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SPORT
ريــاضـــــــــة

NO. (660) Sat. (6) May

دورة تـدريبيـة وحتكيمـية للـمعاقـني يف كردسـتان

يف اطار الدور اخلامس من دوري ابطال آسيا..

وجهة نظر

اجلوية يفوز عىل العريب الكويتي بالثالثة

وفود متأخرة ..وفود مبكرة

وامليناء يواصل عروضه اجليدة ويتعادل مع ماشال

خليل جليل
فــوجـئنــا خالل االي ــام االخيــرة
امل ـ ـ ــاضــي ـ ـ ــة وحـ ـ ـس ـبــم ـ ـ ــا اك ـ ـ ــدت
الــرســائـل االخبــاريــة لع ــدد من
ال ـ ــزمالء امل ـ ــرافقـني لـ ــوفـ ــودنـ ــا
الـريــاضيـة املـشـاركـة يف محـافل
خــارجـيــة ،وصــول مـنـتخـبــاتـنــا
وفرقنا الـى تلك املناسبات بـصورة متأخرة
ج ـ ـ ــداً اذا لــم تـكــن يف ي ـ ـ ــوم ان ـ ـطـالق 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 ظــاه ــرة مالزمــة لـنــا
منــذ عــدة سنــوات ..والـقت بـظاللهــا علــى
نتائج ومستويات مشاركاتنا اخلارجية.
واذا ك ــانـت ال ـسـي ــاق ــات االداري ــة الق ــدمي ــة
مــرهــون ــة بنـظــام اداري املـته الــسيــاســات
الـســابقــة للـجنــة االوملـبيــة ،عل ــى طبـيعــة
مـشـاركــاتنــا ،فمــا االسبــاب التـي تقف اآلن
وراء هــذه املظـاهـر الـتي بـدأت تـتكـرر علـى
نح ــو غ ــريـب .اذن ايــن تكـمـن اسـب ــاب ه ــذا
الـتـ ــأخـيـ ــر يف وصـ ــول مـنــتخـبـ ــاتـنـ ــا الـ ــى
بـطـوالت خــارجيـة يـفتــرض ان تتـهيــأ لهـا
افــضل ال ـســبل وعل ــى نح ــو يـتـيح ام ــامه ــا
فرص الراحة واالستقرار.
والالفـت للـنــظ ــر ان م ــوض ــوع املــش ــارك ــات
اخلارجـية عنـدما يـتصل بحضـور مشـاركة
مـســؤولي وممـثلي الـلجنـة االوملـبيـة سـواء
عل ــى صعـيــد اجـتـمــاعــات قــاريــة وعــربـيــة
وع ــامليــة .تك ــون تلك املـشــاركــات مــسبــوقــة
بفـت ــرة مـن ــاسـب ــة وقـي ــاسـي ــة عل ــى صعـي ــد
الـتــواجــد يف قلـب احلــدث وامل ـشــاركــة قـبل
انـ ـطـالقه ق ــبل ايـ ـ ــام ممـ ـ ــا يــت ــيح حـ ـ ــريـ ـ ــة
التحرك والتنسيق باجتاه حضور مؤثر.
وهـنـ ــا يكـمـن دور الـلجـن ــة االوملـبـي ــة الـتـي
تبدي عادة اهتمامـاً على صعيد موافقتها
ومساندتها للمشـاركات العراقية ،ان تبدي
حـزماً وواقعـية للحـد من ظـاهرة الـوصول
املتـأخــر ملنـتخبــاتنـا وفــرقنـا .ومـا سـمعنـاه
مـن وص ــول وف ــد رب ــاعـي ــة ن ــادي االم ــان ــة
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
امل ــؤسف ــة الـتـي تعـت ــرض ري ــاضـيـيـن ــا وهـم
يـصلـون مــرهقني الــى منـافـســات يفتـرض
ان تكــون م ـسـبــوق ــة بفـتــرة اعــداد ولـي ـسـت
بـفتــرة ارهــاق ينـسحـب علــى مــستــويــاتـهم
ونتــائجهـم .ففي الــوقت الـذي تـسهـم فيه
اللجـنــة االوملـبـيــة وتــظهــر ح ــرصه ــا علــى
اجن ــاح مــش ــارك ــاتـن ــا اخل ــارجـي ــة ،ب ــان ام ــر
ت ـ ــدخل م ــسـ ــؤولــيه ـ ــا حلل هـ ــذه املـ ـشـكلـ ــة
ضروري وبارز على الواجهة.

متابعة /اكرم زين العابدين
حقق نــادي القــوة اجلــويــة فــوز ًا
ج ـي ـ ــد ًا واس ــتعـ ـ ــاد به ج ـ ــزء ًا مــن
كـرامـته املفقــودة يف دوري ابطـال
آس ـي ـ ـ ــا علـ ـ ــى ال ـن ـ ـ ــادي العـ ـ ــربــي
الكـويتي بنتيجة ( – 3صفر) يف
امل ـبـ ـ ــاراة ال ـتــي جـ ـ ــرت يف املـلعــب
البلدي يف طرابلس اللبنانية.
وكـانت االفـضليـة واضحـة للقـوة
اجلــويــة الــذي اسـتـثـمــر ارتـبــاك
وتـواضع مسـتوى الـنادي العـربي
الـ ــذي فقـ ــد هـ ــو اآلخـ ــر فـ ــرصـ ــة
التــأهل للــدور الثـانـي واستـطـاع
العبـو القوة اجلويـة ان يتالعبوا
ب ـ ــالعـ ــربـي واضـ ــاعـ ــوا اكـثـ ــر مـن
فرصة سهلة امام مرمى العربي.
وسجل صفوان عبد الغني هدف
اجلوية االول يف الدقيقة  32من
املبـاراة بعد ان تـسلم كـرة جمـيلة
مـن غ ــامن خـضـي ــر وتق ــدم عـب ــد
الغني بالكرة وراوغ حارس مرمى
العــربي يــوسف الثــوينـي قبل ان
يسدد الكرة داخـل شباك العربي

معلن ًا الهدف االول.
وظه ــرت عالم ــات
االنـهـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
عـل ـ ـ ـ ــى
العـبــي
الـع ـ ـ ـ ــربـ ــي
بـيـنـمـ ــا حـ ــاول العـب ـ ــو القـ ــوة
اجلـويــة تعـزيــز الهـدف االول
بـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍن اال ان
محــاوالتهـم لم تــسف ــر عن
هدف.
واسـ ـتـغـل جن ــم املـ ـبـ ـ ـ ــاراة
صفـوان عبـد الغنـي كرة
جـميلـة وراوغ بهــا اكثـر
من اربعة العبني دفعة
واحــدة ودخل منـطقـة
جــزاء الق ــرين وســدد
ك ـ ـ ــرتـه بـ ـثـق ـ ـ ــة داخـل
شـ ـب ـ ـ ــاك ث ـ ـ ــويـ ـن ــي يف
الــدقـيق ــة االخي ــرة من
الـ ـش ــوط االول لـي ــرتـفع
رصـ ـي ـ ـ ـ ــد صـف ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـ ـ ــى
هدفني شخصيني.
ويف الـ ـشـ ــوط الـثـ ــانــي ظهـ ــر
جلـي ـ ـ ًا تفـ ــوق العـبــي القـ ــوة
اجلــويــة فـيم ــا لم يـظهــر
أي تغـيـ ــر عل ــى العـبـي
العـربـي واستمـر اللعب
لـص ــالح اجل ــوي ــة ال ــذي
اضــاع العـبــوه اكـثــر مـن فــرصــة
بينمـا لم تثـمر الفـرص القلـيلة
للع ــربـي عـن أي خـط ــورة ت ــذك ــر
على مرمى اجلوية.
وك ــان دف ــاع اجل ــوي ــة يف اح ـسـن
ح ـ ـ ــاالته ولــم يـ ـ ـس ـمـح لالع ـبــي
العــربـي يف ان ي ـشـكلــوا خـطــورة
تذكر على مرماهم.
واض ــاف العـب اجل ــوي ــة احـم ــد
كــاظـم اله ــدف الثــالـث واالخيــر
للجـويـة يف الــدقيقـة  74عنـدمـا
انفــرد مع حــارس العــربي ورمـى
بـالكـرة علــى يسـار احلـارس بكل
سهولة.
واسـتمـر اللعـب لصـالح اجلـويـة
الـ ــذي ارتـفعـت روحـه املعـنـ ــويـ ــة
بهـ ــذه االهـ ــداف الــثالثـ ــة لـكــنه
فشل يف اضافة اهداف اخرى له
وخـ ــاص ـ ــة ان عالم ـ ــات االنهـيـ ــار
ب ـ ــدت واضح ـ ــة علـ ــى مـنـ ــافـ ــسه
الع ــربـي .واضـ ــاع صف ــوان عـب ــد
الغ ـنــي فـ ـ ــرص ـتــني سـهل ـتــني يف

بغداد/املدى الرياضي
تلقت ادارة نادي االعظـمية دعوة من االحتاد
العربي للمصارعة القـامة معسكر تدريبي له
يف العـ ــاصـمـ ــة امل ـصـ ــري ـ ــة القـ ــاهـ ــرة يف ايـ ــار
اجلاري.
واك ـ ــد محـمـ ــد عـبـ ــد الـ ـسـتـ ــار رئـي ــس نـ ــادي
االعـظـميـة ان هـذه الـدعــوة هي االولـى الـتي

حكامنا خارج بطولة آسيا خلماسي الكرة

اسـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــر املـ ـيـ ـنـ ـ ـ ــاء يف تـقـ ـ ـ ــدمي
مبــاريــاتـه اجليــدة وتعــادل هــذه
املـ ـ ــرة مع م ـ ــاش ـ ــال االوزبـكــي يف
طشقند بنتيجة (.)2-2
وتقـدم املـينــاء عن طـريـق العبه
سجـاد عبـد الكاظـم يف الدقـيقة
 17مــن ال ـ ـش ـ ــوط االول بع ـ ــد ان
تــسلم كـرة جـميلـة ولـعبهـا علـى

الديوانية /باسم الشرقي
اقـ ـ ــامــت مـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة ش ـبـ ـ ــاب
وريـاضة الـديوانـية نشـاطات
مـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــددة خـالل الـ ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ـ ــر
احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ــي يف اجملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
الرياضـية والفنية والثقافية
والـ ـ ـ ـ ـ ــدورات .فـفـ ــي مـجـ ـ ـ ـ ـ ــال
ال ــري ــاض ــة اقـيـمـت ب ـط ــول ــة
ال ـطـ ــاولـ ــة ولـكـ ــافـ ــة الفـئـ ــات
الـع ـم ـ ـ ــري ـ ـ ــة وعـل ـ ـ ــى مـالعــب
مـنتــدى شبــاب احلمـزه وملـدة
يـومـني  ،كمـا اقـيمـت بطـولـة
ال ـشـط ــرجن ولك ــاف ــة الفـئ ــات
الع ـمـ ـ ــريـ ـ ــة ول ـيـ ـ ــوم واحـ ـ ــد ،
وكـ ـ ــذلـك اق ـي ـمــت بـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة
اخلماسي لكرة القدم لفئتي
الناشئة والشباب وملدة ثالثة
اي ــام  ،وبـط ــول ــة ك ــرة ال ــسل ــة
وال ـطـ ــائ ـ ــرة لفـئـ ــة الـ ـشـبـ ــاب
وب ـطـ ــولـ ــة كـ ــرة الـي ـ ــد لفـئـ ــة
ال ـن ـ ــاش ـئــني .امـ ـ ــا يف مج ـ ــال

واحــة كــرويــة
خلت قـائمـة حكـام خمـاسي الكـرة لبطـولة
آس ـي ـ ــا ال ـتــي ســتق ـ ــام يف تـ ـ ــايل ـن ـ ــدا يف

امليناء يتعادل مع ماشال
االوزبكي

عبد الوهاب يربر فقدان التأهل لدوري االضواء االمارايت
بغداد /املدى الرياضي
اكـد عبد الـوهاب عبـد القادر مـدرب عجمان
االمـاراتي الـذي يلعب يف القـسم الثـاني من
الدور االمـاراتي عقب اخلسـارة امام اخلليج
( )2-1يف دوري التـأهيـل السـداسي للـدرجـة
االول ــى االم ــاراتـي ان ن ــادي عجـم ــان خ ـس ــر
ب ــالفعل بـطــاق ــة التــأهل لـظــروف مخـتلفــة
ابـرزهـا االصـابـات وســوء الطـالع الـذي الزم
الف ــريق يف مـب ــاراته االخـي ــرة ام ــام اخللـيج
املـتصـدر بـرغم الـسـيطـرة امليـدانيـة للفـريق

نشأت اكرم يتوعد اجلوية يف دوري ابطال آسيا

متابعة /حيدر مدلول
اع ـت ـب ـ ــر ص ـ ــانـع ألع ـ ــاب امل ـنــتخــب ال ـ ــوط ـنــي
(املـبعــد) ن ـشــأت أكــرم احملـت ــرف يف صفــوف
نادي الشباب السعودي بطل الدوري املمتاز
للـم ــوسـم احل ــالـي ف ــوز ف ــريـقه عل ــى ف ــريق
الـسد القـطري يف املبـاراة التي جـرت بينـهما
علـ ــى ملعـب ال ـس ــد ( )2-3يف اط ــار اجل ــول ــة
اخل ــام ـس ــة مـن ال ــدور األول ل ــدوري أبـط ــال
آسيا بنسخته الـرابعة واحرازه للهدف األول
رداً عل ــى وسـ ــائل االعـالم املق ــروءة وامل ــرئـي ــة
القـطريـة التي سعت الربـاكه قبل املـباراة من
خالل األخبار التـي تتناقلها بخصوص قرب
احتـرافه مع احـد انديـة املقدمـة يف الدوري
القطري.
وأكـ ــد نـ ـشـ ــأت ان الهـ ــدف الـ ــذي احـ ــرزه كـ ــان
مبـثــابــة عــرب ــون محـب ــة لل ـشـبــابـيـني الــذيـن
جـ ــددوا الــثقـ ــة فــيه بـتـ ــوقـيـع عقـ ــد جـ ــديـ ــد
والسـيـمــا لــرئـيــس الـنــادي خــالــد الـبلـطــان
الذي كان وراء هذا الفوز الثمني الذي وضع
الف ـ ـ ــريق يف صـ ـ ــدارة اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة ال ـ ـ ــرابعـ ـ ــة
اآلسـي ــوي ــة .ووع ــد ن ـش ــأت ب ــأن يق ــود ف ــريقه
للفــوز علــى فــريق القــوة اجلــوي ــة يف املبــاراة
القـ ــادمـ ــة الـتـي ســتقـ ــام يف خـتـ ــام اجلـ ــولـ ــة
السـادسة من الدور االول للبطـولة اآلسيوية

املـيـ ــرسـي كـ ــور  ،ومـ ـس ـ ــابقـ ــة
القرآن الكرمي لكـافة الفئات
ومسـابقة الـنشرات الـصحية
ومح ـ ــاض ـ ــرة عــن مخ ـ ــاط ـ ــر
الـ ـتـ ـ ـ ــدخ ــني وع ــن الـ ـتـلـ ـ ـ ــوث
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي  ،امـ ـ ـ ــا يف جـ ـ ـ ــان ــب
الدورات العلمية فقد اقامت
املـ ــديـ ــريـ ــة دورة تـ ــاسـيـ ـسـ ــات
كه ـ ــرب ـ ــائـي ـ ــة ودورة حتـنـيــط

االنشطة الفنية فقد اقيمت
م ـس ــابق ــة ل ــرس ــوم االطف ــال
للناشئني والشباب ومسابقة
افــضل عــمل ي ــدوي مـبــتك ــر
لـلنــاشـئني والــشبــاب ايـض ـاً ،
وعـ ــرض مـ ـسـ ــرحــي لل ـطـفل
ولـكـ ــاف ـ ــة الفـئ ـ ــات  ،والقـيـت
محـاضرة عن الـتاريخ الفني
يف احملـ ــاف ـظ ـ ــة علـ ــى قـ ــاعـ ــة
املـك ـت ـب ـ ـ ــة مل ـن ـت ـ ـ ــدى ش ـب ـ ـ ــاب
الــنه ـ ــروان القـ ــاه ـ ــا الفـنـ ــان
املسـرحي رحيم مـاجد  ،ويف
اجلـ ـ ــانــب ال ــثقـ ـ ــايف اق ـي ـمــت
امــسيــة ثق ــافي ــة عن الــشعــر
اشـتــرك فـيهــا مجــامـيع مـن بغداد /املدى الرياضي
الـشعـراء الــشبـاب وتـضمـنت غادر متوجه ًا الى دولة الكويت
دراسـة نقـديــة عن الـشعـر يف الــدكـتــور عــامــر جـبــار االمـني
احمل ـ ــاف ـظ ـ ــة  ،وك ـ ــذلـك متــت العـام للجنة االوملبيـة الوطنية
املبـاشـرة مبـشـروع جـداريـات العــراقـيــة لـتـمـثـيل العــراق يف
احملـافظـة للمـرحلـة الثـانيـة اجـتـم ــاع ــات احت ــاد دول غ ــرب
وبـ ـ ــال ــتع ـ ـ ــاون مع م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة آسيا الذي يعقد هناك.

اخلـامس والعشرين مـن الشهر احلالي من
احلك ــام العــراقـيـني بــالــرغـم مـن م ـشــاركــة
منـتخبنـا الـوطنـي يف البطـولـة ممـا يضع
اك ـثـ ـ ــر م ــن عالمـ ـ ــة اس ـتـفهـ ـ ــام حـ ـ ــول
االس ـبـ ـ ــاب احلقــيق ـي ـ ــة 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
لـلـعـ ـبـ ـ ـ ــة خـ ـمـ ـ ـ ــاس ــي ال ـكـ ـ ـ ــرة 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

خ ـضـيـ ــر مه ــاجـم شـ ــاب شق ط ــريـقه
بـنجــاح يف الــدوري ال ـســوري اسـتـطــاع
بفضل مهاراته العاليـة وقدرته املتميزة
علــى هــز شـبــاك اعـت ــى الفــرق واقــواهــا
ت ـص ـ ــدر ق ـ ــائـم ـ ــة ه ـ ــدايف ال ـ ــدوري وجعـله
محط انظار اجلميع ومصدر فخر لفريقه
السـيـمـ ــا انه اصـبـح معـ ـشـ ــوق اجلـمـ ــاهـيـ ــر
ومـلـه ــم ن ـ ـ ــادي ح ـ ـط ــني ال ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ــري ـ ـ ــد
التفـريـط به علـى الـرغم مـن كثـرة العقـود
املقـدمـة الـيه من افـضل االنـديـة الـسـوريـة
الـطامـحة الـى تعـزيز قـدراتهـا الهـجومـية
يف ال ـب ـطـ ـ ــوالت احملل ـيـ ـ ــة والع ـ ــرب ـي ـ ــة
وخـضيـر يـسـتحق ان يـضعه اكـرم
سل ـمـ ـ ــان يف مفـكـ ـ ــرته وب ـ ــدون م ـ ــا
يقـ ــدمه مـن عـ ــروض كـ ــرويـ ــة رائعـ ــة
واه ــداف جـمـيل ــة اط ــربـت ال ـس ــوريـني

الـطيور وملـدة يومني للـشباب
فـق ـ ــط  ،ودورة مـ ـي ـك ـ ـ ـ ــانـ ـيــك
الـ ـسـي ـ ــارات للـ ـشـبـ ــاب وملـ ــدة
ثالثـة ايـام  ،ودورة احلـاسـوب
علـى نظـام Word - winw
وهـ ــي دورة عـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــة ولـ ـكـال
اجلـن ـسـني وملــدة ع ـشــرة ايــام
ودورة يف
Excel - power point..

العراق يف اجتامعات غرب آسيا

كتب /يوسف فعل
وجعلـتهـم يـتـمـن ــون ان يك ــون ابـن بل ــدتهـم
لـكي يـضمـوه الـى مـنتخـبهم الــوطنـي فهل
يفعلها اكرم ويعطي لكل ذي حق حقه؟
العروض التدريبية تنهال على جومبي
عـبد الكرمي جـاسم (جومبـي) مدرب يرافق
الــنجـ ــاح مع االنـ ــديـ ــة الـتـي يـ ـشـ ــرف علـ ــى
تــدريبهـا المـتالكه افكـاراً تـدريـبيـة حــديثـة
وق ــدرة رائع ــة عل ــى الـتع ــامـل 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)- :
ق ــدمـت لـي الع ــدي ــد مـن الع ــروض لغ ــرض
دراستهـا واخـتيــار الفــريق الــذي ينــاسبـني
واس ـت ـ ـط ـيـع مــن وراء ذلـك حتـق ـيـق احـالم
إدارة الـنـ ــادي واجلـمـ ــاهـيـ ــر وطـمـ ــوحـ ــاتـي
التــدريـبي ــة التـي ال تتــوقـف عن ح ــد .وعن
حتـديد اسمـاء الفرق اجـاب :سأتـرك االمر
لل ـظـ ــروف واملـ ـســتقــبل السـيـمـ ــا ان عـ ــالـم
االحـتــراف كل شـيء جــائــز فه وقــد تـتغـيــر
االمور يف آخر اللحظات.
مطلوبون يف احتاد الكرة
تدعو جلنة شـؤون الالعبني يف احتاد الكرة
الـالعبـني ضي ــاء عبــد الكــرمي وحــسني ابــو
الهـيل وممـثل ن ــادي الـب ـشـم ــرك ــة والالعـب
فراس سعدي وممثـل نادي الصليخ وممثل
نـ ـ ــادي بـ ـ ــراي ـتــي .احلـ ـضـ ـ ــور يـ ـ ــوم ال ـ ـس ـبــت
امل ـ ـص ـ ـ ــادف  2006/5/6مبـق ـ ـ ــر االحت ـ ـ ــاد يف
الـســاعــة الثــانيــة عـشــرة ظهــراً وذلك حلل
االش ـكـ ـ ـ ــاالت ب ــني الـالعـ ـب ــني املـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوي ــن
وان ــديـتهـم السـيـمـ ــا ان اللجـن ــة اشـت ــرطـت
عل ــى امل ـشـتكــني بجلـب نــسخ ــة مــن العق ــد
املـب ــرم بـني الالعـب ونـ ــاديه التخ ــاذ الق ــرار
املناسب باملشكالت.

الـب ـ ــرتقـ ــالـي ،وقـ ــال :ان سـ ــوء احلــظ عـ ــانـ ــد
الفريق الذي قـدم مباراة كبيرة اشاد بها الكل
بفـضل جهــود جمـيع الالعـبني الــذين تـألقـوا
بغض الـنظـر عـن النـتيجـة واخلـروج احلـزين
مم ـ ــا ي ـ ــؤك ـ ــد ان ف ـ ــريـق عج ـم ـ ــان س ـيـك ـ ــون له
امل ـسـتقـبل لـت ــوف ــر عـن ــاص ــر االب ــداع والـت ــألق
خاصـة الالعبني الصاعدين الـذين كانوا عند
حــسن الـظن ..ووجه الـشكــر لكـافـة الالعـبني
علــى جه ــودهم وبــذلهـم واالدارة واجلم ــاهيــر
الوفية.

بعد جتديد عقده مع الشباب السعودي

كـــرنفــال ريـــايض وعلـمـي يف الــديــوانـيــة

مصارعة االعظمية يف ضيافة االحتاد العريب
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.

الدقـيقة  78واخـرى يف الدقـيقة
 85بعد ان تعثر بالكرة وهو امام
املرمى ورمى بها الى اخلارج.
واطـلق حـكــم امل ـب ـ ــاراة ص ـ ــاف ـ ــرة
الــنهـ ــايـ ــة مـعلـنـ ـ ـ ًا تق ـ ــدم القـ ــوة
اجلـوية على العربي الكويتي (3
–صفـ ــر) وارتفع رصـيـ ــد الق ــوة
اجلــويــة الــى سـت نقــاط ث ــالث ـ ًا
علــى مجمـوعـته التـي تصـدرهـا
الـسـد بـواقع عـشـر نقـاط بيـنمـا
ج ــاء ال ـشـب ــاب ب ــامل ــرك ــز الـث ــانـي
بــنف ــس الــنقـ ــاط ولـكــن بفـ ــارق
االهداف واجلوية ثالث ًا والعربي
رابعاً.

ميني حارس ماشال.
وعــادل العـب مــاشــال ح ـسـنــوف
النتيجـة يف الدقيقـة  30من هذا
ال ـ ـش ـ ــوط ل ـي ـن ــتهــي ب ـ ــال ــتع ـ ــادل
االيجــابـي .ويف ال ـشــوط الـثــانـي
اسـتم ــر العبــو املـينــاء يف تقــدمي
م ـسـتــويــات جـيــدة واسـتـطــاعــوا
الـتقــدم مجــدد ًا يف الــدقـيقــة 60
بواسـطة العبهم املـتألق مخلص
عـب ــد ال ـسـتـ ــار لكـن قل ــة اخلـب ــرة
وضـعف الــتغـ ـط ـي ـ ــة ادى ال ـ ــى ان
يـ ـسـتـغل مـ ــاشـ ــال هـ ــذا ال ـ ــوضع
ويـ ـ ـ ـسـجـل ه ـ ـ ـ ــدف الـ ـتـع ـ ـ ـ ــادل يف
ال ـ ـ ـ ـ ــدق ـ ـيـق ـ ـ ـ ـ ــة  71عـ ــن ط ـ ـ ـ ـ ــريـق
هيرهولدير شاييف.
ال بــني
واس ـت ـم ـ ـ ــر الـلـعــب سـج ـ ـ ــا ً
املـينـاء ومـاشـال االوزبكـي واطلق
حكـم املـب ــاراة ص ــاف ــرة الــنه ــاي ــة
لـتـعلــن تعـ ــادل الفـ ــريقـني ()2-2
ليرتفع رصيد ماشال الى ثماني
نقــاط يف املــركــز الـثــالـث والعـني
بـاملـركـز االول بـواقـع عشـر نقـاط
والهالل بــاملــرك ــز الثــانـي بتـسعــة
نقاط.

بغداد /كرمية كامل
تفتتح اليوم يف السليمانية
دورة ت ــدريـبـيـ ــة وحتكـيـمـي ــة
ب ــالكــرة الـطــائــرة مـن وضع
اجللوس للمعاقني وتستمر
ملـ ــدة اربع ــة ايـ ــام ويح ــاض ــر
ف ـ ـ ـ ـي ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن
االخـ ـتـ ــصـ ـ ـ ــاصـ ـي ــني بـهـ ـ ـ ــذه
الـلـع ــب ـ ـ ـ ــة وه ــم( :ف ـ ـ ـ ــاخ ـ ـ ـ ــر
اجلــمـ ـ ــالــي الــنـ ـ ــائــب االول
لــرئيــس اللجنــة البـاراملـبيـة

الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــيـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ــراق ــيـ ـ ـ ــة
واسمــاعـيل عــادل ق ــادر من
اجلــانـب التــدريـبي وسـميــر
علـي ل ـطــيف عـن اجلـ ــانـب
الـتحكـيمـي ورشيــد حـميــد
رش ــي ـ ـ ـ ــد ع ــن الـ ـتـ ـ ـصـ ـنـ ـيـف
الطبي والوظيفي).
وتـ ــأتـي هـ ــذه الـ ــدورة بـنـ ــاءً
عـل ـ ـ ـ ــى م ــب ـ ـ ـ ــادرة م ــن قـ ـبـل
الـلـج ــن ـ ـ ـ ــة ال ــب ـ ـ ـ ــاراملـ ـب ــي ـ ـ ـ ــة
الـكـ ـ ــردســتـ ـ ــانــيـ ـ ــة مم ــثلـ ـ ــة

ب ــرئيــسهــا ف ــرست ابــراهـيم
شــالي نـائـب رئيـس الـلجنـة
الــبـ ـ ــارامل ـبــيـ ـ ــة الـ ـ ــوط ـنــيـ ـ ــة
الع ــراقيــة لـتفعـيل دور ذوي
االح ـتــيـ ـ ــاجـ ـ ــات اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة
واالهـتـم ــام بهـم ورع ــايـتهـم
لـتـحقــيق اف ــضل الـنـت ـ ــائج
وي ـ ـش ـ ــارك يف ه ـ ــذه ال ـ ــدورة
الك ــوادر االداري ــة يف كل مـن
محـافـظـات (دهــوك ،اربيل،
سليمانية).

واجل ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ان الع ــراق
ي ــشغل مـنـصـب الـن ــائـب االول
لـرئيس احتاد غـرب آسيا حيث
يـشغل هذا املنصـب احمد عبد
الـغفـ ــور الـ ـسـ ــامـ ــرائـي رئـي ــس
الـلجـن ــة االوملـبـي ـ ــة ال ــوطـنـي ــة
العراقية.

ســامــر وادارة اربـيل قـصــة مل تنـته!
اربيل /املدى الرياضي
مـازالت قـضيــة الالعب سـامـر
سعـيـ ــد مجـبـل علـ ــى طـ ــاولـ ــة
احت ـ ـ ـ ــاد ال ـك ـ ـ ـ ــرة دون أيـج ـ ـ ـ ــاد
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

االستغـناء عن خـدماته بيـنما
يــروي سعيــد القصـة بـأسلـوب
اخ ــر مغ ــاي ــر مل ــا ذك ــرته االدارة
جـملــة وتفـصـيالً ال سـيمــا انه
يـ ــؤك ـ ــد عل ـ ــى ان ابعـ ــاده جـ ــاء
ملـط ــالبـته املـسـتم ــرة بحقــوقه
ولــرغـبتــة القــويــة بــاالنـتقــال
الى احـد االندية اجلمـاهيرية
لـتـمـثــيل ف ــريـقه ــا يف امل ــوسـم
املقـبل حيث تـتواجـد االضواء
والشهرة.

حازم حسني يف مدينة الضباب
بغداد /املدى الرياضي
تـلقـ ــى احلـكـم الـ ــدولـي حـ ــازم حـ ـسـني دعـ ــوة املـ ـشـ ــاركـ ــة 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
تـن ــاولـت اخ ــر م ـسـتج ــدات ق ــان ــون ك ــرة الق ــدم وكـيفـي ــة اعـط ــاء
املعـلومـات للحـكام اثـناء احملـاضرات وكـانت الـفائـدة منهـا كبـيرة
ومعلوماتها قيمة وثمينه.

دعوة للتحقيق يف سلب حق فريق اجليش من
املشاركة يف البطولة العربية للكرة الطائرة
بغداد/املدى الرياضي
طالب عـبد الرحـمن جميل مدرب
ن ــادي اجلـيــش بـ ــالك ــرة الـط ــائ ــرة
بـاعــادة حق فـريـق النـادي بــالكـرة
ال ـط ــائ ــرة امل ــسل ــوب والـ ــذي احلق
حـيف ـاً كـبيــراً بـالعبـيه ملـنعهـم من
امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة يف بـ ـط ـ ــول اجل ـي ـ ــوش
العـ ــربـيـ ــة االولـ ــى الـتـي جـ ــرت 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 االل ــتف ـ ــاف ال ـ ــذي حـ ــصل
علـ ـ ــى فـ ـ ــريـقه مــن ق ــبل ق ـ ـســم
الـت ـ ــدريـب الـب ـ ــدنــي يف الع ـ ــاب
اجلـيــش بـ ــاالتفـ ــاق مع احت ــاد
الكــرة الـطــائــرة حــرم ص ــاحب
احلـق ال ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــرع ــي م ــن هـ ـ ـ ـ ــذه
املشاركة.
وكـمـ ــا وصلـت اخـب ــار ه ــذا
الفـريق الـذي شـارك
ظلماً باسم نادي
اجل ـ ــيـ ـ ـ ـ ــش انــه
تـلـقـ ـ ـ ـ ـ ــى ثـالث
خـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
وحـ ـصـل علـ ـ ــى
املـركــز االخيـر يف
هذه املشاركة واساء
الـ ـ ـ ــى لـع ــبـ ـ ـ ــة الــكـ ـ ـ ــرة
ال ـ ــط ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــرة يف ن ـ ـ ـ ــادي
اجليش الرياضي.

يــوم الـســابع عـش ــر من الــشهــر اجلــاري علــى
ملعـب امللك فهـد الـدولي يف مـدينـة الـريـاض
ال ــسعـ ــوديـ ــة الـ ــذي سـيـكـ ــون املفـتـ ــاح لـتـ ــأهل
الـ ـشـب ـ ــاب للـ ــدور الـثـ ــانـي لــتلـك الـب ـطـ ــولـ ــة
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
سعـ ــودي مقـ ــابـل بقـ ــائـه يف صفـ ــوف الفـ ــريق
الكــروي األول يف النـادي لــسنـة ثــالثـة .يـشـار
إل ـ ـ ــى ان نـ ـ ـش ـ ـ ــأت اخ ـت ـ ـ ــارتـه وس ـ ـ ــائـل األعـالم
الـسعــوديــة أفـضـل العب مـحتــرف يف الــدوري
السعودي للـموسم املنصرم بـعد ان قاد فريقه
ال ـشـب ــاب إل ــى خــطف درع ال ــدوري بع ــد ف ــوزه
على فـريق الشـباب ( )0-3يف املـباراة الـنهائـية
الـتي جـرت بيـنهمـا علـى مـلعب فهـد الـدولي.
من جهـة اخــرى أعلن خـالــد البـلطــان رئيـس
نـادي الـشبـاب الـسعـودي عن تقـدمي مكـافـأة
بقـيمــة  10آالف ريــال سعــودي لكـل العب يف
الفـ ـ ــريـق بع ـ ـ ــد الف ـ ـ ــوز علـ ـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ــد واعـ ـ ــداً
مب ـضـ ـ ــاعف ـ ــة املـك ـ ــاف ـ ــأة ع ـن ـ ــد ال ـتـ ـ ــأهل ل ـ ــدور
الثمـانية .ووجـد إعالن البلطـان تصفـيقاً من
الالع ـبــني يف غ ـ ــرفـ ـ ــة املالبـ ــس ح ـيــث وع ـ ــدوه
بالتأهل.

ارجـو وانـاشـد الـسيـد وزيـر الـدفـاع
بفـتـح حتقـيـق ملعـ ــرفـ ــة احلقــيقـ ــة
كـ ـ ـ ــامـلـ ـ ـ ــة وان ال ـ ـظـل ــم وقـع عـلـ ـ ـ ــى
مـنـت ـسـبـي والعـبـي ن ــادي اجلـيــش
ال ـ ــذيـن ل ـ ــو ش ـ ــارك ـ ــوا يف ب ـط ـ ــول ـ ــة
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.
وارجـ ــو كـ ــذلـك ان ال تـتـكـ ــرر مــثل
هــذه التجـاوزات مـسـتقبالً
حفاظاً علـى سمعة هذا
النــادي العــريق الـذي
احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز افـ ـ ـ ـ ـ ـضــل
الـبـط ــوالت علــى
امل ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
احمل ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
والعربي.

رأي

اجيابية االداء والنتائج

بـغض الـنظـر علـى املـستــوى الفنـي وبعيــد ًا عن
اجل ــوانـب الـتفـصـيلـي ــة وم ــا ج ــرى يف مـب ــاراتـي
الق ــوة اجل ــوي ــة مـع شقـيقـه الع ــربــي الك ــويـتـي
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 نـت ــائجه الــسلـبـيــة يف الـبـطــولــة
ذاته ــا خالل اللقــاءات الـثالثــة امل ــاضيــة ومتـكن
هذه املرة من حتقيق فوز كبير والمع على فريق
لـيــس ب ــالهـني وميـتـلك مـن االمكــانــات املــاديــة
واملعنـويـة اضعـاف مـا ميـتلكه الفـريق االزرق يف
حني اثبت امليناء صحة كالمنـا عنه عندما قلنا
قــبل املـبـ ــاراة ان خ ــطه الـبـيـ ــانـي اخلـ ــارجـي يف
تـصــاعــد وهــو الــذي خ ـســر بــشق االنفــس قـبل
م ـب ـ ــاراة م ـ ــاشـ ـ ــال مع ف ـ ــريـق العــني االم ـ ــاراتــي
ومبسـاعـدة ومجـاملـة واضحـة من حـكم املبـاراة
للفـريق املنـافس فهـاهو الـيوم يعـود بأول نقـطة
لـه يف البـطــولــة ومـن ملعـب املنــافـس وانــا علــى
يقـني ل ـ ــو ان اســتع ـ ــدادات وامـك ـ ــان ـ ــات الف ـ ــريق
البصـري وصلت لربع مـا توفر لفـرق مجموعته
لكـان الـوضع يف تـرتـيب اجملمـوعـة علـى غيـر مـا
ه ــو علـيه الـي ــوم خـص ــوصـ ـ ًا ان الف ــريق ميـتـلك
املــواهـب ال ــرائع ــة الق ــادرة علــى م ــواجهــة اقــوى
الفـ ــرق ويــبق ـ ــى املـنـ ــا كـبـيـ ــر ًا بـ ــان يـ ـسـت ـطــيع
الفـ ـ ــريقـ ـ ــان حتق ــيق ن ـت ــيج ـت ــني ايجـ ـ ــاب ـي ـتــني
اضـ ــافـيـتـني عـنـ ــدمـ ــا يخـتـتـمـ ــان مـ ـشـ ــوارهـمـ ــا
اآلسـيــوي يف الــدور االخـيــر مـن املـنــاف ـســة رغـم
فقدانهما فرص الترشح للدور التالي.
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