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اإكرام زين العابدين

العمل الوملبي الإيجابي

يف املرمى

مع بداية كل �شنة ت�شهد اأروقة اللجنة االوملبية العراقية ن�شاطًا 
ملح�ظًا من اجل اإنهاء متعلقات ال�شنة املا�شية واإقامة م�ؤمترات 
الهيئات العامة لالحتادات الريا�شية ملناق�شة التقريرين االإداري 
واملايل لل�شنة املنتهية ، وكذلك مناق�شة املنهاج ال�شن�ي اجلديد 
لل�شن���ة احلالي���ة من حي���ث تنظيم البط����الت الداخلي���ة واإقامة 
املع�شك���رات التدريبي���ة وامل�ش���اركات اخلارجي���ة يف البط�الت 

والدورات التدريبية والتحكيمية .
وم���ن خالل متابعتن���ا عمل االوملبية الت���ي مت انتخابها يف �شهر 
ني�ش���ان من العام املا�شي نالح���ظ ان ميزانية الن�شف االأول من 
ال�شنة املا�شي���ة مل تقّر ب�شكل نهائي الن فريق العمل ت�شلم عمله 
فعلي���ا يف �شه���ر حزي���ران و�شاهم ه���ذا التاأخ���ر يف اإعاقة عمل 
االحت���ادات وقل���ة امل�ش���اركات او اإلغائها ، بينما كان���ت ميزانية 
الن�ش���ف الث���اين اأف�ش���ل م���ن ناحي���ة تنفي���ذ منه���اج البط�الت 
الداخلية واخلارجية ما ادى اىل ح�ش�ل بع�ض االحتادات على 

نتائج  ايجابية عربية واإقليمية مقب�لة.
املالح���ظ ان االوملبي���ة حت���اول ان جت���د اأ�شل�با جدي���دا لعملها 
يف ال�شن���ة احلالي���ة وهناك اكرث م���ن راأي بخ�ش��ض ميزانيات 
االحت���ادات الريا�شي���ة التي تعمل حتت مظل���ة اللجنة االوملبية 
ومنه���ا االحتادات غ���ر االوملبية وتعم���ل على دم���ج بع�شها او 
ايج���اد حّل للبع�ض االآخر النها غر اوملبية وال ميكن ان ت�شتمر 
مبناف�ش���ة االحتادات االوملبي���ة املهمة والتي ي�شتن���د اإليها عمل 

اللجنة االوملبية العراقية.
ان بع����ض االحت���ادات الريا�شي���ة الت���ي تهت���م باألع���اب الفن����ن 
القتالي���ة ميك���ن ان تدم���ج يف احت���اد او احتادي���ن النها ال ميكن 
ان تك����ن اوملبي���ة يف ي�م من االي���ام ، ويجب ان ال ينطلي عمل 
بع�ض االحت���ادات على االمانة املالي���ة يف االوملبية الن رئي�شها 
�شم���ر امل��ش����ي رئي����ض الحتاد اجل����دو ويع���رف خفايا هذه 
االحت���ادات التي ي�شتح�ش���ن ان تدمج يف احت���اد واحد بداًل من 

ت��شيعها وت�شتيتها بهذا ال�شكل الغريب.
اأم���ا ب�ش���اأن عالقة اللجن���ة االوملبية الدولية بنظرته���ا العراقية 
فيجب ان ن�شر اىل االجتماع املهم الذي �شيجمع رئي�ض اللجنة 
االوملبي���ة رع���د حم����دي وامينه���ا الع���ام الدكت�ر ع���ادل فا�شل  
الي����م بجاك روغ رئي�ض اللجن���ة االوملبية الدولية للتباحث يف 
بع����ض االم�ر التي تخ�ض العمل االوملبي العراقي كما �شرحت 

م�شادر يف اللجنة االوملبية العراقية.
ولك���ن بع����ض الت�شريب���ات االعالمي���ة ا�ش���ارت اىل ان االوملبية 
الدولي���ة �شت�جه جمم�عة ا�شئلة اىل نظرتها العراقية وتطلب 
ت��شيح���ا منها ح�ل م��ش�ع حل االحت���اد العراقي لكرة القدم 
وطل���ب فيف���ا الرتاج���ع ع���ن حل االحت���اد وع���دم التدخ���ل بعمل 

االحتاد من قبل اجلهات احلك�مية .
ونتمن���ى ان تك�ن زيارة االوملبية اىل ل�زان مثمرة وان ن�شاهد 
تغ���را ايجابي���ا بالعمل االوملبي خا�ش���ة ان االآم���ال معلقة على 
ع����دة الكرة العراقية للحظرة الدولي���ة بعد زوال ا�شباب املنع 
الن منتخبات عراقية للمتقدمني وال�شباب والنا�شئني وخما�شي 
الكرة تنتظر القرع���ة التي �شتجري خالل اال�شهر املقبلة وعلينا 
ان نح�شم امر م�شاركتنا فيها النه من غر املعق�ل ان نفّرط بهذه 
الفر����ض التي ت�ش���رف الدول االآ�شي�ية اأم����اًل طائلة لال�شرتاك 

فيها ونحن نفرط بها .
وكذل���ك علين���ا ان ال نتزم���ت باآرائن���ا وان نعرف م���اذا نريد من 
الق���رارات  يطبق����ن  االآخري���ن  الن  وفيف���ا  الدولي���ة  االوملبي���ة 
والق�ان���ني التي تخ�شه���م وال يهمهم كم من ال�شن����ات �شتغيب 
الريا�ش���ة والك���رة العراقي���ة عن حميطه���ا العرب���ي واالآ�شي�ي 

والعاملي.

بغداد / طه كمر
العيار  من  مفاجاأة  امل�شايف  فريق  فجر 
ده�ك  فريق  على  تغلب  عندما  الثقيل 
امل��ت��خ��م ب��ال��ن��ج���م ب��ه��دف ن��ظ��ي��ف جاء 
يف  وذلك  ابراهيم  رافد  املتاألق  بام�شاء 
املباراة التي جمعت الفريقني على ملعب 
نادي امل�شايف الذي يفتقر اىل كثر من 
االم�ر التي متتاز بها مالعب كرة القدم 
هيثم  ال���دويل  احل��ك��م  بنجاح  واداره����ا 

حممد علي .
يف  واجلمه�ر  االر���ض  ا�شحاب  و�شع 
للمباراة  االوىل  الدقيقة  منذ  ح�شاباتهم 
نقاط كي يعززوا م�قفهم  الثالث  ك�شب 
ال�����ش��م��ال��ي��ة ح��ي��ث رمى  امل��ج��م���ع��ة  يف 
العب�ه بكل ثقلهم يف �شاحة لعب فريق 
�شهل  ال�شبق. وما  ده���ك الح��راز هدف 
ال�شي�ف  انكما�ض  ه�  الطريق  اأمامهم 
وقلة فاعليتهم وعدم ظه�رهم بامل�شت�ى 
فر�شة  اول  الح��ت  فقد  عنهم  امل��ع��روف 
�شدد  عندما   9 الدقيقة  يف  للم�شايف 
اليمني  جهة  م��ن  ق�ية  ك��رة  ك��امي  عامر 
متكن احلار�ض الده�كي عدي طالب من 
ال�شيطرة عليها. وبعد هذه الفر�شة بقي 
اللعب حم�ش�را يف منطقة ال��شط دون 
فاعلية على املرميني حتى جاءت الدقيقة 
17 ل��ي��ه��دد ه���داف امل�����ش��ايف ع��م��ار عبد 
كرة  �شدد  عندما  ده���ك  مرمى  احل�شن 
هائلة داخل منطقة اجلزاء اثر حت�يلة 
من زميله عامر كامي لكن براعة احلار�ض 

عدي طالب احبطت تلك الفر�شة .
ويف اجلانب االآخر نفذ قائد فريق ده�ك 
خالد م�شر يف الدقيقة 21 �شربة حرة 
امل�شايف  مرمى  حار�ض  متكن  مبا�شرة 
عليها  ال�����ش��ي��ط��رة  م���ن  ح�����ش��ني  ���ش��ع��د 
املجدي  غر  اللعب  وت��رة  وا�شتمرت 
ان جاءت  اىل  واخل��ايل من اخلط�رة، 
الدقيقة 39 لتعلن تقدم امل�شايف بهدف 
ان جاءته  ابراهيم بعد  عن طريق رافد 
لي�شعها  ك��امي  ع��ام��ر  زميله  م��ن  ال��ك��رة 
وا�شعا  طالب  عدي  ميني  على  ثقة  بكل 
فريقه باملقدمة وقد ا�شاف حكم املباراة 
دقيقة واحدة وقت بدل �شائع مل ت�شفر 
بهذه  االول  ال�ش�ط  لينتهي  جديد  عن 

النتيجة .
عزز  فقد  الثاين  املباراة  �ش�ط  يف  اأم��ا 
با�شم قا�شم مدرب ده�ك خط�ط فريقه 
بثالثة العبني دفعة واحدة حيث ا�شرك 
�شجاد ح�شني بدال من �شاالر عبد اجلبار 
وح�����ش��ن حم��م��د زب����ن ب���دال م��ن حممد 
من  ب��دال  نا�شر  ومهند  مطن�ض  ه���ادي 
اجمد وليد لي�شتح�ذ العب� ده�ك على 
االوىل  ال��دق��ائ��ق  خ��الل  ال��ك��رات  معظم 
منطقة  يف  خ�ش��شا  ال�ش�ط   هذا  من 
جيدة  حتركات  �شهدت  التي  العمليات 

بالكرات  زمالئه  ومت�يل  نا�شر  ملهند 
عزمية  ي��ث��ن  مل  ذل����ك  ان  اال  اخل���ط���رة 
ليهددوا  ع��ادوا  الذين  االر���ض  ا�شحاب 
الدقيقة  �شهدت  حيث  ال�شي�ف  مرمى 
52 من زمن اللقاء هجمة خطرة من جهة 
ابراهيم  رافد  املبدع  طريق  عن  الي�شار 
الكرة امام مرمى ده�ك لكن  الذي مرر 
مل جتد من ي�شعها يف ال�شباك ورد مهند 
كرة  بت�شديده   59 الدقيقة  يف  نا�شر 
زاحفة مل ي�شتطع احلار�ض �شعد ح�شني 
اىل  وتع�د  منه  لرتتد  عليها  ال�شيطرة 
ايداعها  يف  تاأخر  الذي  �شليمان  جا�شم 
وبعدها  ال���دف���اع.  لي�شتتها  ال�����ش��ب��اك 
بدقيقتني �شيع العب� امل�شايف فر�شة ال 
ت�شدق عندما ا�شتغل رافد ابراهيم خطاأ 
الكرة  على  ال�شيطرة  يف  ده���ك  مدافع 
انقذ  الذي  طالب  عدي  احلار�ض  لينفرد 
الكرة  امل�قف باللحظة االخرة و�شتت 

بعيدا .
هدفا  امل�شايف  �شجل   65 الدقيقة  ويف 
لكن  عبد احل�شن  عمار  ثانيا عن طريق 
اخلط  مراقب  من  با�شارة  األغاه  احلكم 
دقيقة  وبعد  مت�شلال  ك��ان  الالعب  ك���ن 
ار�شية  ك��رة  �شعدي  يا�شر  �شدد  واح��د 
كادت ت�شيب مرمى ده�ك اال انها مرت 
امل�شايف  مدرب  وا�شرك  القائم  بجانب 
بدال  ر�شيد  ي�ن�ض  الالعب  ك��ردي  كرمي 
جنيد  و���ش��ري��ر  احل�شن  عبد  ع��م��ار  م��ن 
الدقائق  لتمر  ���ش��ال��ح  ه��م��ام  م��ن  ب���دال 
اللذين  الفريقني  على  ثقيلة  االخ���رة 

للتعديل  اأح��ده��م��ا  للت�شجيل  ي�شعيان 
واالآخر للتعزيز وحاول مدرب امل�شايف 
تاأخر ال�قت عن طريق اجرائه تبديال 
اآخًر لي�شرك الالعب ي�ن�ض ر�شيد الذي 
ميتلك نزعة دفاعية بدال من عقيل �شدام 
اخطر  معها  وحتمل   85 الدقيقة  لتاأتي 
ل��ده���ك وق���د ا���ش��اع��ه��ا جا�شم  ف��ر���ش��ة 
جا�شم  من  الكرة  ت�شلم  عندما  �شليمان 
ال�شت  حممد حاجي وه� داخل منطقة 
عن  بعيدة  طائ�شة  لعبها  لكنه  ي���اردات 
باآخر  ده����ك  م���درب  زج  حيث  امل��رم��ى 
اوراق����ه زي��رف��ان حم��م��د ب���دال م��ن علي 
امل�شايف  م����درب  ق��اب��ل��ه  ف��ي��م��ا  ي������ش��ف 
عريبي  احمد  با�شراكه  اأخ��ر  بتبديل 
بدال من عدي عبد علي وقد ا�شاف حكم 
امل��ب��اراة 3 دق��ائ��ق وق��ت ب��دل �شائع مل 

تغر من نتيجة املباراة .
ال�شفراء  البطاقة  امل��ب��اراة  حكم  رف��ع 
خم�ض مرات ثالث منها لالعبي امل�شايف 
ه��م��ام ���ش��ال��ح الع��رتا���ش��ه ع��ل��ى احلكم 
م�شر  خ��ال��د  ل�شربه  ر���ش��ي��د  وي���ن�����ض 
واحلار�ض �شعد ح�شني لتاأخره ال�قت 
فريق ده�ك بطاقتني  كانت ح�شة  فيما 
اللعب  ملمار�شته  ي��شف  علي  لالعبني 
لتعمد  حاجي  حممد  وجا�شم  اخل�شن 
بعدها  لتنتهي   ، ابراهيم  راف��د  �شرب 
على  للم�شايف  م�شتحق  بف�ز  املباراة 

�شيفه ده�ك .
امل�شايف كرمي كردي  وقد �شرح مدرب 
ل����) امل����دى ( ق��ائ��ال : ك���ان ق���رارن���ا منذ 

ال  الف�ز  ان  االوىل  اللحظة 
نقاط  لك�شب ثالث  بديل عنه 

ت�شجيل  حاولنا  فقد  االهمية  غاية  يف 
خالل  من  عليه  واحلفاظ  ال�شبق  هدف 
اننا  خ�ش��شا  الدفاعية  املنطقة  تاأمني 
ثقلهم  لهم  العبني  ميتلك  فريقًا  نقابل 
فاأغلبهم من ذوي اخلربة الدولية �ش�اء 
ذلك  ظهر  وقد  االحتياط  او  اال�شا�شيني 
وا�شحا من خالل اإجراء ثالثة تبديالت 
وا�شل�ب  وت��رة  لتغير  واح���دة  دفعة 
الفر�شة  ان العبينا مل يدع�ا  اال  اللعب 
ت��ف��ل��ت م���ن اي��دي��ه��م ف��ا���ش��ت��م��روا ب�شن 
ال��ه��ج��م��ات وال�����ش��غ��ط يف ���ش��اح��ة لعب 
على  احلفاظ  ا�شتطعنا  ان  اىل  اخل�شم 
لنبداأ  ج��ي��دا  ال���ق��ت  وك�شبنا  النتيجة 
من  الفريق  طاقة  نعزز  ك��ي  تبديالتنا 
ابقاء  اج���ادوا يف  الذين  ال��ب��دالء  خ��الل 

حالة الف�ز.
 : قا�شم  با�شم  ده����ك  م���درب  ق��ال  فيما 
فريق امل�شايف فريق ال ي�شتهان به وقد 
مل  اننا  اذ  ح�شاباتنا  يف  ذل��ك  و�شعنا 
نفاجاأ من خالل ظه�ره بذات امل�شت�ى 
اجليد لكن العبينا مل يقدم�ا ما مطل�ب 
منهم فقد �شاع العب�نا و�شط متغرات 
االر�شية  كانت  حيث  وقيا�شاته  امللعب 
رديئة ومل يح�شن�ا التاأقلم معها ك�نها 
كانت غر �شاحلة للعب وح�شل اخفاق 

يف االداء اجلماعي .
ال�ش�ط  ب��داي��ة  منذ  حاولنا  وا���ش��اف: 
الهج�مي  اجل���ان���ب  ت��ع��زي��ز  ال���ث���اين 

العبني  ثالثة  باإ�شراكنا 
وحاول�ا  واح���دة  دف��ع��ة 

لال�شف  ل��ك��ن  ���ش��يء  ف��ع��ل 
اىل  ا�شافة  جانبنا  احل��ظ 

نق�شًا  ي��ع��اين  ف��ري��ق��ن��ا  ان 
خط  منها  امل��راك��ز  بع�ض  يف 

انتقال  ���ش��ه��د  ال����ذي  ال������ش��ط 
بغداد  فريقي  اىل  العبني  اه��م 

واجل�ية هما احمد عبد اجلبار 
و�شف�ان عبد الغني ومل ن�شتقدم 

اي العب جديد بدلهما.
�شالح  تعادل  النتائج  بقية  ويف   

ال���دي���ن م���ع م�����ش��ي��ف��ه ب���غ���داد 1-1 
منتزعًا نقطة ثمينة منه حيث �شجل 

�شجل  بينما   )65( حمم�د  حممد  له 
لبغداد تي�شر عبد احل�شني )87(.

الكهرباء ثالث نقاط مهمة بعد  وحقق 
نظيفني  بهدفني  ال��رم��ادي  على  ف����زه 
كرمي  وطي   )9( حممد  غ�شان  �شجلهما 
�شامراء  مع  ال�شرقاط  وخ��رج    ،  )37(
بينهما  ال��ل��ق��اء  انتهى  ان  بعد  حبايب 
فرحان  لل�شرقاط  �شجل  ملثله  ب��ه��دف 
ح���م���ادي  ول�������ش���ام���راء   )81( حم���م���د 

احلمد)89(.
م��ب��اري��ات احل����دود ونفط  وان��ت��ه��ت 

الك�فة  م��ع  وال�����ش��ن��اع��ة  اجل��ن���ب 
بالتعادل  وال�����ش��م��اوة  وم��ي�����ش��ان 

النفط  تغلب  بينما   ، ال�شلبي 
مي�شان  ن��ف��ط  م�شيفه  ع��ل��ى 
كاظم  احمد  احرزهما   )1-2(

با�ضم قا�ضم رفع القبعة لفوزه امل�ضتحق

امل�ضايف ي�ضرم النار يف مرمى دهوك وينتزع نقاطًا ثمينة

 بغداد \ املدى 
تلقى االحتاد العراقي املركزي الألعاب 
الق����ى دع����ة م���ن االحت���اد القط���ري 

للم�شاركة يف الدورة التن�شيطية لفئة 
ال�شباب ولكال اجلن�شني ت�شبق بط�لة 
العامل الت���ي ت�شيفها اأكادميية اأ�شباير 

يف ال�شاد����ض والع�شري���ن م���ن ال�شهر  
املقب���ل. وق���ال نائ���ب رئي����ض االحتاد 
العراق���ي املرك���زي باللعب���ه  الدكت����ر 
ع���الء جاب���ر: ان االحتاد تلق���ى دع�ة 
ر�شمية من االحتاد القطري للم�شاركة 
يف ه���ذه ال���دورة وه���ي فر�ش���ة طيبة 
ه���ذه  يف  والعباتن���ا  العبين���ا  ل���زج 
البط�ل���ة التي �شي�ش���ارك فيها عدد من 

الريا�شيني املميزين.
على �شعيد مت�شل تلقى الدكت�ر عالء 
جاب���ر نائ���ب رئي����ض االحت���اد وع�ش� 
احت���اد غ���رب اآ�شي���ا دع����ة م���ن احتاد 
غ���رب اآ�شيا حل�ش�ر اجتماعه الدوري 
ال���ذي �شيق���ام يف قط���ر يف ال�شاد����ض 
البط�ل���ة  هام����ض  عل���ى  والع�شري���ن 
التن�شيطي���ة. وقال جابر: انه �شيطرح 
العديد من الق�شاي���ا التي تهم االحتاد 
العراق���ي يف ه���ذا االجتم���اع من اجل 
ك�شب دعم احتاد غرب اآ�شيا مبا ي�شب 

يف خدمة العاب الق�ى.

بغداد / خليل جليل 
مثلم���ا عك�شت���ه م�اجه���ات املرحل���ة اخلام�شة من 
دوري الك���رة م���ن معطي���ات وا�شتخال�شات فنية 
ونتائج كانت اىل حد بعيد ال تن�شجم مع الت�قعات 
التي رافقت اجل�لة اخلام�شة من م�شابقة الدوري 
وكاأن ه���ذه اجل�لة اطلقت م���ا يعرف بامل�اجهات 
الغام�ش���ة بعد االآن التي ي�شعب التكهن بنتائجها 
برغ���م منط���ق الق�ة والثب���ات واال�شتق���رار الذي 

تتمتع به بع�ض الفرق. 
فمث���ل ه���ذه الفرق املرتبع���ة على عر����ض القدرات 
املالي���ة الفني���ة وتق�ده���ا اأ�شماء تدريبي���ة �شمعنا 
منه���ا الكثر من ت�شريح���ات ال�يل والثب�ر وهم 
يت�ع���دون خ�ش�مه���م ب���ل ذهب����ا ابعد م���ن ذلك 
عندم���ا اعتربوا ه����ؤالء اخل�ش�م ح�اج���ز �شهلة 
ال تتطل���ب جه���دا كب���را طامل���ا يعتق���دون اأنها يف 

متناول اأيديهم. 
لك���ن م���ا ا�شفرت عن���ه نتائج بع����ض املباريات يف 
اجل�ل���ة اخلام�ش���ة م���ن بط�لة ال���دوري العراقي 
لك���رة الق���دم نعتقد اأنه اأخذت ت���دق جر�ض االنذار 
واخلطر ب�جه الكبار الذين بدوا فعال ي�اجه�ن 
خطر النتائج املجه�لة وم�شل�شل اللقاءات املبهمة 
والغام�ش���ة التي ال ميك���ن ان ت�شبقه���ا الت�قعات 
بع���د االآن مثلم���ا ح�ش���ل لبغ���داد �شاح���ب العق�د 
الرنانة واملدرب الذي عرف عنه كيف يدير خطاب 
التربي���ر واحلج���ج اكرث م���ا يدير مباريات���ه التي 
ي�شبقه���ا كل مرة بت�شريح���ات ووع�د بالف�ز هنا 
وهناك قبل ان ي�شطدم بحاجز نعتقد كان مفاجئًا 
ل���ه اأمام �ش���الح الدين ، ب���ل ي�شتفيد م���ن درو�شه 
وع���ربه يف امل�شتقب���ل ويرغم���ه على اح���رتام كل 
الف���رق، بل ويجنح اىل املنطقي���ة وال�اقعية وان 
ال ي�شتغفل جه�د الفرق والعبيها وه� ان يعرتف 
مبق���درة ه���ذه الف���رق وامكاني���ة ظه�ره���ا ب�شكل 
مفاجئ بيد انه يذهب اإىل حجج االإرهاق واجلهد 

والتعب وكاأن���ه مل يعرف م�شبقا بجدول مباريات 
البط�ل���ة التي اعرت�ض يف وق���ت �شابق على عدد 
فرقه���ا والي�م ي�شتاء م���ن طريقة اقامتها وطبيعة 

ار�شية املالعب التي يزورها. 
لقد قدم �شالح الدين واحدا من الدرو�ض الكروية 
�ش����اء لفري���ق بغ���داد ومدرب���ه ال���ذي ا�شتكرث ان 
ي�ش���ر اىل اجله���د الذي بذله العب���� �شالح الدين 
خ���الل املب���اراة وراح يرك���ز عل���ى تع���ب ال�شف���ر 
واره���اق التنق���ل وكاأن���ه ال�حيد ال���ذي ينتقل من 

ملعب اىل اآخر. 

وم���ا قدمه امل�ش���ايف ام���ام ده����ك ال ينف�شل عما 
جرى يف مباراة بغداد و�شالح الدين عندما اثبت 
االول خل�شمه ب���ان كرة القدم ومباريات الدوري 
ال ميكن ان يك�ن فيها كبر مطلق و�شغر مطلق. 
ورغ���م قناعتنا بان م���درب ده�ك با�ش���م قا�شم مل 
يخ���رج اىل االآن من �شدم���ة املفاجاأة املدوية التي 
فجرها العب� امل�ش���ايف وانتزع�ا ف�زا ثمينا من 
بني اق���دام العبي ده����ك وامام وعل���ى مراأى من 
امل���درب با�شم قا�شم الذي عج���ز عن تغير اح�ال 
ه���ذه املب���اراة وتعدي���ل نتيجته���ا ول�ش���ان حال���ه 

يق����ل ان الفر�ض �شاع���ت والت�شرع ادى اىل ذلك 
وار�شي���ة امللعب رديئ���ة وعامل التحكي���م ا�شبح 
م�ؤث���رًا �شلب���ًا وغره���ا م���ن االق����ال الت���ي اعتاد 

املدرب�ن اطالقها بعد كل مباراة يتعرثون فيها. 
وعلى الرغم من ثقة ده�ك والعبيه بان املباريات 
املقبل���ة �شت�شهد تف�قا جدي���دًا للفريق ويع�د اىل 
مراك���ز املقدم���ة وه���ذا ام���ر طبيع���ي بي���د ان هذه 
اخل�ش���ارة على امل���درب با�ش���م قا�ش���م ان ي�شتفيد 
منه���ا قب���ل غ���ره وان يع����د بفريق���ه اإىل �شك���ة 

االنت�شارات. 
لكن الالفت بع���د انتهاء اجل�لة اخلام�شة الظه�ر 
الطي���ب للنفط وه� يع�د من املراكز املتاأخرة اىل 
منت�شف القائمة بع���د ان متكن من تعديل م�شاره 
وت�شحي���ح نتائج���ه ، ويب���دو ان امل���درب حمي���د 
�شلمان ق���د و�شع النتائج التي حفلت بها م�شاركة 
اهتم���ام  م��ش����ع  ال�شابق���ة  االدوار  يف  فريق���ه 
وت�ق���ف عندها ب�ش���كل جاد وا�شتخل����ض منها ما 
مكنه و�شاعد بتعديل وتع�ي�ض نتائج الفريق يف 

اجل�الت املا�شية. 
فالف�زان املتتالي���ان للنفط واآخرهما تخطي نفط 
مي�ش���ان عل���ى ملعب االخ���ر والع�دة م���ن ملعبه 
بثنائي���ة �شريحة اكد امل�شار اجلديد لفريق النفط 
ال���ذي عرف كيف يع����د ب�شكل ه���ادئ اىل اأج�اء 

امل�شابقة. 
وعل���ى الرغ���م مما حفل���ت ب���ه اجل�ل���ة اخلام�شة 
الت���ي ا�ش���دل عليه���ا ال�شت���ار ام����ض االربعاء،من 
نتائج اخ���رى بع�شها كان واقعيا والبع�ض االآخر 
ال ين�شج���م م���ع طبيع���ة الت�قع���ات �ش����اء لكب���ار 
امل�شابق���ة و�ش�اه���م فم���ا زال البع����ض م���ن ه���ذه 
االندية الكبرة بانتظار االنعطافة احلي�ية التي 
متكنها م���ن و�شع نتائجه���ا املت�ا�شع���ة ال�شابقة 
خل���ف ظهره���ا وان ت�شتكمل م�ش�اره���ا على اأمل 

حتقيق االف�شل.

يف اجلولة اخلام�ضة لدوري الكرة املمتاز

مواجهات غام�ضة.. ومدربو الت�ضريحات حتت النظر 
واأمام عالمات ال�ضتفهام

بغداد / املدى
ق���ال �شمر امل��ش�ي االمني امل���ايل للجنة االوملبية العراقية 
ان لقاًء مهما �شيجمع رعد حم�دي وعادل فا�شل  الي�م  مع 
رئي�ض اللجن���ة االوملبية الدولية ج���اك روغ مكر�شًا ملناق�شة 

واقع العمل الريا�شي يف العراق .
ج���اء ذلك يف بيان للمكت���ب االعالمي للجن���ة االوملبية تلقت 
)املدى( ن�شخة منه ا�ش���ار اىل انه من امل�ؤمل ان تتم مناق�شة 
ازم���ة احت���اد الك���رة املنح���ل بع���د ان مت اخذ جمي���ع االم�ر 
املتعلق���ة به���ذا اخل�ش��ض م���ن اجل االطالع عليه���ا من قبل 

اللجنة االوملبية الدولية. 
ومن جهة اخرى اكد امل��ش�ي ان اللجنة االوملبية العراقية 
اكمل���ت عملية �ش���رف رواتب مدربي منتخ���ب ال�شباب لكرة 
الق���دم والبالغة اك���رث من 20 ملي�ن دين���ار ومل يتبق �ش�ى 
اجناز االجراءات من اجل ت�شلم ه�ؤالء املدربني لرواتبهم. 

واو�ش���ح ان اللجنة االوملبية قررت �ش���رف رواتب مدربي 

منتخ���ب ال�شباب بك���رة القدم بعد ان ا�ش���درت قرارها بحل 
احت���اد الكرة على الرغم من ان االحتاد االآ�شي�ي ه� املكلف 
ب�ش���رف روات���ب ه����ؤالء املدرب���ني �شم���ن م�ش���روع الروؤية 
االآ�شي�ي���ة اال اننا تكفلنا باعط���اء امل�شتحقات املالية ملدربي 
منتخ���ب ال�شب���اب ا�شاف���ة اىل مدرب���ي املنتخب���ات ال�طنية 

االخرى. 
و�ش���دد امل��ش�ي على انه يف حال���ة مت �شرف هذه الرواتب 
م���ن قب���ل االحت���اد االآ�شي����ي فاإنن���ا نطالب ه����ؤالء املدربني 

باإعادة املبالغ التي �شرفت لهم. 
واختت���م حديث���ه بالق����ل : ان االمان���ة املالي���ة يف اللجن���ة 
االوملبي���ة العراقي���ة قررت ان يك�ن ي����م احلادي والثالثني 
م���ن ال�شهر احلايل ه� اآخر م�عد لت�شليم مبالغ ال�شلف ويف 
حال���ة ع���دم االلتزام بهذا امل�عد فانه �شيت���م وقف �شرف اية 
مبالغ اخ���رى الأي احتاد ما مل ي�ش���دد ال�شلف املرتاكمة عليه 

حتى ل� كانت لديه اي م�شاركة خارجية مهمة.

حمودي وفا�ضل يلتقيان روغ حل�ضم ملف اأزمة الكرة

العراق ي�ضارك يف بطولة تن�ضيطية لألعاب القوى  يف الدوحة

الدوحة / حممد العبيدي 
اك����د االحتاد العراق����ي للمب����ارزة م�شاركته يف 
مناف�ش����ات بط�ل����ة اجلائزة الك����ربى للمبارزة 
 "  2010 الدوح����ة   " وال�شي����دات  للرج����ال 
الت����ي �شتقام ي�����م غ����د يف العا�شم����ة القطرية 
الدوح����ة وت�شتم����ر لغاي����ة  25 كان�����ن الث����اين 
اجلاري و�شيمثل املنتخبات ال�طني العراقي 
والقط����ري العرب يف هذه البط�ل����ة مب�شاركة 
نخبة من اأف�شل الالعبني على م�شت�ى العامل، 
وت�شم بعث����ة منتخبنا يف البط�لة 8 افراد من 
بينهم 4 العبني حيث وجدت امل�شاركة العراقية 

ترحيبًا كبرًا من قبل اجلميع .
وكانت الدول التي اأكدت امل�شاركة يف البط�لة 
قد اأعلن����ت اأي�شا عدد افراد البعث����ات امل�شاركة 
لها حي����ث ي�شل عدد امل�شارك����ني يف املناف�شات 

اإىل 300 فرد ما بني العبني والعبات واداريني 
و�ش����ط ت�قع����ات بارتف����اع ع����دد امل�شاركني يف 
االيام املقبلة تبعًا ل��ش�ل م�شاركات جديدة. 

وتعت����رب بعثة منتخب ال�ش����ني هي االكرب على 
االط����الق حي����ث ت�ش����م 24 فردا يف ح����ني تاأتي 
بعدها بعثة املنتخب الفرن�شي والتي ت�شم 22 
ف����ردًا يف حني اأن ا�شغ����ر البعثات امل�شاركة يف 
البط�لة هي بعث����ة ماليزيا وت�شم فردين فقط 

هما العب ومدرب من اجل امل�شاركة. 

ا�ضتعداد متوا�ضل
دخلت اللجنة املنظمة لبط�لة اجلائزة الكربى 
للمبارزة  للرج����ال وال�شيدات "الدوحة 2010 
" يف مرحلة التجهيزات النهائية وقبل انطالق 
البط�لة الت����ي �شتقام خالل الفرتة من 22 اإىل 

25 كان�����ن الثاين احلايل حي����ث يجري حاليًا 
جتهي����ز املالعب الت����ي �شتقام عليه����ا مناف�شات 
اإىل 16 ملعب����ًا يف  البط�ل����ة وي�ش����ل عدده����ا 
اكادميي����ة التف�����ق الريا�شي ) ا�شباي����ر( التي 

�شتحت�شن البط�لة.
واملالعب التي ت�شيف ال�شباقات تعد من اأف�شل 
مالع����ب املب����ارزة عل����ى امل�شت�����ى ال����دويل من 
حيث التقنيات واالأجهزة احلديثة امل�شتخدمة 
وذلك لت�اك����ب اهمية البط�لة حيث ان بط�لة 
اجلائ����زة الكربى الت����ي تق����ام يف الدوحة هي 
االأف�ش����ل من ن�عه����ا يف كل البط�الت الكربى 
الت����ي ينظمه����ا االحت����اد ال����دويل، كم����ا �شب����ق 
ان اقيم����ت بط�ل����ة جران����د ب����ري لل�شيدات يف 
الدوحة الول مرة يف املنطقة ب�شبب ت�افر كل 
متطلب����ات النجاح بدولة قط����ر، وكانت الن�شخ 

ال�شابقة م����ن بط�لة الرجال ق����د انطلقت الأول 
مرة يف الدوحة يف عام   2004.

ويت����م جتهيز ملعب رئي�شي للبط�لة تقام عليه 
املباري����ات النهائي����ة فقط �ش�����اء يف مناف�شات 
الف����ردي او يف مناف�ش����ات الف����رق وهذا امللعب 
احت�ش����ن عددًا م����ن نهائي����ات الن�ش����خ املا�شية 
وكان مث����ار اعج����اب اجلميع ب�شب����ب التجهيز 
للجماه����ر  وا�شتيعاب����ه  واملميزل����ه  املتط�����ر 
الكبرة التي تتابع هذا املحفل الريا�شي �شيما 
اأن بط�ل����ة اجلائ����زة الك����ربى حتظ����ى بقاعدة 
م�شاه����دة وا�شعة نظرًا مل�شارك����ة عدد كبر من 
دول الع����امل ووج�����د جالي����ات كب����رة له�����ؤالء 
الالعب����ني يف الدوح����ة باالإ�شاف����ة اإىل م�شاركة 
اأف�ش����ل العبي والعب����ات العامل م����ن امل�شنفني 

االوائل.

العراق وقطر ميثالن العرب فيها
باملب��ارزة الك��رى  اجلائ��زة  بطول��ة  مناف�ض��ات  غ��دًا  اأ�ضبايرحتت�ض��ن  اأكادميي��ة 

كربالء / اأ�ضرف اإبراهيم مالك
نا�ش����د ميث����م عبي����د رئي�����ض ن����ادي الهندي����ة 
الريا�شي رئي�����ض واأع�شاء الهيئ����ة امل�ؤقتة 
الإدارة �ش�����ؤون احت����اد الك����رة الع����دول ع����ن 
الق����رار الذي اتخذت����ه مبنع فري����ق الهندية 
ال�شاع����د حديث����ا اىل ال����دوري املمت����از م����ن 
اللع����ب عل����ى ملعب����ه واإجباره عل����ى خ��ض 
جمي����ع مباريات����ه عل����ى مالع����ب العا�شم����ة 
بغداد بحجة ان الفريق يلعب يف املجم�عة 
ال�شمالي����ة والتي متتنع اأنديته����ا من اللعب 

يف حمافظات اجلن�ب وال��شط .
يتحم����ل  الفري����ق  ان  اىل  عبي����د  واأ�ش����ار 
ان  ال�شيم����ا  اإ�شافي����ة  واأعب����اء  م�شاري����ف 
اإمكاني����ة النادي حم����دودة وه����� ال يتحمل 
املزي����د م����ن امل�شاريف الت����ي يتكبدها جراء 

خ��شه جميع مبارياته خارج اأر�شه. وهذا 
االأم����ر �ش�����ف يثق����ل كاه����ل الفري����ق ويهدد 

م�شاركته يف الدوري املمتاز.
وطال����ب رئي�ض نادي الهندية الهيئة امل�ؤقتة 
الحت����اد الك����رة ب�ش����رورة اإع����ادة النظر يف 
اأم����ر الفريق ال�شيم����ا بع����د اأن اأعلنت الفرق 
ع����ن ا�شتعداده����ا للع����ب عل����ى ار�����ض ملعب 
الهندي����ة اأو اأي ملعب اآخر قريب من املدينة 
مثل ملعبي كربالء وبابل اإذا اقت�شى االأمر 
ال�شيم����ا ان جماه����ر الن����ادي تت�����ق لروؤية 
فريقه����ا ي�����ؤدي ا�شتحقاق����ات ال����دوري على 

اأر�شه.
ويف ب����ادرة النقاذه م����ن حمنته قدم جمل�ض 
حمافظ����ة كرب����الء �شي����ارة حديثة م����ع مبلغ 
من امل����ال لفريق ك����رة القدم لن����ادي الهندية 

قبيل م�شاركته االوىل يف الدوري الكروي 
املمتاز ممثال ثانيا عن حمافظة كربالء. 

وق����ال �شت����ار جابر ع�ش����� الهيئ����ة االدارية 
لنادي الهندية: ان رئي�ض جمل�ض املحافظة 
حممد حميد امل��ش�ي �شمل الفريق برعاية 
خا�ش����ة مقدما ل����ه �شيارة حديثة م����ع مبالغ 
مالية لتغطي����ة م�شاريف املباريات والتنقل 
يف بادرة طيبة تنم عن عمق العالقة وتفهم 
جمل�����ض حمافظة كرب����الء ملتطلب����ات جناح 
الفريق يف غم����ار مناف�شات الدوري املمتاز 

للمرة االوىل .
وكان����ت الهيئ����ة امل�ؤقت����ة الحت����اد الك����رة قد 
قررت �شع�����د الفريق اىل ال����دوري املمتاز 
بع����د ان ح����ل ثاني����ا يف جمم�ع����ة الف����رات 

االو�شط خلف فريق الدي�انية.

جمل�س املحافظة تكفل مب�ضاريفه
الهندية ينا�ضد املوؤقتة رفع حظر الدوري عن ملعبه

رافد ابراهيم 
ح�سم موقعه 
امل�سايف بهدف 
غال

احدى حماوالت دهوك امام مرمى امل�سايف

الكبار يف الدوري املمتاز يعانون تذبذب االداء

جانب من احدى فعاليات العاب القوى


