
SPORT14املدى الرياضي 2004العدد )         ( السبت       حزيران
NO   (       ) Sat.(     )June19

19

137

137

جــرت مـســاء الـثالثــاء املــاضـي
احتفـاليـة نهـائـي بطـولـةالعـراق
بـاملبـارزة للـنسـاء والـرجـال علـى

ارض النادي االرمين.
)املـدى الـريــاضي( كـانـت هنـاك
ملتــابعــة جمــريـــات البـطــولــة
واالحتفــاليــة اليت بـدأت بعـرض
مجيل ألشبـال املـدرسـة العـراقيـة

وجرى اللقاء االول بني سناء حسني
و شـاغـبيـك وانتهــى بفــوز سنـاء
حــسـني بـ)15( ملــســـة مقـــابل )5(
والثــانيــة بني اشـكني ســركيـس
ومثـارا شانـت وانتهت بفـوز اشكني

سركيس بـ)15( ملسة مقابل )5(.
املباراة الـنهائيـة انتهت بفـوز سناء
حـسني بـنتيجـة )15( ملسـة مقـابل
  )12(ألشكـني ســـركـيــس وكـــانـت
مبـاراة مجيلـة ظهـرت فيهـا خربة

سناء يف املباراة .
ويف اخلتـام وزعت اجلوائـز من قبل
الـسيد امحد احلـجية والسيـد عامر
جبـار و د. اميـان ضـبيح والـسيـد

حسني العمريي .
كـما قـام االحتاد العـراقي للمـبارزة
ممثاًل بـرئيـسه السـيد مهـند عـبد
الــرزاق النعـيمـي بتكـريم الـسيـد
امحد احلجـية بسيف ميثل بطوالت
االجداد اعتزازًا منه كما قدم هدايا
مماثلة للـسيد عامـر جبار وحسني
العمريي ود. اميان صبيح كما قامت
د. اميـان صـبيـح بتكـريـم العبـات
املنتـخب النسـوي بهدايـا تقديـرية
مقــدمــة مـن مكـتب الــريــاضــة

النسوية ايضًا.

وجنـح اخريًا الالعـب علي صـاحل يف
الفـوز بنـتيجــة )15( ملسـة مقـابل
)12( ملنـافـسه حيـدر نـاصــر وحكم
اللقــاء رئـيــس جلـنـــة احلكــام يف
االحتاد حمـمد طـالب. ومن جـانب
آخر جرت منـافسات املربع الذهيب
لـلنسـاء ومبشـاركة العـبات الـنادي

االرمين.

تقـدم حيـدر وادرك التعـادل علي
وبعدهـا تقدم حـيدر وانهـى اللقاء
لـصاحله بـ15 ملسـة مقابل )14( لعلي

حممد وحكم اللقاء فراس طالب.
وبعدها جرت املبـاراة النهائية بني
املبـــارزين عـلي صـــاحل من نــادي
الربيــد وحيـدر نـاصــر من نـادي
اجليش وكـانت املباراة قمة يف االداء

بني الالعـبني وانتهـى اخريًا بـفوز
علي صاحل بـ 15 ملسة مقابل 13 لزيد

مكي حكم اللقاء رحيم مفيد.
وجرت املـباراة الثـانية بـني املبارز
حيـدر نـاصــر من نــادي اجليـش
واملبارز علي حمـمد حسن من نادي

جلوالء وكان اللقاء مثريًا حقًا..
حيث كـانت املبـاراة سجاًل بعـد ان

لـلمبارزة اليت يشـرف عليها االحتاد
العـــراقــي للعـبـــة والـيت امـتعـت

اجلمهور احلاضر.
مبـاريــات دور االربعــة للـرجـال
اشرتك يف مباراتها االوىل املبارز زيد
مكي من نادي اجليش واملبارز على
صـاحل من نادي الربيـد عرض شيق
ومجيل ظهـر فيه تقـارب املسـتوى

كرمية كامل 
يبــدأ منتـخبنـا الـوطين بكـرة
القـدم خطـوته االوىل يف محلته
للـدفــاع عن لـقبه يف بـطـولـة
غـربـي آسيـا الثـالثـة عنـدمـا
يــواجـه منـتخـب فلـســطني يف
الساعة اخلامسة من مساء اليوم
بتوقيت بغداد على ملعب ازادي

يف العاصمة االيرانية طهران. 
وتكتـسب املبـاراة اهميـة كبرية
لـفريقنـا الوطين نـظرًا لكـونها
اخلطوة االوىل يف محلة قد تبدو
صعبـة للدفـاع عن اللقـب الذي
احرزه قبل عامـني عندما هزم
املـنــتخـب االردنـي بـــاهلـــدف
الــذهيب الـذي احــرزه حيـدر

احتـاد املـبارزة الـعراقي ينظم نهـائي بطولة الـعراق
كتب: اكرام زين العابدين 

حسام حسن يتابع مباراة
العراق مع تايوان 

تـواجد يف املقصـورة الرئيـسية الستـاد امللك عبد
اهلل الثـاني يف القويسمة  خالل املباراة اليت مجعت
منتـخبنـا بنـظريه التـايـوانـي الصحـفي  واملعلق
العـراقـي  حسـام حـسن الـذي يـعمل يف قنـاة دبي
الرياضية الذي يقضي هذه االيام اجازة قصرية يف
عمان وقد اعرب الزميل حسام حسن عن سعادته
الغـامـرة بـاالجنـازات الـيت حتققهــا  املنـتخبـات
والفرق العراقية يف مشاركاتها اخلارجية والسيما
تاهل منتخبنا االومليب اىل نهـائيات اثينا واجلدير
بالذكـر ان حسام هواحـد االمساء الالمعه يف عامل
التعليق الرياضي وميتلك امكانيات متميزه  وهو

االن مقيم يف دولة االمارات العربيه املتحدة.

الصحافة اليابانية تغطي
اخباراملنتخب يف عمان

داب عـدد من الصحفيني اليـابانيني علـى تغطية
اخبـار منتخبـاتنا الـوطنيـة اليت تلعـب يف عمان
ومن هـؤالء يـربز اثنـان من الـصحفـيني اللـذين
اليفـوتـون ايـة مبـاراة خيـوضـوهـا العـراق علـى
املالعـب االردنـيــة ويـبــدون حـبهـم وتعـلقهـم
بــالعــراق واهله  وقــد عربوا لـي شخــصيــا عن
سعـادتهم الـغامـرة بعـد كل فـوز حيققه املـنتخب
العـراقي  واجلدير بالـذكر ان الصحفية الـيابانية
اساهي تتكلم اللغـة العربية النهـا درست العربية
يف احـدى اجلامعـات االردنيـة وكانـت قد شـاركت
اجلماهري والالعبـني العراقيني فرحـتهم العامرة

بعد التاهل اىل نهائيات اثينا.

املهندس عبدالسالم الكعود يرفض اية
مساعدة من االحتاد العراقي بكرة

القدم
قـال املهنـدس عبـد السالم الـكعود رئـيس اهليـئة
االداريــة لنـادي الــطلبـة يف  تـصــريح خـص به
جريـدة  )املدى( بـانه يرفـض وبشـدة املسـاعدة
املالـية الـيت وعد االحتـاد العراقـي املركـزي لكرة
القــدم بتقـدميهـا لنـادي الـطلبـة ملـسـاعـدته يف
مشـاركـاته اخلـارجيـة وبـرر الكعـود رفضه بـان
املـسؤولني عـن االحتاد مل يكلفـو نفسهم بـالسؤال
عن فريقه ومل يقدمـو اي شكل من اشكال الدعم
للفريق الذي ميثل الكـرة العراقية  خري متثيل يف
بطـولة دوري ابـطال العـرب والسيمـا يف املراحل
االوىل مـن البطـولـة. واضـاف ان الفـريق بـادارته
وكــادره التـدريـيب والالعبـني مصـممـون علـى
مواصلة مـسريتهم يف هذا احملفل العربي  من دون
ايـة معــونه او منـة من احـد   مـاعـدا مـايقـدم
للفـريق من دعم مـن وزارة الشبـاب العراقـية  و
انه كــان قــد رفــض يف وقت ســابـق قبــول ايــة
مساعدة مادية من دول اخلليج اليت كان قدزارها

سابقا.

رسالة االردن

اليوم .. منتخبنا يبدأ مشواره يف بطولة غربي آسيا بكرة القدم 

متابعة /عدنان الفضلي
حقق نادي الفـرات فوزًا مـهمًا علـى نادي البـطحاء بـثالثية
نـظيفـة يف املبـاراة اليت جـرت يف ملعب الفـرات ضمن دوري
انـديـة الـدرجـة الثـانيـة بكـرة القـدم وسجل اهلـدف االول
الالعب قـاسم كـاظم يف الـدقيقـة 14 اعقبه عـبد احلـسني
فـرحـان يف الــدقيقــة 40 واختـتم الالعـب شهيـد نعـيم
االهداف يف الدقيقة 70 وقاد تلك املباراة
طـاقم التـحكيم املـؤلف من مـاجد
جرب ومسري ساجت ومهند مهدي
ومحيد سعيـد ويذكر ان فريقا
الكــوت وميـســان يتـصـدران
دوري الــدرجـــة الثـــانيــة يف
املنطـقة اجلنوبيـة وسيلتقيان

لتحديد الفائز باملركز االول.

متابعة/عدنان الفضلي
كثر احلـديث يف االوساط الـرياضـية عن ان
هناك من يستحـوذ على املناصب عن طريق
اجــراء انتخـابــات لالحتــادات والنقـابـات
الريـاضية بـدون أي اعالن عنها واالقـتصار
علـى االشخـاص انفـسهم الـذيـن اصبح كل
واحــد منـهم يـعمـل يف اكثـر مـن منـصب.
وحددوا مثاًل لذلك السيـد عدنان عبد كدر
الـذي قـالــوا عنه انه قـام مـؤخـرًا بـإجـراء
انتخـابـات وهـميــة لنقـابـة الـريـاضـيني
واجللـوس على رئـاستها علـى الرغم من انه
يـتمتع مبنـاصب اخـرى مثل رئيـس جملس
االندية ورئيس نـادي ذي قار ورئيس احتاد

الطاولة واخريًا رئيس نقابة الرياضيني. 
وقـالوا انه يـستغل يف ذلك عـالقاته اجلـيدة
مع رئيـس اللجنـة االوملـبيـة الفـرعيـة

ومدير هيئة الشباب والرياضة.
)املــدى الــريــاضـي( عــرضـت هــذه
االتهـامات عـلى الـسيـد رئيـس اللجـنة

االوملبية الفرعية فكان اجلواب..
- لقـد كونـا هيئـة حتضرييـة لنقـابة
الريـاضيني ورمبـا سيتـم دجمها مع
مجعـية حقوق الـرياضيني واذا
مل يـتم ذلك فـسنـدعـوا اىل
انتخابات عامة وعندها
يكون بإستطاعة كل
مــن يـــــريـــــد
الرتشيح ان يقدم
تـرشيحه وهـذا
كل مـا يف االمـر
ولــكل واحـــــد

نصيبه !!

الرياضيون يف الناصرية
يشكون من استحواذ البعض

يف دوري الدرجة الثانية بكرة القدم 
الفرات يسحق البطحاء بثالثية نظيفة

املدى/ يوسف فعل
دخل مـنتخـب النـاشـئني لكـرة
القــدم معــسكــرًا تــدريـبيــًا يف
السليمـانية للفرتة من 14 لغاية 24

من الـشهر اجلاري تتخلله عدد من
املبـاريـات التجـريبيـة مع انـديـة

الدوري املمتاز والدرجة االوىل هناك
ويـــأتي هــذا املعــسكــر اسـتعــدادًا
لـنهـــائيـــات آسيـــا اليت سـتقــام يف

اليابان.

منتخب الناشئني يعسكر يف السليمانية 

تنــظم مــديــريـــة شبــاب
لبـصــرة خالل ا وريــاضــة 
لقادمة ا الصيفية  العطلـة 
لـشعـبيــة ا لفــرق  ا دوري 
ـقدم باحملافظة. ـ ـ ل ا لكرة 

الدوري ـشارك يف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ويـ
)500( فــريق، وقــد قـسـمـت

اىل )40( احملـافظة جغرافياًُ 
قــاطعــًا كل قــاطـع ينــظم

بـطولة خـاصة به يرتشح من
البطولة فريقان شعبيان هذه 

االدوار اىل  مــن كل مـنــطقــــة 
ئــيـــــــة لـــنهـــــا ا
لعـــام ا لــــدوري  ل

للمحافظة.
كـــد ذلك مــديــر شـبــاب ا
وريـاضـة احملـافظـة وقـال:

للفـــرق لـبـطـــولـــة  ا تـنـظـيـم  ان 
يـأتي بهـدف تفعيل دور لـشعبـية  ا
لـيات خالل لـفعا ا الشبـاب ملمـارسة 

الصيفية. العطلة 

ـ

مديرية شباب ورياضة البصرة
تنظم بطولة للفرق الشعبية 

احلكم املساعد رحيم شالل:
عالماتي تقّربين من الشارة الدولية وبتنا حنلم بقطعة مالبس واحدة!

- كل عـمل تصــاحبه بعـض الثغـرات
غري املنظورة، وجلـنة احلكام بـرئاسة
السيـد طارق امحـد مل تألـو جهدًا يف
سبـيل مـسـاعــدة احلكــام علـى اداء
مهـامهم احملليـة و اخلارجـية وكـانت
نـظــرتهـــا متــوازنـــة ومنـصفــة يف
موضوعة الـواجبات ونامل ان تتوسع
يف منح الفــرص ألكرب عــدد ممكن يف
ضـوء الكفـاءة طبعـاًُ مع ضـرورة فتح
دورات مـكثفـة ممـاشيـة حكـام دول
اجلـوار ومشـاركتهم يف ادارة مبـاريات
الــدوري يف دوهلم ممــا سيـطــّور من
امكـانيـات حكـامنـا ومينـحهم اخلربة
االضافيـة ال سيمـا اذا علمنـا ان حكام
الدرجـة الثـالثـة يف دول اخلليج مثاًل
يـرسلون اىل اوربا لالحتكاك يف دورات

تطويرية!
* وكيف تـرى دور احتــاد الكــرة هل
اسهم يف رفع مـعانـاة احلكـام املزمـنة

منذ سنني طويلة؟
- ابتـسم بـإمتعـاض .. وقـال: مـازلنـا
نطـالب احتـاد الكـرة بـالـنظـر بعني
واسعــة ودعـمـنــا مـن خالل زيــادة
اجورنا وتـوفري التجهيـزات، فمن غري
املعقول ان نبقـى نؤدي واجبـاتنا من
دون ان نـستلم قطعـة مالبس واحدة
خاصة باحلكم اليت بـاتت حلمنا منذ

اكثر من عشرة سنوات!!
كما ان بدل النقل سيخّفف من االعباء
املـادية للحكم اذا ما تـوفر التخصيص
املـناسب ونـأمل ان يوفق احتـاد الكرة
وجلنـة احلكام لقيـادة الكرة العـراقية

اىل واجهة االبداع يف العهد اجلديد.

مسـاعد وبـرزت بشـكل الفت للنـظر
حـسب االسـتمـارات احملفـوظـة لـدى

اللجنة.
* مبن تـأثـرت علـى مـستـوى احلكـام

الدوليني العراقيني؟
- جبـميع احلكام املسـاعدين وسكت ثم
قـال: لكن يبقـى احلكم املـساعـد رعد
سلـيم صـاحب هــدوء عجيـب وخربة
رائعـة ونزاهة وخلق يـدعو لالعجاب
وامتنــى ان اصل ملــستــواه وتــارخيه

املشرق مع الراية يف املالعب.
* متى تستحق الشارة الدولية؟

- بصراحة امضيت سبع سنوات حكم
درجـة اوىل وعالمـاتـي التحـكيـميـة
جيدة جدًا حسب تقييم املشرفني وال
تـوجــد عنـدي أي عقـوبـة وسـجلي
يفتخـر بكتب الـشكر والـتقديـر وانا
اترقب الشارة الدولية يف اقرب فرصة
بعون اهلل السـيما وان عـمري منـاسبًا
مع استحقـاقي يف الشـارة ويسـاعدني

على بلورة اخلربة لزمن طويل.
* ومن غريك يستحقها ايضًا؟

- احلكم املـساعـد حممـد عبـد وحكم
الوسط كنعان ياور.

* كيف ترى واقع احلكام بعد احلرب؟
- بــالتــأكيــد انهم تـأثـروا كـبقيـة
الـشرائح الـرياضيـة وواجهوا ظـروفًا
قـاسيـة جـدُا من تـنقّلهم واجـورهم
البـائـسـة وخـطـورة ادارتـهم بعـض
املـباريات اجلماهرييـة الساخنة يف ظل
االنفالت االمـين خـــاصـــة يف العـــام
املـاضي واليوجـد من يردع املـسيئني
فاحلكم يـدخل الساحـة حتت ضغوط
نفـسية سـيئة وحـياته مهـّددة ورمبا
يكــون كبـش فــداء لقـرار صــائب ال
يتقـبله الطـرف اخلاسـر ومثـال على
ذلك يف هذا املوسم كنت ضمن الطاقم
التحـكيـمي الــذي ادار مبـاراة زاخـو
ودهــوك، وخـالل املبــاراة هـــامجنــا
مجهـور زاخـو ودخل امللـعب من دون
مرّبر وهّدم كـل شيء فيه ومل نستطع

تكملة املباراة.
* قـل بكل صراحـة وجرأة هـل كانت
جلنـة احلكـام مبـستـوى الـطمـوح يف
الفـرتة الـيت انـبـثقـت خالهلــا حتـت

مظّلة احتاد الكرة املؤقت؟

)املــدى( استـضــافت رحـيم شالل يف
حماورة اضاء فيها الـزوايا اخلاصة عن
مشـواره مع الـرايـة وشجـون احلكـام
الشباب وماذا تغـّير يف واجبات احلكام
يف املرحلة اجلديدة وغريها من االمور

التحكيمية عرب هذا اللقاء..
* هل لك ان تعـرض لنـا مـوجـزًا عن
بطــاقتك الـشخـصيـة وبـدايـتك مع

التحكيم؟
- رحـيـم شالل حمـمــد )34 عــامــًا(،
بكـالوريوس تـربية رياضـية، متزوج
ولـدي طفالن )نـور الـدين وفـاديـة(،
تعلقت بعـامل التحـكيم بعـد دخـولي
كلية الرتبية الرياضية وتشبثت بهذه
املهنـة اليت جـذبتين وقـد سـاعـدني
علـى النجـاح فيهـا بــروزي املبكـر يف
ادارة مبــاريـــات الكـليــة وتــشجـيع
الـدكتور مجـال صاحل واملرحـوم ثامر
حمـسن الـلذيـن اناطـا لي مـهام قـيادة
بعـض مبـاريـات دوري اجلـامعـة عـام

.1990       
* وكيف تـدّرجـت يف سّلم الـتصـنيف

وابرز املباريات اليت تدرجت فيها؟
- تــدرجـت مـنــذ عــام 1990 حـيـث
دخلـت اول دورة لـلحــصــــول علـــى
الـدرجــة الثــالثـة ونلـت النجـاح مع
عـشـــرين حـكمــاًُ بـني جممــوع  40
واشـرف علـى الـدورة الـسيـدان عبـد
الـقادر عبـد اللطيف وغـين اجلبوري،
ثـم نلت الـدرجـة الثـانيـة عـام 1992
وبعد مخسة اعوام نلت الدرجة االوىل
وها انا اكملت سبعـة اعوام يف الدرجة
االخرية واتذكر اول مبـاراة اختبارية
لي كانت بـني ناشئة الشـرطة والكرخ
يف ملعب اجلـادريـة بعـد مـرور شهـر
علـى جنــاحي يف الـدرجــة الثــالثـة
وحـصل لي مـوقف حمـرج يف بـدايـة
الـشــوط الثــاني اذ تــوقفت ســاعيت
وعنـدهــا اعتمـدت علـى معلـومـاتي
وسيطـرت على املبـاراة عرب التـنسيق
مع احلكـم املساعـد حتى آخـر دقيقة
مـّرت بـسالم! ويف الـدرجــة الثــانيـة
كانت ابرز مبـاراة بني النفط والكرخ
علــــى ملعـب الـثـــانـي ضـمـن دوري
الشباب، اما يف الدرجة االوىل فإن جلنة
احلكــام ارتــأت ان اختـصـص كحـكم

حاوره: اياد قاسم الصاحلي 

قضى احلكم املساعد درجة اولى رحيم شالل مدة اكثر من ثالثة عشر عاماً يف عالم
التحكيم وتدرّج يف سلّم التصنيف من الثالثة الى االولى بنجاح واستحقاق يوازي مقدرته
ومؤهالته التي تدفعه لنيل الشارة الدولية يف اقرب فرصة بعد العالمات االيجابية التي
نالها خالل مشاركته الطواقم التحكيمية يف ادارة مباريات الدوري واجتيازه اكثر من دورة

صقل وعدم نيله أي عقوبة ..

متابعة/ جنان حممد 
تشـري مصادر يف اللجنـة االوملبية الـوطنية اىل ان
اكثر من 40 شخصًا بينهم جمموعة من الالعبني
ميثلون ست العاب بضمنها كرة القدم سيشاركون

يف اوملبياد اثينا املقبلة.

املـوجود حاليًا يف معسكـر تدرييب يف والية مشغان
ويف الـساحـة وامليدان سـتكون العـداءة آالء حكمت
الريـاضية الوحيدة اليت ستمثل الرياضة النسوية
العـراقية يف الـدورة املذكـورة اىل جانب عـداء آخر
سيـتم اختيـاره من بني العـدائني الـثالثة الـذين
يواصلون تدريباتـهم يف املعسكر املتواصل يف املانيا
ثـم السباح حممـد عباس الذي جيـري تدريباته يف
فانكـوفر والعـب املنتخب الـوطين بالـتايكـواندو
رائد عباس الذي سيلتحق يف معسكر تدرييب يقام

يف كوريا اجلنوبية خالل االيام القليلة القادمة.
وجتدر االشارة اىل ان مشاركة الرياضة العراقية يف
الدورات االوملبيـة تعود اىل عـام 1948 يف لندن اليت
شهـدت اول مشـاركة للعـراق بعد تـشكيل اللجـنة
االوملبيـة العـراقيـة يف العـام ذاته وقـد اقـتصـرت
مشـاركتنـا يف اوملبيـاد لنـدن على كـرة السلـة اما
املـيدالـية )بـرونزيـة( االوملبيـة االوىل والوحـيدة
املـسجلة بإسم العـراق فقد حققها الـرباع املرحوم

عبد الواحد عزيز يف اوملبياد روما عام 1960.

فبـاالضـافــة اىل املنـتخـب االومليب الـذي تــأهل
لـالوملبياد عقب فـوزه يف التصفيـات االخرية تأتي
رياضـة رفع االثقـال اليت سيـمثلنـا فيـها الـرباع
حممد عبد املنعم الذي يواصل معسكره التدرييب
يف مصر كذلـك املالكمة املمثلة باملالكم جناح علي

ست العاب واربعون رياضيًا ميثلون العراق يف االوملبياد 

حممود بعد ان تعـادل الفريقان
بهـدفـني لكل مـنهمـا يف الـوقت
االصلـي للـمبـــاراة اليت جــرت
حـينهـا يف العـاصمــة السـوريـة
دمشق ويذكر ان آخر لقاء مجع
العراق وفلسـطني كان قد جرى
الشهـر املـاضـي ضمن تـصفيـات
كــأس العــامل )2006( وانـتهــى
بـالتعـادل االجيـابي )1-1( لـذلك
فـإن فـريقنـا الـوطـين مطـالب
بـتأكيـد جدارته واحلفـاظ على
مسعة الكرة العراقية اواًل ولقب
البطـولة ثـانيـًا وهذا مـرتبط
مببـدأ حـرص وغـرية العبـينـا
الـذي نـتمنــى ان يبلغ قـمته يف

هذه البطولة.
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