
صفحة

يوزع مجانا مع جريدة المدى

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كريم

16

العدد )1903( السنة الثامنة االربعاء )8( ايلول 2010

ضوء قطري أحمر في طريق 
سيدكا إلى غرب آسيا!

ف���ي���ا ي���ت���زع���م أغ���ل���ى ال���ص���ف���ق���ات ال��ع��ال��م��ي��ة
ي���ب���ادرون الن��ق��اذ ع��ائ��ل��ة كابان ال��ش��رط��ة  أن��ص��ار 

ظاف��ر يطل��ق رصاص��ة الرحم��ة عل��ى الي��د العراقي��ة

الغالف بعدسة: كريم جعفر
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مدير حترير
ال�ض�ؤون الريا�ضية

----------------
اياد ال�ضاحلي

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

القسم الفني:
التن�ضيد: زينة بدري

اال�ضراف اللغ�ي: حممد ال�ضعدي

هيئة التحرير
-------------

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

بغداد / حيدر مدلول
برر عبد اخلالق م�ضع�د االأمني املايل لالحتاد 
العراقي املركزي لكرة القدم اأ�ضباب ا�ضتبعاد 
الالعبني املحرتفني يف دوري النج�م القطري 
)ي�ن�س حمم�د وعلي ح�ضني رحيمة وق�ضي 
من  الزهرة(   عبد  �ضاكر وعالء  منري و�ضالم 
امل�ضارك  ال�طني  ملنتخبنا  االأول��ي��ة  القائمة 
الكروية  ال�ضاد�ضة  اآ�ضيا  غ��رب  بط�لة  يف 
للمدة  العا�ضمة االأردنية عّمان  يفها  التي ت�ضّ
اجلاري  ال�ضهر  م��ن  والع�ضرين  ال��راب��ع  م��ن 
عدم  اإىل  املقبل  ال�ضهر  م��ن  الثالث  ولغاية 
واخل�ر  وال�كرة  )الغرافة  االأندية  م�افقة 
املحرتف�ن  يلعب  التي  واخلريطيات وقطر( 
لالإلتحاف  لهم  بال�ضماح  حاليًا  �ضف�فها  يف 
ارتباطات ر�ضمية  ال�طني ل�ج�د  باملنتخب 
ال��ذي �ضينطلق يف  ال��دوري احل��ايل  لهم يف 

عن  ف�ضاًل  اجل��اري  ال�ضهر  من  ع�ضر  الثالث 
االحت��اد  اأج��ن��دة  على  البط�لة  وج����د  ع��دم 

الدويل لكرة القدم )فيفا( حتى االآن .
ناديي  م�افقة  ا�ضتح�ضلنا  اإننا   : واأ���ض��اف 
االإيراين  وتراك�ضت�ري  االإماراتي  ال�ضارقة 
م�ضطفى  الالعبني  مب�ضاركة  ال�ضماح  على 
ال�طني  منتخبنا  م��ع  جا�ضم  وك���رار  ك��رمي 
اإ�ضافة  �ضي�ضكالن  اللذين  البط�لة  هذه  يف 
ن�عية على الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية التي �ضيلعب 
بها املدرب االأملاين �ضيدكا يف هذه البط�لة، 
اعتمدتها  ال��ت��ي  االأول��ي��ة  القائمة  ان  مبينا 
مت  الع��ب��ًا   30 م��ن  امل��ك���ن��ة  املنظمة  اللجنة 
�ضاحب  لك�نه  االأخ���ري  م��ع  عليها  االت��ف��اق 
التدريبي  مالكه  مع  بالت�ضاور  االأول  ال��راأي 
املت�اجدين  الالعبني  اأن  يرى  الذي  امل�ضاعد 
العراق  لتمثيل  االأ���ض��ل��ح  ه��م  ت�ضكيلته  يف 

اإعداد  خري  �ضتك�ن  التي  البط�لة  ه��ذه  يف 
خالل  تنتظره  التي  املقبلة  لال�ضتحقاقات 
خليجي  دورة  بينها  وم���ن  املقبلة  ال��ف��رتة 
ان  م��ضحا   ،  2011 اآ�ضيا  اأمم  وكاأ�س   20
العبًا  ع�ضرين  اإىل  تقلي�ضها  �ضيتم  القائمة 
قبل ال�ضفر اىل العا�ضمة االردنية عمان ي�م 
خل��س  اجل���اري  ال�ضهر  م��ن  ع�ضر  ال��ث��ال��ث 
ع�ضر  ال�ضاد�س  يف  التجريبيتني  املباراتني 
والتا�ضع ع�ضر من ال�ضهر اجلاري على ملعب 

الق�ي�ضمة والزرقاء االأردنيني .  
مت  التي  االأولية  القائمة  ان  بالذكر  اجلدير 
اللجنة املنظمة تتاألف من  اعتمادها من قبل 
الالعبني:)حممد كا�ضد وعلي مط�ضر وحيدر 
اإبراهيم  واآو���س  �ضاكر  اأ�ضامة  و  �ضعيد  رعد 
عبد  وحيدر  اإبراهيم  واأح��م��د  علي  وحممد 
خالد  ومثنى  قابل  حممد  و  ح�ضني  االأم���ري 

وه�ار  كرمي  ومهدي  ال�احد  عبد  وح�ضني 
�ضعيد   و�ضامر  �ضعيد  و�ضامال  حم��م��د    م��ال 
اإ�ضماعي  وام��اد  م�ضري  وخالد  اإي��اد  واأح��م��د 
واأجمد را�ضي و�ضعد عبد االأمري وم�ضطفى 
عبد  وحم��م��د  عبا�س  مناجد  واأح��م��د  ك��رمي 
الزهرة وعلي من�ض�ر وعمار كامي وحمادي 
و�ضالح  رع��د  ويا�ضر  اأك��رم  ن�ضاأت  و  اأحمد 

�ضدير ول�ؤي �ضالح  وكرار جا�ضم (.
العراقي  االحت�����اد  ت��ل��ق��ى  اأخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
املركزي لكرة القدم دع�ة ر�ضمية من �ضقيقه 
الك�يتي الإجراء مباراة دولية ودية تقام بني 
ال�ضابع  ي�م  والك�يتي  العراقي  املنتخبني 

ع�ضر من �ضهر ت�ضرين الثاين املقبل .
ونقل امل�قع الر�ضمي لالحتاد الك�يتي على 
�ضبكة االنرتنت انه ُكلف اأ�ضامة ح�ضني مدير 
ات�ضاالت  اإجراء  الك�يتي  ال�طني  املنتخب 

مع االحتاد العراقي  لبحث اإمكانية اإقامة لقاء 
ودي بني املنتخبني يف العا�ضمة االإماراتية  
ال�ضابع ع�ضر من �ضهر ت�ضرين  اأب� ظبي يف 
الثاين املقبل يف اإطار ا�ضتعدادات  املنتخبني 
لدورة كاأ�س اخلليج  العربي الع�ضرين التي 
من  للفرتة  اليمنية  ع��دن  مدينة  حتت�ضنها 
الثاين  ت�ضرين  �ضهر  من  والع�ضرين  الثاين 
االأول  ك��ان���ن  �ضهر  م��ن  اخل��ام�����س  ول��غ��اي��ة 

املقبلني .
اأوقعت  البط�لة  قرعة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
جانب  اإىل  االأوىل  املجم�عة  يف  ال��ك���ي��ت 
للبط�لة  امل�ضيف  البلد  اليمن  منتخبات 
يف  ال��ع��راق  ج��اء  بينما  وقطر  وال�ضع�دية 
املجم�عة الثانية اإىل جانب منتخبات ُعمان 
بطل الن�ضخة االأخرية من الدورة واالإمارات 

والبحرين .

الكويت ترغب بمواجهة العراق وديًا في أبو ظبي

نجوم الدوري القطري خارج قبضة سيدكا في غرب آسيا

�سالم �ساكر يف لقاء العراق والكويت بخليجي م�سقط
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كتب/ عدي المختار

ح��ت��ى وق���ت ق��ري��ب ج���دا ك��ان��ت ك��ل��ي��ات الرتبية 
ال��ري��ا���ض��ي��ة يف ع��م���م حم��اف��ظ��ات ال���ع���راق هي 
والالعبني  للريا�ضيني  وامل��ن��ق��ذ  وامل��ن��ف��ذ  امل���الذ 
الذين ي�دون اإكمال درا�ضتهم اأكادمييًا يف جمال 
الريا�ضة، حتى اأن االأمر كان اأ�ضبه ما يك�ن بهدية 
حك�مية مقدمة لكل من تعّرق جبينه يف املالعب 
وامليادين الريا�ضية �ض�اء كان يف بداية طريقه 
وحتى  واآ�ضي�يا  عربيًا  بالذهب  مت�جًا  كان  ام 
تفتح  اأنها  املعادلة  هذه  يف  املهم  ال�ضيء  عامليا، 
اأب�ابها للريا�ضيني من دون �ضرط اأو قيد اإال من 
تاأييد ريا�ضي ي�ؤيد ممار�ضته الريا�ضة الأي لعبة 
اأجيااًل كثرية منهم  الكليات  كانت، فخّرجت هذه 
الرحبة  وف�ضاءاته  التت�يج  ميادين  يف  بقي  من 
ومنهم من ت�جه اإىل التت�يج االأكادميي لتخريج 
اأجيال ت�ؤمن بان الريا�ضة حب وطاعة واحرتام 
واالأكرث من ذلك كله اأن ي�ؤمن اإميانا مطلقا باأنها 

علم �ضم�يل بجميع ميادين املعرفة.
االوملبية  للجنة  ال���راأي  كل  ال���راأي  باالأم�س  ك��ان 
القب�ل  ���ض��روط  و���ض��ع  يف  ال��ع��راق��ي��ة  ال�طنية 
من  االومل��ب��ي��ة  ب�)ح�ضة  ي�ضمى  فيما  وال��رف�����س 
التعليم ( يف كليات الرتبية الريا�ضية يف عم�م 
من  تاأكل  املجامالت  وكانت  العراق،  حمافظات 
الغالب  اأن  اإال  باالأم�س  االإج����راءات  ه��ذه  ج��رف 
الريا�ضيني  واأبناء  الريا�ضيني  ل�ضالح  االأعم ه� 
ممن يرغب�ن مب�ا�ضلة م�ضرية اأبائهم يف ميدان 
ويتمنى  حديثا  الريا�ضة  دخل  من  اأو  الريا�ضة 
اأن يك�ن باب االأكادميية الطريق ل�ضقل م�اهبه 
وما  متاما  تغري  االآن  االأم���ر  اأن  اإال  الريا�ضية، 
والراأي  االأم��ر  يف  دور  اأي  االوملبية  للجنة  ع��اد 
الرتبيات  كليات  يف   العمادة  لرئا�ضة  ال��راأي  كل 
الريا�ضية التي و�ضعت �ضروطا وق�انني مل متر 
على  اإال  تنطبق  والريا�ضيني، وال  الريا�ضة  على 

العبي وريا�ضيي بغداد وما عداهم يف املحافظات 
فان التهمي�س واالإق�ضاء اأب�ضط ما يقدم لهم !

ف�ضروط التقدمي التي اأ�ضارت اإىل اأن عمر املتقدم 
خريجي  يك�ن  وان  عاما   )25( يك�ن  ان  يجب 
خريجي  من  واالأدبي  العلمي  بفرعيها  االإعدادية 
 )385( يقل عن  ال  االأخريتني مبجم�ع  ال�ضنتني 
ال�ضنتني  خالل  والتجارة  ال�ضناعة  خريج�  اأما 
وان   )520( عن  يقل  ال  املجم�ع  فان  االأخريتني 
الالعبني  من  والتجارة  ال�ضناعة  خريج�  يك�ن 
االوملبية  ال��دورة  فعاليات  اإح��دى  يف  امل�ضاركني 
االأول  امل��راك��ز  على  احل��ائ��زي��ن  م��ن  اأو  االأخ���رية 
الدولية  البط�الت  اإح��دى  يف  ال�ضاد�س  وحتى 
للم��ضمني  للعبة  ال��دويل  االحت��اد  لدى  املعتمدة 
الالعبني احلائزين على مراكز  اأو من  االأخريين 
البط�الت  اإحدى  يف  ال�ضاد�س  وحتى  االأول  من 
الدويل  االحتاد  لدى  املعتمدة  واأي�ضا  االآ�ضي�ية 
الالعبني  م��ن  اأو  االأخ���ريي���ن  للم��ضمني  للعبة 
يف  ال��ث��اين  اأو  االأول  امل��رك��زي��ن  على  احل��ائ��زي��ن 
االحتاد  لدى  املعتمدة  العربية  البط�الت  اإحدى 

الدويل للعبة للم��ضمني االأخريين!
اأما خريج� الدرا�ضة االإعدادية بفرعيها فيجب اأن 
يك�ن�ا من الالعبني احلائزين على املركز االأول 
او اجلمه�رية  العراق  الثالث يف بط�لة  وحتى 
املنتخبات  العبي  من  اأو  االأخ��ريي��ن  للم��ضمني 
راتبًا  يتقا�ض�ن  الذين  الفئات  جلميع  ال�طنية 
عن  تقل  ال  مت�ا�ضلة  وملدة  االوملبية  اللجنة  من 
الالعبات  اأما  االأخريين،  وللم��ضمني  اأ�ضهر   )6(
او  ال��ع��راق  اأن��دي��ة  دوري  يف  فقط  امل�����ض��ارك��ات 
ال�ضروط  تقف  االأخ��ري.وال  للم��ضم  اجلمه�رية 
اأن  اإىل  تعدتها  ب��ل  احل��د،  ه��ذا  عند  وامل��ع��رق��الت 
– وه�  ال�طنية  االوملبية  للجنة  العامة  االأمانة 
نف�ضها  لتح�ضني  قبلها  من  قان�ين  واإج��راء  اأم��ر 
قبل  من  بالالعبني  الك�ض�فات اخلا�ضة  – تطلب 
هذا  فهل  الطلبة،  تاأييدات  من  للتاأكد  االحت��ادات 

بحق  ال�ضروط  ه��ذه  و�ضع  ممن  واإن�ضاف  ع��دل 
و�ضع�ا  الذين  االأخ���ة  ت�ض�ر  وهل  ريا�ضيينا، 
ال�ضروط اأنهم يعي�ض�ن يف غري العراق الذي البد 
وطنية  ا�ضتثناءات  فيه  التعليم  عملية  حتيط  اأن 
وقان�نية واإن�ضانية؟ اأي �ضروط هذه التي حت�ل 
اأمام رغبة الريا�ضيني ممن مل يحالفهم احلظ بان 
يك�ن�ا اأبطاال يف البط�الت العربية واالآ�ضي�ية 
والعاملية كي ُتقتل الطم�حات بهكذا طريقة ، هل 
الريا�ضة  ميادين  من  ياأتي  لطالب  بحاجة  نحن 
معدل  له  طالب  اإىل  اأم  بدايتها  يف  كان  ل�  حتى 
�ضع�ر  اأي  دون  من  الكلية  اإىل  للدخ�ل  اأهله  ما 
اأال  وحيد  م�ضعى  م��ن  فقط  للريا�ضة  باالنتماء 
وه� نيل �ضهادة البكال�ري��س لين�ضم فيما بعد 
لقافلة معلمي ومدر�ضي مادة الريا�ضة املعطلة يف 
الكليات  عمداء  ينظر  اأمل  كافة؟  العراق  مدار�س 
ت�ضيب  ال��ت��ي  ال���ق���رارات  ه���ذه  واإج���ح���اف  لظلم 
يخ�ضى  هل  املحافظات،  ريا�ضيي  فقط  كارثتها 
تخ�ض�س،  �ضهادة  الريا�ضيني  نيل  االأكادميي�ن 
واملطالبة  ال�ضغط  يف  االوملبية  اللجنة  دور  اأين 
ل��ت��ذل��ي��ل ال�����ض��ع���ب��ات اأم����ام ال��ري��ا���ض��ي��ني يف ما 
يخ�س منفذهم ال�حيد اأكادمييا، اأما كان االأجدر 
باالأمانة العامة للجنة االوملبية ال�طنية العراقية 
عقد اجتماعات مع الدكت�ر �ضمري م�ضلط رئي�س 
ل��ضع  ال��ع��راق  يف  الريا�ضية  ال��رتب��ي��ة  ع��م��داء 
بالتعلم  للجميع  املجال  تف�ضح  منطقية  �ضروط 
اأجيال  لبناء  الرتب�ية  املنافذ  من  واال�ضتفادة 

ريا�ضية اأكادميية؟ 
ال�طنية  االومل��ب��ي��ة  للجنة  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  اإن 
العراقية مطالبة بفتح هذا امللف ومطالبة وزارة 
كليات  وعمداء  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
ال�ضروط  بهذه  النظر  باإعادة  الريا�ضية  الرتبية 
وو�ضع �ضروط اأكرث مرونة من اجل اأن ياأخذ كل 
ريا�ضي حقه من التعليم الذي ه� بالتاأكيد لي�س 
حكرًا على اأكادميي اأو اأي منّظر اأو جمتهد بالعلم 

واأخريًا ط�ى م��ضم 2009-2010 �ضفحاته بتت�يج فريق نادي 
ده�ك لكرة القدم بلقب بط�لة الدوري املمتاز بعد م�ض�ار عك�س 
فيه الفريق البطل اأحقيته بهذا اللقب الذي يعد االول يف تاريخه 

منذ تاأ�ضي�ضه ودخ�له مناف�ضات الدوري املمتاز عام 1997. 
يف  االوىل  م�ضاركتها  منذ  ده���ك  ك��رة  م�ضرية  تاأملنا  م��ا  واإذا 
م�ضابقة الدوري الكروي التي تعد االأق�ضر بالن�ضبة لبقية االأندية 
العا�ضمة  ان��دي��ة  التحديد  وج��ه  وعلى  واجلماهريية  الكبرية 
هذا  ادارة  ان  وا�ضح  وب�ضكل  نرى  االأخ��رى  املحافظات  واأندية 
النادي وعلى امتداد ال�ضن�ات املا�ضية متكنت من اخت�ضار زمن  
االندية  مقدمة  يف  الكروي  فريقها  ت�ضع  ان  وا�ضتطاعت  ط�يل 
م�ضاركاتها  �ضعيد  على  عريقا  وتاريخا  ط�يال  باعا  متتلك  التي 

يف امل�ضابقة. 
كرة  بح�ض�ل  يتعلق  م��ا  يف  عنه  واحل��دي��ث  ق�له  ميكن  م��ا  اإن 
من�ضجما  ج��اء  اللقب  ه��ذا  ،ان  املنتهي  امل��ضم  لقب  على  ده���ك 
رغبتها  اأظهرت  التي  واإدارت��ه  الفريق  وتطلعات   طم�حات  مع 
لتحقيق هذا االجناز منذ انطالق امل��ضم  من خالل ا�ضتقطابها 
لدى  اخلربة  عامل  من  وا�ضتفادتها  ال�اعدين  ال�ضباب  من  عددًا 
البع�س من الالعبني الدوليني ليظهر ذلك الفريق من بعيد وي�ضق 

طريقه �ض�ب اللقب. 
�ضحيح اأن ناديا يتمتع بقدرات مادية وفنية وا�ضحة مثل نادي 
ده�ك ،�ضاهمت بح�ض�له على لقب بط�لة الدوري ،بيد ان ادارة 
النادي قدمت در�ضا مثاليا لبقية االأندية يف كيفية تعاملها مع ما 
وظروف  لها  داعمة  وع�امل  وقدرات  امكانات  من  امامها  متاح 
مل�ضلحة  االمكانات  هذه  وت�ظيف  تكري�س  كيفية  ويف  م�اتية 
فريق كرة القدم  الذي جنح اخريا يف نقل درع الدوري بجدارة 
كانت  التي  االأندية  بقية  على  الفر�ضة  وتف�يت  معقله  اىل  تامة 
وخ�ض��ضا  اروقتها  اىل  به  والذهاب  اللقب  انتزاع  اىل  تتطلع 
فريق ده�ك من �ض�رة  قدمه  التي �ضدمت مبا  الكبرية  االندية 
م�ضتقرة على �ضعيد اأدائه وتط�ر امل�ضت�ى الفني العام للفريق 
اللقب عندما  باملناف�ضة على  اأكد رغبته  مباراة الأخرى حتى  من 
يف  وقبلها  النهائي  ن�ضف  مناف�ضات  يف  ومقدرته  ق�ته  اظهر 
بطاقتها  حجز  ال��ت��ي  جمم�عته  يف  للبط�لة  النهائي  ال���دور 
امل�ؤدية اىل املربع الذهبي مبكرا وح�ضم اأمر و�ض�له اإىل املباراة 

النهائية. 
واإذا كان هناك اجناز قد حتقق لكرة ده�ك يف هذا امل��ضم بف�ضل 
ما عملته ادارة النادي وما خططت له مبنهجية �ضليمة او�ضلتها 
اىل اللقب الغايل الذي كانت بحاجة له بعدما وفرت كل اأ�ضكال 
الدعم املايل والرعاية املتكاملة لالعبيها ، فال بد ان ن�ضري اىل ركن 
الكبري  بالدور  املتمثل  التف�ق واالجن��از  ارك��ان هذا  من  ا�ضا�س 
با�ضم  والطم�ح  ال�ضاب  املدرب  الفريق  مدرب  به  ا�ضطلع  الذي 
قا�ضم الذي عمل ب�ضمت وبثقة كبرية وجدها يف مهمته جت�ضدت 
االجناز  هذا  اإىل  اأدت  ومتاأنية  هادئة  ناجح وخط�ات  مب�ض�ار 
ي�ضتطيع�ن  ما  قدم�ا  الذين  االآخرين  املدربني  من  العك�س  على 

تقدميه وبذل�ا كل ما يف و�ضعهم من قدرات فنية . 
ال��دوري بكل  اإذًا، ح�ضل فريق ده�ك على مبتغاه وخطف درع 
الدوري  مب�ضابقة  واملهتمني  املتابعني  كل  ب�ضهادة  ا�ضتحقاق 
وجنح يف نقل الدرع اىل معقله واأروقته يف مدينة ده�ك،يبقى 
وقدرته  الفريق  م�ضاركة  اإمكانية  بخ�ض��س  املقبل  ال�ض�ؤال 
يف  االآ���ض��ي���ي  االحت���اد  ك��ا���س  م�ضابقة  يف  م�ضرف  ظ��ه���ر  على 
ل�اءها  وح��ام��ال  فيها  العراقية  للكرة  ممثال  املقبلة  الن�ضخة 
مب�ضاركة  مطالبا  ب��ات  وان��ه  ال�ضيما  القارية  امل�ضابقة  ه��ذه  يف 

ولي�س  حقيقية  م�ضاركة   ... فيها  جدية 
ان تتح�ل  اىل ت�اجد �ضكلي ما ي�ضع 

كبرية  م�ض�ؤولية  ازاء  النادي  ادارة 
حتملها  مهمة  عاتقها  على  �ضتاأخذ 
امل�ضاركة  هذه  يف  التمثيل  ليك�ن 
نتمناه  ما  على اح�ضن حال وهذا 
فريق  امل��ضم  و�ضيف  اىل  اي�ضا 
ط�يال  ك��اف��ح  ال���ذي  الطلبة  ن���ادي 

النهائية  امل���ب���اراة  اإىل  ل��ل������ض���ل 
ت�ضكيلته  ق��دم��ت��ه  م��ا  بف�ضل 

�ض�اء  ال���اع��دة  ال�ضبابية 
اأم  الدفاعية   خط�طه  يف 

ت�ضكيلته  �ضعيد  على  غريها 
يف مباراة اخلتام.    

وج��������ه��������ة ن���ظ���ر

خليل جليل 

لقب مستحق 
لكي ال تقتل طموحات الرياضيين العلمية 

األولمبية مطالبة بدراسة “القبول 
المشروط” في كليات التربية الرياضية

جانب من احدى الفعاليات الريا�سية يف ملعب ال�سعب

ُ
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بغداد / إكرام زين العابدين
ده�ك  نادي  ت�ج  رم�ضانية جميلة  اأم�ضية  يف 
ب��ل��ق��ب ال�����دوري امل��م��ت��از ب��ك��رة ال��ق��دم مل��ضم 
2009-2010 عقب ف�زه يف املباراة النهائية 
ال�ضيء  مقابل  واح��د  بهدف  الطلبة  ن��ادي  على 
نهاية  قبل  م�ضري  خالد  الالعب  طريق  عن  جاء 
درع  ده����ك  ليحرز  دق��ائ��ق،  ب�ضبعة  امل��ب��اراة 

الدوري املمتاز الأول مرة يف تاريخه.  
من  ع��دد  اآراء  ا�ضتطلعت  ال��ري��ا���ض��ي(  )امل���دى 
فريق  نيل  بخ�ض��س  الريا�ضية  ال�ضخ�ضيات 
الفنية  واالأم����ر  تاريخه  يف  درع  اول  ده���ك 
واأهميته من حيث  املذك�ر  اللقاء  تخللها  التي 
بعد  ال�ضعب  ملعب  ع��ل��ى  م���رة  اأول  اإق��ام��ت��ه��ا 
من  بالرغم  فيه  ال�ضيانة  اعمال  من  االنتهاء 
اىل  بحاجة  م��ازال��ت  ال��ت��ي  ال��ن���اق�����س  بع�س 

متابعة الإكمالها. 
محافظ دهوك : أجواء المباراة والتنظيم 

كانا رائعين
اأول املتحدثني كان حمافظ ده�ك متر رم�ضان 
الذي اأكد ان الفريقني جنحا يف تقدمي �ض�رة 
خالل  م��ن  العراقية  ال��ق��دم  ك��رة  ع��ن  اإيجابية 
اىل  ت�ضري  التي  اجليدة  واالإمكانات  اللمحات 
ع�دة مباركة للكرة العراقية للتناف�س بق�ة يف 
امل�ضاركات اخلارجية اإذ اأن اغلب العنا�ضر يف 
ال�ضابة ويت�قع لهم  العنا�ضر  الفريقني هم من 

م�ضتقباًل جيدًا يف جمال الكرة . 
واأ�ضاف رم�ضان : اأن اأج�اء املباراة والتنظيم 
كانا ناجحني يف بغداد خا�ضة واإنها اأقيمت يف 

الليل وحتت االأ�ض�اء الكا�ضفة.
واأو�ضح : اإن ف�ز ده�ك باللقب جاء بعد جهد 
ط�يل للقائمني على الفريق من اإدارة ومدربني 
والعبني واجلمه�ر الريا�ضي الذي وقف ي�ضاند 
فريقه اأينما حل ومل ينقطع عن م�ؤاآزرة الفريق 
بح�ض�لنا  تكللت  التي  املناف�ضات  مدة  ط���ال 

على درع الدوري املمتاز للم��ضم احلايل .
بالطريق  تسير  ده��وك  ك��رة   : حمودي 

الصحيح 
من جهته قال رئي�س اللجنة االوملبية العراقية 
حققه  ال��ذي  الكبري  االجن��از  اإن  حم�دي  رع��د 
فريق ده�ك يدل على اأن كرة القدم يف حمافظة 
بجه�د  ال�ضحيح  ال��ط��ري��ق  يف  ت�ضري  ده����ك 
قدم�ا  ال��ذي��ن  وال��الع��ب��ني  وامل��درب��ني  االإدارة 
املباراة  اإن��ه��اء  يف  وجن��ح���ا  ك��ب��رية  م��ب��اراة 

ل�ضاحلهم يف وقتها االأ�ضلي .
واأو�ضح : اأن املباراة كانت قمة بكل �ضيء فقد 
وح�ض�رًا  الفريقني  لكال  جيدًا  اأداًء  �ضاهدنا 
الت�ضجيع  ت���ا���ض��ل  ح��ي��ث  غ��ف��ريًا  ج��م��اه��ريي��ًا 
االيجابي اإىل وقت متاأخر من الليل وهذا يدل 
يف  امل�ج�د  واال�ضتقرار  االأم��ان  اإ�ضاعة  على 
بغداد، وان هدف اللجنة االوملبية العراقية ه� 
اأن�اعها  بجميع  الريا�ضية  الفرق  مهام  اإجناح 

ومنها كرة القدم مع�ض�قة املاليني . 
واأ�ضاف حم�دي : اأنا �ضعيد الي�م الأن املباراة 
ال�ضعب  ملعب  ار����س  ع��ل��ى  اأق��ي��م��ت  النهائية 
عامل  وه�  الكا�ضفة  االأ�ض�اء  وحتت  ال��دويل 
ايجابي ل�ضالح الريا�ضة العراقية ، ونتمنى ان 
يتم ت�ظيف هذا النجاح ل�ضالح كرة القدم من 

خالل التحرك لرفع احلظر عنها .
طارق احمد: المهم نجاح احتفالية ختام 

الدوري 

بينما قال طارق احمد اأمني �ضر االحتاد العراقي 
 : احلكام  جلنة  ورئي�س  القدم  لكرة  امل��رك��زي 
ال��دوري  نهائي  تنظيم  يف  االحت���اد  جن��اح  ان 
االأ�ض�اء  وحت��ت  ال�ضعب  ملعب  يف  امل��م��ت��از 
يعد  االوملبية  اللجنة  مع  بالتعاون  الكا�ضفة 
حالة ايجابية خا�ضة ان اجلمه�ر الكبري الذي 
باملباراة  ا�ضتمتع  امللعب  مدرجات  اىل  ح�ضر 
وده�ك  الطلبة  فريقي  جمعت  التي  النهائية 
وانتهت ل�ضالح ده�ك الذي ح�ضد اأول لقب له 

يف تاأريخه .
واأثنى احمد على اإدارة ملعب ال�ضعب الدويل 
التي قدمت عماًل جبارًا خالل ي�مني ورتبت كل 
مباراتي  الإظهار  ال�ضبل  اأف�ضل  لتهيئة  االأم���ر 
واملباراة  وال��راب��ع  الثالث  امل��رك��زي��ن  حت��دي��د 

النهائية باأبهى �ض�رة .
التي  كل اخليارات  �ضندر�س   : احمد  واأ�ضاف 
تقام  املمتاز  للدوري  املقبلة  البط�لة  �ضتجعل 
يف وقت اقل بحيث تنتهي قبل حل�ل ال�ضيف 
كرتنا  تنتظر  امل�ضاركات  من  العديد  ان  علما 
والدويل  االآ�ضي�ي  ال�ضعيدين  على  العراقية 
ومنها دورة خليجي 20 يف اليمن وكاأ�س اآ�ضيا 
كا�س  وت�ضفيات  االومل��ب��ي��اد  وك��ذل��ك  قطر  يف 
ان  اإال   ، والنا�ضئني  ال�ضباب  ونهائيات  العامل 
كل  من  االنتهاء  على  عازمة  امل�ضابقات  جلنة 
االأم�ر واإنهاء الدوري يف الن�ضف الثاين من 
اآيار من العام املقبل مب�ضاركة 28 فريقًا  �ضهر 
�ضت�زع على جمم�عتني و�ضيتم اإ�ضدار كرا�س 

خا�س مب�ضابقة الدوري .
عبد الخالق مسعود: دهوك اجتهد ونال 

اللقب
وقال عبد اخلالق م�ضع�د االأمني املايل لالحتاد 
العراقي لكرة القدم ونائب رئي�س نادي اربيل 
ال��ف��رق اجل��ي��دة التي  ف��ري��ق ده����ك م��ن  : ان 
الأول  املمتاز  ال��دوري  لقب  خطف  يف  جنحت 

مرة يف تاريخه بعد م��ضم كروي ناجح بكل 
املقايي�س الريا�ضية .

: ان فريق ده�ك اجتهد يف  واأ�ضاف م�ضع�د 
جنح  ان  بعد  ل�ضاحله  النهائية  املباراة  ح�ضم 
خالد  الفريق  قائد  �ضجله  واحد  بهدف  بالف�ز 
وان   ، امل��ب��اراة  م��ن  القاتل  ال���ق��ت  يف  م�ضري 
فريق الطلبة كان ه� االآخر من الفرق اجليدة 
فقد جنح يف اإبعاد فريقنا اربيل )حامل اللقب 
املباراة  ع��ن   ) املا�ضية  الثالثة  امل���ا���ض��م  يف 
اأتيحت  التي  الفر�س  ي�ضتغل  لكنه مل  النهائية 
ي�ضتغل  الذي  الفريق  ان  له وكما ه� معروف 
يف�ز  فانه  ع�ضيب  وقت  يف  وي�ضجل  الفر�س 
ده���ك بطل  فعله فريق  ما  امل��ب��اراة وه��ذا  يف 
الدوري املمتاز يف دوري النخبة وجنح حتت 

لقب  اأول  اإح��راز  قا�ضم يف  با�ضم  مدربه  قيادة 
للدوري املمتاز ملحافظة ده�ك .

الى  ال��درع  بنقل  نجحنا   : مدرب دهوك 
دهوك

لكرة  ده���ك  ن��ادي  م��درب  قا�ضم  با�ضم  وك��ان 
القدم اكرث ال�ضعداء باللقب حيث قال : ان ف�ز 
فريقي بلقب الدوري املمتاز بكرة القدم للمرة 
اجنازا  يعد  الطلبة  فريق  ح�ضاب  على  االأوىل 
يح�ضل  ده�ك  ولك�ن  الأهميته  نظرا  تاريخيا 
ق�ية  ومناف�ضة  ط�يل  م��ضم  بعد  اللقب  على 
امل�ا�ضم  يف  اللقب  خطفت  ان  �ضبق  ف��رق  مع 

املا�ضية .
ان الع��ب��ي��ن��ا ح��ق��ق���ا حلم   : ق��ا���ض��م  واأ����ض���اف 
جماهري ده�ك وكذلك القائمني على الريا�ضة 
امل��ح��اف��ظ��ة وع��ل��ى راأ���ض��ه��م  مت��ر رم�ضان  يف 
يتابع كل جناحات  ك��ان  ال��ذي  ده���ك  حمافظ 
لتحقيق  ال��الزم��ة  الت�ضهيالت  ويقدم  الفريق 
االإجن��از ال��ذي و�ضع ا�ضم ده���ك يف �ضجالت 

الفرق التي ح�ضدت لقب الدوري املمتاز .
كان  جيدة  مباراة  قدم  الفريق  ان  اإىل  واأ�ضار 
التكتيك فيها حا�ضرا حيث ا�ضتطاع الالعب�ن 
احل���د م��ن خ��ط���رة الع��ب��ي ال��ط��ل��ب��ة واإي��ق��اف 
الدقائق  الف�ز يف  الهج�مي ثم حتقيق  مدهم 
االأخرية عرب هدف الالعب خالد م�ضري اجلميل 

الذي �ضاهم يف اإهداء الدرع اىل ده�ك .
امجد راضي يحصد لقب الهداف 

را�ضي  اجم��د  اجل���ي��ة  ال��ق���ة  مهاجم  ح�ضد 
مل��ضم  القدم  لكرة  املمتاز  الدوري  لقب هداف 
احلايل 2009 – 2010 بعد ان جمع 31 هدفا 
�ضجلها يف مناف�ضات الدوري املمتاز والنخبة 
را�ضي  فيها  التي يح�ضد  االأوىل  املرة  ، وهي 

اللقب .
و�ضلم ناجح حم�د النائب االأول لرئي�س احتاد 
الكرة كاأ�س الهداف يف احتفالية ختام الدوري 

املمتاز .
وح�ضل فريق الهندية على لقب الفريق املثايل 
ممثل  ت�ضليم  مت  ح��ي��ث  احل���ايل  امل������ض��م  يف 

النادي كاأ�س الفريق املثايل .
للم��ضم  القدم  بكرة  املمتاز  ال��دوري  اأن  يذكر 

ده�ك  فريق  بتت�يج  اختتم   2010-2009
على  ليح�ضل  املمتاز  العراقي  ال��دوري  بلقب 
دينار،  ملي�ن   100 وق��دره��ا  ال���دوري  جائزة 
 75 ون��ال  الثاين  باملركز  الطلبة  فريق  وج��اء 
م��ل��ي���ن دي��ن��ار، ث��م ال�����زوراء ب��امل��رك��ز الثالث 
اأربيل  ث��م  دي��ن��ار،  م��ل��ي���ن  ع��ل��ى 50  وح�����ض��ل 

باملركز الرابع ونال 25 ملي�ن دينار. 
لنا كلمة

االحتاد العراقي لكرة القدم بذل جهدًا من اجل 
اإن تك�ن املباراة النهائية ب�ض�رة جيدة ولكنه 
االأم����ر  م��ن  كثري  يف  م�فقا  يكن  مل  ل��الأ���ض��ف 
االإدارية الب�ضيطة التي من املمكن ان ت�ضهم يف 
الف��ضى  فمثال  عنه،  ايجابية  �ض�رة  اإعطاء 
كانت عارمة يف امل�ضمار من دون اأن نعرف من 
املالعب  اأمن  او  التنظيم  عن  امل�ض�ؤولة  اجلهة 
واجلميع يدعي انه يق�م ب�اجبه لكن النتيجة 

ال ت�ضر اجلميع!
هي  للدوري  الراعية  اجلهة  ان  نعرف  مثلما 
�ضاهدنا  لكننا  لالت�ضاالت  العراق  زين  �ضركة 
وال  املنا�ضبة  ه��ذه  ع��ن  منها  ملح�ظا  غيابا 
نعرف متى �ضت�ضتفيد هذه ال�ضركة من الفر�س 
الراعية  ال�ضركات  عنها  تبحث  التي  الذهبية 
يتم  التي  الريا�ضية  املنا�ضبات  هذه  خالل  من 

ت�ضليط االأ�ض�اء عليها ب�ضكل كبري ؟!
ال�ضركة  ج��داري��ات  ن�ضاهد  ان  نتمنى  وك��ن��ا 
ال��راع��ي��ة ل��ل��دوري وه��ي مت��الأ ج���ان��ب ملعب 
على  اجل�ائز  ت�زيع  اأماكن  حتى  او  ال�ضعب 
�ض�رة  اإعطاء  يف  ت�ضهم  لكي  الفائزة  الفرق 
الراعية وعن احتاد كرة  ال�ضركة  اإيجابية عن 
اإننا �ضاهدنا بع�س زمالئنا  القدم .اإ�ضافة اىل 
خا�ضة  ب��اج��ات  ي���رت���دون  وه���م  ال�ضحفيني 
مل  واالأغلبية   ، واالحت��اد  زي��ن  �ضركة  من  بهم 
ي�ضتلم�ها وكان االأحرى باالحتاد ان ي�زعها 
ع��ل��ى االإع��الم��ي��ني ل��ي��ت��م��ي��زوا ع��ن االآخ���ري���ن ، 
واأرقام  اأ�ضماء  ا�ضتمارة  غياب  مازل  ولالأ�ضف 
حالة  ك�نها  م��ن  ب��ال��رغ��م  م�ضتمرًا  الفريقني 
وال�ضي�ف  االإعالميني  على  ت���زع  ح�ضارية 
ق�ضرية  نبذة  مع  املباراة  ملتابعة  احلا�ضرين 
عن كل فريق مثلما يح�ضل يف جميع املالعب 

ما عدا العراق !

ماذا قال أهل الكرة عن تربع دهوك على عرش الكرة ؟

الكرة العراقية الفائز األكبر في النهائي .. واالتحاد المركزي 
يجهل أصول التنظيم

الفو�سى جتتاح املق�سورة ومرا�سيم منح اجلوائز!

خالد م�سري يف طريقه لت�سلم الدرع
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بغداد/ يوسف فعل
للمرة  بف�زه  كبريا  اجنازا  ده�ك  فريق  حقق 
 2010-  2009 مل��ضم  ال���دوري  بلقب  االأوىل 
اجلبال  �ضق�ر  مل�ضرية  تت�يجا  ج��اء  ال��ذي   ،
الرائعة يف م�ض�ار الدوري بعدما قدم�ا ملحات 
التكتيكي  االن�����ض��ب��اط  راف��ق��ه��ا  ممتعة  ك��روي��ة 
املدرب  الأفكار  واقعية  ترجمة  وكانت   ، الرائع 
بف�ز  ال��الع��ب���ن  كللها  ق��ا���ض��م،  ب��ا���ض��م  امل��ث��اب��ر 
تاريخي يف املباراة النهائية على فريق الطلبة 

بهدف خالد م�ضري .
قا�ضم بدرجة االمتياز يف اختيار  با�ضم   جنح 
طريقة اللعب التي تتنا�ضب مع اإمكانات العبيه 
الفردية والبدنية، مع براعته بت�ظيف طاقاتهم 
بال�ضكل االأمثل يف املباراة النهائية، ف�ضال عن 
نقاط  واكت�ضاف  االأنيق،  اأوراق  قراءة  اإجادته 
ا�ضتثمرها  التي  �ضف�فه  يف  وال�ضعف  الق�ة 
تغيري  خ��الل  من  كعبه  عل�  على  دل��ت  ب�ض�رة 
اأ�ضل�ب اللعب من التحفظ يف الدفاع والزيادة 
ال�ضغط  اىل   ، امل��ي��دان  منت�ضف  يف  ال��ع��ددي��ة 
حم�ر  يف  للكرة  احلائز  الالعب  على  الق�ي 
اجلانبني  من  ال�ضريع  الكرة  ،ونقل  العمليات 
الإرباك دفاعات االنيق ،وذلك ما احدث انقالبا 
اثره  على  ا�ضطر  اللقاء،  جمريات  يف  تكتيكيا 
الدفاعية  ملناطقهم  الرتاجع  اىل  االنيق  العب� 
الإيقاف هجمات فريق ده�ك الذي  جاءت نتيجة 
اللقاء مت�افقة مع العطاء الفني ل�ضق�ره، ومل 
ي�ضتطع فريق الطلبة التقاط اأنفا�ضه، والع�دة 
املن�ضبطة  الطريقة  ب�ضبب  املباراة  اأج�اء  اإىل 
وجناحهم  املباراة  ده�ك  العب�  بها  ادى  التي 
جمريات  على  التكتيكي  اأ�ضل�بهم  فر�س  يف 

اللقاء.
قا�ضم  با�ضم  جن��اح  النهائية  امل��ب��اراة  واأك���دت 

للمدرب  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ف��ك��ر  ع��ل��ى  ال��ت��غ��ل��ب  يف 
ثغرة  اإيجاد  جاهدا  حاول  الذي  عل�ان  يحيى 
امل���رور منها  ف��ري��ق ده����ك ميكن  دف��اع��ات  يف 
واإخ��ط��ار م��رم��ى احل��ار���س ع��دي ط��ال��ب، لكن 
جميع املحاوالت باءت بالف�ضل جل�دة التنظيم 

الدفاعي .
التدريبي  ومالكه  ده���ك  لفريق  يح�ضب  وم��ا 
نادر  عبد  واإبراهيم  قا�ضم  با�ضم  من  املتك�ن 
مناف�ضات  اأك��م��ل  ال��ف��ري��ق  ان  ج��ب��ار  وو���ض��ف��ي 
دوري النخبة ومل يتعر�س الأية خ�ضارة بالرغم 
من امل�اجهات الق�ية التي خا�ضها يف م�ض�اره 

لل��ض�ل اىل املباراة النهائية .
ومن اأهم اأ�ضباب جناح فريق ده�ك للظفر بلقب 
الدوري انتهاجه االأداء اجلماعي واالإبتعاد عن 
الفردية، وتطبيق املق�لة التدريبية )اجلميع يف 
خدمة الفريق( التي كانت م�ضدر ق�ة م�ضاعفة 
املحرتفني  الالعبني  مع  التعاقدات  ان  ،كما  له 
الفريق  لعب  �ضرتاتيجية  ووفق  �ضائبة  كانت 
وعلى قدر كبري من االحرتافية بتاألق اللبناين 
ن�ضرت اجلمل الذي اأدى واجبه مبهارة عالية 
القادم  والالعب  االألعاب،  �ضانع  دور  باإجادته 
الذي  للمهاجمني  امل�ضاندة  لتقدمي  اخللف  من 
جتلى باأبهى �ض�ره بالتعاون املثمر مع احمد 
يف  الدائم  اخلط�رة  م�ضدر  كان  ال��ذي  مناجد 

نهائي الدوري على مرمى علي مط�ضر.  
اإن ف�ز فريق ده�ك بلقب الدوري اأ�ضاف بطال 
جديدا اىل �ضجل االأبطال ال�ضابقني رفع ر�ضيد 
فرق املحافظات التي اأحرزت اللقب اأربع مرات 

وهي امليناء و�ضالح الدين واربيل وده�ك .

غياب الهداف
غياب  ال��دوري  نهائي  يف  الطلبة  فريق  افتقد 

املهاجم الهداف القادر على انتهاز الفر�س ، ومل 
التي  الكافية  باخلط�رة  االنيق  مهاجم�  يكن 
متكنهم من اأخطار مرمى فريق ده�ك، وبعرثة 
املهارات  امتالكهم  ل��ع��دم  ال��دف��اع��ي��ة  خط�طه 
يف  االأف�ضلية  تعطيهم  التي  العالية  الفردية 

التغلب على املدافعني يف امل�اجهات الفردية.
الف�ز  يحقق  اأن  فريق  اأي  على  ال�ضع�بة  من 
الهج�مية  الق�ة  ميتلك  مل  ما  م��ب��اراة  اأي��ة  يف 
ال�ضاربة التي تربك مناف�ضيه وتبث القلق لدى  
املدافعني، وذلك من خالل تن�ع بناء الهجمات، 
ومن  بالكرة  التحرك  يف  املدافعني   ومباغتة 
خمتلف  م��ن  امل��رم��ى  على  والت�ضديد  دون��ه��ا، 
ال��ضطي  الثلث  اجلهات، والتعاون مع العبي 
الفريق  جه�د  جميع  الن  الهجمات،  اإنهاء  يف 
�ضتذهب هباًء منث�رًا اذا مل يكن هناك تنا�ضق 

اأو تناغم للمهاجمني مع العبي الفريق.
اأب�  ال�هاب  املبدع عبد  تفلح حماوالت   ومل 
اخلطرة  بالكرات  املهاجمني  اإم��داد  يف  الهيل 
اأج�اء  اإىل  وال��ع���دة  التعادل  ه��دف  الإدراك 
يك�ن�ا  مل  االن��ي��ق  مهاجمي  الن   ، امل��ب��اراة 
بامل�ضت�ى الفني العايل او الن�ضج التكتيكي 
ال�ضابقني  الفريق  مهاجمي  اإىل   يرتقي  الذي 
وعالء  منري  وومي�س  �ضعيد  ح�ضني  اأم��ث��ال 
تدرجهم  عدم  اىل  ذلك  ويع�د  وغريهم  كاظم 
ب�ض�رة �ضحيحة من فرق الفئات العمرية اىل 
الهداف  املهاجم  وج�د  وعدم  االأول،  الفريق 
االأخرية  اللم�ضة  وغياب  االنيق  �ضف�ف  يف 
ل��الع��ب��ني ك��ّل��ف ال��ف��ري��ق غ��ال��ي��ا وب����دد اأح���الم 
جمه�ره يف الف�ز على فريق ده�ك واإحراز 
اللقب للمرة ال�ضاد�ضة يف تاريخه، بالرغم من 
واللعب  بالكفاح  مباراة حافلة  الفريق  تقدمي 
التكتيكية  امل��ح��اوالت  تثمر  ومل   ، اجلميل 

املقدرة  لتعزيز  عل�ان  يحيى  اأج��راه��ا  التي 
الهج�مية مبنح العبي ال��ضط حرية االنتقال 
من الدفاع اىل الهج�م لعمل الزيادة العددية 
بني  واالإن�ضجام  التفاهم  لغياب  املقدمة،  يف 
مدافعي  جعل  ما  وال��ضط،  الهج�م  العبي 
ف��ري��ق ده�����ك ب��ق��ي��ادة خ��ال��د م�����ض��ري يقف�ن 
باملر�ضاد جلميع الطلعات الهج�مية ،واإبعاد 

اخلط�رة عن مرمى احلار�س عدي طالب. 
كان االأحرى باملالك التدريبي للطلبة ان يعمل 
من  اأف�����ض��ل  ب�����ض���رة  املهاجمني  تهيئة  على 
لهم  الفردية  التدريبية  ال�حدات  زيادة  خالل 
، والتحرك ال�ضليم داخل منطقة اجلزاء، لكن 
�ضعف اجلانب املهاري وقلة الن�ضج التكتيكي 
اإحراز  يف  الطالب  حلم  اأجه�ضًا  للمهاجمني 

اللقب واإ�ضافته اإىل خزانة النادي.

ظاهرة غير حضارية
املباريات  ت���اج��ه  التي  االأم����ر  اأ�ضعب  م��ن 
الدويل  ال�ضعب  ملعب  يف  تقام  التي  املهمة 
على  اأطنابها  ت�ضرب  التي  العارمة  الف��ضى 
ال  ممن  فيه  االأ�ضخا�س  ك��رثة  ب�ضبب  امللعب 
النهائية،من  امل��ب��اراة  يف  جمل  وال  لهم  ناقة 
واحلمايات  امل��الع��ب  ام���ن  رج����ال  �ضمنهم 
يح�ضرون  ال��ذي��ن  للم�ض�ؤولني  ال�ضخ�ضية 
ثكنة  يف  كاأننا  ت���ح��ي  م�ضاهد  يف  امل��ب��اراة 

ع�ضكرية ولي�س يف ملعب لكرة القدم!
الف��ض�ية  الطريقة  بهذه  امللعب  وع�ضكرة 
اجلمه�ر،  ت�����ض��رف��ات  ع��ل��ى  �ضلبا  تنعك�س 
ال��ل��ق��اء، ال�ضيما  م��ع جم��ري��ات  وان��ف��ع��االت��ه 
بالكلمات  الرتا�ضق  اإىل  االأم���ر  ي�ضل  عندما 
ت�ضيئ  ح�����ض��اري��ة  غ��ري  م��ظ��اه��ر  يف   بينهما 

اىل املباراة النهائية  .

ب�ضاأن حفظ  تعليمات م�ضددة  ا�ضدر  فيفا  اإن   
يف   ، والدولية  املحلية  املباريات  يف  االأم��ن 
ار�س  اىل  الع�ضكر  دخ���ل  ملنع  منه  حماوله 
امل��ل��ع��ب او امل��ك��ان ال���ذي خ��ل��ف امل��رم��ي��ني او 
بالقرب من املق�ض�رة الرئي�ضة، حتى ال يك�ن 
هناك احتكاك بني امل�ضجعني رمبا ي�ؤدي اإىل 
حدوث ما ال يحمد عقباه، واأعطى �ضالحيات 
حالة  يف  اإيقافها  اأو  باإلغائها  املباراة  مل�ضرف 

التجاوز على �ضروط فيفا وتعليماته.
 وكنا نتمنى ان يبادر احتاد الكرة بالتعاون 
مع اللجنة االوملبية ال�طنية وبقية امل�ؤ�ض�ضات 
الريا�ضية الأجل تطبيق تلك الفقرات من دون 
حماباة او جماملة لهذا الطرف او ذاك ، كي 
باملظهر  النهائية  امل��ب��اراة  اإظ��ه��ار  ن�ضتطيع 
وعك�س   ، اأهميتها  مع  يتنا�ضب  ال��ذي  الالئق 
على  الكرة  احت��اد  ق��درة  عن  اجليد  االنطباع 
تنظيم املباريات ب�ض�رة الئقة و�ضط ح�ض�ر 

جماهريي رمبا يتجاوز ال� 30 األف متفرج !

تصرف مرفوض
القيام  على  حميد  جميد  الطلبة  الع��ب  اأق��دم 
بت�ضرف مرف��س عندما رف�س تقلد ميدالية 
املكرمني  م�ضافحة  ورف�ضه  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
رئي�س  نائب  الها�ضمي  حممد  تدخل  ل�ال  له 
الهيئة االدارية للنادي يف م�ضهد غري ريا�ضي 
ج���اء ان��ع��ك��ا���ض��ا ل��ق��ل��ة ث��ق��اف��ة ال��الع��ب وع��دم 
املباريات  يف  املعروفة  للتقاليد   اح��رتام��ه 
الريا�ضية  ال��روح  عن  وابتعاده   ، النهائية 
الت�ضرف  هذا  مثل  تكرار  الالعبني  وملنع    ،
يجب على احتاد الكرة اتخاذ القرار املنا�ضب 
ان  قبل  الت�ضرفات  ه��ذه  مثل  ل����اأد  بحقه 

ت�ضتفحل يف مالعبنا.

ال��دوري عي����ن 

واقعية قاسم تؤمن مرمى طالب 
 وعسكرة المالعب تثير فوضى عارمة!

ّ
احلكم عالء عبد القادر يف املهمة االخرية قبل االعتزال حممد الها�سمي يطالب جميد حميد بالتزام ال�سمت
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البصرة / علي المياحي 
اول املتحدثني كان نائب رئي�س الهيئة االدارية 
دري�ل  حممد  الب�ضري  اجل��ن���ب  نفط  ل��ن��ادي 
حيث قال: بعد احل�ض�ل على مقعد يف بط�لة 
االن��دي��ة االآ���ض��ي���ي��ة ل��ك��رة ال��ي��د ، ق���ررت ادارة 
الفريق  م�ضتلزمات جناح  النادي ت�فري جميع 
ال�ضحيح  االع���داد  �ضبل  وتهيئة  البط�لة  يف 
املناف�ضات  يف  ج��ي��دة  ب�ض�رة  الظه�ر  الج��ل 
اال�ضي�ية، وحتقيق النتائج اجليدة فيها، ومن 
ق�ة  لتعزيز  االدارة  ت�ضعى   التي  اخل��ط���ات 
املركزي  االحت��اد  م�افقة  ا�ضتح�ضال  الفريق 
املنتخب  م����درب  خ��دم��ات  اإع�����ارة  ع��ل��ى  للعبة 
الفريق  لتدريب  ال�ضاحب  عبد  ظافر  ال�طني 
املالعب  يف  الط�يلة  خ��ربت��ه  م��ن  لال�ضتفادة 
وام��ت��الك��ه ال���ق���درات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��رائ��ع��ة، مع 
متتلك  بعنا�ضرجديدة  الفريق  دع��م  ���ض��رورة 

اخلربة اجليدة واملهارات الفردية العالية. 

مجموعة صعبة
البط�لة  يف  ال��ف��ري��ق  ح��ظ���ظ  وب��خ�����ض������س 
االآ�ضي�ية قال: اإن جمم�عة فريق نفط اجلن�ب 
يف البط�لة ق�ية ل�ضمها خرية الفرق االآ�ضي�ية 
منها ال�ضد اللبناين و�ضيف الن�ضخة املا�ضية ، 
العبني  ميلك  ال���ذي  ال�����ض��ع���دي  م�ضر  وف��ري��ق 
اآ�ضيا،  يف  مرمى  حار�س  اف�ضل  منهم  مميزين 
الدوري  بطل  االإي��راين  اأ�ضفهان  ف�الذ  وفريق 
االيراين احد ابرز املناف�ضني على لقب البط�لة 
فان  لذلك   ، ب��الده  منتخب  العبي  اغلب  وي�ضم 
من  ت�ضمها  ال��ت��ي  وال��ف��رق  �ضعبة  املجم�عة 
البط�لة  لقب  الإح��راز  بق�ة  تناف�س  ان  املمكن 
على  اجلن�ب  نفط  فريق  يحفز  ما  االآ�ضي�ية، 
تقدمي امل�ضت�ى الفني اجليد الذي يليق ب�ضمعة 

اللعبة على ال�ضعيد االآ�ضي�ي.

مشاكل فنية
 وق���ال ظ��اف��ر ع��ب��د ال�����ض��اح��ب م���درب املنتخب 
اجلن�ب:  نفط  فريق  على  وامل�ضرف  ال�طني 
من  ت��ع��اين  الأن��ه��ا  حتت�ضر  ال��ي��د  ك��رة  لعبة  اإن 
م�ضاكل فنية وادارية كثرية ، البتعاد فرقنا عن 
البط�الت  وقلة  الدولية،  املحافل  يف  امل�ضاركة 
املحلية ،وعدم االهتمام بفرق الفئات العمرية، 
ف�ضال  الالعبني   عن  التكتيكي  الن�ضج  وغياب 

تلعب  لذلك  للعبة،  التحية  البنى  ان��ع��دام  ع��ن 
وعملية   ، روتينية  مملة  بطريقة  الفرق  اغلب  
عن  بعيدا  بع�ض�ائية  جتري  الالعبني  اختيار 
تك�ن وفق  ان  التي يجب  العلمية  االختيارات 
معايري خا�ضة ، وجميع هذه ال�ضلبيات جعلت 
العربي  ال�ضعيدين  على  كثريا  تتاأخر  اللعبة 
القاري  التجمع  يف  امل�ضاركة  لكن  وال��ق��اري، 

املقبل �ضتك�ن خط�ة الإنعا�س اللعبة.

اكتشاف المواهب
واأ�ضاف عبد ال�ضاحب : اإن االأندية واملنتخبات 
مدربي  اأف�ضل  اإع��داده��ا  على  ي�ضرف  العربية 
البط�الت  يف  ف��اع��اًل  ح�����ض���رًا  متتلك  ال��ع��امل 
الدولية ،حيث يف كل بط�لة قارية يك�ن للفرق 
او املنتخبات العربية ت�اجد فاعل فيها ، وا�ضهم 

ذلك بزيادة خربة الالعبني وتنامي قدرتهم على 
احتاد   على  و   ، ال��ظ��روف  خمتلف  يف  اللعب 
اللعبة من  اأجماد  اإعادة  بكيفية  يفكر  ان  اللعبة 
العمرية  الفئات  فرق  بتط�ير  االهتمام  خالل 
دوري  قبل  ينطلق  بها  خا�س  دوري  واإق��ام��ة 
للمنتخبات  ورفدها  امل�اهب  الكت�ضاف  الكبار 
ال�طنية وتهيئة املع�ضكرات التدريبية املنا�ضبة 
الالعبني  ل��زي��ادة خ���ربة  ال��ق���ي��ة  وامل��ب��اري��ات 
للمناف�ضة على و�ض�ل فرقنا اإىل املراكز املتقدمة 

يف البط�الت العربية والقارية. 

معالجات تكتيكية
واأ�ضار اإىل انه �ضخ�س نقاط الق�ة وال�ضعف يف 
اأداء العبي الفريق وو�ضع املعاجلات التكتيكية 
جتاوزها  اإىل  بجد  ن�ضعى   حيث  لها،  املنا�ضبة 

قبل خ��س غمار مناف�ضات البط�لة االآ�ضي�ية، 
ان  ال�ضيما  حديثة  يد  ك��رة  تقدمي  على  ونعمل 
امل�ضاركة �ضتك�ن خط�ة للنه��س ب�اقع اللعبة 
نح� االأف�ضل ، وبالرغم من ت�اجد بع�س العبي 
املنتخب ال�طني يف �ضف�ف الفريق على �ضبيل 
ان يك�ن �ضمن  اأين حري�س على  اإال  االإع��ارة، 
اأهل  م��ن  الفريق  العب�  اال�ضا�ضية  الت�ضكيلة 
الب�ضرة الأجل اأن تنعك�س الفائدة ايجابيا على 
الدوري  مناف�ضات  يف  للفريق  اجلماعي  االأداء 
الالعبني   بني  والتفاهم  االن�ضجام  زي��ادة  مع   ،

لتطبيق اال�ضاليب التكتيكية اثناء املباريات.

معسكر خارجي
اجلاهزية  ن�ضبة  اإن  ال�ضاحب:  عبد  واأ�ضاف 
الفنية للفريق ما زالت يف بدايتها ، و�ضنكمل 

مفردات املنهاج التدريبي باإقامة مباريات مع 
واجلي�س  الكرخ  فريقا  ومنها  املتقدمة  الفرق 
امل�ؤمل  م��ن  خ��ارج��ي  مع�ضكر  يف  ندخل  ث��م   ،
ين�ضم  خ��الل��ه  وم���ن  االردن  يف  ي��ك���ن  اأن 
لتق�ية  حم��رتف��ان  عربيان  الع��ب��ان  او  الع��ب 
باملناف�ضة  حظ�ظه  وتعزيز  الفريق  �ضف�ف 
البط�لة  من  الثاين  ال��دور  اىل  االنتقال  على 
بالرغم من ق�ة املجم�عة و�ضع�بة التناف�س 
فيها ل�ج�د فرق لها باع ط�يل على ال�ضعيد 
الفريق ان يقدم�ا  القاري، وناأمل من العبي 
اق�ضى ما لديهم من االمكانات الفنية والبدنية 
يتنا�ضب  البط�لة  وت�ضجيل ح�ض�ر جيد يف 

مع الدعم املقدم من اإدارة النادي للفريق.

روحية التحدي
اأنا مدرب  قائال:  الفريق حديثه  وختم مدرب 
هذه  مثل  يف  ل��دي  م��ا  اأف�ضل  اأق���دم  حم��رتف 
ان  مع  التحدي  واع�ضق  الكبرية  البط�الت 
الي�م ال  الفرق العربية والقارية باتت  اغلب 
تخ�ضى م�اجهة الفرق العراقية ب�ضبب الفارق 
الالعبني  روحية  على  ذلك  وانعك�س  الكبري، 
لعدم  االإح��ب��اط  م��ن  بحالة  ي�ضعرون  ال��ذي��ن 
تقدمي النتائج اجليدة يف البط�الت ال�ضابقة 
، واأمتنى من جميع االأندية اأن يهتم�ا بفرق 
نح�  اللعبة  ب�اقع  للنه��س  العمرية  الفئات 
االأف�ضل ، والبد من اإعداد جيل جديد وتهيئة 
ال�طنية  للمنتخبات  ال��ن��ج��اح  �ضبل  جميع 

والفرق التي لديها م�ضاركات خارجية.

طموح مشروع
 : حن�ن  علي  الفريق  م��درب  ق��ال  جهته  م��ن 
يف  اجليدة  النتائج  بتحقيق  متفائل�ن  نحن 
اإ�ضرار  لديهم  الالعبني  جميع  الأن  البط�لة 
�ضاأن  الإع����الء  ج��ي��د  مب�ضت�ى  ال��ظ��ه���ر  ع��ل��ى 
يبذل  والفريق   ، القاري  ال�ضعيد  على  اللعبة 
وحدتني  ب�اقع  التدريبات  يف  كبرية  جه�دًا 
ح�ض�ر  و�ضيلعب   ، ال��ي���م  يف  تدريبيتني 
دورا  ال�ضاحب  عبد  ظ��اف��ر  املنتخب  م���درب 
ك��ب��ريا ل��رف��ع  ال����روح امل��ع��ن���ي��ة ل��الع��ب��ني يف 
االأ�ضاليب  ،وتطبيق  واملباريات  التدريبات 
الفني  بال�اقع  لالرتقاء  احلديثة  التكتيكية 

لالعبني، واالأداء اجلماعي للفريق.

ظافر عبد الصاحب : كرة اليد تحتضر 
والمشاركة اآلسيوية خطوة إلنعاشها

إلى توفير جميع مستلزمات نجاح فرقها  التي تسعى دائما  االندية   الجنوب من  نادي نفط  يعد 
الرياضية لمختلف األلعاب الفردية والجماعية، وذلك من خالل تواجد فرق كرة القدم و اليد والسلة 
في  المميزة  المشاركة  عن  فضال  فيها،  النتائج  أفضل  لتحقيق  المحلية  البطوالت  في  والخماسي 
االلعاب الفردية التي تألق أبطالها في حصد االوسمة في البطوالت العربية واآلسيوية ، ويواصل 
فريق كرة اليد تدريباته بهمة ونشاط لتمثيل البلد في بطولة االندية اآلسيوية أبطال الدوري 

التي ستنطلق منافساتها في شهر أيلول الجاري.
للتعرف  اليد  كرة  فريق  ومدربي  النادي  إدارة  أعضاء  من  ع��ددا  التقت  الرياضي(  )المدى 
الجيدة فيها وتطلعاتهم  النتائج  بتحقيق  وآمالهم  اآلسيوية،  المشاركة   بشأن  آرائهم  على 

المستقبلية لواقع اللعبة.    

وتائر استعداد نفط الجنوب تتصاعد قبل بطولة آسيا

ظافر عبد 
ال�ضاحب

كرة اليد العراقية يف مهمة ا�سيوية جديدة
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بغداد / طه كمر
اأج��رت ح���ارًا م��ضعًا مع  )امل��دى الريا�ضي( 
التي  االأح���داث  اأه��م  فيه  �ضجلت  اأزه��ر  حياد 
من  راف��ق��ه��ا  وم��ا  الريا�ضية  حياته  تخللتها 
تدريبية  مهمة  يت�ضنم  ان  قبل  كثرية  �ضج�ن 
اجل�ية  ال��ق���ة  ن���ادي  يف  ال��ع��م��ري��ة  للفئات 

حاليًا.
*  كيف ترى العمل اليوم مع الفئات العمرية؟

ومدرب  كم�ضرف  عملي  يف  التعب  برغم    -
اجل�ية  ال��ق���ة  ن���ادي  يف  ال��ع��م��ري��ة  للفئات 
�ضخ  خالل  من  املتعة  من  الكثري  يحمل  لكنه 
املعل�مات اال�ضا�ضية عن كرة القدم لهذه الفئة 
من الالعبني وهم يف بداية الطريق والتاأكيد 
وعدم  ج��ي��دًا  ال��درو���س  به�ضم  دائ��م��ا  عليهم 
حياتهم  ط�ال  �ضيحتاج�نها  ك�نهم  الن�ضيان 

الريا�ضية . 
 *ماذا عن رحلتك مع املنتخبات الوطنية ؟

عام  والنا�ضئني  االأ�ضبال  منتخبي  مثلت   -  
بتمثيل  حلمي  حتقيق  وا�ضتطعت   1975
الذي  امل�ضت�ى  خ��الل  من  ال�طني  املنتخب 
 –  1981 م��ضم  ال��ت��ج��ارة  فريق  م��ع  قدمته 
التدريبي  املع�ضكر  ط����ال  وب��ق��ي��ت   1982
يف  اأ�ضهر  اأربعة  مدة  ا�ضتمر  ال��ذي  للمنتخب 
التدريب املت�ا�ضل، لكن لالأ�ضف ال�ضديد قبل 
امل�ضاركة  االأ�ضماء  �ضمن  كنت  ال�ضفر  م�عد 
يف ال�����دورة االآ���ض��ي���ي��ة وف���ج��ئ��ت ب���زوال 
حالت  التي  العلم  خلدمة  ودع���ت��ي  اأع���ذاري 
التدريبي  باملالك  حدا  ما  حلمي  حتقيق  دون 
ان  بعد  بديل عني، و�ضاع احللم  البحث عن 
كان اأقراين يف ذلك املنتخب هم رعد حم�دي 
 . هادي  وخالد  ا�ض�د  وواثق  �ضعيد  وح�ضني 
عام  بغداد  منتخب  لتمثيل  ا�ضتدعيت  بعدها 
ثم  اجلمه�رية  بط�لة  على  وح�ضلنا   1981
فريقي  م��ن  )خليط  ال�طني  املنتخب  مثلت 
ال��ط��ريان وال�����ض��ب��اب( و���ض��ارك��ن��ا يف بط�لة 
عّمان  االأردن����ي����ة  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف  ال����ح���دات 
وبا�ضل  عريبي  غامن  الفريق  يف  معي  وك��ان 

ك�ركي�س واإ�ضماعيل حممد واإي�ض� ي�خنا .
*  واقع اللعبة حاليا هل يلبي الطموح؟

ي��راوح يف مكانه  اللعبة  لالأ�ضف ان واق��ع   - 
الكثرية  وبالرغم من وج�د عق�د االحرتاف 
والتط�ر احلا�ضل يف جمال الكرة اإال ان عدم 
باأدائه  اجلمه�ر  ميتع  ال��ذي  الالعب  وج���د 
ا�ضاع  ما  ال�ضابق  يف  مت�فرًا  كان  ملا  قيا�ضًا 
ان  نتمنى  ل��ذل��ك  ال�ضحيح،  طريقها  ك��رت��ن��ا 
الذي  الالعب  قرار يخدم  اللعبة على  حت�ضل 
ب�ضن  اللعبة  خدمة  يف  وعمره  �ضبابه  اأفنى 

قان�ن يحميه من �ضظف العي�س .
* تعني ان هناك فرقا بني العب االأم�س واليوم ؟

 - نعم بكل تاأكيد فالفرق �ضا�ضع وكبري، العب 
االأم�س معروف عنه يحرتم مدربه ب�ضكل كبري 
جدا وميتاز بالت�ضحية وال�فاء للفانيلة التي 
الذات  بنكران  التزامه  ع��ن  ويعرب  يرتديها 

ال���دوري  يف  م��ب��اراة  فريقه  يخ��س  عندما 
الي�م  الهّم االول لالعب  ان  املحلي، يف حني 
املادة التي اف�ضدت عالقته بناديه وراح يبحث 
عنها ب�ضتى ال��ضائل لكنه لالأ�ضف ال ي�ضتطيع 

ان يقدم مثلما قدمه العب� االأم�س .
م�سوارك  ط�����وال  ل��ع��ب��ت��ه��ا  م����ب����اراة  اأج���م���ل  م���ا    *

الريا�سي؟
اأجمل  ل��ع��ب��ت  ال���ط���ريان  م���ع  ك��ن��ت  ع��ن��دم��ا   -
وال   1984 ع��ام  امليناء  فريق  �ضد  مبارياتي 
الق�ة  جمه�ر  ذهن  يف  عالقة  احداثها  زال��ت 
اجل�ية حيث جرت يف ج� ممطر ومتكنا من 
 )  3 –  6 ( فيها بنتيجة كبرية ق�امها  الف�ز 
وكانت ح�ضيلتي منها اأربعة اأهداف جميعها 
اجل�ي  اجلمه�ر  ولقبني  ب��ال��راأ���س  �ضجلت 

عقب انتهائها بالالعب املطري .
 * من ا�سحاب الف�سل عليك ؟

- ال ان�ضى ف�ضل املدرب القدير عادل ي��ضف 
بابا  عم�  املرح�م  املدربني  �ضيخ  اىل  اإ�ضافة 
وامل��درب  ف�يا  الي�غ�ضاليف  امل���درب  وك��ذل��ك 
جرب  و�ضعد  ث��ام��ر  وحم��م��د  ف��رط������س  جمبل 
وعامر جميل وعبد االإله عبد احلميد و�ضاكر 

�ضامل وبا�ضل مهدي .

*  ما ابرز االجنازات التي حققتها يف م�سوارك مع 
الكرة ؟

اجل���ي��ة بط�لة  ال��ق���ة  ف��ري��ق  م��ع  -  حققت 
النجف  حمافظة  يف  نظمت  التي  االنت�ضار 
االأ�ضرف وكذلك بط�لة ال�ضحافة فيما ح�ضلت 

مع اجل�يني على املركزين الثاين والثالث 
يف دوري الكرة الأكرث من م��ضم .

لعجلة  ال��ك��رة  احت���اد  ادارة  اآل��ي��ة  ع��ن  م���اذا   *
اللعبة؟

- حقيقة ان اآلية عمل االحتاد العراقي 
لكرة القدم �ضابتها الف��ضى واملحاباة 
م���ن خ����الل اه���م���ال ���ض��ّم ال��ك��ف��اءات 
لها وزنها احلقيقي  التي  الريا�ضية 
يف جمال اللعبة حيث ان غالبيتها 
متتلك القدرة على العمل االإداري 
يعد  اهمالها  وان  اإخ��ال���س  بكل 

خ�ضارة كبرية مل�ضتقبل اللعبة.
* م���ا ت��ق��ي��ي��م��ك ل�����دوري ال���ك���رة يف 

املو�سم املنتهي؟
كان  احل��ايل  امل��ضم  دوري   -  
م���ا دف����ع بع�س  م��ت��ع��ب��ًا ج�����دًا 
نتيجة  االن�ضحاب  اىل  الفرق 

جتعلهم  التي  امل��ادي��ة  االإم��ك��ان��ات  ت�فر  ع��دم 
ا�ضتنزفت  الفرق  فبع�س  امل�ضرية،  ي�ا�ضل�ن 
جميع طاقاتها الفنية ما اأثر ذلك على م�ضت�اها 
خري  اجل�ية  الق�ة  لفريق  ح�ضل  وما  الفني 
ان��ه مل  ال��دوري مت�ضدرًا اال  ب��داأ  ان��ه  اإذ  دليل 
بالرغم  النخبة  دوري  اىل  التاأهل  من  يتمكن 

من انه ي�ضم نخبة جيدة من النج�م .
*   وماذا يعني لك تقهقر ال�سقور ؟

 - لي�س من ال�ضهل ان اأحتدث واأ�ضف �ضع�ري 
به  ال���ذي تربطني  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ادي  ع��ن ه���ذا 
ذكريات جميلة ال ميكن يل ان اأن�ضاها ما دمت 
اأيام  اأجمل  اجل�ية  الق�ة  مع  ع�ضت  فقد  حيًا 
باأبنائه  وتربطني  الثاين  بيتي  فه�  عمري 
العبني  كنا  ان  منذ  حميمة  �ضداقة  ع��الق��ات 
�ضاكر  ناظم  الكابنت  اأن�ضى  ف��ال  االآن  وحتى 
م�ضطفى  وه�����ض��ام  جمبل  �ضعيد  وامل��رح���م 
فا�ضل واحمد ه�بي  و�ضعدي ي�ن�س وخالد 
واملرح�م  ت�ما  و�ضعدي  ���ض��داوي  وح�ضن 

ناطق ها�ضم .
ال��راف��دي��ن يف  ا���س��ود  ت��رى فر�سة  * كيف 

رحلة الدفاع عن لقب اآ�سيا ؟
-  ب�ضراحة ان الفر�ضة �ضعبة جدًا 
بابك  يطرق  ال  احلظ  ان  ومعروف 
���ض���ى م���رة واح����دة وك���رة القدم 
نحن  بقينا  فيما  كثريًا  تط�رت 
ن����راوح م��ك��ان��ن��ا ال���ض��ي��م��ا نحن 
يك�ن  ان  ويجب  اآ�ضيا  اأب��ط��ال 
البط�لة،  لتلك  اإعدادنا م�ضاعفًا 
ان  مم��ك��ن  االإجن����از  حتقيق  الن 
ي��ك���ن ���ض��ه��ال، ل��ك��ن احل��ف��اظ عليه 

يك�ن �ضعبا جدا.

آلمه تقهقر الصقور في دوري الكرة الممتاز

العب لم ينصفه الحظ، بل جانبه كثيرًا وجعله خارج إطار النجومية والشهرة التي يبحث عنهما جميع العبي كرة القدم 
فيما حصل عليها أقرانه الذين عاصروه في رحلته مع المستديرة التي سحرت عشاقها بجمالها فقد زاولها منذ نعومة 
أظفاره في األزقة والحارات لمدينة الحرية منجم المواهب الرياضية والفنية عندما كان العبًا ضمن فريق 17 تموز بقيادة 
الحكم االتحادي يوسف مايع ومن هذا الفريق تمكن من ولوج األندية المحلية ليمثل فريق التجارة الذي منه تم اختياره 
لتمثيل المنتخب الوطني بقيادة المرحوم عمو بابا لينخرط ضمن صفوف فريق الطيران وبعده مثل فريق صالح الدين 

ومن ثم العمال وأخيرًا فريق السياحة .

المادة أفسدت عالقة الالعبين بأنديتهم وعمل حياد أزهر: 
اتحاد الكرة شابته العشوائية!

دوري الكرة �سهد عدم ا�ستقرار الفرق اداريا وماليا



فريق دهوك يتوج بأول درع في تاريخه 
للموسم الكروي 2010-2009
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الرياض / وكاالت
االآ�ضي�ي  االحت����اد  وف���د  ي�ضل  اأن  ينتظر 
ال�ضهر  من  ع�ضر  الرابع  ي�م  ال�ضع�دية  اإىل 
اأي��ام لتفقد  اجل��اري يف زي��ارة متتد لت�ضعة 
ومدى  ال�ضع�دي،  زين  دوري  اأندية  جميع 
املحرتفني  دوري  هيئة  ���ض��روط  مطابقتها 
االآ�ضي�ي، اإ�ضافة اإىل ح�ض�ر مباراة الهالل 
ال�ضع�دي والغرافة القطري يف ذهاب دور 
االآ�ضي�ي.  املحرتفني  دوري  م��ن  الثمانية 
برئا�ضة  مراقبني  �ضتة  من  ال�فد  ويتك�ن 
�ض�زوكي ت�ك�اكي رئي�س جلنة امل�ضابقات، 
كيم  االأندية،  م�ضابقات  مدير  تان  بنجامني 
االأندية،  مل�ضابقات  االت�ضال  مدير  هاي�نغ 
والعالمات  الت�ض�يق  مدير  ت�ضل  ي�نغ  ين 

املراقبة  رئ��ي�����س  ه���ن��غ  ك����ان  ال��ت��ج��اري��ة، 
الداخلية، وخان مينغ م�ض�ؤول التط�ير يف 
اإدارة تعليم املدربني. و�ضتزور هيئة دوري 
ومالعب  اأندية  جميع  ال�ضع�دي  املحرتفني 
دوري زي��ن ال�ضع�دي اب��ت��داًء م��ن  ي���م غد 
اخلمي�س لل�ق�ف على مدى جاهزية االأندية 

واملالعب. 
اأك��رث من 40  اأنهى  تدريب  اأخ��رى  من جهة 
متدربا من جميع االأندية امل�ضاركة يف دوري 
زين ال�ضع�دي من خالل عقد دورات تدريبية 
عدة وور�س عمل متخ�ض�ضة يف ال�ضيا�ضات 
واالإجراءات املحا�ضبية والهياكل التنظيمية 
"كي  �ضركتي  م��ن  ك��ل  تنفيذها  يف  �ضاركت 
اخلليجية"،  و"اال�ضتثمارات  جي"  اإم  بي 
يف  التطبيقية  التط�يرية  االأع��م��ال  �ضمن 

التعامالت االإدارية داخل االأندية، ويف اإطار 
اإعداد االأندية للزيارة املرتقبة ل�فد االحتاد 

االآ�ضي�ي. 
و�ضملت الدورات وور�س العمل التي عقدت 
يف كل من: الريا�س، الدمام، وجدة، �ضرحا 
القدم  ل��ك��رة  االآ���ض��ي���ي  االحت����اد  ملتطلبات 
امل��ط��ل���ب��ة م��ن االأن���دي���ة ال�����ض��ع���دي��ة ب�ضكل 
حما�ضبي  ت��دري��ب  اإىل  اإ���ض��اف��ة  تف�ضيلي، 
ع��ل��ى دليل  االأن���دي���ة  امل��ال��ي��ة يف  وم���دي���ري 
ال�ضيا�ضات واالإجراءات املحا�ضبية يف اإطار 
بداأت  التي  القان�نية  للمراجعة  اال�ضتعداد 
للهياكل  من���اذج  وت��ق��دمي  بتنفيذها  الهيئة 
االأندية  على  تطبيقها  امل��ق��رتح  التنظيمية 
ح�����ض��ب م��ع��اي��ري االحت����اد االآ���ض��ي���ي لكرة 

القدم.

الجزائر / وكاالت
القدم  ل��ك��رة  ال���دويل  االحت���اد  ينظم 
»ف��ي��ف��ا« ب��ال��ت��ع��اون م��ع احت���اد الكرة 
ب�ضاأن  م��ه��م��ًا  م����ؤمت���رًا  اجل���زائ���ري 
»االح����رتاف يف ك��رة ال��ق��دم«، خالل 
ال�ضهر اجلاري  االأ�ضب�ع االأخري من 

يف اجلزائر.
اجلزائري  ال��ك��رة  احت���اد  وي�ضتعد   
ي�م  للمحرتفني  دوري  اأول  الإط��الق 
وذك���ر احتاد  اجل����اري.  اأي��ل���ل   24
ال��ك��رة اجل���زائ���ري يف م���ق��ع��ه على 
�ضيح�ضره  امل���ؤمت��ر  اأن  االإن���رتن���ت  
خ����رباء ب�����ارزون م���ن ب��ي��ن��ه��م مدير 
اإىل  و�ضيتطرق  بال�»فيفا«،  التط�ير 
تنظيم  ه���ي  حم�����ددة،  م������ض���ع��ات 
امل��ح��رتف وق���ان����ن و�ضع  ال���ن���ادي 
دوريات  وق��ان���ن  املحرتف  الالعب 
امل��ح��رتف��ني وال��ت�����ض���ي��ق وق���ان����ن 

عق�بات دوري املحرتفني.
ويف ال�ضاأن ذاته اأعلن حممد روراوة 
لكرة  اجل��زائ��ري  االحت���اد  رئي�س   ،
�ضيلتقي  ب��الده  منتخب  اأن   ، ال��ق��دم 

ي�م  ودي����ا  ل���ك�����ض��م��ب���رغ  منتخب 
اإطار  يف  املقبل  الثاين  ت�ضرين    17
االأمم  كا�س  لت�ضفيات  ا�ضتعداداته 

االأفريقية 2012 . 
واأو�ضح روراوة لالإذاعة اجلزائرية 
باملباراة  اخلا�ضة  الرتتيبات  كل  اأن 
يبق  مل  بل�ك�ضمب�رغ  �ضتقام  التي 
النهائية  امل���اف��ق��ة  اإال  ف��ق��ط  م��ن��ه��ا 
على  ل�ك�ضمب�رغ  يف  الكرة  الحتاد 
نقل  حق�ق  اجل��زائ��ري  نظريه  منح 

املباراة. 
روراوة  ك�ضف   ، مت�ضل  �ضياق  ويف 
اأن املنتخب اجلزائري �ضي�اجه اأحد 
�ضباط   �ضهر  يف  الكربى  املنتخبات 
يف  املغرب  ملالقاة  ا�ضتعدادا  املقبل 
اآذار  يف اجل�لة الثالثة من مباريات 
ت�ضفيات  �ضمن  الرابعة  املجم�عة 

كا�س اأمم اأفريقيا 2012 . 
جارية  االت�ضاالت  اأن  رورواة  واأكد 
يتم  اأن  ع��ل��ى  م��ن��ت��خ��ب��ات  ث��الث��ة  م��ع 
االت��ف��اق م��ع واح���د منها يف االأي���ام 

القادمة ، من دون اأن يك�ضف عنها.

القاهرة / وكاالت
مركزا   113 امل�ضري   االأه��ل��ي  ال��ن��ادي  قفز 
الذي  ال�ضهر  هذا  العامل  اأندية  ت�ضنيف  يف 
ي�ضدره االحتاد الدويل للتاأريخ واالإح�ضاء 

ليحتل املركز 87 عامليا . 
الت�ضنيف  يف  امل�����ض��ري  ال���ن���ادي  وت���ق���دم 
اجلديد لالحتاد الدويل للتاأريخ واالإح�ضاء  
113 مركزا بعد م�ضاركته يف دور الثمانية 

على  ف��از  حيث  اأفريقيا  اأب��ط��ال  دوري  يف 
و�ضبيبة  هارتالند  مع  وتعادل  االإ�ضماعيلي 
على  اجلزائري  الفريق  من  وخ�ضر  القبائل 
االإيطايل  اإنرت ميالن  نادي  واإحتل   . اأر�ضه 
االأندية  �ضدارة  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  بطل 
املركز  يف  بر�ضل�نة  ج��اء  حني  يف  العاملية 
الثالث  املركز  بايرن مي�نيخ يف  ثم  الثاين 

ثم ت�ضيل�ضي رابعا وليفرب�ل خام�ضا. 

أبو ظبي / وكاالت 
القدم  لكرة  االإم��ارات��ي  املحرتفني  دوري  �ضهد 
يف  فقط  ج�لتني  اإقامة  برغم  اإقالة،  حالة  اأول 
ال�حدة  ن��ادي  اإدارة  اتخذت  حيث  امل�ضابقة، 
مدرب  ب�ل�ين  الزل���  الروماين  باإقالة  ق��رارا  
ف�ز  رغ���م  امل���ع���اون،  وج��ه��ازه  االأول  ال��ف��ري��ق 

الفريق على احتاد كلباء 1/3.
الفريق  تعر�س  اإىل  االإق��ال��ة  اأ���ض��ب��اب  وت��اأت��ى 
بداية  فى  متتاليتني  لهزميتني  اللقب(  )حامل 
امل��ضم ا�ضتهلها بخ�ضارة بط�لة كاأ�س ال�ض�بر 
االإم���ارات���ي ع��ل��ى ي��د ف��ري��ق االإم�����ارات )دوري 
اإىل  باالإ�ضافة   ،3/1 بنتيجة   ) االأوىل  الدرجة 
خ�ضارة مباراته يف اجل�لة االأوىل من ال��ضل 

بنتيجة 2/0 .
املفا�ضلة  ح�ل  ال�حدة  يف  امل�ؤ�ضرات  وتتجه 
بات�ضي  ل��ي���ن��اردو  اأدي���ن����ر  ال��ربازي��ل��ي  ب��ني 
"تيتي" واالأملاين وينفرد �ضايفر لت�يل تدريب 
مدة  تتجاوز  مل  ال��ذي  لب�ل�ين  خلفا  الفريق 

تعاقده ثالثة اأ�ضهر.

6 مراقبين آسيويين يتفقدون الدوري السعودي

صنعاء/ وكاالت
ك�ضفت م�ضادر اإعالمية باأن االحتاد اليمني 
اليمنية  احلك�مة  م��ن  طلب  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
التعاون  جمل�س  دول  بع�س  لدى  التدخل 
بقدرة  الت�ضكيك  حملة  ل�قف  اخلليجي 
 20 خليجي  بط�لة  ا�ضت�ضافة  على  اليمن 

يف ت�ضرين الثاين املقبل.
ونقلت م�ضادر اإعالمية عن قيادات ريا�ضية 
مينية ان احلك�مة اليمنية تعتزم التحرك 
بج�لة  والقيام  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  بعد 
مك�كية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
بهدف اإيقاف حملة التحري�س على بط�لة 

خليجي 20، وان اليمن �ضت�ضعى من خالل 
ال�ضيا�ضية  العالقات  مناخ  ال�ضتغالل  ذلك 
تتزعم  التي  البحرين  مملكة  مع  املمتازة 
الفريق املناوئ الإقامة بط�لة خليجي 20 
ال�ضحافية  احلمالت  واإيقاف  اليمن،  يف 
التي ت�ضكك يف قدرة اليمن على ا�ضت�ضافة 
من  ���ض���اء   20 خليجي  ب��ح��ج��م  ب��ط���ل��ة 

الناحية االأمنية اأو التنظيمية.
وذكرت م�ضادر ريا�ضية مطلعة ان اليمن 
�ضتعمل على اإقناع دول اخلليج بجه�زية 
على  �ضتطلعهم  كما  التنظيمية،  اليمن 
اخلطط االأمنية اخلا�ضة بحماية البط�لة 

و�ضمانات جناحها.

الحكومة اليمنية تتحرك إلنهاء 
أزمة خليجي 20     

بولوني أول ضحايا )فيف��ا(  ينظ��م مؤتم��رًا بش��أن االحتراف ف��ي الجزائر
الدوري اإلماراتي 

األهلي يتقدم في تصنيف 
أندية العالم 

خليجي اليمن يواجه حمالت �سحفية �سده

الدوري ال�سعودي يخ�سع للتقييم اال�سيوي 

فيفا يدر�س جتربة االحرتاف يف اجلزائر
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ميونخ / وكاالت
ط��ال��ب رئ��ي�����س ن����ادي ب��اي��رن م��ي���ن��خ ك��ارل 
لكرة  االأوروب����ي  االحت���اد  رومينغيه  هاينز 
القدم  لكرة  ال��دويل  واالحت���اد  )وي��ف��ا(  القدم 
تكلفة  لتغطية  تاأمني  وج�د  ب�ضرورة  )فيفا( 
االإ�ضابات التي تلحق بالالعبني يف البط�الت 

الدولية املختلفة مع منتخباتهم. 
ب�����ض��ب��ب ق�ضية  م��ط��ال��ب روم��ي��ن��غ��ي��ه  ت���اأت���ي 
ال��ه���ل��ن��دي اآري����ني روب����ن، ال���ذي ���ض��ارك فى 
الرغم  على  اأفريقيا  بجن�ب   2010 م�نديال 
عن  و�ضتبعده  جت���ددت  ال��ت��ي  اإ���ض��اب��ت��ه  م��ن 
فرتة  حتى  ال��ب��اف��اري  الفريق  م��ع  امل�ضاركة 

اأعياد امليالد. 

)مي�نت�ضر  جلريدة  ال��ن��ادي  رئي�س  و�ضرح 
ال�ضدد  بهذا  مفاو�ضات  »ت���ج��د  م��ريك���ر(: 
م�ضاألة  لتطبيق  ا�ضتعداده  اأب���دى  و)وي��ف��ا( 
ال��ت��اأم��ني ع��ل��ى ال��الع��ب��ني مل���اج��ه��ة م��ث��ل هذه 
احلاالت.. لي�س فقط يف البط�الت الكربى، 

ولكن يف كل مباريات املنتخبات ال�طنية«.
رئي�س  مع  حتاور  اأنه  اإىل  رومينغيه  واأ�ضار 
)ويفا( الفرن�ضي مي�ضيل بالتيني بهذا ال�ضدد 
و�ضع  مل��رح��ل��ة  ب��امل��ف��او���ض��ات  و���ض��ل  ب�ضكل 

التفا�ضيل. 
باهظة  م�ضاألة  »اإن��ه��ا  امل�����ض���ؤول:  واأ���ض��اف 
مع  و�ضنناق�ضها  �ضرورية،  ولكنها  التكاليف 

)ويفا( اأوال ثم فيفا«.

مدريد/ وكاالت 
جماهري  اأن  ال��راأي  ا�ضتطالعات  اآخر  اأظهرت 
ال���ربت���غ���ايل خ�زيه  ت��ف���ق  ت��ت���ق��ع  ال��ل��ي��غ��ا 

على  فنيا  م��دري��د،  ري��ال  م��درب  م�ريني�، 
امللكي  ال���ن���ادي  ل��غ��رمي  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 

ج��ضيب  ب��ر���ض��ل���ن��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي، 
غ�اردي�ال.

اأج��رت��ه  راأي  ا���ض��ت��ط��الع  واأب������رز 
ج��ري��دة )م���ارك���ا( االإ���ض��ب��ان��ي��ة اأن 
ن�ضبة %42  م�ريني� ح�ضل على 
م���ن االأ�����ض�����ات ف���ى ح���ني ك��ان 

ن�ضيب غ�اردي�ال %38.
النتيجة  ه������ذه  وت�����اأت�����ى 

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 

ا�ضتطالع راأي اآخر يف اجلريدة نف�ضها ت�قع 
ف�ز بر�ضل�نة امل��ضم احلايل بالدوري. 

فى  ت�اجها  قد  وغ���اردي���ال  م�ريني�  وك��ان 
يف  االأبطال  دوري  من  املا�ضية  الن�ضخة 
املدرب  كان  حينما  النهائي،  ن�ضف 
الإنرت  فنيا  م��دي��رًا  ال��ربت��غ��ايل 
ال��ذي جنح  ميالن االإي��ط��ايل 
احل�ض�ل  يف  قيادته  حتت 

على اللقب. 
الثالث  امل��رك��ز  يف  وج���اء 
الأتلتيك�  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 
فل�ري�س  ك��ي��ك��ي  م���دري���د 
مع  ح�����ض��ل  ال�����ذي   ،)%5(
فريقه هذا العام على بط�لتي 

ف�ضاًل  االأوروب���ي،  وال�ض�بر  اأوروب���ا  دوري 
خ�ضره  الذي  امللك،  كاأ�س  لنهائي  و�ض�له  عن 
اآخر  راأي  ا�ضتطالع  اأظهر  اأ�ضبيلية.فيما  اأمام 
حمافظة  ت��ت���ق��ع  االإ���ض��ب��ان��ي��ة  اجل��م��اه��ري  اأن 
اأح���رزه  ال���ذي  ال��ل��ي��غ��ا،  ل��ق��ب  ع��ل��ى  بر�ضل�نة 
اجلديد.  امل��ضم  خ��الل  املا�ضيني  امل��ضمني 
االأ�ض�ات  من   %48.8 اأن  اال�ضتطالع،  واأبرز 
�ضب يف �ضالح بر�ضل�نة فى حني حاز ريال 
مدريد على ن�ضبة 45.5%، اأي ما يعني وج�د 
النادي  ل�ضالح  ���ض���ت   1800 بقيمة  ف���ارق 
الكتال�ين. وياأتي بعد قطبي الكرة االإ�ضباين، 
اأوروبا وال�ض�بر  اأتلتيك� مدريد بطل دوري 
االأوروبي )2.1%( ثم فالن�ضيا )1.6%( ويليه 

بطل الكاأ�س اأ�ضبيلية .

روما / وكاالت
ميالن  مهاجم  اإبراهيم�فيت�س،  زالت��ان  ال�ض�يدي  قال 
اأوروبا"  يف  "االأق�ى  ه�  فريقه  "اإن  االإي��ط��ايل: 
يف  االأل��ق��اب  بكل  للف�ز  االأول  واملر�ضح  حالًيا، 

امل��ضم اجلديد".
وقال اإبرا يف ت�ضريحات نقلها م�قع )ف�تب�ل 
ل�  العامل،  يف  هج�م  اأق���ى  "لدينا  اإيطاليا(: 
كنت مديًرا فنًيا للفريق ل�ضعرت ب�ضعادة غامرة 

لهذه ال�فرة من الالعبني املتميزين".
بر�ضل�نة  م��ن  ق��ادًم��ا  م��ي��الن  اإىل  اإب����را  وان��ت��ق��ل 
هج�م  وي�ضم  ي���رو،  ملي�ن   24 مقابل  االإ�ضباين 

الفريق االإيطايل كال من: رونالديني� وبات� وروبيني� 
واإبراهيم�فيت�س.

ميالنو / وكاالت
ا�ضت�ضارات  تقدم  التي  ديل�يت  م�ؤ�ض�ضة  من  خبري  اأكد 
كبح  �ضت�ا�ضل  القدم  كرة  اأندية  اأن  االأعمال،  يف جمال 
�ضريان  قرب  مع  الالعبني  انتقال  �ضفقات  على  اإنفاقها 

ق�اعد مالية جديدة و�ضعها االحتاد االأوروبي للعبة. 
وقل�ضت االأندية يف البط�الت االأوروبية الكربى اإنفاقها 

بن�ضبة 40 يف املئة مقارنة بعام 2009، وذلك وفقا لتقرير 
من م�ؤ�ض�ضة ديل�يت ن�ضر بعد غلق باب االنتقاالت ال�ضيفية 

املمتاز نح� 350  االإنكليزي  الدوري  االأندية يف  اأنفقت  ، حيث 
االأخرية، وه� رقم يقل  اإ�ضرتليني يف فرتة االنتقاالت  ملي�ن جنيه 

بن�ضبة 22 يف املئة عن اإجمايل قيمة العام املا�ضي، ومع اإنفاق مان�ض�ضرت 
هذا  االأندية  من  كثري  اجته  الكبري،  الرقم  هذا  ثلث  من  الأك��رث  �ضيتي 

امل��ضم اإىل نظام االإعارة لتقليل اإنفاقها. 
عك�س  مثرية  اأو  كبرية  �ضفقات  ي�ضهد  مل  االأخ���ري  ال��ي���م  اأن  ُي��ذك��ر 

بع�س  اإمت��ام  وم��ن  احلياة  من  تخل  مل  ولكنها  املا�ضيني،  العامني 
ال�ضفقات حتى قبل غلق باب االنتقاالت قبل عامني انتقل املهاجمان 

الربازيلي روبيني� والبلغاري دمييتار بربات�ف اإىل مان�ض�ضرت 
�ضيتي ومان�ض�ضرت ي�نايتد على الرتتيب قبل ث�ان فقط من غلق 

باب االنتقاالت. والعام املا�ضي فاجاأ كارل��س تيفيز وخافيري 
ما�ضكريان� نادي وي�ضتهام االإنكليزي يف اللحظات االأخرية 
التي  االأح���داث  اأب���رز  ولكن  �ضف�فه،  اإىل  االن�ضمام  بعدم 

�ضهدتها اللحظات االأخرية االأوىل كانت االأنباء التي ترددت 
عن انتقال الالعب اله�لندي رايان بابل بطائرة مروحية 

يقرر  اأن  قبل  وي�ضتهام  اإىل  ليفرب�ل  من  )هليك�برت( 
اله�لندي  الالعب  انتقال  اإىل  اإ�ضافة  االنتقال،  عدم 
قبل  االإنكليزي  ت�تنهام  اإىل  ف��ارت  دي��ر  ف��ان  االآخ��ر 

االإغالق ب�ضاعتني.

مكسيكو سيتي / وكاالت  
العام يف  القدم هذا  لكرة  العامل  كاأ�س  ال�ضبان يف  تاألق العب�ها  التي  املك�ضيك  تتطلع 
اللعب  فر�س  لزيادة  املحلي  ال��دوري  يف  االأج��ان��ب  ع��دد  تقلي�س  اىل  اأفريقيا  جن�ب 
الدويل اأمام امل�اهب ال�ضاعدة يف البالد ، وي�ضمح الدوري املك�ضيكي للم�ضاركني يف 
من  العبني  خم�ضة  ب�ضم  ناديا   18 فيه  يناف�س  الذي  امل�ضابقة  من  االأول  الق�ضم 
، وقال خ��ضتين� ك�مبيان رئي�س  لكل فريق  اأق�ضى  البالد كحد  خارج 
االحتاد املك�ضيكي لل�ضحفيني : نحن نعمل على حتديد عدد االأجانب 
الذين يحتاجهم كل فريق يجب ان نفكر يف الدفاع عن العبينا 
الكبري من  العدد  ب�ضبب  ، وهناك جدل  املك�ضيك  ال�ضبان يف 
االأجانب يف الدوري بعدما �ضم املنتخب املك�ضيكي العبني 
ولدوا يف بالد اأخرى مثل غ�يرم� فرانك� القادم من 
و�ضط  العب  نايل�ض�ن  انط�ني�  وفاز   ، االأرجنتني 
بلقب  ال��ربازي��ل  يف  وامل���ل���د  املك�ضيك  منتخب 
مع  املا�ضي  امل��ضم  ال��دوري  يف  الع��ب  اأف�ضل 
ال�ضن�ات  ويف   ، اللقب  حامل  ت�ل�كا  فريق 
االأخ�����رية ك���ان ل��ق��ب ه����داف ال�����دوري من 
ن�ضيب العبني من ت�ضيلي او االأرجنتني 
خافيري  تقا�ضم  املا�ضي  امل��ضم  ويف 
هرنانديز الذي انتقل اىل مان�ض�ضرت 
ي�نايتد االنكليزي �ضدارة القائمة 
مع االأمريكي هريك�لي�س غ�ميز 
واأدت   ، ب��ريو  من  فان�  وي�هان 
ع��رو���س ال��الع��ب��ني ال�����ض��ب��ان مع 
العامل  ك��اأ���س  يف  املك�ضيك  منتخب 
ومن بينهم هرنانديز وجي�فاين دو�س 
جيل  مب�ضاهدة  االآم��ال  تعزيز  اىل  �ضانت��س 
التي  القادمة  النهائيات  يف  الفريق  يق�د  جديد 

ت�ضيفها الربازيل عام 2014.

350 مليون جنيه صفقات انتقاالت 
الالعبين في إنكلترا 

المكسيك تفكر في تقليص 
عدد الالعبين األجانب

بايرن ميونيخ يطالب بالتأمين 
على الالعبين ضد اإلصابات

برشلونة مرشح لإلحتفاظ بلقب )الليغا( اإلسباني

إبراهيموفيتش: ميالن 
األقوى فى أوروبا 

تفاوؤل وا�سع يف بر�سلونة للفوز باللقب

ابراهيموفيت�س 
�سعيد بوجوده 
يف مياله

�سفقة روبينيو 
تثري اجلدل يف 

اوروبا
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فيا وسيلفا وميلنر يتصدرون قائمة أغلى 10 صفقات كروية 

إعداد / المدى الرياضي 
�ضيتم  قلم  ب��ج��رة  ان��ه  البع�س  يت�ض�ر  ق��د 
امل��ضم  م�ضر  يف  املحرتفني  دوري  تطبيق 
تاأجيل  يف  اخطاأ  الكرة  احتاد  اأن  اأو  املقبل 
عملية  ان  ي�ؤكد  احل��ال  واق��ع  الن  التطبيق 
ومعاونيه،  زاهر  قدرات  من  اكرب  التطبيق 
للريا�ضة  الق�مي  املجل�س  ق��درات  ومن  بل 
�ضتزيد  ال����دوري  ه��ذا  ميزانية  الن  نف�ضه 
الريا�ضة  ميزانية  بينما  جنيه..  مليار  على 
300ملي�ن  على  تزيد  ال  جمتمعة  امل�ضرية 
ج��ن��ي��ه م��ن��ه��ا م��ائ��ت��ي م��ل��ي���ن ف��ق��ط لدعم 
االأندية  لدعم  يذهب  والباقي  االإن�����ض��اءات 

ال�ضعبية حمدودة امل�ارد! 
�ضن�يا  ناديًا   16 يحتاجها  جنيه  مليار  نعم 
مبت��ضط  املحرتفني  دوري  يف  للم�ضاركة 
والذي  ن��اٍد  لكل  جنيه  50ملي�ن  ميزانيات 
م�ضتقلة  م�ضرية  م�ضاهمة  �ضركة  �ضيمثله 
االجتماعية  او  الريا�ضية  الهيئة  اإدارة  عن 

التابع لها .
املثري اأن من بني ال�ضتة ع�ضر ناديا امل�ضاركة 
ناد  ���ض���ى  امل������ض��م ال جن��د  يف دوري ه��ذا 
نادي  وه���  ال�����ض��روط  عليه  تنطبق  واح���د 
�ضركة  خ���الل  م��ن  امل���ؤ���ض�����س  دج��ل��ة  وادي 
اآخر  اأي ن�ضاط  م�ضاهمة م�ضتقلة ال متار�س 

غري الريا�ضة .
تهيئتها  ميكن  اأخ���رى  اأن��دي��ة  ه��ن��اك  بينما 

للم�ضاركة 
وه���������������ي 

ان��������دي��������ة 
 ، ت كا ل�ضر ا

امل���ق���اول����ن 
العرب وانبي 

وب���رتوج���ي���ت 
وم�ضر املقا�ضة 

ولكن  واجل�نة، 
يتم  ان  ب�������ض���رط 

ت��اأ���ض��ي�����س ���ض��رك��ات 
فرعية من هذه ال�ضركات 

م�ضتقلة  م��ي��زان��ي��ات  ل��ه��ا  ت��ك���ن 
معنية فقط باإدارة فريق الكرة .

م�ضر  وبا�ضتثناء  بالطبع  ولكن 
امل���ق���ا����ض���ة واجل�����ن����ة الأن��ه��م��ا 
�ضركتان خا�ضتان يف اال�ضا�س 
التم�يل  ع��م��ل��ي��ة  ���ض��ت��ك���ن 

قطاع  ���ض��رك��ات  خ����الل  م���ن 
البرتول او قطاع االعمال 

مالية  خم���ال���ف���ة  ال����ع����ام 
املركزي  اجل��ه��از  اأم���ام 

الن  ل��ل��م��ح��ا���ض��ب��ات 
الكرة حتقق خ�ضائر 

ال�ضركات  ه����ذه  ك���ل  يف 
على  اأرب���اح���ًا  حت��ق��ق  وال 

االإطالق. 
انتبه  ن��اد  هناك  ان  الغريب 
ل�ضرورة التغيري مبكرا وه� 
ي�ؤ�ض�س  ال��ذي  �ضم�حة  ن��ادي 
م�ضاهمة  ���ض��رك��ة  االأي����ام  ه���ذه 
)100ملي�ن  ق��دره  م��ال  براأ�س 
ج��ن��ي��ه( ل��ك��ن ه���ذه ال�����ض��رك��ة مل 
هناك  كانت  كما  بعد،  الن�ر  تر 
جانب  م���ن  ���ض��اب��ق��ة  حم������اوالت 
االأهلي لتاأ�ضي�س �ضركة ه� االآخر 
ا�ضطدمت  امل��ح��اوالت  ه��ذه  لكن 
من  حيث  كثرية  وق�انني  بل�ائح 
املنتظر ان يجمع االأهلي اكرث من 
300ملي�ن جنيه يف حالة تاأ�ضي�ضه 
كبريًا  عددًا  �ضتجذب  الذي  ل�ضركته 
ال��ك��ب��ار الذين  م��ن رج���ال االأع���م���ال 

يرغب�ن يف ا�ضتغالل ا�ضم االأهلي .
املثري اأن م�ضاركة انبي وبرتوجيت يف 
بط�لة املحرتفني ال تعطلها املادة  18،الن 
هذه املادة حتظر م�ضاركة اكرث من ناديني 
نف�ضها  امل�ضابقة  يف  واح���دة  هيئة  يتبعان 
امل�ضرية  ال�ضركات  تنظيم  لق�انني  وطبقا 
م�ضتقلني  كيانني  وبرتوجيت  انبي  �ضيك�ن 
املقام  يف  ال��ب��رتول  وزارة  اإىل  يتبعان  وال 
اأندية  ان  جند  االآخ��ر  اجلانب  علي  االأول. 

احلدود  وح��ر���س  اجلي�س  طالئع  الهيئات 
الن  مع�ضلة،  من  �ضتقرتب  ال�ضرطة  واحتاد 
لهيئة  املنظمة  تلك  او  الع�ضكرية  الق�انني 
يف  م�ضاهمة  �ضركات  قيام  حتظر  ال�ضرطة 
خياران  اأمامها  �ضيك�ن  وبالطبع  الريا�ضة 
ت�ضتغل  م��دن��ي��ة  ���ض��رك��ات  ايل  ال��ت��ح���ل  ام���ا 
اال�ضم فقط او اللعب بالنظام احلايل �ضمن 
دوري اله�اة، اأما االإنتاج احلربي ف��ضعه 
خمتلف الأنه ي�ضم العديد من ال�ضركات وقد 

ي�ؤ�ض�س �ضركة م�ضتقلة ه� االآخر. 
ال�ضع�د  عملية  وهي  اأخرى  اإ�ضكالية  هناك 
والهب�ط ومن هنا فدوري املحرتفني يجب 
ان ي�ضتمل على درجتني اأي يجب ان يك�ن 
هناك 32ناديًا على االأقل يف الدرجتني لديها 
ان  بالفعل  ت�ؤكد  االأرق��ام  م�ضاهمة.  �ضركات 
اىل  حت�يلها  ميكن  اأخ��رى  16ن��ادي��ًا  هناك 
الكروم  بينها  م��ن  لعل  م�ضاهمة  ���ض��رك��ات 
وغزل املحلة والقناة ولكن االأمر يحتاج اإىل 
ت�ضريع جديد يف االأ�ضا�س يتيح لهذه االأندية 

تاأ�ضي�س مثل هذه ال�ضركات. 
اجلديد  اللعبة  باحتاد  يتعلق  االآخ��ر  االأم��ر 
الذي يجب ت�ضكيله من بني اأندية املحرتفني 
جلانه  وروؤ���ض��اء  اأع�ضائه  كل  يك�ن  بحيث 
ل�ائح  عن  بعيدا  املحرتفني  من  وم�ظفيه 

الهيئات الريا�ضية املعم�ل بها حاليا. 
زاهر  �ضمري  جند  ان  ميكن  انه  ذلك  ومعنى 
رئي�ضا لهذا االحتاد ب�ضه�لة بعيدا عن فكرة 

يك�ن  ان  يجب  ال  انه  كما  �ضن�ات  الثماين 
يف  ع�ض�يته  ب��رغ��م  ب��ه  ع�����ض���ا  اب����ري���دة 

اللجنة التنفيذية لفيفا. 
اأما االإ�ضكالية الثالثة فتتمثل يف ميزانية هذا 
املنتظر  من  حيث  تاأ�ضي�ضه  املزمع  االحت��اد 
جنيه  اإىل300م��ل��ي���ن  ميزانيته  ترتفع  ان 
اأن�ضطته ودفع رواتب  لل�ضرف على  �ضن�يا 
�ضرتتفع  احل��ك��ام  جلنة  فمثال  ب��ه  العاملني 
ميزانيتها اإىل 20ملي�ن جنيه حيث �ضي�ضل 
الراتب ال�ضهري للحكم املحرتف اإىل 20الف 
جنيه �ضهريا وال��ضع نف�ضه بالن�ضبة للجنة 
اإىل  اإ�ضافة  الالعبني  و���ض���ؤون  امل�ضابقات 

فروع االحتاد يف كل اأنحاء اجلمه�رية. 
اإىل تطبيق دوري املحرتفني يف ظل  ذهبنا 
الظروف االقت�ضادية التي متر بها البالد لن 
جتعل اأمام االحتاد اجلديد مفرًا من االجتاه 
القن�ات  الأح��د  ح�ضريًا  البط�لة  بيع  اإىل 
كل  ب��ه يف  معم�ل  ه���  اأ���ض���ة مب��ا  امل�ضفرة 
االأر�ضي  البث  على  االإبقاء  مع  العامل  دول 
مادي  عائد  لتحقيق  وذل��ك  للجميع  متاحا 
منا�ضب ال يقل عن ميزانية االحتاد ال�ضن�ية 
اأي تقريبا 300ملي�ن جنيه وه� رقم لي�س 
االحتاد  كان  اذا  اإليه  ال��ض�ل  ال�ضعب  من 
االتفاق  ي�ضبه  م��ا  اإىل  ت��ضل  ق��د  احل���ايل 
جنيه  180ملي�ن  اإىل  اجلزيرة  قن�ات  مع 
امل�ضري  التليفزي�ن  يعرقل  اأن  قبل  وذل��ك 

ال�ضفقة. 

ستة أندية فقط مهيأة للمشاركة  
مليار جنيه ال تكفي إلنجاح دوري المحترفين في مصر

الدوري امل�سري ي�سكو �سعف امليزانية املخ�س�سة له
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إعداد / المدى الرياضي
الأح��د  ����ض����ؤال  ع��ل��ى  وردًا  ���ض��اخ��رة  ل��ه��ج��ة  ويف 
بع�س  مع  التعاقد  يف  رغبته  ب�ضاأن  ال�ضحفيني 
ال��ن��ج���م، ق���ال ه����اري ري���دن���اب امل���دي���ر الفني 
مي�ضي  لي�نيل  ق���دوم  ينتظر  اإن���ه  ل��ت���ت��ن��ه��ام: 
عقد  على  والت�قيع  الطبي  للفح�س  للخ�ض�ع 
“�ضكاي  نقلته  ملا  ووف��ق��ًا  لت�تنهام،  االن�ضمام 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  ري��دن��اب  تعمد  ف��ق��د  �ضب�رت�س” 
امل�قف ب�ضخرية مل�اجهة ال�ضائعات التي تتحدث 
اللحظات  يف  التعاقدية  ت�تنهام  مفاجاآت  عن 

االأخرية.
وجن���ح ري���دن���اب يف اإق���ن���اع راف��ائ��ي��ل ف���ان دير 
على  لفريقه  بالت�قيع  مدريد  ري��ال  جنم  ف��ارت 
اجتاه  يف  ت�ضب  كانت  امل�ؤ�ضرات  ان  من  الرغم 
مي�نيخ  ب��اي��رن  اإىل  ال��ه���ل��ن��دي  النجم  ان��ت��ق��ال 
حالت  ظ��روف��ًا  اأن  اإال  ي����رو،  ملي�ن   21 مقابل 
�ض�ب  لريحل  )الب�ند�ضليغا(،  اإىل  انتقاله  دون 
مقابل  ت�تنهام  ب�ضف�ف  ملتحقًا  )الربميريليغ( 

10 ماليني ي�رو فقط. 
ليح�ضل  امليالن  اإىل  روبيني�  انتقال  نباأ  ج��اء 
ال�ضحف  تغطيات  يف  االأك���رب  امل�ضاحات  على 
العاملية، حيث يتمتع النجم الربازيلي بح�ض�ر 
ملان  يلعب  ك��ان  الأن���ه  الربيطانية  ال�ضحف  يف 
انتقاله  بحكم  االيطالية  ال�ضحف  ويف  �ضيتي، 
اإىل امليالن، ويف �ضحافة ا�ضبانيا باعتباره كان 

على اأب�اب البار�ضا يف اأكرث من منا�ضبة.
ارتياحا  هناك  اأن  )امل����ريور(  �ضحيفة  وذك���رت 
تتعلق  الأ���ض��ب��اب  روب��ي��ن��ي���  ل��رح��ي��ل  �ضيتي  يف 
م��ضمني،  مدى  على  املقنع  االأداء  تقدميه  بعدم 
الالعب  رات��ب  بت�فري  تتعلق  مالية  والأ���ض��ب��اب 
ا�ضرتليني  جنيه  األ���ف   160 يبلغ  ك���ان  ال���ذي 
وعلى  االيطالية،  ال�ضحف  نقلت  كما  اأ�ضب�عيًا، 
ت�ضريحات  �ضب�رت”  ديلل�  “الغازيتا  راأ�ضها 
تاريخا  �ضيكتب  اأن��ه  خاللها  اأك��د  التي  روبيني� 
الفريق  اأن  خا�ضة  امل��ي��الن،  م��ع  لنف�ضه  ج��دي��دا 
هائلة  هج�مية  ق���ة  �ضف�فه  يف  ي�ضم  اأ�ضبح 
وبات�،  وروبيني�،  اإبراهيم�فيت�س،  يف  تتمثل 
ورونالديني�، وه� االأمر الذي دعا اإدارة النادي 
على  روم��ا  لفريق  ب�ريللي  عن  اال�ضتغناء  اإىل 
�ضبيل االإعارة ثم البيع النهائي يف نهاية امل��ضم 

احلايل.
االيطالية  ال�ضحف  نقلتها  ت�ضريحات  ويف 
امليالن  اإن  االإن��رت:  رئي�س  م�راتي  ما�ضيم�  قال 
اأ���ض��ب��ح مي��ل��ك ق����ة ه��ج���م��ي��ة ه��ائ��ل��ة، وت�قع 
االألقاب  على  الفريقني  ب��ني  املناف�ضة  تع�د  اأن 
�ضن�ات  بعد  �ضخ�نتها  اإىل  واالأوروبية  املحلية 
املناف�ضة  عن  امليالن  وابتعاد  االإنرت  �ضيطرة  من 

احلقيقية على البط�الت.
وتاأكد انتقال الك�ضندر هليب اإىل برمنغهام على 
�ضبيل االإعارة، وقدوم اأ�ضام�اه جيان العب رين 
الفرن�ضي واملنتخب الغاين اإىل �ضندرالند مقابل 
13 ملي�ن جنيه ا�ضرتليني وهي ال�ضفقة االأغلى 
يف  البقاء  اإىل  يطمح  ال��ذي  ال��ن��ادي  ت��اري��خ  يف 

)الربميريليغ(.
�ضيدو  اأن  ا�ضبانيا  من  ال�اردة  التقارير  وذكرت 
ال��ب��ار���ض��ا ح��ت��ى 2014،  م��ع  ت��ع��اق��ده  كيتا ج���دد 
خدمات  على  احل�ض�ل  يف  ت�تنهام  جن��ح  كما 

م��ضك�،  �ضبارتاك  م��ن  بليتيك��ضا  احل��ار���س 
وان�����ض��م ت����راوري م��داف��ع اأي�����ض��ر اأر���ض��ن��ال اإىل 
ع��ام، كما متت �ضفقة  اع��ارة ملدة  ي�فنت��س يف 
�ضالكه  اإىل  امل��ي��الن  الع��ب  ه�نتيالر  ان�ضمام 

االأملاين مقابل 13 ملي�ن ي�رو.
انت�ضرت  االنتقاالت  باب  اإغالق  من  �ضاعات  قبل 
النجم  رح��ي��ل  اإم��ك��ان��ي��ة  بخ�ض��س  ���ض��ائ��ع��ات 
ال��ت���غ���يل اإمي��ان���ي��ل اأدي��ب��اي���ر م��ه��اج��م مان 
الالعب  لت�ضريحات  وكان  ت�تنهام،  اإىل  �ضيتي 
الت�اجد  يف  رغبته  ب�ضاأن  �ضابقًا  بها  اأدىل  التي 
بالت�ضكيلة االأ�ضا�ضية للفريق واإال ف�ض�ف يرحل، 
رحيل  ل�ضائعات  البع�س  ت�ضديق  يف  كبري  دور 
الفني  امل��دي��ر  فينغر  اأر���ض��ني  ف�ضل  كما  ال��الع��ب، 
على  احل�ض�ل  �ضفقة  ح�ضم  يف  اأر�ضنال  لفريق 
حار�س ف�لهام “مارك �ض�ارزر” الذي كان على 
اأر�ضنال،  فريق  معقل  )االإم���ارات(  ملعب  اأعتاب 
ولكن ال�ضفقة مل يكتب لها النجاح يف اللحظات 
البقاء، واأ�ضبح  اأن ف�ضل احلار�س  االأخرية بعد 
يف  الكبري  للنق�س  نظرًا  كبري  م��اأزق  يف  فينغر 
اأمل�نيا  على  يعتمد  حيث  املرمى،  حرا�ضة  مركز 
اأ�ضا�ضية وه� حار�س جيد ولكنه يرتكب  ب�ضفة 
على  املناف�ضة  يف  يرغب  لفريق  ميكن  ال  اأخطاًء 
اأن يتحمل  اأوروب��ا  اأبطال  ال��دوري ولقب دوري 

ع�اقبها.
كما ف�ضل �ضاي جيفني حار�س مان �ضيتي البقاء 
مع الفريق والدخ�ل يف مناف�ضة حامية ال�طي�س 
اأن  “ج� هارت”، بعد  مع احلار�س االأول حاليًا 
كانت الت�قعات ت�ضري اإىل رحيل اأكرث من العب 
و�ضانتا  جيفني  بينهم  م��ن  �ضيتي  �ضف�ف  ع��ن 
)ال�ضيتزين(.  قلعة  انهما مل يرحال عن  اإال  كروز 
اأنه كان على و�ضك االن�ضمام لفريق  واأكد كروز 
لها  يكتب  مل  ال�ضفقة  اأن  اإال  االي��ط��ايل  الت�ضي� 

النجاح.

تاأكد اأن ال�ضفقات الكربى التي اأ�ضعلت ال�ضراع 
القدر  ه��ذا  ت�ضتحق  كانت  الكبرية  االأن��دي��ة  بني 
اإبراهيم�فيت�س  انتقل  فقد  االهتمام،  من  الكبري 
البار�ضا،  �ض�ب  ما�ضكريان�  ورحل  االإن��رت،  اإىل 
لفت  ك��ع��ادت��ه يف  �ضيتي  م���ان  ذل���ك جن��ح  وق��ب��ل 
ال�ضيفية  ال��ت��ع��اق��دات  ف��رتة  يف  ب��ق���ة  االأن��ظ��ار 
و�ضيلفا  بال�تيلي  �ضم  يف  بنجاحه  احل��ال��ي��ة 
االنتقاالت  تبداأ فرتة  اأن  وت�ريه وميلرن، وقبل 
فعليًا كان البار�ضا قد متكن من �ضم دافيد فيا اأحد 
اأف�ضل واأغلى مهاجمي العامل حاليًا اإىل �ضف�فه.
الكبرية فقد حفلت  االأرق��ام  اأ�ضحاب  وبعيدًا عن 
املفاجاآت،  ببع�س  ال�ضيفية  االن��ت��ق��االت  ف��رتة 
التي ياأتي على راأ�ضها انتقال راوؤول من الريال 
اأهلي  اإىل  ال��ي���يف  م��ن  وك��ان��اف��ارو  �ضالكه،  اأىل 
دب��ي، وع���دة اأدري��ان��� اإىل ال���دوري االإي��ط��ايل.
ان�ضم  ف��ق��د  ال��ع��رب��ي��ة،  االأ���ض��م��اء  �ضعيد  وع��ل��ى 
املحمدي  واأحمد  اأر�ضنال،  اإىل  ال�ضماخ  م��روان 
ف�لهام،  اإىل  حلي�س  ورف��ي��ق  ���ض��ن��درالن��د،  اإىل 
ق�اعدها  غ��ادرت  التي  ال���اع��دة  االأ�ضماء  وم��ن 
�ض�ب جتارب احرتافية جديدة، م�ضع�د اأوزيل 

و�ضامي خ�ضرية و�ضيغاريت�.
خ�ضرية  و�ضامي  اأوزي��ل،  م�ضع�د  من  كل  متكن 
جن�ب  م�نديال  يف  بق�ة  االأ���ض���اء  خطف  من 
ومن  االأمل���اين،  املنتخب  برفقة   2010 اأفريقيا 
اأندية  من  باالنتقال  التاألق  هذا  ثمار  ح�ضدا  ثم 
ال�ضاحة  على  واملكانة  ال�ضهرة  مت��ضطة  اأملانية 
اأهم  اأح���د  امللكي  ال��ن��ادي  قلعة  اإىل  االأوروب���ي���ة 
واأكرب اأندية العامل.وجاءت �ضفقة انتقال اأوزيل 
برمين  ف��ردي��ر  م��ن  تركية  باأ�ض�ل  يتمتع  ال��ذي 
ي�رو،  ملي�ن   14 مقابل  ال��ري��ال  اإىل  االأمل���اين 
�ضامي  االأ���ض��ل  ت�ن�ضي  النجم  انتقال  و�ضفقة 
خ�ضرية من �ضت�تغارت اإىل ريال مدريد باملقابل 
مرحلة  ب��داي��ة  ع��ن  اإع���الن  مبثابة  لتك�نا  نف�ضه 

جديدة يف تاريخ الريال، خا�ضة ان املدير الفني 
االعتماد  يريد  م�ريني�  خ�زيه  للفريق  اجلديد 
اأماًل  للنادي،  التي جلبها  ال�ج�ه اجلديدة  على 
يف ا�ضتعادة البط�الت التي غابت عن النادي يف 

ظل تاألق مناف�ضه التقليدي بر�ضل�نة.
�ضجلت  ال��ت��ي  ال���اع��دة  ال�ضابة  االأ���ض��م��اء  وم��ن 
ال�ضيفية  االنتقاالت  ف��رتة  تقارير  يف  ت���اج��دًا 
املعروف  هرينانديز  خافري  املك�ضيكي  النجم 
با�ضم �ضيغاريت� الذي انتقل من �ضيفا�س اإىل مان 

ي�نايتد مقابل 9.7 ملي�ن ي�رو.
اعتزال  غ�نزالي�س  راوؤول  الكبري  النجم  رف�س 
ال���ذي �ضنع معه جمده  ال��ن��ادي  ال��ق��دم يف  ك��رة 
من  انتقل  مفاجئ  ق��رار  ويف  الكبري،  وتاريخه 
خط�ة  يف  االأمل��اين،  �ضالكه  اإىل  الريال  �ضف�ف 
تاريخ  يف  �ضلبًا  ت�ؤثر  �ض�ف  انها  البع�س  راأى 

جنم الريال الكبري، ولن ت�ضيف اإليه الكثري.
ومع بداية مباريات الب�ند�ضليغا مل يكن �ضالكه 
يجب  ك��ان  راوؤول  ب��اأن  االنطباع  ليتعزز  م�فقًا 
عليه االعتزال يف اأح�ضان النادي امللكي حفاظًا 
يف  القدم  كرة  جن�م  اأف�ضل  كاأحد  تاريخه  على 

تاريخ الريال والقارة العج�ز.
ويف مفاجاأة اأخرى من العيار الثقيل انتقل النجم 
االإيطايل فابي� كانافارو مدافع الي�يف واأف�ضل 
العب يف العامل عام 2006 اإىل اأهلي دبي مربرًا 

اتخاذ هذه اخلط�ة برغبته يف العي�س بدبي.
ومن بني املفاجاآت االأخرى، القرار الذي اتخذه 
الدوري  اإىل  بالع�دة  اأدريان�  الربازيلي  النجم 
االيطايل، ولكن عرب ب�ابة روما هذه املرة بعد 
اأن كان قد اتخذ قرار الرحيل اإىل الربازيل وعدم 

اللعب يف اأوروبا.
انتقل ثالثة من جن�م الكرة العربية اإىل الدوري 
االإن��ك��ل��ي��زي، واأ���ض��ب��ح مب��ق��دور ه����ؤالء النج�م 
جذب االآالف من جماهري الكرة العربية مبتابعة 

فقد  ال��ب��ط���الت،  اأق����ى  م��ن  تعد  ال��ت��ي  البط�لة 
انتقل الهداف املغربي مروان ال�ضماخ من ب�ردو 
الفرن�ضي اإىل اأر�ضنال يف �ضفقة انتقال حر، كما 
انتقل العب املنتخب امل�ضري اأحمد املحمدي اإىل 
م��ضم  ملدة  االإع��ارة  �ضبيل  على  �ضندرالند  فريق 
امكانية  مع  ا�ضرتليني  جنيه  األ��ف   500 مقابل 
اأيام  امل��ضم، ومنذ  نهاية  الالعب يف  عقد  �ضراء 
حلي�س  رفيق  اجل��زائ��ري  املنتخب  مدافع  اتخذ 
باالنتقال  االحرتافية  م�ضريته  يف  مهمة  خط�ة 
ملي�ن   2.5 مقابل  ف�لهام  فريق  اإىل  بنفيكا  من 
اأ�ضداء  الربيطانية  ال�ضحف  تناقلت  كما  ي�رو 
املعار من  العماين علي احلب�ضي  تاألق احلار�س 
االأخري  ليدفع  تاألقه  وج��اء  ويغان،  اىل  ب�لت�ن 

للتقدم بعر�س للح�ض�ل على خدماته نهائيًا.

ضمت قائمة العشرة األوائل
 دافيد فيا: من فالن�ضيا اإىل بر�ضل�نة مقابل 40 
فيال  اأ�ضت�ن  من  ميلرن:  جيم�س  ي���رو،  ملي�ن 
اإىل مان�ض�ضرت �ضيتي مقابل 31.2 ملي�ن ي�رو.. 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  اإىل  فالن�ضيا  من  �ضيلفا:  دافيد 
بال�تيلي:  م��اري���  ي���رو  ملي�ن   30.2 مقابل 
مقابل 30  �ضيتي  مان�ض�ضرت  اإىل  ميالن  اإنرت  من 
اإىل  بر�ضل�نة  من  ت�ريه:  يايا  ي���رو..  ملي�ن 

مان�ض�ضرت �ضيتي مقابل 29 ملي�ن ي�رو..
مدريد  ري��ال  اإىل  بنفكيا  من  ماريا:  دي  اأنخيل   
مقابل 25 ملي�ن ي�رو.. زالتان ابراهيم�فيت�س: 
ملي�ن   24 م��ق��اب��ل  امل��ي��الن  اإىل  بر�ضل�نة  م��ن 
ت�ضيل�ضي  اإىل  بنفيكا  م��ن  رام��ريي�����س:  ي����رو.. 

مقابل 22 ملي�ن ي�رو..
بر�ضل�نة  اإىل  ليفرب�ل  من  ما�ضكريان�:   خافري 
اإدواردو:  كارل��س  ي����رو..  ملي�ن   21 مقابل 
من ه�فنهامي االأملاين اإىل روبن كازان الرو�ضي 

مقابل 20 ملي�ن ي�رو.

الصيفية  ل��الن��ت��ق��االت  ال��خ��ت��ام��ي  ال���ي���وم  ف���ي  ك��ب��ي��رة  إث�����ارة 

فيا وسيلفا وميلنر يتصدرون قائمة أغلى 10 صفقات كروية 

تسابقت المواقع اإللكترونية للصحف العالمية، والمواقع المتخصصة في كرة القدم، والمحطات التلفزيونية المتخصصة 
في متابعة تفاصيل الساعات األخيرة لبورصة االنتقاالت الكروية األوروبية، وخصصت مواقع الصحف العالمية جزءًا للبث 
المباشر آلخر أخبار الصفقات واالنتقاالت. وأشارت صحيفة “التلغراف” البريطانية إلى أن الحكمة المعتادة في مثل هذا 
الوقت من كل عام تقول إنه ال يجب االهتمام كثيرًا بمصداقية كل ما يتردد في الساعات األخيرة لبورصة االنتقاالت، إذ 
يجب التمهل إلى اليوم التالي لمعرفة الحقيقة الكاملة بعيدًا عن الشائعات التي تؤكد رحيل هذا الالعب أو قدوم اآلخر.

كانافارو يختار اهلي دبي يف حمطته االخرية فيا يت�سدر قائمة العقود يف اوروبا اوزيل ح�سد ثمرة تاألقه يف املونديال
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علي النعيمي
من �ضنن التدريب التي تعلمناها اأن على كل مدرب، متى 
ما �ضعر بتدين م�ضت�اه الفني ون�ض�ب �ضلته التدريبية 
من فاكهة االجنازات اأن يفكر مليًا باأ�ضباب الف�ضل ويهم 
مبراجعة الذات �ضائاًل نف�ضه عن جناعة طرقه التدريبية 
احلالية اإن ت�ضببت يف هذه النتائج، وما الع�امل التي 
عّلها  االأخرى  الع�امل  وحتليل  التدريبي  عمله  اأعاقت 
اأ�ضل�بًا  انتهج  وهل  التجربة،  هذه  على  بظاللها  رمت 
تدريبيًا تالَءم مع العبيه، اأو هل تقاع�ضت اإدارة النادي 
تعديل  اىل  �ضيلجاأ  وهل  اجتاهه،  واجباتها  تاأدية  يف 
اجلديدة  والظروف  الالعبني  خل�ضائ�س  تبعًا  خططه 

التي �ضرتافق م�ض�اره القادم ؟
األغاها البع�س من ق�امي�ضه،  القاعدة  اأن هذه  املده�س 
العراقية  كرتنا  على  التط�ر  ُيدخل�ا  ان  من  فبداًل 
التقدم  جادة  عن  بانحرافها  "جاب�الين"  �ضبقت  التي 
لنا  اللعب، اوجدوا  التكتيكات واأ�ضاليب  واحلداثة يف 

املدربني  " نحل  بظاهرة  يعرف  بات  جديدًا  م�ضطلحًا 
وميا�ضم االأندية " وتقليعة انتقال املدربني من ناٍد اإىل 
اآخر مبجرد ما اأنهى ارتباطه مع ناديه احلايل من دون 
اأ�ضبح  املدربني  �ض�ق  وكاأن  ال�ضابقة  جتربته  ُيقّيم  ان 
كم��ضم م�ضل�ضالت �ضهر رم�ضان من كل عام  اإذا تقاعد 
وي�ضبح  جنمه  بريق  يقّل  كاأمنا  واحد  مل��ضم  احدهم 
ت�ضاوره  ك�مبار�س"   " الثان�ية  االأدوار  مدربي  من 
�ضتقل  وبالتايل  الك�الي�س  خلف  االحتجاب  ه�اج�س 

اأ�ضهمه يف ب�ر�ضة املدربني!
واإال ماذا نف�ضر هذا اال�ضتقتال ال�ضر�س يف الظفر باأي 
التنعم  ل�  حتى  احدهم  يفكر  ان  دون  ومن  جديد  عقد 
حتديث  بغية  اأ�ضهر  ب�ضعة   " م�ؤقتة  با�ضرتاحة   "
يغري  اأن  ن�ضي  احدهم  اأن  وامل�ضيبة  الكروية،  اأفكاره 
قيادته  اأثناء  القدمي  ناديه  �ضعار  حتمل  التي  بدلته 
حتى  بل  اجلديد،  ناديه  يف  التدريبية  وحداته  اأوىل 
لنا باأن �ض�ق املدربني  اأوحت  اأنديتنا كاأنها  اإدارات  ان 

اأ�ضماء  على  اأقت�ضر  العراق  يف 
حمدودة وال ي�جد غريهم اأبدا، 
لكنهم ذات )ال�ج�ه التدريبية( 
هناك  وتارة  هنا  تارة  تتنقل 
لعبهم  طرق  حفظنا  اإننا  لدرجة 

وخططهم عن ظهر قلب.
ه�ؤالء  حق  من  األي�س  ولكن، 
املدربني ان ينفذوا برقابهم من 
لريم�ها  والل�م  االتهام  �ضباك 
مرة اأخرى على روؤو�س اأ�ضحاب 

املدربني  بحرية  يف  يع�م�ن  زل�ا  ال  الذين  االأندية! 
جماهري  لي�ضت  اأو  عنهم!  والتنقيب  للبحث  الراكدة 
االأندية �ضالعة يف هذه الق�ضية اأي�ضا ولها اليد الط�ىل 
يف ج�س نب�س املدربني "امل�ضتهلكني كرويًا "وا�ضتقراء 
اآرائهم لر�ضد رّدة فعلهم االأولية، وبالتايل ال�ضروع علنًا 
النادي  عي�ن  اجل  من  ط�اعية"  "�ضم�ضرة  عملية  يف 
�ضحرية  مراهم  اأنهم  على  االإدارية  للهيئات  وتقدميهم 

ت�ضفي جروح الهزائم ال�قتية وال تبقي لها اأثرًا؟
الريا�ضي  ال�ض�ق  بقفزات  متعلقًا  االأمر  دام  وما 
الهيئات ان  تلك  الذي مينع  العر�س والطلب ما  ومبداأ 

)ت�ضت�رد( اأ�ضماء تدريبية جديدة 
على  التدريب  �ضاحة  يف  لت�ضخها 
التي  الفر�س  ذات  تعطيهم  ان 
كبرية  تدريبية  اأ�ضماء  ا�ضتنفدتها 
حني  بعد  والنتائج  االأيام  دللت 
باأن" ف�اني�ضها املتالألئة وم�ضاعلها 
الزاهية قد خفت واأفلت ومل يتبق 
اأن  بعد  املهيبة  عناوينهم  غري  لهم 
ن�ضبت اأفكارهم اخلططية وانتهت 

�ضالحيات اإبداعهم؟
 لذا نهم�س يف اأذان البع�س لنق�ل له :البد للمدرب ان 
يرتاح قليال من كم ال�ضغ�طات املحيطة به اأثناء امل��ضم 
املتتالية  الف�ضل  م�ا�ضم  تكرار  حالة  يف  وخ�ض��ضا 
ان  لكم  احلافل،  بتاأريخه  راأفة  امل�ضتمرة  واالإخفاقات 
تتخيل�ا ان هناك من اآثر اجلل��س على كر�ضيه املريح 
ال�ضاي  بطعم  م�ضتذوقًا  التدريبية  وحدته  باك�رة  يف 
على  كاملروحة،  للم�ضجعني  م�ضبحته  يدير  وه�  املهيل 
االأ�ضدقاء متاأماًل قيمة  الزمالء وقف�ضات  اأنغام قهقهات 
النغمة  لهذه  يروق  اأنديتنا  مزاج  ومادام  القادم  عقده 

ال�ضائعة.

رؤى بال  حدود

* اع�����رف ط��ري��ق��ي ج���ي���دًا ن��ح��� امل��رم��ى 
االر�ضنال  يف   للعيان  وا�ضحة  وب�ضماتي 
جن�م  من  الكثري  عن  يف�ضلني  فينغر  واأّن 
ولي�س  بالنف�س  ك��ب��رية  ثقة  ه��ي  ال��ن��ادي، 

غرور العب ثري. 
الرو�ضي اندريه ار�ضافني
* اج��زم ب��اأين م��درب ذو خ��ربة وف��رية يف 
من  درا���ض��ت��ي  وكثفت  االنكليزي  ال���دوري 
اإن  اب��دًا  ا�ضتعبد  وال  االنكليزية  تعلم  اجل 

دربت اأ�ضت�ن فيال".
روبريت� دونادوين

النخبة  ل��دوري  النهائي  قبل  ما  للدور  االإي��اب  لقاء  العراقية  اجلماهري  تابعت 
ال�ضفراء من  القلعة  فريق  اأداء  الي�م عند  نت�قف  الطلبة واربيل و�ض�ف  بني 
لالأمام فقط وظهرت  اللعب  اأ�ضل�ب  اإىل  االأ�ضفر  الفريق  اإذ مال  الفنية  الناحية 
اأو  ط���يل  ب�ضكل  الالعبني  النت�ضار  وذل��ك  الهجمات  �ضناعة  يف  م�ضكلة  لديه 
يف  االإ�ضراع  اإىل  اإ�ضافة  الكرات  نقل  يف  امللعب  عر�س  ي�ضتغل�ا  ومل  بالعمق 
فاز عليه وبكل �ضه�لة ب�ضبب هذا  الذي  االأنيق  اللعب ما �ضهل كثريًا من مهام 
اخلطاأ الفني، ومل يجد اللعب بالعمق نفعًا الأن طريقة املناوالت كانت مك�ض�فة 
ومقروءة للطلبة، اإما كرة بعيدة عن الالعب اأو مقط�عة من الدفاع ولعب اأربيل 
ال��ضط و�ضاع مركزا مهدي كرمي  اأو ارتكاز يف  بالعب ارتكاز واحد كمح�ر 
االأطراف  عن  والتخلي  االأم��ام  نح�  اللعب  اإىل  ماال  اللذين  حممد  مال  وهلكرد 
بجانب ل�ؤي �ضالح وم�ضلم مبارك واحمد �ضالح ، وعاب عليهم م�ضاألة تدوير 
ونقل الكرة يف ملعب الطالب خ�ض��ضا بعدما رجع و�ضط الطلبة اإىل م�ضاحته 
تاركًا ن�ضف امللعب الأربيل ومع ذلك فاأن احمد و ل�ؤي كانا قادرين على االجتياز 
وعمال حماوالت خطرة عدة برغم �ضحة املناوالت اخلطرة وجل�ء اأربيل للعب 
اللعب من  اأنف�ضهم واأغلق م�ضاحات  بت�ضكيل 3-1-3-3 ما عقدوا االأم�ر على 
اإرتكازين من اجل �ضناعة اللعب  اإىل  اأمامهم، بل كان اودي�ض� باأم�س احلاجة 

وحيازة الكرة يف ملعب اخل�ضم. 

ض�����������وء أح����م����ر

منتخبنا  الع��ب��ي  اإىل  احلكمة  ه��ذه  ن��ه��دي 
ال���ط��ن��ي ال���ذي ���ض���ف ي��ب��داأ رح��ل��ة الدفاع 
يفكر  اأن  اأ�ضابيع،  بعد  االآ�ضي�ي  لقبه  عن 
ن�ضب  ي�ضع�ا  وان  البطل  بعقلية  العب�ه 
كالتي  كبرية  اآخرى  نتيجة  حتقيق  اأعينهم 

حقق�ها عام 2007، حتى ل� تاأخر مع�ضكر 
اإىل  ولينظروا  ال�����ض��يء،  بع�س  اإع��داده��م 
اأ�ضمى االأهداف واأ�ضعب االأ�ضياء لن تك�ن 
ب�ضالح  االإن�ضان  ت�ضلح  ما  متى  م�ضتحيلة 

العزمية والتحدي.

ح���ك���م���ة ال����ي����وم

فن��ية رؤي������ة 

م�����س�����ام�����ي�����ر

حسين لعيبي.. حقق منجزًا ذهبيًا مع أبطال شباب آسيا وظلم دوليًا!)الصقور ال تنظر إال إلى القمم(

كي��ف ضاع أوديش��و ف��ي نص��ف س��احة الطالب؟!

“نحل المدربين ومياسم األندية “

*  �ضمعنا ب�ضركات �ض�يدية، واأخرى انكليزية، واأر�ضية ت�ضاهي ملعب وميبلي وتارتان 
ازرق ي�ضبه م�ضمار ملعب برلني ، و�ضا�ضة عمالقة بج�دةHD  لت�ضعق اجلماهري التي 
ح�ضرت النهائي ب�ضفرة اأر�ضية امللعب و�ض�ء امل�ضمار، كان الله بع�ن ال�ضعب وملعبه 

احلزين!
للبث  اأوروب��ا عن نيتها اجلادة قريبًا  العراقية جماهريها يف  الريا�ضية  قناة  * وعدت 
ف�ضائيًا عرب قمر )ه�تربد(، والالفت هنا ان ذات اخلرب قراأناه عام 2007 وحتى االن مل 

ن�ضاهد القناة تبث براجمها هنا يف ال�ض�يد!

العجوز والرسون

ال�����الع�����ب  روى 
ال�ض�يدي ال�ضابق 
الر�ض�ن  هرنيك 
طريفا  م����ق���ف���ًا 
وقع به يف اإحدى 
اإذ  االأم�������ض���ي���ات 
يق�ل "هينكه" كما 
لل�ض�يديني  يحل� 

ت�ضميته: 
ك�����ن�����ت اأم��������ار���������س 
ل����ع����ب����ة ال����ه�����ك����ي 
ع���ل���ى ال��ع�����ض��ب مع 
هل�ضينب�رغ  ن����ادي 
ت�قف  ف����رتة  يف  ال�����ض���ي��دي 
ال�����دوري واأث���ن���اء ت���ج��ه��ي اىل 
�ضيارتي  اأوق��ف��ت  امل��ب��اراة  �ضالة 
الأ�ضرتي  التجارية  املحال  احد  عند 
�ضيئا ما وحلظة وق�يف يف الطاب�ر 
العمر،  يف  طاعنة  عج�ز  اإيل  نظرت 

وقالت:
 األ�ضت اأنت زوج ابنتي ؟ فاأجابتها كال يا 
�ضيدتي اأنا الالعب الر�ض�ن رمبا ا�ضتبهت 
بي ، قاطعته قائلة: كال اأنت ه�، ملاذا انقطعت 
اأخبارك عنا ، هل اأنت بخري؟ اأعدت ج�ابي لها 
فقلت لها ل�ضت ه� واإذا كنت غري مقتنعة ا�ضاأيل 
اأكرث،  عني  ليخربك  املحل  يف  هنا  �ضخ�س  اأي 
انظري  اإليك هذه ه�يتي  اأي�ضا   تقتنعي  واإذا مل 
لكن  م��ن��ه  اأ���ض��م��ي وت���اأك���دي  ل��ه��ا ج��ي��دًا ومتح�ضي 
اأرج�ك دعيني اذهب االآن الأين تاأخرت كثريًا عن 

م�عد املباراة. 

ط���������������رف���������������ة 

بان����وراما
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بقلم/ زيدان الربيعي
نتحدث يف احللقة اخلام�ضة وال�ضتني عن م�ضرية العب فريقي 
ال�ضباب  ومنتخبات  حاليا(  اجل�ية  )الق�ة  والطريان  ال�ضرطة 
ح�ضني  املا�ضي  ال��ق��رن  ثمانينيات  يف  والع�ضكري  وال���ط��ن��ي 
لعيبي الذي ُوِلَد يف بغداد عام1958، وخا�س زهاء 15 مباراة 
دولية، اإذ �ضيجد فيها القارئ الكثري من املحطات وامل�اقف املهمة 

والطريفة.

بداياته: 
منذ نع�مة اأظفاره تاأثر الالعب ح�ضني لعيبي بالنجمني الكبريين 
م�ضت�يهما  اإىل  ال��ض�ل  ومتنى  ح�ضن  وف��الح  عزيز  دوكل�س 
جعل  التاأثر  وهذا  املالعب.  يف  قدوته  اعتربهما  الرائعني،الأنه 
بداية الالعب ح�ضني لعيبي ال تك�ن خمتلفة عن بقية اأبناء جيله 
االآخرين، حيث كانت البداية مع الفريق ال�ضعبية، وقد ا�ضتطاع 

االأول  الرافد  التي كانت تعد  الفرق  اأن يثبت جدارته مع هذه 
الكبرية  االأندية  تكن  مل  حيث  ال�طنية  وللمنتخبات  لالأندية 
الفئات العمرية، كما كان يح�ضل لدينا يف  اآنذاك تهتم بفرق 
مب�ضت�يه  زمالئه  اإ���ض��ادات  ب��داأت  لذلك  االأخ��ريي��ن،  العقدين 
اأحد  اإىل  لالن�ضمام  الت�جه  على  ت�ضجعه  وال��ب��دين  الفني 
ل�ضقيقه  كان  كما  اآن��ذاك،  كانت م�ج�دة  التي  الر�ضمية  الفرق 
االأكرب بطل اآ�ضيا العداء الذهبي عبا�س لعيبي االأثر الطيب يف 

م�ضريته الريا�ضية.
فريق  م��ع   1971 ع��ام  يف  لعيبي  ح�ضني  التحق  وبالفعل 

يف  ال��ب��ارزة  ال��ف��رق  م��ن  يعد  ك��ان  ال��ذي  "النجدة" 
مع  ع��ام��ني  وب��ع��د  املحلية  الريا�ضية  ال�ضاحة 

هذا الفريق قرر االنتقال اإىل فريق االآليات 
الذي كان متخما بالنج�م الكبار اأمثال 

عزيز  ودوكل�س  كاظم  عبد  ال��راح��ل 
وال���راح���ل ���ض��ت��ار خ��ل��ف وري��ا���س 
ن�����ري وغ���ريه���م،مل���ا مي��ت��ل��ك��ه من 
ا�ضتطاع  ج��ي��دة  ف��ن��ي��ة  م����ؤه���الت 
االأنظار  يلفت  اأن  لعيبي  ح�ضني 
رائعًا  م�ضت�ى  ق��ّدم  اأن  بعد  اإليه 
�ضف�ف  اإىل  ين�ضم  جعله  ج���دًا 
منتخب ال�ضرطة يف عام 1973.
وكان من الطبيعي جدا اأن ينتبه 
اإىل  ال�طنية  املنتخبات  مدرب� 
يحملها  التي  الكبرية  ال��ق��درات 

ه���ذا ال���الع���ب ال�����ض��اب، ل��ذل��ك مت 
الأول  ال�طني  للمنتخب  اختياره 

وخا�س   1976 ع��ام  حياته  يف  م��رة 
املنتخب  �ضد  االأوىل  الدولية  مباراته 

وانتهت  امللز  ملعب  افتتاح  ملنا�ضبة  ال�ضع�دية  يف  ال�ضع�دي 
املباراة املذك�رة بالتعادل ال�ضلبي وكان اإىل جانبه زميله ح�ضني 
الط�يلة  م�ضريته  يف  االأوىل  هي  املباراة  هذه  تعد  الذي  �ضعيد 
مباراتني  لعيبي  ذلك خا�س ح�ضني  ال�طني. وبعد  املنتخب  مع 
وديتني مع املنتخب ال�طني يف بغداد �ضد املنتخب الليبي وقدم 
فيهما م�ضت�ى باهرًا جدًا جعل القلق ي�ضيب مهاجمي املنتخب 
ال�طني االأ�ضا�ضيني اآنذاك اأمثال فالح ح�ضن وعلي كاظم واأحمد 
�ضبحي وكاظم وعل حيث متكن يف املباراة االأوىل من ت�ضجيل 
البداية  كانت  حيث  هدفا  الثانية  املباراة  ويف  جميلني  هدفني 

الدولية لهذا الالعب ناجحة جدا.
ويف عام 1977 ح�ضل ح�ضني لعيبي على �ضهرة وا�ضعة جدا بعد 
التي  اآ�ضيا  �ضباب  ببط�لة  ال�ضبابي  منتخبنا  ف�ز  يف  اأ�ضهم  اأن 
فر�ضان  اأح��د  لعيبي  وك��ان  طهران  يف  جرت 
من  متكن  عندما  النهائية  امل��ب��اراة 
ملنتخبنا  االأول  ال��ه��دف  ت�ضجيل 
املنتخب  مرمى  يف  ال�ضبابي 
املباراة  انتهت  وق��د  االإي���راين 
التاريخية بف�ز �ضبابنا باأربعة 
اأهداف مقابل ثالثة، حيث �ضجل 
االأهداف الثالثة املتبقية الالعبان 
وح�ضني  ال�����ض��اح��ب  ع��ب��د  م��ه��دي 

�ضعيد )هدفان(.
لعيبي  ح�ضني  ك��ان  وق��د   
الع���ب���ا اأ���ض��ا���ض��ي��ا يف 
خ������ط ه���ج����م 

منتخبنا 
ب  ل�ضبا ا
ط��������ال 

عبد  ومهدي  �ضعيد  ح�ضني  زميليه  جانب  اإىل  البط�لة  مباريات 
ال�ضاحب، حيث حظي هذا املنتخب بت�ضليط ق�ي جدا من قبل 
اأغلب العبيه من ال�ج�ه املعروفة  االإعالم الريا�ضي، لذلك بات 
يف ال�ضارع العراقي. ويف العام ذاته كان ح�ضني لعيبي قد �ضارك 
ت�ضجيل  من  ومتكن  ت�ن�س  يف  لل�ضباب  يقام  م�نديال  اأول  يف 
هدف العراق ال�حيد يف مرمى االحتاد ال�ض�فيتي ال�ضابق الذي 

كان يحر�ضه احلار�س العاملي دا�ضاييف.
ال�طني يف بط�لة مرديكا  املنتخب  �ضارك مع  ويف عام 1978 
فيها  ال�طني  منتخبنا  وح�ضل  ماليزيا  يف  جرت  التي  الدولية 
اأبرز  لعيبي من  العام ذاته كان ح�ضني  الثاين. ويف  على املركز 
بط�لة  للقب  ال�ضرطة  فريق  ب��اإح��راز  اأ�ضهم�ا  الذين  الالعبني 
لقب  على  ح�ضل  حيث  دم�ضق  يف  ج��رت  التي  العربية  االأن��دي��ة 
كاظم  علي  الكبري  النجم  زميله  بعد  البط�لة  الثاين يف  الهداف 
من  اال�ضتعارة  طريق  عن  البط�لة  هذه  يف  ال�ضرطة  مثل  ال��ذي 
لعب  كما  ال�ضرطة،  �ضلك  يف  م�ظفًا  يعمل  ك�نه  ال��زوراء،  نادي 
النجاحات  ه��ذه  م��ن  وبالرغم  قليلة  مل��دة  الع�ضكري  للمنتخب 
الباهرة اإال اأن ما ي�ؤ�ضف له فعال اأن هذه البداية الرائعة لالعب 
ال  جعلته  كبرية  اإحباطات  اإىل  الحقًا  تعر�ضت  لعيبي  ح�ضني 
يح�ضل على فر�ضة مع املنتخبات ال�طنية تتما�ضى مع ما ميتلكه 

من اإمكانات رائعة جدًا. 
ويف عام 1979 قرر الالعب ح�ضني لعيبي االنتقال اإىل �ضف�ف 
فريق الطريان "الق�ة اجل�ية حاليا" ومثله حتى حلظة ت�ديعه 
جيدة  نتائج  الفريق  هذا  مع  حقق  وقد   1989 عام  يف  املالعب 
من اأبرزها الف�ز ببط�لة اال�ضتقالل التي جرت يف االأردن عام 
1984، كما قاد الفريق املذك�ر للف�ز باإحدى البط�الت املحلية، 
ثالثيًا  انتقاله  بداية  يف  اجل�ية  الق�ة  فريق  يف  �ضكل  حيث 
اعتزال  واآرا همرب�ض�م وبعد  زميليه حن�ن م�ضك�ر  رائعًا مع 
االأخريين اللعب جنح الالعب ح�ضني لعيبي يف اأن ي�ضكل ثالثيًا 

جيدًا مع مهدي جا�ضم وعماد جا�ضم.

افضل مبارياته: 
يف  املف�ضلة  املباريات  من  العديد  لعيبي  ح�ضني  الالعب  خا�س 
فريقه  مبباراة  كثريا  يعتز  اأن��ه  اإال  الط�يلة  الريا�ضية  م�ضريته 
ال�ضرطة �ضد الطريان يف عام 1977 التي انتهت ل�ضالح فريق 
لعيبي  ح�ضني  �ضجله  �ضيء  ال  مقابل  واح��د  بهدف  ال�ضرطة 
يف  الليبي  املنتخب  �ضد  ال�طني  املنتخب  ومع  نف�ضه، 
املباراة ال�دية التي جرت يف بغداد عام 1976 وانتهت 
عراقية )3 � 1( �ضجل فيها ح�ضني لعيبي )هدفني( ومع 
منتخب ال�ضباب �ضد املنتخب االإيراين يف املباراة 
النهائية لبط�لة �ضباب اآ�ضيا التي جرت يف طهران 
يف  الطلبة  �ضد  اجل�ية  الق�ة  وم��ع   1977 ع��ام 

ثمانينيات القرن املا�ضي وانتهت بالتعادل )1 � 1(.

أجمل أهدافه: 
لفريقه  الذي �ضجله  بالهدف اجلميل  لعيبي كثريا  يعتز ح�ضني 
حاليا(  اجل�ية  )الق�ة  الطريان  مرمى  يف  )ال�ضرطة(  ال�ضابق 
يف عام 1977، الأنه كان هدفا جميال جدا،كما يعتز بهدفه يف 
االأول  ال�ضباب  ال�ضابق يف م�نديال  ال�ض�فيتي  االحتاد  مرمى 

عام1977.

أسعد لحظاته الكروية: 
حياته  حلظات  اأ�ضعد  عا�س  اأن��ه  لعيبي  ح�ضني  ال��الع��ب  ي��رى 
يف  �ضباب  بط�لة  للقب  ال�ضباب  منتخب  اإحراز  بعد  الريا�ضية 
طهران عام 1977، بينما كانت اأق�ضى اللحظات التي عا�ضها يف 
حياته الريا�ضية عندما قرر اعتزال اللعب ب�ضكل نهائي، ف�ضال 
املنتخب  العبي  اأح��د  يك�ن  ب��اأن  ويطمح  يتمنى  ك��ان  ذل��ك  عن 
اأجنل��س،اإال  ل��س  دورة  نهائيات  يف  �ضارك  ال��ذي  االومل��ب��ي 
التدريبي يف حينها كانت خمالفة لطم�حه  الطاقم  اأن قناعات 

هذا.

مميزاته:
واملراوغة  الفائقة  بال�ضرعة  لعيبي  ح�ضني  ال��الع��ب  يتميز   
يف  للعب  اإجادته  كذلك  امل�اقع،  خمتلف  من  التهديف  واإج��ادة 
اأكرث من مركز وح�ضب حاجة مدرب الفريق الذي يلعب له، كما 
مراقبة  من  التخل�س  على  الفائقة  بقدرته  لعيبي  يتميز ح�ضني 
املدافعني له، الأنه دائما وب�ضبب �ضرعته الفائقة يف�ضل االإنطالق 
من املناطق اخللفية حتى يدخل اإىل املناطق القريبة من الهدف 

مبفرده بعد اأن يك�ن قد جعل املدافعني يلهث�ن خلفه.

اعتزاله اللعب: 
يف عام 1989 قرر الالعب ح�ضني لعيبي اعتزال اللعب ب�ضكل 
لعب  اللذين  الفريقني  بني  اعتزاله  مباراة  له  جرت  وقد  نهائي 
عاما   )18( ط���ال  امتدت  التي  الكروية  م�ضريته  خ��الل  لهما 
مت�ا�ضلة وهما ال�ضرطة والق�ة اجل�ية حيث احتفل به العب� 

الفريقني مع جمه�رهما وبعد ذلك غادر املالعب.

أبرز المدربين الذين أشرفوا على تدريبه:
فرط��س،  جمبل  عزيز،  دوكل�س  زينل،  القادر  عبد  الدكت�ر   
الي�غ�ضاليف  بابا،  ،عم�  ي��ضف  ،عادل  �ضالح  جمال  الدكت�ر 
التدريب  اإىل  اإجته  االعتزال  بعد  اآبا وغريهم.  ف�يا وم�اطنه 
مع  م�ضاعد  كمدرب  اجل�ية  الق�ة  فريق  تدريب  على  واأ�ضرف 
م�ضاعدا  مدربا  عمل  كما  ها�ضم،  ناطق  وال��راح��ل  �ضاكر  ناظم 
لناظم �ضاكر يف تدريب نادي ال�ضالم واأ�ضرف على تدريب فريق 
النفط يف امل��ضم املا�ضي، ف�ضال عن ذلك له جتارب اإحرتافية 

عدة يف الدوري االإماراتي.

حسين لعيبي.. حقق منجزًا ذهبيًا مع أبطال شباب آسيا وظلم دوليًا!
هز شباك داساييف وأقلق كبار المهاجمين

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.
ح�سني لعيبي يتو�سط هادي احمد وجليل حنون يف املنتخب

ُ

لعيبي ظلم االعالم 
يف اوج تاألقه
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ة تقب�ُس على اأعناق وقل�ب الريا�ضيني  الغ�ضّ
تناهى  كلما  واالآخ��ر  احلني  بني  واجلماهري 
الريا�ضة  ���ض��م��اء  يف  جن���م  اأف������ل  �ضمعهم 
تنكر  او  عجزه  او  مر�ضه  ب�ضبب  العراقية 
اقرب النا�س اإليه ممن تنا�ض�ا �ضحبة االأم�س 
ال�ضحايا  اأكرث  ، وما  واأداروا وج�ههم عنه 
كتم�ا  ال��ذي��ن  ال����ف���اء(  )ع��ق���ق  دروب  يف 
اأنفا�ضهم يف خل�ة الدم�ع وراح�ا ينزوون 
ل�ضهقة  ترقبا  ال�اقع  من  اخلجل  ظلمات  يف 
امل����ت االأخ����رية وه��روب��ًا م��ن ذل��ة الت��ضل 
مبن جتردوا عن اإن�ضانيتهم وغدوا �ضياطني 
امل�ضالح ال يرّف لهم جفن رحمة مبن غدر به 

الزمان.
املرح�م  عائلة  ا�ضتغاثة  فعل  ردة  كانت  لقد 
ال���ل����اء حم��م��د جن��ي��ب ك���اب���ان اح����د رم����ز 
حقبتي  يف  جم��ده  و���ض��ان��ع  ال�ضرطة  ن���ادي 
 ( �ضفحة  ع��رب  وال�ضبعينيات  ال�ضتينيات 
املدى الريا�ضي( اأم�س االأول مدوية وم�ؤثرة 
يف ال������ض��ط ال��ري��ا���ض��ي واجل��م��اه��ريي بعد 
ع�ضرات  االل��ك��رتوين  الربيد  عرب  تلقينا  ان 
واأملها  ت�ضامنها  ع��ن  ع��ربت  التي  الر�ضائل 
االت�ضاالت  عن  ناهيك  الفقيد،  عائلة  ملعاناة 
الريا�ضيني والزمالء  الهاتفية لعدد كبري من 
القراء  من  وحتى  وخارجه(  ال�طن  )داخ��ل 
الذين طلب�ا امل�ضاهمة بتقدمي امل�ضاعدة لهذه 
خملفا  عزيزها  ب���داع  فجعت  التي  العائلة 
وراءه ماأ�ضاة كبرية متثلت تهديدها باإخالء 
يف  ال�حيد  واالب���ن  ال��زوج��ة  ورم��ي  ال�ضقة 
ال�ضارع لعدم متكنها من دفع االإيجار بعد ان 
 250 قدرها  �ضهرية  منحة  من  ت�فره  كانت 
األف دينار تقدمها ادارة نادي ال�ضرطة �ضابقا 

االأم��ر  ك��اب��ان  وف���اة  بعد  اأخ���ريا  قطعها  ومت 
الذي دعا زوجته ملنا�ضدة م�ض�ؤويل الريا�ضة 
اإياهم  مذّكرة  ال�ضعبة،  حمنتها  من  الإنقاذها 
بان املرح�م �ضحى ب�ضني حياته خمل�ضًا من 
الريا�ضية حافلة  ال�ضرطة  اإبقاء م�ضرية  اجل 
ب�ضهادة  واالآ���ض��ي���ي��ة  العربية  ب��االجن��ازات 
الرياء  زم��ن  يف  االأل�ضنة  "ا�ضدق  ال��ت��اري��خ 

واخلديعة واجلفاء ".
التي  االإن�ضانية  امل��ب��ادرات  اب��رز  م��ن  ولعل 
جتمع  هي  كابان  عائلة  مع  ت�ضامنا  اأطلقت 
رابطة م�ضجعي نادي ال�ضرطة الريا�ضي يف 
جمع  اأع�ضاوؤها  اأعلن  حيث  اخلرب  ن�ضر  ليلة 

تربعات عينية من حمبي النادي لتاأمني مبلغ 
بان  منهم  �ضع�رًا  للعائلة  كاملة  �ضنة  اإيجار 
الرعاية  يد  اإليه  الرجل مات مهماًل ومل متتد 
يف  مهمة  م�ض�ؤوليات  يتب�ؤون  اأ�ضخا�س  من 
ابناء  وك��ان���ا  العراقية  الريا�ضة  ���ض��روح 
وحرا�س  كالعبني  ل��ه  متثيلهم  اأي���ام  ال��ن��ادي 
)ومن  كابان  عليهم  ي�ضبغ  ان  قبل  مغم�رين 
�ضار على نهج حر�ضه( بف�ضله ترب�يًا وفنيًا 
ال�ضهرة  من  عليا  مراتب  لبل�غهم  واإن�ضانيا 
قبل  املدقع  والفقر  احل��رم��ان  عان�ا  ان  بعد 

ارتدائهم الفانيلة اخل�ضراء.
ال�ضرطة  ن��ادي  م�ضجعي  راب��ط��ة  م��ب��ادرة  ان 

ال�ثيقة  العالقة  عمق  ت�ؤكد  الذي  ال�قت  يف 
االأحياء  االأثري  لفريقهم  االأب��رار  النج�م  بني 
جدية  ان��ط��الق��ة  وت��ر���ض��خ  واالأم������ات  منهم 
الريا�ضة  خدمة  يف  ت�ضّب  اأخ��رى  مل��ب��ادرات 
يف  لالأ�ضف  اأ�ضفينا  تدق  فاإنها  والريا�ضيني، 
كبرية  ب�ضريحة  الريا�ضة  م�ض�ؤويل  عالقة 
وامل�ت  والع�ز  املر�س  اأ�ضرى   ( ال��رواد  من 
ال�ضلبي  النف�ضي  التح�ل  ، فما �ضّر  البطيء( 
اجلفاء  من  ليتخذ  الريا�ضي  امل�ض�ؤول  ل��دى 
ت�ضّ�ل  كيف   ، االأم�س  �ضالحًا ملحاربة جن�م 
باالرقام  مقارنة  زهيد  مبلغ  قطع  نف�ضه  ل��ه 
م����ائ���د �ضرفية  ع��ل��ى  ت��ب��ذخ  ال��ت��ي  امل��ه���ل��ة 

ومع�ضكرات خاوية من االأهداف وبعيدة عن 
وتخ�ضي�ضات  ترفيهية  واإيفادات  املحا�ضبة 
االإجن��از  �ضناعة  م�ضروع  م��ع  منا�ضبة  غ��ري 
اإيجاد  عن  الريا�ضي  امل�ض�ؤول  عجز  وهل   ،
منفذ قان�ين الإبقاء منحة كابان بينما هناك 
بال   ( ت�ضرف  التي  واملكافاآت  املنح  ع�ضرات 
وج��ع قلب( لالعبني وم��درب��ني واإداري���ني مل 
دم  من  الراحل  ا�ضتنزفه  ما  اأع�ضار  يقدم�ا 
عن  ف�ضال  ال��ت��ت���ي��ج؟  من�ضات  على  وع���رق 
ب�ضهادة  االداري  العمل  يف  وحكمته  خربته 
ال���ب���دري : )عمل  ال���رائ���د االإع���الم���ي م���ؤي��د 
الذي  الكرة  احت��اد  يف  معي  كابان  املرح�م 
يك�ن  ان  اتعّمد  وكنت   1977 ع��ام  راأ�ضته 
الن  االجتماعات  يف  ا�ضت�ضريه  �ضخ�س  اآخر 
راأيه ال�ضديد دائما ه� الذي ياأخذ به االحتاد 

وي��ضلنا اىل جادة ال�ض�اب(.
خ�ضه  ال��ذي  ك��اب��ان  جنيب  حممد  الله  رح��م 
كبرية  مب�ضاحة  زي��ن��ل  ال��ق��ادر  الدكت�رعبد 
نادي  مع  رحلته  عن  الريا�ضية  مذكراته  من 
له  �ضيك�ن  ت�ثيقي  م�����ض��روع  يف  ال�ضرطة 
�ضدى كبري يف ال��ضطني االإعالمي وال�ضعبي 
عن  م��رة  اأول  تك�ضف  اأ���ض��رار  من  ت�ضمنه  ملا 
عدم  زينل  �ضاء  و�ضج�ن  واح��داث  فعاليات 
يهديها  ان  االأوان  واآن  �ضابقًا  عنها  ال��ب���ح 
اختارها  التي  ا�ضرتاحته  يف  اجلماهري  اىل 
العمل  �ضني  بعد  ال��دوح��ة  يف  نف�ضه  ط���ع 
زينل  به  و�ضف  ما  واب��رز  امل�ضني،  االداري 
واملت�ا�ضع  الزاهد  الل�اء  ب�)  كابان  �ضديقه 
واملحب من دون مقابل( ، فاأين جند مثل هذه 

اخل�ضال يف نف��س ريا�ضيي الي�م؟
اذا كان كابان قد م�ضى بال �ضجيج ومن دون 
ان يكلف م�ض�ؤول ما �ضراء حبة دواء او ينفق 
دوالرًا واحدًا لتخفيف اأمله يف م�ضفى خارج 
ال�طن بعد ان كبله ال�ضلل الن�ضفي وت�ضخم 
فان   ، ال��ت��ام  وال��ي��اأ���س  بالعجز  ال��ربو���ض��ت��ات 
بال  لهم  يهداأ  ولن  مل  ال�ضرطة  فريق  ان�ضار 
وم�ضممني على ف�ضح املجحدين كرُب �ضاأنهم 

ام �ضغر!

الكبري  الفل�ضطيني  ال�ضاعر  ق��ال  وم��ض��ة: 
حمم�د دروي�س قبل م�ته : ام�ض�ا �ضامتني 
الناي  .. ووق��ع  اج��دادي  معي على خط�ات 
يف اأزيل .. وال ت�ضع�ا على قربي البنف�ضج 
فه� زهر املحبطني يذّكر امل�تى مب�ت احلب 

قبل اأوانه .

بعد أن تجرد المجحدون عن إنسانيتهم 

أنصار الشرطة يهرعون إلنقاذ عائلة كابان من غدر الزمان !

د. عبد القادر زينلموؤيد البدرياللواء كابان قبل رحيله بايام

اجلمهور الريا�سي وقف مع ال�سرطة يف ال�سراء وال�سراء


