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فيصل صالح

القدرة على  لهم  لي�ست  للذين  اأق��ول  قبل كل  �سيء 
ر�ؤية الن�سف اململوء من قدح االحتاد العراقي لكرة 
القدم املك�سور �للم�سابني بعمى االألوان يف زمن 
يجب فيه على املرء اأن يفرز بني اللونني  االأبي�ض 
�االأ�سود �ال يركز فقط على اللون الرمادي �كذلك 
�اأحجي  )ح��ب  بطريقة  االأم���ور  يف�سر�ن  للذين 
انحاز يف  اإنني ال  لهم:  اأق��ول  ..�اأك���ره �اأح��ج��ي( 
ميتلك  ملن  اإال  القدم  ك��رة  احت��اد  انتخابات  ق�سية 
�اإع���ادة  بناء  يف  ايجابي  د�ر  لعب  على  ال��ق��درة 
باأ�ستطاعته  للذي  �كذلك   ، الكر�ي  البيت  ترتيب 
تقدمي الدليل على اأنه لي�ض األعوبة ا�بيدق �سطرجن 
بكرة  �سرًا  يرتب�سون  الذين  من  ذاك  اأ�  ه��ذا  بيد 
القدم العراقية �الذين ال ميتون ب�سلة لهذه اللعبة 
التي تبحث عّمن يبعدها عن الطارئني �املح�سوبني 
ظلما عليها ، �من الذين تنح�سر عالقتهم بها فقط 
اأ�سواتهم  �حلب  العامة  الهيئة  اإبتزاز  عملية  يف 

�ميولهم لهذا املر�سح ا� ملناف�سه االآخر .
�سعار  تعميم  ه���وؤالء  ي��ح��ا�ل  نف�سه  ال��وق��ت  �يف   
�سوى  الأ�سحابه  يوفر  ال  ال��ذي  املناف�سني  ت�سقيط 
نظر  م��ن  ��سقوطهم  �االأدب����ي  االأخ��الق��ي  الف�سل 
الكر�ي  ال�����س��اأن  متابعي  م��ن  العظمى  الغالبية 
هو  �الت�سهري  الت�سقيط  اأ���س��ل��وب  الأن  ال��ع��راق��ي، 
��سيلة  ان��ه  اإال  ل��ه  منا�سبة  م��ف��ردة  اأج��د  ال  ��سيلة 
الكفاءات  جميع  على  �سلبًا  تنعك�ض  الأنها  ال�سيئني 
العراقية �خا�سة تلك التي احتلت منا�سب مرموقة 
يف االحت������ادات ال��ع��رب��ي �االآ����س���ي���وي �ال����د�يل 
يف  البقاء  منها  البع�ض  يحا�ل  التي  القدم  لكرة 
�سيكون  ال��ذي  اجل��دي��د  العراقي  االحت���اد  ت�سكيلة 
بقا�ؤه هو �كذلك من �سيدخل املناف�سة االنتخابية 
هذه  يف  �لهم  له  العامة  الهيئة  ب�)تزكية(  مرهونًا 
انتخابات  تكون  ان  الواجب  من  التي  االنتخابات 
حرة �نزيهة �بعيدة عن التدخالت احلكومية يف 
ال�سيما  ك��ان  م�سمى  �ب��اأي  الطرق  من  طريقة  اي��ة 
اجلديدة  االحت����اد  ان��ت��خ��اب��ات  اأ���س��ب��ح��ت  اأن  ب��ع��د 
بعد  )امل�سبوهة(  االأجندات  بع�ض  لتدخالت  هدفا 
الزيارات �اللقاءات )ال�سرية( التي قام بها موؤخرا 
االحتاد  هذا  �جود  من  املت�سرر)داخليًا(  البع�ض 
الذين  ي�سعون لقلب الطا�لة على اأع�سائه �رئي�سه 

.
القدم  كرة  احتاد  انتخابات  عملية  تكون  اأن  يجب 
�يف�سح  ��سفافة  �نزيهة  ح��رة  عملية  )اجل��دي��دة( 
جلميع  �اح���دة  �ب��درج��ة  مت�سا�يا  امل��ج��ال  فيها 
الرت�سيح  �سر�ط  عليهم  تنطبق  الذين  املر�سحني 
هذه  اأ�سبحت  اأن  بعد  �خا�سة  فيها  �املناف�سة 
العراقي �هّمًا  الكر�ي  الو�سط  توؤرق  االنتخابات 
القدرة  له  ال��ذي  للبع�ض  فر�سة  �كذلك  عليه  ثقيال 
اعتاد  �ال���ذي  �احل��ج��ر(  ب�)البي�سة  اللعب  على 
اأ�سبحت  بطرق  �بعرثتها  )االأ�راق(  خلط  على 
معر�فة  �يف الوقت نف�سه يجب ااّل توؤثر نتائجها 
االحتاد  اأع�ساء  من  ع�سو  اي  �احتفاظ  بقاء  على 
هذه  يف  ف�سله  اأ�  ف��وزه  عن  النظر  بغ�ض  احل��ايل 
العربية  االحت������ادات  يف  مبن�سبه  االن��ت��خ��اب��ات 
اكت�سبت  اأن  بعد  ال�سيما  �ال��د�ل��ي��ة  �االآ���س��ي��وي��ة 
هذه الكفاءات العراقية خربة �ا�سعة يف عمل تلك 
الكرة  دع��م  يف  منها  اال�ستفادة  ميكن  االحت���ادات 
ال��ع��راق��ي��ة يف ت��ل��ك امل��ح��اف��ل �ت��ط��وره��ا م��ن خالل 
ا�ستقطاب اخلربات التي تتوفر يف تلك االحتادات 
ذلك  �ب��ع��د  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ك��رة  خل��دم��ة  �ت�سخريها 
انتخابه  �سيتم  ال��ذي  العراقي  االحت��اد  با�ستطاعة 
بطريقة حرة ��سفافة �بعيدًا عن اي تدخل حكومي، 
الأن عواقب مثل هذا التدخل �ستكون معر�فة �بعد 
كفاءة  اي  تر�سيح  اجلديد  االحتاد  با�ستطاعة  ذلك 
من�سب  اي  يف  العراق  لتمثيل  القدم  بكرة  عراقية 
بعد  ذكرتها �خا�سة  التي  االحت��ادات  منا�سب  من 
قيادة  يف  ال�سخ�سيات  تلك  عمل  �سنوات  متنح  ان 
العراق  لت�سريف  املطلوبة  اخل��ربة  حمليا  اللعبة 
خالل  م��ن  البع�ض  ي��ح��ا�ل  التي  املحافل  تلك  يف 
ح�سني  �سد  موؤخرًا  رفعه  ال��ذي  �سعار)الت�سقيط( 
اأحد  م��ن  العراقية  ال��ك��رة  ح��رم��ان  غ��ريه  ا�  �سعيد 
ب�سبب  االحت����ادات  تلك  يف  امل��ت��واج��دة  ك��ف��اءات��ه��ا 
�سعيد  ح�سني  م��ن  �ال�سخ�سي  ال�سلبي  م��وق��ف��ه 
يف  القدم  كرة  الحتاد  العامة  الهيئة  �ستحدد  الذي 
االنتخابات املرتقبة بقاءه اأ� اإق�ساءه الذي مازال 
�جها  االنتخابات  هذه  موعد  قبل  حتى  ��سيبقى 
�الذي  االحت��ادات  تلك  ن�ساطات  يف  ب��ارزا  عراقيا 

يرف�ض ذلك عليه ان يذهب �ي�سرب من )البحر(!

رأيك وأنت حر

حتى ال تخسر كرتنا المزيد!
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المدى

�اللعب  التواجد  فر�سة  الطلبة  فريق  فقد 
املجموعة  مناف�سات  من  الثاين  الد�ر  يف 
لكرة  االآ�سيوي  االحتاد  لكاأ�ض  ال�ساد�سة 
القدم بعد خ�سارته بهدفني لهدف يف املباراة 
التي جرت على ملعب فران�سوا حريري يف 
مدينة اأربيل باإقليم كرد�ستان �قادها احلكم 
الد�يل القطري بندر الد��سري �م�ساعداه 
�سليمان  عمر  �زميله  عبد  حممد  االماراتي 
�سباغ  علي  اللبناين  الرابع  �احلكم 
من  ا�سلوم  �سوف  حممد  املباراة  �م�سرف 

طاجك�ستان .
دخل فريق الطلبة املباراة �عينه على نقاط 
م�سوار  ملو�سلة  عنها  بديل  ال  التي  الفوز 
البطولة بينما لعب فريق الكويت الكويتي 

على فر�ستي الفوز اأ� التعادل .
مدرب فريق الطلبة ثائر احمد لعب بطريقة 
)4- 5- 1( �حا�ل ان يفر�ض �سيطرته على 
ح�سن  هو  �احد  �مبهاجم  الو�سط  منطقة 
الكويت  فريق  مدرب  لعب  بينما  جابر، 
الكويتي الربتغايل خوزيه ر�ما� بطريقة 
الربازيلي  للمهاجم  احلرية  فيها  اعطى 
ا�سماعيل  الُعماين  �زميله  �سلفا  ر�جري� 

العجمي ��ليد علي .

شوط أول سلبي 
�سهدت  للمباراة  اال�ىل  اخلم�ض  الدقائق 
نقل كرات �سريعة من الفريقني يف حما�لة 
ا�ستغالل  خالل  من  ال�سبق  هدف  لت�سجيل 
انطباعا  اعطت  املرمى  من  القريبة  الفر�ض 

باأن املباراة �ست�سهد العديد من االهداف .
فريق الطلبة ركز ثقله على جهة اليمني من 
نواف  اجلناح  �سرعة  على  االعتماد  خالل 
بال�سوط  عطائه  قمة  يف  كان  الذي  �سالل 
الكويتي  الفريق  مدافعي  �ازعج  اال�ل 
الالعب  عقلية  يحمل  يكن  مل  لكنه  كثريًا 
املحرتف الذي ينجح بالتعامل مع الالعبني 

يف مثل هذه املباراة .
طريق  عن  كانت  اخلطرة  الفر�ض  ا�ل 
من  كرة  لعب  الذي  �سالل  نواف  الالعب 
حما�لة  مع  اخلارج  اىل  اجلزاء  داخل 
للحار�ض خالد الف�سلي بغلق منطقة املرمى 

بوجه الالعب .
ن�سيب  من  كانت  ال�سفر  البطاقات  ا�ل 
الدقيقة )14(  القحطاين يف  نا�سر  الالعب 
بينما   ، خلف  اإياد  الالعب  اعاق  ان  بعد 
اأ�سهرت البطاقة االأ�ىل بوجه الالعب نواف 

�سالل ب�سبب اخل�سونة .

فرص تهدر بسهولة 
الفر�ض  من  العديد  الطلبة  العبو  اأهدر 
راأ�سية  ا�لها  الكويت  مرمى  امام  ال�سهلة 
 ، العار�سة  فوق  لعبها  التي  عبودي  حيدر 
لعبها  التي  اإياد خلف  للمدافع  �كرة اخرى 

اىل اخلارج .
عن  الت�سجيل  يفتتح  الكويت  فريق  �كاد 
ا�ستلم  الذي  ال�سمري  خالد  الالعب  طريق 
كرة �لعبها قوية لكن احلار�ض علي مط�سر 
ح�سن  الالعب  �اقرتب   ، برباعة  انقذها 
لكن  للطلبة  الت�سجيل  افتتاح  من  جبار 
ان  بعد  اآخر  راأي  له  كان  الف�سلي  احلار�ض 
حما�لة  تنجح  �مل   ، اخلارج  اىل  ابعدها 
�سالل لت�سجيل الهدف بعد ان اهدر الفر�سة 

ال�سهلة امام املرمى .
مدرب الكويت �سعر بخطورة العبي الطلبة 
املحرتف  فيه  ا�سرك  تبديال  اجرى  لذلك 
خط  لتعزيز  نيو�سريي  دانييل  النيجريي 

الدفاع .
احلكم ا�سهر البطاقة ال�سفراء بوجه الالعب 
فهد عواد بعد ان مثل ال�سقوط داخل اجلزاء 
كانت يف  اال�ل  ال�سوط  اقوى فر�سة يف   ،
ر�جرييو  املحرتف  طريق  عن   36 الدقيقة 
القائم �اكملها زميله جراح  لعبها يف  التي 

العتيقي اىل اخلارج .
�التعادل  النهاية  من  اقرتب  اال�ل  ال�سوط 
ا�ساع  ان  بعد  خا�سة  متوا�سل  ال�سلبي 

الفريقان عددًا من الكرات ال�سهلة اآخرها كرة 
�ساالر عبد اجلبار التي لعبها اىل اخلارج ، 
اال�ل  ال�سوط  نهاية  �سفارة  احلكم  �اطلق 

بالتعادل ال�سلبي من د�ن اهداف .

شوط المدربين 
دخل الطلبة اىل ال�سوط الثاين �ظهر عزمه 
على عدم ا�ساعة الوقت �ا�ستغالل الفر�سة 
نقل  خالل  من  الفوز  لتحقيق  الوحيدة 
 ، الكويت  لعب  �ساحة  ال�سريعة يف  الكرات 
فيما لعب فريق الكويت على ا�ستغالل مهارة 
يف  العجمي  �زميله  ر�جرييو  الربازيلي 
ت�سكيل اخلطورة امل�ستمرة على �ساحة لعب 

فريق الطلبة .
فيه  ا�سرك  تبديال  اجرى  الكويتي  املدرب 
الالعب علي الكندري بدال من الالعب �ليد 
التالعب  املحرتف ر�جرييو  ، �ا�سل  علي 
الت�سجيل  يفتتح  �كاد   الطلبة  مبقدرات 
يف  �توغل  الت�سلل  حاجز  ك�سر  ان  بعد 

مط�سر  علي  احلار�ض  لكن  اجلزاء  منطقة 
ا�سهر  القطري  .احلكم  اخلارج  اىل  انقذها 
البطاقة ال�سفراء بوجه املدافع عبا�ض قا�سم 

خل�سونته مع الالعب ا�سماعيل العجمي .
فيها  ا�سرك  تبديلني  اجرى  الطلبة  مدرب 
بدال  حممد  �عقيل  حم�سن  �سعيد  الالعبني 
يف  جبار  �احمد  اجلبار  عبد  �ساالر  من 
منطقة  على  ال�سيطرة  املدرب  من  حما�لة 
الفريق  ل�سالح  يفقدها  بداأ  التي  الو�سط 

الكويتي .

هدف العجمي 
فريق الكويت الكويتي مل يتواَن بال�سيطرة 
كرة  من  اكرث  �نقل  الو�سط  منطقة  على 
هدف  بت�سجيل  �احدة  من  �جنح  خطرة 
ا�سماعيل  املحرتف  طريق  عن  التقدم 
مع  الكرة  بنقل  تنا�ب  ان  بعد  العجمي 
زميله ر�جرييو �لعبها العجمي على ي�سار 
احلار�ض معلنا الهدف اال�ل بالدقيقة ) 62 

. )
هدفا  ي�سيف  ر�جرييو  الربازيلي  �كاد 
ثانيا لكن كرته ذهبت اىل اخلارج ، �ا�ستمر 
الالعب نواف �سالل يف احتكاكه مع العب 
الكويت الكويتي احلكم انذره اكرث من مرة 
احلمراء  البطلقة  على  �ح�سل  ا�سر  لكنه 
�سعبة  ظر�ف  يف  الطلبة  فريق  ليرتك 

�حرجة يف الدقيقة )66( .
ا�راق فريق الطلبة تبعرثت بعد طرد �سالل 
لينقلوا  النق�ض  هذا  ال�سيوف  �ا�ستغل 
 ، الطلبة  لعب  �ساحة  اإىل  ب�سهولة  الكرات 
يف  الظفريي  الله  عبد  حما�لة  تنجح  �مل 
ا�سافة الهدف الثاين بعد ان لعب الكرة اىل 

اخلارج .
ا�سرك  اخريًا  تبدياًل  الطلبة  مدرب  �اجرى 
بداًل من كاظم �سياء  ال�سالم عبود  فيه عبد 
لعب  �ساحة  على  ال�سغط  ح�سل  �عندها 
الكويت �جنح الطالب بتعديل النتيجة يف 
الدقيقة )75( عن طريق البديل عبد ال�سالم 

عبود الذي اكمل كرة زميله عقيل حممد اىل 
املرمى  . 

الالعب  ا�سرك  الكويتي  الكويت  مدرب 
الله  عبد  الالعب  من  بدال  �سهاب  ابراهيم 
ي�سجل  الكندري  الالعب  �كاد   ، الظفريي 
 ، القائم  اأعلى  تذهب  كرته  لكن  ثانيا  هدفا 
ركلة  الد��سري  القطري  احلكم  �احت�سب 
الفريق  ل�سالح  ب�سحتها  م�سكوك  جزاء 
علي  الالعب  تعر�ض  ان  بعد  الكويتي 
املدافع  من  م�سر�ع  الحتكاك  الكندري 
املباراة  من  متاأخر  �قت  يف  عبودي  حيدر 
مار�سه  الذي  الكبري  ال�سغط  بعد  خا�سة 
يف  الكويتي  الكويت  على  الطلبة  فريق 
هذه الدقائق احلرجة ، ��سجل منها الالعب 
الدقيقة )  جراح العتيقي الهدف الثاين يف 

. )89
بوجه  ال�سفراء  البطاقة  احلكم  ا�سهر 
الالعب جميد حميد خل�سونته مع املحرتف 
اأثرها  على  �طرد   ، ر�مرييو  الربازيلي 
العرتا�سه  احمد  ثائر  الطلبة  فريق  مدرب 
اإىل  ��سلت  املباراة  احلكم،  قرارات  على 
�ان  خا�سة  الطلبة  اأمام  م�سد�د  طريق 
�قتها االأ�سلي نفذ بدا ينفد ، �اأطلق احلكم 
�سفارة نهاية املباراة بعد ان ا�ساف خم�ض 
دقائق كوقت بدل �سائع مل تكن كافية لتعديل 
النتيجة خا�سة �ان العبي الكويت الكويتي 
اأح�سنوا التعامل معها ، بفوز فريق الكويت 
الكويتي بهدفني لهدف �ي�سيف ثالث نقاط 
يف  �اللعب  امل�سوار  ملو�سلة  اأهلته  مهمة 
الوحدات  فريق  مب�ساحبة  الثاين  الد�ر 
االأردين الذي احتل املركز االأ�ل باملجموعة 

فيما حل فريق الطلبة باملركز الثالث .

المؤتمر الصحفي للمدربين 
احمد  الطلبة  لفريق  امل�ساعد  املدرب  اأكد 
يف  الفريق  عن  غاب  التوفيق  ان  خلف 
مباراة اليوم خا�سة �ان الفريق قدم مباراة 

جيدة يف ال�سوط االأ�ل .
الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  خلف  �اأ�ساف 
يف  جرت  التي  املباراة  نهاية  بعد  عقد 
: ان هذه حال  اربيل �ح�سره موفد املدى 
�اخل�سارة  الفوز  تتحمل  التي  القدم  كرة 
�مل  عنده  ما  كل  يقدم  مل  فريقنا  �اليوم 
بعد  الفوز  فر�ض  �اأ�ساع  الفر�ض  ي�ستغل 
الطرد الذي ا�سهره احلكم ب�سكل ظامل بحق 
م�ستوى  على  اثر  ما  �سالل  نواف  الالعب 
�سعب  بو�سع  �جعله  كبري  ب�سكل  الفريق 
بالبطولة  الوحيد  الفريق  فريقنا  �ان   ،
االآ�سيوية التي يلعب خارج ار�سه �ي�سافر 
اثر ذلك على العبينا �جعلهم  با�ستمرار ما 
ميزات  ان   : خلف  .�اأ��سح  دائما  متعبني 
من  اأف�سل  الفنية  الكويتي  الكويت  فريق 
على  حمرتفني  العبني  ميلك  �هو  فريقنا 
م�ستوى عالٍ  �ان املدرب الربتغايل خوزيه 
�العجمي ��ليد  للثالثي ر�جرييو  اأعطى 
علي حرية اللعب �التنقل يف اأرجاء امللعب 
العبينا  اغلب  ي�سيب  االإعياء  جعل  ما 
�سالل،  طرد  تلت  التي  الدقائق  يف  خا�سة 
املناف�ض  الفريق  على  �سغطوا  العبينا  �ان 
لكن ركلة اجلزاء غري ال�سحيحة ق�ست على 

حتقيق  فر�سة  يفقد  �جعلته  الفريق  اآمال 
الفوز �موا�سلة امل�سوار االآ�سيوي �نتمنى 
قد �فقنا يف تقدمي م�ستوى فني  ان نكون 
الالعبون  يكون  �ان  الفريق  با�سم  يليق 
اأف�سل  فني  الفريق بو�سع  املتواجد�ن مع 

يف امل�ستقبل .
 : فقال  رحيمة  ح�سني  عبا�ض  الالعب  اما 
ا�فر  �حظا  الكويتي  للفريق  التهنئة  اقدم 
لفريقي الطلبة يف امل�ساركات املقبلة ، �ان 
املباراة كانت �سعبة على فريقنا ، �ان حكم 
 ، املباراة  اإدارة  يف  موفقا  يكن  مل  املباراة 
من  اأف�سل  كان  الكويتي  الكويت  �فريق 

فريقنا من الناحية الفنية .

أداء ً  ق��دم  فريقي   : روم��او  خوزيه 

تكتيكيًا عاليًا
اأما مدرب فريق الكويت الكويتي الربتغايل 
ال�سحفي  املوؤمتر  يف  فقال  ر�ما�  خوزيه 
مباراة  قدمنا  اإننا  املباراة:  بعد  عقد  الذي 
كبرية اليوم امام مناف�ض قوي ��سر�ض �ان 
فريقنا ح�سل على فر�ض حقيقية للت�سجيل 
فريق  مرمى  يف  ��سجل  بع�سها  ا�ستغل 

الطلبة .
تقدمي  يف  العبونا  جنح   : ر�ما�  �اأ�ساف 
ال�سحيح  الفني  بالتكتيك  مليئة  مباراة 
�ن�ستحق الفوز �اإننا ال ن�ستهني باأي فريق 
نلعب معه خا�سة �ان كرة القدم احلديثة ال 
تعرف فريقا كبريا �اآخر �سغريًا �اإمنا لكل 
احلال  �بطبيعة   ، اخلا�سة  مميزاته  فريق 
الناحية  من  الطلبة  فريق  در�ست  انني 
الفنية �اأح�س�ست ان الفريق يرتك فراغات 
يرتاجع  ان  بعد  الو�سط  منطقة  يف  كبرية 
اننا ا�ستغلينا  اإىل  اأدى  للدفاع ما  الالعبون 
ذلك ل�ساحلنا �جنحنا يف حتقيق الفوز من 

خالل الهجوم املعاك�ض .
يف  كبريا  طموحنا  اأ�سبح   : ر�ما�  �قال 
�احللم  االآ�سيوي  اللقب  على  املناف�سة 
�سبق  فريقنا  �ان  خا�سة  اللقب  بتحقيق 
��سرنتاح   2009 عام  اللقب  اأحرز  �ان 
قليال �بعدها نفكر باملرحلة الثانية �كيفية 

اال�ستعداد لها .

وليد الراشد : سعداء بالفوز 
�رئي�ض  الكويتي  الكويت  نادي  �سر  امني 
الوفد قال بعد املباراة : اننا �سعداء بالفوز 
الذي حتقق يف ملعب اأربيل الذي نتفائل به 
الثانية  للمرة  الفوز  حقق  فريقنا  الن  �ذلك 

فيه يف كاأ�ض االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم.
قبل  جيدة  كانت  ا�ستعداداتنا   : �ا�ساف 
اجل  من  لنا  مهمة  كانت  التي  املباراة 
يف  جنحنا  لله  �احلمد  امل�سوار  موا�سلة 
النقاط  على  �احل�سول  الفوز  حتقيق 
على  لعب  قوي  فريق  من  املهمة  الثالث 

ار�سه �بني جماهريه .
الإدارة  �سكرنا  اأقدم  قوله:  الرا�سد  �اأختتم 
فريق اأربيل حل�سن ال�سيافة التي ا�سعرتنا 
عليهم  بالغريب  لي�ض  �هذا  اهلنا  بني  اننا 
�سبل  لنا  �فرت  التي  الطلبة  اإدارة  �كذلك 

الراحة اي�سًاَ.

استعداداته  خ��ل��خ��ل��ة  ف���ي  ن�����واف  ط����رد  أس���ه���م  أن  ب��ع��د 

الطلبة يهدي نقاط )فرانسوا حريري( للكويت ويودع بطولة آسيا 

بغداد/ يوسف فعل

فريقي  مباراة  يف  نف�سه  ال�سلبي  التعادل  فر�ض 
دهوك �الفي�سلي االأردين يف املباراة جرت بينهما 
يف العا�سمة االأردنية عّمان �سمن اجلولة اخلام�سة 
الرابعة  االآ�سيوي املجموعة  كاأ�ض االحتاد  لبطولة 
الزمان  �سرف  بنغالدي�ض  من  د�يل  حكم  �قادها 
الد�ر  اىل  دهوك  فريق  اأهلت  املباراة  �نتيجة   ،
الثاين من البطولة مت�سدرًا جمموعته بر�سيد11 

نقطة يليه فريق الفي�سلي بالر�سيد ذاته .
احمد  اكرم  املدرب  جناح  املباراة  احداث  �اكدت 
ملعبه  على  الفي�سلي  فريق  كبح جماح  �سلمان يف 
لل�سيطرة على  الفر�سة  �بني جمهوره �مل مينحه 
حمور العمليات، �اعتمد �سلمان على اإغالق املنافذ 
حا�ل  الذي  الفي�سلي  مهاجمي  امام  الدفاعية 
مدربه ا�ستثمار عاملى االر�ض �اجلمهور لتحقيق 
الفوز يف املباراة ، لذلك انتهج االأ�سلوب التكتيكي 
املت�سم بالنزعة الهجومي �فتح اللعب من اجلانبني 
الإخطار مرمى دهوك لكن جميع تلك املحا�الت مت 
�احلار�ض  الفريق  مدافعي  من  برباعة  احباطها 

املتاألق عدي طالب.
طالب  عدي  من  تاألفت  بت�سكيلة  دهوك  فريق  لعب 
حلرا�سة املرمى �خالد م�سري �عدنان عطية �يا�سر 
خلف  �زيد  حاجي(  جا�سم   ( يا�سني  �ع�سام  رعد 
مناجد  �احمد  �سالح  �احمد  اإ�سماعيل  �اآماد 
-2-4 �بطريقة  اجلمل  �ن�سرت  يو�سف  �علي 
الكرة  حيازة  حالة  يف   2-4-4 اىل  تتغري   1-3

�اىل 4-5-1 عند فقدانها ، �توحي طريقة اللعب 
النهج التكتيكي الذي ا�ستخدمه اكرم احمد �سلمان 
العددية  الزيادة  عمل  اىل  �سعى  حيث  املباراة  يف 
يف منت�سف امليدان بوجود 5 العبني �نقل الكرة 
من  خوفا  الت�سرع  د�ن  من  الهجمات  لبناء  بهد�ء 

الهجمات املرتدة ال�سريعة.
اىل  بحاجة  كانت  التكتيكية  التغيريات  �هذه   
امتالك العبني ميتاز�ن باخلربة امليدانية املطلوبة 
�من  اجليدة  الفردية  �املهارات  العايل  �الن�سج 
النوعية  هذه  ي�سم  فريقه  ان  �سلمان  حظ  ح�سن 
افكار  تطبيق  مت  لذلك   ، الالعبني  من  اخلا�سة 
حيث  رائع  با�سلوب  الواقع  ار�ض  على  املدرب 
لعب زيد خلف د�ر العب االرتكاز الدفاعي باأف�سل 
�سورة �قدم جمهودات �سخية يف ال�سقني الدفاعي 
التي  �ال�سخرة  العمليات  حمور  يف  �الهجومي 
�لعب  الفي�سلي،  هجمات  امواج  عليها  تك�سرت 
�تنوع  الهجمات  ل�سناعة  ا�سماعيل  اماد  اأمامه 
اجلناح  قيام  مع  �االأطراف  العمق  من  االألعاب 
�الهجومي  الدفاعي  املركب  بالد�ر  يو�سف  علي 
القوي  اجل�سماين  �بنائه  �سرعته  من  م�ستفيدًا 
كثريًا  الفي�سلي  دفاعات  اربكت  التحركات  �تلك 
املدافعني  م�ساغلة  د�ر  �سالح  احمد  ادى  بينما   ،
��سحبهم اىل اخلط اجلانبي ملنح الفر�سة للمهاجم 
لفريق  الدفاعية  املنطقة  بالتحرك يف  احمد مناجد 
تتغري اىل  اللعب  كانت طريقة  ذلك  الفي�سلي �فق 
�ادت   1-2-3-4 اىل   1-6-3 من  خمتلفة  ا�سكال 
حمور  على  هيمنته  الفي�سلي  فر�ض  عدم  اىل 

بتقدمي  دهوك  لالعبي  الثقة  �منحت   ، العمليات 
العر�ض الكر�ي اجلميل اىل نهاية املبارة ال�سيما 
على  ال�سغوط  زادت  املباراة  �قت  تقدم  كلما  انه 
العبي الفي�سلي من جمهورهم الغفري الذي طالبهم 
تركيز  على  كبري  ب�سكل  اأثر  ما  الفوز  بتحقيق 
تركيزهم  الفنية �ت�ستيت  قدراتهم  الالعبني �على 

الذهني.
مرمى  على  خطورة  الفي�سلي  هجمات  ت�سكل  �مل 
الدقة  �غياب  بالت�سرع  امتازت  الأنها  طالب  عدي 
�من  عطية  بن  �خليل  املحارمة  الهادي  عبد  من 
اأجاد  �قد  جمال،  �اأن�ض  عالية  ابو  ق�سي  خلفهم 
من اخللف مبعا�نة   الدفاعي  التنظيم  م�سري  خالد 
زمالئه عدنان عطية �يا�سر رعد �ع�سام يا�سني.. 
�من املفردات الرائعة التي قدمها فريق دهوك يف 
�ا�سلوب  �تقاربها  خطوطه  بني  التما�سك  املباراة 
باأكرث  للكرة  احلائز  الالعب  على  القوي  ال�سغط 
الدفاعي  الثلث  امللعب ا� يف  من العب يف جانبي 
اجلهة  يف  طبق  التكتيكي  التحرك  �هذا  للفريق، 
مترير  ال�سعوبة  من  جعل  ما  اللعب  من  االأخرى 
فريق  ان  ال�سيما  املهاجمني  اىل  االأمامية  الكرات 
�غري  قليلة  الهجومية  خياراته  كانت  الفي�سلي 

فاعلة لغياب عن�سري املباغتة �املفاجاأة عنها.
بطاقة  منح  الذي  ال�سلبي  بالتعادل  املباراة  انتهت 
التاأهل اىل فريق دهوك من مناف�ض قوي ما يعطي 
الدليل على قدرة دهوك على موا�سلة امل�سرية بثقة 
من  املتقدمة  االأد�ار  اإىل  الو�سول  على  للمناف�سة 

البطولة.

اآلسيوي الثاني  ل��ل��دور  ده��وك  ي��ؤه��ان  الهجومي  وال��ت��وازن  المنظم  ال��دف��اع 

الطلبة دفع ثمن اإهدار الفر�ص

الكويت ا�صتحق الفوز ووا�صل امل�صوارالطلبة ا�ص�ع فر�صة الت�أهل

دهوك ن�ل بط�قة الدور الث�ين بجدارة
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