ت��ي��ف��ي��ز ي��ن��ا���ص��ر م������ارادون������ا م����ن اج�����ل ع���ودت���ه!
���س��ع��د ق��ي�����س ي���ح� ّ
��ذر م���ن خ��دع��ة (م�����ش��روع االن���ق���اذ)!
وم�����ض��ات ذه��ب��ي��ة م��ن رح��ل��ة امل��ع��اق�ين اىل ماليزيا
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
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�صفحة
يوزع جمانا مع جريدة املدى
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اجلولة احلا�سمة بال جمهور
ب�سبب �شغب ال�صقور!
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حممد عبا�س ي�ضع ثالثة �شروط على طاولته

احتاد الكرة يقرر �إعادة مباراة اجلوية وكربالء من دون جمهور

ميثم حمزة ي�سجل هدف التعادل يف مرمى القوة اجلوية

بغداد  /حيدر مدلول
قرر االحتاد العراقي املركزي لكرة القدم
�إع��ادة مباراة اجلوية وكربالء يوم غد
اخلمي�س على ملعب ال �ك��رخ م��ن دون
جمهور بعد انهائها من احلكم الدويل
كاظم ع��ودة يف الدقيقة اخلم�سني من
عمر املباراة اثر �إ�صابته يف ر�سغ يده
بعد تلقيه زجاجة من احد امل�شجعني يف
املباراة التي �أقيمت على ملعب اجلوية
ي��وم الأح ��د امل��ا��ض��ي �ضمن مناف�سات
ال��دور اخلام�س من املجموعة الثالثة
لدوري النخبة للمو�سم احلايل .
وق��ال ط��ارق احمد ام�ين �سر ال�ع��ام يف
االحتاد العراقي املركزي لكرة القدم يف
حديثه لـ( املدى الريا�ضي)  :ان القرار

امل��ذك��ور ج��اء خ�لال االجتماع الطارئ
ال��ذي عقد يف مقر االحت��اد بالقرب من
جممع ال�شعب الدويل بعد اال�ستماع اىل
�أقوال ممثلي الناديني ومناق�شة التقرير
ال��ذي رف�ع��ه حكم امل �ب��اراة ك��اظ��م عودة
وم�شرف احل�ك��ام عبا�س عبد الرحمن
وامل�شرف الأمني جنم عبود ا�ستنادا اىل
تعليمات جلنة امل�سابقات للدوري املمتاز
للمو�سم احل��ايل  ،م��ؤك��دا ان مباريات
الدور ال�ساد�س من دوري النخبة �ستقام
من دون جمهور على مالعب بغداد نظرا
حل�سا�سية تلك املباريات الثالث التي
�ستقام على مالعب الكرخ حيث ي�ضيف
ل �ق��اء ال � ��زوراء م��ع ال�ط�ل�ب��ة وال�شرطة
الذي �سيجمع فريقي اربيل والكهرباء

وال�صناعة الذي ي�شهد مباراة �صاحب
الأر�ض مع فريق بغداد .
وك��ان��ت امل� �ب ��اراة ب�ي�ن ال �ق��وة اجلوية
وكربالء التي ج��رت على ملعب الأول
وق��اده��ا طاقم حتكيم م��ؤل�ف� ًا م��ن كاظم
ع ��ودة ول� ��ؤي �صبحي وح�سني تركي
واجم� ��د ��ص�ب�ح��ي ،ق��د ان �ت �ه��ت بتعادل
الفريقني بهدف لكل منهما قبل �صافرة
حكم املباراة بانهائها وقد �سجل اجمد
را�ضي هدف القوة اجلوية يف الدقيقة
 15ب�ي�ن�م��ا ا� �س �ت �ط��اع ك��رب�ل�اء معادلة
النتيجة بهدف الالعب ميثم حمزة،فيما
�أ���ض��اع اجم ��د را� �ض��ي رك �ل��ة ج ��زاء يف
الدقيقة اخلام�سة من ال�شوط االول.
يذكر �أن ترتيب فرق املجموعة الثالثة
قبل جولة واح��دة من ختام املباريات
�أ�صبح كالتايل :دهوك يف املركز الأول
ب��ـ 13نقطة يليه ف��ري��ق ك��رب�لاء ب�سبع
نقاط ث��م ال�ق��وة اجل��وي��ة بخم�س نقاط

ونفط اجلنوب من دون نقاط.
ويف ال�ش�أن ذات��ه �أع��رب حممد عبا�س
امني �سر الهيئة الإداري��ة لنادي كربالء
ال��ري��ا� �ض��ي ع ��ن �أ���س��ف��ه وا�ستغرابه
ال�شديدين م��ن ق��رار االحت��اد العراقي
املركزي لكرة القدم باعادة املباراة بني
ف��ري�ق��ي ال �ق��وة اجل��وي��ة وك��رب�لاء على
ملعب الكرخ يوم غد .
وا��� �ض� ��اف يف ات� ��� �ص ��ال م� ��ع (امل � ��دى
الريا�ضي) ان ادارة النادي قررت رفع
�شكوى ل��دى جلنة التحكيم الريا�ضية
يف اللجنة االوملبية العراقية وجلنة
اال�ستئناف يف االحتاد العراقي املركزي
لكرة القدم احتجاجا على القرار املذكور
اعاله الذي حرم النادي من الت�أهل اىل
دوري النخبة يف حالة اعتماد نتيجة
التعادل للمباراة او اعتبار نادي القوة
اجلوية خا�سرا بنتيجة ( )3-0مبينا ان
ل��دى ادارة النادي ثالثة �شروط وهي

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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اع ��ادة امل �ب��اراة يف الدقيقة اخلم�سني
التي مت انها�ؤها من قبل احلكم الدويل
كاظم عودة او عد فريق القوة اجلوية
خا�سرا بنتيجة ( )3-0او اعتماد نتيجة
التعادل ( )1-1ويف حالة ع��دم تلبية
احدها فان ادارة النادي �ستقوم باتخاذ
قرارها بان�سحاب الفريق االول لكرة
القدم من الدوري الذي �سيتحمل تبعاته
االحت� ��اد ال �ع��راق��ي ل �ك��رة ال �ق��دم مبديا
تعجبه من اعتماد اع�ضاء االحتاد على
ق��راره بالت�صويت ولي�س اللجوء اىل
التعليمات ال�صادرة من االحتاد نف�سه .
ونفى عبا�س ان يكون امل�شرف الأمني
جن��م عبود ق��د طلب منهم ال �ع��ودة اىل
امللعب مرة اخرى لتكملة املباراة بنا ًء
على تعليمات احلكم الدويل كاظم عودة
م�شريا اىل ان فريقه بقي رب��ع �ساعة
قبل ان يغادر ار���ض امللعب بعد ان مت
انها�ؤها من قبل االخري ولي�س تعليقها.

القسم الفني:

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

تن�ضيد :حيدر رعد
اال�شراف اللغوي :حممد ال�سعدي
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بعد ت�أهل �أربيل ودهوك ملربع النخبة الذهبي

التكهنات تتالعب بحظوظ �صاحبي البطاقتني
الثالثة والرابعة!
�ضمن فريقا �أربيل حامل اللقب يف املوا�سم املا�ضية ودهوك ال�صعود اىل املربع الذهبي لدوري النخبة ومل يبق �سوى التكهن بهوية
الفريقني الثالث والرابع اللذين �ستك�شف عنهما اجلولة الأخرية احلا�سمة .
فريق �أربيل كعادته متكن وبجدارة من الت�أهل عن املجموعة الثانية جامعا  12نقطة حتى الآن بغ�ض النظر عما �ست�سفر عنه
نتيجة مباراته الأخرية امام فريق الكهرباء فحتى وان خ�سرها يبقى مت�صدرا تلك املجموعة ما يدل على ثبات م�ستوى الفريق
االربيلي الذي يتمتع بنخبة جيدة من الالعبني الذين حققوا االجناز لثالثة موا�سم �سابقة وي�شرف على هذا الفريق مدرب كفء
له باع طويل يف مهمة التدريب وحقق من قبل اجنازا فريداً من نوعه مع فريق القوة اجلوية عندما قاده ملن�صات التتويج اربع
بطوالت خالل مو�سم واحد انه املدرب �أيوب اودي�شو وان كان قد تعر�ض اىل خ�سارة امام فريق ال�شرطة على ار�ضه وبني جمهوره،

بغداد  /طه كمر
لكن كانت هذه اخل�سارة مبثابة الدر�س
البليغ ال��ذي ا�ستفاد منه العبو الفريق
وحققوا النتائج االيجابية خ�صو�صا
انهم ردوا ال�صاع �صاعني لأهل القيثارة
اخل�ضراء عندما هزموهم امام جمهورهم
ب�ه��دف�ين نظيفني ،ل��ذل��ك �سيكون فريق
ارب�ي��ل املر�شح ال�ساخن خلطف اللقب
وبجدارة .
الفريق الآخ ��ر ال��ذي �ضمن ال�ت��أه��ل عن
املجموعة الثالثة هو فريق دهوك الذي
جمع  13نقطة م��ن ارب �ع��ة انت�صارات
وتعادل واحد ما يجعله يف و�ضع مطمئن
للغاية ي�ستطيع به ان يناف�س على اللقب
بوجود ادارة متفهمة هاج�سها حتقيق
االجن� ��از الول م��رة ب�ت��أري�خ�ه��ا ب�ع��د ان
عمدت على توفري ك��ل متطلبات الفوز
من خالل مت�سكها مبدرب الفريق الكابنت
با�سم قا�سم لثالثة موا�سم برغم بع�ض
االخفاقات التي تعر�ض لها الفريق ،لكن
ادارة الفريق ت�صرفت بحكمة ودراية
كون تفكريها مل ينح�صر بنتائج الفريق
الآنية  ،بل ان تفكريها امتد اىل املدى
البعيد لي�ضمن بناء فريق متكامل ميكن
له املناف�سة على اللقب حاله حال الفرق
اجل �م��اه�يري��ة ال �ك �ب�يرة ال��ت��ي لال�سف
�أف�ل��ت جنومها منذ ثالثة موا�سم حتى
الآن نراها اليوم تتلك�أ يف م�سارها وال
ت�ستطيع جم��اراة مناف�سيها وان كانوا
اقل م�ستوى منها وكذلك نوعية الالعبني
الذين ا�ستقطبتهم هذه االدارة هم خليط
من الالعبني الذين ميتلكون خربة كبرية
يف جم ��ال ك ��رة ال �ق��دم وك��ذل��ك ال�شباب
الذين مثلوا منتخبي ال�شباب واالوملبي
ي �ت �م �ي��زون مب���س�ت��وى ث��اب��ت م��ن خالل
مباريات الدوري املمتاز واال�ستحقاقات
الوطنية ملنتخباتنا التي مثلوها ا�ضافة
اىل تعاقدهم مع الالعبني املميزين يف
ال�ف��ري��ق م�ث��ل اح �م��د م�ن��اج��د واللبناين
ن�صرت اجلمل اللذين ا�صبح لهما �ش�أن يف
الفريق و�سجال معظم اهداف الفريق.
الفريق الثالث املرجح ان ي�ضمن الت�أهل
هو فريق الزوراء الذي ت�صدر املجموعة
االوىل بنقاطه الع�شر التي جمعها من
فوزه بثالث مباريات وتعادل يف واحدة
وخ�سر مثلها  ،هذا الفريق �شهد �صحوة
كبرية يف ظل عودة ابنائه الذين ا�ستلموا
مهمة تدريب الفريق ولو ان خربتهم يف
جم��ال ال �ت��دري��ب ق���ص�يرة ،ل�ك��ن ع�ل��ى ما
يبدو ان حبهم للزوراء جعلهم متمكنني
يف فن التدريب وكذلك تعاطف جمهور

النادي معهم قادهم اىل النجاح ليكون
حيدر حممود وع�صام حمد خري من قاد
الزوراء يف الآونة االخرية يف ظل عودة
اب��ن ال ��زوراء ال�ب��ار ف�لاح ح�سن ليعتلي
رئا�سة االدارة من خالل تواجده رئي�سا
للهيئة امل�ؤقتة للنادي الذي �صرب حمبوه
ط���وال ه ��ذه ال �ف�ترة ال��زم�ن�ي��ة م��ن دون
حتقيق االجنازات او العودة اىل الت�ألق
الذي افتقدته النوار�س التي لال�سف مل
حتلق عاليا يف املوا�سم االخ�يرة ،لذلك
ا�صبح الزوراء اي�ضا من الفرق املر�شحة
لنيل اللقب هذه املرة واالحتفاظ بالدرع
يف ال�ع��ا��ص�م��ة ب �غ��داد ب�ع��د ان غادرها

ثالثة موا�سم متتالية لي�ستقر يف اربيل
بكرد�ستان العراق .
مل يبق لنا ��س��وى ف��ري��ق واح��د لتكتمل
ا��ض�لاع امل��رب��ع الذهبي فهناك اك�ثر من
ف��ري��ق ي�ت�ن��اف����س ع �ل��ى خ �ط��ف البطاقة
الرابعة فلو متعنا بنتائج الفرق املر�شحة
�ان يف امل �ج �م��وع��ات الثالث
ك��أف���ض��ل ث�� ٍ
ل��وج��دن��ا ان حظوظها مت�شابهة ،ففي
املجموعة االوىل ه�ن��اك ف��ري��ق الطلبة
ال��ذي ميتلك  7نقاط بانتظار م��ا ت�سفر
عنه نتيجة مباراته م��ع فريق ال��زوراء
فان حقق الفوز فيها �سيكون هو �صاحب
البطاقة الرابعة وان خ�سرها او تعادل

فيها �سيبتعد كثريا عن الت�أهل فيما ميتلك
مناف�سه فريق ال�صناعة  6نقاط وهو
الآخر ميني نف�سه بخطف بطاقة الت�أهل
التي �ستكون مرهونة بفوزه على فريق
بغداد ودونها لن يكون له امل يف الت�أهل
فيما فقد فريق بغداد الأمل متاما بعد ان
جمع خم�س نقاط غري كافية للت�أهل حتى
وان حقق الفوز على فريق ال�صناعة .
�أم��ا يف املجموعة الثانية فهناك فريق
ال���ش��رط��ة ال���ذي ك ��ان م��ر��ش�ح��ا �ساخنا
للت�أهل على ح�ساب فرق هذه املجموعة
بعد ان �أطاح بحامل اللقب وهزمه بعقر
داره بهدف نظيف لكنه �سرعان ما عاد

اربيل ح�سم موقفه يف املربع الذهبي

اىل هوايته يف ممار�سة �أدائه املتذبذب
الذي جعله بعيدا عن دائرة املناف�سة لكن
ال يزال ميتلك ب�صي�صا من االمل حلجز
البطاقة الرابعة بنقاطه الثمان التي
حققها من فوزين وتعادلني وخ�سارة
واحدة ومل يبق له �سوى مباراة واحدة
ام��ام فريق النجف على ملعب االخري
التي مل ت�ؤثر نتيجة مباراته ه��ذه مع
ال�شرطة ل�سبب ان��ه ابتعد ك�ث�يرا عن
دائ ��رة املناف�سة بنقاطه ال �ث�لاث التي
حققها عن فوز مبباراة واحدة وتعر�ض
لأربع خ�سارات فان حقق فريق ال�شرطة
التعادل على اق��ل تقدير �سيكون قاب
قو�سني او �أدن��ى من الت�أهل اىل املربع
الذهبي  .فيما ميتلك الفريق الآخر يف
املجموعة الثانية وهو فريق الكهرباء
خم�س نقاط من فوز يف مباراة واحدة
وتعادلني وخ�سارتني وتنتظره مباراة
مهمة �أمام فريق �أربيل التي وان حقق
الفوز فيها �ستجعل ر�صيده ثماين نقاط
م�ساو لر�صيد ال�شرطة لذلك تيدو
اي انه
ٍ
كفة اهل القيثارة هي الراجحة .
ويف امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ال�ث��ة ف�ه�ن��اك جدل
و�ضبابية ت�سودها يف ظ��ل االح ��داث
االخرية التي جرت على ملعب اجلوية
وم��ا رافقها م��ن �أح ��داث �شغب �أثارها
جمهور الفريق امل�ضيف التي انتهت
عند ا�صابة حكم امل �ب��اراة كاظم عودة
بيده الذي ا�ضطر اىل انهاء املباراة يف
دقيقتها اخلم�سني  ،وبعد مغادرة فريق
كربالء ار�ض امللعب عاد احلكم الرابع
ملوا�صلة امل�شوار يف ظاهرة فريدة من
نوعها لينتظر هو وفريق القوة اجلوية
يف ار� ��ض امل�ل�ع��ب م ��دة خ�م����س دقائق
وب�ع��ده��ا �أط �ل��ق �صافرته معلن ًا نهاية
امل �ب��اراة للمرة الثانية وليقرر احتاد
ال �ك��رة �إع���ادة تلك امل �ب��اراة على ملعب
الكرخ من دون جمهور .
وحتى �ساعة اج��راء املباراة (الإعادة)
يقف ف��ري��ق ك��رب�لاء يف امل��رك��ز الثاين
ب�سبع نقاط من فوزين وتعادل وخ�سارة
واح��دة وتنتظره م�ب��اراة واح��دة امام
ده��وك ولذلك �سيكون مر�شحا �ساخنا
عن هذه املجموعة فيما ميتلك اجلوية
خم�س نقاط وتنتظره مباراة امام فريق
نفط اجلنوب فان متكن من الفوز فيها
�سيكون ر�صيده ثماين نقاط بانتظار
م��ا ت�سفرعنه م�ب��ارات��ه ( امل �ع��ادة) امام
ك��رب�لاء ،ام��ا نفط اجل�ن��وب فقد �إبتعد
عن دائ��رة املناف�سة من دون ر�صيد من
النقاط.
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حكاية وفد املعاقني لبطولة رفع الأثقال يف ماليزيا

االعجاز العراقي يقهر املعاناة يف اجناز ا�ستثنائي
ر�سول كاظم يت�ألق بذهبية وف�ضية
فار�س �سعدون يقارع �أ�صحاب الأوزان الكبرية وير�ضى بالربونزية

جنحت اللجنة الباراملبية
العراقية بتحقيق نتائج ايجابية
ت�سهم يف رفع �ش�أن الريا�ضة
العراقية يف امل�شاركات الدولية ..
يف ال�سطور التالية �س�أروي ق�صة
االجناز الذي حتقق لوفد منتخبنا
الوطني لرفع الأثقال للمعاقني
يف العا�صمة املاليزية كواالملبور
للفرتة من  31 – 23متوز املا�ضي
التي �أكدت متيز هذا االحتاد
وحتقيقه نتائج جيدة حيث جنح
جميع �أع�ضاء املنتخب يف حتقيق
الأرقام الت�أهيلية الوملبياد لندن
. 2012

بغداد �/إك��رام زين العابدين /
موفد االحتاد العراقي لل�صحافة
الريا�ضية
و�صل جميع �أع�ضاء املنتخب الوطني لرفع
الأثقال للمعاقني اىل فندق الكراند �سيزن
يف قلب كواالملبور ا�ستعدادا للم�شاركة يف
مناف�سات بطولة العامل .
وعقدت اللجنة املنظمة لبطولة العامل لرفع
الأثقال للمعاقني والتابعة للجنة الدولية
الباراملبية الدولية (  ) IPCامل�ؤمتر الفني
للبطولة يف ف�ن��دق ال�ك��ران��د �سيزن ومثل
ال��ع��راق يف امل���ؤمت��ر ال�ف�ن��ي ع�ق�ي��ل حميد
النائب الثاين لرئي�س اللجنة الباراملبية
العراقية ورئي�س الوفد العراقي وانرتانيك
دك��ري ����س م ��درب امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي لرفع
الأثقال للمعاقني .
العراق يح�صد ذهبيته الأوىل
يف مناف�سات اليوم الأول و�سط
مناف�سة قوية
انطلقت مناف�سات بطولة العامل لرفع الأثقال
للمعاقني مب�شاركة  52دولة من بينها عدد
من الدول املتطورة باللعبة وعدد من الدول
العربية حيث �شارك العراق بوزن  48كغم
برباع �شاب جنح بتحقيق املركز الأول لفئة

الوفد العراقي يحتفي بربونزية ح�سني علي
ال�شباب ورفع  153كغم وك�سر الرقم العاملي
امل�سجل با�سمه وبفارق ن�صف كغم ليح�صل
على امليدالية الذهبية بجدارة وا�ستحقاق
لفئة ال�شباب .
ورف� �ع ��ت الأع� �ل��ام ال��ع��راق��ي وال�صينية
والرو�سية وعزف الن�شيد الوطني العراقي
وكان �أول ن�شيد يعزف يف البطولة و�ضمن
بطلنا ال�شاب م�صطفى �سلمان التواجد
يف مناف�سات باراملبياد لندن  2012بعد
ان ح�صل على املركز الرابع على م�ستوى
املتقدمني واجتاز الرقم الت�أهيلي للبطولة .
و��ش�ه��د ب�ع��د ظ�ه��ر ال �ي��وم نف�سه االفتتاح
الر�سمي للبطولة يف القاعة املغلقة ( تيتي
رنك�سا ) يف العا�صمة املاليزية كواالملبور
 ،وبعدها ع��زف الن�شيد الوطني املاليزي
وا�ستعر�ضت ال��وف��ود ال �ـ 52امل�شاركة يف
البطولة حيث مت رف��ع علم البلد امل�شارك
ولوحة دالة على ا�سمه .
ورفع علم اللجنة الباراملبية الدولية ( IPC
) يف القاعة  ،وبعدها �أدى الريا�ضيون
والفنيون امل�شاركون يف البطولة الق�سم
الريا�ضي اخلا�ص بالبطولة .
ف�ضية ل��وزن  52لل�شباب وف �ق��دان ذهبية
املتقدمني ب�سبب فارق الوزن
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�أ�ضاف الرباع ال�شاب احمد كاظم ميدالية
ف�ضية يف مناف�سات وزن  52لفئة ال�شباب
يف اليوم الثاين من املناف�سات بالرغم من
�سوء حالته ال�صحية  ،جنح احمد يف رفع
 122كغم يف املحاولة الثانية وح�صد من
خاللها املركز الثاين .
�أم ��ا مناف�سات فئة املتقدمني ال�ت��ي جرت
ب�شكل متزامن مع ال�شباب فقد �شارك فيها
ع��دد كبري م��ن �أب �ط��ال اللعبة ومثلنا فيها
بطلنا ح�سني علي م��ع �أب �ط��ال م��ن �إي ��ران
وال�صني ورو�سيا وتايلند و�ساحل العاج
وم�صر وكازاخ�ستان وماليزيا وبولندا .
وجن���ح رب��اع �ن��ا ح���س�ين ع �ل��ي باملحاولة
الثالثة برفع  167.5كغم وت�ساوى الثالثة
الأوائ��ل لهذا ال��وزن بالرفعات لكن احل�سم
ك��ان ل�ف��ارق ال��وزن ال��ذي ح�صل م��ن خالله
امل�صري ا�شرف وجيه على امليدالية الذهبية
وذهبت الف�ضية للرباع ال�صيني  ،بينما نال
رباعنا املثابر ح�سني برونزية وزن  52لفئة
املتقدمني �إ�ضافة اىل حتقيق الرقم التاهيلي
اىل باراملبياد لندن . 2012
م��ي��دال��ي��ت��ان ذه��ب��ي��ة وف�ضية
لرباعنا املت�ألق ر�سول كاظم
�أما بطلنا الرباع املت�ألق ال�شاب ر�سول كاظم

البطل االوملبي فار�س �سعدون
ال��ذي دخ��ل مناف�سات بطولة ال�ع��امل لرفع
الأثقال للمعاقني وجنح يف �إحراز ميداليتني
( ذهبية ) لفئة ال�شباب ل��وزن  56كغم و(
ف�ضية ) لفئة املتقدمني للوزن نف�سه  ،وجنح
ر�سول كاظم بك�سر الرقم 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 الوزن الرباع
امل�صري �شريف حممد فيما ن��ال الف�ضية
ال��رب��اع ر� �س��ول ك��اظ��م وال�برون��زي��ة رباع
�إيراين .
�شهدت مناف�سات وزن  60كغم للمتقدمني
لفئة املتقدمني م�شاركة الرباع ح�سن كرم
ال ��ذي جن��ح يف امل �ح��اول��ة الأخ�ي��رة برفع
 172.5كغم ليح�صل على املركز ال�سابع
على رباعي العامل لفئة املتقدمني و�سجل
رقما ت�أهيلي ًا الوملبياد لندن للمعاقني 2012
 ،بينما ح�صل رباع املنتخب الإيراين حمزة
ح�سيني على املركز الأول بعد ان رفع 200
كغم .
الرباعة ذك��رى زكي �شاركت يف مناف�سات
وزن  56كغم ببطولة ال�ع��امل يف ماليزيا
 ، 2010جنحت يف امل�ح��اول��ة الثانية يف
رفع  95كغم  ،ويف املحاولة الثالثة ارتكبت
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خط�أ فني ًا ومل تنجح يف رف��ع  97.5كغم
لتحل باملركز اخلام�س من بني  15مناف�سة
على بطولة العامل وجنحت بتحقيق رقم
الت�أهيل اىل اوملبياد لندن للمعاقني . 2012
ومل يكتب النجاح لرفعات ال��رب��اع حممد
عبا�س يف مناف�سات وزن  67.5كغم لفئة
املتقدمني  ،ورف ��ع ف�ق��ط  172.5كغم يف
املحاولة الأوىل وح��ل بالرتتيب ال�سابع
يف وزنه لفئة املتقدمني الذي منحه بطاقة
الت�أهل �إىل اوملبياد لندن . 2012
ب���رون���زي���ة ج����دي����دة ت��ع��زز
ر�صيد منتخبنا برفع الأثقال
للمعاقني
الرباع ال�شاب �صادق عدنان جنح يف اجتياز
مناف�سات وزن  75كغم لفئة ال�شاب وح�صد
امليدالية الربونزية بعد ان رفع  150كغم
ليح�صد بها امليدالية ال�برون��زي��ة واملركز
الثالث  ،غ��اب الرباع ثائر عبا�س �صاحب
امليداليتني الربونزيتني االوملبيتني لوزن
 82.5كغم ( �أثينا  2004و بكني ) 2008
عن مناف�سات بطولة العامل لرفع الأثقال يف
ماليزيا .
�أما الرباع جبار طار�ش ف�شارك يف مناف�سات
وزن  90كغم �ضمن فعاليات اليوم الرابع
لبطولة العامل لرفع الأثقال للمعاقني وجنح
يف رفع  202.5كغم يف املحاولة الثالثة
ليحل يف املركز ال�ساد�س وي�ضمن بطاقة
الت�أهل �إىل اوملبياد لندن . 2012
�أول عراقية ت�ن��ال ميدالية ف�ضية بك�أ�س
العامل لرفع الأثقال
ت�ألقت الرباعة ه��دى مهدي يف مناف�سات
اليوم الرابع لبطولة العامل لرفع الأثقال
للمعاقني للن�ساء يف وزن  82.5كغم مع
نخبة من بطالت العامل لهذا الوزن .
كانت التوقعات ت�شري اىل �إن بطلتنا �ستحل
يف امل��رك��ز ال��راب��ع ح�سب ال��رف �ع��ات التي
رفعتها يف املع�سكر التدريبي قبل البطولة
 ،لكن الذي ح�صل ان الرباعة هدى جنحت
يف التفوق على نف�سها  ،يف املحاولة الثانية
جن�ح��ت ه��دى ب��ام�ت�ي��از ب��رف��ع  115ك�غ��م ،
وع��ززت رقمها برفع  117.5يف املحاولة
الثالثة والأخ �ي�رة لت�ضمن ت��واج��ده��ا يف
من�صات التتويج العاملية ولتح�صل على
امليدالية الف�ضية لبطولة العامل لرفع الأثقال
للمعاقني وه��ي امل��رة الأوىل التي حت�صل
فيها رباعة عراقية على ميدالية يف بطولة
العامل لرفع الأثقال للمعاقني .
فار�س �سعدون يقارع �أبطال العامل بجدارة
الرباع املثابر فار�س �سعدون كان بحاجة
�إىل م�ساندة جماهريية لينجح يف جتاوز
�أرقامه ويناف�س بقوة على املراكز املتقدمة ،
وجتمع �أع�ضاء الوفد رافعني العلم العراقي
وي��رددون �صيحات و�أهازيج عراقية لرفع
معنوية رباعنا �سعدون .
وتهاوت الأرق��ام وبقي التناف�س حم�صورا
بني ثالثة رباعني هم كاظم حبيبي و�سيامند
من �إيران وفار�س �سعدون من العراق .
ويف نهاية املناف�سات ح�صد فار�س �سعدون
امليدالية الربونزية برفع  250كغم بينما
ح���ص��د ال��ذه�ب�ي��ة الإي � ��راين ك��اظ��م حبيبي
والف�ضية زميله �سيامند ال��ذي يبلغ وزنه
 156ك �غ��م  ،وط �ل��ب م��درب��ه داود رجبي
رفعة رابعة لك�سر الرقم العاملي لهذا الوزن
والبالغ  265كغم م��ن خ�لال حم��اول��ة رفع
 280كغم وجنح الرباع �سيامند برفع 280

العلم العراقي يرفع يف اول ايام البطولة
بعد ذهبية م�صطفى �سلمان
كغم ليلقى الت�شجيع والت�صفيق احلار
والتهاين من كل احلا�ضرين يف القاعة ومن
احلكام املتواجدين على من�صة التحكيم .
تلت ذل��ك فعالية ختام البطولة م��ن خالل
ا�ستعرا�ض ب�سيط لإع�لام ال��دول امل�شاركة
يف ال �ب �ط��ول��ة و�إط �ل��اق الأل� �ع ��اب النارية
املب�سطة داخل القاعة و�ألقيت كلمة رئي�س
اللجنة املنظمة للبطولة ومن ثم تنزيل علم

( . )IPC
اختيار ثالثة حكام لبطولة
العامل برفع الأثقال للمعاقني
اختري احلكم ال��دويل مزهر غ��امن لتحكيم
م�ن��اف���س��ات ب �ط��ول��ة ال �ع��امل ل��رف��ع الأث �ق��ال
للمعاقني بعد ان وجهت اللجنة املنظمة
للبطولة دعوة ر�سمية له ومت اختياره من
�ضمن نخبة حكام العامل لهذه املهمة ،و�شارك

احلكم ح�سن ر�ضا �أي�ضا يف �إدارة مناف�سات
البطولة وملرتني متتاليتني  ،و�شاركت كوثر
ح�سني كحكم م�ساعد يف املناف�سات الن�سوية
وح�سب ما طلب من االحتاد العراقي لرفع
الأثقال وهي �أول حمكمة عراقية ح�صلت
على ال�شارة الدولية برفع الأثقال .
حفل ختامي متميز
�شهد ال�ي��وم الأخي��ر للبطولة حفل اخلتام

هدى مهدي على من�صة التتويج
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لبطولة العامل لرفع الأث�ق��ال للمعاقني يف
قاعة فندق كراند �سيزن ومت خالل احلفل
تبادل الدروع والهدايا التذكارية بني الوفود
امل�شاركة وتوزيع ال�شهادات على �أ�صحاب
امليداليات وامل�شاركني يف البطولة.
و�شمل احلفل مو�سيقى ماليزية ورق�صات
لراق�صني وراق�صات يرتدون الزي ال�شعبي
املاليزي  ،و�شارك بالرق�صات عدد من العبي
ال �ف��رق امل���ش��ارك��ة ب�ع��د ان �شكلوا حلقات
راق�صة وكرنفاالت �ضمت خمتلف الدول .
و�شهد م�ساء ال �ي��وم ذات ��ه م �غ��ادرة بع�ض
الوفود عائدة اىل بلدها بعد ان اختتمت
ال�ب�ط��ول��ة ب�ن�ج��اح يف م��ال�ي��زي��ا ه ��ذا البلد
اجلميل و�شعبه امل�ضياف .
�أما وفد منتخبنا فانه عانى �أي�ضا يف طريق
عودته اىل بغداد بعد �ساعات طريان بلغت
قرابة � 24ساعة بني ال�سفر واالنتظار يف
مطار ابوظبي .
منا�شدة البد منها
حقق �أبطال منتخبنا الوطني لرفع الأثقال
للمعاقني املركز الرابع على م�ستوى العامل
ومب �� �ش��ارك��ة  52دول� ��ة وب��ر� �ص �ي��د ثماين
ميداليات (  2ذهب و 3ف�ضة و 3برونز ) .
هذا االجن��از يجب ان ال مير م��رور الكرام
لأنه يح�صل للمرة الأوىل يف تاريخ احتاد
رفع الأثقال من خالل م�شاركاته ببطوالت
العامل خا�صة و�إننا ح�صدنا املركز الرابع
مبناف�سة �شديدة وقوية مع دول متطورة
بهذا ال�ضرب من الريا�ضة ومتلك قاعات
وبنى حتتية �أف�ضل من العراق  ،وتخ�ص�ص
لأب�ط��ال�ه��ا ج��وائ��ز وم �ك��اف ��آت ك�ب�يرة جتعل
البطل يعي�ش بقية عمره بحالة من الراحة
من خالل توفري م�ستلزمات حياته خا�صة
وان �شريحة املعاقني بحاجة �إىل رعاية من
ن��وع خا�ص  ،وعليه �أمتنى ان ال مير هذا
االجن��از م��رور الكرام على كل امل�س�ؤولني
عن الريا�ضة العراقية .
فريق عمل االحتاد
جنح فريق عمل احتاد رفع الأثقال للمعاقني
بتحقيق ما وعد به قبل امل�شاركة بالبطولة
من خالل امليداليات التي حتققت يف بطولة
العامل لرفع الأثقال للمعاقني و�أعطى �صورة
ايجابية عن التخطيط ال�سليم لهذا االحتاد
ال ��ذي ي �ق��وده عقيل حميد ال�ن��ائ��ب الثاين
لرئي�س اللجنة الباراملبية العراقية ومزهر
غامن �أمني �سر االحتاد وح�سن ر�ضا الأمني
املايل لالحتاد .
�إ�ضافة �إىل جهود املدربني الناجحني وعلى
ر�أ� �س �ه��م اخل�ب�ير ان�تران �ي��ك دك��ري����س الذي
حتامل على نف�سه و�صارع دقات قلبه وعمل
بجهد و�إخ�لا���ص لي�صل اىل ه��ذه النتيجة
املر�ضية  ،وكذلك جهود املدربني امل�ساعدين
رافد القي�سي الذي كان مبت�سما طوال فرتة
البطولة واحل��ال نف�سه ينطبق على زميله
�سعد عواد .
ون�شري �أي���ض��ا اىل جن��اح �إداري� ��ي الوفد
ال��دك �ت��ور رح �ي��م اروي � ��ح وك��وث��ر ح�سني
و�ساهرة عمران واملرتجم م�صطفى هوبي
يف �أداء واجباتهم التي كلفوا بها و�ساهموا
يف حتقيق ال�ن�ج��اح  ،وك��ذل��ك وف��د رابطة
الإع�لام املرئي املكون من الزميلني ح�سني
ع �ب��د زي ��د وج��ا� �س��م حم �م��د ع�ج�ي��ل اللذين
اجتهدا وح��اوال ان ينقال احلقيقة كما هي
من اجل ان ي�شاهدها جمهورنا الريا�ضي
يف العراق.
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ع��ي��ن ال��������دوري

انفلونزا ال�شغب تغزو املالعب ..
وم����ه����ارات (اجل���م���ل) ���س�� ّر ت����أل���ق ده���وك
�شهدت مباريات دوري النخبة
يف اجلولة الثالثة احداث �شغب
غري م�سبوقة كادت تتطور
اىل ماال يحمد عقباه ب�سبب
انفالت اع�صاب اجلمهور
الغا�ضب يف مباراتي فرق اربيل
وال�شرطة والطلبة وال�صناعة
�سبقتها احداث مماثلة يف
مباراة النجف مع اربيل  ،لعبت
عدم فاعلية رجال االمن بكبح
جماح الغا�ضبني وحماوالتهم
االعتداء على الالعبني واحلكام
دورا كبريا يف ت�أزمي املواقف
يف م�شاهد م�ؤملة ال متت اىل
الريا�ضة ب�صلة  ،وال�سبب
الرئي�س يف زيادة احداث ال�شغب
يف دوري النخبة �ضعف احتاد
ت�سي
الكرة واملجامالت التي
رّ
حتركاته وعدم جديته يف اتخاذ
القرارات ال�صارمة بحق امل�سيئني
يف مناف�سات الدوري،وعلى اثر
ذلك انتقلت عدوى ال�شغب اىل
مباريات النخبة وات�سعت دائرتها
وتعددت طرقها .

بغداد /يو�سف فعل
ومن العوامل امل�ؤثرة االخرى يف ايقاد �شرارة
ال�شغب قيام الالعبني بت�صرفات بعيدة عن
الروح الريا�ضية وحماوالتهم القاء �أخطائهم
يف �سلة ح�ك��ام امل�ب��اري��ات و قيامهم ببع�ض
احلركات التي ت�أجج امل�شاعر العدائية لدى
اجلماهري الذين ال ي�ستطيعون كبت م�شاعرهم
او ال�سيطرة عليها ،ومنها حماوالت االعتداء
و اطالق ال�شتائم على الالعبني واحلكام  ،وما
قام به الالعب احمد �صالح من فريق اربيل من
حركات متثيلية اراد منها �صب الزيت على نار
اع�صاب جمهور ال�شرطة الذين ا�ست�شاطوا
غ�ضبا وانفجر بركان غ�ضبها باجتاه العبي
اربيل ،وا�سهمت خ�سارة ال�شرطة يف اكمال
م�سل�سل ثورة الغ�ضب حيث قامت اجلماهري
بالنزول اىل ار���ض امللعب يف حماولة منها
لتفريخ �شحنات الغ�ضب باالعتداء على جميع
من يقف امامهم يف موقف ال يح�سدون عليه
وم�ؤ�سف جدا .
و زاد مت��اه��ل رج ��ال االم ��ن م��ن ت�صرفات
اجلمهور وعدم ا�ستخدام اال�ساليب القانونية
للحد منها انت�شار ال�شغب يف اغلب املالعب.
ولل�شغب ا��س�ب��اب مبا�شرة وغ�ير مبا�شرة
تتدخل فيها امور كثرية  ،وعلى وفق ماح�صل
والج� ��ل اي��ق��اف م �ث��ل ه ��ذه ال �ت �� �ص��رف��ات من
الالعبني واجلمهور نطالب ادارات الأندية
بتوجيه العبيهم ب�ع��دم اث ��ارة اجل�م�ه��ور او
ت�أليب املواجع الننا ن�سعى اىل ان تكون كرة

القدم ر�سالة حمبة و�سالم ولي�س اداة للتناحر
اوال �ك��راه �ي��ة ب�سبب ال�ت���ص��رف��ات الطائ�شة
لالعبني واجلمهور املتع�صب ،وعلى احتاد
الكرة ان يتحلى بال�شجاعة ويقوم با�صدار
ال �ق��رارات احلا�سمة جلميع امل�سيئني من
الالعبني واجلمهور من خالل خ�صم النقاط
او معاقبة الالعبني باحلرمان والعقوبات
املادية الباهظة.
نظام الدوري
متتاز اغلب دوريات العامل بنظام ثابت دقيق
ال ميكن تغيريه والتالعب به ح�سب الظروف
واملتغريات الآنية لذلك فان الدوريات ت�شهد
اال�ستقرار وعدم االهتزار ،لكن دورينا يغرد
خ��ارج ال�سرب الن نظامه (م�ط��اط) وعر�ضة
للتغيري ح�سب امزجة رئي�س االحتاد وجلنة
امل�سابقات!!
وم ��ن اخل �ط��اي��ا ال �ت��ي ارت �ك �ب��ت ب �ح��ق نظام
الدوري تطبيق فكرة اقامته بطريقة املجاميع

التي كانت �سلبياته وخيمة على تطوير اللعبة
واالرتقاء بامل�ستوى املهاري لالعبني .
ويف املو�سم احل��ايل ا�سهمت طريقة اجراء
امل �ب��اري��ات با�سلوب امل�ج�م��وع��ات اىل توتر
�أع �� �ص��اب ال�لاع �ب�ين ل �ط��ول ال� ��دوري ب�سبب
زيادة عدد الفرق ف�ضال عن اللعب بالأ�ساليب
الدفاعية خوفا من اخل�سارة وعدم االنتقال
اىل املربع الذهبي ،ما جعل اغلب املباريات
ت�شهد التناف�س املثري واللعب البدين القوي
يف حماولة لك�سب النقاط يف املباريات التي
تقام يف ملعب الفريق اخلا�ص  ،ماجعل من
املباريات ت�أخذ طابع االداء العنيف.
ونظام ال��دوري احل��ايل املربك ك��ان من اهم
ال�ع��وام��ل ال�ت��ي زادت م��ن هيجان اجلمهور
واطالق العنان حلناجرهم بال�صياح وال�شتائم
على جميع من يف امللعب ،وال ميكن ا�ستثناء
امل��درب�ي�ن وال�لاع �ب�ين م��ن دائ� ��رة االتهامات
 ،ون�ت��وق��ع ان��ه ل��و ك��ان نظام ال ��دوري ثابتا
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ظاهرة ال�شغب ت�ستفحل يف املالعب
وم�ستقرا ال تهزه الريح ملا ح�صل ماح�صل
من جتاوزات من اجلمهور والالعبني ،والبد
من ايجاد احللول الناجعة للخروج من ازمة
امل�شاكل امل�ستمرة وال�شغب من احتاد الكرة
ومنها اقامة الدوري على مرحلتني وتقلي�ص
عدد الفرق وانهاء دوري املجاميع وم�أ�ساة
دوري النخبة الج��ل ع��دم انت�شار انفلونزا
ال�شغب يف مالعبنا .
موهبة اجلمل
طرق باب دورينا يف املو�سم احلايل جمموعة
من الالعبني املحرتفني من افريقيا ولبنان
اختلفت م�ستوياتهم الفنية لتباين مهاراتهم
الفردية وخربتهم يف امل�لاع��ب ،وب��رز منهم
ب�شكل الف��ت اللبناين ن�صرت اجل�م��ل العب
فريق ده��وك ال��ذي ت�ألق يف اغلب املباريات
التي لعبها ،واكد انه من ال�صفقات الناجحة
بف�ضل ما قدمه من امل�ستويات الفنية العالية
لقدرته على التحرك يف جميع ارجاء امللعب

،وبراعته يف مترير الكرات اىل زمالئه يف
املناطق اخلطرة  ،ف�ضال عن اجادته تطبيق
الواجبات الدفاعية والعودة ال�سريعة اىل �سد
املنافذ واغالق الثغرات يف املناطق الدفاعية ،
ومن العوامل االيجابية التي �ساعدت اجلمل
على تقدمي اللحمات الكروية اجلميلة تفاهمه
ال�سريع مع العبي الفريق ال�سيما مع زميله
ال�سابق يف االن�صار اللبناين احمد مناجد .
واجلمل كان نقطة التحول يف �صفوف فريق
دهوك و�أحد دعائمه القوية لتحقيق طموحات
االدارة وامل��درب باملناف�سة على االنتقال اىل
املربع الذهبي الم�ساكه ب�صوجلان منت�صف
امل�ي��دان وه��و يعد قبانة امل�ي��زان بيد املدرب
ب��ا��س��م ق��ا��س��م ال ��ذي اج ��اد ب��ام�ت�ي��از توظيف
ق ��درات ال�لاع��ب بطريقة رائ �ع��ة وا��س�ه��م يف
االرتقاء مب�ستويه املهاري والفني من خالل
ر�سم اال�سلوب التكتيكي املنا�سب لتحركاته
الدفاعية والهجومية يف امللعب ،لذلك امتزج
التكامل اخلططي مع املهاري لالعب ن�صرت
اجلمل ال��ذي جنح يف عك�س الوجه امل�شرق
لالعب اللبناين يف املالعب العراقية.
جناح زكي
تنا�سى العبو كربالء خ�سارتهم يف اجلولة
الثالثة امام فريق دهوك وقدموا مباراة حافلة
باالثارة والندية امام نفط اجلنوب وانتزعوا
ف ��وزا ثمنيا جعلهم ي �ف �ك��رون ب��واق�ع�ي��ة يف
االنتقال اىل املربع الذهبي ،يعود ت�ألق فريق
القباب الذهبية اىل امل��درب نبيل زك��ي الذي
ا�ستطاع احداث نقلة نوعية يف اداء الالعبني
الفني و اخلططي واللعب بطريقة تتالءم مع
امكانات الالعبني املهارية والفردية.
ويجيد زكي اكت�شاف نقاط القوة وال�ضعف
يف �صفوف املناف�س وا�ستثمار طاقات العبيه
بطريقة رائعة على �ضوء م�ستجدات املباراة،
ل��ذل��ك ا�صبح ال�ف��ري��ق �صعب امل��را���س زاحم
ال�ف��رق ال�ك�ب�يرة ب�ق��وة على امل��راك��ز االوىل
حت�سبا ل�لاع�ب�ين وامل� ��درب وادارة النادي
التي ت�سعى اىل توفري جميع م�ستلزمات
جناح الفريق  ،فيما تقف اجلماهري معه يف
ال�سراء وال�ضراء  ،واكدت احداث املباريات
التي لعبها الفريق ان نبيل زكي من املدربني
الناجحني المتالكه العقلية الكروية املتفتحة
واال�سلوب الرائع يف التعامل مع الالعبني،
وال�سعي اىل تطوير قدراته التدريبية من
خ�لال اخ�ت�ي��ارات��ه للفرق ال�ت��ي ي�شرف على
تدريبها ب �ه��دوء وت��رو بعيدا ع��ن الت�سرع
واللهاث وراء ر�ؤ� �س��اء ادارات االن��دي��ة يف
احل�صول على العقود التدريبية كما يفعل
العديد من املدربني .
ويعتمد فريق كربالء يف طريقة لعبه على
عمل ال��زي��ادة العددية يف منت�صف امليدان
وال�ت�ن�ظ�ي��م ال��دف��اع��ي اجل �ي��د ون �ق��ل الكرة
ال�سريع من اللم�سة االوىل اىل املهاجمني
واخطار املرمى من اجلانبني واالبتعاد عن
املراوغة غري املجدية يف حمور العمليات ،
لذلك فان زكي بغ�ض النظر عن انتقال فريق
القباب الذهبية اىل املربع الذهبي فانه جنح
مع الفريق بدرجة امتياز واعاده اىل دائرة
التناف�س بعد ت�ضا�ؤل �آم��ال��ه يف مناف�سات
الدوري .
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�سعد قي�س يف حوار �صريح لـ(املدى الريا�ضي ):

التمديد الأخري ف�سحة �أمل لتجنب العقوبات وفر�صة للحوار
كرتنا تعاين التخبط وغياب التنظيم  ..وم�شاريع الإنقاذ �أوهام!

�سعد قي�س يتو�سط فريق االكادميية يف بطولة نوكيا ال�سويدية
حاوره /عدي املختار
برغم تباعد امل�سافات مابني بغداد والرنويج
�إال �أن ال�لاع��ب ال��دويل ال�سابق �سعد قي�س
كان وما زال حا�ضرا يف كل �أزم��ة متر على
ك��رت�ن��ا  ،وك ��ان ل��ه �أك�ث�ر م��ن م��وق��ف �صريح
منتقدا االرجت��ال�ي��ة داع�ي��ا اىل التنظيم يف
ال�ع�م��ل ال �ك��روي ،وي�ط�م��ح قي�س �أن ت�شهد
ال�ف�ترة املقبلة نه�ضة ك��روي��ة تعيد حتقيق
االنت�صارات لكرتنا يف املحافل الدولية.
(امل � ��دى ال��ري��ا� �ض��ي) ح � ��اورت ��س�ع��د قي�س
للتعرف على تطلعاته امل�ستقبلية ازاءه ب�ش�أن
النهو�ض بواقع اللعبة نحو الأف�ضل وجتاوز
ال�سلبيات التي ترافق عملها منذ موا�سم عدة
.
* ماذا تقول ب�ش�أن الأزمة الكروية ؟
 ان �أزم ��ة احت��اد ال�ك��رة ل��ن تنتهي ب�شكلودي يخدم م�ستقبل اللعبة ،مادامت جميع
الأط� � ��راف ت���س�ع��ى ل �ل��و� �ص��ول اىل كر�سي
االحت��اد ،وحت��اول بجميع ال�ط��رق الت�شبث
ب��ه  ،لو توفرت النية ال�صادقة على تفكري
ه�ؤالء املتنازعني فبالت�أكيد �سوف ن�صل �إىل
بر الأم��ان ون�ستطيع حل الأزم��ات من دون
�صراع و�أطماع باتت مك�شوفة .
* بر�أيك ما املطلوب كي نتطور ريا�ضيا كبقية
دول العامل املتطورة ؟
 ك��ي نتطور ريا�ضيا نحتاج اىل تطويرال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف عموم

املحافظات وتوفر الأموال الالزمة لت�شجيع
ال�شباب على ممار�سة الريا�ضة,ف�ضال عن ان
و�ضع القوانني الريا�ضية ال�صارمة البعيدة
عن امل�صالح ال�شخ�صية واالهتمام بالكفاءات
من ذوي اخلربة يف جميع الألعاب الفردية
واجلماعية .
* ما ال�سبل الكفيلة للنهو�ض بواقع اللعبة؟
 �إن ح��ال كرتنا يرثى لها لغياب التنظيموال �ت �خ �ط �ي��ط ال �� �س �ل �ي��م ع ��ن اج� �ن ��دة احت ��اد
الكرة ،وعلينا االلتفات لها وو�ضع اخلطط
وال�برام��ج للنهو�ض بها وم��ن ثم ي�أتي دور
البناء والإعمار للمن�ش�آت الكروية واالهتمام
والدعم الكبري لبطوالت الفئات العمرية وفتح
مدار�س لكرة القدم يف جميع املحافظات ،الن
ع��دم اقامة دوري الفئات العمرية غلطة ال
تغتفر بحق م�ستقبل اللعبة.
* هل �أنت مع امل�شروع الوطني لإنقاذ الكرة
العراقية ؟
 �سمعنا كثريا عن مثل هكذا م�شاريع كثريةلإنقاذ اللعبة وتطويرها نحو الأف�ضل ،ولكن
عندما ت�أت �ساعة اجلد والعمل ف�أنا االمور
تتغري وت�صبح م���ش��اري��ع االن �ق��اذ �أوه��ام � ًا
وتطغي امل�صالح ال�شخ�صية على امل�صلحة
العامة .
* بر�أيك من �أو�صلنا �إىل هذا النفق املظلم
كرويا ؟
� -إن الأزمة الكروية التي طال احلديث عنها

كانت وراءها االختالفات بني وجهات النظر
بني احتاد الكرة و اللجنة االوملبية الوطنية
وع ��دم االت��ف��اق ع�ل��ى ح��ل ُي��ر� �ض��ي اجلميع
،ووف ��ق م��ا ح��دث م��ن ت��داع�ي��ات وجتاذبات
ف��ان ان�ف��راج االزم��ة الكروية الب��د ان يكون
من خالل احلوار الهادئ البعيد عن الت�شنج
يف اتخاذ املواقف  ،مع العمل بنكرات الذات

�سعد قي�س
وو��ض��ع �سرتاتيجية طويلة االم��د لتطوير
اللعبة.
* ما ر�أيك بالتمديد اخلام�س الحتاد الكرة؟
 ان التمديد الأخري الحتاد الكرة رمبا كانف�سحه الأمل لإيجاد احللول الناجعة للخروج
م��ن االزم� ��ة احل��ال �ي��ة ال �ت��ي ف�شلت جميع
املحاوالت لإنهائها ب�شكل ينا�سب اجلميع ،كما

انها فر�صة منا�سبة اللتقاط االنفا�س والعمل
من جديد مبا يخدم م�سرية اللعبة  ،مع العمل
على دعم املنتخبات الوطنية جلميع الفئات
يف امل�شاركات اخلارجية املقبلة واالبتعاد
عن �شبح العقوبات الدولية .
* ذك��رت �سابقا ان اح�م��د را� �ض��ي الأ�صلح
لرئا�سة االحتاد خلف ًا حل�سني �سعيد؟
 نعم مازلت �أرى �إن الالعب الدويل ال�سابقاح �م��د را� �ض��ي الأ� �ص �ل��ح ل �ق �ي��ادة ك��رت�ن��ا يف
املرحلة املقبلة المتالكه املوا�صفات التي
ت�ؤهله جلمع �شتات الو�سط الريا�ضي وانهاء
حالة اخلالفات بينهم ف�ضال عن قدرته على
توفريجميع متطلبات النهو�ض بواقع اللعبة
مب��ا يتنا�سب م��ع ال�ت�ط��ور ال�ه��ائ��ل يف دول
اجلوار.
* ماذا تقول لزمالء الأم�س الذين اختلفوا
فيما بينهم ب�سبب امل�صالح ال�شخ�صية؟
 البد من ت�ضافر جميع اجلهود لأجل خدمهكرتنا  ،والعمل بجد على دعم اللعبة بكل ما
ميتلكون من االف�ك��ار الهادفة لو�ضع كرتنا
على ج��ادة ال�صواب ال�سيما انهم اكت�سبوا
الكثري من اخل�برات واطلعوا على جتارب
عدة ولكن على اجلميع االبتعاد عن النزاعات
وامل�صالح ال�شخ�صية وتف�ضيل م�صلحة
اللعبة الن لها دين ًا يف رقاب اغلب الالعبني
الدوليني ال�سابقني الذين ا�صبحوا م�س�ؤويل
االندية واالحتاد واللجنة االوملبية.
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ن�سبة جاهزية املالعب جتاوزت الـ ٪85وطفرة يف الفنادق

اجتماع الكويت يح�سم ا�ست�ضافة اليمن خلليجي ع�شرين
ر�ؤو�ساء االحتادات اخلليجية
والعراق واليمن يقررون معرب
خليجي  20يف اليمن

�إعداد /املدى الريا�ضي

م��ا ج�ع��ل ر�ؤ�� �س ��اء االحت � ��ادات اخلليجية
ي�ؤكدون على ذلك .و�شهدت مدينة عدن يف
الأيام املا�ضية حركة ن�شطة ترتكز على و�ضع
اللم�سات الأخ�يرة لتلك املن�ش�آت ال�سياحية
واخل��ا� �ص��ة ب� ��إي ��واء ال��وف��ود وامل�شاركني
والزائرين من خمتلف دول اخلليج العربي،
و�أب��رزه��ا فندق الق�صر ذو اخلم�س جنوم
ال��واق��ع على �شاطئ احل���س��وة ال ��ذي �أقيم
خ�صي�صا لهذه البطولة ويتكون من خم�سة
طوابق واقعة على م�ساحة � 250أل��ف مرت
م��رب��ع وي�ضم  240غ��رف��ة وجناحا فندقيا
باملوا�صفات العاملية ،وي�ستوعب �أكرث من
 2000عامل ويتوقع �أن يتم افتتاحه نهاية
ت�شرين الأول 2010وفقا ملدير امل�شروع فهد
حممود .
وذكر تقرير رئي�س اللجنة الفرعية للتح�ضري
لبطولة خليجي� ،”20أحمد ال�ضالعي �أنه
“يجري حالي ًا و�ضع اللم�سات النهائية
لإعادة ت�أهيل فندق عدن (خور مك�سر) الذي
يتكون من  155غرفة و 14جناحا ،وفندق
بن �شلوة ال�سياحي (�صرية) الذي يتكون من
 200غرفة و 54جناحا وفيلتني فوق �سطح
املبنى ومطعم �سياحي ،وفندق النيل الأزرق
امل�ؤلف من  115غرفة و� 7أجنحة ويتوقع
االنتهاء منها جميعا يف نهاية ال�شهر ذاته،
غري �أن تقرير ًا حديث ًا �صدر عن فرع وزارة
ال�سياحة يف عدن �أو�ضح �أنه “يجري حاليا
تنفيذ  14م�شروع ًا �سياحي ًا ما بني فنادق
ومنتجعات �سياحية وترفيهية مب�ستويات
 3و 4جنوم ا�ستعدادا لبطولة “خليجي20

يواجه اليمن م�ست�ضيف دورة ك�أ�س اخلليج لكرة القدم يف ن�سختها الع�شرين حتديات عدة برغم �إعالن
�أمناء �سر االحتادات اخلليجية لدى زيارتهم مدينتي عدن و�أبني يف متوز املا�ضي ،جهوزية مالعب التدريب
واقرتاب االنتهاء من املالعب الرئي�سة واملن�ش�آت االخرى خ�صو�صا الفنادق.
يربز من هذه التحديات امللفان الأمني والإيوائي ،غري �أن الأخري يبدو �أكثـر �إحلاحا نظرا لتباط�ؤ الأعمال
املتعلقة بالبطولة .و�أ�سندت �إىل اليمن مهمة ا�ست�ضافة “خليجي  ”20بني 22ت�شرين الثاين و 4كانون الأول
املقبلني للمرة الأوىل يف تاريخه ،لكن لغط ًا كبرياً يدور ب�ش�أن اقامة الدورة يف موعدها املحدد نتيجة
االحداث الأمنية يف اليمن،
� ،ست�سهم يف زيادة ال�سعة االيوائية بنحو
 1020غرفة”.
و�أ�� �ش ��ار ال �ت �ق��ري��ر �إىل �أن ع ��دد الفنادق
امل��وج��ودة يف مدينة ع��دن يزيد على 170
فندقا تت�ضمن ما يزيد على � 4آالف و200
غ��رف��ة ب�سعة ت�صل �إىل � 12أل��ف �سرير”.
و�أو� �ض��ح ال�ضالعي �أن وزارة ال�سياحة
“تنفذ برناجما ي�ستهدف ت�أهيل وتدريب
العاملني يف خمتلف املن�ش�آت ال�سياحية
بعدن لتقدمي اف�ضل اخلدمات لزائري املدينة
خالل فعاليات البطولة”.
على �صعيد اال�ستعدادات الريا�ضية ،قال
عبد الرحمن ال�سماوي م�س�ؤول م�شروع
�إعادة ت�أهيل ملعب  22مايو امللعب الرئي�س
الذي �سيحت�ضن عددا من مباريات البطولة
وحفلي االفتتاح واخلتام ،ان ن�سبة جاهزية
امللعب جتاوزت  %85و�إنه يف �أواخر ال�شهر
اجلاري �ست�صل ن�سبة الإجناز �إىل �أكرث من
 ،%90و�أ�ضاف ال�سماوي يف حديثه “ :نحن
ملزمون بت�سليم امل�شروع يف �أواخر ت�شرين
الأول املقبل وفقا للوثيقة التعاقدية املربمة

مع الوزارة ونعمل بجهد على تنفيذ ذلك”.
ويف ما يتعلق باملالعب الأخ��رى امل�ساعدة
لوحظت جاهزية ملعب حقات الواقع على
�شاطئ البحر العربي من االعمال الإن�شائية
بن�سبة  %100ويت�سع ل �ـ� 10آالف متفرج،
وي�ضم ملحقات منها �صاالت لكبار ال�ضيوف
ب��امل��درج الغربي وغ��رف للعالج الطبيعي
و�أخ��رى للمدربني واحلكام ومرافق تقدر
طاقتها اال�ستيعابية ب�أربعة منتخبات يف
وقت واح��د ،وفقا لتقديرات احد امل�شرفني
التابعني لوزارة ال�شباب والريا�ضة.
على �صعيد اجلانب الأمني �أثناء فعاليات
“خليجي ،”20ك�شف م�س�ؤول �أمني يف
ع��دن ع��ن منظومة �أمنية متكاملة لت�أمني
� �س�ير ف �ع��ال �ي��ات ال �ب �ط��ول��ة ،و�أ�� �ض���اف� :أن
املنظومة “ت�ضمنت ت�أهيل وتدريب املئات
م��ن العنا�صر ال�شابة على كيفية حماية
ال��وف��ود وال��ف��رق امل �� �ش��ارك��ة يف البطولة
ومهام الدفاع املدين يف الإطفاء والإ�سعاف
والإن��ق��اذ وال �ت��دري��ب ع�ل��ى مكافحة �شغب
املالعب”وتابع“ :يتم ت��دري��ب العنا�صر
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الأم�ن�ي��ة على التعامل م��ع اح ��دث و�سائل
االت�صاالت واملراقبة لل�شوارع والطرقات
ال��رئ�ي���س��ة وك�ي�ف�ي��ة ا� �س �ت �خ��دام احلا�سوب
وجتهيز قواعد البيانات وت�شغيل منظومة
االت�صاالت ال�سلكية”.
و�أعلنت وزارة الداخلية اليمنية �أنها قامت
بتجنيد �� 500ش��اب م��ن خريجي الثانوية
ال�ع��ام��ة و�أحلقتهم ب��امل��رك��ز التدريبي العام
لإعدادهم لتويل مهام ت�أمني “خليجي،”20
وق��ال��ت ال� ��وزارة ع�بر موقعها الإل �ك�تروين:
“�إن هذه الدفعة من املجندين هم من �أبناء
املحافظتني ال�ل�ت�ين ت�ست�ضيفان البطولة،
و�ستكون �أول دف�ع��ة متخ�ص�صة يف جمال
احلفاظ على �أم��ن املالعب وت��أم�ين املن�ش�آت
الريا�ضية”.
وك��ان نائب رئي�س ال��وزراء ل�ش�ؤون الدفاع
والأم ��ن رئي�س اللجنة التح�ضريية العليا
لبطولة “خليجي ”20ر��ش��اد العليمي ،قد
ك�شف يف وق��ت �سابق �أن��ه “يجري تدريب
� 10آالف عن�صر من ق��وات مكافحة الإرهاب
والعنا�صر الن�سوية والأم��ن املركزي وقوة

كبرية من احلر�س اجلمهوري لت�أمني البطولة،
وذلك وفق اخلطة الأمنية املعتمدة من اللجنة
التح�ضريية العليا للبطولة”.
ويف تطور الح��ق �أخ�ط��ر االحت��اد الكويتي
ل�ك��رة ال �ق��دم خمتلف االحت� ��ادات اخلليجية
بتقدمي موعد االجتماع غري العادي لر�ؤ�ساء
االحتادات اخلليجية حيث تقرر �أن يقام بعد غد
اجلمعة بد ًال من يوم االحد املقبل  ،وذلك بعد
املحاوالت اليمنية وتدخل بع�ض االحتادات
اخلليجية ملنع تعار�ض موعد االجتماع مع
تاريخ �إقامة قرعة البطولة.وبالرغم من تقدمي
االحتاد الكويتي ملوعد االجتماع �إال �أنه ت�شبث
ب�إقامته يف دولة الكويت برغم مطالبة االحتاد
ال�ي�م�ن��ي با�ست�ضافة خمتلف االجتماعات
املتعلقة بالبطولة يف اليمن باعتبارها الدولة
امل�ست�ضيفة للحدث.وحترك االحت��اد اليمني
يف الأيام الأخرية ب�سرعة للتن�سيق مع نظريه
الكويتي و�إي �ج��اد ح��ل و��س��ط ي�ضمن �إقامة
االجتماع ،ويف الوقت نف�سه ي�ضمن �إجناح
القرعة و�إقامتها يف ظروف مالئمة.
وينتظر �أن ي�ستعر�ض االج�ت�م��اع التقرير
النهائي للجنة ال��دائ�م��ة لأم�ن��اء ال�سر بدول
جمل�س التعاون بخ�صو�ص زيارتهم التفقدية
ملراحل الإجناز يف املن�ش�آت الريا�ضية و�أماكن
الإي��واء لإقامة البطولة يف �أف�ضل الظروف.
يذكر �أن امل�شاورات بني ر�ؤ��س��اء االحتادات
اخلليجية ب�ش�أن بطولة ك�أ�س اخلليج املقبلة
م�ستمرة وذل��ك ح��ر��ص� ًا على ح��ل اخلالفات
ب�سرعة والتقارب يف وجهات النظر وتغليب
امل�صلحة العامة التي تخدم الكرة اخلليجية
بالدرجة الأوىل.
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متديد املهلة �إىل نهاية ال�شهر لإعادة االنتخابات

« فيفا» يعيد �شداد �إىل رئا�سة االحتاد ال�سوداين م�ؤقت ًا

الكرة ال�سودانية تواجه خطر االتفاق

اخلرطوم /وكاالت
واف��ق االحت��اد ال��دويل لكرة القدم (فيفا) على
مد املهلة املمنوحة لالحتاد ال�سوداين لإجراء
انتخابات ج��دي��دة حتى ال�ث�لاث�ين .م��ن ال�شهر
احل��ايل ،بدال عن اخلام�س ع�شر منه ،بح�سب
اخل �ط��اب ال��ذي بعثه فيفا ،وه��دد فيه جمددا
بتجميد ال�ن���ش��اط ال �ك��روي م��ا مل ت�ت��م �إع ��ادة
االنتخابات قبل �أو يف التاريخ املذكور.
وكانت انتخابات رئا�سة االحت��اد ال�سوداين
�شهدت الكثري من الأحداث ال�ساخنة ،بعد �إبعاد
كمال �شداد الرئي�س ال�سابق من الرت�شح بح�سب
ما تن�ص عليه القوانني املحلية ،التي تخالف
قوانني الهيئة احلاكمة لكرة القدم حول العامل،
وال �ت��ي متنحه ح��ق ال�تر��ش��ح واحل �ف��اظ على
كر�سي الرئا�سة الذي يجل�س عليه �شداد منذ عام
 .2004وجاءت موافقة فيفا عرب خطاب ر�سمي
وبتوقيع م��ن ماركو�س كاترن نائب �سكرتري
االحت ��اد ،وذك��ر اخل�ط��اب امل��وج��ه اىل �سكرتري
االحت��اد ال�سوداين جمدي �شم�س الدين� ،أنهم
تلقوا طلب ت�أجيل االنتخابات �إىل الثالثني
من ال�شهر اجل��اري ،ووافقوا عليه ولكن حتت

�شروط حمددة ،وهي ال�شروط نف�سها التي كان
قد ت�ضمنها رد فيفا الأول ،مبنح حق الرت�شح
لكل من يريد ذلك ،مع �إلغاء كل الر�سوم املالية
املفرو�ضة على الرت�شيح ،ويف الوقت نف�سه
�أو�ضح اخلطاب �أن خو�ض االنتخابات �سيكون
مقت�صرا فقط على ال��ذي��ن تر�شحوا للجولة
التي �أقيمت يف ال�ساد�س والع�شرين من متوز
املا�ضي ،ومت اعتماد نتيجتها� ،أي �أن الرت�شح
لرئا�سة االحت��اد �سيكون مقت�صرا م��رة �أخرى
على كمال �شداد ،ومعت�صم جعفر الفائز باجلولة
االنتخابية امللغية ،و�صالح �إدري�س رئي�س نادي
الهالل ال�سابق ،و�أو�ضح فيفا يف اخلطاب �أنه
لي�س م��ن ال���ض��روري فتح ب��اب الرت�شيح من
جديد لإجراء اجلولة االنتخابية اجلديدة.
و�أكد اخلطاب �أن فيفا يعتمد حاليا كمال �شداد
رئي�سا لالحتاد ،و�أن جمل�س الإدارة ال�سابق
ه��و املكلف بت�سيري الن�شاط والإ� �ش��راف على
اجلمعية العمومية اجلديدة ،و�أن هذا املجل�س
م�س�ؤول م�س�ؤولية كاملة عن ت�سيري الن�شاط
حتى الثالثني من �شهر �آب احلايل ،م�شددا يف
الوقت ذات��ه على عدم دخ��ول �أي (ط��رف ثالث)

عبد الغني يتنازل عن زريقات« :غرب �آ�سيا» فر�صة �إعداد لك�أ�سي اخلليج و�آ�سيا
ثالثة ماليني ريال
لعيون جماهري الن�صر

ح�سني عبد الغني

الريا�ض  /وكاالت
رف�ض جنم ن��ادي الن�صر ال�سعودي ح�سني
عبد الغني تقدمي �شكوى ر�سمية �ضد �إدارة
ناديه حيث ح�صل الالعب على �شيك مببلغ
ث�لاث��ة م�لاي�ين ري ��ال م��ن اج ��ل ان�ت�ق��ال��ه �إىل
�صفوف العاملي .و�أ�شارت م�صادر �سعودية
ك��روي��ة �إىل �أن ت �ن��ازل ال�لاع��ب ع��ن تقدمي
��ش�ك��وى ��ض��د ن��ادي��ه ل ��دى جل�ن��ة االح�ت�راف
التابعة لالحتاد ال�سعودي لكرة القدم ت�أتي
من اجل عيون اجلماهري الن�صراوية التي
هتفت لالعب ط��وال املو�سم املا�ضي �إ�ضافة
�إىل �أن ذات امل�صادر �أ�شارت �إىل �أن ح�سني
عبد الغني �سيحتفظ بال�شيك الأ�صلي معه من
دون حتديد ما يدور يف خلده.
من جهة �أخ��رى رف�ض زميله ال�سابق عالء
الكويكبي الذي خا�ض جتربة احرتافية مع
فريق الن�صر بنظام الإعارة ملدة مو�سم واحد
ومل يكتب لها النجاح اث��ر تعر�ض الالعب
لإ�صابة بالرباط ال�صليبي �أن ي�سحب �شكواه
املقدمة �ضد الإدارة الن�صراوية ل��دى جلنة
االحرتاف.

عمان  /وكاالت
�أكد �أمني عام احتاد دول غرب �آ�سيا لكرة القدم
فادي زريقات� ،أن الن�سخة ال�ساد�سة لبطولة غرب
�آ�سيا للمنتخبات الوطنية التي ت�ضيفها العا�صمة
الأردنية عمان ،خالل الفرتة من  24ايلول �إىل 3
ت�شرين الأول املقبلني ،نقلة نوعية وكبرية الحتاد
غرب �آ�سيا و�أن�شطته وبطوالته ،م�شريا �إىل �أنها
خري ا�ستعداد لك�أ�سي اخلليج و�آ�سيا املقبلتني.
وك�شف �أن ان�ضمام البحرين والكويت واليمن
وظهورها الأول يف البطولة �سيعطي الن�سخة
ال�ساد�سة «قيمة �إ�ضافية بل وتاريخية».
وك��ان��ت ق��رع��ة البطولة ال�ت��ي �سحبت يف عمان
ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي � �ش �ه��دت �إع �ل��ان ارت� �ف ��اع عدد
املنتخبات امل�شاركة �إىل ( )9وزع��ت على ثالث
جمموعات ،وو�ضع منتخب �إيران (حامل اللقب)
على ر�أ���س الأوىل مع البحرين وعُمان ،وو�ضع
منتخب االردن على ر�أ���س الثانية م��ع �سورية
والكويت ،ومنحت القرعة منتخب العراق بطل
�آ�سيا �صدارة املجموعة الثالثة التي �ضمت كذلك
اليمن وفل�سطني.

لقطة من مباراة العراق واالردن يف بطولة غرب �آ�سيا

يف اجلمعية العمومية املنتظرة.
ووج��ه فيفا تهديدا جديدا لل�سودان بتجميد
الن�شاط يف حال عدم التزام اجلمعية العمومية
يف املواعيد اجلديدة التي مت حتديدها ،مو�ضحا
�أنه �سيتم �إبعاد ال�سودان عن ع�ضوية االحتاد
الدويل ب�صورة �آلية يف احلادي والثالثني من
ال�شهر احل��ايل ،ما مل تقم اجلمعية العمومية
يف موعدها املحدد ،و�شكر يف نهاية اخلطاب
ك��ل ال��ذي��ن ح��اول��وا ح��ل ه��ذه املع�ضلة ،م�شيدا
باجلهود املبذولة الحتواء الأزم��ة التي �شغلت
الر�أي العام ال�سوداين ملدة فاقت عن ال�شهر.
م��ن ج�ه�ت��ه �أب� ��دى ك �م��ال � �ش��داد ��س�ع��ادت��ه بهذا
اخل �ط��اب ال��ذي �أع���اده ملن�صبه و�أع���اد ل��ه حق
الرت�شح م��رة �أخ��رى ،ووج��ه املكتب الإعالمي
ل�ل�احت��اد ب �� �ض��رورة ن �� �ش��ره يف ك��ل الأج �ه��زة
الإع�لام �ي��ة لإث �ب��ات �أن ك��ل م��ا مت ت��داول��ه يف
الفرتة املا�ضية كان مبثابة (ت�ضليل) للو�سط
الريا�ضي ،ولت�أكيد �أحقيته يف الإ�شراف على
االنتخابات بعد حتديد فيفا له باال�سم للإ�شراف
على اجلمعية العمومية �إ��ض��اف��ة �إىل جمل�س
الإدارة ال�سابق.

با�سكال يقلل من جنومية
الدوري القطري
الدوحة  /وكاالت
ا�شاد الغيني با�سكال فندينو املحرتف يف
�صفوف ف��ري��ق الن�صر يف املو�سم املا�ضي
باحرتافه يف ال�سعودية بالرغم من الفرتة
الق�صرية التي لعب فيها .
وق� ��ال ف�ن��دي�ن��و ل�صحيفة le progres
الفرن�سية اح�س�ست بنف�سي وك ��أن �ن��ي يف
فرن�سا ميكن ان اق��ول ان��ه اف�ضل ،فاملالعب
مليئة دائما بـ( 60الف متفرج) وديربي �سانت
اتيان وليون هو �صفر مقارنة بالديربي بني
الهالل وفريقي ال�سابق الن�صر ،املالعب هناك
مليئة بامل�شاهدين ا�ضافة اىل الن�سق ال�سريع
للفرق ال�سعودية او لبطولة قوية وفيها كرة
قدم حقيقية طريقة اللعب هناك مبا�شرة وهي
قريبة من م�ستوى الدرجة االوىل الفرن�سية..
وتطرق فندينو للحديث عن الكرة القطرية
فقال :ال��دوري القطري لي�س بتلك البطولة
الكبرية لذلك فهم يحاولون التعاقد مع العبني
م���ش�ه��وري��ن ان �ه��ا ت� ��وازي ت�ق��ري�ب��ا م�ستوى
الدرجة الثانية الفرن�سية.

جت��رب��ة ال��ك��ون��غ��و ت��ك�����ش��ف م�����ش��اك��ل دف����اع ال��ف��راع��ن��ة
القاهرة /وكاالت
�سادت حالة من االرتياح �أع�ضاء اجلهاز الفني للمنتخب امل�صري يف ظل املكا�سب التي حققها
الفريق من جتربته الودية �أمام الكونغو والفوز � ٣-٦إىل جانب الدفع بثالثة عنا�صر جديدة
هم �أحمد علي و�أحمد مكي وعمرو ال�سوليه ،لكن التجربة ك�شفت م�شاكل الدفاع بدليل ا�ستقبال
مرمى املنتخب ثالثة �أه��داف .و�أ�شاد ح�سن �شحاتة ،املدير الفني ،بالالعبني اجلدد ،و�أكد �أن
الفرتة املقبلة �ست�شهد منح الفر�صة لعدد �آخر من الالعبني اجلدد ،مو�ضح ًا �أن التجمع احلايل
�ضم  ٢٣العب ًا و�أن القوام الأ�سا�سي للفريق ي�صل �إىل  ٣٢العب ًا لكن الظروف تفر�ض ان�ضمام
العبني على ح�ساب �آخرين ،و�ضرب مث ًال بوليد �سليمان ،وقال« :مل جند �صعوبة يف �ضم الالعب
بعد �إ�صابة �شيكاباال على اعتبار �أننا نتابع موقف الالعب وم�شاركته مع ناديه» ،و�أ�ضاف:
«كنا نرغب يف �إ�شراك كل الالعبني ،ولكن ظروف املباراة حالت دون ذلك» ،ووعد مبزيد من
حت�سن امل�ستوى .وتابع« :املباراة حققت الغر�ض املطلوب منها ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق بان�سجام
العنا�صر اجلديدة والبدء يف �إحالل وجتديد دماء الفريق» ،م�ؤكد ًا �أن جدو الذي ال يتجاوز
عمره مع املنتخب � ٨أ�شهر بات �أحد العنا�صر الأ�سا�سية� ،إ�ضافة �إىل حممد عبد ال�شايف وهو ما
ي�ؤكد �أننا جادون يف تطبيق الإحالل.
http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com
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فرتة الراحة ت�ؤثر على الت�صنيف ال�شهري للمنتخبات العاملية
لوزان  /وكاالت
مل ت�ؤخذ �إال مباراتان دوليتان فقط بعني
احل�سبان يف �آخ ��ر حت��دي��ث للت�صنيف
العاملي ولي�س ذلك بال�شيء الغريب بعد
م��رور هذه الفرتة الوجيزة للغاية على
انتهاء مناف�سات ك�أ�س العامل.
وبالتايل جاءت كل التحركات على �سلم
الرتتيب �سواء للأعلى �أو للأ�سفل نتيجة
النخفا�ض قيمة النقاط ال�ت��ي جمعتها
املنتخبات يف ال�سنوات ال�سابقة .وكانت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة (التي
�أ�صبحت الآن يف امل��رك��ز  ،18بعد �أن
هبطت  5مراكز) هي ال�ضحية الكربى هذا
ال�شهر ،حيث تراجعت قيمة انت�صاراتها
الأربعة التي حققتها يف الك�أ�س الذهبية
 2009بعد �أن كانت متثل قيمة كبرية،
ويف الوقت نف�سه حدث تبادل للمواقع
بني �أوكرانيا (� ،24صعدت مركز ًا واحد ًا)

لوف
يجري
تعديالت
للمونديال
املقبل

املك�سيك امل�ستفيد الأكرب يف ت�صنيف فيفا اجلديد

واملك�سيك ( ،25هبطت مركز ًا واحد ًا) ومل
تك�سب كولومبيا ( )36وبوليفيا (� )50إال
ع��دد ًا قلي ًال من النقاط ،ولكنه كان كافي ًا
لت�صعد كل منهما ث�لاث درج��ات ،بينما
كانت ال�سلفادور (� ،86صعدت  4مراكز)
وناميبيا (� ،115صعدت  4مراكز) ونيو
كاليدونيا (� ،154صعدت  8مراكز) هي
املنتخبات الوحيدة التي �صعدت �أكرث
من ثالث درجات.
وقد عادت املنتخبات الوطنية للعمل يف
اليوم الذي تُن�شر فيه هذه الن�سخة من
الت�صنيف ال�ع��امل��ي ،حيث �أقيمت �أكرث
من  50مباراة ودية يوم  11من ال�شهر
اجل ��اري (ي���ش��ارك فيها  22ف��ري�ق� ًا ممن
خا�ضوا مناف�سات ك��أ���س ال�ع��امل 2010
وت�شهد  7م �ب��اري��ات منها مواجهات
مبا�شرة بني منتخبات ودعت جنوب
�أفريقيا منذ �أ�سابيع قليلة ،وهو ما

يعني �أننا �سرنى تقلبات �أكرث يف ت�صنيف
�شهر ايلول املقبل هذا وقد �أدخلت ثالثة
ت �ع��دي�لات ع �ل��ى امل �ع��اي�ير امل�ستخدمة
لتحديد الت�صنيف العاملي التي تعتمد
على نتائج �آخ��ر ث�لاث ن�سخ من بطولة
ك�أ�س ال�ع��امل .فبعد ك�أ�س العامل جنوب
�أفريقيا � 2010سوف تمُ نح املباريات
التي ت�شارك فيها على م��دى ال�سنوات
الأرب� ��ع ال �ق��ادم��ة منتخبات م��ن �أمريكا
اجلنوبية ،و�أمريكا ال�شمالية والو�سطى
والكاريبي ،و�أفريقيا �أوزان ًا �أكرب قلي ًال:
�أوروب��ا � ،1.00أمريكا اجلنوبية 1.00
(� ،)+0.02أمريكا ال�شمالية والو�سطى
وال�ك��اري�ب��ي � ،)+0.02( 0.88أفريقيا
� ،)+0.01( 0.86آ�سيا و�أوقيانو�سيا
(كالهما .)0.85

لوف يرى م�ستقبل �أملانيا يف 2014
بون /وكاالت
�أكد يواكيم لوف املدير الفني ملنتخب �أملانيا �أن
منتخب بالده �سي�صل �إىل قمة م�ستواه يف ك�أ�س
العامل .2014
�أك���د ل ��وف ف��ى ح���وار م��ع �صحيفة ب�ي�ل��د الأملانية
"لدينا نواة قوية للم�ستقبل ..لن جنري الكثري من
التعديالت على هذا الفريق ،و�أعتقد �أننا �سن�صل �إىل
قمة م�ستوانا يف مونديال الربازيل".

وبالن�سبة ملايكل ب��االك قائد املنتخب ،ق��ال لوف:
�إنه ال ي�ضمن له مكانا باملنتخب يف املرحلة القادمة،
وحتديدا يف بطولة �أمم �أوروبا .2012
و�أو�ضح ل��وف ب��االك العب مهم جدا بالن�سبة
ل�ن��ا ،وعلينا االن�ت�ظ��ار حتى ن��رى حالته
التي �سيعود عليها بعد الإ�صابة ،مع
العلم �أن��ه يف مرحلة عمرية ي�صعب
معها العودة مل�ستواه الفني .

دورانت مر�شح لقيادة �أمريكا يف
بطولة العامل لكرة ال�سلة
نيويورك  /وكاالت
مع ان�شغال ليربون جيم�س ودوي��ن وي��د وكري�س
ب��و���ش ببناء ف��ري��ق �أح�ل�ام ج��دي��د يف دوري ك��رة ال�سلة
االمريكي للمحرتفني يف ميامي ك�شف االحتاد االمريكي للعبة
يوم الأربعاء املا�ضي عن ت�شكيلة من العبي ال�صف الثاين لتمثل
الواليات املتحدة يف بطولة العامل ال�شهر املقبل.
وبعد �أن كان جيم�س وويد وبو�ش �أع�ضاء �أ�سا�سيني يف الت�شكيلة
االمريكية التي �أحرزت امليدالية الذهبية يف دورة بكني االوملبية
قبل عامني فانهم لن يكونوا �ضمن الفريق االمريكي يف ا�سطنبول.
كذلك لن ت�ضم ت�شكيلة �أمريكا يف ك�أ�س العامل كوبي برايانت وال
كارميلو انطوين وال �أي ع�ضو �شارك يف بكني با�ستثناء املدرب
مايك كرزيزف�سكي.
ويف املقابل ك�شف جريي كوالجنيلو رئي�س االحتاد االمريكي
لكرة ال�سلة عن ت�شكيلة �شابة يحتمل �أن يقودها هداف الدوري

االم� ��ري � �ك� ��ي
يف املو�سم
امل ��ا�� �ض ��ي
وهو كيفن
دوران � � ��ت
العب نادي
اوك �ل�اه� ��وم� ��ا
ثاندر.
وقال كوالجنيلو يف م�ؤمتر �صحفي عرب الهاتف" :لقد
اتخذنا بع�ض القرارات ال�صعبة ،ال تزال هوية الفريق
يف طور التكوين لكن من الوا�ضح متاما �أننا �سنناف�س
بقوة� ،سنكون �أقوياء للغاية يف امللعب ،نعتقد �أننا منلك
بع�ض الالعبني القادرين على تقدمي �أداء جيد ونحن �سعداء
بالتقدم الذي يتحقق.

ت��ي��ف��ي��ز  :ج���رون���دون���ا مل ي��ل��ت��زم ب��ك��ل��م��ت��ه م���ع م���ارادون���ا
بوين�س �آير�س  /وكاالت
�أك��د املهاجم الأرجنتيني ك��ارل��و���س تيفيز �أن رئي�س االحتاد
يف بكلمته» يف
الأرجنتيني لكرة القدم خوليو جروندونا «مل ِ
ما يتعلق با�ستمرار دييغو �أرماندو مارادونا كمدير فني ملنتخب
البالد.
وقال تيفيز يف ت�صريحات للتليفزيون الأرجنتيني« :جروندونا
مل يف بكلمته .يف غرف املالب�س قال ملارادونا �إنه م�ستمر� ،إذا ما
واتتني الفر�صة لأقول له ذلك يف وجهه� ،س�أفعل».
كما �أع��رب مهاجم مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي عن �ضيقه لعدم
ا�ستطالع ر�أي الالعبني يف م�صري املدير الفني وقال تيفيز« :مل

يتم الت�شاور مع الالعبني قط يف ما يتعلق مبن نريده مدير ًا
فني ًا».و�أ�ضاف�« :أنني �أقف �إىل جانب من �ساندوين دائم ًا ،ولهذا
ف�أنا �إىل جانب مارادونا».
كانت الأج��واء قد توترت عندما نعت مارادونا رئي�س االحتاد
ب�ـ«ال�ك��اذب» وك��ارل��و���س ب�ي�لاردو ال�سكرتري الفني للمنتخبات
الأرجنتينة بـ«اخليانة» ،بعد يوم من �إعالن االحتاد الأرجنتيني
لكرة القدم �أنه لن يجدد تعاقده.
ورف����ض ب �ي�لاردو تلك االت�ه��ام��ات وانتقد بق�سوة الأ�شخا�ص
املحيطني باملدير الفني ،الذي التزم ال�صمت منذ ذلك احلني فيما
ي�ؤكد املقربون منه �أنه يدر�س عرو�ض ًا عدة للتدريب �أحدها من
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منتخب �أوروبي.
يف املقابل� ،أعلن االحتاد الأرجنتيني �أنه يدر�س ال�سرية الذاتية
لـ ١٢مدربا على الأقل خلالفة مارادونا ،لكنه �أو�ضح �أنه بحاجة
ق � � � � �ب� � � � ��ل
�إىل الوقت قبل اتخاذ قرار لن يعرف
ذ لك
ت�شرين ال �ث��اين امل�ق�ب��ل ،وحتى
احل �ي�ن � �س �ي �ت��وىل �سرخيو
ب��ات �ي �� �س �ت��ا امل ��دي ��ر الفني
مل � �ن � �ت � �خ� ��ب ال � �� � �ش � �ب� ��اب
الأرج�ن�ت�ي�ن��ي م�س�ؤولية
الفريق الأول.

تيفيز
ي�ساند
مارادونا
يف
حمنته
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يلعب يف �أنديته  12العب ًا عربي ًا

م َـــن يظفـــر باللقـب الـ 116لـ«الربمييــر ليغ»

ت�شل�سي
يواجه
حتديات
كبرية للحفاظ
على لقب
الدوري
الأنكليزي

�إعداد /املدى الريا�ضي
انطلقت مناف�سات الدوري الإنكليزي املمتاز
لكرة القدم املعروف بـ(الربميري ليغ) بن�سخته
ال �ـ 116الذي يعد واح��د ًا من �أق��دم الدوريات
الكروية يف العامل� ،إذ انطلق ي��وم � 8أيلول
� 1888أي ما قبل � 122سنة وهو �أقوى و�أبرز
دوري ك��روي ال �ي��وم .ف��ال��دوري الإنكليزي
ال��ذي انطلق ع��ام  1888ا�ستطاع فيه نادي
بري�ستون ن��ورث ه��ان��د �أن ي�ف��وز ب��ه ،وعرب
ال�سنني ا�ستطاع  23نادي ًا الفوز بلقب الدوري
منها  13نادي ًا هي الآن �ضمن الدوري املمتاز.
وي�ع��د ن��ادي��ا مان�ش�سرت يونايتد وليفربول
�أك�ثر الأن��دي��ة ف��ائ��زة ب�ـ(ال�برمي�ير ليج) بـ18
مرة لكل منهما ومن بعدهما كل من الآر�سنال
بـ 13لقب ًا� ،إيفرتون � 9ألقاب� ،أ�ستون فيال 7
و�سندرالند .6
يذكر �أن الدوري يتواجد فيه  20نادي ًا حيث
يت�أهل �أ�صحاب املراكز الثالثة الأوىل ب�شكل
تلقائي اىل دور املجموعات من دوري �أبطال
�أوروبا يف مو�سم � ،2011/2010أما الفريق
ال��ذي يحتل املركز ال��راب��ع مع نهاية املو�سم
فيت�أهل �إىل الأدوار التمهيدية لدوري �أبطال
�أوروب��ا يف مو�سم  ،2012/2011و�صاحب
امل��رك��ز اخلام�س يت�أهل م��ن جانبه للدوري
الأوروب� ��ي ال��ذي ك��ان ي�سمى �سابقا بك�أ�س
االحت� ��اد الأوروب � ��ي ب�ج��ان��ب ال�ف��ائ��ز بك�أ�س
االحت��اد الإنكليزي ،والفائز بكا�س اخلريية
الإن�ك�ل�ي��زي��ة� ،أم ��ا �أ� �ص �ح��اب امل��راك��ز الثالثة
الأخ�ي�رة مع نهاية املو�سم فيهبطون ب�شكل
مبا�شر ل��دوري الدرجة الأوىل �أو الأدن��ى يف
املو�سم القادم.
ولهذا املو�سم �صعدت �أندية نيوكا�سل يونايتد
(ال��ذي ع��اد ب�شكل �سريع �إىل باحة الكبار)،
ووي�ست برمويت�ش �ألبيون �صاحبا املركزين
الأول والثاين يف دوري الدرجة الأوىل يف
مو�سم � 2010/2009إ�ضافة �إىل نادي بالك
ب��ول ��ص��اح��ب امل��رك��ز ال���س��اد���س يف الدرجة
الأوىل يف املو�سم املا�ضي وال��ذي �صعد �إىل
املمتاز بعد �أن لعب الدور النهائي مع �أ�صحاب
املراكز الثالث والرابع واخلام�س ،فيما هبطت

�إىل الدرجة الأوىل �أندية برينلي وهال �سيتي
وبورت�سموث بعدما حلت يف املراكز  18و19
و 20يف املو�سم املا�ضي.
وما بني الأندية الع�شرين التي �ستتواجد يف
املو�سم اجلديد ،يعد ن��ادي الأر�سنال الأقدم
ح�ي��ث �سيلعب يف م��و��س��م 2011/ 2010
مو�سمه الـ 102على التوايل يف املمتاز (منذ
عام  )1919وي�أتي من بعده ن��ادي توتنهام
هوت�سبري يف �سنته ال�ـ( 60منذ عام )1950
ون��ادي �إيفرتون يف مو�سمه ال�ـ( 56منذ عام
.)1954
وي �ع��د ملعب �أول���د ت��راف��ورد ال�ت��اب��ع لنادي
م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي �ت��د �أك �ث�ر م�ل�ع��ب ات�ساع ًا

للجماهري ال ��ذي ي���س��ع ل �ـ  76212مقعد ًا،
وبعده ملعب الإمارات التابع لنادي الآر�سنال
ب�ـ 60355مقعد ًا فملعب �سانت جيم�س بارك
لنادي نيوكا�سل يونايتد وتت�سع مدرجاته
لـ 52387مقعد ًا .و�أقل املالعب ات�ساع ًا ملعب
بلوم فيلد رود لنادي بالك بول ال�صاعد حديث ًا
وال��ذي ي�سع ل� �ـ 17625مقعد ًا ،وقبله ملعب
دي دبليو �ستيديوم لنادي ويغان �أتليتيك
بـ 25138مقعد ًا فملعب ذا هاو�سورنز لنادي
وي�ست برمويت�ش �ألبيون ويت�سع لـ26500
مقعد.
ويف هذا املو�سم يرت�أ�س � 12إنكليزي ًا جمل�س
�إدارة الأندية املتواجدة يف الدوري املمتاز،

احلب�سي يتطلع لأثبات جدارته مع ويغان

فيما ي�تر�أ���س �أم��ري�ك�ي��ان ن��ادي��ي مان�ش�سرت
يونايتد (الأخ� ��وان ج��وي��ل و�أف���رام جازير)
و�أ� �س �ت��ون ف�ي�لا (ران � ��دي ل�يرن��ر) وعربيان
برت�أ�سهما ن��ادي��ي ف��ول�ه��ام (امل���ص��ري حممد
ال �ف��اي��د) وم��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي (الإم���ارات���ي
خ �ل��دون امل��ب��ارك) ،وي�تر�أ���س رو� �س��ي واحد
(روم��ان �أبراموفيت�ش) نادي ت�شيل�سي بطل
 2010/2009وايرلندي واحد (نيال كوين)
ير�أ�س نادي �سندرالند.
وع� �ل ��ى � �ص �ع �ي��د امل� ��درب �ي�ن ي � ��درب الأن ��دي ��ة
الإنكليزية يف الدوري املمتاز خم�سة �إنكليز
هم �سام �أياردي�س (مدرب بالكبرين روفرز)،
روي هودك�سون (م��درب ليفربول)� ،ستيف
ب��رو���س (م ��درب ��س�ن��درالن��د)� ،آي ��ان هولوي
(م��درب بالكبول) وه��اري ريدكناب (مدرب
ت��وت�ن�ه��ام ه��وت���س�ب�ير) ،بينما ي ��درب �أربعة
ا�سكتلنديني هم �أليك�س ماكلي�ش (برمنغهام
�سيتي)� ،أوي��ن كويل (ب��ول�ت��ون ويندررز)،
ديفيد م��وري����س (�إي �ف��رت��ون) و��س�ير �أليك�س
ف��رغ���س��ون (م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي �ت��د) ،وثالثة
ايطاليني هم كارلو �أن�شيلوتي (ت�شيل�سي)،
روب ��رت ��و م��ان���س�ي�ن��ي (م��ان���ش���س�تر �سيتي)
وروب ��رت ��و دمي��ات �ي��و (وي �� �س��ت برمويت�ش
�ألبيون) ،وويلزيان هما مارك يوغز (فولهام)
وتوين بولي�س (�ستوك �سيتي) ،و�إيرلنديان
هما مايك ماكارتي (ولفر هامتون) وكري�س
هاوتون (نيوكا�سل يونايتد) ،وفرن�سي هو
�أر�سني فينغر (الآر�سنال) ،و�إيرلندي �شمايل
هو مارتني �أونيل (�أ�ستون فيال) ،و�إ�سباين
هو روبرتو مارتينيز (ويغان �أتلتيك) ،لذا
ت��درب الع�شرين ناديا جن�سيات �شتى حيث
�إن مدرب مان�ش�سرت يونايتد ال�سري فرغ�سون
هو الأقدم من بني كل املدربني �إذ ت�سلم مهمته
عام � 1986أي قبل � 24سنة ثم ي�أتي الفرن�سي
فينغر مدرب الآر�سنال واملتواجد معه منذ عام
 ،1996فاملدرب موري�س الذي يدرب �إيفرتون
منذ ع��ام � ،2002أم��ا امل��درب��ون اجل��دد الذين
ت�سلموا مهمات تدريب �أن��دي��ة �إنكليزية يف
املو�سم اجلديد فهم مدرب فولهام مارك يوغز،
م��درب ليفربول روي ه��ودك���س��ون (امل��درب

الأ�سبق لنادي ليفربول).
ويرتقب ع�شاق «الربميري ليج» بروز العديد
من العبي الأن��دي��ة الإنكليزية الذين يُعدون
من بني �أف�ضل جنوم العامل كالإيفواري ديديه
دروغبا ،الفرن�سي نيكوال �أنيلكا ،الإنكليزي
فرانك المبارد (ت�شيل�سي) ،الإنكليزيني واين
روين ،مايكل �أوي��ن والويلزي ري��ان جيغز
(مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د) ،الإ��س�ب��اين فرناندو
توري�س (جنم ليفربول) الهولندي روبن فان
بري�سي ،الرو�سي �أندري �أر�شفني والإ�سباين
ف��ران �� �س �ي �� �س��ك ف�ب�ري �غ��ا���س (الآر� � �س � �ن� ��ال)،
الأرج�ن�ت�ي�ن��ي ك��ارل��و���س تيفيز والتوغويل
�إمي��ان��وي��ل �أدي �ب��اي��ور (مان�ش�سرت �سيتي)،
الفرن�سي لوي�س �ساها (�إيفرتون) ،الإنكليزي
ب �ي�تر ك ��راوت� �� ��ش (ت��وت �ن �ه��ام هوت�سبري)،
الإي��رل �ن��دي دانييل داف (ف��ول �ه��ام) ،الرتكي
تونكاي �سانلي (�ستوك �سيتي) وغريهم.
�أم��ا على �صعيد الالعبني ال�ع��رب فالدوري
االنكليزي املمتاز ي�ضم يف �صفوف �أنديته 12
العب ًا عربي ًا �أو من �أ�صول عربية �أمثال الالعب
اجل��دي��د ل �ن��ادي الآر� �س �ن��ال امل�غ��رب��ي م��روان
ال���ش�م��اخ ،اجل��زائ��ري �أم�ي�ن ل�ن�غ��ازي (العب
بالكبرين روف��رز) ،حار�س املرمى العماين
علي احلب�سي (احلار�س اجلديد لنادي ويغان
�أتلتيك) ،الالعب املغربي نبيل الزهار (العب
ليفربول) ،امل�صري �أحمد املحمدي (العب
�سندرالند) اجلديد وغريهم.
ومع بدء واحد من �أقوى الدوريات يف العامل
الذي ميتد اىل ما يقرب من ت�سعة �أ�شهر كاملة
وي�شهد مناف�سة �شديدة ما بني الأندية على
لقب ال��دوري وعلى املراكز امل�ؤهِّ لة لدوري
�أبطال �أوروب��ا و(الأوروب��ا ليغ) يف املو�سم
ال �ق��ادم ،واملناف�سة �أي�ض ًا على ال�ه��روب من
��ش�ب��ح ال �ه �ب��وط ل� ��دوري ال ��درج ��ة الثانية،
ترتقب جماهري وع�شاق ال��دوري الإنكليزي
املمتاز ما �ست�سفر عنه مناف�سات «الربميري
ليغ» يف مو�سمه ال �ـ ،116والأكيد �أن ع�شاق
الكرة املثرية واملعروفة بالقوة البدنية لدى
الإنكليز على موعد مع دوري �ساخن مبعنى
الكلمة.
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جمدداً ثقته بالعبي منتخبه

مدرب نيوزيلندا هريبرت :نفتخر ب�إجنازنا يف مونديال
جنوب �أفريقيا

تيوزيلندا قدمت عرو�ض رفيعة يف
مونديال 2010

قليلون هم مدربو كرة القدم الذين
ابت�سم لهم احلظ وحققوا هذا القدر من
الإجنازات خالل ال�سنة الأخرية كما
حدث مع قائد فريق نيوزيلندا الوطني
ونادي ويلينغتون فينيك�س ريكي
هريبرت .فقد جاء الت�أهل لك�أ�س العامل
 2010يف تلك الليلة التي ال تن�سى من
ليايل ويلينغتون يف �شهر ت�شرين الثاين
املا�ضي ،بح�ضور جماهريي حطم الرقم
القيا�سي لعدد املتفرجني يف نيوزيلندا،
لينهي  28عام ًا من االنتظار للم�شاركة يف
�أكرب م�سابقة عاملية لكرة القدم.وكان
هريبرت ،النيوزيلندي املخ�ضرم الذي
�شارك يف ك�أ�س العامل  ، 1982يعرف �أن
فريقه قادر على �إثارة ده�شة العامل يف
جنوب �أفريقيا،

�إعداد/املدى الريا�ضي

ومل يخب الالعبون ظنه ،حيث مل تخ�سر نيوزيلندا يف �أي
من مبارياتها الثالث يف دور املجموعات �أم��ام �سلوفاكيا،
و�إيطاليا بطلة العامل  ،2006والباراغواي التي كانت قد
و�صلت �إىل دور الثمانية قبل �أرب��ع �سنوات ،وبرغم
�أن ال �ت �ع��ادالت ال �ث�لاث��ة ك��ان��ت ت�ع�ن��ي اخل� ��روج من
امل�سابقة� ،إال �أن �إجن��ازات فريق هريبرت �ستبقى
مطبوعة بحروف من ذهب يف تاريخ كرة القدم
النيوزيلندية.
وقبل انطالق مناف�سات جنوب �أفريقيا 2010
مبا�شرة ،كان العب ولفرهامبتون واندررز
ال �� �س��اب��ق ق��د و� �ص��ل ب �ف��ري��ق ويلينغتون
�إىل مرحلة خ ��روج امل�غ�ل��وب يف ال ��دوري
الأ� �س�ت�رايل ،لي�صبح ويلينغتون �أول نا ٍد
نيوزيلندي يحقق هذا الإجناز .وخرج فينيك�س
من البطولة على بعد خطوة واحدة من املوقعة الفا�صلة
حل�سم اللقب ،ول�ك��ن اجلماهري الغفرية ال�ت��ي احت�شدت
يف املدرجات ملتابعة املباريات تبقى دلي ًال حي ًا على جناح
الفريق.
�إن� �ه ��ا ث�ل�اث��ة �إجن � � ��ازات ع�ظ�ي�م��ة ح�ق�ق�ت�ه��ا ك� ��رة ال �ق��دم
النيوزيلندية ،وك��ان امل��داف��ع ال�صلب ال�سابق ريكي
هريبرت عام ًال م�شرتك ًا فيها كلها .وحتدث هريبرت
م��ع م��وق��ع االحت���اد ال���دويل ل �ك��رة ال �ق��دم (فيفا)،
اب��ن مدينة �أوك�لان��د ،ع��ن �إجن ��ازات نيوزيلندا
يف ج�ن��وب �أفريقيا  ،2010وع�م��ا �إذا كانوا
�سي�ستطيعون االف��ادة من هذا النجاح ،وما
�إذا كان ويلينغتون فينيك�س �سيتمكن من
اال��س�ت�م��رار يف م�سريته ال��واث�ق��ة على
ال�ساحة املحلية.
* ه ��ل ه� � ��د�أت م��وج��ة الإح� �ت� �ف ��االت
ب ��إجن��ازك��م يف ك ��أ���س ال �ع��امل 2010
الذي متثل يف عدم تعر�ضكم لأية خ�سارة
وكونكم الفريق الوحيد الذي فعل ذلك؟
 �أعتقد ذل��ك ،ولكنه �إجن��از عظيم للبلد بالفعل وال �أحدي�ستطيع �أن ينكر ذلك �أبد ًا .و�أن هذا الإجناز ثبت نيوزيلندا
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على اخلريطة العاملية .و�أعتقد �أن ذلك هو ما �أث��ار حما�س
اجلميع على �أر�ض الوطن ،ولي�س الريا�ضيني فح�سب ،ذهاب
الفريق للبطولة وتقدميه �صورة رائعة لنيوزيلندا �أمام
العامل.
* هل تعتقد �أنكم ت�ستطيعون الإفادة من
هذا النجاح الذي مل يُكتب لكم يف
ك�أ�س العامل  1982؟
 �إن ذل ��ك ه��و ج ��زء من��س�ب��ب ب �ق��ائ��ي .ول�ست
�أن��ا وح��دي ،بل �أعتقد
�أن ه �ن��اك الكثريين
مم� ��ن ���س��اه��م��وا يف
ذل�� ��ك وي��ن��ب��غ��ي �أن
ي�ستمروا� .إذا �شاركنا
يف ك�أ�س العامل مرة �أخرى
بعد �أرب��ع �سنوات� ،سيكون ذل��ك �أمر ًا
رائع ًا ،و�إذا مل نفعل� ،أعتقد �أن �صورتنا لن تهتز ،ونحن
نبذل ق�صارى جهدنا لكي ال يحدث هذا.
* ما �أه��م �إيجابيات كرة القدم النيوزيلندية احلديثة
التي ميكن الإعتماد عليها بعد ك�أ�س العامل  2010مقارنة
مبوقفكم بعد بطولة �إ�سبانيا 1982؟
 لقد كانت لدينا دائم ًا القاعدة الأ�سا�سية الالزمة ،ويفر�أيي �أن لدينا فريق ًا حمرتف ًا قادر ًا على خو�ض املناف�سات
والتقدم ،يحتاج الفريق الوطني للخروج واللعب مرة
�أخرى ب�سرعة ،و�سوف ينطلق فينيك�س بعد وقت ق�صري،
ولذلك ف�إن االهتمام والقوة الدافعة والقاعدة اجلماهريية
كلها �أ�شياء م��ا زال��ت م��وج��ودة ،يف ح�ين �أن ه��ذه الأ�شياء
اختفت كلها يف .1982
* هل ت�شعر بالتفا�ؤل جتاه �أداء املنتخب يف امل�ستقبل يف
�ضوء الإعتزاالت املتوقعة؟
 نعم� ،أ�شعر بالتفا�ؤل� ،أعتقد �أننا نعي�ش حالة جيدة منالإ�ستقرار ،ولعلي �أقول �أن  75باملئة من الفريق على الأقل
�سيكون حا�ضر ًا من �أجل بطولة ك�أ�س العامل املقبلة.
* هل هناك بع�ض امل��واه��ب ال�شابة ال�صاعدة من �صفوف
ال�شباب؟
 -هناك فتيان ك�ث�يرون يف ال�ط��ري��ق ،ول��ن �أق ��ول �أن لدينا

خم��زون� ًا كبري ًا ولكني �أعتقد �أن الفريق الوطني �سيكون
بخري على مدى ال�سنوات الأربع املقبلة على الأقل.
* ه��ل لديك ذك��رى معينة تف�ضلها على غريها يف جنوب
�أفريقيا 2010؟
 كان ت�سجيل هدف يف مرمى �سلوفاكيا قبل نهاية املباراةبثالثني ثانية مبثابة بداية مب�شرة حلملتنا يف البطولة،
وكان التعادل مع �إيطاليا بالطبع نتيجة عظيمة بالن�سبة لنا.
�أعتقد كوننا الفريق الوحيد الذي مل يخ�سر هو �شيء ميثل
عالمة بارزة لن ين�ساها �أحد.
* هل �أخ�برك الالعبون ب�آرائهم ب�ش�أن تعديل �أداء الفريق
ليتنا�سب مع م�ستوى ك�أ�س العامل ؟
 �أعتقد �أننا على مدى ال�سنوات الأربع الأخرية و�ضعنا ذلكالفريق يف مواجهة الكثري من الفرق الكبرية مبا فيها بع�ض
�أف�ضل الفرق يف العامل� .إن هناك قدر ًا هائ ًال من الإميان ،نحن
ال نقول �أننا �سوف نهزمهم جميع ًا ،ولكن لدينا ثقة حقيقية
يف �أننا ن�ستطيع اللعب وحتقيق الإجنازات.
* فلننتقل اىل احلديث عن دورك كمدرب لنادي ويلينغتون
فينيك�س...هل ت�أثرت ا�ستعدادات النادي ملو�سم الدوري
الأ�سرتايل املقبل مب�شاركة عدد من الالعبني يف ك�أ�س العامل
 2010؟
 لقد منحنا راحة لبع�ض العبي الفريق الوطني ،وقد لعبمعظمهم �ضد ب��وك��ا ج��ون�ي��ورز (يف م �ب��اراة ودي��ة �أجريت
م��ؤخ��ر ًا) لنختربهم من الناحية الف�سيولوجية ومن حيث
روح املناف�سة لنقف على م�ستواهم ،وهو اختبار �أ�سعدتني
نتائجه كثري ًا ،لقد كان يبدو �أن هناك الكثري من املعوقات.
* هل ت�شعر بالتفا�ؤل ب�ش�أن احتفاظ الفريق بقوته الدافعة
م�ستفيد ًا من �إجنازات املو�سم املا�ضي؟
 �سوف يكون هذا العام مثري ًا لأنني �أعتقد �أن��ه �سيتطلبالكثري والكثري و�سيكون علينا �أن ن�سافر فيه �أكرث� ،أنا واثق
من �أننا ن�ستطيع الو�صول للنهائيات مرة �أخرى.
* ه��ل ت��رك ه��ذا ال �ع��ام ان�ط�ب��اع� ًا خمتلف ًا ب�سبب �إجن ��ازات
نيوزيلندا يف جنوب �أفريقيا 2010؟
 لقد كان الأمر عظيم ًا على �أر�ض الوطن ،كان �شيئ ًا ال ي�صدق،ومنذ �أ�سابيع ع��دة ح�ضر � 10آالف �شخ�ص يف هاميلتون
لقاءنا مع بري�سبان (يف مباراة ودي��ة)� ،إن النا�س يف طول
البالد وعر�ضها يريدون فينيك�س �أن يلعب هناك الآن.
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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.

حمل �شارة الكابنت بوجود"العمالقة"

�سمري �شاكر الرابع وقوفا مع املنتخب الوطني

�سمري �شاكر..املدافع الذي فر�ض وجوده بني الكبار
بقلم /زيدان الربيعي
نتحدث يف احللقة الثانية وال�ستني عن م�سرية
الع��ب ف��رق �صالح ال��دي��ن واجلي�ش والر�شيد
وبع�ض الأن��دي��ة البنغالدي�شية واملنتخبني
ال��وط �ن��ي والأومل� �ب ��ي يف ث�م��ان�ي�ن�ي��ات القرن
املا�ضي �سمري �شاكر حممود الذي ولد يف بغداد
ع ��ام� ،1959إذ �سيجد فيها القارئ الكثري من
املحطات واملواقف املهمة والطريفة.
بداياته

ب��د�أ ال�لاع��ب �سمري �شاكر ممار�سة لعبة كرة
القدم يف منت�صف �سبعينيات القرن املا�ضي
يف منطقة الك�سرة ببغداد مت�أثرا بالنجمني
الكبريين عبد ك��اظ��م ودوك�ل����ص ع��زي��ز ،حيث
�سبق لهذه املنطقة �أن رفدت املنتخبات الوطنية
بالعديد من الالعبني البارزين �أمثال جمويل
وجمبل فرطو�س و�سليم م�لاخ وعلي ح�سني
�شهاب وغريهم .وقد ا�ستطاع �سمري �شاكر �أن
ي�ؤكد ح�ضوره يف الفرق ال�شعبية لهذه املنطقة
ال�ت��ي ك��ان��ت حتظى مبتابعة م��ن قبل مدربي
فرق الدرجة الأوىل يف ذلك الوقت.وبعد مدة
وج�ي��زة وحت��دي��دا يف ع��ام � 1977إن�ضم �إىل
فريق الفرقة الثالثة "�صالح الدين حاليا" حيث
متكن من �أن يكون العبا �أ�سا�سيا يف �صفوف
ه��ذا الفريق وق��د كانت طموحاته كبرية جدا
يف الت�ألق وال�بروز لذلك عاد �إىل بغداد وم ّثل
فريق اجلي�ش ملو�سم واح��د فقط العتقاده �أن
طموحاته ال تتحقق �إال مع الفرق البغدادية،لكن
هذا االعتقاد مل يكن يف حمله ،لذلك رجع مرة
�أخ��رى �إىل فريقه ال�سابق ال��ذي �أ�صبح �أ�سمه
"�صالح الدين" وقد متكن من خالل هذا الفريق
�إلفات نظر مدرب املنتخب الوطني �آنذاك �شيخ
املدربني الراحل عمو بابا �إىل ق��درات��ه ،حيث
ا�ستدعاه �إىل �صفوف املنتخب الوطني الذي
ك��ان ي�ستعد �إىل امل�شاركة يف دورة اخلليج
العربية ال�ساد�سة التي جرت يف دولة الإمارات
العربية املتحدة عام.1982
وب��رغ��م �أن خ��ط دف ��اع منتخبنا ك ��ان عامرا
بالأ�سماء الكبرية مثل ح�سن فرحان ،عدنان
درجال ،ناظم �شاكر ،كرمي حممد عالوي� ،أيوب
�أودي���ش��و وغ�يره��م�،إال �أن عمو بابا ق��رر �ضم
�سمري �شاكر �إىل الت�شكيلة التي �شاركت يف

البطولة املذكورة وقد زجه يف مباراة العراق
وال�سعودية التي انتهت بالتعادل ( 1ـ  )1بديال
للكابنت ح�سن فرحان وجنح �سمري �شاكر يف
ت�أدية املهام املناطة به على �أح�سن وجه برغم
قلة خربته يف املباريات الدولية ،حيث �سبق
له �أن �شارك يف مباراة العراق والأردن الودية
التي ج��رت يف ب�غ��داد ع��ام  ،1982ومنذ ذلك
احلني وحتى عام  1988بقي �سمري �شاكر العبا
يف �صفوف املنتخبات الوطنية املختلفة .ويف
عام � 1986إن�ضم �إىل فريق الر�شيد لكي ي�ؤكد
للجميع �أن��ه جنم كبري ال يقل ب�شيء عن بقية
النجوم الذين �ضمهم هذا الفريق.
احرتافه اللعب

يف عام 1990قرر الالعب �سمري �شاكر خو�ض
جتربة االحرتاف مع �أحد االندية البنغالدي�شية
وقاد فريقه �إىل نتائج جيدة.
�إجنازاته:

ح�ق��ق ��س�م�ير ��ش��اك��ر ال �ع��دي��د م��ن الإجن � ��ازات
الكبرية م��ع ال�ف��رق املحلية منها ف��وز �صالح
الدين ببطولة الدوري العراقي ملو�سم
 82ـ  ،1983حيث قدم يف هذا املو�سم
مباريات رائعة جدا وا�ستطاع �أن يحد
م��ن خ�ط��ورة املهاجمني الكبار الذين
ك��ان��وا يتوزعون على ال�ف��رق الكبرية
يف بطولة الدوري ،كما �أ�سهم يف فوز
الفريق املذكور ببطولة بنكلور الهندية
يف منت�صف ثمانينيات القرن املا�ضي.
كذلك حقق مع نادي الر�شيد الكثري من
الإجنازات منها الفوز ببطولة الدوري
ثالث مرات وبطولة الك�أ�س ثالث مرات
�أي�ضا ف�ضال عن م�ساهمته يف فوز هذا
ال�ف��ري��ق يف ب�ط��ول��ة الأن��دي��ة العربية
ملرتني يف تون�س والريا�ض عامي 86
و 1987و�أي�ضا قيادته لفريق الر�شيد
ال ��ذي ح�صل ع�ل��ى امل��رك��ز ال �ث��اين يف
بطولة الأندية الآ�سيوية عام .1989
�أم��ا �إجن��ازات��ه مع املنتخبات الوطنية
فهي عديدة ومن �أبرزها الفوز ببطولة
م��رل��ي��ون ال ��دول� �ي ��ة ال� �ت ��ي ج� ��رت يف
�سنغافورة ع��ام  ،1984حيث �شهدت
ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة ع��ودت��ه م��ن ج��دي��د �إىل

�صفوف املنتخب الوطني بعد ابتعاد ق�سري من الأخرى وتعد هذه البطولة من �أهم البطوالت
قبل �شيخ املدربني عمو بابا ،لكن املدربني �أكرم يف �سجل ال�لاع��ب امل��ذك��ور ،كما ��ش��ارك �سمري
�أحمد �سلمان و�أنور ج�سام �أعاده �إىل �صفوف �شاكر يف ت�صفيات دورة �سيئول االوملبية
املنتخب ال��وط�ن��ي م��ن ج��دي��د ،ك��ذل��ك ك��ان من وك ��ان م��ن ال�لاع�ب�ين ال �ب��ارزي��ن ج��دا يف هذه
امل�ساهمني البارزين يف ت�أهل منتخبنا الوطني الت�صفيات و�أ�سهم يف ت�أهل منتخبنا االوملبي
�إىل نهائيات ك�أ�س العامل التي جرت يف املك�سيك �إىل النهائيات ..ومن الأمور التي يجب ذكرها
يف هذه الت�صفيات �أن جنمي منتخبنا الوطني
عام .1986
و�أ�سهم ع��ام  1985يف ف��وز منتخبنا الثاين ح�سني �سعيد وعدنان درج��ال قد تعر�ضا �إىل
بالو�سام الذهبي ل ��دورة الأل �ع��اب الآ�سيوية الإ�صابة بينما تعر�ض الكابنت رع��د حمودي
ال�ساد�سة التي جرت يف املغرب ،حيث ا�ستعان �إىل احل��رم��ان م��ن قبل "فيفا" ب�سبب �أح��داث
به املدرب �أنور ج�سام مع �أربعة العبني �آخرين مباراة العراق والكويت التي جرت يف الكويت
لإع� �ط ��اء اخل �ب�رة ل�لاع �ب��ي امل�ن�ت�خ��ب ال �ث��اين ،عام  1987وانتهت كويتية ( 2ـ  ،)1لذلك قرر
والالعبون الأربعة هم :رعد حمودي وخليل املدرب الراحل عمو بابا �إعطاء �شارة "الكابنت"
حم �م��د ع �ل�اوي وب��ا� �س��ل ك��ورك �ي ����س و�أح �م��د لالعب �سمري �شاكر ال��ذي �أعطى ه��ذه ال�شارة
حقها ب�شكل كبري ج��دا وق��د �أ� �ص��ر ب��اب��ا بقاء
را�ضي.
ويف املباريات الثالث التي خا�ضها منتخبنا ال�شارة على ذراع �سمري �شاكر حتى بعد عودة
الوطني يف مونديال املك�سيك كان �سمري �شاكر ح�سني �سعيد وعدنان درجال �إىل امل�شاركة مع
العبا �أ�سا�سيا �إىل جانب زميله ناظم �شاكر ،منتخبنا االوملبي يف املباراة احلا�سمة خلطف
حيث حتمال الكثري من �ضغط هجوم املنتخبات بطاقة الت�أهل التي جرت بني العراق والكويت
يف م�سقط بداية ع��ام  1988وانتهت
ع��راق�ي��ة ب�ه��دف جميل �سجله الالعب
حممد عالوي ،وقد تقبّل كل من �سعيد
ودرج��ال ق��رار بابا برحابة �صدر ومل
يثريا �أي��ة م�شكلة تذكر داخ��ل �صفوف
منتخبنا االوملبي.
كما ��ش��ارك �سمري �شاكر يف نهائيات
دورة ��س�ي�ئ��ول االومل �ب �ي��ة ال �ت��ي خرج
منتخبنا منها من الدور الأول ،و�شارك
�سمري �شاكر يف بطولة ك��أ���س العرب
اخلام�سة التي ج��رت يف الأردن عام
 1988ومت �ك��ن منتخبنا م��ن الفوز
بلقبها للمرة اخلام�سة على التوايل
وك��ان �سمري �شاكر قائدا ملنتخبنا يف
هذه البطولة ،حيث ا�ستطاع �أن ي�سجل
ركلة جزاء ترجيحية يف مرمى املنتخب
ال�سوري يف املباراة النهائية.
ويف ع��ام 1989مت اختياره للمنتخب
الع�سكري الذي خا�ض ت�صفيات بطولة
ك�أ�س العامل الع�سكرية� ،إال �أنه مل ينجح
يف بلوغ الدور الثاين ب�سبب خ�سارته
�سمري �شاكر �أمام نظريه الإماراتي.

�أف�ضل مبارياته

خا�ض �سمري �شاكر العديد من املباريات اجلميلة،
لكن �أبرزها مباراة العراق وم�صر الودية التي
ج��رت يف بغداد ع��ام  ،1983حيث �أعطته هذه
امل��ب��اراة ��ش�ه��ادة �إث �ب��ات ال��وج��ود يف �صفوف
املنتخب الوطني وكذلك كان مت�ألقا يف مباراة
العراق والكويت احلا�سمة يف ت�صفيات دورة
�سيئول االوملبية عام .1988
كذلك ظهر ب�صورة رائعة يف املباريات الثالث
يف مونديال املك�سيك ،ويف املباريات املحلية
يعتز باملباراة احلا�سمة بني فريقه �صالح الدين
والطلبة يف نهائي مو�سم  82ـ  1983وانتهت
بالتعادل ( 1ـ  ،)1حيث �أدت ه��ذه النتيجة �إىل
فوز فريقه ببطولة الدوري وكذلك مباراة الر�شيد
والطلبة التي انتهت ل�صالح الر�شيد بهدفني
مقابل ال �شيء �سجلهما �سمري �شاكر نف�سه� ،أما
�أ�سو�أ مبارياته فكانت �ضد املنتخب القطري يف
الدوحة �ضمن ت�صفيات ك�أ�س العامل عام1985
وانتهت قطرية" 3ـ �صفر".
مميزاته

ميتلك الالعب �سمري �شاكر العديد من اخل�صائ�ص
وامليزات التي جعلته مميزا ويفر�ض نف�سه على
املدربني يف زمن زحمة املدافعني الكبار ومن �أبرز
هذه اخل�صائ�ص الثقة بالنف�س وال�شجاعة وكذلك
القدرة على مراقبة املهاجمني املناف�سني و�إبعاد
خطرهم عن مرماه وكذلك �إ�سناد املهاجمني عندما
تكون الكرة يف ح��وزة الفريق ال��ذي يلعب له،
ف�ضال عن ت�سجيله الأه��داف وكذلك قدرته على
اللعب يف منطقة الو�سط مبهارة عالية.
م�سريته التدريبية

بعد اعتزاله اللعب عام 1990قرر الالعب �سمري
�شاكر التوجه نحو ميدان التدريب وقاد بع�ض
ال �ف��رق املحلية وم��ن ث��م اح�ت�رف ال�ت��دري��ب يف
بنغالدي�ش وق��اد هناك فرق عدة ما جعل احتاد
كرة القدم يف بنغالدي�ش ي�سند له مهمة تدريب
املنتخب الأول.
�أبرز املدربني الذين �أ�شرفوا على تدريبه

واث ��ق ن��اج��ي ،عمو ب��اب��ا� ،أك ��رم �سلمان� ،أن��ور
ج���س��ام ،ح ��ازم ج���س��ام ،ج�م��ال ��ص��ال��ح ،ن�صرت
نا�صر� ،إيفر�ستو ،عبد الإل��ه عبد احلميد� ،إيدو
وغريهم.
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وج�����ه�����ة ن��ظ��ر

�أحداث ال�شغب
الأخرية!

�شاعر غنائي يطالب بـ( ٥٠مليون يورو)
تعوي�ض ًا عن �سرقة �أغنية «�إنيي�ستا»

خليل جليل

ب�شكل الف��ت وغ�ير م�سبوق �شهدت بع�ض مالعب العا�صمة خالل
املرحلتني املا�ضيتني من الدور النهائي لبطولة الدوري املمتاز لكرة
القدم ال��ذي مازالت عجلته ب��ال��دوران منذ اكرث من عام وبطريقة
مملة� ،أحداث ًا لل�شغب و�أعماال لإثارة الفو�ضى وك�أن االمر مدبر وفق
عملية منظمة طاملا د�أبت عليها هذه املالعب و�سط عجز وا�ضح من
امل�ؤ�س�سات الريا�ضية التي باتت غري ق��ادرة على كبح جماح هذه
الأحداث الطارئة على مالعبنا.
يف املو�سم املا�ضي وقبله وغريهما من املوا�سم ال�سابقة �شهدت
مثل ه��ذه الأح ��داث لكن لي�ست بهذه الطريقة التي �أخ��ذ �أبطالها
بالتمادي و�إ�شهار التحدي بوجه امل�ؤ�س�سة الريا�ضية واجلهات التي
يفرت�ض ان ت�أخذ على عاتقها مهمة حماية اجواء املالعب وب�سط
الأمن واال�ستقرار فيها وعلى مدرجاتها ،ما يجعل تلك امل�ؤ�س�سات
احلكومية املعنية بحفظ الأمن واال�ستقرار خ�صو�صا يف مالعبنا ان
ت�أخذ على عاتقها هذه املهمة وان تت�صدى بحزم ملثريي ال�شغب الذي
ا�صبح عالمة غريبة ومثرية لل�شكوك وهي جتتاح بع�ض املالعب!
وما ح�صل يف ملعب ال�شرطة ثم يف ملعب ال�صناعة وقبلهما يف
ملعب الكرخ من مظاهر ملثل هذه الأح��داث البعيدة كل البعد عن
كل قواعد و�آداب و�سلوك املالعب ،يفر�ض نف�سه على �ساحة اجلدل
الدائر االن للبحث يف ا�سباب ظهورهذه الأحداث ومعرفة اال�سباب
التي تقف وراءها طاملا ا�صبحت ظاهرة �شبه دائمية على مالعبنا
التي كانت اجوا�ؤها �سليمة ونظيفة من كل �أدران ال�شغب ،طاملا
انها تبدو منظمة ووجود جهات وراءها ال ي�ستبعد ان يكون هناك
دور لبع�ض املدربني او الالعبني او حتى ادارات االندية التي تدفع
احيانا جماهريها لإث��ارة هذه الأح��داث وكانت هناك �شواهد عدة
ال نريد ان نخو�ض فيها لكونها معروفة وح�صلت امام م��ر�أى كل
متابعي م�سابقة الدوري.
واذا ك��ان هناك من يفرت�ض بوجود دور حيوي وم�ؤثر للإعالم
الريا�ضي يف ت�صديه ملثل هذه املظاهر الطارئة على مالعبنا ودوره
يف و�ضع حد لتلك الأحداث من خالل ما ي�ؤ�شر يف و�سائلنا الإعالمية
الريا�ضية ،يبقى هناك الدور الكبري والأكرث ت�أثري ًا كما نعتقده الدور
الذي ت�أخذه على عاتقها امل�ؤ�س�سة الريا�ضية واهمية طلبها بدعوات
لإقامة م�ؤمترات �سريعة ت�شارك فيها كل اطراف كرة القدم والعمل
لبحث �آلية الت�صدي والوقوف بوجه هذه املحاوالت التي نخ�شى ان
تت�سع دائرتها وت�صبح م�ستقبال من املظاهر امل�ستفحلة يف مالعبنا
ويكون بذلك داء �أحداث ال�شغب ومثريي الفو�ضى ي�ضرب �أطنابه
عميقا وتتحول مالعبنا اىل �ساحات �صراع و�أحداث فو�ضوية وهذا
ما ال نتمناه ان ت�صل االمور اليه.
ان �أح��داث الهرج وامل��رج التي �سادت مالعبنا م�ؤخرا يبدو انها
دق��ت ج��ر���س االن ��ذار عند اجل�ه��ات املعنية ب�ه��ذا التطور اخلطري
والالفت وغري امل�سبوق  ،بل وحتى املنظم ميكننا ان نطلق عليه،
الن مثل هذه االم��ور اخذت تفلت من بني ايدي من يكلف بحماية
املن�ش�آت واملالعب الريا�ضية ونحن نرى اال�سلحة ت�شهر يف املالعب
والعيارات النارية تطلق ب�شكل طائ�ش ومبختلف االدوات التي
ي�ستخدمها مثريو ال�شغب ت�صل اىل داخ��ل �ساحات املالعب من
حجارة وقناين امل�شروبات الغازية وغ�ير ذل��ك من اال�شياء التي
عكرت �صفو املالعب العراقية ،ما يجعل امل�ؤ�س�سات احلكومية منها
والريا�ضية على وجه التحديد ان تتخذ خطوات مهمة من �ش�أنها ان
تقتلع هذه الأحداث وتخلي�ص مالعبنا منها.
فلي�س من املنطق ان يتحول هذا املدرب وذاك الالعب واالداري اىل
عنا�صر م�سيئة ومت�سببة ملثل هذه الأحداث وك�أن هناك امور ًا تخطط
وتنظم لالعداد لتنفيذها اثناء وبعد املباريات
وال�سباب معروفة منها ما يت�صل بتربير
الهزائم ومنها ما يتعلق برغبة البع�ض
لإث ��ارة ه��ذه الأح� ��داث للت�ضليل على
الإخفاق والف�شل او من اجل اهداف
يراد منها النيل من هذا او ذاك!
ولي�س م��ن املنطق ان تبقى اجلهات
امل�ع�ن�ي��ة م�ت�خ��ذة م��ن م��وق��ف املتفرج
موقفا لها حيال هذه الق�ضية اخلطرية
ال �ت��ي ا��ص�ب�ح��ت م�لاع�ب�ن��ا وجمهورنا
امل �ث��ايل ره�ي�ن��ة ل�ه��ا وي�ع�ي����ش حتت
طائلة خطورتها م�ستقبال اذا ما
وا�صلت دوام��ة �أح��داث الفو�ضى
وال�شغب حا�ضرة يف مالعبنا.

مدريد /وكاالت
رفع ال�شاعر املو�سيقي الإ�سباين خو�سيه مورينو
دع��وى ق�ضائية �ضد اجلمعية العامة للم�ؤلفني
والنا�شرين يف بالده ،اتهمها با�ستغالل �أغنيته
ال�ت��ي وجهها لنجم ف��ري��ق بر�شلونة ومنتخب
�إ�سبانيا �أندري�س �إنيي�ستا �سرا من دون تقا�ضي
�أجر عنها ،وطالب اجلمعية بتعوي�ض مايل قدره
( ٥٠مليون يورو).
و�أو� �ض��ح مورينو �أن جمعية امل��ؤل�ف�ين تعدت
على ملكيته الفكرية لأغنية «ما �أجمل ما فعلته
يا �إنيي�ستا» ،حيث �أذيعت الأغنية على قنوات
التلفاز املحلي من دون �أن يتقا�ضى �أي مقابل
مادي عنها.
و�أ� �ش��ار مورينو اىل �أن��ه ق��ام بت�أليف الأغنية
وت�سجيلها لدى جمعية امل�ؤلفني فى  ٢٠٠٩عقب
فوز بر�شلونة بدورى الأبطال الأوروبي� ،إال �أن
الهيئة قامت با�ستغاللها بطريقة غري م�شروعة
عقب مونديال  ٢٠١٠الذي توجت �إ�سبانيا بلقبه
بف�ضل هدف �إنيي�ستا يف النهائي �أمام هولندا.
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و�أ�ضاف ال�شاعر �أن �أغنيته �أدرج��ت يف �ألبوم
مو�سيقى جم�م��عُ ،
وط��رح��ت للبيع يف خمتلف
منافذ البيع ،كما قامت اجلمعية بتعديلها اىل
اللغة الكتالونية ،وبيعت كنغمات على الهاتف
املحمول ،مما حقق للهيئة �أرباحا �ضخمة مل يكن
له �أي ن�صيب فيها.
واع �ت�بر م��وري�ن��و �أن طلبه  ٥٠م�ل�ي��ون يورو
تعوي�ضا عن الأ�ضرار الأدبية «مطلب عادل لأن
امللكية الفكرية باهظة القيمة» ،وهو حق م�شروع
له بعد تعر�ضه للخداع واالحتيال.
م��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ت �� �ص��در ال�ل�اع��ب الربتغايل
كري�ستيانو رون��ال��دو جن��م ن��ادي ري��ال مدريد
اال�سباين قائمة الالعبني االكرث �شعبية يف العامل
على �صفحات املوقع االجتماعي الكبري (في�س
بوك) حيث ميتلك اكرث من  9.3مليون ع�ضو.
وقام احد املواقع االلكرتونية التي تقوم بح�ساب
�شهرة الريا�ضيني االكرث على العامل بح�صر عدد
االع�ضاء على �صفحات الـ(في�س بوك) اخلا�صة
ب �ك��ل ري��ا� �ض��ي يف ال��ع��امل،
حيث ج��اء ب��امل��رك��ز الثاين

بعد رونالدو ،االرجنتيني ليونيل مي�سي جنم
بر�شلونة اال�سباين بـ 4.2مليون ع�ضو.
ام��ا امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ف�ك��ان م��ن ن�صيب ا�سطورة
التن�س العاملي الالعب ال�سوي�سري روجيه فيدرر
حيث حتتوي �صفحته على  4.1مليون ع�ضو،
ويف املركز الرابع كوبي برايانت العب ال�سلة
االمريكي ويف ر�صيده  3.6مليون ع�ضو.
واملركز اخلام�س مايكل ج��وردان حيث ميتلك
 3.41مليون ع�ضو ،والالعب االنكليزي ديفيد
بيكهام جاء يف املركز ال�ساد�س بفارق طفيف عن
جوردان  3.40مليون ع�ضو ،اما امل�صنف االول
عاملي ًا يف التن�س الالعب رافائيل نادال فقد احتل
املركز ال�سابع بـ 3.3مليون ع�ضو.
اما ال�سباح الأ�سطورة الأمريكي مايكل فيلب�س
جاء يف املركز الثامن بـ 3.1ع�ضو ،تاله ليربون
جيم�س االم��ري�ك��ي ب� �ـ 2.9مليون ع�ضو ،ويف
املركز العا�شر ا�ستطاعت اجمل العبة تن�س يف
العامل الرو�سية ماريا �شارابوفا ان حتجز مكانها
و�سط ال��رج��ال واحتلت امل��رك��ز العا�شر بـ2.5
مليون ع�ضو.

االن يف املكتبات
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