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اإياد ال�ضاحلي

الثقة حتت حراب التهديد!

م�ضارحة حرة

ت�س���ريحات غريب���ة تل���ك التي يديل به���ا بع�ض ر�ؤ�س���اء الأندية 
امل�ساركة يف د�ري الكرة املمتاز للمو�سم احلايل الذين ي�سعون 
اىل طم�ض احلقائق �جّر الآخرين اىل قاع الف�سل نف�سه الذي ما 
زال���وا يحا�لون اخلر�ج منه تفادي���ًا ملخاطر اأخرى رمبا تودي 
بهم اىل خارج اأ�س���وار اأنديتهم التي يعرف اجلمهور الريا�س���ي 
كيف ا�س���تحوذ�ا عل���ى اإداراته���ا ، �اأي �رطة مي���ر�ن بها الآن 
ب�سبب رف�س���هم المتثال اىل منطق احلياة : اجند نف�سك بقرار 
ينت�س���ر حلكمتك ب�سجاعة �ل تبق قدميك يف �حل الهزمية اىل 

الأبد!
قبل ايام �جه رئي�ض نادي الز�راء �س���ام ها�س���م ر�سالة مفرغة 
م���ن الياأ����ض ا� ال�س���ك اىل جماه���ر فريق الكرة خال ت�س���ريح 
ه: اإن مدرب  �سحفي ن�س���رته الزميلة ) املاعب( يف ما ياأتي ن�سّ
الفريق حازم ج�سام �سيبقى على راأ�ض اجلهاز التدريبي للفريق 
حتى نهاية املو�س���م �لي����ض لدينا النية بقبول ال�س���تقالة اإذا ما 

اأراد تقدميها لقطع الطريق اأمامه اإذا ما فكر بهذا الأمر (!
غراب���ة الت�س���ريح هن���ا تكم���ن يف ا�س���تمرار ر�ؤ�س���اء الأندية " 
اجلماهرية " على �جه اخل�سو�ض با�ستدراج الو�سط الكر�ي 
اىل قناع���ة �س���اذجة باتت ل تغني �ل ت�س���من م���ن جوع يف ظل 
النتائ���ج ال�س���لبية �النهيار املعنوي الذي مي���ر به اغلب لعبي 
فرقه���م عندم���ا يعلنون ب���ني احلني �الآخ���ر مت�ّس���كهم باملدربني 
�منحه���م الثق���ة كل م���رة ، بالرغم م���ن الظر�ف ال�س���عبة التي 
تواجههم �كاأنهم يقولون لهم : ل تبالوا لانتقادات ، �سجلوا ما 
ت�سا�ؤ�ن من نتائج حتى لو دفع الفريق ثمنها من �سمعته ، املهم 

البقاء حتى اآخر مباراة يف املو�سم !
امل�سكلة اإّن املدرب حازم ج�سام مل يكن عاطا ا� غر مرغوب به 
يف اخلليج يوم قرر ا�س���تدارة بو�س���لة م�سرته التدريبية نحو 
بلده �خو�ض اأ�س���عب مهمة مع لعبني �س���باب بالكاد يحا�لون 
كتابة اأ�سطر ق�سة اجتهادهم يف بطولة ل تعرتف بال�ستعرا�ض 
الكر�ي اجلميل بقدر ما يحققه الفريق من مكا�سب تعّزز تقدمه 
يف لئحة املناف�سة ، �لهذا ن�ستغرب ان تتم م�سادرة حق ج�سام 
حاليا ا� اثناء مباريات الد�ار الاحقة باإنقاذ نف�سه من مطبات 
ا� منحني���ات خطرة اذا ما تعر�ض اىل هزمي���ة مذّلة امام فريق 
متوا�س���ع �هو يواجه حتذي���رًا قاطعًا من رئي����ض النادي بعدم 

القبول با�ستقالته اذا ما فّكر بها .
اأي اأنانية هذه يف اإدارة العاقة مع املدرب عندما يتوهم رئي�ض 
الن���ادي ب���اأن �س���طوته الإداري���ة تبيح ل���ه امتاك الرقم ال�س���ري 
حلا�س���وب الفك���ر ال�سخ�س���ي للم���درب ، يعبث به مت���ى ما يريد 
�يت�س���رف مبا يخدم م�س���لحته بعيدًا عن ) فاير��ض( ال�ستياء 
العارم الذي يحا�ل عزل رئي�ض النادي يف دائرة الف�سل لتحمل 

اأ�سبابه اذا ما اراد املدرب ترك املهمة �الت�سليم بال�ستقالة.
م���ن حق اإدارة الز�راء ان تبحث عن م�س���لحتها حتى اآخر د�ر 
يف امل�سابقة طاملا ارتبطت بالتزامات جتاه الهيئة املوؤقتة لإدارة 
�س���وؤ�ن الد�ري ) كما يفرت�ض ت�س���ميتها( �مع املاك التدريبي 
م���ن حيث العقود املربمة م���ع الطرفني �املحافظة على م�س���رة 
الفريق يف م�س���اركاته املحلية �حما�لة الو�س���ول اىل م�سارف 
موا�سمه الذهبية يف تاريخ امل�سابقة ، لكن لي�ض من حقها فر�ض 
��س���ايا ا�س���تباقية تهدد حرية املدرب ج�سام يف اختيار البدائل 
املنا�س���بة �ال�س���امنة لر�س���يده املعنوي بني املدربني العراقيني 
حتى لو ا�س���طر اىل ت�س���وية املو�س���وع م���ع الإدارة يف مرحلة 
قادم���ة ي�س���عب بعدها خ�س���ارة املزيد م���ن الر�س���يد مقابل عدم 
اكرتاث الإدارة مبخلفات ازماتها املادية �التنظيمية داخل بيت 

الز�راء منذ عام �ن�سف العام !
��سخ�س���يًا كن���ت اأمتنى عل���ى امل���درب اخللوق �الك���فء حازم 
ج�س���ام اأن ين���اأى ع���ن توري���ط نف�س���ه يف باكورة عمل���ه املحلي 
م���ع الندي���ة العراقي���ة ، �كان علي���ه معاي�س���ة �اق���ع الك���رة عن 
كث���ب �تد�ي���ن ماحظاته يف جولت ميداني���ة لأقطاب اللعبة ) 
ي اأ�سباب  الز�راء �الطلبة �ال�س���رطة �القوة اجلوية( ، �تق�سّ
ف�س���ل مدرب���ني �س���ابقني ملكوا اخل���ربة �العلمية لكنه���م �قعوا 
�س���حايا اإدارات طامع���ة لل�س���هرة �مكّيفة نف�س���يا �فنيا للتغذية 
م���ن )فتافيت( الرعاي���ة �فق منحة �زارة ال�س���باب �الريا�س���ة 
�تتظاهر بالنجاحات الوهمية من د�ن ان تهتّز م�ساعر ر�ؤ�سائها 
لدم���وع اآلف امل�س���جعني املخل�س���ني الذين يحزن���ون لإخفاقات 
فرقه���م �ياأمل���ون له���ا الرقي يف �س���لم الرتتي���ب ل املرا�حة يف 
املراك���ز املتدنية ، من حق هوؤلء اأن يحثوا الإدارة �املدرب معًا 
على اإنقاذ الفريق لنه لي�ض ملكًا لهما ، بل ملك جلماهر النادي 

العري�سة �من ح�سة التاريخ الكر�ي يف العراق.
Ey_salhi@yahoo.com

بغداد / خليل جليل
م����ن املوؤم����ل ان يعق����د رئي�����ض اللجنة 
حم����ودي  رع����د  العراقي����ة  ال�ملبي����ة 
�الم����ني الع����ام للجن����ة ع����ادل فا�س����ل 
اجتماع����ا مرتقب����ا م����ع رئي�����ض اللجنة 
ر�غ  ج����اك  الد�لي����ة  ال�ملبي����ة 
�م�سوؤ�لني فيها تتم فيه مناق�سة اآفاق 
التعا�ن مع ال�ملبية الد�لية �تقدمي 
عر�ض مو�س����ع عن الواقع الريا�س����ي 
يف الع����راق �م����ا مت����ر ب����ه الريا�س����ة 
العراقي����ة الآن �بحث ال����د�ر املنتظر 
الد�لي����ة  الريا�س����ية  للموؤ�س�س����ات 
يف دع����م �م�س����اندة مفا�س����ل احلركة 

الريا�سية العراقية.
�ذك����ر المني امل����ايل للجن����ة ال�ملبية 
العراقي����ة �ع�س����و املكت����ب التنفي����ذي 
�سمر املو�س����وي ان هذه الزيارة كان 
متفق����ا عليها يف �قت �س����ابق �تندرج 
يف اط����ار الدع����وة الت����ي �جه����ت اىل 
م�سوؤ�لني يف اللجنة ال�ملبية لزيارة 
مق����ر ال�ملبي����ة الد�لية يف �سوي�س����را 
الريا�س����ي  الواق����ع  ان  اىل  م�س����را   ،
�الظر�ف املحيطة بالعمل الريا�سي 
�ما حتقق م����ن خطوات مهمة باجتاه 
تعزيز اأ�ا�سر النفتاح مع املوؤ�س�سات 
يف  �س����يدخل  الد�لي����ة  الريا�س����ية 
الت����ي يجريه����ا  املباحث����ات  م�س����مون 
رئي�ض اللجنة ال�ملبية �المني العام 
للجن����ة م����ع م�س����وؤ�لني يف ال�ملبي����ة 
الد�لي����ة يف احل����ادي �الع�س����رين من 

ال�سهر اجلاري.
الزي����ارة  ه����ذه  املو�س����وي  ���س����ف 
باملهم����ة لكونه����ا ت�س����كل فر�س����ة طيبة 
لعك�����ض تفا�س����يل الواق����ع الريا�س����ي 
احلايل �اطاع ال�ملبية الد�لية على 

م����ا حتقق من خطوات �م����ا اجنز من 
عم����ل يف املرحلة املا�س����ية �التعريف 
عل����ى  امللق����اة  �امل�س����وؤ�ليات  بامله����ام 

عاتق اللجنة ال�ملبية العراقية.
ال�ملبي����ة  اللجن����ة  ان  اىل  ي�س����ار 
الفرن�س����ية كانت قد �جهت دعوة اىل 
لزي����ارة  العراقي����ة  ال�ملبي����ة  اللجن����ة 
عدد من م�س����وؤ�ليها باري�����ض يف اآذار 
املقبل تتعل����ق مبواقف داعم����ة اأبدتها 
ال�ملبي����ة الفرن�س����ية لدعم �م�س����اندة 

اللجنة ال�ملبية العراقية.
�حددت اللجن����ة ال�ملبية الفرن�س����ية 
دعوتها الت����ي تاأتي اىل جانب دعوات 
مماثل����ة �جهته����ا جل����ان ا�ملبي����ة يف 
بع�ض ال����د�ل ال�ر�بي����ة، اىل اربعة 
ا�س����خا�ض ميثل����ون اللجن����ة ال�ملبية 

العراقية لهذه الزيارة املهمة. 
من جهة اخرى تنتظراللجنة ال�ملبية 
العراقية اي�ساحات حول ا�ستف�سارات 
�جهته����ا اىل اللجنة ال�ملبية الد�لية 
لتق�س����ي �معرفة الن�س����طة الر�سمية 
لاحتاد ال����د�يل لبناء الج�س����ام بعد 
ان ت�س����لمت اللجنة ال�ملبية ا�س����عارا 
من نائب رئي�ض الحتاد الد�يل لبناء 
الج�س����ام يفيد بان البطول����ة الد�لية 
الخ����رة لبناء الج�س����ام التي اقيمت 
فيه����ا  ��س����ارك  الم����ارات  د�ل����ة  يف 

العراق غر ر�سمية.
اللجن����ة  فاحتن����ا  املو�س����وي  �ق����ال 
ال�ملبي����ة الد�لية ملعرف����ة طبيعة هذه 
البطولة �مدى �س����حة ما اثر حولها 
ال�ملبي����ة  اللجن����ة  ان  اىل  م�س����را   ،
�س����يكون لها كام اآخ����ر يف حال ثبوت 
ك����ون البطولة الخ����رة يف المارات 

غر ر�سمية.

اخلمي�س املقبل يف �ضوي�ضرا
اجتماع مرتقب لرعد حم�دي مع م�س�ؤولني يف االوملبية الدولية

بغداد/ املدى
فاز فريق الكهرباء على فريق الت�سامن 
بكرة ال�س���لة ب�)79( نقطة مقابل )68( 
نقط���ة يف اللق���اء ال���ذي جمعهم���ا على 
قاعة "�سهيد املحراب" املغلقة لاألعاب 
الريا�سية يف النجف �سمن  مناف�سات 
اجلول���ة الثامن���ة من ال���د�ري  املمتاز 

بكرة ال�سلة.
�ق���ال عبا�ض خ�س���ر ع�س���و الحتاد 
العراقي املركزي بال�س���لة اإن ال�س���وط 
نق���اط   )8( بف���ارق  انته���ى  ال�ل 
للكهرب���اء، لكن ال�س���وط الثاين �س���هد 
الت�س���امن  فري���ق  قب���ل  م���ن  �س���يطرة 
�امت���از بندية حي���ث خ���رج الفريقان 
متعادل���ني )20-20( ، �كذا بالن�س���بة 
لل�س���وط الثالث الذي �سهد تعادل نديا 
الراب���ع  ال�س���وط  لينته���ي    )22  �22(
بتقدمه���م بفارق نقطتني لينتهي اللقاء 

بفوز الكهرباء)17 � 15(  .
�ا�س���ار اىل ان نادي الكهرباء ا�ستعان 
بع���د بداية املب���اراة بدقائق باملحرتف 
م���ازن ا�س���ماعيل القادم م���ن البحرين 
املب���ارة  ليغ���ر جم���رى  قب���ل يوم���ني 
ل�س���احلهم �بالرغ���م م���ن ذل���ك كان���ت 
الندية حا�سرة على مدى الوقت الذي 

�سهدته املباراة.

زيـــن  ـــــــرام  اك  / بــــغــــداد 
عماد  دهــوك/   - العابدين 

البكري
لرتتيب  ���س��دارت��ه  اأرب���ي���ل  �ا����س���ل 
املجموعة ال�ىل بفوزه على م�سيفه 
ال�سرطة  ��سقط  �سفر   -1 �سامراء 
ذاتها  بالنتيجة  كرباء  م�سيفه  امام 
افتتاح  الثانية، يف  املجموعة  �سمن 
العراق  بطولة  من  الرابعة  اجلولة 

لكرة القدم.
اربيل  انتظر  ال�ىل،  امل��ب��اراة  يف 
حامل اللقب حتى الدقيقة 82 ليحرز 
هدف الفوز الوحيد بو�ساطة الد�يل 
 12 اىل  ر�سيده  رافعا  ك��رمي  مهدي 
�سامراء  ر�سيد  جتمد  فيما  نقطة، 
اىل  مراتب   3 �تراجع  نقاط   6 عند 

املركز ال�سابع.
�ا���س��ل  ال���ث���ان���ي���ة،  امل����ب����اراة  �يف 
هذا  املتوا�سعة  عر��سه  ال�سرطة 
على  مريرة  بهزمية  �خ��رج  املو�سم 
يد م�سيفه كرباء بهدف من اإم�ساء 
 )67( هادي  حممد  ال�سابق  مهاجمه 
�ا�سبح ر�سيد كرباء 10 نقاط يف 

املركز الثاين موؤقتا .
الكهرباء م�سايف اجلنوب  �اكت�سح 
على  ب��ه��ا  ح��اف��ظ  نظيفة  بخما�سية 
مركزه الثالث رافعا ر�سيده اىل 10 
 )12( رهيف  عبا�ض  ��سجل  نقاط. 
ح�سني  �اح��م��د   )26( ك��رمي  �قي�ض 
�نبيل   )84( م����ارد  �اح��م��د   )37(

�سباح )90( الهداف.
�قفز دهوك مرتبة �احدة اىل املركز 
تخطيه  بعد  نقاط   9 بر�سيد  الرابع 
املو�سل بهدفني نظيفني ملحمد �سعد 

)8( �خالد م�سر)18(.
�عاد الز�راء من �ساح الدين باأ�ل 
3 نقاط بفوزه على �ساحب الر�ض 
علي  لأ�سامة  اي�سا  نظيفني  بهدفني 

)76( �جابر �ساكر )90(.
املجموعة  ترتيب  النجف  �ت�سدر 
الثانية موؤقتا بفوزه على النا�سرية 
�فار�ض   )45( لعاءعا�سي  بهدفني 
لطال  ه��دف  مقابل   )35( ح�سون 

مط�سر)62 من ركلة جزاء(.
�سلبيا  �امليناء  احلد�د  فريقا  تعادل 

التي  امل��ب��اراة  اه���داف يف  م��ن د�ن 
�سمن  ال�����س��رط��ة  م��ل��ع��ب  احت�سنها 
مناف�سات اجلولة الرابعة للمجموعة 
اجلنوبية للد�ري املمتاز بكرة القدم 

للمو�سم احلايل.
�ف�سل الفريقان يف ت�سجيل الهداف 
الفر�ض  من  العديد  ا�ساعا  ان  بعد 
ال�سهلة امام مرميي الفريقني �انتهى 

ال�سوط ال�ل بالتعادل ال�سلبي .
التعادل  ا�ستمر  الثاين  ال�سوط  يف 
التي  التغيرات  تنجح  �مل  ال�سلبي 
ت�سجيل  الفريقني يف  مدربا  اجراها 
الفر�ض  ا���س��اع��ة  ب�سبب  اله����داف 
انتهجه  ال��ذي  الدفاعي  �ال���س��ل��وب 
املباراة  انهى  ال��ذي  احل���د�د  فريق 
مناف�سات  يف  ال���راب���ع  ب��ال��ت��ع��ادل 

الد�ري �بر�سيد اربع نقاط ، بينما 
بات ر�سيد امليناء خم�ض نقاط فقط 

.
القدم  بكرة  الكهرباء  فريق  �حقق 
�سيفه  ع��ل��ى  نظيفا  خما�سيا  ف���وزا 
التي  املباراة  يف  اجلنوب   م�سايف 
ال�سناعة  ملعب  على  بينهما  ج��رت 
مرحلة  م��ن  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  �سمن 

من  ال�سمالية  للمجموعة  ال��ذه��اب 
الد�ري املمتاز للمو�سم احلايل.

��سهد ال�سوط ال�ل تفوق الكهرباء 
بثاثة اهداف �سجلها عبا�ض ارهيف 
ك���رمي يف  ال��دق��ي��ق��ة )12( �ط���ي  يف 
يف  ح�سني  �اح��م��د   )  26( الدقيقة 

الدقيقة ) 37 ( .
احمد  ا���س��اف  ال��ث��اين  ال�سوط  �يف 
مارد الهدف الرابع للكهرباء بالدقيقة 
�سباح  نبيل  يختتم  ان  قبل   )74  (
مهرجان الهداف يف الدقيقة ال�ىل 
ال�سائع  ب��دل  املحت�سب  ال��وق��ت  م��ن 
)91(  ليحقق الكهرباء الفوز العلى 
بن�سبة الهداف يف املو�سم الكر�ي 
احلايل ، ��سهدت املباراة طرد لعب 

م�سايف اجلنوب قي�ض عبد الكرمي.
النقاط  من  ر�سيده  الكهرباء  �رف��ع 
فريق  بقي  بينما  ن��ق��اط،  ع�سر  اىل 
ر�سيد  د�ن  م��ن  اجل��ن��وب  م�سايف 

يذكر من النقاط ، 
القدم ا�ل  النفط بكرة  �حقق فريق 
ف����وزه ل��ه ب����د�ري امل��و���س��م احل��ايل 
مي�سان  �سيفه  ع��ل��ى  تغلب  حينما 
اجلولة  اط���ار  يف  رد  د�ن  ب��ه��دف��ني 
اجلنوبية  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  ال���راب���ع���ة 

بالد�ري املمتاز للمو�سم احلايل.
مل يوؤد الفريقان الأداء املتوقع منهما، 
رغ����م ارج��ح��ي��ة ا���س��ح��اب الر�����ض 
�اه���داره���م ل��ل��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���ض ، 
فوزه  بتحقيق  النفط  فريق  �اكتفى 
يف غ�سون دقيقتني من زمن ال�سوط 
�علي  �ستار  ع��اء  اح��رز  اذ  ال�ل، 
عودة هديف الفوز يف مرمى مي�سان 
بالدقيقتني ) 13 � 15( على التوايل 
له  نقاط  ث��اث  ا�ل  النفط  ليخطف 
�يرفع ر�سيده اىل اربع نقاط، �هو 
ذات الر�سيد الذي توقف عنده فريق 

مي�سان.
كبرًا  حريقًا  بر�ض  فريق  �ا�سعل 
عليه  ف��از  عندما  الهندية  مرمى  يف 
ب�سبعة اهداف نظيفة �سجلها كرزان 
الكرمي  عبد  �ب��ره��ان   )12( حممد 
 )88  ،  74  ( �سيال  �ا���س��ام��ة   )17(
ازاد  �ه�����وزان   )76( ك��ل��ف  �ع����اء 

)81( �نيجرفان �سكري ) 85( .

اأربيل يوا�ضل �ضدارته املجموعة ال�ضمالية

بري�س يف�ز ب�سباعية.. والزوراء يع�د بف�ز ثمني من �سالح الدين

بغداد/ يو�ضف فعل 
عرب حممد هادي لعب فريق كرباء 
بت�س���جيله  الغام���رة  �س���عادته  ع���ن 
هدف الفوز لفريق���ه يف مرمى فريق 
ال�س���رطة يف املب���اراة التي جمعتهما 
ا�ل ام����ض يف ملعب كرب���اء �التي 
اك���دت ق���درة الفري���ق عل���ى مقارع���ة 
الكبار �الدخول يف �سراع التناف�ض 

على �سدارة املجموعة اجلنوبية.
�ق���ال ه���ادي يف حديث���ه ل�)امل���دى(: 
ان الف���وز عل���ى فري���ق ال�س���رطة ل���ه 
طع���م خا����ض مل���ا يتمت���ع ب���ه الفريق 
م���ن �س���معة مد�ية يف تاري���خ كرتنا 
املحلي���ة لوج���ود نخب���ة رائع���ة م���ن 
الاعب���ني اجليدي���ن ف�س���ا ع���ن انه 
�س���دارة  عل���ى  املتناف�س���ني  اب���رز 
املجموع���ة، �ت�س���جيل ه���دف الفوز 
ج���اء م���ن عم���ل جماع���ي منظ���م دل 
على الن�س���جام الكبر بني الاعبني 
�تتويج جلهوده���م التي بذلوها يف 
املب���اراة  بعد ان قدموا مباراة مليئة 
معه���ا  تفاع���ل  اجلميل���ة  باللمح���ات 
اجلمه���ور ب�س���غف، �الف���وز كان عن 

جدارة �ا�ستحقاق. 
�ا�سار اىل ان الفوز على فريق كبر 
�مناف�ض مثل ال�س���رطة �بعد تقدمي 
الرج���ويل  ب���الأداء  عام���رة  مب���اراة 

ي���زرع يف نفو����ض الاعب���ني الأم���ل 
النتائ���ج  حتقي���ق  موا�س���لة  عل���ى 
اجلي���دة �يعطيه���م احلاف���ز الك���رب 
عل���ى الوق���وف بق���وة بوج���ه الفرق 
اجلماهرية املعر�فة �يزيد من ثقة 
الاعبني باإمكاناتهم الفنية �قدراتهم 
البدني���ة.  �ع���ن راأيه ب���الأداء الفني 
الذي قدمه فريق ال�سرطة يف املباراة 
قال: قدم فريق ال�سرطة مباراة قوية 

امتازت بالن�سباط التكتيكي حا�ل 
فيها احل�سول على نقاط اللقاء، لكن 
ارادة لعبين���ا كانت الأقوى ل�س���يما 
بع���د ت�س���جلينا الهدف حيث �س���عرنا 
باأنن���ا الأقرب للف���وز، �جنح املدرب 
عب���د الغن���ي �س���هد من ق���راءة ا�راق 
فريق ال�س���رطة بكفاءة عالية �ايجاد 
طريقة اللع���ب املنا�س���بة التي مكنت 

الفريق من خطف نقاط اللقاء . 

�ع���ن طموح���ات فريق كرب���اء بعد 
الفوز على فريق ال�س���رطة قال �سهد: 
ان طموح الفريق يف املو�سم احلايل 
كب���ر �امل���اك التدريب���ي عم���ل على 
�س���حن الاعب���ني بجرع���ات معنوية 
لتحفيزه���م عل���ى تق���دمي اأق�س���ى م���ا 
لديهم اأثن���اء املباري���ات �الفوز على 
ال�س���رطة املدجج بالاعب���ني النجوم 
يعق���دان  �اجلمه���ور  الدارة  جع���ل 
الفري���ق  عل���ى  الآم���ال  م���ن  الكث���ر 
لتحقيق نتيجة تليق ب�سمعة الفريق 
�ن�س���يان  ال���د�ري  مناف�س���ات  يف 
ماح�س���ل له يف املو�س���م ال�سابق من 
انتكا�سات، �اأت�سور ان الفريق قادر 
عل���ى ترجم���ة تل���ك الآم���ال اىل �اقع 
ل�س���مه جمموعة جي���دة من الاعبني 
اأ�س���حاب اخل���ربة �ال�س���باب الذين 
ا�س���تطاع امل���درب عب���د الغني �س���هد 
م���درب الفري���ق م���ن اإيج���اد توليف���ة 
متجان�س���ة من الاعب���ني تعلب �فق 
اإمكاناته���ا  ا�س���لوب تكتيك���ي يائ���م 
الفني���ة �البدني���ة، لذل���ك ف���اإن فريق 
كرباء يف املو�س���م احلايل �س���يقول 
كلمت���ه �يوؤكد جدارته �س���من الفرق 
�س���دارة  عل���ى  للتناف����ض  الطاحم���ة 
املجموعة اجلنوبية �الو�س���ول اىل 

الد�ار النهائية. 

بغداد/ حيدر مدلول 
تعاقدت ادارة نادي ال�سفاء اللبناين مع مهاجم منتخبنا الوطني لكرة القدم علي 
�س���اح للعب يف �س���فوف فريقها الكر�ي امل�س���ارك يف الد�ري املمتاز اللبناين 

يك�س���ف للمو�س���م احل���ايل م���دة ثاثة ا�س���هر مقاب���ل راتب  مل  �س���هري 
النقاب عن تفا�سيله املالية .

�نقل املوقع الر�سمي لنادي �سفاء على 
�سبكة النرتنت انه مت ت�سديق عقد 

املهاجم علي �س���اح يف ك�سوفات 
الفريق يف مقر الحتاد اللبناين 
لي�سبح الاعب املحرتف الثالث 
اىل جانب زميلة �س���الح �س���دير 
العمرات���ي  ط���ارق  �املغرب���ي 
لتدعي���م �س���فوفه �خا�س���ه يف 
مرحل���ة  يف  الهج���وم   مرك���ز 
الإياب  الذي ي�س���عى فيه الفريق 
للمناف�سة على الألقاب املحلية  .

املهاج���م  ان  بالذك���ر  اجلدي���ر 
عل���ي �س���اح خا����ض العدي���د من 

التج���ارب الحرتافي���ه يف ع���دد من 
الد�ريات العربية كان اآخرها مع 

نادي الوحده الإماراتي .

علي �سالح يتعاقد مع ال�سفاء اللبناين حممد هادي: ف�زنا على ال�سرطة دليل مقارعة كربالء الكبار

كربالء / ا�ضرف ابراهيم مالك
بعد  كرباء  ملعب  ارج��اء  الفو�سى  عمت 
مدربه  ال�سرطة  فريق  حا�سرجمهور  ان 
من  لفرتة  امللعب  ار���ض  داخ��ل  �لعبيه  
ال��وق��ت اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى خ�����س��ارت��ه ام��ام 
م�ستوى  �ت���ده���ور   )1  -  0  ( م�سيفه 
يخرج  ان  قبل  نتائجه  �ه��زال��ة  الفريق 
حماية  حت��ت  التدريبي  �م��اك��ه  الفريق 

قوات الأمن .
املقبل  ال�سرطة  لقاء  ان  امل��دى(   ( �علمت 
الزجاجة  ع��ن��ق  ���س��ي��ك��ون  ال��ن��ج��ف  ام����ام 
اجلمهور  ط��ال��ب  ان  بعد  حلميد  الخ���ر 
حمملني  باإقالته  الغا�سب  ال�����س��رط��ا�ي 
اإياه امل�سوؤ�لية الكاملة عن تدهور نتائج 

الفريق هذا املو�سم .
ا�ستحق  كرباء  فريق  ان  بالذكر  اجلدير 
بهدف  ال�سرطة  فريق  �سيفه  الفوزعلى 
ال��ذي جرى  اللقاء  مقابل يف  د�ن  �اح��د 
اجلمعة  ي��وم  ع�سر  ك��رب��اء  ملعب  على 
الكرة  د�ري  م��ب��اري��ات  �سمن  امل��ا���س��ي 

املمتاز .
جاء هدف اللقاء ال�ل مرتجما لاأف�سلية 
ال��ت��ي ف��ر���س��ه��ا اأه����ل ال����دار ع��رب لعبهم 
م�ستغا   69 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ه���ادي  حم��م��د 
ال�سرطة  لاعبي  الكاملة  ال��رتاج��ع  حالة 
الرابعة على التوايل  الذين ف�سلوا للمرة 
طموح  ير�سي  جميل  عر�ض  تقدمي  يف 

جماهرهم الغا�سبة.

جمه�ر القيثارة يطالب باإقالة 
رحيم حميد 

�سلة الكهرباء 
تف�ز على 

الت�سامن بفارق 
11 نقطة

بغداد/ املدى
انت���زع فري���ق اجلي�ض ال�س���وري الذي يت���وىل تدريبه امل���درب ايوب 
ا�دي�س���و �سدارة مرحلة الذهاب لد�ري املحرتفني ال�سوري للمو�سم 
احل���ايل بع���د ان متك���ن  م���ن اإحل���اق اأ�ل هزمي���ة مب�س���يفه الكرامة 
املت�س���در ال�س���ابق �حامل اللقب يف املوا�س���م الأربعة املا�سية بهدف 
من د�ن مقابل  يف حم�ض، يف املباراة املوؤجلة من املرحلة اخلام�سة 
م���ن بطولة �س���وريا لك���رة الق���دم. ��س���جل الزامبي فيليمون �س���ينتا 
اله���دف يف الدقيق���ة الثانية م���ن الوقت بدل ال�س���ائع فرف���ع اجلي�ض 
ر�س���يده اإىل 28 نقط���ة مقاب���ل 27 نقط���ة للكرام���ة . ج���اءت املب���اراة 
مث���رة �اإن كانت على ح�س���اب امل�س���توى الفني ال���ذي كان عاديا يف 
ال�س���وط الأ�ل �مقب���وًل يف الث���اين، �كان اجلي�ض اأك���ر توازنا يف 

ال�س���وط الأ�ل �هدد مرمى احلار�ض م�س���عب بلحو�ض عرب مهاجمه 
الزامبي �سينتا، يف حني جنح دفاع اجلي�ض يف اإيقاف خطورة حيان 
احلموي �مهند اإبراهيم. �جاء ال�سوط الثاين اأكر حرارة مع حترر 
هجومي للكرامة الذي هدد مرمى احلار�ض كا�ا ح�سو عرب فهد عودة 
�البديل اأحمد عمر، يف حني اعتمد اجلي�ض على الهجمات ال�سريعة 
التي اأجربت احلار�ض بلحو�ض على التدخل اأكر من مرة. �ارتفعت 
�س���خونة املب���اراة يف اللحظ���ات الأخ���رة، �كاد الكرامة ي�س���جل من 
هجمة �س���ريعة بيد اأن دفاع اجلي�ض تدخل يف الوقت املنا�س���ب، �يف 
الدقيقة الثانية من الوقت املحت�س���ب بدًل من ال�س���ائع حتولت الكرة 
�سريعًا اإىل عبد الرزاق احل�سني الذي اأر�سلها اإىل داخل جزاء الكرامة 

فانربى اإليها �سينتا �تابعها براأ�سه قوية اإىل ميني بلحو�ض.

اأي�ب اأودي�س� يق�د اجلي�س ل�سدارة الدوري ال�س�ري

لقطة من اجتماع �سابق بني حمودي واع�ساء احتاد الكرة املنحل ت�سوير: قحطان �سليم

حممد هادي قهر ال�سرطة يف ملعب كربالء

اربيل يحافظ على �سدارة املجموعة االوىل بعد فوزه على �سامراء

علي �سالح

رحيم حميد يف ذهول امام غ�سب اجلماهري


