أن��ص��ار ال��ش��رط��ة ي���ب���ادرون الن��ق��اذ ع��ائ��ل��ة كابان

ف���ي���ا ي���ت���زع���م أغ���ل���ى ال���ص���ف���ق���ات ال��ع��ال��م��ي��ة

ظاف��ر يطل��ق رصاص��ة الرحم��ة عل��ى الي��د العراقي��ة

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كريم

16

صفحة
يوزع مجانا مع جريدة المدى
العدد ( )1903السنة الثامنة االربعاء ( )8ايلول 2010

ضوء قطري أحمر في طريق
سيدكا إلى غرب آسيا!
الغالف بعدسة :كريم جعفر
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الكويت ترغب بمواجهة العراق وديًا في أبو ظبي

نجوم الدوري القطري خارج قبضة سيدكا في غرب آسيا

�سالم �شاكر يف لقاء العراق والكويت بخليجي م�سقط

بغداد  /حيدر مدلول

برر عبد اخلالق م�سعود الأمني املايل لالحتاد
العراقي املركزي لكرة القدم �أ�سباب ا�ستبعاد
الالعبني املحرتفني يف دوري النجوم القطري
(يون�س حممود وعلي ح�سني رحيمة وق�صي
منري و�سالم �شاكر وعالء عبد الزهرة) من
القائمة الأول�ي��ة ملنتخبنا الوطني امل�شارك
يف بطولة غ��رب �آ�سيا ال�ساد�سة الكروية
التي ّ
ت�ضيفها العا�صمة الأردنية عمّان للمدة
م��ن ال��راب��ع والع�شرين م��ن ال�شهر اجلاري
ولغاية الثالث م��ن ال�شهر املقبل �إىل عدم
موافقة الأندية (الغرافة والوكرة واخلور
واخلريطيات وقطر) التي يلعب املحرتفون
يف �صفوفها حالي ًا بال�سماح لهم للإلتحاف
باملنتخب الوطني لوجود ارتباطات ر�سمية
لهم يف ال��دوري احل��ايل ال��ذي �سينطلق يف

الثالث ع�شر من ال�شهر اجل��اري ف�ض ًال عن
ع��دم وج��ود البطولة على �أج �ن��دة االحت��اد
الدويل لكرة القدم (فيفا) حتى الآن .
و�أ��ض��اف � :إننا ا�ستح�صلنا موافقة ناديي
ال�شارقة الإماراتي وتراك�ستوري الإيراين
على ال�سماح مب�شاركة الالعبني م�صطفى
ك��رمي وك ��رار جا�سم م��ع منتخبنا الوطني
يف هذه البطولة اللذين �سي�شكالن �إ�ضافة
نوعية على الت�شكيلة الأ�سا�سية التي �سيلعب
بها املدرب الأملاين �سيدكا يف هذه البطولة،
مبينا ان القائمة الأول �ي��ة ال�ت��ي اعتمدتها
اللجنة املنظمة امل�ك��ون��ة م��ن  30الع �ب � ًا مت
االت �ف��اق عليها م��ع الأخ�ي�ر لكونه �صاحب
ال��ر�أي الأول بالت�شاور مع مالكه التدريبي
امل�ساعد الذي يرى �أن الالعبني املتواجدين
يف ت�شكيلته ه��م الأ��ص�ل��ح لتمثيل العراق

يف ه��ذه البطولة التي �ستكون خري �إعداد
لال�ستحقاقات املقبلة التي تنتظره خالل
ال �ف�ترة املقبلة وم��ن بينها دورة خليجي
 20وك�أ�س �أمم �آ�سيا  ، 2011مو�ضحا ان
القائمة �سيتم تقلي�صها �إىل ع�شرين العب ًا
قبل ال�سفر اىل العا�صمة االردنية عمان يوم
ال�ث��ال��ث ع�شر م��ن ال�شهر اجل ��اري خلو�ض
املباراتني التجريبيتني يف ال�ساد�س ع�شر
والتا�سع ع�شر من ال�شهر اجلاري على ملعب
القوي�سمة والزرقاء الأردنيني .
اجلدير بالذكر ان القائمة الأولية التي مت
اعتمادها من قبل اللجنة املنظمة تت�ألف من
الالعبني(:حممد كا�صد وعلي مط�شر وحيدر
رعد �سعيد و �أ�سامة �شاكر و�آو���س �إبراهيم
وحممد علي و�أح�م��د �إبراهيم وحيدر عبد
الأم�ي�ر ح�سني و حممد قابل ومثنى خالد

وح�سني عبد الواحد ومهدي كرمي وهوار
م�لا حم�م��د و�سامال �سعيد و�سامر �سعيد
و�أح�م��د �إي��اد وخالد م�شري وام��اد �إ�سماعي
و�أجمد را�ضي و�سعد عبد الأمري وم�صطفى
ك��رمي و�أح �م��د مناجد عبا�س وحم�م��د عبد
الزهرة وعلي من�صور وعمار كامي وحمادي
�أحمد و ن�ش�أت �أك��رم ويا�سر رع��د و�صالح
�سدير ول�ؤي �صالح وكرار جا�سم ).
م��ن ج �ه��ة �أخ� ��رى ت�ل�ق��ى االحت� ��اد العراقي
املركزي لكرة القدم دعوة ر�سمية من �شقيقه
الكويتي لإجراء مباراة دولية ودية تقام بني
املنتخبني العراقي والكويتي يوم ال�سابع
ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين املقبل .
ونقل املوقع الر�سمي لالحتاد الكويتي على
�شبكة االنرتنت انه ُكلف �أ�سامة ح�سني مدير
املنتخب الوطني الكويتي �إجراء ات�صاالت

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

مع االحتاد العراقي لبحث �إمكانية �إقامة لقاء
ودي بني املنتخبني يف العا�صمة الإماراتية
�أبو ظبي يف ال�سابع ع�شر من �شهر ت�شرين
الثاين املقبل يف �إطار ا�ستعدادات املنتخبني
لدورة ك�أ�س اخلليج العربي الع�شرين التي
حتت�ضنها مدينة ع��دن اليمنية للفرتة من
الثاين والع�شرين من �شهر ت�شرين الثاين
ول�غ��اي��ة اخل��ام����س م��ن �شهر ك��ان��ون الأول
املقبلني .
اجل��دي��ر بالذكر �أن قرعة البطولة �أوقعت
ال�ك��وي��ت يف املجموعة الأوىل �إىل جانب
منتخبات اليمن البلد امل�ضيف للبطولة
وال�سعودية وقطر بينما ج��اء ال�ع��راق يف
املجموعة الثانية �إىل جانب منتخبات عُمان
بطل الن�سخة الأخرية من الدورة والإمارات
والبحرين .

القسم الفني:
التن�ضيد :زينة بدري
اال�شراف اللغوي :حممد ال�سعدي
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ُ
لكي ال تقتل طموحات الرياضيين العلمية

وج��������ه��������ة ن���ظ���ر

لقب مستحق

األولمبية مطالبة بدراسة “القبول
المشروط” في كليات التربية الرياضية

كتب /عدي المختار
ح�ت��ى وق ��ت ق��ري��ب ج ��دا ك��ان��ت ك�ل�ي��ات الرتبية
ال��ري��ا��ض�ي��ة يف ع �م��وم حم��اف �ظ��ات ال �ع��راق هي
امل�ل�اذ وامل�ن�ف��ذ وامل�ن�ق��ذ للريا�ضيني والالعبني
الذين يودون �إكمال درا�ستهم �أكادميي ًا يف جمال
الريا�ضة ،حتى �أن الأمر كان �أ�شبه ما يكون بهدية
حكومية مقدمة لكل من تع ّرق جبينه يف املالعب
وامليادين الريا�ضية �سواء كان يف بداية طريقه
ام كان متوج ًا بالذهب عربي ًا و�آ�سيويا وحتى
عامليا ،ال�شيء املهم يف هذه املعادلة �أنها تفتح
�أبوابها للريا�ضيني من دون �شرط �أو قيد �إال من
ت�أييد ريا�ضي ي�ؤيد ممار�سته الريا�ضة لأي لعبة
كانت ،فخ ّرجت هذه الكليات �أجيا ًال كثرية منهم
من بقي يف ميادين التتويج وف�ضاءاته الرحبة
ومنهم من توجه �إىل التتويج الأكادميي لتخريج
�أجيال ت�ؤمن بان الريا�ضة حب وطاعة واحرتام
والأكرث من ذلك كله �أن ي�ؤمن �إميانا مطلقا ب�أنها
علم �شمويل بجميع ميادين املعرفة.
ك��ان بالأم�س ال��ر�أي كل ال��ر�أي للجنة االوملبية
الوطنية ال�ع��راق�ي��ة يف و��ض��ع � �ش��روط القبول
وال��رف����ض فيما ي�سمى بـ(ح�صة االومل�ب�ي��ة من
التعليم ) يف كليات الرتبية الريا�ضية يف عموم
حمافظات العراق ،وكانت املجامالت ت�أكل من
ج��رف ه��ذه الإج� ��راءات بالأم�س �إال �أن الغالب
الأعم هو ل�صالح الريا�ضيني و�أبناء الريا�ضيني
ممن يرغبون مبوا�صلة م�سرية �أبائهم يف ميدان
الريا�ضة �أو من دخل الريا�ضة حديثا ويتمنى
�أن يكون باب الأكادميية الطريق ل�صقل مواهبه
الريا�ضية� ،إال �أن الأم��ر الآن تغري متاما وما
ع��اد للجنة االوملبية �أي دور يف الأم��ر والر�أي
كل ال��ر�أي لرئا�سة العمادة يف كليات الرتبيات
الريا�ضية التي و�ضعت �شروطا وقوانني مل متر
على الريا�ضة والريا�ضيني ،وال تنطبق �إال على

العبي وريا�ضيي بغداد وما عداهم يف املحافظات
فان التهمي�ش والإق�صاء �أب�سط ما يقدم لهم !
ف�شروط التقدمي التي �أ�شارت �إىل �أن عمر املتقدم
يجب ان يكون ( )25عاما وان يكون خريجي
الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي من خريجي
ال�سنتني الأخريتني مبجموع ال يقل عن ()385
�أما خريجو ال�صناعة والتجارة خالل ال�سنتني
الأخريتني فان املجموع ال يقل عن ( )520وان
يكون خريجو ال�صناعة والتجارة من الالعبني
امل�شاركني يف �إح��دى فعاليات ال��دورة االوملبية
الأخ�ي�رة �أو م��ن احل��ائ��زي��ن على امل��راك��ز الأول
وحتى ال�ساد�س يف �إح��دى البطوالت الدولية
املعتمدة لدى االحت��اد ال��دويل للعبة للمو�سمني
الأخريين �أو من الالعبني احلائزين على مراكز
من الأول وحتى ال�ساد�س يف �إحدى البطوالت
الآ�سيوية و�أي�ضا املعتمدة لدى االحتاد الدويل
للعبة للمو�سمني الأخ�ي�ري��ن �أو م��ن الالعبني
احل��ائ��زي��ن على امل��رك��زي��ن الأول �أو ال�ث��اين يف
�إحدى البطوالت العربية املعتمدة لدى االحتاد
الدويل للعبة للمو�سمني الأخريين!
�أما خريجو الدرا�سة الإعدادية بفرعيها فيجب �أن
يكونوا من الالعبني احلائزين على املركز الأول
وحتى الثالث يف بطولة العراق او اجلمهورية
للمو�سمني الأخ�يري��ن �أو من العبي املنتخبات
الوطنية جلميع الفئات الذين يتقا�ضون راتب ًا
من اللجنة االوملبية وملدة متوا�صلة ال تقل عن
(� )6أ�شهر وللمو�سمني الأخريين� ،أما الالعبات
امل���ش��ارك��ات فقط يف دوري �أن��دي��ة ال �ع��راق او
اجلمهورية للمو�سم الأخ�ير.وال تقف ال�شروط
وامل�ع��رق�لات عند ه��ذا احل��د ،ب��ل تعدتها �إىل �أن
الأمانة العامة للجنة االوملبية الوطنية – وهو
�أم��ر و�إج��راء قانوين من قبلها لتح�صني نف�سها
– تطلب الك�شوفات اخلا�صة بالالعبني من قبل
االحت��ادات للت�أكد من ت�أييدات الطلبة ،فهل هذا
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ع��دل و�إن�صاف ممن و�ضع ه��ذه ال�شروط بحق
ريا�ضيينا ،وهل ت�صور الأخ��وة الذين و�ضعوا
ال�شروط �أنهم يعي�شون يف غري العراق الذي البد
�أن حتيط عملية التعليم فيه ا�ستثناءات وطنية
وقانونية و�إن�سانية؟ �أي �شروط هذه التي حتول
�أمام رغبة الريا�ضيني ممن مل يحالفهم احلظ بان
يكونوا �أبطاال يف البطوالت العربية والآ�سيوية
والعاملية كي ُتقتل الطموحات بهكذا طريقة  ،هل
نحن بحاجة لطالب ي�أتي من ميادين الريا�ضة
حتى لو كان يف بدايتها �أم �إىل طالب له معدل
ما �أهله للدخول �إىل الكلية من دون �أي �شعور
باالنتماء للريا�ضة فقط م��ن م�سعى وحيد �أال
وهو نيل �شهادة البكالوريو�س لين�ضم فيما بعد
لقافلة معلمي ومدر�سي مادة الريا�ضة املعطلة يف
مدار�س العراق كافة؟ �أمل ينظر عمداء الكليات
لظلم و�إج �ح��اف ه��ذه ال��ق��رارات ال�ت��ي ت�صيب
كارثتها فقط ريا�ضيي املحافظات ،هل يخ�شى
الأكادمييون نيل الريا�ضيني �شهادة تخ�ص�ص،
�أين دور اللجنة االوملبية يف ال�ضغط واملطالبة
ل�ت��ذل�ي��ل ال���ص�ع��وب��ات �أم� ��ام ال��ري��ا��ض�ي�ين يف ما
يخ�ص منفذهم الوحيد �أكادمييا� ،أما كان الأجدر
بالأمانة العامة للجنة االوملبية الوطنية العراقية
عقد اجتماعات مع الدكتور �سمري م�سلط رئي�س
ع�م��داء ال�ترب�ي��ة الريا�ضية يف ال �ع��راق لو�ضع
�شروط منطقية تف�سح املجال للجميع بالتعلم
واال�ستفادة من املنافذ الرتبوية لبناء �أجيال
ريا�ضية �أكادميية؟
�إن الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للجنة االومل �ب �ي��ة الوطنية
العراقية مطالبة بفتح هذا امللف ومطالبة وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي وعمداء كليات
الرتبية الريا�ضية ب�إعادة النظر بهذه ال�شروط
وو�ضع �شروط �أكرث مرونة من اجل �أن ي�أخذ كل
ريا�ضي حقه من التعليم الذي هو بالت�أكيد لي�س
حكر ًا على �أكادميي �أو �أي ّ
منظر �أو جمتهد بالعلم

و�أخري ًا طوى مو�سم � 2010-2009صفحاته بتتويج فريق نادي
دهوك لكرة القدم بلقب بطولة الدوري املمتاز بعد م�شوار عك�س
فيه الفريق البطل �أحقيته بهذا اللقب الذي يعد االول يف تاريخه
منذ ت�أ�سي�سه ودخوله مناف�سات الدوري املمتاز عام .1997
و�إذا م��ا ت�أملنا م�سرية ك��رة ده��وك منذ م�شاركتها االوىل يف
م�سابقة الدوري الكروي التي تعد الأق�صر بالن�سبة لبقية الأندية
الكبرية واجلماهريية وعلى وج��ه التحديد ان��دي��ة العا�صمة
و�أندية املحافظات الأخ��رى نرى وب�شكل وا�ضح ان ادارة هذا
النادي وعلى امتداد ال�سنوات املا�ضية متكنت من اخت�صار زمن
طويل وا�ستطاعت ان ت�ضع فريقها الكروي يف مقدمة االندية
التي متتلك باعا طويال وتاريخا عريقا على �صعيد م�شاركاتها
يف امل�سابقة.
�إن م��ا ميكن قوله واحل��دي��ث عنه يف م��ا يتعلق بح�صول كرة
ده��وك على لقب املو�سم املنتهي ،ان ه��ذا اللقب ج��اء من�سجما
مع طموحات وتطلعات الفريق و�إدارت��ه التي �أظهرت رغبتها
لتحقيق هذا االجناز منذ انطالق املو�سم من خالل ا�ستقطابها
عدد ًا من ال�شباب الواعدين وا�ستفادتها من عامل اخلربة لدى
البع�ض من الالعبني الدوليني ليظهر ذلك الفريق من بعيد وي�شق
طريقه �صوب اللقب.
�صحيح �أن ناديا يتمتع بقدرات مادية وفنية وا�ضحة مثل نادي
دهوك �،ساهمت بح�صوله على لقب بطولة الدوري ،بيد ان ادارة
النادي قدمت در�سا مثاليا لبقية الأندية يف كيفية تعاملها مع ما
متاح امامها من امكانات وقدرات وعوامل داعمة لها وظروف
مواتية ويف كيفية تكري�س وتوظيف هذه االمكانات مل�صلحة
فريق كرة القدم الذي جنح اخريا يف نقل درع الدوري بجدارة
تامة اىل معقله وتفويت الفر�صة على بقية الأندية التي كانت
تتطلع اىل انتزاع اللقب والذهاب به اىل اروقتها وخ�صو�صا
االندية الكبرية التي �صدمت مبا قدمه فريق دهوك من �صورة
م�ستقرة على �صعيد �أدائه وتطور امل�ستوى الفني العام للفريق
من مباراة لأخرى حتى �أكد رغبته باملناف�سة على اللقب عندما
اظهر قوته ومقدرته يف مناف�سات ن�صف النهائي وقبلها يف
ال ��دور النهائي للبطولة يف جمموعته ال�ت��ي حجز بطاقتها
امل�ؤدية اىل املربع الذهبي مبكرا وح�سم �أمر و�صوله �إىل املباراة
النهائية.
و�إذا كان هناك اجناز قد حتقق لكرة دهوك يف هذا املو�سم بف�ضل
ما عملته ادارة النادي وما خططت له مبنهجية �سليمة او�صلتها
اىل اللقب الغايل الذي كانت بحاجة له بعدما وفرت كل �أ�شكال
الدعم املايل والرعاية املتكاملة لالعبيها  ،فال بد ان ن�شري اىل ركن
ا�سا�س من ارك��ان هذا التفوق واالجن��از املتمثل بالدور الكبري
الذي ا�ضطلع به مدرب الفريق املدرب ال�شاب والطموح با�سم
قا�سم الذي عمل ب�صمت وبثقة كبرية وجدها يف مهمته جت�سدت
مب�شوار ناجح وخطوات هادئة ومت�أنية �أدت �إىل هذا االجناز
على العك�س من املدربني الآخرين الذين قدموا ما ي�ستطيعون
تقدميه وبذلوا كل ما يف و�سعهم من قدرات فنية .
�إذ ًا ،ح�صل فريق دهوك على مبتغاه وخطف درع ال��دوري بكل
ا�ستحقاق ب�شهادة كل املتابعني واملهتمني مب�سابقة الدوري
وجنح يف نقل الدرع اىل معقله و�أروقته يف مدينة دهوك،يبقى
ال�س�ؤال املقبل بخ�صو�ص �إمكانية م�شاركة الفريق وقدرته
على ظ�ه��ور م�شرف يف م�سابقة ك��ا���س االحت ��اد الآ��س�ي��وي يف
الن�سخة املقبلة ممثال للكرة العراقية فيها وح��ام�لا لواءها
يف ه��ذه امل�سابقة القارية ال�سيما وان��ه ب��ات مطالبا مب�شاركة
جدية فيها  ...م�شاركة حقيقية ولي�س
ان تتحول اىل تواجد �شكلي ما ي�ضع
ادارة النادي ازاء م�س�ؤولية كبرية
�ست�أخذ على عاتقها مهمة حتملها
ليكون التمثيل يف هذه امل�شاركة
على اح�سن حال وهذا ما نتمناه
اي�ضا اىل و�صيف املو�سم فريق
ن��ادي الطلبة ال��ذي ك��اف��ح طويال
ل�ل��و��ص��ول �إىل امل �ب��اراة النهائية
بف�ضل م��ا ق��دم�ت��ه ت�شكيلته
ال�شبابية ال��واع��دة �سواء
يف خطوطه الدفاعية �أم
غريها على �صعيد ت�شكيلته
يف مباراة اخلتام.

جانب من احدى الفعاليات الريا�ضية يف ملعب ال�شعب
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ماذا قال أهل الكرة عن تربع دهوك على عرش الكرة ؟

الكرة العراقية الفائز األكبر في النهائي  ..واالتحاد المركزي
يجهل أصول التنظيم
بغداد  /إكرام زين العابدين

قيادة مدربه با�سم قا�سم يف �إح��راز �أول لقب
للدوري املمتاز ملحافظة دهوك .

يف �أم�سية رم�ضانية جميلة توج نادي دهوك
ب�ل�ق��ب ال � ��دوري امل �م �ت��از ب �ك��رة ال �ق��دم ملو�سم
 2010-2009عقب فوزه يف املباراة النهائية
على ن��ادي الطلبة بهدف واح��د مقابل ال�شيء
جاء عن طريق الالعب خالد م�شري قبل نهاية
امل �ب��اراة ب�سبعة دق��ائ��ق ،ليحرز ده ��وك درع
الدوري املمتاز لأول مرة يف تاريخه.
(امل ��دى ال��ري��ا��ض��ي) ا�ستطلعت �آراء ع��دد من
ال�شخ�صيات الريا�ضية بخ�صو�ص نيل فريق
ده��وك اول درع يف تاريخه والأم ��ور الفنية
التي تخللها اللقاء املذكور و�أهميته من حيث
�إق��ام�ت�ه��ا �أول م��رة ع�ل��ى ملعب ال�شعب بعد
االنتهاء من اعمال ال�صيانة فيه بالرغم من
بع�ض ال�ن��واق����ص ال�ت��ي م��ازال��ت بحاجة اىل
متابعة لإكمالها.

مدرب دهوك  :نجحنا بنقل ال��درع الى
دهوك

محافظ دهوك  :أجواء المباراة والتنظيم
كانا رائعين

�أول املتحدثني كان حمافظ دهوك متر رم�ضان
الذي �أكد ان الفريقني جنحا يف تقدمي �صورة
�إيجابية ع��ن ك��رة ال�ق��دم العراقية م��ن خالل
اللمحات والإمكانات اجليدة التي ت�شري اىل
عودة مباركة للكرة العراقية للتناف�س بقوة يف
امل�شاركات اخلارجية �إذ �أن اغلب العنا�صر يف
الفريقني هم من العنا�صر ال�شابة ويتوقع لهم
م�ستقب ًال جيد ًا يف جمال الكرة .
و�أ�ضاف رم�ضان � :أن �أجواء املباراة والتنظيم
كانا ناجحني يف بغداد خا�صة و�إنها �أقيمت يف
الليل وحتت الأ�ضواء الكا�شفة.
و�أو�ضح � :إن فوز دهوك باللقب جاء بعد جهد
طويل للقائمني على الفريق من �إدارة ومدربني
والعبني واجلمهور الريا�ضي الذي وقف ي�ساند
فريقه �أينما حل ومل ينقطع عن م�ؤ�آزرة الفريق
ط��وال مدة املناف�سات التي تكللت بح�صولنا
على درع الدوري املمتاز للمو�سم احلايل .

حمودي  :ك��رة ده��وك تسير بالطريق
الصحيح

من جهته قال رئي�س اللجنة االوملبية العراقية
رع��د حمودي �إن االجن��از الكبري ال��ذي حققه
فريق دهوك يدل على �أن كرة القدم يف حمافظة
ده��وك ت�سري يف ال�ط��ري��ق ال�صحيح بجهود
الإدارة وامل��درب�ين وال�لاع�ب�ين ال��ذي��ن قدموا
م �ب��اراة ك �ب�يرة وجن �ح��وا يف �إن �ه��اء املباراة
ل�صاحلهم يف وقتها الأ�صلي .
و�أو�ضح � :أن املباراة كانت قمة بكل �شيء فقد
�شاهدنا �أدا ًء جيد ًا لكال الفريقني وح�ضور ًا
ج�م��اه�يري� ًا غ �ف�ير ًا ح�ي��ث ت��وا��ص��ل الت�شجيع
االيجابي �إىل وقت مت�أخر من الليل وهذا يدل
على �إ�شاعة الأم��ان واال�ستقرار املوجود يف
بغداد ،وان هدف اللجنة االوملبية العراقية هو
�إجناح مهام الفرق الريا�ضية بجميع �أنواعها
ومنها كرة القدم مع�شوقة املاليني .
و�أ�ضاف حمودي � :أنا �سعيد اليوم لأن املباراة
النهائية �أق�ي�م��ت ع�ل��ى ار� ��ض ملعب ال�شعب
ال��دويل وحتت الأ�ضواء الكا�شفة وهو عامل
ايجابي ل�صالح الريا�ضة العراقية  ،ونتمنى ان
يتم توظيف هذا النجاح ل�صالح كرة القدم من
خالل التحرك لرفع احلظر عنها .

طارق احمد :المهم نجاح احتفالية ختام
الدوري

بينما قال طارق احمد �أمني �سر االحتاد العراقي
امل��رك��زي لكرة القدم ورئي�س جلنة احلكام :
ان جن��اح االحت��اد يف تنظيم نهائي ال��دوري
امل�م�ت��از يف ملعب ال�شعب وحت��ت الأ�ضواء
الكا�شفة بالتعاون مع اللجنة االوملبية يعد
حالة ايجابية خا�صة ان اجلمهور الكبري الذي
ح�ضر اىل مدرجات امللعب ا�ستمتع باملباراة
النهائية التي جمعت فريقي الطلبة ودهوك
وانتهت ل�صالح دهوك الذي ح�صد �أول لقب له
يف ت�أريخه .
و�أثنى احمد على �إدارة ملعب ال�شعب الدويل
التي قدمت عم ًال جبار ًا خالل يومني ورتبت كل
الأم��ور لتهيئة �أف�ضل ال�سبل لإظهار مباراتي
حت��دي��د امل��رك��زي��ن الثالث وال��راب��ع واملباراة
النهائية ب�أبهى �صورة .
و�أ�ضاف احمد � :سندر�س كل اخليارات التي
�ستجعل البطولة املقبلة للدوري املمتاز تقام
يف وقت اقل بحيث تنتهي قبل حلول ال�صيف
علما ان العديد من امل�شاركات تنتظر كرتنا
العراقية على ال�صعيدين الآ�سيوي والدويل
ومنها دورة خليجي  20يف اليمن وك�أ�س �آ�سيا
يف قطر وك��ذل��ك االومل�ب�ي��اد وت�صفيات كا�س
العامل ونهائيات ال�شباب والنا�شئني � ،إال ان
جلنة امل�سابقات عازمة على االنتهاء من كل
الأمور و�إنهاء الدوري يف الن�صف الثاين من
�شهر �آيار من العام املقبل مب�شاركة  28فريق ًا
�ستوزع على جمموعتني و�سيتم �إ�صدار كرا�س
خا�ص مب�سابقة الدوري .

خالد م�شري يف طريقه لت�سلم الدرع

مرة يف تاريخه بعد مو�سم كروي ناجح بكل
املقايي�س الريا�ضية .
و�أ�ضاف م�سعود  :ان فريق دهوك اجتهد يف
ح�سم املباراة النهائية ل�صاحله بعد ان جنح
بالفوز بهدف واحد �سجله قائد الفريق خالد
م�شري يف ال��وق��ت القاتل م��ن امل �ب��اراة  ،وان
فريق الطلبة كان هو الآخر من الفرق اجليدة
فقد جنح يف �إبعاد فريقنا اربيل (حامل اللقب
يف امل��وا��س��م الثالثة املا�ضية ) ع��ن املباراة
النهائية لكنه مل ي�ستغل الفر�ص التي �أتيحت
له وكما هو معروف ان الفريق الذي ي�ستغل
الفر�ص وي�سجل يف وقت ع�صيب فانه يفوز
يف امل�ب��اراة وه��ذا ما فعله فريق ده��وك بطل
الدوري املمتاز يف دوري النخبة وجنح حتت

وك��ان با�سم قا�سم م��درب ن��ادي ده��وك لكرة
القدم اكرث ال�سعداء باللقب حيث قال  :ان فوز
فريقي بلقب الدوري املمتاز بكرة القدم للمرة
الأوىل على ح�ساب فريق الطلبة يعد اجنازا
تاريخيا نظرا لأهميته ولكون دهوك يح�صل
على اللقب بعد مو�سم طويل ومناف�سة قوية
مع ف��رق �سبق ان خطفت اللقب يف املوا�سم
املا�ضية .
و�أ�� �ض ��اف ق��ا��س��م  :ان الع�ب�ي�ن��ا ح�ق�ق��وا حلم
جماهري دهوك وكذلك القائمني على الريا�ضة
يف امل�ح��اف�ظ��ة وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��م مت��ر رم�ضان
حمافظ ده��وك ال��ذي ك��ان يتابع كل جناحات
الفريق ويقدم الت�سهيالت ال�لازم��ة لتحقيق
الإجن��از ال��ذي و�ضع ا�سم ده��وك يف �سجالت
الفرق التي ح�صدت لقب الدوري املمتاز .
و�أ�شار �إىل ان الفريق قدم مباراة جيدة كان
التكتيك فيها حا�ضرا حيث ا�ستطاع الالعبون
احل ��د م��ن خ �ط��ورة الع �ب��ي ال�ط�ل�ب��ة و�إي �ق��اف
مدهم الهجومي ثم حتقيق الفوز يف الدقائق
الأخرية عرب هدف الالعب خالد م�شري اجلميل
الذي �ساهم يف �إهداء الدرع اىل دهوك .

امجد راضي يحصد لقب الهداف

ح�صد مهاجم ال �ق��وة اجل��وي��ة اجم��د را�ضي
لقب هداف الدوري املمتاز لكرة القدم ملو�سم
احلايل  2010 – 2009بعد ان جمع  31هدفا
�سجلها يف مناف�سات الدوري املمتاز والنخبة
 ،وهي املرة الأوىل التي يح�صد فيها را�ضي
اللقب .
و�سلم ناجح حمود النائب الأول لرئي�س احتاد
الكرة ك�أ�س الهداف يف احتفالية ختام الدوري
املمتاز .
وح�صل فريق الهندية على لقب الفريق املثايل
يف امل��و� �س��م احل ��ايل ح�ي��ث مت ت�سليم ممثل
النادي ك�أ�س الفريق املثايل .
يذكر �أن ال��دوري املمتاز بكرة القدم للمو�سم

 2010-2009اختتم بتتويج فريق دهوك
بلقب ال��دوري العراقي املمتاز ليح�صل على
جائزة ال��دوري وق��دره��ا  100مليون دينار،
وج��اء فريق الطلبة باملركز الثاين ون��ال 75
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،ث��م ال� ��زوراء ب��امل��رك��ز الثالث
وح���ص��ل ع�ل��ى  50م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،ث��م �أربيل
باملركز الرابع ونال  25مليون دينار.

لنا كلمة

االحتاد العراقي لكرة القدم بذل جهد ًا من اجل
�إن تكون املباراة النهائية ب�صورة جيدة ولكنه
ل�ل�أ��س��ف مل يكن موفقا يف كثري م��ن الأم��ور
الإدارية الب�سيطة التي من املمكن ان ت�سهم يف
�إعطاء �صورة ايجابية عنه ،فمثال الفو�ضى
كانت عارمة يف امل�ضمار من دون �أن نعرف من
اجلهة امل�س�ؤولة عن التنظيم او �أمن املالعب
واجلميع يدعي انه يقوم بواجبه لكن النتيجة
ال ت�سر اجلميع!
مثلما نعرف ان اجلهة الراعية للدوري هي
�شركة زين العراق لالت�صاالت لكننا �شاهدنا
غيابا ملحوظا منها ع��ن ه��ذه املنا�سبة وال
نعرف متى �ست�ستفيد هذه ال�شركة من الفر�ص
الذهبية التي تبحث عنها ال�شركات الراعية
من خالل هذه املنا�سبات الريا�ضية التي يتم
ت�سليط الأ�ضواء عليها ب�شكل كبري ؟!
وك�ن��ا نتمنى ان ن�شاهد ج��داري��ات ال�شركة
ال��راع�ي��ة ل �ل��دوري وه��ي مت�ل�أ ج��وان��ب ملعب
ال�شعب او حتى �أماكن توزيع اجلوائز على
الفرق الفائزة لكي ت�سهم يف �إعطاء �صورة
�إيجابية عن ال�شركة الراعية وعن احتاد كرة
القدم �.إ�ضافة اىل �إننا �شاهدنا بع�ض زمالئنا
ال�صحفيني وه ��م ي��رت��دون ب��اج��ات خا�صة
بهم من �شركة زي��ن واالحت��اد  ،والأغلبية مل
ي�ستلموها وكان الأحرى باالحتاد ان يوزعها
ع�ل��ى الإع�لام �ي�ين ل�ي�ت�م�ي��زوا ع��ن الآخ��ري��ن ،
وللأ�سف مازل غياب ا�ستمارة �أ�سماء و�أرقام
الفريقني م�ستمر ًا ب��ال��رغ��م م��ن كونها حالة
ح�ضارية ت��وزع على الإعالميني وال�ضيوف
احلا�ضرين ملتابعة املباراة مع نبذة ق�صرية
عن كل فريق مثلما يح�صل يف جميع املالعب
ما عدا العراق !

عبد الخالق مسعود :دهوك اجتهد ونال
اللقب

وقال عبد اخلالق م�سعود الأمني املايل لالحتاد
العراقي لكرة القدم ونائب رئي�س نادي اربيل
 :ان ف��ري��ق ده ��وك م��ن ال �ف��رق اجل �ي��دة التي
جنحت يف خطف لقب ال��دوري املمتاز لأول
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احلكم عالء عبد القادر يف املهمة االخرية قبل االعتزال

حممد الها�شمي يطالب جميد حميد بالتزام ال�صمت

عيــــن ال��دوري

ّ
واقعية قاسم تؤمن مرمى طالب
وعسكرة المالعب تثير فوضى عارمة!
بغداد /يوسف فعل

حقق فريق دهوك اجنازا كبريا بفوزه للمرة
الأوىل بلقب ال��دوري ملو�سم 2010- 2009
 ،ال��ذي ج��اء تتويجا مل�سرية �صقور اجلبال
الرائعة يف م�شوار الدوري بعدما قدموا ملحات
ك��روي��ة ممتعة راف�ق�ه��ا االن���ض�ب��اط التكتيكي
الرائع  ،وكانت ترجمة واقعية لأفكار املدرب
امل�ث��اب��ر ب��ا��س��م ق��ا��س��م ،كللها ال�لاع�ب��ون بفوز
تاريخي يف املباراة النهائية على فريق الطلبة
بهدف خالد م�شري .
جنح با�سم قا�سم بدرجة االمتياز يف اختيار
طريقة اللعب التي تتنا�سب مع �إمكانات العبيه
الفردية والبدنية ،مع براعته بتوظيف طاقاتهم
بال�شكل الأمثل يف املباراة النهائية ،ف�ضال عن
�إجادته قراءة �أوراق الأنيق ،واكت�شاف نقاط
القوة وال�ضعف يف �صفوفه التي ا�ستثمرها
ب�صورة دل��ت على علو كعبه من خ�لال تغيري
�أ�سلوب اللعب من التحفظ يف الدفاع والزيادة
ال�ع��ددي��ة يف منت�صف امل �ي��دان  ،اىل ال�ضغط
القوي على الالعب احلائز للكرة يف حمور
العمليات ،ونقل الكرة ال�سريع من اجلانبني
لإرباك دفاعات االنيق ،وذلك ما احدث انقالبا
تكتيكيا يف جمريات اللقاء ،ا�ضطر على اثره
العبو االنيق اىل الرتاجع ملناطقهم الدفاعية
لإيقاف هجمات فريق دهوك الذي جاءت نتيجة
اللقاء متوافقة مع العطاء الفني ل�صقوره ،ومل
ي�ستطع فريق الطلبة التقاط �أنفا�سه ،والعودة
�إىل �أجواء املباراة ب�سبب الطريقة املن�ضبطة
التي ادى بها العبو دهوك املباراة وجناحهم
يف فر�ض �أ�سلوبهم التكتيكي على جمريات
اللقاء.
و�أك ��دت امل �ب��اراة النهائية جن��اح با�سم قا�سم

يف ال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى ال�ف�ك��ر ال �ت��دري �ب��ي للمدرب
يحيى علوان الذي حاول جاهدا �إيجاد ثغرة
يف دف��اع��ات ف��ري��ق ده��وك ميكن امل ��رور منها
و�إخ �ط��ار م��رم��ى احل��ار���س ع��دي ط��ال��ب ،لكن
جميع املحاوالت باءت بالف�شل جلودة التنظيم
الدفاعي .
وم��ا يح�سب لفريق ده��وك ومالكه التدريبي
املتكون من با�سم قا�سم و�إبراهيم عبد نادر
وو��ص�ف��ي ج�ب��ار ان ال�ف��ري��ق �أك �م��ل مناف�سات
دوري النخبة ومل يتعر�ض لأية خ�سارة بالرغم
من املواجهات القوية التي خا�ضها يف م�شواره
للو�صول اىل املباراة النهائية .
ومن �أهم �أ�سباب جناح فريق دهوك للظفر بلقب
الدوري انتهاجه الأداء اجلماعي والإبتعاد عن
الفردية ،وتطبيق املقولة التدريبية (اجلميع يف
خدمة الفريق) التي كانت م�صدر قوة م�ضاعفة
له ،كما ان التعاقدات مع الالعبني املحرتفني
كانت �صائبة ووفق �سرتاتيجية لعب الفريق
وعلى قدر كبري من االحرتافية بت�ألق اللبناين
ن�صرت اجلمل الذي �أدى واجبه مبهارة عالية
ب�إجادته دور �صانع الألعاب ،والالعب القادم
من اخللف لتقدمي امل�ساندة للمهاجمني الذي
جتلى ب�أبهى �صوره بالتعاون املثمر مع احمد
مناجد ال��ذي كان م�صدر اخلطورة الدائم يف
نهائي الدوري على مرمى علي مط�شر.
�إن فوز فريق دهوك بلقب الدوري �أ�ضاف بطال
جديدا اىل �سجل الأبطال ال�سابقني رفع ر�صيد
فرق املحافظات التي �أحرزت اللقب �أربع مرات
وهي امليناء و�صالح الدين واربيل ودهوك .

غياب الهداف

افتقد فريق الطلبة يف نهائي ال��دوري غياب

املهاجم الهداف القادر على انتهاز الفر�ص  ،ومل
يكن مهاجمو االنيق باخلطورة الكافية التي
متكنهم من �أخطار مرمى فريق دهوك ،وبعرثة
خطوطه ال��دف��اع�ي��ة ل�ع��دم امتالكهم املهارات
الفردية العالية التي تعطيهم الأف�ضلية يف
التغلب على املدافعني يف املواجهات الفردية.
من ال�صعوبة على �أي فريق �أن يحقق الفوز
يف �أي��ة م�ب��اراة ما مل ميتلك القوة الهجومية
ال�ضاربة التي تربك مناف�سيه وتبث القلق لدى
املدافعني ،وذلك من خالل تنوع بناء الهجمات،
ومباغتة املدافعني يف التحرك بالكرة ومن
دون �ه��ا ،والت�سديد على امل��رم��ى م��ن خمتلف
اجلهات ،والتعاون مع العبي الثلث الو�سطي
يف �إنهاء الهجمات ،الن جميع جهود الفريق
�ستذهب هبا ًء منثور ًا اذا مل يكن هناك تنا�سق
�أو تناغم للمهاجمني مع العبي الفريق.
ومل تفلح حماوالت املبدع عبد الوهاب �أبو
الهيل يف �إم��داد املهاجمني بالكرات اخلطرة
لإدراك ه��دف التعادل وال�ع��ودة �إىل �أجواء
امل �ب��اراة  ،الن مهاجمي االن �ي��ق مل يكونوا
بامل�ستوى الفني العايل او الن�ضج التكتيكي
الذي يرتقي �إىل مهاجمي الفريق ال�سابقني
�أم�ث��ال ح�سني �سعيد وومي�ض منري وعالء
كاظم وغريهم ويعود ذلك اىل عدم تدرجهم
ب�صورة �صحيحة من فرق الفئات العمرية اىل
الفريق الأول ،وعدم وجود املهاجم الهداف
يف �صفوف االنيق وغياب اللم�سة الأخرية
ل�لاع�ب�ين ك � ّل��ف ال �ف��ري��ق غ��ال�ي��ا وب ��دد �أح�ل�ام
جمهوره يف الفوز على فريق دهوك و�إحراز
اللقب للمرة ال�ساد�سة يف تاريخه ،بالرغم من
تقدمي الفريق مباراة حافلة بالكفاح واللعب
اجلميل  ،ومل تثمر امل �ح��اوالت التكتيكية

التي �أج��راه��ا يحيى علوان لتعزيز املقدرة
الهجومية مبنح العبي الو�سط حرية االنتقال
من الدفاع اىل الهجوم لعمل الزيادة العددية
يف املقدمة ،لغياب التفاهم والإن�سجام بني
العبي الهجوم والو�سط ،ما جعل مدافعي
ف��ري��ق ده���وك ب �ق �ي��ادة خ��ال��د م���ش�ير يقفون
باملر�صاد جلميع الطلعات الهجومية ،و�إبعاد
اخلطورة عن مرمى احلار�س عدي طالب.
كان الأحرى باملالك التدريبي للطلبة ان يعمل
على تهيئة املهاجمني ب���ص��ورة �أف���ض��ل من
خالل زيادة الوحدات التدريبية الفردية لهم
 ،والتحرك ال�سليم داخل منطقة اجلزاء ،لكن
�ضعف اجلانب املهاري وقلة الن�ضج التكتيكي
للمهاجمني �أجه�ض ًا حلم الطالب يف �إحراز
اللقب و�إ�ضافته �إىل خزانة النادي.

ظاهرة غير حضارية

م��ن �أ�صعب الأم ��ور التي ت��واج��ه املباريات
املهمة التي تقام يف ملعب ال�شعب الدويل
الفو�ضى العارمة التي ت�ضرب �أطنابها على
امللعب ب�سبب ك�ثرة الأ�شخا�ص فيه ممن ال
ناقة لهم وال جمل يف امل�ب��اراة النهائية،من
�ضمنهم رج���ال ام ��ن امل�لاع��ب واحلمايات
ال�شخ�صية للم�س�ؤولني ال��ذي��ن يح�ضرون
امل �ب��اراة يف م�شاهد ت��وح��ي ك�أننا يف ثكنة
ع�سكرية ولي�س يف ملعب لكرة القدم!
وع�سكرة امللعب بهذه الطريقة الفو�ضوية
تنعك�س �سلبا ع�ل��ى ت���ص��رف��ات اجلمهور،
وان �ف �ع��االت��ه م��ع جم��ري��ات ال �ل �ق��اء ،ال�سيما
عندما ي�صل الأم��ر �إىل الرتا�شق بالكلمات
بينهما يف م�ظ��اه��ر غ�ير ح���ض��اري��ة ت�سيئ
اىل املباراة النهائية .

�إن فيفا ا�صدر تعليمات م�شددة ب�ش�أن حفظ
الأم��ن يف املباريات املحلية والدولية  ،يف
حماوله منه ملنع دخ��ول الع�سكر اىل ار�ض
امل�ل�ع��ب او امل �ك��ان ال ��ذي خ�ل��ف امل��رم�ي�ين او
بالقرب من املق�صورة الرئي�سة ،حتى ال يكون
هناك احتكاك بني امل�شجعني رمبا ي�ؤدي �إىل
حدوث ما ال يحمد عقباه ،و�أعطى �صالحيات
مل�شرف املباراة ب�إلغائها �أو �إيقافها يف حالة
التجاوز على �شروط فيفا وتعليماته.
وكنا نتمنى ان يبادر احتاد الكرة بالتعاون
مع اللجنة االوملبية الوطنية وبقية امل�ؤ�س�سات
الريا�ضية لأجل تطبيق تلك الفقرات من دون
حماباة او جماملة لهذا الطرف او ذاك  ،كي
ن�ستطيع �إظ �ه��ار امل �ب��اراة النهائية باملظهر
الالئق ال��ذي يتنا�سب مع �أهميتها  ،وعك�س
االنطباع اجليد عن ق��درة احت��اد الكرة على
تنظيم املباريات ب�صورة الئقة و�سط ح�ضور
جماهريي رمبا يتجاوز الـ � 30ألف متفرج !

تصرف مرفوض

�أق��دم الع��ب الطلبة جميد حميد على القيام
بت�صرف مرفو�ض عندما رف�ض تقلد ميدالية
امل��رك��ز ال�ث��اين ورف�ضه م�صافحة املكرمني
له لوال تدخل حممد الها�شمي نائب رئي�س
الهيئة االدارية للنادي يف م�شهد غري ريا�ضي
ج ��اء ان�ع�ك��ا��س��ا ل�ق�ل��ة ث�ق��اف��ة ال�لاع��ب وع��دم
اح�ترام��ه للتقاليد املعروفة يف املباريات
النهائية  ،وابتعاده عن ال��روح الريا�ضية
 ،وملنع الالعبني تكرار مثل هذا الت�صرف
يجب على احتاد الكرة اتخاذ القرار املنا�سب
بحقه ل� �و�أد مثل ه��ذه الت�صرفات قبل ان
ت�ستفحل يف مالعبنا.
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وتائر استعداد نفط الجنوب تتصاعد قبل بطولة آسيا

ظافر عبد الصاحب  :كرة اليد تحتضر
والمشاركة اآلسيوية خطوة إلنعاشها

ظافر عبد
ال�صاحب

يعد نادي نفط الجنوب من االندية التي تسعى دائما إلى توفير جميع مستلزمات نجاح فرقها
الرياضية لمختلف األلعاب الفردية والجماعية ،وذلك من خالل تواجد فرق كرة القدم و اليد والسلة
والخماسي في البطوالت المحلية لتحقيق أفضل النتائج فيها ،فضال عن المشاركة المميزة في
االلعاب الفردية التي تألق أبطالها في حصد االوسمة في البطوالت العربية واآلسيوية  ،ويواصل
فريق كرة اليد تدريباته بهمة ونشاط لتمثيل البلد في بطولة االندية اآلسيوية أبطال الدوري
التي ستنطلق منافساتها في شهر أيلول الجاري.
(المدى الرياضي) التقت ع��ددا من أعضاء إدارة النادي ومدربي فريق كرة اليد للتعرف
على آرائهم بشأن المشاركة اآلسيوية ،وآمالهم بتحقيق النتائج الجيدة فيها وتطلعاتهم
المستقبلية لواقع اللعبة.
البصرة  /علي المياحي

اول املتحدثني كان نائب رئي�س الهيئة االدارية
ل�ن��ادي نفط اجل�ن��وب الب�صري حممد دريول
حيث قال :بعد احل�صول على مقعد يف بطولة
االن��دي��ة الآ��س�ي��وي��ة ل�ك��رة ال�ي��د  ،ق��ررت ادارة
النادي توفري جميع م�ستلزمات جناح الفريق
يف البطولة وتهيئة �سبل االع ��داد ال�صحيح
الج��ل الظهور ب�صورة ج�ي��دة يف املناف�سات
اال�سيوية ،وحتقيق النتائج اجليدة فيها ،ومن
اخل�ط��وات التي ت�سعى االدارة لتعزيز قوة
الفريق ا�ستح�صال موافقة االحت��اد املركزي
للعبة ع�ل��ى �إع� ��ارة خ��دم��ات م ��درب املنتخب
الوطني ظافر عبد ال�صاحب لتدريب الفريق
لال�ستفادة م��ن خ�برت��ه الطويلة يف املالعب
وام �ت�لاك��ه ال �ق��درات ال�ت��دري�ب�ي��ة ال��رائ �ع��ة ،مع
��ض��رورة دع��م الفريق بعنا�صرجديدة متتلك
اخلربة اجليدة واملهارات الفردية العالية.

ع��ن ان�ع��دام البنى التحية للعبة ،لذلك تلعب
اغلب الفرق بطريقة مملة روتينية  ،وعملية
اختيار الالعبني جتري بع�شوائية بعيدا عن
االختيارات العلمية التي يجب ان تكون وفق
معايري خا�صة  ،وجميع هذه ال�سلبيات جعلت
اللعبة تت�أخر كثريا على ال�صعيدين العربي
وال �ق��اري ،لكن امل�شاركة يف التجمع القاري
املقبل �ستكون خطوة لإنعا�ش اللعبة.

اكتشاف المواهب

و�أ�ضاف عبد ال�صاحب � :إن الأندية واملنتخبات
العربية ي�شرف على �إع��داده��ا �أف�ضل مدربي
ال �ع��امل متتلك ح���ض��ور ًا ف��اع� ً
لا يف البطوالت
الدولية ،حيث يف كل بطولة قارية يكون للفرق
او املنتخبات العربية تواجد فاعل فيها  ،وا�سهم

ذلك بزيادة خربة الالعبني وتنامي قدرتهم على
اللعب يف خمتلف ال �ظ��روف  ،و على احتاد
اللعبة ان يفكر بكيفية �إعادة �أجماد اللعبة من
خالل االهتمام بتطوير فرق الفئات العمرية
و�إق��ام��ة دوري خا�ص بها ينطلق قبل دوري
الكبار الكت�شاف املواهب ورفدها للمنتخبات
الوطنية وتهيئة املع�سكرات التدريبية املنا�سبة
وامل �ب��اري��ات ال�ق��وي��ة ل��زي��ادة خ�ب�رة الالعبني
للمناف�سة على و�صول فرقنا �إىل املراكز املتقدمة
يف البطوالت العربية والقارية.

قبل خو�ض غمار مناف�سات البطولة الآ�سيوية،
ونعمل على تقدمي ك��رة يد حديثة ال�سيما ان
امل�شاركة �ستكون خطوة للنهو�ض بواقع اللعبة
نحو الأف�ضل  ،وبالرغم من تواجد بع�ض العبي
املنتخب الوطني يف �صفوف الفريق على �سبيل
الإع��ارة� ،إال �أين حري�ص على ان يكون �ضمن
الت�شكيلة اال�سا�سية العبو الفريق م��ن �أهل
الب�صرة لأجل �أن تنعك�س الفائدة ايجابيا على
الأداء اجلماعي للفريق يف مناف�سات الدوري
 ،مع زي��ادة االن�سجام والتفاهم بني الالعبني
لتطبيق اال�ساليب التكتيكية اثناء املباريات.

و�أ�شار �إىل انه �شخ�ص نقاط القوة وال�ضعف يف
�أداء العبي الفريق وو�ضع املعاجلات التكتيكية
املنا�سبة لها ،حيث ن�سعى بجد �إىل جتاوزها

معسكر خارجي

معالجات تكتيكية

و�أ�ضاف عبد ال�صاحب� :إن ن�سبة اجلاهزية
الفنية للفريق ما زالت يف بدايتها  ،و�سنكمل

مجموعة صعبة

وب�خ���ص��و���ص ح �ظ��وظ ال �ف��ري��ق يف البطولة
الآ�سيوية قال� :إن جمموعة فريق نفط اجلنوب
يف البطولة قوية ل�ضمها خرية الفرق الآ�سيوية
منها ال�سد اللبناين و�صيف الن�سخة املا�ضية ،
وف��ري��ق م�ضر ال���س�ع��ودي ال��ذي ميلك العبني
مميزين منهم اف�ضل حار�س مرمى يف �آ�سيا،
وفريق فوالذ �أ�صفهان الإي��راين بطل الدوري
االيراين احد ابرز املناف�سني على لقب البطولة
وي�ضم اغلب العبي منتخب ب�لاده  ،لذلك فان
املجموعة �صعبة وال �ف��رق ال�ت��ي ت�ضمها من
املمكن ان تناف�س بقوة لإح��راز لقب البطولة
الآ�سيوية ،ما يحفز فريق نفط اجلنوب على
تقدمي امل�ستوى الفني اجليد الذي يليق ب�سمعة
اللعبة على ال�صعيد الآ�سيوي.
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روحية التحدي

وختم مدرب الفريق حديثه قائال� :أنا مدرب
حم�ترف �أق ��دم �أف�ضل م��ا ل��دي يف مثل هذه
البطوالت الكبرية واع�شق التحدي مع ان
اغلب الفرق العربية والقارية باتت اليوم ال
تخ�شى مواجهة الفرق العراقية ب�سبب الفارق
الكبري ،وانعك�س ذلك على روحية الالعبني
ال��ذي��ن ي�شعرون بحالة م��ن الإح �ب��اط لعدم
تقدمي النتائج اجليدة يف البطوالت ال�سابقة
 ،و�أمتنى من جميع الأندية �أن يهتموا بفرق
الفئات العمرية للنهو�ض بواقع اللعبة نحو
الأف�ضل  ،والبد من �إعداد جيل جديد وتهيئة
جميع �سبل ال�ن�ج��اح للمنتخبات الوطنية
والفرق التي لديها م�شاركات خارجية.

طموح مشروع

مشاكل فنية

وق ��ال ظ��اف��ر ع�ب��د ال���ص��اح��ب م ��درب املنتخب
الوطني وامل�شرف على فريق نفط اجلنوب:
�إن لعبة ك��رة ال�ي��د حتت�ضر لأن �ه��ا ت�ع��اين من
م�شاكل فنية وادارية كثرية  ،البتعاد فرقنا عن
امل�شاركة يف املحافل الدولية ،وقلة البطوالت
املحلية ،وعدم االهتمام بفرق الفئات العمرية،
وغياب الن�ضج التكتيكي عن الالعبني ف�ضال

مفردات املنهاج التدريبي ب�إقامة مباريات مع
الفرق املتقدمة ومنها فريقا الكرخ واجلي�ش
 ،ث��م ندخل يف مع�سكر خ��ارج��ي م��ن امل�ؤمل
�أن ي �ك��ون يف االردن وم ��ن خ�لال��ه ين�ضم
الع��ب او الع�ب��ان عربيان حم�ترف��ان لتقوية
�صفوف الفريق وتعزيز حظوظه باملناف�سة
على االنتقال اىل ال��دور الثاين من البطولة
بالرغم من قوة املجموعة و�صعوبة التناف�س
فيها لوجود فرق لها باع طويل على ال�صعيد
القاري ،ون�أمل من العبي الفريق ان يقدموا
اق�صى ما لديهم من االمكانات الفنية والبدنية
وت�سجيل ح�ضور جيد يف البطولة يتنا�سب
مع الدعم املقدم من �إدارة النادي للفريق.

كرة اليد العراقية يف مهمة ا�سيوية جديدة

م��ن جهته ق��ال م��درب الفريق علي حنون :
نحن متفائلون بتحقيق النتائج اجليدة يف
البطولة لأن جميع الالعبني لديهم �إ�صرار
ع�ل��ى ال�ظ�ه��ور مب�ستوى ج�ي��د لإع�ل�اء �ش�أن
اللعبة على ال�صعيد القاري  ،والفريق يبذل
جهود ًا كبرية يف التدريبات بواقع وحدتني
تدريبيتني يف ال �ي��وم  ،و�سيلعب ح�ضور
م��درب املنتخب ظ��اف��ر عبد ال�صاحب دورا
ك �ب�يرا ل��رف��ع ال���روح امل�ع�ن��وي��ة ل�لاع�ب�ين يف
التدريبات واملباريات ،وتطبيق الأ�ساليب
التكتيكية احلديثة لالرتقاء بالواقع الفني
لالعبني ،والأداء اجلماعي للفريق.
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العب لم ينصفه الحظ ،بل جانبه كثيرًا وجعله خارج إطار النجومية والشهرة التي يبحث عنهما جميع العبي كرة القدم
فيما حصل عليها أقرانه الذين عاصروه في رحلته مع المستديرة التي سحرت عشاقها بجمالها فقد زاولها منذ نعومة
أظفاره في األزقة والحارات لمدينة الحرية منجم المواهب الرياضية والفنية عندما كان العبًا ضمن فريق  17تموز بقيادة
الحكم االتحادي يوسف مايع ومن هذا الفريق تمكن من ولوج األندية المحلية ليمثل فريق التجارة الذي منه تم اختياره
لتمثيل المنتخب الوطني بقيادة المرحوم عمو بابا لينخرط ضمن صفوف فريق الطيران وبعده مثل فريق صالح الدين
ومن ثم العمال وأخيرًا فريق السياحة .

آلمه تقهقر الصقور في دوري الكرة الممتاز

حياد أزهر :المادة أفسدت عالقة الالعبين بأنديتهم وعمل
اتحاد الكرة شابته العشوائية!
بغداد  /طه كمر

(امل��دى الريا�ضي) �أج��رت ح��وار ًا مو�سع ًا مع
حياد �أزه��ر �سجلت فيه �أه��م الأح ��داث التي
تخللتها حياته الريا�ضية وم��ا راف�ق�ه��ا من
�شجون كثرية قبل ان يت�سنم مهمة تدريبية
للفئات ال�ع�م��ري��ة يف ن ��ادي ال �ق��وة اجلوية
حالي ًا.
* كيف ترى العمل اليوم مع الفئات العمرية؟
 برغم التعب يف عملي كم�شرف ومدربللفئات ال�ع�م��ري��ة يف ن ��ادي ال �ق��وة اجلوية
لكنه يحمل الكثري من املتعة من خالل �ضخ
املعلومات اال�سا�سية عن كرة القدم لهذه الفئة
من الالعبني وهم يف بداية الطريق والت�أكيد
عليهم دائ �م��ا به�ضم ال��درو���س ج �ي��د ًا وعدم
الن�سيان كونهم �سيحتاجونها طوال حياتهم
الريا�ضية .
*ماذا عن رحلتك مع املنتخبات الوطنية ؟
 مثلت منتخبي الأ�شبال والنا�شئني عام 1975وا�ستطعت حتقيق حلمي بتمثيل
املنتخب الوطني من خ�لال امل�ستوى الذي
قدمته م��ع فريق ال�ت�ج��ارة مو�سم – 1981
 1982وب�ق�ي��ت ط ��وال املع�سكر التدريبي
للمنتخب ال��ذي ا�ستمر مدة �أربعة �أ�شهر يف
التدريب املتوا�صل ،لكن للأ�سف ال�شديد قبل
موعد ال�سفر كنت �ضمن الأ�سماء امل�شاركة
يف ال � ��دورة الآ� �س �ي��وي��ة وف��وج �ئ��ت ب ��زوال
�أع ��ذاري ودع��وت��ي خلدمة العلم التي حالت
دون حتقيق حلمي ما حدا باملالك التدريبي
البحث عن بديل عني ،و�ضاع احللم بعد ان
كان �أقراين يف ذلك املنتخب هم رعد حمودي
وح�سني �سعيد وواثق ا�سود وخالد هادي .
بعدها ا�ستدعيت لتمثيل منتخب بغداد عام
 1981وح�صلنا على بطولة اجلمهورية ثم
مثلت املنتخب الوطني (خليط م��ن فريقي
ال �ط�يران وال���ش�ب��اب) و��ش��ارك�ن��ا يف بطولة
ال ��وح ��دات يف ال�ع��ا��ص�م��ة الأردن� �ي ��ة عمّان
وك��ان معي يف الفريق غامن عريبي وبا�سل
كوركي�س و�إ�سماعيل حممد و�إي�شو يوخنا .
* واقع اللعبة حاليا هل يلبي الطموح؟
 للأ�سف ان واق��ع اللعبة ي��راوح يف مكانهوبالرغم من وجود عقود االحرتاف الكثرية
والتطور احلا�صل يف جمال الكرة �إال ان عدم
وج��ود الالعب ال��ذي ميتع اجلمهور ب�أدائه
قيا�س ًا ملا كان متوفر ًا يف ال�سابق ما ا�ضاع
ك��رت�ن��ا طريقها ال�صحيح ،ل��ذل��ك نتمنى ان
حت�صل اللعبة على قرار يخدم الالعب الذي
�أفنى �شبابه وعمره يف خدمة اللعبة ب�سن
قانون يحميه من �شظف العي�ش .
* تعني ان هناك فرقا بني العب الأم�س واليوم ؟
 نعم بكل ت�أكيد فالفرق �شا�سع وكبري ،العبالأم�س معروف عنه يحرتم مدربه ب�شكل كبري
جدا وميتاز بالت�ضحية والوفاء للفانيلة التي
يرتديها ويعرب ع��ن التزامه بنكران الذات

دوري الكرة �شهد عدم ا�ستقرار الفرق اداريا وماليا
عندما يخو�ض فريقه م �ب��اراة يف ال��دوري
املحلي ،يف حني ان اله ّم االول لالعب اليوم
املادة التي اف�سدت عالقته بناديه وراح يبحث
عنها ب�شتى الو�سائل لكنه للأ�سف ال ي�ستطيع
ان يقدم مثلما قدمه العبو الأم�س .
* م ��ا �أج� �م ��ل م� �ب ��اراة ل�ع�ب�ت�ه��ا ط � ��وال م�شوارك
الريا�ضي؟
 ع �ن��دم��ا ك �ن��ت م��ع ال� �ط�ي�ران ل�ع�ب��ت �أجملمبارياتي �ضد فريق امليناء ع��ام  1984وال
زال��ت احداثها عالقة يف ذهن جمهور القوة
اجلوية حيث جرت يف جو ممطر ومتكنا من
الفوز فيها بنتيجة كبرية قوامها ( ) 3 – 6
وكانت ح�صيلتي منها �أربعة �أهداف جميعها
�سجلت ب��ال��ر�أ���س ولقبني اجلمهور اجلوي
عقب انتهائها بالالعب املطري .
* من ا�صحاب الف�ضل عليك ؟
 ال ان�سى ف�ضل املدرب القدير عادل يو�سف�إ�ضافة اىل �شيخ املدربني املرحوم عمو بابا
وك��ذل��ك امل��درب اليوغ�ساليف فويا وامل��درب
جمبل ف��رط��و���س وحم�م��د ث��ام��ر و�سعد جرب
وعامر جميل وعبد الإله عبد احلميد و�شاكر
�سامل وبا�سل مهدي .

* ما ابرز االجنازات التي حققتها يف م�شوارك مع
الكرة ؟
 حققت م��ع ف��ري��ق ال �ق��وة اجل��وي��ة بطولةاالنت�صار التي نظمت يف حمافظة النجف
الأ�شرف وكذلك بطولة ال�صحافة فيما ح�صلت
مع اجلويني على املركزين الثاين والثالث
يف دوري الكرة لأكرث من مو�سم .
* م ��اذا ع��ن �آل �ي��ة ادارة احت ��اد ال �ك��رة لعجلة
اللعبة؟
 حقيقة ان �آلية عمل االحتاد العراقيلكرة القدم �شابتها الفو�ضى واملحاباة
م��ن خ�ل�ال اه��م��ال � �ض � ّم ال �ك �ف��اءات
الريا�ضية التي لها وزنها احلقيقي
يف جمال اللعبة حيث ان غالبيتها
متتلك القدرة على العمل الإداري
بكل �إخ�لا���ص وان اهمالها يعد
خ�سارة كبرية مل�ستقبل اللعبة.
* م��ا ت�ق�ي�ي�م��ك ل � ��دوري ال �ك��رة يف
املو�سم املنتهي؟
 دوري املو�سم احل��ايل كانم �ت �ع �ب � ًا ج� ��د ًا م ��ا دف� ��ع بع�ض
الفرق اىل االن�سحاب نتيجة

ع��دم توفر الإم�ك��ان��ات امل��ادي��ة التي جتعلهم
يوا�صلون امل�سرية ،فبع�ض الفرق ا�ستنزفت
جميع طاقاتها الفنية ما �أثر ذلك على م�ستواها
الفني وما ح�صل لفريق القوة اجلوية خري
دليل �إذ ان��ه ب��د�أ ال��دوري مت�صدر ًا اال ان��ه مل
يتمكن من الت�أهل اىل دوري النخبة بالرغم
من انه ي�ضم نخبة جيدة من النجوم .
* وماذا يعني لك تقهقر ال�صقور ؟
 لي�س من ال�سهل ان �أحتدث و�أ�صف �شعوريع��ن ه��ذا ال �ن��ادي ال�ك�ب�ير ال ��ذي تربطني به
ذكريات جميلة ال ميكن يل ان �أن�ساها ما دمت
حي ًا فقد ع�شت مع القوة اجلوية �أجمل �أيام
عمري فهو بيتي الثاين وتربطني ب�أبنائه
ع�لاق��ات �صداقة حميمة منذ ان كنا العبني
وحتى الآن ف�لا �أن�سى الكابنت ناظم �شاكر
وامل��رح��وم �سعيد جمبل وه���ش��ام م�صطفى
و�سعدي يون�س وخالد فا�ضل واحمد هوبي
وح�سن ��س��داوي و�سعدي توما واملرحوم
ناطق ها�شم .
* كيف ت��رى فر�صة ا��س��ود ال��راف��دي��ن يف
رحلة الدفاع عن لقب �آ�سيا ؟
 ب�صراحة ان الفر�صة �صعبة جد ًاومعروف ان احلظ ال يطرق بابك
� �س��وى م��رة واح� ��دة وك ��رة القدم
تطورت كثري ًا فيما بقينا نحن
ن� ��راوح م�ك��ان�ن��ا ال��س�ي�م��ا نحن
�أب�ط��ال �آ�سيا ويجب ان يكون
�إعدادنا م�ضاعف ًا لتلك البطولة،
الن حتقيق الإجن� ��از مم�ك��ن ان
ي �ك��ون ��س�ه�لا ،ل�ك��ن احل �ف��اظ عليه
يكون �صعبا جدا.
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 6مراقبين آسيويين يتفقدون الدوري السعودي األهلي يتقدم في تصنيف
أندية العالم
القاهرة  /وكاالت

قفز ال�ن��ادي الأه�ل��ي امل�صري  113مركزا
يف ت�صنيف �أندية العامل هذا ال�شهر الذي
ي�صدره االحتاد الدويل للت�أريخ والإح�صاء
ليحتل املركز  87عامليا .
وت �ق��دم ال� �ن ��ادي امل �� �ص��ري يف الت�صنيف
اجلديد لالحتاد الدويل للت�أريخ والإح�صاء
 113مركزا بعد م�شاركته يف دور الثمانية

يف دوري �أب �ط��ال �أفريقيا حيث ف��از على
الإ�سماعيلي وتعادل مع هارتالند و�شبيبة
القبائل وخ�سر من الفريق اجلزائري على
�أر�ضه  .و�إحتل نادي �إنرت ميالن الإيطايل
بطل دوري �أبطال �أوروب��ا �صدارة الأندية
العاملية يف حني ج��اء بر�شلونة يف املركز
الثاين ثم بايرن ميونيخ يف املركز الثالث
ثم ت�شيل�سي رابعا وليفربول خام�سا.

الحكومة اليمنية تتحرك إلنهاء
أزمة خليجي 20

الدوري ال�سعودي يخ�ضع للتقييم اال�سيوي

الرياض  /وكاالت

ينتظر �أن ي�صل وف��د االحت���اد الآ�سيوي
�إىل ال�سعودية يوم الرابع ع�شر من ال�شهر
اجل��اري يف زي��ارة متتد لت�سعة �أي��ام لتفقد
جميع �أندية دوري زين ال�سعودي ،ومدى
مطابقتها ��ش��روط هيئة دوري املحرتفني
الآ�سيوي� ،إ�ضافة �إىل ح�ضور مباراة الهالل
ال�سعودي والغرافة القطري يف ذهاب دور
الثمانية م��ن دوري املحرتفني الآ�سيوي.
ويتكون الوفد من �ستة مراقبني برئا�سة
�سوزوكي توكواكي رئي�س جلنة امل�سابقات،
بنجامني تان مدير م�سابقات الأندية ،كيم
هايونغ مدير االت�صال مل�سابقات الأندية،
ين يونغ ت�شل مدير الت�سويق والعالمات

ال �ت �ج��اري��ة ،ك ��وان ه��ون��غ رئ�ي����س املراقبة
الداخلية ،وخان مينغ م�س�ؤول التطوير يف
�إدارة تعليم املدربني .و�ستزور هيئة دوري
املحرتفني ال�سعودي جميع �أندية ومالعب
دوري زي��ن ال�سعودي اب�ت��دا ًء م��ن ي��وم غد
اخلمي�س للوقوف على مدى جاهزية الأندية
واملالعب.
من جهة �أخ��رى �أنهى تدريب �أك�ثر من 40
متدربا من جميع الأندية امل�شاركة يف دوري
زين ال�سعودي من خالل عقد دورات تدريبية
عدة وور�ش عمل متخ�ص�صة يف ال�سيا�سات
والإجراءات املحا�سبية والهياكل التنظيمية
�شاركت يف تنفيذها ك��ل م��ن �شركتي "كي
بي �إم جي" و"اال�ستثمارات اخلليجية"،
�ضمن الأع �م��ال التطويرية التطبيقية يف

التعامالت الإدارية داخل الأندية ،ويف �إطار
�إعداد الأندية للزيارة املرتقبة لوفد االحتاد
الآ�سيوي.
و�شملت الدورات وور�ش العمل التي عقدت
يف كل من :الريا�ض ،الدمام ،وجدة� ،شرحا
ملتطلبات االحت ��اد الآ� �س �ي��وي ل�ك��رة القدم
امل�ط�ل��وب��ة م��ن الأن��دي��ة ال���س�ع��ودي��ة ب�شكل
تف�صيلي� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت��دري��ب حما�سبي
وم ��دي ��ري امل��ال �ي��ة يف الأن ��دي ��ة ع �ل��ى دليل
ال�سيا�سات والإجراءات املحا�سبية يف �إطار
اال�ستعداد للمراجعة القانونية التي بد�أت
الهيئة بتنفيذها وت�ق��دمي من��اذج للهياكل
التنظيمية امل�ق�ترح تطبيقها على الأندية
ح���س��ب م�ع��اي�ير االحت� ��اد الآ� �س �ي��وي لكرة
القدم.

خليجي اليمن يواجه حمالت �صحفية �ضده

صنعاء /وكاالت

ك�شفت م�صادر �إعالمية ب�أن االحتاد اليمني
ل�ك��رة ال�ق��دم طلب م��ن احلكومة اليمنية
التدخل لدى بع�ض دول جمل�س التعاون
اخلليجي لوقف حملة الت�شكيك بقدرة
اليمن على ا�ست�ضافة بطولة خليجي 20
يف ت�شرين الثاين املقبل.
ونقلت م�صادر �إعالمية عن قيادات ريا�ضية
مينية ان احلكومة اليمنية تعتزم التحرك
بعد عيد الفطر امل�ب��ارك والقيام بجولة
مكوكية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
بهدف �إيقاف حملة التحري�ض على بطولة

(فيف��ا) ينظ��م مؤتم��رًا بش��أن االحتراف ف��ي الجزائر
الجزائر  /وكاالت

ينظم االحت ��اد ال ��دويل ل�ك��رة القدم
«ف�ي�ف��ا» ب��ال�ت�ع��اون م��ع احت ��اد الكرة
اجل ��زائ ��ري م� ��ؤمت ��ر ًا م �ه �م � ًا ب�ش�أن
«االح�ت�راف يف ك��رة ال �ق��دم» ،خالل
الأ�سبوع الأخري من ال�شهر اجلاري
يف اجلزائر.
وي�ستعد احت��اد ال�ك��رة اجلزائري
لإط�لاق �أول دوري للمحرتفني يوم
� 24أي �ل��ول اجل� ��اري .وذك ��ر احتاد
ال �ك��رة اجل��زائ��ري يف م��وق�ع��ه على
الإن�ت�رن��ت �أن امل ��ؤمت��ر �سيح�ضره
خ �ب�راء ب � ��ارزون م��ن ب�ي�ن�ه��م مدير
التطوير بالـ«فيفا» ،و�سيتطرق �إىل
م��و� �ض��وع��ات حم� ��ددة ،ه��ي تنظيم
ال��ن��ادي امل �ح�ترف وق��ان��ون و�ضع
الالعب املحرتف وق��ان��ون دوريات
امل �ح�ترف�ين وال �ت �� �س��وي��ق وق��ان��ون
عقوبات دوري املحرتفني.
ويف ال�ش�أن ذاته �أعلن حممد روراوة
 ،رئي�س االحت ��اد اجل��زائ��ري لكرة
ال�ق��دم � ،أن منتخب ب�لاده �سيلتقي

منتخب ل��وك���س�م�ب��ورغ ودي���ا يوم
 17ت�شرين الثاين املقبل يف �إطار
ا�ستعداداته لت�صفيات كا�س الأمم
الأفريقية . 2012
و�أو�ضح روراوة للإذاعة اجلزائرية
�أن كل الرتتيبات اخلا�صة باملباراة
التي �ستقام بلوك�سمبورغ مل يبق
م�ن�ه��ا ف �ق��ط �إال امل��واف �ق��ة النهائية
الحتاد الكرة يف لوك�سمبورغ على
منح نظريه اجل��زائ��ري حقوق نقل
املباراة.
ويف �سياق مت�صل  ،ك�شف روراوة
�أن املنتخب اجلزائري �سيواجه �أحد
املنتخبات الكربى يف �شهر �شباط
املقبل ا�ستعدادا ملالقاة املغرب يف
�آذار يف اجلولة الثالثة من مباريات
املجموعة الرابعة �ضمن ت�صفيات
كا�س �أمم �أفريقيا . 2012
و�أكد رورواة �أن االت�صاالت جارية
م��ع ث�لاث��ة م�ن�ت�خ�ب��ات ع�ل��ى �أن يتم
االت �ف��اق م��ع واح��د منها يف الأي��ام
القادمة  ،من دون �أن يك�شف عنها.
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خليجي  ،20وان اليمن �ست�سعى من خالل
ذلك ال�ستغالل مناخ العالقات ال�سيا�سية
املمتازة مع مملكة البحرين التي تتزعم
الفريق املناوئ لإقامة بطولة خليجي 20
يف اليمن ،و�إيقاف احلمالت ال�صحافية
التي ت�شكك يف قدرة اليمن على ا�ست�ضافة
ب�ط��ول��ة ب�ح�ج��م خليجي � � 20س��واء من
الناحية الأمنية �أو التنظيمية.
وذكرت م�صادر ريا�ضية مطلعة ان اليمن
�ستعمل على �إقناع دول اخلليج بجهوزية
اليمن التنظيمية ،كما �ستطلعهم على
اخلطط الأمنية اخلا�صة بحماية البطولة
و�ضمانات جناحها.

بولوني أول ضحايا
الدوري اإلماراتي
أبو ظبي  /وكاالت

فيفا يدر�س جتربة االحرتاف يف اجلزائر

�شهد دوري املحرتفني الإم��ارات��ي لكرة القدم
�أول حالة �إقالة ،برغم �إقامة جولتني فقط يف
امل�سابقة ،حيث اتخذت �إدارة ن��ادي الوحدة
ق��رارا ب�إقالة الروماين الزل��و بولوين مدرب
ال�ف��ري��ق الأول وج �ه��ازه امل��ع��اون ،رغ��م فوز
الفريق على احتاد كلباء .1/3
وت ��أت��ى �أ��س�ب��اب الإق��ال��ة �إىل تعر�ض الفريق
(حامل اللقب) لهزميتني متتاليتني فى بداية
املو�سم ا�ستهلها بخ�سارة بطولة ك�أ�س ال�سوبر
الإم ��ارات ��ي ع�ل��ى ي��د ف��ري��ق الإم � ��ارات (دوري
الدرجة الأوىل ) بنتيجة  ،3/1بالإ�ضافة �إىل
خ�سارة مباراته يف اجلولة الأوىل من الو�صل
بنتيجة . 2/0
وتتجه امل�ؤ�شرات يف الوحدة حول املفا�ضلة
ب�ين ال�برازي �ل��ي �أدي� �ن ��ور ل �ي��ون��اردو بات�شي
"تيتي" والأملاين وينفرد �شايفر لتويل تدريب
الفريق خلفا لبولوين ال��ذي مل تتجاوز مدة
تعاقده ثالثة �أ�شهر.
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برشلونة مرشح لإلحتفاظ بلقب (الليغا) اإلسباني
مدريد /وكاالت

�أظهرت �آخر ا�ستطالعات ال��ر�أي �أن جماهري
ال �ل �ي �غ��ا ت �ت��وق��ع ت �ف��وق ال�ب�رت �غ��ايل خوزيه
مورينيو ،م��درب ري��ال م��دري��د ،فنيا على
امل��دي��ر ال �ف �ن��ي ل �غ��رمي ال� �ن ��ادي امللكي
ال �ت �ق �ل �ي��دي ،ب��ر� �ش �ل��ون��ة جو�سيب
غوارديوال.
و�أب � ��رز ا� �س �ت �ط�لاع ر�أي �أج��رت��ه
ج��ري��دة (م��ارك��ا) الإ��س�ب��ان�ي��ة �أن
مورينيو ح�صل على ن�سبة %٤٢
م ��ن الأ� � �ص� ��وات ف ��ى ح�ي�ن ك��ان
ن�صيب غوارديوال .%٣٨
وت� � ��أت � ��ى ه�� ��ذه النتيجة
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن

ا�ستطالع ر�أي �آخر يف اجلريدة نف�سها توقع
فوز بر�شلونة املو�سم احلايل بالدوري.
وك��ان مورينيو وغ��واردي��وال قد تواجها فى
الن�سخة املا�ضية من دوري الأبطال يف
ن�صف النهائي ،حينما كان املدرب
ال�برت �غ��ايل م��دي��ر ًا فنيا لإنرت
ميالن الإي�ط��ايل ال��ذي جنح
حتت قيادته يف احل�صول
على اللقب.
وج ��اء يف امل��رك��ز الثالث
امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي لأتلتيكو
م ��دري ��د ك �ي �ك��ي فلوري�س
( ،)%٥ال � ��ذي ح �� �ص��ل مع
فريقه هذا العام على بطولتي

دوري �أوروب ��ا وال�سوبر الأوروب ��ي ،ف�ض ًال
عن و�صوله لنهائي ك�أ�س امللك ،الذي خ�سره
�أمام �أ�شبيلية.فيما �أظهر ا�ستطالع ر�أي �آخر
�أن اجل�م��اه�ير الإ��س�ب��ان�ي��ة ت�ت��وق��ع حمافظة
بر�شلونة ع�ل��ى ل�ق��ب ال�ل�ي�غ��ا ،ال ��ذي �أح ��رزه
املو�سمني املا�ضيني خ�لال املو�سم اجلديد.
و�أبرز اال�ستطالع� ،أن  %٤٨.٨من الأ�صوات
�صب يف �صالح بر�شلونة فى حني حاز ريال
مدريد على ن�سبة � ،%٤٥.٥أي ما يعني وجود
ف��ارق بقيمة �� ١٨٠٠ص��وت ل�صالح النادي
الكتالوين .وي�أتي بعد قطبي الكرة الإ�سباين،
�أتلتيكو مدريد بطل دوري �أوروبا وال�سوبر
الأوروبي ( )%٢.١ثم فالن�سيا ( )%١.٦ويليه
بطل الك�أ�س �أ�شبيلية .

تفا�ؤل وا�سع يف بر�شلونة للفوز باللقب

إبراهيموفيتش :ميالن بايرن ميونيخ يطالب بالتأمين
على الالعبين ضد اإلصابات
األقوى فى أوروبا
روما  /وكاالت

ابراهيموفيت�ش
�سعيد بوجوده
يف مياله

قال ال�سويدي زالت��ان �إبراهيموفيت�ش ،مهاجم ميالن
الإي �ط��ايل�" :إن فريقه هو "الأقوى يف �أوروبا"
حاليًا ،واملر�شح الأول للفوز بكل الأل �ق��اب يف
املو�سم اجلديد".
وقال �إبرا يف ت�صريحات نقلها موقع (فوتبول
�إيطاليا)" :لدينا �أق��وى هجوم يف العامل ،لو
كنت مدي ًرا فنيًا للفريق ل�شعرت ب�سعادة غامرة
لهذه الوفرة من الالعبني املتميزين".
وان�ت�ق��ل �إب���را �إىل م �ي�لان ق��اد ًم��ا م��ن بر�شلونة
الإ�سباين مقابل  24مليون ي��ورو ،وي�ضم هجوم
الفريق الإيطايل كال من :رونالدينيو وباتو وروبينيو
و�إبراهيموفيت�ش.

 350مليون جنيه صفقات انتقاالت
الالعبين في إنكلترا
ميالنو  /وكاالت

�أكد خبري من م�ؤ�س�سة ديلويت التي تقدم ا�ست�شارات
يف جمال الأعمال� ،أن �أندية كرة القدم �ستوا�صل كبح
�إنفاقها على �صفقات انتقال الالعبني مع قرب �سريان
قواعد مالية جديدة و�ضعها االحتاد الأوروبي للعبة.
وقل�صت الأندية يف البطوالت الأوروبية الكربى �إنفاقها
بن�سبة  40يف املئة مقارنة بعام  ،2009وذلك وفقا لتقرير
من م�ؤ�س�سة ديلويت ن�شر بعد غلق باب االنتقاالت ال�صيفية
 ،حيث �أنفقت الأندية يف الدوري الإنكليزي املمتاز نحو 350
مليون جنيه �إ�سرتليني يف فرتة االنتقاالت الأخرية ،وهو رقم يقل
بن�سبة  22يف املئة عن �إجمايل قيمة العام املا�ضي ،ومع �إنفاق مان�ش�سرت
�سيتي لأك�ثر من ثلث هذا الرقم الكبري ،اجته كثري من الأندية هذا
املو�سم �إىل نظام الإعارة لتقليل �إنفاقها.
ُي��ذك��ر �أن ال�ي��وم الأخ�ي�ر مل ي�شهد �صفقات كبرية �أو مثرية عك�س
العامني املا�ضيني ،ولكنها مل تخل من احلياة وم��ن �إمت��ام بع�ض
ال�صفقات حتى قبل غلق باب االنتقاالت قبل عامني انتقل املهاجمان
الربازيلي روبينيو والبلغاري دمييتار برباتوف �إىل مان�ش�سرت
�سيتي ومان�ش�سرت يونايتد على الرتتيب قبل ثوان فقط من غلق
باب االنتقاالت .والعام املا�ضي فاج�أ كارلو�س تيفيز وخافيري
ما�سكريانو نادي وي�ستهام الإنكليزي يف اللحظات الأخرية
بعدم االن�ضمام �إىل �صفوفه ،ولكن �أب��رز الأح ��داث التي
�شهدتها اللحظات الأخرية الأوىل كانت الأنباء التي ترددت
عن انتقال الالعب الهولندي رايان بابل بطائرة مروحية
(هليكوبرت) من ليفربول �إىل وي�ستهام قبل �أن يقرر
عدم االنتقال� ،إ�ضافة �إىل انتقال الالعب الهولندي
الآخ��ر ف��ان دي��ر ف��ارت �إىل توتنهام الإنكليزي قبل
الإغالق ب�ساعتني.

ميونخ  /وكاالت

ط��ال��ب رئ�ي����س ن���ادي ب��اي��رن م�ي��ون��خ ك��ارل
هاينز رومينغيه االحت��اد الأوروب� ��ي لكرة
القدم (وي�ف��ا) واالحت��اد ال��دويل لكرة القدم
(فيفا) ب�ضرورة وجود ت�أمني لتغطية تكلفة
الإ�صابات التي تلحق بالالعبني يف البطوالت
الدولية املختلفة مع منتخباتهم.
ت���أت��ي م �ط��ال��ب روم �ي �ن �غ �ي��ه ب���س�ب��ب ق�ضية
ال�ه��ول�ن��دي �آري�ي�ن روب���ن ،ال ��ذي � �ش��ارك فى
مونديال  ٢٠١٠بجنوب �أفريقيا على الرغم
م��ن �إ��ص��اب�ت��ه ال �ت��ي جت ��ددت و�ستبعده عن
امل�شاركة م��ع الفريق ال�ب��اف��اري حتى فرتة
�أعياد امليالد.

و�صرح رئي�س ال�ن��ادي جلريدة (ميونت�شر
م�يرك��ور)« :ت��وج��د مفاو�ضات بهذا ال�صدد
و(وي �ف��ا) �أب��دى ا�ستعداده لتطبيق م�س�ألة
ال �ت ��أم�ين ع�ل��ى ال�لاع�ب�ين مل��واج�ه��ة م�ث��ل هذه
احلاالت ..لي�س فقط يف البطوالت الكربى،
ولكن يف كل مباريات املنتخبات الوطنية».
و�أ�شار رومينغيه �إىل �أنه حتاور مع رئي�س
(ويفا) الفرن�سي مي�شيل بالتيني بهذا ال�صدد
ب�شكل و� �ص��ل ب��امل�ف��او��ض��ات مل��رح�ل��ة و�ضع
التفا�صيل.
و�أ� �ض��اف امل �� �س ��ؤول�« :إن �ه��ا م�س�ألة باهظة
التكاليف ولكنها �ضرورية ،و�سنناق�شها مع
(ويفا) �أوال ثم فيفا».

المكسيك تفكر في تقليص
عدد الالعبين األجانب
مكسيكو سيتي  /وكاالت

تتطلع املك�سيك التي ت�ألق العبوها ال�شبان يف ك�أ�س العامل لكرة القدم هذا العام يف
جنوب �أفريقيا اىل تقلي�ص ع��دد الأج��ان��ب يف ال��دوري املحلي لزيادة فر�ص اللعب
الدويل �أمام املواهب ال�صاعدة يف البالد  ،وي�سمح الدوري املك�سيكي للم�شاركني يف
الق�سم الأول من امل�سابقة الذي يناف�س فيه  18ناديا ب�ضم خم�سة العبني من
خارج البالد كحد �أق�صى لكل فريق  ،وقال خو�ستينو كومبيان رئي�س
االحتاد املك�سيكي لل�صحفيني  :نحن نعمل على حتديد عدد الأجانب
الذين يحتاجهم كل فريق يجب ان نفكر يف الدفاع عن العبينا
ال�شبان يف املك�سيك  ،وهناك جدل ب�سبب العدد الكبري من
الأجانب يف الدوري بعدما �ضم املنتخب املك�سيكي العبني
ولدوا يف بالد �أخرى مثل غويرمو فرانكو القادم من
الأرجنتني  ،وفاز انطونيو نايل�سون العب و�سط
منتخب املك�سيك وامل��ول��ود يف ال�برازي��ل بلقب
�أف�ضل الع��ب يف ال��دوري املو�سم املا�ضي مع
فريق تولوكا حامل اللقب  ،ويف ال�سنوات
الأخ �ي��رة ك ��ان ل�ق��ب ه���داف ال � ��دوري من
ن�صيب العبني من ت�شيلي او الأرجنتني
ويف املو�سم املا�ضي تقا�سم خافيري
هرنانديز الذي انتقل اىل مان�ش�سرت
يونايتد االنكليزي �صدارة القائمة
�صفقة روبينيو
مع الأمريكي هريكولي�س غوميز
يف
تثري اجلدل
ويوهان فانو من ب�يرو  ،و�أدت
اوروبا
ع��رو���ض ال�لاع �ب�ين ال���ش�ب��ان مع
منتخب املك�سيك يف ك��أ���س العامل
ومن بينهم هرنانديز وجيوفاين دو�س
�سانتو�س اىل تعزيز الآم��ال مب�شاهدة جيل
جديد يقود الفريق يف النهائيات القادمة التي
ت�ضيفها الربازيل عام .2014
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ستة أندية فقط مهيأة للمشاركة

مليار جنيه ال تكفي إلنجاح دوري المحترفين في مصر

إعداد  /المدى الرياضي

ق��د يت�صور البع�ض ان��ه ب�ج��رة قلم �سيتم
تطبيق دوري املحرتفني يف م�صر املو�سم
املقبل �أو �أن احتاد الكرة اخط�أ يف ت�أجيل
التطبيق الن واق��ع احل��ال ي�ؤكد ان عملية
التطبيق اكرب من قدرات زاهر ومعاونيه،
بل ومن ق��درات املجل�س القومي للريا�ضة
نف�سه الن ميزانية ه��ذا ال� ��دوري �ستزيد
على مليار جنيه ..بينما ميزانية الريا�ضة
امل�صرية جمتمعة ال تزيد على 300مليون
ج �ن �ي��ه م �ن �ه��ا م��ائ �ت��ي م �ل �ي��ون ف �ق��ط لدعم
الإن���ش��اءات والباقي يذهب لدعم الأندية
ال�شعبية حمدودة املوارد!
نعم مليار جنيه يحتاجها  16نادي ًا �سنويا
للم�شاركة يف دوري املحرتفني مبتو�سط
ميزانيات 50مليون جنيه لكل ن��ا ٍد والذي
�سيمثله �شركة م�ساهمة م�صرية م�ستقلة
عن �إدارة الهيئة الريا�ضية او االجتماعية
التابع لها .
املثري �أن من بني ال�ستة ع�شر ناديا امل�شاركة
يف دوري ه��ذا امل��و��س��م ال جن��د ��س��وى ناد
واح��د تنطبق عليه ال���ش��روط وه��و نادي
وادي دج �ل��ة امل ��ؤ� �س ����س م��ن خ�ل�ال �شركة
م�ساهمة م�ستقلة ال متار�س �أي ن�شاط �آخر
غري الريا�ضة .
بينما ه�ن��اك �أن��دي��ة �أخ ��رى ميكن تهيئتها

للم�شاركة
وه� � � � � � ��ي
ان� � � ��دي� � � ��ة
ال�شركات،
امل� �ق ��اول ��ون
العرب وانبي
وب�ت�روج��ي��ت
وم�صر املقا�صة
واجلونة ،ولكن
ب� ��� �ش ��رط ان يتم
ت ��أ� �س �ي ����س � �ش��رك��ات
فرعية من هذه ال�شركات
ت �ك��ون ل �ه��ا م �ي��زان �ي��ات م�ستقلة
معنية فقط ب�إدارة فريق الكرة .
ولكن بالطبع وبا�ستثناء م�صر
امل �ق��ا� �ص��ة واجل� ��ون� ��ة لأن �ه �م��ا
�شركتان خا�صتان يف اال�سا�س
� �س �ت �ك��ون ع �م �ل �ي��ة التمويل
م ��ن خ�ل�ال � �ش��رك��ات قطاع
البرتول او قطاع االعمال
ال� �ع ��ام خم��ال �ف��ة مالية
�أم��ام اجل�ه��از املركزي
ل �ل �م �ح��ا� �س �ب��ات الن
الكرة حتقق خ�سائر

يف ك ��ل ه� ��ذه ال�شركات
وال حت�ق��ق �أرب ��اح� � ًا على
الإطالق.
الغريب ان هناك ن��اد انتبه
ل�ضرورة التغيري مبكرا وهو
ن��ادي �سموحة ال��ذي ي�ؤ�س�س
ه��ذه الأي� ��ام ��ش��رك��ة م�ساهمة
بر�أ�س م��ال ق��دره (100مليون
ج �ن �ي��ه) ل �ك��ن ه ��ذه ال �� �ش��رك��ة مل
تر النور بعد ،كما كانت هناك
حم� � ��اوالت � �س��اب �ق��ة م ��ن جانب
الأهلي لت�أ�سي�س �شركة هو الآخر
لكن ه��ذه امل �ح��اوالت ا�صطدمت
بلوائح وقوانني كثرية حيث من
املنتظر ان يجمع الأهلي اكرث من
300مليون جنيه يف حالة ت�أ�سي�سه
ل�شركته الذي �ستجذب عدد ًا كبري ًا
م��ن رج ��ال الأع� �م ��ال ال �ك �ب��ار الذين
يرغبون يف ا�ستغالل ا�سم الأهلي .
املثري �أن م�شاركة انبي وبرتوجيت يف
بطولة املحرتفني ال تعطلها املادة ،18الن
هذه املادة حتظر م�شاركة اكرث من ناديني
يتبعان هيئة واح��دة يف امل�سابقة نف�سها
وطبقا لقوانني تنظيم ال�شركات امل�صرية
�سيكون انبي وبرتوجيت كيانني م�ستقلني
وال يتبعان �إىل وزارة ال�ب�ترول يف املقام
الأول .علي اجلانب الآخ��ر جند ان �أندية
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الدوري امل�صري ي�شكو �ضعف امليزانية املخ�ص�صة له
الهيئات طالئع اجلي�ش وح��ر���س احلدود الثماين �سنوات كما انه ال يجب ان يكون
واحتاد ال�شرطة �ستقرتب من مع�ضلة ،الن اب��وري��دة ع���ض��وا ب��ه ب��رغ��م ع�ضويته يف
القوانني الع�سكرية او تلك املنظمة لهيئة اللجنة التنفيذية لفيفا.
ال�شرطة حتظر قيام �شركات م�ساهمة يف �أما الإ�شكالية الثالثة فتتمثل يف ميزانية هذا
الريا�ضة وبالطبع �سيكون �أمامها خياران االحت��اد املزمع ت�أ�سي�سه حيث من املنتظر
ام��ا ال�ت�ح��ول ايل ��ش��رك��ات م��دن�ي��ة ت�ستغل ان ترتفع ميزانيته �إىل300م�ل�ي��ون جنيه
اال�سم فقط او اللعب بالنظام احلايل �ضمن �سنويا لل�صرف على �أن�شطته ودفع رواتب
دوري الهواة� ،أما الإنتاج احلربي فو�ضعه العاملني ب��ه فمثال جلنة احل�ك��ام �سرتتفع
خمتلف لأنه ي�ضم العديد من ال�شركات وقد ميزانيتها �إىل 20مليون جنيه حيث �سي�صل
الراتب ال�شهري للحكم املحرتف �إىل 20الف
ي�ؤ�س�س �شركة م�ستقلة هو الآخر.
هناك �إ�شكالية �أخرى وهي عملية ال�صعود جنيه �شهريا والو�ضع نف�سه بالن�سبة للجنة
والهبوط ومن هنا فدوري املحرتفني يجب امل�سابقات و��ش��ؤون الالعبني �إ�ضافة �إىل
ان ي�شتمل على درجتني �أي يجب ان يكون فروع االحتاد يف كل �أنحاء اجلمهورية.
هناك 32نادي ًا على الأقل يف الدرجتني لديها ذهبنا �إىل تطبيق دوري املحرتفني يف ظل
�شركات م�ساهمة .الأرق��ام ت�ؤكد بالفعل ان الظروف االقت�صادية التي متر بها البالد لن
هناك 16ن��ادي � ًا �أخ��رى ميكن حتويلها اىل جتعل �أمام االحتاد اجلديد مفر ًا من االجتاه
��ش��رك��ات م�ساهمة لعل م��ن بينها الكروم �إىل بيع البطولة ح�صري ًا لأح��د القنوات
وغزل املحلة والقناة ولكن الأمر يحتاج �إىل امل�شفرة �أ��س��وة مب��ا ه��و معمول ب��ه يف كل
ت�شريع جديد يف الأ�سا�س يتيح لهذه الأندية دول العامل مع الإبقاء على البث الأر�ضي
متاحا للجميع وذل��ك لتحقيق عائد مادي
ت�أ�سي�س مثل هذه ال�شركات.
الأم��ر الآخ��ر يتعلق باحتاد اللعبة اجلديد منا�سب ال يقل عن ميزانية االحتاد ال�سنوية
الذي يجب ت�شكيله من بني �أندية املحرتفني �أي تقريبا 300مليون جنيه وهو رقم لي�س
بحيث يكون كل �أع�ضائه ور�ؤ��س��اء جلانه من ال�صعب الو�صول �إليه اذا كان االحتاد
وموظفيه من املحرتفني بعيدا عن لوائح احل��ايل ق��د تو�صل �إىل م��ا ي�شبه االتفاق
مع قنوات اجلزيرة �إىل 180مليون جنيه
الهيئات الريا�ضية املعمول بها حاليا.
ومعنى ذلك انه ميكن ان جند �سمري زاهر وذل��ك قبل �أن يعرقل التليفزيون امل�صري
رئي�سا لهذا االحتاد ب�سهولة بعيدا عن فكرة ال�صفقة.
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تسابقت المواقع اإللكترونية للصحف العالمية ،والمواقع المتخصصة في كرة القدم ،والمحطات التلفزيونية المتخصصة
في متابعة تفاصيل الساعات األخيرة لبورصة االنتقاالت الكروية األوروبية ،وخصصت مواقع الصحف العالمية جزءًا للبث
المباشر آلخر أخبار الصفقات واالنتقاالت .وأشارت صحيفة “التلغراف” البريطانية إلى أن الحكمة المعتادة في مثل هذا
الوقت من كل عام تقول إنه ال يجب االهتمام كثيرًا بمصداقية كل ما يتردد في الساعات األخيرة لبورصة االنتقاالت ،إذ
يجب التمهل إلى اليوم التالي لمعرفة الحقيقة الكاملة بعيدًا عن الشائعات التي تؤكد رحيل هذا الالعب أو قدوم اآلخر.

إث � ��ارة ك �ب �ي��رة ف��ي ال��ي��وم ال �خ �ت��ام��ي ل�لان �ت �ق��االت الصيفية

فيا وسيلفا وميلنر يتصدرون قائمة أغلى  10صفقات كروية
إعداد  /المدى الرياضي

ويف ل�ه�ج��ة � �س��اخ��رة ورد ًا ع�ل��ى � �س ��ؤال لأح��د
ال�صحفيني ب�ش�أن رغبته يف التعاقد مع بع�ض
ال �ن �ج��وم ،ق ��ال ه� ��اري ري ��دن ��اب امل��دي��ر الفني
ل�ت��وت�ن�ه��ام� :إن ��ه ينتظر ق ��دوم ليونيل مي�سي
للخ�ضوع للفح�ص الطبي والتوقيع على عقد
االن�ضمام لتوتنهام ،ووف�ق� ًا ملا نقلته “�سكاي
�سبورت�س” ف�ق��د تعمد ري��دن��اب ال�ت�ع��ام��ل مع
املوقف ب�سخرية ملواجهة ال�شائعات التي تتحدث
عن مفاج�آت توتنهام التعاقدية يف اللحظات
الأخرية.
وجن ��ح ري��دن��اب يف �إق �ن��اع راف��ائ �ي��ل ف ��ان دير
ف��ارت جنم ري��ال مدريد بالتوقيع لفريقه على
الرغم من ان امل�ؤ�شرات كانت ت�صب يف اجتاه
ان�ت�ق��ال النجم ال�ه��ول�ن��دي �إىل ب��اي��رن ميونيخ
مقابل  21مليون ي��ورو� ،إال �أن ظ��روف� ًا حالت
دون انتقاله �إىل (البوند�سليغا) ،لريحل �صوب
(الربميريليغ) ملتحق ًا ب�صفوف توتنهام مقابل
 10ماليني يورو فقط.
ج��اء نب�أ انتقال روبينيو �إىل امليالن ليح�صل
على امل�ساحات الأك�ب�ر يف تغطيات ال�صحف
العاملية ،حيث يتمتع النجم الربازيلي بح�ضور
يف ال�صحف الربيطانية لأن��ه ك��ان يلعب ملان
�سيتي ،ويف ال�صحف االيطالية بحكم انتقاله
�إىل امليالن ،ويف �صحافة ا�سبانيا باعتباره كان
على �أبواب البار�سا يف �أكرث من منا�سبة.
وذك��رت �صحيفة (امل�ي�رور) �أن هناك ارتياحا
يف �سيتي ل��رح�ي��ل روب�ي�ن�ي��و لأ� �س �ب��اب تتعلق
بعدم تقدميه الأداء املقنع على مدى مو�سمني،
ولأ��س�ب��اب مالية تتعلق بتوفري رات��ب الالعب
ال ��ذي ك��ان يبلغ � 160أل ��ف جنيه ا�سرتليني
�أ�سبوعي ًا ،كما نقلت ال�صحف االيطالية ،وعلى
ر�أ�سها “الغازيتا ديللو �سبورت” ت�صريحات
روبينيو التي �أك��د خاللها �أن��ه �سيكتب تاريخا
ج��دي��دا لنف�سه م��ع امل �ي�لان ،خا�صة �أن الفريق
�أ�صبح ي�ضم يف �صفوفه ق��وة هجومية هائلة
تتمثل يف �إبراهيموفيت�ش ،وروبينيو ،وباتو،
ورونالدينيو ،وهو الأمر الذي دعا �إدارة النادي
�إىل اال�ستغناء عن بوريللي لفريق روم��ا على
�سبيل الإعارة ثم البيع النهائي يف نهاية املو�سم
احلايل.
ويف ت�صريحات نقلتها ال�صحف االيطالية
قال ما�سيمو موراتي رئي�س الإن�تر� :إن امليالن
�أ� �ص �ب��ح مي �ل��ك ق ��وة ه�ج��وم�ي��ة ه��ائ �ل��ة ،وتوقع
�أن تعود املناف�سة ب�ين الفريقني على الألقاب
املحلية والأوروبية �إىل �سخونتها بعد �سنوات
من �سيطرة الإنرت وابتعاد امليالن عن املناف�سة
احلقيقية على البطوالت.
وت�أكد انتقال الك�سندر هليب �إىل برمنغهام على
�سبيل الإعارة ،وقدوم �أ�سامواه جيان العب رين
الفرن�سي واملنتخب الغاين �إىل �سندرالند مقابل
 13مليون جنيه ا�سرتليني وهي ال�صفقة الأغلى
يف ت��اري��خ ال�ن��ادي ال��ذي يطمح �إىل البقاء يف
(الربميريليغ).
وذكرت التقارير الواردة من ا�سبانيا �أن �سيدو
كيتا ج��دد ت�ع��اق��ده م��ع ال�ب��ار��س��ا ح�ت��ى ،2014
كما جن��ح توتنهام يف احل�صول على خدمات

احل��ار���س بليتيكو�سا م��ن �سبارتاك مو�سكو،
وان���ض��م ت� ��راوري م��داف��ع �أي���س��ر �أر� �س �ن��ال �إىل
يوفنتو�س يف اع��ارة ملدة ع��ام ،كما متت �صفقة
ان�ضمام هونتيالر الع��ب امل �ي�لان �إىل �شالكه
الأملاين مقابل  13مليون يورو.
قبل �ساعات من �إغالق باب االنتقاالت انت�شرت
��ش��ائ�ع��ات بخ�صو�ص �إم �ك��ان �ي��ة رح �ي��ل النجم
ال �ت��وغ��ويل �إمي��ان��وي��ل �أدي �ب��اي��ور م�ه��اج��م مان
�سيتي �إىل توتنهام ،وكان لت�صريحات الالعب
التي �أدىل بها �سابق ًا ب�ش�أن رغبته يف التواجد
بالت�شكيلة الأ�سا�سية للفريق و�إال ف�سوف يرحل،
دور كبري يف ت�صديق البع�ض ل�شائعات رحيل
ال�لاع��ب ،كما ف�شل �أر��س�ين فينغر امل��دي��ر الفني
لفريق �أر�سنال يف ح�سم �صفقة احل�صول على
حار�س فولهام “مارك �شوارزر” الذي كان على
�أعتاب ملعب (الإم��ارات) معقل فريق �أر�سنال،
ولكن ال�صفقة مل يكتب لها النجاح يف اللحظات
الأخرية بعد �أن ف�ضل احلار�س البقاء ،و�أ�صبح
فينغر يف م ��أزق كبري نظر ًا للنق�ص الكبري يف
مركز حرا�سة املرمى ،حيث يعتمد على �أملونيا
ب�صفة �أ�سا�سية وهو حار�س جيد ولكنه يرتكب
�أخطا ًء ال ميكن لفريق يرغب يف املناف�سة على
ال��دوري ولقب دوري �أبطال �أوروب��ا �أن يتحمل
عواقبها.
كما ف�ضل �شاي جيفني حار�س مان �سيتي البقاء
مع الفريق والدخول يف مناف�سة حامية الوطي�س
مع احلار�س الأول حالي ًا “جو هارت” ،بعد �أن
كانت التوقعات ت�شري �إىل رحيل �أكرث من العب
ع��ن �صفوف �سيتي م��ن بينهم جيفني و�سانتا
كروز �إال انهما مل يرحال عن قلعة (ال�سيتزين).
و�أكد كروز �أنه كان على و�شك االن�ضمام لفريق
الت�سيو االي�ط��ايل �إال �أن ال�صفقة مل يكتب لها
النجاح.

ت�أكد �أن ال�صفقات الكربى التي �أ�شعلت ال�صراع
بني الأن��دي��ة الكبرية كانت ت�ستحق ه��ذا القدر
الكبري من االهتمام ،فقد انتقل �إبراهيموفيت�ش
�إىل الإن�تر ،ورحل ما�سكريانو �صوب البار�سا،
وق �ب��ل ذل��ك جن��ح م��ان �سيتي ك�ع��ادت��ه يف لفت
الأن �ظ��ار ب�ق��وة يف ف�ترة ال�ت�ع��اق��دات ال�صيفية
احل��ال�ي��ة بنجاحه يف �ضم بالوتيلي و�سيلفا
وتوريه وميلرن ،وقبل �أن تبد�أ فرتة االنتقاالت
فعلي ًا كان البار�سا قد متكن من �ضم دافيد فيا �أحد
�أف�ضل و�أغلى مهاجمي العامل حالي ًا �إىل �صفوفه.
وبعيد ًا عن �أ�صحاب الأرق��ام الكبرية فقد حفلت
ف�ترة االن�ت�ق��االت ال�صيفية ببع�ض املفاج�آت،
التي ي�أتي على ر�أ�سها انتقال را�ؤول من الريال
�أىل �شالكه ،وك��ان��اف��ارو م��ن ال�ي��ويف �إىل �أهلي
دب��ي ،وع��ودة �أدري��ان��و �إىل ال��دوري الإي�ط��ايل.
وع �ل��ى �صعيد الأ� �س �م��اء ال�ع��رب�ي��ة ،ف�ق��د ان�ضم
م��روان ال�شماخ �إىل �أر�سنال ،و�أحمد املحمدي
�إىل ��س�ن��درالن��د ،ورف �ي��ق حلي�ش �إىل فولهام،
وم��ن الأ�سماء ال��واع��دة التي غ��ادرت قواعدها
�صوب جتارب احرتافية جديدة ،م�سعود �أوزيل
و�سامي خ�ضرية و�شيغاريتو.
متكن كل من م�سعود �أوزي��ل ،و�سامي خ�ضرية
من خطف الأ��ض��واء بقوة يف مونديال جنوب
�أفريقيا  2010برفقة املنتخب الأمل ��اين ،ومن
ثم ح�صدا ثمار هذا الت�ألق باالنتقال من �أندية
�أملانية متو�سطة ال�شهرة واملكانة على ال�ساحة
الأوروب �ي��ة �إىل قلعة ال �ن��ادي امللكي �أح��د �أهم
و�أكرب �أندية العامل.وجاءت �صفقة انتقال �أوزيل
ال��ذي يتمتع ب�أ�صول تركية م��ن ف��ردي��ر برمين
الأمل ��اين �إىل ال��ري��ال مقابل  14مليون يورو،
و�صفقة انتقال النجم تون�سي الأ��ص��ل �سامي
خ�ضرية من �شتوتغارت �إىل ريال مدريد باملقابل
نف�سه لتكونا مبثابة �إع�ل�ان ع��ن ب��داي��ة مرحلة

اوزيل ح�صد ثمرة ت�ألقه يف املونديال

جديدة يف تاريخ الريال ،خا�صة ان املدير الفني
اجلديد للفريق خوزيه مورينيو يريد االعتماد
على الوجوه اجلديدة التي جلبها للنادي� ،أم ًال
يف ا�ستعادة البطوالت التي غابت عن النادي يف
ظل ت�ألق مناف�سه التقليدي بر�شلونة.
وم��ن الأ��س�م��اء ال�شابة ال��واع��دة ال�ت��ي �سجلت
ت��واج��د ًا يف تقارير ف�ترة االنتقاالت ال�صيفية
النجم املك�سيكي خافري هرينانديز املعروف
با�سم �شيغاريتو الذي انتقل من �شيفا�س �إىل مان
يونايتد مقابل  9.7مليون يورو.
رف�ض النجم الكبري را�ؤول غونزالي�س اعتزال
ك��رة ال�ق��دم يف ال �ن��ادي ال��ذي �صنع معه جمده
وتاريخه الكبري ،ويف ق��رار مفاجئ انتقل من
�صفوف الريال �إىل �شالكه الأمل��اين ،يف خطوة
ر�أى البع�ض انها �سوف ت�ؤثر �سلب ًا يف تاريخ
جنم الريال الكبري ،ولن ت�ضيف �إليه الكثري.
ومع بداية مباريات البوند�سليغا مل يكن �شالكه
موفق ًا ليتعزز االنطباع ب��أن را�ؤول ك��ان يجب
عليه االعتزال يف �أح�ضان النادي امللكي حفاظ ًا
على تاريخه ك�أحد �أف�ضل جنوم كرة القدم يف
تاريخ الريال والقارة العجوز.
ويف مفاج�أة �أخرى من العيار الثقيل انتقل النجم
الإيطايل فابيو كانافارو مدافع اليويف و�أف�ضل
العب يف العامل عام � 2006إىل �أهلي دبي مربر ًا
اتخاذ هذه اخلطوة برغبته يف العي�ش بدبي.
ومن بني املفاج�آت الأخرى ،القرار الذي اتخذه
النجم الربازيلي �أدريانو بالعودة �إىل الدوري
االيطايل ،ولكن عرب بوابة روما هذه املرة بعد
�أن كان قد اتخذ قرار الرحيل �إىل الربازيل وعدم
اللعب يف �أوروبا.
انتقل ثالثة من جنوم الكرة العربية �إىل الدوري
الإن�ك�ل�ي��زي ،و�أ��ص�ب��ح مب�ق��دور ه� ��ؤالء النجوم
جذب الآالف من جماهري الكرة العربية مبتابعة

فيا يت�صدر قائمة العقود يف اوروبا

البطولة ال�ت��ي تعد م��ن �أق ��وى ال�ب�ط��والت ،فقد
انتقل الهداف املغربي مروان ال�شماخ من بوردو
الفرن�سي �إىل �أر�سنال يف �صفقة انتقال حر ،كما
انتقل العب املنتخب امل�صري �أحمد املحمدي �إىل
فريق �سندرالند على �سبيل الإع��ارة ملدة مو�سم
مقابل � 500أل��ف جنيه ا�سرتليني مع امكانية
�شراء عقد الالعب يف نهاية املو�سم ،ومنذ �أيام
اتخذ مدافع املنتخب اجل��زائ��ري رفيق حلي�ش
خطوة مهمة يف م�سريته االحرتافية باالنتقال
من بنفيكا �إىل فريق فولهام مقابل  2.5مليون
يورو كما تناقلت ال�صحف الربيطانية �أ�صداء
ت�ألق احلار�س العماين علي احلب�سي املعار من
بولتون اىل ويغان ،وج��اء ت�ألقه ليدفع الأخري
للتقدم بعر�ض للح�صول على خدماته نهائي ًا.

ضمت قائمة العشرة األوائل

دافيد فيا :من فالن�سيا �إىل بر�شلونة مقابل 40
مليون ي��ورو ،جيم�س ميلرن :من �أ�ستون فيال
�إىل مان�ش�سرت �سيتي مقابل  31.2مليون يورو..
دافيد �سيلفا :من فالن�سيا �إىل مان�ش�سرت �سيتي
مقابل  30.2مليون ي��ورو م��اري��و بالوتيلي:
من �إنرت ميالن �إىل مان�ش�سرت �سيتي مقابل 30
مليون ي��ورو ..يايا توريه :من بر�شلونة �إىل
مان�ش�سرت �سيتي مقابل  29مليون يورو..
�أنخيل دي ماريا :من بنفكيا �إىل ري��ال مدريد
مقابل  25مليون يورو ..زالتان ابراهيموفيت�ش:
م��ن بر�شلونة �إىل امل �ي�لان م�ق��اب��ل  24مليون
ي ��ورو ..رام�يري����س :م��ن بنفيكا �إىل ت�شيل�سي
مقابل  22مليون يورو..
خافري ما�سكريانو :من ليفربول �إىل بر�شلونة
مقابل  21مليون ي��ورو ..كارلو�س �إدواردو:
من هوفنهامي الأملاين �إىل روبن كازان الرو�سي
مقابل  20مليون يورو.

كانافارو يختار اهلي دبي يف حمطته االخرية
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رؤى بال حدود

“نحل المدربين ومياسم األندية “
علي النعيمي
من �سنن التدريب التي تعلمناها �أن على كل مدرب ،متى
ما �شعر بتدين م�ستواه الفني ون�ضوب �سلته التدريبية
من فاكهة االجنازات �أن يفكر ملي ًا ب�أ�سباب الف�شل ويهم
مبراجعة الذات �سائ ًال نف�سه عن جناعة طرقه التدريبية
احلالية �إن ت�سببت يف هذه النتائج ،وما العوامل التي
�أعاقت عمله التدريبي وحتليل العوامل الأخرى ع ّلها
رمت بظاللها على هذه التجربة ،وهل انتهج �أ�سلوب ًا
تدريبي ًا تال َءم مع العبيه� ،أو هل تقاع�ست �إدارة النادي
يف ت�أدية واجباتها اجتاهه ،وهل �سيلج�أ اىل تعديل
خططه تبع ًا خل�صائ�ص الالعبني والظروف اجلديدة
التي �سرتافق م�شواره القادم ؟
املده�ش �أن هذه القاعدة �ألغاها البع�ض من قوامي�سه،
فبد ًال من ان يُدخلوا التطور على كرتنا العراقية
التي �سبقت "جابوالين" بانحرافها عن جادة التقدم
واحلداثة يف التكتيكات و�أ�ساليب اللعب ،اوجدوا لنا

م�صطلح ًا جديد ًا بات يعرف بظاهرة " نحل املدربني
وميا�سم الأندية " وتقليعة انتقال املدربني من نا ٍد �إىل
�آخر مبجرد ما �أنهى ارتباطه مع ناديه احلايل من دون
ان يُقيّم جتربته ال�سابقة وك�أن �سوق املدربني �أ�صبح
كمو�سم م�سل�سالت �شهر رم�ضان من كل عام �إذا تقاعد
احدهم ملو�سم واحد ك�أمنا ّ
يقل بريق جنمه وي�صبح
من مدربي الأدوار الثانوية " كومبار�س" ت�ساوره
هواج�س االحتجاب خلف الكوالي�س وبالتايل �ستقل
�أ�سهمه يف بور�صة املدربني!
و�إال ماذا نف�سر هذا اال�ستقتال ال�شر�س يف الظفر ب�أي
عقد جديد ومن دون ان يفكر احدهم حتى لو التنعم
" با�سرتاحة م�ؤقتة " ب�ضعة �أ�شهر بغية حتديث
�أفكاره الكروية ،وامل�صيبة �أن احدهم ن�سي �أن يغري
بدلته التي حتمل �شعار ناديه القدمي �أثناء قيادته
�أوىل وحداته التدريبية يف ناديه اجلديد ،بل حتى
ان �إدارات �أنديتنا ك�أنها �أوحت لنا ب�أن �سوق املدربني

ح� �ك� �م ��ة ال� �ي���وم

ط � � � � � � ��رف � � � � � � ��ة

العجوز والرسون
روى ال �ل��اع � ��ب
ال�سويدي ال�سابق
هرنيك الر�سون
م ��وق� �ف� � ًا طريفا
وقع به يف �إحدى
الأم� ��� �س� �ي ��ات �إذ
يقول "هينكه" كما
يحلو لل�سويديني
ت�سميته:
ك� � �ن � ��ت �أم � � ��ار� � � ��س
ل � �ع � �ب� ��ة ال � �ه� ��وك� ��ي
ع �ل��ى ال �ع �� �ش��ب مع
ن� ��ادي هل�سينبورغ
ال �� �س��وي��دي يف ف�ت�رة توقف
ال � ��دوري و�أث� �ن ��اء ت��وج�ه��ي اىل
�صالة امل �ب��اراة �أوق �ف��ت �سيارتي
عند احد املحال التجارية لأ�شرتي
�شيئا ما وحلظة وقويف يف الطابور
نظرت �إيل عجوز طاعنة يف العمر،
وقالت:
�أل�ست �أنت زوج ابنتي ؟ ف�أجابتها كال يا
�سيدتي �أنا الالعب الر�سون رمبا ا�شتبهت
بي  ،قاطعته قائلة :كال �أنت هو ،ملاذا انقطعت
�أخبارك عنا  ،هل �أنت بخري؟ �أعدت جوابي لها
فقلت لها ل�ست هو و�إذا كنت غري مقتنعة ا�س�أيل
�أي �شخ�ص هنا يف املحل ليخربك عني �أكرث،
و�إذا مل تقتنعي �أي�ضا �إليك هذه هويتي انظري
ل�ه��ا ج �ي��د ًا ومتح�صي �أ��س�م��ي وت ��أك��دي م�ن��ه لكن
�أرجوك دعيني اذهب الآن لأين ت�أخرت كثري ًا عن
موعد املباراة.

م� � �س � ��ام� � �ي � ��ر
* �سمعنا ب�شركات �سويدية ،و�أخرى انكليزية ،و�أر�ضية ت�ضاهي ملعب وميبلي وتارتان
ازرق ي�شبه م�ضمار ملعب برلني  ،و�شا�شة عمالقة بجودة HDلت�صعق اجلماهري التي
ح�ضرت النهائي ب�صفرة �أر�ضية امللعب و�سوء امل�ضمار ،كان الله بعون ال�شعب وملعبه
احلزين!
* وعدت قناة الريا�ضية العراقية جماهريها يف �أوروب��ا عن نيتها اجلادة قريب ًا للبث
ف�ضائي ًا عرب قمر (هوتربد) ،والالفت هنا ان ذات اخلرب قر�أناه عام  2007وحتى االن مل
ن�شاهد القناة تبث براجمها هنا يف ال�سويد!

يف العراق �أقت�صر على �أ�سماء
حمدودة وال يوجد غريهم �أبدا،
لكنهم ذات (الوجوه التدريبية)
تتنقل تارة هنا وتارة هناك
لدرجة �إننا حفظنا طرق لعبهم
وخططهم عن ظهر قلب.
ولكن� ،ألي�س من حق ه�ؤالء
املدربني ان ينفذوا برقابهم من
�شباك االتهام واللوم لريموها
مرة �أخرى على ر�ؤو�س �أ�صحاب
الأندية! الذين ال زلوا يعومون يف بحرية املدربني
الراكدة للبحث والتنقيب عنهم! �أو لي�ست جماهري
الأندية �ضالعة يف هذه الق�ضية �أي�ضا ولها اليد الطوىل
يف ج�س نب�ض املدربني "امل�ستهلكني كروي ًا "وا�ستقراء
�آرائهم لر�صد ردّة فعلهم الأولية ،وبالتايل ال�شروع علن ًا
يف عملية "�سم�سرة طواعية" من اجل عيون النادي
وتقدميهم للهيئات الإدارية على �أنهم مراهم �سحرية
ت�شفي جروح الهزائم الوقتية وال تبقي لها �أثر ًا؟
وما دام الأمر متعلق ًا بقفزات ال�سوق الريا�ضي
ومبد�أ العر�ض والطلب ما الذي مينع تلك الهيئات ان

(ت�ستورد) �أ�سماء تدريبية جديدة
لت�ضخها يف �ساحة التدريب على
ان تعطيهم ذات الفر�ص التي
ا�ستنفدتها �أ�سماء تدريبية كبرية
دللت الأيام والنتائج بعد حني
ب�أن" فواني�سها املتلألئة وم�شاعلها
الزاهية قد خفت و�أفلت ومل يتبق
لهم غري عناوينهم املهيبة بعد �أن
ن�ضبت �أفكارهم اخلططية وانتهت
�صالحيات �إبداعهم؟
لذا نهم�س يف �أذان البع�ض لنقول له :البد للمدرب ان
يرتاح قليال من كم ال�ضغوطات املحيطة به �أثناء املو�سم
وخ�صو�صا يف حالة تكرار موا�سم الف�شل املتتالية
والإخفاقات امل�ستمرة ر�أفة بت�أريخه احلافل ،لكم ان
تتخيلوا ان هناك من �آثر اجللو�س على كر�سيه املريح
يف باكورة وحدته التدريبية م�ستذوق ًا بطعم ال�شاي
املهيل وهو يدير م�سبحته للم�شجعني كاملروحة ،على
�أنغام قهقهات الزمالء وقف�شات الأ�صدقاء مت�أم ًال قيمة
عقده القادم ومادام مزاج �أنديتنا يروق لهذه النغمة
ال�شائعة.

ض � � � � ��وء أح � �م� ��ر

(الصقور ال تنظر إال إلى القمم)
ن�ه��دي ه��ذه احلكمة �إىل الع�ب��ي منتخبنا
ال��وط�ن��ي ال��ذي ��س��وف ي�ب��د�أ رح�ل��ة الدفاع
عن لقبه الآ�سيوي بعد �أ�سابيع� ،أن يفكر
العبوه بعقلية البطل وان ي�ضعوا ن�صب
�أعينهم حتقيق نتيجة �آخرى كبرية كالتي

حققوها عام  ،2007حتى لو ت�أخر مع�سكر
�إع��داده��م بع�ض ال���ش��يء ،ولينظروا �إىل
�أ�سمى الأهداف و�أ�صعب الأ�شياء لن تكون
م�ستحيلة متى ما ت�سلح الإن�سان ب�سالح
العزمية والتحدي.

* اع � ��رف ط��ري �ق��ي ج� �ي ��د ًا ن �ح��و امل��رم��ى
وب�صماتي وا�ضحة للعيان يف االر�سنال
و�أنّ فينغر يف�ضلني عن الكثري من جنوم
ال �ن��ادي ،ه��ي ثقة ك�ب�يرة بالنف�س ولي�س
غرور العب ثري.
الرو�سي اندريه ار�شافني
* اج��زم ب ��أين م��درب ذو خ�برة وف�يرة يف
ال ��دوري االنكليزي وكثفت درا��س�ت��ي من
اجل تعلم االنكليزية وال ا�ستعبد اب��د ًا �إن
دربت �أ�ستون فيال".
روبريتو دونادوين

رؤي� � ��ة فنــية

كي��ف ضاع أوديش��و ف��ي نص��ف س��احة الطالب؟!
تابعت اجلماهري العراقية لقاء الإي��اب للدور ما قبل النهائي ل��دوري النخبة
بني الطلبة واربيل و�سوف نتوقف اليوم عند �أداء فريق القلعة ال�صفراء من
الناحية الفنية �إذ مال الفريق الأ�صفر �إىل �أ�سلوب اللعب للأمام فقط وظهرت
لديه م�شكلة يف �صناعة الهجمات وذل��ك النت�شار الالعبني ب�شكل ط��ويل �أو
بالعمق ومل ي�ستغلوا عر�ض امللعب يف نقل الكرات �إ�ضافة �إىل الإ�سراع يف
اللعب ما �سهل كثري ًا من مهام الأنيق الذي فاز عليه وبكل �سهولة ب�سبب هذا
اخلط�أ الفني ،ومل يجد اللعب بالعمق نفع ًا لأن طريقة املناوالت كانت مك�شوفة
ومقروءة للطلبة� ،إما كرة بعيدة عن الالعب �أو مقطوعة من الدفاع ولعب �أربيل
بالعب ارتكاز واحد كمحور �أو ارتكاز يف الو�سط و�ضاع مركزا مهدي كرمي
وهلكرد مال حممد اللذين ماال �إىل اللعب نحو الأم��ام والتخلي عن الأطراف
بجانب ل�ؤي �صالح وم�سلم مبارك واحمد �صالح  ،وعاب عليهم م�س�ألة تدوير
ونقل الكرة يف ملعب الطالب خ�صو�صا بعدما رجع و�سط الطلبة �إىل م�ساحته
تارك ًا ن�صف امللعب لأربيل ومع ذلك ف�أن احمد و ل�ؤي كانا قادرين على االجتياز
وعمال حماوالت خطرة عدة برغم �شحة املناوالت اخلطرة وجلوء �أربيل للعب
بت�شكيل  3-3-1-3ما عقدوا الأمور على �أنف�سهم و�أغلق م�ساحات اللعب من
�أمامهم ،بل كان اودي�شو ب�أم�س احلاجة �إىل �إرتكازين من اجل �صناعة اللعب
وحيازة الكرة يف ملعب اخل�صم.
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هناك نجوم قالئل يصمدون في ذاكرة الناس
على مدى طويل من الزمن ،لكونهم يتركون أثرا
طيبا خلفهم من خالل البصمات العديدة التي
يقدمونها فوق المستطيل األخضر الذي كافأهم
بالخلود الطويل في ذاكرة الجمهور الرياضي.
في زاوية (نجوم في الذاكرة) سنحاول الغور في
مسيرة أحد نجوم المنتخبات العراقية السابقين
الذين ترفض ذاكرة جمهورنا مغادرتهم لها،
حيث صمدوا في البقاء فيها برغم مرور عقود
عدة على اعتزالهم اللعب وحتى قسم منهم
ابتعدوا عن الرياضة برمتها أو غادروا العراق
إلى بلدان أخرى.

هز شباك داساييف وأقلق كبار المهاجمين
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ح�سني لعيبي يتو�سط هادي احمد وجليل حنون يف املنتخب

ُ
حسين لعيبي ..حقق منجزًا ذهبيًا مع أبطال شباب آسيا وظلم دوليًا!
بقلم /زيدان الربيعي

نتحدث يف احللقة اخلام�سة وال�ستني عن م�سرية العب فريقي
ال�شرطة والطريان (القوة اجلوية حاليا) ومنتخبات ال�شباب
وال��وط�ن��ي والع�سكري يف ثمانينيات ال�ق��رن املا�ضي ح�سني
لعيبي الذي ُو ِل َد يف بغداد عام ،1958وخا�ض زهاء  15مباراة
دولية� ،إذ �سيجد فيها القارئ الكثري من املحطات واملواقف املهمة
والطريفة.

بداياته:

منذ نعومة �أظفاره ت�أثر الالعب ح�سني لعيبي بالنجمني الكبريين
دوكل�ص عزيز وف�لاح ح�سن ومتنى الو�صول �إىل م�ستويهما
الرائعني،لأنه اعتربهما قدوته يف املالعب .وهذا الت�أثر جعل
بداية الالعب ح�سني لعيبي ال تكون خمتلفة عن بقية �أبناء جيله
الآخرين ،حيث كانت البداية مع الفريق ال�شعبية ،وقد ا�ستطاع
�أن يثبت جدارته مع هذه الفرق التي كانت تعد الرافد الأول
للأندية وللمنتخبات الوطنية حيث مل تكن الأندية الكبرية
�آنذاك تهتم بفرق الفئات العمرية ،كما كان يح�صل لدينا يف
العقدين الأخ�يري��ن ،لذلك ب��د�أت �إ��ش��ادات زمالئه مب�ستويه
الفني وال�ب��دين ت�شجعه على التوجه لالن�ضمام �إىل �أحد
الفرق الر�سمية التي كانت موجودة �آن��ذاك ،كما كان ل�شقيقه
الأكرب بطل �آ�سيا العداء الذهبي عبا�س لعيبي الأثر الطيب يف
م�سريته الريا�ضية.
وبالفعل التحق ح�سني لعيبي يف ع��ام  1971م��ع فريق
"النجدة" ال��ذي ك��ان يعد م��ن ال�ف��رق ال �ب��ارزة يف
ال�ساحة الريا�ضية املحلية وب�ع��د ع��ام�ين مع
هذا الفريق قرر االنتقال �إىل فريق الآليات
الذي كان متخما بالنجوم الكبار �أمثال
ال��راح��ل عبد كاظم ودوكل�ص عزيز
وال ��راح ��ل � �س �ت��ار خ �ل��ف وري��ا���ض
ن� ��وري وغ�ي�ره ��م،مل ��ا مي�ت�ل�ك��ه من
م� ��ؤه�ل�ات ف�ن�ي��ة ج �ي��دة ا�ستطاع
ح�سني لعيبي �أن يلفت الأنظار
�إليه بعد �أن ق �دّم م�ستوى رائع ًا
ج��د ًا جعله ين�ضم �إىل �صفوف
منتخب ال�شرطة يف عام .1973
وكان من الطبيعي جدا �أن ينتبه
مدربو املنتخبات الوطنية �إىل
ال �ق��درات الكبرية التي يحملها
ه ��ذا ال�ل�اع��ب ال �� �ش��اب ،ل��ذل��ك مت
اختياره للمنتخب الوطني لأول
م��رة يف حياته ع��ام  1976وخا�ض
مباراته الدولية الأوىل �ضد املنتخب

ال�سعودي يف ال�سعودية ملنا�سبة افتتاح ملعب امللز وانتهت
املباراة املذكورة بالتعادل ال�سلبي وكان �إىل جانبه زميله ح�سني
�سعيد الذي تعد هذه املباراة هي الأوىل يف م�سريته الطويلة
مع املنتخب الوطني .وبعد ذلك خا�ض ح�سني لعيبي مباراتني
وديتني مع املنتخب الوطني يف بغداد �ضد املنتخب الليبي وقدم
فيهما م�ستوى باهر ًا جد ًا جعل القلق ي�صيب مهاجمي املنتخب
الوطني الأ�سا�سيني �آنذاك �أمثال فالح ح�سن وعلي كاظم و�أحمد
�صبحي وكاظم وعل حيث متكن يف املباراة الأوىل من ت�سجيل
هدفني جميلني ويف املباراة الثانية هدفا حيث كانت البداية
الدولية لهذا الالعب ناجحة جدا.
ويف عام  1977ح�صل ح�سني لعيبي على �شهرة وا�سعة جدا بعد
�أن �أ�سهم يف فوز منتخبنا ال�شبابي ببطولة �شباب �آ�سيا التي
جرت يف طهران وك��ان لعيبي �أح��د فر�سان
امل �ب��اراة النهائية عندما متكن من
ت�سجيل ال�ه��دف الأول ملنتخبنا
ال�شبابي يف مرمى املنتخب
الإي��راين وق��د انتهت املباراة
التاريخية بفوز �شبابنا ب�أربعة
�أهداف مقابل ثالثة ،حيث �سجل
الأهداف الثالثة املتبقية الالعبان
م �ه��دي ع�ب��د ال���ص��اح��ب وح�سني
�سعيد (هدفان).
وق��د ك��ان ح�سني لعيبي
الع �ب��ا �أ� �س��ا� �س �ي��ا يف
خ�� ��ط ه� �ج ��وم
منتخبنا
ا ل�شبا ب
ط � � ��وال

مباريات البطولة �إىل جانب زميليه ح�سني �سعيد ومهدي عبد
ال�صاحب ،حيث حظي هذا املنتخب بت�سليط قوي جدا من قبل
الإعالم الريا�ضي ،لذلك بات �أغلب العبيه من الوجوه املعروفة
يف ال�شارع العراقي .ويف العام ذاته كان ح�سني لعيبي قد �شارك
يف �أول مونديال يقام لل�شباب يف تون�س ومتكن من ت�سجيل
هدف العراق الوحيد يف مرمى االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق الذي
كان يحر�سه احلار�س العاملي دا�ساييف.
ويف عام � 1978شارك مع املنتخب الوطني يف بطولة مرديكا
الدولية التي جرت يف ماليزيا وح�صل منتخبنا الوطني فيها
على املركز الثاين .ويف العام ذاته كان ح�سني لعيبي من �أبرز
الالعبني الذين �أ�سهموا ب��إح��راز فريق ال�شرطة للقب بطولة
الأن��دي��ة العربية التي ج��رت يف دم�شق حيث ح�صل على لقب
الهداف الثاين يف البطولة بعد زميله النجم الكبري علي كاظم
ال��ذي مثل ال�شرطة يف هذه البطولة عن طريق اال�ستعارة من
نادي ال��زوراء ،كونه يعمل موظف ًا يف �سلك ال�شرطة ،كما لعب
للمنتخب الع�سكري مل��دة قليلة وبالرغم م��ن ه��ذه النجاحات
الباهرة �إال �أن ما ي�ؤ�سف له فعال �أن هذه البداية الرائعة لالعب
ح�سني لعيبي تعر�ضت الحق ًا �إىل �إحباطات كبرية جعلته ال
يح�صل على فر�صة مع املنتخبات الوطنية تتما�شى مع ما ميتلكه
من �إمكانات رائعة جد ًا.
ويف عام  1979قرر الالعب ح�سني لعيبي االنتقال �إىل �صفوف
فريق الطريان "القوة اجلوية حاليا" ومثله حتى حلظة توديعه
املالعب يف عام  1989وقد حقق مع هذا الفريق نتائج جيدة
من �أبرزها الفوز ببطولة اال�ستقالل التي جرت يف الأردن عام
 ،1984كما قاد الفريق املذكور للفوز ب�إحدى البطوالت املحلية،
حيث �شكل يف فريق القوة اجلوية يف بداية انتقاله ثالثي ًا
رائع ًا مع زميليه حنون م�شكور و�آرا همرب�سوم وبعد اعتزال
الأخريين اللعب جنح الالعب ح�سني لعيبي يف �أن ي�شكل ثالثي ًا
جيد ًا مع مهدي جا�سم وعماد جا�سم.

افضل مبارياته:

خا�ض الالعب ح�سني لعيبي العديد من املباريات املف�ضلة يف
م�سريته الريا�ضية الطويلة �إال �أن��ه يعتز كثريا مبباراة فريقه
ال�شرطة �ضد الطريان يف عام  1977التي انتهت ل�صالح فريق
ال�شرطة بهدف واح��د مقابل ال �شيء �سجله ح�سني لعيبي
نف�سه ،ومع املنتخب الوطني �ضد املنتخب الليبي يف
املباراة الودية التي جرت يف بغداد عام  1976وانتهت
عراقية ( 3ـ � )1سجل فيها ح�سني لعيبي (هدفني) ومع
منتخب ال�شباب �ضد املنتخب الإيراين يف املباراة
النهائية لبطولة �شباب �آ�سيا التي جرت يف طهران
ع��ام  1977وم��ع القوة اجلوية �ضد الطلبة يف
لعيبي ظلم االعالم ثمانينيات القرن املا�ضي وانتهت بالتعادل ( 1ـ .)1

يف اوج ت�ألقه

أجمل أهدافه:

يعتز ح�سني لعيبي كثريا بالهدف اجلميل الذي �سجله لفريقه
ال�سابق (ال�شرطة) يف مرمى الطريان (القوة اجلوية حاليا)
يف عام  ،1977لأنه كان هدفا جميال جدا،كما يعتز بهدفه يف
مرمى االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق يف مونديال ال�شباب الأول
عام.1977

أسعد لحظاته الكروية:

ي��رى ال�لاع��ب ح�سني لعيبي �أن��ه عا�ش �أ�سعد حلظات حياته
الريا�ضية بعد �إحراز منتخب ال�شباب للقب بطولة �شباب يف
طهران عام  ،1977بينما كانت �أق�سى اللحظات التي عا�شها يف
حياته الريا�ضية عندما قرر اعتزال اللعب ب�شكل نهائي ،ف�ضال
عن ذل��ك ك��ان يتمنى ويطمح ب ��أن يكون �أح��د العبي املنتخب
االومل�ب��ي ال��ذي �شارك يف نهائيات دورة لو�س �أجنلو�س�،إال
�أن قناعات الطاقم التدريبي يف حينها كانت خمالفة لطموحه
هذا.

مميزاته:

يتميز ال�لاع��ب ح�سني لعيبي بال�سرعة الفائقة واملراوغة
و�إج��ادة التهديف من خمتلف املواقع ،كذلك �إجادته للعب يف
�أكرث من مركز وح�سب حاجة مدرب الفريق الذي يلعب له ،كما
يتميز ح�سني لعيبي بقدرته الفائقة على التخل�ص من مراقبة
املدافعني له ،لأنه دائما وب�سبب �سرعته الفائقة يف�ضل الإنطالق
من املناطق اخللفية حتى يدخل �إىل املناطق القريبة من الهدف
مبفرده بعد �أن يكون قد جعل املدافعني يلهثون خلفه.

اعتزاله اللعب:

يف عام  1989قرر الالعب ح�سني لعيبي اعتزال اللعب ب�شكل
نهائي وقد جرت له مباراة اعتزاله بني الفريقني اللذين لعب
لهما خ�لال م�سريته الكروية التي امتدت ط��وال ( )18عاما
متوا�صلة وهما ال�شرطة والقوة اجلوية حيث احتفل به العبو
الفريقني مع جمهورهما وبعد ذلك غادر املالعب.

أبرز المدربين الذين أشرفوا على تدريبه:

الدكتور عبد القادر زينل ،دوكل�ص عزيز ،جمبل فرطو�س،
الدكتور جمال �صالح ،عادل يو�سف ،عمو بابا ،اليوغ�ساليف
فويا ومواطنه �آبا وغريهم .بعد االعتزال �إجته �إىل التدريب
و�أ�شرف على تدريب فريق القوة اجلوية كمدرب م�ساعد مع
ناظم �شاكر وال��راح��ل ناطق ها�شم ،كما عمل مدربا م�ساعدا
لناظم �شاكر يف تدريب نادي ال�سالم و�أ�شرف على تدريب فريق
النفط يف املو�سم املا�ضي ،ف�ضال عن ذلك له جتارب �إحرتافية
عدة يف الدوري الإماراتي.
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بعد أن تجرد المجحدون عن إنسانيتهم

أنصار الشرطة يهرعون إلنقاذ عائلة كابان من غدر الزمان !
كتب  /إياد الصالحي
ُ
تقب�ض على �أعناق وقلوب الريا�ضيني
الغ�صة
ّ
واجلماهري بني احلني والآخ��ر كلما تناهى
�سمعهم �أف� ��ول جن��م يف � �س �م��اء الريا�ضة
العراقية ب�سبب مر�ضه او عجزه او تنكر
اقرب النا�س �إليه ممن تنا�سوا �صحبة الأم�س
و�أداروا وجوههم عنه  ،وما �أكرث ال�ضحايا
يف دروب (ع �ق��وق ال��وف��اء) ال��ذي��ن كتموا
�أنفا�سهم يف خلوة الدموع وراحوا ينزوون
يف ظلمات اخلجل من الواقع ترقبا ل�شهقة
امل ��وت الأخ �ي�رة وه��روب � ًا م��ن ذل��ة التو�سل
مبن جتردوا عن �إن�سانيتهم وغدوا �شياطني
امل�صالح ال ّ
يرف لهم جفن رحمة مبن غدر به
الزمان.
لقد كانت ردة فعل ا�ستغاثة عائلة املرحوم
ال� �ل ��واء حم �م��د جن �ي��ب ك ��اب ��ان اح���د رم ��وز
ن��ادي ال�شرطة و��ص��ان��ع جم��ده يف حقبتي
ال�ستينيات وال�سبعينيات ع�بر �صفحة (
املدى الريا�ضي) �أم�س الأول مدوية وم�ؤثرة
يف ال��و��س��ط ال��ري��ا��ض��ي واجل �م��اه�يري بعد
ان تلقينا عرب الربيد االل�ك�تروين ع�شرات
الر�سائل التي ع�برت ع��ن ت�ضامنها و�أملها
ملعاناة عائلة الفقيد ،ناهيك عن االت�صاالت
الهاتفية لعدد كبري من الريا�ضيني والزمالء
(داخ��ل الوطن وخارجه) وحتى من القراء
الذين طلبوا امل�ساهمة بتقدمي امل�ساعدة لهذه
العائلة التي فجعت ب��وداع عزيزها خملفا
وراءه م�أ�ساة كبرية متثلت تهديدها ب�إخالء
ال�شقة ورم��ي ال��زوج��ة واالب��ن الوحيد يف
ال�شارع لعدم متكنها من دفع الإيجار بعد ان
كانت توفره من منحة �شهرية قدرها 250
�ألف دينار تقدمها ادارة نادي ال�شرطة �سابقا

ومت قطعها �أخ�ي�را بعد وف��اة ك��اب��ان الأم��ر
الذي دعا زوجته ملنا�شدة م�س�ؤويل الريا�ضة
لإنقاذها من حمنتها ال�صعبة ،مذ ّكرة �إياهم
بان املرحوم �ضحى ب�سني حياته خمل�ص ًا من
اجل �إبقاء م�سرية ال�شرطة الريا�ضية حافلة
ب��االجن��ازات العربية والآ��س�ي��وي��ة ب�شهادة
ال�ت��اري��خ "ا�صدق الأل�سنة يف زم��ن الرياء
واخلديعة واجلفاء ".
ولعل م��ن اب��رز امل �ب��ادرات الإن�سانية التي
�أطلقت ت�ضامنا مع عائلة كابان هي جتمع
رابطة م�شجعي نادي ال�شرطة الريا�ضي يف
ليلة ن�شر اخلرب حيث �أعلن �أع�ضا�ؤها جمع

اللواء كابان قبل رحيله بايام

تربعات عينية من حمبي النادي لت�أمني مبلغ
�إيجار �سنة كاملة للعائلة �شعور ًا منهم بان
الرجل مات مهم ًال ومل متتد �إليه يد الرعاية
من �أ�شخا�ص يتب�ؤون م�س�ؤوليات مهمة يف
��ص��روح الريا�ضة العراقية وك��ان��وا ابناء
ال�ن��ادي �أي��ام متثيلهم ل��ه كالعبني وحرا�س
مغمورين قبل ان ي�سبغ عليهم كابان (ومن
�سار على نهج حر�صه) بف�ضله تربوي ًا وفني ًا
و�إن�سانيا لبلوغهم مراتب عليا من ال�شهرة
بعد ان عانوا احل��رم��ان والفقر املدقع قبل
ارتدائهم الفانيلة اخل�ضراء.
ان م�ب��ادرة راب�ط��ة م�شجعي ن��ادي ال�شرطة

م�ؤيد البدري

يف الوقت الذي ت�ؤكد عمق العالقة الوثيقة
بني النجوم الأب��رار لفريقهم الأثري الأحياء
منهم والأم � ��وات وت��ر��س��خ ان�ط�لاق��ة جدية
ت�صب يف خدمة الريا�ضة
مل�ب��ادرات �أخ��رى
ّ
والريا�ضيني ،ف�إنها تدق �أ�سفينا للأ�سف يف
عالقة م�س�ؤويل الريا�ضة ب�شريحة كبرية
من ال��رواد ( �أ�سرى املر�ض والعوز واملوت
البطيء)  ،فما �س ّر التحول النف�سي ال�سلبي
ل��دى امل�س�ؤول الريا�ضي ليتخذ من اجلفاء
�سالح ًا ملحاربة جنوم الأم�س  ،كيف ت�سوّ ل
ل��ه نف�سه قطع مبلغ زهيد مقارنة باالرقام
امل �ه��ول��ة ال �ت��ي ت �ب��ذخ ع �ل��ى م��وائ��د �شرفية

اجلمهور الريا�ضي وقف مع ال�شرطة يف ال�سراء وال�ضراء
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ومع�سكرات خاوية من الأهداف وبعيدة عن
املحا�سبة و�إيفادات ترفيهية وتخ�صي�صات
غ�ير منا�سبة م��ع م�شروع �صناعة الإجن��از
 ،وهل عجز امل�س�ؤول الريا�ضي عن �إيجاد
منفذ قانوين لإبقاء منحة كابان بينما هناك
ع�شرات املنح واملكاف�آت التي ت�صرف ( بال
وج��ع قلب) لالعبني وم��درب�ين و�إداري�ي�ن مل
يقدموا �أع�شار ما ا�ستنزفه الراحل من دم
وع ��رق على من�صات ال�ت�ت��وي��ج؟ ف�ضال عن
خربته وحكمته يف العمل االداري ب�شهادة
ال��رائ��د الإع�ل�ام ��ي م ��ؤي��د ال��ب��دري ( :عمل
املرحوم كابان معي يف احت��اد الكرة الذي
ر�أ�سته ع��ام  1977وكنت اتعمّد ان يكون
�آخر �شخ�ص ا�ست�شريه يف االجتماعات الن
ر�أيه ال�سديد دائما هو الذي ي�أخذ به االحتاد
ويو�صلنا اىل جادة ال�صواب).
رح��م الله حممد جنيب ك��اب��ان ال��ذي خ�صه
الدكتورعبد ال �ق��ادر زي�ن��ل مب�ساحة كبرية
من مذكراته الريا�ضية عن رحلته مع نادي
ال�شرطة يف م���ش��روع توثيقي �سيكون له
�صدى كبري يف الو�سطني الإعالمي وال�شعبي
ملا ت�ضمنه من �أ��س��رار تك�شف �أول م��رة عن
فعاليات واح��داث و�شجون �شاء زينل عدم
ال�ب��وح عنها �سابق ًا و�آن الأوان ان يهديها
اىل اجلماهري يف ا�سرتاحته التي اختارها
ط��وع نف�سه يف ال��دوح��ة بعد �سني العمل
االداري امل�ضني ،واب��رز ما و�صف به زينل
�صديقه كابان بـ( اللواء الزاهد واملتوا�ضع
واملحب من دون مقابل)  ،ف�أين جند مثل هذه
اخل�صال يف نفو�س ريا�ضيي اليوم؟
اذا كان كابان قد م�شى بال �ضجيج ومن دون
ان يكلف م�س�ؤول ما �شراء حبة دواء او ينفق
دوالر ًا واحد ًا لتخفيف �أمله يف م�شفى خارج
الوطن بعد ان كبله ال�شلل الن�صفي وت�ضخم
ال�برو��س�ت��ات بالعجز وال�ي��أ���س ال�ت��ام  ،فان
ان�صار فريق ال�شرطة مل ولن يهد�أ لهم بال
وم�صممني على ف�ضح املجحدين كبرُ �ش�أنهم
ام �صغر!
وم�ض��ة :ق��ال ال�شاعر الفل�سطيني الكبري
حممود دروي�ش قبل موته  :ام�شوا �صامتني
معي على خطوات اج��دادي  ..ووق��ع الناي
يف �أزيل  ..وال ت�ضعوا على قربي البنف�سج
فهو زهر املحبطني يذ ّكر املوتى مبوت احلب
قبل �أوانه .

