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المدى الرياضي

دوري الكرة يخ�سر �سبعة مدربني ب�ضغط املال والنتائج

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

�" أبو غزالة" يحفظ �سيرته ..والنجف يمنح الثقة للم�ساعد
 بغداد  /حيدر مدلول
ق� �دّم مدرب فريق النجف لكرة القدم اعتذاره
عن تكملة مهمته اىل �إدارة ناديه بعد اخل�سارة
الت ��ي تعر� ��ض لها فريق ��ه من فري ��ق احلدود
( )1-0يف املب ��اراة التي �أقيم ��ت بينهما على
ملع ��ب ن ��ادي التاجي الريا�ض ��ي بالعا�ص ��مة
بغداد ،يف اختتام مناف�س ��ات الدور التا�س ��ع
من جولة الذهاب ل ��دوري الكرة املمتاز التي
تراجع فيها فريق النجف اىل املركز ال�ساد�س
بر�صيد  14نقطة من فوزه من ثالث مباريات
وتعادله يف � 5أخرى وخ�سارة واحدة .
وذك ��ر م�ص ��در مق� � ّرب م ��ن امل ��درب ناظ ��م
�ش ��اكر"�أبو غزال ��ة" �أن �أ�س ��باب ا�س ��تقالته
تعود للحفاظ على �س�ي�رته التدريبية التي ال
ميكن �أن يحقق �ش ��يئ ًا �إيجابي ًا يف ظل الأزمة
املالي ��ة اخلانقة الت ��ي مي ّر بها ن ��ادي النجف
الريا�ضي يف املو�س ��م احلايل ،نتيجة تخلي
�إدارة مط ��ار النج ��ف الدويل اجله ��ة الراعية
املخ�ص�ص ��ة لها خالل
له ��ا عن دف ��ع امليزاني ��ة ّ
ال�سنة احلالية ،الأمر الذي دفع عدد كبري من
العبيه ،اىل الطلب من رئي�س النادي خ�ضري
عبا�س ،باعطائهم بطاقة اال�ستغناء من �أجل
االنتقال اىل �ص ��فوف عدد م ��ن الأندية التي
تلع ��ب يف دوري الكرة املمت ��از خالل فرتة
االنتقاالت ال�ش ��توية التي �س ��تنطلق بدء ًا
من الأول �شباط املقبل.
ووافقت �إدارة النادي على اعتذار املدرب
ناظم �ش ��اكر ،وقرر �أن يكمل مالكه
التدريب ��ي امل�س ��اعد مهم ��ة
قي ��ادة الفريق الكروي
يف الن ��ادي يف
املباري ��ات الآتي ��ة،
الت ��ي �س ��يلعبها
خ�ل�ال الأدوار
املقبل ��ة ،حي ��ث
�أ�ص ��بح امل ��درب
ال�س ��ابع ال�ضحية
�ض ��من مدرب ��ي

�أندية دوري الكرة
املمت ��از الع�ش ��رين
بع ��د ال�س ��وري
ح�س ��ام ،ال ��ذي قدم
اعت ��ذاره اىل �إدارة
ن ��ادي الق ��وة

اجلوية بعد اخل�س ��ارة التي ُمن ��ي بها فريقه
م ��ن غرمي ��ه ال ��زوراء بنتيجة (� )2-1ض ��من
الدور الثاين من جولة الذهاب التي �ض� �يّفها
ملعب ال�ش ��عب الدويل ،ليتوىل رئا�سة املالك
التدريبي را�ض ��ي �شني�ش ��ل املدرب ال�س ��ابق
ملنتخبن ��ا الوطن ��ي ب ��د ًال منه ،وتبع ��ه مدرب
فري ��ق الديوانية لكرة القدم �س ��امي
بح ��ت ،ال ��ذي ا�س ��تقال بعد
الهزمية الثقيل ��ة التي مُني
به ��ا ( )3-0م ��ن فري ��ق نفط
الو�س ��ط ،ليت ��م اال�س ��تعانة
بامل ��درب نبيل زك ��ي من قبل
�إدارة الديواني ��ة التي ح ّقق
العدي ��د من النتائ ��ج اجليدة
خالل الأدوار املا�ضية ،وجاء
م ��درب فري ��ق كرب�ل�اء �س ��امل

عودة ،الذي حالت الظروف املالية ال�ص ��عبة
الت ��ي مير به ��ا نادي ��ه دون تكملة امل�س�ي�رة،
ليخلف ��ه جنم الكرة العراقية ال�س ��ابق حيدر
حمم ��ود ،ال ��ذي متكن من خط ��ف �أول نقطة
لفريق ��ه م ��ن فريق النف ��ط يف املب ��اراة التي
�أقيم ��ت بينهما عل ��ى ملعب كرب�ل�اء الدويل
�ض ��من مناف�س ��ات الدور العا�ش ��ر من جولة
الذه ��اب ليحاف ��ظ عل ��ى موقع ��ه الأخري يف
الرتتي ��ب ،و�أعقبه مدرب فريق زاخو حممد
يو�س ��ف ،ال ��ذي �س� � ّلم اىل م�س ��اعده القيادة
حي ��در عبي ��د بع ��د اخل�س ��ارة الثقيل ��ة التي
تع ّر� ��ض لها من فري ��ق ال ��زوراء ( )3-1يف
الدور ال�س ��ابع باملباراة التي �ض� �يّفها ملعبه
يف حمافظة دهوك ب�إقليم كرد�ستان ،وحلق
الروم ��اين تيت ��ا م ��درب فريق الطلب ��ة لكرة
الق ��دم بالقائمة عل ��ى �أثر اخل�س ��ارة الثقيلة

مفاعل كرة �آ�سيا
الت ��ي تعر� ��ض له ��ا فريق ��ه م ��ن قب ��ل فري ��ق
الديواني ��ة بنتيج ��ة (  )3-1التي جرت على
ملعب عف ��ك يف حمافظة الديواني ��ة بالدور
الثامن ،وعيّنت الإدارة برئا�سة عالء كاظم،
زميله عماد حممد مدرب ًا خلالفته ومل ي�ستمر
�سوى �ساعات قليلة ليقدّم ا�ستقالته بعد �أول
وحدة تدريبية قاده ��ا على ملعب الربج يف
كلية الرتبية الريا�ض ��ية يف اجلادرية ّ
وحل
بد ًال منه مدرب فريق الزوراء ال�س ��ابق لكرة
القدم ع�ص ��ام حمد ،ومالكه امل�س ��اعد املكوّ ن
من �أحمد وايل و�ص ��فوان عبد الغني وليث
�أحم ��د مدرب� � ًا حلرا�س املرمى  ،على رئا�س ��ة
امل�ل�اك التدريب ��ي ال ��ذي مت ّكن من ني ��ل �أول
ف ��وز له عل ��ى فريق زاخ ��و بنتيج ��ة ()1-3
�ض ��من ال ��دور التا�س ��ع وا�ض ��ع ًا الطلب ��ة يف
املركز التا�سع بر�صيد  13نقطة.
ووق ��ف ال�ش ��رط اجلزائ ��ي ال ��ذي و�ض ��عه
ال�س ��وري فجر �إبراهيم مقاب ��ل التخلي عنه
م ��ن قبل �إدارة نادي امليناء الب�ص ��ري حائ ًال
دون �إقالت ��ه بالرغم من عدم حتقيقه النتائج
التي ت�صبو �إليها الإدارة وجماهري النادي،
م ��ا تركت ح�ي�رة وا�س ��تغراب ًا لدى ال�ش ��ارع
الريا�ضي يف املحافظة من تواجد عدد كبري
من جنوم الك ��رة العراقية الذي ��ن يتمتعون
باخلربة والكفاءة ويحجزون �أماكن رئي�سة
يف قائمة املدربني با�س ��م قا�سم وعبد الغني
�شهد ،حيث ا�ستق ّر امليناء خارج دائرة الكبار
الع�ش ��رة يف الرتتيب بانتهاء الدور العا�شر
م ��ن جولة الذهاب ،فيم ��ا مل يقنع الربازيلي
ماركو� ��س باكيتا الن ّق ��اد واملتابعني لدوري
الك ��رة بلم�س ��اته الفني ��ة مع فريق ال�ش ��رطة
�ص ��احب مركز الو�ص ��افة املدجّ ��ج ب�أكرث من
 16العب� � ًا يلعبون م ��ع املنتخب ��ات الوطنية
العراقية ،برغ ��م التعاقد معه من قبل رئي�س
الن ��ادي �إياد بني ��ان مببل ��غ � 250ألف دوالر
ال ��ذي ّ
حطم رقم ًا قيا�س ��ي ًا يف قائمة �أ�س ��عار
املدربني الأجانب واملحليني للفرق الع�شرين
امل�شاركة يف املو�سم الكروي احلايل.

مدرب ال�صاالت يخترب العبيه يف جتريبية ماليزيا
 بغداد  /املدى
يخو� ��ض منتخ ��ب ال�ص ��االت لكرة
الق ��دم بال�س ��اعة  7م�س ��اء الي ��وم
الأح ��د بتوقي ��ت بغ ��داد ،مب ��اراة
جتريبية ثانية مع نظريه املاليزي
عل ��ى قاع ��ة ال�ص ��داقة بالعا�ص ��مة
ب�ي�روت ،يف ختام ال ��دورة الودية
الدولي ��ة الثالثي ��ة الت ��ي يقيمه ��ا
االحت ��اد اللبن ��اين لك ��رة الق ��دم،

ا�س ��تعداد ًا للم�ش ��اركة يف بطول ��ة
ك�أ�س �آ�س ��يا باللعبة التي ت�ض� �يّفها
ال�ص�ي�ن تايبيه بداية �ش ��هر �ش ��باط
املقب ��ل .وق ��ال املن�س ��ق الإعالم ��ي
للجن ��ة ال�ص ��االت يف احت ��اد الكرة
عدي �ص ��بار لـ(امل ��دى)� :إن املدرب
هيثم عبا� ��س بعيوي ،ي�س ��عى اىل
اختبار العبيه الذين �ضمّته قائمته
يف ه ��ذه املب ��اراة الت ��ي �س ��تكون
الثاني ��ة يف مع�س ��كره التدريب ��ي

املق ��ام حالي� � ًا بالعا�ص ��مة اللبنانية
ب�ي�روت ،م ��ن �أج ��ل الوق ��وف على
م�س ��توياتهم احلقيقية واكت�ش ��اف
نقاط اخللل وال�ضعف يف خطوطه
ملعاجلته ��ا ب�ص ��ورة �س ��ريعة اىل
جان ��ب اال�س ��تفادة م ��ن االحت ��كاك
باملنتخ ��ب املالي ��زي ال ��ذي يُعد من
منتخب ��ات الق ��ارة الآ�س ��يوية التي
�ش ��هدت تط ��ور ًا كب�ي�ر ًا يف ه ��ذه
اللعب ��ة .وتابع من امل�ؤمل �أن يلعب

املنتخب خم�س مباريات مع �أندية
لبنانية خالل الأيام القليلة املقبلة،
من �أجل رف ��ع درجة اجلاهزية قبل
املغ ��ادرة ي ��وم احل ��ادي والثالثني
م ��ن كان ��ون الث ��اين احل ��ايل اىل
ال�ص�ي�ن تايبي ��ه ،للدخ ��ول يف
املناف�سات ال�س ��يما بعد �أن �أوقعته
القرعة يف املجموع ��ة الثالثة التي
ت�ضم منتخبات �إيران حامل اللقب
وال�صني وميامنار.

ل�ضم نيمار
رامو�س ي�ساند جهود امللكي ِّ
 متابعة  /املدى
�أ�ص ��بح قائد فري ��ق ريال
مدري ��د الإ�س ��باين
لكرة القدم �س�ي�رجيو
رامو� ��س ،م ��ن �أك�ث�ر
العب ��ي امللك ��ي الذي ��ن
ي�س ��اندون توجّ ��ه
الرئي�س فلورنتينو برييز
ملفاحت ��ة الربازيل ��ي
نيم ��ار مهاجم
فر ي ��ق
باري�س
�سا ن

جريمان الفرن�س ��ي خالل الفرتة املقبلة من
�أجل احل�ص ��ول على توقيعه بعد انتهاء
بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل  2018ليك ��ون
البدي ��ل املنا�س ��ب خلالف ��ة الربتغايل
كري�س ��تيانو رونال ��دو يف املريكات ��و
ال�صيفي.
وذكرت تقارير �ص ��حفية ا�س ��بانية� ،أن
النتائج املتوا�ض ��عة الت ��ي حققها فريق
ري ��ال مدري ��د حام ��ل لقب الن�س ��خة
الأخ�ي�رة م ��ن الليغ ��ا خ�ل�ال
الأدوار ال�سابقة من جولة
الذهاب للمو�سم الكروي
احلايل ،جعلت جماهريه
تطال ��ب الرئي� ��س برييز
ب�ض� � ّم العب�ي�ن ج ��دد
ل ف�ت�ر ة
خ�ل�ا

م ��ن �أه ّم م�ش ��اريع تطوير كرة القدم يف �آ�س ��يا التي دبّجه ��ا رئي�س االحتاد
الآ�س ��يوي للعبة �س ��لمان ب ��ن �إبراهيم يف برناجمه االنتخابي ّ
ود�ش ��نها يف
كان ��ون الث ��اين  2014بالعا�ص ��مة العُمانية م�س ��قط ،هو ت�أهي ��ل منتخبات
رديفة لل�س ��نني اخلم�س التي تلي م�شاركة الدول الأع�ضاء  47يف ت�صفيات
بطولة ك�أ�س �آ�س ��يا حتت  23عام ًا ،قبل �أن يتم ح�ص ��ر مناف�س ��ة  16منتخب ًا
للف ��وز باللقب ،وهو ما ت�ش� � ّرف ب ��ه منتخبنا الأوملبي بقي ��ادة املدرب حكيم
�ش ��اكر عق ��ب الفوز عل ��ى املنتخب ال�س ��عودي بهدف مهن ��د عبدالرحيم يوم
 26كان ��ون الثاين  2014يف املباراة النهائية التي �ض� �يّفها ملعب ال�س ��يب
و�أدارها بنجاح احلكم الدويل الإماراتي حممد عبد الله.
تل ��ك كان ��ت البذرة الأوىل وتبعتها الن�س ��خة الثانية يف العا�ص ��مة القطرية
الدوح ��ة للفرتة  30 –12كانون الثاين  2016وتوّ ج بها املنتخب الياباين
بعد فوزه على كوريا اجلنوبية ( )2-3يوم  30من ال�شهر نف�سه ،يف ملعب
عبدالل ��ه بن خليف ��ة و�أدارها احلكم القطري عبدالرحمن اجلا�س ��م باقتدار،
بينما اكتفى منتخبنا الأوملبي بقيادة املدرب عبدالغني �شهد ،باملركز الثالث
عقب الفوز على قطر (� )1-2سجلهما مهند عبدالرحيم و�أمين ح�سني.
واليوم توا�ص ��ل مدينة ت�شانغ�ش ��و ال�ص ��ينية الن�س ��خة الثالثة من البطولة
للف�ت�رة م ��ن  27-9كان ��ون الث ��اين اجل ��اري ،وبلغت ال ��دور رب ��ع النهائي
منتخبات العراق وقطر وفل�سطني وفيتنام واليابان و�أوزبك�ستان وكوريا
اجلنوبية وماليزيا ،وما لفت انتباهنا �أن العمل يف هذه االحتادات يجري
ب�ش ��كل ّ
منظم يف متوالية الأجي ��ال التزام ًا بالعمر امل�س ��موح بالبطولة من
�أج ��ل ه ��دف �أبعد ،يتم التح�ض�ي�ر له بعيد ًا ع ��ن النتائج ،بدليل �أن خ�س ��ارة
البطل ال�س ��ابق الياب ��ان �أمام �أوزبك�س ��تان ب�أربعة �أهداف نظيف ��ة تع ّزز ما
ذهبنا �إليه �أن االحتادات املحرتفة يف �آ�سيا تنظر اىل البطولة كمفاعل كبري
يف م�ساحة عملها لل�سنني اخلم�س املقبلة وال يُعاد انتاج العنا�صر نف�سها.
�إنَّ املدربني الآ�س ��يويني املعتمدين يف البطولة مثل اليابان وماليزيا وقطر
وغريه ��مّ ،
ع�ض ��دوا �سيا�س ��ة البن ��اء ال�ص ��حيح ملنتخب ��ات حت ��ت  23عام ًا،
وو�ض ��عوا يف مفكرتهم عدم العودة اىل الوراء ،فمن �ش ��ارك يف ت�ص ��فيات
البطول ��ة الأوىل الت ��ي جرت عام  2013ال ميكن �أن يكون �أ�سا�س ��ي ًا �ض ��من
منتخ ��ب ع ��ام ،2016وم ��ن بع ��ده  2018وقد �ش� �دّد االحتاد الآ�س ��يوي يف
�ش ��روط �إطالقه ت�صفيات م�س ��قط �أنه يحق لالعبني املولودين (يف �أو بعد)
 1كان ��ون الثاين  1991فقط املناف�س ��ة فيها ،بينما لدينا �أ�س ��ماء ا�س ��تم ّرت
بامل�ش ��اركة خالل البطوالت الثالث �أو اثنتني منها ،ومل يوقِف احتاد الكرة
املدرب �أثناء تقدميه الأ�سماء ويُطلب منه تغيريها �أو �إعفا�ؤه من مهمته يف
حال �أ�ص� � ّر على ا�صطحابهم ،لأنه بذلك يُف�ش ��ل �سرتاتيجية االحتاد القاري
مثلما حتر�ص العديد من االحتادات على االلتزام بها.
وع ��ذر ًا جلمي ��ع املدربني الذين يتولون م�س� ��ؤولية م�ش ��اركة املنتخبات يف
البط ��والت من هذا الن ��وع ،فمنذ �أول ورقة �إعداد لالعبني ت�س ��تحوذ �أنانية
املدرب على قرارته ب�ش ��كل فا�ضح ،بدء َا باختيار العبني �سبق و�أن �شاركوا
يف بطولة �س ��نية ما�ض ��ية مثل حتت � 17أو � 19أو � 21أو  23و�ص ��و ًال اىل
اخلط الأول �أكرث من م ّرة ،ليجلب ال�ش � ّ�ك اىل نف�س ��ه ولالعب �أي�ض� � ًا ،وهذا
�أمر م�س ��تهجن ،فالقاعدة ال�سليمة تفيد ب�أن املدرب الواثق من م�ؤهله الفني
ال يلج�أ اىل تعزيز قدرات فريقه بالعبني تقدموا بال�س ��نّ ما بني البطولتني،
من�ص ��ات التفوق �أو يخفق
ب ��ل يعتمد عل ��ى العبني جُ دد ي�أخ ��ذ ب�أيديهم اىل ّ
و�س ��ط املناف�س ��ة ..ال عيب  ،مثلما يح�سب ح�س ��ابه البع�ض ،بل �أن و�صمة
العار تظل مو�س ��ومة با�سمه عندما يتحايل على االحتاد املحلي والآ�سيوي
واجلماه�ي�ر بتكرار من ��ح الثقة لأيّ العب يتجاوز مرحلة الأوملبي ر�س ��مي ًا
با�ستدعائه اىل املنتخب الوطني!
�إنَّ المدربين الآ�سيويين المعتمدين
في البطولة مثل اليابان وماليزيا
وقطر وغيرهمّ ،
ع�ضدوا �سيا�سة البناء
ال�صحيح لمنتخبات تحت  23عام ًا،
وو�ضعوا في مفكرتهم عدم العودة الى
الوراء.

جالل ح�سن يثري �أزمة بني الزوراء واحتاد الكرة

االنتقاالت ال�ص ��يفية املقبلة ،وعلى ر�أ�سهم
النج ��م الربازيل ��ي نيم ��ار ،يفق ��دون الأمل
متام� � ًا يف مهمة اللحاق بغرميه بر�ش ��لونة
الذي بات اللقب الإ�س ��باين من ن�ص ��يبه يف
ظ ��ل ف ��ارق النق ��اط بينهم ��ا ي�ص ��ل اىل 19
بانتهاء الأ�سبوع الثاين والع�شرين.
وتابع ��ت �أن املداف ��ع رامو� ��س ،ي ��رى �أن
�إدارة نادي ��ه ق ��ادرة عل ��ى توف�ي�ر قيمة عقد
الربازيلي نيمار الذي �س ��يكون الأعلى بني
جن ��وم الع ��امل من خ�ل�ال �إ�ض ��افة مبلغ اىل
جان ��ب مبلغ بي ��ع الربتغ ��ايل رونالدو اىل
نادي باري�س �س ��ان جريمان الفرن�س ��ي �أو
نادي مان�ش�س�ت�ر يونايتد الإنكليزي خالل
ال�ص ��يف املقبل ،وبخا�صة �أن الأول ي�سعى
للعودة �س ��ريع ًا اىل الدوري الإ�س ��باين من
جديد عرب البوابة امللكية لالنتقام من فريق
بر�ش ��لونة اىل جان ��ب �أنه �أر�س ��ل �إ�ش ��ارات
�إيجابية عل ��ى التقارير الت ��ي �أوردتها عدد
م ��ن القن ��وات الف�ض ��ائية الأوروبي ��ة ،ب�أن
مو�سمه املقبل �سيكون مع ريال مدريد.

 بغداد  /املدى
�ش ّنتْ �إدارة ن��ادي ال��زوراء
ال��ري��ا� �ض��ي ه �ج��وم � ًا الذع� � ًا
ع� �ل ��ى احت � ��اد ال� �ك ��رة بعد
الإ�صابة التي تع ّر�ض لها
حار�س املرمى جالل ح�سن
�أثناء م�شاركته مع منتخبنا
ال��وط �ن��ي يف دورة ك ��أ���س
اخلليج ال�ع��رب��ي  23التي
اخ �ت �ت �م��ت ي� ��وم  5ك��ان��ون
الثاين يف دولة الكويت.
وق���ال ع���ض��و �إدارة ن��ادي
ال� ��زوراء ال��ري��ا��ض��ي ج�لال
ح���س��ن ل � �ـ(امل� ��دى)� ،إن� ��ه مل
ي� �ك� � ّل ��ف رئ� �ي� �� ��س االحت � ��اد
ع �ب��د اخل��ال��ق م���س�ع��ود �أو
الأع �� �ض��اء �أن�ف���س�ه��م ،عناء
االت���ص��ال ب��احل��ار���س جالل
ح�سن لال�ستف�سار منه عن
الإ�صابة التي حدثت له يف

م �ب��اراة منتخبنا الوطني
مع �شقيقه الإماراتي �ضمن
م �ن��اف �� �س��ات ال � ��دور ن�صف
ال �ن �ه��ائ��ي ل �ك ��أ���س خليجي
 ،23والتك ّفل بعالجه على
نفقة االحت ��اد ،م�شري ًا اىل
�أن ال� � � ��زوراء اف �ت �ق��د اىل
خدماته يف املباريات التي
ل�ع�ب�ه��ا م���ع ف ��ري ��ق زاخ ��و
واحل��دود و ال�شرطة �ضمن
الأدوار الثامنة والتا�سعة
والعا�شرة .
وط� ��ال� ��ب احت � � ��اد ال� �ك���رة،
ب�ضرورة القيام بواجباته
على �أكمل وجه مع الالعبني
ال� ��ذي� ��ن ي��ت��ع�� ّر���ض��ون اىل
�إ�صابات �أث�ن��اء م�شاركتهم
يف املباريات التي تخو�ضها
املنتخبات الوطنية العراقية
من �أجل �أن يكت�سبوا ال�شفاء

تغريدة

ال���رك�ل�ات ال��ت��رج��ي��ح��ي��ة ت��ط��ي��ح ب��الأول��م��ب��ي خ����ارج �آ���س��ي��ا
 بغداد  /املدى
ودّع منتخبن ��ا الأوملبي لكرة القدم مناف�س ��ات بطولة ك�أ�س �آ�س ��يا
حتت  23عام ًا ،بعد خ�سارته من نظريه الفيتنامي بفارق الركالت
الرتجيحي ��ة ( )5-3يف املب ��اراة الت ��ي انته ��ى الوقتان الأ�ص ��لي
والإ�ضايف بتعادلهما ( )3-3على ملعب جممّع ت�شانغ�شو الأوملبي
يف مدين ��ة ت�شانغ�ش ��و ال�ص ��ينية يف خت ��ام ال ��دور رب ��ع النهائي
للبطولة التي ت�ستمر حتى يوم  27كانون الثاين احلايل.
و�س ��يطر التعادل ال�سلبي على جمريات املباراة حتى الدقيقة 12
التي �ش ��هدت ت�سجيل هدف التقدم للمنتخب الفيتنامي عن طريق
املهاجم نغويني ت�ش ��ونغ فونغ ،الذي ا�ستغل عدم مراقبته من قبل
مدافعين ��ا داخ ��ل منطقة اجلزاء ،حيث �س� �دّد كرة مق�ص ��ية لتدخل
ال�ش ��باك العراقية و�سط ده�ش ��ة احلار�س �أحمد با�سل الذي وقف

ي�ش ��اهدها ،ومتكن املهاجم �أمين ح�س�ي�ن من �إحراز هدف التعادل
ملنتخبن ��ا الأوملب ��ي يف الدقيق ��ة  28ع ��ن طريق ركلة ج ��زاء منهي ًا
ال�شوط الأول بالتعادل �إيجابي ًا.
وع ��اد املنتخب الأوملب ��ي الفيتنامي يف بداية ال�ش ��وط الثاين من
فر�ض �ضغطه من جديد من �أجل نيل هدف التقدم الثاين م�ستغ ًال
�ض ��عف املدافع حم ��زة عدنان ،ال ��ذي كان ممر ًا لتو ّغ ��ل املهاجمني
داخ ��ل منطق ��ة اجل ��زاء ملنتخبن ��ا وت�س ��ديد كرتني �ص ��عبتني على
احلار� ��س �أحمد با�س ��ل ،ال ��ذي متكن من الت�ص ��دى لهم ��ا مما دعا
املدرب عبد الغني �شهد ،اىل القيام ب�إ�شراك الالعب �أجمد عطوان
بد ًال من �أحمد حم�سن و�إبراهيم باي�ش ،بد ًال من حممد خالد جفال
م ��ن �أجل احل ��د من اخلط ��ورة التي فر�ض ��ها املنتخ ��ب الفيتنامي
وتوف�ي�ر زيادة عددية يف منطقة الو�س ��ط ل�ش ��ن الهجمات املرتدة

اخلاطف ��ة يف الدقائ ��ق املتبقي ��ة الت ��ي ا�س ��تم ّرت بالنتيج ��ة ذاتها
والتي كانت عليها يف ال�ش ��وط الأول حتى نهاية الدقائق اخلم�س
الإ�ضافية التي قدّرها احلكم اال�سرتايل.
وفر�ض العبونا �س ��يطرتهم الكاملة منذ بداية ال�ش ��وط الإ�ض ��ايف
�ان �س ��جله املهاجم �أمين ح�س�ي�ن
الأول م ��ن �أج ��ل اح ��راز هدف ث � ٍ
يف الدقيق ��ة  93عن طريق كرة جميلة �س� �دّدها بر�أ�س ��ه يف �ش ��باك
احلار�س الفيتنامي ب ��وي بيني لتفجّ ر فرحة عراقية يف مدرجات
ملع ��ب ت�شانغ�ش ��و من امل�ش ��جعني العراقيني .وا�س ��تمر ال�ض ��غط
العراقي حتى الدقيقة الأخرية من ال�ش ��وط الأول الذي مل ي�س ��فر
عن �أيّ تغيري يف النتيجة.
و�شهد ال�ش ��وط الثاين الإ�ضايف ت�سجيل هدف التعادل للمنتخب
الفيتنامي يف الدقيقة  108عن طريق فان فو دوك� ،أحرزه زميله

ال� �ت���ام ق��ب��ل ال � �ع� ��ودة اىل
�صفوف �أنديتهم من جديد،
ك��م��ا ه� ��و م��ع��م��ول ب� ��ه يف
جميع ال��دوري��ات العاملية،
ال�سيما �أنهم ي�شكّلون �أعمدة
رئي�سة لدى مدربيهم وي�ؤثر
غ�ي��اب�ه��م يف ن �ت��ائ��ج فرقهم
التي تعاقدت معهم بعقود
مالية �ضخمة للمناف�سة على
الألقاب املحلية والآ�سيوية.
اجلدير بالذكر� ،أن حار�س
املرمى جالل ح�سن ،انتقل
اىل �صفوف فريق الزوراء
ق��ادم � ًا م��ن ف��ري��ق ال�شرطة
للدفاع عن عرينه يف دوري
ال��ك��رة امل �م �ت��از وم�سابقة
ال �ك ��أ���س للمو�سم -2017
 2018وال�ن���س�خ��ة املقبلة
من ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم .

ه ��ادوك هدف الثالث ملنتخبه يف الدقيق ��ة  ،112لكن املدافع عالء
علي مهاوي ،متكن من ت�سجيل هدف التعادل الثالث ملنتخبنا يف
الدقيق ��ة  117ليتم اللجوء اىل ركالت الرتجيح بعد انتهاء الوقت
الإ�ضايف من املباراة.
و�أه ��در منتخبنا الأوملب ��ي لكرة القدم فر�ص ��ة الت�أه ��ل اىل الدور
ن�ص ��ف النهائ ��ي بعد خ�س ��ارته بنتيج ��ة ( )5-3ل�ص ��الح املنتخب
الفيتنامي ،حيث ف�شل القائد ب�شار ر�سن يف ت�سجيل ركلة اجلزاء
الأوىل ،و�س ��جّ ل �أمين ح�س�ي�ن وعالء علي مهاوي و�أجمد عطوان
الأه ��داف ،بينم ��ا مل يتمك ��ن احلار�س �أحمد با�س ��ل من الت�ص ��دي
لأية ك ��رة من الكرات اخلم�س التي �س ��جلها الالعبون فو فان ثان
ونغوي ��ن كوانغ ه ��اي وليونغ زوان وهادوك ت�ش�ي�ن وبوي تيني
دونغ.

م� ّ�رت ت�سعة �أدوار م��ن م�سابقة دوري
ال�ك��رة امل�م�ت��از  ،2018-2017ومل تعقد
اللجنة الفنية التابعة الحتاد اللعبة اجتماع ًا واحد ًا تتداول
فيه م�ستوى الالعبني ،و�أ�سباب تباين نتائج فرقهم ،وتق ّيم
�أ��س��ال�ي��ب امل��درب�ين وخططهم وم�ك��ام��ن ق� ّ�وت�ه��م و�ضعفهم
بحيادية وعدالة ت�أخذ م�صلحة الكرة ولي�س الأ�شخا�ص
ل�ل�أدوار الثالثة الأوىل وهكذا التالية ،وتخرج بتو�صيات
مو�ضوعية تع ّمم على الأن��دي��ة ،و�صو ًال اىل نهاية املرحلة
الأوىل كي يتم بعدها حت�سني امل�ستوى وتفادي الأخطاء
طاملا �أن هدف اجلميع هو تطوير اللعبة الذي ينعك�س على
�صناعة منتخبات قوية ت�ؤدي مهماتها اخلارجية بنجاح.

