
بغداد / خليل جليل 
ي��ت��وا���ص��ل  يف م��دي��ن��ة اأرب��ي��ل ب��رن��ام��ج ال���دورة 
الدويل  االحتاد  ينظمها  التي  الدولية  التدريبية 
العراقي  نظريه  م��ع  بالتن�صيق  الطائرة  للكرة 
الدولية  امل���درب���ن  ب���درا����ص���ات  وت��ع��ن��ى  ل��ل��ع��ب��ة 
مدربا   43 من  اك��ر  مب�صاركة  االول  للم�صتوى 
ومن املوؤمل ان تختتم اال�صبوع اجلاري بانتهاء 

مدتها املقررة ع�صرة ايام. 
جلنة  رئي�س  املجيد  عبد  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
اقامة  نعترب  الطائرة:  الكرة  احتاد  يف  املدربن 
كبريًا  اجن��ازًا  العراقين  للمدربن  ال��دورة  هذه 
ت�صكل  ال��دورة  هذه  ان  منها  عديدة  ال�صباب  لهم 
التدريبية  ال��دورات  اجواء  اىل  للعودة  انعطافة 
ن��ق��ول ان  ال��ط��ائ��رة ، ميكن ان  ب��ال��ك��رة  ال��دول��ي��ة 
امل��درب��ن ال��ع��راق��ي��ن غ��اب��وا ع��ن ه��ذه ال���دورات 
الدولية منذ عام 1987 كما يعترب موقف االحتاد 
الدويل للعبة باقامة هذه الدورة يف مدينة اربيل 
الفر�صة  واتاحة  اللعبة  �صعيد  على  اآخر  اجنازًا 
الن  فيها  للم�صاركة  املدربن  من  كبري  عدد  ام��ام 
اقامتها يف دولة اخرى يعني تعذر م�صاركة هذا 

العدد االكرب من املدربن فيها. 
عن  عمار  زهري  امل�صري  التدريب  خبري  واع��رب 
املدربن  من  الكبري  العدد  هذا  لوجود  ارتياحه 
واالطالع  ب��االف��ادة  رغبتهم  ويعك�س  العراقين 
ما  وتعوي�س  احلديثة  التدريبية  اجلوانب  على 

فاتهم خالل الفرتة املا�صية.
كيفية  ال����دورة على  ه��ذه  رك��زن��ا يف  وا���ص��اف: 
وال�صغار  للنا�صئن  ال��ط��ائ��رة  للكرة  ف��رق  بناء 
ونركز على معارف نظرية وعملية عن التدريب 

التدريبية،  الوحدة  تخطيط  وكيفية  الريا�صي، 
للم�صاركة  وال�صابات  ال�صباب  ا�صتقطاب  وكيفية 
بدنيًا  اع���دادًا  نعدهم  وكيف  الطائرة  الكرة  يف 
ملراحل  املنا�صبة  واخلطة  ذهنيًا  واع���دادًا  جيدًا 

اعمارهم وكيف نعّد اخلطط ال�صنوية للم�صابقات 
والتدريب. 

واك���د امل����درب امل�����ص��ري ان ع���ودة ال���ع���راق اىل 
بتخ�صي�س  مرتبطة  الريا�صية  الدولية  ال�صاحة 

مايل، م�صيفا: نعتقد ان العراق من ال�صهل عودته 
الدولية ولكن هذا مرتبط بت�صخري  ال�صاحة  اىل 
الريا�صين  ت���دري���ب  مل���راك���ز  م��ال��ي��ة  م���وزان���ات 
واملطلوب  ال��ع��راق  يف  وال��ن��ا���ص��ئ��ات  النا�صئن 
امل�صاركة يف جميع امل�صابقات يف اآ�صيا واوروبا 
امل�صاركة يف  نتائج جيدة الن  حتى ان مل حتقق 
الدولية  ال�صاحة  اىل  ال��ع��راق  يعيد  امل�صابقات 
وب��ع��ده��ا ب��ن��اء م��راك��ز ت��دري��ب ث��م ب��ن��اء االحت��اد 
منفذ  هذا  الن  ال�صاطئية  الطائرة  للكرة  املركزي 
�صريع جدًا للو�صول اىل العاملية والكرة الطائرة 
الطائرة  الكرة  ثم  اي�صا  املنافذ  اح��د  لل�صيدات 

للكبار. 
على �صعيد اآخر تخو�س الفرق الثمانية املتاأهلة 
الكرة  دوري  مناف�صات  من  الثالثة  املرحلة  اىل 
ذهابا  املرحلة  ه��ذه  مناف�صات  املمتاز  الطائرة 
يح�صل  ال��ذي  الفريق  باللقب  و�صيتوج  واي��اب��ا 
املرحلة  مباريات  يف  النقاط  من  اكرب  عدد  على 
الثالثة ح�صب االمن العام لالحتاد العراقي للعبة 

فا�صل ح�صن. 
وكانت اندية ال�صناعة والبحري والكوفة وغاز 
اجلنوبية  املجموعة  عن  تر�صحت  قد  اجلنوب 
تر�صحت  بينما  ال�صناعة  �صدارتها  و�صاحب 
والبي�صمركة  واأربيل  وال�صرطة  امل�صايف  اندية 
املجموعة  هذه  وت�صدر  ال�صمالية  املجموعة  عن 

فريق امل�صايف. 

بغداد / حيدر مدلول 
اىل  ال�������ص���ارق���ة  اإدارة  ت��ت��ج��ه 
اال���ص��ت��غ��ن��اء ع��ن خ��دم��ات مهاجم 
القدم  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
م�����ص��ط��ف��ى ك����رمي امل���ح���رتف يف 
ال���ذي  االول  ف��ري��ق��ه��ا  ���ص��ف��وف 
االت�صاالت  دوري  يف  ي��ن��اف�����س 
االم�����ارات�����ي ل��ل��م��و���ص��م احل����ايل 
ال�صتوية  االنتقاالت  ف��رتة  خ��الل 
الفريق  م���درب  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
الربتغايل كاجودا برغم امل�صتوى 
الرفيع الذي قدمه كرمي مع الفريق 

ومناف�صته على لقب الهدافن قبل 
اال���ص��اب��ة ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا يف 
ال��ف��رتة االخ����رية واج��ربت��ه على 

الغياب اال�صطراري امام العن.
لنادي  ال��ر���ص��م��ي  امل���وق���ع  ون��ق��ل 
االنرتنيت:  �صبكة  على  ال�صارقة 
النادي بداأت يف اجراء  ادارة  ان 
االت�صاالت مع وكالء  �صل�صلة من 
الالعبن االجانب املتواجدين يف 
انغوال حاليا من اجل البحث عن 
مهاجمن بدال من م�صطفى كرمي   
يف  لتقييدهم  دي��از  واو���ص��ف��ال��دو 

قبيل  االماراتي  الفريق  ك�صوفات 
للت�صجيل  املحددة  الفرتة  انتهاء 
�صمن املدة املقررة لتح�صن نتائج 
التي تدهورت يف الفرتة  الفريق 
يف  يقبع  جعلته  والتي  االخ��رية 
اح��د م��راك��ز امل��وؤخ��رة يف ترتيب 
االم���ارات���ي  االت�������ص���االت  دوري 

بانتهاء اجلولة االوىل.
قد  م��ا  ك���رمي  م�صطفى  ان  ي��ذك��ر 
انتقل اىل �صفوف فريق ال�صارقة 
ب��داي��ة امل��و���ص��م ق��ادم��ا م��ن نادي 

اال�صماعيلي امل�صري.
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�أرو�ح �مل�شجعني..�أمانة!

م�ضارحة حرة

يو�ضف فعل
تعاملت الهيئة املوؤقتة الإدارة �صوؤون الكرة مع اأحداث ال�صغب 
اجلولة  يف  والنجف  ال�صرطة  فريقي  م��ب��اراة  �صهدتها  التي 
اىل  ويدفعها  النعامة  يدهم  الذي  اخلطر  تعامل  مثل  اخلام�صة 
ان تغط راأ�صها يف الرمال على اأمل ان تعي�س ب�صالم وتوا�صل 
عدم  ان  ،العتقادها  عنها  املخاطر  زوال  بعد  الطبيعية  حياتها 

م�صاهدتها للخطر يجنبها وجع الراأ�س.
وفعلت الهيئة احلالة نف�صها حيث كان يتوجب على الهيئة ان 
مع  للتباحث  مبا�صرة  املباراة  نهاية  بعد  طارئًا  اجتماعًا  تعقد 
اىل  لال�صتماع  املالعب  حماية  واف��راد  واحلكم  املباراة  م�صرف 
اإ�صدار  ثم  اللقاء  رافقت  التي  االح��داث  ب�صاأن  نظرهم  وجهات 
القرار احلا�صم  قبل انتهاء الليل وانبالج ال�صباح يبن احلقيقة 
وي�صع االمور بن�صابها الأجل ان تكون االحداث عربة لكل من 
ت�صّول نف�صه اال�صاءة اىل االآخرين وملبادئ الريا�صة ال�صمحاء 
ا�صود  االبي�س  ي��رى  ال��ذي  االع��م��ى  ب  التع�صّ على  والق�صاء 
ان تكون مباريات  ن�صعى اىل  اننا يف وقت  وبالعك�س ال�صيما 
مكونات  جميع   ب��ن  والتكاتف  ل��الخ��اء  �صاحة  ال��ك��رة  دوري 

املجتمع وم�صرحا لال�صتمتاع بالفنون الكروية.
االندية  مليول و�صغوط  ا�صتجابة  الغارب  على  ترك احلبل  اما 
فانه يعد نقطة �صعف على الهيئة املوؤقتة التي عليها تطبيق ما 
كانت تنتقده من ت�صرفات خجولة وقرارات ت�صدر با�صتحياء 
التي  االن��دي��ة  على  ال�صابقة  املوا�صم  يف  املنحل  االحت���اد  م��ن 
خانة  يف  تو�صع  كانت  حيث  واللوائح  القوانن  على  تتجاوز 

املجامالت وك�صب اال�صوات االنتخابية!
 لذلك حان الوقت كي يقول اع�صاء الهيئة كلمتهم بقوة من دون 
ار�صاء هذا الطرف او ذاك او اغما�س العيون عن احلق الجل 
ان ي�صري مركب الدوري على جادة ال�صواب وي�صعر امل�صيئن 
باأن هناك من يحا�صبهم ويتخذ بحقهم االجراء القانوين الإيقاف 
مثل هذه الت�صرفات البعيدة عن تقاليدنا وعاداتنا االجتماعية.
للجمهور  ي��ربر  ان  ي��ح��اول  البع�س  ان  االم���ر  يف  وال��غ��ري��ب   
اداء  �صوء  ب�صبب  احل�����ص��اري  الت�صجيع  دائ���رة  ع��ن  خ��روج��ه 
احلكم يف املباراة ، وهذه من اخلطايا الكربى بحق ال�صاحرة 
املدورة النه ال يوجد حكم غري معّر�س لالخطاء ما يعني وفق 
�صاحة الحداث  �صتكون  املقبلة  املباريات  ان جميع  املنطق  هذا 
خالل  من  االخ�صر  ال�صوء  باإعطائها  اجلماهري  بن  ال�صغب 

التربيرات غري املنطقية!
م�صري  على  ايجابية  م���ردودات  له  الهيئة  من  ال��ق��رار  ق��وة  اإن 
الدوري هذا املو�صم وهناك الكثري من املباريات احل�صا�صة التي 
جتمع الفرق املتبارية طاملا هناك اهداف وا�صحة لل�صعود اىل 
النهائية وهبوط متوقع اىل دوري املظاليم، وادارات  االدوار 
بطريقة  تلعب  الفرق  يجعل  ما  بالفوز  مدربيها  تطالب  االندية 

حما�صية واندفاع بدين ي�صل اىل اخل�صونة املفرطة.
القرارات  من  خاليًا  املوؤقتة  الهيئة  من  البيان  �صدور  حقًا..اإن 
وراءهم  تقف  التي  واجلهات  ال�صغب  مثريي  بحق  ال�صادرة 
من  هناك  ان  او  ال�صارمة  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  عجزها  دليل 
تزداد  ان  ناأمل  الذين  امل�صجعن  اأرواح  ح�صاب  على  يجامل 
اعدادهم من خالل توفري �صبل الراحة لهم وتوفري احتياجاتهم 
ال�صيما اننا مقبلون على العطلة الربيعية للطالب الذين يعدون 
ان  اأما   ، فرقهم  موؤازرتهم  اثناء  املدرجات  بن  االب��رز  الو�صط 
االهانة  اىل  ويتعر�صون  الكروية  للمتعة  امل�صجعون  ي��اأت��ي 
متعته  ال��دوري  يفقد  وبذلك  منهم  خاوية  �صتكون  مالعبنا  فان 
حيث ان اجلماهري ا�صهمت باإ�صافة اجواء املتعة واالإثارة اىل 

مناف�صاته اجلميلة.
yosffial@yahoo.com

بغداد / اكرام زين العبدين
ف���وزه  بتحقي���ق  اربي���ل  فري���ق  جن���ح 
ال�صاد����س على التوايل وج���اء هذه املرة 
عل���ى ح�ص���اب م�صيف���ة فري���ق م�ص���ايف 
اجلن���وب بثالثي���ة نظيف���ة يف املب���اراة 
الت���ي جرت عل���ى ملعب ال�صرط���ة �صمن 
مناف�ص���ات املجموع���ة ال�صمالية للدوري 
املمت���از للمو�صم الك���روي احلايل والتي 
قاده���ا احلك���م �صي���اء جا�ص���م و�صاع���ده 
اجمد �صبح���ي وحميد حم�ص���ن وحممد 
�صلم���ان حكمًا رابع���ًا وا�صرف عليها رعد 

�صليم.
�صه���دت املب���اراة بداية حذرة م���ن فريق 
اربي���ل ال���ذي �ص���ّم يف ت�صكيلت���ه العديد 
م���ن العب���ي املنتخب���ات الوطني���ة بداية 
من احلار����س احمد عل���ي واملدافع نبيل 
عبا����س ويا�صررع���د واحم���د عب���د عل���ي 
ومه���دي ك���رمي ول���وؤي �ص���الح واحم���د 
�صالح ، بينما �صمت ت�صكيلة فريق نفط 
اجلن���وب العديد م���ن الالعب���ن ال�صباب 
الذي���ن يلعب���ون الول م���رة يف ال���دوري 

املمتاز.
�صيطر العب���و اربيل منذ الدقائق االوىل 
على جمريات اللقاء و�صط تراجع العبي 
تنف���ع  ومل  للدف���اع  اجلن���وب  م�ص���ايف 
حم���اوالت اربي���ل يف افتت���اح الت�صجيل 
بالرغ���م م���ن ال�صيط���رة املطلقة ل���ه على 
ملع���ب  يف  اللع���ب  وانح�ص���ار  املب���اراة 
م�ص���ايف اجلنوب واللع���ب املفتوح على 
االجنح���ة م���ن جان���ب هلكرد م���ال حممد 
اىل  الك���رات  ك���رمي وحتوي���ل  ومه���دي 
العم���ق لك���ن اغلبه���ا كان���ت تنته���ي اىل 
اخلارج ومل جتد من ي�صتثمرها بال�صكل 
ال�صحيح.لعب مه���دي كرمي �صربة حرة 
ق���رب منطقة اجل���زاء ا�صتثمرها املهاجم  
ل���وؤي �ص���الح واأودع الك���رة يف ال�صباك 
ليعل���ن تق���دم اربي���ل باله���دف االول يف 
الدقيق���ة 39 . و�صه���د الرب���ع االخري من 
ال�صوط االول انح�صار اللعب يف منطقة 
الو�ص���ط وح���اول فري���ق اربي���ل ا�صافة 
اه���داف اخ���رى لر�صي���ده لك���ن الفر�س 
ال�صهل���ة �صاعت من احم���د �صالح ولوؤي 
�صالح ومهدي كرمي اي�صا ليطلق احلكم 
بتق���دم  االول  ال�ص���وط  نهاي���ة  �صاف���رة 
اربي���ل به���دف واح���د .ال�ص���وط الث���اين 
�صه���د �صح���وة فري���ق م�ص���ايف اجلنوب 
يف حماول���ة الدراك ه���دف التع���ادل لكن 
قلة خ���ربة الفريق واال�صتعج���ال ا�صافة 
اىل غل���ق املناط���ق الدفاعي���ة م���ن قب���ل 

العبي اربيل �صاهمت يف اهدار الفر�س 
، ا�صاف���ة اىل ان الالعب���ن اك���روا م���ن 
االعرتا����س على ق���رارات احلكم يف كل 

�صافرة. 
واحت�ص���ب حك���م املب���اراة ركل���ة ج���زاء 
�صحيح���ة ل�صال���ح فريق اربي���ل بعد ان 
تعر����س املهاج���م احم���د �ص���الح العث���ار 
متعم���د م���ن مدافع���ي م�ص���ايف اجلنوب 
، وتق���دم �ص���الح  لت�صدي���د الك���رة لك���ن 
احلار����س حمم���د عب���د الزه���راء ابعدها 
بع���د ان تقدم اىل االمام ، وا�صار م�صاعد 
احلك���م حلك���م ال�صاح���ة باعادتها ومتكن 
�ص���الح م���ن ت�صجي���ل اله���دف الثاين يف 
الدقيق���ة 53 ع���ن طري���ق ركل���ة اجل���زاء 
املعادة.وح���اول العبو م�صايف اجلنوب 
تقلي����س الفرق من خالل ت�صجيل الهدف 
االول لكنه���م ف�صل���وا بع���د ان لعب فريق 
اربي���ل ب�ص���كل �صاغط وابع���دوا الكرات 
م���ن منطقة اخلطر، وعزز م���درب اربيل 
فريق���ه من خ���الل تبدي���ل الالعبن م�صلم 
مبارك بدال من هردي نور الدين وو�صام 

زكي بدال م���ن �صهل نعيم ونظ���م الفريق 
�صفوفه من جديد خا�صة وان مناف�صه مل 
يكن بذل���ك الفريق القوي ال���ذي باإمكانه 

ان يحقق مفجاأة مع املت�صدر.
اربي���ل  فري���ق  ل�صال���ح  وا�صتمراللع���ب 
وا�صاف البدي���ل الناجح و�صام زكي يف 
الدقيق���ة 83 اله���دف الثال���ث م���ن �صربة 
جميلة من خ���ارج منطقة اجلزاء �صكنت 

على مين احلار�س عبد الزهرة.  
اله���دف  ادراك  اربي���ل  العب���و  وح���اول 
الراب���ع ع���ن طري���ق م�صل���م مب���ارك لكن 
العب امل�صايف احمد ح�صن اخرج الكرة 
باللحظ���ات االخرية من على خط املرمى 
بعدم���ا كان���ت الك���رة متجه���ه اىل �صباك 
او�صتم���رت  اجلن���وب  م�ص���ايف  مرم���ى 
بعده���ا دقائق املب���اراة ب�صيط���رة اربيل 
مع تراجع جميع العبي امل�صايف للدفاع 
املب���اراة  نهاي���ة  احلك���م  بعده���ا  ليعل���ن 
بف���وز اربي���ل بثالثية عزز به���ا �صدارته 
للمجموع���ة ال�صمالي���ة م���ن دون خ�صارة 
ومل يدخ���ل مرم���اه اأي ه���دف  وبر�صيد 

نقطة   18 بل���غ 
جتم���د  بينم���ا 
ر�صيد م�صايف 
ب  جلن���و ا
بنقطة واحدة.
ثائ���ر  وق���ال 
م���درب  احم���د 
اربيل:  فري���ق 
الفري���ق  ان 
يف  جن���ح 

م�ص���ايف  فري���ق  الفوزعل���ى  حتقي���ق 
اجلن���وب الذي يعد من الف���رق املجهولة 
والتي تلعب ب�صكل قوي امام اربيل وان 
فريقن���ا ي�صري بخط���ى ثابت���ه لالحتفاظ 
ب�صدارة الدوري علما بان الدوري طويل 
و�صي�صهد متغريات عديدة يف امل�صتقبل.
واأ�ص���اف احم���د : ان الفري���ق ا�صتح���ق 
الفوز يف هذه املباراة الن العبينا كانوا 
اف�ص���ل م���ن الفري���ق املناف����س وميلكون 
خربة اكرب لكننا نعاين يف نف�س الوقت 
االجهاد ب�صبب ال�صف���ر امل�صتمر ونتمنى 

ننج���ح  ان 
موا�صل���ة  يف 
ن���ا  ر ا م�صو
املو�ص���م  يف 
ام���ا  احل���ايل. 
حممد  ح�ص���ن 
م�صايف  مدرب 
ب  جلن���و ا
�صب���ب  فع���زا 
اىل  اخل�ص���ارة 
االره���اق نتيجة ال�صف���ر املتوا�صل وقلة 
الراحة للفري���ق ال�صيما ان الفريق يلعب 
جميع مبارياته خارج ار�صة ا�صافة اىل 
ا�صابة اكر من �صتة العبن من الت�صكيلة 
اال�صا�صية كما ان بع�س الالعبن مل  يتم 
ب�صب���ب  باج���ازة  ويتمتع���ون  تفريغه���م 
ن�ص���ف  امتحان���ات  واج���راء  الدرا�ص���ة 

ال�صنة.
التحكي���م  �ص���وء  اىل  حمم���د  وا�ص���ار 
وجمام���الت احل���كام الت���ي ا�صهم���ت يف 

ة  د ي���ا الفري���ق ز معان���اة 

يف ه���ذه املب���اراة النه من غ���ري املعقول 
ان تتخ���ذ ق���رارات ظاملة �صدن���ا وت�صبب 

�صغطا على الالعبن القليلي اخلربة. 
مث���ل فريق م�ص���ايف اجلنوب حممد عبد 
الزه���رة حلرا�صة املرم���ى و�صامل رحيمة 
واحمد ح�صن وخل���ف كامل وقي�س عبد 
الكرمي خلط الدفاع وعمار ح�صن وعالء 
جواد وفالح فرات و�صالم ابراهيم خلط 
الو�ص���ط وعلي رحي���م وم�صطفى حممد 
خلط الهج���وم بينم���ا مثل فري���ق اربيل 
احمد علي حلرا�صة املرمى ونبيل عبا�س 
ويا�صر رعد واحمد ابراهيم خلط الدفاع 
احمد كوبي ومهدي ك���رمي وهردي نور 
الدي���ن وهلكرد م���ال حممد و�صه���ل نعيم 
خل���ط الو�ص���ط واحم���د �ص���الح ول���وؤي 

�صالح خلط الهجوم.
اجلول���ة  �صم���ن  املباري���ات  بقي���ة  ويف 
ال�صاد�صة خطف فري���ق كركوك اأول فوز 
ل���ه على ح�ص���اب �صيفه بغ���داد بعدما هز 
�صباكه بهدف وحي���د يف الدقيقة 29 عن 
طري���ق حممد قا�ص���م لي�صب���ح ر�صيده 4 
نقاط وجتمد ر�صيد بغداد عند 8 نقاط.

وحقق فري���ق ال�صناعة ف���وزا مهما على 
فريق النفط على ملعبه واأمام جمهوره، 
واأح���رز ه���ديف ال�صناع���ة الالعبان علي 
كاظ���م يف الدقيق���ة 47 وجن���م ها�صم يف 
الدقيق���ة 82 فيما اأحرز ه���دف ال�صناعة 
الالع���ب احمد كاظ���م يف الدقيقة 85 من 
عم���ر اللقاء،  وبه���ذه النتيجة رفع فريق 
ال�صناعة ر�صيده اىل 14 نقطة فيما بقي 

ر�صيد النفط ثماين نقاط.
 وتعادل فريق���ا الكهرباء واملو�صل �صلبا 
يف املباراة الت���ي جرت على ملعب نادي 
ال�صناعة ببغداد وارتفع ر�صيد الكهرباء 
اىل 14 نقط���ة ، فيما ا�صبح ر�صيد فريق 

املو�صل نقطتن فقط.
كم���ا انته���ت مب���اراة الهندي���ة والرمادي 
بتعادلهم���ا بهدف���ن ل�صالح عزي���ز )13( 
و�صباح عبد احل�صن )17( مقابل هدفن 
لعمار هادي )55( وحممد تركي )86(. 

وجنح فريق بري�س بتحقيق الفوز على 
�صيف���ه ال�صرقاط بهدفن من دون مقابل، 
وحتق���ق الف���وز ع���رب هدف���ن ب�صربتن 
راأ�صيت���ن، االول جاء ع���ن طريق برهان 
عبد الكرمي يف الدقيقة العا�صرة والثاين 
عرب اي���وب اياد يف الدقيق���ة 19 ، ورفع 
بري����س ر�صي���ده اىل �صب���ع نق���اط بينما 
ثم���اين  عن���د  ال�صرق���اط  ر�صي���د  جتم���د 

نقاط.

ــــة ! ــــامل ــــظ ــــــــرارات ال ــــــــق ـــة وال ـــل ـــام ـــج ـــامل ــــم ب ــــك ـــني حمــــمــــد يــــّتــــهــــم احل ـــض ـــ� ح

ثائر �أحمد يعّزز ثقته باحتفاظ �أربيل بال�شد�رة
 بعد هزمية م�شايف �جلنوب

بغداد / املدى 
اللجنة  رئي�س  حمودي  رع��د  اختتم 
االومل����ب����ي����ة ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���راق���ي���ة 
العام  االم��ن  فا�صل  والدكتورعادل 
بلقاء  لوزان  اجتماعاتهما يف  للجنة 
االوملبية  اللجنة  رئي�س  روغ  ج��اك 
من  �صل�صلة  عقد  مت  ان  بعد  الدولية 

اللقاءات مع املخت�صن يف اللجنة.
بيان  يف  فا�صل  عادل  الدكتور  وقال 
االوملبية  للجنة  االع��الم��ي  للمكتب 
تلقت )املدى( ن�صخة منه: ان الزيارة 
املقايي�س ولي�صت  بكل  ناجحة  كانت 
االحتاد  حل  مبو�صوع  �صلة  اية  لها 
مل  اذ  ال��ق��دم  لكرة  امل��رك��زي  العراقي 
قبل  من  املو�صوع  اىل  التطرق  يتم 
بعيد  م��ن  وال  ق��ري��ب  م��ن  ال  اجلميع 
االجتماعات  عقد  مت  من  جميع  ومع 
معهم او حتى من قبل الوفد االوملبي 
العراقي اذ ان هذه الزيارة هي زيارة 
بروتوكولية لالطالع على كل ما هو 
باللجنة  اخلا�صة  الربامج  يف  مفيد 
االعداد  برنامج  الدولية وهي �صمن 
ل��ل��دورة االومل��ب��ي��ة يف ل��ن��دن وال��ذي 
بداأ من العام املا�صي وي�صتمر لغاية 

اوملبياد لندن 2012.
اللجنة  رئي�س  ان  فا�صل:  وا���ص��اف 

ابدى  روغ  ج��اك  الدولية  االوملبية 
التي  ال��ربام��ج  الكبريعلى  ارتياحه 
تعدها االوملبية العراقية ومنها ال�صلم 
والريا�صة(  و)امل������راأة  وال��ري��ا���ص��ة 
ومو�صوع  وال��ري��ا���ص��ة(  و)ال��ع��ل��م 
كفاءة  وتطوير  الريا�صي  الت�صويق 
املايل  وال��دع��م  وامل��درب��ن  الالعبن 
االوملبية  اىل  الدولية  االوملبية  من 

العراقية.

ا�صاد  روغ  ان  ال��ب��ي��ان:  واو����ص���ح 
ن�صاطات  يف  ال��ع��راق��ي��ة  بامل�صاركة 
امل���ج���ل�������س االومل�����ب�����ي االآ�����ص����ي����وي  
وم�صاهمة االوملبية العراقية يف تلك 
الن�صاطات، وابدت االوملبية الدولية 
االوملبية  م��ق��ر  ب��ن��اء  يف  ت��ع��اون��ه��ا 

العراقية.
ك��م��ا مت���ت م��ن��اق�����ص��ة م��و���ص��وع نقل 
احد  من  االوملبية  العراقية  االم��وال 
بغداد  اىل  ال�صوي�صرية  امل�����ص��ارف 
االج���راءات  بع�س  االم��ر  يتطلب  اذ 

واالمور االخرى.
ان  بالتاأكيد  حديثه  فا�صل  واختتم 
ه��ذه ال��زي��ارة ه��ي دوري���ة يقوم بها 
واالمناء  االوملبية  اللجان  روؤ���ص��اء 
االوملبية  م��ق��ر  اىل  ف��ي��ه��ا  ال��ع��ام��ون 
متوافقة  زي��ارت��ن��ا  ف��ك��ان��ت  ال��دول��ي��ة 
م����ع زي�������ارة ث�����الث جل�����ان اومل��ب��ي��ة 
االوملبية  اللجنة  منها  اخرى  وطنية 
حلقات  ه��ن��اك  وك��ان��ت   ، ال�����ص��رب��ي��ة 
خالل  وم��ن  االومل��ب��ي  للعمل  نقا�س 
املتحف  ع��ل��ى  االط����الع  مت  ال���زي���ارة 
وعلى  االومل��ب��ي��ة  واملكتبة  االومل��ب��ي 
العديد من البحوث والن�صاطات التي 
وتطوير  العراقين  الباحثن  تهم 

املالكات االكادميية.         

�ضوي�ضرا يف  املـــودعـــة  ــة  ــي ــب االومل اأمـــــوال  ي�ضتح�ضل  مل 

عادل فا�شل: �أزمة �حتاد �لكرة �ملنحل 
خارج �أهد�ف رحلة لوز�ن!

كاجود� يطالب �إد�رة �ل�شارقة ببديل عن كرمي

دهوك / عماد البكري 
يف واح���دة م��ن اأج��م��ل م��ب��اري��ات امل��و���ص��م احل���ايل جنح 
الناجحة  ال�صلة يف موا�صلة م�صريته  بكرة  فريق دهوك 
يف  ليقف  م�صكا  ختمها  التي  االوىل  املرحلة  نهاية  حتى 
ال�صدارة بعد تغلبه على �صيفه الكهرباء بنتيجة 68- 55 
اثر عر�س مثري تقا�صم فيه الفريقان ال�صيادة على امللعب 
طوال  البع�س  بع�صهما  من  بالنقاط  اقرتبا  انهما  حتى 

دقائقها.
واإذا كان الكهرباء هو البادئ بالت�صجيل والتقدم بالنقاط 
غامن  ن�صال  و  عبيد  واحمد  ا�صماعيل  م��ازن  جن��اح  عرب 
الدخول  او  ال��زواي��ا  خمتلف  من  ده��وك  �صلة  ا�صابة  يف 
عن  عاجزة  ظهرت  التي  دفاعاته  واخ��رتاق  العمق  نحو 
ايقاف ن�صال غامن و مازن ا�صماعيل واحمد عبيد الذين 
فان  املرحلة االوىل  نهاية  النقاط حتى  وا�صلوا ت�صجيل 
االوىل  الفرتتن  ان  حتى  كثريًا  تاأخر  ده��وك  العبي  رد 

 33  -35 و   17  -19 الكهرباء  ل�صالح  انتهت  والثانية 
لت�صهد املباراة يف الفرتة الثالثة اثارة كبرية قدم فيها 
الفريقان عر�صا رائعًا ارتقى مل�صاف املباريات الكبرية 
على  النقطتن  او  النقطة  يتجاوز  مل  الفارق  ان  حتى 
اكر تقدير لتنتهي الفرتة الثالثة بالتعادل 51-51 . 
ولتكون الفرتة الرابعة واالخرية حا�صمة يف حتديد 
دهوك  العبو  ا�صتعاد  حيث  الفائز  الفريق  مالمح 
توازنهم خا�صة قتيبة عبد الله عرب توزيعه الكرات 
بنجاح  تكررت  التي  الثالثية  على زمالئه ورمياته 
مقابل  ال���دوؤوب  الله  عبد  علي  حركة  اىل  ا�صافة 
جناح حممد �صياء يف الدفاع و�صحب الكرات من 
حتت ال�صلة والبدء بهجمات م�صادة ليتقدم دهوك 
بفارق  ل�صاحله  النهاية  يف  امل��ب��اراة  وليح�صم 
االوىل  للمرحلة  ت�صدره  ويح�صم  نقاط  ثماين 

بر�صيد 18 نقطة.

دهوك يطفئ �أ�شو�ء �لكهرباء يف �لدقائق �الخرية

بغداد / طه كمر 
فريق  مهاجم  من�صور  علي  ع��زا 
فريقه  خ�����ص��ارة  اأ���ص��ب��اب  ب��غ��داد 
فريق  م�����ص��ي��ف��ه  اأم�����ام  االخ�����رية 
جرت  التي  امل��ب��اراة  يف  ك��رك��وك 
بينهما اأول اأم�س �صمن مناف�صات 
املرحلة  م���ن  ال�����ص��اد���س  ال�����دور 
اىل  ال�صمالية  للمجموعة  االوىل 
خلف  عبود  �صباح  املباراة  حكم 
الذي مل يكون موفقا يف قراراته 

.
وق���ال يف ت�����ص��ري��ح ل����) امل���دى(: 
تلك  اليها  اآل��ت  التي  النتيجة  ان 
ت��ك��ون ع��ادل��ة ب�صبب  امل��ب��اراة مل 
وعدم  ع��ب��ود  �صباح  ع��دال��ة  ع��دم 
افتقرت  التي  قراراته  يف  توفقه 
فيها  ج��ام��ل  وال���ت���ي  ال���دق���ة  اىل 
ا�صحاب االر�س ما جعلنا نبتعد 
يعترب  ال  ه��ذا  لكن  م�صتوانا  عن 
ما  دائ��م��ا  التي  للخ�صارة  م���ربرًا 
ال�صيما  م�����ص��ب��ب��ات��ه��ا  ل��ه��ا  ت��ك��ون 
ب�صكل  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  التحكيمية 

مبا�صر على م�صتوى الالعبن.
الظلم  برغم   : من�صور  وا�صاف 
الذي وقع علينا من حكم املباراة 
ك�صب  يف  ج��ادي��ن  ك��ن��ا  ان��ن��ا  اإال 
الذي  االندفاع  خالل  من  نقاطها 
املباراة  ا�صبحت  اأظهرناه عندما 
من طرف واحد لكن العبي كركوك 
عرفوا كيف يك�صبون اجلولة من 
خ��الل اح��رازه��م ه��دف الفوز يف 
اىل  ال��ع��ودة  ث��م  االوىل  دقائقها 
منطقة  يف  وال��ت��ك��د���س  ال�����وراء 
الهدف  ذلك  على  للحفاظ  دفاعهم 
فا�صبح التوغل من خاللهم �صعبًا 
جدا حيث رمى العبونا بكل ثقلهم 
يف منطقة جزاء كركوك، لكن من 

دون جدوى.
كركوك  الع��ب��ي  ت���راك���م  ب�����ص��ب��ب 
دون  حال  ب�صريًا  حائطًا  وعملهم 
دخول الكرة يف �صباكهم وهذا ما 
اأدى اىل هبوط م�صتوى املباراة 
طرف  م��ن  ت�صري  ا�صبحت  التي 

واحد.

علي من�شور يلقي بالالئمة 
على �حلكم �شباح عبود

�مل�شري عمار زهري: �لطائرة �لعر�قية حتتاج �إىل دعم مادي كبري لتعود �ىل �الجو�ء �خلارجية

اربيل مي�شي يف م�شواره املتميز

كرمي 
خارج 
اهتمام 
كاجودا

عد�شة 
حممد 
الراوي

ح�شني حممد

د . عادل فا�شل

الكرة الطائرة بحاجة اىل املال واملدرب الكفوء


