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املدى الريـــا�سي
Almada Sport

بغداد / يو�سف فعل
ت�سوير: قحطان �سليم

ر�صدن����ا لك����م بع�ض احلاالت م����ن مباري����ات الدوري 
ت�صلي����ط  ا�صتحق����ت  الت����ي   2010/2009 للمو�ص����م 
اال�ص����واء عليه����ا وو�صعناه����ا حتت املجه����ر لغر�ض 
ت�صخي�����ض ال�صلبيات وايج����اد احلل����ول الناجعة لها 
الأخ����ذ الدرو�����ض والعرب منه����ا للو�ص����ول اىل اف�صل 
امل�صتوي����ات التكتيكي����ة والتحكيمي����ة واالدارية على 
الفن����ون  اأم����ل ان يك����ون دورين����ا م�صرح����ا لعر�����ض 
الكروية املمتعة التي جتذب املتفرجني وتعيدهم اىل 

املدرجات بعد ان هجروها الأ�صباب خمتلفة .

ت�سريحات متناق�سة
تختل����ف ت�صريح����ات املدربني بع����د نهاي����ة اللقاءات 
ح�ص����ب نتيج����ة املب����اراة فف����ي حال����ة الف����وز يك����ون 
الالعبون ق����د طبقوا تعليمات املدرب التكتيكية وانه 
اكت�صف العالج ال�صحري للح�صول على نقاط اللقاء 
واىل قراءت����ه اأوراق مناف�صه بدقة وت�صخي�ض نقاط 
الق����وة وال�صعف لدي����ه، ولكن بو�صل����ة الت�صريحات 
تتغريعن����د هزمي����ة فريقه����م عندم����ا يعلق����ون ا�صباب 
يف  ينجح����وا  مل  الذي����ن  الالعب����ني  اىل  اخل�ص����ارة 
تطبي����ق الواجب����ات املكلف����ني فيه����ا ف�ص����ال ع����ن �صوء 
التحكيم واأر�صية املالعب غ����ري ال�صاحلة واالرهاق 
واال�صاب����ات واحلرم����ان.ومل ن�صم����ع حت����ى االآن من 
اأي م����درب  ت�صريح����ًا يف ال�صر او العلن  من انه علق 
اأ�صباب خ�ص����ارة فريقه على عاتقه وان����ه كان ال�صبب 

املبا�صر فيها.

�سغب
�صه����دت مب����اراة فريق����ي ال�صرط����ة والنج����ف احداث 
�صغ����ب بني جمه����ور الفريقني  ، وه����ي اأحداث دخيلة 
عل����ى مالعبنا ا�صطر عل����ى اثرها حماي����ة امللعب اىل 
التدخ����ل النه����اء حال����ة الن����زاع ودلت عل����ى التع�صب 
االأعم����ى بني اجلماهري وهي ظاه����رة يجب الوقوف 
عنده����ا مليا وايج����اد احللول الناجعة له����ا خوفا من 
انت�صاره����ا كالن����ار يف اله�صي����م يف مالعبنا من خالل 
ردع امل�صيئ����ني لتجن����ب اإث����ارة امل�ص����اكل ب����ني احلني 
واالآخ����ر يف وقت نحن باأم�ض احلاج����ة اىل التكاتف 
والتع����اون بني جميع مكون����ات املجتمع ، لذلك يجب 
عل����ى ادارات االأندي����ة ت�صكي����ل رواب����ط للم�صجع����ني  
لو�صع �صوابط للت�صجيع وحما�صبة الذين يتجاوزن 
عل����ى الفرق الزائرة او عل����ى احلكام او قوات حماية 
املالعب كي تبقى مالعبنا نظيفة. على ان تكون هناك 
جائزة للجمهور املثايل من الهيئة املوؤقتة حتدد وفق 

معايري خا�صة من جلنة حمايدة.
مواعيد

مل تنج����ح الهيئ����ة املوؤقتة ب����اإدارة �ص����وؤون اللعبة يف 
اختي����ار االأي����ام املخ�ص�صة القام����ة املباريات ل�صمان 
ح�ص����ور اك����رب عدد ممكن م����ن اجلماه����ري مل�صاهدتها 
الن اغل����ب املباري����ات تق����ام يف منت�ص����ف اال�صب����وع 
يوم����ي الثالثاء واالربعاء حي����ث ال ي�صتطيع الطالب 

واملوظف����ون احل�ص����ور املبكر لال�صتمت����اع مب�صاهدة 
مباري����ات فرقه����م الت����ي ي�صجعونه����ا وكان االأح����رى 
بالهيئ����ة املوؤقت����ة اقام����ة املباري����ات يوم����ي اخلمي�ض 
واجلمعة او ال�صبت الجل ح�صور املتفرجني باعداد 
مقبول����ة ، ا�صوة بدوريات العامل التي ت�صتثمر عطلة 

نهاية اال�صبوع باإقامة مباريات الدوري فيها.

تبديل املدربني
بداأ م�صل�صل تغري املدربني منذ انتهاء الدور االول من 
مناف�صات الدوري حيث كان ال�صحية االوىل اموري 
احمد مدرب فري����ق ال�صليمانية تبع����ه مدربا الهندية 
والنا�صرية والبقية يف قائمة االنتظار ح�صب نتائج 
فرقهم بع����د ان تعاىل تهديد ادارات االندية مبحاولة 
ا�صتب����دال مدرب����ي الف����رق الذين ال يحقق����ون النتائج 
املرجوة منهم يف االدوار املقبلة واخللل، يف العالقة 
املتوت����رة بني املدرب����ني واالدارات يعود لعدم وجود 
عق����ود الأغل����ب املدربني ت�صم����ن حقوقه����م يف االإبعاد 
ف�صال عن ان تلك العملية تولد عدم اال�صتقرار الفني 
لف����رق ال����دوري ال�صيم����ا ان م�صل�صل تبدي����ل املدربني 

مازال م�صتمرا.

اأهداف
�صجل����ت اه����داف جميلة بطرق خمتلف����ة يف مباريات 
ال����دوري دل����ت على مه����ارة عالية يف التحك����م بالكرة 
وت�صديده����ا م����ن خمتلف امل�صاف����ات زادت من حالوة 
ال����دوري واعطته رونقا م�صاعف����ا ومنها هدف رزاق 
فرح����ان يف امل�صايف وهمام �صال����ح يف مرمى القوة 
اجلوي����ة وحكيم جا�ص����م العب النا�صري����ة يف مرمى 
الك����رخ واجمد را�ص����ي يف مرمى امل�ص����ايف وحممد 
ه����ادي يف مرمى ال�صرط����ة وغريها وه����ذا دليل على 
ان  مباري����ات ال����دوري �صه����دت مناف�ص����ة قوية كانت 
لع����ودة املهاجم����ني الكب����ار رزاق فرح����ان و�صاح����ب 
يف  التناف�����ض  دائ����رة  اىل  خ�ص����ري  واحم����د  عبا�����ض 
ال����دوري دوره����ا الكب����ري حي����ث اعط����ت ثماره����ا من 
خ����الل ما قدموه من ملحات كروية جميلة تفاعل معها 
اجلمه����ور ودفعت الالعبني ال�صباب اىل االقتداء بهم 

وحماولة الو�صول اىل م�صتواهم الفني.

ظاهرة غريبة
طالب����ت اإدارة ن����ادي ال�صم����اوة الهيئ����ة املوؤقتة بعدم 
اقامة مباريات فريقها على ملعبه وبني جمهوره  يف 
خط����وة تعد من احل����االت النادرة الن الف����رق ت�صعى 
دائم����ا اىل زي����ادة غلتها م����ن النقاط من خ����الل الفوز 
يف املباري����ات الت����ي جت����رى يف ملعبها عل����ى اعتبار 
ان اجلمه����ور الالعب رقم 12 والدافع االأكرب لتحفيز 
الالعبني لتقدمي االأف�صل ، لكن ادارة ال�صماوة  تدرك  
جي����دا معاناتها م����ع جماهريها الغا�صب����ة على �صوء 
نتائ����ج الفري����ق وارت����اأت نق����ل مباريات����ه اىل مالعب 
اخرى حل����ني حت�صن النتائ����ج. ومل يخيب الالعبون 
ظ����ن االدارة وحققوا الف����وز على فري����ق االت�صاالت 

بعيدًا عن الديار.

عني الدوري
اأحداث ال�شغب تهز اأركان الدوري .. ومدربون يفتقرون اإىل ال�شجاعة!

بغداد/ حيدر مدلول  
حاف���ظ مهاجم القوة اجلوية لكرة القدم اأجم���د را�صي على �صدارته قائمة هدايف 
ال���دوري املمتاز لك���رة القدم بانته���اء مناف�صات اجلولة اخلام�ص���ة بر�صيد خم�صة 
اأه���داف يليه يف املركز الثاين �صانع األعاب امل�ص���ايف عمار عبد احل�صني ومهاجم 
نادي ال�صرطة ح�صني كرمي بر�صيد اربعة اهداف و�صجل ثالثة اهداف   الالعبون 
ط���ي ك���رمي وعبا�ض ارهيف من الكهرب���اء وفار�ض ح�صون م���ن النجف واملحرتف 
الغين���ي ا�صماعي���ل بانغورا مهاجم اربي���ل . �صجلت يف مباري���ات الدور اخلام�ض 
ل���دوري الك���رة املمتاز 33 هدف���ا بنق�صان 7 ا هدف���ًا عما �صجل يف ال���دور ال�صابق 
وارتفعت ح�صيلة االهداف امل�صجلة يف دوري الكرة خالل ادواره اخلم�صة لتبلغ 
168هدف���ا منه���ا 95 يف املجموعة ال�صمالي���ة و73 هدف���ا يف املجموعة اجلنوبية 
حي���ث �صجل���ت 33 هدف���ا يف 18 مباراة وه���ي ثالث اأعل���ى ح�صيلة م���ن االهداف 
�صجل���ت حتى االآن يف مناف�ص���ات الدوري بعد ان �صهدت اجلول���ة االوىل ت�صجيل 
23 هدف���ا بينم���ا �صج���ل يف اجلولة الثاني���ة 33 هدفا والثالث���ة 39 هدفا واجلولة 
الرابع���ة 40 هدف وكانت ح�صيلة املجموعة ال�صمالية من اهداف اجلولة الرابعة 
يف مباريات���ه الت�صعة 20 هدفا بينما �صجلت يف مباريات املجموعة اجلنوبية 13 
هدفا. و�صهدت اجلولة اعلى نتيجة يف مبارتني كانت االوىل بني الزوراء و�صالح 
الدي���ن )4-0(  والثانية ب���ني الهندية وم�صايف اجلن���وب )2-2(. وكانت اجلولة 
اخلام�ص���ة  ق���د �صه���دت ط���رد ثالثة العبني ه���م: عدي عم���ران يف مب���اراة ال�صرطة 
والنج���ف ورزاق فرح���ان مهاجم اجلوية وحم���رتف زاخو باكاي���وكا يف الدقيقة 
90 يف مب���اراة زاخ���و والقوة اجلوية بعد تبادلهما ال�ص���رب يف الدقائق االخرية 
من املب���اراة .وحافظ حار�ض مرمى نادي اأربيل عل���ى نظافة �صباكه خالل االدوار 

اخلم�صة.

33 هدفًا يف مباريات الدور 
اخلام�س لدوري الكرة

كربــاء – اأ�ســرف اإبراهيــم 
مالك

الق���دم  لك���رة  الهندي���ة  فري���ق  تع���ادل 
م���ع �صيف���ه فري���ق م�ص���ايف اجلنوب 
بهدف���ني ل���كل منهم���ا يف اللق���اء ال���ذي 
جمعمها على ملعب كربالء يف اجلولة 
اخلام�صة م���ن مناف�صات الدوري وقاد  
املوؤل���ف  التحكيم���ي  الطاق���م  اللق���اء 
م���ن واثق حمم���د وموؤيد حمم���د علي 
وح�صن حممد وحاك���م ثابت با�صراف 
جم���ال جا�صم الدب����ض . وجاء ال�صوط 
م���ع  الفريق���ني  ب���ني  متكافئ���ًا  االول 
اأف�صلي���ة ن�صبية لفري���ق الهندية الذي 
لع���ب بقي���ادة مدرب���ه اجلدي���د �ص���امل 
ع���ودة من خالل جناح���ه يف الو�صول 
اىل مرم���ى م�صايف اجلنوب الكرث من 
م���رة اال ان �صعف اجلان���ب الهجومي 
وع���دم ا�صتثمار الفر����ض التي توفرت 
للمهاجمني ا�صاعا على الفريق فر�صة 
التق���دم ورغم ذلك ا�صتطاع عالء جواد 
العب فريق م�صايف اجلنوب ت�صجيل 
هدف التقدم يف الوقت بدل ال�صائع .

ويف ال�ص���وط الث���اين �صيط���ر العب���و 
فري���ق الهندي���ة على اج���واء جمريات 
اللق���اء و�صن���وا ع���دة هجم���ات خطرة 
على مرمى �صيوفهم حتى �صجل حيدر 
تايل هدف التعادل يف الدقيقة 51 من 
�صربة ح���رة مبا�صرة لعبه���ا بقوة اىل 

املرمى .
لفري���ق  الهجوم���ي  االداء  وتوا�ص���ل 
الهندية لزيادة غلته من االهداف لكنها 
كان���ت تفتق���ر اىل النهاي���ات ال�صليم���ة 
حت���ى جن���ح حي���در ت���ايل يف الدقيقة 
85 م���ن ت�صجي���ل اله���دف الث���اين بعد 
ك���رة جميلة ت�صلمها م���ن زميله ح�صني 
فره���ود و�صدده���ا برباعة عل���ى ي�صار 
احلار����ض  يف اعل���ى الزاوية الي�صرى 
ويتق���دم الهندية بهدف���ني مقابل هدف 

واحد .
ويف الوق���ت الب���دل ال�صائ���ع للمباراة 
ح�ص���ل فري���ق م�صايف اجلن���وب على 
ركل���ة ج���زاء ان���ربى له���ا عم���ار ح�صن 
حم���رزا هدف التع���ادل لينته���ي اللقاء 

بتعادل الفريقني بهدفني لكل منهما.

بهديف تايل الهندية يعادل 
م�شايف اجلنوب

الب�سرة / علي املياحي 
ت�سوير / طال �ساح 

اكتفى مي�صان بنقط���ة واحدة بتعادله 
اجلول���ة  يف  �صلب���ا  ال�صم���اوة  م���ع 
اخلام�صة من بطولة الدوري العراقي 
لكرة القدم و�صم���ن املجموعة الثانية 

للم�صابقة.
ومل ي�صه���د ال�ص���وط االول اي���ة ملحات 
فني���ة با�صتثناء حماولة خطرة ملي�صان 
يف الدقيقة اخلام�صة عرب راأ�صية �صعد 
غامن اجتازت العار�صة بقليل ، و�صهد 
عندم���ا  لل�صم���اوة  حماول���ة  ال�ص���وط 
ح�ص���ل على ك���رة ثابت���ة نتيج���ة خطا  
نفذه���ا الالعب عل���ي طاهر لك���ن كرته 
حتول���ت اىل ركني���ة بع���د ان اأبعده���ا 

حار�ض مي�صان. 
 ويف مب���اراة ثانية تغل���ب امليناء على 
�صيف���ه الك���رخ بهدف���ني مقاب���ل ه���دف 
واح���د �صمن املجموع���ة الثانية اي�صا 

ويف اجلولة ذاتها.
�صجل للكرخ الذي تقدم يف الدقيقة 39 
�صجاد عب���د الكاظم وبع���د دقيقة ادرك 
حمم���د جب���ار التع���ادل لفريق���ه امليناء 
وعاد الالعب نف�صه واحرز هدف الفوز 
الثاين للمين���اء يف الدقيقة الثانية من 

الوقت بدل ال�صائع للمباراة.

تعادل مي�شان وال�شماوة .. وفوز امليناء على الكرخ

ميونيخ / في�سل �سالح
يعترب اللقاء الذي يجمع اقوى اأندية اجلنوب 
وال�صم���ال االأمل���اين باي���رن ميوني���خ �صاح���ب 
املركز الثالث بر�صيد 36 نقطة وفريدر برمين 
..القابع يف املركزال�صاد�ض منذ �صباط املا�صي 
بر�صي���د  28 نقطة..مقيا�صًا حقيقيًا للم�صتوى 
ال���ذي و�صلت ل���ه مناف�ص���ات) البوند�صليغا(..
ولذل���ك ي�صتقط���ب اللق���اء ال���ذي �صيق���ام عل���ى 
ملع���ب في���زر يف مدين���ة برمي���ن م�ص���اء اليوم 
ب���ني باي���رن وبرمي���ن اأنظ���ار جمه���ور الك���رة 
االأملانية الذي يتوقع اأن يكون هذا اللقاء)قمة( 
لق���اءات اجلول���ة ال� 19 م���ن ه���ذه املناف�صات..
وكذل���ك يعترب مفرتق طرق مهم���ًا للبافاريني.. 
الذي���ن يحاولون اليوم اجتياز)حمطة( برمين 
ال�صعب���ة والبقاء  بقوة يف )مق�صورة( االأندية 
املت�ص���درة الثالثة يف نهاية ه���ذه اجلولة على 
فق���دوا  البافاريون..الذي���ن  االأقل..ويعل���م 
نقطت���ني من تعادلهم يف مب���اراة ذهاب املرحلة 
االأوىل اأمام ف���ريدر برمين..الذي انتزع نقطة 
مهمة من)فكي( بايرن الذي خا�ض تلك املباراة 
على ار�صه وب���ني جمهوره وانته���ت بالتعادل 
املب���اراة  اأن  البافاري���ون  يعل���م  1/1..وله���ذا 
ام���ام ف���ريدر برمين لن تك���ون )نزه���ة( عابرة 
بل ه���ي واح���دة م���ن اأ�صع���ب املباري���ات التي 

تق���ف )حجر( عرثة يف طري���ق طموحهم للفوز 
بلق���ب البوند�صليغا..ولذلك ح�صد بايرن اقوى 
عنا�صره ال�صارب���ة للم�صاركة يف هذه املباراة 
ونفذ يف اآخر وحدة تدريبية الكثري من اجلمل 
غوميز..اولي����ض.. نفذه���ا  الت���ي  الهجومي���ة 
موللر وروينب يف العمق الهجومي للبافاريني 
قب���ل التوج���ه ملواجه���ة ف���ريدر برمين..ال���ذي 
م���ن  الف���رتة  ه���ذه  يعترب)من���را جريح���ا( يف 
اأن  بع���د  مناف�صات)البوند�صليغا(..وال�صيم���ا 
تعر����ض خل�صارت���ه الرابعة يف اقتت���اح ذهاب 
املرحلة الثاني���ة والتي جرت ام���ام اينرتاخت 
فرانكفورت..ولذل���ك يح���اول ف���ريدر ومدرب���ه 
توما�ض �ص���اف والعب���وه  بيت�صارو..اأوزيل..
اآملي���دا وغريه���م الإح���داث نقلة نوعي���ة لهم يف 
هذه املب���اراة التي �صتجمعهم م���ع اأحد االأندية 
املر�صح���ة وبقوة للف���وز باللقب..وكذلك حلعل 
الفوز على باي���رن منعطفا جيدا يف م�صوارهم 
املتع���رث والعودة اىل املناف�صة وو�صع انف�صهم 
�صمن االأندية التي تقبل البقاء بعيدا عن دائرة 
املناف�صة..ولذل���ك كل���ه ينتظ���ر جمه���ور الك���رة 
االأملاني���ة ب�صفة عام���ة وجمهور نادي���ي بايرن 
ميونيخ وفريدر برمين مباراة تليق مب�صتوى 
و�صهرة وتاريخ هذين الناديني اللذين ميثالن 

العمود الفقري للكرة االأملانية.

لواندا / وكاالت
ب�ص���ق االأنف�ض وبعد مباراة مث���رية ، انتزع املنتخب 
الكام���ريوين لكرة القدم بطاق���ة التاأهل االأخرية اإىل 
دور الثماني���ة ببطولة كاأ�ض االأمم االأفريقية ال�صابعة 
والع�صري���ن املقامة حاليا يف اأنغ���وال بتعادله الثمني 
الثالث���ة  اجلول���ة  يف   2/2 التون�ص���ي  نظ���ريه  م���ع 
االأخ���رية م���ن مباريات املجموع���ة الرابعة يف الدور 
الكام���ريوين  املنتخ���ب  واأط���اح  للبطول���ة.  االأول 
)االأ�ص���ود التي ال تقهر( باملنتخ���ب التون�صي )ن�صور 
قرطاج( من البطولة وحجز الفريق مقعده يف الدور 

الثاين )دور الثمانية( ب�صعوبة بالغة.
وا�صتف���اد املنتخ���ب الكامريوين من الئح���ة البطولة 
الت���ي تع���ود اإىل النتائ���ج املبا�ص���رة ب���ني الف���رق يف 
حال���ة ت�ص���اوي فريق���ني اأو اأكرث يف ع���دد النقاط مع 
نهاي���ة مباري���ات ال���دور االأول. وت�ص���اوت منتخبات 
الكام���ريون وزامبي���ا والغاب���ون يف ر�صي���د اأرب���ع 
نق���اط ل���كل منه���ا بينم���ا خ���رج املنتخ���ب التون�ص���ي 
بر�صي���د ث���الث نق���اط. وحق���ق كل م���ن املنتخب���ات 
الثالثة املت�صاوي���ة يف ر�صيد النقاط الفوز على اأحد 
الفريق���ني االآخرين وخ�صر اأمام االآخر لتحتكم الفرق 
الثالث اإىل عدد االأهداف يف املواجهات املبا�صرة بني 
هذه الفرق الثالث���ة والتي و�صعت زامبيا على القمة 
وتلته���ا الكامريون بينم���ا خرج املنتخ���ب الغابوين 
م���ن البطول���ة �صفر اليدي���ن. وبذلك يلتق���ي املنتخب 
الكام���ريوين يف ال���دور الث���اين )دور الثماني���ة( مع 
نظ���ريه امل�ص���ري حامل اللق���ب يف مواجه���ة مكررة 
لنهائ���ي البطول���ة املا�صية ع���ام 2008 بغان���ا. بينما 
يلتق���ي املنتخب الزامبي يف دور الثمانية مع نظريه 
النيج���ريي يف مواجهة مك���ررة لنهائي البطولة عام 
1994 بتون����ض. وج���اء الهدف التون�ص���ي االأول مع 
بداي���ة املب���اراة حي���ث �صجل���ه اأم���ني ال�صرميطي يف 

الدقيق���ة االأوىل م���ن املباراة وتع���ادل �صامويل اإيتو 
للمنتخ���ب الكام���ريوين يف الدقيق���ة 47 ث���م �صج���ل 
زميل���ه اأورلي���ان ت�صي���دو اله���دف الث���اين للمنتخ���ب 
التون�ص���ي ع���ن طري���ق اخلط���اأ يف مرم���ى فريقه يف 
الدقيق���ة 63 وتعادل جويل جنومو جمددا للمنتخب 
الكام���ريوين يف الدقيق���ة 64 . و�صه���دت الدقيقة 88 
ط���رد الالع���ب التون�صي عم���ار جم���ال حل�صوله على 
االإن���ذار الث���اين يف املب���اراة. وتعق���دت االأم���ور يف 
ه���ذه املجموع���ة نظ���را لت�ص���اوي منتخب���ات زامبيا 
والكام���ريون والغاب���ون يف عدد النق���اط ولكن عدد 
االأهداف امل�صجل���ة للمنتخب الزامبي يف املواجهات 
املبا�ص���رة مع الكام���ريون، والغابون رجح كفته على 
ح�ص���اب املنتخ���ب الكام���ريوين. وجتن���ب املنتخ���ب 
املنتخ���ب  م���ع  ال�صعب���ة  املواجه���ة  بذل���ك  الزامب���ي 
امل�صري يف ال���دور الثاين بينم���ا �صيواجه املنتخب 
الكامريوين مناف�صه امل�صري العنيد الذي تغلب عليه 
1/ �صفر يف نهائ���ي البطولة املا�صية لتكون املباراة 
بينهم���ا بعد غ���د االثنني يف مدين���ة بينجيال مواجهة 
ثاأري���ة الأ�ص���ود الكام���ريون. ق���دم الفريق���ان عر�ص���ا 
جي���دا و�صريع���ا يف ال�ص���وط االأول واإن عاب الفريق 
الكام���ريوين التوت���ر ال�صديد ب�صبب اهت���زاز �صباكه 
مبك���را كم���ا وق���ع مدافع���وه يف العديد م���ن االأخطاء 
ال�صاذج���ة الت���ي كادت تت�صب���ب يف اهت���زاز �صباك���ه 
اأك���رث من مرة ل���وال عدم الرتكيز م���ن جانب املنتخب 
التون�صي. وفاج���اأ املنتخب التون�صي مناف�صه بهدف 
مبك���ر بع���د م���رور 50 ثانية فق���ط من املب���اراة حيث 
ا�صتغل ال�صرميطي الكرة العر�صية التي لعبها زميله 
خال���د ال�صوي�صي من ناحي���ة اليمني وقابله���ا براأ�صه 
مبا�ص���رة اإىل داخل ال�صباك على ميني حار�ض املرمى 

الكامريوين كارلو�ض كاميني.
و�ص���ح االرتب���اك والتوت���ر عل���ى العب���ي الكامريون 

و�صه���دت الدقائق التالية التحاما قويا بني التون�صي 
ك���رمي حقي والكامريوين اإدري�صو لي�صاب كل منهما 
حي���ث نزفت الدماء من فم حقي وم���ن راأ�ض اإدري�صو 
وتلق���ى الالعب���ان العالج وع���ادا للمب���اراة بينما نال 
التون�ص���ي ع�صام جمعة اإن���ذارا يف الدقيقة ال�صابعة 
للخ�صونة مع األك�صندر �صوجن. مبرور الوقت ، فر�ض 
املنتخب الكام���ريوين �صيطرته التامة على جمريات 
اللع���ب ولك���ن التوت���ر كان ال�صم���ة ال�صائدة ل���الأداء. 
ووا�صل املنتخ���ب الكامريوين �صيطرت���ه وهجماته 
لكن���ه افتقد الدق���ة واجلدية يف اإنهاء ه���ذه الهجمات 
ليمنح الثق���ة تدريجيا اإىل املنتخ���ب التون�صي الذي 
ا�صتع���اد توازن���ه يف الدقائ���ق االأخرية م���ن ال�صوط 
االأول وفر����ض �صيطرت���ه على جمري���ات اللعب دون 
ج���دوى. وكان���ت اآخر الهجم���ات يف ال�ص���وط االأول 
م���ن ن�صي���ب املنتخ���ب التون�صي اث���ر هجمة خطرية 
للفري���ق يف الدقيق���ة 45 اأنهاه���ا مي���كاري بت�صدي���د 
الك���رة يف ال�صب���اك من اخل���ارج بعدم���ا راوغ الدفاع 
الكام���ريوين املعت���ز لينته���ي ال�ص���وط االأول بتق���دم 

املنتخب التون�صي بهدف نظيف.
ومع بداية ال�صوط الثاين دفع املدرب الفرن�صي بول 
لوج���ان املدير الفن���ي للمنتخب الكام���ريوين بالعبه 
بي���ري ويبو ب���دال من ماك���ون لتدعيم هج���وم الفريق 
بحثا ع���ن ت�صجيل هدف التع���ادل. ومل مت�ض �صوى 
دقيق���ة واح���دة حت���ى حتقق ل���ه م���ا اأراد حي���ث مرر 
اإدري�ص���و بعق���ب القدم ك���رة رائع���ة اإىل البديل ويبو 
ال���ذي كاف���اأ مدربه ومررالك���رة باإتق���ان داخل منطقة 
اجل���زاء التون�صي���ة اإىل اإيت���و لي�صدده���ا اإيتو زاحفة 
يف الزاوي���ة البعي���دة حيث ا�صطدم���ت الكرة بباطن 
القائ���م وتهادت اإىل داخل ال�صباك م���ع بداية الدقيقة 
47. ويف الوق���ت ال���ذي بحث فيه اأ�ص���ود الكامريون 
عن ه���دف الفوز فاج���اأ الالعب الكام���ريوين ت�صيدو 

اجلمي���ع بت�صجيل الهدف الثاين للمنتخب التون�صي 
يف الدقيق���ة 63 عن طري���ق اخلط���اأ يف مرمى فريقه 
و�ص���ط ذهول اجلمي���ع حيث حاول االإطاح���ة بالكرة 
الطولي���ة التي لعبها بن �صع���ادة ولكنه حولها براأ�صه 
�صاقط���ة من خل���ف حار�ض مرماه كامين���ي اإىل داخل 
ال�صب���اك. ولك���ن فرحة املنتخ���ب التون�ص���ي بالهدف 
مل ت���دم طوي���ال حيث �صج���ل جنومو ه���دف التعادل 

لالأ�ص���ود يف الدقيقة التالية مبا�ص���رة بت�صديدة قوية 
م���ن ح���دود منطق���ة اجل���زاء مل ي�صتط���ع احلار����ض 
التون�ص���ي املثلوث الت�ص���دي لها. وتع���ددت الفر�ض 
على املرمي���ني وازدادت حدة اخل�صونة بني الالعبني 
مع اقرتاب املباراة م���ن نهايتها فنال التون�صي عمار 
جم���ال اإنذاري���ن يف الدقيقت���ني 83 و88 ليط���رد من 
امللعب و�ص���ط ذهول �صديد من العب���ي تون�ض الذين 

احتج���وا ب�ص���دة عل���ى احلك���م.ومل ي�صتط���ع اأي م���ن 
املنتخب���ني ت�صجيل هدف الف���وز يف الدقائق املتبقية 
رغ���م احت�صاب �صت دقائق كوق���ت بدل �صائع لينتهي 
اللقاء بالتعادل الذي �صع���د باأ�صود الكامريون لدور 
الثمانية واأطاح بن�صور قرط���اج خارج البطولة بعد 
اأداء م�ص���رف من الفريق وق���رارات غريبة من احلكم 
يف بع����ض ف���رتات املب���اراة. ويف لق���اء اآخ���ر انتزع 
املنتخ���ب الزامبي بطاق���ة التاأه���ل اإىل دور الثمانية 
ببطول���ة كاأ�ض االأمم االأفريقي���ة املقامة حاليا باأنغوال 
م���ن نظ���ريه الغابوين بعدم���ا تغلب علي���ه 1/2 على 
ملع���ب »اأومباكا« مبدينة بنجي���ال يف اجلولة الثالثة 
االأخرية من مباريات املجموعة الرابعة بالدور االأول 
من البطول���ة االأفريقي���ة. وافتتح املنتخ���ب الزامبي 
الت�صجي���ل يف الدقيق���ة 28 به���دف لالع���ب راينفورد 
كاالب���ا ث���م اأ�صاف زميل���ه جيم�ض ت�صاماجن���ا الهدف 
الث���اين للفريق يف الدقيق���ة 62 قبل اأن ي���رد الفريق 
الغاب���وين بهدف���ه يف الدقيقة 83 بق���دم فابري�ض دو 
ماركولينو لكن دون جدوى . وكان املنتخب الزامبي 
بحاج���ة اإىل الفوز باأي نتيج���ة لي�صمن ال�صعود اإىل 
دور الثماني���ة بينما كان املنتخ���ب الغابوين بحاجة 
اإىل التع���ادل فقط ليح���رز نقطة واح���دة كانت كفيلة 
ب�صم���ان التاأه���ل بغ����ض النظر ع���ن نتيج���ة املباراة 
االأخ���رى الت���ي انتهت بتع���ادل الكام���ريون وتون�ض 
2/2 . منتخ���ب الغاب���ون خ���رج م���ن البطول���ة حيث 
احت���ل املرك���ز الثال���ث يف املجموعة رغ���م اأنه ح�صد 
اأرب���ع نقاط ، حيث اأنه بالنظ���ر اإىل نتائج املواجهات 
املبا�صرة بني منتخبات الكامريون وزامبيا والغابون 
وا�صتبعاد نتائجهم مع املنتخ���ب التون�صي وبالنظر 
اأي�ص���ا اإىل ف���ارق االأه���داف يف املواجه���ات املبا�صرة 
ب���ني املنتخب���ات الثالثة ، ياأت���ي منتخ���ب زامبيا يف 
ال�ص���دارة ويلي���ه نظ���ريه الكام���ريوين ث���م املنتخب 

الغابوين. وبداأت املباراة ب�صيطرة ميدانية وتفوق 
هجوم���ي من جان���ب املنتخب الزامب���ي لكن منتخب 
الغاب���ون �صريع���ا ما اأنهى ف���رتة ج�ض النب����ض وبداأ 
مبادل���ة مناف�صه املح���اوالت الهجومية. ويف الدقيقة 
28 متك���ن املنتخ���ب الزامب���ي م���ن ترجم���ة �صيطرته 
وتفوق���ه اإىل اأه���داف وافتت���ح الت�صجي���ل عن طريق 
راينفورد كاالبا الذي تلقى طولية رائعة من فيليك�ض 
كاتوجنو وتوغل داخل منطقة اجلزاء ثم �صدد الكرة 

مبهارة لي�صكنها �صباك اأوفونو.
الغاب���وين  املنتخ���ب  كث���ف  الث���اين  ال�ص���وط  ويف 
حماوالت���ه الإدراك التع���ادل ال���ذي ي�صمن ل���ه التاأهل 
لكنه مل ينجح يف التغلب على الدفاع الزامبي وافتقد 
العب���وه املهارة يف اللم�صات االأخرية. وكاد املنتخب 
الزامب���ي اأن ي�صيف اله���دف الث���اين يف الدقيقة 55 
عندما تلقى مولينجا الكرة من �صربة ركنية و�صددها 
زاحف���ة لكنها مرت بج���وار القائم مبا�صرة اإىل خارج 
ال�صب���اك. وبعد ثوان جن���ح املنتخب الزامبي يف هز 
�صب���اك مناف�صه جمددا واأ�ص���اف الهدف الثاين حيث 
تلقى جاكوب مولينجا متريرة طولية وراوغ الدفاع 
برباع���ة داخ���ل منطقة اجل���زاء ثم مرر ك���رة عر�صية 
اأم���ام املرم���ى اإىل جيم����ض ت�صاماجنا ال���ذي اأ�صكنها 
يف ال�صب���اك ب�صهولة . واأثبت دو ماركولينو جدارته 
بثق���ة امل���درب عندما �صج���ل هدف منتخ���ب بالده يف 
الدقيق���ة 83 حي���ث راوغ الدفاع الزامب���ي برباعة ثم 
�ص���دد كرة ارتطمت ب�ص���اق الزامبي اإميانويل امبوال 
لينح���رف اجتاهها وت�صكن ال�صباك . وكثف املنتخب 
الغاب���وين حماوالت���ه يف الدقائ���ق االأخ���رية �صعي���ا 
الإح���راز التع���ادل الذي ي�صع���د ب���ه اإىل دور الثمانية 
ولكن تل���ك املحاوالت باءت بالف�ص���ل لتنتهي املباراة 
بفوز زامبي���ا 1/2 و�صعودها اإىل دور الثمانية على 

�صدارة املجموعة.
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برمي��ن اجلري��ح(  و)النم��ر  باي��رن  ب��ن  والبي��در(  )احلق��ل  ح�شاب��ات 

زامبيا تهزم الغابون بثنائية وتلتقي نيجرييا يف مباراة مثرية

الأفريق��ي الثماني��ة  دور  يف  الفراعن��ة  ملواجه��ة  وتتاأه��ل  تون���س  تق�ش��ي  الكام��رون  اأ�ش��ود 

رزاق فرحان قدم ملحات كروية جميلة

امليناء قهر الكرخ يف ملعبه

ايتو يقود 
الكامريون 
بثبات اىل 
دور الثمانية

بايرن يحاول اجتياز حمطة برمين


