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ب�صمة احلقيقة

ناظم �شاكر :ن�أمل ان ي�شارك �أكرب عدد من املحرتفني
يف بطولة الإمارات الدولية
بغداد  /خليل جليل
اك ��د م ��درب املنتخ ��ب الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم ال ��دويل ال�سابق ناظ ��م �شاكر انه
ي�أم ��ل وج ��ود اك�ب�ر ع ��دد م ��ن الالعبني
املحرتف�ي�ن يف ت�شكيل ��ة املنتخ ��ب الذي
ي�ستع ��د للم�شاركة يف بطول ��ة االمارات
الرباعي ��ة الدولي ��ة املق ��رر انطالقها يف
االم ��ارات يف اخلام� ��س ع�شر من ال�شهر
اجل ��اري وت�ستم ��ر مل ��دة اربع ��ة اي ��ام
مب�شاركة منتخبات ت�شيكيا واذربيجان
ومنتخ ��ب البل ��د امل�ضي ��ف باال�ضاف ��ة
اىل منتخبن ��ا الوطني.وا�ض ��اف �شاك ��ر
يف ت�صري ��ح ع�شي ��ة ا�ستع ��داد املنتخب
للذه ��اب اىل مدين ��ة اربي ��ل لالنتظ ��ام
يف مع�سك ��ر تدريب ��ي هن ��اك ي�ستمر ملدة
ا�سبوع قبل ان ينتقل املنتخب اىل دولة
الإمارات،ن�أمل ان يكون هناك اكرب عدد
من املحرتف�ي�ن الذين ن�سع ��ى للعمل من
اجل �سم ��اح �أنديتهم لاللتحاق ب�صفوف
املنتخ ��ب لتمثيل ��ه يف ه ��ذه ال ��دورة
الرباعية املهمة بالن�سبة ملنتخبنا كونها
م�شاركة خارجية ت�شارك فيها منتخبات
مرموق ��ة م ��ن �ش�أنه ��ا ان ت�سم ��ح اي�ض ��ا
الالعبني ال�شباب الذي ��ن �سن�ستعني بهم
م ��ن الف ��رق املحلية،باكت�س ��اب جان ��ب
معن ��وي وخربة وهم ميثل ��ون املنتخب
اىل جانب زمالئهم املحرتفني.

وا�ش ��ار م ��درب منتخبن ��ا الوطن ��ي �إىل
ان ��ه �سي�ستدعي ثالثني العب ��ا لاللتحاق
مبع�سكراربي ��ل قبل امل�شارك ��ة على امل
ان تك ��ون القائم ��ة النهائي ��ة ت�ض ��م 20
العبا.
ي�ش ��ار اىل ان اللجن ��ة املنظم ��ة للبطولة
ا�شرتط ��ت ان تك ��ون كل بعث ��ة ت�ض ��م

جمل�س الوزراء
ي�ض ّيف حمودي حل�سم
انتخابات احتاد الكرة

ع�شري ��ن العب ��ا وع�ش ��رة اداري�ي�ن
ومدربني.
عل ��ى �صعي ��د �آخ ��ر تتوا�ص ��ل حماوالت
لتامني لقاء ودي بني منتخبنا و منتخب
بيالرو�سي ��ا يف الثاين ع�ش ��ر من ال�شهر
اجل ��اري يف االم ��ارات وينتظر االحتاد
العراقي الرد من قبل نظريه البالرو�سي

بغداد /املدى
ي�ضيّف جمل�س الوزراء �صباح اليوم
يف جل�ست ��ه الأ�سبوعية رعد حمودي
رئي�س اللجنة االوملبي ��ة العراقية مع
اثنني من ر�ؤ�ساء الأندية اجلماهريية
حل�س ��م مل ��ف انتخاب ��ات االحت ��اد
العراقي املركزي لكرة القدم .
و�أ�ش ��ار حم ��ودي يف حدي ��ث �صحفي
�إىل �أنه يحم ��ل عددا من احللول التي
�سيطرحها خالل االجتماع ،معربا عن
�أمله يف �أن يجد حال للم�شكلة.

يف االيام القليلة املقبلة.
وتنتظ ��ر االو�س ��اط الكروي ��ة العراقي ��ة
م ��ن م�شارك ��ة املنتخ ��ب يف بطول ��ة
االم ��ارات ان ت�ش ��كل انعطاف ��ة جدي ��دة
ملهم ��ة املنتخ ��ب وا�ستع ��ادة توازن ��ه
وحيويت ��ه بع ��د ان تعر� ��ض اىل �سل�سلة
م ��ن النتائج املتوا�ضعة ع�ب�ر م�شاركات

و�أ�ضاف حم ��ودي �أنه يرى �أن الوقت
م ��ا زال مبك ��را التخ ��اذ ق ��رار بح ��ل
االحت ��اد �أوجتمي ��ده ،معرتف ��ا ب� ��أن
�إ�صرارالأندي ��ة الت ��ي متث ��ل الهيئ ��ة
العام ��ة لالحت ��اد على �إقام ��ة الدوري
املمت ��از بعد �إج ��راء االنتخاب ��ات يعد
من �أب ��رز امل�شاكل التي تواجه اللجنة
الأوملبية.
وم ��ن جهت ��ه او�ض ��ح وزيرال�شب ��اب
والريا�ض ��ة جا�س ��م حممد جعف ��ر �أننا
نح�ت�رم �أي ق ��رار ت�ص ��دره اللجن ��ة

منتخبنا ي�شارك يف بطولة االمارات الدولية
عديدة خالل العامني املا�ضيني وحتديدا
منذ ح�صول ��ه على لقب �آ�سي ��ا لأول مرة
ع ��ام  2007بع ��د ف ��وزه عل ��ى املنتخ ��ب
ال�سع ��ودي به ��دف دون رد يف العا�صمة
االندوني�سي ��ة جاكارت ��ا يف نهائي ك�أ�س
الأمم الآ�سيوية
فق ��د �شه ��د املنتخ ��ب يف بطول ��ة ك�أ� ��س

االوملبية ب�ش�أن ملف انتخابات احتاد
ك ��رة الق ��دم و�ستدع ��م احلكوم ��ة �أي
قرار تتخذه اللجنة االوملبية والهيئة
العام ��ة الحتاد الكرة ب�ش� ��أن االعتماد
على قان ��ون االنتخابات رقم  16لعام
� 1986أواللوائ ��ح املع ��دة م ��ن قب ��ل
االحت ��اد الدويل لك ��رة الق ��دم ( فيفا)
 ،ومن بينه ��ا م�شروع جتمي ��د الهيئة
الإدارية لالحت ��اد الكرة ماليا و�إداريا
ال ��ذي مت طرح ��ه يف اجتم ��اع جمل�س
ال ��وزراء االخري  ،م�ؤكدا ان احلكومة

ال تتدخل يف امل�سائ ��ل الفنية كما �أنها
ما�ضية يف التحقيق باملخالفات املالية
والإداري ��ة وان مل ��ف االنتخابات لن
يغيب عن اهتمام احلكومة.
يذك ��ر ان الناط ��ق الر�سم ��ي با�س ��م
احلكوم ��ة العراقي ��ة عل ��ي الدب ��اغ قد
اعلن ب�أن جمل� ��س الوزراء ا�ستعر�ض
الر�سال ��ة املوجه ��ة م ��ن قب ��ل  22ناي ًا
م ��ن �أندي ��ة ال ��دوري املمت ��از لرئي�س
جمل�س ال ��وزراء والت ��ي تطالب فيها
بحل الهيئة الإدارية لالحتاد العراقي
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ا�س�ألوا ال ّعرافني!
طه كــمر

اخللي ��ج الأخ�ي�رة تراجع ��ا وا�ضح ��ا
ت�أك ��د ذلك يف م�شاركت ��ه يف ك�أ�س العامل
للقارات يف جن ��وب افريقيا اي�ضا االمر
ال ��ذي واج ��ه في ��ه املنتخ ��ب واملدربون
الذين تعاقبوا على تدريبه خالل الفرتة
ذاته ��ا اىل انتقادات ح ��ادة ب�سبب �سوء
النتائج وتوا�ضع الظهور املفاجئ،
واعت�ب�ر امل ��درب ناظ ��م �شاك ��ر م�شاركة
املنتخ ��ب يف بطول ��ة االم ��ارات فر�ص ��ة
طيبة لي�ض ��ع املنتخب نف�سه جمددا على
�سكة النتائج اجليدة وان يظهر ب�صورة
طيب ��ة طاملا متتع ��ت منتخباتن ��ا مبكانة
وا�ضحة .
وا�شار �شاكر اىل ان الالعبني املحرتفني
املنخرط�ي�ن يف دوري ��ات خارجي ��ة يف
بع�ض ال ��دول �سي�سهمون ب�ش ��كل م�ؤكد
يف رف ��ع امل�ستوى الفن ��ي لطبيعة االداء
للمنتخ ��ب يف ه ��ذه البطول ��ة بع ��د ان
توقف ��ت تدريب ��ات املنتخ ��ب من ��ذ ف�ت�رة
لي�س ��ت بالق�ص�ي�رة ف�ض�ل�ا ع ��ن منحه ��م
لزمالئه ��م ال�شباب دافع ��ا معنويا ي�صب
يف م�صلحة اجلميع.
وكان رئي� ��س االحت ��اد العراق ��ي لك ��رة
الق ��دم قد اكد م�شارك ��ة املنتخب يف هذه
البطول ��ة الت ��ي كان م ��ن املفرت� ��ض ان
ي�شارك فيها منتخب اوزبك�ستان قبل ان
يتم اختياراملنتخب االذربيجاين.
املركزي لكرة القدم،
وا�ضاف الدباغ يف البيان الذي �صدر
من مكتبه الر�سمي ان جمل�س الوزراء
�ص ��ادق عل ��ى جلنة التحقي ��ق امل�شكلة
للنظ ��ر يف التج ��اوزات واملخالف ��ات
القانونية والإداري ��ة واملالية لرئي�س
و�أع�ضاء االحتاد املركزي لكرة القدم
والت ��ي رافق ��ت عمل ��ه من ��ذ ممار�س ��ة
مهامه ولغاي ��ة الآن ،و�سيقوم جمل�س
الوزراء باتخاذ الق ��رار املنا�سب على
�ضوء نتائج التحقيق.

من خ�ل�ال متابعتنا جميع االحداث التي ن�سم ��ع بها ونقر�أ عنها
يف جمي ��ع ميادي ��ن احلياة ن ��رى انها تنته ��ي اما بر�ض ��ا جميع
االط ��راف او بع�ضها الن ��ه بالت�أكيد ان ار�ض ��اء النفو�س غاية ال
تدرك ويف احيان اخرى تنتهي نهاية حزينة اال انها البد من ان
تنتهي هكذا وال ميكن ان تبقى معلقة وال نعرف لها نهاية معينة
وبالت ��ايل �سيك ��ون مردوده ��ا �سلبي� � ًا عل ��ى م�سببيه ��ا و�سيكون
ت�أثريها على جمتم ��ع الق�ضية التي مت اخلو�ض فيها �سلبي ًا بكل
ت�أكيد .
ان م�شكلتن ��ا الي ��وم بات ��ت عقيم ��ة وم ��رت االي ��ام واال�شهر ،بل
واالعوام ولال�سف حتى اليوم مل نعرف لها ولو م�شروع حل او
ب�صي� ��ص �أمل ميكن لن ��ا ان منني انف�سنا به كي نخطط للمرحلة
املقبل ��ة و�إ ّال �سنبق ��ى يف مكاننا نراوح وننتظر م ��ا �ست�سفر عنه
االي ��ام القادمة فق ��د ا�صبحت ق�ضي ��ة االحتاد العراق ��ي املركزي
لك ��رة الق ��دم ق�ضي ��ة ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي وجت ��اوزت لت�صل اىل
جمتم ��ع ال�سيا�سة و�أهل الفن وطلبة املدار� ��س واخري ًا �شاهدت
ب� ��أم عين ��ي ان �شيوخا كبار ال�سن ال ميت ��ون للريا�ضة ب�أية �صلة
وهم يتحدثون عن ق�ضية احت ��اد الكرة وقد طرحت ا�سماء علي
الدب ��اغ ورع ��د حمودي وح�س�ي�ن �سعيد اثناء حديثه ��م وهذا ما
�أثار ده�شتي كونه ��م بعيدين كل البعد عن هذه الق�ضية وعندها
وج ��دت ان الق�ضي ��ة اخ ��ذت طابع� � ًا جدي ��د ًا يف م�ساره ��ا حيث
مل ن�شه ��د م ��ن قبل ق�ضية به ��ذا امل�ستوى ال�سيم ��ا ان بلدنا اليوم
ا�صب ��ح ار�ض ًا خ�صبة للدعاية واال�شاع ��ة وال يختلف اثنان على
ان اخل�ب�ر عندما ي�صرح ب ��ه احدهم جتده بع ��د دقائق قد و�صل
اىل �آخ ��ر بقعة يف العراق وه ��ذا ي�أتي من الف ��راغ الذي افرزته
االو�ضاع التي مر بها بلدنا بغ�ض النظر عن مدى �صحته فكيف
اذا كان ��ت هن ��اك ق�ضية مطروحة امام انظ ��ار كل من يهمه االمر
للتداول بها والعمل على ح�سمها .
وه ��ا نحن الي ��وم وقد مرت علينا االي ��ام واال�شهر ونحن ننتظر
كي ��ف �ستح�س ��م الق�ضية الت ��ي ا�صبحت عقيم ��ة وال ميكن لنا ان
جن ��د لها خمرج ��ا يجعلن ��ا نوا�صل طريقن ��ا الذي تع�ث�ر نتيجة
نزاع ��ات ومهاترات البع�ض الذين مل ي�ضعوا ن�صب اعينهم ا�سم
الع ��راق و�سمعته يف جم ��ال كرة القدم وكي ��ف جتاوزتنا الدول
التي كان ��ت جتهد نف�سها وت�سعى من اج ��ل التفوق علينا كرويا
فقد دفعن ��ا ثمن اللهاث وراء الكرا�س ��ي �إىل �ضياع كرتنا التي ال
نعرف اين حل بها الزمن واحتدى اي العب او مدرب او اداري
او اعالم ��ي ان يتكه ��ن مب�صريالك ��رة العراقي ��ة م ��ا جع ��ل االمر
ين�سحب على االندية املحلية التي �سئمت كرثة التدريب واقامة
املباريات الودية التجريبي ��ة وال احد يعرف متى يبد�أ ماراثون
ال ��دوري العراق ��ي املمتاز حي ��ث خا�ضت اكرثه ��ا مباريات عدة
م ��ع ف ��رق الدوري لكن م ��ن دون جدوى الن االم ��ر ا�صبح مبهم ًا
وامل�صري جمهو ًال ف�أي م�صري ينتظر كرة القدم العراقية ؟
ق ��د جند اجل ��واب عند العراف�ي�ن الذي ��ن ع�سى ان يك ��ون لديهم
اجلواب ال�شايف الذي يعيد االمل لنا ولو اننا نعرف ان املنجمني
كذبوا وان �صدقوا فاىل هنا اقول لكم ا�س�ألوا العرافني !

االعظمية واجلي�ش ونينوى يف املراكز دع��وة الكيوكو�ش��نكاي العراق��ي �إىل بطول��ة فرن�س��ا الدولي��ة

االوىل لبطولة الرماية

بغ��داد� /إك��رام زي��ن
العابدين

ق ��ال فري ��د حمم ��د ام�ي�ن �س ��ر
االحت ��اد العراق ��ي للرماي ��ة �أن
نادي ��ي االعظمي ��ة واجلي� ��ش
اح ��رزا لق ��ب بطول ��ة اندي ��ة
العراق لفئة النا�شئني بالرماية
الت ��ي اختتمت يف مي ��دان رمي
االحت ��اد العراق ��ي للرماي ��ة يف
اال�س ��كان يف بغ ��داد مب�شارك ��ة
 16ناديا .
وا�ضاف حمم ��د يف ت�صريح لـ(
امل ��دى )  :ان ن ��ادي االعظمي ��ة
احرز املركز االول يف مناف�سات
الفرقي بعد ان جمع  688نقطة
وج ��اء ن ��ادي اجلي� ��ش ثاني ��ا
بر�صي ��د  687نقط ��ة فيم ��ا ح ��ل
ن ��ادي املحاويل باملرك ��ز الثالث
بر�صيد  675نقط ��ة  ،وا�سفرت
مناف�س ��ات الف ��ردي لفعالي ��ة

امل�سد� ��س الهوائ ��ي ع ��ن ف ��وز
الالعب ه ��اين حممد ح�سني من
ن ��ادي االعظمية باملرك ��ز االول
بع ��د ان جم ��ع  359نقطة وجاء
العب نادي اجلي�ش حامت كرمي
ثاني ��ا بر�صي ��د  353نقطة فيما
كان املرك ��ز الثال ��ث م ��ن ن�صيب
العب نادي املحاويل زيد طارق
وجمع  353نقطة.
وا�ش ��ار حمم ��د �إىل ان ن ��ادي
اجلي� ��ش اح ��رز املرك ��ز االول
يف مناف�س ��ات الفرق ��ي للبندقية
الهوائي ��ة بر�صي ��د  688نقط ��ة
وجاء نادي االعظمية ثانيا بعد
ان جم ��ع  659نقط ��ة فيم ��ا حاز
ن ��ادي الفتوة على املركز الثالث
بر�صي ��د 609نقط ��ة و�شه ��دت
مناف�س ��ات الف ��ردي لفعالي ��ة
البندقية الهوائي ��ة فوز الالعب
و�س ��ام مازن من ن ��ادي اجلي�ش

بغداد  /املدى

باملرك ��ز االول بع ��د ان جم ��ع
 353نقطة وتاله باملركز الثاين
الالع ��ب خملد فا�ض ��ل من نادي
االعظمي ��ة بر�صي ��د  351نقطة
وكان املرك ��ز الثالث من ن�صيب
العب ن ��ادي اجلي�ش امين كرمي
بر�صيد  325نقطة .
واو�ض ��ح حمم ��د ان ن ��ادي
اجلي� ��ش اح ��رز املرك ��ز االول
يف �سباق ��ات الفرق ��ي للم�سد�س
الهوائ ��ي بر�صي ��د  1082نقطة
وجاء ثانيا نادي الفتوة بر�صيد
 967نقطة وحل باملركز الثالث
ن ��ادي االعظمي ��ة بر�صي ��د 913
نقط ��ة  ،واح ��رز الالع ��ب ن ��ور
الدين �ضياء من ن ��ادي اجلي�ش
احرز املرك ��ز االول يف �سباقات
الف ��ردي لفعالي ��ة امل�سد� ��س
الهوائ ��ي بر�صي ��د  550نقط ��ة
وج ��اء زميل ��ه عبد الل ��ه عالوي
من نادي اجلي�ش اي�ضا بر�صيد
 532نقطة وحل باملركز الثالث
الالع ��ب عدن ��ان ط ��ه م ��ن نادي
الفتوة بر�صيد  485نقطة.
وب�ي�ن حمم ��د ان ن ��ادي نينوى
اح ��رز املرك ��ز االول يف
مناف�س ��ات الفرق ��ي لفعالي ��ة
البندقي ��ة الهوائية بعد ان جمع
 998نقط ��ة ،وج ��اء ثانيا نادي
االعظمي ��ة بر�صي ��د  981نقطة
وحل ن ��ادي اياد �شي ��ت باملركز
الثال ��ث بر�صي ��د  934نقط ��ة
وا�سف ��رت مناف�س ��ات الف ��ردي
لفعالي ��ة البندقي ��ة الهوائي ��ة
ع ��ن ف ��وز الالع ��ب ح�س�ي�ن علي
�س ��امل من نادي نين ��وى و�أحرز
املرك ��ز االول بعد ان جمع 527
نقط ��ة وج ��اء ثانيا الع ��ب نادي
االعظمية جعفر �صادق بر�صيد
 508نقطة وحل باملركز الثالث
الع ��ب ن ��ادي اياد �شي ��ت مهيمن
نوفل بر�صيد  478نقطة .

تلقى االحتاد العراقي للكيكو�شنكاي دعوة ر�سمية للم�شاركة يف
بطولة فرن�سا الدولية التي �ستقام يف العا�صمة باري�س منت�صف
�شهر كانون االول القادم.
وق ��ال عمار عدنان رئي�س االحتاد العراق ��ي للكيكو�شنكاي  :بعد
االجن ��ازات الطيبة التي حققها العراق عل ��ى ال�صعيدين العربي
والعامل ��ي ونتيج ��ة ل ��دوره الفاع ��ل يف تطوير ون�ش ��ر اللعبة يف
الق ��ارة ال�صف ��راء ،تلقى احتادنا ا�شعارا ر�سمي ��ا من قبل االحتاد
الدويل للعب ��ة للم�شاركة يف بطولة فرن�سا الدولية والتي �ستقام
للف�ت�رة م ��ن  15ولغاي ��ة  2009/12/18و�ست�ش ��ارك فيها بلدان
عديدة ومن خمتلف القارات.
وا�ض ��اف � :سريفع العراق الدعوة الر�سمية اىل اللجنة االوملبية
الوطني ��ة العراقي ��ة لغر� ��ض ا�ستح�ص ��ال املوافق ��ات الر�سمي ��ة
وامكاني ��ة م�ساعدت ��ه ماليا لغر� ��ض امل�شاركة ورف ��ع ا�سم العراق
عاليا يف املحافل الدولية ،خ�صو�صا بعد النتائج املبهرة لالحتاد
ولالع ��وام ال�سابق ��ة ،ويتمنى االحت ��اد موافقة اللجن ��ة االوملبية
العراقي ��ة بت�أم�ي�ن مع�سك ��ر تدريب ��ي خارج ��ي لتحقي ��ق الإجناز
املنتظر.
يذك ��ر ان االحتاد العراقي املرك ��زي للكيوكو�شنكاي حقق العديد
م ��ن االجن ��ازات واهمه ��ا ح�صوله عل ��ى املركز الراب ��ع عامليا يف
بطولة العامل عام  2005وت�سيده على بطوالت العرب لل�سنوات
االخريه وكذلك ح�صوله على لقب بطولة ال�شرق االو�سط والتي
اقيمت يف طهران عام .2007

رئي�س االحتاد يتو�سط العبي املنتخب

حممد هادي ي�ؤكد قدرة منتخب ال�شباب على اجتياز الت�صفيات
بغداد /يو�سف فعل

�أكد حممد هادي العب فريق كربالء لكرة
القدم
ق ��درة العب ��ي منتخ ��ب ال�شب ��اب الجتياز
حاج ��ز الت�صفي ��ات امل�ؤهل ��ة اىل نهائيات
�آ�سي ��ا الت ��ي تقام يف اربي ��ل يف اخلام�س
من ال�شه ��ر اجلاري المتالكه ��م امل�ؤهالت
الفني ��ة واملوا�صف ��ات البدني ��ة اجلي ��دة
،ون�أم ��ل م ��ن امل�ل�اك التدريب ��ي للمنتخب
ا�ستثم ��ار عامل ��ي الأر� ��ض واجلمه ��ور
بال�ش ��كل الأمث ��ل حل�س ��م م�س�أل ��ة الت�أه ��ل
مبك ��ر ًا كونهم ��ا م ��ن العوام ��ل املحف ��زة
لالعبني ببذل اق�صى اجلهود يف املباريات
ف�ض�ل� ًا ع ��ن ان املنتخب ��ات املتناف�س ��ة يف
املجموع ��ة الكوي ��ت وال�سعودي ��ة وعمّان
لي�س ��ت ب�أف�ضل حال م ��ن النواحي الفنية
من منتخبنا ال�شبابي.
وق ��ال ه ��ادي يف حديثه ل� �ـ( امل ��دى) � :أن

الفر�ص ��ة كب�ي�رة �أم ��ام العب ��ي منتخ ��ب
ال�شب ��اب لتحقي ��ق نتيج ��ة جي ��دة ت�سع ��د
اجلماه�ي�ر وتعي ��د نغم ��ة االنت�ص ��ارات
ملنتخباتن ��ا الوطني ��ة يف املحافل الدولية
بع ��د االخفاق ��ات الأخ�ي�رة ال�سيم ��ا ان
منتخ ��ب ال�شب ��اب ل ��ه �سمعة كب�ي�رة على
ال�صعي ��د الق ��اري لتاريخ ��ه احلاف ��ل يف
�سجالته ��ا حيث �سبق ل ��ه ان �أحرز خم�س
بطوالت على امتداد م�شاركاته ال�سابقة ،
وهذا مينح العبينا الإ�صرار على انتزاع
الفوز وموا�صلة امل�س�ي�رة اىل النهائيات
الآ�سيوية بنجاح.
وع ��ن �آخ ��ر ا�ستع ��دادات فري ��ق كرب�ل�اء
ملناف�س ��ات الدوري ق ��ال :ان العبي فريق
كربالء يف ا�شد الرغبة النطالق مناف�سات
ال ��دوري بع ��د �أن خ�ضع ��وا اىل منه ��اج
تدريبي مكثف من املدرب عبد الغني �شهد
�شم ��ل التدريب ��ات البدني ��ة والتطبيق ��ات

التكتيكي ��ة م ��ع ت�صحي ��ح الأخط ��اء التي
وق ��ع فيه ��ا الالعب ��ون �أثن ��اء املباري ��ات
التجربيب ��ة لتالفيه ��ا والعم ��ل على زيادة
االن�سجام والتفاهم بني الالعبني  ،واتت
تلك املعاجل ��ات التكتيكية بثمارها وظهر
الفري ��ق ب�صورة مغايرة ع ��ن ال�سابق يف
املباريات الأخرية.
و�أو�ض ��ح ه ��ادي ان �إدارة الن ��ادي وفرت
للفري ��ق جمي ��ع م�ستلزم ��ات النج ��اح يف
م�سريته املقبلة لتحقيق النتائج املرجوة
منه لإ�سع ��اد اجلماهري مع ن�سيان �آثار ما
ح�ص ��ل للفري ��ق يف املو�س ��م ال�ساب ��ق من
النتائ ��ج ال�سلبي ��ة  ،حيث تطمح جماهري
الن ��ادي وادارته ان يناف� ��س الفريق على
الو�صول للمراكز املتقدمة وعدم االكتفاء
ب�شع ��ار امل�شارك ��ة ملطالب ��ة اجلماه�ي�ر
الدائم ��ة بالف ��وز يف املباري ��ات بعي ��دا
ع ��ن التربي ��رات الأخ ��رى ،وه ��ذا يجعل

الالعبني يقدمون اف�ضل �إمكاناتهم �أثناء
املباريات يف مناف�سات الدوري.
وطالب جمي ��ع العاملني يف �إدارة �ش�ؤون
كرتن ��ا باالبتعاد ع ��ن املهاترات والدخول
يف املناو�ش ��ات اجلانبي ��ة والعم ��ل عل ��ى
تف�ضي ��ل امل�صلح ��ة العامة عل ��ى امل�صالح
ال�شخ�صية بعد �أن �أ�سهمت تلك امل�شاكل يف
ت�أجي ��ج ال�صراعات بني االحت ��اد والهيئة
العامة ومل تقدم اية خدمة مل�ستقبل كرتنا
وقال :ان اقامة مناف�سات الدوري من اهم
مقومات جن ��اح اللعبة يف �أي بلد ومثلما
يع ��رف اجلمي ��ع تعلق اجلماه�ي�ر الكبري
بالفرق التي ي�شجعونها ،لذلك البد من ان
تك ��ون هناك حلول منطقي ��ة للخروج من
الأزم ��ة احلالية التي مت ��ر بها كرتنا التي
�أدخل ��ت الدوري املمت ��از يف النفق املظلم
حي ��ث ان بق ��اء الو�ض ��ع على ماه ��و عليه
لي�س يف م�صلحة اللعبة.

ط��ع��ي��م�����س ي���ح���رز م���ي���دال���ي���ة ب���رون���زي���ة يف دورة �أل����ع����اب �آ���س��ي��ا الك��رخ يفوز عل��ى النج��ف ويت� ّأهل �إىل
بغداد ـ املدى
املربع الذهبي بكرة اليد
قال نائب رئي�س االحت ��اد العراقي املركزي

اللعاب القوى ان عداءا عراقيا على ميدالية
برونزي ��ة يف مناف�س ��ات دورة �ألع ��اب �آ�سيا
الثالث ��ة لل�ص ��االت املغلق ��ة الت ��ي جت ��ري
فعالياتها حاليا يف فيتنام .
وا�ض ��اف الدكتور ع�ل�اء جاب ��ر ان « العداء
عدن ��ان طعي� ��س اح ��رز ميدالي ��ة برونزي ��ة
يف �سب ��اق رك� ��ض  800م�ت�ر يف مناف�سات
دورة الع ��اب ا�سيا الثالث ��ة لل�صاالت املغلقة
الت ��ي جتري فعالياته ��ا حاليا يف العا�صمة
الفيتنامي ��ة هان ��وي مب�شاركة عدد كبري من
املنتخبات القارية «
وتاب ��ع جاب ��ر ان « امليدالي ��ة الت ��ي �أحرزها
الع ��داء عدن ��ان طعي�س ه ��ي الثانية للعراق
يف مناف�س ��ات دورة �ألع ��اب �آ�سي ��ا بع ��د ان
اح ��رزت العداءة كول�ست ��ان حممود و�ساما
ف�ضيا �أول ام�س االحد يف مناف�سات رك�ض
 400مرت .

النجف الأ�شرف  /منذر العذاري

طعيم�س يف بطولة العدائني

ت�أه ��ل ن ��ادي الك ��رخ �إىل املرب ��ع الذهب ��ي ل ��دوري
ال�شب ��اب بكرة الي ��د بعد تغلبه على ن ��ادي النجف
 19-22يف املب ��اراة التي ج ��رت بينهما ع�صر يوم
الأحد املا�ضي على قاعة �شهيد املحراب يف النجف
الأ�ش ��رف �ضمن مباريات املجموعة الأوىل لدوري
ال�شب ��اب بك ��رة اليد ال ��ذي انطلق ��ت مبارياته يوم
الأربعاء املا�ضي مب�شاركة �سبعة �أندية هي الكوفة
والك ��رخ والنج ��ف وال�سماوة والزب�ي�ر وال�شرطة
واجلي� ��ش ,وج ��رت مبارياتها بطريق ��ة الت�سقيط
الزوج ��ي ( خروج املغلوب م ��ن مباراتني )  .وكان
ن ��ادي الكوف ��ة ق ��د ت�أه ��ل �إىل املرب ��ع الذهب ��ي بعد
تغلبه على ناديي الزب�ي�ر والنجف وح�صوله على
انتظار يف ال ��دور الأول  ..ويف املجموعة الثانية
الت ��ي ج ��رت مبارياته ��ا يف حمافظة كرب�ل�اء ت�أهل
ناديا الفت ��وة و كربالء للمرب ��ع الذهبي  ..و�ضمن

مباري ��ات املرب ��ع الذهب ��ي تق ��ام اليوم عل ��ى قاعة
�شهي ��د املح ��راب يف النج ��ف الأ�شرف مب ��اراة بني
ناديي الكوف ��ة وكربالء تليها مباراة ناديي الفتوة
املو�صلي والكرخ  ,على �أن يلعب الفائزان املباراة
النهائي ��ة لإح ��راز بطول ��ة دوري ال�شب ��اب للف ��رق
املمت ��ازة ي ��وم اخلمي� ��س الق ��ادم على قاع ��ة �شهيد
املحراب يف النجف الأ�شرف .
وق ��د ج ��رت �ضم ��ن املجموع ��ة الأوىل  12مب ��اراة
كان ��ت نتائجها ف ��وز الزبري عل ��ى ال�شرطة 21-27
وال�سم ��اوة عل ��ى الك ��رخ  24-29والنج ��ف عل ��ى
اجلي� ��ش  19-36والكوف ��ة عل ��ى الزب�ي�ر 14-20
والك ��رخ عل ��ى اجلي� ��ش  19-37والنج ��ف عل ��ى
ال�سم ��اوة  24-30والكرخ عل ��ى ال�شرطة 14-19
وال�سم ��اوة عل ��ى الزب�ي�ر  18-33والكوف ��ة عل ��ى
النج ��ف  19-22والك ��رخ على ال�سم ��اوة 38-40
والكرخ على النجف . 19-22

م�صطفى ح�سن
ينال �شهادة
الدكتوراه

بغداد  /املدى

نال م�صطفى ح�سن عبد الكرمي مدرب
املنتخ ��ب الوطن ��ي لل�شب ��اب باملبارزة
�شه ��ادة الدكت ��وراه بدرج ��ة امتي ��از
عن بحث ��ه املو�س ��وم ت�أث�ي�ر ا�سلوب (
التحفيز الكهربائي  -الباليو التكريك
) عل ��ى الن�ش ��اط الكهربائ ��ي للع�ضل ��ة
وبع� ��ض الق ��درات البدني ��ة واملهارية
اخلا�صة ملنتخب ال�شباب باملبارزة .
وت�ألف ��ت جلنة املناق�ش ��ة من جمموعة
م ��ن االكادمييني وه ��م  :الدكتور رافع
�صال ��ح فتح ��ي والدكتورعقي ��ل م�سلم
والدكتور ب�س ��ام عبا�س والدكتورعبد
الكرمي فا�ضل والدكت ��ور عمار جا�سم
و�أ�ش ��رف عل ��ى البح ��ث الدكتورعادل
فا�ضل  ،وجرت املناق�شة يف قاعة كلية
الرتبية الريا�ضية يف جامعة بغداد .

