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احذروا التقليد !

ب�ضمة احلقيقة

طه كمر
جميع  يف  الريا�ضية  لالحداث  اليومية  املتابعة  خالل  من 
حتر�ص  التي  التلفزة  �ضا�ضات  طريق  ع��ن  ال��ع��امل  ارج���اء 
امل�ضاهدين خ�ضو�ضا  نقلها جلميع  الف�ضائية على  القنوات 
كرة القدم اللعبة املف�ضلة والتي حتظى مبتابعة جماهريية 
كبرية وت�ضنف االوىل يف العامل بني بقية االلعاب االخرى، 
التي  الفعاليات  بع�ص  ابتكار  يحاولون  الالعبني  ان  نرى 
تعرب عن فرحهم بت�ضجيل هدف يف مرمى اخل�ضم ونراهم 
دائما يف حالة �ضباق االبتكار احلركة االجمل الالفتة للنظر 
الالعب  احتفال  ان  ن��رى  ما  فدائما  املتابع  انتباه  وج��ذب 
بتعبريه عن فرحه بالهدف ذو جمالية احيانا تفوق جمالية 

الهدف نف�ضه .
اوروبا  ق��ارة  يف  خ�ضو�ضا  الالعبني  تقليعات  وجت��اوزت 
وحتى افريقيا لت�ضمل طريقة ت�ضفيف ال�ضعر وارتداء بع�ص 
اللعب والتي حتمل بع�ص العبارات  املالب�ص حتت قمي�ص 
التي تروم بها الرتويج لبع�ص ال�ضركات العاملية وغريها من 
االمور التي يحاول الالعبون �ضد انتباه املتابعني واجلمهور 
اأنا يف مفكرتي ومعي  ما �ضجلته  لال�ضف  انه  اال  الريا�ضي 
الكثري من املتابعني خ�ضو�ضا يف العراق الحظنا ان العبينا 
الغرب حتى يف هذا املجال والباأ�ص  تقليد  دائما يحاولون 
العبينا  ان  الحظناه  ما  لكن  بالفائدة  يعود  التقليد  كان  ان 
باأم�ص  نحن  الذي  اللب  وتركوا  الق�ضور  الغرب  من  اخذوا 
يف  حققوه  ما  ونحقق  خطاهم  على  ن�ضري  كي  له  احلاجة 
االخرى  االلعاب  بجمالها جميع  اجتاحت  التي  اللعبة  هذه 
و�ضحرت العامل بدورانها وا�ضتقرارها داخل ال�ضباك لتفرح 

نا�ص وتبكي نا�ص وهذا هو �ضر جمالها .
وامريكا  وافريقيا  اوروب����ا  الع��ب��ي  ي��ق��ل��دون  الع��ب��ون��ا  ب���داأ 
يعيدون  واخ���ذوا  ال��ه��دف  بت�ضجيل  ال��ف��رح  ع��ن  بتعبريهم 
بعدهم  وم��ن  روم��اري��و  وزميله  بيبتو  الربازيلي  فعله  ما 
بيكهام  االنكليزي  يقلد  اخ��ذ  االآخ���ر  والبع�ص  رون��ال��دو، 
فعله  م��ا  ق��ل��دوا  االآخ���ر  والبع�ص  واأوي����ن  روين  وزميليه 

الكامريوين روجيه ميال الخ !
ي�ضاأل �ضائل : ملاذا ال يبتكر العبونا طريقة يعربون بها عن 
فرحهم بت�ضجيل الهدف واىل متى نبقى نقلد حتى باأب�ضط 
الالعبون  هوؤالء  يقدمه  مبا  العبونا  يتاأثر  ال  ؟  ملاذا  االمور 
بهذه  يتاأثرون  مل��اذا  بجماله  العامل  يبهر  فني  م�ضتوى  من 
اأداءه��م، بل انها  االمور التي ال تقّوم م�ضتواهم وال تطور 
جدا  تافهة  ام��ور  النها  حمبيهم  جت��اه  حظوظهم  م��ن  تقلل 
واعتدنا نرى اخريا ان معظم العبينا بداأ يبذل جهدا جهيدا 
بتعبريه عن الفرح يتجاوز به ما بذله بت�ضجيله الهدف ذاته 
دربكة  نتيجة  اي  فنية  بطريقة غري  الهدف  ي�ضجل  فاأحيانا 
حت�ضل داخل منطقة اجلزاء لي�ضرتك بت�ضجيل الهدف اكرث 
لذلك  براأ�ص احدهم  او  بقدم  بالنهاية يح�ضم  لكن  من العب 
يقلد  جنده  بل  يفعله  ما  على  يركز  ال  فرناه  با�ضمه  ي�ضجل 

احد الالعبني العامليني تقليدا حرفيا .
التي  الالعبني  ت�ضريحات  لت�ضمل  التقليد  موجة  وامتدت 
انه  �ضابقا  عنه  املعروف  العراقي  لالعب  �ضلة  باأية  متت  ال 
ال�ضابقني  الالعبني  كوكبة  ان  االمور ال�ضيما  بهذه  يتاأثر  ال 
اهتمامه  بقدر  اهتماما  االم��ور  فيها من يعطي هذه  ال جند 
بالتدريب وحر�ضه على املواظبة وحتقيق الفوز يف املحافل 
�ضاهدنا  احل��ايل  دورينا  يف  خ�ضو�ضا  اليوم  لكن  الدولية 
تقدمي  على  لي�ص  الالعبني  بني  �ضديدة  مناف�ضة  هناك  ان 
الف�ضائية  القنوات  كامريات  امام  الظهور  بل على  االف�ضل 
ال�ضرطة  فريق  مهاجم  به  وم��اق��ام  اجل��دي��دة  بت�ضريحاتهم 
ح�ضني كرمي يف مباراة فريقه امام فريق الكرخ وت�ضجيله 
هديف فريقه مل ي�ضفعا له ما ظهر به من مظهر ال يتالءم مع 
حقيقة الالعب العراقي عندما و�ضع حلقات ملونة يف �ضعره 
به  يتمتع  ملا  �ضلة  باية  متت  ال  غريبة  بطريقة  �ضففه  الذي 

العبونا لذا نقول لهم: اخذ التقليد !
  Taha_gumer@yahoo.com

بغداد / خليل جليل
لكرة  اأرب��ي��ل  ن��ادي  فريق  فر�ضة  تبدو 
ال���ق���دم م���وات���ي���ة مل��وا���ض��ل��ة ���ض��دارت��ه 
للمجموعة االوىل حيث ي�ضت�ضيف على 
الرمادي  فريق  م�ضجعيه  وب��ني  ار�ضه 
بطولة  من  ال�ضابعة  اجلولة  نطاق  يف 
التا�ضع من  يلتقيان يف  ال��دوري عندما 
اجلوية  يتمتع  وكذلك  اجل��اري  �ضباط 
ب��ف��ر���ض��ة مم���اث���ل���ة يف ه�����ذه اجل���ول���ة 
عندما  امل��ت�����ض��در  م��ط��اردت��ه  مل��وا���ض��ل��ة 
مواجهة  يف  ال��دي��ن  �ضالح  ي�ضت�ضيف 
للوهلة االوىل ت�ضري فيها االمور  تبدو 
مل�ضلحة ال�ضقور كما ياأمل دهوك ح�ضد 
ثالث نقاط ثمينة تكاد تكون قريبة منه 
مدينة  يف  ملعبه  على  دي��اىل  مبواجهة 
دهوك يف هذه اجلولة �ضمن املجموعة 

ذاتها.
االر�ص  عاملي  ان  ج��دًا  الوا�ضح  وم��ن 
ي�ضبان  اجل���م���اه���ريي���ة  وامل�������ض���ان���دة 
املتفوق  اجل��وي��ة  ال��ق��وة  م�ضلحة  يف 
�ضالح  �ضيفه  على  املميزة  بعنا�ضره 
ال��دي��ن و���ض��ت��دف��ع رغ��ب��ة الع��ب��ي القوة 
املت�ضدر  على  اخلناق  لت�ضديد  اجلوية 
الفوز  ن��ق��اط  ع��ن  بالبحث  وم��الح��ق��ت��ه 
ذلك  حتقيق  فر�ضة  ط��امل��ا  بها  والظفر 
���ض��ان��ح��ة ام��ام��ه��م يف ه����ذه اجل���ول���ة. 
و�ضالح  ال�ضقور  م��واج��ه��ة  و�ضيدير 
ال��دي��ن ع���الء ع��ب��د ال���ق���ادر وع��م��اد عبد 

الرزاق وعبد ال�ضتار جابر.
املت�ضدر  مهمة  تبدو  ذات��ه  االط��ار  ويف 
عجز  الذي  الرمادي  �ضيفه  امام  اربيل 
فوز  اي  حتقيق  من  اجلولة  هذه  حتى 
مقابل  ه��زائ��م  ث���الث  اىل  ت��ع��ر���ص  ب��ل 
�ضعبة  مواجهة  يف  ي�ضعه  ما  تعادلني 
امام اربيل وعلى ملعب االخري املتفوق 
ال  وع���ددا وج��اه��زي��ة مطلقة  ع��دة  عليه 

يختلف حولها اثنان.
و���ض��ي��ت��ك��ل��ف ب���ق���ي���ادة م����ب����اراة ارب��ي��ل 
و�ضبهان  ح��امت  اآزاد  من  كل  وال��رم��ادي 

احمد وكرد�ضتان ظاهر ونظام ياور.
ويحاول الكهرباء تعزيز مركزه الثالث 
االول  املركزين  �ضاحبي  تنتظر  طاملا 
وي�ضعى  �ضهلتان.  مواجهتان  والثاين 
هذه  يف  امل�ضايف  تخطي  اىل  الكهرباء 
ال�ضناعة  ملعب  على  بلقائهما  املرحلة 
االمري وموؤيد حممد  عبد  بقيادة حيدر 
ع��ل��ي  وب��ه��اء خليل وت��ك��اد ت��ك��ون هذه 
الكهرباء  الع��ب��ي  م��ت��ن��اول  يف  امل��ب��اراة 
نظرا لفارق امل�ضتوى الفني بني طريف 

هذه املواجهة.
نتائجه  حت�ضني  ب��غ��داد  ف��ري��ق  وي��اأم��ل 

عندما  املناف�ضات  اأج��واء  اىل  والعودة 
يف  ال��ك��رخ  ملعب  على  ���ض��ام��راء  يقابل 
مهند  من  كل  يقودها  متكافئة  مواجهة 
ق��ا���ض��م وع��م��ار م��و���ض��ى وع��م��ار فا�ضل 

وخالد ح�ضني.
يذكر ان بغداد ي�ضتقر يف املركز الثامن 
بر�ضيد 8 نقاط ول�ضامراء  10 نقاط يف 
ال��زوراء يف  املركز اخلام�ص. وي�ضيف 
مباراة  يف  بري�ص  الثالثاء  ذات��ه  اليوم 
لالفادة  االر����ص  �ضاحب  فيها  يبحث 
بفوز  للخروج  واجلمهور  امللعب  م��ن 
ثمني يطمح له اي�ضا ال�ضيوف يف هذه 

اىل  ادارتها  مهمة  انيطت  التي  املباراة 
طاقم حتكيمي ي�ضم كاظم عودة ورائد 

حبيب ورعد مو�ضى واحمد جباري.
و�ضمن  امل���رح���ل���ة  ه����ذه  يف  وي��ل��ت��ق��ي 
التا�ضع  يف  اي�����ض��ا  االوىل  امل��ج��م��وع��ة 
ال�ضرقاط وم�ضايف  ال�ضهر اجلاري  من 
وزاخو  والهندية  واملو�ضل  اجل��ن��وب 

وكركوك.
يف  الثانية  املجموعة  مباريات  وتبداأ 
ال�ضهر  م��ن  ال��ع��ا���ض��ر  ه���ذه اجل��ول��ة يف 
املت�ضدر  فيها  ي��واج��ه  حيث  اجل���اري 
ال�ضناعة مهمة قلقة يف ملعب ال�ضماوة 

عندما يقابل �ضاحب االر�ص يف واحدة 
ناجي  با�ضم  يقودها  املباريات  اهم  من 
واح��م��د ع��ب��د احل�����ض��ني وف����وؤاد خميف 
هذه  ال�ضناعة  ويت�ضدر  ه��ادي  ورزاق 
 4 مقابل  نقطة   14 بر�ضيد  املجموعة 
قبل  امل��رك��ز  يف  ال��ق��اب��ع  ملناف�ضه  ن��ق��اط 

االخري.
ويواجه الكرخ املتقهقر بالنتائج ال�ضيئة 
م�ضيفه نفط اجلنوب يف مواجهة متيل 
فيها كفة الفوز ل�ضاحب االر�ص ويقود 
املباراة كل من هيثم حممد علي وبا�ضم 

حممد ونعمة حميد وعلي زغري.

امام  �ضعبة  مواجهة  النفط  ويخو�ص 
م�ضيفه الكوفة ال�ضاعي لتح�ضني مركزه 
اخلروج  النفط  يريد  حني  يف  التا�ضع 
لتعديل  ثمني  ب��ف��وز  امل��ب��اراة  ه��ذه  م��ن 
املباراة  ب����ادارة  وك��ل��ف  اي�ضا  م��رك��زه 
طاقم حتكيمي موؤلف من ح�ضني �ضالح 
وحم��م��ود خ��ل��ف واح��م��د ���ض��اك��ر وعبد 

الوهاب �ضادق.
وي���ق���ود ���ض��ب��اح ع��ب��د وح�����ض��ني تركي 
ويو�ضف عمران وزهري ها�ضم مواجهة 
اجلولة  ه��ذه  يف  واحل�ضنني  احل���دود 
وي�ضعى  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ���ض��م��ن 
الطرفان للتخل�ص من املراكز املتاأخرة.

ملغادرة  مثالية  فر�ضة  ال�ضرطة  وميتلك 
مواجهته  خ���الل  م��ن  ال�����ض��اب��ع  امل��رك��ز 
االول  ملعب  على  مي�ضان  ام��ام  ال�ضهلة 
و�ضياء  حممد  واث��ق  من  كل  ويقودها 
ب�ضري  وجعفر  �ضاجت  و�ضمري  رحمن 
ويطمح ال�ضرطة يف هذه املواجهة اىل 

فوز ثالث على التوايل.
ل�ضاحب  و�ضهلة  م�ضابهة  مباراة  ويف 
بقيادة  الربيد  الطلبة  ي�ضيف  االر���ص 
علي  م��ن  امل���وؤل���ف  التحكيمي  ال��ط��اق��م 
خرباط  واح��م��د  زي���دان  وع��ل��ي  �ضباح 
النجف يف هذه  ك��رمي. ويحل  وجن��اح 
الديوانية يف  ثقيال على  اجلولة �ضيفا 
مباراة ا�ضندت مهمة ادارتها اىل �ضمري 
امري  وح��ي��در  �ضبحي  ول����وؤي  �ضبيب 

وفرج عبد اجلليل.
اليوم  ويف  ذات��ه��ا  املجموعة  و�ضمن 
نف�ضه من املوؤمل ان يلعب نفط مي�ضان 
الفريقني  مباراة  ويقود  النا�ضرية  �ضد 
ومنذر  ���ض��اي��ع  وع���دن���ان   ن�ضيف  ع��ل��ي 

ح�ضني وجا�ضم حممد.
ان  يتوقع  مباراة  امليناء  ملعب  وي�ضهد 
االر����ص  ا���ض��ح��اب  ب��ني  �ضاخنة  ت��ك��ون 
وك��رب��الء وي��ق��ود ه��ذه امل��واج��ه��ة فالح 
علي  االم��ري  وعبد  �ضيفي  وجليل  عبد 

وفا�ضل ناجي.

املــــمــــتــــاز الــــــكــــــرة  دوري  مــــــن  ــــة  ــــع ــــاب ــــض ــــ� ال اجلــــــولــــــة  يف 

�سهلة  ومواجهة  �سدارته..  ملوا�سلة  الربيل  مواتية  فر�سة 
لدهوك اأمام دياىل

بغداد/ يو�ضف فعل
اكد علي وهاب مدرب فريق �ضالح 
الدين لكرة القدم ان  االأدوار املقبلة 
املمتاز  ال�����دوري  م��ن��اف�����ض��ات   م��ن 
الفريق  اداء  يف  حت�ضنا  �ضت�ضهد 
والبدنية  الفنية  ال��ن��اج��ح��ني  م��ن 
التي  االأخ����ط����اء  ت�����ض��خ��ي�����ص  ب��ع��د 
ا�ضتثمر  حيث  الالعبون  فيها  وقع 
امل����الك ال��ت��دري��ب��ي ل��ل��ف��ري��ق فرتة 
م�ضريته  لت�ضحيح  الدوري  توقف 

وجتاوز ال�ضلبيات .
املدى(  ل�)  وق��ال وه��اب يف حديثه 
:ان الفريق واجه �ضعوبات كثرية 
يف االأدوار االأوىل  للدوري ب�ضبب 
وتاأخر  االأع��داد  عملية  يف  التلكواأ 
ان  ع��ن  ف�ضال  املناف�ضات  ان��ط��الق 
ملواجهته  الفريق  تخدم  مل  القرعة 
فرقا لها باع طويل و�ضمعة مدوية 
ومتتلك  امل���ح���ل���ي  ال��������دوري  يف 
الو�ضول  يف  وال��رغ��ب��ة  ال��ط��م��وح 
العك�ص  على  النهائية  االأدوار  اىل 
م���ن الع��ب��ي��ن��ا ال���ذي���ن اغ��ل��ب��ه��م من 
مع  ولكن   ، اخلربة  قليلي  ال�ضباب 
ا�ضتمرار خو�ص العبينا للمباريات 
الفت  ح�ضور  ت�ضجيل  ا�ضتطاعوا 
تقدمي  و  االأخ����رية  امل��ب��اري��ات  يف 
ال�ضيما   املمتعة  الكروية  العرو�ص 
امام الفرق الكبرية ومنها التعادل 
املدجج  بغداد  فريق  مع  االيجابي 
يقوده  ال����ذي  امل���ه���رة  ب��ال��الع��ب��ني 
اأف�ضل املدربني املحليني  واحد من 
موا�ضلة  على  الالعبني  حفز  الذي 
من  املزيد  لك�ضب  اجليدة  النتائج 

النقاط.
الدوري  توقف  ف��رتة  ان  واأ���ض��اف 
للمالك  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ال��ف��ر���ض��ة  ت��ع��د 
ال��ت��دري��ب��ي ل��ت�����ض��ح��ي��ح اأو����ض���اع 
االأخطاء  ومعاجلة  الفنية  الفريق 
التكتيكية التي وقع فيها الالعبون 
يف املباريات وله�ضم طريقة اللعب 
التي �ضينتهجها الفريق يف لقاءاته 
املقبلة ،  وقد وجدت لدى الالعبني 
اداء  على   العالية  والهمة  الرغبة 
الوحدات التدريبية لتحقيق اف�ضل 
النتائج التي ت�ضعد جماهري النادي 
التي ت�ضجع الالعبني بطريقة رائعة 
تدفعهم اىل بذل املزيد من اجلهود 
اأثناء املباريات للتقدم خطوات اىل 
االأمام واالبتعاد عن مناطق اخلطر 

يف املجموعة.
واأ���ض��اد وه���اب مب��ا ق��دم��ه العبوه 
والوقوف  املباريات  يف  ال�ضباب 

ب��وج��ه ت��ط��ل��ع��ات الع��ب��ي االأن���دي���ة 
الناحية  م���ن   : وق�����ال  ال���ك���ب���رية 
�ضعوبة  املدربون   يعاين  العلمية 
ب��ف��رتة وجيزة  االأخ���ط���اء  ا���ض��الح 
من  ال��زم��ن��ي��ة  ال��ف��رتة  ان   ال�ضيما 
مباراة اىل اأخرى ال تيتح للمدرب 
تركيبة  يف  ���ض��ام��ل  تغيري  اج����راء 
ان  عن  ف�ضال   ، االأ�ضا�ضية  الفريق 
بخو�ص  ال���دوري  مباريات  اقامة 
يرهق  االأ����ض���ب���وع  يف  م���ب���ارات���ني 
الالعبني وي�ضتت تركيزهم الذهني 
ال��ف��ن��ي ،  وي��وؤث��ر ذل���ك ع��ل��ى االداء 
وات�����ض��ور ان ال��ف��رق ال��ك��ب��رية ال 
ت��ت��اأث��ر ب��ه��ذا ال��ن��ظ��ام ل��وج��ود عدد 
لديها  اجليدين  الالعبني  من  كبري 
الفقرية  االأن��دي��ة  من  العك�ص  على 
معينة  جمموعة  على  تعتمد  التي 

تعوي�ضهم  ل�ضعوبة  الالعبني  من 
زيادة  �ضلبيات  من  وتلك  ب�ضهولة 

عدد فرق الدوري اىل 36 فريقا.
وعن طموحه التدريبي مع الفريق 
يف االأدوار املقبلة قال علي وهاب: 
ال���ف���ري���ق يف  ب���ق���اء  اىل  اأ����ض���ع���ى 
مو�ضما  ال��ك��ب��ار  دوري  مناف�ضات 
وحتقيق  اجلماهري  ال�ضعاد  اأخ��ر 
الفريق  ان  ب��رغ��م  االدارة  رغ��ب��ات 
غ������ادره اف�����ض��ل الع��ب��ي��ه ب��اجت��اه 
االأندية اجلماهريية، ولكن بتعاون 
لتذليل  احلثيث  و�ضعيها  االدارة 
الفريق  ت��واج��ه  التي  ال�ضعوبات 
اأثبات  اىل  ي�ضعون  الالعبني  ف��ان 
اأح��ق��ي��ت��ه��م يف ال��ت��واج��د ب���دوري 
الدين  �ضالح  ك��رة  ومتثيل  الكبار 

على اف�ضل وجه .

بغداد / اكرام زين العابدين
القوة اجلوية م�ضتواى جيدًا يف االدوار   قدم فريق 
ال�ضمالية  املجموعة  مناف�ضات  يف  املا�ضية  ال�ضتة 

للدوري املمتاز بكرة القدم للمو�ضم احلايل .
واكد املدير الفني للفريق �ضباح عبد اجلليل اإن مهمة 
�ضنواجه  كوننا  �ضهلة  تكون  لن  املو�ضم  هذا  اجلوية 
نخبة  ت�ضم  التي  ال�ضمالية  املجموعة  يف  قوية  فرقا 
من ابرز املناف�ضني مثل اربيل بطل الدوري للموا�ضم 

الثالثة املا�ضية بغداد والنفط والكهرباء .
وا�ضاف: قدمنا م�ضتوى فنيا جيدا يف االدوار ال�ضتة 
خارج  واح���دة  خل�����ض��ارة  اال   نتعر�ص  ومل  املا�ضية 
عامال  خدمه  ال��ذي  زاخ��و  فريق  ام��ام  وكانت  ار�ضنا 
االر�ص واجلمهور وبالرغم من تقدمي م�ضتوى اف�ضل 
ولكننا  ن�ضيبهم  م��ن  ك��ان  ال��ف��وز  ان  اال  امل��ب��اراة  يف 
يف  جناحنا  بعد  ال��ف��وز  نغمة  ا�ضتعادة  يف  جنحنا 

اجتياز حاجز فريق دهوك ال�ضعب بهدف واحد .

والالعبني  اخل���ربة  عنا�ضر  على  ن��ع��ول   : واو���ض��ح 
ال�ضباب يف حتقيق طموحات واآمال اجلمهور الكبري 
الذي يوؤازرنا للفوز بلقب الدوري املمتاز يف املو�ضم 
مازال طويال و�ضي�ضهد  ال��دوري  ان  العلم  مع  احلايل 
لتحقيق  جهدنا  �ضنوا�ضل  ولكننا  عديدة  متغريات 

اف�ضل النتائج االيجابية .
وا�ضار عبد اجلليل اىل ان اجلهاز الفني ال يعتمد على 
جميع  وعدا  بالدوري  الفريق  لتمثيل  معينني  العبني 

دورًا  تلعب  ان  ميكن  الفريق  مع  املتواجدة  العنا�ضر 
كبريًا مع الفريق يف مناف�ضات املو�ضم احلايل خا�ضة 
ونحتاج  دائ��م  �ضفر  يف  والفرق  كثرية  املباريات  ان 
لتطبيق  خمتلفة  مراكز  يف  يلعب  العب  من  اكرث  اىل 
افكارنا يف امللعب وال نفرق بني العب واآخر بقدر ما 
يكون العطاء وحده هو من �ضيقرر من �ضيكون �ضمن 

الت�ضكيلة اال�ضا�ضية من عدمه باملباريات .
وتابع عبد اجلليل : ان خط هجوم القوة اجلوية ظهر 

ب�ضكل جيد وكاد ان ي�ضجل اهدافا كثرية يف املباريات 
وعزز تواجد قائد الفريق رزاق فرحان من امكانية ان 
يكون له دور ا�ضا�ضي يف ت�ضجيل االهداف او �ضنعها 
لزمالئه اجمد را�ضي واحمد خ�ضري واحمد حنون ، 
املقبلة يف  مبارياتهم  ينجح العبيونا يف  ان  ونتمنى 
حتقيق النتائج االيجابية �ضيما ان الفريق ميّر باف�ضل 
مراحله وت�ضانده جماهري كبرية من اجل العودة لنيل 

االلقاب يف هذا املو�ضم .

جمموعت��ه يف  قوي��ًا  مناف�س��ًا  يبق��ى  اجلوي��ة   : اجللي��ل  عب��د 

 لوندا / وكاالت
"الفراعنة"  با�ضم  امللقب  امل�ضري  املنتخب  حقق 
االأمم  ك��اأ���ص  بطولة  بلقب  وت��وج  تاريخيا  اإجن���ازا 
االأفريقية للمرة الثالثة على التوايل بعدما تغلب على 
نظريه الغاين 1/�ضفر يف نهائي البطولة على ملعب 

لواندا. االأجنولية  نوفمرب" بالعا�ضمة   11"
اإىل  ف���وزه  يف  بالف�ضل  امل�����ض��ري  املنتخب  وي��دي��ن 
االحتاد  العب  "جدو"  ناجي  حممد  ال�ضاب  الالعب 
املباراة  ه��دف  �ضجل  وال���ذي  امل�ضري  ال�ضكندري 
الوحيد قبل اأربع دقائق من نهايتها ، لي�ضبح املنتخب 
امل�ضري اأول منتخب يفوز بالبطولة االأفريقية ثالث 

مرات متتالية.
البطولة بر�ضيد خم�ضة  قائمة هدايف  وت�ضدر جدو 
�ضت  اإج��م��ايل  م��ن  خم�ص  يف  �ضجل  حيث  اأه����داف 
مباريات للمنتخب امل�ضري يف البطولة. كما ح�ضل 
النجم امل�ضري اأحمد ح�ضن "ال�ضقر" على لقب اأف�ضل 

العب يف البطولة.
وحقق املنتخب امل�ضري الفوز على منتخب "النجوم 
بعد  اأالمهم  ويخفف  جماهريه  لي�ضالح  ال�ضوداء" 
االإخفاق يف التاأهل اإىل نهائيات كاأ�ص العامل 2010 

.
وعزز املنتخب امل�ضري بذلك رقمه القيا�ضي واأحرز 

البطولة االأفريقية للمرة ال�ضابعة يف تاريخه ، فيما 
حرم املنتخب الغاين من اإحراز لقب البطولة للمرة 

اخلام�ضة يف تاريخه.
وحافظ املنتخب امل�ضري بذلك على �ضجله خاليا من 

الهزائم يف 19 مباراة متتالية بالبطولة االأفريقية.
وح�ضر املباراة عدد من كبار ال�ضخ�ضيات من بينهم 
الدويل  االحت��اد  رئي�ص  بالتر  جوزيف  ال�ضوي�ضري 
لكرة القدم )فيفا( والكامريوين عي�ضي حياتو رئي�ص 

االحتاد االفريقي للعبة )كاف(.
كذلك ح�ضر الرئي�ص االأجنويل جوزيه دو �ضانتو�ص 
تتويج  مرا�ضم  يف  وحياتو  بالتر  مع  �ضارك  ال��ذي 

املنتخب امل�ضري.
على  القيا�ضية  واالأرق����ام  االإجن����ازات  تقت�ضر  ومل 
اأ�ضبح ح�ضن �ضحاتة  ، حيث  امل�ضري فقط  املنتخب 

اأول مدرب يحرز البطولة ثالث مرات متتالية.
امل�ضري  املنتخب  ق��ائ��د  ح�ضن  اأح��م��د  اأ�ضبح  ك��ذل��ك 
العبني  اأول  احل�ضري  ع�ضام  ملرمى  حار�ص  وزميله 
 1998 م���رات  اأرب���ع  بالبطولة  ي��ت��وج  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 

و2006 و2008 و2010 .
وفاز اأحمد فتحي بجائزة اللعب النظيف كما اأ�ضبح 
جدو اأحدث اكت�ضاف يف البطولة االأفريقية ، وح�ضل 
احل�ضري على لقب اأف�ضل حار�ص يف البطولة للمرة 

الثالثة كما ح�ضل اأحمد ح�ضن على لقب اأف�ضل العب 
عام  بطولة  يف  باللقب  فاز  كان  حيث  الثانية  للمرة 

. 2006
واختتمت البطولة بحفل �ضهد بع�ص العرو�ص ذات 
النارية  العرو�ص  بع�ص  وكذلك  االأفريقي  الطابع 
الذي  البطولة  ك��اأ���ص  ح�ضن  اأح��م��د  ي��رف��ع  اأن  قبل   ،

�ضيحتفظ به املنتخب امل�ضري اإيل االبد .
لكنها  الفريقني  جانب  من  حما�ضية  املباراة  وجاءت 
خا�ضة  التهديفية  الفر�ص  من  كبريا  ع��ددا  ت�ضهد  مل 
ال�ضوط االأول الذي مل ي�ضهد فر�ضة حقيقية الأي من 

الفريقني.
لكن  الهجومية  املحاوالت  تبادل  املنتخبان  ووا�ضل 
احلذر الدفاعي لكل منهما مل ي�ضمح بت�ضكيل خطورة 

حقيقية على اأي من املرميني.
من  غفلة  اأ�ضامواه  ك��وادو  ا�ضتغل   24 الدقيقة  ويف 
حدود  خ��ارج  من  قوية  ك��رة  و�ضدد  امل�ضري  الدفاع 

منطقة اجلزاء لكن احل�ضري ت�ضدى لها بثبات.
التمريرات  يف  ال��ف��ري��ق��ني  ك��ال  الع��ب��ي  ت��األ��ق  ورغ���م 
الفريقني  اأي من  لكن مل ينجح  الكرة  واحلفاظ على 
مناف�ضه  م��رم��ى  ع��ل��ى  ك��اف��ي��ة  خ��ط��ورة  ت�ضكيل  يف 
واقت�ضر ال�ضوط االأول على اأن�ضاف الفر�ص لينتهي 

بالتعادل ال�ضلبي.

اأ�ضهر احلكم  الثاين  ال�ضوط  وبعد دقيقة واحدة من 
املايل كومان كوليبايل اأول بطاقة �ضفراء يف املباراة 
مع  اخل�ضونة  ب�ضبب   ، اأوبوكو  ن�ضيب  من  وكانت 
لتلقي  وخ��رج  م�ضابا  �ضقط  ال��ذي  املحمدي  اأح��م��د 

العالج .
ويف الدقيقة 70 دفع ح�ضن �ضحاته بالالعب ال�ضاب 

حممد ناجي "جدو" بدال من عماد متعب.
�ضفوف  يف  االرت���ب���اك  ال��غ��اين  املنتخب  وا���ض��ت��غ��ل 
الفريق امل�ضري وبع�ص الثغرات الدفاعية واأتيحت 
 75 الدقيقة  يف  جيان  اأ�ضامواه  اأم��ام  ثمينة  فر�ضة 
حيث �ضدد كرة قوية من حدود منطقة اجلزاء لكنها 
مرت فوق العار�ضة ، و�ضقط احل�ضري م�ضابا لكنه 

تلقى العالج ووا�ضل اللعب.
املنتخب  �ضن  امل��ب��اراة  نهاية  من  دقائق  اأرب��ع  وقبل 
حممد  اإىل  الكرة  جدو  وم��رر  رائعة  هجمة  امل�ضري 
لي�ضددها  ج���دو  اإىل  جم���ددا  م��رره��ا  ال���ذي  زي����دان 
مبهارة يف الزاوية البعيدة من املرمى معلنا عن فوز 

الفراعنة.
وكاد املنتخب الغاين اأن يتعادل يف الثواين االأخرية 
من الوقت املحت�ضب بدل ال�ضائع لكن احل�ضري تاألق 
وت�ضدى للكرة لينتهي اللقاء بفوز منتخب الفراعنة 

1/�ضفر .

ـــــة اهــــــــــــــداف ـــــض ـــــ� ـــــم ـــــخ تـــــــــزعـــــــــم الـــــــــهـــــــــدافـــــــــن ب

جدو يقود الفراعنة للفوز على غانا والتتويج باللقب االأفريقي
علي وهاب: طموح �سالح الدين البقاء 

يف دوري الكبار

دهوك ي�سعى النتزاع نقاط اجلولة ال�سابعة .. ت�سوير قحطان �سليم

دوري الكرة ينهك الفرق

فرحة الفراعنة باللقب ال�سابع


