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الربيعي يدافع عن ت�سمية �شاكر وناعم م�ساعدين ل�سيدكا

ك�شف عن غربلة العبي فريقه

�أربيل يواجه ال�شرطة يف قمة الدور الرابع لدوري النخبة

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

ال�شرطة يتطلع اىل
احلاق هزمية جديدة
باربيل

بغداد/حيدر مدلول

داف��ع كاظم الربيعي ع�ضو جلنه املنتخبات
وامل��درب�ين يف االحت��اد العراقي امل��رك��زي بكرة
ال�ق��دم ع��ن ت�سمية امل��درب�ين ن��اظ��م �شاكر وعبد
ال�ك��رمي ن��اع��م �ضمن امل�ل�اك التدريبي امل�ساعد
للمدرب االملاين �سيدكا لقيادة منتخبنا الوطني
ا�ستعدادا للبطوالت املقبلة التي تنتظره ومن
ابرزها بطولة غرب ا�سيا ال�ساد�سة الكروية
التي �ستقام يف العا�صمةاالردنية عمان للفرتة
من الثالث والع�شرين من �شهر ايلول ولغاية
الرابع من �شهر ت�شرين الأول املقبلني من بني
العديد من ا�سماء التدريبية التي مت طرحها على
طاولة اللجنة خ�لال الفرتة االخ�يرة لكونهما
ميتلكان معلومات واف�ي��ة ع��ن الالعبني الذين
�سيتم دعوتهم اىل �صفوف املنتخب وا�شرافهما
على قيادتة يف ف�ترة االخ�ي�رة وخا�صة االول
ال���ذي ق ��اد منتخبنا اىل اح� ��راز ل�ق��ب بطولة
االم��ارات الدولية التي اقيمت يف �شهر ت�شرين

الثاين املا�ضي ف�ضال عن ا�شرافه على املنتخب
االوملبي وكذلك عبد الكرمي ناعم الذي يعترب من
اف�ضل املدربني الذين ا�شرفو على تدريب حرا�س
املرمى يف اوق��ات �سابقه وعمل مع العديد من
املالكات التدريبية املحلية واالجنبية .
واع�ت�رف ان م��راح��ل اع ��داد املنتخب الوطني
لتلك البطولة �ستواجه العديد من ال�صعوبات
بالن�سبة لاللتحاق الالعبني العراقيني املحرتفني
يف ع���دد م ��ن االن ��دي ��ة ال �ع��رب �ي��ة واخلليجية
مبع�سكري ال�سليمانيةومباراتي االردن وعمان
ال�ل�ت��ان �ستقامان ي��وم��ي  19- 16م��ن ال�شهر
املقبل نتيجه الرتباطهم مبباريات فرقهم يف
الدوريات التي �ستنطلق يف بداية ال�شهر ذاته
وخا�صة الالعبني علي ح�سني رحيمة و يون�س
حممود وق�صي منري وعالء عبد الزهره و�سالم
�شاكر ا�ضافة اىل العبني اخ��ري��ن مت تدوينهم
يف مفكره الالعبني الذين �سيتم توجيه الدعوة
اليهم باالحتاق بالوحدات التدريبية التي �ستقام

حتت ا�شراف املدرب االملاين �سيدكا مبينا انه
مت توفري كافة امل�ستلزمات الفنية واالدارية من
اجل ت�سهيل مهمة االخري يف التح�ضري املنا�سب
لهذه البطولة التي تعد باكورة اعداد لبطولتي
كا�س اخلليج العربي الع�شرين التي �ستقام
يف اليمن نهايه �شهر ت�شرين ال �ث��اين املقبل
وبطولة امم ا�سيا التي �ستقام يف الدوحة بداية
العام املقبل  .وب�ين ان �سيدكا ت�سلم اال�شرطة
ال�ف�ي��دي��وي��ة اخل��ا��ص��ة مب�ب��اري��ات منتخبنا يف
بطولة كا�س ال �ق��ارات التي اقيمت يف جنوب
افريقيا العام املا�ضي وبطولة االمارات الدولية
التي احرز لقبها منتخبنا الوطني ح�سب ماطلبه
امل ��درب �سيدكا يف وق��ت �سابق يف االجتماع
ال� ��ذي ع �ق��د م �ع��ه يف م��دي �ن��ه ارب��ي��ل م��ع جلنة
املدربني برئا�سه ح�سني �سعيد معربا عن ثقته
الكاملة يف االمكانات التدريبية التي ميتلكها
��س�ي��دك��ا وخ��ا��ص��ة ان��ه ق�ضى ف�ت�رة ط��وي�ل��ة يف
العمل يف منطقة اخلليج العربي وا�شرافة على

منتخب البحرين وكذلك نادي الغرافة والعربي
القطريان .ف�ضال عن معرفته مب�ستوى الالعبني
العراقيني املحرتفني يف اخلليج وا�سيا مبينا ان
االحتاد و�ضع جميع االمكانات االداريه والفنية
يف ت�سهيل مهمته وتذليلها وال�سيما ان االخري
لديه رغبة كبرية يف مناف�سه العراق على القاب
البطوالت الثالث امل�شار اليها اعاله .
م��ن جهة اخ��رى تنطلق يف ال�ساعه الرابعه
والن�صف م��ن ع�صر ال�ي��وم مناف�سات ال��دور
الرابع من دوري النخبة باقامة �ست مباريات
على مالعب بغداد واملحافظات للمجاميع الثالث
 .وقال طارق احمد امني �سر االحت��اد العراقي
امل��رك��زي لكرة القدم ان ث�لاث مباريات �ستقام
على مالعب بغداد حيث يحت�ضن ملعب الكرخ
مباراة فريقي الطلبة و�صيف املت�صدر بر�صيد
 4نقاط وال�صناعة ثالث الرتتيب بر�صيد 3
نقاط وي�ضيف فريق الزوراء مت�صدر املجموعة
االوىل بر�صيد 7نقاط على ملعبه فريق بغداد

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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متذيل الرتتيب بنقطتني يف مباراة ي�سعى فيها
لتاكيد �صدارتة واملوا�صلة نحو حجز بطاقة
التاهل م�ستثمرا النتائج املتوا�ضعة التي حققها
بغداد والتي ادت اىل اقالة مدربة يحيى علوان.
وي�ح��ل ف��ري��ق ارب �ي��ل و��ص�ي��ف ب�ط��ل املجموعة
الثانيه  6نقاط �ضيفا على املت�صدر ال�شرطة
بر�صيد 7نقاط يف مباراة مهمة لكال الفريقني
حل�سم ال�صدارة وال�سيما ان املباراة االوىل بني
الفريقني انتهت ل�صالح االخري بهدف نظيف .
واو�ضح ان ثالث مباريات �ستقام على مالعب
امل �ح��اف �ظ��ات ح�ي��ث ي�ست�ضيف ف��ري��ق النجف
راب ��ع ترتيب املجموعة الثانية ب��دون نقاط
فريق الكهرباء الثالث بر�صيد  4نقاط ويلعب
ف��ري��ق ن�ف��ط اجل �ن��وب راب ��ع ت��رت�ي��ب املجموعة
الثالثة بدون نقاط مع فريق كربالء ثالث ترتيب
املجموعة بر�صيد  4نقاط بينما يحل فريق القوة
اجلوية و�صيف بطل املجموعة �ضيفا على فريق
دهوك مت�صدر املجموعة بر�صيد  7نقاط .

القسم الفني:

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

تن�ضيد :حيدر رعد
اال�شراف اللغوي :حممد ال�سعدي

بغداد /طه كمر
باتت ق�ضية فريق النجف لكرة القدم الق�صة التي
يتناقلها متابعو كرة القدم العراقية هذه االيام بعد
امل�ستوى الذي ظهر به هذا الفريق الذي حمل لقب
الو�صافة يف املو�سم املا�ضي بعد فريق �أربيل والذي
ت�أهل اىل دوري النخبة لهذا املو�سم بعد احتالله
امل��رك��ز ال�ث��اين يف املجموعة اجلنوبية وك��ان قاب
قو�سني �أو �أدن��ى من الت�أهل للمربع الذهبي بعد ان
ظهر مب�ستوى فني جيد خ�لال م�سريته الكروية
للموا�سم املا�ضية او املو�سم احلايل خ�صو�صا انه
ميثل الند القوي للفرق اجلماهريية وبا�ستطاعته
االطاحة ب�أقوى الفرق ال�سيما عندما يلتقيها على
ملعبه ال��ذي ي�شهد م� ��ؤازرة جماهريه ط��وال وقت
املباراة  ،لكن الذي حدث ان هذا الفريق مني بثالث
هزائم قا�سية مع فرق ا�ستطاع بالأم�س ان يذيقها
طعم اخل�سارة لكنه فاج�أ اجلميع وكانت نتائجه غري
متوقعة فا�ستهل م�شواره يف النخبة بخ�سارة �أمام
الكهرباء بهدفني مقابل هدف واحد وعاد ليخ�سر هذه
امل��رة على �أر�ضه �أم��ام فريق �أربيل بالنتيجة ذاتها
ويتعر�ض العبه املثابر �سعيد حم�سن اىل الطرد وهو
يعول عليه الفريق دائما لت�أتي اخل�سارة الثالثة
الذي ّ
على يد �أهل القيثارة اخل�ضراء فريق ال�شرطة الذي
مل يكن ب�أف�ضل حاال من غ��زالن البادية لكن على ما
يبدو ان �أجواء اللقاء كانت بالن�سبة للنجفيني غري
مالئمة بحيث تعر�ض العبان من النجف وهما �ضياء
فالح وفار�س ح�سون اىل الطرد ليعاد ال�سيناريو
ال�سابق نف�سه وبالتايل يكمل املباراة فريق النجف
بت�سعة العبني وكانت النتيجة خ�سارة جديدة بهدف
نظيف لريى غزالن البادية انف�سهم بعد هذه املباراة
خارج �أجواء املناف�سة من دون اية نقطة وهنا كانت
املفاج�أة التي مل يتوقعها �أي متابع لهذا الفريق .
( امل��دى الريا�ضي ) ا�ستطلعت ر�أي رئي�س الهيئة
االداري��ة لنادي النجف �صباح الكرعاوي الذي قال
ب�ه��ذا اخل�صو�ص  :ب�صراحة نحن �صدمنا لهذه
النتائج البائ�سة وال زلنا م�صدومني ومل نكن نتوقع
ما حل بفريقنا الكروي خالل مناف�سات دوري النخبة
نعول كثريا على فريقنا خ�صو�صا ان��ه ي�ضم
فكنا ّ
نخبة جيدة من الالعبني الذين قدموا م�ستوى جيد ًا
خالل املوا�سم املا�ضية واملو�سم احلايل الذي احتل
فريقنا املركز الثاين يف املجموعة اجلنوبية ولو
�أجرينا مقارنة بينه وب�ين بقية الفرق لوجدنا انه
يحتل مكانا مرموقا مابني الفرق التي متتلك ا�سلوبا
خا�صا يف اللعب .
و�أ�ضاف :ان �آلية الدوري التي مت اعتمادها من قبل
احتاد الكرة العراقي مل تكن موفقة ومل تن�صف فريقنا
فكيف لنا ان نالعب فرقا احتلت املراكز قبل االخرية
يف جماميعها ونحن ثاين املجموعة اجلنوبية حيث
و�ضعتنا القرعة مع فريقي ال�شرطة والكهرباء اللذين
احتال املركز اخلام�س يف جماميعهم وهذا بحد ذاته
يعد غبن ًا لنا ،فكيف لنا ان نواجه فرقا نفوقها يف
الرتتيب واليوم هي من تت�صدر جمموعتنا؟ فهذا ال
ميكن اي ان هناك خط�أ يف التخطيط لهذا الدوري .
و�أكد الكرعاوي ان دورينا متعب جدا وممل بالوقت
نف�سه ف�لا يوجد دوري يف ال�ع��امل كله ميتد ل�سنة
و�شهرين م�شريا اىل ان منغ�صات اعرت�ضت طريقه
فكلما ي�صعد اخل��ط البياين لفريق النجف وكذلك
بع�ض الفرق االخرى التي تعاين ما نعانيه نرى ان
ال��دوري قد توقف نتيجة حدوث �أزم��ة جديدة تكاد
تطيح ب�آمالنا وبعد فرتة من الزمن يعاود الدوري
م�سريته ونعود جم��ددا نعد الفريق كي ي�صل اىل
امل�ستوى الذي �أو�صلناه له باالم�س وهكذا .
و�أ�شار الكرعاوي اننا يف نادي النجف مل نحمل اي ًا

من املالك التدريبي او الالعبني م�س�ؤولية الإخفاق
االخري الذي ح�صل يف مناف�سات دوري النخبة لكن
قمنا بت�شخي�ص بع�ض االخطاء الفردية التي حدثت
داخل الفريق والتي يتحملها بع�ض الالعبني وهي
التي جعلتنا يف و�ضع ال نح�سد عليه م�ؤكدا ان ادارة
النادي �سمت جلنة حتقيقية للخو�ض يف هذه الق�ضية
وب�ح��ث ا��س�ب��اب ت�ع��ر���ض ال�ف��ري��ق ل�ث�لاث خ�سارات
متتالية وبالتايل البت يف القرارات �ضد من ت�سبب
يف هذه االخفاقات م�ضيفا ان هذه اللجنة �ست�أخذ
على عاتقها غربلة العبي الفريق والبقاء للأجدر يف
�صفوف الفريق و�إبعاد من ال جند فيه القابلية على
العطاء حفاظ ًا على ا�سم الفريق و�سمعته التي بناها
من خالل جهود حثيثة على مر ال�سنني .
و�أو�ضح الكرعاوي :ان حملة كبرية تعر�ض لها فريق
النجف من القائمني على الكرة فلماذا يطول قرار
الطرد العبينا يف كل مباراة؟ فقد طرد العب الفريق
�سعيد حم�سن يف مباراتنا �أم��ام فريق �أربيل التي
جرت على ملعبنا النه حتدث مع حكم املباراة حاله
كحال �أي الع��ب يتحدث مع احلكام وهناك الكثري
م��ن الالعبني يف جميع ال�ف��رق االخ ��رى يتحدثون
مع احلكام ويكون حديثهم بخ�شونة احيانا لكن مل
يتعر�ضوا اىل قرار الطرد املجحف بحق العبنا الذي
ُح��رم من متثيل الفريق يف مباراتنا ام��ام ال�شرطة
التي مل تكن باف�ضل من �سابقتها حيث تعر�ض هذه
امل��رة العبانا فار�س ح�سون و�ضياء فالح اىل قرار
الطرد لريى اجلميع كيف ان امل�ؤامرة طالت فريقنا

بالتحديد؟ وان حكام الكرة يتعاملون مع العبينا
ب�صيغة تختلف متاما عما يتعاملون بها مع بقية
العبي الفرق االخرى وهذا الكيل مبكيالني بعينه .
وات�ه��م ال�ك��رع��اوي احت��اد ال�ك��رة ال�ع��راق��ي باق�صاء
فريقه م��ن تكملة امل���ش��وار يف دوري النخبة كون
نادي النجف وقف بوجه االحت��اد و�أ�صر على ر�أيه
يف التغيري دائما �سواء يف مو�ضوع االنتخابات �أم
االمور االخرى التي تعرقل م�سرية الكرة العراقية
و�ستبقى مواقفنا ثابتة من احت��اد الكرة ازاء اية
ق�ضية ال تخدم الكرة العراقية لذلك دفعنا ثمن هذه
الوقفة �ضد االحت��اد بحرماننا م��ن تكملة م�شوار
دوري النخبة من خالل ال�ضغوطات النف�سية التي
تعر�ض لها العبو ومدربو فريقنا يف هذا الدوري
الطويل املتعب .
واختتم الكرعاوي ت�صريحه :ان نادي النجف بخري
وال زال بخري و�ست�شهد االي��ام املقبلة نه�ضة كبرية
يف هذا النادي الذي خطف اال�ضواء من الكثري من
االندية اجلماهريية و�سنبد�أ بعد ت�صحيح امل�سار
رحلة االع ��داد اجل��دي��دة خلو�ض مناف�سات دوري
ابطال �آ�سيا التي �سنمثل العراق فيها ب�صحبة فريق
�أربيل طالب ًا من جماهري النجف الوقوف مع فريقها
الكروي كما عهدناهم وان هذه االخفاقة لي�ست نهاية
ال�ع��امل ،ب��ل هناك ف��رق كبرية على م�ستوى العامل
تعر�ضت اىل انتكا�سات كبرية وخري دليل على �صحة
كالمي ما ظهر به الفريق الفرن�سي او الإيطايل بطل
العامل وكذلك الإنكليزي وغريهم من الفرق العاملية .

النجف يخيب امال جماهريه يف دوري النخبة
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�صاحبة ف�ضية ال�سباحة يف �أوملبياد بر�شلونة للمعاقني

البطلة املغربية خديجة عا�صم :الإ�صابة حرمتني
من من�صات التتويج يف عاملية ماليزيا 2010
عا�شت طفولة �صعبة بعد ان تعر�ضت اىل حادث وهي يف
�سن الرابعة من عمرها بعد ان �سقطعت من �سلم البيت الذي
ت�سكن فيه يف مدينة فا�س املغربية  ،ولكن ا�صرارها كان
كبريا يف االندماج باملجتمع وعدم االنزواء بعيدا بحجة
الإعاقة .
ودخلت �إحدى املدار�س الداخلية املتخ�ص�صة برعاية املعاقني
التي ا�شرفت عليها ملكة بريطانيا اليزابيث  ،وفيها تعلمت
دور�س ًا كبرية من خالل االعتماد على النف�س يف تلبية
االحتياجات اخلا�صة وكذلك الدخول يف املجال الريا�ضي
الذي من خالله انفتحت �آفاق كبرية �أمامها وجعلتها �إحدى
بطالت املغرب و�أفريقيا والعامل يف ال�سباحة .

عبد ال�سالم الكعود
يف حوار �صريح لـ

ل�ست مع التدخل احلكومي يف �ش�ؤون الكرة لكنني معها
بتتبع املف�سدين
�أدعو �أهل االحتاد ممن اجتمعوا يف بغداد �إىل تقدمي
اال�ستقالة لتبيي�ض ت�أريخهم
حاوره /عدي املختار
هناك يف بلد الغربة انا�س تهمهم م�صلحة
العراق عامة وم�صلحة كرة القدم العراقية
ب�صورة خا�صة ب�أعتبارهم جزء ًا ال يتجز�أ
م��ن ت��أري�خ�ه��ا ال ��ذي ال ين�ضب حيث قدم
ّ
و�سخر العالقات
الكثري منهم اجلهد واملال
م��ن اج��ل امل�ستديرة ال�ع��راق�ي��ة  ..ومنهم
البدري والدكتور زينل والدكتور جمال
�صالح وع�ب��د ال���س�لام ال�ك�ع��ود والدكتور
�شامل كامل والكابنت ه�شام عطا عجاج
والقائمة تطول مببدعي املهجر .
والن احلدث ي�ستحق البحث  ،ر�سا مركبنا
عند الأطل�سي وحت��دي��د ًا عند عبد ال�سالم
ال�ك�ع��ود املقيم ب��ال��رب��اط ال ��ذي ظ��ل يكتب
وي�ه�ت��ف وي �� �ص��رخ وي�خ�ت��م ك��ل م��ا يكتبه
باجلملة ال�شهرية  ..اللهم ان�صر العراق
و�أه ��ل ال �ع��راق ..لأ� �ض��ع ب�ين ي��دي��ه ب�ضعة
ا�سئلة بحجم امل�أ�ساة الكروية ،وب�صراحته
وجر�أته املعهودة اجاب عليها.
* ما ر�أيك بالتمديد الأخري لالحتاد؟
 ان��ه ب�صراحة ت��دخ��ل � �ص��ارخ وفا�ضحم��ن رئي�س فيفا ج��وزي��ف ب�لات��ر ورئي�س
االحتاد اال�سيوي حممد بن همام ..و�سرقة
ل�صالحيات هيئة ع��ام��ة حملت الن�صاب
ال�ك��ام��ل خم�سني زائ ��د واح ��د  ..ان��ه امر
خمجل وهناك �أيدٍ خفية كانت وراء القرار
 ..فلقد ح��ذرت م��رار ًا وت�ك��رار ًا ان ح�سني
�سعيد ي�ستطيع عمل كل �شيء بهذا املجال
 ..و�صوته لبالتر واب��ن همام مقابل ثمن
ال يزال العراق وكرته يدفعانه ..القرار ال

حمود تر�أ�س اجتماع الهيئة العامة يف بغداد
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يرتقي اىل ب�سط نفوذ ال�شرعية الكروية .
* بر�أيك ما احلل �إذ ًا؟
 �أمتنى من الهيئة العامة ان تدعو اىلاجتماع �آخ��ر وب�سرعة وجتيب على قرار
االحت��اد ال��دويل وان تطلب حتديد املكان
وتق�صري امل ��دة ،الن�ه��ا �صاحبة ال �ق��رار ..
وكذلك ادعو اهل االحتاد من اجتمعوا يف
بغداد اىل تقدمي اال�ستقالة يف مقدمتهم
ن��اج��ح ح �م��ود لتبيي�ض ت��اري �خ �ه��م ام��ام
ال�شارع الريا�ضي و�أهل ال�ش�أن الكروي.
* �أين تكمن �أزمة الكرة ؟
 الكرة العراقية متر بـمجموعة �أزماتتبد�أ من الو�ضع االداري املهلهل  ..واحتاد
فا�شل ال تهمه �إال م�صاحله ال�شخ�صية،
م��رور ًا ببنية حتتية متخلفة و�صو ًال اىل
دوري �ضعيف  ..ا�ضافة اىل هيئات ادارية
�ضعيفة اخل�برة والتجربة وغياب دوري
الفئات العمرية.
* ه��ل ت ��رى ت��دخ��ل احل �ك��وم��ة يف بع�ض
مراحل ملف االزمة؟
 �أننا نتباكى عندما يغيب التمويل وجتفافواهنا من كرثة اال�ستغاثة عندما ال جند
ما ن�سيرّ به امورنا الريا�ضية  ..لكننا نقول
ان احلكومة تتدخل بال�ش�أن الكروي � ..أنها
ذريعة �سمجة للتهرب من التق�صري .
*ه��ل نحن بحاجة لتدخل حكومي خالل
هذه الفرتة ؟
 �أن��ا ل�ست مع التدخل احلكومي بعملية�إدارة �ش�ؤون الكرة لكنني مع احلكومة
بتتبع املف�سدين وم��ن ي�سيئ اىل �سمعة

العراق  ..وت�أكد ان احلكومة كانت وما
زال ��ت رحيمة بالتعامل م��ع اال�شخا�ص
واالحت��ادات وعليك ان تبحث بني �سطور
الكتب والقرارات يف زمن املا�ضي القريب
وترى الفرق!
*ه��ل مل�ست خ�لال زي��ارت��ك الأخ�ي�رة دعم ًا
حكومي ًا للريا�ضة ؟
 ال� �ي ��وم ت �ن �ع��م الأن� ��دي� ��ة واالحت � � ��اداتواالوملبية بدعم مادي مل اره طوال ثالثة
عقود م�ضت وعلى الدولة ان تتدخل بقوة
عندما جتد خرق ًا مبفا�صل �أية م�ؤ�س�سة وال
تختلف الريا�ضة عن الزراعة وال�صناعة
والفعاليات الأخرى باملجتمع املدين.
*ما ال�سبيل من اخلال�ص من الأزمات ؟
 ان يكون هناك نكران ذات لدى من يعملوان ي�ضع م�صلحة العراق فوق امل�صالح
ال�شخ�صية .
*ما ال�سبيل الحتاد كروي جيد م�ستقبال ؟
 ان ن�أتي ب�أنا�س لديهم التجربة وال�شهادةالعلمية التي متكنهم من قيادة الريا�ضة
ب�شكل �صحيح وان ن�ستثمر الأ�شخا�ص
ال ��ذي ��ن ل��دي �ه��م ع�ل�اق ��ات ع��رب �ي��ة وق��اري��ة
ودولية خلدمة الريا�ضة  ..ان ن�ضع اخلط
االحمر ملن ير�شح نف�سه باالحتاد القادم
م��ن الأم �ي�ين وامل�تره�ل�ين وان ي�صار اىل
اختبارهم باللغة االنكليزية يف الأقل يف
ما يخ�ص الرئي�س والنواب وامني ال�سر
واالم�ي�ن ال�ع��ام لكي ن�ضمن احت ��اد ًا قوي ًا
فاع ًال وان نركن من ال ته ّمه م�صلحة كرة
القدم العراقية جانب ًا .

ح����اوره����ا � /إك��������رام زي���ن
العابدين
دخولها جم��ال الريا�ضة بوقت مبكر
خا�صة وانها كانت تع�شق ال�سباحة
ويلقبونها ب�سمكة امل��غ��رب العربي
جعلها تتفوق يف املناف�سات الر�سمية
وحتقق اف�ضل االجن��ازات الريا�ضية
.
ال��ب��ط��ل��ة امل��غ��رب��ي��ة خ��دي��ج��ة عا�صم
كانت �ضيفة على (امل��دى الريا�ضي)
وحتدثت بهذا الت�صريح وقالت :
منذ وقت مبكر ا�صبت بعوق يف �ساقي
االمين وانا بنت االربع �سنوات متت
معاجلتي م��ن خ�لال اف�ضل االطباء
الفرن�سيني وع���دت ملمار�سة حياتي
ولكن مب�ساعدة جهاز خا�ص  ،ودخلت
احدى املدار�س االهلية اخلا�صة التي
تهتم ب�ش�ؤون املعاقني وفيها تعلمت
ان االرادة ت�صنع املعجزات .

و�أ����ض���اف���ت خ��دي��ج��ة  :دخ��ل��ت جمال
ال��ري��ا���ض��ة وم��ار���س��ت ال�سباحة وانا
�صغرية ال�سن ومل �أغ���ادر �أحوا�ض
ال�سباحة �إال نادرا  ،و�شاركت يف كل
ال��ب��ط��والت ال��ت��ي نظمت يف املغرب
وافريقيا وح�صدت امل��راك��ز الأوىل
فيها و�أح����رزت امل��ي��دال��ي��ات الذهبية
وكنت ا�صغر ريا�ضية حتقق اجنازات
افريقية ودولية بريا�ضة املعاقني على
م�ستوى املغرب .
وا���ش��ارت اىل �إن��ه��ا تر�شحت للعب
يف اوملبياد بر�شلونة بعد ان حققت
الرقم التاهيلي وو�صلت اىل اوملبياد
بر�شلونة  1992للمعاقني وحققت
امل���ي���دال���ي���ة ال��ف�����ض��ي��ة يف ال�سباحة
وه��و اجن��از كبري للريا�ضة املغربية
وال��ع��رب��ي��ة يف ظ���ل ت���واج���د اف�ضل
ال�سباحات العامليات يف االوملبياد
املخ�ص�ص للمعاقني  ،وبينت انها

املغربية خديجة
عا�صم

مب����رور ال��وق��ت حت��ول��ت اىل العاب
ريا�ضية اخ���رى منها ال��ع��اب القوى
ورف����ع االث���ق���ال ل��ل��م��ع��اق�ين م��ن خالل

الإم��ك��ان��ات التي متلكها وت�سهم يف
جعلها ري��ا���ض��ي��ة م��ث��ال��ي��ة  ،وجميع
املدربني املغاربة يتمنون ان تتواجد

لقطة من م�شاركة الرباعة خديجة عا�صم يف بطولة العامل لرفع االثقال للمعاقني يف ماليزيا

�ضمن ف��رق��ه��م الن ال��ن��ت��ائ��ج �ستكون
ل�صاحلهم دائما .
واو���ض��ح��ت خ��دي��ج��ة  :حت��ول��ت اىل
ري��ا���ض��ة رف����ع الأث����ق����ال ع����ام 1998
وح��ق��ق��ت ب��ط��والت اف��ري��ق��ي��ا والعرب
يف وزن حت���ت  67ك��غ��م  ،وبعدها
متكنت من رفع اكرث من  100كغم مما
جعلني مهي�أة للتواجد يف بطوالت
العامل واوملبياد املعاقني  ،وجنحت
يف حتقيق ال��رق��م التاهلي الوملبياد
�سدين للمعاقني عام  2000وعندها
واجهت مناف�سة �شديدة من بطالت
العامل وكنت �أمتنى ان �أ�ضيف ميدالية
جديدة يف رفع الأثقال ولكنني �أ�صبت
بعد حماولة الرفعة الثانية وح�صلت
على املركز ال�سابع يف اوملبياد �سدين
وهو اجناز مهم �أي�ضا .
و���ش��ارك��ت يف اومل��ب��ي��اد بكني 2008
برفع الأثقال وح�صدت املركز ال�سابع
عامليا يف وزن حتت  67كغم بعد ان
تطورت ريا�ضة رفع الأثقال الن�سائية
للمعاقني و���ش��ارك فيها ال��ع��دي��د من
ب��ط�لات ال��ع��امل يف ���ش��رق �آ���س��ي��ا من
ال�صني وتايلند وكوريا  ،ويف بطولة
العامل الأخرية لرفع الأثقال للمعاقني
والتي ج��رت يف ماليزيا كنت قريبة
ج��دا من �إح��راز امليدالية الذهبية او
الف�ضية ل��وال الظلم التحكيمي الذي
وقع علي �إ�ضافة اىل الإ�صابة اللعينة
التي عاودتني وجعلتني ابتعد عن
من�صات التتويج يف البطولة .
وتابعت  :ان القائمني على الريا�ضة
املغربية ي��ق��دم��ون ال��دع��م املتوا�صل
من اجل ان نحقق �أف�ضل االجنازات
وان البطل يف امل��غ��رب يح�صل على
رعاية خا�صة ويدعم ب�شكل جيد لكي
يوا�صل �إبداعاته .
واختتمت  :ان عائلتي ك��ان��ت تهتم
ب��ي ب�شكل كبري وت��وف��ر يل االج��واء
املثالية ال�ستمرار تفوقي الريا�ضي
وكانت حت�ضر املناف�سات التي جتري
يف املغرب وكنت ازداد حما�سة وت�ألقا
كلما نظرت يف عيني والدي ووالدتي
الق����ول ل��ه��م��ا �إن��ن��ي �إن�����س��ان��ة ناجحة
و���س ��أرف��ع ر�أ���س��ك��م��ا ع��ال��ي� ًا م��ن خالل
االجن���ازات والبطوالت وامليداليات
التي اح�صدها.
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ع��ي��ن ال��������دوري

النوار���س حت ّل��ق عالي�� ًا وغ��زالن البادي��ة تفق��د قوتها
بغداد  /يو�سف فعل
ووفق تلك املعطيات �سار فريق دهوك يف بحر
دوري النخبة املتالطم االمواج بهدوء وا�ستقرار
بعيدا عن التذبذب يف امل�ستوى لأن قبطانه قا�سم
يحرك دفته مبهارة ح�سب قوة الرياح واختالفها،
وت�صدّر فريق دهوك فرق جمموعته بعد الفوز
الكبري على كربالء بثالثة اهداف مقابل هدفني،
دليل على ان الفريق ا�صبح جاهزا للمناف�سة
�إىل ال��و��ص��ول للمربع ال��ذه�ب��ي ب�ع��د ان اكمل
مهمته ب�شطرها االول بنجاح ت��ام ،و�سي�ضفي
ذل��ك الكثري من الإث��ارة واملتعة على املباريات
يف مرحلة احل�سم الثانية ،الن فقدان اية نقطة
فيها قد يكلف الفريق غاليا ويبعده عن املناف�سة
لالنتقال اىل املربع الذهبي  ،وبا�سم قا�سم من
املدربني اجليدين لكنه مازال بعيدا عن تدريب
املنتخبات الوطنية بالرغم من خلو ال�ساحة من
املدربني الكبار �إال يف ا�ستثناءات قليلة ،ويعود
جناحات فريق دهوك بالدرجة االوىل اىل الفكر
التكتيكي للمالك التدريبي بقيادة با�سم قا�سم
وم�ساعده ابراهيم عبد نادر و�سرتاتيجته يف
اللعب جعل منها فريق دهوك واحدا من الفرق
الكبرية الطاحمة للو�صول اىل املباراة النهائية
للدوري بالرغم من �صعوبة املهمة.
النوار�س يف القمة
حال ال��زوراء يف دوري النخبة ال ي�شبه حاله
يف مناف�سات ال��دوري وانقلبت االم��ور ر�أ�سا
على عقب بعد ف��وز الفريق على الطلبة التي
زادت من حظوظه باملناف�سة على الرتبع على
املركز االول بهدف ه�شام حممد ،و يعود الف�ضل
بنجاحات ال�ن��وار���س اىل اال�ستقرار االداري
ال�ستالم جنم الزوراء ال�سابق فالح ح�سن ادارة

( لي�س هناك فريق جيد و�آخر �سيىء وامنا يوجد مدرب جيد و�آخر �سيىء) مقولة تدريبية
اثبتت م�صداقيتها يف مناف�سات دوري النخبة بعد ان اجاد املدرب املثابر با�سم قا�سم من جعل
فريق دهوك واحدا من الفرق التي يح�سب لها �ألف ح�ساب عند مالقاته وجناحه الباهر بتغيري
اال�سلوب التكتيكي للفريق مبا يتالءم مع مهارات العبيه الفردية و�إمكاناتهم البدنية ،وبراعته
بايجاد طريقة اللعب التي تتنا�سب مع امكانات العبيه املهارية والذهنية ف�ضال عن خربته
بناء على تلك الثغرات ،ا�ضافة
بقراءة اوراق مناف�سه بدقة وو�ضع اخلطط التكتيكية املنا�سبة
ً
اىل قوة �شخ�صيته التي جترب الالعبني على تطبيق �أفكاره التدريبية على ار�ض الواقع.
الهيئة امل�ؤقته ،حيث عمل بجد على ترميم البيت
الزورائي وتوفري ال�سيولة النقدية ورفع الروح
املعنوية لالعبني وحثهم لتقدمي اق�صى ما لديهم
من االمكانات الفنية والبدنية يف املباريات،
ووجود فالح ح�سن على ر�أ�س االدارة الزورائية
ح ّفز امل�لاك التدريبي للفريق على �شحذ همم
ال�لاع�ب�ين ل�ل�ع��ودة اىل �سكة االن �ت �� �ص��ارات من
جديد وت�صدر النوار�س فرق املجموعة يزيد من
م�س�ؤوليته باملحافظة عليها ال�سيما ان الفرق
�ستالعبه بطريقة تكتيكية تختلف عن املواجهات
يف املرحلة االوىل ،ويتطلب من االدارة بذل
املزيد من اجلهود لتحقيق حلم اجلماهري الوفية
بالو�صول اىل املربع الذهبي على �أمل معانقة
النوار�س لقب الدوري.
ويعوّ ل املالك التدريبي للفريق بقيادة ع�صام
ح�م��د وح �ي��در حم �م��ود وع��ام��ر زاي� ��د ب ��إح��راز
االنت�صارات على التوليفة املتجان�سة بني اهل
اخل�ب�رة وال���ش�ب��اب و امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ا�سلوب
ال�سهل املمتنع املميز للنوار�س من خ�لال نقل
ال�ك��رة م��ن اللم�سة االوىل وع�م��ل املثلثات يف
منت�صف امليدان ،ولعب جمهور النوار�س دورا

كبريا يف حتفيز الالعبني للفوز ون�سيان �آثار
امل�شاكل االداري ��ة وامل��ادي��ة التي ك��ادت تق�ضي
على طموحاته باال�ستمرار بالتناف�س يف دوري
النخبة ،فيما ادت االهازيج الزورائية املفعول
ال�سحري لالعبني بعد ان عادت اجلماهري متلأ
املدرجات وحت�ضر �إىل التدريبات بكثافة غري
م�سبوقة منذ موا�سم عدة.
وعودة النوار�س اىل التحليق عاليا يف دوري
النخبة �سيمنح ملباريات املرحلة الثانية مذاق ًا
خا�ص ًا.
غياب اال�ستقرار
ت�أرجحت عرو�ض فريق ال�صناعة يف دوري
النخبة ومل ي�ستقر لها حال فبعد ان خ�سر بق�سوة
امام ال��زوراء يف اجلولة الثانية من املناف�سات
نه�ض من كبوته ب�سرعة تثري الإعجاب وتغلب
على فريق ب�غ��داد امل��دج��ج بالالعبني الدوليني
بهدف يف اجلولة الثالثة ،ما يدل على ان الفريق
مازال يف جعبته الكثري ليقدمه يف جولة احل�سم
املقبلة وبا�ستطاعته ان ي ��ؤدي دور احل�صان
اال�سود يف املجموعة ويحقق اجن��از ًا تاريخي ًا
يف املو�سم احل��ايل ،وذل��ك يتطلب م��ن املدرب

ال�شاب قحطان جثري ق ��راءة اوراق ��ه ب�صورة
جيدة وال�ع��ودة اىل اال�سلوب التكتيكي الذي
�سهّل م��ن مهمته بت�صدر املجموعة اجلنوبية
يف م�ن��اف���س��ات ال � ��دوري امل�ع�ت�م��د ع�ل��ى اللعب
باال�سلو ب الدفاعي والزيادة العددية يف حمور
العمليات وعلى الهجمات املرتدة التي تنا�سب
العبيه وعلى مقا�سهم الفني اما اللعب بطريقة
مفتوحة فانها �ستكون وباال على نتائج الفريق
يف املواجهات املقبلة ،وفريق ال�صناعة يلعب
املباريات من دون �ضغوط جماهريية وي�سعى
بجد اىل ت�أكيد جدارته مبزاحمة الفرق الكبرية
وتفوقه عليها ،كي ي�ؤكد ان كرة القدم ال تعرتف
باال�سماء الكبرية وال�ت��اري��خ وامن��ا م��ن يبذل
اجلهد وي�سخي العطاء يف املباريات تبت�سم له
وترفع من �ش�أنه بني الفرق املتناف�سة وما مييز
فريق ال�صناعة وج��ود ع��دد من العبي اخلربة
يف �صفوفه امثال ريا�ض مزهر و�صاحب عبا�س
وغريهما ا�ضافة اىل حيوية ال�شباب ،و�ستكون
مباريات املرحلة الثانية انبوبة االختبار ملعرفة
قوة فريق ال�صناعة احلقيقية التي كانت حمل
اجل ��دل وال�ت�ف���س�يرات ال�ك�ث�يرة يف مناف�سات

ال��دوري بعد ان د�أب البع�ض اىل حتليل فوز
الفريق يف املباريات للحظ واال�سلوب الدفاعي.
موقف حرج
ظهر فريق النجف يف مباريات دوري النخبة
بو�ضع ال ي�سر ع��دو ًا وال �صديق ًا وفقد الكثري
من مالمح قوته وا�سلحته ال�ضاربة التي ت�سلح
بها يف املوا�سم ال�سابقة ومن ابرز معاناة غزالن
البادية افتقار الفريق اىل املهاجم الهداف القادر
على ترجمة الفر�ص ال�سهلة اىل اه��داف ت�سهل
من مهمة الفريق بك�سب النقاط يف املباريات
ال�سيما ان��ه ق��دم ملحات ك��روي��ة جميلة وفر�ض
ا�سلوبه التكتيكي على جمريات املباراتني اللتني
خ�سرهما امام فريقي اربيل وال�شرطة  ،وبذلك
فان مهمته غزالن البادية يف املرحلة الثانية من
دوري النخبة تكتنفها ال�صعوبة الن فقدان اية
نقطة من املباريات الثالث املتبقية يعني نهاية
حلم االنتقال اىل املربع الذهبي .
و�أكدت اخل�سارة �أمام ال�شرطة بهدف واحد ان
الفريق بحاجة ما�سة اىل املزيد من اجلرعات
امل�ع�ن��وي��ة ل�لاع�ب�ين لإع� ��ادة ال�ث�ق��ة ب�إمكاناتهم
الفنية والبدنية املعززة باملعاجلات التكتيكية
املنا�سبة مع �ضرورة زيادة الوحدات التدريبية
للمهاجمني كي ي�ستطيع غزالن البادية العودة
اىل حتقيق االنت�صارات وم�صاحلة اجلماهري
لك�سب املزيد من النقاط لدخول املناف�سة من
او�سع ابوابها ال�سيما ان غزالن البادية ميتلك
م��درب � ًا ج �ي��د ًا ه��و عبد الغني �شهد ل��ه جتارب
عال
قدر ٍ
ناجحة مع الفريق وي�ضم العبني على ٍ
من امل�ه��ارات الفردية العالية وجمهور ي�شجع
بطريقة حما�سية حتفز الالعبني على انتزاع
الفوز من انياب املناف�س.
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ت�أثريات منا�صرة الريال وبر�شلونة عاملي ًا وحملي ًا ؟!
يف كل العامل الريا�ضة لعبة والعبني
و�أندية وم�شجعني ولكل ناد بنيته
االجتماعية وال�سيا�سية يف �أحيان �أخرى.
(عج ) �شبان العامل اليوم
ول�ست ادري كيف
ّ
بهذه املنا�صرة االجتماعية التي ق�سمت
ال�شباب اىل ق�سمني كتلوين بر�شلوين �أو
ريايل ملكي من جماعة ريال مدريد وملك
ا�سبانيا .
منذ �سنوات كانت (حركة) الت�شجيع
العاملي ال�شبابي متوزعة بني الفرق
االنكليزية وااليطالية والهولندية  ..الخ

بقلم  /با�سم عبد احلميد حمودي
كان هناك نوع من التوازن يف عملية الت�شجيع ثم هبت
ري��اح ت�شجيع ال�سامبا دوري��ا وروم��ا والفرق االيطالية
الأخرى وبقدرة قادر(ارجو ان تبحث دوافعها وا�سبابها
من قبل علماء علم االجتماع الريا�ضي ) حتول االجتاه
العاملي �شبابيا اىل ت�شجيع الفريقني الإ�سبانيني الفريق
امللكي والفريق ال�شعبي الكتلوين .
يف بغداد اخلم�سينيات كانت اجلماهري ال�شعبية تقف
خلف فريق القوة اجلوية القوي على ال�ضد من الفريق
الذي ال يقل مهارة وقوة وهو فريق احلر�س امللكي وك�أن
الأمر مفهوما �سيا�سيا الفريق امللكي ميثل الدولة والفريق
اجل��وي ميثل اجلماهري برغم �أن��ه فريق يعمل برعاية
حكومية لكن ما ي�شبه ذلك يوجد اليوم يف م�صر وبقوة
وهو ذلك االنق�سام الأ�سري بني م�ؤيدي الأهلي والزمالك
ا�ضافة اىل م�ؤيدي الرت�سانة واالملونيا (يف املنيا) وغريها
من فرق م�صر .
للطرفة �أق��ول :اين كنت يف زيارة �شخ�صية للقاهرة عام
 2000ونزلت يف فندق �شعبي يف منطقة �سيدنا احل�سني
حيث امل�سجد ال�شريف وخان اخلليلي والفي�شاوي وزقاق
بني الق�صرين وكل ما يذكرك مب�صر القدمية و�شخو�ص
جن �ي��ب حم �ف��وظ واحل �ك �ي��م وي �ح �ي��ى ح �ق��ي ،امل �ه��م لي�س
مو�ضوعنا هذا لكن املو�ضوع املرتبط ب�صراعات الكرة
ال�ساحرة اين كنت يف �صالة الفندق اجل�س مع جمموعة
من النزالء وا�صحاب الفندق نرقب لعبة كرة ا�سا�سية بني
االملونيا املنياوي وااله�ل��ي وك��ان اح��د ال�ن��زالء املزمنني

ديربي الريال وبر�شلونة يثري االنق�سامات
بني جمهور الكرة يف العراق

احل��اج عبد الرحمن عمدة اح��دى القرى يف املنيا وهو
نزيل حمبوب يف ه��ذا الفندق ويع�شق فريق حمافظته
وكان ا�صحاب الفندق يقفون ملجرد النكاية و�شد �أع�صاب
احلاج ) مع االهلي �ضد املنيا وكنت ا�شجع االهلي معهم
نكاية ب��احل��اج وطلبا لغ�ضبه ال ر��ض��اه هنا ج��اء هدفان
متتاليان لالهلي فثارت اع�صاب املنياوي احلاج وانطلق
ب�شتائم مت�صلة �ضد اجلال�سني مبن فيهم العراقي الذي
تدخل مبا لي�س له .
كنت ا�ضحك �ساعتها فقد حتقق الهدف وهو اثارة احلاج
عبد الرحمن ويبدوعجبا فعال اليوم تدخل ال�شباب عامليا
ل�صالح بر�شلونة �أو الريال ،بل ونزاعاتهم مع بع�ضهم

وارت ��داء مالب�س الناديني وهو�س البع�ض يف التدقيق
با�سماء الالعبني وجن�سياتهم ورواتبهم وا�سرار بيعهم
بني نا ٍد و�آخر.
م ��اذا يف االم ��ر ح�ق��ا  :ه��ل ه��و االع �ج��اب �أم احل���س��د �أم
ا�ست�ضعاف الداخل ل�صالح اخل��ارج �أم هو االنحياز اىل
ظاهرة عاملية مل تدر�س كاملة ،ومل تدر�س ا�سباب حرمانات
ال�شباب الوطني وطغيان �ألوان ال�شا�شات العار�ضة عرب
االق�م��ار الف�ضائية ومو�سيقاها على �أل ��وان الدري�سات
العراقية ؟
مازالت االنحيازات ال�شعبية نحو فرق الزوراء والنجف
وامليناء واجل��وي��ة وال�شرطة ان�ح�ي��ازات توحي ب�شيء

من الثقة لكن �أي��ة لعبة تقام بني الكتلونيني والرياليني
جتعل اال�صطفافات ال�شعبية يف العراق وم�صر و�سوريا
وال��دامن��ارك وباك�ستان �أ�صطفافات �أخ ��رى يقف فيها
االهالوي والزمالكاوي واملنياوي �سوية �ضد (ومع) �أحد
الفريقني ،ويقف فيها م�شجعو الزوراء واجلوية والنجف
 ...ال��خ موقف انق�سام م��ع بع�ضهم البع�ض وان�سجام
م��ع واح��د م��ن التحالفني بر�شلونة �أو ال��ري��ال ويعي�ش
العامل ال�شبابي ا�صطفافا جديدا خ��ارج ح��دود اجلن�سية
واملحلية.
لندر�س ذلك ولن�ستخل�ص منه التجارب والعرب ،والظاهرة
بعد هذا لي�ست عراقية فريدة  ،بل عاملية متاما .

وقفة ا�ستفهامية

ه��ل يعيد �سيدكا �أل���ق �إجن����از ف��ي�يرا يف رح���اب �آ���س��ي��ا ال��ك�برى ؟

الزوراء يوا�صل م�سل�سل نتائجه املتميزة
يف دوري النخبة
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كوبنهاغن  /رعد العراقي
ال �أعلم �إن كان �سيدكا حمظوظ ًا بنا �أو �سنكون نحن
حمظوظني به �أو �أن قرار اختياره هو �ضربة حظ قد
ت�صيب ورمب��ا تخيب حالها ح��ال الكثريمن �صفقات
التجارة ال�ك��روي��ة ..ق��د ال تكون م�سرية ال��رج��ل فيها
الكثريمن امل�ن�ج��زات على ال�ساحة ال��دول�ي��ة �أو حتى
امل�ح�ل�ي��ة وه ��و م��اج�ع�ل�ن��ا ن �ب��دي ال �ك �ث�يرم��ن التحفظ
والت�أويالت يف معر�ض حديثنا الآن.
يتذكر اجلميع قبل نهائيات كا�س �أ�سيا  2007بثالثة
�أ�شهر حني مت اختيار امل��درب فيريا لقيادة املنتخب
الوطني يف بطولة غرب �آ�سيا ومن ثم يف النهائيات
املذكورة ،وال اعتقد �أن هناك من كان ي�ؤيد هذا االختيار
�أو حتى يتفاءل به نظرا لق�صر الفرتة و�ضعف برنامج
الإع��داد والأه��م عدم امتالك املدرب ل�سجل واجنازات
تذكر �إال �أن ما حتقق كان فوق كل الت�صورات وتوقعات
املحللني ورمبا املنطق �إذا ما �أجرينا نوعا من املقارنة

بني ما توفرت من �إمكانات وخطط �إعداد ملنتخبنا يف
تلك الفرتة وبني اال�ستعدادات الكبرية للفرق الأخرى،
فهل كان فيريا ميتلك من الدهاء والعبقرية الكروية ما
جعله يطيح بكل املعوقات ويقفز على الواقع ليقب�ض
على الك�أ�س الغالية �أم �إن هناك �أ�سباب ًا �أخرى هي من
قلبت التوقعات وجعلت من فيريا بطال ودونت ا�سمه
يف �سجالت ال�شرف الآ�سيوية.
ولأجل �أن نكون من�صفني يف البحث عن الأ�سباب البد
من االقرتاب من الواقعية �أكرث مع اعتزازنا بكل ماحققه
فيريا فهو اجتهد وقدم ما لديه وترك ب�صمة جميلة يف
تاريخ الكرة العراقية لكن الوقائع والأحداث لها جانب
مهم �ساعدت يف حتقيق الإجناز ،وقد تكون للمجموعة
التي قادها من الالعبني اثر كبرييف ذلك كونهم كانوا
مي��رون مبرحلة الن�ضج ال�ك��روي بعد م�شاركتهم يف
اوملبياد �أثينا واكت�سابهم اخل�برة والطموح وال �شك
يدفعهم حبهم للوطن وهو مير يف �أ�صعب مرحلة يف

تاريخه كل ذلك ولد حافزا لديهم قد يكون يف ت�أثريه
ابعد من القيا�س الطبيعي ،ولكون كل جهد يحتاج �إىل
توظيف �صحيح فان تلك النخبة كانت حمظوظة يف
وجود مدرب اللياقة الربازيلي �سواريزالذي كان رائعا
يف رف��ع م�ستوى اللياقة البدنية لديهم ب�شكل علمي
ومدرو�س ..ومن كان ي�شاهد لياقة الالعبني يف �أوىل
مبارياتهم �أمام تايالند وخا�صة يف ال�شوط الثاين كان
يظن ان املنتخب لن ي�صمد طويال �إال �أن �سواريز جنح
يف قلب املعادلة حتى �أن املنتخب يف �آخ��ر مبارياته
�أم��ام املنتخب ال�سعودي كان حالة فريدة يف الن�شاط
والتحمل �أذهل اجلميع مب�ستواه البدين ولعب مباراة
بنف�س واحدة منذ بدايتها حتى �صفارة النهاية.
�إذن� ،إن فيريا وجد من الظروف امل�ساعدة ما مكنه من
حتقيق االجن��از ومن دونها رمبا مل يكن مبقدوره �أن
ي�صل �إىل تلك املكانة ،وحني غامر يف املرة الثانية عند
قيادته املنتخب يف خليجي ( )19مل ت�سعفه خططه �أو

�أفكاره من �إثبات قدرته على �إعادة التوازن للمنتخب
 ،بل انه بدا عاجز ًا عن تدارك الإنحدار اخلطري الذي
�أ� �ص��اب �صفوف املنتخب وان�ه�ي��اره �أم ��ام املنتخبات
الأخ��رى ،وهو دليل على �أن غياب العوامل امل�ساعدة
ك�شفت �إمكانية وه�شا�شة املعاجلة داخل امللعب.
�إن الذي ح�صل مع فيريا البد �أن يكون در�س ًا ي�ستفيد
منه �سيدكا ،و�إذا ما ارد �أن يعيد االجناز عليه �أن ي�ضع
يف �أجندته �أمور ًا مهمة �أولها �أن يختار الالعبني ب�شكل
ويفجر يف
دقيق وي�صل بهم �إىل م�ستوى الطموح
ّ
داخلهم كل الإمكانات ،وثانيها �أن يدر�س خ�صائ�ص
الالعبني العراقيني البدنية واختيار م��درب اللياقة
املنا�سب ال��ذي ب�إمكانه توظيف اجلهد ورفعه ب�شكل
ت���ص��اع��دي متكنه م��ن اج�ت�ي��از امل �ب��اري��ات التمهيدية
�ضمن املجموعة ،عندها �ستكون خططه و�أفكاره قابلة
للتطبيق و�سيجد ا�سود ًا ت�صنع لها وله جمد ًا طاملا حلم
فيه رحاب �آ�سيا الكربى!
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ال�شياطني احلمر حت�صد اوىل القاب
املو�سم االنكليزي الكروي
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ال �����س����ع����ودي����ون يف الئ����ح����ة ه��������دايف ال����ع����امل
الريا�ض  /وكاالت
خلت قائمة هدايف العامل لكرة القدم عن �شهر
�آب احلايل ،وال�صادرة من االحتاد الدويل
لتاريخ و�إح�صائيات كرة القدم ()IFFHS
من ا�سم �أي العب �سعودي �أو حمرتف �أجنبي
يف امل�سابقات ال�سعودية لأول مرة منذ عام
 ،2000والتي ت�صدرها الأرغ ��واين دييغو
فورالن هداف نهائيات ك�أ�س العامل  2010يف
جنوب �إفريقيا بر�صيد  13هدفا .وجاء النجم
الإ�سباين دايفيد فيفا املتوج مع بالده �أخريا
بلقب املونديال يف املركز الثاين بر�صيد 12
هدافا ،ثم النجم املك�سيكي خافيري هرينانديز
امل �ن �ت �ق��ل ح��دي �ث��ا �إىل م��ان���ش���س�تر يونايتد
الإجنليزي يف املركز الثالث بر�صيد ت�سعة
�أهداف.
و�ضمت القائمة  43العبا من خمتلف منتخبات
وجن�سيات العامل من بينهم �سبعة العبني عرب
"ثالثة كويتيني� ،سوري ،م�صري ،تون�سي،
و�سوداين" ،حيث جاء النجم ال�سوري عبد
الرزاق ح�سني هداف فريق اجلي�ش ال�سوري
يف �صدارة النجوم العرب يف القائمة ويف

الهالل مت�سك بالرباعي والن�صر اجته للرومان

 56حمرتف ًا �أجنبي ًا ي�سجلون احل�ضور الأكرب
يف املالعب ال�سعودية

�إعداد  /املدى الريا�ضي
قطعت �أندية الدرجة املمتازة ال�سعودية
�شوطا كبري ًا يف اال�ستعداد للمو�سم اجلديد
الذي �سينطلق خالل االيام القليلة املقبلة
يكون دعم �صفوف الفرق بالعبني �أجانب
ه��و ال���ذي ي � ��ؤرق م�ضجع ر�ؤ�� �س ��اء هذه
الأندية نظري ما يدفع لهم من مبالغ لي�ست
بالقليلة.
ب �ع ����ض الأن���دي���ة �أب� �ق ��ت ع �ل��ى حمرتفيها
ال�سابقني ،وي�أتي على ر�أ�س القائمة الهالل
لنجاحهم الكبري يف قيادة الفريق للتتويج
باللقب ،وهناك بع�ض الأندية �أبقت على
جزء من املحرتفني ،وقامت ب�ضم حمرتفني
ج��دد ..خ�لال ه��ذه امل�ساحة �سن�ستعر�ض
الأندية واملحرتفني املن�ضمني لها.
الهالل حافظ على الأربعة
يف الهالل �سجل العبوه الأجانب املو�سم
املا�ضي م�ستوى كبريا و�أثبتوا جناحهم،
ف��ال�ك��وري اجلنوبي يل يونغ �أ�صبح من
�أبرز ركائز الفريق ،كما هو احلال بالن�سبة
للثالثي ال��روم��اين رادوي وال�سويدي
ولهام�سون والربازيلي نيفيز.
ال�شباب ي�ستعني بالعب الهالل
��ض��م ال���ش�ب��اب �إىل �صفوفه ه��ذا املو�سم
املدافع الربازيلي تفاريز وهو العب يعرف
امل�لاع��ب ال�سعودية جيدا بحكم �أن��ه كان

يلعب للهالل ،كما �أب�ق��ى على الربازيلي
الآخ� ��ر الع ��ب ال��و� �س��ط كمات�شو �صاحب
امل�ستويات املميزة ،ويف املقابل تخل�ص
ال�شباب من الليبي طارق التايب الذي مل
يحقق ال�ن�ج��اح املنتظر م�ن��ه ،والكويتي
م�ساعد ندا ،وقام ب�ضم الكوري اجلنوبي
الدويل (املونديايل) �سوجن �شوجن جوج،
واليزال املركز الرابع �شاغر ًا حتى الآن.
االحتاد يحتفظ بحديد
من جانبه �أبقى االحتاد على العماين �أحمد
حديد ال��ذي حقق مع الفريق م�ستويات،
و��س�ي�ب�ق��ي االحت� ��اد ع�ل��ى ال �ع��رب��ي الآخ ��ر
الالعب اجلزائري عبد امللك زيايه ،وا�ضاف
الربتغايل نونو مايز العب و�سط ومواطنه
الظهري الأمين باولو جورج.
الن�صر يتجه للرومان
بد�أ الن�صر هذا املو�سم �إع��داده مبكرا بعد
�أن ح�سم ات�صاالته بالالعبني الأجانب ،فقد
تخل�ص الفريق عن �أجانبه الذين كانوا معه
يف املو�سم املا�ضي بنا ًء على طلب املدرب
ومل ي�ب��ق �إال ع�ل��ى ال�لاع��ب االرجنتيني
ف�ي�ق��اروا و �ضم الع��ب امل�ح��ور الروماين
اوف �ي��دي��و ب�ي�تري م��ن ن ��ادي بوخار�ست،
ومواطنه رازف��ان كور�شي�س واال�سرتايل
جوناثون ديفيد ماكني.
الأهلي يبقي على ب�سيمو�س

واحل��ال ينطبق على الأهلي
ال���ذي �أب �ق��ى ع�ل��ى حمرتفيه
الربازيليني فيكتور �سيموز
ومواطنه مار�سينهو دي�سلفا،
وتعاقد مع املهاجم الربازيلي
واندر�سون.
بابا يدعم الوحدة
ال��وح��دة ق��رر خ�لال ال �ع��ام امل��ا��ض��ي وهذا
العام التعاقد مع حمرتفني عرب وحتديدا
م��ن امل �غ��رب� ،إذ �ضم �إىل �صفوفه ك�ل ًا من
ع �ب��دال �ك��رمي ب��ن ه�ن�ي��ة وع �� �ص��ام ال��راق��ي
واملدافع البحريني ح�سني بابا والربازيلي
كامبو�س العب فريق الرائد ال�سابق.
االتفاق و ابن الداهية
االتفاق الذي يع�سكر حالي ًا يف �أملانيا دعم
�صفوفه بثالثة الع�ب�ين هما الربازيليان
العب املحور برونو الزوراين ابن املدرب
ال�ع��امل��ي امل �ع��روف الزاروين ،ومواطنه
� �س��ان �ت��و���س �إ�� �ض ��اف ��ة �إىل الأرجنتيني
�سب�ستيان.
احلزم ي�ستعني بخمي�س
عقد احل��زم ال�ع��زم على موا�صلة ظهوره
امل�م�ي��ز يف دوري "زين" و�أ�� �ض ��اف هذا
امل��و��س��م امل�ه��اج��م النيجريي اي�ف�ي��اين من
االه�ل��ي الليبي ال��ذي �سبق ل��ه اللعب يف
� �ص �ف��وف ال��ه�ل�ال ال� ��� �س ��وداين ،وامل��داف��ع
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�أن ����س ب��ن ي��ا��س�ين اىل جانب
الكونغويل ديبا ،و�ضم الفريق
ه��ذا امل��و��س��م ��ص��ان��ع االلعاب
الكامريوين ديدي تايو.
جورج فو�ساتي الرائد ي�ضم عقال
ال��دويل الأردين حممد خمي�س وذل��ك ملدة ال��رائ��د ال�ن��اج��ي ال �ث��اين م��ن ال�ه�ب��وط دعّم
عام ،وقبلهما املحرتف الزامبي فران�سي�س �صفوف بالعبني حمرتفني بعد �أن �أبقى على
كو�سندي الذي وقعت معه الإدارة عقدا ،مع االردين ح��امت عقل والتعاقد مع املغربي
�صالح الدين عقال الذي �سبق له اللعب يف
الأبقاء على ال�سنغايل حممد روبيز.
�صفوف احلزم والطائي واالتفاق ،واي�ضا
القاد�سية يتعاقد مع جامبو
وجار
دعم القاد�سية الفريق يف املو�سم اجلديد مت التعاقد مع الربازيلي دا�سيلفا
ٍ
بالعبني حمرتفني على م�ستوى عال ،فكان البحث عن العب رابع.
االجت��اه ه��ذه امل��رة �إىل �إفريقيا وحتديدا التعاون يتعاقد مع من�صور
نيجرييا ومت التعاقد مع العبني من هناك التعاون دعم �صفوفه بقائد منتخب مقدونيا
هما جامبو ومواطنه ما�سرت اندو والأردين من�صور كورتي�سي والعاجي بامبا ادري�سا
وتبحث �إدارة ال�ت�ع��اون �أم��ر التعاقد مع
مهند حمارمة والفنزويلي جيوفاين.
الالعب الكامريوين فرانك �أوليفريا الذي
الفتح يعيد كانو
اب�ق��ى الفريق الفتحاوي على التون�سي يلعب يف الدوري اجلنوب �أفريقي.
رم� ��زي ب��ن ي��ون ����س ال� ��ذي � �ش��ارك يف كل الفي�صلي يتعاقد مع جريتك
مباريات الفريق املو�سم املا�ضي ،وتعاقد �أم ��ا الفي�صلي ف�ق��د ات �ف��ق م��ع الكرواتي
م��ع ال�ع�م��اين �أح �م��د م �ب��ارك "كانو" الذي داري��و جريتك العب و�سط ن��ادي هايدوك
خ��ا���ض جت��رب��ة م ��ع االه� �ل ��ي ،و ال���دويل الكرواتي واملهاجم الألباين ميجني ميميلي
الكونغويل دوري�س �سالومو وامام النادي العب فريق تريانا وهداف الدوري الألباين
يف املو�سمني الأخريين �إ�ضافة �إىل العبني
فر�صة لإ�ضافة العب اجنبي رابع.
عربيني هما املدافع االردين �شريف عدنان
جنران يبقي بن يا�سني
�أم���ا جن���ران ف�ق��د اب �ق��ى ال�لاع��ب االردين وال�سوري وائل عيان.

املركز الـ  13بر�صيد �سبعة �أهداف.
وح��ل النجم امل���ص��ري حممد ن��اج��ي (ج��دو)
هداف االحتاد الإ�سكندري امل�صري يف املركز
 19بر�صيد �ستة �أهداف ،ثم الكويتي يو�سف
ال�سلمان ه��داف فريق كاظمة الكويتي يف
املركز  21بر�صيد �ستة �أه��داف ،ثم مواطنه
خالد عجب هداف الكويت الكويتي يف املركز
 24بر�صيد �ستة �أهداف.
واقت�سم الكويتي بدر املطوع هداف القاد�سية
الكويتي يف املركز  43بر�صيد خم�سة �أهداف
امل��رك��ز م��ع التون�سي وج ��دي ب��وع��زي جنم
خ��ط و��س��ط ال�ترج��ي ال��ري��ا��ض��ي التون�سي،
وال �� �س��وداين م�ه�ن��د ال �ط��اه��ر ه ��داف الهالل
ال�سوداين.
يذكر �أن يا�سر القحطاين هداف فريق الهالل،
ون��ا��ص��ر ال���ش�م��راين ون��اي��ف ال �ه��زازي كانو
متواجدين ط��وال الأع��وام الثالثة املا�ضية،
فيما �ضمت ال�ق��ائ�م��ة م�ن��ذ � 2000أك�ث�ر من
ا�سم الع��ب �سعودي وحمرتفني يف الدوري
ال�سعودي �أب��رزه��م م��اج��د عبد ال�ل��ه� ،سامي
اجلابر ،حمزة �أدري�س و�سعيد العويران.

نايف الهزازي خارج قائمة هدايف العامل

الفقيه ينفي اال�ستعانة ب�سفينة فندقية لإقامة ال�ضيوف

ال��ي��م��ن جت��ن��د  500م��ن خ��ري��ج��ي ال��ث��ان��وي��ة ل��ـ «خليجي »20
�صنعاء /وكاالت
قالت وزارة الداخلية اليمنية �أنها جندت � 500شاب من
خريجي الثانوية العامة من �أبناء حمافظتي �أب�ين وعدن،
�ستكون �أول دفعة متخ�ص�صة يف جم��ال احلفاظ على �أمن
املالعب وت�أمني املن�ش�آت الريا�ضية ،وذلك حلفظ الأم��ن يف
فعاليات "خليجي  "20وح�م��اي��ة امل�لاع��ب الريا�ضية ،مع
ت�أهيلهم بدني ًا وقانوني ًا لكي يتمكنوا من �إجناز املهام املوكلة
�إليهم على الوجه الأمثل ومبا ي�سهم يف جناح فعاليات
البطولة.
ويف اجل��ان��ب الأم �ن��ي �سي�ؤمن ع�شرة �آالف جندي
و��ش��رط��ي م��ن احل��ر���س اجل�م�ه��وري والأم���ن القومي
والكوماندوز الن�سائي للبطولة .على �صعيد �آخر ،نفى
نبيل الفقيه رئي�س جلنة الإيواء يف «خليجي  ،»20التي
�ستقام يف اليمن� ،صحة الأن�ب��اء التي ذك��رت �أن اللجنة
املنظمة �ست�ستعني ب�سفينة فندقية خم�س جنوم ،لإقامة

مريزا يتهم مات�شاال
بقتل الأحمر البحريني
املنامة /وكاالت
قال م�ساعد الأمني العام للجنة التنظيمية
اخل�ل�ي�ج�ي��ة ل �ك��رة ال �ق��دم ورئ �ي ����س ن��ادي
ال�شباب البحريني مريزا �أحمد� :إن املدرب
ال�سابق ملنتخب البحرين الوطني الت�شيكي
م �ي�لان م��ات �� �ش��اال ه��و ال���س�ب��ب احلقيقي
وراء امل�ستوى املخيب ال��ذي ظهر عليه
املنتخب الأومل�ب��ي يف البطولة اخلليجية
الثانية التي اختتمت يف العا�صمة القطرية
الدوحة وح�صد على �إثرها املركز ال�ساد�س
(الأخري).
و�أ�� �ض ��اف م�ي�رزا يف ت���ص��ري��ح ��ص�ح�ف��ي� :أن
مات�شاال قتل املنتخب الأوملبي حينما مل يو ِله
االهتمام �إىل جانب املنتخب الوطني فرتة
قيادته للأحمر ،خ�صو�ص ًا و�أن��ه ك��ان مطالب ًا
بو�ضع خطة وبرنامج لإع ��داد ه��ذا املنتخب
ال�صاعد .واعترب ترتيب منتخبنا الأوملبي يف
�سلم البطولة اخلليجية �أمر ًا متوقع ًا ،م�شري ًا
�إىل �أن الالعبني واجلهاز الفني والإداري ال
ذنب لهم ،خ�صو�ص ًا و�أن مهمة �إع��داد الأحمر
الأوملبي كانت حديثة العهد.

�ضيوف البطولة فيها .و�أكد �أنه ال �صحة لأنباء "ا�ستئجار �أو
�شراء " �سفينة ال�ست�ضافة �ضيوف "خليجي  ،"20وقال:
"جلنة �أمناء ال�سر قد زارت عدن و�شاهدت ب�أم �أعينها ما تزخر
به من من�ش�آت �إيوائية جاهزة لال�ست�ضافة والتي تزيد على
 160فندقا و�شاليهات على البحر ،و�أي�ضا املن�ش�آت اجلديدة،
ناهيك عن املن�ش�آت اخلا�صة التي مت �إن�شا�ؤها
لأجل خليجي  ،20و�ستفتح �أبوابه قبل
�شهرين من اال�ست�ضافة ح�سب املوعد
امل �ح��دد ،وخ��ا��ص��ة ال�ف�ن��دق اخلا�ص
باال�ست�ضافة ال��ذي تنفذه ال�شركة
ال�ي�م�ن�ي��ة ــــــ الليبية" .و�أ� �ض��اف
الفقية �أن ال�ضيوف �سينده�شون
مبا�ستقدمه اليمن لهم م��ن ح�سن
ال�ضيافة ،كما �سيكونون �سعداء مبا
اٌعد لهم من برنامج �سياحي متميز،

ورحالت ،وحفالت خا�صة باملنا�سبة الفريدة.
و�أو�ضح الوزير اليمني �أي�ضا �أنه ال خماوف �أمنية يف عدن
و�أبني ،م�ؤكدا �أن ما تردد لي�س �إال �شائعات يرددها �أ�صحابها
لأهداف �شخ�صية خا�صة بهم.
من جانبه قال خالد النوراي �سكرتري اللجنة الإعالمية يف
االحت��اد العام لكرة القدم� :إن �شائعة ال�سفينة ال تتفق مع
العقل واملنطق ،وهم ال يعرفون اليمن وح�ضارتها وتاريخها
والكرم الذي يتمتع به �أبنا�ؤها نحو �ضيوفهم ،وخا�صة �إذا
كان ال�ضيوف الأ�شقاء من اخلليج� ،إنه كرم ال يقارن ب�أي دولة
�أخرى .وقال�" :أ�صحاب ال�شائعة يبدو �أنهم يق�صدون �سفينة
الأطفال (عدنان ولينة)" ،وتابع �ضاحكا "كيف لليمن �أن تقوم
با�ستئجار �سفينة تكلف �أربعة �أ�ضعاف تكلفة املن�ش�آت التي
�أن�شئت لأجل خليجي  ،20وت�ساءل :هل زار ه�ؤالء عدن حتى
يقولوا ذلك؟! هل يعرفون كم فندقا يف عدن؟! وكم فندقا يف
�صنعاء واملكال واحلديدة وتعز و�أبني و�إب؟!

الزمالك يعر�ض على �شيكاباال البقاء لـ � 5سنوات �أخرى
القاهرة  /وكاالت
ك�شف م�س�ؤول يف ن��ادي الزمالك امل�صري لكرة
القدم� ،أن النادي تو�صل �إىل اتفاق مع الالعب
حم�م��ود عبد ال� ��رازق ،ال�شهري بـ(�شيكاباال)،
يق�ضي بتجديد عقد ال�لاع��ب م��ع ال�ن��ادي ملدة
خم�سة �أع��وام مقبلة ،يف حني ينتظر جمل�س
�إدارة القلعة البي�ضاء ع��ودة رئي�س النادي
مم��دوح عبا�س م��ن �إج��ازت��ه ال�سنوية لإنهاء
امل�س�ألة ".ورف����ض ع�م��رو اجلنايني ،ع�ضو
جمل�س �إدارة ن��ادي الزمالك ،يف ت�صريحات
�صحفية حماوالت نادي �أندرخلت البلجيكي

للح�صول على خدمات الالعب ،م�ؤكد ًا �أن نادي
الزمالك "رف�ض الإ�ستغناء عن �شيكاباال مل�صلحة
الأخ �ي�ر م�ق��اب��ل م�ل�ي��وين ي� ��ورو ،ن �ظ��را حلاجة
الفريق الأبي�ض خلدمات الالعب ".وكان نادي
�أن��درخل��ت ه��دد يف وق��ت �سابق بتقدمي �شكوى
�ضد نادي الزمالك يف االحتاد الدويل لكرة القدم
(فيفا) وذل��ك اعتمادا على الرغبة التي وثقها
ال�لاع��ب قبل ثالثة �أ�شهر يف ر�سالة �إىل احتاد
الكرة امل�صري يبدي فيها رغبته عدم اال�ستمرار
مع ناديه احلايل الزمالك ،مطالب ًا بالرحيل �إىل
النادي البلجيكي.

مار�شان يحدد قائمة ن�سور قرطاج ملباراة ت�شاد
تون�س /وكاالت
اخ�ت��ار الفرن�سي ب��رت��ران م��ار��ش��ان ،م��درب منتخب
تون�س لكرة ال�ق��دم 23 ،الع�ب� ًا لالن�ضمام لت�شكيلة
الفريق ،ا�ستعداد ًا ملواجهة م�ضيفه منتخب الت�شاد
التي �ستقام م�ساء اليوم �ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة
ل�ن�ه��ائ�ي��ات ك ��أ���س �أمم �أف��ري �ق �ي��ا ب��ال �غ��اب��ون وغينيا
اال�ستوائية عام . 2012

الأردن ي�ض ّيف
ت�صفيات بطولة �آ�سيا
للنا�شئات لكرة القدم
عمان  /وكاالت
�أعلن االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم،
مواعيد و�أماكن �إقامة مناف�سات ت�صفيات
بطولة �آ�سيا للنا�شئات حتت  16عام ًا
.2011
وي�شهد الدور الأول مناف�سات
جمموعتني ،حيث تقام مباريات
املجموعة الأوىل خالل الفرتة من � 15إىل
 24ت�شرين الأول املقبل يف العا�صمة
الفلبينية مانيال ،يف حني تقام مباريات
املجموعة الثانية من � 10إىل  19ت�شرين
الأول يف الأردن.
وت�شارك ت�سعة منتخبات يف الدور الأول
مت تق�سيمها على جمموعتني على �أ�سا�س
جغرايف ،حيث �ضمت املجموعة الأوىل
الفلبني و�سنغافورة وفيتنام وغوام،
يف حني �ضمت املجموعة الثانية الأردن
والهند و�أوزبك�ستان و�إيران والبحرين.
وي�شار �إىل �أن املنتخبات التي ح�صلت
على املراكز من ال�ساد�س �إىل الثامن يف
الن�سخة املا�ضية من البطولة هي تايالند
وميامنار وال�صني تايبيه حجزت مقاعد
مبا�شرة يف الدور الثاين من الت�صفيات،
الذي تقام مبارياته خالل الفرتة من
� 3إىل  12كانون الثاين يف العا�صمة
املاليزية كواالملبور ،حيث يت�أهل �إىل هذه
الت�صفيات �أي�ض ًا مت�صدرو كل جمموعة
يف الدور الأول.
وتقام مباريات الدور الثاين عرب نظام
الدوري املجز�أ من مرحلة واحدة
مب�شاركة خم�سة منتخبات ،بحيث يت�أهل
�صاحب املركز الأول للنهائيات.
وكانت املنتخبات احلا�صلة على املراكز
اخلم�سة الأوىل يف الن�سخة املا�ضية
وهي كوريا اجلنوبية وكوريا ال�شمالية
واليابان و�أ�سرتاليا وال�صني حجزت
مقاعدها مبا�شرة يف النهائيات ،حيث
�سريافقها مت�صدر الدور الثاين من
الت�صفيات ،على �أن تقام الأدوار النهائية
على نظام الدوري املجز�أ من مرحلة
واحدة �أي�ض ًا.
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فيبا متنع الفوفوزيال
يف مونديال ال�سلة
برتكيا
ا�سطنبول /وكاالت

العدد ( )1875ال�سنة ال�سابعة االربعاء (� )11آب 2010

روين :الدوري الإنكليزي �أ�صعب و�أقوى
دوري يف العامل

قرر االحتاد الدويل لكرة ال�سلة (فيبا) منع
اجلماهري من ا�صطحاب بوق "الفوفوزيال"
ال�شهري خالل ت�شجيع منتخباتها الوطنية
يف املالعب خالل مناف�سات ك�أ�س العامل
(مونديال تركيا .)2010
وجاء يف بيان لفيبا �أن ملعب كرة ال�سلة
املغلق يختلف عن ملعب كرة القدم ،وقد
�شهدت الفوفوزيال رواجا كبريا يف مونديال
جنوب افريقيا ،ورغم ذلك عرب كثري من
الالعبني عن انزعاجهم الكبري من �أ�صواتها
املنبعثة من املدرجات على الرغم من كون
املالعب �ضخمة ومفتوحة.
ي�شار �إىل �أن منتخب االردن لكرة ال�سلة
�سي�شارك للمرة الأوىل يف تاريخ الريا�ضة
الأردنية يف النهائيات الكبرية ملونديال
لعبة جماعية ،و�سيخو�ض مناف�ساته يف
الدور الأول يف مدينة قي�صري الرتكية �إىل
جانب منتخبات الأرجنتني و�صربيا و�أملانيا
وا�سرتاليا و�أنغوال.

لندن /وكاالت
و�صف جنم نادي مان�ش�سرت يونايتد ''واين
روين ' الدوري الإنكليزي ب�أ�صعب بطولة
دوري يف ال �ع��امل لأن ��ه يحظى مبناف�سة
�شر�سة من الأندية على لقب امل�سابقة.
وتوقع مهاجم املنتخب الإنكليزي مناف�سة
�شر�سة من �أندية عدة هذا املو�سم ملان�ش�سرت
ي��ون��اي �ت��د وت���ش�ي�ل���س��ي و�آر�� �س� �ن ��ال على
املراكز املتقدمة �أمثال ''مان�ش�سرت �سيتي
وتوتنهام''.
واي��ن روين ال��ذي وق��ع ع��ام  2004للمان
يونايتد قادم ًا من �إيفرتون يعتقد �أنه منذ
ُمغادرة فريقه القدمي والدوري الإنكليزي
يزداد قوة ومتعة من مو�سم لآخر وب�شكل
ت��دري �ج��ي مخُ �ي��ف لي�صل الأم� ��ر �إىل �أن
حتقيق الفوز لي�س بالأمر الهني .وقال:
'�أع��رف �أن ما �أقوله �أ�شبه بالتربير ،لكن
بالفعل ال توجد مباريات �سهلة يف الدوري

كاربوف يرت�شح
لرئا�سة االحتاد
الدويل لل�شطرجن

جماهري نيوكا�سل ت�سخر من (كر�ش) كامبل

دبي /وكاالت

�أعلن بطل العامل ال�سابق الرو�سي كاربوف
تر�شحه لرئا�سة االحتاد الدويل لل�شطرجن
يف مواجهة الرئي�س احلايل “كري�سان
�إليموجينوف” الذي يتوىل رئا�سة االحتاد
الدويل منذ  15عام ًا.
جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده
�أناتويل كاربوف مبقر احتاد ال�شطرجن
الإماراتي يف دبي بح�ضور الدكتور �سليمان
الفهيم رئي�س االحتاد.
ومن املقرر �أن جتري االنتخابات يوم 30
من �شهر ايلول املقبل يف مدينة خانتي
مان�سي�سك �شمال رو�سيا على هام�ش
الأوملبياد العاملي لل�شطرجن.
وك�شف كاربوف عن خطته وبرناجمه
لتطوير اللعبة على م�ستوى العامل خالل
ال�سنوات الأربع القادمة ور�صد ميزانية
بقيمة �أربعة ماليني دوالر لتطويرها عاملي ًا
وزيادة االهتمام الإعالمي باللعبة وزيادة
مداخيل �أبطال اللعبة على م�ستوى العامل
مبا يوفر لهم الظروف املنا�سبة للإبداع
وتطوير امل�ستوى الفني للعبة ،كما �أعلن
كاربوف عن خطته التي بد�أها منذ �سنوات
لتطوير اللعبة عاملي ًا من خالل �إن�شاء مدر�سة
كاربوف لل�شطرجن يف العديد من الدول
العربية والعامل ومنها م�صر و�سوريا.

الإنكليزي املمتاز ،يف املوا�سم ال�سابقة
رمبا كان هناك بع�ض الأندية تعتمد على
العب �أو اثنني حلملها لكن هذا لي�س هو
احل���ال الآن ،ف�ف��ي ال��وق��ت احل��ا� �ض��ر من
ال�صعب �أن تعتمد على عنا�صر معينة
ل�ت�ن��اف����س ،وم��و� �س��م  2009-2010خري
دليل ،فهو �أ�صعب مو�سم �شاركت خالله
مع الفريق ،حظينا مبناف�سة �شر�سة من كل
الأن��دي�ة'' .و�أ�ضاف'' :على مدار ال�سنوات
الثالث �أو الأرب��ع املا�ضية كانت املناف�سة
لي�ست بتلك ال�شرا�سة لأن امل��و��س��م كان
ينتهي ل�صالح �أح��د الأندية قبل �أ�سابيع،
لكن يف املو�سم املا�ضي كان هناك الكثري من
الإثارة ،فالعديد من �أندية ال�صدارة وقعت
يف فخ اخل�سارة �أكرث رمبا ما كان متوقع ًا،
ويف النهاية خ�سرنا البطولة بفارق نقطة
واحدة فقط ويف اجلولة الأخرية'' .وتابع:
''لكن �أعتقد �أنه �أمر جيد �أن يكون الدوري

الإنكليزي فيه هذه املناف�سة والقوة ،و�أنا
كم�شجع كرة القدم �أحب ر�ؤية ذلك ،وكنت
مقتنع ًا بكل ما حدث يف املو�سم املا�ضي،
ففي املقدمة كانت هناك معركة بيننا وبني
ت�شيل�سي و�آر�سنال ،ويف منطقة الو�سط
معركة كبرية جد ًا بني العديد من الأندية
للح�صول على املقعد ال��راب��ع امل�ؤهل
ل��دوري �أبطال �أوروب��ا ،ويف منطقة
الهبوط ك��ذل��ك ،ه��ذه �أح ��داث رائعة
وال ميكنك طلب �أكرث من ذلك كمحب
للمتعة واملناف�سة فب ُمجرد انتهاء
املو�سم ال يمُ كنك ال�صرب واالنتظار
ح �ت��ى ي��ب��د�أ امل��و� �س��م اجل ��دي� �د''.
و�أو�� �ض ��ح'' :يف
ب��داي��ة كل
م��و� �س��م

لندن /وكاالت

برر املدافع الإنكليزي املخ�ضرم� ،سول كامبل ،زيادة وزنه ب�شكل ملحوظ بزواجه من
�صديقته فيونا بارات وانتهائه للتو من ق�ضاء عطلة «�شهر الع�سل» .وجاءت ت�صريحات
كامبل الذى يكمل ال�شهر املقبل عامه الـ  ٣٦رد ًا على الفتات حملها بع�ض من جماهري
نيوكا�سل خالل املران الأخري ي�سخرون فيها من �سمنته خا�صة بعدما تناقلت و�سائل
الإعالم �صور ًا تظهر زيادة يف بطنه �أثناء املران.
وت�ساءل كامبل يف ت�صريحات ملوقع «�سوكرنت» الإخ �ب��اري «�أال يعرفون �أنني
تزوجت وقد �أنهيت للتو �شهر الع�سل؟» م�شري ًا �إىل �أن الطاقم الذي يرتديه خالل
املران يعترب �ضيق ًا مبا يربز ج�سده ب�شكل غري طيب .وتعهد كامبل با�ستعادة لياقته
خالل �أ�سبوعني �أو ثالثة على الأكرث.
ايندو

ثالثة �أندية
�إيطالية تالحق الياباين �إيندو
روما /وكاالت
بعد �أن ك�شف املوقع الر�سمي ل�صحيفة (ال جازيتا ديلو �سبورت)
الإيطالية عن اهتمام فريق جنوى الإيطايل بالتعاقد مع العب و�سط
فريق جامبا �أو�ساكا الياباين الدويل يا�سوهيتو �إيندو ( 30عام ًا) �أكدت
�أغلب و�سائل الإع�لام اليابانية ب�أن ثالثة �أندية �إيطالية ترغب ب�شكل جدي
التعاقد معه .فقد ك�شفت �صحيفة �سان�سبو اليابانية ب�أن الأندية الثالثة التي ترغب
بالفعل التعاقد مع العب الو�سط �إيندو هي بري�شيا وبولونيا و�أخري ًا جنوى الذي مهتم
بالتعاقد معه �إال �أن ال�صحيفة نف�سها �أملحت ب�أن فريق بولونيا الإيطايل يقرتب من التعاقد مع
�إيندو .املوقع الر�سمي ل�صحيفة (نيكان �سبورت�س) اليابانية �أكدت عرب م�صادرها اخلا�صة
ب�أن فريق بولونيا قريب من التعاقد مع �إيندو وقد �أو�ضح املوقع ب�أن الفريق الإيطايل كان
يبحث منذ وقت �سابق عن العب ياباين لأ�سباب جتارية ودعائية بجانب امل�ستوى الفني
بحيث يرغب فريق بولونيا يف الدخول للأ�سواق اليابانية من جديد بعد �أن كان قد تعاقد
مع العب الو�سط الدويل �سابق ًا هيديتو�شي ناكاتا مبو�سم .2004

ب���رمي���ن ي��ت��ط � ّل��ع �إىل امل�ل�اي�ي�ن م��ق��اب��ل ب��ي��ع �أوزي�����ل
برلني /وكاالت

يبدو �أن ن��ادي ف�يردر برمين الأمل��اين لكرة القدم
م�ستعد لبيع جنمه م�سعود �أوزي ��ل قبل انتهاء
مو�سم انتقاالت الالعبني ال�صيفي احلايل .و�صرح
مدير ع��ام ال �ن��ادي ك�لاو���س �أل��وف����س يف بلدة باد
فالرت�سدورف النم�ساوية التي يقيم بها الفريق
مع�سكر ًا تدريبي ًا حالي ًا�“ :إذا تلقينا عر�ض ًا جيد ًا
ف�سنقوم بدرا�سته”.

و�أ�صبح �أوزي��ل �أحد �أبرز الالعبني املطلوبني يف
�أوروب��ا بعد ت�ألقه مع منتخب �أملانيا خالل بطولة
ك�أ�س العامل الأخ�ي�رة بجنوب �أفريقيا مع العلم
�أن عقده مع فريدر برمين �سينتهي بنهاية مو�سم
 2011مما يعني �أن الالعب ال�شاب “ 21عام ًا”
ب�إمكانه االنتقال من ناديه الأملاين من دون مقابل
خالل �أقل من عام.
وعلق �ألوف�س على ف�شل مفاو�ضات ال�ن��ادي مع
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�أوزي��ل لتمديد عقده ق��ائ�ل ًا :مل نتمكن من �سد
ال �ف �ج��وة امل ��وج ��ودة ب�ي�ن ال��رق �م�ين املطلوب
واملعرو�ض ،ويتطلع برمين للح�صول على
 15مليون ي��ورو (6ر 19مليون دوالر) على
الأقل مقابل التنازل عن �أوزيل.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،مل ي�ف���ص��ح �أوزي� � ��ل ع ��ن خططه
امل�ستقبلية بعد حيث قال“ :مازلت مرتبط ًا بعقد،
�إنني هنا يف الوقت الراهن وهذا ما يهم .

تريد ت�سجيل �أكرب عدد ممكن من الأهداف
لتح�سني م��وق �ع��ك يف ج� ��دول الرتتيب،
وب��ال�ت��أك�ي��د ه��ذه مهمة امل�ه��اج��م العا�شق
لهز ال�شباك ،وب ��دوري ��س��أق��وم بذلك مع
مان�ش�سرت يونايتد لأنني
�أ��س�ت�م�ت��ع ب��ذل��ك حق ًا،
ف��أن��ا �أ�شعر ب�شعور
عظيم عندما �ألعب
مل ��ان� ��� �ش� ��� �س�ت�ر يف
الدوري �ضد �أف�ضل
ال��ل ��اع�� � �ب��ي ��ن يف
العامل''.
روين يعرتف
ب�صعوبة الدوري
االنكليزي

يف حياة كل منا �أوقات ال ميكن
ن�سيانها ،فاللحظات الفارقة
التي ت�صنع �أجماد الأ�شخا�ص
تظل دائم ًا حمفورة يف الذاكرة،
وقد ت�سطرها �صفحات التاريخ
بني طياتها ليظل اجلميع دائم ًا
يتذكرها.
مايكون ال ميكن �أن ين�سى
اللحظة الفارقة التي �صنعت
جمده يوم  25متوز  2004عندما
واجهت الربازيل مناف�سها اللدود
الأرجنتني يف نهائي ك�أ�س كوبا-
ً
قليال
�أمريكا .ونعود �إىل الوراء
قبل انطالق البطولة عندما
اختار كارلو�س �ألربتو باريرا
مدرب راق�صي ال�سامبا امل�شاركة
يف ك�أ�س �أمريكا اجلنوبية
بفريق من ال�صف الثاين بعد �أن
ترك العديد من جنوم املنتخب
الربازيلي الذين فازوا بك�أ�س
العامل قبل �سنتني،
مايكون احرز ثالثة القاب مع االنرت

ناد برازيـــلي يف الدرجــة الثالثــة �إىل العامليــــة
مــن ٍ

مايكون :جناحي �أعطـاين دافع ًا نحو العمل
بجدية من �أجل التـ�ألق

�إعداد /املدى الريا�ضي
وعلى الرغم من البداية املتوا�ضعة يف الدور
التمهيدي ،خا�ص ًة بعد الهزمية من البارغواي،
�إال �أن املنتخب الربازيلي متكن من جتاوز
الدور التمهيدي ،و�أثبت جنوم ال�صف الثاين
ذاتهم بفوزهم على الأورغواي ب�شق الأنف�س
يف الدور ن�صف النهائي بعد الفوز بركالت
الرتجيح.
وا�ستطاع جنمنا دوغال�س �سي�سينادو
مايكون �أن يثبت �أنه �أحد جنوم امل�ستقبل �إىل
جانب خوليو �سيزار وخوان ودييغو ولوي�س
فابيانو ،ومل تبد عليه عالمات اخلوف من
مواجهة املنتخب الأرجنتيني الرهيب يف
تلك البطولة ،ومتكن من �إيقاف خطورة كيلي
غوانزالي�س �أحد �أف�ضل الأجنحة يف تلك
البطولة ،وانتهى الوقت الأ�صلي والإ�ضايف
للمباراة بالتعادل بعد �أن جنح �أدريانو
هداف البطولة يف خطف هدف التعادل يف
الوقت املحت�سب بدل ال�ضائع لتنتهي املباراة
بنتيجة  ،22ويحتكم الفريقان �إىل ركالت
الرتجيح ليبت�سم احلظ مرة �أخرى لراق�صي
ال�سامبا وتنتهي املباراة بفوز الربازيل على
الأرجنتني  24بركالت الرتجيح.
وبعد اختيار باريرا لدوغال�س مايكون
الذي مل يكن �أحد يعرفه وتف�ضيله له على
مان�شيني الأكرث �شهرة ،انت�شرت �شائعة ب�أن
املدرب الربازيلي املخ�ضرم اختار �أحد جنوم
هوليوود للم�شاركة مع املنتخب الربازيلي،
ومل يدرك باريرا كيف �أو متى انت�شرت هذه
ال�شائعة ،ورمبا يرجع ال�سبب �إىل تقارب
ا�سم الالعب مع ا�سم جنم هوليوود وبطل
فيلم «غريزة �أ�سا�سية» مايكل دوغال�س. ويف

ت�صريحاته ملجلة «الغازيت ديلو �سبورت»
عام  ،2008حتدث مايكون عن هذا املو�ضوع
قائ ًال :مل يكن والديَّ من هواة الأفالم ،وال
�أعلم �إذا كانا يعرفان تقارب اال�سم مع ا�سم
املمثل مايكل دوغال�س �أم ال� ،إنه �أمر مثري
لل�ضحك لأن الإ�شاعات التي ترى �أن والديَّ
علي هذا اال�سم نتيجة غرامهما باملمثل
�أطلقا ّ
الكبري مايكل دوغال�س ال �أ�سا�س له من
ال�صحة ،ومل يكلف �أحد نف�سه ب�س�ؤايل ب�ش�أن
مدى �صحة هذا املو�ضوع، لكن امل�ؤكد �أن
مانويل �سي�سينادو والد مايكون كان لديه
الكثري من الأمور الأخرى التي كان يفكر
فيها عندما �أ�صبح �أب ًا ،فاملدافع الأ�سبق البارز
يف �صفوف انرتنا�سيونايل كان قد انتهى
لتوه من ا�ستكمال دورات تدريبية يف عامل
التدريب لينجذب بعد ذلك �إىل عامل الإدارة،
وكان حري�ص ًا �أن يبتعد عن ابنه على الأقل يف
بداياته مع عامل ال�ساحرة امل�ستديرة حتى ال
يتهمه �أحد مبجاملة ابنه.
ومت �إر�سال مايكون �إىل نادي غرمييو ليبد�أ
خطواته الأوىل يف عامل كرة القدم ،غري
�أنه �سريع ًا ما مت اال�ستغناء عنه يف �سن 16
ب�سبب �ضعف بنيته اجل�سدية ،وهذا �أمر مثري
لل�سخرية وال�ضحك عندما ننظر �إىل البناء
الع�ضلي لالعب يف الوقت احلايل .بعدها
انتقل الالعب �إىل نادي كريزيرو حيث كان
يلعب يف مركز العب الو�سط املهاجم يف فرق
ال�شباب بالنادي ،ومل يتمكن حتى ذلك الوقت
من جذب الأنظار �إليه ،وهذا ما دعا م�س�ؤويل
النادي �إىل �إخطاره ب�أنه رمبا ال يجد م�ستقبله
مع النادي ،وهذا ما دفعه للتفكري يف اللعب
بدرجات �أقل ،وبالفعل تلقى الالعب عر�ض ًا

من والده الذي كان يدرب فريق كريكيوما
�أحد فرق الدرجة الثالثة للعب معه على �سبيل
الإعارة ،ويف �أول مباراة لعبها مع الفريق،
ا�ضطر والده �إىل اال�ستعانة به يف مركز

املدافع الأمين بعد �إ�صابة الالعب الأ�سا�سي
يف هذا املركز.
يف حديثه �إىل جملة «كال�سيو» يف كانون
الأول  ،2000قال مايكون :بد�أت عيناي تتفتح
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يف ذلك الوقت ،وفج�أة ات�ضح موقفي يف عامل
كرة القدم ومتكنت من �إثبات الذات .وهكذا
وبني ع�شية و�ضحاها ،تغريت نظرة الالعب
لكرة القدم بعد امل�ستوى الرائع الذي قدمه
مع فريقه اجلديد يف الدرجة الثالثة ،وما �إن
انتهت فرتة �إعارته �إىل نادي كريكيوما حتى
عاد �إىل ناديه الأ�صلي كروزيرو الذي بد�أ
ي�شركه ب�صفة �أ�سا�سية يف �سن الع�شرين،
وكانت عودة الالعب �إىل ناديه مبثابة ال�شرارة
التي انطلق منها الالعب من جناح �إىل جناح،
وا�ستطاع خالل ثالثة موا�سم ون�صف املو�سم
التي ق�ضاها مع كروزيرو يف �إثبات جدارته
ك�أحد �أف�ضل املدافعني يف الربازيل لين�ضم �إىل
منتخب الربازيل ويلعب �أول مباراة دولية
وهو يف �سن الثانية والع�شرين.
ويف �صيف عام  ،2004كان مايكون على
موعد مع الكرة الأوروبية حني انتقل �إىل
موناكو الفرن�سي الذي كان يدافع عن �سمعته
بعد و�صوله �إىل املباراة النهائية يف دوري
الأبطال يف ذلك املو�سم ،بد�أ اجلمهور يف
التفاعل مع الالعب ...وكيف ال والالعب
تتوافر به من ال�سمات اجل�سدية من الطول
والقوة واملهارات ما يجعله يجوب اجلانب
الأمين من امللعب ذهاب ًا و�إياب ًا ،دفاع ًا
وهجوم ًا من دون ملل �أو كلل .وجاء عام
 2006حام ًال ال�شهد والدموع لالعب ،حيث
�شهد هذا العام نقلة كبرية يف حياة الالعب
حني انتقل �إىل انرت ميالن الإيطايل مقابل 8
ماليني دوالر ،غري �أن هذا االنتقال مل ي�شفع
له لدى كارلو�س �ألربتو باريرا الذي مل ي�ضمه
�إىل قائمة الربازيل امل�شاركة يف ك�أ�س العامل
 2006حيث ف�ضل عليه الالعب كافو �صاحب
اخلربة الكبرية.
غري �أن الالعب م�ضى يف �شق طريقه �إىل
م�صايف النجوم ،و�ساعد االنرت يف احل�صول
على الدوري الإيطايل لثالثة موا�سم متتالية
و�أثبت �أن مركز الظهري الأمين ميكن �أن يكون
�أحد �أكرث املراكز فاعلية يف �أر�ضية امليدان.
كل
وخالل لعبه مع فريق االنرت حتت قيادة ٍ
من الإيطايل روبرتو مان�شيني والربتغايل
خوزيه مورينيو على التوايل ،كان الفريق
يفتقد �إىل الإبداع وال�شجاعة الهجومية
يف ظل االعتماد على �إبراهيموفيت�ش يف
مركز ر�أ�س احلربة ،غري �أن مايكون بد�أ
يف تويل �أدوار هجومية يف حالة غياب
زالتان �إبراهيموفيت�ش ،وا�ستطاع مايكون
�أداء الدور الهجومي يف مركز اجلناح على
�أكمل وجه والتغلب على �أعتى املدافعني يف
الكالت�شيو الإيطايل �سوا ًء من خالل التعريج
نحو الداخل �أم االنطالق بجانب خط امللعب
حتى الو�صول �إىل الراية الركنية و�إر�سال
كرات عر�ضية رائعة.
ومع رحيل �إبراهيموفيت�ش ،بد�أ انرت ميالن
يف تقدمي كرة رائعة تتميز بالإبداع وتنوع
امل�صادر يف بناء الهجمات ،الذي جعل مايكون
يظهر ب�صورة �أكرث فاعلية مع عدم قدرة
اخل�صوم على �إيقاف خطورته باعتباره �أحد
مفاتيح اللعب الأ�سا�سية يف الفريق ،وكان
ذلك ينطبق على بع�ض الالعبني البارزين يف
مركز الظهري الأمين مثل زميله الربازيلي
داين �ألفي�س� ،إال �أن ال�شيء امل�ؤكد هو �أن
مايكون هو �أف�ضل ظهري �أمين يف العامل.
وال يعد م�شوار مايكون يف بطولة ك�أ�س العامل
الأخرية باجليد خلروج املنتخب الربازيلي
�أمام هولندا يف دور الثمانية لكن ال ننكر �أنه
كان من �أف�ضل العبي املنتخب الربازيلي وال
ميكن �أن نن�سى ما حققه الالعب مع فريقه
الإنرت من جناح وح�صده ثالثية معه حيث
كان مايكون كلمة ال�سر لتحقيق الألقاب.
ويف حديثه لـ(االغازيتا) ،قال مايكون:
عندما �سمعت النا�س يتحدثون عن جناحي،
مل �أبال بذلك ،ورمبا كان ال�شيء الوحيد الذي
ا�ستفدته من ذلك هو �أن ذلك �أعطاين دافع ًا
نحو العمل بجدية من �أجل الت�ألق و�إثبات
�أنني عند ح�سن ظن تلك اجلماهري.
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وفدنا ..ور�ؤ�سا�ؤه الأربعة!

علي النعيمي
كثري ًا ما �شاهدنا وفودن ًا الريا�ضية يف بطوالت عاملية عدة،
ترت�أ�سها �شخ�صية ريا�ضية بارزة وهي متثل بلدنا يف ذلك
املحفل الدويل ،متمتعة ب�شتى ال�صالحيات املالية والإدارية
الأخرى وت�سخر لها �إمكانات الدولة كافة التي عادة ما تنوب
عنها يف هكذا مكان �سفارتنا العراقية ،علم ًا ب�أن لرئا�سة الوفود
قيمة دولية رفيعة ودالالت ر�سمية �أخرى عند البلد امل�ضيف،
لكن ما �شاهدنا يف بطولة غوتيا الأخرية كان عك�س ذلك ،فلكم
ان تتخيلوا �أن يتواجد يف الوفد العراقي الواحد �أربعة ر�ؤ�ساء
يحملون �صفة (رئي�س وفد) ،كل واحد من ه�ؤالء يرت�أ�س فريق ًا
معين ًا حتى �إننا احرتنا يف �إيجاد الو�صف املنا�سب له�ؤالء
الأربعة عند كتابة ر�سائلنا الإخبارية عن البطولة.
احلق يقال� :أنهم حتملوا �أكرث من طاقتهم وبد ًال من �أن يهتموا
بالأمور الإدارية الأخرى والنواحي التدريبية والفنية حتولوا
�إىل رجال �شرطة مدنيني يتابعون خطوات وحتركات العبيهم

ال�سيما بعد حادثة الهروب ال�شهرية لالعبي فريق املدينة ،بل
و�صل الأمر بر�ؤ�ساء �أحد فرقنا ان يتعقب م�سار احد الالعبني
بعد منت�صف الليل ليذهب �إىل مدينة "بورو�س" التي تبعد زهاء
 60كم عن مدينة يتوبيوري ليجلبه �إىل حمل �إقامته ومل يكتفوا
بذلك ،بل طلب بع�ضهم العون من �أبناء اجلالية ممن يثقون بهم
لي�ساعدوهم يف م�س�ألة االن�ضباط ومراقبة بع�ض الالعبني من
الذين تولدت لديهم نية الهرب لعدم وجود حافلة خا�صة بالوفد
وحتى ان " كاتب ال�سطور" حتول �إىل رجل متطوع ملتابعة
ومراقبة جمموعة من ه�ؤالء!
وعند املقارنة ما بني م�شاركات الأم�س واليوم جند �أن ال�سفارة
العراقية يف ال�سابق كانت ترافق وفدنا يف حله وترحاله وان
رئا�سة الوفد كانت تتمتع بال�صالحيات كافة ولديها ميزانية
مفتوحة من حيث الإقامة والنقل وحماية الالعبني وان
التوجيهات املركزية لرئا�سة الوفد كانت م�سموعة وملزمة على
جميع الالعبني وانهم يهابون قراراتها وقد مل�سنا ان الوفود
العربية الأخرى كانوا �أكرث منا انتظام ًا كونهم يرون يف ك�أ�س

دب������اب������ي�������������س

طرفة اليوم

طرفة مي�سي و(فوفوزيال)!
�أثناء ك�أ�س العامل الأخرية التي �أقيمت يف جنوب �أفريقيا قدمت جوهان�سربغ
للعامل �أبواق (فوفوزيال) املزعجة ويبدو ان تلك الأبواق نالت �أعجاب الالعب
الأرجنتيني غابرييل هاينزه الذي كان ميازح بها العبي منتخب بلده  ،ويف
�صباح احد الأيام ان�سل هاينزه حامال بوق فوفوزيال �إىل غرفة النجم ليونيل
مي�سي ليوقظه من نومه بعدما نفخ ب�شدة
بالقرب من �أذنه وما هي �إال حلظات حتى
�سمع اجلميع �صراخ وركل الالعبني
ليدخل بعدها �إداري الفريق الذي
مل يتحمل م�شاهدة املنظر كون
ان م�ي���س��ي ام �� �س��ك البوق
وحطمه بعد ما و�ضعه بني
فتحتي ال���ش�ب��اك متذمر ًا
ملزاح رفيقه املزعج.

غوتيا بطولة ر�سمية دولية ال تقل
�ش�أن ًا عن االوملبياد وهي باحلقيقة
ك�أ�س عامل م�صغرة لل�شباب لكن
بقوانني خا�صة وبعيد ًا عن بع�ض
ال�سلبيات ف�إن م�شاركتنا كانت مثمرة
جد ًا  ،منها ان فرقنا افتقدت �إىل
�أجواء التناف�س يف دوريات النا�شئني
والأ�شبال حملي ًا ،و�أن العبينا دخلوا يف
�أجواء املناف�سة واللعب اجلمعي .
ومن هنا نطالب وزارة ال�شباب والريا�ضة واللجنة االوملبية
واحتاد الكرة لإك�ساب وفودنا التي �ست�شارك يف البطوالت
القادمة ال�صفة الر�سمية على ان تكون رئا�سة الوفد ممثلة
ب�شخ�صية ريا�ضية ر�سمية من�سبة ومتفق عليها من اجلهات
الثالث لها ال�صالحيات كافة يف ال�صرف والتنقل واالت�صال
مع ال�سفارة العراقية التي تتكفل ب�إيجاد املرتجمني لأنه ومنذ
عام  2003مل نعد نلم�س �أية �صفة للتمثيل الدويل والر�سمي

مبعنييها احلقيقيني لوفودنا الريا�ضية
كافة وخ�صو�صا مادام الأمر يتعلق
ب�سمعة العراق مع �إمكانية م�ساءلة
رئا�سة الوفد عن النتائج والتفا�صيل
الأخرى ،ال ان ترتك هكذا م�شاركات
منفلتة من دون رقيب ي�شرتك فيها
من ي�شاء حتى لو كان فريق ًا �شعبي ًا
ال يعرف العبوه �أي �شيء عن االلتزام
واحلر�ص على �سمعة البلد ملجرد انه ميتلك مبلغ � 6آالف دوالر
ثمن اال�شرتاك فقط وم�ساعدة الأخيار له بثمن التذاكر وعند
و�صول ه�ؤالء الفتية �إىل ال�سويد يقال لهم اذهبوا �أنتم �أحرار
قاتلوا يف وغى غوتيا اخل�ضراء لتنفتح بعدها قرائح الأقالم
وتطلق ال�سهام �صوب ذلك الفريق الهمام الذي �أ�ساء ل�سمعة
كرتنا مت�سائلني عن املت�سبب واملُالم ونظن انكم على دراية تامة
مبا جرى ما دار عنه من كالم ..
ويف اخلتام �سالم.

* مدرب نا ٍد جماهريي انتقد
ب �� �ش��دة ط��ري �ق��ة �إج � ��راء
دوري النخبة  ،وا�صف ًا
�إياه باململ وانه �أجهد
ال�لاع�ب�ين ،وبالتايل
غ��اب��ت ع �ن��ه مالمح
الإث��ارة والنجومية
وان ال� � ��دوري� � ��ات
الأوروبية يف البلدان
ال � � �ب� � ��اردة ورو�� �س� �ي ��ا
وا���س��ك��ن��دن��اف��ي��ا ب � ��د�أت
و��س��وف تنتهي ودوري �ن��ا ال

�ضوء �أحمر
يزال يف �أدواره الأوىل!
* ك� ��أ����س ال� �ع���امل ب� ��د�أت
وان� � �ت� � �ه � ��ت و� � �س� ��وف
ت� � � �ب � � ��د�أ م� � �ب � ��اري � ��ات
ال � ��دوري الأوروب � ��ي
و(امل�ح��رو���س) ملعب
ال �� �ش �ع��ب مل يفتتح
حتى الآن وال ن�ستبعد
ان ت�ق��ام بطولة �آ�سيا
وتنتهي وملعبنا الأثري
اخل� ��ال� ��د ق� �ي ��د ال�صيانة
والرتميم!

حكمة اليوم
" ال جتعل �سحب الغد حتجب �شم�س اليوم "
ن �ه��دي ه��ذه احل�ك�م��ة �إىل �أع �� �ض��اء الهيئة
ال��ع��ام��ة ل�ل�احت ��اد ك� ��رة ال� �ق ��دم ك��اف��ة �إىل
�ضرورة االهتمام مب�شاركاتنا اخلارجية
واب��رز ا�ستحقاقاتها مع ت�أجيل املناكفات
ال�ك�لام�ي��ة وال �� �ص��راع��ات ال�شخ�صية على
كرا�سي االحتاد جانب ًا والتفكري ملي ًا بدعم

كل م�شاركاتنا اخلارجية من عمل �أجندة
م�ستقبلية وبرامج ت�سهم يف تطوير واقع
كرة القدم املحلي وت�سخري كل الإمكانات
التي ت�صب يف �صالح كرتنا العراقية ومنها
م�شاركاتنا يف دورة اخلليج و�آ�سيا وغريها
من البطوالت املقبلة.

�أحرز الدوري ثالث مرات مع ثالثة فرق

�سوف نتوقف يف هذه الفقرة عند الفريق االمل��اين م�ستذكرين �أه��م النقاط
التكتيكية واجلوانب الفنية التي ميزت �أداء املان�شافت التي من خاللها
ا�ستطاع خطف �أنظار املتابعني يف البطولة االخرية اذ كان الفريق الأملاين
يح�ضر هجماته ب�أ�سلوب �سريع وخ��اط��ف وبنقالت �سل�سة لكنه قليل
االحتفاظ بالكرة يف الثلث الدفاعي خل�صومه وكذلك ا�ستخدم �أ�سلوب
ال�ضغط املنخف�ض يف و�سط ملعبه وتكليف املهاجمني بال�ضغط على
اقرب حامل كرة م�ستفيدا من �أ�سلوب لعبه بطريقة ( � )1-3-2-4أي ان
هناك جناحني خلف املهاجم الوحيد كلوزه احدهما على اليمني (مولر)
وعلى الي�سار بودول�سكي ،يف حني �أعتمد و�سط الفريق االملاين
على �شفاين�شتايغر وخ�ضرية يف القطع وال�ضغط على حامل الكرة
باعتمادها على املراقبة الل�صيقة كالظل والقوة واالحتكاك و�إجبار
اخل�صم على فقدان احل�ي��ازة للكرة بينما م��ال العبو خط الو�سط
�إىل تطبيق الواجبات الدفاعية والهجومية مع ًا وهم �أف�ضل َمن طبق
الهجمات املرتدة يف البطولة وب�شكل �سريع وخاطف مع تفوق ملحوظ
يف م�ستوى املهارات الفردية والتكنيك واال�ستحواذ على الكرة وحماولة
التحدي واخ�تراق اخل�صوم يف حالة الواحد �ضد الواحد م�صحوب ًا ذلك بقوة
تهديفية مع التميز يف حاالت �إنهاء الهجمات ب�شكل دقيق قابلته وفرة يف الأهداف
عن طريق نزعة جماعية وزيادة عددية مذهلة يف ثلثي الو�سط دفاع اخل�صوم من
دون �إن ي�ؤثر ذلك على عمقهم الدفاعي با�ستثناء مباراتهم مع ا�سبانيا.

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

ح�سن علي فنجان ..مدافع ناجح �أق�صاه
عمو بابا بقرار مفاجئ!
"لن ا�سمح لأي ناقد املاين ان ينتق�ص
م��ن �أداء امل��ان���ش��اف��ت يف ب�ط��ول��ة كا�س
ال�ع��امل ،فريقنا كبري واع��دك��م ببطوالت
ونتائج كبرية وخ�سارتنا من الإ�سبان
�أعطتنا حافز ًا جديد ًا على التحدي".
يواكيم لوف
" لن �أخ�شى �أي��ة مناف�سة يل واحرتم
كثري ًا الأملانية �أريان فريديري�ش ولكني
الأف�ضل عامليا يف م�سابقة الوثب العايل
ل�ل���س�ي��دات ون �ت��ائ �ج��ي خ�ي�ر دل �ي��ل على
ذلك".
بالنكا فال�سيت

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

بقلم /زيدان الربيعي
نتحدث يف احللقة احلادية وال�ستني عن م�سرية
العب فرق االحتاد الب�صري والطلبة و�صالح الدين
واجل�ي����ش واملنتخبني ال��وط�ن��ي والع�سكري يف
ثمانينيات القرن املا�ضي ح�سن علي فنجان الذي
ولد يف الب�صرة ع��ام� ،1959إذ �سيجد فيها القارئ
الكثري من املحطات واملواقف املهمة والطريفة.
بداياته:
بد�أ الالعب ح�سن علي فنجان م�سريته الريا�ضية
مع الفرق املدر�سية يف حمافظة الب�صرة وبعد �أن
ا�شتد عوده �إن�ضم �إىل الفرق ال�شعبية التي كانت
منت�شرة يف هذه املحافظة التي كانت متثل املعقل
الأول للعبة كرة القدم يف وادي الرافدين ومن ثم
قرر االن�ضمام �إىل �صفوف فريق االحتاد الب�صري
الذي كان يلعب يف دوري الدرجة الثانية يومها،
حيث ا�ستطاع �أن يثبت ج��دارت��ه مع ه��ذا الفريق
ب�شكل قوي جدا ،الأم��ر الذي جعله يفكر جلي ًا يف
االنتقال �إىل العا�صمة بغداد ،لأنه كان على يقني تام
�أن التواجد مع فرق العا�صمة �سيفتح �أمامه فر�صة
كبرية لإثبات ذات��ه بني النجوم الكبار من جانب
وم��ن ج��ان��ب �آخ��ر �إل �ف��ات نظر م��درب��ي املنتخبات
الوطنية �إىل قدراته العديدة وبالفعل و�صل �إىل
العا�صمة بغداد وقرر طرق باب فريق الطلبة الذي
كان ي�شرف على تدريبه �شيخ املدربني الراحل عمو
بابا ،حيث وجد فيه بابا موا�صفات جيدة ميكن �أن
تخدم الفريق الطالبي ،لذلك �سمح له باالن�ضمام
�إىل الفريق برغم �أن ه��ذا الفريق ك��ان ي�ضم يف
وقتها خ�يرة مدافعي الكرة العراقية وه��م �أيوب
اودي�شو وعدنان درجال وجمال علي� ،إال �أن ح�سني
علي فنجان بعد وقت ق�صري جدا ا�ستطاع �أن يحجز
له مكانا �أ�سا�سيا يف ت�شكيلة الفريق الذي متكن من
�إح ��راز لقب بطولة ال ��دوري ملو�سم  80ـ 1981
وهي املرة الأوىل التي يح�صل فيها فريق الطلبة
على هذا اللقب منذ و�صوله �إىل دوري الكبار ،كما
ح�صل يف املو�سم ذاته على املركز الثاين يف بطولة
الك�أ�س بعد خ�سارته �أمام فريق الزوراء.
وك��ان وج��ود عمو بابا يف فريق الطلبة ق��د مثل

ف��ر��ص��ة طيبة ل�لاع��ب ح�سن ع�ل��ي ف�ن�ج��ان وه��ذه
الفر�صة متثلت بقرار االحتاد العراقي بكرة القدم
ت�سمية عمو بابا من جديد لقيادة املنتخب الوطني
بعد ابتعاد دام قرابة �سنة ون�صف ال�سنة تقريبا.
لذلك ق��رر عمو بابا ا�ستدعاء الالعب ال�شاب يف
حينها ح�سن علي فنجان �إىل �صفوف املنتخب
ال��وط�ن��ي ال��ذي ك��ان ي�ستعد للم�شاركة يف دورة
مرديكا الدولية التي �أقيمت يف ماليزيا عام 1981
وب��رغ��م �أن ��ه مل ي���ش��ارك يف �أي ��ة م �ب��اراة ت��ذك��ر يف
البطولة امل��ذك��ورة ب�سبب ا�ستقرار ت�شكيلة خط
الدفاع الذي كان م�ؤلف ًا من الرباعي ح�سن فرحان
وناظم �شاكر وعدنان درجال وكرمي حممد عالوي،
وكانت هذه البطولة ف�أ ًال ح�سن ًا على الالعب اجلديد
يف �صفوف املنتخب الوطني ح�سن علي فنجان،
لأن منتخبنا �أفلح يف الفوز بلقبها عن جدارة كبرية
بعد فوزه يف املباراة النهائية على نادي
�ساباولو الربازيلي بهدف واحد مقابل ال
�شيء �سجله الالعب الكبري فالح ح�سن يف
الدقيقة الأوىل من املباراة.
ويف مو�سم  82ـ  1983ق��رر ح�سن علي
فنجان االنتقال �إىل �صفوف فريق �صالح
الدين ب�سبب التحاقه باخلدمة الع�سكرية،
حيث كان اللعب يف �صفوف هذا الفريق
يعد ال�سبيل الوحيد الذي يجعله ي�ستمر
يف مم��ار��س��ة لعبة ك��رة ال �ق��دم وكالعادة
ك��ان ت��واج��د ح�سن علي فنجان ف ��أل خري
على فريق �صالح الدين الذي متكن للمرة
الأوىل يف تاريخه من �إحراز لقب بطولة
الدوري يف ذلك املو�سم ،ويف عام 1982
وب�ع��د ال�ت�غ�ي�يرات ال�ت��ي �أج��راه��ا امل��درب
عمو بابا على �صفوف املنتخب الوطني
والتي كان من بينها اال�ستغناء عن ثالثة
�أب ��رز جن��وم ال �ك��رة ال�ع��راق�ي��ة وه��م فالح
ح�سن وهادي �أحمد وح�سن فرحان� ،أخذ
ال�لاع��ب ح�سن علي فنجان فر�صته لكي
يكون العبا �أ�سا�سيا يف �صفوف املنتخب
الوطني ال��ذي ��ش��ارك يف دورة الألعاب

الآ�سيوية التا�سعة التي جرت يف الهند عام  1982عاديا ويح�صل دائما يف لعبة كرة القدم برغم �أنه مل
وكما جرت العادة كان ح�سن علي فنجان ف�أ ًال ح�سن ًا يكن مقبوال من العب مب�ستوى ح�سن علي فنجان،
على املنتخب الوطني الذي ا�ستطاع وللمرة الأوىل �إال �أن الأم��ر غري العادي متثل يف القرار املفاجئ
يف تاريخه �إحراز الو�سام الذهبي للدورة املذكورة وغ�ير امل�سبوق ال��ذي �أت�خ��ذه �شيخ امل��درب�ين عمو
بعد تغلبه على منتخب الكويت يف املباراة النهائية بابا الذي ن�ص على عدم ال�سماح لالعب ح�سن علي
بهدف واحد مقابل ال �شيء �سجله الهداف الكبري فنجان بالتواجد يف �صفوف املنتخبات الوطنية
يف امل�ستقبل و�سبب املفاجئة يف هكذا ق��رار �أنه
ح�سني �سعيد.
وبعد ذلك �شارك ح�سن علي فنجان يف الت�صفيات كان يجب �أن ي�صدر من قبل احتاد الكرة ولي�س من
الأولية لدورة لو�س �أجنلو�س الأوملبية التي جرت قبل مدرب املنتخب ،لأن مدرب املنتخب دائما يكون
بطريقة ال��ذه��اب والإي� ��اب يف ب �غ��داد وال�شارقة عر�ضة للتغيري .وق��د �أدخ��ل ه��ذا ال�ق��رار املجحف
واملنامة ،ثم انتقل من فريق �صالح الدين �إىل فريق الإح��ب��اط يف نف�س ال�لاع��ب ح�سن ع�ل��ي فنجان
اجلي�ش ب�سبب ظ��روف اخل��دم��ة الع�سكرية ويف ال��ذي ا�ستمر باللعب م��ع ف��ري��ق اجلي�ش و�أ�سهم
مباراة ال�شرطة واجلي�ش ح�صل �شجار بينه وبني �أي�ضا بفوزه بلقب بطولة ال��دوري يف مو�سم 83
العب ال�شرطة وليد ثامر جعل حكم اللقاء ي�شهر ـ  1984وللمرة الأوىل يف تاريخه اي�ضا ،الأمر
البطاقة احلمراء بوجه االثنني وقد كان هذا الأمر الذي جعل الالعب ح�سن علي فنجان يتميز ب�صفة
نادرة تتمثل مب�ساهمته يف فوز ثالثة فرق
ببطولة الدوري للمرة الأوىل يف تاريخها
بوجوده وهذه الفرق هي الطلبة و�صالح
الدين واجلي�ش.
وبقي ح�سن علي فنجان يدافع عن �صفوف
ف��ري��ق اجلي�ش حتى ع��ام  1986ث��م ترك
املالعب ب�صمت تام وتوجه �إىل ممار�سة
م�ه�ن�ت��ه ك �م��در���س يف �إح � ��دى اع ��دادي ��ات
ال�صناعة يف ب �غ��داد ث��م ب�ع��د ذل��ك توجه
للعمل يف اليمن يف املهنة نف�سها.
�أجمل مبارياته:
خ��ا���ض ح���س��ن ع�ل��ي ف�ن�ج��ان ال �ع��دي��د من
املباريات اجلميلة جدا خالل م�سريته مع
املنتخب الوطني �إال �أن �أجمل مبارياته
ك��ان��ت ��ض��د املنتخب ال�ي��اب��اين يف دورة
الألعاب الآ�سيوية التا�سعة التي جرت يف
الهند ع��ام  1982وانتهت عراقية بهدف
واحد مقابل ال �شيء �سجله الالعب عماد
جا�سم يف ال��وق��ت الإ� �ض��ايف م��ن املباراة
ال�ت��ي ج��رت يف دور ال�ث�م��ان�ي��ة ،ك�م��ا قدم
مباراة جميلة �ضد املنتخب امل�صري يف
ح�سن علي املباراة الودية التي جرت بني املنتخبني

يف بغداد وانتهت ل�صالح املنتخب امل�صري بهدف
واح��د مقابل ال ��ش��يء �سجله ال�لاع��ب ط��اه��ر �أبو
زيد بعد خط�أ مزدوج �أرتكبه ثنائي الدفاع عدنان
درج ��ال و�أي ��وب و�أدي���ش��و ،حيث ا�ستطاع ح�سن
علي يف هذه املباراة �إثبات وجوده �أمام قوة خط
الهجوم امل�صري �آنذاك وقد �أ�شاد مب�ستواه وكذلك
مب�ستوى ال�لاع��ب �أح�م��د را��ض��ي م��درب املنتخب
امل�صري يومها.
�أجمل �أهدافه:
برغم �أنه يلعب يف خط الدفاع ويكون دائما واجبه
يتمثل مبنع املهاجمني من هز �شباك مرمى فريقه،
�إال �أن ح�سن علي فنجان متكن من ت�سجيل بع�ض
الأهداف اجلميلة وكان �أجملها الهدف الذي �سجله
يف م��رم��ى ن��ادي ال�يرم��وك الكويتي يف املباراة
الودية التي ج��رت يف الكويت ع��ام � 1982ضمن
ا�ستعدادات املنتخب الوطني للم�شاركة يف دورة
الأل�ع��اب الآ�سيوية التا�سعة التي ج��رت يف الهند
وانتهت هذه املباراة بفوز عراقي كبري جدا بثمانية
�أهداف مقابل ال �شيء.
مميزاته:
ميتاز ح�سن علي فنجان بال�شجاعة الكبرية يف
مواجهة املهاجمني وكذلك مبراقبتهم و�إبعاد خطرهم
ع��ن مرمى فريقه ،كما ميتاز بالقوة اجل�سمانية
وارتفاع اللياقة البدنية وط��ول القامة ،ف�ضال عن
الذكاء امليداين الذي كان يتمتع به ،حيث �أن كراته ال
ير�سلها ب�شكل ع�شوائي ،بل يقوم من خاللها بتنظيم
هجمات فريقه ب�شكل دقيق جدا ،كما يجيد الت�سديد
من امل�سافات البعيدة ولوال القرار الذي �إتخذه عمو
بابا لكان ح�سن علي فنجان يعد من خرية املدافعني
يف تاريخ الكرة العراقية ،لأنه خالل مدة وجيزة
جدا مل تتجاوز ال�سنتني فقط ا�ستطاع �أن يحجز
له مكانا �أ�سا�سيا يف ت�شكيلة الوطني برغم وجود
العبني عمالقة يف خط الدفاع.
�أب���رز امل��درب�ين ال��ذي �أ���ش��رف��وا على
تدربيه:
عبا�س الب�صري ،عمو بابا ،واثق ناجي ،حممد ثامر
ومنذر الواغط وغريهم.
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وج�����ه�����ة ن��ظ��ر

ماذا ينتظر منتخب
ال�شباب؟

�سيدكا متفائل مبهمته مع الوطني

خليل جليل

منذ انتهاء الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤدية لنهائيات �آ�سيا لل�شباب املقررة
يف ال�صني ت�شرين االول املقبل التي توج فيها منتخبنا ال�شبابي بطال
ملجموعته التي خا�ضت مناف�سات التاهيل يف اربيل نهاية العام املا�ضي
ومنتخب ال�شباب بقيادة امل��درب ال�ك��فء ح�سن احمد يعاين م��ن تعرث
التح�ضري وا�ضطراب برنامج االع��داد ال��ذي يفرت�ض ان يكون منتخب
ال�شباب قد قطع م�شوارا مهما يف م�سرية اعداده.
وان �صيحات اال�ستياء ال�ت��ي يطلقها ه��ذه االي ��ام امل ��درب ح�سن احمد
وا�صوات اال�ستغاثة التي يطلقها بني حني و�آخر من اجل ت�سليط �ضوء
االهتمام وجذب االنظار اىل منتخب ال�شباب ودعوته للعمل على تقدمي
عوامل دعم واهتمام يتطلبها م�شوار منتخبه وهو ي�ستعد خلو�ض مغامرة
ا�سيوية حيوية البد ان يكون من يت�أهب لدخولها قد ام�ضى فرتة مهمة
من العمل ال��د�ؤوب وقطع مرحلة كبرية من االعداد اجلمعي واالن�سجام
الفني املتكامل حتى تكون هناك هوية ومالمح وا�ضحة لكي نقول نحن
منتلك منتخبا �شبابيا موجودا على ار�ض الواقع وم�ستعدا خلو�ض غمار
املناف�سات القارية خ�صو�صا وان منتخبات قوية قادمة اىل ال�صني تريد
ان ت�ست�أثر باللقب وتريد ان تكون م�شاركتها لي�س من اجل امل�شاركة فقط
وامنا من اجل املناف�سة وال�صراع على اللقب او ح�ضور م�شرف على اقل
تقدير.
لكن ع��دم امكانية جتميع الالعبني منذ ف�ترة طويلة وان�ق�ط��اع برامج
التح�ضري الروتيني وغياب التدريب الذي يفرت�ض ان يكون دوريا ويف
فرتات منتظمة كل ذلك دفع باملدرب ح�سن احمد ان يبدي تذمره وقلقه
امل�شروع قبل دخوله معركة تناف�سية ا�سيوية مقبلة يريد ان يثبت فيها
كفاءة وجدارة منتخبه بالتواجد يف هذه البطولة اال�سيوية ...فلي�س من
املعقول ان يبقى منتخب ال�شباب لفرتة طويلة من دون جتمع حقيقي وان
يكتفي مبع�سكرا ت �سيكتب لها الف�شل اذا ما اقيمت يف ظل او�ضاع يعاين
ا�سا�سا فيها منتخب ال�شباب من م�شاكل فنية وعدم ا�ستقرار من املحتمل ان
يلقي ب�آثاره على م�شوار املنتخب م�ستقبال.
اذ ًا ،هل يبقى احتاد كرة القدم متفرجا على الواقع امل�ؤثر وامل��ؤمل الذي
يواجهه ومي��ر ب��ه منتخب ال�شباب املنتخب ال��ذي ظهر بقوة يف اثناء
الت�صفيات كواحد من املنتخبات الذاهبة اىل ال�صني من اجل اجناز ولي�س
من اجل ح�ضور ملا ميتلكه من عنا�صر �شبابية واعدة اخذت طريقها اىل
�صفوف املنتخب وقدمت م�ستويات طيبة نالت اال�ستح�سان وا�صبحت
امل الكرة العراقية وعنوانها يف البطوالت املقبلة حتى ا�ضحى اجلهد
الكبري الذي ابداه اجلهاز الفني التدريبي وا�ضحا و�شاهدا على م�شوار
املنتخب؟.
عموما ان ما تبقى من فرتة ت�سبق انطالق نهائيات ا�سيا لل�شباب نعتقد
بانه ميكن لالحتاد العراقي لكرة القدم ان يعالج فيها االمور ويعيد برامج
ا�ستعداد وتدريب منتخب ال�شباب على الطريق ال�صحيح وان ال يدع
العبي املنتخب يدفعون ثمن االفتقار اىل الربامج التح�ضريية ال�صحيحة
فمهمة املنتخب اكرب واهم من كل مهمة اخرى خ�صو�صا بع�ض املدربني
كما يثار يف الوقت احلا�ضر عمد على منع العبي منتخب ال�شباب الذين
ميثلون عدد ًا من فرق الدوري ،من االنتظام يف الوحدات التدريبية الني
يريدها ح�سن احمد ان تكون م�ستقرة ومنتظمة.
فمن امل�ؤكد ان منتخبنا ال�شبابي �سيحمل معه �آمال وتطلعات االو�ساط
الكروية مل�شاركة طيبة يف نهائيات ال�صني لكن ذلك الميكن ان يتحقق يف
ظل غياب مع�سكرات تدريبية حقيقية يف بلدان متقدمة وت�أمني مباريات
اختبارية مع منتخبات قوية ت�ضاهي م�ستوياتها م�ستويات املنتخبات
امل�شاركة ،بل يفرت�ض ان يكون اف�ضل منها لكي يكون منتخبنا ازاء اختبار
حقيقي جلهوزيته.
وال نن�سى طريقة تعامل االحت��اد العراقي لكرة القدم مع مهمة منتخب
يف الوقت احلا�ضر ويبدو ان امل�شاكل التي يعاين
ا ل�شبا ب
منها االحتاد يف الوقت الراهن دفعت باالخري
لالن�صراف عن املهمة احليوية التي ينتظرها
منتخب ال�شباب وهو بات بحاجة كبرية
ملع�سكرات خارجية مهمة ولقاءات ودية
ت�ضعه على املحك احلقيقي وتتيح فر�صة
مثالية امام اجلهاز الفني لطبيعة الواقع
احل ��ايل للمنتخب ال���ش�ب��اب��ي والوقوف
على مدى جهوزيته اذا ما قارنا ما �شهدته
املنتخبات ال�شبابية يف مهامها ال�سابقة
من برامج حت�ضريية اف�ضل مما يتوفر
االن ملنتخب ال�شباب ما يجعل حاجة
االه �ت �م��ام ب��ه االن ت �ك��ون م�ل�ح��ة وال
ت�ت�ح�م��ل اي ت���أخ�ي�ر او ت �ع�ثر مل�سرية
املنتخب.

�إحتاد الكرة يدعو هيئته العامة
�إىل اجتماع ا�ستثنائي يف بغداد
�أربيل� /سامان بريفكاين
�أ��ص��در االحت��اد العراقي امل��رك��زي لكرة القدم
بيانا دعا فيه هيئته العامة �إىل عقد اجتماع
ا�ستثنائي يعقد ببغداد يف اخلام�س من �شهر
ت�شرين الأول املقبل  .وذكر بيان لالحتاد تلقت
(امل ��دى ال��ري��ا��ض��ي) ن�سخة منه �إن االجتماع
اال�ستثنائي يعقد ا�ستناد ًا اىل املادة  32الفقرة
الأوىل (�أ) من النظام الداخلي ال��ذي �صادقت
عليه الهيئة العامة وذلك ملناق�شة و�إقرار بع�ض
الفقرات املهمة .
و�أ��ض��اف �إن الفقرات ت�شمل �إع��ادة النظر يف
فرتة التمديد التي منحها االحت��اد ال��دويل مع
حتديد موعد ومكان اجراء االنتخابات القادمة
و زيادة عدد �أع�ضاء الهيئة الإدارية لالحتاد �إىل
ثالثة ع�شر ع�ضو ًا م�شريا �إىل انه �سيتم توجيه
الدعوة حل�ضور االجتماع بدء ًا من الع�شرين
من ال�شهر اجلاري.
و�أو�ضح االحتاد يف بيانه ان االحتاد العراقي
لكرة القدم اذ يقرر ذل��ك فانه ي�ؤكد من جديد
�إميانه احلتمي املطلق باجراء االنتخابات النها
ا�ستحقاق يدعو له اجلميع راجيا ان تكون هذه
املمار�سة عالمة م�ضيئة يف م�سرية كرة القدم
العراقية وتعك�س مدى الرقي والتح�ضر لهذه

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

العائلة املت�آلفة وه��ي مت��ار���س حقها يف ر�سم
م�ستقبلها من خالل االنتخابات التي �ستجري
وفق اللوائح التي �صادقت عليها الهيئة العامة.
ومن جهة �أخ��رى تعاقد االحت��اد املركزي لكرة
القدم مع املدرب االملاين اجلن�سية وولف كاجن
�سيدكا مل��دة ع��ام مقابل  500ال��ف دوالر بعد
مفاو�ضات ا�ستمرت مل��دة �ستة ا�سابيع لت�سلم
مهمة تدريب املنتخب الوطني للأ�ستحقاقات
القادمة .
و�سمي املدربان ناظم �شاكر وعبدالكرمي ناعم
من قبل جلنة املنتخبات الوطنية كم�ساعدين
ل �ل �م��درب ك�م��ا �سيلتحق م���درب ل�ي��اق��ة امل��اين
باملنتخب قريبا .
و�أكد �سيدكا خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد
على هام�ش التوقيع الر�سمي ب��أن��ه �سيعتمد
ب�شكل �أ�سا�سي على العبي دوري النخبة الذين
�سيكونون العمود الفقري مع االعتماد على عدد
من الالعبني املحرتفني املوجودين خارج البالد
عال.
ممن يتمتعون مب�ستوى ٍ
و�أو��ض��ح ب�أنه متفائل باملهمة ال�صعبة ويقبل
ال�ت�ح��دي ل�ق�ي��ادة املنتخب يف اال�ستحقاقات
القادمة واحل�صول على النتائج اجليدة التي
تليق ب�سمعة املنتخب كبطل
لآ�سيا.

يذكر �أن �سيدكا قد عمل يف منطقة اخلليج مدربا
ملنتخب البحرين ون��ادي��ي العربي والغرافة
القطريني وح ��از على لقب اف�ضل م ��درب يف
الدوري القطري عام .2004
من جانبه ق��ال م�ساعد امل��درب ناظم �شاكر يف
ت�صريح خ�ص به (املدى الريا�ضي) ب�أنه جاهز
خلدمة املنتخب الوطني و�سوف يقدم كل ما
عنده لت�سهيل مهمة �سيدكا وهو �سعيد بالعمل
م�ع��ه كا�شفا ال�ن�ق��اب ع��ن اخ �ت �ي��اره  60العبا
للدخول يف مع�سكر تدريبي يقام خالل االيام
القليلة املقبلة يف مدينة ال�سليمانية يف اقليم
كرد�ستان خلو�ض االختبارات من قبل �سيدكا
وجميعهم من مواليد  1987فما فوق.
و�أ�شار �إىل ان املنتخب الوطني �سيخو�ض عدد ًا
من املباريات الودية التجريبية للوقوف على
الت�شكيلة املثالية للم�شاركة يف بطولة غرب
�آ�سيا ال�ساد�سة التي �ستحت�ضنها العا�صمة
االردن �ي��ة عمان ودورة كا�س خليجي  20يف
اليمن وبطولة ك�أ�س �آ�سيا  2011يف الدوحة ،
مو�ضح ًا انه �سيالعب املنتخب االردين ال�شقيق
يف ال�ساد�س ع�شر من �شهر ايلول القادم ويلتقي
مع منتخب عُمان يف التا�سع ع�شر من ال�شهر
نف�سه على �أن يلعب مع منتخب �سوريا مباراتني
احداهما يف اربيل والآخرى يف دم�شق.

االن يف املكتبات
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