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املدى الرياضي

يف الدور الثالث للدوري املمتاز:

كركـــوك املجـتهـــد خيــــطف نقـــطة من اجلـــوية

اكرام زين العابدين
يف مبـاراة جـرت اخلمـيس املـاضي
ضمن منـافسات الدور الثالث من
الـ ـ ــدوري امل ـم ـتـ ـ ــاز بـك ـ ـ ــرة القـ ـ ــدم
وجمـعت اجلــويــة العــريق وفــريق
ك ــرك ــوك انـتهـت سلـبـي ــة مـن دون
اهداف ،وشـهدت املـباراة عـدداً من
الـب ـط ــاقـ ــات املل ــون ــة وق ــد اداره ــا
بــنج ـ ــاح احلـكــم ال ـ ــدولــي ص ـب ـ ــاح
قـ ــاسـم ومـ ـسـ ــاع ـ ــداه علـي زيـ ــدان
وارسالن قادر.

الشوط االول:

ضــربــة الـبــدايــة كــانـت لكــركــوك
وشه ــدت ال ــدقـيق ــة الـث ــانـي ــة اول
محاولـة لصالح كـركوك يف ملعب
اجلوية وذهبت الكرة ضعيفة الى
اخلارج ،واستمـر اللعب بحذر من
كال الفــريقـني وشهــدت الــدقـيقــة
الـث ــامـن ــة اص ــاب ــة العـب اجل ــوي ــة
عالء عـبـ ــد الـ ــواحـ ــد الـ ــذي تـ ــرك
امل ـب ـ ــاراة وحل ب ـ ــدالً ع ـنـه الالعــب
احمد كاظم.
ومـن هجمــة منـسقـة تـصل الكـرة

الـ ـ ـ ــى الـالع ــب سـلـ ـي ــم خـ ـنـجـ ـ ـ ــر
ويـلعــبهـ ــا ب ـ ــراسه لـكـن احلـ ــارس
الـكـ ــركـ ــوكلـي صـ ــايغــن يحـ ــولهـ ــا
لضربـة زاوية لـم يستغلهـا العبو
اجلــوي ــة جيــداً ،ويـسـتمــر اللـعب
ل ـصـ ــالح اجلـ ــويـ ــة لـكـن مـن دون
جـدوى الن اغلـب الكـرات الجتـد
ط ـ ــريـقه ـ ــا بـ ـشـكـل صحــيح ال ـ ــى
املـ ــرمـ ــى ال ـ ــذي يح ـ ــرسه حـ ــارس
خـبيـر ،وتـشهـد الــدقيقـة  18كـرة
خـطــرة وقــويــة يـنفــذهــا الـالعب
غامن خضير لكن براعة احلارس
ت ــبع ـ ــده ـ ــا ال ـ ــى ض ـ ــرب ـ ــة زاوي ـ ــة،
ويح ــاول املهــاجـم غــامن خـضـيــر
ثـانيـة طـرق مـرمـى كـركــوك لكن
الكـرة تـضل طــريقهـا ،ويــاتي دور
احمـد كـاظـم بكــرة يتـوغـل فيهـا
ال ـ ـ ــى س ـ ـ ــاح ـ ـ ــة ن ـ ـ ــادي ك ـ ـ ــرك ـ ـ ــوك
ويـتخـط ــى اكث ــر من العـب لكـنه
يف الـنهــايــة يــرسلهــا ضعـيفــة يف
اح ـ ــضـ ـ ـ ــان احلـ ـ ـ ــارس ،ويـحـ ـ ـصـل
الالعـب وليــد حمــد من كـركـوك
عل ـ ــى اول ب ـط ـ ــاق ـ ــات امل ـب ـ ــاراة يف
الـ ــدقــيقـ ــة  25العـ ــاقـتـه الالعـب

حـ ـسـني صـ ــدام ،ويحــصل زمـيـله
ايـض ـاً م ــراد صالح علــى بـطــاقــة
صف ـ ــراء اخ ـ ــرى لـلعــب اخل ـ ـشــن
ضـ ـ ــد قـحل ـ ـ ــد عل ــي ويف املق ـ ـ ــابل
حـسني صـدام يجــرب حظه امـام
م ــرم ــى ك ــرك ــوك ويقف احل ــارس
املتـالق وينقـذهـا يف الـدقيقـة 28
مـن املبـاراة ،وتـشهـد الــدقيقـة 29
مـن املـب ــاراة طـ ــرد الالعـب ولـي ــد
حـمـ ــد مـن كـ ــركـ ــوك السـتـمـ ــرارة
بــاللـعب اخلــشن وحـصــوله علــى
االنـ ـ ـ ــذار ال ــثـ ـ ـ ــان ــي ،وت ـ ـ ـسـ ـت ــمـ ـ ـ ــر
مـحـ ـ ـ ـ ــاوالت الع ـ ـبـ ــي اجلـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــة
ل ـت ـ ــسجــيل هـ ـ ــدف وتف ـ ــشل ك ـ ــرة
سليم خنجـر يف الدقـيقة  40من
امل ــبـ ـ ـ ــاراة ،ويف املـقـ ـ ـ ــابـل يـحـ ـ ـ ــاول
الـالع ــب امل ــث ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــر ح ــم ـ ـ ـ ــد اهلل
اسـم ــاعـيل مـن ك ــرك ــوك جت ــرب ــة
حظه امـام حـارس اجلـويـه ولكن
الكـرة تـذهـب من فـوق العـارضـة،
وت ــشهـ ــد الـ ــدقــيقـ ــة  43ح ـصـ ــول
الـالعـ ــب عـ ــبـ ـ ـ ـ ــاس فـ ـ ـ ـ ــاضـل مـ ــن
كـ ــرك ـ ــوك علـ ــى االنـ ــذار الـثـ ــالـث
ولـيـنهـي ال ـش ــوط االول مـن دون

وزارة الشباب والرياضة تضع
خطة عملها للعام املقبل
بغداد/املدى
اخـتتـمت دائــرة املعلـومــات والبحـوث والـدراســات التــابعـة لـوزارة
الـش ـبـاب والـريـاضـة جـدول أعمـالهـا املـتضمـن نشـاطـات املـديـريـة
لشـهر تشـرين األول املاضي والـتي كان أهمـها املشـاركة يف املـؤمتر
األول لـوزارة شؤون املـرأة الذي عـقد يف قصـر املؤمتـرات واملشـاركة
يف الـدورة التـدريبـية اإلداريـة والفنيـة املقامـة يف لبنـان مبشـاركة
 180عنصـراً من منتسـبي الوزارة ومديـريات ومـراكـز الش ــباب من
كافة أنحاء العراق وتســتمر لغاية 2004. /11 /20
باإلضـافة إلى وضع خـطة األنشـطة الشبـابية والـرياضـ ـيـة ملراكز
ومديريات الشباب والرياضة لتنفيذها خالل الشهر احلالي.
وقــدمت الـدائـرة قــائمـة بـاالحـتيـاجـات واملـستلـزمـات الـريــاضيـة
والشبابيـة إلى وزارة التجارة يف إطـار التنسيق مع الـدول املانحة
لتجهيز وزارة الشباب والرياضة باملتطلبات الضرورية.

أمني عام اللجنة االوملبية ورئيس جلنة
التحضير لدورة ألعاب الدول األسالمية :

اختذنا سلسلة من اخلطوات
املبكرة لتأمني مشاركة حيوية
ملنتخــباتنـــــــا .

متابعة ـ خليل جليل

حـث األمني العـام لـلجنـة االوملـبيـة
الع ــراقـي ــة ال ــدكـت ــور ،ع ــام ــر جـب ــار
رؤوسـاء االحتـادات الـريـاضيـة علـى
بـ ـ ــدء االس ــتعـ ـ ــدادات الـ ــصح ــيحـ ـ ــة
واملهمة املتعلقة مبشاركة العراق يف
دورة ألـعـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ــدول االسـالمـ ـيـ ـ ـ ــة
الثـانيـة املـزمع إقـامتهـا يف اململكـة
العــربيـة الـسعـوديــة يف نيـســان من
العام املقبل.
ودعــا املسـؤولني يف االحتــادات التي
تـ ـش ـ ــارك مـنــتخـب ـ ــاته ـ ــا يف ال ـ ــدورة
امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة والـ ـت ــي سـ ـي ـ ـصـل ع ـ ـ ــدد
الـفع ــالـي ــات امل ـش ــارك ــة فـيهـ ــا ثالث
عـ ـش ـ ــرة فع ـ ــالـي ـ ــة ري ـ ــاضـي ـ ــة ودع ـ ــا
االحت ـ ــادات إل ـ ــى اع ـت ـم ـ ــاد األسـ ــس
الـعلميـة الـسليمـة لتـحضيـر نـوعي
لـ ـتـلــك الـفـ ـ ـ ــرق م ــن اجـل حتـقـ ـيـق
مشاركـة حيوية مـؤثرة ال سيما وان
ه ــذه ال ــدورة سـت ـش ــارك فــيه ــا دول
إسالميـة عـديـدة قـد يـصل عـددهـا
إلـى خمسـني دولة إسالمـية أو أكـثر
مم ــا يتـطـلب مـشــاركــة ذات جــدوى
تعتمد على االعداد املبكر.
وأضـاف امني عـام اللجنـة االوملبيـة
يف ح ــديـث لـ(امل ــدى ال ــري ــاضـي) ان
الـلجنـة االوملـبيـة اتخـذت اجـراءات
مـبكرة وخـطوات تهـدف إلى إنـضاج
العــملـيـ ــة الـتـ ــدريـبـيـ ــة وصـيـ ــاغـ ــة
بــرنــامج تــدريـبـي للفــرق املـشــاركــة
بــاالستعـانـة بــاخلبــرات التـدريـبيـة
الع ــاملـي ــة مــن خالل جلـب م ــدربـني
خالل الفتـرة املقبلـة مما يـسهم يف
النهـوض بـاجلـانـب التـدريـبي ومبـا
ينعكس ايجـاباً على مهمة مدربينا
الــوطنـيني الــذين مـا زالـوا بحـاجـة
واضحة إلى اكتساب اخلبرة املهنية

والــتجـ ــربـ ــة املـت ـطـ ــورة الـنـ ــاضجـ ــة
إضافة إلى منتخبـاتنا التي ستتاح
لهـ ــا فـ ــرصـ ــة االفـ ــادة مـن اخلـبـ ــرة
اخلارجية التدريبية.
وافـ ــاد الـ ــدكـتـ ــور عـ ــامـ ــر جـبـ ــار :ان
معــسكــرات تــدريب خــارجيــة لعــدد
مـن الفــرق الــريــاضـيــة الـتـي تقــرر
م ـش ــاركـتهـ ــا يف دورة ألع ــاب ال ــدول
االسالميـة سـتنـظم وتقـام يف عـدد
مــن الـ ـ ــدول ق ــبل م ـ ـشـ ـ ــارك ـ ـ ــة تلـك
امل ـن ــتخ ـبـ ـ ــات يف الـ ـ ــدورة املـ ـ ــذكـ ـ ــورة
واتخـذت الـلجنـة االوملـبيـة سلـسلـة
مـن اإلج ــراءات املـتــصل ــة بــتحقـيق
مثل هـذه املعسكرات وسـيعلن عنها
الحقا بعد اجناز جميع اإلجراءات
اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ــؤم ـ ــن تـل ــك
املعسكرات التدريبية.
وأش ـ ــار إل ـ ــى ان امل ـن ــتخ ـب ـ ــات ال ـتــي
حققت إجنـازات يف الدورة الـعربـية
الع ـ ــاش ـ ــرة يف اجل ـ ــزائ ـ ــر وح ـص ـ ــول
ريــاضـيهــا علــى عــدد مـن االوسمــة
ستكـون تـلك املنـتخبــات يف طليعـة
الفــرق الع ــراقيــة املـشــاركــة يف دورة
ألعــاب ال ــدول اإلسالمـيــة ونــسعــى
أيـض ـاً بقــوة إلــى تعــزيــز م ــا حتقق
مـن إجنـ ــازات يف اجلـ ــزائـ ــر وزيـ ــادة
مساحة التألق.
يـذكــر ان املكتـب التـنفيــذي للجنـة
االوملبية العراقية سارع إلى تشكيل
جل ـن ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة مب ـتـ ـ ــابعـ ـ ــة مه ـ ــام
التحضـيرات ،واالعـداد للمـساهـمة
يف دورة ألعـ ــاب ال ـ ــدول اإلسالمـيـ ــة
ويــرأس هــذه اللـجنــة األمـني العــام
للجـن ــة االوملـبـي ــة ال ــدكـت ــور ع ــام ــر
جبـار وتضم أيضـاً السيـدين جمال
عـبـ ــد الـكـ ــرمي وحـ ـســني العـمـيـ ــدي
عضو املكتب التنفيذي.
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اهداف.

الشوط الثاني:

شهد هذا الـشوط خروج املهاجم
غامن خـضير ودخـول لؤي صالح
وك ـ ــذلـك خـ ـ ــروج سل ـيــم خــنج ـ ــر
ودخول املهاجم احمد خضير.
وتـ ــشه ـ ــد دق ـ ــائق ه ـ ــذا الـ ـش ـ ــوط
محـ ــاولـ ــة خ ـطـ ــرة ج ـ ــداً لف ـ ــريق
كــرك ــوك لكـن الكــرة تــذهـب الــى
اخلارج وتعقبها محاولة تسجيل
هـدف لكن احلـارس اجلـوي علي
كـ ـ ــامل يــتق ـ ــدم خ ـ ــارج م ـن ــطق ـ ــة
اجل ــزاء مح ــاوالً مـنـع الك ــرة مـن
ال ــدخ ــول ويحــصل عل ــى اث ــره ــا
على بطـاقة حمـراء يدفع ثـمنها
فـريق اجلـويـة غـاليـاً الن الفـريق
استـنفــد الـتبــديل ممــا ادى الــى
ان يـ ــرتـ ــدي الالعـب ولـيـ ــد فهـ ــد
فـ ــانـيـله حـ ــارس املـ ــرمـ ــى ويـكــمل
املـب ــاراة ح ــارس ـ ـاً للـم ــرم ــى مـن ــذ
الـدقـيقــة اخلمــسني مـن املبـاراة،
ويـبـ ــدأ اجلــمهـ ــور اجل ـ ــوي يقـلق
علـ ــى فـ ــريـقه وي ـطـلق صــيحـ ــات

الـت ــشجــيع له ع ـس ــى ان ي ــسجل
هدفا يف مرمى كركوك.
وشهـ ـ ــدت الـ ـ ــدق ـ ـ ــائق ال ـتـ ـ ــال ـيـ ـ ــة
هجـم ــات يقــودهــا ل ــؤي لكـن بال
تركيز ويصر العبو القوة اجلوية
بـلعـب الـك ـ ــرة بـ ـشـكل ع ـ ــال مم ـ ــا
يـسهل مهمـة دفـاع كـركـوك الـذي
ميلك العـبني طـوال القـامـة من
قـطعهـا وعـدم فـسح اجملـال امـام
مهاجمي اجلوية لتسجيل هدف
الـ ـســبق ،وتـ ــشهـ ــد الـ ــدقــيقـ ــة 67
ف ــرص ــة ذهـبـي ــة للـمه ــاجـم ل ــؤي
صـالح يف منـطقــة سـت اليــاردات
والكــرة كـســابقــاتهــا تــذهـب الــى
اخلـ ـ ـ ـ ــارج -ول ـ ـيـح ـ ـ ـصـل الـالعـ ــب
احـمد كاظم على انذار من حكم
املـب ــاراة الع ــاقـته العـب ك ــرك ــوك
مــراد صالح يف الــدقـيق ــة  70من
املبـاراة ،ويـحصل مـدافع اجلـويـة
مخلــد علـي علـى فـرصـة ذهـبيـة
لكـن ك ــرته ت ــذهـب ال ــى اخل ــارج،
ويحـصل حــارس مــرمــى كــركــوك
ص ــايغـن ش ــوكـت عل ــى ان ــذار مـن
حـكـم املـبـ ــاراة لـتـ ــأخـيـ ــره الـلعـب

ويـشرك مدرب كركوك عماد قادر
الالعـب رقـم  3بــدالً مـن الالعـب
فيغو صالح رقم 17.
ويـب ــدو ان نـتـيج ــة املـب ــاراة ب ــدأت
تـسير الـى التعادل الن مهـاجمي
الف ــريقـني يفــشلــون يف تــرجـمــة
هجمــاتهم الـى اهــداف ،ويجـري
مـ ـ ــدرب كـ ـ ــركـ ـ ــوك ت ـبـ ـ ــديالً اخـ ـ ــر
بـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــراج الـالع ــب ح ــمـ ـ ـ ــد اهلل
اسماعيل ودخول زياد طارق.
ومن ضربة مباشرة يفشل احمد
خـ ـضــي ـ ـ ــر مــن تـ ـ ــسج ــيل ه ـ ـ ــدف
ويحاول يف املقابل الالعب حيدر
ك ـ ـ ــرمي ان يـق ـ ـ ــود هـجــم ـ ـ ــة ض ـ ـ ــد
اجلــويــة ولكـنه يفـشل يف ادخــال
الـك ـ ــرة ال ـ ــى م ـ ــرم ـ ــى اجل ـ ــوي ـ ــة،
ويحـصل الـالعب نـبيـل اثيـل من
ك ــركـ ــوك عل ــى ب ـط ــاقـ ــة صف ــراء
اخـ ـ ــرى ويـ ـض ــيف حـكــم امل ـبـ ـ ــاراة
ثالث دقـ ـ ــائق وقــت ب ـ ــدل ضـ ـ ــائع
يفـشل الفـريقـان يف تـسـجيل اي
ه ـ ــدف ف ــيه ـ ــا ل ـت ـن ــتهــي امل ـب ـ ــاراة
بـ ـ ــال ــتعـ ـ ــادل ال ـ ــسل ـبــي ومــن دون
اهداف.

يف لقــاء القـــمة
السـاخنة..الـزوراء والنجف
خيتتامن الدور الثالث اليوم
بغداد ـ املدى
ي ـضــيف مـلعـب الـ ــزوراء يف الـ ـسـ ــاعـ ــة
الثــانيــة بعــد ظهــر اليــوم واحــدة من
اللقـاءات املثيـرة املـرتقبـة بني فـريقي
ال ـ ـ ـ ـ ــزوراء وض ـ ـيـفـه ال ـ ـنـجـف ض ـ ـمـ ــن
مباريات الدور الثالث لدور الكرة.
وي ـ ـ ــأمـل ان يـق ـ ـ ــدم الـف ـ ـ ــريـق ـ ـ ــان ادا ًء
منـسجم ًا مع تـطلعهما النـتزاع الفوز
يف هـ ـ ــذه امل ـ ـ ــواجه ـ ـ ــة الق ـمـ ـ ــة وه ـمـ ـ ــا
يـطـمحـان لـالستـئثـار مبــوقع صـدارة
مجـمـ ــوعــتهـمـ ــا إلـ ــى جـ ــانـب اإلثـ ــارة
الـتقـليـديـة الـتي تـظهـرهـا مـثل هـذه
اللقـاءات التـي جتمع الفـريقني عـادة
وهمـا يضمـان عناصـر أساسيـة مهمة
قـد تـؤدي إلـى مفـاتـيح الفـوز يف هـذه
املبــاراة إلــى ج ــانب ت ــأكيــدات م ــدربي
الفــريقـني علـى جـاهـزيـة فـريـقيـهمـا
خلوض هذه القمة املرتقبة.
م ــن جـهـ ـ ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ي ـ ـضـ ـيـف مـلـع ــب
الـنـجف ظه ــر الـي ــوم ال ـسـبـت مـب ــاراة
ال ــدي ــوانـي ــة والـب ـص ــرة ضـمـن ال ــدور
الثـالث أيـض ًا وكـانت مقـررة ان جترى
اجلمـعة قبل تغـيير مـوعدهـا من قبل
االحتـ ــاد الع ــراقــي لكـ ــرة الق ــدم إل ــى
اليوم السبت.
علـ ـ ــى صع ـي ـ ــد آخ ـ ــر يـ ـض ــيف مـلعــب
ال ـش ــرطـ ــة بع ــد غـ ـ ٍد االثـنـني الـلق ــاء
املــؤجـل من الــدور األول بـني اجليـش
وبابل وسـتقام يف الـثانيـة بعد الـظهر
وسـيقــود هــذه املـب ــاراة كل مـن سـمـيــر
شبيب ،واحمـد عبد احلـسني ،وحسام
محمـود ،وبــاسم نـاجـي ،بيـنمــا يكـون
املـشرف علـى هذه املبـاراة السيـد غني
اجلبوري.

يف مباراة الفرص الضائعة ..كربالء يعادل الكاظمية سلبياً
كتب/يوسف فعل
انـتهـت املب ــاراة اجلمـيل ــة بني فــريـقي
الـكـ ـ ــاظ ـم ـيـ ـ ــة وكـ ـ ــربالء وهــي ض ـمــن
مبـاريات الـدور الثـالث لـدوري املمـتاز
بـ ــالــتعـ ــادل الـ ــسلـبــي بعـ ــدمـ ــا اضـ ــاع
مهـ ــاجـم ـ ــو الف ـ ــريقــني العـ ــديـ ــد مـن
الفـ ــرص الـ ـسـهلـ ــة للـت ــسجــيل وقـ ــاد
املبـاراة بــاقتـدار الـطــاقم الـتحـكيـمي
املـؤلف من سميـر شبيب ويـوسف زيد
وبــاسل داود وجــاسـب نعـيم واملـشــرف
مـحمــد سلـيم وجــرت احــداثهــا علــى
ملعـب الكـاظـميــة وحضـرهــا جمهـور
جيد

احداث الشوط االول

بــدأت املبـاراة بـدايـة ســريعـة مـن قبل
العبـي الفــريـقني خــاصــة من جــانب
الضيف كربالء الـذي فرض سيطرته
عل ــى وسـط املـي ــدان خالل ال ــدق ــائق
( )15االولـ ــى بع ــد ان تـنـ ــاقل العـب ــوه
كــرات جـمـيلـه وملعــوبــة ومـن دون اي
ت ـ ـ ــاخــي ـ ـ ــر مم ـ ـ ــامـك ــنهــم مــن بـ ـ ـس ــط
ه ـي ـم ـن ــته ــم علـ ـ ــى احـ ـ ــداث امل ـبـ ـ ــاراة
واضـطر العـبو الكـاظمـية لـالبقاء يف
منـاطـقهم الـدفــاعيـة البعــاد اخلطـر
عـنهــا ويقــود م ـشـت ــاق صالل هجـمــة
سريعة ينقل الكـرة الى العب اجلناح
حــسني رضـا الـذي لـعبهـا الـى سـامـر
ح ـسـني وس ــدده ــا جـمـيل ــة لـت ـض ــرب
العـم ــود يف د( )14وتع ــود الـ ــى امللعـب
ويشـتتهـا الـدفـاع وكـان جـرس االنـذار
لفـ ــريق الـكـ ــاظـمـيـ ــة فـ ــاوعـ ــز مـ ــدرب
الف ـ ــريق عـب ـ ــد االله عـبـ ــد احلـمـيـ ــد
لالعـبيه بــالهجـوم واالنـدفـاع لالمـام
وعــدم االبقــاء يف املنــاطق الـدفــاعيـة
فـت ــسلـم زمـ ــام املـبـ ــادرة ممـ ــا جعـلهـم
يقــومــون بــاقـصــى مــالــديـهم وحــانت
الــدقـيقــة ( )18ويـســدد املهــاجم عـلي
ك ــاظـم كـ ــرة خلفـي ــة م ـسـكه ــا ح ــارس
مرمـى كربالء ظـافر عبـد زيد بـصورة

جـي ــدة ثـم ج ــاء ال ــدور الـ ــى امله ــاجـم
اخلـطـيــر حـسـني عـبــد االمـيــر الــذي
س ــدد ك ــرة ق ــوي ــة اصـط ــدمـت ب ــاح ــد
امل ــدافعـني وذهـبـت الــى اخلــارج ويف د
( )23واث ــر تقــدمي اخلـطـيــر صــاحـب
ع ــب ـ ـ ـ ــاس ح ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة رائـع ـ ـ ـ ــة وتـالع ــب
ب ـ ــاملـ ـ ــدافعــني ثــم ه ـي ـ ــأ ك ـ ــرة لــنفـ ــسه
وســددهــا قــويــة خـطـيــرة ذهـبـت الــى
احضـان اوس اكــرم ومن منـاوالت بني
محمـود خضيـر وحـسني عبـد االميـر
وعلـي كاظم وصـلت الكرة الـى حسني
عـب ــد االمـي ــر وس ــدد ق ــويـ ــة ابع ــده ــا
احـمــد ابــراهـيـم م ــدافع ك ــربالء الــى
ض ــرب ــة زاوي ــة وتف ــاعل اجلـمه ــور مع

ه ــذه الف ــرص الكـثـيــرة الـتـي تــوفــرت
ملهـاجـمي الفــريقني والـتي اضـاعـوهـا
بــسبـب التـســرع وعــدم دقــة الـتنـفيــذ
واخـر مـاشهــد الشـوط االول الضـربـة
احلــرة املبـاشـرة الـتي نفـذهـا صــاحب
عبـاس بحرفنـة مرت بـجانب العـامود
الــى اخل ــارج وليـنتـهي الـشــوط االول
بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني واستمرار
اضاعة الفرص

نــزل الفــريقـان الــى ارض امللـعب بعـد
انتهــاء فتــرة االستـراحــة وطمــوحهم
ك ـسـب نقــاط املـبــاراة وهــذا اعـطــاهـم

املبـرر مبـواصلـة الهجـوم وبعـد خـمس
دقـ ــائق مـن ب ــداي ــة الـ ـش ــوط الـث ــانـي
يسـدد املدافـع ناطق عـبد الهـادي كرة
قويـة على مـرمى كـربالء اكملهـا ليث
شـاكـر الـى خـارج امللعب وفـرض فـريق
الكـاظـميـة سـيطـرته بعــد التحـركـات
الـســريعـة واملـثمـرة لـالعب زيــد خلف
مـن اجله ــة الـي ـس ــرى للــملعـب ال ــذي
ارهق م ـ ــدافع ك ـ ــربالء خ ـ ــال ـ ــد ولـي ـ ــد
لــصعـ ــوبـ ــة ايقـ ــافه وسـ ــرعـ ــة حـ ــركــته
والـ ــضغ ــط الـكـ ـظ ـمـ ـ ــاوي والـ ـ ــدفـ ـ ــاع
الـكـ ـ ــربالئــي امل ـ ـس ـت ـم ـيــت وال ـتـ ـ ــراجع
للـمنـاطق الـدفـاعيـة واالعـتمـاد علـى
خـطــورة صــاحـب عـب ــاس يف املقــدمــة

الرباك مدافعي الكاظمية بينما قدم
املهـ ــاجـمـ ــان الـ ـشـ ــاب ـ ــان علـي كـ ــاظـم
وحـسـني عب ــد االميــرامكــانــات رائعــة
وق ــدم ــا مـجه ــودات كـبـيـ ــرة لكــنهـم ــا
يحتاجان الى انهاء الهجمات بصورة
صح ــيحـ ـ ــة وضـ ـ ــاع ــت العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
الف ــرص الـ ـسـهل ــة يف د)80-60-50( .
بـاالضافـة الى تـسديـدة خلـف زيد يف
د ( )65امــسكه ــا ببــراعــة ظــاف ــر عبــد
زيـد واستثـمر فـريق الكـاظمـية االداء
ال ـسـيء خ ــاص ــة يف ال ـش ــوط الـث ــانـي
لالعـب حـ ـسـني رضـ ــا الـ ــذي لـم يـكـن
بصـورته املعهـودة وخطـورته املعـروفـة
كمـا ان حتـركـات املهـاجـم الشـاب علي
ج ــاب ــر لــم تكـن مـثـمـ ــرة وبعـي ــدة عـن
االمـ ـ ــاكــن اخلـ ـطـ ـ ــرة ممـ ـ ــا سـهل مــن
مـراقبـة ماجـد ليـاس من قبل مـدافع
الكـاظـميــة املبـدع مـاجـد ثـامـر الـذي
ادى واج ـبـه علـ ـ ــى احـ ـ ـســن مـ ـ ــايـ ـ ــرام
وج ــاءت اخ ـطـ ــر الفـ ــرص للــمه ــاجـم
علـي كـ ــاظـم الـ ــذي تـ ــسلـم مـنـ ــاولـ ــة
جميلة مـن العب الوسط وسـام جبار
استطاع مـراوغة احلارس ولعـبها الى
املــرمــى ولـكن رج ــوع احمــد ابــراهـيم
ال ـس ــريـع ابعـ ــد الك ــرة ب ــرأسـه وانق ــذ
ف ــريقه مـن ه ــدف محقـق ولكـن هــذا
لــم مي ــنع فـ ـ ــريق كـ ـ ــربالء م ــن بع ــض
الطلـعات الهجوميـة من قبل صاحب
عبــاس وعـلي جــابــر وفــداء ك ــاظم يف
ال ـ ـ ــدق ـ ـ ــائـق االخــي ـ ـ ــرة ق ـ ـ ــام م ـ ـ ــدرب ـ ـ ــا
الفــريقـني راجح مـحم ــد وعبــد االله
عـبــد احلـمـيــد بـتـب ــديالت هجــومـيــة
فـاشـرك مـن الكـاظـميــة حيـدر جهـاد
ومـن ك ـ ــربالء عـب ـ ــاس شالل لـ ــزيـ ــادة
الـق ـ ـ ـ ــدرة الـهـج ـ ـ ـ ــوم ــي ـ ـ ـ ــة ول ــم يـفـلـح
الف ــريق ــان يف ه ــز ال ـشـب ــاك لـتـنـتهـي
امل ـب ـ ــاراة ب ـ ــال ــتع ـ ــادل ال ـ ــسل ـب ــي بع ـ ــد
تق ــدميهـم مـب ــاراة س ــريع ــة وجـمـيل ــة
اط ــربـت اجلـمه ــور خ ــاص ــة مـن قـبل
الكاظمية.

الفيصــــــيل يتأهـــل للــــدور الثانــي من دوري أبطـــال العرب
عمان/امجد الزين

تع ــادل الـن ــادي الفـيــصلـي االردنـي مع
ن ــادي الق ــادسـيـ ــة الك ــويـتـي يف املـب ــاراة
الـتـي أقـيـمـت يــوم اجلـمع ــة علــى سـتــاد
عمــان الــدولـي ضمـن منــافـســات الــدور
األول لـ ـ ـب ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ــة دوري أب ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــال
العرب.مرحلة االياب
وكان الفريقان قد تعادال  1-1يف مباراة
الــذهــاب الـتـي جــرت يف وقـت مــاضٍ يف
العـاصمـة الكـويتيـة ليتـأهل الفيـصلي
للـدور الثـاني بفـارق األهـداف املـسجلـة
على أرض اخلصم.
وكـان النـادي الفيـصلي قـد تـأهل للـدور
الـثـ ــانـي مـن الـن ــسخـ ــة األولـ ــى لـ ــدوري
أبـ ـط ـ ـ ــال العـ ـ ــرب ،ولـك ــنه لــم ي ـنـجح يف
التقدم أكثر من ذلك.

و حضـر املباراة املهندس نـضال احلديد
نــائـب رئيـس احتــاد كــرة الق ــدم االردني
ورئ ـيـ ــس ال ـنـ ـ ــادي الف ـي ــصلــي سلـ ـط ـ ــان
العــدوان ورئيــس النـادي االهلـي سعيـد
شقم وفـادي زريقـات امني سـر االحتـاد
االردني لكرة القدم.

املباراة يف سطور

النتيجة :تعادل الفريقني 0./0
احلك ــام :ط ــاقـم سع ــودي خلــيل جالل،
فهـ ــد امللحـم ،عـب ــداهلل العـب ــاد ،مم ــدوح
املرواس.
اجلمهور 10 :االف متفرج.
مثـل الفيـصلي  :لــؤي عمـايـرة ،عـدنـان
عوض ،مهند محـادين ،محمد خميس،
حـامت عقل ،خـالد سعـد ،هيـثم الشـبول
راتــب العـ ــوضـ ــات ،ق ـصـي ابـ ــو عـ ــالـيـ ــة،

حـسونـة الشيخ ،خـالد منـر مؤيـد سليم
عبدالهادي احملارمة سمعان هلسه».
م ـثـل القـ ـ ــادس ـيـ ـ ــة الـكـ ـ ــوي ـتــي :ن ـ ـ ــوافق
اخلــال ــدي ،علـي منــش ،ح ـسـني ف ــاضل،
نـهيـر الــشمــري ،صقـر خـضيـر ،مـحمـد
فهــاد ،عـبــدالــرحـيـم املــوســى (الـبـنــدر)،
اول ــيفـ ـ ــرا (نـ ـ ــواف املـ ـط ـيـ ـ ــري) ،س ـيـ ـ ــدو
تراوري ،محمد راشد (الكندري) ،خضر
سالمة.
وق ـ ــد بـ ـ ــدأ الفـ ـ ــريق الـك ـ ــوي ـتــي امل ـب ـ ــاراة
بـ ــانـ ــدف ـ ــاع هجـ ــومــي بغـيـ ــة الـت ــسجــيل
وحتسني فـرصتـه يف بلوغ الـدور الثـاني،
ولكن الفـيصلي جنح يف امتصاص هذه
الـب ــدايـ ــة الق ــوي ــة لـيـنــطلـق بع ــده ــا يف
مجاراة الفريق الضيف.
وسنحت للقـادسيـة ثالث فرص خـطرة،

حيث مـرر محمـد راشد كـرة بينيـة نحو
أولـيفـي ــرا ولكـن ل ــؤي العـم ــاي ــرة ســبقه
إلــيه ــا ،ثـم س ــدد أولــيفـي ــرا ك ــرة ق ــوي ــة
ارت ــدت مـن ال ــدف ــاع وذهـبـت ركـنـي ــة ،ثـم
ســدد عبـدالـرحـمن مـوسـى كـرة خـطـرة
أبعدها العمايرة إلى ركنية.
ويف املقـ ـ ــابل ك ـ ــانــت فـ ـ ــرص الف ـيـ ــصلــي
قليلـة ،حيث سـدد مؤيـد سليـم كرة من
مـ ـسـ ــافـ ــة بعـيـ ــدة ذهـبـت فـ ــوق املـ ــرمـ ــى،
وشكـلت الكـرات العـرضيــة خطـورة أمـام
الفريق الكويتي.
ويف ال ـش ــوط الـث ــانـي ب ـســط الفـيــصلـي
سـيطـرته علـى املبـاراة وظهـرت أفـضليـة
الفـ ــريق بـ ـشـكل واضـح ،ولكــن مع ع ــدم
جنــاح العـبـي الف ــريق يف تــرجـمــة هــذه
السيطرة إلى أهداف.

وكـانت أخطـر فرص الفيـصلي تسـديدة
حسـونـة الـشيخ الـتي أبعـدهـا احلـارس
إلــى ركـنيــة ،ومتــريــرة مــؤيــدسلـيم إلــى
عـب ـ ــد الهـ ــادي احملـ ــارمـ ــة يف م ـ ــواجهـ ــة
احلــارس ولكن الـدفـاع أبعــد اخلطـر يف
آخر حلظة.
ويف الـوقت بـدل الضـائع كـاد القـادسيـة
يخ ـطـف الف ـ ــوز ،ح ـيــث اخ ـت ـ ــرق س ـي ـ ــد
ت ــراوري مـ ــدافع الفـيــصلـي وك ــاد يه ــدد
مـرمى العـمايـرة ،ثم سـدد املطيـري كرة
خطيرة مرت بجوار القائم.
وق ـ ـ ــد رفع حـكــم الـلقـ ـ ــاء  8بـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــات
صفــراء ،كــان نـصـيب العـبي الـفيـصـلي
خمـس ـاً منهـا لـكل من قـصي أبـو عـاليـة
وخــالــد من ــر ومهـن ــد محــاديـن ومــؤيــد
سليم وحسونة الشيخ.

