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خليل جليل

�سلوكيات املالعب

وجهة نظر

نعتق���د ان ال�س���ور الت���ي تناقلته���ا بع����ض و�سائل االع���ام وما 
عك�سته من اأحداث تاحقت بعد انتهاء مباراة ال�سرطة والنجف 
عل���ى ملع���ب االول والت���ي كان���ت �سرارتها ق���د ت�ساع���دت اثناء 
�س���ر املباراة م���ن دون ان ي�ستطيع احد ان يخمدها وينهي مثل 
تل���ك االح���داث ويقطع الطريق عل���ى مرتكبيها، خ���ر دليل على 
الفو�س���ى العارم���ة التي اجتاح���ت ملعب ال�سرط���ة والتي تنبئ 
باأحداث ميكن ان تتكرر م�ستقبا طاملا �سربت الفو�سى اطنابها 

يف املاعب مع �سبق اال�سرار.
ان م���ا حدث يف ملعب ال�سرطة ي�سجل اي�سا على ح�ساب الهيئة 
املوؤقت���ة الدارة كرة الق���دم او م�سابقة ال���دوري التي وكما يبدو 
ان ح���دود امكاناته���ا وقدراته���ا قد ا�سرتها اح���داث االربعاء يف 
ملعب ال�سرط���ة وعك�ست ال�سعف الكبر والوه���ن الذي تعانيه 
الهيئ���ة حتى جاءت هذه االحداث على م���راآى وم�سمع اع�سائها 
ب���ل ان اح���د اع�سائها ق���د انيطت له مهم���ة اال�س���راف على هذه 
املباراة الكبرة التي تتطلب ادارة وا�سراف مب�ستوى طبيعتها 
التناف�سي���ة وطبيع���ة طرفيه���ا وهما يدخ���ان املواجه���ة بت�سنج 
وا�سح �سبق اللقاء بعدما كنا نت�سور اأن با�سم جمال وامل�سطلع 

بكيفية ادارة مثل هذه املباريات وحت�س�ض تفا�سيلها م�سبقا .
لق���د كان���ت مب���اراة ال�سرط���ة والنج���ف ونظ���را خل�سو�سيته���ا 
واهميته���ا بالن�سبة ل�ساح���ب االر�ض وكذلك النج���ف ،على قدر 
كبر م���ن االهمية املفرت�س���ة ان تنال اهتمام���ا وا�سحا من قبل 
الهيئ���ة املوؤقتة وان تعم���ل على تاأمني وتوف���ر اجواء وعوامل 
حتاف���ظ على ه���ذه املب���اراة وحتم���ي اجواءها م���ن كل ما يعكر 
�سفوه���ا بعد ان ات�سح���ت كل تفا�سيل وح�سا�سي���ة اللقاء، لكن 
الرتاخ���ي الذي ا�ساب من ا�سطلع مبهمة ادارة واال�سراف على 
هذه املواجهة وعدم التفاعل اجلدي مع ف�سولها وما ي�سبقها من 
ت�سورات كان من بني اهم اال�سباب التي ادت اىل ما كانت عليه 

االمور بعد انتهاء هذه املباراة.
واإذا م���ا توقفن���ا عن���د العقوبات الت���ي ا�سدرتها الهيئ���ة املوؤقتة 
بحرم���ان ال�سرط���ة والنجف م���ن امل�ساندة اجلماهري���ة ملباراة 
واح���دة ن���رى ان مثل هذه املواق���ف مل تكن باملفاجئ���ة للفريقني 
ب���ل يتوقعانه���ا وان ه���ذه اخلط���وة مل ول���ن ت���ردع اي فريق او 
اي جمه���ور ع���ن انته���اج �سلوكية ت�س���يء اىل ماعبن���ا بقدر ما 
كان يفرت����ض على الهيئة املوؤقت���ة ان تقوم بدرا�سة مو�سعة ملثل 
هذه الت�سرف���ات املتوقعة وان تقدم على �سل�سلة من االجراءات 
االمني���ة واالحرتازي���ة داخل املاع���ب الإبعادها ع���ن الت�سرفات 

امل�سيئة .
كن���ا ناأمل من الهيئة املوؤقت���ة ان تاأخذ على عاتقها مهمة االم�ساك 
بظ���روف م�سابقة الدوري وال�سيطرة عل���ى مبارياتها من جولة 
اىل اخرى بعدما تتوفر لديها عوامل الدراية واالإمكانات الفنية 
واالداري���ة لكي حتم���ي امل�سابقة من كل التدخ���ات وان تاأخذها 
اىل ب���ر االم���ان لكن لا�سف نرى اأن ما يح�س���ل هو على العك�ض 
م���ن ه���ذه التوقع���ات واالرها�س���ات وكاأن الهيئة ق���د انح�سرت 
مهمته���ا يف حتدي���د مواعيد املباري���ات وت�سمية احل���كام وهذه 
املواعي���د هي االخرى تع���اين االرتباك وع���دم اال�ستقرار وعدم 
الثب���ات ال�سباب يبدو انها خارجة عن ارادة الهيئة املوؤقتة وهي 

تواجه رغبات هذا او ذاك وتنقاد لغرهما.
ان االحداث التي اعقب���ت مباراة ال�سرطة والنجف يبدو انها مل 
تكن االخرة يف ظل ت�سارع وتاحق احداث البطولة ومبارياتها 
التي ا�سبحت مثار ا�ستياء املدربني والاعبني واالدارات برغم 
ان هذه االطراف هي التي ارادت ان تكون م�سابقة الدوري على 
ه���ذه الطريقة اململة املثرة لا�ستي���اء ب�سبب غياب كل ما ي�سهم 
بثباته���ا واعطائها �س���كا خا�سا بها بدال م���ن ان تتحول بطولة 
ال���دوري اىل واح���دة م���ن امل�سابق���ات الكروية ميك���ن ان تكون 

البطوالت ال�سعبية اكرث انتظاما وا�ستقرارا منها.
ونتمنى ان ت�سع احداث مباراة ال�سرطة والنجف الهيئة املوؤقتة 
عند نقطة ح�سا�سة ومهمة يف كيفية اختيارمن ياأخذ على عاتقه 
مهم���ة اال�سراف عل���ى املباريات املث���رة للجدل وكيفي���ة ت�سمية 
طواق���م حتكيمي���ة ميكن ان تتعام���ل مع مثل تل���ك االحداث على 
نح���و مبكر وهنا ال نري���د ان نثلم من ق���درات الطاقم التحكيمي 
له���ذه املباراة بق���در ما نري���د ان ن�سر اىل تاأخ���ره الوا�سح يف 
اإيج���اد حلول �سريع���ة يف كبح جماح الاعب���ني واجلمهور وان 
يلتف���ت الطاقم التحكيمي اىل اجواء املب���اراة وما �ستكون عليه 
مبرور الوقت بدال من ان يبقى حال املدرجات على درجة كبرة 
من الغليان واالحتقان رغم وجود عنا�سر ال�سرطة وغرهم من 
الذي���ن يفرت����ض ان ي�سهموا يف حماية املب���اراة بدال من التفرج 

على االحداث واملدرجات بعد فوات االوان.
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ت�ضوير: عبد القادر القي�ضي
يف مب����اراة �سه����دت اأعم����ال �سغ����ب �سجلت 
ال����دوري  م�س����رة  يف  خط����رة  انعطاف����ة 
املمتازا�ستط����اع فريق ال�سرطة ان يتجاوز 
كابو�����ض النح�����ض ال����ذي الزمه من����ذ بداية 
البطولة عندما تخطى فريق النجف بهدف 
نظي����ف يف مب����اراة مث����رة �سيفه����ا ملعبه 

وقادها احلكم الدويل علي �سباح.
ب����داأت املب����اراة ب�سغ����ط العب����ي ال�سرط����ة 
يف �ساح����ة لع����ب النج����ف وت�سيدها معظم 
دقائ����ق ال�س����وط االول حي����ث رم����ى مدرب 
الفريق رحي����م حميد بثاث����ة مهاجمني هم 
اجمد كلف ويون�����ض �سكور وح�سني كرمي 
ا�ساف����ة اىل �سع����ود احم����د خل����ف وعل����ي 
زوي����د م����ن اجلانب����ني ي�ساركه����م خل����دون 
ابراهي����م واحمد كاظ����م من و�س����ط امللعب 
لت�سكي����ل زي����ادة عددي����ة يف منطق����ة جزاء 
النجف لت�سجيل هدف ال�سبق اذ كان فريق 

ال�سرطة باأم�ض احلاجة اليه .
�سهدت الدقيقة اخلام�سة ت�سجيل ال�سرطة 
هدف����ا ع����ن طري����ق املتاأل����ق يون�����ض �سكور 
اال ان حك����م املب����اراة األغاه بداع����ي الت�سلل 
ورد النجفي����ون بعد دقيق����ة واحدة بهجمة 
خط����رة كادوا ي�سيب����ون مرم����ى ال�سرط����ة 
لوال ان مداف����ع ال�سرطة �سعد عطية حولها 
م����رت  الهجم����ة  ه����ذه  وبع����د  ركني����ة.  اىل 
دقائ����ق املب����اراة دون ان ت�سه����د خط����ورة 
عل����ى املرمي����ني اال ان فري����ق ال�سرطة تفنن 
يف نق����ل الكرات ب����ني العبيه لك����ن دون ان 
ي�س����كل خطورة على مرم����ى النجف فكانت 
هجمات����ه حتبط م����ن قبل مدافع����ي النجف 
الذين اجادوا بطريق����ة الدفاع عن مرماهم 
ومتي����ز فيهم حيدر عبي����د وجا�سب �سلطان 
وعدي عم����ران لتحمل الدقيق����ة 25 فر�سة 
ال�سح����اب االر�����ض عندم����ا ق����اد اجمد كلف 
هجمة من منطق����ة لعب فريقه ليتجاوز بها 

خط املنت�س����ف ويتاعب باأك����رث من العب 
م����ن فريق النجف ويدخ����ل منطقة جزائهم 
وعل����ى ميين����ه وي�س����اره زمي����اه يون�����ض 
�سكور وح�سني ك����رمي اال ان اأنانيته حالت 
دون حتوي����ل الك����رة لهم����ا م����ا جعل����ه يفقد 
ال�سيطرة عليه����ا لت�سيع منه اغلى الفر�ض 
و�س����ط ا�ستي����اء املاك التدريب����ي وجمهور 
الفريق وعاد خل����دون ابراهيم يف الدقيقة 
30 لينف����ذ ركل����ة ثابت����ة م����ن �سرب����ة ح����رة 
كادت ت�سي����ب املرمى لو ال براعة احلار�ض 
قائ����د �سدي����ر ال����ذي رم����ى ب����كل ثقل����ه عليها 
وحوله����ا اىل ركني����ة. وبعد دقيق����ة واحدة 
ج����اء دور يون�����ض �سك����ور لينطل����ق بالكرة 
م����ن منت�سف امللع����ب لي�سدده����ا وهو على 
م�س����ارف منطقة ج����زاء النجف اال ان كرته 
عل����ت العار�س����ة بقلي����ل. و�سه����دت الدقيقة 
34 اإ�سهار حكم املب����اراة البطاقة ال�سفراء 
بوجه مداف����ع النجف عدي عمران العثاره 
مهاجم ال�سرطة ح�سني كرمي ب�سكل متعمد 
وه����و املنطلق بالكرة ف����وق منطقة اجلزاء 
ليح�سل بذلك عل����ى �سربة حرة مل ت�ستغل 
بال�سكل ال�سحيح. وا�س����اف حكم املباراة 
دقيق����ة واح����دة مل ت�سفر ع����ن اي تغير يف 
النتيج����ة لينته����ي ال�س����وط االول بالتعادل 

ال�سلبي. 
ويف ال�س����وط الث����اين نزل العب����و ال�سرطة 
وه����م عازمون عل����ى م�ساحل����ة جمهورهم 
ال�سيم����ا بع����د ان ا�سب����ح و�س����ع مدربه����م 
حمرج����ًا للغاية خ�سو�س����ا انه مل يذق طعم 
الف����وز يف املباري����ات االربع الت����ي خا�سها 
فريقه حي����ث �سعى العبوه منذ البداية اىل 
حتقيق الفوز، فقد �سه����دت الدقيقة 50 من 
زمن املب����اراة تهديدًا �سرطاويًا عندما �سدد 
خلدون ابراهيم كرة قوية من م�سافة بعيدة 
م�ستغا قوة الريح التي ت�ساعفت يف هذا 
ال�س����وط و�سارك����ت ا�سح����اب االر�ض على 
جت����اوز حمنتهم لكن حار�����ض النجف قائد 
�سدير متكن من ال�سيط����رة عليها بجدارة، 

ليع����ود اجمد كل����ف يف الدقيق����ة 57 ويهدر 
فر�سة اكيدة عندما �سدد الكرة وهو داخل 
منطق����ة ال�ست ي����اردات اال ان كرته اأبت ان 
تعان����ق ال�سباك فقد عل����ت العار�سة . وعند 
الدقيق����ة 59 ا�سه����ر حك����م املب����اراة البطاقة 
ال�سف����راء الثاني����ة بوج����ه فار�����ض ح�سون 
العب النج����ف العتقاد احلكم ب����اأن الاعب 
اأراد التمثي����ل، لك����ن احلال����ة م�سك����وك به����ا 
النها اقرب اىل ركلة جزاء العثاره من قبل 
مداف����ع ال�سرط����ة �سعد عطي����ة. وبعد دقيقة 
واح����دة ا�س����اع ح�س����ني ك����رمي ال����ذي اقلق 
مدافعي النجف بحركات����ه املكوكية فر�سة 
ذهبية عندما تباط����اأ يف ت�سديد الكرة التي 
و�سلت����ه من خل����دون ابرهيم وه����و يف فم 
املرم����ى، لت�سه����د الدقيق����ة 62 م����ن املباراة 
االنعطاف����ة اخلطرة الت����ي اأعلنت عن طرد 
حك����م املباراة الع����ب النجف ع����دي عمران 
ل�سربه ح�سني ك����رمي من دون كرة با�سارة 
م����ن مراق����ب اخل����ط ح�س����ني ترك����ي، وكان 
عم����ران قد ح�سل عل����ى البطاق����ة ال�سفراء 
االوىل يف ال�س����وط االول لي�سه����ر بوجه����ه 
اعقبته����ا  ث����م  الثاني����ة  ال�سف����راء  البطاق����ة 
احلم����راء وكان����ت ايذانا جلمه����ور النجف 
ببدء اعم����ال ال�سغب واالعت����داء على حكم 
املباراة بعد ان رموه باحلجارة واالحذية 
وغرها، لتتوقف املباراة مدة �ست دقائق!  
وبعدها ع����اود الفريقان ا�ستم����رار املباراة 
حيث اجرى مدرب النجف تبديا باإ�سراكه 
�سياء عبا�����ض بدال من �سعي����د حم�سن وقد 
ادرك م����درب ال�سرطة اخلط����ر الذي داهمه 
نتيجة م����رور الوقت م����ن دون جدوى فقد 
ا�س����رك ب�سار �سعد بدال من علي زويد الذي 
مل يكن موفقا يف هذه املباراة . وعاد مدرب 
النج����ف ليج����رب العب����ا جدي����دا با�سراك����ه 
العب ال�سرطة ال�سابق قي�ض طارق بدال من 
عاء عا�س����ي حيث ا�سهم ط����ارق مب�ساغلة 
مدافع����ي ال�سرط����ة عندم����ا ان����رى لبع�ض 
الك����رات اال انه ا�ساعها عند منطقة اجلزاء 

لعدم وجود اال�سناد م����ن اخللف فقد �ساع 
وحده ب����ني مدافعي ال�سرطة. ثم زج رحيم 
حمي����د ا�سع����د عب����د النبي ب����دال م����ن احمد 
خل����ف لتعزيز اخلط الهجوم����ي وقد ا�سهر 
حكم املب����اراة البطاقة ال�سف����راء هذه املرة 
بوجه الع����ب ال�سرطة ب�سار �سع����د العاقته 
الع����ب النج����ف فار�����ض ح�س����ون. و�سهدت 
الدقيق����ة 81 فر�س����ة لل�سرط����ة عندما حّول 
ب�س����ار �سعد الك����رة اىل يون�ض �سكور الذي 
�سدده����ا بي�ساره لكن حار�����ض النجف قائد 
�سدي����ر متك����ن من ال�سيط����رة عليه����ا . وكاد 
اجمد كل����ف ان ي�سي����ب �سب����اك النجف يف 
الدقيق����ة 83 عندما �سدد �سربة راأ�ض م�ست 
ال�سب����اك من اخللف وج����اء دور ا�سعد عبد 
النبي ليجرب حظه ه����ذه املرة عندما �سدد 
الك����رة وهو على مقربة م����ن مرمى النجف 
لكن احلار�ض ت�س����دى لها براعة ليحولها 
اىل ركني����ة ورمى رحيم حميد اآخر اوراقه 
عندم����ا ا�سرك عم����اد خلف بدال م����ن يون�ض 
�سك����ور لي�سي����ف حكم املب����اراة �ست دقائق 
وق����ت بدل �سائ����ع ومرت الدقائ����ق ع�سيبة 
ج����اءت  ان  اىل  االر�����ض  ا�سح����اب  عل����ى 
الدقيق����ة 95 م����ن زمن اللق����اء لت�سهد تفوق 
ال�سرط����ة بهدف الفوز ال����ذي �سجله ح�سني 
ك����رمي عندما ارتقى لك����رة عالية جاءته من 
اخلل����ف و�سددها بكل ر�ساقة لتعانق �سباك 
النجف بع����د تقدم احلار�����ض . بهذا الهدف 
تعال����ت هتافات جمه����ور ال�سرط����ة وتبادل 
امل����اك التدريب����ي الته����اين ليطل����ق احلكم 
�سافرته معلنا نهاية املباراة بفوز ال�سرطة 
لي�سبح ر�سيده 6 نقاط حمتا بذلك املركز 
العا�سر فيما بق����ي ر�سيد النجف 10 نقاط 
حمتا املرك����ز الثالث بعد الطلبة الذي رفع 
ر�سيده اىل 11 نقطة حمتا املركز الثاين 

بعد فريق ال�سناعة املت�سدر.

املدى توثق احلدث 
وكانت ) املدى( قد �سجلت ماحظات كثرة 

على مباراة القمة التي جمعت بني ال�سرطة 
و�سيفه النج����ف ال�سيما االح����داث املثرة 
الت����ي اأن����ذرت بوق����وع ما ال حتم����د عقباه ، 
وه����ي ر�سالة خط����رة اىل االندي����ة البقية 
فيم����ا ل����و ا�ستم����رت جماهره����ا تت�س����رف 
به����ذه الطريقة الغريبة التي ال تدل على ان 
فرقنا الريا�سية تتحلى بالروح الريا�سية 
وتتقبل الفوز واخل�سارة بكل رحابة �سدر 
. اإن اأح����داث املباراة بداأت من خال بع�ض 
ق����رارات احلك����م الدويل عل����ي �سباح الذي 
مل تر�����ض عن����ه جماه����ر واإدارة الفريقني 
وكاأنه����ا جاءت عن تعمد م�سبق لهما. اإدارة 
ال�سرط����ة طالبت احلك����م باحت�ساب الهدف 
الذي ج����اء من حال����ة ت�سلل وكذل����ك اإ�سهار 
البطاقة احلمراء �سد الاعب عدي عمران 
يف ال�س����وط االأول ب�سب����ب ح����االت اللع����ب 
القوي����ة واخل�سون����ة الت����ي تعام����ل بها مع 

العبي ال�سرطة .
ويف املقابل كان غ�س���ب مدربي وجمهور 
فري���ق النج���ف كب���را على احلك���م ب�سبب 
اإغفال احلكم ركلة جزاء م�سكوك ب�سحتها 

ما اأ�سعل غ�سبهم .
م���ن جهته ح���اول ع�سام الدخي���ل م�سرف 
املب���اراة ان يك���ون مهني���ا وق���دم تقري���ره 
للهيئة املوؤقتة الإدارة �سوؤون الكرة وطالب 
الفريق���ني  م���ن  فيه���ا مبعاقب���ة املخالف���ني 
اأثناء �سر املب���اراة وبعدها وكذلك ت�سمل 
العقوبة جمهور الفريقني ، وا�سر الدخيل 
ع���دم جناح احلك���م علي �سب���اح يف قيادة 
دف���ة املباراة اىل ب���ّر االأم���ان ، وطالب باأن 
ال تتك���رر مثل ه���ذه احل���االت ال�سلبية مع 

�سرورة ت�سديد االأمن يف املاعب .
�س���وؤون  الإدارة  املوؤقت���ة  الهيئ���ة  وعق���دت 
الك���رة اجتماع���ا طارئا ي���وم اأم����ض االأول 
الت���ي  املوؤ�سف���ة  االأح���داث  في���ه  ناق�س���ت 
رافقت املب���اراة والتي ق���ام فيها اجلمهور 
برم���ي احلا�سري���ن يف امللع���ب باحلجارة 
اإ�ساف���ة اىل توج���ه ال���كام القا�س���ي بحق 

طاق���م حكام املباراة من قبل مدرب النجف 
واالإداري واأ�س���درت ع���ددًا م���ن القرارات 
بح���ق املخالفني .  وق���ال م�سدر يف الهيئة 
املوؤقت���ة : ان الهيئ���ة ق���ررت معاقبة ناديي 
ال�سرط���ة والنج���ف وحكم اللق���اء ومدرب 
النج���ف ب�سب���ب االأح���داث الت���ي اأعقب���ت 
نهاي���ة املب���اراة الت���ي اأقيمت اأم����ض االأول 
عل���ى ملعب ال�سرطة وانتهت ل�سالح فريق 

ال�سرطة  بهدف واحد.
واأو�سح امل�س���در اأن الهيئة املوؤقتة قررت 
اإقام���ة املب���اراة املقبل���ة لفريق���ي النج���ف 
وال�سرطة من دون جمه���ور حيث �سيلعب 
يف  الطلب���ة  �سيف���ه  م���ع  النج���ف  فري���ق 
مناف�سات اجلول���ة ال�ساد�سة وكذلك احلال 
ينطب���ق عل���ى مب���اراة فري���ق ال�سرطة مع 
مي�سان التي �ستقام �سمن مناف�سات الدور 
ال�ساب���ع ، ويف حال���ة ع���دم �سب���ط ملعبي 
نادي���ي النج���ف وال�سرط���ة من قب���ل اإدارة 
النادي���ني ودخ���ول اجلمه���ور اإىل امللعبني 
فاإنه �سيتم تخويل م�سرف املباراة والطاقم 
التحكيم���ي الإلغائها واعتبار نادي النجف 
او ال�سرطة خا�س���را بنتيجة ) 3- �سفر (. 
واأ�ساف امل�سدر : اأن الهيئة املوؤقتة قررت 
اأي�س���ا اإيق���اف احلكم الدويل عل���ي �سباح 
الذي قاد مباراة النجف وال�سرطة دورين 
متتالي���ني الرتكاب���ه بع����ض االأخط���اء يف 
املب���اراة كما تقررت معاقب���ة املدرب ماجد 
جن���م واالإداري كاظ���م ح�س���ني م���ن ن���ادي 
النج���ف باحلرم���ان م���ن مرافق���ة فريقهما 
مبارات���ني متتاليت���ني الإ�ساءتهما الت�سرف 
يف املب���اراة ، علم���ا بان االج���راءات التي 
اتخذت لي�ست موجه���ة اإىل ناديي النجف 
وال�سرط���ة ح�سب ب���ل اإىل جمي���ع االندية 
وه���ي مبثاب���ة حتذير وان���ذار اخ���ر لكل 
ن���اد ي�س���يء الت�س���رف م���ن قب���ل االدارة 
والاعب���ني واملدرب���ني واجلمه���ور حي���ث 
يتوج���ب عل���ى اجلمي���ع التحل���ي بالروح 

الريا�سية واالخاق العالية.

بغداد / املدى
اجلوية  ال��ق��وة  ن��ادي  فريق  يخو�ض 
غدا  ده���وك  ام���ام �سيفه  م��ث��را  ل��ق��اء 
ويف  االوىل  املجموعة  �سمن  االح��د 
بطولة  م��ن  ال�ساد�سة  اجل��ول��ة  اط���ار 
ال����دوري ال��ع��راق��ي ل��ك��رة ال��ق��دم التي 
بني  اهمية  يقل  ال  لقاء  اي�سا  ت�سهد 
اجلمهور  عن  بعيدا  والطلبة  النجف 

�سمن املجموعة الثانية.
اليوم  ال�����س��اد���س��ة  اجل��ول��ة  وت��ف��ت��ت��ح 
يتقابل  مباريات  ارب��ع  وتقام  ال�سبت 
والهندية  املو�سل   مع  الكهرباء  فيها 
ب�سيافة  وال�����س��رق��اط  ال���رم���ادي  م��ع 
يف  بغداد  مبواجهة  وكركوك  بر�ض 

املجموعة االوىل.
على ملعبه �سيدافع الكهرباء عن املركز 
من  كثرا  يقرتب  مواجهة  يف  الثاين 
نتيجة الفوز فيها امام �سيفه املو�سل 
م�����س��ت��ف��ي��دا م���ن م��ل��ع��ب��ه وج��م��ه��وره 
ملناف�سه  املعنوي  التقهقر  وم�ستثمرا 
بثاثية  دياىل  بعد خ�سارة كبرة من 

نظيفة يف اجلولة املا�سية.
فوزه  جت��دي��د  اىل  ال����زوراء  وي�سعى 
ال�����س��اب��ق ع��ل��ى ك��رك��وك ب��رغ��م مهمته 
ملعب  على  املرحلة  هذه  يف  ال�سعبة 
واالخر  االح��د  غ��دا  �سامراء  م�سيفه 
اىل  وال��ع��ودة  م�ساره  تعديل  يحاول 
دياىل  ملعب  ويف   . امل�سابقة  اج��واء 

يتطلع �ساحب االر�ض اىل التعوي�ض 
امل�سايف  ام��ام  متكافئة  مواجهة  عر 
يف اليوم ذاته يرغب فيها ان ي�ستغل 
وطاأة  من  تقلل  جيدة  لنتيجة  ار�سه 
معاناته قبل االدوار الاحقة. ويواجه 
بغداد يف هذه اجلولة م�سيفه كركوك 

يف لقاءء يبحث فيه الطرفان عن نقاط 
االر�ض  ل�ساحب  �سواء  الفوزكاملة 
املرحلة  يف  م��ع��ق��ل��ه  اىل  ع����اد  ال����ذي 
الزوراء  من  ثقيلة  بخ�سارة  املا�سية 
نقطتني  ف��ق��د  ال���ذي  مناف�سه  وك��ذل��ك 
ثمينتني على ملعبه بتعادله مع �ساح 

الدين بهدف ملثله.
جيدة  نتيجة  اىل  ال��رم��ادي  ويتطلع 
هذا  الهزيلة  النتائج  من  �سل�سلة  بعد 
م�سيفه  ملعب  م��ن  وال��ع��ودة  املو�سم 
حل�سابات  مائمة  بنتيجة  الهندية 
نتيجة  ب��امل��خ��اط��ر  امل��ح��ف��وف��ة  رح��ل��ت��ه 

الظهور املتوا�سع له هذا املو�سم.
اربيل  املت�سدر  م��ن  خ�سارته  وب��ع��د 
بر�ض  ي��ت��ط��ل��ع  رد  دون  م���ن  ب��ه��دف 
ال�سرقاط  ام��ام  مباراته  نقاط  حل�سد 
مواتية  فر�سته  وت��ب��دو  ملعبه  على 

لذلك وفق منطق املقارنة الفنية
ويبحث اجلوية غد االحد على ملعبه 
ام���ام �سيفه  امل��رت��ق��ب��ة  م��واج��ه��ت��ه  يف 
يعيده  وحيوي  ثمني  فوز  عن  ده��وك 
املت�سدر  ومطاردة  ال�سدارة  ل�سباق 
م��ن ج��ه��ة والج�����واء ال��ف��وز م��ن جهة 
اجلولة  يف  زاخو  ابعده  بعدما  ثانية 
املا�سية عن املركز الثاين بتغلبه عليه 
بهدف دون رد، ليرتاجع مرتبة واحدة 

واحدة حل�ساب الكهرباء.
العودة  يف  ده��وك  ياأمل  املقابل  ويف 
يعيده  منتظر  ب��ف��وز  ال��ع��ا���س��م��ة  م��ن 
وتعوي�ض  االوىل  املراكز  �سراع  اىل 
مما  امل�سايف  ام��ام  املفاجئ  �سقوطه 
يجعل هذه املواجهة مر�سحة لل�سراع 
واالثارة. ويخو�ض زاخو مبعنويات 
�سعبة  مقابلة  اجلوية  على  انت�ساره 

املنت�سي  ال��دي��ن  �ساح  م�سيفه  ام��ام 
من  ان��ت��زع��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ادل  بنقطة 
بغداد يف اجلولة ال�سابقة ومن املوؤكد 
يخرج  ان  ي��ري��د  االر����ض  �ساحب  ان 
من  حتقيقه  فر�ض  من  ي�ستفيد  بفوز 

امل�سادنة وعامل االر�ض.
و���س��ي��واج��ه امل��ت�����س��در ارب��ي��ل خ��ارج 
م�سايف  اجل���ول���ة  ه����ذه  يف  م��ل��ع��ب��ه 
االول  على  �سهلة  مهمة  يف  اجل��ن��وب 
ينتظر فيها فوزا ثمينا ملوا�سلة تربعه 
املجموعة  الئحة  ترتيب  �سدارة  على 
اىل  اجل��ن��وب  نفط  وي�سعى  االوىل. 
العودة ل�سباق املناف�سة على ال�سدارة 
عندما ي�سيف الكوفة �سمن املجموعة 
ال�سناعة  ال��ن��ف��ط   وي��ل��ت��ق��ي  ال��ث��ان��ي��ة 

وي�سيف ال�سماوة نفط فمي�سان.
ال�����س��رط��ة م��ع ال��ري��د بينما  وي��ل��ع��ب 
على  االحد  غد  النجف  ملعب  �سيكون 
م��وع��د م��ع ق��م��ة ���س��اح��ب االر�����ض مع 
الطلبة يف مواجهة نارية كتب لها ان 
معاقبة  بعد  جمهور  دون  م��ن  تكون 
بحرمانهما  وال�سرطة  النجف  فريق 
من امل�ساندة اجلماهرية لدور واحد 
وامليناء  احل���دود  م��ع  ال��ك��رخ  ويلتقي 
مباراة  اج��ل��ت  بينما  احل�����س��ن��ني  م��ع 
ال��ن��ا���س��ري��ة وم��ي�����س��ان ال���س��ع��ار اخر 
بفريق  تتعلق  فنية  م�ساكل  ب�سبب 

النا�سرية.

يف اجلولة ال�ضاد�ضة لدوري الكرة
قمة مثرية بني اجلوية ودهوك واخرى نارية بني النجف والطلبة من دون جمهور

بغداد/ املدى
االوملبية  ل��ل��ج��ن��ة  امل����ايل  االم����ني  ق����ال 
نتلق  مل  اننا  املو�سوي  �سمر  العراقية 
اإدارة نادي  اأي دعوى ق�سائية من قبل 
التي  الت�سريحات  بعد  وذل���ك  ارب��ي��ل 
مبقا�ساة  اربيل  ادارة  قيام  عن  اعلنت 
ق���ررت ح��ل االحت��اد  االومل��ب��ي��ة بعد ان 
من  وا�ستبعاده  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ع��راق��ي 
يف  النجف  فريق  جانب  اىل  امل�ساركة 
بطولة كاأ�ض االحتاد االآ�سيوي للمو�سم 
وا����س���اف   .  2010-2009 اجل���دي���د 
يف  انه  �سحفي  ت�سريح  يف  املو�سوي 
�سدنا  املرفوعة  الدعوى  و�سول  حالة 
فاننا �سوف نتخذ االجراءات القانونية 
والتي  الدعوى  هذه  نرد  جتعلنا  التي 
احتاد  حل  ق��رار  على  اط��اق��ًا  توؤثر  لن 

الكرة.
بهذه  �سمعت  ل��ق��د  امل��و���س��وي  وا����س���ار 

الدعوى من خال و�سائل االعام واي 
�سيء ر�سمي بهذا اخل�سو�ض مل ي�سلنا 
ف��ان��ه �سوف  ب��ع��د ويف ح��ال��ة و���س��ول��ه 
يف  القانونية  الدائرة  اىل  حتويله  يتم 
االج����راءات  الت��خ��اذ  االومل��ب��ي��ة  اللجنة 

الازمة ب�ساأنها.
رفعت  ق��د  ارب��ي��ل  ن���ادي  ادارة  وك��ان��ت 
االوملبية  اللجنة  ل��دى  ق�سائية  دع��وى 
العراقية  االوملبية  اللجنة  �سد  الدولية 

ب�ساأن قرار حل احتاد الكرة العراقي.
لنادي  االداري�����ة  الهيئة  رئ��ي�����ض  وق���ال 
نادي  ادارة  ان  الله جميد  د.عبد  اأربيل 
عند  ���س��ك��وى  ت�سجيل  ق����ررت  ارب���ي���ل 
االوملبية  �سد  االوملبية  الدولية  اللجنة 
الكبر  ال�سرر  ب�سبب  وذل��ك  العراقية 
الذي تعر�ض له النادي جراء قرار حل 

احتاد الكرة.
احلق  ميلك  النادي  ان  جميد  واأ���س��اف 

الكامل لت�سجيل ل�سكوى ب�سبب ال�سرر 
من  العديد  توقيع  ج��راء  ا�سابه  ال��ذي 
واإقامة  املحرتفني  الاعبني  مع  العقود 
من  الكثر  وتهيئة  تدريبية  جممعات 

االمور االخرى.
�سبب  االوملبية  اللجنة  ق��رار  ان  وب��ني 
الكثر من ال�سرر لنادي اربيل وحرمانه 
من امل�ساركة يف كاأ�ض االحتاد االآ�سيوي 
لكرة القدم يف الوقت الذي كان النادي 

ينتظر احل�سول على نتائج اإيجابية.
قد  العراقية  االوملبية  اللجنة  وك��ان��ت 
من  ع�سر  ال�ساد�ض  يف  ر�سميا  ق���ررت 
حل  املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  االول  ت�سرين 
موؤقتة  ه��ي��ئ��ة  و���س��ك��ل��ت  ال��ك��رة  احت����اد 
االحتاد  دعا  ما  االحت��اد  على  لاإ�سراف 
املنتخبات  ح��رم��ان  اىل  فيفا  ال����دويل 
امل�ساركات  م���ن  ال��ع��راق��ي��ة  واالن���دي���ة 

الدولية.

املو�سوي: مقا�ساة اأربيل لالأوملبية لن تثنيها 
عن قرار حل االحتاد

بغداد/ املدى 
القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب  ال�سابق   الفني  املدير  حمد  عدنان  الكابنت  احتل 
املركز 120 يف ت�سنيف االحتاد الدويل للتاريخ واالح�ساء الف�سل مدربي العامل 

خال 14 عاما املا�سية.
 ونقل املوقع الر�سمي لاحتاد الدويل للتاريخ واالح�ساءعلى �سبكة االنرتنيت 
ان املدرب عدنان حمد احتل املركز )120( على م�ستوى العامل منا�سفة مع ابرز 
)ال�سامبا(  ملنتخب  ال�سابق  امل��درب  لياو  امير�سون  الرازيلي  اأمثال  املدربني 
ال�سهر  النجم  �سفوفه  يف  ي�سم  ال��ذي  الرازيلي  كورنثيانز  لفريق  واحل��ايل 
رونالدو وزميله ربروتو كارلو�ض، كذلك مع االيطايل ال�سهر ت�سيزاري مالديني 
ميان  على  كذلك  وا���س��رف   1998 ال��ع��امل  ك��اأ���ض  يف  ايطاليا  منتخب  ق��اد  ال��ذي 
نف�ض  يف  حل  كما   . العامل  كاأ�ض  اإىل  ب��اراغ��واي  منتخب  ق��اد  ثم  وم��ن  االيطايل 
املركز املدرب االأرجنتيني القدير األفيو با�سيلي املدير الفني احلايل لفريق بوكا 

جونيورز االأرجنتيني.
مع  كمدرب  م�سرته  خال  الذي حققه  الرائع  م�سواره  بعد  حمد  اختيار  وجاء   
املنتخبات الوطنية العراقية وال�سيما بعد  ان قاد منتخب ال�سباب للفوز بكاأ�ض 
اآ�سيا لل�سباب عام 2010 وح�سول منتخبنا االوملبي على املركز الرابع يف  اأمم 

م�سابقه كرة القدم لدورة االلعاب االوملبية التي اقيمت يف اثينا عام 2004  .
كما ا�سرف على النادي الفي�سلي االردين خال الفرتة من 2006- 2008 وقاده 
للفوز بلقب كاأ�ض االحتاد االآ�سيوي، وقاده للمباراة النهائية لدوري اأبطال العرب 

والذي خ�سرها امام وفاق �سطيف اجلزائري.

المجتمع الرياضي

الق�ضــم  اأ�ضــرة  تتقــدم 
جريــدة  يف  الريا�ضــي 
التعــازي  املــدى باأحــر 
الــدويل  الالعــب  اىل 
ها�ضــم  جبــار  ال�ضابــق 
لوفــاة �ضقيقــه الرائــد 
ها�ضم  نعمــان  املهند�س 
الأجــل  وافــاه  الــذي 
اإثر نوبــة قلبية ن�ضاأل 
اهلل ال�ضميــع املجيب اأن 
يتغمــد الفقيــد بوا�ضع 
رحمته واأن يلهم ذويه 

ال�ضرب وال�ضلوان.
 

)اإنا هلل واإنا 
اإليه راجعون(

حمد �سمن قائمة اأف�سل مدربي 
الكرة يف العامل

دم�ضق / روان الناهي
وديا  لقاًء  ال�سبت  اليوم  بدم�سق  ال��دويل  العبا�سيني  ملعب  ي�سيف 
واملنتخب  ال�سوري  املنتخب  واجلمهور  االأر����ض  �ساحب  يجمع 
عبد  فاح  من  املوؤلف  الدويل  التحكيمي  الطاقم  بقيادة   ، ال�سويدي 
الرابع  واحلكم  الثاين  امل�ساعد  يكون  فيما  �سبحي  لوؤي  وم�ساعده 
من �سوريا. وتاأتي دعوة احلكمني العراقيني عبد و�سبحي يف اإطار 
العراقية  ال�سافرة  م�سرة  ولدعم  البلدين  بني  الريا�سي  التوا�سل 
القدم من  التجميد بعد قرار حل احتاد كرة  التي نالت ن�سيبها من 
اللجنة االأوملبية الوطنية العراقية ،حيث ي�سعى املنتخب ال�سوري 
التي  االآ�سيوية  القارة  ملناف�سات  حت�سرًا  الودية  لقاءاته  لتكثيف 
وفيتنام  ال�سني  جانب  اإىل  �سمته  التي  املجموعة  من  اإليها  تاأهل 
ولبنان، فيما يوا�سل املنتخب ال�سويدي رحلته اإىل ال�سرق االأو�سط 

حت�سرا للمناف�سات االأوروبية القادمة.

بغداد/ املدى 
تنظم االأكادميية االوملبية العراقية �سباح اليوم ال�سبت يف مقرها ور�سة 

نقا�سية حول الواقع الريا�سي العراقي واالآفاق امل�ستقبلية. 
وقال الدكتور عبد الرزاق الطائي رئي�ض االكادمية االوملبية العراقية ان 
الور�سة التي �ستنظمها االأكادميية  تاأتي لتعزيز فقرات املوؤمتر العلمي 
االأول الذي اأقامته االأكادميية قبل اأ�سابيع وتطوير تو�سياته على وفق 

املخطط اال�سرتاتيجي الذي اقرتحته االأكادميية.  
وا�ساف:  ان الور�سة �ستقام بالتن�سيق مع املركز الثقايف الريا�سي يف 
مدينة ال�سدر ويح�سرها رجال االإعام وال�سحافة وعدد من  العاملني 
حول  ب��اآرائ��ه��م  واالدالء  املناق�سة  يف  ال��راغ��ب��ني  الريا�سي  احل��ق��ل  يف 

املو�سوع .

فالح عبد يدير لقاًء وديًا بني �سوريا وال�سويد

يف مباراة �ضهدت اأعمال �ضغب واإطالق عيارات نارية 

ال�سرطة يهز �سباك النجف يف الوقت ال�سائع.. واملوؤقتة 
تعاقب الفريقني واحلكم واجلمهور

االأكادميية االوملبية تنظم 
ور�سة ملناق�سة الواقع الريا�سي

الفو�سى تعم املدرجات و�سط عدد قليل من افراد حماية امللعب

احلكم الدويل فالح عبد

الزوراء ي�سعى للخروج بفوز جديد يف ملعب �سامراء


