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بغداد / إكرام زين العابدين

مجريات الشوط األول
عـزم مـدرب الـطلبــة والعبـوه الــشبـاب الــذين
زجهـم يف هـــذه املـبـــاراة علـــى حتقـيق نـتـيجـــة
كـبـيـــرة يـــرضـــون بهـــا إدارتهـم
وكــــذلك جـمهـــورهـم
بــعــــــــــــــد عــــــــــــــدد مـــــن
املـــبـــــــــاريـــــــــات غـــيـــــــــر
املقــنعــــــة يف الفــتـــــرة
األخــيــــــرة وخــــــاصــــــة
الــتــي خــــســـــرهــــــا مع
سـيـــــروان علــــى مـلعـب

الشعب أيضاً.
وشن العبـو الـطلبـة منـذ بـدايـة الـدقـائق
األولـــى عـــدداً مـن الـهجـمـــات لـم تـــسفـــر عـن
شـــيء ففــي الــــــدقـــــــائق )21-19-15-14-9-3(
تنــاوب يف إضــاعـتهــا علـي عبـــاس وعالء كلف

ومحمد عبد جديع وأسامه علي. 
فـيـمـــــا شـن ارارات فـــــرصـــــة واحـــــدة أنقـــــذهـــــا
حــــارسه أحـمــــد جـبــــار وأشهــــر حـكـم املـبــــاراة
بـطاقـة صفراء ضـد العب ارارات حـيدر عـماد
وكـذلك ضـد العب الطلـبة عـالء جابـر وعالء

كلف مهاجم الطلبة.
وكــاد العـب ارارات كــرزان عـبــد اهلل أن يفـتـتح
الـتـــسجــيل ملــصـلحـــة فـــريـقه عـنـــدمــــا انفـــرد
بـــاحلـــارس الــطالبـي ولكـنه ارسـل الكـــرة إلـــى
اخلـارج وعـاد نفـس الالعب وانفـرد بـاحلـارس

الطلبة ينهي مباراته بفوز كبري عىل ارارات
والنجف واربيل وميسان تكمل عقد النخبة

بـالكـرة علـى يـسـار احلــارس لتعـانق الـشبـاك
معـلنــة تــسجـيل الهــدف الــرابع يف الــدقـيقــة

84.
وظهـــرت بــــوادر اإلنهـيــــار علـــى العـبـي ارارات
واصــبحـــــوا ال يعــــرفــــون مـــــاذا يفـعلــــون أمــــام
هجمـات الـطلبـة الـكثيـرة وأصـبحت الـدقـائق
ثقـيلـــة علـيهـم. واسـتـطـــاع مهـــاجـم الــطلـبـــة
عالء كلف أن يـضـيف هــدفــاً ثــانيــاً لــرصيــده
والـهدف اخلـامس لفـريقه من مجهـود فردي
رائع رواغ فـيهــا مـــدافعـي ارارات يف الــدقـيقــة

. 88
واخـتـتـم عـالء كلف أهـــداف الــطلـبـــة الــسـتـــة
وهــــدفه الـــشخـصـي الـثـــالـث )هـــاتــــريك( مـن
منـاولـة جـميلــة من عالء كــاظم يف الــدقيقـة

90 من املباراة.
وأطلق حكـم املبـاراة صـافــرة النهـايـة بعـد أن
اضــاف ثالث دقــائـق وقت بــدل ضــائع. وبهــذا
الفــــوز أصــبح رصـيــــد الــطلـبــــة 24 نقــطــــة يف
املــركــز األول فـيمــا حل نــادي دهــوك بــاملــركــز

الثاني وأربيل باملركز الثالث.
وأسفرت بقية مباريات الدوري عن:

تعـــادل أربـيل ودهـــوك سلـبـيـــاً وفـــوز سـيـــروان
على زاخـو 1-صفر وفوز النـجف على األمانة
1-صفــر، وفــوز الـشــرطــة علــى الــصنــاعــة 1-
صفــــر وفــــوز الـكــــرخ علــــى الـــصلـيـخ 2-صفــــر
والــــشـــطـــــــرة علـــــــى نفـــط اجلــنـــــــوب 1-صفــــــر
وكــــــربـالء علــــــى الـكــــــوت 5-3 والـــنفــــط علــــــى

الكاظمية 2-صفر.

أيـــضـــــاً ولـكــنـه لعـــبهـــــا هـــــذه املـــــرة مــن فـــــوق
العارضة يف الدقيقة .34

وأضـــــاف حـكـم املـبـــــاراة دقــيقـتـني وقـت بـــــدل
ضـائع استطـاع مهاجـم الطلبـة عالء كلف أن
يـسـجل منهـا هـدف فـريقـه األول من مجهـود
فــــــردي لعــب الـكـــــرة مــن فـــــوق حـــــارس ارارات
غفــور عـثمــان وأطـلق احلكـم بعــدهــا صــافــرة

نهاية الشوط األول.

مجريات الشوط الثاني
ظهــر تـصـمـيـم العـبـي الـطلـبـــة علــى إضــافــة
أهـــداف أخـــرى وتعـــويــض الفـــرص العـــديـــدة
التي أهـدروها بشكل ال يصـدق وحصلوا على
هـــدفهـم الـثــانـي يف الــدقـيقــة 50 مـن ضــربــة
حرة مباشرة لعبها علي عباس بشكل جميل.
وأجرى مدرب الطلبـة ثالثة تبديالت بإخراج
هلـيـكــــورد مـال محـمــــد ودخـــــول عالء كــــاظـم
وعالء نيروز بدالً من عالء جابر وأحمد عبد
اجمليــد بـــدالً من مـحمـــد عبــد جـــديع والغــى
حكـم املبـاراة هـدفــاً للـطـلبـة بـداعـي التــسلل
وسجـل بعـــــدهـــــا عالء كـــــاظــم هـــــدف فـــــريـقه

الثالث يف الدقيقة 64 من الشوط الثاني.
ويلغي حكم املباراة هدفاً آخر للطلبة بداعي
التــسلل أيـضــاً وسـط دهـشــة العـبي الـطـلبــة

بعد أن رفع احلكم املساعد رايته.
ويـــضــيـف محــمــــــد كـلف ملــــســـــــاته اجلــمـــيلــــــة
ويــسـجل الهــدف الـــرابع بعـــد مجهــود فــردي
عنــدمــا تــوغل بـــالكــرة داخل اجلــزاء ويـــرمي

ملعب العمارة/
محمد احلمراني

ــــــــاراة مـــيـــــــســــــــان نـــتـهـــت مـــب ا
والــسمــاوة التـي اقيـمت علـى
ــــــــدولـــي ل مـلـعـــب مـــيـــــــســــــــان ا
بــــالــتعــــادل الـــسلـبــي بعــــد ان
لـــــــشـــــــــوط االول مـــن شـهـــــــــد ا
املــبــــــارة هجــمـــــات مــتــبـــــادلـــــة
وضـيــاع فــرص مـن اجلــانـبـني
لــــــســـمــــــــاوة ان نــــــــادي ا وكــــــــاد 
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ـ ـ

ـ ـ

بعد تعادله سلبياً مع السماوة

نادي ميسان يتأهل إىل دوري النخبة بكرة القدم
املــيـــــدان بعـــــد ان عـــــاد بعــض
العـبـي الـــوســط الـــى املــــواقع
الـــدفـــاعـيـــة لـتـنـتهـي املـبـــاراة
بهـذه النـتيجـة.وبعـد خـسـارة
فـــــريـق نفـــط اجلــنـــــوب امـــــام
نـادي الشـطرة بهـدف  مقابل
لـــــتـــــي ـــــــــــــاراة ا الشـــــيء يف املـــــب
اقيـمت يف محــافظـة الـبصـرة
يكـون نـادي مـيسـان قـد تـاهل

الى دوري النخبة القادم.

ـ

ويف الـــشــــوط الـثــــانـي حــــاول
نـــــــادي مــيـــــســـــــان ان يـــــسـجل
هــــدف الفــــوز له ولـكـن عــــدم
دقـة مهـاجـميه  امـام املـرمـى
ضيـعت العـديــد من الفـرص
ولم يختبر حارسا الفريقني
نـــادي مـيـــســـان جـيــــدا ولكـن 
قلل من فـاعليتـه يف النصف
الثــانـي من الـشـــوط الثـــاني
ـلـــيـــنـحـــــصــــــــر الـلـعـــب وســـــط

ــــــــــــســجــل هــــــــــــــــدفــه االول يف ي
منـتصف هذا  الـشوط  ولكن
يقضة دفاع ميسان قللت من
اخملـاطـر وبــددت االحالم ولم
يـــــــرتـق الـفـــــــريـقـــــــان يف هـــــــذا
الـشـوط الـى مـستـوى متـميـز
تـــــشــتــيــت وكــثــــــرت ظــــــاهــــــرة  
الكــرات عـشــوائيــا واللـعب يف
ــــــــــــدان مـــــن قـــــبـل ملـــــي وســـــــط ا

الفريقني.
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لقن نادي الطلبة بكرة
القدم ارارات درساً كبيراً
وفاز عليه بنصف دزينة

نظيفة يف املباراة
التي جرت عصر األحد

على ملعب الشعب
الدولي بتحكيم

الدولي سمير شبيب
ومساعدوه أحمد

خضير وعزيز
كرمي وصالح
حسن بحضور

جماهيري قليل.

بغداد / خليل جليل
أكـد أمني عـام اللجنـة األوملبـية
الــوطـنـيـــة العــراقـيــة الــدكـتــور
عامـر جبـار أن النـية تـتجه إلى
تــسـمـيـــة مــشـــرف علـــى أعـمـــال
االحتــــاد العــــراقــي للـــسـبــــاحــــة
لبحث املشاكل واملالبسات التي
تعـــصف بـــــاالحتـــــاد يف الـــــوقـت

احلاضر.
وأضــاف جـبــار أن الــوضع غـيــر
الــطـبــيعـي ال ميـكـن الـــسـكــــوت
علــيه يف عــمل االحتــــاد ويجـب
علــيــنـــــا ان نــــشخـــص مـكـــــامــن
اخللل ومعـرفـة أسبـابه إليجـاد
احللـــــول.. واعـــتقـــــد أن األمـــــر
أصبح بحـاجـة مـاسـة لتـسـميـة
مـــشـــــرف علــــى عــمل االحتــــاد،
وتــابع أمني عــام اللجنــة: وقبل
أن نتخـذ قـرار تـسـميـة مـشـرف
لـالحتــــــــاد ســـنــــــــدعــــــــو جـــمـــيـع
األعـــضـــــــاء العـــــــاملــني يف إدارة

حول املالبسات اإلدارية

عامر جبار : نسعى إلهناء مشاكل السباحة العراقية 
ووضع حد للتقاطعات داخلها

ـــــــــائـج ـــــــــد الــــنــــت ـــــــــى صـعــــي وعـل
اخلـارجيـة بـرغم مـرور 3 أعـوام
ـــــــــــرات الـعــــمـل ـــــــــــى مــــتـغــــي عـل

الرياضي.
وأكد أمني عام اللجنة األوملبية
العـــــراقــيـــــة أن الـــــدعــم املقـــــدم
لالحتاد العراقـي للسباحة كان
مالئـمـــاً وعـملـنـــا علـــى تـــوفـيـــر
متطلـباته واحتياجاته ووافقنا
علـــــــى إقـــــــامــــــــة العـــــــديـــــــد مــن
املـعسكـرات ملنتخـبات الـسبـاحة
يف دولـــــة الـكـــــويــت وأكــثـــــر مــن
مـــنــــــــاســـبــــــــة ووافـقـــنــــــــا عـلــــــــى
الــتخــصـيــصـــات املـــالـيـــة الـتـي
ارتــــــــأهــــــــا االحتــــــــاد الـعــــــــراقـــي
للــسبــاحــة الـــذي يتـطـلب مـنه
الـنهوض بـاللعبـة لكن يـبدو أن
أي تغـيـيـــر ال ميكـن أن يحـصل
ــــــــاجتــــــــاه الـــتـحـــــــســـن يف ظـل ب
الظروف احلاليـة التي مير بها

احتاد السباحة.

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

االحتــــاد العــــراقــي للـــسـبــــاحــــة
واالستمـاع إلـى وجهـات الـنظـر
وطـــــــرح تـفـــــــاصــيـل املـــــــوضـــــــوع

أمامهم بشكل صريح.
ــــــــذكــــــــر أن رئـــيـــــــس االحتــــــــاد ي
العــــراقــي للـــسـبــــاحــــة الـــسـيــــد
صاحب حسن عزيز دعا الشهر
املــاضـي اللجـنــة األوملـبـيــة إلــى
املــــــوافقــــــة علــــــى حل االحتــــــاد
لـكــثـــــرة املـــصـــــاعــب واملــــشــــــاكل
اإلداريـة والفنيـة التي تعـترض
عمل أسرة السباحة العراقية.

وطلــب عــــــزيــــــز مــن األمــــــانــــــة
العامـة مبذكرة رسميـة املوافقة
علـى حل إدارة االحتـاد احلـالي
لـعدم تـوصل أطـرافه إلـى صيغ
عـــمل مــن شــــــــأنهـــــــا أن تـــنقـــــــذ
السبـاحة وتـنتشلهـا من الواقع

الذي يحيط بها اآلن.
يــشـــار إلـــى أن الـلعـبــــة واصلـت
تـخلفهــا علــى املــستــوى الفـني

ـ ـ ـ

مطلوب العب ارتكاز!
كشـفت مبـاراتنـا أمــام التنـني الصـيني أن فـريقنـا
الـوطني بحـاجة إلـى العب ارتـكاز يـتمتع بقـدرته
العـالية على قطع الـكرات يف وسط امليدان ويقف
ســـداً منـيعــاً أمــام مــدافعـينــا ميـنع اخلـصـــوم من
الـتقــرب إلــى مــرمــانـــا وميتــاز بــالــذكـــاء امليـــداني
اخلــــارق إضــــافــــة إلــــى إجـــــادته بـنــــاء الـهجـمــــات
اخلطـرة وتــوزيع الكـرات إلـى الالعـبني يف الــوقت

املناسب.
فالدولي هيثم كاظم ما زال بعيداً عن املواصفات
املـطلـوبـة والــواجب تـوفـرهــا عنـد العـب االرتكـاز
الذي يعتمد املـدرب عليه وينفذ باتقـان ما يريده
مـنه. املـطلـــوب من أكــرم سـلمــان زيــادة اجلــرعــات
الـتـــدريـبـيــــة له ويــشــــرح له بـــالــتفــصــيل كــيفـيـــة
الـــتحـــــرك يف الـــثلــث الـــــوســـطــي وعـــــدم تــكلــيـفه

بواجبات اكبر من مهاراته.

عقيل حسني: منتخبنا األوملبي
فريق املستقبل

قــال عقـيل حــسني العـب املنـتخـب األوملبـي لكــرة
القدم يف تـصريح لـ)ريـاضة املـدى(: أشعر بـسعادة
غامـرة وأنا اتـدرب مع األوملبي الـذي يشـرف عليه
املـدرب الكبيـر يحيـى علوان الـذي يتـمتع بعقلـية
تـدريبـية رائعـة ولديـه أفكار وخـطط لعـب حديـثة

ــــــــــــــة ــــــــــــــروي ــــــــــــــة ك ـواح ـ بغداد / يوسف فعلـ

السـيـمــــا أن الفــــريق يــضــم مجـمــــوعــــة مـن أبــــرز
الالعـبني الــشبــاب الـــذين سـيقــولــون كلـمتـهم يف
املـسـتقـبل القــريـب ويحققــون أفـضل الـنتــائج يف
البطـوالت الكرويـة املقبلة وأضـاف: فريق الـطلبة
ســيكـــون مـن اشـــد املـتـنـــافــســني علـــى إحـــراز درع
الـدوري وإعادة اللقب إلـى خزينـة النادي السـيما
أن ثائـر أحمـد يبـذل من اجلهـد الكثيـر يف سبيل

الطالب وجماهيرهم الوفية.

حمرتفون بدائيون
متثيل البلد يف احملافل الدولية وارتداء شعاره يف
الــبـــطـــــوالت مــن أجـــمل وأهــم الـلحـــظـــــات الــتــي
يعيـشهـا الـريــاضي يف مخـتلف األزمنــة والعصـور

السيما عند عزف النشيد الوطني للبلد.
ويف آخـــر تــصـــريـح للـــســـاحــــر الفـــرنـــسـي هـنـــري
مـهـــــــاجــم األرســنـــــــال الـفـــــــذ إلحـــــــدى الــــصـحـف
الـريــاضيـة اإلنـكليـزيــة إن أسعـد حلـظــات حيــاته
الــريـــاضيـــة عنــدمــا يــرتــدي قـميـص الــديــوك يف
البـطــوالت الـــدوليـــة وعنــدهــا أشعــر بــأنـني أقــدم
لبلـدي شيئـاً.. وعنـد حتقـيقنـا فـوزاً فــالسعـادة ال
تـــــسعــنــي ســيــمــــــا أنــنــي أبــــــذل كل مــــــا يف وسعــي
لتـحقيق االنـتصـار مع فـريق بلـدي وأتـالـم كثيـراً

خلسارته.
كلمات مـؤثرة من جنم المع لـم مينعه االحتراف
ومـاليني الــدوالرات من نــسيــان بلــده نتـمنــى من
العبيـنا الذين مـا زالوا يف احترافـهم البدائي من

قراءة ما قاله هنري بتمعن.

بغداد / املدى 
وصل وفــد نــادي القــوة اجلــويـــة بكــرة القــدم
إلى دولـة الكويت ملالقـاة العربي الكـويتي يوم
األربعــــــاء علـــــى مـلعــب األخــيـــــر يف مــــســتـهل
مبـارياته يف دوري الـسوبـر اآلسيـوي بنـسخته
الـرابعـة ضمـن اجملمـوعـة الـرابعـة الـتي تـضم

السد القطري والشباب السعودي.
ويـتألف الوفـد من السيـد سمير كـاظم رئيس
الهـيـئــة اإلداريـــة للـنــادي رئـيــســـاً له وحـمـيــد
عالوي عضـو اإلدارة نـائبـاً له ومـديـر الفـريق
مـحمــد رســول واملـالك التــدريـبي املــؤلـف من
صباح عـبد اجلليل مـدرباً وعمـاد تومـا وسعد
عـبــد احلـمـيــد مــســاعــديـن للـمــدرب وهــاشـم
خمـيس مـدربـاً حلـراس املـرمـى واملعـالج فالح
جـاسم واإلداري عـادل كـاظـم والالعبني وسـام
كـــــاصـــــد وعلـي حـــســني جلـيـل وعالء كـــــاظـم
وفـريــد مجيــد وراضي شـنيـشـل وعلي حـسني
رحـيمـــة وحيـــدر رحيـم ومخلــد عـلي وجـــاسم
مـحمــد غالم وإبــراهيـم أحمــد وعقـيل قــاسم
ومؤيد خـالد وأحمـد كاظم فليح وأحـمد إياد
وعلـي خـضـيــر وعالء عـبــد الــواحــد ومحـمــد

يف اجلولة األولى للسوبر اآلسيوي

الـقـــــــوة اجلـــــــويـــــــة يــــصـل إىل الـكـــــــويــت ملـالقـــــــاة الـعـــــــريب
اآلسيـويـة بـرغـم الظـروف الـصعبــة التي ميـر
بها الـفريق وصعـوبة اجملـموعـة التـي سيلعب
فـيهــا إلــى جــانب الــشبــاب الـسعــودي والـســد
القـطــري والعــربـي الكــويـتـي الـتـي اسـتعــدت

بصورة مبكرة لهذه البطولة.
وعـن حظـوظ الفـريق يف مبـاراته مع العـربي
الكـــويـتـي قـــال ضهـــد اعـتقـــد أن حـظـــوظـنـــا
متـوازنــة مع الفــريق الكـويـتي الـذي منـتلك
معلومـات وافيـة عنه السيـما بعـد أن حصلـنا
علــــى ) (C.Dللـمـبــــاريــــات األخـيــــرة الـتـي
خـــــاضهــــا يف الــــدوري الـكــــويـتـي حـيـث أعــــد
الكــابـنت صـبــاح عـبــد اجللـيل خـطــة شــاملــة
ستكون مفاجأة للفريق الكويتي الذي اعتبر
مــدربه بــأن فـــريقه سـيحـصــد نقــاط املـبــاراة

الثالث بسهولة.
ويف تـطــور الحق قــرر االحتــاد العــراقـي لكــرة
القـــدم تـــأجـيل مـبـــاراة اجلـــويـــة يف اجلـــولـــة
األولى مـن منافـسات األدوار الـنهائيـة لدوري
الكــرة املـمتــاز مبـشــاركــة )12( فــريقــاً نتـيجــة
النــــشغـــــالهــــا مبـبـــــاراته األولــــى مـع العــــربـي

الكويتي يوم الثامن من شهر آذار اجلاري.

عبد احلـسن وحسني علـي ووليد ضهـد ولؤي
صالح وحــسـني صــــدام ومهـنــــد محـمــــد علـي
ورافــد إبـــراهيـم وصفـــوان عبــد الغـني وغــامن
خــضيــر وعلـي منـصـــور. واعتـــرف جنم نــادي
القـوة اجلويـة اخملضـرم وليـد ضهـد بصعـوبة
مهمـة فـريقه يف ضـوء استعـداداتهم الـتي لم
تـكن مبــستــوى الـطمــوح نتـيجــة لعــدم وجــود
دعم مـن جميع املـؤسسـات الريـاضيـة باملعـنى
احلقــيقـي الــــذي كــــان مجــــرد كالم قــــرائه يف
وســـائـل اإلعالم احمللـيـــة مـن نـــاحـيـــة تـــوفـيـــر
معـسكـرات تـدريبيـة خـارجيـة ومبـاريـات قـويـة
حتــى إن معـسكـر األردن الـذي كـان قـد أبـدى
الـــسـيــــد قـيـــس الــــراوي عــضــــو إدارة الـنــــادي
الــســـابق اسـتعــداده لـتحـمـل نفقـــاته الغـي يف
اللحـظات األخـيرة ممـا عقـد كثيـراً حسـابات
املـدرب صباح عـبد اجللـيل وبرنـامجه لتهـيئة

الفريق للبطولة اآلسيوية.
وبــني أن زمـالءه الـالعــبــني عـــــــازمـــــــون عـلـــــــى
حتقـيق نتــائج جيــدة تليق بـاسم نـادي القـوة
اجلـــويـــة بـــاعـتـبـــاره بــطل الــــدوري للـمـــوسـم
املـاضي مبـا يحفـظ للكـرة العـراقيـة سـمعتهـا
التي حتظـى برصيد كـبير على خـارطة الكرة

البصرة / املدى الرياضي
وزعت يف مديـنة البـصرة جنـوب العراق كـرات وشعار نـادي ريال مـدريد

وصيف بطل الدوري األسباني على نحو )30( طفالً عراقياً.
وذكر مـوقع نادي ريـال مدريـد على شـبكة االنتـرنت أن الكرات والـشعار
عبـــارة عن هــدايــا مقــدمـــة من صــانع ألعـــاب النــادي امللـكي واملـنتـخب

الفرنسي زين الدين زيدان.
يـذكر أن زيـدان من أصل جـزائري ويـعرف دائـماً بـأعمـاله اخلـيريـة مع

العلم أنه أعلن اعتزاله الكرة بعد مونديال أملانيا 2006 .

هدايا زيدان إىل أطفال العراق

بغداد / املدى الرياضي
انفـــــــرد مهــــــاجــم فـــــــريق نــــــادي
كـــــربالء بـكـــــرة القــــدم صــــاحـب
عـبـــاس بـصـــدارة الئحـــة هـــدايف
دوري الـكــــرة املـمـتــــاز بــــانــتهــــاء
مـنـــافــســـات الـــدور الـتــمهـيـــدي
بـــــــرصــيـــــــد )13( هـــــــدفـــــــاً بـعـــــــد
تسجـيله )3( أهداف لفريقه يف
مـرمـى الكـوت. ويــأتي يف املـركـز
الـثــــانـي بــــرصـيــــد )12( هــــدفــــاً

صاحب عباس يتصدر  اهلدافني
مهـــاجـم الـــشـــرطـــة مــصــطفـــى
كـرمي بعـد أن صـام عن تــسجيل
األهــــــــداف يف مـــبــــــــاراة فــــــــريـقـه

األخيرة مع الشرطة.
ويقف مهــاجم الــسمــاوة أحمـد
عـلـــي يف الـــتــــــــرتـــيـــب الـــثــــــــالـــث
بـــرصـيـــد )7( أهــــداف ويلــيه يف
املــركــز الـــرابع الالعـبــان هـشــام
محمد ونواف فالح برصيد )6(

أهداف لكل منهما.


