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املدى الرياضي

مدرب السباحة املهاجر عمر جنم األعظمي:

احتل املدرب
العراقي
الصدارة يف
سجل املدربني
العرب واألجانب
العاملني مع
الفرق األردنية
نظراً ملا يحمله
من إمكانيات
عالية وخبرة
طويلة مدعمة
بالكفاءة
واإلخالص،
فأصبح أحد أبرز
ركائز تطور
ونهوض العملية
الرياضية
األردنية بوجه
عام ولعبة
السباحة بوجه
خاص.

رسالة األردن أجمد الزين

مـن هــــؤالء املــــدربـني
العــــاملـني يف األردن يـربز
اسم مـدرب شـاب تـرعـرع
ونشـأ يف مدينة األعظمية
قــريبــاً من نهــر دجلـة
اخلـــالـــد فـتـعلـم أصـــول
الـسبـاحـة منـذ صبـاه حتـى
أصـبحت الـسبـاحـة الـرئـة
الـيت يتنفـس منـها
وأصـــــبــح
ـ
نـهــــــــــر
دجلــــــة
رفـيــقه
ـ
ـالـدائم،
أجربته
ـالـظرو
ف
الــــيت
ـكـانت
سائدة
يف
عهـــــد
الـنـظــــام
ـ
املباد علـى ترك
العــراق فتـوجه إىل
العاصـمة األردنـية
عـمـــان وهـنـــاك
مـارس هـوايته يف
تـــدريـب فـــرق
الـــسـبــــاحـــــــة
ـ
األردنــيــــــة .إنه
املــدرب العــراقي
عـــمــــــــر جنـــم
األعظمي مدرب نادي

االرثـذوكـسي واملـدرب يف مـدارس
املـــونـتـيــســـوري والـــرضـــوان
التخصصيـة بالسـباحة ،الـتقيناه
بعــد انتهــائه من إجـراء وحـدة
تـدريـبيـة لفـرق القـاعــدة اليت
يشــرف عليهـا يف إحـدى املـدارس
التخصصية بالسباحة وسألناه عن
بداياته فقال:
 بــدأت ممــارســة الــسبــاحــة يفمـركز شبـاب األعظميـة عام 1975
السيمـا أنين مـن سكنـة املـنطقـة
نفـسهـا الـيت تتـميـز حبـب أهلهـا
واتقانهم للـسباحة نـظراً لقربهم
مـن نهر دجلـة احلبـيب ،وتلقفين
حـينـذاك املــدرب الكـبري مقـداد
سيد جعـفر فقام بـصقل مهاراتي
وعلـمـين أصـــول الــسـبـــاحـــة
الصحيحة ،وشاركت يف العديد من
الـبطـوالت والـتجمعـات اليت كـان
يقيمهـا مركـز شبـاب األعظمـية
واالحتــاد املــركــزي للــسبــاحــة،
فـاحرزت املركـز الثاني يف فعـالية
100م حـرة يف الـبطـولـة اليت نـظمت
عـام  1976وشاركـت يف العديـد من
الــسبـاقـات الـنهـريــة اليت كـان
ينظمها االحتاد للمسافات الطويلة
وأحرزت فيها مراكز متقدمة.
*ومتـى اجتهت ملمارسـة لعبة كرة
املاء؟
 بعد هـذه الفرتة اجتهت ملمـارسةلعبة كـرة املاء ،كان ذلـك يف بداية
الثمـانينـيات حتت إشـراف املدرب
مـوفـق الشقـرة يف نـادي الـرشيـد،
وأحرزنا مع نفـس الفريق بطولة

واملدارس التخصصـية اليت تولي
االهـتمام بنشـر اللعبة يف صفوف
القـاعـدة وفـرق الـواعــدين اليت
ستـسهم بـالتـأكيـد يف خلق جيل
مميز وسيؤدي بـالتالي إىل تطور
يف مستوى اللعبة يف األردن.
*وكـيف هـــو إقـبـــال اإلعـمـــار
الصغرية على ممارسة اللعبة؟
 إنه إقبـال كـبري يف ظل الــدعمواملـتابعة اليت تقدمها العوائل إىل
أبنائهـا ومن ثم الدعم واملـتابعة
الكبـريين الذين تـوليهمـا اجلهات
املسؤولة عن الرياضة يف األردن.
*ملن تدين بالفضل يف حياتك؟
 أوالً هلل سبحانه وتعاىل وثم لكلمن أسهـم وعمل ودعم مـسريتي
مع السباحة.
*أمجل ذكرياتك؟
 أمجل ذكـريــاتي قـضيـتهـا يفبغـداد مـع زمالئي وأصـدقــائي
الالعبـني حممــد رشيــد وعمـر
وعلي اخلياط.
*أمنية مل تتحقق حتى اآلن؟
الـعودة إىل بلـدي احلبيـب العراق
والعـمل علـى خـدمـة احلـركـة
الرياضية فيه من خالل ممارسة
مهـنـيت وتقـــديـم اخلـربة الـيت
اكتـسبتهـا يف كل هذه الـسنني إىل
الرياضة العراقية.
*كلمة أخرية؟
 أود أن أقـدم الشـكر إىل جـريدة(املدى) اليت اتابعهـا هنا يف عمان
وأمتنـى أن يعم األمن واالستقرار
ربوع عراقنا العزيز.

شبـاب العـراق عـام  1984بعـد أن
فـزنـا يف املبـاراة النهـائيـة علـى
فـريق البصرة بنـتيجة --2صفر.
بعـد ذلك كان هذا الفـريق الشاب
هــو نفــسه الـــركيــزة األســاس
للفـريق األول يف نـادي الـرشيـد،
ثم انـتقلت إىل نادي النفط حيث
شكلنـا أنـا وزميالي عـلي وعمـر
اخلياط فريقـاً قوياً لكرة املاء بدأ
حينها ومـنذ تأسـيسه باملنـافسة
علـى البطوالت اليت كـان ينظمها
احتاد السباحة حينذاك.
*متى اجتهت إىل التدريب؟
 بعــد اعتــزالي الـلعب وتــركيبلــدي احلبـيب العـراق نـتيجـة
الـظــروف غري الـصحـيحــة اليت
كـــانـت مـــوجـــودة يف العـــراق
وتــــــوجهــي إىل األردن بــــــدأت
مبمـارسـة التـدريب يف األنـديـة
األردنيــة السـيمـــا أنين امـتلك
شهادات تـدريبيـة تؤهـلين لذلك
فدربت يف أندية الريموك والنادي
الـدولـي والنـادي االرثـذوكــسي
وحاليـاً مدرب سباحة يف مدارس
املـــونـتـيــســـوري والـــرضـــوان
التخصصية بالسباحة.
*كـيف ترى مسـتوى السـباحة يف
األردن؟
 إن رياضـة السـباحـة السيـما يفالـسنـني األخرية تـشهــد تطـوراً
ملحوظـاً إذ شيد أكثـر من مسبح
مغلق ذي مــواصفــات دوليـة يف
العــاصمــة األردنيــة عمـان ومت
تشكـيل الكثري مـن فرق األنـدية

حــــيدر نوزاد إىل أثيـــــــنا

حسني سعيد يشيد بإجنازات
صاحب عباس!

متابعة  /إكرام زين العابدين
أحـرز الريـاضي العراقـي حيدر
نـوزاد املركـز الثـالث يف بطـولة
آسـيا بـالتجـذيف اليت اختـتمت
مؤخرًا يف اليابان.
صرح بـذلك السيد مـاجد صاحل
مــــدرب املـنــتخـب الــــوطـين
بــالـتجــذيف وأضــاف أن هــذه
النتيـجة أهلت الـرياضـي حيدر
للـمشـاركــة يف أوملبيــاد أثينـا يف
فعالية الكايك للتجذيف.
ويذكر أن حيـدر هو أحد العيب
نــــادي الــــزوراء الــــريــــاضـي
بـالتجـذيف وحائـز على املـركز
األول يف بطولة القطر األخرية.

وقــال يف حــديـث مع بــرنـــامج
اسرتاحــة ريـــاضيــة أن صـــاحب
أعـطــى نـكهــة خــاصـــة جعلـت
اجلمـاهري اليت تساند الفريق تقيم
احتفـاالت ساهـرة امتدت للـصباح
بعـد فـوزنـا بكــأس األمري وأبـدى
استعـداده لإلبقـاء علـى صــاحب
حتـى عـام  ،2005وأضــاف سعيـد
قائالً:
ســوف أحتــدث معه بعــد نهــايــة
املـــوسم احلــالـي ملعــرفــة مــدى
استعـداده لتوقيع عقـد جديد مع
الفـريق وأنا مـستعد لـإلبقاء عليه
حتى عام  2006لو أراد ذلك.

املنتخب الوطين باملبارزة للنساء والرجال يقدم عروض ًا يف السليمانية
حبضـور الـســادة صالح حممـد
كــريم وهلكـورد حممـد عـارف
وبكـر مصـطفى وكـمال حمـمد
أمني أعضاء اللجنـة األوملبية يف
إقليم كـردستان وبالتنسيق مع
احتـاد املبـارزة املـركـزي ،قـدم

اخبار ومتابعات

أمتنى العودة إىل أحواض السباحة يف بغداد

متابعة  /حيدر مدلول
أشـاد السيـد حسني سعيـد رئيس
جهــاز الكــرة يف نــادي الــشبــاب
البحـريين بـالـدور الكـبري الـذي
لعـبه هـــداف الفـــريق صــاحـب
عبـاس يف إحــراز لقب كـأس أمري
البحـريـن للمــوسم احلــالي بعـد
إحـرازه هــدف الفــوز الثــاني يف
مـرمى نـادي البـسيتني يف املـبارة
اليت انتهـت ملصلحة الـشباب ()1-2
فـضـالً عن اجلهـود الـيت يبـذهلـا
حـاليـاً يف انقـاذ الفـريق من شبح
اهلبـوط الذي يواجهه يف منافسات
الدوري البحريين.

مـنتـخبـــا النـســاء والــرجــال
بـاملبـارزة عـروضـاً يف اللعبـة يف
حمافظة السليمانية مؤخراً.
وقـال السيـد عبد الكـريم أمحد
اجلـاف النـائب الثـاني لـرئـيس
االحتــاد أن العـروض تــدخل يف

إطــار نشـر اللعبـة يف املـنطقـة
الـشمـاليـة كمـا جـرى تنـظيم
دورتني تـدريبـية وحتـكيمـية
ومت تـأسـيس االحتـاد الفـرعي
للعبـة هنـاك بـرئـاسـة الـسيـد
أمحــد صــاحل عـضــو االحتــاد

املــركــزي للـمبـــارزة ،يف حني
تتـواصل الــدورة التـحكيـميـة
والتـدريـبيـة يف املـوصـل اليت
حياضر فيها السيدان مهند عبد
الــرزاق رئيـس االحتـاد ورعـد
الشيـخلي رئيس جلنـة املدربني

الغــبان يستقبـــل السامــــرائي
اسـتقـبل املـهنــدس عـلي فــائق
الغـبان وزير الشبـاب والرياضة،
الـسيد أمحـد السامـرائي رئيس
اللـجنــة األوملـبيــة الــوطـنيــة
العراقية.
وقـدم السـيد الـسامـرائي خالل
اللقـاء تهـاني وتربيـكات املـكتب
الـتنـفيــذي للـجنـة األوملـبيـة،
واالحتـادات الـريـاضيـة للـسيـد

15

الـوزير ملنـاسبة إعـادة استيزاره
ضمـن التــشكـيلــة الــوزاريــة
اجلـديدة بـرئاسـة الدكتـور أياد
عالوي.
ومثن الغبـان التفاتة الـسامرائي
ومتنـى لـه وجلمـيع مـســؤولي
احلـركـة الـريـاضيـة والـشبـاب
الـريـاضـي التقـدم واالزدهـار يف
ظل العـراق احلر الـدميقراطي .

ومدرب املنتخب الوطين.
من جهة أخرى يواصل مبارزو
ومبـارزات املـنتـخب الــوطين
تـدريباتهم للمشاركة يف بطولة
كـــأس العــامل الـيت سـتجــرى
منتصف شهر متوز يف إيران.

وأخيراً أجور التحكيم من جيب االحتاد!
قـرر االحتـاد العــراقي املــؤقت لكـرة القــدم حتمل أجـور
التـحكيـم ملبـاريـات دوري الـدرجـة األوىل (ب) والـدرجـة
الـثانيـة وذلك لتخفيـف األعباء املـادية عـن كاهل األنـدية
ومـنعاً لإلشـكاالت والتـجاوزات اليت تـكررت أكثـر من مرة
علـى احلكـام يف املبـاريـات األخرية وقـد القـى هـذا القـرار
استحسان مجيع األندية املعنية.

نتائج دوري الدرجة الثالثة
تتـواصل يف مالعب حمـافظـة دياىل مبـاريات دوري أنـدية
العراق للـدرجة الـثالثـة بكرة القـدم مبشـاركة أثين عـشر
فريـقاً مقسمـة على جممـوعتني وجترى بطـريقة الدوري
ملرحلة واحدة ،ففي اجملموعـة األوىل يتصدر نادي شهربان
بـرصيـد ( )10نقـاط من فـوز علـى السعـديـة ( )1-2وعلـى
قزانيـة ( )1-2وعلى منـدلي (-2صفر) وتعـادل مع رزكاري
( )1-1واحتل نـادي الـسعـديـة املـركـز الثـاني بـرصيـد ()9
نقـاط من فوز على قـزانية (-3صفر) وعلـى الوجيهية (-2
صفـر) وعلى مندلي (-1صفر) وثـالثا رزكاي خانقني بـ()7
نقـاط .أما اجملمـوعة الـثانيـة فيتصـدرها نـادي بين سعد
برصيد ( )9نقاط من فوز على بلدروز ( )1-3وعلى زهريات
( )1-3وعلى زهراء اخلـالص ( )1-2ويأتي يف املـركز الثـاني بلد
روز بــرصيـد ( )5نقــاط ثم فـرق أبـي صيـدا وبعقـوبـة
وزهريات.

أخبار ذي قار

يف مباريات الدرجة الثانية بكرة القدم

فوز الفرات على الشامية والديوانية على اخلضر
واملهناوية على الرميثة وتعادل البطحاء مع الغراف
عدنان الفضلي
ضمن مبـاريات دوري أنـدية الـدرجة الثـانية
بكرة القـدم حقق نادي الفرات فوزاً صعباً على
فريق نادي الشامية يف املباراة اليت قادها طاقم
التحـكيم املـؤلـف من يعقـوب ظـاهـر ومحيـد
حممد سعيد ولؤي يوسف بثالثة أهداف مقابل
هدفـني .وانتهت مباراة البـطحاء والغراف اليت
قـادهـا طـاقم التحـكيم املـؤلف مـن علي داخل
وحممـد حـامت وكـريـم جرب بـالتعـادل بهـدف
واحد لكل منهما ،كـما فاز فريق املهـناوية على
فـريق الـرميثـة بهـدفني مقـابل هـدف واحـد
وقـاد تلك املبـاراة طـاقـم التحكـيم املكـون من

مسري سـاجت وعبـد األمري علـي وأمحد جـباري
وحممـد عبـد الكـاظم ،ومثله فعـل فريق أهـالي
الديوانية عندما فاز بنفس النتيجة على فريق
اخلضـر يف مبـاراة قـادهـا احلكـام مقبل حمـسن
ومهنـد مهدي ورزاق هادي وعلـي حسني وخسر
فـريق قلـعة صـاحل أمام فـريق الـقرنـة بهـدفني
لالشيء قادها احلكام قاسم جويدو مسري ساجت
وعـمران يـاسر وعـبد األمـري علي ،فيـما تـعادل
الرفـاعي مع اخلضـر سلبياً ،وفـاز البطحـاء على
الشـاميـة بهـدفني هلـدف واحـد ،والفـرات علـى
أهلـي الديـوانيـة بنفـس النتـيجة وجـاءت هذه
املباريات ضمن الدور الرابع من املرحلة األوىل.

السيد عباس املوسوي

رئيساً للجنة إدارة الشباب والرياضة يف ذي قار
متابعة عدنان الفضلي
مت اختيـار الـسيـد عبـاس جـابـر
املـوسـوي نـائب حمــافظ ذي قـار
رئـيــســـاً للجـنـــة العلـيــا إلدارة
الـشبـاب والـريـاضـة يف احملـافظـة
والــسـيـــد عـبـــاس هـــو إحـــدى
الــشخـصـيــات احملـبــوبــة لــدى
الـريـاضـيني كـونه علــى اتصـال
دائم معهم وله مواقف ممتازة يف

دعـم الريـاضة يف احملـافظـة .هذا
وضمت اللجنة  12عضو اً من عدد
من دوائـر الدولة إضـافة إىل عدد
مـن اخلـرباء يف جمـــال الــشـبـــاب
والـريـاضــة .من نــاحيـة أخـرى
اخـتـري الــسـيــد صـربي حــامــد
الـرميض حمـافظ ذي قـار رئيـس اً
فخـري اً ملـمثليـة اللجنـة األوملبـية
يف احملافظة.

