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العدد ( )668األثنني ( )15أيار 2006

SPORT
ريــاضـــــــــة

NO. (668) Mon. (15) May

صباح عبد اجلليل لـ(املدى):

بعد ان طاله اإلهمال وأفقده هيبته

نبض الصراحة

متثال (مجويل) آيل للسقوط والدوائر الرياضية تتفرج!

من طوى ملف قضية
السلة العراقية؟
يوسف فعل
يبـدو ان الفـضيحـة اجلـديـدة
ال ـتــي خ ـ ــرجــت به ـ ــا ال ـ ــسل ـ ــة
العـراقيـة من بطـولة االنـدية
العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة ال ـتــي اخ ـت ـت ـمــت
مـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــرا يف مـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـ ـ ــة سـال
املغـ ــربـيـ ــة قـ ــد طـ ــوي ملـفهـ ــا
عمـدا مـن قبـل املكتـب التـنفيــذي للجنـة
االوملبيـة الوطنيـة العراقـية ال سيمـا بعد
ان ســمعـن ــا يف ب ــدايـ ــة الع ــام احل ــالـي ان
جمـيع االحتــادات الــري ــاضيــة سـتخـضع
لـلحسـاب يف حـالـة حتقـيق نتـائج سـلبيـة
اال ان احلصـانـة الـتي يتـمتع بهـا الـسيـد
حسـني العميـدي قد لعـبت دورا كبـيرا يف
عـدم الـتطـرق اليهـا مـن قبل العـديـد من
وسـ ـ ــائل االعـالم احملل ـي ـ ــة اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى
الــوسط الـسلـوي الـذي اصــابته احلـسـرة
وهـ ــو يـئــن علـ ــى الـ ــواقع املـ ــريــض الـ ــذي
تعـي ــشه ال ــسلـ ــة العـ ــراقـيـ ــة مـنـ ــذ ت ــسلـم
الع ـم ـي ـ ــدي رئ ـ ــاس ـ ــة االحت ـ ــاد ال ـ ــسل ـ ــوي
واسـتمــرار تــدهــور املـنتـخبــات الــوطـنيــة
واالنـديــة يف نتـائج مـشـاركـاتهـا العــربيـة
واالقليـمية من دون اية مساءلة او حلول
جذرية ناجعة.
ن ـ ـ ــأمـل ان ي ـب ـ ـ ــادر املـع ـن ـي ـ ـ ــون يف ش ـ ـ ــؤون
اخفـاقات منتخـباتنا االيعـاز الى االحتاد
املـذكـور اليقــاف مشـاركـات فـرقه وانـديته
خارج العـراق لضـمان تـشذيـب واقع حال
اللعبة والعمل علـى الدعوة لعـقد مؤمتر
رياضي يشارك فيه جميع اخملتصني من
داخل االحت ـ ــاد وخـ ـ ــارجه لـ ـ ــوضع اسـ ــس
سلـيـمـ ــة ت ـ ــدار بهـ ــا شـ ــؤون الـ ــسلـ ــة ال ان
ت ــوضع املقـتــرح ــات علــى رف ــوف مكــاتـب
املسؤولني!.

بغداد /اياد الصاحلي
يبـدو ان املـرحـوم جمـيل عبـاس
(جـمولي) الـذي عانـى االمرين
من الـتجاهل واالهمـال ونكران
مــاضيـه التـليــد يف الــدفــاع عن
الكــرة العــراقـيــة ()1966-1951
من قـبل زمالء صـحبـة املــاضي
والقيـادات الـريـاضيــة املسـؤولـة
عن رعـاية الـرواد سيظـل يعاني
مرارة اجلحـود حتى بعـد وفاته
(اي ــار ع ــام  )2005اذ ان متـث ــاله
الـ ـ ـ ـ ـشـخ ـ ـ ـصـ ــي وال ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاريـخـ ــي
الـ ـ ـش ـ ـ ــاخـ ــص ق ـب ـ ـ ــال ـ ـ ــة مـلـعــب
(ال ـك ـ ـ ـشـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة) يف مـ ـن ـ ـطـقـ ـ ـ ــة
(الكسـرة) أصبح آيالً للـسقوط
مـن ــذ فـت ــرة ط ــويل ــة وم ــال ال ــى
ال ـ ـ ــوراء بعـ ـ ــد ان ام ـتـ ـ ــدت ال ــيه
ايـ ــادي اوالد املـن ــطقـ ــة وعـبـثـت
بقاعدة الـتمثال وكسـرت جانبا
من قــدمه اليـمنـى الـتي يـرتكـز
عليهـا النصـب االمر الـذي أثار
مخـ ــاوف محـبـي جـمـ ــولـي مـن
اهـالي (الـكسـرة) الــذين زامنـوا
رحلـته الكــرويــة ايــام ممــارسـته
الـلعـبـ ــة ح ـ ــايف القـ ــدمـني عـ ــام
 1937يف سـنته العـاشـرة وتعفـر
وجـهـه بـ ـت ـ ـ ــراب ش ـ ـ ــارع جـ ـمـ ـيـل
الـ ــزهـ ــاوي حـيـث كـ ــانـت الـكـ ــرة
مـالذ ابـ ـن ـ ـ ـ ــاء احملـل ـ ـ ـ ــة يف ذلــك
الـوقت يـشعـرون اليـوم بـان رمـز
جـ ـيـل تـلــك احلـقـ ـب ـ ـ ـ ــة مـه ـ ـ ـ ــدد
ب ـ ــاالنهـيـ ــار والــتالشــي بعـ ــد ان
اسهـمـت املــتغـيـ ــرات الـ ــزمـنـيـ ــة
والظـروف املنـاخيـة بنخـر املواد
املثبتة للمتثال (االثري) الذي
ك ـ ــان خ ـ ــارج دائ ـ ــرة الـ ـص ـي ـ ــان ـ ــة

واالهـتـم ــام مـن قـبل م ـس ــؤولـي
مـلعــب الـك ـ ـش ـ ــاف ـ ــة م ـن ـ ــذ ع ـ ــدة
سنـوات برغـم الطلبـات الكثـيرة
الـ ـت ــي رفـعـه ـ ـ ـ ــا ذوو امل ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــوم
للـمحــافـظــة علــى رمــزيــة هــذا
الالعــب املع ـطـ ــاء الـ ــذي انفـ ــرد
به ــذا العـمل االسـتــذكــاري بـني
عـشــرات الـنجــوم الـكبــار الــذين
اجنـبتهـم الكــرة العــراقيــة علـى
م ـ ــدار نـ ــصف ق ـ ــرن مــن تـ ـ ــاريخ
تـأسـيس االحتـاد العــراقي لكـرة
القدم يف 1948./10/8
قامة بعز العلم
مــن امل ـ ـ ــؤسـف ان يـلـق ـ ـ ــى ن ـ ـ ــداء
عائلة املرحـوم (جمولي) بانقاذ
الـتـمـث ـ ــال مـن الـ ــسق ـ ــوط ردود
افعـال مـتنـاقـضــة وغيـر جـديـة
مـن قـبل ال ــدوائ ــر ال ــري ــاضـي ــة،
ف ـ ــوزارة الـ ـش ـب ـ ــاب وال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة
ت ـ ـ ـسـلـ ـم ــت طـلـ ـب ـ ـ ــا م ــن شـقـ ـيـق
املــرحــوم التخــاذ اج ــراء يعكـس
اهتمام املسؤولني بالرموز حتى
بعد وفاتهم وما تضمنه الطلب
لـيس شـيئـا مـستـحيال او يفـوق
االمكــان ــات املتــاحــة للــوزارة بل
كل م ـ ــا يف االمـ ـ ــر االيع ـ ــاز ال ـ ــى
اجلـهـ ـ ـ ــد الـهـ ـنـ ـ ـ ــدس ــي والـفـ ـن ــي
ل ـت ـ ــرم ـيــم االم ـ ــاكــن امل ـتـ ـ ــآكل ـ ــة
وتثبيت قـامة(جمولي) كما كان
عهده شـامخا بـعز وكبـرياء ولم
يـنحـن اال لــرايــة العــراق الــذي
بــذل الــدم والــدمع والع ــرق من
اجل رؤيتهـا خفاقـة يف بطوالت
ك ـ ـ ــأس الـع ـ ـ ــرب ودورات ك ـ ـ ــؤوس
اجليــش الع ــربي ــة والتـصـفيــات
االومل ـب ـيـ ـ ــة والـ ـ ــدورة العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة

ال ـثـ ـ ــان ـيـ ـ ــة يف ب ـي ـ ـ ــروت وبق ـيـ ـ ــة
احملافل الدولية الكبرى.
كشافة باالسم فقط!
ول ـن ـ ـ ــا وط ـي ـ ـ ــد االمـل ب ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر
الشـباب والريـاضة طالـب عزيز
زيـني بــاسعـاف الـطـلب اذ سـبق
ان خ ـ ـ ـصّ احـ ـ ـ ـ ــدى الـق ـ ـنـ ـ ـ ـ ــوات
الفـضــائـيــة قـبل اي ــام بحــديـث
صـريح اشــار فيه الـى اهـتمـامه
اخل ـ ـ ــاص ب ـ ـظ ـ ـ ــروف الـالع ـبــني
ال ـ ـ ـ ــرواد املـ ـ ـضـح ــني يف سـ ـبـ ـيـل
الـ ــريـ ــاضـ ــة العـ ــراقـيـ ــة ،فـكــيف
بنجـم ضاق ذرعا من التهميش
واالهمال املتـعمد منـذ اعتزاله
عـ ـ ــام  1966ح ـتـ ـ ــى ان ـتـكـ ـ ــاس ــته
املـرضيـة وتعـرضه الـى غـيبـوبـة
افق ـ ـ ــدته ضـ ـ ــوء احل ـيـ ـ ــاة ...اال
تـكفـي كـل تلـك املعـ ــانـ ــاة؟ ..ثـم
ألـي ــس مـن ب ـ ــاب رد اجلـمــيل لـ
(جم ــولي) ان تــرتـقي الــرعــايــة
ال ــى سـم ــو دالالت ه ــذا ال ــرم ــز
وتبـادر الوزارة بـاطالق تسـميته
علـى ملعب الكـشافـة الذي ظل
خ ــاوي ــا مـن أي ن ـش ــاط كــشفـي
قـبـل وبع ـ ــد سـن ـ ــوات الــتغـيـي ـ ــر
السياسي يف البالد؟!.
االوملبية ..تراقب!!
والعـتب مــوصــول الــى اللـجنــة
االوملـبـي ــة ال ــوطـنـي ــة الـتـي ن ــأت
بـنفـسهـا عـن متــابعـة املـوضـوع
واكـتفـت ب ــامل ــراقـب ــة مـن بعـي ــد
ب ـ ـ ــرغ ــم ان رئـ ـيـ ـ ـسـه ـ ـ ــا أحـ ـم ـ ـ ــد
احلجية املح بـأن الواجبات بني
جلنته والـوزارة محـددة وحتول
دون االسهـام يف انقــاذ التـمثـال
مـن االنهـيـ ــار لكـنه لـم يـب ــد أي

ممـانعـة يف مسـاهمـيه شخصـياً
تقديرا منه ملكـانة (جمولي) يف
مسيرة رياضة العراق.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــني تـفـ ـ ـ ـ ـ ــرج (الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
واالوملـبيـة) وانـتظـار ممل للـبت
يف مـوضـوعـة وقــوف (جمــولي)
عل ـ ــى ح ـ ــاف ـ ــة الـ ــسق ـ ــوط ف ـ ــوق

خلوض اجلولة االخيرة

االربعاء ..اجلوية يتوجه اىل الرياض ملالقاة الشباب السعودي
يف الدور التمهيدي البطال اسيا

بغداد /خليل جليل
تـوجه الى مـدينـة الريـاض السعـودية
وفـد فــريق نــادي القـوة اجلـويــة لكـرة
الق ــدم ملالقــاة ال ـشـبــاب الــسعــودي يف
اجلولـة السـادسة واالخـيرة مـن الدور
التمهيدي لدوري ابطال اسيا.

وس ــيل ــتقــي اجلـ ـ ــوي ـ ـ ــة مع الـ ـ ـش ـبـ ـ ــاب
االربعـاء املقبل علـى ملعب امللـك فهد
بن عبد العزيز يف الرياض.
وكان فـريق القـوة اجلويـة فقد فـرصة
التأهـل الى الدور الالحق اثـر نتائجه
املــت ـ ـ ــواضـع ـ ـ ــة ال ـتــي خ ـ ـ ــرج بـه ـ ـ ــا مــن

منتخبنا النسوي يف بطولة االندية العربية
بالكيك بوكسنغ

بغداد /كرمية كامل
يـشـارك مـنتخـبنــا النـسـوي بـالـكيك بـوكـسنـغ يف بطـولـة
االنــديــة الع ــربيــة لـلنـس ــاء التـي ستــضيـف منــافـســاتهــا
العــاصمــة االردنيــة عمــان للـفتـرة مـن الثــاني عـشــر من
شهـر متوز ولغـاية اخلـامس عـشر مـنه وستشـارك يف هذه
الـبطـولــة منـتخبـات (فلـسـطني وسـوريـا ولـبنـان والعـراق
اضافة الى الدولة املنظمة االردن).
اعلــن ذلـك مـ ـص ـ ــدر يف االحت ـ ــاد واض ـ ــاف :ان امل ـن ــتخــب
سـي ــدخـل مع ــسك ــرا ت ــدريـبـيـ ــا داخلـي ــا اســتعـ ــدادا له ــذه
البطـولة املـؤمل ان يحقق فيهـا نتـائج جيـدة ال سيـما ان
املشـاركـات السـابقـة ملنتـخبنـا كـانت مـشجعـة وتـدعـو الـى
التفاؤل ومبستقبل اللعبة.

اليوم مبارزة املعاقني تتوجه اىل ايطاليا
بغداد /املدى الرياضي
يغـادرنـا اليـوم عن طـريق اجلـو الـى عمـان يف طـريقه الـى
ايطـاليا وفـد منتخب العـراق ملبارزة املعـاقني للمشـاركة يف
بـطولـة العالـم التي ستقـام يف ايطـاليـا للفتـرة من 21-18
من الشهر احلالي ومبشاركة اقوى املنتخبات العاملية.
وسيتألف الوفد املشارك من سلمان جاسم رئيس االحتاد
رئـي ـس ــا لل ــوف ــد وامل ــدرب د.عـب ــد اله ــادي حـمـي ــد اض ــاف ــة
لالعـبني فـرج حـسني وخـالـد كـرمي وكـاظـم سلمـان وسعـد
محمـد اضـافـة الـى الالعبـة وفـاء جـذول وستـسهم احـدى
املـنـظـم ــات االن ـس ــانـي ــة يف حتــمل بعــض تك ــالـيف ال ــوف ــد
املشارك.
هـذا وكان املـنتخب الـوطني ملـبارزة املـعاقـني دخل معسـكرا
داخليـا يف نـادي وسـام اجملـد يف الفتـرة املـاضيـة وبـاشـراف
مبـاشــر من احتــاد اللـعبـة واملــدرب د.عبــد الهـادي حـميـد
حـيـث مت اع ــداد الالعـبـني فـنـي ــا ونف ـسـي ــا لهــذه امل ـشــاركــة
املهمة التي متثل اقوى البطوالت الدولية يف هذه اللعبة.

اجلـوالت اخلمس املـاضيـة التي حقق
فــيه ـ ــا ف ـ ــوزيــن فق ــط علـ ـ ــى الع ـ ــربــي
الكــويـتي ذهــابــا وايــابــا (-1صفــر) يف
الـثامن من اذار املـاضي و(-3صفر) يف
الثالث من ايار اجلاري.
وخسر اجلوية امـام الشباب السعودي

يف الـذهاب (صفـر )2-ومع السـد على
التوالي (صفر )2-و(صفر.)3-
ويــأمل القـوة اجلـويـة املـنتـشـي بفـوزه
االخيــر علــى الـطـلبــة ضـمن بـطــولــة
ال ـ ــدوري احمللــي ( )1-3ال ـ ــى حتقــيق
نـتـيج ــة طـيـب ــة ام ــام ال ـشـب ــاب ال ــذي
يــسعــى السـتـثـم ــار ارضه وجـمــاهـيــره
خل ـطـف نقـ ــاط الفـ ــوز علـ ــى حـ ـسـ ــاب
اجلوية للمـنافسة علـى صدارة ترتيب
اجملـمــوعــة ال ــرابعــة الـتـي يـتـصــدرهــا
ال ـس ــد بفــارق االهــداف واملـت ـســاويــان
بالرصيد ( )10نقاط.
مـن جهـته اع ــرب رئيــس مجلـس ادارة
نـادي القـوة اجلـويــة سميـر كــاظم عن
امـلـه يف حتـق ـيـق ن ـت ـيـج ـ ـ ــة مـالئــم ـ ـ ــة
وطـيبـة يف اجلـولـة االخيـرة من الـدور
التمهيدي لدوري ابطال اسيا.
وقـال مؤكـدا اننا سـنواجه فـريقا قـويا
ي ـ ـض ــم صـف ـ ـ ــوة الـالعـ ـب ــني ولـه سـجـل
حــافل بــاالجنــازات لـكن هــذا ال ميـنع
طــم ـ ـ ــوحــن ـ ـ ــا م ــن تق ـ ـ ــدمي اداء ق ـ ـ ــوي
والـسـعي الــى حتـقيـق نتـيج ــة تعكـس
قدرتنا الثبات اجلدارة.
وضمت قـائمـة وفـد فـريق نـادي القـوة
اجلـ ــويـ ــة لـكـ ــرة القـ ــدم الـ ــذي يـ ــرأسه
سـمـي ــر ك ــاظـم كال مـن :وس ــام ك ــاص ــد
وعلي حـسـني وراضي شـنيـشل وحيـدر
رحـيـم وفــري ــد مجـيــد ومــؤيــد خــالــد
وعلـي خـضـي ــر وولـي ــد ضه ــد واحـم ــد
ك ــاظـم ومهـن ــد محـم ــد علـي وح ـسـني
ص ــدام وح ـسـني علـي ح ـسـني واحـم ــد
ايـ ـ ــاد وصف ـ ــوان ع ـبـ ـ ــد الغ ـنــي وغ ـ ــامن
خضير ولؤي صالح وعلي منصور.
هــذا وكــان وفــد اجلــويــة تــوجـه صبــاح
االحــد الــى الــريــاض جــوا عن طــريق
دبي.

أربعـة حكـام عـراقـيني يف خلـيجي 18
بغداد /املدى الرياضي
يعقـد رؤساء االحتـادات اخلليجيـة لكرة
القــدم اجـتمــاع ـاً مـهم ـاً بــاالمــارات يــوم
االحــد املقـبل املـص ــادف  22من الــشهــر
اجلـاري يتعلق باملشاركة يف بطولة كأس
اخللـيج الثـامنـة عشـرة الـتي حتتـضنهـا
مـ ــديـنـ ــة ابـ ــو ظـبـي اإلمـ ــاراتـي ـ ــة خالل
الفترة من  18كانون الثاني حتى األول
مـن شـب ــاط  2007.يـن ــاقــش االجـتـم ــاع
العــديــد مـن القـضــايــا املـهم ــة املتـعلقــة
بــاملشـاركـة يف الـبطـولـة وأيـة مـستجـدات
تتعلق بـاللوائح ..كمـا يناقـش االجتماع
الـتنسيق بني اللجان اخملتلـفة للبطولة
خــاص ــة جلنــة احلكــام وم ــا يتـبعه ــا من
اخـتيــار رئيـس الـلجنــة بعـد االتـصـاالت
التي جتـري مع جلنـة احلكـام بـاالحتـاد
الــدولي وأيضـاً معـاييـر مشـاركـة احلكـام
اخللـيجيني يف البطـولة وكـذلك احلكام
ال ــذيـن سـيـتـم اسـت ــدع ــاؤهـم مـن ق ــارات
أخري سواء أوروبا أو افريقيا.
ويـسبق هـذا االجتمـاع اجتـماع آخـر يوم
السـبت املصادف  21ايار اجلاري ألمناء
الـ ـسـ ــر العـ ــام بـ ــاالحتـ ــادات اخللــيجـيـ ــة
ملـنـ ــاقـ ـش ـ ــة العـ ــديـ ــد مـن املـ ــوضـ ــوعـ ــات
املـط ــروح ــة عل ــى ج ــدول االعـم ــال قـبل

بغداد /املدى الرياضي
ع ــاد مهــاجـم املـنـتخـب الــوطـنـي
املــبعـ ــد (عـم ـ ــاد محـمـ ــد) ال ـ ــى اطالق
تـ ـصـ ـ ــريح ـ ــات (ب ـ ــال ـ ــون ـي ـ ــة) بـ ـ ــانه يف ط ـ ــريـقه
لاللـتحــاق يف احــد االنــدي ــة الكـبـيــرة يف الــدوري
الـقبــرصي الــذي يلعـب يف صفــوفه حــاليــا ثالثـة
العـبني عـراقـيني (جــاسم ســوادي ومحمـد نـاصـر
ومه ــدي ك ــرمي) بع ــد اسـتغـن ــاء ادارة ن ــادي ف ــوالذ
االي ــرانـي عـن خ ــدم ــاته اث ــر انهـ ــاء العق ــد املـب ــرم
بينهما.
م ـصـ ــادر مق ــرب ــة مـن الالعـب اك ــدت لـن ــا ان ه ــذا
التصريح جاء ليضع حدا لعودته الى فريقه االم
(الزوراء) ال سيما ان االخير اكد أنه سيعود الى
فريقه مبجرد انتهاء االحتراف يف ايران.
يشـار الى ان الالعب املـذكور معـاقب من قبل
االحتــاد العــراقـي لكــرة القــدم مــدة ثالثــة
اشه ــر عل ــى خلفـيــة ازمــة ش ــارة الكــابـنت
ال ـتــي اث ـي ـ ــرت بع ـ ــد خـ ـس ـ ــارة امل ـنــتخــب
الــوطـنـي امــام نـظـيــره ال ـسـنغــافــوري
ضمـن التـصـفيـات املــؤهلـة الـى
نهائيات امم اسيا . 2007

عرضهـا على اجـتماع رؤسـاء االحتادات
اخلليجية.
اجلـديـر بـالـذكـر ان الـبطـولـة القـادمـة
سوف تشهد مشاركـة األلعاب املصاحبة
للـمـ ــرة الـثـ ــانـي ـ ــة علـ ــى الـتـ ــوالــي بعـ ــد
اسـتح ــداث تلك املـشــاركــة ألول مــرة يف
خلــيجـي ( )17الـتـي أقـيـمـت يف ق ـطـ ــر
العام املاضي.
يـ ـش ــار ال ــى ان ال ــوفـ ــد الع ــراقـي ال ــذي
سـيشارك يف هـذا االجتماع يـتألف من
ال ـسـيــد ح ـسـني سعـيــد رئـيــس االحتــاد
وامــني الـ ـ ـس ـ ـ ــر العـ ـ ــام اح ـمـ ـ ــد ع ـبـ ـ ــاس
إبراهيم.
مـن جهة اخـرى سمـى االحتاد العـراقي
لكرة القدم احلكـام الدوليني عالء عبد
القـ ــادر ومحـم ــود ن ــور ال ــديـن وصـب ــاح
قـاسـم ،واملسـاعـديـن محمـد عـرب ولـؤى
صبحي ،للمـشاركة فى حتـكيم مباريات
بـطــولــة اخلـليـج الث ــامنــة عـشــرة الـتي
س ــتج ـ ــري ف ـ ــى دول ـ ــة االمـ ـ ــارات الع ـ ــام
املقبل .وقـال طـارق احمـد رئيـس جلنـة
احلـكـ ــام فـ ــى االحت ـ ــاد العـ ــراقـ ــى لـكـ ــرة
القدم ان هـذا الترشـيح ياتـى استجـابة
لـطلـب اللـجن ــة املنــظم ــة التــى حــددت
عـدد احلكـام ومـوعـد إرسـال اسمـائهم".

يف اطار استعداداته ملباريات التأهل للدوري املمتاز

نادي املوصل هيزم صالح الدين بثالثية نظيفة

املوصل /باسل طاقة
يف اطـار استـعداداتـه خلوض مـباريـات التـأهل للـدوري املمـتاز
املقبل فـاز نـادي املـوصل بكـرة القـدم علـى نـادي صالح الـدين
بـثالثيـة نـظيفــة يف املبـارة الـوديـة الـتي اقـيمـت بيـنهمــا علـى
ملعب االدارة احملليـة باملـوصل وسجل اهداف الفـوز الالعبون
ناطق عبـداهلل وعطية احمـد وعلى مرزوق وقـدم نادي املوصل
عـرضــا جمـيال خالل شـوطـي املبـارة الـتي اشــرك فيهـا املـدرب

محمـد فـتحي عــدداً من الـوجـوه اجلـديـدة لغــرض زجّهم يف
املباريـات القادمة للفريق الذي احلـق به غبنا كبيرا من قبل
االحتــاد املــرك ــزي للعـبــة نـتـيجــة ع ــدم ايفــاء رئـيــس االحتــاد
ح ـسـني سعـي ــد ب ــوع ــوده الـتـي سـبق ان قــطعه ــا للـم ـس ــؤولـني
ب ــالنــادي بــاشــراكه ضـمن الــدوري املـمتــاز لـلم ــوسم احل ــالي
نتيجـة للظروف الـصعبة الـتي عاشتهـا مدينـة املوصل خالل
العام املاضي.

هل يغــادر كــاصــد وكــر الـصقــور؟

الفـ ـ ــرق الـ ـ ــى امل ـم ـتـ ـ ــاز واالولـ ـ ــى
والث ــانيــة لــزيــادة الـتنــافــس بني
االن ــدي ــة والض ــاف ــة الق ــوة عل ــى
املباريات.
وخـتـم ح ــديـثه ب ــالق ــول :سـيـتـم
اختبار احلكـام يف االسبوع االول
من حــزي ــران لتـهيـئتـهم بـصــورة
جـيـ ــدة والئقـ ــة مـن اجـل اظهـ ــار
مـبـ ــاريـ ــات الـب ـطـ ــولـ ــة بـ ــاملــظهـ ــر
الالئق واجليد.

بالون (العمدة) هيبط يف قربص!

بغداد /إكرام زين العابدين
أك ـ ــد الـك ـ ــابــنت ص ـب ـ ــاح ع ـب ـ ــد
اجلـليل مـدرب القـوة اجلـويـة
ال ـس ــابـق انه يف ص ــدد دراس ــة
اكثر مـن اربعة عقـود تدريـبية
قـدمـت له من انـديـة عــراقيـة
جي ــدة لتـسـلم مـهمــة ت ــدريب
فرقها الكروية.
واض ــاف انه سـي ـس ــاف ــر خالل
فـترة الثالثـة اسابيع القـادمة
الى االمـارات لدراسـة عروض
اخـرى ومن ثـم اعطـاء القـرار
النهائي بشأنها.
واك ـ ـ ــد ان ال ـ ـ ــدوري الـع ـ ـ ــراقــي
بـخ ـي ـ ـ ــر وه ـن ـ ـ ــاك اك ـث ـ ـ ــر مــن
مـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــروع جنـ ــم ظـهـ ـ ـ ـ ـ ــر يف
منافسـات الدوري وسيكون له
شـأن يف كــرة القــدم العــراقيـة
يف املـستقبل وهـو بحاجـة الى
رعــايــة خــاصــة واهـتـمــام مـن
قبل املدربني.
واخـتـتـم ح ــديـثه ب ــالق ــول ان
ن ـ ـ ــادي القـ ـ ــوة اجلـ ـ ــويـ ـ ــة مــن
االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واجلمــاهيــريــة وقــد استـطــاع
ان يـخ ـ ـطـف مـعـه لـق ــب دوري
املــوسم املــاضي وانه كــان يعـد

العــدة للـظهــور بــوضع افـضل
خـالل ه ـ ـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـ ـ ــوسـ ــم ل ـكـ ــن
ال ـظ ــروف االمـنـي ــة الــصعـب ــة
وع ـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـ ـط ـ ـب ـ ـيـق امل ـ ـنـه ـ ـ ـ ـ ــاج
ال ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـبـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي وضـعـه
لـلـفـ ـ ـ ـ ــريـق ادى الـ ـ ـ ـ ــى بـعـ ـ ــض
اخل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارات الـ ـت ــي تـعـ ـتـ ـبـ ـ ـ ــر
اع ـت ـي ـ ــادي ـ ــة يف كـ ـ ــرة الق ـ ــدم..
فـ ـمـ ـثـال املـ ـب ـ ـ ـ ــاراة االول ـ ـ ـ ــى يف
بطـولـة اسيـا الـتي فـزنــا فيهـا
علـى العـربي كـان اداؤنا جـيدا
واسـتــطعـن ــا ان نخــطف ثالث
نـق ـ ـ ــاط مـه ـم ـ ـ ــة ويف امل ـب ـ ـ ــاراة
الـثانـية قـدمنـا مسـتوى جـيداً
يف ال ــثلــث االول مــن امل ـبـ ـ ــاراة
لـكــن اخلـ ـطـ ـ ــأ الـ ـ ــذي ارتـك ــبه
مـدافعنـا علي حـسني ارحيـمة
ادى الى تسجيل هدف السبق
لل ـشـب ــاب ومـن ثـم خ ـس ــارتـن ــا
للـمبـاراة وهـذا ادى الـى تــركي
لـلفـ ـ ــريـق بع ـ ـ ــد ان تعـ ـ ــارضــت
اف ـكـ ـ ـ ـ ــاري مـع ادارة ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــادي
ويــبقـ ــى اجلـ ــوي ـ ــة له مـكـ ــانـ ــة
خـاصــة يف قلبـي واعتـز كـثيـرا
ب ــاللقـب الــذي حــصلـت علـيه
عنـدما تـسلمت مهـمة تـدريبه
يف املوسم املاضي.

هل تصدق ان االحتاد العراقـي للسباحة يستعد الجراء اختبارات
فـنيـة لـسبـاحـي املنـتخبـات العــراقيـة يف اطـار اعـادة تـشكـيلهـا وفق
االستحقاقات الفنية التي يظهرها السباحون خالل االختبار.
وهل تصـدق ان ت ــدريبــات املـنتـخبــات الع ــراقي ــة وجمـيع االنــديــة
البغـداديـة التـي تشـكل العمـود الفقـري لـلمنـتخبـات متـوقفـة منـذ
العـام املـاضـي ولم يـشهـد االحتـاد أي نـشـاط محـلي علـى مـستـوى
الـبــطـ ــوالت مـنـ ــذ اكـثـ ــر مـن ســبع ـ ــة اشهـ ــر ..اذاً كــيف يـكـ ــون شـكل
االختبار؟!.

انطالق دوري العراق خلاميس الكرة

بغداد /املدى الرياضي
تـ ـن ـ ـطـلـق االنـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة يف بـغـ ـ ـ ــداد
واحملــافظــات خلمـاسـي الكـرة يف
ال ــرابع والعـشــريـن من حــزيــران
املقـبل وعن الـبطـولـة قـال سـالم
ن ـ ـ ــاجــي ن ـ ـ ــائــب رئ ـي ـ ــس جل ـن ـ ـ ــة
اخل ـمـ ـ ــاســي يف احتـ ـ ــاد الـكـ ـ ــرة لـ
(ري ـ ـ ــاض ـ ـ ــة امل ـ ـ ــدى) :ان اق ـ ـ ــام ـ ـ ــة
الـب ـطـ ــولـ ــة تـ ــأتـي لـ ــزيـ ــادة رقعـ ــة
الـلعـبـ ــة واكـتـ ـش ـ ــاف العـنـ ــاصـ ــر

وأدرس عدة عروض من اإلمارات

صـــدق ..او ال تصدق

أواخر الشهر املقبل

املـوهـوبـة املـؤهلـة لالنـضمـام الـى
املنـتخبـات الــوطنيــة ال سيمـا ان
لع ـب ـ ــة اخل ـم ـ ــاســي ت ـن ـتـ ـظ ـ ــره ـ ــا
العـديــد من الـبطـوالت العــربيـة
والقــاريــة وعلـينــا تهـيئــة ف ــرقنــا
ب ـص ـ ــورة جـي ـ ــدة تالئــم وتعـك ــس
مستقبل اللعبة يف العراق.
واضــاف :وسيـتم حتـديـد املـراكـز
ح ـ ـســب ت ـ ــسل ـ ـسـلهـ ـ ــا يف نه ـ ــاي ـ ــة
الـبـط ــول ــة ل ــرغـبـتـن ــا بـتـصـنـيف

ن ـصــبه ،ن ـ ــأمل ان ال يـ ـسـتـكـثـ ــر
املسؤولون يف املـؤسستني بضعة
االف مـن ال ــدن ــانـي ــر لـصـي ــان ــة
(ال ـ ــرم ـ ــز ويـ ـ ــدفع ـ ــون عـ ـ ــائل ــته
املثقلـة بهـموم تـقاعـده البـائس
لتــدبيـر (سلفـة) تــرميه واعـادة
هيبته!.
تصوير :نهاد العزاوي

أفكاري تعارضت مع ادارة اجلوية

بغداد /املدى الرياضي :سمعنا
ان حـ ــارس مـ ــرمـ ــى نـ ــادي القـ ــوة
اجلـ ــويـ ــة وسـ ــام كـ ــاصـ ــد دخل يف
مـشادة كالمـية مع رئيـس النادي
س ـم ـي ـ ــر ك ـ ــاظــم امل ـ ـشـ ـ ــرف عل ـ ــى
الف ــريق الكــروي بع ــد استـبعــاده
مـن التشكيلـة االساسيـة للفريق
يف مـباراته االخـيرة امـام الطلـبة
وك ـ ــذلـك يف مـب ـ ــاراتـي الـ ـس ـ ــوب ـ ــر
االسـي ــوي ام ــام ال ـس ــد القـط ــري

والعـ ــربـي الـكـ ــويـتـي مم ـ ــا جعـله
يـفكـ ــر يف مغـ ــادرته الـنـ ــادي بع ــد
انتهاء املوسم الكروي احلالي.
يشـار الى ان كـاصد مت اسـتبعاده
مـ ــؤخـ ــرا مـن تـ ـشـكـيـله املـنــتخـب
الـ ـ ــوط ـن ــي عقــب تـ ـص ـ ـ ــريح ـ ـ ــاته
النارية التي اطلقها جتاه مدرب
ح ـ ـ ــراس امل ـن ـتـخــب جـالل ع ـب ـ ـ ــد
ال ـ ـ ــرح ـمــن م ـ ـ ــؤخ ـ ـ ــرا يف اح ـ ـ ــدى
وسائل االعالم العربية.

تكريم رواد الرياضة املوصلية
املوصل /حامت حسام الدين
أقــامت ممـثليـة الـلجنـة االوملـبيـة العــراقيـة يف محــافظـة نـينــوى حفل تكـرمي
لرواد الرياضة املوصلية على قاعة االجتماعات الكبرى يف جامعة املوصل .
وقدمت يف االحتفاليـة كلمات وعروض موسـيقية إضافة الـى العرض الرقمي
لنـشـاطـات املمـثليـة ومـن ثم االعالن عـن األسمـاء املكـرمـة من رواد الـريـاضـة
املــوصليـة ،فقـد قــدمت هـدايــا تكــرمييـة لـرواد الـريـاضـة املــوصليـة –ممـثليـة
اللـجنــة االوملـبيــة ومجلـس انــديــة املــوصل والــريــاضــة امل ــدرسيــة واحتــاد رفع
االثقـال واحتاد كـرة القدم ،ومـن ثم قدمت هـدايا للجهـات الداعـمة والسـاندة
للـرواد تالهـا تكـرمي الـرواد من احتـاد العـاب القــوى والصحـفيني الـريــاضيني
واحتاد كرة السلة واحتاد كرة اليد واحتاد الكرة الطائرة واحتاد اجلمناستك.
وقبـيل اخـتتــام احلفل ق ــدمت هــدايــا تك ــرمييــة لل ــرواد من احتــاد الــسبــاحــة
واحتـاد الدراجـات واحتاد الـرياضـة النسـوية واحتـاد املعاقـني واحتاد االجـسام
والتنس واالحتاد اجلوي واملصارعة والرماية واملالكمة والبولنغ والبليارد .
وقــد وضعت ممـثليــة اللجنـة االوملـبيـة معــاييـر اســاسيــة الستحقــاق التكـرمي
،حيث يـشتـرط ان يكـون الـشخص قـد قـدم عطـاءا ريـاضيـا مـستمـرا العبـا او
حكمـا او مـدربـا او اداريـا ،او ان يكـون قـد مـثل املنـتخبـات الـوطـنيـة العــراقيـة
وحقق معهـا االجنازات او يكـون قد مـثل منتخبـات نينـوى وحقق معها مـراكز
مـتقــدمــة يف البـطــوالت ،او ان يكــون قــد تــسنـم منــاصب اداريــة يف االحتــادات
املـركـزيـة او الفـرعيـة مـع حتقيق مـراتـب متقـدمـة يف الـبطـوالت الـتي شـاركت
فيهـا املنـتخبـات وقـت ادارته .وان يكـون من مـواليـد  1961فمـا دون -بـالنـسبـة
لتكرمي رواد الرياضة يف هذا احلفل.

رأي
رد مجاهريي عفوي
احلضــور اجلمــاهيـري الـغفيــر ملبـاريـات الـدور
االخيـر مـن دوري النخبـة خصـوصـا يف مبـاراة
الـطلبـة والقـوة اجلـويـة يـوم االربعـاء الفــائت
ي ــؤك ــد عـ ــودة الع ــافـي ــة الـ ــى مالعـبـنـ ــا وان كل
الـظ ــروف القــاسـيــة الـتـي مي ــر به ــا بلــدنــا لـن
تـستـطيع ان متـنع عجلــة احليــاة من الـدوران
وان هــذا اجلمهــور وحضـوره الكـثيف للـملعب
ما هو اال رد ال يحتمل التأويل واالقاويل بانه
يــتحـ ــدى الق ــذائـف واملفـخخـ ــات والفـنت (م ــا
ظهر منها وما بطن) بإرادة عراقية صلبة.
وبـ ـ ــرغــم فـ ـ ــرح ـنـ ـ ــا الـك ـب ـي ـ ـ ــر بهـ ـ ــذا الـ ـ ــوجـ ـ ــود
اجلـم ــاهـيـ ــري عل ــى امل ــدرج ــات الـ ــذي يع ـطـي
لك ــرتنــا دميــومـتهــا فــان املالحـظــة املــؤمل ــة هي
تـلك الـتـص ــرف ــات الف ــردي ــة غـي ــر املـنـضـبـط ــة
ملشجعـي هذا الفـريق او ذاك التي وصلـت حد
قيـام الـبعض بـاقتالع كـراسـي مقصـورة ملعب
الـشعـب ورميهـا بـاجتـاه مـضمـار العـاب القـوى
واطالق بـعض االلفـاظ النـابيـة جتـاه احلكـام
وه ــو م ــا خ ــدش ول ــو بـن ـسـب ــة ب ـسـي ـط ــة تـلك
الـصـورة اجلـميلـة الـتي طـرزت مـلعب الــشعب
حـيث كـان هــذا اجلمهـور فـاكهـة املالعـب بحق
الن الـريـاضـة اثبـتت من جـديـد انهـا تتقـد يف
صفـوف الـوحـدة الــوطنيـة وتـوفـر للمــواطنني
مـا ال تسـتطيـع اية جهـة يف اجملتمع ان تـوفره
هـ ـ ــذه االيـ ـ ــام وهــي مــن دون ادنـ ـ ــى شــك لغـ ـ ــة
مبـسـطــة يفهـمهــا اجلمـيع صغــارا وكبــارا من
حمل مـنهم الــدكتـوراه ومـن لم يحـصل حتـى
على االبتـدائية النهـا لغة الـشعوب املتـحضرة
يف التحاور فيما بينها.
واخي ــراً حتيــة لهــذا اجلـمهــور الــويف الــذي رد
عفويـا بطريقـته اخلاصة علـى كل مآسي هذه
االيام العجاف.

خالد الطائي

