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حارس مرمى
نادي الشرطة
يبيع السمك يف
سوق شعبي!

املدى الرياضي

جواد حممد ابراهيم :احلرب رسقت أمجل أيام عمري
و(عدي) هدد ناطق هاشم !..

14

SPORT
رسالة البصرة الرياضية

بطولة البرصة بالتايكواندو

حاوره/طه كمر
كرة القدم تلك الساحرة
املدورة التي سحرت
العالم بأكمله بجمالها
وروعتها فقد اوصلت تلك
اجلميلة اناساً إلى القمة
وجعلتهم يعيشون حياة
فارهة ،واطاحت بأناس
إلى القعر وجعلتهم
يلفظون انفاسهم االخيرة
وهم يتجرعون مرارة تلك
املعشوقة ،فبعض
منهم ابتسم له احلظ،
واآلخر عبس بوجهه
احلظ ،ومن هؤالء الذين
انكرتهم الكرة ولم تكن
معهم كرمية الالعب جواد
محمد ابراهيم ،فبعد ان
مارس الكرة ودافع عن
الوان بعض االندية
العراقية التي مثلها،
ودافع عن ألوان بالده
عندما كان احد العبي
فريق اشبال العراق يف
دورة هلسنكي عام 1979
التي اقيمت يف فلندا.
وبدال من ان تضعه الكرة
يف خانة املشاهير
واالثرياء ،وضعته يف
خانة البائيسن
واملتضررين.

(املـ ـ ــدى الـ ـ ــريـ ـ ــاضــي) وجـ ـ ــدت هـ ـ ــذا
الالعـب يف احــد االســواق الــشعـبـيــة
ملنـطقــة الــدورة وه ــو يبـيع الـسـمك،
فهــذه املـهنــة امـتهـنهــا بع ــد ان يئـس
م ــن كـ ـ ـ ــرة الـقـ ـ ـ ــدم وبـعـ ـ ـ ــد الـ ــض ــي ــم
والـحيف اللـذين حلقــا به منهـا قـرر
ان يـك ـ ــون بـ ـ ــائع س ـمـك وي ـتــن ـ ــاس ـ ــى
التــألـق بني اخلــشبــات الـثالث ،وقــد
م ــسح كل ذك ــري ــاته اجلـمـيل ــة بـتـلك
االسـفنجــة التـي وضعهــا يف صيـنيـة
الـسمك وبدأ يروج بضـاعته بطريقة
كالمـي ـ ــة ،ف ـ ــارت ـ ــأيـن ـ ــا ان نـقلـب مـعه
صفحـات املــاضي ومـا الـذي جــاء به
إلـى هذه املهنـة اجلديدة عـبر احلوار
التالي.
* البطاقة الشخصية؟
ـ جواد محـمد ابـراهيم ـ تـولد  1964ـ
مـت ــزوج ولـي أربع ــة اطف ــال ـ ح ــاصل
على شهادة تدريبية فئة (.)2
* هـل تخــبـ ـ ــرنـ ـ ــا عــن بـ ـ ــداي ـتــك مع
الكرة؟

ـ بدأت من مـركز شبـاب الكرخ مبـركز
حــارس مــرمــى وكــان ذلك عــام 1977
وبعـدهـا انـتقلت إلـى نـادي الـشـرطـة
عــام  1978ومـثلـت اشـبــال ال ـشــرطــة
حتت اشــراف املــدرب الــسي ــد حبـيب
وقــد مت استـدعــائي حلـراسـة مـرمـى
منـتخب اشبـال العراق حتـت اشراف
املـ ــدرب داود سلـمـ ــان الغ ــراوي حـيـث
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ــت مــع امل ـ ــنـ ـ ـتــخ ـ ــب يف دورة
هلـ ـســنكـي الـتـي اقـيـمـت يف فــنلـن ــدا
واحرزنا فـيها املركـز االول وكان معي
يف الفـ ــريق نـ ــاطق هـ ــاشــم ومحـمـ ــد
صـبـ ــري ورائـ ــد خلــيل وغـيـ ــرهـم مـن
الالعـبـني الـكـب ـ ــار ثـم مــثلـت ف ـ ــريق
الشرطة لفئة الشباب حتت اشراف.
امل ـ ــدرب ط ـ ــارق ع ـ ــزي ـ ــز وق ـ ــاســم اب ـ ــو
حديدة ومن ثم دعاني املدرب مظفر
نــوري ملنتـخب شبـاب بغـداد واحـرزنـا
بـطـولــة القـطـر عــام  1981.وبعـدهـا
انـتقلت إلـى نـادي الـشبـاب بـأمـر من
صـباح مرزا وكـنت احتياطـا للحارس

القصاب :معسكر تركيا أنجح املعسكرات
التي أقيمت حلكامنا

وعد عبد الوهاب يف اخلط االول.
* كيـف استـطعـت ان تنــال مــوقع يف
الشـرطة بـرغم وجود حـراس كفوئني
يف تلك الفترة؟
ـ بصـراحـة يعـود الفـضل إلـى الـسيـد
مـ ــظفـ ـ ــر نـ ـ ــوري ف ــبعـ ـ ــد ان م ــنح ـنــي
الفــرصــة مع مـنـتخـب شـبــاب بغــداد
قدمت مستوى جيدا ،وعكست صورة
زاهــيـ ـ ــة عــن أدائــي وم ــنهـ ـ ــا اخــتـ ـ ــرت
لتمثيل فـريق الظل لنادي الـشرطة،
وبع ــد ذلك اخـتــارنـي املــدرب لـطـيف
شــن ـ ـ ــدل كحـ ـ ــارس ثـ ـ ــالــث يف ف ـ ـ ــريق
الــش ــرط ــة األول بع ــد رع ــد حـم ــودي
وآزاد ،واس ـ ـ ـتــق ـ ـ ـ ــطـ ـ ــبـ ـ ــت االضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
واالهتمـام وكانـت تلك الفتـرة اجمل
فتـرة يف حياتي ،وكان ذلك عام 1982
لـكــن لألسـف بع ـ ــد تلـك الفـتـ ــرة لـم
ات ــواصل ب ـسـبـب خــدم ــة العلـم الـتـي
جاءت مـتزامـنة مع احلـرب العراقـية
االيـ ــرانـيـ ــة ،ولـم يـتــم تفـ ــرغـي أسـ ــوة
بزمالئي الذين نالوا كتب االستغناء

ب ـ ــالـعالق ـ ــات .وفــيه ـ ــا مــثلــت ن ـ ــادي
اجليش ملدة ( )4سنوات.
* وبعـ ــد ذلـك هل تـ ــركـت الـكـ ــرة أم
عدت ثانية؟
ـ يف عــام  1990دعــاني املــدرب قــاسم
ابـو حـديـدة إلـى نــادي الكـرخ الـذي
ك ــان ي ــشـ ــرف عل ــى ت ــدريــبه امل ــدرب
الكـبيـر انـور جـســام وشقـيقه حـازم،
لكن بـسبب اختالف الـرأي بني انور
جـسام وقـاسم ابـو حديـدة من جـهة
أخــرى ،وجــدت نفــسي خــارج اســوار
الـكرخ ،فـرزمت حقيـبتي وعـدت إلى
مـن ــزلـي خ ــائـبـ ـاً وك ــانـت الفـت ــرة يف
حـرب الكــويت الـتي جــرفتـني معهـا
إل ــى مـت ــاه ــات الــظ ــروف والـتـي لـم
اسـتــرح مـنهــا حـتــى عــام  2000يــوم
عـملـت مع املــدرب اســامــة نــوري يف
نـ ــادي اخلــطـ ــوط لـتـ ــدريـب حـ ــراس
املـرمــى للفــريق األول ،وقـد حــرمت
من فـرصـة مـرافقـة ذلك املـدرب مع
اشبــال العــراق إلــى بـطــول آسيــا يف
إي ــران ع ــام  2001ب ـسـبـب الـعالق ــات
وعـدم عدالة الفـرص آنذاك ،وهكذا
كـنت احـد ضحـايـا احلــربني اللـتني
ســرقتــا شبـابـي وامكــانيــاتي واحلـى
ايام عمري.
* ملــاذا لـم تــوظـف امكــانـيــاتـك مع
الف ـ ــرق احمللـيـ ــة مـ ــا دمـت ح ـ ــاصالً
على شهادة تدريبية؟
ـ بعـ ـ ــد ح ــصـ ـ ــول ــي علـ ـ ــى ال ـ ــشهـ ـ ــادة
الــت ـ ــدري ـبــي ـ ــة وجن ـ ــاحــي يف ال ـ ــدورة
التــدريـبي ــة التـي اقيـمت يف الـفتــرة
م ـ ـ ـ ــن  8 /14إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى 1999 / 9 /3
بــاشــراف ال ـسـيــد عـب ــد اهلل محـمــد
ح ـسـن ،ج ــاءنـي عق ــد احـت ــراف مـن
املـدرب مثنـى حميـد لـلعمل معه يف
م ــدرس ــة الـن ــاشـئـني االردنـي ــة الـتـي
يـشــرف علـيهــا منـذ عـام  1995لـكن
اجـ ـ ــراءات الـ ـ ــسف ـ ـ ــر وتلـكـ ـ ــؤ اجنـ ـ ــاز
الـوثـائق االخـرى حـالت دون تـنفيـذ
الـعـقـ ـ ـ ــد ،وبـعـ ـ ـ ــد ذلــك طـل ــب م ــن ــي
الـ ـسـيـ ــد م ــظفـ ــر ن ـ ــوري العـمـل مع
الـفئــات الـعمــري ــة لنــادي الـشــرطــة

واص ــطـ ـ ــدمــت اي ــض ـ ـ ـاً بــتـ ـ ــأثــيـ ـ ــرات
العالقــات اخلفيــة بني مـدربـي تلك
الفئات فاضطررت إلى االبتعاد.
* وعنــدمــا عــاد رع ــد حمــودي إلــى
الشـرطة ملـاذا لم تـواجهه وتـصارحه
بقضيتك؟
ـ رعــد حمـودي صــاحب فـضل كـبيـر
على أبناء النادي ،وبالذات أنا فكان
يقـ ــول لـي( :انـت اسـ ــاســي ووصفـي
ج ــب ـ ـ ــار اح ــت ــي ـ ـ ــاط لـك يف ح ـ ـ ــال ـ ـ ــة
االصـابــة) .وامتنـى ان أرد له الــدين
وتتـوفر لـي فرصـة العمل يف الـنادي
خلدمة كرة الشرطة.
* هـل م ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث حتـ ـ ـتـف ـ ـ ــظ بـه
ذاكرتك خالل مسيرتك الرياضية؟
ـ يف عــام  1990عنــدمــا كــانت أتــدرب
يف نادي الكـرخ زار عدي أخـاه قصي
يف الــن ـ ــادي يف فــت ـ ــرة االســت ـ ــراح ـ ــة
وش ــاه ــد نـ ــاطق ه ــاشـم يـلف سـ ــاقه
مدعياً انها مكسورة وقال له بلهجة
تهـديـد (اسمع نـاطق هـاي كالواتك
مـ ــا مقـب ــول ــة الزم تـلعـب ولـ ــو عل ــى
عكـازة) وكـان يـقصـد أمـام الـطيـران
ونـاطق أدعـى االصابـة ألنه ال يـريد
ان يلعب ضـد فـريقـه السـابق وفعالً
جـاءنا نـاطق قبل املبـاراة وطلب من
جـســام اللـعب امـام دهـشــة األخيـرة
الذي قال له (معقولة ..وين ساقك
املكسورة)؟
* هل من كلمة اخيرة؟
ـ نعــم ف ـ ــأن ـ ــا أن ـ ــاش ـ ــد دائ ـ ــرة ن ـ ــادي
ال ـشــرطــة ان تـنـظ ــر بعـني االعـتـبــار
إلـى جمـيع الالعبني الـذين خـدموا
الـنــادي وافـنــوا شـب ــابهـم يف خــدمــة
ك ــرة الـن ــادي وجت ــد لـن ــا ف ــرص ــة يف
ذلك الـنــادي اســوة بـبــاقـي االنــديــة
وتعـ ــاملهـ ــا مع الالعـبـني الق ــدام ــى
وهــذه دعــوة مـنـي إلــى الـسـيــد رعــد
حـمـ ــودي وجـمــيع اعــضـ ــاء الهـيـئـ ــة
اإلداريــة لـنــادي ال ـشــرطــة ان يــأتــوا
إلــى مـنـطقــة الــدورة ويـتــأكــدوا مـن
مهنتي اجلديدة التي امتهنتها وأنا
محسوب على نادي الشرطة.

انسحاب النفط ألسباب اقتصادية وفنية!

(املدى)  /يوسف فعل

قــال ال ـسـيــد ع ــادل القـصــاب
عضـو جلنـة احلكـام املـركـزيـة
يف تـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريــح لـ(املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ــي) أن
املعسكـرالتدريبـي الذي أقامه
االحتـاد للحكام يف تـركيا كان
مـن أف ـضـل املع ــسك ــرات الـتـي
أقيمت مؤخـر ًا بسبب الفائدة
الفـنيــة الكـبيــرة الـتي حـصل
عليهـا حكامـنا أثـناء املعـسكر
الـذي اسـتمـر ملـدة ( )15يـومـ ًا
شـمل احمل ــاض ــرات الـنـظ ــري ــة
والـتـطـبـيق ــات العـملـي ــة وفق
أحـ ـ ــدث أسـ ـ ــال ـيــب الــتـ ـ ــدريــب
املتبعة يف العالم.
وأضـ ــاف :أت ـ ــوقع أن يــنعـك ــس
ذلك على مستوى حكامنا يف
م ـب ـ ــاري ـ ــات امل ـ ــوســم الـك ـ ــروي
املقبل.

البصرة/حسني عودة

جــرت يف الـبـصــرة بـطــولــة الـت ــايكــوان ــدو للـمـتقــدمـني
مبشـاركة ( )38ريـاضيـ ًا مثلـوا أنديـة ـ امليـناء ـ اجلـنوب/
نفط اجلنوب /الصادق /االحتاد /القرنة.
واسـتطـاع نــادي املينـاء احـراز املـركـز االول ،بـينمـا حقق
نـادي القـرنـة املـركـز الثـاني وحل نـادي اجلنـوب بـاملـركـز
الثالث.

نادي االندلس البرصي إىل مرص

غـادرنـا إلـى جمهـوريـة مصـر العـربيـة وفـد ًا ريـاضيـ ًا من
نـ ــادي االنـ ــدل ــس الـ ــريـ ــاضـي وذلـك الجـ ــراء مـبـ ــاريـ ــات
بـالـريـشـة الـطـائـرة ،تـرأس الـوفـد الــسيــد وليـد حـميـد
كيـط ــان رئيــس ممثـليــة اللـجنــة االوملـبيــة الع ــراقيــة يف
البـصرة وعالء حمـيد ومشـتاق حميـد ممثال االحتادات
الفــرعيـة بـاحملــافظـة وعــادل ضيـاء الـديـن رئيـس نـادي
االنـدلس ومحمـد علي السعـيد رئيـس االحتاد الـفرعي
للـريـشـة الـطـائــرة ،كمــا ضم الـوفـد املــدرب احمــد علي
وسـتار جبار حبيب حكمـاً ،والالعبني علي يحيى ،وبهاء
عبــاس ،وسيف صـالح ،ومهنــد عبـد الـواحــد ،وعبـد اهلل
عبد الزهرة.
وكانت ممـثلية اللجنة االوملـبية العراقيـة يف البصرة قد
تلقـت دع ــوة مـن االحت ــاد املـص ــري لل ــري ـش ــة الـط ــائ ــرة
لـلمـشـاركــة يف البـطـولــة العــربيـة بــاللـعبـة اضـافـة إلـى
ت ــوقــيع اتف ــاقـي ــة للـتع ــاون بـني اجل ــانـبـني يف اجمل ــاالت
الــري ــاضيــة وت ــوطي ــد العالقــات بـني الفــرق الــري ــاضيــة
العراقـية واملـصريـة تعزيـز ًا للتعـاون القائـم مع االشقاء
يف مـص ــر يف اجمل ــال ال ــري ــاضـي ،خ ــاص ــة بـني االن ــدي ــة
الـرياضيـة البصـرية واملـصريـة .ويذكـر ان هذا اكبـر وفد
ري ــاضـي بـص ــري ي ــزور مـص ــر للـم ـش ــارك ــة يف الـبـط ــول ــة
العربية بالريشة الطائرة.

دورة األلعاب العربية 61 :رياضياً
عراقياً يتدربون يف رومانيا

(املدى)  /يوسف فعل

ذك ــر م ـصـ ــدر مق ــرب مــن الهـيـئ ــة
اإلداري ـ ـ ــة ل ــن ـ ـ ــادي الـ ـنـفـ ــط ب ـ ـ ــأن
االنــسحــاب مـن املـبــاراة الفــاصلــة
أمـ ــام الـ ــزوراء لــتحـ ــديـ ــد الفـ ــريق

الـذي سـيتـأهـل لبـطـولـة األنـديـة
اآلسيـوية جـاء ألسبـاب اقتصـادية
وفنـية وذلك لـصعوبـة املهمة فـيما
لـو فـاز الفــريق يف املبــاراتني حـيث
يجوب بقـاع القارة اآلسيويـة ذهاب ًا

وزارة البلديات واألشغال
مكتب الوزير
إعالن رقم ( )26لسنة 2004

تعلـن اللجنـة املـركـزيـة لـدراســة وحتليل الـعطــاءات يف وزارة البلـديـات واألشغــال عن وجــود منــاقصـة سـريـة
إلنشاء سقائف بأبعاد ()50×18م عدد ( )4يف أبي غريب  -محافظة بغداد وفق الشروط واملواصفات الفنية.
فعلـى الراغبني بـاالشتراك يف املـناقصـة من الشـركات العـراقية ذات التـصنيف األول اإلنشـائية الـصادرة من
وزارة التخـطيط أو الـشركـات األجنبيـة بالـتنسـيق مع الشـركات العـراقيـة احملليـة ذات االختـصاص واخلـبرة
احلـضور إلـى مقـر املديـرية الـعامـة للمـاء الكـائن يف امليـدان /بنـاية مـحافـظة بـغداد سـابقـ ًا للحـصول عـلى
الشـروط واملواصفات الفـنية لقاء مـبلغ مقداره ( )150000مائـة وخمسون ألف دينـار عراقي غيـر قابل للرد.
ويتم تقـدمي العطاء داخل ظرف مختوم يكتب علـيه اسم املناقصة ورقمها ومحتـويات الغالف وتكون قائمة
األسعـ ــار داخـل غالف ثـ ــان مخـتـ ــوم مـن ضـمــن محـتـ ــويـ ــات الغـالف األول ويهــمل يف حـ ــالـ ــة عـ ــدم تقـ ــدمي
املستمسكات املدرجة يف أدناه:
 -1تقـدمي هـويـة الـتصـنيف األول اإلنـشــائي للـشـركــات الصـادرة مـن وزارة التخـطيـط مجـدد لعـام 2004
 -2تقدمي استـشهاد من الهـيئة العـامة للـضرائب يـؤيد سالمـة موقفه الـضريبي وبـراءة ذمته لعام - 2003
. 2004
2.تـقدمي تأمـينات أوليـة بشكل وديعـة نقديـة أو صك مصدق أو كفـالة مصـرفية من أحـد املصارف العـراقية
احلكــوميــة بنـسبــة  %4من مـبلغ الـعطـاء علــى أن ال يتجــاوز ( )150مليــون دينـار علـى أن تـستـكمل الـشـركـة
التأمينات وفق ًا للنسبة احملددة عند اإلحالة وقبل إكمال التعاقد.
 -4قائمة مفصلة باألعمال املماثلة التي قامت بتنفيذها مع ذكر اجلهة التي قامت بالعمل حلسابها.
 -5الوثائق اخلاصة بتكوين الشركة.
 -6إرفاق وصل القبض عند تقدمي العطاء.
*تزويد ممثلي الشركات التي ترسو عليهم املناقصة بكتب متضمنة تخويلهم صالحية الشراء واملراجعة.
*الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعراً.
*تتحمل الشركة التي ترسو عليها املناقصة أجور نشر اإلعالن.
*تتحمل الـشركـة التي يحـال بعهدتهـا العمل كـافة الـضرائب والـرسوم والـتأمني أو أيـة رسوم أخـرى تفرض
من قبل الدولة.
*سـيكـون آخـر مـوعـد لـتقــدمي العـطـاء (يــوم الغلق) يف الـطــابق األول إلــى سكــرتيــر جلنـة فـتح العـطـاءات
املركزية يف الساعة الثانية عشرة من يوم األحد املوافق (.)2004 /9 /19

وكيل الوزارة للشؤون الفنية

وإيـاب ًا وأضـاف :الزوراء فـريق كبـير
وقـادر علــى حتقيق نـتيجــة جيـدة
للـك ـ ــرة الع ـ ــراق ـي ـ ــة وم ـ ــا يه ـم ـن ـ ــا
مــصلحـته ــا بعـي ــد ًا عـن األسـم ــاء
التي متثلها!

أعلـنت الـسـلطـات الـريــاضيـة
يف رومـ ــانـيـ ــا أن  61ريـ ــاضـي ـ ـ ًا
عــراقي ـ ًا وصلــوا إلــى رومــانيــا
اجلــمعـ ــة إلقـ ــام ـ ــة معـ ـسـكـ ــر
تـدريبـي استعــداد ًا للمـشـاركـة
يف دورة األلع ـ ـ ــاب العـ ـ ــربــيـ ـ ــة
املق ـ ــررة يف اجل ـ ــزائ ـ ــر مــن 24
أيلـول احلـالي إلـى  8تـشـرين
األول املقبل.
وسـ ـيـ ـ ـصـل ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ــي ـ ـ ـ ــون
العـراقيـون الذيـن سيشـاركون
يف ألعـ ــاب القـ ــوى واجلـمـبـ ــاز

واملالك ـم ـ ــة وك ـ ــرة ال ـي ـ ــد إل ـ ــى
بـوخــارست إلجـراء الـتمــارين
إلـ ـ ــى جـ ـ ــانــب الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـيــني
ال ـ ــروم ـ ــان مب ـ ــوجــب االتف ـ ــاق
املــوقع بـني اللجـنــة األوملـبـيــة
الـع ـ ـ ـ ــراق ــي ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـسـل ـ ــط ـ ـ ـ ــات
الرياضية الرومانية.
وسـ ـبـق خل ــم ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــة العـ ـب ــني
عـراقـيني أن اقـامــوا معـسكـر ًا
تدريبيـ ًا يف لعبة اجلـمباز ملدة
عـشـرة أيـام يف رومــانيـا خالل
آذار املاضي.

جلنة أمنية يف احتاد كرة القدم!
املدى/يوسف فعل

مت تـ ـشـكــيل جلـنـ ــة أمـنـيـ ــة يف
احتاد كرة القدم التي ستأخذ
عل ـ ــى ع ـ ــاتـقهـ ـ ــا الع ـمـل عل ـ ــى
انه ـ ــاء اع ـم ـ ــال ال ـ ــشغــب ق ــبل
وق ـ ــوعه ـ ــا وذلـك بـ ـش ـ ــرح آث ـ ــار
ال ــتعـ ـصــب أث ـن ـ ــاء امل ـب ـ ــاري ـ ــات

وت ـ ــأث ـي ـ ــرهـ ـ ــا علـ ـ ــى الالع ـبــني
واحلـك ـ ــام واجل ــمهـ ـ ــور ألنه ـ ــا
ت ــنـ ـ ـ ــايف اخـالق ــيـ ـ ـ ــات وط ــبـ ـ ـ ــاع
اجملـتـمـع العـ ــراقـي احملـ ــافــظ،
ورفـع شـعـ ـ ـ ـ ـ ــار (الـ ــتـ ـ ـ ـ ـشـج ـ ـيـع
الـ ــنـ ـ ـ ـظ ـ ـيـف لـ ـ ـ ـ ـ ــو س ـ ـمـحـ ــت)
واالبتـعاد عن ريـاضة النـتائج،

وض ـمــت الـلـجــن ـ ـ ــة األم ـنــي ـ ـ ــة
الـســادة ب ــاسم ال ــربيـع رئيـس ـاً
وعـض ــوي ــة سع ــد ال ـس ــام ــرائـي
وممـثال عن مـديـريـة الشـرطـة
الـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة وفـالح طـه وع ـ ـ ــادل
حيدر وممثال عن كل ناد تقام
على مالعبه مباريات الدوري.

تواصل معسكر منتخبات املبارزة استعداد ًا للدورة العربية

اكرام زين العابدين
ي ـت ـ ـ ــواصل يف م ـ ـ ــدي ـن ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوصل
معسـكر اعـداد منـتخبنـا للمـبارزة
لـلنـســاء والــرجــال الــذي يـسـتعــد
للـمـ ـشـ ــاركـ ــة يف الـ ــدورة العـ ــربـيـ ــة
القـ ــادمـ ــة يف اجلـ ــزائـ ــر يف نهـ ــايـ ــة
ال ــشه ــر احل ــالـي .ص ــرح بـ ــذلك لـ
(املــدى الــري ــاضي) الــسيــد مـهنــد
عبـد الـرزاق وقـال ان املعـسكـر بـدأ
يف الثــالث والعـشـريـن من الـشهـر

املــاضي ويـسـتمـر لغـايـة اخلـامـس
مـن الـ ــشهـ ــر اجلـ ــاري وبـ ــاشـ ــراف
امل ــدربـني رع ــد ال ـشــيخلـي ورحـيـم
فـالح وجمـال معيــوف ،ومبشـاركـة
 14مبارزا ومبارزة.
ومـن جانب آخـر قال ايـضاً انه من
املـؤمل ان يدخل املنتخب معسكراً
تدريبياً آخـر يف رومانيا يف العاشر
مـن ال ــشهـ ــر اجلـ ــاري سـيـ ـسـتـمـ ــر
لغــاي ــة الع ـشــريـن مـنه كـمـعك ـســر

نه ــائـي قــبل انــطالق مـن ــاف ـس ــات
الدورة العربية يف اجلزائر.
ويف نهــايــة تـص ــريحه أكــد رئـيــس
االحتاد ان همـة واندفاع الالعبني
كـبـيـ ــران يف الـتـ ــدريـب اســتعـ ــداداً
ملـنـ ــافـ ـسـ ــات الـ ــدورة الـ ــريـ ــاضـيـ ــة
الع ـ ــرب ـي ـ ــة وال ـتــي مــن املـ ـ ــؤمل ان
يحـص ــد فـيهـ ــا الع ــراق ع ــددا مـن
االوس ـم ـ ـ ــة يعـ ـ ــزز ف ــيه ـ ـ ــا واقع ـنـ ـ ــا
الرياضي.

