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خليل جليل

مل ي�ستدركوا بعد!

وجهة نظر

كما هو وا�ضح يف البيان الذي وزعته اللجنة االوملبية العراقية 
قب���ل يومني و�ضبق انتهاء املهلة املحددة للعراق من قبل االحتاد 
االآ�ضي���وي لغر�س ال�ضماح للع���راق بامل�ضارك���ة يف بطولة كاأ�س 
االحتاد االآ�ضي���وي، اأن ازمة احتاد كرة القدم التي احتلت جزءا 
�ضغ���را من م�ضاح���ة البيان الذي يبدو ان���ه كر�س للم�ضاركة يف 
ال���دورة العربية املقبلة يف قطر ولي����س لالزمة وحدها، �ضتبقى 
م���ن دون ان جت���د حلوال ل���دى كل االط���راف املتعلق���ة بال�ضراع 

االنتخابي.
واذا كان بي���ان اللجن���ة االوملبي���ة غ���ر مفاجئ ب���ل كان متوقعا 
للبع�س من املتابعني جلوهر االأزمة لكنه يبدو ان موقف اللجنة 
االوملبية ام�س واليوم وغ���دا بات غر مه�ضوم من قبل االحتاد 
العراقي لك���رة القدم الذي حل بقرار م���ن اللجنة االوملبية واأكد 
م�ضمون���ه وروح ن�ضه رئي�س اللجن���ة وعدد من امل�ضوؤولني فيها 

اأكرث من مرة.
عموما ومهم���ا تعددت الدواف���ع واختلفت االأ�ضب���اب حول قرار 
حل االحت���اد العراقي من قبل اللجنة االوملبي���ة وهذا ما يتفهمه 
اجلمي���ع تقريبا اأي اىل االحت���اد العراقي الذي م���ا زال يت�ضبث 
باجتماع���ات وي�ضعى ملحاوالت اإنهاء االزم���ة وكاأن االأمر يعنيه 
وح���ده ولي����س اللجن���ة االوملبي���ة وكل االطراف االأخ���رى التي 
ا�ضتن���د اإليها ق���رار حل االحت���اد يف ال�ضاد�س ع�ضر م���ن ت�ضرين 
الث���اين املا�ض���ي موعد االعالن عن ه���ذا القرار املتخ���ذ قبل هذا 
املوع���د واجل االعالن عن���ه ل�ضواد عيون الت�ضفي���ات االآ�ضيوية 

يف اربيل ولي�س ل�ضواها.
لك���ن الالفت يف االأمر ان االحت���اد العراقي لكرة القدم املنحل مل 
ي�ضت���درك اىل االآن ق�ضية االأزمة وخط���وة حله من خالل ت�ضبثه 
باالجتماع���ات ولهث���ه وراء كل الدعوات الت���ي يت�ضارع نحوها 
قبل اللجن���ة االوملبية �ضاحبة االأم���ر اوال واأخرا ، ونعتقد بان 
مث���ل هذا الت�ضب���ث الع�ضوائ���ي العقي���م لالحتاد قد اف���رغ جزءا 
كب���را من موقفه املفرت�س ان يكون وا�ضح���ا امام العامل ويدع 
للجنة االوملبية ورئي�ضها وكل امل�ضوؤولني فيها الذين تعاطوا مع 
االزم���ة بت�ضريحات ومواقف معروفة، ان تتكفل باالمر وحدها 

الإيجاد حلول لالأزمة.
لقد علق االحتاد العراقي املنحل االآمال على اجتماع ال�ضليمانية 
الدع���وة  اللجن���ة االوملبي���ة جمامل���ة  ق���ررت  ان  كث���را ملج���رد 
واال�ضتم���اع الأف���كار اللجنة االوملبي���ة الكرد�ضتاني���ة ونقلها اىل 
العا�ضمة بغداد ملناق�ضته���ا ونعتقد  ان االمر انتهى منها الننا مل 
نتلم�س اية خطوة عملية تعك�س وجت�ضد املبادرة واهدافها على 
ار�س الواقع ومن ثم تلت هذا االجتماع �ضل�ضلة من االجتماعات 
بني عدد من اع�ضاء االحتاد ورئي�س اللجنة االوملبية وبح�ضور 
االم���ني املايل للجنة واحيانا بح�ضور االمني العام وكلها انتهت 

بال�ضكل الذي يعك�س احلقائق االآن.
لق���د تبنت اللجنة االوملبية وعلى ل�ض���ان رئي�ضها �ضخ�ضيا ومنذ 
اع���الن قرار ح���ل االحت���اد العراقي لكرة الق���دم، م�ضاأل���ة تفادي 
عقوبات التجميد وا�ضتبعاد املنتخبات والفرق العراقية وايجاد 
�ضب���ل كفيلة لتف���ادي العقوبات. وقد �ضرح االم���ني املايل للجنة 
وامل�ضوؤولني فيها اي�ضا ع���ن ق�ضية تكليف حمامني من ا�ضحاب 
اخل���رة والتجرب���ة يف التعام���ل م���ع ق�ضاي���ا االحت���اد ال���دويل 
بخ�ضو�س االزمات النا�ضبة ب���ني اللجان االوملبية واالحتادات 

الوطنية من جهة واالحتاد الدويل لكرة القدم من جهة اخرى.
وان الذي يح�ضل على �ضطح االحداث املتالحقة وما هو وا�ضح 
للعي���ان ان االحتاد العراق���ي مبحاوالته وم�ضاعي���ه الإجناح اية 
حم���اوالت تنه���ي االزم���ة وت�ضبث���ه املتوا�ض���ل مبنا�ضب���ة وغر 
منا�ضب���ة وباإحل���اج غ���ر مقب���ول احيانا رغ���م معرفت���ه امل�ضبقة 
بنتائ���ج اية ح���وار واجتماع ،يعك�س هذا الت�ضب���ث لالآخرين ان 
االمر وكاأنه يعني االحتاد املنحل وحده ولي�س اللجنة االوملبية  
الت���ي يفرت�س ان ترتجم اقوال م�ضوؤوليها مبخاطبة االحتادين 

الدويل واالآ�ضيوي واالنفتاح عليهما حلل االزمة
فالق�ضية لي�ضت ق�ضية االحتاد العراقي او نادي اربيل املت�ضبث 
اي�ض���ا وان كان موقف���ه �ضرعي���ا باملطالب���ة وال�ضع���ي للتواج���د 
يف البطول���ة االآ�ضيوي���ة بع���د ان بذل جهدا كب���را وانفق امواال 
طائلة يف اطار التح�ضر للم�ضابقة على العك�س من ادارة نادي 
النجف التي لزمت ال�ضمت ازاء حرمان فريقها من امل�ضاركة يف 
البطول���ة ، وامنا ه���ي ق�ضية اللجنة االوملبي���ة العراقية وحدها 
اوال واأخ���را وطاملا احي���ل ملف الق�ضية اليه���ا مثلما اكدت ذلك 
اك���رث من مرة فعل���ى االحتاد العراقي ان يفه���م وي�ضتدرك  قليال 
ان امل�ضوؤولي���ة باتت لي�س االآن وامنا منذ قرارها بحله تقع على 
عاتق اللجنة االوملبي���ة العراقية ورئي�ضها على نحو خا�س بعد 
ان اكد اأنه م�ضتعد لتفادي العقوبات، واالبتعاد عن كل حماوالت 

الت�ضبث العقيم.

بغداد / طه كمر
اأخ��ف��ق ف��ري��ق ال�����ض��رط��ة ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة على 
لقائه بفريق  الفوز خالل  التوايل يف حتقيق 
املمتازة  للدرجة  ت��وا  ال�ضاعد  الفتي  الكرخ 
نادي  ملعب  على  االربعاء  يوم  التقيا  عندما 
احلكم  اداره���ا  التي  امل��ب��اراة  وانتهت  الكرخ 
لكل  ب��ال��ت��ع��ادل بهدفني  ع���ودة  ك��اظ��م  ال���دويل 
ان�ضار  غ�ضب  اث��ره��ا  ع��ل��ى  ليتعاىل  منهما 
النادي  ادارة  مطالبني  اخل�ضراء  القيثارة 
باإيجاد حل لهذه االزمة التي على ما يبدو انها 

�ضتتفاقم .
يف  ال�ضرطاويني  كفة  املباراة  بداية  رجحت 
تو�ضح  حيث  االر���س  ا�ضحاب  مرمى  ط��رق 
الذين  ال�ضرطة  مهاجمي  رغبة  خالل  من  ذلك 
الكرخ  لعب فريق  ثقلهم يف �ضاحة  رموا بكل 
يف  عالية  قدرة  ال�ضباب  مدافعوه  اظهر  الذي 
ك��ل حماوالت  ع��ن مرماهم واأح��ب��ط��وا  ال���ذود 
 6 الدقيقة  يف  كلف  اجم��د  ه��دد  وق��د  ال�ضرطة 
م��رم��ى ال��ك��رخ م��ن خ��الل ك��رت��ه ال��ت��ي �ضددها 
زميله  ليعود  بردها  تكفل  القائم  لكن  براأ�ضه 
من  ركلة  وينفذ   8 الدقيقة  ابراهيم يف  او�س 
كرة ثابتة مرت بجانب القائم ويف املقابل مل 
ي�ضكت العبو الكرخ بل بادلوا العبي ال�ضرطة 
الهجمات باالعتماد على الكرات املرتدة لت�ضهد 
الدقيقة 18 تهديدًا وا�ضحًا عندما �ضدد العب 

اخلطورة  مبنتهى  ك��رة  قا�ضم  ���ض��الم  ال��ك��رخ 
كادت ت�ضيب املرمى لكنها مرت بجانب القائم 
امللعب  و�ضط  يف  حم�ضورًا  اللعب  وا�ضتمر 
ان  اىل  املرميني  على  وخطورة  فاعلية  دون 
حانت الدقيقة 28 من هذا ال�ضوط لت�ضهد تقدم 
ان  بعد  ك��رمي  ح�ضني  �ضجله  بهدف  ال�ضرطة 
جاءته الكرة من زميله اجمد كلف الذي ح�ضل 
الذي  النبي  عبد  ا�ضعد  زميله  من  الكرة  على 
الهدف  هذا  وبعد  باإتقان.  قدمه  بكعب  لعبها 
النتيجة  لتعديل  م�ضعى  يف  الكرخيون  ن�ضط 
الدقيقة 31  قا�ضم يف  نفذ العبهم �ضالم  حيث 
حار�س  لكن  مبا�ضرة  ح��رة  �ضربة  م��ن  ك��رة 
ال�ضرطة و�ضام كا�ضد وقف لها باملر�ضاد وعاد 
و�ضط  املقطوعة  ال��ك��رات  ملمار�ضة  الفريقان 
كوقت  دقيقتني  املباراة  حكم  لي�ضيف  امللعب 
بدل �ضائع لت�ضهد الدقيقة االوىل منه ت�ضجيل 
جزاء  ركلة  طريق  عن  للكرخ  التعادل  ه��دف 
ملهاجم  اعثار متعمد  بعد  املباراة  منحها حكم 
ال�ضرطة  م��داف��ع  قبل  م��ن  قا�ضم  �ضالم  ال��ك��رخ 
و�ضام كاظم حيث نفذها بنجاح الالعب �ضعد 
الهدف  وبعد  فريقه.  كفة  معادال  االم��ر  عبد 

اعلن حكم املباراة انتهاء ال�ضوط االول .
�ضابقه  من  باأف�ضل  الثاين  ال�ضوط  يكن  ومل 
ان�ضاره  توقع  الذي  ال�ضرطة  لفريق  بالن�ضبة 
ت�ضاعد وترة اداء العبيه لكن �ضيئًا من هذا مل 

يحدث فقد ا�ضرك مدرب ال�ضرطة رحيم حميد 
النبي  عبد  ا�ضعد  من  بدال  ب�ضار�ضعد  الالعب 
ويف الدقيقة 48 نفذ احمد كاظم �ضربة حرة 
بعد  الكرخي  املرمى  ت�ضيب  ك��ادت  مبا�ضرة 
رعد  حيدر  احلار�س  عليها  ال�ضيطرة  فقد  ان 
لكنها مرت من جانب القائم وقد اجرى مدرب 
الوقت  يدهمه  ان  قبل  الثاين  تبديله  ال�ضرطة 
فا�ضل  احمد  من  ب��دال  �ضدير  اي��اد  ا�ضرك  فقد 
و�ضهدت  امل��ع��روف  مب�ضتواه  يظهر  مل  ال��ذي 
اجمد  ال�ضرطة  لالعب  حم��اول��ة   62 الدقيقة 
وحول  ال��ك��رخ  مبدافعي  تالعب  عندما  كلف 
يف  ك��ان  االخ��ر  لكن  ك��رمي  ح�ضني  اىل  كرته 
رحيم  وعاد  الهجمة  واحبطت  ت�ضلل  مو�ضع 
يون�س  باإ�ضراكه  ثالثا  تبديال  ليجري  حميد 
لزيادة  منه  �ضعيا  خلف  احمد  من  �ضكوربدال 
ان  الهجوم ع�ضى  العددية يف منطقة  الكثافة 
ياأتي هدف الرتجيح حيث �ضهدت الدقيقة 73 
من زمن املباراة فر�ضة موؤكدة لفريق ال�ضرطة 
عندما �ضدد �ضامال �ضعيد كرة هائلة وهو على 
بعد �ضت ياردات عن املرمى لكن مدافع الكرخ 
علي بهجت انقذ املوقف واأخرج الكرة من فم 
مهند  ال�ضاب  و�ضع   83 الدقيقة  ويف  املرمى 
كرة  تابع  باملقدمة عندما  الكرخ  الرحمن  عبد 
عليها  ال�ضيطرة  يف  كا�ضد  و�ضام  يتمكن  مل 
قبل  من  ح��رة  �ضربة  من  اليه  �ضددت  ان  بعد 

العبي  اف�ضل  كان  ال��ذي  قا�ضم  �ضالم  الالعب 
الفريقني لي�ضع مهند كرته يف �ضباك ال�ضرطة 
بعد ارتطمت بقدم املدافع �ضالم هالل ودخلت 
الهدف تغر  فريقه باخلطاأ. وبعد هذا  �ضباك 
م�ضار املباراة ل�ضالح الكرخ الذي كاد العبوه 
مهاجميه  ت�ضرع  لوال  ثالثا  هدفا  ي�ضيفوا  ان 
وقد  للمباراة  اال�ضلي  ال��وق��ت  انتهى  حيث 
بدل �ضائع  دقائق وقت   5 اللقاء  ا�ضاف حكم 
لتمر دقائقه ع�ضيبة على جمهور ال�ضرطة اال 
ان العبي ال�ضرطة ادركوا اخلطر الذي دهمهم 
لهم  لياأتي  الكرخ  لعب  �ضاحة  يف  و�ضغطوا 
ح�ضني كرمي بخر ال�ضعد عند الدقيقة الرابعة 
من  ال��ك��رة  ت�ضلم  عندما  ال�ضائع  ال��وق��ت  م��ن 
الروعة  غاية  يف  وو�ضعها  �ضدير  اياد  زميله 
على مي��ني احل��ار���س ح��ي��در رع��د م��ع��دال كفة 
املباراة  حكم  اطلق  الهدف  ه��ذا  وبعد  فريقه 
�ضافرته معلنا نهاية املباراة بالتعادل بهدفني 

لكال الفريقني .

م�ضاهدات من املباراة
كرمي  ويل  الكرخ  م��درب  م�ضاعد  وق��وف  اإن 
وا�ضتمراره  للملعب  اجل��ان��ب��ي  اخل��ط  على 
يقود  وك��اأن��ه  دقيقة  ت�ضعني  ط��وال  بال�ضياح 
فريقًا �ضعبيًا ويف �ضاحة ترابية دون و�ضعه 
املباراة  وم�ضرف  الرابع  للحكم  ح�ضاب  اي 

وامل�ضوؤولني  وال�ضحفيني  احلكام  ومراقب 
الذين ح�ضروا هذه املباراة لال�ضف ال تنم عن 
انها  بالعك�س  امل�ضوؤولية  حجم  واإدراك  وعي 
الوقوف  يجب  ح�ضارية  غر  ظاهرة  متثل 

عندها .
�ضوهد مدرب الكرخ ن�ضرت نا�ضر وهو ي�ضب 
وي�ضتم العبيه ماأنبًا اإياهم على طريقة لعبهم 
انظار جميع من ح�ضر  اأمام  املباراة  يف تلك 
الذي  م��ع اخل��ل��ق  يتنافى  م��ا  امل��ب��اراة وه���ذا 
التي  الريا�ضية  وال��روح  امل��درب  هذا  يحمله 
فريقه  العبي  ان  ال�ضيما  قبل  من  بها  يتمتع 
هذه  وتعد  اخل��رة  قليلي  ال�ضباب  من  جلهم 

النتيجة بالن�ضبة لهم انت�ضارا بحد ذاته .
االحتياط  الكرة  عليها  تو�ضع  التي  احلمالة 
احلديد  ن��وع  م��ن  ال��راب��ع  احلكم  م��ن  بالقرب 
يتنا�ضب مع جمالية احلدث  الذي ال  ال��رديء 
ولو مت ا�ضتبدالها باأخرى من نوع ال�ضتيل او 
االملنيوم قد يكون اف�ضل ا�ضوة مع ما يوجد 

يف املالعب اخلليجية .
ال�ضحفيني  م��ق��اع��د  ع��ل��ى  اجل��ال�����ض��ني  ك���رثة 
ب��ع��ي��دون ع��ن مهنة االع����الم تعيق  مم��ن ه��م 
جمالية  على  توؤثر  وبالتايل  االعالميني  عمل 
املباراة كون ان هناك عددًا غر قليل متواجد 
من  م��راع��ات��ه  يجب  وه���ذا  امللعب  ار����س  يف 

امل�ضوؤولني عن اأمن املالعب.

للمرة الثانية وباأداء اأثار �ضخط اأن�ضاره

الفوز ع�سّي على ال�سرطة .. وكرمي اأنقذه 
من هزمية اأمام فتيان الكرخ!

بغداد / املدى
قال م�ضدر مقرب من اإدارة نادي ال�ضرطة اإن نية االدارة تتجه لتغير 
مدرب فريقها الكروي بعد االخفاقتني اللتني تعر�س لهما الفريق يف 

الدورين االول والثاين من دوري الكرة .
واأكد امل�ضدر الذي ف�ضل عدم الك�ضف عن ا�ضمه يف ت�ضريح ل�) املدى ( ان 

االدارة تروم اإناطة مهمة تدريب فريق كرة القدم باحد املدربني حممد 
طرة اأو حكيم �ضاكر يف م�ضعى منها الإنقاذ فريقها الكروي بعد ان تعر�س 

اىل انتكا�ضتني خالل املباراتني اللتني خا�ضهما امام فريقي احلدود 
والكرخ ومل ي�ضتطع حتقيق الفوز فيهما بل انه تعادل يف االثنتني ب�ضق 

االنف�س، ما يدل على عدم قدرة مدرب الفريق رحيم حميد على تكملة 
امل�ضوار بال�ضكل الذي يلبي طموح ادارة النادي وحتقيق اجناز جديد 

للنادي .
واأكد ان كفة املدرب حكيم �ضاكر هي االرجح و�ضتوكل اليه مهمة تدريب 

الفريق خالل االيام القليلة القادمة م�ضرا اىل ان التغير �ضيكون بعد 
مباراة الفريق امام فريق احل�ضنني التي �ضتقام غدًا االحد.

ب���امل���ر����س���اد

طربة و�ساكر 
مر�سحان لقيادة 

كرة ال�سرطة

– موفد االحتاد  الكويت / عواد ها�ضم 
العراقي لل�ضحافة الريا�ضية

املركز  ع��ل��ى  ب��ال��رم��اي��ة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ح�ضل 
الرابع بفعالية امل�ضد�س الهوائي يف بطولة الرماية 
 1166 جامعا  حاليا  الكويت  يف  اجلارية  العربية 
عالمة بينما ح�ضل الفريق ال�ضعودي على الرتتيب 
الفريقان  واح��ت��ل  ع��الم��ة   1694 ج��ام��ع��ًا  االول 
  . والثالث  الثاين  املركزين  واجلزائري  التون�ضي 
امل�ضد�س  فعالية  ال�ضبت  اليوم  تبداأ  ان  املقرر  ومن 

الهوائي للنا�ضئني وميثلنا فيها الالعبون عبد الله 
ط��ارق وي�ضارك  الدين �ضياء وزي��د  ون��ور  ع��الوي 
النا�ضئ حامت كرمي م�ضاركة فردية. ومن جانب اآخر 
للرماية  العربي  العمومية لالحتاد  عقدت اجلمعية 
اجتماعًا ا�ضتثنائيًا برئا�ضة املهند�س دعيج العتيبي 
فيه  ال��ع��راق  ومثل  للعبة  العربي  االحت���اد  رئي�س 
زاهد نوري وفريد حممد �ضالح. ومن اأهم قراراته 
الكويت  اىل  م�ضر  م��ن  العربي  االحت���اد  مقر  نقل 
واإقرار تنظيم البطولة العربية القادمة )العا�ضرة( 

البلد  الكويت  وتعتر   2012 ل��ع��ام  اجل��زائ��ر  يف 
االحتياط يف حالة تعذر اإقامتها يف اجلزائر.

الهوائي  امل�ضد�س  فعالية  بنتائج  يتعلق  وفيما 
باالمكان  ك���ان  ان���ه  وف��دن��ا  رئ��ي�����س  ع��ق��ب  لفريقنا 
النجاح  لو توفرت عنا�ضر  اف�ضل مما كان  حتقيق 
عالوي  الفريق  مدرب  اأما    . امل�ضتلزمات  وتوفرت 
امكانياتنا  وفق  كان  ح�ضل  ما  ان   فقال:  الله  عبد 
املركز  على  نح�ضل  اأن  املفرو�س  وك��ان  واإع��دادن��ا 
املركز  انتزع  اجلزائري  الفريق  ان  خا�ضة  الثالث 

اإداري  واأو���ض��ح  ع��الم��ات.  خم�س  ب��ف��ارق  الثالث 
الفريق م�ضتاق جعفر بغ�س النظر عّما جرى فهناك 
ظروف لكل م�ضابقة منها التدريبية ومنها النف�ضية 
وبالطبع البد من قناعات وت�ضورات تو�ضلنا اىل 
واإن  تقدمها  م�ضار  يكفل  وما  اللعبة  واقع  مراجعة 
ح�ضولنا على الرتتيب الرابع فرقيًا من جمموع 16 

دولة م�ضاركة تعد نتيجة مقبولة.
 وعلل �ضياء عبا�س نتيجته باأنه ي�ضكو من اأمل يف 
الظهر واجلهد املتوا�ضل بني ال�ضباقات ونرجو ان 

ويف  ال��ي��وم.  �ضباق  يف  االف�ضل  بتحقيق  نعو�س 
ال�ضباق الفردي لنف�س الفعالية ظفر مت�ضابقنا �ضياء 
عبا�س بامليدالية الرونزية حل�ضوله على الرتتيب 
والتون�ضي.  ال�ضعودي  املت�ضابقني  بعد  الثالث 
فعاليات  �ضمن  احل��ر  امل�ضد�س  �ضباقات  وك��ان��ت 
البطولة العربية التا�ضعة للرماية املتوا�ضلة حاليا 
مب�ضاركة  ام�س  يوم  انطلقت  قد  الكويت  دولة  ًيف 
ومعمر  ع��الوي  و�ضيف  عبا�س  �ضياء  املت�ضابقني 

عماد.

ال���ع���راق راب���ع���ًا يف م��ن��اف�����س��ات ف��ع��ال��ي��ة امل�����س��ّد���س ال��ه��وائ��ي

بغداد/ يو�ضف فعل
اأكد لطيف خل���ف رئي�س االحتاد الفرعي 
لكرة الق���دم يف دي���اىل ان  اال�ضتعدادات 
جاري���ة على ق���دم و�ضاق الأج���ل التنظيم 
دوري الفئات العمرية ودوري الدرجتني 
االأوىل والثاني���ة يف مالع���ب املحافظ���ة 
الإظهاره���ا باملظه���ر الالئق ال���ذي يعك�س 
اهتم���ام احتاد الك���رة بالف���رق  امل�ضاركة 
يف جمي���ع البط���والت الكروي���ة ال�ضيم���ا 
يك���ون  فيه���ا  االول  باملرك���ز  الفائ���ز  ان 
ممث���ال للمحافظ���ة يف االدوار النهائي���ة 
ل���دوري العراق. وقال خل���ف يف حديثه 

ل����) املدى(: ان احتاد الك���رة الفرعي عقد 
اجتماعا مهمًا مع ممثلي االأندية الراغبة 
املذك���ورة  بالبط���والت  امل�ضارك���ة  يف 
الت���ي م���ن املق���رر ان يقميه���ا االحتاد يف 
املو�ض���م احل���ايل 2010/2009 وتداول 
يف االأم���ور الت���ي تخ����س املباري���ات من 
النواحي االداري���ة والفنية والتحكيمية 
ف�ضال عن معرف���ة عدد الفرق التي ترغب 
الفئ���ات العمري���ة  بامل�ضارك���ة يف دوري 
)االأ�ضب���ال والنا�ضئني وال�ضباب( لتحديد 
موعد لفح�س الالعب���ني واجراء القرعة 
بني الفرق وو�ضع جدول خا�س ملباريات 

وجلمي���ع  والثاني���ة  االأوىل  الدرجت���ني 
ع���ن  لالبتع���اد  منظ���م  ب�ض���كل  االدوار 
االرجتالية يف اع���الن مواعيد املباريات 
كي ت�ضتعد الفرق ب�ضورة جيدة تتنا�ضب 
م���ع اأهمي���ة امل�ضاركة ب���دوري املحافظة. 
وا�ض���ار اىل �ض���رورة االهتم���ام بدوري 
الفئات العمرية من خالل توفر املالعب 
اجلي���دة وت�ضمي���ة الطواق���م التحكيمية 
الق���ادرة عل���ى قي���ادة املباري���ات اىل ب���ر 
االأم���ان الأجل اكت�ضاف املواه���ب القادرة 
عل���ى متثي���ل منتخب���ات املحافظ���ة عل���ى 
اف�ضل وجه ورفد فريق دياىل لكرة القدم 

بالطاقات الواعدة التي ميكن من خاللها 
اإع���ادة بريق الفري���ق يف الدوري املمتاز 
اىل �ضاب���ق عه���ده ال�ضيم���ا ان هناك اكرث 
من الع���ب موهوب با�ضتطاعت���ه التطور 
والو�ض���ول اىل ارت���داء الفانيلة الدولية 
مع املنتخب���ات الوطنية لفئت���ي االأ�ضبال 
والنا�ضئني. وطالب خلف مدربي الفئات 
العمري���ة باالبتعاد ع���ن التزوير والفوز 
املزي���ف واالعتماد عل���ى الالعبني �ضمن 
ال�ض���ن املق���ررة الأجل بناء قاع���دة كروية 
ترتك���ز عل���ى اأ�ض����س �ضحيح���ة حيث ان 
االحتاد الفرعي و�ضع يف ح�ضبانه انهاء 

م�ضاألة التالعب باالأعمار من خالل اتخاذ 
او  اأملخالف���ني  بح���ق  العقوب���ات  اأق�ض���ى 
الذين يثبت تورطه���م يف اإ�ضراك العبني 

اكر من العمر املقرر.
وع���ن اخلط���وات التي اتخذه���ا االحتاد 
الفرع���ي لتنظي���م  دوري ناج���ح جلمي���ع 
الدرجات ق���ال خلف :ان االحتاد الفرعي 
�ض���كل اأك���رث م���ن جلن���ة فرعي���ة لتهيئ���ة 
مناف�ض���ات  جن���اح  م�ضتلزم���ات  جمي���ع 
ال���دوري يف املحافظ���ة ال�ضيم���ا ان تل���ك 
املباري���ات ا�ضهم���ت يف املو�ض���م املا�ضي 
يف اذاب���ة الكث���ر من امل�ضاكل ب���ني اأبناء 

املحافظ���ة الن ك���رة الق���دم لعب���ة جنحت 
واع���ادت  حوله���ا  اجلمي���ع  توحي���د  يف 
رواب���ط االأخوة بني اجلمي���ع لذلك علينا 
التكات���ف والتع���اون مبا يخ���دم م�ضرة 
اللعبة يف املحافظة. ونا�ضد لطيف خلف 
رئي�س االحتاد الفرعي جمل�س املحافظة 
واملحافظ���ة دعم البط���والت الكروية من 
خالل االهتم���ام باملالعب وتطوير البنى 
التحتي���ة وتوفر اجلانب امل���ادي للفرق 
ك���ي ت�ضتطي���ع امل�ضارك���ة يف البط���والت 
م���ردودات  له���ا  الريا�ض���ة  الكروي���ة الن 

ايجابية على جميع مفا�ضل املجتمع.

بغداد / املدى 
اختتم���ت عل���ى م�ضمار ملع���ب كلي���ة الرتبي���ة الريا�ضية يف 
اجلادري���ة مناف�ض���ات بطولة البطل املوه���وب الألعاب القوى 
الت���ي نظمها االحت���اد العراقي املركزي للعب���ة برعاية وزارة 
ال�ضب���اب والريا�ضة مب�ضاركة 17 مديرية �ضباب متثل جميع 
حمافظ���ات الع���راق. واأ�ضفرت نتائج مناف�ض���ات فئة اال�ضبال 
للذك���ور عن ح�ض���ول مديرية �ضب���اب وريا�ض���ة مي�ضان على 
املرك���ز االول وجمع���ت 70 نقط���ة وجاءت مديري���ة الر�ضافة 
يف املرك���ز الث���اين وجمع���ت 65 نقطة فيما ح�ضل���ت مديرية 
النا�ضري���ة عل���ى املرك���ز الثال���ث بع���د ان جمع���ت 62 نقط���ة 
واحتلت مديرية الب�ضرة املركز الرابع واحرزت 56 نقطة. 

اأم���ا مناف�ضات فئة اال�ضبال لالأن���اث فاأ�ضفرت عن فوز مديرية 
الر�ضاف���ة بعد ان جمعت 97 نقطة ودي���اىل ثانيا ب� 66 نقطة 

وبابل ثالثا ب�61 نقطة واملو�ضل رابعا جامعًا 60 نقطة. 
ويف مناف�ض���ات فئ���ة الراعم للذكور ح�ضل���ت مديرية �ضباب 

وريا�ض���ة الب�ض���رة على املرك���ز االول ب� 67 نقط���ة والنجف 
و�ضيف���ا ب���� 52 نقطة فيما ج���اءت الر�ضافة ثالث���ا ب� 50 نقطة 
وحّل���ت مديرية كربالء رابعا ب� 46 نقطة. واما مناف�ضات فئة 
الراعم  للن�ضاء فاأ�ضفرت عن فوز مديرية الكرخ اوال وجمعت 
84 نقطة والنجف ثانيا ب� 64 نقطة ثم كربالء ثالثا 50 نقطة 
والك���وت رابع���ا 39 نقط���ة. وق���ال الدكتورع���الء جابر نائب 
رئي����س االحتاد العراقي اللع���اب القوى: جنح احتادنا بدعم 
من وزارة ال�ضباب والريا�ضة بتطبيق مفردات هذه البطولة  
املهم���ة للفئ���ات العمرية من خ���الل تنظيم رائع ج���دًا وظهور 
كف���اءات وطاق���ات واع���دة �ضتكون مرتك���زا حقيقي���ا الألعاب 
الق���وى يف امل�ضتقبل. وا�ض���اف : ان هذا يدفعن���ا للمزيد من 
العطاء، خا�ض���ة ان االحتاد عازم على امل�ضي قدمًا ال�ضتعادة 
مكانة العراق يف األعاب القوى من خالل و�ضع مناهج دقيقة 
ت�ضتن���د اىل العلمية وتتعامل مبو�ضوعية مع اجلميع وبذلك 

ممكن ان نعزز االجنازات التي ح�ضلت عليها.

ال���دوري م��ب��اري��ات  لت�سييف  ج��اه��زة  دي���اىل  :م��اع��ب  خ��ل��ف  لطيف 

اختت��ام بطول���ة البطل املوهوب لألع��اب الق��وى
بغداد / اكرام زين العابدين  

ق���ال �ضال���ح حممد كاظم رئي����س االحتاد  
ان  االثق���ال  لرف���ع  املرك���زي  العراق���ي 
االحتاد  �ضم���ى وفده امل�ضارك يف بطولة 
العرب للمتقدمني وال�ضب���اب والنا�ضئني 
التي �ضتقام يف العا�ضمة االردنية عمان 
يف الث���اين والع�ضري���ن من �ضه���ر كانون 

الثاين احلايل.
ت�ضري���ح  يف  كاظ���م  حمم���د  وا�ض���اف 
ال���ذي  العراق���ي  الوف���د  ان  ل�)امل���دى( 
�ضي�ض���ارك يف مناف�ض���ات بطول���ة العرب 
�ضيتاأل���ف م���ن  حمم���د كاظم مزع���ل امني 
�ضر االحتاد وحممد طاهر ع�ضو االحتاد 
ومو�ضى هادي مديرًا فنيًا و�ضتة مدربني 
هم خ�ضرو ا�ضماعيل و�ضعد حميد فنجان 

وبالل عدنان وعلي هادي وعبد احل�ضني 
عب���د الزه���رة وعبا�س يا�ض���ني ف�ضاًل عن 

24 رباعًا و�ضتارا�س الوفد .
وا�ضار حممد كاظم اىل ان االحتاد حر�س 
ب���اأن ي�ض���ارك بع���دد كب���ر م���ن الرباعني 
البطول���ة  ه���ذه  يف  االوزان  جلمي���ع 
العربي���ة خا�ض���ة ان االحت���اد يتوق���ع ان 
يح�ض���د اك���رث م���ن اربع���ني ميدالي���ة يف 
البطولة بعد ان ارتفع ا�ضهم رباعينا يف 
اآخ���ر م�ضارك���ة اآ�ضيوية لل�ضب���اب  والتي 
حقق���وا فيها نتائ���ج متمي���زة ، موؤكدا ان 
االحت���اد يحر����س عل���ى ان يك���ون هناك 
فتم���ت  املحافظ���ات  ملدرب���ي  مه���م  دور 
ت�ضميتهم يف هذه البطولة ملنحهم فر�ضة 
�ضتنعك����س  الت���ي  قدراته���م  يف تطوي���ر 

ايجابيًا يف االرتقاء مب�ضتوى اللعبة يف 
املحافظات.

واأو�ض���ح حممد كاظ���م ان بطولة العرب 
املقبل���ة �ضتك���ون فر�ض���ة الإثب���ات جدارة 
الع���راق من خالل النتائج التي �ضتتحقق 
واال�ضتع���داد املتكامل والهمة العالية يف 
دخ���ول مناف�ضاته���ا ، مبين���ًا ان البطول���ة 
تع���د فر�ض���ة الإع���داد االأبط���ال لتحقي���ق 
اجنازات ممي���زة يف ال���دورة االآ�ضيوية 
املقبل���ة والدورة العربية يف قطر خا�ضة 
بع���د ان تتوفر فر�ضة رعاي���ة مثالية  من 
اللجن���ة االوملبي���ة العراقي���ة  م���ن خ���الل 
ايج���اد املع�ضكرات طويلة االمد لرباعينا 
داخل وخارج العراق لتثبت للجميع اأننا 

قادرون على اإعادة بريق اللعبة.

احتاد الثقال ي�سّمي وفد املنتخب لبطولة العرب بالأردن

جانب من البطولة

حكيم �شاكر

ال�شرطة يكبو للمرة الثانية يف الدوري


