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بغداد/حيدر مدلول 
املنتخبات  جلنه  ع�ض�  الربيعي  كاظم  داف���ع    
بكرة  امل��رك��زي  العراقي  االحت��اد  وامل��درب��ن يف 
وعبد  �ضاكر  ن��اظ��م  امل��درب��ن  ت�ضمية  ع��ن  ال��ق��دم 
امل�ضاعد  التدريبي  امل���اك  �ضمن  ن��اع��م  ال��ك��رمي 
للمدرب االملاين �ضيدكا لقيادة منتخبنا ال�طني 
ومن  تنتظره  التي  املقبلة  للبط�الت  ا�ضتعدادا 
الكروية  ال�ضاد�ضة  ا�ضيا  غرب  بط�لة   ابرزها   
للفرتة  عمان  العا�ضمةاالردنية  يف  �ضتقام  التي 
ولغاية  ايل�ل  �ضهر  من  والع�ضرين  الثالث  من 
بن  من  املقبلن  االأول  ت�ضرين  �ضهر  من  الرابع 
العديد من ا�ضماء التدريبية التي مت طرحها على 
لك�نهما  االخ��رة  الفرتة  خ��ال  اللجنة  طاولة 
الذين  الاعبن  ع��ن  واف��ي��ة  معل�مات  ميتلكان 
�ضيتم دع�تهم اىل �ضف�ف املنتخب وا�ضرافهما 
االول  وخا�ضة  االخ���رة  ف��رتة  يف  قيادتة  على 
بط�لة  ل��ق��ب  اح����راز  اىل  منتخبنا  ق���اد  ال����ذي 
ت�ضرين  �ضهر  اقيمت يف  التي  الدولية  االم��ارات 

الثاين املا�ضي  ف�ضا عن ا�ضرافه على املنتخب 
االوملبي وكذلك عبد الكرمي ناعم الذي يعترب من 
اف�ضل املدربن الذين ا�ضرف� على تدريب حرا�س 
من  العديد  مع  وعمل  �ضابقه  اوق��ات  يف  املرمى 

املاكات التدريبية املحلية واالجنبية . 
ال�طني  املنتخب  اع���داد  م��راح��ل  ان  واع���رتف 
ال�ضع�بات   من  العديد  �ضت�اجه  البط�لة  لتلك 
بالن�ضبة لالتحاق الاعبن العراقين املحرتفن 
واخلليجية  ال��ع��رب��ي��ة  االن���دي���ة  م���ن  ع����دد  يف 
وعمان   االردن  ال�ضليمانيةومباراتي  مبع�ضكري 
ال�ضهر  م��ن   19-  16 ي���م��ي  �ضتقامان  ال��ل��ت��ان 
يف  فرقهم  مبباريات  الرتباطهم  نتيجه  املقبل 
ذاته  ال�ضهر  بداية  يف  �ضتنطلق  التي  الدوريات 
الاعبن علي ح�ضن رحيمة و ي�ن�س  وخا�ضة 
حمم�د وق�ضي منر وعاء عبد الزهره و�ضام 
تدوينهم  مت  اخ��ري��ن  العبن  اىل  ا�ضافة  �ضاكر 
يف مفكره الاعبن الذين �ضيتم ت�جيه الدع�ة 
اليهم باالحتاق بال�حدات التدريبية التي �ضتقام 

انه  مبينا  �ضيدكا  االملاين  املدرب  ا�ضراف   حتت 
مت ت�فر كافة امل�ضتلزمات الفنية واالدارية من 
اجل ت�ضهيل مهمة االخر  يف التح�ضر املنا�ضب 
لبط�لتي  اعداد  باك�رة  التي تعد  البط�لة  لهذه 
�ضتقام  التي  الع�ضرين  العربي  اخلليج  كا�س 
املقبل  ال��ث��اين  ت�ضرين  �ضهر  نهايه  اليمن  يف 
وبط�لة امم ا�ضيا التي �ضتقام يف الدوحة بداية 
اال�ضرطة  ت�ضلم  �ضيدكا  ان  وب��ن   . املقبل  العام 
ال��ف��ي��دي���ي��ة  اخل��ا���ض��ة مب��ب��اري��ات منتخبنا يف 
جن�ب  يف  اقيمت  التي  ال��ق��ارات  كا�س  بط�لة 
افريقيا العام املا�ضي وبط�لة االمارات الدولية 
التي احرز لقبها منتخبنا ال�طني ح�ضب ماطلبه 
االجتماع    يف  �ضابق  وق��ت  يف  �ضيدكا  امل���درب 
ال����ذي ع��ق��د م��ع��ه يف م��دي��ن��ه ارب���ي���ل م���ع جلنة 
ثقته  عن  معربا  �ضعيد  ح�ضن  برئا�ضه  املدربن 
ميتلكها  التي  التدريبية  االمكانات  يف  الكاملة 
���ض��ي��دك��ا وخ��ا���ض��ة ان���ه ق�ضى ف���رتة ط���ي��ل��ة يف 
العمل يف منطقة اخلليج العربي وا�ضرافة على 

منتخب البحرين وكذلك نادي الغرافة والعربي 
القطريان .ف�ضا عن معرفته مب�ضت�ى الاعبن 
العراقين املحرتفن يف اخلليج وا�ضيا مبينا ان 
االحتاد و�ضع جميع االمكانات االداريه والفنية 
االخر  ان  وال�ضيما  وتذليلها  مهمته  ت�ضهيل  يف 
لديه رغبة كبرة يف مناف�ضه العراق على القاب 

البط�الت الثاث امل�ضار اليها اعاه . 
الرابعه  ال�ضاعه  يف  تنطلق   اخ���رى  جهة  م��ن 
ال��دور  مناف�ضات   ال��ي���م  ع�ضر  م��ن  والن�ضف 
مباريات  �ضت  باقامة  النخبة  دوري  من  الرابع 
على ماعب بغداد واملحافظات للمجاميع الثاث 
العراقي  .  وقال طارق احمد امن �ضر االحت��اد 
�ضتقام  مباريات  ث��اث  ان  القدم  لكرة  امل��رك��زي 
الكرخ  ملعب  يحت�ضن  حيث  بغداد  ماعب  على 
بر�ضيد  املت�ضدر  و�ضيف  الطلبة  فريقي  مباراة 
 3 بر�ضيد  الرتتيب  ثالث  وال�ضناعة  نقاط   4
نقاط  وي�ضيف فريق الزوراء مت�ضدر املجم�عة 
بغداد  فريق  ملعبه  على  نقاط  بر�ضيد7  االوىل 

متذيل الرتتيب  بنقطتن يف مباراة ي�ضعى فيها 
بطاقة  حجز  نح�  وامل�ا�ضلة  �ضدارتة  لتاكيد 
التاهل م�ضتثمرا النتائج املت�ا�ضعة التي حققها 
بغداد والتي ادت اىل اقالة مدربة يحيى عل�ان. 
ف��ري��ق ارب��ي��ل و���ض��ي��ف ب��ط��ل املجم�عة  وي��ح��ل 
ال�ضرطة  املت�ضدر  على  �ضيفا  نقاط   6 الثانيه 
الفريقن  لكا  مهمة  مباراة  يف  نقاط  بر�ضيد7 
حل�ضم ال�ضدارة وال�ضيما ان املباراة االوىل بن 

الفريقن انتهت ل�ضالح االخر بهدف نظيف . 
ماعب  على  �ضتقام  مباريات  ثاث  ان  واو�ضح 
النجف  ف��ري��ق  ي�ضت�ضيف  ح��ي��ث  امل��ح��اف��ظ��ات  
نقاط  ب���دون  الثانية  املجم�عة  ترتيب  راب���ع  
ويلعب  نقاط   4 بر�ضيد  الثالث  الكهرباء  فريق 
ت��رت��ي��ب املجم�عة  ن��ف��ط اجل��ن���ب راب���ع  ف��ري��ق 
الثالثة بدون نقاط مع فريق كرباء ثالث ترتيب 
املجم�عة بر�ضيد 4 نقاط بينما يحل فريق الق�ة 
اجل�ية و�ضيف بطل املجم�عة �ضيفا على فريق 

ده�ك مت�ضدر املجم�عة  بر�ضيد 7 نقاط . 

بغداد/ طه كمر
التي  الق�ضة  القدم  لكرة  النجف  فريق  ق�ضية  باتت 
االيام بعد  العراقية هذه  القدم  يتناقلها متابع� كرة 
لقب  حمل  الذي  الفريق  هذا  به  ظهر  الذي  امل�ضت�ى 
ال��ضافة يف امل��ضم املا�ضي بعد فريق اأربيل والذي 
احتاله  بعد  امل��ضم  لهذا  النخبة  دوري  اىل  تاأهل 
قاب  وك��ان  اجلن�بية  املجم�عة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
ان  بعد  الذهبي  للمربع  التاأهل  من  اأدن��ى  اأو  ق��ضن 
الكروية  م�ضرته  خ��ال  جيد  فني  مب�ضت�ى  ظهر 
انه  خ�ض��ضا  احلايل  امل��ضم  او  املا�ضية  للم�ا�ضم 
وبا�ضتطاعته  اجلماهرية  للفرق  الق�ي  الند  ميثل 
على  يلتقيها  عندما  ال�ضيما  الفرق  باأق�ى  االطاحة 
وقت  ط���ال  جماهره  م����ؤازرة  ي�ضهد  ال��ذي  ملعبه 
املباراة ، لكن الذي حدث ان هذا الفريق مني بثاث 
يذيقها  ان  باالأم�س  ا�ضتطاع  فرق  مع  قا�ضية  هزائم 
طعم اخل�ضارة لكنه فاجاأ اجلميع وكانت نتائجه غر 
اأمام  بخ�ضارة  النخبة  يف  م�ض�اره  فا�ضتهل  مت�قعة 
الكهرباء بهدفن مقابل هدف واحد وعاد ليخ�ضر هذه 
ذاتها  بالنتيجة  اأربيل  فريق  اأم��ام  اأر�ضه  على  امل��رة 
ويتعر�س العبه املثابر �ضعيد حم�ضن اىل الطرد وه� 
الذي يعّ�ل عليه الفريق دائما لتاأتي اخل�ضارة الثالثة 
على يد اأهل القيثارة اخل�ضراء فريق ال�ضرطة الذي 
ما  على  لكن  البادية  غ��زالن  من  باأف�ضل حاال  يكن  مل 
للنجفين غر  بالن�ضبة  كانت  اللقاء  اأج�اء  ان  يبدو 
مائمة بحيث تعر�س العبان من النجف وهما �ضياء 
ال�ضيناري�  ليعاد  الطرد  اىل  ح�ض�ن  وفار�س  فالح 
النجف  فريق  املباراة  يكمل  وبالتايل  نف�ضه  ال�ضابق 
بت�ضعة العبن وكانت النتيجة خ�ضارة جديدة بهدف 
نظيف لرى غزالن البادية انف�ضهم بعد هذه املباراة 
خارج اأج�اء املناف�ضة من دون اية نقطة وهنا كانت 

املفاجاأة التي مل يت�قعها اأي متابع لهذا الفريق .
الهيئة  رئي�س  راأي  ا�ضتطلعت   ) الريا�ضي  امل��دى   (
قال  الذي  الكرعاوي  �ضباح  النجف  لنادي  االداري��ة 
لهذه  �ضدمنا  نحن  ب�ضراحة   : اخل�ض��س  ب��ه��ذا 
النتائج البائ�ضة وال زلنا م�ضدومن ومل نكن نت�قع 
ما حل بفريقنا الكروي خال مناف�ضات دوري النخبة 
ي�ضم  ان��ه  خ�ض��ضا  فريقنا  على  كثرا  نعّ�ل  فكنا 
نخبة جيدة من الاعبن الذين قدم�ا م�ضت�ى جيدًا 
احتل  الذي  املا�ضية وامل��ضم احلايل  امل�ا�ضم  خال 
ول�  اجلن�بية  املجم�عة  يف  الثاين  املركز  فريقنا 
انه  ل�جدنا  الفرق  بقية  وب��ن  بينه  مقارنة  اأجرينا 
يحتل مكانا مرم�قا مابن الفرق التي متتلك ا�ضل�با 

خا�ضا يف اللعب .
واأ�ضاف: ان اآلية الدوري التي مت اعتمادها من قبل 
احتاد الكرة العراقي مل تكن م�فقة ومل تن�ضف فريقنا 
فكيف لنا ان ناعب فرقا احتلت املراكز قبل االخرة 
يف جماميعها ونحن ثاين املجم�عة اجلن�بية حيث 
و�ضعتنا القرعة مع فريقي ال�ضرطة والكهرباء اللذين 
احتا املركز اخلام�س يف جماميعهم وهذا بحد ذاته 
يف  نف�قها  فرقا  ن�اجه  ان  لنا  فكيف  لنا،  غبنًا  يعد 
الرتتيب والي�م هي من تت�ضدر جمم�عتنا؟ فهذا ال 

ميكن اي ان هناك خطاأ يف التخطيط لهذا الدوري .
واأكد الكرعاوي ان دورينا متعب جدا وممل بال�قت 
ل�ضنة  ميتد  كله  ال��ع��امل  يف  دوري  ي�جد  ف��ا  نف�ضه 
ان منغ�ضات اعرت�ضت طريقه  و�ضهرين م�ضرا اىل 
وكذلك  النجف  لفريق  البياين  اخل��ط  ي�ضعد  فكلما 
بع�س الفرق االخرى التي تعاين ما نعانيه نرى ان 
تكاد  اأزم��ة جديدة  نتيجة حدوث  قد ت�قف  ال��دوري 
الدوري  يعاود  الزمن  من  فرتة  وبعد  باآمالنا  تطيح 
اىل  ي�ضل  كي  الفريق  نعد  جم��ددا  ونع�د  م�ضرته 

امل�ضت�ى الذي اأو�ضلناه له باالم�س وهكذا .
واأ�ضار الكرعاوي اننا يف نادي النجف مل نحمل ايًا 

االإخفاق  م�ض�ؤولية  الاعبن  او  التدريبي  املاك  من 
االخر الذي ح�ضل يف مناف�ضات دوري النخبة لكن 
قمنا بت�ضخي�س بع�س االخطاء الفردية التي حدثت 
وهي  الاعبن  بع�س  يتحملها  والتي  الفريق  داخل 
التي جعلتنا يف و�ضع ال نح�ضد عليه م�ؤكدا ان ادارة 
النادي �ضمت جلنة حتقيقية للخ��س يف هذه الق�ضية 
ل��ث��اث خ�ضارات  ال��ف��ري��ق  ت��ع��ر���س  وب��ح��ث ا���ض��ب��اب 
القرارات �ضد من ت�ضبب  البت يف  متتالية وبالتايل 
�ضتاأخذ  اللجنة  هذه  ان  م�ضيفا  االخفاقات  هذه  يف 
على عاتقها غربلة العبي الفريق والبقاء لاأجدر يف 
�ضف�ف الفريق واإبعاد من ال جند فيه القابلية على 
العطاء حفاظًا على ا�ضم الفريق و�ضمعته التي بناها 

من خال جه�د حثيثة على مر ال�ضنن .
واأو�ضح الكرعاوي: ان حملة كبرة تعر�س لها فريق 
قرار  يط�ل  فلماذا  الكرة  على  القائمن  من  النجف 
الطرد العبينا يف كل مباراة؟ فقد طرد العب الفريق 
التي  اأربيل  فريق  اأم��ام  مباراتنا  يف  حم�ضن  �ضعيد 
جرت على ملعبنا النه حتدث مع حكم املباراة حاله 
الكثر  وهناك  احلكام  مع  يتحدث  الع��ب  اأي  كحال 
يتحدث�ن  االخ���رى  ال��ف��رق  جميع  يف  الاعبن  م��ن 
لكن مل  احيانا  مع احلكام ويك�ن حديثهم بخ�ض�نة 
يتعر�ض�ا اىل قرار الطرد املجحف بحق العبنا الذي 
ال�ضرطة  ام��ام  مباراتنا  يف  الفريق  متثيل  من  ُح��رم 
التي مل تكن باف�ضل من �ضابقتها حيث تعر�س هذه 
قرار  اىل  فالح  و�ضياء  ح�ض�ن  فار�س  العبانا  امل��رة 
امل�ؤامرة طالت فريقنا  ان  الطرد لرى اجلميع كيف 

العبينا  مع  يتعامل�ن  الكرة  حكام  وان  بالتحديد؟ 
بقية  مع  بها  يتعامل�ن  عما  متاما  تختلف  ب�ضيغة 

العبي الفرق االخرى وهذا الكيل مبكيالن بعينه .
وات��ه��م ال��ك��رع��اوي احت���اد ال��ك��رة ال��ع��راق��ي باق�ضاء 
ك�ن  النخبة  دوري  يف  امل�����ض���ار  تكملة  م��ن  فريقه 
راأيه  على  واأ�ضر  االحت��اد  ب�جه  وقف  النجف  نادي 
يف التغير دائما �ض�اء يف م��ض�ع االنتخابات اأم 
العراقية  الكرة  م�ضرة  تعرقل  التي  االخرى  االم�ر 
اية  ازاء  الكرة  احت��اد  من  ثابتة  م�اقفنا  و�ضتبقى 
دفعنا ثمن هذه  لذلك  العراقية  الكرة  ق�ضية ال تخدم 
م�ض�ار  تكملة  م��ن  بحرماننا  االحت���اد  �ضد  ال�قفة 
التي  النف�ضية  ال�ضغ�طات  خال  من  النخبة  دوري 
الدوري  هذا  يف  فريقنا  ومدرب�  العب�  لها  تعر�س 

الط�يل املتعب .
واختتم الكرعاوي ت�ضريحه: ان نادي النجف بخر 
كبرة  نه�ضة  املقبلة  االي��ام  و�ضت�ضهد  بخر  زال  وال 
يف هذا النادي الذي خطف اال�ض�اء من الكثر من 
امل�ضار  ت�ضحيح  بعد  و�ضنبداأ  اجلماهرية  االندية 
دوري  مناف�ضات  خل��س  اجل��دي��دة  االع���داد  رحلة 
ابطال اآ�ضيا التي �ضنمثل العراق فيها ب�ضحبة فريق 
اأربيل طالبًا من جماهر النجف ال�ق�ف مع فريقها 
الكروي كما عهدناهم وان هذه االخفاقة لي�ضت نهاية 
العامل  م�ضت�ى  على  كبرة  ف��رق  هناك  ب��ل  ال��ع��امل، 
تعر�ضت اىل انتكا�ضات كبرة وخر دليل على �ضحة 
كامي ما ظهر به الفريق الفرن�ضي او االإيطايل بطل 
العامل وكذلك االإنكليزي وغرهم من الفرق العاملية .

الربيعي يدافع عن ت�صمية �صاكر وناعم م�صاعدين ل�صيدكا 

اأربيل يواجه ال�صرطة يف قمة الدور الرابع لدوري النخبة 
ك�صف عن غربلة العبي فريقه

 الكرعاوي : احلكام واحتاد الكرة يقفان وراء اإق�صاء 
النجف من دوري النخبة! 

ال�ضرطة يتطلع اىل 
احلاق هزمية جديدة 

باربيل 

النجف يخيب امال جماهره يف دوري النخبة
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زي���ن  اإك��������رام   / ح����اوره����ا 
العابدين

مبكر  ب�قت  الريا�ضة  جم��ال  دخ�لها 
ال�ضباحة  تع�ضق  كانت  وانها  خا�ضة 
العربي   امل��غ��رب  ب�ضمكة  ويلقب�نها 
جعلها تتف�ق يف املناف�ضات الر�ضمية 
الريا�ضية  االجن��ازات  اف�ضل  وحتقق 

.
عا�ضم  خ��دي��ج��ة  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ل��ة 
الريا�ضي(  )امل��دى  على  �ضيفة  كانت 

وحتدثت بهذا الت�ضريح وقالت :
منذ وقت مبكر ا�ضبت بع�ق يف �ضاقي 
االمين وانا بنت االربع �ضن�ات متت 
االطباء  اف�ضل  خ��ال  م��ن  معاجلتي 
حياتي  ملمار�ضة  وع���دت  الفرن�ضين 
ولكن مب�ضاعدة جهاز خا�س ، ودخلت 
احدى املدار�س االهلية اخلا�ضة التي 
تعلمت  وفيها  املعاقن  ب�ض�ؤون  تهتم 

ان االرادة ت�ضنع املعجزات .

: دخ��ل��ت جمال  واأ����ض���اف���ت خ��دي��ج��ة 
وانا  ال�ضباحة  وم��ار���ض��ت  ال��ري��ا���ض��ة 
اأح�ا�س  اأغ���ادر  ومل  ال�ضن  �ضغرة 
، و�ضاركت يف كل  نادرا  اإال  ال�ضباحة 
املغرب  يف  نظمت  ال��ت��ي  ال��ب��ط���الت 
االأوىل  امل��راك��ز  وح�ضدت  وافريقيا 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ات  واأح����رزت  فيها  
وكنت ا�ضغر ريا�ضية حتقق اجنازات 
افريقية ودولية بريا�ضة املعاقن على 

م�ضت�ى املغرب .
للعب  تر�ضحت  اإن��ه��ا   اىل  وا���ض��ارت 
حققت  ان  بعد  بر�ضل�نة  اوملبياد  يف 
التاهيلي وو�ضلت اىل اوملبياد  الرقم 
وحققت  للمعاقن   1992 بر�ضل�نة 
ال�ضباحة  يف  ال��ف�����ض��ي��ة  امل���ي���دال���ي���ة 
املغربية  للريا�ضة  كبر  اجن��از  وه��� 
اف�ضل  ت����اج���د  ظ���ل  يف  وال��ع��رب��ي��ة 
االوملبياد  يف  العامليات  ال�ضباحات 
انها  وبينت   ، للمعاقن  املخ�ض�س 

العاب  اىل  حت���ل��ت  ال���ق��ت  مب����رور 
الق�ى  ال��ع��اب  منها  اخ���رى  ريا�ضية 
ورف����ع االث���ق���ال ل��ل��م��ع��اق��ن م��ن خال 

يف  وت�ضهم  متلكها  التي  االإم��ك��ان��ات 
وجميع   ، م��ث��ال��ي��ة  ري��ا���ض��ي��ة  جعلها 
تت�اجد  ان  يتمن�ن  املغاربة  املدربن 

�ضتك�ن  ال��ن��ت��ائ��ج  الن  ف��رق��ه��م  �ضمن 
ل�ضاحلهم دائما  .

واو���ض��ح��ت خ��دي��ج��ة : حت���ل��ت اىل 
ري��ا���ض��ة رف����ع االأث����ق����ال ع����ام 1998 
والعرب  اف��ري��ق��ي��ا  ب��ط���الت  وح��ق��ق��ت 
وبعدها    ، ك��غ��م   67 حت���ت  وزن  يف 
متكنت من رفع اكرث من 100 كغم مما 
بط�الت  يف  للت�اجد  مهياأة  جعلني 
وجنحت   ، املعاقن  واوملبياد  العامل 
الوملبياد  التاهلي  ال��رق��م  حتقيق  يف 
وعندها   2000 عام  للمعاقن  �ضدين 
بطات  من  �ضديدة  مناف�ضة  واجهت 
العامل وكنت اأمتنى ان اأ�ضيف ميدالية 
جديدة يف رفع االأثقال ولكنني اأ�ضبت 
الثانية وح�ضلت  الرفعة  بعد حماولة 
على املركز ال�ضابع يف اوملبياد �ضدين 

وه� اجناز مهم اأي�ضا .
 2008 بكن  اومل��ب��ي��اد  يف  و���ض��ارك��ت 
برفع االأثقال وح�ضدت املركز ال�ضابع 
ان  بعد  كغم  عامليا يف وزن حتت 67 
تط�رت ريا�ضة رفع االأثقال الن�ضائية 
من  ال��ع��دي��د  فيها  و���ض��ارك  للمعاقن 
ب��ط��ات ال��ع��امل يف ���ض��رق اآ���ض��ي��ا من 
ال�ضن وتايلند وك�ريا  ، ويف بط�لة 
العامل االأخرة لرفع االأثقال للمعاقن 
قريبة  كنت  ماليزيا  يف  ج��رت  والتي 
او  الذهبية  امليدالية  اإح��راز  من  ج��دا 
الذي  التحكيمي  الظلم  ل���ال  الف�ضية 
وقع علي اإ�ضافة اىل االإ�ضابة اللعينة 
عن  ابتعد  وجعلتني  عاودتني  التي 

من�ضات التت�يج يف البط�لة .
الريا�ضة  على  القائمن  ان   : وتابعت 
املت�ا�ضل  ال��دع��م  ي��ق��دم���ن  املغربية 
االجنازات  اأف�ضل  نحقق  ان  اجل  من 
على  يح�ضل  امل��غ��رب  يف  البطل  وان 
رعاية خا�ضة ويدعم ب�ضكل جيد لكي 

ي�ا�ضل اإبداعاته . 
تهتم  ك��ان��ت  عائلتي  ان   : واختتمت 
االج���اء  يل  وت���ف��ر  كبر  ب�ضكل  ب��ي 
الريا�ضي  تف�قي  ال�ضتمرار  املثالية 
وكانت حت�ضر املناف�ضات التي جتري 
يف املغرب وكنت ازداد حما�ضة وتاألقا 
كلما نظرت يف عيني والدي ووالدتي 
اإن�����ض��ان��ة ناجحة  اإن��ن��ي  ل��ه��م��ا  الق�����ل 
و���ض��اأرف��ع راأ���ض��ك��م��ا ع��ال��ي��ًا م��ن خال 
وامليداليات  والبط�الت  االجن���ازات 

التي اح�ضدها.

�صاحبة ف�صية ال�صباحة يف اأوملبياد بر�صلونة للمعاقني 

البطلة املغربية خديجة عا�صم: االإ�صابة حرمتني 
من من�صات التتويج يف عاملية ماليزيا 2010

عا�صت طفولة �صعبة بعد ان تعر�صت اىل حادث وهي يف 
�صن الرابعة من عمرها بعد ان �صقطعت من �صلم البيت الذي 

ت�صكن فيه يف مدينة فا�س املغربية ، ولكن ا�صرارها كان 
كبريا يف االندماج باملجتمع وعدم االنزواء بعيدا بحجة 

االإعاقة .
ودخلت اإحدى املدار�س الداخلية املتخ�ص�صة برعاية املعاقني 

التي ا�صرفت عليها ملكة بريطانيا اليزابيث ، وفيها تعلمت 
دور�صًا كبرية من خالل االعتماد على النف�س يف تلبية 

االحتياجات اخلا�صة وكذلك الدخول يف املجال الريا�صي 
الذي من خالله انفتحت اآفاق كبرية اأمامها وجعلتها اإحدى  

بطالت املغرب واأفريقيا والعامل يف ال�صباحة .

حاوره/ عدي املختار
هناك يف بلد الغربة انا�س تهمهم م�ضلحة 
العراق عامة وم�ضلحة كرة القدم العراقية 
ب�ض�رة خا�ضة باأعتبارهم جزءًا ال يتجزاأ 
قدم  حيث  ين�ضب  ال  ال���ذي  ت��اأري��خ��ه��ا  م��ن 
الكثر منهم اجلهد واملال و�ضّخر العاقات 
ومنهم   .. ال��ع��راق��ي��ة  امل�ضتديرة  اج��ل  م��ن 
جمال  والدكت�ر  زينل  والدكت�ر  البدري 
والدكت�ر  ال��ك��ع���د  ال�����ض��ام  وع��ب��د  �ضالح 
عجاج  عطا  ه�ضام  والكابنت  كامل  �ضامل 

والقائمة تط�ل مببدعي املهجر .
والن احلدث ي�ضتحق البحث ، ر�ضا مركبنا 
ال�ضام  عبد  عند  وحت��دي��دًا  االأطل�ضي  عند 
يكتب  ظ��ل  ال���ذي  ب��ال��رب��اط  املقيم  ال��ك��ع���د 
وي��ه��ت��ف وي�����ض��رخ وي��خ��ت��م ك��ل م��ا يكتبه 
العراق  ان�ضر  اللهم   .. ال�ضهرة  باجلملة 
واأه���ل ال��ع��راق ..الأ���ض��ع ب��ن ي��دي��ه ب�ضعة 
ا�ضئلة بحجم املاأ�ضاة الكروية، وب�ضراحته 

وجراأته املعه�دة اجاب عليها.
* ما راأيك بالتمديد االأخر لاحتاد؟

وفا�ضح  ���ض��ارخ  ت��دخ��ل  ب�ضراحة  ان��ه    -
ورئي�س  ب��ات��ر  ج���زي��ف  فيفا  رئي�س  م��ن 
االحتاد اال�ضي�ي حممد بن همام ..و�ضرقة 
الن�ضاب  حملت  ع��ام��ة  هيئة  ل�ضاحيات 
امر  ان���ه   .. واح���د  زائ���د  خم�ضن  ال��ك��ام��ل 
خمجل وهناك اأيٍد خفية كانت وراء القرار 
.. فلقد ح��ذرت م��رارًا وت��ك��رارًا ان ح�ضن 
�ضعيد ي�ضتطيع عمل كل �ضيء بهذا املجال 
ثمن  مقابل  همام  واب��ن  لباتر  و�ض�ته   ..
القرار ال  العراق وكرته يدفعانه..  ال يزال 

يرتقي اىل ب�ضط نف�ذ ال�ضرعية الكروية .
* براأيك ما احلل اإذًا؟

اىل  تدع�  ان  العامة  الهيئة  من  اأمتنى   -
قرار  على  وجتيب  وب�ضرعة  اآخ��ر  اجتماع 
املكان  حتديد  تطلب  وان  ال��دويل  االحت��اد 
 .. ال��ق��رار  �ضاحبة  الن��ه��ا  امل���دة،  وتق�ضر 
وكذلك ادع� اهل االحتاد من اجتمع�ا يف 
مقدمتهم  يف  اال�ضتقالة  تقدمي  اىل  بغداد 
ام���ام  ت��اري��خ��ه��م  لتبيي�س  ح��م���د  ن��اج��ح 

ال�ضارع الريا�ضي واأهل ال�ضاأن الكروي.
* اأين تكمن اأزمة الكرة ؟

اأزمات  ب�مجم�عة  متر  العراقية  الكرة    -
تبداأ من ال��ضع االداري املهلهل .. واحتاد 
ال�ضخ�ضية،  م�ضاحله  اإال  تهمه  ال  فا�ضل 
اىل  و�ض�اًل  متخلفة  حتتية  ببنية  م��رورًا 
دوري �ضعيف .. ا�ضافة اىل هيئات ادارية 
دوري  وغياب  والتجربة  اخل��ربة  �ضعيفة 

الفئات العمرية.
ت��دخ��ل احل��ك���م��ة يف بع�س  ت���رى  * ه��ل 

مراحل ملف االزمة؟
- اأننا نتباكى عندما يغيب التم�يل وجتف 
اف�اهنا من كرثة اال�ضتغاثة عندما ال جند 
ما ن�ضّر به ام�رنا الريا�ضية .. لكننا نق�ل 
ان احلك�مة تتدخل بال�ضاأن الكروي .. اأنها 

ذريعة �ضمجة للتهرب من التق�ضر .
خال  حك�مي  لتدخل  بحاجة  نحن  *ه��ل 

هذه الفرتة ؟
بعملية  احلك�مي  التدخل  مع  ل�ضت  اأن��ا   -
احلك�مة  مع  لكنني  الكرة  �ض�ؤون  اإدارة 
�ضمعة  اىل  ي�ضيئ  وم��ن  املف�ضدين  بتتبع 

وما  كانت  احلك�مة  ان  وتاأكد   .. العراق 
اال�ضخا�س  م��ع  بالتعامل  رحيمة  زال���ت 
واالحت��ادات وعليك ان تبحث بن �ضط�ر 
الكتب والقرارات يف زمن املا�ضي القريب 

وترى الفرق!
*ه��ل مل�ضت خ��ال زي��ارت��ك االأخ���رة دعمًا 

حك�ميًا للريا�ضة ؟
- ال���ي����م ت��ن��ع��م االأن����دي����ة واالحت�������ادات 
واالوملبية بدعم مادي مل اره ط�ال ثاثة 
عق�د م�ضت وعلى الدولة ان تتدخل بق�ة 
عندما جتد خرقًا مبفا�ضل اأية م�ؤ�ض�ضة وال 
وال�ضناعة  الزراعة  عن  الريا�ضة  تختلف 

والفعاليات االأخرى باملجتمع املدين.
*ما ال�ضبيل من اخلا�س من االأزمات ؟

- ان يك�ن هناك نكران ذات لدى من يعمل 
امل�ضالح  ف�ق  العراق  م�ضلحة  ي�ضع  وان 

ال�ضخ�ضية .
*ما ال�ضبيل الحتاد كروي جيد م�ضتقبا ؟

- ان ناأتي باأنا�س لديهم التجربة وال�ضهادة 
الريا�ضة  قيادة  من  متكنهم  التي  العلمية 
االأ�ضخا�س  ن�ضتثمر  وان  �ضحيح  ب�ضكل 
ال���ذي���ن ل��دي��ه��م ع���اق���ات ع��رب��ي��ة وق��اري��ة 
ودولية خلدمة الريا�ضة .. ان ن�ضع اخلط 
القادم  باالحتاد  نف�ضه  ير�ضح  ملن  االحمر 
اىل  ي�ضار  وان  وامل��رته��ل��ن  االأم��ي��ن  م��ن 
يف  االأقل  يف  االنكليزية  باللغة  اختبارهم 
ال�ضر  وامن  والن�اب  الرئي�س  يخ�س  ما 
ق�يًا  احت���ادًا  ن�ضمن  لكي  ال��ع��ام  واالم���ن 
كرة  تهّمه م�ضلحة  ال  من  نركن  وان  فاعًا 

القدم العراقية جانبًا .

ل�صت مع التدخل احلكومي يف �صوؤون الكرة لكنني معها 
بتتبع املف�صدين 

اأدعو اأهل االحتاد ممن اجتمعوا يف بغداد اإىل تقدمي 
اال�صتقالة لتبيي�س تاأريخهم

عبد ال�صام الكعود
 يف حوار �صريح ل� 

لقطة من م�ضاركة الرباعة خديجة عا�ضم يف بط�لة العامل لرفع االثقال للمعاقن يف ماليزياحم�د تراأ�س اجتماع الهيئة العامة يف بغداد

املغربية خديجة 
عا�ضم
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بغداد / يو�صف فعل
 ووفق تلك املعطيات �ضار فريق ده�ك يف بحر 
دوري النخبة املتاطم االم�اج بهدوء وا�ضتقرار 
بعيدا عن التذبذب يف امل�ضت�ى الأن قبطانه قا�ضم 
يحرك دفته مبهارة ح�ضب ق�ة الرياح واختافها، 
الف�ز  بعد  وت�ضّدر فريق ده�ك فرق جمم�عته 
الكبر على كرباء بثاثة اهداف مقابل هدفن، 
للمناف�ضة  جاهزا  ا�ضبح  الفريق  ان  على  دليل 
اكمل  ان  ب��ع��د  ال��ذه��ب��ي  للمربع  ال������ض���ل  اإىل 
و�ضي�ضفي  ت��ام،  بنجاح  االول  ب�ضطرها  مهمته 
املباريات  على  واملتعة  االإث���ارة  من  الكثر  ذل��ك 
اية نقطة  فقدان  الثانية، الن  يف مرحلة احل�ضم 
فيها قد يكلف الفريق غاليا ويبعده عن املناف�ضة 
من  قا�ضم  وبا�ضم   ، الذهبي  املربع  اىل  لانتقال 
تدريب  بعيدا عن  مازال  لكنه  املدربن اجليدين 
املنتخبات ال�طنية بالرغم من خل� ال�ضاحة من 
املدربن الكبار اإال يف ا�ضتثناءات قليلة، ويع�د 
جناحات فريق ده�ك بالدرجة االوىل اىل الفكر 
قا�ضم  با�ضم  بقيادة  التدريبي  للماك  التكتيكي 
يف  و�ضرتاتيجته  نادر  عبد  ابراهيم  وم�ضاعده 
الفرق  اللعب جعل منها فريق ده�ك واحدا من 
الكبرة الطاحمة لل��ض�ل اىل املباراة النهائية 

للدوري بالرغم من �ضع�بة املهمة.
 النوار�س يف القمة

ي�ضبه حاله  ال  النخبة  دوري  ال��زوراء يف   حال 
راأ�ضا  االم����ر  وانقلبت  ال���دوري  مناف�ضات  يف 
التي  الطلبة  على  الفريق  ف���ز  بعد  عقب  على 
على  الرتبع  على  باملناف�ضة  حظ�ظه  من  زادت 
املركز االول بهدف ه�ضام حممد، و يع�د الف�ضل 
االداري  اال�ضتقرار  اىل  ال��ن���ار���س  بنجاحات 
ال�ضتام جنم الزوراء ال�ضابق فاح ح�ضن ادارة 

الهيئة امل�ؤقته، حيث عمل بجد على ترميم البيت 
الزورائي وت�فر ال�ضي�لة النقدية ورفع الروح 
املعن�ية لاعبن وحثهم لتقدمي اق�ضى ما لديهم 
املباريات،  يف  والبدنية  الفنية  االمكانات  من 
ووج�د فاح ح�ضن على راأ�س االدارة الزورائية 
همم  �ضحذ  على  للفريق  التدريبي  امل��اك  حّفز 
من  االن��ت�����ض��ارات  �ضكة  اىل  ل��ل��ع���دة  ال��اع��ب��ن 
جديد وت�ضدر الن�ار�س فرق املجم�عة يزيد من 
الفرق  ان  ال�ضيما  عليها   باملحافظة  م�ض�ؤوليته 
�ضتاعبه بطريقة تكتيكية تختلف عن امل�اجهات 
بذل  االدارة  من  ويتطلب  االوىل،  املرحلة  يف 
املزيد من اجله�د لتحقيق حلم اجلماهر ال�فية 
معانقة  اأمل  على  الذهبي  املربع  اىل  بال��ض�ل 

الن�ار�س لقب الدوري.
ع�ضام  بقيادة  للفريق   التدريبي  املاك  ويعّ�ل 
ح��م��د وح���ي���در حم��م���د وع���ام���ر زاي����د ب���اإح���راز 
اهل  بن  املتجان�ضة  الت�ليفة  على  االنت�ضارات 
ا�ضل�ب  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اخل���ربة وال�����ض��ب��اب و 
نقل  خ��ال  من  للن�ار�س  املميز  املمتنع  ال�ضهل 
يف  املثلثات  وع��م��ل  االوىل  اللم�ضة  م��ن  ال��ك��رة 
منت�ضف امليدان، ولعب جمه�ر الن�ار�س دورا 

اآثار  ون�ضيان  للف�ز  الاعبن  حتفيز  يف  كبرا 
تق�ضي  ك��ادت  التي  وامل��ادي��ة  االداري���ة  امل�ضاكل 
على طم�حاته باال�ضتمرار بالتناف�س يف دوري 
املفع�ل  الزورائية  االهازيج  ادت  فيما  النخبة، 
ان عادت اجلماهر متاأ  ال�ضحري لاعبن بعد 
غر  بكثافة  التدريبات  اإىل  وحت�ضر  املدرجات 

م�ضب�قة منذ م�ا�ضم عدة.
دوري  يف  عاليا  التحليق  اىل  الن�ار�س  وع�دة 
مذاقًا  الثانية  املرحلة   ملباريات  �ضيمنح  النخبة 

خا�ضًا.
غياب اال�صتقرار

دوري  يف  ال�ضناعة  فريق  عرو�س  تاأرجحت   
النخبة ومل ي�ضتقر لها حال فبعد ان خ�ضر بق�ض�ة 
املناف�ضات  الثانية من  ال��زوراء يف اجل�لة  امام 
االإعجاب وتغلب  تثر  ب�ضرعة  كب�ته  نه�س من 
الدولين  بالاعبن  امل��دج��ج  ب��غ��داد  فريق  على 
بهدف يف اجل�لة الثالثة، ما يدل على ان الفريق 
مازال يف جعبته الكثر ليقدمه يف ج�لة احل�ضم 
احل�ضان  دور  ي����ؤدي  ان  وبا�ضتطاعته  املقبلة 
تاريخيًا  اجن��ازًا  ويحقق  املجم�عة  يف  اال�ض�د 
املدرب  م��ن  يتطلب  وذل��ك  احل���ايل،  امل��ضم  يف 

ب�ض�رة  اوراق���ه  ق���راءة  جثر  قحطان  ال�ضاب 
الذي  التكتيكي  اال�ضل�ب  اىل  وال��ع���دة  جيدة 
اجلن�بية  املجم�عة  بت�ضدر  مهمته  م��ن  �ضّهل 
اللعب  ع��ل��ى  امل��ع��ت��م��د  ال�����دوري  م��ن��اف�����ض��ات  يف 
باال�ضل� ب الدفاعي والزيادة العددية يف حم�ر 
تنا�ضب  التي  املرتدة  الهجمات  وعلى  العمليات 
بطريقة  اللعب  اما  الفني  مقا�ضهم  وعلى  العبيه 
الفريق  نتائج  فانها �ضتك�ن وباال على  مفت�حة 
يلعب  ال�ضناعة  وفريق  املقبلة،  امل�اجهات  يف 
وي�ضعى  جماهرية  �ضغ�ط  دون  من  املباريات 
بجد اىل تاأكيد جدارته مبزاحمة الفرق الكبرة 
وتف�قه عليها، كي ي�ؤكد ان كرة القدم ال تعرتف 
يبذل  م��ن  وامن���ا  وال��ت��اري��خ  الكبرة  باال�ضماء 
له  تبت�ضم  املباريات  يف  العطاء  وي�ضخي  اجلهد 
وترفع من �ضاأنه بن الفرق املتناف�ضة وما مييز 
اخلربة  العبي  من  ع��دد  وج���د  ال�ضناعة  فريق 
يف �ضف�فه امثال ريا�س مزهر و�ضاحب عبا�س 
وغرهما ا�ضافة اىل حي�ية ال�ضباب، و�ضتك�ن 
مباريات املرحلة الثانية انب�بة االختبار ملعرفة 
حمل  كانت  التي  احلقيقية  ال�ضناعة  فريق  ق�ة 
مناف�ضات  يف  ال��ك��ث��رة  وال��ت��ف�����ض��رات  اجل���دل 

ف�ز  حتليل  اىل  البع�س  داأب  ان  بعد  ال���دوري 
الفريق يف املباريات للحظ واال�ضل�ب الدفاعي.

موقف حرج
النخبة  دوري  مباريات  يف  النجف  فريق  ظهر 
الكثر  وفقد  �ضديقًا  وال  ع��دوًا  ي�ضر  ال  ب��ضع 
من مامح ق�ته وا�ضلحته ال�ضاربة  التي ت�ضلح 
بها يف امل�ا�ضم ال�ضابقة ومن ابرز معاناة غزالن 
البادية افتقار الفريق اىل املهاجم الهداف القادر 
ت�ضهل  اه��داف  اىل  ال�ضهلة  الفر�س  ترجمة  على 
املباريات  يف  النقاط  بك�ضب  الفريق  مهمة  من 
وفر�س  جميلة  ك��روي��ة  ملحات  ق��دم  ان��ه  ال�ضيما 
ا�ضل�به التكتيكي على جمريات املباراتن اللتن 
، وبذلك  اربيل وال�ضرطة  فريقي  امام  خ�ضرهما 
فان مهمته غزالن البادية يف املرحلة الثانية من 
اية  فقدان  الن  ال�ضع�بة  تكتنفها  النخبة  دوري 
نهاية  يعني  املتبقية  الثاث  املباريات  من  نقطة 

حلم االنتقال اىل املربع الذهبي .
ان  بهدف واحد  ال�ضرطة  اأمام  واأكدت اخل�ضارة 
اجلرعات  من  املزيد  اىل  ما�ضة  بحاجة  الفريق 
باإمكاناتهم  ال��ث��ق��ة  الإع�����ادة  ل��اع��ب��ن  امل��ع��ن���ي��ة 
التكتيكية  باملعاجلات  املعززة  والبدنية  الفنية 
املنا�ضبة مع �ضرورة زيادة ال�حدات التدريبية 
الع�دة  البادية  غزالن  ي�ضتطيع  كي  للمهاجمن 
اجلماهر  وم�ضاحلة  االنت�ضارات  حتقيق  اىل 
من  املناف�ضة  لدخ�ل  النقاط  من  املزيد  لك�ضب 
ميتلك  البادية  غزالن  ان  ال�ضيما  اب�ابها  او�ضع 
جتارب  ل��ه  �ضهد  الغني  عبد  ه���  ج��ي��دًا  م��درب��ًا 
عاٍل  قدٍر  الفريق وي�ضم العبن على  ناجحة مع 
ي�ضجع  وجمه�ر  العالية  الفردية  امل��ه��ارات  من 
انتزاع  على  الاعبن  حتفز  حما�ضية  بطريقة 

الف�ز من انياب املناف�س.

ع�����ن ال��������دوري

وقفة ا�صتفهامية 

النوار���س حتّل��ق عالي��ًا وغ��زالن البادي��ة تفق��د قوتها
) لي�س هناك فريق جيد واآخر �صيىء وامنا يوجد مدرب جيد واآخر �صيىء( مقولة تدريبية 
اثبتت م�صداقيتها يف مناف�صات دوري النخبة بعد ان اجاد املدرب املثابر با�صم قا�صم من جعل 

فريق دهوك واحدا من الفرق التي يح�صب لها األف ح�صاب عند مالقاته وجناحه الباهر بتغيري 
اال�صلوب التكتيكي للفريق مبا يتالءم مع مهارات العبيه الفردية واإمكاناتهم البدنية، وبراعته 

بايجاد طريقة اللعب التي تتنا�صب مع امكانات العبيه املهارية والذهنية ف�صال عن خربته 
بقراءة اوراق مناف�صه بدقة وو�صع اخلطط التكتيكية املنا�صبة بناًء على تلك الثغرات، ا�صافة 

اىل قوة �صخ�صيته التي جترب الالعبني على تطبيق اأفكاره التدريبية على ار�س الواقع.

كوبنهاغن / رعد العراقي 
نحن  �ضنك�ن  اأو  بنا  حمظ�ظًا  �ضيدكا  كان  اإن  اأعلم  ال 
قد  اأن قرار اختياره ه� �ضربة حظ  اأو  به  حمظ�ظن 
�ضفقات  الكثرمن  ح��ال  حالها  تخيب  ورمب��ا  ت�ضيب 
فيها  ال��رج��ل  م�ضرة  تك�ن  ال  ق��د  ال��ك��روي��ة..  التجارة 
حتى  اأو  ال��دول��ي��ة  ال�ضاحة  على  امل��ن��ج��زات  الكثرمن 
التحفظ  ال��ك��ث��رم��ن  ن��ب��دي  م��اج��ع��ل��ن��ا  امل��ح��ل��ي��ة وه���� 

والتاأويات يف معر�س حديثنا االآن.
بثاثة   2007 اأ�ضيا  كا�س  نهائيات  قبل  اجلميع  يتذكر 
املنتخب  لقيادة  فيرا  امل��درب  اختيار  مت   حن  اأ�ضهر 
النهائيات  يف  ثم  ومن  اآ�ضيا  غرب  بط�لة  يف  ال�طني 
املذك�رة، وال اعتقد اأن هناك من كان ي�ؤيد هذا االختيار 
اأو حتى يتفاءل به نظرا لق�ضر الفرتة و�ضعف برنامج 
االإع��داد واالأه��م عدم امتاك املدرب ل�ضجل واجنازات 
تذكر اإال اأن ما حتقق كان ف�ق كل الت�ض�رات  وت�قعات 
املحللن ورمبا املنطق اإذا ما اأجرينا ن�عا من املقارنة 

بن ما ت�فرت من اإمكانات وخطط اإعداد ملنتخبنا يف 
تلك الفرتة وبن اال�ضتعدادات الكبرة للفرق االأخرى، 
فهل كان فيرا ميتلك من الدهاء والعبقرية الكروية ما 
جعله يطيح بكل املع�قات ويقفز على ال�اقع  ليقب�س 
اأخرى هي من  اأ�ضبابًا  اإن هناك  اأم  الغالية  الكاأ�س  على 
ا�ضمه  الت�قعات وجعلت من فيرا بطا ودونت  قلبت 

يف �ضجات ال�ضرف االآ�ضي�ية.
والأجل اأن نك�ن من�ضفن يف البحث عن االأ�ضباب البد 
من االقرتاب من ال�اقعية اأكرث مع اعتزازنا بكل ماحققه 
فيرا فه� اجتهد وقدم ما لديه وترك ب�ضمة جميلة يف 
تاريخ الكرة العراقية لكن ال�قائع واالأحداث لها جانب 
مهم �ضاعدت يف حتقيق االإجناز، وقد تك�ن للمجم�عة 
اثر كبريف ذلك ك�نهم كان�ا  الاعبن  قادها من  التي 
يف  م�ضاركتهم  بعد  ال��ك��روي  الن�ضج  مبرحلة  مي��رون 
�ضك  وال  والطم�ح  اخل��ربة  واكت�ضابهم  اأثينا  اوملبياد 
اأ�ضعب مرحلة يف  لل�طن وه� مير يف  يدفعهم حبهم 

تاأثره  يك�ن يف  قد  لديهم  ولد حافزا  ذلك  كل  تاريخه 
ابعد من القيا�س الطبيعي، ولك�ن كل جهد يحتاج اإىل 
يف  حمظ�ظة  كانت  النخبة  تلك  فان  �ضحيح  ت�ظيف 
وج�د مدرب اللياقة الربازيلي �ض�اريزالذي كان رائعا 
علمي  ب�ضكل  لديهم  البدنية  اللياقة  م�ضت�ى  رف��ع  يف 
اأوىل  الاعبن يف  لياقة  ي�ضاهد  ومدرو�س.. ومن كان 
مبارياتهم اأمام تاياند وخا�ضة يف ال�ض�ط الثاين كان 
يظن ان املنتخب لن ي�ضمد ط�يا اإال اأن  �ض�اريز جنح 
مبارياته  اآخ��ر  يف  املنتخب  اأن  حتى  املعادلة  قلب  يف 
الن�ضاط  يف  فريدة  حالة  كان  ال�ضع�دي  املنتخب  اأم��ام 
والتحمل اأذهل اجلميع مب�ضت�اه البدين ولعب مباراة 

بنف�س واحدة منذ بدايتها حتى �ضفارة النهاية.
اإذن، اإن فيرا وجد من الظروف امل�ضاعدة ما مكنه من 
اأن  حتقيق االجن��از ومن دونها رمبا مل يكن مبقدوره 
ي�ضل اإىل تلك املكانة، وحن غامر يف املرة الثانية عند 
قيادته املنتخب يف خليجي )19( مل ت�ضعفه خططه اأو 

اأفكاره  من اإثبات قدرته على اإعادة الت�ازن للمنتخب 
، بل انه بدا عاجزًا عن تدارك االإنحدار اخلطر الذي 
املنتخبات  اأم���ام  وان��ه��ي��اره  املنتخب  �ضف�ف  اأ���ض��اب 
امل�ضاعدة  الع�امل  غياب  اأن  على  دليل  وه�  االأخ��رى، 

ك�ضفت اإمكانية وه�ضا�ضة املعاجلة داخل امللعب.
ي�ضتفيد  در�ضًا  اأن يك�ن  الذي ح�ضل مع فيرا البد  اإن 
منه �ضيدكا، واإذا ما ارد اأن يعيد االجناز عليه اأن ي�ضع  
يف اأجندته اأم�رًا مهمة اأولها اأن يختار الاعبن ب�ضكل 
يف  ويفّجر  الطم�ح  م�ضت�ى  اإىل  بهم  وي�ضل  دقيق 
خ�ضائ�س  يدر�س  اأن  وثانيها  االإمكانات،  كل  داخلهم 
اللياقة  م��درب  واختيار  البدنية  العراقين  الاعبن 
ب�ضكل  ورفعه  اجلهد  ت�ظيف  باإمكانه  ال��ذي  املنا�ضب 
التمهيدية  امل��ب��اري��ات  اج��ت��ي��از  م��ن  متكنه  ت�����ض��اع��دي 
�ضمن املجم�عة، عندها �ضتك�ن خططه واأفكاره قابلة 
للتطبيق و�ضيجد ا�ض�دًا ت�ضنع لها وله جمدًا طاملا حلم 

فيه رحاب اآ�ضيا الكربى!

يف كل العامل الريا�صة لعبة والعبني 
واأندية وم�صجعني ولكل ناد بنيته 

االجتماعية وال�صيا�صية يف اأحيان اأخرى.
ول�صت ادري كيف )عّج ( �صبان العامل اليوم 

بهذه املنا�صرة االجتماعية التي ق�صمت 
ال�صباب اىل ق�صمني كتلوين بر�صلوين اأو 

ريايل ملكي من جماعة ريال مدريد وملك 
ا�صبانيا .

منذ �صنوات كانت )حركة( الت�صجيع 
العاملي ال�صبابي متوزعة بني الفرق 

االنكليزية وااليطالية والهولندية .. الخ 

بقلم / با�صم عبد احلميد حمودي
هبت  ثم  الت�ضجيع  عملية  يف  الت�ازن  من  ن�ع  هناك  كان 
االيطالية  والفرق  وروم��ا  دوري��ا  ال�ضامبا  ت�ضجيع  ري��اح 
ان تبحث دوافعها وا�ضبابها  قادر)ارج�  االأخرى وبقدرة 
االجتاه  حت�ل   ) الريا�ضي  االجتماع  علم  علماء  قبل  من 
الفريق  االإ�ضبانين  الفريقن  ت�ضجيع  اىل  �ضبابيا  العاملي 

امللكي والفريق ال�ضعبي الكتل�ين .
تقف  ال�ضعبية  اجلماهر  كانت  اخلم�ضينيات  بغداد  يف 
الفريق  من  ال�ضد  على  الق�ي  اجل�ية  الق�ة  فريق  خلف 
الذي ال يقل مهارة وق�ة وه� فريق احلر�س امللكي وكاأن 
االأمر مفه�ما �ضيا�ضيا الفريق امللكي ميثل الدولة والفريق 
برعاية  يعمل  فريق  اأن��ه  برغم  اجلماهر  ميثل  اجل���ي 
وبق�ة  م�ضر  يف  الي�م  ي�جد  ذلك  ي�ضبه  ما  لكن  حك�مية 
وه� ذلك االنق�ضام االأ�ضري بن م�ؤيدي االأهلي والزمالك 
ا�ضافة اىل م�ؤيدي الرت�ضانة واالمل�نيا )يف املنيا( وغرها 

من فرق م�ضر .
عام  للقاهرة  �ضخ�ضية  زيارة  كنت يف  اأق���ل: اين  للطرفة 
2000 ونزلت يف فندق �ضعبي يف منطقة �ضيدنا احل�ضن 
حيث امل�ضجد ال�ضريف وخان اخلليلي والفي�ضاوي وزقاق 
و�ضخ��س  القدمية  مب�ضر  يذكرك  ما  وكل  الق�ضرين  بن 
جن��ي��ب حم��ف���ظ واحل��ك��ي��م وي��ح��ي��ى ح��ق��ي، امل��ه��م لي�س 
الكرة  ب�ضراعات  املرتبط  امل��ض�ع  لكن  هذا  م��ض�عنا 
الفندق اجل�س مع جمم�عة  ال�ضاحرة اين كنت يف �ضالة 
من النزالء وا�ضحاب الفندق نرقب لعبة كرة ا�ضا�ضية بن  
املزمنن  ال��ن��زالء  اح��د  وك��ان  وااله��ل��ي  املنياوي  االمل�نيا 

وه�  املنيا  يف  القرى  اح��دى  عمدة  الرحمن  عبد  احل��اج 
حمافظته  فريق  ويع�ضق  الفندق  ه��ذا  يف  حمب�ب  نزيل 
وكان ا�ضحاب الفندق يقف�ن ملجرد النكاية و�ضد اأع�ضاب 
املنيا وكنت ا�ضجع االهلي معهم  ( مع االهلي �ضد  احلاج 
هدفان  ج��اء  هنا  ر���ض��اه  ال  لغ�ضبه  وطلبا  ب��احل��اج  نكاية 
املنياوي احلاج وانطلق  فثارت اع�ضاب  متتاليان لاهلي 
الذي  العراقي  فيهم  مبن  اجلال�ضن  �ضد  مت�ضلة  ب�ضتائم 

تدخل مبا لي�س له .
اثارة احلاج  الهدف وه�  كنت ا�ضحك �ضاعتها فقد حتقق 
عبد الرحمن ويبدوعجبا فعا الي�م تدخل ال�ضباب عامليا 
بع�ضهم  مع  ونزاعاتهم  بل  الريال،  اأو  بر�ضل�نة  ل�ضالح 

التدقيق  يف  البع�س  وه��س  النادين  ماب�س  وارت���داء 
بيعهم  وا�ضرار  ورواتبهم  وجن�ضياتهم  الاعبن  با�ضماء 

بن ناٍد واآخر.
م���اذا يف االم���ر ح��ق��ا : ه��ل ه��� االع��ج��اب اأم احل�����ض��د اأم 
اىل  االنحياز  ه�  اأم  اخل��ارج  ل�ضالح  الداخل  ا�ضت�ضعاف 
ظاهرة عاملية مل تدر�س كاملة، ومل تدر�س ا�ضباب حرمانات 
عرب  العار�ضة  ال�ضا�ضات  األ�ان  وطغيان  ال�طني  ال�ضباب 
الدري�ضات  األ����ان  على  وم��ضيقاها  الف�ضائية  االق��م��ار 

العراقية ؟ 
الزوراء والنجف  ال�ضعبية نح� فرق  مازالت االنحيازات 
ب�ضيء  ت�حي  ان��ح��ي��ازات  وال�ضرطة  واجل���ي��ة  وامليناء 

والريالين  الكتل�نين  بن  تقام  لعبة  اأي��ة  لكن  الثقة  من 
العراق وم�ضر و�ض�ريا  ال�ضعبية يف  اال�ضطفافات  جتعل 
فيها  يقف  اأخ���رى  اأ�ضطفافات  وباك�ضتان  وال���دامن���ارك 
االهاوي والزمالكاوي واملنياوي �ض�ية �ضد )ومع( اأحد 
الفريقن، ويقف فيها م�ضجع� الزوراء واجل�ية والنجف  
وان�ضجام  البع�س  بع�ضهم  م��ع  انق�ضام  م�قف  ال��خ   ...
ويعي�س  ال��ري��ال  اأو  بر�ضل�نة   التحالفن  م��ن  واح��د  م��ع 
اجلن�ضية  ح��دود  خ��ارج  جديدا  ا�ضطفافا  ال�ضبابي  العامل 

واملحلية. 
لندر�س ذلك ولن�ضتخل�س منه التجارب والعرب، والظاهرة 

بعد هذا لي�ضت عراقية فريدة ، بل عاملية متاما .

؟ ال��ك��رى  اآ���ص��ي��ا  رح���اب  يف  ف��ي��را  اإجن����از  األ���ق  �صيدكا  يعيد  ه��ل 

تاأثرات منا�صرة الريال وبر�صلونة عامليًا وحمليًا ؟!

الزوراء ي�ا�ضل م�ضل�ضل نتائجه املتميزة 
يف دوري النخبة

ديربي الريال وبر�ضل�نة يثر االنق�ضامات 
بن جمه�ر الكرة يف العراق



ال�صياطن احلمر حت�صد اوىل القاب 
املو�صم االنكليزي الكروي



العدد )1875( ال�صنة ال�صابعة االربعاء )11( اآب 2010 10

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

11العدد )1875( ال�صنة ال�صابعة االربعاء )11( اآب 2010

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

اإعداد / املدى الريا�صي
ال�ضع�دية   املمتازة  الدرجة  اأندية  قطعت 
�ض�طا كبرًا يف اال�ضتعداد للم��ضم اجلديد 
املقبلة  القليلة  الذي �ضينطلق  خال االيام 
اأجانب  باعبن  الفرق  �ضف�ف  دعم  يك�ن 
هذه  روؤ����ض���اء  م�ضجع  ي�����ؤرق  ال����ذي  ه��� 
االأندية نظر ما يدفع لهم من مبالغ لي�ضت 

بالقليلة. 
حمرتفيها  ع��ل��ى  اأب���ق���ت  االأن����دي����ة  ب��ع�����س 
ال�ضابقن، وياأتي على راأ�س القائمة الهال 
لنجاحهم الكبر يف قيادة الفريق للتت�يج 
على  اأبقت  االأندية  بع�س  وهناك  باللقب، 
جزء من املحرتفن، وقامت ب�ضم حمرتفن 
�ضن�ضتعر�س  امل�ضاحة  ه��ذه  خ��ال  ج���دد.. 

االأندية واملحرتفن املن�ضمن لها. 
الهالل حافظ على االأربعة 

امل��ضم  االأجانب  العب�ه  �ضجل  الهال  يف 
جناحهم،  واأثبت�ا  كبرا  م�ضت�ى  املا�ضي 
من  اأ�ضبح  ي�نغ  يل  اجلن�بي  ف��ال��ك���ري 
اأبرز ركائز الفريق، كما ه� احلال بالن�ضبة 
وال�ض�يدي  رادوي  ال���روم���اين  للثاثي 

ولهام�ض�ن والربازيلي نيفيز. 
ال�ضباب ي�ضتعن باعب الهال 

امل��ضم  ه���ذا  �ضف�فه  اإىل  ال�����ض��ب��اب  ���ض��م 
املدافع الربازيلي تفاريز وه� العب يعرف 
كان  اأن��ه  بحكم  جيدا  ال�ضع�دية  امل��اع��ب 

الربازيلي  على  اأب��ق��ى  كما  للهال،  يلعب 
�ضاحب  كمات�ض�  ال������ض��ط  الع���ب  االآخ����ر 
تخل�س  املقابل  ويف  املميزة،  امل�ضت�يات 
مل  الذي  التايب  طارق  الليبي  من  ال�ضباب 
والك�يتي  م��ن��ه،  املنتظر  ال��ن��ج��اح  يحقق 
اجلن�بي  الك�ري  ب�ضم  وقام  ندا،  م�ضاعد 
الدويل )امل�نديايل( �ض�جن �ض�جن ج�ج، 

واليزال املركز الرابع �ضاغرًا حتى االآن. 
االحتاد يحتفظ بحديد 

من جانبه اأبقى االحتاد على العماين اأحمد 
م�ضت�يات،  الفريق  مع  حقق  ال��ذي  حديد 
و���ض��ي��ب��ق��ي االحت�����اد ع��ل��ى ال��ع��رب��ي االآخ���ر 
الاعب اجلزائري عبد امللك زيايه، وا�ضاف 
الربتغايل ن�ن� مايز العب و�ضط وم�اطنه 

الظهر االأمين باول� ج�رج. 
الن�صر يتجه للرومان 

بعد  مبكرا  اإع��داده  امل��ضم  هذا  الن�ضر  بداأ 
اأن ح�ضم ات�ضاالته بالاعبن االأجانب، فقد 
تخل�س الفريق عن اأجانبه الذين كان�ا معه 
املدرب  طلب  على  بناًء  املا�ضي  امل��ضم  يف 
االرجنتيني  ال��اع��ب  ع��ل��ى  اإال  ي��ب��ق  ومل 
الروماين  امل��ح���ر  الع��ب  �ضم  و  ف��ي��ق��اروا 
ب�خار�ضت،  ن���ادي  م��ن  ب��ي��رتي  اوف��ي��دي��� 
واال�ضرتايل  ك�ر�ضي�س  رازف��ان  وم�اطنه 

ج�ناث�ن ديفيد ماكن. 
االأهلي يبقي على ب�صيمو�س 

االأهلي  على  ينطبق  واحل��ال 
ع��ل��ى حمرتفيه  اأب��ق��ى  ال����ذي 
�ضيم�ز  فيكت�ر  الربازيلين 
وم�اطنه مار�ضينه� دي�ضلفا، 
وتعاقد مع املهاجم الربازيلي 

واندر�ض�ن. 
بابا يدعم الوحدة 

ال���ح��دة ق��رر خ��ال ال��ع��ام امل��ا���ض��ي وهذا 
التعاقد مع حمرتفن عرب وحتديدا  العام 
من  ك��ًا  �ضف�فه  اإىل  �ضم  اإذ  امل��غ��رب،  م��ن 
ع��ب��دال��ك��رمي ب���ن ه��ن��ي��ة وع�����ض��ام ال��راق��ي 
واملدافع البحريني ح�ضن بابا والربازيلي 

كامب��س العب فريق الرائد ال�ضابق. 
االتفاق و ابن الداهية 

دعم  اأملانيا  يع�ضكر حاليًا يف  الذي  االتفاق 
الربازيليان  هما  الع��ب��ن  بثاثة  �ضف�فه 
العب املح�ر برون� الزوراين ابن املدرب 
وم�اطنه  الزاروين،  امل��ع��روف  ال��ع��امل��ي 
االأرجنتيني  اإىل  اإ����ض���اف���ة  ���ض��ان��ت������س 

�ضب�ضتيان. 
احلزم ي�صتعني بخمي�س 

ظه�ره  م�ا�ضلة  على  ال��ع��زم  احل��زم  عقد 
هذا  واأ����ض���اف  "زين"  دوري  يف  امل��م��ي��ز 
من  اي��ف��ي��اين  النيجري  امل��ه��اج��م  امل������ض��م 
يف  اللعب  ل��ه  �ضبق  ال���ذي  الليبي  االه��ل��ي 
���ض��ف���ف ال���ه���ال ال�������ض����داين، وامل���داف���ع 

ملدة  وذل��ك  خمي�س  حممد  االأردين  ال��دويل 
عام، وقبلهما املحرتف الزامبي فران�ضي�س 
ك��ضندي الذي وقعت معه االإدارة عقدا، مع 

االأبقاء على ال�ضنغايل حممد روبيز. 
القاد�صية يتعاقد مع جامبو 

اجلديد  امل��ضم  يف  الفريق  القاد�ضية  دعم 
باعبن حمرتفن على م�ضت�ى عال، فكان 
وحتديدا  اإفريقيا  اإىل  امل��رة  ه��ذه  االجت��اه 
التعاقد مع العبن من هناك  نيجريا ومت 
هما جامب� وم�اطنه ما�ضرت اندو واالأردين 

مهند حمارمة والفنزويلي جي�فاين. 
الفتح يعيد كانو 

الت�ن�ضي  على  الفتحاوي  الفريق  اب��ق��ى 
رم����زي ب���ن ي���ن�����س ال����ذي ����ض���ارك يف كل 
وتعاقد  املا�ضي،  امل��ضم  الفريق  مباريات 
"كان�" الذي  م��ب��ارك  اأح��م��د  ال��ع��م��اين  م��ع 
خ���ا����س جت���رب���ة م���ع االه���ل���ي، و ال����دويل 
الك�نغ�يل دوري�س �ضال�م� وامام النادي 

فر�ضة الإ�ضافة العب اجنبي رابع. 
جنران يبقي بن يا�صني 

اأم����ا جن����ران ف��ق��د اب��ق��ى ال��اع��ب االردين 

جانب  اىل  ي��ا���ض��ن  ب��ن  اأن�����س 
الك�نغ�يل ديبا، و�ضم الفريق 
االلعاب  ���ض��ان��ع  امل������ض��م  ه���ذا 

الكامروين ديدي تاي�. 
الرائد ي�صم عقال 

ال��رائ��د ال��ن��اج��ي ال��ث��اين م��ن ال��ه��ب���ط دّعم 
�ضف�ف باعبن حمرتفن بعد اأن اأبقى على 
املغربي  مع  والتعاقد  عقل  ح��امت  االردين 
�ضاح الدين عقال الذي �ضبق له اللعب يف 
�ضف�ف احلزم والطائي واالتفاق، واي�ضا 
وجاٍر  دا�ضيلفا  الربازيلي  مع  التعاقد  مت 

البحث عن العب رابع. 
التعاون يتعاقد مع من�صور 

التعاون دعم �ضف�فه بقائد منتخب مقدونيا 
من�ض�ر ك�رتي�ضي والعاجي بامبا ادري�ضا 
مع  التعاقد  اأم��ر  ال��ت��ع��اون  اإدارة  وتبحث 
الذي  اأوليفرا  فرانك  الكامروين  الاعب 

يلعب يف الدوري اجلن�ب اأفريقي. 
الفي�صلي يتعاقد مع جريتك 

الكرواتي  م��ع  ات��ف��ق  ف��ق��د  الفي�ضلي  اأم���ا 
هايدوك  ن��ادي  داري��� جرتك العب و�ضط 
الكرواتي واملهاجم االألباين ميجن ميميلي 
العب فريق ترانا وهداف الدوري االألباين 
يف امل��ضمن االأخرين اإ�ضافة اإىل العبن 
عربين هما املدافع االردين �ضريف عدنان 

وال�ض�ري وائل عيان.

الهالل مت�صك بالرباعي والن�صر اجته للرومان

56 حمرتفًا اأجنبيًا ي�صجلون احل�صور االأكر
 يف املاعب ال�صعودية

ال����ع����امل ه��������دايف  الئ����ح����ة  يف  �����ص����ع����ودي����ون  ال 

ج�رج ف��ضاتي

الريا�س  / وكاالت
خلت قائمة هدايف العامل لكرة القدم عن �ضهر 
الدويل  وال�ضادرة من االحتاد  اآب   احلايل، 
 )IFFHS( القدم  كرة  واإح�ضائيات  لتاريخ 
من ا�ضم اأي العب �ضع�دي اأو حمرتف اأجنبي 
عام  منذ  مرة  الأول  ال�ضع�دية  امل�ضابقات  يف 
دييغ�  االأرغ����اين  ت�ضدرها  والتي   ،2000
ف�رالن هداف نهائيات كاأ�س العامل 2010 يف 
جن�ب اإفريقيا بر�ضيد 13 هدفا. وجاء النجم 
االإ�ضباين دايفيد فيفا املت�ج مع باده اأخرا 
بلقب امل�نديال يف املركز الثاين بر�ضيد 12 
هدافا، ثم النجم املك�ضيكي خافير هرنانديز 
ي�نايتد  م��ان�����ض�����ض��رت  اإىل  ح��دي��ث��ا  امل��ن��ت��ق��ل 
ت�ضعة  بر�ضيد  الثالث  املركز  يف  االإجنليزي 

اأهداف. 
و�ضمت القائمة 43 العبا من خمتلف منتخبات 
وجن�ضيات العامل من بينهم �ضبعة العبن عرب 
ت�ن�ضي،  م�ضري،  �ض�ري،  ك�يتين،  "ثاثة 
عبد  ال�ض�ري  النجم  جاء  حيث  و�ض�داين"، 
الرزاق ح�ضن هداف فريق اجلي�س ال�ض�ري 
ويف  القائمة  يف  العرب  النج�م  �ضدارة  يف 

املركز ال� 13 بر�ضيد �ضبعة اأهداف. 
)ج��دو(  ن��اج��ي  حممد  امل�����ض��ري  النجم  وح��ل 
هداف االحتاد االإ�ضكندري امل�ضري يف املركز 
19 بر�ضيد �ضتة اأهداف، ثم الك�يتي ي��ضف 
يف  الك�يتي  كاظمة  فريق  ه��داف  ال�ضلمان 
م�اطنه  ثم  اأه��داف،  �ضتة  بر�ضيد   21 املركز 
خالد عجب هداف الك�يت الك�يتي يف املركز 

24 بر�ضيد �ضتة اأهداف. 
واقت�ضم الك�يتي بدر املط�ع هداف القاد�ضية 
الك�يتي يف املركز 43 بر�ضيد خم�ضة اأهداف 
جنم  ب���ع��زي  وج���دي  الت�ن�ضي  م��ع  امل��رك��ز 
الت�ن�ضي،  ال��ري��ا���ض��ي  ال��رتج��ي  و���ض��ط  خ��ط 
ال��ط��اه��ر ه����داف الهال  وال�������ض����داين م��ه��ن��د 

ال�ض�داين. 
يذكر اأن يا�ضر القحطاين هداف فريق الهال، 
ون��ا���ض��ر ال�����ض��م��راين ون��اي��ف ال��ه��زازي كان� 
املا�ضية،  الثاثة  االأع���ام  ط���ال  مت�اجدين 
من  اأك���رث   2000 م��ن��ذ  ال��ق��ائ��م��ة  �ضمت  فيما 
الدوري  يف  وحمرتفن  �ضع�دي  الع��ب  ا�ضم 
�ضامي  ال��ل��ه،  عبد  م��اج��د  اأب��رزه��م  ال�ضع�دي 

اجلابر، حمزة اأدري�س و�ضعيد الع�يران.

�صنعاء/ وكاالت
من  �ضاب   500 جندت  اأنها  اليمنية  الداخلية  وزارة  قالت   
وعدن،  اأب��ن  حمافظتي  اأبناء  من  العامة  الثان�ية  خريجي 
اأمن  على  احلفاظ  جم��ال  يف  متخ�ض�ضة  دفعة  اأول  �ضتك�ن 
يف  االأم��ن  حلفظ  وذلك  الريا�ضية،  املن�ضاآت  وتاأمن  املاعب 
مع  الريا�ضية،  امل��اع��ب  وح��م��اي��ة   "20 "خليجي  فعاليات 
تاأهيلهم بدنيًا وقان�نيًا لكي يتمكن�ا من اإجناز املهام امل�كلة 

فعاليات  جناح  يف  ي�ضهم  ومبا  االأمثل  ال�جه  على  اإليهم 
البط�لة. 

جندي  اآالف  ع�ضرة  �ضي�ؤمن  االأم��ن��ي  اجل��ان��ب  ويف 
و���ض��رط��ي م��ن احل��ر���س اجل��م��ه���ري واالأم����ن الق�مي 
والك�ماندوز الن�ضائي للبط�لة.  على �ضعيد اآخر، نفى 

نبيل الفقيه رئي�س جلنة االإي�اء يف »خليجي 20«، التي 
اللجنة  اأن  ذك��رت  التي  االأن��ب��اء  �ضحة  اليمن،  يف  �ضتقام 

املنظمة �ضت�ضتعن ب�ضفينة فندقية خم�س جن�م، الإقامة 

�ضي�ف البط�لة فيها. واأكد اأنه ال �ضحة الأنباء "ا�ضتئجار اأو 
وقال:   ،"20 "خليجي  �ضي�ف  ال�ضت�ضافة  �ضفينة   " �ضراء 
"جلنة اأمناء ال�ضر قد زارت عدن و�ضاهدت باأم اأعينها ما تزخر 
اإي�ائية جاهزة لا�ضت�ضافة والتي تزيد على  به من من�ضاآت 
160 فندقا و�ضاليهات على البحر، واأي�ضا املن�ضاآت اجلديدة، 
ناهيك عن املن�ضاآت اخلا�ضة التي مت اإن�ضاوؤها 
قبل  اأب�ابه  و�ضتفتح   ،20 خليجي  الأجل 
امل�عد  ح�ضب  اال�ضت�ضافة  من  �ضهرين 
ال��ف��ن��دق اخلا�س  امل��ح��دد، وخ��ا���ض��ة 
ال�ضركة  تنفذه  ال��ذي  باال�ضت�ضافة 
واأ���ض��اف  الليبية".   ������ ال��ي��م��ن��ي��ة 
�ضينده�ض�ن  ال�ضي�ف  اأن  الفقية 
ح�ضن  م��ن  لهم  اليمن  مبا�ضتقدمه 
ال�ضيافة، كما �ضيك�ن�ن �ضعداء مبا 
متميز،  �ضياحي  برنامج  من  لهم  اٌعد 

ورحات، وحفات خا�ضة باملنا�ضبة الفريدة. 
اأنه ال خماوف اأمنية يف عدن  اأي�ضا  واأو�ضح ال�زير اليمني 
واأبن، م�ؤكدا اأن ما تردد لي�س اإال �ضائعات يرددها اأ�ضحابها 

الأهداف �ضخ�ضية خا�ضة بهم. 
االإعامية يف  اللجنة  الن�راي �ضكرتر   من جانبه قال خالد 
مع  تتفق  ال  ال�ضفينة  �ضائعة  اإن  القدم:  لكرة  العام  االحت��اد 
العقل واملنطق، وهم ال يعرف�ن اليمن وح�ضارتها وتاريخها 
اإذا  وخا�ضة  �ضي�فهم،  نح�  اأبناوؤها  به  يتمتع  الذي  والكرم 
كان ال�ضي�ف االأ�ضقاء من اخلليج، اإنه كرم ال يقارن باأي دولة 
اأخرى. وقال: "اأ�ضحاب ال�ضائعة يبدو اأنهم يق�ضدون �ضفينة 
االأطفال )عدنان ولينة("، وتابع �ضاحكا "كيف لليمن اأن تق�م 
التي  املن�ضاآت  تكلفة  اأ�ضعاف  اأربعة  تكلف  �ضفينة  با�ضتئجار 
اأن�ضئت الأجل خليجي 20، وت�ضاءل: هل زار ه�ؤالء عدن حتى 
يق�ل�ا ذلك؟! هل يعرف�ن كم فندقا يف عدن؟! وكم فندقا يف 

�ضنعاء واملكا واحلديدة وتعز واأبن واإب؟!

االأردن ي�صّيف 
ت�صفيات بطولة اآ�صيا 

للنا�صئات لكرة القدم 
عمان / وكاالت 

اأعلن االحتاد االآ�ضي�ي لكرة القدم، 
م�اعيد واأماكن اإقامة مناف�ضات ت�ضفيات 

بط�لة اآ�ضيا للنا�ضئات حتت 16 عامًا 
.2011

وي�ضهد الدور االأول مناف�ضات 
جمم�عتن، حيث تقام مباريات 

املجم�عة االأوىل خال الفرتة من 15 اإىل 
24 ت�ضرين االأول   املقبل يف العا�ضمة 

الفلبينية مانيا، يف حن تقام مباريات 
املجم�عة الثانية من 10 اإىل 19 ت�ضرين 

االأول  يف االأردن.
وت�ضارك ت�ضعة منتخبات يف الدور االأول 
مت تق�ضيمها على جمم�عتن على اأ�ضا�س 
جغرايف، حيث �ضمت املجم�عة االأوىل 

الفلبن و�ضنغاف�رة وفيتنام وغ�ام، 
يف حن �ضمت املجم�عة الثانية االأردن 
والهند واأوزبك�ضتان واإيران والبحرين.

وي�ضار اإىل اأن املنتخبات التي ح�ضلت 
على املراكز من ال�ضاد�س اإىل الثامن يف 

الن�ضخة املا�ضية من البط�لة هي تاياند 
وميامنار وال�ضن تايبيه حجزت مقاعد 

مبا�ضرة يف الدور الثاين من الت�ضفيات، 
الذي تقام مبارياته خال الفرتة من 

3 اإىل 12 كان�ن الثاين   يف العا�ضمة 
املاليزية ك�االملب�ر، حيث يتاأهل اإىل هذه 

الت�ضفيات اأي�ضًا مت�ضدرو كل جمم�عة 
يف الدور االأول.

وتقام مباريات الدور الثاين عرب نظام 
الدوري املجزاأ من مرحلة واحدة 

مب�ضاركة خم�ضة منتخبات، بحيث يتاأهل 
�ضاحب املركز االأول للنهائيات.

وكانت املنتخبات احلا�ضلة على املراكز 
اخلم�ضة االأوىل يف الن�ضخة املا�ضية 

وهي ك�ريا اجلن�بية وك�ريا ال�ضمالية 
واليابان واأ�ضرتاليا وال�ضن حجزت 

مقاعدها مبا�ضرة يف النهائيات، حيث 
�ضرافقها مت�ضدر الدور الثاين من 

الت�ضفيات، على اأن تقام االأدوار النهائية 
على نظام الدوري املجزاأ من مرحلة 

واحدة اأي�ضًا.

الفقيه ينفي اال�صتعانة ب�صفينة فندقية الإقامة ال�صيوف

»20 »خليجي  ل���  ال��ث��ان��وي��ة  خ��ري��ج��ي  م��ن   500 جت��ن��د  ال��ي��م��ن 

مرزا   يتهم مات�صاال 
بقتل االأحمر البحريني 

 املنامة/ وكاالت
التنظيمية  للجنة  العام  االأمن  م�ضاعد  قال 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل��ك��رة ال���ق���دم ورئ��ي�����س ن���ادي 
ال�ضباب البحريني مرزا اأحمد: اإن املدرب 
ال�ضابق ملنتخب البحرين ال�طني الت�ضيكي 
احلقيقي  ال�����ض��ب��ب  ه����  م��ات�����ض��اال  م��ي��ان 
عليه  ظهر  ال��ذي  املخيب  امل�ضت�ى   وراء 

اخلليجية  البط�لة  يف  االأومل��ب��ي  املنتخب 
الثانية  التي اختتمت  يف العا�ضمة القطرية 

ال�ضاد�س  املركز  اإثرها  على  وح�ضد  الدوحة 
)االأخر(. 

واأ����ض���اف م����رزا يف ت�����ض��ري��ح ���ض��ح��ف��ي: اأن 
ي�ِله  االأوملبي حينما مل  املنتخب  قتل  مات�ضاال 
فرتة  ال�طني  املنتخب  جانب  اإىل  االهتمام 
مطالبًا  ك��ان  واأن��ه  خ�ض��ضًا  لاأحمر،  قيادته 
املنتخب  ه��ذا  الإع���داد  وبرنامج  خطة  ب��ضع 
ال�ضاعد.  واعترب ترتيب منتخبنا االأوملبي يف 
م�ضرًا  مت�قعًا،  اأمرًا  اخلليجية  البط�لة  �ضلم 
ال  واالإداري  الفني  واجلهاز  الاعبن  اأن  اإىل 
االأحمر  اإع��داد  مهمة  واأن  خ�ض��ضًا  لهم،  ذنب 

االأوملبي كانت حديثة العهد. 

القاهرة / وكاالت
لكرة  امل�ضري  الزمالك  ن��ادي  يف  م�ض�ؤول  ك�ضف 
الاعب  مع  اتفاق  اإىل  ت��ضل  النادي  اأن  القدم، 
ب�)�ضيكاباال(،  ال�ضهر  ال����رازق،  عبد  حم��م���د 
ملدة  ال��ن��ادي  م��ع  ال��اع��ب  عقد  بتجديد  يق�ضي 
جمل�س  ينتظر  حن  يف  مقبلة،  اأع���ام  خم�ضة 
النادي  رئي�س  ع���دة  البي�ضاء  القلعة  اإدارة 
الإنهاء  ال�ضن�ية  اإج��ازت��ه  م��ن  عبا�س  مم��دوح 
ع�ض�  اجلنايني،  ع��م��رو  ورف�����س  امل�ضاألة." 
ت�ضريحات  يف  الزمالك،  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
البلجيكي  اأندرخلت  نادي  حماوالت  �ضحفية  

نادي  اأن  م�ؤكدًا  الاعب،  خدمات  على  للح�ض�ل 
"رف�س االإ�ضتغناء عن �ضيكاباال مل�ضلحة  الزمالك 
االأخ����ر م��ق��اب��ل م��ل��ي���ين ي�����رو، ن��ظ��را حلاجة 
نادي  وكان  الاعب."  خلدمات  االأبي�س  الفريق 
�ضك�ى  بتقدمي  �ضابق  وق��ت  يف  ه��دد  اأن��درخل��ت 
�ضد نادي الزمالك يف االحتاد الدويل لكرة القدم 
وثقها  التي  الرغبة  على  اعتمادا  وذل��ك  )فيفا( 
احتاد  اإىل  ر�ضالة  يف  اأ�ضهر  ثاثة  قبل  ال��اع��ب 
الكرة امل�ضري يبدي فيها رغبته عدم اال�ضتمرار 
اإىل  بالرحيل  مطالبًا  الزمالك،  احلايل  ناديه  مع 

النادي البلجيكي.

الزمالك يعر�س على �صيكاباال البقاء ل� 5 �صنوات اأخرى 

تون�س/ وكاالت
م��درب منتخب  م��ار���ض��ان،  ب��رت��ران  الفرن�ضي  اخ��ت��ار   
لت�ضكيلة  لان�ضمام  الع��ب��ًا   23 ال��ق��دم،  لكرة  ت�ن�س 
الت�ضاد  منتخب  م�ضيفه  مل�اجهة  ا�ضتعدادًا  الفريق، 
امل�ؤهلة  الت�ضفيات  �ضمن  الي�م   م�ضاء  �ضتقام  التي 
وغينيا  ب��ال��غ��اب���ن  اأف��ري��ق��ي��ا  اأمم  ك��اأ���س  ل��ن��ه��ائ��ي��ات 

اال�ضت�ائية عام 2012 .

مار�صان يحدد قائمة ن�صور قرطاج ملباراة ت�صاد 

نايف الهزازي خارج قائمة هدايف العامل
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اإعداد/ املدى الريا�صي 
  وعلى الرغم من البداية املت�ا�ضعة يف الدور 
التمهيدي، خا�ضًة بعد الهزمية من البارغ�اي، 
جتاوز  من  متكن  الربازيلي  املنتخب  اأن  اإال 
الدور التمهيدي، واأثبت جن�م ال�ضف الثاين 
ذاتهم بف�زهم على االأورغ�اي ب�ضق االأنف�س 
بركات  الف�ز  بعد  النهائي  ن�ضف  الدور  يف 

الرتجيح.   
�ضي�ضينادو  دوغا�س  جنمنا  وا�ضتطاع 
مايك�ن اأن يثبت اأنه اأحد جن�م امل�ضتقبل اإىل 
جانب خ�لي� �ضيزار وخ�ان ودييغ� ول�ي�س 
من  اخل�ف  عامات  عليه  تبد  ومل  فابيان�، 
يف  الرهيب  االأرجنتيني  املنتخب  م�اجهة 
تلك البط�لة، ومتكن من اإيقاف خط�رة كيلي 
تلك  يف  االأجنحة  اأف�ضل  اأحد  غ�انزالي�س 
واالإ�ضايف  االأ�ضلي  ال�قت  وانتهى  البط�لة، 
اأدريان�  جنح  اأن  بعد  بالتعادل  للمباراة 
يف  التعادل  هدف  خطف  يف  البط�لة  هداف 
ال�قت املحت�ضب بدل ال�ضائع لتنتهي املباراة 
ركات  اإىل  الفريقان  ويحتكم   ،2 2 بنتيجة 
لراق�ضي  اأخرى  مرة  احلظ  ليبت�ضم  الرتجيح 
على  الربازيل  بف�ز  املباراة  وتنتهي  ال�ضامبا 

االأرجنتن 4 2 بركات الرتجيح.   
مايك�ن  لدوغا�س  باريرا  اختيار  وبعد 
على  له  وتف�ضيله  يعرفه  اأحد  يكن  مل  الذي 
باأن  �ضائعة  انت�ضرت  �ضهرة،  االأكرث  مان�ضيني 
املدرب الربازيلي املخ�ضرم اختار اأحد جن�م 
الربازيلي،  املنتخب  مع  للم�ضاركة  ه�لي�ود 
انت�ضرت هذه  متى  اأو  كيف  باريرا  يدرك  ومل 
تقارب  اإىل  ال�ضبب  يرجع  ورمبا  ال�ضائعة، 
وبطل  ه�لي�ود  جنم  ا�ضم  مع  الاعب  ا�ضم 
فيلم »غريزة اأ�ضا�ضية« مايكل دوغا�س.   ويف 

�ضب�رت«  ديل�  »الغازيت  ملجلة  ت�ضريحاته 
عام 2008، حتدث مايك�ن عن هذا امل��ض�ع 
وال  االأفام،  ه�اة  من  والديَّ  يكن  مل  قائًا: 
ا�ضم  مع  اال�ضم  تقارب  يعرفان  كانا  اإذا  اأعلم 
مثر  اأمر  اإنه  ال،  اأم  دوغا�س  مايكل  املمثل 
والديَّ  اأن  ترى  التي  االإ�ضاعات  الأن  لل�ضحك 
اأطلقا علّي هذا اال�ضم نتيجة غرامهما باملمثل 
من  له  اأ�ضا�س  ال  دوغا�س  مايكل  الكبر 
ال�ضحة، ومل يكلف اأحد نف�ضه ب�ض�ؤايل ب�ضاأن 
اأن  امل�ؤكد  لكن  امل��ض�ع،   هذا  �ضحة  مدى 
لديه  كان  مايك�ن  والد  �ضي�ضينادو  مان�يل 
يفكر  كان  التي  االأخرى  االأم�ر  من  الكثر 
فيها عندما اأ�ضبح اأبًا، فاملدافع االأ�ضبق البارز 
انتهى  قد  كان  انرتنا�ضي�نايل  �ضف�ف  يف 
عامل  يف  تدريبية  دورات  ا�ضتكمال  من  لت�ه 
االإدارة،  عامل  اإىل  ذلك  بعد  لينجذب  التدريب 
وكان حري�ضًا اأن يبتعد عن ابنه على االأقل يف 
امل�ضتديرة حتى ال  ال�ضاحرة  بداياته مع عامل 

يتهمه اأحد مبجاملة ابنه.   
ليبداأ  غرميي�  نادي  اإىل  مايك�ن  اإر�ضال  ومت 
غر  القدم،  كرة  عامل  يف  االأوىل  خط�اته 
 16 �ضن  يف  عنه  اال�ضتغناء  مت  ما  �ضريعًا  اأنه 
ب�ضبب �ضعف بنيته اجل�ضدية، وهذا اأمر مثر 
البناء  اإىل  ننظر  عندما  وال�ضحك  لل�ضخرية 
بعدها  احلايل.  ال�قت  يف  لاعب  الع�ضلي 
كان  حيث  كريزيرو  نادي  اإىل  الاعب  انتقل 
يلعب يف مركز العب ال��ضط املهاجم يف فرق 
ال�ضباب بالنادي، ومل يتمكن حتى ذلك ال�قت 
من جذب االأنظار اإليه، وهذا ما دعا م�ض�ؤويل 
النادي اإىل اإخطاره باأنه رمبا ال يجد م�ضتقبله 
اللعب  يف  للتفكر  دفعه  ما  وهذا  النادي،  مع 
عر�ضًا  الاعب  تلقى  وبالفعل  اأقل،  بدرجات 

كريكي�ما  فريق  يدرب  كان  الذي  والده  من 
اأحد فرق الدرجة الثالثة للعب معه على �ضبيل 
الفريق،  مع  لعبها  مباراة  اأول  ويف  االإعارة، 
مركز  يف  به  اال�ضتعانة  اإىل  والده  ا�ضطر 

االأ�ضا�ضي  الاعب  اإ�ضابة  بعد  االأمين  املدافع 
يف هذا املركز.   

كان�ن  يف  »كال�ضي�«  جملة  اإىل  حديثه  يف 
االأول 2000، قال مايك�ن: بداأت عيناي تتفتح 

يف ذلك ال�قت، وفجاأة ات�ضح م�قفي يف عامل 
وهكذا  الذات.  اإثبات  من  ومتكنت  القدم  كرة 
الاعب  نظرة  تغرت  و�ضحاها،  ع�ضية  وبن 
قدمه  الذي  الرائع  امل�ضت�ى  بعد  القدم  لكرة 
اإن  مع فريقه اجلديد يف الدرجة الثالثة، وما 
انتهت فرتة اإعارته اإىل نادي كريكي�ما حتى 
بداأ  الذي  كروزيرو  االأ�ضلي  ناديه  اإىل  عاد 
الع�ضرين،  �ضن  يف  اأ�ضا�ضية  ب�ضفة  ي�ضركه 
وكانت ع�دة الاعب اإىل ناديه مبثابة ال�ضرارة 
التي انطلق منها الاعب من جناح اإىل جناح، 
وا�ضتطاع خال ثاثة م�ا�ضم ون�ضف امل��ضم 
اإثبات جدارته  التي ق�ضاها مع كروزيرو يف 
كاأحد اأف�ضل املدافعن يف الربازيل لين�ضم اإىل 
دولية  مباراة  اأول  ويلعب  الربازيل  منتخب 

وه� يف �ضن الثانية والع�ضرين.   
على  مايك�ن  كان   ،2004 عام  �ضيف  ويف 
اإىل  انتقل  حن  االأوروبية  الكرة  مع  م�عد 
م�ناك� الفرن�ضي الذي كان يدافع عن �ضمعته 
دوري  يف  النهائية  املباراة  اإىل  و�ض�له  بعد 
يف  اجلمه�ر  بداأ  امل��ضم،  ذلك  يف  االأبطال 
والاعب  ال  وكيف  الاعب...  مع  التفاعل 
الط�ل  من  اجل�ضدية  ال�ضمات  من  به  تت�افر 
اجلانب  يج�ب  يجعله  ما  واملهارات  والق�ة 
دفاعًا  واإيابًا،  ذهابًا  امللعب  من  االأمين 
عام  وجاء  كلل.  اأو  ملل  دون  من  وهج�مًا 
حيث  لاعب،  والدم�ع  ال�ضهد  حامًا   2006
الاعب  حياة  يف  كبرة  نقلة  العام  هذا  �ضهد 
حن انتقل اإىل انرت ميان االإيطايل مقابل 8 
ي�ضفع  مل  االنتقال  هذا  اأن  غر  دوالر،  ماين 
له لدى كارل��س األربت� باريرا الذي مل ي�ضمه 
العامل  كاأ�س  امل�ضاركة يف  الربازيل  قائمة  اإىل 
2006 حيث ف�ضل عليه الاعب كاف� �ضاحب 

اخلربة الكبرة.   
اإىل  طريقه  �ضق  يف  م�ضى  الاعب  اأن  غر 
م�ضايف النج�م، و�ضاعد االنرت يف احل�ض�ل 
على الدوري االإيطايل لثاثة م�ا�ضم متتالية 
واأثبت اأن مركز الظهر االأمين ميكن اأن يك�ن 
امليدان.  اأر�ضية  يف  فاعلية  املراكز  اأكرث  اأحد 
كٍل  قيادة  حتت  االنرت  فريق  مع  لعبه  وخال 
والربتغايل  مان�ضيني  روبرت�  االإيطايل  من 
الفريق  كان  الت�ايل،  على  م�ريني�  خ�زيه 
الهج�مية  وال�ضجاعة  االإبداع  اإىل  يفتقد 
يف  اإبراهيم�فيت�س  على  االعتماد  ظل  يف 
بداأ  مايك�ن  اأن  غر  احلربة،  راأ�س  مركز 
غياب  حالة  يف  هج�مية  اأدوار  ت�يل  يف 
مايك�ن  وا�ضتطاع  اإبراهيم�فيت�س،  زالتان 
على  اجلناح  مركز  يف  الهج�مي  الدور  اأداء 
يف  املدافعن  اأعتى  على  والتغلب  وجه  اأكمل 
الكالت�ضي� االإيطايل �ض�اًء من خال التعريج 
اأم االنطاق بجانب خط امللعب  نح� الداخل 
واإر�ضال  الركنية  الراية  اإىل  ال��ض�ل  حتى 

كرات عر�ضية رائعة.   
انرت ميان  بداأ  اإبراهيم�فيت�س،   ومع رحيل 
وتن�ع  باالإبداع  تتميز  رائعة  كرة  تقدمي  يف 
امل�ضادر يف بناء الهجمات، الذي جعل مايك�ن 
قدرة  عدم  مع  فاعلية  اأكرث  ب�ض�رة  يظهر 
اخل�ض�م على اإيقاف خط�رته باعتباره اأحد 
وكان  الفريق،  يف  االأ�ضا�ضية  اللعب  مفاتيح 
ذلك ينطبق على بع�س الاعبن البارزين يف 
الربازيلي  زميله  مثل  االأمين  الظهر  مركز 
اأن  ه�  امل�ؤكد  ال�ضيء  اأن  اإال  األفي�س،  داين 

مايك�ن ه� اأف�ضل ظهر اأمين يف العامل.   
وال يعد م�ض�ار مايك�ن يف بط�لة كاأ�س العامل 
الربازيلي  املنتخب  خلروج  باجليد  االأخرة 
اأمام ه�لندا يف دور الثمانية لكن ال ننكر اأنه 
اأف�ضل العبي املنتخب الربازيلي وال  كان من 
فريقه  مع  الاعب  حققه  ما  نن�ضى  اأن  ميكن 
حيث  معه  ثاثية  وح�ضده  جناح  من  االإنرت 

كان مايك�ن كلمة ال�ضر لتحقيق االألقاب.   
مايك�ن:  قال  ل�)االغازيتا(،  حديثه  ويف   
جناحي،  عن  يتحدث�ن  النا�س  �ضمعت  عندما 
مل اأبال بذلك، ورمبا كان ال�ضيء ال�حيد الذي 
دافعًا  اأعطاين  ذلك  اأن  ه�  ذلك  من  ا�ضتفدته 
واإثبات  التاألق  اأجل  من  بجدية  العمل  نح� 

اأنني عند ح�ضن ظن تلك اجلماهر.    

م��ن ناٍد برازي���لي يف الدرج��ة الثالث��ة اإىل العاملي����ة

مايكون: جناحي اأعط�اين دافعًا نحو العمل 
بجدية من اأجل الت�األق

يف حياة كل منا اأوقات ال ميكن 
ن�صيانها، فاللحظات الفارقة 
التي ت�صنع اأجماد االأ�صخا�س 

تظل دائمًا حمفورة يف الذاكرة، 
وقد ت�صطرها �صفحات التاريخ 
بني طياتها ليظل اجلميع دائمًا 

يتذكرها. 
مايكون ال ميكن اأن ين�صى 

اللحظة الفارقة التي �صنعت 
جمده يوم 25 متوز 2004 عندما 

واجهت الربازيل مناف�صها اللدود 
االأرجنتني يف نهائي كاأ�س كوبا- 
اأمريكا. ونعود اإىل الوراء قلياًل 

قبل انطالق البطولة عندما 
اختار كارلو�س األربتو باريرا 

مدرب راق�صي ال�صامبا امل�صاركة 
يف كاأ�س اأمريكا اجلنوبية 

بفريق من ال�صف الثاين بعد اأن 
ترك العديد من جنوم املنتخب 

الربازيلي الذين فازوا بكاأ�س 
العامل قبل �صنتني،

مايك�ن احرز ثاثة القاب مع االنرت

يجتاز احد العبي امريكا يف م�نديال 2010

  لندن/ وكاالت 
 و�ضف جنم نادي مان�ض�ضرت ي�نايتد ''واين 
باأ�ضعب بط�لة  االإنكليزي  الدوري  روين'' 
مبناف�ضة  يحظى  الأن���ه  ال��ع��امل  يف  دوري 

�ضر�ضة من االأندية على لقب امل�ضابقة. 
وت�قع مهاجم املنتخب االإنكليزي مناف�ضة 
�ضر�ضة من اأندية عدة هذا امل��ضم ملان�ض�ضرت 
ي���ن��اي��ت��د وت�����ض��ي��ل�����ض��ي واآر����ض���ن���ال على 
�ضيتي  ''مان�ض�ضرت  اأمثال  املتقدمة  املراكز 

وت�تنهام''.
ال��ذي وق��ع ع��ام 2004 للمان  واي��ن روين 
منذ  اأنه  يعتقد  اإيفرت�ن  قادمًا من  ي�نايتد 
االإنكليزي  القدمي والدوري  فريقه  ُمغادرة 
يزداد ق�ة ومتعة من م��ضم الآخر وب�ضكل 
اأن  اإىل  االأم����ر  لي�ضل  خُم��ي��ف  ت��دري��ج��ي 
وقال:  الهن.   باالأمر  لي�س  الف�ز  حتقيق 
لكن  بالتربير،  اأ�ضبه  اأق�له  ما  اأن  ''اأع���رف 
بالفعل ال ت�جد مباريات �ضهلة يف الدوري 

ال�ضابقة  امل�ا�ضم  يف  املمتاز،  االإنكليزي 
على  تعتمد  االأندية  بع�س  هناك  كان  رمبا 
ه�  لي�س  هذا  لكن  حلملها  اثنن  اأو  العب 
من  احل��ا���ض��ر  ال���ق��ت  ف��ف��ي  االآن،  احل����ال 
معينة  عنا�ضر  على  تعتمد  اأن  ال�ضعب 
خر   2009-2010 وم������ض��م  ل��ت��ن��اف�����س، 
خاله  �ضاركت  م��ضم  اأ�ضعب  فه�  دليل، 
مع الفريق، حظينا مبناف�ضة �ضر�ضة من كل 
ال�ضن�ات  مدار  ''على  واأ�ضاف:  االأن��دي��ة''.  
املناف�ضة  كانت  املا�ضية  االأرب��ع  اأو  الثاث 
كان  امل������ض��م  الأن  ال�ضرا�ضة  بتلك  لي�ضت 
اأ�ضابيع،  قبل  االأندية  اأح��د  ل�ضالح  ينتهي 
لكن يف امل��ضم املا�ضي كان هناك الكثر من 
االإثارة، فالعديد من اأندية ال�ضدارة وقعت 
يف فخ اخل�ضارة اأكرث رمبا ما كان مت�قعًا، 
البط�لة بفارق نقطة  النهاية خ�ضرنا  ويف 
واحدة فقط ويف اجل�لة االأخرة''. وتابع: 
اأن يك�ن الدوري  اأمر جيد  اأنه  اأعتقد  ''لكن 

واأنا  املناف�ضة والق�ة،  فيه هذه  االإنكليزي 
كم�ضجع كرة القدم اأحب روؤية ذلك، وكنت 
املا�ضي،  امل��ضم  يف  حدث  ما  بكل  مقتنعًا 
ففي املقدمة كانت هناك معركة بيننا وبن 
ال��ضط  منطقة  ويف  واآر�ضنال،  ت�ضيل�ضي 
معركة كبرة جدًا بن العديد من االأندية 

امل�ؤهل  ال��راب��ع  املقعد  على  للح�ض�ل 
منطقة  اأوروب���ا، ويف  اأبطال  ل��دوري 
رائعة  اأح���داث  ه��ذه  ك��ذل��ك،  الهب�ط 
وال ميكنك طلب اأكرث من ذلك كمحب 
انتهاء  فبُمجرد  واملناف�ضة  للمتعة 
واالنتظار  ال�ضرب  مُيكنك  ال  امل��ضم 

ح��ت��ى ي���ب���داأ امل������ض��م اجل���دي���د''.  
''يف  واأو����ض���ح: 

ب���داي���ة كل 
م������ض��م 

تريد ت�ضجيل اأكرب عدد ممكن من االأهداف 
الرتتيب،  ج����دول  يف  م���ق��ع��ك  لتح�ضن 
العا�ضق  امل��ه��اج��م  مهمة  ه���ذه  وب��ال��ت��اأك��ي��د 
مع  بذلك  ���ض��اأق���م  وب���دوري  ال�ضباك،  لهز 
الأنني  ي�نايتد  مان�ض�ضرت 
حقًا،  ب��ذل��ك  اأ���ض��ت��م��ت��ع 
ب�ضع�ر  اأ�ضعر  ف��اأن��ا 
األعب  عندما  عظيم 
مل���ان�������ض�������ض���رت يف 
اأف�ضل  الدوري �ضد 
ال�������اع�������ب�������ن يف 

العامل''.

روين: الدوري االإنكليزي اأ�صعب واأقوى 
دوري يف العامل 

فيبا متنع الفوفوزيا   
يف مونديال ال�صلة 

برتكيا 
ا�صطنبول/ وكاالت

  قرر االحتاد الدويل لكرة ال�ضلة )فيبا( منع 
اجلماهر من ا�ضطحاب ب�ق "الف�ف�زيا" 

ال�ضهر خال ت�ضجيع منتخباتها ال�طنية 
يف املاعب خال مناف�ضات كاأ�س العامل 

)م�نديال تركيا 2010(.
وجاء يف بيان لفيبا اأن ملعب كرة ال�ضلة 
املغلق يختلف عن ملعب كرة القدم، وقد 

�ضهدت الف�ف�زيا رواجا كبرا يف م�نديال 
جن�ب افريقيا، ورغم ذلك عرب كثر من 

الاعبن عن انزعاجهم الكبر من اأ�ض�اتها 
املنبعثة من املدرجات على الرغم من ك�ن 

املاعب �ضخمة ومفت�حة.
ي�ضار اإىل اأن منتخب االردن لكرة ال�ضلة 

�ضي�ضارك للمرة االأوىل يف تاريخ الريا�ضة 
االأردنية يف النهائيات الكبرة مل�نديال 
لعبة جماعية، و�ضيخ��س مناف�ضاته يف 

الدور االأول يف مدينة قي�ضري الرتكية اإىل 
جانب منتخبات االأرجنتن و�ضربيا واأملانيا 

وا�ضرتاليا واأنغ�ال. 

كاربوف يرت�صح 
لرئا�صة االحتاد 

الدويل لل�صطرجن
 دبي/ وكاالت 

اأعلن بطل العامل ال�ضابق الرو�ضي كارب�ف 
تر�ضحه لرئا�ضة االحتاد الدويل لل�ضطرجن 

يف م�اجهة الرئي�س احلايل “كر�ضان 
اإليم�جين�ف” الذي يت�ىل رئا�ضة االحتاد 

الدويل منذ 15 عامًا. 
جاء ذلك خال امل�ؤمتر ال�ضحفي الذي عقده 

اأنات�يل كارب�ف   مبقر احتاد ال�ضطرجن 
االإماراتي يف دبي بح�ض�ر الدكت�ر �ضليمان 

الفهيم رئي�س االحتاد.
ومن املقرر اأن جتري االنتخابات ي�م 30 

من �ضهر ايل�ل  املقبل يف مدينة خانتي 
مان�ضي�ضك �ضمال رو�ضيا على هام�س 

االأوملبياد العاملي لل�ضطرجن.
وك�ضف كارب�ف عن خطته وبرناجمه 

لتط�ير اللعبة على م�ضت�ى العامل خال 
ال�ضن�ات االأربع القادمة ور�ضد ميزانية 

بقيمة اأربعة ماين دوالر لتط�يرها عامليًا 
وزيادة االهتمام االإعامي باللعبة وزيادة 
مداخيل اأبطال اللعبة على م�ضت�ى العامل 

مبا ي�فر لهم الظروف املنا�ضبة لاإبداع 
وتط�ير امل�ضت�ى الفني للعبة، كما اأعلن 

كارب�ف عن خطته التي بداأها منذ �ضن�ات 
لتط�ير اللعبة عامليًا من خال اإن�ضاء مدر�ضة 

كارب�ف لل�ضطرجن يف العديد من الدول 
العربية والعامل ومنها م�ضر و�ض�ريا.

 برلني/ وكاالت
القدم  لكرة  االأمل��اين  برمين  ف��ردر  ن��ادي  اأن  يبدو 
انتهاء  قبل  اأوزي���ل  م�ضع�د  جنمه  لبيع  م�ضتعد 
م��ضم انتقاالت الاعبن ال�ضيفي احلايل. و�ضرح 
باد  بلدة  األ���ف�����س يف  ك��او���س  ال��ن��ادي  ع��ام  مدير 
الفريق  بها  يقيم  التي  النم�ضاوية  فالرت�ضدورف 
جيدًا  عر�ضًا  تلقينا  “اإذا  حاليًا:  تدريبيًا  مع�ضكرًا 

ف�ضنق�م بدرا�ضته”.

يف  املطل�بن  الاعبن  اأبرز  اأحد  اأوزي��ل  واأ�ضبح 
اأملانيا خال بط�لة  تاألقه مع منتخب  اأوروب��ا بعد 
العلم  مع  اأفريقيا  بجن�ب  االأخ���رة  العامل  كاأ�س 
بنهاية م��ضم  �ضينتهي  اأن عقده مع فردر برمين 
عامًا”   21“ ال�ضاب  الاعب  اأن  يعني  مما   2011
باإمكانه االنتقال من ناديه االأملاين من دون مقابل 

خال اأقل من عام. 
مع  ال��ن��ادي  مفاو�ضات  ف�ضل  على  األ�ف�س  وعلق 

�ضد  من  نتمكن  مل  ق��ائ��ًا:   عقده  لتمديد  اأوزي��ل 
املطل�ب  ال��رق��م��ن  ب���ن  امل����ج����دة  ال��ف��ج���ة 
على  للح�ض�ل  برمين  ويتطلع  واملعرو�س، 
على  دوالر(  ملي�ن  )6ر19  ي���رو  ملي�ن   15

االأقل مقابل التنازل عن اأوزيل.
اأوزي������ل ع���ن خططه  ي��ف�����ض��ح  م���ن ج��ان��ب��ه، مل 

امل�ضتقبلية بعد حيث قال: “مازلت مرتبطًا بعقد، 
اإنني هنا يف ال�قت الراهن وهذا ما يهم . 

اأوزي�����ل  ب��ي��ع  م��ق��اب��ل  امل���اي���ن  اإىل  ي��ت��ط��ّل��ع  ب���رمي���ن 

  روما/ وكاالت   
بعد اأن ك�ضف امل�قع الر�ضمي ل�ضحيفة )ال جازيتا ديل� �ضب�رت( 

االإيطالية عن اهتمام فريق جن�ى االإيطايل بالتعاقد مع العب و�ضط 
فريق جامبا اأو�ضاكا الياباين الدويل يا�ض�هيت� اإيندو )30 عامًا( اأكدت   

جدي  ب�ضكل  ترغب  اإيطالية  اأندية  ثاثة  باأن  اليابانية  االإع��ام  و�ضائل  اأغلب 
التعاقد معه. فقد ك�ضفت �ضحيفة �ضان�ضب� اليابانية باأن االأندية الثاثة التي ترغب 

بالفعل التعاقد مع العب ال��ضط اإيندو هي بري�ضيا وب�ل�نيا واأخرًا جن�ى الذي مهتم 
بالتعاقد معه   اإال اأن ال�ضحيفة نف�ضها اأملحت باأن فريق ب�ل�نيا االإيطايل يقرتب من التعاقد مع 
اإيندو. امل�قع الر�ضمي ل�ضحيفة )نيكان �ضب�رت�س( اليابانية اأكدت عرب م�ضادرها اخلا�ضة 
باأن فريق ب�ل�نيا قريب من التعاقد مع اإيندو وقد اأو�ضح امل�قع باأن الفريق االإيطايل كان 
يبحث منذ وقت �ضابق عن العب ياباين الأ�ضباب جتارية ودعائية بجانب امل�ضت�ى الفني 
بحيث يرغب فريق ب�ل�نيا يف الدخ�ل لاأ�ض�اق اليابانية من جديد بعد اأن كان قد تعاقد 

مع العب ال��ضط الدويل �ضابقًا هيديت��ضي ناكاتا مب��ضم 2004.

ثاثة اأندية
اإيطالية تاحق الياباين اإيندو  

جماهر نيوكا�صل ت�صخر من )كر�س( كامبل  
 لندن/ وكاالت

برر املدافع االإنكليزي املخ�ضرم، �ض�ل كامبل، زيادة وزنه ب�ضكل ملح�ظ بزواجه من 
�ضديقته في�نا بارات وانتهائه للت� من ق�ضاء عطلة »�ضهر الع�ضل«. وجاءت ت�ضريحات 
كامبل الذى يكمل ال�ضهر املقبل عامه ال� 36 ردًا على الفتات حملها بع�س من جماهر 
ني�كا�ضل خال املران االأخر ي�ضخرون فيها من �ضمنته خا�ضة بعدما تناقلت و�ضائل 

االإعام �ض�رًا تظهر زيادة يف بطنه اأثناء املران.
اأنني  يعرف�ن  »اأال  االإخ��ب��اري  »�ض�كرنت«  مل�قع  ت�ضريحات  يف  كامبل  وت�ضاءل 
خال  يرتديه  الذي  الطاقم  اأن  اإىل  م�ضرًا  الع�ضل؟«  �ضهر  للت�  اأنهيت  وقد  تزوجت 
املران يعترب �ضيقًا مبا يربز ج�ضده ب�ضكل غر طيب. وتعهد كامبل با�ضتعادة لياقته 

خال اأ�ضب�عن اأو ثاثة على االأكرث.

روين يعرتف 
ب�ضع�بة الدوري 
االنكليزي

ايندو
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بقلم/ زيدان الربيعي
م�ضرة  عن  وال�ضتن  احلادية  احللقة  يف  نتحدث 
العب فرق االحتاد الب�ضري والطلبة و�ضاح الدين 
يف  والع�ضكري  ال���ط��ن��ي  واملنتخبن  واجل��ي�����س 
الذي  فنجان  علي  ح�ضن  املا�ضي  القرن  ثمانينيات 
ولد يف الب�ضرة ع��ام1959، اإذ �ضيجد فيها القارئ 

الكثر من املحطات وامل�اقف املهمة والطريفة.
بداياته: 

الريا�ضية  م�ضرته  فنجان  علي  ح�ضن  الاعب  بداأ 
اأن  الب�ضرة وبعد  املدر�ضية يف حمافظة  الفرق  مع 
كانت  التي  ال�ضعبية  الفرق  اإىل  اإن�ضم  ع�ده  ا�ضتد 
منت�ضرة يف هذه املحافظة التي كانت متثل املعقل 
االأول للعبة كرة القدم يف وادي الرافدين ومن ثم 
قرر االن�ضمام اإىل �ضف�ف فريق االحتاد الب�ضري 
ي�مها،  الثانية  الدرجة  دوري  يف  يلعب  كان  الذي 
الفريق  ه��ذا  مع  ج��دارت��ه  يثبت  اأن  ا�ضتطاع  حيث 
يفكر جليًا يف  الذي جعله  االأم��ر  ب�ضكل ق�ي جدا، 
االنتقال اإىل العا�ضمة بغداد، الأنه كان على يقن تام 
اأن الت�اجد مع فرق العا�ضمة �ضيفتح اأمامه فر�ضة 
جانب  من  الكبار  النج�م  بن  ذات��ه  الإثبات  كبرة 
املنتخبات  م��درب��ي  اإل��ف��ات نظر  اآخ���ر  وم��ن ج��ان��ب 
اإىل  و�ضل  وبالفعل  العديدة  قدراته  اإىل  ال�طنية 
العا�ضمة بغداد وقرر طرق باب فريق الطلبة الذي 
كان ي�ضرف على تدريبه �ضيخ املدربن الراحل عم� 
بابا، حيث وجد فيه بابا م�ا�ضفات جيدة ميكن اأن 
باالن�ضمام  له  �ضمح  لذلك  الطابي،  الفريق  تخدم 
يف  ي�ضم  ك��ان  الفريق  ه��ذا  اأن  برغم  الفريق  اإىل 
اأي�ب  وه��م  العراقية  الكرة  مدافعي  خ��رة  وقتها 
اودي�ض� وعدنان درجال وجمال علي، اإال اأن ح�ضن 
علي فنجان بعد وقت ق�ضر جدا ا�ضتطاع اأن يحجز 
له مكانا اأ�ضا�ضيا يف ت�ضكيلة الفريق الذي متكن من 
 1981  �  80 مل��ضم  ال����دوري  بط�لة  لقب  اإح����راز 
الطلبة  فريق  فيها  يح�ضل  التي  االأوىل  املرة  وهي 
على هذا اللقب منذ و�ض�له اإىل دوري الكبار، كما 
ح�ضل يف امل��ضم ذاته على املركز الثاين يف بط�لة 

الكاأ�س بعد خ�ضارته اأمام فريق الزوراء.
مثل  ق��د  الطلبة  فريق  يف  بابا  عم�  وج���د  وك��ان 

وه��ذه  ف��ن��ج��ان  ع��ل��ي  ح�ضن  ل��اع��ب  طيبة  ف��ر���ض��ة 
الفر�ضة متثلت بقرار االحتاد العراقي بكرة القدم 
ت�ضمية عم� بابا من جديد لقيادة املنتخب ال�طني 

بعد ابتعاد دام قرابة �ضنة ون�ضف ال�ضنة تقريبا. 
يف  ال�ضاب  الاعب  ا�ضتدعاء  بابا  عم�  ق��رر  لذلك 
املنتخب  �ضف�ف  اإىل  فنجان  علي  ح�ضن  حينها 
دورة  يف  للم�ضاركة  ي�ضتعد  ك��ان  ال���ذي  ال���ط��ن��ي 
مرديكا الدولية التي اأقيمت يف ماليزيا عام 1981 
وب��رغ��م اأن���ه مل ي�����ض��ارك يف اأي���ة م��ب��اراة ت��ذك��ر يف 
خط  ت�ضكيلة  ا�ضتقرار  ب�ضبب  امل��ذك���رة  البط�لة 
فرحان  الرباعي ح�ضن  م�ؤلفًا من  كان  الذي  الدفاع 
وناظم �ضاكر وعدنان درجال وكرمي حممد عاوي، 
وكانت هذه البط�لة فاأاًل ح�ضنًا على الاعب اجلديد 
فنجان،  علي  ح�ضن  ال�طني  املنتخب  �ضف�ف  يف 
الأن منتخبنا اأفلح يف الف�ز بلقبها عن جدارة كبرة 

نادي  على  النهائية  املباراة  يف  ف�زه  بعد 
�ضاباول� الربازيلي بهدف واحد مقابل ال 
�ضيء �ضجله الاعب الكبر فاح ح�ضن يف 

الدقيقة االأوىل من املباراة.
علي  ح�ضن  ق��رر   1983  �  82 م��ضم  ويف 
�ضاح  فريق  �ضف�ف  اإىل  االنتقال  فنجان 
الدين ب�ضبب التحاقه باخلدمة الع�ضكرية، 
الفريق  هذا  �ضف�ف  يف  اللعب  كان  حيث 
ي�ضتمر  يجعله  الذي  ال�حيد  ال�ضبيل  يعد 
وكالعادة  ال��ق��دم  ك��رة  لعبة  مم��ار���ض��ة  يف 
خر  ف��األ  فنجان  علي  ح�ضن  ت���اج��د  ك��ان 
على فريق �ضاح الدين الذي متكن للمرة 
لقب بط�لة  اإحراز  االأوىل يف تاريخه من 
امل��ضم، ويف عام 1982  ذلك  الدوري يف 
وب��ع��د ال��ت��غ��ي��رات ال��ت��ي اأج��راه��ا امل��درب 
ال�طني  املنتخب  �ضف�ف  على  بابا  عم� 
ثاثة  عن  اال�ضتغناء  بينها  من  كان  والتي 
اأب���رز جن���م ال��ك��رة ال��ع��راق��ي��ة وه��م فاح 
اأخذ  فرحان،  وح�ضن  اأحمد  وهادي  ح�ضن 
لكي  فر�ضته  فنجان  علي  ح�ضن  ال��اع��ب 
املنتخب  �ضف�ف  يف  اأ�ضا�ضيا  العبا  يك�ن 
االألعاب  دورة  يف  ���ض��ارك  ال���ذي  ال�طني 

االآ�ضي�ية التا�ضعة التي جرت يف الهند عام 1982 
وكما جرت العادة كان ح�ضن علي فنجان فاأاًل ح�ضنًا 
على املنتخب ال�طني الذي ا�ضتطاع وللمرة االأوىل 
يف تاريخه اإحراز ال��ضام الذهبي للدورة املذك�رة 
بعد تغلبه على منتخب الك�يت يف املباراة النهائية 
الكبر  الهداف  �ضجله  �ضيء  ال  مقابل  واحد  بهدف 

ح�ضن �ضعيد.
الت�ضفيات  وبعد ذلك �ضارك ح�ضن علي فنجان يف 
االأولية لدورة ل��س اأجنل��س االأوملبية التي جرت 
وال�ضارقة  ب��غ��داد  يف  واالإي����اب  ال��ذه��اب  بطريقة 
واملنامة، ثم انتقل من فريق �ضاح الدين اإىل فريق 
ويف  الع�ضكرية  اخل��دم��ة  ظ��روف  ب�ضبب  اجلي�س 
مباراة ال�ضرطة واجلي�س ح�ضل �ضجار بينه وبن 
ي�ضهر  اللقاء  حكم  جعل  ثامر  وليد  ال�ضرطة  العب 
البطاقة احلمراء ب�جه االثنن وقد كان هذا االأمر 

عاديا ويح�ضل دائما يف لعبة كرة القدم برغم اأنه مل 
يكن مقب�ال من العب مب�ضت�ى ح�ضن علي فنجان، 
املفاجئ  القرار  يف  متثل  العادي  غر  االأم��ر  اأن  اإال 
امل��درب��ن عم�  �ضيخ  اأت��خ��ذه  ال��ذي  امل�ضب�ق  وغ��ر 
بابا الذي ن�س على عدم ال�ضماح لاعب ح�ضن علي 
ال�طنية  املنتخبات  �ضف�ف  يف  بالت�اجد  فنجان 
اأنه  ق��رار  هكذا  يف  املفاجئة  و�ضبب  امل�ضتقبل  يف 
كان يجب اأن ي�ضدر من قبل احتاد الكرة ولي�س من 
قبل مدرب املنتخب، الأن مدرب املنتخب دائما يك�ن 
املجحف  ال��ق��رار  ه��ذا  اأدخ��ل  وق��د  للتغير.  عر�ضة 
فنجان  ع��ل��ي  ح�ضن  ال��اع��ب  نف�س  يف  االإح���ب���اط 
واأ�ضهم  اجلي�س  ف��ري��ق  م��ع  باللعب  ا�ضتمر  ال���ذي 
 83 م��ضم  يف  ال��دوري  بط�لة  بلقب  بف�زه  اأي�ضا 
االأمر  اي�ضا،  تاريخه  يف  االأوىل  وللمرة   1984  �
الذي جعل الاعب ح�ضن علي فنجان يتميز ب�ضفة 
نادرة تتمثل مب�ضاهمته يف ف�ز ثاثة فرق 
ببط�لة الدوري للمرة االأوىل يف تاريخها 
ب�ج�ده وهذه الفرق هي الطلبة و�ضاح 

الدين واجلي�س.
وبقي ح�ضن علي فنجان يدافع عن �ضف�ف 
ترك  ث��م   1986 ع��ام  حتى  اجلي�س  ف��ري��ق 
ممار�ضة  اإىل  وت�جه  تام  ب�ضمت  املاعب 
م��ه��ن��ت��ه ك��م��در���س يف اإح�����دى اع���دادي���ات 
ت�جه  ذل���ك  ب��ع��د  ث��م  ب��غ��داد  يف  ال�ضناعة 

للعمل يف اليمن يف املهنة نف�ضها.
اأجمل مبارياته: 

خ��ا���س ح�����ض��ن ع��ل��ي ف��ن��ج��ان ال��ع��دي��د من 
املباريات اجلميلة جدا خال م�ضرته مع 
مبارياته  اأجمل  اأن  اإال  ال�طني  املنتخب 
دورة  يف  ال��ي��اب��اين  املنتخب  ���ض��د  ك��ان��ت 
االألعاب االآ�ضي�ية التا�ضعة التي جرت يف 
بهدف  عراقية  وانتهت   1982 ع��ام  الهند 
عماد  الاعب  �ضجله  �ضيء  ال  مقابل  واحد 
املباراة  م��ن  االإ���ض��ايف  ال���ق��ت  يف  جا�ضم 
ك��م��ا قدم  ال��ث��م��ان��ي��ة،  ال��ت��ي ج���رت يف دور 
يف  امل�ضري  املنتخب  �ضد  جميلة  مباراة 
املنتخبن  بن  جرت  التي  ال�دية  املباراة 

املنتخب امل�ضري بهدف  يف بغداد وانتهت ل�ضالح 
اأب�  ط��اه��ر  ال��اع��ب  �ضجله  ���ض��يء  ال  مقابل  واح���د 
عدنان  الدفاع  ثنائي  اأرتكبه  مزدوج  خطاأ  بعد  زيد 
ح�ضن  ا�ضتطاع  حيث  واأدي�����ض���،  واأي����ب  درج���ال 
علي يف هذه املباراة اإثبات وج�ده اأمام ق�ة خط 
الهج�م امل�ضري اآنذاك وقد اأ�ضاد مب�ضت�اه وكذلك 
املنتخب  م���درب  را���ض��ي  اأح��م��د  ال��اع��ب  مب�ضت�ى 

امل�ضري ي�مها.
اأجمل اأهدافه:

برغم اأنه يلعب يف خط الدفاع ويك�ن دائما واجبه 
يتمثل مبنع املهاجمن من هز �ضباك مرمى فريقه، 
اأن ح�ضن علي فنجان متكن من ت�ضجيل بع�س  اإال 
االأهداف اجلميلة وكان اأجملها الهدف الذي �ضجله 
املباراة  يف  الك�يتي  ال��رم���ك  ن���ادي  م��رم��ى  يف 
�ضمن   1982 ع��ام  الك�يت  يف  ج��رت  التي  ال�دية 
دورة  يف  للم�ضاركة  ال�طني  املنتخب  ا�ضتعدادات 
الهند  يف  ج��رت  التي  التا�ضعة  االآ�ضي�ية  االأل��ع��اب 
وانتهت هذه املباراة بف�ز عراقي كبر جدا بثمانية 

اأهداف مقابل ال �ضيء.
مميزاته: 

يف  الكبرة  بال�ضجاعة  فنجان  علي  ح�ضن  ميتاز 
م�اجهة املهاجمن وكذلك مبراقبتهم واإبعاد خطرهم 
اجل�ضمانية  بالق�ة  ميتاز  كما  فريقه،  مرمى  ع��ن 
عن  ف�ضا  القامة،  وط���ل  البدنية  اللياقة  وارتفاع 
الذكاء امليداين الذي كان يتمتع به، حيث اأن كراته ال 
ير�ضلها ب�ضكل ع�ض�ائي، بل يق�م من خالها بتنظيم 
هجمات فريقه ب�ضكل دقيق جدا، كما يجيد الت�ضديد 
من امل�ضافات البعيدة ول�ال القرار الذي اإتخذه عم� 
بابا لكان ح�ضن علي فنجان يعد من خرة املدافعن 
وجيزة  مدة  خال  الأنه  العراقية،  الكرة  تاريخ  يف 
يحجز  اأن  ا�ضتطاع  فقط  ال�ضنتن  تتجاوز  مل  جدا 
برغم وج�د  ال�طني  ت�ضكيلة  يف  اأ�ضا�ضيا  مكانا  له 

العبن عمالقة يف خط الدفاع.
اأب���رز امل��درب��ني ال��ذي اأ���ص��رف��وا على 

تدربيه: 
عبا�س الب�ضري، عم� بابا، واثق ناجي، حممد ثامر 

ومنذر ال�اغط وغرهم.

ح�صن علي فنجان.. مدافع ناجح اأق�صاه
عمو بابا بقرار مفاجئ!

اأحرز الدوري ثالث مرات مع ثالثة فرق

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.

علي النعيمي

عدة،  عاملية  بط�الت  يف  الريا�ضية  وف�دنًا  �ضاهدنا  ما  كثرًا 
ذلك  يف  بلدنا  متثل  وهي  بارزة  ريا�ضية  �ضخ�ضية  ترتاأ�ضها 
واالإدارية  املالية  ال�ضاحيات  ب�ضتى  متمتعة  الدويل،  املحفل 
تن�ب  ما  عادة  التي  كافة  الدولة  اإمكانات  لها  وت�ضخر  االأخرى 
عنها يف هكذا مكان �ضفارتنا العراقية، علمًا باأن لرئا�ضة ال�ف�د 
امل�ضيف،  البلد  عند  اأخرى  ر�ضمية  ودالالت  رفيعة  دولية  قيمة 
لكن ما �ضاهدنا يف بط�لة غ�تيا االأخرة كان عك�س ذلك، فلكم 
ان تتخيل�ا اأن يت�اجد يف ال�فد العراقي ال�احد اأربعة روؤ�ضاء 
يحمل�ن �ضفة )رئي�س وفد(، كل واحد من ه�ؤالء يرتاأ�س فريقًا 
له�ؤالء  املنا�ضب  ال��ضف  اإيجاد  يف  احرتنا  اإننا  حتى  معينًا 

االأربعة عند كتابة ر�ضائلنا االإخبارية عن البط�لة.
احلق يقال: اأنهم حتمل�ا اأكرث من طاقتهم وبداًل من اأن يهتم�ا 
باالأم�ر االإدارية االأخرى والن�احي التدريبية والفنية حت�ل�ا 
يتابع�ن خط�ات وحتركات العبيهم  مدنين  �ضرطة  اإىل رجال 

بل  املدينة،  فريق  لاعبي  ال�ضهرة  الهروب  حادثة  بعد  ال�ضيما 
الاعبن  يتعقب م�ضار احد  ان  فرقنا  اأحد  بروؤ�ضاء  االأمر  و�ضل 
بعد منت�ضف الليل ليذهب اإىل مدينة "ب�رو�س" التي تبعد زهاء 
60 كم عن مدينة يت�بي�ري ليجلبه اإىل حمل اإقامته ومل يكتف�ا 
بذلك، بل طلب بع�ضهم الع�ن من اأبناء اجلالية ممن يثق�ن بهم 
الاعبن من  االن�ضباط ومراقبة بع�س  م�ضاألة  لي�ضاعدوهم يف 
الذين ت�لدت لديهم نية الهرب لعدم وج�د حافلة خا�ضة بال�فد 
ملتابعة  متط�ع  رجل  اإىل  حت�ل  ال�ضط�ر"  كاتب   " ان  وحتى 

ومراقبة جمم�عة من ه�ؤالء!
وعند املقارنة ما بن م�ضاركات االأم�س والي�م جند اأن ال�ضفارة 
ال�ضابق كانت ترافق وفدنا يف حله وترحاله وان  العراقية يف 
ميزانية  ولديها  كافة  بال�ضاحيات  تتمتع  كانت  ال�فد  رئا�ضة 
وان  الاعبن  وحماية  والنقل  االإقامة  حيث  من  مفت�حة 
الت�جيهات املركزية لرئا�ضة ال�فد كانت م�ضم�عة وملزمة على 
ال�ف�د  ان  مل�ضنا  وقد  قراراتها  يهاب�ن  وانهم  الاعبن  جميع 
العربية االأخرى كان�ا اأكرث منا انتظامًا ك�نهم يرون يف كاأ�س 

تقل  ال  دولية  ر�ضمية  بط�لة  غ�تيا 
باحلقيقة  وهي  االوملبياد  عن  �ضاأنًا 
لكن  لل�ضباب  م�ضغرة  عامل  كاأ�س 
بع�س  عن  وبعيدًا  خا�ضة  بق�انن 
كانت مثمرة  م�ضاركتنا  فاإن  ال�ضلبيات 
اإىل  افتقدت  فرقنا  ان  منها   ، جدًا 
اأج�اء التناف�س يف دوريات النا�ضئن 

واالأ�ضبال حمليًا، واأن العبينا دخل�ا يف 
اأج�اء املناف�ضة واللعب اجلمعي . 

االوملبية  واللجنة  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة  نطالب  هنا  ومن 
البط�الت  يف  �ضت�ضارك  التي  وف�دنا  الإك�ضاب  الكرة  واحتاد 
ممثلة  ال�فد  رئا�ضة  تك�ن  ان  على  الر�ضمية  ال�ضفة  القادمة 
اجلهات  من  عليها  ومتفق  من�ضبة  ر�ضمية  ريا�ضية  ب�ضخ�ضية 
واالت�ضال  والتنقل  ال�ضرف  يف  كافة  ال�ضاحيات  لها  الثاث 
الأنه ومنذ  املرتجمن  باإيجاد  تتكفل  التي  العراقية  ال�ضفارة  مع 
والر�ضمي  الدويل  للتمثيل  �ضفة  اأية  نلم�س  نعد  مل   2003 عام 

مبعنييها احلقيقين ل�ف�دنا الريا�ضية 
يتعلق  االأمر  مادام  وخ�ض��ضا  كافة 
م�ضاءلة  اإمكانية  مع  العراق  ب�ضمعة 
والتفا�ضيل  النتائج  عن  ال�فد  رئا�ضة 
م�ضاركات  هكذا  ترتك  ان  ال  االأخرى، 
فيها  ي�ضرتك  رقيب  دون  من  منفلتة 
�ضعبيًا  فريقًا  كان  ل�  حتى  ي�ضاء  من 
االلتزام  عن  �ضيء  اأي  العب�ه  يعرف  ال 
واحلر�س على �ضمعة البلد ملجرد انه ميتلك مبلغ 6 اآالف دوالر 
وعند  التذاكر  بثمن  له  االأخيار  وم�ضاعدة  فقط  اال�ضرتاك  ثمن 
اأحرار  اأنتم  اذهب�ا  لهم  يقال  ال�ض�يد  اإىل  الفتية  و�ض�ل ه�ؤالء 
االأقام  قرائح  بعدها  لتنفتح  اخل�ضراء  غ�تيا  وغى  يف  قاتل�ا 
ل�ضمعة  اأ�ضاء  الذي  الهمام  الفريق  ذلك  �ض�ب  ال�ضهام  وتطلق 
كرتنا مت�ضائلن عن املت�ضبب واملُام ونظن انكم على دراية تامة 

مبا جرى ما دار عنه من كام .. 
ويف اخلتام �ضام.

وفدنا.. وروؤ�صاوؤه االأربعة!روؤى بال  حدود

ينتق�س  ان  املاين  ناقد  الأي  ا�ضمح  "لن 
كا�س  ب��ط���ل��ة  يف  امل��ان�����ض��اف��ت  اأداء  م��ن 
ببط�الت  واع��دك��م  كبر  فريقنا  ال��ع��امل، 
االإ�ضبان  من   وخ�ضارتنا  كبرة  ونتائج 

اأعطتنا حافزًا جديدًا على التحدي".
 يواكيم لوف 
واحرتم  يل  مناف�ضة  اأي��ة  اأخ�ضى  لن   "
ولكني  فريديري�س  اأريان  االأملانية  كثرًا 
االأف�ضل عامليا يف م�ضابقة ال�ثب العايل 
ل��ل�����ض��ي��دات ون��ت��ائ��ج��ي خ���ر دل��ي��ل على 

ذلك". 
بالنكا فال�صيت

النقاط  اأه��م  م�ضتذكرين  االمل��اين  الفريق  عند  الفقرة  هذه  يف  نت�قف  �ض�ف 
خالها  من  التي  املان�ضافت  اأداء  ميزت  التي  الفنية  واجل�انب  التكتيكية 
ا�ضتطاع خطف اأنظار املتابعن يف البط�لة االخرة اذ كان الفريق االأملاين 
قليل  لكنه  �ضل�ضة  وبنقات  وخ��اط��ف  �ضريع  باأ�ضل�ب  هجماته  يح�ضر 
اأ�ضل�ب  ا�ضتخدم  وكذلك  خل�ض�مه  الدفاعي  الثلث  يف  بالكرة  االحتفاظ 
على  بال�ضغط  املهاجمن  وتكليف  ملعبه  و�ضط  يف  املنخف�س  ال�ضغط 
اقرب حامل كرة م�ضتفيدا من اأ�ضل�ب لعبه بطريقة ) 4-2-3-1( اأي ان 
هناك جناحن خلف املهاجم ال�حيد كل�زه احدهما على اليمن )م�لر( 
االملاين  الفريق  و�ضط  اأعتمد  حن  يف  ب�دول�ضكي،  الي�ضار  وعلى 
على �ضفاين�ضتايغر وخ�ضرة يف القطع وال�ضغط على حامل الكرة 
كالظل والق�ة واالحتكاك واإجبار  الل�ضيقة  املراقبة  باعتمادها على 
ال��ضط  خط  العب�  م��ال  بينما  للكرة  احل��ي��ازة  فقدان  على  اخل�ضم 
طبق  َمن  اأف�ضل  وهم  معًا  والهج�مية  الدفاعية  ال�اجبات  تطبيق  اإىل 
الهجمات املرتدة يف البط�لة وب�ضكل �ضريع وخاطف مع تف�ق ملح�ظ 
وحماولة  الكرة  على  واال�ضتح�اذ  والتكنيك  الفردية  املهارات  م�ضت�ى  يف 
بق�ة  ذلك  ال�احد م�ضح�بًا  ال�احد �ضد  واخ��رتاق اخل�ض�م يف حالة  التحدي 
تهديفية مع التميز يف حاالت اإنهاء الهجمات ب�ضكل دقيق قابلته وفرة يف االأهداف 
عن طريق نزعة جماعية وزيادة عددية مذهلة يف ثلثي ال��ضط دفاع اخل�ض�م من 

دون اإن ي�ؤثر ذلك على عمقهم الدفاعي با�ضتثناء مباراتهم مع ا�ضبانيا.

دب������اب������ي�������������س
�صوء  اأحمر

الهيئة  اأع�����ض��اء  اإىل  احل��ك��م��ة  ه���ذه  ن��ه��دي 
ال���ع���ام���ة ل���احت���اد ك����رة ال���ق���دم ك���اف���ة اإىل 
اخلارجية  مب�ضاركاتنا  االهتمام  �ضرورة 
املناكفات  تاأجيل  مع  ا�ضتحقاقاتها  واب��رز 
على  ال�ضخ�ضية  وال�����ض��راع��ات  ال��ك��ام��ي��ة 
بدعم  مليًا  والتفكر  كرا�ضي االحتاد جانبًا 

اأجندة  عمل  من  اخلارجية  م�ضاركاتنا  كل 
واقع  تط�ير  يف  ت�ضهم  وبرامج  م�ضتقبلية 
االإمكانات  كل  وت�ضخر  املحلي  القدم  كرة 
التي ت�ضب يف �ضالح كرتنا العراقية ومنها 
م�ضاركاتنا يف دورة اخلليج واآ�ضيا وغرها 

من البط�الت املقبلة.  

مل��������ح��������ة ك������������روي������������ة ف����ن����ي����ة

ح�ضن علي بجانب احمد را�ضي يف لقاء العراق واالمارات

طرفة مي�صي و)فوفوزيا(!

حكمة اليوم

* مدرب ناٍد جماهري انتقد 
ب�����ض��دة ط��ري��ق��ة اإج�����راء 

دوري النخبة ، وا�ضفًا 
اإياه باململ وانه اأجهد 
وبالتايل  ال��اع��ب��ن، 
مامح  ع��ن��ه  غ���اب���ت 
والنج�مية  االإث���ارة 
ال������دوري������ات  وان 

االأوروبية يف البلدان 
ال������ب������اردة ورو����ض���ي���ا 

وا����ض���ك���ن���دن���اف���ي���ا ب�����داأت 
ال  ودوري��ن��ا  تنتهي  و���ض���ف 

يزال يف اأدواره االأوىل!
ب�����داأت  ال����ع����امل  ك����اأ�����س   *
وان�����ت�����ه�����ت و������ض������ف 
ت�������ب�������داأ م�����ب�����اري�����ات 
ال�����دوري االأوروب�����ي 
ملعب  و)امل��ح��رو���س( 
يفتتح  مل  ال�����ض��ع��ب 
حتى االآن وال ن�ضتبعد 
اآ�ضيا  بط�لة  ت��ق��ام  ان 
وتنتهي وملعبنا االأثري 
ال�ضيانة  ق���ي���د  اخل����ال����د 

والرتميم!

اأفريقيا قدمت ج�هان�ضربغ  اأقيمت يف جن�ب  اأثناء كاأ�س العامل االأخرة التي 
للعامل اأب�اق )ف�ف�زيا( املزعجة ويبدو ان تلك االأب�اق نالت اأعجاب الاعب 
ويف   ، بلده  منتخب  العبي  بها  ميازح  كان  الذي  هاينزه  غابرييل  االأرجنتيني 
�ضباح احد االأيام ان�ضل هاينزه حاما ب�ق ف�ف�زيا اإىل غرفة النجم لي�نيل 

ب�ضدة  نفخ  بعدما  ن�مه  من  لي�قظه  مي�ضي 
بالقرب من اأذنه وما هي اإال حلظات حتى 

�ضمع اجلميع �ضراخ وركل الاعبن 
ليدخل بعدها اإداري الفريق الذي 

ك�ن  املنظر  م�ضاهدة  يتحمل  مل 
الب�ق  ام�����ض��ك  م��ي�����ض��ي  ان 
وحطمه بعد ما و�ضعه بن 
متذمرًا  ال�����ض��ب��اك  فتحتي 

ملزاح رفيقه املزعج.

طرفة اليوم

" اليوم  �صم�س  حتجب  الغد  �صحب  جتعل  " ال 

ح�ضن علي



خليل جليل 

ماذا ينتظر منتخب 
ال�صباب؟ 

املقررة  لل�ضباب  اآ�ضيا  لنهائيات  امل�ؤدية  االآ�ضي�ية  الت�ضفيات  انتهاء  منذ 
بطا  ال�ضبابي  منتخبنا  فيها  ت�ج  التي  املقبل  االول   ت�ضرين  ال�ضن  يف 
املا�ضي  العام  نهاية  اربيل  التاهيل يف  مناف�ضات  التي خا�ضت  ملجم�عته 
تعرث  م��ن  يعاين  احمد  ح�ضن  ال��ك��فء  امل���درب  بقيادة  ال�ضباب  ومنتخب 
منتخب  يك�ن  ان  يفرت�س  ال��ذي  االع��داد  برنامج  وا�ضطراب  التح�ضر 

ال�ضباب قد قطع م�ض�ارا مهما يف م�ضرة اعداده. 
احمد  ح�ضن  امل���درب  االي���ام  ه��ذه  يطلقها  ال��ت��ي  اال�ضتياء  �ضيحات  وان 
ت�ضليط �ض�ء  اجل  واآخر من  يطلقها بن حن  التي  اال�ضتغاثة  وا�ض�ات 
تقدمي  على  للعمل  ال�ضباب ودع�ته  منتخب  اىل  االنظار  االهتمام وجذب 
ع�امل دعم واهتمام يتطلبها م�ض�ار منتخبه وه� ي�ضتعد خل��س مغامرة 
مهمة  فرتة  ام�ضى  قد  لدخ�لها  يتاأهب  من  يك�ن  ان  البد  حي�ية  ا�ضي�ية 
االعداد اجلمعي واالن�ضجام  ال��دوؤوب وقطع مرحلة كبرة من  العمل  من 
نق�ل نحن  لكي  املتكامل حتى تك�ن هناك ه�ية ومامح وا�ضحة  الفني 
منتلك منتخبا �ضبابيا م�ج�دا على ار�س ال�اقع وم�ضتعدا خل��س غمار 
تريد  ال�ضن  قادمة اىل  ق�ية  منتخبات  القارية خ�ض��ضا وان  املناف�ضات 
ان ت�ضتاأثر باللقب وتريد ان تك�ن م�ضاركتها لي�س من اجل امل�ضاركة فقط 
وامنا من اجل املناف�ضة وال�ضراع على اللقب او ح�ض�ر م�ضرف على اقل 

تقدير. 
برامج  وان��ق��ط��اع  ط�يلة  ف��رتة  منذ  الاعبن  جتميع  امكانية  ع��دم  لكن 
التح�ضر الروتيني وغياب  التدريب الذي يفرت�س ان يك�ن دوريا ويف 
وقلقه  تذمره  يبدي  ان  احمد  ح�ضن  باملدرب  دفع  ذلك  كل  منتظمة  فرتات 
فيها  يثبت  ان  يريد  مقبلة  ا�ضي�ية  تناف�ضية  معركة  دخ�له  قبل  امل�ضروع 
كفاءة وجدارة منتخبه بالت�اجد يف هذه البط�لة اال�ضي�ية... فلي�س من 
املعق�ل ان يبقى منتخب ال�ضباب لفرتة ط�يلة من دون جتمع حقيقي وان 
يكتفي مبع�ضكرا ت �ضيكتب لها الف�ضل اذا ما اقيمت يف ظل او�ضاع يعاين 
ا�ضا�ضا فيها منتخب ال�ضباب من م�ضاكل فنية وعدم ا�ضتقرار من املحتمل ان 

يلقي باآثاره على م�ض�ار املنتخب م�ضتقبا. 
الذي  وامل���ؤمل  امل�ؤثر  ال�اقع  على  متفرجا  القدم  كرة  احتاد  يبقى  هل  اذًا، 
اثناء  يف  بق�ة  ظهر  ال��ذي  املنتخب  ال�ضباب  منتخب  ب��ه  ومي��ر  ي�اجهه 
الت�ضفيات ك�احد من املنتخبات الذاهبة اىل ال�ضن من اجل اجناز ولي�س 
من اجل ح�ض�ر ملا ميتلكه من عنا�ضر �ضبابية واعدة اخذت طريقها اىل 
وا�ضبحت  اال�ضتح�ضان  نالت  طيبة  م�ضت�يات  وقدمت  املنتخب  �ضف�ف 
اجلهد  ا�ضحى  حتى  املقبلة  البط�الت  يف  وعن�انها  العراقية  الكرة  امل 
التدريبي وا�ضحا و�ضاهدا على م�ض�ار  الفني  ابداه اجلهاز  الذي  الكبر 

املنتخب؟. 
نعتقد  لل�ضباب  ا�ضيا  نهائيات  انطاق  ت�ضبق  من فرتة  تبقى  ما  ان  عم�ما 
بانه ميكن لاحتاد العراقي لكرة القدم ان يعالج فيها االم�ر ويعيد برامج 
يدع  ال  وان  ال�ضحيح  الطريق  على  ال�ضباب  منتخب  وتدريب  ا�ضتعداد 
العبي املنتخب يدفع�ن ثمن االفتقار اىل الربامج التح�ضرية ال�ضحيحة 
املدربن  اكرب واهم من كل مهمة اخرى خ�ض��ضا بع�س  املنتخب  فمهمة 
الذين  ال�ضباب  كما يثار يف ال�قت احلا�ضر عمد على منع العبي منتخب 
ميثل�ن عددًا من فرق الدوري ،من االنتظام يف ال�حدات التدريبية الني 

يريدها ح�ضن احمد ان تك�ن م�ضتقرة ومنتظمة. 
االو�ضاط  وتطلعات  اآمال  معه  �ضيحمل  ال�ضبابي  منتخبنا  ان  امل�ؤكد  فمن 
الكروية مل�ضاركة طيبة يف نهائيات ال�ضن لكن ذلك الميكن ان يتحقق يف 
ظل غياب مع�ضكرات تدريبية حقيقية يف بلدان متقدمة وتاأمن مباريات 
املنتخبات  م�ضت�يات  م�ضت�ياتها  ت�ضاهي  ق�ية   منتخبات  مع  اختبارية 
امل�ضاركة، بل يفرت�س ان يك�ن اف�ضل منها لكي يك�ن منتخبنا ازاء اختبار 

حقيقي جله�زيته. 
منتخب  مهمة  مع  القدم  لكرة  العراقي  االحت��اد  تعامل  طريقة  نن�ضى  وال 

ب  ل�ضبا يعاين ا التي  امل�ضاكل  ان  ويبدو  احلا�ضر  ال�قت  يف 
منها االحتاد يف ال�قت الراهن دفعت باالخر 
لان�ضراف عن املهمة احلي�ية التي ينتظرها 
كبرة  بحاجة  بات  وه�  ال�ضباب  منتخب 
ودية  ولقاءات  مهمة  خارجية  ملع�ضكرات 
املحك احلقيقي وتتيح فر�ضة  ت�ضعه على 
ال�اقع  لطبيعة  الفني  اجلهاز  امام  مثالية 
وال�ق�ف  ال�����ض��ب��اب��ي  للمنتخب  احل���ايل 
على مدى جه�زيته اذا ما قارنا ما �ضهدته 
ال�ضابقة  مهامها  يف  ال�ضبابية  املنتخبات 
يت�فر  مما  اف�ضل  حت�ضرية  برامج  من 
حاجة  يجعل  ما  ال�ضباب  ملنتخب  االن 
م��ل��ح��ة وال  ت��ك���ن  ب��ه االن  االه��ت��م��ام 
مل�ضرة  ت��ع��رث  او  ت���اأخ���ر  اي  ت��ت��ح��م��ل 

املنتخب.    

وج�����ه�����ة ن��ظ��ر

املكتبات يف  االن 

مجلة رياضية شهرية تصدر عن مؤسسة املدى لالعالم 
والثقافة والفنون
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اأربيل/ �صامان بريفكاين
القدم  لكرة  امل��رك��زي  العراقي  االحت���اد  اأ���ض��در 
اجتماع  عقد  اإىل  العامة  هيئته  فيه  دعا  بيانا   
�ضهر  من  اخلام�س  يف  ببغداد  يعقد  ا�ضتثنائي 
ت�ضرين االأول املقبل . وذكر بيان لاحتاد تلقت 
االجتماع  اإن  منه  ن�ضخة  ال��ري��ا���ض��ي(  )امل���دى 
اال�ضتثنائي يعقد ا�ضتنادًا اىل املادة 32 الفقرة 
�ضادقت  ال��ذي  الداخلي  النظام  من  )اأ(  االأوىل 
عليه الهيئة العامة وذلك ملناق�ضة واإقرار بع�س 

الفقرات املهمة . 
يف  النظر  اإع��ادة  ت�ضمل  الفقرات  اإن  واأ���ض��اف   
مع  ال��دويل  االحت��اد  منحها  التي  التمديد  فرتة 
حتديد م�عد ومكان اجراء االنتخابات القادمة 
و زيادة عدد اأع�ضاء الهيئة االإدارية لاحتاد اإىل 
ثاثة ع�ضر ع�ض�ًا   م�ضرا اإىل انه  �ضيتم ت�جيه 
الع�ضرين  من   بدءًا  االجتماع  حل�ض�ر  الدع�ة 

من ال�ضهر اجلاري.
واأو�ضح االحتاد يف بيانه ان االحتاد العراقي 
جديد  من  ي�ؤكد  فانه  ذل��ك  يقرر  اذ  القدم  لكرة 
اإميانه احلتمي املطلق باجراء االنتخابات النها 
ا�ضتحقاق يدع� له اجلميع راجيا ان تك�ن هذه 
القدم  كرة  م�ضرة  يف  م�ضيئة  عامة  املمار�ضة 
لهذه  والتح�ضر  الرقي  مدى  وتعك�س  العراقية 

ر�ضم  يف  حقها  مت��ار���س  وه��ي  املتاآلفة  العائلة 
�ضتجري  التي  االنتخابات  خال  من  م�ضتقبلها 
وفق الل�ائح التي �ضادقت عليها الهيئة العامة.

لكرة  املركزي  االحت��اد  تعاقد  اأخ��رى  جهة  ومن 
القدم  مع املدرب االملاين اجلن�ضية وولف كاجن 
بعد  دوالر  ال��ف   500 مقابل  ع��ام  مل��دة  �ضيدكا 
لت�ضلم  ا�ضابيع  �ضتة  مل��دة  ا�ضتمرت  مفاو�ضات 
لاأ�ضتحقاقات  ال�طني  املنتخب  تدريب  مهمة 

القادمة .
ناعم  وعبدالكرمي  �ضاكر  ناظم  املدربان  و�ضمي 
كم�ضاعدين  ال�طنية  املنتخبات  جلنة  قبل  من 
امل���اين  ل��ي��اق��ة  م����درب  �ضيلتحق  ك��م��ا  ل��ل��م��درب 

باملنتخب قريبا .
الذي عقد  ال�ضحفي  امل�ؤمتر  �ضيدكا خال  واأكد 
�ضيعتمد  ب��اأن��ه  الر�ضمي  الت�قيع  هام�س  على 
ب�ضكل اأ�ضا�ضي على العبي دوري النخبة الذين 
�ضيك�ن�ن العم�د الفقري مع االعتماد على عدد 
من الاعبن املحرتفن امل�ج�دين خارج الباد 

ممن يتمتع�ن مب�ضت�ى عاٍل.
ويقبل  ال�ضعبة  باملهمة  متفائل  باأنه  واأو���ض��ح 
اال�ضتحقاقات  يف  املنتخب  ل��ق��ي��ادة  ال��ت��ح��دي 
التي  اجليدة  النتائج  على  واحل�ض�ل  القادمة 
تليق ب�ضمعة املنتخب كبطل 

الآ�ضيا.

 يذكر اأن �ضيدكا قد عمل يف منطقة اخلليج مدربا 
والغرافة  العربي  ون��ادي��ي  البحرين  ملنتخب 
يف  م���درب  اف�ضل  لقب  على  وح���از  القطرين 

الدوري القطري عام 2004.
يف  �ضاكر  ناظم  امل��درب  م�ضاعد  ق��ال  جانبه  من 
ت�ضريح خ�س به )املدى الريا�ضي( باأنه جاهز 
ما  كل  يقدم  و�ض�ف  ال�طني  املنتخب  خلدمة 
بالعمل  �ضعيد  وه�  �ضيدكا  مهمة  لت�ضهيل  عنده 
العبا   60 اخ��ت��ي��اره   ع��ن  ال��ن��ق��اب  كا�ضفا  م��ع��ه 
االيام  خال  يقام  تدريبي  مع�ضكر  يف  للدخ�ل 
اقليم  يف  ال�ضليمانية  مدينة  يف  املقبلة  القليلة 
�ضيدكا  قبل  من  االختبارات  خل��س  كرد�ضتان 

وجميعهم من م�اليد 1987 فما ف�ق.
واأ�ضار اإىل ان املنتخب ال�طني �ضيخ��س عددًا 
على  لل�ق�ف  التجريبية  ال�دية  املباريات  من 
غرب  بط�لة  يف  للم�ضاركة  املثالية  الت�ضكيلة 
العا�ضمة  �ضتحت�ضنها  التي  ال�ضاد�ضة  اآ�ضيا  
يف   20 خليجي  كا�س  ودورة  عمان  االردن��ي��ة 
اليمن وبط�لة كاأ�س اآ�ضيا 2011  يف الدوحة ، 
م��ضحًا انه �ضياعب املنتخب االردين ال�ضقيق 
يف ال�ضاد�س ع�ضر من �ضهر ايل�ل القادم ويلتقي 
ال�ضهر  من  ع�ضر  التا�ضع  يف  ُعمان  منتخب  مع 
نف�ضه على اأن يلعب مع منتخب �ض�ريا مباراتن 

احداهما يف اربيل واالآخرى يف دم�ضق.

اإحتاد الكرة   يدعو هيئته العامة
اإىل اجتماع ا�صتثنائي يف بغداد 

�صيدكا متفائل مبهمته مع الوطني


