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متابعة / طه كمر الدليمي
عـاود مـدافع نــادي الشـرطـة مـاهـر
حبيـب متارينه الـرياضيـة مع ناديه
األثري بعـد أن مت ابعــاده عن الفـريق
لـوجـود بـعض املـشــاكل بيـنه وبني
املـدرب يونس عبـد علي اال أن تدخل
بعـض اخلريين ومـنهم الالعب هـاشم
رضا أنهى النزاع وشـوهد حبيب وهو
يـؤدي الوحـدة التـدريبيـة بانـدفاع
عـال. فعـودة مـوفقـة نقـوهلـا هلـذا
الالعـب ومبارك هلاشم رضـا مساعيه

احلميدة.

ماهر حبيب يعاود
العزف مع القيثارة

بغــداد - اعلن مـسـؤول يف الـلجنـة االوملـبيـة
العراقية لوكـالة فرانس برس ان اللجنة تلقت
رمسيا موافقة اللجنة األوملبـية الفرنسية على
تضـييفهـا املـنتخـب األومليب العـراقي وتـامني
معسكر تـدرييب له يف باريس يـبدأ يف اخلامس

والعشرين من حزيران احلالي.
وقال ترييس عوديشو مسؤول ملف املشاركة يف
االوملبياد يف اللجنة االوملبيـة العراقية  )تلقينا
مـوافقــة رمسيـة مـن قبـل اللجنـة االوملـبيـة
الفـرنـسيـة علــى تضـييف املـنتخـب االومليب
العـراقي يف بـاريـس ابتـداًء من 25 حـزيـران
احلـالي يف معسكـر تدرييب يـستمر عـشرة أيام

نهاية الشهر احلالي توقيع بروتوكول رياضي بني العراق وفرنسا
بداية ملرحلـة حيوية من العـمل البناء واملثمر
مع اللجنـة األوملبـية الفـرنسيـة. وقد وضعـنا
معـها برناجمـا يدخل ضمن االتفاقـية لتدريب
منتخـبات الـتجذيف والـرمايـة واملبـارزة قبل
مـشــاركتهـا يف الـدورة العــربيـة العـاشـرة يف

اجلزائر يف الرابع والعشرين من أيلول املقبل.
واشـار املسـؤول اىل ان من بني نـقاط اتـفاقـية
التعـاون، ستقدم لنا اللجنة األوملـبية الفرنسية
خـرباتهــا املتـصلـة بــاالستـشـارات الـطـبيـة
الـريــاضيـة ومـا يـتعلق جبـوانـب التـسـويق
الـريـاضي ورعـايـة األنـشطـة الـريـاضيـة ويف
مقدمتـها لعبـة كرة القـدم إىل جانب تقـدميها
معـدات وجتهيـزات تـدخل يف حلقـات تـأهيل
الـريـاضـيني العـراقـيني يف العــاب التجـذيف

والرماية واملبارزة(.
وقال أن )هنـاك اتفاقيـة للتعاون الـرياضي مع
فرنـسا سيوقعها يف باريـس نهاية الشهر اجلاري
رئيـس اللجنـة األوملبـية العـراقيـة امحد عـبد
الغفــور الـســامــرائـي اليت تــأتـي يف سلـسلــة
االتفـاقات اليت تنوي اللجنـة األوملبية املصادقة
عليهـا مع كل من كـوريـا اجلنـوبيـة وتـركيـا
ورومانيـا(. وكانت الـلجنة األوملـبية العـراقية
قـد حظـيت خالل األشهـر اخلـمسـة املـاضيـة
بـدعم واهتـمام الفـت للنظـر من قبل اللـجان
األوملبيـة الـوطنيـة وكــذلك اللجنـة األوملبيـة
الدولية اليت أوكلت اىل جملس التضامن األومليب
مهمـة تـنفيـذ اوجه هـذا الــدعم فـضال عن
املبـادرات املتـواصلـة مـن قبل اجمللـس األومليب

اآلسيوي يف االجتاه ذاته.

تـوصلنا أليه خالل مبـاحثاتي مع وفـد اللجنة
األوملبـية الفـرنسـية إثـناء زيـارتي لـسويـسرا

وأثينا يف نيسان املاضي(.
وتـابع )إن اللجنـة األوملبـية الـعراقـية عـازمة
علـى تعمـيق هذا الـتعاون الـذي نعتربه نقـطة

الربتغال وكوستاريكا واملغرب.
واضاف عـوديشـو )ان الوفـد العـراقي سـيضم
ثالثـني شخـصــًا بـني العـب وأداري ومــدرب
واملعسكـر التـدرييب يـاتي علـى خلفيـة اتفاق
التـعاون بـيننـا وبني اجلـانب الفـرنسـي الذي

يؤدي خالهلا مباراتني جتريبيتني إحداهما مع
املنتخب األومليب الفرنسي(.

ويأتي هذا املعسكر يف نطاق استعدادات الفريق
العراقي ألوملبياد أثينا اليت سيلعب يف نهائياتها
ضمن اجملمـوعة الـرابعة إىل جـانب منتـخبات

التقـى السيـد أمحد عـبد الـغفور
السامـرائي رئيس اللجنة األوملبية
السادة أعضاء اهليئة العامة الحتاد
كرة القـدم يف قاعة املـركز الثقايف
الـنفطـي حبضـور الـسيـد عـامـر
جبـار أمني عـام اللجنـة األوملبـية
والسيد عصام الديوان وكيل وزير
الشباب والـرياضة والـدكتور عبد
الرزاق الـطائـي مسـتشـار الوزارة
ومت الـتبــاحث يف خـيمـة وديـة
ملـناقشة واقع التـحضري النتخابات
االحتاد املـزمع إقامـتها يف الـسابع
والعشرين من الشهر اجلاري واليت
ستحدد التوليفـة اجلديدة لقيادة

اللعبة يف العهد اجلديد.
وقال السـيد السـامرائي بـأن على
اهليئة العامة أن تتوصل إىل اتفاق
نهائي بشـأن أعضاء اهليئـة العامة
الــذيـن حيق هلـم املــشــاركــة يف
االنتخـابات وكلـنا مـسؤولـون عن
تقريب وجهات النظر من دون أن
نـسـلب حق أحـد يف الـتعبـري عن
رأيه الذي خيدم مصلحة اللعبة يف
البلـد.. وأشــار إىل أن االنتخـابـات
ستجـري يف مدينة بغداد بداًل من
مـنطقـة كـردستـان مـؤكـدًا بـأن
األسرة الـرياضية تـعتز بكل مدن
العراق ولكن ظروف البلد اقتضت
إقامـتها يف مـوعد قـريب وتـوفري
األمن الـذي يضمن سالمة العملية
االنتخابية. وأوضح رئيس اللجنة
األوملـبيـة بــأن االعرتاضـات علـى
الفـرق السـبعة الـصاعـدة مل يكن
هلا ما يربرها لكون القرار قد متت

ويف اخلتـام كـّرر الـسيـد رئيـس
الـلجنة االوملبية تـأكيده أن لقاءه
مـع اهليئـة هـو ليـس اجتمـاعـًا
رمسيـــًا بل لقــاء ودي لــرؤيــة
االعضـاء واالسـتمـاع ألفكــارهم
ومـالحظـاتهـم قبل الـشـروع يف
العملية االنتخـابية اليت ستسدل
الــستــار علـى مجـيع اخلالفـات
واالزمــات اليت نـشبـت يف الفرتة

املاضية.
االعالميون آوت!

يف بـدايـة اجلـلسـة رغب الـسيـد
رئـيــس اللجـنــة االوملـبـيــة ان
يقتصـر اللقـاء علـى أهل اللعـبة
وطلـب من االعالمـيني مغـادرة
القـاعـة ممـا اثـار مـوجــة من
االستيـاء لـدى الـزمالء وبعـد ان
جتمهـروا خـارج القـاعـة خـرج
عليهم السيـد عامر جبار االمني
العـام للجنـة االوملبيـة ونقل هلم
اعتـذار السيد السامرائي وانه مل
يكن يقصد عزل االعالميني عن
متـابعة اللقـاء بل خشـية من ان
تــنقـل بعــض صــــور العـتـــاب
واملواقف الـساخـنة ورمبـا بعض
اخلفايا اليت يـراد كشفها ملصلحة
اللعـبة اىل صفحـات اجلرائـد مما
سـيعــطي صــورة سلـبيـــة عن
احـوال اهلـيئـة العـامــة يف وقت
حنـن احـــوج إلـيه إىل الــصفـــاء
والـتالقي يف اسـرة واحـدة رمبـا
ختـتلف يف قـضيــة ولـكن وّدهــا

يبقى نظيفًا.

امليـدان الـريــاضي ألنهـا متـتلك
شـرعية اخـتيار املـؤهلني لـقيادة
املــركب الـريــاضي سـواء كـان يف

لعبتكم أو غريها من األلعاب.
ويف مــداخلــة  ألحــد االشخــاص
الذي امتـدح السيد حـسني سعيد
رئيـس االحتـاد قــاطعه الــسيـد
السـامـرائي وقـال له: هـذا لـيس
مكانًا للرتويج االنتخابي وارجوك
عنـدما تـتحدث بـصورة عـامة ال

تذكر االمساء املعنية.
واوعـز رئيـس اللجنـة االوملـبيـة
بضرورة ان تـأخذ مديـنة الصدر
جانـبًا من االهتمام نـظرًا لدورها
الـريـاضي الـذي يتـطلب تنـظيم
جملس او خنبة حلقـوق رياضييها
وان تــتفـــــاعـل يف كل حمـفل او

تنظيم او دورة.
ورد الــسيـد امحـد الـسـامــرائي
اعرتاض السيد باسم مجال ممثل
نـادي النـاصريـة على مـا جاء يف
مـقررات اهليـئة العـامة وخـاطبه
بقــوله: انـك عملـت اثين عـشـر
عـامًا اداريـًا يف االحتاد ومل تـسأل
نفسك ملاذا مل تعرتض خالل املدة
احملــددة قـبل املـصــادقــة علــى

املقررات؟
وعلق الــسيــد نــاجح محــود يف
مـداخلـة حــول اعرتاض الـسيـد
باسم مجال وقال: من املعيب اآلن
ان نظلـم اهليئـة العـامـة ونقـول
انهـــا غـري جـــديــــرة او نقـرتح
بـالتـصويـت على قـرارات اختذت

سابقاًُ!

مـناقـشته سـابقـًا يف مؤمتـر فين
ولكـن ملـح إىل إمكــانـيــة دراســة
املقرتح مـن جديـد يف حالـة عدم
التوصل إىل اتفاق حوله... وكشف
عن أن احتــاد الكـرة هـو االحتـاد
الـوحيـد يف اهلرم الـرياضـي الذي
يشكـو العوائق واملطبـات واملشاكل
الـيت متنـع الظهـور بـشكل سلـيم
لعمله األسـاسي يف تطـوير اللـعبة
وقاعدتها.. ووعد السيد السامرائي
بأنه سيلجأ إىل تعيني هيئة جديدة
لقيادة اللعبة لغاية            2005
يف حالـة فشل التوصل إىل تركيبة
تـرضـي مجيع األطــراف وحيصل
علـيهــا اتفـاق كـامـل يف عمـليـة
التصويت وأكد يف هذا السياق بأن
الـريـاضـة العــراقيــة لن ختـضع
للضغوطات اآلسـيوية ولن ترضخ
لغـري الضـوابط الـيت تضـمن سري
عـملها بـاالجتاه الـصحيح واعرتف
صـراحـة بـأنـه لن يعـمل خبالف
هـذا األمــر حتـى لـو كـلفه ذلك

اخلروج من البلد!
وأوضـح السيـد أمحد الـسامـرائي
بـأن االحتـاد الـدولـي )الفيفـا( له
قوانينه وسيـاقاته ويف حالة عدم
الـوصـول إىل حل تـتم خمــاطبـة

الفيفا بهذا الشأن.
وأضاف: أنا ال أملك حقًا يف إضافة
فـــريق أو عـــزل فـــريق ألمـــور
مرتوكة للهيـئة العامـة والصحيح
الـعودة إىل اهليـئة العـامة لـتعديل
القانـون أو التعليمـات وهي أقوى
من بقيـة العنـاوين واملنـاصب يف

حتت خيمة ودية ومصارحة ملصلحة اللعبة رئيس اللجنة األوملبية يخاطب أعضاء الهيئة العامة الحتاد الكرة:

سأقف ضد الضغوط اخلارجية حتى لو كلفين ذلك اخلروج من بلدي
كتب/ أياد قاسم الصاحلي

باسم مجالعصام الديوانرعد محوديامحد السامرائي

سأعني هيـــــئة جــــــديدة إذا لم تتوصـــــلوا إلى حــــــــل!

ينظمها االحتاد الفرعي يف بابل

بطولة احلرية بالسباحة الطويلة
تقام يف املسيب مطلع متوز

دخل منتخبنا الوطين بكرة اليد معسكرًا
تـدريـبيـًا يف حمــافظـة اربـيل منـذ يـوم
الـسـبت املـاضـي استعــدادًا للمـشـاركـة يف
الدورة العـربيـة القادمـة واليت سـتقام يف
اجلـزائـر ويـستغـرق املعـسكـر التـدرييب
ثالثـة اســابيع. وسـبق ملصـدٍر يف االحتـاد
العـراقـي بكــرة اليـد أكـد ان مـشـاركـة

املـنتـخب العـراقـي بكــرة اليـد للـرجـال
اصبحت مؤكدة وقـد مت استدعاء احلارس
كـاظم نـاصــر ليتـوىل مهمـة الـدفـاع عن
شبـاكـانـا رغم بلـوغه االربعني عـامـًا إىل
جانب احلراس الشباب اجلدد ويشرف على
منـتخب العـراق بكــرة اليـد املـدرب آزاد

حممد أمني.

دعوة كاظم ناصر لالنضمام اىل منتخبنا بكرة اليد

كتب - خليل جليل
يف خطـوة اعـتربتهـا االنـديــة املشـاركـة يف
بطـوالت السبـاحة الطـويلة خطـوة مهمة
قـرر االحتـاد الفـرعي للـسبـاحـة يف بـابل
تنـظيـم بطـولـة احلـريـة النـديـة العـراق
بـالـسبـاحـة الطـويلـة يف الثـاني من متـوز

املقبل يف مدينة املسيب.
وقـد أوضح رئيـس االحتاد الفـرعي للعـبة
ورئيس نادي املـسيب السيـد سعد فاضل لـ
)املـدى( إن الـبطـولـة تقـام لـثالث فئـات
النـاشـئني واملتقـدمني والـشبـاب قـائاًل أن
البطولة اليت ينـظمها النادي بالتنسيق مع
االحتـاد العـراقي املـركـزي للـسبـاحـة هي
الـثانيـة يف اطار اهـتمامـات النادي القـامة
مثل هـذه املنــافسـات بعـد أن مت تنـظيم
البـطــولــة االوىل العــام املــاضـي وحقـقت

جناحًا 
نتطلع أن يكـون هذه املرة جناح أكرب يف ظل

مـشــاركــة واسعــة النــديـتنــا يف بغــداد
واحملــافظــات وسيقـوم االحتــاد الفــرعي

بتسهيل مهمة مشاركة اجلميع.
وأضاف الـسيد فاضل أن خطوات حتضريية
واستعدادية مت اختـاذها مبكرًا السـتضافة
هذه الـبطولة باالتفـاق مع االحتاد املركزي
وشكلت جلنة ملتابعة سري وقائع االستعداد.
-يشـار إىل أن نادي املـسيب يقف يف مقـدمة
االنـدية اليت حـصدت البطـوالت االحتادية
لسباقات السباحة الطويلة وخاصة للفئات
العـمريـة املبكـرة ومنهـا النـاشئـون حيث
يـتمـتع بقـاعـدة واسعــة من الـسبــاحني
املتـميزين الـذين يشقـون طريقهـم باجتاه
املسابقات القـادمة بقوة وتسيدهم للنتائج
فـضاًل عن قدراتهـم يف مسابقـات السبـاحة
االوملبية بعـد أن اثبتت الكفاءة الـتدريبية
لـسبـاحــة املسـيب كفـاءتهـا يف الـبطـوالت

احمللية وحتقيق نتائج طيبة فيها.

اعادة ترميم 
قـامت مديرية شباب وريـاضة االنبار باعادة
ترميم وصيانة ملعب االدارة احمللية يف مدينة
الـرمــادي بكلفـة ختـميـنيـة مقـدارهـا        
200.000 دوالرضمـن اعمــال املــرحلـــة الثـــانيــة
علمـا ان اعمال املـرحلة االوىل العـادة ترميم
املشـروع اعاله بلغت 91.000 دوالر. ويف الـنية
اجنـاز اعمـال املرحلـة الثـالثـة املتمثلـة بقلع
ارضيـة املـلعب واعـادة تـثيـيله مبــا يتالءم

والتحديث الذي ادخل عليه. 

اخبار الرمادي الرياضية 

نادي راوة 
مت مـؤخرا افـتتاح مقـر نادي راوة الـرياضي
والـذي ســاهمت مـديـريـة شبـاب وريـاضـة
االنبار بـانشائه  بالتعـاون مع اهليئة االدارية

هناك
ومت رصــد مـبلغ 10.000 دوالر عـن طـــريق
اجلهـد اهلندسـي يف احملافظـة وبالتـنسيق مع
جملس احلـكم احمللي من اجل انـشاء سـاحات
لاللعـاب املنظمـة وتثييل الـساحـة الرئيـسة

لكرة القدم يف امللعب. 

مقر جديد  
مت انشـاء مقر جديـد لنادي االنبـار الرياضي
بكلفـة ختمينية مقدارها 30.000 دوالر وذلك
بالتعاون مع اجلهد اهلندسي يف احملافظة يذكر
ان نـادي االنبـار الـريـاضي يـاتي بـالـدرجـة

الثانية من حيث تصنيف االندية.
وقــد حصـد مـؤخـرا املـراكـز االوىل اللعـاب
املعـاقـني كمـا حـصل علـى املـركـز االول يف
بـطولة الكـرة الشاطئـية اليت اقيمـت مؤخرا

يف مدينة نينوى.

ملعب رياضي 
يف قضاء القائم التابع حملافظة االنبار مت انشاء
ملعب رياضي بكلفة ختمينية مقدارها 15.000
دوالروعن تفاصيل امللعب اخربنـا السيد عماد
الـدليمي مدير الـشباب والرياضـة يف احملافظة
بـأن امللـعب احتـوى علـى مـدرجني طـول كل
واحد منهما 40 مرتا وبـعرض 6 امتار واشتمل
البنـاء علـى انشـاء مقـصورة بـطول 10 امـتار
وعـرض 5 امتار اضافة اىل انـشاء جمال الركض

اخلاص بالعاب الساحة وامليدان.

عمان/ اجمد الزين
اختتمـت يف العاصمـة االردنية عـمان بطـولة
غربي آسيا للناشئني والناشئات واستمرت من
لـلفرتة )19-24( حـزيـران احلــالي مبـشـاركـة
عربـية واسـعة وافـتتح فعـاليـات البطـولة .
االمني العـام للجنـة االوملبيـة رئيـس اللجنـة
املنـظمة املهـندس عبـد الغين طبلت يف صـالة
قصر الـرياضة وحبـضور نائـب رئيس االحتاد

اآلسيوي املشرف العام على البطولة.
وهـيمـنت الكــويت علـى الـبطـولـة واحـرزت
الـوسام الذهيب بعد فوزها على منتخب ناشئة
االمـارات )3-1( وأدى جنـم الكــويت ابـراهـيم
احلسن دورًا مـهماُ  يف احـراز ذهبيـة البطـولة
عنـدما فـاز على االمـاراتي جـاسم حمـمد )3-
صفـــر( وعلـي راشــد عـبــد احلـمـيــد )2-3(
وتــرشحـت الكــويت واالمــارات اىل نهــائيـات
بطـولة آسيـا للناشـئني اليت ستجـري يف اهلند
خالل الـفرتة )19-24( مـن شهـر متــوز املقـبل.

لالستحقـاقات القـادمة. وجـرت على هـامش
البـطولـة جتربـة علمـية تـقام للـمرة االوىل يف
مالعب كرة الطـاولة  مت خالهلا قـياس معامل
االرتداد للـطاولة عن طريق الكومبيوتر ومتت
التـجربة بإشـراف الدكتور زيـاد الكردي عميد
كليـة الـرتبيـة الـريـاضيـة يف جـامعـة مـؤتـة
ومبسـاعدة د. اجمد الفاهـوم من كلية احلجاوي
وارتدت الكـرة من ارتفـاع 30 سم ملسـافة 23.3
سم وهـي مقـاربــة للـمعـدل الـدولـي البــالغ

23.5سم.
ويف نهايـة البطولة اقيـم حفل تكريم يف فندق
ارينــا سبيـس حضـرته الـوفــود املشـاركـة مت
خالله تبادل اهلدايـا التذكارية بني الوفود ومت
كــذلك تــوزيـع درع البـطــولــة علــى الفــرق
املشاركـة. وقدم املهنـدس طبلت درع البطـولة
لـنائـب رئيس االحتـاد اآلسيـوي خليل اهلـندي
واالمـني العـــام لالحتـــاد العــربـي د. حمـمــد

الرويشد ود. زياد الكردي مدير البطولة.

ألنهـم ميثلون مستقبل كرة الـطاولة العراقية
واشـاد بالتـنظيم الـرائع للبطـولة واملـستوى
الفين الذي وصلـت اليه رياضـة كرة الطـاولة
يف االردن خاصـة الالعبـة زينـة شعبـان اليت

تأهلت اىل نهائيات اوملبياد اثينا القادمة.
ومن جـانب آخـر عقـد الـسيـد ايهـاب سهـام
االمني العـام إلحتـاد كـرة الطـاولـة يف العـراق
اجـتمـاعـًا مـع املهنــدس عبــد الغين طـبلت
االمني العـام للجنـة االوملبيـة االردنيـة علـى
هـامـش بـطـولـة غـربـي آسيـا لـلنـاشـئني
والنـاشئـات بكـرة الطـاولة واعـرب املهـندس
طبلـت عن سعــادته بلقـاء االخـوة يف االردن
مؤكـدًا عمق حـب االردن إلخوانهـم يف العراق
واضاف انه مت االتفاق مع االخـوان العراقيني
بعد توقيع الربوتوكول بني االوملبية االردنية
والعـراقيـة على اقـامة معـسكرات تـدريبـية
ً  هلـذا الربوتـوكـول وبـإمكـان  احتـاد تـنفيـذا
الطـاولـة ان يـسـتفيـد مـن بنــوده استعـدادًا

واحتلت قـطر املركـز الثالث بـعد فوزهـا على
لبنان )3-صفر(.

امـا يف جمال الـناشئـات فقد سـيطرت نـاشئات
االردن على جمـريات البطولـة واحرزت املركز
االول بعـد ان تغلـبت علـى نــاشئـات سـوريـا
بنـتيجـة )3-1( وأدت الالعبـة االردنيـة زينـة
شعبـان دورًا مهمًا يف حتقيق الفـوز على الفرق
العربية وحصل العراق على املركز الثالث بعد
ان تغلب على املنتخب الفلسطيين بنتيجة )3-
صفـر( وقـدم املـنتـخب العـراقـي للنـاشـئني
والناشئات مستـوى فنيًا جيدًا اشاد به اجلميع
بـرغم الظـروف الصعبـة اليت مير بهـا العراق
حـاليًا.مـن جانب آخـر صرح رئيـس منتخب
العـراق حكمـت شفيق لـ)املـدى الـريـاضي( يف
عمـان قائاًل. ان الغـرض من املـشاركـة يف هذه
الـبطـولـة كــان من اجل رفع املـستـوى العـام
إلعــداد العـيب والعبــات العــراق اسـتعــدادًا
لالستحقـاقات القادمـة واننا نهتم بـالناشئني

بطولة غربي آسيا للناشئني والناشئات بكرة الطاولة..

.


