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يو�ضف فعل

اأرقام خارج املالوف

نب�ض ال�ضراحة

�سكل���ت م�سارك���ة الالعبني اأ�سامة علي من فري���ق الزوراء وعلي 
من�س���ور م���ن فري���ق بغ���داد يف مباري���ات ال���دوري برقم���ي 99 
و100 عل���ى التوايل خمالفة �سريحة للوائح و�سوابط االحتاد 
االآ�سيوي للعبة التي تن�ص على ان تكون اأرقام الالعبني حمددة 
م���ن الرق���م 1 اىل 50 يف املباريات الدولي���ة واملحلية ف�سال عن 
اأنها م���ن احلاالت النادرة ل���دى فرق الدوري بارت���داء الالعبني 
اأرقام���ًا عالية بعد اأن �سعى الالعبون اىل جذب االنتباه بتطبيق 

قاعدة خالف تعرف. 
والق�سية بحاجة اىل وقفة جادة من الهيئة املوؤقتة الدارة �سوؤون 
اللعبة ومراجع���ة بع�ص بنود نظام امل�سابقات وخ�سو�سا فقرة 
اأرقام الالعبني الأجل وقف تلك الظاهرة من االنت�سار يف مالعبنا 
بع���د ان ف�سلت يف الدوريات العربية واالأوروبية الكربى اأمثال 
ال���دوري االإ�سباين واالنكليزي واالأمل���اين وااليطايل والقطري 
وامل�سري وغريها، برغم ترويج بع�ص الالعبني امل�سهورين يف 
تل���ك الدوريات لها ، ويكون الت�سدي  لها بتحديد االأرقام ح�سب 

تعليمات االحتاد االآ�سيوي. 
ن�ستغرب كيف �سمحت الهيئ���ة املوؤقتة لالعبني بارتداء الرقمني 
املذكوري���ن واأخ���ذ املوافق���ات الر�سمي���ة عليهم���ا وتدوينه���ا يف 
ك�سوف���ات الفرق و�سجالت االحتاد ، وذلك دليل على عدم اطالع 
اأع�س���اء الهيئة املوؤقتة على االأنظمة الدولي���ة ولوائحها ال�سيما 
ان هن���اك م�سكل���ة حدث���ت موؤخ���رًا ب���ني االحتادي���ن اال�سرتايل 
واالآ�سي���وي ب�سبب ارت���داء الالع���ب داريوفيدوو�سيك رقم101 
يف مباراة منتخب الكنغارو اأمام املنتخب العماين يف ت�سفيات 
كا�ص اآ�سي���ا2011 و�سط  ده�سة املتابع���ني واجلمهور ومازالت 
اأ�سداوؤها ماثلة اأمام اجلميع ، وكانت تلك احلالة نقطة التحول 

يف اإعادة ترتيب نظام ترقيم الالعبني يف الدول االآ�سيوية. 
ودق ارت���داء من�سوررق���م 100 واأ�سامة رق���م 99 جر�ص االنذار 
للقائمني عل���ى الدوري اأنهم اأمام مفرتق الط���رق فاما التغا�سي 
عنها او الوقوف بحزم وفق �سالحيات القانون االآ�سيوي للعبة 
مبن���ع الالعب���ني يف ال���دوري املحلي م���ن ارتداء اأرق���ام خمالفة 
للتعليمات وذلك من خالل و�سع اآلية جديدة للرتقيم وعدم ترك 
احلب���ل على الغ���ارب ، لذل���ك كان يجب على الهيئ���ة املوؤقتة عدم 
الر�س���وخ لطلبات الالعبني على االأرق���ام اجلديدة وعدم اإف�ساح 
املجال اأمامهم بو�سع اإم���الءات على االأندية حتت �سغط حاجة 
الفريق���ني اىل خدماته���م الفني���ة ف�سال ع���ن ان البع����ص يحاول 
التقلي���ل م���ن وقع تل���ك احلاالت عل���ى اأنها تدخل �سم���ن احلرية 
ال�سخ�سية لالعبني الذين يحق لهم ارتداء الرقم الذي يرتاحون 
ل���ه اثن���اء املباريات، لقد ح���ان الوقت الأن ينق���اد اجلميع ل�سلطة 
القان���ون واالأنظمة واللوائح واالبتعاد ع���ن الت�سرفات الفردية 
الت���ي اأ�سرت مبناف�سات الدوري وحولتها اىل م�سابقة �سعيفة، 
ك���ي ال نتفاج���اأ بتحول اأرق���ام العبينا اىل اأرق���ام مماثلة لالعبي 
الركب���ي او ك���رة ال�سل���ة يجب ان يع���ود العبونا الختي���ار اأرقام 

مقبولة ووفق ال�سوابط. 
ح���رّي بعلي من�س���ور واأ�سامة علي ان يقّل���دا الالعبني االأجانب 
بامل�ست���وى الفن���ي وااللت���زام بتطبي���ق تعليم���ات املدرب���ني من 
الناحي���ة التكتيكي���ة ولي����ص االهتم���ام باالأمور اجلانبي���ة التي 
ال جت���دي نفعا وال تخ���دم م�سريتهما الكروي���ة النهما مازاال يف 
مقتب���ل العمر وميتل���كان املوهبة والق���درة على انت���زاع فر�سة 
متثي���ل املنتخ���ب الوطن���ي بعد ان اج���ادا يف املنتخ���ب االوملبي 

وحققا معه اأف�سل االإجنازات يف البطوالت الدولية. 
yosffial@yahoo.com

بغداد / طه كمر
يبدو ان اهل القيثارة اخل�سراء قد 
تغنى  التي  ال�سجية  اأحلانهم  ن�سوا 
وان  ال��ق��ي��ث��ارة  حمبو  قبل  م��ن  بها 
عليه  غلب  ال��ذي  هو  اجلديد  اللحن 
ط��اب��ع احل���زن ال���ذي الزم��ه��م ثالث 
مباريات متتالية فقد كبوا هذه املرة 
فريق  لال�سواء  ت��وا  ال�ساعد  اأم��ام 
احل�سنني املجتهد الذي جرد عازيف 
وتركهم  خ��ط��ورت��ه��م  م��ن  ال��ق��ي��ث��ارة 
وام��ام  داره���م  عقر  يف  يتخبطون 
عليهم  نقمة  انقلب  الذي  جمهورهم 
يكونوا  ان  ي��ت��م��ن��ون  وا���س��ب��ح��وا 
دون جمهوركي ي�ستطيعوا جماراة 
نف�سي،  �سغط  اي  دون  خ�سومهم 
فقد ك�سب ال�سيوف نقطة ثمينة من 
خالل نتيجة التعادل التي اآلت اليها 
املباراة بعد ان انتهى ال�سوط االول 
نظيفني  ب��ه��دف��ني  احل�سنني  ب��ت��ق��دم 
يف  االر���ص  اأ�سحاب  الكفة  ليعادل 
. حيث جرت  الثاين  املباراة  �سوط 
احلكم  قادها  التي  امل��ب��اراة  اح��داث 
ال���ك���اظ���م ح�����س��ن ع��ل��ى ملعب  ع��ب��د 
ال�سرطة الذي ح�سره جمهور فريق 
املدرب  با�ستقالة  مطالبني  ال�سرطة 
املباراة  �سهدت  حيث  حميد  رحيم 
ال�سرطة  وم�����درب  الع���ب  ح�����س��ور 
ال�سابق يون�ص عبد علي وال ندري 
ان كان وراء ح�سوره مهمة جديدة 
بعد  �سيما  ال  او  ال�سرطة  بيت  يف 
به  باال�ستعانة  اجل��م��ه��ور  مطالبة 
الذي  النح�ص  من  الفريق  النت�سال 
وعند  امل��ب��اراة  ب��داي��ة  م��ع   . اأ�سابه 
الدقيقة 3 الحت اول فر�سة الأ�سحاب 
الفريق  ق��ائ��د  ن��ف��ذ  ع��ن��دم��ا  االر�����ص 
ثابتة  �سربة  من  كرة  �سعيد  �سامال 

مل يتمكن ح�سني كرمي من ترجمتها 
بالدفاع  ارتطمت  ان  بعد  هدف  اىل 
الهجمة  ه��ذه  بعد  ال�سيادة  لتنتقل 
زمام  ت�سّلموا  الذين  ال�سيوف  اىل 
االمور وتناقلوا الكرات يف منطقة 
ال��ع��م��ل��ي��ات و���س��ط وق����وف العبي 
ان  اىل  املتفرجني  موقف  ال�سرطة 
ال�سوط  الدقيقة 18 من زمن  حانت 
االول ليجنح العب احل�سنني عبا�ص 
جباري بالكرة من جهة اليمني التي 
او�ص  ال�سرطة  العب  فيها  يوفق  مل 
هذا  خطورة  من  احلد  يف  ابراهيم 
الالعب حيث حول كرته امام مرمى 
نف�سه  �سعيد  �سامال  فرمى  ال�سرطة 
من  امل��رم��ى  لينقذ  ثقله  بكل  عليها 
باخلطاأ  ال�سباك  ادخلها  لكنه  هدف 
اه����داف  اول  احل�����س��ن��ني  ل��ي��ه��دي 
املباراة، وبعد دقيقتني حاول تهديد 
طريق  عن  النتيجة  تعديل  ال�سرطة 
ح�سني كرمي الذي �سدد كرة باجتاه 
جزاء  منطقة  داخ���ل  وه���و  امل��رم��ى 
اخل�����س��م ل��ك��ن ك��رت��ه ���س��ّل��ت طريق 
احل�سنني  العبو  لي�ستحوذ  املرمى 
مرة اخرى على الكرة ويجّرد العبي 
ال�����س��رط��ة م���ن خ��ط��ورت��ه��م ب��ع��د ان 
تخل�ص العبوه من ال�سغط النف�سي 
ال���ذي ك���ان ي��الزم��ه��م ل��ره��ب��ة فريق 
ال�سرطة حيث �سغطوا كثريًا خالل 
الدقيقة  الدقائق وما ان حانت  هذه 
عن  ث��ان  ه��دف  ت�سجيل  لت�سهد   28
ط��ري��ق ال��الع��ب ح�����س��ن ج��ب��ار بعد 
جباري  عبا�ص  من  الكرة  ت�سّلم  ان 
اال  االول  الهدف  �سيناريو  وبنف�ص 
من  باإ�سارة  اإلغاه  املباراة  حكم  ان 
الت�سلل لتبقى  مراقب اخلط بداعي 
ح�سن  ليعود  حالها  على  النتيجة 

�سامال  م��ن  ال��ك��رة  ويخطف  ج��ب��ار 
�سعيد ويتجه �سوب املرمى وي�سدد 
و�سام  احل��ار���ص  ان  اإال  بقوة  كرته 
لتتحول  ب�سعوبة  اأب��ع��ده��ا  كا�سد 
�ساعت  وق����د  رك��ن��ي��ة  ���س��رب��ة  اىل 
لالعب  للتعديل  فر�ستان  لل�سرطة 
احداها  �سدد  الذي  حممد  م�سطفى 
االخرى  القائم وكب�ص  لتمر بجوار 
براأ�سه لكن حار�ص احل�سنني حممد 

نا�سر كان لها باملر�ساد.
هذا  من  االخ��رية  الدقيقة  و�سهدت   
الرتجيح  ه���دف  ت�سجيل  ال�����س��وط 
ح�سن  الالعب  طريق  عن  للح�سنني 
زميله  من  الكرة  ت�سّلم  ال��ذي  جبار 
مدافعي  بها  لرياوغ  جباري  عبا�ص 
كرته  وي�سدد  ي�ساء  كيفما  ال�سرطة 
لتعانق  امل��رم��ى  اىل  )ره����اوة(  بكل 
ال�سباك و�سط ذهول العبي ال�سرطة 
�سيحاته  تعالت  ال��ذي  وجمهورهم 
باقالة  االدارة  مطالبا  وا�ستهجانه 
ن��رف��زة العبي  م��ا دع���ا اىل  امل����درب 
كان  ال��ذي  الهدف  ه��ذا  من  ال�سرطة 
عبا�ص  ال��الع��ب  الن  ب��ه  م�����س��ك��وك��ًا 
مدافعي  خلف  مت�سلال  كان  جباري 
ال�سرطة وا�ساف حكم املباراة ثالث 
دقائق وقت بدل �سائع ا�سهر خاللها 
البطاقة احلمراء بوجه قائد الفريق 
ليرتك  ���س��ع��ي��د  ���س��ام��ال  االخ�����س��ر 
امل���ب���اراة وي��ع��م��ق ج��راح��ات فريقه 

املتاأخر بهدفني .
ا�سرك  الثاين  امل��ب��اراة  �سوط  ويف 
مدرب ال�سرطة الالعبني اياد �سدير 
منهل  م��ن  ب��دال  النبي  عبد  وا�سعد 
القوة  لتعزيز  كلف  واجم��د  عبا�ص 
الهجومية ع�سى ان يحاولوا تعديل 
عر�ص   49 الدقيقة  ففي  النتيجة 

ح�سني كرمي كرة امام املرمى لتجد 
ب�سار �سعد الذي �سددها بقوة لكنها 
املرمى ومل جتد من  تدخل  ان  اأبت 
رد  وباملقابل  ال�سباك  يف  ي�سعها 
ا�سبحوا  ال��ذي��ن  احل�سنني  الع��ب��و 
فريق  على  عددية  بزيادة  يتمتعون 
ح�سن  املهاجم  �سدد  عندما  ال�سرطة 
راأ�سية  �سربة  من  قوية  جباركرة 
ابعدتها  كا�سد  و�سام  براعة  ان  اال 
ويف  ركنية  �سربة  اىل  وحت��ول��ت 
احل�سنني  الع��ب��و  ق��اد   60 الدقيقة 
امللعب  و���س��ط  م��ن  من�سقة  هجمة 
الالعب  لينفرد  ال��ك��رة  فيها  تناقل 
لكن  ال�سرطة  بحار�ص  حممد  غالب 
للكرة و�سيطر  االق��رب  كان  االخ��ري 
عليها ومل يكن بو�سع مدرب ال�سرطة 
اال ان يجرب اآخر اوراقه عندما زج 
بعلي زويد بدال من م�سطفى حممد 
كاظم  م��درب احل�سنني  اج��رى  فيما 
يو�سف تبديال با�سراك عبا�ص حممد 
كان  ال��ذي  جباري  عبا�ص  من  ب��دال 
حانت  ان  وما  ال�سرطة  قلق  م�سدر 
جمهور  فرحة  لت�سهد   69 الدقيقة 
ال�سرطة بت�سجيل الهدف االول عن 
كرة  �سدد  ال��ذي  �سعد  ب�سار  طريق 
ار�سية قوية مل يتمكن حممد نا�سر 
دقيقة  وب��ع��د  عليها  ال�سيطرة  م��ن 
واحدة فقط جاء دور املنقذ ح�سني 
كرمي ليعدل كفة فريقه عندما �سجل 
�سالح  �سدد  ان  بعد  الثاين  الهدف 
ه���الل ك���رة م��ن ج��ه��ة ال��ي��م��ني ردها 
الذي  ك��رمي  ح�سني  لتجد  احلار�ص 
مل يتوان يف ايداعها ال�سباك حيث 
اجرى مدرب احل�سنني تبديال اآخر 
من  ب��دال  فار�ص  مرت�سى  با�سراكه 
غ��ال��ب حم��م��د وك����ادت ال��دق��ي��ق��ة 73 

املقدمة  يف  ال�سرطة  ت�سع  ان 
اياد  البديل  �سدد  عندما 

هائلة  ك���رة  ���س��دي��ر 
ارت������������دت م��ن 

ح��������ار���������ص 
حل�سنني  ا
ها  د لي�سد
ب���������س����ار 
�����س����ع����د 
ب������ق������وة 

ل���������ك���������ن 
ال�����ق�����ائ�����م 

امل�����رة حارما  ه����ذه  ب���رده���ا  ت��ك��ف��ل 
الفوز  ه��دف  ت�سجيل  من  ال�سرطة 
املوقف  احل�سنني  مدرب  وا�ستدرك 
على  ليحافظ  اخلطر  دهمه  ان  بعد 
نتيجة التعادل تلك فاأجرى تبديلني 
قا�سم  وحيدر  ذهب  عالء  با�سراكه 

ب���دال م��ن ع��ب��ا���ص حم��م��د وح�سن 
الدفاعية  املنطقة  ليعزز  ج��ب��ار 
ال���ت���ي ع���ان���ت ���س��غ��ط الع��ب��ي 
وقد  الدقائق  ه��ذه  يف  ال�سرطة 
دقائق   6 امل��ب��اراة   حكم  ا�ساف 
منها  اخلام�سة  الدقيقة  �سهدت 

عندما  لل�سرطة  ذه��ب��ي��ة  ف��ر���س��ة 
اياد �سدير كرة قوية جدا مل  �سدد 

يتمكن احلار�ص من ال�سيطرة عليها 
لرتتد منه لكن ال يوجد من يودعها 
بهذه  امل��ب��اراة  لتنتهي  ال�سباك  يف 

النتيجة.
احد  �سقوط  امل��ب��اراة  �سهدت  وق��د 
م�سجعي ال�سرطة مغمى عليه جراء 
ما  فريقه  مرمى  يف  هدفني  دخ��ول 
االيعاز  اىل  ال�سرطة  ب����اإدارة  ح��دا 
اىل  نقلته  التي  اال�سعاف  ل�سيارة 

امل�ست�سفى على الفور.

اجلماهري طالبت حميد باال�ضتقالة 

بدقيقتني ..ال�سرطة ي�سّجل هدفني ويعادل احل�سنني

بغداد / خليل جليل
بداأ املنتخب الوطني لكرة اليد مع�سكرا 
تدريبيًا داخلي���ًا على قاعة نادي الكرخ 
يف اطار برنامج حت�سرياته للم�ساركة 
الرابع���ة  االآ�سيوي���ة  البطول���ة  يف 
ع�س���رة املق���ررة ان تق���ام يف العا�سمة 
اللبنانية ب���ريوت للمدة م���ن ال�ساد�ص 
ولغاي���ة الثامن ع�سر م���ن ال�سهر املقبل 
كاأ����ص  نهائي���ات  اىل  ت���وؤدي  والت���ي 
الع���ام يف ال�سويد ع���ام 2011 . وكان 
منتخ���ب اليد قد عاد قب���ل اأيام عدة من 
مع�سكر خارجي اقي���م يف تركيا �سمن 
الربنام���ج ذات���ه خا�ص خالل���ه لقاءات 
جتريبي���ة ع���دة م���ع بع����ص م���ن اندية 
الدرج���ة االوىل للوقوف عل���ى طبيعة 
اال�ستع���دادات التي ت�سب���ق امل�ساركة. 
وق���ال رئي�ص االحت���اد العراق���ي للعبة 
فالح حمي���د ان االحتاد ا�ستكمل جميع 
االإج���راءات املتعلق���ة باإقام���ة مع�سك���ر 
خارجي ثان يق���ام يف تون�ص منت�سف 
ا�سبوع���ني  ي�ستم���ر  اجل���اري  ال�سه���ر 
عل���ى اأم���ل ان ي�سبح في���ه املنتخب يف 
جاهزي���ة منا�سب���ة ومالئم���ة ملث���ل هذه 
امل�سارك���ة احليوي���ة الت���ي يجتمع فيها 

اأف�سل منتخبات القارة.
وا�س���اف : ان قائم���ة الوف���د ملع�سك���ر 
تون�ص ت�سم كال من جميل حميد كاظم 
)رئي����ص الوف���د( وهيث���م عب���د ال�ستار 
حمي���د )م�س���رف الفريق( واي���اد هادي 
فا�س���ل )اداري( وفا�س���ل ط���ه ح�س���ني 
)معالج طب���ي( وظاف���ر �ساحب حممد 
)م���درب( ورعد خنجر حمدان )م�ساعد 
جا�س���م  �سهي���ل  واحلكم���ني  م���درب( 
ج���واد ومريواتن عب���د الكرمي حممود 

ا�ساف���ة اىل الالعبني او����ص علي عنيد 
و�س���ريوان حمه حمم���ود ومنري قا�سم 
وب���الل  زوي���ر  حمي���د  و�سي���ف  ج���رب 
ح�سن علوان وابراهيم خنجر حمدان 
وم�سطفى حممود ر�سول وعلي حممد 
عب���د الر�س���ا وميثم عودة عب���د الر�سا 
وعل���ي ط���ارق عب���د الله وق�س���ي جبار 
ح�س���ن وحي���در ح�س���ني ح�س���ن ور�سا 
عل���ي �سري���ف ورائ���د عبد زي���د علوان 
وح�س���ني عل���ي حم���زة وحي���در كاظ���م 
خ�س���ني ومرت�سى فائ���ز حممد واحمد 
ح�س���ن يحي���ى وحممد �سع���دي هجول 

ونعمان منذر فرج .
ي�س���ار اىل ان املنتخ���ب الوطني يلعب 
�سم���ن جمموع���ة واح���دة اىل جان���ب 
منتخب���ات ال�س���ني و�سوري���ا واململكة 

العربية ال�سعودية.
واأع���رب ف���الح حمي���د عن اأمل���ه يف ان 
مراح���ل  و�س���ل  ق���د  املنتخ���ب  يك���ون 
ا�ستعدادية طيبة قبل امل�ساركة القارية 
، م�س���ريًا اىل ان املنتخ���ب متك���ن م���ن 
حتقي���ق مراح���ل تدريبي���ة طيبة خالل 
مع�سك���ر تركي���ا ، ف�سال ع���ن الو�سول 
نح���و  عل���ى  لالعب���ني  ب���دين  اأداء  اىل 

اف�سل مما كان عليه يف ال�سابق.
االآ�سيوي���ة  املنتخب���ات  اإن  الالف���ت 
امل�ساركة يف هذه البطولة وخ�سو�سا 
اخلليجية قد قطعت اأ�سواطا كبرية يف 
اإعداده���ا واأم�س���ت مع�سكرات  جم���ال 
يف  ذل���ك  بع���د  بات���ت  ع���دة  خارجي���ة 
جاهزي���ة ت���كاد تك���ون مكتمل���ة لكونها 
قادم���ة للمناف�س���ة على خط���ف بطاقات 
التاأه���ل اىل موندي���ال اليد يف ال�سويد 

العام املقبل.    

منتخب اليد يبداأ مع�سكرًا 
داخليًا حت�سريًا لبطولة 

اآ�سيا يف لبنان
بغداد / اكرام زين العابدين

ت�ضوير: زهري الفتالوي
ن���ادي  ادارة  اع�س���اء  م���ن  اثن���ان  ب���رر 
ال���زوراء نتيجة التعادل الت���ي اآلت اليها 
مباراة الزوراء م���ع �سيفه زاخو )1-1( 
يوم ام�ص �سمن اجلولة الثالثة للدوري 
املمتاز بكرة القدم بانها حت�سيل حا�سل 
الظروف ال�سعبة الت���ي يعي�سها الفريق 
بع���د ان م���ّر مبحن���ة مادية خ�س���ر اأثرها 
امكان���ات عدد م���ن جنوم الفري���ق الذين 

ف�سلوا االبتعاد عنه هذا املو�سم .
وق���ال �سع���د عبد احلمي���د ال���ذي ي�سرف 
عل���ى الفريق يف ت�سريح ل����) املدى(: ان 
ال���زوراء قدم مب���اراة جيدة ام���ام زاخو 
وكان قريب���ا م���ن حتقي���ق الف���وز لكنه مل 
ينج���ح يف ا�ستغ���الل الفر����ص العدي���دة 
الت���ي منحت ل���ه الن العام���ل النف�سي مل 
يك���ن يف �سالح الالعبني ما ادى اىل ردة 
فع���ل عك�سية ت�سبب���ت يف اخلروج بهذه 
النتيج���ة الت���ي تع���د خ�سارة بح���د ذاتها 
بغ����ص النظر عن االداء الع���ام لالعبني ، 

وهي مك�سب للفريق ال�سيف.
الفري���ق  اع���داد  : ان ظ���روف  وا�س���اف 
متاأخ���رة  ج���اءت  النه���ا  �سعب���ة  كان���ت 

بالرغم م���ن ان ادارة النادي تعاقدت مع 
م���درب حمرتف يحمل اف���كارًا جيدة وله 
اجنازات كثرية لك���ن جمموعة الالعبني 
الذين مت اختيارهم مل يكونوا مب�ستوى 
بقية الفرق ، اي ال يوجد العب �سوبر يف 
ال���زوراء ب�سب���ب �سعف اجلان���ب املادي 
م���ع العلم ان بع����ص الالعبني ت�سلم عقدا 
تراوح بني 5- 7 ماليني دينار والبع�ص 
االآخ���ر مل يت�سلم عق���ده ، ومع ذلك مازلنا 
متم�سكني بطموحن���ا الن الدوري مازال 
نتائ���ج  نحق���ق  ان  وبامكانن���ا  طوي���ال 
جي���دة يف املباري���ات ال���� 31 الباقي���ة من 
املرحلت���ني . واو�س���ح عب���د احلميد : ان 
الفري���ق بحاج���ة اىل �س���رب اجلماه���ري 
الننا بحاج���ة اىل وقفة كل اجلهات التي 
حت���ب الفريق ، الفت���ًا اىل معاناة الفريق 
م���ن اجلمه���ور )املند����ّص( ال���ذي ي�سبب 
بع����ص اال�س���كاالت النه يطل���ق �سرخات 
والالعب���ني  االدارة  �س���د  اال�ستهج���ان 
وامل���درب قبل ب���دء املباراة م���ا يعني ان 
النتيج���ة ال تهم���ه وامن���ا ج���اء ليخ���ّرب 
اجواء الريا�س���ة واملناف�سات بني الفرق 
وه���ذه النقطة مهمة يج���ب االنتباء اليها 
وتتطل���ب اتخ���اذ اج���راءات رادعة لعزل 

اجلمه���ور ال���ذي يحم���ل روح���ًاَ �سري���رة 
، وحما�سب���ة م���ن يثب���ت م�ساهمت���ه يف 
ت�سويه املناف�سة يف املباريات بني الفرق 
التي تعاين هي االآخرى من �سلبيته مثل 
ال�سرط���ة والطلبة والق���وة اجلوية. اما 
زميله ع�سو ادارة الزوراء عبد الرحمن 
ر�سي���د فان���ه ا�س���ار اىل ان ادارة النادي 
مت���ّر باوق���ات حرج���ة نتيج���ة امل�ستوى 
املت���دين والنتائ���ج املخيبة لالآم���ال التي 
يحققه���ا الفري���ق يف مناف�س���ات الدوري 
املمت���از �سيم���ا ان بع����ص االط���راف )مل 
ي�سمه���ا( يف وزارة ال�سب���اب والريا�سة 
تتحم���ل ما و�سل اليه احل���ال يف النادي 
. وا�س���اف ر�سي���د : ان م�سلح���ة النادي 
و�سمع���ة الفري���ق ف���وق كل اعتب���ار الن 
ال���زوراء فري���ق كب���ري وذو تاري���خ كبري 
حقق فيه اجنازات كروي���ة المعة فعلينا 
االرث  ه���ذه  عل���ى  نحاف���ظ  ان  كادارة 
الذهب���ي وان نط���وره ، ال ان ن�سه���م يف 
�سياعه نتيجة خالفات �سخ�سية وارجو 
ان تكون املباريات املقبلة للفريق اف�سل 
م���ن ناحية النتائج الفني���ة الن اجلمهور 
امل�سكني الذي يح�سر للت�سجيع واملتابعة 

ال يتحمل نك�سات اخرى .

اإدارة الزوراء حتّمل اجلمهور )املند�ّس( نتائج الفريق املتوا�سعة!

فاصلة كروية

كوبنهاغن / رعد العراقي
انطل���ق ال���دوري العراق���ي بع���د خما����ص 
ع�سري مل تكتمل ف�سوله امل�سرحية اال قبل 
نهاية الع���ام املا�سي باي���ام قليلة حف�ست 
ل���ه ان يكون كبقي���ة دول الع���امل �سمن ما 
ي�سم���ى مو�س���م 2009 - 2010 واال لكان 
فريدا يف ت�سميته وا�سبح دوري )ن�سف 
املو�س���م(! وبرغ���م كل ذل���ك فق���د ا�ستب�سر 
الكثريون يف ان  يعي�سوا اجواء حقيقية 
م���ن املناف�س���ة وال�س���راع الك���روي ب���ني 
االندي���ة امل�ساركة  ، بل تاأم���ل البع�ص يف 
ان ي�ساه���د نقلة نوعية يف عملية التنظيم 
تلي���ق  ومالع���ب  التلفزي���وين  والنق���ل 

باحلدث الذي طال انتظاره طويال.
خ���ارج  ه���ي  التوقع���ات  تل���ك  تك���ن  ومل 

احل�سابات املنطقية ب���ل كانت ت�ستند اىل 
ع���دة حقائق وا�س����ص تبل���ورت من خالل 
الت�سريح���ات ع���ن ا�ستع���دادات االندي���ة  
واجله���ات  املحلي���ة  املجال����ص  واهتم���ام 
ال�ساندة يف توفري الدعم وحمالت االدامة 
والتطوي���ر للمالع���ب ا�ساف���ة اىل تاأكي���د 
الهيئ���ة املوؤقت���ة الدارة الكرة على  احداث 
تط���ور يف ا�سلوب ومناه���ج التنظيم مبا 
ي�سمن متيزه عن االعوام ال�سابقة واخر 
ف�س���ول الوع���ود بالتمي���ز ه���ي مناف�س���ة 
القن���وات الف�سائي���ة  للح�س���ول حق���وق 

النقل وباحدث التقنيات املتطورة...!
 ام���ا م���ا اك���د حال���ة التف���اوؤل ه���ي الفرتة 
الت���ي تاأخر به���ا انطالق ال���دوري ب�سبب 
تداعاي���ات ازم���ة االحتاد والت���ي كان من 

املفرت�ص ان متنح م�ساحة اكرب من الوقت 
لالندي���ة واجله���ات الفني���ة يف ا�ستغاللها 
الكم���ال كاف���ة الرتتيبات �س���واء من حيث 
اجلي���د  اال�ستع���داد  او  املالع���ب  ادام���ة 
للدخ���ول يف املع���رتك الك���روي. الغريب 
يف االمر ان كل تلك االمال قد تال�ست فور 
انته���اء املب���اراة االفتتاحية ب���ني الزوراء 
والق���وة اجلوية ح���ني ظه���ر ال�سعف يف 
االجراءات االمنية وما رافقها من انفالت 
وفو�س���ى يف ال�سيط���رة عل���ى اجلماهري 
ث���م تبعته���ا احداث اخ���رى رافق���ت ق�سما 
من املباريات و�س���وال اىل م�ساهد احلالة 
املزري���ة للمالعب التي كان���ت الكثري منها  
عب���ارة عن �ساح���ات �سعبية تطف���و فوقها 
برك املياه االآ�سنة على الرغم من ان هناك 

جلنة ق���د قامت بفح����ص املالعب واعلنت 
جاهزيتها ال�ستقبال املباريات!

اما امل�ساهد فقد تفاجاأ بامل�ستوى البدائي 
التلفزي���وين وم���دى تخلف���ه ع���ن  للنق���ل 
البل���دان االخ���رى ليك���ون يف ح���رية بني 
هاج����ص اخلوف م���ن التواج���د باملالعب 
وبني  امللل من متابعة املباريات من خالل 
�سا�س���ات التلفاز. فكان الب���د من الت�ساوؤل 
ع���ن الكيفي���ة الت���ي مت منح حق���وق النقل 
دون ان  يت���م و�س���ع �س���روط فنية ت�سمن 
ا�ستخدام تقنيات متطورة من قبل اجلهة 
الناقل���ة مبا يليق ب���ذوق امل�ساهد و�سمعة 
الدوري العراقي..لك���ن االمور تبدو انها 
ت�س���ري يف غرابة ال مثيل له���ا  حني تتبدل 
الواجبات لت�سل اىل قي���ام اجلهة الناقلة 

بالتدخل يف ق���رار تغي���ري مواعيد بع�ص 
املباري���ات مب���ا يتواف���ق وامكانيته���ا يف 
تاأم���ني النقل وحتت ذريعة خدمة امل�ساهد 
وه���ي �سابق���ة مل ي�سهده���ا اي دوري يف 
الع���امل! نق���ول ان االقرار عل���ى جناح اي 
املدرو����ص  الع���ايل  التنظي���م  ه���و  دوري 
والذي يكون ملزم���ا مبواعيده و�سروطه 
ل���كل االندية م���ع تامني عوام���ل �سرورية 
اخرى كاختيار املالعب املنا�سية واحلكام 
واالج���راءات االمني���ة مع �سم���ان تغطية 
النق���ل املتط���ورة بع���د ان ا�سبحت الدول 
تعول عل���ى كرة الق���دم كواجهة ح�سارية 
تنق���ل �سورة التق���دم والتط���ور وت�سجع 
املواه���ب عل���ى ا�ستعرا�ص فنونه���م امام 

انظار العامل.

ج����دي����دة! ����س���رع���ة  م���واع���ي���ده���ا ..  ب���ت���ع���دي���ل  ال����ك����رة  مل���ن���اف�������س���ات  ال���ن���اق���ل���ة  ال���ق���ن���اة  ت����دخ����ل 

الكويــت / عواد ها�ضــم – موفد 
لل�ضــحافة  العراقــي  االحتــاد 

الريا�ضية 
اأرب���ع ميدالي���ات ذهبي���ة زين���ت �س���دور 
رماتن���ا النا�سئ���ني ام����ص االول وكان ذلك 
م�سك ختام م�ساركتنا يف البطولة العربية 
التا�سعة للرماية التي اختتمت يف الكويت 
ام�ص من خالل تتويج جهودهم يف �سباق 
امل�سد����ص الهوائي) 10 اأمتار( بح�سولهم 

على الرتتيب االول فرقيًا وفرديًا .

ومث���ل منتخبن���ا يف ال�سب���اق ن���ور الدين 
�سياء وزيد طارق وعبد الله عالوي وهذا 
م���ا يدعونا اىل وقف���ة من�سف���ة و�سجاعة 
لدع���م م�سرية اللعبة فيما يتعلق بامليادين 
احلديث���ة واال�سلح���ة املتطورة له���ا طاملا 
نن�س���د دعمها قواًل وفع���اًل. وال�سيء الذي 
البد من امل���رور عليه هو تلق���ي املت�سابق 
نور الدي���ن �سياء تهنئ���ة خال�سة �سادقة 
وقبلة ح���ارة من والده �سياء عبا�ص اأقدم 
العب خ���ربة �سنًا ومهارة وه���و الذي فاز 

اي�س���ًا مبيدالي���ة ذهبية وينطب���ق عليهما 
املثل القائل )الولد على �سر اأبيه( .

القل���ب  م���ن  وفدن���ا  تهنئ���ة  كان���ت  كم���ا 
ملت�سابقين���ا بع���د ح�سوله���م عل���ى الذهب 
وبالت���ايل اأ�سبح���ت ح�سيل���ة مت�سابقينا 
)خم����ص  ميدالي���ات  ت�س���ع  البطول���ة  يف 
ذهبيات وثالث ف�سيات وميدالية واحدة 

برونزية(.
 واأع���رب رئي����ص وفدن���ا زاهد ن���وري عن 
�سعادته مبا ح�سل علي���ه املنتخب وقال : 

هذا يدعونا كاحتاد مركزي للعبة لتعزيز 
ذلك من خالل امل�ساركات املقبلة وباملمكن 

املتي�سر.
وفيم���ا يتعل���ق بامل�ست���وى الع���ام لتحكيم 
�سباق���ات البطولة ق���ال فريد حممد �سالح 
رئي�ص جلن���ة احلكام ل�سباق���ات اال�سلحة 
الهوائي���ة والر�سا����ص : حدث���ت بع����ص 
االأخط���اء الفنية الب�سيط���ة لبع�ص الرماة 

ومتت معاجلتها وفقًا لقانون اللعبة.
كاظ���م  رحي���م  ال���دويل  واأب���دى حكمن���ا   

م�ست���وى جيدًا ب�سه���ادة زمالئ���ه. واأ�ساد 
اإداري الوف���د م�ستاق جعف���ر بان�سباطية 
والت���زام العبين���ا وو�سفه���م باملتميزي���ن 
حت���ى اآخر ي���وم م���ن امل�ساركة الت���ي تعد 
من اهم امل�ساركات على امل�ستوى العربي 
ونحمد الله ان يكون فريقنا حمط احرتام 

وتقدير الوفود امل�ساركة وامل�سوؤولني.
العلي���ا  التنظيمي���ة  اللجن���ة  ووزع���ت   
للبطول���ة �سه���ادات م�سارك���ة عل���ى جميع 

اأع�ساء وفدنا.

ت�����س��ع م���ي���دال���ي���ات م��ت��ن��وع��ة ت���ط���وق اأع����ن����اق رم���ات���ن���ا يف خ���ت���ام ب��ط��ول��ة ال��ع��رب

احد م�صوري الدوري

الزوراء ي�صعى ال�صتعادة بريقه يف املباريات املقبلة

�صامال �صعيد 
دفع ثمن 
نرفزته امام 
حكم املباراة


