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غـادر وفد نـادي الزوراء متـوجهاً
إلى العاصمـة القطريـة الدوحة
إلقـامــة معـسكـر تــدريبـي هنـاك
تـتخلله إقامة )3( مباريات ودية
مع أنـــديـــة املقـــدمـــة يف الـــدوري
القـطري استعداداً للمشاركة يف
مــنــــــافــــســــــات كــــــأس الــــســــــوبــــــر
ـــــــــــــوي الـــــتـــــي تـــــنـــــــطـلـق اآلســـــي
منـافسـاتهـا يف التـاسع من شـهر
آذار املقبل حـيث اوقعته القـرعة
اآلسيـويـة يف اجملمـوعـة الـرابعـة
إلــــــى جــــــانــب أنــــــديــــــة اجلــيــــش
الـســوري وأهلي جـدة الـسعـودي

وباختكور األوزبكي.
ويتــرأس الــوفــد الــسيــد يــوسف
نـــــــامـــــــوس أمـــني ســـــــر الـــنـــــــادي
والــــســيـــــد ولــي محــمـــــد رشــيـــــد
ومــــوفق عـبـــد الـــوهـــاب مـــديـــراً
وبـــاسـم قـــاسـم مــــدرب الفــــريق،
وإبــــراهـيـم عـبــــد نــــادر ومحـمــــد
حــسـني نـصـــر اهلل مــســـاعـــديـن،
وعــــامــــر عـبــــد الــــوهــــاب مــــدربــــاً
حلــراس املــرمــى وعبــاس لـعيـبي
مـدربــاً لليـاقـة البـدنيـة، وصبـاح
مجــيــــــد إداريــــــاً إضــــــافــــــة إلــــــى
الالعـبني عــدي طــالـب، واحمــد
علـي، وأســــامــــة حـــسـني، وغـيـث
عــبــــــــد الغــنــي، وحـــــســني عــبـــــــد
الـواحــد، ومهنـد نـاصــر، وحيـدر
عـبــــد األمـيـــــر، وسعــــد عــطـيــــة،
ومـحمــد علـي سلـيمــان، وفــوزي
عبد السادة، وحيدر عبد القادر،
وعالء ستار، ووسـام زكي، وحيدر
صباح، وخلدون إبراهيم، وهيثم
كــاظم ومـحمــد جــاسم، وهـشــام
محـمـــــد، وعلـي جــــواد، ومــــسلـم
مـبــارك، واحـمــد حــسـني، وعالء
عبد الـزهرة، وعلي يـونس وعمر

كاظم.

ـ

استعـدادًا للـسـوبــر اآلسيـوي: الـزوراء يـطري إىل الـدوحـة
يف الــــــــوقـــت الــــــــذي انـــتــــظــــــــرت فـــيـه
اجلمـــاهيــر اخلـليـجيــة مـنه تقــوميــاً
مـنــطقـيـــاً ملـــا آل إلـيه مـصـيــــر بعـض
االحتـــــــادات الـكـــــــرويـــــــة مــن خــيــبـــــــة
وخــذالن يف دورة اخللـيج اجلــاريــة يف
الــدوحــة بعــد هـــزائم مــريـــرة ونتــائج
أكـدت فشـل رؤساء هـذه االحتادات يف
إدارة مـنــتخـبــــات بلــــدانهـم يف جتــمع
تنـافـسـي صغيــر، طلع علـينـا الــسيـد
محــمـــــد بــن هــمـــــام رئــيــــس االحتـــــاد
اآلسيـوي لكرة القدم بـتصريح غريب
أدلــى به لقنـاة دبي الـريـاضيـة مـسـاء
الـثالثــاء املــاضـي قــال فـيـه: )ال أتفق
أبداً مع دعاة حل االحتادات الوطنية
الفـــاشلـــة يف دورة اخللـيج، ومـن غـيــر
املـعـقـــــــول ان نــــطـــــــالــب احتـــــــاد كـــــــرة
بـالرحـيل جملرة اخلـسارة يف مـباراة أو
اخلــروج من دورة ألننـا لم نـسمع بـان
االحتـاد اإلنـكليــزي أو الفـرنــسي حل
تـشـكيلـته بعــد أي اخفـاق يف بـطـولـة
اوروبـيــــة أو عــــاملـيــــة(، ورأى هـمــــام ان
االحتـــادات الـــوطـنـيــــة يجــــوز لهـــا ان
تبقى عـشرة أعوام قـادمة للمحـافظة
علـــى اسـتقـــرارهـــا حـتـــى لـــو خــســـرت
منتخـباتهـا ألقاب بـطوالت وأقـصيت

من تصفيات بطولة ما..(!!
حـقــيـقـــــــة لــم نـــــســتـغـــــــرب الـــــــدفـــــــاع
املـــــســتــمــيــت الـــــــذي اتخــــــذه رئــيـــــس
االحتـــــــــــاد اآلســــيـــــــــــوي عــــن رؤســـــــــــاء
االحتـادات الوطنيـة اخلليجيـة، فهذا
جــــزء مــن لعـبــــة االنــتخــــابــــات الـتـي
كـــســبهــــا ابـن هـمـــــام بفـــضل أصــــوات
هــؤالء وحــان الـــوقت ملـنحهـم ثقــة يف
هكذا أزمة خانقة تصاعدت األصوات
املنـصفــة مـطـــالبــة بــرحـيلـهم، ولـكن
الغـريب ان يصـدر ابن همـام مرسـوما
معنويا ببقاء )رجاله اخمللصني( إلى
يـوم يـبعثـون حتـى لـو تــراجعت كـرات
بلـدانهم واسـاؤوا استغالل منـاصبهم
يف غيـر مصلحـة احتاداتـهم املسـؤولة
عن تـطــويــر وقيــادة اللـعبــة وتـسـميــة
الكفـوئـني يف املهمــات املنــاسبــة، لقـد
أضـــاع هـمـــام فـــرصــــة اتخـــاذ املــــوقف
املـشـرف الحتـاده وتـوجـيه االنتقـادات
املـبـــاشـــرة وقـــول احلق يف قـضـيـــة لـم
تعد مجـردة من الشعـور الوطـني وما
تــــســبـــبه االنــتـكـــــاســـــات مـــن تعــمـــيق

الهزمية يف نفوس الشعوب!
ومـن اإلجحاف والـظلم ان يعقـد ابن
هــمـــــــام مـقـــــــارنـــــــة بــني احتـــــــاداتــنـــــــا
ونــظـــريــــاتهـــا األوروبـيــــة، فال تـــوجـــد
نــسبــة واحــدة من مـليــون يف مـســألــة
التنظيم والـتخطيط ونبـذ العالقات
املـصلحية وتوفير الوعود والكالم عن
اإلصالح الــريــاضـي وعــدم اسـتهالك
الـوقت بالـسفر والتـرحال يف منـاسبة
ومن دون مـناسبـة، نعم، البـون شاسع
يــــــــــا ابــــن هــــمــــــــــام.. ولــكــــن مـع ذلــك
رســالـتـك وصلـت.. فــاخلــائـبـــون لهـم

أوفياء لن يتخلوا عنهم أبداً!!

مصارحة حرة

ثمن التصويت!
أياد الصاحلي

تـــــابع بـــــاريـــس ســـــان جـــــرمـــــان عـــــروضه
اخمليبة هذا املوسم وخرج من الدور ثمن
الـنهـــائي ملـســابقــة كــأس رابـطــة االنــديــة
الفـــرنــسـيـــة احملـتـــرفـــة لكـــرة القـــدم اثـــر
خـســارته امــام مــونبـليـيه )درجــة ثــانيــة(

صفر-.1
وسجل الغينـي فودي منساري الهدف يف

الدقيقة 86 من ركلة جزاء.
وسيطـر باريـس سان جـرمان يف البـداية،
لكن طـرد املـدافع ادوار سيـسيه )67( اثـر

على اداء زمالئه فكانت اخلسارة.
وسقط لوهافر )درجة ثانية( امام سانت
اتـيـــان بهــدف لــدافـيــد هـيلـبـــويك )57(،
وحـقق مونـاكو فـوزا متـأخرا علـى ضيفه
غانغـان )درجة ثانية( بهدف وحيد ايضا

للتوغولي اميانويل اديبايور )83(.
وحقق لنـس الفـوز الثــاني علـى مـضيفه
باستيـا يف اقل من اسبوع 1-صفر سجله

افـتـتح ممـثل وزيـــر الــشـبـــاب والـــريـــاضـــة
هــشـــام مهـــدي داود مـــديـــر عـــام الـــدائـــرة
اإلداريــــة والقـــانـــونـيـــة قــسـم املـنــتجعـــات

والتربية الكشفية يف حي التربية.
والقـــــى مـــــديـــــر عـــــام الـــــدائـــــرة اإلداريـــــة
والقــانــونـيـــة كلـمــة أكــد فـيهــا أن الــوزارة
جــــادة بـــــإيجــــاد مـنـــشــــآت لـتـكـــــون مقــــراً
للـــشـبــــاب لـكـي ميـــــارس خاللـه مخـتـلف
النشاطات والفعاليات وهواياته األخرى.
واعـــرب عـن أملـه يف أن يكـــون هــــذا املقـــر

سمير كامل  / االنبار
يـواصل نادي الفلـوجة الـرياضي
لكـرة القدم تـدريباته اليـومية يف
املدينـة السياحيه غـرب الفلوجة
صـرح بـذلك لـ)املـدى( الـريــاضي
الــــســيــــــد خلــيل جـــــاســم مـــــدرب
الفـريق وقـال ان فـريقنـا يـستعـد
للـــدورى املقــبل بعـــد تـــأهله الـــى
دوري الـــدرجـــة االولـــى للـمـــوسـم
احلــــــالــي واضــــــاف اقــيــمــت دورة
كـــــرويــــــة شعــبــيــــــة علــــــى مالعــب
املــدينـة الـسيــاحيــة يف احلبــانيـة

نادي الفلوجة لكرة القدم يواصل
استعداداته للدور املقبل 

ضمت  اغلـب الفرق الـشعبـية يف
مدينـة الفلوجـة واستطـرد قائال
بعــد انـتهــاء الـــدورة بفــوز فـــريق
النــداء الــشعـبي قـمنــا بــاخـتيــار
مجـمـــوعـــة كـبـيـــرة اضـــافـــة الـــى
العبي الفـريق للمـوسم املـاضي.
واختـتم حــديـثه: نــشكــر الــسيــد
وزيـر الـشبـاب والـلجنـة االوملـبيـة
واحتــاد كـــرة القــدم الهـتـمـــامهـم
الـبــــالغ بـــريـــاضـــة املـــديـنـــة قــبل
االحــداث االخيـرة الـتي عــصفت

بها. 

سمير كامل / االنبار
قـــــــــامـــت وزارة الـــــــشـــبـــــــــاب
والـريـاضـة مـؤخــرا بصـرف
مــبــــــالغ مـــــالــيـــــة ألنـــــديـــــة
اجلــــــــــــوالن والـــــــصـــــمــــــــــــود
والـفلــــوجــــة .وقــــال االمـني
املــــالـي لـنــــادي الـفلــــوجــــة
الــــريــــاضـي عـبــــد الـــسـتــــار
ضـــبـع ان الــــــــوزارة قــــــــامـــت
مــــشـكـــــورة بـــصـــــرف مــبـلغ
مالي قـدره 12 مليون دينار
كـــــــدعـــم مـــــــالـــي لـلـــنـــــــادي
وتـــطــــــويــــــر مــــــؤســــســــــاتــــــة

وزارة الشباب تدعم االندية الرياضية يف الفلوجة 
بغية املشاركة يف البطوالت
القــــادمــــة علــــى املـــسـتــــوى
احملـلــــي. امــــــــــا الــــــــســــيــــــــــد
اسـمـــاعـيـل مجــبل  عــضـــو
الهــيــئـــــة االداريـــــة لــنـــــادي
اجلـــــوالن قـــــال ان الـــــوزارة
اهــتــمــت بـــصـــــرف مــبــــــالغ
مـــاليــة لـلنــادي بــاالضــافــة
ـــــــــــــى كــل مـــــــــــــا يـــــتــعــلــق إل
بــــــاحــتــيــــــاجــــــات الــنــــــادي
الريـاضيـة وخاصـة تطـوير
اخلــدمـــات يف ملعـب نــادي

الصمود الرياضي .

ـ ـ

الرياضيـة واضاف ان نادي
الفلوجة من اعرق االندية
الــــــريــــــاضــيــــــة يف القـــطــــــر
واهـتـمـــام الـــوزارة لـيــس اال
نـوع من االمـانة الـرياضـية
التي يستحقها النادي من
قـبل املعـنـيـني الــريــاضـيـني
يف القـــطــــــر. فــيــمــــــا قــــــال
السيـد قاسم حسني رئيس
الهــيــئـــــة االداريـــــة لــنـــــادي
اجلــوالن ان الــوزارة قــامـت
بـــصـــــرف مــبــــــالغ مـــــالــيـــــة
وجتهيزات ريـاضية للنادي

تعقد املديرية العامة للشباب بداية العام املقبل املؤمتر األول للشباب .
وقـال آدم القـريـشي مـديـر عـام الـشبـاب أن املـديـريــة دعت جـميع األدبـاء
والكتـاب العــراقيني الـذين لـديـهم نتـاجــات وكتب ومـؤلفـات عن الـشبـاب

وحركته للمشاركة يف املؤمتر .
وأضاف أن املـديريـة ستقوم يف نهـاية املـؤمتر بطـبع الكتب غيـر املطبـوعة
لألدباء والكتاب مساهمة منها يف تعضيد وتوسيع حركة النشر اخلاصة

بحركة الشباب.
وأوضح مـديـر الــشبـاب أن املـؤمتـر سـينـاقـش عــدة بحـوث تـتنـاول حـركـة
الــشـبـــاب ودورهـم الفـــاعل واملـتـمـيـــز يف بـنـــاء العـــراق والــسـبل الـكفـيلـــة
للـنهــوض به ومـشــاكل الــشبـاب وعـطـائـهم ملــا يكـتنـزونـه من قـوة بــدنيـة
وعقليـة تـؤهلـهم الحتالل مـواقع متقـدمـة يف مـسيـرة اجملتـمع وتطـويـره
فـضـالً عن االسـتفـــادة من جتـــارب وخبــرة الــدول اجملــاورة واملـتقــدمــة يف

مجال حركة الشباب.  

املؤمتر األول للشباب العام املقبل 

املانيا ختتم جولتها االسيوية بفوز ساحق عىل تايالند

الـــــدقــيقـــــة 57، بــيـــــد ان الــضــيـــــوف
تـــــداركـــــوا املـــــوقف وسـجلـــــوا ثالثـــــة
أهـــــــــداف عـــبـــــــــر مـهـــــــــاجـــم كـــــــــولـــن
بـــــــــودولــــــســكـــي، بـــــــــديـل تـــــــــومـــــــــاس
بـــرداريتـش، يف الــدقـيقـتني 73 و89،
ومـهــــــــاجـــم شــــــــالــكـه اســــــــامــــــــواه يف

الدقيقة 84
والفـوز هـو اخلـامـس ملنـتخب املـانيـا
بـاشـراف مـدربه يــورغن كلـينـسمـان
مقابـل تعادل واحـد وخسـارة واحدة
مـنــــذ ان تــــولــــى االشـــــراف علــيه يف
ـمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــي. ـ ـ

وكـــوريـــا اجلـنـــوبـيـــة، فــسـجل كلـــوزه
هــــدفـني يف االولــــى، وسـجل بــــاالك
هـــدفني أيـضــا مبعــدل هــدف يف كل

واحدة.
وانـتــظــــر املـنــتخـب االملــــانـي حـتــــى
الدقيقـة 34 ليفتـتح التسجـيل عبر
عمـالق شتــوتغــارت كيـفن كــورانـيي،
وأضـــــــاف الـالعـــب نـفـــــسـه الـهـــــــدف

الثاني بعد 4 دقائق.
وفـاجـأ املـنتخـب التـايالنـدي االملـان
بهـــــدف الــــشـــــرف مـــطـلع الــــشـــــوط
الثـاني حمـل توقيع تـشايكـامدي يف

مع تــــــايالنــــــد يف غــيــــــاب 5 العــبــني
اســاسـيـني لعـبــوا املـبــاراتـني االولـني
وهـم صـــانع العـــابه مـيكـــايل بــاالك
وقائده حارس مرمـى بايرن ميونيخ
اوليفـر كـان ومهـاجـم فيـردر بــرمين
ميروسالف كلوزه والعب وسط باير
ليفـركــوزن بيـرنــد شنـايـدر ومــدافع
بــــوروسـيــــا دورمتــــونــــد كــــريـــسـتـيــــان

فورنز.
وكـــــــان كـلـــــــوزه وبـــــــاالك تـقـــــــاســمـــــــا
االهـــــداف االربعــــة الـتـي سـجلــتهــــا
املــانـيــا يف مـبــاراتـيهــا ضــد الـيــابــان

   وسجل كـيفـن كـــورانـيـي )43 و83(
ولــــــوكــــــاس بــــــودولـــــسـكــي )73 و89(
وجـيــــرالــــد اســــامــــواه )84( اهــــداف
املـانيا، وسـارايوت تـشايكـامدي )57(

هدف تايالند.
واسـتعـــاد املـنـتخـب االملـــانـي تــــوازنه
بعد خـسارته امـام كوريـا 1-3 االحد
يف بــوســـان، بعــدمــا اسـتهل جــولـته
االسيوية بـفوز عريض علـى اليابان
بـــطلـــــة اســيــــــا 3-صفـــــر اخلــمــيــــس

املاضي يف يوكوهاما.
وخـــاض املـنـتخـب االملـــانـي مـبـــاراته

ختم
املنتخب
االملاني

جولته
االسيوية
بفوز كبير

على مضيفه
التايالندي 

5-1 يف
مباراة كرة

القدم
الدولية

الودية التي
اقيمت يف

بانكوك.

افتتاح قسم املنتجعات والرتبية الكشفية يف
حي الرتبية يف الرصافة 

حافـزاً جلميـع الشبـاب العدادهـم أعدادا
تربويا وثقافيا يف ظل العراق اجلديد.

ويحـتـــوي املقـــر علـــى ثالثـــة أقــســـام هـي
شـعبـــة التـــربيــة الكـشـفيــة وشـعبـــة بيــوت

الشباب وشعبة املنتجعات.
وحـضــر حفل االفـتتـاح عــدد من أعـضـاء
الــنـــــــادي الـكـــــشـفــي األرمــنــي وأعــــضـــــــاء
اجمللــس الـبلـــدي يف املـنــطقـــة وعـــدد مـن

املهتمني بهذا اجملال.  

كأس رابطة االندية الفرنسية:
باريس سان جرمان يودع البطولة

النيجيـري جون اوتاكـا )83(، وكان هزمه
يف الدوري 2-صفر السبت.

وحقق كـليــرمــون )ثــانيــة( اعلــى نتـيجــة
علـى حـسـاب ضـيفه ديجـون )ثــانيـة( 4-
صفـر سجلهـا بـوييه )7 و25( وســامسـون
)53 و82(، وقــــد لعــب كل مــن الفــــريقـني
منذ الـدقيقة 37 بعـشرة  افراد بـعد طرد
غالون من كليرمون واسوار من ديجون.

وخــاض سـتــراسـبــورغ وضـيفه لـيل وقـتــا
اضــافيـا وركالت تـرجـيح ابتـسـمت لالول
4-2 بعد تعادلهما 1-.1 سجل للمضيف
الــســـويــســــري الكــسـنـــدر فـــرنـيـــرود )72(
وللـضيف الكاميروني جـون ماكون، علما
بـان ليل اكمل املباراة بعشـرة عناصر بعد

طرد نيكوال بليستان )54(.
وتــستـكمـل مبــاريــات ثـمن الـنهـــائي غــدا
فـيلعـب ســوشـــو مع كــايـن، واوكــسـيـــر مع

نانت.

متابعة: حيدر مدلول

قـــــاد املهــــاجـم الــــدولـي الـــســــوري فــــراس
اخلـطـيـب فــريـقه العــربـي حــامـل اللقـب
الـى فـوز صـعب علــى التـضــامن 1-صفـر
علـــى اسـتـــاد صـبـــاح الــســـالـم يف الـنـــادي
العـربي يف اجلـولـة االولـى من منـافسـات
اجملمــوعــة االولــى ضـمن مـســابقــة كــأس
ولـي عهــد الكــويـت الثـــانيــة عـشــرة لكــرة

القدم.
وسجل اخلـطـيب هــدف املبــاراة الــوحيــد

العريب الكويتي  يستهل محلة الدفاع عن لقب كأس ويل
العهد بفوز صعب عىل التضامن 

يف الدقيقة .82
وضمن اجملمـوعة ذاتها، فـاز الكويت على
السـاحل 2-صفــر سجلهمـا عبـداهلل نهـار
يف الـــــــدقـــيـقـــتـــني 50 و75، فـــيـــمـــــــا حـقـق
الصليـبخات فـوزا كبـيرا علـى الشـباب 5-
.3 سـجل لـلفـــــائـــــز مـــــانع مــطـــــرود )26(
واكــادولـي )35 و77( ومحـمــد عــودة )66(
ومــشعل ذيـــاب )70(، وللخــاســر مـنــاحـي
العجمي )16 و69( واحمد غصني )65(.


