
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..

لـيــس عـيـبــــاً ان تكـبــــو.. لكـن العـيـب ان ال
تقــوى علــى اسـتـنهــاض طــاقـتـك وتفعـيل
دورك يف اجملـال الذي اخـفقت فيه.. بـهذه
الـــروحيــة اسـتمــد االحتــاد العــراقـي لكــرة
الــــــسـلــــــــة مـقــــــــومــــــــات انـقـالبـه املـفــــــــاجـــئ
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
اللعـبـــة يف اســـوأ ظـــرف مـــرت به مـنـــذ اعـــادة تـــأهـيل
القاعدة ودراسة اسـباب الهزائم املريرة التي لم تسلم
منهـا حتـى االنـديـة املـمثلـة لكـرة الـسلـة العـراقيـة يف
احملـــافل اخلـــارجـيـــة، وبـصـــراحـــة فـــان تقـبل حــسـني
العـميــدي رئيـس االحتـاد العــراقي لكـرة الـسلــة سيل
الـنقـــد الالذع لـتــشخـيــص العلــــة وتخلـيــص واقعهـــا
املـريـض من فـايـروســات التكـاسل النـاقلـة لـداء املـوت
البـطيء للعـبة قـد ساهـم يف تعزيـز روابط الثقـة بني
االعالم والعـمـيـــدي وبقـيـــة اعـضـــاء االحتـــاد الـــذيـن
كــانــوا اشـبـه بخلـيـــة نحل لـتحلـيل وتــشخـيـص ابــرز
النقـاط الـتي ركــزت عليهــا الصحـافـة بغيـة التـوصل
الـى حـدود القنـاعـة بـان الـشبـاب هم شـرارة االنقالب
الــسلـــوي للـمـضـي بـــاللعـبــة الــى ســاحــات املـــواجهــة
الـســاخنــة يف بطـوالت العــرب وآسيـا بــروحيــة البـطل
وليـس املـشــارك اخلجـــول مثـلمــا كــان يحــدث يف كل

مرة.
نعـم كــــان رهـــــان العـمـيـــــدي علــــى الـــشـبــــاب 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
الــسلـــة الجنـــاح سـتـــراتـيجـيـته املـــزمع تـطـبــيقهـــا يف
النصـف الثاني من هـذا العام، بل ال ابـالغ لو قلت ان
الـشبـاب هم دلـيل البـراءة الـذي يجـب ان يتمـسك به
العـمـيـــدي النقـــاذ اللعـبـــة مـن اتهـــامـــات كـثـيـــرة لعل
ابرزهـا ان خيط الصراحة بـني املدربني واحتادهم قد
انقـطـع منـــذ فتـــرة ليــست بــالقــصيــرة علــى خلـفيــة
تـوزيع املسـؤوليـات مع املنتخـبات الـوطنيـة والتفـاعل
احلقـيقي لـبنــاء البـنيــة التحـتيـة ملــستقـبل القـاعـدة
وجلـمـيـع الفـئــــات العـمــــريــــة، ولهــــذا جــــاءت مـبــــادرة
االحتـاد بخصـوص الغـاء العقـوبـات والغـرامـات بحق
االنــديــة وبعـض الالعـبني فــاحتــة خيــر لـلمـصــاحلــة
واملـصــارحـــة مثـلمــا اشـــار زهيــر مـحمــد صــالح نـــائب
رئيـس االحتــاد يف تـصــريح ســابق، ونــأمـل ان تتـبلــور
افكــارجــديــدة لـصـنــاعــة مـنـتخـب وطـنـي مـن نــسـيج
شـبـــابـنـــا يف دمـــشق لــيكـــون املـنـتــــوج يحــمل )عالمـــة
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 جـــراحهــا كـي جتــوب سـمــاء
اصعب املنافسات بالطول والعرض.. واالداء املشرف.
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بغداد/ خليل جليل
عبر اعـضاء املنتخب الـوطني لكرة
القــدم املـتــواجــد حــالـيــا يف عـمــان
خلــــــوض لقــــــاء ودي مع مــنـــتخــب
االردن عن اسـتيـائهم واسـتنكـارهم
لـعمـليـــة اختـطـــاف رئيـس اللـجنــة
االوملـــبـــيــــــــة الـعــــــــراقـــيــــــــة احـــمــــــــد
الـســامـــرائي وعـــدد من املـســـؤولني
علـى يــد مجهـولـني اول من امـس،
وهـــــدد اعـــضـــــاء املــنـــتخــب بــتـــــرك
الـــريـــاضــــة نهـــائـيـــا يف حـــال عـــدم
اطالق ســراح اخملـتـطفـني، ونــاشــد
رئـيس الـوفـد عبـد اخلـالـق مسعـود
يف بـيــــان املـــســــؤولــني العـمـل علــــى
التدخل بأسرع وقت الطالق سراح
الـــــســـــــامـــــــرائــي وزمـالئه يف بــيـــــــان
صـحـفــــي صــــــــــــادر عــــن االحتــــــــــــاد
العــــراقـي لـكـــــرة القــــدم يـعلـن مـن
خـالله إســتــيـــــاءه خلــــطف رئــيــــس
اللـجنــة األوملـبيــة العـــراقيــة وعــدد
مـن أعــضــــاء مكـتــبهـــا الـتــنفـيـــذي
والـشخصيـات الريـاضية العـراقية،

وفيما يلي نص البيان:
؟عبـر رئيس وأعضاء املنتخب بكرة
القـــــدم املــتـــــواجـــــديــن حـــــالــيـــــا يف
العـــــاصــمـــــة األردنــيـــــة عــمـــــان عــن

االوملبية حتذر من استمرار عملية االختطاف

احتاد الكرة يستنكر والعبو املنتخب الوطني هيددون برتك اللعبة

املـــســـؤولــني العـــراقـيـني ان يـبـــذلـــوا
اقـصى جهودهم بـاالفراج عن رئيس
اللجـنـــة وعـــدد مـن اعـضــــاء املكـتـب

التنفيذي.
ويف تـــــطـــــــــور الحـق قـــــــــرر االحتـــــــــاد
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
وفـــد املـنــتخـب الـــوطـنـي املـتـــواجـــد
حــاليـا يف العــاصمــة االردنيــة عمـان
تـعلـــيق نــــشــــــاطـــــــاته الــــــريــــــاضــيــــــة
احتجاجا على عملية خطف رئيس
اللجـنــة االوملـبـيــة العــراقـيــة احـمــد
الــــســـــامـــــرائــي وعـــــدد مــن اعـــضـــــاء

اللجنة.
وكــان من املقــرر ان تقــام املبــاراة بني
الفــريقني يـوم االربعـاء علـى مـلعب
عـــمـــــــان الـــــــدولـــي وتـــــــدخـل ضـــمـــن
استعداداتهمـا للتصفيـات االسيوية

املؤهلة لنهائيات امم آسيا.

ومـنظمـات اجملتمع املـدني للـضغط
مــــن اجـل االفـــــــــــراج الـفـــــــــــوري عــــن
اخملتـطـفني السـيمــا وانـهم ميـثلــون
قادة احلـركة الـرياضـية يف الـعراق..
وتــابع الـبيـان: وقــد استـطـاع هـؤالء
القـــــادة الـــــريـــــاضــيــــــون بفــــضل اهلل
سبحـانه وتعـالـى وبعـد جهـود كبيـرة
ان يــرفعــوا اسم العــراق يف اكثــر من
مـحفل عـــاملــي ومعهـم الـــريـــاضـيـــون
وان يفـتحــوا نــافــذة امل للعــراقـيني
الـى مستقبل مشـرق يضعه ابناؤهم
النجبـاء اذ ميثـل الريـاضيـون نخـبة
منه. يـشـار الــى ان اللجنـة االوملـبيـة
الـــدولـيـــة اكـــدت يف بـيـــان لهـــا أمــس
االول استـنكـارهـا حلـادث اخـتطـاف
رئـيــس اللجـنــة االوملـبـيــة وعــدد مـن
املــــســـــؤولــني ونـــــاشـــــدت احلـكـــــومـــــة
العــــراقـيــــة الـتــــدخـل والعـمـل علــــى
االفــراج الــســـريع لهـم وكــذلـك فعل
عـــــدد مــن االحتـــــادات الـــــريـــــاضــيـــــة
الدولية واالحتاد الـدولي للصحافة
الــريــاضـيــة وطــالـبـت هـــذه اجلهــات

مـن جــــانـب آخــــر، جــــددت الـلجـنــــة
االوملـبـيـــــة العــــراقـيــــة اسـتـنـكــــارهــــا
لعـملـيـــة اخـتـطـــاف رئـيـــس اللجـنـــة
احـمــــد عـبــــد الـغفــــور الـــســــامــــرائـي
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 اخـتـطـــافهـم حتـملـــوا كل
الصعاب من اجل ان تبقـى الرياضة
العراقيـة راية سالم ومحبـة حتافظ

على وحدة العراق.
وان اسـتـمـــرار عــملـيـــة االخـتــطـــاف
سـوف تتـرتـب عليهـا عـواقـب وخيمـة
ســــوف تلـحق الــضــــرر بــــالــــريــــاضــــة
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

آخـــر. مـن جـــانــبه اسـتــنكـــر املـــديـــر
الفـنــي للـمـنــتخـب الــــوطـنـي أكــــرم
أحـمـــد سلـمـــان احلـــادثـــة قـــائال: ان
الالعــبــني مــــــروا بحـــــالــــــة نفــــســيـــــة
عصـيبـة يـوم سمــاعهم الـنبـأ لكـنهم
أصــروا علــى تقــدمي صــورة مـشــرفــة
لالعب والـريـاضي العـراقي وقـدمـوا
مــــــا علـــيهــم وفــــــازوا علــــــى الفــــــريق
الــــســــــوري رغــم الـــــــوضع الـــنفــــســي
الــصعـب، وهـم الـيـــوم يـنـــاشـــدون كل
اجلهـــــات الـــــشعــبــيـــــة والـــــرســمــيـــــة
بـــــالــتـــــدخـل إلطالق ســـــراح رئــيــــس
الـلجــنــــــة األوملــبــيــــــة ومــن مـعه مــن

الرياضيني.
وهـــدد الالعـبـــون الـــدولـيـــون بـتـــرك
الـريـاضـة وكـرة القـدم نهـائيـا مـا لم
يـــــطـلـق ســـــــــراح رئـــيـــــــس جلـــنـــتـهـــم
األوملبـية السـيد السـامرائـي وأمينها
العـــام الـــدكـتـــور عـــامـــر جـبـــار ومـن
مـعهــم لـــيعـــــودوا ســـــاملــني خلـــــدمـــــة

الرياضة العراقية؟.
عواقب وخيمة وراء االختطاف

إسـتـيـــائهـم الــشـــديـــد وإسـتـنكـــارهـم
لألنـبـــــاء الـــــواردة مــن بغـــــداد حـــــول
اختطـاف السـيد احـمد الـسامـرائي
رئـيــس اللجـنــة األوملـبـيــة الــوطـنـيــة
العـراقيـة وعـدد مـن أعضـاء مكـتبهـا
التنفـيذي والـشخصـيات الـرياضـية

العراقية.
وقــــــــال رئـــيــــــس الــــــــوفــــــــد الــــــســـيــــــــد
عبداخلـالق مسعـود بأن الـوفد إدارة
والعـــبـــني قــــــــرروا الـــتــــضــــــــامـــن مـع
زمـالئهــم الــــــريــــــاضــيـــني يف بغــــــداد
بــــإيقـــاف الـنــشـــاطـــات الـــريـــاضـيـــة
استـنكــارا للحــادثــة مــؤكــدين بــذات
الـوقت علـى منـاشدة اخلـاطفـني أياً
كــــانــت اجلهــــة الـتـي يـنـتـمـــــون لهــــا
بـإطالق سراح الـسامـرائي ومن معه
كـــــونهـم خـــــدمـــــوا ريـــــاضـــــة العـــــراق
ومثلـوهـا يف احملــافل الــدوليــة خيـر
متـثــيل وال شـــــأن لهـم بـــــاخلالفــــات
السياسية وتـناحراتها على اختالف

أنواعها واجتاهاتها.
لـــــــذا قـــــــررنـــــــا نـحــن وفـــــــد الـعـــــــراق
الـــريـــاضــي ومالك تـــدريـب والعـبـــو
املـنــتخـب الــــوطـنــي العــــراقـي لـكــــرة
القــــدم املـتــــواجــــد يف عـمــــان تـعلــيق
نـشــاطــاتـنــا وإيقــافهــا حـتــى إشعــار

بغداد/ املدى الرياضي
ابـدى الالعب جمعـة خضـير
احملــتـــــرف يف نـــــادي حـــطــني
السوري استـياءه من طريقة
انتقاء املدير الفني ملنتخبنا
الــــــــوطـــنـــي اكــــــــرم سـلـــمــــــــان
العــضـــاء املـنـتخـب وقـــال يف
تـــصـــــــريح ســـــــريع لـ )املــــــدى
الـــــريـــــاضــي(: لقـــــد قـــــدمــت
مــسـتــوى طـيـبـــاً مع الفـــريق
الـسـوري يف الـدوري املـنصـرم
واحـرزت لقب هـداف الدوري
هنـاك بـثمــانيـة عـشـر هـدفـاً
مع اخـتيــاري كــافـضل ثــالث
هـداف يف الـدوريـات العـربيـة
ورغـــــــــم ذلــــــك لـــــــــم اوفـــق يف
انتـــزاع قنــاعــة اكــرم سـلمــان
وامـــتـلــكـــتـــنـــي احلـــيــــــــرة ازاء
جتــــــــاهـل هــــــــذا املــــــــدرب لـــي
ولـالعـــبـــني آخـــــــريـــن حـــتـــــــى
وصلت الـى تفـسيـر واحـد ان
هــذا الــرجـل لن يـغيــر رؤيـته

وقـنــــاعــته يف أي العـب ولــــو
سجل مليـون هـدف لن يـرى

الفانيلة الوطنية!
واضــــــــــاف جــــمـعــــــــــة: لـقــــــــــد
وضعنـي هذا املـدرب يف حرج
شــــــــديــــــــد امــــــــام اجلـــمـهــــــــور
واالعالم والــــــريــــــاضــيــني يف
سوريـا الذيـن تعاطفـوا معي
وتــســاءلــوا يف الــوقـت نفــسه
عـن اسبـاب عــدم استـدعــائي
لتـشكيلـة املـنتخـب سيمـا ان
سـلــــمـــــــــــان قـــــــــــال يف احـــــــــــد
تــــصـــــــريـحـــــــاتـه انـه يـــتـــــــابـع
الــــدوري الـــســــوري عـن كـثـب
وبــصــــورة دقــيقــــة ويـبــــدو ان
تـصــريحـه من واقـع اخليــال
فــكـــيـف يـعــــــــرف تـفــــــــاصـــيـل
الــدوري الـســوري ويـتجــاهل
حــــــصــــــــــــولــــي عـلــــــــــــى لـقــــب
الهــــداف؟! امتـنـــــى ان العـب
ملـــنـــتـخـــب بـلـــــــدي يف اقـــــــرب

وقت!

مجعة خضري: مليون هدف
ال تغري قناعة سلامن يب!

فقــد تـــرشح مـن اجملـمــوعــة االولــى
االمـارات ثــانيـاً للـمجمـوعـة وسـوف
يـلـعــــب عـلــــي االرجـح مـع ثــــــــــــالــــث
اجملموعـة الثانـية واملتـوقع ان يكون
املـنتـخب الـســوري، فـيمــا يـلتـقي يف
نفـس اليــوم املنـتخب الـيمـني ثــاني
اجملــمــــــوعــــــة الــثــــــانــيـــــــة مع ثــــــالــث
اجملمــوعـــة الثـــالثــة والــذي سـيكــون

علي االرجح الفريق الكويتي.
وان نـصف الـنهــائي سـيجــري اليـوم
حيث سيلعب لـبنان بطل اجملـموعة
االولـى مع الفائـز من مبـاراة اليمن
والكـــويـت ويــــواجه يف الـيــــوم نفـــسه
مــنـــتخـــب العــــــراق مـع الفــــــائــــــز يف
مبـاراة االمارات وسوريـا.. والفائزان
سوف يخوضان نهـائي البطولة يوم
غـــد، فـيـمـــا يـلعـب اخلـــاســــران علـي

املركز الثالث.
ومــن املــتــــــوقع ان حتـفل مــبـــــاريـــــات
نــــصـف الـــنـهـــــــائـــي وربـع الـــنـهـــــــائـــي
بـاالثــارة واحلمـاســة والنـديـة حـيث
تــسعــى الفــرق يف ربع الـنهــائـي الـي
العـودة للبطـولة وحتقيـق الفوز من
اجل بلوغ نصف النهائي.. فالفريق
الـــســـــوري الـــــذي خـــســـــر مـبـــــاراتـني
يتـطلع الــى العــودة وتاليف االحـراج
املتـوقع من جمـاهيـره بعـد ان كـانت
تتـوقع ان يـتصـدر اجملمـوعـة إال أنه

فـــريـع وعلـي عـــامـــر طـــالـب وحــسـن
صـالح. وحـسم العبـونـا املبـاراة منـذ
بــدايـتهــا وتقــدم بفــارق كـبيــر نـظــرا
للهـيـمـنــة الـــواضحـــة لالعـبـني علــى
ارجـاء املـسـاحـة املـدة االولــى انتـهت
لـصاحلـنا )25- 6( وكـان االبرز فـيها
حــسـني حــسـن الـــذي سـجل نقـــاطـــاً

عدة خالل هذه املدة.
واسـتـمـــــر تقـــــدم الفــــريـق العــــراقـي
خالل املـــدد املـتـبـيقـــة يف مـــا اشـــرك
املـــــــــــدرب عـلــــي عــــبـــــــــــد اهلل جــــمــــيـع
الالعـبـني الـبـــدالء ملـنـحهـم فـــرصـــة
االفصـاح عن مـستـواهم فـضال علـى
اراحــة الالعبـني االسيـاسـيني فـابلـى
الالعبون البـالء احلسن وجنحوا يف
احملــافظـة علـى تقـدمهـم بيـنمـا كـان
االبــــــــرز مـــنـهـــم عـالء سـلـــيـــم رزوقـــي
الـــذي جـــاء يف الـتـــرتـيـب الـثـــانـي يف

رصيد نقاط الفريق العراقي. 
انـتهت املــدد لصـالح مـنتخـبنـا )55-
18(، )75- 37( واخـيرا نهـاية املـباراة
لـصاحلـنا )94- 54( وقـد ادار اللـقاء
احلكـمـــان عـبـــد الكـــرمي شكـيـب مـن
الـبحــريـن وعمـــر عبــد الـــرحمـن من
الـيـمـن ومت اخـتـيــــار حـــسـني حـــسـن
نــــائـب املـنــتخـب بــــافـــضل العـب 29
نقطة يف حني سجل ناصر الوجدان

من قطر 23 نقطة.

الفـرق املـشـاركــة. ومنحـوا مـنتخـبنـا
نــسـبــة كـبـيــرة مـن تـــوقعـــاتهـم للعـب
املبــاراة النهــائيــة حتــى الفـوز بـلقب
هـــذه الـبــطـــولـــة. وقـــد عـــد الـبعــض
منـتخـبنــا بحـصــان اســـود البـطــولــة
نـظــــرا ملكـــانــته الفـنـيـــة الـتـي تفـــوق
اقــــوى الفـــرق مــثل ســـوريـــا ولـبـنـــان
الـتي كـــانت 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 هــنـــــاك تـــطــــــورا يف اداء الفــــــريق
العـراقي وان هنـاك تكـتيكـا واسلـوبـا
جــــــديــــــداً بــــــدأ يــنـــظــمـه الالعــبــــــون
عموماً. مـنتخبنا دخل مـباراته امام
قــطـــــر وهـــــو مـــــرتـــــاح نــظـــــرا لفـــــارق
املــــســتــــــوى واالمـكــــــانـــــــات املهــــــاريــــــة
والبـدنيـة لالعـبي الفـريقـني، بيـنمـا
صـــرح رئيـس الــوفــد القـطـــري عبــد
العـزيـز ابـراهـيم اجلــديع ان فــريقه
جله من الالعـبني الصغـار وانه جاء
لـيـتـعلـم مـن الـكـبــــار مــثل املـنــتخـب
العـراقي الذي عـده جديـع من اقوى

فرق البطولة واكثرها اتزانا.
بـدأ منتخبنـا هذه املـباراة بتـشكيلته
االســـــاســيـــــة املـــــؤلفـــــة مــن الـكـــــابــنت
حــسني حــسن ومــالك فــالح ونــاجي

سقـــط امـــــــام العــــــراق والــيــمــن وان
بصيص األمل يف املركـز الثالث رمبا
يفـتـح له الــطــــريـق للــــوصــــول الــــى

نصف النهائي.
فـيـمــــا سـتـكــــون مـــــواجهــــة الـكــــويـت
واليمن وهـذا ما هو مـتوقع يف ضوء

نتيجة الكويت مع ليبيا.
وان حـظــــوظ الكـــويـتـي هـي االقـــوى
كـونه ميلك الفـوز يف ثالث مبـاريات،
فــإن مــواجهـته مـع اليـمن لـن تكــون
سـهلـــة ال سـيـمـــا ان الـيـمـنـي جتـــاوز
خسـارتـه وحقق نتـائـج طيبـة اهمهـا
فـــــــــوزه عـلـــــــــى الـفـــــــــريـق الـــــــســـــــــوري

والبحريني.
وكــان شبــابنـا االبـطــال بكـرة الـسلـة
قـــــد حـققـــــوا فـــــوزهــم الـــــرابـع علـــــى
التـــوالي يف بـطــولــة العــرب املقــامــة
حــاليــا يف مــدينــة حمـص الـســوريــة
وجـاء الفـوز هـذه املـرة علـى الفـريق
القــطـــري املـتــــواضع بـنـتـيجــــة تعـــد
االكـبــر يف هــذه الـبـطــولــة )94- 54(

نقطة.
وبهـذا الفـوز اكـد مـنتخـبنـا احقـيته
يف صــــــدارة اجملــمــــــوعــــــة الــثــــــانــيــــــة،
وتاهـله الى الـدور نصـف نهائـي هذه
الـبـطــولــة الـتـي قــدم فـيهــا شـبــابـنــا
عـــروضـــاً كـبـيـــرة نـــالـت اســتحــســـان
مـنـظـمـي ومــســؤولـي وفــود ومــدربـي

شبــابنـا الـسلـوي عىل ابـواب كـأس العـرب

دمشق/ املدى الرياضي

منـتخب الشبـاب لكرة الـسلة بعـد تأهله للـدور االربعة.

الالعبني معسكـراً تدريبـياً آخر يف
استراليـا باشـراف مدربـني عامليني
العــــدادهـمــــا للـمـــشــــاركــــة يف دورة
االلعـــــاب اآلســيـــــويــــــة املقـــبلـــــة يف
العاصمـة القطريـة الدوحة نـهاية

العام احلالي.
وتــــســتــمــــــر تــــــدريــبــــــات املــنـــتخــب
الـــــوطــنــي بـفعـــــالــيـــــة )الـكـــــايـك(
وبـاشــراف مبـاشـر مـن قبل املـدرب
مــــــــــاجــــــــــد صــــــــــالـح اســــتـعــــــــــداداً
لالسـتحقــاقــات املقـبلــة يف املــركــز

التدريبي يف الكرخ. 
وســــــــــــبــــق 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.

ـ ـ ـ ـ

ـ

قــبل املـــشـــــاركـــــة يف بــطـــــولـــــة
الـعــــــــالـــم والـــتـــي تـعــــــــد مـــن
ــــــة ــــــأهـــيـلـــي الـــبــــطــــــوالت الـــت
لـلــــم

شــــــاركــــــة يف دورة بـكــني االوملــبــيــــــة
املقـبلــة الـتي سـتقــام يف عــام 2008

يف الصني.
مـن جــــانـب آخــــر سـيــــدخـل نفـــس

ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ

متابعة/ املدى الرياضي
ـــــــوطـــنـــي يــــــســـتـعـــــــد املـــنـــتـخـــب ال
للـتجــديف لـلمـشـاركـة يف بـطـولـة
العالـم )للرونك( والتـي ستقام يف
بــريطــانيـا لـلفتـرة مـن 20-70 من
الـشهـر احلــالي وسـيمـثل املنـتخب
الــبــــطالن حــيـــــدر نـــــوزاد وحــمـــــزة

حسني.
صــــــرح بــــــذلـك لـ )املــــــدى( رئــيــــس
االحتـاد العــراقي لـلتجــديف عبـد
ــــــــــــســالم خــلــف، واضــــــــــــــــاف: ان ال
الـبـطلـني نــوزاد وحــسـني كــانــا قــد
دخال معـسكـراً تـدريـبيـاً يف املــانيـا
يف الفــتـــــرة املـــــاضــيـــــة اســـتعـــــداداً
لـبــطــــولــــة العــــالــم املقــبلــــة وذلـك

حــــســـب االتفــــــاقــيــــــة مع
االحتـاد

الــدولـي للـتجـــديف الــذي يـــدخل
مــن خالله الـبــطالن حـيـــدر نـــوزاد
وحمـزة حسني معـسكرات تـدريبية

ـ ـ

ـ ـ

ـ

استعداداً لبطولة بريطانيا

منتخب التجديف يعسكر يف املانيا واسرتاليا
عمان/ املدى الرياضي

سـحبت قـرعـة بطـولـة اربـد العـربيـة لكـرة اليـد الـتي تنـظمهـا
مدينة اربـد االردنية، حيث وضعت القـرعة فريقي بـلدية اربد
والقــــدس الـفلـــســطـيـنــي وجهــــا لـــــوجه يف مـبــــاراة االفـتـتــــاح
ملنــافـســـات البـطــولــة الـتي سـتقــام بقــاعــة جــامعـــة اليــرمــوك

اعتبارا من اخلامس والعشرين من الشهر اجلاري.
وحــسب نـظـــام البـطــولــة فقــد قــسمـت الفــرق املـشــاركــة علــى
مجــمـــــوعــتــني ضــمــت االولـــــى فـــــرق بلـــــديـــــة اربـــــد والقـــــدس
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: 
- بلدية اربد * القدس: الثالثاء: 25/.7

- احلسني اربد * الشعلة: الثالثاء: 25/.7
- العربي * ام جوزة: الثالثاء 25/.7
- الكرخ * النواعير: االربعاء 26/.7
- الشعلة * القدس: االربعاء 26/.7

- البلدية * احلسني: اخلميس 27/.7
- العربي* النواعير: اخلميس 27/.7

- ام جوزة * الكرخ: اخلميس 27/.7
- احلسني * القدس: اجلمعة 28/.7

- العربي * الكرخ: اجلمعة 28/.7
- البلدية * الشعلة: اجلمعة 28/.7

- النواعير * ام جوزة: اجلمعة 28/.7
- بطل م1 * ثاني م2: االحد 30/.7
- بطل م2 * ثاني م1: االحد 30/.7
- املباراة اخلتامية: االثنني 7/31 .

يف قرعة اربد العربية لكرة اليد

بغداد/ اكرام زين العابدينالكرخ يف جمموعة ام جوزة 
اكـــد سـمـيـــر املـــوســـوي رئـيــس
االحتـاد العــراقي للجـودو بـان
االحتــــاد يعــمل حــــالـيــــاً علــــى
اعـداد فرق الشبـاب والناشئني
واالشـــبــــــــال بــــــشــكـل صـحـــيـح
وسليم للنهوض بـواقع اللعبة
الـتـي متــــر مبـــــرحلـــــة صعـبــــة
نــظـــــراً لـتـــــداعـيـــــات الــظـــــرف
االمـنـي الــــذي يعـيـــشه الـبلـــد
الـــــــذي ميـــنـع مـــن اســـتـــمـــــــرار

التدريب يف االندية.
وقـــال املـــوســـوي يف تـصـــريح لـ
)املــــدى الــــريــــاضـي(: رغــم كل
ذلـك فـــــانــنــــــا نقـــــوم بـــــاعـــــداد
املـــنـــتـخـــب يف قــــــــاعــــــــة نــــــــادي
الشبـاب الريـاضي للمشـاركات
القــــــادمــــــة بــــــاشــــــراف املــــــدرب

الــــــى اســـتحــــــالــــــة املــــشــــــاركــــــة
واملنـافـســة مع الفـرق االخـرى
الـتـي تـتـمـتع بــظـــروف اعـــداد

جيدة.
واخـتـتـم املــــوســــوي قـــــوله: ان
اجلـــودو العــراقـي سـتـظهــر يف
حلـة جـديــدة وسنقـطف ثمـار
عملنا يف السنني القادمة بعد
االعــتــمــــــاد علــــــى العــنـــــاصـــــر
الـــشـــابــــة والفـئــــات العـمـــريـــة
االخــــــرى وكــــــذلــك محــــــاولــــــة
ادخــــال املــــدربـني واحلـكــــام يف
دورات تــــدريـبـيــــة وحتـكـيـمـيــــة
خـــارجـيـــة تـــدعـم احتـــادنـــا يف
مـنهجه وبـرامجه املــستقـبليـة
املــؤمل مـنهــا ان تعكـس تـطــور
الـــريـــاضــــة العـــراقـيـــة ولـيــس

املشاركة التشريفية فقط.

اخلـبـيــر جـبــار حــسـن بــوجــود
نـخبـــة من الـعنــاصــر الـشــابــة

التي نتوسم فيها خيراً.
واشـــــــــار املـــــــــوســـــــــوي الـــــــــى ان
املشـاركات اخلـارجيـة السـابقة
كـــانـت مجـــديــــة النهــــا مكـنـت
املالكـات التدريبـية من معـرفة
مــستـويــات الالعبـني وتطـويـر
الالعـــب العــــــراقــي بــــــالــــشــكل

الذي يليق بتاريخ اللعبة.
مـضـيفــاً بــان اعـتــذار االحتــاد
عــــن بـعــــــض املـــــــــشــــــــــــاركــــــــــــات
اخلـارجية جـاء بناء علـى قرار
الـلجـنـــة االوملـبـيــــة العـــراقـيـــة
بـايقاف النـشاطـات الريـاضية
يف الفتـرة املـاضيـة تـزامنـاً مع
االمـــتـحـــــــانـــــــات الـــــــدراســـيـــــــة
والــظـــروف االمـنـيـــة ممـــا ادى

رئيس احتاد اجلودو يوعد بحلة جديدة 

بغداد/ املدى الرياضي
تـلقــــى االحتـــــاد العــــراقـي املــــركــــزي لـلقــــوس
والـسـهم دعــوة رسـميـــة من نــظيــره القـطــري
لـلمـشــاركــة يف بـطــولــة العــرب الـتي تـضـيفهــا

الدوحة مطلع شهر ايلول املقبل.
وقـال مصـدر مطلع يف االحتـاد انه مت اختـيار
ثالثـــــــة العــبــني لــتــمــثــيـل العـــــــراق يف هـــــــذه
الـبطـولـة اعـتمـاداً علــى نتـائـج بطـولـة انـديـة

العـــراق بــــاللعـبـــة الـتـي اخـتـتـمـت مـــؤخـــراً يف
بغــــداد مـــشـيــــراً الـــــى ان الالعـبـني وهــم علـي
محـي مـن نـــادي اخلـطـــوط ومـــازن سعـــد مـن
نــادي سعــد وعـلي عــدنـــان من نــادي االمــانــة
حـيـث مـن املــــؤمل اقــــامــــة معـــسـكــــر تــــدريـبـي
خـارجـي لهم يف احـد البلـدان اآلسيـويــة التي
حتــظـــــى بـــســـــريـــــة كــبــيـــــرة اســتعـــــداداً لهـــــذه

البطولة.

العراق يشارك يف بطولة العرب بالقوس والسهم

املنتخب الوطني العراقي
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