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اكرام زين العابدين

الدوري .. وامل�ؤقتة .. واملنحلة

يف املرمى

ت�ستم���ر مناف�سات ال���دوري املمتاز بكرة الق���دم للمو�سم احلايل 
بحلوها ومره���ا حيث بداأت الفرق ت�ستعد للدخول يف مباريات 

اجلولة الرابعة التي �ستنطلق يوم غد اجلمعة .
واثبت���ت فرق اربي���ل والقوة اجلوي���ة يف املجموع���ة ال�سمالية 
انه���ا ا�ستع���دت جي���دًا وحقق���ت عالم���ات كاملة م���ن النجاح يف 
االدوار الث���الث االوىل عك�س فريق ال���زوراء �ساحب اكرب عدد 
م���ن األقاب الدوري املمت���از والذي جمع نقط���ة واحدة من ثالث 
موجه���ات بال���دوري ما و�سع امل���الك التدريب���ي واإدارة الفريق 

واجلمهوربحرج كبري . 
اما فريق بغ���داد فانه بداأ بداية متوا�سع���ة مع ال�سرقاط وحقق 
الفوزعل���ى الزوراء وخ�سر بوقت متاأخ���ر مع القوة اجلوية يف 
واح���دة من املباريات املثرية بال���دوري اإذ �سهدت ت�سجيل ثالثة 

اهداف من اجمل اهداف الدوري يف املو�سم اجلديد .
يف املجموع���ة اجلنوبي���ة الت���ي ت�سدره���ا فريق نف���ط اجلنوب 
بنق���اط كاملة م���ع مناف�سة من فرق النجف وكرب���الء وال�سناعة 
وغي���اب للفريقني اجلماهرييني الطلبة ال���ذي حقق الفوز االول 
ب�س���ق االنف�س مع الكرخ وجمع خم����س نقاط وال�سرطة الذي مل 

يذق طعم الفوز وتعادل يف املباريات الثالث له .
اأه���م املالحظ���ات الت���ي �سجلت على ال���دوري املمتاز ه���و رداءة 
اغل���ب املالعب العراقي���ة يف بغداد واملحافظ���ات وكاأنها مالعب 

للفرق ال�سعبية ونادرًا ما نرى اللون االخ�سر عليها .
والنق���ل التلفزيوين مازال دون م�ستوى الطموح بالرغم من اأن 
قن���اة الريا�سي���ة العراقية ناقلة ح�سرية للبطول���ة ، ولكنها كمن 
مين علينا بالنقل للدوري دون ان جتد من يحا�سبها على رداءة 
ال�سورة وعدم وجود كامريات خلف املرمى او باجلهة االخرى 
للملع���ب او اختيار املعلق���ني الذين يخد�س���ون اال�سماع بالعديد 
م���ن الكلم���ات وامل�سطلح���ات الغريبة فرنجو م���ن القائمني على 
الريا�سي���ة ان يتعلم���وا من اخطائه���م وان يتابع���وا كيف تقوم 
القن���وات العربي���ة واالجنبية بالنقل التلفزي���وين اجلميل الننا 
نعي����س يف ع���ام 2010 وال يجور اال�ستهان���ة باملتابع وامل�ساهد 
ال���ذي يريد متابعة مبارياته املف�سلة من خالل �سا�سة الريا�سية 

العراقية .
اأم���ا الهيئة املوؤقت���ة لالحتاد العراق���ي لكرة الق���دم فاإنها مازالت 
حائ���رة بتثبيت مواعيد ملزم���ة للدوري املمت���ازيف ظل ظروف 
بع�سه���ا خارجة ع���ن اإرادتها وبع�سها االآخر غائ���ب عنها ، النها 
يج���ب ان تاأخ���ذ بنظ���ر االعتب���ار كل املتغريات الت���ي قد حتدث 
خ���الل ال�سهر احلايل واملقب���ل ، وعليها ان تر�سي بع�س اال�س�س 
ال�سحيح���ة لعمله���ا وتاأخ���ذ جان���ب االحرتافي���ة يف العم���ل من 
خالل تطوي���ر املالعب وكيفية الو�سول اإليه���ا ب�سهولة ، وكذلك 
مو�س���وع جلو����س ال�سحفيني يف االماك���ن املخ�س�سة مع العلم 
انه���ا غري موج���ودة يف اغل���ب املالع���ب وكاأن ال�سحفي يح�سر 
للمالع���ب من اأجل م�ساهدة املب���اراة وال يوجد لديه واجب اآخر 
علي���ه ان يوؤديه خ���الل املباراة ، وعليه نرج���و وننا�سد القائمني 
على ادارة املالعب ت�سهيل مهمة جلو�س ال�سحفيني يف االماكن 
املخ�س�س���ة له���م ومنع من ال عمل ل���ه باجللو����س والتواجد يف 
اأماك���ن ال�سحفي���ني دون وج���ه حق او حت���ى عزل ه���ذه املقاعد 

خدمًة للريا�سة العراقية وكرة القدم .
اأم���ا االحت���اد العراقي لكرة الق���دم الذي مت حله م���ن قبل اللجنة 
االوملبي���ة فاأقول: اأنكم تدافعون عن حقك���م باالحتاد الذي فزمت 
به باالنتخابات يف عام 2004 ولكن الكرة العراقية �ستدفع ثمن 
عدم و�سولكم لتفاهم مقبول مع اجلنة االوملبية اأيا كان ال�سبب 
م���ن الطرف���ني و�سي�سج���ل التاري���خ ان جنم���ي الك���رة العراقية 
رع���د حم���ودي وح�سني �سعي���د مل يتو�س���ال اىل اتف���اق وت�سببا 

بالعقوبات الدولية على الكرة العراقية يف عام 2010 .
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بغداد / خليل جليل
تنتظ���ر الق���وة اجلوية مهم���ة �سهلة على 
ملعب الزوراء عندما يتقابل مع امل�سايف 
غ���دا اجلمع���ة يف مب���اراة متي���ل كفته���ا 
منطقيا مل�سلحة ال�سقور املهتم مبوا�سلة 
مطاردة مت�سدر املجموعة االوىل اربيل 
بينما �سيخو�س الزوراء مواجهة �سعبة 
ام���ام م�سيفه �سالح الدين امام م�سجعي 

االخري يف اليوم ذاته 
وكذل���ك يح���اول ي���وم غ���د حام���ل اللق���ب 
اربيل تعزيز �سدارت���ه لقائمة املجموعة 
عندم���ا يح���ل �سيفا ثقي���ال عل���ى �سامراء 
يف اجلول���ة الرابعة م���ن بطولة الدوري 

العراقي املمتاز لكرة القدم.
وي���درك اأربيل الذي يعتم���د على عنا�سر 
ب���ارزة يف �سفوفه يع���ول عليها بالعودة 
م���ن ملع���ب �سام���راء بف���وز ثمني،ي���درك 
�سعوب���ة املهم���ة يف نف����س الوق���ت طاملا 
عام���ل  عل���ى  االر����س  �ساح���ب  يع���ول 
اجلمهور اي�سا وه���و يحاول ان يحافظ 

على مركزه الرابع. 
�سم���ن  الراب���ع  ال���دور  مباري���ات  وم���ن 
املجموعة االوىل يتقابل غدا اي�سا دهوك 
خام����س الرتتي���ب م���ع املو�س���ل يف لقاء 
ميي���ل مل�سلحة االول امل�ستفيد من عاملي 
االر�س واجلمهور ويتقابل �سالح الدين 
م���ع �سيفه ال���زوراء يف مواجه���ة �سعبة 
عل���ى الطرف���ني ف�ساحب االر����س يبحث 
فيه���ا عن فوز يغادر ب���ه املراكز املتاأخرة، 
ومناف�سه ي�سعى ال�ستثماره يف تعوي�س 

اإخفاقاته املتوا�سلة اىل االآن. 
ويح���ل م�س���ايف اجلن���وب �سيف���ًا عل���ى 
الكهرب���اء يف ه���ذه اجلول���ة وي�سد بغداد 
رحال���ه �س���وب اقلي���م كرد�ست���ان ليح���ل 
�سيفا على زاخو يف رحلة �ساقة و�سعبة 
علي���ه طامل���ا �سيخو����س املب���اراة ب�سعار 
اأم���ام  االأخ���رية  الإخفاقت���ه  التعوي����س 
اجلوي���ة يف حني يدخ���ل م�سيف���ه اللقاء 
مبعنوي���ات اف�س���ل بعدم���ا انت���زع نقطة 
ثمينة م���ن الزوراء وعل���ى ملعب االخري 

يف اجلولة املا�سية. 
وت�ستكمل لقاءات اجلولة الرابعة �سمن 
املجموع���ة االوىل ال�سب���ت حي���ث تق���ام 
ثالث مباريات �ستجمع بري�س مع �سيفه 
الهندية وكركوك م���ع ال�سرقاط   ودياىل 

امام الرمادي. 
ويف اإط���ار املجموع���ة الثاني���ة ي�سي���ف 
ملع���ب ال�سرطة اجلمعة مب���اراة احلدود 
تقب���ل  ال  مواجه���ة  يف  املين���اء  و�سيف���ه 
الق�سمة بالن�سبة للميناء القادم لتعوي�س 

نف���ط  ج���اره  اأم���ام  ال�سابق���ة  خ�سارت���ه 
اجلنوب بهدف دون رد .

ويف الي���وم ذات���ه يتقاب���ل كرب���الء ثالث 
القائم���ة مع �سيف���ه ال�سرط���ة يف واحدة 
من ابرز مباري���ات املرحلة لهما ف�ساحب 
االر�س ي�سعى لتعزيز ترتيبه بينما ياأمل 
ال�سي���وف تعدي���ل مركزه���م الثالث ع�سر 

وحت�سني نتائجهم يف الوقت ذاته. 
ويبدو ان هذه املواجهة �ستكون مر�سحة 
لالثارة والندي���ة وال�سراع بني الطرفني 
بعدم���ا ا�سبح���ت نقاطها الث���الث مو�سع 

اهتمام و�سباق للفريقن خلطفها. 
وينتظرالنا�سرية مهم���ة �سعبة يف هذه 
اجلول���ة عندم���ا يح���ل �سيفا عل���ى ملعب 
�ساحب االر�س النج���ف وامام جمهوره 

 .
وي���درك ال�سي���وف باأن �ساح���ب االأر�س 
ال ميك���ن ان يفرط باأي���ة نقطة على اأر�سه 
بل يذهب اأبعد من ذلك من خالل مطاردة 
املت�سدر نفط اجلنوب وانتزاع ال�سدارة 
منه طاملا �سيواج���ه املت�سدر مهمة ال تقل 
�سعوبة يف العا�سم���ة عندما يحل �سيفا 

على ال�سناعة. 
يبل���غ ر�سيد املت�سدر ت�س���ع نقاط متقدما 
عل���ى النجف  بفارق نقطت���ني بينما يبلغ 
ر�سي���د ال�سناعة 7 نقاط اي�سا يف املركز 
الراب���ع ما يجع���ل املواحهت���ني ملتهبتني 

الأطرافها االربعة. 
مي�س���ان اجلمع���ة  �س���د  النف���ط  ويلع���ب 
ويقود هذه املواجهة �سياء عبد احل�سني 
وعبد ال�ستار جابر وحممد مكي وحممد 
ح���امت اي�س���ا ويلع���ب الكوف���ة م���ع نف���ط 
مي�س���ان يف لق���اء متكاف���ئ يق���وده اجمد 
�سبحي وم�سطف���ى عبا�س ومهند مهدي 
ور�سي���د علي. ويلعب ال�سناعة �سد نفط 
اجلن���وب ال�سب���ت على ملع���ب االول يف 
مباراة يرغب فيه���ا ال�سيوف بفوز رابع 
عل���ى التوايل وموا�سل���ة �سدارة ترتيب 
املجموع���ة الثانية بينم���ا ي�سعى �ساحب 
ال�سياف���ة اىل نتيج���ة مماثل���ة لتح�س���ني 
اأو�ساع���ه. وطاقم حتكيم ه���ذه املواجهة 
يتاأل���ف م���ن اأحمد عبد الل���ه وجهاد عطية 

و�سامي علي وعالء جواد جا�سم. 
ويتقاب���ل الك���رخ م���ع الديواني���ة ال�سبت 
بقيادة �سمري �سبيب وحكيم حميد وربيع 
م�ساف���ر ور�سي���د ح�س���ني ، وي�ست�سي���ف 
احل�سنني الطلبة يف هذه اجلولة والربيد 
ب�سيافة ال�سم���اوة وطاقم التحكيم ي�سم 
عل���ي عبا�س واجم���د �ساك���ر ولفته حميد 

وعالء اكرب.

يف اجلولة الرابعة لدوري الكرة املمتاز

م�اجهة �صهلة للج�ية امام امل�صايف و�صعبة للزوراء 
على ملعب �صالح الدين

بغداد / املدى
اأك���د مدي���ر ع���ام الدائ���رة الفني���ة 
ال�سب���اب  والهند�سي���ة يف وزارة 
ان  بريه���ي  كام���ل  والريا�س���ة 
الوزارة متكنت من اجناز %115 
م���ن خطته���ا اال�ستثماري���ة للعام 
2009 اي بزي���ادة تق���در ب� %15. 
وق���ال بريه���ي ان دائرت���ه نف���ذت 
150 م�سروع���ا �سبابيا وريا�سيا 
لغاي���ة 12/31 /2009 ، ج���رى 
تنفيذه���ا يف بغ���داد واملحافظات 

منتدي���ات  اإن�س���اء  وت�سمن���ت 
ومالع���ب  وريا�سي���ة  �سبابي���ة 
وم�ساب���ح  و�ساح���ات  �سغ���رية 
ه���ذه  تقت�س���ر  ومل  وغريه���ا. 
امل�ساريع عل���ى مراكز املحافظات 
االق�سي���ة  اىل  تع���دت  ب���ل  فق���ط 
البعي���دة  ال�سيم���ا  والنواح���ي 
منها،وذل���ك �سعي���ًا م���ن ال���وزارة 
الأن يتمكن ال�سب���اب من ممار�سة 
م���ا ي�س���اءون من الهواي���ات وفق 
رغباتهم وتوجهاتهم.  ويف �سياق 

مت�سل �سدد بريهي على �سرورة 
اقرار موازنة ع���ام 2010  وعدم 
اخ�ساعه���ا للخالف���ات ال�سيا�سية 
قب���ة الربمل���ان ،حي���ث ان  داخ���ل 
والريا�س���ة  ال�سب���اب  ل���وزارة 
جت���اه  كب���رية  مالي���ة  التزام���ات 
املنف���ذة  وال�س���ركات  املقاول���ني 

مل�ساريعها.   
كم���ا ح���ذر م���ن انعكا����س تاأخ���ري 
عل���ى  �سلبي���ا  املوازن���ة  اإق���رار 
م�س���روع املدين���ة الريا�سي���ة يف 

الب�س���رة الت���ي تنف���ذ حاليا وفق 
ج���داول زمنية ال ميك���ن االإخالل 
به���ا حت���ت اي ذريع���ة، ال�سيم���ا 
ان الع���راق ملت���زم بتعهدات���ه يف 
اإجن���از امل�سروع مبوع���ده املقرر 

ال�ست�سافة خليجي 21 . 
وا�س���اف ان عل���ى اجلميع حتمل 
جع���ل  اأج���ل  م���ن  م�سوؤوليات���ه 
العم���ل ي�س���ري بان�سيابي���ة تام���ة 
يف م�سروعن���ا الوطن���ي م�سروع 

مدينة الب�سرة الريا�سية.

ال�صباب جتدد حتذيراتها من تاأخر مت�يل م�صروع الب�صرة الريا�صية
بغداد/ يو�ضف فعل

اأك����د ريا�س عبد العبا�����س ع�سو الهيئة 
الق����دم  ك����رة  �س����وؤون  الإدارة  املوؤقت����ة 
ان ق����رار هب����وط فريق����ي ال�سليماني����ة 
و�س����ريوان اىل دوري الدرج����ة االوىل 
ق����رار نهائ����ي ال رجع����ة في����ه وال �سحة 
للرتاج����ع عن����ه الأن����ه ج����اء وف����ق لوائح 
نظام جلنة امل�سابقات واآلية العمل فيها 
م����ن دون النظ����ر اىل اأ�سم����اء الفريق����ني 
الأنن����ا نبحث عن العدال����ة والبد من  اأن 
تعرف جميع االأندية ان هناك �سوابط 

ولوائح حتكمها.
وقال عبد العبا�س يف حديثه ل�) املدى( 
: ان الهيئة املوؤقتة بحاجة اىل امل�ساندة 
وتق����دمي العون لها م����ن وزارة ال�سباب 
والريا�س����ة واللجنة االوملبية الوطنية 
كي ت�ستطيع القيام بواجباتها وتطبيق 
اأفكارها عل����ى اكمل وج����ه ال�سيما  اأنها 
تواج����ه عدة م�ساكل من الناحية املادية 

قد توؤثر على م�سريتها م�ستقبال  . 
واأ�س����اف: لقد ورثت الهيئة تركة ثقيلة 
م����ن االحت����اد املنح����ل لوج����ود العدي����د 
و�سعته����ا  عمل����ه  يف  ال�سلبي����ات  م����ن 
اأم����ام حتديات كب����رية لتجاوزها وهذا 
يتطل����ب التع����اون مع جمي����ع االأطراف 
واملوؤ�س�س����ات الريا�سي����ة  لتذلي����ل تل����ك 
املتعلق����ة  االأم����ور  ومت�سي����ة  ال�سع����اب 
باللعب����ة اىل ح����ني اإج����راء االنتخابات 
املقبلة والنهو�س بواقع كرتنا وال�سري 
براالم����ان  اىل  ال����دوري  مب�سابق����ة 
وجتاوزالعقبات التي تقف حجر عرثة 

يف طريق الهيئة. 
وع����ن راأيه بامل�ستوى الفن����ي ملناف�سات 
ال����دوري املمت����از يف االدوار ال�سابق����ة  
اأو�س����ح :اأن امل�ست����وى الفن����ي العام مل 
يكن مب�ستوى الطموح ويعود ذلك لعدة 
اأ�سباب منها كرثة عدد الفرق واالفتقار 
اإىل املالعب النظامي����ة  والبنى التحية 
املالئم����ة الإقام����ة املباري����ات بال�س����ورة 

املطلوب����ة ف�س����ال عن ان نظ����ام الدوري 
ب�سيغته احلالية ال يتنا�سب مع االأفكار 
الت����ي نحمله����ا لتطوي����ر م�سابقة دوري 
املمت����از، وامن����ا جئن����ا الإكم����ال م����ا مت 
االتفاق عليه م����ع اأع�ساء الهيئة العامة 
لالحت����اد ب�س����اأن ال����دوري، ونطمح الأن 
يتط����ور امل�ستوى الفني من مباراة اىل 
االخ����رى الإمتاع اجلماه����ري واكت�ساف 

املواهب ال�سابة والطاقات الواعدة. 

الك����روي  الو�س����ط  اأن  اىل  م�س����ريا 
يف  ت�سحيحي����ة  ث����ورة  اىل  بجاح����ة 
املنظوم����ة  يف  للعامل����ني  االأف����كار 
الكروي����ة ودرا�سة التج����ارب الناجحة 
يف الدوري����ات املج����اورة الت����ي طبقت 
االح����رتاف ب�سورت����ه احلقيقية ومنها 
التجرب����ة القطري����ة، حي����ث الحظنا ان 
االندي����ة ت����دار بطريقة اله����واة واأغلب 
الق����رارات ال�س����ادرة منه����ا تك����ون م����ن 

راأ�س اله����رم وتطبق م����ن دون مناق�سة 
اىل  للو�س����ول  االآراء  يف  تب����ادل  اأو 
اأف�س����ل �سيغة، كم����ا ان اأنديتنا ترف�س 
وتوا�س����ل  احلديث����ة  باالأف����كار  العم����ل 
عمله����ا باأ�ساليب روتيني����ة حيث تعتمد 
عل����ى التنظري من دون العم����ل  ، وهذه 
املعطيات توؤث����ر على م�سرية الفرق يف 
ال����دوري وتنعك�س عل����ى اأداء الالعبني 

يف املباريات.

عبد العبا�س: ال �صحة للرتاجع عن هب�ط ال�صليمانية و�صريوان

بغداد / املدى
�س���وؤون  الإدارة  املوؤقت���ة  الهيئ���ة  اأ�س���درت 
الريا�س���ة بيان���ًا تلق���ت ) امل���دى( ن�سخة منه 
ب�سدد اإجناح العملي���ة االإدارية والتنظيمية 
املكثفة لدوري ه���ذا املو�سم وللح�سول على 
درجة كبرية من االمن واال�ستقرار ، وذكرت 
االحت���ادات الفرعي���ة واالندي���ة امل�ساركة يف 
الدوري وجمي���ع املتابع���ني وامل�ساركني يف 
ه���ذه امل�سابقة ب�سرورة تاأم���ني امل�ستلزمات 

ال�سرورية التالية:
اللع���ب  الدخ���ول اىل �ساح���ة  م���ن  1.مين���ع 
م���ن  عن�س���ر  اي  االخ�س���ر(  )امل�ستطي���ل 
االحت���ادات الفرعي���ة او الهيئ���ات االداري���ة 
لالندي���ة ويك���ون التواج���د م���ن ه���ذا املجال 

لال�سخا�س ادناه وهم:
اأ.الطاقم التحكيمي.
ب.العبو الفريقني.

االحتي���اط  م�سطب���ة  عل���ى  ج.اجلال�س���ون 
وعدده���م يج���ب ان ال يزي���د ع���ن 9 العب���ني 
اأق�س���ى  كح���د  اإداري���ني   8 م���ع  احتي���اط 

وجمموعهم     )17 �سخ�سًا(.
د.م�س���رف املب���اراة ال���ذي تق���ع عل���ى عاتقه 
م�سوؤولية ما جاء اعاله خا�سة يف حالة عدم 
تعاون الهيئات االدارية لالندية امل�سيفة يف 
ه���ذا اجلانب وعليه التن�سيق مع قوة حماية 

وامن املالعب املتواجدة يف املباريات.
ه� . م�سورو قناة العراقية )الناقل احل�سري 

ملباريات الدوري( .

و.م�س���ورو الفوتوغراف ويح���دد لهم مكان 
خا�س خلف املرميني.

ز.عنا�سر احلماية من ق���وة حماية املن�ساآت 
ومن رجال االمن املكلف���ني بواجب احلماية 

ر�سميًا.
2.نوؤكد عل���ى االحتادات الفرعي���ة واالندية 
)�ساحبة امللعب( تاأمني اماكن الئقة جللو�س 

االعالميني وممثلي ال�سحف املحلية.
الذي���ن  ال�س���ادة امل�سوؤول���ني  م���ن  3.يرج���ى 
يح�س���رون بع�س مباري���ات انديتهم مراعاة 
اماك���ن اجللو����س القليل���ة يف ) املق�سورات 
�سي�ست���ويل  والت���ي  لالندي���ة  املتوا�سع���ة   )
عل���ى اغلب مقاعده���ا عنا�سر حماي���ة هوؤالء 
خل���ل  ح���دوث  اىل  ي���وؤدي  م���ا  امل�سوؤول���ني 

تنظيم���ي كبري يف عملي���ة اجللو�س يف هذه 
االماك���ن وحرم���ان اأه���ل االخت�سا����س م���ن 

متابعة املباريات.
4. عل���ى امل�سوري���ن الفوتوغرافي���ني كاف���ة 
مراجع���ة مقر االحتاد املرك���زي واالحتادات 
الفرعي���ة لغر�س عم���ل باج���ات خا�سة تتيح 
لهم الدخول اىل املالعب والقيام بواجباتهم 
علم���ًا انه���م �سيمنع���ون م���ن دخ���ول املالعب 
)�ساح���ات اللعب( اعتبارًا م���ن 2010/2/1 
يف حال���ة ع���دم اإكماله���م االأم���ور التنظيمية 

اخلا�سة بعملهم والتي تتلخ�س فيما يلي:
اأ. كتاب معنون اىل الهيئ���ة املوؤقتة بالن�سبة 
مل�س���وري بغ���داد ومعن���ون اىل االحت���ادات 
الفرعي���ة يف املحافظ���ات يوؤي���د ا�ستمرارهم 

بالعمل يف احدى ال�سحف املحلية.
ب.�سورتان �سخ�سيتان لعمل )باج( خا�س 

بالدخول.
ج. ت�سديد ر�سم واأجور عمل الباج.

5.نوؤك���د عل���ى االندي���ة اإكم���ال م�ستلزم���ات 
املالع���ب الرئي�سي���ة واملهم���ة والت���ي ميك���ن 
)لوح���ة  مث���ل  منه���ا  البع����س  اإىل  االإ�س���ارة 
تبديل الالعب���ني واالهتمام باأر�سية املالعب 
واإجراء التخطيط ب�سكل �سليم ووا�سح قبل 

املباريات ... الخ(.
املالع���ب  واأم���ن  حماي���ة  عل���ى  6.التاأكي���د 
دخ���ول  ومن���ع  جتن���ب  االأندي���ة  واإدارات 
بع����س االعالم والالفت���ات امل�سي�س���ة والتي 
ال مت���ت م�سامينه���ا اىل الريا�س���ة باأي �سكل 

من اال�س���كال والتي قد ت���روج من ا�سخا�س 
ق���د يكون لهم عالق���ة بالريا�س���ة ويحاولون 
الدعاية الأنف�سهم �سيا�سيًا يف هذه التجمعات 

اجلماهريية الكبرية.
7.نوؤك���د على االندي���ة التي لي����س لها ملعب 
�ساحب���ة  االخ���رى  االندي���ة  قام���ت  والت���ي 
املالعب باملوافقة عل���ى ا�ست�سافة مبارياتها 
يف مالعبه���ا، ان االتفاق ق���د ح�سل على دفع 
مبل���غ مقط���وع ق���دره )000 100( مئ���ة األف 
دين���ار كحد ادنى كاأج���ور تخطيط ومكافاآت 

لل�سغار من حملة الكرات واإدامة امللعب.
ويف خت���ام البي���ان او�ست املوؤقت���ة االندية 
ب���زرع روح الت�سامح وغر����س مبادئ اللعب 
الالعب���ني  واأذه���ان  عق���ول  يف  النظي���ف 

واإبعاده���م عن التع�س���ب املقيت واال�ستفادة 
م���ن الدرو����س املجاني���ة الت���ي تقدمه���ا لن���ا 
والعاملي���ة  العربي���ة  الف�سائي���ة  القن���وات 
الت���ي تق���وم بنقل اه���م مباري���ات املنتخبات 
واالندي���ة االوربي���ة واالمريكي���ة اجلنوبية 
ب�سكل مبا�سر واقتبا�س اجلوانب االيجابية 
العدي���دة الت���ي يتحلى به���ا اإداري���و االأندية 
واملدرب���ون االجانب والالعب���ون الكبار يف 
ال�سل���وك والت�س���رف م���ع ح���كام املباري���ات 
ونوؤك���د انن���ا ل���ن نته���اون جتاه اي���ة جتاوز 
يلحق بح���كام الكرة والعبي االندية الزائرة 
ي�س���كل  عليه���م  التج���اوز  الن  وجماهريه���ا 
خرق���ًا فا�سح���ًا ي�سيء اىل �سمع���ة كرة القدم 

والريا�سة العراقية ب�سكل عام 

حذرت من التع�ضب املقيت يف املدرجات

امل����ؤق���ت���ة ت��ط��ال��ب االحت�������ادات ال��ف��رع��ي��ة واالن����دي����ة ب��ت��اأم��ن م�����ص��ت��ل��زم��ات جن����اح ال�����دوري

بغداد / طه كمر 
اأك���د رائد جواد مدير فريق كرة القدم يف نادي 
امل�س���ايف ان فريق���ه جاهز ملالق���اة فريق القوة 
اجلوي���ة عندم���ا يلتقي���ه ي���وم غ���د عل���ى ملعب 
نادي ال���زوراء �سمن مناف�سات ال���دور الرابع 
من املرحل���ة االوىل لفرق املجموع���ة ال�سمالية 

لدوري الكرة املمتاز .
وقال يف ت�سريح ل�) املدى (: اإن جميع خطوط 
الفري���ق جاه���زة له���ذا اللق���اء املرتق���ب ال���ذي 
�سيك���ون مبثاب���ة االختب���ار احلقيق���ي لالعبي 
الفري���ق ك���ون ان فري���ق الق���وة اجلوي���ة ي�سم 
عدة العبني من ذوي اخلربة الدولية يف جمال 
ك���رة القدم اأمث���ال رزاق فرح���ان ونور �سربي 
وجا�س���م غالم واحم���د خ�سري و�سف���وان عبد 
الغن���ي وموؤي���د خال���د وغريهم م���ن الالعبني ، 
م�س���ريا اىل ان العب���ي امل�سايف عق���دوا العزم 
عل���ى ان يكون���وا ن���دا قوي���ا للجوي���ني ال�سيما 
ان م���درب الفري���ق الكاب���ن كرمي ك���ردي عمل 
خالل االي���ام املا�سية يف الرتكيز معظم مراكز 
الفري���ق وكيفي���ة جم���اراة خ�سمن���ا يف ه���ذه 
املب���اراة الت���ي �ستحم���ل طابعا خا�س���ا ونكهة 
خا�س���ة خ�سو�سا ان جمهورًا غفريًا �سيح�سر 
هذه املباراة، ففريق اجلوية معروف بقاعدته 

اجلماهريي���ة العري�س���ة الت���ي ت�سان���ده دائما 
اينم���ا ح���ل وفريقنا اي�س���ا برغم ان���ه ال�سيف 
اجلدي���د للدرج���ة املمت���ازة ، لكنن���ا اأ�س�سن���ا له 
اي�سا قاع���دة جماهريية ت�س���رف عليها رابطة 
م�سجع���ي نادي امل�سايف وق���د داأب دثار يحيى 
اخل�س���اب رئي����س الهيئ���ة االداري���ة للنادي من 
اج���ل تاأ�سي����س ه���ذه الرابط���ة ودعمه���ا ماديا 
ومعنويا الجل تدعيم ا�س�س الفريق وم�ساندته 

يف الباأ�ساء وال�سراء.
واأكد جواد: اإننا امام م�سوؤولية كبرية تختلف 
عما كن���ا عليه باالم�س فالي���وم نحن مناف�سون 
عل���ى زعام���ة املجموع���ة وال يقت�س���ر طموحنا 
عل���ى التواج���د يف الدرج���ة املمت���ازة بل نحن 
ج���ادون يف م�سعانا اىل ان نك���ون رقما �سعبا 
جدا يف جممو عتنا ودليلنا هي نتائجنا خالل 
املبارات���ني الت���ي لعبناه���ا حي���ث تغلبن���ا على 
الرمادي بثالثية نظيف���ة وتعادلنا مع املو�سل 
به���دف ملثله يف ملعبهم ا�ساف���ة اىل اننا منتلك 
العب���ني يجي���دون ا�سابة ال�سب���اك حيث �سجل 
مهاجمنا عمار عبد احل�سن اأربعة اهداف خالل 
مباراتني وهو يت�سدر االآن قائمة الهدافني بعد 
ان ح�س���ل عل���ى اأول هاتري���ك خ���الل مباراتنا 

االوىل مع الرمادي.

مدي��ر كرة امل�صايف : �صنك���ن رقما �صعبا يف املجم�ع��ة ال�صمالية

اربيل ي�سعى للبقاء يف قمة املجموعة االوىل

ال�سليمانية خارج الدوري املتاز وفق لوائح امل�سابقة

رائد جواد


