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بغداد / طه كمر 
ال���ع���راق ب���اجل���ودو خلو�ض  ي�����س��ت��ع��د م��ن��ت��خ��ب 
اإنطالق  مناف�سات دورة الألعاب الآ�سيوية املقرر 
خالل  ال�سينية  زهو  غوانغ  مدينة  يف  فعالياتها 
الثاين  ت�سرين  املدة من 12 ولغاية 27 من �سهر 

املقبل مب�ساركة اأكرث من 35 دولة اآ�سيوية .
اجلودو  اأهل  اآراء  ا�ستطلعت  الريا�سي(  )امل��دى 
امل�ساركة،  تلك  يف  ا�ستعداداتهم  على  للوقوف 
رئي�ض  امل��و���س��وي  �سمري  املتحدثني  اأول  ف��ك��ان 
قال:  ال���ذي  للجودو  امل��رك��زي  ال��ع��راق��ي  الحت���اد 
الوملبية  اللجنة  تطلق  ان  باإنتظار  الآن  نحن 
برنامج الإعداد للمنتخبات الوطنية امل�ساركة يف 
التجمع الآ�سيوي الكبري كي يت�سنى لنا الدخول 
على  للوقوف  وخارجية  داخلية  مع�سكرات  يف 
ن���زالت  �سيخو�سون  ال��ذي��ن  لعبينا  ج��اه��زي��ة 
تليق  ايجابية  نتائج  يحققوا  ان  اآملني  البطولة، 
ل�سيما  اللعبة  جم��ال  يف  ال��ع��راق  وا�سم  ب�سمعة 
ان العراق له �ساأن كبري يف اللعبة وحقق من قبل 

نتائج كبرية وم�سجعة .
الوطني  منتخبنا  �سي�سارك  املو�سوي:  واأ�ساف 
باجلودو باأثنني من اف�سل الالعبني اللذين �سيتم 
القدير  امل��درب  بقيادة  البطولة  لهذه  اإع��داده��م��ا 
جميع  على  قبل  م��ن  اأ���س��رف  ال��ذي  ح�سن  ط��ارق 
منتخباتنا الوطنية وال�سبابية وحقق معهم نتائج 
الثاين يف بطولة  املركز  طيبة خ�سو�سا حتقيق 
العرب التي اأقيمت يف العا�سمة اللبنانية بريوت 
�ساأن يف  لهم  كان  املا�سي وقدم لعبني  العام  يف 

ال�ستحقاقات الدولية .
مثنى شاكر: سنواجه منافسات قوية في الدورة

العراقي  الحت��اد  �سر  اأمني  �ساكر  مثنى  قال  فيما 
الآن  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  اإن  ل��ل��ج��ودو:  امل��رك��زي 
بكرد�ستان  اأربيل  مدينة  يف  �سهر  ومنذ  يع�سكر 
امل���درب ط��ارق ح�سن، ونحن  ب��اإ���س��راف  ال��ع��راق 
الوطنية  الوملبية  اللجنة  تخ�سي�ض  بانتظار 
والداخلية  اخل��ارج��ي��ة  امل��ع�����س��ك��رات  ال��ع��راق��ي��ة 
الآ���س��ي��وي��ة املوؤمل  الأل���ع���اب  ل����دورة  ا���س��ت��ع��دادا 
للفرتة  ال�سينية  زهو  غوانغ  مدينة  يف  انطالقها 
الثاين  ت�����س��ري��ن  �سهر  م��ن   27 ول��غ��اي��ة   12 م��ن 
املقبل ل�سيما اأنها اجلهة امل�سرفة وامل�سوؤولة عن 
هذه  يف  �ست�سارك  التي  املنتخبات  ا�ستعدادات 
البطولة كون هناك منتخبات عدة لها باع طويل 

يف اللعبة �ستقف بالند ملنتخبنا يف الدورة.
واأ�ساف: ان لدينا جمموعة من الالعبني الأكفاء 
يف  جيد  ح�سور  ت�سجيل  يف  عليهم  نعّول  الذين 

تر�سيح  مت  فقد  الكبري،  الآ���س��ي��وي  املحفل  ه��ذا 
يف  عالية  م��ه��ارات  ميتلكون  ممن  لعبني  اأرب��ع��ة 
وح�سني  العظيم  عبد  اأحمد  من:  كل  وهم  اللعبة 
علي ح�سني وح�سنني با�سم قا�سم وح�سني حممد 
ح�سن، و�سيخ�سع هوؤلء الالعبون اىل اختبارات 
املهمة  لهذه  منهم  اثنني  اختيار  اأج��ل  من  مكثفة 

الآ�سيوية.
واأكد �ساكر: ان جميع لعبينا يتمتعون مب�ستوى 
اخلارجية  امل�ساركات  يف  زجهم  خالل  من  ثابت 
رفع  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  الأخ��ريي��ن  العامني  خ��الل 
الذين  منهم  املتقدمني  خ�سو�سا  اأدائ��ه��م  وت��رية 
اللعبة،  ه��ذه  يف  عالية  مب��وا���س��ف��ات  يتميزون 
اننا يف الحتاد نطمح ونعّول كثريًا  م�سريًا اىل 
عليهم  �سيقع  الذين  ل�سيما  الالعبني  ه��وؤلء  على 
الألعاب  دورة  يف  ال��ع��راق  متثيل  يف  الخ��ت��ي��ار 
واعتالء  الأو���س��م��ة  ح�سد  اأج���ل  م��ن  الآ���س��ي��وي��ة 

من�سات التتويج.
عدي الربيعي : نطمح تحقيق نتائج جيدة

الربيعي  عدي  الدكتور  فكان  الآخ��ر  حمدثنا  اأم��ا 
الأمني املايل يف الحتاد العراقي املركزي للجودو 
منتخبنا  ي�ستعد  اخل�����س��و���ض:  ب��ه��ذا  ق��ال  ال���ذي 

اأربيل خلو�ض  الوطني للجودو حاليًا يف مدينة 
يف  �ستقام  التي  باللعبة  العامل  بطولة  مناف�سات 
ال�ساد�ض من �سهر اأيلول اجلاري، وبعد عودته من 
الوطنية  الوملبية  اللجنة  �ستكون  البطولة  هذه 
العراقية قد حددت لنا اماكن املع�سكرات اخلا�سة 
تلك  خلو�ض  موؤهلني  لعبينا  يجعل  ما  بالدورة، 
داخلية  مبع�سكرات  انخراطهم  بعد  املناف�سات 
لهذه  ال�ستعداد  اأهبة  على  ليكونوا  وخارجية 
البطولة التي ناأمل من خاللها ان يحقق لعبونا 

نتائج ايجابية تليق باإ�سم العراق.
اأربعة  ر�سح  اللعبة  احت��اد  ان  الربيعي:  واأك���د 
لتمثيل  منهم  اثنني  لختيار  لالختبار  لعبني 
الحتاد  اختار  حيث  البطولة،  هذه  يف  العراق 
على  للوقوف  الالعبني  م��ن  جمموعة  العراقي 
م�����س��ت��وي��ات��ه��م يف ب��ط��ول��ة ال���ع���امل، وك���ذل���ك ما 
توؤهلهم  التي  النجاح  مقومات  م��ن  ميتلكونه 
ذلك  ���س��وء  ويف  البطولة،  مناف�سات  خل��و���ض 
دورة  يف  للم�ساركة  منهم  اثنني  انتقاء  �سيتم 
ب�سفة  فيها  �ساأ�سارك  التي  الآ�سيوية  الأل��ع��اب 
اأكرب  الله  راي��ة  رفع  خاللها  من  ونطمح  اإداري، 
يف �سماء ال�سني ليكون العراق ذا �ساأن كبري يف 

جمال هذه اللعبة..   

بعد اربعة ايام ي�سع الدوري العراقي ال�سهري لكرة 
العامل،اوزاره  يف  دوري  باطول  عرف  الذي  القدم 
واملظاهر  باملتناق�سات  مليء  كروي  ماراثون  بعد 
الفنية  م�ستوياته  ح��ول  كبريا  ج��دل  اث���ارت  التي 
مرتهال   2010-2009 مو�سم  دوري  ظهر  بعدما 
نتطلع  كنا  لدوري  احلقيقية  املقايي�ض  عن  وبعيدا 
وادام��ة �سخه  العراقية  الكرة  بناء  لي�سهم يف  اليه 

ملنتخباتنا بالطاقات ال�سبابية الواعدة. 
�سفحاته،  �سيطوي  الذي  الكرة  دوري  تعر�ض  لقد 
بو�سفه  احل��ادة  الن��ت��ق��ادات  من  ع��دة  اىل موجات 
قيمته  يف  �سعفا  واكرثها  العامل  يف  دوري  اط��ول 
الفنية من جهة وعدم �سري مراحله بطريقة منظمة 
وم�ستقرة لكرثة الفرق امل�ساركة فيه بع�سها تواجد 

فيه من دون وجهة حق من جهة اخرى. 
القدم  لكرة  العراقي  الحت���اد  �سي�ستفيد  ه��ل  اذًا، 
من  فيه  امل�سابقات  جلنة  اخل�سو�ض  وج��ه  وعلى 
وجتاربه  املنتهي  امل��و���س��م  وم��وؤ���س��رات  معطيات 
املريرة التي القت بظاللها على م�سريته اململة اىل 
بالن�سبة  اخليال  من  �سربا  فيه  ا�سبح  ال��ذي  احلد 
املتقدمة  البلدان  �سواء يف  الكرة  لتجارب دوريات 
على �سعيد كرة القدم  وكذلك التي لمتتلك تاريخا 
كنا  ع��دة  من��اذج  وهناك  اللعبة  جم��ال  يف  وا�سحا 
الكرة  تاألق  نتيجة  كبرية  بخطوات  عليها  نتقدم 

العراقية بف�سل موا�سم كروية قوية وناجحة. 
يف  يعتمد  ان  يفرت�ض  ال��ذي  ال�سليم  التخطيط  ان 
التح�سريية  وال��ربام��ج  اجل��دي��د،  املو�سم  ان��ط��الق 
تراعي  وحقيقية  منطقية  روؤي���ة  على  امل�ستندة 
متطلبات اخراج دوري كرة قدم على قدر كاف من 
ذلك �سيوؤدي اىل ظهور  بان  الفني،نعتقد  امل�ستوى 
من  متميزة  درج���ة  على  تنطوي  حملية  م�سابقة 
امل�ستوى الفني املطلوب الذي مينح امل�سابقة قيمة 

فنية واعتبارية منتظرة. 
لذا على جلنة امل�سابقات يف الحتاد العراقي لكرة 
ناأمل ان تكون قد ه�سمت وا�ستوعبت  الذي  القدم 
ح�ساباتها  يف  ت�سع  ان  املنتهي،  املو�سم  جتربة 
يجنب  ما  كل  اجلديد  باملو�سم  املتعلقة  واجندتها 
عدم  ومنها  النيل  وا�سباب  ع��وام��ل  م��ن  امل�سابقة 
التعر�ض اىل �سيناريوهات التخبط والخطاء التي 
رافقت املو�سم الذي يو�سك على النتهاء.وان تثبت 
جلنة امل�سابقات بان ما ح�سل مل�سابقة الدوري من 
مل  لها  وا�سح  تخطيط  وع��دم  فني  وت��راج��ع  تلكوؤ 
مبكر  برنامج  املو�سم اجلديد وذلك عرب  يتكرر يف 

ي�سهم يف التح�سري ملو�سم ناجح ومتميز. 
وع��ل��ى الحت�����اد ال���ع���راق���ي ان ي��ت��ح��ل��ى ب���اجل���راأة 
الدوري  �سيغة  عن  مبكرا  يعلن  وان  وال�سجاعة 
الفرق يف  اجلديد وان يك�سف عن مالحمه وي�سع 
تدخل  التي  املجامالت  عن  بعيدا  ا�ستحقاقها  مكان 
املتعلقة  خ�سو�سا  املعروفة  احل�سابات  نطاق  يف 

وامل�سالح  النتخابات  بق�سية 
فيها  امل��ت��داخ��ل��ة  ال�سخ�سية 

وان يلب�ض الحتاد م�سابقة 
مالئما  ث����وب����ا  ال���������دوري 
كل  يراعي  وان  ومنا�سبا 
ما ي�سهم باجناح الدوري 
ويجنبه كل ما يوؤدي اىل 
التقليل من اهميته الفنية 

فلي�ض من املعقول ان هناك 
دوريا ينطلق متاأخرا 

متاأخرا  وي��ن��ت��ه��ي 
خالفا ملا يجري يف 

كل مكان.      
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كيف نريده؟ 

بغداد / حيدر مدلول 
وقال عبد اخلالق م�سعود المني املايل لالحتاد 
العراقي املركزي لكرة القدم ل�)املدى الريا�سي( 
: اإن القائمة اجلديدة التي �ستدخل يف مع�سكر 
اربيل �ست�سم ع�سرة لعبني جدد من فرق اندية 
املربع الذهبي لين�سموا اىل زمالئهم الالعبني 
مع�سكر  من  اختيارهم  �سيتم  الذين  الع�سرة 
حيث  اخلمي�ض  غد  يوم  �سينتهي  ال��ذي  ده��وك 
يعد اآخر برنامج حملي و�سعه الأملاين وولف 
غانغ �سيدكا الذي �سي�ستمر حتى موعد ال�سفر 
ع�سر  الثالث  يف  عّمان  الأردنية  العا�سمة  اىل 
من ال�سهر اجلاري لإقامة مباراتني جتريبيتني 
الوىل مع املنتخب الردين يوم ال�ساد�ض ع�سر 
والثانية مع منتخب اآخر يوم التا�سع ع�سر من 

ال�سهر ذاته.
اإىل  يتطلع  ���س��ي��دك��ا  ان   : م�����س��ع��ود  واو����س���ح 
ال�ستفادة من هاتني التجربتني اللتني �ستكونان 
مفيدتني لختيارالقائمة الأخرية التي �سيدخل 
�سيواجه  انه  وخا�سة  البطولة  مناف�سات  بها 
املنتخب اليمني يف افتتاح مناف�سات املجموعة 
ال�سهر  من  والع�سرين  اخلام�ض  ي��وم  الثالثة 
نف�سه ويواجه يف التا�سع والع�سرين املنتخب 
الدورالول  مواجهات  اختتام  يف  الفل�سطيني 

للمجموعة .
وعرب م�سعود عن تفاوؤله بتحقيق نتيجة جيدة 
املجموعة  �سهولة  بحكم  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  يف 
اليمني  املنتخبني  مع  منتخبنا  فيها  وقع  التي 
والفل�سطيني قيا�سًا باملجموعتني الأخريني يف 
اىل  التاأهل  باإجتاه  الذهبي  املربع  اىل  العبور 

املباراة النهائية للبطولة .
اأوقعت  ال��ب��ط��ول��ة  ق��رع��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
العراق يف املجموعة الثالثة اإىل جانب كل من 
اليمن وفل�سطني ، فيما ت�سم املجموعة الأوىل 
وت�سم  والكويت،  و�سوريا  الأردن  منتخبات 

الثانية منتخبات اإيران والبحرين وُعمان.
اأول كل جمموعة  فاإن  البطولة،  نظام  وح�سب 
من املجموعات الثالث �سيتاأهل اإىل الدور قبل 
منتخب  اأف�سل  اختيار  جانب  اإىل  النهائي، 
ي��ح��ت��ل امل���رك���ز ال���ث���اين يف ك���ل جم��م��وع��ة من 

املجموعات الثالث.
ب���زاز املدير  م��و���س��ى  اأك���د  ذات���ه  ال�����س��اأن  ويف 
لقاء  �سُيتابع  اأنه  الفل�سطيني  للمنتخب  الفني 
اخلام�ض  يف  وال��ع��راق��ي  اليمني  املنتخبني 
على  ليتعرف  اجل��اري،  ال�سهر  من  والع�سرين 
طبيعة املنتخبني، قبل مواجهتهما يف 27 و29 

من �سهر ايلول.
�سيبداأ  الفل�سطيني  املنتخب  اإن   : واأ���س��اف 

الثالث ع�سر   وحتى  للبطولة يف  ا�ستعداداته 
احلادي والع�سرين من ال�سهر اجلاري ، خالل 
مع�سكر داخلي ُيقام على ملعب ال�سهيد في�سل 
الثاين والع�سرين  التوجه يف  قبل  احل�سيني، 

من ال�سهر ذاته اإىل العا�سمة الأردنية عّمان.
الداخلي  املع�سكر  خالل  اأن��ه  اإىل  ب��زاز  واأ�سار 
ت�سم  التي  القائمة  م��ن  لع��ب��ًا  �سيختار)20( 

ث��الث��ني لع���ب���ًا، و���س��ي��وا���س��ل ت��دري��ب��ات��ه يف 
العا�سمة الأردنية عّمان يف الثالث والع�سرين 
من  ال�سهر نف�سه متهيدًا خلو�ض اأول لقاء اأمام 

املنتخب اليمني يف ال�سابع والع�سرين منه.
الربعاء  اليوم  �سباح  يغادر  اأخ��رى  جهة  من 
مدينة  اىل  ال��ق��دم  لكرة  ال�سباب  منتخب  وف��د 
دبي الإماراتية لإقامة مع�سكر تدريبي يتخلله 
خو�ض مباراتني وديتني مع �سقيقه الإماراتي 
اآ�سيا  كاأ�ض  من  الخ��رية  الن�سخة  لقب  حامل 
يف  املقبلني  والأح���د  اجلمعة  يومي  لل�سباب 
مناف�سات  يف  للم�ساركة  التح�سريات  اإط���ار 
اقليم  يف  �ستقام  التي  لل�سباب  اآ�سيا  نهائيات 
زيبو ال�سيني للمدة من 4 ولغاية 17 من �سهر 

ت�سرين الأول املقبل .
الحتاد  يف  العام  �سر  امني  احمد  طارق  وقال 
الوفد  �سيرتاأ�ض  القدم:  لكرة  املركزي  العراقي 
الدارة  ناظم مدير  المارات زهري  املغادر اىل 
املكون  التدريبي  امل��الك  ع�سويته  يف  وي�سم 
خليل  رائ��د  ي�ساعده  م��درب��ًا  احمد  ح�سن  م��ن 
حلرا�ض  م��درب��ًا  زي���دان  وجليل  خ��ال��د  وول��ي��د 
امل��رم��ى وع��م��ار زه���ري اداري�����ًا اىل ج��ان��ب 22 
وحممد  طالب  وعلي  ح�سن  ج��الل  وه��م  لعبًا 
وحممد  نا�سح  وعمر  عيدان  واأم���وري  حميد 
هادي مطن�ض وكرار جميد ووليد بحر واحمد 
جبار وعلي �سباح وحممد احمد و�سامر مهدي 
ذياب  ع��ب��د  �سهيد وع��ل��ي  وع��ل��ي زوي���د وع��ل��ي 
واحمد كامل وحممد �سعد ومهيمن �سليم مالخ 
وحممد جبار �سوكان وم�سطفى جودة واحمد 
املع�سكر  ان  مبينا  الكرمي،  ويا�سرعبد  ح�سن 
امل��ذك��ور اع���اله ال���ذي اع���ده الحت���اد بالتفاق 
الربنامج  �سمن  ياأتي  احمد  ح�سن  امل��درب  مع 
ال�ستعدادي للبطولة الآ�سيوية حيث �سيتمكن 
الخري من الوقوف على امل�ستويات احلقيقية 
�سيكت�سب  التي  الإم���ارات  مباراة  يف  لالعبني 
منها فائدة كبرية باعتبار املنتخب ال�سقيق من 
املنتخبات التي حتتل مركز ال�سدارة وتناف�ض 
العامل  كاأ�ض  مونديال  اىل  التاأهل  بطاقة  على 

املقبل يف كولومبيا.
�سيعاود  ال�����س��ب��اب  منتخب  ان   : واو����س���ح 
بعد  ال��ك��رخ  ملعب  على  التدريبية  وح��دات��ه 
عودته من المارات حتى يوم الرابع ع�سر من 
ال�سهر اجلاري الذي �سي�سهد فيه مغادرته اىل 
العا�سمة اليرانية طهران خلو�ض مباراتني 
الي���راين،  املنتخب  م��ع  جتريبيتني  ودي��ت��ني 
م�سريًا اىل ان احتاد الكرة يوا�سل ات�سالته 
م���ع احت�����ادي ت��اي��الن��د وم��ال��ي��زي��ا م���ن اجل 
احل�سول على موافقة احدهما لإقامة مع�سكر 
ح�سن  امل��درب  طلب  على  بناًء  اخ��ري  تدريبي 
احمد من اجل التاأقلم وخا�سة ان الطق�ض يف 
تلك الدولتني م�سابه لأجواء اقليم زيبو الذي 

�سيحت�سن املناف�سات الآ�سيوية .
احتل  ال�سباب  منتخب  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
الدولية  الثالثية  البطولة  يف  الثاين  املركز 
التي اأقامها الحتاد الأردين لكرة القدم خلف 

املنتخب امل�سري الذي احرز لقب البطولة.

أهل الجودو يواصلون استعدادهم للدورة اآلسيوية اإلمارات وإيران تحضران الشباب للبطولة اآلسيوية

نترقب برنامج االولمبية إلقامة معسكرنا 
.. وبطولة العالم )بروفة( حاسمة ألبطالنا

�سمري املو�سويعدد من ابطال اجلودو ببطولة العرب يف بريوت

جانب من بطولة العرب التي اقيمت يف لبنان

إعالن القائمة الجديدة لمنتخبنا الوطني بعد معسكر أربيل
يعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم األلماني سيدكا بعد غد الجمعة قائمة العبي المنتخب الوطني 
الجديدة الذي سيدخل السبت المقبل المعسكر االخير في مدينة أربيل بإقليم كردستان ضمن البرنامج 

اإلعدادي للمشاركة في بطولة غرب آسيا بنسختها السادسة التي ستقام في العاصمة االردنية عمان للفترة من 
الرابع والعشرين من شهر ايلول الحالي ولغاية الثالث من تشرين االول المقبل السيما بعد ان اوقعته القرعة 

في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبي فلسطين واليمن .

منتخبنا الوطني يكثف ا�ستعداداته لبطولة غرب ا�سيا

ّ
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حاوره / عدي المختار
* بعد عامني من انبثاق اللجنة االوملبية، هل ت�سعر 

انك حققت ما ت�سبو اإليه؟
انق�ست  املا�سية  ال�سنة  لن  ل،  ب�سراحة   -
برتميم البيت الوملبي من الداخل وبالن�سبة 
يف  الخ��وة  مع  لالندماج  م�ساحة  كانت  لنا 
وما  الوملبي  العمل  لتعلم  التنفيذي  املكتب 

اللجنة  ممثليات  عن  للدفاع  ق�سيناه  تبقى 
الوملبية يف املحافظات واثبات وجودها يف 
ا�ستطعت  ذلك  برغم  اأين  اإل  الوملبي  الهرم 
الفرعية  اأكون قريبا جدًا من الحتادات  ان 
مهام  ا�سّهل  وان  املحافظات  يف  واملمثليات 
كل من يراجع داخل الوملبية من الريا�سيني 

وقادة الريا�سة برغم كل املعوقات .

لن نكون رقمًا تكميليًا 
* هل ثمة من يعار�ض عمل املمثليات  ؟

- نعم .. مر�ض قدمي جديد ي�سيب العاملني 
واإق�ساء  تهمي�ض  وهو  الوملبي  ال�ساأن  يف 
يريدنا  البع�ض  ان  وب�سراحة  املحافظات، 
اأي  طرح  وان  تكميلي  رقم  جمرد  نكون  ان 
مو�سوع او ت�سور من اجل دفع عجلة العمل 

الوملبي يجابه اإما بالرف�ض او التعطيل، ول 
اخفيك �سرًا نعم هناك ثمة معار�سني لوجود 
التنفيذي  املكتب  داخل  �سواء يف  املمثليات 
او يف اجلمعية العمومية اإل ان للكابنت رعد 
حمودي وجهة نظر خمتلفة للممثليات فهو 

ل يعدها حلقة زائدة كما يت�سور البع�ض .
كيف  املمثليات  عن  الأول  امل�سوؤول  اأن��ت   *

ترى عملها ؟
-  اول ل اأنّزه املمثليات من الخطاء فعملها 
لي�ض مثاليا 100% ،بل توجد اخطاء وعلينا 
وت�سحيح  مواكبتها  اومل��ب��ي  عمل  ك��ق��ادة 
لحتاداتها  قدمت  باملقابل  وه��ي  م�سارها 
بناء  مثل  الجن����ازات  م��ن  الكثري  الفرعية 
البطولت  واق���ام���ة  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ق��اع��ات 
للريا�سة  منا�سبة  اج���واء  م��ع  الريا�سية 
جمال�ض  م��ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  امل��ح��اف��ظ��ات  يف 
وموؤ�س�سات  الدولية  واملنظمات  املحافظات 
املجتمع املدين وهذا ما ح�سل يف ممثليات 
ان  ونتمنى  ق��ار  وذي  ومي�سان  الب�سرة 

حتذو بقية املحافظات حذوها.
* يعني ذلك ان مواجهات حتدث هنا او هناك يف 

العمل االوملبي ؟
الوملبية  اللجنة  داخ��ل  يحاول  َم��ن  ثمة    -
ال�ستفراد بالراأي والقول والفعل من خلف 
تهمي�ض  الطرق  ب�ستى  ويحاول  الكوالي�ض 
تعطيل  خالل  من  املحافظات  ريا�سيي  دور 
وريا�سييها  الفرعية  واحتاداتها  ممثلياتها 
مدافعا  زلت  وما  اقف  الله  واحلمد  اين  اإل 
ا�سكال  من  �سكل  اأي  وراف�سا  �سرا�سة  بكل 

التمييز والإق�ساء .
* ماذا لو كان الأمر  �سعب التغلب عليه ؟

لو�سائل  م����رارا  وق��ل��ت��ه  وا���س��ح  ق����راري   -
الإعالم انا م�ستعد لتقدمي ال�ستقالة متى ما 
وجدت ان املحافظات تعامل بظلم وق�سوة، 
ان ريا�سيي  اق��ول:  وان��ا من خالل منربكم 
العراقية،  الريا�سة  فاكهة  هم  املحافظات 
من  الوطنية  املنتخبات  لعبي  اغلب  لأن 
ان عمل بع�ض  املحافظات وانا اجزم  ابناء 
يفوق  املحافظات  يف  الفرعية  الحت���ادات 
ميزانية  مقابل  امل��رك��زي��ة  الحت����ادات  عمل 
متنحها الخرية للفرعية بطريقة )الت�سّول( 

قدرها مليون دينار عراقي!

دور األندية لم يعد كالسابق
* اذًا، كيف ترى دور االندية يف دعم االحتادات 

الريا�سية ؟
هي  ب��الأم�����ض  كانت  كما  الن��دي��ة  تعد  مل    -
ال���الع���ب وت���رع���اه ومتنحه  ت��ك��ت�����س��ف  م���ن 

ل����الحت����ادات، ب���ل حت��ول��ت اىل )دك���اك���ني( 
ل��ل��م��ت��اج��رة وال���س��ت��ه��الك وا���س��ب��ح الأم���ر 
بالعك�ض الحتادات تكت�سف النجم وترعاه 
والندية يقّيم عملها وفق نظام التنقيط من 

وزارة ال�سباب والريا�سة وتقب�ض املال.
* كان لك دور يف اأزمة الكرة بتقدمي مبادرة لكنها 

رف�ست ملاذا ؟
الزم���ة  ل��ت��داع��ي��ات  الأوىل  ال��وه��ل��ة  م��ن��ذ   -
الكروية كان الراأي يف اللجنة الوملبية ان 
الهيئة العامة هي من تقرر ل غريها وقرار 
احلل اتخذ بتفوي�ض من الهيئة العامة التي 
قرار  عن  بالعدول  اأ�سواتها  تعالت  نف�سها 
احلل، فكان لها ما اأرادت، هذه هي بب�ساطة 
ق�سية القرار والعدول عنه ولدينا ما يثبت 
ذلك فهي لي�ست م�سكلة �سخ�سية بني ح�سني 
الهيئة  بني  هي  بل  ح��م��ودي،  ورع��د  �سعيد 
القرارات  واتخذت  �سعيد  وح�سني  العامة 
مبادرتي  ام��ا  اإّل،  لي�ض  الهيئة  رغبة  وف��ق 
ان  اإل  الأزم����ة  لإح��ت��واء  �سخ�سية  فكانت 

التزّمت كان اكرب من طموحاتنا النبيلة .
* وقرار التمديد االأخري ما موقفكم اأزاءه ؟

العامة  الهيئة  موقف  غ��ري  لنا  موقف  ل   -
الكرة  وم�ستقبل  م�سريها  ت��ق��رر  م��ن  ه��ي 
ال��ع��راق��ي��ة، ب��ي��ده��ا جت��ع��ل ال��ت��م��دي��د �ساري 
امل��ف��ع��ول وه���ي م��ن ت��وق��ف��ه وحت���ل الحت���اد 
وت�سكل جلنة لإجراء النتخابات وما نحن 

ال رعاة مل�سالح الهيئة العامة فقط .
ر�سحت  حينما  امل��ت��اع��ب  ب��ه��ذه  تفكر  كنت  ه��ل   *

نف�سك للجنة االوملبية ؟
- تر�سيحي كان نتيجة طموحي بامل�ساركة 
املحافظات  ابناء  وخدمة  القرار  �سنع  يف 
�سنني  والتهمي�ض  الظلم  ا�سابها  ان  بعد 
العمل  جتربة  من  لال�ستزادة  وكذلك  ط��واًل 
للمحافظات  يكون  وان  الوملبي  الهرم  يف 
املكتب  يف  ومتثيل  موؤثر  �سوت  اجلنوبية 
الأخرى  املحافظات  ح��ال  حالها  التنفيذي 

وهو حلم يراود اجلميع .
تطوير كفاءات القيادات مهنيًا

بعد  ل��اومل��ب��ي��ة  حملته  اإ���س��اح��ي  م�����س��روع  *اأي 
فوزك؟ 

الفرعية  الحت������ادات  دع���م  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت   -
الإداري  العملني  واإ�سالح  عملها  وتطوير 
وال���رق���اب���ي يف الومل��ب��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة عمل 
والنزاهة  ال�سفافية  مبداأ  وتر�سيخ  الفروع 
اإىل  اأ���س��ع��ى  وال��ي��وم   ، وال��ع��م��ل  الأداء  يف 
عرب  واإداري��ًا  مهنيًا  القيادات  كفاءة  تطوير 
دورات خمتلفة واأي�سا اأ�سعى اإىل اأن يكون 
لكل احتاد مقر و�سيارة وتوفري م�سلتزمات 
وان  حتى  كافة  التحتية  والبنى  الأل��ع��اب 
اخلارجية  امل�ساركات  اإيقاف  المر  اقت�سى 
لبناء الداخل والنطالق فيما بعد بكل قوة 

وثقة نحو اخلارج. 
* كل هذا امل يتحقق بعد ؟

واجلذب  وال�سّد  العراقية  الكرة  ازمة  ان   -
ب��ني الحت���اد م��ن جهة والومل��ب��ي��ة م��ن جهة 
وبراجمنا  خططنا  من  ماأخذه  اخ��ذ  اخ��رى 
وع���رق���ل ط��م��وح��ات��ن��ا و���س��غ��ل ك���ل اروق����ة 

الوملبية، لذلك تاأخر حتقيق كل ما ذكرت .
* كيف ترى ريا�ستنا االآن ؟

العراقية الجن��ازات يف  الريا�سة  - حققت 
اللعاب خالل عامي 2009 و 2010  اغلب 
ما مل حتققه خالل تاريخها الطويل، و�سهد 
علمية  بخطوات  ال�سري  الخ��ريان  العامان 
ق����ادت ال��ري��ا���س��ة الومل��ب��ي��ة اجل���دي���دة اىل 
برغم  بخري  فريا�ستنا   ، متقدمة  حمطات 
حتقق  وم���ا  بطيئة  خ��ط��وات  تخطو  اأن��ه��ا 
اجنازات  من  التنفيذي  املكتب  انبثاق  منذ 

ملختلف الألعاب دليل على ذلك.
* َمن يقف وراء االإجنازات براأيك ؟

ورجال  وامل��درب��ني  الالعبني  وق��درة  هّمة   -
الحت������ادات، والأه�����م م��ن ك��ل ه���ذا رعاية 
واملكتب  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  واه��ت��م��ام 
التنفيذي للجنة الوملبية الوطنية العراقية 

ويف مقدمتهم الكابنت رعد حمودي .
العجز املايل يعرقل طموحاتنا

كميزانية  احلكومة  من  املقدم  امل��ايل  الدعم  هل   *
لاوملبية كاف جلميع االأن�سطة ؟

زلنا  ما  اأننا  اإل  به  باأ�ض  ل  امل��ايل  الدعم   -
دون  ي��ح��ول  م���ايل  ع��ج��ز  ث��م��ة  ب����اأن  ن�سعر 
املركزية  الحت������ادات  ط��م��وح��ات  حت��ق��ي��ق 
املحافل  يف  اب��ط��ال��ن��ا  م�����س��اوي��ر  وي��ع��رق��ل 
ان  ونتمنى  والعاملية  والآ�سيوية  العربية 
كي  اأكرثلالوملبية  دعمًا  احلكومة  تخ�س�ض 

نحقق اجنازات اأكرث .
*ما االآلية لتقييم كفاءة االحتادات ؟

واإق�����راره  مناق�سته  مت  م�����س��روع  ل��دي��ن��ا   -
يراأ�سها  خا�سة  جلنة  بت�سكيل  يتلخ�ض 
كاظم  حممد  �سالح  التنفيذي  املكتب  ع�سو 
مع عدد من اع�ساء المانتني العامة واملالية 
اللجنة الوملبية مهمتها متابعة وتقييم  يف 
الحتادات من خالل ا�ستمارات تقييم جميع 
كل  بعد  ت�سجل  التي  والنتائج  الحت���ادات 
بطولة ويف �سوء ذلك يتم تقييم الحتادات 
املهام  ت�سهيل  وي��ت��م  غ��ريه��ا،  ع��ن  ال��ك��ف��وءة 

وتقدمي الدعم وفقًا لنتائج هذا التقييم.
ل��ك��ل��ي��ات الرتبية  ال��ت��ق��دمي  ت���رى ���س��روط  * ك��ي��ف 

الريا�سية ؟
كبري  اإج��ح��اف  ان���ه   ، بعينه  ال��ظ��ل��م  ه���ذا   -
وزارة  م��ن  وال��ري��ا���س��ي��ني  ال��ري��ا���س��ة  بحق 
زمن  ففي  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
تر�سل  ال�ستمارات  كانت  ال�سابق  النظام 
ال���وزارة  م��ن  منتزعة  كح�سة  للمحافظات 
بغداد،  كلية واحدة يف  كانت  اليها ويومها 
الكليات  الن يف زمن احلرية وانت�سار  اما 
على  الت�سييق  يتم  املحافظات  عموم  يف 
ابناء املحافظات ب�سروط قا�سية وتعجيزية 
فقط،  بغداد  اأبناء  على  اإل  تنطبق  ل  وهي 
اىل  للريا�سيني  اأم��ل  ف�سحة  م��ن  فتحولت 
ان  تقت�سي  ال�����س��روط  لأن  تعجيزي،  نفق 
عاملية  بطولة  يف  ���س��ارك  ق��د  املتقدم  يكون 
 2009 عامي  خ��الل  عربية  او  اآ�سيوية  او 
وال�سناعة  التجارة  طلبة  وان   2010  –
هم اكرث املرفو�سني يف هذه العملية وانتم 
للتجارة  يذهبون  ريا�سيينا  ان  تعلمون 
فان  ل��ذا  فيها،  التعليم  ل�سهولة  وال�سناعة 
له  ميكن  ل  م�سواره  بداية  يف  ريا�سي  اأي 
ظلم  وه��ذا  الوملبية  ح�سة  م��ن  ال�ستفادة 
العايل  التعليم  يف  الخ����وة  ع��ل��ى  نتمنى 
ويكون  اك��رث  الأم���ر  وي�سهلوا  يرفعوه  ان 
القبول وفق الختبارات او تزكية املمثليات 

ويجعلوا التغيري واحلرية نعمة ل نقمة.

بطاقة شخصية
زاهد نوري كاطع الساعدي

تاريخ الميالد 1957 
التحصيل الدراسي : دبلوم فني 

العب نادي الحرية )العمارة حاليا( بكرة 
السلة من 1973 إلى 1980 

العب نادي البحري 1981 إلى 1989 
العب منتخب تربية ميسان بكرة السلة 

الحائز على بطولة العراق للتربيات 
لنادي  اإلداري���ة  الهيئة  لعضوية  رش��ح 

ميسان الرياضي في العام 1996
نائب رئيس الهيئة اإلدارية لنادي ميسان 

الرياضي منذ عام 2000
في  للبليارد  ال��ف��رع��ي  االت��ح��اد  رئ��ي��س 

ميسان سابقًا 
رئ��ي��س االت��ح��اد ال��ف��رع��ي ل��ل��رم��اي��ة في 

ميسان حاليًا
المركزي  العراقي  االتحاد  رئيس  نائب 

للرماية حاليًا
عضو المكتب التنفيذي للجنة االولمبية 

الوطنية العراقية 
مسؤول مكتب الممثليات في االولمبية 
الصحفيين  ل��راب��ط��ة  ال��ف��خ��ري  ال��رئ��ي��س 

الرياضيين في ميسان 

أكد استعداده لإلستقالة إذا بقي ظلم المحافظات ساريًا 

ثمة من يحاول اإلستفراد 
بالقول والفعل داخل االولمبية

زاهد نوري يصارح )                        (:

عامان من العمل الذي اختلف على جديته كثيرون، وشابه الجدل بين من يؤكد رضاه وبين من يراه ال يلبي 
ادنى حاالت الطموح، عامان من عمر اللجنة االولمبية الوطنية العراقية شهدا اقصى درجات الشد والجذب، 

انجازات وانكسارات وقرارات مازالت في دائرة التشكيك بصالحيتها ومدى جدواها .
)المدى الرياضي ( التقت زاهد نوري عضو المكتب التنفيذي للجنة االولمبية الوطنية العراقية ومسؤول 

مكتب الممثليات محاولة منا كشف كواليس األحداث المتوالية في الوسط الرياضي عن قرب.

أزمة الكرة بيد الهيئة العامة ونحن رعاة إنجاز ليس إال!

االندية عبارة عن دكاكين للمتاجرة وعمل االتحادات الفرعية يفوق المركزية

التعليم العالي ظلمت الرياضيين بشروط التقديم للكليات الرياضية! 

الهيئة العامة الحتاد الكرة م�سوؤولة عن اإقرار م�سري االنتخابات

يتلقى هدية تذكارية يف احدى املنا�سبات الريا�سية

االندية الريا�سية بحاجة  اىل تن�سيق اعمالها مع االحتادات
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كتب/ يوسف فعل

طريقة  ع��ن  غ��اب��ت  املفاهيم  تلك  جميع  ان 
ال�سابني  النوار�ض لعدم قدرة املدربني  لعب 
ع�سام حمد وحيدر حممود التعامل بجدية 
اللعب  ا�سلوب  واي��ج��اد  اللقاء،  اهمية  م��ع 
الفنية  الالعبني  اإمكانات  مع  يتنا�سب  الذي 
املناف�ض  مبلعب  اللعب  وكيفية  والبدنية، 
اجلماهريي  احل�����س��ور  زخ��م  وامت�سا�ض 
لفريق دهوك، ويعود ذلك اىل قلة جتربتهما 
يف عامل التدريب الذي يتطلب منهما درا�سة 
الآخ��ر، لأن  الفريق  كل �سغرية وكبرية عن 
املدرب اجليد َمن ي�ستطيع قيادة فريقه اىل 

بّر الأمان ح�سب الأدوات املتوفرة لديه.
مدربي  حراجة  من  زادت  الهزمية  وق�سوة 
الزوراء ال�سابني ل�سيما انهما مل ي�سعا يف 
تنتظر  اأخ��رى  جولة  هناك  اأن  ح�ساباتهما 
الفريق يف الإياب وعليهما العمل على اإيقاف 
الأهداف  فارق  لأن  الفريق،  دفاعات  انهيار 
اىل  الفريق  �سعود  يف  ك��ب��ريًا  دورًا  يلعب 
امل���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة، واأ���س��ه��م اإن��ه��ي��ار دف��اع 
احل��ار���ض حممد  م�ستوى  وت��دين  ال���زوراء 
القا�سية  الهزمية  يف  رئي�ض  ب��دور  كا�سد 
تاأثري  غياب  و�سط  الفريق  لها  تعر�ض  التي 
الثغرات  و�سد  اللعب  طريقة  على  املدربني 
الزوراء  مبدربي  الأح��رى  وك��ان  الدفاعية، 
والعمل  الالعبني،  ل��دى  املناف�سة  روح  بث 
مواجهة  قبل  اجل��ي��د  النف�سي  ال��ب��ن��اء  على 
الأداء  ه��ب��وط  وت��رم��ي��م  ملعبه،  يف  ده���وك 
الفني اثناء املباراة، بدًل من اللعب بطريقة 
على  الفردية  وطغت  املالمح،  وا�سحة  غري 
الن�سباط  عنها  وغ���اب  اجل��م��ع��ي،  الأداء 

التكتيكي عن حتركات الالعبني.
لفريق  اإن�����ذار  ج��ر���ض  ال��ل��ق��اء  ن��ت��ي��ج��ة  اإن   
الزوراء، وعلى اإدارته ترميم اأوراق الفريق 
من  املقبل  املو�سم  ملناف�سات  جيدة  ب�سورة 
�سمعته  ل��ه  حم��رتف  م��درب  ا�ستقدام  خ��الل 
يف املالعب، بعد درا�سة اأ�سباب عدم و�سول 
جميع  م��ن  النهائية  امل���ب���اراة  اىل  ال��ف��ري��ق 
فمنذ  والفنية  والإداري����ة  امل��ادي��ة  جوانبها 
موا�سم عدة مل ت�سل النوار�ض اىل �سواطئ 

املباراة النهائية!

قرار متسرع
ان  على  النقاد  تر�سيحات  اغ��ل��ب  ان�سبت 
ف��ري��ق ال��ق��وة اجل��وي��ة يف امل��و���س��م احلايل 
درع  خطف  على  للمناف�سة  املر�سحني  اب��رز 

فريقًا  لمتالكه  ال��دوري 
بالالعبني  م��دج��ج��ًا 
وال�سباب  ال��ن��ج��وم 
ب�����ق�����ي�����ادة امل��������درب 
امل��ث��اب��ر ���س��ب��اح عبد 

اجلليل الذي ا�ستطاع 
بامل�ستوى  الرت����ق����اء 

وتعزيز  لالعبني  الفني 
اجلوانب املهارية والبدنية 

النتائج  على  ايجابيًا  ذلك  وانعك�ض  لديهم، 
اجليدة للفريق يف مناف�سات الدوري.

 وبقرار مفاجىء من اإدارة النادي مت اإبعاد 
املدرب �سباح عبد اجلليل عن تدريب الفريق 
على اإثر اخل�سارة التي تلقاها اأمام م�سايف 

اجل��ن��وب ب��رغ��م ان��ه��ا مل ت��وؤث��ر على 
ترتيبه يف املجموعة او �سعوده 

اىل دوري النخبة.
مت�سرعًا  كان  القرار  ان  حقيقة 
لن امل����درب امل��ب��ع��د ي��ع��رف كل 

���س��غ��رية وك���ب���رية ع���ن م��ه��ارات 
الالعبني وقدراتهم البدنية، واإبعاده 

جميء  بعد  للفريق  فنيًا  ت��وازن��ًا  اح���دث 
املدرب ثائر احمد لقيادته يف معرتك النخبة 
لعب  طريقة  م��درب  لكل  ان  ومب��ا  ال�سعب، 
ا�سلوبًا  انتهج  ثائر  فان  الآخ��ر،  تختلف عن 
ل  اجلليل  عبد  لأ���س��ل��وب  م��غ��اي��رًا  تكتيكيًا 
يتنا�سب مع قدرات الالعبني الفنية والذهنية 
اجلمعي  البناء  يف  وا�سحًا  خلاًل  اأح��دث  ما 
النخبة  معرتك  يف  نتائجه  على  اأثر  للفريق 

واأبعده عن الو�سول اىل املربع الذهبي.
وتباين  امل���درب���ني  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  وه����ذه 
اأفكارهم التدريبية، منعتهم من التحليق عاليا 
يف �سماء الدوري، ومل تفلح معاجلات ثائر 
احمد التكتيكية باإيجاد احللول املنا�سبة التي 

ت�������س���ه���م 
اإع������ادة  يف 

ال��������ف��������ري��������ق 
����س���ك���ة  اىل 
ت  ا ر نت�سا ل ا
وا��������س�������رتداد 

ثقتهم  الالعبني 
بقدرتهم على مزاحمة الكبار. 

ف�سل اجلوية يف مناف�سات دوري  اإن 
الفرق  ب��ل��ي��غ��ة جل��م��ي��ع  ال��ن��خ��ب��ة، ر���س��ال��ة 

اهم  من  التدريبي  ال�ستقرار  وان  املحلية، 
البطولت،  يف  الإجن���از  حتقيق  �سمات 

وبذلك �ساع فريق كبري ب�سبب تخبط اإدارة 
القوة اجلوية يف قراراتها!

التعامل باحرتافية مع  الأندية  اإدارات  على 
القرارات  اتخاذ  وع��دم  والالعبني  املدربني 
امل���وؤام���رات  ن��ف��ق  يف  وال���دخ���ول  املت�سرعة 
لن  خمتلفة،  لغايات  باملدربني  والط��اح��ة 
بالف�سل  فريق  اأي  ي�سيب  بع�سوائية  العمل 
وخربتهم  ال��الع��ب��ني،  جنومية  بلغت  مهما 
الفرق  جناح  ان  حيث  املالعب،  يف  الدولية 
بتكامل  م��رت��ب��ط  ال�����دوري  م��ن��اف�����س��ات  يف 
الإدارة  وجود  من  الكروي  العمل  منظومة 
امل��ح��رتف��ة، وامل�����درب ال���ب���ارع ال����ذي يجيد 
على  وال��ق��ادري��ن  مب��ه��ارة،  لعبيه  توظيف 
انتزاع الفوز واإ�سعاد اجلمهور حتت مظلة 

ال�ستقرارين املادي والتدريبي.

موهبة مطشر
اىل  حتتاج  اجليدين  املرمى  حرا�ض  ولدة 
كرتنا  حمبي  اأم��ل  لإنعا�ض  قي�سرية  عملية 
ت�سبب  التي  املرمى  حرا�سة  ازمة  انهاء  يف 
الوطنية  املنتخبات  ملدربي  مزمنًا  �سداعًا 

والفرق املحلية.
كانت  الطلبة  مرمى  ح��ار���ض  مط�سر  وعلي 
ارب��ي��ل يف ذه���اب دور  ام���ام  م��ب��اراة فريقه 
مهرها  بعدما  ميالده  �سهادة  النهائي  ن�سف 
مهاجمي  اب��رز  خطورة  اإيقاف  يف  برباعته 
ولوؤي  �سالح  احمد  الدوليني  اأربيل  فريق 
�سالح ومهدي كرمي والغاين بانغورا، 
اأمام  منيعا  �سدًا  مط�سر  ك��ان  حيث 
الأ�سفر  ال��ف��ري��ق  ه��ج��م��ات  �سيل 
التعامل  يف  ال��ه��ائ��ل��ة  ل��ق��درت��ه 
القريبة  ال��ك��رات  مع  ال�سحيح 
و�سجاعته  وال���ع���ر����س���ي���ة، 
املهاجمني  م���واج���ه���ة  يف 
اجل���زاء،  منطقة  داخ���ل 
وب�����س��ال��ت��ه يف 
ال����ت���������س����دي 
ل�����رك�����ل�����ت�����ي 

منحهما اجل����زاء  التي 
علي احل������ك������م  ال������دويل 

�سباح، ف�سال عن قيادته الرائعة للمدافعني 
من اخللف.

ول��ق��د ���س��دق��ت ت��وق��ع��ات ع��ب��د ال��ك��رمي ناعم 
اأ�سر  الذي  الوطني  املنتخب  حرا�ض  مدرب 
على اإبعاد احلرا�ض املخ�سرمني من حرا�سة 
عرين اأ�سود الرافدين والعتماد على قدرات 
انه  اكد  ال��ذي  مط�سر  علي  ومنهم  ال�سباب، 
م�����س��روع حل��ار���ض م��رم��ى ب���ارع، ممكن ان 
احلرا�ض  اع��ت��زال  تركه  ال��ذي  ال��ف��راغ  ي�سد 
الهدوء  من  املزيد  اىل  بحاجة  الكبار،لكنه 
والبتعاد عن حالت النفعال املبالغة فيها، 
لن مركزه يتطلب الهدوء والرتكيز الذهني 
ت�سحيح  على  والعمل  املباراة  وقت  ط��وال 

اأخطائه يف امللعب.
 وعلي مط�سر من احلرا�ض ال�سباب الذين 
نتو�سم فيهم خريًا، لكن عليه البتعاد 
ع��ن ال��غ��رور وال���س��ت��م��رار بذات 
مبتغاه،  اىل  للو�سول  النهج 
وعلى املدربني التعامل معه 
خوفًا  احرتافية  ب�سورة 
يف  موهبته  خ�سارة  من 

دروب الن�سيان.

ألحق فريق دهوك هزيمة قاسية 
بفريق الزوراء في الدور نصف النهائي 
لدوري النخبة بخمسة اهداف مقابل 
هدف في واحدة من أكبر مفاجآت 
الدوري للموسم 2010/2009.. 
خسارة ثقيلة هزت الوسط الكروي 

الذي تساءل عن المبررات المنطقية 
التي أدت الى فشل الالعبين في إثبات 

جدارتهم الفنية وعدم تقديمهم 
أية لمحة كروية تؤكد أنهم من ابناء 

المدرسة الزورائية المعتمدة على 
تطبيق األسلوب السهل الممتنع 
في نقل الكرة والجمالية في األداء 
والمنافسة حتى الرمق األخير من 

المباراة.

ال��دوري عي����ن 

جرس اإلنذار يوقظ )النوارس( من سباتهم.. 
وموهبة مطشر تؤكد ثقة ناعم

بغداد/ إكرام زين العابدين
لكرة  ال�سباب  منتخب  ا�ستعدادات  تتوا�سل 
اآ�سيا املقبلة  القدم للم�ساركة يف نهائيات كاأ�ض 
للمدة  ال�سينية  زيبو  مدينة  يف  �ستقام  التي 
اوقعته  حيث  املقبل  الأول  ت�سرين   17-  4 من 
اإىل  ت�سم  التي  الثالثة  املجموعة  يف  القرعة 
والبحرين  اأوزب��ك�����س��ت��ان  م��ن��ت��خ��ب��ات  ج��ان��ب��ه 

وكوريا ال�سمالية.
انتظام  ع��دم  م��ن  ال�سبابي  منتخبنا  وي��ع��اين 
تدريباته اليومية باإ�سراف املدرب ح�سن احمد 
لعب  اك��رثم��ن  غياب  ب�سبب  امل�ساعد  وامل���الك 
لإرتباطه مع فريقه امل�سارك يف مناف�سات دوري 
النخبة واملربع الذهبي الذي ت�سبب يف عرقلة 
للبطولت  الوطنية  املنتخبات  اإ���س��ت��ع��دادات 

الآ�سيوية املقبلة.

بطولة ثالثية مهمة في االردن 
وكان منتخبنا قد �سارك يف مناف�سات البطولة 
املا�سي  الإ���س��ب��وع  خ��الل  ج��رت  التي  الثالثية 

مب�ساركة منتخبي الردن وم�سر.
�سّرح  ال�سبابي  منتخبنا  م��درب  احمد  ح�سن 
ا�ستفاد  املنتخب  اإن  قائال:  الريا�سي(  ل�)املدى 
كثريًا من م�ساركته يف الدورة الثالثية الودية 
الأردن���ي���ة عّمان  ال��ع��ا���س��م��ة  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي 
وم�سر،  والأردن  العراق  منتخبات  مب�ساركة 
واحتل فيها العراق املركز الثاين خلف املنتخب 
امل�سري بعد ان خ�سر اأمام م�سر بهدفني مقابل 
هدف، يف مباراة قمة جنح فيها لعبونا باعطاء 
لكنهم  للفوز  الق��رب  وكانوا  اإيجابية  �سورة 

خ�سروا املباراة.
وا�ساف: املفرح يف الدورة ان اخلبري امل�سري 
اأداء  مب�ستوى  كثريا  ا�ساد  اجلوهري  حممود 
م�ستوى  ت��ق��دمي  يف  جن��ح��وا  ك��ون��ه��م  لعبينا 
ف��ن��ي ج��ي��د ب��ال��رغ��م م��ن غ��ي��اب اك���رث م��ن لعب 
اىل  اإ�سافة  الفريق،  ت�سكيلة  عن  ومهم  ا�سا�ض 
الالعبني  ارت��ب��اط  ب�سبب  الع���داد  ف��رتة  ق�سر 

امل�سري  الفريق  كان  بينما  النخبة،  مبناف�سات 
منتخب  ملواجهة  النهائية  ا�ستعداداته  يكمل 
كاأ�ض  اىل  للو�سول  ويطمح  ال�سنغال  �سباب 

العامل املقبلة لل�سباب.
ال��ت��ي جمعتنا  ال��ث��ان��ي��ة  امل���ب���اراة  وت���اب���ع: يف 
وكان  الف�سل  كنا  الردن  �سباب  منتخب  مع 
الذي  التحكيم  لول  فائزين  نخرج  ان  بامكاننا 
ا�سهم يف ان نخرج متعادلني بعد طرد الالعب 
حممد هادي والتغا�سي عن ركلة جزاء، اإ�سافة 
وتوقيت  الالعبني،  اأ�ساب  ال��ذي  الإره��اق  اىل 
لعبينا،  ينا�سب  ل  لياًل  العا�سرة  يف  املباريات 
البطولة ناجحة  ومع كل هذه املنغ�سات كانت 

وتعد فر�سة مهمة لإختبار اأكرث من لعب.
وك�سف احمد: ان اجلهاز الفني ملنتخب ال�سباب 
املنتخب  عن  عي�سى  احمد  الالعب  اإب��ع��اد  ق��رر 
املطلوب  ال�سن  عن  واح��دة  ب�سنة  عمره  لكرب 
رنينيًا  ف��ح�����س��ًا  اج��ري��ن��ا  ان  ب��ع��د  ذل���ك  وت��ب��ني 
عمره  اأن  وثبت  عّمان  الأردن��ي��ة  العا�سمة  يف 

احلقيقي 21 عامًا.

مباراتان في االمارات 
عانى  ال�سبابي  املنتخب  اأن  اىل  احمد  وا�سار 
ع��دم وج���ود ملعب  م��ن  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل 
خم�س�ض للتدريبات حيث كان املنتخب يتدرب 
يف ملعب ال�سعب الثاين )بن�سف ملعب( لكني 
حيدر  ���س��رار  ال��ك��رخ  ن���ادي  برئي�ض  ات�سلت 
و���س��رح��ت ل��ه ه���ذه ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي تعرقل 
ب��ان يكون  ف��واف��ق على احل���ال  ا���س��ت��ع��دادات��ن��ا 
اليومية  للتدريبات  خم�س�سا  ال��ك��رخ  ملعب 
يف  ل��ل��دخ��ول  ي�ستعد  ال���ذي  ال�����س��ب��اب  ملنتخب 
مع�سكر خارجي يقام يف المارات بعد ان تلقى 
الأربعاء  اليوم  �سي�سافر  حيث  ر�سمية  دع��وة 
مباراتني  ويلعب  الم��ارات��ي��ة  دب��ي  مدينة  اىل 
ايلول   5 و   3 ي��وم��ي  الم���ارات���ي  ن��ظ��ريه  م��ع 
ال�ستحقاقات  يف  للم�ساركة  اإ�ستعدادًا  احلايل 
تنظيم  على  الحت��اد  ويعمل  املقبلة،  الآ�سيوية 

�سرق  جنوب  دول  اح��دى  يف  تدريبي  مع�سكر 
اآ�سيا لكي يتكيف الالعبون على اأجواء ال�سني 

قبل الدخول يف املناف�سات الر�سمية.
حممد  ال��الع��ب��ون  �سيلتحق  اح��م��د:  واأو���س��ح 
هادي وحممد �سعد وحممد احمد علي واجمد 
المارات،  مع�سكر  يف  للدخول  بالفريق  وليد 
كما �سيتم ا�ستدعاء الالعب اجمد كلف الذي كان 
بعد  العقوبة  من  اعفاوؤه  ومت  قبلنا  من  معاقبًا 
البلد يف بطولة  ان قدم اعتذارًا لكونه �سيمثل 
اإ�سافة اىل انني اريد ان اكيف  اآ�سيوية مهمة، 
ثالث  اللعب  اإمكانية  ب�ساأن  والالعبني  الفريق 
واننا  خا�سة  اي��ام  �ستة  خ��الل  قوية  مباريات 
النهائيات  يف  املباريات  ه��ذه  مثل  �سنخو�ض 

الآ�سيوية لكرة القدم يف ال�سني.

إعداد متعثر واشكاالت إدارية 
وعن فرتة الإعداد غري الكافية لالعبي املنتخب 
قال احمد: انا غري را�ٍض عن فرتة الإعداد التي 
مت تخ�سي�سها للمنتخب ال�سبابي لأنني قدمت 
اىل  للو�سول  ال�سحيحة  الأ�س�ض  فيه  منهاجًا 
لكننا  الأم��ث��ل  والإع�����داد  املطلوبة  اجل��اه��زي��ة 
توقف  خ��الل  من  �سحيح  غري  و�سعًا  واجهنا 
لحتاد  حدثت  التي  وال���س��ك��الت  الن�ساطات 
ت�سبب  ما  تاأجلت،  التي  النتخابات  قبل  الكرة 
ان  اىل  اإ�سافة  التدريبي،  املنهاج  تعطيل  يف 
جلي�سي  كانوا  ال�سبابي  املنتخب  لعبي  اغلب 
مباريات  ال  يلعبوا  ومل  الح��ت��ي��اط  م�سطبة 
من  اك���رث  خ��و���ض  اىل  ي��ح��ت��اج��ون  وه���م  قليلة 
جاهزين  ليكونوا  املو�سم  يف  مباراة  اربعني 
الردن  منتخبات  فان  ذلك  من  وبالعك�ض  فنيا، 
مع�سكرات  دخ��ل��ت  وال��ب��ح��ري��ن  وال�����س��ع��ودي��ة 
ا�ستعدادا  كثرية  مباريات  وخا�ست  خارجية 

للمهمة الآ�سيوية املقبلة.
وخ��ت��م اح��م��د ت�����س��ري��ح��ه: ان���ا م��ت��ف��ائ��ل بهذه 
حتقيق  اىل  وا�سعى  الالعبني  م��ن  املجموعة 
العراقية،  الكرة  اجن��ازات  اىل  ي�ساف  اجن��از 

اأوىل  �سيلعب  ال�سبابي  منتخبنا  ان  علما 
مبارياته يف بطولة اآ�سيا حتت 19 عامًا اأمام 
من  الثالث  الأح��د  ي��وم  البحريني  املنتخب 
لينزي  ملعب  يف  املقبل  الأول  ت�سرين  �سهر 
يف  و�سيواجه  ال�سينية،  زيبو  مدينة  يف 
ال�سمايل  الكوري  املنتخب  الثانية  مباراته 

يف  ويلتقي  ذات���ه،  ال�سهر  م��ن  اخل��ام�����ض  يف 
يوم  الوزبك�ستاين  املنتخب  الثالثة  امل��ب��اراة 

ال�سابع منه يف ملعب جممع زيبو.
م�ساركة  اآ�سيا  نهائيات  مناف�سات  وت�سهد   
جمموعات  اأربع  على  تق�سيمها  مت  دولة   16
منتخبات:  الأوىل  املجموعة  �سمت  حيث 
وال�سعودية،  و�سوريا  وتايالند  ال�سني 
بينما �سمت املجموعة الثانية منتخبات: 
اأوزبك�ستان والعراق والبحرين وكوريا 
فجاء  الثالثة  املجموعة  اما  ال�سمالية، 
والأردن  وف��ي��ت��ن��ام  الإم�������ارات  ف��ي��ه��ا 
الرابعة  املجموعة  ويف  وال��ي��اب��ان، 
اجلنوبية  كوريا  منتخبات  تتناف�ض 
واأ����س���رتال���ي���ا وال���ي���م���ن واإي�������ران 
و�سيتاأهل اأول وثاين كل جمموعة 

اإىل الدور ربع النهائي. 
ال�سبابي  ت�سكيلة منتخبنا  وت�سم 
كاًل من: جالل ح�سن وعلي طالب 
عيدان  واأم���وري  حميد  وحممد 
وع��م��ر ن��ا���س��ح وحم��م��د ه���ادي 
الزهرة  ع��ب��د  واح��م��د  مطن�ض 
وكرار جميد ووليد بحر واحمد 
ج��ب��ار وع��ل��ي ���س��ب��اح وحممد 
احمد عبد اجلبار وعلي �سهيد 
واي��ه��اب ك��اظ��م وحم��م��د �سعد 
وحممد  م��الخ  �سليم  ومهيمن 

وم�سطفى  �سوكان  جبار 
واحمد  جودة 
ح�سن واجمد 

كلف.

مدرب منتخب الشباب حسن أحمد:

متفائل بتحقيق إنجاز جديد لكرتنا بالرغم من المصاعب
نحضر العبينا في ملعب الكرخ إستعدادًا للقاء اإلمارات

الزوراء تلقى هزمية مريرة امام دهوك
جانب من ت�سفيات ا�سيا لل�سباب التي اقيمت يف اربيل

علي مط�سر 
وقف �سدا 
منيعا يف 
مرمى 
الطاب

ّ
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لندن/ وكاالت 
النجم  اأن  اإنكليزية  تقارير  ك�سفت 
املطربة  وزوج��ت��ه  بيكهام  ديفيد 
ف��ي��ك��ت��وري��ا ب��ي��ك��ه��ام ���س��ّرح��ا 14 
الأربعة  مبنازلهما  العاملني  م��ن 
املوجودة فى بريطانيا والوليات 
املتحدة وفرن�سا والإمارات وذلك 

لتوفري النفقات.
اإن  ���س��ن(  )ذا  ���س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
مب�ست�سار  ات�����س��ل��ت  ف��ي��ك��ت��وري��ا 
و�سعهما  ملراجعة  امل��ايل  العائلة 
احلايل لأنها تخ�سى من اأن يكون 
»امل�سرف"لي�ض  حياتها  اأ�سلوب 
يف حمله اأثناء هذه الأوقات التى 
�سد  على  النا�ض  غالبية  اأج���ربت 

احلزام. 
واأو�سحت ال�سحيفة اأن امل�ست�سار 
»اأنتما  هو  املراجعة  بعد  رده  كان 
ممن  وت��ربز  اأم��وال��ك��م��ا«.  ترميان 
لدى  عملت  خادمة  ت�سريحهم  مت 
ع��ائ��ل��ة ب��ي��ك��ه��ام ث��م��ان��ي��ة اأع�����وام، 
بخادمتني  ا�ستبدالها  �سيتم  حيث 
عما  معا  راتبهما  يقل  اأجنبيتني 

كانت تتقا�ساه الأوىل.
ق�سر  ب�����س��ت��ان��ي��ي  ك��ب��ري  اأن  ك��م��ا 

للعائلة  �سائقًا  �سيعمل  بيكنغهام 
عند توجهها للمنزل وذلك فى اإطار 

�سيا�سة التوفري.
تقدر  اللذان  الزوجان  وا�ستغنى 
ثروتهما معا ب� 115 مليون جنيه 
يف  �سائقني  �ستة  ع��ن  اإ�سرتليني 
وم�ساعدين  العامل،  اأنحاء  جميع 

العا�سمة  يف  �سخ�سيني 
الإ����س���ب���ان���ي���ة م����دري����د ك����ان����ا قد 

بيكهام  لعب  اأثناء  ا�ستاأجراهما 
 ،)2007-2003( الريال  يف 

و���س��رح��ا اأي�����س��ا ���س��ت��ة من 
اأ�سل �سبعة من ب�ستانيي 

منزلهما يف فرن�سا.

تحاليل دم بعض العبي )الديوك( في مونديال ٩٨ 
مثيرة للشبهات!

لوزان/ وكاالت
)فيفا(،  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  رئي�ض  ق��ال 
جوزيف بالتر: اإن اإنكلرتا لديها »كل ما يلزم« لتنظيم 

مونديال 201٨.
وورلد  »اإن�سايد  موقع  ن�سره  ح��وار  فى  بالتر  واأ�ساف 
تنظيم  �سيكون  �سيء  »اأب�سط  ال�سنعافوري  فوتبول« 
اإنكلرتا ملونديال 201٨، لديها كل �سيء من جماهري 

ومالعب وبنية حتتية«.
وتتزامن هذه الت�سريحات مع زيارة بعثة مفت�سي 

هارولد  الت�سيلي  الحت��اد  رئي�ض  بقيادة  لإنكلرتا  )فيفا( 
ماين نيكول�ض. وتدعم ت�سريحات بالتر امللف الإنكليزي، 
من  كبري  ع��دد  وتاأييد  الربيطاين،  التاج  موافقة  بجانب 
امل�ساهري مثل املطرب �ستينج وال�سائق الربيطاين لوي�ض 
هاملتون والنجم ديفيد بيكهام. وتابع رئي�ض )فيفا(: »ل 
�سلطة  هي  دول��ة..  من  اأك��رث  فهي  رو�سيا،  ا�ستبعاد  ميكن 

وقارة كبرية«.
ومل يعلق بالتر على بقية امللفات املر�سحة ملونديال 201٨ 
التي ت�سم الوليات املتحدة واأ�سرتاليا والتنظيم امل�سرتك 

لكل من اإ�سبانيا والربتغال، وهولندا وبلجيكا.

طوكيو/ وكاالت 
ال�سومو  م�����س��ارع��ة  احت����اد  ق���رر 
اأجهزة"اآي  ت���وزي���ع  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
باد"من �سركة اأبل على امل�سارعني 
�سعوبة  م���ن  ���س��ك��واه��م  ب�����س��ب��ب 
تعاملهم مع لوحة مفاتيح الهواتف 
حجمها  ب�سبب  الأخ��رى  املحمولة 

ال�سغري.
اأن قرر  وجاءت هذه اخلطوة بعد 
احتاد اللعبة ت�سهيل التوا�سل بني 
51 ناديا متار�ض فيها امل�سارعة و 
اأن  امل�سارعون  ي�ستطيع  لكي  ذلك 

بعد  واأنديتهم  ببع�سهم  يت�سلوا 
هواتفهم  م��ن  ي��ع��ان��ون  ك��ان��وا  اأن 
املحمولة التي كانت تنتهى بتك�سر 
امل�سارع  طلب  اأو  املفاتيح  لوحة 
ر�سالة  ك��ت��اب��ة  اآخ����ر  �سخ�ض  م��ن 
ن�سية ق�سرية اأو حتى كتابة الرقم 

املراد الت�سال به.
اليابانية  جيجي  وك��ال��ة  وك��ان��ت 
امل�سارعني  اأك���رث  ب���اأن  ذك���رت  ق��د 
ي�ستطيعون  ل  ال�سومو  اأندية  يف 
ا�ستخدام اجهزة الكومبيوتر اأي�سا 

وذلك ب�سبب اأيديهم الكبرية.

موسكو/ وكاالت 
احل�سناء  ال��ت��ن�����ض  جن��م��ة  ع����ادت 
الرو�سية اآنا كورنيكوفا اإىل دائرة 
بعيدًا عن  لكن  الأ���س��واء جم��ددًا، 
مالعب الكرة ال�سفراء وبطولتها 
حيث ح�سرت موؤمترًا �سحافيًا يف 
مدينة بوغتا لتعلن اأنها �ست�سارك 
ال�ستعرا�سية  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
م�����ن بيت  ك�����ل  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي 
اأغا�سي نهاية  �سامربا�ض واأندريه 

ال�سهر اجلاري.
ال��ر���س��م��ي لالحتاد  امل��وق��ع  ون��ق��ل 
هذه  ان  ال��ت��ن�����ض  ل��ك��رة  ال�����دويل 
ل�سناديق  ريعها  �سيعود  اجلولة 
ميلكها  التي  اخلريية  املوؤ�س�سات 
ك����ل م����ن امل���ع���ت���زل ����س���ام���ربا����ض 
واملعتزل الآخر اأغا�سي، ومل ترتك 
متامًا  اللعبة  ممار�سة  كورنيكوفا 
لكن اقت�سرت م�ساركاتها على مثل 

هذه املنا�سبات اخلا�سة. 

بالتر: إنكلترا مؤهلة لتنظيم 
مونديال ٢٠١٨

بكين/ وكاالت
جنحت جمموعة �سنغهاي لالإنتاج ال�سينمائي يف توقيع عقد مع 
دوايت  باإ�سراك  ين�ض  للمحرتفني  الأمريكية  ال�سلة  كرة  رابطة 
دينفر  اأنتوين لعب  اأورلن��دو ماجيك وكارميلو  ه��اورد جنم 
وذكر  يدعى"اأميزينج"اأو"مده�ض".  �سيني  فيلم  يف  ناجت�ض 
الفيلم  هذا  م�ساهد  ت�سوير  يف  �سيبداأ  العمل  اأن  �سوبر  موقع 

املتحدة  بالوليات  نيويورك  يف  نوعه  من  الأول 
اىل جانب بيكني و�سانغهاي يف ال�سني، 

ومن املتوقع اأن يتم جلب العديد من 
النجوم الآ�سيويني للم�ساركة يف 
هذا الفيلم الذي �سيتم عر�سه يف 
�سيف العام املقبل يف ال�سينما 

الأمريكية وال�سينية قبل اأن 
قارة  اأنحاء  يف  ن�سره  يتم 

اآ�سيا والعامل.

باريس/ وكاالت 
حتاليل  ن��ت��ائ��ج  اأن  اإخ��ب��اري��ة  ت��ق��اري��ر  ذك����رت 
لكرة  ال��ف��رن�����س��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ب��ع�����ض لع��ب��ي  دم 
»مثرية  كانت   199٨ مبونديال  الفائز  القدم 

لل�سبهات«!
بال�سيه  بيري  ج��ان  الفرن�سي  الطبيب  يقول   
ن�سرت  ال��ذي   ،»Limblosion« كتابه  يف 
مقتطفات  »لوباري�سيان"الفرن�سية  �سحيفة 
منه: »حتاليل دم الالعبني ك�سفت عن عيوب يف 

عدد من لعبي املنتخب قبل مونديال 199٨«.
�سكوكًا  ولدت  النتائج  »هذه  اأن  بال�سيه  ويرى 
ك���ب���رية، خ��ا���س��ة م���ع رب��ط��ه��ا ب���الأن���دي���ة التي 
الدوري  يف  وب��الأخ�����ض  فيها،  يلعبون  ك��ان��وا 
كيف  يدري  يكن  اأنه مل  اإىل  م�سريًا  الإيطايل«، 
ي�سغل  ك��ان  ل��و  امل��وق��ف  ه��ذا  »يت�سرف"اأمام 

حينها من�سب طبيب املنتخب، الذي كان يتوله 
يف تلك اللحظة جان مار�سيل فرييه؟

ودافع فرييه عن نف�سه يف ت�سريحات ن�سرتها 
ع�سرات  »اإج�������راء  ع��ل��ى  ب��ت��اأك��ي��ده  اجل���ري���دة 
الالعبني  من  اأي  كان  اإذا  ما  لر�سد  التحليالت 

يتعاطى اأي مواد غري قانونية«.
 :199٨ مونديال  يف  املنتخب  طبيب  و�سرح 
املتعلقة  العالمات  بع�ض  �سوى  �سيئًا  جند  »مل 
طبيعي  اأم��ر  ولكنه  الهيماتوركريت،  بن�سبة 
يقول  جانبه  البطولة«.ومن  ب��اإره��اق  مرتبط 
للفح�ض  كان خ�سع  لو  الأم��ر  هذا  اإن  بال�سيه: 
تفيد  اأدل����ة  وج���ود  ع��ن  لك�سف  ك��ام��ل،  ب�سكل 
ب��ت��ع��اط��ي امل��ن�����س��ط��ات، وات��ه��م ال��ط��ب��ي��ب ن��ادي 
يوفنتو�ض، الذي كان يلعب به حينها الالعبان 
وديديه  زي��دان  الدين  زين  ال�سابقان  الدوليان 

كان  واإن  الأمر،  بامل�ساركة يف  دي�سامب، 
مل ي�سر اإىل الالعبني اأنف�سهما.

اأي�سًا  كتابه  يف  بال�سيه  ويق�ض 
بع�ض الوقائع احلديثة مثل اإ�سرار 
باتريك فيريا على ا�ستخدام عالج 
ممنوع يف فرن�سا للتعايف ب�سكل 
كاأ�ض  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  ل��ه  ي�سمح 

الأمم الأوروبية 200٨.
من  حالة  ظل  يف  الكتاب  ه��ذا  وياأتي 

الكروي  ال�سارع  بها  مير  التي  الغليان 
من  امل��ه��ني  اخل����روج  ب�سبب  ال��ف��رن�����س��ي 

دوره  من  اأفريقيا  بجنوب   2010 مونديال 
ت�سمنت  التي  الف�سائح  �سل�سلة من  بعد  الأول 
الفريق  مهاجم  و�سب  الالعبني،  بع�ض  مت��رد 

نيكول اأنيلكا مدربه ال�سابق رميون دومينيك.

بيكهام وزوجته يسرحان 
١٤ م��ن موظفي�هما للتوفي�ر

مصارعو السومو يشكرون 
ال�"آي باد"! 

نج����وم NBA يشارك���ون 
في ف�يلم صين��ي 

كورن���ي�ك���وفا ت�ع�����ود 
إل��ى دائرة األضواء 

اآنا كورنيكوفا

بيكهام وزوجته

حاوره/ محمد هادي
لدور  املدربني  بع�ض  نظرة  ق�سور يف  هنالك  هل   *

مدرب احلرا�ض؟    
املدربني،  بني  بالفكر  تفاوت  هنالك  حقيقة   -
واآخر  احلرا�ض  مدرب  مهمة  يتفهم  من  فرتى 
يرى غري ذلك وي�سرفني اإنني عملت مع الكثري 
الأ�سماء  ه��ذه  وم��ن  بي  ثقتهم  و�سعوا  ممن 
الكابنت نزار ا�سرف الذي ينظر ملدرب احلرا�ض 
على انه متمم واأ�سا�ض يف العملية التدريبية، 
وكذلك املدرب الورغوياين الفريدو وهو من 
مع  الن  ويعمل  املعروفة  التدريبية  الأ�سماء 
الكرة الُعمانية، والكابنت احمد ابو �سيخة يف 
�سوريا،  يف  حمرو�ض  نزار  والكابنت  الردن، 
وبالعك�ض فاجلانب الآخر ميثل الروؤية الثانية 
للمدربني الذين يهم�سون او يحاولون اإق�ساء 
مهمة حرا�ض املرمى وهذا الأمر متاأٍت من قلة 
بالبتعاد  افكر  يجعلني  ما  والعلمية  اخلربة 

وانا يف ن�سف امل�سوار حفاظًا على �سمعتي.
* هل انت ن��ادم على تركك العمل مع عبد االإل��ه عبد 

احلميد وح�سن احمد؟
- يعد الكابنت عبد الإله عبد احلميد من خرية 
والتعامل  اخل���ربة  ميلكون  ال��ذي��ن  امل��درب��ني 
ي�سبح  الأح��ي��ان  بع�ض  يف  لكنه  الإن�����س��اين 
�سمن  معه  عملت  وقد  ب�سيط،  ل�سبب  كالنار 
ترك  حني  خ�سرناه  وقد  الُعماين  ظفار  مالك 
�ساب  م���درب  فهو  اح��م��د  اأم���ا ح�سن  ال��ف��ري��ق، 
م�سكلة  بروز  لكن  جمتهد  وهو  جدارته  اثبت 
احلار�ض احمد علي العام قبل املا�سي اإ�سافة 
اىل وجود اأيٍد خفية �سعت اىل اإيقاف تعاوين 

معه وبذلك �ساع جهدي.
* كيف تقّيم ثقافة احلار�ض العراقي قيا�سًا باحلار�ض 

العربي؟
يطلبه  م��ا  حرفيًا  يطبق  العربي  -احل��ار���ض 
املدرب وهذا المر موجود يف �سوريا والأردن 
ال��ك��ث��ري ير�سحني  وُع��م��ان ول��ب��ن��ان م��ا ج��ع��ل 
ل��ت��دري��ب ح���را����ض م��ن��ت��خ��ب��ات ب���الده���م، اما 
ال�سجاعة  ميتلك  �سراحة  العراقي،  احلار�ض 
من  تختلفان  الذهنية  وال��ق��درة  التفكري  لكن 
حار�ض اىل اآخر، ومع ذلك فاأن الكرة العراقية 
ولدينا  املبدعني  ب��احل��را���ض  ول���ودة  م��ازال��ت 
ان  ميكن  التي  ال�سابة  الطاقات  م��ن  العديد 
تاأخذ طريقها اإذا ما مت العتناء بها وتوجيهها 

بعلمية �سحيحة.
* هل يوجد حرا�ض عرب قدمتهم لل�سهرة؟

- نعم مثل احلار�ض احمد ابو نا�سوح حار�ض 

وهو  الردن  ومنتخب  ال��رم��ث��ا  ن���ادي  م��رم��ى 
احد  اىل  ا�ستمعت  ولال�سف  مم��ت��از  ح��ار���ض 
املدربني يقوم ب�سرقة جهدي امام اجلميع من 
هذا  اكت�سف  من  انه  يقول  التلفزيون  �سا�سة 
متاما  للحقيقة  جماف  الكالم  وهذا  احلار�ض، 
لأنني قدمت ابو نا�سوح حني كان عمره 15 
عامًا، وكذلك عامر �سفيع الذي عملت معه مع 
الفر�سة  له  ووف��رت  الأردن،  �سباب  منتخب 
ال�سناق  وف���ادي  اآن���ذاك،  حرمانه  م��ن  بالرغم 
الذي  جمعة  بدر  ُعمان  ويف  ال�سلمان،  ورع��د 
كان احلب�سي حار�سا احتياطا له، وهاين جنم 

اأ�سبح ا�سا�سيا وحرا�ض اآخرين.
ال��ري��ا���س��ي��ة تغ�ض  ال�����س��اح��ة  ك��ان��ت   *
هنالك  ي��ك��ن  مل  زم����ن  يف  ب���احل���را����ض 

مدربي حرا�ض مرمى؟
وم�ستجداته  القدم  كرة  قانون   -
حيث   1992 ع���ام  ب��ع��د  وخ��ا���س��ة 
للتحرك  ف��ر���س��ة  ل��ل��ح��ار���ض  ك���ان 
الحتاد  ان  ال  ال��وق��ت  وا���س��اع��ة 
من  عدة  تعديالت  ا�سدر  ال��دويل 

اجل ال�سراع يف اللعب فبداأ بالثالث خطوات 
امل�ستلمة  الكرة  م�سك  وع��دم  ث��واين  وال�ست 
حجم  حتديد  مثل  اخ��رى  واأم��ور  الزميل  من 
كرة القدم كل هذه ال�سياء انعك�ست على اداء 

حرا�ض املرمى وبالنتيجة ا�سبحنا امام حالة 
جديدة حاول مدربو احلرا�ض تالفيها من اجل 
ان يوؤدي حار�ض املرمى واجبه بال�سكل الأمثل 

وا�سبحنا نبحث عن املواهب احلقة.
* هل يتحمل مدرب حرا�ض املرمى امل�سوؤولية كاملة؟

اأول  احل��را���ض  م��درب  يتحملها  امل�سوؤولية   -
كما  عمله،  على  القيود  و�سع  ع��دم  حالة  يف 
والعلمية  العملية  الأول  املدرب  ل�سخ�سية  ان 
على  توؤثر  التي  العوامل  من  الكثري  وهنالك 
و�سع احلار�ض، فالكل م�سارك يف اداء املباراة 
من املدرب الول ثم الالعبني واحلار�ض نف�سه 
جمتمعة  اجلهود  ه��ذه  الفريق  لعب  وطريقة 

ومثلما  واملتميز،  الناجح  الداء  اىل  ت��وؤدي 
يتحملون  فاأنهم  النجاح  يف  اجلميع  ي�سرتك 

امل�سوؤولية عند الخفاق.
* كيف تقّيم احلرا�ض يف كاأ�ض العامل االخرية؟

- كان حرا�ض مرمى الفرق امل�ساركة متفاوتني 
اإ�سبانيا  مرمى  حار�ض  كا�سيا�ض  باأ�ستثناء 
وكان ال�سبب املهم يف ح�سول فريقه على كاأ�ض 
البطولة ول نن�سى دور احلرا�ض الأفارقة لكن 
فرقهم مثل  ت�سببوا يف خ�سارة  هناك حرا�سًا 
اجلزائري  واحل��ار���ض  النكليزي  احل��ار���ض 
واآخرين ارتكبوا هفوات ل تغتفر، كما وجدت 
الذي  الرائع  والتنظيم  للفرق  الدارة  ُح�سن 

نفتقده حقيقة يف منتخباتنا.
* مع َمن حتب ان تعمل؟

- عملت مع ع�سرات املدربني ا�سحاب ال�سماء 
الكبرية لكنني ب�سراحة مل اجد مدربا متفهما 
لعمل مدربي حرا�ض املرمى �سوى 
مدرب  وهو  ا�سرف  ن��زار  الكابنت 
املدربني  لكل  تقديري  م��ع  ناجح 

الآخرين.
* حرا�ض تاأثرت بهم؟

به كثريا  تاأثرت  الزاكي  البادو   -
ال�سفات  من  الكثري  ميتلك  كونه 
املواقف  وح�����س��م  اجل�����راأة  م��ن��ه��ا 
ل  الذين  العرب  احلرا�ض  من  وه��و  ال�سعبة 
فهو  حمودي  رعد  احلار�ض  كذلك  يتكررون، 
الذين  العراقيني  املرمى  حرا�ض  اف�سل  من 
ر�سيق  فهو  املا�سية  العقود  طوال  �ساهدتهم 

ولديه ملكة التوقع واحلد�ض العايل جدًا.
اخلليجية  ال�ساحة  امتالء  على  تعلق  م��اذا   *

والعربية مبدربي حرا�ض املرمى العراقيني؟
لأنه  جيد  اأ�سا�سه  م��درب  العراقي  امل��درب   -
عمل مع الكثري من الأ�سماء التدريبية اإ�سافة 
على  احلر�ض  وميتلك  ال�سخ�سية  القوة  اىل 
ارجو  لكني  ب��ه،  املوكلة  املهام  يف  ينجح  ان 
ان يكون التناف�ض ال�سريف هو اأ�سا�ض العمل 
وان ل ن�سمع باأن املدرب العراقي قام بالتنكيل 
بزميله او قام بالتاآمر عليه وهذا لي�ض ب�سالح 
مدربينا وجميع حرا�سنا الذين تخرجوا من 
م��در���س��ة ال��ك��رة ال��ع��راق��ي��ة وال��دل��ي��ل ان دول 
العراقيني  احل��را���ض  مدربي  تف�سل  اخلليج 

على غريهم لثقتها الكبرية باأمكاناتهم.
* نظرتك للكرة العراقية اليوم وازمة االنتخابات؟

التقاطعات،  ب�سبب  عليه  يح�سد  ل  الو�سع   -
الحتاد  يف  العمل  اإىل  ياأتي  من  ان  وامتنى 
املحا�س�سة،  ي��رتك  وان  خمل�سا  ي��ك��ون  ان 
مبنتهى  يعمل  ان  يجب  العراق  يحب  فالذي 
يف  حوربت  �سخ�سيا  وانا  مل�سلحته،  الوفاء 
يزال موجودًا  ما  �سخ�ض  من  ال�سابق  الزمن 
يف الحتاد احلايل وتعر�ست للظلم وهم�ست 
وركنت  ع��ل��ّي  تالمذتي  وف�سلوا  واق�سيت 
به  وي�سهد  يل  ي�سهد  تاريخي  ان  من  بالرغم 
وم�ساريع  بالجنازات  مليء  باأنه  الخ��رون 

�سناعة احلرا�ض البطال.
* اإخفاقة نادي بابل كيف تربرها؟

العامة  والهيئة  الدارة  من  امتنى  لال�سف   -
ويتعا�سدوا  يتوحدوا  ان  النادي  واع�ساء 
التي  الفر�سة  �ساعت  فقد  ا�سهر،  �ستة  م��دة 
باذلة ومعطاء ومدرب  ادارة  اأب��دًا،  لن تتكرر 
حدث  ما  يف  �سببًا  كانت  الأخطاء  لكن  مثابر 
يف املباراة الأخرية منها ا�سراك لعبني لأول 
الفريق،  مع  تفاهم  او  ان�سجام  دون  من  مرة 
لقد ت��اأمل��ت ك��ث��ريًا خل���روج ن���ادي ب��اب��ل وعدم 

تاأهله.
* هل هناك عودة للعمل يف العراق؟

العمل  وي�سرفني  واأخ��ريًا  اأول  عراقي  انا   -
ا�سع  ك��ي  الوطنية  املنتخبات  م��الك  �سمن 
ال��ع��زي��ز والكرة  خ��دم��ة وط��ن��ي  خ��ربت��ي يف 
جديدة  مهمة  هناك  ان  اىل  ا�سافة  العراقية، 
ول  املعروفة  املمتاز  ال��دوري  اندية  احد  مع 
متفائل كون  لكنني  الح��داث  ا�سبق  ان  اري��د 
عملي مع مدرب قدير ومتفهم وميتلك تاأريخًا 
تدريبيًا م�سرفا مع املنتخب الوملبي والأندية 

العراقية.

مدرب حراس الوحدة السوري كاظم ناصر: 

نتمنى من يقود الكرة العراقية 
أن يبتعد عن المحاصصة 

الفائز ببطولة آسيا 1977 حين هزم  الذهبي  العراق  حارس مرمى قدير، مّثل منتخب شباب 
في  العالم  شباب  بطولة  في  العراق  شباب  منتخب  مثل  ثم  داره،  عقر  في  اإليراني  المنتخب 
تونس، كما تألق مع األندية الجماهيرية الزوراء والجوية والطلبة وُدعي للمنتخبات الوطنية لكن 
اإلصابة أبعدته عن الخشبات الثالث ليتجه الى التدريب ويسهم في نجاحات المنتخبات الوطنية 
للناشئين والشباب واالولمبي، جّرب االحتراف ونجح مع الفرق السورية واألردنية واللبنانية، كما 
كانت له رحلة ناجحة مع نادي ظفار الُعماني مدرب حراس المرمى كاظم ناصر حّل ضيفًا على 

صفحات )المدى الرياضي( في هذا اللقاء.

مدربو الحراس مهمشون 
في أجندات أغلب المدراء الفنيين

دوري الكرة يتمتع بوجود حرا�ض مهرة وثقاة
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وقال ويب:"اردنا الو�سول باملباراة اىل بر الأمان 
لكننا اأي�سا اردنا اأن نوؤدي عملنا بال�سكل املنا�سب 
البطاقة  ا�سهار  ت�ستوجب  حالة  هناك  كانت  واذا 

احلمراء كنا �سنفعل ذلك."
ب�ساأن  الوراء  بذاكرتي اىل  اعود  واأ�ساف:"عندما 
املباراة التي ا�ستمرت ل�ساعتني واملك ت�سجيال لها 
بالفعل ارى انه ل يوجد الكثري الذي كان يجب اأن 

اغريه."
وتابع:"اأحد ال�سياء التي كنت �ساأغريها هو لون 

البطاقة التي تلقاها دي يونغ بعد اللتحام."
وا�ستطرد:"بعد روؤية الواقعة مرات عدة باحلركة 
على  جال�ض  واأن���ا  خمتلفة  زواي���ا  وم��ن  البطيئة 
انها خمالفة  اقول  ان  الكر�سي يف منزيل بو�سعي 
ت�ستحق بطاقة حمراء، لكن قراري يف ذلك الوقت 
ان  اريد  ل  انني  ب�سبب  يكن  الالعب مل  بعدم طرد 
العامل ولكن كان  اطرد �سخ�سا ما من نهائي كاأ�ض 

بالعتماد على زاوية الروؤية."
الحتكاك  ه��و  اأراه  ان  ا�ستطع  مل  واردف:"ما 
وجود  م��ع  ال��الع��ب  ظهر  م��ن  الون�سو  م��ع  الفعلي 

)مارك( فاإن بومل على ميينه وهو ما اعاق الروؤية 
اىل حد ما."

وم�سى قائال:"مل ا�ساهد القدم عالية ومن خالل رد 
بع�ض  ا�ستنتج حدوث  اأن  كان يجب  الون�سو  فعل 
الحتكاك حتى اذا مل ا�ستطع ان ارى ذلك، لكني مل 
اكن م�ستعدا للتخمني بعد مرور 25 دقيقة فقط من 

زمن نهائي كاأ�ض العامل.
ا�ستطيع  ما  على  ق��راري  يعتمد  ان  اردت  "لقد 

روؤيته ولذلك قررت اإ�سهار بطاقة �سفراء."
م�سجعي  من  ا�ستهجان  �سيحات  وي��ب  وواج��ه 

هولندا يف نهاية املباراة وانتقادات من مدرب 
هولندا بريت فان مارفيك. 

ومنتخب  ليفربول  لعب  كويت  دي��رك  وق��ال 
هولندا: اإن ويب ت�سبب يف خ�سارة منتخب 

بالده لكاأ�ض العامل.
اأي�سا  ادار  ال���ذي  النكليزي  احل��ك��م  لكن 
نهائي دوري ابطال اوروبا املو�سم املا�سي 

اإن الهمية الكبرية للمباراة ادت اىل ا�سابة  قال: 
الالعبني بالتوتر وهو ما ا�ستنزفه بدنيا وذهنيا.

ادارة  نريد  ونحن  امل��ب��اراة  ويب:"دخلنا  وت��اب��ع 
نتفهم  اأن  واردن����ا  بح�سا�سية  ج��دا  امل��ه��م  احل���دث 

م�ساعر الالعبني وال�سغوط التي يعانون منها."
واأ�ساف: �سعرت من البداية يف امللعب ان الالعبني 
 ي��ق��ع��ون حت��ت �سغط ك��ب��ري، لن��ه��م اق��رتب��وا جدا 

لأول  لبالدهم  الكربى  باجلائزة  الفوز  من 
مان�س�سرت  يف  وي���ب  وك���ان  م���رة. 

مل��ق��اب��ل��ة جل���ن���ة من 
الحت�������������������اد 

ال�������������دويل 
القدم  لكرة 
)ف���ي���ف���ا( 
زارت 

ل�ست�سافة  ال��ب��الد  ملف  لتقييم  اإن��ك��ل��رتا  م��الع��ب 
نهائيات كاأ�ض العامل 201٨.

اأ�سعب  ك��ان  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  نهائي  اإن  وق��ال وي��ب: 
مباراة اأدارها يف م�سريته.

واأو�سح كنا نتمنى اأن ت�سري املباراة ب�سال�سة حيث 
يكون الرتكيز بالكامل على الالعبني وجمال 
اله����داف وك���رة ال��ق��دم ول��ي�����ض علينا 

وعلى قراراتنا. 
املباراة  طبيعة  لكن  قوله:  وختم 
جعلت احلكام مو�سع الهتمام، 
لقد تعنّي علينا ان نوؤدي دورنا 
واإ�سهار الكثري من البطاقات، 
ذلك،  يحدث  ان  نريد  نكن  مل 
طبيعة  من  بالحباط  ا�سبنا 

املباراة ولي�ض من قراراتنا.
اإننا  �سعرنا  ق��ائ��ال:  وم�سى 
ظروف  يف  جيدًا  عماًل  اأدينا 

�سعبة. 

م����ف����ت����خ����رًا ب���ق���ي���ادت���ه

ويب: نهائي كأس العالم أصعب مباراة أدرتها

القاهرة/ وكاالت 
الكرة  احت���اد  رئ��ي�����ض  زاه���ر  �سمري  اأع��ل��ن 
فيفا  من  القادم  اخلطاب  ن�ض  اأن  امل�سري 
ب�ساأن تطبيق دوري املحرتفني يوؤكد متديد 
املهلة لحتاد الكرة لإقامة دوري املحرتفني 

حتى مو�سم 2012- 2013.
ريدة  اأبو  هاين  نائبه  اأن  اإىل  زاهر  واأ�سار 
حياتو  بعي�سي  هاتفي  ات�سال  باإجراء  قام 
التاأكد  اأج��ل  من  الأفريقي  الحت��اد  رئي�ض 
يف  امل�سرية  الأن��دي��ة  م�ساركة  �سرعية  من 
البطولت القارية واأكد حياتو اأنه ل توجد 

اأية اأزمة علي الإطالق يف هذا الأمر. 
اأن الحتاد  ري��دة(  ل���)اأب��و  واأو���س��ح حياتو 
قبل  النظام اجلديد  بتطبيق  ملزم  امل�سري 
امل�سرية  الأن��دي��ة  واأن  ال��ق��ادم  بعد  املو�سم 
خالل  ال��ق��اري��ة  ال��ب��ط��ولت  يف  �ست�سرتك 

املو�سم املقبل من دون اأي اأزمة.
الإدارة  جمل�ض  اأن  الحت���اد  رئي�ض  واأك���د 
اأب��و ري��دة لإن��ه��اء ه��ذا امللف  ق��رر تفوي�ض 
مع الحتاد الدويل وبعث بر�سالة اطمئنان 
اإىل جميع اجلماهري باأنه ل خوف من عدم 
البطولت  يف  امل�سرية  الأن��دي��ة  اإ���س��راك 
ينظمها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ولت  اأو  الأف��ري��ق��ي��ة 

الحتاد الدويل.

الكويت/ وكاالت
الكرة  احت��اد  ادارة  جمل�ض  لدى  النية  تتجه 
ت�سكيل  اىل  الفهد  ط��الل  برئا�سة  الكويتي 
معمول  هو  كما  وا�ستئناف  ان�سباط  جلنة 
ل��ك��رة ال��ق��دم »فيفا«  ب��ه يف الحت���اد ال���دويل 
والحت������اد الآ����س���ي���وي ل��ل��ع��ب��ة والحت������ادات 
برئا�سة  ت��ك��ون  ان  على  امل��ح��رتف��ة،  الأه��ل��ي��ة 
)الرئي�ض  جديد  نواف  ال�سابق  الأزرق  لعب 
ال�سابق لنادي اجلهراء(. ونقل م�سدر مقرب 
من الحتاد الكويتي انه عكف الحتاد خالل 
الأيام املا�سية على درا�سة العديد من الأنظمة 
تتما�سى  �سيغة  اإىل  للو�سول  الأ���س��ا���س��ي��ة 
تتم  اأن  قبل  املحلية،  والقوانني  اللوائح  مع 
العمومية  اجلمعية  خ��الل  عليها  امل�سادقة 
املقبلة، و�ست�سند اىل اللجنة مهام حل امل�ساكل 
امل�سابقات  وجلنتي  الأندية  بني  العتيادية 
العقوبات  ب�سبب  الكرة  احت��اد  يف  واحلكام 
التي يتعر�ض لها الالعبون، و�سيكون فر�ض 
حقًا  ال�سديدة  واملالية  التاأديبية  العقوبات 
اأ�ساًل للجنة، كما �سيتم اللجوء اإىل م�ساهدة 
الفيديو يف حال  اأجهزة  بع�ض احلالت عرب 
غابت  اأو  املباراة  مراقب  تقرير  يف  تدون  مل 

عن اأعني احلكم. 

)الكاف( يقر بشرعية مشاركة األندية المصرية في بطوالته 

دبي/ وكاالت 
اأع������رب حم��م��د م��ط��ر غ�����راب رئ��ي�����ض جلنة 
عن  الم��ارات��ي  ال��ك��رة  احت���اد  يف  امل�سابقات 
دوري  من  اجلديد  املو�سم  يخلو  باأن  اأمنياته 
امل��ح��رتف��ني الم����ارات����ي م���ن الأخ���ط���اء التي 
برزت يف املا�سي وكان لها تاأثري �سلبي على 
امل�سابقة، وان تكون الأندية قد ا�ستفادت من 
الظهور مب�ستوى  اأجل  ال�سابقة من  الدرو�ض 
املنتخبات  على  اإيجابي  ب�سكل  ينعك�ض  طيب 
التحديات  من  العديد  تواجه  التي  الوطنية 

الكبرية يف الفرتة املقبلة. 

الأندية  جميع  اأن  املالحظ  من  انه  وا�ساف: 
عملت طوال الفرتة املا�سية على اإعادة ترتيب 
اأوراقها وال�ستعداد ب�سكل جيد بعد اأن �سعت 
اأجل الرتقاء  اإىل تدارك �سلبيات املا�سي من 
بالعمل وتطور الأداء، وهذا يف حد ذاته اأمر 
امل�سابقة،  على  اإيجابي  ب�سكل  ينعك�ض  طيب 
وياأتي من خالل زيادة الوعي بحجم التحديات 
ع�سر  بداية  مع  الإم���ارات  ك��رة  تواجه  التي 
دوري  م��ن  الثالثة  الن�سخة  ويف  الح���رتاف 
العمل  ا�ستقرارًا يف  اأن هناك  اأرى  املحرتفني 
للعديد من الأندية، ما انعك�ض على ال�ستعداد 

�سواء  التعاقدات  ناحية  من  اجلديد  للمو�سم 
اأجانب  اأو  مواطنني  اأوال��الع��ب��ني،  للمدربني 
رئي�ض  واأ�سار  اجلديد.  للمو�سم  والتح�سري 
اأن  اإىل  ال��ك��رة  امل�����س��اب��ق��ات يف احت���اد  جل��ن��ة 
ال��الع��ب��ني يف املو�سم  الأن��دي��ة م��ع  ت��ع��اق��دات 
اجلديد مل تكن وليدة ال�سدفة، وقال �ساهدنا 
حجم تعاقدات مع الالعبني املواطنني يعك�ض 
الفعلية لالأندية من دون الدخول يف  احلاجة 
مزايدات اأو م�ساحنات من �ساأنها اأن تزيد من 
اإيجابي  �سيء  وهذا  الأندية  داخل  الحتقان 
مبفهوم  الوعي  مدى  ويربز  اإظهاره  من  لبد 

الحرتاف ومتطلباته يف الفرتة املقبلة. 
ع��ددًا من  اأن هناك  غ��راب  وي��رى حممد مطر 
متلك  باأنها  الأوىل  الوهلة  من  تبدو  الأندية 
النجاح  ع��وام��ل  لها  ت��ت��واف��ر  م�ستقرة  ف��رق��ًا 
والأهلي  واجلزيرة  الوحدة  مثل  واملناف�سة 
بقية  اأن  معناه  لي�ض  هذا  ولكن  يا�ض،  وبني 
فرق  تخرج  اأن  اأتوقع  بل  تناف�ض،  لن  الفرق 
عن التقليدية وتكون من املناف�سني بقوة على 
اللقب، وذلك من خالل املناف�سات القوية على 
مدار املو�سم الكروي، وهذا من �ساأنه اأن يعزز 
املناف�سة،  قوة  من  ويزيد  امل�سابقة  قيمة  من 
مع  ي��ت��واك��ب  مب��ا  الأداء  يتح�سن  وب��ال��ت��ايل 
والرتقاء  التطور  يف  والرغبة  طموحاتنا 

بكرة الإمارات يف الفرتة املقبلة. 

مسقط/ وكاالت
منتخب  م��درب  ل���وروا  كلود  الفرن�سي  اخ��ت��ار 
ُعمان لكرة القدم قائمة من 22 لعبًا للمواجهتني 
الوديتني اأمام منتخبي ماليزيا وقطر يف الثالث 
وال�سابع من ال�سهر على التوايل يف العا�سمة 

القطرية الدوحة.
يف  خ��ارج��ي��ا  مع�سكرًا  ُع��م��ان  منتخب  وي��ب��داأ 
قطر  يف  اليهم  وين�سم  ال��ق��ط��ري��ة.  العا�سمة 

علي  احلار�ض  املحرتفون  الالعبون 
وخليفة  ربيع  وحممد  احلب�سي 

العجمي  واإ���س��م��اع��ي��ل  ع��اي��ل 
واأح������م������د ح����دي����د وع���م���اد 
ب�سري  وف���وزي  احلو�سني 
وح�سني مظفر واأحمد كانو 
وحممد ال�سيبة، حيث متت 

خماطبة الأندية التي 
يحرتفون فيها من 
حتريرهم  اأج����ل 
اإىل  ل��الن�����س��م��ام 

املع�سكر.
وي�����������س�����ت�����ع�����د 
املنتخب العماين 

لبطولة غرب اآ�سيا 
واأي�سا للدفاع عن 
لكاأ�ض  بطاًل  لقبه 
املقررة  اخل��ل��ي��ج 

من  ال��ي��م��ن  يف 
ت�سرين   22
 4 اإىل  ال��ث��اين 
الأول  ك��ان��ون 
حيث  املقبلني 
القرعة  اأوقعته 
منتخبات  م��ع 
ال������������ع������������راق 

وال�����ب�����ح�����ري�����ن 
والإم���������ارات يف 
املجموعة الثانية. 

مبارياته  اأوىل  يف  خ�سر  ُعمان  منتخب  وك��ان 
 3-1 ا�ستانة  يف  الكازاخ�ستاين  نظريه  اأم��ام 
لتاأمني  مفاو�سات  العماين  الحت���اد  وي��ج��ري 
يف  وت�سيكيا  اأن��غ��ول  اأم���ام  اأخ��ري��ني  مباراتني 

ت�سرين الأول.
اإىل  ُعمان  ق��اد منتخب  ال��ذي  ل��وروا  واأو���س��ح 
لقب بطل دورة كاأ�ض اخلليج للمرة الأوىل يف 
م�سقط  ا�ست�سافتها  التي  الن�سخة  يف  تاريخه 
يف  ُعمان  منتخب  جمموعة  2009:"اأن  مطلع 
دورة كاأ�ض اخلليج قوية جدًا، وتكمن �سعوبة 
املنتخب يف م�ستوى الفرق حيث يعد املنتخب 
اإىل  التي و�سلت  املنتخبات  البحريني من 
املوؤهلة  الت�سفيات  يف  الأخ���رية  الأم��ت��ار 

جنوب  2010، ملونديال  اأف���ري���ق���ي���ا 
الإم������������ارات������������ي وامل����ن����ت����خ����ب 

انتعا�سة ي����ع����ي���������ض  ف�����رتة 
اأف�سل  يف  وه���و 
ح���الت���ه ح��ال��ي��ًا، 
عن  حتدثنا  واإذا 
العراقي  املنتخ�ب 
علي�ه  ف��زن�����ا  ال���ذي 
ل�قاء  اآخ���������ر  يف 
فهو  ع�امي�ن  من�ذ 

خمتل�ف متام�ًا".
وت�����اب�����ع: ���س��ي��ب��داأ 
اإعداد املنتخب باإجراء 
ماليزيا  منتخبي  مع  مباراتني 
بالالعبني  امل�ساركة  ثم  وقطر، 
غرب  ب��ط��ول��ة  يف  امل��ح��ل��ي��ني 
حيث  الأردن  يف  اآ����س���ي���ا 
بالفريق  ن�سل  لأن  ن�سعى 
م�ستوياته  اأف�����س��ل  اإىل 
كما  وال��ب��دن��ي��ة،  الفنية 
اجلانب  على  �سنعمل 
النف�سي قبيل البطولة، 
مناف�ساتها  �سيدخل  اأنه  خ�سو�سا 
�سغوطا  و�سيواجه  للقب  ح��ام��اًل 

كبرية".

بيروت/ وكاالت 
جاهدا  ال��ق��دم  ل��ك��رة  اللبناين  الحت���اد  ي��ح��اول 
حتويل  ب���ريوت  بلدية  ق���رار  لإي��ق��اف  ال�سعي 
لل�سيارات  م���راآب  اإىل  ال��ب��ل��دي  ب���ريوت  ملعب 
كبري، هذا امللعب الذي كلف اإعادة تاأهيله ماليني 
ال��دولرات، وُيعد من اأقدم املالعب امل�سيدة يف 
املا�سي،  القرن  ع�سرينات  يف  العربي  العامل 
والدولية،  املحلية  البطولت  من  العديد  و�سهد 
وفقدان هذا امللعب �سربة كبرية للكرة اللبنانية 
التي كانت ترى يف امللعب واجهة لها مع ملعب 

املدينة الريا�سية. يذكر اأن بلدية جونية طلبت 
اأجل  م��ن  ال����دوري  م��ب��اري��ات  ا�ست�سافة  ع���دم 
الر�سمي لالحتاد  املوقع  ال�سيانة. ونقل  اأعمال 
الأمر  ه��ذا  ان  الن��رتن��ت  �سبكة  على  اللبناين 
لالعتماد كثريا على  اللبناين  �سي�سطر الحتاد 
تكرهه  ما  وهو  ب��ريوت،  مدينة  خ��ارج  املالعب 
الأندية البريوتية، وثانيا تق�سيم املباريات على 

ثالثة اأيام اأو اأكرث من اأجل تق�سيم املالعب. 
اإنذارا  اللبناين  الحت��اد  وج��ه  ثانية،  جهة  من 
وال�سفاء،  ال�ساحل  و�سباب  العهد  اأن��دي��ة  اإىل 

نتيجة اإقدامها على اللعب مع الكرامة ال�سوري 
تكرار  امل�سبقة، وب��اأن  من دون موافقة الحت��اد 
اإق��دام��ه��ا ع��ل��ى ال��ل��ع��ب م��ع اأن��دي��ة خ��ارج��ي��ة من 
�سوف  العليا،  اللجنة  من  م�سبقة  موافقة  دون 
اأنظمة  عنها يف  املن�سو�ض  للعقوبات  يعر�سها 
الحت����اد. م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ومت��ا���س��ي��ا م��ع قرار 
اأعفى  م��ادي��ا،  الأن��دي��ة  بدعم  اللبناين  الحت���اد 
الدرجات  يف  اإل��ي��ه  املن�سمة  الأن��دي��ة  الحت���اد 
اأجور  من  والرابعة  والثالثة  والثانية  الأوىل 

واأتعاب حكام املباريات الر�سمية. 

شاهد الحكم االنكليزي هاوارد ويب الذي ادار نهائي كأس العالم لكرة القدم تسجيال للمباراة مرات عدة منذ عودته من 
جنوب افريقيا لكنه قال إن التغيير الوحيد الذي كان سيجريه على قراراته يتعلق بلون البطاقة التي اشهرها للهولندي 

نايجل دي يونغ. واشهر ويب 14 بطاقة صفراء من بينها بطاقتان للهولندي جوني هيتينجا خالل المباراة النهائية 
المتوترة التي فازت فيها اسبانيا 1-0 على هولندا بعد وقت اضافي. 

وواجه ويب ومساعداه االنكليزيان دارين كان ومايك موالركي انتقادات لطريقة ادارتهم للمباراة التي اقيمت في 
جوهانسبرغ لكن ويب قال إنه يفخر بطريقة أدائه. وعند سؤاله عن التحام دي يونغ على طريقة العبي الكاراتيه مع 

تشابي الونسو بعد 25 دقيقة من زمن المباراة اعترف ويب بأنه ارتكب خطأ عندما اكتفى بانذار العب مانشستر سيتي.

غراب يتمنى أن يخلو الدوري اإلماراتي من أخطاء الماضي

تحويل ملعب بيروت البلدي إلى موقف سيارات! 

لوروا يختار 22 العبًا لمواجهة 
قطر وماليزيا

تشكيل لجنة انضباط 
للدوري الكويتي

اثناء ا�سهار الكارت اال�سفر يف وجه احد العبي هولندا

انفراج ازمة االندية امل�سرية يف البطوالت القارية

الفرن�سي 
كلود لوروا
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من شيرر إلى شاكر
علي النعيمي

ذات نهار، رف�ض جنم الكرة النكليزية"اآلن �سرير"عر�سًا 
الأ�سطورة"كيفن  النجم  النادي  مدرب  له  قدمه  مهمًا 
نيوكا�سيل  نادي  تدريب  على  ي�ساعده  كيغان"كي 
يونايتد وقد برر"�سرير"رف�سه اآنذاك باأن مركز م�ساعد 
على  يوؤثر  ورمبا  احل�سا�سة  املراكز  من  يعد  املدرب 
م�سرية اأي فريق ويعد اأي�سًا مبثابة العمل املتمم للمدرب 
ن�سح"�سرير"املدرب"كيغان"ب�سرورة  وقد  الأول 
وخربة  دراية  لديه  حمنك  مدرب  مب�ساعد  ال�ستعانة 
ويومها  للتدريب  امل�ستلزمات  جميع  تهيئة  يف  كبرية 
اإياه  وا�سفا  املركز  هذا  عن  فا�ض"�سرير"باحلديث 
لربنامج  التخطيط  يف  كذلك  ي�سهم  وباأنه  باملوؤثر 
الإعداد ال�سنوي، مع الإ�سراف املبا�سر وتنفيذه داخل 
واإح�ساء  والنف�سية  املعنوية  جوانبه  ب�ستى  امللعب 
الأخطاء وت�سخي�سها وحتليلها وتاأهيل الالعبني قليلي 

اخلربة والواعدين اجلدد.
موقف هذا النجم الأ�سقر اأثار يف دواخلي اأ�سئلة حمرية 

بحروف  ده�ستي  مالمح  خطتها 
النقا�ض  قرطا�ض  على  كبرية 
نعي  هل  هنا:  مت�سائال  الريا�سي 
وملاذا  املن�سب،  هذا  مكانة  حقًا 
واآخرون  البع�ض  اأ�ست�سغره 
بهم  يليق  ل  كاأمنا  عليه  تكربوا 
جمهولة  لولية  حوله  واآخر 
الأجل، وهل حقًا هو جمرد تكملة 
وملاذا  تدريبي،  طاقم  لأي  عدد 
ي�سّر بع�ض املدربني على تهمي�ض 

دور م�ساعديهم و�سركائهم يف التدريب؟
قاطعة  اإجابات  عن  تبحث  ت�ساوؤلت  هكذا  ان  قطعًا 
للحديث عن تلك اخليارات واملوؤهالت  اأي�سا  وتقودنا 
التي جنهل جزءًا كبريًا منها والتي مبوجبها رجحت 
احليوي  املن�سب  هذا  ل�سغل  �ساكر  ناظم  الكابنت  كفة 
من دون �سواه بعيدًا عن ثمن املوالة وحّدة املعار�سة 
لهذا  الحتاد  اعتمدها  التي  الأخرى  املعايري  و�سائر 
وب�سراحة  وا�سحة  باأمانة  نقولها  اإننا  اإل  الغر�ض. 
الأمين  وال�ساعد  ال�سابق  دفاعنا  ل�سخرة  متناهية 
امل�سروعة  طموحاتك  ربطة  علقت  قد  اأنت  ها  ل�سيدكا: 

ل  التي  امل�سوؤولية  برقبة 
كفة  يف  حالك  وو�سعت  ترحم 
وفتحت  واملفا�سلة  التقييم 
النقد  ل�سهام  ب�سجاعة  �سدرك 
ول  اجلارحة،  الأقالم  ونبال 
غزال"غري  يا"اأبا  لك  منا�ض 
البي�ساء  اأوراقك  مت�سك  ان 
القلم  بنانك  وليم�سك  جديد  من 
�ساردة  كل  تدون  وانت  جيدًا 
نهج"�سيدكا  عن  وواردة 
اجلديد"فلي�ض عيبًا ان تعيد بناء تاأريخك التدريبي من 
الأول م�ستفيدًا من هذه الفر�سة الذهبية التي يح�سدك 
مل  لأنك  الأجنبي،  املدرب  بجنب  وانت  عليها  اجلميع 
كنت  ما  اأيام  اآخر  اأجنبي  مدرب  باأي  اإطالقا  تختلط 
لعبا يف الثمانينيات على عهد الربازيلي"ايفر�ستو"، 
والتجريب  والحتكاك  الختالط  فر�سة  فاأغتنم 
التدريبية  العقول  مع  والتعامل  والتفاعل  والتدريب 
تعول  فال  والقيادية،  املهارية  قابليتك  لتطور  الأخرى 
كثريًا كون ان هذه املهمة �ست�سيف ل�سريتك التدريبية 
مهمة  معلومات  من  �ستكت�سبه  ما  بقدر  الكبري  ال�سيء 

وان  بعد  حتن  مل  املقارنة  �ساعة  لأن  حديثة،  واأفكار 
انهرالتقييمات �ستنحدر �سوب �سفحك بال هوادة حلظة 
ما تكون مدربًا لأحد الأندية املحلية وحلظتها �سنجربك 
يف  �سبقوك  ممن  اأنديتنا  جربت  كما  جنيته  ما  لرنى 
املهمة الذين وعدوا حتى"�سكان زحل"ب�سهد البطولت 
علقم  الأر�سية"غري  يف"الكرة  جماهريهم  تذق  ومل 

الهزائم والنتكا�سات!!
وعرفتك  عهدتك  كما  منتخبنا  مع  �سادقا  اأمينا  كن 
تدافع  كنت  اأيام  املنيع  ال�سد  واأنت  اآنفًا  جماهريك 
تو�سح  اأن  ولك  اجلوية  والقوة  املنتخب  األوان  عن 
الختيار  بدقة  ال�سائبة  الروؤية  الأملاين  لزميلك 
املدرب  هذا  يجهلها  التي  الأمور  من  وغريها  املنا�سب 
الأ�سماء  ومترير  التقاطعات  ميقت  فالأجنبي  الوافد، 
كثريًا  يهتم  لأنه  لالآخرين  والتربير  والإلتما�سات 
اجلدد  الالعبني  اإدعم  املقابل  ويف  الذاتية،  بقناعاته 
وو�سح  مرة  لالأول  املنتخب  �سيمثلون  الذين  ب�سدة 
�سيقع على  امل�سوؤولية  باأن جبل  الأبوي  باأ�سلوبك  لهم 
عاتقهم يف الدفاع عن األوان الكرة العراقية التي خفت 
بريقها واأُ�سيب حلمها الكروي يف مقتل باأعرية التنافر 

والتناحر والإق�ساء الطائ�سة.

رؤى بال  حدود

لأي  كبري  �سرف  اأملانيا  منتخب  قائد  �سارة   *
لعب اأملاين وهو يحملها على �ساعده لكن علينا 
ان نفكر طويال يف م�سوؤوليتها والأهم من ذلك 

ما نقدمه يف امللعب من اأداء".
 �سبا�ستيان �سفاين�ستيغر

* خ�سارتي من العداء تاي�سون غاي يف بطولة 
�ستوكهومل ل تعني يل اأنها نهاية العامل فال اأزال 
اأ�سرع رجل على كرة الر�ض، بل هي كبوة عابرة 

جتاوزتها بثقة ولن انظر اإليها مرة اأخرى.
 العداء اجلامايكي اأو�ساين بولت

من الأمور التدريبية التي �سخ�سها اغلب مدربي الكرة اليوم هو 
اأو  احلرجة  املناطق  يف  وحتديدًا  اللعب  اأثناء  الكرة  فقدان  خطاأ 
ال�سرتاتيجية التي غالبا ما تعرف يف منطقة الو�سط اأو يف حالة 
�سعود الفريق اأثناء الهجمة وبعدها يتم ارتكاب خطاأ فقدان الكرة 
لذا يعزو اأكرث املدربني هذا اخلطاأ الفني اإىل �سببني: الأول خطاأ 
اأن  ذلك،  الكرة ومعنى  مع  الالعب وبدايته  بن�ساأة  يتعلق  تكنيكي 
هذا الالعب قد تعوزه املهارة والتكنيك من حيث اإح�سا�سه بالكرة 
اأو  وال�سيطرة عليها بكل اأجزاء ج�سمه وم�ساألة الحتفاظ بالكرة 
مهارة ال�ستالم حتت ال�سغط اأو من غري ال�سغط، والدحرجة بكال 
قدميه وا�ستخدام خمتلف مهارات اخلداع و�سحب الكرة وخدعة 
تنميتها  اإىل  الالعب  يحتاج  احلالة  هذه  ويف  باملناولة،  التظاهر 

خالل هذه املراحل وخ�سو�سا يف املراحل العمرية املتقدمة.
الالعب  لثقافة  الالعب  افتقار  اىل  يعود  و�سببه  الثاين:  ال�سبب 
الذهنية والروؤية الثاقبة والتخيل العقلي قبل وبعد ا�ستالم الكرة، 
ومبداأ الإ�سناد وجاهزية اقرب لعب حلامل الكرة ومكانه من اقرب 
خ�سم �ساغط وتقدير م�سافات اللعب ال�سحيحة واإرجاع الكرة اأو 
مناولتها اإىل اقرب زميل خوفا من فقدانها وانتقالها اإىل اخل�سم 
ومن ثم البدء بهجمة مرتدة معاك�سة، ويعالج املدرب هذه احلالة 
عن طريق الإكثار من حالة متارين اللعب املكر�سة لهذا اجلانب اأو 

اللجوء اإىل متارين اللعب يف الفرق ال�سغرية. 

ض�����������وء أح����م����ر

اإىل الكثري من الإخوة  نهدي هذا املثل 
واحل����وارات  ال��ربام��ج  يف  املتداخلني 
بع�ض  مناق�ستهم  حل��ظ��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
اهتمام  ت�سغل  ال��ت��ي  املهمة  الق�سايا 
املتابع الريا�سي ونطالبهم بالإيجاز يف 
الكثري  هناك  ان  والغريب  اأجوبتهم.. 
دون  م��ن  احل��دي��ث  يف  ي�سهبون  منهم 
الإجابة  من  احلقيقي  الهدف  تو�سيح 
منفعة  له  بالكالم  الخت�سار  اأن  �سيما 
اإليها  ي�سعى  م�سرتكة  وغ��اي��ة  ك��ب��رية 
اجلميع من اجل فهم كل احلقائق مهما 

تعددت ق�ساياها واختلفت روؤاها.

ح���ك���م���ة ال����ي����وم

زاوي�������������������������������ة

طرفة حرامي بغداد 
ح�سن  ط��ارق  املحبوب  الراحل  الريا�سي  املعلق  �سوت  نربة  يتذكر  ل  منا  من 

وقف�ساته النادرة يف التعليق؟
ما ا�ستهر به الراحل اأنه مار�ض لعبة كرة ال�سلة بامتياز ولُقب يف حينه ب�)حرامي 

بغداد( ب�سبب خفته ومهارته يف خطف الكرات املرتدة من حتت ال�سبكة.
الأندية  اح���د  م��ع  ال�����س��ل��وي  منتخبنا  م��ب��اري��ات  اإح����دى  ع��ل��ى  تعليقه  وخ���الل 
لهم:  قائال  الف�سية  ال�سا�سة  جماهري  خاطب  امل��ب��اراة  بداية  وقبيل  الرو�سية 
فالالعب فالدميري  الرو�ض  الالعبني  اأ�سماء  �ساأختزل عليكم  امل�ساهدين،  اأحبتي 
ديت�سين�سكوفوج األقبه بكوفج والالعب غينادي �سي�سيت�سينكو ا�سميه ت�سينكو.
وعلل ح�سن ذلك باأنه لو لفظ ا�سم كل لعب كامال اأثناء الهجمة فاأنه �سيحتاج اإىل 
اأكرث من 30 ثانية لنطق ال�سم كامال وبالتايل يكون الفريق الرو�سي قد اأحرز 
اأتهجاأ ا�سمه وما �ساء الله كل ا�سم  نقطتني يف �سلتنا، ثم ا�ستدرك: انا ما ازال 

يتاألف من 14 حرفًا!

ط���������������رف���������������ة 
اختصار الكالم 
منفعة وغاية

بقلم/ زيدان الربيعي
م�سرية  عن  وال�ستني  الرابعة  احللقة  يف  نتحدث 
)ب��غ��داد ح��ال��ي��ا( والطلبة  ف��ري��ق��ي الأم���ان���ة  لع���ب 
وم��ن��ت��خ��ب��ات ال�����س��ب��اب وال��وط��ن��ي والأومل���ب���ي يف 
ثمانينيات القرن املا�سي با�سل كوركي�ض حنا الذي 
ُوِلَد يف بغداد عام1961، وخا�ض زهاء 55 مباراة 
املحطات  الكثري من  القارئ  فيها  اإذ �سيجد  دولية، 

واملواقف املهمة والطريفة.

بداياته: 
مع  الريا�سية  حياته  كوركي�ض  با�سل  الالعب  بداأ 
ببغداد  الريا�ض  حي  منطقة  يف  ال�سعبية  الفرق 
 1977 عام  ال�سعدون  ن��ادي  اإىل  اإن�سم  ذلك  وبعد 
الذي كان يلعب بدوري الدرجة الثانية، ويف عام 
فريق  �سباب  �سفوف  يف  الإن��خ��راط  ق��رر   1979
اإىل  منه  لين�سم  مو�سمني  معه  وق�سى  الأم��ان��ة 
الفريق الأول الذي خا�ض مباراته الأوىل معه يف 
)القوة  الطريان  ن��ادي  �سد  وكانت  الكبار  دوري 
بالتعادل  وان��ت��ه��ت   19٨1 ع���ام  ح��ال��ي��ا(   اجل��وي��ة 
اأن  كوركي�ض  با�سل  حظ  ح�سن  من  وك��ان   )1  �  1(
فريق الأمانة �سم يف ذلك املو�سم نخبة من اأف�سل 
من  بعد  فيما  اأ�سبحوا  ال��ذي��ن  ال�سباب  الالعبني 
اأمثال كرمي عالوي،  الكبار  العراقية  الكرة  جنوم 
ها�سم،  غ��ازي  كامل،  كرمي  ها�سم،  ناطق  املرحوم 
هذا  يف  الفريق  وا�ستطاع  وغريهم  عريبي  غامن 
با�سل  خا�ض  وقد  جيدة.  نتائج  يحقق  اأن  املو�سم 
�سد  الأمانة  فريق  مع  مبارياته  اأف�سل  كوركي�ض 
الزوراء وانتهت ل�سالح الأمانة )4 � 1( حيث متكن 
اأحد  با�سل كوركي�ض يف هذه املباراة من ت�سجيل 
له يف  الأول  الهدف  وه��و  الأرب��ع��ة  فريقه  اأه��داف 
يف  ال�سباب  منتخب  مع  �سارك  كما  الكبار،  دوري 

بطولة"ريكا"التي جرت يف يوغ�سالفيا.
اإىل  انتبه  ج��دا  متميز  مب�ستوى  ظهر  اأن  وب��ع��د 
لي�سمه  بابا  عمو  ال��راح��ل  امل��درب��ني  �سيخ  ق��درات��ه 
ي�ستعد  ك��ان  ال��ذي  الوطني  املنتخب  �سفوف  اإىل 
يف  ج��رت  التي   )6( خليجي  دورة  يف  للم�ساركة 
كوركي�ض  با�سل  خا�ض  وقد   19٨2 عام  الإم��ارات 
بغداد  يف  الأردن  �سد  الأوىل  ال��دول��ي��ة  م��ب��ارات��ه 
وك��ان��ت م��ب��اراة ودي���ة انتهت ب��ف��وز ع��راق��ي كبري 

ب�سبعة اأهداف مقابل هدف واحد. وقد كان با�سل 
ك��ورك��ي�����ض م��ن ب��ني ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن وق���ع عليهم 
ويف  اخلليجية..  ال��دورة  يف  للم�ساركة  الختيار 
اإنتقل اإىل فريق ال�سباب  بداية مو�سم ٨2 � 19٨3 
التحاقه  ظ���روف  ب�سبب  عريبي  غ��امن  زميله  م��ع 
جنوم  من  نخبة  اأمامه  ليجد  الع�سكرية  باخلدمة 
عبد  واملرحوم  ح�سن  فالح  اأمثال  العراقية  الكرة 
وحار�ض  حممد  واإ���س��م��اع��ي��ل  ال��واح��د  عبد  الإل���ه 
يدافع  كوركي�ض  با�سل  بقي  وقد  وغريهم،  حممد 
 1990 � ال�سباب حتى مو�سم ٨9  األ��وان فريق  عن 
معه  قدم  الذي  الطلبة  �سفوف  اإىل  النتقال  ليقرر 
يف  لعبة  اأن  بعد  خ�سو�سا  جدا  متقدمًا  م�ستوى 
مركز الق�سا�ض، اإذ اأثبت للجميع اأنه قائد من طراز 
العراق، حيث  اللعب وغادر  حمنك وبعد ذلك ترك 

يعي�ض الآن يف كندا.

أبرز إنجازاته: 
الإجن���ازات  ب��اأب��رز  كوركي�ض  با�سل  اأ���س��م  اأرت��ب��ط 
يف  العراقية  والأن��دي��ة  املنتخبات  حققتها  التي 
اأبرز  وم��ن  املن�سرم  ال��ق��رن  م��ن  الثمانيني  العقد 
املنتخب  ف���وز  يف  امل�����س��ارك��ة  الإجن�������ازات  ه���ذه 
 19٨4 ع��ام  م�سقط  يف   7 خليجي  بلقب  الوطني 
مرليون  ببطولة  الوطني  املنتخب  ف��وز  وك��ذل��ك 
عن  ف�سال  ذات��ه،  العام  يف  �سنغافورة  يف  الدولية 
الثاين  املنتخب  اإح����راز  يف  ال��ك��ب��رية  م�ساهمته 
امليدالية الذهبية بدورة الألعاب العربية ال�ساد�سة 
التي جرت يف املغرب عام 19٨5، حيث متكن من 
�سنع هدف التعادل للمنتخب الوطني الذي �سجله 
اأحمد را�سي يف مرمى ال�سعودية يف املباراة �سبه 
النهائية عرب متريرة ل يفعلها اإل الالعبون الكبار 
وكذلك اإحرازه الهدف الذهبي يف مرمى احلار�ض 
املغربي املعروف بادو الزاكي ب�سربة راأ�ض جميلة 
اأ�سهم يف  كما  املباراة،  الأول من  ال�سوط  جدا يف 
العامل  كاأ�ض  نهائيات  اإىل  الوطني  منتخبنا  تاأهل 
يف املك�سيك عام 19٨5 و�سارك اأي�سا يف نهائياتها 
املباراتني  يف  �سارك  وق��د   19٨6 ع��ام  ج��رت  التي 
اإىل  وتعر�ض  وبلجيكا  البارغواي  �سد  الأوليتني 

الطرد من حكم مباراتنا �سد بلجيكا. 
ويقول با�سل كوركي�ض عن م�ساركته يف املونديال: 

املونديال  يف  اللعب  لأن  ج��دا،  جميلة  ذك��رى  اإنها 
ميثل الطموح الأهم لكل لعبي كرة القدم يف اأر�ض 
لول  اأف�سل  �سورة  تقدمي  ميكننا  وكان  املعمورة، 
الأ�سلوب الذي لعب به مدربنا الربازيلي اأيفر�ستو 
اأن  املعروف  حني  يف  بحتًا،  دفاعيًا  اأ�سلوبًا  وكان 
الأ�سلوب،  بهذا  اللعب  يتعود  مل  الوطني  املنتخب 
اأيفر�ستو وّبخني  اأن  لأنه منتخب قوي جدا حتى 
وقال: هل طلبت  الو�سط  لأنني عربت خط  كثريا 
منك ت�سجيل هدف؟ كما �سارك با�سل كوركي�ض يف 
تاأهل منتخبنا الوملبي اإىل نهائيات دورة �سيئول 
وكذلك  نهائياتها  يف  و�سارك   19٨٨ عام  الوملبية 
كان من امل�ساهمني البارزين يف فوز منتخبنا بلقب 
اأن  اأعتقد  عام 19٨٨، ول  الريا�ض  خليجي 9 يف 
احلار�ض  مبرمى  اجلميل  هدفه  �ساهد  اأح��دًا  هناك 
ال�سعودي �سامل مروان ي�ستطيع ن�سيان هذا الهدف 
الرائع جدا حيث تبادل الكرة مع احمد را�سي ثم 
راوغ احلار�ض ال�سعودي وو�سع الكرة يف �سباكه 
بكل ثقة ما جعل اجلمهور ال�سعودي الكبري الذي 
على  ينقلب  امل��ب��اراة  تلك  يف  منتخبه  ي�ساند  ك��ان 
اأهزوجة  ع��رب  املنتخب  بت�سجيع  وي��ق��وم  فريقه 

موحدة تقول: حيوا العراقي حيوا.
بلقب  الوطني  منتخبنا  احتفاظ  يف  اأي�سا  واأ�سهم 
عام  الأردن  يف  جرت  التي  اخلام�سة  العرب  كاأ�ض 
التعادل يف مرمى  اإحراز هدف  19٨٨ ومتكن من 
املباراة  لعبونا  يح�سم  اأن  قبل  ال�سوري  املنتخب 

والبطولة عرب ركالت اجلزاء الرتجيحية.
املنتخبات  م��ع  ل��ه  الأخ���ري  ه��و  ع��ام 19٨9  وك���ان 
كبرية  جمموعة  مع  الإبعاد  �سمله  حيث  الوطنية، 
يف  قطر  منتخب  م��ع  ال��ت��ع��ادل  بعد  ال��الع��ب��ني  م��ن 
ليطوي   )2  �  2( ب��ب��غ��داد  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  ت�سفيات 

م�سرية مميزة جدا وحافلة بالإجنازات. 
ومن اإجنازاته الأخرى مع نادي ال�سباب م�ساهمته 
عمان  بطولة  لقب  على  الفريق  ه��ذا  ح�سول  يف 

اخل�سراء عام 19٨7.

أجمل مبارياته: 
املباريات  م��ن  ال��ك��ث��ري  ك��ورك��ي�����ض  ب��ا���س��ل  خ��ا���ض 
بني  الأوىل  مبباراتني،  يعتز  اأنه  اإل  جدا  اجلميلة 
ال�سباب والطلبة عام 19٨3 وانتهت ل�سالح فريق 
ال�سباب )3� 1(، كما يعتز مبباراة املنتخب الثاين 
العربية  ال��دورة  نهائي  يف  املغربي  املنتخب  �سد 
ال�ساد�سة عام 19٨5. ويعتز اأي�سا مبباراة العراق 
عام  الدولية  مرليون  بطولة  �سمن  والأرجنتني 

19٨5 وانتهت عراقية )2 � �سفر(.

أسوأ مبارياته: 
�سمن  وقطر  العراق  مباراة  كوركي�ض  با�سل  يعد 
الدوحة عام 19٨5 هي  العامل يف  ت�سفيات كاأ�ض 
الأ�سواأ يف م�سريته الريا�سية، لأن جميع الالعبني 
الذين �ساركوا فيها مل يظهروا بامل�ستوى املعروف 
عنهم حيث انتهت املباراة بفوز قطري كبري بثالثة 

اأهداف مقابل ل �سيء.

مواقفه: 
با�سل  الكبري  لالعب  الريا�سي  ال�سجل  يحتوي 
اأهمها  لعل  املميزة  املواقف  بع�ض  على  كوركي�ض 
املنتخب  �سد  احلا�سمة  امل��ب��اراة  يف  م�ساركته 
جرت  التي  ال��ع��امل  ك��اأ���ض  ت�سفيات  يف  ال�سوري 
يوم  يف  وال��ده  وف��اة  برغم   19٨5 ع��ام  بالطائف 

ت�سجيله  الأخ���رى  امل��واق��ف  وم��ن  نف�سه.  امل��ب��اراة 
فتاح  احلار�ض  مرمى  يف  اخلطاأ  طريق  عن  هدفا 
 ،)7( خليجي  يف  وقطر  العراق  مبباراة  ن�سيف 
حيث اأدى هذا الهدف اإىل خ�سارة منتخبنا املباراة 
)1 � 2( وبالتايل احتجنا اإىل خو�ض مباراة فا�سلة 
مع املنتخب القطري، لكن برغم ما ح�سل فاأن با�سل 
مباراة  وق��ّدم  الإحباط  اإىل  يتعر�ض  مل  كوركي�ض 

كبرية يف ال�سوط الثاين وحاول ت�سحيح خطاأه.

مميزاته: 
الو�سط  لعب  مميزات  كل  كوركي�ض  با�سل  ميتلك 
الكرة  تكون  وعندما  جيد  م���راوغ  فهو  الناجح، 
بحوزته يكون راأ�سه مرفوعًا ما يجعل كراته ت�سل 
اإىل زمالئه ب�سكل دقيق جدا، كذلك له القدرة على 
يحتاجها  التي  الظروف  وفق  اللعب  اإيقاع  �سبط 
الو�سط  خطي  يف  اللعب  يجيد  اأن���ه  كما  فريقه، 
على  القدرة  له  كذلك  نف�سها،  وبالإمكانية  والدفاع 
ت�سجيل الأهداف و�سناعتها والن�سجام مع زمالئه 
داخل امليدان وميكن عّد با�سل كوركي�ض واحدًا من 
الذين  املنتخب من  تاريخ  اأف�سل ثالثة لعبني يف 
لعبوا يف خط الو�سط، فقد �سبقه املاي�سرتو هادي 

احمد وتاله النجم ن�ساأت اأكرم.
وب�سراحة متناهية اأن با�سل كوركي�ض كان ميكنه 
اأن يدير دفة املباراة من داخل امليدان وكاأنه مدرب 
التحرك  كيفية  يف  ذهنيته  ات�ساع  ب�سبب  حمرتف 
وال�سيطرة على املناطق ال�سرتاتيجية يف امللعب. 

املالعب  يف  اأط���ول  م��دة  ي�ستمر  اأن  ميكنه  وك���ان 
لول الظروف القاهرة التي �سادفته التي ل جمال 
الإ�سارة  م��ن  لب��د  معلومة  وه��ن��اك  الآن.  لذكرها 
اأن با�سل كوركي�ض لو كان قد لعب يف  اإليها وهي 
بداية حياته الريا�سية مع اأحد الفرق اجلماهريية 
نالها  التي  ال�سهرة  ت�ساهي  �سهرة  على  حل�سل 
زمالوؤه يف ذلك الوقت رعد حمودي وح�سني �سعيد 

واحمد را�سي والراحل ناطق ها�سم.

أبرز المدربين الذين أشرفوا على تدريبه: 
زيا اإ�سحاق، ن�سرت نا�سر، عمو بابا، اأنور ج�سام، 
�سالح،  جمال  حمزة،  �سعد  �سلمان،  اأحمد  اأك��رم 

ايدو، ايفر�ستو وغريهم.

باسل كوركيس )مايسترو خط الوسط( 
سجل أكثر من إنجاز عراقي بإسمه

ذهنية متفتحة وقدرات هائلة

هناك نجوم قالئل يصمدون في ذاكرة 
الناس على مدى طويل من الزمن، لكونهم 

يتركون أثرا طيبا خلفهم من خالل البصمات 
العديدة التي يقدمونها فوق المستطيل 
األخضر الذي كافأهم بالخلود الطويل في 

ذاكرة الجمهور الرياضي. في زاوية )نجوم في 
الذاكرة( سنحاول الغور في مسيرة أحد نجوم 
المنتخبات العراقية السابقين الذين ترفض 

ذاكرة جمهورنا مغادرتهم لها، حيث صمدوا 
في البقاء فيها برغم مرور عقود عدة على 
اعتزالهم اللعب وحتى قسم منهم ابتعدوا 
عن الرياضة برمتها أو غادروا العراق إلى 

بلدان أخرى.
با�سل كوركي�ض الثاين وقوفا مع املنتخب

با�سل كوركي�ض يف احدى الدورات اال�سيوية

رؤي����ة ف��ن��ي��ة م��ش��ك��ل��ة ف���ق���دان ال��ك��رة



العدد )1896( السنة الثامنة االربعاء )1( ايلول 2010 16

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

إياد الصالحي

أزمة رئاسة أم نظام ؟

مع  )القدوة(  اجلماهريية  الأندية  تفاعالت  لنا  توؤكد  اأخرى  مرة 
دوري  مل�سار  تقييمه  يف  القدم  لكرة  العراقي  الحت��اد  مقررات 
التي تثري ال�سخط والنقمة عليه،  ال�ساخنة  الكرة يف املنعطفات 
اأزمة نظام داخلي يتعامل معه بع�ض  بان الكرة العراقية تعاين 
بل  بفوقية،  الكبرية  الأندية  روؤ�ساء  من  العامة  الهيئة  اأع�ساء 
�سخ�سية  ملواقف  ب�سلة  ميت  منفعل  �سلوك  يتبناها  وعنجهية 
ولي�ست فنية غايتها معار�سة اأي قرار حتى لو كان فيه م�سلحة 
حلفظ الأمن يف املالعب من اجل تقوي�ض الثقة برئا�سة الحتاد 

لإعطاء مربرعام انها بحاجة اىل وجوه جديدة!
لن ن�سك مطلقًا باأية نية تقدم عليها اإدارة نادي الزوراء او الطلبة 
او اأية اإدارة اأخرى من اجل ا�ستعادة حقوقها يف ق�سية ما ترى 
واجلمهور،  لالإعالم  موقفها  تو�سيح  من  ولبد  فيها  غبنت  اأنها 
باأزمة  املا�سية  ال�ساعات  خ��الل  الكروي  الو�سط  ان�سغل  مثلما 
دون  من  دهوك  امام  مباراته  خو�ض  عدم  على  ال��زوراء  اإ�سرار 
الذي يزيد من توتر املوقف ول ي�سب يف خدمة  الأمر  جمهور، 

كل طرف.
مع  ثنائي  اإت��ف��اق  بلورة  على  ال���زوراء  ن��ادي  اإق���دام  ان  هل  لكن 
نظريه الطلبة يت�سمن �سحب فريقيهما امام دهوك واأربيل ما مل 
يتما�سى  ُيعد ت�سرفا حكيمًا،  لطلبهما، هل  الكرة  ي�ستجب احتاد 
قرارات  باحرتام  الأندية  وتعهدات  الن�سباطية  اللتزامات  مع 

احتاد الكرة امل�سوؤول الأول عن ملف الدوري ؟ 
ما يثري ال�سفقة على حال هكذا اأندية ل تقوى تعهداتها الثنائية 
التفاق  من  الطلبة  نادي  ل  تن�سّ هو  فقط  �ساعة   24 الثبات  على 
يف  الثمني  ف��وزه  عن  للدفاع  اأربيل  �سيفه  مواجهة  يف  ورغبته 
اإدارة نادي الزوراء مبوقفها طاملا  جولة الذهاب غري اآبه لتعنت 
اللعب  بطاقة  تهديه  رمب��ا  امل��ب��اراة  بخو�ض  الأنيق  م�سلحة  ان 
اأمله  و�سعف  النوار�ض  تقهقر  من  بالعك�ض  النخبة،  نهائي  يف 
ان  اىل  ي�سري  ما  نظيفة  اأه��داف  بخم�سة  دهوك  هزمية  باإمكانية 
ثقافة  على  ودخيلة  احلكمة  من  خاوية  جانبية  تعهدات  هكذا 
تعاطي دوريات الكرة يف العامل مع اأنظمة امل�سابقة وما تعرتيها 
بال  راأيها  فيه  توجز  ق�سري  بيان  حدود  تتجاوز  ل  م�سكالت  من 

تهديد او وعيد!
ان روؤية احتاد الكرة كما هو حال بقية احتادات فيفا ال� 20٨ اأو�سع 
وا�سمل من بوؤرة نظرادارة نادي الزوراء وغريها من الإدارات 
التي ت�سعى اىل تاأمني حقوقها يف ال�ستفادة من دعم اجلماهري، 
كليا - بتكرارال�سغب  – ونحن نتفق معه  ولهذا يخ�سى الحتاد 
يف املدرجات ل�سيما ان درجة احلنق لدى ان�سار فريقي الزوراء 
والطلبة بلغت اق�ساها عقب انتهاء جولة الذهاب وما رافقها من 
اأحداث موؤ�سفة بالن�سبة للثاين قد ي�ستغلها اأنفار من املتع�سبني 
مدرجات  يف  ال�سرر  باحلاق  الريا�سية  ال��روح  عن  اخل��ارج��ني 
امللعب والإ�ساءة اىل الالعبني ب�سورة قد ت�سعب على عالء كاظم 
الإيفاء بتعهداته لتوفري الأمان وال�ستقرار ل�سيوف الطلبة كما 

جاء على ل�سانه يف ت�سريحه لإحدى القنوات الف�سائية .
كنت اأمتنى ان يعلن جنم الكرة ال�سابق فالح ح�سن اأ�سفه وحزنه 
من  ال�سادرة  وال��ق��رارات  بال�سوابط  البع�ض  ا�ستهتار(   ( على 
احت��اد ال��ك��رة وحم��اول��ة اإظ��ه��ار احل��ر���ض امل��زي��ف على م�سلحة 
اجلمهور وتاأليب الراأي العام �سد اأية خطوة احتادية تهدف اىل 
بانها  وت�سويرها  الكرة،  ا�سرة  داخل  والنظم  اللوائح  تكري�ض 
تخدم اأندية اأخرى! بينما تنا�سوا ان الأندية ال� 46 نف�سها ب�سم 
ممثلوها بالع�سرة على اآلية الدوري ومراحل املناف�سة فيه، وهنا 
التي  بانتخابات الحتاد  البطولة  : ما عالقة نظام  نت�ساءل بجد 
يرى فالح باأنه جرّي لغايات ك�سب الأ�سوات، ولو مل يودع فريقه 
املناف�سة يف ن�سف النهائي، هل كان �سيتحدث 

بهذه املربرات املف�سوحة؟
املاراثوين  املو�سم  ه��ذا  ننهي  دع��ون��ا 
املجال  نف�سح  لكي  املحدد  موعده  يف 
والوملبي  )الوطني  منتخباتنا  اأم��ام 
ت�ستعد  لكي  والنا�سئني(  وال�سباب 
القارية  للبطولت  مثلى  ب�����س��ورة 
تعطيل  م��دة  زي���ادة  م��ن  ب��دل  املقبلة 
مباريات  يف  املنتخبات  تلك  جن��وم 

الدوري من دون م�سوغ منطقي!
Ey_salhi@yahoo.com

م����ص����ارح����ة ح����رة

Ey_salhi@yahoo.com

االن يف املكتبات

مجلة رياضية شهرية تصدر عن مؤسسة املدى لالعالم 
والثقافة والفنون

لندن / ا ف ب 
الإنكليز«  »معقل  يف  تواجده  من  الرغم  على 
الأرجنتيني  النجم  اأن  اإل  ���س��ن��وات   4 منذ 
كارلو�ض تيفيز مهاجم فريق مان�س�سرت �سيتي 
ل يتقن اللغة النكليزية، ول ميكنه التوا�سل 
مثالية  ب�����س��ورة  اجل��م��اه��ري  اأو  الإع����الم  م��ع 

ب�سبب احلاجز اللغوي.
وبعد اأن ح�سل النجم الأرجنتيني على �سارة 
اأ�سبح  توريه  كولو  من  ب��دًل  »�سيتي«  قيادة 
مطالبًا باإتقان اللغة، ومل يعد مبقدوره تاأجيل 
اخل�سوع لدورات تعليمية كما فعل من قبل، 
اأن  �سبق  فقد  بها،  ال�ستمرار  يف  ف�سل  لكنه 
لدورات  وزاباليتا  وروبينيو  تيفيز  خ�سع 
تعليمية ومل ينجح �سوى زاباليتا يف اجتياز 

هذه الدورات.
ووفقًا ملا نقلته �سحيفة )نيوز اأوف ذ وورلد( 
الربيطانية فقد بداأ مان�سيني يف ال�سغط على 

اأخذ الأمر على حممل اجلدية  تيفيز من اأجل 
وتعلم اللغة النكليزية و�سوًل اإىل امل�ستوى 
الذي يوؤهله ملمار�سة مهام قيادة الفريق، كما 
على  تيفيز  يف  الكبرية  ثقته  مان�سيني  اأب��دى 
م�ستوى القيادة، وعلى م�ستوى الأداء الفني 
والتاأثري يف نتائج الفريق، ول توجد �سلبيات 
�سوى  للفريق  كقائد  ا���س��ت��م��راره  ط��ري��ق  يف 

�سعف م�ستواه يف اللغة الإنكليزية.
م���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، رف�����ض م��ان�����س��ي��ن��ي اإل��ق��اء 
تعر�ض  التي  اخل�سارة  يف  تيفيز  على  اللوم 
حينما  وق���ال:  ���س��ن��درلن��د،  اأم���ام  الفريق  لها 
من  للفوز،  املحققة  الفر�ض  من  تهدرالكثري 
املنطقي اأن تكون عر�سة للخ�سارة، هكذا هي 
كرة القدم، وعلى الالعبني اأن يدركوا اأن جميع 
من  نقاتل  اأن  ويجب  للغاية  �سعبة  املباريات 
اأجل حتقيق الفوز يف كل مباراة حتى الثانية 
الأخرية، والفر�سة املحققة 
اأمام  تيفيز  اأه��دره��ا  التي 

���س��ن��درلن��د مل ت��ك��ن ال��ف��ر���س��ة ال��وح��ي��دة يف 
املباراة، بل لحت لنا اأكرث من 3 اأو 4 فر�ض 
املدير  برو�ض  �ستيف  قال  جانبه،  حمققة.من 
جنوم  على  يجب  �سندرلند:  لفريق  الفني 
الواقع  مع  التعامل  �سيتي  مان�س�سرت  فريق 
الكثرية  ال��ت��ع��اق��دات  فر�سته  ال���ذي  اجل��دي��د 
التي اأبرمها النادي مع عدد كبري من النجوم، 
فريقًا  اأ�سبح  �سيتي  اأن  اإىل  برو�ض  واأ���س��ار 
كبريًا ما يجعل الأندية املتناف�سة تتعامل معه 
مهمة  يجعل  ال��ذي  الأم��ر  التحدي،  من  بنوع 

الفريق �سعبة وفق املتغريات اجلديدة.
مباراة  قدم  �سندرلند  اأن   : برو�ض  واو�سح 
موؤكدًا  الالعبني،  جميع  ب��اأداء  واأ�ساد  كبرية، 
اأن فر�سة تيفيز املهدرة ل ميكن اأن تتكرر مرة 
اأن ركلة اجل��زاء التي ح�سل  اأكد  اأخ��رى، كما 
عليها �سندرلند يف الوقت املحت�سب بدًل من 
الوقت ال�سائع التي اأحرز منها هدف املباراة 

الوحيد كانت م�ستحقة.

بعد تقليده شارة قائد مانشستر سيتي

مانشيني يضغط على تيفيز لتعلم اإلنكليزية


