
لــم أتعـــــرف شخــصـيـــــاً علــــى
الـــزمــيل الــصـحفـي الــــراحل
عــز الــديـن العـبـيــدي رحـمــة
اهلل عـليـه غيــر ان الـــواجبــات
املهـنـيــــة وبعــض املـنــــاسـبــــات
جـمعـتـنـي بــالـــرجل اخللــوق
فكـنـت يف كل مـــرة أراه فـيهـــا اجـــد فـيه
شـيئــاً جــديــداً وقــد كــان ميـتلـك خبــرة
جـيدة يف مجـال عمـله امنتهـا له طول
الـسنني التي عـمل فيها يف هـذا اجملال
وهــو اليبخل بـالنـصيحـة لهــذا الشـاب

او ذلك الصحفي املستجد.
غــــــداء عـــمل يف مـــــســـبح الــــــشعـــب مع
العـبـيــــدي دار بـيـنـنــــا حــــديـث تـنــــاول
الـرياضة وشـؤونها وحتـدث فيها رحمه
اهلل عن أمـور خـفيـة كـثيـرة بـدت فـيهـا
خبــرته وقــدرته املهـنيــة العـــاليــة علــى
تـــشخـيــص نقــــاط الــضـعف ومــــواطـن
اخللل ومــدى القــدرة علــى معــاجلتهـا
النه لـم يكـتفِ حـيـنهــا بــاحلــديـث عـن
املـشاكـل والسلبيـات بل أنه وضع بعض
احللـــول التـي تبـــدو منـطـقيــة وقــابلــة
للـتـنفـيــذ رغـم كل الـظــروف الــصعـبــة
واملعـــوقـــات الـتـي كـــان الـــراحـل يعـــرف
حجـمهــا جـيـــداً ويعــرف أيـضـــاً مقــدار
تـــــأثــيـــــرهــــــا علـــــى مــــســيـــــرة احلـــــركـــــة
الــريــاضـيــة يف الـبلــد وكـنـت بعـــد ذلك
ألــتقــي به واســمع مــنه ويـــســمع مـنـي
بـــتــــــــواضـع جـــم يـخـجـلـــنـــي يف بـعــــض
االحـيـــان النه كـــان أسـتـــاذاً يف اخالقـــة
قـبـل ان يكـــون مهـنـيـــاً مقـتـــدراً والمعــاً
وكفوءاً ترك بصمـات الميكن ان تنسى
وال ميكن ان متحـى بسهـولة مـن ذاكرة
زمالئه يف الـزمـيلـة الـزمـان الـريــاضي
الـتـي كــــان يـــشـغل مـنــصـب سـكــــرتـيــــر
حتـريـرهـا حتـى سـاعـة رحيلـة املفـاجئ
والـذي تلقيت نبـأه عبر أتـصال هـاتفي
من الزمـيل عادل العـتابي الـذي يعمل
يف جريـدة الصـباح وهـذا دليـل على ان
اجلميع كـان متأملـاً ومهتماً بـرحيل عز
الـدين الـعبيـدي فقـد كـان هـذا الـرجل
أخـاً كبيـراً وصـديقـاً وفيـاً وانسـانـاً بكل
معنــى الكلمــة للجمـيع وهنـا البـد لنـا
من دعـوة احتــاد الصحـافـة الـريـاضيـة
الــى ان يــولـي مــوضــوع رحـيل الــزمـيل
العـبيـدي اهـميـة يف بـرنـامجه عـرفـانـاً
مبــا قــدمه هــذا االنـســـان من خــدمــات
للـصحـافـة الـريــاضيـة العــراقيــة حتـى
يكــــون تقلـيـــداً ثـــابـتـــاً نــسـيـــر علـيه يف
مقبالت االيام عنـدما تصيب الـنائبات
بعــــض زمالئــنــــــا الســيــمــــــا ان احتــــــاد
الـــصحــــافــــة الــــريــــاضـيــــة هـــــو اجلهــــة
الـــــرســمــيـــــة املــــشـــــرفــــــة علــــــى االعالم

الرياضي يف البلد.
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بوسان الكورية/ كـاظم الطائي موفد
االحتاد العراقي للصحافة الرياضية

انــطلقـت يف مـــديـنـــة بـــوســــان الكـــوريـــة
فعــاليــات بطـولـة العــالم بـرفع االثقـال
للمعـاقني مبشـاركة اكـثر مـن )70( دولة

عربية واجنبية.
ويشـارك العراق يف هـذه البطـولة بـوفد
يــضـم الــســـادة مـــزهـــر غـــامن امـني ســـر
احتـــاد رفع االثقـــال للـمعــاقـني وحــسـن
رضـــا الــسعـــدي واحـمـــد بــشـيـــر اداريـني
وانترانـيك دكريس مدربا و5 رباعني هم
فــــارس سعــــدون وجـبــــار طــــارش وثــــائــــر
عــبـــــاس وحــــســني علــي ورســـــول كـــــاظــم
وربـاعتني هما ذكـرى زكي وهدى مهدي.
وامضى الـوفد الـعراقي اكثـر من يومني
يف رحلـــة جـــويــــة صعـبـــة انــطـلقـت مـن
عـمــان الــى الــدوحــة ثـم الــى شـنغهــاي
الـصـيـنـيـــة قـبل ان تـتـــوقف الـــرحلـــة يف
سـيــــؤل الكـــوريـــة -وبــسـبـب عـــدم وجـــود
حجــوزات مـسـبقــة الــى بــوســان اضـطــر
الـوفد الـى املكوث طـوال الليل يف صـالة
املــطــــار واسـتـقل حــــافلــــة الــــى بــــوســــان
الكـوريـة الـتي تبعـد مبسـافـة تـزيـد علـى
450 كغـم عن العـاصمـة يف صبـاح اليـوم
الـتــالـي. واتــسـمـت الـــرحلــة الـتـي بــدأت
الساعـة الثانـية عشـرة ظهر يـوم السبت
املـــاضـي وانـتهـت يف الــســـاعـــة الـــواحـــدة
والـنــصـف ظهــــر يــــوم االثـنـني املــــاضـي
بـــاملـتـــاعـب الـتـي اثــــرت علـــى تـــدريـبـــات
الفــريق واجلــدول املعـد لــرفع جـاهـزيـة

الرباعني لهذه البطولة.
وقــد اكـــد لنــا مــدرب املـنتـخب بــاللـعبــة
انبترائـيل دكريس بـان رباعينـا جاهزون

افتتاح بطولة العامل برفع االثقال للمعاقني 
رحلة مكوكية لوفدنا استمرت يومني 

تــدريـبيــة لهــا يــؤهلهــا لـنتـيجــة مـثمــرة
والتأهل لالوملبياد املقبل يف بكني.

واوضح انـتـــرانـيك ان فـــريقـنـــا يـنـــافــس
بقـــــوة مع ربــــاعـني مـن مــصــــر والــصـني
ودول اخـرى فيمـا تشارك الـرباعـة ذكرى
زكي الول مرة بعد انـضمامها لـتدريبات

املنتخب قبل اشهر قالئل.
واضــــاف ان الـلعـبــــة بحــــاجــــة الــــى دعـم
مـسـتمـر وتــوفيـر االجهـزة املـطلـوبـة لهـا
لتوسـيع قاعـدتها. وعلـى صعيـد متصل
عقـــــد امــــس املـــــؤمتــــــر الفــنــي للـــــوفـــــود
املشـاركـة بـالـبطـولـة وحتـددت مـواعيـدج
املنافسات حيث سيخوض الرباع حسني
علـي املنـافـسـات يـوم غــد يف وزن 52 كغم
ورســـــول كـــــاظـــم يف وزن 56 كغــم فــيــمـــــا
تــشــارك الــربــاعــة ذكــرى زكـي يف وزن 52

كغم السبت املقبل.
وسـيبدأ الـرباع جبـار طارش خـطواته يف
البطـولـة احلـاليـة يف منـافسـات 75 كغم
االحـد املقـبل وستكـون له اليـد الطـولى
يف نـيل احـــد االوسـمـــة بـــاذن اهلل وحـــدد
يـوم االثنني املقبل مـوعدا ملنـافسات وزن
5،82 كغـم الــذي سـيــشــارك فـيه ربــاعـنــا

ثائر عباس.
وتخـتتـم البـطــولــة مـســاء يــوم احلــادي
عــــشـــــر مــن الــــشهـــــر احلـــــالــي وســتـــــوزع
االوسـمــــة والكـــؤوس علـــى الفـــائـــزيـن ..
فــيــمـــــا مت اجـــــراء الــتـــصــنــيف الـــطــبــي
للرباعـني وعقد املؤمتـر الفني. ويواصل
مـنــتخـبـنـــا تـــدريـبــــاته الـتـي بـــدأت قــبل
اســـابــيع يف بغـــداد ومـن ثـم يف االردن يف
نـادي املـستـقبل الـريــاضي.. ويف مــدينـة

بوسان الكورية.

للـمنـافـســات ويتــوقع ان يـظفــروا بعـدد
مـن االوسـمـــة مـنهـــا يف وزن )100( كغـم
للــربــاع فــارس سعــدون صـــاحب ذهـبيــة
اثـيـنـــا وثـــائـــر عـبــــاس والقـــادم اجلـــدي
رســـــول كـــــاظــم لفــئـــــة الـــشــبـــــاب الـــــذي

يتنافس مع 22 رباعا يف وزنه.
وتوقع املدرب بـأن حتصل الربـاعة هدى
مهدي عـلى نتـيجة مـتقدمـة يف بطـولة
العالم حيث انها تـتنافس مع 9 رباعات
ابــرزهـن من الــصني وكــوريـــا اجلنـــوبيــة
ومصـر ومـاليـزيـا واميـركـا. ورفعت هـذه
الـربـاعــة وزن 107 كغم يف اخـر محـاولـة

بغداد/ خليل جليل
أكــد أمني االحتـاد العـراقـي لكـرة
القــدم الــسـيــد احـمــد عـبــاس ان
االحتاد اتفق مع نـظيره املـصري
علــــى اقــــامــــة مـبــــاراة وديــــة بـني
املــنــتـخــبــني الـعـــــــراقــي االوملــبــي
واملـصـــري خالل أيلــول املقـبل يف

العاصمة املصرية القاهرة.
وقال عبـاس: سيتم االتفـاق على
حتــديــد املــوعــد القــامــة املـبــاراة
التي مت االتفـاق بشـأنها مـبدئـياً
بعــد االسـتـمــاع الـــى رأي اجلهــاز
الـفني لـلمنـتخب ومـدى مالءمـة
الــتـــــــاريخ احملــــــدد اللــتــــــزامــــــات

املنتخب.
وأضــــاف: نـــــأمل ان يــــسهـم هــــذا
الـلقــــاء يف تعـــزيـــز عـملـيـــة بـنـــاء
املنـتخـب االوملبـي ورفع جـاهـزيـة
العــبــيـه وتـــــــرســيـخ االســتـقـــــــرار
الفــنــي لــــصفــــــوفه قـــبل دخــــــوله
منافـسات استحقـاقاته الـرسمية

املقبلة.

عليه يف العشرين من ايار باقامة
املبــاراة الـنهــائيــة لـتحــديــد بـطل

املوسم 2005-.2006
ويعـد وصـول مـنتخـبنـا الالوملـبي
الـــــى اوملــبــيـــــاد اثــيــنـــــا عـــــام 2004
واحــــرازه املــــركــــز الــــرابـع بقـيــــادة
عـدنـان حمـد من ابـرز االجنـازات
الـالمـعــــــــــة يف مـــــــشــــــــــوار الــكــــــــــرة

العراقية.

ويـــسعـــى االحتــــاد العـــراقـي الـــى
ايجــــاد نــص أمــثل الســتعــــدادات
الفريق وتـوفير لقـاءات جتريـبية
وديـــــة له لـيـــصل الــــى مـــسـتــــوى
ممــيـــــــز قـــــــادر مــن خـاللـه عـلـــــــى
خـوص غمـار املنـافـسـات وأبـرزهـا
الـتـصفـيــات االسـيــويــة القــادمــة
املـــؤهلـــة الـــى أوملـبـيـــاد بكـني عـــام

. 2008
وأوضح عبـاس ايضـاً ان املنـتخب
االوملبي العـراقي سيخـوض لقاءً
وديـاً ضـمن بـرنـامـجه التـدريـبي،
أمـــام املنـتخـب االردني يف الــرابع
والعــشــريـن مـن تــشــريـن الـثــانـي

القادم.
وكـــان املـــديــــر الفـنـي للـمـنـتخـب
العــراقي االوملـبي الــسيــد يـحيــى
علوان اكـد ان تدريـباته سـتنطلق
مـــطـلع حــــــزيـــــــران وفق وحــــــدات
تـدريـبيـة مـنتـظمـة بعـد االنتهـاء
مـن مـنـــافــســـات املـــوســم الكـــردي
احلــالي املقـرر ان يـسـدل الـستـار

يف أطار حتضيراته ملهامه القادمة

منتخبنا االوملبي يلتقي نظرييه االردين واملرصي ودياً

للسـباحـة السـيد صـاحب حـسن
عـزيـز تقــدم قبل شهـرين بـطلب
الــــى االمــــانــــة العــــامــــة لـلجـنــــة
االوملـبـيـــة يـــدعـــو فـيهـــا الـــى حل
ادارة االحتاد بسبب عـدم قدرتها
علـــى ايجـــاد احللــول الــســـريعــة

واملطلوبة النقاذ السباحة.
يــذكــر ان مـنـتخـبــات الــسـبــاحــة
شهـــدت خالل االعـــوام األخـيـــرة
تـــداعـيــــات واضحـــة يف الـنـتــــائج
واملـستـويـات الفـنيـة بـسـبب عـدم
قــــــدرة االحتـــــــاد علــــــى تــــــوفــيــــــر
العــــوامل الــصحـيحـــة لـتعـــزيـــز

واقع اللعبة.

وتقــدم االحتــاد العــراقـي للـعبــة
بـــــــأقــتـــــــراح الســتـعـــــــادة مـهــمـــــــة
االشـراف على املـسبح مرة ثـانية
معتـبراً هـذه اخلطـوة من شـأنها
ان تـــــــســـمـح بـــــــــالـــتـغـلـــب عـلـــــــــى
العـراقـيل التـي واجهتهــا اللعبـة
خالل االشهر االخيرة املاضية.

ويــــتــــــــــوقـع ان يــــبـحــــث املــكــــتــــب
الـتــنفـيـــــذي لـلجـنـــــة االوملـبـيـــــة
العـــراقـيـــة خالل االيـــام املقـبلـــة
هـذا املقتـرح واتخـاذ سـلسلـة من
اخلــــــطـــــــــــوات الــــتــــي تــــــصــــب يف

مصلحة السباحة العراقية.
وكــــان رئـيـــس االحتــــاد العــــراقـي

الـتـي تـبــرز الــى الـــواجهـــة يف كل
محفل خارجي.

وقـــال: علـيـنـــا جـمـيعـــاً ان نعـمل
النـتـــشــــال الـلعـبــــة مـن الـــــواقع

الذي متر به يف هذه املرحلة.
يـذكـر ان مـسبح الـشعـب االوملبي
كـــــــــان يف عـهـــــــــدة مـجـلـــــــس ادارة
االحتـاد العـراقي للـسبـاحـة وقـد
متــكـــن االخـــيـــــــــر مـــن تـلـــبـــيـــــــــة
مـــتــــطـلـــبــــــــاتـه وأدامـــتـه قـــبـل ان
تـنـتـقل عــملـيـــة االشــــراف علــيه
وحتمل مسؤولية كاملة من قبل
الـلجــنـــــة االوملــبــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة

العراقية.

والتــدريبــات اليــوميـة املـنتـظمـة
حيـث يعـــاني حــوض الــسبــاحــة
مـن تـــوقف تــشغـيلـي ملــسخـنـــات
املـــاء مـن جهـــة وعــــوامل ادامـته

الدورية جهة اخرى.
واوضـح امــــني عــــــــــام الـلـجــــنــــــــــة
االوملبية العـراقية عامر جبار ان
الـلجــنـــــة االوملــبــيــــــة العـــــراقــيـــــة
ســـتـقــــــــوم فــــــــوراً بـــتــــــــذلـــيـل كـل
املــصــــاعــب وتقــــدمي املـــســــانــــدة
الالزمــــــة الــتــي يــــــراهــــــا احتــــــاد
اللعبة  مالئمـة ومناسبة مشيراً
الـــى ضـــرورة أعـــادة احلـيـــاة الـــى
اللعبـة التـي تعد مـن الفعالـيات

بهـا االحتـاد العــراقي للـسبـاحـة
مـــنـــــــذ مــــطـلـع الـعـــــــام اجلـــــــاري
مــازالـت مـتــوقفــة بـسـبـب غـيــاب
مـستلزمـات أدامة وتهيئـة مسبح
الشعـب االوملبي الذي يعد املركز

التدريبي الوحيد للمنتخبات.
واســـتـعــــــــرض رئـــيــــــس االحتــــــــاد
العــــراقــي للـــسـبــــاحــــة الـــسـيــــد
صـــاحب حــسن عــزيــز تفــاصـيل
احلــواجـــز التـي تقف أمــام عـمل
اسـرة السـباحـة التي وصلـت الى
طـــــريق مـــســــدود بـــشـــــأن ايجــــاد
احللول التي تـؤدي الى استمرار
واسـتـئـنـــاف االنــشــطــــة احمللـيـــة

بغداد/ املدى الرياضي
بحـث أمني عام الـلجنة االوملـبية
العــــراقـيــــة عــــامــــر جـبـــــار خالل
اجتماع مـوسع مع أسرة االحتاد
العـــــراقــي للــــســبـــــاحـــــة الــــســبل
واالمكـــانـــات الـكفــيلــــة للـتـغلـب
علــى املـشـــاكل الفـنيــة واالداريــة
الـتــي تعـتـــرض مـــشـــوار الـلعـبـــة
وكـيفـيـــة انـتــشـــالهـــا مـن الـــواقع
املـتراجع الـذي متر بـه السبـاحة
نـتـيجــة ظـــروف صعـبــة عــديــدة
خارجة عن ارادة وادارة االحتاد.

ويـــــشـــــــار الـــــــى ان الـفعـــــــالــيـــــــات
واالنشطة التي يفترض ان يبدأ

االوملـبـيــــة تــبحــث مع أرسة الـــسـبــــاحــــة املـــشــــاكل الـتــي تعـرتض الـلعـبــــة

بغداد/ املدى الرياضي
يغـــادر مــســـاء الـيـــوم الـــى العـــاصـمـــة االردنـيـــة
عـمــــان وفــــد ميــثل نــــاديــــا الـبــــريــــد مــن بغــــداد
وهيرش من اربيل للـمشاركة يف بطـولة االندية
العـربيـة ابطـال الـدوري بـالـشطـرجن الـتي تقـام
هنـاك يـوم الـسبـت املقبل  املـوافق 5 من الـشهـر
اجلـاري   ويـسـتمـر لغـايـة لغـايــة15 من الـشهـر
نفسه . وقـال ظافـر عبـد االميـر رئيـس االحتاد
العــــراقــي للـــشــطــــرجن" ان تــــرشــيح الـنــــاديـني
للـمــشـــاركـــة يف هـــذه الـبـطـــولـــة جـــاء الحـتالل
البـريـد املـركـز االول يف بطـولـة العـراق لالنـديـة

الربيد وهريش يف بطولة االندية 
العربية بالشطرنج

وهيرش باملـركز الثالث والـذي مت ترشيحه بعد
اعتـذار صاحـب املركـز الثـاني الـزوراء . واضاف
:"ان االحتــاد سـمــى الــوفــديـن اذ سـيــرأس وفــد
البـريـد طــالب علــوان ويضـم علي غـازي مـديـر
الفـــريق والالعـبـني سعـيـــد ســـرسـم وازار بـــاسـم
وعـــادل علـي وعـيــســـى محـيـــى الـــديـن وطـــالـب
ســـالـم وممــثل االحتـــاد فـــراس صـبـــاح.. فـيـمـــا
سيـراس وفـد نـادي هيـرش هـوكـر جـنتـو ويـضم
هــوكــر عمــر مــديــرا للفــريق والالعـبني هــافــال
مجـيد واحـمد عـبد الـستـار وحيـدر عبـد الفتي

وممثل الفريق".

متابعة/ املدى الرياضي
تعرضت اسـتعدادات نادي فـوالذ االيراني
ملـبـــاريــــاته املقـبلـــة يف دوري ابـطـــال اسـيـــا
ضـمـن  اجملـمـــوعـــة األولـــى الـتـي يـــسعـــى
فيها الى خطف بطاقة التاهل الى الدور
الـثــانـي الــى ضــربــة مــوجعــة مع األنـبــاء

ـــــــرك الـــتـــي حتـــــــدثـــت عـــن ت
ــــــدولــي الـعــــــراقــي عــمــــــاد ال

مـحمـد لـلنـادي اإليـرانـي بعـد
انتهاء الدوري االيراني للموسم

احلـالي . وانتهـى  عقـد عمـاد محمـد مع
الفــريق يف نهـايـة الـشهـر املـاضـي  وأعلن
املهــــاجـم  الــــذ ي يقــضـي حــــالـيــــا اجــــازة
قـصيـرة يف مـدينـة كـربالء بـأنه لـن يبقـى
ـــــرانـــي للــمـــــوســم ـــــدوري اإلي مع بــــطل ال
املــاضي .وانه يـدرس حــاليـا عـدة عـروض
قـدمت اليه مـن انديـة سعوديـة واماراتـية

وقطرية خالل االيام القليلة املاضية .
وقــال عمــاد محمــد "لقـد أصـبح واضحـاً
بــــأنـنــــا لـن نـتــــأهل إلــــى مــــرحلــــة خــــروج
املغلـوب لــدوري أبطـال آسيـا ولهـذا قـررت
تــــرك الـنــــادي. لقــــد أخــــذت القــــرار ولـن

أجدد عقدي مع فوالد." 
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مـيـــرزابـــور وحــسـني كعـبـي إلــــى الفــــريق.
ـــــادة مــتـــــاعـــب الفــــــريق لـــم يغـــــادر ـــــزي ول
الـنــيجـيــــري دانـيــيل أوكـيـتـــشــــوكــــوو مع
ــــى الـكــــويــت بعــــد الفـــــريق إل
ــــــــذي خـالفـه مـع املــــــــدرب ال
اعـتبـر أن أداء املهــاجم كـان

"ضعيفاً"..
ــــدو حــظــــوظ كالً مــن وتــب

املهـــاجـم
البــوركي
نـي سيــدو
تـــــــــــــــــــــــراوري
والعب الـوسط
ـــــبــــــــــــــــرازيــلـــــــــي ال
ضعــيفــــة بـــسـبـب
اإلصابة حيث من
احملـــتـــمـل غـــيـــــــاب
تـراوري إلصـابـة يف

الغضروف.
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وكـان مـشـوار فـوالد يف املـسـابقـة القـاريـة
مخـيـبــاً حـيـث حقق فــريق املــدرب نـيـنــاد
نيكـوليـتش أربع نقـاط فقط يف أول أربع
ـــــات ويحـــتل املــــركــــز الــثــــالــث يف ــــاري مــب
اجملــمــــوعـــــة بفــــارق خــمــــس نقــــاط عــن

املتصدر باختاكور.
فعلـى الـرغـم من الفــوز الكـبيــر بنـتيجــة

0-6
على القادسية،

تراجع مستوى فوالد
مـــــنـــــــــــــــذ ذلــــك احلـــــني

بـتعــادل الفـــريق مع اإلحتــاد
وخـســارته مــرتني أمــام متـصـدر

اجملموعة باختاكور األوزبكي.
وتعـرض فريـق نيكولـيتش لضـربة

ــــــدمــــــا رفــــض املــــــدرب أخــــــرى عـــن
ـــــول عـــــرض مـــــدرب الـكـــــرواتــي قــب
املـنـتخـب بـــرانكـــو إيفـــانكــوفـيـتــش

ـــــراهــيــم ـــــدولــيــني إب ـــــانـــضــمـــــام ال ب
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الـعـــمـــــــــدة يـــرتك فـــــــــوالذ االيـــــــــراين

بغداد/املدى
ســمـــــى االحتـــــاد االســيـــــوي لـكــــــرة القـــــدم الـــطـــــاقــم
التحـكيـمي العــراقي املــؤلف مـن محمـود نـور الــدين
ولــؤي صبحـي واحمــد عبـد احلـسـني وصبــاح لقيـادة
مباراة فوالذ االيـراني واالحتاد السوري والتي ستقام

يف طهران يف السابع عشر من الشهر اجلاري.
وتعـد املبـاراة واحـدة مـن اهم مبـاريـات الـدور احلـاسم
يف بطـولة االنـدية االسـيويـة السيـما ان الـفائـز فيـها
يـصـبح قــاب قـــوسني او ادنــى مـن التــأهل الــى الــدور
الـثــانـي للـبـطــولــة الـتـي تــشهــد مـنــافــســات حــامـيــة
الـوطيـس عكـست الـتطـور الهـائل لألنـديـة االسيـويـة

يف السنوات االخيرة.

حممود نور الدين يقود مباراة 
فوالذ االيراين واالحتاد السوري

فريق عراقي واحد يف دوري
ابطال العرب

ابلغ االحتـــاد العــربـي لكـــرة القــدم
احتــــاد الـكـــــرة العــــراقـي بــــأن عــــدو
االنـدية الـعراقـية املـشارك يف دوري
االبــطــــال مت تـقلـيــصه الــــى فــــريق

واحد بدال من اثنني.
وذلـك لـــســــوء نـتــــائج وعــــدم تــــأهل
فريقي الطلـبة والزوراء الى االدوار
النهائيـة ورغبة من االحتاد العربي
بــتقــــويــــة الـبــطــــولــــة وجعـلهــــا مـن
افضل الـبطـوالت علـى الـصعيـدين

العربي والقاري.
وسـيــشـــارك الفـــريق الـــذي يحـصل
على املـركز الـرابع يف دوري النخـبة
يف بـطـولـة كــأس الكــؤوس العــربيـة
بنـسختهـا االولـى وسيخـصص لهـا

جوائز مالية قيمة.
حسن احمد: تعاطف كبير مع

اشبالنا يف داالس
عبــر حـسـن احمــد مــدرب مـنتـخب
االشــبـــــال حتــت ســن 14 ســنـــــة عــن

ورغـبــة قــويـــة لالنـضـمــام الـيه وكل
شيء سيعلن يف حينه.

مناقشة آلية بطولة العرب
للناشئني

سـمـــى االحتــــاد العـــراقـي املـــركـــزي
لكـرة القـدم مـرشحـه محمـد فـليح
حلــضــــور اجـتـمــــاعــــات االحتــــادات
العـربيـة اخلـاصـة بـبطـولـة العـراب
االولـى للنــاشئني الـذي سيعقـد يف
ــــــــرة مـــن 5/22-21/ دمـــــــشـق لـلـفـــت

2006.
وسـيكـرس االجـتمـاع لــوضع االليـة
اخلـاصـة بـالـبطـولـة ومعـرفـة عـدد
املـشـاركـني فيهـا ال سـيمـا انهـا تعـد
االولــى مـن نـــوعهـــا علــى املــسـتــوى
الـعـــــــربــي الــتــي يـحـــــــاول اعــــضـــــــاء
االحتـــاد العــربـي للعـبــة اخـــراجهــا
بـــــاملـــظهـــــر الـالئق وتـكـــــون اللـبـنـــــة
االولـــى يف تـطـــورهـــا ونــشـــرهـــا بـني

صفوف الشباب.
وسـيـتـم اخـتـيـــار الـــدولـــة املـنـظـمـــة

للبطولة.
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حـديثـة ستخـدم مسيـرة الفريق يف
املرحلة القادمة.

محمد هادي: الفيصلي وجهتي
القادمة

اكد الالعـب محمد هـادي احملترف
ـــــــــاب احلـــــــســـني االردنـــي يف يف شـــب
اتصـال هـاتـفي مع )ريـاضـة املـدى(
انه تـلقــــــى العــــــديــــــد مــن الـعقــــــود
االحـتـــرافـيـــة مـن الفـــرق االردنـيـــة
التي ابـدت رغبتـها الـقويـة بتـمثيل
فـــرقهــا يف املــوسـم املقـبل ال سـيـمــا
بعــــد تقـــدميـي العــــروض الكـــرويـــة
اجلـيــدة مع شـبــاب احلـسـني وكـنـت

من ابرز دعائمه.
وأضـــــاف: لقـــــد اضـــــاف الالعــبـــــون
العــراقيــون الكـثيـر الــى منـافـسـات
الــــــدوري االردنــي وكــــــانــــــوا عــنــــــوان
الـنجـــاح والـتــــألق يف انـــديـتهـم مـــا

دعاها الى جتديد عقود اغلبهم.
وامــــــــا عـــن اقــــــــرب الـفــــــــرق الـــتـــي
سيرتدي قميصها اوضح الفيصلي
االردنـي دخل يف مفـاوضـات جـديـة
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سعــادته الكـبيــرة للمـستـوى الفـني
اجلــيــــــد الــــــذي قـــــــدمه فــــــريـقه يف
بـــطــــــولــــــة داالس الـكــــــرويــــــة الــتــي
اخـتتـمت مـؤخـرا وقــال يف تصـريح
لـ)املــدى الــريــاضي(: قــدم العبــونــا
مــستـويـات فـنيــة رائعـة كــسبــوا من
خاللهـا مـحبـة اجلـمهــور وتعــاطف
املتــابـعني واهـتمــام املـســؤولـني عن
البطـولة وحظيت مباريـاتنا باقبال
جمـاهيـري جيـد ال سـيمـا مـن قبل
اجلــاليــة العــراقيــة املقـيمــة هنــاك
الـتـي تفـــاعلــت مع الفـــريق بــشـكل

كبير.
وكــنـــــــا نـــــســتـحـق الـــــــوصـــــــول الـــــــى
املباريات النهائية لكن هذه هي كرة
القـــــــدم ال تعــــــرف بــــــاحلــــســــــابــــــات

واملنطق.
واضـــــــاف: علــــــى ضــــــوء املــــســتــــــوى
املــتــمــيـــــــز لفـــــــريقــنــــــا متــت دعــــــوة
منـتخـبنــا لـلبـطــولــة املقـبلــة الـتي
اضــــافـت لـنــــا مـعلــــومــــات جــــديــــدة
وتعــرضـنـــا علــى اســالـيـب وخـطـط

بغداد/ اكرام زين العابدين
احـــرز مـنـتخـب بغـــداد بـطـــولـــة العـــراق
للـمـنـــاطق بــــالكــيك بـــوكــســنغ بعـــد ان
جـمع 24 نقـطــة وجــاء ثــانـيــا مـنـتخـب
الـفـــــــرات االوســــط وجــمـع 22 نـقــــطـــــــة
ومـنـتخـب املـنــطقـــة اجلـنـــوبـيـــة ثـــالـثـــا

وجمع 18 نقطة.
وضـيفـت محــافـظــة واســط املنــافـســات
الـتـي اسـتـمــرت يــومـني بحـضــور نــائـب
رئيس االحتاد حـسن خيون وثـامر عبد

العزيز رئيس اللجنة الفنية.
واسفرت النتائج الفردية عن فوز:

وزن 51 كغــم االول احــمـــــد هـــــاشــم مــن
الفــــرات االوســط والـثــــانــي علـي عـبــــد
احلميـد من اجلنـوبيـة والثـالث حـسني

ابراهيم من بغداد.
وزن 54 كغـم االول محـمــد داود حــسـني
من اجلنـوبيـة الثـاني احـمد عـزيز عـبد
مــن الفـــرات االوســط والـثـــالـث حـيـــدر

عبد جياد من بغداد.

بغـداد بطال لبـطولـة العراق بـالكيك بـوكسنغ
الفـرات االوسـط والثـالـث عبـاس حـسن

من اجلنوبية.
81 كـغـــم االول مــــصــــطـفـــــــى فـــــــؤاد مـــن
الفـرات االوسـط والثـانـي محمــد جبـار

والثالث طارق محمد من بغداد.
وزن 86 كغـم االول كـــاظـم جـــواد مجـيـــد
من بغــداد والثــاني بـاقــر عبــد علـي من
الفـــرات االوسـط والـثـــالـث يـــاســـر عـبـــد

احلسن من اجلنوبية.
وزن +91كغم االول ستار جبار من بغداد
والـثــانـي مـيـنــاء احـمــد مـن اجلـنــوبـيــة
والـثــــالـث صـبــــاح فــــراجـي مــن الفــــرات

االوسط.
وغــاب عـن البـطــولـــة منـتخـب املنـطقــة

الشمالية السباب امنية.
وشهدت البطولة تقدمي مستويات فنية
عـــالـيـــة وسـيـتـم علـــى ضـــوئهـــا تـــشكـيل
مـنـتخـب للــظل للـمــشــاركــة يف بـطــولــة
الـــتـعـــــــدي الـــتـــي ســـتـقـــــــام يف اربـــيـل يف

منتصف شهر ايار.

وزن 57 كغـــم االول محــمـــــد مـــطـــــر مــن
الفرات االوسط.

وزن 60 كغـم االول محمـد قـاسم حـسني
من بغـداد والثــاني عبـد الكـرمي محمـد
عبــد الــزهـــرة اجلنـــوبيـــة والثـــالث عـلي

خلف من الفرات االوسط.
وزن 63.5 كـغم االول حميـد نعيـسي من
بغداد والثـاني عمـار فرحـان من الفرات
االوســط والـثــــالـث حـــســــام عــــزيــــز مـن

اجلنوبية.
وزن 67 كغـم االول احـمــــد رحـيــم فلــيح
من اجلنـوبية والثاني مـصطفى فرحان
مـن بغـــداد والـثـــالـث احـمـــد نــــايف مـن

الفرات االوسط.
وزن 71 كغـم االول مصـطفـى عــارف من
بغـــداد والثــانـي عالء كــرمي مـن الفــرات
االوسـط والـثـــالـث خـــالـــد مـطــشـــر مـن

اجلنوبية.
وزن 75 كغم االول يـاســر محمـد محـيي
مـن بغـــداد والـثـــانـي نـصـيـــر شـنـــاوة مـن

بغداد/املدى الرياضي
اخـتـتـمـت بــطـــولــــة العـــراق
املـفتــوحــة بـــالبـليـــارد الكــرة
الـثـــامـنـــة والكـــرة الـتـــاسعـــة
والـتـي اسـتـمـــرت ملـــدة سـتـــة
ايــام ومبـشــاركــة مـنتـخبــات
بغـداد والبـصرة والـناصـرية
والــنجـف واحللــــة وديــــالــــى

املـركز االول وحل نـور الدين
محمد ثانيا.

وسـيـتــم علـــى ضـــوء نـتــــائج
الـبـطــولــة تــشكـيل مـنـتخـب
وطــنــي وكـــــذلـك تـــصــنـــيف
الالعــبـــني للــمــــشـــــاركـــــة يف
البطـوالت العربـية القـادمة

وكذلك اسياد اسيا املقبل.

ـ
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ويف بطـولــة الكــرة التـاسعـة
فــاز فــريـق البـصــرة بــاملــركــز
االول ومنـتخب بلـد بـاملـركـز
الـثــــانـي وديــــالــــى بــــاملــــركــــز

الثالث.
ويف سبــاقــات الفــردي احــرز
ابــراهيـم لفتــة عبــد اجلبـار
وهــو مـن مـنـتخـب الـبـصــرة

والـــــرمـــــادي وصالح الـــــديـن
ومبشـاركـة عـدد من االنـديـة

ايضاً.
واحــــــــرز مـــنـــتـخـــب بـغــــــــداد
بطـولــة الكــرة الثــامنـة بعـد
ان جـمـع 120 نقــطـــة وجـــاء
منتخـب صالح الديـن ثانـيا

والبصرة ثالثاً.
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اخـتتــام بطـولـة العـراق بـالـبليـارد

حـصـلت مــوافقــة احتــاد الكــرة علــى تـــوصيـــة جلنــة
االنـضبـاط بخصـوص اسـاءة الالعب صفـاء عـاصـى
العـب نـــادي أم قـصـــر واتخـــذت بحقـه وبحق نـــاديـــة

العقوبات التالية:-
1-حــرمــانه مـن اللـعب ومــزاولــة اي نـشــاط ريـــاضي

ملدة سنتني اعتباراً من تاريخ 4/25/.2006
2-تغــرمي نــادي أم قـصـــر مئــة إلـف دينــار تــدفع الــى
حــســـابـــات االحتـــاد الفـــرعـي يف الـبـصـــرة يف حـــالـــة

االمتناع ويحرم النادي من املشاركة مستقبالً.
3-حث الهـيئـة االداريـة لنــادي ام قصـر علـى ضـرورة
تثقيف الالعبني بـااللتزام باخللق الـرياضي النبيل
واالبـتعــاد عـن كل مــا يــسئ الــى سـمعـــة النـــادي من

التصرفات البعيدة عن الروح الرياضية.

ـــــــة ـعـقـــــــوب


