(ك���وب���ي) ي��ق��ل��ل م���ن ح��ظ��وظ امل�����درب االج��ن��ب��ي
����ص���رح ري��ا���ض��ي يف م��ي�����س��ان ي�����ش��ك��و االه���م���ال
ه��ن�ري ي��ت��ع��ر���ض اىل االه����ان����ات وال��ت��ج��ري��ح
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
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�صفحة
يوزع جمانا مع جريدة املدى
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االوملبية الكرد�ستانية
تك�شف امل�ستور
عن �أزمة الكرة!
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�أحمد يرف�ض اال�ستقالة اجلماعية

�أربيل ت�ض ّيف اجتماع ًا �ساخن ًا ملناق�شة م�سرية احتاد الكرة

من لقاء العراق
والبحرين يف
خليجي  19يف
م�سقط

بغداد  /حيدر مدلول
يعقد االحت��اد العراقي امل��رك��زي لكرة القدم
�صباح يوم غد اجتماعا ا�ستثنائيا يف مدينة
اربيل بح�ضور جميع �أع�ضائه ملناق�شة العديد
من املو�ضوعات املدرجة على جدول �أعماله
تخ�ص م�سريته املقبلة وم�شاركات املنتخبات
الوطنية العراقية يف البطوالت الآ�سيوية
خالل الفرتة املقبلة .
وق��ال ه��ادي ج��واد ع�ضو االحت ��اد العراقي
ب��ال�ل�ع�ب��ة :ان ��ه ��س�ي�ت��م م�ن��اق���ش��ه التطورات
بخ�صو�ص ملف االنتخابات والتمديد الأخري
ل�لاحت��اد ال ��دويل ل�ك��رة ال �ق��دم على رئا�سة
املو�ضوعات التي �سيتم مناق�شتها ب�صورة
م�ستفي�ضة من اج��ل اتخاذ ال�ق��رار املنا�سب
ومبا يتالءم مع ما تطمح �إليه هيئته العامة يف
االعرتا�ض على هذا التمديد الذي كان الغر�ض
منه تهيئة الأر���ض املنا�سبة لتوفر مناخات
�سليمة ت�سهّل �إقامتها يف وق��ت اق��ل �إ�ضافة
اىل امل��واف�ق��ة على ال�برام��ج واال�ستعدادات
للمالكات التدريبية التي قدمتها منتخبات
االوملبي وال�شباب والنا�شئني وال�سيما ان

اال�ستحقاقات الآ�سيوية باتت قريبة لها .
وك�شف انه �سيتم التوقيع الر�سمي مع املدرب
الأملاين �سيدكا ملدة عام مقابل  500الف دوالر
لقيادة منتخبنا الوطني يف اال�ستحقاقات
املقبلة التي تنتظره خ�لال ال�ف�ترة القادمة
ويف مقدمتها بطولة غ��رب �آ�سيا ال�ساد�سة
ال�ت��ي �ستقام يف العا�صمة الأردن �ي��ة عمان
للفرتة من الثالث والع�شرين من �شهر �أيلول
ولغاية الرابع من �شهر ت�شرين الأول املقبلني
وال�سيما بعد ان �أوقعته قرعة البطولة يف
املجموعة الثالثة اىل جانبي اليمن وفل�سطني
ودورة ك�أ�س اخلليج العربي الع�شرين التي
�ستقام يف اليمن نهاية �شهر ت�شرين الثاين
املقبل وبطولة �أمم �آ�سيا التي �ستقام بداية
العام املقبل .
و�أ��ض��اف :ان امل��درب �سيدكا �سي�صل �صباح
ال �ي��وم ذات� ��ه اىل م��دي �ن��ة ارب �ي��ل ق��ادم��ا من
ف��ران �ك �ف��ورت ب��رف�ق��ه م ��درب للياقة البدنية
مت االت �ف��اق معه على ان�ضمامه اىل املالك
التدريبي للمنتخب الوطني يف االجتماع
الأخ� �ي ��ر ال� � ��ذي ع��ق��د م���ع جل��ن��ة امل ��درب�ي�ن

واملنتخبات الوطنية برئا�سة ح�سني �سعيد
للمبا�شرة بعمله لأع ��داد املنتخب الوطني
وبدء برناجمه التدريبي الذي �سيكون على
مرحلتني الأوىل �إقامة مع�سكر تدريبي يف
اربيل بداية �شهر ايلول املقبل ملدة ع�شرة ايام
ثم اقامة مع�سكر تدريبي يف �أملانيا يتخلله
خو�ضه ع��دد ًا م��ن امل�ب��اري��ات التجريبية مع
االندية الأملانية للتح�ضري لبطولة غرب �آ�سيا
الكروية ال�ساد�سة مو�ضحا ان احت��اد الكرة
وف��ر الأ��ش��رط��ة الفيديوية باملباريات التي
خا�ضها منتخب الوطني يف بطولة ك�أ�س
القارات التي �أقيمت العام املا�ضي يف جنوب
�أفريقيا �إ�ضافة اىل بطولة الإم��ارات الودية
ال�ت��ي �أح ��رز منتخبنا لقبها منت�صف �شهر
ت�شرين الثاين املا�ضي .
وبذلك ي�صبح �سيدكا ثالث مدرب �أملاين يقود
املنتخبات الوطنية العراقية بعد املدربني
راي�شلت ال��ذي ف��از م��ع املنتخب الع�سكري
ببطولة ال �ع��امل الع�سكرية ع��ام  1977يف
دم�شق وال �ث��اين �شتانغ ال��ذي ق��اد املنتخب
الوطني للفرتة من  2002ولغاية .2004

من جهة �أخ��رى رف�ض طارق احمد امني �سر
االحت ��اد ال�ع��راق��ي امل��رك��زي ل�ك��رة ال�ق��دم نية
جميع �أع �� �ض��اء االحت���اد ت�ق��دمي ا�ستقالتهم
اجلماعية حتا�شيا ل�سحب الثقة التي �سيلج�أ
اليها �أكرث من ممثلي  43ناديا خالل االجتماع
الطارىء الذي �سيعقد يف مدينة النجف بعد
غد احتجاجا على التمديد الأخ�ير من فيفا
للتمهيد لت�شكيل هيئة م�ؤقتة ت��دي��ر الكرة
العراقية خالل الفرتة املقبلة.
وق��ال :ان �سحب الثقة من احت��اد ك��رة القدم
احل��ايل �سي�ؤدي اىل تعقيد الأم ��ور وي ��ؤزم
املوقف الذي �سي�ؤدي يف النهاية اىل جتميد
ال �ك��رة ال �ع��راق �ي��ة وح ��رم ��ان م�ن�ت�خ�ب��ات��ه من
امل�شاركات اخلارجية املقبلة م�ؤكدا ا�ستعداد
الإحت��اد ملناق�شة ق��رار فيفا مع الهيئة العامة
ل�لاحت��اد للتو�صل اىل �صيغة ال�ت�ف��اه��م يف
ار��س��ال كتاب ر�سمي تقلل م��دة التمديد اىل
ثالثة �أ�شهر لإق��ام��ة انتخابات جديدة خالل
الفرتة املقبلة ،م�ستغربا الأحاديث التي يتم
ت��داول�ه��ا يف ال���ش��ارع الريا�ضي ب��ان ح�سني
�سعيد لعب دورا كبريا يف ا�صدار قرار فيفا

مدير حترير
الريا�ضية
ال�ش�ؤون
هيئة التحرير
---------------------------اياد ال�صاحلي خليل جليل حيدر مدلول اكرام زين العابدين 'طه كمر يو�سف فعل
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الأخري التي اعتمدت على التقرير الذي رفعه
الأردين ن�ضال احلديد ممثل فيفا الذي ا�شرف
على مراقبة االنتخابات التي مت ت�أجيلها اىل
�إ�شعار �آخر بناء على طلب تقدم به  63ع�ضو ًا
ي�شكلون الهيئة العامة لالحتاد .
وكان االحت��اد ال��دويل لكرة القدم (فيفا) قرر
مت��دي��د عمل احت��اد ك��رة ال �ق��دم �سنة واح��دة
تنتهي يف  31مت� ��وز 2011م�شريا اىل ان
التمديد جاء على خلفية طلب الهيئة العامة
الحت� ��اد ال��ك��رة م��ن االحت� ��اد ال� ��دويل للعبة
(فيفا) ت�أجيل انتخابات احت��اد ال�ك��رة التي
كانت مقررة يف  24من ال�شهر املا�ضي حيث
الح��ظ االحت���اد ال���دويل ل�ك��رة ال �ق��دم احلالة
التي ح�صلت يف انتخابات احتاد الكرة حيث
ح�صل اجتماعان للهيئة ال�ع��ام��ة يف بغداد
واربيل وا�ستلم االحت��اد ال��دويل لكرة القدم
ر�سالة اع�ضاء الهيئة العامة املجتمعني يف
بغداد ويف اربيل التي طالبوا فيها جميعهم
ت�أجيل االنتخابات وقررت جلنة الطوارئ يف
االحتاد الدويل لكرة القدم متديد عمل االحتاد
العراقي لكرة القدم ملدة �سنة واحدة فقط .

القسم الفني:

الت�صميم :
---------------م�صطفى حممد علي

تن�ضيد :حيدر رعد
اال�شراف اللغوي :حممد ال�سعدي
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وج�����ه�����ة ن��ظ��ر

امل�صايف ي�سعى اىل ظهور مغاير يف املو�سم املقبل

االدارة منحت املالك التدريبي الثقة..
وكردي يهدد ب�إبعاد الك�ساىل!
بغداد  /طه كمر
فريق امل�صايف بكرة القدم من الفرق الفتية التي
اقتحمت م�ي��دان الكبار لأول م��رة بعد ان متكن
القائمون عليه من ت�أهيله اىل دوري النخبة بعد
جهود حثيثة وعمل م�ضاعف وت�ضاربت الآراء
ب�ش�أن هذا الفريق قبل انطالق ماراثون الدوري
بالعبيه ال�شباب ومدربه ال��ذي مل يكلف من قبل
مبهمة �صعبة ومل يكن بالواجهة  ،بل عمل م�ساعدا
للمدرب حمزة داود يف نادي االمانة وبعدها عمل
م�ساعدا للمدرب نف�سه يف امل�صايف اال انه �ضرب
جميع التوقعات عندما قاد الفريق املو�سم احلايل
بقيادة موفقة لي�صل به اىل املركز ال�سابع جامعا
 48نقطة من  33مباراة خا�ضها  ،حقق الفوز يف
 12م�ب��اراة وتعر�ض للخ�سارة  12م��رة وكانت
نتيجة التعادل حا�ضرة يف ت�سع مباريات.
لفت ه��ذا الفريق االنظار اليه من خ�لال النتائج
املميزة له بعد ان عجزت فرق كبرية عن حتقيق
الفوز عليه ك��ال��زوراء واجلوية واربيل وبغداد
والكهرباء حيث متكن من حتقيق الفوز على فرق
لها ب��اع طويل يف جم��ال الكرة خ�صو�صا عندما
تقام املباريات على ملعبه لكن لال�سف رافقه �سوء
احلظ يف املباريات االخرية من عمر الدوري.
( املدى الريا�ضي ) ح�ضرت وحدة تدريبية للفريق
وتعرفت على ما يدور ب�أروقة النادي فكان �أول
امل�ت�ح��دث�ين ج��ا��س��م حم�م��د ن��ائ��ب رئ�ي����س الهيئة
االدارية للنادي حيث قال :
 اننا متم�سكون باملدرب كرمي كردي الذي قدّمع�صارة جهوده يف مع الفريق ومتكن من احتالل
املركز ال�سابع يف املجموعة ال�شمالية التي ت�ضم
فرقا لها باع طويل يف جمال اللعبة وم ّر ببع�ض
ال�ظ��روف القاهرة واخل��ارج��ة عن �إرادة النادي
املتمثلة بغياب ت�سعة العبني �أ�سا�سيني ب�سبب
تعر�ضهم اىل ا�صابات كبرية خ�صو�صا مهاجم
الفريق وهدافه عمار عبد احل�سن الذي غاب عن
الفريق لعدد كبري من مباريات املرحلة الثانية
حيث �أ�ضعنا فيها نقاطا ال ميكن ان ت�ضيع .
و�أ�ضاف  :ان ادارة النادي اجتمعت م�ؤخرا ومتت
امل�صادقة على جت��دي��د عقد امل ��درب ك��رمي كردي
مع جميع اع�ضاء امل�لاك التدريبي ال��ذي رافقوه
يف رحلته املا�ضية �إ�ضافة اىل انه مت ت�سديد كل
ما بذمة االدارة من مبالغ وحقوق مالية لالعبي

امل�صايف يجهز �شبابه لتحد جديد

جا�سم حممد نائب
رئي�س الهيئة
االدارية

الفريق من عقود ورواتب وتقدمي ال�شكر لالعبني
ال��ذي��ن م�ث�ل��وه خ�ير متثيل م��ن خ�ل�ال املناف�سة
ال�شريفة التي �أبدوها �أم��ام الفرق العريقة التي
�ضمتها جمموعتنا كاجلوية وال ��زوراء و�أربيل
ودهوك وبغداد والكهرباء و�إحراج هذه الفرق يف
�أغلب املباريات .
و�أك��د حممد ان ادارة النادي منحت الثقة ملدرب
ال�ف��ري��ق ك��رمي ك��ردي بتجديد دم��اء ال�ف��ري��ق من
ذوي اخل�برة وال�شباب امل�ؤهلني الرت��داء فانيلة
ال�ف��ري��ق ل �ل��ذود ع��ن ا��س�م��ه وال��دف��اع ع��ن �ألوانه
يف اال�ستحقاقات ال�ق��ادم��ة ،كما �أوك�ل��ت االدارة
�صالحية بقاء بع�ض الالعبني من عدمه اىل املدرب
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نف�سه وح�سب قناعته مب�ستوياتهم الفنية  ،م�ؤكدا
ان مدرب الفريق �سيقدم قائمة ب�أ�سماء الالعبني
الذين �سيعتمدهم خ�لال املرحلة املقبلة يف ظل
االي��ام القليلة القادمة كي يبا�شر مرحلة االعداد
اجلديدة معهم .
و�أ�شار حممد اىل ان �إدارة النادي متمثلة ب�شخ�ص
رئي�سها دثار يحيى اخل�شاب �سعت كثريا من �أجل
الو�صول بفريقها الكروي اىل بر الأمان من خالل
�أول جتربة لنا يف ماراثون الدوري املمتاز الذي
اقت�صر طموحنا خاللها على البقاء يف الدوري
املمتاز بتجربتنا االوىل واحلمد لله حتقق هذا
الطموح.
ومن جهته قال مدرب الفريق الكابنت كرمي كردي
 :ان املركز ال�سابع الذي احرزه فريقنا يعد اجناز ًا
بحد ذاته ملا متليه علينا ظروف امل�سابقة ال�سيما
ان فريقنا �صعد ت��و ًا للدوري املمتاز وق��د عملنا
على تطعيم الفريق ببع�ض الالعبني املعروفني يف
الفرق اجلماهريية لكن اعتمادنا بالدرجة اال�سا�س
على ال�لاع�ب�ين ال��ذي��ن مثلوا ال�ف��ري��ق يف دوري
ال��درج��ة االوىل واحل�م��د لله ك��ان امل��رك��ز ال�سابع
خلف ف��رق �أرب �ي��ل واجل��وي��ة وده ��وك وال ��زوراء
وبغداد والكهرباء مالئم ًا مع عطاء العبينا يف
الدوري .
ووعد كردي ب�أن فريقه يف املو�سم املقبل �سيظهر
ب�أداء خمتلف متاما عما ظهر به يف املو�سم املا�ضي
من خ�لال ا�ستقطابه العبني ج��دد من الذين لهم
ثقلهم على ال�ساحة املحلية ال�سيما ان هناك عدد ًا
من الالعبني يرغبون بتمثيل الفريق .
وك�شف ان عدد ًا من الالعبني الك�ساىل الذين مثلوا
الفريق �سيتم اال�ستغناء عنهم يف ظل عدم تطور
م�ستواهم الفني والذين مل يت�سن لنا جني الفائدة
منهم ا�ضافة اىل ان هناك العبني تعر�ضوا اىل
ا�صابات ومل ي�صلوا مرحلة ال�شفاء التام حتى
االن ما يجعل بقاءهم مع الفريق مهدد ًا.

ا�شياء مل تعد خافية
خليل جليل
اذا كان هناك من ت�صور ب�أن جنم الكرة العراقية ال�سابق فالح
ح�سن ب��ات م��ن �أك�ثر املتناف�سني على من�صب رئا�سة االحتاد
العراقي لكرة القدم مع زميل الأم�س ح�سني �سعيد يف االنتخابات
التي تعرث اجرا�ؤها ولأ�سباب معروفة ووا�ضحة ،نعتقد ب�أن مثل
هذه الت�صورات لدى البع�ض بد�أت تتال�شى بعد ان بد�أت بوادر
وم��ؤ��ش��رات على �سطح الأح ��داث تفيد �أن املر�شح املقبل لهذا
املن�صب وان عتمت طريقة حت�ضريه لي�س فالح ح�سن و�إمنا احد
�أع�ضاء جمل�س ادارة االحتاد احلايل .
وق��د ت�سارعت عملية تقدمي ه��ذا الرجل اىل واجهة الأح��داث
بكونه الرئي�س املنتظر وان ما يحدث وي��دور الآن ي�ؤكد بان
والدة جديدة لرئي�س جديد �ستحظى بدعم وم�ساندة اع�ضاء
الهيئة العامة لالحتاد ومثلما كان التقدمي ب�أن �أع�ضاء عمومية
االحتاد القادمني من جنوب وو�سط البالد هم �سي�شكلون الركيزة
الأ�سا�سية لهذه امل�ساندة التي مل تعد الأ�صوات املطالبة بها خافية
على احد ويبدو ان �صفحات �سيناريو الأحداث اخذت تتالحق ما
ا�ستوجب تقدميها لتتو�ضح معاملها متاما.
هنا ال يهمنا بطبيعة احل��ال كما ال يهم كل امل��واق��ف املحايدة،
اهمية وطبيعة �شخو�ص وابطال هذه االحداث �سواء كان �سعيد
او ح�سن او حمود الذي يقال عنه بانه اف�ضل من �سيت�صدى ملهمة
رئا�سة االحتاد العراقي لكرة القدم يف ا�شارة اىل ما �سمي بوالدة
رئي�س جديد لالحتاد ومب�ساندة ميكن ان نطلق عليها م�ساندة
الرقعة اجلغرافية مثلما اري��د لها من تو�صيف مق�صود ،بقدر
ما يهمنا ب�أن نكت�شف ان مثل هذه االم��ور يبدو انها ت�سري من
دون علم عدد من اع�ضاء الهيئة العامة الذين دخلوا قاعة فندق
املن�صور يف  24مت��وز املا�ضي على �أم��ل اختيار ف�لاح ح�سن
رئي�سا لالحتاد يف حال �إجراء االنتخابات.
ورمبا يت�ساءل البع�ض من �أع�ضاء الهيئة العامة خ�صو�صا الذين
ال يعرفون بتفا�صيل هذه اخلطوات ومفاج�أة تقدمي رئي�س جديد
لالحتاد من داخل الإدارة احلالية ،هل هناك دوافع ومواقف غري
معروفة بالن�سبة لهم لطرح مثل هذا ال�سيناريو ،وكيف دخلوا
اجتماع املن�صور يف ظل م�ؤ�شرات ال تقبل �أدن��ى �شك بوجود
مناف�س واحد ل�سعيد قبل ان يظهر املناف�س الآخر الذي قد يكون
مناف�س �صفقة ال يعلمها جميع اع�ضاء الهيئة العامة؟
واذا قلنا افرتا�ضا ب ��أن هناك مثل ه��ذه امل �ح��اوالت لدفع احد
اع�ضاء جمل�س ادارة االحتاد احلايل اىل واجهة الأحداث بكونه
مناف�سا ومر�شحا منتظرا ملن�صب الرئا�سة وتهيئته والتح�ضري
له وهذه بالن�سبة لنا ال ت�شكل عن�صرا للمفاج�أة وخيوط الق�ضية
تعود اىل اكرث من �شهرين عندما راهن احد االع�ضاء العاملني
احليويني داخل تركيبة االحتاد قبل ان يغادر من�صبه لأ�سباب
�شخ�صية وهو يحظى بغاية التقدير واالعجاب من قبل اجلميع،
عندما راهن على ان الرئي�س املنتظر مل يعد با�ستطاعته الفوز
بهذا املن�صب م�ؤكدا توقعاته امام عدد من اع�ضاء االحتاد وامام
مر�شحنا هذا.
�إذ ًا ،وكما يبدو من االح��داث املتالحقة بان الكثري من االمور
والرتتيبات ما زال��ت جت��ري بعيدا عن ر�ؤي��ة اغلبية اع�ضاء
الهيئة العامة وكما تظهر هذه االحداث ب�أن الهيئة العامة او عدد ًا
كبري ًا من اع�ضائها يف وا ٍد وطبيعة الوقائع وما يجري يف وا ٍد
�آخر وك�أن ه�ؤالء الأع�ضاء �صاروا جمرد مواقف و�أدوات مطيعة
ملخططي �صفحات االنتخابات.
ويف ظل هذه املتغريات ودعوات امل�ساندة والت�صويت حل�ساب
هذا او ذاك ،هل باتت الهيئة العامة متتلك كل مقوماتها املعنوية
واملادية لتقول كلمتها بتفرد وب�شجاعة وهي تغلق اب��واب كل
الت�أثريات على قناعاتها التي يبدو انها مهزوزة يف ح��ال ان
�سمحت لأ�شكال الت�أثري والتدخل يف مواقفها ان تكون حا�ضرة؟
فمتى تكون م��واق��ف الهيئة العامة �شجاعة
وحا�سمة و�صاحبة الكلمة الف�صل يف
اتخاذ اي ق��رار؟ نعتقد انها �ستكون
يف م�ث��ل ه��ذا امل���س�ت��وى ع�ن��دم��ا جتد
نف�سها بعيدة عن �أي��ة ت��أث�يرات وان
ال ت�سمح ب��ان ي��دخ��ل اي ط��رف يف
�صفوفها ويخرتق اجتماعاتها حتت
ع �ن��اوي��ن خم�ت�ل�ف��ة ف��ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل �ه��ا ك���ل � �ص�ل�اح �ي��ات ات �خ��اذ
ال� �ق ��رار وع �ل �ي �ه��ا ان حترتم
خ�صو�صيتها وكيانها املعنوي
قبل غريها.
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امني عام اللجنة االوملبية لأقليم كرد�ستان العراق ي�صارح (املدى الريا�ضي):

الغائبون عن امل�ؤمتر االنتخابي الحتاد الكرة يف اربيل �سيندمون!

لن نقف بجانب طرف على ح�ساب �آخر يف �أية م�شكلة ريا�ضية
�أربيل � /سامان بريفكاين
ت�ع��د ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة لأق �ل �ي��م كرد�ستان
العراق �إحدى امل�ؤ�س�سات الريا�ضية الفعالة
يف الإق�ل�ي��م �إذ لديها  30احت� ��اد ًا مركزيا
للريا�ضات املختلفة.
اللجنة املذكورة لديها الآن �أن�شطة خارج
نطاقها � ،إذ ب��د�أت منذ ف�ترة بفتح قنوات
االت �� �ص��ال م��ع اللجنة االومل �ب �ي��ة الوطنية
العراقية ،لكي ت�أخذ قانونيتها يف اللجنة
االوملبية الدولية  ،والآن ت�أخذ دور الو�سيط
يف اغ �ل��ب امل���ش��اك��ل ال �ت��ي ت �ه��دد الريا�ضة
العراقية.
لت�سليط ال�ضوء على دور اللجنة يف احلراك
الريا�ضي الأخري الذي �شهدته مدينة اربيل
ب�إقامة امل�ؤمتر االنتخابي لالحتاد العراقي
ل�ك��رة ال �ق��دم وم��ا راف �ق��ه م��ن جت��اذب��ات بني
�أع�ضاء الهيئة العامة.
ح��اورت (امل��دى الريا�ضي) الدكتور �آالن
ق ��ادر �أم�ي�ن ع��ام اللجنة االومل �ب �ي��ة لأقليم
كرد�ستان ال�ع��راق لبيان ر�ؤي�ت��ه �إزاء ذلك
وم��وق��ف ال�ل�ج�ن��ة ال �ق��ان��وين م��ن اللجنة
االوملبية الدولية .
* ب��داي��ة ه��ل يعد وج��ود اللجنة االوملبية
لأقليم كرد�ستان العراق يف �إطار ال�شرعية
لدى اللجنة االوملبية الدولية؟
 هناك �أنظمة وق��وان�ين يف بع�ض الدولم�شابهة للنظام ال �ف �ي��درايل يف ال �ع��راق ،
ل ��ذا ن�ح��ن نعمل وف ��ق ال���ص�ي��غ القانونية
لهذه ال��دول �أي االحت��ادات الفرعية ت�شكل
االحتادات املركزية  ،واالحت��ادات االخرية
ت�شكل املكتب التنفيذي للجنة االوملبية كما
هو معمول يف جميع دول العامل  ،وتوجد
جلان اوملبية تدير االحت��ادات يف الأقاليم
التابعة للدول املعنية وهناك �أي�ضا جلان
اوملبية مركزية.

حاولنا �أن نبني عالقات متبادلة مع بع�ض
االحتادات الدولية� ،إال �أننا ف�شلنا حتى هذه
اللحظة ،اذ ا�ستطعنا �أن نثبت ع�ضويتنا
يف �ستة احت ��ادات دول�ي��ة  ،وعلى اللجنة
االومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة االع �ت�راف ب �ن��ا .هناك
�صيغ ن�ستند عليها يف الد�ستور العراقي
يحق للأقاليم امل��وج��ودة داخ��ل العراق ان
ت�ك��ون لديها م�ؤ�س�سات ريا�ضية خا�صة
بها  ،كما لدينا  30احت ��ادا داخ��ل االقليم
ميار�سون ان�شطتهم ،وم��ن خاللهم �شكلنا
اللجنة االوملبية لأقليم كرد�ستان  ،ونحن
ن�ستطيع ان ن�خ��رج م��ن ا�شكالية وجود
جلنتني اومل�ب�ي�ت�ين يف ال �ع��راق م��ن خالل
قانون جديد للجنة االوملبية العراقية تتيح
وج��ود م�ؤ�س�سات ريا�ضية ت��دي��ر �ش�ؤون
�أقاليمها بنف�سها وه��ذا يتم بتبادل الآراء
وامل�شاورات.
* �أال ت��رون وج��ود  30احت��اد ًا مركزيا يف
الإقليم عدد كبري و�إهدار للأموال؟
 انا اتفق معك يف هذا اجلانب ومن خاللعملي ك�أمني عام يف اللجنة ارى ب�أن العدد
كبري جدا ،لذا نحتاج اىل اعادة نظر .هناك
احتادات موجودة باال�سم فقط ،لذا نحاول
يف امل�ستقبل القريب تقلي�ص عدد االحتادات
غري الفعالة.
*من اية جهة ت�أخذون مواردكم املالية؟
 نحن نعتمد ب�شكل كلي على امليزانية الذيتقدمها لنا حكومة اقليم كورد�ستان ،ا�ضافة
اىل ان�ه��ا ت�ق��دم لنا منح ًا خ��ارج امليزانية
عندما نحتاج اليها.
*الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب ،هل
ه��ذه املقولة تنطبق على �شخ�ص رئي�س
اللجنة االوملبية الكرد�ستانية؟
 يجب ان نراعي الو�ضع ال��راه��ن لأقليمك��رد� �س �ت��ان ب�شكل خ��ا���ص ول �ل �ع��راق كافة

ب�شكل عام يف هذا الو�ضع املعقد ويف هذه
الأحداث املتغرية وال�صراعات املحتدمة  ،ال
ن�ستطيع ان نقول ب�أن من�صب رئي�س اللجنة
االوملبية الكرد�ستانية غري منا�سب ،نحتاج
يف هذه الفرتة اىل دعم كبري يو�صل طلباتنا
اىل �أعلى جهة م�س�ؤولة من اجل ت�سهيلها ،
وعندما ن�صل اىل و�ضع ي�ستطيع امل�س�ؤول
الريا�ضي ت�سلم هذا املن�صب بنجاح ،فنحن
ال نرتدد يف تر�شيح هذا ال�شخ�ص.
*كيف ت�صفون عالقاتكم مع اللجنة االوملبية
العراقية؟
 يف الوقت احلا�ضر عالقاتنا جيدة جدا،�شخ�صيا ك�أمني عام ل��ديّ ات�صاالت يومية
مع الدكتور عادل فا�ضل االمني العام للجنة
االومل�ب�ي��ة العراقية ون�ت�ب��ادل الآراء معا ،
وعملنا على �إيجاد �صيغة قانونية للتعامل
مع االحت��ادات املركزية �سواء يف الإقليم

ب�شكل خا�ص او يف ال �ع��راق ب�شكل عام،
ا�ضافة اىل اننا كلجنتني اوملبيتني جنتمع
ب�ين ح�ين و�آخ� ��ر لبحث ق���ض��اي��ا م�شرتكة
كثرية
*مل ��اذا تلعبون اح�ي��ان��ا دور الو�سيط حلل
م�شاكل الريا�ضة العراقية؟
 الو�ضع القائم يف ال�ساحة العراقية اليوميتطلب ذل��ك  ،كلنا نعلم �أن ه�ن��اك و�ضع ًا
خا�ص ًا يحتاج اىل تكثيف اجلهود من اجل
اب�ق��اء اال�ستقرار يف ال�ع��راق متوا�صال يف
جميع املجاالت  ،ونحن يف الإقليم جزء من
هذا الو�ضع  ،لذا علينا التدخل حلل امل�شاكل
العالقة التي ال تتحمل ال�سكوت عنها لكونها
توقف عجلة تقدم الريا�ضة يف البلد ب�شكل
عام.
*ملاذا االمر خمتلف معكم يف الإقليم؟
 هنا يف االقليم ب��د�أ امل�س�ؤولون يعطوناملحر مع امني عام
اللجنة االوملبية
الكرد�ستانية

جميع ابوابنا مفتوحة خلدمة الريا�ضة العراقية
ن�سعى اىل تقلي�ص عدد االحتادات املركزية غري الفعالة
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اهمية �إىل اجلانب الريا�ضي وال يتدخلون
يف ام� ��وره ،بعك�س م��ا م��وج��ود يف بغداد
وهذا م�ؤ�شر جيد يدل على وعيهم ال�سيا�سي
والثقايف والريا�ضي يف �آن واح��د ونحن
نتمنى ان يع ّم هذا الو�ضع يف بغداد اي�ضا
ويبتعد ال�سيا�سيون عن امور ال تعنيهم لكي
ن�ستطيع توحيد �صفوفنا وجنتنب العقوبات
الدولية.
*ه�ن��اك م��ن يت�ساءل  :مل��اذا عار�ضتم �إقامة
بطولة العرب باجلود ويف اربيل م�ؤخرا؟
 هناك ا�شكالية يف �آلية عمل وتنظيم احتاداجلودو للبطولة ،االخوة يف احتاد اجلودو
مل يلتزموا باال�س�س امل�ت�ع��ارف عليها يف
خماطباتهم الر�سمية مع اجلهات امل�س�ؤولة
يف الإقليم ،هذا هو ال�سبب الرئي�س يف عدم
موافقتنا على ا�ست�ضافة البطولة يف �أربيل.
* ما �سر معار�ضة البع�ض �إقامة انتخابات
كرة القدم يف �أربيل ؟
 �أربيل كبقية املدن  ،عراقية قبل كل �شيء،وجاهزة من جميع النواحي لأ�ست�ضافة �أي
حدث ريا�ضي �سواء من الناحية الأمنية �أو
اخلدمية وه��ي الأح�سن ل�ضيافة �أي حدث
ريا�ضي يف الوقت ال��راه��ن� .أم��ا يف ق�ضية
انتخابات احتاد الكرة فاالحتاد الدويل هو
من اختار اربيل لأجراء امل�ؤمتر االنتخابي،
ففتحنا ابوابنا خلدمة الكرة العراقية ،اما
الذين امتنعوا عن املجيء اىل مدينة اربيل
للم�شاركة يف امل�ؤمتر االنتخابي فانهم �سوف
يندمون قريبا ،لأن امل�س�ؤولني الريا�ضيني
املوجودين يف الإقليم همهم الوحيد تقدم
الريا�ضة العراقية.
* يتهمكم البع�ض ب��أن�ك��م متيلون لرئي�س
االحت���اد امل��رك��زي ل �ك��رة ال �ق��دم ��ض��د الكتلة
املعار�ضة له خ�صو�صا يف امل�ؤمتر االنتخابي
االخري  ،مباذا ترد؟
 نحن لدينا جمموعة من الثوابت م�ستمرينعلى تطبيقها� ،أهمها لن نقف بجانب طرف على
ح�ساب طرف �آخر يف �أية م�شكلة ريا�ضية ،بل
نكون جزء ًا من احلل دائما ،و�أكدنا على ذلك
يف العديد من املنا�سبات ووفقنا يف عملنا،
وه��ذا ما ينطبق على االحت��اد املركزي لكرة
القدم وم�شاكله ،ولوال تدخل رئي�س اللجنة
االوملبية لأقليم كرد�ستان ،لكانت العقوبات
الدولية من (فيفا) هي م�صري الكرة العراقية
حاليا ،حاولنا �إيجاد التوازن يف عالقاتنا مع
الطرفني ون�ؤكد ب�أننا �سن�ستمر يف تقريب
وج �ه��ات ال�ط��رف�ين ل�ل�خ��روج ب ��أق��ل خ�سائر
واث�ب�ت�ن��ا عمليا ب��أن�ن��ا ل��ن ن �ك��ون ج ��زءا من
امل�شاكل ،بل نكون جزء ًا مهم ًا من حلها.
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املربع الذهبي هدف الإدارة املقبل

دحلو�ص :ملعب نفط اجلنوب �سريتدي حلة زاهية
يف املو�سم املقبل
�أكد �إبراهيم دحلو�ص رئي�س الهيئة الإدارية لنادي نفط اجلنوب الريا�ضي ان الأعمال جارية
على قدم و�ساق الجناز �أر�ضية ملعب النادي بالثيل اال�صطناعي  ،ليكون جاهزا ال�ستقبال
مباريات الدوري للمو�سم املقبل وي�صبح بذلك �أول ملعب مزروع بالثيل اال�صطناعي يف البالد
يحت�ضن مناف�سات الدوري.
وقال دحلو�ص يف حديثه لـ( املدى الريا�ضي)  :ان ال�شركة الأملانية املنفذة للم�شروع توا�صل
عملها وفق ما خطط له من دون منغ�صات  ،وت�سري مراحل العمل بطريقة منظمة وب�صورة
تدعو اىل ال�سرور لأجل ان يظهر ملعب النادي بحلة زاهية يوازي املالعب العاملية ال�سيما ان
االحتاد الدويل لكرة القدم �سمح ب�إقامة املباريات الدولية واملحلية على املالعب املزروعة
بالثيل اال�صطناعي.

بغداد /يو�سف فعل
وعن �سبب اللجوء اىل زراع��ة امللعب
بهذه الطريقة ق��ال :ذلك يعود اىل ان
اىل جميع املحاوالت ال�سابقة بفر�ش
�أر�ضية امللعب بالثيل الطبيعي خالل
ال�سنوات املا�ضية مل ُيكتب لها النجاح
ن��ظ��ر ًا للملوحة العالية يف الأر����ض
و�صعوبة زراعتها ،لذلك �سعت ادارة
ال���ن���ادي اىل اال���س��ت��ع��ان��ة بال�شركة
الأملانية ال�ستبدال �أر�ضيتها و�إنهاء
معاناة الالعبني والفرق الزائرة.
و�أ���ش��ار اىل ان االدارة ت�سعى بجد
اىل جن��اح التجربة النها االوىل يف
عموم البلد لأجل تكرارها يف مالعب
املحافظات الأخ���رى التي تعاين من
���س��وء الأر���ض��ي��ة وع���دم ���ص�لاح �إقامة
امل���ب���اري���ات ع��ل��ي��ه��ا  ،ف�����ض�لا ع���ن انها
�أث����رت ب�����ص��ورة ك��ب�يرة ع��ل��ى العطاء
الفني لالعبني والأ�ساليب التكتيكية
للمدربني.
تاليف الأخطاء
وعن حظوظ فريق نفط اجلنوب يف
املناف�سة على ال��و���ص��ول اىل املربع
الذهبي قال � :أن الت�أهل اىل مناف�سات
دوري النخبة يعد اجنازا كبريا للهيئة

االداري��ة للنادي التي مل تبخل ب�شيء
يف ت��وف�ير جميع م�ستلزمات جناح
الفريق يف م�سريته مب�شوار الدوري،
ام���ا امل��ن��اف�����س��ة ل��ل��و���ص��ول اىل املربع
الذهبي فهي طموح م�شروع ورغبة
كبرية تعرتي جميع الالعبني واملالك
ال��ت��دري��ب��ي لتحقيق النتائج اجليدة
يف دوري النخبة التي تتنا�سب مع
امل��ه��ارات العالية لالعبني وقدراتهم
البدنية وبا�ستطاعة الفريق ان يكون
مناف�سا عنيد ًا على �صدارة املجموعة
ب��ع��د ان جت����اوز ح��ال��ة الإخ���ف���اق يف
امل��ب��اراة االوىل ام��ام كربالء وتاليف
الأخ���ط���اء ال��ف��ردي��ة وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة يف
املباريات املقبلة.
دوري متعب
وعن تباين امل�ستوى الفني يف اغلب
مباريات ال��دوري قال  :لقد اثر طول
الدوري وخو�ض اكرث من املباراة يف
الأ�سبوع وغياب التخطيط عن اجندة
جلنة امل�سابقات على امل�ستوى الفني
ال��ع��ام للمباريات ف�ضال ع��ن تعر�ض
الالعبني اىل ح��االت االج��ه��اد البدين
وك�ث�رة اال���ص��اب��ات ال��ت��ي لعبت دورا
كبريا يف تغيري الأ�ساليب اخلططية

دحلو�ص
ينتقد تباين
م�ستوى
الدوري

للمدربني  ،وعانت اغلب
الفرق من �سوء ار�ضية
امل�لاع��ب غ�ير ال�صاحلة
خلو�ض املباريات  ،لذلك
ك����ان امل�����س��ت��وى الفني
العام غري م�ستقر و�شهد
حالة من التذبذب.
واو�ضح  :ان زيادة عدد
الفرق يف الدوري كانت
ع��م��ل��ي��ة غ�ي�ر مدرو�سة
وذات �أه��داف انتخابية
مل ت�سهم يف النهو�ض
ب����واق����ع ال���������دوري من
ال��ن��اح��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة حيث
ا�سهم ذل��ك يف �إ�ضعاف
امل��ن��اف�����س��ة وانح�سار
املواهب وظهرت بع�ض
املباريات خالية من الإث��ارة واملتعة ،
لذلك البد من العمل على تقلي�ص عدد
الفرق يف املو�سم املقبل ب�شكل ي�سهم
يف عودة الدوري اىل �سابق عهده.
طموح م�شروع
وعن ا�سباب كرثة �إه��دار الفر�ص من
املهاجمني يف امل��ب��اري��ات ق��ال رئي�س
ادارة ال��ن��ادي  :ميتلك الفريق ثالثة

نفط اجلنوب يطمح بلوغ املربع الذهبي

مهاجمني م��ن ال��ط��راز اجل��ي��د نا�صر
طالع ونواف فالح وعلي جواد الذين
ميتلكون امل��ه��ارات ال��ف��ردي��ة العالية
واحل�س التهديفي داخل منطقة اجلزاء
لكنهم تعر�ضوا اىل ا�صابات خمتلفة
�أثرت ب�شكل كبري على عطائهم الفني
ومقدرتهم التهديفية  ،وم��ن ال�صعب
تعوي�ضهم مبهاجمني �آخ��ري��ن لذلك
ك��ان��ت الهجمات تفتقر اىل ا�صحاب
اللم�سة النهائية ،و�أت��وق��ع ان ي�ضع
م��درب الفريق امل��ع��اجل��ات التكتيكية
املنا�سبة لتعزيز امل��ق��درة الهجومية
لك�سب امل��زي��د م��ن ال��ن��ق��اط والدخول
ب��ق��وة للمناف�سة على ال��و���ص��ول اىل
املربع الذهبي.
م����ؤك���دا ان ط��م��وح االدارة وامل�ل�اك
التدريبي للفريق يتمثل بالو�صول اىل
املربع الذهبي الذي يعد اجنازا كبريا
ل�ل�إدارة التي ج��اوزت عمرها الزمني
الق�صري م��ن خ�ل�ال االه��ت��م��ام الكبري
بجميع الأل��ع��اب الفردية واجلماعية
للنادي وامل�شاركة يف جميع البطوالت
املحلية  ،ويبقى الو�صول اىل املربع
ال��ذه��ب��ي غ��اي��ة ن�سعى اىل حتقيقها
لقطف ثماراجلهود الكبرية التي بذلت
م��ن ادارة ال��ن��ادي والالعبني واملالك
التدريبي خالل مناف�سات الدوري.
تقارب امل�ستوى
وع����ن �أب������رز ال���ف���رق ال���ت���ي تناف�س
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ل��ق��ب ال������دوري قال
:ك�شرت بع�ض الفرق عن انيابها يف
دوري النخبة وبانت طموحاتها بانها
ت�سعى ب��ق��وة خل��ط��ف ل��ق��ب ال����دوري

للمو�سم 2010 - 2009
الم���ت�ل�اك���ه���ا ال�ل�اع���ب�ي�ن
اجليدين القادرين على
انتزاع الفوز واملالكات
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال���ت���ي لها
ال�����ق�����درة ع���ل���ى ق�����راءة
اوراق املناف�س وايجاد
الثغرات التكتيكية يف
�صفوفه :م��ن اب��رز تلك
ال��ف��رق ارب��ي��ل والقوة
اجل�������وي�������ة وده����������وك
وال�������ش���رط���ة والنجف
وكربالء والزوراء ،ازاء
ذل����ك ي��ت��وق��ع ان حتفل
مباريات دوري النخبة
بالقوة والتناف�س املثري
لتقارب امل�ستوى الفني
بني الفرق املت�أهلة اىل دوري النخبة.
م�شريا اىل ان ت�أجيل مباريات دوري
ال��ن��خ��ب��ة ب�����س��ب��ب ت��داع��ي��ات العملية
االنتخابية �ألقت بظاللها على جاهزية
الفرق من الناحيتني الفنية والبدنية
و�أثرت على املنهاج التدريبي للمدربني
 ،وع�����ودة امل��ن��اف�����س��ة ي�����س��ه��م بعودة
الروح للم�سابقة ويعيد اجلمهور اىل
املدرجات من جديد ،ويدفع الالعبني
اىل بذل �أق�صى ما لديهم من الإمكانات
الفنية خ�لال املباريات برغم حرارة
اجلو.
جتاهل الهيئة العامة
وب�ش�أن متديد (فيفا) لعمل احتاد الكرة
م��دة ع��ام واح���د على خ�ل�اف مطالب
الهيئة العامة قال � :إن قرار (فيفا) فيه
�إجحاف كبري للهيئة العامة التي تعد
�أعلى �سلطة فيه حيث مل يرع املطالب
التي ن��ادت بها الهيئة العامة املتمثلة
ب�ضرورة �إقامة االنتخابات يف بغداد
والدعوة اىل ت�أجيلها ملدة ثالثة �أ�شهر
بغية الو�صول اىل احللول الناجعة
ل��ل��خ��روج م���ن م������أزق ال��ت��ع��ر���ض اىل
العقوبات الدولية وحرمان منتخباتنا
من امل�شاركات اخلارجية  ،لكن (فيفا)
خالف التوقعات وم��دد ل�لاحت��اد مدة
ع����ام واح����د وه���ن���اك حم�����اوالت عدة
لإنهاء ملف االنتخابات وتقليل فرتة
ال��ت��م��دي��د لأج����ل �إق���ام���ة االنتخابات
بطريقة دميقراطية �شفافة بعيدا عن
التهمي�ش والإق�����ص��اء لت�شكيل احتاد
قوي ي�سهم يف النهو�ض بواقع اللعبة
نحو الأف�ضل.
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احمد عبد علي لـ( املدى الريا�ضي) :

�أربيل ي�سري بخطى ثابتة نحو لقب رابع  ..واملدرب الأجنبي
لن ينجح مع العبينا
حاوره /ا�شرف ابراهيم مالك
يعد احمد عبد علي (كوبي) واحدا من ابرز
العبي (االرت�ك��از) يف البلد حاليا المتالكه
كل موا�صفات العب الو�سط الناجح ومنها
�سرعة احل��رك��ة وال�ل�ي��اق��ة البدنية العالية
و�إجادته التمرير ال�صحيح لزمالئه وقطع
الكرات من اخل�صوم وم�ساندة العبي الدفاع
يف حالة الهجوم املعاك�س .
ك��ان واح ��دا م��ن فر�سان املنتخب الوطني
الفائز ببطولة ك�أ�س الأمم اال�سيوية 2007
التي ج��رت يف مالعب ارب��ع دول �آ�سيوية
ويف �ضوء امل�ستوى ال��ذي قدمه وقتها مع
املنتخب مت انتقاله ليمثل فريق اربيل الذي
انتقل اليه قادما من فريق ال��زوراء فمثله
للمو�سم ال��راب��ع ل�ي�ك��ون واح���دا م��ن ابرز
العبي الفريق وورق��ة راب�ح��ة يف ت�شكيلة
الفريق اال�صفر حيث جنح معه يف احراز
لقب الدوري ثالث مرات متتالية.
احمد عبد علي فتح قلبه لـ( املدى الريا�ضي)
يف هذا احل��وار ال�صريح الذي ا�ستهله عن
ر�أيه مب�سرية فريق اربيل خالل الدوري فقال
 :احلمد لله م�سرية جيدة ال �سيما يف بداية
ال��دوري حيث جنحنا يف ت�صدر املجموعة
ال�شمالية بكل ج��دارة لكن الفريق تعر�ض
اىل بع�ض اخل�سارات فيما بعد وب�سببها
فقدنا ال�صدارة قبل ان ت�شهد املرحلة الثانية
ع��ودة الفريق ل��روح االنت�صارات و�إنهاء
املرحلة االوىل يف ال�صدارة .
* وما ر�أيك ب�شكل الدوري هذا املو�سم ؟
 دوري املو�سم احلايل متعب جدا يف ظلوجود جمموعتني ت�ضم كل منها  18فريق ًا
 ،كما تخلله الكثري من التوقفات وامل�شاكل

التي اث��رت عليه ب�شكل او ب��آخ��ر  ،ناهيك
عن طول فرتة �إقامته التي امتدت ملا يقارب
ال���س�ن��ة  ،ه ��ذا االم���ر غ�ير م��وج��ود يف كل
دوريات العامل .
* وهل تعتقد ان الدوري العام �شهد متيز ًا
من الناحية الفنية ؟
 ال ،على العك�س حيث ان ال ��دوري ظهردون امل �� �س �ت��وى امل �ط �ل��وب ومل
ي�شهد متيز فريق ما ب�شكل كبري
 ،ك�م��ا ان اال� �س �م��اء امل�م�ي��زة هي
االخ ��رى غابت وب�شكل وا�ضح
عن الدوري الذي ظهر بال مالمح
فنية على االطالق .
* اي�ه�م��ا اق ��وى ب�ين جمموعتي
الدوري ؟
 من دون �أدن��ى �شك املجموعةال�شمالية كانت االق��وى واالكرث
�سخونة من نظريتها اجلنوبية
لأنها �ضمت فرق ًا قوية ذات باع
طويل يف الدوري .
* وكيف جتد حظوظ اربيل يف
املناف�سة على اللقب هذا املو�سم ؟
 احلمد لله الفريق ي�سري بهمةعالية نحو اللقب ال�سيما �إننا
ابطال ال��دوري للموا�سم الثالثة
االخ �ي�رة ون �ح��ن ع��ازم��ون على
خ �ط��ف ال �ل �ق��ب ه ��ذا امل��و� �س��م يف
ظل وج��ود ادارة ناجحة وفرت
كل م�ستلزمات النجاح واملالك
ال�ت��دري�ب��ي املميز والع �ب�ين على
م�ستوى عالٍ برغم وجود الكثري
من الفرق القوية التي �ستناف�سنا

لكنا قد �شاركنا يف بطولة االحتاد الآ�سيوي
بقوة على احراز اللقب .
* ه��ل تعتقد ان ارب �ي��ل ق��ادرع �ل��ى حتقيق  ،حيث �سبق لفريقنا ان �سجل نتائج طيبة
يف بطولة املو�سم املا�ضي لكن �سوء احلظ
النتائج على امل�ستوى اخلارجي اي�ض ًا ؟
 �أك�ي��د الن الفريق ي�ضم نخبة طيبة من الزم �ن��ا يف م�ب��ارات�ن��ا ام ��ام ف��ري��ق الكويتال�لاع�ب�ين ال��دول�ي�ين ال �ق��ادري��ن على تقدمي الكويتي وخرجنا على �إثرها من الدور ربع
م�ستوى طيب يف املحافل اخلارجية ولوال النهائي من البطولة .
احلرمان الذي عانت منه كرتنا هذا املو�سم * م��ا ال�ف��ارق ال��ذي �صنعه �أي��وب �أودي�شو
اثناء تدريب الفريق؟
 ال يخفى على اح��د ان املدرب�أي��وب �أودي�شو هو من املدربني
الكبار و�صاحب تاريخ كبري يف
جم��ال ال�ت��دري��ب ب��رغ��م ابتعاده
اك�ث�ر م ��ن ع �� �ش��رة م��وا� �س��م عن
ت��دري��ب ال �ف��رق ال�ع��راق�ي��ة  ،وقد
�سبق له ان حقق �إجن��از ًا كبري ًا
يف امل��و��س��م امل��ا��ض��ي م��ع فريق
اجل�ي����ش ال �� �س��وري ح�ي��ث ق��اده
لإح ��راز لقب ال ��دوري ال�سوري
الول م��رة منذ موا�سم ط��وال ،
ل��ذل��ك ف��ان ق��دوم��ه ي�شكل عامل
قوة م�ضافة اىل الفريق ونتمنى
ان نحقق معه كل ما ن�صبو اليه
من �ألقاب على امل�ستويني املحلي
واخلارجي.
* وك �ي��ف جت��د م���س�ت��وى الكرة
العراقية يف الوقت احلا�ضر ؟
 امل�ستوى ال�ع��ام ال ي��زال دونم �� �س �ت��وى ال �ط �م��وح ب���س�ب��ب ما
م� ّر بالكرة العراقية وم��ا عانته
يف الوقت احلا�ضر من �أزمات
اث ��رت عليها ب�شكل او ب�آخر،
كوبي غري متفائل مبهمة املدرب االجنبي ع�ل��ى ال�ع�م��وم امت �ن��ى ان ت�سري
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عجلة الكرة العراقية من جديد وان ن�صل
اىل م�ستوى ومكانة رفيعتني بني بقية دول
املنطقة .
* وكيف ترى حظوظ الكرة العراقية وهي
مقبلة على ا�ستحقاقات عدة ؟
 امت�ن��ى ان حتقق منتخباتنا للنا�شئنيوال�����ش��ب��اب واالومل � �ب� ��ي ال� �ت ��ي تنتظرها
ا�ستحقاقات قادمة على م�ستوى القارة نتائج
طيبة تعك�س الوجه امل�شرق للكرة العراقية ،
ولكن اذا ما �أردنا ان تكون م�شاركاتنا ناجحة
ومميزة فعلينا اوال االهتمام بتلك املنتخبات
من حيث �إعدادها وتهيئتها قبل فرتة طويلة
و�إقامة املع�سكرات اخلارجية لها وخو�ضها
عدد ًا كبري ًا من املباريات الودية لكي تتمكن
من حتقيق نتائج جيدة  ،و�إال ف�سوف يكون
م�صريها الف�شل ال �سمح الله.
* هل ت�ؤيد ت�سمية امل��درب االجنبي لقيادة
املنتخب يف الفرتة القادمة ؟
 انا مع املدرب املحلي خالل الفرتة احلاليةالنه الأع��رف مب�ستويات العبينا والأقرب
اليهم يف ظل الظروف ال�صعبة التي تعي�شها
ك��رت�ن��ا وع ��دم ق ��درة امل ��درب االج�ن�ب��ي على
م�شاهدة جميع الالعبني واختيار االف�ضل
منهم لتمثيل املنتخب.
* اخ�يرا  ..ما انطباعاتك عن ك�أ�س العامل
2010؟
 البطولة ك��ان��ت ق��وي��ة ومت �ي��زت بتقاربم�ستوى اغلب فرقها ال �سيما الفرق الكبرية
وامل��ر��ش�ح��ة خل�ط��ف ال�ل�ق��ب  ،ل��ذل��ك �شهدت
ال�ب�ط��ول��ة ارت �ف��اع��ا ملحوظا يف امل�ستوى
الفني ال��ذي كان اف�ضل بكثري من م�ستوى
البطوالت ال�سابقة.
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قاعة ال�شهيد عريبي ت�ستغيث !..

�أخطاء فادحة تبدد حلم �أبناء مي�سان مامل متتد �إليها يد الإنقاذ

مي�سان  /عدي املختار
يف ظل انعدام البنى التحية للمالعب والقاعات
الداخلية  ،كان التوجه بان�شاء عدد من القاعات يف
خمتلف املحافظات للم�ساهمة يف زيادة االن�شطة
الريا�ضية وت�شجيع ال�شباب على ممار�سة بع�ض
االلعاب التي مت العزوف عنها لغياب م�ستلزمات
جن��اح تلك االل�ع��اب الفردية واجلماعية ،ومنها
ق��اع��ة ال�شهيد و��س��ام عريبي يف مي�سان والتي
قامت بزيارتها جلنة خا�صة مكلفة من اللجنة
االوملبية لالطالع على �سري عملية الإع�م��ار فيها
وامكانية ا�ستالمها من ممثلية اللجنة االوملبية
يف املحافظة.
وم��ن امل ��ؤم��ل ان مت��ار���س يف ال�ق��اع��ة الريا�ضية
فعاليات عدة مثل كرة ال�سلة وكرة اليد والكرة
الطائرة وخما�سي ال�ك��رة وتت�سع لنحو 5000
متفرج ،وميكن ان ت�سهم بعد اك�م��ال االعمال
يف االرتقاء بواقع الريا�ضة يف املحافظة ودفع
عجلتها اىل االمام.
( املدى الريا�ضي) زارت القاعة واطلعت على �سري
الأعمال املنجزة فيها عن كثب والتعرف على �آخر
امل�ستجدات يف م�سرية االعمار  ،التقت بعدد من
ال�شخ�صيات الريا�ضية للتعرف على ال�سلبيات
ال�ت��ي راف �ق��ت ال�ع�م��ل واي �ج��اد احل �ل��ول الناجعة
كي ت�صبح القاعة �صرح ًا ريا�ضي ًا كبري ًا يخدم
الريا�ضة وينه�ض بواقعها يف حمافظة مي�سان.
هدية اوملبية
كان اول املتحدثني ب�شار م�صطفى النائب االول
لرئي�س اللجنة االوملبية الوطنية حيث ق��ال :ان
القاعة الريا�ضية يف مي�سان هدية اىل ريا�ضييها
االبطال من بني ثالث قاعات مغلقة �سيتم ان�شاءها
يف اجل�ن��وب  ،ونطمح ان ت�سهم بعد افتتاحها
ر�سميا يف تطوير احلركة الريا�ضية االوملبية يف
املحافظة .
وا�ضاف :امتنى ان ي�ستفيد ابناء مي�سان من هذه
القاعة الريا�ضية يف تطوير قابلياتهم البدنية
ومهاراتهم الفنية يف خمتلف االل�ع��اب من اجل
االرت�ق��اء بامل�ستوى الفني للريا�ضة ال�سيما يف
االلعاب الفردية واجلماعية التي كان لها دور فعال
ومميز يف حتقيق االجنازات على ال�صعيد املحلي
والقاري.
�أمل الريا�ضيني
م��ن جهته ق��ال خالد عبد ال��واح��د كبيان النائب
ال�ث��اين ملحافظ مي�سان ورئي�س ممثلية اللجنة
االوملبية يف املحافظة  :ت�أتي ت�سمية القاعة با�سم
ال�شهيد البطل قائد منتخبنا الوطني للتايكوندو
و� �س��ام ع��ري�ب��ي ال ��ذي راح �ضحية الإره� ��اب مع
جمموعة من زمالئه  ،والقاعة على و�شك انتهاء
العمل فيها و�سيكون هناك افتتاح خا�ص يليق
باملن�ش�أ الريا�ضي املهم الذي �سيحت�ضن البطوالت
الريا�ضية  ،وكذلك ا�ست�ضافة ف��رق ريا�ضية من
دول اجل��وارح�ي��ث ان ه��ذه القاعة تعد �صاحلة
لإقامة اللقاءات الدولية المتالكها املوا�صفات التي
ت�ؤهلها ال�ستقبال املواجهات الكبرية يف خمتلف
االلعاب.
واو��ض��ح كبيان  :ان دخ��ول ال�شركات الأجنبية

جانب من قاعة ال�شهيد عريبي

زاهد نوري� :صرح ريا�ضي يفتقر اىل مقومات عدة
م�ؤيد �سامي :التارتان غري منا�سب للقاعة الداخلية
للعمل يف مي�سان دليل وا�ضح على اال�ستقرار
الأم�ن��ي ال��ذي ت�شهده املحافظة بيد ان العن�صر
ال��رئ�ي����س وامل �ه��م ل��دخ��ول امل�ستثمرين ورج��ال
االع �م��ال لتنفيذ امل�شاريع يف املحافظة  ،هناك
بع�ض املالحظات الفنية لدى املتخ�ص�صني بعملية
�إع �م��ار ال�ق��اع��ة وننتظر ق ��رار اللجنة االوملبية
الوطنية بهذا اخل�صو�ص للبت فيها ال�سيما بعد
زيارة اللجنة اخلا�صة املكلفة بتقييم العمل فيها.
جلان
و�شكلت اللجنة االوملبية الوطنية العراقية جلنة
خا�صة للتقييم واملتابعة مكونة من ثالث جلان
 ،جلنة اال�ستالم االوىل تتكون من زاه��د نوري
ع�ضو املكتب التنفيذي للجنة االوملبية الوطنية
العراقية وع�ضوية كل من عبد ال�سالم عبد الرزاق
من االمانة العامة يف االوملبية و�سركون كانون
م��ن مكتب املمثليات يف االوملبية وان��ور جميد
وعدي حامت من املكتب الهند�سي يف االوملبية.

وتتكون اللجنة الثانية جلنة املتابعة واال�ستالم
من �سامي يو�سف مدير املكتب الهند�سي وع�ضوية
�صربي ح�سن مدير املوازنة اال�ستثمارية وخلف
جميد املهند�س املقيم .
وت�ت�ك��ون اللجنة ال�ث��ال�ث��ة جل�ن��ة امل���ص��ادق��ة على
ال �ت��ارت��ان م��ن م��ؤي��د �سامي ممثل احت��اد ال�سلة
وحممد ح�سن ممثل احتاد الكرة الطائرة ون�صري
�صفاء ممثل احتاد كرة اليد و�صبحي رحيم ممثل
كرة القدم (اخلما�سي) .
�سلبيات وغياب املعاجلات
ق��ال ع�ضو امل�ك�ت��ب التنفيذي للجنة االوملبية
الوطنية وم�س�ؤول مكتب املمثليات زاهد نوري
انه يتم االن و�ضع اللم�سات الأخرية لأحد م�شاريع
اللجنة االوملبية الوطنية واملتمثلة بقاعة ال�شهيد
و�سام عريبي املغلقة التي نتمنى ان تكون معلما
مهما يف مي�سان لتطوير احلركة الريا�ضية.
وا�شار نوري اىل ان القاعة االوملبية يف جممع

م�ؤيد �سامي

م�ل�ع��ب م�ي���س��ان ك��ان��ت وم ��ا ت���زال ح�ل�م� ًا لأبناء
املحافظة بعد ان مت ان���ش��ا�ؤه��ا وف��ق املقايي�س
ال��دول�ي��ة ،واالع �م��ال ت�سري فيها ب�شكل جيد ،و
ن�سعى جاهدين للنهو�ض ب��واق��ع الريا�ضة من
خالل تطوير البنى التحتية للمالعب والقاعات
ال��داخ �ل �ي��ة يف ع �م��وم امل �ح��اف �ظ��ات ب�شكل يليق
 ،لذلك فالعمل من وجهة نظري ال با�س به اال
ان هناك مالحظات عدة  ،على اجلهة املنفذة ان
ت�ستمع اليها وتعيد النظر بها واهمها عدم �صالح
التارتان.
وذكر نوري ان �شركة نوردك �سبورت ال�سويدية
با�شرت بفر�ش ار�ضية القاعة الريا�ضية املغلقة
بـ(التاتان) بعد ان مت �إن�شا�ؤها من قبل �شركة
الريا�ض للمقاوالت العامة بتكلفة تقدر مبلياري
دينار عراقي والتي من امل�ؤمل افتتاحها خالل
االي� ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة ال �ق��ادم��ة ب �ع��د �أن ي �ت��م ا�صالح
النواق�ص فيها.

زاهد نوري

�إ�صالح العيوب
مبينا ان اللجنة اطلعت على واقع القاعة الداخلية
من الناحية الفنية والعمرانية وا�ستمعت لطروحات
االحت� ��ادات الفرعية ال�ت��ي تعد اجل�ه��ات امل�ستفيدة
 ،و�سرتفع ه��ذه اللجنة تقريرها للجنة االوملبية
الوطنية خالل اال�سبوع املقبل وعلى �ضوء تقريرها
�سيتم ا��ص�لاح جميع العيوب فيها بغية اظهارها
باملظهر الالئق ال�سيما انها �سميت با�سم اح��د اهم
رموز ريا�ضة التايكواندو ال�شهيد و�سام عريبي ف�ضال
عن انها �صرح ريا�ضي قدمته االوملبية الوطنية هدية
للريا�ضيني يف مي�سان عرفانا منها ملا قدمته مي�سان
من ابطال واجنازات يف تاريخ احلركة الريا�ضية .
وع��ن امل��وع��د النهائي ال��س�ت�لام ال�ق��اع��ة م��ن اللجنة
االوملبية الوطنية قال نوري :نتطلع الكمالها خالل
ال�شهر املقبل وت�سليمها ملمثلية اللجنة االوملبية
يف مي�سان كي تكون رافدا مهما ومعلما يف تطوير
احلركة الريا�ضة واكت�شاف املواهب يف �ألعاب كرة
اخلما�سي و الكرة الطائرة و ال�سلة و اليد وااللعاب
الفردية الأخرى.
�أخطاء قاتلة
وقال م�ؤيد �سامي ممثل االحتاد املركزي لكرة ال�سلة
واملوفد �ضمن جلنة التقييم :ان القاعة من الناحية
الفنية والعمرانية فيها بع�ض ال�سلبيات  ،و اللجنة
التي زات القاعة ا�ستمعت ل�ط��روح��ات االحت��ادات
املعنية يف كرة ال�سلة واخلما�سي والكرة الطائرة
وال�ي��د وال�ساحة وامل �ي��دان ووج��دن��ا ان ه�ن��اك ثمة
اخطاء قاتلة ال ب��د من معاجلتها كي تظهر القاعة
ب�صورة رائعة.
وعن اهم ال�سلبيات التي مت اكت�شافها من خالل زيارة
اللجنة قال �سامي  :ان من �أهم الأخطاء التي ال ميكن
ال�سكوت عنها ،ان مادة التارتان غري �صاحلة اطالقا
للقاعات املغلقة الن��ه خم�ص�ص للمالعب املك�شوفة
وال العاب ال�ساحة وامليدان ،والبد من ا�ستبداله الن
م�صريه الف�شل ف�ضال ع��ن ان هناك اخ�ط��اء اخرى
�سرنفع فيها تقرير ًا للجنة االوملبية الوطنية كي
توجه ال�شركة املنفذة للم�شروع ملعاجلتها.
منا�شدة
وقال كرمي عبد العبا�س رئي�س االحتاد الفرعي للكرة
الطائرة يف مي�سان  :ان مادة التارتان غري �صاحلة
القامة مباريات الكرة الطائرة او مناف�سات دوري
كرة ال�سلة او اليد لعدم مطابقته للموا�صفات الدولية
ف�ضال عن ان وجود ثغرات هند�سية منها ان �ساحة
اللعب يف القاعة اع�ل��ى م��ن ال�غ��رف الداخلية فيها
ما ي�سبب في�ضانها �إذا مت ر���ش او غ�سل التاراتان
م�ستقبال كما ان �ساحة اللعب حماطة بالزجاج وهذا
خمالف للمباريات الدولية ل�سهولة ك�سره ،وهذه
اخ�ط��اء يجب معاجلتها لتكون قاعة اوملبية تخدم
�شريحة الريا�ضيني.
مطالب م�شروعة
طالبت االحت��ادات الريا�ضية امل�ستفيدة من القاعة
االوملبية املغلقة اللجنة االوملبية الوطنية ان توجه
ال�شركة املنفذة لإع�م��اره��ا ب���ض��رورة اع ��ادة النظر
بالعمل خ�صو�ص ًا �أر�ضية القاعة واجلوانب الفنية
االخرى كي تكون القاعة �صرحا دوليا.
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برونزية يف �سباق  100× 4تتابع

الطائرة العراقية تتزين بذهبية الدورة
العربية املدر�سية

بح�ضور ال�سيدين رعد حمودي رئي�س اللجنة االوملبية الوطنية العراقية وعادل فا�ضل الأمني العام للجنة �شارك الفريق
العراق يف مناف�سات العاب القوى التي جرت على ملعب املدينة الريا�ضية يف بريوت لليوم الثالث على التوايل يف فعاليات
الطفر العري�ض وت�صفيات  400مرت حواجز و 200مرت رك�ض ونهائي  4يف  100تتابع و�أخرياً يف ال�سباق النهائي لرك�ض 800
مرت  .و�أ�سفرت نتائج امل�شاركة يف هذه ال�سباقات عن فوز الفريق العراقي يف رك�ضة التتابع  4يف  100الذي ت�ألف من بابان
بهاء الدين و�ضرغام عبد الكاظم وح�سان عبد اللطيف ومرت�ضى كرمي باملركز الثالث وح�صوله على الو�سام الربونزي.
ب�ي�روت /ه�شام حممد ذي���اب -
موفد االحتاد العراقي لل�صحافة
الريا�ضية
فيما ح�صل الفريق ال�سعودي على املركز
الأول والفريق البحريني على املركز الثاين
 .وت�أهل املت�سابقان العراقيان �ضرغام عبد
الكاظم وم�صطفى عمار اىل النهائي يف �سباق
 400مرت حواجز  ،كما ت�أهل كل من العداءين
حممد ح�سن وب��اب��ان بهاء الدين �إىل نهائي
�سباق  200مرت .وف�شل املت�سابقان ح�سان
عبد اللطيف ومرت�ضى عبد الكرمي يف حتقيق
�أي من املراكز الثالثة الأوىل يف مناف�سات
الطفر العري�ض و�سجال رقمني �أ� �ش��ارا �إىل
اخللل الوا�ضح يف حت�ضري هذين املت�سابقني
لهذه الفعالية  ،فقد �سجل الأول � 6أمتار و42
�سنتمرت ًا  ،بينما �سجل الثاين  6و ، 48يف
حني �سجل املت�سابق املغربي مهدي الكيو�ش
ال��ذي ح�صل على ذهبية هذا اللقاء  7و، 38

ج��اء ب�ع��ده ال�سعودي م�سج ًال 7و 24وحل
البحريني باملركز الثالث بعد �أن �سجل 7و18
�سنتمرت ًا .ويف �سباق الـ 800مرت عدو ًا الذي
فاز بذهبيته العداء املغربي وحل املت�سابق
طارق م�صعب باملركز ال�سابع وظهر مب�ستوى
�ضعيف بعيد ًا عن م�ستوى املت�سابقني الآخرين
 .كما خرج عامر يحيى من �سباق رمي املطرقة
خايل الوفا�ض ال��ذي ف��ازت مبراكزه الثالثة
الأوىل م�صر وال�سعودية والكويت .وت�أهل
منتخبنا املدر�سي بكرة ال�ق��دم �إىل املباراة
النهائية التي �سيلتقي فيها الفريق امل�صري
بعد ان حقق ال�ف��وز على نظريه ال�سعودي
بفارق ركالت اجلزاء الرتجيحية بعد انتهاء
الوقت الأ�صلي بتعادل الفريقني  . 1-1باغت
منتخبنا خ�صمه ال�سعودي بت�سجيله هدف
التقدم يف الدقيقة اخلام�سة من زمن �شوط
املباراة الأول برغم عدم ظهوره مب�ستوى ال
يليق ب�سمعته وبالأ�سماء التي �ضمها الفريق
�سجل الهدف العب نفط مي�سان علي عبد ذياب

� ،إال انه مل يهن�أ بهذا التقدم كثريا حيث متكن
اخل�صم من معادلة النتيجة يف الدقيقة 25
اثر كرة عر�ضية جاءت من ركلة ركنية ارتقى
لها احد املهاجمني ال�سعوديني وا�سكنها �شباك
احل��ار���س و��س��ام ع��ادل  .ظلت النتيجة على
حالها حتى نهاية اللقاء بعد ان احكم الفريق
ال �ع��راق��ي دف��اع��ات��ه وم�ن��ع مهاجمي اخل�صم
من الو�صول �إىل مرماهم لي�صار بعدها اىل
تنفيذ الركالت الرتجيحية من عالمة اجلزاء
التي �أبدع فيها احلار�س العراقي و�سام عادل
حيث رد كرتني �سعوديتني ليفوز بها منتخبنا
املدر�سي � . 2-3سجل �أهداف الفريق العراقي
ال�لاع�ب��ون �سعد عبد الأم�ي�ر وع��ام��ر �صاحب
وعلي عبد ذياب  .وحافظ منتخبنا املدر�سي
للكرة الطائرة على لقبه الذهبي الذي �أحرزه
يف البطولة املدر�سية ال�سابعة ع�شرة التي
�أقيمت يف العا�صمة اللبنانية بريوت عندما
ح�ق��ق ال �ف��وز ع�ل��ى ن �ظ�يره ال �� �س��وري بثالثة
�أ�شواط مقابل �شوطني يف املباراة التي جرت
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بينهما االثنني املا�ضي على ملعب ف�ؤاد �شهاب
الريا�ضي  .ا�ستغل الفريق ال�سوري �ضعف
حائط ال�صد العراقي ومتكن من الفوز على
منتخبنا ب�صعوبة وبنتيجة ، 24 - 26
وتوا�صل تراخي فريقنا يف دفاعه وهجومه
ما مكن اخل�صم من التفوق عليه يف ال�شوط
الثاين �أي�ض ًا وبنتيجة  . 17- 25التبديالت
ال�ت��ي �أج��راه��ا م��درب ال�ف��ري��ق ال�ك��اب�تن �أمني
فا�ضل على خطوط الفريق وتنظيمه حلائط
ال�صد من جديد �أعطى م��ردودا ايجابيا على
تفاعل الالعبني والعودة �إىل جو املباراة بقوة
واحلاق الهزمية بالفريق ال�سوري يف ثالثة
�أ�شواط متتالية  22 - 25و 13 - 25و6- 25
ليتوج بعدها بذهبية الكرة الطائرة لل�سنة
الثانية على التوايل .
بعد فرحة الفوز بذهبية هذه الفعالية التي
زادت غلة العراق من امليداليات الذهبية �إىل
ث�لاث ميداليات التقينا الكابنت �أم�ين فا�ضل
م ��درب منتخبنا امل��در��س��ي ال ��ذي حت��دث عن

اجناز جديد للطائرة العراقية يف لبنان

املباراة النهائية قائال " :برغم الفوز الكبري
الذي حققه فريقنا على خ�صمه ال�سوري �إال انه
مل ي�ؤد ب�شكل جيد خا�صة يف ال�شوطني الأول
والثاين ومل يظهر مب�ستواه احلقيقي  ،عك�س
خ�صمه الذي لعب باندفاع عال م�ستغال �ضعف
حائط ال�صد الذي بدا �ضعيفا ومل ي�ؤد دوره
يف امل�ب��اراة لنخ�سر ال�شوط الأول  ،ثم كرر
فريقنا ذلك يف ال�شوط الثاين ونزف الكثري
من النقاط ليخ�سروه �أي�ض ًا بفارق كبري " .
و�أ�ضاف فا�ضل " مت تعديل اخلط الأول وعلى
وج��ه التحديد ح��ائ��ط ال�صد ب ��إج��راء بع�ض
التعديالت يف الفريق وا�ستخدام الهجوم
املباغت وال�سريع على ال�شبكة ما �أدى �إىل
ا�ستعادة �سيطرته التامة على جمريات اللقاء
وال�ف��وز يف الأ� �ش��واط الثالثة على التوايل
ليتوج الفريق بالذهب حمتفظا بلقبه لل�سنة
الثانية على التوايل ...ال��ف مبارك لكل من
�ساهم يف �صنع هذا الفوز من �إداريني والعبني
ومالك تدريبي ".
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ال����دوري ال��ك��وي��ت��ي يغلق �أب���واب���ه �أم����ام الع��ب��ي البحرين
املنامة  /وكاالت
ل��ن ي�شهد ال ��دوري الكويتي لكرة ال�ق��دم يف
ن�سخته اجلديدة هذا املو�سم م�شاركة �أي العب
بحريني بعدما ك��ان يف ال�سنوات الأخرية
قبلة للكثري من العبي املنتخب الأحمر� ،إذ يف
الوقت الذي كان الدوري الكويتي ي�ستقطب
�أك�ث�ر م��ن ثمانية حم�ترف�ين بحرينيني على
مدار ثالثة موا�سم فقط عندما كان القاد�سية
ميلك يف �صفوفه طالل يو�سف وتاله حممود
عبدالرحمن (رينغو) والكويت كل من ح�سني
ب��اب��ا وحم�م��د حبيل ث��م عبدالله املرزوقي،
بجانب ارت��داء حممد ح�سني قمي�ص كاظمة

وان�ضمام حممود جالل لل�ساملية ،و�إ�سماعيل
عبداللطيف وحم�م��د حبيل للعربي ،ي�أتي
دوري  2011 - 2010ليغلق الباب نهائي ًا
من دون �أي �سبب لينح�صر احرتاف الالعبني
البحرينيني يف اخلليج بني قطر وال�سعودية.
وك��ان الالعب البحريني قد حط رحاله �إىل
ال��دوري الكويتي منذ منت�صف الت�سعينيات
عندما احرتف الالعب الدويل ال�سابق فيا�ض
حم �م��ود يف ��ص�ف��وف ع�م�ي��د الأن ��دي ��ة هناك
الكويت ،لكن ذلك مل يعط ال�شارة اخل�ضراء
ل�لاع�ب�ين �آخ��ري��ن ن �ظ��ر ًا ل �ع��دم ب ��روز الكرة
البحرينية على �صعيد املنتخب يف

عمرو زكي :ب�أهدايف �س�أعيد
البطوالت للقلعة البي�ضاء

القاهرة  /وكاالت
تعهد املهاجم ال��دويل امل�صري عمرو زك��ي ،الع��ب الفريق ال�ك��روي الأول
بالنادي الزمالك امل�صري  ،باملناف�سة على لقب هداف الدوري يف املو�سم اجلديد
لتعوي�ض ما فاته يف املو�سم املا�ضي ،م�ؤكد ًا �أنه لن يرحل عن الفريق خالل
فرتة االنتقاالت ال�شتوية يف كانون الثاين املقبل �أ�سوة مبا حدث
يف املو�سم املا�ضي ،وقال« :تعلمت الدر�س ولن �أرحل مهما كانت
الإغ��راءات التي �س�أتعر�ض لها» ،ورف�ض زكي اتهامه بالتق�صري
والهروب يف املو�سم املا�ضي ،و�أكد �أنه رحل للدوري الإنكليزي
بعد �أن تلقى انتقادات ب�سبب راتبه ال�سنوي الكبري الذي يبلغ ٥
ماليني جنيه ،م�شري ًا �إىل �أن انتقاله لهال �سيتي �أنع�ش خزينة
النادي بـ ١٥مليون جنيه ،و�أكد �أن عالقته باملدير الفني قوية
ومل يحدث بينهما خالف منذ بداية فرتة الإعداد ،وا�ست�شهد
زكي على ذلك ب�إحرازه � ١٠أه��داف فى  ٧لقاءات ودية
حتى الآن ،و�أ�شاد زكي مب�ستوى �أبوكونية وعماد
حممد و�أحمد جعفر ،و�أكد �أن املناف�سة معهم قوية
خ�صو�ص ًا �أن اجلهاز الفني لن يدفع �سوى
بالالعب الأف�ضل الذي ي�ستحق امل�شاركة
يف املباريات.

ذلك الوقت.
غري �أن الت�ألق الالفت للأحمر يف بطولة ك�أ�س
�أمم �آ�سيا بال�صني � 2004أع�ط��ى االنطالقة
احل�ق�ي�ق�ي��ة الح �ت�راف ال �ع��دي��د م��ن الالعبني
البحرينيني ما �ساهم يف خلق �سوق ن�شطة
ل��درج��ة و�صلت الح�ت�راف العبني مغمورين
غ�ير دول �ي�ين يف �أن��دي��ة ال��و��س��ط وامل ��ؤخ��رة
بالدوري الكويتي.
وال� �ي ��وم ب��ال��رغ��م م ��ن �أن ع� ��دد املحرتفني
البحرينيني ب��اخل��ارج و��ص��ل �إىل  9العبني
بينهم  3يلعبون يف الدوريات الأوروب�ي��ة (
تركيا وبلجيكا ) ال يوجد موطئ قدم واحدة
يف الدوري الكويتي الذي �أ�صبح �أكرث
م�ي� ً
لا ن�ح��و ال�لاع��ب ال�ع�م��اين بع�ض
ال�شيء.
و�أن �أي عودة كويتية داخل �أرجاء
املحرق واملنامة وال��رف��اع تتطلب
ب��امل �ق��اب��ل ت ��أل��ق الع �ب�ين واع��دي��ن
ج� ��دد ًا ،خ�صو�ص ًا ب�ع��دم��ا اقرتب
غالبية الالعبني من حاجز
الثالثني عام ًا.

فيفا يرف�ض االعرتاف بانتخابات
احتاد الكرة ال�سوداين
اخلرطوم /وكاالت
�أ�صدرت جلنة احلاالت الطارئة باالحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) قرارا
�أعلنت فيه عدم االعرتاف بانتخابات االحتاد ال�سوداين التي جرت م�ؤخر ًا.
وطالبت اللجنة ب�إعادة هذه االنتخابات يف موعد ال يتجاوز يوم الـ 15من
ال�شهر اجل��اري ،مع ع��دم ال�سماح لأي م��ؤث��رات �سابقة ب�إعاقة �سري العملية
االنتخابية .وهددت اللجنة -يف حال عدم االلتزام بذلك -بتجميد الن�شاط الكروي
يف ال�سودان على م�ستوى الأندية واملنتخبات� ،إىل جانب �سحب بطولة الالعبني
املحليني من ال�سودان و�إيقاف الدعم امل��ادي نهائيا .وفور ت�سلم �سكرتري االحتاد
ال�سوداين لكرة القدم جمدي �شم�س الدين خلطاب فيفا دعا �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�إىل اجتماع طارئ عقد م�ساء �أم�س التخاذ اخلطوات اجلديدة ملواجهة قرار فيفا.
وكانت مفو�ضية ال�شباب والريا�ضة ال�سودانية قد �أعلنت الأ�سبوع املا�ضي انتخاب
معت�صم جعفر لرئا�سة االحتاد لكرة القدم بعد تغلبه على مناف�سه رئي�س نادي الهالل ال�سابق
�صالح �إدري�س .وخلف جعفر �سلفه كمال حامد �شداد بعد �أكرث من �سبع �سنوات ق�ضاها الأخري
يف رئا�سة االحتاد وجلانه املختلفة .كما فاز �أ�سامة عطا املنان مبن�صب الأمني املايل للإحتاد بعد
مناف�سة مع الأمني املايل ال�سابق �صالح ح�سن �سعيد ،بينما حل جمدي �شم�س الدين يف من�صب
ال�سكرتري العام بالتزكية حيث ظل مرتبطا با�سمه لفرتة طويلة من الزمن.

ح�سني يا�سر يعود "للعنابي"
من بوابة الزمالك
الدوحة  /وكاالت
عاد ح�سني يا�سر املحمدي ،العب الزمالك� ،إىل املنتخب القطري
من جديد ،بعد غياب طويل منذ �أن كان يلعب للنادي الأهلي..
حيث �أعلن الفرن�سي برونو ميت�سو مدرب املنتخب القطري
قائمة املباراة الودية �ضد البو�سنة املحدد لها يوم � 10آب
اجل��اري على ملعب الأخ�ير .وجاء ان�ضمام املحمدي
للمنتخب القطري بعد ت�ألقه مع الزمالك يف ال�ستة
�أ�شهر املا�ضية منذ �أن ان�ضم للفريق يف كانون
ال�ث��اين املا�ضي ،وك��ان ميت�سو قد ح�ضر
للقاهرة خ�صي�صا مل�شاهدة املحمدي
مع الزمالك على الطبيعة من خالل
مباراته �أمام الأهلي يف الدور
ال �ث��اين م��ن ال � ��دوري العام
والتي انتهت بالتعادل / 3
 3و�أحرز املحمدي الهدف
عمرو زكي
الثاين.
باملناف�سة على لقب
الهداف

حممد جبيل خارج الدوري الكويتي

الأن�صار اللبناين يقرر االعتماد على ال�شباب
ب�ي�روت
 /وكاالت
مل تكن الأرقام
ال�ت��ي حققها نادي
الأن�صار اللبناين يف
ت��اري�خ��ه ال �ك��روي احلافل
وليد م�صادفة ،فهو الفريق
الأك�ث�ر ف���وز ًا بلقبي ال ��دوري
والك�أ�س يف لبنان ،على الرغم من �أنه
مل يفز ببطولة ال��دوري منذ مو�سم -2006
� ،2007إال انه بقي قريب ًا من حتقيق اللقب
�أكرث من مرة ،وكان يخ�سر اللقب يف الرمق
الأخ�ي�ر ،ولكنه متكن املو�سم املا�ضي من
ال�ف��وز بلقب الك�أ�س ب�ج��دارة بعد تخطيه
عدد ًا من الأندية الكبرية.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اح �ت�لال الأن �� �ص��ار املركز
الرابع يف الدوري املو�سم املا�ضي ،وهي املرة
الثانية على التوايل ينهي الفريق الدوري يف
هذا املركز� ،إال �أن هذا ال يعني �أنه قدم م�ستوى
�سيئ ًا ،بل على العك�س ،فالفريق كان يعتمد
باملجمل على جمموعة من الالعبني ال�شباب
ال��ذي��ن �سيكون لهم مكانة ك�ب�يرة يف الكرة

االن�صار اللبناين يحدث �صفوفه قبل انطالق املو�سم
اللبنانية املوا�سم املقبلة ،ولعل �أكرث ما عاب ه��دف � ًا ،فيما ت��وزع��ت الأه ��داف الباقية على
الفريق املو�سم املا�ضي هو كرثة التعادالت ربيع عطايا ،و�أحمد اخل�ضر وحممد حاطوم
التي و�صلت �إىل ثمانية �أي �أنه فقد  16نقطة .وغريهم من الالعبني ال�شباب ،الذين يف�ضل
�أم��ا من الناحية الهجومية فكان الفريق من ن��ادي الأن���ص��ار �أن يبنيهم بنف�سه على �أن
ال �ف��رق الأف���ض��ل ف�سجل الع �ب��وه  33هدف ًا ،يعتمد على العبني قاربوا على �إنهاء م�سريتهم
كان �أبرزهم �أدل��وف برن�س ال��ذي �سجل  11الكروية.
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هذه ق�صة جنم كروي بوزن الالعب الدويل الفرن�سي تريي هرني الذي و�صل خالل م�سريته الكروية
�إىل القمة على ال�صعيد العاملي لكنه �سقط تدريجي ًا �إىل احل�ضي�ض وب�شكل حمزن .ينتمي والداه �إىل
جزيرتي غوادلوب واملارتينيك امل�ستعمرتني الفرن�سيتني الواقعتني يف البحر الكاريبي.
ولد تريي يف باري�س يوم � 17آب  ،1977بد�أ ممار�سة لعب كرة القدم يف �سن مبكرة ويف �صباه ان�ضم لنادي
�أولي�س ويف �سن � 12سنة انتقل لنادي بالي�سو ،وبعدها ب�سنة لنادي فريي �شتيو.
وخالل لعبه مع فريق هذا النادي �سجل له يف مباراة واحدة � 6أهداف ف�أبهر �أرنود كتالونا �أحد
ك�شايف نادي موناكو.

توج (الأف�ضل) بني عمالقة فرن�سا!
بـ 51هدف ًا ّ ..

ت�ي�ري ه�نري
جنم �سقط من الأعلى

�إعداد  /املدى الريا�ضي
وعلى �إث��ر ذل��ك وب�ن��اء على تو�صية من
�أر�سني فينغر مدرب موناكو �آنذاك �أُدخل
تريي يف مركز تكوين الالعبني املعروف
يف ف��رن �� �س��ا ل �ي��ذه��ب ب �ع��ده��ا �إىل ن ��ادي
فري�ساي ويفتتح يف عام  1992م�شاركته
مع املنتخبات الفرن�سية العمرية باللعب
مع املنتخب ملا دون  15عام ًا و�سجل له
ثالثة �أهداف يف �أربعة لقاءات لعبها.
يف عام  1993ان�ضم هرني اىل �صفوف
ن��ادي م��ون��اك��و م��ن دون �أن يخ�ضع اىل
جت� ��ارب ف�ن�ي��ة ب���س�ب��ب ان �ب �ه��ار امل��درب�ين
الفنيني وقتها به .ويف الفرتة من 1993
�إىل � 1995سجل �أربعة �أهداف يف ثمانية
لقاءات لعبها مع منتخب ما دون  16عام ًا،
وع�شرة �أه ��داف يف �أح��د ع�شر ل�ق��ا ًء مع
منتخب ما دون  17عام ًا.

يف ع��ام  1994بلغ  17ع��ام � ًا ول��ج عامل
االحرتاف عندما وقع على عقد احرتايف
مع فريق موناكو ولعب �أول مباراة معه
ي ��وم � 31آب �� 1994ض��د ف��ري��ق ني�س.
وب �ت��اري��خ  29ن�ي���س��ان  1995ا�ستطاع
ت�سجيل �أول هدفني له مع كبار موناكو يف
مباراة يف ال��دوري الفرن�سي �ضد فريق
الن�س التي انتهت بنتيجة  0/6لفريقه.
وخ�ل�ال مو�سمه الأول م��ع فريقه �سجل
ثالثة �أه��داف يف ثماين مباريات لعبها.
ويف مو�سم  1996/1995لعب لأول مرة
يف بطولة قارية مع موناكو عندما �أدخله
فينغر يف الدقائق الأخرية من اللقاء وكان
مع ن��ادي ليدز يونايتد الإنكليزي �ضمن
بطولة ك�أ�س االحتاد الأوروبي.
وبت�سجيله �ستة �أه��داف يف  13لقا ًء مع
منتخب فرن�سا ملا دون  18عام ًا وخم�سة

�أهداف يف ت�سعة لقاءات ملنتخب ما دون
 19عام ًا ،ا�ستطاع مع هذا الأخري الفوز
بك�أ�س �أمم �أوروب��ا يف عام  1996التي
�أقيمت يف فرن�سا ولوك�سمبورغ مع
رف��اق جيله �أم �ث��ال ول�ي��م غ�لا���س ،دافيد
تريزيغيه ونيكوال �أنيلكا .ويف مباراة
الفوز تلك �ضد �إ�سبانيا �سجل تريي هدف
املباراة الوحيد من خالل مل�سة من ركبته
لتت�أهل فرن�سا اىل كا�س العامل لل�شباب
ع ��ام  1997ال �ت��ي �أق �ي �م��ت يف ماليزيا،
و�سجل وقتها ثالثة �أهداف.
وم��ع ت��أل�ق��ه ب�شكل الف��ت م��ع املنتخبات
العمرية وم��ع ن��ادي��ه م��ون��اك��و وال�سيما
ال �ف��وز ب�ل�ق��ب ال � ��دوري ال�ف��رن���س��ي عام
 1997وو�صول موناكو للدور ن�صف
ال �ن �ه��ائ��ي ل �ب �ط��ول��ة ك� ��أ� ��س االحت���اد
الأوروب ��ي .و�إث��ره��ا �ضمه مدرب
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املنتخب الفرن�سي الأول �أي��ام�ه��ا �إميي
جاكي عام � 1997إىل �صفوفه برغم �سنه
ال�صغري �إذ مل يتجاوز الع�شرين عام ًا بعد،
وكان ذلك يف �سياق بناء فريق جديد للكرة
الفرن�سية ،وقد �شارك مع �أبناء جيله يف
بطولة ك�أ�س العامل عام  1998املقامة يف
فرن�سا ومتكن وقتها من ت�سجيل ثالثة
�أهداف يف البطولة مبرمى جنوب افريقيا
وال �� �س �ع��ودي��ة ،وت� ��وج ح�ي�ن�ه��ا املنتخب
الفرن�سي ب ��أول لقب عاملي لفرن�سا حني
فازت يف املباراة اخلتامية على الربازيل
 0/3من خالل هدفني �سجلهما زين الدين
زيدان وهدف واحد من �إمينويل بوتي.
ويف خ���ض��م ارت� �ف ��اع �أ� �س �ه��م ت�ي�ري بعد
م��ون��دي��ال ف��رن���س��ا  1998حينما اعترب
�أك�ثر الع��ب ي�سجل �أه��داف � ًا يف البطولة،
�أ�صبح مطلوبا من قبل �أندية كبرية يف
قارة �أوروبا ،لذا غادر موناكو عام 1999
بعد �أن لعب له طوال خم�س �سنوات 141
مباراة �سجل خاللها  28هدف ًا� ،إىل نادي
يوفنتو�س الإيطايل و�سجل ثالثة �أهداف
فقط يف  20لقاءً ،غري �أن��ه مل يت�أقلم معه
ب�سبب خالفاته مع مديره العام ،لذا فقد
رح��ل اىل ن��ادي الآر�سنال الإنكليزي يف
�شهر متوز  .1999ويف النادي اللندين
عا�ش تريي  -يف ظل وجود �أر�سني فينغر
مدربه ال�سابق يف موناكو ال��ذي تواجد
على ر�أ�س اجلهاز الفني للآر�سنال � -أجمل
�أي��ام��ه يف املالعب الكروية خ�لال الفرتة
التي امتدت ما بني ع��ام � 1999إىل عام
 ،2007وبرغم الأ�شهر الأوىل ال�صعبة
ال�ت��ي عرفها للت�أقلم م��ع ال�ف��ري��ق �إال �أنه
مبرور الوقت فر�ض نف�سه ،ومع احتالل
فريقه الرتتيب الثاين (خلف مان�ش�سرت
يونايتد) بنهاية مو�سم 2000/1999
ا�ستطاع ت�يري �أن ي�ك��ون �أف�ضل هداف
لناديه يف الدوري بت�سجيله  17هدف ًا.
وبعد خروجه من مو�سم مثايل مع ناديه
كان تريي �ضمن قائمة املنتخب الفرن�سي
املتوج بك�أ�س �أمم �أوروبا عام  2000التي
�أقيمت يف بلجيكا وهولندا ،وفيها ت�ألق
ب�شكل ب��ارز بت�سجيله ثالثة �أه��داف من
بينها ه��دف مبرمى الربتغال يف الدور
ن�صف النهائي لتفوز فرن�سا بعد ذلك على
ايطاليا  1/2بالهدف الذهبي وبذلك جلب
املنتخب لفرن�سا خالل �سنتني لقبي ك�أ�س
العامل وك�أ�س �أمم �أوروبا.
وب � �ع� ��ودت� ��ه ل �ل��آر� � �س � �ن� ��ال يف م��و� �س��م
� ،2001/2000أ� �ص �ب��ح ت�ي�ري �ضمن
الت�شكيلة الأ�سا�سية لفينغر ،وفيه �سجل
 17هدف ًا منهي ًا مع فريقه و�صيف ًا للدوري
وو�صيف ًا لك�أ�س �إنكلرتا �أي�ض ًا .ويف مو�سم
 2002/2001ك��ان ل��ه الف�ضل يف فوز
فريقه بثنائية املو�سم الإنكليزي املتمثل
ب��ال �ف��وز ب �ك ��أ���س �إن �ك �ل�ترا وال��ف��وز بلقب
ال��دوري الإنكليزي ،وليتوج تريي لأول
مرة هداف ًا للدوري الإنكليزي بواقع 24
هدف ًا.
وبعد اخل��روج املخيب من ال��دور الأول
لفرن�سا م��ن ك��أ���س ال�ع��امل ع��ام  2002يف
كوريا اجلنوبية واليابان ،عو�ض تريي
هذا الإخفاق مع الآر�سنال بالفوز بك�أ�س
�إن �ك �ل�ترا و�إن �ه��ائ��ه ث��اين ه ��داف للدوري
الإنكليزي بواقع  24هدف ًا ،ليتم اختياره
ك�أف�ضل العب فرن�سي ،و�أف�ضل العب يف
امل�سابقات الإنكليزية وثاين �أف�ضل العب
يف العامل (بعد مواطنه زي��دان) من قبل
االحتاد الدويل لفيفا.
ويف بطولة ك�أ�س القارات عام  2003يف
فرن�سا قاد تريي منتخب بالده لالحتفاظ
بلقب ال �ق��ارات ال��ذي ف��از ب��ه ع��ام 2001
وفيها توج هداف ًا ب�أربعة �أهداف واختري
�أي���ض� ًا �أف���ض��ل الع��ب يف ال�ب�ط��ول��ة .ويف
مو�سم � 2004/2003صار للمرة الثانية
ه��داف� ًا ل�ل��دوري الإنكليزي بت�سجيله 30
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هدف ًا ليح�صد الألقاب ال�شخ�صية ك�أف�ضل
العب يف �إنكلرتا� ،أف�ضل العب فرن�سي،
احل���ص��ول ع�ل��ى ج��ائ��زة احل ��ذاء الذهبي
الأوروب ��ي لأف�ضل ه��داف يف الدوريات
الأوروب� �ي ��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �إن �ه��ائ��ه كثاين
�أف�ضل العب يف العامل من قبل فيفا.
وب��رغ��م خ���روج ف��رن���س��ا م��ن ال� ��دور ربع
النهائي من ك�أ�س �أمم �أوروبا عام 2004
يف الربتغال من اليونان عاد تريي بقوة
�أك�بر مع الآر�سنال ليتقلد �شارة القيادة
لأول مرة وينهي فريقه ثاني ًا ،بالدوري
حيث �سجل ل��ه  25ه��دف� ًا ليحتفظ بذلك
ب �ج��ائ��زة احل � ��ذاء ال��ذه �ب��ي الأوروب�� ��ي
لثاين مو�سم على التوايل .ويف مو�سم
� 2006/2005أ� �ص �ب��ح ت�ي�ري هداف ًا
ل��ل��دوري م��ن ج��دي��د ب� �ـ 27ه��دف � ًا لكنه
�صار �أف�ضل هداف يف تاريخ الآر�سنال
بعد تخطيه االنكليزي �إي��ان راي��ت ،كما
اختري وقتها ك�أف�ضل الع��ب يف الدوري
الإن �ك �ل �ي��زي .ويف امل��و��س��م ذاته
ا�ستطاع ال�سري بفريقه
لنهائي دوري �أبطال
�أوروب��ا بكل جناح،
غري �أن الآر�سنال
خ�سر اللقب يف
املباراة النهائية
ال��ت��ي �أقيمت
يف ب��اري�����س
م � � ��ع ن � � ��ادي
ب��ر���ش��ل��ون��ة
الإ�� �س� �ب���اين
.2/1
ال�صقر الفرن�سي يحلق يف
يف
و
مالعب امريكا
م ��ون ��دي ��ال
�أمل� � ��ان�� � �ي� � ��ا
 2006وبرغم
�أن الكثريين مل
يتوقعوا �أن تذهب
ف��رن���س��ا ب �ع �ي��د ًا يف ال�ب�ط��ول��ة ف�ق��د قدمت
فرن�سا �آن ��ذاك بطولة متميزة م��ن خالل
ت�ألق زي��دان ،ت��ورام ،فيريا وت�يري الذي

�سجل ثالثة �أهداف يف امل�سابقة من بينها
ه��دف حا�سم مبرمى ال�برازي��ل يف الدور
رب��ع النهائي �إث ��ر تلقيه مت��ري��رة متقنة
من قائد املنتخب زي��دان .بعد ذلك ت�سبب
ه�نري بركلة ج��زاء يف الن�صف النهائي
�أم��ام الربتغال ليرتجمها زي��دان بنجاح
لت�صل فرن�سا �إىل املباراة النهائية لك�أ�س
العامل التي خ�سرتها من �إيطاليا بركالت
الرتجيح.
ويف مو�سم  2007/2006ك��ان الأخري
ل �ت�يري م��ع الآر���س��ن��ال مل
ي�سجل �سوى ع�شرة
�أه� � � � � ��داف ط�� ��وال
امل ��و�� �س ��م ب�سبب
تكرار الإ�صابات
لديه ،لكنه ختم
م �� �س�ي�رت��ه معه

ب��ذاك��رة ل��ن ين�ساها ع���ش��اق الآر�سنال
عندما متكن من ت�سجيل �أول ه��دف يف
تاريخ امللعب اجلديد للنادي (الإمارات
ا�ستيديوم) .وقد اختري من قبل امل�شجعني
ك ��أف �� �ض��ل الع���ب يف ت��اري��خ الآر� �س �ن��ال
والالعب الأجنبي الأميز بتاريخ الدوري
الإن�ك�ل�ي��زي ،وغ ��ادر ن��ادي��ه اللندين بعد
ت�سجيله  226هدف ًا يف  369لقا ًء منها 91
متريرة �أدت �إىل �أهداف.
ويف  25ح��زي��ران  2007انتقل تريي
ر�سميا لنادي بر�شلونه الإ�سباين ،ومعه
وعلى الرغم من فوز الفريق بالعديد من
الألقاب طوال ثالثة موا�سم و�صلت �إىل
�سبعة وم��ن بينها لقبان ل�ل��دوري ولقب
واحد بك�أ�س ملك �إ�سبانيا ،وك�أ�س ال�سوبر
الإ�سباين ،ودوري �أبطال �أوروبا ،ك�أ�س
ال�سوبر الأوروبي وكا�س العامل للأندية
�إال �أن ��ه حت��ول �شيئ ًا ف�شيئ ًا م��ن العب
�أ�سا�سي �إىل الع��ب احتياطي الي�شارك
�إال يف ف�ترات قليلة وم��ا بني فرتة
و�أخرى.
مل ي�ك��ن ال�سيناريو الذي
ح� � ��دث م� ��ع امل �ن �ت �خ��ب
ال �ف��رن �� �س��ي �أف �� �ض��ل
ل��ت�ي�ري م ��ن ال ��ذي
ح� � ��دث م� �ع���ه يف
ب���ر�� �ش� �ل���ون���ه،
فمع اخل��روج
امل � � �خ � � �ي� � ��ب
للمنتخب من
ال��دور الأول
م��ن ك��أ���س �أمم
�أوروب��ا يف النم�سا و�سوي�سرا
عام  ،2008كان تريي هرني
م�ن�ق��ذه ب�ت��أه�ي�ل��ه ملونديال
ك�أ�س العامل الأخ�ير عندما
ح� َّ�ول ك��رة بيده الي�سرى
ليمررها ل�صاحب هدف
احل�سم وليم غال�س يف
م��رم��ى �إي��رل �ن��دا يف
امللحق الأوروب���ي

للت�صفيات الأخرية ،لتت�أهل على اثر ذلك
فرن�سا وتخرج �إيرلندا.
ب �ع��د ت �ل��ك احل ��ادث ��ة ارت �ف �ع��ت الأ�� �ص ��وات
واالن �ت �ق��ادات وال�ه�ج��وم ال�ك�لام��ي جتاهه
ال �ت��ي م�سته ��ش�خ���ص�ي� ًا ،ول �ت ��أت��ي بعدها
الكارثة الأكرب يف تاريخ الكرة الفرن�سية
وال �ت��ي ��ش�ب�ه��ت ب��ـ(ال��ع��ار) يف مونديال
 2010عندما خ�سرت كل �شيء باخلروج
من الدور الأول ،وطرد الالعب �أنيلكا من
البعثة الفرن�سية ومترد ومقاطعة الالعبني
لأح��د ال�ت��دري�ب��ات لتكون النهاية حزينة
لتريي الذي �سحبت منه �شارة القيادة قبل
البطولة وعزل على مقاعد االحتياط عندما
مل يالعبه املدرب رميون دومنيك �إال دقائق
معدودة!
وع �ق��ب ع��ودت��ه اىل ب��اري����س وب �ع��د لقائه
ب��رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة � �س��ارك��وزي �صرح
تريي بكلمات خمت�صرة عن �أ�سباب الكارثة
قائ ًال« :لقد �شعرت بعزلة تامة عن بقية �أفراد
الفريق ،اليوم ال�صغار �أو الالعبون اجلدد
مل ي �ع��ودوا ل�ل�أ��س��ف ي�ح�ترم��ون الالعبني
القدماء ،ف�أتذكر متام ًا يف عام � ،1998أننا
نحن الالعبني ال�صغار ال ن�صعد �إىل حافلة
الالعبني �أو اجللو�س على مائدة الطعام �إال
بعد �أن يفعل ذلك القدماء».
تريي هرني �أعلن م�ؤخر ًا اعتزاله الدويل
ورح���ل ع��ن �أوروب � ��ا ل�ي�ح�ترف يف ن��ادي
ن �ي��وي��ورك ري ��د ب��ول��ز الأم��ري��ك��ي ت��ارك � ًا
يف ب �ل�اده وم ��ن ق �ل��ل م��ن � �ش ��أن��ه واتهمه
بالتالعب والغ�ش ب�سبب ي��د �إي��رل�ن��دا يف
ت�صفيات املونديال الأخ�ير ،فيما اعتربه
الأورغواياين لوي�س �سواريز مبثابة بطل
قومي بعد �أن �أهَّ ل بالده بيده للدور ن�صف
النهائي من البطولة ،لكن يف فرن�سا تريي
تعر�ض ل�سيل م��ن الإه��ان��ات والتجريح
ال�شخ�صي ب��رغ��م �أن ��ه �أك�ث�ر الع��ب �سجل
�أهداف ًا يف تاريخ املنتخب الفرن�سي بلغت
 51هدف ًا ،وقد بد�أ م�سريته الكروية بالقمة
لكنه ختمها بطريقة حمزنة ،لكن �إذا حاول
�أح��د ن�سيانه ف��إن التاريخ بكل ت�أكيد ال
ميكنه �أن ين�ساه على الإطالق.

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

14

العدد ( )1868ال�سنة ال�سابعة االربعاء (� )4آب 2010

�سنغافورة �أكملت ا�ستعداداتها لت�ضييف �أول �أوملبياد لل�شباب
جانب من افتتاح اوملبياد ال�شباب ال�سابق

�سنغافورة  /وكاالت

�أكملت �سنغافورة ا�ستعداداتها لت�ضييف
الألعاب الأوملبية لل�شباب من � ١٤إىل ٢٦
من ال�شهر اجل��اري التي تقام لأول مرة
وت �ه��دف الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة لل�شباب يف

�سنغافورة �إىل حث ال�شباب حول العامل
على التج�سيد والتعبري عن القيم الأوملبية
املتمثلة يف التميز ،ال�صداقة واالحرتام،
و� �س��وف تخلق م�يراث � ًا ري��ا��ض�ي� ًا ثقافي ًا
وتعليمي ًا ي�ستمر ل�سنغافورة وجميع

ال�شباب حول العامل كما �سيعزز وين�شط
الثقافة الريا�ضية حملي ًا و�إقليمي ًا.
وم��ن املنتظر �أن ت�ستقبل �سنغافورة
قرابة  ٣٦٠٠ريا�ضي و ٨٠٠م�س�ؤول
من  ٢٠٥من اللجان الأوملبية الوطنية،
�إ�ضافة �إىل نحو  ١٢٠٠ممثل �إعالمي
و� ٢٠ألف متطوع حملي ودويل و�أكرث
من � ٥٠٠أل��ف متفرج ،ت�تراوح �أعمار
الريا�ضيني ال�شباب ب�ين  ١٤و١٨
ع��ام � ًا و� �س��وف يتناف�سون يف ٢٦
ريا�ضة �أوملبية يف  ١٨موقع ًا.
وبجانب افتتاح الألعاب الأوملبية
لل�شباب لأول مرة �سوف تكون
هناك افتتاحات �أخ��رى كثرية
يف هذا احلدث وجميعها تقام
لأول م��رة حيث ي��دم��ج للمرة
الأوىل برناجم ًا متميز ًا ي�سمى
الربنامج الثقايف والتعليمي
مع برناجمها الريا�ضي ويطمح
الربنامج �إىل ت�شجيع الريا�ضيني
ال�شباب على �أن يقدروا ويعي�شوا
بالقيم الأوملبية ،كما �ست�شهد البالد

برناجم ًا ترفيهي ًا ومتفاع ًال ي�ضم ٥٠
ن��ا��ش�ط� ًا ف��ى � ٧أ� �ش �ك��ال ،وتت�ضمن
تخ�صي�ص وقت للتفاعل مع
�أوملبيني متميزين يف
ن�شاطات خارجية
وم � �� � �ش� ��اري� ��ع
للمجتمع هذه
ال� �ن� ��� �ش���اط���ات
�سوف ت��دور ب�ش�أن
خم�سة مو�ضوعات وهي:
الأول �ي �م �ب �ي��ة وت �ن �م �ي��ة امل� �ه ��ارات
وحياة �صحية و�سليمة وامل�س�ؤولية
االجتماعية والتعبري.

دورانت
يقود
ال�سلة
االمريكية
يف بطولة
العامل

الغانى «بواتينج» ف�ضيحة مالية بنادي بر�شلونة..
مطلوب للمثول خ�سائر كبرية ودين هائل
مدريد  /وكاالت
ك�شف نائب رئي�س نادي بر�شلونة لل�ش�ؤون املالية ،خافري فاو�س� ،أن م�شاكل الفريق املادية
�أمام املحكمة
�أك�بر بكثري مما كان البع�ض يت�صور� ،إذ �أن الك�شوفات احل�سابية الأخ�يرة �أظهرت �أن

برلني  /وكاالت
ح�ضر العب خط و�سط منتخب غانا
كيفني برن�س بواتينج جل�سة ا�ستماع
�أم������ام حم��ك��م��ة يف ب����رل��ي�ن لبحث
االتهامات املن�سوبة �إليه بالت�سبب يف
حتطيم � ١٢سيارة ودراجة بخارية.
واتهم بواتينج بتخريب ال�سيارات
ب�صحبة زميله ال�سابق يف هريتا
ب���رل�ي�ن ب���ات���ري���ك اي���ب��رت يف اذار
.٢٠٠٩
ودفع ايربت غرامة مالية بلغت ٥٦
�أل��ف ي��ورو (� ٧٢أل��ف دوالر) لي�ضع
نهاية لهذه امل�س�ألة قبل �أ�سابيع عدة
بعد جتديد عقده مع هرتا برلني.

العمالق الكتالوين �سجل خ�سائر تعادل مئة مليون دوالر خالل مو�سم .2010 - 2009
واتهم فاو�س �ضمني ًا الرئي�س ال�سابق للنادي ،خوان البورتا ،بالكذب ،قائ ًال� :إن الأرقام
ال�سابقة التي قدمها الأخري قبل تنحيه ال�شهر املن�صرم ،والتي ت�شري �إىل حتقيق بر�شلونة
مكا�سب ت�صل �إىل  14مليون دوالر حتى  30حزيران املا�ضي "ال تعك�س ال�صورة احلقيقية
للنادي".وذكر فاو�س �أن النادي ا�ستعان ب�شركة "ديلويت" املعروفة للمحا�سبة ،ف�أظهرت
حتقيقاتها يف الوثائق املوجودة �أن التقارير ال�سابقة خف�ضت القيمة احلقيقية للنفقات
بواقع  61مليون دوالر ،كما ّ
�ضخمت القيمة احلقيقية للمداخيل بواقع  47مليون دوالر.
�أما الدين العام للنادي فقد ارتفع ب�شكل تدريجي من  427مليون دوالر عام � 2008إىل 573
مليون دوالر عام  ،2009لي�صل �إىل  716مليون دوالر.
وعلق فاو�س على هذا الو�ضع بالقول" :هذه م�شكلة يف بنية النادي لأن التمييز الكروي مل
ينعك�س على امل�ستوى املايل ،و�سيكون على الإدارة اجلديدة (التي توالها �ساندرو روزيل)
�أن تعالج هذا الأمر.
وكان رو�سيل قد ت�س ّلم مطلع متوز املا�ضي من�صب رئي�س النادي خلف ًا لبورتا ،بعد نيله
غالبية الأ�صوات بانتخابات نظمتها �إدارة الفريق-.

����ش���وم���اخ���ر ي�����ح� ّ
����ذر م���ر����س���ي���د����س!
�شوماخر
اثناء امل�ؤمتر
ال�صحفي

بوداب�ست  /وكاالت
ال ي �ت��وق��ع الأ�� �س� �ط ��ورة الأمل� � ��اين مايكل
�شوماخر �أن ينجح فريقه مر�سيد�س يف

مناف�سة مكالرين �أو ريد بول �أو فرياري
يف ال��وق��ت امل�ت�ب�ق��ي م��ن امل��و� �س��م احل��ايل
لبطولة العامل ل�سباقات �سيارات فورموال1

 ،ويعتقد �أن الفريق الأمل ��اين يجب �أن
يركز على �أن ميتلك �سيارة ق��ادرة على
املناف�سة يف .2011
وقال �شوماخر الفائز بلقب بطولة العامل
�سبع م ��رات يف بوداب�ست قبل انطالق
�سباق ج��ائ��زة امل�ج��ر ال �ك�برى ي��وم االحد
املقبل ال ميكننا جماراة �أهل القمة.
وتابع :علينا �أن نركز �أن ن�صل بال�سيارة
�إىل مكانة ميكننا من خاللها يف امل�ستقبل
�أن نحقق ما ف�شلنا يف تنفيذه هذا العام.
وي �ح �ت��ل � �ش��وم��اخ��ر امل ��رك ��ز ال��ث��ام��ن يف
الت�صنيف ال�ع��ام لفئة ال�سائقني بر�صيد
 38نقطة بفارق  119نقطة خلف لوي�س
ه��ام �ي �ل �ت��ون � �س��ائ��ق م �ك�لاري��ن ومت�صدر
الرتتيب العام.
و�ألقى �شوماخر باللوم يف ما يتعلق ب�أدائه
الباهت منذ عودته من االعتزال على �سيارة
فريقه مر�سيد�س ،وهي ال�شيء الذي مل يجد
قبوال لدى رئي�س الفريق رو�س براون.
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�سلة �أمريكا
ت�شارك فى بطولة
العامل بال�صف
الثاين
وا�شنطن  /وكاالت
�أعلن االحتاد الأمريكي لكرة ال�سلة عن
م�شاركة منتخبه يف بطولة العامل التي
تنطلق نهاية ال�شهر اجل��اري بال�صف
الثاين من الالعبني ،حيث �سيغيب عن
الفريق جميع الالعبني الذين �شاركوا
يف دورة الألعاب الأوليمبية ال�سابقة
التي �أقيمت يف بكني �آب  2008و�أحرز فيها
املنتخب الأمريكي امليدالية الذهبية.
حيث �سيمثل املنتخب فى بطولة العامل كل
من :ت�شون�سي بيالب�س ،تاي�سون ت�شاندلر،
�ستيفن كوري ،كيفن دورانت ،رودي جاي،
�إي��ري��ك ج� ��وردون ،داين ج��راجن��ر ،جيف
ج��ري��ن� ،أن��دري��ه �إي �ج��وداال ،ب��روك لوبيز،
كيفن الف ،الم��ار اودوم ،راج��ون روندو،
ديريك روز ،را�سل و�ستربوك.
وك�شف جريي كوالجنيلو رئي�س االحتاد
االمريكي لكرة ال�سلة يف ت�صريحات نقلتها
وك��ال��ة روي�ت�رز ،ع��ن �أن االحت��اد ّ
ف�ضل �أن
ي�شارك يف بطولة ال�ع��امل بت�شكيلة �شابة
يحتمل �أن يقودها هداف الدوري الأمريكي
يف امل��و��س��م امل��ا��ض��ي وه��و كيفن دوران��ت
العب نادي اوكالهوما ثاندر.
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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.

اختري الأف�ضل حملي ًا وعربي ًا و�آ�سيوي ًا

�أحمد را�ضي� ..أمنوذج فريد يف املالعب العراقية
بقلم  /زيدان الربيعي
نتحدث يف احللقة ال�ستني عن م�سرية العب فريقي
الزوراء والر�شيد احمد را�ضي امي�ش ال�صاحلي الذي
ولد يف بغداد عام� ،1964إذ �سيجد فيها القارئ الكثري
من املحطات واملواقف املهمة والطريفة.
بداياته
بد�أ �أحمد را�ضي حياته الريا�ضية مع فريق مدر�سة
عبا�س بن فرنا�س االبتدائية ثم مع �أبناء حملته يف
حي العامل ببغداد وبعد ذلك �إن�ضم �إىل مركز �شباب
ال�ي�رم��وك ويف ع ��ام  1979مت ��ض�م��ه �إىل منتخب
النا�شئني من قبل امل��درب ممتاز توما�س ال��ذي كان
ي�ستعد فريقه للم�شاركة يف بطولة "غوتيا" الدولية
للنا�شئني ،حيث كانت بداية م�شجعة لأحمد را�ضي
ال��ذي �شارك ملدة ع�شر دقائق فقط يف مباريات هذه
البطولة لكن ه��ذه ال��دق��ائ��ق منحته ثقة عالية لكي
يوا�صل م�شواره الكروي .وبعد العودة من البطولة
املذكورة �إن�ضم �أحمد را�ضي �إىل �صفوف فريق �شباب
ال�شرطة وبعد مو�سم واحد ق�ضاه مع هذا الفريق قرر
االنتقال �إىل �شباب فريق ال��زوراء  ،ويف عام 1981
عاد احمد را�ضي مرة �أخ��رى لالن�ضمام �إىل منتخب
النا�شئني الذي �شارك ثانية يف بطولة "غوتيا" الدولية
التي ج��رت يف ال�سويد ،حيث اخ�ت��اره امل��درب داود
العزاوي ليكون ر�أ�س احلربة يف منتخب النا�شئني،
وكانت م�شاركة �أحمد را�ضي هذه املرة فاعلة ومثمرة
جدا� ،إذ قاد منتخبنا للنا�شئني للفوز بالبطولة بينما
توج هو هدافا للبطولة بر�صيد �سبعة �أهداف.
ويف عام � 1981أي�ضا �شاهده م�ساعد مدرب املنتخب
الوطني جالل عبد الرحمن ولفت نظر مدرب املنتخب
�آنذاك عمو بابا بوجود موهبة جديدة ت�ستحق الرعاية
واالهتمام يف �صفوف �شباب ال��زوراء وبالفعل كان
بابا تواقا مل�شاهدة هذه املوهبة اجلديدة ،حيث مت
ا�ستدعاء �أحمد را�ضي للمنتخب الوطني قبل �أن يلعب
للفريق الأول يف ال��زوراء ،لكن هذه الدعوة مل تكن
جدية �إمنا كانت ت�شجيعية ،لكي يهتم بنف�سه ويطور
م�ستواه الفني .ويف العام ذاته قرر مدرب الزوراء
�آن ��ذاك �أن��ور ج�سام �ضمه �إىل الفريق الأول ،ليجد
را�ضي نف�سه يلعب جبنا �إىل جنب مع مثله الأعلى يف
املالعب النجم الكبري فالح ح�سن ،حيث خا�ض را�ضي
�أول مباراة له يف دوري الكبار �ضد فريق الطريان
مو�سم  81ـ .1982
ويف عام  1982خا�ض �أحمد را�ضي مباراته الدولية

الأوىل �ضد املنتخب الأردين يف مباراة ودية جرت
يف بغداد وانتهت عراقية (7ـ )1ليبد�أ م�سرية طويلة
تخللها العديد من الألقاب املهمة جدا ومل تتوقف هذه
امل�سرية �إال يف عام .1977
�أبرز اجنازاته
يعد ال�لاع��ب �أح�م��د را��ض��ي �أك�ثر الع��ب ع��راق��ي حقق
اجن��ازات كبرية للكرة العراقية وللفرق التي لعب
معها ،فمع ال��زوراء �أ�سهم يف ف��وزه ببطولة الك�أ�س
خم�س مرات ويف بطولة ال��دوري مرتني ومع فريق
الر�شيد �أ�سهم يف �إحرازه بطولة الدوري ثالث مرات
وبطولة الك�أ�س �أربع مرات وبطولة الأندية العربية
ثالث مرات متتالية ف�ضال عن املركز الثاين يف بطولة
الأن��دي��ة الآ��س�ي��وي��ة ع��ام � .1989أم��ا م��ع املنتخبات
الوطنية فقد �أ�سهم بفوز منتخب النا�شئني ببطولة
"غوتا" الدولية مرتني ومع منتخب ال�شباب �أ�سهم
بفوزه ببطولة ك�أ�س فل�سطني يف املغرب عام 1983
و�أ�سهم بت�أهل املنتخب االوملبي لنهائيات دورتي لو�س
�أجنل�س و�سيئول عامي 1984ـ  1988ومع املنتخب
الثاين �أ�سهم بفوزه بالو�سام الذهبي للدورة العربية
ال�ساد�سة التي جرت يف املغرب عام .1985
�أم��ا مع املنتخب الوطني فقد �أ�سهم بفوزه
بالو�سام الذهبي ل��دورة الألعاب الآ�سيوية
التا�سعة التي ج��رت يف الهند ع��ام 1982
ويف دورت ��ي اخلليج ال�سابعة والتا�سعة
عامي  84و1988يف م�سقط والريا�ض ،كما
�أ�سهم يف �إح ��راز املنتخب الوطني بطولة
مرليون الدولية يف �سنغافورة عام 1984
وكان من �أبرز امل�ساهمني يف ت�أهل املنتخب
الوطني �إىل مونديال املك�سيك ،حيث كان
ح�ضوره فاعال للغاية يف مباريات العراق
�أمام منتخبات قطر يف كلكتا والإم��ارات يف
الإمارات و�سوريا يف �سوريا وال�سعودية.
ويف مونديال املك�سيك ك��ان �أح�م��د را�ضي
م��ن ال�لاع�ب�ين امل��ؤث��ري��ن ج��دا يف املباريات
ال �ث�لاث ال �ت��ي خ��ا��ض�ه��ا ف��ري�ق�ن��ا ومت �ك��ن من
ت�سجيل هدف العراق الوحيد يف نهائيات
ك�أ�س العامل يف مرمى احلار�س البلجيكي
بفاف الذي اختري �أف�ضل حار�س مرمى يف
املونديال امل��ذك��ور .ويف ع��ام � 1988أ�سهم
بفوز املنتخب الوطني بلقب بطولة ك�أ�س
ال�ع��رب التي ج��رت يف الأردن ،و�شهد عام

 1989م�ساهمته يف فوز املنتخب ببطولة ال�صداقة من امل�شاركة يف النهائيات التي جرت يف الإمارات
ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ج��رت يف ال �ك��وي��ت ،ح�ي��ث ت�ع��د هذه العام نف�سه� ،إال �أن االحت��اد العراقي تراجع الحقا
البطولة هي �آخ��ر بطولة يحرزها �أحمد را�ضي مع عن ق��راره و�سمح لأحمد را�ضي للعودة ثانية �إىل
�صفوف املنتخب الوطني .حيث �شارك يف ت�صفيات
املنتخبات العراقية املختلفة.
ك�أ�س العامل ع��ام  ،1997وكانت ه��ذه امل�شاركة هي
م�شاركات �أخرى
�شارك �أحمد را�ضي يف بطوالت �أخ��رى مل ي�ستطع الأخرية لأحمد را�ضي مع املنتخبات الوطنية و�شهدت
منتخبنا �إح ��راز امل��رك��ز الأول فيها وم��ن �أب��رز هذه ت�سجيله �آخ��ر ه��دف دويل يف حياته الريا�ضية يف
البطوالت خليجي ( )6يف الإم ��ارات ع ��ام� ،1982إذ مرمى باك�ستان.
ان�سحب منتخبنا بقرار �سيا�سي كما �شارك يف دورة �أجمل مبارياته
الأل�ع��اب الآ�سيوية العا�شرة يف �سيئول ع��ام  1986خا�ض �أحمد را�ضي العديد من املباريات اجلميلة
وب�ط��ول��ة ال��رئ�ي����س ال �ك��وري اجل�ن��وب��ي ع��ام  1987لكنه يعتز مبباراة الزوراء والقوة اجلوية يف بداية
وت�صفيات ك�أ�س العامل عامي  88و 1989وخليجي حياته الريا�ضية وكذلك مباراة الزوراء والكوت يف
( )10يف الكويت ب�سبب ان�سحاب العراق من هذه ت�سعينيات القرن املا�ضي ومع املنتخب الوطني يعتز
البطولة ،وك��ان م��ن الالعبني ال�ب��ارزي��ن يف بطولة كثريا مب �ب��اراة ال �ع��راق و�أوغ �ن��دا يف نهائي بطولة
الأردن الدولية عام .1992و�شارك يف ت�صفيات ك�أ�س ال�صداقة وال�سالم يف الكويت عام � 1989سجل فيها
العامل عام  ،1994كما �شارك يف ت�صفيات بطولة �أمم هدفا جميال.
�آ�سيا يف الأردن ع��ام  1996وبعد ه��ذه البطولة مت �أهم �أهدافه
حرمانه من اللعب مع املنتخب الوطني مدى احلياة �أن �أغ�ل��ب الأه� ��داف ال�ت��ي �سجلها �أح�م��د را��ض��ي يف
ب�سبب تهمة باطلة ،حيث �أدى هذا القرار �إىل حرمانه م�سريته الكروية الطويلة ه��ي جميلة ج��دا �إال �أنه
يرى بهدفه اجلميل يف مرمى ال�صناعة يف
مو�سم  92ـ  1993الذي �سجله بطريقة (دبل
كيك) هو الأج�م��ل يف م�سريته ،بينما يرى
بهدفه الثاين يف مرمى الكويت يف املباراة
�شبه النهائية لبطولة ال�صداقة الدولية هو
الأ�صعب وهدفه يف مرمى قطر ب�ضربة ر�أ�س
يف خليجي ( )9بغري املتوقع ،بينما يبقى
هدف (املونديايل) هو الأهم.
�ألقاب �شخ�صية
ح �� �ص��ل �أح� �م ��د را�� �ض ��ي ع �ل��ى ال �ع��دي��د من
الإجن��ازات والألقاب ال�شخ�صية من �أبرزها
�أف�ضل الع��ب عراقي خ�لال القرن الع�شرين
باال�شرتاك مع ح�سني �سعيد وتا�سع العب
يف القارة الآ�سيوية ط��وال القرن املذكور،
كما ح�صل على لقب �أف�ضل العب �آ�سيوي عام
 1988وكذلك �أف�ضل العب عربي يف العام
ذاته ،بينما نال هذا اللقب حمليا يف �أكرث من
مو�سم ،كما فاز بلقب هدايف الدوري مرتني
وح�صل على لقب الهداف يف بطوالت غوتا
الدولية عام  1981وت�صفيات �شباب �آ�سيا
بالنيبال عام  1982وك�أ�س فل�سطني باملغرب
هداف منتخب ال�شباب ع��ام  1983وال � ��دورة ال�ع��رب�ي��ة ال�ساد�سة

باملغرب عام  1985وت�صفيات ك�أ�س العامل عام 1986
وخليجي ( )9عام  1988وك�أ�س العرب عام 1988
وبطولة ال�صداقة وال�سالم عام  1989وبطولة الأردن
الدولية عام  1992وهداف بطولة الك�أ�س عام 1992
وهداف الدروي القطري عام  1994وهداف الك�أ�س
القطري يف مو�سم  1994ـ .1995
اعتزاله اللعب
ق��رر �أحمد را�ضي يف مو�سم  1998ـ  1999بعد �أن
قدم عرو�ضا ممتازة جدا قادت فريقه "الزوراء" �إىل
�إحراز لقبي (الدوري والك�أ�س) اعتزال اللعب وفعال
كان قراره �صائبا للغاية وما زال ميثل اخليار الأف�ضل
لكل الالعبني العراقيني ،لأن��ه اع�ت��زل وه��و يف قمة
م�ستواه الفني والبدين.
جتاربه االحرتافية
برغم �أن �أح�م��د را��ض��ي تلقى يف ثمانينيات القرن
املا�ضي العديد من العرو�ض ل�لاح�تراف يف الدول
العربية وكذلك مع �أحد �أندية �أمريكا الالتينية� ،إال �أن
عدم تطبيق قرار االحرتاف يف املالعب العراقية جعل
ه��ذه العرو�ض مت��وت يف مهدها ..ويف ع��ام 1990
وبعد ال�سماح ب��اح�تراف الالعبني العراقيني تعاقد
معه نادي ال�سد القطري� ،إال �أن هذا العقد مل ير النور
ب�سبب تداعيات �أح��داث الثاين من �آب  1990وبعد
ذلك ويف مو�سم  93احرتف مع فريق الوكرة القطري
ملوا�سم عدة  ،ثم احرتف مع النادي العربي القطري
وبعد ذل��ك اح�ترف مع ن��ادي دب��ا احل�صن الإماراتي
ال��ذي ك��ان يلعب يف دوري الدرجة الثانية وق��د ندم
را�ضي الحقا على هذه التجربة.
م�سريته التدريبية
بعد اعتزاله اللعب حتول �إىل التدريب و�أ�شرف على
تدريب فريق ال�شرطة وقاده للفوز ب�إحدى البطوالت
ثم �أ�شرف على تدريب منتخب النا�شئني الذي حتول
ب �ق��رار مفاجئ �إىل منتخب ال�شباب وم��ن ث��م ختم
م�سريته التدريبية مع فريق الزوراء وبعد ذلك حتول
�إىل العمل الإداري ،حيث تر�أ�س الهيئة الإدارية لنادي
ال��زوراء لأرب��ع �سنوات ثم انتخب نائبا يف جمل�س
النواب ال�سابق.
مميزاته
مي �ت��از �أح �م��د را� �ض��ي مب �م �ي��زات ع ��دة ل �ع��ل �أهمها
ا�ستخدامه �ألعاب الهواء ب�شكل رائع جدا وا�ستعماله
قدميه ب�شكل متوازن ،ف�ضال عن وقوفه ال�صحيح �أمام
املرمى وتعاونه مع زمالئه داخل املالعب الكروية.
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ظفر ببطاقات الت�أهل الوملبياد لندن 2012

انتهازي بدرجة رفيعة!
�إياد ال�صاحلي

كثري ًا ما نردد يف حتليالت �أزمة كرة القدم بان الهيئة العامة املكونة من  63ع�ضو ًا هي
�صاحبة اليد العليا يف �إقرار املوقف احلكيم واحلا�سم الذي ينهي جدلية االنتخابات املعقدة
وامل�ستدمية � ،إال �أن ما يُحبك خلف �ستار (التواط�ؤات امل�صلحية ) ي�ؤكد زيف مناداة البع�ض
ب�سلطة الهيئة العامة بدليل ان اجتماع ًا ت�شاوري ًا مرتقب ًا حتت�ضنه مدينة النجف بعد غد
اجلمعة يراد منه ّ
زف الب�شرى جلمهورية كرة القدم العراقية بت�سنم ناجح حمّود نائب
رئي�س االحتاد مهام رئا�سة االحتاد عقب بيان يعد له االن ملخاطبة فيفا ب�ضرورة تقلي�ص
مدة التمديد اىل ثالثة ا�شهر كي تعجّ ل الهيئة العامة ب�إقامة االنتخابات يف فرتة قريبة وفق
ما طبخ وراء ال�ستار!
هكذا ت�سربت الينا املعلومات عن االجتماع الظاهر مبا يعنيه من حق للهيئة العامة ،
والباطن ب�سعي حمّود �إقناع الهيئة العامة املوالية لتوجهاته باتخاذ قرار �سحب الثقة من
االحتاد احلايل من دون ادراك ردة فعل فيفا �إزاء ت�صرف الهيئة الذي (�إن ح�صل) فانه ين ّم
عن حقيقة وا�ضحة :ان �أزمة االنتخابات تقاد عاطفي ًا ولي�س عقالني ًا !
ان حماولة الهيئة العامة حتقيق الن�صاب القانوين لـ (ثلثي االع�ضاء) يف جل�سة النجف
بهدف �سحب الثقة من االحتاد بغية التمهيد لوالدة الرئي�س املوعود تبقى حماولة يائ�سة
لن تتمخ�ض اال وليد ًا م�شوه ًا ال ميتلك ال�شرعية الدولية املفرت�ض وجودها يف هكذا جتمع
الن احتاد الكرة وحده من يدعو الهيئة العامة لالجتماع �سواء �أكان عادي ًا �أم ا�ستثنائي ًا
ولي�س �صباح الكرعاوي او هادي احمد مع ج ّل تقديرنا لهذين ال�شخ�صني و�أي �شخ�ص
�آخر من �أع�ضاء الهيئة العامة ي�أخذ بعاتقه ت�ضييفهم يف مدينته ا�ستنادا اىل املادة ()1-32
من النظام الداخلي لالحتاد العراقي الذي �صادق عليه فيفا يف االجتماع اال�ستثنائي الذي
عقد يف فندق ال�سدير.
اجلانب الآخر  ،ان ملف الأزمة دخل جلنة الطوارىء يف االحتاد الدويل لكرة القدم لي�س
الآن  ،بل منذ التمديد الأول قبل عامني  ،ثم م ّر مبراحل عدة كان �آخرها ت�أجيل امل�ؤمتر
االنتخابي يف اربيل الذي حدد له يوم  24متوز املا�ضي �إىل �إ�شعار �آخر  ،وب�سبب ذلك �صدر
قرار التمديد ليت�سنى الحتاد الكرة العراقي حت�شيد جهوده وتنقية �أجواء اخلالف ور�سم
نقاط التقاء جديدة جلميع �أع�ضاء الهيئة العامة بحيث يكونون م�ؤهلني لعقد امل�ؤمتر
االنتخابي يف اقرب وقت ولي�س بعد انتهاء مدة التمديد كما يف املرات ال�سابقة.
ان �أية مناورة او التفاف من الهيئة العامة بعد �صدور قرار التمديد الرابع يعد خمادعة
وزوغان ًا من قبلها عن �سكة فيفا الذي يعد ذلك �ضرب ًا من الع�صيان �ضد �سلطته ما ي�ضطره
التخاذ قرار التجميد يف �أ�سو�أ توقيت متر به الكرة العراقية على �أعتاب م�شاركات مهمة
عدة ت�أمل فيها تعديل ت�صنيفها الدويل وا�ستعادة بريقها و�صوالت �أ�سودها زعماء القارة
الآ�سيوية للرتبع من جديد على اللقب يف الدوحة كانون الثاين املقبل.
ان م�صلحة اللعبة تدفعنا ملطالبة ناجح حمّود بيان موقفه جلميع و�سائل االع�لام عمّا
جاء يف تقرير ن�شرته احدى ال�صحف التي ت�صدر عن م�ؤ�س�سة ريا�ضية كبرية خال�صته
 :ان حمّود مر�شح جديد لرئا�سة االحتاد ويعوّل على ا�صوات اجلنوب والو�سط لتمرير
تر�شيحه الذي و�صف بانه ( املنقذ الوحيد) للعبة مل تعرف اال�ستقرار منذ �سنوات عدة !
نعم نطالبه بالتو�ضيح ازاء من يحاول تكري�س التع�صب الطائفي املقيت من جديد بعد ان
قرب نهائي ًا بف�ضل وعي العراقيني و�ألتفافهم حول وحدة الوطن  ،فهل يقبل حمّود ( املعروف
بجذوره العراقية الأ�صيلة ودوره الوحدوي يف نهائيات �أمم �آ�سيا ب�إيثاره يف ت�صعيد
وحتفيز الروح املعنوية لالعبني لينتخوا لراية العراق ال ملناطقهم او ع�شائرهم او مذاهبهم
)  ،هل يقبل ان يكون ورقة ثانية يراهن عليها املرتب�صون بزيادة رقعة التمزق بني �أع�ضاء
االحتاد �أنف�سهم بحجة ان �شخ�صيته الأكرث رجحان ًا بني �أع�ضاء الهيئة العامة ممن ميثلون
جنوب العراق وو�سطه ( كما جاء يف التقرير) الذي �أنهى حقبة رئي�س االحتاد ح�سني �سعيد
على الورق لغايات مل تعد �سر ًا يف الو�سطني الريا�ضي وال�صحفي طاملا �إن البع�ض اخذ
يناف�س على و�سام (انتهازي) من الدرجة الرفيعة!
لن يخجل البع�ض ممن زجوا انف�سهم وزايدوا على اع�ضاء الهيئة العامة يف التعبري عن
احلر�ص على حقوقهم يف ازمة و�ضحت معاملها القانونية مبا ال يقبل ال�شك بان �سطوة فيفا
د�س انفه لتحري�ض الهيئة العامة على ارتكاب
تردع جميع (عنرتيات) من ت�سوّل له نف�سه ّ
حماقة جديدة بتمرير �سيناريو جديد خارج اطار ال�شرعية للت�أثري على �إرادتها وهي نف�سها
من و�سّ طت رئي�س اللجنة االوملبية الوطنية رعد حمودي لل�سفر اىل �إقليم كرد�ستان العراق
كي يرجو ممثل فيفا ن�ضال احلديد على ت�أجيل االنتخابات فرتة معينة لإخماد نار الفتنة
ولي�س ايقاد جذوتها!
ب�صراحة  ،ان الفر�صة كانت مواتية للهيئة العامة النهاء التناحر ب�ش�أن منا�صرة هذه الكتلة
او تلك وا�سكات الأ�صوات الن�شاز التي �صدّعت ر�ؤو�سنا ب�شعاراتها الفارغة  ،كان ميكن
ّ
ف�ض االنتخابات بح�ضور املمثل الدويل  ،لكن م�أزق " رئي�س الهيئة امل�ؤقتة لنادي الزوراء
فالح ح�سن املر�شح لرئا�سة احتاد الكرة والذي ت�أكد عدم �سالمة موقفه لعدم اعتماده من
فيفا مع امل�سموح لهم بامل�شاركة يف العملية االنتخابية �ضمن القائمة الر�سمية ال�صادرة
عن اجتماع العا�شر من ايار املا�ضي التي دُرج فيها �سالم ها�شم ممثال عن النادي  ،هو
من دفع املعار�ضني يف بغداد للرتيث حتى ايجاد مر�شح جديد يزاحم �سعيد ًا على من�صب
الرئي�س !
واملفارقة هنا ان الهيئة العامة ( �إن �صحّ ما جاء يف التقرير اخلا�ص بحمّود ) مل جتد
مر�شح ًا �آخر من خارج االحتاد احلايل ما يدلل على ان ازمة الكرة يف العراق مل ت�ؤجج
عدم �صالح االحتاد او وجود ملفات ف�ساد وعدم نزاهة كما ادعى
ب �� �س �ب��ب
معار�ضوه  ،بل لإزال��ة �شخ�ص واح��د مل يدخروا و�سيلة
لل�ضغط عليه اال وم��ار��س��وه��ا  ،وب��ال��رغ��م م��ن حمالت
امل�سعورين بال عدالة وال �إن�صاف ممن وظفوا مكائنهم
االعالمية يوميا لت�شويه �سمعته  ،اال انه مازال ميلك
بيده احلق ال�شرعي يف بقائه حتى اقامة االنتخابات
عندما ت�ستعد الهيئة العامة نف�سيا وتوقن بانها
فعال متثل م�صلحة العراق بكرة القدم ول��ن تقبل
ثانية ان تكون مطية اه��واء املاكرين واملنافقني
هواة �إ�شعال احلرائق يف حفالت التلذذ ب�شواء كرة
القدم امل�سكينة!
وم�ضة :ال ي�ستطيع احد ان يركب على ظهرك
�إال اذا كنت منحني ًا!

و�صول وفد رفع �أثقال املعاقني حمم ًال
بباقات الإجناز العاملي
بغداد  /اكرام زين العابدين
و�صل اىل ب�غ��داد وف��د منتخبنا الوطني لرفع
االث�ق��ال للمعاقني بعد ان ��ش��ارك يف مناف�سات
بطولة العامل التي جرت يف العا�صمة املاليزية
كواالملبور للفرتة من  23ولغاية االول من �شهر
�آب احلايل .
وا�ستغرقت رحلة منتخبنا الوطني ال�شاقة قرابة
� 24ساعة بعد ان غادر ماليزيا جو ًا م�ساء ال�سبت
وو�صل اىل مطار ابو ظبي بعد منت�صف الليل
لينتظر ع�شر �ساعات ويكمل طريق العودة اىل
مطار بغداد الدويل ع�صر االحد املا�ضي .
وك��ان وف��د منتخبنا الوطني للمعاقني قد توج
م�شاركته الناجحة ببطولة العامل لرفع االثقال
بح�صد امل��رك��ز ال��راب��ع عامليا م��ن ب�ين  52دولة
�شاركت يف املناف�سات .
ال��رب��اع ال���ش��اب م�صطفى �سلمان جن��ح برفع
 153كغم وك�سر الرقم العاملي امل�سجل با�سمه
وح�صل على امليدالية الذهبية بجدارة واملركز
الرابع عامليا  ،و�ضمن بطلنا ال�شاب التواجد يف
مناف�سات اوملبياد لندن  2012بعد ان ح�صل على
املركز ال��راب��ع على م�ستوى املتقدمني واجتاز
الرقم الت�أهيلي للبطولة .
و�أ�ضاف الرباع ال�شاب احمد كاظم ميدالية ف�ضية
يف مناف�سات وزن  52لفئة ال�شباب بالرغم من
�سوء حالته ال�صحية رفع  122كغم .
اما مناف�سات فئة املتقدمني ومثلنا فيها بطلنا
ح�سني علي وجنح برفع  167.5كغم ليت�ساوى
م ��ع امل �� �ص��ري ا�� �ش ��رف وج �ي��ه ورب � ��اع �صيني
وبح�ساب ف��ارق ال��وزن القليل ح�صل امل�صري
ا�شرف على امليدالية الذهبية وذهبت الف�ضية
ل �ل��رب��اع ال���ص�ي�ن��ي ،بينما ن ��ال رب��اع �ن��ا املثابر
ح�سني برونزية وزن  52لفئة املتقدمني ا�ضافة
اىل حتقيق الرقم الت�أهيلي اىل باراملبياد لندن
.2012
ام��ا بطلنا ال��رب��اع املت�ألق ال�شاب ر�سول كاظم
الذي دخل مناف�سات بطولة العامل لرفع الأثقال
للمعاقني وجنح يف اح��راز ميداليتني (ذهبية)
لفئة ال�شباب لوزن  56و(ف�ضية) لفئة املتقدمني
لنف�س الوزن .
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وجنح ر�سول كاظم بك�سرالرقم القيا�سي العاملي
لل�شباب بعد ان رفع  197.5كغم حيث كان الرقم
ال�سابق امل�سجل با�سمه  185كغم ،وح�صد ذهبية
املتقدمني لهذا ال��وزن ال��رب��اع امل�صري �شريف
حممد فيما نال الربونزية رباع ايراين .
رباعنا اال�سمر ح�سن كرم الذي ناف�س يف وزن
 60كغم وجنح برفع  172.5كغم ليح�صل على
املركز ال�سابع على رباعي العامل لفئة املتقدمني
و�سجل رقما ت�أهيليا الوملبياد لندن للمعاقني
. 2012
الرباعة ذكرى زكي �شاركت يف مناف�سات وزن
 56كغم ن�ساء وكانت حماوالتها ناجحة يف رفع
 95كغم وح�صلت على املركز اخلام�س من بني
 15مناف�سة على بطولة العامل وجنحت بتحقيق
رقم الت�أهيل اىل اوملبياد لندن للمعاقني 2012
الرباع حممد عبا�س كان على موعد مع مناف�سات
وزن  67.5كغم لفئة املتقدمني  ،وجنح يف رفع
 172.5كغم يف املحاولة الأوىل ،وتقدم لإكمال
م�شواره يف املحاولة الثانية لكنه �أ�صيب ليبتعد
عن املناف�سة على املراكز الأوىل ،واحتفظ برقمه
الذي �سجله يف املحاولة الأوىل ليقف بالرتتيب
ال�سابع على وزن��ه لفئة املتقدمني ال��ذي منحه
بطاقة ال�ت��أه��ل اىل اوملبياد
لندن . 2012

جنح رباعنا ال�شاب �صادق عدنان يف اجتياز
مناف�سات وزن  75كغم لفئة ال���ش��اب وح�صد
امليدالية الربونزية بعد ان جنح يف رفع 150
كغم ليح�صد بها امليدالية ال�برون��زي��ة واملركز
الثالث .
رباعنا جبار طار�ش جنح يف رفع  202.5كغم
ليحل يف املركز ال�ساد�س وي�ضمن بطاقة الت�أهل
اىل اومل�ب�ي��اد ل�ن��دن  . 2012جنحت حم��اوالت
الرباعة العراقية هدى مهدي برفع  117.5كغم
لوزن  82.5كغم وح�صلت على امليدالية الف�ضية
لبطولة ال�ع��امل ل��رف��ع الأث �ق��ال للمعاقني ،وهي
�أول امر�أة عراقية حت�صل على و�سام ف�ضي يف
بطولة العامل لرفع االثقال وهو اجناز يح�سب
للجنة الباراملبية العراقية .
وجنح الرباع فار�س �سعدون يف ح�صد امليدالية
ال�ب�رون��زي��ة ب �ع��د ���ص��راع ك �ب�ير م��ع مناف�سيه
الإيرانيني (كاظم و�سيامند) على ذهبية الوزن
فوق  100كغم الثقيل .
وجن��ح ف��ار���س �سعدون برفع  250كغم بينما
رفع الرباع الإيراين كاظم رفع  265كغم  ،ونال
الف�ضة الرباع ال�شاب �سيامند على الف�ضة برفع
 260كغم  .وي��ذك��ر ان منتخبنا الوطني حقق
املركز الرابع يف الرتتيب عامليا وجمع منتخبنا
ثمان ميداليات (  2ذهب و  3ف�ضة و 3برونز ) .

االن يف املكتبات

مجلة رياضية شهرية تصدر عن مؤسسة املدى لالعالم
والثقافة والفنون

