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ع���م���اد ي���دخ���ل ق���ائ���م���ة �أف�������ض���ل ه������دايف دوري الأب����ط����ال

نب�ض ال�صراحة

رخ�صة (ّ )B
تهدد مدربي �أربيل والنجف بالإبعاد �آ�سيوي ًا

م�أزق �شبابي
يو�سف فعل

طلب االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم من
االحتادات الأهلية يف القارة الآ�سيوية
من بينها العراق �إر�سال ال�شهادات
اخلا�صة مبدربي فرقهم لكرة القدم
التي �ست�شارك يف الن�سخة الثانية لك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي للت�أكد من امتالكهم
رخ�صة التدريب املعتمدة ح�سب
اللوائح الآ�سيوية اجلديدة لتطبيق
االحرتاف يف م�سابقاته.
بغداد /املدى

ي��ذك��ر �أن �أرب �ي��ل ح��ام��ل ل�ق��ب دوري
امل��و��س��م امل��ا��ض��ي وو��ص�ي�ف��ه النجف
�سيمثالن العراق يف الن�سخة اجلديدة
من البطولة.
ون� �ق ��ل امل ��وق ��ع ال��ر� �س �م��ي ل�لاحت��اد
الآ�سيوي ان الأخري هدد يف تعميمه
ال�صادر جلميع تلك االحت��ادات ومن
�ضمنها ال� �ع ��راق ب �ح��رم��ان ال �ن��ادي
امل �� �ش��ارك ال ��ذي ال ي�ستجيب ببعث
�شهادته يف املدة املحددة وقبل الـ23
م���ن ت �� �ش��ري��ن ال �ث��اين
امل� �ق� �ب ��ل �أو ع ��دم
مطابقتها للوائح
االحت � � � ��اد ال �ت��ي
ت�� �ن�� ��� ��ص ع� �ل ��ى
ال� �ت� �ع���اق���د مع
م� � � � ��درب� � �ي� ��ن
ي �ح �م �ل��ون

ثائر
احمد

�شهادة تدريب فئة � Aأو  Bاملعتمدة
من االحتاد الآ�سيوي يف قراراته اتي
زود بها االحتادات كافة �ضمن خطته
ال �ت��ي و�ضعتها ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية
يف االحت ��اد م��ن �أج��ل تطوير قطاع
امل��درب�ين يف ال �ق��ارة وال��و��ص��ول اىل
م�ستويات �أرق��ى� ،إ�ضافة اىل حتديد
فئة مميزة من املدربني لقيادة الفرق
واملنتخبات يف القارة ال�صفراء.
وي�شرف االحت��اد الآ��س�ي��وي بنف�سه
على التثبت من �شهادات التدريب من
خالل خماطبة االحتادات الأهلية
ب� ��إر�� �س ��ال رخ� �� ��ص م��درب��ي
الأن��دي��ة واملنتخبات ،ثم
�إ�� �ص ��دار ق ��رارات ��ه بعد
الت�أكد من ال�شهادات
وامل �ع��ادل��ة املطلوب
ت��واف��ره��ا بالن�سبة
ل�لاحت��ادات القارية
الأخ� ��رى م��ن خالل
اجتماعاته الدورية
التي يعقدها ح�سب
برناجمه املعلن م�سبق ًا.
اجل � ��دي � ��ر ذك� � � ��ره ان
االحت � � � � � ��ادي � � �ي� � ��ن
الأوروب� � � � � � � � � � � ��ي
والإفريقي وقعا
�أخ�ي��ر ًا اتفاقية
من �أجل معادلة
رخ�ص التدريب
ب �ع��د ان واك��ب
الآ�� � � �س� � � �ي � � ��وي
والإف� � ��ري � � �ق� � ��ي
النظام املعتمد يف
�أوروبا.
وكان االحتاد الآ�سيوي

قد اعتمد يف لوائحه ان ن�سخ بطوالته
املقبلة للأندية واملنتخبات لن ي�سمح
فيها لأي احت��اد �أه�ل��ي �أو ن��اد قاري
ب��ان ي�شرف على املنتخبات والفرق
الكروية �أي مدرب حملي او خارجي
ال ميلك رخ�ص تدريب �أقل من الفئة
 ،Bيف حني لن ي�سمح يف العام املقبل
لأي ن��اد �أو منتخب �أن ي�شرف عليه
مدرب �أقل من فئة  ،Aوي�شرف املدرب
ثائر �أحمد على تدريب �أربيل وماجد
جنم على تدريب نادي النجف.
من جهة �أخرى دخل مهاجم املنتخب
ال��وط �ن��ي ل �ك��رة ال��ق��دم ع �م��اد حممد
امل�ح�ترف يف �صفوف ن��ادي �سبهان
�أ�صفهان الإي��راين يف قائمة �أف�ضل
ع �� �ش��رة ه��داف�ي�ن يف ت��اري��خ بطولة
دوري �أبطال �آ�سيا رغم خروج فريقه
من الدور الأول من البطولة احلالية.
ون� �ق ��ل امل ��وق ��ع ال��ر� �س �م��ي ل�لاحت��اد
الآ�سيوي على �شبكة االنرتنيت ان
امل �ه��اج��م ع �م��اد حم�م��د ي�ح�ت��ل املركز
ال �ث��ال��ث ب�ين ت��رت�ي��ب �أف �� �ض��ل ه��دايف

دوري �أب� �ط ��ال �آ� �س �ي��ا م �ن��ذ مو�سم
 2003_2002حيث �سجل  11هدفا
منا�صفة مع ال�سوري فرا�س اخلطيب
والإي��راين حممود كرميي ،ويت�صدر
الأوزبكي زين الدين طاجاييف العب
نادي باختاكور ترتيب الهدافني يف
البطولة.
و�سجل  13هدفا يليه يف املركز الثاين
ث�لاث��ة م�ه��اج�م�ين و ه��م :الربازيلي
ماغنو الفي�س (�أم �صالل القطري،
ي�شارك قبل النهائي) ،الأوزبكي �أنفر
�سولييف ،ال �ك��وري اجل�ن��وب��ي كيم
دو ه��وون ،ال�ك��وري اجلنوبي �آهن
جونغ هوان �سجلو  12هدف ًا ،وجاء
يف امل��رك��ز ال��راب��ع ال�سعودي حممد
ن��ور (االحت� ��اد ال �� �س �ع��ودي ،ي�شارك
قبل ال�ن�ه��ائ��ي) ،ال�صيني ه��او هاي
دونغ ،والربازيلي لياندرو و�سجلوا
� 10أه � ��داف ويف امل��رك��ز اخلام�س
جاء الربازيلي دينيل�سون (بوهانغ
�ستيلرز الكوري اجلنوبي ،ي�شارك
قبل ال�ن�ه��ائ��ي) ،وال���س�ع��ودي نا�صر

ال�شمراين بت�سعه �أهداف.
من جهة �أخ��رى اق�ترب املهاجم عماد
حممد من لقب �أف�ضل هداف حمرتف
يف ال��دوري الإي��راين امل�سجل حاليا
با�سم الربازيلي �أدريانو �ألويز البالغ
 46ه��دف� ًا بعد ت�سجيله ه��دف�ين يف
م��رم��ى ن��ادي �شاهني بو�شهر رافع ًا
ر�صيده م��ن الأه ��داف اىل  45هدفا
منذ اح�تراف��ه يف ال ��دوري الإي��راين
قبل �أربعة موا�سم حيث �سجل عماد
حم �م��د � 8أه� � ��داف م��ع ن� ��ادي ف��والد
خو�ستان و 37هدف ًا مع �سباهان حتى
الآن مبجموع  45هدف ًا.
ووا�صل املنتخب الوطني بخما�سي
ك ��رة ال �ق��دم ت �ق��دم��ه يف الت�صنيف
العاملي الذي ي�صدره االحتاد الدويل
للعبة (الفوت�سال) ليحتل املركز الـ54
عامليا وال�ـ � 11آ�سيويا وال�ـ  5عربي ًا
ل�شهر ت�شرين الأول اجلاري.
ونقل املوقع الر�سمي لالحتاد الدويل
ل �ك��رة ال �ق��دم �إن امل�ن�ت�خ��ب الوطني
تقدم �سبعة مراكز ليحتل الت�سل�سل

بغداد� /إكرام زين العابدين

بغداد /املدى

الـ  54عامليا لل�شهر اجل��اري من بني
 150منتخبا ،بعد �أن ح�صل على ما
جمموعه  946نقطة ،متقدم ًا على
ت�صنيف �شهر �أي�ل��ول املا�ضي حيث
ك��ان يف امل��رك��ز  61مب�ج�م��وع 340
نقطة.
ووق��ف املنتخب الوطني يف املركز
الـ 11على ال�صعيد الآ�سيوي متقدم ًا
مركز ًا واح��د ًا ،بعد �أن ك��ان يقف يف
املركز الثاين ع�شر وراء منتخبات
�إيران واليابان وتايلند و�أوزبك�ستان
وا��س�ترال�ي��ا وقريغي�ستان وال�صني
ولبنان واندنو�سيا وكوريا اجلنوبية
فيما تقدم العراق �إىل املركز الـ 5على
ال�صعيد العربي خلف منتخبات ليبيا
وم�صر واملغرب ولبنان.
يذكر ان املنتخب الوطني خلما�سي
ال �ك��رة ق��د �أح� ��رز امل��رك��ز ال �ث��اين يف
ب�ط��ول��ة غ ��رب �آ� �س �ي��ا ال �ت��ي اختتمت
م�ؤخر ًا يف العا�صمة القطرية الدوحة
بعد خ�سارته يف املباراة النهائية �أمام
فريق لبنان بنتيجة (.)3-1

�أوملبية نينوى تك ّرم العبي منتخب النا�شئني
باجلمنا�ستك
املو�صل /نوزت �شمدين

كرم ��ت ممثلية اللجنة االوملبي ��ة يف حمافظة نينوى ،العبي
منتخ ��ب الع ��راق باجلمنا�س ��تك للنا�ش ��ئني ،واحلائ ��ز عل ��ى
امليدالية الف�ض ��ية فرقي ًا يف البطولة التي �أقيمت يف القاهرة
بجمهورية م�ص ��ر العربية م�ؤخر ًا ،وذكر مدرب الفريق زياد
ط ��ارق ان �س ��بعة العبني �ش ��اركوا يف هذه البطولة خم�س ��ة
منهم من حمافظة نينوى ،و�أ�ضاف ان املنتخب كان قد دخل
مع�س ��كر ًا تدريبيا ملدة ثالثة �أ�س ��ابيع يف العا�ص ��مة القطرية

الدوحة ،و�أو�ضح �أن العديد من العبي املنتخب تعر�ضوا اىل
الإ�ص ��ابة التي حرمتهم من احل�صول على مراكز متقدمة يف
هذه البطولة.وعلى �ضوء هذه النتائج قامت ممثلية اللجنة
االوملبية بتكرمي �أع�ض ��اء الفريق ،يف احتفالية ا�ست�ضافتها
قاعة اجلمباز يف نادي الفتوة الريا�ض ��ي مبدينة املو�ص ��ل،
وم ��ن جهته ق ��ال د.خالد حممود عزي ��ز رئي� ��س املمثلية� ،أن
التكرمي ي�شكل حافزا معنويا مهما لالعبني ال�صغار من اجل
تقدمي عطاءات �أف�ضل.

حتطيم  14رقم ًا قيا�سي ًا يف بطولة العراق بالإثقال
بغداد/املدى

 67كغم جاء باملركز الأول يا�سر ع�صام من نادي
نفط اجلنوب وحل باملركز الثاين علي فيا�ض من
نادي اجلنوب ويف املركز الثالث حممد جمال من
النادي الآث ��وري والثالث املكرر زهري عبا�س من
نادي �شط العرب ،ويف وزن دون  75كغم ح�صل
عل ��ى املركز الأول علي حممد م ��ن نادي اجلنوب
وح�ص ��ل على املركز الثاين حيدر عبد اخلالق من
ن ��ادي نفط اجلن ��وب واملركز الثال ��ث عقيل مهند
م ��ن نادي الق ��وة اجلوية والثالث املكرر ح�س�ي�ن
عب ��د الإم ��ام م ��ن ن ��ادي �س ��فوان ،ويف وزن دون

عبد الوهاب يقود ال�شباب
االماراتي
قرر جمل�س �إدارة نادي ال�ش ��باب الإماراتي
التعاق ��د مع عبد الوه ��اب عبد القادر لتويل
م�س� ��ؤولية الفري ��ق الأول يف الن ��ادي خلف ًا
للربازيلي �سرييزو بعد اخل�سارة الأخرية
الت ��ي من ��ي به ��ا الفري ��ق م ��ن الوح ��دة يف
اجلولة الرابعة لدوري املحرتفني.
و�أو�ض ��ح عب ��د الوه ��اب عب ��د الق ��ادر �أن ��ه
�سيعمل على ا�س ��تكمال مل�سرية عمل �سابقة

مل يتبق اال �أيام قليلة النطالق ت�ص ��فيات �شباب �آ�سيا لكرة القدم
التي حتت�ضنها مدينة اربيل ومازال منتخبنا ال�شبابي يعي�ش يف
دوامة ومل يعرف طعم اال�س ��تقرار ،حيث ي�شهد �إعداده ملباريات
الت�ص ��فيات التلك� ��ؤ والتخب ��ط لعدم وج ��ود الر�ؤية الوا�ض ��حة
مل�س�ي�رته املقبل ��ة ،بعد ان ان�ش ��غل �أع�ض ��اء احتاد الكرة بق�ض ��ية
االنتخاب ��ات ومتدي ��د فرتة عمل ��ه لأط ��ول فرتة ممكن ��ة و�أهمل
ب�ش ��كل او ب�آخ ��ر منتخ ��ب ال�ش ��باب ومعاناته الإداري ��ة والفنية
ال�س ��يما ان معركة االنتخابات �شهدت التجاذبات واالنق�سامات
يف الو�سط الكروي ،وهذا جعل االحتاد ال يعرف ماذا يدور يف
البيت ال�شبابي وامل�شاكل التي يواجهها الفريق يف طريقه نحو
خط ��ف �إحدى بطاقات الت�أهل اىل نهائيات �أمم �آ�س ��يا لل�ش ��باب،
ونتيجة لذلك الغياب غري املربر قام مدرب املنتخب ح�سن احمد
بع ��دة ادوار يف �آن واح ��د :الإداري وامل ��درب واملعالج وغريها
لرتك ��ه وحيد ًا يف امليدان الن�ش ��غال �أع�ض ��اء االحتاد مب�ؤمترات
االنتخابات واالجتماعات ال�سرية.
حت ��ى املباري ��ات الودي ��ة الت ��ي خا�ض ��ها املنتخ ��ب م ��ع نظ�ي�ره
الإم ��ارات مل تكن من الناحية الفنية تتالءم مع قوة الت�ص ��فيات
و�أهميته ��ا بع ��د ان حاول االحتاد ال�ض ��حك عل ��ى الذقون عندما
�أعل ��ن ان املنتخب امل�ض ��يف هو منتخب ال�ش ��باب بينما احلقيقة
مغاي ��رة الن ��ه كان يلعب يف الوقت ذاته ببطولة العامل لل�ش ��باب
الت ��ي �أقيمت م�ؤخر ًا يف القاهرة وو�ص ��ل اىل دور الثمانية منها
وات�ض ��ح فيما بعد ان املباراتني التجريبيت�ي�ن كانتا مع منتخب
الإمارات للنا�شئني.
ان تلك م ��ن اخلطايا التي ارتكبها االحت ��اد بحق اجليل احلايل
من العبي منتخب ال�ش ��باب الذين مل يجدوا الرعاية ال�صحيحة
لالهتم ��ام مبواهبه ��م الفنية ال�س ��يما انهم بحاج ��ة اىل الرعاية
النه ��م مازالوا براعم �ص ��غرية تبحث عمن يرعاها ليال ونهارا،
كما ان اغلبهم ي�شارك لأول مرة يف البطوالت القارية ومباريات
من العيار الثقيل.
نظرة �سريعة اىل درجة ا�ستعداد بقية املنتخبات يف جمموعتنا
جند ان املنتخب ال�س ��عودي دخل يف �أكرث من مع�س ��كر تدريبي
و�شارك يف دورات عدة بوجود منتخبات عاملية وكذلك املنتخب
الكويتي الذي اجته �صوب القاهرة للدخول يف مع�سكر تدريبي
مع خو�ض لقاءات قوية مع �أندية الدوري املمتاز امل�ص ��ري ،اما
منتخب �س ��لطنة عمان فانه ي�س ��مى هناك مبنتخ ��ب الأمل للكرة
العماني ��ة لوفرة املواهب املوجودة فيه و�س ��عيه للو�ص ��ول اىل
نهائي ��ات �آ�س ��يا وال ميكن ا�س ��تثناء املنتخب الهندي من �ص ��راع
التناف� ��س على قم ��ة املجموعة بع ��د الطفرات النوعي ��ة الكبرية
ملنتخبات الفئات العمرية يف الهند.
ووفق تلك املعطيات ف�إن املجموعة تعد الأقوى والأ�صعب ،و�إن
مهمة منتخبنا لل�ش ��باب لي�س ��ت �س ��هلة ولكنها لي�س ��ت م�ستحيلة
وتتطل ��ب م ��ن امل ��درب ح�س ��ن احم ��د ا�س ��تثمار الوق ��ت املتبقي
بال�ص ��ورة املثل ��ى ل�ش ��حذ هم ��م الالعب�ي�ن وحتفيزه ��م خلط ��ف
�إح ��دى البطاقات املخ�ص�ص ��ة للمجموعة من خ�ل�ال العودة اىل
النظام التدريب ��ي املعتمد على الروح املعنوية بعيد ًا عن اجلمل
التكتيكي ��ة وحتقيق نتيجة تفرح املاليني الذين ب�أم�س ال�ش ��وق
النت�ص ��ارات ال�ش ��باب التي غابت ع ��ن الو�ص ��ول اىل النهائيات
الآ�س ��يوية منذ موا�س ��م ع ��دة الن االحتاد �أهم ��ل اجلانب الفني
للمنتخ ��ب وان�ش ��غل مبهمته الأ�سا�س ��ية يف البقاء على كر�س ��ي
القيادة الريا�ضية.

عماد حممد يقرتب من لقب هدايف دوري املحرتفني االيراين

اختتام بطولة العراق لل�شباب واملتقدمني املفتوحة بالكاراتيه
ق ��ال ع ��ادل عي ��دان �أم�ي�ن �س ��ر االحت ��اد العراقي
املرك ��زي للكاراتي ��ه ان مناف�س ��ات بطولة العراق
لل�ش ��باب واملتقدم�ي�ن بالكاراتي ��ه اختتم ��ت يف
حمافظة النجف مب�شاركة  38ناديا متثل خمتلف
حمافظات العراق.
و�أ�ض ��اف عيدان يف ت�ص ��ريح لـ(املدى) :ا�ش ��رف
عل ��ى حتكي ��م البطولة ح ��كام دوليون م ��ن �إيران
وه ��م (�س�ي�رو�س �شهر�س ��تاين وملي ��اء ب ��دري
فار�س ��ي وبرويز مهربان ،وكان ح�ضور املدربني
الإيراني�ي�ن امل�ش ��رفني عل ��ى تدري ��ب املنتخ ��ب
الوطن ��ي وه ��م (عل ��ي ع�س ��كري و�س ��عيد نيك ��و
خ�ص ��لت) حاف ��زا لالعبني عل ��ى تقدمي �أف�ض ��ل ما
لديهم وكان ر�أي املدربني الإيرانيني �ضم عدد من
الالعب�ي�ن اجليدين اىل املع�س ��كر التدريبي املقام
يف حمافظة النجف اال�شرف.
وتابع عي ��دان :ان النتائج فعالية الكاتا �أ�س ��فرت
عن حممد ن ��وري من نادي احلف ��ر باملركز الأول
وجاء �أمين �ص�ب�ري من ن ��ادي اجلماهري باملركز
الث ��اين وح�ص ��ل احم ��د عم ��اد م ��ن ن ��ادي نف ��ط
اجلن ��وب باملرك ��ز الثال ��ث ومرت�ض ��ى مه ��دي من
نادي بابل الثالث مكرر.
اما نتائج الفردية لفعالية القتال فقد �أ�س ��فرت عن
فوز فوز ماجد وليد من نادي �شط العرب باملركز
الأول ل ��وزن  60كغم ورعد �س ��عد من نادي �ش ��ط
الع ��رب باملرك ��ز الثاين ويا�س ��ر عب ��د الكرمي من
نادي اجلنوب باملركز الثالث وحيدر طوخان من
الن ��ادي الآث ��وري الثالث املك ��رر ،ويف وزن دون
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عل ��ى اعتب ��ار انه ال ميكن لأح ��د التقليل من
�ش� ��أن امل ��درب الربازيل ��ي �س�ي�ريزو ال ��ذي
حقق جناحات كبرية على مدار � 3س ��نوات
ق�ض ��اها مع ال�ش ��باب كان �أبرزها احل�صول
مع ��ه عل ��ى بطول ��ة ال ��دوري ،ولك ��ن غياب
التوفي ��ق وتراك ��م الظ ��روف �أدي ��ا لنتائ ��ج
الفري ��ق الأخ�ي�رة مع الو�ض ��ع يف االعتبار
�أن نادي ال�شباب ي�ضم رافدا رائعا لالعبني
املوهوبني وله م ��ن الإمكانات والتنظيم ما
ي�ضمن له م�ستقبال باهرا.

هيثم عبد الر�ضا( :هاف تامي) ..واحة اجلمهور
الريا�ضي
بغداد /املدى
�أعرب مقدم برنامج (هاف تامي) يف قناة الريا�ضة العراقية الزميل هيثم عبد الر�ضا عن �سعادته الكبرية
ملا حققه الربنامج من �ص ��دى طيب بني اجلمهور الريا�ض ��ي ملا يقدمه من ر�س ��الة مهنية تطرح ق�ض ��ايا
تهم تطور كرتنا املحلية بحيادية عالية ف�ض�ل�ا عن تناوله �إ�س ��رار فرق الدوري من دون ت�ش ��هري!وقال
عبد الر�ض ��ا :حر�ص ��نا يف الربنامج على تر�س ��يخ العالقة الوثيقة بني اجلمهور والريا�ضيني من دون
حواجز ،وبناء على ذلك ا�ستجبنا لرغبة عدد كبري من امل�شاهدين الذين يتوا�صلون معنا عرب االمييل
و�أقمنا احتفالية الذكرى ال�س ��نوية الثالثة للربنامج يف كازينو يرتادها �أن�ص ��ار الأندية اجلماهريية،
والقت الفكرة ا�ستح�س ��ان اجلميع و�أ�سهمت يف جمع ال�شخ�صيات الريا�ضية وجنوم الدوري املحلي
ومدربي الأندية وحتى بع�ض الأدباء والفنانني.و�أ�ض ��اف :ن�أمل موا�صلة النجاح يف املو�سم اجلديد
لكننا بحاجة اىل املزيد من االهتمام من �إدارة القناة الريا�ضية العراقية ،من خالل تهيئة الديكورات
املنا�س ��بة وامل�س ��تلزمات الأخ ��رى لإدامة جناح الربنامج ال�س ��يما انن ��ا مقبلون على انطالق املو�س ��م
الكروي اجلديد  2010 - 2009ون�سعى اىل �إ�ضافة فقرات جديدة تهدف اىل زيادة الوعي الريا�ضي
لدى اجلماهري وتدعو اىل املحبة والت�سامح واالبتعاد عن التع�صب الأعمى.

 84كغ ��م جاء باملركز الأول عمار فيا�ض من نادي
اجلنوب ويف املركز الثاين ح�س ��ن علي من نادي
نفط اجلنوب ويف املركز الثالث �ص ��فاء خ�ض�ي�ر
من نادي �ش ��ط الع ��رب والثالث املكرر م�ص ��طفى
احمد من نادي القوة اجلوبة ،ويف وزن فوق 84
كغم ح�ص ��ل عل ��ى املركز الأول ه ��اين عبد الكاظم
م ��ن نادي نفط اجلنوب ويف املركز الثاين حممد
كرمي من نادي نفط اجلن ��وب ويف املركز الثالث
احمد عبد امللك من نادي الت�ضامن والثالث املكرر
ح�سني حممد من نادي القوة اجلوية.

نفط اجلنوب ميثل العراق يف بطولة العامل بالرباط
و�أ�ش ��ار عيدان اىل ان االحتاد العراقي للكاراتيه
اخت ��ار ن ��ادي نف ��ط اجلن ��وب الب�ص ��ري لتمثي ��ل
الع ��راق يف مناف�س ��ات بطول ��ة الع ��امل لفئت ��ي
النا�ش ��ئني وال�شباب التي �س ��تنطلق فعالياتها يف
العا�ص ��مة املغربي ��ة الرب ��اط خالل امل ��دة من 12
ولغاية  15من �ش ��هر ت�شرين الثاين املقبل ،حيث
من امل�ؤمل ان ي�شارك ثمانية العبني يف مناف�سات
النا�ش ��ئني ومثلهم يف مناف�س ��ات ال�شباب و�سيتم
اختيارهم بالتن�سيق مع �إدارة االحتاد للم�شاركة
يف البطولة املهمة.

قال رئي�س االحتاد العراقي املركزي
لرف ��ع الإثق ��ال ان �أربع ��ة العب�ي�ن
متكنوا من حتقيق  14رقما عراقيا
قيا�سيا يف مناف�سات بطولة العراق
للأندي ��ة لفئ ��ة ال�ش ��باب ومنتخبات
املحافظ ��ات لفئ ��ة النا�ش ��ئني الت ��ي
�أقيم ��ت يف حمافظ ��ة وا�س ��ط
مب�ش ��اركة  17نادي ��ا و 13منتخب ًا.
و�أ�ض ��اف �ص ��الح حممد كاظ ��م :ان
الالعب رع ��د �أمني من ن ��ادي بغداد
متك ��ن م ��ن حتقي ��ق خم�س ��ة �أرق ��ام
قيا�س ��ية يف مناف�سات وزن  85كغم
لفئة ال�ش ��باب ه ��ي  145كغم خطف ًا

و 177كغ ��م و 182كغم نرت و327
كغ ��م و 332كغ ��م يف املجموع فيما
ا�س ��تطاع الالع ��ب �س ��لوان جا�س ��م
عب ��ود من ن ��ادي بدرة م ��ن حتقيق
�أربعة �أرقام عراقية قيا�سية جديدة
يف وزن  94كغم لفئة ال�شباب وهي
 153كغ ��م و 157كغم خطف ًا و190
كغم نرت ًا و 347كغم يف املجموع.
وتابع كاظ ��م :ان العب نادي بغداد
حمم ��د �ص ��باح متك ��ن م ��ن حتقيق
ثالث ��ة �أرق ��ام قيا�س ��ية جدي ��دة يف
مناف�س ��ات وزن  69كغ ��م لفئ ��ة
ال�ش ��باب ه ��ي  123كغ ��م خطف� � ًا
و 203كغم و 219كغم يف املجموع

بينما حقق الالع ��ب عمار مازن من
منتخ ��ب الك ��وت رقم�ي�ن قيا�س ��يني
جديدي ��ن يف مناف�س ��ات وزن 69
كغم لفئ ��ة النا�ش ��ئني اذ متكن 149
كغم و 151كغم نرت ًا.
وزاد ان منتخ ��ب بغ ��داد �أحرز لقب
بطولة العراق لفئة النا�شئني وجاء
ثاني� � ًا منتخ ��ب الك ��وت فيم ��ا كان
املرك ��ز الثالث من ن�ص ��يب منتخب
كركوك ،واما يف مناف�سات ال�شباب
فقد ح�ص ��ل على لقب البطولة نادي
بغ ��داد ،وح ��ل ثاني ��ا ن ��ادي ب ��درة
فيم ��ا ج ��اء باملرك ��ز الثال ��ث ن ��ادي
الكاظمية.

ي��������أم�������ل ب���ح�������ص���ي���ل���ة وف�����ي�����رة م�������ن امل�����ي�����دال�����ي�����ات

وف��د التجذي��ف يتوج��ه اىل م�ص��ر للم�شارك��ة ببطول��ة الع��رب
بغداد /خليل جليل

توج ��ه �ص ��باح �أم� ��س الأح ��د وف ��د املنتخ ��ب
الوطن ��ي للتجذي ��ف يف طريقه اىل العا�ص ��مة
امل�ص ��رية القاه ��رة للم�ش ��اركة يف البطول ��ة
العربي ��ة التي تنطلق يف التا�س ��ع والع�ش ��رين
م ��ن ال�ش ��هر ولغاي ��ة احل ��ادي والثالث�ي�ن من
ال�شهر اجلاري.
وق ��ال رئي� ��س االحت ��اد العراق ��ي للتجذي ��ف
عبد ال�س�ل�ام خل ��ف :ان الوفد ي�ض ��م  11العبا
�سي�ش ��اركون يف فعاليت ��ي التجذيف والكاياك
واملدربني ماجد �ص ��الح وحممد وعلي ح�س�ي�ن
وغزوان مثنى يا�س�ي�ن باال�ضافة ح�سني داخل
�إداري ًا واياد �شم�سي رئي�س الوفد.
و�أو�ضح خلف :ان الالعبني الذين �سي�شاركون
يف فعاليات التجذيف هم كل من حمزة ح�سني
وحي ��در ن ��وزاد وحمم ��د حام ��د واحم ��د عبد
ال�سالم واحمد ح�س�ي�ن وامنار �سلمان واحمد
ب�ش ��ار وحممود نه ��اد �أمام مناف�س ��ات الكاياك
ف�سي�ش ��ارك فيها كل من �صدام حامد وعلي عبد
اللطيف وحممد عبد الرزاق.
كم ��ا �سي�ض ��م الوف ��د احلكم�ي�ن حي ��در جمي ��د
واحمد رجب ومن امل�ؤمل ان ي�شاركا يف دورة
تدريبي ��ة تطويرية تقام عل ��ى هام�ش البطولة
�إ�ض ��افة اىل م�ش ��اركتهما يف حتكي ��م ع ��دد من
ال�سباقات.
ي�ش ��ار اىل ان منتخب ��ات م�ص ��ر واجلزائ ��ر
وتون� ��س والع ��راق ه ��ي اب ��رز املر�ش ��حني
للمناف�س ��ة عل ��ى خط ��ف املراك ��ز الأوىل يف

البطول ��ة التي يتوقع رئي� ��س االحتاد العراقي
للتجذي ��ف ان يع ��ود منتخبنا بح�ص ��يلة ال تقل
عن  15ميدالية متنوعة نظرا للم�س ��توى الذي
يتمتع به مت�س ��ابقونا مثلما عك�ست امل�شاركات
الأخرية.
واعت ��ذر االحت ��اد ع ��ن امل�ش ��اركة يف البطولة
الآ�س ��يوية املق ��ررة يف تاي ��وان يف اخلام� ��س
من ال�ش ��هر املقب ��ل لتداخل موعده ��ا مع موعد

مناف�س ��ات بطولة العرب يف م�صر الأمر الذي
حال دون امل�شاركة.
و�أو�ض ��ح رئي�س االحت ��اد العراق ��ي للتجذيف
عبد ال�س�ل�ام خل ��ف ان الوفد العراقي �س ��يقدم
مقرتح ��ا عل ��ى هام� ��ش اجتماع ��ات االحت ��اد
العربي يف م�ص ��ر تتعلق مبواعي ��د البطوالت
وامل�س ��ابقات العربي ��ة م ��ن اجل ان تك ��ون لها
مواعي ��د غ�ي�ر متداخل ��ة وقريب ��ة م ��ن باق ��ي

امل�شاركات اخلارجية.
ويرغ ��ب رئي� ��س االحت ��اد العراق ��ي للتجذيف
بخو�ض غمار انتخابات من�ص ��ب نائب رئي�س
االحتاد العربي للعبة التي �س ��تجري يف م�صر
خ�ل�ال �أي ��ام البطولة بينم ��ا �سري�ش ��ح املدرب
ماج ��د �ص ��الح لع�ض ��وية اللجن ��ة الفني ��ة يف
االحتاد.يذك ��ر ان بطول ��ة التجذي ��ف العراقي
كانت �آخر حمطاته اخلارجية يف بطولة �آ�سيا

التجذيف العراقي يطمح لتحقيق االجناز يف القاهرة

الأخرية الت ��ي �أقيمت يف العا�ص ��مة الإيرانية
طه ��ران وقبلها تواجد املنتخ ��ب للتجذيف يف
بطول ��ة العامل الت ��ي �أقيمت يف بولن ��دا مطلع
ال�ش ��هر املا�ض ��ي.وي�أمل االحت ��اد العراق ��ي
للتجذي ��ف ان ت�ص ��ب هات ��ان امل�ش ��اركتان يف
م�ص ��لحة �أع�ض ��اء املنتخ ��ب يف رفع م�س ��توى
التح�ض�ي�ر واال�س ��تعداد ف�ض�ل�ا ع ��ن املع�س ��كر
التدريب ��ي الأخري للمنتخب ال ��ذي انخرط فيه
لأكرث من �أ�سبوعني لو�ضع الالعبني يف و�ضع
ا�ستعدادي فني �أف�ضل.
م ��ن جانب ��ه �أع ��رب امل ��درب ماج ��د �ص ��الح عن
ثقته الكبرية بالعب ��ي املنتخب بتحقيق نتائج
طيب ��ة قائ�ل ً�ا :يف املنتخ ��ب جمموع ��ة ممتازة
م ��ن الالعب�ي�ن تتوف ��ر فيه ��م اخل�ب�رة نتيج ��ة
امل�ش ��اركات اخلارجي ��ة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن جمموع ��ة
�ش ��بابية ،ون�أمل ان يكون اجلميع يف م�ستوى
الثقة الكبرية التي مننحها للجميع يف العودة
بنتائج جيدة.
و�أ�ضاف �صالح :ان التدريبات املكثفة الأخرية
الت ��ي �أم�ض ��اها الالعب ��ون قبيل املغ ��ادرة اىل
م�ص ��ر عك�س ��ت الرغبة العالية لديهم يف �إظهار
املناف�سة وخطف عدد من امليداليات ف�ضال عن
ال ��روح املعنوية الت ��ي يتحلى بها كل �أع�ض ��اء
الوفد �سواء العبني �أو مدربني �أو �إداريني.
و�أثن ��ى امل ��درب ماج ��د �ص ��الح عل ��ى الربنامج
التدريبي للمنتخب الذي حظي بدعم واهتمام
وا�ض ��حني م ��ن قب ��ل امل�س� ��ؤولني يف االحت ��اد
العراقي للتجذيف.

