
فــوجـئنــا خالل االيــام االخيــرة
املــــــاضــيــــــة وحــــســبــمــــــا اكــــــدت
الــرســائـل االخبــاريــة لعــدد من
ـــا الــــزمالء املــــرافقـني لـــوفـــودن
الـريــاضيـة املـشـاركـة يف محـافل
خــارجـيــة، وصــول مـنـتخـبــاتـنــا
وفرقنا الـى تلك املناسبات بـصورة متأخرة
جــــــداً اذا لــم تـكــن يف يــــــوم انـــطـالق تـلـك

املنافسات اخلارجية.
وال يخـتلـف اثنــان علــى ان هــذه املــؤشــرات
تنـدرج ضـمن مالبـسـات اداريـة او فـنيــة لم
تــستـطع بعـض االحتـادات الـريــاضيــة من
التخـلص من تلك املالبـسات التـي مازالت

ترافق فرقنا ومنتخباتنا على حد سواء.
وال شك ان مثل هذه املظاهر ليست وليدة
االمــس بل اصـبحـت ظــاهــرة مالزمــة لـنــا
منــذ عــدة سنــوات.. والـقت بـظاللهــا علــى

نتائج ومستويات مشاركاتنا اخلارجية.
واذا كــانـت الــسـيــاقــات االداريــة القــدميــة
مــرهــونــة بنـظــام اداري املـته الــسيــاســات
الـســابقــة للـجنــة االوملـبيــة، علــى طبـيعــة
مـشـاركــاتنــا، فمــا االسبــاب التـي تقف اآلن
وراء هــذه املظـاهـر الـتي بـدأت تـتكـرر علـى
نحــو غــريـب. اذن ايــن تكـمـن اسـبــاب هــذا
الـتـــأخـيـــر يف وصـــول مـنــتخـبـــاتـنـــا الـــى
بـطـوالت خــارجيـة يـفتــرض ان تتـهيــأ لهـا
افــضل الــســبل وعلــى نحــو يـتـيح امــامهــا

فرص الراحة واالستقرار.
والالفـت للـنــظــر ان مــوضــوع املــشــاركــات
اخلارجـية عنـدما يـتصل بحضـور مشـاركة
مـســؤولي وممـثلي الـلجنـة االوملـبيـة سـواء
علــى صعـيــد اجـتـمــاعــات قــاريــة وعــربـيــة
وعــامليــة. تكــون تلك املـشــاركــات مــسبــوقــة
بفـتــرة مـنــاسـبــة وقـيــاسـيــة علــى صعـيــد
الـتــواجــد يف قلـب احلــدث واملــشــاركــة قـبل
انــطـالقه قــبل ايـــــام ممـــــا يــتــيح حـــــريـــــة

التحرك والتنسيق باجتاه حضور مؤثر.
وهـنـــا يكـمـن دور الـلجـنــة االوملـبـيــة الـتـي
تبدي عادة اهتمامـاً على صعيد موافقتها
ومساندتها للمشـاركات العراقية، ان تبدي
حـزماً وواقعـية للحـد من ظـاهرة الـوصول
املتـأخــر ملنـتخبــاتنـا وفــرقنـا. ومـا سـمعنـاه
مـن وصــول وفــد ربــاعـيــة نــادي االمــانــة
للمشـاركة يف بـطولـة قاريـة يف اوزبكسـتان،
يف الـيوم االول مـن انطالق املنـافسـات رغم
تأخيـرها من قبل اللـجنة املنظمـة مراعية
ظـروف البالد، تـؤكـد هـذه املظـاهـر املـزمنـة
حـاجتهـا الـى معـاجلـة فـوريـة وجـذريـة من

قبل االمانة العامة للجنة االوملبية.
ولكي ال تبرز مرة اخرى مثل هذه احلاالت
املــؤسفــة الـتـي تعـتــرض ريــاضـيـيـنــا وهـم
يـصلـون مــرهقني الــى منـافـســات يفتـرض
ان تكــون مــسـبــوقــة بفـتــرة اعــداد ولـيــسـت
بـفتــرة ارهــاق ينـسحـب علــى مــستــويــاتـهم
ونتــائجهـم. ففي الــوقت الـذي تـسهـم فيه
اللجـنــة االوملـبـيــة وتــظهــر حــرصهــا علــى
اجنــاح مــشــاركــاتـنــا اخلــارجـيــة، بــان امــر
تــــدخل مــســـؤولــيهــــا حلل هـــذه املــشـكلـــة

ضروري وبارز على الواجهة.
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وفود متأخرة.. وفود مبكرة
وجهة نظر

بـغض الـنظـر علـى املـستــوى الفنـي وبعيــدًا عن
اجلـــوانـب الـتفـصـيلـيـــة ومـــا جـــرى يف مـبـــاراتـي
القـــوة اجلـــويـــة مـع شقـيقـه العـــربــي الكـــويـتـي
واملينـاء مع مضيفـه فريق مـاشال األوزبكـي فان
نتيجـتي اللقـاءين اكـدتـا مبـا ال يقبل الـشك ان
كــرتنـا مــازالت واقفــة علـى قــدميهــا وان الغيـرة
العــراقـيــة والــروح القـتــالـيــة واملــوهـبــة الــذاتـيــة
واالصــرار علــى حتقيـق شيء يفــرح النــاس هنـا
داخـل البلـد ميكـن ان يتغـلب علـى كـل الظـروف
القـاهـرة الـتي مــرت بهــا الفــرق العــراقيـة سـواء
علــى مــستــوى االنــديــة او املـنتـخبــات فــالفــريق
اجلــوي جتــاوز نـتـــائجه الــسلـبـيــة يف الـبـطــولــة
ذاتهـــا خالل اللقــاءات الـثالثــة املـــاضيــة ومتـكن
هذه املرة من حتقيق فوز كبير والمع على فريق
لـيــس بـــالهـني وميـتـلك مـن االمكــانــات املــاديــة
واملعنـويـة اضعـاف مـا ميـتلكه الفـريق االزرق يف
حني اثبت امليناء صحة كالمنـا عنه عندما قلنا
قــبل املـبــــاراة ان خـــطه الـبـيــــانـي اخلــــارجـي يف
تـصــاعــد وهــو الــذي خــســر بــشق االنفــس قـبل
مــبـــــاراة مـــــاشــــــال مع فـــــريـق العــني االمـــــاراتــي
ومبسـاعـدة ومجـاملـة واضحـة من حـكم املبـاراة
للفـريق املنـافس فهـاهو الـيوم يعـود بأول نقـطة
لـه يف البـطــولــة ومـن ملعـب املنــافـس وانــا علــى
يقـني لـــــو ان اســتعـــــدادات وامـكـــــانـــــات الفـــــريق
البصـري وصلت لربع مـا توفر لفـرق مجموعته
لكـان الـوضع يف تـرتـيب اجملمـوعـة علـى غيـر مـا
هـــو علـيه الـيـــوم خـصـــوصـــًا ان الفـــريق ميـتـلك
املــواهـب الـــرائعـــة القـــادرة علــى مـــواجهــة اقــوى
الفــــرق ويــبقـــــى املـنــــا كـبـيــــرًا بــــان يـــسـتــطــيع
الفــــــريقــــــان حتقـــيق نــتـــيجــتـــني ايجــــــابــيــتــني
اضــــافـيـتـني عـنــــدمــــا يخـتـتـمــــان مـــشــــوارهـمــــا
اآلسـيــوي يف الــدور االخـيــر مـن املـنــافــســة رغـم

فقدانهما فرص الترشح للدور التالي.
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متابعة/ اكرم زين العابدين
حقق نــادي القــوة اجلــويــة فــوزًا
جــيـــــدًا واســـتعــــــاد به جـــــزءًا مــن
كـرامـته املفقــودة يف دوري ابطـال
آســيـــــــا علــــــى الــنـــــــادي العــــــربــي
الكـويتي بنتيجة )3 – صفر( يف
املــبــــــاراة الــتــي جــــــرت يف املـلعــب

البلدي يف طرابلس اللبنانية.
وكـانت االفـضليـة واضحـة للقـوة
اجلــويــة الــذي اسـتـثـمــر ارتـبــاك
وتـواضع مسـتوى الـنادي العـربي
الــــذي فقــــد هــــو اآلخــــر فــــرصــــة
التــأهل للــدور الثـانـي واستـطـاع
العبـو القوة اجلويـة ان يتالعبوا
بـــــالعــــربـي واضــــاعــــوا اكـثــــر مـن
فرصة سهلة امام مرمى العربي.
وسجل صفوان عبد الغني هدف
اجلوية االول يف الدقيقة 32 من
املبـاراة بعد ان تـسلم كـرة جمـيلة
مـن غـــامن خـضـيـــر وتقـــدم عـبـــد
الغني بالكرة وراوغ حارس مرمى
العــربي يــوسف الثــوينـي قبل ان
يسدد الكرة داخـل شباك العربي

الدقـيقة 78 واخـرى يف الدقـيقة
85 بعد ان تعثر بالكرة وهو امام

املرمى ورمى بها الى اخلارج.
واطـلق حـكــم املــبـــــاراة صـــــافـــــرة
الــنهــــايــــة مـعلـنـــــًا تقـــــدم القــــوة
اجلـوية على العربي الكويتي )3
 –صفــــر( وارتفع رصـيــــد القـــوة
اجلــويــة الــى سـت نقــاط ثـــالثــًا
علــى مجمـوعـته التـي تصـدرهـا
الـسـد بـواقع عـشـر نقـاط بيـنمـا
جـــاء الــشـبـــاب بـــاملـــركـــز الـثـــانـي
بــنفـــس الــنقــــاط ولـكــن بفــــارق
االهداف واجلوية ثالثاً والعربي

رابعاً.
امليناء يتعادل مع ماشال

االوزبكي
اســـتـــمــــــــر املـــيـــنــــــــاء يف تـقــــــــدمي
مبــاريــاتـه اجليــدة وتعــادل هــذه
املــــــرة مع مـــــاشـــــال االوزبـكــي يف

طشقند بنتيجة )2-2(.
وتقـدم املـينــاء عن طـريـق العبه
سجـاد عبـد الكاظـم يف الدقـيقة
17 مــن الــــشـــــوط االول بعـــــد ان
تــسلم كـرة جـميلـة ولـعبهـا علـى

معلناً الهدف االول.
وظهـــرت عالمـــات
االنـهـــــيــــــــــــــار
ــــــــى عـل
العـبــي
الـعـــــــــربـــي
بـيـنـمــــا حــــاول العـبـــــو القــــوة
اجلـويــة تعـزيــز الهـدف االول
بـــهــــــــــــــــــــــــدف ثــــــــــــــــــــــــاٍن اال ان
محــاوالتهـم لم تــسفـــر عن

هدف.
واســـتـغـل جنـــم املـــبــــــــاراة
صفـوان عبـد الغنـي كرة
جـميلـة وراوغ بهــا اكثـر
من اربعة العبني دفعة
واحــدة ودخل منـطقـة
جــزاء القـــرين وســدد
كـــــــرتـه بـــثـقـــــــة داخـل
شـــبـــــــاك ثـــــــويـــنـــي يف
الــدقـيقـــة االخيـــرة من
الـــشـــوط االول لـيـــرتـفع
رصـــيـــــــــد صـفـــــــــوان الـــــــــى

هدفني شخصيني.
ويف الـــشــــوط الـثــــانــي ظهــــر
جلـيــــًا تفــــوق العـبــي القــــوة
اجلــويــة فـيمـــا لم يـظهــر
أي تغـيــــر علـــى العـبـي
العـربـي واستمـر اللعب
لـصـــالح اجلـــويـــة الـــذي
اضــاع العـبــوه اكـثــر مـن فــرصــة
بينمـا لم تثـمر الفـرص القلـيلة
للعـــربـي عـن أي خـطـــورة تـــذكـــر

على مرمى اجلوية.
وكـــان دفـــاع اجلـــويـــة يف احــسـن
حـــــــاالته ولــم يـــــســمـح لالعــبــي
العــربـي يف ان يــشـكلــوا خـطــورة

تذكر على مرماهم.
واضـــاف العـب اجلـــويـــة احـمـــد
كــاظـم الهـــدف الثــالـث واالخيــر
للجـويـة يف الــدقيقـة 74 عنـدمـا
انفــرد مع حــارس العــربي ورمـى
بـالكـرة علــى يسـار احلـارس بكل

سهولة.
واسـتمـر اللعـب لصـالح اجلـويـة
الــــذي ارتـفعـت روحـه املعـنــــويــــة
بهــــذه االهــــداف الــثالثــــة لـكــنه
فشل يف اضافة اهداف اخرى له
وخــــاصـــــة ان عالمـــــات االنهـيــــار
بـــــدت واضحـــــة علــــى مـنــــافــــسه
العـــربـي. واضــــاع صفـــوان عـبـــد
الغــنــي فــــــرصــتــني سـهلــتــني يف

ـ
ـ
ـ

يف اطار الدور اخلامس من دوري ابطال آسيا..

بغداد/ كرمية كامل
تفتتح اليوم يف السليمانية
دورة تـــدريـبـيــــة وحتكـيـمـيـــة
بـــالكــرة الـطــائــرة مـن وضع
اجللوس للمعاقني وتستمر
ملــــدة اربعـــة ايــــام ويحـــاضـــر
فـــــــيـــهـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــدد مـــــــن
االخـــتــــصـــــــاصـــيـــني بـهـــــــذه
ــــــــة وهـــم: )فــــــــاخــــــــر الـلـعـــب
ـــــائــب االول اجلــمـــــالــي الــن
لــرئيــس اللجنــة البـاراملـبيـة

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

بـــرئيــسهــا فـــرست ابــراهـيم
شــالي نـائـب رئيـس الـلجنـة
ـــــة ـــــوطــنــي ـــــة ال ـــــاراملــبــي الــب
العـــراقيــة لـتفعـيل دور ذوي
ـــــاجـــــات اخلـــــاصـــــة االحــتــي
واالهـتـمـــام بهـم ورعـــايـتهـم
لـتـحقــيق افـــضل الـنـتـــــائج
ويــــشـــــارك يف هـــــذه الـــــدورة
الكـــوادر االداريـــة يف كل مـن
محـافـظـات )دهــوك، اربيل،

سليمانية(.

ـ ـ ـ ـ
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ـــــــة ـــــــة الـعـــــــراقـــي ـــــــوطـــنـــي ال
واسمــاعـيل عــادل قـــادر من
اجلــانـب التــدريـبي وسـميــر
علـي لــطــيف عـن اجلــــانـب
الـتحكـيمـي ورشيــد حـميــد
ــــــــد عـــن الـــتـــــصـــنـــيـف رشـــي

الطبي والوظيفي(.
وتــــأتـي هــــذه الــــدورة بـنــــاءً
ــــــــادرة مـــن قـــبـل ــــــــى مـــب عـل
ــــــــة ــــــــاراملـــبـــي ــــــــة الـــب الـلـجـــن
ـــــة ـــــة ممـــثل ـــــانــي الـكـــــردســت

ـ ـ ـ ـ
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دورة تـدريبيـة وحتكيمـية للـمعاقـني يف كردسـتان

متابعة/ حيدر مدلول 
اعــتــبـــــر صـــــانـع ألعـــــاب املــنــتخــب الـــــوطــنــي
)املـبعــد( نــشــأت أكــرم  احملـتـــرف يف صفــوف
نادي  الشباب السعودي بطل الدوري املمتاز
للـمـــوسـم احلـــالـي  فـــوز فـــريـقه علـــى فـــريق
الـسد القـطري يف املبـاراة التي جـرت بينـهما
علــــى ملعـب الــســـد )3-2( يف اطـــار اجلـــولـــة
اخلـــامــســـة مـن الـــدور األول لـــدوري أبـطـــال
آسيا بنسخته الـرابعة واحرازه للهدف األول
رداً علـــى وســــائل االعـالم املقـــروءة واملـــرئـيـــة
القـطريـة التي سعت الربـاكه قبل املـباراة من
خالل األخبار التـي تتناقلها بخصوص قرب
احتـرافه مع احـد انديـة املقدمـة  يف الدوري

القطري.
وأكــــد نـــشــــأت ان الهــــدف الــــذي احــــرزه كــــان
مبـثــابــة عــربـــون محـبـــة للــشـبــابـيـني الــذيـن
جــــددوا الــثقــــة فــيه بـتــــوقـيـع عقــــد جــــديــــد
والسـيـمــا لــرئـيــس الـنــادي خــالــد الـبلـطــان
الذي كان وراء هذا الفوز الثمني الذي وضع
الفـــــــريق يف صــــــدارة اجملــمــــــوعــــــة الـــــــرابعــــــة
اآلسـيـــويـــة. ووعـــد نــشـــأت بـــأن يقـــود فـــريقه
للفــوز علــى فــريق القــوة اجلــويـــة يف املبــاراة
القــــادمــــة الـتـي ســتقــــام يف خـتــــام اجلــــولــــة
السـادسة من الدور االول للبطـولة اآلسيوية

يــوم الـســابع عـشـــر من الــشهــر اجلــاري علــى
ملعـب امللك فهـد الـدولي يف مـدينـة الـريـاض
الـــسعــــوديــــة الــــذي سـيـكــــون املفـتــــاح لـتــــأهل
الـــشـبـــــاب  للــــدور الـثــــانـي لــتلـك الـبــطــــولــــة
والـسعي للـمنـافـسـة علــى اللقب الـذي احـرزه

فريق االحتاد السعودي يف املوسم املاضي. 
يـذكـر ان الالعـب نشـأت أكـرم كـان قـد اشتـرط
على إدارة نـاديه دفع مبلغ أربـعة ماليـني ريال
سعــــودي مقــــابـل بقــــائـه يف صفــــوف الفــــريق
الكــروي األول يف النـادي لــسنـة ثــالثـة. يـشـار
إلـــــــى ان نـــــشـــــــأت اخــتـــــــارتـه وســـــــائـل األعـالم
الـسعــوديــة أفـضـل العب مـحتــرف يف الــدوري
السعودي للـموسم املنصرم بـعد ان قاد فريقه
الــشـبـــاب إلـــى خــطف درع الـــدوري بعـــد فـــوزه
على فـريق الشـباب )3-0( يف املـباراة الـنهائـية
الـتي جـرت بيـنهمـا علـى مـلعب فهـد الـدولي.
من جهـة اخــرى أعلن خـالــد البـلطــان رئيـس
نـادي  الـشبـاب الـسعـودي  عن تقـدمي مكـافـأة
بقـيمــة 10 آالف ريــال سعــودي  لكـل العب يف
الفــــــريـق بعـــــــد الفـــــــوز علــــــى الـــــســــــد واعــــــداً
مبــضــــــاعفـــــة املـكـــــافـــــأة عــنـــــد الــتــــــأهل لـــــدور
الثمـانية. ووجـد إعالن البلطـان تصفـيقاً من
الالعــبــني يف غـــــرفــــــة املالبــــس حــيــث وعـــــدوه

بالتأهل.

بعد جتديد عقده مع الشباب السعودي

نشأت اكرم يتوعد اجلوية يف دوري ابطال آسيا

بغداد/ املدى الرياضي
اكـد عبد الـوهاب عبـد القادر مـدرب عجمان
االمـاراتي الـذي يلعب يف القـسم الثـاني من
الدور االمـاراتي عقب اخلسـارة امام اخلليج
)1-2( يف دوري التـأهيـل السـداسي للـدرجـة
االولـــى االمـــاراتـي ان نـــادي عجـمـــان خــســـر
بـــالفعل بـطــاقـــة التــأهل لـظــروف مخـتلفــة
ابـرزهـا االصـابـات وســوء الطـالع الـذي الزم
الفـــريق يف مـبـــاراته االخـيـــرة امـــام اخللـيج
املـتصـدر بـرغم الـسـيطـرة امليـدانيـة للفـريق

الـبـــــرتقــــالـي، وقــــال: ان ســــوء احلــظ عــــانــــد
الفريق الذي قـدم مباراة كبيرة اشاد بها الكل
بفـضل جهــود جمـيع الالعـبني الــذين تـألقـوا
بغض الـنظـر عـن النـتيجـة واخلـروج احلـزين
ممـــــا يـــــؤكـــــد ان فـــــريـق عجــمـــــان ســيـكـــــون له
املــسـتقـبل لـتـــوفـــر عـنـــاصـــر االبـــداع والـتـــألق
خاصـة الالعبني الصاعدين الـذين كانوا عند
حــسن الـظن.. ووجه الـشكــر لكـافـة الالعـبني
علــى جهـــودهم وبــذلهـم واالدارة واجلمـــاهيــر

الوفية.

عبد الوهاب يربر فقدان التأهل لدوري االضواء االمارايت

وجعلـتهـم يـتـمـنـــون ان يكـــون ابـن بلـــدتهـم
لـكي يـضمـوه الـى مـنتخـبهم الــوطنـي فهل

يفعلها اكرم ويعطي لكل ذي حق حقه؟
العروض التدريبية تنهال على جومبي

عـبد الكرمي جـاسم )جومبـي( مدرب يرافق
الــنجــــاح مع االنــــديــــة الـتـي يـــشــــرف علــــى
تــدريبهـا المـتالكه افكـاراً تـدريـبيـة حــديثـة
وقـــدرة رائعـــة علـــى الـتعـــامـل مع الالعـبـني
وحثهـم لتقــدمي االفضل السـيمـا انه جعل
من نادي نفط اجلنوب رقمـاً صعباً وفريقاً
ال يستـهان به يف اجملمـوعة اجلـنوبيـة وقال

جومبي يف تصريح لـ )رياضة املدى(: -
قـــدمـت لـي العـــديـــد مـن العـــروض لغـــرض
دراستهـا واخـتيــار الفــريق الــذي ينــاسبـني
واســتــــطــيـع مــن وراء ذلـك حتـقــيـق احـالم
إدارة الـنــــادي واجلـمــــاهـيــــر وطـمــــوحــــاتـي
التــدريـبيـــة التـي ال تتــوقـف عن حـــد. وعن
حتـديد اسمـاء الفرق اجـاب: سأتـرك االمر
للــظــــروف واملـــســتقــبل السـيـمــــا ان عــــالـم
االحـتــراف كل شـيء جــائــز فه وقــد تـتغـيــر

االمور يف آخر اللحظات.
مطلوبون يف احتاد الكرة

تدعو جلنة شـؤون الالعبني يف احتاد الكرة
الـالعبـني ضيـــاء عبــد الكــرمي وحــسني ابــو
الهـيل وممـثل نـــادي الـبــشـمـــركـــة والالعـب
فراس سعدي وممثـل نادي الصليخ وممثل
نــــــادي بــــــرايــتــي. احلـــضــــــور يــــــوم الــــســبــت
املــــصـــــــادف 2006/5/6 مبـقـــــــر االحتـــــــاد يف
الـســاعــة الثــانيــة عـشــرة ظهــراً وذلك حلل
االشــكــــــــاالت بـــني الـالعـــبـــني املــــــــدعــــــــويـــن
وانـــديـتهـم السـيـمــــا ان اللجـنـــة اشـتـــرطـت
علـــى املــشـتكــني بجلـب نــسخـــة مــن العقـــد
املـبـــرم بـني الالعـب ونــــاديه التخـــاذ القـــرار

املناسب باملشكالت.

اخلـامس والعشرين مـن الشهر احلالي من
احلكـــام العــراقـيـني بــالــرغـم مـن مــشــاركــة
منـتخبنـا الـوطنـي يف البطـولـة ممـا يضع
اكــثــــــر مـــن عالمــــــة اســتـفهــــــام حــــــول
االســبــــــاب احلقــيقــيـــــة مــن وراء ذلـك
التجـاهل بقـدرات حكـامنـا الـدولـيني
املتخصصـني باللعبة مما يضعهم يف
الزاوية احلرجة ويبعد عنهم فرصة
تـأكيـد جـدارتـهم يف احملفل القـاري

الكبير.
وسيـشكل الغيـاب ضـربـة قـاضيـة
لـلـعـــبــــــــة خـــمــــــــاســـي الــكــــــــرة يف
العراق. وعلـى جلنة اخلـماسي
يف احتـاد الكــرة التحـرك اجلـاد
واملـثمـر مـن اجل احلـصــول علـى
فرصة حلكامنا قبل فوات االوان.

جمعة خضير ينتظر اشارة
سلمان

خــضـيــــر مهـــاجـم شــــاب شق طـــريـقه
بـنجــاح يف الــدوري الــســوري اسـتـطــاع
بفضل مهاراته العاليـة وقدرته املتميزة
علــى هــز شـبــاك اعـتـــى الفــرق واقــواهــا
تــصـــــدر قـــــائـمـــــة هـــــدايف الـــــدوري وجعـله
محط انظار اجلميع ومصدر فخر لفريقه
السـيـمــــا انه اصـبـح معـــشــــوق اجلـمــــاهـيــــر
ومـلـهـــم نـــــــادي حــــطـــني الـــــــذي ال يـــــــريـــــــد
التفـريـط به علـى الـرغم مـن كثـرة العقـود
املقـدمـة الـيه من افـضل االنـديـة الـسـوريـة
الـطامـحة الـى تعـزيز قـدراتهـا الهـجومـية
يف الــبــطــــــوالت احمللــيــــــة والعـــــربــيـــــة
وخـضيـر يـسـتحق ان يـضعه اكـرم
سلــمــــــان يف مفـكــــــرته وبـــــدون مـــــا
يقــــدمه مـن عــــروض كــــرويــــة رائعــــة
واهـــداف جـمـيلـــة اطـــربـت الــســـوريـني

حكامنا خارج بطولة آسيا خلماسي الكرة
خلت قـائمـة حكـام خمـاسي الكـرة لبطـولة

بغداد/املدى الرياضيآســيـــــا الــتــي ســتقـــــام يف تــــــايلــنـــــدا يف
طالب عـبد الرحـمن جميل مدرب
نـــادي اجلـيــش بــــالكـــرة الـطـــائـــرة
بـاعــادة حق فـريـق النـادي بــالكـرة
الــطـــائـــرة املـــسلـــوب والــــذي احلق
حـيفــاً كـبيــراً بـالعبـيه ملـنعهـم من
املــــشـــــاركـــــة يف بـــطـــــول اجلــيـــــوش
العــــربـيــــة االولــــى الـتـي جــــرت يف
العـاصمـة الـلبنـانيـة بيـروت خالل

االيام املاضية.
واكـد جـميل ان الفـريق الـذي يعـد
املمثـل الشــرعي لكـرة اجليـش وله
احلق يف املشاركـة يف هذه البطولة

لـكــن االلـــتفـــــاف الـــــذي حــــصل
ـــــى فـــــريـقه مــن قـــبل قــــســم عل
الـتـــــدريـب الـبـــــدنــي يف العـــــاب
اجلـيــش بــــاالتفــــاق مع احتـــاد
الكــرة الـطــائــرة حــرم صـــاحب
ــــــشـــــــــرعـــي مـــن هـــــــــذه احلـق ال

املشاركة.
وكـمــــا وصلـت اخـبـــار هـــذا

الفـريق الـذي شـارك
ظلماً باسم نادي

اجلـــــيـــــــــش انــه
تـلـقـــــــــــى ثـالث
خـــــــــــســــــــــــــــارات
ـــــى وحـــصـل عل

املـركــز االخيـر يف
هذه املشاركة واساء

ـــــــة الــكـــــــرة ـــــــى لـعـــب ال
ــــــــادي ــــــــرة يف ن الـــــطــــــــائ

اجليش الرياضي.
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ارجـو وانـاشـد الـسيـد وزيـر الـدفـاع
بفـتـح حتقـيـق ملعــــرفــــة احلقــيقــــة
ـــــــى ـــــــة وان الــــظـلـــم وقـع عـل كـــــــامـل
مـنـتــسـبـي والعـبـي نـــادي اجلـيــش
الـــــذيـن لـــــو شـــــاركـــــوا يف بــطـــــولـــــة
اجليـوش العــربيـة لكـانـوا بـافـضل
حـال النهـم سيـلعبـون للـدفــاع عن
سمعـة هـذا النـادي العـريق ولـيس
كمـا فعل اآلخـرون الـذين اعـتبـروا
هـذه البطـولة سفـرة ترويحيـة الى

لبنان.
وارجــــو كــــذلـك ان ال تـتـكــــرر مــثل
هــذه التجـاوزات مـسـتقبالً
حفاظاً علـى سمعة هذا
النــادي العــريق الـذي
احـــــــــــــــــــرز افــــــــــضــل
الـبـطـــوالت علــى
املـــــــــســـــتـــــــــــــــوى
احملـــــلــــــــــــــــــي
والعربي.
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دعوة للتحقيق يف سلب حق فريق اجليش من
املشاركة يف البطولة العربية للكرة الطائرة

الديوانية/ باسم الشرقي
اقــــــامــت مــــــديــــــريــــــة شــبــــــاب
وريـاضة الـديوانـية  نشـاطات
مـــتـعــــــــــددة خـالل الـــــــشـهــــــــــر
احلـــــــــــــــــالـــــــي يف اجملـــــــــــــــــاالت
الرياضـية والفنية والثقافية
والــــــــــــدورات. فـفــــي مـجــــــــــــال
الـــريـــاضـــة اقـيـمـت بــطـــولـــة
الــطــــاولــــة ولـكــــافــــة الفـئــــات
الـعــمـــــــريـــــــة وعـلـــــــى مـالعــب
مـنتــدى شبــاب احلمـزه وملـدة
يـومـني ، كمـا اقـيمـت بطـولـة
الــشـطـــرجن ولكـــافـــة الفـئـــات
العــمــــــريــــــة ولــيــــــوم واحــــــد ،
وكــــــذلـك اقــيــمــت بـــطــــــولــــــة
اخلماسي لكرة القدم لفئتي
الناشئة والشباب وملدة ثالثة
ايـــام ، وبـطـــولـــة كـــرة الـــسلـــة
والــطــــائـــــرة لفـئــــة الـــشـبــــاب
وبــطــــولــــة كــــرة الـيـــــد لفـئــــة
الــنـــــاشــئــني. امــــــا يف مجـــــال

ـ ـ

املـيــــرسـي كــــور ، ومـــســـــابقــــة
القرآن الكرمي لكـافة الفئات
ومسـابقة الـنشرات الـصحية
ومحـــــاضـــــرة عــن مخـــــاطـــــر
الـــتــــــــدخـــني وعـــن الـــتـلــــــــوث
الـــبـــيـــئـــي ، امــــــــا يف جــــــــانـــب
الدورات العلمية فقد اقامت
املــــديــــريــــة دورة تــــاسـيـــســــات
كهـــــربـــــائـيـــــة ودورة حتـنـيــط

االنشطة الفنية فقد اقيمت
مــســـابقـــة لـــرســـوم االطفـــال
للناشئني والشباب ومسابقة
افــضل عــمل يـــدوي مـبــتكـــر
لـلنــاشـئني والــشبــاب ايـضــاً ،
وعــــرض مـــســــرحــي للــطـفل
ولـكــــافـــــة الفـئـــــات ، والقـيـت
محـاضرة عن الـتاريخ الفني
يف احملــــافــظـــــة علــــى قــــاعــــة
املـكــتــبـــــــة ملــنــتـــــــدى شــبـــــــاب
الــنهـــــروان القــــاهـــــا الفـنــــان
املسـرحي  رحيم مـاجد ، ويف
اجلــــــانــب الـــثقــــــايف اقــيــمــت
امــسيــة ثقـــافيـــة عن الــشعــر
اشـتــرك فـيهــا مجــامـيع مـن
الـشعـراء الــشبـاب وتـضمـنت
دراسـة نقـديــة عن الـشعـر يف
احملـــــافــظـــــة ، وكـــــذلـك متــت
املبـاشـرة مبـشـروع جـداريـات
احملـافظـة للمـرحلـة الثـانيـة
وبــــــالـــتعـــــــاون مع مــنـــظــمــــــة

كـــرنفــال ريـــايض وعلـمـي يف الــديــوانـيــة

بغداد/ املدى الرياضي
غادر متوجهاً الى دولة الكويت
الــدكـتــور عــامــر جـبــار االمـني
العـام للجنة االوملبيـة الوطنية
العــراقـيــة لـتـمـثـيل العــراق يف
اجـتـمـــاعـــات احتـــاد دول غـــرب

آسيا الذي يعقد هناك.

واجلـــديـــر بـــالـــذكـــر ان العـــراق
يـــشغل مـنـصـب الـنـــائـب االول
لـرئيس احتاد غـرب آسيا حيث
يـشغل هذا املنصـب احمد عبد
الـغفــــور الـــســــامــــرائـي رئـيـــس
الـلجـنـــة االوملـبـيــــــة الـــوطـنـيـــة

العراقية.

العراق يف اجتامعات غرب آسيا

بغداد/املدى الرياضي
تلقت ادارة نادي االعظـمية دعوة من االحتاد
العربي للمصارعة القـامة معسكر تدريبي له
يف العــــاصـمــــة املــصــــريـــــة القــــاهــــرة يف ايــــار

اجلاري.
واكـــــد محـمــــد عـبــــد الـــسـتــــار رئـيـــس نــــادي
االعـظـميـة ان هـذه الـدعــوة هي االولـى الـتي

مصارعة االعظمية يف ضيافة االحتاد العريب
اربيل/ املدى الرياضي

مـازالت قـضيــة الالعب سـامـر
سعـيــــد مجـبـل علــــى طــــاولــــة
احتـــــــــاد الــكـــــــــرة دون أيـجـــــــــاد
احللـول املنـاسبـة لهــا السيمـا
ان ادارة أربيـل تؤكد بـأنه ليس
هنـاك مـا بــذمتهــا لالعب وان
ابعـاده عن الفـريق جاء لـكثرة
غيــابــاته وانقـطــاعه املـسـتمــر
عن الـتدريـبات واملـباريـات مما
اضطر مدربه ناظم شاكر الى

ســامــر وادارة اربـيل قـصــة مل تنـته!

بغداد/ املدى الرياضي
تـلقــــى احلـكـم الــــدولـي حــــازم حـــسـني دعــــوة املـــشــــاركــــة يف دورة
احملاضرين الدوليني التي ستقام يف لندن للفترة من الرابع من

أيلول حتى الرابع عشر منه.
وذكر حـسني يف تصريح لـ)رياضة املدى(: تعـد املشاركة الثاني لي
يف دورة احملــاضــريـن وتعـتبــر مكـملــة ملـنهــاج الــدورة االولــى الـتي
تـنـــاولـت اخـــر مــسـتجـــدات قـــانـــون كـــرة القـــدم وكـيفـيـــة اعـطـــاء
املعـلومـات للحـكام اثـناء احملـاضرات وكـانت الـفائـدة منهـا كبـيرة

ومعلوماتها قيمة وثمينه.

حازم حسني يف مدينة الضباب

االستغـناء عن خـدماته بيـنما
يــروي سعيــد القصـة بـأسلـوب
اخـــر مغـــايـــر ملـــا ذكـــرته االدارة
جـملــة وتفـصـيالً ال سـيمــا انه
يــــؤكـــــد علـــــى ان ابعــــاده جــــاء
ملـطـــالبـته املـسـتمـــرة بحقــوقه
ولــرغـبتــة القــويــة بــاالنـتقــال
الى احـد االندية اجلمـاهيرية
لـتـمـثــيل فـــريـقهـــا يف املـــوسـم
املقـبل حيث تـتواجـد االضواء

والشهرة.

 اجلوية يفوز عىل العريب الكويتي بالثالثة 
وامليناء يواصل عروضه اجليدة ويتعادل مع ماشال

الـطيور وملـدة يومني للـشباب
فـقـــــط ، ودورة مـــيــكـــــــــانـــيــك
الـــسـيـــــارات للـــشـبــــاب وملــــدة
ثالثـة ايـام ، ودورة احلـاسـوب
Word - winw علـى نظـام
وهــــي دورة عــــــــــــامــــــــــــة ولـــكـال
اجلـنــسـني وملــدة عــشــرة ايــام

ودورة يف
Excel - power point..

يقدمها االحتـاد العربي لنـاد عراقي ويضيف
االحتــاد النــادي وينـظم له معـسكـراً تـدريـبيـاً
وعــدة لقــاءات مــشتــركــة مع الفــرق املـصــريــة
املـتطـورة بهـذه الـلعبـة ويعـد املعـسكـر فـرصـة
طـيبة لـزيادة احـتكاك وخـبرة مصـارعي نادي
االعـظـميـة الــذين يعــدون أعمــدة املنـتخبـات

الوطنية.

ميني حارس ماشال.
وعــادل العـب مــاشــال حــسـنــوف
النتيجـة يف الدقيقـة 30 من هذا
الــــشـــــوط لــيــنـــتهــي بـــــالـــتعـــــادل
االيجــابـي. ويف الــشــوط الـثــانـي
اسـتمـــر العبــو املـينــاء يف تقــدمي
مــسـتــويــات جـيــدة واسـتـطــاعــوا
الـتقــدم مجــددًا يف الــدقـيقــة 60
بواسـطة العبهم املـتألق مخلص
عـبـــد الــسـتــــار لكـن قلـــة اخلـبـــرة
وضـعف الــتغـــطــيـــــة ادى الـــــى ان
يـــسـتـغل مــــاشــــال هــــذا الـــــوضع
ويـــــــسـجـل هـــــــــدف الـــتـعـــــــــادل يف
الـــــــــــدقــــيـقـــــــــــة 71 عــــن طـــــــــــريـق

هيرهولدير شاييف.
واســتــمـــــــر الـلـعــب سـجـــــــااًل بــني
املـينـاء ومـاشـال االوزبكـي واطلق
حكـم املـبـــاراة صـــافـــرة الــنهـــايـــة
لـتـعلــن تعــــادل الفــــريقـني )2-2(
ليرتفع رصيد ماشال الى ثماني
نقــاط يف املــركــز الـثــالـث والعـني
بـاملـركـز االول بـواقـع عشـر نقـاط
والهالل بــاملــركـــز الثــانـي بتـسعــة

نقاط.


