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د. عدنان عبد الباقي 
الــتقــــى املهـنــــدس علـي فــــائق
الغبان وزير الشباب والرياضة
ممـــثل الـلجــنـــــة األوملــبــيـــــة يف
محــافـظــة القـــادسيــة ورؤســاء
أنــديــة الــديـــوانيــة والــرافـــدين

والدغارة. 
ــــــــــــذي ومت خـالل الـلـقــــــــــــاء ال
حـضره الـدكتـور طالـب فيصل
وكيل الـوزارة لشـؤون الريـاضة
اســـتـعـــــــراض واقـع احلـــــــركـــــــة
الريـاضية يف الـديوانـية وسبل
االرتقــــــاء بهــــــا وتـــطــــــويــــــرهــــــا

خلدمة شباب احملافظة. 
واسـتمـع املهنــدس الغبـان الـى
شــــرح قــــدمه املـــســــؤولــــون عـن
احلـركة الـرياضـية بـاحملافـظة
ــــــى املـالعــب ــــــاجـهــــــا ال واحــتــي

والقاعات الرياضية.
واشـاروا الى الـعطاء الـرياضي
الكـبيـر الـذي يقـدمه الـشبـاب
الــريــاضـي يف الــديــوانـيــة مـن
خالل مـــشـــــاركـــــاتهــم بجـمــيع
املـنـتخـبـــات الـــريـــاضـيـــة وقـــرر
وزيـــر الــشـبـــاب والـــريـــاضـــة أن
يـعقـــــد اجـتـمـــــاعـــــا ملـــســـــؤولـي
ـــــــة يف ـــــــاضـــي ـــــــري احلـــــــركـــــــة ال
الـديـوانيـة مع الـدكتـور طـالب
فـيــصل وكـيل الـــوزارة لــشـــؤون

الرياضة.
لـتحديد احـتياجات احملـافظة
من املنشآت الرياضية كامللعب
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ريـــاضـي يـطـمح لـــرفع سـمعـــة
العراق يف احملافل الرياضية .
ـــــــــاجـــــــــات اســــتـعـــــــــرض احــــتــــي
احملـــافـظـــة لـتـــأمـني عـــدد مـن
األنديـة والسـاحات الـرياضـية
وتـــسـيـيـجهــــا واكـــســـــاء بعــض
مـنهــا )بـــالتــارتـــان( لكـي تقــام
عـليهـا الــسبـاقــات والبـطـوالت

الرياضية  .
ويــــوجــــد يف محــــافــظــــة بــــابل
)14( نـــاديـــا" ريـــاضـيـــا" ثالثـــة
مـنها درجة اولـى وثالثة درجة
ثـــانيـــة وخمـســة أنــديــة درجــة
ثـــالـثــــة وثالثـــة أنـــديـــة درجـــة

رابعة .
ــــــدس علــي فــــــائق واكــــــد املهــن
الغـبان خالل لقـائه مبسـؤولي
ـــــــة ـــــــة وممـــثـل الـلـجـــن ـــــــدي األن
األوملـبيــة يف محــافـظــة واسـط
أن وضـع حجــــر األســــاس هــــو
بذرة مـن بذور اخلـير لـتشيـيد
املنشآت الريـاضية لكي تصبح
قاعدة رياضية لألنطالق نحو

األفضل.
وكلف وزيـر الشبـاب والريـاضة
الدكـتور طـالب فـيصل للقـيام
بزيـارة حملافـظة واسط قـريبا"
ـــــــــــــــى واقــعــهـــــــــــــــا لــإلطــالع عــل
الـريــاضي والـشبــابي وحتـديـد
أولـــــويــــــات العـــمل بــتــــشــيــيـــــد
املنـشــآت واملـالعب الــريـــاضيــة

باحملافظة .
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االحتاد العـراقي املركـزي لكرة
ــــــة عــن واقـع احلــــــركــــــة الـــــسـل
الــــــريــــــاضــيــــــة يف احملــــــافـــظــــــة
والعـطاء الـزاخر الـذي يقدمه
ـــــــون يف مـخـــتـلـف ـــــــاضـــي ـــــــري ال

األلعاب الرياضية.
وأشـــار الـــى الـتـــوافق الـتـــام يف
العـمل بــني اللجـنـــة األوملـبـيـــة
ـــــــــــاب مــــن اجـل ــــــــشــــب ووزارة ال
الـنهــوض بــالـــواقع الــريــاضـي
ودفع احلـــركـــة الـــريـــاضـيـــة يف
عــمــــــوم العــــــراق إلــــــى مــــــافـــيه
الـتقــدم واالزدهـــار خللق جـيل
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وتقدم وزارة الشـباب والرياضة
املنح املاليـة لألندية الرياضية
يف عـمـــوم محــافـظـــات العــراق
مبـوجب الـدرجـة التـي ميثلهـا

النادي.
كــمـــــا الــتقـــــى وزيـــــر الـــشــبـــــاب
والـريـاضـة مبـســؤولي األنـديـة
الـرياضـية يف محـافظتـي بابل
والـكــــــوت بحـــضـــــور الـــــدكــتـــــور

طالب فيصل. 
ـــــــــــة وحتـــــــــــدث ممــــثـل الـلـجــــن
األوملـبـيــــة الــــوطـنـيــــة يف بــــابل
ـــــــدي رئـــيــــــس حــــــســـني الـعـــمـــي
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والقــــــاعــــــة املغـلقــــــة واملــــســـبح
االوملبي ومـواقعهـا ليصـار الى
تخصـيص املبالغ ولكـي يباشر
بــإرســـاء احلجــر األســـاس لهــا
لـتكــون النــواة االولــى ملنـشــآت
ريـــــاضــيـــــة حـــــديــثـــــة ميـــــارس
الـشبـاب الـريـاضـي نشـاطـاتهم

خاللها.
ويـذكر أن محـافظـة القادسـية
يــــــوجــــــد فـــيهــــــا )13( نــــــاديــــــا"
ريـــاضـيـــا" بـــدرجـــات مخــتلفـــة
أقـدمها نـادي الديـوانيـة الذي

تأسس عام .1965
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الغبان يلتقي رؤساء أندية الديوانية وبابل وواسط

صعب فـريق الشـرطة مـن موقفـه بعد
ان اهــــــدى مــنـــتخــب الــيــمـــن نقـــطــــــة
وتعـــادل معه بــدون اهــداف يف املـبــاراة
الـتي جـرت يف مـلعب الـكليـة احلــربيـة
الذي يضيف بطولة راشد الرمضانية
ومبــشـــاركـــة انـــديـــة املـــريخ الــســـودانـي

والوحدات االردني ومنتخب اليمن.
هذا ولم ترتقِ املباراة مبستواها الفني
ـــــــشـجـع املــــتــــــــــابـعــــني ــــــــــى درجــــــــــة ت ال
واملـشاهـدين على مـشاهـدتها وانحـسر
اللعـب يف وسط امللـعب وكثـرت الكـرات

املقطوعة من كال الفريقني.
وكـان نـادي الـشـرطـة قـد خـسـر لقـاءه
االول مع نـــادي املـــريخ 3-1 وتـنـتـظـــره
مـبـــــاراة مهـمـــــة مع نـــــادي الـــــوحـــــدات
ــــــد الفــــــريق الــــــذي االردنــي لـــتحــــــدي

سيتأهل للدور الثاني من البطولة.
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الشـــــرطة يصعب موقفـــه يف بطولــة راشــــــد 

 خليل جليل
اكـــد مـــرة اخـــرى فــــريق نـــادي كـــربـالء لكـــرة
القــــدم جــــدارته ومـنــــافـــســته الــــواضحــــة يف
مهـمـته مع مــشــوار املــوسـم املـمـتـــاز وظهــوره
بقــــوة بفــضل امــتالكـه لقــــوته الــتهــــديفـيــــة
الضـاربـة املتـمثلـة بـالقنـاص صـاحب عبـاس
صـــاحب االهــداف الغــزيــرة وصــاحـب املهــارة
التهـديفيـة التي ميكـن لها ان حتـسم مـباراة
فـريقه ملـصلحته يف ايـة حلظـة.. فقـد انتـزع
كربالء نقطـة ثمينة ومهـمة بواسـطة هدافه
صـاحـب عبــاس من ضـيفه الـزوراء بـل يبـدو
انه كــــان قــــريـبــــاً الــــى الفــــوز ازاء مقــــايـيـــس
مختلفـة لطـبيعـة االعـداد والتحـضيــر التي

خـصـــوصـــاً ان اجلـــويـــة يلعـب يف اجملـمـــوعـــة
متـتلك مـؤثـرات جيـدة من االعـداد ملـواجهـة

بعضها.
ومن ابرز مؤثـرات الدور الثانـي الذي اختتم
ــــــار ــــــة يف اخــتــب امـــــس االول جنــــــاح الــــطـلــب
الـتعــويـض امــام بلــد وفــوزه بــأربعــة اهــداف
مقـابل هـدفـني لبلـد اكـدا قـدرة هـذا الفـريق
املـتــــواضـع علــــى اخـتــــراق خــصــــومه امـثــــال
الـطـلبــة وهـــز شبــاكـهم وكـــذلك فــوز الـنفـط
علـــى صالح الـــديـن كـــان مـن بـني معـطـيـــات
الــدور الـثــانـي الـــذي شهــد اول فـــوز يحـققه
الــنفــط ويـتـــــوقع ان يـكــــون ادنــــى خــطــــوات
مـسلـسل  االنـتصـارات لهـذا الفــريق املتـمتع
بــامكـانــات جتعله افـضل مـن غيــره من فـرق
احملـافظـات. امليـناء وبـعد فـوزه علـى البـصرة
بهــدفني مقـابل هـدف وهـو الثـانـي له عكـس
قــــــدرته يف الــثــبــــــات يف مــــــراكــــــز املقــــــدمــــــة
جملمــوعته واصـراره علــى البقـاء يف املقـدمـة
علـــى الـــرغـم مـن غـيـــاب الـــشـــرطـــة بـــسـبـب
مـشــاركـته االخـيــرة يف بـطــولــة خــارجـيــة يف

االمارات.
الدور الثاني شهد ايضاً انتهاء اربع مباريات
اخــرى بــالـتعــادل االيجــابـي وعكـسـت تكــافــؤ
املـسـتــوى الــذي خلـصـت الـيه وقــدمـته فــرق
الكــاظميـة والـصنـاعـة )1-0( واربيل ودهـوك
)2-2( والسماوة والناصرية )2-2( والرمادي
والـكـــــرخ )1-1( يف حــني شـكـل الفـــــوز الـــــذي
حقـقه كــــركــــوك بعــــد تخــطــيه زاخــــو )1-3(
افضل نتيجة تعويضية لالول الذي تعثر يف
ــــــدور االول امــــــام اســـتـهـالل مــــــشــــــواره يف ال

املوصل )صفر - 1(.
اذن مع انــتهــــاء مـنــــافـــســــات الــــدور الـثــــانـي
لـلمــرحلــة االولــى من املــوسم املـمتــاز يـبقــى
بـــاب املـتغـيـــرات مفـتـــوحـــاً علـــى الـــرغـم مـن
اتضاح مالمح املنافـسة فوق اجملاميع االربع
التي ابـقى نظـامها االولي فـرق املقدمـة الى
جـــانـب فـــرق اخـــرى يف مـنـــأى عـن الـنـتــــائج
املهـددة قـبل انتهـاء املـرحلـتني اذا كتـب لهمـا

االستمرار.
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شهدها الفريقان خصوصاً وامتالك الزوراء
ملفـاتيح التفـوق العديـدة التي ابطلهـا العبو
كــربـالء يف ملعـبهـم اثــر عـــرقلـتهـم للـعجلــة
الــزورائـيــة هـنـــاك بعــد ان انـتهـــى لقــاؤهـمــا

ايجابياً بهدف واحد.
املـأزق ذاته تعـرض له اجلـويـة وهـو يعـود من
السليمـانية بنقـطة واحدة حـصل عليها من
تعــــادل سلـبـي انـتــــزع مــنه صــــاحـب  االرض
نـقطــة مهمــة دفعت بـسيـروان الــى املنـافـسـة
للــصـــــدارة اثـــــر فـــــوز االخـيـــــر علـــــى بـيـــــرس
بهــدفـني، ولـيـضع اجلــويــة يف دائــرة الـبحـث
مجدداً عن نتـائج افضل تساعـده على انهاء
شــراكــة الـصــدارة واالبـتعــاد عـن املـنــافــسـني

قراءة يف معطيات الدور الثاني

كربالء والسليامنية يعرقالن مهمة الزوراء واجلوية. والنفط
يف اوىل خطواته املوفقة ونتيجة متواضعة للكرخ..

البصرة / حسني عوده
تصوير / عيسى سعيد صباح
ـــــــاب يف ـــــــدربـــني الــــــشـــب مـــن امل
الــبـــصـــــرة يــبـــــرز اســم املـــــدرب
احـمــد عــودة عـطـيــة كـطــاقــة
تــدريـبيــة واعـــدة، استـطــاع أن
يــؤســس له يف مجــال تــدريـب
نـاشئـة البحـري سمعــة طيبـة
ــــــة ــــــاضـــي ــــــري يف األوســــــاط ال
الـبــصـــريـــة، وقـــد بـــدأ املـــدرب
ـــــــاً يف الـفـــــــرق ـــــــاتـه العـــب حـــي
الـــــشعــبــيــــــة بـكــــــرة القــــــدم يف
ســاحــات الــزبـيــر وأزقـته ومـن
تلـك الفــرق الـتـي لعـب فـيهــا
كمـا أشـار املــدرب احمـد عـودة
عـطيـة فـرق الـسهل، والـزبيـر،
وشبـاب الــزبيــر، بعـدهــا أجته
ـــــــدريـــب يف الـفـــــــرق ـــــــى الـــت إل
الـــشعـبـيـــة ومــن الفـــرق الـتـي
قــــــام بــتــــــدريـــبهــــــا الـــتعــــــاون،
الـــــسالم، الــــــوحــــــدة، وأخــيــــــراً
استقـر به املـرسـى مع نــاشئـة
الـبحــري لـلمــواسـم من 1995
ـــــــدرب الـــبــــصـــــــري - 2000 وامل
الـــــشــــــاب يـــــســتــــــذكــــــر بعـــض
املــدربني الــذين أشـرفــوا علـى
تــــدريـبـه يف الفــــرق الــــشعـبــــة
مــنهـم حــــافــظ عـبــــد الــــرزاق،
وصبــاح ربـيع، وجــواد مـحمــد
مدرب الـبحري وخـالد طـالب
ـــــــــــادي الــــبـحـــــــــــري مـــــــــــدرب ن
الــــريــــاضـي.. ويــــذكــــر املــــدرب
أحمــد عــودة عــطيــة بــأنه هــو
الذي اكتشف الالعبني مسلم
مـبــــارك ونــــايـف فالح وطــــارق
مصعب الذين أصـبحوا اليوم
من مـشـاهيـر الكـرة العـراقيـة
حــــيــــث اكـــــــــدوا حـــــضـــــــــورهــــم
ـــــــــة ـــــــــدي ـــــــــاضــــي يف األن ـــــــــري ال
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اجلمــاهيـريـة - ويـضيف - أن
هــنـــــاك العــبــني يــنــتـــظـــــرهــم
مـــــســـتقـــبل كــــــروي زاهــــــر هــم
جـاسم رحيـم / أمنار صـباح /
مـــشـتــــاق حـــسـني ، واحلــــارس
محـمــد حـبـيـب وعـمــاد عــزيــز
ــــــاهــــض مـحــمــــــدي، وعـلــي ون
صــــــالح والعــبـــــون مــبـــــدعـــــون
آخــــــرون يحــــســنــــــون املهـــــارات
الكـــرويـــة وســـألـنـــاه عـن أبـــرز
العـــب بــــصــــــري فـقــــــال - أنـه
العـب املـيـنـــاء إحــســـان هـــادي
الـذي انـتقل هـذا املــوسم إلـى
فــــــريـق دهــــــوك أنـه مـهــــــاجــم
جـيد.. ومـن هو الالعـب الذي

تأثر به:
- إنه الالعب الـدولـي السـابق
الكابنت هـادي أحمد الذي لم
تـنجـب املالعـب مـثله بـــديالً..
ونـــاشـــد املـــدرب احـمـــد عـــودة
عـــطــيــــــة الـلجــنــــــة األوملــبــيــــــة
الـــــوطـنـيـــــة العـــــراقـيـــــة ووزارة
ـــــــاب واملــــــســـــــؤولـــني يف الــــــشـــب
الـبـصـــرة أن يـبـــذلـــوا قـصـــارى
ـــــــادي ـــــــدعـــم الـــن جـهـــــــودهـــم ل
الــبحــــري الــــريــــاضـي لـكـــــونه
صــرحــاً ريــاضيــاً أخــذ مــوقعه
الــريــاضـي مع بقـيــة األنــديــة
الــريـــاضيــة يف القـطـــر وحقق
ــــــة مهــمــــــة اجنــــــازات ريــــــاضــي
للحـركـة الـريــاضيـة العــراقيـة
ـــــــــة يف مـخــــتـلـف والــــبـــــصـــــــــري
األلعـاب الريـاضيـة ومنهـا كرة
القـــدم واصـبـح لهـــذا الـنـــادي
ـــــــــــؤازره ـــــــــــذي ي جــــمـهـــــــــــوره ال
ـــــــــشـجـعـه لـــكـــــي يــــــــــــواصـل وي
فعـاليـاته الـريـاضيــة من أجل
ريــاضــة عـــراقيــة مـتقــدمــة يف

احملافل العربية واألجنبية..
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مدربون شباب على طريق اإلبداع

وقفة مع مدرب ناشئة البحري
أمحد عودة عطية

حاوره: حيدر زكي
العب شـاب اسـتطـاع ان يـشق طــريقه
نحـــو الـنجـــومـيـــة بــســـرعـــة مـن خالل
تـــــألـقه يف املــبـــــاريـــــات الــتــي مــثل مــن
خاللهـا نـادي النفـط ومنـتخب شبـاب
العــــــراق ونــــــادي الـــــشــــــرطــــــة اخــيــــــراً
فــــاسـتــطــــاع بـــــأدائه الــــرجــــولــي لفـت
األنــظــــار إلــيه. فـكــــان لـنــــا مـعه هــــذا
اللقـاء الذي حتـدث فيه بصـراحة عن

أمور سوف نتابعها معاً:
* البطاقة الشخصية؟

ـ قاسم زيدان
تولد: 1987

* بدايتك الرياضية؟
ـ كــانت بـدايـتي الـريــاضيــة كبـدايـة أي
العـب اذ تكــونـت يف الفــرق الــشعـبـيــة
ملـــديـنـتـي وحتـــديـــداً يف فــــريق شـبـــاب
املـــســتقــبل الــــذي يقـف علـــى تـــدريــبه

احلكم االحتادي جواد هليل.
* وكيف كانت بدايتك مع األندية؟

ـ كـــانـت بـــدايـتـي األولــــى أو محــطـتـي
ــــــى مع نــــــاشــئــــــة نــــــادي الــــــزوراء األول
ومـــثلـــته ملــــــوســمـــني وبعــــــد تقــــــدميــي
ــــــرضــي لـلــمـعــنــيــني مت ــــــوى امل املـــــســت
اسـتـــدعـــائـي مـن قــبل املـــدرب عــصـــام
الشـيخ مدرب شبـاب نادي الـنفط إلى
الـلعـــب معـه وبعــــــدهــــــا مـــثلــت نــــــادي

النفط )الفريق األول(.
* ومــــا قــصـتـك مع مـنــتخـب شـبــــاب

العراق؟
ـ لقــــد مت اسـتــــدعــــائـي إلــــى مـنــتخـب
شـبـــاب العـــراق بعـــد تقـــدمي مــسـتـــوى
جـيـــد مع نـــادي الـنفـط وشـــاركـت مع
ــــــــــوحــــــــــدات املــــنــــتـخــــب يف جــــمــــيـع ال
الـتـــدريـبـيــــة واملعـــسكـــرات اخلـــارجـيـــة
بقـيــادة املــدرب اكـــرم سلـمــان وقــدمـت
مسـتوى اشاد به اجلميع وبعد مجيء
ــــــش مت ابـعـــــــــادي عـــن هـــــــــادي مـــــطـــن

املنتخب.
* مــــا األسـبــــاب الـتـي جـعلـت املــــدرب

هادي مطنش يبعدك عن املنتخب؟
ـ ال أعلـم األسـبــــاب، لـكـن لـكل مــــدرب
رأيه الـشـخصـي وقنــاعته بـضم وإبعـاد
أي العب يجـده أهالً لتمثيل املنتخب
ولكـن وكما قلت قـدمت مستـوى جيداً
ويف هـذه الفتـرة مت التـعاقـد معي من

قبل نادي الشرطة.
* كيف تــرى حظـوظ نـادي الـشـرطـة
وال سـيمــا ان هنـاك مـشـاركـات كـثيـرة
بـــانـتـظـــاره وأهـمهـــا كـــأس )الــســـوبـــر(

اآلسيوية؟
* أرى ان نــادي الـشــرطــة قــادرة علــى
الـتـنــافـس يف جـمـيع الـبـطــوالت علــى
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اسـتعداد وكـانت مبـاراتنـا االولى خـير
دلـيـل علــــى ذلـك بعــــد تـغلـبـنــــا علــــى

نفط اجلنوب بخماسية نظيفة.
* مـا االستعدادات لبـطولة )الـسوبر(

اآلسيوية؟
ـ نسعـى يف هـذه الـبطـولـة إلـى تقـدمي
مـستـوى مـشـرف يـليق بــسمعــة الكـرة
العـــراقـيــــة علـــى الــصعـيـــد اآلسـيـــوي
ونـحن عــازمــون علــى حتـقيـق نتـيجــة
مرضـية للجمهور العـراقي بشكل عام

والشرطاوي بشكل خاص.
* مـن هم املــدربــون أصحــاب الفـضل

عليك؟
ـ كل مـــــدرب لعــبــت حتــت اشـــــرافـه له
فضل عليّ واخص هنـا املدرب القدير
عـصــام الـشـيخ الــذي اعـطــاني الـثقــة
كــاملــة واملــدرب القــديــر اكــرم سـلمــان

والكابنت يونس عبد علي.
كلمة أخيرة؟

ـ اشـكــــر جــــريــــدة املــــدى الغــــراء علــــى
اتــــــاحــــــة الفــــــرصــــــة للـــتحــــــدث إلــــــى
اجلــمهــــور وحــــرصهــــا علــــى مـتــــابعــــة
الالعبني الشباب وتغطيتها لالحداث

الرياضية.

ـ ـ ضـــوء مـــا ميــتلـكه مـن هـيـئـــة إداريـــة
ومالك تـدريبـي والعبني قـادرين عـلى
العطاء داخـل املستطيل األخـضر اما
مـــا يخـص الـــدوري فـنحـن علـــى امت

العب نادي الشرطة قاسم زيدان

بغداد / املدى
علـمـت )املـــدى الـــريـــاضــي( أن اللجـنـــة
األوملـبـيــــة الــــوطـنـيــــة العــــربـيــــة أعــــدت
مـنهاجـاً احتفـاليـاً لتكـرمي الريـاضيني
العـــراقـيـني احلـــائـــزيـن علـــى األوسـمـــة
خالل مــشــاركـتهـم يف الـــدورة العــربـيــة

العــــراقـيــــة هــــذه يف إطــــار اهـتـمـــــامهــــا
ورعــــــايـــتهـــــــا لألبـــطــــــال الــــــريــــــاضــيــني
وجتــسـيـــد أهــــدافهـــا لـتـــواصـل حتقــيق
االجنــاز الــريــاضـي واالرتقــاء بــدرجــات
املــنــــــافــــســــــة يف احملــــــافل الــــــريــــــاضــيــــــة

اخلارجية.

الـعـــــــاشـــــــرة.. ومــن املـــــــؤمـل أن تــنــــظــم
اللجنـة األوملبية هذه االحتفالية التي
تقـــــام أول مــــــرة علــــــى صعــيــــــد العــمل
األوملـبـي العـــراقـي صـبـــاح غـــد االثـنـني

األول من تشرين الثاني.
وتـــــــأتــي خــــطـــــــوة الـلـجــنـــــــة األوملــبــيـــــــة

األوملـــــبيــــة تكـــرم أصــــحاب أوسـمــــة الــــــدورة العربيــــــــة شاركت مع املنتخب يف مجيع الوحدات التدريبية 
وهادي مطنش وراء إبعادي

بغداد : محمد قاسم 
عقـدت املديرية العامة للرعاية العلمية
الـتــــابعـــة لـــوزارة الـــشـبـــاب والـــريـــاضـــة
اجـتـمـــــاعهــــا الـــــدوري يف مقــــر الــــوزارة
بحضور ممثلي املديرية يف احملافظات.
وتـضمـن االجتمـاع الـذي تـرأسته إميـان
عـبــد الــرحـمـن املــديـــر العـــام للــرعــايــة
العلـميــة منـاقـشــة واقع عـمل املـديـريـة
خـالل الفــتــــــرة املــنـــصــــــرمــــــة وتقــــــومي

اإلجنازات املتحققة.
ومتت اإلشــارة إلــى أن املــديــريــة تــسعــى

ـ

لـتفعيل دور الـرعايـة العلمـية يف مـراكز
الــشـبـــاب علـــى الـــرغـم مـن عـــدم تـــوفـــر
املــستلـزمــات الكــافيـة لـسـد احـتيـاجـات
األنــشـطـــة العلـمـيــة لـــذلك مت اعـتـمــاد
العـمل علــى وفـق اإلمكــانـيــات املـتــاحــة
ــــــؤدي الغــــــرض الــتــي مــن املــمـكــن أن ت
املطلـوب يف هـذه املـرحلـة يف اقل تقـديـر
ومن هـذه األنــشطـــة )منــاذج الطـائـرات
والـتصـويـر الفـوتـوغـرايف وعلـوم احليـاة
ـــــــرونـــيــك ـــــــاء وااللــكـــت ودورات الــكـهـــــــرب

واحلاسوب واإلنترنت(.

ـ

ـ ـ ـ

مديرية الرعاية العلمية تعقد اجتامعها الدوري 

متابعة / عدنان الفضلي
زار أعضاء االحتاد الفـرعي لكرة القدم يف
محــافظـة ذي قـار نـادي الفـرات الـريـاضي
يف احملـــافـظـــة وذلـك للـتهـنـئـــة مبـنـــاسـبـــة
تـــــأهـله لـلعـب يف دوري الـــــدرجـــــة األولـــــى،

وقال السيد قادر شمخي رئيس االحتاد:
- لقــد قـمنــا بهــذه الــزيــارة حلـث الفــريق

علــى تقــدمي مــستــوى مـشــرف يف الــدوري
وكذلك لـدعم الالعبـني الذين سيـدافعون
عـن اسـم الـنـــادي واحملـــافـظـــة وقـــد قـمـنـــا
بتـوجيه كتـاب شكـر وشهـادة تقـديريـة إلى
الهـيئــة اإلداريــة لـلنــادي وكـــذلك بـطــاقــة
تهـنئــة بـــاملنـــاسبــة إضــافــة إلـــى إننــا قـمنــا

بتقدمي عدد من الكرات كهدية لهم.

احتاد كرة القدم الفرعي يف ذي قار يزور 
نادي الفرات املتأهل لدوري الدرجة األوىل

متابعة / عدنان الفضلي
قــامت جلنـة احلكـام الفـرعيـة يف
مـحـــــــافــــظـــــــة ذي قـــــــار بـــــــإلـقـــــــاء
محـــــاضــــــرة علـــــى العــبــي نـــــادي
النــاصــريــة. وقــال الــسيــد أحمــد
مـكَـــطـــــــوف رئــيـــــس الـلجــنـــــــة يف
ــــــــــــــدى حــــــــــــــديــــــث خــــــــص بــه )امل

الرياضي(.
- لقـد قـمنـا بــإلقـاء احملـاضـرات
وذلك لتثـقيف الالعبني الـشباب
بـــالقــانـــون الكــروي والـتعـــديالت
الـتـي طـــرأت علـيه وقـــد اخـتـــرنـــا
نـادي الناصريـة كونه النادي األم
ويلعب يف الـدوري املمتـاز إضـافـة
إلـــــــى إن أغلــب العــبـــيه هــم مــن

الشباب قليلي اخلبرة.

ـ ـ

جلنة احلكام الفرعية يف ذي
قار تلقي حمارضات حتكيمية
قانونية عىل العبي النارصية

بغداد-املدى 
خــصــص املهـنــــدس علـي فــــائق
الغبان وزيـر الشبـاب والريـاضة
مـبـــالغ مـــالـيـــة العـــادة تـــأهـيل
ــــــة ــــــدي واعــمــــــار عــــــدد مــن األن
ـــــة يف محــــافـــظــــات ــــاضــي ــــري ال
العـــراق . وذكـــر وزيـــر الــشـبـــاب
والـــريـــاضــــة انه مت تخـصـيـص
مـائة مليون ديـنار العمار نادي
الـصمــود الــريــاضي يف مــدينــة
الفلـوجـة . واشــار سيـادته بـأنه
مت تـخــــصـــيــــص مـــبـلـغ آخــــــــر
لتـأهـيل واعمـار نـادي اجلـوالن
الـريــاضي يف املــدينــة نفـسهـا ،
كــذلك مت رصــد مبــالغ مــاليــة
أخـــرى لـتغـطـيــــة نفقـــات بـنـــاء
مـدرجـات مـلعب نـادي الـبصـرة
ــــــة ــــــاضــي وفــــــرش أرضــي ــــــري ال
مضمار العـاب القوى يف ملعب
الـنادي املـذكور بـالتـارتان ، كـما
ــــــذ ــــــدء بـــتـــنـفـــي أعـلـــن عـــن الـــب
مــشـــروع بـنـــاء مــسـبح مـــديـنـــة
الـعمــارة يف محــافـظـــة ميـســان
لـكي ميـــارس شبــاب احملــافـظــة
رياضة الـسباحة فـيه ويستفيد
مــــنـه احتـــــــــــاده الـفـــــــــــرعــــي يف
ــــــاضــــــة ــــشــيــــط وتـفـعــيـل ري تــن
الــسـبــاحــة واقــامــة الـبـطــوالت
والـسباقات بني األنـدية ومراكز
ــــاب، و تقــيــم مـــســــابقــــة الـــشــب
عـلـــمـــيـــــــة لــكـــــــافـــــــة األعـــمـــــــار

واالختصاصات.
تقيم املـديريـة العامـة للرعـاية
الـعلـمـيـــة يف وزارة الــشـبـــاب يف
الـسـابع والعـشـريـن من الـشهـر
الــقــــــــــــــادم مــــــــــســــــــــــــابــقــــــــــــــة يف
ــــــة االخـــتــــصــــــاصــــــات الـعـلـــمـــي
وجلـمـيع املــسـتــويـــات والفـئــات

العمرية.
وعـمـمـت املــــديــــريــــة الـــشــــروط
اخلـاصـة للـمشـاركـة بــاملسـابقـة
الـتـي خــصــصــت لهــــا جــــوائــــز
تقـديـريـة والـتي أكـدت علـى أن
يـكــــون الــبحــث الـعلــمــي غــيــــر
مــــطــــــــروق ســــــــابـقــــــــا وضـــمـــن
االختصاصات العلمية حصرا.
كـمــــا أكــــدت علــــى أن يـتــضـمـن
الـبحـث مقـتـــرحـــات لـتـطـــويـــر
واقع الـــشـبــــاب الـعلـمـي وان ال
يقل الـبحث عن ) 5( صـفحات
ومطبوع بالة الطابعة وسيكون
آخــر مــوعــد السـتالم الـبحــوث

يوم 20 من الشهر القادم. 
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وزارة الشباب ختصص
مائة مليون دينار لنادي

الصمود يف الفلوجة


