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االوملبية الكرد�ستانية 
تك�سف امل�ستور

عن اأزمة الكرة!

����س���رح ري��ا���س��ي يف م��ي�����س��ان ي�����س��ك��و االه���م���ال
)ك���وب���ي( ي��ق��ل��ل م���ن ح��ظ��وظ امل�����درب االج��ن��ب��ي

وال��ت��ج��ري��ح االه����ان����ات  اىل  ي��ت��ع��ر���ض  ه����ري 
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مدير حترير
ال�ض�ؤون الريا�ضية

----------------
اياد ال�ضاحلي

الت�ضميم : 
----------------
 م�ضطفى حممد علي

القسم الفني:
تن�ضيد: حيدر رعد

اال�ضراف اللغ�ي: حممد ال�ضعدي
هيئة التحرير

-------------
 خليل جليل       حيدر مدل�ل     اكرام زين العابدين       'طه كمر    ي��ضف فعل

بغداد / حيدر مدلول
القدم  لكرة  امل��رك��زي  العراقي  االحت��اد  يعقد 
�ضباح ي�م غد اجتماعا ا�ضتثنائيا يف مدينة 
اربيل بح�ض�ر جميع اأع�ضائه ملناق�ضة العديد 
اأعماله  جدول  على  املدرجة  امل��ض�عات  من 
تخ�ص م�ضريته املقبلة وم�ضاركات املنتخبات 
االآ�ضي�ية  البط�الت  يف  العراقية  ال�طنية 

خالل الفرتة املقبلة .
العراقي  االحت���اد  ع�ض�  ج����اد  ه���ادي  وق���ال 
التط�رات  م��ن��اق�����ض��ه  ���ض��ي��ت��م  ان���ه  ب��ال��ل��ع��ب��ة: 
بخ�ض��ص ملف االنتخابات والتمديد االأخري 
ال��ق��دم   على رئا�ضة  ل��ك��رة  ال���دويل  ل��الحت��اد 
ب�ض�رة  مناق�ضتها  �ضيتم  التي  امل��ض�عات 
املنا�ضب  ال��ق��رار  اتخاذ  اج��ل  من  م�ضتفي�ضة 
ومبا يتالءم مع ما تطمح اإليه هيئته العامة  يف 
االعرتا�ص على هذا التمديد الذي كان الغر�ص 
مناخات  لت�فر  املنا�ضبة  االأر���ص  تهيئة  منه 
اإ�ضافة  اق��ل  وق��ت  يف  اإقامتها  ت�ضّهل  �ضليمة 
واال�ضتعدادات  ال��رام��ج  على  امل���اف��ق��ة  اىل 
منتخبات  قدمتها  التي  التدريبية  للمالكات 
ان  وال�ضيما  والنا�ضئني  وال�ضباب  االوملبي 

اال�ضتحقاقات االآ�ضي�ية باتت قريبة لها .
وك�ضف انه �ضيتم الت�قيع الر�ضمي مع املدرب 
االأملاين �ضيدكا ملدة عام مقابل 500 الف دوالر 
اال�ضتحقاقات  يف  ال�طني  منتخبنا  لقيادة 
القادمة  ال��ف��رتة  خ��الل  تنتظره  التي  املقبلة 
ال�ضاد�ضة  اآ�ضيا  غ��رب  بط�لة  مقدمتها  ويف 
عمان  االأردن���ي���ة  العا�ضمة  يف  �ضتقام  ال��ت��ي 
اأيل�ل  للفرتة من الثالث والع�ضرين من �ضهر 
ولغاية الرابع من �ضهر ت�ضرين االأول املقبلني 
يف  البط�لة  قرعة  اأوقعته  ان  بعد  وال�ضيما 
املجم�عة الثالثة اىل جانبي اليمن وفل�ضطني 
التي  الع�ضرين  العربي  اخلليج  كاأ�ص  ودورة 
الثاين  ت�ضرين  �ضهر  نهاية  اليمن  يف  �ضتقام 
بداية  �ضتقام  التي  اآ�ضيا  اأمم  وبط�لة  املقبل 

العام املقبل .
�ضباح  �ضي�ضل  �ضيدكا  امل��درب  ان  واأ���ض��اف: 
ال���ي����م ذات����ه اىل م��دي��ن��ة ارب���ي���ل ق���ادم���ا من 
البدنية  للياقة  م���درب  ب��رف��ق��ه  ف��ران��ك��ف���رت 
املالك  اىل  ان�ضمامه  على  معه  االت��ف��اق  مت 
االجتماع  يف  ال�طني  للمنتخب  التدريبي 
االأخ�������ري ال������ذي ع���ق���د م����ع جل���ن���ة امل���درب���ني 

�ضعيد   ح�ضني  برئا�ضة  ال�طنية  واملنتخبات 
ال�طني  املنتخب  الأع���داد  بعمله  للمبا�ضرة 
على  �ضيك�ن  الذي  التدريبي  برناجمه  وبدء 
يف  تدريبي  مع�ضكر  اإقامة  االأوىل  مرحلتني 
اربيل بداية �ضهر ايل�ل املقبل ملدة ع�ضرة ايام 
يتخلله  اأملانيا  يف  تدريبي  مع�ضكر  اقامة  ثم 
مع  التجريبية  امل��ب��اري��ات  م��ن  ع���ددًا  خ��ضه 
االندية االأملانية للتح�ضري لبط�لة غرب اآ�ضيا 
الكرة  احت��اد  ان  م��ضحا  ال�ضاد�ضة  الكروية 
التي  باملباريات  الفيدي�ية  االأ���ض��رط��ة  وف��ر 
كاأ�ص  بط�لة   يف  ال�طني  منتخب  خا�ضها 
القارات التي اأقيمت العام املا�ضي يف جن�ب 
ال�دية  االإم��ارات  بط�لة  اىل  اإ�ضافة  اأفريقيا 
�ضهر  منت�ضف  لقبها  منتخبنا  اأح���رز  ال��ت��ي 

ت�ضرين الثاين املا�ضي .
وبذلك ي�ضبح �ضيدكا ثالث مدرب اأملاين يق�د 
املدربني  بعد  العراقية  ال�طنية  املنتخبات 
الع�ضكري  املنتخب  م��ع  ف��از  ال���ذي  راي�ضلت 
يف   1977 ع��ام  الع�ضكرية  ال��ع��امل  ببط�لة 
املنتخب  ق��اد  ال���ذي  �ضتانغ  وال��ث��اين  دم�ضق 

ال�طني للفرتة من 2002 ولغاية 2004. 

اأخ��رى رف�ص طارق احمد امني �ضر  من جهة 
االحت���اد ال��ع��راق��ي امل��رك��زي ل��ك��رة ال��ق��دم نية 
ا�ضتقالتهم  ت��ق��دمي  االحت����اد  اأع�����ض��اء  جميع 
التي �ضيلجاأ  الثقة  اجلماعية حتا�ضيا ل�ضحب 
اليها اأكرث من ممثلي 43 ناديا خالل االجتماع 
الطارىء الذي �ضيعقد يف مدينة النجف بعد 
فيفا  من  االأخ��ري  التمديد  على  احتجاجا  غد 
الكرة  ت��دي��ر  م�ؤقتة  هيئة  لت�ضكيل  للتمهيد 

العراقية خالل الفرتة املقبلة.
القدم  ك��رة  احت��اد  من  الثقة  �ضحب  ان  وق��ال: 
وي���ؤزم  االأم����ر  تعقيد  اىل  �ضي�ؤدي  احل��ايل 
جتميد  اىل  النهاية  يف  �ضي�ؤدي  الذي  امل�قف 
ال���ك���رة ال��ع��راق��ي��ة وح���رم���ان م��ن��ت��خ��ب��ات��ه من 
ا�ضتعداد  م�ؤكدا  املقبلة  اخلارجية  امل�ضاركات 
العامة  الهيئة  مع  فيفا  ق��رار  ملناق�ضة  االإحت��اد 
يف  ال��ت��ف��اه��م  �ضيغة  اىل  للت��ضل  ل��الحت��اد 
اىل  التمديد  م��دة  تقلل  ر�ضمي  كتاب  ار���ض��ال 
خالل  جديدة  انتخابات  الإق��ام��ة  اأ�ضهر  ثالثة 
يتم  التي  االأحاديث  م�ضتغربا  املقبلة،  الفرتة 
ح�ضني  ب��ان  الريا�ضي  ال�����ض��ارع  يف  ت��داول��ه��ا 
فيفا  قرار  ا�ضدار  يف  كبريا  دورا  لعب  �ضعيد 

االأخري التي اعتمدت على التقرير الذي رفعه 
االأردين ن�ضال احلديد ممثل فيفا الذي ا�ضرف 
على مراقبة االنتخابات التي  مت تاأجيلها اىل 
اإ�ضعار اآخر بناء على طلب تقدم به 63 ع�ض�ًا 

ي�ضكل�ن الهيئة العامة لالحتاد .
)فيفا( قرر  القدم  لكرة  ال��دويل  وكان االحت��اد 
ال��ق��دم �ضنة واح��دة  ك��رة  مت��دي��د عمل احت���اد 
ان   اىل  م�ضريا  مت�����ز2011   31 يف  تنتهي 
العامة  الهيئة  طلب  خلفية  على  جاء  التمديد 
ال�����دويل للعبة  ال���ك���رة م���ن االحت�����اد  الحت����اد 
التي  ال��ك��رة  احت��اد  انتخابات  تاأجيل  )فيفا( 
املا�ضي حيث  ال�ضهر  كانت مقررة يف 24 من 
الح���ظ االحت����اد ال����دويل ل��ك��رة ال��ق��دم احلالة 
التي ح�ضلت يف انتخابات احتاد الكرة حيث 
بغداد  يف  ال��ع��ام��ة  للهيئة  اجتماعان  ح�ضل 
القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  وا�ضتلم  واربيل 
يف  املجتمعني  العامة  الهيئة  اع�ضاء  ر�ضالة 
جميعهم  فيها  طالب�ا  التي  اربيل  ويف  بغداد 
تاأجيل االنتخابات وقررت جلنة الط�ارئ يف 
االحتاد الدويل لكرة القدم متديد عمل االحتاد 

العراقي لكرة القدم ملدة �ضنة واحدة فقط .

اأحمد يرف�س اال�صتقالة اجلماعية

اأربيل ت�سّيف اجتماعًا �ساخنًا ملناق�سة م�سرية احتاد الكرة

من لقاء العراق 
والبحرين يف 
خليجي 19 يف 
م�ضقط
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ال�ضابق فالح  اذا كان هناك من ت�ض�ر باأن جنم الكرة العراقية 
االحتاد  رئا�ضة  من�ضب  على  املتناف�ضني  اأك��رث  م��ن  ب��ات  ح�ضن 
العراقي لكرة القدم مع زميل االأم�ص ح�ضني �ضعيد يف االنتخابات 
التي تعرث اجراوؤها والأ�ضباب معروفة ووا�ضحة، نعتقد باأن مثل 
هذه الت�ض�رات لدى البع�ص بداأت تتال�ضى بعد ان بداأت ب�ادر 
لهذا  املقبل  املر�ضح  اأن  تفيد  االأح���داث  �ضطح  على  وم���ؤ���ض��رات 
املن�ضب وان عتمت طريقة حت�ضريه لي�ص فالح ح�ضن واإمنا احد 

اأع�ضاء جمل�ص ادارة االحتاد احلايل . 
االأح��داث  واجهة  اىل  الرجل  ه��ذا  تقدمي  عملية  ت�ضارعت  وق��د 
بان  ي�ؤكد  االآن  وي��دور  يحدث  ما  وان  املنتظر  الرئي�ص  بك�نه 
اع�ضاء  وم�ضاندة  بدعم  �ضتحظى  جديد  لرئي�ص  جديدة  والدة 
اأع�ضاء عم�مية  باأن  التقدمي  كان  العامة لالحتاد ومثلما  الهيئة 
االحتاد القادمني من جن�ب وو�ضط البالد هم �ضي�ضكل�ن الركيزة 
االأ�ضا�ضية لهذه امل�ضاندة التي مل تعد االأ�ض�ات املطالبة بها خافية 
على احد ويبدو ان �ضفحات �ضيناري� االأحداث اخذت تتالحق ما 

ا�ضت�جب تقدميها لتت��ضح معاملها متاما. 
املحايدة،  امل���اق��ف  كل  يهم  ال  كما  احل��ال  بطبيعة  يهمنا  ال  هنا 
اهمية وطبيعة �ضخ��ص وابطال هذه االحداث �ض�اء كان �ضعيد 
او ح�ضن او حم�د الذي يقال عنه بانه اف�ضل من �ضيت�ضدى ملهمة 
رئا�ضة االحتاد العراقي لكرة القدم يف ا�ضارة اىل ما �ضمي ب�الدة 
م�ضاندة  عليها  نطلق  ان  ميكن  ومب�ضاندة  لالحتاد  جديد  رئي�ص 
بقدر  مق�ض�د،  ت��ضيف  من  لها  اري��د  مثلما  اجلغرافية  الرقعة 
من  ت�ضري  انها  يبدو  االم���ر  مثل هذه  ان  نكت�ضف  باأن  يهمنا  ما 
دون علم عدد من اع�ضاء الهيئة العامة الذين دخل�ا قاعة فندق 
ح�ضن  ف��الح  اختيار  اأم��ل  على  املا�ضي  مت���ز   24 يف  املن�ض�ر 

رئي�ضا لالحتاد يف حال اإجراء االنتخابات. 
ورمبا يت�ضاءل البع�ص من اأع�ضاء الهيئة العامة خ�ض��ضا الذين 
ال يعرف�ن بتفا�ضيل هذه اخلط�ات ومفاجاأة تقدمي رئي�ص جديد 
لالحتاد من داخل االإدارة احلالية، هل هناك دوافع وم�اقف غري 
دخل�ا  وكيف  ال�ضيناري�،  هذا  مثل  لطرح  لهم  بالن�ضبة  معروفة 
ب�ج�د  �ضك  اأدن��ى  تقبل  ال  م�ؤ�ضرات  ظل  يف  املن�ض�ر  اجتماع 
مناف�ص واحد ل�ضعيد قبل ان يظهر املناف�ص االآخر الذي قد يك�ن 

مناف�ص �ضفقة ال يعلمها جميع اع�ضاء الهيئة العامة؟
احد  لدفع  امل��ح��اوالت  ه��ذه  مثل  هناك  ب��اأن  افرتا�ضا  قلنا  واذا 
اع�ضاء جمل�ص ادارة االحتاد احلايل اىل واجهة االأحداث بك�نه 
والتح�ضري  وتهيئته  الرئا�ضة  ملن�ضب  منتظرا  ومر�ضحا  مناف�ضا 
له وهذه بالن�ضبة لنا ال ت�ضكل عن�ضرا للمفاجاأة وخي�ط الق�ضية 
العاملني  االع�ضاء  احد  راهن  �ضهرين عندما  اكرث من  تع�د اىل 
الأ�ضباب  من�ضبه  يغادر  ان  قبل  االحتاد  تركيبة  داخل  احلي�يني 
�ضخ�ضية وه� يحظى بغاية التقدير واالعجاب من قبل اجلميع، 
الف�ز  با�ضتطاعته  يعد  املنتظر مل  الرئي�ص  ان  راهن على  عندما 
بهذا املن�ضب م�ؤكدا ت�قعاته  امام عدد من اع�ضاء االحتاد وامام 

مر�ضحنا هذا. 
االم�ر  من  الكثري  بان  املتالحقة  االح��داث  من  يبدو  وكما  اإذًا، 
اع�ضاء  اغلبية  روؤي��ة  عن  بعيدا  جت��ري  زال��ت   ما  والرتتيبات 
الهيئة العامة وكما تظهر هذه االحداث باأن الهيئة العامة او عددًا 
كبريًا من اع�ضائها يف واٍد وطبيعة ال�قائع وما يجري يف واٍد 
اآخر وكاأن ه�ؤالء االأع�ضاء �ضاروا جمرد م�اقف واأدوات مطيعة 

ملخططي �ضفحات االنتخابات. 
ويف ظل هذه املتغريات ودع�ات امل�ضاندة والت�ض�يت حل�ضاب 
هذا او ذاك، هل باتت الهيئة العامة متتلك كل مق�ماتها املعن�ية 
كل  اب���اب  تغلق  وهي  وب�ضجاعة  بتفرد  كلمتها  لتق�ل  واملادية 
ان  ح��ال  يف  مهزوزة  انها  يبدو  التي  قناعاتها  على  التاأثريات 
�ضمحت الأ�ضكال التاأثري والتدخل يف م�اقفها ان تك�ن حا�ضرة؟ 

�ضجاعة  العامة  الهيئة  م���اق��ف  تك�ن  فمتى 
يف  الف�ضل  الكلمة  و�ضاحبة  وحا�ضمة 

�ضتك�ن  انها  نعتقد  ق��رار؟  اي  اتخاذ 
يف م��ث��ل ه���ذا امل�����ض��ت���ى ع��ن��دم��ا جتد 
وان  ت��اأث��ريات  اأي��ة  عن  بعيدة  نف�ضها 
اي ط��رف يف  ي��دخ��ل  ب��ان  ت�ضمح  ال 
�ضف�فها ويخرتق اجتماعاتها حتت 
العامة  ف��ال��ه��ي��ئ��ة  خم��ت��ل��ف��ة  ع��ن��اوي��ن 

ل���ه���ا ك����ل ����ض���الح���ي���ات ات���خ���اذ 
حترتم  ان   وع��ل��ي��ه��ا  ال���ق���رار 

املعن�ي  وكيانها  خ�ض��ضيتها 
قبل غريها.

وج�����ه�����ة ن��ظ��ر

خليل جليل

ا�سياء مل تعد خافية 

بغداد / طه كمر
التي  الفتية  الفرق  القدم من  امل�ضايف بكرة  فريق 
متكن  ان  بعد  م��رة  الأول  الكبار  م��ي��دان  اقتحمت 
بعد  النخبة  تاأهيله اىل دوري  عليه من  القائم�ن 
االآراء  وت�ضاربت  م�ضاعف  وعمل  حثيثة  جه�د 
الدوري  ماراث�ن  انطالق  قبل  الفريق  هذا  ب�ضاأن 
قبل  من  يكلف  مل  ال��ذي  ومدربه  ال�ضباب  بالعبيه 
مبهمة �ضعبة ومل يكن بال�اجهة ، بل عمل م�ضاعدا 
للمدرب حمزة داود يف نادي االمانة وبعدها عمل 
م�ضاعدا للمدرب نف�ضه يف امل�ضايف اال انه �ضرب 
جميع الت�قعات عندما قاد الفريق امل��ضم احلايل 
بقيادة م�فقة لي�ضل به اىل املركز ال�ضابع جامعا 
48 نقطة من 33 مباراة خا�ضها ، حقق الف�ز يف 
وكانت  م��رة   12 للخ�ضارة  وتعر�ص  م��ب��اراة   12

نتيجة التعادل حا�ضرة يف ت�ضع مباريات. 
النتائج  خ��الل  من  اليه  االنظار  الفريق  ه��ذا  لفت 
فرق كبرية عن حتقيق  ان عجزت  بعد  له  املميزة 
وبغداد  واربيل  واجل�ية  ك��ال��زوراء  عليه  الف�ز 
والكهرباء حيث متكن من حتقيق الف�ز على فرق 
عندما  خ�ض��ضا  الكرة  جم��ال  يف  ط�يل  ب��اع  لها 
تقام املباريات على ملعبه لكن لال�ضف رافقه �ض�ء 

احلظ يف املباريات االخرية من عمر الدوري.
) املدى الريا�ضي ( ح�ضرت وحدة تدريبية للفريق 
اأول  فكان  النادي  باأروقة  يدور  ما  على  وتعرفت 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص الهيئة  امل��ت��ح��دث��ني ج��ا���ض��م حم��م��د 

االدارية للنادي حيث قال : 
قّدم  الذي  كردي  كرمي  باملدرب  متم�ضك�ن  اننا   -
ع�ضارة جه�ده يف مع الفريق ومتكن من احتالل 
ت�ضم  التي  ال�ضمالية  املجم�عة  ال�ضابع يف  املركز 
ببع�ص  اللعبة ومّر  باع ط�يل يف جمال  لها  فرقا 
النادي  اإرادة  عن  واخل��ارج��ة  القاهرة  ال��ظ��روف 
ب�ضبب  اأ�ضا�ضيني  العبني  ت�ضعة  بغياب  املتمثلة 
مهاجم  خ�ض��ضا  كبرية  ا�ضابات  اىل  تعر�ضهم 
عن  غاب  الذي  احل�ضن  عبد  عمار  وهدافه  الفريق 
الثانية  املرحلة  مباريات  من  كبري  لعدد  الفريق 

حيث اأ�ضعنا فيها نقاطا ال ميكن ان ت�ضيع .
واأ�ضاف : ان ادارة النادي اجتمعت م�ؤخرا ومتت 
كردي  ك��رمي  امل���درب  عقد  جت��دي��د  على  امل�ضادقة 
رافق�ه  ال��ذي  التدريبي  امل��الك  اع�ضاء  جميع  مع 
كل  ت�ضديد  مت  انه  اىل  اإ�ضافة  املا�ضية  رحلته  يف 
لالعبي  مالية  وحق�ق  مبالغ  من  االدارة  بذمة  ما 

الفريق من عق�د ورواتب وتقدمي ال�ضكر لالعبني 
املناف�ضة  خ���الل  م��ن  متثيل  خ��ري  م��ث��ل���ه  ال��ذي��ن 
التي  العريقة  الفرق  اأم��ام  اأبدوها  التي  ال�ضريفة 
واأربيل  وال���زوراء  كاجل�ية  جمم�عتنا  �ضمتها 
وده�ك وبغداد والكهرباء واإحراج هذه الفرق يف 

اأغلب املباريات .
ملدرب  الثقة  منحت  النادي  ادارة  ان  حممد  واأك��د 
ال��ف��ري��ق من  ك���ردي بتجديد دم���اء  ال��ف��ري��ق ك��رمي 
فانيلة  الرت��داء  امل�ؤهلني  وال�ضباب  اخل��رة  ذوي 
ل��ل��ذود ع��ن ا���ض��م��ه وال���دف���اع ع��ن األ�انه  ال��ف��ري��ق 
االدارة  اأوك��ل��ت  كما  ال��ق��ادم��ة،  اال�ضتحقاقات  يف 
�ضالحية بقاء بع�ص الالعبني من عدمه اىل املدرب 

نف�ضه وح�ضب قناعته مب�ضت�ياتهم الفنية ، م�ؤكدا 
الالعبني  باأ�ضماء  قائمة  �ضيقدم  الفريق  مدرب  ان 
ظل  يف  املقبلة  املرحلة  خ��الل  �ضيعتمدهم  الذين 
االعداد  مرحلة  يبا�ضر  كي  القادمة  القليلة  االي��ام 

اجلديدة معهم .
واأ�ضار حممد اىل ان اإدارة النادي متمثلة ب�ضخ�ص 
رئي�ضها دثار يحيى اخل�ضاب �ضعت كثريا من اأجل 
ال��ض�ل بفريقها الكروي اىل بر االأمان من خالل 
اأول جتربة لنا يف ماراث�ن الدوري املمتاز الذي 
الدوري  يف  البقاء  على  خاللها  طم�حنا  اقت�ضر 
هذا  حتقق  لله  واحلمد  االوىل  بتجربتنا  املمتاز 

الطم�ح.
ومن جهته قال مدرب الفريق الكابنت كرمي كردي 
: ان املركز ال�ضابع الذي احرزه فريقنا يعد اجنازًا 
بحد ذاته ملا متليه علينا ظروف امل�ضابقة ال�ضيما 
عملنا  وق��د  املمتاز  للدوري  ت���ًا  �ضعد  فريقنا  ان 
على تطعيم الفريق ببع�ص الالعبني املعروفني يف 
الفرق اجلماهريية لكن اعتمادنا بالدرجة اال�ضا�ص 
دوري  يف  ال��ف��ري��ق  مثل�ا  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني  على 
ال�ضابع  امل��رك��ز  ك��ان  لله  االوىل واحل��م��د  ال��درج��ة 
خلف ف��رق اأرب��ي��ل واجل���ي��ة وده����ك وال���زوراء 
يف  العبينا  عطاء  مع  مالئمًا  والكهرباء  وبغداد 

الدوري .
ووعد كردي باأن فريقه يف امل��ضم املقبل �ضيظهر 
باأداء خمتلف متاما عما ظهر به يف امل��ضم املا�ضي 
لهم  الذين  من  ج��دد  العبني  ا�ضتقطابه  خ��الل  من 
ال�ضاحة املحلية ال�ضيما ان هناك عددًا  ثقلهم على 

من الالعبني يرغب�ن بتمثيل الفريق .
وك�ضف ان عددًا من الالعبني الك�ضاىل الذين مثل�ا 
الفريق �ضيتم اال�ضتغناء عنهم يف ظل عدم تط�ر 
م�ضت�اهم الفني والذين مل يت�ضن لنا جني الفائدة 
اىل  تعر�ض�ا  العبني  هناك  ان  اىل  ا�ضافة  منهم 
حتى  التام  ال�ضفاء  مرحلة  ي�ضل�ا  ومل  ا�ضابات 

االن ما يجعل بقاءهم مع الفريق مهددًا.

جا�ضم حممد نائب 
رئي�ص الهيئة 

االدارية

امل�صايف ي�صعى اىل ظهور مغاير يف املو�صم املقبل 

االدارة منحت املالك التدريبي الثقة.. 
وكردي يهدد باإبعاد الك�ساىل!

امل�ضايف يجهز �ضبابه لتحد جديد
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اأربيل /  �صامان بريفكاين
كرد�ضتان  الأق��ل��ي��م  االومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��د 
العراق اإحدى امل�ؤ�ض�ضات الريا�ضية الفعالة 
مركزيا  احت����ادًا   30 لديها  اإذ  االإق��ل��ي��م  يف 

للريا�ضات املختلفة.
خارج  اأن�ضطة  االآن  لديها  املذك�رة  اللجنة 
قن�ات  بفتح  ف��رتة  منذ  ب��داأت  اإذ   ، نطاقها 
ال�طنية  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  م��ع  االت�����ض��ال 
اللجنة  يف  قان�نيتها  تاأخذ  لكي  العراقية، 
االوملبية الدولية ، واالآن تاأخذ دور ال��ضيط 
الريا�ضة  ت��ه��دد  ال��ت��ي  امل�����ض��اك��ل  اغ��ل��ب  يف 

العراقية.
لت�ضليط ال�ض�ء على دور اللجنة يف احلراك 
الريا�ضي االأخري الذي �ضهدته مدينة اربيل 
العراقي  امل�ؤمتر االنتخابي لالحتاد  باإقامة 
ل��ك��رة ال��ق��دم وم��ا راف��ق��ه م��ن جت��اذب��ات بني 

اأع�ضاء الهيئة العامة. 
اآالن  الدكت�ر  الريا�ضي(  )امل���دى  ح���اورت 
الأقليم  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  ع���ام  اأم���ني  ق���ادر 
ذلك  اإزاء  روؤي��ت��ه  لبيان  ال��ع��راق  كرد�ضتان 
اللجنة  م���ن  ال��ق��ان���ين  ال��ل��ج��ن��ة  وم����ق���ف 

االوملبية الدولية .
االوملبية  اللجنة  وج���د  يعد  ه��ل  ب��داي��ة   *
ال�ضرعية  اإطار  يف  العراق  كرد�ضتان  الأقليم 

لدى اللجنة االوملبية الدولية؟
الدول  بع�ص  يف  وق���ان��ني  اأنظمة  هناك   -
 ، ال��ع��راق  يف  ال��ف��ي��درايل  للنظام  م�ضابهة 
القان�نية  ال�����ض��ي��غ  وف���ق  نعمل  ن��ح��ن  ل���ذا 
ت�ضكل  الفرعية  االحت��ادات  اأي  ال��دول  لهذه 
االحتادات املركزية ، واالحت��ادات االخرية 
ت�ضكل املكتب التنفيذي للجنة االوملبية كما 
ه� معم�ل يف جميع دول العامل ، وت�جد 
االأقاليم  يف  االحت��ادات  تدير  اوملبية  جلان 
جلان  اأي�ضا  وهناك  املعنية  للدول  التابعة 

اوملبية مركزية.

نبني عالقات متبادلة مع بع�ص  اأن  حاولنا 
االحتادات الدولية، اإال اأننا ف�ضلنا حتى هذه 
ع�ض�يتنا  نثبت  اأن  ا�ضتطعنا  اذ  اللحظة، 
اللجنة  وعلى   ، دول��ي��ة  احت���ادات  �ضتة  يف 
االومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة االع����رتاف ب��ن��ا. هناك 
العراقي  الد�ضت�ر  يف  عليها  ن�ضتند  �ضيغ 
ان  العراق  داخ��ل  امل���ج���دة  لالأقاليم  يحق 
خا�ضة  ريا�ضية  م�ؤ�ض�ضات  لديها  ت��ك���ن 
االقليم  داخ��ل  احت���ادا   30 لدينا  كما   ، بها 
�ضكلنا  خاللهم  وم��ن  ان�ضطتهم،  ميار�ض�ن 
ونحن   ، كرد�ضتان  الأقليم  االوملبية  اللجنة 
وج�د  ا�ضكالية  م��ن  ن��خ��رج  ان  ن�ضتطيع 
خالل  م��ن  ال��ع��راق  يف  اومل��ب��ي��ت��ني  جلنتني 
قان�ن جديد للجنة االوملبية العراقية تتيح 
�ض�ؤون  ت��دي��ر  ريا�ضية  م�ؤ�ض�ضات  وج����د 
االآراء  بتبادل  يتم  وه��ذا  بنف�ضها  اأقاليمها 

وامل�ضاورات.
ت��رون وج���د 30 احت��ادًا مركزيا يف  اأال   *

االإقليم عدد كبري واإهدار لالأم�ال؟
- انا اتفق معك يف هذا اجلانب ومن خالل 
عملي كاأمني عام يف اللجنة ارى باأن العدد 
كبري جدا، لذا نحتاج اىل اعادة نظر. هناك 
احتادات م�ج�دة باال�ضم فقط، لذا نحاول 
يف امل�ضتقبل القريب تقلي�ص عدد االحتادات 

غري الفعالة.
*من اية جهة تاأخذون م�اردكم املالية؟

- نحن نعتمد ب�ضكل كلي على امليزانية الذي 
تقدمها لنا حك�مة اقليم ك�رد�ضتان، ا�ضافة 
امليزانية  خ���ارج  منحًا  لنا  ت��ق��دم  ان��ه��ا  اىل 

عندما نحتاج اليها.
هل  املنا�ضب،  املكان  يف  املنا�ضب  *الرجل 
رئي�ص  �ضخ�ص  على  تنطبق  املق�لة  ه��ذه 

اللجنة االوملبية الكرد�ضتانية؟ 
الأقليم  ال��راه��ن  ال��ضع  نراعي  ان  يجب   -
كافة  ول��ل��ع��راق  خ��ا���ص  ب�ضكل  ك��رد���ض��ت��ان 

ب�ضكل عام يف هذا ال��ضع املعقد ويف هذه 
االأحداث املتغرية وال�ضراعات املحتدمة ، ال 
ن�ضتطيع ان نق�ل باأن من�ضب رئي�ص اللجنة 
االوملبية الكرد�ضتانية غري منا�ضب، نحتاج 
يف هذه الفرتة اىل دعم كبري ي��ضل طلباتنا 
اىل اأعلى جهة م�ض�ؤولة من اجل ت�ضهيلها ، 
وعندما ن�ضل اىل و�ضع ي�ضتطيع امل�ض�ؤول 
الريا�ضي ت�ضلم هذا املن�ضب بنجاح، فنحن 

ال نرتدد يف تر�ضيح هذا ال�ضخ�ص.
*كيف ت�ضف�ن عالقاتكم مع اللجنة االوملبية 

العراقية؟
جدا،  جيدة  عالقاتنا  احلا�ضر  ال�قت  يف   -
ي�مية  ات�ضاالت  ل��دّي  عام  كاأمني  �ضخ�ضيا 
مع الدكت�ر عادل فا�ضل االمني العام للجنة 
 ، معا  االآراء  ون��ت��ب��ادل  العراقية  االومل��ب��ي��ة 
للتعامل  قان�نية  اإيجاد �ضيغة  وعملنا على 
االإقليم  يف  �ض�اء  املركزية  االحت���ادات  مع 

عام،  ب�ضكل  ال��ع��راق  يف  او  خا�ص  ب�ضكل 
جنتمع  اوملبيتني  كلجنتني  اننا  اىل  ا�ضافة 
م�ضرتكة  ق�����ض��اي��ا  لبحث  واآخ����ر  ح��ني  ب��ني 

كثرية 
حلل  ال��ضيط  دور  اح��ي��ان��ا  تلعب�ن  *مل���اذا 

م�ضاكل الريا�ضة العراقية؟
الي�م  العراقية  ال�ضاحة  القائم يف  - ال��ضع 
و�ضعًا  ه��ن��اك  اأن  نعلم  كلنا   ، ذل���ك  يتطلب 
اجل  من  اجله�د  تكثيف  اىل  يحتاج  خا�ضًا 
يف  مت�ا�ضال  ال��ع��راق  يف  اال�ضتقرار  اب��ق��اء 
جميع املجاالت ، ونحن يف االإقليم جزء من 
هذا ال��ضع ، لذا علينا التدخل حلل امل�ضاكل 
العالقة التي ال تتحمل ال�ضك�ت عنها لك�نها 
ب�ضكل  البلد  يف  الريا�ضة  تقدم  عجلة  ت�قف 

عام. 
*ملاذا االمر خمتلف معكم يف االإقليم؟

يعط�ن  امل�ض�ؤول�ن  ب��داأ  االقليم  يف  هنا   -

يتدخل�ن  وال  الريا�ضي  اجلانب  اإىل  اهمية 
بغداد  يف  م���ج���د  م��ا  بعك�ص  ام�����ره،  يف 
وهذا م�ؤ�ضر جيد يدل على وعيهم ال�ضيا�ضي 
ونحن  واح��د  اآن  يف  والريا�ضي  والثقايف 
اي�ضا  بغداد  يف  ال��ضع  هذا  يعّم  ان  نتمنى 
ويبتعد ال�ضيا�ضي�ن عن ام�ر ال تعنيهم لكي 
ن�ضتطيع ت�حيد �ضف�فنا وجنتنب العق�بات 

الدولية.
اإقامة  عار�ضتم  مل��اذا   : يت�ضاءل  م��ن  *ه��ن��اك 

بط�لة العرب باجل�د ويف اربيل م�ؤخرا؟
- هناك ا�ضكالية يف اآلية عمل وتنظيم احتاد 
اجل�دو للبط�لة، االخ�ة يف احتاد اجل�دو 
يف  عليها  امل��ت��ع��ارف  باال�ض�ص  يلتزم�ا  مل 
امل�ض�ؤولة  اجلهات  مع  الر�ضمية  خماطباتهم 
يف االإقليم، هذا ه� ال�ضبب الرئي�ص يف عدم 

م�افقتنا على ا�ضت�ضافة البط�لة يف اأربيل.
انتخابات  اإقامة  البع�ص  معار�ضة  �ضر  ما   *

كرة القدم يف اأربيل ؟
- اأربيل كبقية املدن ، عراقية قبل كل �ضيء، 
اأي  الأ�ضت�ضافة  الن�احي  جميع  من  وجاهزة 
اأو  االأمنية  الناحية  من  �ض�اء  ريا�ضي  حدث 
حدث  اأي  ل�ضيافة  االأح�ضن  وه��ي  اخلدمية 
ق�ضية  يف  اأم��ا  ال��راه��ن.  ال�قت  يف  ريا�ضي 
ه�  الدويل  فاالحتاد  الكرة  احتاد  انتخابات 
من اختار اربيل الأجراء امل�ؤمتر االنتخابي، 
اما  العراقية،  الكرة   خلدمة  اب�ابنا  ففتحنا 
اربيل  املجيء اىل مدينة  امتنع�ا عن  الذين 
للم�ضاركة يف امل�ؤمتر االنتخابي فانهم �ض�ف 
الريا�ضيني  امل�ض�ؤولني  الأن  قريبا،  يندم�ن 
تقدم  ال�حيد  همهم  االإقليم  يف  امل�ج�دين 

الريا�ضة العراقية.
لرئي�ص  متيل�ن  ب��اأن��ك��م  البع�ص  يتهمكم   *
ل��ك��رة ال��ق��دم ���ض��د الكتلة  االحت����اد امل��رك��زي 
املعار�ضة له خ�ض��ضا يف امل�ؤمتر االنتخابي 

االخري ، مباذا ترد؟
- نحن لدينا جمم�عة من الث�ابت م�ضتمرين 
على تطبيقها، اأهمها لن نقف بجانب طرف على 
ح�ضاب طرف اآخر يف اأية م�ضكلة ريا�ضية، بل 
نك�ن جزءًا من احلل دائما، واأكدنا على ذلك 
عملنا،  يف  ووفقنا  املنا�ضبات  من  العديد  يف 
لكرة  املركزي  ينطبق على االحت��اد  ما  وه��ذا 
اللجنة  رئي�ص  تدخل  ول�ال  وم�ضاكله،  القدم 
العق�بات  لكانت  كرد�ضتان،  الأقليم  االوملبية 
الدولية من )فيفا( هي م�ضري الكرة العراقية 
حاليا، حاولنا اإيجاد الت�ازن يف عالقاتنا مع 
تقريب  يف  �ضن�ضتمر  باأننا  ون�ؤكد  الطرفني 
ب��اأق��ل خ�ضائر  ل��ل��خ��روج  ال��ط��رف��ني  وج��ه��ات 
ن��ك���ن ج���زءا من  ل��ن  ب��اأن��ن��ا  واث��ب��ت��ن��ا عمليا 

امل�ضاكل، بل نك�ن جزءًا مهمًا من حلها.

امني عام اللجنة االوملبية الأقليم كرد�صتان العراق ي�صارح )املدى الريا�صي(: 

الغائبون عن املوؤمتر االنتخابي الحتاد الكرة يف اربيل �سيندمون!

لن نقف بجانب طرف على ح�صاب اآخر يف اأية م�صكلة ريا�صية

جميع ابوابنا مفتوحة خلدمة الريا�صة العراقية

ن�صعى اىل تقلي�س عدد االحتادات املركزية غري الفعالة

املحر مع امني عام 
اللجنة االوملبية 

الكرد�ضتانية
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بغداد/ يو�صف فعل
امللعب  زراع��ة  اللج�ء اىل  �ضبب  وعن 
ان  اىل  يع�د  ذلك  ق��ال:  الطريقة  بهذه 
بفر�ص  ال�ضابقة  املحاوالت  جميع  اىل 
خالل  الطبيعي  بالثيل  امللعب  اأر�ضية 
ال�ضن�ات املا�ضية مل ُيكتب لها النجاح 
االأر����ص  يف  العالية  للمل�حة  ن��ظ��رًا 
ادارة  �ضعت  لذلك  زراعتها،  و�ضع�بة 
بال�ضركة  اال���ض��ت��ع��ان��ة  اىل  ال���ن���ادي 
واإنهاء  اأر�ضيتها  ال�ضتبدال  االأملانية 

معاناة الالعبني والفرق الزائرة.
بجد  ت�ضعى  االدارة  ان  اىل  واأ���ض��ار 
يف  االوىل  النها  التجربة  جن��اح  اىل 
تكرارها يف مالعب  الأجل  البلد  عم�م 
من  تعاين  التي  االأخ���رى  املحافظات 
اإقامة  ���ض���ء االأر���ض��ي��ة وع���دم ���ض��الح 
انها  ع���ن  ف�����ض��ال   ، ع��ل��ي��ه��ا  امل���ب���اري���ات 
العطاء  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ب�����ض���رة  اأث����رت 
التكتيكية  واالأ�ضاليب  لالعبني  الفني 

للمدربني.
تاليف االأخطاء

يف  اجلن�ب  نفط  فريق  حظ�ظ  وعن 
املربع  اىل  ال������ض���ل  على  املناف�ضة 
الذهبي قال : اأن التاأهل اىل مناف�ضات 
دوري النخبة يعد اجنازا كبريا للهيئة 

التي مل تبخل ب�ضيء  للنادي  االداري��ة 
جناح  م�ضتلزمات  جميع  ت���ف��ري  يف 
الفريق يف م�ضريته مب�ض�ار الدوري، 
املربع  اىل  ل��ل������ض���ل  امل��ن��اف�����ض��ة  ام���ا 
ورغبة  م�ضروع  طم�ح  فهي  الذهبي 
واملالك  الالعبني  جميع  تعرتي  كبرية 
اجليدة  النتائج  لتحقيق  ال��ت��دري��ب��ي 
مع  تتنا�ضب  التي  النخبة  دوري  يف 
وقدراتهم  لالعبني  العالية  امل��ه��ارات 
يك�ن  ان  الفريق  وبا�ضتطاعة  البدنية 
املجم�عة  �ضدارة  على  عنيدًا  مناف�ضا 
ب��ع��د ان جت����اوز ح��ال��ة االإخ���ف���اق يف 
ام��ام  كربالء وتاليف  امل��ب��اراة االوىل 
االأخ���ط���اء ال��ف��ردي��ة وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة يف 

املباريات املقبلة.
دوري متعب

اغلب  يف  الفني  امل�ضت�ى  تباين  وعن 
ط�ل  اثر  لقد   : قال  ال��دوري  مباريات 
الدوري وخ��ص اكرث من املباراة يف 
االأ�ضب�ع وغياب التخطيط عن اجندة 
الفني  امل�ضت�ى  على  امل�ضابقات  جلنة 
تعر�ص  ع��ن  ف�ضال  للمباريات  ال��ع��ام 
البدين  االج��ه��اد  ح��االت  اىل  الالعبني 
دورا  لعبت  ال��ت��ي  اال���ض��اب��ات  وك���رثة 
اخلططية  االأ�ضاليب  تغيري  يف  كبريا 

للمدربني ، وعانت اغلب 
ار�ضية  �ض�ء  من  الفرق 
ال�ضاحلة  غ��ري  امل��الع��ب 
خل��ص املباريات ، لذلك 
الفني  امل�����ض��ت���ى  ك����ان 
العام غري م�ضتقر و�ضهد 

حالة من التذبذب.
واو�ضح : ان زيادة عدد 
الفرق يف الدوري كانت 
مدرو�ضة  غ���ري  ع��م��ل��ي��ة 
انتخابية  اأه��داف  وذات 
النه��ص  يف  ت�ضهم  مل 
ال���������دوري من  ب�����اق����ع 
ال��ف��ن��ي��ة حيث  ال��ن��اح��ي��ة 
اإ�ضعاف  يف  ذل��ك  ا�ضهم 
وانح�ضار  امل��ن��اف�����ض��ة 
بع�ص  وظهرت  امل�اهب 

 ، واملتعة  االإث��ارة  من  خالية  املباريات 
تقلي�ص عدد  العمل على  لذلك البد من 
ي�ضهم  ب�ضكل  املقبل  امل��ضم  يف  الفرق 

يف ع�دة الدوري اىل �ضابق عهده.
طموح م�صروع

من  الفر�ص  اإه��دار  كرثة  ا�ضباب  وعن 
رئي�ص  ق��ال   امل��ب��اري��ات  يف  املهاجمني 
ثالثة  الفريق  ميتلك   : ال��ن��ادي  ادارة 

نا�ضر  اجل��ي��د  ال��ط��راز  م��ن  مهاجمني 
طالع ون�اف فالح وعلي ج�اد الذين 
العالية  ال��ف��ردي��ة  امل��ه��ارات  ميتلك�ن 
واحل�ص التهديفي داخل منطقة اجلزاء 
خمتلفة  ا�ضابات  اىل  تعر�ض�ا  لكنهم 
الفني  عطائهم  على  كبري  ب�ضكل  اأثرت 
ال�ضعب  وم��ن   ، التهديفية  ومقدرتهم 
لذلك  اآخ��ري��ن  مبهاجمني  تع�ي�ضهم 
ا�ضحاب  اىل  تفتقر  الهجمات  ك��ان��ت  
ي�ضع  ان  واأت���ق��ع  النهائية،  اللم�ضة 
التكتيكية  امل��ع��اجل��ات  الفريق  م��درب 
الهج�مية  امل��ق��درة  لتعزيز  املنا�ضبة 
والدخ�ل  ال��ن��ق��اط  م��ن  امل��زي��د  لك�ضب 
اىل  ال������ض���ل  على  للمناف�ضة  ب��ق���ة 

املربع الذهبي. 
وامل���الك  االدارة  ط��م���ح  ان  م����ؤك���دا 
التدريبي للفريق يتمثل بال��ض�ل اىل 
املربع الذهبي الذي يعد اجنازا كبريا 
الزمني  عمرها  ج��اوزت  التي  ل��الإدارة 
الكبري  االه��ت��م��ام  خ���الل  م��ن  الق�ضري 
واجلماعية  الفردية  االأل��ع��اب  بجميع 
للنادي وامل�ضاركة يف جميع البط�الت 
املربع  اىل  ال��ض�ل  ويبقى   ، املحلية 
حتقيقها  اىل  ن�ضعى  غ��اي��ة  ال��ذه��ب��ي 
لقطف ثماراجله�د الكبرية التي بذلت 
واملالك  والالعبني  ال��ن��ادي  ادارة  م��ن 

التدريبي خالل مناف�ضات الدوري.
تقارب امل�صتوى

تناف�ص  ال���ت���ي  ال���ف���رق  اأب������رز  وع����ن 
ل��ل��ح�����ض���ل ع��ل��ى ل��ق��ب ال������دوري قال 
يف  انيابها  عن  الفرق  بع�ص  :ك�ضرت 
دوري النخبة وبانت طم�حاتها بانها 
ال����دوري  ل��ق��ب  خل��ط��ف  ب��ق���ة  ت�ضعى 

للم��ضم 2009 - 2010 
الم���ت���الك���ه���ا ال���الع���ب���ني 
على   القادرين  اجليدين 
واملالكات  الف�ز  انتزاع 
لها  ال���ت���ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ال�����ق�����درة ع���ل���ى ق�����راءة 
وايجاد  املناف�ص  اوراق 
يف  التكتيكية  الثغرات 
تلك  اب��رز  م��ن  �ضف�فه: 
والق�ة  ارب��ي��ل  ال��ف��رق 
اجل��������ي�������ة وده�����������ك 
والنجف  وال�������ض���رط���ة 
وكربالء والزوراء، ازاء 
حتفل  ان  ي��ت���ق��ع  ذل����ك 
النخبة  دوري  مباريات 
بالق�ة والتناف�ص املثري 
الفني  امل�ضت�ى  لتقارب 

بني الفرق املتاأهلة اىل دوري النخبة.
مباريات دوري  تاأجيل  ان  م�ضريا اىل 
العملية  ت��داع��ي��ات  ب�����ض��ب��ب  ال��ن��خ��ب��ة 
االنتخابية األقت بظاللها على جاهزية 
والبدنية  الفنية  الناحيتني  من  الفرق 
واأثرت على املنهاج التدريبي للمدربني 
بع�دة  ي�����ض��ه��م  امل��ن��اف�����ض��ة  وع������دة   ،
اىل  اجلمه�ر  ويعيد  للم�ضابقة  الروح 
الالعبني  ويدفع  جديد،  من  املدرجات 
اىل بذل اأق�ضى ما لديهم من االإمكانات 
حرارة  برغم  املباريات  خ��الل  الفنية 

اجل�.
 جتاهل الهيئة العامة

وب�ضاأن متديد )فيفا( لعمل احتاد الكرة 
م��دة ع��ام واح���د على خ���الف  مطالب 
الهيئة العامة قال : اإن قرار )فيفا( فيه 
تعد  التي  العامة  للهيئة  كبري  اإجحاف 
اأعلى �ضلطة فيه حيث مل يرع املطالب 
املتمثلة  العامة  الهيئة  بها  ن��ادت  التي 
بغداد  يف  االنتخابات  اإقامة  ب�ضرورة 
والدع�ة اىل تاأجيلها ملدة ثالثة اأ�ضهر 
الناجعة  احلل�ل  اىل  ال��ض�ل  بغية 
ل��ل��خ��روج م���ن م�����اأزق ال��ت��ع��ر���ص اىل 
العق�بات الدولية وحرمان منتخباتنا 
من امل�ضاركات اخلارجية ، لكن )فيفا( 
مدة  ل��الحت��اد  وم��دد  الت�قعات  خالف 
ع����ام واح����د وه���ن���اك حم�����اوالت عدة 
فرتة  وتقليل  االنتخابات  ملف  الإنهاء 
االنتخابات  اإق���ام���ة  الأج����ل  ال��ت��م��دي��د 
عن  بعيدا  �ضفافة  دميقراطية  بطريقة 
احتاد  لت�ضكيل  واالإق�����ض��اء  التهمي�ص 
ق�ي ي�ضهم يف النه��ص ب�اقع اللعبة 

نح� االأف�ضل.

املربع الذهبي هدف االإدارة املقبل 

دحلو�ض: ملعب نفط اجلنوب �سريتدي حلة زاهية 
يف املو�سم املقبل

اأكد اإبراهيم دحلو�س رئي�س الهيئة االإدارية لنادي نفط اجلنوب الريا�صي ان االأعمال جارية 
على قدم و�صاق الجناز اأر�صية ملعب النادي بالثيل اال�صطناعي ، ليكون جاهزا ال�صتقبال 

مباريات الدوري للمو�صم املقبل وي�صبح بذلك اأول ملعب مزروع بالثيل اال�صطناعي يف البالد 
يحت�صن مناف�صات الدوري.

وقال دحلو�س يف حديثه ل�) املدى الريا�صي( : ان ال�صركة االأملانية املنفذة  للم�صروع توا�صل 
عملها وفق ما خطط له من دون منغ�صات ، وت�صري مراحل العمل بطريقة منظمة وب�صورة 

تدعو اىل ال�صرور الأجل ان يظهر ملعب النادي بحلة زاهية يوازي املالعب العاملية ال�صيما ان 
االحتاد الدويل لكرة القدم �صمح باإقامة املباريات الدولية واملحلية على املالعب املزروعة 

بالثيل اال�صطناعي.

دحل��ص 
ينتقد تباين 

م�ضت�ى 
الدوري

نفط اجلن�ب يطمح بل�غ املربع الذهبي
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حاوره/ ا�صرف ابراهيم مالك
يعد احمد عبد علي )ك�بي( واحدا من ابرز 
المتالكه  حاليا  البلد  يف  )االرت��ك��از(  العبي 
الناجح ومنها  ال��ضط  كل م�ا�ضفات العب 
العالية  البدنية  وال��ل��ي��اق��ة  احل��رك��ة  �ضرعة 
وقطع  لزمالئه  ال�ضحيح  التمرير  واإجادته 
الكرات من اخل�ض�م وم�ضاندة العبي الدفاع 

يف حالة الهج�م املعاك�ص .
ال�طني  املنتخب  فر�ضان  م��ن  واح���دا  ك��ان 
الفائز ببط�لة كاأ�ص االأمم اال�ضي�ية 2007 
اآ�ضي�ية  دول  ارب��ع  مالعب  يف  ج��رت  التي 
مع  وقتها  قدمه  ال��ذي  امل�ضت�ى  �ض�ء  ويف 
املنتخب مت انتقاله ليمثل فريق اربيل الذي 
فمثله  ال���زوراء  فريق  من  قادما  اليه  انتقل 
ابرز  م��ن  واح����دا  ل��ي��ك���ن  ال��راب��ع  للم��ضم 
ت�ضكيلة  يف  راب��ح��ة  وورق���ة  الفريق  العبي 
احراز  يف  معه  جنح  حيث  اال�ضفر  الفريق 

لقب الدوري ثالث مرات متتالية.
احمد عبد علي فتح قلبه ل�) املدى الريا�ضي( 
عن  ا�ضتهله  الذي  ال�ضريح  احل���ار  هذا  يف 
راأيه مب�ضرية فريق اربيل خالل الدوري فقال 
: احلمد لله م�ضرية جيدة ال �ضيما يف بداية 
ال��دوري حيث جنحنا يف ت�ضدر املجم�عة 
تعر�ص  الفريق  لكن  ج��دارة  بكل  ال�ضمالية 
وب�ضببها  بعد  فيما  اخل�ضارات  بع�ص  اىل 
فقدنا ال�ضدارة قبل ان ت�ضهد املرحلة الثانية 
واإنهاء  االنت�ضارات  ل��روح  الفريق  ع���دة 

املرحلة االوىل يف ال�ضدارة .
* وما راأيك ب�ضكل الدوري هذا امل��ضم ؟

- دوري امل��ضم احلايل متعب جدا يف ظل 
فريقًا   18 منها  كل  ت�ضم  جمم�عتني  وج�د 
وامل�ضاكل  الت�قفات  من  الكثري  تخلله  كما   ،

ناهيك   ، ب��اآخ��ر  او  ب�ضكل  عليه  اث��رت  التي 
عن ط�ل فرتة اإقامته التي امتدت ملا يقارب 
ال�����ض��ن��ة ، ه���ذا االم����ر غ��ري م���ج���د يف كل 

دوريات العامل . 
العام �ضهد متيزًا  الدوري  ان  * وهل تعتقد 

من الناحية الفنية ؟
ظهر  ال���دوري  ان  حيث  العك�ص  على  ال،   -

ومل  امل���ط���ل����ب  امل�����ض��ت���ى  دون 
ي�ضهد متيز فريق ما ب�ضكل كبري 
، ك��م��ا ان اال���ض��م��اء امل��م��ي��زة هي 
وا�ضح  وب�ضكل  غابت  االخ���رى 
عن الدوري الذي ظهر بال  مالمح 

فنية على االطالق . 
جمم�عتي  ب��ني  اق����ى  اي��ه��م��ا   *

الدوري ؟
املجم�عة  �ضك  اأدن��ى  دون  من   -
واالكرث  االق���ى  كانت  ال�ضمالية 
اجلن�بية  نظريتها  من  �ضخ�نة 
باع  ذات  ق�ية  فرقًا  �ضمت  الأنها 

ط�يل يف الدوري .
اربيل يف  * وكيف جتد حظ�ظ 
املناف�ضة على اللقب هذا امل��ضم ؟
بهمة  ي�ضري  الفريق  لله  احلمد   -
اإننا  ال�ضيما  اللقب  نح�  عالية 
الثالثة  للم�ا�ضم  ال��دوري  ابطال 
االخ����رية ون��ح��ن ع���ازم����ن على 
خ��ط��ف ال��ل��ق��ب ه���ذا امل������ض��م يف 
وفرت  ناجحة  ادارة  وج���د  ظل 
واملالك  النجاح  م�ضتلزمات  كل 
على  والع��ب��ني  املميز  ال��ت��دري��ب��ي 
م�ضت�ى عاٍل برغم وج�د الكثري 
من الفرق الق�ية التي �ضتناف�ضنا 

بق�ة على احراز اللقب .
حتقيق  ق��ادرع��ل��ى  ارب��ي��ل  ان  تعتقد  ه��ل   *

النتائج على امل�ضت�ى اخلارجي اي�ضًا ؟
من  طيبة  نخبة  ي�ضم  الفريق  الن  اأك��ي��د   -
تقدمي  على  ال��ق��ادري��ن  ال��دول��ي��ني  ال��الع��ب��ني 
املحافل اخلارجية ول�ال  م�ضت�ى طيب يف 
احلرمان الذي عانت منه كرتنا هذا امل��ضم 

لكنا قد �ضاركنا يف بط�لة االحتاد االآ�ضي�ي 
طيبة  نتائج  �ضجل  ان  لفريقنا  �ضبق  حيث   ،
�ض�ء احلظ  لكن  املا�ضي  امل��ضم  يف بط�لة 
الك�يت  ف��ري��ق  ام���ام  م��ب��ارات��ن��ا  الزم��ن��ا يف 
الك�يتي وخرجنا على اإثرها من الدور ربع 

النهائي من البط�لة . 
اأودي�ض�  اأي����ب  �ضنعه  ال��ذي  ال��ف��ارق  م��ا   *

اثناء تدريب الفريق؟
املدرب  ان  اح��د  على  يخفى  ال   -
املدربني  من  ه�  اأودي�ض�  اأي���ب 
الكبار و�ضاحب تاريخ كبري يف 
ابتعاده  ب��رغ��م  ال��ت��دري��ب  جم��ال 
اك����رث م���ن ع�����ض��رة م���ا���ض��م عن 
ت��دري��ب ال��ف��رق ال��ع��راق��ي��ة ، وقد 
كبريًا  اإجن���ازًا  حقق  ان  له  �ضبق 
م��ع فريق  امل��ا���ض��ي  امل������ض��م  يف 
اجل��ي�����ص ال�����ض���ري ح��ي��ث ق��اده 
ال�ض�ري  ال���دوري  لقب  الإح���راز 
 ، ط���ال  م�ا�ضم  منذ  م��رة  الول 
عامل  ي�ضكل  ق��دوم��ه  ف���ان  ل��ذل��ك 
ق�ة م�ضافة اىل الفريق ونتمنى 
ان نحقق معه كل ما ن�ضب� اليه 
من األقاب على امل�ضت�يني املحلي 

واخلارجي.
الكرة  م�����ض��ت���ى  جت��د  وك��ي��ف   *

العراقية يف ال�قت احلا�ضر ؟
دون  ي��زال  ال  ال��ع��ام  امل�ضت�ى   -
م�����ض��ت���ى ال��ط��م���ح ب�����ض��ب��ب ما 
عانته  وم��ا  العراقية  بالكرة  م��ّر 
اأزمات  من  احلا�ضر  ال�قت  يف 
باآخر،  او  ب�ضكل  عليها  اث���رت 
ت�ضري  ان  امت��ن��ى  ال��ع��م���م  ع��ل��ى 

ن�ضل  وان  جديد  من  العراقية  الكرة  عجلة 
اىل م�ضت�ى ومكانة رفيعتني بني بقية دول 

املنطقة .
* وكيف ترى حظ�ظ الكرة العراقية وهي 

مقبلة على ا�ضتحقاقات عدة ؟
للنا�ضئني  منتخباتنا  حتقق  ان  امت��ن��ى   -
تنتظرها  ال���ت���ي  واالومل����ب����ي  وال�������ض���ب���اب 
ا�ضتحقاقات قادمة على م�ضت�ى القارة نتائج 
طيبة تعك�ص ال�جه امل�ضرق للكرة العراقية ، 
ولكن اذا ما اأردنا ان تك�ن م�ضاركاتنا ناجحة 
ومميزة فعلينا اوال االهتمام بتلك املنتخبات 
من حيث اإعدادها وتهيئتها قبل فرتة ط�يلة 
واإقامة املع�ضكرات اخلارجية لها وخ��ضها 
عددًا كبريًا من املباريات ال�دية لكي تتمكن 
من حتقيق نتائج جيدة ، واإال ف�ض�ف يك�ن 

م�ضريها الف�ضل ال �ضمح الله.
لقيادة  االجنبي  امل��درب  ت�ضمية  ت�ؤيد  هل   *

املنتخب يف الفرتة القادمة ؟
- انا مع املدرب املحلي خالل الفرتة احلالية 
واالأقرب  العبينا  مب�ضت�يات  االأع��رف  النه 
اليهم يف ظل الظروف ال�ضعبة التي تعي�ضها 
ك��رت��ن��ا وع���دم ق���درة امل����درب االج��ن��ب��ي على 
االف�ضل  واختيار  الالعبني  جميع  م�ضاهدة 

منهم لتمثيل املنتخب.
العامل  كاأ�ص  عن  انطباعاتك  ما   .. اخ��ريا   *

2010؟
بتقارب  ومت��ي��زت  ق���ي��ة  ك��ان��ت  البط�لة   -
م�ضت�ى اغلب فرقها ال �ضيما الفرق الكبرية 
ل��ذل��ك �ضهدت   ، ال��ل��ق��ب  وامل��ر���ض��ح��ة خل��ط��ف 
امل�ضت�ى  يف  ملح�ظا  ارت��ف��اع��ا  ال��ب��ط���ل��ة 
م�ضت�ى  من  بكثري  اف�ضل  كان  ال��ذي  الفني 

البط�الت ال�ضابقة.

احمد عبد علي ل�) املدى الريا�صي( :

اأربيل ي�سري بخطى ثابتة نحو لقب رابع .. واملدرب االأجنبي 
لن ينجح مع العبينا  

ك�بي غري متفائل مبهمة املدرب االجنبي
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مي�صان / عدي املختار
 يف ظل انعدام البنى التحية  للمالعب والقاعات 
الداخلية  ، كان الت�جه بان�ضاء عدد من القاعات يف 
للم�ضاهمة يف زيادة االن�ضطة  خمتلف املحافظات 
ال�ضباب على ممار�ضة بع�ص  الريا�ضية وت�ضجيع 
لغياب م�ضتلزمات  العزوف عنها  التي مت  االلعاب 
ومنها  واجلماعية،  الفردية  االل��ع��اب  تلك  جن��اح 
والتي  مي�ضان  يف  عريبي  و���ض��ام  ال�ضهيد  ق��اع��ة 
اللجنة  من  مكلفة  خا�ضة  جلنة  بزيارتها  قامت  
فيها  االإع��م��ار  عملية  �ضري  على  لالطالع  االوملبية 
االوملبية  اللجنة  ممثلية  من  ا�ضتالمها  وامكانية 

يف املحافظة.
الريا�ضية  ال��ق��اع��ة  يف  مت��ار���ص  ان  امل���ؤم��ل  وم��ن 
والكرة  اليد  وكرة  ال�ضلة  كرة  مثل  عدة   فعاليات 
 5000 لنح�  وتت�ضع  ال��ك��رة  وخما�ضي  الطائرة 
االعمال  اك��م��ال   بعد  ت�ضهم   ان  وميكن  متفرج، 
ودفع  املحافظة  يف  الريا�ضة  ب�اقع  االرتقاء  يف 

عجلتها اىل االمام.
) املدى الريا�ضي( زارت القاعة واطلعت على �ضري 
االأعمال املنجزة  فيها عن كثب والتعرف على اآخر 
التقت بعدد من   ، االعمار  امل�ضتجدات يف م�ضرية 
ال�ضلبيات  على  للتعرف  الريا�ضية  ال�ضخ�ضيات 
ال��ع��م��ل واي��ج��اد احل��ل���ل الناجعة  ال��ت��ي راف��ق��ت 
يخدم  كبريًا  ريا�ضيًا  �ضرحًا  القاعة  ت�ضبح  كي 

الريا�ضة وينه�ص ب�اقعها يف حمافظة مي�ضان.
هدية اوملبية

االول  النائب  م�ضطفى  ب�ضار  املتحدثني  اول  كان 
ان  ق��ال:  حيث  ال�طنية  االوملبية  اللجنة  لرئي�ص 
القاعة الريا�ضية  يف مي�ضان هدية اىل ريا�ضييها 
االبطال من بني ثالث قاعات مغلقة �ضيتم ان�ضاءها 
افتتاحها  بعد  ت�ضهم  ان  ونطمح   ، اجل��ن���ب  يف 
ر�ضميا يف تط�ير احلركة الريا�ضية االوملبية يف 

املحافظة .
وا�ضاف: امتنى ان ي�ضتفيد ابناء مي�ضان من هذه 
البدنية  قابلياتهم  تط�ير  يف  الريا�ضية  القاعة 
اجل  من  االل��ع��اب  خمتلف  يف  الفنية  ومهاراتهم 
يف  ال�ضيما  للريا�ضة  الفني  بامل�ضت�ى  االرت��ق��اء 
االلعاب الفردية واجلماعية التي كان لها دور فعال 
ومميز يف حتقيق االجنازات على ال�ضعيد املحلي 

والقاري.
اأمل الريا�صيني

النائب  كبيان  ال���اح��د  عبد  خالد  ق��ال  جهته  م��ن 
اللجنة  ممثلية  ورئي�ص  مي�ضان  ملحافظ  ال��ث��اين 
االوملبية يف املحافظة : تاأتي ت�ضمية القاعة با�ضم 
للتايك�ندو  ال�طني  منتخبنا  قائد  البطل  ال�ضهيد 
مع  االإره�����اب  �ضحية  راح  ال���ذي  ع��ري��ب��ي  و���ض��ام 
انتهاء  و�ضك  على  والقاعة   ، زمالئه  من  جمم�عة 
يليق  خا�ص   افتتاح  هناك  و�ضيك�ن  فيها  العمل 
باملن�ضاأ الريا�ضي املهم  الذي �ضيحت�ضن البط�الت 
من  ريا�ضية  ف��رق  ا�ضت�ضافة  وكذلك   ، الريا�ضية 
�ضاحلة  تعد  القاعة  ه��ذه  ان  اجل���ارح��ي��ث  دول 
الإقامة اللقاءات الدولية المتالكها امل�ا�ضفات التي 
خمتلف  يف  الكبرية  امل�اجهات  ال�ضتقبال  ت�ؤهلها 

االلعاب.
االأجنبية  ال�ضركات  دخ���ل  ان   : كبيان  واو���ض��ح 

اال�ضتقرار  على  وا�ضح  دليل  مي�ضان  يف  للعمل 
العن�ضر  ان  بيد  املحافظة  ت�ضهده  ال��ذي  االأم��ن��ي 
ورج���ال  امل�ضتثمرين  ل��دخ���ل  وامل��ه��م  ال��رئ��ي�����ص 
هناك   ، املحافظة  يف  امل�ضاريع  لتنفيذ  االع��م��ال 
بع�ص املالحظات الفنية لدى املتخ�ض�ضني بعملية 
االوملبية  اللجنة  ق���رار  وننتظر  ال��ق��اع��ة  اإع��م��ار 
بعد  ال�ضيما  فيها  للبت  اخل�ض��ص  بهذا  ال�طنية 

زيارة اللجنة اخلا�ضة املكلفة بتقييم العمل فيها.
جلان 

العراقية جلنة  ال�طنية  االوملبية  اللجنة  و�ضكلت 
جلان  ثالث  من  مك�نة  واملتابعة  للتقييم  خا�ضة 
ن�ري  زاه��د  من  تتك�ن  االوىل  اال�ضتالم  جلنة   ،
ال�طنية  االوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  ع�ض� 
العراقية وع�ض�ية كل من عبد ال�ضالم عبد الرزاق 
كان�ن  و�ضرك�ن  االوملبية  يف  العامة  االمانة  من 
جميد  وان����ر  االوملبية  يف  املمثليات  مكتب  م��ن 

وعدي حامت من املكتب الهند�ضي يف االوملبية.

واال�ضتالم  املتابعة  جلنة  الثانية  اللجنة  وتتك�ن 
من �ضامي ي��ضف مدير املكتب الهند�ضي وع�ض�ية 
اال�ضتثمارية وخلف  امل�ازنة  مدير  �ضري ح�ضن 

جميد املهند�ص املقيم .
على  امل�����ض��ادق��ة  جل��ن��ة  ال��ث��ال��ث��ة  اللجنة  وت��ت��ك���ن 
ال�ضلة  احت���اد  ممثل  �ضامي  م���ؤي��د  م��ن  ال��ت��ارت��ان  
وحممد ح�ضن ممثل احتاد الكرة الطائرة ون�ضري 
�ضفاء ممثل احتاد كرة اليد و�ضبحي رحيم ممثل 

كرة القدم )اخلما�ضي( .
�صلبيات وغياب املعاجلات

االوملبية  للجنة  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ع�ض�  ق���ال 
ن�ري  زاهد  املمثليات  مكتب  وم�ض�ؤول  ال�طنية 
انه يتم االن و�ضع اللم�ضات االأخرية الأحد م�ضاريع 
اللجنة االوملبية ال�طنية واملتمثلة بقاعة ال�ضهيد 
و�ضام عريبي املغلقة التي نتمنى ان تك�ن معلما 

مهما يف مي�ضان لتط�ير احلركة الريا�ضية.
جممع  يف  االوملبية  القاعة  ان  اىل  ن�ري  وا�ضار 

م��ل��ع��ب م��ي�����ض��ان ك��ان��ت وم���ا ت����زال ح��ل��م��ًا الأبناء 
املقايي�ص  وف��ق  ان�����ض��اوؤه��ا  مت  ان  بعد  املحافظة 
،و  جيد  ب�ضكل  فيها  ت�ضري  ،واالع��م��ال  ال��دول��ي��ة 
من  الريا�ضة  ب���اق��ع  للنه��ص  جاهدين  ن�ضعى 
والقاعات  للمالعب  التحتية  البنى  تط�ير  خالل 
يليق  ب�ضكل  امل��ح��اف��ظ��ات  ع��م���م  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
اال  به  با�ص  ال  نظري  وجهة  من  فالعمل  لذلك    ،
ان  املنفذة  اجلهة  على   ، عدة  مالحظات  هناك  ان 
ت�ضتمع اليها وتعيد النظر بها واهمها عدم �ضالح 

التارتان.
وذكر ن�ري ان �ضركة ن�ردك �ضب�رت ال�ض�يدية 
املغلقة  الريا�ضية  القاعة  ار�ضية  بفر�ص  با�ضرت 
�ضركة  قبل  من  اإن�ضاوؤها  مت  ان  بعد  ب�)التاتان( 
تقدر مبلياري  بتكلفة  العامة  للمقاوالت  الريا�ص 
خالل  افتتاحها  امل�ؤمل  من  والتي  عراقي  دينار 
ا�ضالح  ي��ت��م  اأن  ب��ع��د  ال��ق��ادم��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة  االي�����ام 

الن�اق�ص فيها.

اإ�صالح العيوب
الداخلية  القاعة  واقع  على  اطلعت  اللجنة  ان  مبينا 
من الناحية الفنية والعمرانية وا�ضتمعت لطروحات 
امل�ضتفيدة  اجل��ه��ات  تعد  ال��ت��ي  الفرعية  االحت����ادات 
االوملبية  للجنة  تقريرها  اللجنة   ه��ذه  و�ضرتفع   ،
املقبل وعلى �ض�ء تقريرها  ال�طنية خالل اال�ضب�ع 
اظهارها  بغية  فيها  العي�ب  جميع  ا���ض��الح  �ضيتم 
اهم  اح��د  با�ضم  �ضميت   انها  ال�ضيما  الالئق  باملظهر 
رم�ز ريا�ضة التايك�اندو ال�ضهيد و�ضام عريبي ف�ضال 
عن انها �ضرح ريا�ضي قدمته االوملبية ال�طنية هدية 
مي�ضان  قدمته  ملا  منها  مي�ضان عرفانا  للريا�ضيني يف 

من ابطال واجنازات يف تاريخ احلركة الريا�ضية .
اللجنة  م��ن  ال��ق��اع��ة  ال���ض��ت��الم  النهائي  امل���ع��د  وع��ن 
نتطلع الكمالها خالل  قال ن�ري:   ال�طنية  االوملبية 
االوملبية  اللجنة  ملمثلية  وت�ضليمها  املقبل  ال�ضهر 
تط�ير  مهما ومعلما يف  رافدا  تك�ن  كي  مي�ضان  يف 
كرة  األعاب  يف  امل�اهب  واكت�ضاف  الريا�ضة  احلركة 
اخلما�ضي و الكرة الطائرة و ال�ضلة و اليد وااللعاب 

الفردية االأخرى.
اأخطاء قاتلة

وقال م�ؤيد �ضامي ممثل االحتاد املركزي لكرة ال�ضلة 
الناحية  من  القاعة  :ان  التقييم  جلنة  �ضمن  وامل�فد 
اللجنة  ، و  ال�ضلبيات   الفنية والعمرانية فيها بع�ص 
االحت���ادات  ل��ط��روح��ات  ا�ضتمعت  القاعة  زات  التي 
الطائرة  والكرة  واخلما�ضي  ال�ضلة  كرة  يف  املعنية 
ثمة  ه��ن��اك  ان  وامل��ي��دان ووج��دن��ا   وال�ضاحة  وال��ي��د 
القاعة  تظهر  كي  معاجلتها  من  ب��د   ال  قاتلة  اخطاء 

ب�ض�رة رائعة.
 وعن اهم ال�ضلبيات التي مت اكت�ضافها من خالل زيارة 
اللجنة قال �ضامي : ان من اأهم االأخطاء التي ال ميكن 
ال�ضك�ت عنها، ان مادة التارتان غري �ضاحلة اطالقا 
املك�ض�فة  للمالعب  خم�ض�ص  الن��ه  املغلقة  للقاعات 
وال العاب ال�ضاحة وامليدان، والبد من ا�ضتبداله الن 
اخرى  اخ��ط��اء  هناك  ان  ع��ن  ف�ضال  الف�ضل   م�ضريه 
كي  ال�طنية  االوملبية  للجنة  تقريرًا  فيها  �ضرنفع 

ت�جه ال�ضركة املنفذة للم�ضروع ملعاجلتها.
منا�صدة

وقال كرمي عبد العبا�ص رئي�ص االحتاد الفرعي للكرة 
�ضاحلة  غري  التارتان  مادة  ان   : مي�ضان  يف  الطائرة 
دوري  مناف�ضات  او  الطائرة  الكرة  مباريات  القامة  
كرة ال�ضلة او اليد لعدم مطابقته للم�ا�ضفات الدولية 
�ضاحة  ان  منها  هند�ضية  ثغرات  وج�د  ان  عن  ف�ضال 
فيها  الداخلية  ال��غ��رف  م��ن  اع��ل��ى  القاعة  يف  اللعب 
التاراتان  غ�ضل  او  ر���ص  مت  اإذا  في�ضانها  ي�ضبب  ما 
م�ضتقبال كما ان �ضاحة اللعب حماطة بالزجاج وهذا 
،وهذه  ك�ضره  ل�ضه�لة  الدولية  للمباريات  خمالف 
تخدم  اوملبية  قاعة  لتك�ن  معاجلتها  يجب  اخ��ط��اء 

�ضريحة الريا�ضيني.
مطالب م�صروعة

القاعة  من  امل�ضتفيدة  الريا�ضية  االحت���ادات  طالبت 
ت�جه  ان  ال�طنية  االوملبية  اللجنة  املغلقة  االوملبية 
النظر  اع���ادة  ب�����ض��رورة  الإع��م��اره��ا  املنفذة  ال�ضركة 
الفنية  واجل�انب  القاعة  اأر�ضية  خ�ض��ضًا  بالعمل 

االخرى كي تك�ن القاعة �ضرحا دوليا.

قاعة ال�صهيد عريبي ت�صتغيث ..!

اأخطاء فادحة تبدد حلم اأبناء مي�سان مامل متتد اإليها يد االإنقاذ

زاهد نوري: �صرح ريا�صي يفتقر اىل مقومات عدة
موؤيد �صامي: التارتان غري منا�صب للقاعة الداخلية

زاهد ن�ريم�ؤيد �ضامي

جانب من قاعة ال�ضهيد عريبي



اأ�سود الرافدين ت�سرع بالتح�سري 
لغرب ا�سيا بقيادة �سيدكا



خالد
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 - ذي���اب  حممد  ه�صام  ب���ريوت/ 
لل�صحافة  العراقي  االحتاد  موفد 

الريا�صية 
املركز  على  ال�ضع�دي  الفريق  ح�ضل  فيما 
الثاين  املركز  على  البحريني  والفريق  االأول 
عبد  �ضرغام  العراقيان  املت�ضابقان  وتاأهل   .
الكاظم وم�ضطفى عمار اىل النهائي يف �ضباق 
400 مرت ح�اجز ، كما تاأهل كل من العداءين 
نهائي  اإىل  الدين  بهاء  وب��اب��ان  ح�ضن  حممد 
ح�ضان  املت�ضابقان  .وف�ضل  مرت   200 �ضباق 
عبد اللطيف ومرت�ضى عبد الكرمي يف حتقيق 
مناف�ضات  يف  االأوىل  الثالثة  املراكز  من  اأي 
اإىل  اأ���ض��ارا  رقمني  و�ضجال  العري�ص  الطفر 
اخللل ال�ا�ضح يف حت�ضري هذين املت�ضابقني 
لهذه الفعالية ، فقد �ضجل االأول 6 اأمتار و42 
يف   ، و48   6 الثاين  �ضجل  بينما   ، �ضنتمرتًا 
الكي��ص  املغربي مهدي  املت�ضابق  حني �ضجل 
 ، و38   7 اللقاء  هذا  ذهبية  على  ح�ضل  ال��ذي 

وحل  7و24  م�ضجاًل  ال�ضع�دي  ب��ع��ده  ج��اء 
البحريني باملركز الثالث بعد اأن �ضجل 7و18  
�ضنتمرتًا. ويف �ضباق ال�800 مرت عدوًا الذي 
املت�ضابق  وحل  املغربي   العداء  بذهبيته  فاز 
طارق م�ضعب باملركز ال�ضابع وظهر مب�ضت�ى 
�ضعيف بعيدًا عن م�ضت�ى املت�ضابقني االآخرين 
. كما خرج عامر يحيى من �ضباق رمي املطرقة 
الثالثة  مبراكزه  ف��ازت  ال��ذي  ال�فا�ص  خايل 
وتاأهل  والك�يت.  وال�ضع�دية  م�ضر  االأوىل 
املباراة  اإىل  ال��ق��دم  بكرة  املدر�ضي  منتخبنا 
امل�ضري  الفريق  فيها  �ضيلتقي  التي  النهائية 
ال�ضع�دي  نظريه  على  ال��ف���ز  حقق  ان  بعد 
انتهاء  بعد  الرتجيحية  اجلزاء  ركالت  بفارق 
ال�قت االأ�ضلي بتعادل الفريقني 1-1 . باغت 
هدف  بت�ضجيله  ال�ضع�دي  خ�ضمه  منتخبنا 
�ض�ط  زمن  من  اخلام�ضة  الدقيقة  يف  التقدم 
االأول برغم عدم ظه�ره مب�ضت�ى ال  املباراة 
الفريق  التي �ضمها  يليق ب�ضمعته وباالأ�ضماء 
�ضجل الهدف العب نفط مي�ضان علي عبد ذياب 

، اإال انه مل يهناأ بهذا التقدم كثريا حيث متكن 
 25 الدقيقة  يف  النتيجة  معادلة  من  اخل�ضم 
اثر كرة عر�ضية جاءت من ركلة ركنية ارتقى 
لها احد املهاجمني ال�ضع�ديني وا�ضكنها �ضباك 
على  النتيجة  ظلت   . ع��ادل  و���ض��ام  احل��ار���ص 
حالها حتى نهاية اللقاء بعد ان احكم الفريق 
اخل�ضم  مهاجمي  وم��ن��ع  دف��اع��ات��ه  ال��ع��راق��ي 
اىل  بعدها  لي�ضار  مرماهم  اإىل  ال��ض�ل  من 
الرتجيحية من عالمة اجلزاء  الركالت  تنفيذ 
التي اأبدع فيها احلار�ص العراقي و�ضام عادل 
حيث رد كرتني �ضع�ديتني ليف�ز بها منتخبنا 
املدر�ضي 3-2 . �ضجل اأهداف الفريق العراقي 
�ضاحب  وع��ام��ر  االأم���ري  عبد  �ضعد  ال��الع��ب���ن 
املدر�ضي  منتخبنا  . وحافظ  ذياب  عبد  وعلي 
للكرة الطائرة على لقبه الذهبي الذي اأحرزه 
التي  ع�ضرة  ال�ضابعة  املدر�ضية  البط�لة  يف 
عندما  بريوت  اللبنانية  العا�ضمة  يف  اأقيمت 
ح��ق��ق ال��ف���ز ع��ل��ى ن��ظ��ريه ال�����ض���ري بثالثة 
اأ�ض�اط مقابل �ض�طني يف املباراة التي جرت 

بينهما االثنني املا�ضي على ملعب ف�ؤاد �ضهاب 
�ضعف  ال�ض�ري  الفريق  ا�ضتغل   . الريا�ضي 
على  الف�ز  من  ومتكن  العراقي  ال�ضد  حائط 
 ،   24  -  26 وبنتيجة  ب�ضع�بة  منتخبنا 
وهج�مه  دفاعه  يف  فريقنا  تراخي  وت�ا�ضل 
ال�ض�ط  التف�ق عليه يف  ما مكن اخل�ضم من 
التبديالت   .  17-  25 وبنتيجة  اأي�ضًا  الثاين 
ال��ت��ي اأج��راه��ا م���درب ال��ف��ري��ق ال��ك��اب��نت اأمني 
حلائط  وتنظيمه  الفريق  خط�ط  على  فا�ضل 
على  ايجابيا  م��ردودا  اأعطى  جديد  من  ال�ضد 
تفاعل الالعبني والع�دة اإىل ج� املباراة بق�ة 
ثالثة  يف  ال�ض�ري  بالفريق  الهزمية  واحلاق 
اأ�ض�اط متتالية 25 - 22 و25 - 13 و25 -6 
لل�ضنة  الطائرة  الكرة  بذهبية  بعدها  ليت�ج 

الثانية على الت�ايل . 
التي  الفعالية  هذه   بذهبية  الف�ز  فرحة  بعد 
اإىل  الذهبية  امليداليات  من  العراق  غلة  زادت 
فا�ضل  اأم��ني  الكابنت  التقينا  ميداليات  ث��الث 
عن  ال���ذي حت��دث  امل��در���ض��ي  منتخبنا  م���درب 

الكبري  الف�ز  "برغم   : قائال  النهائية  املباراة 
الذي حققه فريقنا على خ�ضمه ال�ض�ري اإال انه 
مل ي�ؤد ب�ضكل جيد خا�ضة يف ال�ض�طني االأول 
والثاين ومل يظهر مب�ضت�اه احلقيقي ، عك�ص 
خ�ضمه الذي لعب باندفاع عال م�ضتغال �ضعف 
ي�ؤد دوره  بدا �ضعيفا ومل  الذي  ال�ضد  حائط 
كرر  ثم   ، االأول  ال�ض�ط  لنخ�ضر  امل��ب��اراة  يف 
الكثري  ونزف  الثاين  ال�ض�ط  يف  ذلك  فريقنا 
 . " كبري  بفارق  اأي�ضًا  ليخ�ضروه  النقاط  من 
واأ�ضاف فا�ضل " مت تعديل اخلط االأول وعلى 
بع�ص  ب��اإج��راء  ال�ضد  ح��ائ��ط  التحديد  وج��ه 
الهج�م  وا�ضتخدام  الفريق  يف  التعديالت 
اإىل  اأدى  ما  ال�ضبكة  على  وال�ضريع  املباغت  
ا�ضتعادة �ضيطرته التامة على جمريات اللقاء 
الت�ايل  على  الثالثة  االأ���ض���اط  يف  وال��ف���ز 
لل�ضنة  بلقبه  حمتفظا  بالذهب  الفريق  ليت�ج 
من  لكل  مبارك  ...ال��ف  الت�ايل  على  الثانية 
�ضاهم يف �ضنع هذا الف�ز من اإداريني والعبني 

ومالك تدريبي ".           

برونزية يف �صباق 4 ×100  تتابع

الطائرة العراقية تتزين بذهبية الدورة 
العربية املدر�سية 

بح�صور ال�صيدين رعد حمودي رئي�س اللجنة االوملبية الوطنية العراقية وعادل فا�صل االأمني العام للجنة �صارك الفريق 
العراق يف مناف�صات العاب القوى التي جرت على ملعب املدينة الريا�صية يف بريوت لليوم الثالث على التوايل يف فعاليات 
الطفر العري�س وت�صفيات 400 مرت حواجز و200 مرت رك�س ونهائي 4 يف 100 تتابع واأخرياً يف ال�صباق النهائي لرك�س 800 

مرت . واأ�صفرت نتائج امل�صاركة يف هذه ال�صباقات عن فوز الفريق العراقي يف رك�صة التتابع 4 يف 100 الذي تاألف من بابان 
بهاء الدين و�صرغام عبد الكاظم وح�صان عبد اللطيف ومرت�صى كرمي باملركز الثالث وح�صوله على الو�صام الربونزي. 

اجناز جديد للطائرة العراقية يف لبنان
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عمرو زكي: باأهدايف �ساأعيد 
البطوالت للقلعة البي�ساء

القاهرة  / وكاالت
االأول  ال��ك��روي  الفريق  الع��ب  زك��ي،  عمرو  امل�ضري  ال��دويل  املهاجم  تعهد 

بالنادي الزمالك امل�ضري ، باملناف�ضة على لقب هداف الدوري يف امل��ضم اجلديد 
لتع�ي�ص ما فاته يف امل��ضم املا�ضي، م�ؤكدًا اأنه لن يرحل عن الفريق خالل 

حدث  مبا  اأ�ض�ة  املقبل  الثاين  كان�ن  يف  ال�ضت�ية  االنتقاالت  فرتة 
كانت  مهما  اأرحل  ولن  الدر�ص  »تعلمت  وقال:  املا�ضي،  امل��ضم  يف 

بالتق�ضري  اتهامه  زكي  ورف�ص  لها«،  �ضاأتعر�ص  التي  االإغ��راءات 
والهروب يف امل��ضم املا�ضي، واأكد اأنه رحل للدوري االإنكليزي 
بعد اأن تلقى انتقادات ب�ضبب راتبه ال�ضن�ي الكبري الذي يبلغ 5 
اأنع�ص خزينة  �ضيتي  لهال  انتقاله  اأن  اإىل  م�ضريًا  ماليني جنيه، 
النادي ب�15 ملي�ن جنيه، واأكد اأن عالقته باملدير الفني ق�ية 

ومل يحدث بينهما خالف منذ بداية فرتة االإعداد، وا�ضت�ضهد 
ودية  لقاءات   7 فى  اأه��داف   10 باإحرازه  ذلك  على  زكي 

وعماد  اأب�ك�نية  مب�ضت�ى  زكي  واأ�ضاد  االآن،  حتى 
حممد واأحمد جعفر، واأكد اأن املناف�ضة معهم ق�ية 

�ض�ى  يدفع  لن  الفني  اجلهاز  اأن  خ�ض��ضًا 
بالالعب االأف�ضل الذي ي�ضتحق امل�ضاركة 

يف املباريات.

ح�سني يا�سر يعود "للعنابي" 
من بوابة الزمالك

الدوحة / وكاالت
عاد ح�ضني يا�ضر املحمدي، العب الزمالك، اإىل املنتخب القطري 

من جديد، بعد غياب ط�يل منذ اأن كان يلعب للنادي االأهلي.. 
حيث اأعلن الفرن�ضي برون� ميت�ض� مدرب املنتخب القطري 

قائمة املباراة ال�دية �ضد الب��ضنة املحدد لها ي�م 10 اآب 
املحمدي  ان�ضمام  وجاء  االأخ��ري.  ملعب  على  اجل��اري 

ال�ضتة  يف  الزمالك  مع  تاألقه  بعد  القطري  للمنتخب 
كان�ن  يف  للفريق  ان�ضم  اأن  منذ  املا�ضية  اأ�ضهر 

ح�ضر  قد  ميت�ض�  وك��ان  املا�ضي،  ال��ث��اين  
املحمدي  مل�ضاهدة  خ�ضي�ضا  للقاهرة 

مع الزمالك على الطبيعة من خالل 
الدور  يف  االأهلي  اأمام  مباراته 

العام  ال�����دوري  م���ن  ال���ث���اين 
 /  3 بالتعادل  انتهت  والتي 

3 واأحرز املحمدي الهدف 
الثاين. 

املنامة / وكاالت 
يف  ال��ق��دم  لكرة  الك�يتي  ال���دوري  ي�ضهد  ل��ن 
ن�ضخته اجلديدة هذا امل��ضم م�ضاركة اأي العب 
االأخرية  ال�ضن�ات  يف  ك��ان  بعدما  بحريني 
قبلة للكثري من العبي املنتخب االأحمر، اإذ يف 
ي�ضتقطب  الك�يتي  الدوري  كان  الذي  ال�قت 
على  بحرينيني  حم��رتف��ني  ثمانية  م��ن  اأك���رث 
القاد�ضية  كان  مدار ثالثة م�ا�ضم فقط عندما 
ميلك يف �ضف�فه طالل ي��ضف وتاله حمم�د 
عبدالرحمن )رينغ�( والك�يت كل من ح�ضني 
املرزوقي،  عبدالله  ث��م  حبيل  وحم��م��د   ب��اب��ا 
كاظمة  قمي�ص  ح�ضني  حممد  ارت��داء  بجانب 

وان�ضمام حمم�د جالل لل�ضاملية، واإ�ضماعيل 
ياأتي  للعربي،  حبيل  وحم��م��د  عبداللطيف 
نهائيًا  الباب  ليغلق   2011  -  2010 دوري 
من دون اأي �ضبب لينح�ضر احرتاف الالعبني 
البحرينيني يف اخلليج بني قطر وال�ضع�دية. 
اإىل  رحاله  حط  قد  البحريني  الالعب  وك��ان 
الت�ضعينيات  منت�ضف  منذ  الك�يتي  ال��دوري 
عندما احرتف الالعب الدويل ال�ضابق فيا�ص 
االأن���دي���ة هناك  حم��م���د يف ���ض��ف���ف ع��م��ي��د 
اخل�ضراء  ال�ضارة  يعط  مل  ذلك  لكن  الك�يت، 
ل��الع��ب��ني اآخ���ري���ن ن��ظ��رًا ل��ع��دم ب����روز الكرة 

املنتخب يف  البحرينية على �ضعيد 

ذلك ال�قت.
غري اأن التاألق الالفت لالأحمر يف بط�لة كاأ�ص 
االنطالقة  اأع��ط��ى   2004 بال�ضني  اآ�ضيا  اأمم 
الالعبني  م��ن  ال��ع��دي��د  احل��ق��ي��ق��ي��ة الح����رتاف 
ن�ضطة  �ض�ق  خلق  يف  �ضاهم  ما  البحرينيني 
مغم�رين  العبني  الح���رتاف  و�ضلت  ل��درج��ة 
غ��ري دول��ي��ني يف اأن��دي��ة ال������ض��ط وامل���ؤخ��رة 

بالدوري الك�يتي. 
املحرتفني  ع����دد  اأن  م���ن  ب���ال���رغ���م  وال����ي�����م 
العبني   9 اإىل  و���ض��ل  ب��اخل��ارج  البحرينيني 
 ( االأوروب��ي��ة  الدوريات  يف  يلعب�ن   3 بينهم 
تركيا وبلجيكا ( ال ي�جد م�طئ قدم واحدة 
اأكرث  اأ�ضبح  الذي  الك�يتي  الدوري  يف 
م��ي��اًل ن��ح��� ال��الع��ب ال��ع��م��اين بع�ص 

ال�ضيء. 
واأن اأي ع�دة ك�يتية داخل اأرجاء 
تتطلب  وال��رف��اع  واملنامة  املحرق 
ب��امل��ق��اب��ل ت���األ���ق الع��ب��ني واع��دي��ن 
اقرتب  ب��ع��دم��ا  خ�ض��ضًا  ج����ددًا، 
حاجز  من  الالعبني  غالبية 

الثالثني عامًا. 

البحرين  الع��ب��ي  اأم����ام  اأب���واب���ه  يغلق  ال��ك��وي��ت��ي  ال����دوري 

ب���ريوت 
/ وكاالت

االأرقام    مل تكن 
نادي  حققها  ال��ت��ي 
يف  اللبناين  االأن�ضار 
احلافل  ال��ك��روي  ت��اري��خ��ه 
الفريق  فه�  م�ضادفة،  وليد 
ال���دوري  بلقبي  ف�����زًا  االأك����رث 
اأنه  من  الرغم  على  لبنان،  يف  والكاأ�ص 
ال��دوري منذ م��ضم 2006- يفز ببط�لة  مل 
اللقب  حتقيق  من  قريبًا  بقي  انه  اإال   ،2007
اأكرث من مرة، وكان يخ�ضر اللقب يف الرمق 
من  املا�ضي  امل��ضم  متكن  ولكنه  االأخ���ري، 
تخطيه  بعد  ب��ج��دارة  الكاأ�ص  بلقب  ال��ف���ز 

عددًا من االأندية الكبرية. 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اح��ت��الل االأن�����ض��ار املركز 
الرابع يف الدوري امل��ضم املا�ضي، وهي املرة 
الثانية على الت�ايل ينهي الفريق الدوري يف 
هذا املركز، اإال اأن هذا ال يعني اأنه قدم م�ضت�ى 
يعتمد  كان  فالفريق  العك�ص،  على  بل  �ضيئًا، 
ال�ضباب  الالعبني  من  جمم�عة  على  باملجمل 
الكرة  يف  ك��ب��رية  مكانة  لهم  �ضيك�ن  ال��ذي��ن 

عاب  ما  اأكرث  ولعل  املقبلة،  امل�ا�ضم  اللبنانية 
التعادالت  كرثة  ه�  املا�ضي  امل��ضم  الفريق 
التي و�ضلت اإىل ثمانية اأي اأنه فقد 16 نقطة. 
من  الفريق  فكان  الهج�مية  الناحية  من  اأم��ا 
هدفًا،   33 الع��ب���ه  ف�ضجل  االأف�����ض��ل  ال��ف��رق 
 11 �ضجل  ال��ذي  برن�ص  اأدل���ف  اأبرزهم  كان 

على  الباقية  االأه����داف  ت���زع��ت  فيما  ه��دف��ًا، 
ربيع عطايا، واأحمد اخل�ضر وحممد حاط�م 
يف�ضل  الذين  ال�ضباب،  الالعبني  من  وغريهم 
اأن  على  بنف�ضه  يبنيهم  اأن  االأن�����ض��ار  ن���ادي 
يعتمد على العبني قارب�ا على اإنهاء م�ضريتهم 

الكروية.

االأن�سار اللبناين يقرر االعتماد على ال�سباب 

فيفا يرف�ض االعرتاف بانتخابات
احتاد الكرة ال�سوداين

اخلرطوم/ وكاالت
قرارا  )فيفا(   القدم  لكرة  الدويل  باالحتاد  الطارئة  احلاالت  جلنة  اأ�ضدرت 
اأعلنت فيه عدم االعرتاف بانتخابات االحتاد ال�ض�داين التي جرت م�ؤخرًا. 
من  ال�15  ي�م  يتجاوز  ال  م�عد  يف  االنتخابات  هذه  باإعادة  اللجنة  وطالبت 
العملية  �ضري  باإعاقة  �ضابقة  م���ؤث��رات  الأي  ال�ضماح  ع��دم  مع  اجل���اري،  ال�ضهر 
االنتخابية. وهددت اللجنة -يف حال عدم االلتزام بذلك- بتجميد الن�ضاط الكروي 
الالعبني  بط�لة  �ضحب  جانب  اإىل  واملنتخبات،  االأندية  م�ضت�ى  على  ال�ض�دان  يف 
االحتاد  �ضكرتري  ت�ضلم  وف�ر  نهائيا.  امل��ادي  الدعم  واإيقاف  ال�ض�دان  من  املحليني 
ال�ض�داين لكرة القدم جمدي �ضم�ص الدين خلطاب فيفا دعا اأع�ضاء جمل�ص االإدارة 
اإىل اجتماع طارئ  عقد م�ضاء اأم�ص التخاذ اخلط�ات اجلديدة مل�اجهة قرار فيفا. 
انتخاب  املا�ضي  االأ�ضب�ع  اأعلنت  قد  ال�ض�دانية  والريا�ضة  ال�ضباب  مف��ضية  وكانت 
معت�ضم جعفر لرئا�ضة االحتاد لكرة القدم بعد تغلبه على مناف�ضه رئي�ص نادي الهالل ال�ضابق 
�ضالح اإدري�ص. وخلف جعفر �ضلفه كمال حامد �ضداد بعد اأكرث من �ضبع �ضن�ات ق�ضاها االأخري 
يف رئا�ضة االحتاد وجلانه املختلفة. كما فاز اأ�ضامة عطا املنان مبن�ضب االأمني املايل لالإحتاد بعد 
مناف�ضة مع االأمني املايل ال�ضابق �ضالح ح�ضن �ضعيد، بينما حل جمدي �ضم�ص الدين يف من�ضب 

ال�ضكرتري العام بالتزكية حيث ظل مرتبطا با�ضمه لفرتة ط�يلة من الزمن.

االن�ضار اللبناين يحدث �ضف�فه قبل انطالق امل��ضم

عمرو زكي 
باملناف�ضة على لقب 
الهداف

حممد جبيل خارج الدوري الك�يتي
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اإعداد / املدى الريا�صي
من  ت��ضية  على  وب��ن��اء  ذل��ك  اإث��ر  وعلى   
اأُدخل  اآنذاك  م�ناك�  فينغر مدرب  اأر�ضني 
تريي يف مركز تك�ين الالعبني املعروف 
ن���ادي  اإىل  ب��ع��ده��ا  ل��ي��ذه��ب  ف��رن�����ض��ا  يف 
فري�ضاي ويفتتح يف عام 1992 م�ضاركته 
باللعب  العمرية  الفرن�ضية  املنتخبات  مع 
له  و�ضجل  عامًا   15 دون  ملا  املنتخب  مع 

ثالثة اأهداف يف اأربعة لقاءات لعبها. 
�ضف�ف  اىل  هرني  ان�ضم   1993 عام  يف 
اىل  يخ�ضع  اأن  دون  م��ن  م���ن��اك���  ن���ادي 
جت����ارب ف��ن��ي��ة ب�����ض��ب��ب ان��ب��ه��ار امل��درب��ني 
الفرتة من 1993  الفنيني وقتها به. ويف 
اإىل 1995 �ضجل اأربعة اأهداف يف ثمانية 
لقاءات لعبها مع منتخب ما دون 16 عامًا، 
مع  ل��ق��اًء  ع�ضر  اأح���د  يف  اأه���داف  وع�ضرة 

منتخب ما دون 17 عامًا.

عامل  ول��ج  ع��ام��ًا   17 بلغ   1994 ع��ام  يف 
االحرتاف عندما وقع على عقد احرتايف 
معه  مباراة  اأول  ولعب  م�ناك�  فريق  مع 
ني�ص.  ف��ري��ق  ���ض��د   1994 اآب   31 ي����م 
ا�ضتطاع   1995 ن��ي�����ض��ان   29 وب��ت��اري��خ 
ت�ضجيل اأول هدفني له مع كبار م�ناك� يف 
فريق  �ضد  الفرن�ضي  ال��دوري  يف  مباراة 
لفريقه.   0/6 بنتيجة  انتهت  التي  الن�ص 
�ضجل  فريقه  م��ع  االأول  م��ضمه  وخ���الل 
لعبها.  مباريات  ثماين  يف  اأه��داف  ثالثة 
ويف م��ضم 1996/1995 لعب الأول مرة 
يف بط�لة قارية مع م�ناك� عندما اأدخله 
فينغر يف الدقائق االأخرية من اللقاء وكان 
�ضمن  االإنكليزي  ي�نايتد  ليدز  ن��ادي  مع 

بط�لة كاأ�ص االحتاد االأوروبي.
مع  لقاًء   13 يف  اأه��داف  �ضتة  وبت�ضجيله 
وخم�ضة  عامًا   18 دون  ملا  فرن�ضا  منتخب 

اأهداف يف ت�ضعة لقاءات ملنتخب ما دون 
19 عامًا، ا�ضتطاع مع هذا االأخري الف�ز 
التي  عام 1996  اأوروب��ا يف  اأمم  بكاأ�ص 
مع  ول�ك�ضمب�رغ   فرن�ضا  يف  اأقيمت 
دافيد  غ��ال���ص،  ول��ي��م  اأم��ث��ال  رف���اق جيله 
مباراة  ويف  اأنيلكا.  ونيك�ال  تريزيغيه 
الف�ز تلك �ضد اإ�ضبانيا �ضجل تريي هدف 
املباراة ال�حيد من خالل مل�ضة من ركبته 
لل�ضباب  العامل  كا�ص  اىل  فرن�ضا  لتتاأهل 
ماليزيا،  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي   1997 ع���ام 

و�ضجل وقتها ثالثة اأهداف.
املنتخبات  م��ع  الف���ت  ب�ضكل  ت��األ��ق��ه  وم���ع 
وال�ضيما  م���ن��اك���  ن��ادي��ه  وم��ع  العمرية 
ال��ف���ز ب��ل��ق��ب ال�����دوري ال��ف��رن�����ض��ي عام 

ن�ضف  للدور  م�ناك�  وو�ض�ل   1997
ال��ن��ه��ائ��ي ل��ب��ط���ل��ة ك���اأ����ص االحت����اد 

واإث��ره��ا �ضمه مدرب  االأوروب����ي. 

هذه ق�صة جنم كروي بوزن الالعب الدويل الفرن�صي تريي هرني الذي و�صل خالل م�صريته الكروية 
اإىل القمة على ال�صعيد العاملي لكنه �صقط تدريجيًا اإىل احل�صي�س وب�صكل حمزن. ينتمي والداه اإىل 

جزيرتي غوادلوب واملارتينيك امل�صتعمرتني الفرن�صيتني الواقعتني يف البحر الكاريبي.
ولد تريي يف باري�س يوم 17 اآب 1977، بداأ ممار�صة لعب كرة القدم يف �صن مبكرة ويف �صباه ان�صم لنادي 

اأولي�س ويف �صن 12 �صنة انتقل لنادي بالي�صو، وبعدها ب�صنة لنادي فريي �صتيو.
وخالل لعبه مع فريق هذا النادي �صجل له يف مباراة واحدة 6 اأهداف فاأبهر اأرنود كتالونا اأحد 

ك�صايف نادي موناكو.

ب�51 هدفًا .. تّوج )االأف�صل( بني عمالقة فرن�صا!

جنم                         من االأعلى
ت���ريي ه��ري

�سقط
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اإميي  اأي��ام��ه��ا  االأول  الفرن�ضي  املنتخب 
�ضنه  برغم  اإىل �ضف�فه  جاكي عام 1997 
ال�ضغري اإذ مل يتجاوز الع�ضرين عامًا بعد، 
وكان ذلك يف �ضياق بناء فريق جديد للكرة 
يف  جيله  اأبناء  مع  �ضارك  وقد  الفرن�ضية، 
بط�لة كاأ�ص العامل عام 1998 املقامة يف 
ثالثة  ت�ضجيل  من  وقتها  ومتكن  فرن�ضا 
اأهداف يف البط�لة مبرمى جن�ب افريقيا 
املنتخب  ح��ي��ن��ه��ا  وت�����ج  وال�����ض��ع���دي��ة، 
حني  لفرن�ضا  عاملي  لقب  ب��اأول  الفرن�ضي 
فازت يف املباراة اخلتامية على الرازيل 
0/3 من خالل هدفني �ضجلهما زين الدين 

زيدان وهدف واحد من اإمين�يل ب�تي.
ت���ريي بعد  اأ���ض��ه��م  ارت���ف���اع  ويف خ�����ض��م 
اعتر  حينما   1998 ف��رن�����ض��ا  م���ن��دي��ال 
البط�لة،  يف  اأه��داف��ًا  ي�ضجل  الع��ب  اأك��رث 
يف  كبرية  اأندية  قبل  من  مطل�با  اأ�ضبح 
قارة اأوروبا، لذا غادر م�ناك� عام 1999 
بعد اأن لعب له ط�ال خم�ص �ضن�ات 141 
نادي  اإىل  هدفًا،   28 خاللها  �ضجل  مباراة 
ي�فنت��ص االإيطايل و�ضجل ثالثة اأهداف 
معه  يتاأقلم  اأن��ه مل  لقاًء، غري  فقط يف 20 
فقد  لذا  العام،  مديره  مع  خالفاته  ب�ضبب 
يف  االإنكليزي  االآر�ضنال  ن��ادي  اىل  رح��ل 
اللندين  النادي  ويف   .1999 مت�ز   �ضهر 
عا�ص تريي - يف ظل وج�د اأر�ضني فينغر 
ت�اجد  ال��ذي  م�ناك�  يف  ال�ضابق  مدربه 
على راأ�ص اجلهاز الفني لالآر�ضنال - اأجمل 
الفرتة  خ��الل  الكروية  املالعب  يف  اأي��ام��ه 
عام  اإىل   1999 ع��ام  بني  ما  امتدت  التي 
ال�ضعبة  االأوىل  االأ�ضهر  وبرغم   ،2007
اأنه  اإال  ال��ف��ري��ق  م��ع  للتاأقلم  عرفها  ال��ت��ي 
احتالل  ومع  نف�ضه،  فر�ص  ال�قت  مبرور 
مان�ض�ضرت  )خلف  الثاين  الرتتيب  فريقه 
 2000/1999 م��ضم  بنهاية  ي�نايتد( 
هداف  اأف�ضل  ي��ك���ن  اأن  ت��ريي  ا�ضتطاع 

لناديه يف الدوري بت�ضجيله 17 هدفًا.
ناديه  وبعد خروجه من م��ضم مثايل مع 
كان تريي �ضمن قائمة املنتخب الفرن�ضي 
املت�ج بكاأ�ص اأمم اأوروبا عام 2000 التي 
تاألق  وفيها  وه�لندا،  بلجيكا  يف  اأقيمت 
من  اأه���داف  ثالثة  بت�ضجيله  ب��ارز  ب�ضكل 
الدور  يف  الرتغال  مبرمى  ه��دف  بينها 
ن�ضف النهائي لتف�ز فرن�ضا بعد ذلك على 
ايطاليا 1/2 بالهدف الذهبي وبذلك جلب 
كاأ�ص  لقبي  �ضنتني  لفرن�ضا خالل  املنتخب 

العامل وكاأ�ص اأمم اأوروبا.
م������ض��م  يف  ل����الآر�����ض����ن����ال  وب����ع�����دت����ه 
�ضمن  ت����ريي  اأ���ض��ب��ح   ،2001/2000
�ضجل  وفيه  لفينغر،  االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة 
17 هدفًا منهيًا مع فريقه و�ضيفًا للدوري 
وو�ضيفًا لكاأ�ص اإنكلرتا اأي�ضًا. ويف م��ضم 
ف�ز  يف  الف�ضل  ل��ه  ك���ان   2002/2001
املتمثل  االإنكليزي  امل��ضم  بثنائية  فريقه 
ب��ال��ف���ز ب��ك��اأ���ص اإن��ك��ل��رتا وال���ف����ز بلقب 
الأول  تريي  وليت�ج  االإنكليزي،  ال��دوري 
 24 ب�اقع  االإنكليزي  للدوري  هدافًا  مرة 

هدفًا.
االأول  ال��دور  من  املخيب  اخل��روج  وبعد 
ع��ام 2002 يف  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  م��ن  لفرن�ضا 
تريي  ع��ص  واليابان،  اجلن�بية  ك�ريا 
بكاأ�ص  بالف�ز  االآر�ضنال  مع  االإخفاق  هذا 
ث���اين ه���داف للدوري  اإن��ك��ل��رتا واإن��ه��ائ��ه 
ليتم اختياره  االإنكليزي ب�اقع 24 هدفًا، 
يف  العب  واأف�ضل  فرن�ضي،  العب  كاأف�ضل 
اأف�ضل العب  االإنكليزية وثاين  امل�ضابقات 
قبل  من  زي��دان(  م�اطنه  )بعد  العامل  يف 

االحتاد الدويل لفيفا.
ويف بط�لة كاأ�ص القارات عام 2003 يف 
فرن�ضا قاد تريي منتخب بالده لالحتفاظ 
ال���ذي ف��از ب��ه ع��ام 2001  ال��ق��ارات  بلقب 
اأهداف واختري  باأربعة  وفيها ت�ج هدافًا 
اأي�����ض��ًا اأف�����ض��ل الع��ب يف ال��ب��ط���ل��ة. ويف 
الثانية  للمرة  �ضار   2004/2003 م��ضم 
 30 بت�ضجيله  االإنكليزي  ل��ل��دوري  ه��داف��ًا 

كاأف�ضل  ال�ضخ�ضية  االألقاب  ليح�ضد  هدفًا 
فرن�ضي،  العب  اأف�ضل  اإنكلرتا،  يف  العب 
احل�����ض���ل ع��ل��ى ج��ائ��زة احل����ذاء الذهبي 
الدوريات  يف  ه��داف  الأف�ضل  االأوروب����ي 
كثاين  اإن��ه��ائ��ه  اإىل  اإ���ض��اف��ة  االأوروب���ي���ة، 

اأف�ضل العب يف العامل من قبل فيفا.
وب��رغ��م خ����روج ف��رن�����ض��ا م��ن ال����دور ربع 
اأوروبا عام 2004  اأمم  كاأ�ص  النهائي من 
الي�نان عاد تريي بق�ة  يف الرتغال من 
القيادة  �ضارة  ليتقلد  االآر�ضنال  مع  اأك��ر 
بالدوري  ثانيًا،  فريقه  وينهي  مرة  الأول 
بذلك  ليحتفظ  ه��دف��ًا   25 ل��ه  �ضجل  حيث 

ب��ج��ائ��زة احل�����ذاء ال��ذه��ب��ي االأوروب������ي 
لثاين م��ضم على الت�ايل. ويف م��ضم 
هدافًا  ت���ريي  اأ���ض��ب��ح   2006/2005
ل���ل���دوري م��ن ج��دي��د ب�����27 ه��دف��ًا لكنه 
�ضار اأف�ضل هداف يف تاريخ االآر�ضنال 

كما  راي��ت،  اإي��ان  االنكليزي  تخطيه  بعد 
الدوري  يف  الع��ب  كاأف�ضل  وقتها  اختري 

ذاته  امل������ض��م  ويف  االإن��ك��ل��ي��زي. 
بفريقه  ال�ضري  ا�ضتطاع 

اأبطال  دوري  لنهائي 
اأوروب��ا بكل جناح، 

االآر�ضنال  اأن  غري 
يف  اللقب  خ�ضر 

املباراة النهائية 
اأقيمت  ال���ت���ي 
ب���اري�������ص  يف 
م��������ع ن��������ادي 
ب���ر����ض���ل����ن���ة 
االإ�����ض����ب����اين 

.2/1
يف  و
م����ن���دي���ال 

اأمل�������ان�������ي�������ا 
وبرغم   2006

مل  الكثريين  اأن 
تذهب  اأن  يت�قع�ا 

ف��ق��د قدمت  ال��ب��ط���ل��ة  ب��ع��ي��دًا يف  ف��رن�����ض��ا 
خالل  م��ن  متميزة  بط�لة  اآن���ذاك  فرن�ضا 
ت���رام، فيريا وت��ريي الذي  تاألق زي��دان، 

�ضجل ثالثة اأهداف يف امل�ضابقة من بينها 
الدور  يف  ال��رازي��ل  مبرمى  حا�ضم  ه��دف 
متقنة  مت��ري��رة  تلقيه  اإث���ر  النهائي  رب��ع 
ت�ضبب  ذلك  زي��دان. بعد  املنتخب  قائد  من 
النهائي  الن�ضف  يف  ج��زاء  بركلة  ه��رني 
بنجاح  زي��دان  ليرتجمها  الرتغال  اأم��ام 
لكاأ�ص  النهائية  املباراة  اإىل  فرن�ضا  لت�ضل 
بركالت  اإيطاليا  من  خ�ضرتها  التي  العامل 

الرتجيح.
االأخري  ك��ان   2007/2006 م��ضم  ويف 
ل��ت��ريي م���ع االآر����ض���ن���ال مل 
ع�ضرة  �ض�ى  ي�ضجل 
اأه������������داف ط�������ال 
ب�ضبب  امل��������ض���م 
تكرار االإ�ضابات 
ختم  لكنه  لديه، 
معه  م�������ض���ريت���ه 

االآر�ضنال  ع�����ض��اق  ين�ضاها  ل��ن  ب��ذاك��رة 
يف  ه��دف  اأول  ت�ضجيل  من  متكن  عندما 
)االإمارات  للنادي  اجلديد  امللعب  تاريخ 
ا�ضتيدي�م(. وقد اختري من قبل امل�ضجعني 
ك��اأف�����ض��ل الع����ب يف ت���اري���خ االآر����ض���ن���ال 
والالعب االأجنبي االأميز بتاريخ الدوري 
بعد  اللندين  ن��ادي��ه  وغ���ادر  االإن��ك��ل��ي��زي، 
ت�ضجيله 226 هدفًا يف 369 لقاًء منها 91 

متريرة اأدت اإىل اأهداف.
تريي  انتقل   2007 ح��زي��ران   25 ويف 
االإ�ضباين، ومعه  بر�ضل�نه  لنادي  ر�ضميا 
وعلى الرغم من ف�ز الفريق بالعديد من 
اإىل  و�ضلت  م�ا�ضم  ثالثة  ط�ال  االألقاب 
ولقب  ل��ل��دوري  لقبان  بينها  وم��ن  �ضبعة 
واحد بكاأ�ص ملك اإ�ضبانيا، وكاأ�ص ال�ض�بر 
كاأ�ص  اأوروبا،  اأبطال  ودوري  االإ�ضباين، 
لالأندية  العامل  االأوروبي وكا�ص  ال�ض�بر 
العب  م��ن  ف�ضيئًا  �ضيئًا  حت����ل  اأن���ه  اإال 
الي�ضارك  احتياطي  الع��ب  اإىل  اأ�ضا�ضي 
فرتة  بني  وم��ا  قليلة  ف��رتات  يف  اإال 

واأخرى.
الذي  ال�ضيناري�  ي��ك��ن  مل 
ح������دث م�����ع امل��ن��ت��خ��ب 
ال��ف��رن�����ض��ي اأف�����ض��ل 
ل���ت���ريي م���ن ال���ذي 
ح�������دث م����ع����ه يف 
ب����ر�����ض����ل�����ن����ه، 
اخل��روج  فمع 
امل������خ������ي������ب 
للمنتخب من 
االأول  ال���دور 
م��ن ك��اأ���ص اأمم 
و�ض�ي�ضرا  النم�ضا  يف  اأوروب���ا 
هرني  تريي  كان   ،2008 عام 
مل�نديال  ب��ت��اأه��ي��ل��ه  م��ن��ق��ذه 
عندما  االأخ��ري  العامل  كاأ�ص 
الي�ضرى  بيده  ك��رة  ل  ح���َّ
هدف  ل�ضاحب  ليمررها 
احل�ضم وليم غال�ص يف 
م��رم��ى اإي��رل��ن��دا يف 
االأوروب����ي  امللحق 

للت�ضفيات االأخرية، لتتاأهل على اثر ذلك 
فرن�ضا وتخرج اإيرلندا. 

ب��ع��د ت��ل��ك احل���ادث���ة ارت��ف��ع��ت االأ����ض����ات 
واالن��ت��ق��ادات وال��ه��ج���م ال��ك��الم��ي جتاهه 
بعدها  ول��ت��اأت��ي  ���ض��خ�����ض��ي��ًا،  م�ضته  ال��ت��ي 
الفرن�ضية  الكرة  تاريخ  يف  االأكر  الكارثة 
م�نديال  يف  ب����)ال���ع���ار(  ���ض��ب��ه��ت  وال���ت���ي 
باخلروج  �ضيء  كل  خ�ضرت  عندما   2010
من  اأنيلكا  الالعب  وطرد  االأول،  الدور  من 
البعثة الفرن�ضية ومترد ومقاطعة الالعبني 
حزينة  النهاية  لتك�ن  ال��ت��دري��ب��ات  الأح���د 
لتريي الذي �ضحبت منه �ضارة القيادة قبل 
البط�لة وعزل على مقاعد االحتياط عندما 
مل يالعبه املدرب رمي�ن دومنيك اإال دقائق 

معدودة!
لقائه  وب��ع��د  ب��اري�����ص  ع���دت��ه اىل  وع��ق��ب 
ب��رئ��ي�����ص اجل��م��ه���ري��ة ���ض��ارك���زي �ضرح 
تريي بكلمات خمت�ضرة عن اأ�ضباب الكارثة 
قائاًل: »لقد �ضعرت بعزلة تامة عن بقية اأفراد 
الفريق، الي�م ال�ضغار اأو الالعب�ن اجلدد 
الالعبني  ي��ح��رتم���ن  ل��الأ���ض��ف  ي��ع���دوا  مل 
القدماء، فاأتذكر متامًا يف عام 1998، اأننا 
نحن الالعبني ال�ضغار ال ن�ضعد اإىل حافلة 
الالعبني اأو اجلل��ص على مائدة الطعام اإال 

بعد اأن يفعل ذلك القدماء«. 
الدويل  اعتزاله  اأعلن م�ؤخرًا  تريي هرني 
ورح����ل ع��ن اأوروب������ا ل��ي��ح��رتف يف ن��ادي 
ن��ي���ي���رك ري���د ب���ل��ز االأم���ري���ك���ي ت��ارك��ًا 
���ض��اأن��ه واتهمه  م���ن  ق��ل��ل  وم���ن  ب����الده  يف 
يف  اإي��رل��ن��دا  ي��د  ب�ضبب  والغ�ص  بالتالعب 
اعتره  فيما  االأخ��ري،  امل�نديال  ت�ضفيات 
االأورغ�اياين ل�ي�ص �ض�اريز مبثابة بطل 
ل بالده بيده للدور ن�ضف  ق�مي بعد اأن اأهَّ
النهائي من البط�لة، لكن يف فرن�ضا تريي 
والتجريح  االإه���ان���ات  م��ن  ل�ضيل  تعر�ص 
�ضجل  الع���ب  اأك���رث  اأن���ه  ب��رغ��م  ال�ضخ�ضي 
الفرن�ضي بلغت  املنتخب  تاريخ  اأهدافًا يف 
51 هدفًا، وقد بداأ م�ضريته الكروية بالقمة 
لكنه ختمها بطريقة حمزنة، لكن اإذا حاول 
ال  تاأكيد   بكل  التاريخ    ف��اإن  ن�ضيانه  اأح��د 

ميكنه اأن ين�ضاه على االإطالق.

ال�ضق�ط االخري بعد م�اجهة 
االورغ�اي  يف م�نديال 2010

ال�ضقر الفرن�ضي يحلق يف 
مالعب امريكا
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وا�صنطن  / وكاالت
اأعلن االحتاد االأمريكي لكرة ال�ضلة عن 
م�ضاركة منتخبه يف بط�لة العامل التي 
بال�ضف  ال�ضهر اجل��اري   نهاية  تنطلق 
الثاين من الالعبني، حيث �ضيغيب عن 
�ضارك�ا  الذين  الالعبني  جميع  الفريق 
ال�ضابقة  االأوليمبية  االألعاب  دورة  يف 
التي اأقيمت يف بكني اآب 2008 واأحرز فيها 

املنتخب االأمريكي امليدالية الذهبية.
حيث �ضيمثل املنتخب فى بط�لة العامل كل 
من:  ت�ض�ن�ضي بيالب�ص، تاي�ض�ن ت�ضاندلر، 
�ضتيفن ك�ري، كيفن دورانت، رودي جاي، 
اإي��ري��ك ج�����ردون، داين ج��راجن��ر، جيف 
ج��ري��ن، اأن��دري��ه اإي��ج���داال، ب��روك ل�بيز، 
روندو،  راج���ن  اودوم،  الم��ار  الف،  كيفن 

ديريك روز، را�ضل و�ضتروك.
االحتاد  رئي�ص  ك�الجنيل�  جريي  وك�ضف 
االمريكي لكرة ال�ضلة يف ت�ضريحات نقلتها 
اأن  ل  اأن االحت���اد ف�ضّ ع��ن  وك��ال��ة روي���رتز، 
�ضابة  بت�ضكيلة  ال��ع��امل  بط�لة  يف  ي�ضارك 
يحتمل اأن يق�دها هداف الدوري االأمريكي 
امل��ا���ض��ي وه��� كيفن دوران���ت  امل������ض��م  يف 

العب نادي اوكاله�ما ثاندر.

�سلة اأمريكا 
ت�سارك فى بطولة 

العامل بال�سف 
الثاين

بوداب�صت  / وكاالت
مايكل  االأمل������اين  االأ����ض���ط����رة  ي��ت���ق��ع  ال 
يف  مر�ضيد�ص  فريقه  ينجح  اأن  �ض�ماخر 

فرياري  اأو  ب�ل  ريد  اأو  مكالرين  مناف�ضة 
يف ال���ق��ت امل��ت��ب��ق��ي م��ن امل������ض��م احل��ايل 
لبط�لة العامل ل�ضباقات �ضيارات ف�رم�ال 1 

اأن  يجب  االأمل���اين  الفريق  اأن  ويعتقد   ،
على  ق��ادرة  �ضيارة  ميتلك  اأن  على  يركز 

املناف�ضة يف 2011.
العامل  بط�لة  بلقب  الفائز  �ض�ماخر  وقال 
انطالق  قبل  ب�داب�ضت  يف  م���رات   �ضبع 
االحد  ي���م  ال��ك��رى  امل��ج��ر  ج��ائ��زة  �ضباق 

املقبل ال ميكننا جماراة اأهل القمة.
بال�ضيارة  ن�ضل  اأن  نركز  اأن  علينا  وتابع: 
امل�ضتقبل  يف  خاللها  من  ميكننا  مكانة  اإىل 

اأن نحقق ما ف�ضلنا يف تنفيذه هذا العام.
وي��ح��ت��ل ���ض���م��اخ��ر امل���رك���ز ال���ث���ام���ن يف 
بر�ضيد  ال�ضائقني  لفئة  ال��ع��ام  الت�ضنيف 
ل�ي�ص  خلف  نقطة   119 بفارق  نقطة   38
ومت�ضدر  م��ك��الري��ن  ���ض��ائ��ق  ه��ام��ي��ل��ت���ن 

الرتتيب العام.
واألقى �ض�ماخر بالل�م يف ما يتعلق باأدائه 
الباهت منذ ع�دته من االعتزال على �ضيارة 
فريقه مر�ضيد�ص، وهي ال�ضيء الذي مل يجد 

قب�ال لدى رئي�ص الفريق رو�ص براون.

�صنغافورة / وكاالت
لت�ضييف  ا�ضتعداداتها  �ضنغاف�رة  اأكملت 
اإىل 26  لل�ضباب من 14  االأوملبية  االألعاب 
مرة  الأول  تقام  التي  اجل��اري  ال�ضهر  من 
يف  لل�ضباب  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  وت��ه��دف 

العامل  ح�ل  ال�ضباب  حث  اإىل  �ضنغاف�رة 
على التج�ضيد والتعبري عن القيم االأوملبية 
واالحرتام،  ال�ضداقة  التميز،  يف  املتمثلة 
ثقافيًا  ري��ا���ض��ي��ًا  م��رياث��ًا  تخلق  و���ض���ف 
وجميع  ل�ضنغاف�رة  ي�ضتمر  وتعليميًا 

وين�ضط  �ضيعزز  كما  العامل  ح�ل  ال�ضباب 
الثقافة الريا�ضية حمليًا واإقليميًا.

�ضنغاف�رة  ت�ضتقبل  اأن  املنتظر  وم���ن 
م�ض�ؤول  و800  ريا�ضي   3600 قرابة 
من 205 من اللجان االأوملبية ال�طنية، 
اإعالمي  اإىل نح� 1200 ممثل  اإ�ضافة 
و20 األف متط�ع حملي ودويل واأكرث 
اأعمار  ت��رتاوح  متفرج،  األ��ف   500 من 

و18   14 ب��ني  ال�ضباب  الريا�ضيني 
 26 يف  يتناف�ض�ن  و���ض���ف  ع��ام��ًا 

ريا�ضة اأوملبية يف 18 م�قعًا.
وبجانب افتتاح االألعاب االأوملبية 
تك�ن  �ض�ف  مرة  الأول  لل�ضباب 
كثرية  اأخ���رى  افتتاحات  هناك 
تقام  وجميعها  احلدث  هذا  يف 
للمرة  ي��دم��ج  حيث  م��رة  الأول 
االأوىل برناجمًا متميزًا ي�ضمى 
والتعليمي  الثقايف  الرنامج 

ويطمح  الريا�ضي  برناجمها  مع 
الرنامج اإىل ت�ضجيع الريا�ضيني 

ويعي�ض�ا  يقدروا  اأن  على  ال�ضباب 
البالد  �ضت�ضهد  كما  االأوملبية،  بالقيم 

 50 ي�ضم  ومتفاعاًل  ترفيهيًا  برناجمًا 
وتت�ضمن  اأ���ض��ك��ال،   7 ف��ى  ن��ا���ض��ط��ًا 

مع  للتفاعل  وقت  تخ�ضي�ص 
اأوملبيني متميزين يف 

خارجية  ن�ضاطات 
وم���������ض����اري����ع 
هذه  للمجتمع 
ال����ن���������ض����اط����ات 

ب�ضاأن  ت��دور  �ض�ف 
وهي:  م��ض�عات  خم�ضة 

االأول��ي��م��ب��ي��ة وت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات 
وامل�ض�ؤولية  و�ضليمة  �ضحية  وحياة 

االجتماعية والتعبري.

����س���وم���اخ���ر ي�����ح�����ّذر م���ر����س���ي���د����ض!

�سنغافورة اأكملت ا�ستعداداتها لت�سييف اأول اأوملبياد لل�سباب

ف�سيحة مالية بنادي بر�سلونة.. 
خ�سائر كبرية ودين هائل 

مدريد / وكاالت 
ك�ضف نائب رئي�ص نادي بر�ضل�نة لل�ض�ؤون املالية، خافري فاو�ص، اأن م�ضاكل الفريق املادية 
اأن  اأظهرت  االأخ��رية  احل�ضابية  الك�ض�فات  اأن  اإذ  يت�ض�ر،  البع�ص  كان  مما  بكثري  اأك��ر 

العمالق الكتال�ين �ضجل خ�ضائر تعادل مئة ملي�ن دوالر خالل م��ضم 2009 - 2010.
االأرقام  اإن  قائاًل:  بالكذب،  للنادي، خ�ان الب�رتا،  ال�ضابق  الرئي�ص  واتهم فاو�ص �ضمنيًا 
ال�ضابقة التي قدمها االأخري قبل تنحيه ال�ضهر املن�ضرم، والتي ت�ضري اإىل حتقيق بر�ضل�نة 
مكا�ضب ت�ضل اإىل 14 ملي�ن دوالر حتى 30 حزيران املا�ضي "ال تعك�ص ال�ض�رة احلقيقية 
"ديل�يت" املعروفة للمحا�ضبة، فاأظهرت  اأن النادي ا�ضتعان ب�ضركة  للنادي."وذكر فاو�ص 

للنفقات  احلقيقية  القيمة  خف�ضت  ال�ضابقة  التقارير  اأن  امل�ج�دة  ال�ثائق  يف  حتقيقاتها 
ب�اقع 61 ملي�ن دوالر، كما �ضّخمت القيمة احلقيقية للمداخيل ب�اقع 47 ملي�ن دوالر.

اأما الدين العام للنادي فقد ارتفع ب�ضكل تدريجي من 427 ملي�ن دوالر عام 2008 اإىل 573 
ملي�ن دوالر عام 2009، لي�ضل  اإىل 716 ملي�ن دوالر.

وعلق فاو�ص على هذا ال��ضع بالق�ل: "هذه م�ضكلة يف بنية النادي الأن التمييز الكروي مل 
ينعك�ص على امل�ضت�ى املايل، و�ضيك�ن على االإدارة اجلديدة )التي ت�الها �ضاندرو روزيل( 

اأن تعالج هذا االأمر. 
وكان رو�ضيل قد ت�ضّلم مطلع  مت�ز املا�ضي  من�ضب رئي�ص النادي خلفًا لب�رتا، بعد نيله 

غالبية االأ�ض�ات بانتخابات نظمتها اإدارة الفريق.-

الغانى »بواتينج« 
مطلوب للمثول 

اأمام املحكمة
برلني  / وكاالت

ح�ضر العب خط و�ضط منتخب غانا 
كيفني برن�ص ب�اتينج جل�ضة ا�ضتماع 
ب����رل����ني   لبحث  اأم������ام حم��ك��م��ة يف 
االتهامات املن�ض�بة اإليه بالت�ضبب يف 

حتطيم 12 �ضيارة ودراجة بخارية.
ال�ضيارات  بتخريب  ب�اتينج  واتهم 
هريتا  يف  ال�ضابق  زميله  ب�ضحبة 
اذار   يف  اي������رت  ب���ات���ري���ك  ب���رل���ني 

.2009
 56 بلغت  مالية  غرامة  ايرت  ودفع 
لي�ضع  دوالر(  األ��ف   72( ي���رو  األ��ف 
عدة  اأ�ضابيع  قبل  امل�ضاألة  لهذه  نهاية 

بعد جتديد عقده مع هرتا برلني.

دورانت 
يق�د 
ال�ضلة 

االمريكية 
يف بط�لة 

العامل

�ض�ماخر 
اثناء امل�ؤمتر 
ال�ضحفي

جانب من افتتاح اوملبياد ال�ضباب ال�ضابق
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بقلم / زيدان الربيعي
فريقي  العب  م�ضرية  عن  ال�ضتني  احللقة  يف  نتحدث 
الزوراء والر�ضيد احمد را�ضي امي�ص ال�ضاحلي الذي 
ولد يف بغداد عام1964، اإذ �ضيجد فيها القارئ الكثري 

من املحطات وامل�اقف املهمة والطريفة.
بداياته 

مدر�ضة  فريق  مع  الريا�ضية  حياته  را�ضي  اأحمد  بداأ 
يف  حملته  اأبناء  مع  ثم  االبتدائية  فرنا�ص  بن  عبا�ص 
�ضباب  اإىل مركز  اإن�ضم  ذلك  ببغداد وبعد  العامل  حي 
منتخب  اإىل  ���ض��م��ه  مت   1979 ع���ام  ويف  ال���ريم����ك 
كان  ال��ذي  ت�ما�ص  ممتاز  امل��درب  قبل  من  النا�ضئني 
"غ�تيا" الدولية  بط�لة  يف  للم�ضاركة  فريقه  ي�ضتعد 
را�ضي  الأحمد  م�ضجعة  بداية  كانت  حيث  للنا�ضئني، 
هذه  مباريات  يف  فقط  دقائق  ع�ضر  ملدة  �ضارك  ال��ذي 
لكي  عالية  ثقة  منحته  ال��دق��ائ��ق  ه��ذه  لكن  البط�لة 
ي�ا�ضل م�ض�اره الكروي. وبعد الع�دة من البط�لة 
املذك�رة اإن�ضم اأحمد را�ضي اإىل �ضف�ف فريق �ضباب 
ال�ضرطة وبعد م��ضم واحد ق�ضاه مع هذا الفريق قرر 
ال��زوراء ، ويف عام 1981  اإىل �ضباب فريق  االنتقال 
منتخب  اإىل  لالن�ضمام  اأخ��رى  مرة  را�ضي  احمد  عاد 
النا�ضئني الذي �ضارك ثانية يف بط�لة "غ�تيا" الدولية 
داود  امل��درب  اخ��ت��اره  حيث  ال�ض�يد،  يف  ج��رت  التي 
النا�ضئني،  منتخب  راأ�ص احلربة يف  ليك�ن  العزاوي 
وكانت م�ضاركة اأحمد را�ضي هذه املرة فاعلة ومثمرة 
بينما  بالبط�لة  للف�ز  للنا�ضئني  قاد منتخبنا  اإذ  جدا، 

ت�ج ه� هدافا للبط�لة بر�ضيد �ضبعة اأهداف.
ويف عام 1981 اأي�ضا �ضاهده م�ضاعد مدرب املنتخب 
ال�طني جالل عبد الرحمن ولفت نظر مدرب املنتخب 
اآنذاك عم� بابا ب�ج�د م�هبة جديدة ت�ضتحق الرعاية 
كان  وبالفعل  ال��زوراء  �ضباب  �ضف�ف  يف  واالهتمام 
مت  حيث  اجلديدة،  امل�هبة  هذه  مل�ضاهدة  ت�اقا  بابا 
ا�ضتدعاء اأحمد را�ضي للمنتخب ال�طني قبل اأن يلعب 
تكن  مل  الدع�ة  هذه  لكن  ال��زوراء،  يف  االأول  للفريق 
جدية اإمنا كانت ت�ضجيعية، لكي يهتم بنف�ضه ويط�ر 
الزوراء  مدرب  قرر  ذاته  العام  ويف  الفني.  م�ضت�اه 
ليجد  االأول،  الفريق  اإىل  �ضمه  ج�ضام  اأن����ر  اآن���ذاك 
را�ضي نف�ضه يلعب جبنا اإىل جنب مع مثله االأعلى يف 
املالعب النجم الكبري فالح ح�ضن، حيث خا�ص را�ضي 
الطريان  فريق  �ضد  الكبار  دوري  يف  له  مباراة  اأول 

م��ضم 81 � 1982.
ويف عام 1982 خا�ص اأحمد را�ضي مباراته الدولية 

جرت  ودية  مباراة  يف  االأردين  املنتخب  �ضد  االأوىل 
ليبداأ م�ضرية ط�يلة  يف بغداد وانتهت عراقية )7�1( 
تخللها العديد من االألقاب املهمة جدا ومل تت�قف هذه 

امل�ضرية اإال يف عام 1977.
اأبرز اجنازاته 

يعد ال��الع��ب اأح��م��د را���ض��ي اأك��رث الع��ب ع��راق��ي حقق 
لعب  التي  وللفرق  العراقية  للكرة  كبرية  اجن���ازات 
الكاأ�ص  ببط�لة  ف���زه  يف  اأ�ضهم  ال���زوراء  فمع  معها، 
فريق  ال��دوري مرتني ومع  بط�لة  مرات ويف  خم�ص 
الر�ضيد اأ�ضهم يف اإحرازه بط�لة الدوري ثالث مرات 
العربية  االأندية  وبط�لة  مرات  اأربع  الكاأ�ص  وبط�لة 
ثالث مرات متتالية ف�ضال عن املركز الثاين يف بط�لة 
املنتخبات  م��ع  اأم���ا   .1989 ع��ام  االآ���ض��ي���ي��ة  االأن��دي��ة 
ببط�لة  النا�ضئني  منتخب  بف�ز  اأ�ضهم  فقد  ال�طنية 
اأ�ضهم  ال�ضباب  منتخب  ومع  مرتني  الدولية  "غ�تا" 
 1983 عام  املغرب  يف  فل�ضطني  كاأ�ص  ببط�لة  بف�زه 
واأ�ضهم بتاأهل املنتخب االوملبي لنهائيات دورتي ل��ص 
املنتخب  عامي 1984� 1988 ومع  اأجنل�ص و�ضيئ�ل 
الثاين اأ�ضهم بف�زه بال��ضام الذهبي للدورة العربية 

ال�ضاد�ضة التي جرت يف املغرب عام 1985. 
بف�زه  اأ�ضهم  فقد  ال�طني  املنتخب  مع  اأم��ا 
االآ�ضي�ية  االألعاب  ل��دورة  الذهبي  بال��ضام 
 1982 ع��ام  الهند  يف  ج��رت  التي  التا�ضعة 
والتا�ضعة  ال�ضابعة  اخلليج  دورت���ي  ويف 
عامي 84 و1988يف م�ضقط والريا�ص، كما 
بط�لة  ال�طني  املنتخب  اإح���راز  يف  اأ�ضهم 
 1984 عام  �ضنغاف�رة  يف  الدولية  مرلي�ن 
اأبرز امل�ضاهمني يف تاأهل املنتخب  وكان من 
كان  حيث  املك�ضيك،  م�نديال  اإىل  ال�طني 
العراق  مباريات  يف  للغاية  فاعال  ح�ض�ره 
اأمام منتخبات قطر يف كلكتا واالإم��ارات يف 

االإمارات و�ض�ريا يف �ض�ريا وال�ضع�دية. 
را�ضي  اأح��م��د  ك��ان  املك�ضيك  م�نديال  ويف 
املباريات  امل���ؤث��ري��ن ج��دا يف  ال��الع��ب��ني  م��ن 
ال��ث��الث ال��ت��ي خ��ا���ض��ه��ا ف��ري��ق��ن��ا ومت��ك��ن من 
نهائيات  يف  ال�حيد  العراق  هدف  ت�ضجيل 
البلجيكي  احلار�ص  مرمى  يف  العامل  كاأ�ص 
يف  مرمى  حار�ص  اأف�ضل  اختري  الذي  بفاف 
اأ�ضهم   1988 ع��ام  ويف  امل��ذك���ر.  امل�نديال 
كاأ�ص  بط�لة  بلقب  ال�طني  املنتخب  بف�ز 
عام  و�ضهد  االأردن،  يف  ج��رت  التي  ال��ع��رب 

ال�ضداقة  ببط�لة  املنتخب  ف�ز  يف  م�ضاهمته   1989
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ج���رت يف ال��ك���ي��ت، ح��ي��ث ت��ع��د هذه 
مع  را�ضي  اأحمد  يحرزها  بط�لة  اآخ��ر  هي  البط�لة 

املنتخبات العراقية املختلفة.
م�صاركات اأخرى

ي�ضتطع  مل  اأخ��رى  بط�الت  يف  را�ضي  اأحمد  �ضارك 
هذه  اأب���رز  وم��ن  فيها  االأول  امل��رك��ز  اإح���راز  منتخبنا 
اإذ  ع���ام1982،  االإم���ارات  يف   )6( خليجي  البط�الت 
ان�ضحب منتخبنا بقرار �ضيا�ضي كما �ضارك يف دورة 
 1986 ع��ام  �ضيئ�ل  يف  العا�ضرة  االآ�ضي�ية  االأل��ع��اب 
وب��ط���ل��ة ال��رئ��ي�����ص ال��ك���ري اجل��ن���ب��ي ع���ام 1987 
وخليجي  و1989   88 عامي  العامل  كاأ�ص  وت�ضفيات 
هذه  من  العراق  ان�ضحاب  ب�ضبب  الك�يت  يف   )10(
بط�لة  يف  ال��ب��ارزي��ن  الالعبني  م��ن  وك���ان  البط�لة، 
االأردن الدولية عام 1992.و�ضارك يف ت�ضفيات كاأ�ص 
العامل عام 1994، كما �ضارك يف ت�ضفيات بط�لة اأمم 
مت  البط�لة  ه��ذه  وبعد   1996 ع��ام  االأردن  يف  اآ�ضيا 
احلياة  مدى  ال�طني  املنتخب  مع  اللعب  من  حرمانه 
ب�ضبب تهمة باطلة، حيث اأدى هذا القرار اإىل حرمانه 

االإمارات  يف  جرت  التي  النهائيات  يف  امل�ضاركة  من 
الحقا  تراجع  العراقي  االحت��اد  اأن  اإال  نف�ضه،  العام 
اإىل  ثانية  للع�دة  را�ضي  الأحمد  و�ضمح  ق��راره  عن 
ت�ضفيات  يف  �ضارك  حيث  ال�طني.  املنتخب  �ضف�ف 
هي  امل�ضاركة  ه��ذه  وكانت   ،1997 ع��ام  العامل  كاأ�ص 
االأخرية الأحمد را�ضي مع املنتخبات ال�طنية و�ضهدت 
يف  الريا�ضية  حياته  يف  دويل  ه��دف  اآخ��ر  ت�ضجيله 

مرمى باك�ضتان.
اأجمل مبارياته

اجلميلة  املباريات  من  العديد  را�ضي  اأحمد  خا�ص 
لكنه يعتز مبباراة الزوراء والق�ة اجل�ية يف بداية 
يف  والك�ت  الزوراء  مباراة  وكذلك  الريا�ضية  حياته 
ت�ضعينيات القرن املا�ضي ومع املنتخب ال�طني يعتز 
بط�لة  نهائي  يف  واأوغ��ن��دا  ال��ع��راق  مب��ب��اراة  كثريا 
ال�ضداقة وال�ضالم يف الك�يت عام 1989 �ضجل فيها 

هدفا جميال.
اأهم اأهدافه

اأح��م��د را���ض��ي يف  ال��ت��ي �ضجلها  االأه����داف  اأغ��ل��ب  اأن 
اأنه  اإال  ج��دا  جميلة  ه��ي  الط�يلة  الكروية  م�ضريته 
يف  ال�ضناعة  مرمى  يف  اجلميل  بهدفه  يرى 
م��ضم 92 � 1993 الذي �ضجله بطريقة )دبل 
يرى  بينما  م�ضريته،  يف  االأج��م��ل  ه�  كيك( 
املباراة  يف  الك�يت  مرمى  يف  الثاين  بهدفه 
ه�  الدولية  ال�ضداقة  لبط�لة  النهائية  �ضبه 
االأ�ضعب وهدفه يف مرمى قطر ب�ضربة راأ�ص 
يبقى  بينما  املت�قع،  بغري   )9( خليجي  يف 

هدف )امل�نديايل( ه� االأهم.
األقاب �صخ�صية

ح�����ض��ل اأح���م���د را����ض���ي ع��ل��ى ال���ع���دي���د من 
اأبرزها  من  ال�ضخ�ضية  واالألقاب  االإجن��ازات 
الع�ضرين  القرن  خ��الل  عراقي  الع��ب  اأف�ضل 
العب  وتا�ضع  �ضعيد  ح�ضني  مع  باال�ضرتاك 
املذك�ر،  القرن  ط���ال  االآ�ضي�ية  القارة  يف 
كما ح�ضل على لقب اأف�ضل العب اآ�ضي�ي عام 
العام  يف  عربي  العب  اأف�ضل  وكذلك   1988
ذاته، بينما نال هذا اللقب حمليا يف اأكرث من 
م��ضم، كما فاز بلقب هدايف الدوري مرتني 
وح�ضل على لقب الهداف يف بط�الت غ�تا 
اآ�ضيا  �ضباب  وت�ضفيات   1981 عام  الدولية 
بالنيبال عام 1982 وكاأ�ص فل�ضطني باملغرب 
ال�ضاد�ضة  ال��ع��رب��ي��ة  وال�����دورة   1983 ع���ام 

باملغرب عام 1985 وت�ضفيات كاأ�ص العامل عام 1986 
 1988 عام  العرب  وكاأ�ص   1988 عام   )9( وخليجي 
وبط�لة ال�ضداقة وال�ضالم عام 1989 وبط�لة االأردن 
الدولية عام 1992 وهداف بط�لة الكاأ�ص عام 1992 
الكاأ�ص  وهداف   1994 عام  القطري  الدروي  وهداف 

القطري يف م��ضم 1994 � 1995.
اعتزاله اللعب

اأن  بعد   1999  �  1998 م��ضم  يف  را�ضي  اأحمد  ق��رر 
"الزوراء" اإىل  قدم عرو�ضا ممتازة جدا قادت فريقه 
اللعب وفعال  اعتزال  والكاأ�ص(  )الدوري  لقبي  اإحراز 
كان قراره �ضائبا للغاية وما زال ميثل اخليار االأف�ضل 
قمة  يف  وه���  اع��ت��زل  الأن��ه  العراقيني،  الالعبني  لكل 

م�ضت�اه الفني والبدين.
جتاربه االحرتافية

القرن  ثمانينيات  يف  تلقى  را���ض��ي  اأح��م��د  اأن  برغم 
الدول  يف  ل��الح��رتاف  العرو�ص  من  العديد  املا�ضي 
العربية وكذلك مع اأحد اأندية اأمريكا الالتينية، اإال اأن 
عدم تطبيق قرار االحرتاف يف املالعب العراقية جعل 
 1990 ع��ام  ويف  مهدها..  يف  مت���ت  العرو�ص  ه��ذه 
تعاقد  العراقيني  الالعبني  ب��اح��رتاف  ال�ضماح  وبعد 
معه نادي ال�ضد القطري، اإال اأن هذا العقد مل ير الن�ر 
وبعد   1990 اآب  من  الثاين  اأح��داث  تداعيات  ب�ضبب 
ذلك ويف م��ضم 93 احرتف مع فريق ال�كرة القطري 
القطري  العربي  النادي  ، ثم احرتف مع  مل�ا�ضم عدة 
االإماراتي  احل�ضن  دب��ا  ن��ادي  مع  اح��رتف  ذل��ك  وبعد 
ندم  وق��د  الثانية  الدرجة  دوري  يف  يلعب  ك��ان  ال��ذي 

را�ضي الحقا على هذه التجربة.
م�صريته التدريبية

التدريب واأ�ضرف على  اإىل  اللعب حت�ل  بعد اعتزاله 
تدريب فريق ال�ضرطة وقاده للف�ز باإحدى البط�الت 
اأ�ضرف على تدريب منتخب النا�ضئني الذي حت�ل  ثم 
ختم  ث��م  وم��ن  ال�ضباب  منتخب  اإىل  مفاجئ  ب��ق��رار 
م�ضريته التدريبية مع فريق الزوراء وبعد ذلك حت�ل 
اإىل العمل االإداري، حيث تراأ�ص الهيئة االإدارية لنادي 
جمل�ص  يف  نائبا  انتخب  ثم  �ضن�ات  الأرب��ع  ال���زوراء 

الن�اب ال�ضابق.
مميزاته 

اأهمها  ل��ع��ل  اأح���م���د را����ض���ي مب��م��ي��زات ع����دة  مي��ت��از 
األعاب اله�اء ب�ضكل رائع جدا وا�ضتعماله  ا�ضتخدامه 
قدميه ب�ضكل مت�ازن، ف�ضال عن وق�فه ال�ضحيح اأمام 

املرمى وتعاونه مع زمالئه داخل املالعب الكروية.

اأحمد را�سي.. اأمنوذج فريد يف املالعب العراقية
اختري االأف�صل حمليًا وعربيًا واآ�صيويًا

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.

هداف منتخب ال�ضباب



اإياد ال�صاحلي

انتهازي بدرجة رفيعة!
العامة املك�نة من 63 ع�ض�ًا هي  الهيئة  القدم بان  اأزمة كرة  كثريًا ما نردد يف حتليالت 
�ضاحبة اليد العليا يف اإقرار امل�قف احلكيم واحلا�ضم الذي ينهي جدلية االنتخابات املعقدة 
وامل�ضتدمية ، اإال اأن ما ُيحبك خلف �ضتار )الت�اط�ؤات امل�ضلحية ( ي�ؤكد زيف مناداة البع�ص 
النجف بعد غد  العامة بدليل ان اجتماعًا ت�ضاوريًا مرتقبًا حتت�ضنه مدينة  الهيئة  ب�ضلطة 
نائب  حّم�د  ناجح  بت�ضنم  العراقية  القدم  كرة  جلمه�رية  الب�ضرى  زّف  منه  يراد  اجلمعة 
رئي�ص االحتاد مهام رئا�ضة االحتاد عقب بيان يعد له االن ملخاطبة فيفا ب�ضرورة تقلي�ص 
مدة التمديد اىل ثالثة ا�ضهر كي تعّجل الهيئة العامة باإقامة االنتخابات يف فرتة قريبة وفق 

ما طبخ وراء ال�ضتار!
 ، العامة  للهيئة  حق  من  يعنيه  مبا  الظاهر  االجتماع  عن  املعل�مات  الينا  ت�ضربت  هكذا 
والباطن ب�ضعي حّم�د اإقناع الهيئة العامة امل�الية لت�جهاته باتخاذ قرار �ضحب الثقة من 
االحتاد احلايل من دون ادراك ردة فعل فيفا اإزاء ت�ضرف الهيئة الذي )اإن ح�ضل( فانه ينّم 

عن حقيقة وا�ضحة: ان اأزمة االنتخابات تقاد عاطفيًا ولي�ص عقالنيًا !
ل� )ثلثي االع�ضاء( يف جل�ضة النجف  ان حماولة الهيئة العامة حتقيق الن�ضاب القان�ين 
بهدف �ضحب الثقة من االحتاد بغية التمهيد ل�الدة الرئي�ص امل�ع�د تبقى حماولة يائ�ضة 
لن تتمخ�ص اال وليدًا م�ض�هًا ال ميتلك ال�ضرعية الدولية املفرت�ص وج�دها يف هكذا جتمع 
ا�ضتثنائيًا  اأم  اأكان عاديًا  �ض�اء  العامة لالجتماع  الهيئة  الكرة وحده من يدع�  الن احتاد 
�ضخ�ص  واأي  ال�ضخ�ضني  لهذين  تقديرنا  مع جّل  احمد  هادي  او  الكرعاوي  ولي�ص �ضباح 
اآخر من اأع�ضاء الهيئة العامة ياأخذ بعاتقه ت�ضييفهم يف مدينته ا�ضتنادا اىل املادة )1-32( 
من النظام الداخلي لالحتاد العراقي الذي �ضادق عليه فيفا يف االجتماع اال�ضتثنائي الذي 

عقد يف فندق ال�ضدير. 
اجلانب االآخر ، ان ملف االأزمة دخل جلنة الط�ارىء يف االحتاد الدويل لكرة القدم لي�ص 
امل�ؤمتر  تاأجيل  اآخرها  كان  مّر مبراحل عدة  ثم   ، قبل عامني  االأول  التمديد  ، بل منذ  االآن 
االنتخابي يف اربيل الذي حدد له ي�م 24 مت�ز املا�ضي اإىل اإ�ضعار اآخر ، وب�ضبب ذلك �ضدر 
قرار التمديد ليت�ضنى الحتاد الكرة العراقي حت�ضيد جه�ده وتنقية اأج�اء اخلالف ور�ضم 
امل�ؤمتر  لعقد  م�ؤهلني  يك�ن�ن  بحيث  العامة  الهيئة  اأع�ضاء  جلميع  جديدة  التقاء  نقاط 

االنتخابي يف اقرب وقت ولي�ص بعد انتهاء مدة التمديد كما يف املرات ال�ضابقة.
اأية مناورة او التفاف من الهيئة العامة بعد �ضدور قرار التمديد الرابع يعد خمادعة  ان 
وزوغانًا من قبلها عن �ضكة فيفا الذي يعد ذلك �ضربًا من الع�ضيان �ضد �ضلطته ما ي�ضطره 
التخاذ قرار التجميد يف اأ�ض�اأ ت�قيت متر به الكرة العراقية على اأعتاب م�ضاركات مهمة 
عدة تاأمل فيها تعديل ت�ضنيفها الدويل وا�ضتعادة بريقها و�ض�الت اأ�ض�دها زعماء القارة 

االآ�ضي�ية للرتبع من جديد على اللقب يف الدوحة كان�ن الثاين املقبل.
عّما  االع��الم  و�ضائل  جلميع  م�قفه  بيان  حّم�د  ناجح  ملطالبة  تدفعنا  اللعبة  م�ضلحة  ان 
التي ت�ضدر عن م�ؤ�ض�ضة ريا�ضية كبرية خال�ضته  ال�ضحف  ن�ضرته احدى  تقرير  جاء يف 
: ان حّم�د مر�ضح جديد لرئا�ضة االحتاد ويعّ�ل على ا�ض�ات اجلن�ب وال��ضط لتمرير 

تر�ضيحه الذي و�ضف بانه ) املنقذ ال�حيد( للعبة مل تعرف اال�ضتقرار منذ �ضن�ات عدة !
 نعم نطالبه بالت��ضيح ازاء من يحاول تكري�ص التع�ضب الطائفي املقيت من جديد بعد ان 
قر نهائيًا بف�ضل وعي العراقيني واألتفافهم ح�ل وحدة ال�طن ، فهل يقبل حّم�د ) املعروف 
ت�ضعيد  يف  باإيثاره  اآ�ضيا  اأمم  نهائيات  يف  ال�حدوي  ودوره  االأ�ضيلة  العراقية  بجذوره 
وحتفيز الروح املعن�ية لالعبني لينتخ�ا لراية العراق ال ملناطقهم او ع�ضائرهم او مذاهبهم 
( ، هل يقبل ان يك�ن ورقة ثانية يراهن عليها املرتب�ض�ن بزيادة رقعة التمزق بني اأع�ضاء 
االحتاد اأنف�ضهم بحجة ان �ضخ�ضيته االأكرث رجحانًا بني اأع�ضاء الهيئة العامة ممن ميثل�ن 
جن�ب العراق وو�ضطه ) كما جاء يف التقرير( الذي اأنهى حقبة رئي�ص االحتاد ح�ضني �ضعيد 
البع�ص اخذ  اإن  الريا�ضي وال�ضحفي طاملا  ال��ضطني  لغايات مل تعد �ضرًا يف  ال�رق  على 

يناف�ص على و�ضام )انتهازي( من الدرجة الرفيعة!
لن يخجل البع�ص ممن زج�ا انف�ضهم وزايدوا على اع�ضاء الهيئة العامة يف التعبري عن 
احلر�ص على حق�قهم يف ازمة و�ضحت معاملها القان�نية مبا ال يقبل ال�ضك بان �ضط�ة فيفا 
تردع جميع )عنرتيات( من ت�ضّ�ل له نف�ضه د�ّص انفه لتحري�ص الهيئة العامة على ارتكاب 
حماقة جديدة بتمرير �ضيناري� جديد خارج اطار ال�ضرعية للتاأثري على اإرادتها وهي نف�ضها 
من و�ّضطت رئي�ص اللجنة االوملبية ال�طنية رعد حم�دي لل�ضفر اىل اإقليم كرد�ضتان العراق 
كي يرج� ممثل فيفا ن�ضال احلديد  على تاأجيل االنتخابات فرتة معينة الإخماد نار الفتنة 

ولي�ص ايقاد جذوتها!
ب�ضراحة ، ان الفر�ضة كانت م�اتية للهيئة العامة النهاء التناحر ب�ضاأن منا�ضرة هذه الكتلة 
، كان ميكن  الفارغة  التي �ضّدعت روؤو�ضنا ب�ضعاراتها  الن�ضاز  او تلك وا�ضكات االأ�ض�ات 
ف�ّص االنتخابات بح�ض�ر املمثل الدويل ، لكن ماأزق " رئي�ص الهيئة امل�ؤقتة لنادي الزوراء 
فالح ح�ضن املر�ضح لرئا�ضة احتاد الكرة والذي تاأكد عدم �ضالمة م�قفه لعدم اعتماده من 
ال�ضادرة  الر�ضمية  القائمة  �ضمن  االنتخابية  العملية  يف  بامل�ضاركة  لهم  امل�ضم�ح  مع  فيفا 
ه�   ، النادي  عن  ممثال  ها�ضم  �ضالم  فيها  ُدرج  التي  املا�ضي  ايار  من  العا�ضر  اجتماع  عن 
من دفع املعار�ضني يف بغداد للرتيث حتى ايجاد مر�ضح جديد يزاحم �ضعيدًا على من�ضب 

الرئي�ص !
جتد  مل   ) بحّم�د  اخلا�ص  التقرير  يف  جاء  ما  �ضّح  اإن   ( العامة  الهيئة  ان  هنا  واملفارقة 
العراق مل ت�ؤجج  الكرة يف  ازمة  ان  اآخر من خارج االحتاد احلايل ما يدلل على  مر�ضحًا 

عدم �ضالح االحتاد او وج�د ملفات ف�ضاد وعدم نزاهة كما ادعى ب�������ض���ب���ب 
و�ضيلة  يدخروا  مل  واح��د  �ضخ�ص  الإزال��ة  بل   ، معار�ض�ه 
حمالت  م��ن  وب��ال��رغ��م   ، وم��ار���ض���ه��ا  اال  عليه  لل�ضغط 
امل�ضع�رين بال عدالة وال اإن�ضاف ممن وظف�ا مكائنهم 
االعالمية ي�ميا لت�ض�يه �ضمعته ، اال انه مازال ميلك 
بيده احلق ال�ضرعي يف بقائه حتى اقامة االنتخابات 
بانها  وت�قن  نف�ضيا  العامة  الهيئة  ت�ضتعد  عندما 
تقبل  ول��ن  القدم  بكرة  العراق  م�ضلحة  متثل  فعال 
واملنافقني  املاكرين  اه����اء  مطية  تك�ن  ان  ثانية 
ه�اة اإ�ضعال احلرائق يف حفالت التلذذ ب�ض�اء كرة 

القدم امل�ضكينة!
وم�صة: ال ي�ضتطيع احد ان يركب على ظهرك 

اإال اذا كنت منحنيًا!
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بغداد / اكرام زين العابدين
لرفع  ال�طني  منتخبنا  وف��د  ب��غ��داد  اىل  و�ضل 
مناف�ضات  يف  ���ض��ارك  ان  بعد  للمعاقني  االث��ق��ال 
املاليزية  العا�ضمة  يف  جرت  التي  العامل  بط�لة 
ك�االملب�ر للفرتة من 23 ولغاية االول من �ضهر 

اآب احلايل .
وا�ضتغرقت رحلة منتخبنا ال�طني ال�ضاقة قرابة 
24 �ضاعة بعد ان غادر ماليزيا ج�ًا م�ضاء ال�ضبت 
الليل  منت�ضف  بعد  ظبي  اب�  مطار  اىل  وو�ضل 
اىل  الع�دة  طريق  ويكمل  �ضاعات  ع�ضر  لينتظر 

مطار بغداد الدويل ع�ضر االحد املا�ضي .
ت�ج  قد  للمعاقني  ال�طني  منتخبنا  وف��د  وك��ان 
االثقال  لرفع  العامل  ببط�لة  الناجحة  م�ضاركته 
دولة   52 ب��ني  م��ن  عامليا  ال��راب��ع  امل��رك��ز  بح�ضد 

�ضاركت يف املناف�ضات .
برفع  جن��ح  �ضلمان  م�ضطفى  ال�����ض��اب  ال��رب��اع 
با�ضمه  امل�ضجل  العاملي  الرقم  وك�ضر  كغم   153
واملركز  بجدارة  الذهبية  امليدالية  على  وح�ضل 
الرابع عامليا ، و�ضمن بطلنا ال�ضاب الت�اجد يف 
مناف�ضات اوملبياد لندن 2012 بعد ان ح�ضل على 
واجتاز  املتقدمني  م�ضت�ى  على  ال��راب��ع  املركز 

الرقم التاأهيلي للبط�لة .
واأ�ضاف الرباع ال�ضاب احمد كاظم ميدالية ف�ضية 
من  بالرغم  ال�ضباب  لفئة   52 وزن  مناف�ضات  يف 

�ض�ء حالته ال�ضحية رفع 122 كغم .
بطلنا  فيها  ومثلنا  املتقدمني  فئة  مناف�ضات  اما 
ح�ضني علي وجنح برفع 167.5 كغم ليت�ضاوى 
ا����ض���رف وج���ي���ه ورب�����اع �ضيني  امل�����ض��ري  م���ع 
امل�ضري  ح�ضل  القليل  ال���زن  ف��ارق  وبح�ضاب 
الف�ضية  وذهبت  الذهبية  امليدالية  على  ا�ضرف 
املثابر  رب��اع��ن��ا  ن���ال  بينما  ال�����ض��ي��ن��ي،  ل��ل��رب��اع 
ا�ضافة  املتقدمني  لفئة   52 برونزية وزن  ح�ضني 
لندن  باراملبياد  اىل  التاأهيلي  الرقم  حتقيق  اىل 

.2012
كاظم  ر�ض�ل  ال�ضاب  املتاألق  ال��رب��اع  بطلنا  ام��ا 
االأثقال  لرفع  العامل  مناف�ضات بط�لة  الذي دخل 
)ذهبية(  ميداليتني  اح��راز  يف  وجنح  للمعاقني 
لفئة ال�ضباب ل�زن 56 و)ف�ضية( لفئة املتقدمني 

لنف�ص ال�زن  .

وجنح ر�ض�ل كاظم بك�ضرالرقم القيا�ضي العاملي 
لل�ضباب بعد ان رفع 197.5 كغم حيث كان الرقم 
ال�ضابق امل�ضجل با�ضمه 185 كغم، وح�ضد ذهبية 
�ضريف  امل�ضري  ال��رب��اع  ال����زن  لهذا  املتقدمني 

حممد فيما نال الرونزية رباع ايراين .
وزن  يف  ناف�ص  الذي  كرم  ح�ضن  اال�ضمر  رباعنا 
60 كغم وجنح برفع 172.5 كغم ليح�ضل على 
املتقدمني  لفئة  العامل  ال�ضابع على رباعي  املركز 
للمعاقني  لندن  الوملبياد  تاأهيليا  رقما  و�ضجل 

. 2012
وزن  مناف�ضات  يف  �ضاركت  زكي  ذكرى  الرباعة 
56 كغم ن�ضاء وكانت حماوالتها ناجحة يف رفع 
بني  من  اخلام�ص  املركز  على  وح�ضلت  كغم   95
15 مناف�ضة على بط�لة العامل وجنحت بتحقيق 

رقم التاأهيل اىل اوملبياد لندن للمعاقني 2012 
الرباع حممد عبا�ص كان على م�عد مع مناف�ضات 
وزن 67.5 كغم لفئة املتقدمني ، وجنح يف رفع 
172.5 كغم يف املحاولة االأوىل، وتقدم الإكمال 
م�ض�اره يف املحاولة الثانية لكنه اأ�ضيب ليبتعد 
عن املناف�ضة على املراكز االأوىل، واحتفظ برقمه 
الذي �ضجله يف املحاولة االأوىل ليقف بالرتتيب 
منحه  ال��ذي  املتقدمني  لفئة  وزن��ه  على  ال�ضابع 
اوملبياد  اىل  ال��ت��اأه��ل  بطاقة 

لندن 2012 .

اجتياز  يف  عدنان  �ضادق  ال�ضاب  رباعنا  جنح 
وح�ضد  ال�����ض��اب  لفئة  كغم   75 وزن  مناف�ضات 
 150 رفع  يف  جنح  ان  بعد  الرونزية  امليدالية 
واملركز  ال��رون��زي��ة  امليدالية  بها  ليح�ضد  كغم 

الثالث .
كغم   202.5 رفع  يف  جنح  طار�ص  جبار  رباعنا 
ليحل يف املركز ال�ضاد�ص وي�ضمن بطاقة التاأهل 
حم��اوالت  جنحت   .  2012 ل��ن��دن  اومل��ب��ي��اد  اىل 
العراقية هدى مهدي برفع 117.5 كغم  الرباعة 
ل�زن 82.5 كغم وح�ضلت على امليدالية الف�ضية 
وهي  للمعاقني،  االأث��ق��ال  ل��رف��ع  ال��ع��امل  لبط�لة 
اأول امراأة عراقية حت�ضل على و�ضام ف�ضي يف 
يح�ضب  اجناز  وه�  االثقال  لرفع  العامل  بط�لة 

للجنة الباراملبية العراقية .
وجنح الرباع فار�ص �ضعدون يف ح�ضد امليدالية 
مناف�ضيه  م���ع  ك��ب��ري  ����ض���راع  ب��ع��د  ال���رون���زي���ة 
ال�زن  ذهبية  على  و�ضيامند(  )كاظم  االإيرانيني 

ف�ق 100 كغم الثقيل .
بينما  كغم    250 برفع  �ضعدون  ف��ار���ص  وجن��ح 
رفع الرباع االإيراين كاظم رفع 265 كغم ، ونال 
برفع  الف�ضة  �ضيامند على  ال�ضاب  الرباع  الف�ضة 
حقق  ال�طني  منتخبنا  ان  وي��ذك��ر   . كغم   260
املركز الرابع يف الرتتيب عامليا وجمع منتخبنا 
ثمان ميداليات ) 2 ذهب و 3 ف�ضة و3 برونز ( .

ظفر ببطاقات التاأهل الوملبياد لندن 2012 

و�سول وفد رفع اأثقال املعاقني حمماًل 
بباقات االإجناز العاملي  


