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في اإلعادة ...إفادة!
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«اإلعادة التلفزيونية» من منظار كويتي  ...بني مؤيد ومعارض
| كتب حسن موسى |

تفاوتت اآلراء في الكويت
حول تعميم تجربة االعادة
التلفزيونية التي طبقت في
بطولة كأس القارات 2017
لكرة القدم واملقامة حاليًا
في روسيا ،وذلك على جميع
البطوالت املحلية والدولية،
خصوصًا أنها تشكل «ثورة»
في عالم اللعبة األكثر شعبية.
وتركز التأييد في ضرورة
إحقاق الحق وإبعاد كأس
الظلم ّ
املرة عن فرق
ومنتخبات قد تصاب بالخيبة
بسبب اخطاء تحكيمية
خاطئة ،فيما تركزت
املعارضة في الخشية من
أن يؤدي التعديل الى قتل
اإلثارة في املباريات.

اع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة
املسابقات فــي اللجنة املوقتة
املكلفة ب ــإدارة شــؤون االتحاد
امل ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــور حـ ــامـ ــد
الشيباني ،ان هذه تكنولوجيا
االعـ ـ ــادة الـتـلـفــزيــونـيــة «س ــاح
ذو حــديــن» ،حـيــث إن الجانب
السلبي سيقود الى قتل املتعة،
مشيرا الى ان «عامل االثارة في
كرة القدم يتعلق باألخطاء».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــل
اإليـ ـج ــاب ــي يـتـعـلــق بـمـســاعــدة
ال ـح ـكــام فــي ال ـحــد مــن الــوقــوع
فـ ــي ش ـ ــرك األخـ ـ ـط ـ ــاء ،واتـ ـخ ــاذ
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح ،وي ـم ـن ــع
ت ـعــرض ال ـف ــرق ال ــى ال ـظ ـلــم في
عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــاالت امل ـش ـك ــوك
ب ـه ــا ،خ ـصــوصــا لـ ــدى الـحـكــام
املساعدين الذين يجبرون في
ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــان ع ـل ــى ات ـخ ــاذ
قرار ما في وقت صعب.
وختم« :على الرغم من ذلك،
لست من مؤيدي تطبيق هذه
التقنية».

قرار إيجابي
ووصـ ـ ــف م ـح ــاض ــر ال ـح ـكــام
االس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي حـ ـ ـس ـ ــني شـ ـعـ ـب ــان
الـ ـق ــرار ب ــأن ــه إي ـجــابــي ويـصــب
في صالح اللعبة ،حيث يمنع
ال ـظ ـلــم ع ــن الـ ـف ــرق ،مـعـتـبــرا ان
«فــي اق ــراره نــوعــًا مــن الـعــدالــة،
خصوصا بالنسبة الى الفريق
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـعـ ــرض لـ ـلـ ـظـ ـل ــم فــي
حـ ــاالت تـسـجـيــل االهـ ـ ــداف من
حالة تسلل».
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرد« :نـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم ان ـ ــه
سيحدث نوعا من التأخير في
الـلـعــب ،وق ــد يـســاعــد ذل ــك على
قـتــل املـتـعــة واالث ـ ـ ــارة» ،مــؤكــدا
ان «تطبيقه يجب ان يتم وفق
حــاالت معينة حتى ال يساهم
ف ــي ف ـق ــدان ك ــرة ال ـق ــدم للمتعة
واالثارة».
وت ـ ــاب ـ ــع شـ ـعـ ـب ــان« :أرى ان

نقلة ...تاريخية

كم سنحتاج من الوقت لتطبيق التقنية الجديدة في الكويت؟

ت ـط ـب ـي ـقــه يـ ـت ــم ب ــال ـن ـس ـب ــة ال ــى
األهـ ــداف النـهــا ال تخضع الــى
أم ـ ــور ت ـق ــدي ــري ــة» ،مـتـمـنـيــا أال
يتم تطبيقه على حاالت أخرى
ت ـت ـع ـل ــق ب ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء او
األخطاء النها قرارات تقديرية.
امـ ـ ــا م ـ ـ ــدرب ف ــري ــق ال ـن ـص ــر،
ث ــال ــث «دوري فـ ـيـ ـف ــا» ،ظــاهــر
العدواني فرأى ان اللجوء الى
هذه التقنية «فكرة غير عملية،
ُ
وســتـفـقــد جــانـبــًا أســاس ـيــًا من
كرة القدم متعلقًا باالثارة».
وتساءل« :ماذا لو وقعت 10
أخطاء في املباراة الواحدة ،هل
يـتـعــني ع ـلــى ال ـح ـكــم ان يــوقــف
اللعب عشر مــرات؟ اعتقد بأن
هـ ــذه الـتـقـنـيــة س ـت ـكــون عــامــا
مـ ـس ــاع ــدا ف ـ ــي قـ ـت ــل ال ـح ـم ــاس

(تصوير جاسم بارون)

وسـتـصـيــب امل ـشــاهــد واملـتــابــع
بامللل».
واكد ان القرار سيؤثر سلبا
على تكتيك امل ــدرب ،وسيكون
لــه تــأثـيــر عـلــى االمـ ــور الفنية،
مـ ـشـ ـي ــرا ال ـ ـ ــى ان ـ ـ ــه «ل ـ ـيـ ــس مــن
مــؤيــدي تطبيق ه ــذه التقنية
رغم انها ستحقق العدالة».

رفع الظلم
وقال املدرب القديم  -الجديد
لـ ـلـ ـجـ ـه ــراء الـ ـص ــرب ــي ب ــوري ــس
بونياك ان هــذه التكنولوجيا
تساعد كثيرا الحكام وبالتالي
تـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـلـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ــن أنـ ـ ــديـ ـ ــة
ومـنـتـخـبــات تـخـســر م ــن ج ــراء
أخـطــاء قضاة املــاعــب ،مشيرا
في الوقت ذاته الى انه ليس من

مؤيدي إيقاف اللعب واضاعة
الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـسـ ـه ــم فــي
فقدان الحماس لــدى الفريقني
املتنافسني.
وتــابــع« :بالتأكيد هــو قــرار
ي ـ ـصـ ــب فـ ـ ــي ص ـ ــال ـ ــح الـ ـلـ ـعـ ـب ــة،
وانـ ــا م ــن ال ــداع ـم ــني لتطبيقه.
ك ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم تـ ـحـ ـت ــاج ال ـ ـ ــى ان
ت ـن ـص ــف وتـ ـنـ ـح ــاز مل ـ ــن يـلـعــب
ويقدم مستوى مميزا ،وليس
مـ ــن يـ ـف ــوز بـ ـن ــاء ع ـل ــى أخ ـط ــاء
الحكام» ،معتبرا ان الحكم بشر
ومعرض الى الخطأ ،وبالتالي
ستساعده هــذه التكنولوجيا
على الحد من األخطاء.
وابـ ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ــاعـ ـ ــب ال ـ ــدول ـ ــي
ال ـســابــق مـســاعــد م ــدرب فريق
اليرموك هاني الصقر حماسًا

كـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـرًا لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـتـ ـع ــدي ــل
الـجــديــد ،مــؤكـدًا بــأنــه سيحقق
الـعــدالــة الـتــي لطاملا افتقدتها
اندية ومنتخبات في مختلف
البطوالت.
وأكــد تأييده املطلق للفكرة
م ـع ـت ـب ـرًا انـ ـهـ ــا س ـت ـح ـف ــظ حــق
وجـهــد الـفــرق واملنتخبات في
املستقبل وتقلص مــن هامش
الخطأ في القرارات التحكيمية
التي تسببت في إلحاق الظلم
ب ـف ــرق مـعـيـنــة وحــرمــان ـهــا من
التتويج ببطوالت او تحقيق
ما تستحقه من نتائج ومراكز،
م ـشــددًا عـلــى ان ك ــرة ال ـقــدم لن
تـفـقــد بساطتها واثــارت ـهــا اذا
مــا تــم تعميم الـفـكــرة ،طــاملــا ان
جوهر اللعبة لم يمس.

مصدر آسيوي لـ «الراي» :إنفانتينو ...لن يتراجع
| كتب صادق الشايع |
رجـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـ ـصـ ـ ــدر فـ ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
االسيوي لكرة القدم لـ «الراي» عزم
«الفيفا» املضي قدمًا في استخدام
تكنولوجيا االعـ ــادة التلفزيونية
ف ــي ال ـج ــان ــب ال ـت ـح ـك ـي ـمــي لـلـعـبــة،
واص ـ ــرار رئ ـيــس املـنـظـمــة الــدولـيــة
السويسري جاني انفانتينو على
تطبيقها في نهائيات كأس العالم
املقررة العام املقبل في روسيا في

سابقة على صعيد الرياضة االكثر
شعبية في العالم.
امل ـصــدر االس ـي ــوي -الـ ــذي فضل
عدم الكشف عن اسمه باعتبار انه
من ضمن املكلفني من قبل «الفيفا»
بـكـتــابــة ت ـقــريــر لـتـقـيـيــم الـتـجــربــة-
اكــد بــأن املــؤشــرات تــذهــب باتجاه
االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ــال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا فــي
الـبـطــوالت الــدولـيــة بصفة رسمية
وليست للتجربة وذلــك ابـتــداء من
مونديال روسيا .2018

وذكر ان الفكرة تم تطبيقها في
ب ـطــوالت ك ــأس الـعــالــم لــألنــديــة في
ديـسـمـبــر امل ــاض ــي ،وكـ ــأس الـعــالــم
ل ـل ـش ـب ــاب الـ ـت ــي اخ ـت ـت ـم ــت اخـ ـيـ ـرًا،
وتـطـبــق راه ـنــًا فــي ك ــأس ال ـق ــارات،
ك ـمــا ت ـمــت تـجــربـتـهــا ف ــي ع ــدد من
املباريات الودية الدولية ،وستشهد
بطولتا كأس العالم للناشئني في
الهند فــي سبتمبر ،وكــأس العالم
لألندية فــي االم ــارات فــي ديسمبر
املقبل تطبيقها ايضًا ما يعني ان

حاكم يشكر الغانم ورجاالت «العميد»

مكافأة «الرباعية» ...غير مسبوقة

االتحاد الدولي ماض في سياسته
بهذا الشأن ولــن يلتفت الــى ما قد
تواجهه من انتقادات.
وك ـ ـشـ ــف امل ـ ـص ـ ــدر ان م ـ ــن بــني
ال ـش ــواه ــد ع ـلــى هـ ــذا االص ـ ـ ــرار ان
«ال ـف ـي ـف ــا» اتـ ـ ــاح ل ـج ـم ـيــع ال ـح ـكــام
املرشحني للمشاركة في املونديال
املـ ـق ـب ــل ف ــرص ــة ق ـ ـيـ ــادة مـ ـب ــاري ــات
ي ـ ـتـ ــم م ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة
ب ــالـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ومـ ـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــم
حـكــام ال ـقــارة االسـيــويــة الثمانية

املـ ــرش ـ ـحـ ــني والـ ـ ــذيـ ـ ــن س ـي ـت ـق ـلــص
عددهم الحقًا الى خمسة حكام.
وح ـ ــول اب ـ ــرز امل ــاحـ ـظ ــات عـلــى
اس ـت ـخ ــدام «تـقـنـيــة ال ـف ـيــديــو» في
الـقــرارات التحكيمية ،قــال« :كانت
لدينا ماحظة على الوقت املهدر
والـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـغ ــرق ــه ال ـ ـح ـ ـكـ ــم فــي
م ــراج ـع ــة قـ ـ ـ ــراره ،وه ـ ــو م ــا يـمـكــن
التغلب عليه كما حدث في مباراة
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال واملـ ـكـ ـسـ ـي ــك فـ ــي ك ــأس
القارات )أول من أمس( والتي قام

الساحل يرفض التفريط بـ «شبيب»
ّ
التمسك باعب فريق كرة
قرر مجلس إدارة نادي الساحل
الـقــدم شبيب الـخــالــدي ،رافـضــًا الـعــروض املحلية كــافــة التي
تلقاها ال ـنــادي مــن اج ــل الـحـصــول عـلــى خــدمــاتــه فــي الفترة
املاضية.
وت ـل ـقــى ال ـســاحــل عـ ــددا م ــن الـ ـع ــروض املـحـلـيــة م ــن انــديــة
العربي ،كاظمة والتضامن ،ترغب فــي ضــم الخالدي بنظام
ً
اإلع ــارة ،او االنتقال النهائي ،اال ان الـنــادي رفضها ،مفضا
االحتفاظ بالاعب في املوسم املقبل ،الذي سيشارك خاله في
دوري الدرجة الثانية.
كما ان اعتماد املدرب راشد البوص على العناصر الشابة
من أسباب عدم التفريط بالخالدي ،حيث يعتزم املدرب بناء
تشكيلة شابة وتدعيمها بمحترفني مميزين.

زبن والنصر« ...طاح الحطب»
ّقدم قائد فريق النصر لكرة القدم زبن العنزي ،اعتذاره الى
مجلس اإلدارة والجهازين اإلداري والفني ،على ما بدر منه
قبل موسمني ،وقرر النادي قبول اعتذاره.
وج ــرى «تصفية األجـ ــواء» بــني الـطــرفــني بـحـضــور امل ــدرب
ظاهر العدواني ،مدير الفريق فيصل دخيل ومدير منتخب
الناشئني السابق علي الديحاني.
ولــم يدافع زبــن عن ألــوان «العنابي» في املوسم املنصرم،
بسبب الخاف مع الجهاز الفني في موسم .2016-2015
مرزوق الغانم وشقيقه خالد ونجله علي مع حسني حاكم والدرع

ردت إدارة ن ـ ــادي ال ـكــويــت
التحية بأفضل منهاّ ،
وكرمت
العبي فريق كــرة القدم أبطال
«ال ــرب ــاعـ ـي ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة» فــي
امل ـ ــوس ـ ــم املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرم ،ب ــأف ـض ــل
طريقة وبمبلغ هو األكبر في
تاريخ األندية الكويتية.
فقد منحت إدارة «العميد»
كـ ــل الع ـ ــب فـ ــي الـ ـف ــري ــق مـبـلــغ
 22ألــف دي ـنــار ،بعد التتويج
ب ــاأللـ ـق ــاب ك ــاف ــة فـ ــي امل ــوس ــم،
وهــي :كأس األمير ،كأس ولي

الـعـهــد« ،دوري فـيـفــا» وكــأس
«السوبر».
وبـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــريـ ـ ــم
التاريخيّ ،
تقدم قائد الفريق
حسني حاكم بالشكر الجزيل
ال ــى كــل مــن الــرئـيــس الـفـخــري
ل ـل ـنــادي رئ ـيــس مـجـلــس األمــة
مرزوق الغانم ،رئيس وأعضاء
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ورجـ ـ ـ ـ ــاالت
«العميد» على املكافأة املجزية
التي قدموها لاعبني.
وشـ ـ ـ ـ ـ ّـدد عـ ـل ــى ان اإلن ـ ـجـ ــاز

الــذي حققه العبو «األبيض»،
هــو سابقة تاريخية ،معتبرًا
ان امل ـك ــاف ــآت ك ــان ــت ع ـلــى قــدر
اإلنـ ـ ـج ـ ــاز ،وان ه ـ ــذا ال ـت ـقــديــر
ليس غريبًا عن نادي الكويت.
ووع ـ ـ ـ ــد حـ ــاكـ ــم ب ـم ـضــاع ـفــة
الجهود في املرحلة املقبلة من
اجل املحافظة على املكتسبات
الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـقـ ـقـ ـه ــا الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق فــي
املـ ـ ــوسـ ـ ــم املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرم ،واه ـ ـ ـ ــداء
«ال ـع ـم ـيــد» وج ـمــاه ـيــره املــزيــد
من اإلنجازات.

العنزي يخوض «تجربة سلوفاكية»
تلقى العب فريق «الكويت» لكرة القدم بدر العنزي ،دعوة
من اجل خوض تجربة احترافية في نادي جيلينا السلوفاكي.
وقــد بــدأ الــاعــب اج ــراءات استخراج تأشيرة الــدخــول الى
سـلــوفــاكـيــا ،حـيــث م ــن املـنـتـظــر ان ي ـغ ــادر ف ــي يــولـيــو املـقـبــل،
لخوض تلك التجربة.
وسبق لبدر ،وهو شقيق نجم «األبيض» فهد ،ان اعير في
املــوســم املنقضي الــى نــادي النصر ،وأصـبــح العـبــا حــرا بعد
انتهاء فترة اإلع ــارة ،فمنحه «الـكــويــت» الـضــوء األخـضــر من
ناد آخر.
اجل البحث عن ٍ

خــالـهــا الـحـكــم بـمــراجـعــة اللقطة
واتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ف ــي وقـ ــت قصير
نسبيًا».
وشدد على أن االستعانة بإعادة
الـلـقـطــات التلفزيونية ستقتصر
في الغالب على الحاالت الجدلية
املهمة كاحتساب أو عدم احتساب
األهداف ،واألخطاء الجسيمة التي
تستوجب قــرارًا تأديبيًا من قبيل
االع ـت ــداء بــالـضــرب عـلــى املـنــافــس
بالخفاء.

موسكو  -أ ف ب  -كان اليوم الثاني من كأس القارات في
كرة القدم املقامة في روسيا ،تاريخيا بعد االحتكام الى حكم
الفيديو املساعد ثــاث مــرات في املباراتني اللتني اقيمتا في
قازان وموسكو.
وه ــي املـ ــرة األول ـ ــى ال ـت ــي ي ـتــم ف ـي ـهــا االح ـت ـك ــام ال ــى هــذه
التكنولوجيا في بطولة كبرى للمنتخبات األولــى ،لتضاف
ال ــى تـلــك املـسـتـخــدمــة ملـعــرفــة إذا كــانــت ال ـكــرة ت ـج ــاوزت خط
املــرمــى ،فــي مسعى للتخفيف مــن األخـطــاء التحكيمية التي
ظلمت الكثير مــن املنتخبات فــي الـبـطــوالت الـكـبــرى وصــوال
أحيانا الى حد إخراجها من املنافسة.
واس ـت ـخــدمــت ه ــذه الـتـقـنـيــة األحـ ــد ف ــي م ـبــاراتــي تشيلي
والكاميرون )-2صفر( ،والبرتغال واملكسيك ).(2-2
وأك ــد امل ــدرب اإلسـبــانــي ملنتخب تشيلي خ ــوان انطونيو
بيتسي أن «ردود الفعل األولى )بعد اتخاذ قرار استنادا الى
إعادة الفيديو( مرتبطة بالجزء العاطفي املحيط بكرة القدم
ولكي يتغير ذلك ،يحتاج األمر لبعض الوقت من أجل االعتياد
عليه».
وحسمت تشيلي مواجهتها مــع الـكــامـيــرون -2صـفــر في
الجولة األولى من منافسات املجموعة الثانية في مباراة ألغى
خالها حكم الفيديو املساعد هدف التقدم الدواردو فارغاس
في الثواني األخيرة من الشوط األول بداعي التسلل.
واحتفل التشيليون بالهدف وأكمل الفريقان املباراة قبل
أن يحصل الحكم األساسي على اشارة من غرفة حكم الفيديو
املساعد الــذي اكتشف عبر االعــادة ان فارغاس كــان متسلا،
فــألـغــي ال ـهــدف كـمــا حـصــل فــي امل ـب ــاراة األول ــى بــني البرتغال
واملكسيك ) (2-2حني ألغي هــدف مدافع أبطال أوروبــا بيبي
في الشوط األول.
اال ان حكم الفيديو املساعد عوض على فارغاس في الوقت
بــدل الضائع من املـبــاراة واحتسب له هدفا ألغاه بداية حكم
الراية.
وطبقت تكنولوجيا الفيديو للمرة األولى في كأس العالم
لألندية في اليابان في ديسمبر املاضي ،وفي مباراة جمعت
منتخبي فرنسا واسبانيا في  28مارس املاضي.
وواج ـهــت الـخـطــوة ان ـت ـقــادات فــي مــونــديــال االنــديــة بــدت
جـلـيــة خ ــال ه ــدف سـجـلــه م ـهــاجــم ريـ ــال م ــدري ــد االس ـبــانــي
البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت بدل الضائع ضد
كلوب اميركا املكسيكي ،حيث تم احتسابه في الوهلة االولى
مــن طــرف حكم الساحة ،ثــم ألغي بسبب التسلل قبل ان يتم
احتسابه بعد فترة ،ما تسبب بلغط وسوء فهم بني الاعبني
والحكم والحكم املساعد املسؤول عن الفيديو.
وستطبق هــذه التقنية فــي نهائيات كــأس الـعــالــم 2018
في روسيا وهي تستعمل في أربع حاالت فقط :بعد تسجيل
هــدف ،في حالة ركلة الـجــزاء ،منح بطاقة حمراء مباشرة أو
لتصحيح خطأ في تحديد هوية العب تعرض للعقوبة.
وبرر رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري
جــانــي انـفــانـتـيـنــو اس ـت ـخــدام الـفـيــديــو بــالـقــول أن ــه «م ــن غير
املقبول انه في  ،2017وفي حني أن الجميع في امللعب أو في
املنزل يمكن ان يرى في ثوان ما إذا ارتكب الحكم خطأ أم ال،
بينما الشخص الوحيد الذي ال يعرف به هو الحكم نفسه».
وب ـعــد أول اخ ـت ـبــار رس ـمــي «ش ـبــه ح ــي» لـحـكــم الـفـيــديــو
املساعد خال املباراة الودية بني إيطاليا وفرنسا ) ،(3-1أكد
انفانتينو ملوقع فيفا أنه «من خال االستعانة بحكام الفيديو
املساعدين ،فإننا نساعد الحكام ونحمي اللعبة .لقد فتحنا
صفحة جديدة في كتاب تاريخ كرة القدم».

الحارسان مهدي والعيسى يتبادالن املواقع

الجاركي :ال محترفني من دون تجربة
| كتب صادق الشايع |
ض ـ ــم ن ـ ـ ــادي ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ح ـ ــارس
املرمى املخضرم صالح مهدي في
صفقة انتقال حر ملدة موسم.
وسبق ملهدي « 35عامًا» أن لعب
ألنــديــة محلية عــدة خــال مسيرته
ال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة مـ ـ ــن بـ ـيـ ـنـ ـه ــا الـ ـس ــاملـ ـي ــة
الـ ـ ـ ــذي انـ ـطـ ـل ــق م ـ ـنـ ــه ،والـ ـق ــادسـ ـي ــة
والفحيحيل والـســاحــل والـيــرمــوك
وأخيرًا التضامن الذي خاض معه
املوسم املنقضي.
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد مـ ـ ــع مـ ـه ــدي
ل ـت ـع ــوي ــض رحـ ـي ــل ال ـ ـحـ ــارس عـلــي
الـعـيـســى الـ ــذي ان ـضــم رسـمـيــًا الــى
الـتـضــامــن ،وبــذلــك يـتـبــادل املــواقــع
مع مهدي.
ورحــب مدير الكرة في اليرموك
اح ـم ــد ال ـج ــارك ــي بـمـهــدي،مـتـمـنـيــًا
ان يوفق مــع الفريق فــي منافسات
املوسم املقبل ،مشيرًا الى أن الباب
م ـف ـتــوح أم ـ ــام ض ــم الع ـب ــني آخــريــن
مــن أنــديــة محلية لتدعيم صفوف
الفريق الــذي سيخوض منافسات
املــوســم املـقـبــل ضـمــن أنــديــة دوري
الدرجة األولى.
وك ــان ال ـن ــادي م ــدد عـقــد امل ــدرب
البرازيلي جاسينير سيلفا ملوسم
آخـ ــر ،ك ـمــا ج ــدد ال ـث ـقــة ف ــي الـطــاقــم
امل ـعــاون املـكــون مــن مساعد املــدرب
هاني الصقر ،واختصاصي اللياقة
التونس مصطفى العايدي ومدرب
ح ــراس امل ــرم ــى أح ـمــد دش ـت ــي ،كما
اع ـت ـمــد اس ـت ـم ــرار ال ـج ـهــاز االداري
املـ ـ ـك ـ ــون م ـ ــن عـ ـثـ ـم ــان ال ـف ـي ـل ـك ــاوي
وعـبــدالـعــزيــز الـفـيـلـكــاوي ويــوســف
العنزي.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارك ـ ـ ــي ان م ـل ــف
الــاع ـبــني األج ــان ــب ب ــات ف ــي عـهــدة
جـ ــاس ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــر حـ ـ ـي ـ ــث تـ ـ ــم ت ـك ـل ـي ـف ــه

صالح مهدي عاد الى اليرموك

بالبحث عن محترفني في أكثر من
مــركــز ،ولـكـنــه ش ــدد عـلــى ان الـقــرار
النهائي بالنسبة لاختيار سيمر
بالجهازين االداري والفني قبل ان
يـعـتـمــده مـجـلــس االدارة ،وأن ــه لن
يـتــم الـتـعــاقــد مــع مـحـتــرف مــن دون
اخضاعه الى التجربة.
وكشف ان ادارة الـنــادي تخطط
الق ــام ــة مـعـسـكــر خ ــارج ــي لـلـفــريــق
ي ـن ـت ـظ ــر ان ي ـ ـكـ ــون ف ـ ــي أغ ـس ـط ــس
امل ـق ـب ــل وقـ ـب ــل ان ـ ـطـ ــاق م ـنــاف ـســات
املوسم الجديد ،الفتًا إلى أن األمور
سـتـتـضــح ب ـه ــذا الـ ـش ــأن ف ــي االيـ ــام
املقبلة.
وحـ ـ ــول ت ـل ـقــي اإلدارة ع ــروض ــًا
مــن أنــديــة محلية لضم العـبــني من

ال ـف ــري ــق ،قـ ــال الـ ـج ــارك ــي« :ال ــاع ــب
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم الـ ـح ــدي ــث عــن
استعارته هو مهند األنصاري الذي
أب ــدى الـجـهــراء رغـبـتــه باستعارته
ف ــي امل ــوس ــم امل ـق ـب ــل ،وه ـ ــذا الـطـلــب
م ــن ال ـص ـعــب امل ــواف ـق ــة ع ـل ـيــه نـظـرًا
للقيمة التي يمثلها األنصاري في
الفريق باعتباره القائد وأحد أكبر
الاعبني سنًا وأكثرهم خبرة».
وأكــد على أن التوجه العام لدى
مـجـلــس االدارة ب ـع ــدم االسـتـغـنــاء
ع ــن أي الع ـ ــب ف ــي ال ـف ـت ــرة املـقـبـلــة
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ن ـس ـي ــج ال ـفــري ــق
وزيـ ـ ــادة االن ـس ـج ــام ب ــني الـعـنــاصــر
الـ ـت ــي ي ـض ـم ـهــا س ـ ـ ــواء مـ ــن الع ـبــي
الخبرة أو الشباب.

