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طه كمر

من ين�ضف ق�ضاة املالعب؟!

ب�ضمة احلقيقة

تنطلق الي���وم على مالعب بغداد واملحافظات مناف�س���ات الدور 
اخلام����س م���ن دوري الك���رة املمتاز وق���د قدمت الف���رق ماعليها 
خ���الل االدوار االربعة التي انق�س���ت من عم���ر الدوري واعتلت 
بع�س���ها قم���ة جمموعاته���ا فيم���ا احتل���ت االخ���رى مراك���ز يف 
منت�سف املجموعة وقبعت بع�سها يف املوؤخرة. وعرب املدربون 
والالعبون واالداريون عن اآرائهم ازاء م�س���تويات فرقهم حيث 
تدن���ى بع�س���ها وتاأل���ق البع����س االآخ���ر واجلميع اتف���ق على ان 
امل�ستوى العام  يب�سر بخري و�ست�سهد االيام القادمة حت�سنًا يف 

اأداء الفرق املتبارية .
هناك ق�س���ية مهمة يج���ب الوقوف عندها ومناق�س���تها برتّو كي 
ال مت���ر م���رور الكرام ويغمط حق اأ�س���حابها وبالتايل �س���يكون 
اخلا�سر االكرب هو الكرة العراقية ، الق�سية التي وددت طرحها 
هي ق�س���ية احل���كام الذين يج�س���دون دور اجلن���ود املجهولني، 
فف���ي كل م���رة يكتب النج���اح فيها لالعب���ي الفريق���ني املتباريني 
ومدربيهم واإداراتهم وي�س���تثنى من ذل���ك النجاح حكام املباراة 
الذين او�س���لوها اىل بر االمان وحتملوا �س���يحات وا�ستهجان 
جمه���ور الفريق���ني وعبارات ال�س���ب وال�س���تم الت���ي ينعتهم بها 
اجلمه���ور جّراء اي خطاأ يحت�س���به اولئك احلكام �س���د فريقهم. 
ويف املقاب���ل مل ير����س عنه���م جمه���ور الفري���ق االآخ���ر الن حكم 
املب���اراة ال ميكن ان ير�س���ي الطرف���ني وكلنا نعرف ان ار�س���اء 
النفو����س غاي���ة ال تدرك لذلك ن�س���اهد عن���د انتهاء املب���اراة تبداأ 
الت�س���ريحات الرنان���ة خ�سو�س���ا الفريق الذي يخ�س���ر املباراة 
يرم���ي بالالئمة على ح���كام املباراة ومن خ���الل االدوار االربعة 
التي مّرت �س���اهدنا و�س���معنا الكثري من الكالم غري الالئق بحق 
حكامن���ا ومهم���ا يك���ن تقييهم لالأ�س���ف مل ي���رق للفريق اخلا�س���ر 
فدائم���ا ما نرى مدرب الفريق الذي يخ�س���ر فريقه يف اي مباراة 
يطل علينا من �سا�سات الف�سائيات ويعلق ا�سباب خ�سارة فريقه 
على اخطاء احلكام وكاأن املو�سوع انتهى و لن يلومه احد على 
تلك اخل�س���ارة وامل�س���توى البائ����س الذي ظهر علي���ه فريقه النه 
رمى الكرة يف ملعب احلكام وتنا�س���ى ا�سلوبه وا�سلوب العبيه 

يف تلك املباراة .
اأت�س���اءل انا ومعي الكثري م���ن املتابعني اىل متى نبقى على هذا 
النهج اأمل ياأتي اليوم الذي نغادر به تلك الت�سريحات التي �سئم 
منه���ا املتاب���ع الإعادتها يف كل مرة فمن خ���الل متابعتي ملباريات 
االدوار االربع���ة الت���ي انق�س���ت �س���معت الكثري م���ن االنتقادات 
الت���ي طالت حكام الكرة من قبل مدرب���ي والعبي فرقنا املحلية. 
اأما جمهورنا العزيز فلالأ�سف يجب ان يت�سم بالثقافة الريا�سية 
علم���ا ان اجلمه���ور العراق���ي ه���و اأثق���ف اجلماه���ري العربي���ة 
واالآ�س���يوية حلر�س���ه على ح�س���ور ومتابعة مباريات الدوري 
يف اأحلك الظروف اال اننا ن�س���جل عليه تلك االلفاظ التي تطلق 
جزاف���ا بوج���ه احلكام بحق او بدون حق والتي ال تتنا�س���ب مع 
ما يحمله االن�س���ان العراقي من ثقاف���ة ووعي وادراك فالعراقي 
عرفناه اكرب من هذه املهاترات وهو الذي عانى وجاهد ونا�سل 
و�س���رب فيج���ب ان يكون دائما مب�س���توى ما يحمله من �س���فات 
اأ�س���يلة وان مايطلقه بوجه احلكام �س���يكون تاأثريه �سلبيا على 
اأدائهم يف املباراة واأداء العبي فريقهم وقد جتلت هذه الظاهرة 
خ���الل اك���ر املباريات، وق���د عرب الالعب���ون فيها عن �س���خطهم 
جت���اه جمهورهم ال���ذي جعل املباراة تخرج م���ن ايدي الالعبني 
بعدما كانوا هم الذي مي�س���كون بزمام االمور فيها وهنا ا�سبح 

اجلمهور نقمة على الفريق بدل ماكان عن�سرًا مهمًا للفوز.
فيما بقي حكم املباراة ال حول وال قوة وال يوجد من ين�سفه بعد 
ان نعت خالل ت�س���عني دقيقة باأكر من �س���فة بذيئة ويوؤ�س���فني 
ج���دا ان اذكر ما �س���معته خ���الل تواجدي يف مباري���ات الدوري 
م���ن كلم���ات بذيئ���ة ال تليق بحق ق�س���اة املالعب )احل���كام( فمن 
ال�سروري �سن قانون يحميهم وين�سفهم النهم دائما يتعر�سون 

لالهانة وال�سخرية.
 فتحية لهم لدورهم الفعال يف النهو�س بواقع الكرة العراقية.

بغداد / خليل جليل
اعلن���ت الهيئ���ة املوؤقت���ة الإدارة ك���رة القدم عن 
ت�س���مية الطواق���م التحكيمي���ة املكلفة ب���اإدارة 
مباريات اجلولة اخلام�س���ة من بطولة العراق 
لك���رة القدم التي تنطلق اليوم الثالثاء �س���من 

املرحلة االوىل من امل�سابقة. 
و�س���يقود �س���باح عبد و�س���بهان احم���د وعلي 
اجلوي���ة  مب���اراة  يو�س���ف  واحم���د  زي���دان 
عندم���ا  اجلول���ة  ه���ذه  يف  زاخ���و  وم�س���يفه 
يلتقي���ان غ���دا االربع���اء على ملع���ب زاخو يف 
واح���د م���ن اأه���م اللقاءات بالن�س���بة لل�س���قور 
الذين يدركون جيدا حجم اإرهاق هذه الرحلة 
الت���ي يرغب فيها املدرب �س���باح عب���د اجلليل 
الع���ودة م���ن ملعب م�س���يفه بفوز ثم���ني يكفل 
له اال�س���تمرار مبطاردة املت�س���در اربيل الذي 
�س���يخو�س مواجه���ة �س���هلة ام���ام بري�س على 
ملعب فران�س���وا حريري يف اليوم ذاته �سمن 

املجموعة االوىل اي�سا. 
وق���د ا�س���ندت مهم���ة قي���ادة لقاء حام���ل اللقب 
مع �س���يفه بري�س اىل احلكام ح�س���ني �س���الح 
وجليل �سيفي وبا�سم حممد وجودت نا�سح. 
و�س���يدير الطاقم التحكيم���ي املوؤلف من هيثم 

حمم���د عل���ي وعماد عب���د اخلال���ق وخليل عبد 
�س���رحان وعلي زغري مباراة امل�سايف ودهوك 
عل���ى ملع���ب االول الي���وم الثالث���اء وي�س���عى 
فيه���ا ال�س���يوف اىل ح�س���د ثالث نق���اط تكاد 
تكون قريبة منه نظرًا لفارق امل�س���توى الفني 

واخلربة لدى الالعبني. 
الت���ي  الدي���ن  و�س���الح  بغ���داد  مب���اراة  اأم���ا 
يرغ���ب فيه���ا االول با�س���تغالل الرتاجع الفني 
والنف�س���ي ملناف�س���ه يف ظ���ل نتائج���ه الهزيل���ة 
لتخطي���ه وحت�س���ني مرك���زه والو�س���ول اىل 
مراك���ز املقدمة ويق���ود هذه املواجه���ة كل من  
مهن���د قا�س���م وواث���ق مدل���ل و�س���مري يوحن���ا 

وح�سني عبد االله. 
ويف لقاء متكافئ يقوده �س���ياء عبد احل�س���ني 
وعمار فا�س���ل وحمم���د حمزة وامري ح�س���ني 
يخو�س الرم���ادي اليوم مبارا ة �س���عبة امام 
ار�س���ه  ا�س���تثمار  االول  ويح���اول  الكهرب���اء 
وجمهوره يف ه���ذه اجلولة لتعوي�س نتائجه 

املتوا�سعة االخرية. 
وكل���ف الطاقم التحكيم���ي املوؤلف م���ن رزكار 
حممد وطلعت �سعد الله  وح�سن حممد وحاكم 
ثابت باإدارة مباراة ال�س���رقاط و�سامراء التي 

تق���ام عل���ى ملع���ب ال�س���رقاط ويح���اول فيه���ا 
�س���امراء تعوي����س خ�س���ارته ال�س���ابقة ام���ام 

اربيل بهدف دون رد. 
ويخو����س الهندية الق���ادم من خ�س���ارة ثقيلة 
من بري�س يف اجلولة املا�س���ية عندما �س���حقه 
ب�س���باعية نظيف���ة ، مواجه���ة الإزال���ة اآثار هذه 
م�س���ايف  يقاب���ل  عندم���ا  الكب���رية  اخل�س���ارة 
اجلن���وب يف لق���اء يقوده حممد غن���ي وموؤيد 

حممد علي وح�سن حممد وجودت �سالح. 
وعلى ملعب املو�س���ل يلتقي �س���احب االر�س 
م���ع دي���اىل يف لق���اء يق���وده ريب���وار عبا����س 

وعدنان عزام وو�سام حممد خلف. 
ويف املجموع���ة الثاني���ة ت���ربز قم���ة ال�س���رطة 
والنج���ف غدا االربع���اء يف واجه���ة مباريات 
املجموع���ة وكل���ف طاق���م حتكيم���ي موؤلف من 
احل���كام عل���ي �س���باح وحممود خل���ف وعمار 
مو�س���ى وفالح خ�س���ري لقيادة ه���ذه املواجهة 
التي تعد من اهم املباريات لل�س���رطة ول�سيفه 
املت�س���در الذي ي�سعى للتم�س���ك بال�سدارة يف 
حني يتطلع �ساحب ال�سيافة لتح�سني م�ساره 
وتعديل نتائجه املتوا�س���عة واآخرها �سقوطه 

امام كربالء بهدف ملحمد هادي. 

ويلتقي اليوم يف هذه املجموعة احلدود ونفط 
اجلنوب عل���ى ملعب ال�س���رطة بقي���ادة نوزاد 
�س���الح ويو�س���ف عمران وامري داود وجعفر 
�س���رب كما يلتقي اي�سا ال�س���ناعة والكوفة يف 
مواجه���ة يريد االول دخول معرتك ال�س���دارة 
عرب هذه املواجهة التي �سيديرها كل من عالء 
عبد القادر وم�سطفى عبد الرحيم وبهاء عقيل 

وجا�سم حممد �سالح. 
وي�سيف نفط مي�س���ان يف هذه اجلولة النفط 
يف مب���اراة كل���ف بقيادتها الطاق���م التحكيمي 
املكون من با�س���م ناجي وحي���در امري واحمد 
�ساكر وفرج عبد اجلليل وياأمل النفط يف هذه 
املواجه���ة ان يعود م���ن ملعب الكوت م�س���رح 

املباراة بفوز ثمني على ح�ساب م�سيفه. 
�س���يفه  مي�س���ان  يقاب���ل  متكاف���ئ  لق���اء  ويف 
ال�س���ماوة يف مباراة جتري على ملعب امليناء 
يقودها علي ن�س���يف واحمد خرباط و�س���مري 

�ساجت ورزاق هادي. 
ويحاول الطلب���ة يف هذه اجلولة خطف ثالث 
نق���اط ثمين���ة على ح�س���اب �س���يفه كربالء يف 
مب���اراة تعترب م���ن ابرز مواجه���ات املجموعة 
الثاني���ة اىل جان���ب لق���اء القم���ة بني ال�س���رطة 

والنج���ف ، ويتطل���ع الطلبة يف ه���ذه املباراة 
لف���وز ثمني عل���ى ملعبه وبني م�س���جعيه بينما 
يحاول مناف�سه  اال�س���تمرار يف ال�سراع على 
املراك���ز املتقدم���ة ويبل���غ ر�س���يد كرب���الء 10 
نقاط يف املركز الثاين خلف املت�س���در النجف 
بفارق االأهداف ما يجع���ل هذه املواجهة التي 
يقوده���ا كل م���ن كاظم ع���ودة ولوؤي �س���بحي 
و�سياء رحمن وزهري ها�سم مفتوحة لل�سراع 

واالإثارة والندية بني الطرفني . 
كما �سي�سهد ملعب امليناء غدا االربعاء مباراة 
مث���رية بني �س���احب االر����س و�س���يفه الكرخ 
القادم من خ�س���ارة مذلة امام الديوانية وعلى 
ملعبه ويف عقر داره ويحاول امليناء اخلروج 
بف���وز متوق���ع بينما يح���اول الك���رخ اخلروج 
باأق���ل اخل�س���ائر ويقود ه���ذه املب���اراة كل من 
واث���ق حمم���د وميث���م خم���اط وف���وؤاد خميف 

وجناح رحم. 
ويختتم النا�سرية والربيد مباريات املجموعة 
الثانية غدا االربع���اء يف لقاء يقام على ملعب 
االول بقي���ادة طاق���م حكام �س���م كال من حيدر 
عبد االمري واحمد عبد احل�س���ني ونعمة حميد 

وفا�سل ناجي.

املوؤقتة ت�ضمي طواقم اجلولة اخلام�ضة

قمة ال�ضرطة والنجف ابرز مواجهات دوري الكرة املمتاز

بغداد/ يو�ضف فعل 
اأكد نعيم �سدام رئي�س جلنة اخلما�سي 
يف الهيئ���ة املوؤقتة الإدارة �س���وؤون كرة 
الق���دم ان اللجن���ة لديه���ا العدي���د م���ن 
االأفكار واخلط���ط ال�س���رتاتيجية التي 
ت�س���عى اىل تطبيقه���ا يف ف���رتة عمله���ا 
املقبل���ة والهادف���ة لزيادة انت�س���ار اللعبة 
ب���ني �س���فوف ال�س���باب يف االأندي���ة م���ع 
العم���ل بج���د عل���ى اإقام���ة دوري ملختلف 

الدرجات واأخرى للفئات العمرية.
وقال �س���دام يف حديثه ل����) املدى( :ان 
جلنة اخلما�سي تعمل للنهو�س 
بواقع اللعبة من النواحي 
والتحكيمي���ة  الفني���ة 
تطوي���ر  لغر����س  واالإداري���ة 
بواقعه���ا  واالرتق���اء  اللعب���ة 

نح���و االف�س���ل، وه���ذا يتطل���ب ب���ذل املزيد 
م���ن اجلهود م���ن اأع�س���اء اللجن���ة بالتعاون 
والتن�سيق مع الهيئة املوؤقتة من خالل تقدمي 
العون وامل�ساندة اىل الفرق التي ت�سارك يف 

بطوالت خما�سي اللعبة.
للفئ���ات  دوري  اإقام���ة  م���ن  املغ���زى  وع���ن 
العمري���ة برغ���م االأزمة املادية الت���ي تعانيها 
م�س���روع  لدين���ا   : اأو�س���ح  االأندي���ة  اغل���ب 
�س���رتاتيجي يرتك���ز عل���ى اأقام���ة بط���والت 
لفرق الفئات العمرية )ال�س���باب والنا�س���ئني 
واالأ�سبال( الكت�س���اف املواهب الفذة ل�سمها 
ان  ع���ن  ف�س���ال  الوطني���ة  املنتخب���ات  اىل 
االهتمام بالالعبني ال�س���باب ي�سمن دميومة 
فرق الكب���ار يف االأندي���ة واملنتخبات ويزيد 
الفانيل���ة  الرت���داء  امل�س���تقبل  يف  املناف�س���ة 

الدولية .

وعن عدم اهتمام االأندية اجلماهريية بفرق  
خما�س���ي الك���رة ق���ال:  ن�س���عى اىل العم���ل 
باجتاه قي���ام االندية اجلماهريية بت�س���كيل 
فرق للخما�س���ي وتوفري جميع م�س���تلزمات 
اجليدي���ن  املدرب���ني  تعي���ني  م���ن  جناحه���ا 
وا�س���تقدام الالعبني القادري���ن على حتقيق 
اف�سل النتائج يف مناف�سات الدوري واإقامة 
املع�س���كرات التدريبي���ة وتهيئ���ة املباري���ات 
التجريبية ،اإ�س���افة اإىل امل�س���اركة يف جميع 
البطوالت التي �س���تقام يف املو�س���م احلايل 
كب���ريًا يف  لالأندي���ة اجلماهريي���ة دورًا  الن 
انت�س���ار اللعب���ة مل���ا له���ا م���ن �س���عبية جارفة 
وحمبة كبرية  لدى اجلماهري ولديها قاعدة 
كب���رية م���ن الالعبني م���ن خمتل���ف االعمار، 
ميكن ا�س���تثمارها بال�س���كل االأمثل لتو�سيع 

قاعدة اللعبة.

نعيم �ضدام يدعو الأندية اجلماهريية لالهتمام بخما�ضي الكرة

بغداد / املدى
قرر املكتب التنفي����ذي للجنة االوملبية الوطنية 
العراقي����ة اعتم����اد املوازن����ة التخطيطي����ة واآلية 
عم����ل جديدة لالحت����ادات الريا�س����ية لهذا العام 
ومنحت اللجن����ة االوملبية ا�س����بوعني للتباحث 

مع االحتادات حول القرار.
 وجاء يف حيثيات القرار الذي ا�س����دره املكتب 
املذكور وتلقت ) املدى( ن�س����خة منه : اإن االآلية 
املتبعة للميزانية ال�سابقة املخ�س�سة الأي احتاد 
ريا�س����ي ) اوملب����ي وغ����ري اوملب����ي ( عل����ى وفق 
التق�س����يمات ال�س����نوية ملنحة اللجن����ة االوملبية 
كان����ت تعتم����د تخ�س����ي�س مبال����غ حم����ددة يت����م 
حتديدها قبل بدء املو�س����م ال�س����نوي الذي يبداأ 

بعد اإقرارها من قبل الدولة وهذه التخ�س�سات 
توزع بطريقة وجدها املكتب ال حتقق االأهداف 
الكبرية التي و�سعت من اأجلها هذه امليزانية.

و�س����ابت املرحلة املن�س����رمة اأخطاء عدة متثلت 
يف  تع����اين  كان����ت  االحت����ادات  اغل����ب  اإن  يف 
نهاي����ة املو�س����م ق�س����ورًا يف تكمل����ة منهاجها ما 
ي�س����طرها اإىل طل����ب زي����ادة امليزاني����ة لتغطية 
العجز احلا�س����ل يف خم�س�س����ات نقل الالعبني 
اأو املدرب����ني وغريه����م وان البع�����س م����ن ه����ذه 
ع����دم  نتيج����ة  فائ�����س  لديه����ا  كان  االحت����ادات 
امل�ساركة اأو حتقيق ن�ساط مثبت يف ميزانيتها 
م����ا دفعها اإىل اأن حتاول �س����رف املبالغ املتبقية 
الأي �س����ي غ����ري خمطط له �س����من منهاجها وهو 

اأم����ر طبيعي اإذا م����ا علمنا اأن املبال����غ املتبقية ال 
تدور لل�سنة املقبلة ا�ستنادا اإىل املوازنة العامة 

للدولة.
 كم����ا اأن بع�����س االحت����ادات الت����ي تتمي����ز اأثناء 
املو�س����م ال�سنوي ال ت�س����تطيع حتقيق اآي تغري 
تق����وم  اأن  اأرادت  م����ا  اإذا  زيادته����ا  اأو  للمبال����غ 
ببع�����س االإج����راءات الفنية الت����ي متنح بع�س 
املتميزي����ن اأو الذي����ن حققوا نتائ����ج لتطويرها 
ب�س����كل اك����رب واإذا ما ارت����ادت ذلك الب����د لها من 
القف����ز عل����ى منهاجها وه����و اأمر يرب����ك االحتاد 
كذلك بع�س الدورات اأو امل�س����اركات التي تطراأ 
على املنهاج ال�سنوي ويراها االحتاد �سرورية 

ولكن����ه ي�س����طر اإىل اال�س����تعانة باللجن����ة 

االوملبية لتمويل مثل هذا الن�ساط .
التنفي����ذي  املكت����ب  وج����د   : الق����رار  وا�س����اف 
للجن����ة االوملبي����ة الوطني����ة العراقي����ة اأن االآلية 
ال�س����ابقة الذكر لتق����ف على م�س����افة واحدة من 
كل االحت����ادات ب����ل اأنه����ا و�س����عت ب�س����كل غري 
مو�س����وعي ال يعتمد عل����ى العملية يف التوزيع 
ب����ل اأخ����ذت في����ه العالق����ة ال�سخ�س����ية وبع�����س 
االعتب����ارات مكانه����ا يف التق�س����يم وق����د اأعاقت 
الكث����ري م����ن العمل باجت����اه تط����ور االجنازات 
الريا�س����ية وقي����دت االحتاد يف عمله����ا وارتاأى 
اأن يق����وم باقرتاح اآلية عمل جدي����دة قدمت اإىل 
اجتم����اع املكت����ب التنفي����ذي وقد الق����ى املقرتح 
قبوال بعد مناق�سته وتقرر اعتماده لهذا العام .

اإقرار املوازنات املالية لالحتادات الوملبية وغري الوملبية

بغداد / اإكرام زين العابدين
حق����ق فري����ق ده����وك بك����رة ال�س����لة ف����وزا كبريا عل����ى فريق 
احل����دود بنتيج����ة ) 128 – 70 ( نقط����ة �س����من مناف�س����ات 
اجلولة الثامنة التي جرت يف قاعة كلية الرتبية الريا�سية 
بجامعة دهوك وقادها احلكام جمال ح�س����ن و�سفوان غامن 

و�سهيب احمد.
وقال حم����زة عبيد مدرب نادي دهوك بكرة ال�س����لة ل�) املدى 
( ان فريقه وا�س����ل �سدارته للدوري املمتاز بكرة ال�سلة يف 
خت����ام اجلول����ة الثامنة قبل االخرية ملرحل����ة الذهاب بعد ان 
حقق فوزا كا�سحا على فريق احلدود بنتيجة ) 128 – 70 
( وبف����ارق 58 نقط����ة ، وان����ه �س����من ت�س����در املرحلة االوىل 
وت����وج بطال لها بعد ان و�س����ل اىل النقطة ال� 16 يف ثماين 
مبباريات بينما بقي ر�سيد احلدود 9 نقاط فقط من فوزين 

وخم�س خ�سارات.
وا�س����اف: ان الفرتات االربع للمباراة انتهت ل�سالح دهوك 

بواقع )31 – 14 ( و ) 62 – 31 ( و) 99 – 47 ( و ) 128 
تفا�س����يلها  ان هيمن العبو دهوك على  ( نقطة بعد   70 –
الت����ي ب����دت غ����ري متكافئ����ة ب����ني اجلانب����ني ، وان الالعب����ني 
ال�س����باب  قدموا عر�س����ا رائعا طوال الفرتات االربع واثبت 
بدالوؤن����ا اأنهم ق����ادرون على تقدمي ذات العط����اء الذي يقدمه 

الالعبون االأ�سا�سيون يف املباريات.
وا�سار عبيد اىل املباراة االخرية للفريق يف املرحلة االوىل 
ام����ام �س����يفه فريق الكهرباء ال����ذي يعد من الفرق املناف�س����ة 
بق����وة على مراكز ال�س����دارة والتي �س����تجري ي����وم اجلمعة 
املقب����ل حي����ث يهم����ه حتقيق الف����وز يف هذه املب����اراة لتكون 
خامت����ة النتائ����ج االيجابي����ة يف املرحل����ة االوىل لل����دوري 

ال�سلوي املمتاز.
يذك����ر ان فريق دهوك يت�س����در الدوري املمتاز بكرة ال�س����لة 
بر�سيد 16 نقطة ويقف ال�سرطة باملركز الثاين ب� 14 نقطة 

والكهرباء ثالثا ب�13 نقطة والكرخ رابعا ب� 12 نقطة.

�ضلة دهوك تتم�ضك ب�ضدارة الدوري املمتاز 
يف ختام اجلولة الثامنة

الأكادميية الأوملبية 
تناق�ش واقع 

الريا�ضة العراقية
بغداد/ املدى 

االوملبية  االأك���ادمي���ي���ة  ت��ع��ق��د 
ال�سبت  ���س��ب��اح  ال��ع��راق��ي��ة 
املقبل ندوة ب�ساأن الواقع 
الريا�سي العراقي واآفاقه 

امل�ستقبلية .
وقال عبد الرزاق الطائي 
ان  االأك��ادمي��ي��ة:  رئي�س 
هذه الور�سة تاأتي لتعزيز 
فقرات املوؤمتر العلمي االأول 
الذي عقدته االأكادميية قبل 
اأ�سابيع وتطوير تو�سياته 
ع�����ل�����ى وف���������ق امل���خ���ط���ط 
ال�������س���رتات���ي���ج���ي ال�����ذي 

اقرتحته االأكادميية.

بغداد/ حيدر مدلول 
ت�س���در مهاج���م القوة اجلوي���ة لكرة 
الق���دم اأجم���د را�س���ي قائم���ة هدايف 
الدوري املمت���از لكرة الق���دم بانتهاء 
مناف�س���ات اجلول���ة الرابعة بر�س���يد 
خم�س���ة اه���داف اثر ت�س���جيله هدفني 

يف مرم���ى ن���ادي امل�س���ايف يلي���ه يف 
املركز الثاين �س���انع األعاب امل�سايف 
عم���ار عب���د احل�س���ني بر�س���يد اربعة 
اه���داف    ثالث���ة  و�س���جل  اه���داف. 
الالعبون ح�س���ني كرمي من ال�س���رطة 
وعبا�س ارهيف من الكهرباء وفار�س 

ح�سون من النجف.
�س���جل يف مباري���ات ال���دور الراب���ع 
لدوري الكرة املمتاز 40 هدفا بزيادة 
ه���دف واح���د عّم���ا �س���جل يف الدور 
ال�س���ابق وارتفعت ح�سيلة  االهداف 
خ���الل  الك���رة  دوري  يف  امل�س���جلة 
ادواره االربعة لتبلغ 135 هدفا منها 
و60  ال�س���مالية  املجموع���ة  يف   75
هدف���ا يف املجموع���ة اجلنوبية حيث 
�سجلت 40 هدفا يف 18 مباراة وهي 
اعل���ى ح�س���يلة من االهداف �س���جلت 
حتى االآن يف مناف�س���ات الدوري بعد 
ان �س���هدت اجلول���ة االوىل ت�س���جيل 
23 هدف���ا بينم���ا �س���جل يف اجلول���ة 
33 هدف���ا والثالث���ة 39 هدف���ا وكانت 
م���ن  ال�س���مالية  املجموع���ة  ح�س���يلة 
اه���داف اجلولة الرابعة يف مبارياته 
الت�س���ع 28 هدف���ا بينم���ا �س���جل يف 
مباري���ات املجموع���ة اجلنوبي���ة 12 

هدفا.
و�س���هدت اجلول���ة اأ عل���ى نتيج���ة يف 
مبارت���ني  كان���ت االوىل ب���ني  بري�س 
ب���ني  والثاني���ة   )  0-7( والهندي���ة 

اجلوية وامل�سايف )3-4(.

بغداد / املدى
قرر احتاد الت�سامن االإ�سالمي خالل اجتماعه الطارئ يف 
الريا����س اإلغاء دورة األعاب الت�س���امن االإ�س���المي الثانية 
والتي كانت مقررة يف اإيران بني 10 و25 ني�س���ان املقبل، 
وذلك نظ���رًا لعدم الت���زام اللجنة املنظمة لل���دورة باأنظمة 
ولوائ���ح االحت���اد.  كما ب���رر احتاد الت�س���امن اإلغ���اء هذه 
ال���دورة مبخالفة اللجنة املنظمة لقرار اجلمعية العمومية 
املتخذ يف اإجتماعها ال�ساد�س، وعدم ا�ستجابتها لتو�سيات 
جلنة االإ�سراف والتن�سيق وكذلك الرد ال�سلبي على خطاب 
االأمان���ة العام���ة لالحت���اد واتخاذه���ا بع����س االإج���راءات 
املنفردة دون الرجوع اإليه خا�س���ة مبا يتعلق بال�س���عارات 

التي و�س���عت على املطبوعات وامليدالي���ات، خمالفة بذلك 
نظام الدورة. 

واأكد االحتاد الريا�سي للت�س���امن االإ�سالمي خالل البيان 
ال���ذي اأ�س���دره عق���ب اجتماع���ه الطارئ برئا�س���ة 

�س���لطان بن فهد وح�س���ور جميع االأع�س���اء 
وم�س���اركة رئي����س واأم���ني ع���ام اللجنة 

املنظم���ة لل���دورة واأم���ني ع���ام اللجنة 
عل���ى  حر�س���ه  االإيراني���ة،  االأوملبي���ة 
حتقي���ق االأه���داف الت���ي اأن�س���ىء م���ن 

اأجلها، وذلك عرب االلتزام باأنظمة ولوائح 
االحتاد. 

اإلغاء دورة األعاب الت�ضامن الإ�ضالمي الثانية يف اإيران

)40( هدفًا.. ح�ضيلة مباريات الدور الرابع لدوري الكرة

ال�ضرطة يحاول تاأكيد احقيته يف ا�ضتعادة بريق املا�ضي

دهوك يهزم احلدود ويوا�ضل زعامته دوري ال�ضلة

نعيم �ضدام يطالب 
بانقاذ واقع خما�ضي 

الكرة

بري�س ي�ضجل اعلى نتيجة يف الدوري


