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المدى الرياضي

ال�شرطة ترف�ض ا�ستقالة بنيان وتعد ُه رجل الإ�صالح
 اليا�س��ري :ال �سلط��ة عل��ى ال�صبيح��اوي ..واعتذرن��ا لل��زوراء ر�سمي ًا

رف�ض ��ت �إدارة نادي ال�شرطة الريا�ضي
بالإجم ��اع ،اال�ستقال ��ة التي تق� � ّدم بها
الرئي� ��س �إي ��اد بنيان ،بع ��د �أن وجد �أن
الريا�ضة العراقية باتت تعي�ش ظروف ًا
غري طبيعي ��ة بح�سب بيانه الذي ع ّممه
لو�سائل الإعالم.
وقال املتح ّدث الر�سمي لنادي ال�شرطة
الريا�ضي حت�سني اليا�سري لـ(املدى):
�إن اجلمي ��ع يف جمل� ��س �إدارة الن ��ادي
مت�سكهم ال�شدي ��د ب�إياد بنيان،
ج� � ّددوا ّ
الذي يرون �أن ��ه �أ�صبح رجل الإ�صالح
يف الريا�ض ��ة العراقي ��ة ويعم ��ل حتت
خيم ��ة اجلمي ��ع من �أج ��ل احلفاظ على
اال�ستق ��رار الإداري ال�صحيح من �أجل
عودة الن ��ادي اىل الو�ضع الطبيعي له
ومبا ي�سمح للفرق اجلماعية والفردية
�أن حتق ��ق الألق ��اب املحلي ��ة واملناف�سة
بق ��وة يف اال�ستحقاق ��ات املقبل ��ة التي
ت�ش ��ارك فيها من �أج ��ل الدفاع بكل قوة
ع ��ن املكان ��ة الت ��ي يحت ّلها الع ��راق يف
دائ ��رة املنتخب ��ات الأوىل عل ��ى �صعيد
القارة الآ�سيوية.
وتاب ��ع �أن �أ�سباب اال�ستقالة التي تق ّدم
بها رئي�س النادي ،جاءت حتت �ضغط
تداعي ��ات تلك الظ ��روف غري الطبيعية
للريا�ض ��ة العراقي ��ة وتن� � ّذر مب ��ا ه ��و
�أخط ��ر من الواقع ال ��ذي ن�شهده اليوم
كنتيج ��ة لغي ��اب القوان�ي�ن واملفاهي ��م
وتتعاط ��ى معه ��ا كممار�س ��ة جمتمعية
ّ
متح�ض ��رة كفله ��ا الد�ست ��ور العراقي،
حيث وج ��د تكري�س� � ًا متعم ��د ًا حلاالت
ّ
والت�شظي واالبتعاد كلي ًا عن
االنق�سام
الروح الريا�ضي ��ة ال�سائدة واملتعارف
عليه ��ا وهو يتعار�ض كلي� � ًا مع النظرة
الت ��ي ميتلكه ��ا عنه اجلمي ��ع يف قدرته
عل ��ى جت ��اوز تل ��ك الظ ��روف وخل ��ق
بيئة �إدارية �صاحل ��ة بحكم �إميانه ب�أنّ

املن�ص ��ب يف � ّأي مف�ص ��ل ريا�ضي لي�س
هدف ًا لطموحاته وتطلعاته ،و�إمنا كان
يتط ّل ��ع للإ�ص�ل�اح حت ��ت خيم ��ة العمل
اجلماعي ال�صحيح.
و�أو�ض ��ح حت�س�ي�ن� ،أن جمل� ��س �إدارة
ن ��ادي ال�شرط ��ة الريا�ض ��ي ال ميكن �أن
يوا�ص ��ل م�سريته ب ��دون تواج ��د �إياد
بني ��ان على رئا�سته ال�سيم ��ا �أن عودته
من جدي ��د كانت مطلب� � ًا جماهريي ًا يف
ظ ��ل العالق ��ة الوثيق ��ة الت ��ي تربطهما
معن ��ا والتي تراه وفي� � ًا وحم ّب ًا للنادي
وت�سان ��ده يف ال�س� � ّراء وال�ض ��راء م ��ن

ماتا يعود �إىل الليغا
ب�أمر من مورينيو
 متابعة  /املدى
بات الإ�سباين خوان ماتا �صانع �ألعاب فريق مان�ش�سرت
يونايتد الإنكليزي ،مر�شح ًا للعودة �إىل دوري الدرجة
الأوىل الإ��س�ب��اين للعب يف �صفوف ف��ري��ق فالن�سيا
الإ�سباين خالل املو�سم املقبل .وذكرت تقارير �أنكليزية
�صحفية� ،أن الالعب ماتا عانى من كرثة جلو�سه على
م�صطبة االحتياط لفريق ال�شياطني احلمر منذ تويل
الربتغايل جوزيه مورينيه رئا�سة امل�لاك التدريبي
لعدم قناعته بالإمكانات التي ميتلكها الأول اىل جانب
طلبه من �إدارة النادي عدم جتديد عقده الذي �سينتهي
�أن �إدارة
يف نهاية املو�سم احلايل .وتابعت
ن ��ادي فالن�سيا الإ� �س �ب��اين،
�ستبد�أ خالل الأيام القليلة
املقبلة ،مبفاحتة جنمها
ال���س��اب��ق م��ات��ا م��ن �أج��ل
�إقناعه بالتعاقد معه خالل
ف�ترة االنتقاالت ال�صيفية
املقبلة يف ظ��ل الرغبة
ال� �ك� �ب�ي�رة ل� ��ه يف
ت� �ق ��دمي خ��دم��ة
للفريق الذي
ان �ط �ل��ق منه
اىل الأ�ضواء
م � ��ن خ�ل�ال
دعوته اىل
� �ص �ف��وف
منتخب
بالده.

�أجل �إكمال امل�سرية التي بد�أها جمل�س
الإدارة احل ��ايل مع ��ه وكان ��ت ثماره ��ا
�سريع ��ة يف جن ��ي احل�صاد م ��ن خالل
النتائ ��ج الرائع ��ة التي حققته ��ا الفرق
اجلماعي ��ة والفردي ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة
الأخرية.
و�أك ��د �أن الرئي� ��س �إي ��اد بني ��ان ،ك�سب
التميي ��ز الذي رفعه عل ��ى املميز عليه
 /ق ��رار املنفذ الع ��دل يف مديرية تنفيذ
الك ��رادة يف  2018 / 1/9لدى الهيئة
التمييزي ��ة املدني ��ة يف رئا�س ��ة حمم ��د
�أ�ستتئناف بغداد  /الر�صافة الأحتادية

التي ف�صل ��ت يف الق�ضية ب� ��أنّ بنيان،
لي� ��س طرف� � ًا يف الدعوى الت ��ي �أقامها
ريا� ��ض عبد العبا�س والتي طالب فيها
بتنفيذ احلكم ال�صادر له.
وك�شف �أن �إدارة ناديه ق ّدمت اعتذارها
اىل رئي� ��س ن ��ادي ال ��زوراء الريا�ضي
ف�ل�اح ح�س ��ن عن طري ��ق وفده ��ا الذي
تر�أ�سه �إي ��اد بنيان ود.وه ��اب الطائي
نائ ��ب الرئي�س والأمني امل ��ايل د.عدي
الربيعي وغازي في�صل ،ع ّما ح�صل بني
جماهري ال�شرط ��ة والزوراء يف ملعب
ال�شع ��ب الدويل بعد انته ��اء مباراتهما

 ممتاز توما�س

ركالت حتديد امل�صري

ب����اق م��ع��ن��ا ..والأه���ل���ي ال��ق��ط��ري مل ي��ف��او���ض �أمي���ن
 ب��اك��ي��ت��ا
ٍ

 بغداد /حيدر مدلول

رأيك وأنت حر

الت ��ي ج ��رت م�س ��اء ال�سب ��ت املا�ض ��ي،
�ضم ��ن مناف�س ��ات ال ��دور العا�ش ��ر من
جولة الذهاب لدوري الكرة املمتاز.
وتاب ��ع� -إن �إدارة الن ��ادي ال متتل ��ك
�سلط ��ة عل ��ى رئي�س رابط ��ة امل�شجعني
علي ال�صبيحاوي بحكم �أن الروابط ال
حتتك ��م اىل الأندية وه ��و لي�س موظف ًا
داخ ��ل �أروقة الن ��ادي ،حي ��ث �أن هناك
عالق ��ات �أخوي ��ة ب�ي�ن الطرف�ي�ن نظ ��ر ًا
للمنفع ��ة امل�شرتك ��ة واملتبادل ��ة مع ��ه،
حيث يعمل جمل�س الإدارة على �إجناح
مهم ��ة الفري ��ق ،واجلمه ��ور ه ��و م ��ن
يدعمه ،حي ��ث جل�سنا معه وتكلمنا مبا
حدث يف مب ��اراة الزوراء ،واملو�ضوع
�أخذ �أك�ب�ر من حجمه احلقيق ��ي� ،إذ مت
عقد ال�صل ��ح بني عل ��ي ورئي�س رابطة
م�شجعي الزوراء �أمري املالكي وعادت
املياه اىل جماريها.
ً
ونفى حت�س�ي�ن نفي ًا قاطعا الأنباء التي
�أ�ش ��ارت اىل ن ّي ��ة الن ��ادي التعاق ��د مع
م ��درب املنتخ ��ب الأوملبي لك ��رة القدم
عب ��د الغني �شه ��د ،بد ًال م ��ن الربازيلي
ماركو� ��س باكيت ��ا ،حي ��ث �أن جمل� ��س
الإدارة را� ٍ��ض ع ��ن عم ��ل الأخ�ي�ر م ��ع
الفري ��ق الأول يف الن ��ادي ويحت ��ل
و�صاف ��ة املو�س ��م الك ��روي احل ��ايل
بر�صي ��د  24نقط ��ة متخ ّلف� � ًا بف ��ارق 4
نقاط ع ��ن ال ��زوراء املت�ص� � ّدر بانتهاء
مناف�سات ال ��دور العا�ش ��ر من جولة
الذهاب ال�سيما �أن الدوري طويل
وهن ��اك  28دور ًا مقب�ل ً�ا ،وم ��ن
ناحيتن ��ا وفرن ��ا مناخ� � ًا �صح ّي� � ًا
للفري ��ق الك ��روي م ��ن خ�ل�ال
التعاق ��د م ��ع م ��درب �أجنبي
يتمتع بال�سمعة الطيبة يف
املنطقة على ط ��راز باكيتا
�اق م ��ع الفري ��ق
وه ��و ب � ٍ
ح�س ��ب بن ��ود العق ��د
الر�سمي ال ��ذي �أبرمه مع
الرئي� ��س �إياد بني ��ان بالعا�صمة
بغداد.
واختت ��م املتح ��دث الر�سم ��ي لن ��ادي
ال�شرط ��ة الريا�ض ��ي� ،أن ��ه ال توج ��د
مفاو�ض ��ات حقيقية ب�ي�ن املهاجم �أمين
ح�سني مع �إدارة نادي الأهلي القطري،
و�أنه �سيوا�صل م�سريته مع فريقنا بعد
انته ��اء م�شواره م ��ع املنتخب الأوملبي
لكرة القدم يف بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت
 23عام� � ًا عل ��ى �أث ��ر خ�سارت ��ه بف ��ارق
ركالت الرتجي ��ح ( )5-3م ��ن املنتخب
الفيتنام ��ي يف ال ��دور رب ��ع النهائ ��ي،
حيث م ��ن امل�ؤ ّمل �أن ي�ش ��ارك �أمين يف
املباراة املقبلة الت ��ي �ستجمع ال�شرطة
يوم اجلمعة املقبل ،مع فريق النجف.

خ ��رج منتخبنا الوطن ��ي من دورة اخللي ��ج  23يف الكويت بعد خ�سارته
�أم ��ام نظريه منتخب الإم ��ارات ال�شقيق بف ��ارق ركالت اجلزاء ،ومل يكن
وداع ��ه املناف�س ��ة متوقع� � ًا ب�سبب م ��ا �أظه ��ره الأ�سود من م�ست ��وى مقنع
يف وقت ��ي املباراة الأ�صل ��ي والإ�ضايف ،وكان الفريق يت ��د ّرج يف تقدمي
م�ستويات �أف�ضل مع توا�صل الدورة ،وحلقه املنتخب الأوملبي بخروجه
م ��ن ك�أ� ��س �آ�سيا حت ��ت � 23سنة يف ال�صني ،م ��ع �أنه كان �أح ��د املر�شحني
ليلعب املب ��اراة النهائية .انتكا�ستان �صدمتا الكث�ي�ر من املتابعني لكرتنا
وهي تتل ّقى �صدمتني خالل �شهر واحد!
و�س� � ّر اخلروج مل يعد خافي ًا عل ��ى اجلميع بعد �أن حت ّكم �سيناريو ركالت
اجل ��زاء بالكثري م ��ن العوامل والظروف الت ��ي �أدّت اىل تبخر الآمال يف
غري موعدها ،مع العلم �أن الركالت تلك ،ال تعتمد على من كان �أف�ضل من ّفذ
يف التدريب ،بل تعتمد كثري ًا على احلظ والظروف والأجواء امل�صاحبة،
لذلك يُطلق عليها ركالت احلظ الرتجيحية وهي فع ًال كذلك.
�إن ركالت اجل ��زاء هي ركن �أ�سا�س من اللعبة ،وتخ�ضع اىل ت�أثري العديد
م ��ن الأمور والتكتيكات واحليل والعوامل النف�سية ،وحتتاج اىل مدرب
ذكي وخب�ي�ر يف التعامل معها واخلروج بنتائ ��ج جيدة مب�ساعدة احلظ
بالت�أكيد.
بالطب ��ع � ّإن ل ��كل مدرب فل�سفة خا�ص ��ة به يف �آلية تنفي ��ذ ركالت اجلزاء،
وهن ��اك ثواب ��ت وقواع ��د و�أ�ص ��ول م ّتبعة ومعروف ��ة تقريب ًا ل ��دى �أغلب
مدرب ��ي الع ��امل ،ولك ��ن قد جن ��د نوعيات خمتلف ��ة يف كل بطول ��ة ،وكلها
تتعل ��ق بالالعبني املن ّفذي ��ن وطريقة االختيار وت�ص� � ّرف وتكتيك حار�س
املرمى وحيل ِه ودهائه ومكرهِ ومعنوياته العالية.
رمبا جن ��د مدرب ًا ما ،يختار الالعبني املن ّفذين ل ��ركالت اجلزاء يف �ضوء
خ�ب�رة الالعب ،ومعنوياته و�أدائ ��ه وم�ستواه الذي ق ّدم ��ه خالل املباراة
بوقتيها (الأ�صلي والإ�ضايف) ومعرفة املالك التدريبي لالعبني املترنفزين
يف املباراة من خالل خربة املدرب بهم لتواجدهم معه يف البطولة نف�سها
�أو قبله ��ا م ��ن البطوالت ال�سابقة� ،أي ميتلك بيان ��ات كافية و�سجّ ًال يدوّ ن
فيه الأمور الفنية لكل الع ��ب ونواق�صه ومزاياه ونقاط ال�ضعف والقوة
ومدى ا�ستعداده النف�سي للثبات حتت ال�ضغوط الكبرية.
هن ��اك م ��درب ي�س� ��أل عن م ��دى جاهزية الالعب�ي�ن الذين يروم ��ون تنفيذ
ركالت اجل ��زاء ،بالطب ��ع ق ��د يختلف الأ�سلوب ل ��كل العب ،لك ��ن املهم �أن
تبق ��ى فل�سفة امل ��درب متيّزه عن الآخري ��ن يف كيفية التعام ��ل مع حتديد
م�ص�ي�ر املنتخب من نقطة اجل ��زاء عرب تهيئة خا�صة قب ��ل �أن تبد�أ عملية
التنفي ��ذ ،وهنا �ستظهر �شجاعة الالعب�ي�ن ومعنوياتهم العالية وت�صدّيهم
لل�ضغوطات بكل �أ�شكالها.
� ّإن امل ��درب �أحيان ًا ،يقع يف حرية من �أمره وبخا�صة عندما يته ّرب بع�ض
الالعب�ي�ن ويدبّ اخلوف فيهم ب�سبب قلة اخل�ب�رة وعدم الأداء اجليد يف
تن�ص ��ل البع�ض من
املب ��اراة ،وهذا م ��ا حدث للمدرب با�س ��م قا�سم ،حيث ّ
تنفي ��ذ ركالت اجل ��زاء ،وهنا �ست ��زداد ال�ضغوط على امل ��درب وتت�ضاءل
فر� ��ص اخلي ��ارات ،لكن الذي فعل ��ه الكابنت با�سم� ،أنه ب ��د�أ بالالعب عالء
عبد الزهرة ،هو �إجراء �صحيح  /١٠٠باملئة ،لأنه �أكرث خربة من زمالئه
ويتمت ��ع مبعنوي ��ات عالي ��ة ،لكن ��ه مل يو ّفق مم ��ا �أربك ح�ساب ��ات املدرب
و�ش� � ّكل ذلك �صدمة نف�سية لبقي ��ة الالعبني الذين تبعوه ،وكذلك احلار�س
ال ��ذي وجد نف�سه يف مو�ضع حرج وت�ضاعف ��ت م�س�ؤوليته� ،إذ �أن �إخفاق
عالء ت�سبّب بانهيار ،وبعرثت جميع ال�سيناريوهات واخلطط وو�ضعت
املدرب والفري ��ق يف موقف حرج وع�صيب ،ما �شجّ ع املنتخب الإماراتي
و�ضاعف معنوياته مبا�شرة بعد �إخفاق مهند ركلة الرتجيح الثانية.
وللمو�ض ��وع بقية ،ك ��ي ي�ستفيد مدربو املنتخب ��ات الوطنية من الأخطاء
امل�صاحب ��ة له ��م يف ظروف كهذه ،تتطلب منه ��م التح�ضري اجليد لالعبني
قبيل تنفيذ ركالت حتديد امل�صري.
هناك مدرب ي�س�أل عن مدى
جاهزية الالعبني الذين يرومون
تنفيذ ركالت اجلزاء ،بالطبع قد
يختلف الأ�سلوب لكل العب

ع��م��ار ط��اه��ر� ..إب����داع �صحفي و���س��ط حت��دي��ات �صعبة

 بغداد /املدى

ف ��از ال��زم �ي��ل د.ع��م��ار ط��اه��ر ب�ج��ائ��زة
الإبداع ال�صحفي الريا�ضي لعام 2017
وذلك يف اال�ستفتاء الكبري الذي نظمته
ال��زم�ي�ل��ة (ري��ا� �ض��ة و� �ش �ب��اب) الختيار
�أف�ضل ال�شخ�صيات الريا�ضية تزامن ًا
مع الذكرى الثانية ع�شرة لت�أ�سي�سها.
ويُعد الزميل طاهر ،من ال�شخ�صيات
الأك ��ادمي� �ي ��ة ال� �ب ��ارزة يف ال���ص�ح��اف��ة
ال��ري��ا��ض�ي��ة مم��ن خ� ّ�ط��وا ن�ه�ج� ًا مهني ًا
وا�ضح ًا يف م�سريتهم منذ بواكري عمله
عام  ،1998برت�ؤ�سه الق�سم الريا�ضي

يف �صحيفة الإع�لام الإ�سبوعية التي
كانت واحد ًة من �أه ّم ال�صحف يف تلك
الفرتة ،وهي ت�ستقطب عنا�صر �شبابية
ج��ادت بكل فنون ال�صحافة ومتيّزت
بالتقارير اجلريئة والتحقيقات املثرية
والآراء النزيهة ،وا�ستمر طاهر ،يف
و�ضع ب�صماته املميّزة ما بعد التغيري
ع��ام  ،2003حيث ت�صدّى مل�س�ؤولية
حت��ري��ر امل�ل�ح��ق ال��ري��ا� �ض��ي ل�صحيفة
ال��زم��ان� ،إ�ضافة اىل ك�سبه ثقة الهيئة
ال�ع��ام��ة الحت ��اد ال�صحافة الريا�ضية
ليتبو�أ من�صب �أم�ين �سر االحت��اد عام
 ،2009ق�ب��ل �أن ي�ضطر �إىل تقدمي

ا�ستقالة طواعية ع��ام  2017لأ�سباب
خا�صة مل يف�صح عنها .وت�أتي جائزة
ع ��ام  2017ال �ت��ي م�ن�ح�ت�ه��ا ال��زم�ي�ل��ة
(ريا�ضة و�شباب) عرب جلنة متخ�ص�صة
�أجرت م�سح ًا �شام ًال لقطاعي الريا�ضية
والإع � �ل� ��ام ،ل �ت �ث � ّم��ن ج� �ه ��ود ال��زم �ي��ل
عمار طاهر ،وت�س ّلط �ضوء ًا قوي ًا � ّأن
ال�صحافة الريا�ضية مل تزل بخري برغم
ال�سقطات الكبرية التي �أودت ب�سمعة
البع�ض وقوّ �ضت ثقة ال�شارع الريا�ضي
ب�ه��م نتيجة ال�ف��و��ض��ى ال �ع��ارم��ة التي
ت�ضرب ه��ذا املف�صل احليوي وامل�ؤثر
يف امل�شهد الريا�ضي �إيجاب ًا ..وللأ�سف

�سلب ًا �أي�ض ًا.
و�إذ ت�ب��ارك (امل ��دى) للزميلة (ريا�ضة
و�شباب ) ذكرى عيد الت�أ�سي�س وللزميل
عمار طاهر فوزه بجائزة الأف�ضل لعام
 ،2017ف��إن�ه��ا تتمنى �أن ي �ك��ون ع��ام
 2018حاف ًال ب�صفحات �إيجابية لعموم
ال���ص�ح��اف�ي�ين ال��ري��ا��ض�ي�ين امل��واك�ب�ين
ل�ل�ح� ِ�راك الريا�ضي يف ال �ب�لاد ،الذين
تنتظرهم حتدّيات �صعبة ويف مقدمتها
حماربة ف�ساد الريا�ضة ،الآفة املخ ّربة
ل�ك��ل ج�ه��ود املخل�صني م��ن �أج ��ل بناء
ريا�ضة العراق على �أ�س�س متينة مبنهج
ر�صني.

�شاكر حممود :بع�ض امل�شجعني م�س ّي�سني ..ومهمة الإ�شراف لالرتزاق!
 بغداد� /إياد ال�صاحلي
�أخذت مهمة احلكم وم�شرف املباراة يف الدوري
العراقي تواجه حتدّيات �صعبة يف ظل �شطط
املتع�صبني يف الأندية اجلماهريية عن
بع�ض
ّ
مبادئ الريا�ضة وميثاقها ال�سامي ،وممار�ستهم
�سلوكيات م�ستهجنة ال متت للم�شجع الريا�ضي
ال ��ويف واخل �ل��وق ب ��أ ّي��ة ��ص�ل��ة ،م��ا ينجم عنها
م�شكالت كثرية تلقي بكرة القدم العراقية اىل
املجهول ما مل يواجَ هوا ب�إجراءات �صارمة تعيد
اال�ستقرار اىل املدرجات .احلكم الدويل ال�سابق
��ش��اك��ر حم �م��ود� ،أل �ق��ى ب��ال�لائ�م��ة ع�ل��ى رواب ��ط
امل�شجعني املنبثقة ب�إ�شراف الهيئات الإداري��ة
للأندية كونها مل تفعّل �ضوابطها اخلا�صة للحد
من الإ�ساءات املرفو�ضة فوق املدرجات.
و�أو�ضح حممود لـ(املدى) � :أن الهتافات التي
ت�صدر من جماهري الفرق الكبرية خا�صة يف
مباراة القمة ،تت�ضمن �إ�ساءات فا�ضحة ال تليق
ب�سمعة �أنديتهم وهيئاتها الإدارية التي تقودها

��ش�خ���ص�ي��ات ك��روي��ة ب� ��ارزة حت�ظ��ى ب��اح�ترام
الو�سط الريا�ضي وال ميكن �أن تبقى متف ّرجة
على �سلوك �أنفار من اجلماهري بال �إجراء رادع.
و�أ�ضاف :يف املبارة الأخرية التي جمعت فريق
ال��زوراء مع نظريه ال�شرطة يف ملعب ال�شعب

الدويل والتي و ّترت العالقة بني الناديني قبل
�أن تبادر �إدارة نادي ال�شرطة لالعتذار الر�سمي،
�أطلقت هتافات م�سيئة من جماهري كال الفريقني
تخدّ�ش احلياء وتع ّر�ض �سالمة الالعبني اىل
ال�ضرر ،كما تن�ص اللوائح الدولية ،ويفرت�ض

من م�شرف امل�ب��اراة� ،أن يُ�سارع بالت�شاور مع
احل�ك��م لإي�ق��اف�ه��ا وي�ط��ال��ب ب ��إخ��راج اجلمهور
امل�سيء ول��ن ي�ست�أنف امل �ب��اراة �إال بعد تنفيذ
طلبه من ق��وة حماية �أم��ن امللعب ،مثلما حدث
معي �أيام �إدارتي �إحدى مباريات الدوري ،حيث
�أوق�ف��ت امل�ب��اراة ف��ور ًا ،وبرغم �إحل��اح م�شرفها
�أحمد عبا�س ال�ستئنافها� ،إال �أين طلبت �إخراج
اجلمهور من امل��درج ال��ذي �صدر منه الهتاف،
وكان يل ما �أردت .ولفت حممود ،اىل �أن مهمة
الإ��ش��راف على امل�ب��اراة �أ�صبحت متثل م�صدر
رزق لدى البع�ض بحكم العالقات ال�شخ�صية،
بخا�صة ملن ال يفقه ب�أ�صول املهمة التي تتط ّلب
احل�صول على �شهادة قارية و�شروط حمدّدة من
بينها التح�صيل الدرا�سي ومدة اخلربة وتقييم
متخ�ص�صة ،م�ؤكد ًا �أنه للأ�سف،
دقيق من جلنة
ّ
هناك عديد امل�شرفني يتم ّلكهم اخلوف من اتخاذ
التدبري ال�لازم عند وقوع الإ�ساءة يف املباراة
حت�سّ ب ًا لردة الفعل ال�سلبية من اجلمهور!
وط��ال��ب حم �م��ود ،احت ��اد ك��رة ال �ق��دم بت�شكيل
جل�ن��ة ان���ض�ب��اط � ِ��س� ِّري��ة ال يَك�شف ع��ن �أ��س�م��اء

اع�ضائها ليت�سنى لهم العمل بحرية مطلقة من
دون �ضغوطات رواب��ط اجلماهري التي ا�صبح
بع�ض م�شجعيها م�سيّ�س ًا ب�أجندة معلومة ،لكي
تتخذ �أق�سى العقوبات ّ
بحق اجلماهري املخالفة
املغر�ض ،بل حتى
بالهتاف
�أثناء املباريات لي�س
ِ
ب�إدخالها املفرقعات النارية املمنوعة بتعليمات
الفيفا امل�شدّدة ،مثلما تفعَل �أغلب االحت��ادات
العربية والعاملية بلجوئها اىل فر�ض غرامات
كبرية على الأندية وف�ضح امل�شجّ ع امل�سيء عرب
و�سائل الإعالم مع منعه دخول املالعب �سنتني
�أو �أكرث وتل�صق �صورته يف الئحة امل�شجعني
املحظورين.
ويف اختتام ت�صريحه ،نا�شد �شاكر حممود
بع�ض القنوات الف�ضائية ،بعدم امل�ساهمة يف
الرتويج للم�شجعني الذين حتوم حول �سلوكهم
�شكاو عدّة يف برامج حوارية ،و�أن تتوجّ ه بد ًال
ٍ
من ذل��ك لإع��داد حلقات توعوية ن�صف �شهرية
تر�سّ خ مبادئ الت�شجيع النظيف بالتعاون مع
الأندية واالحتاد من �أجل تعزيز اال�ستقرار يف
الدوري.

