14

املدى الريـــا�ضي
Almada Sport

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

العدد ( )1773ال�سنة ال�سابعة  -االحــد ( )18ني�سان 2010

يف ختام بطولة �آ�سيا لل�شباب برفع االثقال

م�صارحة حرة

رباعو العراق يحرزون  17ميدالية ويتوجون �أبطا ًال لآ�سيا

�أذرع من ذهب

ط�شقند /ج���واد اخلر�سان
 م��وف��د احت����اد ال�صحافةالريا�ضية

�إياد ال�صاحلي
من قهر الظروف الأ�صعب يف ا�شد حمن التاريخ التي
م� ّر بها �شباب العراق يف ال�سنني املا�ضية لن ي�صعب
عليه حت ّمل �أوزان احلديد وم�ضاعفاته امل�ستحيلة و�سط
�أبطال �آ�سيا  ،بل وقهره و�ضربه ب�أرقام قيا�سية عربية
وق��اري��ة كالتي زفها �شبابنا م��ن العا�صمة االوزبكية
ط�شقند يف ختام بطولة �آ�سيا بعد ان ملعت على �صدورهم
�سبع ع�شرة ميدالية توجتهم الأول فرقي ًا يف �إجناز فريد
لرفع الأثقال العراقية مل ي�سبق ان وثقت �سجالت اللعبة
منجزا مماثال له .
على مدى الأيام احلبلى باملناف�سة والتحدي بني �شبابنا
ونظرائهم الآ�سيويني  ،كان الزميل جواد اخلر�سان ينقل
لنا ب�أمانة ر�سائل تفا�ؤلية تلم�سنا بني �سطورها ان فرحة
كبرية �ستهز �صالة املناف�سة يف ط�شقند بعد �أن �أ�سمع
�أبطال العراق حكايات اجنازاتهم كل املراقبني يف �آ�سيا
وك�أن لكل بطل منهم ق�صة مع الكفاح وال�صرب وكيفية
الو�صول اىل قمة اال�ستعداد يف مناخ ال ي�شجع على
موا�صلة التدريب و�إنهاء الربنامج التح�ضريي للبطولة
ب�سبب خلو اللعبة من امل�ستلزمات الرئي�سة وامل�ساعدة
على و�صول البطل اىل درجة مثالية من القدرة على رفع
الثقل خارج طاقة وزنه.
�إال ان ال �ق��ول املن�صف ينبغي تدبيجه بحق رئي�س
االحتاد العراقي لرفع الأثقال �صالح حممد كاظم الذي
�أعطى مثا ًال ال يختلف عليه اثنان بان التجربة والعلمية
واالجن��از مث ّلث جناح �أي احت��اد يقوده �أبناء اللعبة ،
ما�ض م�شرق تنحني له قامة �آ�سيا بعد ان
والرجل له ٍ
ح�صد ميداليات ذهبية �أم��ام عمالقة اللعبة يف القارة
قبل � 25سنة  ،ول�ه��ذا لي�س غريب ًا ان يوا�صل �صالح
�صناعة الأبطال عرب املتابعة والإ�شراف وانتقاء �أمهر
املدربني وتذليل امل�صاعب الكثرية يف طريق اال�ستعداد
للبطوالت العربية والآ�سيوية وي�ستحق ان ي� ّؤطر اجناز
ط�شقند با�سمه �أوال ثم املدربني والأبطال ال�شباب .
ان �أ�سماء مثل �صفاء را�شد وزن  77كغم واحلائز على
ثالث ميداليات ذهبية مع لقب الأف�ضل يف البطولة اىل
جانب �سلوان جا�سم ومهند عبد احل�سني ورع��د �أمني
ويا�سر حممد وحممد �صباح واحمد ف��اروق  ،ه�ؤالء
ر�صيد مهم للمنتخب الأول و�ضمانة �أكيدة ملقارعة �أبطال
احلديد يف املنا�سبات الآ�سيوية واالوملبية القادمة .
ي�ج��ب ان ن�ح��اف��ظ ع�ل��ى �أب�ط��ال�ن��ا ال���ش�ب��اب ونخ�ص�ص
ميزانية تليق بجهودهم و�آمالهم و�إ�صرارهم على رفع
راي��ة الله اكرب يف املحافل الدولية املرتقبة هذا العام
ال�سيما اوملبياد �سنغافورة لل�شباب مطلع �أب املقبل
وال��ذي يراهن عليه رئي�س االحت��اد وامل�لاك التدريبي
نف�سه لت�سجيل االجناز يف خطوة مهمة العتماد امل�ؤهل
من الرباعني كي ين�ضموا اىل املنتخب الوطني الأول �إذا
ما جنح العراق يف ك�سب بطاقة امل�شاركة يف اوملبياد
عام . 2012
ان تتويج ال�شباب ببطولة �آ�سيا ي�ؤكد �سالمة عمل احتاد
رفع الأثقال مع قاعدة املوهوبني وتطويعه الإمكانات
ال�ف��ردي��ة واجلمعية م��ن اج��ل �صناعة منتخب الأم��ل
والتطلع لزجه يف مع�سكرات تدريبية يف بلدان تعد من
�أوائل املهتمني بالرباعني مثل رو�سيا وبلغاريا وال�صني
و�إي��ران واليابان  ،وب�إمكان اللجنة االوملبية ان تربم
اتفاقيات مع املعنيني يف �ش�ؤون اللعبة فيها م�ستقبال
تت�ضمن �إق��ام��ة معاي�شة طويلة الأم��د مل��ن ي��رى احتاد
رفع الأثقال م�شروع ًا ذهبي ًا يف االوملبياد العاملي �إذ ان
العراق بقي خم�سني عام ًا يتلو ق�صائد الفخر واالعتزاز
مبيدالية عبد الواحد عزيز التي �أه��داه��ا للعراق عام
 ، 1960ومل يتمكن �أي رباع بعده ان يدنو من االجناز
نف�سه بالرغم من امل�شاركات الكثرية عرب الزمن ال�سابق ،
لكن تنب�ؤات الإماراتي �سلطان بن جمرن رئي�س االحتاد
الآ�سيوي للعبة بحق رباعينا ال�شباب مل تخب  ،فهو يرى
طموحهم �أبعد من قارة �آ�سيا وت�شريفهم العرب �سيكون
مميز ًا  ،وي�أذن لهم بدخولهم التاريخ الذهبي من بوابة
لندن �إن �شاء الله.
Ey_salhi@yahoo.com

ح�صل منتخبنا الوطني لل�شباب برفع
االثقال على �سبع ميداليات يف اليوم
الأخ�ي�ر لبطولة �آ��س�ي��ا لل�شباب برفع
االثقال يف اوزبك�ستان بعد ان جنح
ال��رب��اع �سلوان جا�سم عبود يف وزن
ف��وق  94كغم يف اقتنا�ص ث�لاث منها
ذهبية بعد مناف�سة �شر�سة مع رباعي
ال�صني وت��اي��وان واوزبك�ستان حيث
��س�ج��ل يف رف �ع��ة اخل �ط��ف 161ك �غ��م
و 200كغم يف رفعة النرت وح�صل على
جم�م��وع  361كغم وه��و رق��م قيا�سي
عراقي حم��رزا ث�لاث ميداليات ذهبية
ك�م��ا اح ��رز زم�ي�ل��ة ال��رب��اع م�ه�ن��د عبد
احل�سن ميدالية برونزية يف وزن 85
كغم يف رفعة اخلطف بلغت  143كغم
 .وجنح الرباع ال�شاب رعد �أمني يا�سني
يف وزن  85كغم اي�ضا يف احل�صول
ع �ل��ى ث�ل�اث م �ي��دال �ي��ات اي �� �ض��ا ذهبية
وف�ضية وبرونزية يف اليوم االخري
للبطولة ،فيما ح�صل زميلة الرباع
ال�شباب يا�سر حممد ر�شيد على اول
امليداليات يف وزن  62كغم م�سجال رقما
جديدا  .وك��ان اليوم الثاين للبطولة
غنيا بح�صاد امليداليات حيث ح�صل
العبونا على ت�سع ميداليات ففي وزن
 69كغم ا�ستطاع الرباع ال�شاب حممد
�صباح ان يحرز ميداليتني ذهبيتني يف
رفعة النرت واملجموع وح�صد ميدالية
ف�ضية يف رفعة اخلطف م�سجال رقما
قيا�سيا عراقيا وعربيا قدره  274كغم
يف وزن  69كغم و�سجل زميله احمد
ف��اروق رقما قيا�سيا عراقيا يف نف�س
مناف�سات الوزن  69كغم حا�صال على
ثالث ميداليات بعد ان جمع  266كغم
 ،ميدالية ف�ضية يف النرت وميداليتني
ب��رون��زي �ت�ين يف اخل �ط��ف واملجموع
.وا� �س �ت �ط��اع ال��رب��اع ال��ذه �ب��ي �صفاء

االجن ��از �سي�ضعنا ام��ام م�س�ؤوليات
كبرية اهمها املحافظة على هذا االجناز
يف العام املقبل وحتقيق اجناز جديد
يف اوملبياد ال�شباب الذي �سينطلق يف
�شهر �آب املقبل يف �سنغافورة ووجود
ال�ع��راق يف ه��ذا املحفل العاملي االول
يعني ال�شيء الكثري للعبة يف العراق .
ال�شباب واالوملبية يهنئان
بالإجناز الكبري

را�شد يف وزن 77كغم ان يحرز ثالث
ميداليات ذهبية م�سجال رقما عربيا
و�آ�سيويا يف رفعة النرت قدره  190كغم
.وكان �صفاء قد حاز على ذهبية العرب
يف االردن واحتل املركز االول �آ�سيويا
يف البطولة ال�سابقة  .ويف ختام بطولة
ال�شباب توج الفريق العراقي باملركز
االول فرقيا متخطيا منتخبات مثل
الكوريتيني وتايوان واليابان وال�صني
واوزب �ك �� �س �ت��ان وك��ازاخ �� �س �ت��ان .ومت
تتويج العراق خالل احلفل التوديعي
ال ��ذي اق��ام��ة االحت ��اد االوزب �ك��ي على

حتديد موعد انتخابات
االحتادات الفرعية امل�ؤجلة
بغداد /املدى
حدد مكتب املمثليات يف اللجنة االوملبية الوطنية العراقية مطلع اال�سبوع
املقبل موعد ًا لإج��راء انتخابات االحت��ادات الفرعية امل�ؤجلة .وقال زاهد
نوري م�س�ؤول مكتب املمثليات يف االوملبية  :بعد �أن �صادق املكتب التنفيذي
للجنة االوملبية الوطنية العراقية على اللجان اخلا�صة ب�إجراء االنتخابات
امل�ؤجلة لبع�ض االحت��ادات الفرعية يف االجتماع الأخ�ير لالوملبية لذا
قرر مكتب املمثليات �إجراء االنتخابات مطلع الأ�سبوع املقبل .و�أ�ضاف:
�شكلت جلنتان لإجراء االنتخابات يف حمافظتي مي�سان والنجف لبع�ض
االحتادات ممن مت ت�أجيل �أو �إلغاء انتخاباتها الأخرية العام املا�ضي حيث
�ستكون جلنة خا�صة بانتخابات حمافظة النجف منف�صلة متاما عن اللجنة
التي �ست�شرف على انتخابات حمافظة مي�سان.و�أ�شار نوري � :إن ثمانية
احتادات فرعية �سيتم �إجراء االنتخابات لها تخو�ض فيها الهيئات العامة
املمار�سة الدميقراطية دون �أي �ضغوطات وممار�سات غري م�شروعة ،وما
تقره الهيئات العامة وتختاره �سيكون ملزما للجميع الن الهيئات العامة
�أع�ل��ى ال�سلطات يف تلك االحتادات".وتابع � :سنحر�ص خ�لال �إج��راء
االنتخابات بان تكون انتخابات نزيهة ودميقراطية و�شفافة ويدعى لها كل
رجاالت ال�صحافة والإعالم يف تلك املحافظات ليكونوا �شهود ًا على �إجراء
االنتخابات.

�شرف املنتخبات امل�شاركة يف فندق
اوزبك�ستان بح�ضور �سكرتري االحتاد
الدويل وامينة العام ورئي�س االحتاد
الآ�سيوي �سلطان بن جمرن ور�ؤ�ساء
االحت��ادات يف الدول امل�شاركة وخالل
احلفل مت تكرمي الفرق امل�شاركة ويف
مقدمتها ال �ع��راق .ي��ذك��ر ان منتخب
العراق كان قد ح�صل على املركز الثاين
يف البطولة ال�سابقة التي اقيمت يف
االم��ارات عام  2009كما ح�صل العبه
�صفاء را�شد على لقب اف�ضل رباع يف
البطولة بعد ان جنح يف احراز ثالث

ميداليات ذهبية .
رئي�س ال��وف��د� :أب��ط��ال �آ�سيا
كانوا عند ح�سن الظن
ق ��ال رئ �ي ����س ال��وف��د ورئ �ي ����س احت��اد
اللعبة �صالح حممد كاظم  :ان ابطال
العراق يف هذه البطولة والتي �شهدت
مناف�سات كبرية بني املنتخبات امل�شاركة
كونها متثل ابطال �آ�سيا والعامل مثل
ال�صني وكوريا وكازاخ�ستان وتايوان
كانوا عند ح�سن الظن النهم اجنزوا
ما وع��دوا به خالل املع�سكر التدريبي

ح�سني عبد الواحد � :أ�شعر بالغنب لعدم متثيلي املنتخب
بغداد /يو�سف فعل
�أكد ح�سني عبد الواحد العب فريق اربيل لكرة
القدم عن قدرة فريقه على جتاوز الأزمة التي
مير بها ج � ّراء تعر�ضه اىل النتائج ال�سلبية
يف مباريات ال��دوري  ،وا�ستقالة املدرب ثائر
احمد ،وذل��ك بف�ضل ما ميتلكه الالعبون من
اخلربة الكروية واملهارات العالية ف�ضال عن
رغبتهم بتحقيق اجن ��از غ�ير م�سبوق وهو
ال�ف��وز باللقب للمرة ال��راب�ع��ة على ال�ت��وايل.
وقال ح�سني يف حديث لـ(املدى) � :أن مناف�سات
الدوري للمو�سم احلايل اختلفت عن �سابقاتها
من حيث القوة واالثارة بعد ان ات�سعت رقعة
املناف�سة على خطف درع ال��دوري من خالل
عودة الفرق اجلماهريية اىل �صراع التناف�س
بعد �أن ا�ستعانت بالالعبني النجوم وا�ستقدام
امل��درب�ين اجليدين ،وات���س��اع دائ��رة ال�صراع
انعك�ست ايجابا على الأداء الفني لالعبني
يف املباريات ،وجعل من ال�صعب التكهن مبن
يحمل الدرع يف نهاية الدوري.وب�ش�أن مالمح
الفريق الأك�ثر جاهزية على اعتالء �صدارة
امل�ج�م��وع��ة االوىل ق ��ال :ان ف��ري��ق اربيل

الأوفر حظا والأكرث قدرة على فر�ض هيمنته
على قمة املجموعة واالن �ت �ق��ال اىل الأدوار
النهائية واملناف�سة على اللقب  ،وفريق القوة
اجلوية ابرز املناف�سني على �صدارة املجموعة
لتقدميه العرو�ض الكروية اجلميلة وكذلك
فرق دهوك والزوراء والكهرباء وزاخو .وعن
عدم ا�ستدعائه لتمثيل املنتخب الوطني برغم
من العرو�ض اجليدة التي يقدمها يف مناف�سات
ال � ��دوري ق ��ال ح �� �س�ين :ا� �ش �ع��ر ب��ال �غ�بن لعدم
ا�ستدعائي لتمثيل املنتخب برغم امل�ستويات
الفنية اجليدة التي �أقدمها مع
ال�ف��ري��ق  ،ام��ا م�س�ألة
ا�ستدعاء الالعبني
ل �ل �م �ن �ت �خ��ب فهي
مرهونة بخيارات
امل��درب�ي�ن وم��دى
ق� � �ن � ��اع � ��ات� � �ه � ��م
مب�ستوى الالعب
م � � ��ن ال� � �ن � ��واح � ��ي
الفنية والبدنية
والذهنية،

ب����غ����داد� /إك�������رام زي��ن
العابدين
تنطلق يوم غد مناف�سات ت�صفيات

منتخبنا يبكر بلقاء �ساخن مع �سوريا يف �سلة غرب ا�سيا

غ����رب �آ����س���ي���ا ال������ـ 11ملنتخبات
النا�شئني حت��ت � 18سنة والتي
�ستقام يف العا�صمة اللبنانية

ب�يروت للفرتة من  23 – 19من
�شهر ني�سان احلايل .وقال الدكتور
خ���ال���د جن���م ام��ي�ن ���س��ر االحت����اد

يليق با�سم العراق خا�صة
ان ال����ف����رق امل�����ش��ارك��ة
متتاز بامكانات فنية
عالية .وا�شار اىل ان
منتخبنا للنا�شئني،
���س��ي��ل��ع��ب م���ب���ارات���ه
االوىل ي�������وم غد
ام��ام منتخب �سوريا
للنا�شئني فيما �سيلعب
ال���ث�ل�اث���اء م���ب���ارات���ه الثانية
ام��ام منتخب اليمن ويلعب يوم
االربعاء امام منتخب لبنان البلد
امل�ضيف ويلعب اخلمي�س املقبل
مب��واج��ه��ة امل��ن��ت��خ��ب االي�����راين
ويختتم اجلمعة املقبل مبارياته
مبواجهة االردن .وي�ضم الوفد
���س��ام��ي �سعيد رئ��ي�����س��ا وحممد
ح�����س��ن اداري������ا ون���ائ���ل طالب
حكما وع��ل��ي ع��ب��د ال��ل��ه مدربا
و�سليم ارزوقي مدربا م�ساعدا
والالعبني علي م�ؤيد وح�سان
علي وجا�سم �ضياء وزياد
ف��ائ��ز وع��م��ر �سليم وازه���ر
حممد واحمد منفي وو�سام
�سامل و�صفاء �سليم وجا�سم
حم��م��د وع��ث��م��ان ه�ل�ال .جت��در
اال����ش���ارة اىل �أن املنتخبات
الثالثة الأوىل من املناف�سات
الآ�سيوية تت�أهل بدورها
ل��ك ��أ���س ال��ع��امل حت��ت 19
���س��ن��ة يف ع���ام ،2011
والتي مل يتحدد مكانها
وزمانها بعد.

م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ب����ال����ت����اي����ك����وان����دو ي����غ����ادرن����ا �إىل ال�������س���ع���ودي���ة
بغداد /طه كمر
يغادرنا �صباح يوم غد االثنني وفد املنتخب
الوطني بالتايكواندو اىل اململكة العربية
ال�سعودية خلو�ض مناف�سات بطولة غرب
�آ��س�ي��ا ال�ت��ي �ستنطلق مناف�ساتها ي��وم غد
مب�شاركة ال�سعودية (البلد امل�ضيف) وقطر
وال�ب�ح��ري��ن واالردن و��س��وري��ا وفل�سطني
ولبنان واليمن واي��ران ف�ضال عن العراق.

وق��ال عبد اجلبار عبود �أم�ين �سر االحتاد
العراقي للتايكواندو يف ت�صريح لـ( املدى
)  :ير�أ�س وفدنا راجي ب�شري ع�ضو احتاد
اللعبة وحممد قا�سم �إداري ��ا وي�ضم املالك
التدريبي اثنني من املدربني هما ابراهيم
ق��ا��س��م وع �م��ار ط��اه��ر فيما مي�ث��ل منتخبنا
الوطني �سبعة العبني ه��م حممود �سلدار
واب��و احل�سن مهدي ونبيل قا�سم واحمد

ع �ب��د ال ��زه ��رة وو�� �س ��ام ��س�ع��د وع �ل��ي عبد
الكرمي وو�سام �ستار.و�أ�ضاف :ان منتخبنا
ا�ستعد لهذه البطولة ا�ستعدادا جيدا من
خالل التدريبات املكثفة من دون ان يدخل
مع�سكر ًا خ��ارج�ي� ًا او داخ�ل�ي� ًا وذل��ك لكون
املنتخب ي�ضم العبني من خمتلف االندية
التي انهت قبل �أيام بطولتي الدوري املمتاز
ودوري ال�ن�خ�ب��ة وك���ان ال�لاع �ب��ون الذين

�سيمثلون العراق يف هذه البطولة
يف ��ض��وء امل�ستوى ال ��ذي قدموه
يف البطولتني مميزين يف �أدائهم
وح �ق �ق��وا ن�ت��ائ��ج ج �ي��دة وتفوقوا
خ�ل�ال امل �ن��اف �� �س��ات امل�ح�ل�ي��ة لذلك
�سيكون العبونا ب���أمت اجلاهزية
ون ��أم��ل ان يقدموا م�ستوى يليق
ب�سمعة العراق الدولية باللعبة .

وجت��رب�ت��ي م��ع املنتخب ك��ان��ت رائ �ع��ة �أثناء
�إ�شراف املدرب را�ضي �شني�شل على تدريبه ،
وتبقى معاناة العبي الدوري املحلي م�ستمرة
عند عملية اال�ستدعاء للمنتخب لأنها تعتمد
على املجامالت.وعن �أيهما الأ�صلح لتدريب
املنتخب الوطني امل��درب الأجنبي او املحلي
ق��ال :امل��درب املحلي الأق ��رب اىل فهم نف�سية
الالعب وامل�شاكل اليومية العديدة التي يعانيها
والتي ت�أثر على �أدائه يف الوحدات التدريبية
واملباريات ،وذلك يجعله يتفاعل مع الالعبني
ب�صورة كبرية� ،أما املدرب الأجنبي فانه ي�ضع
م�بررات م�سبقة يف حالة ف�شله مع املنتخب
ال��وط�ن��ي ،ح�ي��ث يلقي ب��ال�لائ�م��ة ع�ل��ى �ضعف
الدوري وانعدام البنى التحتية للمالعب وعدم
تهيئة املع�سكرات واملباريات التجريبية  ،لذلك
ي�سعى اىل االعتماد على الالعبني املحرتفني يف
اخلارج لتطبيق �أفكاره التدريبية  ،ويبقى لكل
مدرب وجهة نظر و�أ�سلوب خا�ص بالتدريب،
ولكن يهمنا توفري جميع �سبل النجاح مل�شوار
املنتخب املقبل خلو�ض غمار نهائيات ك�أ�س
�آ�سيا  2010للدفاع عن لقبه القاري .

العمدة خام�س ًا يف ترتيب
�أف�ضل هدايف �آ�سيا

غد ًا منتخبنا ال�سلوي يواجه �سوريا يف ت�صفيات غرب �آ�سيا للنا�شئني
العراقي املركزي لكرة ال�سلة يف
ت�صريح ل��ـ( امل���دى )  :ان الوفد
العراقي غادر ام�س اىل العا�صمة
اللبنانية ب�يروت للم�شاركة يف
ت�صفيات غ��رب �آ���س��ي��ا للنا�شئني
وال��ت��ي �ست�شارك فيها منتخبات
اي�����ران ح��ام��ل��ة ال��ل��ق��ب و�سوريا
والأردن واليمن والعراق ا�ضافة
اىل لبنان البلد امل�ضيف و�ستت�أهل
املنتخبات الأربعة الأوىل لبطولة
�آ�سيا ا�ضافة اىل منتخب اليمن
ال�����ذي ت����أه���ل م��ب��ا���ش��رة ب�صفته
م�ضيف البطولة الآ�سيوية املقبلة
التي ت�ضيفها للفرتة � 22أيلول
ولغاية  1ت�شرين الأول املقبلني
يف العا�صمة اليمنية �صنعاء.
وم��ن جانبه ق��ال �سليم ارزوق���ي
املدرب امل�ساعد ملنتخب النا�شئني
ب��ك��رة ال�����س��ل��ة  :ان ا�ستعدادات
ال��ف��ري��ق ك��ان��ت ���ض��ع��ي��ف��ة ب�سبب
�ضيق ال��وق��ت وق����رار امل�شاركة
املت�أخر بالبطولة  ،ا�ضافة اىل ان
الفريق مل ي�ستطع ان يخو�ض اي
مباراة جتريبية يف طريق اعداده
للبطولة .وا�ضاف ارزوق��ي  :ان
ال��ف��ري��ق مل يجد امل��ك��ان املنا�سب
لإج������راء ال����وح����دات التدريبية
وتنقل يف اك�ثر م��ن م��ك��ان لكننا
رك���زن���ا ع��ل��ى ال��ع��ام��ل�ين النف�سي
وامل��ع��ن��وي يف اع�����داد الالعبني
الذين كانوا يخو�ضون مباريات
ال����دوري ال�����س��ل��وي وام��ل��ن��ا كبري
يف ان ينجحوا بتقدمي م�ستوى

احد رباعينا االبطال يزهو مبداليته

الداخلي الذي �سبق البطولة .وا�ضاف:
ان ختام البطولة كان م�سكا حيث عزف
ال�سالم اجلمهوري ورفع العلم العراقي
كبطل لبطولة �شباب �آ�سيا وا�شار اىل
�أن االجن��از الذي حققة ابطال العراق
النا�شئني يف ال�ب�ط��ول��ة ال�ت��ي �سبقت
ان�ط�لاق بطولة ال�شباب اعطى دافعا
ل�ل�أب �ط��ال ال���ش�ب��اب ك��ي ي�ستمروا يف
حت�ق�ي��ق االجن�� ��ازات م��ن اج ��ل خدمة
العراق ورفع ا�سمه وعلمه بني الدول
االخ� ��رى يف ه ��ذا امل�ح�ف��ل الآ�سيوي
الكبري .وخ�ت��م حديثة ق��ائ�لا :ان هذا

ات�صل وزي��ر ال�شباب والريا�ضة
جا�سم حممد جعفر ورئي�س اللجنة
االومل�ب�ي��ة الوطنية ال�ع��راق�ي��ة رعد
حمودي ب�صالح حممد كاظم رئي�س
الوفد مهنئني الالعبني واملدربني
واالداريني على هذا االجناز الكبري.
ال��ذي حققة ابطال العراق يف هذا
امل �ح �ف��ل الآ���س��ي��وي ال �ك �ب�ير وعرب
جعفر وحمودي يف ات�صاليهما عن
�سعادة الو�سط الريا�ضي العراقي
بهذا االجن��از وال��ذي مل ي�سبق ان
حتقق على م��دى تاريخ اللعبة يف
ال �ع��راق .وم ��ن ج��ان�ب��ه اك��د رئي�س
الوفد عن اع�ت��زازه وزم�لائ��ه بهذه
املتابعة من الوزير ورئي�س اللجنة
االوملبية حيث �سبق لهما متابعة
االجن��ازات ال�سابقة ومنها بطولة
ال�ع��رب االخ�ي�رة ال�ت��ي اح��رز لقبها
اب �ط��ال ال� �ع ��راق .وم ��ن امل ��ؤم��ل ان
يكون وفد منتخب نا�شئة و�شباب
العراق برفع االثقال قد و�صل يوم
ام�س اىل بغداد قادما من العا�صمة
ال�سورية دم�شق بعد ان تعذر قدومه
ي��وم اجلمعة من مدينة ا�سطنبول
ال�ترك�ي��ة ب�سبب ��س��وء التوقيتات
وال �ت��ي ك ��ادت ان تبقي ال��وف��د 48
�ساعة يف مطار ات��ات��ورك الرتكي
ل ��وال اجل �ه��ود ال �ت��ي ب��ذل�ه��ا رئي�س
الوفد لي�ؤمن ال�سفر اىل بغداد عرب
مطار دم�شق ال�سوري بعد �إقامة
فيها مدة يوم واحد.

بغداد /حيدر مدلول
احتل مهاجم منتخبنا الوطني لكرة القدم عماد حممد
ال��ذي يلعب يف �صفوف �سبهان ا�صفهان االيراين
املركز اخلام�س يف ترتيب اف�ضل الهدافني يف
تاريخ دوري �أبطال �آ�سيا منذ انطالقها بنظامها
اجلديد مو�سم .2003 /2002ولغاية اجلولة
اخلام�سة من دوري املحرتفني للمو�سم احلايل
بر�صيد �أحد ع�شر هدفا .ونقل املوقع الر�سمي
ل�لاحت��اد الآ� �س �ي��وي على �شبكة االن�ترن�ي��ت ان
املهاجم عماد يت�ساوى يف هذا املركز مع العبني اثنني
هما ال���س��وري ف��را���س اخلطيب و �إالي� ��راين حممد كرميي
حيث يقف يف ��ص��دارة الهدافني ال�برازي�ل��ي لياندرو مهاجم
ال�سد القطري بر�صيد 15هدفا يليه حممد نور مهاجم االحتاد
ال�سعودي بر�صيد  14هدف ويت�ساوى يف املركز الثالث العبان
من �أوزبك�ستان هما انفر �سولييف العب بونيودكور الذي
�سجل هدف ًا يف هذه اجلولة يف مرمى االحت��اد ال�سعودي،
ون��ور ال��دي��ن طاجاييف ال��ذي ال ي�شارك يف البطولة هذا
العام.ويت�ساوى يف املركز الرابع �أربعة العبني اثنان منهم
كوريان كيم دو-هون و�آهن جونغ ودينيل�سون (بونيودكور
الأوزبكي والربازيلي ماغنو الفي�س العب ام �صالل القطري .

نزار �أ�شرف ي�شتكي من
�شباب الأردن ر�سميا
عماد
حممد
ي�ضييف
لقب ًا مهم ًا
ل�سجله
الكروي

بغداد  /املدى
ق��دم الكابنت ن��زار ا�شرف املدير الفني ال�سابق لفريق �شباب
الأردن احد �أندية الدوري املحرتفني الأردين ب�شكوى ر�سمية
يف احت��اد ال �ك��رة الأردين �ضد �أدارة فريقه  ،ب�سبب عدم
ح�صوله على م�ستحقاته املالية املرتتبة على �شباب الأردن،
�أثناء قيادته للفريق خالل املو�سم الكروي احلايل.
وبينّ �أ�شرف �أنه قدم ال�شكوى ر�سميا �ضد �أدارة نادي �شباب
الأردن  ،متمنيا �أن ينجح احتاد الكرة يف م�ساعدته للح�صول
على حقوقه املالية.
و�أ�ضاف :تربطني عالقة جيدة بنادي �شباب الأردن �إدارة والعبني
الأمر الذي دفعني ملنح النادي فر�صة طويلة لدفع م�ستحقاتي،
ولكن لغاية الآن مل �أمتكن من احل�صول على حقوقي ،فكان ال
بد من التوجه �إىل القنوات الر�سمية من خالل التقدم ب�شكوى
ر�سمية .
ي��ذك��ران امل��درب ن��زا ر ا�شرف تعاقد مع �أدارة ن��ادي �شباب
االردن ملدة مو�سم واحد قبل ان تقيله االدارة يف نهاية
مرحله الذهاب من الدوري للمو�سم احلايل .

