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يف ل���ق���اء ح���ا����س���م م�����س��رح��ه م��ل��ع��ب ف���ران�������س���وا ح����ري����ري غ����داً

ب�صمة احلقيقة

�أربيل ي�ؤك��د جاهزيته للو�صول اىل ن�صف نهائي ك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي ..والكويت ما زال يعي�ش حلم ال�صراع
�أربيل /موفدا املدى :خليل جليل
– �إكرام زين العابدين
تتجه �أنظار ع�شاق الكرة العراقية يف كل مكان
غدا الأربعاء اىل ملعب فران�سوا حريري يف
مدينة �أربيل كربى مدن �إقليم كرد�ستان العراق
حيث يحت�ضن ه��ذا امللعب ال��ذي ت�أهب للقاء
املرتقب بعد فرتة وا�ضحة من اال�ستعدادات
والتح�ضريات التي قطعها على �صعيد بناه
ال�ت�ح�ت�ي��ة وت �ط��وي��ره��ا مل�ن��ا��س�ب��ة ا�ست�ضافته
مواجهة �صاحب ال�ضيافة �أربيل مع الكويت
ال�ك��وي�ت��ي يف �إط ��ار �إي ��اب رب��ع ن�ه��ائ��ي ك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي.
وتنطوي مباراة الغد املنتظرة على قدر كبري
من الأهمية لطريف ال�صراع �سواء لأربيل الذي
ي�سعى لو�ضع قدمه الثانية يف ن�صف النهائي
ع�بر ف��وز ثمني بعدما ع��اد بنقطة واح��دة من
م�ب��اراة ال��ذه��اب بتعال م��ع مناف�سه فتح باب
ال�صراع جمددا بينهما ،او بالن�سبة لل�ضيوف
الذين ما زال��وا يعي�شون حلم التح�صل على
بطاقة امل ��رور اىل ن�صف النهائي معتربين
ان ال�ف��ر��ص��ة م��ا زال ��ت ��س��ان�ح��ة �أم��ام �ه��م رغم
�صعوبة املهمة التي
�سيخو �ضو نها
ع� �ل ��ى ار�� ��ض
م �� �ض �ي �ف �ه��م
�أرب � �ي� ��ل
وب� � �ي� ��ن
�أن �� �ص��اره

ثائر
احمد

وجمهوره املولع بكرة القدم.
وبعد ان ا�ستكمل �أربيل حامل لقب الدوري
�أ�شكال ا�ستعداداته كافة وحت�ضرياته ملواجهة
ال�غ��د ،تبقى بطاقة الت�أهل اىل ال��دور ن�صف
النهائي م��ره��ون��ة ب�ه��ذه امل �ب��اراة املهمة وما
تتمخ�ض ع�ن��ه ف�صولها امل �ث�يرة واملر�شحة
ل�صراع �ساخن.
و�صول بعثة الكويت
ويف ال�ش�أن ذاته و�صلت بعثة الفريق الكويتي
اىل �أربيل ع�صر ام�س على منت طائرة خا�صة
برئا�سة رئي�س ال�ن��ادي عبد العزيز املرزوق
وي���ض��م رئ�ي����س ج�ه��از ال �ك��رة م ��رزوق الغامن
ونائب رئي�س النادي خالد الغامن و�أمني ال�سر
وليد الرا�شد ،كما ي�ضم الوفد عادل عقلة مدير ًا
للفريق وحم�م��د ال�ه��اج��ري م�شرف ًا ويو�سف
علي م�شرف ًا م�ساعد ًا وحممد عبد الله مدرب ًا
ورا�شد بديح م�ساعد ًا للمدرب وخالد ال�شمري
مدرب ًا للحرا�س و�شبل �أحمد �أخ�صائي ًا للعالج
الطبيعي و�شادي ع��ادل مدلك ًا وها�ستافارام
ياالياه ً
عامال للتجهيزات و 20العب ًا هم :خالد
الف�ضلي وم�صعب ال�ك�ن��دري وب��در العازمي
ويعقوب نا�صر ط��اه��ر وح�سني ح��اك��م وعبد
الله امل��رزوق��ي وفهد عو�ض وج��راح العتيقي
و�إبراهيم �شهاب ونا�صر القحطاين ووليد علي
و�إ�سماعيل العجمي وخالد عجب وعبد الله
نهار و�سامر املرطه و�أحمد �صبيح و�إ�سماعيل
�أ�شكناين وعبد الرحمن العو�ضي وعبد الرزاق
البطي وروجرييو دي �أ�سي�س.
ويرافق الوفد نائب رئي�س اللجنة االنتقالية
الحتاد الكرة

�أ� � � �س� � ��د
تقي و�سكرتري اللجنة نا�صر الطاهر
وجنما ال�ك��رة الكويتية ال�سابقان �سعد
احلوطي وعبد العزيز العنربي ومدير النادي
تامر عبد العال ومدير العالقات العامة نواف
اجلريد و�أع�ضاء اللجنة ط��ارق الفرج وعبد
الرحمن الأن���ص��اري وبا�سل الظفريي ووفد
�إعالمي �صحفي وتلفزيوين كبري.
و�سي�ؤدي فريق الكويت الكويتي �صباح اليوم
مترينا ي�ستمر �أك�ثر من �ساعتني على ملعب
امل �ب��اراة بعد ان ق��رر اجل�ه��از التدريبي منح
الالعبني راحة اجبارية حال و�صولهم مدينة
�أربيل ،اما مدرب فريق �أربيل ثائر احمد فقرر
اج��راء الوحدة التدريبية م�ساء اليوم نف�سه
لي�ضع فيها اجلهاز التدريبي اللم�سات النهائية
ملباراة الغد.
يذكر ان فريق نادي �أربيل ت�أ�س�س عام 1968

اربيل يرفع وترية ا�ستعداده ملواجهة �ضيفه الكويتي
وح��ا� �ص��ل ع �ل��ى ل �ق��ب ال� � ��دوري ث�ل�اث م ��رات
وامل�شارك يف دوري �أبطال �آ�سيا يف الن�سخة
املا�ضية ،بلغ الدور ربع النهائي مل�سابقة ك�أ�س
االحت ��اد الآ� �س �ي��وي بعد ف��وزه على ال ��زوراء
بثالثة �أهداف مقابل هدف واحد �ضمن الدور
 16من امل�سابقة.
ويتطلع فريق نادي
�أرب�� � �ي� � ��ل ال� � ��ذي
ي� �ح� �ظ ��ى ب ��دع ��م
ورعاية ا�ستثنائية
م� ��ن ق� �ب ��ل امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن
احل� �ك ��وم� �ي�ي�ن وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
الر�سمية يف �إقليم كرد�ستان اىل تتويج هذا
االهتمام بفوز ن��راه م�ستحقا له بعد ان قطع
�شوطا ه��ام��ا يف امل�سابقة ال�ق��اري��ة و�أم�ضى
م�شواره بجدية رغم ما �أثري من جدل بعد لقاء
الذهاب يف الكويت وعاد منه بتعادل ايجابي
�صعب لكنه غاية يف الأهمية ونقطة غالية.
ي�شار اىل ان فريق نادي �أربيل عانى كثريا يف
لقائه الأول �أمام الكويت الكويتي من م�شاكل
وثغرات دفاعية وتوا�ضع يف �أدائه جعله يقدم
مباراة مل ترتق اىل م�ستوى حجم التوقعات
بظهور قوي والفت ،بيد ان برنامج اال�ستعداد
الذي �أعقب تلك املباراة جعل الفريق وجهازه
ال�ف�ن��ي ي�ق��ف ع�ن��د ك��ل معطيات ت�ل��ك امل �ب��اراة
وتفا�صيلها التي رافقت تلك املواجهة.
ثائر احمد :ال نفكر �سوى بالفوز
م��ن جهته ذك��ر م ��درب �أرب �ي��ل ث��ائ��ر اح�م��د ان
مواجهة الغد تختلف كثريا عن مباراة الذهاب

فالكويت قادم بحلم موا�صلة ال�صراع وانه ما
زال يعي�ش على �أم��ل الت�أهل يف حني ي�سعى
فريقنا اىل تقدمي مباراة قوية كبرية ال نفكر
فيها ��س��وى بالفوز ط��امل��ا ه��و �أ�صبح اخليار
الأف�ضل �أمامنا وفر�صه متاحة لالعبينا لتحقيقه
بني �أن�صار الفريق وعلى ملعبه و�سنحر�ص يف
هذه املباراة على فر�ض �سيطرتنا على �أجواء
اللقاء مبكرا وع��دم ال�ت�ه��اون وم��ا تعر�ض له
الفريق يف ذهاب ربع النهائي من �أخطاء فريدة
و�ضعنا لها كل احللول التي جتنبنا التعر�ض
لها والالعبون يدركون جيدا �أهمية املباراة
هذه والفوز فيها يعني ا�ستمرار امل�شوار الذي
�أم�ضيناه ولن نتخلى عما حتقق اىل الآن.
وا� �س �ت �ب �ع��د اح �م��د ان ي �ل �ق��ي ت �غ �ي�ير جهازه
التدريبي بظالله على �أدائ��ه ،بل على العك�س
�سنواجه الكويت بكل ما لدينا من ق��وة النه
�سي�سعى لتعبئة ك��ل ق��واه وي�ب��ذل امل��زي��د من
اجلهد والعطاء ما يتوجب علينا ان نواجهه
بكل جدية.
و�أ�شار املدرب ثائر احمد اىل ان الفرتة املا�ضية
التي �أعقبت مواجهة الكويت الكويتي على
�أر��ض��ه منت�صف ال�شهر اجل��اري �ساعدت يف
تعزيز اجلانب الفني لالعبني واجلانب املهاري
ف�ضال عن تعزيز الأداء اجلماعي والأ�سلوب
ال�سريع يف الأداء والتفهم املتبادل للواجبات
املنوطة واملكلف بها الالعبون بعد ان �أ�صبح
�أمامنا ت�صور ك��اف ع��ن طبيعة �أداء الفريق
الكويتي وم��ا يعتمده على ع��دد من عنا�صره
املحرتفة واملتمتعة بالقدرات الوا�ضحة.
ولفت احمد اىل ان امل�س�ألة الدفاعية �أخذت
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حيزا كبريا من اهتمام وتعاطي اجلهاز الفني
معها �إ�ضافة اىل الرتكيز على النمط الهجومي
امل � ��ؤدي اىل ��ض�غ��ط م�ت��وا��ص��ل ع�ل��ى الفريق
املناف�س الذي يتمتع بقدرات مهارية �شخ�صية
خ�صو�صا على م�ستوى الهجوم املرتد ال�سريع
واق �ت �ن��ا���ص ال �ث �غ��رات ال��دف��اع �ي��ة والهفوات
ال�شخ�صية.
وب�ش�أن طبيعة اال�ستعداد الأخ�ير واللم�سات
النهائية التي ركز عليها اجلهاز التدريبي قال
ثائر احمد :لقد �أكملنا ا�ستعداداتنا وجهزنا
عدتنا لهذه املواجهة ومل يتبق �أمامنا �سوى
الظفر ببطاقة ن�صف النهائي بقوة من خالل
هذه املواجهة التي مل يح�سم قبلها �أي �شيء
للفريقني حتى بقيت بطاقة الت�أهل معلقة بهذه
املواجهة.
يذكر ان الكويت الكويتي ال��ذي يعتمد على
ابرز العبيه خالد عجب ووليد علي و�إ�سماعيل
العجمي ت�أهل اىل الدور ربع النهائي للم�سابقة
بعد ف��وزه على دميبو الهندي بثالثة �أهداف
مقابل ه��دف واح��د بعدما ت�صدر املجموعة
ال��راب�ع��ة يف ال��دور الأول وبعد تعادله �أمام
�أربيل بهدف ملثله يف لقاء الذهاب وخ�سارته
م��ن الو�صل الإم��ارات��ي بهدفني مقابل هدف
واح ��د يف بطولة الأن��دي��ة اخلليجية �أقالت
�إدارة الكويت مدربه الأرجنتيني كالو�سن مع
م�ساعده و�أ�سندت مهمة التدريب للفريق اىل
مواطنه حممد عبد الله.
دعم حكومي كبري
وم��ن امل��ؤم��ل ان حتظى م�ب��اراة الغد برعاية

كبرية على امل�ستوى الر�سمي واحلكومي يف
�إقليم كرد�ستان العراق بعد ان مت االنتهاء من
و�ضع ك��ل الرتتيبات الفنية والإداري� ��ة لهذا
احلدث الكروي الذي حتت�ضنه مدينة �أربيل.
وقد حر�ص امل�س�ؤولون يف �إدارة نادي �أربيل
وبدعم كبري من قبل اجلهات احلكومية هناك
ب�إظهار ملعب فران�سوا حريري مبظهر جيد
ين�سجم وحجم ه��ذه املنا�سبة وم��ن ب�ين تلك
التغيريات التي ط��ر�أت على من�ش�آت و�أروقة
ال�ن��ادي �أر�ضيته اجل��دي��دة وتطوير ملحقاته
وم��درج��ات��ه وتخ�صي�ص ق��اع��ات للم�ؤمترات
ال�صحفية حتى ظهر ملعب فرن�سوا حريري
واح��د ًا من املالعب التي يفتخر بها ملا �شهده
من حتديث وتطور يف م�ستوى البنى التحتية
والعمرانية والتنظيم الذي ظهر به.
وق��د حت��دث نائب رئي�س �إدارة ن��ادي �أربيل
عبد اخل��ال��ق م�سعود ع��ن ه��ذه التح�ضريات
ً
قائال :ان �إدارة النادي حر�صت على ان تكون
ا�ست�ضافة هذا احلدث الكروي على قدر كبري
من الأهمية التي تعك�س رغبة العراق وقدرته
على ا�ست�ضافة املنا�سبات ،وان ما �شهده ملعب
فران�سوا حريري خ�لال الفرتة املا�ضية على
�صعيد التنظيم والتحديث يربهن على هذه
الرغبة ،م�شريا اىل ان ما ي�شغل امل�س�ؤولني
هنا يف �أرب�ي��ل ويف عموم الإقليم ان ي�شعر
�أي وفد ي��زور املدينة براحة تامة عرب توفري
ك��ل املتطلبات وال��و��س��ائ��ل ون��ري��د ان تكون
مهمة اال�ست�ضافة عند م�ستوى الر�ضا بالن�سبة
للجميع وان ما يتحقق من جناح فهو من امل�ؤكد
ي�صب يف م�صلحة الكرة العراقية.

الفرحة الآ�سيوية بفرحتني
طه كــمر
مل يف�صلن ��ا ع ��ن موقع ��ة هولري �س ��وى يوم واح ��د تلك التي
�سيك ��ون �أبطالها العبي فري ��ق �أربيل بكل ت�أكي ��د وهذا لي�س
م ��ن ب ��اب الإف ��راط بالتف ��ا�ؤل ب ��ل ه ��و طم ��وح م�ش ��روع مع
امتالكنا مفاتيح الإجناز الذي �أ�صبح ممكنا حتقيقه يوم غد
خ�صو�صا اننا منتلك �أه ��م عن�صرين هما الأر�ض واجلمهور
الل ��ذان فارقناهم ��ا طويال والكل يعرف م ��دى ت�أثريهما على
نتيجة �أية مباراة.
م ��ن حقن ��ا ان و�ضعنا يف ح�ساباتن ��ا الفوز يف تل ��ك املباراة
لك ��ن ه ��ذا احلق ال يلغ ��ي دور مناف�سنا ونغم ��ط حقه يف تلك
املنازل ��ة ال�شريفة  ،لكن معلوماتنا الوفرية عن الفريقني وما
رافق رحلتهما يف هذه البطولة ر�سمت تكهناتنا بالفوز فيها
حيث ميتل ��ك فريق �أربيل العبني دولي�ي�ن متكنوا من اعتالء
من�ص ��ات التتويج لثالثة موا�سم متتالية وهذا مل ي�أت نتيجة
�ضرب ��ة ح ��ظ فاحلظ ممك ��ن ان يبت�سم م ��رة او مرتني ،اال ان
الثالث ��ة ثابت ��ة (كما يقال) وكافية ان تثب ��ت للجميع ان فريق
�أربي ��ل قادر جدا على حتقيق االجن ��از مهما تعر�ضت طريقه
ال�صعاب ال�سيم ��ا ان من يقوده هو املدرب الكفء ثائر احمد
املعروف بحنكته التدريبية بعد م�شوار طويل ق�ضاه مع كرة
الط�ل�اب وحقق فيه اجن ��ازات ال ميكن ان يطويه ��ا الن�سيان
مهما حيينا.
وم ��ا دعانا اىل ان نثني عليه يف الآونة الأخرية التي �سبقت
مب ��اراة ذه ��اب ال ��دور رب ��ع النهائ ��ي لبطولة ك�أ� ��س االحتاد
الآ�سي ��وي �أمام فريق الكويت الكويتي هو تخليه عن مهاجم
الفري ��ق ل�ؤي �صالح ال ��ذي ال ميكن لأي مدرب ان يتخلى عنه
وه ��و ب�أم� ��س احلاجة له لك ��ن ه ��ذا ما�أكد جناح ثائ ��ر احمد
يف م�ش ��واره التدريب ��ي ان ��ه رجل تربوي قب ��ل كل �شيء وال
ميكن ان يقب ��ل بالالعب امل�سيء بل انه دائما ما يردعه وهذا
ما جتل ��ى ب�إبع ��اده مهاجم الفريق مل ��دة �ستة �أ�شه ��ر ،من هنا
ن�ستطي ��ع ان نق ��ول ان �أربي ��ل يخط ��و خط ��وات واثقة نحو
حتقي ��ق االجناز م ��ن خالل امتالكه البدي ��ل الناجح ويف �أية
حلظة ففريق �أربيل ميتلك احتياطي ًا ال يختلف عن الأ�سا�سي
وه ��ذا م ��ا جعله يرتب ��ع على قمة اله ��رم املحلي ط ��وال ثالثة
موا�س ��م لذل ��ك �ستبدو لنا موقعة يوم غ ��د يف متناول الأيدي
اذا م ��ا و�ض ��ع الالعب ��ون ا�س ��م الع ��راق ن�ص ��ب عيونهم وهم
ينازل ��ون �أ�شقاءنا الكويتي�ي�ن على �أر�ضنا و�أم ��ام جمهورنا
املتعط� ��ش مل�شاهدة العبينا عندما يتبارون ر�سميا فمنذ زمن
طوي ��ل غابت عنا املنازلة على �أر�ضنا واليوم يجب ان نغتنم
الفر�صة التي �ستكون م�ؤاتية متاما بعد ان حقق الأربيليون
التعادل بهدف على ار�ض اخل�صم منحه دافع ًا معنوي ًا ملباراة
يوم غد وان حتقق التع ��ادل ال�سلبي على اقل تقدير �سنكون
ق ��اب قو�سني او �أدنى م ��ن الت�أهل اىل ال ��دور ن�صف النهائي
لكنن ��ا متفائلون بثقة ونبحث عن الفوز الذي �سيكون مدعاة
اىل اللحمة الوطنية وما حدث يف اجناز �أمم �آ�سيا خري دليل
على حلمة العراقيني وتكاتفهم لذلك �سنجد احلناجر يوم غد
تهتف با�سم العراق.
ول ��و متعن ��ا جيدا من خ�ل�ال قراءة فني ��ة ن�سبق به ��ا املباراة
�س�ن�رى ان كفتن ��ا هي الراجح ��ة من خ�ل�ال ان فريق الكويت
الكويت ��ي قد �أق ��ال مدرب ��ه الأرجنتين ��ي اورتيغاوابقى على
م�ساع ��ده الكويت ��ي حممد عبد الل ��ه مع تقديرن ��ا العايل لهذا
امل ��درب لكن ه ��ذا الأم ��ر بالت�أكي ��د �سي�ص ��ب يف �صالح فريق
�أربيل �إ�ضافة اىل ان الفريق الكويتي مني بخ�سارة قبل �أيام
�أمام نادي الو�صل الإماراتي يف دوري �أبطال اخلليج تركت
�أث ��ر ًا �سلبي ًا عل ��ى و�ضعه النف�س ��ي �إ�ضاف ��ة اىل اننا �سنلعب
�أم ��ام خيارين الف ��وز والتع ��ادل ال�سلبي اللذي ��ن �سي�ضمنان
لنا الت�أه ��ل ما ي�ضع العبينا يف �أجواء مريحة .فموعدنا غدا
و�ستكون الفرحة بفرحتني فرحة اللعب على مالعبنا وفرحة
الفوز ب�إذن الله.
Taha_gumer@yahoo.com

بغداد يت ّوج ببطولة �أندية العراق املفتوحة باجلمنا�ستك حميد �سلم��ان :الهجوم املب ّكر والدف��اع املتوازن
يحكمان قب�ضة �أربيل على بطاقة الت�أهل
بغداد /املدى

ت ��وج فري ��ق بغ ��داد ببطول ��ة �أندي ��ة
الع ��راق املفتوح ��ة باجلمنا�ستك التي
احت�ضن ��ت مناف�ساته ��ا قاع ��ة املرك ��ز
التدريب ��ي التاب ��ع لالحت ��اد يف ن ��ادي
بغ ��داد عل ��ى م ��دى يوم�ي�ن متتال�ي�ن
ومب�شارك ��ة  15فريق ��ا مثل ��ت خمتلف
املحافظات العراقية حيث متكن بغداد
من جم ��ع 237نقطة فيما �أحرز املركز
الثاين فريق ن ��ادي اجلي�ش الريا�ضي
وبر�صيد  219فيما �أحرز املركز الثالث
فريق نادي التحدي  158وجاء فريقا
نف ��ط مي�س ��ان واحل�س�ي�ن باملركزي ��ن
الراب ��ع واخلام�س عل ��ى التوايل فيما
�أحرز املرك ��ز الأول يف بطولة الفردي
الع ��ام العب ن ��ادي بغ ��داد �سامر رعد
جا�س ��م بع ��د ان جم ��ع  70نقط ��ة فيما
�أح ��رز الع ��ب ن ��ادي اجلي�ش عب ��د الله
جم ��ال املركز الثاين ب� �ـ 63نقطة فيما
�أحرز زميله يا�سر عامر �سكران املركز
الثالث مبجموع  60نقطة.
و�شه ��دت البطول ��ة م�شارك ��ة عدد جيد
من الالعب�ي�ن النا�شئني والذين قدموا
�إمكان ��ات م�شجعة ت�ؤهله ��م لالنخراط
يف املنتخب ��ات الوطني ��ة للفئ ��ات
العمري ��ة الت ��ي تنتظره ��ا العدي ��د من
اال�ستحقاقات اخلارجي ��ة حيث �سيتم
اال�ستعان ��ة بهم خالل الف�ت�رة القادمة
وزجه ��م يف مع�سك ��رات داخلي ��ة
وخارجي ��ة ليكون ��وا جاهزين الرتداء
الفانيلة الوطنية.
ويف نهاية البطولة مت توزيع اجلوائز

على الف ��رق الفائ ��زة باملراك ��ز الأوىل
ف�ض�ل�ا ع ��ن الالعبني �أ�صح ��اب املراكز
الأوىل يف فعالي ��ات الف ��ردي الع ��ام

وفردي الأجه ��زة حيث توىل توزيعها
كل م ��ن النائب الثال ��ث لرئي�س اللجنة
االوملبي ��ة جميل الطيار والأمني املايل

بغداد بطل اندية العراق باجلمنا�ستك

�سمري املو�سوي ورئي�س نادي الأمانة
فالح مندب ورئي� ��س االحتاد العراقي
املركزي للجمنا�ستك اياد جنف.

بغداد /يو�سف فعل
�أك ��د حمي ��د �سلم ��ان م ��درب فري ��ق النف ��ط لكرة الق ��دم ان
مب ��اراة فريق ��ي �أربي ��ل والكوي ��ت الكويتي �ضم ��ن الدور
الرب ��ع النهائي لبطول ��ة كا�س االحتاد الأ�سي ��وي للمو�سم
� 2010/2009ستك ��ون فر�ص ��ة تاريخي ��ة لفري ��ق هول�ي�ر
باالنتق ��ال اىل ال ��دور ن�ص ��ف النهائ ��ي من خ�ل�ال اجتياز
احلاج ��ز الكويتي المتالك ��ه مقومات الف ��وز ومنها تكامل
�صفوف ��ه ل�ضم ��ه جمموع ��ة رائعة م ��ن الالعب�ي�ن الدوليني
وزي ��ادة االن�سجام والتفاه ��م بينهم ويق ��ود الفريق مالك
تدريب ��ي ك ��فء ف�ضال عن ق ��درة الفري ��ق على الإف ��ادة من
عامل ��ي الأر�ض واجلمهور ال�سيما ان تذاكر املباراة نفذت
قب ��ل موعدها بثالث ��ة �أيام ،وذل ��ك يحفز الالعب�ي�ن لتقدمي
�أق�ص ��ى م ��ا لديهم م ��ن الإمكان ��ات الفني ��ة لإنه ��اء املباراة
ل�صاحلهم.
وق ��ال �سلم ��ان يف حديث ��ه لـ(امل ��دى) :ان �أوراق الفريقني
�أ�صبح ��ت مك�شوف ��ة للمدربني وال توج ��د �أ�سلحة تكتيكية
خفية لديهم بعد ان تو�ضحت الأ�ساليب التكتيكية لهما يف
املب ��اراة ال�سابقة التي جرت يف الكويت وانتهت بالتعادل
االيجاب ��ي  ،1-1لذل ��ك ف�إن ثائر احمد م ��درب فريق �أربيل
�شخ� ��ص نق ��اط الق ��وة ومكام ��ن ال�ضع ��ف ل ��دى مناف�سه،
حي ��ث ميكن ا�ستثماره ��ا ل�صالح فريق ��ه لت�سجيل النتيجة
االيجابية التي تنتظرها جماهرين ��ا الريا�ضية ،و�أبرز ما
يعاني ��ه فريق الكويت �ضعف التغطية يف املناطق اخللفية
والب ��طء يف حتركات املدافعني وع ��دم قدرتهم على �إيقاف
�سرعة مهاجمي �أربيل.
و�أ�ش ��ار �سلم ��ان اىل ان فريق �أربيل مكتم ��ل ال�صفوف وال
يع ��اين من ثغ ��رات يف خطوطه الث�ل�اث با�ستثن ��اء غياب

حميد �سلمان

املهاج ��م ل�ؤي �صالح لأ�سب ��اب �إدارية ،وهذا يعطي احلافز
الأك�ب�ر لالعب�ي�ن لإكم ��ال م�سل�س ��ل نتائجه ��م اجلي ��دة يف
مناف�س ��ات الدوري املحلي يف البطول ��ة الآ�سيوية ال�سيما
ان الأندي ��ة املحلية الت ��ي �شاركت يف امل�ش ��اركات القارية
ال�سابق ��ة عجزت عن عك�س ال�سمعة الطيبة لكرتنا لأ�سباب
عدة منه ��ا �ضعف م�سابقة الدوري وعدم اال�ستعداد اجليد
ملواجه ��ة الف ��رق الكب�ي�رة يف الق ��ارة ال�صف ��راء وانع ��دام

البن ��ى التحتي ��ة ملالعبنا وهجرة الالعب�ي�ن اجليدين نحو
االحرتاف اخلارجي.
وطالب �سلم ��ان العبي فريق �أربيل بع ��دم اال�ستعجال يف
�إنه ��اء الهجمات وعدم اللع ��ب بع�صيبة الن ذلك �ستكون له
مردودات �سلبية على الأداء الفني للفريق ،وعلى الالعبني
االلت ��زام بتعليم ��ات امل�ل�اك التدريب ��ي واللع ��ب به ��دوء
وان�ضب ��اط تكتيك ��ي وال�ضغط بقوة عل ��ى الالعب احلائز
للكرة مع ت�أمني املناطق الدفاعية و�إغالق منافذها ب�أحكام
وا�ستثم ��ار �أخط ��اء املناف� ��س ،م�ستبع ��دا �أن يلج� ��أ فري ��ق
�أربي ��ل اىل التكت ��ل الدفاعي لأجل احل�ص ��ول على التعادل
ال�سلبي الذي ي�ضم ��ن له احل�صول على بطاقة العبور اىل
ال ��دور الن�ص ��ف النهائي ،وتوق ��ع �سلمان ان يب ��ادر فريق
�أربي ��ل اىل الهج ��وم النتزاع الفوز و�إرب ��اك دفاعات فريق
الكوي ��ت الكويت ��ي م�ستفي ��د ًا م ��ن امل� ��ؤازرة اجلماهريية
الكب�ي�رة لوجود نخب ��ة م ��ن املهاجمني القادري ��ن على هز
�شب ��اك فريق الكويت.وعن الآثار االيجابية لتغيري مدرب
فريق الكويت االرجنتيتي اورتيغا قبل املباراة �أجاب� :أن
عملي ��ة تغري املدرب حماولة لإعط ��اء العبي فريق الكويت
الزخ ��م املعن ��وي الكب�ي�ر وتزيدوه ��م بجرع ��ات نف�سي ��ة
لتعوي�ض م ��ا فاتهم يف املباراة ال�سابقة يف ملعبهم  ،وبث
روح احلما�س ��ة يف نفو�سهم لعبور فريق �أربيل ال�سيما ان
امل ��درب البديل الكويتي حممد عبد الل ��ه الذي ال ي�ستطيع
القي ��ام بعملي ��ة تغيري �شامل ��ة يف طريق ��ة �أداء الفريق من
الناحيت�ي�ن الفردي ��ة واجلماعي ��ة ،ب ��ل يعم ��ل عل ��ى زيادة
ال�ضغوط النف�سية لإيقاف خطورة فريق �أربيل ،وفق تلك
املعطيات ف� ��إن فريق �أربي ��ل الأقرب للف ��وز واالنتقال اىل
الدور ن�صف النهائي.

دهوك ي�ضع قدمه بقوة يف ن�صف نهائي بطولة ال�صحفيني

الف�ضلي� :سنقدم �صورة تليق ب�سمعة الكرة الكويتية

و�ض ��ع نادي ده ��وك ا�سم ��ه بقوة يف ال ��دور ن�ص ��ف النهائي
لبطولة ال�صحفيني الريا�ضيني عندما متكن من حتقيق فوزه
الث ��اين يف �سي ��اق مناف�س ��ات ال ��دور الأول ملجموعت ��ه حيث
تغلب عل ��ى الفريق الردي ��ف لنادي الكرام ��ة ال�سوري بثالثة
�أهداف لهدف.
وفر� ��ض �أبن ��اء امل ��درب با�سم قا�س ��م �سيطرتهم عل ��ى املباراة
من ��ذ بدايتها حي ��ث �سجل علي �ص�ل�اح اله ��دف الأول لدهوك
يف الدقيق ��ة ال�ساد�سة من املباراة قب ��ل ان يرد الكرامة بهدف
التع ��ادل عرب ركلة ج ��زاء عند الدقيق ��ة ال�سابع ��ة والع�شرين
لينتهي ال�شوط الأول بالتعادل (.)1-1
ويف ال�ش ��وط الث ��اين ب ّكر دهوك بالت�سجيل ع ��ن طريق ركلة
ج ��زاء عند الدقيقة ال�سابعة والأربعني نفذها علي �صالح اىل
املرم ��ى ال�سوري  ،بعدها �أ�ستمر اللع ��ب �سجاال بني الطرفني
حتى �أكد دهوك ت�أهله ب�إحرازه الهدف الثالث والذي �آلت �إليه
نتيجة املباراة .
ويف �سي ��اق مناف�سات املجموعة ذاته ��ا �ألتحق فريق االحتاد
احللب ��ي بدهوك اىل ال ��دور ن�صف النهائي م ��ن البطولة بعد
ان حق ��ق انت�صاره الثاين �أي�ض ًا يف درب ��ي املدينة �أمام نادي
احلرية بنتيجة هدفني من دون رد.

�أربيل /املدى
�أكد حار�س مرمى الكويت خالد الف�ضلي �أن املباراة �ستكون
�صعبة وح�سا�سة ومن ال�صعب التكهن مبن �سيحالفه الفوز
م�شري ًا �إىل �أن �أربيل فريق كبري ،و�صاحب قاعدة جماهريية
وبطل الدوري العراقي وي�ضم يف �صفوفه نخبة من جنوم
املنتخب الأ�سا�سيني ومير يف �أح�سن مراحله ويلعب على �أر�ضه
وبني جماهريه.
وقال الف�ضلي :ان الكويت ال يقل �إطالق ًا عن م�ستوى �أربيل فهو
ناد جماهريي زاخر بالنجوم والبطوالت و�سنقدم �صورة تليق
با�سم و�سمعة الكرة الكويتية.
و�أ�ضاف� :أن الظروف التي مير بها فريقنا لن ت�ؤثر على
ت�صميمنا ،و�سعينا �إىل خطف نقاط املباراة ،ومتابعة امل�شوار
الآ�سيوي ،م�ؤكد ًا �أن الكويت �سيعود �إىل �سكة االنت�صارات،
و�سيظهر بامل�ستوى الفني ،الذي تعودت عليه اجلماهري ،التي
�ستكون نقطة دعم �إ�ضافية للفريق ،بتقدمي م�ستوى جيد،
وحتقيق نتيجة �إيجابية ،م�ستبعد ًا م�شاركته مع الفريق يف
املباراة ،لعدم ان�سجامه مع �أجواء البطولة يف املرحلة املا�ضية.

حلب /ح�سني علي ح�سني

دهوك يهزم الكرامة با�ستحقاق

