ه�����داف ال�������دوري ���ض��ح��ي��ة ع���ق���ود وه��م��ي��ة
مدير القناة الريا�ضية العراقية يدافع عنها ب�ضراوة!
ج����ائ����زة ال����ك����رة ال���ذه���ب���ي���ة ت�������ص���دم ف�����ورالن
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
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الكرة العراقية

بني ال�سجال واالعتقال  ..اىل اين؟!
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يف ا�ستطالع لـ( املدى الريا�ضي) عن �أزمة االنتخابات

الزوبعة مفتعلة لت�صفية احل�سابات  ..واال�ستبداد
بالر�أي عواقبه وخيمة!
بغداد  /طه كمر
ا�صبحت ق�ضية االنتخابات الحت��اد الكرة
العراقي ال�شغل ال�شاغل لل�شارع الريا�ضي
وا�صبح احلديث عنها متوا�ص ًال يف الآونة
االخ�ي�رة ال�سيما بعد ال�ت�ط��ورات االخرية
بخ�صو�ص حت��دي��د م�ك��ان اقامتها بعد ان
�صوت  41ع�ضوا من اع�ضاء الهيئة العامة
على اقامتها يف بغداد بدال من �أربيل ..وما
�أجج املوقف االن هو تعر�ض مبنى االحتاد

العراقي املركزي لكرة القدم اىل عملية دهم
عندما اقتحمته قوة ع�سكرية حاملة �أوامر
القاء قب�ض على رئي�س االحتاد ح�سني �سعيد
و�أمني ال�سر العام طارق احمد واالمني املايل
عبد اخلالق م�سعود وع�ضو االحتاد حممد
جواد ال�صائغ وامل�ست�شار يف االحتاد وليد
طربة االحد املا�ضي ،لذلك قد تتطور االمور
اىل ما ال يحمد عقباه يف امل�ستقبل خ�صو�صا
ان ال�ك��رة العراقية تنتظرها ا�ستحقاقات
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ع��دة منها ب�ط��ول��ة �أمم �آ��س�ي��ا ال�ت��ي خطف
ذهبها منتخب العراق يف الن�سخة املا�ضية
وكذلك ت�صفيات �آ�سيا امل�ؤهلة الوملبياد لندن
والتي ميثل العراق فيها منتخبنا االوملبي،
�أم��ا منتخبنا ال�شبابي فتنتظره هو الآخر
نهائيات �شباب �آ��س�ي��ا امل �ق��رر اقامتها يف
�شهر ت�شرين االول يف ال�صني فيما تنتظر
منتخبنا للنا�شئني نهائيات بطولة �آ�سيا
امل�ق��رر اقامتها يف �شهر ت�شرين االول يف

اوزبك�ستان وقد ترتتب عقوبات على الكرة
العراقية حترمها م��ن ه��ذه امل�شاركات �أو
قد ير�ضخ االحت��اد ال��دويل ملطالب اع�ضاء
الهيئة العامة يف االحتاد العراقي ويجعل
االنتخابات يف العا�صمة بغداد .
ن��اظ��م ���ش��اك��ر  :ال��ك��رة م�لاذن��ا
الوحيد
(امل��دى الريا�ضي) ا�ستطلعت �آراء بع�ض

مدير حترير
الريا�ضية
ال�ش�ؤون
الت�صميم :
هيئة التحرير
--------------------------------------------------------------------اياد ال�صاحلي خليل جليل حيدر مدلول اكرام زين العابدين 'طه كمر يو�سف فعل م�صطفى حممد علي
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ال�شخ�صيات الريا�ضية ب�ش�أن هذه الق�ضية
فكان �أول املتحدثني الكابنت ناظم �شاكر
املدير الفني ملنتخبنا االوملبي بكرة القدم
وممثل مدربي املنتخبات الوطنية العراقية
الذي قال :حقيقة ي�ؤ�سفنا ان ت�صل االمور
بالكرة العراقية اىل هذا احلد الذي قد يطيح
ب�آمال اجلماهري العراقية يف وقت ا�صبحت
ال �ك��رة ه��ي امل�ت�ن�ف����س ال��وح �ي��د للعراقيني
و�أخ�ص بالذكر جمهور الكرة الذي يتفوق

القسم الفني:
تن�ضيد:حيدر رعد
كاريكاتري :قا�سم ح�سني
اال�شراف اللغوي :حممد ال�سعدي

ب��ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى بقية اجل�م��اه�ير ك��ون ان كرة
القدم هي اللعبة ال�شعبية االوىل بالعامل ،لذلك
العراقيون يعي�شون االن ظرفا ا�ستثنائيا حاول
املتابع العراقي ان يجعل من كرة القدم املالذ
الآمن الذي يبعده عن منغ�صات احلياة ويجعله
يعي�ش �ساعات من الزمن جميلة جدا بحكم حبه
للم�ستديرة ال�ساحرة التي جعلت اغلب النا�س
مهوو�سني بحبها ومثال ذلك ما �شاهدناه قبل
ايام قالئل يف اكرب تظاهرة عاملية التي
جرت يف مدينة جوهان�سربغ اجلنوب
افريقية .
و�أ���ض��اف  :ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ق��ائ�م�ين على
ال �ك��رة ال�ع��راق�ي��ة وال��ري��ا��ض��ة العراقية
ان ي�ل�ج��أوا اىل ح��ل االزم ��ة ال�ت��ي متر
بها الكرة العراقية الين �أرى ان هناك
ا� �ش �خ��ا� �ص � ًا م �ع��دودي��ن ب �ع��دد ا�صابع
اليد ال��واح��دة ي��ري��دون م��ن خ�لال هذه
الزوبعة من االح��داث ال�ساخنة �ساحة
لت�صفية ح�ساباتهم فيما بينهم على
ح�ساب م�صلحة العراق م�شريا اىل �أنه
يجب على ك��ل ع��راق��ي ال��وق��وف بوجه
التحديات وال�صعاب التي تواجهنا يف
جميع املجاالت خ�صو�صا يف اجلانب
ال��ري��ا��ض��ي ف��ال �ع��راق منجم ال ين�ضب
للكفاءات ال �سيما الريا�ضية منها التي
قد تتعر�ض خالل االيام القليلة القادمة
اىل العزلة الدولية ج��راء ع��دم اجراء
االن�ت�خ��اب��ات يف مكانها ال��ذي اختاره
االحتاد الدويل لكرة القدم ( فيفا ) .
وا�ضاف �شاكر  :بحكم وجودي كممثل
مل��درب��ي املنتخبات الوطنية تعر�ضت
يف ه��ذي��ن ال �ي��وم�ين اىل ال �ك �ث�ير من
الت�سا�ؤالت من قبل زمالئي املدربني اال
اين ال �أملك اي جواب لهذه الت�سا�ؤالت
خ�صو�صا بعد ان داهمت قبل ايام قوة
ع�سكرية مقر احت��اد ك��رة ال�ق��دم تروم
اعتقال رئي�سه وبع�ض اع�ضائه ما جعل
املوقف مت�أزما اكرث وامام انظار العبي
منتخب ال�شباب الذين ا�صيبوا بخيبة
ام��ل ك�ب�يرة ل�ت��واج��د ق��وة ك�ب�يرة تريد
�إلقاء القب�ض على اع�ضاء االحتاد وهذه
االم��ور جتعل الريا�ضي يعي�ش و�ضعا
نف�سيا مت�أزما وحتبط معنوياته وقد
ال يتمكن م��ن ت�سجيل ح�ضوره دوليا
وحتى العبي االن��دي��ة العراقية الذين
تعر�ضوا ه��م االخ���رون ل �ق��رار ت�أجيل
دوري النخبة ال��ذي انطلق منه دور
واحد فقط ما �سيجعل جمهورنا وجميع
متابعي ال �ك��رة ال�ع��راق�ي��ة يف و��ض��ع ال
يح�سدون عليه م�ؤكدا يجب على جميع
القائمني على الكرة العراقية الوقوف
وقفة جادة من اجل حتقيق �شيء للكرة
العراقية قبل فوات الأوان.
ح�سن احمد  :اربيل املكان
الأن�سب
وك��ان حمدثنا الثاين الكابنت ح�سن
�أحمد مدرب منتخب ال�شباب الذي قال
 :من املفرت�ض ان ن�أخذ االم��ور بت� ٍأن
ودراي��ة ودرا��س��ة م�سبقة قبل اتخاذ
�أي ق��رار ،فاجلميع يعلم ان االحتاد
الدويل لكرة القدم (فيفا) لديه لوائح
ي�سي عمله من خاللها وانه
وقوانني رّ
عندما قرر اقامة االنتخابات يف مدينة
�أرب�ي��ل فهو يعلم جيدا ان احلظر مل
يرفع عن العا�صمة بغداد وان جميع
البطوالت غري املحلية تقام يف مدينة
�أربيل لذلك ي��رى االحت��اد ال��دويل ان جميع
امل��دن هي عراقية فال يوجد فرق بني بغداد
و�أربيل لكن �أربيل م�ستقرة �أمنيا ومل ي�سجل
فيها �أي خرق من عام  2003وحتى االن لذلك
من الأن�سب ان تقام فيها االنتخابات .
وا�� �ض ��اف :ل�لا��س��ف ان ال�ب�ع����ض م��ن الذين
يحاولون ت�أجيج املوقف وامل�ستفيدين من

اقامة االنتخابات يف بغداد لتحقيق م�آرب
�شخ�صية مقابل تعر�ض العراق ب�أجمعه اىل
العقوبة التي �ستجعلنا نخ�سر الكثري بعد ان
�أعددنا فرقا كبرية وو�ضعنا حجراال�سا�س
جلميع املنتخبات الوطنية وت�أهلنا يف جميع
البطوالت اىل النهائيات التي قد نخ�سرها
نتيجة ع��دم ان�سجامنا مع ق��رارات الإحتاد
الدويل لكرة القدم .

مل يكن خوفا من قرار االحتاد الدويل ،بل جاء
نتيجة مهنية الكابنت رعد حمودي ووطنيته
العالية التي ر�أى من خاللها ان اال�ستبداد
بر�أي التعليق �سي�ضع العراق الريا�ضي يف
عزلة عن بقية دول العامل وبالتايل �ستت�أخر
الكرة العراقية كثريا لذلك تعامل مع القرار
بعقالنية وخربة ليجعل الكرة العراقية ت�أخذ
م�سارها الطبيعي .
و�أ�شار �أحمد اىل ان الو�ضع احلايل
ال ي�سر فان منتخب ال�شباب االن مير
بحالة عدم توازن وعدم ا�ستقرار ذهني
مو�ضحا ان العبيه كانوا متواجدين
يف م�ق��ر االحت� ��اد ال��ك��روي العراقي
ال�ستالم مكاف�أة مالية وفوجئوا بقوة
ع���س�ك��ري��ة اق �ت �ح �م��ت م�ب�ن��ى االحت���اد
ال �ع��راق��ي بحثا ع��ن رئي�سه وبع�ض
اع�ضائه لذلك ما جعل الي�أ�س يت�سرب
اىل نفو�س ه ��ؤالء الالعبني ويثنيهم
عن عزميتهم.

ناظم �شاكر

ح�سن احمد

���ص��ب��اح ع��ب��د  :التجميد
�سينهي �آمالنا
�أما حمدثنا التايل فكان احلكم الدويل
ع �ل��ي � �ص �ب��اح ال� ��ذي حت ��دث ع��ن هذا
املو�ضوع قائال  :بالت�أكيد كلنا نتمنى
ان ت �ق��ام االن �ت �خ��اب��ات يف العا�صمة
احلبيبة بغداد لكن �ست�صطدم امنياتنا
ه��ذه ب� ��ر�أي وق� ��رار االحت� ��اد ال��دويل
للعبة الذي برغم انه تلقى العديد من
املخاطبات من االحتاد العراقي ب�ش�أن
اقامة االنتخابات ببغداد لكنه �أ�صر
على اقامتها يف مدينة �أرب�ي��ل وجاء
اختياره ملدينة �أرب�ي��ل يف ظ��ل توفر
اجلانب االمني .
و�أك ��د �صباح ان ماتعر�ض ل��ه مبنى
االحت��اد العراقي قبل اي��ام قالئل من
اخ�تراق وده��م لقوة ع�سكرية حتمل
مذكرة القاء قب�ض على رئي�س االحتاد
ح�سني �سعيد ومعه بع�ض االع�ضاء
جعل حالة ذعر �شديدة ت�صيب العبينا
ومدربينا وحكامنا وا�صبح اجلميع
متخوفا ال �سيما اننا كحكام تنتظرنا
جميعا ا�ستحقاقات �آ��س�ي��وي��ة خالل
�شهري ت�شرين االول وت�شرين الثاين
واذا ما تعر�ضت الكرة العراقية اىل
التجميد �سوف تنتهي �آمال م�شاركاتنا
اخلارجية التي ننتظرها منذ زمن بعد
ان اجتهدنا كثريا .

ل�ؤي �صبحي :نن�شد ال�شفافية
يف االنتخابات
فيما كان حمدثنا االخري احلكم الدويل
امل���س��اع��د ل� ��ؤي �صبحي ال ��ذي ق ��ال :
ب�صراحة اجلميع يتمنى ان جتري
االنتخابات يف العا�صمة بغداد لكن
نعرف جميعا ان االحتاد الدويل لديه
ن�ظ��ام خ��ا���ص و��س�ي��اق عمل يعمل به
ويرى من خالل متابعته لالحداث ان
مدينة �أربيل هي اكرث املدن العراقية
ا�ستقرارا.
و�أ�ضاف �صبحي  :ان املكان ال ي�ؤثر
على عملية �سري االنتخابات طاملا انها
�ستجري ب�شفافية ودميقراطية ونزاهة
تامة وان ال�شخ�ص الذي �سي�ضع ثقته
بفالن من النا�س املر�شحني لرئا�سة
االحت��اد لن يت�أثر اذا جرت يف بغداد
ل�ؤي �صبحي �أو �أرب�ي��ل وبالت�أكيد لن يغري املكان
و�أكد �أحمد اننا مررنا من قبل بهذا الظرف بعد ر�أي��ه بح�سني �سعيد �أو ف�لاح ح�سن �أو اي
ان قررت اللجنة االوملبية الوطنية العراقية �شخ�ص �آخر يريد ان ينتخبه لذلك نتمنى من
تعليق عمل االحت��اد العراقي املركزي لكرة القائمني على الكرة العراقية مراجعة االمور
القدم ال��ذي نتج عنه جتميد الكرة العراقية جيدا والت�أين يف ح�سابها كي ال نخ�سر كثريا
بكل مفا�صلها واع �ط��ى م��دة زمنية للجنة ال �سيما ان ا�ستحقاقات كثرية تنتظر الكرة
االوملبية ملراجعة قرار التعليق وبالتايل جاء العراقية منها بطولة �أمم �آ�سيا التي توج
قرار الغاء التعليق من اللجنة االوملبية الذي العراق بطال لها يف الن�سخة املا�ضية .

وج�����ه�����ة ن��ظ��ر

�أ�سياد ال�صني
خليل جليل
يف وقت قطعت فيها منتخبات الدول امل�شاركة يف دورة االلعاب
الآ�سيوية املقبلة امل�ق��ررة يف ال�صني يف ت�شرين االول املقبل
�شوط ًا كبري ًا على �صعيد حت�ضرياتها املتعلقة بهذه امل�شاركة
املرتقبة التي تتحول عادة اىل �سباق تناف�سي كبري خ�صو�صا يف
االلعاب الفردية قبل اجلماعية من اجل حتطيم االرقام وت�سجيل
اجنازات جديدة  ،مازالت منتخباتنا التي تنتظر م�شاركتها يف
ه��ذا املحفل الآ�سيوي ال��ذي يتطلب برناجما حت�ضرييا لي�س
بالعادي  ،تقف يف مكان م�ستقر ما يجعل هذه امل�شاركة عر�ضة
للظهور املتوا�ضع ال��ذي يرتقي �أ�سا�س ًا اىل م�ستوى امل�شاركة
املنا�سبة ولي�س مل�ستوى حتقيق االجناز.
ان منتخباتنا التي يفرت�ض ان ت�ستعد لهذه امل�شاركة القارية
الوا�سعة وه��ي تكتظ يف كل دورة بنجوم ج��دد على ال�صعيد
القاري  ،مل تت�ضح بعد معامل امل�شاركني يف االلعاب الآ�سيوية
خ�صو�صا ان هناك م��ن ب��ات مقتنعا ب��ان م�شاركته ال متتلك
�أدن��ى درج��ة من اجل��دوى حم��اوال ال�ن��أي عن كل النتائج التي
قد تفتح عليه اب��واب االنتقاد م�ستقبال وه��ذا ما ي�ؤخر برامج
اال�ستعداد والتح�ضري التي يفرت�ض ان تكون هناك جلان ت�أخذ
على عاتقها مهمة متابعة اال�ستعدادات والتح�ضريات وكذلك
انتقاء املع�سكرات املفيدة لهذه املنتخبات التي ت�سهم فعال يف
رفع الكفاءة الفنية لريا�ضيينا اىل احلد ال��ذي ن�شعر فيه ب�أن
منتخباتنا ذاهبة اىل اال�سياد من اجل ظهور مقبول على اقل
تقدير ولي�س �سعيا للذهب او الف�ضة التي �ستبقى بعيدة املنال
عنا يف الوقت احلا�ضر.
واذا كانت مثل هذه امل�شاركات املهمة تتطلب مراكز تدريبية
متخ�ص�صة وبرامج حملية وخارجية لالعداد املنا�سب  ،نفتقد
اليها يف الوقت احلا�ضر نظرا ملا تعانيه الريا�ضة العراقية من
واقع قا�س ب�سبب االفتقار لهذه املراكز اىل جانب غياب الرعاية
املالية والدعم الكايف مل�شوار ريا�ضيينا وبقية املنتخبات  ،فانه
من املمكن ا�ستثمار ما هو متاح امامها من امكانات فنية وخربات
حملية وفق برامج لالعداد على امل جتهيز ريا�ضيينا واعدادهم
منذ وقت مبكر بدال من الركود الذي تعانيه وتواجهه منذ فرتة
لي�ست بالق�صرية.
ويبدو ان ريا�ضيينا وبقية املنتخبات العراقية �سواء يف االلعاب
الفردية او اجلماعية د�أب��ت على ما ي�سمى التح�ضري ال�سريع
الذي ي�سبق كل منا�سبة خارجية بوقت ق�صري ال يتعدى ب�ضعة
�أيام يف مع�سكرات تدريبية �سريعة ال تلبي احلاجة الفعلية ملثل
هذه امل�شاركات.
والالفت يف امر امل�شاركات العراقية نرى ان منا�سبات وحمافل
خارجية على درجة عالية من االهمية تنتظر الريا�ضة العراقية
لي�س يف ا�سياد ال�صني املقبلة  ،بل هناك اوملبياد ال�شباب يف
�سنغافورة وااللعاب الآ�سيوية ال�شاطئية يف �سلطنة عُمان وكلها
�أحداث ت�شكل فر�صة امام الدول لإظهار ريا�ضييها وقدرتها على
فر�ض هيمنتها على االلعاب الريا�ضية عرب �سل�سلة من االجنازات
املتوجة �سواء بالذهب او الف�ضة او الربونز لكن احلقائق تنقلب
لدينا عندما نبحث عن فر�ص م�شاركة وتواجد غري حيوي نعود
بعده لنعلق ا�سباب االخفاقات والظهور الهزيل على �شماعات
املراكز التدريبية والربامج اال�ستعدادية والدعم املايل وك�أن هذه
اال�سباب غري معروفة وا�صبحت تربيرات بالية غري مقنعة.
�صحيح ان ريا�ضتنا ومنتخباتنا  ،بل حتى امل�س�ؤولني يف قطاع
الريا�ضة يجدون ع��ادة يف ق��درات رباعينا من خالل ظهورهم
املعتاد يف مناف�سات رفع الأثقال  ،ما يقلل من م�ستوى اخلجل
وتعوي�ضا للمعنويات املثلومة التي تواجهها يف �أي حمفل
عربي او �آ�سيوي وعاملي عندما يعود بع�ض رباعينا مبيدالية
او اكرث �أحيانا  ،لكن هل تكتفي امل�ؤ�س�سة الريا�ضية بهذا الواقع
وت�ست�سلم لواقعها وترت�ضي مبا هو �سائد يف
ظل �أمنيات وتطلعات مل جتد لها طريقا
لواقع اف�ضل مما هو عليه الآن.
عموما ال نريد ان ن�ستبق االحداث
اون �ن �ظ��راىل اف��ق امل���ش��ارك��ة املقبلة
يف ا���س��ي��اد ال �� �ص�ين م ��ن منظور
�ضيق ال يحمل بني طياته م�ستوى
م ��ن ال� �ت� �ف ��ا�ؤل  ،ب �ي��د �أن الأل� �ع ��اب
الآ�سيوية يف ال�صني �ستعيد
ال�سيناريو ذات��ه لكل م�شاركة
ع��راق�ي��ة �سابقة اذا م��ا ا�ستمر
رك � ��ود اال���س��ت��ع��داد ملنتخباتنا
والإبقاء على التمنيات فقط .
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(الريا�ضية العراقية) تواجه انتقادات ابتعادها عن املونديال

حممد خلف :النقل احل�صري لك�أ�س العامل وراء غياب املتابعة

الدوري املحلي ال�شغل ال�شاغل ملالك القناة الريا�ضية

حممد خلف يتحدث ب�صراحة لـ (املدى الريا�ضي) عن هموم القناة

ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ال����ق����ن����اة الإه�����ت�����م�����ام ب����ال���������ش�����أن ال����ري����ا�����ض����ي امل��ح��ل��ي
�شهدت ال�سنوات اخلم�س الأخرية افتتاح العديد من القنوات الريا�ضية املتخ�ص�صة يف معظم البلدان العربية التي �أخذت على عاتقها
متابعة الأحداث الريا�ضية املحلية والعاملية وتطورت هذه القنوات وبد�أت مبالحقة اغلب البطوالت العاملية وابتكرت �أ�ساليب جديدة
يف تغطية مباريات ك�أ�س العامل يف جنوب �أفريقيا . 2010
بينما يرى العديد من املتابعني لل�ش�أن الريا�ضي العراقي وخا�صة مونديال جنوب �أفريقيا �أن القناة الريا�ضية العراقية كانت بعيدة
عن هذا احلدث العاملي الذي يقام كل �أربع �سنوات على ا�سا�س ان مباريات البطولة تنقل بطريقة ح�صرية وم�شفرة وال ميكن االفادة
منها وان الريا�ضية العراقية �ستقع حتت طائلة امل�ساءلة القانونية يف حالة نقل اي لقطات من املونديال الأفريقي .
حاوره � /إكرام زين العابدين
وعلى العك�س من القناة الريا�ضية العراقية
املتخ�ص�صة باملجال الريا�ضي جنحت قنوات
حملية عراقية عامة من متابعة حدث املونديال
الكروي من خالل �إقامة ا�ستوديوهات حتليلية
وا�ست�ضافة املدربني واملحللني والإعالميني
للتحاور ب�ش�أن مباريات كا�س العامل جنوب
�أفريقيا  2010وعر�ض لقطات من املونديال
او من ال�ساحات العامة واالت�صال ببع�ض
الإعالميني العراقيني املتواجدين يف احلدث
العاملي املهم .
ومن اجل معرفة حقيقة ما ح�صل بهذا ال�ش�أن
الكروي و�أ�سباب غياب الريا�ضية العراقية
عن مونديال جنوب �أفريقيا توجهت (املدى
ال��ري��ا� �ض��ي) � �ص��وب م�ق��ر ال�ق�ن��اة الريا�ضية
العراقية وحت ��اورت م��ع مديرها الإعالمي
حممد خلف وخ��رج��ت ب�ه��ذه احل�صيلة من
الإجابات .
*�أوال دعنا ن�س�ألك ع��ن احل��دث الأه��م الذي
�شغل ال �ع��امل ب��أ��س��ره وج�ع��ل اجلميع يغري
مناهجه وب��راجم��ه وه��و م��ون��دي��ال جنوب
�أف��ري �ق �ي��ا  2010ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت الريا�ضية
العراقية بعيدة ،بل مغيبة مع احلدث ب�شكل
�أثار الإ�ستغراب؟!
 ال���س�ب��ب ال��رئ�ي����س ه��و ال�ن�ق��ل �أحل�صريملباريات كا�س العامل  2010من �شبكة قنوات
اجلزيرة الريا�ضية التي ح�صلت على حق نقل

املباريات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ب�شكل م�شفر  ،وطالبت مببالغ كبرية
من اجل حق احل�صول على النقل الأر�ضي
لبع�ض املباريات و�صلت �إىل ثالثة ماليني
دوالر  ،وال�شيء نف�سه ينطبق على ملخ�ص
مباريات البطولة وللمبلغ نف�سه ،ونحن كقناة
ريا�ضية ال نتمكن من دف��ع ه��ذه املبالغ ملثل
هذه البطوالت العاملية  ،وملعلوماتكم ا ن �آخر
بطولة مت نقلها باالتفاق مع احت��اد �إذاعات
ال ��دول العربية ك��ان ع��ام  1998يف فرن�سا
وبعدها �أخذت �شركة (�أي �أر تي) حقوق نقلها
للدول العربية يف بطولتي  2002و2006
وحاولت بع�ض اجلهات ال�سعودية املتنفذة
ال�ضغط على القناة من اج��ل ال�سماح بنقل
مباريات املنتخب ال�سعودي يف  2006لكنها
ف�شلت يف �إقناع القناة ب�سبب النقل �أحل�صري
والت�شفري .
*ل�ك�ن�ن��ي ال �أ���س��ال ع��ن ال�ن�ق��ل التلفزيوين
مل�ب��اري��ات ال�ب�ط��ول��ة ،ب��ل �أ� �س��ال ع��ن الربامج
امل�صاحبة للمونديال الأف��ري�ق��ي يف القناة
الريا�ضية العراقية ؟
 عملنا برناجمني (ريبورتاج) عن ال�شا�شاتالعمالقة يف منطقتي الكرخ والر�صافة من
مدينة بغداد وكيفية متابعة املونديال من
اجلمهور العراقي يف ب�غ��داد  ،و�أم��ا ب�ش�أن
ال�برام��ج الأخ���رى ف��أن�ن��ي ح��اول��ت ان اعمل
�أك�ث�ر م��ن برنامج لكنني ا�صطدمت بالبند

القانوين الذي مينع نقل او اقتبا�س لقطات
من املونديال  ،وتعر�ضت القناة العراقية الأم
�إىل تهديد مبقا�ضاتها من قبل قناة اجلزيرة
الريا�ضية لأنها عر�ضت لقطات من املونديال
�أ� �ش��ارت فيها �أن �ه��ا نقال ع��ن ق�ن��اة اجلزيرة
الريا�ضية فكيف تريدين ان �أج��ازف ب�سمعة
القناة يف ظل هذا الت�شدد بالنقل �أحل�صري؟
*ول �ك��ن ال �ق �ن��وات املحلية ال�ع��راق�ي��ة عملت
وجنحت بالتوا�صل م��ع امل��ون��دي��ال بعد ان
وظفت احلدث ل�صاحلها ؟
 كل قناة م�س�ؤولة عن ت�صرفاتها  ،والقناةالريا�ضية كانت تنقل �أخ�ب��ار املونديال يف
الن�شرات الريا�ضية  ،وب�ش�أن الربامج ف�أنني
�أعدها غري مهمة وال ميكن ان تنجز من دون
وجود لقطات من مباريات بطولة كا�س العامل
و�ستكون متابعتها �ضعيفة .
* ول�ك��ن الإع�لام��ي ال�شاطر ميكن ان يقوم
ب�إعداد �أكرث من برنامج من خالل اال�ستعانة
ببع�ض اللقطات غري احل�صرية التي تبثها
وكاالت الإنباء عن املونديال ؟
 هذه اللقطات قليلة وال تفي بالغر�ض وفكرةال�برام��ج تكون غ�ير متوازنة يف ظ��ل غياب
لقطات من املونديال .
* كنت �أمتنى من القناة الريا�ضية العراقية
ان تقوم بفتح �أ�ستوديو حتليلي ق��رب احد
ال�شا�شات العمالقة يف بغداد وان ت�ست�ضيف
مدربني او خمت�صني بال�ش�أن الكروي ومتابعة
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املباريات ولكن هذا الأمر مل يح�صل ؟
 �أوال م��ن �سيتابع ه��ذه ال�برام��ج  ،وثانياط��امل��ا ال ميكن ع��ر���ض لقطات م��ن املباريات
فما الفائدة منها  ،وثالثا �أخاف من امل�ساءلة
القانونية م��ن قبل قناة اجل��زي��رة يف حالة
عر�ض بع�ض اللقطات حتى م��ن ال�شا�شات
ال�ع�م�لاق��ة � ،إ� �ض��اف��ة �إىل ان ن�سبة و�ضوح
ال�صورة غري جيد يف ال�شا�شة العمالقة من
خالل عر�ضها يف القناة.
�أين موقعنا يف العامل العربي؟
* هل تعتقد ان القناة الريا�ضية وهي تدخل
عامها ال�ساد�س ا�ستطاعت �أن جتد لها مكان ًا
بني القنوات العربية الريا�ضية ؟
 بالت�أكيد الن الريا�ضية العراقية جنحتمبالكاتها ال�شابة بان حتقق ح�ضورا جيدا
وه��ي ت��دخ��ل ع��ام�ه��ا ال���س��اد���س  ،وان تنقل
للم�شاهد العراقي كل الأح��داث واملنا�سبات
العاملية التي �شارك فيها منتخب او ناد عراقي
ويف اغلب الألعاب الريا�ضية  ،وبا�ستثناء
�شبكة قنوات اجلزيرة الريا�ضية و( ) a r t
ودبي و�أبو ظبي وال�سعودية فان الريا�ضية
ال�ع��راق�ي��ة جن�ح��ت ب��ان ي�ك��ون ل�ه��ا ا��س��م بني
ال�ق�ن��وات العربية الريا�ضية وه��ي �أف�ضل
من قنوات الكويتية والبحرينية واليمنية
والليبية .
*ه��ل ت �ع��اين ال�ق�ن��اة ال��ري��ا��ض�ي��ة م��ن �ضعف

امليزانية املخ�ص�صة لها ما ي�ؤثر �سلبا على
اجور العاملني فيها ؟
القناة خا�ضعة لقوانني ال��دول��ة العراقيةمب��و� �ض��وع امل �ي��زان �ي��ة ال �� �س �ن��وي��ة  ،ونحن
كم�س�ؤولني عن القناة نقدم ميزانية تخمينية
يتم املوافقة عليها وتت�ضمن اق�ساط �شهرية
ت��دف��ع الحت��اد �إذاع���ات ال ��دول العربية التي
تقوم بنقل الأح ��داث العاملية منها اوملبياد
ب �ك�ين  2008ودورة الأل� �ع ��اب الآ�سيوية
وغريها من البطوالت  ،وكذلك تخ�صي�ص
ميزانية لبطوالت مهمة منها دورات اخلليج
العربي بكرة القدم التي حتتاج اىل ميزانية
�ضخمة نحتاج فيها �صالحيات اللجنة املالية
يف جمل�س الوزراء .
و�أم� ��ا ب �� �ش ��أن اج ��ور ال�ع��ام�ل�ين ف ��أن �ه��ا جيدة
واجل�م�ي��ع يح�صل على م�ك��اف��آت مالية عن
اجن��از العمل ال��ذي يقومون ب��ه م��ن ( مقدم
ب��رام��ج ومعد وم�صور ومونتري وال�سائق
وحتى امل�ساعدين ).
*البع�ض ي�شري اىل ان القناة الريا�ضية تفتقر
اىل الكفاءات الإعالمية ما ي�ؤثر �سلب ًا على
نوعية الربامج يف القناة ؟
 هنا �أ�ؤك ��د ان العاملني يف القناة عبارةعن جمموعة �شابة وطموحة تريد ان تقدم
�أف�ضل ما عندها للم�شاهد العراقي  ،وجنحت
يف ظ��ل ظ���روف �صعبة يف ت �ق��دمي اح�سن

النتاجات الإعالمية التي �أ�شاد بها اجلميع
 ،وان �أبواب القناة مفتوحة لكل الإعالميني
الذين ي�شعرون ب�أنهم ميتلكون ق��درة على
تقدمي الربامج او �إعدادها للعمل معنا وفق
�أجور يتفق عليها  ،لكنني للأ�سف �أالحظ ان
اغلب الإعالميني عندما يروم العمل يف القناة
الريا�ضية فانه يبحث عن نظام التعيني على
امل�لاك الدائم وه��ذا الأم��ر لي�س بيدي او بيد
�شبكة الأم العراقية  ،بل ان الدولة ووزارة
املالية م�س�ؤولة عن توفري الدرجات الوظيفية
والتخ�صي�صات املالية .
الناقل احل�صري للدوري املمتاز
*ال�ق�ن��اة الريا�ضية تعد ال�ن��اق��ل احل�صري
ل� �ل ��دوري ال �ع��راق��ي ول�ك�ن�ن��ا ن���ش��اه��د تقنية
غري جيدة بالنقل وك ��أن املباريات تنقل يف
�سبعينيات القرن املا�ضي ما ي�ضع امل�شاهد
واملتابع بحرية من �أمره  ،كيف تف�سر ذلك؟
 �أوال اود ان �أ�شري �إىل ان القناة الريا�ضيةالعراقية ح�صلت على حقوق نقل مباريات
ال ��دوري منذ �سنوات ع��دة  ،ودف�ع��ت خالل
امل��و��س��م احل ��ايل � 600أل ��ف دوالر وهدفنا
الرئي�س هو �إي�صال احلدث املحلي العراقي
اىل كل �أنحاء العراق والعامل ولكننا عانينا
كثريا من �إقامة دوري طويل ا�ستمر لأكرث من
�ستة ا�شهر مب�شاركة  36ناديا وهذا العدد كبري
ما يجعل املباريات التي تقام يف اليوم الواحد
كثرية �أي�ضا  ،ويتم نقل مباراة واحدة يوميا
ب�شكل مبا�شر ونحتاج اىل �أرب��ع كامريات
ون�صور بقية املباريات يف اغلب الأحيان يف
مالعب غري �صاحلة للعب وال متلك موا�صفات
امللعب النموذجي بكامريا واحدة وال توجد
�أماكن خا�صة لو�ضع الكامريات مما يتطلب
من مالكنا يف بع�ض الأح�ي��ان ت�سلق بع�ض
اجل��دران او البنايات من اجل ان يح�صلوا
على �صورة جيدة  ،لذلك ال تظهر ال�صورة
جيدة يف اغلب الأوقات  ،والقناة الريا�ضية
غ�ير م���س��ؤول��ة ع��ن تخ�صي�ص م�لاع��ب غري
جيدة وتظهر فيها �صور غري الئقة تنعك�س
�سلبي ًا على الكرة العراقية .
�إن النقل التلفزيوين اجليد يجب ان يتم
بوجود  10كامريات او �أكرث يف امللعب وهذا
ما قمنا به يف مباراة ك�سر احل�صار الريا�ضي
مع فل�سطني يف ملعب ال�شعب ومت بثها اىل
 50دول��ة جمانا وكانت التقنية والإخ��راج
جيدين بجهود مالكاتنا ال�شابة ،و�أ�ؤكد هنا
على �أهمية ترتيب امللعب من كل اجلوانب
لكي تظهر ال�صورة املنقولة جميلة  ،و�أتذكر
حادثة ح�صلت مع نادي الزوراء عندما خا�ض
مناف�سات كا�س االحتاد الآ�سيوي بن�سختها
املا�ضية عندما نقلنا املباراة بكامريا واحدة
م ��ن م �ل �ع��ب الأه� �ل ��ي او ال��غ��راف��ة يف قطر
وكانت ال�صورة مقبولة الن امللعب جميل
وجنيله اخ�ضر عك�س مالعبنا غري النظامية
وامل�صف ّرة  ،وارجو ان ال تقارنوا ما يتم نقله
م��ن مباريات ل�ل��دوري القطري ال��ذي تقوم
به �شركة ا�سرتالية متخ�ص�صة متلك �أف�ضل
التقنيات املتطورة وتنقل مباراتان يف اليوم
الواحد وب�أكرث من  20كامريا وبني الدوري
العراقي ال��ذي يتم بجهود مالكات عراقية
�شابة خمل�صة تنقل �أكرث من  8مباريات يف
اليوم الواحد يف ظل ظروف غري اعتيادية .
*مل��اذا ال ت�ستغلون املالعب لعر�ض �إعالنات
و�إ�ضفاء �شيء من اجلمالية عليها ؟
 هذا املو�ضوع لي�س من �صالحيتنا ،بل انهخا�ص باللجنة االوملبية واحت��اد كرة القدم
 ،والإع�ل�ان��ات تخ�صهم  ،لكن بامكاننا �أن
نتعاون وان ن�سهم يف �إيجاد معلنني لهم .
* ملاذا ال متتنعون عن نقل مباريات الدوري
م��ن امل�لاع��ب غ�ير ال�صاحلة وف��ق �ضوابط
تتفقون عليها مع االحتاد العراقي لكرة القدم
والأندية خدمة لل�صالح العام ؟
 ال ن�ستطيع ذل��ك لأننا فقط متعاقدون معاالوملبية واحت��اد الكرة على نقل مباريات
ال��دوري ولكننا �سندر�س الأم��ر يف املو�سم
امل�ق�ب��ل  ،و�أمت �ن��ى ان ت �ك��ون ف��رق ال ��دوري
ال�ع��راق��ي م��ن  16فريقا لكي يتم ال�سيطرة

ع�ل��ى ن�ق��ل م �ب��اراة او م �ب��ارات�ين يف بغداد
لأي� ��ام م �ت �ع��ددة يف الأ� �س �ب��وع ل�ك��ي يح�ضر
النقل التلفزيوين املمتاز وكذلك احل��ال يف
املحافظات .
االهتمام مبباريات ال�شرطة
*الريا�ضية العراقية متهمة مبحاباة فريق
ال���ش��رط��ة ال ��ذي يلعب يف ال� ��دوري املمتاز
ب�صفتك ع�ضو ًا يف �إدارة ال�شرطة ومدير ًا
لفريقها الكروي؟
 ال �أبد ًا ،فريق ال�شرطة من اقل الفرق التييتم نقل مبارياتها ب�شكل مبا�شر يف املرحلتني
وح�سب جدول موجود عندنا  ،علما �أن فريق
ال�شرطة يعد احد الأندية اجلماهريية الكبرية
وميلك العبني متميزين وت�شهد مبارياته مع
الفرق الأخرى لعب ًا حما�سي ًا كبري ًا وح�ضور ًا
جماهريي ًا جيد ًا  ،ونعمل يف الريا�ضية على
توزيع نقل مباريات ال��دوري ب�شكل مبا�شر
ح�سب �أهمية املباراة وقوتها ونراعي �أي�ضا
ت�سل�سل الفريق يف املجموعتني ال�شمالية
واجلنوبية  ،وهناك عتب من بع�ض الأندية
ال�صغرية او املغمورة التي تتهمنا ب�أننا ال
نقوم بنقل مبارياتها وك�أننا ن�صب العداء لها

 ،وح�صل يف بع�ض املرات ان بع�ض امل�شاكل
حدثت لبع�ض الفرق بغياب النقل التلفزيوين
للريا�ضية العراقية حيث ال منلك �إمكانية نقل
كل املباريات لأننا منلك  10كامريات وجهاز ًا
مك�سر ًا واحد ًا خم�ص�ص ًا للنقل املبا�شر ولي�س
�ان الن
من ال�سهولة احل�صول على مك�سر ث� ٍ
�سعره يقارب (� 200ألف دوالر).
*البع�ض ي��رى ان الريا�ضية ال�ع��راق�ي��ة ال
تهتم بانتقاء املحللني العاملني املتميزين يف
براجمها الريا�ضية ؟
 ح��اول �ن��ا ان ن �ت �ع��اق��د م ��ع جم �م��وع��ة منالأك��ادمي �ي�ين م��ن كلية ال�ترب�ي��ة الريا�ضية
ك��ان اول �ه��م ال��دك�ت��ور �صباح ر��ض��ا  ،و�أالن
املوجودون الدكاترة �صالح را�ضي وا�سعد
الزم وناجي كاظم و�ضياء ناجي كذلك العديد
من امل��درب�ين �أم�ث��ال ثائر احمد ونبيل زكي
وكرمي فرحان وعلي هادي وكرمي ح�سني ،
�إ�ضافة �إىل اال�ستعانة باملحكمني الدوليني
ال�سابقني رعد �سليم والدكتور �صباح قا�سم
وحممد �سليم و�أخريا حازم ح�سني  ،وقد ال
ير�ضى الكل عن هذه الأ�سماء ولكننا حاولنا
ان يكون عملنا ب�شكل علمي م��ع العلم ان

املحللني ال يتقا�ضون �أي �أج��ر ع��ن عملهم
بالتحليل التلفزيوين ونقدم لهم ال�شكر على
تعاونهم معنا .
*مالحظة �أ��ش��رت على مدير القناة (حممد
خلف ) وهو وجود ا�سمه بالإ�شراف على كل
الربامج التلفزيونية التي تبث من الريا�ضية
العراقية � ،أال ت�ستغرب ذلك ؟
 ال ،ان املو�ضوع يظهر ب�شكل عفوي وغريمق�صود  ،علما �أن جميع الربامج التي تقدم
من القناة الريا�ضية هي من �أفكاري و�إعدادي
وب�إ�شرايف .
* كيف توازن بني عملك يف القناة الريا�ضية
التي حتتاج اىل تفرغ كامل وعملك يف �إدارة
ن��ادي ال�شرطة وفريقها ال�ك��روي ال��ذي تعد
مديره  ،وبني م�س�ؤوليتك يف احتاد ال�صحافة
الريا�ضية العراقية كونك نائبا للرئي�س ؟
 ان ��ا م�ت�ف��رغ ب��ال�ك��ام��ل ل�ل�ق�ن��اة الريا�ضيةال�ع��راق�ي��ة وك��ل وق�ت��ي م��ن ال���ص�ب��اح وحتى
نهاية الدوام خم�ص�ص للريا�ضة  ،وعملي يف
ن��ادي ال�شرطة ال يتقاطع مع الريا�ضية الن
اجتماعات �إدارة النادي جتري يف امل�ساء وال
ت�ؤثر على عملي وهو تطوعي ..باملنا�سبة اي

�أبواب القناة املفتوحة جلميع االعالميني للعمل فيها
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�إنني ل�ست منت�سبا �إىل ال�شرطة العامة � ،أما
عملي يف احتاد ال�صحافة الريا�ضية العراقية
فهو لتقدمي اخلدمة وامل�شورة اىل زمالئي يف
املهنة كوين �إعالمي ًا بالدرجة الأوىل وجنتمع
يف احتاد ال�صحافة الريا�ضية كل �أ�سبوعني
ملناق�شة عمل ال�صحافة الريا�ضية وكيفية
النهو�ض بها نحو الأف���ض��ل  ،و�أمت �ن��ى ان
�أوا�صل الكتابة اليومية التي اع�شقها لكنني
ابتعدت عن الكتابة يف الفرتة الأخرية .
احتاد �إذاعات الدول العربية
*م ��اذا ق��دم احت��اد �إذاع� ��ات ال ��دول العربية
للريا�ضية العراقية خا�صة وانك نائب لأحد
اللجان العاملة فيه ؟
 امل�ه��م ال �ع��راق ا�ستعاد ع�ضويته الفاعلةيف احت��اد �إذاع� ��ات ال ��دول العربية ومقره
يف تون�س عام  2005وانتخبت نائبا لأحد
اللجان العاملة  ،وقمنا ب�إر�سال � 14شخ�صا
ل �ل��دخ��ول يف دورات ت�ط��وي��ري��ة يف معهد
الإع�لام العربي ومقره يف �سوريا ومديره
حيدر اليازجي وب�إ�شراف حما�ضرين انكليز
وف��رن���س�ي�ين وع� ��رب م��ن ت��ون ����س و�سوريا
واجل��زائ��ر وال � ��دورات ك��ان��ت يف مو�ضوع
النقل التلفزيوين اخل��ارج��ي ملباريات كرة
ال�ق��دم و�سباقات امل�ضمار ،و�أدخ�ل�ن��ا �أي�ضا
معلقني عراقيني �شباب ًا يف دورات بالتعليق
الريا�ضي الكروي وهم رعد ناهي وميثاق
ال��زري �ج��ي م��ن ال �ك��وت واح �م��د ي��ون����س من
النا�صرية وقحطان املالكي وعالء عبد الله
ويف دورات تقدمي الربامج �أدخلنا طه ابو
رغيف ب��دورة خا�صة بالربامج الريا�ضية
�إ�ضافة اىل �إننا �أ�شركنا املخرج حممد هيجل
من كربالء بدورة الإخراج التلفزيوين �أي�ضا
.
انتخابات االحتاد العراقي لكرة
القدم
* هل هناك اعرتا�ض من بع�ض امل�س�ؤولني
ب���ش��أن جعل الريا�ضية م�ن�بر ًا الحت��اد كرة
ال �ق��دم لأن ��ك ت�ن��وي ال��دخ��ول يف انتخابات
االحت��اد ال�ع��راق��ي لكرة ال�ق��دم او الرت�شيح
ملن�صب ع�ضو االحتاد؟
 �أري��د ان �أ�شري �إىل �إنني ل�ست بغريب عنت�شكيلة االحت ��اد ال�ع��راق��ي ل�ك��رة ال�ق��دم منذ
ب��داي��ة ت�شكيله بعد  2003خا�صة و�إنني
��س��اه�م��ت ب� ��إع ��ادة ت��رت�ي��ب ال�ب�ي��ت الكروي
واخ�ترت من�صب مقرر االحت��اد منذ الأيام
الأوىل وابتعدت بعد ذلك ،واتهمت الريا�ضية
العراقية يف �أك�ثر من م��رة ب�أنها تقف �ضد
االحتاد احلايل واليوم يتهمها البع�ض بانها
تقف م��ع االحت ��اد ب�سبب رغبتي للرت�شيح
ملن�صب ع�ضو االحتاد.
وان القناة الريا�ضية مل تقم بدعم االحتاد
احلايل لكرة القدم ،بل ان ن�شاطاته فر�ضت
نف�سها على برامج القناة.
*�سمعنا ان القناة �ستنتقل �إىل البناية اجليدة
التي �ست�شهد طفرة نوعية يف عمل الريا�ضية
العراقية قي حلتها اجلديدة ؟
 كما ت�شاهد حاليا و�ضع القناة ال ي�سر،الن البناية ق��دمي��ة ،ن�ح��اول ان نعمل بقدر
امل�ستطاع على ام��ل ان ننتقل �إىل البناية
اجل��دي��دة التي �ستنجز خ�لال الأي��ام املقبلة
حيث �ست�شهد القناة طفرة نوعية يف الربامج
الريا�ضية من خالل وجود اال�ستوديوهات
امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي تبلغ م�ساحتها  120مرت ًا
تقريبا �إ�ضافة اىل ا�ستخدام �أف�ضل التقنيات
احلديثة يف العمل من ا�ستوديوهات ال�صوت
وتقنيات املونتاج واجهزة الت�صوير احلديثة
 ،و�أمتنى ان يكون عملنا املقبل �أف�ضل بكل
املقايي�س املعروفة .
*�أخ �ي�را م ��اذا ت��ود ان تبعث ب��ر��س��ال��ة �إىل
الآخرين ؟
 �أق��دم �شكري اىل كل من وق��ف اىل جانبالقناة الريا�ضية العراقية يف عملها و�إىل
الإع�لام الريا�ضي ال��ذي يحاول ان ين�صفنا
و�أمتنى من اجلميع ان يكون عونا لنا يف
عملنا ،علما �أن �أبواب القناة مفتوحة جلميع
الإعالميني ومن كل االخت�صا�صات.
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ت�صاعد حدة اخلالف ب�ش�أن ملف االنتخابات

عــــني الدوري

احتاد الكرة :ال حجة لنا نقوى بها على ( �سلطة فيفا) !

القيثارة تعزف حلن الفوز يف كرد�ستان  ..ورا�ضي
فري�سة العقود الوهمية!

عبد اخلالق م�سعود

بغداد  /خليل جليل
ميكن القول ان الدالئل والأح��داث املتالحقة التي ترافق
ملف انتخابات االحت��اد العراقي تكاد تكون متوقعة بعد
ان ا�شتد اخلالف بني وزارة ال�شباب والريا�ضة واللجنة
االوملبية الوطنية من جهة واالحت��اد العراقي لكرة القدم
ب�ش�أن ملف انتخاباته من جهة اخرى حيث �شهد اليومان
املا�ضيان توترا يف االحداث وت�صاعدا يف حدة اخلالفات
خ�صو�صا بعد ان اكد االحت��اد العراقي لكرة القدم دخول
قوة ع�سكرية اىل مقره �صباح االحد املا�ضي بهدف اعتقال
رئي�س االحت��اد ح�سني �سعيد وثالثة من اع�ضاء االحتاد
مبوجب مذكرة القاء قب�ض ا�ستقدمتها القوة تلك من دون
ان يطلع عليها اي من العاملني يف االحتاد يف الوقت الذي
ك��ان فيه جميع اع�ضاء االحت��اد غ�ير متواجدين يف تلك
االثناء.
واكد م�صدر يف االحتاد العراقي ان القوة كانت تريد القاء
القب�ض على اع�ضاء االحت��اد ط��ارق احمد وعبد اخلالق
م�سعود وحممد جواد ال�صائغ ف�ضال عن م�ست�شار االحتاد
وليد طربة على �أ�سا�س وجود خمالفات �إدارية ومالية .

وال�لاف��ت يف الأم ��ر ان ه��ذه ال �ق��وة غ ��ادرت مقر االحت��اد
العراقي لكرة القدم بعد ان ت�أكد لها عدم وج��ود احد من
اع�ضائه لتدخل قوة �أخرى ظهر اليوم ذاته ح�سب امل�صدر
نف�سه من داخل االحتاد الذي ا�شار اىل ان هذه القوة اكدت
عدم معرفتها بطبيعة وهوية القوة التي اقتحمت املبنى
اول االم��ر ما ت��رك انطباعا غام�ضا على طبيعة االحداث
لتقوم بعد ذل��ك ق��وة ع�سكرية م��ن قاطع الر�صافة تابعة
حلماية املن�ش�آت الريا�ضية بحرا�سة مقر االحت��اد قبل ان
يغلق نهائيا.
وي��أت��ي ه��ذا التدهور املفاجئ ل�ل�أح��داث املرافقة لعملية
انتخابات االحتاد العراقي التي اكد وا�صر االحتاد الدويل
لكرة القدم(فيفا) على اقامتها يف اربيل ل�سالمة املر�شحني
ح�سب ت�أكيده االول يف الوقت ال��ذي ترف�ض فيه اللجنة
االوملبية الوطنية اقامتها يف اربيل وتريد اقامتها يف
بغداد .
وكانت الهيئة العامة لالحتاد العراقي قررت يف اجتماع
�سابق لها اق��ام��ة االن�ت�خ��اب��ات يف ب�غ��داد و� �س��ارع حينها
االحتاد العراقي البالغ فيفا بهذه الرغبة لكن االخري جدّد

رف�ضه القامتها يف بغداد م�شددا على اقامتها يف اربيل عرب
ر�سالة اىل االحتاد العراقي طالب فيها من االخري احرتام
قراراته وتفهمها يف ا�شارة اىل عدم رغبته باية خماطبة
جديدة بهذا اخل�صو�ص.
وعلى �صعيد مت�صل برر االحتاد العراقي تعليق مناف�سات
ال��دوري اىل �إ�شعار �آخ��ر ب�سبب تعر�ض مقره اىل حادثة
االقتحام وعدم �ضمان �سالمة اع�ضائه ح�سب بيان ا�صدره
يف �ساعة مت�أخرة من م�ساء االحد.
من جهته اكد االمني املايل لالحتاد العراقي لكرة القدم عبد
اخلالق م�سعود �أحد املطلوبني مبوجب مذكرة االعتقال :
نعتقد بان مثل هذه املمار�سات ت�أتي يف �إطار ال�ضغط على
اع�ضاء االحتاد وعرقلة اقامة االنتخابات  ،م�ضيفا طالبنا
اكرث من مرة ومبوجب ر�سائل موثقة من فيفا االن�صياع
لرغبة الهيئة العامة واقامة االنتخابات يف بغداد لكنه
رف�ض ويرف�ض كل مرة  ،اذن هل هناك �شيء بيدنا نقوى
به على (�سلطة فيفا) .وا�شار م�سعود اىل ان كل ما يتعلق
باجلوانب املالية وامل�صرفية تطلع عليها اللجنة االوملبية
وال يوجد �شيء ا�سمه خروقات مالية او ادارية ون�ستغرب

�أغلب اع�ضاء الهيئة العامة ي�ؤيدون االنتخابات يف بغداد

من اثارة هذه االمور يف مثل هذه التوقيتات  ..ملاذا تظهر
مثل هذه االدعاءات قبل االنتخابات بوقت ق�صري؟
وكان وزير ال�شباب والريا�ضة جا�سم حممد جعفر ورئي�س
اللجنة االوملبية الوطنية رعد حمودي قد ح�ضرا اجتماعا
ت�شاوريا مع الهيئة العامة لالحتاد العراقي لكرة القدم
وح�ضر االجتماع  41ع�ضو ًا من ا�صل  63للتداول ب�ش�أن
مكان االنتخابات وقد اع��رب احلا�ضرون عن رغبتهم يف
اقامتها يف بغداد.
وم��ع ا��ص��رار فيفا على اقامة االنتخابات يف اربيل وما
ترافق هذه العملية من احداث متواترة وبني رغبة من يريد
االنتخابات يف العا�صمة ما زال الغمو�ض يحيط مب�صري
الكرة العراقية التي تواجه م�ستقبال ال ميكن التكهن به يف
الوقت احلا�ضر.
ه��ذا وم��ن امل�ؤمل ان ي�صل �صباح بعد غ��د اىل اربيل كل
من امل�س�ؤول الإقليمي لالحتاد ال��دويل لكرة القدم ن�ضال
احلديد ممثال عن االحتاد الدويل فيفا  ،والإماراتي عي�سى
احلو�سني ممثال عن االحتاد الآ�سيوي يف مهمة الإ�شراف
على االنتخابات املقررة هناك.

مغادرة الوفد الإداري ملنتخب رفع الأثقال للمعاقني اىل ماليزيا
بغداد � /إكرام زين العابدين
م��ن امل��ؤم��ل ان يغادرنا غ��د ًا الأرب �ع��اء الوفد
الإداري املرافق ملنتخبنا الوطني لرفع الأثقال
للمعاقني للم�شاركة يف بطولة ال�ع��امل لرفع
الأث�ق��ال التي �ستقام يف العا�صمة املاليزية
كواالملبور للفرتة من  23متوز احلايل ولغاية
الأول من �شهر �آب املقبل .
و� �ص��رح عقيل حميد ع ��ودة ال�ن��ائ��ب الثاين
لرئي�س اللجنة الباراملبية العراقية رئي�س
الوفد العراقي امل�شارك يف بطولة العامل لـ(
املدى الريا�ضي )  :ان الوفد الإداري امل�ؤلف
مني رئي�سا للوفد وكوثر ح�سني ع�ضو املكتب
التنفيذي وال��دك �ت��ور رح�ي��م اروي ��ح �إداري � � ًا
و�ساهرة عمران يو�سف �إداري ��ة وم�صطفى
ك��رمي هوبي مرتجم ًا و�إك��رام زي��ن العابدين
�صحفي ًا وح�سني عبد زيد وجا�سم حممد عجيل
م��ن ف�ضائية االجت��اه ممثلي راب�ط��ة الإع�لام
امل��رئ��ي �سيغادرون غ��دا اخلمي�س لاللتحاق
بوفد املنتخب الوطني لرفع الأثقال للمعاقني
الذي يع�سكر يف ماليزيا منذ ع�شرين يوما .

وا� �ض��اف :ان ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ب��رف��ع الأثقال
للمعاقني تعد من �أه��م البطوالت التي ي�شاك
فيها خرية رباعي العامل وهي بطولة ت�أهيلية
ل �ل��دورة ال�ب��ارامل�ب�ي��ة لريا�ضة امل�ع��اق�ين التي
�ستقام يف لندن  2012وتنظم ب�إ�شراف اللجنة
ال�ب��ارامل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة (  ) IPCوان ابطال
اللعبة يبذلون ق�صارى جهدهم للو�صول اىل
اجل��اه��زي��ة املطلوبة م��ن خ�لال الت�أقلم على
�أجواء البطولة يف ماليزيا منذ ثالثة �أ�سابيع
وان الأرقام التي حققوها يف املع�سكر تب�شر
ب��اخل�ير  .وت��اب��ع :ان احل�ك��م ال ��دويل مزهر
غامن �أمني �سر االحتاد العراقي لرفع الأثقال
للمعاقني ��س�ي���ش��ارك يف حت�ك�ي��م مناف�سات
البطولة بعد ان اعتمدته اللجنة املنظمة
للبطولة م��ن خ�لال ار��س��ال دع��وة ر�سمية له
 ،وان وف��د املنتخب ال��وط�ن��ي امل�ت��واج��د يف
مع�سكر ماليزيا يت�ألف من ح�سن ر�ضا علي
مدير ًا فني ًا وانرتانيك دكري�س مدرب ًا و�سعد
ع��واد م���س��اع��د ًا ل�ل�م��درب وراف ��د ك��اظ��م جميد
م��درب � ًا ملنتخب ال�شباب �إ��ض��اف��ة اىل ت�سعة
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املدرب البطل ..امال عري�ضة يف ماليزيا

العبني ه��م :م�صطفى �سلمان را�ضي واحمد
ك��اظ��م عطية وح���س�ين ع�ل��ي ح�سن ور�سول
ك��اظ��م حم���س��ن وح���س��ن ك ��رم ق��ا��س��م وحممد
عبا�س حممد وجبار طار�ش جابر و�صادق
عدنان علي وفار�س �سعدون والالعبتني هدى
مهدي علي وذكرى زكي حممد و�سيكون الوفد
برئا�ستي  .واختتم عودة � :أملنا كبري ب�أبطال
ريا�ضة رفع الأثقال للمعاقني الذين �سبق وان
حققوا �أف�ضل النتائج يف م�شاركاتهم ال�سابقة
و�آخ��ره��ا بطولة ف ��زاع ب ��الإم ��ارات وبطولة
الأردن الدوليتني والتي حقق فيها �أبطالنا
�أو�سمة التفوق .
يذكر ان احتاد رفع الأثقال للمعاقني يعد من
�أف�ضل احت��ادات اللجنة الباراملبية العراقية
وذل��ك حل�صول ابطاله على او�سمة اوملبية
من خالل البطل فار�س �سعدون ذهبية وزن
 100كغم باوملبياد �أثينا  2004ور�سول كاظم
ف�ضية  56كغم باوملبياد بكني  2008وثائر
عبا�س برونزيتني يف باوملبياد �أثينا 2004
وبكني . 2008
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ّ
ك�شر فريق ال�شرطة عن �أنيابه
يف مناف�سات دوري النخبة
وا�ستطاع التغلب على فريق
اربيل يف ملعبه وبني جمهوره
بهدف يون�س �شكور من م�سافة
بعيدة  ،والفوز جاء بف�ضل
القراءة اجليدة للمدرب حكيم
�شاكر لأوراق مناف�سه وت�أ�شري
نقاط القوة ومكامن ال�ضعف
يف �صفوفه  ،واللعب بطريقة
واقعية ملعرفته ب�إمكانات
العبيه الفنية والبدنية ف�ضال
عن مواجهتهم لأف�ضل فرق
الدوري لتكامل خطوطه بوجود
الالعبني الدوليني اجليدين
يقودهم املدرب املثابر ايوب
اودي�شو.

بغداد /يو�سف فعل
حكيم �شاكر منذ حلظة ا�ستالمه ت��دري��ب فريق
ال�ق�ي�ث��ارة اخل���ض��راء اك��د على � �ض��رورة التعامل
مبنتهى احلذر مع الالعبني لرفع الروح املعنوية
لديهم يف الوحدات التدريبية واملباريات وانت�شالهم
من حالة االحباط التي كانوا يعي�شونها  ،ومتخ�ض
ذل��ك عن ف��وز القيثارة على هولري ما ا�ضفى على
مناف�سات دوري النخبة املزيد من الإثارة والرتقب
 ،حيث عد الفوز ن�سمة هواء باردة هبت من جبال
كرد�ستان على حرارة الدوري الالهبة ،و�سيحفز
ذلك بقية الفرق املتناف�سة يف املجموعة اىل مواجهة
بطل الدوري اربيل لثالثة موا�سم با�سلوب تكتيكي
خمتلف عن ال�سابق.
وعلى املدرب ايوب اودي�شو ان يعمل على ت�صحيح
االخطاء التكتيكية لفريقه وايجاد املعاجلات الفنية
املنا�سبة لها الن هناك العديد من الثغرات يف طريقة
اللعب واداء الالعبني يف املباراة.
باملخت�صر  :ان جن��اح ال�شرطة يف اجتياز عقبة
اربيل خطوة يف اجت��اه م�شاهدة مباريات مثرية
يف دوري النخبة.
جناح ملحوظ
م� ّر فريق كربالء بفرتة حرجة قبل ا�ستالم مهمة
ت��دري�ب��ه م��ن امل� ��درب نبيل زك��ي وك� ��ادت نتائجه
ال�سلبية تنهي تطلعاته ب��ال��و��ص��ول اىل دوري
النخبة وحتولها اىل �سراب ،لكن االمور تغريت
حال جميء زكي لتدريب الفريق  ،حيث انتع�شت
�آماله باملناف�سة على الو�صول اىل املربع الذهبي
 ،وحت�سنت ال�ن�ت��ائ��ج ب���ص��ورة اف��رح��ت جماهري
الفريق.
ان فوز كربالء على فريق نفط اجلنوب يف الب�صرة
دليل على ان االول ي�سري باالجتاه ال�صحيح  ،وان
م��درب��ه و��ض��ع ال�ي��د على اجل ��رح وق ��ام مبداواته
باملعاجلات التكتيكية املنا�سبة التي اعادت الروح
اىل ج�سد الفريق ودفعته للنهو�ض م��ن �سباته

اجمد
را�ضي
مطالب
مبراجعة
م�ستواه

بعد ان دخل العبه ميدان التناف�س بعزمية قوية
وا�صرار كبري على تعوي�ض اخفاقة املو�سم املا�ضي
ال�سيما ان الفوز على نفط اجلنوب يف ملعبه زاد
م��ن ح�ظ��وظ ف��ري��ق ك��رب�لاء بلعب دور م ��ؤث��ر يف
املباريات املقبلة التي تتطلب بذل املزيد من اجلهود
لأهميتها يف ح�سم م�س�ألة بطل املجموعة واملناف�سة
بقوة على خطف البطاقة املخ�ص�صة لالنتقال اىل
املربع الذهبي.
وم��ن اب ��رز العنا�صر االي�ج��اب�ي��ة لفريق كربالء

ال��روح املعنوية العالية التي حتلى بها الالعبون
وا�صرارهم على انتزاع الفوز يف املباريات املتبقية
 ،وال���س��ؤال امل �ط��روح ه��ل يوا�صل فريق القباب
الذهبية نتائجه اجليدة بعد فوزه املثري على نفط
اجلنوب او ان قطاره �سيتوقف عند املحطة املقبلة
؟
الزيت املعتق
لعبت خربة الالعب ال��دويل ال�سابق عبد الوهاب
اب��و الهيل دورا كبريا يف ح�سم مواجهة فريقه

الطلبة امام ال�صناعة بعد ا�شراكه بديال يف املباراة
التي انتهت مل�صلحة الأنيق بهدفني مقابل هدف
واحد ،حيث كان ابو الهيل (داينمو) الفريق وحلقة
الو�صل بني العبي الثلث الدفاعي واملهاجمني من
خالل متريراته الرائعة وقيادته البارعة لزمالئه
ال�شباب ب�صورة دلت على خزين اخلربة املرتاكم
ل��دي��ه  ،واج��ادت��ه بنقل توجيهات امل ��درب را�ضي
�شني�شل الفنية اىل الالعبني م��ع جناحه الكبري
يف اكت�شاف نقاط ال�ضعف يف �صفوف مدافعي
ال�صناعة وا�ستثمارها ل�صالح فريقه.
ووج��ود ابو الهيل مع الطلبة يف املو�سم احلايل
وبقية الالعبني الدوليني الكبار مع الفرق الأخرى
ا��ض��اف��ة رائ�ع��ة ملناف�سات ال ��دوري ونكهة معتقة
اعطت للمباريات رونقا �آخر و�إثارة رائعة زادت من
حالوة وقوة املباريات ال�سيما ان تواجد الالعبني
الكبار ي�سهم مبنح الالعبني ال�شباب الكثري من
الثقة بقدراتهم الفنية ويجعلهم يجيدون التعامل
مع خمتلف املواقف يف مناف�سات الدوري.
�ضربة �شم�س
م��ن �أه���م ال���ص�ع��وب��ات ال �ت��ي ت��واج��ه امل��درب��ون
والالعبون يف دوري النخبة اقامة املباريات يف
ال�ساعة اخلام�سة ع�صرا يف بغداد واملحافظات
ماعدا كرد�ستان  ،وت�أتي ال�صعوبة الن املباريات
جت��ري يف ا��ش��د االوق� ��ات ح ��رارة ت�صل اىل 50
درجة مئوية وهذا ال ي�ساعد الالعبني على تقدمي
اق�صى امكاناتهم الفنية والبدنية ويعر�ضهم اىل
االجهاد البدين يف ا�ستنزاف الكثري من طاقاتهم
م��ا ي��ؤث��ر �سلبا على العطاء الفني يف املباريات
وت�ف�ق��ده��ا الإث� ��ارة وامل�ت�ع��ة  ،ف�ضال ع��ن املعاناة
الكبرية للجماهري التي تعاين م�شقة الو�صول اىل
املالعب مل�شاهدة املباريات برغم افتقارها اب�سط
م�ستلزمات الراحة ما ي�شكل اعبا ًء ا�ضافية على
اجلماهري.
ه��ذا التخبط ال��ذي ي�شهده دوري النخبة يعود

للقرارات املت�سرعة للجنة امل�سابقات يف احتاد
الكرة بزيادة عدد الفرق اىل  36فريقا يف خطوة
غ�ير حم�سوبة وال م��درو� �س��ة دف��ع ثمنها كرتنا
و�سمعة ال ��دوري وال�لاع�ب��ون ال��ذي��ن ا�صيب عدد
منهم بـ(�ضربة �شم�س)  ،ونتمنى ان يتعظ احتاد
ال�ك��رة م��ن در���س ال ��دوري ب�شكله احل��ايل ويقوم
باتخاذ ال�ق��رار املنا�سب بتقلي�ص ال�ف��رق حفاظا
على تطوير اللعبة نحو االف�ضل ال�سيما ان موعد
االنتخابات �شارف على االنطالق ومل تعد هناك
حاجة اىل زيادة عدد فرق الدوري.
�صيام تهديفي
اجم��د را�ضي مهاجم �شاب ميتلك ح�س ًا تهديفي ًا
رائ�ع� ًا وميتاز بالقابلية البدنية اجليدة  ،ت�سيد
� �ص��دارة ال�ه��داف�ين م��ن دون م�ن��ازع  ،لكن ماكنته
التهديفية توقفت ب�شكل غريب ب�سبب املراقبة
الل�صيقة من املدافعني وانتهاجه اللعب الفردي
واملبالغة يف اال�ستعرا�ض ،وان�ه��ال��ت العرو�ض
عليه و�سلطت و�سائل الإعالم اال�ضواء على را�ضي
وا�صبح واحدا من ا�شهر العبي الدوري للمو�سم
احلايل ،ولعب ال�سما�سرة دورا يف الت�أثري على
مقدرة را�ضي التهديفية من خالل �إيهامه بان العديد
من الأندية العربية حتاول احل�صول على خدماته
 ،وقد تكون تلك االخبار مفربكة وال ا�سا�س لها من
ال�صحة  ،لكن مردوداتها كانت �سلبية على ادائه
الفني ل�شعوره بالتعايل واخل��وف من اال�صابة
على �أمل احل�صول على العقود املغرية .
هم�سة لالعب اجمد را�ضي  :ابتعد عن الغرور لأنه
مقربة النجوم وتعامل مبو�ضوعية مع العقود
املقدمة اليك بعيدا عن االحالم غري الواقعية  ،وان
تهتم بتطوير م�ستواك الفني لأنك من املهاجمني
الذين تعول عليهم كرتنا كثريا بارتداء الفانلية
الدولية  ،ق��رارات��ك غري املدرو�سة عن العرو�ض
كما ي�ب��دو ا�سهمت بو�ضع الع�صي يف دوالب��ك
التهديفي.
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نهائي املونديال اهدى
الك�أ�س ملن ا�ستحق

�إعداد  /املدى الريا�ضي

خم�سة �أ�سباب جعلتها بطولة ال تن�سى
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اجلم
أو مدربني �أو جماهري
يع �سواء كانوا العبني
للعديد من الأ�سباب.
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ايطاليا تنازلت عن
اللقب بطيب خاطر

الفوفوزيال
اثارت اجلدل

(امل� ��دى ال��ري��ا� �ض��ي) ت�ل�ق��ي ال �� �ض��وء على
الأ�سباب اخلم�سة التي جعلت هذه البطولة
وحفرت ذكرياتها يف قلوب ع�شاق
ال تن�سى ُ
ال�ساحرة امل�ستديرة.
� 1إ�سبانيا على املن�صة للمرة الأوىل
�شهدت ه��ذه البطولة ظ�ه��ور ق��وة عظمى
على غرار ما يحدث يف ال�سيا�سة فقد متكن
الإ�سبان من �أن ينالوا �إعجاب كل اجلماهري
حتى جماهري الفرق املناف�سة ال�سيما مع
الأداء املبهر الذي قدموه يف كل املباريات
بالرغم من الهزمية يف املباراة الأوىل على
يد �سوي�سرا حيث �أ�صبح امل��ات��ادور �أول
منتخب يفوز بلقب املونديال بعد الهزمية
يف املباراة الأوىل.
الإ�سبان �أبهروا العامل منذ عامني وحتديدا
يف بطولة �أمم �أوروبا  2008حني متكنوا
م��ن خطف اللقب على ح�ساب �أمل��ان�ي��ا يف
امل �ب��اراة النهائية .ويف ك��أ���س ال�ع��امل زاد
�إعجاب املاليني باملاتادور الذي خالف كل
التوقعات بعد �أن توقع الكثريون خروج
�إ�سبانيا م��ن ال ��دور الأول بعد الهزمية
املفاجئة يف دوري املجموعات لكن الإ�سبان
ا�ستفاقوا �سريعا ومتكنوا من الفوز يف كل
مبارياتهم بنتيجة مر�ضية و�أداء مذهل.
امل��دي��ر الفني فين�سنت دي��ل بو�سكي قدم
بطولة ه��ي الأروع ال�سيما م��ع توظيفه
الع �ب �ي��ه ومت �ك �ن �ه��م م ��ن ال �� �س �ي �ط��رة على
جم��ري��ات الأم ��ور بطريقة لعب �أ��ش��اد بها
اجلميع وعجز عن �إيقافها كل املنتخبات
التي واجهت الإ�سبان.
� 2سقوط القوى العظمى
حظيت ه��ذه البطولة بعدد من املفاج�آت
ال مي�ك��ن �أن ي�ت��وق�ع�ه��ا �أف �� �ض��ل العرافني
فقد �شهدت ه��ذه البطولة �سقوط الكبار
واح ��دا تلو الآخ ��ر ومل ينج م��ن املق�صلة
� �س��وى املنتخب الأمل� ��اين ال ��ذي جن��ح يف
ال�ظ�ف��ر ب��امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ب�ع��د �أداء ممتع
ولوال مواجهة �إ�سبانيا يف ن�صف النهائي
لتمكنت املاكينات من حتقيق اللقب لكن
احلظ العاثر �أوقعها �أم��ام املاتادور الذي
�أطاح بكل �شيء.
فرن�سا بطلة العامل  1998كانت �أول �ضحايا
املونديال بعد �أداء �ضعيف ونتائج �سيئة
حيث مل حتقق �أي ف��وز وتلقت هزميتني
�أم � ��ام امل�ك���س�ي��ك وج��ن��وب �أف��ري �ق �ي��ا على
الرتتيب قبل �أن تتعادل مع الأوروغواي
�سلبيا ،وبدا جنوم منتخب الديوك بعيدين
كل البعد عن امل�ستوى الذي يظهرون به مع
�أنديتهم على الرغم من الأ�سماء الكبرية
التي ي�ضمها املنتخب الفرن�سي ،وودعت
فرن�سا لتلحق بها �إيطاليا بطلة مونديال
 2006بعد ي��وم�ين فقط بعد �أن �أخفقت
يف حت�ق�ي��ق �أي ف ��وز ع�ل��ى غ���رار فرن�سا
وودع��ت املونديال ومعها مار�شيلو ليبي
املدير الفني الذي ختم م�شواره التدريبي
بالنهاية الأ��س��و�أ التي ال ت�ضاهيها �سوى
نهاية فابيو كانافارو كابنت الآزروي الذي
�أعلن اعتزاله عقب اخلروج املهني.
الربازيل بطلة ن�سخة  2002كانت �أف�ضل

ح��اال م��ن فرن�سا و�إي�ط��ال�ي��ا حيث خرجت
من دور الثمانية على يد هولندا و�صيف
البطل بعد �أداء خميب يف ه��ذه املباراة
حت��دي��دا بعد �إ� �ص��رار امل��دي��ر الفني املقال
دونغا على طريقة ال ت�شبه لعب الربازيل
التي تعودت اجلماهري منها على املتعة .
وحلقتها الأرجنتني يف اليوم التايل بعد
�دو على يد �أملانيا عقب الهزمية
�سقوط م� ّ
برباعية نظيفة لي�سقط التانغو وقائده
ليونيل مي�سي �أف�ضل العب يف العامل ومعه
املدير الفني مارادونا الذي تباهى كثريا
قبل البطولة وتفرغ للت�صريحات الرنانة
�ضد بيليه وبالتيني وك��ل م��ن انتقدوه
وخرجت الأرجنتني على الرغم من توقع
اجلميع �أن م�شوار التانغو يف املونديال
الأفريقي لن ينتهي ب�سرعة لكن مارادونا
ومنتخبه خالفوا ك��ل التوقعات و�أثبت
املدير الفني افتقاره للخربة الالزمة لقيادة
منتخب ك�ب�ير ليكمل ال�ت��اجن��و م�سل�سل

ال�سقوط الكبري.
 3الفوفوزيال ال�صداع اللذيذ
ارت �ب��ط م��ون��دي��ال ج �ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا بهذه
الآل��ة الت�شجيعية التي �أبهرت امل�شجعني
من �أنحاء العامل وجتاوبوا معها ب�سرعة
و�أ��ص�ب�ح��ت ه��ي ال���ش�ع��ار الأ� �س��ا� �س��ي لكل
جماهري املونديال وعلى الرغم من مناداة
ال �ك �ث�يري��ن مب �ن��ع دخ� ��ول ه ��ذه الآل� ��ة �إىل
املدرجات �إال �أن اللجنة املنظمة ف�شلت يف
ذلك لتعلق اجلماهري بها.
ولكل بطولة ظاهرة خا�صة بها يف املدرجات
حت��دي��دا ومي�ك��ن اع�ت�ب��ار ال�ف��وف��وزي�لا �أو
ال �� �ص��داع ال �ل��ذي��ذ ه��ي ب�ح��ق ظ��اه��رة هذا
املونديال فقد �شهدت �شدا وجذبا من كل
الأط ��راف حيث حاربها ال�لاع�ب��ون وفيفا
واللجنة املنظمة لكن اجلماهري متكنت من
الدفاع عن اخرتاعها وجنحت يف النهاية
�أن جتعل الفوفوزيال ت�ستمر �إىل نهاية
املونديال حتى �أن اجلماهري غري الأفريقية

�شبكة ات�صاالت وموا�صالت وبنية حتتية
وم�لاع��ب وم�ن���ش��آت على �أع �ل��ى م�ستوى
وحفلي افتتاح وختام ات�سما بالب�ساطة
وغلبت عليهما ال�سمة الأف��ري�ق�ي��ة خرج
املونديال يف �أجمل �صورة ون��ال تنظيم
جنوب �أفريقيا لهذا احلدث �إ�شادة على كل
ال�صعد.
الإ�شادة بالتنظيم جاءت على ل�سان بالتر
رئي�س االحتاد الدويل �شخ�صيا يف م�ؤمتر
�صحفي عقب نهاية املونديال نقل فيه حتية
العامل للقائمني على هذا احلدث وجلنوب
�أفريقيا حكومة و�شعبا للمجهود اخلرايف
الذي ُبذل يف �إقامة املالعب والطرق م�شريا
�إىل �أن جنوب �أفريقيا �أ�صبحت على �أجندة
االحتاد الدويل ومن املمكن �أن يلج�أ �إليها
يف حال ح��دوث �أي ظرف ط��ارئ يتوجب
معه نقل البطولة من بلد لآخر.
كانت ت�سعى اللتقاط ال�صور التذكارية وهي النجاح اجلنوب �أفريقي الزمه جناح من
حتمل �آلة الت�شجيع املجنونة التي جعلت جانب اجلماهري حيث توقع الكثريون �أال
بع�ض الالعبني ي�شريون للحكام يف العديد تنجح البطولة يف ظل عزوف جماهريي
من املباريات �أنهم ال ي�سمعون ال�صافرة ع �ل��ى غ� ��رار م��ا ح���دث يف ب �ط��ول��ة ك�أ�س
لل�ضو�ضاء التي ت�سببها الفوفوزيال حيث ال �ق��ارات ال�ع��ام املا�ضي بجنوب �أفريقيا
ينفخ الآالف يف هذه الآلة يف وقت واحد �إال �أن اجلماهري �ساهمت ب�شكل كبري يف
ما ي�سبب �ضو�ضاء ال ي�ستطيع معها بع�ض �إ�ضفاء عامل النجاح على البطولة الأغلى
بني بطوالت فيفا.
الالعبني متييز �صافرة احلكم.
وبرغم اجلدل الذي �أثري حول هذه الآلة �إال  5ح�ضور �سيا�سي مكثف
�أنها يف النهاية تظل �أثرا وماركة م�سجلة تعودنا يف املوندياالت ال�سابقة على �أن
يح�ضر رئي�س البلد امل�ست�ضيف حفلي
با�سم مونديال جنوب �أفريقيا.
االفتتاح واخلتام وذل��ك لإعطاء البطولة
 4جناح تنظيمي غري متوقع
نالت جنوب �أفريقيا من النقد الكثري يف م��زي��دا م��ن االه�ت�م��ام ال�شعبي والر�سمي
ظ��ل ت��وق��ع ال�ك�ث�يري��ن ب �ع��دم ق��درت�ه��ا علي وتر�سيخا ملبد�أ �أن كرة القدم ال تقل ب�أي
تنظيم هذا احلدث الفريد و�أر�سلت �أملانيا حال من الأح��وال عن �أي �ش�أن �آخ��ر حتى
خطابا ل�لاحت��اد ال��دويل لتبلغه �أن�ه��ا على ال�سيا�سة وه��و م��ا و��ض��ح يف مونديال
�أمت ا�ستعداد ال�ست�ضافة احلدث العاملي يف ج �ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ح�ي��ث ح��ر���ص الرئي�س
اجل��ن��وب �أف��ري �ق��ي ع �ل��ى ح �� �ض��ور معظم
حال ف�شلت جنوب �أفريقيا.
جنوب �أفريقيا خالفت كل التوقعات فمع امل� �ب ��اري ��ات ول �ي ����س االف��ت��ت��اح واخل �ت��ام
ومباريات منتخب بالده فقط.
اجل��دي��د يف ه ��ذه ال�ب�ط��ول��ة �أن اهتمام
ال�سا�سة يف العامل بكرة القدم زاد بدرجة
و�سعت مفهوم االهتمام بكرة القدم لت�شمل
اجلانب الر�سمي بعد �أن كانت مقت�صرة
على اجلانب ال�شعبي حيث �شهد املونديال
ح���ض��ور امل���س�ت���ش��ارة الأمل��ان �ي��ة �أجنيال
مريكل يف مباريات املاكينات للت�أكيد على
دعم املنتخب الأمل��اين كما �شهدت جنوب
�أفريقيا ح�ضور الرئي�س الأمريكي الأ�سبق
بيل كلينتون مباريات منتخب بالده قبل
خروجه على يد غانا� ،إ�ضافة �إيل جانب
ح�ضور امللكة �صوفيا ملكة �إ�سبانيا ملباراة
املنتخب الإ�سباين وحر�صها على النزول
�إىل غ ��رف خ�ل��ع امل�لاب ����س ب�ع��د امل �ب��اراة
النهائية لتهنئة الالعبني �شخ�صيا للت�أكيد
علي دع��م امل��ات��ادور وكذلك احل�ضور من
اجلانب الهولندي من قبل �أمري هولندا.
كل ه��ذا ي��دل على تغري الو�ضع بالن�سبة
لكرة القدم التي مل تعد ريا�ضة من �أجل
ال�ترف �ي��ه وامل�ن��اف���س��ة ف�ق��ط و�إمن� ��ا ب ��د�أت
ال�سيا�سة تدخل يف نطاق االهتمام بكرة
القدم ما ي�ؤكد �أن ال�سنوات القادمة �ست�شهد
اهتماما مكثفا بكرة القدم والف�ضل يعود
افتتاح ناجح الول مونديال يف القارة ال�سمراء ملونديال جنوب �أفريقيا .2010
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م�صر حتارب ال�شغب بعقوبات تبد�أ من � 30ألف جنيه

القاهرة  /وكاالت

اع �ت �م��د جم�ل����س �إدارة االحت � ��اد امل�صري
لكرة القدم الئحة جديدة للمو�سم اجلديد
تت�ضمن ت�شديد العقوبات على امل�شاغبني
يف امل �ب��اري��ات وحم��ارب��ة ال�ع�ن���ص��ري��ة يف
املدرجات.

عقوبات �صارمة للحد من ال�شغب يف الدوري امل�صري
و�أك��د عامر ح�سني رئي�س جلنة امل�سابقات الفتات ت�سيئ للدين واالنتماءات والفريق
�أنه كان من املهم تعديل الالئحة بعد �أعمال املناف�س والغرامة نف�سها للجماهري التي
ال�شغب التي انت�شرت يف املدرجات خالل تطلق ال�شماريخ والألعاب النارية.
و�أ�� �ش ��ار ح���س�ين �إىل �أن ه ��ذه الغرامات
الفرتة الأخرية.
وقال ح�سني� :سيتم فر�ض غرامات مالية تبد�أ �ستت�ضاعف يف حالة التكرار ب�إقامة مباراتني
من � 30ألف جنيه على اجلماهري التي حتمل للفريق على ملعبه من دون جمهور ،على �أن

تت�صاعد الغرامة املالية لت�صل �إىل � 100ألف
جنيه .
ومل تكن هناك ن�صو�ص يف الالئحة القدمية
تن�ص على معاقبة �أعمال ال�شغب عن طريق
الأل �ع��اب النارية كما �أن العقوبات املالية
كانت ال تتجاوز خم�سة �آالف جنيه.
ون�ف��ى رئي�س جلنة امل�سابقات �أن تكون
هناك عقوبات بخ�صم نقاط من ر�صيد �أي
فريق تثري جماهريه ال�شغب ،م�شريا �إىل �أن
االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) هو الذي
ميلك احلق يف فر�ض هذه العقوبة.
و�أ� �ض��اف��ت جل�ن��ة امل���س��اب�ق��ات ت�ع��دي�لا �آخر
ب�إيقاف الالعب مباراة واحدة بعد ح�صوله
على الإن� ��ذار ال��راب��ع ،ولي�س بعد الإن ��ذار
الثالث كما كان يحدث املو�سم املا�ضي ،مع
عقابه بغرامة مالية ق��دره��ا خم�سة �آالف
جنيه.
وق � ��ررت جل �ن��ة امل �� �س��اب �ق��ات يف الئحتها
اجلديدة �إلزام املدير الفني �أو املدرب العام
ب��احل���ض��ور �إىل امل ��ؤمت��ر ال���ص�ح��ايف عقب
املباراة ومعه �أحد الالعبني الذين �شاركوا
يف اللقاء ،على �أن يقام امل�ؤمتر حتت �إ�شراف
جلنة امل�سابقات وتوقيع غرامات مالية على
النادي الذي ال يلتزم باحل�ضور.
وينطلق املو�سم الكروي اجلديد يف م�صر
يف الـ 25من متوز اجلاري ب�إقامة مباراة
ك�أ�س ال�سوبر بني الأهلي وحر�س احلدود،
فيما ت �ب��د�أ م�سابقة ال� ��دوري امل�م�ت��از يوم
الرابع من �آب املقبل.

املغرب ي�شارك يف دولية م�صر للمنتخبات الأوملبية
مراك�ش  /وكاالت

�أعلن االحتاد املغربي لكرة القدم �أن املنتخب الأوملبي للبالد
�سي�شارك يف دورة دولية تنظمها م�صر وتنطلق يف �أواخر
ال�شهر احلايل مب�شاركة ثمانية منتخبات من �أفريقيا ا�ستعداد ًا
خلو�ض الت�صفيات القارية امل�ؤهلة لأوملبياد لندن .2012
وتقام الدورة يف الفرتة من  26متوز اجلاري حتى الثالث من
�آب القادم مب�شاركة منتخبات نيجرييا والكامريون وماالوي
وكـينيا وتوجو وزامبيا �إىل جانب م�صر واملغرب.

وحدد اجلهاز الفني للمنتخب املغربي  26العب ًا يف مع�سكر
�إع��دادي الذي ي�ستمر حتى  22متوز اجلاري قبل ال�سفر �إىل
م�صر.
وج��اءت ت�شكيلة املنتخب املغربي على النحو التايل :حممد
�صخرة و�إ�سماعيل هدير ويون�س اليو�سفي وعثمان بناي
(املغرب الفا�سي) وزكريا الإ�سماعيلي وح�سني زيدون ورفيق
معطويف وحممود بلبودايل (الوداد البي�ضاوي) وعبداملوىل
ب��راب��ح وب�ل�ال ب�ي��ات وه�شام ال �ع��روي (ال �ن��ادي القنيطري)

و�أن�س احل��داوي وه�شام ايت الكريف (الرجاء البي�ضاوي)
ويو�سف الرتابي وحمزة حمودي (اجلي�ش امللكي) ويا�سني
الكحل وحممد �أبرهون (املغرب التطواين) وعمر �سربوت
ويو�سف ال�صواري (�أوملبيك خريبكة) ور�ضا الله الغازويف
و�أحمد �سحمودي (الكوكب املراك�شي) وبدر الك�شاين (الفتح
الرباطي) واملهدي قرنا�ص (الدفاع احل�سني اجلديدي) وعبد
احلفيظ لريكي (ح�سنية �أغ��ادي��ر) وخليل بن حم�ص (ق�صبة
تادلة) وحمزة فليحي العرو�سي (احتاد طنجة).

�صايفي :ل�ست
نادم ًا على اللعب
للخور القطري
اجلزائر  /وكاالت
�أكد اجلزائري رفيق �صايفي انه
لي�س نادما على اللعب لفريق
اخلور القطري يف املو�سم املا�ضي
 ،كما �أ�شاد بالطريقة التي �أنهى بها
ارتباطه مع النادي قبل �أيام من دون
الك�شف عن القيمة املالية التي ح�صل
عليها من اجل ف�سخ العقد الذي كان
يربطه بالنادي حتى نهاية املو�سم
احلايل .
وقال �صايفي يف ت�صريحات
�صحفية انه مل يحدد م�ستقبله يف
الفرتة القادمة حتى الآن بالرغم من
وجود عرو�ض عدة لديه من �أندية
خليجية و�أوروبية مف�ضال االنتظار
حتى ح�صوله على كل م�ستحقاته
لدى اخلور خالل الأيام القادمة ثم
يحدد بعدها �أين �سيلعب من خالل
التن�سيق مع مدير �أعماله الذي ح�ضر
�إىل الدوحة الأ�سبوع املا�ضي و�شارك
يف جل�سة ف�سخ التعاقد مع �إدارة
اخلور .
ورف�ض �صايفي اتهامه بانه مل يقدم
�شيئا مع اخلور يف الن�صف الأول
من املو�سم املا�ضي وقال انه احتاج
لبع�ض الوقت للت�أقلم مع الأجواء يف
الدوري القطري وب�شكل �سريع جنح
يف التكيف مع الأجواء و�شارك مع
الفريق يف الوقت الذي ال يكون فيه
مرتبطا بامل�شاركة يف مباريات دولية
مع منتخب بالده .
و�أ�شاد �صايفي باملن�ش�آت الريا�ضية
القطرية م�ؤكدا �أنها �ستكون عامال
م�ساعدا على نيل قطر �شرف تنظيم
كا�س العامل عام  2022الن هذه
املن�ش�آت ال يوجد مثلها حتى يف
الدول الأوروبية املتقدمة كرويا .

�����اد ك��وي��ت��ي
اع���ت���م���اد م�������ش���ارك���ة ارب����ع����ة حم�ت�رف�ي�ن ل���ك���ل ن� ٍ
الكويت  /وكاالت

اع�ت�م��د احت ��اد ال �ك��رة ال�ك��وي�ت��ي الئحة
م�سابقات املو�سم املقبل للأندية التي
تت�ضمن ال�سماح بت�سجيل �ستة العبني
غري كويتيني يف قائمة كل فريق ،على
�أن يختار النادي الت�سجيل بني الالعبني
امل�ح�ترف�ين وال�لاع�ب�ين غ�ير الكويتيني
(البدون ).
و�سي�سمح ذلك بت�سجيل الالعبني ال�ستة
يف قائمة الفريق للمباراة (�سكور�شيت)
على �أن ي�شارك اربعة منهم فقط داخل
�أر��ض�ي��ة امللعب وي�ت��م �إج���راء التبديل
بينهم وب�ين الالعبني االحتياط �أن مت
ت�سجيل �أك�ثر من  4يف “�سكور�شيت”
املباراة.
وت�ضمن التعديل الثاين يف الالئحة،
�إلغاء مباراة املركزين الثالث والرابع
لك�أ�سي الأم�ي�ر وويل ال�ع�ه��د ،لي�صبح
الفريقان اخلا�سران يف ن�صف النهائي
مع ًا يف املركز الثالث ،كما مت تعديل نقاط
ك��أ���س التفوق يف امل�سابقتني لي�صبح

املركز الأول  3نقاط والثاين نقطتني
واملركز الثالث نقطة لكل فريق.
و�سيتم تطبيق ن�ظ��ام ال�ع��د التنازيل
للمرة الأوىل يف امل�سابقات املحلية
بحيث �سيتم حتديد مواعيد ثابتة قبل
كل مباراة لو�صول الفريقني �إىل ملعب
املباراة ومواعيد ثابتة الج��راء عملية
الإحماء والت�سخني يف ملعب املباراة
ول��ن يتم ال�سماح ب�ت��واج��د �أي العب
للت�سخني بعد نهاية الوقت املخ�ص�ص
للفريقني ،كما �سيتم حتديد موعد ثابت
لدخول الفريقني مع الطاقم التحكيمي
للمباراة ،و�سيتم فر�ض عقوبات مالية
م���ش��ددة ت��دري�ج�ي� ًا على ال�ف��ري��ق الذي
يت�أخر �أكرث من  5دقائق على اال�ستعداد
للدخول ،كذلك �سيتم وللمرة الأوىل
ع��زف ال���س�لام ال��وط�ن��ي قبل املباراة،
و�سينطبق هذا الأمر يف جميع املباريات
التي تكون حتت تنظيم احتاد الكرة يف
جميع املراحل ال�سنية.
و�أر�سل احتاد الكرة برنامج امل�سابقات
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للمو�سم املقبل �إىل الأن��دي��ة بعد �أن مت
اعتماده ،و�سيبد�أ املو�سم بلقاء ك�أ�س
ال�سوبر ب�ين القاد�سية بطل ال��دوري
وال�ك��وي��ت و�صيف ك ��أ���س الأم �ي�ر ،لأن
ال �ق��اد� �س �ي��ة ب�ط�ل��ه �أي�����ض�� ًا ،وذل� ��ك يوم
� 16آب املقبل ،على �أن ي�ب��د�أ ال��دوري
املمتاز يف  20من ال�شهر ذات��ه ودوري
ال ��درج ��ة الأوىل يف  31م �ن��ه �أي�ضا،
و�ستتوقف م�سابقة الدوري يف فرتتني
الأوىل ل�لاع��داد وم�شاركة الأزرق يف
“خليجي ”20باليمن ت�شرين الأول
وت�شرين ال �ث��اين املقبلني ،ويف حال
مل تنظم ال�ب�ط��ول��ة �سي�ستمر ال ��دوري
خ�ل�ال ه���ذه ال� �ف�ت�رة ع �ل��ى �أن يتوقف
لفرتات ق�صرية القامة مباريات ودية
ل� � �ـ(الأزرق) ،فيما تكون ف�ترة التوقف
الثانية بني كانون االول وكانون الثاين
القادمني لالعداد وامل�شاركة لك�أ�س الأمم
الآ� �س �ي��وي��ة امل �ق��رر اق��ام�ت�ه��ا يف كانون
ال �ث��اين ال �ق��ادم يف العا�صمة القطرية
القاد�سية والكويت يفتتحان املو�سم بلقاء الك�أ�س الدوحة.
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�آملته خ�سارة االورغواي �أمام هولندا

فورالن:
مل �أتوقع فوزي بجائزة
الكرة الذهبية

�إعداد  /املدى الريا�ضي
ف ��ورالن خ�ص م��وق��ع االحت ��اد ال��دويل
بحوار ح�صري بعد تلقي خرب تتويجه
بهذه اجلائزة وقال عقب تلقيه اخلرب:
�إن��ه �أم��ر مده�ش وغري متوقع .مل �أفكر
يف هذا الأم��ر م�سبق ًا ،ومل ت�شكل هذه
اجل��ائ��زة فقط هدف ًا من �أه ��دايف .كنت
�أع�ت�ق��د �أين ق ��ادر ع�ل��ى املناف�سة على
احل���ذاء ال��ذه �ب��ي ،ع�ل��ى اع�ت�ب��ار كوين
مهاجم ًا ،وقد كنت قريب ًا من الفوز به.
لو ح��دث ه��ذا الأم��ر ،لكان ع��ادي� ًا .لكن
احل�صول على جائزة �أف�ضل العب يف
امل�سابقة �أم��ر خمتلف� .أن��ا �سعيد جد ًا
بهذا الإجن���از ،لكني مت�أكد �أن��ه ثمرة
امل�سرية الرائعة للفريق برمته يف هذه
ال� ��دورة� .إن �ه��ا ج��ائ��زة �أخ ��رى �ستعزز
الفرتة الزاهية التي متر بها كرة القدم
يف االورغواي.
و�أ���ض��اف :ب ��د�أت يف ان�ت�ظ��ار النتائج
منذ �أن علمت �أين من بني املر�شحني،
ال �سيما يف ظل وج��ود �شائعات ا ّدعت
اق�تراب��ي م��ن ال �ف��وز ب��اجل��ائ��زة ،لكني
مل �أت��و��ص��ل �إىل اخل�بر اليقني �إىل �أن
جاءتني ر�سالة من �صديق يف بوين�س
�آير�س تقول« ،هنيئا ،لقد فزت بالكرة
الذهبية ».ثم ات�صل بي وكيل �أعمايل
ب �ع��د ذل� ��ك ،و�أك � ��د يل الأم�� ��ر .وب� ��د�أت
املكاملات يف التوافد علي ،ثم جاء رفاقي

�إىل الغرفة لتهنئتي ،وحملوين
�إىل بهو الفندق.
و�أ�ضاف :كان �أم��ر ًا رائع ًا ،حيث
جاء اجلميع �إىل الغرفة لتهنئتي.
ل�ق��د ك��ان��ت الآم� ��ال امل �ع �ق��ودة علي
ك� �ب�ي�رة ،م ��ن ط� ��رف ال ��رف ��اق وم��ن
ط��رف �شريحة عري�ضة م��ن �شعب
االوروغ ��واي ،لذلك �أن��ا �سعيد لأنني
متكنت م��ن �إرج ��اع ه��ذه الثقة فوق
رقعة امليدان دون �أن �أتخلى عن دوري
كع�ضو �إ�ضايف من �أع�ضاء الفريق� .أريد
من هذا املنرب �أن �أ�شري �إىل الدور املهم
الذي ا�ضطلع به العبو االحتياط ،لأنهم
قاعدة الفريق وهذه اجلائزة جائزتهم
�أي�ض ًا.
وق � ��ال :رب �ح��ت �أل��ق��اب�� ًا �أخ � ��رى خالل
م�سريتي ،و�أنا �سعيد بها للغاية ،لكني
�أت �ع��ام��ل م��ع الأم � ��ور ب �ت��وا� �ض��ع .لدي
�أب��وان علماين القيم الأ�سا�سية ،ولدي
�إخوة �ساعدوين على ال�سري يف الدرب
ال�صحيح� .إنها ثمار العمل اجلاد،
لذلك �س�أوا�صل العمل بجد لتح�سني
مردودي.
وع ��ن ت�ع��وي����ض اجل��ائ��زة خليبة
ال��و��ص��ول اىل النهائي ق��ال� :أنا
�سعيد بهذه اجلائزة وبالأهداف
ال �ت��ي ��س�ج�ل�ت�ه��ا ،ل�ك�ن��ي �س�أغادر
البطولة حزين ًا بع�ض ال�شيء ،لأين

بعد االداء الرائع الذي قدمه جنم االورغواي
دييغو فورالن يف نهائيات ك�أ�س العامل يف
جنوب �أفريقيا .وبعدما كان �أداء �صاحب
القمي�ص «رقم  »10يف كتيبة ت�شاروا�س رائع ًا،
و�سجل �أهداف ًا حا�سمة ،بل و�أحرز يف اخلتام
يتوج بها
جائزة كرة اديدا�س الذهبية ،التي ّ
�أف�ضل العب يف امل�سابقة.
فقد �أ�صبح بذلك مهاجم
ال�سيلي�ستي رابع العب من
�أمريكا اجلنوبية يفوز
بهذه اجلائزة الغالية،
بعد الأرجنتيني دييغو
مارادونا ()1986
والربازيليني
روماريو ()1994
ورونالدو (.)1998

فورالن ي�شعر مبرارة الهزمية
يف املربع الذهبي

�أح�س�ست عند م�شاهدة موقعة
ال �ن �ه��ائ��ي �أن��ن��ا ك �ن��ا ق��ري �ب�ين من
خو�ضها .لقد كانت الهزمية يف
املربع الذهبي قا�سية ،حيث احتجت
لعدة �أيام من �أجل جتاوزها ،وما زالت
غ�صتها ت�ؤملني،
وع��ن ت�سلم اجل��ائ��زة ق��ال :مل يكن يل
الوقت الكايف للتطرق لهذا املو�ضوع،
لكني فهمت �أن �ه��ا �ست�سلم يف مدينة
زوري ��خ  .مم��ا ال �شك فيه �أين �أف�ضل
ال� �ع ��ودة لأورغ� � ��واي ب��اجل��ائ��زة ،لأن
ذل��ك �سيكون ج�م�ي� ً
لا م��ن �أج ��ل تزيني
االحتفاالت التي تنتظرنا هناك.
و�أ�ضاف� :ستزين هذه اجلائزة اللقبني
اللذين �أحرزتهما بعد فوزي بلقب هداف
ال��دوري الإ�سباين مرتني (مبت�سم ًا).
لكن ال تقلق� ،س�أجد املكان املنا�سب لكل
هذه اجلوائز� ،أنا مت�أكد من ذلك.
و�أعرب جنم اتلتيكو مدريد عن احقية
امل�ن�ت�خ��ب اال� �س �ب��اين ب��ال �ف��وز باللقب
ق��ائ�لا :ال �شك يف ه��ذا الأم ��ر .لقد قدم
منتخب �إ�سبانيا �أف�ضل العرو�ض طوال
امل�سابقة ،وجنح يف ا�ستدراك هزمية
البداية �أمام �سوي�سرا ،وكان دائم ًا �سيد
املوقف .لذلك �أغتنم هذه الفر�صة لتهنئة
الع �ب��ي امل�ن�ت�خ��ب الإ� �س �ب��اين وجهازه
الفني .و�أمت�ن��ى �أن تكون الك�أ�س من
ن�صيبنا يف امل�ستقبل.
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ظ����ل����م����وك ث����ان����ي����ة ي���������ا ..ي����ون���������س !!

بقلم � :صفاء العبد
مرة اخرى ظلموك يايون�س  ..فبعد ان حرموك من لقب
الالعب االف�ضل يف ا�سيا قبل نحو ثالث �سنوات ب�سبب
(معايري) ما انزل الله بها من �سلطان  ،جاء ال��دور هذه
امل��رة على لقب ه��داف ال��دوري القطري لينتزعوه منك
انتزاعا وبطريقة تدعو اىل ال�ضحك بقدر ما تدعو اىل
ال�سخط واالمتعا�ض!
اما ال�سبب فهو احلكاية اياها  ،ونعني بها " املعايري "
اي�ضا ولكن بثوب خمتلف وبطرح جديد ال ميكن ملنطق
ان يقبله على االطالق!
فبعد كل هذا الت�ألق والنجاح الكبري الذي اثمر عن ()21
هدفا �سجلها يون�س حممود للغرافة يف دوري املو�سم
املا�ضي ليكون بالتايل من بني ابرز واهم اال�سباب التي
منحت فريقه لقب دوري هذا املو�سم وللمرة الثالثة على
التوايل  ،خ��رج علينا فج�أة وم��ن دون �سابق ان��ذار من
يتحدث عن " املعايري " التي تفا�ضل بينه وبني الربازيلي
كابوري العب العربي الذي �سجل العدد نف�سه من االهداف
 ،فماذا كانت النتيجة؟!
النتيجة هي ان اللقب يذهب اىل كابوري بينما يون�س

حم�م��ود ال ي�ستحق اك�ثر م��ن ج��ائ��زة (تر�ضيه) متنحه
القيمة املالية نف�سها( مئة الف دوالر ) ولكن من دون لقب
الهداف!
اما التربير فيكمن يف ان كابوري كان قد لعب مباريات
اقل عددا من املباريات التي لعبها يون�س وان االخري �سبق
وان نال ثالث بطاقات �صفر يف مقابل �صفر لكابوري.
ال ن�ع�تر���ض طبعا ع�ل��ى م �ب��د�أ املفا�ضلة وف�ق��ا مل�ث��ل هذه
املعايري لكننا نت�ساءل فقط� :أيجوز لأي جهة تنظيمية
ان تتعامل مع مو�ضوع مهم من هذا النوع على طريقة "
التفاطني"؟!
مبعنى �آخ��ر  ..هل يعقل جلهة تنظيمية تدعي مت�سكها
بالقيم وامل �ب��ادئ االح�تراف�ي��ة وه��ي ُت�ق��دم على مثل هذا
التعامل الغريب الذي ي�أتي بـ(املعايري) يف خامتة املو�سم
وك��أن االم��ر قد ( ُف�صل) على مقا�سات العب على ح�ساب
�آخر؟!
الي�س املنطق هنا هو ان تتحدد مثل ه��ذه املعايري قبل
بداية املو�سم بحيث تكون تفا�صيلها معروفة ومفهومة
من قبل اجلميع �ش�أنها �ش�أن اي��ة معايري اخ��رى تخ�ص
نظام امل�سابقة؟!

هل يُعقل  ،مثال  ،ان ن�أتي يف منت�صف املو�سم لنقول ب�أننا
قد حددنا معايري جديدة تق�ضي بان يكون للفوز نقطتني
بدال من ثالث نقاط؟!
وهل يُعقل  ،على �سبيل املثال اي�ضا  ،ان ن�أتي يف نهاية
املو�سم لنقول باننا قد حددنا معايري جديدة تق�ضي بعدم
االخ��ذ بنظام ف��ارق االه��داف بني الفرق التي تت�ساوى
بر�صيد النقاط عند املقدمة؟!
اجلواب كال طبعا  ،ترى ملاذا يكون اجلواب نعم عندما
يتعلق الأمر مبثل هذه اجلزئية املهمة التي قد تنتهي
اىل مثل هذا الظلم الذي حلق بالالعب يون�س
حممود؟!
ثم  ،الي�س من حق يون�س  ،ومعه كل من
ي�ؤمن بالعدالة التناف�سية  ،ان ميتع�ضوا
من هذا الذي ح�صل يف احتفالية خامتة
املو�سم الكروي يف قطر؟!
نقول :الحت��اد الكرة القطري ان يقول ما
يقوله يف ه��ذا ال�ش�أن لكننا واث�ق��ون من ان
حتى رجاله مل يكونوا مقتنعني يف دواخلهم
ا�صال بهذا الذي ت�سبب يف احلاق مثل هذا الظلم

واالجحاف بحق العب مل يُحرم فقط من لقب الهداف ،
الذي كان يجب ان يتقا�سمه ر�سميا مع كابوري وفقا لكل
معايري العدالة واالن�صاف  ،وامن��ا حرم اي�ضا من لقب
اف�ضل العب يف املو�سم وهو لقب يتفق الكثريون على انه
هو من كان ي�ستحقه بعد ان ا�سهم مبثل هذا الدور الكبري
الذي قاد من خالله فريقه لل�صعود اىل من�صة التتويج.
لك الله يا يون�س  ..ولك اي�ضا جمهورك الكبري الذي يفوق
يف اهميته اي لقب او جائزة  ..اما الذي نتمناه فهو ان
ت��رد على كل ذل��ك ميدانيا وعلى ار���ض الدوحة
حتديدا ولكن مع منتخب اال�سود هذه املرة
 ،فالبطولة الآ�سيوية على االبواب.
جوهر الكالم:
وظلم ذوي القربى ا�شد م�ضا�ضة
على النف�س من وقع احل�سام املهند

حبه لفريق الآليات جرفه �إىل �سلك ال�شرطة

منتخب �أملانيا ي�ساوي  427مليون دوالر منتج �سينمائي ي�شرتي نادي ًا
برلني /
وكاالتالقدم الأمل��اين (تران�سفري م��ارك��ت) على الإن�ترن��ت قيمة جميع بـ  450مليون دوالر!
ق � ّدر موقع ك��رة

الالعبني الـ 23الذين �ضمتهم قائمة املنتخب الأملاين يف ك�أ�س العامل  2010التي
اختتمت بجنوب �أفريقيا مببلغ  332.5مليون يورو  427مليون دوالر.
وكان منتخب �أملانيا قد قدم يف املونديال عرو�ض ًا رائعة خا�صة فوزه الكبري على
�إنكلرتا والأرجنتني قبل �أن يخ�سر �أمام �إ�سبانيا يف ن�صف النهائي بهدف املدافع
بويول ولكن منتخب املاكينات جنح يف ح�صد الربونزية.
وذكر املوقع �أن قيمة العبي املنتخب زادت خالل ك�أ�س العامل بن�سبة  ،% 13.7وقد
�سجل توما�س مولر �أكرب ن�سبة بينما �سجلت قيمة الالعب ماريو غوميز �أكرب
انخفا�ض.
ويعد با�ستيان �شفاين�شتايغر العب خط و�سط بايرن ميونيخ الالعب الأعلى
�سعر ًا يف املنتخب حيث بلغت قيمته  35مليون يورو.
من ناحية �أخرى ،ك�شف ا�ستطالع ر�أي �صدرت نتائجه م�ؤخر ًا �أن غالبيـة الأملـان
يرغبون يف بقـاء يواخيـم لوف مدير ًا فني ًا للمنتخب الأملـاين ،ويقـول  % 87ممن
�شملهم اال�ستطالع �إن لوف الذي قاد املنتخـب الأملاين لإحراز املركز الثالث يف
ك�أ�س العامل  2010بجنوب �أفريقيا ،يجب �أن يظل يف من�صبه.
بينما يرى  %4فقط �أنه يجب �أن يرتك املن�صــب ويقـول � %9إن الأمر ال ي�شكل
فارق ًا بالن�سبة لهم .ومل ي�شر لوف نف�سـه حتى الآن �إىل نيته يف البقاء �أو الرحيل،
ولكن ثيو زفانت�سيغر رئي�س االحتاد الأملاين للعبة قال �إنه يرغب يف جتديد عقد
لوف.
و�صرح زفانت�سيغر ل�صحيفة بيلد قائ ًال :ال �أعتقد �أنه �سوف ي�ستغل ما حققه يف
ك�أ�س العامل للمبالغة يف طلباته.

عبد الكرمي نافع ..برز يف مرحلة زخم جنوم الكرة العراقية

وا�شنطن  /وكاالت
قالت جمموعة يتزعمها م�ستثمر كبري يف وادي ال�سيليكون
ومنتج �سينمائي �إنها ا�شرتت فريق جولدن �ستيت وريورز
الذي يلعب يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني مقابل
مبلغ قيا�سي بلغ  450مليون دوالر.
وق��ال جو الك��وب وبيرت جوبر رئي�س ومدير جمموعة
مانداالي للرتفيه �إن جمموعتهما ا�شرتت النادي الذي
يعاين من م�صاعب مالية منذ فرتة طويلة من مالكه
كري�س كوهان لتتفوق بذلك على عرو�ض مناف�سة.
وقال الكوب يف بيان :لقد حتقق حلمي ،يهمنا
�إعادة وريورز �إىل جمده وبناء فريق ال يقل
طموحه عن الفوز بالبطولة .والكوب لي�س
غريبا على الريا�ضة حيث ميلك ح�صة �أقلية
يف فريق بو�سطن �سيلتيك�س الذي يلعب
�أي�ض ًا يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي وهي
ح�صة �سيتعني عليه بيعها.
كما ا�ستثمر �أم��واال يف رابطة دوري كرة
ال�سلة لل�سيدات ،ومل يت�أهل وريورز للأدوار
الإق�صائية �سوى مرة واحدة يف  16عام ًا حتت
قيادة كوهان .

دونادوين :برانديللي يبني �إيطاليا من جديد
روما  /وكاالت
�أك��د املدير الفني الأ�سبق للمنتخب الإيطايل
روب��رت��و دون� ��ادوين ع��ن ثقته ب��إم�ك��ان�ي��ة �أن
يعيد �شيزاري برانديللي بناء منتحب بالده
من جديد ،عقب توليه امل�س�ؤولية �أخريا خلفا
ملار�شيلو ليبي.
وك��ان االحت��اد الإي �ط��ايل لكرة ال�ق��دم ق��د كلف
ب��ران��دي �ل �ل��ي ،امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ال���س��اب��ق لفريق
فيورنتينا ،ب�ق�ي��ادة املنتخب ال��وط�ن��ي ،بعد
النتائج ال�سيئة التي حققها الفريق يف ك�أ�س
العامل  2010بجنوب �أفريقيا ،وخروجه من
الدور الأول للمونديال على يد ليبي.
وقال دونادوين لقناة «تي جي �آر» التلفزيونية
الإيطالية  :كان اختيارا موفقا عندما �سئل عن
املدرب اجلديد ملنتخب �إيطاليا ،و�أ�ضاف :لكننا

يجب �أن ننظر �إىل امل�ستقبل� ،أعتقد �أن ب�إمكانه
�أن يعيد ب�ن��اء منتخب �إي�ط��ال�ي��ا ،برانديللي
مدرب رائع �أبدع مع فيورنتينا ،ويعرف جيدا
ما يجب فعله.
ومتت �إقالة دونادوين ،الالعب الدويل ال�سابق،
من تدريب �إيطاليا عقب خ��روج املنتخب من
ال��دور رب��ع النهائي يف ي��ورو  2008على يد
�إ�سبانيا ،وبعدها اجته لتدريب فريق نابويل
ملو�سم واحد ،وهو الآن بال عمل.
و�أو�ضح دونادوين :لي�س يل ذنب يف خروج
�إيطاليا من �أمم �أوروبا  ،2008ومع ذلك متت
�إقالتي ،كل املدربني يريدون �إكمال مهماتهم
للنهاية لكنني مل �أح�صل على فر�صتي كاملة،
وت��رك��ت املنتخب الإي �ط��ايل وه��و يف املركز
الثاين يف ت�صنيف االحتاد الدويل لكرة القدم

(فيفا).
وي �ب��دو الع��ب و��س��ط م�ي�لان �سابقا حري�صا
على ال�ع��ودة �إىل حياته املهنية بعد ع��ام من
االنقطاع عنها� ،إذ �أكد :ال �أ�ستطيع االنتظار
�أك�ثر من ذل��ك  ..ل��دي ات�صاالت
بعدد م��ن الأندية
داخ � ��ل �إي �ط��ال �ي��ا
وخارجها ،لكن ال
�شيء م�ؤكد بعد.
و� �س �ب��ق ل� ��دون� ��ادوين
ت � ��دري � ��ب ع� � ��دد م � ��ن ال� �ف ��رق
الإي�ط��ال�ي��ة بعد اع�ت��زال��ه اللعب عام
 ،2000حيث ق��اد ف��رق ليت�شو وليفورنو
(مرتني) وجنوى ،قبل �أن يتوىل م�س�ؤولية
املنتخب الإيطايل عام .2006
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هناك جنوم قالئل ي�صمدون يف ذاكرة
النا�س على مدى طويل من الزمن ،لكونهم
يرتكون �أثرا طيبا خلفهم من خالل
الب�صمات العديدة التي يقدمونها فوق
امل�ستطيل الأخ�ضر الذي كاف�أهم باخللود
الطويل يف ذاكرة اجلمهور الريا�ضي .يف
زاوية (جنوم يف الذاكرة) �سنحاول الغور
يف م�سرية �أحد جنوم املنتخبات العراقية
ال�سابقني الذين ترف�ض ذاكرة جمهورنا
مغادرتهم لها،حيث �صمدوا يف البقاء فيها
برغم مرور عقود عدة على اعتزالهم اللعب
وحتى ق�سم منهم ابتعدوا عن الريا�ضة
برمتها �أو غادروا العراق �إىل بلدان �أخرى.

دونادوين
ينظر بتفا�ؤل
مل�ستقبل الكرة
االيطالية

بقلم /زيدان الربيعي
نتحدث يف احللقة التا�سعة واخلم�سني
عن م�سرية الع��ب ف��رق ال�شباب وال�شرطة
وال �ت �ج��ارة ال�سابق عبد ال �ك��رمي ن��اف��ع� ،إذ
�سيجد فيها ال �ق��ارئ الكثري م��ن املحطات
واملواقف املهمة والطريفة.
بداياته
ب��د�أ الالعب عبد الكرمي نافع مثل بدايات
�أقرانه الالعبني من خالل اللعب مع الفرق
ال�شعبية يف مدينة ال���ص��در ب�ب�غ��داد ،لكن
�سرعان ما دخل حب فريق الآليات "ال�شرطة
حاليا" �إىل نف�سه ،حيث تعلق بحب هذا
الفريق ب�شكل كبري جدا ب�سبب وجود نخبة
المعة يف �صفوفه �أمثال احلار�س �ستار خلف
وعبد كاظم ودوكل�ص عزيز ولطيف �شندل
و�صباح حامت ،وكان لهذا الإعجاب الكبري
بالعبي الآليات ال�سبب الرئي�س يف تطوعه
على �سلك ال�شرطة املحلية ولي�س لرغبة
�شخ�صية يف ه��ذه املهنة ،حيث �شهد عام
 1974ان�ضمام عبد الكرمي نافع �إىل �صفوف
فريق ظل الآليات حتت �إ�شراف املدرب �شاكر
�إ�سماعيل .ويف عام  1975حل نظام الأندية
بدال من فرق امل�ؤ�س�سات الذي كان معتمدا
�آن��ذاك ،لذلك توحدت كل الفرق الريا�ضية
ال�ت��ي ك��ان��ت حم�سوبة على �سلك ال�شرطة
حتت �أ�سم نادي ال�شرطة وكان ي�شرف على
تدريب ه��ذا الفريق امل��درب ال��راح��ل حممد
جنيب كابان ،حيث ح�صل مع هذا الفريق
على فر�صة �ضئيلة جدا ب�سبب كرثة النجوم
الذين ميثلون الفريق �آنذاك.
ويف عام  1977كان فريق ال�شباب لأول مرة
يف تاريخه يت�أهل �إىل دوري الكبار ،لذلك
ا�ضطر عبد الكرمي نافع �إىل مغادرة فريقه
املف�ضل "ال�شرطة" ب�سبب �إ� �ص��رار مدرب
فريق ال�شباب يومها منذر الواعظ على �ضمه
�إىل هذا الفريق الذي بقي يدافع عن �ألوانه
مل��دة �أرب�ع��ة موا�سم متتالية ..وي�ق��ول عبد
الكرمي نافع عن هذه ال�سنوات� :أن ال�سنوات
الأربع التي ق�ضيتها مع فريق ال�شباب ميكن
اعتبارها الأف�ضل والأج �م��ل يف م�سريتي
الكروية ،لأنني قدمت مع زمالئي الالعبني

يف هذه ال�سنوات عرو�ضا طيبة جدا وكنا
نحرج الفرق الكبرية برغم حداثة عمرنا يف
دوري الكبار ،لكن احلقيقة عندما كنت �ألعب
م��ع ه��ذا الفريق ك��ان قلبي دائ�م��ا م��ع فريق
ال�شرطة ،لأنه فريقي املف�ضل".
وي�ضيف نافع :يف ع��ام  1984ع��دت ثانية
�إىل فريق ال�شرطة ال��ذي ك��ان ي�شرف على
تدريبه املدرب دوكل�ص عزيز و�ساهمت مع
هذا الفريق قي �إحرازه لقب بطولة دكا يف
بنغالدي�ش التي �شاركت فيها فرق عدة من
ماليزيا وانكلرتا والهند وكوريا اجلنوبية
وق��د ح�صلت �أن��ا على لقب ه��داف البطولة
بر�صيد خم�سة �أهداف رغم �أنني كنت العبا
يف خط الو�سط  ..ثم وا�صلت م�سريتي مع
فريق ال�شرطة حتت �إ�شراف املدرب الراحل
عبد كاظم وا�شرتكت معه يف �أكرث من بطولة
حملية.
لكن يبدو �أن حب عبد الكرمي نافع لفريق
ال�شرطة مل يكن يلقى ذات��ه االهتمام الذي
يكنه هو لهذا الفريق ،بحيث ا�ضطر
مرة ثانية ملغادرته �إىل فريق التجارة
يف عام  1986حتت �إ�شراف املدرب
ع�ب��د ك��اظ��م وم��ن ث��م امل��درب�ين عادل
يو�سف وحممد ثامر وبقي مع هذا
الفريق مل��دة ث�لاث �سنوات متتالية،
حيث ي�ؤكد عبد الكرمي نافع �أن��ه مل
يكن راغبا يف مغادرة فريق ال�شرطة
�إىل �أي ف��ري��ق �آخ ��ر ،لكن الظروف
ال�صعبة التي واجهته مع هذا الفريق
ه��ي ال �ت��ي جعلته ي �غ��ادره مكرهها
للمرة الثانية ،لكن حبه لهذا الفريق
وجل �م �ه��وره ب�ق��ي م�لازم��ا ل��ه برغم
ابتعاده الق�سري عنه".
ويف ع��ام  1988ع��اد م��رة ثالثة �إىل
فريق ال�شرطة ولعب له مو�سما كامال
لكنه �سرعان ما وجد ذات الظروف
التي �أج�برت��ه على م �غ��ادرة الفريق
�سابقا �أم��ام��ه ،لذلك ع��اد م��رة ثانية
�إىل ف��ري��ق ال �ت �ج��ارة وم�ث�ل��ه ملو�سم
واحد يف عام  1989وبعد ذلك لعب
لفريق �شرطة بغداد يف دوري وزير

ال��داخ�ل�ي��ة ويف ع � ��ام 1990غ ��ادر املالعب لو�س �أجنل�س االوملبية وق��د ا�ستطاع عبد
الريا�ضية كالعب بعد م�سرية طويلة جدا الكرمي نافع �إقناع بابا مب�ستواه الفني داخل
ا�ستمرت �أكرث من عقد ون�صف تقريبا قدم املع�سكر التدريبي الذي �أقيم يف �أملانيا� ،إال
فيها ملحات جميلة جدا جعلته من الالعبني �أنه تعر�ض �إىل �إ�صابة بليغة جدا يف ظهره
�أب�ع��دت��ه ع��ن نيل فر�صة متثيل املنتخبات
املميزين يف الدوري العراقي.
م�سريته مع املنتخبات الوطنية الوطنية ب�شكل ر�سمي .ويف ع��ام 1984
عندما برز الالعب عبد الكرمي نافع كالعب مت ا�ستدعا�ؤه من قبل امل��درب �أك��رم �أحمد
جيد يف م�ب��اري��ات ال� ��دوري املحلي كانت �سلمان ل�صفوف املنتخب ال��وط�ن��ي الذي
املنتخبات الوطنية املختلفة تعج بالأ�سماء كان ي�ستعد لت�صفيات ك�أ�س العامل مع زميله
الكبرية ويف كل املراكز ،بحيث كان املدرب معد �إبراهيم� ،إال �أن الفر�صة مل ت�سنح له
الذي يتوىل تدريب �أحد هذه املنتخبات يجد يف اال�ستمرار مع الت�شكيلة الدولية ب�سبب
�صعوبة بالغة جدا يف كيفية اختيار الالعبني وجود العبني عمالقة يف ذلك املنتخب.
للت�شكيلة الدولية وذل��ك لأن كل مركز فيه كما �أن م�سريته الريا�ضية �شهدت متثيله
�أرب��ع��ة الع �ب�ين �أو �أك�ث�ر ه��م يف م�ستوى منتخب بغداد يف بطولة اجلمهورية عام
فني وب��دين متقارب ج��دا ،لذلك مل ت�سنح  ،1980ح �ي��ث ك ��ان ي �� �ش��رف ع �ل��ى تدريب
له الفر�صة يف متثيل املنتخبات الوطنية منتخب بغداد الراحل عبد كاظم ،حيث كان
برغم �أن �شيخ املدربني الراحل عمو بابا قد ي�ضم هذا الفريق نخبة من الالعبني �أمثال
ا�ستدعاه عام � 1983إىل �صفوف املنتخب �سعدون حنيحن� ،سعدي توما� ،سعد عبد
االوملبي الذي كان ي�ستعد لت�صفيات دورة احلميد ،طارق عبد الأمري وغريهم.
وعن �أجمل مبارياته
ي�ق��ول ع�ب��د ال �ك��رمي ن��اف��ع�" :شهدت
م���س�يرت��ي ال��ري��ا� �ض �ي��ة ال �ك �ث�ير من
امل� �ب���اري���ات اجل �م �ي �ل��ة ج� � ��دا ،لأن
ال �� �س �ن��وات ال �ت��ي ل�ع�ب��ت ف�ي�ه��ا كان
م�ستوى الفرق فيها متقاربا وهذا
التقارب ي�ؤدي �إىل ارتفاع امل�ستوى
الفني للمباريات ،لكني اعتز كثريا
مبباراة ال�شباب والزوراء يف ختام
مو�سم  79ـ  ،1980حيث كان فريق
ال��زوراء يحتاج للفوز حتى يحتفظ
بلقبه� ،أم ��ا ال �ت �ع��ادل �أو اخل�سارة
فمعناه �أن اللقب �سيكون من ن�صيب
فريق ال�شرطة ،لذلك ومبا �أين �أحب
فريق ال�شرطة كثريا فقد قدمت مع
زم�لائ��ي جهدا ا�ستثنائيا م��ن �أجل
�أن ي�ك��ون اللقب م��ن ن�صيب فريق
ال�شرطة وهذا ما ح�صل فعال بعد �أن
انتهت امل�ب��اراة بالتعادل الإيجابي
( 1ـ  ،)1علما �أن نتيجة املباراة
مهما كانت لن ت�ؤثر على موقع فريق
نافع  ..م�سرية بي�ضاء مع االندية املحلية ال���ش�ب��اب يف ت�سل�سل ال �ف��رق لذلك

املو�سم لأن��ه �ضمن امل��رك��ز ال��راب��ع يف ذلك
املو�سم".
و�أ���ض��اف :كما اع�ت��ز ك�ث�يرا مب�ب��ارات��ي مع
فريق ال�شرطة يف بطولة دكا التي جرت يف
بنغالدي�ش عام .1983
وعن الالعبني الذين يرتاح لهم داخل امليدان
ق��ال عبد ال�ك��رمي ن��اف��ع :كنت �أرت ��اح كثريا
عندما �ألعب �إىل جانب م�ؤيد عبا�س وحممد
خلف وعلي ر�ستم يف ن��ادي ال�شرطة ومع
فريق التجارة كنت �أرت��اح لالعب بنيامني
دنخا.
وعن �أ�صعب خ�صم واجهه
قال� :أنه العب فريق الأمانة ال�سابق(بغداد
حاليا) �صبيح ر�سن ،لأنه العب قوي وعنيف
ج��دا وك��ذل��ك الع��ب ال���زوراء ال�سابق فتاح
حممد ،لأنه �أي�ضا يلعب بقوة وعنف.
وع��ن �أج�م��ل �أه��داف��ه ي�ق��ول� :سجلت �أجمل
�أه��دايف يف مرمى فريق الأمانة من م�سافة
�أربع ياردات يف مو�سم  80ـ  1981وانتهت
املباراة بالتعادل 1ـ  ،1حيث �سجل لفريق
الأمانة الالعب كرمي حممد عالوي.
وعن �أ�سو�أ ذكرياته يف املالعب
يقول عبد الكرمي نافع :يف بطولة الر�شيد
عام  1986ويومها كنت مع فريق ال�شرطة
وك �ن��ا ح �ت��ى ال��دق �ي �ق��ة الأخ� �ي��رة متقدمني
بهدفني مقابل ال �شيء على فريق الفحيحيل
الكويتي وه��ذه النتيجة كانت ت�ؤهلنا �إىل
دور الأربعة لكن �أحد العبي فريق الفحيحيل
الكويتي متكن من ت�سجيل هدف يف مرمى
حار�سنا و�صفي جبار يف اللحظات الأخرية
من املباراة ،حيث �أ�سهم هذا الهدف القاتل
يف خ��روج�ن��ا م��ن ال�ب�ط��ول��ة وت ��أه��ل فريق
ال��زوراء بدال عنا .وعن الالعب ال��ذي يرى
�صورته فيه اليوم يقول نافع� :إن م�س�ألة
ت�شابه الالعبني ب�صورة كبرية �أمر م�ستبعد
جدا ،لأن لكل العب �أ�سلوبه اخلا�ص لكني
�أرى تقاربا ن�سبيا بيني وبني العب فريق
ال�شرطة �أحمد فا�ضل.
ما زال مت�أثرا ب�سبب ا�ست�شهاد �أبنه (�إيهاب)
يف تفجري ال�شورجة ،حيث كان الفقيد العب ًا
مميزا جدا ينتظره م�ستقبل كبري.
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والذكرى الرابعة لإختطاف احلجية تقرع جر�س احلذر

�شبح االعتقال يطارد الكرة العراقية ..و�أزمة االنتخابات
تنذر بحقبة مظلمة !
كتب � /إياد ال�صاحلي
انه لأمر يدعو لل�شفقة حق ًا على واقع ريا�ضي مل ي�شف غليله
بع�ض قادته بر�ؤية االن�شقاق والتحارب وت�صاعد لغة التحدي
بني الريا�ضيني متتد لفرتة طويلة  ،بل ي�سهمون كل يوم بزيادة
رقعة التفرقة يف ال��ر�أي واملوقف وال ميلكون القرار احلا�سم
لوئد الفتنة  ،كل همهم ا�ستمرار التمزق وتفاقم امل�شكالت بال
حل كي يبقوا ابطاال يف امل�شهد يحركون �شخ�صيات كارتونية
كيفما ي�شا�ؤون النهم ا�ستمر�ؤوا لعبة الت�صدي ملن يرف�ض
دورالكومبار�س او اخلروج عن الن�ص حتت و�صايتهم!
ازمة اجتهادات
ان ترك ازمة كرة القدم تتدحرج على �سفوح الآراء واالجتهادات
والعواطف ط��وال اال�شهر التي اعقبت نيل احت��اد الكرة اول
متديد له من فيفا يف حزيران عام  2008البد ان ي�سفرعن تبعات
خطرة وم�سيئة ل�سمعة البلد امام �شعوب العامل  ،ف�سمحنا �أوال
لفيفا مبراقبتنا عن كثب وعدم ارتياح لوجود تدخالت �شخو�ص
من خارج �أ�سرة كرة القدم راح بع�ضهم يناف�س ابن اللعبة على
مقعد يف االنتخابات وي�ضرب بقوانني االحتاد الدويل عر�ض
احلائط من خ�لال �إث��ارة القانون  16ل�سنة  1986وم��ا ج ّره
من نقا�ش حمتدم و�صل حد الإهانات وال�شتائم عرب القنوات
الف�ضائية  ،وبرغم ذلك مل ي�ستطع احد ان يزيد او ينق�ص رقم ًا
واحد ًا من عدد اع�ضاء الهيئة العامة الـ  ، 63ومل ينب�س احد من
قادة الريا�ضة بكلمة اعرتا�ض واحدة.
ان�شقاق  ..وت�شكيك
ثانيا  ..مل تعرف الريا�ضة العراقية وك��رة القدم على وجه
التحديد االن�شقاق يف �صفوف الهيئات العامة يوم ما  ،بل كانت
على الدوام كالبنيان املر�صو�ص بدليل ان العر�س االنتخابي
ال��ذي �شهدته اللجنة االوملبية الوطنية واحتاداتها املركزية
قبل عامني قد م ّر ب�سالم و�أمان من دون ان يعكر �صفوه مت ّرد
تغي
او خيانة او تزوير بالرغم من ان انتخابات االوملبية مل رّ
وجوه اغلب ر�ؤ�ساء االحت��ادات التي راهن عليها القرار 184
ل�سنة  2008بغية اح��داث ثورة نوعية يف الريا�ضة العراقية
 ،وال ندري مل�صلحة من ي�ضع البع�ض الع�صي من اجل عرقلة
انتخابات احت��اد ال�ك��رة يف امل�ك��ان ال��ذي ح��دده فيفا وي� ��ؤ ّزم
الق�ضية  ،بل ويندد مبجل�س ادارة منتخب �شرعي ًا حاله حال �أي
احتاد مركزي حافظ رئي�سه ونائبه وحتى اع�ضائه مبواقعهم
لأربع �سنوات من دون ان ي�سبقهم لغط او ت�شكيك ؟
ت�صريح كال�سيكي
ثالثا  ..منذ اختطاف رئي�س اللجنة االوملبية
الأ�سبق احمد ال�سامرائي وعدد من اع�ضاء
املكتب التنفيذي للجنة يف اخلام�س
ع�شر م��ن مت��وز  ، 2006كانت
وزارة ال���ش�ب��اب والريا�ضة
فالح ح�سن ..
حري�صة ا�شد احلر�ص على
عودة يف ظروف
متابعة م�ل��ف االختطاف
�شائكة
ووق � ��ف ال ��وزي ��ر جا�سم
حممد جعفر حازم ًا امام
اي��ة ت��أوي�لات او تكهنات
تلقي ك��رة التق�صري يف
ملعب وزارت��ه او تتهمها
بتجاهل م�صري ال�سامرائي
ورف ��اق ��ه  ،وو�� �ص ��ل الأم���ر
ان ��ه رف ��ع دع ��وى �شخ�صية
�ضد رئي�س االحت��اد احلايل
ح���س�ين ��س�ع�ي��د �إث� ��ر اتهام
االخ�ي�ر ل��ه ب��اه�م��ال متابعة
امل�ل��ف  ،ه��ل ي�ج��وز ب�ع��د كل
ذلك احلر�ص وامل�س�ؤولية من
وزارة ال�شباب والريا�ضة  ،ان
تخرج بت�صريح كال�سيكي ( ال عالقة
لنا مب��ذك��رة االع�ت�ق��ال التي حملتها قوة
ع�سكرية اثناء مداهمتها مقر احتاد الكرة
بالقرب من جممع ال�شعب ال��دويل بعد
ظهر االحد املا�ضي وبامكان ال�شخو�ص

لقب ا�سيا يف خطر!

املعنيني يف املذكرة مراجعة اجلهة التي ا�صدرت املذكرة) ؟ كنا
نتوقع ان ت�ستنفر الوزارة اجهزتها االدارية والفنية للتحقيق
يف احلادثة  ،وبيان هل انها ( مفربكة) لغايات يف نف�س يعقوب
 ،من هم ا�صحاب ال�سلطة الذين و ّقعوا مذكرة االعتقال التي
ا�� �ش� �ه ��رت يف وج� ��ه موظف
االحت ��اد ؟ � �س ��ؤاالن البد
من البحث عن اجوبة
ل�ه�م��ا ق�ب��ل ان ت�ضيع
احلقيقة و�سط النفي
والتكتم واملناورة !
خ��������روق��������ات
جمهولة
�إن م��ذك��رة االعتقال
م��ا زال��ت ت�ط��ارد ح�سني
�سعيد وزمالءه يف احتاد
ال �ك��رة م�ن��ذ ان خرج
من بغداد حل�ضور
اج� �ت� �م ��اع ��ات
امل� � �ك� � �ت � ��ب
التنفيذي
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لالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم قبل يوم واحد من حادثة اختطاف
ال�سامرائي ومل يطلع م�س�ؤول ريا�ضي كبري ك��ان �أم �صغري
يف م�ؤمتر �صحفي او برنامج تلفازي ي�ستل ورق��ة من جيبه
لي�شهرها ام��ام النا�س تبينّ ماهية اخل��روق��ات االداري ��ة التي
ارتكبها �سعيد ورفاقه او جمموع مبالغ التجاوزات املالية التي
ك�شفتها جلان النزاهة واملراقبة ( ان كان قد ح�صل جتاوز فعال)
الننا اليوم �أزاء التبا�س فكري ومهني ورث ال�ضغائن والل�ؤم
والت�شفي وال�سقوط يف ح�ضي�ض الثارات النف�سية  ،هكذا من
دون ه��دف وا�ضح ل�ل��ر�أي العام  ،وعليه ف��ان وزارة ال�شباب
والريا�ضة م�س�ؤولة عن حماية كل ف��رد ينتمي اىل الريا�ضة
من خالل مظلة حتمي حقوقه وتراعي ظرفه باعتبارها واجهة
حكومية منفذة ومتنفذة يف م�شاريع ريا�ضية عمالقة لي�ست اهم
من حياة الريا�ضيني  ،وبالتايل نطمح ان يكون دورها او�سع
من حدود بيان ق�صري تربىء فيه �ساحتها النها لي�ست طرفا يف
الق�ضية  ،والواجب يحتم ان تتق�صى وتنقب عن حقيقة القوة
الع�سكرية التي تباينت الت�صريحات عن وجودها من عدمها يف
اليوم التايل  ،ون�أمل �أال تكون حم�سوبة على قوى الأ�شباح!
النها فعال احدثت ردة فعل �ساخطة بني النا�س الذين ي�أملون
ان ي�سود الأمن والآمان دائما وال ي�ستغل املت�صيدون يف املياه
العكرة اية غفلة من الزمن لتكرار م�أ�ساة ال�سامرائي ورفاقه
الذين ال يُعرف م�صريهم حتى االن .
خطاب االوملبية الدولية
امل�س�ألة ال��راب�ع��ة التي ت� ��ؤرق املتابعني لل�ش�أن االومل �ب��ي هي
ت�ضارب حتليالت رئي�س اللجنة االوملبية الوطنية رعد حمودي
لأوج��ه الأزم��ة  ،فمن جانب اع�ترف �شخ�صيا انه تلقى خطابا
ر�سميا وا�ضح ًا من اللجنة االوملبية الدولية ت�ضمن منا�شدة
�صريحة ب�ضرورة التعاون مع االحتاد الدويل لكرة القدم قبل
�إقدام االوملبية الوطنية على رفع تعليق �أن�شطة احتاد الكرة ،
وتطبيق اللوائح والآليات ال�سارية على االحتادات املن�ضوية
حت��ت ل��واء الأخ�ي�ر او انها ( �أي االوملبية ال��دول�ي��ة) �ستنظر
بتطبيق �إجراءات اخرى يف �ضوء ا�ستجابة االوملبية الوطنية
من عدمه (يف ا�شارة مبطنة اىل تعليق عملها) .
الأم ��ر ال��ذي ي��ؤك��د وج��ود جلنة ر��ص��د م��ن االومل�ب�ي��ة الدولية
للوقوف على �آخ��ر م�ستجدات امل�شاكل التي وج��دت االوملبية
الوطنية نف�سها مطالبة بانهاء ملف احتاد الكرة بعد ان و�صل
الي�أ�س ح��د ًا ال يطاق ل��دى رئي�سها بانه �سيطرق ب��اب حمكمة
الكا�س الدولية يف حال عدم اجراء االنتخابات يف املوعد املتفق
عليه بني جميع االطراف.
تر�شيح فالح
وبدال من ان تر�سم االوملبية الوطنية طريق النهاية للأزمة

احمد ال�سامرائي ورعد حمودي يف اثناء تكرمي املنتخب االوملبي

وتتعامل بحياد يف ق�ضية �شائكة � ،صبّت جهدها لدعم تر�شيح
جنم الكرة العراقية فالح ح�سن للوقوف كمناف�س ند لرئي�س
االحتاد احلايل ح�سني �سعيد بعد ان قدِ م من �شيكاغو على جناح
ال�سرعة لت�سنم رئا�سة ن��ادي ال��زوراء �ضمن هيئة م�ؤقتة قبل
انتهاء مدة الرت�شيح لالنتخابات  ،يف تناق�ض وا�ضح ملوقف
رع��د حمودي ال��ذي جاهر به ل�ل�إع�لام (�س�أتخلى عن تر�شيح
نف�سي لرئا�سة االحتاد يف حال قدم �سعيد تر�شيحه)  .وهنا جند
�أن فالح ح�سن بتاريخه وجنوميته وحر�صه على خدمة الكرة
وظف يف الأيام الأخرية قبل
العراقية بعد �سنوات من الغربة قد ِ
موعد االنتخابات ( بعلمه �أو من دون علمه) لإح��داث انق�سام
كبري يف �صف الهيئة العامة يف اجتماع نادي العلوية الذي مل
يكن الهدف منه (كما �أعلن) مناق�شة مكان االنتخابات يف بغداد
او اربيل ،الن فيفا ح�سم ذلك بت�أكيده انه �سري�سل ممثال عنه
اىل اربيل.
جلنة حتقيق
ومثلما كانت وزارة ال�شباب والريا�ضة حري�صة على متابعة
ملف رئي�س اللجنة االوملبية املختطف احمد ال�سامرائي  ،د�أبت
اللجنة االوملبية الوطنية على ل�سان رع��د حمودي يف اكرث
من اجتماع ملكتبها التنفيذي منا�شدة احلكومة وامل�س�ؤولني
ب�ضرورة انهاء معاناة عوائل املختطفني التي ت��زداد �سوءا
مبرور الزمن  ،ولذلك البد من ان يكون لالوملبية الوطنية �صوت
قوي �إزاء اخلرق الذي ح�صل بعد ظهر الأحد طاملا �أنها تزعم
اكرث من مرة بان احتاد الكرة جزء من منظومتها املالية ويجب
ان متد له يد العون لتوفري احلماية الالزمة ملوظفيه وت�شكل
جلنة حتقيق يف ما ح�صل ولي�س �صعبا ان حتدد ان كان هناك
ف�ساد مايل ام ال �سيما انها متتلك ملف نزاهة جميع العاملني يف
االحتاد كما ردد �أكرث من م�س�ؤول يف مكتبها التنفيذي ب�أنها ال
تتوانى عن الك�شف عن اخلروقات الإداري��ة يف �أي احتاد �إذا
ما وقعت �أيديهم عليها  ،كما يجب ان ت�سارع لإنقاذه من حمنة
العقوبة الدولية بدال من تعقيد امل�شهد وت�ضارب املواقف يف
ال�سر والعلن.
حقبة مظلمة
من الظلم ان يُحرم منتخبنا الوطني و�شقيقه ال�شبابي من
مهمات الدفاع عن �سمعة الكرة العراقية يف الأ�شهر القليلة
املقبلة ال�سيما ان بطل �آ�سيا  2007مطالب باملحافظة على اللقب
والتوثب اىل مركز �أف�ضل يف الالئحة العاملية العام املقبل وذلك
لن يتحقق يف ظل الم�ب��االة اجلميع ملا ينتظر اللعبة خا�صة
والريا�ضة عامة من حقبة مظلمة يف حال ركب املعنيون موجة
العناد وانحرفوا عن امل�سار ال��دويل الذي ال يعرف منعطفات
جانبية تعبّدها امل�صالح والأجندة والأهواء املحلية.

