
مـن يــنكـــر مـــاضـيه ال تـثق بـــوعـــوده غـــداً.
هـكــــذا أرى إســتخـالص معــــانـي الــتجــــارب
الـكثيــرة التي مـررت بهـا ورمبـا مـر بهـا من
يـشـاركـني احلـكمــة نفـسهـا مـن ابنـاء هـذا
البلد الـذين صعقتهم الدهـشة للتحوالت
الغــريبـة والـســريعــة لكـثيـر مـن املنـتفـعني
بغـيـــر وجه حق كــانـــوا يعــانــون االمــريـن مـن كـيفـيــة
تــدبيــر ميــزانيـة شهـر كـامل بـراتـب ال يتجـاوز عـشـرة
االف دينــار حتــى شهــر اذار عــام 2003 وتــراهـم اليــوم
الهـم لهـم ســـوى الـتـــأفف بـــامـتعـــاض وحـيـــرة لعـــدم
كفـايــة خمـسـة رواتـب او اكثــر يتقـاضـونهــا من مهـام
نـصفهــا شـــرعنـت لكفــاءتهـم النــاقـصـــة حتت مـظلــة

توقيع املسؤول!
ولكي ال يتـوهم املرضـى الذين يـفسرون فحـوى النية
املــراد متــريــرهــا هـنــا بـــانهــا )حــســد عـيــشـــة( علـيهـم
مــــراجعــــة بعــض االسـمـــاء الـــريـــاضـيـــة مـن دكـــاتـــرة
ومــسـتــشــاريـن وفـنـيـني واداريـني ممـن احـتكــروا عــدة
منـاصب عـبر هـياكـل قرارات فـارغة التـستنـد الصول
العـمل الـصـــريح الـــذي اليجـيـــز للــشخـص ممــارســة
مهمـتني يف آن واحد حفاظاً علـى ادائه وحشد جهده
الـفكـــري واملـيـــدانـي وضـمـــان ثـــوابـت املــســـاءلـــة عـنـــد

التقصير دون هروبه بحصانة منصبه الرئيسي!
امثـال هـؤالء كـثيــرون يعيـشـون يف وسـطنـا الـريـاضي
وينظـر اليهـم البعض علـى انهم جهـابذة زمـانهم وال
يضـاهـيهم احــد يف اخلبـرة وان املهـام الـتي يـشـرفـون
علـيهـــا لـن تــسـتقـيـم شـــؤونهـــا او تـــزدهـــر مـن دونهـم،
ولالسف يــوجــد يف الـسلـطــة الــرابعــة مـن يبــوق لـهم
ويعـظـم مـن اهـمـيـتهـم واليـــدعك جتـــادل بحـيـــاديـــة
حول تدهور واقع اللعبة او القطاع الذي ميسكون به
ويـسارع لتذكيـرك بان التغيير الـشمولي يف البالد لم
ميـض عـليه ســوى 36 شهــراً وعليـك ان تغلق عـينـاك
بـ)عصـابة( محكـمة وتبقـى أسير حلـمك بتغييـر هذا

الواقع الرياضي فقط وليس املسؤول عنه!
تأملوا امللفات الـرياضية التي حام حـولها لغط كثير
وارتفعـت بــسـبـبهــا اصـــوات الغـضـب حتـت مــسـمـيــات
)جـبهــة االنقـــاذ وجلنــة املعــارضــة الــريـــاضيــة ونـخب
39ب( ومتعنوا يف شعـاراتها التي أطلقـت عبر لقاءات
تلفـزيونيـة مع رموزهـا وفتشـوا يف نشـر الغسـيل على
صفحـات بعض املـؤيديـن لتلك االصـوات وال تهمـلوا
دوافع املعــارضني اجلــدد الــذين اسـتقـطبــوا –بكـســر
الطــاء- لصفـوف اجلبهـة بعـد شعـورهم بـالظـلم من
عملية سحب الثقة بطبخة مسبقة )كما يصفونها(،
عنـدئذ سـنصل الـى حقيـقة واحـدة اسهمـت وال تزال
يف وصول اخلـالفات الـى نقطـة الالعـودة الى طـاولة
الـــصــــــراحــــــة وهـــي ازدراء املعــــــارضــني مـــن تهــمــيــــش
الكفـاءات وانحسار فرص املـشاركة بصنـاعة املستقبل
الـــريـــاضـي مقـــابل احــتكـــار بعـض املـنــتفعـني الـــذيـن
اليعــــرفــــون مـن مــصـلحــــة الــــريــــاضــــة ســــوى رواتـب
ومكـــافــــآت نهـــايـــة الـــشهـــر ملـنـــاصـب وجلــــان ورحالت
طـيـــرانـيـــة اسـبـــوعـيـــة احـيـــانـــاً لـلخالص مـن ازمـــات

نفسية وليست رياضية!
يف مـرفق واحـد )احتـاد الكـرة( اشـار أحـد الـزمالء يف
حتقــيق أعــــده عـن جلــــانـه العـــــاملــــة الــــى وجــــود 80
شخــصـــاً يـــديـــرون اعـمـــال الـلجـــان ولـــو كــــان العـــدد
الفعلـي منـتجــاً ويغـطـي جمـيع مـسـتلــزمــات اللـعبــة
اعتقـد انه ينــافس )كـونغـرس( همـام نـفسـه سيمـا ان
تلك الـلجان تـضم من املـستشـارين الـذين يتقـاضون
رواتبـهم بــالــدوالر مــا يــدفع كـــرتنــا وانــديـتنــا لـتبــوء
املــوقع االول آسيـويـا لـو كــان التخـطيـط علـى الـورق
يتـــرجم الـــى آليــات مـلمــوســة علــى ارض الــواقع امــا
الـبقيـة فـهم ينـالــون عطف رئـيس االحتـاد وكـأن هـذا

املرفق مأوى لالسترزاق!
لهــذا سـتـبقــى املــشـكلــة عــائـمــة فــوق ســطح ســاخـن
يفـصـل بني مــوجـتني احــداهــا عـلت مبــزايــا الــرواتب
اخلـمــاسـيــة والــســداسـيــة واخـــرى سحقـت ولـم جتــد
راتـبـــاً واحـــداً يـكفـل لهــــا معـيــشـــة كـــرميـــة مـن عـــرق
جهــــودهــــا يف املـكــــان الـــــذي تفــتقــــر فــيه ريــــاضـتـنــــا

لعلميتها وخبراتها.. ونظافتها!
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النتائج مطلوبة

مخسة رواتب ال تكفي!
مصارحة حرة

ـــــــا يف االلـعـــــــاب ـــــــاتـــن فــــــشـلـــت مـــنـــتـخـــب
اجلمـاعيـة عـدا )كـرة القـدم( يف جـميع
مشـاركاتهـا اخلارجيـة وقدمت فـرق كرة
الـــسلـــة والــطـــائـــرة والـيـــد مــسـتـــويـــات
مــتــــــواضعــــــة خالل الــــســنـــــوات الـــثالث
الفائـتة والـسبب معـروف للجمـيع وهو
بعدها عن تلك املشـاركات لفترة قاربت
الثالثـة عشر عـاماً وكـان ارسال بـعضها
لغـــرض الـــسفـــر لـيـــس اال او مجــــاملـــة
لهــذا الطــرف او ذاك وليـس عن دراسـة
فـنـيـــة واقعـيـــة مع اعـتـــرافـنـــا بـــان هـــذه
املشـاركات كشفت لـنا موقعـنا احلقيقي
علـــى الــســـاحـــة الـــريـــاضـيــــة العـــربـيـــة
واالقلــيــمــيـــــة وحــتـــــى االســيـــــويـــــة وكــم
نحـتـــاج مـن جهـــد ووقـت وصـبـــر حـتـــى
نعود الى سـابق عهدنا بهـذه الفعاليات
وطبعـاً لم تكن االلعاب الفـردية أحسن
حــاالً من أخــواتهــا اجلمــاعيــة فجــاءت
قـــرارات مــتعـجلـــة مـن هـــذا االحتـــاد او
ــــــزج بعـــض الــــــريــــــاضــيــني غــيــــــر ذاك ل
املـؤهلـني وغيــر الكفــوئني يف مـشـاركـات
كبـرى فحصلنا علـى نتائج مخـزية كما
حــــصل لــنــــــا يف دورة اثــيــنــــــا االوملــبــيــــــة
وأســاءت هــذه الـنـتـــائج كـثـيــراً لــسـمعــة
العـراق واالن يـدفعنـا احلـرص والـواقع
للــمـــطــــــالــبــــــة بــــــأن تـكــــــون االحتــــــادات
ــــــة وتــتـعــــــامـل مـع احلـقــــــائـق مــنــــطـقــي
املــوجـــودة علــى االرض عـنــدمــا تــسـمـي
ريـاضـييهــا للمـشـاركــة يف دورة االلعـاب
االسيـويــة املقــررة نهـايــة العـام اجلـاري
يف قــطـــــر الن وضعـنـــــا العـــــام ووضعـنــــا
الـريـاضي خـاصـة اليـسمح بـاملـزيـد من
االخفــــــاقــــــات الســيــمــــــا يف دورات مـــثل
االلعـاب االسيـويـة وأعتقـد اننـا وصلنـا
للـمــــرحلـــة الـتـي يجـب ان نــــرفع فـيهـــا
شعـار الـنتـائج بـدالً مـن املشـاركـة الجل

املشاركة فقط.
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بغداد/ كرمية كامل
متتاز الالعبة )انتظار جمعة(
مبـواصفـات فـنيــة جتعلهــا من
بني افـضل الـالعبــات يف لـعبــة
كــــــرة الــيـــــــد يف العــــــراق حــيــث
تـعـــــتـــــبـــــــــــــر مـــــن الـالعـــــبـــــــــــــات
اخملــضــــرمـــــات اللــــواتـي واكـنب
الـلعـبــــة فقـــد كـــانـت بـــدايـتهـــا
الـــــريـــــاضـيـــــة مـنـتــصـف عقـــــد
الـثـمـــانـيـنـيـــات ضـــد مـنـتخـب
تـــــــربــيـــــــة الـكـــــــرخ وبـعـــــــد ذلـك
انــضـمـت الـــى نـــادي الـــرشـيـــد
)الـكــــرخ حــــالـيــــاً( وكــــان يــضـم
افــضل العـبــــات العــــراق بـكــــرة
الـــيــــــــد وهـــن )مـــنــــــــى ســــــــالـــم،
ســـــــاجـــــــدة تـــــــوفــيـق ذكـــــــريـــــــات
حكمت، ورجينا داديـشو، سناء
احـمــد، هـنــاء ابــراهـيـم، بـتــول
دعـيـبـل، كفــــاح مهـــدي، نـــاديـــة
جبــار( وحتت اشـراف وتــدريب
افــــضل املــــــدربـــني العــــــراقــيــني
بـكـــــرة الــيـــــد )خـــــالـــــد احــمـــــد
منـصور، عبد الـوهاب محمود،
حــــــــــســـــني شــــــــــــــاوي( ورغـــــم ان
االغلـبيــة مـن العبـــات النــادي
او املنتـخب قد اعتـزلن احلياة
الــريــاضيــة ولـم يبـق من جـيل
الــثــمـــــانــيــنــيــــــات اال الالعــبـــــة
انتـظــار جـمعـــة وسنـــاء احمــد
وانتظـار لم تسـتقر عـلى لعـبة
رياضية واحدة بل انتقلت بني
الـعــــــــديــــــــد مـــن املـــنـــتـخـــبــــــــات
الـــــريـــــاضــيـــــة وانـــضــمــت الـــــى
صفـوفهـا فهـي العبــة منـتخب
خـمـــاسـي كــــرة القـــدم والعـبـــة
مـنــتخـب الــــريـــشــــة الــطــــائــــرة
بــاالضــافــة الــى كــونهـــا العبــة
مـــنـــتـخـــب كــــــــرة الـــيــــــــد مـــنــــــــذ
الـثمــانيـنيــات لــذلك تـسـتحق
ان يـطـلق علـيهــا لـقب فــراشــة
الـريـاضــة النـسـويــة العــراقيـة
لعـــــدم اســتقـــــرارهــــــا يف لعــبـــــة
معــيــنـــــــة واملفــــــارقــــــة يف هــــــذا
الــــوضع ان انـتــظـــار العـبـــة يف
املــنــتخــبـــــات الــثـالث يف نفــــس

الوقت.
التقت )ريـاضة املدى( الالعبة
انتظـار جمعة عبر هذا احلوار
الــذي تـطــرقـت فـيه فــراشـتـنــا
الــــســمـــــراء الـــــى الـكــثــيـــــر مــن
االمـور التـي شغلت بـالريـاضة
النـسويـة بوجه عـام وكرة الـيد
علــى وجه اخلـصــوص ومـــاهي
املعوقـات والعراقيل التي تقف
يف طـــريـقهـــا وســبل تـــذلـيـلهـــا
لـالرتقــــــاء بهـــــا الـــــى مـــصـــــاف
الـدول علـى اقل تقـديـر الـدول
اجملــــاورة لـلعــــراق الـتـي كــــانـت
الـرياضـة النسـوية فـيها حتـبو
الـريـاضــة العــراقيــة النـسـويـة

علــيك بـــاعـتـبـــارنـــا زمـيالت يف
منتخب واحد.

-ضحكت انتظار وقالت:
-ان مـا تقـوليـنه صحيـح ولكن
انـظـري الـى الــواقع الـريــاضي
الـنـــســــوي فـمــــاذا تــــريـن عــــدد
الـالعبــات محـدود يف الـسـاحـة
الـرياضية وان وجـدن فالبعض
مـــنـهـــن ال متـلــكـــن املـــــــــوهـــبـــــــــة
الـكــــافـيــــة لالنــضـمــــام الــــى اي
مـنــتخـب كــــان ومبــــا ان جــيلـي
جــــــــاء لـلــــــــريــــــــاضــــــــة مـــن اجـل
الــريــاضــة فقـط وليـس لـسـبب
مـادي او غيـره لهـذا كنـا نـأخـذ
وحـدات تـدريـبيـة اضـافيـة بعـد
وقـت الـتــــدريـب ممــــا ادى الــــى
ارتفاع املستوى الفني لالعبات
وكـنـت حــرصـت مـــا يكــون علــى
التــدريب واملــواظبــة علـيه ممـا
ادى إلـــــــــى اخـــتـــيـــــــــاري ضـــمـــن
صفــــــوف مــنـــتخــب الــــــريــــشــــــة
الطـائــرة وخمــاسي كـرة القـدم
وكرة الـيد يف نفـس الوقـت وانا
معك فــان ذلك يـعثــر جهــودي
ولـكـنــي بخـبــــرتـي الــــريــــاضـيــــة
وحـمــــاسـي اسـتـــطعــت ان اوفق
مــــابـني هــــذه الـلعـبــــات الــثالث
وأؤدي واجـبي بكل أمانة يف اي

منها.
*كلمة اخيرة

-اشـكر جـريدة املـدى ملتـابعتـها
للـرياضـة النـسويـة ونتمـنى ان
يسلط الضوء بشكل اكبر على
معـــانـــاة الـــريـــاضـــة الـنــســـويـــة
العراقيـة التي اصـبحت بائـسة
جـــــــــــــداً بــــــــــســـــبـــــب االهـــــمـــــــــــــال
والالمبـاالة مـن قبل القـائـمني

عليها.

العــراقـي املــركـــزي لكــرة الـيــد
يـعمل دائمـاً علـى ان يـوفـر لنـا
مـستلـزمات ومقـومات الـنجاح
واالحتــاد بــدوره يـتعــاون مـعنــا
بــصــــورة جـيــــدة ولـكـن هـنــــاك
مالحظـة اذكـرهــا وهي مبثـابـة
حتذير يف نفـس الوقت الحتاد
كـــرة اليــد لقــد عــاصــرت جـيل
الــــثــــمــــــــــــانــــيــــنــــيــــــــــــات وجــــيـل
التسعينيـات ونحن يف االلفية
الـثـــالـثـــة وبـــدالً مـن ان يـــزداد
عـــــــــدد الـالعـــبـــــــــات االن اال ان
العــدد قــد شح الــى درجـــة اني
اتـــوقع يف حـــالـــة اعـتـــزالـي انـــا
وبعــض الالعـبــــات االخــــريــــات
بعــــــدنــــــا ال يــــــوجــــــد مــنـــتخــب
عراقي نسـوي بكرة اليد ان لم
يتم اكتـشاف املواهب اجلديدة
الــتــي تقـــــوم بـــــادامـــــة الـلعــبـــــة
وتــكــــــــون ســـبـــبــــــــاً لـــبـقــــــــائـهــــــــا

واستمرارها باحلياة.
-املعــــــروف عــنـك انـك العــبــــــة
مـنـتخــب بكـــرة الـيـــد واذا بـنـــا
نـــــــــراك العـــبـــــــــة يف مـــنـــتـخـــب
الـريـشــة الطـائـرة وتـارة اخـرى
العـبــــة يف املـنــتخـب الــــوطـنـي
بـخـــمــــــــاســـي كــــــــرة الـقــــــــدم اال
تعـــتقــــــديــن ان هــــــذا الــتــنـقل
املـستمر مـابني هذه املـنتخبات
اال يشتت جهودك وال يجعلها
تصب يف تطور مستواك يف اي
لـعبــة معـينــة تـختــاريـنهــا وانــا
اعـتقــد ان انـتقـــالك املــسـتـمــر
هــــذا ال يــصـب يف مــصـلحـتـك
على املسـتوى الريـاضي بل هو
يضـرك اكثـر ممـا يـنفعك هـذا
رأيـــي الــــــشـخــــصـــي وارجـــــــو ان
اليـثـيـــــر حفـيــظـتـك طــــرحــته

السلـة وبنيان البير ولويس يف
الكرة الطائرة وغيرهن.

*واالن يـاانـتظـار مـا هـو حـال
الرياضة النسوية وكرة اليد؟.
-اجـابت بـحسـرة والم ان حـال
الريـاضة النـسوية العـراقية ال
يسـر فانهـا حتتـضر وال يـوجد
مـــن ميـــــــــد يـــــــــد املـــــــســـــــــاعـــــــــدة
النـتــشــــالهـــا مـن هـــذا الــــواقع
املــــــريــــــر الـــــــذي تعــــــانـــيه فــــــان
القائمـني على الريـاضة ان لم
يجــدوا احللــول النــاجعـة فـان
ريـاضـتنـا النـسـويــة ستكـون يف

خبر كان.
*وماذا عن كرة اليد؟

-احلــق يــقــــــــــــــال ان االحتــــــــــــــاد

االخـــرى ولكـثــرة املـتـنــافــســات
استـطعت ان احجـز مقعـد لي
يف صفــــــوف املــنـــتخــب نـــظــــــراً
لـلمــستــوى الفـني الــذي كـنت
امــــتــــــــــاز بـه وكــــــــــذلــك لـقـلــــــــــة
الالعـبـــات اللــواتـي يــسـتـطعـن
ان يشـغلنه مكـاني وهـو العبـة
االرتـكــــــاز وكــنــت الــــــى جــــــانــب
الالعبـات )منـى سـالم، نـاهـده
حنـا، اعتبـار مجد، خلـود عبد
الوهـاب، ذكريات حكمت، هناء
ابـــــراهــيــم، ورجــيــنـــــا داديــــشـــــو
وســـاهـــرة عـبـيـــد( بـــاالضـــافـــة

اليك اليس كذلك؟.
)هـذه املالحظـة كانت تـوجهها
انـتـظــار الــى كــاتـبــة الــسـطــور
حيـث كنـت العبــة مـع انتـظــار
يف الـــــنـــــــــــــادي ويف املـــــنـــــتـخـــــب
الـــــوطــنــي بـكـــــرة الــيـــــد لـكــنــي
اعــتـــــــزلــت مـع الـعـــــــديـــــــد مــن
الـالعـــبـــــــــات نـهـــــــــايـــــــــة فـــتـــــــــرة
التـسعينـيات واضـافت انتـظار
ان مــاكــانـت علـيه حــالــة لـعبــة
كـــــــرة الــيـــــــد يف تـلـك الـفــتـــــــرة
يــنــــطــبـق عـلـــــــى الـــــــريـــــــاضـــــــة
الـنــســويــة بــشـكل كـبـيــر حـيـث
كــــــانــت الــــســــــاحـــــــات واملالعــب
الــريـــاضيــة تكــاد ال تخلـــو من
فتـاة تشـارك يف هـذه املنـافسـة
او تلـك فــيــمـكـــن ان نقـــــول ان
عقـد الـثمــانيـنيـات هـو العقـد
الـــذهبـي للــريــاضـــة النـســويــة
العــراقـيــة حـيـث كــانـت هـنــاك
اميـان صـبيح يف العـاب القـوى
وزمــيلــتهــــا دنـيـــــا سعــــدون ويف
التنـس زينه احلجيـة وافتخار
جمعـة يف كرة الـطاولـة ورجاء
جـبـــــار وكفــــاح جــمعــــة يف كــــرة

اعلى مكانـة متميزة. يف بداية
احلــوار طلـبنــا مـن انتـظــار ان

تعرف نفسها:-
-انـتــظـــــار جــمعـــــة اسـتـــــاذة يف
كلـيــــة الـتــــربـيــــة الــــريــــاضـيــــة
للـبنــات حــاصلــة علــى شهــادة
املـــاجــسـتـيـــر وحـــالـيـــاً طـــالـبـــة

دكتوراه.
*وعن بدايتها قالت:

-الـبـــدايـــة كـــانـت مع مـنـتخـب
تــــربـيــــة الـكــــرخ حـيـث كـنـت يف
املــــــــرحـلــــــــة املـــتــــــــوســــطــــــــة ثـــم
انــضمـمت الــى نــادي الـــرشيــد
وللـمــسـتـــوى الـــذي قـــدمـته يف
الــــدوري انــــذاك مت اخـتـيــــاري
ضــــمــــن صـفـــــــــــوف املــــنــــتـخــــب
الـوطـني لكــرة اليـد بعــد فتـرة
وجــيـــــزة ال تـــتجـــــاوز الـــثالثـــــة
اشهـــر واشــــرف علـــى تـــدريـبـي
املــدرب الــذي ال انــســى فــضله
ما حييت السيد )خالد احمد

منصور(.
*كـــيـف كــــــــــانـــت كــــــــــرة الـــيــــــــــد

النسوية يف تلك الفترة؟
-لـقد كانت الساحـة الرياضية
الـنسـويـة يف تـلك الفتـرة وكـرة
اليـد بـالـذات تـزخـر بـاملــواهب
الكـبيــرة والالعبـات القـديـرات
وكـــــــــان انـــــــــدفـــــــــاع الـفـــتـــيـــــــــات
لالنخــراط يف صفــوف اللـعبـة
علــى اشـــده ولكـثــرة الالعـبــات
اللـــواتـي كـن ميـــارسـن الـلعـبـــة
انـــــــــذاك والـلـــــــــواتـــي ميـــتـــــــــزن
بـــــــاملـــــســتــــــــوى الفــنــي الــــــــرائع
واملقــــدرة الكـبـيـــرة كـــان مـــدرب
املنتخب الـوطني يحتار فيمن
يخـتــــار مــنهـن والـــسـبـب كــــون
الالعبـات احــداهن افــضل من

الفراشة السمراء انتظار جمعة:

الرياضة النسوية حاهلا يسوء يوماً بعد يوم
جيل الثمانينيات من الرياضيات لن يتكرر مرة اخرى

بغداد/ اكرام زين العابدين
اخـتـتـمــت نهـــــايـــــة االسـبـــــوع
املـــاضـي الـــدورة الـتـــدريـبـيـــة
والتحكـيميـة بـالكـرة العـابـرة
والتي اقـيمت يف كليـة العلوم
اجلــــــامعـــــة املــــســتــنـــصـــــريـــــة
وبأشراف مبـاشر من االحتاد

العراقي للكرة العابرة.
صــرح بـــذلك لـلمــدى د.فالح
القــيــــســي مـــــديـــــر الـــــوحـــــدة
الـــريـــاضـيـــة يف كلـيـــة العلـــوم
وقـال بـأن اكثـر من 40 مـدربـاً
ومــــــــــــــــدربــــــــــــــــة يف مــخــــــتــلــف
اجلامعات واالنديـة العراقية
قـد شـاركـوا يف الــدورة لتـلقي
محـاضـرات نـظـريـة وعـمليـة

اختتام الدورة التحكيمية والتدريبية 
يف الكرة العابرة

املـــسـتـنــصــــريــــة بــطــــولــــة يف
الشهر املـقبل مبشاركـة اندية

وجامعات عراقية.

عـلـــــــــى مـــــــــدى اربـعـــــــــة ايـــــــــام
وشاركت يف القـاء احملاضرات
يف علـم الــنفـــس الــــريــــاضـي
اضـافـة الــى د.محمـود رحـيم
يف علـم الـتــــدريـب ود. غــــازي
الـقــــــــــــرغــــــــــــولــــي يف الـــــــطــــب
الريـاضي وخـالد ابـراهيم يف
مـقـــــــــــدمـــــــــــة عــــن الـلـعــــبـــــــــــة

وقوانينها.
وتعــد الــدورة محــاولــة جــادة
لــنــــشـــــر الـلعـــــة يف االوســـــاط
اجلـــــــامعــيــــــة والـــــشــبــــــابــيــــــة

والطالبية.
واختـتم حــديـثه بــالقــول انه
مـن املـــــؤمل ان تـنــظــم كلـيــــة
الـعـلــــــــــــــوم يف اجلــــــــــــــامـعــــــــــــــة

بغداد/ يوسف فعل
تنطلق يف الـساعة الثـالثة والنصف من
بعـد ظهـر غــد اخلميـس مبـاريـات الـدور
الـثـــانـي مـن املــــرحلـــة الـثـــانـيـــة لـــدوري
النـخبــة بــاقــامـــة مبــارتـني علــى ملعـبي
النـاصـريـة ودهـوك حـيث يلـتقي فـريقـا
املـيـنــــاء وســــامـــــراء علــــى مـلعـب االدارة
احملليــة يف النـاصـريــة ضمـن اجملمـوعـة
االولــى يف مبــاراة مهمــة لكال الفــريقني
والسيـما لفـريق سامـراء املتصـدر لفرق
اجملـمــــوعــــة حـيـث ان عــــاملــي الفــــوز او

النارصية تضيف لقاء امليناء وسامراء ودهوك يرنو 
لثالث نقاط من اجليش

جولة مصيرية يف دوري النخبة غدا

يف الـنـــاصـــريـــة بـــاالضـــافـــة الـــى رجـــال
حماية املالعب.

دربي مثير يف النجف
يف حــني يـــضــيف دهــــــوك علـــــى مـلعــبه
فــريـق اجليــش يف مبــاراة التقل اهـميــة
هـي االخــرى عـن املـبــاراة االولــى نـظــراً
الن الفـوز يف هـذه املبـاراة ييــد بصـيصـاً
مـــن االمل لـلعــــــودة مــن جــــــديــــــد الــــــى
منـافـسـة فـريق الـزوراء الـذي بـات قـاب
قــوسني او أدنـى مـن التــاهل الـى املــربع
الــذهبـي يف حني سـيلعـب اجليـش هـذه
املــبـــــاراة وهــي ال تعــنــي له شــيــئـــــاً بعـــــد
خـسـارته امـام الـزوراء )صفـر-3( وفـوزه
الـــوحـيــــد علـــى دهــــوك )2-1( وتخـتـتـم
مباريـات النخبة يف يوم اجلمعـة باقامة
مبـاراة واحـدة علـى ملعـب النـجف ففي
اجملـمــوعــة الـثــالـثــة يــسـتـضـيـف ملعـب
االدارة احملـليــة يف الـنجـف مبـــاراة دربي
الفــرات االوسـط وبني كــربالء والـنجف
يف مبـاراة الحتتمل القـسمة عـلى اثنني
لــكـال الـفــــــــريـقـــني نــــظــــــــراً الن الـفــــــــوز
الحــــدهـمــــا يعـنـي الــتقــــرب مـن املــــربع
الذهبي والسيما بعـد الهزمية املفاجئة
الـتي تلقـاهـا املتصـدر كـربالء من فـريق
الـشـرطـة يف عقـر داره فــوضت امـاله يف
احلسم املبكر بصـدارة هذه اجملموعة...
يف حـني سـيعـتـمــد فـــريق الـنـجف علــى
عـــاملـي االرض واجلـمهـــور الـــى جـــانـبه
خلــــطـف الـــنـقــــــــاط الـــثـــمـــيـــنــــــــة الـــتـــي
ستـواصل مرحلة اعالن بـطل اجملموعة

الى مباراته القادمة مع الشرطة.
ال امل للبطل سوى الفوز

وتختتـم منافـسات يـوم اخلميـس بلقاء
القـــوة اجلـــويـــة ومـيــســــان علـــى مـلعـب
الـشعب الـدولـي يف مبــاراة مهمـة لـبطل
املــــوسـم املــــاضـي الــــذي اليـكفــيه ســــوى
الفـوز يف هـذه املبـاراة لتعـزيـز منـافـسته
ولالســـتعــــــداد للــمــبــــــارة القـــــادمــــــة مع
مـتــصـــدر اجملـمـــوعـــة الــطلـبـــة يف حـني
سيلعـب ميسـان مباراة تـكميليـة الثبات
اسـتحقـاقه واحــد من فـرق احملــافظـات
الــتــي اســتـحـقــت الــتـــــــواجـــــــد يف دوري
الـنخبـة وكـسبهــا ثنــاء واحتـرام االعالم

الرياضي.

الــتعـــــادل يـكفـيـــــان لـتـــــأهلـه للـمـــــربع
الـــذهـبـي اول مـــرة يف تــــاريخه يف حـني
يحـتـــاج املـيـنـــاء الــــى الفـــوز الـــوحـيـــد
العــــادة كفــــة مـيــــزان املـنــــافـــســــة علــــى
بطاقة اجملـموعة لصـاحله والسيما ان
لـديه نـقطـة واحــدة من خـسـارته امـام
ســامــراء يف اربــيل )صفـــر-1( وتعـــادله
مـع اربــيـل يف ارضـه )2-2( وقـــــــد اعـــــــد
االحتــــاد العـــراقــي بكــــرة القـــدم كـــافـــة
حتضـيراته خلـروج هذه املـباراة الـى بر
االمـان بـالتعـاون مع االحتـاد الفـراعي

الديوانية/املدى
اخـتـتـمـت يف مــديـنــة الــسـمــاوة تـصفـيــات
بطولة العراق للشطرجن للفئات العمرية

،التي استمرت يومني. 
وشارك فيهـا أكثر من )36( العبـاً ميثلون
املنـطقتـني اجلنــوبيـة والــوسطـى وبغـداد،
وجـــــرت علــــى قــــاعـــــة نقــــابــــة املـعلـمـني يف

السماوة.
وقـال رئـيس اإلحتـاد العـراقي  للـشطـرجن
يف الـديوانية السيد ليث عبد احلمزة: إن
البطـولة أفصحت عن وجـود قدرات رائعة
سـتعـــزز مــن مكـــانــــة اللعـبـــة بــــالعـــراق يف
املــسـتقـبل القــريـب، وتــرفــد مـنـتخـبــاتـنــا
الـــــــوطــنــيـــــــة بـــــــالـعـــــــديـــــــد مــن الـالعــبــني

اجليدين.
مــشيـراً الــى ان نتـائـج البـطـولــة  اسفـرت
عـن  تأهـل تسعـة العبني سـوف يخـوضون
نهــــائـيــــات بــطــــولـــــة العــــراق يف مــــديـنــــة

)السليمانية( يف متوز املقبل.

تأهل 9 العبني اىل هنائيات بطولة 
العراق بالشطرنج

وكــانت الـنتــائج الفـرديـة قــد اسفــرت عن
فـوز الـالعب عـلي فـرحـان مـن النـاصـريـة
بـــاملـــركـــز االول يف فـئـــة 20 سـنـــة، ويف فـئـــة
)دون 18 سـنــــة( فــــاز الالعـبــــان: عـبــــد اهلل
محمد محـسن من البصـرة، وحسـني عبد

العظيم. من السماوة.
أمــــا فـئــــة )دون 16 سـنــــة( فـتـــــأهل مــنهــــا
الالعـبــان: ولـيــد عــزيــز. مـن الــديــوانـيــة،
وآزاد اسمـاعـيل من بغـداد، ويف منــافسـات
)دون 14 ســنــــــة( فـــــــاز الالعــبــــــان: حــيــــــدر
فـرحـان.. مـن النـاصـريـة ،وسـامــر منـذر..

من بغداد.
ويف فئـة )دون 12 سنة( تأهل الالعب عبد
املهــيــمــن عــبــــــاس مــن الــبـــصــــــرة ، وقــــــام
بتحكيم مبـاريات تصفـيات تلك البـطولة
الـســادة احلكـام الــدوليـون فـرحـان نـصيـر
ومنـير عبـد العظيم، وسـاعدهمـا احلكام:
حــسني عـلي هــادي ومـحمــد جبــار وجبــار

كامل سراج.


