
العا�صمة  من  اأربيل  فريق  به  عاد  ال��ذي  الباهر  الفوز  كان  اإذا 
اأر�صه وبني  م�صقط بعد ان ا�صقط هناك م�صيفه العروبة على 
الجتياز  اأحيانا  الكفاية  فيه  مبا  متتلك  فرقنا  ان  ،اأكد  اأن�صاره 
خ�صومها بعيدًا عن مالعبها ، فان هذا االنت�صار الالفت الأربيل 
من دون �صك اكد يف الوقت نف�صه ان الفريق الذهبي قطع خطوة 
ممتازة وحيوية يف طريق م�صواره االآ�صيوي على العك�س من 
جاره و�صقيقه دهوك الذي �صمح لنف�صه ان يتعرث امام �صيوفه 
اجلي�س ال�صوري يف واحدة من ا�صواأ مبارياته التي و�صعته 
حتى  تفا�صيله  يف  و�صائك  االحتماليات  متعدد  اإط���ار  داخ��ل 

اجلولة االأخرية من الدور االأول للبطولة.
م�صقط  العمانية  العا�صمة  �صوب  متجهة  االأن��ظ��ار  كانت  لقد 
ومرتقبة ملا ت�صفر عنه مواجهة اأربيل الذي كنا نظن بانه �صيعود 
بنتيجة مقبولة اىل حد بعيد يف حني كانت ت�صري التوقعات اإىل 
االأر�س  اأف�صلية  ا�صتثمار  يف  �صينجح  دهوك  اللقب  حامل  اأن 
ال�صوري  اجلي�س  مواجهة  ينهي  لكي  له  بالن�صبة  واجلمهور 
ونحن  الوقعات  تلك  كل  تتال�صى  ان  قبل  منتظرًا  ك��ان  بفوز 
عاجزًا  امام �صيفه  املا�صي يرتنح  للمو�صم  الدوري  بطل  نرى 
انفا�صه وعلى  التقاط  القوى ال يقدر على  عن جماراته وخائر 
القدم   لثوابت كرة  تروي�س مناف�صه واإرغامه على اال�صت�صالم 
التي جتعل من �صاحب االأر�س واجلمهور القوة املهيمنة على 

االأحداث.
الرابعة  اجلولة  يف  اأربيل  لفريق  الالفتة  النتيجة  ان  عمومًا 
من بطولة كاأ�س االحتاد االآ�صيوي عك�صت اىل حد بعيد نقطة 
تعر�س  التي  الكبرية  التحول 
الثالثة  اجلولة  بعد  الفريق  لها 
وقدرة جهازه الفني والتدريبي 
منا�صبة  فنية  حلول  و�صع  على 
ل���ل���ف���ري���ق ل���ك���ي ي����ت����ف����ادى كل 
اأخ��ط��ائ��ه ال�����ص��اب��ق��ة ف�����ص��ال عن 
ال�صحيحة  ب��ال��ق��راءة  جن��اح��ه 
الُعماين  العروبة  تفا�صيل  لكل 
ومنذ اجلولة املا�صي لكي يكون 
املقبلة  للجولة  متاأهبًا  الفريق 
ح��ت��ى ي�����ص��ع ق��دم��ه يف ال����دور 
م�صواره  ح�صم  ثم  ومن  الثاين 
احلا�صمة  االأخ���رية  اجلولة  يف 
اأمام  املقبل  اآيار  العا�صر من  يف 

الكرامة ال�صوري يف دم�صق.
واإذا كان جناح اأربيل يف مهمته 
الفني  للجهاز  يح�صب  االأخ��رية 
اأن  �صك  دون  فمن  وال��ت��دري��ب��ي 
كبريًا  دورًا  لعبت  النادي  اإدارة 
والعبيها  مدربيها  م�صاندة  يف 
ح�صيلة  جيدا  ي�صتوعبوا  لكي 

اجلوالت ال�صابقة 
يف  الثقة  تر�صيخ  اىل  وع��م��دت 
مهمة  واأحاطت  العبيها  نفو�س 
اال�صتقرار  م��ن  باملزيد  فريقها 
طاملا و�صعت اأمور فريقها بيدها 
الذي  االهتزاز  من  العك�س  على 
من  يواجهه  ده��وك  فريق  اخ��ذ 
بان  ونعتقد  اأخ���رى  اإىل  جولة 
املحلية  امل�صابقة  يف  م�صريته 
مع  ين�صجم  ال  الفريق  يقدمه  ما  بان  مرة  من  اأكرث  يف  برهنت 
يبتعد  هو  وها  املا�صي  املو�صم  يف  خطفه  ال��ذي  اللقب  طبيعة 
كثريًا عن كل حمطات املحافظة على اللقب وعاجز عن الدفاع 

عنه. 
يت�صل  بالق�صرية  لي�صت  فرتة  منذ  دهوك  يعانيه  ما  اأن  نعتقد 
يتحمل  قا�صم   با�صم  ال�صابق  مدربه  يكن  مل  اإذ  فنية  بجوانب 
جزءا من معاناة الفريق ولي�س املدرب اأكرم �صلمان هو االآخر 
ال ميكن ان نرمي بقفاز االتهام بوجهه وطاملا ان الفريق عا�صر 
ا�صمني تدريبيني ي�صهد لهما ، فان االأ�صباب احلقيقية وراء هذا 
الرتاجع يبدو ان عوامل تقف وراءها تعجز اإدارة النادي عن 
و�صع يدها على تلك العوامل وان ت�صع حدًا مل�صل�صل الرتاجع. 
 اإذًا، االأمر بات معلقًا على موقف وا�صح ودور موؤثر يفرت�س ان 
تبحث عنه اإدارة نادي دهوك لتفت�س عن االأ�صباب التي و�صعت 
فريقها الكروي يف موقف ال يح�صد عليه يف مهمته االآ�صيوية 
بطاقة  على  بال�صراع  اآماله  للفريق  يحفظ  ما  هناك  كان  وان 

التاأهل اىل الدور الثاين لكن لي�س يف مثل هذه الظروف . 
فالفريق اأ�صبح بحاجة اىل معاجلة �صريعة لتدارك كل التوقعات 
واملطالب  املقبلة  اخلام�صة  باجلولة  ي�صطدم  ان  قبل  ال�صعبة 
ما  اإذا  بقوة  وال��ع��ودة  ال��ت��وازن  وا�صتعادة  بالتعوي�س  فيها 
اأو�صاع فريقها بنف�صها  اإدارة نادي دهوك يف معاجلة  جنحت 
وان ال ترتك ملن يب�صط نفوذه على مقدرات الفريق وحتت اأي 

م�صمى.
من املهم جدا ان نرى اأكرث من فريق عراقي يتواجد يف الدور 
الثاين من البطولة القارية وان مي�صي فيها اىل ابعد ما ميكن ان 
ي�صل اليه من مديات وما زالت الثقة حا�صرة يف ذلك خ�صو�صا 
حامل اللقب دهوك الذي ناأمل من اإدارته ان تركز على م�صوار 
فريقها وان ال تر�صى باأن يكون لقب ال�صلة املحلي الذي ما زالت 
غارقة يف ن�صوته هو عزاوؤها الوحيد فاالأنظار متجهة االآن اىل 

م�صرية الفريق وما يطمئن م�صواره.

كتب / عبد الوهاب النعيمي

االأحيان،  م��ن  كثري  يف  نف�صه  ال��ت��اري��خ  يعيد 
ال�����دوري  م���ب���اري���ات  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
املمتازة  اإىل  االأوىل  من  املختلفة  مب�صمياتها 
الكثري  االأرق��ام  وتك�صف  النخبة،  اإىل  و�صوال 

من احلقائق.
»امل������دى ال���ري���ا����ص���ي » 
احلقائق  ه��ذه  يك�صف 
للمجموعتني  الرقمية 
واجلنوبية،  ال�صمالية 
اليوم  حلقة  و�صتكون 
خم�ص�صة،  ال�����ص��ب��ت 
مل���ب���اري���ات االأ����ص���ب���وع 
والع�صرين  احل�����ادي 
الثامن  االأ����ص���ب���وع   (
ل��ل��م��رح��ل��ة ال���ث���ان���ي���ة( 

للمجموعة ال�صمالية.

زاخو – الكهرباء
ي�����ص��ع��ى ف���ري���ق زاخ���و 
له  هدف  اول  لت�صجيل 
الكهرباء،  م��رم��ى  يف 
ان  بعد  ي�صيفه،  عندما 
بينهما  لقاء  اول  انتهى 

يف املو�صم املا�صي بفوز 
فريق  ان  وبرغم  كلف،  ع��الء  بهدف  الكهرباء 
زاخو رد الدين يف مباراة الفريقني يف املرحلة 
االأوىل للمو�صم احلايل عندما فاز بهديف �صالح 
مل�صطفى  ه��دف  مقابل  اإبراهيم  واحمد  جابر 
حممود. يعاين فريق زاخو من تراجع نتائجه 
نقاط من  االأخ��رية فجمع ثماين  املباريات  يف 
الثانية  املرحلة  يف  االأخ��رية  ال�صت  مبارياته 
حني  يف  م��ب��اراة،  كل  من  نقطة   1.33 مبعدل 
يف  االأوىل  ال�صبع  مبارياته  من  الفريق  جمع 

املرحلة االأوىل 15 نقطة مبعدل 2.14 نقطة.
�صجلها  التي  االأه���داف  ع��دد  ال��رتاج��ع  و�صمل 
مباراة  ك��ل  م��ن  ه��دف   0.67 امل��ع��دل  فاأ�صبح 
املباريات  يف  هدف   1.86 املعدل  كان  ان  بعد 
ال�صبع االأوىل من املرحلة االأوىل، ولكن معدل 
ّقل من 0.86 يف  ال��ذي دخل مرماه  االأه��داف 

املرحلة االأوىل اىل 0.67 يف املرحلة الثانية.
حقق فريق زاخ��و ف��وزًا واح��دًا يف اآخ��ر اأربع 
الثالث  املباريات  يف  فوزين  مقابل  مباريات، 

التي �صبقت اآخر مباراتني.
مباريات  اأرب��ع  اآخ��ر  يف  هدفني  الفريق  �صجل 
مقابل  م��ب��اراة،  ك��ل  يف  ه��دف  ن�صف  مب��ع��دل 
التي  الثالث  املباريات  يف  هدف   1.33 معدل 
�صبقت اآخر اأربع مباريات، وحافظ زاخو على 
الفريق  مباريات  من  ث��الث  يف  نظيفا  مرماه 
االأخ��رية، بينما مل يدخل مرماه هدف  االأرب��ع 
التي  ال���12  املباريات  من  واح��دة  م��ب��اراة  يف 

�صبقت اآخر خم�س مباريات.
ال�صوط  يف  واح���دًا  ه��دف��ًا  زاخ��و  فريق  �صجل 
مبعدل  الثانية،  املرحلة  يف  مببارياته  االأول 
معدل  م��ق��اب��ل  م���ب���اراة،  ك��ل  يف  ه���دف   0.17
يف  ملبارياته  االأول  ال�صوط  يف  ه��دف   0.69
بر�صيد  زاخ��و  فريق  ه��داف  االأوىل.  املرحلة 
اآخر  يف  ي�صجل  مل  �صباح،  امري  اأه��داف  �صتة 
اأربع مباريات بعد اأن اأحرز خم�صة اأهداف يف 

املباريات االأربع التي �صبقتها.
مباريات،  ت�صع  ملعبه  على  زاخ��و  فريق  لعب 
�صجل  مباراتني،  يف  وتعادل  منها  ب�صبع  ف��از 
15 هدفا ودخلت مرماه �صتة اأهداف جامعا 23 
نقطة، ولعب مع الفرق البغدادية اأربع مباريات 
ال�صناعة والنفط )1-2(  فاز بثالث منها على 
ال�صرطة  م��ع  وت��ع��ادل  واح��د  بهدف  واجلي�س 
اآخر ع�صر  الكهرباء يف  فريق  1-1. مل يخ�صر 
مباريات جمع منها 26 نقطة مبعدل 2.6 نقطة 
مقابل ت�صع نقاط يف املباريات الت�صع االأوىل، 

مبعدل نقطة واحدة من كل مباراة.
�صجل فريق الكهرباء ثمانية اأهداف اآخر اأربع 
مقابل  مباراة،  كل  يف  هدفني  مبعدل  مباريات 
التي  االأرب��ع  املباريات  يف  هدف   1.25 معدل 
�صبقت اآخر اأربع مباريات، واأحرز الالعب علي 
اأرب��ع مباريات،  اآخ��ر  اأه��داف يف  �صباح ثالثة 
دوري  يف  اأه����داف  اأرب��ع��ة  ر���ص��ي��ده  لي�صبح 

املو�صم احلايل.
يف  واح��د  ه��دف  الكهرباء  فريق  مرمى  دخ��ل 
اآخر ثالث مباريات مبعدل 0.33 هدف يف كل 
املباريات  يف  هدف   0.6 معدل  مقابل  مباراة 
مل  مباريات،  ثالث  اآخ��ر  �صبقت  التي  اخلم�س 
ال�صوط  خالل  هدف  اأي  الفريق  مرمى  يدخل 
التي  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  م��ب��اري��ات  م��ن  االأول 
اأهتزت فيها �صباكه ثالث مرات جاءت كلها يف 

ربع ال�صاعة الثانية من ال�صوط الثاين.
ل��ع��ب ف���ري���ق ال��ك��ه��رب��اء خ�����ارج ب���غ���داد �صت 
وده��وك  دي���اىل  على  بن�صفها  ف��از  م��ب��اري��ات، 
بهدف وحيد و�صامراء بهدفني نظيفني وتعادل 
اأه���داف  دون  م��ن  وال��رم��ادي  البي�صمركة  م��ع 
وخ�صر امام اأربيل بهدف، وهو الهدف الوحيد 
مبارياته  يف  الكهرباء  فريق  �صباك  هز  ال��ذي 

خارج بغداد.

النفط – الكرخ
يبحث فريق الكرخ عن اول فوز له على فريق 
كان  عندما  �صنوات،  �صت  من  اأكرث  منذ  النفط 
اآخر فوز له يف ال�21 من كانون الثاين 2005 
عندما فاز بهديف حكمت ارزيج وهو اآخر فوز 
للكرخ على ملعب النفط، حيث فاز فريق النفط 
مرة واحدة يف اآخر �صبع مباريات اأقيمت على 

ملعبه مقابل فوزين للكرخ واأربعة تعادالت.
لعب الفريقان �صمن مناف�صات الدوري العراقي 
41 مرة، فاز النفط يف 11 مباراة والكرخ ب�15 
وتعادال يف 15 مباراة، �صجل النفط 40 هدفا 
ل��ق��اوؤه��م��ا �صمن  وال��ك��رخ 54 ه��دف��ا، وان��ت��ه��ى 
املرحلة االأوىل للمو�صم احلايل بالتعادل بهدف 
وللكرخ  عا�صي  عالء  للنفط  �صجل  فريق،  لكل 

�صالم قا�صم.
فريق  االأخرية على  النفط مبباراته  فريق  فاز 
وجمع  بهما  يفز  مل  مباراتني  بعد  البي�صمركة 
النفط  فريق  يحقق  ومل  واح��دة،  نقطة  منهما 
�صوى فوزين من اآخر خم�س مباريات، بعد اأن 
فاز بثالث من مبارياته االأربع التي �صبقت اآخر 
خم�س مباريات، وجمع منها ع�صر نقاط مبعدل 
2.5 نقطة من كل مباراة، يف حني كان معدل 

الفريق 1.6 يف املباريات اخلم�س االأخرية.
فريق  لدى  ثابتا  االأه��داف  ت�صجيل  بقي معدل 
االربع  املباريات  يف  واحد  هدف  وهو  النفط 
االخرية، وهو ذات املعدل يف املباريات االأربع 

التي �صبقت اآخر اأربع مباريات.
حافظ فريق النفط على مرماه نظيفا يف �صت 
يف  دخلت  التي  االأخ��رية  الت�صع  مبارياته  من 
كل  كرات مبعدل 0.44 هدف يف  اأربع  مرماه 
مباراة، يف حني مل يحافظ على مرماه نظيفا 
ت�صع  اآخ��ر  �صبقت  التي  ال�صبع  املباريات  يف 
مباريات، ودخلت مرماه ت�صعة اأهداف مبعدل 

1.29 هدف يف كل مباراة.
ال�صوط  يف  نظيفا  مرماه  على  الفريق  حافظ 
حني  يف  الثانية،  املرحلة  يف  ملبارياته  الثاين 
ال�صاعة  رب��ع  يف  اأه��داف  اأربعة  مرماه  دخلت 
املو�صم  لعبها  ال��ت��ي  امل��ب��اري��ات  م��ن  االأوىل 

احلايل، تعادل يف ثالث منها وخ�صر الرابعة.

اآخر  يف  ه��دف��ني  ك��اظ��م  م�صتاق  ق��ائ��ده  �صجل 
املباريات  يف  ه��دف  اأي  يحرز  ومل  مباراتني، 

ال�18 االوىل يف املو�صم احلايل.
لعب فريق النفط على ملعبه ع�صر مباريات فاز 
باأربع منها وتعادل بثالث وخ�صر مثلها �صجل 
جامعا  اأهداف  ت�صعة  مرماه  ودخلت  هدفا   12
ال��ب��غ��دادي��ة على  ال��ف��رق  م��ع  15 نقطة، ول��ع��ب 
ملعبه ثالث مباريات، فاز على ال�صرطة بهدفني 
وخ�صر  �صلبيا  ال�صناعة  مع  وتعادل  نظيفني 

اأمام الكهرباء بهدف وحيد.
خ�صر فريق الكرخ اآخر مباراتني لعبهما، بينما 
ال�11  املباريات  بني  من  واح��دة  مباراة  خ�صر 

التي لعبها قبل اآخر مباراتني.
اآخر  يف  اأه����داف  �صتة  ال��ك��رخ  م��رم��ى  دخ��ل��ت 
مباراة  كل  يف  اأه��داف  ثالثة  مبعدل  مباراتني 
املباريات  يف  ه��دف   0.5 امل��ع��دل  ك��ان  بينما 
واهتزت  مباراتني،  اآخ��ر  �صبقت  التي  االأرب��ع 
�صاعة  رب��ع  ب���اأول  م��رات  ث��الث  الفريق  �صباك 
حني  يف  الثانية،  املرحلة  خ��الل  امل��ب��اراة  يف 
ربع  خ��الل  ه��دف  اأي  الفريق  مرمى  يدخل  مل 

ال�صاعة االأوىل يف املرحلة االأوىل.
مباراتني  اآخ��ر  يف  هدفني  الكرخ  فريق  اأح��رز 
بينما كان معدله  مبعدل هدف يف كل مباراة، 
اآخر  �صبقتا  اللتني  امل��ب��ارات��ني  يف  ه��دف   2.5
يف  اأه��داف��ه  من   %37 الكرخ  �صجل  مباراتني. 
ال�صوط االأول، وكانت الن�صبة 41% يف املرحلة 
املرحلة  ان تنخف�س اىل 29% يف  االأوىل قبل 
 12 ال����24،  الفريق  اأه���داف  واأح���رز  الثانية، 
عبا�س  واحمد  قا�صم  �صالم  يت�صدرهم  العبا، 

بر�صيد اأربعة اأهداف لكل منهما.
بغداد  مالعب  ويف  ملعبه  خ��ارج  الكرخ  لعب 
اثنتني مع  االأخ��رى ثالث مباريات، تعادل يف 
الكهرباء بهدف لكل منهما ومع ال�صرطة �صلبيا 

وخ�صر اأمام ال�صناعة 3-1.

ال�صناعة – اجلي�ش
العبي  على  ع�صيا  ال�صناعة  فريق  مرمى  بقي 
التي  االأخ���رية  ال�صبع  امل��ب��اري��ات  يف  اجلي�س 
جمعت الفريقني، ي�صاف اليها ع�صر دقائق من 
فيكون  مباريات،  ال�صبع  �صبقت  التي  املباراة 
العبو  فيها  ي�صجل  مل  دقيقة   640 املجموع 

اجلي�س يف مرمى ال�صناعة.
مباريات  ع�صر  باآخر  اجلي�س  فريق  يفز  ومل 
لل�صناعة  منها  �صت  انتهت  الفريقني  جمعت 
اجلي�س  فريق  ف��از  حني  يف  بالتعادل،  وارب��ع 
ع�صر  اآخ��ر  �صبقت  التي  الثالث  املباريات  يف 
مباريات. حقق فريق اجلي�س اآخر فوز له على 
االول  كانون  من  ال�صابع  يف  ال�صناعة  ملعب 

االأر���س  اأ���ص��ح��اب  على  تغلب  عندما   ،2001
وحيدر  �صالح  حممد  �صجلها  اه��داف  باأربعة 
هدفني  مقابل  عبا�س،  وف��وؤاد  )هدفني(  يحيى 
وعلي  ح��م��ودي  ح�صني  اأح��رزه��م��ا  لل�صناعة 
م��ب��اري��ات بني  ث��الث  اآخ���ر  وان��ت��ه��ت  من�صور، 
اأ�صحاب  بفوز  ال�صناعة  ملعب  على  الفريقني 
مباراة   49 يف  ال��ف��ري��ق��ان  ال��ت��ق��ى  االأر�������س. 
ل�صالح  منها   16 انتهت  ال��ع��راق��ي،  ب��ال��دوري 
 19 يف  التعادل  وحل  لل�صناعة  و14  اجلي�س 
وال�صناعة  هدفا   40 اجلي�س  �صجل  م��ب��اراة، 
41 هدفا، وانتهت مباراة الفريقني يف املرحلة 
علي  �صجله  ب��ه��دف  ال�صناعة  ب��ف��وز  االأوىل 
االأخرية  مباراته  ال�صناعة  فريق  خ�صر  كاظم. 
يذق  مل  قبلها  م��ب��اري��ات  ع�صر  بعد  اأرب��ي��ل  م��ع 
اأهداف  ثالثة  مرماه  ودخلت  اخل�صارة،  طعم 
املو�صم  يف  االأوىل  املباراة  وهي  اأربيل  اأم��ام 
اأه���داف يف  ال��ذي تدخل مرماه ثالثة  احل��ايل 
م��ب��اراة واح����دة. ج��م��ع ف��ري��ق ال�����ص��ن��اع��ة من 
مبارياته ال�صبع يف املرحلتني االأوىل والثانية 
املرحلتني،  يف  موؤجلة  م��ب��اراة  ول��ه  نقطة   11
من  الثانية  املرحلة  يف  زاد  اأهدافه  معدل  لكن 
هدف واحد يف كل مباراة اىل هدف ون�صف، 
كما زاد معدل االأهداف التي دخلت مرماه من 
0.67 يف املرحلة االأوىل اىل هدف واحد يف 
ال�صناعة  فريق  مرمى  دخلت  الثانية.  املرحلة 
ال�صوط  يف  اأه��داف  ثالثة  الثانية  املرحلة  يف 
االأول من املباريات التي لعبها جاءت كلها يف 
االأول، مقابل  ال�صوط  االأخري من  ال�صاعة  ربع 
هدفني فقط دخال مرماه يف ال�صوط االأول يف 
الفريق  ال�13. هداف  االأوىل  املرحلة  مباريات 
ي�صجل  مل  ح�صني،  احمد  اأه��داف  �صتة  بر�صيد 
�صجل  اأن  بعد  االأخ���رية  الثالث  املباريات  يف 
خم�صة اأهداف يف املباريات االأربع التي �صبقت 

اأخر ثالث مباريات.
مباريات   10 ملعبه  على  ال�صناعة  فريق  لعب 
فاز ب�صبع منها وتعادل بثالث �صجل 13 هدفا 
ودخلت مرماه اأربعة اأهداف جامعا 24 نقطة، 
خم�س  ملعبه  على  البغدادية  الفرق  مع  ولعب 
و  وحيد  بهدف  الكهرباء  على  ف��از  مباريات، 
على الكرخ )3-1( وتعادل مع الكهرباء )1-1( 

وال�صرطة والنفط من دون اأهداف.
اآخ��ر  ف���وز يف  اأي  ف��ري��ق اجل��ي�����س  ي��ح��ق��ق  مل 
ثالث  اآخر  من  نقطتني  وجمع  مباريات،  ت�صع 
مباراة،  كل  من  نقطة   0.67 مبعدل  مباريات 
التي  ال�صت  املباريات  من  واحدة  نقطة  مقابل 

�صبقتها مبعدل 0.17 نقطة.
اآخر  يف  اأه���داف  اأرب��ع��ة  اجلي�س  فريق  �صجل 
ه���دف يف كل  م��ب��اري��ات مب��ع��دل 1.33  ث���الث 

مباراة مقابل هدف واحد يف املباريات ال�صت 
التي �صبقتها مبعدل 0.17 هدف.

دخلت مرمى فريق اجلي�س اأهداف يف املباريات 
مرماه  على  الفريق  وحافظ  االأخ��رية،  الت�صع 
نظيفا يف مباراتني من املباريات الع�صرين التي 
لعبها املو�صم احلايل، اأهتزت �صباك الفريق 17 
مرة من 35 هدفًا دخلت مرماه يف ربع ال�صاعة 
االأول واالأخري من املباريات التي لعبها. �صجل 
العب اجلي�س م�صطفى خالد هدفني يف مباراة 
اأم��ام دي��اىل، وهو اأول العب  الفريق االأخ��رية 
يف  هدفني  احل��ايل  املو�صم  ي�صجل  فريقه  من 
مباراة واحدة. لعب فريق اجلي�س على مالعب 
خ�صرها  مباريات،  ثالث  ملعبه  وخارج  بغداد 
والكهرباء  والكرخ   )2-1( ال�صرطة  امام  كلها 

بهدف وحيد.

الرمادي – �صامراء
التقى فريقا الرمادي و�صامراء يف 24 مباراة 
بفوز  منها  �صبع  انتهت  ال��ع��راق��ي،  ب��ال��دوري 
�صامراء  ل�صالح  م��ب��اري��ات  وت�صع  ال��رم��ادي 
هدفا   27 ال��رم��ادي  �صجل  ب��ال��ت��ع��ادل،  وث��م��ان 
الفريقني  مباراة  وانتهت  هدفا،   28 و�صامراء 
بالتعادل  احل��ايل  للمو�صم  االأوىل  املرحلة  يف 
بهدفني لكل فريق، �صجل ل�صامراء مهند ح�صني 
عمار  الرمادي  هديف  �صجل  و  حممد  وغ�صان 

احمد.
الرمادي منذ  مل يفز فريق �صامراء على ملعب 
فاز  عندما   2002 ع��ام  م��ن  ني�صان  م��ن  ال����19 

بهديف عقيل حممد مقابل هدف ملحمد حميد.
بينما  م��ب��ارات��ني،  اآخ��ر  ال��رم��ادي  فريق  خ�صر 
التي  االأرب���ع  امل��ب��اري��ات  م��ن  نقاط  �صبع  جمع 
من  نقطة   1.75 مبعدل  مباراتني  اآخ��ر  �صبقت 
ال��رم��ادي على  ف��ري��ق  م��ب��اراة. مل يحافظ  ك��ل 
االأخ��رية  ال�صبع  امل��ب��اري��ات  يف  نظيفا  م��رم��اه 
حيث دخلت مرماه 14 هدفا مبعدل هدفني يف 
�صباكه  تلقتها  اأه��داف  �صبعة  مقابل  مباراة  كل 
�صبع  اآخ��ر  �صبقت  التي  ال�صبع  املباريات  يف 

مباريات مبعدل هدف يف كل مباراة.
مرمى  دخ��ل��ت  ال��ت��ي  االأه����داف  ن�صبة  ارتفعت 
الفريق يف ال�صوط االأول باملرحلة الثانية اىل 

75% بعد ان كانت 35% يف املرحلة االأوىل.
دخ��ل��ت م��رم��ى ال���رم���ادي ع�����ص��رة اأه�����داف يف 
اأرب��ع مباريات مبعدل 2.5 هدف يف كل  اآخ��ر 
مباراة، مقابل معدل هدف واحد يف املباريات 

االأربع التي �صبقت اآخر اأربع مباريات.
�صبع  اآخ���ر  يف  نظيفا  م��رم��اه  على  يحافظ  مل 
نظيفا  مرماه  على  حافظ  حني  يف  مباريات، 
�صبقت  ال��ت��ي  ال�صبع  امل��ب��اري��ات  م��ن  ث��الث  يف 
ال��رم��ادي �صبعة  اأح���رز  م��ب��اري��ات.  �صبع  اآخ���ر 
مباريات  �صت  من  الثانية  املرحلة  يف  اأه��داف 
مقابل  م���ب���اراة،  ك��ل  يف  ه���دف   1.17 مب��ع��دل 
�صبقت  التي  الت�صع  املباريات  معدل 0.67 يف 
الرمادي  فريق  لعب  الثانية.  املرحلة  مباريات 
منها  بثالث  ف��از  مباريات،  ثماين  ملعبه  على 
وتعادل مبثلها وخ�صر اثنتني، �صجل 11 هدفا 
ودخلت مرماه ثمانية اأهداف وجمع 12 نقطة، 
اأربع  ملعبه  على  املحافظات  ف��رق  م��ع  ولعب 
مباريات، فاز بواحدة على زاخو بهدف وحيد 
وخ�صر امام املو�صل )1-3( وتعادل مع دياىل 
�صامراء  فريق  حقق  �صلبيا.  وده��وك   )1-1(
كبريا،  تطورا  االأخ���رية  الثالث  مبارياته  يف 
منها،  اأي��ًا  يخ�صر  ومل  نقاط  �صبع  منها  فجمع 
الت�صع  املباريات  من  نقاط  اربع  جمع  اأن  بعد 
التي �صبقت اآخر ثالث مباريات، اأي ان املعدل 
اأ�صبح 2.33 نقطة بعد ان كان 0.44 نقطة من 
مباراته  يف  �صامراء  فريق  �صجل  مباراة.  كل 
الثاين،  ال�صوط  الكرخ هدفا يف  امام  االأخرية 
بعد اربع مباريات مل يحرز فيها اي هدف يف 
اأهداف  �صتة  الفريق  واأح��رز  الثاين،  ال�صوط 
يف ال�صوط االأول يف مباراته ال�صبع باملرحلة 
االأول  ال�صوط  اأهداف يف  الثانية مقابل ثالثة 

ملباريات الفريق ال�13.
مباراتني  اآخ��ر  اأه���داف  خم�صة  الفريق  اأح��رز 
مبعدل 2.5 هدف يف كل مباراة، مقابل معدل 
�صبقت  التي  االأرب��ع  املباريات  يف  ه��دف   0.5
���ص��ام��راء هدفان  م��ب��ارات��ني. دخ��ل مرمى  اآخ��ر 
يف اآخر مباراتني مبعدل هدف يف كل مباراة، 
مقابل �صبعة اأهداف يف املباريات االأربع التي 

�صبقت اآخر مباراتني مبعدل 1.75 هدف.
ل��ع��ب ف��ري��ق ���ص��ام��راء يف امل��ح��اف��ظ��ات خم�س 
فريق  م���ع  واح������دة  يف  ت���ع���ادل  م���ب���اري���ات، 
وزاخو  دياىل  امام  وخ�صر  �صلبيا  البي�صمركة 
بهدف وحيد ودهوك بهدفني نظيفني واملو�صل 

بهدف مقابل ثالثة.
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خليل جليل

وجهة نظر 

ما بين أربيل ودهوك

نعتقد أن ما يعانيه 
دهوك منذ فترة ليست 
بالقصيرة يتصل بجوانب 
فنية إذ لم يكن مدربه 
السابق باسم قاسم  
يتحمل جزءا من معاناة 
الفريق وليس المدرب 
أكرم سلمان هو اآلخر 
ال يمكن ان نرمي بقفاز 
االتهام بوجهه وطالما 
ان الفريق عاصر اسمين 
تدريبيين يشهد لهما 
، فان األسباب الحقيقية 
وراء هذا التراجع يبدو ان 
عوامل تقف وراءها تعجز 
إدارة النادي عن وضع 
يدها على تلك العوامل 
وان تضع حدًا لمسلسل 
التراجع.

رؤية رقمية لألسبوع الحادي والعشرين لدوري النخبة

الكرخ يبحث عن أول فوز على النفط منذ ست سنوات

جاكارتا / سامي عيسى 

اختتمت  كبريين  و�صعبي  ر�صمي  بح�صور 
فندق  ق��اع��ة  ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي  اخلمي�س  م�����ص��اء 
كارنيكا جاندرا و�صط العا�صمة االندوني�صية 
جاكارتا فعاليات بطولة املدن االآ�صيوية ال�17 
 17 مثلوا  فريقا   24 مب�صاركة  لل�صطرجن 
دولتني  ب�صمنها  ال�صفراء  ال��ق��ارة  من  دول��ة 
عربيتني هما العراق ودولة االمارات العربية 

املتحدة.
وجاء فريق مدينة �صي جياز هونغ من ال�صني 
باملركز االول بعد اأن جمع 27 نقطة ون�صف 
بر�صيد  كازخ�صتان  م��ن  ا�صتانا  فريق  ت��اله 
من  طهران  فريق  ثم  ومن  ون�صف  نقطة   25
نقطة   24 ان جمع  بعد  الثالث  باملركز  ايران 
وفريق تاكاياتي من الفلبني رابعا تاله فريق 
ثم  وم��ن  خام�صا  اندوني�صيا  م��ن  ب��امل��ن��رك 
فريق جاكارتا من الدولة نف�صها �صاد�صا ومن 
وبنغلور  �صابعا  االي��راين  م�صهد  فرق  بعده 
الهندي ثامنا وابو ظبي من االمارات تا�صعا 
و�صيدين اال�صرتايل عا�صرا ودبي االماراتي 
ماليزيا  من  ويانكون  ع�صر  احل��ادي  باملركز 
من  اردن���ت  وف��ري��ق  ع�صر  ال��ث��اين  بالرتتيب 

بينانغ  وفريق  ع�صر  الثالث  باملركز  منغوليا 
وبيكانبارو  ع�صر  الرابع  باملركز  ماليزيا  من 
وال�صارقة  ع�صر  اخلام�س  باملركز  الهند  من 
وفريق  ع�صر  ال�صاد�س  بالرتتيب  االماراتي 
بعد  ع�صر  ال�صابع  ب��امل��رك��ز  ب��غ��داد  منتخب 
طارقان  ث��م  وم��ن  نقطة   17 الع��ب��وه  ن��ال  ان 
االندوني�صي باملركز الثامن ع�صر وكاتامندو 
ع�����ص��ر وفريق  ال��ت��ا���ص��ع  ب��امل��رك��ز  ال��ن��ي��ب��ايل 
الع�صرين  باملركز  �صنغافورة  من  �صنغافورة 
والع�صرين  احلادي  بالرتتيب  كونغ  وهونغ 
باملركز  ب��رون��اي  من  بيكاوان  بندر  وفريق 
الكوري  �صيئول  وفريق  والع�صرين  الثاين 
واأخريا  والع�صرين  الثالث  باملركز  اجلنوبي 
فريق منتخب بورتا جايا من ماليزيا باملركز 
اأربع  بر�صيد  واالخ���ري  والع�صرين  ال��راب��ع 

نقاط ون�صف.
ح�صور  �صهد  قد  الرائع  االختتام  حفل  وكان 
نهيان  اآل  �صخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �صلطان 
ورئي�س  لل�صطرجن  االآ�صيوي  االحتاد  رئي�س 
اباندو  والفليبيني  االإم��ارات��ي  العني  ن��ادي 
االآ���ص��ي��وي وه�صام  رئ��ي�����س االحت����اد  ن��ائ��ب 
لالحتاد  العام  االأم��ني  االإم���ارات  من  الطاهر 
االآ���ص��ي��وي واالإي����راين م��ه��رداد االم��ني املايل 
ل��الحت��اد االآ���ص��ي��وي واالإم���ارات���ي اح��م��د بن 

خليفة االمني العام لالحتاد العربي لل�صطرجن 
احلكام  جلنة  �صكرتري  الرحيم  عبد  ومهدي 
للبطولة  التحكيمية  اللجنة  ورئي�س  العرب 
العراقي  االحت��اد  رئي�س  االم��ري  عبد  وظافر 
االحت��اد  يف  اآ���ص��ي��ا  ق���ارة  ومم��ث��ل  لل�صطرجن 
ال�صفري  اأي�صا  الدويل وح�صر حفل االختتام 
اإ�صماعيل  الدكتور  اأندوني�صيا  يف  العراقي 

�صفيق حم�صن وحرمه.
وك���ان منتخب حم��اف��ظ��ة ب��غ��داد ق��د ف���از يف 

اأول يوم من البطولة على فريق �صيئول من 
كوريا اجلنوبية ) 3-1( ومن ثم خ�صر امام 
وبعد   )4-0  ( كازخ�صتان  من  ا�صتانا  فريق 
على  بالفوز  القا�صية  خ�صارته  عو�س  ذل��ك 
مقابل  ون�صف  نقاط  بثالث  ب��رون��اي  فريق 
اأم��ام  ليهزم  ع��اد  ث��م  وم��ن   .. ون�صف  نقطة 
ون�صف  بنقطتني  الن�صوي  اأندوني�صيا  فريق 
التي  اللحظة  ويف   .. ون�صف  نقطة  مقابل 
التعوي�س  بغداد  منتخب  العبو  فيها  ح��اول 

وبالتايل ك�صب النقاط وت�صلق مراتب اأف�صل 
امام  املرة  هذه  ولكن  ثانية  مرة  ليخ�صر  عاد 
فريق ن�صاء م�صهد من اأيران بنقطتني ون�صف 
منتخب  عو�س  ..ولكن  ون�صف  نقطة  مقابل 
اأندوني�صيا  ن�����ص��اء  اأم����ام  خ�صارتيه  ب��غ��داد 
هونغ  فريق  على  ال�صاحق  بالفوز  واإي���ران 
ثم  ..ومن  مقابل  دون  من  نقاط  باأربع  كونغ 
ون�صف  بنقطتني  منغوليا  ف��ري��ق  على  ف��از 
قبل  م��ا  اجل��ول��ة  ويف  ون�صف  نقطة  مقابل 
اأمام  بق�صوة  بغداد  منتخب  خ�صر  االأخ���رية 
 .. مقابل  دون  نقاط  باأربعة  الفلبني  فريق 
الذي جاهد فيه فريق بغداد من  الوقت  ويف 
اجل التعوي�س يف اليوم االخري من البطولة 
عاد ليخ�صر عن جدارة واأ�صتحقاق اأمام فريق 
نقطة  مقابل  نقاط  بثالث  اال�صرتايل  �صيدين 
باملركز  بغداد  ليقف فريق منتخب   .. واحدة 
فريقا   24 ا�صل  من  واملخيب  ع�صر  ال�صابع 
علي  ح�صني  الالعب  حقق  حيث   .. م�صاركا 
واحمد  ت�صع  اأ���ص��ل  م��ن  ن��ق��اط  ث��الث  ح�صني 
عبد  واح��م��د  ت�صع  م��ن  خم�صًا  ج���واد  ع��زي��ز 
ال�صتار ثالثًا من �صبع ومنري حممد اأربعًا من 
�صبع نقاط واأخريًا الالعب غ�صان حممد علي 

نقطتني من اأ�صل اربع .
االأم��ري  ظ��اف��ر عبد  ق��دم  االخ��ت��ت��ام  ويف حفل 

ورئي�س  لل�صطرجن  العراقي  االحت��اد  رئي�س 
العراقي  االحت��اد  من  درع��ًا  العراقية  البعثة 
لل�صطرجن  االآ�صيوي  االحت��اد  اىل  لل�صطرجن 
ال  �صخبوط  بن  خليفة  بن  �صلطان  ورئي�صه 
االندوني�صي  االحتاد  اىل  ثانيًا  ودرعًا  نهيان 
باأجناح  الكبرية  جهودهما  على  لل�صطرجن 
القارة  ع��م��وم  ال��ل��ع��ب��ة يف  ون�����ص��ر  ال��ب��ط��ول��ة 
ال  خليفة  ب��ن  �صلطان  و���ص��رح   . ال�����ص��ف��راء 
لل�صطرجن  االآ�صيوي  االحت��اد  رئي�س  نهيان 
ناجحة  كانت  البطولة  باأن  ال�صحفي  للموفد 
حيث  والفنية  التنظيمية  الناحيتني  من  جدا 
�صهدت البطولة م�صاركة فرق قوية من ال�صني 
واأ�صرتاليا  واإي��ران  والفلبني  وكازاخ�صتان 
،لكن مل يخف خيبة اأمله و�صدمته للم�صاركة 
فرق  بثالثة  متثلت  التي  ال�صعيفة  العربية 
االإم��ارات هي دبي واأبو ظبي وال�صارقة  من 
الذي ي�صعنا  االأمر  العراق  وفريق بغداد من 
اال���ص��ت��ف��ه��ام حول  ع��الم��ات  م��ن  اأم����ام جملة 
�صعف التواجد العربي يف البطولة وم�صيدا 
بالنتائج الطيبة واملقبولة التي حققها اأبطال 
كبري  عدد  م�صاركة  برغم  والعراق  االإم��ارات 
ي��ح��م��ل��ون �صهادة  ال��الع��ب��ني مم���ن  م���ن  ج���دا 

االأ�صتاذية الكبرية .
* موفد احتاد ال�صحافة الريا�صية 

منتخب بغداد جاء بالمركز السابع عشر 

دقيقة  640 لمدة  الصناعة  بمرمى  التسجيل  عن  صائم  الجيش 

للشطرنج ال���م���دن  ب��ط��ول��ة  ف���ي  ال����ع����راق  ب��م��ش��ارك��ة  ي��ش��ي��د  اآلس����ي����وي 

بابل/ المدى الرياضي

الرواد  بابل  حمافظة  يف  والريا�صة  ال�صباب  مديرية  كرمت 
الريا�صيني يف احتفالية اأقيمت على قاعة املديرية وح�صرها 
احمد  بابل  حمافظة  جمل�س  يف  الريا�صية  اللجنة  رئي�س 
الطائي ومدير ال�صباب رقيب اجلنابي وعدد من االإعالميني .

واألقى اجلنابي كلمة رحب فيها باحلا�صرين متمنيا ان يكون 
لقاوؤهم متوا�صاَل على الدوام �صاكرا وزارة ال�صباب والريا�صة 
على ا�صتذكار رواد املا�صي من الريا�صيني يف خطة  الوزارة 
العرة يف  ال�صباب  منهم  لي�صتلهم  لتكرمي روادها ومبدعيها 

امل�صرية الريا�صية ومتثيل الوطن.
اأ�صاد  الريا�صية يف املجل�س كلمة  اللجنة  األقى رئي�س  بعدها 
فيها بدور وزارة ال�صباب والريا�صة بتكرمي الرواد واملبدعني 
يف خطوات حت�صب ب�صكل ايجابي ملا تقوم به الوزارة ثم مت 
اإح�صان  تكرمي الرواد يف اختتام االحتفالية و�صمل التكرمي 
)الدغ�س(  خليل  واإ�صماعيل  )بهية(  احل�صني  عبد  علي  عبد 
وب�صرى نا�صر وحكيم عبادي و�صاجدة توفيق و�صامي عبد 
ال�صهيد  وعائلة  العبا�س  عبد  االأم��ري  عبد  و�صناء  ف��رج  علي 
وعبا�س  علي  عناد  طه  املرحوم  وعائلة  حمزة  حبيب  ظاهر 
عاجل وعائلة ال�صهيد علي �صاكر عيدان وفالح عبد احل�صني 
وقا�صم داخل وق�صي قا�صم وكفاح مهدي وجنم عبيد وهادي 

اجلنابي .

مديرية شباب ورياضة 
بابل تكرم رواد الرياضة

ح�سور عراقي متوا�سع لل�سطرجن يف املدن الآ�سيوية

توا�سل الثارة يف مناف�سات النخبة

�سباح عبد اجلليل


