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العدد ( )674األثنني ( )22أيار 2006

SPORT
ريــاضـــــــــة

NO. (674) Mon. (22) May

دعوة القوة البدنية
إىل بطولة العرب

غدت سلتنا فرجة يف متجر (آكوب)..

(يتصحف) إلشاعة املداهنة ..وهياجم (األشباح) يف رسائل املغرب!
النجار
ّ
ّ

بغداد  /إياد الصاحلي
اتفق متــام ـاً مع الــوصف الــدقـيق
الـذي أســاله فكـر املـدرب الـوطـني
السلـوي محمـد النجـار يف زاويته
األسبـوعية (يف الكـرة البرتقـالية)
املـنـ ـشـ ــورة يف الـ ــزمــيلـ ــة (الـ ــزمـ ــان
الـريــاضي) يـوم اخلـميـس املــاضي
حيث أشار إلى أن (مهنة التدريب
يف لعـبـ ــة كـ ــرة ال ــسلـ ــة العـ ــراقـيـ ــة
أصــبحـت أكـث ـ ــر تعـب ـ ـاً مــن مهـنـ ــة
املت ــاعب) ،فــالــرجل تـشــرب يــأس ـاً
وبلـغ عجـ ــزه مـ ــداه عـن مـ ــواصلـ ــة
رحلـته يف كنف لعبـة حتتضـر بعد
أن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو وزم ــالؤه
(الــنخـبـ ــوي ـ ــون) خالل الـ ـسـنـ ــوات
العـشـر املــاضيـة يف تــراجع كــرتهـا
وتقهقـرهــا وسط احملـيط العـربي
إلى مرتبـة اإلشفاق على نتائجها
نـتـيج ــة ان ــشغـ ــال أهل الـلعـب ــة يف
محـاصـرة بعـضهم الـبعض ضـمن

حــمالت تـ ــراشـق إعالمـي ـ ــة لف ــضح
العيـوب وتكـسيـر اجملـاذيف املهـنيـة
لـألشخ ـ ــاص امل ـ ــؤث ـ ــريــن وتـكـ ـ ــاسل
اجلميع يف تـسجيل رميـة قاتـلة يف
سـل ـ ـ ـ ــة املـع ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــاة إلنـه ـ ـ ـ ــاء س ـ ـ ـ ــوء
الــتخ ـطـيــط والـبـ ــدء بـ ــالـتــنقـيـب
اجمل ـ ـ ـ ــدي ع ــن بـ ـن ـ ـ ـ ــاة حـقـ ـيـقـ ـي ــني
للقاعدة النظيفة.
ك ـ ــان ح ـ ــري ب ـ ــالــنج ـ ــار االع ـت ـ ــراف
بـشجــاعــة بــأن قبــولـه قيــادة فــريق
دهوك للنكـوص يف بطولـة األندية
العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة واجملـ ـ ــازفـ ـ ــة ب ـ ـس ــمع ــته
الـتــدريـبـيــة مـع اللعـبــة كــان جــزءاً
كبيراً من املشكلة التي أثارتها 274
نقطـة مـزقت الـسلـة الـدهـوكيـة يف
ثالث مبـاريات بـرغم الفـوز الفقـير
علــى شبـاب (نـواكـشـوط) يف ثالثـة
أشواط فقط!
لقــد ذر الــرمــاد يف الـعيــون بــاتهــام
الـصحـفي امل ــرافق للــوفــد الــزمـيل
الــدكتــور عمـار طـاهـر (بــرسم واقع
مغ ــاي ــر) جمل ــري ــات األم ــور الفـنـي ــة
للـمبـاريــات ..و(حتطـيم الفـريق)..
وك ــأن ال ــرس ــائل الــصحفـي ــة نقلـت
وقـ ــائع لـ(أشـبـ ــاح سل ــوي ــة) ال متـت
بصلـة ألدوات النجــار التي حـركهـا
ضـمن مـســاح ــة خيــاله بـعي ــداً عن
عيــون الـصحـفي الــذي ال يخـتلف
عـلـ ـيـه اثـ ـن ـ ـ ـ ــان م ــن أهـل ال ـ ـ ـسـل ـ ـ ـ ــة
أنف ـ ــسهــم يف أمـ ـ ــان ــته وح ـيـ ـ ــادي ــته
وصــدق رس ــائله وكــانـت له جتــربــة
سابقة يف تغطية مشاركة منتخبنا
الوطني يف بـطولة غـرب آسيا التي
جرت يف بيروت العام املاضي.
لـ ـسـت هـنـ ــا يف مـحل الـ ــدفـ ــاع عـن

حلقة جديدة من مسلسل الفشل السلوي

منتخب الناشئني يودع بطولة غرب اسيا بكرة السلة

عمان /املدى الرياضي
ودع منـتخب الناشئني بكرة السلة بطولة غرب اسيا التي اختتمت
يف العــاصـمــة االردنـيــة عـم ــان بعــد ان مـنـي بخ ـســارة ثــالـث ــة علــى
التوالي من املنتخب االردني للناشئني بنتيجة( .)80 _ِِ76
كـانـت السـرعـة يف تـنفيـذ املهـام حـول الـدائـرة احـد عـوامل سـيطـرة
املنـتخب االردني من فـرض فجوات الـتقدم بفـضل حتركـات سيف
عامـر وقنـديل وادكيـدك الذي بـدأ التـسجيـل بثالثيـة حفـزت علي
جمـال ونصـار علـى فـرض ايقـاعهمـا حتت الـسلـة لـيتقـدم االردني
(/5صفــر) قـبل ان يـسـتغل وسـيم طــارق ون ــاجي مـينــاس ومهــدي
هـدوء العــابنـا وميـارسـون هـوايــة االحتــراف حتت الـسلـة وحتـويل
نــاجـي وح ـسـني عـبــد لـيخــطف مـنـتخـبـنــا الـتقــدم ( )9/11اال ان
الــدفــاع الـضــاغــط مع حـيــويــة ادكـيــدك والــزعـبـي وجـمــال اعــادة
التقدم لينهي العبو منتخب االردن الربع االول (.)16/19
ومع تناوب سيف عامر ورشيد عبد الباقي يف تنويع حلول الهجوم
بني الـســريع واسـتخــدام سـالح الثـالثيــات يف ظل حـض ــور أكيــدك
وقـنديل وجمال لـيضع منتخبنـا الفجوات النقطيـة متقدماً (/35
 )22ورغم جلوء مدرب املنتخب علي عبد اهلل الى التبديالت إالّ أن
املـنـتخـب االردنـي يف ظل الـتف ــريغ الـن ــاجح جلـم ــال انهـت ال ــربع
الثاني والشوط األول (.)38/40
بـدايـة الــربع الثـالـث حمـلت مفـاجــأة غيـر سـارة ملـنتخـبنـا بعـد ان
اربـكتـه ثالثيــات احمـد صـدام ،الـتي فـرضـت التقــدم للعـراق (/46
 )44يف ظل اجـتهــادات علـي جم ــال وعم ــرو ادكيــدك وسـيف عــامــر
الـتـي قــربـت الفــارق الــى نــصف سلــة ( )55/56لـيـسـتفـيــد بعــدهــا
املـنتخب األردنـي من اخطـاء العـبينـا التي خـرج معهـا عالء سـالم
باالخطـاء الشخصيـة اخلمسة وسجـل منها سيف وعمـرو ليحسم
منتخبنا الربع الثالث (.)60/61
وبلغت اإلثـارة ذروتها يف الربع الـرابع والذي شهد تبـادال للسيطرة
والتسجيل للفريـقني فبعد ان تقدم واصل منتخـبنا تقدمه بفارق
نـصف سلة عاد مـنتخبنا وتقـدم ( )74/75رد عليه منتخبنـا بتقدم
ممــاثل ( )75/76لتـنتـهي بعـد ذلـك املبــاراة بفـوز مـثيــر للـمنـتخب
االردني بفضل الرميات احلرة لسيف عامر (.)76/80

بغداد  /املدى الرياضي
تلقـى االحتـاد املـركـزي للقــوة البــدنيـة دعــوة من نـظيـره العــربي
لـلمـشــارك ــة يف البـطــولــة الع ــربيــة الـســادســة املــزمع اقــامـتهــا يف
العــاصـم ــة اللـبـنــانـيــة بـي ــروت للفـتــرة مــابـني  18 - 15مـن شهــر
تشرين الثاني.
صـرح بــذلك سلمـان عبـد احلمـزة رئـيس االحتـاد املـركـزي للقـوة
البـدنية وقال ان اصل الدعـوة مت رفعها للجنة االوملبـية الوطنية
العراقية للحصـول على املوافقات االصولية والنهائية للمشاركة
يف هذه البطولة .واضـاف ان االوزان املشاركة يف البطولة هي ،52
 ،125 ،110 ،100 ،90 ،82.5 ،75 ،60 ،56ومافوق  125كغم.
يذكـر ان العراق كـان قد حـقق بعض النجـاحات امللحـوظة خالل
املشاركات االخيرة والسيما على الصعيد العربي.
مـن جهــة اخــرى قــرر االحتــاد الع ــراقي املــركــزي للق ــوة الب ــدنيــة
اق ــام ــة بـط ــول ــة الع ــراق لفـئ ــة ال ـشـبـ ــاب للفـت ــرة مـن اخل ــامــس
والـعشــرين من الـشهـر اجلـاري ولغـايـة االول من حـزيـران القـادم
مبشاركة واسعة من اندية العراق.
صـ ــرح بـ ــذلـك م ـصـ ــدر مــن داخل االحتـ ــاد واضـ ــاف انه يف ضـ ــوء
النتائج التي ستسجل يف البطولة سيتم اختيار اعضاء املنتخب
الوطـني لفئـة الشـباب والـناشـئني وستـقام املـنافـسات عـلى قـاعة
نـادي التجـارة .وكان االحتـاد املركـزي للـقوة الـبدنـية قـد نظم يف
فتـرة سابـقة بطـولة الـعراق لفئـة الناشـئني والتي ضيـفتها قـاعة
نادي التجارة واسفرت عن فوز التجارة باملركز الثالث.

العراق يف اجتامعات االحتاد الدويل لألثقال

الـزميل بـدوافع نقـابيـة بل لـتأكـيد
م ـس ــأل ــة ب ــاتـت ت ــؤرقـنـ ــا فعـالً :هل
الـواقعيـة التي يـنشـدهـا النجـار يف
مــرافقـة الـصـحفي لـوفـد الـسلـة -
حتـديــدا -تعنـي أن يعمل عـداداً يف
مــراقبـة إحـصــائيـة تـنتـهي مـهمـته
بــإعالن عــدد الـنقــاط املــسجلــة يف
كال الـ ــسلـتــني دون الغـ ــوص الـ ــذي
متلـيه أمــانــة ال ــواجب يف تـشـعبــات
األس ـبـ ـ ــاب احلقــيق ـي ـ ــة لـلخ ـ ـس ـ ــارة
وكـ ــشف املـ ـسـتـ ــور ال ـ ــذي ال يحـبـ ــذ
املـدرب افتضـاحه من عقم تـكتيكي
يف واج ــب الع ــب مـعـ ـن ــي وحـ ـت ـ ـ ـ ــى
حتـمـيل امل ــدرب نف ــسه م ـس ــؤولـي ــة
إهـم ـ ــاله خل ـ ــدم ـ ــات العـب م ـ ــؤث ـ ــر
وغ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ــا مــن امل ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات الالزم
ت ـ ــوض ـيـحه ـ ــا لـلجــمه ـ ــور ..ثــم هل
علـيـن ــا أن ن ـص ــدق املـ ــدرب ونك ــذب
الــصحفـي ط ــامل ــا أن املـب ــاري ــات لـم
تـبث تلفـزيـوني ـاً وهي احلجـة الـتي
اسـ ـتـ ـن ـ ـ ــد إلـ ـيـه ـ ـ ــا الـ ـنـج ـ ـ ــار القـ ـنـع
املـ ـ ــراق ـبــني بـ ـ ــأن رس ـ ـ ــائل املـ ـ ــوفـ ـ ــد
ال ـ ـصـحـف ــي أدخـلـ ـتـه مبـ ـتـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــات
وإحراجات ال حتمد عقباها؟!!
م ـ ــن حـق الـ ـ ـنـج ـ ـ ـ ـ ـ ــار أن ي ـ ـ ـ ـ ـ ــرى يف

شخصـيته كفـاءة ونبـوغـة تــدريبيـة
عـالية املـستوى وال يـضاهيهـا أحد،
لكـن ليـس له احلق أن يـضع إشـارة
حمـراء أمــام الصحـافـة الـريـاضيـة
عنـدمــا اشتـرط يف فلـسفـة غــريبـة
(عـ ـ ـ ــدم جـ ـ ـ ــواز إطـالق ال ـ ـصـحـف ــي
العـنان لـنفسـه يف املعرفـة ألن ذلك
يكثر من أخطائه)!
اطـمـئـن أيهــا الـنجــار لـن يــزايــدك
أحـ ــد يف اخلـبـ ــرة أو يـتـ ـس ـ ــاوى مع
علميتك طـاملا أنها تواصل صناعة
أحالم السلة الوردية التي لم تثمر
عن شـيء يف جمـيع األزم ــات -كمــا
تقول !-
وص ــدقـنـي أع ــدت ق ــراءة مق ــالــتك
ثالث م ــرات وخ ــرجــت بقـن ــاع ــة ال
لبس فيها بأن (تصحفك) للكتابة
الـرياضيـة من أجل توضـيح مهازل
بطـولــة املغـرب لـم يغيـر شـيئ ـاً من
ال ــواقع املـنق ــول ب ــرسـم الــصحفـي
امل ــرافق للــوفــد وأكــد ذلك اخلـبيــر
الــسل ــوي علـي محـمــد خــان الــذي
عجــن (خلـ ـط ـ ــة ظ ـ ــروف الـلع ـب ـ ــة)
خـالل أكـ ـث ـ ـ ــر م ــن أربـع ــني ع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـاً
ب ـ ــاع ـت ـ ــراف شج ـ ــاع (أشـك أن ي ـ ــرد

علـيه رئيـس االحتــاد أو من يـتبـرع
بـدالً منه من األعضـاء) حني قال:
(إن امل ـشــاركــات يف بـطــولـتـي غــرب
آسـيـ ــا والعـ ــرب لألنـ ــديـ ــة عقـيـمـ ــة
املــردود علـى كـرة الـسلــة العــراقيـة
الـتـي أصـبحـت فــرجــة يف بــرن ــامج
جت ــاري بحـت ي ــدي ــره (آك ــوب) مـن
بـيــروت ويخـتــار فــرق ـاً مـن العــراق
والـيـمـن الـتـي تـ ـشـ ــارك كـتـكــملـ ــة
ع ــدد ..ويعـني م ـس ــوقـني مل ـش ــروعه
الـتج ــاري مـن أعـض ــاء االحت ــادات
امل ــرك ــزيـ ــة عل ــى ح ـس ــاب ت ـط ــوي ــر
اللعبة يف بلدانهم)!!
أمتـن ــى عل ــى الـنج ــار أن يـنـض ــوي
قلـبـ ـاً وق ــالـبـ ـاً داخـل أفك ــار (خ ــان)
ويـخـلـ ـ ــص سـل ـ ـت ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا مـ ــن رك ـ ـ ـ ـ ــام
اإلحـبـ ــاط ،ويـ ـسـتـل قلـم أجـن ـ ــدته
ل ـتـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد أبـع ـ ـ ــاد ال ـتـخ ـ ـط ـيـ ــط
امل ـ ـ ـض ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــون خل ـ ـمـ ـ ـ ــس س ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــوات
ي ـ ـ ـسـ ـتـق ـ ـط ــب خـاللـهـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ــواه ــب
امل ــدرسـي ــة الـتـي جفـت بع ــد ط ــول
انتـظــار مـن دون أن يتـلقفهــا أحــد
يف جلـنــة م ـشـتــركــة تـضـم الـنجــار
وتـ ـ ــومـ ـ ــا وش ـنـ ـ ــاوة وع ـب ـيـ ـ ــد ورمبـ ـ ــا
مستـشارين أيضـاً ممن علق رئيس

االحت ــاد أسـم ــاؤهـم علـ ــى الئح ــة
املباهاة فقـط للداللة علـى رعاية
رواد الـلـعـ ـب ـ ـ ـ ــة وأنـ ـ ـصـه ـ ـ ـ ــاره ــم يف
ب ـ ــرنـ ـ ــامج تـ ـط ـ ــوي ـ ــره ـ ــا ملـالحق ـ ــة
اآلخ ــريـن مـن ف ــرق اجل ــوار الـتـي
تـ ــربعــت علـ ــى القـم ــة اآلسـي ــوي ــة
بـيـنـم ــا م ــا زلـنـ ــا نقـتل وقـتـن ــا يف
البـحث (حتـت اجملهــر) عـن العب
طويل بسن صغير!
أمــا ان ي ـسـتعـي ــر محـمــد الـنجــار
قلم الصـحافـة الريـاضيـة ليـشيع
مـ ـبـ ـ ـ ــادئ (املـ ـ ـ ــداهـ ـنـ ـ ـ ــة) يف عـ ـمـل
م ـ ـ ــرشـحــي احت ـ ـ ــاد ال ـ ـصـح ـ ـ ــاف ـ ـ ــة
الـريـاضيـة فـإنه (إيحـاء مـستنـد)
فعـالً لن يــرض ــاه إال من يـته ــافت
لـلعـب ت ــدوي ــر ك ــرات (اجملـ ــامل ــة)
وغــض ب ـص ـ ــر احلقــيق ـ ــة ويـك ـ ــون
صـ ــانـع (كلـم ـ ــات ملــمعـ ــة) وجنـم
االرتك ــاز عل ــى (وق ــائع مفـب ــرك ــة)
وبـالتـالي فـإن صحفيـاً كهـذا وفق
(زاويــة) الـنج ــار لن ي ــرى إحمــرار
اخلجل طــريقه إلــى وجهه طــاملــا
أن (زون) نـزاهـته متــاح لتـسـجيل
امل ـ ـ ــزي ـ ـ ــد مــن ال ـنـق ـ ـ ــاط الـ ـ ـس ـ ـ ــود
داخله!...

بغداد  /إكرام زين العابدين
غـ ـ ـ ــادرنـ ـ ـ ــا رئـ ـيـ ـ ــس االحتـ ـ ـ ــاد
الـع ـ ـ ــراق ــي ل ـ ـ ــرفـع األثـق ـ ـ ــال
محمـد حــسن جلــود وعضـو
االحت ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــدول ــي ل ـ ـ ـ ــرفـع
األثـقال إلـى العـاصمـة بكني
حلـضــور اجـتمــاعــات املكـتب
الـتــنفـيـ ــذي لالحتـ ــاد لـ ــرفع
األثـق ـ ـ ــال ال ـ ـ ــذي س ـيـك ـ ـ ــرس
لـتـ ـسـمـيـ ــة املـ ـشـ ــرفــني علـ ــى
فعـاليـات رفع األثقـال لـدورة
األلعـاب اآلسيـوية املقـبلة يف
قطر نهاية العام احلالي.
مــن ج ـ ــانــب آخ ـ ــر ي ـ ـســتع ـ ــد
امل ـن ــتخــب الـ ـ ــوط ـنــي ل ـ ـ ــرفع
األثقال للـدخول يف معـسكر
ت ــدريـبـي يق ــام يف ك ــردسـت ــان
العـراق وبـإشـراف
ا ـمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
ال ـ ـ ـب ـل ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري
أسـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروف
ال ــذي تع ــاق ــد
مـعـه االحت ـ ـ ـ ــاد
الـع ـ ـ ــراق ــي ل ـ ـ ــرفـع
األثقــال لتـدريـب املنـتخبـات
الـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة اس ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــداداً
للـمشـاركة يف بـطولـة العـالم
التـي ستقـام يف الـدومـنيكـان
يف أيلـول املقبل وكـذلك دورة
األلع ــاب اآلسـي ــويـ ــة نه ــاي ــة

مخــس فعـــاليــات ريـــاضيــة عـــراقيـــة يف آسيــاد املعـــاقني
بغداد  /كرمية كامل
رشحت اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية
خ ـم ـ ــس فع ـ ــال ـي ـ ــات ري ـ ــاض ـيـ ـ ــة لل ــمع ـ ــاقــني
للـم ـشــاركــة يف بـطــولــة االسـي ــاد للـمعــوقـني
ال ـتــي س ــتقـ ـ ــام يف العـ ـ ــاص ـمـ ـ ــة املـ ـ ــال ـيـ ـ ــزيـ ـ ــة
(كــواالملبـور) لـلفتــرة من  21تـشـريـن الثــاني
ولغــايــة  24كــانــون األول مـن العــام احلــالـي
وتـشمل الفعاليـات اخلمس (كرة الـسلة ،كرة
اجل ــرس للـمكــوفـيفـني ،ال ـسـبــاحــة ،الـتـنــس
األرضـي علـ ــى الك ــراسـي املـتح ــرك ــة ،وتـنــس

غداً على ملعب الشعب

قمة ساخنة بني الزوراء واجلوية يف ذهاب نصف النهائي

الـطاولـة) وهذه املـشاركـة ستـكون علـى نفقة
اللجنة البـاراملبية العـراقية والتـي ستكلفها
م ـ ــا يق ـ ــارب الـ( 400ملـيـ ــون) ديـنـ ــار بـيـنـمـ ــا
مـي ــزانـيـ ــة اللجـن ــة امل ــالـي ــة ال ـسـن ــوي ــة (800
مليون) دينار.
أعلن ذلك الـسيـد (فاخـر اجلمـالي) النـائب
األول لــرئيـس الـلجنــة البـاراملـبيـة العــراقيـة
وطــالـب وزارة ال ـشـبــاب والــريــاضــة بـتقــدمي
امل ـســاعــدة املــادي ــة لغــرض إجنــاح امل ـشــاركــة
العــراقـيــة وإن االسـيــاد يـضـم ( )14فعــالـيــة

ريـاضيـة بـإمكـان املنـتخبـات العـراقيـة إحـراز
مراكز متقدمة يف تسع منها.
وأضـ ــاف أن الـلجـنـ ــة الـبـ ــاراملـبـيـ ــة ارتـ ــأت أن
تقتصـر املشاركـة على خـمس فعالـيات فقط
لعـدم وجـود الـدعم املـالي الكـايف للـمشـاركـة
يف الـفع ــالـي ــات األخ ــرى ون ــسع ــى إلض ــاف ــة
فـعاليـة رفع األثقال الـتي أحرز فـيها أبـطال
العــراق وســامني ذهـبيـني مع تــرشـيح سـبعــة
مـنهـم ألوملـبـيـ ــاد بكـني للـمع ــوقـني وهـم أهل
لذلك.

العام احلالي.
كمـا يـستعـد الـربـاع العـراقي
حيــدر زيــدان لـلمـشــاركــة مع
رباعـة سيصـار إلى تـسميـتها
يف وقـت الحق لـلمـشــاركــة يف
بـطولة جامعات العالم برفع
األثق ـ ــال وال ـتــي س ــتق ـ ــام يف
ت ــركـي ــا يف مـنـتــصف ال ــشه ــر
املقــبل وتع ــد ه ــذه امل ـش ــارك ــة
فـرصـة طـيبـة
للـ ـ ــربـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة
الع ـ ــراق ـيـ ـ ــة
للظـهور يف
املنـافـسـ ــات
الدولية.

صـــــدق أو

ال تصدق

 أن عدداً كبيـراً من االحتادات الريـاضيـة أكدت أنهـا بدأتمـراحـل استعـداداتهـا لـدورة األلعــاب اآلسيـويـة املقـررة يف
الدوحة نهاية العام احلالي.
 وهل تصـدق أن اللجنـة األوملبيـة الع ــراقيــة املـطلعــةعلـى هذه االسـتعدادات لم حتـدد حتى اآلن األلعـاب التي
سـت ـش ــارك فـيه ــا مم ــا يـجعل تـلك الـتحـضـي ــرات مه ــددة
بع ـ ــوامل الــتغـيـيـ ــر مم ـ ــا يفـتـ ــرض بـ ــالـلجـنـ ــة األوملـبـيـ ــة
ومسـؤوليها اإلسـراع بإعالن الفعـاليات املـشاركـة يف اسياد
الدوحة.

مــصــــارعــــة األحــــداث يف بــطــــولــــة العــــامل
بغداد  /املدى الرياضي
ي ــدرس االحتـ ــاد الع ــراقـي للـم ـص ــارع ــة ال ــدع ــوة
املقـ ــدمـ ــة له مـن االحتـ ــاد الـ ــدولــي للـم ـصـ ــارعـ ــة
للـم ـشــاركــة يف بـطــول ــة العــالـم لألحــداث والـتـي
سـتقــام يف إي ــران للفـتــرة مـن  12-7مـن حــزيــران
املقبل ومبشاركة أفضل املنتخبات العاملية.
وقدم االحتـاد العراقي للـمصارعـة الدعـوة للجنة
األوملـبـي ــة الع ــراقـي ــة للـمـص ــادق ــة علـيه ــا وسـيـتـم
اخـتيـار املنـتخب الـوطـني يف ضـوء نتــائج بطـولـة
العـ ــراق لألح ــداث والـتـي أقـيـمــت يف مح ــاف ـظ ــة

النجف الشهر املاضي.
مـن جانب آخر ينـوي االحتاد العراقي للـمصارعة
تنـظيـم بطـولـة العــرب للفـتيــات لإلعمـار  15و16
و 17يف كـ ــردسـت ـ ــان العـ ــراق يف مت ـ ــوز املقــبل وهـي
الـبـط ــول ــة األول ــى الـتـي يـنـظـمه ــا االحت ــاد بع ــد
سقـ ــوط الـن ـظـ ــام الـ ـس ـ ــابق وي ـ ــأمل االحتـ ــاد مـن
خاللها كسر العزلة الدولية ملصارعة العراق.
وسيـتم اختيـار أعضـاء املنتخـب الوطـني للفتـيان
بـاملصـارعـة علـى ضـوء نتـائج بطـولـة العـراق التي
ستنظم مطلع الشهر املقبل يف محافظة ميسان.

قرعة موجهة يف دور الثمانية لدوري أبطال آسيا

االحتاد والشباب السعوديان وتشوبنك وبوسان عىل رأس املجموعات األسيوية

بغداد /خليل جليل
يدخل فـريق القوة اجلـوية
غ ـ ــداً الــثالث ـ ــاء مــنع ــطفـ ـ ـاً
ج ــدي ــداً ومهـمـ ـاً يف حـمل ــة
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ــن لق ــبه بـ ــطالً
للـم ــوسـم امل ــاضـي عـن ــدم ــا
يلـتقي الـزوراء علــى ملعب
الـ ــشعـب الـ ــدولـي يف إطـ ــار
ذه ــاب دور نــصف الـنه ــائـي
لبـطــولــة الــدوري العــراقي
لكرة القدم.
وتـ ـشـكل هـ ــذه املـبـ ــاراة بـني
الـفـ ـ ـ ــريـق ــني الـ ـت ــي تـ ـتـجـه
األنظــار إليهـا كـسـابقـاتهـا
واحــدة من أبـرز املـواجهـات
الـك ـ ــروي ـ ــة ب ـيــنه ـمـ ـ ــا عل ـ ــى
امتــداد مـســابقــة الــدوري،
الـتي متـثل أحيـان ـاً قطـبني

م ـ ــن اقـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
العراقية.
وقـ ـ ــد اس ـت ـث ـمـ ـ ــر اجلـ ـ ــويـ ـ ــة
وال ــزوراء الفـت ــرة امل ــاضـي ــة
لـتــصعـي ــد حتـضـي ــراتهـم ــا
وخـ ـ ــاصـ ـ ــة ،حـ ـ ــامل الـلقــب
الـ ــذي أنه ــى م ـش ــاركــته يف
الـدور األول لــدوري أبطـال
آسـيــا ،وكــانـت مهـم ــة له يف
رفـع اس ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــداده بـ ـ ـ ـ ــرغـ ــم
نتائجه املتواضعة ،وشكلت
م ـب ـ ــاري ـ ــاته يف اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة
اآلسيـويـة الـرابعـة مـرحلـة
اسـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــداد قـ ـبـل دخ ـ ـ ـ ــولـه
مـ ــواجه ــة ال ــزوراء يف إط ــر
منافسات املربع الذهبي.
مـن جهـته اســتغل ال ــزوراء
ومـدربه صـالح راضي فتـرة

الـ ـتـ ـ ـ ــوقـف يف م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـقـ ـ ـ ــة
الـ ــدوري لــتعـ ــزيـ ــز درجـ ــات
حتـضيــراتـه املتـصلــة بهــذه
املـبـ ــاراة امل ـ ــرتقـبـ ــة والـ ــذي
استكمل استعداداته.
وقـ ــد أشـ ــار مـ ــدرب الـ ــزوراء
صـ ـ ـ ـ ـ ــالـح راضـ ــي إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
استعـداداته وصـلت ذروتهـا
وفـ ــريـقه جـ ــاهـ ــز ملـ ــواجهـ ــة
اجلــويــة الــذي يـطـمح إلــى
إع ــادة اإلجن ــاز واحل ـص ــول
على لقب املوسم.
*أزم ــة يف ت ــذاك ــر ضـي ــاف ــة
املونديال
أعلـنـت الـلجـن ــة املـن ـظـم ــة
ملــونــديــال املــانـيــا أن عــدداً
كـبيـراً من تـذاكـر الـضيـافـة
اخلـ ــاصـ ــة ملـبـ ــاريـ ــات كـ ــأس

الـعالم لـم يتم بيعهـا حتى
اآلن ومـنهــا تــذاكــر املـبــاراة
االفتتـاحيــة التي سـتجمع
امل ـ ـن ـ ـتـخـ ــب األمل ـ ـ ـ ـ ــانـ ــي مـع
م ـن ــتخــب ك ـ ــوس ـت ـ ــاريـك ـ ــا..
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــادر مـ ــن
ـ
الـ ـب ـ ـط ـ ـ ــول ـ ـ ــة أن ( )70الـف
تـذكـرة مت شـراؤهــا من قبل
إح ــدى ش ــرك ــات الـت ـس ــويق
الـسويـسريـة لغـرض بيعـها
مــرة أخــرى .وتـتـمـيــز هــذه
الـ ـب ـ ـطـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ـشـ ـمـ ـ ـ ــول
مقـتنـيهـا بـاحلـصــول علـى
وجـبــات وم ـشــروبــات تـصل
تكاليفها  3299يورو.
أم ــا التــذاكــر الـتي حتـجب
عـن حـ ــاملــيه ــا ال ـضـي ــاف ــة
فيبلغ سعرها  300يورو.

متابعة  /حيدر مدلول
اكـتمل عقـد الفـرق املتـأهلـة لــدور الثمـانيـة لـدوري
أبـطال آسيـا بعد خـتام منـافسـات اجلولـة السـادسة
واألخـيـ ــرة للـ ــدور الـتــمهـيـ ــدي بـتـ ــأهـل القـ ــادسـيـ ــة
الكـويـتي عـن اجملمـوعـة األولـى والعني عـن الثـانيـة
والكـرامـة السـوري عن اجملمـوعـة الثـالثـة والـشبـاب
السعـودي عن الـرابعـة وتشــوبنك الكـوري اجلنـوبي
عـن اجملـمـ ــوعـ ــة اخلـ ــامـ ـسـ ــة حـيـث سـبـقهـمـ ــا عـن
اجملمــوعـتني الـســادســة والـســابعــة بــوســان الكــوري
اجلن ــوبي وشـنغهــاي الـصـينـي حيـث ينــضم احتــاد
جـ ــدة ال ــسعـ ــودي إلـ ــى هـ ــذا الـ ــدور حـيـث لـم يـلعـب
مـن ــاف ـس ــات الـتـمهـي ــدي بـ ــوصفه ح ــامـل اللقـب يف
النسخة املاضية عام 2005.
وعلـمـت ري ــاض ــة امل ــدى (مـن مـص ــادر م ــوث ــوق به ــا
داخل مقــر االحت ــاد اآلسيــوي لكــرة القــدم بــأن دور
الـثم ــانيــة لـلبـطــولــة س ــوف ينــطلق يــوم  13أيلــول
املقــبل بـن ـظ ــام ال ــذه ــاب واإلي ــاب بــني كل فـ ــريقـني
وبخـروج املهــزوم من مجمـوع املبـاراتـني حيث سـيتم
إجـراء قـرعـة دور الـثمـانيـة مبقـر االحتـاد اآلسيـوي
ب ــالعــاصـمــة املــالـيــزيــة كــواالملـب ــو خالل شهــر ايــار
اجلاري نظراً النشغال اجلميع بانطالقة منافسات
نهـائيـات كـأس العــالم التـي ستقـام يف املـانيـا يـوم 9
حزيران املقبل.
ومن الــواضح خالل تــأهل الفــرق الـسـبعــة إلــى دور
الـثمــانيـة وانـضمـام االحتـاد لـهم يف انـطالقـة هـذا
الـدور املـهم أن هنـاك  4فـرق مـن دولتي (الـسعـوديـة
وكوريـا اجلنـوبيـة) تشـارك يف هذا الـدور .ويف سؤال
ألحـ ــد املـ ـسـ ــؤولـني بـلجـنـ ــة املـ ـسـ ــابقـ ــات بـ ــاالحتـ ــاد
اآلسيوي عما يحدث يف تلك احلالة
قال :إنـه خالل إجراء القـرعة سـتكون فـرق االحتاد
والـشبـاب الـسعـوديـان وبـوســان وتشـوبـنك الكـوريـان

اجلـن ــوبـي ــان كل ف ــريق عل ــى رأس مجـم ــوع ــة حـت ــى
نـتجـنـب أن يـتق ــابل ف ــريق ــان مـن بل ــد واح ــد ض ــد
بعـضهمـا يف دور الـثمـانيـة الـذي ينـطلق ذهـابـا يـوم
 13ايلــول وايــاب ـاً يــوم  27مـن الــشه ــر نفــسه حـيـث
يقــوم االحت ــاد اآلسي ــوي منــذ انـطالق ــة املنــافـســات
بعمل نفـس الشيء كمـا حدث يف الـبطولـة السـابقة
وأيـضـاً يف نـسخـة عــام  2004عنـدمـا كـانـت هنـاك 3
فـرق امـاراتيـة وهـي العني ـ حـامـل اللقب ـ والـوحـدة
والـشــارقــة اللــذان تــأهال لــدور الـثـمــانـيــة حـيـث مت

جتنب تقابلهم يف دور الثمانية.
وقـال املصدر املـسؤول إنه سيـتم خالل إجراء القـرعة
حتـديـد املـشــوار حتــى نهـايـته للفـرق املـشـاركــة ومن
املمـكن ان يحدث ان يلتقـي فريقان مـن بلد واحد يف
الدور قـبل النهـائي أو النهـائي لـلبطـولة مـشيـراً إلى
أن جـميع االنـذارات سـوف تـسقط عـن الالعبـني قبل
انطالقــة دور الثمـانيـة كمــا يحق لكل فـريـق مشـارك
أن يحدد قـائمـة جديـدة تضم  30العـباً مبـن فيهم 3
أجانب جدد كما تنص اللوائح اخلاصة بالبطولة.

