
وأخيـرا كـسـر االحتـاد املـركـزي
للـمالكـمــة صـمـته وكــشف عـن
اجــرائـه العقــابـي بـصــدد عــدد
مـن املالكـمني الـــذين فـــروا من
املعـسكـر التـدريـبي الـذي اعـده
االحتــــــــــاد يف مـقــــــــــر الــــنــــــــــادي
االوملـبي التخصـصي بريـاضة الفـن النبيل
يف مــــديـنــــة الـكـــــوت دون علـم غــــازي عـبــــد

الصمد رئيس الوفد.
وبـصراحة فـان توبيخ خمـسة مالكمني من
اصل ثمـانيـة كان قـرارا ضعيفـا ال ينـسجم
مع السلـوك الغريـب الذي حـمل املالكمني
علـــى العـــودة الـــى بغـــداد وعـــدم مـــواصلـــة
املعـسكـر وتـركــوا املشـرفني علـيه من فـنيني
واداريـني يف حـيــــرة مـن امــــرهـم بــــاعـتـبــــار
فعلتهم هذه سابقة خطرة بني الرياضيني
ومسـؤوليهـم ووقعت ضـمن مفهــوم التمـرد
علــى اخـالقيـــات ومبــادئ نـظــام الــريــاضــة
املفـتـــــرض ان يلـتـــــزم به يف أي مـــــوقع مـن
مـــواقعهــا، وكــان جــديــراً بــرئـيــس االحتــاد
)بـــشــــار مــصــطفــــى( ان يـكــــون صــــارمــــا يف
الـتـنقـيـب عـن احلقـيقــة وردع الـتـصــرفــات
الـتـي تــسـيء الـــى اللعـبــة سـيـمــا ان هـنــاك
اطــرافـــاً داخل معــسكـــر الكــوت قــد اشــارت
بـاصـابع االتهـام الـى آخـريـن غيــر بعيـدين
عن مركز القرار يف بغداد لعبوا دورا مؤثرا
يف اخلفــاء لتخـريـب عمل املــدربني الــذين
اوكلت الـيهم مهمـة املعسكـر التـدريبي كـما
صرحوا بذلك لـوسائل االعالم، وامر كهذا
كــــان يجـب ان يــــأخــــذه رئـيـــس االحتــــاد يف
احلسبان من دون مجاملة لهذا الطرف او
ذاك خـــاصـــة ان اغلـب املالكـمـني يـنـتـمـــون
الـــى نـــاديـي الـــزوراء والــشـــرطـــة ولـــديهـمـــا
اعضـاء نـافـذين يف دائـرة القـرار االحتـادي
الـذي خـرج بهـذه الـصيغـة املـنطـويـة علـى
دالالت اجملــــــــامـلــــــــة والـــتــــــــرضـــيــــــــة لـغـلـق

التحقيق.
ان واحــــــدة مــن اســبــــــاب ضـعف الــنــتـــــــائج
وتـقـهـقـــــــر الـــــــريـــــــاضــيــني يف الــبــــطـــــــوالت
اخلــارجـيــة هـي هـــاالت الغــرور الـتـي تكـبــر
وتـنمـــو دون ان تلقــى صــدمـــة عنـيفــة تهــز
الـــريـــاضـي مـن الـــداخل وتــشعـــره بقـيـمـته
احلقيقيـة فمن يسـتسيغ االنـفالت ويركب
مـــوجـــة الـتـمـــرد لـن تـتـــوقـف اللعـبـــة علـــى
اسـمه وحضـوره واجنـازاته مهمـا كـان شـأنه
ودوره وعـالقــتـه مـع احملــيــــط الـــــــريـــــــاضــي
ونــأمل من احتــاداتنـا ان تـشـرع الـى تقلـيم
اظــــــــافــــــــر الــــــــدالل وجتـــتـــث تــــصــــــــرفــــــــات
)املــراهـقني( وتـضعـهم يف قـلب املـســـؤوليــة
حتى وان اقتضى االمـر الى جنوم يرون يف
بــــريقهـم عـظـمـــة اكـبـــر مـن اسـم املـنـتخـب
والوطـن والقافلـة تسـير بجهـود اخمللصني
من الـريـاضـيني الــشبـاب الـذيـن يعكـسـون
بتصرفـاتهم الصورة االنضبـاطية االصيلة
لــعــالقـــــتــهـــــم مــع املــــــــــــــدربـــــني واالداريـــــني

واملتابعني.
ان احتـــاد املالكـمـــة ضـمـن دورته احلـــالـيـــة
وبــرغـم الـظـــروف القــاهــرة الـتـي تعـيــشهــا
ريـــاضـتـنــــا حقق نـتـــائج بـــاهـــرة اســتحقـت
الـثـنــاء واملـبــاركـــة جلهــود اعـضــاء االحتــاد
الذين جلهم من االسماء املؤثرة يف اللعبة
ولهــا بــاع طــويل يف خــدمـتهــا، لــذلـك كنــا
نـأمل ان يـسمـو االحتـاد يف قـراره الـى هـذه
املــنـــــزلـــــة الــتــي يحــتـلهـــــا بــني صفـــــوة مــن
االلعــاب ال ان يخـضع لـضغــوط ذات صلــة
بـــاملالكـمـني الـثـمـــانـيـــة لـتـمـيــيع القـضـيـــة
والـتكـتـم علـــى اسـبـــاب الـتـمـــرد ثـم اخـــراج
العقــوبـــة بهـــذه املفـــردة الهـــزيلــة )تــوبـيخ(
عقـب اضعــاف رد فعل بـشــار مـصـطفــى يف
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بغداد/ اكرام زين العابدين
شهـــــد مـلعــب الــــشعــب الـــــدولــي
مـبـــاراة الـــدور االخـيـــر مـن دوري
النخبـة للمـوسم احلـالي 2005/
2006 حـــيـــث اقـــيـــمـــت االثـــنـــني
املاضـي مباراة النجف والـشرطة
التي تأجلت نصف سـاعة بسبب
الـعـــــــواصـف الـــتـــــــرابـــيـــــــة الـــتـــي
اجــتــــــاحـــت العــــــاصــمـــــــة بغــــــداد
وتــــطلــب تـــــشغـــيل انـــــارة املـلعــب
لـــتـــبـــــــدأ املـــبـــــــاراة الـــتـــي حتـــــــدد
مبـــوجـبهـــا اول الفـــرق املـتـــأهلـــة

للمربع الذهبي.
احداث الشوط االول

يف غـــرف االحـمـــاء قـبل انــطالق
املـبــــاراة ظهــــر تــصـمـيـم مــــدربـي
الفـريقني علـى الفـوز واالنتقـال
الـــى املـــربع الـــذهـبـي حـيـث أكـــد
عـبــــد الغـنــي شهــــد انه مــصـمـم
عـلــــــــى جتــــــــاوز مـــبــــــــاراة الـــيــــــــوم
والـــوصـــول الـــى املـــربع الـــذهـبـي
ومــن ثــم املــــشــــــاركــــــة يف احــــــدى
البطـوالت اخلارجـية بـينمـا اكد
هـيـثـم مــتعـب ان الـــشــــرطــــة لـن
يـضـيع هـــذه الفـــرصـــة مـن يـــده
خاصة انه بحاجة للفوز وبفارق
هــــــدفــني وان املــبــــــاراة ســتـكــــــون
صعـبــــة علــــى الفــــريقـني وعـنــــد
نـزول الـالعبني الــى ارض امللعب
واســـتعــــــدادهــم لــبــــــدء ضــــــربــــــة
الــبـــــدايـــــة حـــــدثـــت العــــــاصفـــــة
الـتــرابـيـــة القــويــة الـتـي عـطلـت
سيـــر املبــاراة وانـطالقهــا الــى ان
بـــدأت العـــاصفــة تـنحــســر وقــرر
حــكـــم املـــبــــــــاراة كــــــــاظـــم عــــــــودة
انـطالقها بـالتشـاور مع مراقـبها
ســــامـي نــــاجـي عــضــــو االحتــــاد

العراقي لكرة القدم.
وانــطـلقـت املـبـــاراة وكـــان املـلعـب
ملــصـلحـــــة الـنـجف ومبـــســـــانـــــدة
الــــريح بـيـنـمــــا لعـب الـــشــــرطــــة
عـكـــس الـــــريح واسـتـغل الـنـجف
عــــــامل الــــــريح خــيــــــر اســتـغالل
واسـتطـاعـوا ان يـشنــوا اكثــر من
هجـمـــــة خــطـــــرة علـــــى مـــــرمـــــى
الــــــشـــــــــرطـــــــــة الـــــــــذي وقـف بـــني
خـــــشــبـــــــاتـه احلـــــــارس مـحــمـــــــد

واجـرى مـدرب الشـرطـة عـدد من
التبديالت حملاولـة منه يف تعزيز
صفــــوف فــــريـقه وزج بـــــاملهــــاجـم
هــــاشـم رضــــا الــــذي لـم يـكـن اال
رقـمـــا تكـمـيلـيـــا يف الفـــريق ومـن
جـــــــــانـــبـه شـــن العـــبـــــــــو الـــنـجـف
هجـمـــات مـنــظـمــــة لكـن بـــراعـــة
حـارس الـشـرطـة مـحمـد كـاصـد
وقفـت ضـــد طـمــــوحهــم الكـبـيـــر
واشهـــــر حـكــم املــبـــــاراة بـــطـــــاقـــــة
صفـــراء بــــوجه العـب الــشـــرطـــة
علـي صالح والعـب الـنجف كــرار
جـاسم واضـاف حكم املبـاراة اربع
دقــــائق وقـت بـــدل ضــــائع حـــاول
العـبــــو الـنـجف تــــسجــيل هــــدف
لـكـــنهــــــا ضلــت طــــــريق املــــــرمــــــى
واطلق حكـم املبـاراة كــاظم عـودة
صـــافـــرة نهـــايـتهـــا لــتعلـن تـــأهل
الــنـجف كــــــأول فــــــريـق للــمـــــــربع

الذهبي.

الضائع.
الشوط الثاني وتعادل

بطعم الفوز للنجف
دخـل العــبـــــــو الـفـــــــريـقــني ارض
امللعـب بعـــد االسـتـــراحـــة واخـــذ
تعليمات مدربهم وظهر جليا ان
الـشــرطــة سـيلعـب مهــاجمــا من
اجل اخلــــروج بـــــالفــــوز ومـن ثـم

التعادل او الفوز باملباراة.
واغـلق العـبـــو الـنـجف مـنــطقـــة
دفــــاعهـم بــشـكل جـيــــد دل علـــى
حــسـن تـنـظـيـمهـم بـيـنـمـــا ضـــاع
العبـو الشـرطة بني اقـدام العبو
الـنـجف وبـــشـكل غــــريــب وفقــــد
هــداف الــدوري مـصـطفــى كــرمي
شهـيتـه التهــديفيــة ولم يحــسن
الـتـصــرف اكـثــر مـن ثالث كــرات
قــــــريــبــــــة مــن مــــــرمــــــى الــنـجف
وكـــــــذلـك احلـــــــال مـع املـهـــــــاجــم

االخر على صالح.

ناصر.. وكثرت الكرات املقطوعة
خــــاصــــة مـن بـني اقــــدام العـبـي
الـشــرطــة الـــذين كــانــوا يعــانــون
ضغطـاً نفسيـا كبيـراً بينـما لعب
النجف بصورة مخـتلفة وبوضع
نفــسي افـضل وكــانت الــسيـطــرة
واضحــة علـــى منـطقــة الــوسـط
لالعـبـي الـنـجف ويغـيـــاب واضح
لالعـبـي الــشـــرطـــة وكـــان عـــامل
الــطـــــول والـبـنـــــاء اجلـــسـمـــــانـي
ملــصـلحـــة الـنـجف بـيـنـمــــا ظهـــر
العبــو الشـرطـة وكـأنهـم العبـون
نـاشئـون داخـل امللعب مـصطفـى
كـــــرمي العــتــــــراضه غــيـــــر املــبـــــرر
وكــذلك وبـشــار سعــد خلـشــونـته
بـيـنـمـــا اشهـــر بـطـــاقـتـني بـــوجه
العــبــني حــــســن الــنـجف وهــمـــــا
ضيـاء فالح وفالح حـسن واطلق
صافـرة نهاية الـشوط االول بعد
اضــــافـــــة اربع دقـــــائع وقـت بــــدل

يف مباراة شهدت عاصفة ترابية

النجف حيقق تعادال بطعم الفوز مع الرشطة ويتأهل للمربع الذهبي

بغداد/ كرمية كامل
تبــدأ بـطــولــة العــراق بــالـتنـس
للمعاقني يـوم الثالـث عشر من
الـشهـر اجلـاري وتـستمـر لغـايـة
اخلـامـس عشـر منه علـى قـاعـة
وسـام اجملـد مبـشـاركـة عــدد من
ـــــــــة بـغـــــــــداد والـلـجـــــــــان ـــــــــدي ان
الـــبـــــــاراملـــبـــيـــــــة الـفـــــــرعـــيـــــــة يف

احملافظات.
مـن جهـــة اخـــرى يـنــطلق دوري
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العــــــراق بـكــــــرة القــــــدم للـــصــم
والبـكم يف احلــادي والعـشـــرين
ويـسـتمــر خمـسـة ايــام وستقـام
مـبـــاريـــات الـــدوري علـــى ملعـب
الكـــشـــافـــة ومبـــشـــاركـــة نـــاديـي
الـسيـديـة والـنصـر والـسالم من
بغـــــداد اضـــــافـــــة الـــــى الـلجـــــان
الـــبـــــــاراملـــبـــيـــــــة الـفـــــــرعـــيـــــــة يف
محــــافــظــــات الـنـجف وكــــربالء

وبابل وكركوك والبصرة.

بطولتا العراق للتنس وكرة القدم 
للمعاقني والصم والبكم

متابعة/ يوسف فعل
يف مـبـــاراة ال تقـبل القــسـمـــة علــى اثـنـني
يلــتقـي عــصــــر الـيــــوم فـــــريقــــا الـــطلـبــــة
واجلـــويــــة علـــى مـلعـب الـــشعـب الـــدولـي
وعيــون اجلمــاهيــر أهل الكــرة واملتــابعني
تـرنـو الـى مــا سيقــدمه العبــو الفــريقني
من حملات كروية وفواصل هجومية تروي
عــطــــشهـم الـكـــــروي وتعـيــــد الــــذكــــريــــات
اجلـميلــة عن تــاريخ مبـاريــاتهم ال سـيمـا
ان االنـــيق ســيــــــدخل الـلقــــــاء بخــيـــــاريــن
الـتعـــادل والفـــوز، أمـــا العـــريق فــسـيكـــون
شعـــاره الفـــوز وحـــده وذلك يـتــطلـب مـنه
مـضاعـفة اجلـهد واالصـرار علـى حتقيق

حلمه باالنتقال الى املربع الذهبي.
الطالب والبحث عن املتعة واللقب
يعـشق املدرب ثـائر احمـد طريقه )3-

4-3( ســيــمـــــا انـه جنح مـعهـــــا يف
املـوسـمني املـاضـيني وقــدم من
خاللهــا اجـمل الـسـمفـــونيــة
الكـــرويـــة واحـــرج خـصـــومه

كــــثــــيـــــــــــرا وجـعـلــــتـهــــم ال
يـعــــــــرفــــــــون بــــــــأي سـالح
يهــاجـم ومن أي طــريق
يــنفــــذ الــيهــم اليقــــاف

تقدمه نحو القمة.
ومـا زاد يف جناحـات ابو
العقل اختيـاره الصـائب

ـــــــــــــدقـــــيــق لــالعـــــبـــــني وال
ــــــــــــرائـع وتـــــــطـــــبـــــيـقـهـــــم ال

لتــوجـيهــاته والـتقـييــد بهــا
ميــــتـلــك االنــــيـق احلـــــــــــارس

االمني نـور صبـري الـذي يعـد
نـــــصـف الـفــــــــــريـق ومـــــصــــــــــدر
اطـمـئـنـــانه وبـــاعـث الـثقـــة يف
نـفــــــــوس مــــــــدافـعـــيـه الــــــــذيـــن
يقـودهم الـدولي بـاسم عبـاس
والعـــائـــد الـــى الفـــريق حـيـــدر
عبـد الرزاق ومـن خلفهم علي
نعـمــان ونـظــرة الــى االسـمــاء

سـتتعـرف علـى معـانـاة املهـاجـمني
للنفاذ منهـم المتالكهم املهارة وقوة
االنقـــضــــــاض واخلــبــــــرة الـكــــــرويــــــة
اجليـدة والقدرة علـى بناء الـهجمات

من اخللف.
وتعد منطقة امليدان محور العمليات
عــنـــــوان الـــنجــــــاح للــــطالب ومـــصـــــدر
ازعـــــــاجهــم لـلخـــصــم ســيــمـــــــا النهــم

ميــتـلـكـــــــون مـفـــــــاتــيـح
عـــــــــديـــــــــدة ومـــــــــواهـــب
واعدة واصحـاب خبرة
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بعـــد االشـــادة اخلـــارجـيـــة مـن املـتــــابعـني
والــنقـــــاد وتعـــــادلهـم املـثـيـــــر مع مــــاشــــال

االوزبكي )2-2( يف طشقند.
وسـيلعـب عقـيل هــاتــو
مـــــــدرب الـفـــــــريـق
بــــــــطــــــــــــــريــقــــــــــــــــة
هجـــــومــيـــــة مــن
اجـل تـــــــسـجــــيـل
هـــــــــدف مـــبــكـــــــــر
الربـــاك خـطـط
اهـل الـــــــــدار
ولبـعثـــرة

افـكـــــارهـــم
وجعـلهــــم
يـتـــركـــــون
مـواقـعهم
الدفــاعية

واالنـدفاع
الـــــــــــــــــــــــــــــــى
االمــــــــــــــــــــام
ممــــــــــــــــــــــــــــــــا
يــفــــــــــــــســــح
مــســـاحـــات
واسـعـــــــة يف

ـــــــــــــــاطـــق املــــــن
اخللفـيـــة ميكـن

اســتــثــمـــــارهـــــا مــن
قبل مهـاجمي املـيناء

املهرة.
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االفضل.
يف لقــاء آخـــر ال يقل اهـمـيــة عـن ســـابقه
عنـدمــا يضـيف أربيل املـينـاء علـى مـلعبه
وبـني جــمهــــوره ويــــدخل املـبــــاراة بــــاحالم
مشروعة وطموحات كبيرة باالنتقال الى
املــــــــربـع الــــــــذهـــبـــي ومتـــثـــيـل الـعــــــــراق يف
الـبـطــوالت اخلــارجـيـــة للـمــرة االولــى يف
تــاريخه وتعــول ادارة النــادي علـى املـدرب
نـــاظـم شـــاكـــر يف كـــسـب املــــوقعــــة وابعـــاد
املـينـاء عن طـريقه سـيمـا انه يـسعـى الـى

اســــتــــثــــمــــــــــــار عــــــــــــامـلــــي االرض
واجلـمهـــور طـــوال الـتـــسعـني

دقــيـقـــــــة الــتــي تــتــــطـلــب
الــتــــــركــيــــــز وااللــتــــــزام

بتعليمات املدرب.
ميـــتـلــك الـفـــــــــريـق
االصفـر مقـومـات
رائعــة وامكـانـات
فـــنـــيـــــــة جـــيـــــــدة
متــنـحه مـــــزيـــــدا
من القـوة والثقة
واالصـــــــرار عـلـــــــى
الــفــــــــــــــــــوز فــفـــــــي
حــــراســــة املــــرمــــى
يقف ديدار حـامد

بـكل بـــراعـــة يـــدافع
عـن عـــريـنـه ويعـتـمـــد يف

الـــدفــــاع علـــى ســـرعـــة رافـــد بـــدر الـــديـن
وحـيـــدر حـمـيـــد، امـــا يف الـــوسـط فـيـــرفع
العبـوه شعـار اجلمـاعيـة وعـدم االتكـاليـة
واالبــتعــــاد عــن الفــــرديــــة واالنــــانـيــــة ويف
املقــــدمــــة االمــــال تـنـعقــــد علــــى مهــــارات
عباس حـسن يف هز شـباك املينـاء واسعاد
اجلمــاهيــر الـتي سـتحـضــر املبــاراة وتــآزر
فــــريـقهــــا الــــذي وفــــرت له االدارة جـمــيع

مستلزمات النجاح.
املــيــنـــــاء فـــــريـق يقـــــدم الـكـــــرة اجلــمــيلـــــة
واحلـركــات االستعــراضيـة الـرائعــة اثنـاء
املباريات ومـا قدمه يف بطولـة اندية اسيا
دلـيـل علــــى روعــــة االداء وخــــزيــن املهــــارة
العــالـي لالعـبني سـيمــا انـهم ال تـــرهبـهم
االسمـاء الـكبيـرة للفــرق التي يقـابلـونهـا
ســــواء الـلقــــاء أقـيــم علــــى مـلعــبهـم او يف

خارجه.
والفـريق سيـدخل املبـاراة بـأمنيـة وحيـدة

تـتـمـثـل بخـــطف
نقـــاطهـــا الـثالث
ال ســــــيــــــمــــــــــــــا ان
الالعبني ارتفعت
روحهـم املعـنــويــة
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نتائج مخيبة لالمال والطموحات.
ويعتمـد سميـر كاظـم رئيس ادارة الـنادي
ومـدربه علـى مهـارة وسـام كـاصـد يف دفـاع
عــن عـــــريـــن الفـــــريـق اليقـــــاف خـــطـــــورة
مهــاجـمـي االنـيق سـيـمــا ان كــاصــد قــدم
مــستــوى رائعـاً امــام العـربـي الكـويـتي يف
دوري ابطــال اسيـا ويف الـدفـاع سـيتـحمل
اخملـضــرم راضي شـنيـشل عـمليــة تنـظـيم
زمالئه الــشبــاب واعـطــائهـم التــوجـيهــات
والـتمــركــز الـصحـيح سـيمــا ان خـصمـهم
يعـــرف كـل صغـيـــرة وكـبـيـــرة عـن
الالعبـني، فاملـدافعون مـن نوعـية
حيـدر رحيـم وعلي حـسني رحـيمـة
وفــريـــد مجـيــد بــاسـتـطــاعـتهـم فعل

الكثير وايقاف اخطر املهاجمني.
امـا يف محـور العـمليــات فهنــاك املتجـدد
الـعطــاء وليـد ضهــد وعالء عبـد الـواحـد
وعلي خضيـر وصفوان عبـد الغني الذين
اكتسبـوا خبرة جـيدة جراء مـشاركتهم يف
دوري ابـطـــال اسيــا والــدوري احملـلي ممــا
ساهم يف زيادة وتيرة التفاهم واالنسجام

بينهما.
ومـا يعـاب علـى طـريقـة لـعبهم الـبطء يف
نقـل الكــرة وعــدم االنـتقــال الـســريع مـن
الـــــدفـــــاع الـــــى الـهجـــــوم ومــبـــــالغــتهــم يف
املـــراوغـــة ممـــا يــضـيـع جهـــودهـم ويحـــرم
املهـاجـمني فــرص محققـة كـثيــرة لكـنهم
ميــتلـكــــون مهــــارة فــــرديــــة عــــالـيــــة ميـكـن

استثمارها ملصلحة الفريق.
يف االمـام سيلعـب لؤي صـالح الى جـانبه
علي مـنصـور او غـامن خـضيـر الـذي قـدم

مستوى رائعاً امام العربي الكويتي.
وعلــــــى املهـــــاجــني ســـيقـع ضغـــط كــبــيـــــر
ملـطــالبــة مــدربهـم وزمالئـهم وجـمهــورهم
بعـــد اضـــاعـــة ايـــة فـــرصـــة امـــام املـــرمـــى
والتحـرك املثمـر للطلـبة وقت املـباراة من
اجل خطف هـدف يريح االعصـاب ويبعد
اخلوف من نفـوسهم باالبتعاد عن القمة
الــذهـبـيـــة وذلك سـيــضعف مـن قـــدراتهـم
ويجعلهم يعملون اخطاء كثيرة سيما ان
املـبـــاراة ال تـتحـمل اضـــاعـــة العـــديـــد مـن
الفـــــرص الن الفـــــرصـــــة الــتــي تــضــيع ال

تتكرر مرة اخرى.
وجمهـورنـا مطـالب بـالتـشجـيع النـظيف
اخلــالـي مـن االســاءة الــى احــد والـتـمـتع
بـاحــداث املبـاراة واالبـتعــاد عن الـتعـصب
الن غـــــايـــــة اجلـمــيع تــطـــــور كـــــرة القـــــدم
العــــراقـيــــة كـمــــا انه مــــدعــــو الــــى
احلضور بكثافة لتشجيع فرقهم
وحتـفــيـــــــز الـالعــبــني لــتـقـــــــدمي

أمثال عالء نـيروز وعقيل حسني ومحمد
كـلف وهـلكـــرد مـال محـمــــد وعالء جـــابـــر
وميــتـــــازون بــتــنــــــوع العــــــابهــم وقــــــدرتهــم
العاليـة على صنـاعة الهجمـات والصعود
مـن اخللف ملـســانــدة املهــاجـمـني اضــافــة
الــــى متـيــــزهـم بــــواجـبــــاتهـم الــــدفــــاعـيــــة
واملـتمـثلــة بقـطع الكــرات من اخلـصم يف
الثـلث الــوسـطـي للـعب اخلـصـم ويعـتمــد
االنــيـق علــــــى مهـــــاجــمــيه احــمــــــد صالح
وعلـي جابـر وعالء كـاظم يف اعـادة اللقب
الـى خــزائنـه والثالثـي الهجــومي
له مزايا كثيرة وقدرات رائعة 

تزعج املدافعني 

ســـــيـــــمـــــــــــــا
انــــــهــــــــــــــــــم
يـــسـتــطــيعــــــــون
هـــــز الـــشـبـــــاك مـن

انصاف الفرص.
واملبـاراة ستكـون صـراعـا
بـني افكـار املــدربني ثـائـر
احــمـــــد وســمــيـــــر كـــــاظــم
للـظفــر بنـتيـجتهـا سـيمـا
ان مــدرب الـطـلبــة صــرح
بــأنـه ال يفكــر بـــالتــأهل
الــــــى املـــــــربع الــــــذهــبــي
فقــط وامنــــا احلــصــــول

على لقب الدوري.
الصقور والرغبة يف
معاودة التحليق عاليا

ارتـفعت الــروح املعنـويـة
لـالعبـي القــوة اجلــويــة
بعـــــد فـــــوزهــم الـكــبــيـــــر
علـى العـربـي الكـويـتي
)3-صـفــــــــــــر( اعــــــــــــادت
هيبـة الفريق املفقودة
وســــاهـمـت بـــــانعــــاش
آمــالهم بـالفـوز علـى
الــطالب يف مــــوقعـــة
الــيـــــوم احلـــــاســمـــــة
واالنـــتـقــــــــال الــــــــى
املــــــربع الـــــذهــبــي
ومــــــصـــــــــــاحلــــــــــــة
جـمـــاهـيـــرهــــم
بـعـــــــــــــد
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يف جولة ملتهبة من دوري النخبة

الـطلبـة واجلـويـة يـبحثـان عن الـبطـاقـة الـذهـبيـة وحـريـري يـضيّف مـوقعـة اربيل واملـينـاء

بغداد/ املدى الرياضي
بـدأ مدرب دهـوك هادي مـطنش
رحلـة الـبحث عن فـريق بغـدادي
يتــولـــى قيــادته لـلمــوسـم املقـبل
بعد ان تواردت االنـباء اليه بعزم
ادارة ناديه احلـالي بالتعـاقد مع
مـــــدرب اهلـي صــنعــــاء الـــســـــابق
فيـصل عــزيــز عـقب عــودته الــى
بغـــداد بـــاالشـــراف علـــى تـــدريـب

الفريق يف املوسم املقبل.
مـصـــادر اكـــدت لـنـــا بـــأن نـــادي االمـــانـــة الـــذي عـــاد الـــى دوري
الـدرجة الـثانـية فـتحت خطـوط اتصـال مع مطنـش ال سيـما

ان االخير كان احد جنوم الفريق يف منتصف السبعينيات.

مطنش يبحث عن فريق بغدادي

بغداد/ املدى الرياضي
مـن املؤمل ان يـشارك املـنتخب
ــــاجلــــوجــتـــســــو يف العــــراقــي ب
بطـولـة كـرواتيـا الـدوليـة الـتي
ستقــام للفتــرة من الثــاني من
حـــــــزيـــــــران املـقــبـل ولـغـــــــايـــــــة
الــــســـــادس مــنه ومبــــشـــــاركـــــة
الـعـــــــديـــــــد مــن املــنــتـخــبـــــــات

العاملية.
ـــــذلــك سعـــــد احــمـــــد صـــــرح ب
الـعــــــــــــانــــي رئــــيـــــــــس احتــــــــــــاد
اجلـــــــوجــتـــــســـــــو واضـــــــاف: ان
البـطــولــة مقــرة ضـمن مـنهــاج
االحتــاد العــراقـي لهــذا العــام
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ــــــدريــبــي اعــــــد وفق مــنهــــــاج ت
مسبقا. 

وسيـرأس الوفد رئيس االحتاد
سعد احـمد العـاني ود.محـمد
جــواد اداريــا ومــوســى حــسـني
مــدربــا ورابح جالل مــســاعــداً
لـلــمــــــدرب والعــبــــــون ســيــتــم
اخــتــيـــــــــارهــم بـعـــــــــد اجـــــــــراء
اختبارات املنافسات النهائية. 
وســبـق للــمــنــتخــب العـــــراقــي
للجــوجـتــســو ان حقق نـتــائج
جيـدة يف املـشـاركـات الـســابقـة
خـاصة بـطولـة االردن الدولـية

يف العام املاضي.
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وهـي فـــرصـــة جـيـــدة البــطـــال
العــراق للـمنـافـسـة مـع ابطـال
العالـم وسيتم اختيار عدد من
الـالعــبــني لـلــمــــــشــــــــاركــــــــة يف
البطولـة بعد اجراء املنـافسات
بـني الالعـبـني محـمــد يــونــس
وريــاض عـمـيــد واحـمــد جـبــر
وسـيف خضـر ومــرتضـى كمـال
وعلـي عـبــد احلــسـني وقـتـيـبــة

حسني وحسني حسن.
وسـيــســبق الـبــطـــولـــة اقـــامـــة
مـعـــــســكـــــــر تـــــــدريــبــي داخـلــي
للـمنـتخب الـذي يـشــرف علـى
تــدريـبه املــدرب مــوســى حــسني
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العراق يف بطولة كرواتيا الدولية باجلوجتسو
بغداد/ املدى الرياضي

حـــــــــــدد االحتـــــــــــاد الـعـــــــــــراقــــي
للشطـرجن التاسع من حزيران
املـقــــبـل مــــــــــوعــــــــــداً ألنــــــطـالق
املـنـــافــســـات الـنهـــائـيـــة لـــدوري
انديـة العراق للفـئات العمـرية
يف قــاعــة نـــادي الهــدف. وقــال
ظـــــافـــــر عــبـــــداالمــيـــــر رئــيــــس
االحتـــاد العـــراقـي للــشـطـــرجن
"ان املـنافـسات سـتستـمر لغـاية
الـرابع عـشـر من الـشهـر ذاته".
مـــــن جـــــــــــــانـــــب آخـــــــــــــر قـــــــــــــال
عبـداالميـر: "ان االحتاد سـمى
وفـــــــده الـــــــذي ســـيــــــشـــــــارك يف

ـ ـ ـ

االوملـبـيـــاد العـــاملـي للــشـطـــرجن
الـــذي سـيقـــام يف ايـطـــالـيـــا يف
العــــشـــــريــن مــن ايـــــار اجلـــــاري
حـيـث سـيـــشــــارك مـنــتخـبــــانــــا
للــــــرجــــــال والــنــــســــــاء يف هــــــذا
االوملـبـيـــاد". واضـــاف:"سـيـمـثل
مـنــتخـب الــــرجـــــال الالعـبــــون
سعد سرسم ونوح علي وجمعة
عبـد كــاظم وعلـي ليـث واحمـد
عــــــزيـــــــز وزوزك صالح، فــيــمــــــا
ســتــمـــثل مــنـــتخــب الــنـــــســـــــاء
الالعــبــــــات اميــــــان الــــــرفـــيعــي
وضـحــــــــى مـحـــمــــــــد ودلـــبــــــــاك

اسماعيل وزينة باسل.

الشطرنج العراقي يف االوملبياد العاملي

متابعة/ املدى الرياضي
اصــــــدر احتــــــاد كـــــــرة القــــــدم
القـطري قـراراً اعتبـر فيه ان
احملــتـــــــرف العــــــراقــي الــــــذي
يـلـعـــــب يف دوري الـــــنـجــــــــــــوم
القـطـــري مـــواطـنـــاً قـطـــريـــاً
يعامـل معاملة ابـناء مجلس

التعاون اخلليجي.
وبـــــــذلـك حــــصـل احملـــتـــــــرف

ـ

الـلقـب الـثــــانـي يف تــــسلــــسل
هــدايف دوري الـنجــوم يــونـس
محــمــــــود الــــــذي ابلــــــى بالء
حسنـا وللموسم الثـاني على

التوالي.
نتـمنـى ان يـستـثمـر العبـونـا
هــــــذه الفـــــرصـــــة الـــــذهــبــيـــــة
ويقـدموا مـستويـات رائعة يف

مالعب اخلليج.

الـعــــــــراقـــي عـلــــــــى حـق كــــــــان
يــتــمــنـــــــى ان يحـــصـل علـــيه
شـــــــأنه شـــــــأن بقــيــــــة العــبــي

اخلليج العربي.
وقـــدم احملـتـــرف العـــراقـي يف
صفــوف االنــديـــة القـطــريــة
واخلليجية مـستوى متطوراً
اكدت علـو كعبه خـاصة جنم
نــادي اخلــور احلـــاصل علــى

املحرتف العراقي يشمل بحقوق ابناء 
جملس التعاون اخلليجي

بغداد/ املدى
اعــــرب كــــاظـم خـلف املــــديــــر
الفني ملنتخب نـاشئة العراق
بـكـــــــرة الـقـــــــدم عــن تـفـــــــاؤلـه
بـامكــانيـة اجـتيــاز مجمـوعـة
فـريقه يف نهـائيـات امم اسيـا
للـنـــاشـئـني الـتـي ســتقـــام يف
ســنغــــافـــــورة ايلـــــول املقــبل و
الـتـي تـضـم فــرق مـنـتخـبــات
ايــــــــــــــــــــــــــران و الــــــــــيــــــــــمــــــــــن و

طاجكستان. 
وقــــــــــال خـلـف  ان فــــــــــرصــــــــــة
منـتخـبنـا قــائمــة يف التــأهل
للـــدور ربع الـنهـــائـي قـيـــاســـا
الــــى امـكــــانـيــــات العـبـيـنــــا و
حـرصهم و اندفـاعهم العالي
يف الــتـــــدريــب و مـــــا وجــــــدته
فـيهـم من مــواهب و خــامــات
رائعـــة ســيكـــون لهـــا شـــأن يف
املـــــــســـتـقـــبـل الـقـــــــــريـــب" . و
اضــــــــــاف:" ان اجملــــمــــــــــوعــــــــــة
الـثـــانـيـــة الـتـي سـيـلعـب بهـــا
فـــــــريقــنــــــا هـــي مجــمــــــوعــــــة
متـوازنـة و مـستـويـات الفـرق
فــيهــــا مــتقــــاربــــة و سـتـكــــون
املـنافـسة عـلى الـصدارة عـلى
اشـدهــا بيـننـا و بـني الفــريق
االيـراني و لكـننا واثـقون من
امـكانـيات العـبينـا خصـوصا
اذا مـــــا تـــــوفـــــرت لــنــــــا بعـــض
املــبـــــــاريـــــــات الــتـجـــــــريــبــيـــــــة

القوية". 
يــذكـــر ان منـتخـبنــا كــان قــد

ـ

مدرب ناشئة العراق متفائل باملشاركة يف أمم آسيا
املــشــاركــة يف هــذه الـبـطــولــة
الدوليـة التي تتمتع بـرصيد
جـمــاهـيـــري واسع مـن كــافــة
الـــــــدول املـــــشـــــــاركـــــــة فـــيـهـــــــا
والسيمـا الدول املـتاهلـة الى
نهـــائـيـــات اسـيـــا وبـــاالخــص
املنـتخب الـسعـودي والكـوري
والـيـــابـــانـي بـــاالضـــافـــة الـــى
املـنــتخـب االيــــرانـي وبـني ان
العبيه سيقـدمون مسـتويات
جــيــــــدة تعـكــــس واقع الـكـــــرة
العــــــراقــيــــــة الــتــي بـلغـــته يف
الفـتــــرة االخـيــــرة والسـيـمــــا
بعد االجنـازات الكبيـرة التي
حـقـقــــتـهــــــــــا مــــنــــتـخــــبــــــــــاتـه

الوطنية.

تــــــــأهـل لـلـــنـهــــــــائـــيــــــــات عـــن
اجملــــمــــــــــــوعــــــــــــة االولــــــــــــى يف
الـتــصفـيــــات الـتـي جــــرت يف
وقـت ســــابق يف عـمـــان و فـــاز
فــيهـــــا علـــــى فلـــســطـني 3– 
صـفـــــــــــر وعـلـــــــــــى االردن )1-

صفر(.
ومن جهـة اخـرى اكـد كــاظم
خلف ان مـشـاركـة العـراق يف
بــطــــولـــــة طهــــران الــــدولـيــــة
ســتـكــــــون مــن اهــم مـــــــراحل
بـــــــــرامـج اعـــــــــداد املـــنـــتـخـــب
استعدادا لنهائيات امم اسيا
للنـاشئني نظرا الن املنتخب
خــاض مبــاريــات وديــة قــويــة
مـع املـــنـــتـخـــبــــــــات االخــــــــرى

بغداد/ املدى الرياضي
يف اطـار استعـداداته لبـطولـة لبنـان الدولـية بكـرة القدم
يـبــــدأ مـنــتخـب اشـبـــــال العـــــراق نهــــايــــة الــــشهـــــر املقــبل
معسـكرا تـدريبـيا يف مـحافـظة الـسليـمانـية يـستمـر مدة

اسبوعني. 
وقــال مــدرب الفــريق سـليـم مالخ يف تـصــريح سـيخــوض
فــريق االشبـال عـددا مـن املبـاريــات التجـريـبيـة مع فـرق

اقليم كردستان". 
واضــــــاف: "ان الفــــــريق الـــــذي يـــضــم العــبــني حتــت ســن
اخلـــامــســـة عــشـــرة خـــاض مـــؤخـــرا عـــددا مـن املـبـــاريـــات
التجـريبيـة مع فـرق بغـداد و حقق نتـائج جيـدة". واشـار
الــى ان "معــسكـر اربـيل سـيكـون فـرصــة ملعـرفـة مــا وصل
الــيه الفـــريق مـن اعـــداد لــيكـــون جـــاهـــزا الول مــشـــاركـــة
خـارجيـة يف بطـولـة لبنـان الـتي ستقـام يف بيـروت للمـدة

من 15 لغاية 25 من متوز املقبل.

استعدادا لدورة لبنان

اشبال العراق يعسكرون يف  السليامنية 

بغداد/املدى الرياضي
بعـــد انقـطــاع دام أكـثــر مـنن
خمـسة عـشر عـامًا تعـود كرة
الــسلـــة النـســويــة العـــراقيــة
للـمـــشــــاركــــة يف الـبــطــــوالت
العــــربـيــــة الـنـــســــويــــة حـيـث
سـيشـارك نادي الـسليـمانـية
الـنـــســــوي بـكــــرة الــــسلــــة يف
بـطـــولـــة األنـــديـــة العـــربـيـــة
للنـســاء والتـي ستـستـضيف
منــافـســاتهــا دولــة اإلمــارات
خـالل الفـتـــــرة مـن الـثـــــانـي
والـعـــــشـــــــريــن مــن الـــــشـهـــــــر
اجلـــــاري ولغــــايــــة الــثالثـني
مـنه. وسـيقـيـم فــــريق نـــادي
الـــــسلــيــمــــــانــيــــــة الــنــــســــــوي
معـسكـرًا تـدريـبيــًا استعـدادًا
للــبـــطـــــولـــــة يف كـــــردســتـــــان
يـستغرق عشـرة أيام ومن ثم
إقـامة معـسكرًا تـدريبيـًا آخر
يف لبنـان ومـن ثم يغـادر إلـى
دولـــــة اإلمـــــارات وألول مـــــرة
ينـضم إلـى صفـوف الفـريق
العــبــتــني محــتـــــرفــتــني مــن
الــــــســــــــويــــــــد لـالســـتـعــــــــانــــــــة
بخــدمــاتـيهـمــا يف مـبــاريــات
الفــــريـق وتعـتـبــــر هــــذه هـي

حــالـــة االحتــراف األولــى يف
العـــــراق بـــــالــنــــســبــــــة لفـــــرق
الـــنـــــــســـــــــاء وســـبـق لـــنـــــــــادي
الـسلـيمـانيـة أن أحـرز املـركـز
األول لــدوري أنــديــة القـطــر
للـنــســـاء يف املـــوسـم األخـيـــر
وتعـتـبـــر مــشـــاركـته يف هـــذه
الــبـــطـــــولـــــة هــي األولـــــى يف
تــاريخ النـادي ويـشـرف علـى
الـفــــــــــــريـق املــــــــــــدرب )واهــــي
ســركــسيــان( ويـضـم الفــريق
يف صفـــــوفـه أغلــب العــبـــــات
املــنـــتخــب الــــــوطــنــي بـكــــــرة

السلة.
ونـتـمـنــــى أن حتـقق فـتـيــــات
الــسلـيـمــانـيــة نـتـــائج جـيــدة
حتــسب لـصــالح كــرة الـسلــة
العـراقيـة النـسـائيــة لتخـرج
من قمقم الظالم إلى النور.
تــرى هل تـصلح نـســائنــا مــا
أفـسـده رجـالنـا يف نتــائجهم
األخيـرة بعـد مـشـاركـة نـادي
الكرخ يف بـطولة أنـدية غرب
آســـيـــــــــا ونـــــــــادي دهـــــــــوك يف
بطولة األندية العربية لكرة
السلة وسـجال نتائج مخيبة

لآلمال.

هل خترج النسوة السلة العراقية
إىل النور


