
ــــة تـكــــون اجملــمــــوعــــة األخــيــــرة حـــــافل
باملنافسة املثيرة بني الطلبة واجلوية.

يشـار إلـى أن فـريقـي الشـرطــة والنجف
سـبق أن وقعــا يف اجملمـوعــة الثــالثـة يف

البطولة املاضية.
حمود: اإلثارة تستعر يف القمة!

ويف سياق ذي صلـة بالقـرعة قـال ناجح
حـمـــود نـــائـب رئـيــس احتــــاد الكـــرة بـــأن
إقـامة البطولة يف نسخـتها الثانية يعد
شهــادة دامغــة لـسالمــة نهج االحتــاد يف
إقـامة األنـشطـة الكـروية ووصـولهـا إلى
بـــر األمـــان يف ظل تـــداعـيـــات الـظـــروف

احمليطة مبيادين احلياة كافة.
وأضــــــاف: جــــــرت الـقــــــرعــــــة يف أجــــــواء
إيجابيـة وطالعنـا وجوه ممثلـي األندية
وكـانـت متفـائلـة مبـا نــالت من نـصيب
يف القـرعـة ونـحن نثـمن اجلهــود التي
تبــذلهــا إدارات األنــديــة االثنــى عـشــر
لــتهـيـئــــة فــــرقهــــا مـنــــذ اآلن خلــــوض
املـنــافــســة الـتـي تعــد األقــوى واألبــرز
بعـــد انـتهــــاء أربعـــة عــشـــر دوراً مـن
دوري الــكـــــــرة املـــمـــتـــــــاز ملـــــــا
معـروف عـن تصـاعـد
اإلثــــارة الكـــرويـــة
ــــــة ــــــدي بــني األن
احمللـيـــة كلـمـــا
ــــــت اقـــــتـــــــــــــــرب
املبــاريــات من
مـــــــــســــتـــــــــــــوى
الـــقـــــــــمــــــــــــــــــــــــــة
املستعرة.
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ناموس: ماضون إلى مباراة اخلتام
فيمـا أشـار يـوسف نـامـوس نـائب رئـيس
الهـيـئــــة اإلداريــــة لـنــــادي الــــزوراء إلــــى
التوزيع العـادل يف نظام القرعـة وتوافر
احلـظــوظ جلـمـيع الفــرق يف الــوصــول
إلــى املـــربع الــذهـبـي ووصف مجـمــوعــة
الـــزوراء بــــأنهـــا لــن تكـــون عــــائقـــاً أمـــام
فــريقه للــوصــول إلــى املبــاراة الـنهــائيــة
بــــرغـم اعـتــــرافه بــــان فــــريقـي اجلـيـــش
ودهــوك ميتلكــان العبني يـستحقـون أن
يحــسب لهـم اخلصـم روح مثـابــرتهم يف
الـوصـول إلــى بطـولـة الـنخبـة بعـد أداء
رفـيع يف الــدوري املـمـتــاز وأكــد نــامــوس
ضــــــرورة إيالء احتـــــاد الـكـــــرة اجلـــــانــب
األمني يف مالعب بغداد وتعـزيز حماية
الـفـــــــرق واجلـــمـهـــــــور لـغـــــــرض وصـــــــول

البطولة إلى مسك اخلتام.
جعفر: التكهن صعب!

ــــة ســـــابقــــاً واملــــدرب أمــــا العــب الـــطلــب
املسـاعد حـاليـاً حبيب جـعفر فقـد بدت
علـيه عالمــات عــدم االرتـيــاح مـن وقــوع
الـطلـبــة إلــى جــانـب اجلــويــة ومـيــســان
وقــال: من الـصعـب التـكهن مبــا ستـؤول
إليه املنافـسة يف هذه اجملمـوعة ولكنني
مــتفـــائـل بقـــدرة العـبـي الــطلـبــــة علـــى
تصـدر اجملموعـة ومواصلـة املشـوار نحو

خطف اللقب هذا العام.
وأوضح حبـيب بـان ظــروف ابتعــاد أكثـر
ـــــة هـــــذا مــن العــب أســـــاس عــن الــــطلــب
املـــوسـم لـن يــشـكل مـصـــاعـب حقـيقـيـــة
أمـام تـطلعــات اإلدارة واملالك التـدريـبي
إلمتــــام املهـمــــة بــنجــــاح بــــرغـم أهـمـيــــة
الـالعبني الغـائبـني بسـبب االحتـراف
ـــــوجـــــود اخلـــــارجــي وعـــــزا ذلـك ل
ـــــــوا مـــن ـــــــاب متــكـــن العـــبـــني شـــب
تــــرجـمــــة جهــــود املــــدرب ثــــائــــر
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حقـائـق مهمـة تــستـحق ان نتــوقف عنـدهـا
عنـدما نـستعرض شـريط مبـاراتنا الـدولية
ــــصـــني فـــمـع االخـــيـــــــرة امـــــــام ال
االسف الــشــديــد مــادام الـبعـض
يـظن ان الفـريق اي فـريق اذا مـا
ـــــاراة مــــــا فهـــــذا هـــــو فـــــاز يف مــب
االجنـاز الكبير بحـد ذاته ويشمر
عــن ســــــاعــــــديـه ويــــســتـل قـلــمـه
لـيـطـلق العـنــان لـكلـمــات املـــديح
التـي تبـــدأ دائمــاً بــروعــة االداء وال تـنتـهي
بـــالـتـــاكـيـــد بـتـمجـيـــد هـــذا الالعـب او ذاك
ـــــارة الــتــي واحلـــــديــث عــن اخلـــطـــط اجلــب
وضعهـــا املـــدرب والـــى اخـــر هـــذه االوصـــاف
غـير املوجـودة فعال على ارض الـواقع وامور
اخـرى من هـذا القـبيل حـدثت بعـد لقـائنـا
بـــالفـــريق الـصـيـنـي فـــرغـم ان فـــريقـنـــا لـم
يقــدم ذلـك االداء الكـبـيــر ولـم نــشهــد مـنه
تـلك الفــواصل الـتكـتيـكيــة املـهمـــة فكـــانت
بــالـتــالـي فــرصـنــا
ــــاهــــا الــتــي اضعــن
امـــــــــام املـــــــــرمـــــــــى
ــــة الــصــيــنــي قلــيل
ومعظمها لم يكن
فـــرصـــة حقـيقـيـــة
مــــــثــل انــفــــــــــــــــــراد
باملرمـى او تسديد
مـــن داخل الـــســت
يـــاردات او ضـــربـــة
رأس مــــــــــــن وضـــع
خــــطــــــــر وحـــتــــــــى
ــــا الــثــــانــي هــــدفــن
ـــة جـــاء مـن ضـــرب
ــــــاشــــــرة حــــــرة مـــب
لعـبـت بــطــــريقــــة
ــــة فــــرديــــة جــمــيل
ومـتقـنـــة مـن قـبل
هـــوار مال محـمـــد
وهـــــذا كـله حـــــدث
يف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــق
الـــهـــجــــــــــــــــــــــومــــــــــي
ملـنــتخـبـنـــا امـــا يف
خط الـوسـط فمـا
زال دور صــــــــــــــــانــع
ــــاً االلعــــاب غــــائــب
متــامــا وهـــذا سبـب رئيــسي يف عــدم وصــول
الكـرات اخلطـرة للمهـاجمني كـما غـاب عن
وسطنـا العب الـربط بني الـدفـاع والهجـوم
فــانشـغل قصـي منيـر عن هـذا الـدور متـامـا
وبــدا كــانه يجــري خـلف الكــرة فقــط ليـس
إال ولم يقــدم هيـثم كــاظم مـا كـان مـرجـوا
مـنه كالعب ارتكاز او اسناد يف وسط امللعب
ولــم تكـن االجـنحـــة لـــديـنـــا بـــافــضل حـــاال
فــاختفـى دورهـا متـامـا علـى جـانبـي امللعب
وعـنـــدمـــا مـــا نـتحـــول للحـــديـث عـن خـط
الدفاع فاننـا نشعر بحزن شديد على وضع
هــذا اخلـط فـفي مـجمـل املبــاراة لـم يهـجم
الفـــريق الــصـيـنــي علـــى مـــرمـــانـــا بــصـــورة
حقـيقيـة سـوى ثالث مـرات واحـدة انقـذهـا
ـــة رأس يف الـــشـــوط ـــور صـبـــري مـن ضـــرب ن
االول وثـانيـتهمـا دخلت املـرمــى يف الشـوط
الثــاني وثــالثـتهمـا انقـذهـا نــور ايضـاً بعـد
قلـيل مـن الهـــدف اي ان الهجـمــات الـثالث
شـكلـت خـطـــورة كـبـيـــرة كـــان مـن املـمكـن ان
تـؤثـر يف النـتيجــة النهـائيـة للـمبـاراة وهـذا
يـأتـي من الـضعف الــواضح واخللل الفـادح
يف خـطنا اخللفي وعـدم قدرته علـى القيام
مبهماته االساسية وهي قطع الطريق امام
املنـافس يف الوصول ملرمانا وباستثناء علي
حــسـني ارحـيــمه الـــذي قـــدم اداء رجـــولـيـــا
مقنعـا فـان زمالءه االخـرين يف هـذا اخلط
لـم يكـونـوا كـذلـك وكنـا نـضع ايــدينــا علـى
قلـــوبنــا خــوفــاً مـن كل كـــرة صيـنيـــة جتتــاز
مـنتــصف امللـعب بــاجتـــاه منـطقــة جـــزائنــا
وهنـا قــد يتـسـاءل الـبعـض اذاً كـيف فـزنـا؟
واجلـواب بــسيـط انهمـا امــران ال اكثـر اوالً
االداء الـقتــالي والــروح العــاليــة  واالصــرار
علـــى حتقــيق الفـــوز الـتـي كـــانـت مـــوجـــودة
ــــدى الالعـبـني وغـيــــرتهـم الـتـي ال ميـكـن ل
نكـــرانهــا والـثــانـي هــو املــسـتــوى املـتـــواضع
للفــريق الـصـيـنـي الــذي لـم يكـن اكـثــر مـن
فريق عادي ال يـرقى ملستـوى منتخب احرز
املركز الثاني يف بطولة امم آسيا قبل قرابة
ــــالــتــــالــي لــم يـكــن مــن العــــام والــنـــصف وب
الــصعـب الفـــوز علـيه وهـــو مـــا حـصـل فعل
لفــريقنـا الـوطـني الــذي يحتـاج الـى اعـادة
نـظــر شـــاملـــة يف اوراقه كــافـــة ويجـب ان ال
ـــا ــــا الفـــوز املــتحـقق رغــم سعـــادتـن يعـمـيـن
الـكبيـرة به عـن كثيـر مـن النقــاط السـلبيـة
يف فـــريقـنــا الن االعـتـــراف بهــا هــو خـطــوة
اولـــى نحــو الـتــصحـيح السـيـمـــا مع وجــود
فـاصلـة زمـنيـة قـدرهــا ستـة اشهـر تفـصلنـا

عن اللقاء املقبل مع فلسطني. 
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القمة املطلوبة

مصارحة حرة

مــا زلنــا حتـى هـذه اللـحظــة لم نـسمع
شـيـئــــاً جــــديــــداً مـن احتــــاد كــــرة الـيــــد
املــركـــزي عن خـطـطه العــداد املـنتـخب
الـــوطـنـي الـــذي يعـتـبـــر هـــو الهـــدف يف
جميع االلعاب النه القمة التي يصلها
اي العب يف اي لـعبة كانت نعم اطلعنا
مــؤخــراً علــى مـنهــاج يف بعـض وســائل
االعالم لـنــشــاطــات االحتــادات يف عــام
)2006( وهي يف اغلبهـا انشطـة محلية
ال تغــنــي وال تــــســمــن وال تــــســــاعــــد يف
عمـليــة اعــداد وتهـيئــة املـنتـخب الــذي
يحـتـــاج كـمــــا يعلـم االخـــوة يف االحتـــاد
الـى بـرنـامج اعـداد خـاص السـيمـا انه
مـن املفتـرض ان يـشهـد مـرحلـة تغـييـر
وجتــديــد وحتــديـث يف صفــوفه بعــد ان
الـكـثـيــــر مـن العـبــيه االعـمــــار الـتـي ال
تـسمـح لهم بـاملـواصلـة واالسـتمـرار مع
اللعـبـــة وانـــا اعـتقـــد ان االحتـــاد لـــديه
اخلبـرات الكـافيـة ملعـرفـة ذلك ولـوضع
الـبــــرامج الـكفــيلـــة بــــانقـــاذ كـــرة الـيـــد
العـراقيـة من وضـعها املـأساوي احلـالي
بــشـكل عـــام واعـــادة الــــروح للـمـنــتخـب
الـوطـني بـشكل خـاص ولـكن الـعمل يف
ــــــى تعـــــاون هـــــذا الـــطـــــريـق يحــتـــــاج ال
جمـاعي ونـكران ذات واخـالص حقيقي
بعـيــــداً عـن عـقلـيــــة لـتـمـــشـيــــة االمــــور
ـــــام كـــيفــمــــــا اتفـق واملهـــم ان نعـــــد االي
وصــــوال الــــى نهــــايــــة العــــام وبــــدء عــــام
جــديــد فـبـــأمكــان اي احــد ايــا كــان ان
ينـظم االنـشطــة احملليـة الـتي يقـيمهـا
االحتـــاد املـــركـــزي حـــالـيــــاً ولكـن لـيــس
بامكان اي احد سوى اهل االختصاص
والكفـاءة ان يعـدوا فـريقـا وطنيـا قـادرا

على اعادة امجاد كرة اليد العراقية. 

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

العدد )617(اخلميس)9( اذار 2006

NO (617)Thu. (9) March

املدى الرياضي

خالط محفوظ 

فوز ولكن

رأي

حقائق مهمة
تستحق ان

نتوقف عندها
عندما نستعرض

شريط مباراتنا
الدولية االخيرة

امام الصني
فمع االسف

الشديد مادام
البعض يظن ان

الفريق اي فريق
اذا ما فاز يف

مباراة ما فهذا
هو االجناز الكبير

بحد ذاته

قرعة متوازنة يف ثالث جمموعات ومنافسة مستعرة بني الطلبة واجلوية!

3- النجف × الشرطة
4- اجلوية × الطلبة

املرحلة الثانية
الدور األول 4/8

1- سامراء × اربيل
2- اجليش × الزوراء 
3- كربالء × الشرطة
4- ميسان × الطلبة

الدور الثاني 4/14
1- امليناء × سامراء )مؤجلة(

2- دهوك × اجليش
3- النجف × كربالء

3- اجلوية × ميسان )مؤجلة(
الدور الثالث 4/19

1- أربيل × امليناء
2- الزوراء × دهوك

3- الشرطة × النجف
4- الطلبة × اجلوية

أحمد إلى نتائج مطمئنة يف الدوري.
وفـيـمـــا يلـي جـــدول مـبـــاريـــات املـــرحلـــة
األولــــى والـثــــانـيــــة ولـم حتــــدد أمــــاكـن

املالعب التي ستجرى عليها:
املرحلة األولى

الدور األول 3/25
1- أربيل × سامراء

2- الزوراء × اجليش
3- الشرطة × كربالء
4- الطلبة × ميسان

الدور الثاني 3/31
1- سامراء × امليناء
2- اجليش × دهوك
3- كربالء × النجف
4- ميسان × اجلوية

الدور الثالث 4/4
1- امليناء × أربيل

2- دهوك × الزوراء

إنــــطـالق دوري الـــنـخـــبــــــــة يف 25 / آذار احلــــــــالـــي

مهمة جديدة حلكامنا 
كـلـف االحتـــــــاد االســيـــــــوي لـكـــــــرة الـقـــــــدم الــــطـــــــاقــم
الـتـحكـيـمـي الــدولـي املـــؤلف مـن محـمــود نــور الــديـن
ولؤي صبحي واحمد عـبد احلسني وعالء عبد القادر
لقيادة مبـاراة سايبا االيراني والكرامة السوري ضمن
منافـسات االنديـة االسيويـة والتي ستقـام بطهران يف

الثاني والعشرين من الشهر احلالي.
وتعـــد املـبـــاراة واحـــدة مـن اهـم مـبـــاريـــات الـبــطـــولـــة
وستـكون فـرصة حلـكامـنا الـدوليني لـتأكـيد جـدارتهم
ومقــدرتهـم علــى الـصـعيـــد االسيــوي الجل احلـصــول
علـى مـا يـستحقـونه من الـواجبــات التحكـيميــة التي

تالئم امكاناتهم وتضعهم حتت االضواء والشهرة. 
زعيتر ازاح هموم الشطرة 

بهـدف احمــد زعيتـر حـافظ الـشطـرة علـى مـوقعه يف
الــدوري املـمتـــاز لكــرة القــدم بعــد فــوزه الـثمـني علــى
نـفط اجلنـوب يف ملعـبه وزعيتـر جلـب للشـطرة اغـلى
ثالث نقاط يف الـدوري السيمـا انهم طوال املـرحلتني
عـانــوا من ازمـات فـنيـة واداريـة ومـاديـة انهـكت جهـود

نتـمنــى العبـينـا
الـــــــتــعــلـــــــم مـــــــن
الـنجوم الدوليني
ـــــــــــــــــــــــوضـــعـــهـــــــــــم ت
ـــــــــــــــرامــهــــــــم واحــــــت
لـفــــــــــرقـهـــم الـــتـــي
يـلـعـــــبــــــــــــون لـهــــــــــــا
ولــــتــــــــــــوجــــيـهـــــــــــــــات
مـــــــــــــــــــــــــدربــــــــــيـــهــــــــــــم
والتــزامهم بــدال من
الـتـمـــسك بـــالقــشـــور

ورمي الثمار. 
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الـــذي كـــان يــســتحق مـــركـــزاً افــضل واهــــدار الفـــرص
الـسهلـة مـن قبل املهـاجـمني اضـاع علـينـا العـديـد من
الـنقـــاط الـتـي وضعـتـنـــا يف املــــوقف احملـــرج الـــذي ال

يتالءم مع سمعة وعراقة الكرخ. 
تواضع النجوم 

ديـكـــــو الــنجــم الــبــــــرتغـــــالــي الــــــرائع احـــــد االعــمـــــدة
االســـاسيــة لـنجــاحــات بــرشلــونـــة ومن اهـم الالعـبني
الذيـن يعتمـد عليهـم املدرب ريـكارد يف تـطبيق افـكاره
وامل مــنـــتخـــب بالده يف املـــــونـــــديــــــال القـــــادم اجـــــاب
بتــواضع الـنجــوم الـكبــار اصحــاب املهــارات واالخالق
العـاليـة عنـدمــا وجه إليه سـؤال من احـدى الـصحف
االسبــانيــة الــريــاضــة املـتخـصـصــة: هـل ستـسـتمــر يف
املنـافـسـة علــى لقب افـضل العـب اوروبي وعلـى الكـرة

الذهبية أم؟ 
"ال .. لقـد كــانت مـرة واحـدة.. سـاعـدنـي فيهــا احلظ
الكــون بـني االسـمـــاء الكـبـيـــرة.. ولكـن املـنــافـســة غـيــر
مـطـروحـة.. امنـا كــرة القـدم قـد تـبتـسـم احيـانـاً وقـد

متنحني التميز يف االوقات املناسبة.. من يدري".

الالعـبـني وبعـثـــرت اوراقهـم وافقـــدتهـم تـــوازنهـم ممـــا
القت بـظاللهـا علـى املـستـوى الفـني للفـريق السـيمـا
ان عــملـيــــة تغـيـــر املـــدربـني كـــانـت الـعالمـــة االبـــرز يف

مسيرته.
واهــدر العــديـــد من الـنقــاط سـيمـــا التـي  تقــام علــى

ملعبه وبني جمهوره فضاعفت من جراحه وآالمه. 
لـكن املهـاجم زعـيتـر ازاح كل الـسلـبيــات والهمـوم وقـاد
فريقه بـاقتدار الى التعويض عن االخفاقات السابقة
والـــبقــــــاء يف دوري الـكــبــــــار مــــــوســمــــــاً اخــــــر محـققــــــاً

طموحات االدارة واماني جماهير النادي. 
هادي حسن: الكرخ يستحق البقاء مع الكبار 

قــال هــادي حـسـن العب فـــريق الكــرخ لكــرة القــدم يف
تصـريح لـ )ريـاضـة املـدى(: ان فـوزنـا علـى الـصليخ يف
آخــر مـبــاريــات الــدوري املـمـتــاز أكــد حتــسـن املــسـتــوى
الفـنـي لـلفــــريق يف املــــرحلـــة الـثـــانـيـــة السـيـمــــا بعـــد
تقـدمينـا العـروض اجلـميلـة والقـويـة امـام اغلب فـرق

اجملموعة سيما اجلماهيرية منها. 
واضاف: تـرتيبنا اليعكـس الصورة احلقيقيـة لفريقنا

              متابعة/  كرمية كامل 
          تـــأهلـت )سهـيـــر عـبـــد االمـيـــر( العـبـــة املـنـتخـب
الــوطـنـي لـتـنــس الـطــاولـــة للـمعــاقـني الــى
نهائيـات كأس العالـم لتنس الطـاولة التي
ستقـام منــافسـاتهـا يف شهـر ايلـول القـادم
يف ســـويــســـرا وممـــا يـــذكـــر ان سهـيـــر قـــد
شـــــــاركـــت يف تـــصـفـــيـــــــات كـــــــأس الـعـــــــالـــم
للـمعــاقـني والتـي احتــضنـتهــا العـــاصمــة
املـصــريــة القــاهــرة اواخــر العــام املـــاضي
وحـققــت )سهـيــــر( نـتــيجــــة ايجــــابـيــــة
عندما احرزت املركز الثالث مما اهلها
الـى الـوصــول لنهــائيـات كـأس العــالم
لـتنـس الـطــاولــة للـمعــاقـني وتعـتبــر
سـهيـــر اول فتــاة عـــراقيــة تـصل الــى

النهائيات. 
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أول فتاة عراقية 
يف هنائيات كأس العامل

بغداد / خليل جليل 
حــــددت الـلجـنــــة الـبــــاراملـبـيــــة
اللعـــــــاب املعــــــاقــني الـــــســــــادس
والعــــشـــــريــن مــن آذار اجلـــــاري
مـــوعـــدا النــطالق مـنـــافــســـات
بـطـــولـــة انـــديــــة العــــراق بكـــرة
السلـة على الكـراسي املتحـركة
واملقــرر ان تـسـتـضـيفهــا قــاعــة
نادي وسام اجملد يف اليرموك.
واوضح رئيـس الـلجنـة الــسيـد
قحـطــان تــايـه النـعيـمي ان 12
فـريقـاً سـيشـارك يف املنــافسـات
الـتـي تـــسهــم يف رفع مـــسـتــــوى
االداء لـعـــنـــــــــاصـــــــــر املـــنـــتـخـــب
العـــراقــي لكـــرة الـــسلـــة الـــذي
يــنــتـــظــــــره معــــسـكـــــر خـــــارجــي
يتـــوقع ان يقــام بعــد االنـتهــاء

من هذه البطولة. 
*اكــد رئيـس االحتــاد العــراقي
للمصـارعة السيـد عبد الكرمي
عـبــــد احلـمـيــــد ان مـنــتخـبـنــــا
الـوطني للـمصارعـة الرومـانية
غـادر الـى ايـران لـلمـشـاركـة يف
بـطــولــة دولـيــة تــسـتـمــر حـتــى

استعداداً لهذه املشاركة. 
وكــان املنـتخب العــراقي حقق
نتـائج طـيبـة واكـد تقـدمه يف
العــــــديــــــد مــن املـــــســـــــابقــــــات
العـــــربــيـــــة ومـــنهـــــا بـــطـــــولـــــة

القاهرة

*خــــصــــص االحتـــــــاد الـعـــــــراقــي
لـلكــرة الـطــائــرة جــوائــز مــالـيــة
للفــرق الـثالثــة االولــى الفــائــزة
مبـسابـقة الـدوري املمتـاز والذي
انــــطـلـق يف االول مـــن الــــــشـهــــــــر

اجلاري. 
واوضـح رئيـس االحتــاد

الـــدكـتـــور عـــامـــر جـبـــار ان
الـفــــــــــائــــــــــز بـلـقـــب الــــــــــدوري

ســيحــصـل علــــى اربعــــة ماليـني
ديـنـــار يف حـني سـيـمــنح الفـــريق
الــثـــــانـــي ثالثــــــة ماليــني ديــنـــــار
والثـالث ستكـون جائـزته ملـيون
ديـنــــار، وقــــال ان هــــذه اجلــــوائــــز
تــدخل يف نـطــاق حتـفيــز الفــرق

ورفع املنافسات بينها. 
*اكـد االحتـاد العـراقـي للبـولنغ
مـــــشـــــــاركـــــــة مــنــتـخــبـه االول يف
البطـولة الـعربـية الـقادمـة التي
تـقـــــــام خـالل متـــــــوز مـــن الـعـــــــام

اجلاري.
واوضح رئـيــس االحتـــاد الــسـيـــد
شـمـــس الــــديـن عـبـــــد العــــال ان
االحتـاد يـسعـى العـداد املنـتخب
عـــبــــــــر مـعــــــســكــــــــر حتــــضـــيــــــــري

الـــــــرابع عـــــشــــــر مــن الــــــشهــــــر
اجلاري. 

وقــال عبـد احلـميـد ان الـوفـد
العـراقي يـرأسه الـسيـد جمـال
نــاصــر ويــضم 11 مـصــارعــاً يف

اوزان مختلفة.
*اسفــــرت االنــتخــــابــــات الـتـي
جـــرت الخـتـيـــار مـجلــس ادارة
جــــــديـــــــد لالحتـــــــاد العــــــراقــي
للـتنس عن فـوز السيـد حسني
مـعلــــة رئـيـــس نــــادي الــصـيــــد
ملـنصب رئـيس االحتـاد وشـارك
يف عملية الـتصويت 57 عضوا

من الهيئة العامة. 
وكـــــــانــت الـلـجــنـــــــة االوملــبــيـــــــة
العــــــراقــيــــــة دعــت الــــــى هــــــذه
االنتخابـات بعد مـطالبـة عدد
كــبــيـــــر مــن الهــيــئــــــة العـــــامـــــة
الجــــــرائهـــــا بــــســبــب االوضـــــاع
املـــضـــطــــــربـــــــة داخل االحتــــــاد
الــــســــــابق وعـــــدم اســتـــطـــــاعـــــة
املـــســــؤولــني انهــــاء املالبـــســــات
واملـــــــشــــــــــاكـل الـــتـــي عـــــصـفـــت
ــــــــــــة يف ظـل االدارة ــــــــــــالـلـعـــــب ب

السابقة. 
ـ ـ

ـــــــــــــــــــــايض ـــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــرشيــــــــــــط املـــحـــيل ال ـال ـ ـ

بغداد / حيدر املدلول 
سمت جلـنة احلكـام يف االحتاد االسـيوي لـكرة القـدم طاقـماً حتـكيميـاً اردنيـا لقيـادة لقاء فـريقي القـوة اجلويـة والشبـاب السعـودي يف اطار
اجلـولــة الثــانيـة مـن منـافـســات دوري ابطــال اسيــا بنـسـخته الـرابعــة التـي ستقـام يــوم الثــاني والعـشـريـن من شهـر آذار اجلـاري علـى مـلعب

طرابلس احمللي يف لبنان. 
وذكــر مصـدر مـسـؤول يف االحتـاد العـراقـي لكـرة القــدم ان الطـاقـم التحـكيـمي االردنـي يتــألف من حـسن مـرشـوت للــوسط وعــوني حـسـونـة

ومحمد عادل حكمني مساعدين واسماعيل احلاقي حكماً رابعاً. 
يـذكر ان فريق نـادي القوة اجلويـة اختار ملعب مـدينة طـرابلس مكانـاً القامة مـباريات االيـاب يف البطولـة االسيويـة نظراً للحـظر املفروض

على املنتخبات والفرق العراقية بعدم خوض مبارياتها الرســـــــــــــــمية داخل العراق. 

طاقم حتكيمي اردين يقود لقاء القوة اجلوية والشباب السعودي

متابعة / احمد رحيم نعمة 
احرز العـراق املركـز الثـامن يف سـباق مـصر
الـدولي بـالدراجـات لقطع مـسافـة 850 كم
والـذي شهــد مشـاركـة واسعـة ملنـتخبـات 15
دولــــة حــيــث شــــاركــت مــصــــر مبــنــتخــبــني
وكـازاخـستـان وتـركيـا والبحـرين واالمـارات
والـسعــوديــة وبــولنــدا وسلــوفــاكيــا وجنــوب
افريقيا وتونـس وكينا واندية فيرزا سبورت
الـبولـندي والنـسا الـتركـي. واسفرت نـتائج

ـ ـ ـ ـ

دراجات العراق ثامناً يف سباق مرص الدويل

بغداد / إياد الصاحلي 
تصوير / محمد سامي القيسي

أسفرت سحـبة مبـاريات بطـولة الـنخبة
لهـذا املوسم التي جـرت يف مقر االحتاد
العــــراقــي لـكـــــرة القــــدم أول أمــــس عــن
مـواجهـات ســاخنــة بني األنـديــة االثنـى
عــشـــر الـتـي سـتخـــوض الـبـطـــولـــة وفق
مـرحلـتني تبـدأ األولـى يـوم 3/25 بـينمـا
تـنطلق الثـانية يـوم 4/8 املقبل، وضمت
اجملمـوعـة األولـى فــرق املينـاء وسـامـراء
وأربـيل والـثــانـيــة فــرق الــزوراء ودهــوك

واجلـيش أمـا اجملمـوعة الـثالـثة
فـضـمـت الــشــرطــة

وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــالء
والنجف فـيمـا
ضمـت الرابـعة
ـــــبــــــــــــــــــة ــــــــطــل ال

واجلــــــــــــــــويـــــــــــــــــة
ومــــيــــــــســــــــــــان.
وتــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـــــع
ـــــون أن ـــــراقــب امل
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ــــــــــــة ــــــــــــروي ــــــــــــة ك ـواحــــ ـ بغداد / يوسف فعلـ

افــريقـيــا بــاملــركــز الـثــانـي وحل املـتــســابق
دمييتري برلي يف املركز الثالث. 

وكــانـت نـتــائج مــســابقـيـنــا يف الــسـبــاقــات
الـفرديـة التي شـارك فيهـا 84 متـسابـقاً..
ثامـر حسـون املركـز 49 يليه يف املـركز 50

املـتــســـابق يــاســر ضـيــاء الــديـن وحــصل
املـتــســـابق فــرقــد جــاسـم علــى املــركــز 56
واوفيـوس جالل املـركـز 58 ومحـسن فـاضل

املركز 59 وشهاب عبد امللك املركز .63 

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

املــســـابقـــات الفـــرقـيـــة عـن فـــوز مـنــتخـب
كــازاخــستــان بــاملــركــز االول وجــاء مـنتـخب
جنـوب افــريقيـا بـاملـركــز الثــاني فـيمــا حل
ـــاملـــركـــز الـثـــالـث املـنــتخـب املــصـــري )أ( ب
وسلـوفــاكيـا رابعـاً وتــركيـا خـامـسـاً وتـونـس

سادساً. 
امـا النتـائج الفـرديـة فقـد حصل املـتسـابق
شــرمي بــوف من كــازاخــستــان علــى املــركــز
االول وجـــــــاء ديفــيــــــد شــــــون مــن جــنــــــوب
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