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اإياد ال�ضاحلي

َمن يردع عفيفة؟

م�ضارحة حرة

مل تخ���ُل بطولة اآ�شيوية للفئات العمري���ة من لغط او ت�شكيك او 
تهدي���د بف�شح امل�شتور ال�شيما من احتادات الدول التي جتد يف 
)نغم���ة( تزوير االأعمار م���ا ي�شّنف اأ�شم���اع م�شوؤوليها تهربًا من 
�شجي���ج النق���د املوجع ال���ذي يتلقونه من و�شائ���ل االعالم عقب 
ف�شله���م بو�ش���ول منتخباته���م اىل املراكز الطموح���ة ، بيد اأنهم 
اأغدق���وا ميزانية باهظة عل���ى اإعدادها يف مع�شك���رات خارجية 

ومل يقب�شوا حبة حم�ص واحدة يف املولد االآ�شيوي. 
وكان الع���راق ومل���ا ي���زل يف مقدمة ال���دول التي �شجل���ت نتائج 
م�شرف���ة مع منتخب���ات اال�شب���ال والنا�شئ���ن وال�شب���اب ب�شبب 
�شيا�ش���ة التالق���ح الفن���ي املبكر، طوي���ل االمد ، ما ب���ن املدربن 
املكافح���ن واملوهوب���ن ال�شاحلن �ش���واء يف مدر�شة عمو بابا 
اأم االندي���ة اأم املراك���ز التدريبية االخرى قب���ل ان تتلقفهم ايدي 
مدربي املنتخبات الوطني���ة لي�شنعوا منهم املعجزات يف اأ�شواأ 
الظروف التي مرت على بلدنا احلبيب ب�شهادة االلقاب الذهبية 
امل�شجل���ة با�شم منتخب ال�شباب ع���ر العقود املا�شية وكان اآخر 
اإجن���از يوؤك���د �شواب نه���ج العم���ل مع الفئ���ات العمري���ة وعدم 
ن�شوب املواهب هو تاأهل �شبابنا ونا�شئينا اىل نهائيات القارة 
االآ�شيوي���ة ه���ذا الع���ام برغ���م املوان���ع ال�شعبة الت���ي اجتازوها 

ب�شالم يف ت�شفيات اأربيل و�شنعاء اأواخر العام املا�شي.
وبدال من ان تنهمك االحتادات العربية الفا�شلة يف اإعادة النظر 
بطرق اعداد منتخباتها العمرية وحتديدا�ص اأ�شباب االخفاقات 
املتك���ررة ب�شراحة و�شفافية من دون لف او دوران حول ق�شية 
التزوي���ر التي تبق���ى يف حدود منتخبات البل���دان امل�تاأهلة النها 
جنح���ت يف املهمة – مثلما يت�ش���ور ا�شحاب الروؤى املري�شة - 
طل���ع علينا �شكرتري عام اللجن���ة الفنية يف احتاد الكرة القطري 
عل���ي �شامل عفيفة يف ت�شريح �شحفي: ان هناك بع�ص الالعبن 
املتجاوزين يف االأعمار املحددة يف ت�شفيات النا�شئن حتت 16 
عام���ًا واطالب االحتاد اال�شيوي باتخاذ اج���راءات رادعة حيال 
ذل���ك واظه���ار نتائ���ج الفحو�شات الت���ي اجرتها اللجن���ة الطبية 
اخلا�ش���ة به لعدد م���ن الالعبن واخ�شاعه���م لفحو�شات الرنن 
املغناطي�شي )�شم���ن �شياق حتقيق �شحفي يوؤكد وجود جتاوز 
بع�ص العبي العراق و�شوريا لالعمار احلقيقية( بح�شب احدى 
ال�شحف القطرية، وختم ت�شريحه املطول بالقول : ان من يلجاأ 
اىل التزوي���ر لك�شب نتائ���ج �شريعة ومزيفة كال���ذي يتعود على 
الوجبات ال�شريعة التي ال ت�شمن وال تغني من جوع ، بل توؤدي 

اإىل اإحلاق االأذى ب�شحته !
لق���د توه���م عفيف���ة اأّن ت�شريح���ه ه���ذا �شيدع���م حمل���ة التحقيق 
اخلا�ش���ة التي اجرتها تلك ال�شحفية ون�شرت �شورًا من وثائق 
�ش���ادرة عن امل�شف���ى ال�شعودي االمل���اين يف العا�شم���ة اليمنية 
�شنعاء املعتم���د للقيام مبهمة الفح�ص لالعبي املجموعة الثالثة 
)الع���راق و�شوريا وقط���ر وبوت���ان وفل�شطن واليم���ن( والتي 
ُح�شم���ت بتاأه���ل الع���راق و�شوري���ا اىل النهائي���ات يف ايل���ول 

املا�شي.
ال�ش���وؤال امله���م : كيف ت�شتب���اح وثائق وكتب خا�ش���ة عن جلان 
التحقيق���ات م�شّربة من مقر االحتاد االآ�شيوي على قارعة �شارع 
ال�شحافة القطرية مثلما ت�شتب���اح اأمهات الكتب والوثائق التي 
تتحدث ع���ن انظمة حاكمة يف العراق �شابق���ا يف �شارع املتنبي 

و�شط بغداد بكل �شلبياتها واإيجابياتها وخطورة م�شامينها!
ول���و كان املنتخب القط���ري قد �شمن التاأه���ل اىل نهائيات اآ�شيا 

للنا�شئن هل كنا �شرنى ن�شر الغ�شيل القذر نف�شه؟!
م���ن امله���م التاأكي���د هن���ا اأن اغل���ب وثائ���ق الفحو�ش���ات الطبية 
لالعب���ن النا�شئن من خ���الل جهاز الرن���ن املغناطي�شي تك�شف 
ع���ن �شبه���ات ولي�شت حاالت موؤك���دة اعتمادًا عل���ى قيا�ص درجة 
التح���ام العظمت���ن يف ر�ش���غ او مع�شم اليد الي�ش���رى وبح�شب 
التحامهم���ا او انف�شالهم���ا يت���م الت�شني���ف للم�شتوي���ات وهن���ا 
تتدخ���ل االأمزج���ة واالجته���ادات الكيفي���ة يف �ش���وؤون البني���ة 
اجل�شماني���ة التي تتفاوت من ان�ش���ان الآخر بالرغم من والدتهما 
يف عام 1994 العم���ر املحدد للم�شاركة يف ت�شفيات النا�شئن ، 
بدلي���ل ان عفيفة يقول ) ميكن متيي���ز املزورين ب�شهولة يف ظل 

وجود فوارق ج�شدية وبدنية لدى بع�ص الالعبن(!
اآن االوان اأن يب���ادر االإحت���اد االآ�شي���وي لك���رة الق���دم اىل اتخاذ 
عقوبات رادعة اإزاء كل من ي�شكك باعمار الالعبن من دون دليل 
قاطع وعده �شمن خانة مثريي ال�شغب يف املالعب ، فما الفرق، 
ذاك امل�شج���ع يتم���رد عل���ى ا�شول دع���م فريقه وميار����ص اأعمااًل 
م�شينة فوق املدرجات تهدد �شالمة الالعبن واجلماهري وتف�شد 
جمالي���ة اللعب���ة ، وال�شخ����ص امل�ش���وؤول يف اأي مف�ش���ل كروي 
يطع���ن يف نزاهة عمل اأي جلنة من جل���ان االحتاد االآ�شيوي او 
غريه ويندد بع���دم �شفافية اجراءاته ويوج���ه اتهامات مبا�شرة 
لهذا املنتخ���ب امام املالأ فانه ال يفرق يف التمرد عن ذاك امل�شجع 
ويتوج���ب ان يتدخل االحتاد اال�شيوي للجم���ه ومعاقبته كي ال 
ت�شتفحل هذه الظاهرة وحتقق اهدافها يف التاأثريعلى معنويات 
العب���ي املنتخبات املتاأهلة �شيم���ا ان جلهم من االعمار ال�شغرية 
ويتح�ش�ش���ون جدا حتى من) ال���كالم الفارغ( الذي يطلقه عفيفة 
و�ش���واه مم���ن يجي���دون اللغ���ط فقط بع���د ان خ���وت م�شاركات 

منتخباتهم من بطاقة التواجد يف النهائيات القارية.
اما انت���م يا اأ�شودنا ال�شغ���ار ، ّولوا وجوهك���م �شوب التدريب 
و�شاعف���وا جرعاتك���م الفنية والبدنية فقد ف���زمت بالثقة الكبرية 
الت���ي اأواله���ا احت���اد اللعب���ة واالإع���الم واجلمه���ور وننتظر ان 
تنج���زوا املهمة اال�شع���ب يف معرتك النهائي���ات بوجود املدرب 
املجته���د موف���ق ح�شن بع���د ان تناولتم ا�شهى طب���ق كروي يف 
�شنع���اء حمّل���ى بالعزمية واالخال����ص للع���راق ، وتركتم عفيفة 
وغ���ريه مي�شغ وجب���ات )الت�شكي���ك( ال�شريعة مب���رارة ، ملحقا 
االذى ب�)�شحت���ه( اأوال ومب�شتقب���ل اوالد )ا�شباير( هذه املن�شاأة 
الريا�شي���ة الرائع���ة التي ل���و تنّعم ابن���اء مدين���ة ال�شدر)مثال( 

بواحدة مثلها لغزوا معاقل الكرة العاملية يف �شنن قريبة.
Ey_salhi@yahoo.com

بغداد / اإكرام زين العابدين
حقق فريق دهوك بك���رة ال�شلة فوزا مهما على �شيفه فريق 
ال�شرط���ة بنتيج���ة ) 80 – 75 ( نقطة يف مناف�شات اجلولة 
ال�شابع���ة للمرحل���ة االوىل م���ن ال���دوري ال�شل���وي املمت���از 
للمو�شم احلايل 2009 – 2010 والتي جرت يف قاعة كلية 
الرتبي���ة الريا�شية بدهوك وح�شره���ا رعد حمودي رئي�ص 
اللجن���ة االوملبي���ة العراقي���ة وحمافظ دهوك مت���ر رم�شان 

وجمهور كبري .
وق���ال حم���زة عبي���د مدرب ده���وك انه غ���ري را�ص ع���ن اأداء 
العبي���ه وع���ن نتيج���ة مب���اراة فريق���ه ام���ام ن���ادي ال�شرطة 
بالرغ���م من الفوز الن الالعبن مل يقدموا  مباراة جيدة ومل 
يطبق���وا الواجبات الت���ي انيطت بهم  خا�ش���ة وان الفريق 
بطل لل���دوري يف املو�شم املا�شي وي�ش���م يف �شفوفه عددًا 
م���ن الالعبن اجليدي���ن الذين باإمكانه���م ان يحققوا نتيجة 

اأف�شل.
واأ�ش���ار عبيد  اىل ان الفوز ال���ذي حتقق على ال�شرطة اأبقى 
الفري���ق يف �ش���دارة ال���دوري ب�شبع���ة انت�ش���ارات بر�شيد 
كام���ل من النق���اط )14 نقطة( واأننا ن�شع���ى اىل اال�شتمرار 

يف البقاء يف �شدارة الدوري املمتاز يف املرحلة االوىل .
واو�ش���ح عبي���د : ان املب���اراة املقبل���ة للفري���ق �شتجري يف 
ده���وك ون�شت�شي���ف فيها نادي احل���دود ونتطلع ال�شتمرار 
تفوقن���ا وا�شاف���ة نقطت���ن جديدت���ن ومهمت���ن لر�شيدن���ا 
احلايل و�شنعمل على اإع���داد العبينا للجولة املقبلة بعد ان 
وفرت لنا ادارة الن���ادي كل م�شتلزمات اعداد الفريق �شعيا 

للمحافظة على لقب املو�شم املا�شي .
يذك���ر ان نادي ال�شرطة يحتل املركز الثاين بع�شر نقاط من 

خم�شة انت�شارات وخ�شارتن امام الكرخ ودهوك .

ده����وك ي��ح��ّق��ق ف�����وزًا م��ه��م��ًا ع��ل��ى ال�����س��رط��ة ���س��ل��وي��ًا

بغداد / خليل جليل
ي�ش����دل ال�شتارالي����وم االح����د عل����ى مناف�ش����ات 
املرحل����ة الثالثة م����ن بطولة ال����دوري الكروي 
املمتاز يف ختام ي�شهد ابرز مواجهتن يف هذه 
اجلول����ة عندم����ا جتم����ع االوىل الق����وة اجلوية 
وبغداد على ملعب اجلوية يف اطار املجموعة 
ال�شناع����ة  ملع����ب  ي�شه����د  ح����ن  يف  االوىل 
لق����اء ناري����ا ب����ن الطلبة ال����ذي يواج����ه �شغطا 
جماهريي����ا كب����ريا م����ن قب����ل ان�ش����اره والكرخ 
املتطل����ع اىل نتيج����ة طيب����ة يف ه����ذه املواجهة 
الت����ي يبدوانه����ا �شتكون مفتوح����ة امام �شراع 

كروي ي�شع الطرفن على املحك احلقيقي .
ففري����ق الطلب����ة ي�شكل لق����اء اليوم ل����ه اختبارا 
�شعب����ا وحقيقيا يف قدرته عل����ى حتقيق نتائج 
من�شجم����ة م����ع تطلع����ات ان�ش����اره وم�شجعيه 
الذي����ن بات����وا بانتظ����ار اول ف����وز رغ����م مرور 
جولت����ن على امل�شابق����ة خرجا منه����ا بتعادلن 
خميبن على ار�شه وبن م�شجعيه امام امليناء 
بهدف ملثله ومن ثم امام احلدود بتعادل �شلبي 
�شج����ل �شرب����ة قا�شي����ة لفري����ق الطلب����ة بقيادة 
مدرب����ه را�ش����ي �شني�ش����ل وه����و يواج����ه اليوم 
اختب����ارا اخ����ر الب����د م����ن ان يج����د لنف�ش����ه فيه 
احلل����ول املنطقية لكي يخ����رج الفريق بنتيجة 
قد متت�ص غ�شب جماهريه وتعيد الفريق اىل 

م�شار اخر.
بينم����ا �شتك����ون االم����ور اكرث تعقي����دا يف حال 
و�ش����ول ام����ور الطلبة يف هذه املب����اراة اىل ما 
ذهب����ت اليه املبارات����ان ال�شابقتان ل����ه عند ذلك 
�شيكون الفريق وحتى جمهوره وادارته حتت 
�شغ����ط نف�شي قد ين�شحب على م�شوار الفريق 

يف املراحل املقبلة.
وعلى الطرف االخر يتطلع بل يرتب�ص الكرخ 
مبناف�ش����ه يف هذه املواجهة الت����ي �شيبذل فيها 
كل م����ا يف و�شع����ه من جه����د الحت����واء مناف�شه 
وال�شم����ود امام����ه اذا مل يفج����ر واح����دة م����ن 
ه����ذه  يف  الطلب����ة  عل����ى  ويتغل����ب  املفاج����ات 
املب����اراة التي �شتك����ون عر�شة ل����كل املتغريات 
واالحتم����االت بع����د ان جن����ح امل����درب ن�ش����رت 
نا�ش����ريف توظي����ف مه����ارات العبي����ه باجت����اه 
طيبت����ن  مبارات����ن  بتق����دمي  الفري����ق  جن����اح 
يف اجلولت����ن املا�شيت����ن وخ�شو�ش����ا ام����ام 
ال�شرطة ال����ذي انتزع نقطة ب�ش����ق االنف�ص من 
الكرخ بتعادلهم����ا بهدفن ملثلهما يف هذا اللقاء 
ال����ذي انقذ فيه ح�شن ك����رمي فريق ال�شرطة من 
هزمي����ة موؤكدة قب����ل ان ينري لكرة يف الوقت 
بدل ال�شائ����ع الدراك التعادل بعدما كان الكرخ 
متقدم����ا بهدف����ن حت����ى الدقيق����ة االخ����رية من 

املباراة .

وبغ�ص النظر عن نتيجة املباراتن املا�شيتن 
يعتر الك����رخ لقاء الي����وم امام الطلب����ة فر�شة 
الثب����ات اجل����دارة يف مقارعة الكب����ار وانتزاع 
النق����اط عل����ى ح�شابه����م وا�شتحقاق����ه للوقوف 
وم����ن  البطول����ة  مناف�ش����ات  يف  جانبه����م  اىل 
املوؤكد �شي�شعى العبو الكرخ ال�شتثمار العامل 
النف�ش����ي الذي يواجه����ه العبو الطلب����ة وال�شد 
الع�شبي الذي رافقه����م منذ املباراة االوىل من 
اج����ل اخلروج م����ن لق����اء اليوم بنتيج����ة طيبة 

تعي����د اىل االذه����ان املكانة املعروف����ة التي كان 
يتمتع بها فريق نادي الكرخ.

ي�شار اىل ان الكرخ ي�شتقر يف الرتتيب الثالث 
ع�ش����ر عل����ى الئحة املجموع����ة الثاني����ة بر�شيد 
نقطت����ن بينما يقف مناف�شه يف املركز احلادي 

ع�شر بنقطتن اي�شا .
و�شيق����ود لق����اء الك����رخ والطلبة ال����ذي ي�شهده 
ملع����ب ال�شناع����ة طاقم حتكيم����ي ي�شم كال من 
مهند قا�شم وجليل �شيفي وحيدر امري و�شالم 

عواد .
ويف املب����اراة االوىل يتطل����ع بغ����داد ومدرب����ه 
يحي����ى عل����وان لتجديد ف����وزه وحتقي����ق ثاين 
انت�ش����ار ل����ه بع����د االول على ح�ش����اب الزوراء 
عندم����ا تغلب علي����ه بهدف الحم����د ابراهيم يف 
الدقيقي����ة 80 ويع����ول عل����وان يف لق����اء اليوم 
عل����ى معنويات العبيه املرتفع����ة وهم يدخلون 
املواجه����ة بروحي����ة الف����وز بعدما قدم����وا امام 
ال����زوراء واحدة من اف�ش����ل مبارياته واثبتوا 
جدارته����م يف امل�شابق����ة اذ يبل����غ ر�شي����د بغداد 
ارب����ع نق����اط من تع����ادل وف����وز ويبل����غ ر�شيد 
اجلوية �شت نقاط يف املركز الثاين على الئحة 
املجموع����ة االوىل خلف اربيل بفارق االهداف 
ومن املوؤم����ل ان يقود مب����اراة اجلوية وبغداد 
عل����ى ملع����ب ال�شق����ور طاق����م حتكيم����ي موؤلف 

م����ن فالح عبد وحمم����ود خلف وعم����ار مو�شى 
و�شالم جمعة .

م����ن جهت����ه ت�شكل مب����اراة اليوم حتدي����ا كبريا 
للم����درب �شب����اح عبد اجلليل ال����ذي يجد نف�شه 
ع����ادة يف املباريات الكب����رية وهو ي�شعى لفوز 
ثم����ن ي�شع����ه يف ال�ش����دارة حتى ول����و ب�شكل 
موؤق����ت على الرغم من الفوز ال�شعب الذي عاد 
به من املو�شل يف اجلولة املا�شية بتغلبه على 

�شاحب ال�شيافة بهدف دون رد .
ويخو�ص م�شايف اجلنوب اول اختبار له يف 
البطول����ة الت����ي وجد نف�شه فيه����ا بعد ان�شحاب 
�ش����ريوان وال�شليماني����ة وهويواجه دياىل يف 
مب����اراة متكافئ����ة يقودها كل م����ن علي ن�شيف 
جا�ش����م وعدنان ع����زام وح�شن عدن����ان ويا�شر 
�شذر . ويقف دياىل يف املركز الثاين ع�شر على 
الئح����ة املجموعة االوىل ويلتق����ي اليوم اي�شا 
نف����ط اجلنوب م����ع امليناء يف واح����دة من اهم 
اللقاءات للطرفن طاملا يغلف مبارياتهما طابع 
التحدي التقليدي وي�شغل نفط اجلنوب املركز 
الثاين بر�شيد �ش����ت نقاط بعد فوزين متتالن 

وملناف�شه اربع نقاط يف املركز اخلام�ص .
ويق����ود لق����اء اجلاري����ن ال����ذي ي�شه����ده ملع����ب 
النا�شري����ة طاق����م حتكيم����ي ي�شم �شب����اح عبد 

وح�شن تركي ونعمة حميد وجناح كرمي.

يف ختام اجلولة الثالثة من الدوري املمتاز

�سراع مثري بني اجلوية وبغداد .. ولقاء ناري يجمع الكرخ والطلبة اليوم

موفــد  ها�ضــم-  عــواد   / الكويــت 
لل�ضــحافة  العراقــي  االحتــاد 

الريا�ضية
ح�شل مت�شابقنا �شي���اء عبا�ص على امليدالية 
الذهبي���ة يف �شباق امل�شد�ص احل���ر )الفردي( 
وعا�ص وفدنا فرح���ة ال تقدر بثمن من ادارته 
م���ع  الوطن���ي  ن�شيدن���ا  وع���زف  واأع�شائ���ه 
رف���ع علمن���ا الغ���ايل يف قاعة التتوي���ج وكان 
العن���اق حارًا و�شادقًا فيما ب���ن الريا�شين. 
والنتيج���ة جاءت الإع���الء �شمع���ة العراق يف 
امليادي���ن الريا�شية العربية يف جمال اللعبة. 
وقال رئي�ص وفدنا زاهد نوري : ان ما ح�شل 
يوؤك���د نهج االحتاد العراق���ي للرماية ومهارة 
وتفوق العبنا �شي���اء عبا�ص �شاحب اخلرة 
والدراي���ة يف املناف�ش���ات ونتمن���ى ان يكون 
ذلك حاف���زًا لتحقيق االف�شل ع���ر امل�شاركات 
املقبلة.  وعل���ى �شعيد مت�ش���ل ح�شل فريقنا 
بنف�ص الفعالية على امليدالية الف�شية ويختتم 
فريقن���ا بالنا�شئن فعالية امل�شد����ص الهوائي 
اعل���ى  بحاف���ز  ال�شب���ت  ام����ص  اأمت���ار(   10(
بع���د اإح���راز الذه���ب والف�شة من قب���ل فريق 
املتقدم���ن وه���ي اآخ���ر م�ش���اركات فريقنا يف 

البطولة. وكان حلكمينا الدولين فريد حممد 
�شالح ورحيم كاظم حممد ح�شور متميز يف 
قيادتهم���ا ل�شباقات البطولة م���ن خالل قيادة 
نهائي���ات ال�شب���اق حي���ث كل���ف احلك���م فريد 
حممد برئا�شة جلنة حكام اال�شلحة الهوائية 
والر�شا����ص ا�شاف���ة اىل احلك���م رحيم كاظم 
حمم���د الذي �شارك يف قيادة ال�شباق النهائي 

لبطلنا �شياء عبا�ص .
واأ�ش���اد روؤ�ش���اء الوف���ود امل�شارك���ة والرم���اة 
الع���رب باإمكان���ات الرم���اة العراقي���ن برغ���م 
�شعف اإمكاناتهم وقلة م�شتلزماتهم كذلك عدم 
اآهلي���ة امليادين املوج���ودة يف العراق مقارنة 

مبا موجود لدى كل الدول العربية.
ومن املق���رر ان تنظم اللجن���ة العليا للبطولة 

حفاًل خا�شًا باإ�شدال ال�شتار عليها اليوم .
جعف���ر  وم�شت���اق  ن���وري  زاه���د  وح�ش���ر 
حف���اًل خا�ش���ًا اقامه �شلم���ان ال�شب���اح رئي�ص 
االحتادي���ن االآ�شي���وي والكويت���ي واملهند�ص 
دعي���ج العتيب���ي رئي����ص االحت���اد العربي مع 
روؤ�ش���اء الوف���ود امل�شاركة بالبطول���ة الهدف 
من���ه مناق�ش���ة واق���ع اللعب���ة وتطويره���ا يف 

الدول العربية.

بطولة العرب تختتم اليوم

زاهد نوري: ذهبية عبا�س حافز 
لتحقيق الأف�سل لرماتنا

ال�ضماوة / نافع الناجي
ال�شم���اوة عرو�ش���ه  فري���ق  وا�ش���ل 
املتوا�شعة وتفريطه بالنقاط ، بعدما 
خ�ش���ر اأم���ام �شيفه النج���ف بثالثية 
كانت قابلة للزيادة يف مباراة الدور 
الثال���ث �شمن املجموع���ة اجلنوبية 

للدوري املمتاز بكرة القدم.
وفر����ص فر�ش���ان البادي���ة اجلنوبية 
واإيق���اع  و�شخ�شيته���م  ح�شوره���م 
املب���اراة من���ذ  اأج���واء  لعبه���م عل���ى 
الدقائ���ق االوىل ، وترك���وا انطباعًا 
م���ن  �شتك���ون  املب���اراة  ان  مبا�ش���رًا 
ن�شيبهم وان االختالف لن يكون اال 
على عدد االهداف التي �شتهز �شباك 

م�شت�شيفهم ال�شماوة.
ويف اجلهة املقابلة مل يقدم اأ�شحاب 
ال�شياف���ة عر�شًا مقنع���ًا يجعلهم نّدًا 
لفريٍق كبري مث���ل النجف ، ووا�شح 
متاما ان الهزمي���ة ال�شابقة لل�شماوة 

االخ���ري  ملع���ب  يف  كرب���الء  اأم���ام 
النف�شي���ة  اآثاره���ا  ترك���ت  برباعي���ة 
املدم���رة على جمم���ل الالعبن الذين 
ومل  الع���رثة  ه���ذه  عن���د  توقف���وا 
يتجاوزوها متنا�شن ان لكل مباراة 
ظروفها وان م�شرية الدوري التزال 
طويلة ومرهقة. ويف قراءة لدقائق 
اللقاء الذي ا�شتهله النجف مهاجمًا، 
يف الدقيق���ة )5( يهي���ئ قائ���د فري���ق 
النج���ف جا�شب �شلط���ان لنف�شه كرة 
جميل���ة ي�شدده���ا قوي���ة م���ن خ���ارج 
اجل���زاء لكنها تعل���و عار�شة املرمى 
قليال ، وبعد ثالث دقائق فقط يعاود 
�شاروخي���ة  ك���رة  ت�شدي���د  �شلط���ان 
ومل   ، القائ���م  بج���وار  مت���ر  لكنه���ا 
يه���داأ له���ذا الالعب بال حت���ى و�شع 
فريقه يف املقدمة عن���د الدقيقة)34( 
بع���د اإح���رازه ه���دف املب���اراة االول 
م���ن ك���رة ثابت���ة وم���ن م�شاف���ة ) 25 

م���رتًا ( �شدده���ا قوي���ة عل���ى مي���ن 
حار�ص ال�شماوة عل���ي ملوح. وكان 
م���ن املتوق���ع بع���د تق���دم النجف ان 
هجم���ات  �ش���ن  ال�شم���اوة  يح���اول 
لتعدي���ل النتيجة حي���ث مل يعد لديه 
مايخ�ش���ره، لكن واقع احل���ال اأثبت 
نقي����ص ذل���ك ، حيث وا�ش���ل الفريق 
ال�شي���ف طلعات���ه الهجومي���ة وتوج 
جمهوداته به���دٍف ثاٍن لالعبه املثابر 
فار����ص ح�ش���ون ال���ذي وج���د نف�شه 
بع���د  ال�شم���اوة  حار����ص  مبواجه���ة 
هجمة اخرتق م���ن خاللها املدافعن 
فموه احلار�ص ب���ذكاء وو�شع كرته 
عالي���ة يف ال�شب���اك )ل���وب(، حمرزًا 
الدقيق���ة  يف  اللق���اء  اأه���داف  ث���اين 
)42(..لتنتهي اأحداث ال�شوط االول 

بتقدم النجف بهدفن دون رد.
يف  كث���ريًا  ال�ش���ورة  تختل���ف  ومل 
وا�ش���ل  حي���ث  الث���اين  ال�ش���وط 

النجفي���ون ب�ش���ط �شيطرته���م عل���ى 
كل مربع���ات امللعب م���ع ثقة معنوية 
عالية، قابلهم العبو ال�شماوة ببع�ص 
الهجمات القليلة وغري املركزة والتي 
مل ت�شكل مبجملها خطورة وا�شحة 
على فر�شان البادية اجلنوبية الذين 
توجوا جمهودهم بالهاترك )الهدف 
الثال���ث( يف الدقيقة )60(عن طريق 
كاب���ن الفري���ق واأف�ش���ل الع���ب يف 
املباراة جا�ش���ب �شلطان حيث ت�شلم 
كرة راأ�شية داخل منطقة اجلزاء من 
زميل���ه اأزهر طاه���ر اأطلقه���ا �شلطان 
راأ�شية قوية على مي���ن علي ملوح. 
وكان م���ن املتوقع بع���د تقدم النجف 
ان يح���اول ال�شم���اوة �ش���ن هجمات 
لتعدي���ل النتيجة حي���ث مل يعد لديه 
مايخ�ش���ره، لكن واقع احل���ال اأثبت 
نقي����ص ذل���ك ، حيث وا�ش���ل الفريق 
ال�شي���ف طلعات���ه الهجومي���ة وتوج 

جمهوداته به���دٍف ثاٍن لالعبه املثابر 
فار����ص ح�ش���ون ال���ذي وج���د نف�شه 
بع���د  ال�شم���اوة  حار����ص  مبواجه���ة 
هجمة اخرتق م���ن خاللها املدافعن 
فموه احلار�ص ب���ذكاء وو�شع كرته 
عالي���ة يف ال�شب���اك )ل���وب(، حمرزًا 
الدقيق���ة  يف  اللق���اء  اأه���داف  ث���اين 
)42(..لتنتهي اأحداث ال�شوط االول 

بتقدم النجف بهدفن دون رد.
يف  كث���ريًا  ال�ش���ورة  تختل���ف  ومل 
وا�ش���ل  حي���ث  الث���اين  ال�ش���وط 
النجفيون ب�ش���ط �شيطرتهم على كل 
مربعات امللعب مع ثقة معنوية عالية 
، قابله���م العب���و ال�شم���اوة ببع����ص 
الهجمات القليلة وغري املركزة والتي 
مل ت�شكل مبجملها خطورة وا�شحة 
على فر�شان البادية اجلنوبية الذين 
توجوا جمهودهم بالهاترك )الهدف 
الثال���ث( يف الدقيقة )60(عن طريق 

كاب���ن الفري���ق واأف�ش���ل الع���ب يف 
املباراة جا�ش���ب �شلطان حيث ت�شلم 
كرة راأ�شية داخل منطقة اجلزاء من 
زميل���ه اأزهر طاه���ر اأطلقه���ا �شلطان 
راأ�شية قوي���ة على مين علي ملوح ، 
وكان النجف قاب قو�شن من تكرار 
وحتقي���ق  كرب���الء  �شقيق���ه  جترب���ة 
 )78( الدقيق���ة  يف  الراب���ع  اله���دف 
بعدم���ا احت�ش���ب حكم املب���اراة ركلة 
جزاء الغبار عليه���ا بعد اإعثار العبه 
قي�ص طارق من قبل مدافع ال�شماوة، 
لكن احلظ عب����ص بوجه منفذ الركلة 
�شعي���د حم�شن لرتتد كرته من القائم 
االأمين وجتد اأح�شان احلار�ص على 

ملوح يف انتظارها.
وبهذه النتيجة رفع النجف ر�شيده 
اىل �شب���ع نق���اط فيم���ا بق���ي فري���ق 
ال�شم���اوة بر�شيد نقط���ة وحيدة من 

ثالث مباريات.

ال�����س��م��اوة م���رم���ى  ���س��اح��ق��ة يف  ث��اث��ي��ة جن��ف��ي��ة 

بغداد / املدى
اأعرب االحت���اد العراقي لكرة القدم املنحل عن بالغ 
اأ�شف���ه ال�شتم���رار التدخ���ل احلكوم���ي يف �ش���وؤون 
الريا�ش���ة العراقية ب�ش���كل عام وك���رة القدم ب�شكل 
خا����ص من خالل فر�ص ق���رارات خاطئة وم�شادرة 
راأي اجله���ات ذات العالقة مب���ا ت�شبب وي�شتمر يف 
الت�شبب باإحل���اق اأ�شرار ج�شيم���ة بامل�شالح العليا 

للعراق .
ج���اء ذل���ك يف بيان ا�ش���دره االحتاد تلق���ت )املدى( 
ن�شخ���ة منه اأو�شح في���ه انه داأب جاه���دٍاً وخمل�شًا 

وع���ر كل مراح���ل االأزم���ة الت���ي افتعلته���ا جه���ات 
حكومي���ة وطب���ل له���ا املنتفع���ون ال�شاع���ون وراء 
مكا�ش���ب رخي�ش���ة واأ�شحاب االأق���الم ال�شفر )على 
ح���د و�شفه( من اأج���ل اإيجاد احلل���ول وقدم الكثري 
م���ن التن���ازالت والتي مل يكن جم���را على تقدميها 
حر�ش���ًا عل���ى امل�شلح���ة العام���ة ع���ر اال�شتجاب���ة 
ل���كل الدع���وات اخل���رية وال�شيم���ا دع���وة اللجن���ة 
االأوملبية الإقليم كرد�شت���ان وما نتج عنها من ميثاق 
ال�شليمانية ثم االجتماع االأخري الذي عقد قبل اأيام 
مع رئي�ص اللجن���ة االأوملبية العراقية و الذي اأعقبه 

قرار للجن���ة االأوملبي���ة العراقية وباأغلبي���ة �شاحقة 
باإلغ���اء ق���رار ح���ل االحت���اد العراق���ي لك���رة القدم. 
وا�شاف: اإاّل اأن التدخل احلكومي عر علي الدباغ 
ومن خ���الل ممار�شة م�ش���ادرة حرية اإب���داء الراأي 
وا�شتقاللي���ة اللجن���ة االأوملبية ومب���ا يتعار�ص مع 
الد�شتور العراقي مت تعطيل هذا القرار من غري اأي 

اهتمام مب�شالح العراق الوطنية العليا.
واكد البي���ان: اإن احتاد كرة القدم يعلن اأنه يف حل 
م���ن اأي الت���زام وبنف����ص الوق���ت مت�شك���ه بقرارات 
ال�شرعي���ة الدولية ويو�شح للجميع اأن هذا التدخل 

�شي���وؤدي اإىل حرمان االأندي���ة واملنتخبات العراقية 
الر�شمي���ة  امل�شابق���ات  جمي���ع  يف  امل�شارك���ة  م���ن 
والدولية بدءًا باإلغاء م�شاركة ناديي اأربيل والنجف 
يف م�شابقة كاأ�ص االحت���اد االآ�شيوي 2010 ونادي 
ن���وروز يف م�شابق���ة االأندي���ة االآ�شيوي���ة خلما�شي 
الك���رة ث���م منتخب���ات الع���راق للنا�شئ���ن وال�شباب 
املنتخ���ب  وتخل���ي  واالأوملب���ي  الك���رة  وخما�ش���ي 
الوطن���ي العراقي لكرة القدم ع���ن لقبه كبطل الآ�شيا 
م���ن خالل �شطب ا�شمه من �شحب���ة االأدوار النهائية 

للبطولة والتي �شتجري يف قطر.

احت��اد الكرة املنحل : التدّخل احلكومي جّرد الوملبية من ا�س��تقاليتها

حازم ج�سام

ح�سني �سعيد


