��دوري ال نكاد جند �ضعوبة يف فهمها  يف 
كحروفنا  وا���ض��ح��ة  كونها  ا�ضتيعابها  اأو 

االأبجدية وطرق لفظها والنطق بها!
املدربني  ���ض��وق  ك���اأن  لنا  ي��وح��ي  م��ن  ه��ن��اك 
حمددة  اأ���ض��م��اء  على  مقت�ضرة  ال��ع��راق  يف 
يتنقلون كالنحل بني االأندية وكاأنهم خلقوا 
الب�ضاعة  العراق هي ذات  ليدربوا يف  فقط 
هنا  ت��ارة  تتنقل  التدريبية(  )ال��وج��وه  اأي 
وتارة هناك مع املنوال واملنهجية نف�ضيهما 

مع تغيري ب�ضيط يف �ضجل النتائج .
تالقح افكار مدربي املهجر

للمدربني  ن�ضمح  مل  م��ا  قائمة  لنا  تقوم  ل��ن 
االإميان  ا�ضعف  او  عرب  او  اأجانب  اجل��دد 
ت�ضلحت  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  بع�س 
خارج  بالتدريب  موهبتها  و�ضقلتها  بالعلم 
ال���ع���راق ل��ت��ت��الق��ح االأف���ك���ار واخل��ط��ط فيما 
التدريب  يف  النقلة  حت��دث  وبعدها  بينها 

والنتائج.
الهاوي  مبنطق  االأم���ور  لكل  تقييمًا  كفانا 
وبروؤى امل�ضجع باأن املدرب فالن ابن النادي 
من  جن��ِن  مل  الأننا  املالعب  يهز  ك��ان  وا�ضمه 
هذه ال�ضعارات البالية احلميمة غري الهزائم 

واالنتكا�ضات.
ن�ضيحتنا الأندية اإقليم كرد�ضتان حان الوقت 
ما  املدفونة  مواهبكم  باأنف�ضكم  لتكت�ضفوا 
من  وب��دال ً اله�ضاب  ومنحدرات  القرى  بني 
�ضعيكم ال�ضتقطاب الالعبني من اأندية بغداد 
واجلنوب عليكم اكت�ضاف ما تخبئه اجلبال 
مادام  موهوبة  وبراعم  اأ�ضماء  من  ال�ضماء 
من  امل��ادي��ة وال �ضري  االإم��ك��ان��ات  ك��ل  لديكم 
رونقا  لدورينا  ليعطي  اأجنبي  مدرب  جلب 
اآخر وذات الن�ضيحة اأوجها لفرق كل العراق 
واقعًا  ذلك  حتقيق  �ضعوبة  نعي  اأننا  برغم 
دوليًا  التدريبية  االأ�ضماء  كل  جربنا  حيث 
و�ضاهدنا معظم العبينا هنا وهناك حتديدًا 
�ضنتني  قبل  اآ�ضيا  اأبطال  دوري  م�ضابقة  يف 
م�ضابقة  اإىل  االأ�ضماء حتولت   ذات  وهاهي 
تعد االأقل �ضهرة واالأ�ضعف بامل�ضتوى ولكن 
جند  اأن  يف  نفلح  مل  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  ح��ت��ى 
يف  املتوا�ضعة  فرقها  ب��ني  ق��دم  م��وط��ئ  لنا 
امل�ضتويات والنجوم ال، بل وحتى املدربني 

اأنف�ضهم اإن و�ضعوا يف كفة الكبار.

روؤية حتليلية عقب خ�صارة اأربيل املوقعة االآ�صيوية 

اأنديتنا تفتقر للمدرب التكتيكي القادر على قلب النتائج

اجلماهري  ورهبة  بالنف�س  العالية  " الثقة 
الكروية هما اللتان قادتا فريقنا اإىل 

اخل�صارة " بهذه الكلمات دائمًا ما نفتتح 
بها تعليقاتنا عند اخل�صارة وامل�صيبة اأننا 

ارتقبنا هذه املباراة ل�صنوات عدة!
لن نرهق عني املتابع بتف�صيالت حتليلية 
اأخرى خل�صارة اأربيل ولن ن�صع اعتبارات 

فر�صية اإ�صافية كحلول ومعاجلات على ار�س 
الواقع مع اإمياننا الكبري باأن عذوبة الكالم 

املثايل من وراء �صا�صة الالبتوب م�صحوبًا 
بحرف التمني )لو( اأ�صهل كثرياً من التطبيق 

العملي وتنفيذه على اأر�س الواقع ولكن مع 
هذا البد اأن يكون لنا وقفة من موقعة اأربيل 

الكروية التي ذهبت باأحالم ع�صاق القلعة 
ال�صفراء اإدراج الرياح بالرغم من ح�صن 

ال�صيافة والكرم الكردي االأ�صيل ل�صيوف 
العراق وتلك التغطية االإعالمية التي رافقت 

اللقاء انتهاًء بلحظة الوداع االآ�صيوي املتوقع.
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كوبنهاغن / رعد العراقي
كما ابدعت على م�ضماره الرتابي ا�ضماء المعة 
رحم  ع��ج��زت  وامل��ي��دان  ال�ضاحة  ع��امل  يف 
يعيد  جيل  اجن��اب  من  االلعاب  عرو�س 
برغم  املميزة  النخبة  تلك  حققته  ما 
التارتان  م�ضامري  اىل  ان��ت��ق��ال��ه��ا 
ب�ضهولة  اجل��ري  على  امل�ضاعدة 
ولو ت�ضفحنا ف�ضائل ذلك امللعب 
ف�����ض��وف ن��ق��ف م��ذه��ول��ني حني 
نطلع على حقيقة انه يحتفظ 
بالعديد من االرقام القيا�ضية 
�ضواء على م�ضتوى االجناز 
الكروي اأم يف جمال العاب 
ن�ضتذكر  ان  القوى ويكفي 
م��ن ه���م  ك���ان ل��ه��م �ضرف 
بوابته  ع���رب  االن���ط���الق 
حيث  ال�����ض��ه��رة  ع���امل  اىل 
ونوري  جمويل  العمالق  من  بداأ 
ذي����اب وق��ا���ض��م زوي����ة وع��م��و بابا 
و�ضاحب خزعل وه�ضام عطا عجاج 
واخرون  ها�ضم  وح�ضني  بله  وح�ضن 
تطول القائمة بهم ا�ضافة اىل ابطال 
�ضامي  ام���ث���ال  وامل���ي���دان  ال�����ض��اح��ة 
ال�ضيخلي وخ�ضري زالطة و�ضربي 
عبد  وفاهم  العيبي  وعبا�س  بنانة 

ال�ضادة...الخ .
كان  بانه  املذكور  امللعب  ويتميز 
تتخرج  ال��ت��ي  امل��در���ض��ة  مب��ث��اب��ة 
م�ضتوى  ع��ل��ى  امل���واه���ب  م��ن��ه��ا 
تربيات القطر حني كانت جتري 
امل�ضابقات  خمتلف  ادمي��ه  على 
املدر�ضية التي كانت ترفد االندية 
اجلديدة  باخلامات  واملنتخبات 
احد  كنت  ب��اين  �ضرفا  ويكفيني 
تلك  يف  �ضاركت  حني  املحظوظني 

م�ضماره  على  وتناف�ضت  املدر�ضية  الفعاليات 
ال�ضعور  ق�ضة  ال��ذاك��رة  يف  الأط��ب��ع  ال��رتاب��ي 

بالفخر وانا و�ضط �ضرح منجب العمالقة.
اال ان كل ذلك التاريخ احلافل مل ي�ضفع للملعب 
�ضواء  امل�ضاعدة  ي��د  ل��ه  متتد  ان  يف  العجوز 
باحالته على التقاعد ومنحه امتيازات اخلدمة 
من خالل ا�ضدار �ضهادة العائدية جلهة معينة 
ب��ارواء  وال��زام��ه��ا   با�ضمه  امل�ضا�س  دون  م��ن 
بازالة  التف�ضل  او  ال�����ض��رب  م��اء  م��ن  عط�ضه 
اركانه  ك��ل  تغطي  ال��ت��ي  واالو���ض��اخ  االت��رب��ة 
واعادة الهيبة له كلوحة اثرية ومتحف تزوره 
َمن  تاريخه واجن��ازات  لتتعرف على  االجيال 
لعهد  ا�ض�ضت  قد  تكون  بذلك  وه��ي  عا�ضروه 
اح�ضانه  بني  اب��دع  ومل��ن  له  الوفاء  يف  جديد 
وجتديده  اليه  احلياة  اع��ادة  على  العمل  او 
لي�ضبح  التاريخية  خ�ضو�ضيته  يحفظ  مب��ا 
من جديد جاهزا بروح �ضبابية مدفوعة باإرث 
ال�ضابقني الكت�ضاف املواهب  وعزمية االبطال 
هذا  قبل  ولكن  الريا�ضية  االع��را���س  واق��ام��ة 
ازالة اأي لوحة تغطي واجهته ال حتمل تاريخه 
احلقيقي وا�ضمه املحبب اىل قلوب اجلماهري 

ملعب الك�ضافة! 
عقد مي�صي

االخبار  اطالع  كنت  حني  بالذهول  *ا�ضبت   
ال��ري��ا���ض��ي��ة و م���ّر ام���ام ن��اظ��ري خ��رب مفاده 
العبه  منح  قد  اال�ضباين  بر�ضلونة  ن��ادي  ان 
االرجنتيني مي�ضي مرتبا يتجاوز 12 مليون 
دوالر �ضنويًا مقابل ا�ضتمراره بتمثيل النادي 
يتقا�ضى  يكون  بذلك  وهو   2016 عام  لغاية 

اعلى مرتب بني الالعبني يف العامل.
ب�ضبب  ا���ض��اب��ت��ن��ي  ال��ت��ي  احل����رية  ت��ك��ن  ومل 
الالعب  ان  ط��امل��ا  امل��م��ن��وح  ال��رات��ب  �ضخامة 
عامليا  واال�ضهر  االب��رز  حاليا  يعترب  املذكور 
وه��و حت��ت ر���ض��د وان��ظ��ار االن��دي��ة الكربى 
احلايل  ن��ادي��ه  م��ع  خ��الف  اي  ترتب�س  ال��ت��ي 

الذهب  منجم  ه��و  ليكون  عليه  لال�ضتحواذ 
الذي �ضيدر على مالكيه االرباح اخليالية يف 
طرق  ت��ع��ددت  التي  الكروية  التجارة  �ضوق 
االندية  امرباطورية  لبناء  واالبتكار  البحث 
املتخمة باالموال.. لكن ما ا�ضابني من ذهول 
مقارنة  من  فكري  اىل  ت��وارد  ما  هو  وح��رية 
حزينة بني الواقع احلايل الذي مينح الالعب 
كل االمتيازات حتى وان كان عطاوؤه حمدودًا 
بعد  حتى  معه  التوا�ضل  اىل  ي�ضعى  ثم  ومن 
اجل  من  له  متعددة  منافذ  وايجاد  االع��ت��زال 
ال�ضابقة  الكروية  اأجيالنا  املالية وبني  االفادة 
انديتها  ومثلت  جهدها  عظيم  ق��دم��ت  ال��ت��ي 
لديها  تكون  ان  دون  من  ب�ضرف  ومنتخباتنا 
حبها  يدفعها  معقولة  مالية  منح  او  ع��ق��ود 
البلد  متثيل  على  والتناف�س  الكرة  ملمار�ضة 
خارجيا ثم انزوت بعيدا عن اال�ضواء ب�ضمت 
كما دخلت من دون اي ر�ضيد مايل ميكنها من 
العي�س او حتى احل�ضول على منا�ضب ادارية 
من  ومنهم  احلياة  �ضعوبة  فواجهت  منا�ضبة 
عانى على فرا�س املوت وهو عاجزعن تاأمني 

م�ضاريف العالج!
كل ذلك مل ير نفو�س من تقع عليهم م�ضوؤولية 
الوفاء ملن تنا�ضى حب الذات واخل�س لناديه 
وبلده بان تكون هناك جمعيات تهتم بقدامى 
الالعبني )العواجيز( بفعل كرب �ضنهم وتاأمني 
ماقدموه  باأهمية  وت�ضعرهم  احتياجاتهم 
ان  اىل  ي�ضتند  ك��ان  ال��ذي  مبدئهم  وب�ضواب 
كرة القدم هي عطاء وجهد تكون ثماره حمبة 
اجلماهري وتقديرها ومل�ضة حب ورعاية باملال 
االعتزال  بعد  لهم   الكرمية  احل��ي��اة  وت��اأم��ني 
ولي�س التغني والتفاخر باالجنازات ال�ضابقة 
ان  دون  من  الذهبي  وجيلها  العراقية  للكرة 
يتجراأ احد ويقول: كيف كان و�ضع من غاب 
ال  م��ن  االآن  يعي�س  وكيف  احل��ي��اة،  ع��ن  منهم 

يزال يقاوم ق�ضوة الن�ضيان واالإهمال؟ .

فوا�صل كروية 

الك�سافة مل يتقاعد ومل مينح امتيازات اخلدمة
 ومي�سي يثري اأحزان عواجيز كرتنا!

هو  �صابقا  عليها  يطلق  كان  كما  الك�صافة(  )�صاحة  او  الك�صافة  ملعب 
املالعب  اقدم  قائمة  �صدارة  على  ومناف�س  العراقية  املالعب  عميد 
 1920 عام  اىل  ان�صائه  تاريخ  يعود   ، والعامل  املنطقة  م�صتوى  على 
يف  عالقة  مازالت  التي  الكروية  االجنازات  اروع  ادميه  على  و�صجلت 

ذاكر ة اجلماهري واالر�صيف الذهبي للكرة العراقية..

عقد ابرز العب يف 
العامل يثري اجلدل يف 

امرباطورية االندية





)املدفعجية( يدكون 
ح�سون بالكبرين 
ب�سدا�سية �ساحقة
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دبي/ وكاالت
اأ���ض��م��اء ووج���وه ج��دي��دة ظ��ه��رت ب��ك��رة يف 
االأدوار االوىل لدوري املحرتفني االماراتي، 
الكثري  على  املراقبني جاحظة  عيون  وكانت 
االأوىل..  وهلتهم  من  اأداءه��م  ليقيموا  منهم 
امل�ضاركة  منذ  عليهم  ظاملا  احُلكم  يكون  وقد 
يحتاجون  ال��الع��ب��ني  م��ن  فالكثري  االأوىل، 
حياتهم  ظروف  على  والتاأقلم  الوقت  لعامل 
على  التعود  حتى  اأو  اجلديدة  اأنديتهم  يف 
مع  واالن�ضجام  واخلططية  الفنية  النواحي 

املجموعة اجلديد من الالعبني. 
مهاجم  »�ضاند«  االأرجنتيني  الالعب  وك��ان 
ف��ري��ق ال��ع��ني اأح���د اأك���ر ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن مل 
يتمكنوا من التاأثري الفعلي لنتيجة فريقه يف 

قد  باأنه  علما  ال���دوري..  يف  االأوىل  املباراة 
يقارب  ما  اجلديد  االأرجنتيني  ملهاجمه  دفع 
الع�ضرة ماليني دوالر يف �ضبيل تكوين خط 
املبدعني  الالتينيني  بجانب  ن��اري  هجومي 
اأنه ال  اأكد  الذي بدوره  فالديفيا وامري�ضون 
من  وغريها  وعوامل  اأع��ذار  اأي  اإىل  يحتاج 
فكان  ناجحة  �ضفقة  اأن��ه  يثبت  ك��ي  االأم���ور 
بالدوري  املباراة  يف  لفريقه  حقيقيا  موؤثرا 
مثلما فعل ذلك يف لقاء ال�ضوبر قبيل افتتاح 
الن�ضراوي  اجل���ان���ب  وع���ل���ى  ال��������دوري.. 
خط  يف  حقيقيًا  ق��ائ��دًا  مبعلي  اإمي���ان  ك��ان 
من  للم�ضاندة  كثريا  افتقد  ولكنه  املنت�ضف 

كل اخلطوط. 
اأنور ديبا خارج اخلدمة الأ�ضباب عدة  وكان 

مديره  قبل  من  اأدواره  تقلي�س  اأبرزها  لعل 
على  اليمنى  اجلهة  على  رم��اه  ال��ذي  الفني 
الرغم من اإمكاناته يف مركز �ضناع اللعب.. 
وال ميكن لوم املهاجم االإكوادوري كارلو�س 
كي  الوقت  من  لكثري  يحتاج  فهو  تينرييو 
غري  زال  ما  فهو  احلقيقية  ب�ضورته  يظهر 
طوال  اللعب  عن  لبعده  نظرا  بدنيا  م�ضتعد 

فرتة االإعداد الداخلية.. 
الالعب االأغلى 

ويف الظفرة كان البحريني حممد �ضاملني هو 
اإثبات  الذي متكن من  االأب��رز  اال�ضم اجلديد 
الفرن�ضي  مع  ومهم  اأ�ضا�ضي  كالعب  جدارته 
على  العيون  كانت  اجل��زي��رة  ويف  بانيد.. 
املهاجم الربازيلي ريكاردو اأوليفريا االأغلى 

يف تاريخ دوري االمارات ولكن الالعب كان 
بعيدا عن امل�ضتوى املاأمول ومل ي�ضف الكثري 
ل��ف��ري��ق��ه ورمب����ا تكون  يف اخل���ط االأم���ام���ي 
االإ�ضابة التي عانى منها �ضابقا �ضببا يف عدم 

جاهزيته التامة يف الطلعة االأوىل له. 
تاألق 

وبابا  ب�ضري  ل��ف��وزي  ك���ان  ي��ا���س  ب��ن��ي  ويف 
�ضنجاهور  عك�س  ال��ت��اأث��ري  بع�س  ج���ورج 
اخلطري الذي يريد اإثبات نف�ضه بعد اأن خرج 
من جلباب العني.. وكذلك احلال ينطبق على 
متكن  ولكنه  قليلة  لدقائق  دخل  ال��ذي  دي��ارا 
من �ضناعة الفرحة للفريق ال�ضماوي.. واأما 
فرينادو بيانو فقد ظهر كما هو العبا مبدعا 
�ضواء  ك��ان  اأينما  للفارق  و�ضانعا  وم��وؤث��را 

بالعنابي  اأو  واالأ���ض��ود  االأب��ي�����س  باللونني 
الكلمة  تعنيها  ما  بكل  رائعة  طلعته  فظهرت 

من معنى. 
م�ضتويات  قدمت  فقد  االأ���ض��م��اء  بقية  واأم���ا 
الأجانب  يكن  فلم  �ضعيفة  حتى  اأو  متو�ضطة 
العب  وخا�ضة  وا�ضحة  ب�ضمة  اأي  الو�ضل 
الو�ضط الربازيلي دو غال�س واحلال نف�ضها 
مقدمتهم  ويف  ال�ضارقة  اأجانب  على  تنطبق 
ويف   .. ك���رمي  م�ضطفى  ال��ع��راق��ي  امل��ه��اج��م 
م�ضلم  املحلي  لالعب  الكلمة  كانت  االإم��ارات 
اأحمد القادم من الن�ضر فيما ابتعد االأجانب 
نف�ضها  واحل���ال  ب��ق��وة  اأنف�ضهم  ت��ق��دمي  ع��ن 
تنطبق على العبي عجمان �ضواء املحليني اأو 

االأجانب وهم كر. 

اأبرز الوجوه اجلديدة يف دوري 
املحرتفني االماراتي 

امير�سون وديارا و�ساملني وكرمي..

الكويت/ وكاالت 
القاد�ضية  ن��ادي  دف��اع  جنم  ن��دا  م�ضاعد  ك�ضف 
اأنه  القدم  لكرة  الكويتي  الوطني  واملنتخب 
اجلدية  ال�ضفهية  العرو�س  من  العديد  تلقى 
اأندية   4 منها  االأندية  من  عدد  قبل  من  ل�ضمه 
الفرتة  خ��الل  اإم��ارات��ي��ة  اأن��دي��ة  و3  �ضعودية 

ال�ضابقة.
 مف�ضال يف الوقت ذاته عدم الك�ضف عن اأ�ضماء 
كتب  اإىل  العرو�س  تطور  لعدم  االأن��دي��ة  تلك 

ر�ضمية.
اأن��ه ك��ان يجب على م�����ض��وؤويل تلك  وق��ال ن��دا 
اأنه  االأ�ضفر، خ�ضو�ضًا  اإدارة  االأندية خماطبة 

جندي من جنود القاد�ضية. 
وعلى �ضعيد مت�ضل �ضدد ندا.

على جاهزيته التامة خلو�س مناف�ضات املو�ضم 
لن يخيب هو وبقية زمالئه  اإنه  قائاًل:  املقبل، 

العري�ضة  القاد�ضية  جماهري  اآم���ال  الالعبني 
بالظفر مبختلف البطوالت.

وتابع اأن فرتة االعداد التي خا�ضها الفريق من 
خالل مع�ضكره اخلارجي وامل�ضاركة يف بطولة 

العني تعترب اأمنوذجية.
االحتكاك  م��ن  ا�ضتفاد  الفريق  اأن  خ�ضو�ضا 
احلارة  االج��واء  ان  كما  خمتلفة،  مب�ضتويات 
ومدينة  العربية  م�ضر  جمهورية  يف  املقاربة 
ال���ع���ني ت��ع��م��ل ع��ل��ى رف����ع امل����خ����زون ال��ب��دين 

لالعبني. 
القاد�ضية  م��ع  قدمه  عما  را���س  اأن��ه  ن��دا  واأك���د 
عرب  املن�ضرم  امل��و���ض��م  ال��وط��ن��ي  املنتخب  اأو 
ثالثية  الالعبني يف ح�ضد  لزمالئه  وم�ضاركته 
كاأ�س  بطولة  يف  وال��ت��األ��ق  لالأ�ضفر  متميزة 
العمانية  العا�ضمة  يف  اأقيمت  التي  اخلليج 
م�����ض��ق��ط ب��رغ��م ع����دم احل�����ض��ول ع��ل��ى اللقب 

اخلليجي.

م�ساعد ندا
مطلوب يف اندية خليجية     
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القاهرة/ وكاالت 
ال�ضديدين  واال���ض��ت��ي��اء  ال��غ�����ض��ب  م��ن  ح��ال��ة  ���ض��ادت 
الدوىل  االحتاد  اإعالن  عقب  االأهلي  النادي  م�ضوؤويل 
للتاأريخ واالإح�ضاء اأن نادي كوتوكو الغاين هو بطل 
على  ن�ضره  تقرير  يف  االأهلي،  ولي�س  باإفريقيا  القرن 
اندها�ضهم  النادي  م�ضوؤولو  واأب��دى  الر�ضمى.  موقعه 
من ت�ضرف االحتاد الدوىل للتاأريخ برغم اأن »الكاف« 
ح�ضم االأمر ل�ضالح االأهلي عام 2000، باعتباره اجلهة 
املنوط بها االختيار، فيما اأ�ضار بع�س م�ضوؤوىل الكاف 

اإىل اأن االأهلي هو نادي القرن. 
الفني لالحتاد االإفريقى،  اأكد �ضطة، املدير  من جانبه، 
اإعالن  بها  وامل��ن��وط  امل�ضوؤولة  اجلهة  ه��و  ال��ك��اف  اأن 
يف  للقب  االأهلي  اختار  واأنه  اأفريقيا،  يف  القرن  بطل 
يتم  ومل  تقريبًا  �ضنوات  ت�ضع  قبل  اأى   2000/1/1
االأفريقى  االحت��اد  اأق��ام  ووقتها  تغيريات،  اأى  اإج��راء 
ما يحدث يف هذا  كل  اأن  موؤكدًا  االأهلي،  للنادي  حفاًل 
هو  فقط  الكاف  واأن  واجلهد  للوقت  م�ضيعة  ال�ضياق 
ملعايري  وفقًا  ال��ق��رن،  بطل  اختيار  يف  احل��ق  �ضاحب 

حمددة يعرفها اجلميع. 
االأهلي،  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  مرجتى،  خالد  واأب���دى 
اندها�ضه من اختيار كوتوكو الغانى للقب بطل القرن، 
وقال: النادي الغانى بعيد متامًا عن ال�ضاحة منذ فرتة 
االإع��الن عن اختياره يف  اأعرف �ضبب  طويلة، واأنا ال 

هذا التوقيت احلرج. 
حيث  نف�ضه،  يناق�س  االحت��اد  هذا  اإن  مرجتى:  وق��ال 
ليوؤكد  وع��اد  القرن،  بطل  هو  الزمالك  اأن  واأك��د  �ضبق 
اأن كوتوكو هو البطل ولكننا يف االأهلي ال نعرتف اإال 
بطاًل  االأهلي  اختار  الذى  للكاف،  الر�ضمية  بالقرارات 

للقرن منذ ت�ضع �ضنوات. 
واال�ضتثمار  الت�ضويق  م��دي��ر  القيعي،  ع��ديل  وق���ال 
بالنادي: مثل هذه االأمور عبارة عن �ضخافات ال يقبلها 
الأم��ور جتارية ونحن  يهدف هذا االحت��اد  اأحد ورمبا 
غري مطالبني بالرد، والنادي االأهلي ال يتعامل �ضوى 
االحتاد  هما  ال���دوىل  امل�ضتوى  على  فقط  جهتني  م��ع 
االأفريقى و)الفيفا(، واإذا �ضدر عنهما اأي �ضيء وقتها 

يكون واجبًا علينا الرد والتو�ضيح. 

اجلزائر/ وكاالت 
اإعالن  اجلزائرية  "الهداف"  �ضحيفة  انتقدت 
تاأييدها  عن  عجرم  نان�ضي  اللبنانية  املطربة 
م�ضريته  يف  ال���ق���دم  ل���ك���رة  م�����ض��ر  مل��ن��ت��خ��ب 
اإفريقيا 2010،  العامل جنوب  بت�ضفيات كاأ�س 
اجلزائر  منتخب  م��ع  فيها  يتناف�س  ال��ت��ي 

خلطف تذكرة ال�ضعود للمونديال. 
وحت��ت ع��ن��وان )م��ط��رب��ة االإغ���راء 
جتدد م�ضاندتها ملنتخب الفراعنة( 
تقرير  يف  ال�ضحيفة  قالت   ،
عاودت  نان�ضي  اإن  لها: 
اأملها  على  تاأكيدها 
املنتخب  ي�ضعد  اأن 

امل�ضري للمونديال على ح�ضاب منتخب اجلزائر. 
واأوردت ال�ضحيفة ت�ضريحات للمطربة اللبنانية 
ملجلة )االإذاعة والتلفزيون( امل�ضرية، قالت فيها: 
اأراه  اأن  واأمتنى  امل�ضري،  املنتخب  مع  "قلبي 
امل�ضرف  بامل�ضتوى  ج��دا  وفرحت  املونديال،  يف 
وفوزه  للقارات،  العامل  كاأ�س  يف  به  ظهر  ال��ذي 
ع��ل��ى اإي��ط��ال��ي��ا ب��ط��ل ال��ع��امل، ك��م��ا ���ض��ع��دت بفوزه 
كاأ�س  ت�ضفيات  اجتياز  له  واأمتنى  روان��دا،  على 
باالإ�ضارة  تقريرها  ال�ضحيفة  واختتمت  العامل". 
املنتخب  بالعبي  باإعجابها  نان�ضي  اع��رتاف  اإىل 
اأبوتريكة وع�ضام احل�ضري، كما  امل�ضري حممد 
ال��الع��ب حممد حم�س حم��رز هدف  اأح��ب��ت  اأن��ه��ا 

الفوز يف مباراة اإيطاليا. 

�ضدارة  يعتلي  اجل���زائ���ري  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  ي��ذك��ر 
عن  نقاط   3 بفارق  نقاط   10 بر�ضيد  املجموعة 
نظريه امل�ضري، وتعد فر�س اجلزائر يف التاأهل 
منتخب  �ضتواجه  اأنها  �ضيما  ال  اأك��رب،  للمونديال 
البليدة يف  ت�ضرين  ال�ضعيف على ملعب  روان��دا 
فيه  يخو�س  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  اجل����اري،  االأول 
اأر�ضه  خ���ارج  �ضعبة  م��ب��اراة  امل�ضري  املنتخب 
قد  نان�ضي  وك��ان��ت  ال��ق��وي.  زام��ب��ي��ا  منتخب  م��ع 
بكاأ�س  ف��وزه  بعد  اأغنية  امل�ضري  املنتخب  اأه��دت 
حفال  اأحيت  كما   ،2006 عام  يف  االإفريقية  االأمم 
االأمم  بكاأ�س  م�ضر  ف��وز  عقب  القاهرة  ملعب  يف 

االإفريقية يف غانا 2008. 

ا�ستياء يف االأهلي من اختيار 
كوتوكو بطاًل للقرن االإفريقي 

نان�سي تواجه غ�سبًا جزائريًا لدعمها منتخب م�سر باملونديال

تعويذة »خليجي 20« 
ت�سعل خالفًا يف اليمن

�صنعاء/ وكاالت 
اإىل  اليمنيني  املت�ضابقني  الأحد   »20 »خليجي  تعويذة  اختيار  اأدى 
اإ�ضعال خالف حاد بني اأع�ضاء جلنة التحكيم من جهة وبني اأع�ضاء 
اأخ��رى، خا�ضة بعد رفع عدد من امل�ضاركني  التنظيم من جهة  جلنة 
ر�ضاد  الدكتور  اإىل  �ضكوى  و�ضعارها  البطولة  تعويذة  م�ضابقة  يف 
)املحاباة  و���ض��ف��وه  م��ا  ب�ضبب  املنظمة  اللجنة  رئي�س  العليمي 
واملجاملة( عند اختيار التميمة الفائزة التي مل تراع اأي خ�ضو�ضية 
وطنية وال تتوافر فيها املقومات اجلمالية التي تك�ضبها اأحقية الفوز 

بامل�ضابقة. 
الت�ضكيلية  الفنانة  الن�ضريي،  اآمنة  الدكتورة  طالبت  جهتها،  من 
وفقا  الر�ضمة  اختيار  باإعادة  التعويذة  �ضعار  اختيار  جلنة  وع�ضو 
للجنة فنية متخ�ض�ضة من الفنانني اليمنيني املتخ�ض�ضني يف الفن 
الت�ضكيلي، وقالت! »التعويذة التي مت اختيارها غري منا�ضبة، حيث 
كانت هناك تعويذات اأف�ضل منها ولها ُبعد تاريخي لليمن«، منوهة 
تعويذات  له  كانت  اختيارها  مت  التي  »التعويذة«  �ضاحب  اأن  اإىل 

اأف�ضل من التي اختارتها اللجنة احلا�ضرة.
قريبة  باأنها  اختيارها  مت  التي  )التعويذة(  الن�ضريي  وو�ضفت 
للر�ضم »الكاريكاتريي« وبعيدة عن تاريخ اليمن وم�ضمون البطولة 
اأع�ضاء  من  اأين  »برغم  وق��ال��ت:  اليمن  يف  م��رة  الأول  �ضتقام  التي 
قبل  اأبلغتنا  اللجنة  لكن  الفتيح،  فوؤاد  الت�ضكيلي  الفنان  مع  اللجنة 
االجتماع بيوم واحد وهو ما دفعنا اإىل االعتذار عن ح�ضور اجتماع 
اللجنة اخلا�ضة باختيار التعويذة يف منت�ضف اآب املا�ضي، نتيجة 
�ضيق الوقت على اعتبار اأننا لدينا اأعمال ملتزمني بها حيث كان من 

املفرت�س حتديد االجتماع قبل اأ�ضبوع على االأقل«. 

حكم نهائي اأوملبياد بكني 
يدير لقاء البحرين مع 

نيوزيلندا 
املنامة / وكاالت 

القدم  ل��ك��رة  ال���دويل  االحت���اد  يف  احل��ك��ام  جلنة  عّينت 
مباراة  لقيادة  كا�ضاي  فيكتور  املجري  ال��دويل  احلكم 
الذهاب بني املنتخب البحريني واملنتخب النيوزيلندي 
يف امللحق النهائي املوؤهل لنهائيات كاأ�س العامل 2010 
لكرة القدم التي �ضتقام عند ال�ضاد�ضة والن�ضف من م�ضاء 
البحرين  ملعب  على  املقبل  ال�ضبت  ي��وم  ب��غ��داد(  )بتوقيت 
الوطني، وكا�ضاي من مواليد 10-9-1975 ويبلغ من العمر 34 عامًا و14 
يوما!، وح�ضل على ال�ضارة الدولية عام 2003، و�ضي�ضاعده مواطناه غابور 
من  االأول  وامل�ضاعد  ثانيًا،  م�ضاعدًا  فامو�س  وتيبور  اأواًل  م�ضاعدًا  اإيرو�س 
مواليد 1971/9/5ويبلغ من العمر 38 عامًا و19 يومًا وح�ضل على ال�ضارة 
من  ويبلغ   1967/1/16 مواليد  من  الثاين  وامل�ضاعد   ،2003 عام  الدولية 
احلكم  و�ضيكون   ،1999 عام  الدولية  ال�ضارة  على  وح�ضل  عامًا   42 العمر 
الرابع تاما�س بوغنار وهو من املجر اأي�ضًا ومن مواليد 1978/1/18 ويبلغ 

من العمر 31 عامًا وح�ضل على ال�ضارة الدولية عام 2009.
املباراة  و�ضرياقب  الدامنارك  من  ميكل�ضن  بيرت  دان  احلكام  و�ضرياقب   
باري بني من هولندا. واحلكم املجري كا�ضاي هو من احلكام املعروفني 
اأف�ضل  يف اأوروبا ويف العام 2008 ح�ضل على املركز رقم 12 من بني 

حكام العامل يف كرة القدم.

نان�سي ت�سهم يف حملة دعم 
الفراعنة يف ت�سفيات 

املونديال

نادي الهالل يعلن �سخطه 
من عدم اختياره للقب 

القرن

م�ساعد ندا
مطلوب يف اندية خليجية     
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لندن/ وكاالت 
ليفربول  م��درب  بينيتيز  رافاييل  اع��رتف 
املباراة  يف  �ضيئ  ب�ضكل  لعب  فريقه  ب��اأن 
اأمام  اأر�ضه  خارج  �ضفر   �  2 خ�ضرها  التي 
اإن  اأي�ضا  ق��ال  لكنه  االي��ط��ايل،  فيورنتينا 
الت�ضلل  اح��ت�����ض��اب  ق��اع��دة  يف  ت��غ��ي��ريات 

�ضاهمت يف الهزمية. 
االأول  الهدف  يوفيتيت�س  �ضتيفان  واأح��رز 
فيورنتينا  ه��ج��وم  يف  ���ض��ري��ك��ه  اأن  رغ���م 
ت�ضلل عندما  ادري��ان موتو كان يف و�ضع 
اعتبار موتو غري  لكن مت  التمريرة،  تلقى 
القواعد  اللعبة وهو ما كانت  متداخل يف 

القدمية تعتربه ت�ضلال. 
وقال بينيتيز يف موؤمتر �ضحفي: »قاعدة 
ال  االآن  �ضيء،  كل  اأبدلت  اجلديدة  الت�ضلل 
متداخال  الالعب  كان  اإذا  ما  معرفة  ميكن 
اأمام املرمى؟  اأم ال عندما يكون  اللعبة  يف 
عندما  روؤيته  اجلميع  على  �ضعب  اأمر  اإنه 
اأن  اأعتقد  »لكني  وت��اب��ع:  ت�ضلال«.  يكون 
يوفيتيت�س كان يف موقف جيد. وهذا خطاأ 

ارتكبناه«. 

روما / وكاالت
انه �ضوف ي�ضعى  اأ�ضر ديفيد تريزيغيه على 
الأف�ضل  القيا�ضي  ال��رق��م  حتطيم  اىل  حثيثًا 
الع����ب ت�����ض��ج��ي��ال ل���اله���داف ب��ت��اري��خ ن���ادي 
الفريق  مهاجم  با�ضم  وامل�ضجل  يوفنتو�س 
املا�ضي  ال��ق��رن  �ضتينيات  يف  اال���ض��ط��وري 

االرجنتيني عمر �ضيفوري.
يوفنتو�س  م��ه��اج��م  اه������داف  ع����دد  و����ض���ل 
ان  بعد  هدفًا   164 اىل  الفريق  مع  االيطايل 
التي  املباراة  يف  الوحيد  فريقه  هدف  احرز 
تعادل فيها يوفنتو�س دوريا مع بولونيا وقد 
فقط  اه��داف  ثالثة  االن  حتى  تف�ضله  باتت 
�ضيفوري.وقال  عمر  اال�ضطورة  رقم  ليعادل 
فنحن  بجد  نعمل  ان  بد  ال  الفرن�ضي:  النجم 
نريد العودة اىل �ضكة االنت�ضارات كما انني 
الذي احرز  اود ان اك�ضر رقم عمر �ضيفوري 
ليوفنتو�س 167 هدفًا يف تاريخ لعبه معه يف 
�ضوف  كان  ان  �ُضئل  امل�ضابقات.وحينما  كل 
يك�ضر �ضجل �ضيفوري يف مبارايات  الفريق 
ال�ضابق:  الدويل  الفرن�ضي  النجم  قال  املقبلة 
»القدر �ضوف يختار.. نحن جمموعة العبني 
اياكوينتا  به  يفرح  هدفا  اح��رز  حينما  فانا 
ي��ف��رح له  ان���ا م��ن  وحينما ي��ح��رز ه��و ه��دف��ًا 
وقريبا �ضوف ي�ضع �ضتيفانو اماوري عالمته 

اي�ضا وديل بيريو يف طريق العودة«.  

مدريد / وكاالت
االأبطال  ايكر كا�ضيا�س كرة دوري  و�ضف 
اجل��دي��دة ب��� »ال��ك��ارث��ي��ة« وق���ال: ان��ه كلما 
ظهرت كرة جديدة يجد احلرا�س �ضعوبة 

اأكرب يف التعامل معها.
ك��ا���ض��ي��ا���س حت���دث م��ع ث��الث��ة م��ن حرا�س 
الكرة  ب�ضاأن  اأوروب���ا  يف  الكربى  االأن��دي��ة 
م�ضتحيل  ت�ضميمها  ان  وق��ال:  اجل��دي��دة، 
االأمر  واأن  للحرا�س  بالن�ضبة  التعامل معه 

مل يعد مقبواًل.
كا�ضيا�س:  ق��ال  االآ����س،  ل�ضحيفة  ووف��ق��ًا 
ال�ضعب  وم���ن  ك��ارث��ة  اجل���دي���دة  »ال���ك���رة 
جانلويجي  م���ع  حت��دث��ت  ل��ق��د  اي��ق��اف��ه��ا. 
بوفون، بيرت ت�ضيك وبيبي رينا اأي�ضًا. اأنا 
اآ�ضف لكن البد اأن اأقول اأن الكرة جتاوزت 

احلدود«.

�صيدين / وكاالت
الذين  ال��ب��ارزي��ن  العبيها  ا�ضرتاليا  ا�ضتدعت   
خلو�س  ا�ضتعدادا  اوروبية  اأندية  يف  يلعبون 
هولندا  �ضد  ودي��ة  االأوىل  ال�ضهر  هذا  مباراتني 
�ضلطنة  �ضد  اآ�ضيا  كاأ�س  ت�ضفيات  يف  والثاين 
كوريا  اأم���ام   1-3 ا�ضرتاليا  وخ�����ض��رت  ُع��م��ان. 
ال�ضهر  �ضيئول  يف  ودي��ة  مباراة  يف  اجلنوبية 

املا�ضي حني غاب معظم الالعبني 
ال���ب���ارزي���ن 

لكن الفريق قرر اال يغامر هذه املرة. 
كاهيل ولوكا�س  كيويل وتوم  وا�ضتدعي هاري 
نيل لالن�ضمام لت�ضكيلة من 24 العبا اإىل جانب 
روفرز  بالكبرين  و�ضط  الع��ب  امي��رت��ون  بريت 
للفريق بعد خ�ضوعه جلراحة يف  الذي �ضيعود 

الركبة يف يناير/ كانون االول.
اأي�ضا وجها واحدا جديدا هو  الت�ضكيلة  وت�ضم 
اليرلندا  ال�ضابق  ال��الع��ب  ل��وري  �ضني 
اختري  وال���ذي  عاما  و21   17 حت��ت 
مع  االأوىل  م���ب���ارات���ه  خل���و����س 
ا�ضرتاليا منذ حول جن�ضيته يف 
�ضجالت االحت��اد ال��دويل لكرة 

القدم )الفيفا( اإىل ا�ضرتاليا.
 وتلعب ا�ضرتاليا �ضد هولندا 
املقبل  ال�ضبت  ي��وم  �ضيدين  يف 
ملبورن  يف  ع��م��ان  وت�ضت�ضيف 
اأي����ام وت�����ض��م ت�ضكيلة  ب��اأرب��ع��ة  ذل���ك  ب��ع��د 
كاهيل،  تيم  بري�ضيانو،  ا�ضرتاليا:مارك 
�ضكوت  ك�����ارين،  دي��ف��ي��د  ك�����ارل،  ن��ي��ك 
ت�ضيربفيلد، انتي كوفيت�س، جي�ضون 

كولينا .

ا�سرتاليا ت�ستدعي 
حمرتفيها ملباراة هولندا

بينيتيز ينتقد قاعدة الت�سلل اجلديدة  

تريزيغيه يتمنى حتطيم رقم �سيفوري

كا�سيا�س: كرة دوري االأبطال »كارثة«!

مدرب ليفربول 
يعرتف ب�سوء 

اداء العبيه

كا�سيا�س 
ينتقد كرة 

دوري 
االبطال

تريزيغيه 
يبحث عن 

لقب �سخ�سي
ا�ستعدادات 

ا�سرتالية مكثفة 
ملواجهة هولندا 

وعمان
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اإعداد/ املدى الريا�صي 
لثالثة  اأب  )وه��و  ب��االك  يحجز  اأن  قبل  لكن 
اأطفال(  بطاقته اإىل جنوب اإفريقيا، يتوجب 
بنتيجة  ي���ع���ودوا  اأن  زم��الئ��ه  وع��ل��ى  ع��ل��ي��ه 
اإيجابية من مواجهتهم احلا�ضمة �ضد رو�ضيا 
موقع  اأج����رى   . اجل����اري  ال�����ض��ه��ر  منت�ضف 
مايكل  مع  ح�ضرية  مقابلة   FIFA.com
باالك ب�ضاأن احلياة يف لندن ومع ت�ضيل�ضي، 
ودوره يف �ضفوف املان�ضافت واملباراة �ضد 
كاأ�س  ت�ضفيات  �ضمن  مو�ضكو  يف  رو�ضيا 

العامل 
بريطانيا  عا�ضمة  يف  وتعمل  تعي�س  اأن��ت   *

منذ �ضنوات عدة، كيف ت�ضتمتع بلندن؟ 
- لندن مدينة رائعة، خ�ضو�ضًا عندما يكون 
الطق�س جمياًل، اإنها مدينة مده�ضة،تقدم هذه 
املدينة الكثري ولي�س فقط يف ما يتعلق بكرة 
واحل�ضارية،  الثقافية  الناحية  فمن  القدم 
ت�ضهد  ل��ن��دن  يف  م��ن��زل��ك،  يف  ت�ضعر  ف��اإن��ك 
املدينة حركة م�ضتمرة واأنا وعائلتي �ضعداء 

بتواجدنا هنا. 
* ت�ضري االأمور ب�ضكل جيد بالن�ضبة اإليك يف 
وقد  ال�ضدارة  يف  فريقك  حاليًا،  ت�ضيل�ضي 
االآن، فكيف ترى  اأهداف حتى  �ضجلت ثالثة 

الو�ضع حاليًا؟ 
خالل  ا�ضرتاحة  فرتة  اأط��ول  على  ح�ضلت   -
ال�ضيف املا�ضي منذ بداية م�ضريتي، اأما هذه 
اإج��ازة على مدى خم�ضة  املرة فقد ذهبت يف 
اأ�ضابيع وكانت يف غاية االأهمية بالن�ضبة يل 
من ناحية الراحة وا�ضرتجاع الطاقة. �ضارت 
االأمور ب�ضكل جيد يف التدريبات التي ت�ضبق 
يف  بك�ضر  اإ���ض��اب��ت��ي  حتى  امل��و���ض��م  ان��ط��الق 
اإبهامي، لكن هذا االأمر مل يبعدين عن املالعب 
كثريًا ومل اأجد اأية م�ضكلة يف تعوي�س الوقت 
ال�ضائع.. عدت اإىل �ضفوف الفريق بدءًا من 
املباراة الثانية يف املو�ضم، واأنا را�ٍس الأنني 

عند ح�ضن ظن مدربي اجلديد حتى االآن. 
* مدرب جديد جاء اإىل �ضفوف النادي وهو 
املدرب  لنا  ت�ضف  فكيف  اأن�ضيلوتي،  كارلو 

االإيطايل؟ 
- مي��ل��ك خ����ربة ك��ب��رية ول����ه ح�����ض��ور قوي 
الفريق،  على  اإيجابيا  ينعك�س  بالطبع  وهذا 
عانينا الكثري يف هذا النادي خالل ال�ضنوات 
تعاقب  جمرد  وهبوط،  �ضعود  من  االأخ��رية 
اأربعة مدربني على تدريب الفريق خالل ثالث 
�ضنوات ال يجعل االأمور �ضهلة على االإطالق، 
وبالتايل نتطلع حاليا اإىل بع�س اال�ضتقرار، 
لقد جتاوب الالعبون جيدًا مع اأ�ضلوب املدرب 
اجلديد وهذا االأمر يف غاية االأهمية، اأ�ضلوب 

تفكريه كان له تاأثري كبري علينا. 
مبا�ضرة  ع��الق��ة  على  اأن���ت  ت�ضيل�ضي  يف   *
ي��وم��ي��ا م���ع جن���وم اأم���ث���ال ف���ران���ك الم��ب��ارد 
ت�ضف  كيف  تريي،  وجون  دروغبا  وديدييه 
لنا م�ضاركتك اإىل جانب هوؤالء يف التدريبات 

ب�ضكل يومي؟ 
نحتاج  لكن  ج��ي��دًا،  بع�ضًا  نعرف  بالطبع   -
اإىل بع�س الوقت يف البداية. املناف�ضة قوية 
وكل العب جديد ين�ضم اإىل الفريق يزيد من 
�ضرا�ضة هذه املعركة، لكن على الرغم من هذا 
ع��الق��ات جيدة  تبني  اأن  ف��اإن��ك حت���اول  ك��ل��ه، 
اأتفاهم  كنت  زم��الئ��ك.  بع�س  م��ع  وودودة 
اأوقات  وق�ضينا  �ضفت�ضنكو  اندريه  مع  كثريًا 
مل  لالأ�ضف  لكن  امللعب،  خ��ارج  �ضويًا  كثرية 
وزوجتي  اأن��ا  لكن  الفريق،  �ضفوف  يف  يعد 
نطاق  خ��ارج  االأ���ض��دق��اء  من  جمموعة  لدينا 

كرة القدم ومن�ضي بع�س الوقت معهم. 
* ينتهي عقدك مع ت�ضيل�ضي ال�ضيف املقبل، 

ماذا يحمل امل�ضتقبل ملايكل باالك؟ 
ق�ضرية،  ف���رتة  م��ن��ذ  ع��ق��دي  ج����ددت  ل��ق��د   -
وبالطبع اآمل اأن اأ�ضتمر يف ح�ضد النجاحات 
يف امل�ضتقبل، اأي قرار �ضاأتخذه يف امل�ضتقبل 
�ضيتم بعد الت�ضاور مع النادي ومع عائلتي. 
باالأمور  تفكر  فاأنك  عمري،  يف  تكون  عندما 
يف  حاليًا  األ��ع��ب  واأن���ا  الق�ضري،  امل��دى  على 
كاأنني  اأ�ضعر  العامل.  يف  االأندية  اأف�ضل  اأحد 
�ضاأنهي  باأنني  واأت�����ض��ور  بلندن،  بيتي  يف 
اإيل يف  مهمًا  ما هو  ت�ضيل�ضي.  م�ضريتي يف 
امل�ضتقبل الفوز باالألقاب، ولهذا ال�ضبب اأريد 

األعب يف �ضفوف فريق متعط�س للنجاح  اأن 
واالإجنازات. 

* على الرغم من م�ضريتك الناجحة والطويلة، 
فاإن خزائنك ال تزال تفتقد اإىل لقب عاملي على 
م�ضمم  اأنت  هل  واملنتخب،  النادي  �ضعيدي 

على تغيري هذا االأمر؟ 
ما  حتقيق  اإىل  ي�ضعى  العب  فكل  بالطبع،   -
مهم  اأمر طبيعي،  االآن وهذا  ينجزه حتى  مل 
االإنكليزية  الدرجة  بدوري  نفوز  اأن  لنا  جدا 

نريد  �ضنوات.  ثالث  دام  �ضيام  بعد  املمتازة 
اأن ننطلق يف البطولة كاالإع�ضار، لكن الفوز 
بدوري اأبطال اأوروبا هو هدف �ضخ�ضي يل 

اأي�ضًا. 
خط  العب  اأكر  يعتربك  النقاد  من  الكثري   *
هل  امل��رم��ى،  اأم���ام  باخلطورة  يتميز  و�ضط 

ت�ضاطرهم هذا الراأي؟ 
االأم��ر  ه��ذا  اأت���رك  نف�ضي،  تقييم  اأح���ب  ال   -

من  العديد  ه��ن��اك  االآخ��ري��ن.  لالأ�ضخا�س 

الدويل  امل�ضتوى  ميلكون  ال��ذي��ن  الالعبني 
جماعية،  لعبة  تبقى  القدم  كرة  لكن  العايل، 
االأ�ضواء  يخطفون  املهاجمني  اأن  �ضحيح 
العبًا،   11 م��ن  مكون  فريق  ك��ل  لكن  دائ��م��ا، 
من  النجاح  يحقق  لن  باأنه  ي��درك  جنم  وك��ل 
دون م�ضاعدة 
زمالئه. 

* اأنت تقود منتخب اأملانيا منذ �ضنوات عدة، 
فماذا تعني لك هذه امل�ضوؤولية الدولية؟ 

عندما  يل،  كبري  فخر  بلدي  منتخب  قيادة   -
بفخر  ���ض��ع��رت  االأوىل  ل��ل��م��رة  اخ��ت��ي��اري  مت 
ال�ضرف. مع الوقت،  �ضديد جراء منحي هذا 
هذا  م��ع  التعامل  يف  خ��ربة  اأك���ر  اأ�ضبحت 
االأمر. اأنا اأع�ضق امل�ضوؤولية واأحتملها ب�ضكل 

جدي داخل امللعب وخارجه. 
يف  الأملانيا  االأخ��رية  النجاحات  ب��اأن  يقال   *
ت�ضفيات كاأ�س العامل مردها اأكر اإىل اجلهد 
الكبري ولي�س اإىل الفنيات، ما ال�ضفات االأبرز 

ملنتخب اأملانيا؟ 
يتمتعون  االأمل���اين  املنتخب  العبي  جميع   -
مبواهب فنية عالية، لكننا نعتمد كثريًا على 
يتوجب  احل��ايل.  الوقت  يف  البدنية  قوتنا 
علينا اأن نركز على نقاط قوتنا وروح الفريق، 
راأينا يف كاأ�س اأوروب��ا االأخ��رية كم كان هذا 
اإىل  �ضعودنا  يف  ا�ضهم  لقد  م��ف��ي��دًا،  االأم���ر 
اأعتقد  احل��ايل،  الوقت  يف  النهائية.  املباراة 
يتمتعون  العبني  اإىل  اأي�ضًا  حاجة  يف  باأننا 
تغيري  ي�ضتطيعون  الأن��ه��م  ف��ردي��ة  مب��واه��ب 
جمرى املباراة يف اأية حلظة. على امل�ضتوى 
الدويل يف الريا�ضة عمومًا، تت�ضاوى معظم 
الفرق من ناحية النوعية وبالتايل فاأن االأفراد 
هم الذين يقومون بالفارق. لهذا ال�ضبب نحن 
�ضعداء بوجود العب مثل م�ضعود اأوزيل- اإنه 
من موا�ضفات الالعبني الذين ميلكون جميع 

ال�ضفات ليكونوا �ضانعي األعاب حقيقيني. 
مباراة  �ضتواجهون   ، املقبل  ال�ضبت  يف   *
حا�ضمة �ضد رو�ضيا يف ت�ضفيات كاأ�س العامل 

.. كيف تتوقع هذه املباراة؟ 
ي�ضب  والتزامنا  وحيويتنا  تركيزنا  كل   -
االأعذار  نقدم  اأن  نريد  ال  املباراة،  جتاه هذه 
�ضناعي،  ملعب  على  �ضتقام  امل��ب��اراة  ك��ون 
الظروف.  هذه  مع  نتاأقلم  اأن  علينا  يتوجب 
ميلك املنتخب الرو�ضي فريقًا قويًا و�ضبق له 
اأن حقق نتائج جيدة، وبالتايل يتوجب علينا 
من  �ضيئًا  لنحقق  م�ضتوانا  قمة  نكون يف  اأن 
جدًا  متحم�ضون  الأننا  مو�ضكو،  اإىل  رحلتنا 
خلو�س هذه  املباراة، وا�ضتعدينا جيدًا ونثق 

جدًا باإمكاناتنا لتحقيق نتيجة جيدة. 
العام  اإفريقيا  ج��ن��وب  بطولة  �ضتكون   *
املقبل ثالث نهائيات تخو�ضها. ماذا تتذكر 

من ن�ضختي 2002 و2006؟ 
من  علينا  �ضعبتني  كانتا  البطولتني  كال   -
اأده�ضنا   2002 ع���ام  النف�ضية.  ال��ن��اح��ي��ة 
وجنحت  النهائية،  املباراة  ببلوغنا  اجلميع 
يف حتقيق هدف املباراة الوحيد يف الدورين 
من  ا�ضُتبعدت  لكنني  النهائي،  ون�ضف  ربع 
ال�ضفراء  البطاقة  على  حل�ضويل  النهائي 
بالفعل  علي،  جدًا  �ضعبًا  االأم��ر  كان  الثانية. 
مده�ضة  االأج�����واء  ك��ان��ت  ج����دًا.  �ضعبًا  ك���ان 
كانت  كالعبني  اإلينا  بالن�ضبة   .2006 ع��ام 
جتربة فريدة من نوعها، وال اأعتقد ان 
كاأ�س  �ضين�ضون  القدم  كرة  اأن�ضار 
ال��ع��ام ه���ذه. اأث��ب��ت��ت اأمل��ان��ي��ا اأنها 
وهذا  وم�ضيافة،  ودودة  دول��ة 
بالن�ضبة  ج��دا  مهمًا  ك��ان  االأم���ر 
على  تركتها  التي  ال�ضورة  اإىل 
كاأ�س  كانت  ال���دويل.  امل�ضتوى 
امللعب  اأر���س  على  رائعة  العامل 
يتعلق  ما  يف  خ�ضو�ضًا  وخارجه 
البالد  اأن��ح��اء  �ضائر  يف  ب��االأج��واء 
كرة  ع�ضاق  �ضفوف  بني  وحت��دي��دًا 

القدم. 
الرابع  املركز  حاليا  اأملانيا  حتتل   *
ت�ضنيف  يف  اإيطاليا  م��ع  بالت�ضاوي 
FIFA العاملي، فكيف تقارن املنتخب 

االأملاين مع �ضائر املنتخبات العاملية؟  
لقطة يف حلظة معينة.  الت�ضنيف هو   -
واإ�ضبانيا  هولندا  مثل  منتخبات  حققت 
لكننا  االأخ���رية،  الفرتة  يف  رائعة  نتائج 
الكربى  ال��ب��ط��والت  يف  قوتنا  اأثبتنا 
ح��ي��ث ن��ل��ع��ب ب��اأف�����ض��ل م�����ض��ت��وى لنا 
يف�ضر  ما  وه��ذا  تركيزنا،  وبكامل 
مركزنا القريب من قمة الت�ضنيف 

العاملي. 

جنم املاكنات باالك : متحم�سون 

جدا ملواجهة رو�سيا.. و�ساأنهي 

م�سواري مع ت�سيل�سي

ي�صعى للقب اأبطال اأوروبا القادم

يتمتع مايكل باالك اأحد ابرز جنوم الكرة االأملانية ب�صمعة طيبة يف �صفوف نادي ت�صيل�صي 

مت�صدر الدوري االإنكليزي املمتاز الذي انتقل اإليه يف �صيف 2006.. يعي�س قائد منتخب اأملانيا 

فرتة رائعة باإ�صراف مدربه اجلديد كارلو اأن�صيلوتي بعد اأن �صجل ثالثة اأهداف ليوؤكد علو كعبه 

يف �صفوف فريقه اللندين. 

يعترب باالك )33 �صنة( كنز املنتخب بعد اأن خا�س 95 مباراة دولية �صجل خاللها 42 هدفاً، 

و�صيحاول العام املقبل امل�صاركة يف ثالث نهائيات لكاأ�س العامل له بعد اأن خا�س غمار ن�صختي 2002 
و2006

باالك ي�سعى لتحقيق احالم كثرية مع 
ت�سيل�سي واملنتخب
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حاوره /  عماد البكري 
ف��ك��ان��ت ه���ذه امل����رة يف ن����ادي ال��ن��ف��ط ال��ذي 
من  نخبة المعة  ا�ضتقطاب  املو�ضم  هذا  �ضهد 
موؤثر  ح�ضور  لت�ضجيل  �ضعي  يف  الالعبني 

يف املو�ضم املقبل.
عن م�ضريته مع املنتخبات الوطنية وا�ضباب 
ك�ضوفات  على  وتوقيعه  اربيل  من  ابتعاده 
الريا�ضي  املدى  ل�)  كانت  املو�ضم  هذا  النفط 

( هذه الوقفة معه . 
* ملاذ اخرتت النفط دون الزوراء كما توقع 

ان�ضار االخري ؟ 
- بعد قرار االنتقال من اربيل والعودة اىل 
بغداد مل يدر يف خلدي غري العودة لفريقي 
الذي احبه الزوراء لكني وجدت ان الزوراء 
مل يعد كما كان ومل يبق منه غري ا�ضمه بعد 
ان عبث به العابثون وفرغوه من كل معانيه 
وق��ادوه بجهل اىل ال��وراء ، لذا مل تعجبني 
ال��زوراء ووجدت ان  االجواء املوجودة يف 
العمل  اف�ضل بكثري من  الفريق  االبتعاد عن 
مع ادارة غري قادرة على االيفاء بالتزاماتها 
املعنوية على االقل جتاه الفريق الذي ميتلك 
اكرب قاعدة جماهريية لكنه لال�ضف ال ميتلك 
قيادة امينة واقولها من دون لف او دوران 
ان االدارة احلالية للزوراء ال تليق بالزوراء 

وا�ضمه الكبري .
مادية  باال�ضا�س هي  ال��زوراء  لكن م�ضكلة   *

�ضاأنه �ضاأن العديد من االندية االخرى ؟ 
- م�ضكلة الزوراء اإدارية بحتة ولي�ضت مادية 
هي  الكبرية  واخ��ط��اوؤه��ا  احلالية  ف���االدارة 
التي او�ضلت النادي اىل ما و�ضل اليه وهي 
والطاقات  النادي  ابناء  ابعاد  تعمدت  التي 
ميكن  ال  احلالية  االدارة  وبوجود   ، اجليدة 

ان يعود الزوراء اىل و�ضعه الطبيعي ابدا ، 
الن هناك تخبطا اداريا وتكتالت و�ضراعات 
ان��ا���س ال  بيد  ا���ض��ري  وال�����زوراء حاليا  ع��دة 

يقدرون و�ضعه او ا�ضمه. 
ال�ضهرة واجلماهريية  يقلقك مو�ضوع  اأال   *

التي قد ال جتدها يف النفط ؟ 
اعتربه  ال����زوراء  يف  كبري  جمهور  ل��دي   -
االت�ضال  دائ��م  وه��و   ، وذخ��ريت��ي  ر�ضيدي 
بي ، واعتقد ان جمهور الزوراء بات يعرف 
ا���ض��ب��اب ه��ج��رة اغ��ل��ب ال��الع��ب��ني وم���ن كان 
عن  الإب��ت��ع��ادي  ال��ع��ذر  يل  و�ضيجد  وراءه����ا 
الفريق االبي�س ، واقولها ب�ضراحة �ضاعود 

حااًل للزوراء اذا ما تغريت االدارة احلالية.
فريق متميز

كانت  ه��ل   ، للنفط  اخ��ت��ي��ارك  اىل  لنعود   *
امامك عرو�س من غريه من االندية ؟ 

كثريا  يعجبني  النفط  فريق  ان  ب�ضراحة   -
لكل  ين�ضب  ال  معينًا  ال���دوام  على  ك��ان  الن��ه 
خّرجت  طاملا  مدر�ضة  وه��و  الكبرية  الفرق 
بعد  كثريًا  ات��ردد  مل  لذا  الالعبني  من  اجيااًل 
علّي  وع��ر���ض��ه��م  ب��ي  ال��ن��ف��ط  ادارة  ات�����ض��ال 
هذا  ي��ق��وده  ال���ذي  فريقهم  اىل  االن�����ض��م��ام 
املو�ضم مدرب خبري ميتلك الكثري من احلنكة 
منتخب  يف  دربني  ان  امل��درب  لهذا  و�ضبق 
النفط  اىل  ان�ضمامي  ان  فوجدت  ال�ضباب 
فر�ضة  الالعبني  من  النخبة  ه��ذه  وب��وج��ود 
الطبيعي  وو�ضعي  مكانتي  الإ�ضتعادة  ثمينة 

بعد غياب طويل عن فرق اندية بغداد .
* وكيف وجدت النفط حتى االن ؟ 

بني  وا�ضح  تعاون  وهناك  ح��ال  باح�ضن   -
يف  م��وؤث��ر  ح�ضور  لت�ضجيل  االط����راف  ك��ل 
عددًا  ا�ضتقطب  النفط  ان  ثم  املو�ضم اجلديد 

جمموعة  اىل  ا�ضافة   ، املهمة  اال�ضماء  م��ن 
العبيه ال�ضباب وكلنا عزم على ت�ضجيل مركز 
متقدم يتنا�ضب وما وفرته ادارة النادي من 

م�ضتلزمات وت�ضهيالت لالعبني . 
الغنب واالهمال 

* لنتحدث عن مو�ضمك املا�ضي مع اربيل؟ 
- مل مي�س كما كنت امتنى ، بل اين �ضعرت 
باي  اق�ضر  مل  اين  رغ��م  وااله��م��ال  بالغنب 
�ضيء ، ويف املباريات التي لعبت فيها وهي 
ثناء  ونلت  جيدًا  م�ضتوى  قدمت  جدا  قليلة 
كنت  لكن  الالعبني  وزم��الئ��ي  ال��ن��ادي  ادارة 
اج��د اجل��ف��اء م��ن امل���درب ث��ائ��ر اح��م��د الذي 
ال�ضباب  الفريق  مباريات  عن  ابعادي  تعمد 

مل افهمها لالن . 
* وه��ل ان��ت ن���ادم على ذه��اب��ك الرب��ي��ل يف 

الوقت الذي كانت هناك عرو�ضًا اخرى؟ 
- كنت عائد توًا من جتربة احرتاف حينما 
مل  لكني   ، اللعب  اربيل  ادارة  على  عر�ضت 
اتوقع ان اكون بعيدا عن الت�ضكيلة اال�ضا�ضية 
على  �ضيعت  الين  ب��ال��ن��دم  ا�ضعر  عموما   ،
العراقي  اللعب امام اجلمهور  نف�ضي فر�ضة 

وانا العائد اليه بعد غيبة لي�ضت ق�ضرية . 
الدعوة للمنتخب 

* لنعود اىل بدايتك مع املنتخبات الوطنية 
؟ 

- اول دعوة للمنتخب كانت يف مطلع عام 96 
مع املدرب القديرعدنان حمد ويحيى علوان 
يف ت�ضفيات اأمم اآ�ضيا حيث كانت البداية ثم 
العامل  كا�س  ت�ضفيات  م�ضاركاتي يف  توالت 
98 وبطولة نهرو الدولية يف الهند ثم غرب 
وت�ضفيات  اأ�ضيا  واأمم  اثينا  واوملبياد  اآ�ضيا 
قطر  يف   17 وخليجي   2004 ال��ع��امل  كا�س 

التي كانت اخر م�ضاركة يل مع 
املنتخبات الوطنية . 

* ه���ل ن��ل��ت م���ا ت��ت��م��ن��اه من 
املنتخب  م���ع  م�������ض���ارك���ات 

الوطني ؟ 
الكثري  - نعم �ضاركت يف 
وحققت  امل�����واق�����ع  م����ن 
ال��ك��ث��ري م��ن االجن����ازات 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  م���ع 
يف  فاعال  عن�ضرا  وكنت 

العديد من امل�ضاركات . 
ل����ن����ت����ح����دث ع������ن جت���رب���ة * 

ال�ضلبية  وج��وان��ب��ه��ا  ق��ط��ر  يف  اح��رتاف��ك 
وااليجابية ؟ 

 - احرتفت يف الدوري القطري �ضنوات 
والوكرة واحلق  للخور  لعبت  عدة حيث 
و�ضلبية  ايجابية  ج��وان��ب  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
القول  ميكن  حيث  االح����رتاف  ذل��ك  يف 
االح��رتاف وفهم  مع ظروف  التعامل  ان 
كروية  م��دار���س  على  وال��ت��ع��رف  معناه 
خمتلفة من اجلوانب االيجابية وال انكر 
طبعا اجلانب املادي لكن يف ذات الوقت 
يل  مالزما  ك��ان  احل��ظ  �ضوء  ان  �ضعرت 
ال�ضابات  تعر�ضت  ان  بعد  رحلتي  يف 
عدة حالت دون نيلي الفر�ضة التي كنت 
من  اع��رب  ان  اري��د  كنت  والتي  امتناها 

خاللها عن قدراتي. 
مباريات  عن  طويال  ك��ان  غيابك  لكن   *

الدوري القطري ؟ 
حتتاج  وكانت  �ضديدة  كانت  ا�ضابتي   -
ان  ل��و  ب�ضدق  واق��ول��ه��ا  طويل  وق��ت  اىل 
الع��ب��ا اخ���ر ت��ع��ر���س مل��ا ت��ع��ر���ض��ت ل��ه من 
البي�ضاء  الراية  لرفع  حظ  و�ضوء  ا�ضابات 
وودع املالعب حينها لكني وبعزمية ال تلني 
االلتزام  خالل  من  و�ضعي  اع��ادة  ا�ضتطعت 
خالل  وم��ن  بعد  فيما  والتدريب  العالج  يف 

حبي للعبة والتزامي بكل �ضيء . 
* عدت لالحرتاف لكن يف الدوري ال�ضوري 

هذه املرة؟ 
- نعم جاءين عر�س جيد من نادي االحتاد 
ال�ضوري مو�ضم 2005 حيث لعبت له مو�ضما 
ناجحا احرزنا فيه املركز الثاين يف الدوري 
اندية  بطولة  يف  معه  و���ض��ارك��ت  ال�����ض��وري 
اآ�ضيا وكنت يف اح�ضن حاالتي بعدها لعبت 
الدوري  اىل  العودة  قبل  االردين  للوحدات 

العراقي املو�ضم املا�ضي مع اربيل. 

خالل م�صريته الطويلة ا�صتطاع الالعب حيدر جبار ان ي�صع ا�صمه بني ابرز 
الالعبني يف العراق فقد قدم طوال م�صاركته يف الدوري املمتاز خا�صة مع الزوراء 

ما يوؤكد على موهبة كبرية يف مركز الالعب املدافع مع العديد من املحطات ، 
وكان امل�صتوى الثابت جواز مروره للعديد من املنتخبات الوطنية قبل ان يتجه 
لالحرتاف اخلارجي مع اكرث من فريق ليحط الرحال املو�صم املا�صي يف اربيل ، 

لكن م�صريته مع هذا الفريق مل مت�س بال�صكل الذي كان يتمناه ليجد نف�صه ا�صري 
م�صطبة االحتياط يف العديد من مباريات الفريق االمر الذي دفعه مطلع املو�صم 

للبحث عن حمطة اخرى جديدة

اكد ان عودته للزوراء مرهونة با�صتقالة االدارة 

حيدر جبار : مو�سم النفط �سيكون متميزًا.. 
وثائر احمد جتاهل قدراتي يف اربيل

يطمح ال�ستعادة 
موقعه يف 

املنتخب

حيدر جبار دافع 
عن الوحدات 
االردين يف 

اجنح جتاربه 
االحرتافية
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كتب/ زيدان الربيعي
نتحدث يف احللقة الثامنة والع�ضرين عن م�ضرية 
العب املنتخبات العراقية ونادي امليناء الب�ضري 
حمافظة  يف  ولد  ال��ذي  خ�ضري  احمد  الدين  عالء 
اأربعا وخم�ضني  الب�ضرة عام 1952 . حيث لعب 
من  الكثري  القارئ  فيها  و�ضيجد  دولية.  مباراة 

املحطات واملواقف املهمة والطريفة.
بداياته: بداأ الالعب عالء احمد م�ضريته الكروية 
يف املالعب ال�ضعبية يف حمافظة الب�ضرة وكذلك 
عوده  اأخ��ذ  اأن  وبعد  املدر�ضية  الفرق  خ��الل  من 
اإىل  ا�ضتدعاوؤه  مت  تظهر  الكروية  وفنونه  ي�ضتد 
منتخب تربية الب�ضرة عام 1969 ويف العام ذاته 
ُدعي اإىل منتخب الب�ضرة ومن خالله بداأ املدربون 
ينتبهون اإىل مواهبه الكروية حتى ُدعَي اي�ضا يف 
عام 1971 لفريق امل�ضاة يف بغداد وقدم مع هذا 
الراحل  امل��درب  جعل  ما  طيبا،  م�ضتوى  الفريق 
الع�ضكري  املنتخب  اإىل  ي�ضتدعيه  ب�ضري  ع��ادل 
مرة  الأول  الع�ضكرية  العامل  بطولة  اأح��رز  ال��ذي 
يف تاريخه يف البطولة التي جرت يف العا�ضمة 
الفريق  هذا  مع  ع��ام1971 وبعد مو�ضمني  بغداد 
قرر العودة مرة اأخرى اإىل حمافظة الب�ضرة لكي 
ين�ضم اإىل فريق امليناء الذي كان اللعب معه حلمًا 

يرافق كل العب يف حمافظة الب�ضرة اآنذاك.
فريق  عام 1973 �ضد  معه  مباراة  اأول  لعب  وقد 
اإىل  ا�ضتدعاوؤه  مت  ذات��ه  العام  ويف  ن�ضر  ق��وات 
بطولة  يف  ���ض��ارك  ال��ذي  ال��ع��راق  �ضباب  منتخب 
عام  ليبيا  يف  ج��رت  التي  الثانية  فل�ضطني  كا�س 
الرابع وكانت مباراته  1973 واأحرز فيها املركز 
االأوىل مع منتخب ال�ضباب �ضد منتخب االإمارات 
العربية املتحدة التي انتهت ل�ضالح العراق بثالثة 

اأهداف مقابل هدف واحد.
منتخب  م��ع  قدمه  ال��ذي  الطيب  امل�ضتوى  وبعد 
املنتخب  اإىل   1974 عام  ا�ضتدعاوؤه  مت  ال�ضباب 
عام  حتى  فيه  اأ�ضا�ضيا  العبا  بقي  ال��ذي  الوطني 

 .1980
اأبرز م�ضاركاته: �ضارك عالء احمد يف العديد من 
املا�ضي  القرن  �ضبعينيات  يف  املهمة  البطوالت 
منها بطولة كا�س العامل الع�ضكرية يف بغداد عام 
ليبيا  يف  الثانية  فل�ضطني  كا�س  وبطولة   1971

واخلام�ضة  الرابعة  اخلليج  ودورت��ا   1973 عام 
الدوحة وبغداد عامي 1976و1979 ودورة  يف 
االأل���ع���اب االآ���ض��ي��وي��ة ال��ث��ام��ن��ة يف ب��ان��ك��وك عام 
عامي 1977 و1978 يف  مرديكا  1978 ودورتا 
دورة  وت�ضفيات  كواالملبور  املاليزية  العا�ضمة 
مو�ضكو االوملبية يف بغداد عام 1980 ونهائياتها 

يف مو�ضكو خالل العام ذاته. 
اأبرز اجنازاته: يعد عالء احمد من اجليل الذهبي 
القرن  �ضبعينيات  يف  ب��رز  ال��ذي  العراقية  للكرة 
املا�ضي وحقق اجنازات رائعة جدا ما زالت متثل 
ابرز  وم��ن  العراقيني  لكل  واع��ت��زاز  فخر  م�ضدر 
الع�ضكري ببطولة  املنتخب  هذه االجن��ازات فوز 
 1971 ع��ام  ب��غ��داد  يف  الع�ضكرية  ال��ع��امل  ك��ا���س 

يف  اخلام�ضة  العربي  اخلليج  ودورة 
ب��غ��داد ع��ام 1979 وامل��رك��ز ال��ث��اين يف 
 1978 و   1977 عامي  مرديكا  دورت��ي 
اخلليج  دورة  يف  امل��رك��ز  ذات  وك��ذل��ك 
ال��راب��ع��ة ف�ضال ع��ن امل��رك��ز ال��راب��ع يف 
يف  الثامنة  االآ�ضيوية  االأل��ع��اب  دورة 

بانكوك.
 اأم���ا م��ع ف��ري��ق امل��ي��ن��اء ف��ل��ه اجن���ازان 
امليناء  ب���ف���وز  مت��ث��ل  االأول  ك���ب���ريان 
 1978  -  77 مو�ضم  ال���دوري  ببطولة 
الكبري  اإ����ض���راره  يف  مت��ث��ل  وال���ث���اين 
وح��ر���ض��ه ال���زائ���د ع��ل��ى اإع�����ادة فريق 
ثانية  االأ����ض���واء  دوري  اإىل  امل��ي��ن��اء 
اأن  بعد  املا�ضي  القرن  ثمانينيات  يف 
ا�ضطرته الظروف القاهرة للهبوط اإىل 
حقق  اأن  وبعد  الثانية  الدرجة  دوري 
ال��ت��اري��خ��ي ق��رر اعتزال  ه��ذا االجن���از 

اللعب وهو مرتاح ال�ضمري. 
اأجمل مبارياته: لعب عالء احمد العديد 
من املباريات اجلميلة �ضواء مع فريقه 
اأن  اإال  الوطني  املنتخب  مع  اأو  امليناء 
اع��ت��زازًا  بهما  يعتز  م��ب��ارات��ني  ه��ن��اك 
حيث   1978 عام  جرتا  وكالهما  كبريا 
�ضد  الوطني  املنتخب  مب��ب��اراة  يعتز 
�ضمن  ج��رت  ال��ت��ي  ال�ضيني  املنتخب 
يف  الثامنة  االآ�ضيوية  االأل��ع��اب  دورة 

ال  مقابل  بهدفني  العراق  بفوز  وانتهت  بانكوك 
االآخرين متكنوا  احمد وزم��الءه  لكن عالء  �ضيء 
النتيجة راأ�ضا على عقب و�ضجلوا ثالثة  من قلب 
اأهداف جعلتهم يخطفون لقب بطولة الدوري من 
اإىل  م��رة  الأول  وينقلونه  بغداد  العا�ضمة  عرين 

حمافظة الب�ضرة. 
كلما  ب��امل��رارة  ي�ضعر  احمد  ع��الء  ف��اأن  وباملقابل 
يتذكر املباراة احلا�ضمة بني العراق والكويت يف 
يف  جرت  التي  االوملبية  مو�ضكو  دورة  ت�ضفيات 
املنتخب  مل�ضلحة  انتهت  التي   1980 عام  بغداد 
اأن  بعد  ه��دف��ني  مقابل  اأه���داف  بثالثة  الكويتي 
بهدفني  االأول  ال�ضوط  يف  متقدما  منتخبنا  ك��ان 
مقابل ال �ضيء �ضجلهما الالعب نزار ا�ضرف، كما 

املنتخب  �ضد  الوطني  املنتخب  مع  مباراته  يعد 
التون�ضي التي جرت يف بغداد عام 1974 �ضيئة 
من  ي��ع��اين  وه��و  خا�ضها  الأن���ه  تاريخه  يف  ج��دا 

االإ�ضابة. 
واملراوغة  بال�ضرعة  احمد  عالء  ميتاز  مميزاته: 
وال�ضغط على اخل�ضم و�ضناعة االأهداف و�ضبط 
تكون  عندما  املهاجمني  وم�ضاندة  اللعب  اإي��ق��اع 
الكرة بحوزة العبي منتخبنا وم�ضاندة املدافعني 
عندما تكون الكرة يف حوزة الفريق املناف�س، وقد 
�ضكل مع زميليه هادي احمد وعادل خ�ضري واحدا 
املنتخب  تاريخ  يف  الو�ضط  خطوط  اأف�ضل  من 
واجباتهم  الثالثة  ه���وؤالء  حفظ  حيث  الوطني، 
داخل امليدان عن ظهر قلب وكان لهم الدور الكبري 
االنت�ضارات  م��ن  العديد  حتقيق  يف 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال���ك���رة ال��ع��راق��ي��ة يف 

�ضبعينيات القرن املا�ضي. 
اأمنيات  ل��ع��الء اح��م��د  اأم��ن��ي��ات��ه: ك��ان��ت 
ع���دي���دة مل ت��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا ال��ل��ع��ب يف 
نهائيات كا�س العامل اإال اأن هذا االأمر مل 
يح�ضل الن احلقبة التي كان فيها عالء 
رف�س  �ضهدت  املنتخب  م��ع  متواجدا 
كا�س  ت�ضفيات  يف  امل�ضاركة  ال��ع��راق 
زرع  على  احتجاجا  عام 1978  العامل 
املنتخب " االإ�ضرائيلي " يف املجموعة 
االآ�ضيوية، حيث ان�ضحب منتخبنا من 
كان  كما  فيها.  ي�ضارك  ومل  الت�ضفيات 
الالعب  ج��ان��ب  اإىل  يلعب  اأن  يتمنى 
الكويتي الراحل فاروق اإبراهيم ، الأنه 
موا�ضفات  الالعب  ه��ذا  يف  ي��رى  ك��ان 
ج��م��ي��ل��ة، ف�����ض��ال ع��ن ذل���ك ك���ان ي�ضعر 
املنتخب  م��ع  م�ضاركته  ل��ع��دم  بالغنب 
العامل  ببطولتي  الفوز  يف  الع�ضكري 
الع�ضكرية يف دم�ضق عام 1977 حيث 
االأمل��اين راي�ضلت  املدرب  اأبعد من قبل 
ثم يف البطولة التي جرت يف الكويت 
عام 1979 كان اإبعاده من قبل الراحل 
ب�����ض��ب��ب تعر�ضه  ق���د ج���اء  ب��اب��ا  ع��م��و 

لالإ�ضابة. 
نهائية غري �ضارة: ميكن اعتبار نهاية 

نهاية  الوطني  املنتخب  مع  احمد  ع��الء  الالعب 
غري �ضارة على االإطالق. حيث خا�س اآخر مباراة 
نهائيات دورة مو�ضكو  املنتخب يف  له مع  دولية 
ال�ضرقية  اأملانيا  االوملبية عام 1980 �ضد منتخب 
اآنذاك والتي انتهت بخ�ضارة قا�ضية جدا للمنتخب 
قام  اأهداف مقابل ال�ضيء، حيث  باأربعة  الوطني 
مبخا�ضنة احد العب املنتخب االأملاين ومت طرده 
اأ�ضدر االحتاد الدويل  من قبل حكم املباراة، كما 
من  بحرمانه  متثلت  بحقه  اإداري��ة  عقوبة  )فيفا( 
دعاه  العقوبة  انتهاء  وبعد  كامل  عام  ملدة  اللعب 
�ضيخ املدربني الراحل عمو بابا لت�ضكيلة املنتخب 
الوطني الذي كان ي�ضتعد لدورة مرديكا الدولية 
التي جرت يف ماليزيا عام 1981 اإال اأنه �ضرعان 
جاهزيته  لعدم  امليناء  فريقه  اإىل  اإعادته  قرر  ما 
للمنتخبات  ثانية  ا���ض��ت��دع��اوؤه  يتم  مل  وب��ع��ده��ا 

الوطنية حتى اعتزاله اللعب عام 1988. 
ويبدو اأن ت�ضرف عالء احمد يف تلك املباراة جاء 
له  تعر�س  ال��ذي  الكبري  النف�ضي  ال�ضغط  نتيجة 
املتوقعة.  غري  النتيجة  من  املفاجئة  هول  ب�ضبب 
فتاح  منتخبنا  مرمى  حار�س  �ضباك  اهتزت  حيث 
دقيقة  ع�ضرة  �ضبع  مرات يف ظرف  اأرب��ع  ن�ضيف 
اأخ��ط��ر الالعبني  امل��ب��اراة. وع��ن  ب��داي��ة  فقط م��ن 
الذين واجههم يف املالعب يقول عالء احمد: كان 
الالعب الكبري علي كاظم ميثل قلقًا كبريًا يل يف 
داخل امليدان خالل لقاءات الزوراء وامليناء، الأنه 
م�ضافات  م��ن  الت�ضجيل  وي�ضتطيع  كبري  ه��داف 
بعيدة، لذلك كان املدربون يعطوننا واجبات �ضده 
تتعلق بعدم اإعطائه م�ضاحة منا�ضبة للت�ضديد على 
ح�ضني  الكبري  املهاجم  ج��اء  بعده  وم��ن  مرمانا، 
�ضعيد الذي يعد نهاز فر�س ب�ضكل ال مثيل له ومن 
العرب كان الكويتي في�ضل الدخيل يجيد املراوغة 
اإىل  واالإفالت من رقابة املدافعني. يدين بالف�ضل 
للمدرب  ثم  ناجي  حممد  �ضامي  االأول  مكت�ضفه 
اال�ضكتلندي داين ماكلنن وللراحل ثامر حم�ضن، 
اأما املدربون االآخرون الذين ا�ضرفوا على تدريبه 
ناجي  امليناء وواث��ق  نادي  فهم جميل حنون يف 
واأنور ج�ضام مع املنتخب االوملبي وجمال �ضالح 
ومع  الوطني  املنتخب  مع  �ضلمان  احمد  واأك��رم 

املنتخب الوطني )باء(. 

يتو�سط فريقه االم امليناء ايام الع�سر الذهبي

عالء احمد ا�سهم يف رقي كرة الثمانينيات

عالء احمد: بداأ يف الب�سرة وتاألق يف بغداد 
وانتهى)دوليا( يف مو�سكو!

هناك جنوم قالئل ي�صمدون يف ذاكرة 
النا�س على مدى طويل من الزمن، لكونهم 

يرتكون اأثرا طيبا خلفهم من خالل 
الب�صمات العديدة التي يقدمونها فوق 

امل�صتطيل االأخ�صر الذي كافاأهم باخللود 
الطويل يف ذاكرة اجلمهور الريا�صي.

يف زاوية )جنوم يف الذاكرة( �صنحاول الغور 
يف م�صرية اأحد جنوم املنتخبات العراقية 

ال�صابقني الذين ترف�س ذاكرة جمهورنا 
مغادرتهم لها، حيث �صمدوا يف البقاء فيها 

برغم مرورعقود عدة على اعتزالهم اللعب 
وحتى ق�صم منهم ابتعدوا عن الريا�صة 

برمتها اأوغادروا العراق اإىل بلدان اأخرى.

م�صرية حافلة واأمنيات مل تتحقق
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اإياد ال�صاحلي

ال�سائغ يف ال�ساتر االول!

كنت ت�ضاءلت مرة هنا : ملاذا يحتمي رئي�س احتاد الكرة ح�ضني �ضعيد 
باحلجج واملربرات واال�ضانيد التي يقدمها عنه بالنيابة ع�ضوان يف 
من  املوقف  ط��رح  يف  ثقافة  من  ميلكانه  مبا  يجتهدان  رمب��ا  االحت��اد 
االحتاد  موقف  على  ر�ضميا  حت�ضب  انها  اال  اخلا�ضة  نظرهما  وجهة 
من دون م�ضورة �ضعيد نف�ضه الذي اعتاد ان ينزوي بعيدًا عن االثارة 
ويراقب تقاذف حمم الت�ضريحات طاملا ان هناك من يتطوع للهرولة 
وم�ضتعدًا  خ�ضومه  مع  الكرة  احت��اد  معركة  يف  االول  ال�ضاتر  اىل 
خنادق  و���ض��ط  ورق��ت��ه  ب��اح��رتاق  م��غ��ام��رت��ه  ث��م��ن  ودف���ع  للت�ضحية 

االنتخابات امل�ضتعرة !
جواد  حممد  مثل  وخمل�ضة  نزيهة  ريا�ضية  �ضخ�ضية  ان  �ضك  ب��ال 
وعمل  عاما  ارب��ع��ني  م��ن  الأك��ر  العراقية  ال��ك��رة  خ��دم  ال��ذي  ال�ضائغ 
عام  حزيران  يف  االحت��اد  ادارة  جمل�س  اىل  ان�ضمامه  منذ  باجتهاد 
النجف وقدم خال�ضة خربته  الفاعل يف مدينة  2004 وله ح�ضوره 
ل�ضمان اجنح البطوالت يف املوا�ضم ال�ضابقة قبل ان يعلن ان�ضحابه 
يف  العارمة  للفو�ضى  وال�ضائبة  الالذعة  انتقاداته  بعد  االحت��اد  من 
اآلية ادارة �ضوؤون اللعبة ، ومل تخُل �ضحيفة ) �ضبورت تودي( التي 
توقفت لظروف قاهرة من مقاالت ومو�ضوعات وحتليالت كان يكتبها 
ال�ضائغ بحذلقة عالية نالت اعجاب االإعالميني انف�ضهم داللة على ثبات 
مبادئه و�ضجاعته يف احقاق مايراه ل�ضالح اللعبة ولي�س الأ�ضخا�س 
داج واق��روا اجراء  ليل  النية يف  ) اوالد احل��الل(  له  فبّيت  االحت��اد 
باعتباره ع�ضوا يف  ملا اقرتحه  قبل مو�ضمني خالفا  ال��دوري  بطولة 
جلنة امل�ضابقات وقدم ا�ضتقالته على الفور معلنا فتح جبهة عري�ضة 
بقية  ام��ا   ، حمود  ناجح  االول  نائبه  مع  بل   ، فقط  �ضعيد  مع  لي�س 
اع�ضاء االحتاد فو�ضفهم بانهم غري موؤثرين وال ميلكون ال�ضالحية 
انهم كانوا  ، ونزيد عليه  لتغيري �ضلبيات االحتاد وهو و�ضف دقيق 
ومازالوا �ضهودًا ثقاة ملا تعر�س له االحتاد من انقالبات داخلية على 
الذي  ال�ضعف  وم��دى  الدائم  رئي�ضه  غياب  يف  القرار  ا�ضدار  مركز 
ر�ضمته �ضيا�ضة االحتاد حمليا وخارجيا قبل ان يعلن امني ال�ضر احمد 
عبا�س الرباءة منه مع زميله با�ضم الربيعي للتمل�س من ماأزق رميهما 
يف ال�ضاتر االول و�ضط األ�ضنة لهب النقد االإعالمي واجلماهريي مع 

اميانهما بعدم اجلدوى من الت�ضحية يف ق�ضية خا�ضرة !
بالطريقة  احت���اده  ع��ن  ال��دف��اع  باختياره  ال�ضائغ  ق��رار  �ضد  ل�ضنا 
لديهم  الذين  االآخرين  اقناع  اىل  يوؤدي  كان  اذا  واال�ضلوب  واملنطق 
احلق نف�ضه وبالطريقة ذاتها للرد او تفنيد حججه وطروحاته �ضرط 
ان يرى جميع اقالم ال�ضحفيني بلون واحد مهما اختلفت تعابريهم 
وا�ضكال خطوطهم فهم ا�ضحاب فكر حر وال يوجد بينهم من ين�ضح 
اناء مهنيته بال�ضوء �ضد احد ، ويف املقابل من يجد نف�ضه يقف منفردًا 
وم�ضتبدًا باآرائه ويرف�س االذعان للراأي االآخر فيبقى يدور يف حلقة 
مفرغة اىل ان ي�ضل اىل مرحلة التهمي�س والتغريد لوحده ولن يجد 

نا�ضرا يع�ضد قوله.
عن  ال�ضابقة  قناعاته  ال�ضائغ  الريا�ضي  اخلبري  ي�ضتعيد  ان  ناأمل 
االحتاد واملن�ضورة يف �ضحف يراها اليوم ت�ضطف �ضد االحتاد ) 
بعد عدوله عن  تغري  قد  منها  �ضيئا  ان  اعتقد  نظره( وال  من وجهة 
اال�ضتقالة الننا نعرفه رجل مبداأ غري متلون ويحر�س على ان تكون 
املقام االول عربيا واآ�ضيويا وال ترتاجع ب�ضكل  العراقية يف  الكرة 
وانتقائية  التخطيط  ارجتالية  ب�ضبب  اليوم  يح�ضل  كالذي  مرعب 

اآلية العمل غري املنا�ضبة مع ظروف االندية ومنتخباتنا .
 واالأهم من كل ذلك ان يدافع ال�ضائغ عن حق انتخابي مكفول لكل 
من توؤهله امكاناته لقيادة االحتاد ال ان تكون دفاعاته لر�ضم م�ضلحة 
االحتاد احلايل ، وي�ضع البدائل ويديل بدلو ال يثري  احل�ضا�ضية ، 
منطلقًا من م�ضلحة جماعية ت�ضم كل االطراف بعيدا عن االق�ضاء 
جلنة  رئي�س  حتدي  او  االحت��اد  �ضيا�ضة  مع  يتوافق  ال  ملن  النوعي 
ناجح حمود  من  ملفها  ت�ضلم  الذي  الدباغ  الدكتورعلي  االنتخابات 
اليه  دعاهم  اجتماع  يف  االحتاد  اع�ضاء  مع  نف�ضه  ال�ضائغ  و�ضارك 
على ماأدبة االفطار، واتفق اجلميع على نقاط وا�ضحة ك�ضف عنها 
كان  ال��ذي  الوحيد  ال�ضحفي  العابدين  زي��ن  اك��رام  للزميل  الدباغ 
حا�ضرًا ونقل ت�ضريحاته بدقة من دون زيادة او نق�ضان ون�ضتغرب 
مبا  وال�ضباب(  )الريا�ضة  للزميلة  ح��واره  يف  ال�ضائغ  ي�ضكك  ان 

ن�ضرته ) املدى( عن ل�ضان امل�ضوؤول !
ملراجعة  متاأنية  وقفة  اىل  بحاجة  الكرة  احت��اد  اع�ضاء  ان  اعتقد 
املواقف املختلف عليها من اجلوانب كافة وال يف�ضدون عمل اللجنة 
العليا امل�ضرفة على انتخابات اللعبة وي�ضتنجدون 
ب�)فيفا( الذي ال تهمه م�ضلحة الكرة العراقية 
االحت����ادات  ع��ل��ى  �ضطوته  تثبيت  ب��ق��در 
االهلية يف العامل ، فتمييع الوقت وعدم 
التزام االحتاد مبوعد اقامة االنتخابات 
ناجح  ا�ضّر  كما  اجل��اري  ال�ضهر  نهاية 
موؤمتر  يف  ب���ه  االإي����ف����اء  ع��ل��ى  ح��م��ود 
حلوال  ي�ضتنزف  �ضوف  ال�ضدير  فندق 
يف  بكرتنا  ُيلقي  ورمب��ا  ممكنة  توافقية 
غياهب املجهول وتلك خ�ضارة ما بعدها 

خ�ضارة! 

م�������ص���ارح���ة ح���رة

Ey_salhi@yahoo.com

كربالء / ا�صرف 
ابراهيم مالك 

وق����ال ع��ب��د االم����ري يف ح��وار 
الريا�ضي(  )امل��دى  معه  اجرته 
ت��ن�����ض��ر ت��ف��ا���ض��ي��ل��ه ي����وم غ���د : 
اعتقد ان الزوراء �ضوف يكون 
ال��دوري  ���ض��دارة  على  مناف�ضًا 
هذا املو�ضم برغم توا�ضع مرحلة 
الفرق  بقية  م��ع  م��ق��ارن��ة  اع����داده 
لظروفه اخلال�ضة، مو�ضحا  نظرًا 
انه �ضوف ي�ضتعيد عافيته ال �ضيما 
اال�ضماء  م��ن  ال��ك��ث��ري  ع���ودة  ب��ع��د 

من  ليعدل  �ضفوفه  اىل  ال��الم��ع��ة 
يف  التعر  �ضابها  التي  م�ضريته 

املو�ضم املا�ضي.
يكون  ان  االم�����ري  ع��ب��د  وت���وق���ع 
ال����دوري اجل��دي��د يف ظ��ل وجود 
43 فريقًا طوياًل و�ضاقًا لكل الفرق 
تعاين  الفرق  اغلب  ان  عن  ناهيك 
يعني  وه��ذا  املالية  ال�ضائقة  م��ن 
�ضغوطات  من  تعاين  �ضوف  انها 
�ضعبة نتيجة كرة املباريات التي 
يثقل  ما  ال��دوري  يف  �ضتخو�ضها 
الوقت  يف  داع��ي��ا   ، كثريا  كاهلها 
لاللتحاق  املحرتفني  بقية  نف�ضه 
التي  املحلية  االن��دي��ة  يف  باللعب 
اطلقتهم لل�ضهرة والنجومية، حيث 

عن�ضري  �ضت�ضفي  ع��ودت��ه��م  ان 
ال��ق��وة واالإث����ارة على ال���دوري ما 
ينعك�س ذلك على جناحه وبالتايل 
الكرة  تطوير  م�ضلحة  يف  ي�ضب 
اجمادها  وا���ض��ت��ع��ادة  ال��ع��راق��ي��ة 
منا�ضدًا   ، امل�����ض��رق  وم��ا���ض��ي��ه��ا 
ال�ضبل  ايجاد  امل�ضوؤولة  اجلهات 
التحتية  بالبنى  للنهو�س  الكفيلة 
ب�ضورة  ل���الن���دي���ة  ال�������ض���روري���ة 
املدار�س  اإقامة  وحماولة  خا�ضة 
التخطيط  اىل  ا���ض��اف��ة  ال��ك��روي��ة 
ال�����ض��ح��ي��ح ال����ق����ادر ع��ل��ى ق����راءة 
والعمل  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  اح��ت��ي��اج��ات 
بال�ضكل  اللعبة  على تطوير قاعدة 

العلمي املدرو�س.

مجلة رياضية شهرية تصدر عن مؤسسة املدى لالعالم والثقافة والفنون

 قريبا العدد اجلديد يف املكتبات

حيدر عبد االمري ينا�سد املحرتفني
اإنقاذ انديتهم املحلية!

واعداً جمهوره باملناف�صة على اللقب

اكد جنم املنتخب الوطني ونادي الزوراء حيدرعبد 
االمري ان فريقه يعد باجناز جديد يف الدوري 

املحلي املقبل ملا ي�صمه من العبني مثابرين يقف 
خلفهم جمهور ويّف وحمب للنادي �صاحب التاريخ 
الكبري على �صعيد الكرة العراقية برغم الهجرة 

يف املوا�صم اجلماعية التي �صهدها 
االخرية.

حيدر عبد االمري يدعو اىل 
تعزيز �سفوف االندية الكبرية


