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االوملبية حتذر من استمرار عملية االختطاف

مصارحة حرّة

رهان العميدي

احتاد الكرة يستنكر والعبو املنتخب الوطني هيددون برتك اللعبة

اياد الصاحلي
لـيــس عـيـب ـ ـاً ان تكـبـ ــو ..لكـن العـيـب ان ال
تقــوى علــى اسـتـنهــاض طــاقـتـك وتفعـيل
دورك يف اجملـال الذي اخـفقت فيه ..بـهذه
ال ــروحيــة اسـتمــد االحتــاد العــراقـي لكــرة
ال ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ــة مـقـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــات انـقـالبـه املـفـ ـ ـ ــاج ــئ
لـلمــراقبـني عنــدمــا زج مبـنتـخب الــشبــاب
املكــافح يف بطـولـة العـرب الثـانيـة عـشـرة اجلـاريـة يف
دمشق وحقق نتائج لـم يكن اكثر املتشـائمني يدركون
مدى التحول االيجابي الذي منح شبابنا دفعات من
اجلــرأة والتحـدي والقــوة لتـحمل مـســؤوليـة نهـوض
اللعـب ــة يف اس ــوأ ظ ــرف م ــرت به مـن ــذ اع ــادة ت ــأهـيل
القاعدة ودراسة اسـباب الهزائم املريرة التي لم تسلم
منهـا حتـى االنـديـة املـمثلـة لكـرة الـسلـة العـراقيـة يف
احمل ــافل اخل ــارجـي ــة ،وبـص ــراح ــة ف ــان تقـبل ح ـسـني
العـميــدي رئيـس االحتـاد العــراقي لكـرة الـسلــة سيل
الـنق ــد الالذع لـتــشخـيــص العلـ ــة وتخلـيــص واقعه ــا
املـريـض من فـايـروســات التكـاسل النـاقلـة لـداء املـوت
البـطيء للعـبة قـد ساهـم يف تعزيـز روابط الثقـة بني
االعالم والعـمـي ــدي وبقـي ــة اعـض ــاء االحت ــاد ال ــذيـن
كــانــوا اشـبـه بخلـي ــة نحل لـتحلـيل وتــشخـيـص ابــرز
النقـاط الـتي ركــزت عليهــا الصحـافـة بغيـة التـوصل
الـى حـدود القنـاعـة بـان الـشبـاب هم شـرارة االنقالب
الــسل ــوي للـمـضـي ب ــاللعـبــة الــى ســاحــات امل ــواجهــة
الـســاخنــة يف بطـوالت العــرب وآسيـا بــروحيــة البـطل
وليـس املـشــارك اخلج ــول مثـلمــا كــان يحــدث يف كل
مرة.
نعـم كـ ــان ره ـ ــان العـمـي ـ ــدي علـ ــى الـ ـشـبـ ــاب ابـلغ رد
ملنتقـدي مـرحلـة التـرهل والتقـاعـس واالنكفـاء التي
رافقت املنتخبـات الوطنيـة وادت الى ترسـيخ التشاؤم
يف اذهــان املتـابعـني ،وبطـولـة العـرب يف دمـشق اكـدت
بدايـة النهـوض الذي نـريده واقعـياً ومـستمـراً وليس
ملــرة واحــدة ،فـمـنـتخـب الـشـبــاب ضـمــانــة احتــاد كــرة
الــسل ــة الجن ــاح سـت ــراتـيجـيـته امل ــزمع تـطـبــيقه ــا يف
النصـف الثاني من هـذا العام ،بل ال ابـالغ لو قلت ان
الـشبـاب هم دلـيل البـراءة الـذي يجـب ان يتمـسك به
العـمـي ــدي النق ــاذ اللعـب ــة مـن اته ــام ــات كـثـي ــرة لعل
ابرزهـا ان خيط الصراحة بـني املدربني واحتادهم قد
انقـطـع من ــذ فت ــرة ليــست بــالقــصيــرة علــى خلـفيــة
تـوزيع املسـؤوليـات مع املنتخـبات الـوطنيـة والتفـاعل
احلقـيقي لـبنــاء البـنيــة التحـتيـة ملــستقـبل القـاعـدة
وجلـمـيـع الفـئـ ــات العـمـ ــريـ ــة ،ولهـ ــذا جـ ــاءت مـبـ ــادرة
االحتـاد بخصـوص الغـاء العقـوبـات والغـرامـات بحق
االنــديــة وبعـض الالعـبني فــاحتــة خيــر لـلمـصــاحلــة
واملـصــارح ــة مثـلمــا اش ــار زهيــر مـحمــد صــالح ن ــائب
رئيـس االحتــاد يف تـصــريح ســابق ،ونــأمـل ان تتـبلــور
افكــارجــديــدة لـصـنــاعــة مـنـتخـب وطـنـي مـن ن ـسـيج
شـب ــابـن ــا يف دم ــشق لــيك ــون املـنـتـ ــوج يحــمل (عالم ــة
اجلــودة) ،فـنتــائج املـشــاركــة يف بـطــولــة العــرب دفـعت
كـثيــرين لـيفــركــوا اعيـنهـم ويتــأكــدوا ويـصــدقــوا بــان
الفرج قادم لكرة السلـة وان الضوء بدأ فعالً بالتوهج
يف نهـاية نفق االزمـة وسوف يـزداد قربـاً وميأل الواقع
مسـاحــة كبيـرة مـن احلقيقـة بـان االجنحـة املـكسـورة
بـامكـانها ان حتـمل رسالـة التحـدي وحتلق بعيـداً لو
مـنحـت الـثقــة وضـمــدت ج ــراحهــا كـي جتــوب سـمــاء
اصعب املنافسات بالطول والعرض ..واالداء املشرف.

مجعة خضري :مليون هدف
ال تغري قناعة سلامن يب!

بغداد /املدى الرياضي
ابـدى الالعب جمعـة خضـير
احمل ـت ـ ــرف يف ن ـ ــادي حـ ـطــني
السوري استـياءه من طريقة
انتقاء املدير الفني ملنتخبنا
الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي اكـ ـ ـ ــرم سـلـ ـمـ ـ ـ ــان
الع ـض ــاء املـنـتخـب وق ــال يف
تـ ـص ـ ـ ــريح س ـ ـ ــريع لـ (املـ ـ ــدى
ال ـ ــري ـ ــاضــي) :لق ـ ــد ق ـ ــدمــت
م ـسـتــوى طـيـبـ ـاً مع الف ــريق
الـسـوري يف الـدوري املـنصـرم
واحـرزت لقب هـداف الدوري
هنـاك بـثمــانيـة عـشـر هـدفـاً
مع اخـتيــاري كــافـضل ثــالث
هـداف يف الـدوريـات العـربيـة
ورغ ـ ـ ـ ــم ذلـ ـ ــك ل ـ ـ ـ ــم اوف ــق يف
انت ــزاع قنــاعــة اكــرم سـلمــان
وامـ ـتـل ـكـ ـتـ ـن ــي احلـ ـيـ ـ ـ ــرة ازاء
جتـ ـ ـ ــاهـل هـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ــدرب ل ــي
ولـالعـ ـب ــني آخ ـ ـ ــري ــن حـ ـت ـ ـ ــى
وصلت الـى تفـسيـر واحـد ان
هــذا الــرجـل لن يـغيــر رؤيـته

وقـنـ ــاعــته يف أي العـب ولـ ــو
سجل مليـون هـدف لن يـرى
الفانيلة الوطنية!
واضـ ـ ـ ـ ــاف ج ـ ـمـعـ ـ ـ ـ ــة :لـقـ ـ ـ ـ ــد
وضعنـي هذا املـدرب يف حرج
شـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد امـ ـ ـ ــام اجلـ ـمـهـ ـ ـ ــور
واالعالم والـ ـ ــريـ ـ ــاض ـيــني يف
سوريـا الذيـن تعاطفـوا معي
وت ـســاءلــوا يف الــوقـت نفــسه
عـن اسبـاب عــدم استـدعــائي
لتـشكيلـة املـنتخـب سيمـا ان
سـل ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــان ق ـ ـ ـ ـ ــال يف اح ـ ـ ـ ـ ــد
ت ـ ـص ـ ـ ــريـح ـ ـ ــاتـه انـه يـ ـت ـ ـ ــابـع
الـ ــدوري الـ ـسـ ــوري عـن كـثـب
وب ـصـ ــورة دقــيقـ ــة ويـبـ ــدو ان
تـصــريحـه من واقـع اخليــال
ف ـكـ ـيـف يـعـ ـ ـ ــرف تـفـ ـ ـ ــاصـ ـيـل
الــدوري الـســوري ويـتجــاهل
ح ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ــي عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى لـقـ ــب
الهـ ــداف؟! امتـن ـ ــى ان العـب
ملـ ـنـ ـتـخ ــب بـل ـ ـ ــدي يف اق ـ ـ ــرب
وقت!

يف قرعة اربد العربية لكرة اليد

الكرخ يف جمموعة ام جوزة
عمان /املدى الرياضي
سـحبت قـرعـة بطـولـة اربـد العـربيـة لكـرة اليـد الـتي تنـظمهـا
مدينة اربـد االردنية ،حيث وضعت القـرعة فريقي بـلدية اربد
والقـ ــدس الـفلـ ـس ـطـيـنــي وجهـ ــا ل ـ ــوجه يف مـبـ ــاراة االفـتـتـ ــاح
ملنــافـس ــات البـطــولــة الـتي سـتقــام بقــاعــة جــامع ــة اليــرمــوك
اعتبارا من اخلامس والعشرين من الشهر اجلاري.
وحــسب نـظ ــام البـطــولــة فقــد قــسمـت الفــرق املـشــاركــة علــى
مج ـم ـ ــوع ـتــني ض ـمــت االول ـ ــى ف ـ ــرق بل ـ ــدي ـ ــة ارب ـ ــد والق ـ ــدس
الفلـسـطيـني والـشعلـة الـسـوري واحلـسني اربـد ،فـيمـا ضـمت
الـثانيـة فرق العـربي وام جوزة والكـرخ العراقـي ونواعيـر حماه
السوري.
وكـانـت اللـجنـة الـريــاضيـة املـسـؤولـة عـن البـطـولـة قـد اقـرت
التعليمات اخلاصة واعدت جدول املباريات:
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بغداد /خليل جليل
عبر اعـضاء املنتخب الـوطني لكرة
القــدم املـتــواجــد حــالـيــا يف عـمــان
خلـ ـ ــوض لقـ ـ ــاء ودي مع م ـن ــتخــب
االردن عن اسـتيـائهم واسـتنكـارهم
لـعمـلي ــة اختـط ــاف رئيـس اللـجنــة
االوملـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ــراقـ ـيـ ـ ـ ــة احـ ـمـ ـ ـ ــد
الـســام ــرائي وع ــدد من املـس ــؤولني
علـى يــد مجهـولـني اول من امـس،
وه ـ ــدد اعـ ـض ـ ــاء امل ـن ــتخــب ب ـت ـ ــرك
ال ــري ــاضـ ــة نه ــائـي ــا يف ح ــال ع ــدم
اطالق ســراح اخملـتـطفـني ،ونــاشــد
رئـيس الـوفـد عبـد اخلـالـق مسعـود
يف بـيـ ــان املـ ـسـ ــؤولــني العـمـل علـ ــى
التدخل بأسرع وقت الطالق سراح
الـ ـ ـس ـ ـ ــام ـ ـ ــرائــي وزمـالئه يف ب ـي ـ ـ ــان
صـحـفـ ــي صـ ـ ـ ـ ـ ــادر عـ ــن االحتـ ـ ـ ـ ـ ــاد
العـ ــراقـي لـك ـ ــرة القـ ــدم يـعلـن مـن
خـالله إس ـت ـي ـ ــاءه خلـ ــطف رئ ـيـ ــس
اللـجنــة األوملـبيــة الع ــراقيــة وعــدد
مـن أع ـضـ ــاء مكـتــبه ــا الـتــنفـي ــذي
والـشخصيـات الريـاضية العـراقية،
وفيما يلي نص البيان:
؟عبـر رئيس وأعضاء املنتخب بكرة
الق ـ ــدم امل ـت ـ ــواج ـ ــديــن ح ـ ــال ـي ـ ــا يف
الع ـ ــاص ـم ـ ــة األردن ـي ـ ــة ع ـم ـ ــان عــن

إسـتـي ــائهـم ال ـش ــدي ــد وإسـتـنك ــارهـم
لألنـب ـ ــاء ال ـ ــواردة مــن بغ ـ ــداد ح ـ ــول
اختطـاف السـيد احـمد الـسامـرائي
رئـيــس اللجـنــة األوملـبـيــة الــوطـنـيــة
العـراقيـة وعـدد مـن أعضـاء مكـتبهـا
التنفـيذي والـشخصـيات الـرياضـية
العراقية.
وقـ ـ ـ ــال رئـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـ ـ ــد
عبداخلـالق مسعـود بأن الـوفد إدارة
والعـ ـب ــني قـ ـ ـ ــرروا الـ ـت ـ ـضـ ـ ـ ــام ــن مـع
زمـالئهــم الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـي ــني يف بغـ ـ ــداد
بـ ــإيق ــاف الـن ـش ــاط ــات ال ــري ــاضـي ــة
استـنكــارا للحــادثــة مــؤكــدين بــذات
الـوقت علـى منـاشدة اخلـاطفـني أياً
كـ ــانــت اجلهـ ــة الـتـي يـنـتـم ـ ــون لهـ ــا
بـإطالق سراح الـسامـرائي ومن معه
ك ـ ــونهـم خ ـ ــدم ـ ــوا ري ـ ــاض ـ ــة الع ـ ــراق
ومثلـوهـا يف احملــافل الــدوليــة خيـر
متـثــيل وال ش ـ ــأن لهـم ب ـ ــاخلالفـ ــات
السياسية وتـناحراتها على اختالف
أنواعها واجتاهاتها.
ل ـ ـ ــذا ق ـ ـ ــررن ـ ـ ــا نـحــن وف ـ ـ ــد الـع ـ ـ ــراق
ال ــري ــاضــي ومالك ت ــدريـب والعـب ــو
املـنــتخـب الـ ــوطـنــي العـ ــراقـي لـكـ ــرة
القـ ــدم املـتـ ــواجـ ــد يف عـمـ ــان تـعلــيق
نـشــاطــاتـنــا وإيقــافهــا حـتــى إشعــار

عبد اخلالق مسعود

املنتخب الوطني العراقي

آخ ــر .مـن ج ــانــبه اسـتــنك ــر امل ــدي ــر
الفـنــي للـمـنــتخـب الـ ــوطـنـي أكـ ــرم
أحـم ــد سلـم ــان احل ــادث ــة ق ــائال :ان
الالع ـبــني مـ ـ ــروا بح ـ ــالـ ـ ــة نف ـ ـس ـي ـ ــة
عصـيبـة يـوم سمــاعهم الـنبـأ لكـنهم
أصــروا علــى تقــدمي صــورة مـشــرفــة
لالعب والـريـاضي العـراقي وقـدمـوا
مـ ـ ــا عل ــيهــم وفـ ـ ــازوا علـ ـ ــى الفـ ـ ــريق
ال ـ ـسـ ـ ــوري رغــم ال ـ ـ ــوضع ال ــنف ـ ـســي
الــصعـب ،وهـم الـي ــوم يـن ــاش ــدون كل
اجله ـ ــات ال ـ ــشع ـب ـي ـ ــة وال ـ ــرس ـم ـي ـ ــة
ب ـ ــال ـت ـ ــدخـل إلطالق س ـ ــراح رئ ـيـ ــس
الـلج ـنـ ـ ــة األومل ـب ـيـ ـ ــة ومــن مـعه مــن
الرياضيني.
وه ــدد الالعـب ــون ال ــدولـي ــون بـت ــرك
الـريـاضـة وكـرة القـدم نهـائيـا مـا لم
يـ ـ ـطـلـق س ـ ـ ـ ــراح رئـ ـي ـ ـ ــس جلـ ـنـ ـتـه ــم
األوملبـية السـيد السـامرائـي وأمينها
الع ــام ال ــدكـت ــور ع ــام ــر جـب ــار ومـن
مـعهــم ل ــيع ـ ــودوا س ـ ــاملــني خل ـ ــدم ـ ــة
الرياضة العراقية؟.
عواقب وخيمة وراء االختطاف

مـن جـ ــانـب آخـ ــر ،جـ ــددت الـلجـنـ ــة
االوملـبـي ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة اسـتـنـكـ ــارهـ ــا
لعـملـي ــة اخـتـط ــاف رئـي ــس اللجـن ــة
احـمـ ــد عـبـ ــد الـغفـ ــور الـ ـسـ ــامـ ــرائـي
وامينهـا العام عـامر جبـار وعدد من
اعضاء املـكتب التنفيـذي والعاملني
يف اللجنة.
جـاء ذلـك يف بيـان اصـدرته الـلجنـة
اكـدت فـيه ان املسـؤولني الـريـاضيني
الــذيـن مت اخـتـط ــافهـم حتـمل ــوا كل
الصعاب من اجل ان تبقـى الرياضة
العراقيـة راية سالم ومحبـة حتافظ
على وحدة العراق.
وان اسـتـم ــرار عــملـي ــة االخـت ـط ــاف
سـوف تتـرتـب عليهـا عـواقـب وخيمـة
سـ ــوف تلـحق ال ـضـ ــرر بـ ــالـ ــريـ ــاضـ ــة
العراقـية مـن جهة تعـامل املنظـمات
الـريـاضيـة الـدوليـة التـي ال تعتـرف
اال بشـرعيـة هذه القـيادة الـرياضـية
والتي واصـلت دعمهـا والـوقـوف الـى
جانبها حتى هذه اللحظة.
وطــالب الـبيــان اجلهــات احلكــوميـة

ومـنظمـات اجملتمع املـدني للـضغط
مـ ــن اجـل االف ـ ـ ـ ـ ــراج الـف ـ ـ ـ ـ ــوري عـ ــن
اخملتـطـفني السـيمــا وانـهم ميـثلــون
قادة احلـركة الـرياضـية يف الـعراق..
وتــابع الـبيـان :وقــد استـطـاع هـؤالء
الق ـ ــادة ال ـ ــري ـ ــاض ـيـ ـ ــون بفـ ــضل اهلل
سبحـانه وتعـالـى وبعـد جهـود كبيـرة
ان يــرفعــوا اسم العــراق يف اكثــر من
مـحفل ع ــاملــي ومعهـم ال ــري ــاضـي ــون
وان يفـتحــوا نــافــذة امل للعــراقـيني
الـى مستقبل مشـرق يضعه ابناؤهم
النجبـاء اذ ميثـل الريـاضيـون نخـبة
منه .يـشـار الــى ان اللجنـة االوملـبيـة
ال ــدولـي ــة اك ــدت يف بـي ــان له ــا أمــس
االول استـنكـارهـا حلـادث اخـتطـاف
رئـيــس اللجـنــة االوملـبـيــة وعــدد مـن
امل ـ ـس ـ ــؤولــني ون ـ ــاش ـ ــدت احلـك ـ ــوم ـ ــة
العـ ــراقـيـ ــة الـتـ ــدخـل والعـمـل علـ ــى
االفــراج ال ـس ــريع لهـم وكــذلـك فعل
ع ـ ــدد مــن االحت ـ ــادات ال ـ ــري ـ ــاض ـي ـ ــة
الدولية واالحتاد الـدولي للصحافة
الــريــاضـيــة وطــالـبـت ه ــذه اجلهــات

املـ ـس ــؤولــني الع ــراقـيـني ان يـب ــذل ــوا
اقـصى جهودهم بـاالفراج عن رئيس
اللجـن ــة وع ــدد مـن اعـضـ ــاء املكـتـب
التنفيذي.
ويف تـ ـ ـط ـ ـ ـ ــور الحـق ق ـ ـ ـ ــرر االحت ـ ـ ـ ــاد
االردنـي لكــرة القــدم تــأجيـل املبــاراة
الـوديـة التي كـان من املقـرر اقـامتهـا
يـوم االربعـاء بني منـتخبنـا الـوطني
واالردني الى يوم اجلمعة.
ويـأتي قـرار التـأجيل يف اعقـاب قرار
وف ــد املـنــتخـب ال ــوطـنـي املـت ــواج ــد
حــاليـا يف العــاصمــة االردنيــة عمـان
تـعل ــيق ن ـ ـشـ ـ ــاط ـ ـ ــاته الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـيـ ـ ــة
احتجاجا على عملية خطف رئيس
اللجـنــة االوملـبـيــة العــراقـيــة احـمــد
ال ـ ـس ـ ــام ـ ــرائــي وع ـ ــدد مــن اعـ ـض ـ ــاء
اللجنة.
وكــان من املقــرر ان تقــام املبــاراة بني
الفــريقني يـوم االربعـاء علـى مـلعب
عـ ـم ـ ـ ــان ال ـ ـ ــدول ــي وت ـ ـ ــدخـل ضـ ـم ــن
استعداداتهمـا للتصفيـات االسيوية
املؤهلة لنهائيات امم آسيا.

شبــابنـا الـسلـوي عىل ابـواب كـأس العـرب
تأهل منتخبنا الشبابي ولبنان بكرة السلة للشباب الي نصف نهائي البطولة العربية للشباب
للسلة بعد صدارتهما للمجموعتني االولى والثانية ،حيث سيخوض املنتخبان نصف النهائي هذا
اليوم مع الفرق التي تتأهل الي نصف النهائي بعد جتاوزها ربع النهائي حيث سيخوض ثاني
وثالث من كل مجموعة مباراتي ربع النهائي..
دمشق /املدى الرياضي
فقــد ت ــرشح مـن اجملـمــوعــة االولــى
االمـارات ثــانيـاً للـمجمـوعـة وسـوف
يـلـعـ ــب عـلـ ــي االرجـح مـع ثـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــث
اجملموعـة الثانـية واملتـوقع ان يكون
املـنتـخب الـســوري ،فـيمــا يـلتـقي يف
نفـس اليــوم املنـتخب الـيمـني ثــاني
اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة ال ـثـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة مع ثـ ـ ــالــث
اجملمــوع ــة الث ــالثــة والــذي سـيكــون
علي االرجح الفريق الكويتي.
وان نـصف الـنهــائي سـيجــري اليـوم
حيث سيلعب لـبنان بطل اجملـموعة
االولـى مع الفائـز من مبـاراة اليمن
والك ــويـت ويـ ــواجه يف الـيـ ــوم نف ــسه
م ـن ــتخ ــب العـ ـ ــراق مـع الفـ ـ ــائـ ـ ــز يف
مبـاراة االمارات وسوريـا ..والفائزان
سوف يخوضان نهـائي البطولة يوم
غ ــد ،فـيـم ــا يـلعـب اخل ــاسـ ــران علـي
املركز الثالث.
ومــن امل ـتـ ـ ــوقع ان حتـفل م ـب ـ ــاري ـ ــات
ن ـ ـصـف الـ ـنـه ـ ـ ــائ ــي وربـع الـ ـنـه ـ ـ ــائ ــي
بـاالثــارة واحلمـاســة والنـديـة حـيث
تــسعــى الفــرق يف ربع الـنهــائـي الـي
العـودة للبطـولة وحتقيـق الفوز من
اجل بلوغ نصف النهائي ..فالفريق
الـ ـس ـ ــوري ال ـ ــذي خـ ـس ـ ــر مـب ـ ــاراتـني
يتـطلع الــى العــودة وتاليف االحـراج
املتـوقع من جمـاهيـره بعـد ان كـانت
تتـوقع ان يـتصـدر اجملمـوعـة إال أنه

سق ــط ام ـ ـ ــام العـ ـ ــراق وال ـي ـمــن وان
بصيص األمل يف املركـز الثالث رمبا
يفـتـح له ال ـطـ ــريـق للـ ــوصـ ــول الـ ــى
نصف النهائي.
فـيـمـ ــا سـتـكـ ــون م ـ ــواجهـ ــة الـكـ ــويـت
واليمن وهـذا ما هو مـتوقع يف ضوء
نتيجة الكويت مع ليبيا.
وان حـظـ ــوظ الك ــويـتـي هـي االق ــوى
كـونه ميلك الفـوز يف ثالث مبـاريات،
فــإن مــواجهـته مـع اليـمن لـن تكــون
سـهل ــة ال سـيـم ــا ان الـيـمـنـي جت ــاوز
خسـارتـه وحقق نتـائـج طيبـة اهمهـا
ف ـ ـ ـ ــوزه عـل ـ ـ ـ ــى الـف ـ ـ ـ ــريـق الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري
والبحريني.
وكــان شبــابنـا االبـطــال بكـرة الـسلـة
ق ـ ــد حـقق ـ ــوا ف ـ ــوزهــم ال ـ ــرابـع عل ـ ــى
الت ــوالي يف بـطــولــة العــرب املقــامــة
حــاليــا يف مــدينــة حمـص الـســوريــة
وجـاء الفـوز هـذه املـرة علـى الفـريق
الق ـط ــري املـتـ ــواضع بـنـتـيجـ ــة تع ــد
االكـبــر يف هــذه الـبـطــولــة ()54 -94
نقطة.
وبهـذا الفـوز اكـد مـنتخـبنـا احقـيته
يف صـ ـ ــدارة اجمل ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة ال ـثـ ـ ــان ـيـ ـ ــة،
وتاهـله الى الـدور نصـف نهائـي هذه
الـبـطــولــة الـتـي قــدم فـيهــا شـبــابـنــا
ع ــروضـ ـاً كـبـي ــرة ن ــالـت اســتح ـس ــان
مـنـظـمـي وم ـســؤولـي وفــود ومــدربـي

الفـرق املـشـاركــة .ومنحـوا مـنتخـبنـا
ن ـسـبــة كـبـيــرة مـن ت ــوقع ــاتهـم للعـب
املبــاراة النهــائيــة حتــى الفـوز بـلقب
ه ــذه الـب ـط ــول ــة .وق ــد ع ــد الـبعــض
منـتخـبنــا بحـصــان اس ــود البـطــولــة
نـظـ ــرا ملك ــانــته الفـنـي ــة الـتـي تف ــوق
اقـ ــوى الف ــرق مــثل س ــوري ــا ولـبـن ــان
الـتي ك ــانت قــد فــازت علــى فــريـقنــا
بالتـشكيلة ذاتهـا من الالعبني اذ لم
تــستـعن بـاالفـضـل منـهم يف بـطـولـة
غـربي اسيـا للنـاشئني التـي جرت يف
عمـان قـبل مــدة وجيـزة وهــذا يعـني
ان ه ـن ـ ــاك تـ ـطـ ـ ــورا يف اداء الفـ ـ ــريق
العـراقي وان هنـاك تكـتيكـا واسلـوبـا
جـ ـ ــديـ ـ ــداً بـ ـ ــدأ ي ـنـ ـظ ـمـه الالع ـبـ ـ ــون
عموماً .مـنتخبنا دخل مـباراته امام
ق ـط ـ ــر وه ـ ــو م ـ ــرت ـ ــاح ن ـظ ـ ــرا لف ـ ــارق
امل ـ ـس ـتـ ـ ــوى واالمـكـ ـ ــان ـ ـ ــات املهـ ـ ــاريـ ـ ــة
والبـدنيـة لالعـبي الفـريقـني ،بيـنمـا
ص ــرح رئيـس الــوفــد القـط ــري عبــد
العـزيـز ابـراهـيم اجلــديع ان فــريقه
جله من الالعـبني الصغـار وانه جاء
لـيـتـعلـم مـن الـكـبـ ــار مــثل املـنــتخـب
العـراقي الذي عـده جديـع من اقوى
فرق البطولة واكثرها اتزانا.
بـدأ منتخبنـا هذه املـباراة بتـشكيلته
االس ـ ــاس ـي ـ ــة امل ـ ــؤلف ـ ــة مــن الـك ـ ــابــنت
حــسني حــسن ومــالك فــالح ونــاجي

رئيس احتاد اجلودو يوعد بحلة جديدة
بغداد /اكرام زين العابدين
اك ــد سـمـي ــر امل ــوس ــوي رئـيــس
االحتـاد العــراقي للجـودو بـان
االحتـ ــاد يعــمل حـ ــالـي ـ ـاً علـ ــى
اعـداد فرق الشبـاب والناشئني
واالشـ ـبـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـش ـكـل صـحـ ـيـح
وسليم للنهوض بـواقع اللعبة
الـتـي متـ ــر مب ـ ــرحل ـ ــة صعـبـ ــة
ن ـظ ـ ــراً لـت ـ ــداعـي ـ ــات ال ـظ ـ ــرف
االمـنـي الـ ــذي يعـي ــشه الـبل ــد
ال ـ ـ ــذي ميـ ـنـع م ــن اسـ ـتـ ـم ـ ـ ــرار
التدريب يف االندية.
وق ــال امل ــوس ــوي يف تـص ــريح لـ
(املـ ــدى الـ ــريـ ــاضـي) :رغــم كل
ذلـك ف ـ ــان ـنـ ـ ــا نق ـ ــوم ب ـ ــاع ـ ــداد
املـ ـنـ ـتـخ ــب يف قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ــادي
الشبـاب الريـاضي للمشـاركات
القـ ـ ــادمـ ـ ــة بـ ـ ــاشـ ـ ــراف املـ ـ ــدرب

اخلـبـيــر جـبــار ح ـسـن بــوجــود
نـخب ــة من الـعنــاصــر الـشــابــة
التي نتوسم فيها خيراً.
واش ـ ـ ـ ــار امل ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــوي ال ـ ـ ـ ــى ان
املشـاركات اخلـارجيـة السـابقة
ك ــانـت مج ــديـ ــة النهـ ــا مكـنـت
املالكـات التدريبـية من معـرفة
مــستـويــات الالعبـني وتطـويـر
الالع ــب العـ ـ ــراقــي بـ ـ ــال ـ ـشــكل
الذي يليق بتاريخ اللعبة.
مـضـيف ـاً بــان اعـتــذار االحتــاد
عـ ــن بـعـ ـ ــض املـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـ ـ ــات
اخلـارجية جـاء بناء علـى قرار
الـلجـن ــة االوملـبـيـ ــة الع ــراقـي ــة
بـايقاف النـشاطـات الريـاضية
يف الفتـرة املـاضيـة تـزامنـاً مع
االمـ ـتـح ـ ـ ــان ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدراسـ ـي ـ ـ ــة
وال ـظ ــروف االمـنـي ــة مم ــا ادى

الـ ـ ــى اس ــتحـ ـ ــالـ ـ ــة امل ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة
واملنـافـســة مع الفـرق االخـرى
الـتـي تـتـمـتع ب ـظ ــروف اع ــداد
جيدة.
واخـتـتـم املـ ــوسـ ــوي ق ـ ــوله :ان
اجل ــودو العــراقـي سـتـظهــر يف
حلـة جـديــدة وسنقـطف ثمـار
عملنا يف السنني القادمة بعد
االع ـت ـمـ ـ ــاد علـ ـ ــى الع ـن ـ ــاص ـ ــر
الـ ـش ــابـ ــة والفـئـ ــات العـم ــري ــة
االخـ ـ ــرى وكـ ـ ــذلــك محـ ـ ــاولـ ـ ــة
ادخـ ــال املـ ــدربـني واحلـكـ ــام يف
دورات تـ ــدريـبـيـ ــة وحتـكـيـمـيـ ــة
خ ــارجـي ــة ت ــدعـم احت ــادن ــا يف
مـنهجه وبـرامجه املــستقـبليـة
املــؤمل مـنهــا ان تعكـس تـطــور
ال ــري ــاضـ ــة الع ــراقـي ــة ولـيــس
املشاركة التشريفية فقط.

العراق يشارك يف بطولة العرب بالقوس والسهم
بغداد /املدى الرياضي
تـلقـ ــى االحت ـ ــاد العـ ــراقـي املـ ــركـ ــزي لـلقـ ــوس
والـسـهم دعــوة رسـمي ــة من نــظيــره القـطــري
لـلمـشــاركــة يف بـطــولــة العــرب الـتي تـضـيفهــا
الدوحة مطلع شهر ايلول املقبل.
وقـال مصـدر مطلع يف االحتـاد انه مت اختـيار
ثالث ـ ـ ــة الع ـبــني ل ـت ـم ـث ـيـل الع ـ ـ ــراق يف ه ـ ـ ــذه
الـبطـولـة اعـتمـاداً علــى نتـائـج بطـولـة انـديـة

الع ــراق بـ ــاللعـب ــة الـتـي اخـتـتـمـت م ــؤخ ــراً يف
بغـ ــداد مـ ـشـيـ ــراً ال ـ ــى ان الالعـبـني وهــم علـي
محـي مـن ن ــادي اخلـط ــوط وم ــازن سع ــد مـن
نــادي سعــد وعـلي عــدن ــان من نــادي االمــانــة
حـيـث مـن املـ ــؤمل اقـ ــامـ ــة معـ ـسـكـ ــر تـ ــدريـبـي
خـارجـي لهم يف احـد البلـدان اآلسيـويــة التي
حت ـظ ـ ــى بـ ـس ـ ــري ـ ــة ك ـب ـي ـ ــرة اســتع ـ ــداداً له ـ ــذه
البطولة.

ف ــريـع وعلـي ع ــام ــر ط ــالـب وح ـسـن
صـالح .وحـسم العبـونـا املبـاراة منـذ
بــدايـتهــا وتقــدم بفــارق كـبيــر نـظــرا
للهـيـمـنــة ال ــواضح ــة لالعـبـني علــى
ارجـاء املـسـاحـة املـدة االولــى انتـهت
لـصاحلـنا ( )6 -25وكـان االبرز فـيها
ح ـسـني ح ـسـن ال ــذي سـجل نق ــاطـ ـاً
عدة خالل هذه املدة.
واسـتـم ـ ــر تق ـ ــدم الفـ ــريـق العـ ــراقـي
خالل امل ــدد املـتـبـيق ــة يف م ــا اش ــرك
امل ـ ـ ـ ـ ــدرب عـلـ ــي ع ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــد اهلل ج ـ ـم ـ ـيـع
الالعـبـني الـب ــدالء ملـنـحهـم ف ــرص ــة
االفصـاح عن مـستـواهم فـضال علـى
اراحــة الالعبـني االسيـاسـيني فـابلـى
الالعبون البـالء احلسن وجنحوا يف
احملــافظـة علـى تقـدمهـم بيـنمـا كـان
االبـ ـ ـ ــرز مـ ـنـه ــم عـالء سـلـ ـي ــم رزوق ــي
ال ــذي ج ــاء يف الـت ــرتـيـب الـث ــانـي يف
رصيد نقاط الفريق العراقي.
انـتهت املــدد لصـالح مـنتخـبنـا (-55
 )37 -75( ،)18واخـيرا نهـاية املـباراة
لـصاحلـنا ( )54 -94وقـد ادار اللـقاء
احلكـم ــان عـب ــد الك ــرمي شكـيـب مـن
الـبحــريـن وعم ــر عبــد ال ــرحمـن من
الـيـمـن ومت اخـتـيـ ــار حـ ـسـني حـ ـسـن
نـ ــائـب املـنــتخـب بـ ــاف ــضل العـب 29
نقطة يف حني سجل ناصر الوجدان
من قطر  23نقطة.

منـتخب الشبـاب لكرة الـسلة بعـد تأهله للـدور االربعة.

استعداداً لبطولة بريطانيا

منتخب التجديف يعسكر يف املانيا واسرتاليا
متابعة /املدى الرياضي
ي ـ ـ ـسـ ـتـعـ ـ ـ ــد املـ ـنـ ـتـخ ــب الـ ـ ـ ــوطـ ـن ــي
للـتجــديف لـلمـشـاركـة يف بـطـولـة
العالـم (للرونك) والتـي ستقام يف
بــريطــانيـا لـلفتـرة مـن  70-20من
الـشهـر احلــالي وسـيمـثل املنـتخب
ال ـبـ ــطالن ح ـي ـ ــدر ن ـ ــوزاد وح ـم ـ ــزة
حسني.
صـ ـ ــرح بـ ـ ــذلـك لـ (املـ ـ ــدى) رئ ـيـ ــس
االحتـاد العــراقي لـلتجــديف عبـد
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـســالم خ ـلــف ،واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ان
الـبـطلـني نــوزاد وح ـسـني كــانــا قــد
دخال معـسكـراً تـدريـبيـاً يف املــانيـا
يف الف ـت ـ ــرة امل ـ ــاض ـي ـ ــة اس ــتع ـ ــداداً
لـب ـطـ ــولـ ــة العـ ــالــم املقــبلـ ــة وذلـك
ح ـ ـس ــب االتفـ ـ ــاق ـيـ ـ ــة مع
االحتـاد
ـ

الــدولـي للـتج ــديف الــذي ي ــدخل
مــن خالله الـبــطالن حـي ــدر ن ــوزاد
وحمـزة حسني معـسكرات تـدريبية

قــبل املـ ـش ـ ــارك ـ ــة يف ب ـط ـ ــول ـ ــة
الـع ـ ـ ـ ــال ــم والـ ـت ــي تـع ـ ـ ـ ــد م ــن
الـ ـبـ ــط ـ ـ ــوالت ال ــت ـ ـ ــأهـ ـيـل ــي ـ ـ ــة
لـل ـ ــم

الالعب
حيدر نوزاد

شـ ـ ــاركـ ـ ــة يف دورة بـكــني االومل ـب ـيـ ـ ــة
املقـبلــة الـتي سـتقــام يف عــام 2008
يف الصني.
مـن جـ ــانـب آخـ ــر سـيـ ــدخـل نف ــس

الالعبني معسكـراً تدريبـياً آخر يف
استراليـا باشـراف مدربـني عامليني
العـ ــدادهـمـ ــا للـمـ ـشـ ــاركـ ــة يف دورة
االلع ـ ــاب اآلس ـي ـ ــويـ ـ ــة املق ــبل ـ ــة يف
العاصمـة القطريـة الدوحة نـهاية
العام احلالي.
وت ـ ـس ـت ـمـ ـ ــر تـ ـ ــدري ـبـ ـ ــات امل ـن ــتخــب
ال ـ ــوط ـنــي بـفع ـ ــال ـي ـ ــة (الـك ـ ــايـك)
وبـاشــراف مبـاشـر مـن قبل املـدرب
م ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ــالـح اس ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ــداداً
لالسـتحقــاقــات املقـبلــة يف املــركــز
التدريبي يف الكرخ.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ــق ان

حقق ريــاضيــو التجـديف العـديـد
من االوسمـة الفـضيـة والبـرونـزيـة
يف مشـاركـاتهم اخلـارجيـة بـالـرغم
من ظـروف االعـداد الـصعبــة التي
تـواجه ريـاضيـي التجـديف بـسبب
ابتعـادهـم عن مـركـزهـم التـدريـبي
يف جزيرة بغداد السياحية.

