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SPORT
ريــاضة محلية

يف دراما (العدالة النائمة) للبطل يوسف شاهني

مـشـاهــد سلامن الـتكتـيكيـة ال تـصلح للعـرض يف صـالـة بن مهـام
درس عــــامن كـــــــــشـف غــــيـــــــــــاب احلـلـــــــــــول وحــــــضـــــــــــور االنـــــــــــانــــيـــــــــــة!
يونس استنزف جهوده

لم يـؤشـر الـشــوط االول اال الهــدفني االردنـيني
(مـؤيــد سليـم د 36/ورأفت علـي د )40/واالخيـر
سـجل هـ ــدفـه بهـ ــدوء وعـقل تـكـتـيـكـي عـنـ ــدمـ ــا
اسـتغل اخـتالل تــوزان املــدافعـني وان ــدفع داخل
مـن ــطقـ ــة اجلـ ــزاء لـيـ ــرى مـ ــرمـ ــى نـ ــور صـبـ ــري
مفـت ــوح ــا عل ــى مـص ــراعـيه ت ــارك ــا ح ــارسـن ــا يف
حلظـات عتب غيـر مجد وهـذه االخطـاء تكررت
يف عــدة مبـاريـات لـم يتعـظ منهــا خط الـدفـاع،
ف ـتـ ـ ــدويـ ـ ــر الـكـ ـ ــرة مــن احـ ـ ــدى اجله ـت ــني داخل
منـطقــة اجلــزاء يـفتــرض ان ت ــواجه بح ــزم من
قـبل مــدافعـينــا للـتمــركــز وم ــراقبــة املهــاجـمني
وابعادها بأي طريقة.
اجـاد وسـام زكي يف هــذا الشــوط ورسم اكثـر من
طلعـة هجـوميـة بعـد ان نـسق واجبه مع جـاسم
محمـد حــاجي وكـان شعلـة دؤوبـة مـن النـشـاط
واحلـيويـة وميتلك حـضورا رائعـا لو تـرك يلعب
يف اجلنــاح االيسـر من دون ضغـوطـات التـراجع
واملالزمة الفردية.
واخفق يـونس محمـود يف تقليل فـارق النتـيجة
يف الـ ـشـ ــوط االول وان ــشغـل مبحـ ــاوالت فـ ــرديـ ــة
اضـاعت جهـود الفـريق واستنـزفت طـاقته هـباء
ويعـ ــاب علـيه ع ــدم تـخلــصه مـن االعـت ــراض ــات
القـاسيـة يف وجـوه احلكـام بــرغم قضـائه خـمس
سنوات ونصفاً يف املشوار الدولي.

هدف بنكهة برازيلية

لقطة جتمع الفريقني العراقي واالردني قبل املباراة

بغداد /اياد الصاحلي
*الفريقان :العراق×االردن
*املناسبة:ودية-دولية
*املكان :ملعب عمان الدولي-االردن
*التاريخ2006/7/21 :
*النتيجة 1-2 :ملصلحة االردن
*اله ــدافـ ــون :للع ــراق (ي ــون ــس محـم ــود د)52/
لالردن (مؤيد سليم د 36/ورأفت علي د.)40/
*الطـاقم التحكيمي االردني :الـدوليون يوسف
ش ـ ــاهـني حـكـم وســط وعـب ـ ــد الـك ـ ــرمي عـي ـ ــادات
وسمير غنام وسالم محمود).
*التـشكيلـة :العراق /نـور صبـري وعلي رحيـمة
وعالء عـب ــد احل ـسـني وج ــاسـم محـم ــد ح ــاجـي
ووســام زكي (سـامــال سعيــد) وعبـد الـوهـاب ابـو
الهيل (خالـد مشير) وحيدر عبد االمير وهيثم
ك ــاظـم وصـ ــالح س ــدي ــر (نـ ــواف فالح) وي ــونــس
محمـود وعمـاد محمـد (احمـد صالح) -املـدرب
اكرم احمد سلمان.
االردن /عــامــر شفـيع وعالء مـطــالق ــة وفيـصل
اب ــراهـيـم ومحـم ــد خـمـيــس وب ـش ــار بـن ي ــاسـني
وع ــام ــر ذيـب وقـصـي اب ــو ع ــالـي ــة وح ـسـن عـب ــد
الـفتــاح (أمجــد الـشعـيبـي) ورأفت عـلي (مــؤيــد

ابــو كــشك) وس ــراج التـل (احمــد هــايل) ومــؤيــد
سليم -املدرب املصري محمود اجلوهري.
*االنـ ــذار :عـبـ ــد الـ ــوهـ ــاب اب ـ ــو الهــيل ويـ ــون ــس
محمود ووسام زكي وخالد مشير (العراق.
*الطرد :فيصل ابراهيم(االردن).
عـ ــادت الـعقـ ــدة االردنـيـ ــة يف سل ــسلـ ــة الـلقـ ــاءات
الك ــرويـ ــة مع مـنـتخـبـن ــا لـتــضع العـبـيـن ــا ام ــام
مـسؤولـية جـديدة حتـملوا فـيها جـزءا كبيـرا من
اخلـســارة التـي تعــرضـت لهــا كــرتنــا بــرغم وديــة
املـبـ ــاراة واه ـ ــدافهـ ــا الــتجـ ــريـبـي ـ ــة ،وبعـيـ ــدا عـن
الـنتيجـة لم يـؤد منـتخبنـا العـرض املـأمـول منه
وهـو يستعـد لتصفـيات امم اسيـا فيمـا شاهـدناه
يف ملعـب عـم ــان ال ــدولـي ال ي ــوحـي ب ــان العـبـي
املنتخـب مقبلـون علـى اهم مـنعطف يف الـرحلـة
االسيـويــة بل ادوا مبــاراتهم بــروحيــة الالمبـاالة
ونزعـة الفردية واالنـانية واالستـرخاء الذي شل
مفــاصل اخلـطــوط بــرمـتهــا .مــاذا حــدث ،وملــاذا
خـسـرنـا ومــا املبـررات الـتي جهـزهـا املـدرب اكـرم
سـل ـم ـ ـ ــان عـقــب عـج ـ ـ ــزه يف اس ـتـغـالل ال ـنـقـ ــص
الع ـ ـ ــددي لل ـم ـن ــتخــب االردنــي طـ ـ ــوال دق ـ ـ ــائق
الشـوط الثاني ،وايـة خطة هـذه التي دفعته الى
تعديل مركز وواجب اكثر من العب؟

عدم صحة الهدف االردني

طــبعـ ــا ال ميـكـن جت ـ ــاهل ضـعف قـيـ ــادة احلـكـم
الــدولـي االردنـي ي ــوسف شــاهـني للـمـبــاراة ومــا
جنـم عـنه ــا مـن ق ــرارات اقل مـ ــا ميكــن وصفه ــا
بــانهــا ال تلـيق بحـكم مـطـالـب بفــرض العـدالـة
وقوة الـقانـون بغـض النظـر عن كـون بلـده ميثل
احد طريف املبـاراة فالشارة الـدولية توجب عليه
ان يـوقـظ ضميـر العـدالـة علـى مـدى  90دقيقـة
ولـن ي ـسـتجـب اال لـلحق ،فـ(ك ــرة) م ــؤي ــد سلـيـم
الـتـي س ــدده ــا يف ال ــدقـيق ــة  36لـم تعـب ــر خــط
املـرمـى وكـان لهـا احلـارس نـور صبـري بـاملـرصـاد
اال ان احلــرك ــة املبــالغــة الـتي ميــارسه ــا صبــري
للـتعـبيــر عن قــدرته بــانقــاذ املــرمــى من اصـعب
املــواقف اوقعـته يف ورطــة االيحــاء بــانه الـتقـط
الك ــرة مـن وراء اخلــط بـيـنـم ــا ك ــشفـت االع ــادة
الـتـلف ــزي ــونـي ــة عـ ــدم صحـ ــة اله ــدف ويــتحــمل
مسؤوليته احلكم املساعد عبد الكرمي عيادات.

خفوت بريق عبد االمير

الـتحــوي ــر الفـنـي الــذي طـبقه اك ــرم سلـمــان يف
هذه املباراة هو مغامرته باسلوب ( )3-4-3حيث
ان الـلعـب بــثالثـ ــة م ـ ــدافعــني ال يجـ ــدي نـفعـ ــا
ملـنـتخـبـنــا وسـبق ان خ ـســرن ــا واضعـنــا مت ــاسك

صباح قاسم :اهلدف االردين غري صحيح وشاهني ارتكب اخطاء غريبة!
بغداد /املدى الرياضي
ـق ــال احلـكـم صـبـ ــاح قـ ــاسـم ان
احلكم الـدولـي االردني يـوسف
شاهـني لم يكن مـوفقا يف ادارة
لقـ ـ ـ ــاء الع ـ ـ ــراق واالردن ال ـ ـ ــذي
جـ ـ ـ ـ ـ ــرى ام ـ ـ ـ ــس االول وارتــكـ ــب
ـط ــاء جـمـ ــة ال تـن ــسجـم مع
اخـ ـ
خبــرته يف ميـدان الـتحكـيم يف

الساحة االردنية والعربية.
واضـ ــاف قـ ــاسـم يف تــصـ ــريح لـ
(املـدى الـريـاضي) :لقـد اخطـأ
ش ـ ــاهــني يف احــتـ ــس ـ ــاب ه ـ ــدف
ـ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي س ـج ـلــه
االردن االول ـ
ـؤي ــد سلـيـم يف ت ـســديــدة مـن
مـ ـ
خـارج منـطقة اجلـزاء امسـكها
احل ـ ـ ــارس نـ ـ ـ ــور صـ ــب ـ ـ ــري قـ ـبـل
ـ

اجـتـيــازهــا خـط املــرمــى وكــان
يـفتــرض بــاحلـكم املـســاعــد ان
يشير الى استمرار اللعب.
واوضح قـاسم ان اعثار املهاجم
احــمـ ـ ــد صالح ك ـ ــان صحــيح ـ ــا
ومنح ركلـة جـزاء متـوافقـة مع
ـال ـ ـ ــة الفـ ـ ــانـ ـ ــونــيـ ـ ــة ،امـ ـ ــا
احل ـ ـ ـ
ـ
بـخـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــوص مل ـ ـ ـ ــس الـالع ـ ــب

االردني رأفت علـي الكرة داخل
ـم ـ ــن ـ ـط ــق ـ ـ ــة اجلـ ـ ـ ــزاء فــكـ ـ ـ ــان ــت
ت ـسـتـحق ركلــة جــزاء ملــصلحــة
ال ــع ـ ـ ــراق بـغـ ــض الــنـ ــظ ـ ـ ــر عــن
وقــوف الالعـب بكــامل جـسـمه
خـارج منطقـة اجلزاء طـاملا ان
ـي ـ ــده بحـثـت عـن الـك ـ ــرة داخل
املنطقة.

تأهل ناديي املوصل والرمادي للدوري املمتاز بكرة القدم
املوصل/نوزت شمدين
تـأهل ناديـا املوصل والـرمادي الـى مصاف
أندية الـدوري العراقي املـمتاز بكـرة القدم
لـلـ ـم ـ ـ ــوس ــم املـقـ ـبـل  ،وذلـك بـع ـ ـ ــد أن حـال
ب ــامل ــرك ــزيـن األول والـث ــانـي يف اجملـم ــوع ــة
الـتي ضـمت إلـى جـانـبهمــا كالً من نــاديي
صالح الـ ـ ــدي ــن و(الفـ ـ ــرات) مــن ذي قـ ـ ــار،
والـتي جــرت وقــائـع مبــاريــاتهــا يف ملعـبي
(ده ــوك وبـيـ ــرس) يف مح ــاف ـظ ــة ده ــوك ،
وحل ف ــريق ن ــادي امل ــوصل ال ــذي ي ـش ــرف
عل ــى ت ــدريـبـه الك ــابـنت (محـم ــد فـتحـي)
بـ ـ ــاملـ ـ ــرك ـ ـ ــز األول بعـ ـ ــد أن ج ـمـع نقـ ـ ــاط
مبـاريــاته الثالث كـاملـة  ،فـيمـا حل فـريق
نـادي الـرمـادي ثـانيــا بحصـوله علـى () 4
نقـاط  .والفـرات ثــالثـا بــرصيـد نـقطـتني
وصالح الـ ــديـن أخـيـ ــرا بـ ــرصـي ـ ــد نق ـطـ ــة
واح ــدة فقـط  .وي ــذك ــر أن مـب ــاري ــات ه ــذه
اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة كـ ـ ــان مقـ ـ ــرراً له ـ ــا أن جت ـ ــري
بـط ــريق ــة ال ــذه ــاب واإليـ ــاب لكـن ب ـسـبـب
رفـض ف ــرق اجملمــوعــة مـن لعـب مبــاريــات
اإلياب يف محافظـة نينوى كمـا كان مقررا

لقطة من دوري الكرة

ب ــداعـي الـظ ــرف األمـنـي ت ــدخل االحت ــاد
املركـزي لكرة القـدم معتمـداً نتائج جـولة
الذهاب كنتائج نهائية .
ويف لقـاء اجرته (املـدى) شكر رئـيس نادي
املـوصل الـسيـد (رائـد العـبيـدي ) االحتـاد
الفــرعي يف محــافظـة دهـوك لكـرة القـدم
والـه ـي ـئ ـ ـ ــة االداري ـ ـ ــة لـف ـ ـ ــريـقـه ـ ـ ــا ن ـ ـظ ـ ـ ــراً
لـتقــدميـهمــا كل مـسـتلــزم ــات استـضــافــة

هوامش كروية
* احلـ ـصــيلـ ـ ــة الف ـن ـي ـ ــة ال ـتــي خـ ـ ــرج به ـ ــا
مـنتخبنـا الوطنـي لكرة الـقدم من مـباراته
الــوديــة امــام نـظـيــره االردنـي م ـســاء اسـم
االول تكـاد تكـون منـطقيـة ،وفق معـطيـات
التجربة االختبـارية الثانيـة قبل تصفيات
اسيـا ومـوازيــة للمـستــوى الفنـي املتـواضع
ال ــذي ظهـ ــر به واظه ــره العـب ــون ــا يف تـلك
املبـاراة التي بـحث فيهـا اجلهـاز الفـني عن
مؤشرات عدة.
لكـن املؤشـرات التـي افرزتـها هـذه املواجـهة
الـوديـة من املـؤكـد اصبـحت غيـر مطـمئنـة
بل ومـقلقــة ملـهمــة املــديــر الـفنـي واجلهــاز
امل ـس ــاع ــد ال ــذي وج ــد يف هـ ــذا اللق ــاء م ــا
ي ــدفع للـبحـث واسـتقــراء صــورة املـنـتخـب
والغـوص يف تفـاصـيله مجــددا قبل دخـول
منــافـســات وص ــراع التـصـفي ــات االسيــويــة
الـتي اصبح مـشوارهـا معقـدا علينـا اذا ما
ت ـ ـ ــواصل احلـ ـ ــال الـ ـ ــذي اح ـ ـ ــاط مبه ـمـ ـ ــة
املنتخب.
الفـوز الـذي حققـه املنتـخب االردني الـذي
جـ ـ ــاء عل ـ ــى خـلف ـي ـ ــة اهـ ـ ــدار ركل ـ ــة ج ـ ــزاء
ملنـتخـبنـا وعــدم احتـسـاب واحـدة ممــاثلـة
وحقــيقـيـ ــة لـنـ ــا وال ـط ـ ــريقـ ــة الـتـي سـجل
واحـتسب فـيها هـدف االردن االول كل هذه
املعـطيـات ال تـدل علـى ان مـنتخـبنـا واجه

وإجن ــاح دوري الـت ــأهـيل ،وك ــذلك جـمه ــور
امل ــدينــة ال ــذي شجع فــريق نــادي املــوصل
وكــأنـه يلعـب يف ملعـبه  ،وعـبــر أيـضــا عـن
امـتنـانه جمللـس محــافظـة نـينـوى وقـال (
لم يتـوان اجمللـس عن تـوفيـر الـسبـل التي
أدت إل ــى جن ــاح مهـم ــة ف ــريقـنـ ــا  ،بخالف
محــافـظ نـيـنــوى الــذي رفـض تقــدمي أي
دعم لنا).

بغداد /خليل جليل
مـنـتخـبـ ـاً ق ــوي ــا وش ــرس ــا ذا مه ــارة ع ــالـي ــة
كـالتـي تبجح بهـا (شيخ املـدربني) .عنـدمـا
اجرى معه التلفـزيون االردني مقـابلة بني
ال ـش ــوطـني واسـتـغله ــا عـم ــو ب ــاب ــا الطالق
م ــديحه مـتعــدد اجلهــات الــذي دأب علـيه
عندما اشـار الى املستـوى الالفت على حد
قـ ـ ــوله الـ ـ ــذي ظهـ ـ ــر به امل ـن ــتخــب االردنــي
وكفــاءة مــدربه اجلــوهــري وكف ــاءة العبـيه
وامنياته بالفـوز للمنتخب االردني وافرط
بها عمـو بابا يف الـوقت الذي كـان يفترض
فـيه ان ي ــدخل ب ــاالجت ــاه ال ــذي ي ــرفع مـن
معـنــويــات العـبـيـنــا وحـثهـم عل ــى تع ــديل
النتيجة.
عمومـاً اذا كانت مباراتـنا مع االردن فرصة
امـ ــام شــيخ املـ ــدربـني عـمـ ــو بـ ــاب ـ ــا الطالق
امـنياته النـتصار كـروي اردني على حـساب
مـنتخـبنـا فـإنهــا يفتـرض ان تكـون فـرصـة
لل ـم ـ ـسـ ـ ــؤولــني يف االحت ـ ـ ــاد لل ـت ـ ـ ــداول مع
اجله ـ ــاز الفـنــي للـتـغلــب علـ ــى االخ ـطـ ــاء
وايجــاد البـدائل الـكفيلـة لعـدم الـوقـوع يف
مـطـب تـلك االخـط ــاء فــضال عـن ت ــواضع
االداء ال ـتـك ـت ـيـك ــي الفـ ـ ــردي واجل ـمـ ـ ــاعــي
وتكريس املعسكر الداخلي الذي من املقرر
ان يـنتــظم بـه منـتخـبنــا مجــددا يف اربـيل
لـت ــصحــيح املـ ـس ـ ــار مع اقـتـ ــراب اجلـ ــولـ ــة

الثــالثــة من ذهـاب تـصفيــات اسيــا عنـدمـا
يلـتقـي فـيه ــا مـنـتخـبـنـ ــا مع فل ـسـطـني يف
عمان يف السابع عشر من الشهر املقبل.
يبــدو ان البعـض من مـدربـينـا تـستهــويهم
لعـبة االحتـراف وفق صيغ تعـكس هشـاشة
مـ ــوقف ومـكـ ــانـ ــة امـثـ ــال هـ ــؤالء املـ ــدربـني
عـنـ ــدمـ ــا يــتعـمـ ــدون ل ـطـ ــرح ب ـضـ ــاعــتهـم
التـدريبيـة علـى طاولـة االنديـة مهمـا كان
الثمن.
والـط ــريق ــة الـتـي حت ــدث به ــا م ـس ــؤول يف
ادارة ن ــادي البــسيـتني الـبح ــرينـي عنــدمــا
اش ــار ال ــى ان امل ــدرب صـب ــاح عـب ــد اجللـيل
ع ــرض خ ــدم ــاتـه للعـمل م ــدربـ ــا للف ــريق
شـملـت ه ــذه الـط ــريق ــة واالسل ــوب ال ــذي
انتهجه عبد اجلليل يف عملية البحث عن
ف ــرص ــة ت ــدريـبـي ــة الكـثـي ــر مــن مك ــان ــة أي
مــدرب الــذي يفـتــرض ان يقــدم بـضــاعـته
بقــوة بل راغمـاً االنـديــة ان حتتــرم مكـانـة
املـدرب وتــأريخه بــدال من اقـتنـاص فـرص
العمل االحترايف بهذا االسلوب.
وال ب ـ ــد ان ن ـ ــؤك ـ ــد ان بـ ـص ـم ـ ــات امل ـ ــدربــني
الع ــراقـيـني ق ــد ت ــركـت يف اكـث ــر مــن مك ــان
وعـك ـ ـســت ق ـ ــدرة وجن ـ ــاح ع ـ ــدد ك ـب ـي ـ ــر مــن
مـدربـينــا وهم يجـوبــون العـمل االحتـرايف
بنجاح.

الالع ـبــني ع ـب ـ ــر اص ـ ــرار املـ ـ ــدرب عل ـ ــى ت ـ ــرك ـي ـ ــز
جهـودهم يف مـنطقـة الـوسط ،ولـم تكن فـاعليـة
ح ـي ـ ــدر ع ـب ـ ــد االم ـي ـ ــر يف م ـ ــرك ـ ــز شــبه ال ـي ـمــني
بــالصـورة املـأمـولــة منـه وخفت بــريقه كـثيـرا يف
هـذه املبـاراة بعــد ان لعب مـن دون شهيـة ،وشعـر
بتقـييــد واجبه خالفـا ملغـامـراته وحـريـته خلف
املهـاجـمني ،وكـذلك بــالنـسبــة للمــدافع اليـمني
عالء عـبد احلسـني فهذا الالعب وجـد نفسه يف
مأزق مـا بني مـعاضـدة علـي رحيمـة (القـشاش)
وبـني ايفــاء حق ــوق واجبــات جه ــة اليـمني الـتي
شه ـ ــدت طـلع ـ ــات مـكــثف ـ ــة مـن قــبل رأفــت علـي
وحسن عبد الفتاح.
ويف ال ــوسـط ت ــاه عـب ــد ال ــوه ــاب اب ــو الهـيل ولـم
يعثـر على نـسخة واحـدة من صورة االمـس بعد
انقطـاع خيط الـوصل مع املهـاجمـني وانشغـاله
بــالـت ــراجع وامل ـســان ــدة مع امل ــدافعـني ،وشــاطــره
املعــان ــاة نفــسهــا ص ــالح ســديــر وعـم ــاد محـمــد
اللذان اختـفيا متامـا عن (الفورمـة) يف الشوط
االول واض ــاع االخيــر فــرص ــة ال ميكـن ان تهــدر
مـن العـب مب ــواصف ــاته عـن ــدم ــا واجه احل ــارس
االردني عـامـر شـفيع ورفـض هــز شبــاكه اال من
اخلارج.

ويف م ـطـلع الـ ـشـ ــوط الـثـ ــانـي ادرك مـنــتخـبـنـ ــا
ح ــرجه واخــذ ي ـسـتعـيــد عــافـيـته الفـنـيــة وكــان
شـ ــوطـ ــا عـ ــراقـيـ ــا خـ ــال ـصـ ــا لـم تــنق ــصه سـ ــوى
االه ــداف الـتـي ت ــوف ــر اثـن ــان مــنه ــا ،االول مـن
ض ــرب ــة ح ــرة مـب ــاش ــرة نف ــذه ــا ي ــونــس بـنـكه ــة
بــرازيـليــة رائعــة يف الــدقـيقــة  52قــصمـت ظهــر
احل ـ ــارس ع ـ ــامـ ـ ــر شفــيع ال ـ ــذي ارمتـ ـ ــى للـك ـ ــرة
مبحـ ــاولـ ــة ف ـ ــاشلـ ــة ،والـثـ ــانـي مــن ركلـ ــة جـ ــزاء
اضـاعهـا يـونـس بطـريقـة بـدائيـة وكـأنه مـرعـوب
ولم ينفذ سابقا أي ركلة!

طرد واضطراب

وبـخالف هـ ــاتـني ال ـصـ ــورتـني ،احـتـ ــرقـت صـ ــورة
كـثـي ــرة مـن ال ـش ــوط الـث ــانـي ،فق ــد ارتكـب اك ــرم
سلمان خطأ ستراتيجيا باخراجه عماد محمد
ووس ــام زكـي ف ــاالول يـكفـي تف ــاهــمه مع ي ــونــس
لـصنـاعـة الفـرص بـدال مـن احمـد صالح الـذي
لـم نــره اال عـنــد سقــوط دخل مـنـطقــة اجلــزاء
وبعـدهـا نـام يف اطـراف امللعب وكـذلك بـالنـسبـة
ل ـس ــام ــال سعـي ــد ال ــذي زج به امل ــدرب لـتع ــزي ــز
املنطقة الدفاعية يف وقت كان احوج الى تفعيل
العملـيات الهجـومية سـيما وان الـفريق االردني
خـســر خــدمــات الكــابـنت فيـصل ابــراهـيم حـيث
طـ ــرد بعـ ــد مج ــادلـتـه احلكـم اث ــر مــنحـه ركل ــة
اجلـزاء ،ويف املقــابل لم يـستـكن املــدرب املصـري
محـمـ ــود اجلـ ــوهـ ــري للــنقــص العـ ــددي واوعـ ــز
لالعـبيه بـزيــادة الضـغط الـى االمـام وسـاهـمت
ركلـة اجلــزاء الضـائعـة يف تعـزيــز القنـاعـة لـدى
االردن ـيــني بــبقـ ـ ــاء الفـ ـ ــارق به ـ ــدف ومـ ـ ــواصل ـ ــة
احمل ــافـظ ــة عل ــى الـنـتـيج ــة ب ــرغـم اضـط ــراب ــات
املنـطقة الدفـاعية التي امـنها اجلوهـري بخبرة

عالء مطالقة وبشار بني ياسني.

ميزة تكتيكية مفقودة

ويف خضـم بحث يـونـس ونـواف فالح الـذي زج به
ب ــديال لـص ــالح ســديــر عـن هــدف الـتعــادل ،كــان
رأفت عـلي ميــارس هــوايـته بــاخـطــار مــرمــى نــور
صـبــري يف حلـظ ــات غفلــة رحـيـمــة وحــاجـي عـن
مـراقـبته ،وال نــدري اين حلـول املــدرب سلمـان يف
لقــاء يفتـرض ان يـستـثمـر امكـانيــة كل العب يف
امل ــرك ــز ال ــذي ميـنـحه الـثق ــة واالطـمـئـن ــان غ ــدا
عـنــدمــا يــواجه خـضــومه يف الــرحلــة االسـيــويــة
فالعـب مــثل هـيـثـم كـ ــاظـم الـ ــذي كـ ــان ع ـ ــرضه
متــوازن ـاً قيــاســا الدائه يف الـســابق حُــدد بــواجب
الــضغــط عل ــى مفــاتـيح وسـط املـنـتخـب االردنـي
عــامــر ذيـب وقـصـي ابــو عــالـي ــة ونعلـم ان كــاظـم
يجـي ــد الـتـ ـس ــدي ــد مـن خ ــارج مـنــطق ــة اجل ــزاء
وبذلك حرم منتخبنا من ميزة تكتيكية مطلوبة
امـ ــام حـ ــارس فـ ــارع ال ـط ـ ــول وال يق ـ ــوى علـ ــى رد
الكرات السريعة والزاحفة.

ضعف ارادة احلكم

ويف واحــدة من مجـامالت احلكـم االردني لفـريق
بالده تغ ــاض ــى عـن مـنح مـنـتخـبـنـ ــا ركل ــة ج ــزاء
صـريحـة وواضحـة بعــد ان تعمـد رأفـت علي ملـس
الكـرة داخل مـنطقـة اجلـزاء ليفــوت احلكم علـى
مـنتخـبنـا تعــديل النـتيجــة حتت هـاجـس ضعف
ارادته وشعـوره بالضغـط اجلماهيـري لكونه منح
ركلــة ج ــزاء صحـيحــة ايـضــا قـبل دق ــائق بـيـنـمــا
احلـكـم اجلـ ــريء ال يـ ــأبـه لعـ ــدد مـ ــرات ت ـطـبـيـقه
العقوبة املستحقة داخل هذه املنطقة.

مشهد متثيلي

الـدقـائق العـشـر االخيـرة لم تـسفـر عـن أي تغيـر
يف رتـابــة املبـاراة بل حــاول االردنيــون قتل الــزمن
كله مبـســاعــدة احلـكم شــاهني الــذي تفــرج علــى
املـشهد التمثيلي ملعـاجلة حسن عبـد الفتاح مدة
ثالث دق ـ ـ ــائق نـ ـ ــاه ـيـك ع ــن ثالث اخـ ـ ــرى تـ ـ ــوزع
ضيــاعهــا خالل الـشــوط الثــاني وبــالـنتـيجــة لم
يحـتسب وقـتا اضـافيـا سوى اربع دقـائق افسـدها
اجل ــوه ــري ب ــاج ــراء تـب ــديالت شـكلـي ــة لـضـم ــان
النتيجـة التي ارادها دفعـا معنويـا يف أسوأ ظرف
نف ـسـي مي ــر به املـنـتخـب االردنـي بعــد تــداعـيــات
اخفـاقـات اعـداده للـمبــاراة املصـريـة مع االمـارات
يوم  16اب املقبل.

ال ينفع الندم الحقا

نـأمل ان يكـون درس عمـان الـدولـي ملمـا جلـميع
الـنق ــاط الـتـي دونه ــا اكـ ــرم سلـم ــان يف مـفكـ ــرته
ويـبحـث عـن مخــارج الزم ــات حقـيقـي ــة يف بعـض
مـ ــراكـ ــز املـنــتخــب ويحـ ـسـم اســتعـ ــانــته بــبعــض
احملـتـ ــرفـني وال يـتـ ــرك امـ ــر االنــتقـ ــائـي ـ ــة تعـبـث
بـاستـقراره الـذهنـي ،فالـعرض الـذي شاهـدناه ال
يـصلح وحجـم املسـؤوليـة الـتي تنـتظــر منتـخبنـا
امــام فلسـطني وانتهـاء مبـوقعـة الصـني وال ينفع
النـدم الحقـا اذا ضـاع حـلمنـا يف التـواجــد ضمن
النخبـة الكبـار يف كأس القـارة وستكـون حسـابات
بن همـام قاسـية جـدا لتـصنيف الفـرق االسيـوية
ومن املعـيب (حينـذاك) ان تضطـر كرتنـا خلوض
ص ــراع الت ــرتيـب مع فــرق مـن وزن جنــوب ش ــرقي
اسيا.

حكــــام الكـــرة يــشـــدون الـــرحـــال اىل تـــونــس
بغداد /حيدر مدلول
غـادر امـس الـسـبت وفــد حكــام الكـرة
ال ــدوليـني متــوجـهني الــى الع ــاصمــة
الـ ـس ــوري ــة دم ــشق يف ط ــريـقهـم ال ــى
تـونــس ..وذلك للـدخــول يف املعــسكـر
ال ـت ـ ــدري ـبــي الـ ـ ــذي يق ـي ــمه االحت ـ ــاد
القـطــري لكــرة الق ــدم هنــاك والــذي
وجه الــدعــوة فـيه حلك ــامنــا يف أطــار
اتفـ ــاقـيـ ــة الــتعـ ــاون بـني االحتـ ــاديـن
وي ـسـتـمـ ــر لغ ــاي ــة الـ ــرابع ع ـش ــر مـن
الشهر املقبل.
وي ــرأس ال ــوف ــد سـمـي ــر مهـن ــا عـض ــو
جلـنـ ــة احلـكـ ــام وي ـضـم يف ع ـضـ ــويــته
احلكـام الـدولـيني جنـم عبـود وكــاظم
ع ــودة وصـب ــاح عـب ــد وسـمـي ــر شـبـيـب
وعــزيــز ك ــرمي واحمــد خــضيــر ،وبعــد
انـتهــاء املعــسكــر سـيتــوجه احلـكمــان
ال ــدولي ــان صب ــاح عبــد وك ــاظم عــودة
الى القاهـرة للمشـاركة يف دورة صقل
احلكـام العـرب الـواعـدين خالل املـدة
مـن  22ولغــايــة  25من الـشهــر املقـبل
والـتي ينـظمهـا االحتـاد العـربي لكـرة
القدم.
من جهـة اخـرى قــررت جلنــة احلكـام
يف االحتـ ــاد الع ــراقـي امل ــركـ ــزي لك ــرة
القـ ــدم اجـ ــراء اخـتـبـ ــارات الـن ـظـ ــري
والليـاقـة البـدنيـة واللغــة االنكليـزيـة
ومـ ـسـتـ ــوى االداء لـلحـكـ ــام الـ ــدرجـ ــة
االولــى يــوم الـت ــاسع والع ـشــريـن مـن
الشهـر اجلـاري الـذين سـيشـاركـون يف
معسكـر تدريـبي يف مدينـة طرابـزلون
الـتــركـيــة يف اطــار بــروتــوك ــول تعــاون

مـ ـشـتـ ــرك بـني االحتـ ــاديــن العـ ــراقـي
والـت ــركـي مـن اجل تـط ــوي ــر م ـسـت ــوى
احلكام العراقيني
وقـال رعــد سليـم عضـو جلنـة احلكـام
املـركـزيـة ان الـوفـد العــراقي سـيتـألف
م ــن ( )30شخـ ـصـ ـ ـاً ..وس ــيغ ـ ــادر ال ـ ــى
مـدينـة طـرابـزون التـركيـة يف العـاشـر
من الـشهــر املـقبـل وذلك للــدخــول يف
معــسكــر تــدريـبـي ميـت ــد لع ـشــرة ايــام
وحلكام الدرجة االولى فقط.
واضـاف يف تصـريح ان احلكم
ســيح ـصـل عل ـ ــى تقـيـيـم مـن
( )100درج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء
االخ ـ ـ ـتـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي
سـ ـنـج ـ ـ ـ ــريـه ـ ـ ـ ــا والـ ـت ــي
سـت ـشـمـل ( )18حكـم ـاً
مت تـ ـ ـ ــوزيـعـه ــم عـلـ ـ ـ ــى
وجـبـتـني صـب ـ ــاحـي ـ ــة
ومسائية.
واحلــك ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ــذيـ ــن
سـيخـتبــرون صبــاح ـاً
ه ــم مـح ــم ـ ـ ــود خـلـف
وحسني تـركي وهيثم
مـحمــد علـي وجلـيل
ص ــيفــي ومـ ـ ــسعـ ـ ــود
سل ـم ـ ــان وك ــنع ـ ــان
ياور وعلي عيسى
ورح ـ ـ ـيـ ـ ــم شــالل
وحـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر
غـضـب ــان ..ام ــا
احلك ــام ال ــذيـن
ســيخـتـبـ ــرون مـ ـسـ ــاءً فهـم

علـي صـبـ ــاح ومحـمـ ــد عـبـ ــد وضـيـ ــاء
جـ ــاســم واسعـ ــد عـبـ ــد وصالح حـ ـسـن
وعـب ــد الك ــاظـم ح ـسـن وعـب ــاس دويـن
وسلمان ياسني وفالح عبد.
وبني سليم ان الغـرض من اقامـة هذا
املع ــسك ــر ي ــاتـي بـن ــاء عل ــى تعلـيـم ــات
االحت ــاد االسيــوي لكــرة القــدم الــذي
يـسعــى الــى تـطــويــر مــستــوى وكفــاءة
احلـكام اجلدد لـتهيئتهم لنـيل الشارة
الـ ــدولـيـ ــة اســتعـ ــداداً للـمـ ـشـ ــاركـ ــة يف

االستحقاقات اخلارجبة
وعل ـ ــى ال ــصع ـيـ ـ ــد ذاته س ـمــت جل ـن ـ ــة
احلك ــام يف االحت ــاد االسـي ــوي ط ــارق
احمـد عضو االحتـاد العراقـي املركزي
لكـ ــرة الق ــدم ورئـيــس جلـنـ ــة احلك ــام
مـقيمـا حكـام مبـاراة سـوريـا مع ايـران
الـتي سـتقــام يف الع ــاصمــة الـســوريــة
دمـشق يف الـســادس من الـشهــر املقبل
والـتـي سـيـ ــديـ ــرهـ ــا طـ ــاقـم حتـكـيـمـي
ياباني.

الصافرة العراقية تختبر يف تونس

نادي الربيد حيرز بطولة
الرافدين باملبارزة
بغداد /اكرام زين العابدين
احـرز البـريـد بطـولـة الـرافـدين
املفتوحة باملبارزة سالح السيف
العــربـي الـتـي اقـيـمـت يف قــاعــة
امل ــرك ــز الـت ــدريـبـي للـمـب ــارزة يف
شارع فلسطني مبشاركة خمسة
انـديـة وعــدد من العـبي املـراكـز
التدريبية.
وحـض ــر مـن ــاف ـس ــات الـبـط ــول ــة
رئـ ــيـ ـ ـ ــس االحتـ ـ ـ ـ ــاد الـعـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي
للـمبـارزة الـدكتـور عـادل فـاضل
والنـائب االول لـرئـيس االحتـاد
ال ــدكتــور بـســام الـبيــاتـي وأمني
ســر االحتــاد زيــاد حــسن وعــدد
من اعضاء االحتاد.
وأشــرف عل ــى البـطــول ــة رئيـس
جلنـة املـسـابقـات الـدكتـور عبـد
الـهـ ـ ـ ــادي حـ ـم ــيـ ـ ـ ــد واع ـ ــضـ ـ ـ ــاء
الـلجـن ــة .فـيـم ــا ق ــام بـتـحكـيـم
الـبطـولـة الـدكتـور عالء الـراوي

ومحـم ــد ط ــالـب ورحـيـم ف ــالح
وجمال حسن.
ومتكـن الالعـب ب ــاسـم محـم ــد
عناد من احراز املركز االول من
ن ـ ــادي ال ـب ـ ــري ـ ــد بع ـ ــد ان حـقق
الفـوز على العب نـادي اجليش
رعد قاسم ( )7-15نقطة ،فيما
كـان املـركــز الثـالـث من نـصـيب
هيثم علي العب اجليش وعلي
محمـد علـي العب البـريـد ،أمـا
يف املنـافسـات الفرقـية فقـد فاز
البـريـد بـاملـركـز االول واجليـش
بـاملـركـز الثــاني والقـوة اجلـويـة
بـ ــاملـ ــركـ ــز الـثـ ــالــث وتعـ ــد هـ ــذه
البـطــولــة مـن البـطــوالت الـتي
ي ـنـ ـظ ــمه ـ ــا االحتـ ـ ــاد الع ـ ــراقــي
بتــشكـيلـته اجلــديــدة مـن اجل
اخـتـيـ ــار عـنـ ــاصـ ــر املـنــتخـبـ ــات
ال ـ ـ ــوط ـنــي ـ ـ ــة ال ـتــي تـ ـ ـس ـتـع ـ ـ ــد
للمشاركات القادمة.

الكهرباء حيطم االرقام القياسية مع املدربني
بغداد /املدى الرياضي
تعاقـدت الهيئـة االدارية لـنادي
الكهـرباء مع املـدرب عادل عـبد
الـرضـا لقيـادة فـريقهـا الكـروي
يف املــوسم املقـبل بعــد أن رفض
امل ـ ــدرب ن ـ ــزار اش ـ ــرف م ـ ــزاول ـ ــة
مه ـمــته مـع الفـ ـ ــريق امل ـ ــذك ـ ــور
بـ ـ ــس ــب ــب خـالفـ ـ ـ ــاتـه مـع االدارة
حـ ــول الـكـ ــادر امل ــسـ ــاعـ ــد الـ ــذي
سـيعـمـل معه وانـضـم ــام بعـض
الالعبني اجلدد للفريق.
وبـات املـدرب عـادل عبـد الـرضـا
املـدرب الـرابع لفـريق الكهـربـاء
خالل مدة اقل مـن شهر واحد،
حـيث سـبق لالدارة أن تعـاقـدت
مع املـدرب صبـاح عبـد احلسن،
لكـنه تـلقـ ــى عق ــدا احـت ــرافـي ــا
خـارجيـا ليـترك الـفريـق ،األمر
الـذي دعا ادارة النادي للتعاقد
مع املــدرب صبــاح عبـد اجلـليل
الـ ـ ـ ـ ــذي ات ـ ـبـع أسـلـ ـ ـ ـ ــوب سـلـفـه
عندمـا تعاقـد مع احد األنـدية
األردنــيـ ـ ــة وت ـ ـ ــرك الف ـ ـ ــريق .يف
حــني ك ـ ـ ــانــت األســب ـ ـ ــاب ال ـتــي

ذكـرنـاهـا يف البـدايـة قـد مـنعت
املدرب نزار اشـرف من مواصلة
عـمـله .واجلـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن
املـدرب عــادل عبـد الـرضـا كـان
العبــا مـهم ــا من العـبي فــريق
ال ـصـنـ ــاعـ ــة وسـبـق له أن مــثل
امل ــنـ ـتـخ ــب الـع ـ ـ ــراق ــي األول يف
ثمانينيات القرن املاضي.
على الصعيد ذاته
اكـ ـ ـ ــدت مـ ــصـ ـ ـ ــادر يف الـه ــي ــئـ ـ ـ ــة
االداري ــة لن ــادي الكهــربــاء بــان
فريق كرة القدم ضم مجموعة
مـن الالعـبـني اخملــض ــرمـني يف
صفــوفه بعـد االتـصـاالت الـتي
اج ـ ــرته ـ ــا مـعهــم ادارة الــن ـ ــادي
واملالك الــتـ ـ ــدري ـبــي ل ـت ـمــث ــيل
فـ ـ ــريق الــكه ـ ــرب ـ ــاء يف ال ـ ــدوري
امل ــم ــتـ ـ ـ ــاز لـل ــمـ ـ ـ ــوس ــم املـقـ ـبـل.
والالعـبـ ــون هــم :بهـ ــاء كـ ــاظـم
وعلــي وهــي ــب ومحــمـ ـ ـ ــد علــي
وحـارس املـرمـى بــاسم خـميـس
وهـمــام ص ــالح واحـمــد حـنــون
م ــشك ــور وس ــرم ــد اسـم ــاعــيل.
ومن جهة اخرى سيبعد الكادر

الـتــدريـبـي عــدداً مـن الالعـبـني
غيـر املــؤهلني ملــواصلـة املـشـوار
مع الفريق.
من جــانب آخـر جـددت الهـيئـة
االداري ــة لـن ــادي الـ ــزوراء عق ــد
مـدربهـا صـالح راضي مع زيـادة
مـبلـغ العق ــد ال ــذي يـتق ــاض ــاه
وذلـك بع ــد أن ق ــاد ف ــريقه ــا يف
املـ ــوسـم املـ ــاضـي لـلفـ ــوز بـلقـب
الدوري العراقي.
وق ــال عــضـ ــو الهـيـئ ــة االداري ــة
لـنــادي الــزوراء عـبــد الــرحـمـن
رشـي ــد إن ادارة الـن ــادي وج ــدت
يف املـ ـ ـ ــدرب صـ ـ ـ ــالـح راض ــي أنـه
األنـ ـ ــس ــب واألف ـ ـضـل لـق ــيـ ـ ـ ــادة
ف ـ ــريـقه ـ ــا الـك ـ ــروي يف امل ـ ــوســم
اجل ــدي ــد .وقـ ــد تعه ــدت االدارة
بـ ـتـقـ ـ ـ ــدمي كـل أنـ ـ ـ ــواع الـ ـ ـ ــدع ــم
واملسـانـدة للمـدرب من اجل أن
يظهـر الفريـق بصورة طـيبة يف
مـن ــافــس ــات بــط ــول ــة األن ــدي ــة
اآلسيـوية حيث سيمثل الزوراء
والـنـجف الـك ـ ــرة العـ ــراقـيـ ــة يف
هذا احملفل اآلسيوي املهم.

