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منتخبنا يشهد "زلزاال"
على مقياس ألماني!
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العدد ( )1889السنة الثامنة االربعاء ( )25آب 2010

العدد ( )1889السنة الثامنة االربعاء ( )25آب 2010

سيدكا يختبر  24العبًا في دهوك استعدادًا
لبطولة غرب آسيا
بغداد  /حيدر مدلول

�أكد طارق احمد �أمني �سر االحت��اد العراقي املركزي لكرة
القدم انه مت دعوة  24العبا من املالك التدريبي ملنتخبنا
الوطني برئا�سة الأمل��اين �سيدكا لالنخراط يف الوحدات
التدريبية التي تنطلق اليوم الأرب�ع��اء يف مدينة دهوك
ب�إقليم كرد�ستان ا�ستعداد ًا لال�ستحقاقات املقبلة التي
تنتظره خ�لال الفرتة القادمة وتقف يف مقدمتها بطولة
غ��رب �آ�سيا ال�ساد�سة ال�ك��روي��ة التي ت�ضيفها العا�صمة
الأردنية عمّان للفرتة من الثالث والع�شرين من �شهر �أيلول
ولغاية الرابع من �شهر ت�شرين الأول املقبلني وال�سيما بعد
ان �أوقعته القرعة يف املجموعة الثالثة اىل جانب منتخبي
اليمن وفل�سطني.
و�أ�ضاف  :ان قائمة  24العبا ت�ضم �أربعة العبني حمرتفني
�سابقني لي�س لهم ارتباط مع �أيّ ناد يف الوقت احلا�ضر
اىل جانب  19العب ًا من فرق �أندية ال��دوري املمتاز التي
مل تت�أهل اىل مناف�سات امل��رب��ع الذهبي ل�ل��دوري املمتاز
املتوا�صل مبارياته حاليا وهم ( �سامر �سعيد وم�صطفى
ك��رمي وه��وار امل�لا حممد و�صالح �سدير وع�شرين العبا
حمليا هم � :أ�سامة �شاكر وحيدر رعد وعبا�س طالب وحممد
عبد الزهرة وهيدري �سيامند وعامر كامي و�سند رعد وعلي
عبد ذي��اب وح �م��ادي احمد وزي��د خلف واو���س �إبراهيم
وب�سام قابل وحممد قابل ومثنى خالد و�سعد عبد االمري
وفي�صل جا�سم وعلي من�صور واجمد را�ضي واحمد �أياد
و�أمري �صباح ،مبين ًا ان ه�ؤالء الالعبني �سيخ�ضعون اىل
اختبارات يجريها لهم امل��درب الأمل��اين �سيدكا وم�ساعديه
ناظم �شاكر وعبد الكرمي ناعم (مدرب حرا�س املرمى) من
اجل اختيار عدد منهم �سيتم �إ�ضافتهم اىل جمموعة اخرى
�سيتم ا�ستدعا�ؤها يف الرابع من ال�شهر املقبل من العبي
�أندية املربع الذهبي والعبني حمرتفني يلعبون يف عدد
من االندية العربية واال�سيوية واالوروب�ي��ة  ،م�ؤكد ًا ان
املع�سكر املذكور �سي�ستمر ملدة ا�سبوع على ملعب نادي
دهوك قبل ان يعاود املنتخب تدريباته على ملعب فران�سو
حريري يف اربيل يف اخلام�س من ال�شهر ال��ذي ي�ستمر
لغاية الثاين ع�شر من ال�شهر نف�سه.
وت��اب��ع :ان منتخبنا ال��وط �ن��ي ��س�ي�غ��ادر اىل العا�صمة
الأردن �ي��ة عمّان ي��وم الثالث ع�شر من �شهر ايلول املقبل
لإق��ام��ة مباراتني وديتني مع �شقيقيه الأردين والعُماين
يف ال�ساد�س ع�شر والتا�سع ع�شر منه يف اطار ا�ستعداداته
لبطولة غرب �آ�سيا التي نطمح فيها اىل احراز لقبها التي
�ستكون خري ا�ستعداد ًا مثالي ًا لدورة ك�أ�س اخلليج العربي
الع�شرين التي �ستقام يف اليمن يف الثالث والع�شرين من
�شهر ت�شرين الثاين املقبل وبطولة �أمم �آ�سيا  2010التي
�ستقام يف الدوحة ،م�شريا اىل ان احتاد الكرة �سيعمل على
توفري كل احتياجات امل��درب االمل��اين �سيدكا ال��ذي ابدى
�سعادته بقيادة منتخبنا الوطني وطموحه يف حتقيق
نتائج جيدة تليق ب�سمعة الكرة العراقية على ال�صعيد
الآ�سيوي باعتباره بطل الن�سخة االخ�يرة حيث �ستكون
تلك امل�ب��ارات�ين ال��ودي�ت�ين �آخ��ر حمطة ملنتخبنا م��ن اجل
اختيار الت�شكيلة اال�سا�سية التي �سنلعب بها امام املنتخب
اليمني ي��وم اخلام�س والع�شرين يف افتتاح مناف�سات
املجموعة الثالثة للبطولة ،فيما يواجه يف مباراته الثانية

املنتخب الفل�سطيني يف التا�سع والع�شرين من ال�شهر ذاته
حيث من امل�ؤمل ان حتدث ت�شكيلة �سيدكا النهائية ردة فعل
قوية من بع�ض الالعبني املحرتفني الذين ثبت عدم اهليتهم
للمنتخب.
وكانت قرعة بطولة غرب �آ�سيا ال�ساد�سة قد �أوقعت العراق
على ر�أ���س املجموعة الثالثة اىل جانب منتخبي اليمن
وفل�سطني فيما ت�ألفت املجموعة الأوىل م��ن منتخبات
ايران و�سلطنة عمان والبحرين و�ضمت املجموعة الثانية

منتخبات الأردن و�سوريا والإمارات.
و�أو��ض��ح  :ان اللجنة العليا املنظمة لبطولة غ��رب �آ�سيا
ال�ساد�سة لكرة القدم ح��ددت يوم الثاين ع�شر من ال�شهر
املقبل موعدا نهائيا لإر�سال ك�شوفات املنتخبات الت�سعة
امل�شاركة يف البطولة التي تت�ضمن اختيار  30العب ًا من ّ
كل
منتخب لغر�ض ت�سجيلهم يف البطولة .
م��ن جهة �أخ ��رى ي�ستهل منتخبنا ال��وط�ن��ي ل�ك��رة القدم
م�شواره ملواجهة �شقيقه الإماراتي يوم الثالث والع�شرين

العراق يفتتح م�شواره اخلليجي امام االمارات

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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وج��������ه��������ة ن���ظ���ر

في ذهاب المربع الذهبي لدوري النخبة الكروي

منتخبنا يواجه اإلمارات في افتتاح خليجي 20

من �شهر ت�شرين الثاين املقبل يف افتتاح مبارياته على
ملعب ال��وح��دة ال��دويل يف مدينة اب�ين �ضمن مناف�سات
املجموعة الثانية ل��دورة ك�أ�س اخلليج العربي الع�شرين
التي �ستقام يف اليمن.
وكانت قرعة البطولة قد و�ضعت منتخبنا الوطني يف
املجموعة الثانية اىل جانب منتخبات �سلطنة عُمان حامل
لقب الن�سخة االخرية والبحرين والإم��ارات ،بينما جاءت
منتخبات اليمن البلد املنظم للبطولة وال�سعودية والكويت
وقطر يف املجموعة االوىل.
واع �ت�بر الأمل� ��اين �سيدكا م ��درب منتخبنا ال��وط�ن��ي بان
املجموعة ال�ت��ي �سيلعب فيها منتخبنا يف دورة ك�أ�س
اخلليج يف ع��دن للفرتة من الثاين والع�شرين من �شهر
ت�شرين الثاين ولغاية الرابع من �شهر كانون الأول املقبلني
باملهمة.
وقال �سيدكا �أن املجموعة الثانية التي ت�ضم العراق �إىل
جانب حامل اللقب املنتخب العُماين الذي يريد �أن يدافع
عنه �إىل جانب منتخب البحرين الذي �أ�صبح من املنتخبات
القوية املهمة� ،إ�ضافة �إىل وجود منتخب الإمارات الطموح
واملتطلع �إىل �أهداف بعيدة يف الدورة.
و�أو�ضح انه يحتاج �إىل املزيد من الوقت لإن�ضاج برنامج
الإع ��داد والتح�ضري لهذه البطولة اخلليجية ون��أم��ل �أن
تكون بطولة غ��رب �آ�سيا يف الأردن مهمة وحيوية على
طريق الإعداد قبل الذهاب �إىل اليمن .
ويف ال�ش�أن ذاته �أكد را�شد الزعابي ع�ضو جمل�س �إدارة
احت��اد الكرة الإم��ارات��ي �أهمية ا�ستغالل منتخبه املباراة
الأوىل �أم��ام العراق لدخول مناف�سات املجموعة الثانية
بقوة يف خليجي 20و�ضمان فوز معنوي يدعم م�شوار
الأبي�ض يف الت�أهل �إىل الدور الثاين.
و�أ�ضاف  :اللقاء الأول يعترب مفتاح البطولة خا�صة �أن
منتخبنا ميلك حظوظ بقية املنتخبات الأخرى نف�سها يف
املناف�سة بجدية على اللقب باعتبار �أن الفر�ص مت�ساوية.
وبخ�صو�ص تقييم مناف�سي الإمارات يف املجموعة الثانية،
قال الزعابي �إن منتخبي عُمان والعراق مل ي�شهدا تغيريات
كبرية يف العبيهما على عك�س منتخبنا الذي �شهد ت�صعيد
عدد كبري من العبي ال�شباب والأوملبي ،حيث ميكن لهذا
العامل �أن يعطي حافز ًا لالعبينا من �أجل تقدمي �أداء قوي
وحما�سي.
و�أو�ضح را�شد الزعابي �أن بع�ض العوامل تدخل يف تقييم
امل�ستوى مثل ت�أثر بع�ض املنتخبات بعودة العبيها يف وقت
مت�أخر ب�سبب احرتافهم يف دوريات خارجية مبا ينعك�س
على ظهور ه��ذه املنتخبات يف البطولة ،مبدي ًا تفا�ؤله
بظهور �إيجابي للأبي�ض.
يذكر �أن العراق ح�صل على لقب البطولة ثالث مرات �آخرها
يف الدورة التا�سعة يف ال�سعودية عام  1988وقبلها اللقب
الأول يف الن�سخة اخلام�سة عام  1979يف العراق ثم لقب
الن�سخة ال�سابعة مب�سقط عام .1984
وه��ذه امل��رة الثانية على ال�ت��وايل ت�ضع القرعة املنتخب
الوطني �إىل جانب منتخبي �سلطنة عُمان والبحرين يف
جمموعة واح��دة بعدما تواجد معهما يف خليجي  19يف
جمموعة واحدة �أي�ض ًا.

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

القسم الفني:
تن�ضيد :حيدر رعد
اال�شراف اللغوي :حممد ال�سعدي
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أربيل يضيف الطلبة والزوراء
بامتحان صعب أمام دهوك

مشاركتنا
في أولمبياد الشباب

دهوك يرتقب مواجهة �صعبة مع الزوراء

بغداد  /إكرام زين العابدين

ت ��أه��ل ف��ري�ق��ا ال� ��زوراء وال�ط�ل�ب��ة اىل املربع
الذهبي يف ختام مباريات اجلولة ال�ساد�سة
التي جرت ع�صر �أول �أم�س االثنني يف مالعب
بغداد واملحافظات و�أ�سفرت امل�ب��اراة التي
جرت على ملعب الكرخ عن فوز فريق الطلبة
بهدفني مقابل هدف واحد .
و�صعد ف��ري��ق ال� ��زوراء اىل امل��رب��ع الذهبي
برغم خ�سارته �أمام فريق الطلبة على ملعب
الكرخ من دون جمهور بنتيجة (،) 2 – 1
�سجل ك��رار ط��ارق الهدف الأول للطلبة يف
الدقيقة ال�سابعة فيما �سجل ه�شام حممد
هدف التعديل لفريق ال��زوراء بالدقيقة 39
لينتهي ال�شوط االول عند هذه النتيجة.
ويف ال�شوط الثاين جنح كرار طارق ب�إ�ضافة
ه��دف ال�ف��وز ال�ث��اين لفريقه يف الدقيقة 55
لت�ستمر املباراة على حالها بفوز الطلبة ( 2
 ، ) 1وبهذه النتيجة بقيت ال�صدارة ل�صالحفريق ال��زوراء يف املجموعة الأوىل وبفارق
الأه ��داف ع��ن فريق الطلبة ال��ذي ح� ّ�ل ثانيا
بر�صيد ع�شر نقاط �أي�ض ًا ،ليت�أهل الزوراء
والطلبة اىل ذات ال��دور لكونه �أف�ضل فريق
احتل املركز الثاين يف املجموعات الثالث.
ويف م �ب��اراة �أخ ��رى يف املجموعة الأوىل
نف�سها ج��رت على ملعب ال�صناعة ،تعادل
فريقا ال�صناعة وبغداد بهدفني لكل منهما،
�سجل تي�سري عبد احل�سني وحممد في�صل
ه��ديف ب �غ��داد فيما �سجل علي ك��اظ��م هديف
ال�صناعة ،ليبقى االخ�ير ثالثا ب�سبع نقاط
وبغداد رابعا ب�ست نقاط.
ويف مناف�سات املجموعة الثانية ف ّرط فريق

ال�شرطة ببطاقة الت�أهل اىل املربع الذهبي
بعد �أن عجز عن االحتفاظ بتقدمه على فريق
النجف بهدفني نظيفني يف الدقيقتني ( 8و)9
عن طريق اجمد كلف وح�سني كرمي  ،ومتكن
فريق النجف من ت�سجيل هديف التعادل يف
الدقائق الأخرية من ال�شوط االول عن طريق
حامت �صاحب يف الدقيقة ( )39والثاين عن
طريق فار�س ح�سون يف الدقيقة  ، 45ومل
تنجح حم��اوالت فريق ال�شرطة م��ن �إح��راز
ه��دف ث��ال��ث ك��ان كفيال بت�أهلهم اىل املربع
الذهبي لتنتهي املباراة بالتعادل ( ) 2 – 2
وبقي فريق ال�شرطة ثاني ًا بت�سع نقاط يف
املجموعة الثانية والنجف رابع ًا ب�أربع نقاط.
وكان فريق اربيل مت�صدر ترتيب املجموعة
الثانية بـ 12نقطة خ�سر مباراته امام الكهرباء
يف مباريات اجلولة ال�ساد�سة بهدف واحد
�سجله نبيل �صباح يف ال��دق�ي�ق��ة 81ليحتل
فريق الكهرباء املركز الثالث بثماين نقاط.
اجلوية يهدر فر�صة اللعب باملربع الذهبي
و�أهدر فريق القوة اجلوية فر�صة الت�أهل اىل
املربع الذهبي بعد تعادله ال�سلبي مع م�ضيفه
فريق نفط اجلنوب يف امل�ب��اراة التي جرت
على ملعب امليناء .
فريق القوة اجلوية كان بحاجة اىل الفوز
ولو بهدف واحد للتاهل ،لكنه �أخفق يف مهمته
بعد ان �أ��ض��اع الع�ب��وه �سل�سلة م��ن الفر�ص
ال�سهلة ليبقى ثانيا يف املجموعة الثالثة
بر�صيد ت�سع نقاط ،يف حني �أحرز فريق نفط
اجلنوب �أول نقطة له يف دوري النخبة بعد
خ�سارته للمباريات اخلم�س الأوىل.
ومتكن فريق ده��وك من انهاء مبارياته يف
املجموعة الثالثة بالفوز على �ضيفه كربالء

3

برغم �أنه لعب املباراة بت�شكيلة من الالعبني
االحتياط بنتيجة (. )2 – 3
تقدم فريق دهوك �سريع ًا يف اول خم�س دقائق
عن طريق اماد �أ�سماعيل وعلي يو�سف� ،إال �أن
فريق كربالء ق ّل�ص ال�ف��ارق يف الدقيقة 18
بوا�سطة ميثم حمزة ،و�أ�ضاع زيرفان �سعد
الله ركلة جزاء لفريق دهوك يف الدقيقة ،39
لينتهي ال�شوط الأول بتقدم ده��وك بهدفني
مقابل هدف واحد لكربالء.
يف ال�شوط ال�ث��اين متكن احمد م��أم��ون من
ت�سجيل ال�ه��دف الثالث ل��ده��وك يف الدقيقة
 ،85وا�ستطاع فريق كربالء تقلي�ص الفارق
يف الدقيقة الأخ�يرة من ركلة ج��زاء لتنتهي
املباراة بفوز دهوك بنتيجة (. )2 – 3
وت�صدر دهوك ترتيب املجموعة الثالثة بـ16
نقطة يليه فريق القوة اجلوية بت�سع نقاط
ثم كربالء ب�سبع نقاط ونفط اجلنوب رابعا
بنقطة واحدة.
�سي�شهد بعد غد اجلمعة �إقامة مباراتي الذهاب
التي �ستجمع الأوىل فريقي �أربيل والطلبة
يف ملعب فران�سو حريري يف �أربيل ب�إقليم
كرد�ستان ،بينما �ستجري امل �ب��اراة الثانية
بني فريقي ال��زوراء ودهوك مبلعب الزوراء
يف بغداد ،فيما �ستقام مباريات الإي��اب يوم
 31م��ن ال�شهر اجل��اري حيث يلتقي دهوك
وال ��زوراء يف ملعب ده��وك ،وي��واج��ه فريق
الطلبة حامل اللقب فريق اربيل يف ملعب
الكرخ ببغداد ،ويلعب الفائزان من مباراتي
ال��دور ن�صف النهائي امل �ب��اراة النهائية يف
ال��راب��ع م��ن �شهر �أي�ل��ول املقبل ،فيما يلتقي
اخلا�سران يف الثالث منه ليلعبا على املركزين
الثالث والرابع.

خليل جليل
ك�شفت امل�شاركة العراقية الأخ�ي�رة يف اوملبياد ال�شباب
التي ا�ست�ضافت فعالياتها �سنغافورة والتي تختتم اليوم
االربعاء ،ان الألعاب الفردية ما زالت بحاجة اىل عمل كبري
و�شاق لكي ترتقي اىل م�صاف امل�ستويات التي �أظهرها
ريا�ضيون عرب و�آ�سيويون يف العديد من املناف�سات يف
هذا املحفل الأول من نوعه واملخ�ص�ص لل�شباب.
�صحيح ان امل�شاركة التي اعتربها البع�ض ب�أنها فر�صة
لالختبار واالحتكاك مع اخلربات والتجارب املتقدمة التي
افرزتها بع�ض الدول يف امليدان الريا�ضي ،وباتت تبحث
عن االجن��از وامليداليات يف مثل ه��ذه امل�شاركات ،لكنها
ج��اءت بعيدة كل البعد عن اب�سط التوقعات التي كانت
ت�شري اىل ظهور �أف�ضل لريا�ضيينا امل�شاركني يف مناف�سات
ال�سباحة وامل�صارعة ورفع الأثقال .
�أن النتائج املتوا�ضعة التي خرج بها ريا�ضيونا يف اوملبياد
ال�شباب ب�سنغافورة فتحت الأب��واب جمددا ب�ش�أن حاجة
االلعاب الفردية لدينا اىل اال�ستعانة باخلربات التدريبية
الأجنبية من اجل تطوير الكفاءات الفنية التدريبية املحلية
لدينا �أو ًال ومن ثم تطوير �إمكانات ريا�ضيينا التي باتت ال
ت�صلح ملثل ه��ذه امل�شاركات وال�ت��ي تنفق عليها اللجنة
االوملبية الكثري من الأموال.
ويف الوقت الذي تت�أهب فيه املنتخبات العراقية للم�شاركة
يف �أو� �س��ع و�أه���م حم�ف��ل ق ��اري يتمثل يف دورة العاب
الآ�سيوية يف ال�صني نهاية العام اجل��اري ،الب��د ان تقف
اللجنة االوملبية وقفة ج��ادة لبحث ق�ضية ا�ستعدادات
منتخباتنا امل�شاركة فيها وم�ع��رف��ة م��دى ج�ه��وزي��ة هذه
املنتخبات قبل ان تنتقل اىل ال�صني حيث يتجمع هناك
خرية ريا�ضيي العامل.
ان م�س�ألة امل�شاركة يف مثل ه��ذه املنا�سبات الريا�ضية
يفرت�ض ان ال تعتمد مقايي�س اال�ستعدادات والتح�ضريات
لها على مع�سكرات تدريبية �سريعة تقام هنا وهناك �سواء
�أكانت خارجية ام حملية بعيد ًا عن برنامج �إعدادي مكثف
من املفرت�ض ان يخ�ص�ص لريا�ضيينا وخ�صو�صا الذين
يخو�ضون مناف�سات الألعاب الفردية قبل فرتة منا�سبة .
و�إال نت�ساءل هنا مع املعنيني يف االحت��ادات الريا�ضية
وامل�س�ؤولني يف اللجنة االوملبية العراقية ب�ش�أن اهمية
وج��دوى اقامة ه��ذه املع�سكرات من دون تخطيط علمي
وعملي ومن دون ان ير�صد برنامج خا�ص للدعم الفني
واملايل لكي يقرتب ه�ؤالء الريا�ضيون من حدود االجنازات
املطلوبة.
ويف ال�ع��ودة جم��دد ًا ملا �آل��ت اليه م�شاركتنا الأخ�ي�رة يف
اوملبياد �سنغافورة لل�شباب التي ت��واج��د فيها ع��دد من
ال�سباحني والرباعني وامل�صارعني ال�شباب نتلم�س عن قرب
ب�أن ريا�ضتنا ما زالت �أمام فجوة كبرية تف�صلها عن حدود
الإجنازات وحتقيق الطفرات النوعية يف خمتلف الألعاب،
ب��ل نتلم�س ان امل�شاركات العراقية باتت ال تخرج عن
مفهوم امل�شاركة و�إطارها التقليدي ولي�س غريه ،وهذا ما
يدفع بالطبع اللجنة االوملبية م�ستقبال لكي تت�أمل ما حتقق
و�إبداء معاجلات جذرية لإ�صالح ما ميكن �إ�صالحه قبل ان
تواجه تراكم ًا كبري ًا من حلقات الرتاجع التي ت�ستع�صي
فيما بعد ان جتد لها حلوال مثالية.
ع �م��وم��ا ان م�ع�ط�ي��ات وم ��ؤ� �ش��رات
اوملبياد ال�شباب يف �سنغافورة
ال� �ت ��ي خ� ��رج ب �ه��ا ريا�ضيونا
ال�ستة ،نعتقد بانها وا�ضحة
ومفهومة وال حتتاج اىل اية
�صعوبة يف ا�ستنتاج وادراك
م��ا حفلت ب��ه ه��ذه امل�شاركة
وه��ي ت��دق جر�س الإن ��ذار يف
بقية الفعاليات الفردية التي
�ستجد نف�سها على املحك
و�أزاء اختبار حقيقي
ج ��دي ��د يف �أك� �ث��ر من
حم �ف��ل ري��ا���ض��ي جديد
مقبل واقريها دورة الألعاب
الآ�سيوية املقبلة يف ال�صني.
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المدرب المحترف فيد عبد الوهاب :

تقييم نتائج سلتنا في بطولة النخبة اآلسيوية

كسبنا العبين شبابًا يشكلون
عماد المنتخب وأمله مستقبال

ح�سني العميدي

بغداد  /طه كمر
(امل��دى الريا�ضي) ا�ستطلعت �آراء بع�ض
املعنيني بال�ش�أن ال�سلوي لبحث ا�سباب
ح�صول منتخبنا على هذه النتيجة  ،فكان
�أول املتحدثني رئي�س االحت ��اد العراقي
امل��رك��زي للعبة ح�سني العميدي ال��ذي قال
 :الب��د م��ن تو�ضيح م�س�ألة مهمة وه��ي ان
منتخبنا الوطني ح�صل على املركز التا�سع
ب�ين  57دول ��ة �آ��س�ي��وي��ة م��ن غ��رب و�شرق
وجنوب و�شمال �آ�سيا ،فكانت هناك ت�صفيات
لهذه املنتخبات وبالتايل ت��أه��ل منتخبنا
ليكون �ضمن الفرق الع�شرة التي ت�أهلت

لبطولة النخبة الآ�سيوية  ،ونعود فنقول
عندما يحقق منتخبنا املركز التا�سع فان ذلك
يعد اجناز ًا لأن املنتخبات التي ناف�ستنا مل
تكن منتخبات �ضعيفة ،بل ان جمموعتنا
�ضمت اليابان وكازاخ�ستان وال�صني تايبه
واي ��ران ل��ذل��ك ف��ان م��ن الطبيعي ان ت�أتي
نتائجنا متوافقة مع ما حتقق من تناف�س
م�شروع يف املجموعة .
وعن امل�ستوى الفني املتدين للمنتخب قال
 :اين لأعجب كيف يوجه البع�ض انتقاداته
ب�سهولة ملنتخبنا بينما ه��و ال ميلك قاعة
خا�صة للتدريب قيا�سا مبنتخب اليابان
ال ��ذي ميتلك ق��اع��ة مغلقة تت�سع ل �ـ( ) 26

منتخبنا الوطني ا�ستفاد من م�شاركته يف النخبة اال�سيوية
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�أف�ضل بكثري .
و�أك��د العميدي ان ما يدعونا اىل التفا�ؤل
مل�ستقبل هذا املنتخب انه ي�ضم يف �صفوفه
عنا�صر �شابة ال يتجاوز معدل �أعمارهم
� 25 – 23سنة �أي انهم يلعبون لفرتة �أطول
وبنف�س الت�شكيلة ما يجعل االن�سجام بينهم
يف �أعلى حاالته لذلك من امل�ؤمل ان يكون
هذا املنتخب هو منتخب امل�ستقبل .

ف�ك��رت ت��وم��ا اث�ن�ين م��ن العبيه هما �سجاد
ح�سني ومالك فالح لعدم اقتناعه مب�ستويهما
الفني م��ن خ�لال ع��دم تقدميهما امل�ستوى
ال ��ذي ي�ل�ب��ي ط�م��وح��ه ك �م��درب للمنتخب،
فيما وجه توما الدعوة لثالثة العبني جدد
ل�ضمهم اىل �صفوف املنتخب وه��م كل من
 :علي حامت العب (الكرخ) وح�سن �صالح
(ال�شرطة) وم�صطفى �شهاب (اجلي�ش(.

عباس خضير  :الخط البياني لسلتنا ع����ادل وح��ي��د  :منتخبنا يدعو
لإلطمئنان
يتصاعد

�أم ��ا حم��دث�ن��ا ال �ث��اين ك ��ان ع�ب��ا���س خ�ضري
ع�ضو االحتاد العراقي املركزي لكرة ال�سلة
ورئي�س الوفد امل�شارك يف بطولة النخبة
الآ�سيوية حيث قال  :قدم منتخبنا الوطني
يف هذه البطولة م�ستوى جيد ًا وم�شجع ًا
ج��د ًا قيا�سا بنوعية ال�ف��رق التي �أوقعتها
القرعة اىل جانبنا يف املجموعة االوىل،
فبالأم�س كنا نخ�سر مع هذه الفرق بفارق
 30اىل  40نقطة لكن اليوم �أ�صبح الفارق
ال ي�ت�ج��اوز � 7أو  8ن�ق��اط وه��ذا يعني ان
خطه البياين قد ت�صاعد كثري ًا ومن املمكن
يف امل�ستقبل القريب ان نتغلب على بع�ض
الفرق التي حققت الفوز علينا بعد التح�سن
الذي يطر�أ على �أداء العبينا .
و�أ�ضاف  :الآن �أ�صبحنا منتلك منتخب ًا �شاب ًا
ترتاوح �أعمار العبيه ما بني  25 - 23عاما
وهذا يعني انهم �سيمثلون املنتخب الوطني
ل �ف�ترة ط��وي �ل��ة وم ��ن امل �م �ك��ن �أن يحققوا
اجنازات كنا ننتظرها من قبل خ�صو�صا ان
جميعهم من الالعبني اجليدين واجلادين يف
�أداء التمرينات وخو�ض املباريات املهمة .
و�أكد خ�ضري ان العبي املنتخب قد �أخلدوا
اىل الراحة بعد عودتنا من بطولة النخبة
الآ�سيوية ملدة خم�سة �أيام فقط لأن الوقت ال
ي�سمح لنا لوجود مهمة جديدة تنتظرنا يف
بطولة العرب املقرر �إقامتها يف العا�صمة
اللبنانية ب�يروت للفرتة من ال��راب��ع ع�شر
ولغاية الرابع والع�شرين من �شهر �أيلول
املقبل ،لذلك �سيبد�أ مع�سكر الإع ��داد لهذه
البطولة اليوم االربعاء يف مدينة �أربيل يف
كرد�ستان العراق تتخلله �إقامة مباراة ودية
جتريبية مع �أحد منتخبات قطر �أو �سوريا
�أو تركيا لو�ضع اللم�سات الأخرية على �أداء
العبي منتخبنا الوطني ال��ذي �أبعد مدربه

االتحاد العراقي لكرة اليد بعيد عن
التخطيط العلمي
حاوره  /إكرام زين العابدين

أثار حصول منتخبنا الوطني بكرة السلة على المركز التاسع في بطولة النخبة
اآلسيوية التي أختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت األسبوع الماضي تساؤالت
عدة بين أوساط اللعبة والصحافة والجمهور المحب والعاشق لكرة السلة الذي عد
النتيجة خيبة أمل كبيرة ال تليق بسمعة السلة العراقية السيما بعد ان تبوأ منتخبنا
المركز قبل االخير بين المنتخبات اآلسيوية العشرة التي شاركت في النهائيات!

�ألف متفرج لكننا مع هذا الفارق ا�ستطعنا
ان جناريهم وخ�سرنا �أمامهم بفارق �ضئيل
من النقاط ،ه��ذا امل�ؤ�شر يجعلنا متفائلني
مل�ستقبل منتخبنا ،كمنا ال نن�سى فوزنا على
املنتخب االيراين مل يكن باالمر ال�سهل ،بل
انه �أول فوز على ايران يف ت�أريخ املنتخبات
العراقية وعلى جميع الفئات العمرية ،يف ما
حقق املنتخب االيراين الفوز على منتخبنا
يف بطولة غ��رب �آ��س�ي��ا قبل ف�ترة وجيزة
وك��ذل��ك حقق منتخبنا ال�ف��وز على �سوريا
وخ�سر امام منتخبي كازاخ�ستان وال�صني
تايبيه بفارق قليل جدا وهذا يعني اننا االن
دخلنا املناف�سة احلقيقية و�سيكون القادم
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يف حني قال عادل وحيد مدرب فريق اجلي�ش
لكرة ال�سلة يف الق�ضية ذاتها  :ان املركز
التا�سع ال��ذي حققه منتخبنا الوطني يف
بطولة النخبة الآ�سيوية يعد اجناز ًا قيا�س ًا
للظروف التي حتيط بال�سلة العراقية حيث
ت�أخرت �سلتنا لأربع �سنوات عن نظرياتها
لكنها ع ��اودت ال���دوران جم ��دد ًا خ�صو�صا
ان ت�أهلنا اىل نهائيات البطولة الآ�سيوية
التي �أقيمت يف ب�يروت مل يكن عن طريق
ال�صدفة ،بل جاء نتيجة م�ضاعفة اجلهود
للجميع �سواء كانوا العبني �أم مدربني �أم
اداريني لذلك جاءت نتائج املنتخب من�سجمة
مع عطاء ه�ؤالء .
و�أ� �ض��اف  :لقد حقق منتخبنا ال�ف��وز على
منتخبي �إي ��ران و��س��وري��ا بعد ان عجزت
منتخباتنا من حتقيق الفوز على الفريق
الإيراين الذي يفوقنا كثريا ،وكما ي�شري �آخر
لقاء معه اىل ف��وزه على منتخبنا الوطني
يف بطولة غرب �آ�سيا التي �أقيمت يف مدينة
دهوك وخطف لقبها وجاء منتخبنا باملركز
الثاين ،فيما خ�سر منتخبنا امام منتخبات
اليابان وال�صني وكازاخ�ستان بفارق قليل
يف النقاط وه��ذا م��ا يدعونا اىل التفا�ؤل
كونه ي�سري ب��االجت��اه ال�صحيح و�سيكون
له �ش�أن يف البطوالت القادمة .و�أكد وحيد
ان م��ا يدعونا اىل االطمئنان ه��و نوعية
الالعبني التي �ضمتهم مفكرة مدرب املنتخب
الوطني الكابنت فكرت توما حيث ا�ستقطب
العبني بعمر ال�شباب ما يجعلهم يق�ضون
فرتة طويلة يف �صفوف املنتخب ليحققوا
االن�سجام املطلوب فيما بينهم ويت�أقلموا
على �أجواء املنتخب ،وبهذا نكون قد ك�سبنا
منتخب ًا �شاب ًا من�سجم ًا ينتظره الكثري من
البطوالت الآ�سيوية والعربية .

رب ط �م��وح ينتمي ال ��ى عائلة
رياضية تعشق كرة اليد مارس
اللعبة في أندية المقدمة ،واعتزل
اللعب مبكرًا بسبب اإلصابة وتوجه
الى عالم التدريب الذي برز فيه
حيث ك��ان أول م��درب محترف
بمقتبل العمر يعمل في الدوري
اإلماراتي ويسهم بخبرته في بناء
قاعدة كرة اليد اإلماراتية عبر
صقله مواهب األشبال والناشئين.
يحلم عبد ال��وه��اب ب��ان يعمل
على خدمة ك��رة اليد العراقية
والمساهمة بعودتها الى عصرها
الذهبي لكنه ف��ي ال��وق��ت نفسه
يعتقد أن إدارة اتحاد كرة اليد
غير قادرة على النهوض بواقعها
المر.
ّ
(المدى الرياضي) حاورت المدرب
المحترف فيد عبد الوهاب اثناء
زي��ارت��ه جريدتنا وتوقفنا معه
عند نقاط عدة بشأن واقع اللعبة
ف��ي ال� �ع ��راق ،وم� ��دى استفادة
األندية من خبرة بعض المدربين
الذين تسلحوا بالخبرة والمعرفة
في تجارب االحتراف المفيدة.

* �أي� ��ن ك��ان��ت حم�ط�ت��ك الأخ� �ي��رة يف عامل
التدريب بالدوري الإماراتي ؟
 يف نادي اجلزيرة الذي انتقلت �إليهيف املو�سم احلايل بعد ان �أنهيت عقدي
مع نادي اخلليج ب�إمارة ال�شارقة وذلك
لأ�سباب عائلية دفعتني للعمل يف �إمارة
ابو ظبي ما تطلب تواجدي قريب ًا منها
حيث ق��دم ن��ادي اجل��زي��رة الإماراتي
عر�ضا لتدريب فريق النادي لكرة اليد
للنا�شئني � 15 – 14سنة وه��و فريق
ي�شارك يف ال ��دوري الإم��ارات��ي لهذه

دوري الفئات
العمرية
سبيل لعبتنا
لبلوغ التطور
اآلسيوي

الفئة وترتيبه  12من بني  17فريقا يف
املو�سم املا�ضي .
* م ��اذا وع ��دت �إدارة ن ��ادي اجل��زي��رة بعد
ا�ستالمك للفريق ؟
 املهمة �صعبة وال ميكن ان �أحققق�ف��زات كبرية يف ف�ترة ق�صرية لذلك
وع � ��دت �إدارة ال��ف��ري��ق ب� ��ان فريق
اجلزيرة �سيكون �ضمن الفرق الثمانية
الأوائ� � ��ل ب ��ال ��دوري وه ��و م��رك��ز �إذا
ح�صلنا عليه يعد اجن��ازا للنادي مع
العلم �إنني طلبت من الإدارة �أن ميثل
اجلزيرة فريق واحد يف الدوري وان
يتم االهتمام به .
* ك�ي��ف وج ��دت ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة يف نادي
اجلزيرة ؟
 البنى التحتية يف نادي اجلزيرة من�أف�ضل ما موجود يف الإمارات وهناك
قاعة داخلية تتكون من ثالثة طوابق
وه��ي القاعة نف�سها التي ا�ست�ضافت
بطولة �آ��س�ي��ا للنا�شئني ال�ت��ي �شارك
فيها منتخبنا الوطني للنا�شئني خالل
ال�شهر املا�ضي وفيها احدث التقنيات
امل ��وج ��ودة يف ال �ق��اع��ات الريا�ضية
العاملية.
* هل �شاهدت مباريات منتخبنا للنا�شئني
�ضمن بطولة �آ�سيا التي جرت بالإمارات ؟
 كنا نرافق الفريق منذ اليوم الأولم��ن البطولة ون�سهم يف رف��ع الروح
امل �ع �ن��وي��ة ل�لاع �ب�ين وك� ��ان م�ستوى
الفريق جيدا لكن ف�ترة �إع��داده قليلة
ال تتعدى ثالثة �أ�شهر �إ�ضافة �إىل �إن

الفرق الآ�سيوية التي العبت منتخبنا
ك��ان��ت تتبع �أ� �س �ل��وب ال �ت��زوي��ر ال��ذي
ت�سبب يف خ�سارة منتخبنا بالبطولة،
وبهذه الكيفية اعتقد ال ميكن ملنتخبنا
ان يناف�س املنتخبات الآ�سيوية.
* ه��ل مي �ك��ن ان ي �ك��ون امل�ن�ت�خ��ب الوطني
للنا�شئني منتخبا قويا يف امل�ستقبل؟
 ن�ع��م �إذا ا��س�ت�م��ر �إع � ��داده بال�شكلال�صحيح وادخ��ل مع�سكرات تدريبية
ط��وال ال�سنة� ،إ��ض��اف��ة �إىل م�شاركته

فيد عبد الوهاب

دوري كرة اليد بحاجة اىل اعادة امل�سابقات العمرية

يف البطوالت واملباريات الدولية التي
تك�سب الالعبني اخل�برة واالحتكاك
املطلوب.
*ما الفرق الآ�سيوية التي جلبت انتباهك يف
البطولة ؟
 ال �ب �ح��ري��ن ك���ان م ��ن ��ض�م��ن الفرقالآ�سيوية املتميزة� ،إ�ضافة اىل منتخب
ق �ط��ر م��ع ان اغ �ل �ب��ه م��ن امل�ج�ن���س�ين ،
وم�ن�ت�خ��ب الإم�� ��ارات ي�ع��د م��ن الفرق
اجليدة التي ينتظرها م�ستقبل واعد
يف ال�سنوات املقبلة .
* كيف ترى واقع كرة اليد العراقية ؟
 ال ��وق ��ع م� � � ّر ،الن ال� �ق ��اع ��دة قليلةوال�ل�اع� �ب ��ون امل ��وه ��وب ��ون قليلون،
وان احت��اد كرة اليد يبد�أ مت�أخر ًا مع
الأ�شبال ،عك�س ما موجود حاليا يف
الإم��ارات التي ب��د�أت مع فرق الرباعم
(�أ) بعمر � 6سنوات وبعدها يتحول
اىل براعم (ب) ثم يذهب اىل الأ�شبال
بعمر � 12سنة ،بينما ال توجد عندنا
فرق للرباعم حيث نبد�أ من الأ�شبال �أي
�إننا نختزل �ست �سنوات من التدريب
ب�شكل ف��و� �ض��وي وغ�ي�ر علمي وذلك
ب�سبب ظ��روف العراق ال�صعبة ،علما
بان االحت��اد العراقي للعبة كان ينظم
ب �ط��والت ت��دري�ج�ي��ة للفئات العمرية
و�صوال اىل الدرجة املمتازة.
*ه ��ل ل��دي��ك ال��رغ �ب��ة ل�ل�ع�م��ل م��ع املنتخبات
الوطنية ؟
 رغبتي �شديدة للعمل يف بلدي وخدمةكرة اليد ولكن االحتاد املركزي ال يفكر
ب��اال��س�ت�ف��ادة م��ن امل��درب�ين املتميزين
ال�ستالم مهمة تدريب الفرق العراقية
خا�صة ان اجلميع يرغب بالعودة يف
ظل ظروف عمل �صحيحة.
*ه��ل ��ش��ارك��ت يف دورات ت��دري�ب�ي��ة دولية
خالل املو�سم الأخري ؟
 نعم �شاركت يف دورة تدريبية دوليةخ�لال ال�ع��ام احل��ايل ا�ستمرت ع�شرة
اي��ام ب ��إ� �ش��راف االحت��ادي��ن الآ�سيوي
وال� � ��دويل ،وق� ��دم امل �ح��ا� �ض��ر ال ��دويل
البحريني نبيل ط��ه �آخ��ر م�ستجدات
ع�ل��م ال �ت��دري��ب احل��دي��ث و���ش��ارك يف
ال���دورة ع��دد م��ن امل��درب�ين العراقيني
املتواجدين يف الإم��ارات منهم �صباح
داود وحممود �صبحي وو�سام فا�ضل
وقتيبة احمد .
*وماذا تود ان تقول يف نهاية احلوار؟
 �أمتنى ان تتطور كرة اليد العراقيةنحو الأف�ضل وان يجد الالعب العراقي
م�ك��ان��ا ب�ين �أف���ض��ل الأن��دي��ة العربية،
وان ي �ع��ود منتخبنا م�ن��اف���س��ا قويا
يف ال�ب�ط��والت العربية والآ�سيوية،
و�أمت� �ن ��ى م ��ن رئ �ي ����س االحت � ��اد فالح
النعيمي ان ي �ح��اول �إق��ام��ة �ساحات
مك�شوفة لكرة اليد ب�أر�ضية (التارتان)
لأنها �سهلة وغري مكلفة ،ومن املمكن ان
يتم �إن�شا�ؤها يف املدار�س� ،إ�ضافة اىل
�إنها تفيد الألعاب الريا�ضية الأخرى
�أي�ضا.
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مدير شباب ورياضة ميسان لـ ( المدى الرياضي) :

عيــــن ال��دوري

أباطرة التحكيم في مأزق عارض ..وأحمد حسن
تحت أضواء المنتخب!
قرار مفاجئ اصدره إتحاد الكرة يتمثل
بمنع الجمهور من حضور مباريات
دوري النخبة ،والقرار جاء على خلفية
احداث الشغب التي هزت اركان
منافسات الدوري وشوهت جمالية
اللقاءات ،ولهذا كان اصداره متسرعا
حيث يعد الجمهور ملح المباريات،
ومن دونه ال طعم لها مهما تفنن
الالعبون بعرض مهاراتهم الفنية او
قدموا اللمحات الكروية الجميلة اثناء
المباريات.
ان قرار اتحاد الكرة أصاب دوري
النخبة بمقتل ،الن العقوبة شملت
الالعبين والمدربين على حد سواء،
وليس كما اراد االتحاد حصرها
بالجمهور المشاغب وذلك لغياب
الرؤية الواضحة عن اصحاب القرار
وابتعادهم عن مالمسة الواقع الذي
تشهده المباريات من عدم انضباط
الجمهور ،وقيام رجال حماية المالعب
بتصرفات غير مسؤولة عند محاولتهم
السيطرة على االوضاع المنفلتة في
الملعب ،وكان على اتحاد الكرة ايجاد
الحلول الناجعة للخروج من مأزق
انتشار ظاهرة الشغب بدال من التستر
خلف ابواب مغلقة في المالعب.

كتب  /يوسف فعل

الغريب  ،حتى الفرق الفائزة يف املباريات
قامت جماهريها باطالق العبارات البذيئة
وحماولة اال�ساءة اىل مناف�سيهم ب�صورة
تدعو اىل الده�شة!
ب�صراحة ان ق��رار منع اجلمهور ح�ضور
امل� �ب ��اري ��ات حم ��اول ��ة م ��ن احت� ��اد ال �ك��رة
ت�صحيح اخ�ط��ائ��ه الفنية ال�ت��ي ارتكبها
بحق الدوري بعدما �أقدم على زيادة عدد
ف��رق ال ��دوري لأغ��را���ض انتخابية كانت
ت�أثرياتها ال�سلبية وخيمة على امل�ستوى
الفني للمباريات .
ولعب نظام دوري النخبة دور ًا كبري ًا يف
ت�أجيج م�شاعر اجلمهور العدائية التي
تبحث ع��ن ف��وز فريقها م��ن دون النظر
اىل ان الريا�ضة ف��وز وخ���س��ارة ،والبد
من تقبل الهزمية ب��روح ريا�ضية بعيد ًا
عن التع�صب الأعمى  ،لذلك فان االحتاد
يتحمل جزء ًا كبري ًا من امل�شكلة ،وال�س�ؤال
امل �ط��روح اىل متى يبقى ال �ق��رار �ساري
املفعول يف املباريات الأخ�يرة؟ فاالحتاد

7

 12مليار دينار مخصصة إلعمار
ملعب ميسان بانتظار التنفيذ
بالرغم من التطور الذي تشهده الحركة الشبابية والرياضية في عموم العراق،
إال ان ثمة قطيعة واضحة المعالم وعزوفًا ال احد يملك شجاعة نكرانه ما بين
شريحة الشباب وبعض المنتديات التي من المفترض ان تكون مالذًا لهم وبؤرة
نشاطهم ومعاقل تنمية قدراتهم وقابلياتهم البدنية والذهنية  ،إال ان هذه
القطيعة كانت الشغل الشاغل للكثيرين ممن يعملون في قطاع الشباب والرياضة
ليل نهار لدراسة اسبابها مع استحداث برامج وخطط لتنمية أنشطة الشباب.
حاوره  /عدي المختار

من بني الذين �شغلهم هذا امللف واخذ منهم
م�أخذ ًا مدير �شباب وريا�ضة مي�سان حيدر
�ستار املوىل الذي ا�ستلم مهمته حديثا وراح
يعقد االجتماعات وامل�ؤمترات واجلل�سات
ملناق�شة ظاهرة قطيعة ال�شباب للمنتديات
و�سبل �إنهائها .
(امل��دى الريا�ضي) �ضيفت امل��وىل للتعرف
�أكرث على خططه وم�شاريعه وهمومه عرب
هذا احلوار .

مل يحدد موعد انتهائه  ،وعلى االحتاد ان
يتعامل بنظرة واقعية مع االح��داث من
خالل وجود اخلطط امل�ستقبلية للق�ضاء
على ظاهرة ال�شغب و�إبعاد مالعبنا عن
م�ساوئها الكثرية ،ف�ضال عن تفاقم الأزمة
ما يتطلب التعاون من جميع امل�ؤ�س�سات
الريا�ضية للت�صدي بحزم لظاهرة ال�شغب
ل�ل�ق���ض��اء عليها وق �ط��ع داب��ره��ا ق�ب��ل ان
ت�ستفحل وت�صبح من الأورام امل�ستع�صية
يف ج�سد كرتنا.
تبقى اجلماهري تنتظر ق��رار العودة اىل
امل�لاع��ب للتمتع ب�سحر امل�ب��اري��ات لأجل
حتفيز ال�لاع�ب�ين ع�ل��ى ت�ق��دمي �أق���ص��ى ما
لديهم من الإمكانات الفنية والبدنية يف
املباريات ،ام��ا بقاء امل��درج��ات خالية من
اجل�م�ه��ور ف��إن�ه��ا ت�ث�ير االزدراء وامللل
والي�أ�س حتى يف نفو�س الالعبني.

أخطاء التحكيم

�أ� �ش��رت م �ب��اري��ات دوري النخبة وقوع
احل �ك��ام يف ال�ك�ث�ير م��ن الأخ� �ط ��اء التي
�أث� ��رت ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج امل �ب��اري��ات و�سببت
توتر الالعبني واجلمهور �أثناء اللقاءات
وبعدها زادت من تفاقمها �أخطاء التحكيم

ال �ت��ي حت��دث يف جميع دوري� ��ات العامل
واف�ضلها من الناحية الفنية  ،الن ارتكاب
احلكام للأخطاء يعود اىل ا�سباب عدة منها
�ضعف خمزون اللياقة البدنية وابتعادهم
ع��ن موقع اخل �ط ��أ ،وع��دم تطبيق قانون
اللعبة وجماملة بع�ض الفرق ،ف�ضال عن
ان اقامة املباريات يف درج��ات احلرارة
العالية ا�سهمت بوقوع احلكام يف �شرك
الأخ �ط��اء ال�ت��ي ال تغتفر ،ول�ع��ب �ضعف
الثقافة الريا�ضية لالعبني دور ًا يف �صب
الزيت على النار وت�أليب اجلمهور على
احلكام من خالل اعرتا�ضهم على قراراتهم
ملنا�سبة او من دونها  ،كما اثرت �صيحات
ا�ستهجان اجلمهور يف بع�ض املباريات
على قرارات ا�صحاب ال�صفارة .
وم��ا قدمه �أب��اط��رة املالعب يف املباريات
اك��د انهم م��ازال��وا بحاجة اىل امل��زي��د من
ال�ت�ج��ارب لأج��ل ق�ي��ادة امل�ب��اري��ات اىل ب ّر
االم��ان ،لذلك الب��د ان ت�أخذ جلنة احلكام
يف احت��اد الكرة على عاتقها فرز احلكام
اجل�ي��دي��ن الأق ��ل اخ �ط��ا ًء وا��ش��راك�ه��م يف
ال��دورات التطويرية اخلارجية للنهو�ض
بواقعهم التحكيمي نحو االف���ض��ل ،مع
�ضرورة ان تبتعد اللجنة عن املجامالت

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

لقاء كربالء والقوة اجلوية اثار اجلدل بعد �إ�صابة عودة
يف ت�سمية احل �ك��ام للم�شاركة يف تلك وت�ألق احمد ح�سن يف مناف�سات الدوري
مزر املمتاز والنخبة جعله من الالعبني امل�ؤهلني
الدورات الن الو�ضع احلايل للحكام ٍ
للتواجد مع املنتخب االومل�ب��ي ،ومر�شح
وال ي�سر عدو ًا وال �صديق ًا .
للدخول يف االختبار بني العبي املنتخب
الوطني اجلديد ،ف�ضال عن ان ا�ستدعاءه
جوكر الصناعة
ق��دم فريق ال�صناعة يف املو�سم احلايل دل �ي��ل ع �ل��ى اه �ت �م��ام م��درب��ي املنتخبات
املهاجم اح�م��د ح�سن اىل الأ� �ض��واء بعد الوطنية بالعبي ال��دوري املحلي ،وعدم
ا�ستقدامه من فريق ال�سماوة وا�شراكه اقت�صار الدعوات على الالعبني املحرتفني
يف ال��دوري��ات اخلارجية ،كما انه يعطي
�ضمن الت�شكيلة الأ�سا�سية للفريق.
ا�ستثمر ال�لاع��ب الفر�صة ال�ت��ي توفرت االم��ل لبقية الالعبني لالجتهاد واالبداع
له ،ومل يدعها تفلت من يديه  ،وا�ستطاع ملعرفتهم بان هناك من يراقب اداءهم يف
ت �ق��دمي امل��ه��ارات الفنية ال�ع��ال�ي��ة بف�ضل امل �ب��اري��ات ،كما ان ت�ق��دمي ال�ع��رو���ض من
املوهبة الكروية اجليدة التي ميتلكها ،االندية اجلماهريية لالعب احمد ح�سن
وال�سرعة يف االنتقال من الثلث الو�سطي دليل على انه مهاجم بارع وموهبة قادمة
اىل ال�شق الهجومي ،وقدرته الفائقة على اىل ع��امل ال�ن�ج��وم�ي��ة ،لكنه ب�ح��اج��ة اىل
تطبيق الواجبات الدفاعية والهجومية بع�ض اللم�سات الفنية لتطوير قدراته
ب�ك�ف��اءة ع��ال�ي��ة ،راف�ق�ه��ا اج��ادت��ه �صناعة البدنية ليكون واحد ًا من اف�ضل املهاجمني
يف الدوري املحلي.
االهداف لتعاونه مع زمالئه املهاجمني .
وجن��ح امل� ��درب ق�ح�ط��ان ج�ث�ير توظيف نهم�س حل���س��ن ب �� �ض��رورة االب �ت �ع��اد عن
مهارات ح�سن ب�صورة رائعة �ضمن بوتقة الغرور الذي يعد مقربة النجوم ،وهناك
ال�ف��ري��ق بال�شكل ال ��ذي �أ��س�ه��م يف اب��راز الكثري من الالعبني مب�ستوى احمد ح�سن
مواهبه بال�شكل الكامل من خ�لال منحه او اف�ضل منه لكنهم بعيدون عن ا�ضواء
حرية التحرك يف مربعات امللعب وتكليفه دوري الكبار او ان املدربني ال ي�ستطيعون
توظيفهم بال�شكل ال�صحيح.
بالواجبات التكتيكية املركبة .

وامل �� �س ��ؤول�ين يف ح ��دود منطقة املنتدى
لنت�شاور معهم يف هذه امل�شكلة ن�ستمع منهم
وي�ستمعون الينا ون�شكل جلان ًا ملعاجلة هذه
الأمور .
* هل ق�ضيت على الروتني يف العمل ؟
 ال اخفيك � �س��ر ًا  ،ك��ان ه�ن��اك روت�ي�ن يفالعمل �سائد ًا قبل ا�ستالمنا ،وحينما تولينا
املهمة ركزنا على ا�صالح اجلانب االداري

وو�ضعنا �ضوابط وقانون لعمل املديرية
واملنتديات ،وكانت هناك �سلبيات� ،إال اننا
ق�ضينا عليها حتى حينما زارن��ا وف��د من
املفت�ش العام اثنى على طريقة العمل يف
املديرية الن كل �شيء منظم تكون نتيجته
النجاح.
* ما اخبار �إعمار ملعب مي�سان ؟
 -خ�ص�ص لإع �م��ار ملعب مي�سان الدويل

 12مليار دينار عراقي ،و�أعلن عن �إعادة
ت�أهيل امللعب يف ال�صحف الر�سمية يوم 18
�آي��ار  2010وملدة �شهرين  ،وتقدمت ثالث
�شركات فقط علما �إن مدة الإعالن كانت غري
كافية جلذب �شركات �أك�ثر فتم متديد مدة
الإعالن.
ب�صراحة هناك من ال يريد املغامرة ب�إعمار
امللعب وغايته من ت�أخري الإحالة هو �إيجاد
�شركة لها القدرة الكافية على �إعادة امللعب

�إىل ما كان عليه بعيد ًا عن الت�أهيل ال�صوري
الذي كان �سائد ًا خالل الفرتة املا�ضية .
* ما م��دى التعاون بينكم وب�ين الرتبية والكلية
واجلهات املعنية يف ما يخ�ص تنفيذ الأن�شطة ؟
 هناك برتوكول تعاون مع وزارة الرتبية،ولدينا عالقات جيدة و�أن�شطة ممتازة بيننا
كمديرية ومديرية تربية مي�سان ،فالأخوة
متعاونون جدا معنا.

* كيف وجدت العمل يف املديرية واملنتديات؟
 عندما ا�ستلمت امل�س�ؤولية وجدت هناكخطة عمل كانت تنتهجها الإدارة ال�سابقة،
بعد ان قدمت للعمل ال�شبابي والريا�ضي
الكثري ،لكن كانت ل��ديّ خطة ج��دي��دة عند
ا�ستالمي املهمة تلخ�صت ب��ال��دخ��ول �إىل
ادق التفا�صيل من خ�لال املتابعة املعمقة
للأن�شطة وطريقة تنفيذها ،و�أوليت اجلانب
الإداري اهتماما كبريا مع متابعة دقيقة لكل
ما ينفذ� ،إال ان هذه اخلطة مل حتقق املرجو
منها فدخلنا يف تنفيذ اخلطة البديلة التي
�شرعنا بتنفيذها منذ �أ�سبوع وتتلخ�ص
مب�م��ار��س��ة ال�ع�م��ل م��ن م��وق��ع �أدن ��ى بحيث
ميار�س مدير ال�شباب مهام مدير منتدى
 ،ام��ا م�س�ؤولو الأق�سام فهم م�شرفون يف
املنتديات كل ح�سب اخت�صا�صه .
* ه ��ذه اخل �ط��ة ال�ب��دي�ل��ة ه��ل اع �ط��ت ن�ت��ائ�ج�ه��ا يف
املنتديات ؟
 بكل ت�أكيد ،فقد بد�أنا مبنتدى حي احل�سنيووجدنا الكثري من ال�سلبيات فعملنا على
�إزالة جزء منها قدر امل�ستطاع.
* �إذ ًا هي معاي�شة ،ما الذي تبغون منها؟
 هدفنا من هذه املعاي�شة معاجلة م�شكلةكبرية �أال وهي عزوف ال�شباب عن ارتياد
املنتديات ،فالإح�صائيات الأخ�ي�رة ت�شري
اىل ما يقارب من  15اىل  16مليون �شاب
يرتادون ويتفاعلون مع �أن�شطة املنتديات
يف ال�ع��راق وه��ذه م�شكلة الب��د ان نتوقف
عندها طويال  ،لذا كان الر�أي يف مديريتنا
ه��ي املعاي�شة ملعرفة امل�سببات م��ن جهة
وال��و� �ص��ول اىل ال���ش�ب��اب حيثما ي �ك��ون ،
فخطتنا البديلة فيها اجتماعات ت�شاورية
مع وجهاء كل منطقة ومع م��دراء الدوائر

ملعب مي�سان ب�أنتظار بدء االعمار فيه
http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com
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ألمانيا مصدر حسد أوروبا وغيرة اإلنكليز

أندية (البوندسليغا) نموذج للتنظيم اإلداري والمالي

مدرب كوريا الجنوبية يطالب الالعبين برفع المستوى
سيئول /وكاالت

�أكد ت�شاو كوانغ-راي مدرب منتخب كوريا اجلنوبية �أن العبي
الفريق مطالبون بتقدمي �أف�ضل ما بو�سعهم خالل الفرتة املقبلة
من �أجل بلوغ الت�شكيلة امل�شاركة يف نهائيات ك�أ�س �آ�سيا 2011
يف قطر.
و�أو�ضح املدرب خالل م�ؤمتر �صحفي عقد يف �سيئول �أن العب
الو�سط يل ت�شون�-سوو الذي انتقل م�ؤخر ًا من الن�صر ال�سعودي
�إىل اوميا ارديجا الياباين ،يجب �أن ي�ستعيد ت�ألقه كما كان يف
ال�سابق �إذا ما �أراد العودة �إىل املنتخب الوطني.
وكان الالعب البالغ من العمر  29عام ًا �سجل هدف ًا من ركلة حرة
مبا�شرة يف مرمى توغو خالل نهائيات ك�أ�س العامل  2006و�ساهم
كذلك يف قيادة منتخب بالده للمركز الثالث يف ك�أ�س �آ�سيا .2007
و�أكد ت�شاو �أي�ض ًا �أنه قام بزيارة �إىل اليابان من �أجل مراقبة بارك
جوو-هو العب و�سط نادي جوبيلو ايواتا.
وقال ت�شاو :لو قام يل بتقدمي ذات امل�ستوى الذي كان يقدمه يف
ال�سابق ف�إنه �سيعود من جديد �إىل �صفوف املنتخب الوطني ،كل
�شيء يتوقف عليه ..كانت هذه املباراة الأوىل له يف اليابان وكان
م�ستواه جيد ًا ولكنني ال �أعتقد �أنه كان يف ذات الت�ألق كما يف
ال�سابق.
و�أ�ضاف :كان يركز على الدفاع ب�سبب توجيهات املدرب ،وهذا
�أمر حمبط ولكن من اجليد �أن يتفهم الالعب ما يطلبه منه املدرب،
وي�شار �إىل �أن كوريا اجلنوبية ت�شارك يف ك�أ�س �آ�سيا خالل
الفرتة من � 7إىل  29كانون الثاين املقبل �ضمن املجموعة الثالثة
يف مواجهة �أ�سرتاليا والبحرين والهند.

كوريا اجلنوبية ت�سعى مل�شاركة فاعلة يف امم �آ�سيا

بناء على طلب الجمهور..

جيمس :االنتقادات ستجعل مني (ملكًا) ..؟

جاجو ومامادو والسانا في قائمة الراحلين عن (الريال)
مدريد /وكاالت
�أج � ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة (م� ��ارك� ��ا) الإ�سبانية
ا�ستطالع ًا جماهريي ًا ب�ش�أن الالعبني الذين
من املمكن �أن ي�ستغني عنهم ريال مدريد
هذا املو�سم.
وج ��اء امل ��ايل م��ام��ادو دي� ��ارا ف��ى املركز
الأول بن�سبة  %47.4ويف املركز الثاين
الأرجنتيني جاجو بن�سبة  ،%36.7بينما
احتل الفرن�سي ال�سانا دي��ارا ف��ى املركز
الثالث بن�سبة  %10والهولندي ف��ان دير
ف ��ارت بر�صيد  ،%5.8والأخ�ي�ر الأق ��رب
للبقاء يف حالة عدم و�صول عر�ض مايل

إعداد  /المدى الرياضي
تتفرد الأن��دي��ة الأملانية عن غريها من �أندية
�أوروبا والعامل بالعديد من الأمور ،لي�س فقط
يف كونها الأكرث ان�ضباط ًا واهتمام ًا بتوفري
�أع �ل��ى معايري االح�تراف �ي��ة على امل�ستويني
الإداري والفني ،بخالف النواحي الت�سويقية
واال�ستثمارية ،ولكن يف حر�صها على عدم
املبالغة يف �أ��س�ع��ار �صفقاتها م��ع الالعبني،
وع��دم ال�ه��رول��ة خلف ال�ن�ج��وم ،مثلما تفعل
بع�ض الدوريات الأوروبية الأخ��رى ،وعلى
ر�أ�سها الدوريان الإنكليزي والإ�سباين ،ولعل
ه��ذه القناعة الأملانية تعود لوفرة الالعبني
املمار�سني للعبة وك�ث�رة امل�لاع��ب والأندية
بخالف بعد �سرتاتيجي �آخر يتعلق بتوظيف
الأك��ادمي �ي��ات التي (ت�ف��رخ) ك��ل ع��ام مواهب
ك��روي��ة ال ح�صر لها ،لكن م��ا �أده�شنا خالل
زيارتنا لبع�ض الأندية هناك �أثناء اجلولة التي
ا�ستمرت ما يقرب من �أربعة �أيام بالأرا�ضي
الأمل��ان �ي��ة ،وال �ت��ي مت تق�سيمها �إىل جوالت
يف �أه��م ث�لاث م��دن رئي�سة وه��ي هامبورغ
وفرانكفورت وميونيخ ،هو االهتمام املبالغ
فيه من قبل جمال�س الإدارات على التوا�صل
مع اجلماهري لدرجة �أن بع�ض الأندية تتحول
�إىل م�ق��رات رئي�سة ملعظمهم يلتقون فيها،
ويحتفلون وهو ما يعك�س االرتباط الكبري

بني اجلماهري الأملانية و�أنديتها ،وهو ما مل
ن�شعر بقوته خ�لال ال��زي��ارات التي قمنا بها
لبقية الأندية والدوريات الأوروبية الأخرى.
وو��ص��ل االهتمام باجلماهري ل��درج��ة دفعت
نادي ًا مثل هامبورغ لتخ�صي�ص موقع بجوار
ملعبه باملدينة التي حتمل ا�سمه ،ومت حتويل
م�ساحة الأر���ض ملقابر بيعت ب�أ�سعار رمزية
للجماهري ال �ت��ي ارت �ب �ط��ت ب�ن��ادي�ه��ا لدرجة
كبرية.
ويف املقابل ق��ام جمل�س �إدارة ن��ادي �شالكه
و�صيف ال���دوري الأمل���اين بت�شكيل جمل�س
�إدارة من اجلماهري املعروفة بالرتدد الدائم
على مقره ،و�أ�شرك تلك اجلماهري يف اتخاذ
ق��رارات خا�صة بالإن�شاءات الهند�سية مللعبه
اجلديد ،حيث ت��رك لهم حرية حتديد �ألوان
امل ��درج ��ات ،وك�ي�ف�ي��ة ت��وف�ير م��ا ي�سهل على
اجل�م��اه�ير ال��دخ��ول واخل ��روج �إىل امللعب،
وطبقت �إدارة �شالكه �شعار “اال�ستماع لر�أي
اجلمهور” لأن��ه يف النهاية من يح�ضر مللء
تلك املدرجات.
وعلى اجلانب الآخر ،من املعروف يف �أوروبا
�أن هناك �إع�ج��اب� ًا ك�ب�ير ًا بالنموذج الأمل��اين
ال��ذي ب��ات �أح��د �أه��م النماذج التي تنظر لها
بقية ال ��دوري ��ات الأوروب� �ي ��ة ب��اح�ت�رام ،بل
وحتاول بع�ضها تقليد ما فيه من �إيجابيات،
خا�صة يف ما يتعلق بالعالقة القوية والرابط

وال��وا� �ض��ح ب�ين الأن��دي��ة واجل �م �ه��ور ،وهي
امل�شكلة التي تعاين منها دوري ��ات �إنكلرتا
و�إيطاليا و�إ�سبانيا ،بينما تغيب متام ًا يف
“البوند�سليغا” �صاحب احل�ضور اجلماهريي
الأعلى يف �أوروبا ،ورمبا يف العامل مبتو�سط
ي�صل �إىل � 42ألف م�شجع للمباراة الواحدة!
فالنظام الذي ت�سري عليه �أندية البوند�سليغا
 ،يجعل �سعر ت��ذاك��ر امل�ب��اري��ات يف متناول
اجلميع ،وهي امل�شكلة التي مل جتد ح ًال يف
بقية ال��دوري��ات ب��ال�ق��ارة ال�ع�ج��وز ،حيث ال
تعاين الأندية الأملانية من الديون املرتاكمة
عليها كغريها من ال��دوري��ات امل�ج��اورة ،مما
ي�ت�ي��ح ل �ل �ن��ادي ب �ي��ع ب�ع����ض ت��ذاك��ر الدخول
ب�سعر �أقل من  12يورو يف ملعب من الطراز
العاملي.
ومبثل ه��ذه الأنظمة تعمل �أندية ك��رة القدم
يف العامل ،ب�صرف النظر عن منوذج الدوري
املمتاز الإنكليزي ،ال��ذي يعد ه�ش ًا للغاية،
ويكفي �أن نذكر �أن دي��ون �أن��دي��ة مثل “مان
يونايتد” بلغت  716.5مليون ا�سرتليني،
و�أ�صبح هذا الدين ثقي ًال جد ًا على الآالف من
م�شجعيه ،خا�صة بعدما رفع النادي �أ�سعار
تذاكر مبارياته خالل املو�سم ل�سد العجز.
بينما امل�شجع الأملاين ال يتكلف الكثري ،عندما
يتوجه للملعب ،خا�صة �أن جميع املالعب
الأملانية مربوطة ب�شبكة من (امل�ترو) ،ف�ض ًال
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عن وفرة و�سائل االنتقاالت من و�إىل املالعب
الأمل��ان�ي��ة ،ب�صورة تعد الأ�سهل يف �أوروب��ا
كلها ،وال يدفع امل�شجع الأمل��اين ب�شكل عام
يف املتو�سط �أكرث من  13يورو ،حتى ي�صل
�إىل امل� �ب ��اراة ،مب��ا يف ذل ��ك تكلفة و�سائط
النقل العامة املجانية �إىل امللعب من مناطق
معينة ،بينما تبلغ تكلفة الع�ضوية يف النادي
الأمل��اين  96يورو ،خالل مو�سم كامل ،ولعل
ه��ذه ال��درو���س حتتاج �إليها �أنديتنا حديثة
العهد باالحرتاف التي حتى هذه اللحظة ال
تعرف كيف توظف الإمكانات خلدمة وجذب
اجلماهري ،ويعد النموذج الأملاين هو الأمثل
يف هذا اجلانب.
يذكر �أن �أندية البوند�سليغا ا�ستطاعت للمرة
الأوىل منذ مو�سم � 2009 - 2008أن ت�صل
مداخيلها �إىل م�ستوى مليوين ي��ورو ،فهذا
هو املو�سم ال�سابع على التوايل الذي ي�سجل
م�ستوى قيا�سي ًا بالن�سبة �إىل احل�ضور “يف
امل�ت��و��س��ط � 42أل ��ف م�شجع ل�ك��ل مباراة”،
م��ع العلم �أن متو�سط �سعر ال�ت��ذك��رة يبلغ
 15ي��ورو� ،أي قرابة ن�صف ما هو عليه يف
الدوري املمتاز ،وال نن�سى �أن الدوري الأملاين
يعد الأف���ض��ل �أوروب� �ي� � ًا ،م��ن حيث اتفاقات
الرعاية� ،إذ �أن دخله ال�سنوي يبلغ نحو 573
مليون يورو.
اال�ستثمار يف �أ�سماء املالعب

لعل جن��اح الأن��دي��ة الأمل��ان �ي��ة يف التوا�صل
ال�شديد م��ع جمهورها جعل تلك اجلماهري
تعرت�ض على �أي قرار قد تراه ينال من ناديها
�أو العبيه و�أث�ي�ر ج��دل وا��س��ع خ�لال الفرتة
الأخرية ب�سبب تغيري �أ�سماء املالعب لبع�ض
الأندية الأملانية ،حيث تغيري ا�سم ملعب نادي
�شتوتغارت لكرة القدم �إىل ملعب (مر�سيد�س
بنز) هو �أح��دث حلقات م�سل�سل بيع �أ�سماء
املالعب يف �أملانيا ،بع�ض امل�شجعني ينتقدون
ما �أ�سموه (ت�سليع ًا) للريا�ضة ،والأندية تقول
�إنها بحاجة �إىل املقابل امل��ادي لكي تبقى يف
املناف�سة.
على الرغم من �أن هذه اخلطوة الت�سويقية
�أف� ��ادت ن ��ادي ��ش�ت��وت�غ��ارت ال ��ذي غ�ير ا�سم
ملعبه من ملعب جوتليب داميلر �إىل ملعب
مر�سيد�س بنز ،وذلك مقابل  23مليون يورو
كل مو�سمني.
نادي �شتوتغارت مل يط�أ بذلك �أر�ض ًا جديدة،
فتقليد بيع �أ��س�م��اء امل�لاع��ب الريا�ضية بد�أ
يف �أمل��ان�ي��ا ع��ام  ،1997حيث غ�يرت مدينة
فويرت�س رون�ه��وف ا�سم ملعبها �إىل ملعب
(بالي موبايل) ،وبعد عامني ،قرر ليفريكوزن
تغيري ا�سم ملعبه �إىل ملعب (باي �أرينا) ،تاله
يف ع��ام  2001هامبورغ ،ال��ذي منح ملعبه
هوية جديدة� ،إذ حوّ ل ا�سمه من ملعب ال�شعب
�إىل ملعب (اه �أو ال).
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الصحافة اإلسبانية تبحث
عن خليفة تشافي
مدريد  /وكاالت

ب��د�أت ال�صحافة الإ�سبانية يف ا�ستباق الأح��داث ب�شكل كبري والبحث عن
خليفة املخ�ضرم ،ت�شايف هرينانديز العب بر�شلونة يف املنتخب.
وي �ع��د ت���ش��ايف م��ن ال��رك��ائ��ز الأ��س��ا��س�ي��ة يف «امل ��ات ��ادور» وال�بر� �س��ا حيث
ي�شكل م��ع زميله يف املنتخب وال�بر��س��ا �أن��دري��ه �إنيي�ستا م��ا ه��و �أ�شبه
مبحرك �سيارة دف��ع رباعي تقود الفريق دائ�م� ًا ل�ل�أم��ام .و�أب ��رزت جريدة
«�آ�� ��س» يف ن�سختها الإل �ك�ترون �ي��ة � �ض��رورة ال�ت�ف�ك�ير يف خليفة �شايف
و�إع ��داده ب�شكل مبكر ،خا�صة �أن ال�لاع��ب م��ع ق��دوم مونديال  ٢٠١٤يف
ال�برازي��ل �سيكون ق��د بلغ ع�م��ره  ٣٤ع��ام � ًا .و�أ�شارت
اجلريدة �إىل �ضرورة �إع��داد العب ليخرج مبثل
�صورة ت�شايف ،بحيث ينجح الأخ�ير يف نقل
«ع ��دوى لعب اللم�سة ال��واح��دة» ل��ه لأن��ه كما
قال املدير الفني للمنتخب الإ�سباين في�سينتي
ديل بو�سكي «العب مميز يف طور االنقرا�ض».
و�أب � ��رزت ال�صحيفة �أن «ال �ت �غ�ير الطبيعي»
�سيجعل قائد �أر�سنال �سي�سك فابريغا�س يلعب
دور �شايف يف امل�ستقبل ،لكنها �أبرزت بع�ض
املواهب الإ�سبانية ال�شابة الأخرى
م�ث��ل �أن��دي��ر �إري� ��را وف ��ران
مريدا و�أليك�س فرناندز.

مامادو ديارا

واشنطن  /وكاالت

ك�ب�ير.و�أ��ش��ارت ال�صحيفة �أن الربتغايل
خوزيه مورينيو املدير الفني للريال قد
طلب تقلي�ص عدد الالعبني من � 26إىل 23
العب ًا� ،إىل جانب رغبة م�س�ؤويل النادي
امللكي يف دعم خزينته مقابل بيع الثالثي،
بعدما �أنفق ما يزيد على  65مليون يورو
يف مو�سم االنتقاالت ال�صيفي.
يذكر �أن الريال قد تعاقد مع �ستة العبني
الأرجنتيني �أن�خ��ل دي م��اري��ا والثنائي
الأمل��اين م�سعود �أوزي��ل و�سامي خ�ضرية
والإ�سبانيني �سريجيو كانالي�س وبيدرو
ليون والربتغايل ريكاردو كارفاليو.

دخل ليربون جيم�س العب ال�سلة الأمريكي
يف ح��رب كالمية مع �إدارة فريقه القدمي
كليفالند ك��اف�ل�يرز وذل ��ك بعد �أن اتهمته
الإدارة باجل�شع والبحث عن الربح املادي،
حيث �أكد جنم ميامي هيت اجلديد ب�أن دان
جيلربت مالك النادي مل يهتم به طوال مدة
تعاقده مع كليفالند.
وحت� ��دث ج�ي�م����س ب�شكل
مطول يف جملة "جى
كيو" وق�� � ��ال� :إن� ��ه
ي �ع��رف م� ��اذا حدث
بعد رحيله وحملة
االنتقادات الالذعة

التي تعر�ض لها وال�صور التي �أر�سلت
ل��ه ع�بر ه��ات�ف��ه امل�ح�م��ول وف�ي�ه��ا جماهري
كليفالند حترق (التي �شريت) اخلا�ص به،
و�أ�ضاف" :كل هذا يجعلني �أق��وى و�أكرث
حما�سة من قبل ،لطاملا ظننت ب�أن جيلربت
مل يهتم بي وهذا هو ما ات�ضح بعد رحيلي
عن الفريق وظهر وجهه احلقيقي".
ي��ذك��ر �أن م��ال��ك ن ��ادي كليفالند ق��د وجه
ان�ت�ق��ادات الذع��ة ل�ل�ي�برون بعد اتخاذه
ق ��راره بالرحيل �إىل ميامي هيت
�إال �أن جيم�س رد بت�صريحات
مماثلة م��ا جعل ه�ن��اك حربا
ك�ل�ام� �ي ��ة ب �ي�ن االث � �ن �ي�ن مل
تتوقف حتى الآن.

أبرزهم نادال وفيدرر

 16العبًا عالميا يشاركون في بطولة
باركليز للتنس
باريس  /وكاالت

ي�ستعد الع �ب��و ال�ت�ن����س ال � �ـ 16ال��ذي��ن ي�ح�ت�ل��ون قمة
الت�صنيف العاملي للم�شاركة يف بطولة باركليز الدولية
للتن�س املحدد لها يف الفرتة من � 21إىل  28ت�شرين
الثاين املقبل بلندن.
ونقل املوقع الر�سمي لالحتاد الدويل للتن�س على �شبكة
االنرتنت ان الالعبني ال�ستة ع�شر هم :رافايل نادال ،
وروجر فيدرر  ،و�آندي موراي  ،وروبني �سودرلينغ
 ،وتوما�س بريديت�ش  ،ونوفاك غوكفيك  ،وفريناندو
فريدا�سكو  ،واندي روديك  ،وديفيد فرير  ،وغو ويلفرد
 ،وغورغن ميلزر  ،ومارين �سيليك  ،ونيكوال�س املاغر،
و مايكل ي��وزين  ،وايفان لغوبي�سيك ،وغ��ون ا�سرن،
حيث يواجه الالعبون من الأول �إىل الثامن الالعبني
من التا�سع �إىل ال�ساد�س ع�شر على الرتتيب.
من جهة اخرى ا�ستمع روجيه فيدرر امل�صنف الثاين
عامليا يف التن�س �إىل الكثري من الكالم ال��ذي ينتقد
انخفا�ض م�ستواه يف الفرتة الأخرية ،ولكنه ال ي�أخذه

على حممل اجلد.
وق ��ال ف��ي��درر :ك��ان ل��دي �صيف رائ ��ع مع
الفوز يف العام املا�ضي ،يف بطولتي فرن�سا
املفتوحة ووميبلدون ،ولكن مل يكن احلال
نف�سه ه��ذا ال �ع��ام ،حت��دث النا�س يف
ال�ع��ام املا�ضي عندما �أخفقت �أمام
ن � ��ادال يف �أ� �س�ترال �ي��ا املفتوحة،
وكانت م�أ�ساة كبرية لكثري منهم .
و�أ�ضاف فيدرر" :ال ميكنك الفوز
ع�ل��ى ال�لاع�ب�ين ك�ل�ه��م ،ف�ه��م �أي�ض ًا
العبون كبار ،ولكنى �أود �أن �أعود
�إىل م�ستواي مرة �أخرى� ،أنا مازلت من
�ضمن الأربعة الأوائل يف الت�صنيف".
و�أك��د فيدرر �أن��ه �سيتحرك �إىل الأم��ام ب�سرعة
كبرية وهو يعلم ماذا �سيفعل يف الأيام القادمة
بعد �أن ا�ستعاد املركز الثانى عاملي ًا من ال�صربي
نوفاك ديوكوفيت�ش.
http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com
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هل تنكر ريال مدريد لهدافه التاريخي؟

األحمر يشكك في جاهزية بالده الستضافة خليجي 20
صنعاء /وكاالت

جانب من اعمار ملعب �أبني

أوكادا يرفض تدريب منتخب قطر

طوكيو  /وكاالت

ك�شفت �صحيفة �سان�سبو اليابانية عن تلقي مدرب
املنتخب الياباين ال�سابق تاكي�شي �أوك ��ادا عر�ض ًا
ر�سمي ًا لتدريب منتخب قطر بعد نهاية ك�أ�س العامل
 2010بجنوب �أفريقيا .
ونقل املوقع االلكرتوين لل�صحيفة �سان�سبو اليابانية
ان �أوكادا الذي جنح يف قيادة املنتخب الياباين �إىل
ال��دور الثاين بنهائيات ك�أ�س العامل  2010بجنوب
�أفريقيا �أع�ترف عن رف�ضه عرو�ض ر�سمية لتدريب
�أندية من �شرق الأو�سط و�أوروب��ا من �أجل الإنتقال
لقناة { }wowowاليابانية ليكون حمل ًال ملباريات
ال ��دوري الإ��س�ب��اين ال��ذي �سيبث م�شفر ًا للجماهري
اليابانية �إال �أن��ه رف�ض ذك��ر �أ��س�م��اء تلك العرو�ض

مكتفي ًا بقوله ب�أنه �سريكز يف متابعة مباريات الدوري
الإ�سباين من دون �أن ي�شري �إىل �أنه تلقى عر�ض ًا ر�سمي ًا
من �إحدى منتخبات ال�شرق الأو�سطية .
فيما اكدت �صحيفة �سان�سبو اليابانية عرب م�صادرها
اخل��ا��ص��ة ب���أن �أوك� ��ادا تلقى بالفعل ع��ر��ض� ًا ر�سمي ًا
لتدريب منتخب قطر ومببلغ م��ايل كبري ي�صل �إىل
�أكرث من  200مليون ين .
�إال �أن ال�صحيفة �أو�ضحت عن �سبب رف�ض �أوكادا
لعر�ض املنتخب القطري بحيث قالت ب�أنه يرف�ض
تدريب منتخب قد يواجه منتخب ب�لاده اليابان يف
ت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة لك�أ�س العامل � 2014أو يف
ك�أ�س �أمم �آ�سيا  2011التي �ستقام بدولة قطر .
و�إي�ض ًا ذك��رت ال�صحيفة ب��أن ال�سبب الثاين لرف�ض

الفراعنة يطرحون مباريات منتخبهم
في مزايدة عالمية

القاهرة /وكاالت

�سمري زاهر

ب��د�أ احت��اد الكرة امل�صري مفاو�ضات مع نظريه
الإن�ك�ل�ي��زي ل�لات�ف��اق على اللعب ودي� � ًا بالقاهرة
يف مباراة �أجندة �شهر �شباط املقبل يف �إط��ار رد
ال��زي��ارة التي ق��ام بها املنتخب الوطني يف �شهر

�آذار املا�ضي.
وق��ال �سمري زاه��ر رئي�س االحت��اد امل�صري لكرة
ال�ق��دم� :إن املفاو�ضات قطعت �شوط ًا كبري ًا و�إن
اجل �ه��از ال�ف�ن��ي واف���ق ع�ل��ى ال�ل�ع��ب م��ع �إنكلرتا
باعتباره �أف�ضل اع��داد ملباراة جنوب �أفريقيا يف
اجلولة الثالثة بت�صفيات ك�أ�س الأمم الأفريقية
التي تقام يف �آذار املقبل ،و�أك��د زاهر �أن االحتاد
ميتلك عرو�ض ًا كثرية للعب مع منتخبات عاملية
ومنها �إيطاليا وقال نتفاو�ض مع اجلانب الإيطايل
ع�ل��ى ال�ل�ع��ب يف �أج��ن��دة ت���ش��ري��ن ال �ث��اين املقبل
خ�صو�ص ًا �أننا مل نح�سم بعد االتفاق ب�شكل نهائي
مع �أ�سرتاليا.
ي�أتي هذا يف الوقت الذي اتفق فيه �أع�ضاء احتاد
الكرة امل�صري على طرح مباريات املنتخب بداية
م��ن م �ب��اراة ت�شرين ال �ث��اين املقبل حتى انتهاء
ت�صفيات ك�أ�س العامل  ٢٠١٤يف مزايدة عاملية،
ويقوم زاه��ر مع نائبه ه��اين �أب��و ري��دة وحممود
طاهر ،ع�ضو املجل�س بالتجهيز وت�شكيل جلنة
ت �ت��وىل و� �ض��ع ك��را��س��ة ال �� �ش��روط بحيث ي�ضمن
االحت��اد دخ��ول �شركات عاملية ومعتمدة من فيفا
وذات �سمعة طيبة.
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اع�ترف نائب وزي��ر ال�شباب والريا�ضة يف اليمن حا�شد بن عبدالله
ح�سني الأحمر �أن بالده غري جاهزة متام ًا ال�ست�ضافة مناف�سات ك�أ�س
اخلليج يف ن�سختها الع�شرين املزمع �إقامتها يف اليمن ت�شرين الثاين
املقبل.
واعترب الأحمر رئي�س االحتاد اليمني للفرو�سية �أن كل من يقول ب�أن
اليمن جاهزة الحت�ضان البطولة ''مكابر والأي��ام املقبلة �ستثبت �صحة
كالمي'' .وذكر الأحمر ذلك يف �أم�سية رم�ضانية عقدت يف منزله قبيل
�أيام ،جمعت عدد ًا من امل�س�ؤولني الريا�ضيني يف اليمن وح�شد ًا كبري ًا
من الريا�ضيني .وح�سب م�صادر مقربة ح�ضرت الأم�سية ف��إن نائب
وزي��ر ال�شباب والريا�ضة اليمني بدا معار�ض ًا ومتحم�س ًا لعدم �إقامة
خليجي  20م�شكك ًا يف جاهزية اليمن يف خمتلف القطاعات لإجناح
اال�ست�ضافة ،املوقف الذي �أثار ا�ستغراب احلا�ضرين ،خ�صو�ص ًا و�أنه
يخالف الت�أكيدات الر�سمية التي يحر�ص عليها �أغلب امل�س�ؤولني عن
الريا�ضة اليمنية.
ور�أى مراقبون للم�شهد الريا�ضي اليمني �أن ما ذكره نائب وزير ال�شباب
والريا�ضة اليمني يندرج �ضمن �سل�سة االختالفات الكبرية املح�صورة
بينه وبني وزير ال�شباب والريا�ضة اليمني حمود عباد.
و�أ�شاروا �إىل �أن حا�شد الأحمر �أراد بكالمه وت�شكيكه بعدم قدرة اليمن
على ا�ست�ضافة خليجي � 20إر�سال ر�سالة قوية للقيادات العليا يف الدولة
بف�شل قيادة الوزارة يف اال�ستعداد لال�ست�ضافة ،و�أن ما هو قائم جمرد
مغالطات هدفها حت�سني �صورة امل�س�ؤولني الريا�ضيني يف اليمن لي�س
�إال� ،إذ �أن الأحمر يخلط الأوراق متام ًا
لدى الأ�شقاء يف دول اخلليج.

�أوك ��ادا ت��دري��ب منتخب قطر ه��و رغبته يف
الإبتعاد عن مهنة التدريب والإنتقال �إىل عامل
التحليل وهذا الأمر جعله يختار الإنتقال �إىل قناة
{ wowowاليابانية من �أج��ل الإ�ستعداد
لتحليل م �ب��اري��ات امل��و� �س��م اجل��دي��د من
الدوري الإ�سباين .

الكمالي :نسعى لكتابة
التاريخ في المونديال
دبي /وكاالت

�أك��د حمدان الكمايل مدافع فريق الوحدة بطل
ال��دوري الإم��ارات��ي للمو�سم املا�ضي �أن بطولة
ك��أ���س ال�ع��امل ل�ل�أن��دي��ة ،التي ت�ضيفها �أب��و ظبي
ك��ان��ون الأول امل�ق�ب��ل� ،ستكون ان�ط�لاق��ة نادي
الوحدة �إىل العاملية.
وق��ال“ :كان ك�أ�س العامل للأندية �أح��د �أهدافنا
يف املو�سم املا�ضي كونها بطولة مهمة للغاية
بالن�سبة لنا ،ووجودنا فيها ،خا�صة يف مدينتنا
وبلدنا� ،أمر م�شرف جد ًا”.
و�أ�ضاف“ :هذه هي بطولتنا ،ومناف�ستنا على
�أر�ضنا ،ولي�س هناك �شيء �أكرث �إثارة من اللعب
يف بطولة بهذا احلجم ،و�أنا �آمل حق ًا �أن نح�صل
على �أكرب قدر من الدعم من اجلميع يف الدولة،
مل�ساندتنا وم�ساعدتنا على الو�صول �إىل هدفنا
يف البطولة ،فنحن نريد �أن ن�ضع نادي الوحدة
على اخلريطة العاملية من خالل هذه البطولة،
ونريد كتابة �أ�سمائنا يف �سجالت الأرقام القيا�سية ،لقد
وتفان للو�صول �إىل موقعنا هذا ،والآن الأمر
عملنا بجد
ٍ
مرتوك لنا للم�ضي قدم ًا”.
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رحيل راؤول أعاد إلى األذهان سيناريو مغادرة
هييرو من الملكي

اوكادا يختار
عامل التحليل
يف املو�سم
اجلديد

إعداد  /المدى الرياضي
برغم �أنه قلعة البطوالت وي�شكل تاريخ ًا جميد ًا
يف الكرة الإ�سبانية والعاملية �إال �أن ريال مدريد
ال يكافىء جنومه مبا يوازي عطا�ؤهم..
م�ن��ذ ��س�ن��وات رح��ل ف��رن��ان��دو ه �ي�يرو املدافع
ال�صلب وهو غا�ضب ب�سبب املعاملة التي لقيها
حيث �أُخرب ب�أن النادي مل يعد بحاجة �إليه!
وه��ذه امل��رة ي�ح��وم ن��وع م��ن الغمو�ض حول
رح �ي��ل را�ؤول غ��ون��زال �ي��ز ال���ذي ي�ع��د هدافا
تاريخيا للنادي امللكي!
برغم االحتفاالت التي �أقيمت لتوديع را�ؤول
�إال �أن هناك �شعو ًرا يوحي ب ��أن ري��ال مدريد
كان يريد التخل�ص من العبه خا�صة و�أنه ب�صدد
تكدي�س جنوم جدد.

من هو راؤول ؟

َ
�أ��ص�ب��ح را�ؤول غ��ون��زال�ي��ز واح� ��د ًا م��ن نخبة
�أ�ساطري ريال مدريد ،بكلمة وداعه ،رحل الرمز
الأك�ب�ر للنادي امللكي خ�لال  16عاما م�ضت،
الالعب الذي �أحبه زمال�ؤه ومناف�سوه ،وامتلك
�سج ًال فريد ًا.
ال يوجد هناك العب ح�صد كل هذه البطوالت
خالل العقود الأخ�يرة� :ست بطوالت للدوري
الإ��س�ب��اين ( 1995و 1997و 2001و2003
و 2007و )2008وث�لاث بطوالت يف دوري

�أب �ط��ال �أوروب � ��ا ( 1998و 2000و)2002
وبطولتني يف ك�أ�س �إنرتكونتيننتال (1998
و )2002وبطولة يف ك�أ�س ال�سوبر الأوروبي
( )2002و�أرب ��ع ب�ط��والت يف ك��أ���س ال�سوبر
الإ�سباين ( 1997و 2001و 2003و.)2008
برغم ذل��ك ال ي��زال هناك دي��ن لن ي�سدده وهو
ال�ف��وز ب ��أي لقب م��ع املنتخب الإ��س�ب��اين بطل
�أوروبا والعامل احلايل ،كما �أنه مل يح�صل على
جائزة (الكرة الذهبية) ،برغم �أن��ه كان قريب ًا
منها مرتني.
رحل را�ؤول من ريال مدريد ( 33عام ًا) ،وهو
ثالث �أف�ضل هداف يف تاريخ الدوري الإ�سباين
بر�صيد  228هدف ًا ،وال يتقدم عليه �سوى تيلمو
زارا وهوغو �سان�شيز ،كما �أنه �أكرث الالعبني
ارت� ��دا ًء لقمي�ص ري ��ال م��دري��د بر�صيد 740
م�ب��اراة وال �ه �دّاف الأول للنادي ع�بر تاريخه
بر�صيد  323هدف ًا.
كلها �أ��س�ب��اب �أك�ثر م��ن كافية ليظهر ا�سمه
بني �أ�ساطري ري��ال مدريد كدي �ستيفانو
وخنتو وبو�شكا�ش وبريي و�أمان�سيو
و�إمييليو بوتراجينيو وفرناندو
هريو.
بيد �أن را�ؤول ال ي�ترك خلفه
�إح�صائيات فح�سب ،بل قيم
ك�ث�يرة �أخ���رى ،منها على

�سبيل املثال درجة التزامه غري املعقولة جتاه
النادي والقمي�ص واملهنة.
تع ّلم الالعب الكرة يف �صفوف فرق النا�شئني
ب�أتلتيكو مدريد ،قبل �أن يغري النادي وهو ال
يزال طف ًال ،وارتدى قمي�ص ريال مدريد للمرة
الأوىل يف  29ت�شرين الأول عام  1994على
يد الأرجنتيني خورخي فالدانو املدير العام
للنادي ،الذي كان يتوىل يف ذلك احلني من�صب
املدير الفني.
وب��رغ��م ال�ه��زمي��ة � 3/2أم ��ام �سرق�سطة ،كان
امل�ه��اج��م ال�صاعد يف ذل��ك احل�ين ه��و الالعب
الأب��رز يف فريقه ،ومل يت�أخر هدفه الأول مع
ال�ف��ري��ق ��س��وى �أ��س�ب��وع واح ��د ،حيث �أح��رزه
يف اخلام�س م��ن نوفمرب ،و�أي ��ن؟ يف مباراة
(الدربي) .فاز ريال مدريد على �أتلتيكو مدريد
 2/4وت�سبب را�ؤول يف ركلة اجلزاء التي جاء
منها الهدف الأول للنادي امللكي ،وم��رر كرة
الهدف الثاين لل�شيلي �إيفان زامورانو و�أحرز
الهدف الثالث بطريقة رائعة.
وب � ��دء ًا م �ن��ذ ذل ��ك احل�ي�ن مل ي�ت�م�ك��ن �أح� ��د من
�إي�ق��اف الالعب ال��ذي �أطلق عليه زميله هريو
ا�سم (ف�يراري) ،لل�سرعة التي كان ين�ضج بها
كالعب ويحطم بها الأرق��ام القيا�سية .مل يكن
فقط �أ�سطورة يف املهارات �أو يف ال�سرعة �أو
يف الر�شاقة ،لكنه متتع دوم ًا بهبة الطموح ،مل
يكن هناك من يتمتع بقدراته التناف�سية� ،أ�ضف
�إىل ذلك حا�سته التهديفية الفريدة ،وقدراته
على الظهور يف املكان املنا�سب ويف التوقيت
املنا�سب.
امر �آخر م�ؤكد �أنه عاين من املنتقدين ،الذين
اتهموه ب�أنه زميل �سيئ ،ميار�س نفوذ ًا �سلبي ًا
داخ��ل غ��رف املالب�س ،ويتوىل �سلطات تفوق
حجمه كالعب ،لكن �شيئ ًا من ذلك مل يثبت.
هكذا ،قدم را�ؤول مثا ًال على االحرتافية حتى
النهاية ،وحتى الأ�شهر الأخ�ي�رة من املو�سم
املا�ضي ،وهو يرى املباريات من على مقاعد
ال �ب��دالء ،مل يرفع �صوته ق��ط منتقد ًا
م��درب��ه يف ذل��ك احل�ين ال�شيلي
مانويل بيليغريني.
وترك هدف ًا �أخري ًا بالقمي�ص
الأب � �ي � ��� ��ض ل� ��ن مي� �ح ��ى من
ال��ذاك��رة ،فهو �أف�ضل �إيجاز
مل �� �ش��واره ،ك ��ان ذل ��ك يف

�سرق�سطة ،املكان نف�سه ال��ذي ب��د�أ فيه رحلته،
وبكاحل مك�سور وزم�ي��ل ينتظر على اخلط
للعب ب��د ًال م�ن��ه ،ج��رى نحو  40م�ت�ر ًا لإنهاء
�إحدى الهجمات و�إحراز هدف.
رح ��ل را�ؤول �آخ� ��ر �أ�ساطري
ري ��ال م��دري��د ع��ن الفريق،
ك � �ث �ي�رون ي� ��رون� ��ه بعد
�أعوام قليلة جال�س ًا على
م�ق�ع��د امل��دي��ر الفني،
م�ث�ل�م��ا ي��ح��دث الآن
م��ع ��ص��دي�ق��ه املقرب
جو�سيب غوارديوال
يف ب��ر� �ش �ل��ون��ة ،فرمبا
كانت ال تزال �أمامه فر�صة
ل��زي��ادة ح ��دود �أ�سطورته
ال�ضخمة.

وقال الالعب يف وداعه :ريال مدريد
كان دوم ًا بيتي ،مرت �أع��وام كثرية،
والآن �أع � ��ود و�أ�ؤك� � ��د ب �ق��وة �أك�ب�ر
التزامي جت��اه ه��ذا ال�ن��ادي� .س�أكون
دائم ًا رهن �إ�شارته فيما يحتاجني
�إليه كثريون ي��رون ان رحيل
را�ؤول من البيت امللكي مل
يكن مبح�ض �إرادته وامنا
�أُجرب او دُفع اىل اخلروج
والذهاب اىل نا ٍد �آخر.

را�ؤول رحل
عن امللكي بعد
16عام ًا بني
ا�سواره
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ُ
غياب االتحادين الكويتي والبحريني يلقي
بظالله على قرعة عدن

15

ال مجال لتأجيل دورة الخليج

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.

�أكد حمد بن خليفة بن �أحمد �آل ثاين رئي�س االحتاد القطري
لكرة القدم خالل ح�ضوره مرا�سم قرعة ك�أ�س اخلليج الع�شرين
�أنه ال جمال لت�أجيل خليجي � 20إىل موعد جديد ب�سبب زحام
�أجندة م�سابقات املو�سم اجلديد �سواء على ال�صعيدين املحلي
�أو القاري من خالل �إ�صدار االحتاد الآ�سيوي لربنامج ت�صفيات
ك�أ�س العامل  2014وت�صفيات الألعاب الأوملبية .2012
و�أ�ضاف  :البطولة يجب ان تقام يف موعدها �سواء يف اليمن �أم يف
مكان �آخر �إذا تعذر على االحتاد اليمني تنظيم الدورة.
و�شدد رئي�س االحتاد القطري على �أهمية احرتام موعد
البطولة وتثبيت �إقامتها يف �شهري ت�شرين الثاين و كانون
الأول املقبلني مثلما مت االتفاق عليه من قبل ر�ؤ�ساء االحتادات
اخلليجية ،وذلك حتى يتم احرتام الدورة من االحتاد الآ�سيوي
لتفادي �إدراج م�سابقاته يف املوعد ذاته.

إعداد  /المدى الرياضي
وقال  :م�شكلة البطولة �إىل الآن تتمثل يف
عدم ا�ستقرارها على موعد حمدد ما جعلها
�صداع ًا يف ر�أ���س االحت��ادات اخلليجية يف
كل دورة حتى تن�سق بينها وبني امل�سابقات
املحلية.
وب �� �ش ��أن اجل� ��دل احل��ا� �ص��ل ح ��ول ال� ��دورة
احلالية واخل�لاف��ات التي ح�صلت م�ؤخر ًا
ب�ي�ن االحت � � ��ادات اخل �ل �ي �ج �ي��ة �� �س ��واء على
م�ستوى ع�ق��د االج �ت �م��اع ال �ط��ارئ �أو على
م�ستوى وجهات النظر من جاهزية اليمن،
�أكد رئي�س االحتاد القطري �أن كل دورة من
دورات اخلليج م�ث�يرة للجدل وت�صحبها
الكثري من التعليقات ووجهات النظر حتى
انها �أ�صبحت ميزة لهذه ال��دورة وبالتايل
ف�إن الن�سخة الع�شرين ال تختلف كثري ًا عن
�سابقاتها.
وب�خ���ص��و���ص م ��دى �أه �م �ي��ة ه ��ذه ال� ��دورة
اخلليجية يف ظل مطالبة البع�ض ب�إلغائها
بعد �أن ا�ستوفت �أهدافها �أكد حمد بن خليفة
�آل ث��اين �أن ال���دورة ق ��ادرة على موا�صلة
حتقيق �أه��داف �أخ��رى مهمة لأبناء املنطقة
لأن �ه��ا مت�ن��ح ال� ��دول امل�ست�ضيفة الفر�صة
لال�ستفادة من تطوير من�ش�آتها وجتهيزاتها
وك�سب االه�ت�م��ام الإع�لام��ي �إىل جانب ان
بع�ض الدول اخلليجية تعترب الفوز بلقبها
�أهم من امل�شاركة يف بطولة قارية �أو عاملية
لأن ال�ف��وز ب��أل�ق��اب ق��اري��ة �أو عاملية �صعب
املنال مقارنة باللقب اخلليجي ،وبالتايل
ف ��إن اجلميع ي�سعى للفوز ب��دورة اخلليج
حتى ير�ضي جماهريه.
و�أك ��د رئي�س االحت ��اد ال�ق�ط��ري �أن العديد
من ال��دول اخلليجية عا�شت �أف��راح� ًا كبرية
بفوزها باللقب اخلليجي لأنها مل ي�سبق لها
الفوز ب�أي دورات �أخرى �سابقة.
وطالب ب�ضرورة اح�ترام ه��ذه ال��دورة من

جميع االحتادات اخلليجية وتثبيت موعدها
وف�ت�رة �إق��ام�ت�ه��ا ح�ت��ى ت��وا��ص��ل م�شوارها
وحتافظ على �أهدافها.
واو� �ض��ح حمد ب��ن خليفة �آل ث��اين رئي�س
االحتاد القطري �أن اخلط�أ الذي وقع خالل
ق��رع��ة خ�ل�ي�ج��ي 20ج��اء ب�سبب ق�ل��ة خربة
اليمنيني يف ال� ��دورة ،وب��ال�ت��ايل فهو �أمر
عادي ،وميكن �أن حتدث مثل هذه الأخطاء
يف ب��داي��ة امل �� �ش��وار .ون�ف��ى حمد �أن ت�ؤثر
هذه الأح��داث على ا�ست�ضافة اليمن للحدث
و�إقامته يف �أف�ضل الظروف.
وم��ن ج�ه��ة �أخ���رى �أل �ق��ى غ�ي��اب االحتادين
ال�ك��وي�ت��ي وال�ب�ح��ري�ن��ي ع��ن ح���ض��ور قرعة
خليجي 20التي �أقيمت مبدينة عدن اليمنية
بظالله على مرا�سم احلفل ،حيث مل ير�سل
االحتاد الكويتي �أي ع�ضو لتمثيله واكتفى
بتكليف ممثل من ال�سفارة الكويتية حل�ضور
القرعة ،كما مل يوفد االحت��اد البحريني �أي ًا
من �أع�ضاء جمل�س �إدارته �إىل عدن واكتفى
ب��إر��س��ال �إداري املنتخب ع��ادل ال�سعدون
مع عدم الت�صريح له بالتحدث �إىل و�سائل
الإعالم.
ويف املقابل ح�ضرت كل االحتادات الأخرى
وك��ان الوفد القطري الأك�ثر ع��دد ًا برئا�سة
حمد ب��ن خليفة �آل ث��اين رئي�س االحت��اد،
وج��اء غياب م�س�ؤويل االحتادين الكويتي
والبحريني لي�ؤكد وجود �أزمة حقيقية بني
االحت��ادات اخلليجية على خلفية االن�شقاق
احلا�صل ب�ش�أن طلب الكويت عقد اجتماع
ط� ��ارئ ل ��ر�ؤ�� �س ��اء االحت � � ��ادات اخلليجية
بالكويت من �أج��ل مناق�شة م�صري الدورة،
حيث انق�سمت االحتادات �إىل ق�سمني ب�سبب
التباين يف امل��واق��ف الأم��رال��ذي �أدى �إىل
ت�أجيل االجتماع �إىل �أج��ل غريم�سمى بعد
ان اعتذرت خم�سة احتادات عن عدم ح�ضور
االجتماع.
و� �س��ادت ح��ال��ة م��ن ع��دم ال��ر��ض��ا ع��ن موقف

تأثر بعبد كاظم وسار على خطاه

كاظم مط�شر الثاين جلو�س ًا مع املنتخب الوطني عام 1986

كاظم مطشر ..أسهم في إنجاز المونديال
وإيفرستو أبعده عنه
بقلم /زيدان الربيعي

نتحدث يف احللقة الثالثة وال�ستني عن م�سرية
العب فريقي الطلبة والر�شيد واملنتخبني الوطني
والأوملبي يف ثمانينيات القرن املا�ضي كاظم مط�شر
حميدي الذي ولد يف بغداد عام ،1960وخا�ض 34
مباراة دولية� ،إذ �سيجد فيها ا لقارئ الكثري من
املحطات واملواقف املهمة والطريفة.

بداياته:

االحت ��ادي ��ن ال�ك��وي�ت��ي وال�ب�ح��ري�ن��ي داخ��ل
�أو� �س��اط ال��وف��ود اخلليجية ال�ت��ي ح�ضرت
�إىل ع��دن باعتبارها كانت فر�صة مواتية
ل�لاج�ت�م��اع وم�ن��اق���ش��ة ال �ع��دي��د م��ن الأم ��ور
ب�صورة جماعية �أو فردية �أم� ً
لا يف توحيد
املواقف و�إنهاء اخلالفات احلا�صلة.
يذكر ان الأيام املا�ضية �شهدت خالف ًا وا�ضح ًا
ب�ين االحت��ادي��ن اليمني وال�ك��وي�ت��ي ب�ش�أن
ق�ضية عقد اجتماع طارئ لر�ؤ�ساء االحتادات
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اخلليجية ،حيث حددت الكويت موعد ًا �أو ًال
يف � 22أب اجلاري �إال �أن اليمن �أعلنت اقامة
قرعة ك�أ�س اخلليج يف اليوم نف�سه.
وعندما قدم االحتاد الكويتي موعد االجتماع
بيومني �أعلن االحت��اد اليمني �أن االجتماع
يجب ان يقام يف اليمن باعتبارها م�ضيفة
احل ��دث وف �ق � ًا لل�شرعية املنظمة للدورة،
معترب ًا �إن اية قرارات ت�صدر عن االجتماع
غري ملزمة للجنة املنظمة للدورة.

من نهائي خليجي  19بني ال�سعودية و ُعمان

ويف الوقت الذي غاب فيه م�س�ؤولو االحتادين
الكويتي والبحريني مع عدم ح�ضور وفود
رفيعة امل�ستوى يف االحت��ادات الأخ��رى �إال
�إن االحتاد الآ�سيوي برئا�سة حممد بن همام
كان له موقف وا�ضح و�صريح ،عندما �أ�صر
على ق�ي��ادة وف��ده الآ��س�ي��وي وال�ت��واج��د يف
عدن حل�ضور مرا�سم القرعة والإع�لان عن
ت�أيده الكامل لإقامة الدورة يف اليمن وخالل
الفرتة الزمنية املحددة م�سبق ًا.

بد�أ الالعب كاظم مط�شر حياته الكروية من خالل
الفرق املدر�سية مت�أثرا ب�أ�سلوب وطريقة لعب ملك
التغطية الراحل عبد كاظم وبعد ذل��ك �إن�ضم �إىل
ال�ف��رق ال�شعبية ث��م التحق ع��ام  1977يف مركز
�شباب الكاظمية الذي تعلم فيه مبادئ اللعب املنظم
ومن هذا املركز جاءته فر�صة �أف�ضل و�ضعته على
الطريق ال�صحيح يف عامل كرة القدم ومتثلت هذه
الفر�صة بالتحاقه يف �صفوف فريق �شباب الطلبة
الذي ق�ضى معه مو�سمني متوا�صلني ا�ستطاع من
خاللهما �إلفات نظر مدرب فريق الطلبة الأول خلف
ح�سن ال��ذي ق��ر ّر �ضمه �إىل �صفوف الفريق الذي
كان ي�ضم العبني بارزين يف ال�ساحة املحلية �أمثال
جمال علي وح�سني �سعيد ون��زار �أ�شرف وواثق
�أ� �س��ود ووم�ي����ض خ�ضر وم �ه��دي ع�ب��د ال�صاحب
وغريهم.
وبعد �صرب طويل مع فريق الطلبة الأول ا�ستطاع
الالعب ال�شاب يومها كاظم مط�شر ت�أكيد ح�ضوره
مع ه��ذا الفريق ما جعل م��درب املنتخب الوطني
�شيخ امل��درب�ين ال��راح��ل عمو بابا يقرر �ضمه �إىل
املنتخب ال��ذي كان ي�ستعد للم�شاركة يف خليجي
 7الذي �أقيم يف م�سقط عام  1984وكان اللقب من
ن�صيب منتخبنا بعد مباراة دراماتيكية مع املنتخب
القطري.
خا�ض كاظم مط�شر مباراته الدولية الأوىل �ضد
املنتخب الأملاين الدميقراطي وكانت مباراة ودية
انتهت بالتعادل (1ـ � )1سجل هدفنا الالعب ال�شاب
يف وقتها �أح�م��د را��ض��ي وق��دم فيها كاظم مط�شر
ملحات جيدة �أك��دت للمتابعني �أن الكرة العراقية
و ّلدت العبا جديدا ي�ستطيع �أن ي�سد الفراغ الذي

تركه املدافع الكبري ناظم �شاكر ب�سبب الإ�صابة �أو
م�شاكل �إداري��ة حتى �أن كاظم مط�شر ارتدى الرقم
 4يف �صفوف املنتخب و�أح�ت�ف��ظ ب��ه مل��دة عامني
متكاملني �شهدا غ�ي��اب ن��اظ��م �شاكر ع��ن املنتخب
الوطني.
وك��ان ميكن لكاظم مط�شر �أن يوا�صل م�سريته
م��ع املنتخب ال��وط�ن��ي ل��وال ال �ق��رار القا�سي جدا
الذي �أتخذه مدرب منتخبنا الوطني الذي �شارك
يف نهائيات ك�أ�س العامل يف املك�سيك الربازيلي
ايفر�ستو اخلا�ص ب�إبعاد الالعب كاظم مط�شر و�ضم
الالعب ناظم �شاكر بدال عنه برغم �أن الأخ�ير كان
بعيدا عن املالعب ملدة طويلة �إال �أن ثقة ايفر�ستو
بقدراته كانت كبرية ،لذلك كان ناظم �شاكر من �أبرز
جن��وم منتخبنا يف مونديال املك�سيك ومنذ ذلك
القرار مل يجد كاظم مط�شر فر�صة ثانية بالتواجد
مع املنتخبات الوطنية مع �أنه كان يقدم م�ستويات
جيدة مع فريقه اجلديد «الر�شيد» الذي �إن�ضم �إليه
يف بداية ت�أهله �إىل الدوري الكبار يف مو�سم 84
ـ  1985لي�شكل مع عدنان درج��ال وك��رمي عالوي
وخليل عالوي رباعيا ناجحا حقق للفريق املذكور
الكثري من الإجنازات املميزة جدا.
ويقول كاظم مط�شر عن ق��رار ايفر�ستو اخلا�ص
ب�إجها�ض حلمه بالتواجد يف مونديال املك�سيك:
�إن �أ�صعب موقف واجهته يف حياتي الريا�ضية
هو ذل��ك ال�ق��رار ال��ذي �أت�خ��ذه ايفر�ستو ب�إجها�ض
حلمي بالتواجد يف مونديال املك�سيك ،لأن اللعب
باملونديال هو احللم الأهم عند كل الالعبني ،علما
�أنني كنت الالعب الوحيد ال��ذي �شارك يف جميع
مباريات ت�صفيات ك�أ�س العامل التي �أدت �إىل ت�أهل
منتخبنا الوطني لأول مرة يف تاريخه �إىل نهائيات
ك�أ�س العامل ومل يكن م�ستواي الفني �أو البدين قد
تراجع بامل ّرة ،لكن قناعات ايفر�ستو كان لها ر�أي
�آخر.
وب��امل�ق��اب��ل ي��رى ك��اظ��م مط�شر �أن �أج �م��ل و�أ�سعد
اللحظات التي عا�شها يف ع��امل الكرة حدثت بعد
الفوز على املنتخب ال�سوري يف املباراة احلا�سمة
التي ج��رت بالطائف ع��ام  1985بثالثة �أه��داف

مقابل ه��دف واح��د التي �أدت نتيجتها �إىل ت�أهل
املنتخب الوطني �إىل مونديال املك�سيك بجدارة
كبرية.
اجلدير بالذكر �أن كاظم مط�شر كان يف هذه املباراة
مميزا جدا وقدّم ملحات جميلة وا�ستطاع الدفاع عن
املرمى العراقي مبهارة عالية جدا.

إنجازاته:

�أ�سهم ال�لاع��ب ك��اظ��م مط�شر يف ف��وز ف��ري��ق الطلبة
ببطولة الدوري مرة واحدة يف مو�سم  1980ـ 1981
كما �أ�سهم يف فوز نادي الر�شيد ببطولة الدوري مرتني
وبطولة الك�أ�س مرتني �أي�ضا ف�ضال عن م�ساهمته يف
فوز الفريق املذكور يف بطولة الأندية العربية عام
 1985حيث جرت البطولة يف بغداد.
�أم��ا مع املنتخب الوطني فقد �أ�سهم يف ف��وزه بلقب
بطولة خليجي  7التي جرت يف �سلطنة عُمان عام

 1984وكان العبا �أ�سا�سيا يف الكثري من املباريات،
كما �أ�سهم يف ت�أهل منتخبنا االوملبي �إىل نهائيات
دورة لو�س �أجنلو�س ع��ام  1984وك��ان ل��ه موقف
تاريخي مميز جد ًا يف املباراة احلا�سمة �ضد املنتخب
الكوري التي انتهت ل�صالح منتخبنا بهدف ت�أريخي
�سجله عدنان درجال .ومت ّثل هذا املوقف ب�أن الالعب
كاظم مط�شر تعر�ض �إىل �إ�صابة قوية جدا يف ر�أ�سه :
(�شج عميق) لكنه رف�ض مغادرة امللعب وا�ستمر حتى
نهاية املباراة التي �شهدت بلوغنا النهائيات االوملبية
بكل ج��دارة .وقد جعل موقف مط�شر هذا اجلمهور
العراقي يتذكر موقف ًا مماث ًال لالعب الكبري عبد كاظم
عندما رف�ض مغادرة اللعب برغم تعر�ضه �إىل �شبج
يف ر�أ�سه يف مباراة العراق و�أ�سرتاليا يف ت�صفيات
ٍك�أ�س العامل التي جرت يف �سيدين عام  ،1973لذلك
ن�ستطيع القول �أن كاظم مط�شر ت�أثر بعبد كاظم و�سار
على نهجه.
و�شارك كاظم مط�شر يف نهائيات ك�أ�س دورة لو�س
�أجنلو�س االوملبية وبعد ذلك كان من امل�ساهمني يف
ف��وز منتخبنا الوطني يف بطولة مرليون الدولية
التي جرت يف �سنغافورة عام  ،1984كما كان من
امل�ساهمني يف ت�أهل منتخبنا الوطني �إىل مونديال
املك�سيك حيث ق��دم مباريات جميلة ج��د ًا يف جميع
مباريات الت�صفيات برغم �أن منتخبنا �شهد يف هذه
الت�صفيات وج��ود العديد م��ن امل��درب�ين �أم�ث��ال عبد
القادر زينل و�أكرم �أحمد �سلمان و�أنور ج�سام وواثق
ناجي و�أحمد �صبحي والربازيليني اي��دو وفيريا،
وهذا دليل �أكيد على �أن امل�ستوى البدين لالعب كاظم
مط�شر كان ثابت ًا ومل يتعر�ض �إىل الرتاجع.

أجمل مبارياته:

خا�ض كاظم مط�شر الكثري من املباريات اجلميلة
جدا� ،إال �أنه يعتز كثريا مبباراتني حا�سمتني للكرة
العراقية الأوىل بني العراق وكوريا اجلنوبية يف
ت�صفيات دورة لو�س �أجنلو�س االوملبية ،والثانية
مبباراة العراق و�سوريا يف الطائف يف ت�صفيات
ك�أ�س العامل عام  ،1985حيث كان مط�شر مت�ألق ًا يف
هذين املباراتني و�أثمرت جهوده يف �صنع �إجنازين
كاظم مط�شر عامليني للكرة العراقية ،مت ّثل الأول بالتواجد للمرة

الثانية يف نهائيات الدورات الأوملبية والثاين يف
املونديال.

مميزاته:

ميتاز الالعب كاظم مط�شر باللعب اجلدي واحلر�ص
الزائد وعدم اال�ستهانة بالالعب املناف�س مهما كان
م�ستواه ،ف�ضال عن ذلك كان يتميز ب�سرعة البديهة
واالنق�ضا�ض ال�سريع على املناف�س والتعاون مع
زمالئه يف خط الدفاع ف�ضال عن طلعاته الهجومية
املوفقة ،كذلك ك��ان يجيد اللعب يف مركز املدافع
الأمي���ن وق ��دم م �ب��اراة ك �ب�يرة ج��دا ��ض��د املنتخب
امل�صري وهو يلعب يف هذا املركز ،كما يجيد اللعب
يف قلب الدفاع �سواء �أكان متقدم ًا �أم مت�أخر ًا وقد
�شكل م��ع ع��دن��ان درج��ال ثنائيا مميزا ط��وال مدة
لعبه م��ع املنتخب الوطني �أو م��ع فريقي الطلبة
والر�شيد.

اعتزاله اللعب:

اعتزل اللعب يف نهاية العقد الثمانيني من القرن
امل�ن���ص��رم وب �ه��دوء ت ��ام ،ث��م ان���ص��رف �إىل العمل
التدريبي و�أ��ش��رف على تدريب العديد من الفرق
املحلية.

أبرز المدربين الذين أشرفوا على تدريبه:

ح�سني جميد وخلف ح�سن وعبد الوهاب عبد القادر
ون�صرت نا�صر وجمال �صالح ويحيى علوان و�أنور
ج�سام و�أك��رم �أحمد �سلمان ،لكنه يُدين بالف�ضل
الكبري �إىل �شيخ املدربني الراحل عمو بابا الذي كان
�سبب ًا رئي�س ًا يف �إعطائه فر�صة اللعب مع املنتخبات
الوطنية.

ومضات:

* ك��ان معجب ًا بالالعب امل�صري �إبراهيم يو�سف
وكذلك بالالعب الأملاين بريغل.
* كان يحب فريقه «الطلبة» ومن ثم ي�أتي بعده فريقا
الزوراء وال�شرطة.
*حكمته :ما �أ�ضيق العي�ش لوال ف�سحة الأمل.
* له ه��دف واح��د مع املنتخب الوطني �سجله يف
مرمى �أ�سرتاليا من ركلة جزاء ترجيحية ببطولة
مرليون الدولية يف �سنغافورة عام .1984
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م � �ص� ��ارح� ��ة ح���رة

ابن همام  ..تأخرت!

إياد الصالحي

ّ
حل يف اليومني الأخريين رئي�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم حممد
بن همام �ضيف ًا بني اهله العراقيني يف مدينة �أربيل ( البوابة الريا�ضية
العراقية امام العامل ) للمرة الأوىل يف ت�أريخ ت�سنمه رئا�سة اكرب
احت��اد ق��اري تتالعب به عوا�صف امل�شكالت �سواء �أكانت �شخ�صية
ما يتعلق مب�صري ر�ؤ��س��اء احت��ادات اللعبة من م�س�ألة االنتخابات
�أم جماعية تخ�ص عملية �إنقاذ بع�ض ال��دول من �سطوة احلكومات
املتمثلة ب��وزارات ال�شباب والريا�ضة يف ق�ضايا كروية بحتة كما
ح�صلت يف الكويت وال�سودان وم�صر واليمن ما ا�ستدعى تدخل ابن
همام لأدراك احللول العاجلة قبل تفاقم الأزمات يف هذه الدول .
ال�س�ؤال املبا�شرالذي ينبغي ان يتلقاه ابن همام من دون ح�سا�سية :
ملاذا ترك �أزمة الكرة يف العراق بعيدة عن اهتمامات االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم ومل يولها قدر ًا كافي ًا من املتابعة واملخاطبة ولقاء الأطراف
املعنية بها منذ �سنتني وحتى الآن بالرغم من ان العراق ع�ضو فاعل
يف منظومة االحتاد القاري مطلع العقد اخلم�سيني من القرن املا�ضي،
ف�أزمة انتخابات احت��اد الكرة العراقي دخلت يف ت�صادمات كثرية
حملية وخارجية ،بل و�ضربت الكرة العراقية رقم ًا قيا�سي ًا يف عدد
مرات جتميدها ومل ينب�س ابن همام ببنت �شفة وبقي مراقبا للحدث
من دون ان ي�شارك يف و�ضع النقطة الأخرية لإنهائه .
عتبنا عفوي وال ينطوي على �أي تدلي�س التهام ابن همام من قريب
او بعيد بتجاهل ملف االنتخابات يف العراق لغايات تناولتها بع�ض
ال�صحف بانها ذات �صلة بعالقاته احلميمة مع رئي�س احتاد الكرة
ح�سني �سعيد الذي �سبق ان وقف اىل �صفه يف حملة الت�صويت القارية
�ضد مناف�سه البحريني �سلمان بن ابراهيم على املقعد التنفيذي لفيفا،
لكن من حقنا ان ن�ستغرب ونبدي ده�شة كبرية �أزاء ت�أخر زيارة ابن
همام للعراق للبحث يف ملف �أزم��ة االنتخابات بح�ضور ممثل فيفا
الأردين ن�ضال احلديد ال�سيما بعد ف�شل �إقامتها باملوعد املحدد 24
متوز املا�ضي وت�أجيلها اىل �إ�شعار �آخر يف وقت كان اجلميع ينتظر
دور ًا حا�سم ًا لالحتاد الآ�سيوي مبكرا للحيلولة دون تعقيد الق�ضية
وتف�سري اللوائح االنتخابية وفق ما ت�شتهيه رغبات املر�شحني !
ان الت�أريخ القريب ي�ؤكد تهافت حممد بن همام بحما�سة ّ
قل نظريها
لدى ر�ؤ�ساء االحتاد الآ�سيوي ال�سابقني ملنا�صرة ق�ضايا خارج �إطار
القارة و�أعني هنا م�ساعيه لفر�ض ه��اين اب��و ري��دة رئي�س ًا لالحتاد
امل�صري لكرة القدم عام  2006بعد تو�سطه ت�أجيل االنتخابات �آنذاك،
وكذلك دوره يف م� ��ؤازرة الدكتور كمال �شداد رئي�س احت��اد الكرة
ال�سوداين ل��و�أد حماولة وزير ال�شباب يف بلده على خلعه من مقعد
الرئا�سة ومنعه من ال�سفر� ،أي ان ت�أثري ابن همام يف القارة الأفريقية
كان وا�ضح ًا وناجح ًا مل نر مثيله يف القارة الآ�سيوية التي يعتلي
قمة امل�س�ؤولية فيها ،ما يثري اال�ستغراب ويدفعنا ال�ستي�ضاح ذلك
من خارطة حترك الرجل يف الأزمات التي غالبا ما يكون �ضيفها يف
ال�ساعات الأخرية!
ويبقى م�شروع الهدف من �أوليات زيارة ابن همام هذا ال�صرح احليوي
والأمن��وذج ال�سرتاتيجي لتطوير الكرة يف بلدنا بحاجة اىل الدعم
املتوا�صل واخلطط الناجعة لال�ستفادة من جتربته على جميع الفئات
العمرية ،ف�ضال عن زيارته نادي اربيل وانبهاره ملرافقه ملا ي�ضمه من
بنية حتتية متطورة تن�سجم مع توجيهات االحتاد الآ�سيوي يف ما
يخ�ص تطبيق لوائح دوري املحرتفني ال��ذي ط��وى ن�سخته الأوىل
العام املا�ضي ،و�إ�شادته بالدعم الذي تقدمه حكومة �إقليم كرد�ستان
للأندية الريا�ضية ما ينعك�س ايجابي ًا على م�ستوى الكرة يف الإقليم
خا�صة والعراق عامة .
ان ت�أكيد حممد بن همام على �أحقية ا�ست�ضافة مدينة �أربيل مباريات
منتخباتنا الوطنية و�أنديتنا يف البطوالت العربية والآ�سيوية
والدولية ي�أتي يف �سياق م�شاطرته موقف االحتاد الدويل لكرة القدم
برفعه احلظر املفرو�ض على الكرة العراقية ب�صورة جزئية وهي
�إ�شارة ذكية ولي�ست عابرة ،ب�أن اربيل وحدها املكان الآمن يف نظر
فيفا واالحتاد الآ�سيوي لإقامة الأن�شطة الدولية واللقاءات ذات العالقة
باملمار�سة االنتخابية الحتاد الكرة التي �شابتها
تقاطعات كثرية ال�سيما ان اع�ضاء الهيئة
العامة يرون بان بغداد حا�ضنة االنتخابات
املقبلة ولي�س �سواها انطالقا من حر�صهم
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز م�ق��وم��ات الأم� ��ن وال�سالم
لدى االحتادين الدويل والآ�سيوي عند
ح�ضور ممثليهما اىل العا�صمة بغية
ت�أهيلهما تدريجي ًا على امتالك القناعة
ال�ك��ام�ل��ة ب �� �ض��رورة رف��ع احل�ظ��ر نهائي ًا
وع ��ودة ال�ت�ب��اري الر�سمي على �أدمي
ملعب ال�شعب الدويل م�ستقب ًال .

احمد عبد الجبار العب فريق بغداد:

مستوى الدوري يثير الشفقة ..وحلم العودة
الى المنتخب يراودني
و�أحقيته بالدفاع عن املنتخب.
وب�ش�أن ع��ودت��ه م��رة �أخ��رى للعب يف
�صفوف ناديه ال�سابق (الزوراء) قال :
ال ��زوراء فريقي الأول وه��و �أول من
�أطلقني �إىل عامل النجومية وال�شهرة
 ،وتربطني مع جمهوره عالقة حمبة
ق��وي��ة ،ول ��ن اخ �ف��ي ح�ن�ي�ن��ي للعودة
اىل ال� ��زوراء  ،ان��ه ��ش�ع��ور ي ��راودين
با�ستمرار وان �شاء الله يتحقق ذلك يف
امل�ستقبل القريب الذي �أمتنى ان يكون
�أكرث �إ�شراق ًَا من الو�ضع احلايل بعد ان
�أ�سهمت �أالزم ��ة الكبرية
التي م ّر بها الزوراء
قبل �أ�شهر عدة يف
وج��ود تقاطعات
ح� � � � ��ادة داخ� � ��ل
الهيئة الإدارية،
الأم��ر ا ّث��ر ب�شكل
�سلبي على و�ضع
الفريق خالل هذا
املو�سم .

نا�شد العب فريق
بغداد واملنتخب
الوطني �سابقا احمد
عبد اجلبار جميع
املهتمني بالكرة
العراقية ب�ضرورة
النظر لها بعني امل�صلحة
العامة ولي�س امل�صالح
ال�شخ�صية وحماولة
رفع �ش�أن اللعبة
وتطويرها من خالل
�إيجاد نظم و�آليات
دوري جديد ،وتذليل
ال�صعاب التي تواجهها .

بغداد  /اشرف إبراهيم مالك
و�أ���ض��اف ع�ب��د اجل �ب��ار يف ح��دي�ث��ه لـ(
املدى الريا�ضي)  :يجب ان يكون هناك
اهتمام اك�بر ب��ال��دوري املحلي املثري
لل�شفقة ه��ذا املو�سم باعتباره الرافد
احليوي لالعبي املنتخبات الوطنية ،
الن ال��دوري اف��رز الكثري من املواهب
املميزة وامل��وه��وب��ة التي حتتاج �إىل
الرعاية واالهتمام ومل��ن ي�أخذ بيدها
اىل التطور والإبداع.
و�أ���ض��اف :ان ال� ��دوري احل ��ايل ي�ضم
الع �ب�ين ج�ي��دي��ن مي�ل�ك��ون م�ستويات
طيبة ال تختلف عما يقدمه الالعبون
املحرتفون يف الوقت احلا�ضر ولكن
الفر�ص التي ميلكها الالعب املحرتف
ه��ي الأك�ب�ر �أث�ن��اء دع��وت��ه اىل ملنتخب
الوطني .
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ومل ي�خ� ِ�ف عبد اجل �ب��ار �أمنيته
وط� �م���وح���ه ب� ��ال � �ع� ��ودة اىل
�صفوف املنتخب الوطني
مرة �أخرى ،م�شريا �إىل انه
تعر�ض يف ال�سابق للظلم
والإج � �ح� ��اف م ��ن جميع
امل��درب�ين ال��ذي��ن تعاقبوا
ع �ل��ى ت ��دري ��ب املنتخب
الوطني لأن�ه��م جتاهلوا
قدراته وامل�ستوى اجليد
ال��ذي قدمه يف املوا�سم
ال �� �س��اب �ق��ة ،م�ضيفا ان
ل��دي��ه ط �م��وح � ًا ك �ب�ير ًا
و�إ�صرار ًا على ان ينال
الفر�صة جمدد ًا ويقدم
م��ا ي� ��ؤك ��د ج��دارت��ه

االن يف املكتبات

مجلة رياضية شهرية تصدر عن مؤسسة املدى لالعالم
والثقافة والفنون

