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دمشق/ جليل صبيح/ موفد االحتاد
العراقي للصحافة الرياضية

طــرز املـنـتخـب العــراقـي بكــرة
القـــــدم صـــــورة أداءه اجلــمـــيل
أمـام نظيـره السـوري يف دمشق
بفــوز ثالثـي رائع مقــابل هـدف
وحيد سجله األشقاء يف املباراة
التجـريـبيـة  مبلعـب العبـاسـيني
ـــــــســــبــــت والــــتــــي أمـــــــس األول ال
ــــــة مــن الـفــــــرص شـهــــــدت جــمـل
العــــراقـيــــة الــضــــائعــــة بعــــد اداء
جميل وسيـطرة واضحـة على كل
خطـوط اللعب التـي أحسن فـيها
الـالعبـون تـطبـيق مفــردات املالك
الـتــــدريـبـي الــــوطـنـي املـــــؤلف مـن
املـديـر الفـني اكــرم سلمـان واملـدرب
رحيم حميد ومدرب حراس املرمى
جالل عــبـــــد الـــــرحــمــن وســـــانـــــدت
اجلمـاهيـر العراقـية  الـتي ازدحمت
بهــا مــدرجــات  اجلهـــة اليـمنـــى من
املقـصورة الرئـيسية لـلملعب الفريق
ــــــشــكـل رائـع مـــن خـالل الـعــــــــراقـــي ب
األهـــــازيج الــتــي لــم تــنقـــطع طـــــوال
دقــــائق املـبـــاراة الـتـي قـــادهـــا بــنجـــاح
طــاقـم حتكـيم ســوري مــؤلـف من
الــدوليني )سـليمـان وفـائـز البـاشـا
ومشهـور حمدان محـمد خيـر بدر
الـدين حكمـاً رابعاً ومـثل املنتخب
الـعراقي الالعبون حلـراسة املرمى
نـــور صـبـــري)هـــرسـنـك محــسـن (
واملـــــدافعــني علـي حـــسـني ارحـيــمه
وجـاسـم محمـد حــاجي)يـاسـر رعـد (
وعالء عبـد احلسني وعبد الوهاب ابو
الهـيل وقـصـي مـنـيـــر)هـيـثـم كـــاظـم (
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هـيـثـم كـــاظـم الـــذي ســـدد كـــرة قــــويه مـــرت مـن
جـــانـب العـمـــود عـنـــد الـــدقــيقه ...29وتـــواصلـت
الهـجمــات العـــراقيـــة ليـتبـــادل املتــالقــان صــالح
ســـديـــر وعـمـــاد محـمـــد املـنـــاوالت الـــذكـيـــة الـتـي
اوصلـت عـمـــاد يف الـــدقـيقــــة  34 علـــى مــشـــارف
منـطقــة اجلــزاء الـســوريــة لـيلعـب الكــرة بــذكــاء
صــوب الــشبــاك معـلنــاً تقــدم فــريـقه بهــدف زاد
حماس اجلماهير الـتي ما انفكت عن التشجيع

املتواصل  واستمرت السيطرة العراقية
وتـوالت الهجـمات وقـبل ان يلفظ الـشوط األول
انفاس الوقت بدل الضـائع تهيأت لالعب يونس
محـمــــود كــــرة ســــددهــــا صــــوب شـبــــاك رضــــوان
األزهـــرالـــذي  يـبــــدو انه تعـــاقـــد مع تــســـديـــدات
يــــونـــس لـيــتقــــدم املـنــتخــب العــــراقــي بهــــدفـني

لالشيء لصالح منتخبنا الوطني 
و لـم يخــتلف الــشـــوط الـثـــانـي عـن ســــابقه مـن
نــاحيـة الـسـيطـرة العــراقيـة املـطلقــة وان تهيـأت
فيه كـرتان سدد أحـداهما العب سوريـا اخلواجة
ضربـة ارضيـة ارمتى لهـا حارس مـرمى املـنتخب
نور صبري وأمـسكها بثقته املعهـوده بعد ارمتائه
لها بشكل جميل... ومرت الـدقائق عصيبه على
الفــــريق الـــســــوري الــــذي لـم يـــسـتــطـع مجــــاراة
الفـــريق العــراقـي مع بعـض الــطلعــات اخلـطــرة
الـتـي ابعـــدهـــا مــــدافعـــونـــا الـــذيـن قـــادهـم علـي
حــسـني إرحـيـمـه وسجل العـب املـيـنــاء  حـضــوره
األول بنجـاح وإزدادت ثقة الالعب جاسم محمد
حـاجـي بنفـسه  بـشكل اكثـر مـن ذي قبل يف هـذه
املبـاراة ولم يدع املالك التـدريبي املبـاراة متر دون
ان يـشــرك العــديــد مـن الالعـبني فـيهــا مبــا فـيه
احلارس اجلـديد سـرهنك املـشتـرك يف الدقـائق
األخيـرة من املباراة وتـوغل نواف فالح بـأكثر من
كــرة اخـطـــر بهــا الــســوريـني املـبـتلـني بـتحــركــات
العراقـيني املؤثرة وعلـى عكس سير املـباراة وعند
الــدقيقــة 73 منهـا  سـدد زيـاد شـابـو كـرة زاحفـة
ارضـيـــة لـم تـنفـع معهـــا محـــاولـــة احلـــارس نـــور
ليـتقلـص الفــارق الــى  2-1 وقـبل نهــايــة املبــاراة
حــصـل الالعـب نــــواف فـالح علــــى ضــــربــــة حــــرة
مبـاشـرة إثـر تعـرضه ألعثـار داخل قـوس اجلـزاء
ليـطلق احلـكم الـسـوري صـافــرته مـعلنـاً ضـربـة
حــرة مبـاشـرة سـددهـا يـونــس محمـود بــرازيليـة
ذكية تـابعها حارس سوريـا رضوان األزهر بعينيه
فقط قبل ان تدخل شباكه معلنة فوزاً مستحقاً
للفـــريق العـــراقي الــذي كــان بـــأمكــانه ان يــزيــد
غلـته الـتهــــديفـيـــة السـيـمـــا بـتلـك الكـــرة الـتـي
سـددهـا يـونــس محمـود يف هـذا الـشــوط راسيـة
أرتــطـمـت بـــــالعــــارضــــة ...لـيـعلـن حـكـم املـبــــاراة
نهـــايـتهـــا لـصــــالح املـنـتخـب العـــراقـي بـثالثـيـــة

جميلة.
مـن جانب أخر غـادر وفد املنتـخب  دمشق صباح
امـس مـتجهــاً صــوب العـــاصمـــة األردنيـــة عمــان
استـكمــاالً ملعــسكــر إعــداده لبـطــولــة غــرب اسيــا
التي يـشاع هنا يف دمـشق بأنها ستقـام مبوعدها

يف األردن.

ووسـام زكـي وحيــدر عبــد األميـر وصــالح سـديـر
)احمد صالح (للـوسط يف حني لعب املهـاجمان
يـونــس محمــود وعمــاد محمـد)نـواف فالح ( يف
األمـــام ولعـب لفـــريق ســـوريـــا الـــشقـيق:رضـــوان
األزهـر حلراسـة املرمـى والالعبـون خالـد البـاشا
وواديـب بـــركــــات )بكـــري طـــراي( ورأفـت محـمـــد
قائد الفريق وانس اخلوجا وعباده السيد )وائل
عليـان( ومعتصـم عاليه ويحيـى راشد ومحـمود
امنه ومـاجـد احلــاج )عبــد الفتـاح األغـا( وزيـاد
شـــابـــو وشهـــدت الـــدقـيقـــة األولـــى اول الفـــرص
العراقـية حيـنما تهـيأت للمهـاجم النشـط عماد
محـمــــد لكـن كــــرته مــــرت بجـــوار قـــائـم حـــارس
سوريا رضـوان األزهرتالها جنم املنتخب املتميز
يـــونـــس محـمــــود بكـــرة خـطـــرة عـنـــد الـــدقـيقـــة
الـسـابعــة ارتطـمت بـالعـارضـة الـسـوريـة وتــوالت
الهجمـات بفضل حسـن حتركات العـبي الوسط
الــذين احــسن قـائــد الفــريق )عبـد الـوهـاب ابـو
الهيل (قيادتهم نحو مسك زمام األمور وابدعوا
يف تـطـبـيق واجـبـــاتهـم الــتكـتــيكـيـــة  وطـبقـــوهـــا
بـشكل جـميل  واملهـاجمني  وبـدى التفـاهم  بني
كل اخلـطـــوط الـتـي اجهـــدت الفـــريق الــســـوري
كـثيــراً وتـهيــأت كـــرة جمـيلــة تعــاون يف اعــدادهــا
الـثـنــائـي صــالح ســديــر وعـمــاد محـمـــد ورفعهــا
أألخيـر جميلـة إسـتقبلهـا سـديـر بـرأسيـة فـوريـة
لكن كـرته ارتطمت بقدم املـدافع السوري وعادت
مقـشـرة امــام املتـميـز يـونـس مـحمـود الــذي لم
يـقصــر معهـا وسـددهـا قـويـة علــى الطـائـر لـكن
يقظـة رضوان سوريـا وحارسها رد الـكرة وشهدت
الــدقـيقــة 15 مـن املبــاراة اصــابــة الـالعب قــصي
منيـر إثر إشـتراك مع الـسوري اديـب بركـات مما
تـسـبب بـأصـابـة الـنجم قـصي بكـدمـة يف الـركبـة
اضــطــــرته الــــى املغـــادرة واشـتــــرك محـله زمـيـله

بعد جملة من الفرص الضائعة

ثالثـيــــة عــــراقـيــــة مجــيلــــة هتــــز الـــشـبــــاك الـــســــوريــــة

يونس محمود احرز
هدفني واضاع جملة

من االهداف.

بغداد/ حيدر مدلول
يـحــــضـــــــر الـــــســيـــــــد بـــــــاســم
الــــربــيعـي الـنــــائـب الـثــــانـي
لــــرئـيـــس االحتــــاد العــــراقـي
لكــرة القـــدم و عبــد اخلــالق
مــسعــود نــائـب رئـيــس نــادي
اربيل الـريــاضي ممثـلني عن
العــــــراق يف سحــبـــــة قـــــرعـــــة
بـطـولـة دوري ابـطــال العـرب
نــــــسـخـــتـه الــــــــرابـعــــــــة الـــتـــي
تــسـتـضــيفهـــا مـــديـنـــة جـــدة
السعودية يومي 19 و 20 من
الــشهــر اجلــاري الــى جــانـب
ـ31 ممـــــــثــال مـــــــن الــفـــــــــــــــــرق

األول.
- وكمــا سيـتم مـنح األنـديـة
املـشاركـة مبلغ 20 ألف دوالر
)نصف قيـمة املكـافأة املـالية
املـمـنــــوحـــــة لألنــــديــــة الـتـي
تـخـــــــــرج مـــن الـــــــــدور األول(
خالل حفل القرعة للصرف
مـنهـــا علـــى تـــذاكـــر سفـــرهـــا
وإقــامـتهـــا يف املبــاراة األولــى
للـــــدور األول طـــبقـــــاً ملـــــا مت
االتفـــــاق علـيـه خالل ورشــــة
الـعـــمـل الـــتـــي جـــمـعـــت بـــني
االحتــــاد العـــربـي والــشــبكـــة

الراعية يف مدينة جدة. 

وقد وضعت اللجنـة املنظمة
شـــــروطـــــاً وغـــــرامــــــات علـــــى
الــــتــــــــــــأخــــــــــــر يف تـــــــــسـجــــيـل

الالعبني.
فــالغــرامــة األولــى مقــدارهــا
200 دوالر لالعــبــني الــــــذيــن
يـضــافــون خالل الـفتـــرة من
21 آب / املقـبل إلــى 1 ايلــول
القــــادم، وغــــرامــــة 400 دوالر
ــــــــــــذيـــــن يـــــتـــــم لـالعـــــبـــــني ال
تـسجيلهـم خالل الفتـرة من
2 الــــــى 10 ايلــــــول / القـــــادم
بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة الـــــــــى عـــــــــدم
مشـاركتهم يف مبـاراتي الدور

ـ

العـــربـيـــة املــشـــاركـــة يف هـــذه
الــبـــطــــــولــــــة والــتـــي اعلــنــت
مــــــوافقـــتهـــــا رســمــيــــــا علـــــى
املـــــشـــــــاركـــــــة فـــيهــــــــا. وعلـــــــى
الــــــصـعــــيــــــــــد ذاتـه  حــــــــــددت
الـلجـنـــــة املـنــظـمـــــة لـــــدوري
أبـــطــــــال العـــــرب الــنـــــسخـــــة
الــرابعــة للمــوسم الـريــاضي
ـــــــــــــد 2007/2006، مـــــــــــــواعـــــي
تــــــــــــســجــــــيــل الــالعــــــبــــــني يف
الـبطولة حيث جاءت الفترة
األول من 15 متـوز وحتى 20
آب / املقـبل، والفترة الثـانية
خالل شهــر كــانـــون الثـــاني ،

ـ ـ

20 الف دوالر بانتظار اربيل يف دوري أبطال العرب

بغداد/ خليل جليل
انــطلقـت عـصـــر امــس االحـــد
علــى ملعـب محـافـظـة دهـوك
منــافسـات املـرحلـة االولـى من
ـــــى ملـحق دوري الــتـــــأهـــيل ال
الــدرجــة املـمتــازة لكــرة القــدم
الـتـي تـــشــــارك يف صــــراع هــــذا
املـلحق اربعة فـرق متثل انـدية
ـــــرمـــــادي واملـــــوصـل وصالح ال

الدين والفرات.
واعتمـدت جلنـة املسـابقـات يف
االحتــــاد العــــراق لكــــرة القـــدم
ـــــاقـــــامـــــة ــــــا يقـــضــي ب ـــــوب اسل

املنــافـســات بـطــريقــة
الـــــــــــــــــــدوري عــلـــــــــــــــــــى

مـرحلـتني وتقـام املـرحلـة
االولــــى يف محـــافــظـــة دهـــوك

وتستمر )3( أيام.
وســـتقــــــام لقـــــاءات
املـــرحلـــة الـثـــانـيـــة

احلـاسمـة يف ملعب
محـــــافـــظـــــة املـــــوصـل وتقـــــرر
ــــي ــــثــــــــــــان ــــــطـالقـهــــــــــــا يف ال ان
والعـشريـن من الشهـر اجلاري

وتتواصل لثالثة ايام ايضا.
وتتنــافس الفـرق االربعـة علـى
خـطف بـطـــاقتـي التــأهل الــى
ــــدرجــــة املــمــتــــازة مـــصــــاف ال
لـلــمــــــوســم املـقــبـل والـلـحــــــاق
بفـريقي العدالـة والسليمـانية
اللـذيـن ضمنـا التـأهل بعـد ان
غــــادرا الــــدرجــــة االولــــى الــــى

دوري االضواء.
وكـــان االحتـــاد العـــراقــي لكـــرة
القـدم قـد تقـرر يف وقت سـابق
ومراعاة للظروف االستثنائية
التي ميـر بهـا فـريقـا الـرمـادي
واملــــــوصل مــــشـــــاركـــتهــمـــــا يف

منافسات امللحق.
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ومـن املـــؤمـل ان يكـــون فــــريقـــا
ـــــديــن واملــــــوصل قـــــد صالح ال
اسـتـهال صــــراع امللـحق عــصــــر
امـس االحـد يف افـتتـاح جـولـة
املـرحلـة االولـى وحـدد االحتـاد

احلـــكــــم الـــــــــــدولــــي
عـالء عبــد القــادر
لـقــــيـــــــــــادة هـــــــــــذا

اللقاء.
ـــــتــقــــــــــــــــابــل يف وي

املـــــــبـــــــــــــــــــــاراة

الــثــــانــيــــــة
فــــريقـــــا

ــــرمـــــادي والفــــرات ال
وسيــديـــر املبــاراة الـــدولي

صباح قاسم.
ـــــأتــي خـــطـــــوة االحتـــــاد يف وت
تــسـمـيـــة طـــواقـم حتكـيـمـيـــة
ــــات ــــاري ــــادة مــب ـــــة بقــي دولــي
املـلحق نـتـيجـــة حــســـاسـيـــة
املنافسـات يف جانب والتأكد
مـن سـيـطــــرة احلكـــام علـــى

مثل هذه املباريات.
ــــى صعـيــــد مـتــصـل انهـت عل

ــــة لـكــــرة االحتـــــادات الفــــرعــي
الـقــــــدم يف دهــــــوك واملــــــوصـل
ــــات تـــضــيـــيف ــــرتــيــب جــمـــيع ت
ـــــالــتــنــــســيـق مع ـــــات ب ـــــاري املــب
االحتــاد املــركــزي للـعبــة الــذي
ــــــــسـهــــيـالت ـــــــــــدوره ت ـــــــــــدى ب اب
الـتـنـظـيـم واملــشـــاركـــة الجنـــاح
املنافسات بني الفرق االربعة.
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انطالق مباريات املرحلة االوىل املؤهلة للدوري املمتاز
اعتمد طاقم دولي الدارتها

بغداد/ املدى الرياضي
اكـــــدت )11( دولـــــة عـــــربــيـــــة هــي:
املغــرب ولبنـان واجلـزائـر وسـوريـة
وتـونـس والعـراق ومصـر والكـويت
والـســودان واالمــارات وفلـســطني،
مـشــاركتهـا يف الـبطـولـة العــربيـة
الرابعة الـتي ستقام يف العـاصمة
االردنـيــــة عـمــــان وذلـك يف املــــدرج
الـروماني بـالفترة من 14 -20 آب
املـقـــبـل، وطـلـــب احتــــــــاد الــكـــيــك
بـــــوكـــســيــنغ االردنــي  مــن الـــــدول
املـشـاركـة حتـديـد عـدد املـشــاركني

يف البطولة.

ـ

يعــــول علـيهـــا االحتـــاد كـثـيـــرا يف
حتـقيـق نتــائج ايجـــابيـــة لتـــاكيــد
الـتفــوق يف اللـعبــة خــارجيــا بعــد
الـنجــاح املتـميــز لالعـبني تــوفـيق
عـدنـان وهـاويــر عبــد اهلل اللــذين
متكـنــا مـن خـطف بــرونــزيــة لـكل
واحـــد مـنهـــا يف بــطـــولــــة العـــالـم
الــتــي جـــــــرت الـعـــــــام املـــــــاضــي يف
مــدينــة الــدار الـبيـضــاء املغــربيــة
وهـــــو الــنجـــــاح الـــــذي اشــــــادت به
مـخــتـلـف وســـــــائـل االعـالم عـلـــــــى
الرغم من الظروف الصعبة التي

مير بها البلد.

االخـتبـارات ثـم التـصفيـات الجل
ان يـكــــون االخـتـيــــار دقــيقــــا ومـن
دون ان يكـون هنـاك غنب بحق اي
مــن الالعــبــني وســيــــشــــــرف علـــــى
تـــدريـب املـنـتخـب اخلـبـيـــر ثـــامـــر
عبـدالعـزيز واملـدرب حمـيد رشـيد
علـمــا ان االوزان الـتـي سـتــشــارك
بــالـبـطــولــة هـي )51، 54، 57، 60،
5ر63، 67، 71 ،76، 81، 86 ، 90،
+90كغـم( يـــذكـــر ان املــشـــاركـــة يف
الـبـطـــولـــة العـــربـيـــة تعـــد االولـــى
للكـيك بـوكــسيـنغ علـى الـصـعيـد
اخلـــــارجــي هــــــذا العـــــام وهـــــو مـــــا

وعلـــــــى صعــيــــــد مــتــــصل يـــــــدخل
مــنــتخــب العــــــراق للــمــتقـــــدمــني
بــــالكــيك بـــوكــسـيـنـغ يف معـــسكـــر
تـدريبي يف محـافظة الـسليمـانية
يــوم الـثالثـــاء املقـبل مـن الــشهــر
اجلـاري ويتواصل حتى االول من
الشهر املقبل استعدادا للمشاركة
يف الـبـطـــولــــة اعلــن ذلك مـصـــدر
مـطلع يف االحتـاد وقــال سيــدخل
الــــــى هـــــــذا املعــــسـكــــــر 24 العــبــــــا
ميـثلــون املـنـتخـب الــوطـنـي أ و ب
وسيقع االختيـار يف النهايـة على
اثـنـي عـــشــــر العـبـــــا بعــــد اجــــراء

العراق يشارك يف البطولة العربية للكيك بوكسينغ
منتخبنا الوطني يف تشكيلته الدمشقية.. أمس االول.

بغداد/ املدى الرياضي
لـم ميـضِ وقـت طــــويل علـــى
احـــتـفــــــــــال فــــــــــريـق الــكــــــــــرخ
بـانتـزاعه لقـب بطل الـدوري
بكـرة اليـد حتـى اردفـه بلقب
بطل كأس املثابرة عقب فوزه
علـــى منــافــسه اللــدود فــريق
اجلــيــــش بـــــرمــيـــــات اجلـــــزاء

الترجيحية )2-4(
يف مبـاراة تواصل الـتعادل يف
وقـتــيهـــــا االصلـي واالضــــايف
جـــــــــرت يف قـــــــــاعـــــــــة الــكـــــــــرخ
مبــنـــطقـــــة االسـكـــــان بـــــادارة
احلكمـني غامن كاظم وحيدر

جحات.
الـــــــــشـــــــــــوط االول انــــتـهـــــــــــى
بتعـادلهمـا )10-10( واستـمر
الــتعــــادل حـتــــى يف الـــشــــوط
الثـانـي )18-18( حيـث شهـد
الـشـوطـان اداء هجـوميـاً من
كـال الفــــريقـني ومـــالــت كفـــة

لــبلــــوغ الــنهــــايــــة قــــد حــــول
الـالعـــبـــني الــــــــى مــــــشــــــــاريـع
تضحيـة بجهودهم ومتـسكوا
بتعــديل النـتيجــة حتـى كـان
لهم مـا ارادوا وانـتهت املبـاراة
)25-25( ومت حـــسـم الـلقــــاء
عـن طـــــريق رمـيــــات اجلــــزاء
فقـــد سجل ملــصلحـــة الكـــرخ
كـل من مـحمــود عـطــا وعـلي
سعــدون وعلي نـاصــر وكمـال
عـبـــد الـــواحـــد فـيـمـــا اخـفق
خـالـد عـدنــان يف التـسـجيل،
واستـطــاع العبــان فقــط من
نـادي اجليـش تـنفيـذ رميـتي
اجلزاء بـنجاح وهما ابراهيم
خـنجــر وعـمــار جـبــار بـيـنـمــا
اخـفـق عـالء حـــــســني ورعـــــــد
علـي يف الـتـــسجـيل لـيـنـتهـي
الـصـــراع بفــــوز الكـــرخ )2-4(
بـفــــــــــارق رمــــيــــــــــات اجلــــــــــزاء

الترجيحية.

الــسـيــطـــرة ملــصـلحـــة فــــريق
الـكـــــــرخ الـــــــذي تـفـــــــوق فــيـه
الالعـبــــون حـمــــودي نــــاصــــر
وخـالـد عـدنـان وقـصـي عبـد
اللـطـيف فـيمـا بـرع مـن اهل
اجلـيش احلـارس عـامـر علي
وايـهـــــــاب نـــبـــيـل وابـــــــراهـــيـــم
خنجـر. وتصـاعـدت حمـاسـة
ــــــــــــوقـــــتـــــني الـالعـــــبـــــني يف ال
االضـــــافــيــني حــيــث انـــتهـــــى
الشـوط االضايف االول )20-
19( ملــصـلحـــة اجلـيـــش لكـن
الكرخ متكن من احراز هدف
التعـادل يف الشـوط االضايف
الـثــانـي لـيحـتكـم الفــريقــان
الــــــى شــــــوط اضــــــايف ثــــــالــث
ادخـلـهــــم يف مــــنـــــــــــافــــــــســـــــــــة
مـــــاراثـــــونــيـــــة شـــــاقـــــة وعـــــاد
اجلــيـــــش لفـــــرض ســـطــــــوته
وتـــقـــــــــــــــــــــــــدم )23-25( اال ان
اصـرار الكـرخ علـى التـواصل

ـ

ـ

يد الكرخ تستويل عىل ألقاب املوسم
بغداد/ املدى الرياضي: وصل وفد منتخب الـشباب للمصارعة
الـى دولـة االمـارات العـربيــة املتحــدة للمـشـاركــة يف بطـولـة اسيـا
بـاللعبـة التي ستقـام هناك لغـاية احلـادي والعشـرين من الـشهر
اجلــاري مـنه. وتــألف الــوفــد الــذي يــرأسه عـضــو االحتـــاد وليــد
القيـسـي من حـسني كـاظـم رئيـس احتـاد كـربالء اداريـا والــزميل
صكـبان الربـيعي صحفيا مـوفدا عن االحتـاد العراقي للـصحافة
الـريـاضيـة ومـصطفـى عبـاس مـدربـا للحـرة وكــرمي رحيم مـدربـا
للرومـانية وثالثة مصارعني للحـرة وهم حتسني عبدالكرمي وزن
120كـغم وعـالء عيـســى وزن 84 كغـم واحمــد ســوادي وزن 96 كـغم
ومثلهم لـلرومانيـة وهم محمد صـباح وزن 120 كغم وعلي خلـــف
وزن 96كغـم وعلي كـاظــــم وزن 84كغــــم  وجـاء اخـتيـار املـصــارعني
عـلى اثر االخـتبارات التـي اجراها االحتـاد للمصـارعني يف ناديي
الكـاظميـة بالـنسبـة للرومـانيـة والصليخ بـالنسـبة للحـرة وحتت
اشــــراف االحتــــاد املــــركــــزي ومـبــــاشــــرة مـن قــبل رئـيـــس االحتــــاد
عبـدالكـرمي حـميـد وكـذلك اعـتمـادا علـى الـنتـائج الـتي اسفـرت
عنهـا بطـولة العـرب التي جـرت يف القاهـرة العام احلـالي وحقق
خاللهـا مـصـارعـونــا نتــائج جيـدة. وقــال رئيـس الـوفــد القيــسي
قـبـيـل مغــــادرته ان الــسـبـب الـــذي جـعل املــصـــارعـني ذوي االوزان
الـثقيلــة هم الـذيـن سيـشـاركـون يف الـبطـولـة العــربيـة ملـستــواهم
الكـبيـر ولـلخبـرة الـطــويلــة التـي ميلكــونهــا علــى صعيـد الـلعبـة

ونأمل باخلروج بنتائج ايجابية يف البطولة العربية.

املشاركة يف بطولة آسيا للشباب
باملصارعة 

صـــدق أو ال تــصـــدق ان احـــد
اعـــضــــــاء االحتــــــادات املعــنــي
بلعبـة فـرديــة ويعمل يف احـد
مــنـــــاصــب مـــــدرســـــة الــبـــطل
االوملـبـي اكـــد يف تـصـــريحـــات
عديـدة رغبته بـاعداد اجـيال
يف مخــتلـف االلعــــاب ضـمـن
برنامج املـدرسة. وهل تصدق
ان االحتـــــاد املـــــركـــــزي الـــــذي
يعــمل فــيه هـــذا املــســـؤول يف
املـــدرســـة، مـــا زال يعـــانـي مـن
تـردي االوضـاع الـفنيـة وسـوء

النتائج وانحسار االنشطة.

ـ

صدق ..  أو .. ال تصدق
يقـــال ان مــشـــاكل فـنـيـــة
واداريــــــــة يف طــــــــريـقـهــــــــا
للــظهـــور علـــى الــســطح
بــني ادارة نـــــــادي الـقـــــــوة
اجلــــويــــة وجلـنــــة عقــــود
الـالعـــبـــني يف االحتــــــــــاد
بـسـبب تـســرب عـــدد من
العــبــي اجلـــــــويـــــــة الـــــــى
أنـــديـــة عـــديـــدة مـن دون
عـلم ادارة اجلــويــة وهــذا
ممـــا سـيـضـعف الفـــريق
يف املــنـــــــافـــــســـــــات الــتــي

يستعد لها.

يقـــــال

الكرخ بطل الدوري وكأس املثابرة هذا املوسم.
تصوير: محمد سامي القيسي
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