
اإكرام زين العابدين

خيبة عربية يف املونديال

يف املرمى

خيب���ت الفرق العربية امل�صاركة يف ت�صفيات كاأ�س العامل 2010 
بكرة القدم  اآمال جماهريها الكروية العري�صة التي كانت متني 
النف����س يف التواج���د ب�ص���كل كب���ري يف العر����س املوندي���ايل يف 

جوهان�صبريغ العام املقبل.
االنك�صار بدا يف مباراة البحرين ونيوزيلندا التي انتهت بفوز 
الأ�صح���اب االر�س بهدف كان من املمكن معادلته ب�صربة اجلزاء 
لك���ن عدم الرتكي���ز جع���ل الالع���ب البحريني يرم���ي بالكرة يف 
اح�ص���ان احلار�س النيوزيلندي لي�صيع حل���م �صعب بكامله كان 
على ابواب التواجد يف اق���وى مناف�صة عاملية بكرة القدم حتلم 

كل الدول بان يكون لها موطىء قدم فيها.
وبهذه اخل�صارة فقدت الدول العربية االآ�صيوية فر�صتها والأول 
م���رة منذ �صنوات عديدة بان يح���ذف ا�صمها من الدول امل�صاركة 
يف كا����س الع���امل بع���د ان كان لل�صعودية مكان دائم���ي منذ اربع 

دورات لكاأ�س العامل.
ويج���ب على ال���دول العربي���ة اال�صيوية ومنها الع���راق ان تعيد 
ح�صاباته���ا م���ن جديد وان تعم���ل ب�صكل اف�صل م���ن خالل اعداد 
منتخب���ات وطنية ق���ادرة على املناف�صة والتواج���د يف مونديال 
الربازي���ل 2014 الن اجلمي���ع ب���دا ي�صع���ر باأهمي���ة تطوير كرة 
الق���دم االحرتافية والو�ص���ول مبنتخباته���ا اىل املونديال الذي 

يعد املقيا�س الذي تقا�س به قوة منتخبات الدول.
ان املتابع مل�صرية ت�صفيات كاأ�س العامل 2010 ي�صعر باأن بع�س 
املنتخبات القوي���ة ابتعدت عن االدوار النهائي���ة من الت�صفيات 
بع���د ان ف�صل���ت يف معرف���ة ا�صرار لع���ب الذهاب واالي���اب الذي 
جتي���ده بع�س ال���دول االآ�صيوية وت�صل من خالل���ه اىل نهائيات 
املوندي���ال بكل جراأة وتخطيط علم���ي يف اعداد فرق تعد جيدة 

بقيا�س الت�صفيات.
ومل ت�صتث���ن ال���دول العربي���ة االفريقية من ه���ذا الرتاجع وكان 
ابتعاد املنتخب التون�صي �صربة كبرية الآمال املنتخبات العربية 
يف املوندي���ال بع���د ان كان���ت ق���اب قو�ص���ن او ادن���ى من خطف 
البطاق���ة االفريقية الرابع���ة بالت�صفيات ولكنه���ا مل تعرف كيف 
ت�صتفي���د من فر�صة الفوز على موزمبي���ق يف اخر مباراة تاركة 

الفر�صة لنيجرييا بالتواجد من جديد يف كا�س العامل.
وال نعرف م���ن �صيكون �صحية خروج املنتخ���ب التون�صي لكرة 
الق���دم م���ن املوندي���ال،  امل���درب ام جمموعة الالعب���ن الننا يف 
الدول العربية تعودنا على ال�صاق �صبب اخل�صارة على املالكات 
التدريبي���ة والالعب���ن وابع���اد ادارات االحت���ادات الوطنية عن 
الف�ص���ل النها المتل���ك ال�صجاعة بتحمل م�صوؤولي���ة الف�صل ب�صكل 

م�صتمر.
 وبقي للعرب بطاق���ة واحدة يتناف�صون عليها من اجل التواجد 
بعر����س املونديال �صيتح���دد م�صريها مبب���اراة م�صر واجلزائر 
الفا�صل���ة والتي �صتجري بعد غ���د االربعاء يف ال�صودان بعد ان 
تع���ادال يف النقاط واالهداف يف ت�صفيات املجموعات وايا كان 
املنتخب ال���ذي �صيفوز ويخطف البطاقة فانن���ا �صنحييه ونرفع 
قبعتن���ا ل���ه احرتام���ا عل���ى جهده ال���ذي بذل���ه ا�صاف���ة اىل كونه 

�صيكون املمثل الوحيد للكرة العربية يف جنوب افريقيا.
اما كرتنا العراقية فانها اختارت طريقا �صهال منذ وقت مبكر بعد 
ان غ���ادرت الت�صفيات ب�صكل دراماتيكي بع���د ان كانت مر�صحة 
وبق���وة للو�صول اىل مونديال جن���وب افريقيا نظرا لالمكانات 
الت���ي ميلكه���ا العب���و املنتخ���ب الوطن���ي، ولك���ن ال�صعوب���ات 
وامل�ص���اكل التي ح�صل���ت بالبيت الك���روي ادت اىل هذا االبتعاد 
ال���ذي اراحنا وجعل احالمنا تتبدد من���ذ العام املا�صي على امل 
ان نتعل���م من االخرين كيفية ت�صحي���ح اخطائنا ومن احل�صور 

يف الربازيل عام 2014.
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الدوحة/حممد العبيدي 
اختتمت اعمال ندوة امناء ال�صر واملدراء الفنين 
الحت���ادات غ���رب ا�صي���ا الت���ي �صيفته���ا الدوح���ة 
بح�ص���ور 24 م�صاركًا ميثلون احت���ادات كل من: 
والكوي���ت  واالردن  واي���ران  والبحري���ن  قط���ر 
ولبنان وعم���ان وفل�صط���ن وال�صعودية و�صوريا 
االحت���اد  اعت���ذر  حي���ث  واليم���ن،  واالم���ارات 
العراق���ي ع���ن امل�صاركة ب�صبب الظ���روف املتعلقة 

باالنتخابات.
وحققت الندوة جناحًا كبريًا حيث ت�صمن جدول 
اعم���ال الن���دوة العدي���د م���ن املو�صوع���ات املهمة 
ال �صيم���ا ان اله���دف م���ن اقامتها هو جتم���ع امناء 

ال�صر واملدراء الفنين الإطالعهم على امل�صتجدات 
االداري���ة والفني���ة واي�ص���ا توجيههم عل���ى كيفية 

العمل �صمن اطار هيكل االحتاد الدويل.
واأ�ص���رف عل���ى الن���دوة وف���د ر�صمي م���ن االحتاد 
م���ن: بي���رت فو�صي���ك  ال���دويل )فيف���ا( ي�ص���م كاًل 
حما�ص���رًا و ممث���اًل م���ن ق�ص���م الفيف���ا لالحتادات 
االع�ص���اء والتطوي���ر وم�صوؤول مكت���ب  التطوير 
ت�ص���اي  ومي�صي���ل  وم�صاع���ده  هك���رت  يورري����س 
ممث���ل االحت���اد االآ�صي���وي لك���رة الق���دم ون�ص���ال 
احلديد مدير مكت���ب الفيفا للتطوير يف العا�صمة 
االردنية عم���ان من�صق الن���دوة، وتناولت الندوة 
جوان���ب ع���دة ته���دف اىل تطوير العم���ل االداري 

والفن���ي اىل م�صت���وى االح���رتاف وف���ق اللوائح 
واالنظم���ة اجلدي���دة للفيف���ا. وم���ن املو�صوع���ات 
التي مت طرحها: القان���ون االن�صباطي و مناق�صة 
االجتاه���ات الفني���ة لالحتادات املحلي���ة، وعر�س 
ومناق�ص���ة لوائ���ح املن�صطات، وعر����س ومناق�صة 
التطوير الفن���ي وت�صويق كرة الق���دم ال�صاطئية، 
وا�صتعرا����س اآلي���ة وطرائ���ق تنظي���م م�صابق���ات 
االحت���اد االآ�صي���وي، ا�صاف���ة اىل انعق���اد  �صل�صلة 

اجتماعات ثنائية.
و�صلطت الندوة ال�صوء على الربامج االحرتافية 
برام���ج  و  اآ�صي���ا،  وروؤي���ة  الفيف���ا،  ومب���ادرات 
الرباع���م االحرتافي���ة، وبرام���ج عم���ل امل�صاع���دة 

املالي���ة والتدقي���ق، واالجنازات الت���ي متت حتى 
االآن وف���ق حقائق وا�صتنتاج���ات دقيقة، كما متت 
اال�ص���ارة اىل برنامج اله���دف الذي مت اإطالقه عام 
1999 ومت العم���ل وفق روؤي���ة ا�صرتاتيجية طيلة 
ع�صر �صن���وات، حيث مت اجناز 386 م�صروعا يف 
189 احتادًا وطني���ًا ويف اآ�صيا حتديدا مت اجناز 
48 م�صروعا ما تزال 39 منها حتت االجناز ويف 
قارة افريقيا مت اجناز 69 م�صروعا حيث، ا�صافة 
اىل قي���ام الفيف���ا يف مراح���ل عم���ل جتريبي���ة يف 
اماك���ن اخرى منها البحرين و راوندا ونيكارغوا 
وبريو، واالحتاد ال���دويل انفق 50 مليون دوالر 

تقريبا مل�صاريع الهدف يف خمتلف انحاء العامل.

بغداد/طه كمر
اأكد اأحمد خ�صري العب فريق القوة اجلوية انه 
وقع قبل ب�صعة ايام عقدا مع ادارة نادي القوة 
املقبل  املو�صم  مناف�صات  خالل  لتمثيله  اجلوية 

من الدوري املمتاز.
ل�)املدى( انه مل يتم ت�صديق  وقال يف ت�صريح 
القدم  العراقي املركزي لكرة  العقد يف االحتاد 
اع�صاء  جميع  التحاق  ب�صبب  هذا  يومنا  حتى 
على  لال�صراف  اأربيل  مدينة  اىل  الكرة  احت��اد 
اختتمت  التي  لل�صباب  اآ�صيا  ك��اأ���س  ت�صفيات 
انه ات�صل بع�صو  اأم�س االحد م�صريا اىل  يوم 
معه  اتفق  ال��ذي  احمد  �صهاب  امل�صابقات  جلنة 
على ان يكون يوم غد الثالثاء موعدا مل�صادقة 
فريق  اىل  عودتي  ان  خ�صري  واأ���ص��اف  عقده. 
ال�صديدة  رغبتي  نتيجة  ج��اء  اجل��وي��ة  ال��ق��وة 
للعودة اىل النادي االأم الذي من خالله عرفني 
اجلمهور وحققت ما كنت اأروم حتقيقه ا�صافة 
والتي  ال�صابقة  االداري����ة  الهيئة  خ���روج  اىل 
كلمة  اأق���ول  م��ا  دائ��م��ا  ك��وين  ك��ث��ريا  اأنتقدتني 
بي  الرتحيب  ك��ان  لذلك  تزعجهم،  التي  احل��ق 
من قبل اع�صاء الهيئة االدارية اجلديدة املوؤقتة 
النادي  اب��ن��اء  اح���د  ت��ع��رف ج��ي��دا اين  وال��ت��ي 
القوة  جمهور  ارادة  ان  اأن�����ص��ى  وال  ال��ع��ري��ق 
االعتبارات  كل  فوق  واملخل�س  الويف  اجلوية 

والذين طالبوا مرارا وتكرارا املالك التدريبي 
ونزوال  ال��ن��ادي.  اىل  بعودتي  ال��ن��ادي  وادارة 
ال���ويف الذي  عنذ رغ��ب��ة اح��ب��ائ��ي وج��م��ه��وري 
ا�صتدعتني  الفريق  يف   12 رق��م  الالعب  ميثل 
االأمانة  هذه  على  االوفياء  احد  الأك��ون  االدارة 
على  النادي  وحمبي  م�صوؤويل  جميع  واعاهد 
على  تلقى  التي  الكبرية  امل�صوؤولية  احتمل  ان 
عاتقنا و�صاأبذل كل مابو�صعي من اجل حتقيق 
ال�صقور  مع  و�صاأحلق  اجل��وي  ل��الزرق  اجن��از 
نخبة  تواجد  �صي�صهد  املو�صم  ه��ذا  ان  ال�صيما 
من الالعبن الدولين اأمثال النجم الكبري رزاق 
فرحان واحلار�س االمن نور �صربي و�صفوان 
وجا�صم وهيثم وعذرا للذين مل اذكر ا�صماءهم 
فاأنا بتقديري ان اجلوية اليوم ميتلك 25 جنما 

من جنوم الكرة العراقية.
ملعب  يف  ت��واج��دي  ان  اىل  خ�صري  واأ����ص���ار 
كان  اجلوية  مع  العقد  توقيعي  قبل  ال���زوراء 
على  واملواظبة  البدنية  لياقتي  اع��ادة  ب�صبب 
ال��ت��م��ري��ن وك����ان ن����ادي ال������زوراء ه��و االق���رب 
من  فارغا  مايكون  دائما  و  �صكني  منطقة  على 
امللعب  على  ي��ت��درب��ون  ان��ه��م  ب�صبب  الالعبن 
التمرين  يف  راح��ت��ي  اأخ��ذ  يجعلني  م��ا  ال��ث��اين 
ا�صافة اىل توفر جميع ال�صبل الكفيلة باجناح 
التمرين مثل قاعة احلديد مع احرتامي لنادي 

يت�صرف  الذي  الكبري  وا�صمه  العريق  ال��زوراء 
اين  خ�صري  واأو���ص��ح  ل��ه.  باللعب  الع��ب  اأي 
خ���الل فرتة  اح����رتايف  ع��ق��د  م��ن  اأك����ر  تلقيت 
اعدادي للدوري املقبل من عدة اندية بحرينية 
االماراتي  الفجرية  نادي  اىل  ا�صافة  وايرانية 
االردن  ���ص��ب��اب  ون����ادي  ق��ب��ل  م��ن  مثلته  ال���ذي 
يف  وال��ل��ع��ب  ال��ع��راق  يف  ال��ب��ق��اء  ف�صلت  لكني 
الدوري العراقي بعد حت�صن االو�صاع االمنية 
بعد  مو�صما  يتح�صن  بداأ  دورينا  ان  خ�صو�صا 
اآخر ليعيد اىل االذهان م�صتوى الكرة العراقية 
العقود  ان  ال�صيما  العراقي  ال��دوري  و�صخونة 
الذي  امل��ادي  اجلانب  ناحية  من  جيدة  املحلية 

ي�صمن لالعب حت�صن و�صعه املادي.
الوطنية  االومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  خ�����ص��ري  ون��ا���ص��د 
القدم  ل��ك��رة  ال���ع���راق���ي  ال��ع��راق��ي��ة واالحت������اد 
الريا�صية  باملن�صاآت  االه��ت��م��ام  وامل�����ص��وؤول��ن 
اال�صا�س  ب��ال��درج��ة  لها  نفتقر  التي  وامل��الع��ب 
خ�صو�صا بعد احت�صان مدينة اأربيل للت�صفيات 
اال�صيوية والنقل املبا�صر لهذه املباريات والذي 
العراق  م��الع��ب  ع��ن  �صيئة  ���ص��ورة  �صيعطي 
واالآ�صيوية  العربية  البلدان  لبقية  ومن�صاآته 
مباريات  جميع  احت�صن  واح��د  ملعب  لوجود 
منتخبا  اأر���ص��ي��ت��ه  م��ن  ا�صتكى  وق���د  ال��ب��ط��ول��ة 

الكويت وعمان.

احتاد الكرة ي�صادق على عقد باجيو ال�صقور

بغداد/املدى
اأحرز نادي اجلي�س بطولة الدوري العراقي 
للمب���ارزة لع���ام 2009  بع���د ان تغل���ب على 
مناف�صي���ه نادي القوة اجلوي���ة واالت�صاالت 
والربيد يف اال�صلحة الثالثة )�صالح ال�صي�س 

و�صيف املبارزة وال�صيف العربي(.
�ص���ر االحت���اد  ام���ن  زي���اد ح�ص���ن  و�ص���رح 
العراق���ي املرك���زي للمب���ارزة ل���� )امل���دى( ان 
فري���ق القوة اجلوية اح���رز البطولة بعد ان 
جم���ع 82 نقطة وج���اء نادي الق���وة اجلوية 
باملرك���ز الث���اين بر�صي���د 78 نقط���ة ون���ادي 
االت�ص���االت والربيد باملرك���ز الثالث بر�صيد 
68 نقط���ة. وا�ص���اف ح�ص���ن اىل ان فري���ق 
الن���ادي االرمن���ي للن�صاء اح���رز لقب دوري 
الن�ص���اء بع���د ان جمع 72 نقط���ة وحل نادي 
فتاة بغداد باملرك���ز الثاين بر�صيد 70 نقطة 
ون���ادي كل���دان ال�صليماني���ة باملرك���ز الثالث 

بر�صيد 48 تقطة.
وا�ص���ار ح�صن ان البطول���ة جنحت تنظيميا 
وفني���ا واف���رزت ع���ن مواه���ب حقيقي���ة مت 
ا�صتدعاوؤها ل�صفوف املنتخب الوطني الذي 
�صي�ص���ارك يف مناف�ص���ات بطول���ة العرب يف 

�صوريا ال�صهر املقبل.

اجل��ي�����ش ب��ط��ًا ل����دوري امل��ب��ارزة
بغداد/املدى 

ت�صّي���ف مدينة اربيل للفرتة من 10-15 كانون 
التدريبي���ة  املراك���ز  بطول���ة  مناف�ص���ات  االول 

للنا�صئن باجلمنا�صتك.
و�ص���رح �صال���ح مه���دي االم���ن امل���ايل لالحتاد 
العراقي املركزي للجمنا�صتك  ل� )املدى( ان هذه 

�صتك���ون  م�ص���ك البطول���ة 
منه���اج  خت���ام 

االحت���اد له���ذا 
املو�صم حيث 

�صي�ص���ارك يف مناف�صاته���ا  اربع���ة  ع�ص���ر فريقا 
متث���ل خمتل���ف املحافظات العراقي���ة اىل جانب 
ثالث���ة مراك���ز تدريبية من العا�صم���ة بغداد هي 

)بغداد،اال�صكان ومدينة ال�صدر(.
وا�صاف مهدي ان االحتاد قرر يف وقت �صابق 
الفي�صل  هي  البطولة  هذه  مناف�صات  تكون  ان 
يف اختيار الت�صكيلة اجلديدة للمنتخب الوطني 
امل�صاركات  من  العديد  تنتظره  الذي  للنا�صئن 
�صيتم  حيث  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  اخل��ارج��ي��ة 

للت�صكيلة ���������ص��������م  الالعبن  اف�صل 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة ال����ت����ي 
�صيكون عليها عبء 
على  امل���ح���اف���ظ���ة 

االجنازات التي حققها زمالوؤهم الذين �صاركوا 
يف البطولة العربية للنا�صئن التي اختتمت يف 
العا�صمة امل�صرية القاهرة خالل ال�صهر املا�صي 
ومتكنوا فيها من احراز املركز الثاين والعديد 

من امليداليات الف�صية والربونزية.
وا�ص���ار اىل ان جمل�س ادارة احتاد اجلمنا�صتك 
ومنذ توليه مهامه ب�صكل ر�صمي قد و�صع خطط 
ق�ص���رية ومتو�صطة وطويلة املدى لرعاية  فرق 
الفئ���ات العمري���ة املختلف���ة التي ا�صن���دت مهام 
التدري���ب فيها لعدد من مدربينا املتميزين حيث 
�صيعم���ل االحتاد جاه���دا خالل الف���رتة القادمة 
يف زج ه���ذه الف���رق يف مع�صك���رات وبط���والت 
خارجي���ة لزيادة االحتكاك واخل���ربة ف�صال عن 

العم���ل اجلاد خ���الل  العام القادم  عل���ى التعاقد 
مع م���درب اجنب���ي عل���ى م�صتوى ع���ال ليتوىل 
اال�ص���راف عل���ى املنتخب���ات الوطني���ة وليعم���ل 
مبعيت���ه عدد م���ن املدرب���ن املحلي���ن الكت�صاب 
اخل���ربة  منوها اىل ان الف���رتة القادمة �صت�صهد 
املرك���ز  قاع���ة  اعم���ار  اع���ادة  يف  البداأبالعم���ل 
التدريب���ي التاب���ع لالحت���اد الواق���ع بالقرب من 
قاع���ة ال�صع���ب حي���ث مت ت�صّلم املوق���ع على امل 
الب���دء بعمليات البن���اء والتطوير بعد ا�صتكمال 
االم���ور االداري���ة والفنية  اخلا�ص���ة بامل�صروع 
ال���ذي �صيك���ون يف ح���ال االنته���اء من���ه باملوعد 
املح���دد امل���كان االن�ص���ب الحت�ص���ان تدريب���ات 

املنتخبات الوطنية.

اأربيل ت�صّيف بطولة املراكز التدريبية للنا�صئني باجلمنا�صتك

ال�شماوة/نافع الناجي
اأنه���ى فريق ال�صماوة بك���رة القدم حت�صريات���ه اال�صتعدادية 
خلو����س مناف�ص���ات ال���دوري املمتاز ع���رب اإقام���ة مع�صكرين 
تدريبي���ن يف بغ���داد وال�صليمانية خا�س خاللهم���ا عددًا من 
املباريات التجريبية. وقال علي عزيز رئي�س الهيئة االإدارية 
لن���ادي ال�صم���اوة الريا�ص���ي يف حدي���ث خ����س ب���ه »امل���دى 
الريا�ص���ي« اأن الفريق اأقام خالل الف���رتة املا�صية مع�صكرين 
تدريبي���ن، االأول يف بغداد وخا����س خالله مباراتن االأوىل 
مع فرق امليناء وانته���ت بالتعادل ال�صلبي والثانية مع فريق 

�صباب احل�صن وانتهت بنتيجة التعادل بهدف ملثله “.
واأ�ص���اف “ اأم���ا نتائج الفري���ق خالل املع�صك���ر التدريبي يف 

مدين���ة ال�صليمانية وخا�س خاللها ث���الث مباريات جتريبية 
االأوىل مع فريق البي�صمركة وانتهت ل�صالح الفريق امل�صيف 
)1- �صفر( والثانية مع فري���ق ال�صليمانية وانتهت بالتعادل 
ال�صلبي وكذلك انتهت مباراته االخرية مع فريق كوي�صنجق 
بالتع���ادل ال�صلبي “. واأ�صار عزيز اىل اأن “ الكادر التدريبي 
املك���ون من ح�صن عب���د �صلطان وعقيل غن���ي وجا�صم حممد 
علي قد ا�صتف���ادوا كثريًا من مفردات هذين املع�صكرين حيث 
�صخ�ص���وا نق���اط ال�صعف واخلل���ل و�صيعمل���ون على تاليف 
الثغرات يف �صفوف الفريق ومن ثم الوقوف على الت�صكيلة 
النهائي���ة الت���ي �صتدافع عن األ���وان الك���رة ال�صماوية يف هذا 

املو�صم«.

فريق ال�صماوة ينهي مع�صكرين تدريبيني يف بغداد 
وال�صليمانية حت�صريًاَ للدوري الكروي املمتاز

العراق اعتذر عن امل�شاركة

اخ���ت���ت���ام ن�����دوة ف��ي��ف��ا ل���ل���م���دراء ال��ف��ن��ي��ني واأم����ن����اء ال�����ص��ر
بغداد/املدى

انهى مدرب  الفي�صلي االردين ال�صابق لكرة القدم  
ثائ���ر ج�صام معاي�صة  تدريبية يف   نادي و�صتهام 
االنكليزي احد اندية ال���دوري االنكليزي املمتاز 
ملدة ع�صره ايام   تخللتها امل�صاركة يف التدريبات، 
ومتابعة تفا�صيل حياة الالعبن واالجهزة الفنية 
يف الن���ادي ف�صال عن متابعت���ه  مباراتن جمعتا 
توتنهام مع و�صرتالن���د، وو�صتهام مع ايفرتون. 
واعترب ج�صام يف ت�صريح �صحفي ان احلياة يف 
الكرة االوروبية غ���ري احلياة يف العامل العربي، 

واأن االمور تختلف بن�صبة كبرية.

ج�صام يكمل معاي�صة تدريبية 
مع و�صتهام االنكليزي

ثائر ج�سام

اربيل /موفدا املــدى خليل جليل 
ويو�شف فعل 

حق���ق منتخبنا لل�صباب لكرة القدم فوزًا مثريا 
على املنتخب ال�صعودي بثالثة اهداف نظيفة 
يف املب���اراة الت���ي ج���رت بينهم���ا عل���ى ملعب 
فران�ص���و حريري يف اطار اجلول���ة احلا�صمة 
من الت�صفي���ات املوؤهلة اىل نهائيات امم اآ�صيا 
و�صج���ل االهداف الالعب حمم���د �صعد يف 59 
و66 واأجم���د ولي���د م���ن ركلة ج���زاء يف د 91 
، وق���دم منتخبن���ا لل�صب���اب واحدة م���ن اجمل 
مبارياته يف الت�صفيات  بعد ان فر�س �صيطرته 
عل���ى اج���واء اللق���اء وا�صتطاع ك�ص���ب النقاط 
وت�ص���در املجموعة بر�صي���د 13 نقطة وله 13 
هدف���ًا ومل تهت���ز �صباك���ه يف جمي���ع  املباريات 
اخلم�س التي خا�صها يف الت�صفيات ، وتوقف 
ر�صيد املنتخب ال�صعودي ب�10 نقاط ، وبذلك 
فان املنتخب���ن العراقي وال�صعودي �صيمثالن 

املجموعة الثالثة يف النهائيات االآ�صيوية. 

خيارات تكتيكية 
 2-4-4 بطريق���ة  لل�صب���اب  منتخبن���ا  ولع���ب 
بت�صكيل���ة تتاأل���ف م���ن حمم���د حمي���د حلرا�صة 
املرم���ى وعمر نا�ص���ح وحممد ه���ادي مطن�س 
وابراهي���م �ص���ربي وام���وري عي���دان للدفاع 
واحم���د فا�ص���ل وعل���ي �صب���اح  واجم���د وليد 
واجم���د كلف للو�ص���ط وحممد �صع���د ومهيمن 
�صليم مالخ للهجوم ، انتهج ح�صن احمد مدرب 
منتخب ال�صب���اب اللعب بطريقة هجومية منذ 
بداي���ة اللقاء من خالل قيام املهاجمن بالدفاع 
املتق���دم عل���ى مدافع���ي املنتخ���ب ال�صع���ودي 
الرباك���ه وع���دم نقل الك���رة م���ن املدافعن اىل 
العب���ي الو�صط وجن���ح املهاجمان حممد �صعد 
ومهيمن �صليم من اداء الدور الدفاعي ب�صورة 
جيدة رافقه �صعود �صانع االلعاب احمد فا�صل 
من اخلل���ف لعم���ل الزي���ادة العددي���ة واعطاء 
حري���ة يف التح���رك اىل العب���ي اجلناح اجمد 
كل���ف واملبدع اجم���د وليد وقيام عل���ي �صباح 
بدور الع���ب االرتكاز الدفاع���ي وهذا ال�صغط 
الهجوم���ي اح���رج املنتخب ال�صع���ودي كثريا 
حي���ث  ظهرت العدي���د من الثغ���رات يف دفاعه  
كان ميك���ن ا�صتثمارها واح���راز االهداف لوال 
براعة احلار�س عبد الله ال�صجري  الذي انقذ 
فريقه من فر�س حمققة للت�صجيل تناوب على 
ا�صاعتها اجم���د كلف ومهيمن �صلي���م ، واجاد 
احم���د فا�ص���ل من قي���ادة زمالئ���ه يف منت�صف 
امللع���ب و�صحب ب�ص���اط ال�صيط���رة يف حمور 
العملي���ات من الالعب ال�صعودي يا�صر الفهمي 
، وبع���د ان �صع���ر م���درب املنتخ���ب ال�صعودي 
الربازيل���ي اجلن�صية بخط���ورة املوقف اوعز 
لالعبيه باالندف���اع اىل االمام وحترك الالعب 
املدافع���ن  ازع���ج  ال���ذي  الدغري���ري  يحي���ى 
ابع���اد   اىل   ذل���ك  وادى  و�صرعت���ه  بحركت���ه 
احلار����س حممد حميد كرة يف غاية اخلطورة 
يف الدقية 29 ث���م ارتطمت كرة بالعمود لعدم 

مراقبة ابراهيم �صربي لالعب يا�صر الفهمي  ، 
ومن هجمة منظمة �صدد اجمد وليد كرة قوية 
ابعده���ا ال�صجري ب�صعوب���ة اىل ركلة  ركنية 
، ومل ي�صتطع املنتخ���ب ال�صعودي من العودة 
اىل اج���واء املباراة بع���د ان جنح ح�صن احمد 
م���درب املنتخب م���ن االيعاز لالعب���ي الو�صط  
باالعتم���اد على بن���اء الهجمات م���ن اجلانبن 
ع���ن طريق اجم���د وليد الذي اره���ق املدافعن 
ب�صرعت���ه ومراوغت���ه وبهذا اال�صل���وب عادت 
ال�صيطرة امليداني���ة ملنتخبنا لل�صباب  وانتهى 

ال�صوط االول �صلبيا. 

قراءة �شحيحة 
يف ال�صوط الثاين ا�صتطاع ح�صن حممد مدرب 
منتخ���ب ال�صب���اب م���ن ق���راءة اوراق مناف�صه 
بدق���ة واأوج���د احلل���ول التكتيكي���ة املنا�صب���ة 
لتحقي���ق الفوز وللتم�صك ب�ص���دارة املجموعة 
الثالثة وات�صح اال�صل���وب الهجومي ملنتخبنا 
من خ���الل اال�صتح���واذ على حم���ور العمليات 
لبناء الهجمات  وا�صتثم���ار �صرعة اجمد وليد 
يف اخ���رتاق الدفاع ال�صعودي وع���دم  عودته 
اىل املناطق الدفاعي���ة مل�صاندة  اموري عيدان 
مع ام���داده بالك���رات ال�صهلة خل���ف املدافعن 
م���ن الع���ب الو�ص���ط احم���د فا�ص���ل ال�صيما ان 
اجله���ة اليمنى تع���د من ا�صع���ف احللقات يف 
املنتخ���ب ال�صعودي.ومن هجم���ة منظمة مرر 
املهاجم حممد �صعد كرة رائعة خلف املدافعن 
اىل اجم���د كل���ف يف د50 �صدده���ا �صعيفة يف 
اح�ص���ان ال�صجري  وق���دم منتخبن���ا لل�صباب 

ملح���ات كروي���ة ممتعة من خ���الل مترير الكرة 
م���ن اللم�صة م���ن دون تاأخري ،وه���ذا اال�صلوب 
ارهق العبي املنتخ���ب ال�صعودي كثريا ف�صال 
ع���ن ان حت���ركات العبينا كان���ت رائعة لتقدمي 
امل�صان���دة للزمي���ل احلائ���ز على الك���رة اما يف 
ال�ص���ق الدفاعي فاإن التعليم���ات التكتيكية من 
مدرب املنتخ���ب ح�صن احم���د لالعبيه تركزت 
على �صرورة ايقاف خطورة يحيى الدغريري 

و�صامل الفهمي واغالق املنافذ الدفاعية. 

هدف جميل 
يف  كب���رية  انعطاف���ة   56 الدقيق���ة  و�صه���دت 
املب���اراة بع���د ان تالع���ب املاك���ر اجم���د ولي���د 
باملدافع���ن ال�صعودي���ن وقدم ك���رة على طبق 
م���ن ذه���ب لزميله املهاج���م حممد �صع���د داخل 
منطق���ة اجل���زاء ال���ذي مل يت���وان يف ايداعها 
املرم���ى ال�صعودي عرب ت�صديدة قوية ، وا�صهم 
ت�صجي���ل اله���دف يف ارتفاع ال���روح املعنوية 
لالعب���ي منتخبن���ا الذين قدم���وا عر�صا جميال 
من خالل ال�صغ���ط القوي على الالعب احلائز 
عل���ى الك���رة وا�صتثم���ار امل�صاح���ات باف�ص���ل 
�ص���ورة ال�صيما ان املنتخ���ب ال�صعودي اندفع 
العب���وه اىل االم���ام الدراك التع���ادل والعودة 
اىل اجواء املب���اراة ، لكن براعة رباعي الثلث 
الو�صط���ي احم���د فا�صل وعل���ي �صباح واجمد 
ولي���د واجم���د كل���ف احب���ط تل���ك املح���اوالت 
وجع���ل من �صع���ود املنتخب ال�صع���ودي وبااًل 
علي���ه م���ن خالل نقل الك���رة ال�صري���ع يف حالة 

قطعها م���ن العبي الثلث الو�صط���ي، وا�صفرت 
تلك التعليم���ات التكتيكية اىل ت�صجيل الهدف 
الث���اين يف الدقيق���ة 66 بع���د ان جن���ح الع���ب 
االرت���كاز الدفاعي علي �صب���اح من قطع الكرة 
من منت�ص���ف امللعب ومررها اىل احمد فا�صل 
ال���ذي لعبها  جميلة اىل اجمد وليد الذي راوغ 
املداف���ع وناولها متقنة اىل حمم���د �صعد الذي 
اودعه���ا داخ���ل ال�صباك حمرزا اله���دف الثاين 

يف املباراة. 

هجوم معاك�س 
بن���اء  ال�صع���ودي  املنتخ���ب  العب���و  وح���اول 
الهجمات م���ن اجلانبن ثم ع���ن طريق ار�صال 
الك���رات الطويل���ة اىل املهاجم���ن يف حماولة 
ملفاج���اأة دفاعات منتخبنا لل�صب���اب لكن جميع 
تلك املح���اوالت ت�ص���دى لها احلار����س  حممد 
حميد ورباع���ي الدفاع عمرنا�ص���ح وابراهيم 
ه���ادي  وحمم���د  عي���دان  وام���وري  �ص���ربي 
مطن�س ، وعلى اثر ذلك قام ح�صن احمد مدرب 
منتخ���ب ال�صب���اب باإجراء تبدي���الت هجومية 
اعادت ال�صيطرة امليدانية على مربعات امللعب 
ملنتخبن���ا بع���د ا�صراك  علي زوي���د حمل اجمد 
كل���ف حي���ث دب الن�ص���اط يف ج�ص���د منتخبنا 
وحت���رك زوي���د واجم���د ولي���د عل���ى اجلهتن 
اليمن���ى والي�صرى وكان���ت حتركاتهما مثمرة 

وا�صرك حممد حميد حمل حممد �صعد. 
وم���ن ك���رة جميل���ة يف الدقيق���ة 91 احت�ص���ب 
حكم اللق���اء ركلة ج���زاء بعد ان اأع���ر املدافع 
ال�صعودي عبد الله حممد املهاجم حممد احمد 

ونفذ الركلة اجمد وليد بقوة اىل داخل ال�صباك 
حمرزا اله���دف الثالث ومانح���ا ال�صدارة اىل  
منتخبن���ا لل�صب���اب وتنته���ي املب���اراة بثالثية 
نظيف���ة  ابقت منتخبنا يف �ص���دارة املجموعة 

ويف املركز الثاين املنتخب ال�صعودي. 

ح�شن اأحمد: الفوز عن جدارة 
وق���ال ح�ص���ن احمد م���درب منتخبن���ا لل�صباب 
يف حدي���ث ملوف���د امل���دى بع���د نهاي���ة اللق���اء: 
ن�صع���ر ب�صع���ادة كبرية بعد العر����س الكروي 
الرائ���ع ال���ذي قدمه الالعب���ون اثن���اء املباراة 
وال���ذي تكل���ل بثالثة اه���داف ملعوب���ة جاءت 
عل���ى املنتخب ال�صعودي ال���ذي يعد من اقوى 
املنتخب���ات عل���ى ال�صعي���د الق���اري كم���ا انها 

منحت ال�صدارة ملنتخبنا. 
اال�صل���وب  الالعب���ون  طب���ق  لق���د  وا�ص���اف 
التكتيك���ي مبه���ارة عالية دلت عل���ى تركيزهم 
الذهن���ي الع���ايل وقدرته���م عل���ى التعامل مع 
خمتل���ف املواق���ف يف املب���اراة وا�صعدن���ا ان 
االه���داف الثالث���ة كان���ت ملعوب���ة م���ن جم���ل 
ميتل���ك  ال�صع���ودي  املنتخ���ب  ان   ، تكتيكي���ة 
العب���ن على ق���در عال م���ن امله���ارات الفردية 
والبن���اء اجل�صماين اجلي���د ويقودهم املدرب 
الربازيل���ي ارن�صت���و باول���و توليف���ريا  الذي 
الفن���ي  االداء  ا�صل���وب  تطوي���ر  ا�صتط���اع 
للمنتخب ال�صعودي لكن منتخبنا كان الطرف 

االف�صل يف املباراة. 
 وا�ص���ار اىل ان منتخبن���ا لل�صب���اب ق���دم اداء 
متوازن���ًا يف ال�صق���ن الدفاع���ي والهجوم���ي 
حي���ث ا�صتط���اع املهاجم���ون م���ن ت�صجيل 13 
هدف���ا ومل تهت���ز �صباكنا باية ك���رة وهذا دليل 
على براع���ة رباع���ي الدفاع وحار����س املرمى 
واحل����س التهديفي الع���ايل لالعبي املنتخب ، 
وعرب املهاجم حممد �صعد عن �صعادته الكبرية 
بت�صجيل���ه هدفن م���ن االه���داف الثالثة التي 
احرزها منتخبن���ا يف املباراة وقال: �صعادتي 
التو�ص���ف وذل���ك الإح���رازي اغل���ى هدفن يف 
الت�صفي���ات النهما ج���اءا يف مرم���ى املنتخب 
ال�صع���ودي ال���ذي يعد م���ن اق���وى املنتخبات 
امل�صاركة يف الت�صفيات كما ا�صهما يف ادخال 
الفرح���ة اىل اجلمهور الذي ج���اء من خمتلف 
مب���اراة  املنتخ���ب يف  لت�صجي���ع  املحافظ���ات 
الي���وم، والهدف���ان هدي���ة اىل جمي���ع ال�صعب 
العراقي الذي وقف خل���ف املنتخب و�صجعنا 
بح���رارة دفعن���ا لتق���دمي اق�ص���ى مالدين���ا يف 
املباريات وابارك لزمالئ���ي فرحة التاأهل اىل 

النهائيات. 
وقال اجمد وليد الذي احرز الهدف الثالث من 
ركل���ة اجلزاء : ا�صعر ب�صع���ادة والفوز منحنا 
دفع���ة معنوي���ة كب���رية لتق���دمي االف�ص���ل يف 
املباري���ات املقبلة، ان النمتخ���ب ال�صعودي مل 
يكن مناف�صا �صه���ال لكن همة الالعبن وجهود 
امل���الك التدريبي جعالن���ا نتخطاهم ونتم�صك 

بال�صدارة.

ت�شدر املجموعة الثالثة لت�شفيات ا�شيا

منتخبنا لل�صباب يقهر املنتخب ال�صعودي بثاثية نظيفة

اجلي�ش يحرز دوري املبارزة
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