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 خليل جليل       حيدر مدلول     اكرام زين العابدين     يو�صف فعل    'طه كمر

بغداد/ حيدر مدلول
نفى االحتاد العراقي املركزي لكرة القدم ما تردد عن 
ان�صحاب املنتخب الوطني من امل�صاركة يف بطولة 
دبي الرباعية التي تقام يف مدينه دبي االماراتية 
الثامن ع�صر من  للفرتة من اخلام�س ع�صر ولغاية 
منتخبي  جانب  اىل  املقبل  الثاين  ت�صرين  �صهر 
اذربيجان واالمارات ومنتخب اخر �صيتم ت�صميته 
وبلجيكا  ال�صعودية  ان�صحاب  بعد  الحق  وقت  يف 
حت�صريا لال�صتعدادات املقبلة التي تنتظر املنتخب 

الوطني خالل الفرتة املقبلة. 
وا�صاف عبد اخلالق م�صعود االمني املايل لالحتاد 
العراقي لكرة القدم منتخبنا الوطني �صي�صارك يف 
تلقيناها  التي  الر�صمية  الدعوة  بعد  البطولة  هذه 
من االحتاد االماراتي ال�صقيق يف اللعبة حيث مت 
الت�صاور مع املدرب ناظم �صاكر الذي اعلن موافقته 
اطار  يف  تاأتي  التي  امل�صاركة  هذه  على  الفورية 
التي  املقبلة  اخلارجية  للم�صاركات  التح�صريات 
تنتظر العبي املنتخب الوطني ويف مقدمتها دورة 
ني�صان  �صهر  يف  �صتقام  التي  اال�صالمي  الت�صامن 
اىل  ا�صافة  طهران  االيرانية  العا�صمة  يف  املقبل 
يف  �صتقام  التي  ا�صيا  امم  بطولة  يف  امل�صاركة 
دولة قطر يف �صهر كانون الثاين من العام 2011 
اخر  بطل  هو  الوطني  املنتخب  وان  خ�صو�صا 
ن�صخة للبطولة اال�صيوية التي اقيمت عام 2007 . 
من  العديد  �صيخاطب  العراقي  االحتاد  ان  مبينا   
ال�صماح  اجل  من  واملجاورة  ال�صقيقة  االحتادات 
يف  يلعبون  الذين  املحرتفني  الالعبني  من  للعديد 
املنتخب  مع  بامل�صاركة  انديتها  من  عدد  �صفوف 
يف هذه البطولة بناًء على طلب املدرب ناظم �صاكر 
الذي ابدى حاجته اىل م�صاركة عددا من املحرتفني 
من  اختيارهم  �صيتم  الذين  الالعبني  جانب  اىل 
يف  للم�صاركة  ي�صتعد  الذي  االوملبي  املنتخب 

اوملبياد 2012. 
وجدد م�صعود نفيه ان تكون هناك نية لدى االحتاد 
تدريب  على  لال�صراف  اجنبي  مدرب  مع  لالتفاق 

املنتخب الوطني خالل الفرتة املقبلة.
امكانية  ب�صاأن  حتدث  من  هناك  ان  م�صعود:  وقال 
املنتخب  لتدريب  اجنبي  مدرب  مع  التعاقد 
ناظم  للمدرب  ت�صميتنا  من  الرغم  على  الوطني 
االوملبي  املنتخبني  تدريب  على  لال�صراف  �صاكر 
الرغم  على  املقبلة  اال�صتحقاقات  خالل  والوطني 
من عدم وجود اي بطولة ر�صمية ن�صارك بها بعد 
تاجيل دورة الت�صامن اال�صالمي اىل �صهر ني�صان 

املقبل.
وا�صاف: انه ال نية لدى االحتاد ملثل هذه االمور 
وذلك ب�صبب عدم وجود االموال للتعاقد مع مدرب 
�صاكر  ناظم  املدرب  ت�صمية  متت  وانه  اجنبي 
ا�صتحقاق  اي  وجود  عدم  اىل  ا�صافة  وم�صاعديه 
�صيواجه  املنتخب  ان  مبينا  الفرتة  خالل  خارجي 
االردن يف اخلام�س من ال�صهر املقبل يف العا�صمة 
من  ع�صر  احلادي  يوم  وال�صني  عمان  االردنية 
ال�صهر ذاته يف مدينة دبي االماراتية قبيل خو�صه 

مناف�صات البطولة الرباعية. 

قاد املنتخب  بالذكر ان اخر مدرب اجنبي  اجلدير 
هو ال�صربي بورا ميلونوفيت�س خالل امل�صاركة يف 
بطولة كاأ�س القارات ومت بعدها ت�صليم املهمة اىل 
املباراتني  يف  لقيادته  �صاكر  ناظم  العراقي  املدرب 
الوديتني التي خا�صهما امام املنتخب الفل�صطيني  

بكرة  الوطني  املنتخب  وا�صل  الحق  تطور  ويف 
ي�صدره  الذي  العاملي  الت�صنيف  يف  تقدمه  القدم 
املركز  ليحتل  )فيفا(  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد 
ل�صهر  والـ9عربيا  اآ�صيويا  والـ11  عامليا  الـ91 
ال�صبت  يوم  �صي�صدر  الذي  املقبل  االول  ت�صرين 
املقبل . ونقل املوقع الر�صمي لالحتاد الدويل لكرة 
القدم اإن املنتخب الوطني تقدم �صبعة مراكز ليحتل 
الت�صل�صل الـ91 عامليا ل�صهر ت�صرين االول املقبل من 
بني 208 منتخبات، بعد اأن ح�صل على ما جمموعه 
ايلول  �صهر  ت�صنيف  عن  متقدما  نقطة،   349
 340 مبجموع   98 املركز  يف  كان  حيث  املا�صي 
الـ11  املركز  يف  الوطني  املنتخب  ووقف   . نقطة 

على ال�صعيد االآ�صيوي متقدما مركزا واحدا ، بعد 
اأن كان يقف يف املركز الثاين ع�صر وراء منتخبات 
والبحرين  اجلنوبية  وكوريا  واليابان  ا�صرتاليا 
وكوريا  واوبك�صتان  وعمان  وال�صعودية  وايران 
الـ9  املركز  اإىل  العراق  تقدم  فيما  وقطر  ال�صمالية 
و  اجلزائر  منتخبات  خلف  العربي  ال�صعيد  على 
وال�صعودية  واملغرب  والبحرين  وتون�س  م�صر 

وُعمان وقطر . 
القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  ت�صنيف  ويعتمد 
تخو�صها  التي  املباريات  على  تقييمه  يف  )فيفا( 
فاإن  املباريات،  خو�س  عدم  حال  ويف  املنتخبات، 
يحددها  التي  لالآلية  وفقا  يرتاجع  الفريق  ترتيب 
الذي  ال�صهري  الت�صنيف  يعتمد  كما  االإحتاد، 
نتائج  على  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  ي�صدره 
املنتخبات الوطنية التي تخو�س غمار مناف�صاتها 
اإ�صافة  والدولية(،  والقارية  )االإقليمية  الر�صمية 

اإىل اعتماده على املباريات الدولية الودية. 

اتفاقية تواأمة بني احتاد بناء 
االأج�سام ونظريه االإماراتي 

بغداد/ املدى الريا�صي
االماراتي   االحتاد  نظريه  مع  االأج�صام  لبناء  العراقي   االحتاد  اأبرم 
اخلربات  الطرفان  يتبادل  مبوجبها  وتواأمة  تعاون  اتفاقية  للعبة 
والدخول  والالعبني  للمدربني  �صقل  دورات  وعقد  واملدربني  الفنية 
بهدف  البلدين  من  كل  يف  الوطنية  للمنتخبات  اإعداد  مع�صكرات  يف 
التح�صري امل�صرتك قبل اال�صرتاك يف البطوالت الر�صمية عربيا وقاريا 

وعامليا. 
توقيع  مرا�صيم  ان   االج�صام  لبناء  العراقي  وقال م�صدر يف االحتاد 
االتفاقية جرت موؤخرا يف دبي، ومثل  اجلانب العراقي كل من عماد 
جا�صم حممود رئي�س االحتاد العراقي، واأحمد قادر اأمني ال�صر العام. 
 ومثل اجلانب االإماراتي اأ�صامه ال�صعفار رئي�س احتاد االإمارات للعبة 
رئي�س االإحتادين االآ�صيوي والعاملي لبناء االأج�صام، وح�صني ال�صفار 

اأمني ال�صر العام املن�صق العام لالحتاد العاملي للعبة.
وا�صاف امل�صدر ان الطرفني اتفاقا على  اقامة مع�صكر م�صرتك يف دبي 
يجمع جنوم املنتخبني وذلك يف اإطار اال�صتعداد والتح�صري لبطولة 

العامل املقرر ان �صت�صيفها دبي خالل �صهر   ت�صرين الثاين املقبل.

قاعة الكرخ حتت�سن اختبارات 
العبي منتخبنا باليد

بغداد/ املدى الريا�صي
دعا مدرب املنتخب الوطني بكرة اليد ظافر �صاحب 36 العبا لاللتحاق 
باالختبارات التي �صيجريها على قاعة نادي الكرخ يف اال�صكان بعد غد 
العراق  التي �صتمثل  الر�صمية  الت�صكيلة  ا�صبوع الختيار  اجلمعة ملدة 

يف املناف�صات املقبلة.
الالعبني  ان  جلوب  لطيف  العراقي  اليد  كرة  احتاد  �صر  امني  وقال 
املدرب  �صيجريها  التي  االختبارات  يف  �صي�صاركون  الذين   36 الـ 
زبون  علي  واحمد  عبود  ورفعت  �صهيب  ا�صامة  هم  �صاحب:  ظافر 
وم�صطفى  �صتار  وح�صني  نبيل  وايهاب  نزار  و�صرمد  �صعد  وحارث 
بكري وم�صطفى وفا وحممود �صاكر وحممود �صباح طه ورائد عبد 
زيد وحيدر عبد زيد وم�صطفى با�صم حممود وحيدر �صلمان وهاين 
عايد  وكرار  فائز  ومرت�صى  ها�صم  واحمد  الواحد  عبد  وكمال  حممد 
وحممد قا�صم عليوي وحيدر �صحيت و�صيف حميد زكريا و�صريوان 
وكرار  لطفي  وحممد  قا�صم  ومنري  ح�صني  علي  وعامر  ح�صن  حمه 
عليوي وعلي طارق  قا�صم  الرحمن وحممد  عبد  كاظم وحممد طارق 
الله وح�صن جا�صم ويا�صر جناح واحمد ح�صن عبد علي وميثم  عبد 
عودة عبد الر�صا من اجل اختيار العنا�صر االن�صب واالكفاأ لت�صكيلة 
ت�صفيات  منها  مهمة  عدة  م�صاركات  تنتظره  الذي  الوطني  املنتخب 
التي �صتقام يف كازاخ�صتان  العامل  لنهائيات كاأ�س  اآ�صيا املوؤهلة  قارة 
خالل �صهر �صباط و امل�صاركة يف مناف�صات دورة الت�صامن اال�صالمي 

التي �صتنطلق فعالياتها يف ايران خالل �صهر ني�صان املقبل .

يوا�صل تقدمه يف ت�صنيف )فيفا( اجلديد �صبعة مراكز

م�سعود يوؤكد م�ساركة منتخبنا يف بطولة 
دبي الدولية

منتخبنا الوطني ي�شارك يف بطولة دبي 
ا�شتعدادًا لال�شتحقاقات املقبلة
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خليل جليل

مراجعة امل�ساركات 
اخلارجية

�صهدته  ومــا  نهاياته  مــن  اجلـــاري  الــعــام  اقـــرتاب  مــع 
الحتاداتنا  وكبري  الفــت  ح�صور  مــن  املا�صية  الــفــرتة 
ت�صمياتها  اختلفت  خارجية  بطوالت  يف  الريا�صية  
وطبيعة مناف�صاتها ح�صد يف بع�صها عدد من ريا�صيينا 
يف  الريا�صي  �صجلنا  عــن  غــاب  مــا  وحــقــق  اجنـــازات 
�ــصــاد عمل  الـــذي  االربـــــاك  نتيجة  املــا�ــصــيــة  االعـــــوام 
العراقي  الريا�صي  امل�صروع  روؤيــة  وغياب  االحتــادات 
الهادف اىل خلق طفرات وا�صحة لكي ت�صع الريا�صة 

العراقية يف مكان اآخر جديد.
لقد حفل عام 2009 بالكثري من امل�صاركات الحتاداتنا 
املنتخبات  لهذه  اداراتها مبا حتقق  الريا�صية حتدثت 
بح�صادها  االحتـــادات  هــذه  تفتخر  ان  منطقيا  وكــان 
ان  بينما  املتحقق  هــذا  توا�صع  برغم   امليداليات  من 
التي  اخلــجــولــة  م�صاركاته  عــن  متــامــا  اقــفــل  البع�س 
التي  التعرث  عوامل  اىل  يلتفت  ان  دون  من  منها  عــاد 
واجهته واعاقت مهمته يف تلك امل�صاركة يف حني بررت 
ادارات تلك االحتادات اىل امل�صاكل املالية وقلة مراحل 
التدريب فيما كان من االجدر بها ان تبحث عن الغوامل 
اال�صا�صية التي يفرت�س ان ت�صخر للوقوف عند ا�صباب 
التغيري االيجابي املتوقع بدال من االكتفاء بالك�صف عن 
اخفاق  كل  ا�صباب  ابرز  هي  تعد  التي  املالية  اال�صباب 
�صواء يف هذه اللعبة او غريها مثلما يعد غياب البنى 

التحتية الريا�صية من بني ا�صباب اي تراجع.
غابت  التي  االحتــادات  تلك  مع  نت�صاءل  ان  ميكن  اذن 
يف  قوي  وح�صور  منجز  اي  ا�صكال  من  �صكل  كل  عن 
الوفا�س  خالية  منها  وعـــادت  اليها  ذهبت  منا�صبات 
عملها  مــراحــل  عند  تقف  ان  االن  االجـــدر  مــن  الي�س 
وت�صع   ح�صيلة  عند  لتقف  الــعــام  هــذا  قطعته  الـــذي 
ووا�صع  هـــادئ  نــقــا�ــس  ــة  طــاول عــلــى  احل�صيلة  هـــذه 
اف�صل  هو  ما  واتخاذ  نتائجه  تداعيات  ا�صباب  لتجد 
حت�صريا  لتهيئتها  ت�صتعد  التي  مفكرتها  �صعيد  على 
نف�صها  بالوترية  �صيبدا  انــه  يبدو  الــذي  املقبل  للعام 
ان  يفرت�س  كما  االحتـــادات،  هذه  عليها  اعتادت  التي 
النن�صى الدور الذي لعبته احتادات اخرى وهي حتقق 
ان  والنــريــد  غريها  حققته  ممــا  اف�صل  عمل  خــطــوات 
لالبتعاد  جتنبا  مب�صمياتها  االحتــادت  تلك  اىل  ن�صري 
عن اية ح�صا�صيات وا�صتفزاز مواقف يعدها ا�صحابها 
لكن  م�صوؤوليه،  او  االحتاد  لهذا  انحيازا  او  ا�صطفافا 
ما  وجنت  طيبا  ح�صورا  حققت  التي  االحتــادات  هذه 
تعبت وعملت من اجله خالل الفرتة املا�صية ،معروفة 
ويف املقابل ترى االحتادات التي تراجعت يف كل اطر 

عملها هي معروفة اي�صا.
االحتــادات  م�صوؤولو  ي�صّخ�س  ان  العيب  من  ولي�س 
تقف  التي  اال�صباب  عن  والبحث  عملهم  �صعف  مواقع 
لها  التعر�س  وعــدم  ت�صحيحها  على  والعمل  وراءهــا 
على  تبعث  املــواقــف  هــذه  مثل  ان  ونعتقد  م�صتقبال 
�صجاعة هذه االحتادات لتت�صرف بت�صرف امل�صوؤولية 

احلقة اجتاه العمل الريا�صي.
االوملبية  اللجنة  ت�صع  ان  يفرت�س  الــوا�ــصــح   ومــن 
بالتعاون  الت�صحيح  هذا  مهمة  عاتقها  على  العراقية 
مراجعة  ملف  معها  تفتح  وان  االحتــــادات  هــذه  مــع 
منتخبات  و�صلت  مديات  اي  واىل  حتقق   ملا  �صاملة 
تلك االحتادات حتى يكون هناك برنامج علمي وعملي 
ي�صبق اية خطوات مقبلة من املمكن ان تكون معتمدة 

عليها تلك الربامج واخلطط.
ويف مــوازاة هذا نرى ان ما متخ�س عن نتائج طيبة 
ومقبولة قيا�صا لظروف بع�س االحتادات وهي ت�صجل 
اكرث من م�صاركة نالت فيها الثناء ملا قدمته منتخباتها، 

متكن ان يكون درو�صا لتعزيز تلك اخلطوات 
ما  على  واملحافظة  جانب  من 

اجنزته من جانب اخر.
الدور  اي�صا  يــربز  وهنا 
اللجنة  ارتــــــــاأت  الــــــذي 
االوملبية ان ت�صنده للجان 
وتدري�صية   اكـــادميـــيـــة 
اخذت  تكون  ان  يفرت�س 

بحث  ق�صية  عاتقها  على 
جدوى االن�صطة التي 
االحتـــادات  و�صعتها 

لنف�صها         

 بغداد / املدى الريا�صي  
اإزاء  قلقها  عن  والريا�صة  ال�صباب  وزارة  اعربت 
ب�صاأن  الكروي  الو�صط  يف  جتاذبات  من  يحدث  ما 
ال�صهر  من  الثالثني  يف  اإجراوؤها  املقرر  االإنتخابات 

اجلاري. 
ونقل بيان �صادر من الوزارة تلقت ) املدى الريا�صي( 
ميثلون  ناديًا   22 قرره  ما   ان   : فيه  جاء  منه  ن�صخة 
باجراء  اجلمعة  اجتماع  يف  العامة  الهيئة  من  جانبًا 
الدكتور  وتفوي�س  املقرر  موعدها  يف  االإنتخابات 
االإجراءات  وفق  االإنتخابات  ملف  بادارة  الدباغ  علي 
عربعن  وامنا  فراغ   عن  ياأت  مل  املطلوبة،  القانونية 
لتخبطات  نتيجة  الريا�صيون  عا�صها  حقيقية  معاناة 
تنته  الريا�صي ب�صكل عام على مدى عقود ومل  العمل 

بعد احداث عام 2003 . 
وا�صاف البيان : على هذا االأ�صا�س �صارعت احلكومة 
يف  الريا�صي  امل�صار  لت�صحيح  الوا�صع  بربناجمها 
االإنتخابات  اإجراء  عملها  باكورة  العراق،وكانت 
للجنة  التنفيذي  واملكتب  الريا�صية  لالإحتادات 
النهج  االأوملبية يف عملية دميقراطية و�صفافة عك�صت 
منها   الهدف  وكان  اجلديد.  عراقنا  يف  الدميقراطي 
دفة  ويدير  العمل  ي�صتطيع  من  وو�صول  التجديد 

الريا�صة نحو التطوير. 
واو�صح: ان الريا�صة وجميع موؤ�ص�صاتها جزء مهم من 
منظومة الدولة وهي مرتابطة مع املوؤ�ص�صات االخرى 
الذي ي�صع م�صلحة  العام  االإجتاه  ويتناغم عملها مع 

الوطن فوق اي اإعتبار. 
اىل  لالن�صمام  القدم  كرة  احتاد  الوزارة  ودعت 
يكون  وان  للبلد،  العليا  امل�صالح  يتبنى  الذي  املحيط 
احلوار الهادف �صبياًل لفك زخم التقاطعات الذي ر�صم 
اىل  الدعوة  من  االأ�صا�س  الهدف  عن  م�صو�صة  �صورة 
او  بعينه  �صخ�صًا  التي الت�صتهدف  االإنتخابات  اإجراء 
حماولة لتقوي�س جهود االحتاد ،وامنا تاأتي كمطلب 
تدويل  راف�صة   ، اجلميع  ين�صده  جماهريي وريا�صي 
باتت  الأغرا�س  البع�س  قبل  من  اوا�صتغاللها  الق�صية 

معروفة. 
وا�صارت اىل ان العراق بانتظار كرنفال ريا�صي كبري 
اآ�صيا  ل�صباب  النهائية  للت�صفيات  با�صت�صافته  يتمثل 
لهذه  اإهتمامًا  احلكومة  اأبدت  وقد  اربيل،  مدينة  يف 
عراقي  دينار  مليار  من  باكرث  دعمها  وقررت  البطولة 
بالن�صبة  اأهميتها  تدرك  اجل �صمان جناحها النها  من 
احالم  تواأد  ال  ان  تاأمل  فهي  لذلك  الريا�صي  للجمهور 
مبواقف  البطولة  باقامة  فرحتها  وتقتل  اجلماهري 

اإرجتالية ال توؤدي اال اىل تفاقم الو�صع ولي�س حّله. 

وختمت الوزارة بيانها : على االإحتاد التعامل بايثار 
وم�صلحة  بل  وجمهورها  الريا�صة  م�صلحة  وتغليب 
الت�صفيات   فهذه   ، االأخرى  امل�صالح  كل  على  البلد 
�صتكون متهيدًا الإقامة بطوالت مماثلة توؤدي اىل رفع 
احلظر الريا�صي بالكامل. ومن هنا فان وزارة ال�صباب 
والريا�صة تدعو جميع االأطراف اجللو�س على طاولة 
�صفاف  حلوار  والداعم  الراعي  و�صتكون  احلوار 
الكرة  انتخابات  واخراج  االأزمة  هذه  الإنهاء  و�صريح 

من عنق زجاجة التاأجيالت والتمديدات. 

بغداد / املدى الريا�صي
هو  انه  جميد  فريد  القدم  بكرة  الوطني  املنتخب  جنم  اكد 
اال�صابة  بعد  العقد  ف�صخ  القطري  النادي  ادارة  من  طلب  من 
اللعينة التي تعر�صت لها وباملقابل ادارة اخلريطيات مل تق�صر 
معي حيث قررت حتمل تكاليف اجراء العملية اجلراحية ف�صال 
على عدم �صحب البيت وال�صيارة اخلا�صتني بي من قبل النادي 
بقيادة  الفني  اجلهاز  مع  كثريا  ادارته  تاأثرت  الذي  القطري 
التي  باال�صابة  اجلن�صية  الفرن�صي  الفريق  مدرب 

تعر�صت لها قبل انطالق دوري جنوم قطر .
علّي  تعّول  االدارة  كانت   : جميد  وقال 
م�صتوى  لتقدمي  زمالئي  بقية  مع  كثريًا 
ي�صتطيع  طيبة  نتائج  وحتقيق  جيد 
موقع  احتالل  خاللها  من  اخلريطيات 
دوري  فرق  ترتيب  جدول  يف  متميز 
مل  ال�صديد  لال�صف  ولكن  قطر  جنوم 
النادي  مع  االحرتافية  ت�صتمرجتربتي 

القطري الوقت الكثري وعموما امتنى لزميلي مهاجم املنتخب 
يف  اخلريطيات  مع  والنجاح  التوفيق  كل  الزهرة  عبد  عالء 

امل�صابقات املحلية . 
وا�صاف : قررت اال�صتغناء عن مبلغ قدره 100 الف دوالر من 
املبلغ الكلي للعقد الذي مت ابرامه مع ادارة نادي اخلريطيات 
القطري تقديرا مني ملوقف النادي وتعاملها مع اال�صابة التي 
تعر�صت لها بالرغم اين غري ملزم مبنح اخلريطيات اية مبالغ 
الالعب  عن  متميزة  �صورة  عك�س  هذا  فعلي  من  اردت  لكني 
يف  وجودها  قّل  و�صمات  عالية  باخالق  يتمتع  الذي  العراقي 
ر�صا  نال  هذا  وموقفي  واالآ�صيويني  العرب  الالعبني  بقية 
القطري  النادي  والعبي  ومدربي  اداريي  جميع  واعجاب 
لالعبي  الكبريين  وتقديره  �صكره  نف�صه  الوقت  يف  مقدمًا   ،
املنتخب الوطني ق�صي منري وعالء عبد الزهرة و�صامر �صعيد 
وغريهم  رحيمة  ح�صني  وعلي  حممود  ويون�س  �صاكر  و�صالم 
املتكررة  لزياراتهم  قطر  دولة  يف  املقيمني  املدربني  من  اي�صا 

واالطمئنان على ا�صابته . 

فريد جميد : تنازلت
 عن 100 الف دوالر 

اكرامًا للخريطيات

دعت احتاد الكرة اىل م�صارحة حلل ازمة االنتخابات

ال�سباب : احلكومة دعمت �سيافة اربيل 
لت�سفيات اآ�سيا مبليار دينار

لقاء العراق وفل�شطني ك�شر احل�شار 
الريا�شي عن الكرة العراقية
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بقلم: موؤيد البدري
يبدو اأن العالقة بني وزارة ال�صباب والريا�صة 
اإىل  و�صلت  القدم  لكرة  العراقي  واالحتـــاد 
اأخذت  فقد   . فيه  رجعة  ال  الذي  القطيعة  حد 
الوزارة قرارًا باأن اآخر يوم من عمر االحتاد 
له  التمديد  مت  اأن  بعد   2009/10/30 هــو 
الأكرث من مرة من قبل االحتــاد الــدويل لكرة 

القدم الأ�صباب مل تعد تنطلي على اأحد.
اأن  هل  وتعقل،  بروية  االأمــر  نناق�س  دعونا 
يخدم  احلــالــيــني  ب�صُخو�صه  االحتــــاد  بــقــاء 
اأن جميء  هــل   .. الــعــراقــيــة  الــكــرة  مــ�ــصــرية 
هل   .. الــكــرة  ل�صالح  �صيكون  جديد  احتــاد 
رغم  للبقاء  االحتــاد  يت�صبث  اأن  املنطق  من 
من  هــل   .. يواجهها  التي  االعــرتا�ــصــات  كــل 
املمكن الأي احتاد العمل يف ظروف متقاطعة 
التلويح  اأن  وهل   .. االأخــرى  املوؤ�ص�صات  مع 
الدويل هو موقف م�صرف  بعقوبات االحتاد 

لالإحتاد وغريها من االأمور؟
يف  عمل  احلـــايل  االحتـــاد  اأن  �صك  دون  مــن 
ــاركــة يف  ــتــطــاع املــ�ــص ظــــروف �ــصــعــبــة وا�ــص
الـــدويل  االحتــــاد  ينظمها  الــتــي  الــبــطــوالت 
يف  الــرابــع  املركز  وحقق  للعبة  واالآ�ــصــيــوي 
فاز  كما   2004 عــام  االوملــبــيــة  اأثــيــنــا  دورة 
ببطولة اآ�صيا عام 2007 وفى اجلانب االآخر 
كانت هناك بع�س ال�صلبيات يف عمله فخروج 
العامل  كاأ�س  ت�صفيات  من  الوطني  منتخبنا 

منتخبنا  تر�صح  وعــدم  متتاليتني  لــدورتــني 
واالخفاقات   2008 بكني  الأوملبياد  االوملبي 
يف دورات اخلليج العربي واالنتكا�صات يف 
والنا�صئني  لل�صباب  بالن�صبة  القارة  بطوالت 
تعد خافية على  التي مل  االأمــور  وغريها من 
اجلميع لعدم تواجد رئي�س االحتاد يف البالد 
له من اخلارج وعدم متابعة ق�صية  واإدارتــه 
)امير�صــون( متابعة جدية واال�صتقاالت التي 
واأمني  الربيعي  با�صم  الرئي�س  نائب  �صملت 
ال�صر العام احمد عبا�س وقا�صم لزام و�صباح 
حممد م�صطفى وكاظم حممد �صلطان )ا�صباب 

�صحية(.
ال�صورة  بــهــذه  احلــالــة  بــقــاء  اأن  باعتقادي   
االحتاد  كان  ،واإذا  العراقية  الكرة  يخدم  لن 
مكانتها  واإعـــــالء  �صمعتها  عــلــى  حــريــ�ــصــًا 
وعودتها اىل �صابق عهدها فعليه اأن يت�صامى 
�صبيل  يف  ال  العراق  �صبيل  يف  �صيء  كل  عن 

�صيء اآخر.
ولعل يف قرار ت�صعة ع�صر ناديًا يف اجتماع 
عقدوه بنادي الكرخ الريا�صي مع اأكادمييني 
اعرتا�صهم  ـــقـــدم  ال بـــكـــرة  ومــتــخــ�ــصــ�ــصــني 
الذي  االحتاد  ينظمه  ن�صاط  الأي  ومقاطعتهم 
يطالبونه الجناز العملية االنتخابية قبل بدء 
الدوري هي )الق�صة التي ق�صمت ظهر البعري( 
مــن ميثل  ــة  ــدي االأن هــذه  بــني  مــن  اأن  ال�صيما 
املنتخبات  التي رفدت  العراقية  الكرة  تاريخ 

ب�صماتهم  لهم  كانت  اأفــذاذ  بالعبني  العراقية 
الوا�صحة وحتقيق اأف�صل اجنازاتها كالقوة 
اجلوية وال�صرطة والزوراء وامليناء )مع كل 

االحرتام لبقية االأندية(.
اإنه اأ�صبه بالع�صيان املدين الذي يحدث الأول 
مرة يف تاريخ الكرة العراقية والذي يجب اأن 
ياأخذه االحتاد على حممل اجلد ويعمل على 
تاليف نتائجه التي قد تكون وخيمة عليه.كما 
الأندية  ممثال   22 مع  الدباغ  علي  د.  لقاء  ان 
على  باالجماع  وموافقتهم  املمتاز  الـــدوري 
وتاأجيل  االنــتــخــابــات  ملف  ح�صم  �ــصــرورة 
الدوري يعني انه هناك قلق م�صروع لهوؤالء 
مفتاحًا  االنتخابات  حمنة  انــهــاء  يف  يــرون 
الإجناز جميع اال�صتحقاقات املحلية والعربية 
جديد  احتــاد  ظــل  يف  والــدولــيــة  واال�صيوية 
وال  الكرة  مل�صلحة  ويتفرغ  جيدًا  دوره  يعي 
يت�صبث بالكرا�صي عندما جتده الهيئة العامة 

غري جدير بتحمل اأمانة امل�صوؤولية.
االحتاد  اأع�صاء  ا�صتبعاد  اإىل  اأدعــو  ال  اإنني 
بل  ــــادم،  ق احتــــاد  اأي  ت�صكيلة  مــن  احلــــايل 
لهم احلق بالدخول يف االنتخابات  اإن  اأقول 
و�صنبارك  الرت�صيح  �ــصــروط  وفــق  كغريهم 
ولكن  ثانية،  انتخابهم  لهم عودتهم يف حالة 
ال�صيء الذي اأطالب به اأال يكونوا عائقًا بعدم 

اإقامتها الأ�صباب خمتلفة.
ال�صباب  وزارة  مع  التقاطعات  ا�صتمرار  اإن 

وهنا   ، العراقية  الكرة  يخدم  ال  والريا�صة 
اإذا  مــوقــفــه  �صيكون  ـــاذا  م االحتــــاد:  اأ�ـــصـــاأل 
با�صتعمال  له  ال�صماح  عن  الــوزارة  امتنعت 
البنى التحتية التي متلكها يف تنفيذ براجمه 
اأو حجبت عنه الدعم املايل اأو رف�صت تقدمي 
يف  امل�صاركة  لــالأنــديــة  االأخـــرى  الت�صهيالت 
ن�صاطاته؟ فباعتقادي اأن االحتاد �صيكون يف 

ورطة كبرية.
بال�صرورة  يعني  ال  اآخــر  احتــاد  انبثاق  اإن 
العك�س  �ــصــرى  ورمبــــا  عــمــلــه  يف  جنــاحــه 
ال�صيما اإذا مل ياأخذ بنظر احل�صبان باالأ�صباب 
اإليه  و�صل  ملا  احلايل  االحتــاد  اأو�صلت  التي 
واالأندية  اجلماهري  وبــني  بينه  قطيعة  مــن 
االأوملبية  واللجنة  وامل�صوؤولني  واملوؤ�ص�صات 
اأن  العراق  بتاريخ  مير  مل  بحيث  والـــوزارة 

نال اإحتاد هذا الكم من النقد.
على االحتاد اجلديد اأن ي�صع م�صلحة العراق 
واإعالء �صاأنه فوق م�صلحته وم�صلحة اأع�صائه 
ي�صري  ووا�صح  معروف  منهج  له  يكون  واأن 
مبوجبه ال اأن يرتك العمل واتخاذ القرارات 
وفقًا للظروف، واأال يتخذ من االحتاد الدويل 
عمله  تطال  التي  بالعقوبات  للتلويح  ذريعة 
بقيه  مــع  من�صجمًا  يــكــون  اأن  نتمنى  الـــذي 

اأطراف اللعبة.
اإىل  تتحول  اأن  نتمنى  اأمــنــيــات  جمــرد  اإنــهــا 

واقع.

التلويح بـ)ع�سا( فيفا موقف غري م�سرف
وع�سيان االأندية ورطة كبرية!
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حاوره / اكرام زين العابدين
وا�صاف اجلمايل : ان وفد املنتخب �صيغادرنا 
برفع  اآ�صيا  بطولة  يف  للم�صاركة  ماليزيا  اىل 
 25-16 من  للمدة  هناك  �صتقام  التي  اأالأثــقــال 
من ال�صهر احلايل ، و�صيتاألف الوفد من: مزهر 
داوود  غــامن  وثامر  للوفد  رئي�صًا  �صامل  غــامن 
الوفد  اداري  ح�صني  �صياء  وماهر  فني  مدير 
م�صكور  وح�صني  معاجلًا  نا�صر  طرار  و�صالح 
�صحفيًا مرافقًا للوفد وع�صام عبد ال�صادة عبد 
اعالميًا وعالء عبد را�صي م�صورًا وانرتانيك 
م�صعن  عــواد  و�صعد  املنتخب  مــدرب  دكري�س 
والالعبات  الالعبني  من  وعدد  املــدرب  م�صاعد 
من ال�صباب واملتقدمني وهم: م�صطفى �صلمان 
واحـــمـــد كــاظــم عــطــيــة وحــ�ــصــني عــلــي ح�صن 
حممد  عبا�س  وحممد  حم�صن  كاظم  ور�ــصــول 
جابر  طار�س  وجبار  خلف  عبد  علي  ح�صن  و 
عبد  �ــصــعــدون  وفــار�ــس  ح�صني  عبا�س  وثــائــر 

وذكرى زكي حممد وهدى مهدي علي.
االحتاد  رئي�س  حميد  عقيل  قــال  جانبه  ومــن 
العراقي لرفع االثقال للمعاقني : ان احتادنا يعد 
الباراملبية  اللجنة  يف  املتميزة  االحتــادات  من 
يف  املتحققة  االو�صمة  لكرثة  وذلــك  العراقية 
العربي  امل�صتوى  على  اخلارجية  امل�صاركات 
احتادنا  ويــتــ�ــصــرف   ، والـــــدويل  ــيــوي  واال�ــص
اثينا  دورة  يف  الذهبي  الو�صام  �صاحب  بانه 
با�صم   2004 املــعــاقــني  لــريــا�ــصــة  الــبــاراملــبــيــة 
برونزي  و�صام  اىل  ا�صافة  �صعدون(،  )فار�س 

اخر حمل ا�صم ثائر عبا�س.
اجل  من  يخطط  احتادنا  كان  حميد:  وا�صاف 

حتقيق او�صمة اف�صل واكرث يف بارملبياد بكني 
فار�س  الذهبي  رباعنا  ا�صابة  ولكن   2008
و�صامني  عــلــى  ح�صولنا  اىل  ادى  �ــصــعــدون 
واالخر  كاظم   ر�صول  للرباع  ف�صي  احدهما 
على  حافظ  الــذي  عبا�س  ثائر  للرباع  نحا�صي 

اجنازه يف الدورة املا�صية.
احلايل  العام  يكون  ان  نتاأمل  اننا  واو�ــصــح: 
الحتاد  بالن�صبة  بــاالجنــازات  م�صتمرًا  عــامــًا 
البطوالت  العديد من  االثقال خا�صة وان  رفع 
ــيــويــة التي  تــنــتــظــرنــا اولـــهـــا الــبــطــولــة اال�ــص
�صتجري يف ماليزيا خالل االيام املقبلة ا�صافة 
اىل بطولة العامل يف الهند وبطولة غرب اآ�صيا 

يف االمارات.
اما مدرب املنتخب الوطني انرتنيت ديكري�س 
فقال : ان اال�صتعدادات تتوا�صل بح�صور عدد 
اىل  للو�صول  والرباعات  الرباعني  من  كبري 
ا�صتعداد مثايل يف ظل وجود عوامل ايجابية 

م�صجعة ت�صاعد على التدريب.
ناجحا  كـــان  �ــصــوريــا  مع�صكر  ان   : وا�ــصــاف 
خا�صة وان بع�س العوامل االيجابية للرباعني 
والرباعات خا�صة اننا نتلم�س تطورا ايجابيا 
يف طبيعة االرقام املتحققة اذ ا�صتطاع الرباع 
كغم   56 وزن  يف  كغم   200 رفع  كاظم  ر�صول 
حيث متكن من رفعه مرات عدة ونتوقع للرباع 
ح�صني علي م�صتقباًل متميزًا مع اللعبة ونتائج 
والتفرغ  املقبلة  اال�صتحقاقات  يف  م�صجعة 
هي  يعانيها  التي  ال�صلبية  ولكن  للعبة  كليا 
مع  احلــال  هو  كما  التدريبات  موا�صلته  عــدم 
من  انتقاله  ي�صكل  وقــد  كاظم  ر�ــصــول  الــربــاع 

حمافظة ذي قار اىل حمافظة بغداد وعدم توفر 
وعدم  ببغداد  قيا�صا  هناك  املــثــايل  الــتــدريــب 
املو�صوع  االعــدادي  بالربنامج  املدربني  تقيد 
على   تنعك�س  �صلبية  حالة  ي�صكل   ، قبلنا  مــن 
م�صتواه وم�صتوى رباعي املحافظات وان كنا 
ننظر اىل عودة الرباع فار�س �صعدون القوية 
يف البطولة االخرية عامال م�صجعا له لتحقيق 
املقبلة وين�صحب  البطوالت  نتائج متميزة يف 

ذلك على الرباع ثائر ح�صني.
 وا�صار دكري�س اىل م�صتوى الرباعات جميعهن 
املطلوب �صواء  انهن يبذلن اجلهد   : قال  حيث 

بالن�صبة لذكرى او هدى للو�صول اىل االو�صمة 
نن�س  لكننا مل  التفاوؤلية  النظرة  ، وبرغم هذه 
والرباعات  الرباعون  يواجهها  التي  املعاناة 
ال�صيقة  بامل�صاحة  واملتمثلة  التدريب  اثــنــاء 
القاعة  ل�صغر  الــتــدريــبــات  فيها  جتــرى  الــتــي 
جترى  ال  التدريبات  من  يجعل  الــذي  بال�صكل 
يف وقت واحد ، بل يف اوقات خمتلفة ولي�س 
يف وقت واحد متمنيا ان تتحقق امنية اللعبة 
والرباعني والرباعات بقاعة كبرية تتوفر فيها 
ظروف التدريب املطلوبة من اجلوانب الفنية 
معاناة  اىل  ا�صار  كما   ، كافة  التكيف  واجهزة 

من  النقل  نفقات  بتحمل  والرباعات  الرباعني 
ما  وهو  وبالعك�س  التدريب  قاعة  اىل  دورهــم 
يتقا�صونه  ما  يحملهم مبالغ كبرية وقد تفوق 
�صيارات  توفري  يتم  ان  متاأملني  رواتـــب  مــن 
احل�صبان  بنظر  تــوؤخــذ  وان  لنقلهم  خــا�ــصــة 
التي تتطلب رعاية من نوع  ظروفهم اخلا�صة 
فار�س  العاملي  البطل  ان  اىل  ا�صافة   ، خا�س 

�صعدون يتدرب حاليا يف املو�صل.
العراقي  االحتـــاد  �صر  اأمـــني  غــامن  مــزهــر  امــا 
العراقي  الوفد  للمعاقني ورئي�س  االثقال  لرفع 
االثقال  برفع  بابطالنا  عالية  ثقتنا  ان  فــاأكــد: 
او�صمة  حقق  وان  �صبق  بع�صهم  وان  خا�صة 
والــعــامل واالوملــبــيــاد ومن  اآ�صيا  بــطــوالت  يف 
املتوقع ان يحققوا اجنازات اخرى ت�صاف اىل 

اجنازاتهم ال�صابقة.
ذهبية  �صاحب  �صعدون  فار�س  قال  جانبه  من 
اكت�صبت  لقد   :  2004 الباراملبية  اثينا  دورة 
بطولة  يف  ا�ـــصـــارك  ان  وا�ــصــتــطــعــت  الــ�ــصــفــاء 
يف  كبري  واأملي  االول  املركز  وحققت  العراق 
ان احقق املراكز املتقدمة يف البطولة اال�صيوية 
خا�صة وان هديف الو�صول اىل نهائيات دورة 
الرقم  احقق  ان  بعد   2012 الباراملبية  لندن 

التاأهيلي.
اللجنة  جــهــود  ان�صى  لــن  �ــصــعــدون:  وا�ــصــاف 
الباراملبية ورئي�س االحتاد واملدربني وزمالئي 
و�صاندوين  جانبي  اىل  وقفوا  الذين  الالعبني 
على  ــي  ــدرت وق لياقتي  ا�صتعيد  ان  اجـــل  مــن 
امل�صاركة يف البطوالت واملناف�صات اخلارجية 
واحقق  ظنهم  ح�صن  عند  اكـــون  ان  وامتــنــى 

املراكز االوىل يف البطولة املقبلة.
الباراملبية  اللجنة  يف  االأثــقــال  جلنة  ان  يذكر 
القيا�صي  الــرقــم  اعــتــمــدت   )IPC( الــدولــيــة 
ر�صول  العراقي  الرباع  با�صم  امل�صجل  العاملي 
باراملبياد  يف  حققه  الذي  كغم   56 لوزن  كاظم 
الباراملبية  الــلــجــنــة  وتــ�ــصــلــيــم    2008 بــكــني 
ر�صول  للبطل  و�صلت  التي  الدولية  ال�صهادة 

كاظم .
يف  الف�صي  الو�صام  احــرز  كاظم  ر�صول  وكــان 
للمعاقني يف وزن 56 كغم  فعالية رفع االثقال 
يف  اختتمت  التي   2008 بكني  باراملبياد  يف 
�صهر ايلول يف العام املا�صي ،  فيما ح�صل ثائر 
عبا�س على و�صام برونزي يف وزن 82،5 كغم، 
اثينا  ذهبية  حامل  �صعدون  فار�س  ينجح  ومل 
2004 يف امل�صاركة الفعالية نف�صها بالرغم من 
كونه املر�صح االقوى لنيل ذهبية وزن 100كغم 

ال�صابته قبل الدورة.

اأ�صرة منتخب رفع االثقال للمعاقني:

م�ستوى الرباعني يف تطور ونتطلع لتحقيق الذهب االآ�سيوي

يوا�صل منتخب رفع االثقال للمعاقني ا�صتعداداته يف املركز التدريبي 
لالحتاد يف قاعة ال�صعب لاللعاب الريا�صية ا�صتعدادا للم�صاركة يف 
بطولة اآ�صيا التي ت�صيفها ماليزيا خالل �صهر ت�صرين االول احلايل.

وقال فاخر اجلمايل امني عام اللجنة الباراملبية العراقية يف حديث 
ل�)املدى الريا�صي(: ان منتخبنا لرفع االثقال للمعاقني يوا�صل 

ا�صتعداداته يف املع�صكر امل�صتمر يف قاعة ال�صعب املغلقة حتت ا�صراف 
املدرب الكبري و�صاحب االجنازات الرائعة انرتانيك دكري�س.

فار�س �شعدون اأمل العراق يف بطولة ا�شيا

النعيمي و�شعدون اثناء ح�شورهما بطولة العراق

ثائر عبا�س

انرتانيك دكري�س مع البطل فار�س �شعدون
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دوري الفئات العمرية بني مطرقة االحتاد و�صندان االندية

غياب مناف�ساته اأفقد دورينا نكهته..
تغتفر!  ال  غلطة  ــعــامــة  ال الــهــيــئــة  و�ــســمــت 

بغداد/ يو�صف فعل
احتاد  اأجندة  عن  العمرية  الفئات  بطوالت  غابت 
املواهب  �صم�س  وافــلــت  عــدة  موا�صم  منذ  الــكــرة 
واأجربت  املمتاز  الــدوري  مناف�صات  عن  الكروية 
الكثري  تنق�صهم  بالعبني  اال�صتعانة  على  املدربني 
ب�صكل  يتدرجوا  مل  الأنهم  االأ�صا�صية  املهارات  من 
يجتازوا  ومل  العمرية  الفئات  فــرق  يف  �صحيح 
الفنية   قــدراتــهــم  لتطوير  العلمية  ــارات  ــب االخــت
برتحيل  املـــراحـــل  حـــرق  عــمــلــيــة  اىل  واالجتـــــاه 
يف  الكبار،  دوري  اىل  النا�صئني  فئة  من  الالعبني 
خطوة كانت لها عواقب وخيمة على االداء الفني 
كبري  انخفا�س  اىل  واأدت  املمتاز  الـــدوري  لفرق 
اللمحات  وتــقــدمي  التكتيكية  اجلــمــل  تطبيق  يف 
غياب  ولعب    ، املباريات  اثناء  اجلميلة  الكروية 
دوري الفئات العمرية دورا يف خ�صارة العديد من 
احلقيقي  املتنف�س  جتد  مل  التي  الكروية  املواهب 

للتعبري عن امكاناتها املهارية .
اإن احتاد الكرة مل ي�صتجب اىل املطالب امل�صتمرة 
الفئات  ومـــدربـــو  االأنـــديـــة  ممثلو  اأطــلــقــهــا  الــتــي 
الــعــمــريــة واالكـــادميـــون بــ�ــصــرورة عـــودة دوري 
الفئات العمرية اىل اجندة االحتاد الن اال�صتمرار 
بذات النهج �صيوؤدي اىل تدهور خطري يف م�صتقبل 
اللعبة وله انعكا�صات �صلبية على انح�صار املواهب 

وابتعادها عن امليدان الكروي.
ال�صارع  اآراء  ا�صتطلعت  الــريــا�ــصــي(  )املــــدى 

الكروية  الــبــطــوالت  غــيــاب  بــ�ــصــاأن  الــكــروي 
ال�صلبية  ــارهــا  اأث ملعرفة  العمرية  للفئات 
على م�صتقبل اللعبة ، وما اخلطوات التي 

تلك  بواقع  للنهو�س  اتخاذها  يجب 
ــرفــد  الــــبــــطــــوالت ل

اللعبة بالالعبني 
املــــــوهــــــوبــــــني 

ــــــــن  ــــــــادري ــــــــق ال
عـــلـــى ادامـــــــة زخـــم 

انت�صاراتها يف املحافل الدولية .
امل�صتقبل للنا�صئني

 اول املتحدثني كان طارق احمد امني ال�صر امل�صاعد 
الإحتاد الكرة الذي قال : ان احتاد الكرة يدرك جيدا 
على  العمرية  الفئات  دوري  لغياب  ال�صلبية  االآثار 
الفنية  النواحي  من  النا�صئ  الالعب  تطور  عملية 
والبدنية والذهنية، فقد �صعى االحتاد يف املو�صمني 
املا�صيني اىل اإقامة دوري ال�صباب لتو�صيع القاعدة 
فنيا  املوؤهلة  ال�صابة  املواهب  واكت�صاف  الكروية 
متثيل  اىل  الو�صول  با�صتطاعتها   التي  وبدنيا 

الفريق االأول .
الإقامة  اجلـــاد  ال�صعي  االحتــــاد  نــيــة  اىل  مــ�ــصــريًا 
والنا�صئني  االأ�صبال  لفرق  البطوالت  من  العديد 

اأدت  ال�صعبة  االأمــنــيــة  الــظــروف  لكن 
بطوالت  االخــتــ�ــصــارعــلــى  اىل 

ال�صباب ، لكن ذلك مل مينعنا 
اغلب  يف  املـــ�ـــصـــاركـــة  مــــن 
البطوالت القارية والعربية 

للفئات  املخ�ص�صة 

يف  املطلوبة  اخلـــربة  اكت�صابهم  الأجـــل  العمرية 
يف  امــا   ، املباريات  يف  املواقف  خمتلف  مواجهة 
ايالء  اىل  �صيبادر  االحتـــاد  فــان  احلـــايل  املــو�ــصــم 
دوري الفئات العمرية االهتمام املطلوب من خالل 
املوهوبني  الختيار  فئة  لكل  خا�س  دوري  اقامة 

ل�صمهم اىل املنتخبات الوطنية.
حتديات خطرية

يف  الفنية  اللجنة  ع�صو  لــزام  قا�صم  الدكتور  قال 
ال�صابق:  االوملبي  املنتخب  وم�صرف  الكرة  احتاد 
ت�صقل  خمتلفة  مبراحل  مير  النا�صئ  الالعب  ان 
مــواهــبــه وتــزيــد مــن خــرباتــه الــكــرويــة وت�صذب 
مهاراته من خالل املواظبة على التدريبات اليومية 
يف  وامل�صاركة  املــدربــني  ن�صائح  اىل  واال�صتماع 
النظام  عــن  ف�صال  والر�صمية  الــوديــة  املــبــاريــات 
 ، ال�صحيح  الــبــدين  واالعـــداد  املتكامل  الغذائي 
اىل  بالالعب  للو�صول  متكاملة  حلقات  وهذه 
مرحلة الن�صج الفني والبدين.. ان عدم وجود 
دوري للفئات العمرية يوؤثر�صلبا على اعداد 
املهارات  اىل  يفتقرون  ويجعلهم  الالعبني 
توجيهات  تطبيق  وعــــدم  اال�ــصــا�ــصــيــة 
، ف�صال  املدربني ب�صورة �صحيحة 
اداء  عــلــى  قـــدرتـــهـــم  عــــدم  عـــن 
اثناء  التكتيكية  الــواجــبــات 
املباريات من خالل ا�صرتاك 
ـــاريـــات  املـــب يف  الــــالعــــب 
الناحية  ومن   ، الر�صمية 
غياب  فـــان  االكـــادميـــيـــة 
العمرية  الفئات  دوري 
تغتفر  ال  غــلــطــة  يـــعـــد 
 ، بحق كرتنا وم�صتقبلها 
يتطور  ان  ميكن  ال  حيث 
الالعب من دون الدخول يف 

املناف�صات الر�صمية.
حتديات  امــام  اننا  واأ�ــصــاف: 

عدم  الن  الــبــعــ�ــس،  يت�صورها  مــا  اكـــرب  خــطــرية 
متكامل  تــدريــبــي  بــرنــامــج  الــالعــب اىل  اإخــ�ــصــاع 
االول وهو غري  الفريق  �صيوؤدي اىل و�صوله اىل 
وذلك   ، والبدنية  املهارية  الناحيتني  من  مكتمل 
ملباريات  ــعــام   ال الــفــنــي  املــ�ــصــتــوى  عــلــى  انعك�س 
الدوري املمتاز حيث �صخ�صنا ان عددًا كبريًا منها 
الكروية  واللمحات  التكتيكية  اجلمل  اىل  تفتقر 
اجلميلة وال�صبب يعود اىل  عدم تدرج الالعب يف 
مراحل الفئات العمرية وغياب البطوالت عن افكار 
مبا  االوىل  امل�صوؤولية  يتحمل  الــذي  الكرة  احتــاد 

يحدث من تدهور يف فرق الفئات العمرية.
اآثار �صلبية

وقال �صعد ح�صني الذي يعد من اأقدم مدربي الفئات 
غياب  ان   : الــكــرخ  نــادي  ادارة  وع�صو  العمرية 
م�صوؤولية  العمرية  للفئات  الــكــرويــة  الــبــطــوالت 
اجلميع ملا لها من م�صارعدة على م�صتقبل الالعب 
وا�صتغرب هذا ال�صكوت من اأع�صاء الهيئة العامة 
الفئات  دوري  باقامة  املطالبة  عــدم  على  لالحتاد 
العمرية برغم ان الفرق تتدرب يوميا على مالعب 
الكرة  لكن احتاد   ، واملحافظات  بغداد  االأندية يف 
بعد  القاعدة   واهمل  الكبار  دوري  بامور  ان�صغل 
ان تعامل بربود غريب مع دوري الفئات العمرية 
الظروف  اىل  ـــدوري  ال اقــامــة  عــدم  ا�صباب  وعــزا 
االمنية، التي حت�صنت كثريا عن املوا�صم  ال�صابقة 
حــيــث تــ�ــصــهــد اغــلــب حمــافــظــاتــنــا ظـــروفـــًا امنية 
املنتخبات  العــبــي  خــرية  ان  مــ�ــصــتــقــرة.واو�ــصــح 
الوطنية تخرجوا من دوري الفئات العمرية الذي 
كان اخلطوة االوىل لهم نحو ال�صهرة والنجومية 
مباريات  يف  املتعة  فقدان  من  حاليا  ومان�صهده 
ال�صباب  الالعبني  ان  اىل  يعود  املمتاز  ـــدوري  ال
ومل   ، العمرية  الفئات  مناف�صات  يف  يلعبوا  مل 
يتدرجوا ب�صورة �صحيحة ال�صيما ان بع�صهم جاء 
عن طريق الفرق ال�صعبية لذلك فان املباريات غاب 
وان   ، التكتيكي  واالن�صباط  اجليد  التنظيم  عنها 

دورينا  من  �صيجعل  البطوالت  بغياب  اال�صتمرار 
عدمي الطعم والرائحة.

ت�صحيح االو�صاع
:ان  الطلبة  نا�صئة  مدرب  عبد احل�صن  با�صم  وقال 
الفئات  �صلبيات كثرية جراء غياب بطوالت  هناك 
العمرية على م�صتقبل الالعبني واملدربني على حد 
�صواء ف�صال عن عواقبها على م�صتقبل الدوري ،ان 
االوىل  بالدرجة  م�صوؤوليته  يتحمل  الغياب  ذلــك 
ان  التي كان يجب  امل�صابقات  الكرة وجلنة  احتاد 
بفرتة  ــدوري  ال بــدء  قبل  ال�صنوي  منهاجها  ت�صع 
و�صرتاتيجتها  الفنية  روؤيــتــهــا  ح�صب  منا�صبة 
و�صع  من  املــدربــون  ي�صتطيع  كي  بتطويراللعبة 
مع  تــتــالءم  علمية  ب�صورة  التدريبية  مناهجهم 
وال�صتثمار  واعمارالالعبني  البطولة  متطلبات 
العطلة ال�صيفية للطالب  على ان يتم االهتمام يف 
كربى  اأهمية  من  لها  ملا  اهميتها  ح�صب  البطوالت 
االأمام  اىل  اللعبة ودفع عجلتها  تطوير  عملية  يف 
البطوالت  اىل  القها  ويعيد  م�صريتها  يخدم  مبــا 

القارية.
البطوالت  يف  للم�صاركة  الــتــوجــه  ان  مو�صحا 
جاء  والنا�صئني  اال�ــصــبــال  ملنتخبات  اخلــارجــيــة 
الخفاء االثار ال�صلبية لغياب البطوالت املحلية الن 
ذلك ي�صهم بابعاد العديد من املواهب التي مل ت�صنح 
يجعلنا  ما  الدولية،  الفانلة  بــارتــداء  الفر�صة  لها 
ا�صتمرارها  فر�صة  املواهب ويقلل من  تلك  نخ�صر 
جمموعة  على  الرتكيز  ان  عــن  ف�صال  اللعب  يف 

معينة من الالعبني ال يطور اللعبة.
اإن العودة اىل اقامة البطوالت لفرق الفئات العمرية 
التالعب  وعــدم  وال�صباب(  والنا�صئني  )اال�صبال 
الفوز املزيف واالكثار من  باالأعمار واالبتعاد عن 
امل�صاركات اخلارجية وا�صراك املدربني يف دورات 
مب�صتوى  االرتــقــاء  يف  ت�صهم  تطويرية  تدريبية 
اىل  ويعيدنا  نن�صده  الذي  امل�صتوى  اىل  الالعبني 

واجهة املنتخبات العربية والقارية.
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ميونيخ/ في�صل �صالح
العبث  يــتــم  ان  يـــوم  يف  اتــخــيــل  مل 
بـــالـــعـــالقـــة بــــني االحتـــــــاد الـــعـــراقـــي 
من  عــدد  وبــني  الريا�صية  لل�صحافة 
االمر  وي�صل  الريا�صيني  ال�صحفيني 
على �صفحات  ببع�صهم  الت�صهري   اىل 
)اجلـــرائـــد(..انـــا لــن ادخـــل طــرفــًا يف 
هذا النزاع حتى ال يفهم ق�صدي باين 
امــيــل اىل هـــذا اجلــانــب �ــصــد االخــر 
واع�صاء  لرئي�س  �ــصــاقــول  ولكنني 
االحتاد العراقي لل�صحافة الريا�صية. 
االحتاد  تقرير  ن�صر  مت  مــن  مل�صلحة 

من  عــددًا  طعنت  التي  ال�صورة  بهذه 
باللوائح  التزامهم  مــدى  يف  الزمالء 

والقوانني؟
ــا: ايــــن هذه  ــ�ــص ـــــول لـــالحتـــاد اي واق
عالقة  حتكم  التي  والقوانني  اللوائح 
املن�صوين حتت لواء هذا االحتاد..اين 
االمتيازات التي كان يجب ان يح�صل 
الريا�صيون..وملاذا  ال�صحفيون  عليه 
مل يقم االحتاد بن�صر تقرير يف�صح فيه 
كل املمار�صات ال�صلبية التي يقوم بها 
ال�صباب  القائمون على �صوؤون وزارة 
والريا�صة واللجنة االوملبية الوطنية 

لل�صحفيني  ا�صال  واملوجهة  العراقية 
االحتاد  يطالب  مل  الريا�صيني..وملاذا 
وجود  بــاحــرتام  املوؤ�ص�صتني  هــاتــني 
ال�صحافة الريا�صية ويقدموا لالحتاد 
االدنى  احلد  الريا�صيني  ولل�صحفيني 
عليها  يح�صل  الــتــي  االمــتــيــازات  مــن 
الدول  يف  الريا�صيون  ال�صحفيون 
ن�صر  مــن  بــدال  واالوروبـــيـــة  العربية 
الذي  الــريــا�ــصــيــة  الــ�ــصــحــافــة  غ�صيل 
الو�صط  يف  غــ�ــصــيــل  انـــظـــف  يــعــتــرب 

الريا�صي العراقي؟! 
االحتاد  يطالب  ان  املفرت�س  من  كان 

ـــادة بدل  ـــزي الـــــــوزارة واالوملـــبـــيـــة ب
خم�ص�صات املوفد ال�صحفي الريا�صي 
اربعني دوالرا يف  يزيد على  الــذي ال 
م�صوؤول  اي  فيه  يح�صل  الذي  الوقت 
مباليني  نـــرثيـــات  عــلــى  ـــة  ـــدول ال يف 
الذي يح�صل  الوقت  الــدوالرات ويف 
املنتخبات  يــرافــق  �صحفي  اي  فــيــه 
القطرية او االماراتية مثال على مبلغ 

450 دوالرًا يوميًا.
لل�صحافة  االملـــاين  االحتـــاد  وامــا يف 
عليه  ماح�صل  اقــل  فــان  الــريــا�ــصــيــة  
التامني  هـــو  ــي  ــا�ــص ــري ال الــ�ــصــحــفــي 
املجاين على احلياة يف بلد ال يعرف 
االغتيال  ب�صبب  املــوت  فيه  ال�صحفي 
ــة وارهــــاب  ــدمــوي ال الــتــفــجــريات  او 
يف  ويجري  جــاٍر  هو  كما  ال�صحفيني 

العراق.
لذلك اقــول: ان على االحتــاد العراقي 
اىل  يــبــادر  ان  الريا�صية  لل�صحافة 
اع�صاءه  ويوجه  امل�صكلة  هذه  )مللمة( 
جتاوز  مــن  يــجــري  مــا  عــلــى  للرتكيز 
عــلــى حــقــوقــه وحــقــوقــهــم ويــ�ــصــع كل 
االتهام  دائــرة  ذلك يف  امل�صوؤولني عن 
اع�صائه  مــع  جــديــدة  �صفحة  ويفتح 
ال  التي  ال�صفحة  هذه  لالبد  وي�صطب 
ت�صرفه وال ت�صرف ا�صحاب هذه املهنة 

ال�صريفة.
التدخل احلكومي يف كرة 

القدم
با�صم  العبث  فيه  يتم  يوما  اتخيل  مل 
ا�صبحنا  التي  الطريقة  بهذه  العراق 
)ت�صرفات  ب�صبب  يوميا  عليها  نعتاد 
اللعبة  مبنظومة  العاملني  بع�س   )
ال�صعبية ال�صريفة العفيفة كرة القدم.. 
واع�صاء  رئي�س  بــان  اجـــزم   واأكــــاد 
اللجنة امل�صرفة على انتخابات االحتاد 
العراقي لكرة القدم مل يتعامال مع كرة 
القدم كقيمة وطنية ، بل يتعامالن معها 
اللعبة  بطريقة بعيدة عن مفهوم هذه 
انتخابات  ق�صية  ا�ــصــبــحــت  بحيث 
احتاد الكرة )�صلعة( يروج لها هوؤالء 
يقعدوها  ومل  الدنيا  اقــامــوا  والــذيــن 
عندما جنح االحتاد احلايل يف تاجيل 
موعد االنتخابات االول،وعــادوا بعد 
مرة  الدنيا  ليقيموا  الزمن  من  فــرتة 
من  االن  حتى  يقعدوها  ومل  اخـــرى 

اجل تاجيل موعد االنتحابات االول.
االنــكــى مــن ذلــك يــوؤكــد )الــدبــاغ( على 
العراقية  احلــكــومــة  واجــــب  مــن  ان 
الكرة  احتــاد  �صيا�صة  على  ال�صيطرة 
انتخاباته  عملية  عــلــى  واال�ـــصـــراف 
ولكن بطريقة �صفافة من دون تدخلها 
اع�صاء  تخ�س  التي  العملية  هذه  يف 
الــهــيــئــة الــعــامــة الحتــــاد الــكــرة ويف 
من  بنف�صها  تــنــاأ  مل  احلــا�ــصــر  الــوقــت 
نعلم  ال  الذي  ال�صهالين  جزائر  تدخل 
عـــنـــوان اخلــبــري ويدير  كــيــف حــمــل 
الكوالي�س  وراء  االنتخابات  �صوؤون 

مثلما ملح البع�س اىل ذلك!
احمد  الكابنت  به  �صرح  ما  على  اإثني 
را�صي رئي�س جلنة الريا�صة وال�صباب 
يف الربملان بانه قام مبفاحتة االحتاد 
الـــدويل لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(  لتاجيل 
باالحتاد  اخلا�صة  االنتخابات  موعد 
عام  مطلع  اىل  الــقــدم  لكرة  الــعــراقــي 
موعدها  يكون  ال  حتى  املقبل   2010
احلايل و�صيلة ودعاية انتخابية الحد 
من الذين �صي�صاركون يف االنتخابات 

الت�صريعية املقبلة .
ان  الــدبــاغ  علي  للدكتور  ن�صيحتي 
الكرة  احتاد  انتخابات  عن  يده  يرفع 
قبل ان ي�صدر)فيفا( قرارا عقابيا �صيما 
وانه يتابع عن كثب جميع التحركات 
التي تقوم بها اللجنة امل�صرفة ونامل 
ان ال تت�صرر الكرة العراقية اكرث مما 

جترعته منذ عقدين من الزمن!.

حكايات بالقلم االأحمر

عذرًا لـ)�سرفاء( ال�سحافة الريا�سية.. ون�سيحة 
للجنة انتخابات احتاد الكرة

قبل كل �صيء انحني احرتاما 
لزمالئي يف االحتاد العراقي 

لل�صحافة الريا�صية ولكل 
)�صرفاء( الريا�صة العراقية 

ب�صفة عامة و)جهابذة( اللجنة 
امل�صرفة على انتخابات االحتاد 

العراقي لكرة القدم ويف الوقت 
نف�صه اتقدم باالعتذار ملن 

)ي�صتحق( االعتذار على ما 
يرد هنا من راي ال يعجبهم ولن 

اتقدم بفرو�س الطاعة عن كلمة 
�صاأقولها!

الدباغ ت�شاور مع ابن همام يف ق�شية انتخابات احتاد الكرة





االرجنتني حتلم 
مبعجزة يف الت�سفيات 
املونديالية
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القاهره/ وكاالت  
التي وفرها احتاد  اأن كل هذه االمكانات  اإال 
الــكــرة املــ�ــصــري بــرئــا�ــصــة �ــصــمــري زاهــــر اأو 
برئا�صة  للريا�صة  امل�صري   القومي  املجل�س 

املهند�س ح�صن �صقر، 
للفريق  �صخرها  التي  النجاح  مقومات  وكل 
على  العام  امل�صرف  اأبوريدة  هاين  املهند�س 
مل  للبطولة  املنظمة  اللجنة  ورئي�س  الفريق 
ت�صفع لهذا اجليل من الالعبني للو�صول اىل 
لل�صباب  العامل  كاأ�س  ببطولة  الذهبي  املربع 
وجماهريها  مــ�ــصــر  اأر�ــــس  عــلــى  ــامــة  ــق وامل
الغفرية التي ت�صتحق منا كل تقدير واإ�صادة 
مبارياته  خــالل  للفريق  الدائمة  ملــوؤازرتــهــا 
بالبطولة،  وبرغم ذلك تعر�س خل�صارة مهينة 

�صفر /2  اأمام كو�صتاريكا بدور الـ 16. 
الكرة عن  واأعــرب �صمري زاهر رئي�س احتاد 
من  الفريق  خلــروج  واأ�صفه  ال�صديد  حزنه 
يدخر  مل  الكرة  احتاد  اإن  وقــال:  املونديال ..  
نق�صر  الفريق ومل  هذا  اعداد  اجل  من  �صيئا 

واعداد  للمع�صكرات  خو�صه  يف  �صواء  معه 
منتخب  اأي  عليه  يح�صل  مل  قــوي  برنامج 
وطني على مدار تاريخ احتاد الكرة ..  واأ�صار 
من  اجليل  هذا  اأن  يف  تكمن  امل�صكلة  ان  اإىل 
العديد  �صموا  ممن  ك�صابقيه  لي�س  الالعبني 

من العنا�صر املميزة . 
اأتابع  ـــا  واأن جــدا  حزينا  كنت  زاهـــر :   وقـــال 
مـــبـــاراة كــو�ــصــتــاريــكــا لــدرجــة اأنــنــي تركت 
الثاين،   ال�صوط  من  �صاعة  ربع  بعد  املباراة 
املعاون  اإقالة �صكوب وجهازه  وبالفعل متت 

وكذلك ت�صريح الفريق . 
وقال املهند�س هاين اأبو ريدة امل�صرف العام 
وكاأنه  ذلك  حدث  كيف  اأعلم  ال  الفريق :   على 
الفرح الكبري الذي  اأنوار  اأطفاأ  كابو�س كبري 
العامل  كاأ�س  ا�صت�صافة  وهو  فيه  نعي�س  كنا 
قائال :   واأ�صاف  م�صر ..   اأر�ــس  على  لل�صباب 
واأف�صدوا  علينا  نــكــدوا  ي�صاحمهم ..   الــلــه 
�صكوب  مهمة  اأن  ريــدة  اأبــو  واأكــد  البطولة ..  
و�صوف  الـ 16   دور  من  بخروجنا  انتهت  قد 
اأقوم بكتابة تقرير مف�صل عن الفريق �صواء 

عن اجلهاز الفني اأم الالعبني لتقدميه الحتاد 
النهائي واالأخــــري هو  ــقــرار  ال ولــكــن  الــكــرة 
من  كبريا  قــدرا  يتحمل  الــذي  �صكوب  رحيل 
اجليدة  قــراءتــه  لعدم  حــدث  مما  امل�صوؤولية 

للمباريات . 
للمنتخب  الفني  املــديــر  ـ  �صكوب  اأكـــد  فيما 
مدة  نهاية  حتى  باق  اأنــه  ـ  امل�صري   ال�صباب 
متحديًا  اجلـــاري  ال�صهر  نهاية  يف  تعاقده 
اعتذاره  امل�صرية بدال من  م�صاعر اجلماهري 
من  الكثريين  راود  الــذي  احللم  اهــدار  على 
الفرتة  خــالل  وقـــال :   امل�صرية ..   اجلماهري 
عن  مف�صل  تــقــريــر  بكتابة  �ــصــاأقــوم  املقبلة 
على  ــعــام  ال املــ�ــصــرف  اىل  لتقدميه  الــفــريــق 
كو�صتاريكا  اأمام  لعبنا  واأ�صاف :   املنتخب ..  
وخ�صرنا وخرجنا من البطولة ولكني ال اأعلم 

ما اأخطاوؤنا وكيف وقع فيها الالعبون ؟
للتهديف  كــثــرية  فــر�ــس  لنا  اأتــيــحــت  ـــال :   وق
حار�س  اأن  بجانب  ن�صتثمرها،   مل  ولكننا 
حاالته  اأفــ�ــصــل  يف  كــان  كو�صتاريكا  مــرمــى 
نظيفة،   �ــصــبــاكــه  عــلــى  احلــفــاظ  يف  وجنـــح 

واأو�صح �صكوب :  اإن فريقه �صادفه �صوء حظ 
ب�صبب  لالعبني  الدفاعية  االأخــطــاء  بجانب 
�صوء التمركز والتهاون يف مراقبة اخل�صم،  
التوفيق عن الالعبني مثلما حدث يف  وغاب 
لقاء باراغواي بالدور االأول ..  وواجهنا اأزمة 
التكتل  م�صكلة  على  التغلب  عــدم  هي  فعلية 
الدفاعي ال بالكرات الطولية اأو االخرتاق من 
العمق اأو حتى من على اجلانبني ..  وا�صاف :  
مل  ولكن  لــالخــرتاق  طريقة  من  اأكــرث  جربنا 
تفلح اأي حماوالتنا وباءت جميعها بالف�صل . 

هو  يكن  مل  اليوم  هذا  اأن  �صكوب :   واأو�صح 
يوم الفريق،  الأن كل الظروف ال�صيئة تكتلت 
اأي  عن  ت�صفر  مل  التغيريات  اأن  حتى  علينا 
جديد، بل وتفوق املنتخب الكو�صتاريكي على 
نف�صه ..  وقال :  بحكم من�صبي اأنا امل�صوؤول عن 

اخل�صارة واخلروج من املونديال . 
ـ  للفريق  العام  املــدرب  ـ  رمــزي  هــاين  وعلق 
اجلهاز  م�صوؤولية  هو  ماحدث  بــاأن  معرتفا 
الفني،  م�صريا يف الوقت نف�صه اإىل انه كانت 
على  هجومي  حتول  بحدوث  توقعات  هناك 

التغيريات  اجراء  بعد  الكو�صتاريكي  املرمى 
لكن �صوء التوفيق �صادف الالعبني . 

كل  اإن  الفريق :   مدرب  ال�صيفي  حممد  وقال 
وبكى  العميق  احلزن  من  حالة  يف  الالعبني 
اخل�صارة  عــقــب  احلـــزن  �ــصــدة  مــن  بع�صهم 
اجلماهري  ا�صعاد  من  متكنهم  لعدم  والتاأثر 
طلب  واأ�صاف :   القدم ..   كرة  هي  هذه  ولكن 
الالعبون عقب املباراة مغادرة املع�صكر ولكن 
وقام  معهم    واجتمع  رف�س  الفني  اجلهاز 
واأ�صار  البع�س ..   بع�صه  بــتــوديــع  الــفــريــق 
اإىل ان الفريق به العبون على قدر  ال�صيفي 
ارتداء  ي�صتحقون  ال  واآخـــرون  امل�صوؤولية 
لعدم  عليهم  ثقيلة  الأنــهــا  املنتخب  قمي�س 

احرتامهم وحتملهم للم�صوؤولية . 
واأكد فكري �صالح مدرب حرا�س املرمى اأنها 
فقد  كالدهر  علينا  للغاية متر  حلظات �صعبة 
يحّمل  ومل  نف�صها ..   املا�صي  اأخطاء  ارتكبنا 
على  للحار�س  الهدفني  ت�صجيل  �صالح  فكري 
الدفاعية هي �صبب  اأن االأخطاء  لطفي،  واأكد 

الهزمية واخلروج من املونديال !!

اأطاح املنتخب امل�صري  لل�صباب لكرة القدم باآمال واأحالم 80  مليون م�صري كانوا يظنون اأنهم على موعد مع ال�صعادة لفريق مت اإعداده 
خالل فرتة كافية خا�س فيها 95  مباراة دولية ودية ومت �صرف 23  مليون جنيه على ا�صتعداداته �صواء باملع�صكرات الداخلية اأم اخلارجية 

اإىل جانب تقا�صي الت�صيكي مريو�صالف �صكوب املدير الفني للفريق راتبا �صهريا قدره 10  اآالف يورو،  مبا يعادل 80  األف جنيه، 

اأبو ريدة  ي�صف خروج بالده من مونديال ال�صباب بالكابو�س الكبري!

منتخب م�سر اأنفق 23  مليون جنيه وخا�ض 95  مباراة ودية 
الإعداده وخرج مبكرًا!
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عمان/ وكاالت 
املــركــز 65 عامليا  الــقــدم يف  لــكــرة  املــحــرتفــني  حــل دوري 

والتا�صع ع�صر اآ�صيويا والثالث ع�صر عربيا.
للتاريخ واالحــ�ــصــاءات جاء  الــدويل  وفــق موقع االحتــاد 
اىل  املوقع  وا�صار  نقطة،  5ر153  على  ح�صوله  بعد  ذلك 
انه يوؤخذ بعني االعتبارات م�صاركات الفرق يف امل�صابقات 
العام خرج فريقا الوحدات والفي�صلي من  القارية، وهذا 
انعك�س  ما  االآ�صيوي  االإحتــاد  كاأ�س  مل�صابقة  االأول  الــدور 
باال�صافة  الت�صنيف،  �صلم  يف  الــدوري  ترتيب  على  �صلبا 

اإىل عدم امل�صاركة يف البطولة االأقوى يف القارة ال�صفراء 
الدويل  االإحتــاد  ياأخذ  كما  االآ�صيوي(.  املحرتفني  )دوري 
خالل  املناف�صة  قــوة  اعــتــبــاره  يف  ــاء  واالإحــ�ــص للتاريخ 

الدوري.
وحل الدوري االنكليزي باملرتبة االوىل عامليا تاله الذوري 
االول  باملركز  الــيــابــاين  الـــدوري  جــاء  فيما  الــربازيــلــي، 
ا�صيويا وال�صعودي ثانيا، وت�صنم الدوري النيجريي القمة 
وبخ�صو�س  امل�صري،  الدوري  تاله  االفريقية  القارة  عن 

الرتتيب العربي جاء التون�صي اوال واملغربي ثانيًاً.

دم�صق/ وكاالت 
غادة  ال�صابقة  ال�صورية  االأوملــبــيــة  النجمة  اأبـــدت 
على  العربية  املــراأة  قــدرة  من  تفاوؤلها  عــدم  �صعاع 
العربية  الريا�صية  ال�صاحة  على  لها  مكان  اإيجاد 
ب�صفة  الريا�صة  يف  اأم  االألــعــاب«  »اأم  يف  �ــصــواء 
منو  م�صتوى  بــني  املقارنة  اأن  اإىل  م�صرية  عــامــة، 
العاملية  الريا�صة  يف  الن�صائية  امل�صاركة  وت�صاعد 

يظهر االإجحاف ال�صديد الذي تتعر�س له الريا�صة 
الن�صائية العربية. واعتربت �صعاع اأن فر�صة ظهور 
العربية  اأو  ال�صورية  الريا�صة  يف  جديدة  )غــادة( 
ال�صدفة  �صبيل  على  اإال  ـ  للغاية  نــادرة  عامة  ب�صفة 
وارتقاء  تنمية  يحبذ  ال  الو�صط  اأن  اعتبار  على  ـ 
املواهب الن�صائية الريا�صية، متمنية اأن تتغري هذه 

النظرة يف القريب العاجل.

القاهرة/ وكاالت
الفريق الكروي  تلقى حممد بركات، العب و�صط 
ا من نادى اأهلي دبي  االأول بالنادي االأهلي، عر�صً

لالنتقال اإىل �صفوفه بداية من املو�صم املقبل.
الالعب،  التقى  قد  االإماراتي  النادي  كان وفد من 
االأهلي  النادي  خماطبة  ب�صرورة  طالبهم  الــذي 
ا اأنه اليزال مرتبًطا بعقد ر�صمى  ر�صمًيا، خ�صو�صً

مع النادي ينتهى بنهاية املو�صم اجلاري.
و�صبق لربكات اأن حدد �صروطه لتجديد عقده مع 

تخفي�س  ورف�س  زامبيا،  اإىل  �صفره  قبل  النادي 
املبلغ املادي الذي طلبه للتجديد وقيمته 9 ماليني 
مت�صكه  عــن  ف�صاًل  الــثــالثــة،  املــوا�ــصــم  عــن  جنيه 
حق  تعطيه  التي  القدمية  العقود  على  بالتجديد 
اإعالن  اأي  قيمة  من  االأكــرب  القدر  على  احل�صول 
املحاوالت  كل  ا  راف�صً مبوقفه،  الالعب  ومت�صك 
تخفي�س  اأجــل  من  خ�صبة  هــادي  معه  بذلها  التي 
املبلغ.واأكد الالعب خل�صبة رغبته يف اال�صتمرار 
التقدير  يف  يرغب  لكنه  يزايد،  ال  واأنــه  باالأهلي، 

املايل الذي يليق بحجم عطائه مع الفريق.
م�صوؤولو  فيه  يتكتم  الــذي  الوقت  يف  هــذا  ياأتي 
النادي موؤخًرا  تلقاه  اآخر  الكرة عن عر�س  جلنة 
عفروتو،  مع  للتعاقد  االإماراتية  االأندية  اأحد  من 
مب�صتوى  ظــهــر  ـــذي  ال الــ�ــصــبــاب،  منتخب  العـــب 
طيب خالل املباريات ال�صابقة للبطولة. واأرجاأت 
اللجنة مناق�صة اأي عر�س لالعبي ال�صباب اإىل ما 
بعد انتهاء مونديال ال�صباب لرغبتها يف ا�صتغالل 

الفر�صة لت�صويقهم بالطريقة املنا�صبة.

 الكويت /وكاالت
الدويل  احلكم  القدم  لكرة  االآ�صيوي  باالحتاد  احلكام  جلنة  كلفت 
قبل  الـــدور  يف  الــذهــاب  لقاء  لقيادة  حممد  عبدالرحمن  القطري 
و�صيفه  الكويت  بني  القدم  لكرة  االآ�صيوي  االحتاد  لكاأ�س  النهائي 
" من هونغ كونغ التي �صتقام يوم غد على ملعب  "جنوب ال�صني 
االول  واملقررة يف ال�صابعة والن�صف من م�صاء 15 ت�صرين االول 

اجلاري.
واالماراتي  ــذوادي  ال ح�صن  مواطنه  حممد  عبدالرحمن  ويعاون 
عمر املهندي يف ما �صيكون القطري حممد الدو�صري حكمًا رابعًا، 
ويراقب املباراة اإداريًا ال�صعودي حمد ال�صنيع فيما يراقب احلكام، 

االيراين م�صعود عنايتي.
و�صيحرم تواجد العجمي مع منتخب عمان الذي �صيالقي ا�صرتاليا 
الذي  املهم  اللقاء  يف  جهوده  من  الكويتي  الكويت  فريقه  اليوم 
ينتظره اأمام بطل هونغ كونغ ، واأبدى العجمي: اأ�صفه لعدم متكنه 
من امل�صاركة مع االأبي�س يف مواجهة الذهاب للدور قبل النهائي.
وقال العجمي: انه كان يتمنى خو�س املباراة التي �صتكون بوابة 
غري  اللقب  من  واالقـــرتاب  للبطولة  النهائية  املــبــاراة  اىل  التاأهل 
ذلك. املهم حال دون  اأ�صرتاليا  بلقاء  ارتباطه مع منتخب بالده  ان 
اخل�صم  جتــاوز  على  زمالئه  قــدرة  يف  ثقته  عن  العجمي  واأعـــرب 
كونغ  هونغ  اىل  ال�صفر  قبل  املطلوبة  النتيجة  وحتقيق  الغام�س 

خلو�س لقاء االإياب يف 21 ت�صرين االول اجلاري .

دوري املحرتفني االأردين
يف املركز 65 عامليا

�سعاع غري متفائلة مب�ستقبل الن�ساء 
يف عرو�ض االألعاب

اأهلي دبي يغازل بركات امل�سري

العجمي يغيب عن مباراة الكويت وجنوب ال�سني ب�سبب ا�سرتاليا

الريا�س/ وكاالت
اإ�صعالهما  والن�صر  الهالل  جماهري  وا�صلت 
اأي ت�صويت ومقارنة يف ال�صبكة العنكبوتية 
من  اأي  اأو  نادياهما  فيه  ي�صطدم  »اإنــرتنــت« 
والتغني  بنتيجته  للظفر  فريقيهما  جنــوم 
اأم  ر�صمية  جهة  مــن  كــان  �ــصــواء  فيها  بالفوز 

خالفها. 

واأ�ــصــعــلــت جــمــاهــري اجلــــاريــــن الـــلـــدوديـــن 
االآ�صيوي  االحتاد  و�صعه  للراأي«  »ا�صتطالعا 
تــاريــخ كرة  الأفــ�ــصــل مهاجم يف  الــقــدم  لــكــرة 
القارة  االآ�صيوية �صم ع�صرة من جنوم  القدم 
من بينهم االأ�صطورتان ماجد عبد الله و�صامي 
ال�صابقان  ال�صعودي  املنتخب  قائدا  اجلابر 
اإ�صافة  التاريخيان  والن�صر  الهالل  وجنما 

كـــون،  ـــوم  ب تــ�ــصــا  الـــكـــوري اجلــنــوبــي  اإىل: 
ال�صيني هاو هايدونغ،  دائي،  االإيــراين علي 
الياباين كازويو�صي ميورا، الكوري ال�صمايل 
باك دوك امي، التايلندي بياوبونغ بيو اون، 
ماك�صيم  واالأوزبــكــي  �صعيد  ح�صني  العراقي 

�صات�صكيخ. 
بـ  الت�صويت  قائمة  اجلــابــر  �صامي  وت�صّدر 

بـ  ثانيا  الله  عبد  ماجد  وحل  �صوتا،   45925
44468، وهما اللذان ابتعدا عن اأقرب مناف�س 
لهما ب�صكل كبري وفارق �صعب بف�صل احلمالت 
املواقع  عــرب  الفريقني  جماهري  مــن  املــركــزة 
اإىل  اإ�صافة  الناديني  ومنتديات  االإلكرتونية 

الر�صائل عرب اجلواالت. 
الـ  يف  انطلق  الـــذي  الت�صويت  يف  و�ــصــارك 

ــفــا و230  األ املــا�ــصــي 163  اأيـــلـــول    24 مــن 
املقبلة زحفا  االأيــام  ت�صهد  اأن  زائــرًا، وينتظر 
جماهرييا كبريا خا�صة من جماهري وحمبي 
به  باللقب والتغني  للظفر  الكبريين  النجمني 
فرتة كون النجمني ي�صعالن اأي موقع بف�صل 
ــه مــن قبل  ــن يــحــظــيــان ب ــذي احلـــب الــكــبــري ال

اجلماهري ال�صعودية قاطبة.

�سامي يقرتب من خطف لقب اأف�سل مهاجم اآ�سيوي 

حممد بركات يدر�س عقد 
اهلي دربي االمارات

دوري املحرتفني االردين 
ينال الت�شل�شل الثالث ع�شر 

عربيا



العدد )1622( ال�صنة ال�صابعة االربعاء )7( ت�صرين االول 122009

جريارد يقرتب من مباراته الـ500 مع الريدز
لندن/ وكاالت 

مباراته  من  ليفربول،  قائد  جــريارد،  �صتيفن  اقــرتب 
الـ500 مع فريقه و�صارك يف 494 مباراة كما متكن 
فخور  "اأنا  جــريارد:  وقــال  هدفًا.   123 ت�صجيل  من 

حقًا القرتابى من املباراة اخلم�صمائة مع 
فريقى".

واأنا  �صغري  »منذ  واأ�ــصــاف: 
اأحــلــم بـــاأن اأركـــل الــكــرة اأو 

اأقوم بلعب مباراة واحدة 
احللم  ولكن  الــريــدز،  مع 

الـــ500، وهو ما يعنى  حتقق، واقرتبت من املباراة 
جريارد  ويقرتب  واأ�صدقائي«.  ولعائلتي  ىل  الكثري 
الذي  داجلــني«  »كيني  الــريــدز  اأ�صطورة  تخطى  من 
�صارك يف 515 مباراة و�صجل 172 هدفًا مع الريدز. 
من  العب  اأي  يقرتب  »عندما  قائاًل:  جــريارد  وتابع 
فاإنه  كــيــنــي،  حققه  الـــذي  االإجنــــاز  حتقيق 

وكيني  بنف�صه،  فخورًا  يكون  اأن  البد 
اأ�ــصــطــورة واأحـــد اأعــظــم العبي 

الــعــامل، فقد  الــكــرة يف 
اأن  ا�ــصــتــطــاع 

يفوز باألقاب دوري كثرية وعدد من البطوالت 
االأوروبية، وهو ما اأ�صعى لتحقيقه مع 

التي  املرتبة  اىل  الأ�صل  الريدز 
و�صل اإليها كيني.

كوبنهاغن /وكاالت 
يريد  اإنه  )فيفا(  القدم  لكرة  الدويل  رئي�س االحتاد  ال�صوي�صري جوزيف بالتر  اأكد 

تفادي �صراع القوة ب�صاأن و�صع كرة القدم يف الدورات االأوملبية. 
االأوملبية  الـــــدورات  يف  الــقــدم  كـــرة  مل�صابقة  احلـــايل  الــنــظــام  اأن  بــالتــر  ويعتقد 

الــــــدورات يف �ــصــيــ�ــصــتــمــر، وقــــــال: »تــ�ــصــارك 
يزيد  ال  منتخبات  �صن االأوملبية 

العبيها على 23 عاما مع 
وجود ثالثة العبني يف 

تتجاوز  منتخب  كل 
هذا  اأعـــمـــارهـــم 

ال�صن. 
وكــــان 

الراأي املف�صل يف )فيفا( هو م�صاركة املنتخبات يف االأوملبياد بفرق ال�صباب )حتت 
21 عاما( طبقا لرغبة االأندية يف البطوالت االأوروبية الكبرية التي ال تريد التفريط 
الدولية  االأوملبية  اللجنة  ولكن  االأوملبية،  الــدورات  يف  للم�صاركة  العبيها  اأبرز  يف 
ت�صعى لالإبقاء على ال�صكل احلايل مل�صابقة كرة القدم للرجال يف الدورات االأوملبية 
بينما ال حتدد اللجنة حدًا لل�صن بالن�صبة للم�صابقة نف�صها لفئة ال�صيدات. واأ�صاف 
بالتر: »اإنني مقتنع ب�صكل كبري باأن النظام احلايل لي�س �صيئا للغاية، كما اأ�صاند فكرة 
امل�صاركة بفريق ال�صباب )حتت 21 عاما( حتى اأتعرف على ما مّثله ال�صكل احلايل 
بالن�صبة الأع�صاء اللجنة االأوملبية الدولية«. ودعا البلجيكي جاك روغ رئي�س اللجنة 
مل�صابقة  امل�صتقبلي  ال�صكل  �صريعا يف  و)فيفا(  بالتر  يفكر  اأن  اإىل  الدولية  االأوملبية 
كرة القدم للرجال يف االأوملبياد«، وقال »اإن وجهة نظر )فيفا( وبالتر وهو ع�صو 
يف اللجنة االأوملبية الدولية تغريت اأكرث من مرة واأن الوقت مير �صريعا ويجب 
الربيطانية  العا�صمة  يف   2012 اأوملبياد  قبل  املنا�صب  الوقت  يف  احلل  اإيجاد 
االأندية والعبيها  النزاعات بني  اأوملبياد بكني 2008 يف عدد من  لندن«. وت�صبب 
حيث اأعلنت بع�س االأندية االأوروبية �صكواها من م�صاركة جنومها البارزين مثل: 
ببداية  ارتباطهم  من  الرغم  على  بالدهم  منتخبات  مع  مي�صي  ليونيل  االأرجنتيني 
اأنديتهم. ومنذ عام 1992 اأ�صبحت امل�صاركة يف م�صابقة كرة القدم يف  املو�صم مع 
لفرق ت�صم العبني حتت 23 عاما مع وجود ثالثة العبني فقط فوق هذا  االأوملبياد 
لدرا�صة هذه  التي �صكلتها )فيفا(  املهام  اأن تقدم جلنة  ال�صن مع كل فريق، وينتظر 

الق�صية.
تقريرها اإىل )فيفا( خالل اجتماعه يف كانون االأول   املقبل يف جنوب اإفريقيا، بينما 
�صيعقد اجتماع اآخر حا�صم يف ال�صهر نف�صه مع اللجنة التنفيذية يف اللجنة االأوملبية 

الدولية.

و�صط احتجاج االأندية االأوروبية

بالتر يوؤيد اال�ستمرار بـ)3( كبار يف االأوملبياد

وا�صنطن/ وكاالت
ال�صلة  كرة  اأندية دوري  امل�صوؤولون يف  نظمه  ا�صتفتاء  ك�صف 
االأمريكي للمحرتفني وظهرت نتائجه اأن جنم كليفالند كافاليريز 
لوبرون جيم�س الذي اختري اأف�صل العب املو�صم املا�صي وفريق 
لو�س اجنلو�س حامل لقب الدوري املحلي �صيحتفظان بلقبيهما 

املو�صم املقبل. 
ويف رد على �صوؤال َمْن �صيكون بطل الدوري املو�صم املقبل؟ �صّوت 
7. 60 باملئة من امل�صاركني يف اال�صتفتاء الذي اجري على موقع 
االحتاد يف �صبكة االنرتنت مل�صلحة لو�س اجنلو�س ليكرز، مقابل 
اللذين  كافاليريز  وكليفالند  �صلتكي�س  بو�صطن  مل�صلحة   17  .9

تقا�صما املركز الثاين.

لوبرون جيم�ض وليكرز 
مر�سحان لالحتفاظ 

 nbaبلقب دوري الـ

جوهان�صبريغ/ وكاالت
املغنية  هــفــوة  لن�صيان  حمــاولــة  يف 
اأهدرت ركلة اجلزاء يف  ديانا رو�س عندما 
كيفني  مع  )فيفا(  تعاقدت  �صابق  افتتاح مونديال 

االأمريكية  الفنانة  اأغنيات  مو�صيقى  واملنتج 
مادونا، جاي زي ومايكل جاك�صون الإنتاج 

كاأ�س  نهائيات  افتتاح  حفل  مو�صيقى 
العامل 2010 يف جنوب اإفريقيا. 
عــــزف  يـــــجـــــري  اأن  وتـــــقـــــرر 

ك�صف  الــــــذي  الـــكـــونـــ�ـــصـــريت 
كان  بتلفزيون  عنه   النقاب 
على ملعب اأورالندو الذي مت 
ا�صتعدادًا  بالكامل  جتديده 
تقررت  كــذلــك  لــلــمــنــا�ــصــبــة، 
مــ�ــصــاركــة عــــدد مـــن جنــوم 

االأفارقة وزمالئهم من  الغناء 
ويتزامن  العامل،  دول  خمتلف 

اأ�صاطري  من  عــدد  ظهور  مع  ذلــك 
كرة القدم ال�صابقني واحلاليني. 

فتم  الرئي�صة،  املــونــديــال  اأغــنــيــة  اأمـــا 
ال�صهرية  ال�صمراء  االأمريكية  املغنية  تكليف 

م�صاهري  ومــن  اأدائــهــا.  �صرف  لنيل  نويلز  بيون�صيه 
له  �صبق  الـــذي  »وول«  الــكــبــري  املــغــنــي  املــ�ــصــاركــني  الــغــنــاء 
عدد  برفقة  الكروية  املنا�صبات  من  عدد  يف  �صابقًا  امل�صاركة 
من كبار النجوم اأمثال فرقة رولينغ �صتونز، اإيريك كاليتون 

ومايكل جاك�صون. 

الكنرتول  نــافــذة  خلف  مــن  احلــفــل  وقــائــع  »وول«  ويتابع 
والريا�صة  املو�صيقى  اأن  نعترب  ويقول:  العليا،  باملق�صورة 
واحلـــدود  )الــلــغــة  الثقافية  الـــفـــوارق  جتـــاوز  يف  جنحتا 
الكنرتول  غرفة  �صتقوم  احلدث  هذا  خالل  من  اجلغرافية( 
الب�صر  وحــدة  عــن  تعرب  التي  وال�صوت  ال�صورة  بتقدمي 
بامل�صاركة  الكل  ويرغب  ين�صى  ال  بحدث  واالحتفال 

فيه. 
الذي  احلفل  ريع  يعود  اأن  كذلك  وتقرر 
يف  حــدث  اأكـــرب  بــاأنــه  النقاد  و�صفه 
اأر�س  يقام على  املعا�صر  التاريخ 
املراكز  ل�صالح  االإفريقية  القارة 
فيفا  اأن�صاأتها  التي  الع�صرين 
ــحــدث الـــكـــروي  ــل لـــلـــرتويـــج ل
االأهــــــــم. ولـــطـــاملـــا متـــازجـــت 
خالل  الــقــدم  بكرة  املو�صيقى 
وعلى  الـــكـــربى  ـــبـــطـــوالت  ال
نهائيات  افــتــتــاح  حفل  راأ�ــصــهــا 
م�صاركة  واأ�صهرها  العامل  كاأ�س 
يف  رو�ــس  ديانا  ال�صمراء  املغنية 
ركل كرة افتتاح مونديال 1994 الذي 
ا�صت�صافته الواليات املتحدة االأمريكية. 

يقول داين جوردان الرئي�س التنفيذي للجنة 
املنظمة ملونديال جنوب اإفريقيا: هناك القليل من االأمور 
ذات القدرة على التمازج مع لعبة وا�صعة االنت�صار مثل كرة 
القدم، وال �صك اأن املو�صيقى واحدة منها، وع�صاق كرة القدم 
مونديال  افتتاح  حفل  يف  منها  مميزة  بجرعة  مــوعــودون 

جنوب اإفريقيا. 

بيون�سيه املغنية 
الر�سمية ملونديال 
 2010

�شتيفن جريارد يدخل 
املو�شوعة القيا�شية مع 

ليفربول

جيم�س اف�شل 
العب يف املو�شم 

املا�شي

بالتر ي�شعى 
لتفادي ال�شراع 

ب�شاأن كرة 
االوملبياد
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اعداد/ املدى الريا�صي
ريكارد" اأحد مطاعم  "فرانك  قدم  اإن وطاأت  ما 
جامعة "ويت�س" يف جوهان�صربغ، قبل اإجراء 
اإال   ،FIFA.com موقع  مع  ح�صري  حــوار 
بيده  التلويح  ال�صابق  الهولندي  النجم  وبــداأ 
املعتادة،  الودّية  ابت�صامته  مع  املعجبني  لتحية 
قلب  ين�صرح  "بر�صلونة"  ا�صم  ذكــر  ومبــجــّرد 
اأي�صًا  كــان  لكنه  وجــهــه،  وُي�صرق  "ريكارد" 
اإفريقيا  جــنــوب  عــن  اآرائــــه  مل�صاركة  م�صتعدًا 
م�صتقبله  عــن  ف�صال  املــقــبــلــة،  ــعــامل  ال وكــاأ�ــس 

ال�صخ�صي يف عامل كرة القدم.
*هــل هــذه هــي املـــرة االأوىل الــتــي تـــزور فيها 

جنوب اإفريقيا، وما انطباعاتك عن هذا البلد؟ 
"فرانك ريكارد": لي�صت هذه زيارتي االأوىل،  ـ 
لقد جئُت اإىل جنوب اإفريقيا مرتني يف ال�صابق، 
نادي  لعب  عندما  هنا  اإىل  اأتيت  احلقيقة  ويف 
�صنداونز"،  "ماميلودي  نادي  "بر�صلونة" مع 
املالعب،  يف  ال�صائد  اجلــو  اإعــجــابــي  واأثــــار 
طوياًل  وقتًا  من�ِس  مل  اأننا  من  الرغم  وعلى 
ا�صتمتعنا  اأننا  اإال  االإفريقي،  البلد  هــذا  يف 
باإقامتنا، حتى اأن بع�س الالعبني اأتيحت لهم 

فر�صة لقاء الزعيم "نيل�صون مانديال".
ـــذي ا�ــصــرتعــى انــتــبــاهــي هــو ود  لــكــن االأمــــر ال
اأهايل جنوب اإفريقيا و�صدق م�صاعرهم، حيث 

هنا  الـــنـــا�ـــس  ــامــة ُيـــالقـــيـــك  ــ�ــص ــت ــاالب ب
ـــــلـــــت والـــبـــ�ـــصـــا�ـــصـــة اأيــنــمــا  حـــــل
ــــــت، وهـــــذا  وارحتــــــل
ل�صوء  لكن  جيد،  اأمــٌر 
حظي، مل ت�صمح فرتة 
الق�صرية  ـــي  ـــت ـــام اإق
و�ـــــصـــــيـــــق الـــــوقـــــت 
بـــاكـــتـــ�ـــصـــاف مــعــامل 
ـــد االأخــــــــرى،  ـــبـــل ال

االأوقــــات  فمعظم 
يف  من�صيها  كنا 
وعندما  املــلــعــب 
نتوجه  نــنــتــهــي 
اإىل  ـــرة  ـــا�ـــص مـــب

الـــــفـــــنـــــدق عـــرب 
ـــك اأمـــٌر  ــة، ذل ــل احلــاف

جمال  عــن  الكثري  لنا  قيل  ــه  الأن �صيئ 
اأمــاكــن رائعة  البلد وعــن وجــود  هــذا 

يجب على املرء زيارتها.
* براأيك، كيف �صيكون اأداء املنتخبات االإفريقية 

يف كاأ�س العامل  2010؟  
ـ اأجنبت القارة ال�صمراء جمموعة من الالعبني 
البارزين، وقد ن�صجت الفرق االإفريقية، فهناك 
املرء  اإن  كــمــا  ــقــوي،  ال ــفــوار  دي كـــوت  منتخب 
وكذلك  الــكــامــريون،  اأداء  مب�صاهدة  ي�صتمتع 
فهم  الفراعنة،  اأمــا  لنيجرييا،  بالن�صبة  االأمــر 
االحتماالت  كل  فــاإن  وبالتايل  اإفريقيا،  اأبطال 
تبقى واردة، ولهذا ال اأ�صقُط اأي منتخب اإفريقي 

من ح�صاباتي.
الإدارة  االأيــام  يوم من  بالعودة يف  ُتفكر  * هل 

دّفة منتخب وطنّي؟  
ـ )ي�صحك( دّربت يف ال�صابق املنتخب الهولندي 
- ومن ثم دخلت غمار عامل االأندية! ال اأعتقد يف 

الـــــــــوقـــــــــت 

م�صتوى  على  للتدريب  �صاأعود  اأنني  الــراهــن 
على  بــالــتــدريــب  م�صتمتٌع  اإين  املــنــتــخــبــات، 
م�صتوى االأندية، لكن املرء ال ي�صتبعد اأّي �صيء 
اأمام  القدم، والباب يظّل مفتوًحا  يف عامل كرة 

االحتماالت كافة. 
* احرز نادي "بر�صلونة درع اأبطال اأوروبا يف 
"البار�صا"  فــوز  قيمت  فكيف   ، االأحــالم  نهائي 

على "مان�ص�صرت يونايتد" يف روما؟   
- هذا النهائي ا�صتثنائي على املقايي�س كافة، اإذ 
اإنه �صّم اثنني من اأف�صل االأندية يف العامل،حيث 
مبتابعتها،بعد  اجلميع  ا�صتمتع  مباراة  كانت 
على  الالعبني  اأف�صل  من  نخبة  بني  جمعت  ان 
اأداًء   " "بر�صلونة  اأظهر  لقد  الدولية،  ال�صاحة 
يف  �صّم  اإنــه  كما  االأخـــرية،  الفرتة  يف  متميزًا 
" القادر  "مي�صي  متمثاًل يف  فــّذًا  �صفوفه العبًاً 
اأي وقت من  الدفة ل�صالح ناديه يف  اإمالة  على 

االأوقات.
ليونيل  عن  بالغة  بحما�صة  اجلميع  يتحدث   *

مي�ّصي، فما مدى براعة هذا الالعب براأيك؟   
منذ  قابلته  لقد  حقًا،  ا�صتثنائي  العب  اإنــه   -
ب�صع �صنوات وذهلُت بتقنياته الكروية، فهو 
وي�صيطر  رائعة  بطريقة  الكرة  مع  يتعامل 
فطرية  موهبة  وهــي  مده�س،  ب�صكل  عليها 
يف  "مي�ّصي"  يــزال  وال  الكثريون،  ميتلكها  ال 
اأن  يعني  الأنــه  جيد  اأمــر  وهــذا  �صبابه،  ريــعــان 

مع  حتمًا  �صتتح�صن  الكروية  وقدراته  مواهبه 
مرور الزمن، من املفرو�س اأن ُت�صاهم كرة القدم 
يف اإ�صعاد ع�صاقها، وهذا هو متامًا ما يقوم به 
ُيدخل  حيث  امللعب،  اأر�صية  على  "مي�صي" 
اإىل قلوبهم ويجعلهم ي�صتمتعون بهذه  البهجة 

اللعبة، اأنا �صخ�صًيا معجب به كثريًاً. 
خالل  بر�صلونة  يف  رونــالــديــنــو  جنــم  بـــرز   *
الفرتة االأوىل من تدريبك للنادي، هل تعتقد اأن 

باإمكانه العودة اإىل تاألقه ال�صابق؟   
الالعبني  لــفــئــة  ــًا  اأيــ�ــص رونــالــديــنــو  ينتمي   -
اال�صتثنائيني، ورمبا يكون من اأف�صل املواهب 
الكروية التي عملُت معها، ومع بر�صلونة، كان 
االأنظار  يلفتون  الذين  املميزين  من  رونالدينو 
بفنياتهم الباهرة ومناوراتهم الكروية االأّخاذة، 
ولقد �صمعت بع�س التعليقات التي تقول اأنه لن 
اأتفق مع  ال  لكني  االإطــالق،  تاألقه على  ي�صتعيد 
هذا الراأي، يجب اأن ُيعيد "رونالدينو" الرتكيز 
اأدنى  عندي  يوجد  ال  ثم  ومن  القدم،  كرة  على 
�صّك يف اأنه �صي�صرتجع اأجماده الكروية، فعلى 
غرار "مي�ّصي"، يجلب "رونالدينو" معه الكثري 

من ال�صعادة لع�صاق كرة القدم.
*هل لك اأن ُت�صّمي اأف�صل العب عملت معه؟   

اأي�صًا،  الــ�ــصــوؤال  هــذا  عــن  ــة  االإجــاب ت�صعب   -
جمموعة  دّربــت  كوين  حمظوظًا  نف�صي  اأعترب 
واأثناء  الــعــامل،  يف  موهبة  الالعبني  اأكــرث  من 

حماطًا  كنُت  "بر�صلونة"،  لنادي  تدريبي  فرتة 
جانب  اإىل  عــمــلــت  فــقــد  الـــرائـــعـــة،  ــاملــواهــب  ب
كروي  �صاحر  مبثابة  كان  الذي  "رونالدينو"، 
املرء مبعاينته، و"ديكو" اأي�صًا العب  ي�صتمتع 
مهاري وموهوب، وهناك اآخرون مثل "ت�صايف 
هرينانديز"، وهو العب جيّد وجمتهد ال يبخل 
باإعطاء كل ما لديه، كذلك االأمر بالن�صبة لـ"اأندريه 
اإنيي�صتا"، وبطبيعة احلال ياأتي ا�صم "مي�ّصي" 
اأنه  اأعتقد  الالعبني،  اأف�صل  قائمة  راأ�ــس  على 
اأي�صًا  ا�صمًا واحــدًا، فهناك  اأختار  اأن  الظلم  من 
وهم  اأذكــرهــم،  مل  الــذيــن  الالعبني  مــن  الكثري 

العبون اأحرتم قدراتهم ومواهبهم الكروي. 
* جتربتك حافلة وعري�صة كالعب وكمدّرب، من 
يرجع له الف�صل يف جناح م�صريتك الكروية؟   

طوال  االأ�ــصــخــا�ــس  مــن  بالعديد  ــاأثــرت  ت لقد  ـ 
اأ�صري  اأن  يجب  رمبا  لكن  الريا�صية،  م�صريتي 
طفولتي،  اأذكر  فمازلت  كرويف"،  "يوهان  اإىل 
نادي  مــع  يلعب  كــان  حــني  اأتــاأمــلــه  كنت  عندما 
كل  له  واأكــن  جدًا  اأقــدره  كنت  فقد  "اأياك�س"، 
دفة  "كرويف"  ا�صتلم  ذلــك  وبــعــد  االحــــرتام، 
تدريب "اأياك�س"، حيث كنت العبًا يف �صفوف 
الفريق، وكانت حلظة عظيمة بالن�صبة يل، وقد 
تعلمت على يده الكثري من االأمور، اإنه يحرتم 
هذه اللعبة جدًا ولديه ا�صطالع ومعرفة وا�صعة 

يف املجال الكروي. 
* تعددت االأقاويل ب�صاأن م�صتقبلك املهني، فهل 
اّتخذت اأي قرار بخ�صو�س خطوتك القادمة؟   

- م�صتقبلي اأنا؟ اأ�صبحت ال�صائعات واالأقاويل 
اأمرًا عاديا يًف كرة القدم، وال�صحافة لن تتوقف 
فال  اأنــا،  اأمــا  وتخميناتها،  توقعاتها  اإبــداء  عن 
القادمة  وجهتي  عن  اأحتــدث  اأن  حاليًا  ميكنني 
االأ�صابيع  خــالل  ذلــك  �صيتحدد  رمبــا  بال�صبط، 
االأقاويل  اأغــــّذي  اأن  ـــد  اأري ال  املقبلة،  القليلة 
زمالئي  جلميع  االحــــرتام  اأكـــّن  والــ�ــصــائــعــات، 
املدربني، ولي�س باإمكاين القول اأين اأوّد تدريب 
ناٍد معنّي الأن هناك زمياًل على راأ�س عمله ُيدير 
اإن قّدم اأحدهم  اأن نتفاو�س  دفة الفريق، ميكن 
عر�صًا للعمل، فمازالت مهنة التدريب ُتغويني، 
ما  واأنــا  املنا�صب،  الوقت  يف  �ــصــاأدّرب  ولكني 
االأندية،  التدريب على م�صتوى  اأرغب يف  زلت 
�صاأدر�س  فــاإين  اآخــر،  عر�ٌس  هناك  كان  اإن  لكن 

املو�صوع مليًا.

مازالت  مهنة التدريب ُتغويه

              ريـكــارد:
مي�سي ورونالدينيو يجلبان 
ال�سعادة لع�ساق الكرة
م�صت �صنة تقريبًا على غياب "فرانك ريكارد" عن اأ�صواء ال�صاحة الكروية، 
ولهذا فقد كان اأمام هذا االأ�صطورة الهولندي مّت�صع من الوقت لتقييم 
جتربته االأخرية التي اأدار فيها دفة نادي "بر�صلونة"، وبرغم امتناعه عن 
اخلو�س يف االأحداث التي رافقت اأيامه االأخرية مع العمالق الكاتالوين، 
اإال اأنه ال يزال ميثل �صخ�صية لها وزنها وراأيها يف ال�صوؤون املتعلقة بعامل 
ال�صاحرة امل�صتديرة.

براعة مي�شي مع بر�شلونة و االرجنتني اذهلت العامل
رونالدينيو قادر على 

ا�شتعادة اجماده
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كوبنهاغن / رعد العراقي
تلك الظاهرة هي التي ت�صود حاليا يف الو�صط 
الريا�صي العراقي ، تفاخر كاذب بعدد االندية 
اىل  و�صلت  الــتــي  ال�صاحة  على  املــتــواجــدة 
تاأخذ  كثرية  دول  عليها  حت�صدنا  عالية  ارقام 
كرثتها على انه تطور وقفزة كبرية يف طريق 
من  �صرب  كل  يغطي  ريا�صي  جمتمع  تاأ�صي�س 

البالد.
طاولة  عــلــى  االنـــديـــة  تــلــك  كــل  ن�صع  وحـــني 
املناق�صة اجلدية ونتعمق يف امكاناتها املادية 
ا�صافات  من  تقدمه  امل�صتقبلية وما  وخططها 
فنية تخدم الريا�صة على امل�صتوى اخلارجي 
هي  تلك  نعم  بالذهول!  ن�صاب  �صوف  فاننا 
البع�س اخفاءها  دائما يحاول  التي  احلقيقة 

وراء �صيل من الت�صريحات غري الدقيقة.
احلقيقية  واملقومات  اال�ص�س  وبح�صاب  اننا 
لتاأ�صي�س اي ناٍد او ميكن ان نطلق عليه ناديًا 
تلك  ان  مفادها  بنتيجة  نخرج  �صوف  فاننا 
االعداد الكبرية التي نطلق عليها اندية �صوف 
عدد  با�صتثناء  اال  الت�صمية  هذه  تكون خارج 

قليل ال يتجاوز ا�صابع اليد!
من ي�صتطيع ان ينكر ان اكرث االندية ال يوجد 
فيها متويل ذاتي م�صتمر وياأخذ بالت�صاعد من 
ا�صتثمارية  وطرق  اخرى  منافذ  ايجاد  خالل 
تقوي من موقفه املايل ، من ي�صتطيع ان ينكر 

ان تلك االندية قد و�صعت يف خططها االآنية 
والهبات  امل�صاعدات  على  احل�صول  م�صاألة 
�صواء من بع�س ال�صخ�صيات او من احلكومة 
ك�صرط على ا�صتمرار فعالياتها، كم من اندية 
لها تاريخها واجنازاتها قد ع�صفت بها ازمات 
على  اجلــلــو�ــس  طــريــق  عــن  تـــدار  وا�صبحت 

ابواب وار�صفة الت�صول؟
اإن املرحلة احلالية تتطلب العمل ب�صكل علمي 
وحتديد  االندية  هيكلية  اقــرار  يف  مدرو�س 
كي  ال�صفة  هــذه  ملنحها  اخلا�صة  الــ�ــصــروط 
تطوير  يف  فعلي  دور  لها  يكون  ان  ن�صمن 
الريا�صة العراقية واال فان تواجد تلك االعداد 
من دون ان يكون لها اعتبار ملمو�س وفاعل 
فانه �صيكون عبئا و�صياعًا باجلهد واالموال 
واملــزايــدات  الع�صوائية  غــري  منه  جنني  ال 

الكاذبة وواجهة للتفاخر املزيف .
ـــة واالحــــــــــرتام  ـــب ـــي ـــه  اقــــــــول لـــنـــعـــطـــي ال
وان  حتى  الــنــادي  مل�صمى  والدوراحلقيقي 
ا�ص�س  على  مبنية  لكنها  قليلة  باعداد  كانت 
وت�صهم  الغاية  حتقق  قوية  واداريـــة  مالية 
يف عملية التطور، اما من يعجز عن حتقيق 
االندية  تلك  �صمن  ليكون  املطلوبة  ال�صروط 
جمعيات  اىل  تتحول  ان  االفــ�ــصــل  مــن  فــان 
ريا�صية  يكتب على واجهتها التمويل املايل 

عن طريق هبات املح�صنني! 

كرتنا بحاجة اىل اعادة ثقة 
الــتــطــور والرقي  يــريــد  كـــان  مــن  * ال �ــصــري 
كبرية  ا�صواطا  قطعت  التي  الــدول  ومواكبة 
الكروي  التقدم  بنا�صية  االم�صاك  عملية  يف 
ان يحاول الو�صول اىل ا�صرار ومفاتيح  ما 
لتلك  الفعلي  بالتطبيق  منها  واالفــادة  حققته 
البلد..اما  خ�صو�صية  يالئم  مبــا  امل�صاريع 
الروتينية  با�صاليبنا  ن�صتمر  ان  هو  اخلطاأ 
التي عفا عنها الزمن وا�صبحت مثار �صخرية 
هي  لتكون  نطوعها  ان  عبثا  نــحــاول  حــني 
خيارنا الوحيد الذي نتم�صك به يف الو�صول 

اىل مراحل متطورة ن�صاهي به دول العامل.
ا�صتغربت  قــد  اين  عــدة  �صنوات  قبل  اتــذكــر 
كثريا من بروز االندية واملنتخبات اللبنانية 
يف لعبة كرة ال�صلة على م�صتوى القارة ، بل 
وعلى النطاق الدويل وقد دفعني الف�صول اىل 
متابعة تلك احلالة للو�صول اىل الكيفية التي 
للنهو�س  اللبنانيون  ا�صقاوؤنا  بها  ا�صتطاع 

بتلك اللعبة وبزمن ق�صري.
ــك الـــفـــرتة الحـــظـــت ومــــن خالل  ــل وخـــــالل ت
حملة  هناك  ان  اللبنانية  املحلية  الــقــنــوات 
كبرية جدا للرتويج عن كرة ال�صلة و�صلت اىل 
ال�صباحية خم�ص�صة  الفرتة  ان تكون  حدود 
اىل  احلمالت  انتقلت  ثم   ، املباريات  لعر�س 
الــ�ــصــوارع واملــدار�ــس وكــل جمـــاالت احلياة 

بــاملــحــرتفــني االجانب  اال�ــصــتــعــانــة  ــم  ث ومـــن 
من  اللبنانيني  الالعبني  ا�صتقطاب  وكــذلــك 
خارج الوطن كل تلك العوامل كانت العن�صر 
اال�صا�س يف بروز وتفوق كرة ال�صلة يف هذا 

البلد ال�صقيق.
عجيبة  مــفــارقــة  هــو  الــيــه  ن�صل  ان  مــانــريــد 
الكروية  الــ�ــصــاحــة  عــلــى  حتــ�ــصــل  وغــريــبــة 
ان  على  يتفق  يكاد  الكل  ان  وهــي  العراقية 
من  بــالــعــراق  االوىل  اللعبة  هــي  الــقــدم  كــرة 
دعاية  حتــتــاج  ال  انــهــا  مبعنى  مناف�س  دون 
كبرية كما ح�صل يف لبنان لكرة ال�صلة لكنها 
اىل  وجــذب  وتثقيف  ثقة  اعــادة  اىل  بحاجة 
اىل  الــفــطــري  االنــحــيــاز  بــخــيــارات  التم�صك 
اركــان  وكــل  العراقية  واملنتخبات  االنــديــة 
اللعبة  ت�صيري  تتوىل  التي  الريا�صية  االدارة 
ما  فهو  الــغــرابــة  م�صدر  وتــطــويــرهــا...امــا 
من  ت�صعف  معاك�صة  عــمــلــيــات  مــن  يــجــري 
كرة  ا�صمه  ماهو  لكل  الريا�صي  ال�صارع  حب 
االجيال  ت�صمع  ان  مــن  فبدال  عــراقــيــة..  قــدم 
اللعبة  هــذه  اليهم  حتبب  دعـــوات  اجلــديــدة 
واالتهامات  بــالــ�ــصــراعــات  يفاجئون  فانهم 
وكالم  لالخر  البع�س  اق�صاء  اىل  وال�صعي 
بعيدة  والفاظ  والوعيد  الت�صكيك  اىل  ي�صل 
عن الروح الريا�صية لتتحول يف نظرهم اىل 
جمرد وظيقة جامدة ال يجني منها غري العداء 

القنوات  اىل  يــتــوجــه  وحـــني  والــبــغــ�ــصــاء.. 
ان  يقرر  ان  بعد  املحلية  الريا�صية  الف�صائية 
طموح  عــن  وبعيدًا  ملحبوبته  متابعا  يكون 
ي�صطدم  �صوف  فانه  املجال  هذا  يف  الدخول 
الفرق بني امكانات  مرة اخرى حني يكت�صف 
قناته املحلية وبني الف�صائيات االخرى لدول 
القناة  جتــاهــل  اىل  مايدفعه  وهــو  اجلـــوار 
حتى  له  توؤمن  ان  ت�صتطيع  ال  التي  املحلية  
واالجتاه  الوطنية!  منتخباته  مباريات  نقل 
اىل ما يحقق رغبته يف التوا�صل مع االخبار 
دفعنا  قــد  نكون  وهنا  العاملية..  واالحـــداث 
الن�صيج  مــن  االنــ�ــصــالخ  حــيــث  اىل  بــاملــتــابــع 

الريا�صي الوطني جمربا ال خمريًا . 
لــلــمــ�ــصــوؤولــني عـــن الــريــا�ــصــة : كيف  ــقــول  ن
بنهج  نعمل  التطور..ونحن  اىل  تطمحون 
 ، العلمية  احلقائق  على  ونقفز  الع�صوائية 
العراقية بعد �صنني  الكرة  كيف �صيكون حال 
تاأثري ما يحدث االن من ت�صويه  لو ت�صورنا 
و�صراعات ت�صيئ اىل الواقع الريا�صي وقناة 
خا�صا  ار�صيفا  ا�صبحت  ريا�صية  ف�صائية 
لدورة بكني االوملبية وتفاخر باجماد كروية 
من  واملر�س  االهمال  حاليا  ا�صحابها  يعاين 
حذاِر  لالجيال  يقولون  وكاأنهم  اهتمام  دون 
متتهنوا  ان  فكرتوا  اإن  حالكم  �صيكون  هكذا 

كرة القدم!

االندية العراقية تفتقر املقومات احلقيقة لتاأ�سي�سها.. 
وكرة القدم تعاين الع�سوائية وال�سراع واالهمال!

ف����وا�����ص����ل ك����روي����ة 

ال �صك ان احد عوامل االرتقاء بان�صطة االندية الريا�صية هو اجلانب املادي الذي يتيح للهيئات االدارية العمل على 
توظيفه من اجل النهو�س مب�صتوى وكفاءة النادي االدارية والفنية..وقد يخطاأ من يت�صور ان اطالق كلمة ناد هي 
عملية يف غاية ال�صهولة طاملا ان هناك جتمعا لفريق كروي او فرق لبع�س االلعاب من دون ان يكون لها عمق وا�صا�س 

مادي ي�صهم يف دميومة عملها وال يجعلها تنتقل بني فرتة واخرى، بني امل�صاركة وبني التوقف او الغاء جزء من ن�صاطاتها 
وكاأنها تعمل على ما يتوفر لها من مبالغ اآنية تن�صط حني متتلىء خزائنها وتتجه اىل الت�صول واطالق التهديدات حني 

ت�صبح على حافة االفال�س! 
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كتب/ زيدان الربيعي
نتحدث يف احللقة التا�صعة والع�صرين عن م�صرية 
اجلي�س  ونادي  العراقية  املنتخبات  مرمى  حار�س 
عـــام1951  ولــد  الــذي  جا�صم  ن�صيف  الفتاح  عبد 
حيث لعب اثنتني وخم�صني مباراة دولية ، و�صيجد 
املهمة  واملواقف  املحطات  من  الكثري  القارئ  فيها 

والطريفة.
ممار�صة  ن�صيف  فــتــاح  احلــار�ــس  بـــداأ  ــاتــه:  بــداي
الريا�صة بعيدا عن لعبة كرة القدم من خالل درا�صته 
كرة  لعبة  مــار�ــس  حيث  االعــظــمــيــة،  اإعـــداديـــة  يف 
الطاولة ثم كرة ال�صلة ويف عام 1966 حدثت نقطة 
التحول يف حياته الريا�صية عندما اختاره مدر�س 
الريا�صة يف اإعدادية االعظمية جنم الدين العراقي 
دون  من  املذكورة  االإعدادية  ملرمى  حار�صًا  ليكون 
االأبواب  فتح  قد  االختيار  هذا  كان  وقد  منه  رغبة 
لي�صبح الحقًا واحدًا من  �صاب  اأمام حار�س مرمى 
العراقية.  الكرة  تاريخ  يف  املرمى  حرا�س  خــرية 
وبعد اأن برز مع اإعدادية االعظمية اختاره املدرب 
الراحل حممد ح�صون ملنتخب الرتبية ،حيث متكن 
من اإرجاع ركلتي جزاء اأمام فريق اإعدادية التجارة 
مت   1968 عــام  ويف  ببطولة.  للفوز  فريقه  وقــاد 
يوري  املدرب  قبل  من  ال�صباب  ملنتخب  ا�صتدعاوؤه 
ليكون  الوطني  املنتخب  اإىل  ُدعي  العام  ذات  ويف 
ا�صغر العب بني زمالئه. لكن الغريب يف هذا االأمر 
اللعبة  ممار�صة  من  منعوه  ن�صيف  فتاح  اأهــل  اأن 
االنتباه  اإىل  ودعــوه  دوليا  العبا  اأ�صبح  اأنــه  برغم 
املفاجئ.  االأمــر  بهذا  املــدرب  اخرب  لدرا�صته، حيث 
ويف عام 1968 اأي�صا ان�صم اإىل فريق االأمة الذي 
ح�صني  يون�س  الــراحــل  تدريبه  على  ي�صرف  كــان 
وكانت مباراته االأوىل �صد فريق الطريان وانتهت 

ل�صالح فريق االأمة )1 ـ0(.
ويف عام 1969 اأكمل فتاح ن�صيف 

درا�صته االإعدادية حيث بات 
كرة  لعبة  ممار�صة  اأمــر 

اأمامه،  �صهاًل  الــقــدم 
االنتقال  قرر  لذلك 

اإىل فريق الفرقة 
الــثــالــثــة حتت 

اأ�ــــــــصــــــــراف 

مرة  ُدعي  الفريق  هذا  ومن  احلميد  عبد  االإلــه  عبد 
يوري  املدرب  قبل  من  ال�صباب  منتخب  اإىل  اأخرى 
وكان من بني الالعبني الذين هزموا منتخب �صباب 
ال�صهرية،  حاجم  عبد  فالح  بثالثية  ال�صرقية  اأملانيا 
ويف عام1974 ان�صم اإىل فريق اجلي�س وبقي فيه 

حتى االعتزال.
للمنتخب  ن�صيف  فــتــاح  اخــتــري   1976 عــام  ويف 
املنتخب  مـــع  كــــان   1977 عــــام  ويف  الـــوطـــنـــي 

الع�صكري.
اأول  ن�صيف  فتاح  لعب  دولية:  مباراة  واآخــر  اأول 
اجلزائري  املنتخب  �صد   1977 عام  دولية  مباراة 
اأما  ال�ــصــيء،  مقابل  واحــد  بهدف  عراقية  وانتهت 

فكانت �صد  الدولية  مبارياته  اآخر 
يف  االإمــــــارات  منتخب 

ال�صارقة عام 1987 
عراقية  وانتهت 

املنا�صبة  وكــانــت  �ــصــيء  ال  مقابل  اأهــــداف  بثالثة 
ت�صفيات دورة �صيئول االوملبية.

فــتــاح ن�صيف من  يــكــون  يــكــاد  ــه:  مــبــاراة اعــتــزال
ــذيــن ُنــظــمــت لهم  الــالعــبــني الــعــراقــيــني الــقــالئــل ال
مباراة اعتزال دولية حيث ا�صتغل وجود املنتخب 
الكويتي يف بغداد عام 1988 ليقرر اعتزاله اللعب 
دوليًا. حيث �صارك ملدة خم�س دقائق ثم غادر امللعب 
جدا  طويلة  م�صرية  ليطوي  االأكتاف  على  حمموال 
املنتخبات  مــع  متوا�صلة  عقود  لثالثة  ا�صتمرت 

الوطنية.
اإىل  ن�صيف  فــتــاح  انــتــقــل  اأن  بــعــد  مــ�ــصــاهــمــاتــه: 
من  العديد  حتقيق  يف  معه  اأ�صهم  اجلي�س  فريق 
الدوري  ببطولة  الفوز  منها  الكبرية  االجنـــازات 
مارحليم  وبطولة  مــرتــني  الــكــاأ�ــس  وبطولة 
املحلية.  الــبــطــوالت  الــدولــيــة واحـــدى 
اأمـــا مــع املــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة فله 
فوز  منها  جــدا  كبرية  اجنـــازات 
ببطولة  الــعــ�ــصــكــري  املــنــتــخــب 
العامل الع�صكرية يف دم�صق عام 
العربي  اخلليج  ودورة   1977
ال�صابعة يف م�صقط 1984 حيث 
فوز  يف  االأكـــرب  الف�صل  لــه  كــان 
منتخبنا بالبطولة بعد اأن ارجع 
من  ترجيحية  جزاء  ركالت  اأربع 
يف  القطري  املنتخب  العبي  قبل 
املباراة الفا�صلة، كما اأ�صهم يف فوز 
الدولية يف  مرليون  ببطولة  العراق 
رد  من  عام 1984 ومتكن  �صنغافورة 
العبي  قــبــل  مــن  ترجيحيتني  ركــلــتــني 
يف  هــدفــا  و�صجل  اال�ــصــرتايل،  املنتخب 
ثم  اأي�صا.  ترجيحية  جــزاء  ركلة  من  مرماه 
اأ�صهم يف تاأهل املنتخب العراقي اإىل نهائيات 
و�صارك   1986 عــام  املك�صيك  مــونــديــال 
الكابنت  �ــصــارة  وحمل  النهائيات  يف 
كما  واملك�صيك.  العراق  مباراة  يف 
اأ�صهم يف تاأهل املنتخب الوطني 
�صيئول  دورة  نــهــائــيــات  اإىل 

االوملبية عام 1988.
م�صاركاته: يحتوي ال�صجل 

من  العديد  على  ن�صيف  فتاح  للحار�س  ال�صخ�صي 
امل�صاركة  اأبرزها  لعل  املهمة  اخلارجية  امل�صاركات 
يف دورة االألعاب االآ�صيوية يف بانكوك عام 1978 

ونهائيات دورة مو�صكو االوملبية عام 1980.
حالة نادرة : ميكن عد ما تعر�س له احلار�س فتاح 
العراقية  املنتخبات  عن  اإبعاد  عملية  من  ن�صيف 
نادرة يف  منذ عام 1980 ولغاية عام 1984 حالة 
تاريخ الكرة العراقية، لكن ما اأن �صنحت له الفر�صة 
م�صقط  بخليجي 7 يف  عام 1984 وحتديدا  ثانية 
ب�صكل قوي ومل  بالفر�صة  عام 1984 حتى مت�صك 
عام  اعتزاله  حلظة  اأ�صيع  كما  بقناعته  اإال  يرتكها 
انه  اإال  العراقية.  املنتخبات  مع  اللعب  من   1987
يف االآونة االأخرية ظهر له اأكرث من قول ي�صري فيه 
اإىل انه اأُجرب على االعتزال لذلك ادعوه اأن يك�صف 

االأ�صباب للتاريخ.
م�صريته  يف  خا�صها  التي  املباريات  اأجمل  وعــن 
مبباراة  كثريا  اعتز  ن�صيف:  فتاح  يقول  الكروية 
البطوالت  اإحـــدى  نهائي  يف  والـــــزوراء  اجلي�س 
ومتكنت  نهائية  مباراة  وكانت  عــام1983  املحلية 
يف الدقيقة االأخرية من املباراة من �صد ركلة جزاء 
ركالت  اإىل  اللجوء  وعند  احلميد  عبد  �صعد  نفذها 
اجلزاء الرتجيحية ا�صتطعت اأن ارجع ثالث ركالت 

نفذها ثامر يو�صف،احمد را�صي ورائد خليل.
مبباراة  كــثــريا  فاعتز  ـــدويل  ال ال�صعيد  على  اأمـــا 
عراقية  انتهت  الــتــي  اجلنوبية  وكــوريــا  الــعــراق 
اإىل  اأهلنا  الذي  ال�صاروخي  درجــال  عدنان  بهدف 

نهائيات دورة لو�س اأجنل�س االوملبية عام1984.
اأنها مباراة العراق  اأ�صواأ مبارياته فيقول:  اأما عن 
مو�صكو  دورة  بنهائيات  الثمانية  دور  يف  واأملانيا 
اأربع  �صباكي  اهتزت  حيث  عـــام1980،  االوملبية 
املباراة  من  االأوىل  دقيقة  ع�صرة  ال�صبع  يف  مرات 
اأنور  املــدرب  اأن  اإال  اإ�صابة  اأعــاين من  لكوين كنت 
كما  املباراة،  هذه  يف  م�صاركتي  على  اأ�صر  ج�صام 
ل�صالح  انتهت  التي  وال�صرطة  اجلي�س  مباراة  اأن 
حيث  �ــصــيء.  ال  مقابل  اأهـــداف  بخم�صة  ال�صرطة 
االأهــــداف  مــن  مــرمــاي  اأهــــداف يف  ثــالثــة  �ُصجلت 

اخلم�صة!
وعن اأجمل هدف هّز �صباكه يقول : انه هدف �صجله 
الثالث  املركزين  حتديد  مــبــاراة  يف  �صيني  العــب 

بانكوك  يف  االآ�صيوية  االألعاب  دورة  يف  والرابع 
يـــاردات  ال�صت  داخـــل  مــن  �صجله  وقــد  عــــام1978 

بت�صديدة جميلة.
وب�صاأن اأ�صهل هدف هّز �صباكه يقول فتاح: اإنه هدف 

العب ال�صرطة �صباح حامت عام 1979.
واأ�صعب كرة �صدها خالل تواجده يف املالعب قال 
الالعب  �صددها  التي  الثابتة  الكرة  اإنها  ن�صيف: 
القطري علي زيد يف املباراة الفا�صلة التي جمعت 
قوية  كرة  �صدد  خليجي7.حيث  يف  وقطر  العراق 
من  الهواء  لها يف  اجلــزاء طرت  منطقة  داخــل  من 
ناظم  املدافع  براأ�س  ارتطمت  اأنها  اإال  اإبعادها  اأجل 
لكني  180درجـــة،  بن�صبة  اجتاهها  وغــريت  �صاكر 
وبــاأعــجــوبــة غــريت اجتــاهــي معها واأنـــا طــائــر يف 
ملا  واأنـــا غــري م�صدق  مــرمــاي  عــن  الأبعدها  الــهــواء 

حدث!
مميزاته: ميتاز فتاح ن�صيف بكل �صفات احلار�س 
اجليد وهي رد الفعل ال�صريع وال�صجاعة يف التقاط 
الكرات من اأمام املهاجمني وتوجيه املدافعني، لكن 
اأهم ما مييزه هو تاألقه الدائم يف رد ركالت اجلزاء 
ت�صديد  يف  يـــرتددون  املهاجمني  خــرية  بــات  حتى 
ركالت اجلزاء عليه.وعن اأ�صباب ميزته هذه يقول: 
اإىل هدوء االأع�صاب خ�صو�صا  اإن هذا االأمر يعود 
اأن اجلميع ال يلومون حار�س املرمى عندما ُي�صجل 
هدف يف �صباكه من ركلة اجلزاء، وهذا ال�صيء هو 
رد ركالت اجلزاء،  بنف�صي يف  ثقتي  زاد من  الذي 
الفعل  رد  منها  اأخــرى  اأ�صباب  هناك  ذلك  عن  ف�صال 
اإ�صرار  من  وغريها  املنفذ  الالعب  وخداع  ال�صريع 
عدنان  �ــصــاكــر،  نــاظــم  فــرحــان،  ح�صن  املــهــنــة.يــعــد 
معه  لعب  دفاع  خط  اأف�صل  علي  واإبراهيم  درجــال 
يف املنتخبات الوطنية، اأما اأخطر املهاجمني الذين 
واجههم فهم عمو يو�صف، علي كاظم، فالح ح�صن، 

ح�صني �صعيد واحمد را�صي.  
املرمى  حرا�س  لتدريب  توجه  اللعب  اعتزاله  بعد 
يف املنتخبات الوطنية حيث عمل مع املدرب عدنان 
درجــال ثم مع املــدرب اأنــور ج�صام وبعد ذلك غادر 

العراق ليعمل يف قطر.
عمو  تدريبه:  على  اأ�صرفوا  الذين  املــدربــني  اأبــرز 
بابا، اأنور ج�صام، اأكرم احمد �صلمان، عبد االإله عبد 

احلميد، يون�س ح�صني وغريهم. 

فتاح ن�شيف ا�شهم ب�شياغة اكرب اجناز للكرة العراقية

فتاح ن�سيف..اأف�سل حار�ض مرمى عراقي
يف رد ركالت اجلزاء

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 مرور عقود عدة على اعتزالهم اللعب 
وحتى ق�صم منهم ابتعدوا عن الريا�صة 

برمتها اأو غادروا العراق اإىل بلدان اأخرى.

ا�صتمر ثالثة عقود متوا�صلة يف املالعب املحلية

الثقة والهدوء �شالحاه للنجاح يف املالعب



16العدد )1628( ال�صنة ال�صابعة االربعاء )14( ت�صرين االول 2009

اإياد ال�صاحلي

حقوق الكرة الأهلها..
ال لل�سو�ض!

اأدرك اأخطاءك دومًا حتى �صاعة موتك ، فاحلياة تعج با�صناف كثرية 
وتكرارًا  مــرارًا  االأخطاء  مــراآة  يف  نف�صه   يرى  بع�صهم   ، الب�صر  من 
ليوؤنب �صمريه وي�صحح ما اقرتفه ل�صانه وما خطته يده وما ت�صرف 
انه تخطى  ي�صعر  االآخــر  البع�س  اأما   ، االآخرين  بغري وجه حق �صد 
مرحلة تقييم الذات وما يوؤديه من عمل وما يقوله هو عني ال�صواب 

لدى النا�س دائما!
باعتبارهم  االأندية  م�صوؤويل  من  قلة  يكاد   ، الريا�صي  الو�صط  ففي 
اأمان �صوؤونها و�صبب رئي�س من ا�صباب جناحها  او اخفاقها  �صمام 
من  لغدهم  يخططون  امل�صوؤولني  هــوؤالء  من  ،قلة  املو�صم  ان�صطة  يف 
حتني  عندما  احلــرة  باأ�صواتهم  ويدلون  �صغوط  او  تــاأثــريات  دون 
اللعبة  لقيادة هرم  املنا�صب  ال�صخ�س  اإقرار  النادي يف  �صاعة متثيل 
الرئي�س  انتخاب  يف  واالمانة  والعدل  االإن�صاف  ب�صحنات  معبئني 
يف  ُي�صتودع  لــن  هنا  فال�صوت   ، مناف�صيه  مــن  ا�صتحقاقا  االكـــرث 
�صندوق االنتخاب باإ�صم �صالم ها�صم او عالء كاظم او هادي احمد او 
�صباح الكرعاوي مثال ، بل نيابة عن جموع الريا�صيني يف الزوراء 
والطلبة والب�صرة والنجف وهكذا بالن�صبة لبقية االندية التي تتاأهب 
للم�صاركة يف انتخابات احتاد الكرة يف الثالثني من ال�صهر اجلاري.

خلفتها  التي  املفرطة  واحل�صا�صيات  التقاطعات  بالغ  باهتمام  نعي   
فهناك من  املا�صية،  ال�صنوات اخلم�س  حقبة عمل االحتاد على مدار 
ثاأرية مع  اعتباره والت�صفي وكاأنه يف خ�صومه  لرد  الفر�صة  يتحني 
فهنا  الثقة،  وعــدم  واخلــالف  الفتور  بهم  عالقته  ي�صوب  مر�صحني 
�صتكون العالقات ال�صخ�صية ) ثرمومرت( قيا�س درجة حرارة ميول 
باختيار عقالين  اإنقاذها  واإمكانية  اللعبة  الت�صويت ولي�س م�صلحة 

غري موجه من ا�صحاب النوايا ال�صيئة!
وما ان اأ�صدرت اللجنة امل�صرفة على انتخابات احتاد الكرة الالئحة 
التي  االندية  بع�س  ان  �صمعنا  اىل  ،تناهى  املقبلة  للدورة  اخلا�صة 
كانت حتر�س على بناء توافقات خا�صة يف جتمعات �صبيهة بتكتالت 
اختلت  االندية  ، هذه  م�صلول  ريا�صي  واقع  على  الإنقالب  التح�صري 
جمل�س  كعكة  من  ن�صيب  لها  ليكون  مر�صحيها  تعد  وراحــت  بنف�صها 
االحتاد الـ 13 ، ومل تعد تبايل مبحا�صر موؤمتراتها التي كانت جتاهر 
يف  بعينهم  ا�صخا�س  �صد  انقالبا  لي�س  الهدف  بان  م�صاء  بها �صباح 
فر�صانها  مالمح  وحتديد  للعبة  جديدة  خريطة  ر�صم  بل   ، االحتــاد 
اجلدد ممن ينالون القدر االأوفر من اال�صوات فماذا ح�صل بعد اعالن 
الالئحة ، هل ان بع�س بنودها اأغرت نفو�س الطامعني للمنا�صب من 
خطبهم  ذهبت  واين   ، والوطن  والع�صرية  االهل  اأمــام  املباهاة  اجل 
الرنانة ب�صرورة تر�صيح رئي�س احتاد يقف على م�صافة واحدة من 
انطالقة اآمال الهيئة العامة لبلوغ االجناز �صواء ما يخ�س اأنديتهم ام 

روؤية املنتخبات الوطنية تتبواأ اف�صل املراكز العربية واالآ�صيوية ؟
الكرة  احتاد  رئي�س  ملن�صب  مر�صح  اأف�صل  قائمة  يف  كثرية  اال�صماء 
لكن ب�صراحة اخليارات قليلة جدًا اذا ما اأردنا ان نتوحد يف املواطنة 
ثوابت  عن  حتيد  ال  موا�صفات  وفق  املنا�صب  املر�صح  ون�صع  احلقة 
مذهلة  بعبقرية  االأزمــة  ادارة  منه  تتطلب  التي  ال�صعبة  امل�صوؤولية 
وهدوء وكيا�صة ويحيل جميع ال�صلبيات املوؤ�صرة �صد االحتاد احلايل 
تغيري االحتاد  اف�صليته يف  �صهادة  منه  ي�صتخرج  ايجابي  واقع  اىل 
جوهريًا ولي�س رقما مكمال لقائمة روؤ�صاء االحتاد الـ 24 من عبيد عبد 

الله امل�صايفي عام 1948 وانتهاء بح�صني �صعيد عام 2003 .
متتع  �صعيد  ح�صني  مثل  �صخ�صا  وان   ، �صهلة  لي�صت  املهمة  بالتاأكيد 
واآ�صيويا  وعربيا  حمليا  اللعبة  تــاريــخ  يف  نظريها  قــّل  بنجومية 
عززتها خربة اإدارية مل يح�صن توظيفها باختيار م�صاعدين اأكفاء يف 
قيادة دفة االحتاد الذي �صجل مواقف موؤ�صفة مل تكن قراراته حا�صمة 
الرئا�صة  قمة  على  معه  يقف  ملن  مناف�صًا  �صيكون  �صعيدًا  ان  بل   ، لها 
لن  حقيقة  هذه   ، االنتخابات  يف  للم�صاركة  الظروف  له  اتيحت  لو 
واحتكمنا  عقولنا  من  كثرية  ت�صورات  �صذبنا  ما  اذا  عليها  نختلف 
ل�صرطي اخلربة والعالقات وال نريد التحدث عن النزاهة فهناك جهاز 
اأكرث من  ، املهم ان نرى  التقييم االداري واملايل  رقابي م�صوؤول عن 
واإ�صكات  العامة  الهيئة  ثقة  لنيل  ب�صرف  تتناف�س  قيادية  �صخ�صية 
واخلا�صة  الر�صمية  املجال�س  يف  ت�صدح  التي  االنتهازيني  اأ�صوات 
ل�صاحله  واخلارجية  الداخلية  االأجــواء  احتكر  االحتــاد  رئي�س  بان 
يف  كثرية  معوقات  االأخــري  و�صيواجه  احد  يخلفه  ان  ال�صعب  ومن 
ا�صماء مثل  ادارة ملفات االحتاد بينما غفلت تلك اال�صوات عن ذكر 
فهمي القيماقجي وموؤيد البدري وكرمي حممود الذين راأ�صوا االحتاد 
يف دورات �صابقة وكان نفوذ عالقاتهم الدولية 
او�صع من انتقائية �صعيد مل�صادر القوة يف 
املحيطني العربي والقاري ، ولهذا ال�صبب 
تعاطوا  االنتخابات  �صاعة  اأزفــت  عندما 
بروح ريا�صية ومل تهتز ثقتهم باأنف�صهم 
باالأغلبية  فاز  ملن  االحتــاد  بيت  فاأخلوا 
فيه  �صيوف  باأنهم  امل�صوؤولية  وفهموا 
اأهل  وحــدهــم   ، عــقــاره  �صند  ميلكون  وال 
ومن  االحتــاد  بحقوق  يت�صرف  من  اللعبة 
يتورط ب�صلبها �صاء من يكون فهو ل�س 

مارق ال ي�صتحق الرحمة والراأفة.

م�������ص���ارح���ة ح���رة

Ey_salhi@yahoo.com

مجلة رياضية شهرية تصدر عن مؤسسة املدى لالعالم والثقافة والفنون

 االن يف املكتبات

طالب بالتح�صري املبكر للحفاظ على اللقب االآ�صيوي

بغداد/ املدى الريا�صي 
قال نور �صربي يف ت�صريح لـ) املدى الريا�صي( : ان القوة 
قبل  متميزتني  وبدنية  فنية  جاهزية  اىل  و�صل  اجلوية 
م�صتويات  قدموا  فالالعبون   ، املقبلة  املناف�صات  خو�س 
التي  الودية  الثالث  املباريات  خــالل  االف�صل  وكنا  جيدة 
واملنتخب  والراي�صنغ  ال�صاحل  �صباب  ناديي  امام  لعبناها 

االوملبي اللبناين .
للجهازالفني  مو�صولة  املع�صكر  من  االفادة  ان  اىل  وا�صار 
و�صع  خالل  من  اجلليل  عبد  �صباح  الكفء  املــدرب  بقيادة 
االيجابية  احلـــاالت  يخ�س  مــا  يف  احلـــروف  على  النقاط 
وبالتايل  الالعبني  م�صتويات  على  طــراأت  التي  وال�صلبية 
اال�صتقرار على الت�صكيلة املثالية التي �صتخو�س مناف�صات 

الدوري املمتاز.
ليكون  ا�صا�صيني  عاملني  اىل  يحتاج  ان اجلوية  واو�صح: 
الكروي اجلديد  للمو�صم  الدوري  لقب  احراز  على  مناف�صا 
والظهور ب�صورة مميزة يف املرحلة االوىل ويتمثل العامل 
االول يف احلاجة اىل الروحية العالية وهذا االمر يخ�س 
العامل  يتمثل  فيما  الفني  اجلهاز  مع  بالتعاون  الالعبني 

الــنــادي اىل  الثاين وهــو االهــم حاجة 
ال�صعيد  ــى  عــل اال�ـــصـــتـــقـــرار 

ان  اجلميع  يعلم  فمثلما  االداري 
من  يتجزاأ  ال  مهم  جــزء  االدارة 
جناح اي ناد يف الريا�صة بكل 
ي�صاعد  الذي  بال�صكل  انواعها 
مهامهم يف  اداء  على  الالعبني 
املحلية واخلارجية  البطوالت 

فان  امل�صاكل  ويف حالة حدوث 
على  قامتة  بظالل  �صيلقي  ذلــك 

نتائجهم يف املناف�صات كما ح�صل 
يف موا�صم �صابقة الندية عدة.

قال:  املنتخب  مع  م�صتقبله  وبخ�صو�س 
امتنى ان تكون هناك وقفة جادة مع املالك التدريبي 

امل�صرف على املنتخب االول ل�صمول اكرب عدد من احلرا�س 
الت�صكيلة  يف  ليكونوا  الـــدوري  يف  املتميزين  والالعبني 
املوؤمل ان تدافع عن �صمعة كرتنا يف اال�صتحقاقات املقبلة 
نهائيات  يف  االآ�صيوي  اللقب  على  املحافظة  مقدمتها  ويف 
يجب  اذ   2011 عــام  الدوحة  يف  �صتجري  التي  ا�صيا  امم 
ان نعد العدة الالزمة لنت�صيد البطولة ونوؤكد ان ما ح�صل 
ان  مــع  حــظ  ب�صربة  لي�س  جــاكــرتــا  يف 
التوفيق يف املواجهة مع ال�صعودية مال 
بالتتويج  االأحــق  كنا  الننا  مل�صلحتنا، 

ب�صهادة النقاد واملحللني االآ�صيويني . 

اكد  نور �صربي حار�س مرمى فريق القوة اجلوية لكرة القدم ان 
حمطة لبنان االعدادية مل تكن ترفيهية ب�صبب �صعف الفرق 

التي العبناها ولكن واقع حالنا حتم علينا اقامة املع�صكرات 
التدريبية يف بلدان مثل االردن و�صوريا ولبنان ب�صبب �صعوبة 

ا�صتح�صال �صمة الدخول )الفيزا( اىل دول كاالمارات وقطر 
وغريها من الدول اخلليجية.

نور �سربي: مع�سكر لبنان مل يكن ف�سحة 
ترفيهية .. واجلوية جاهز للمناف�سة

نور �شربي 
ياأمل بفر�شة 
جديدة مع 

املنتخب


