
بغداد/ املدى

حدد االحتاد العراقي املركزي للمبارزة 
مواعيد ت�صفيات اندية مناطق العراق 
للرج���ال والن�ص���اء ولال�صلح���ة الثالثة 
واملوؤهلة للع���ب يف مناف�صات الدوري 
املمت���از ال���ذي م���ن املق���رر ان تنطل���ق 
فعالياته يف بغ���داد خالل �صهر ت�صرين 

الثاين املقبل ومب�صاركة 10 اندية .
وق���ال زي���اد ح�صن ام���ن �ص���ر االحتاد 
العراقي للعب���ة ان مناف�صات ت�صفيات 
االو�ص���ط  الف���رات  منطقت���ي  اندي���ة 
واجلنوبي���ة �صتقام يف حمافظة املثنى 
خ���الل املدة م���ن االول ولغاي���ة الثالث 
من ال�صهر املقبل على ان ترت�صح ثالثة 
اندية للدوري املمتاز فيما �صت�صت�صيف 
حمافظة ال�صليماني���ة باأقليم كرد�صتان 
مناف�صات ت�صفيات املنطقتن ال�صمالية 
واقليم كرد�صتان خالل املدة من ال�صابع 
ولغاية العا�صر من �صهر ت�صرين االول 
املقب���ل و�صترت�ص���ح ثالث���ة اندي���ة اىل 
الدوري املمتاز بينما �صتقام مناف�صات 
اندية املنطقت���ن الو�صطى وبغداد يف 
العا�صم���ة خالل املدة م���ن الثامن ع�صر 
ولغاية احل���ادي والع�صرين من ال�صهر 
املقبل على ان ترت�صح اربعة اندية اىل 
ال���دوري العراقي املمتاز للعب���ة مبينًا 

ان احتاد املبارزة املركزي قدم مقرتحا 
يق�ص���ي باإلغ���اء اقام���ة الت�صفي���ات يف 
املناطق اعتبارا من العام 2010 حيث 
�صيق���ام بدال عنه���ا مناف�ص���ات الدوري 
العام و�صيتم تقدمي املقرتح اىل الهيئة 

العامة ملناق�صته وامل�صادقة عليه .
وعل���ى �صعي���د مت�ص���ل تلق���ى االحتاد 
العراق���ي املرك���زي دعوة م���ن االحتاد 
يف  للم�صارك���ة  للمب���ارزة  االمارات���ي 
ال���دورة التدريبي���ة الت���ي �صتق���ام يف 
مرك���ز اع���داد الق���ادة يف مدين���ة دب���ي 
احت���اد  ب���ن  وبالتع���اون  االماراتي���ة 
غرب اآ�صيا واالحت���اد االماراتي  خالل 
امل���دة من ال�صاد�س ع�صر ولغاية الرابع 
والع�صرين م���ن ال�صهر املقبل و�صيقوم 
باال�صراف على الدورة حما�صرون من 

هولندا وم�صر 
�صي�ص���ارك  الع���راق  ان  ح�ص���ن  واك���د 
بخم�ص���ة مدربن يف الدورة التدريبية 
ه���م :عامر خ�صري م���ن حمافظة املثنى 
وعب���د املح�ص���ن رحيم���ة م���ن حمافظة 
الب�ص���رة وظافر نامو����س من حمافظة 
حمافظ���ة  م���ن  ق���ادر  وزان���ه  دي���اىل 
م���ن  ح�ص���ن  وم�صطف���ى  ال�صليماني���ة 
يراف���ق  ان  عل���ى  مي�ص���ان  حمافظ���ة 
املدربن ع�صوا االحتاد ا�صامة �صبيح 

وعبد الله كرمي .

 

كاظم �صلطان ي�صارح )           (: نظام الدوري اجلديد 
ال يرحم .. والنفط ينال اأقل احل�ص�ص املالية ! 
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مهزلة يف مهرجان بابل !

نب�ض ال�ضراحة

 ثب���ت بالدليل القاطع ان اإ�صدار الق���رارات الريا�صية املهمة من 
دون نظ���رة م�صتقبلي���ة ثاقبة او خ���رة ادارية كب���رية تكون لها 
عواق���ب وخيمة عل���ى اأ�صحابها وعلى الو�ص���ط الريا�صي ، وان 
تل���ك القرارات �صيك���ون م�صريها الف�صل لع���دم ا�صتثارة العقالء 
واه���ل اخلرة واالخت�صا�س وهذا ما فعل���ه احتاد الكرة عندما 
ا�ص���در ق���راره املث���ري للج���دل املتعل���ق ب�صع���ود 43 فريق���ا اىل 
ال���دوري املمتاز يف خطوة غري مدرو�صة وغ���ري م�صبوقة �صيما 
ان مث���ل هذه الق���رارات �صتكون مهزلة بكل م���ا تعني الكلمة من 
ق�صاوة حي���ث كان القرار االأخري وبااًل عل���ى االحتاد ولي�س كما 
كان يتمن���ى اأع�صاوؤه ان يع���ود عليهم باخل���ري واملنفعة ال�صيما 
بع���د �ص���دور القرار ال���ذي فاج���اأ اأع�صاء االحت���اد بالرجوع اىل 
القرار16 �صنة 1986 ب�صاأن حتديد الهيئة العامة لالحتاد والتي 
اخت�صرت ب����27 ع�صوا، لذلك فان ق���رار م�صاركة 43 فريقًا كمن 

ن�صب فخًا الأخيه ثم وقع فيه !
ان احت���اد الك���رة يعي�س حالي���ا هواج����س متباين���ة وا�صطرابًا 
ب�صب���ب عدم قدرت���ه على الرتاجع عن ق���راره ال�صابق واإ�صراره 
عل���ى التم�ص���ك بالق���رار وتطبيق���ه بغ����س النظ���ر ع���ن امل�صائ���ل 
االأخرى ، معلال ذلك انه ال�صبيل لتطوير اللعبة وانت�صال واقعها 

واالرتقاء بها نحو االأف�صل.
 واخف���ى االحت���اد ال�صبب الرئي����س الإ�صداره الق���رار الذي جاء 
ال�صب���اب انتخابي���ة بحت���ة مل تع���د خافي���ة عل���ى احد �ص���واء من 
الو�ص���ط الريا�صي ام من البعيدين عنه ،  لكن واقع احلال تغري 
بع���د �صدور قرار العودة اىل ع���ام 86 الذي كان كال�صاعقة على  
اأع�صاء االحتاد احلالين الذين كانوا مينون النف�س ان الق�صية 
اأ�صبح���ت باأيدهم بعد ان �صمنوا اغلب اأ�صوات االأندية املتاأهلة 

اىل الدوري املمتاز للمو�صم 2010/2009 .
ان اللعب���ة وم�صتقبلها اأه���م بكثري من الق�صاي���ا االنتخابية وما 
يحدث فيها من متغريات واتفاقات خلف الكوالي�س الن اجلمهور 
مل يع���د يهم���ه من ي�صل اىل ادارة دفة االحت���اد يف الفرتة املقبلة 
،وامنا ينتظ���ر ان يرى اللعبة يف اأوج قوتها من خالل االهتمام 
بالبن���ى التحتي���ة وتطوي���ر م�صابق���ة ال���دوري وذلك م���ن خالل 
الع���ودة اىل تقلي���ل الفرق يف ال���دوري املمت���از وجعلها تتكون 
م���ن 16 اىل 18 فريقا بعيدا عن العواطف وامل�صالح ال�صخ�صية 
حي���ث مل ن�صم���ع يوما ان عم���دة او وجهًا من وجه���اء مدينة يف 
انكل���رتا واملاني���ا واو فرن�صا او م�ص���ر او االمارات او قطر جاء 
م�صتنجدا باحتاد الكرة الأجل ت�صهيل مهمة �صعود فريق مدينته 
اىل ال���دوري املمت���از ملعرفته بوجود �صواب���ط �صارمة ل�صعود 
الفرق اىل دوري الكبار ولي�س كما يحدث عندنا حيث ترك االمر 
على الغارب وعر�س م�صابق���ة الدوري املمتاز على مزاد علني ، 
فهن���اك من ينادي باأعلى �صوته ل�صع���ود الفرق واجلميع  يبدي 
موافقته ما قلل من قيم���ة وهيبة امل�صابقة وتعر�صها اىل املهزلة 

يف مهرجان بابل ..وبثمن بخ�س !
yosffial@yahoo.com
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بغداد / خليل جليل
قرر االحتاد العراقي للتن�س امل�صاركة 
اأ�صي����ا  غ����رب  يف مناف�ص����ات بطول����ة 
الت����ي ت�صيفه����ا العا�صم����ة االردني����ة 
عم����ان يف االول من ت�صري����ن الثاين 
املقب����ل مب�صارك����ة منتخب����ات حتت����ل 
مكان����ة مميزة على ال�صاح����ة العربية 

واالقليمية على �صعيد اللعبة .
اعل����ن ذلك ل�) امل����دى ( رئي�س االحتاد 
العراقي للتن�����س غازي �صايع م�صريا 
اىل ان ه����ذه امل�صارك����ة تعد من املهام 
التي يعول عليها االحتاد ملا تتمتع به 
م����ن مكانة تناف�صية الفتة وترز فيها 
عادة قوى تناف�صية ترفع من اثارتها 

وقوتها .
و�ص����ع  االحت����اد  ان  �صاي����ع  وذك����ر 
برناجم����ا تدريبيا ملنتخ����ب النا�صئن 
املق����رر م�صاركت����ه يف ه����ذه البطول����ة 
املخ�ص�ص����ة للفئ����ات العمرية من فئة 
االحت����اد  ان  اىل  م�ص����ريا  �صن����ة   13
يفكر اي�صا مبحطة تدريبية خارجية 
للمنتخ����ب امل�ص����ارك يف بطولة غرب 

اآ�صيا .
ومل يخف �صايع حجم امل�صاكل الفنية 
واملادي����ة التي يواجهه����ا االحتاد يف 
الوق����ت احلا�صرالفتا اىل ان االحتاد 
م����ن خالله����ا  مي����ر مبرحل����ة ي�صع����ى 

االآن ال�صتع����ادة توازن����ه والتخل�����س 
م����ن العراقي����ل وامل�صاكل الت����ي األقت 
بظالله����ا عل����ى اللعب����ة خ����الل الفرتة 

املا�صية ح�صب قوله .

ي�صار اىل ان التن�س العراقي تنتظره 
اكرث م����ن م�صاركة يف الفرتة القريبة 
املقبل����ة اذ ي�صتعد منتخب����ا النا�صئن 
والنا�صئة النطالق تدريبات روتينية 

يف اط����ار التح�ص����ري للم�صارك����ة يف 
بطول����ة البحري����ن الدولي����ة للتن�����س 
املق����ررة ال�صه����ر املقب����ل يف العا�صمة 
املنامة وت�ص����ارك فيها عدة منتخبات 

عربية وهي من البطوالت التي تقام 
باإ�صراف االحتاد الدويل .

واو�ص����ح رئي�����س االحت����اد العراقي 
للعبة ان هذه امل�صاركة حيوية ومهمة 
بالن�صب����ة لالعب����ن الكت�صاب اخلرة 
وامله����ارة رغم ان الدع����وة للم�صاركة 
فيها جاءت على نح����و �صريع واأردنا 
ان ن�صتفي����د م����ن التواج����د يف ه����ذه 
البطول����ة طامل����ا  نرك����ز عل����ى اهمي����ة 
االرتقاء مب�صتويات الفئات العمرية 
لتعزي����ز  امامه����ا  الفر�ص����ة  واتاح����ة 
م�صتوي����ات منتخباتها بعد ان اخذت 
اللعب����ة تعي�س فراغا ب����ن جيلن من 
العبي التن�س ن�صعى من خالل العمل 
امل�صتقبل����ي اىل ايح����اد �صي����غ تعي����د 
الت����وازن ل�صاح����ة ظه����ور االمكانات 
والقدرات الفني����ة الواعدة للنا�صئن 

وكذلك الفئات العمرية ال�صغرية .
يذكر ان بطولة البحرين متت ت�صمية 
عدد من الالعبن والالعبات لغر�س 
امل�صارك����ة فيه����ا ومن ب����ن الالعبن 
حممد حي����در واثري غ����ازي وعادل 
وم����ن  ح�ص����ن  واأحم����د  م�صطف����ى 
الالعبات نور ماج����د وميديا افل 
و�صه����د ح�ص����ن، و�صرياأ�س الوفد 
قي�س حممود بينما متت ت�صمية 

فوؤاد حبيب اداريا .

دهوك / عماد البكري  

�صدد ع�ص���و االحت���اد العراقي لك���رة القدم 
امن �صر الهيئة االدارية لنادي النفط كاظم 
�صلط���ان على عدم قناعت���ه بالنظام اجلديد 
الذي اعتمده احت���اد الكرة واخلا�س باآلية 
م�صابقة ال���دوري املمت���از للمو�صم اجلديد 
..وق���ال ان وجهة نظ���ري اخلا�صة ال تتفق 
مع وجه���ات نظر االآخري���ن الذين اختاروا 
م�صابق���ة  يف  فريق���ا   43 م�صارك���ة  نظ���ام 
ال���دوري .. لكنه ا�صتدرك قائال ان االكرثية 
كان���ت م���ع الق���رار ومل اأ�ص���اأ اخل���روج عن 
الن�س مثلما مل ا�صاأ معار�صة الهيئة العامة 

التي ايدت واقرتحت النظام اجلديد . 
جاء ذل���ك يف احلوار ال�صريح الذي اجرته 

معه ) املدى( ، و�صاألناه يف البداية:
* هن���اك �ص���كاوى كث���رية وانتق���ادات م���ن 

املدربن واالندية ؟ 
 ، تل���ك االعرتا�ص���ات  ا�صتغ���رب  - حقيق���ة 
فالق���رار ج���اء بن���اء عل���ى موافق���ة الهيئ���ة 
العام���ة �صاحب���ة امل�صلح���ة احلقيقية وهي 
اعلى �صلطة يف االحتاد يف االجتماع الذي 

جرى يف بابل . 
* لك���ن هن���اك اجم���اع عل���ى ع���دم قناعتهم 

بالقرار وان احتاد الكرة تعمد متريره  ؟ 
- هن���اك فيلم م�صور موج���ود لدى االحتاد 
الجتم���اع الهيئ���ة العام���ة يوؤكد كي���ف رفع 
جمي���ع احلا�صري���ن اأيديه���م تاأيي���دًا للقرار 
وم���ن يدع���ي عك����س ذل���ك فه���و واه���م وال 

م�صلحة لالحتاد يف هذا املو�صوع . 
* البع����س اتهمك���م باأنك���م تتعم���دون ترك 

تركة ثقيلة لالحتاد القادم ؟ 
- بالعك����س نحن من �صيتحم���ل عبئا وتعبا 
كث���ريا واالحت���اد الق���ادم �صيج���د االأم���ور 
منظم���ة الن���ه �صيجد ع���ددًا وا�صح���ًا يلعب 
يف ال���دوري املمتاز ولي�س يف ذهن اي من 

اع�صاء االحتاد مثل هذا الذي يقال !
للو�ص���ع  كاحت���اد  هياأمت���وه  ال���ذي  م���ا   *

الكروي اجلديد ؟ 
- هناك ات�صاالت على م�صتوى عال بن كل 

االطراف لتهيئة املالعب وترتيب املباريات 
وهن���اك اجتماعات متوا�صلة للو�صول اىل 
�صيغ���ة منا�صبة ، لك���ن االنتخابات ت�صغلنا 
ومتنعن���ا من ترتيب االم���ور بال�صكل الذي 

نتمناه. 
م�ضكلة عوي�ضة 

*هل فكرمت مبو�صوع املالعب واين �صتقام 
يف ظل النظام اجلديد ؟ 

- تل���ك م�صكل���ة عوي�صة نع���رف ان املالعب 
�صخ�صي���ا  ان���ا  �صاحل���ة  غ���ري  او  قليل���ة 
اعرت�صت على هذا املو�صوع فاجلنوب كله 
بال ملع���ب �صالح وال الف���رات االأو�صط وال 
اأندي���ة الغربي���ة ، فقط يف اقلي���م كرد�صتان 
وج���زء من بغداد ، ولو كن���ت املك ال�صلطة 
مل���ا �صمح���ت لن���اد بامل�صارك���ة يف ال���دوري 
املمتاز اإال اإذا كان لديه ملعب �صالح للعب. 
* ه���ل يتابع اع�صاء االحت���اد ردود االفعال 

�صد القرار ؟ 
- نحن جزء من ال�صارع الريا�صي ونعرف 
جيدا معاناته ونعرف ان ال�صكاوى اكرثها 
مادي���ة فل���و كان هناك دعم م���ادي كاف فاأي 
ق���رار ممك���ن تنفيذه والعم���ل مبوجبه لكن 
امل�صاكل املادية التي حتيط باالأندية ب�صبب 
قلة الدعم هي �صبب كل امل�صاكل .وهنا اقول 

اي���ن دور املحافظن وجمال����س املحافظات 
مل���اذا ال يب���ادرون لرتمي���م مالع���ب اندي���ة 
حمافظاته���م وملاذا ال يعط���ون الريا�صة ما 

ت�صتحقه من اهتمام؟
*ما املغ���زى من ار�صال كت���اب اىل عدد من 
املحافظات تخولون به���ا املحافظ الختيار 

فريق .؟ 
اىل  كتب���ًا  ار�صلن���ا   ، ذل���ك  ح�ص���ل  نع���م   -
حمافظ���ات باب���ل ونينوى والك���وت طلبنا 
فيه���ا م���ن املحافظن اختيار فري���ق لتمثيل 
حمافظاته���م اي انن���ا ا�صركن���ا املحافظ يف 
اختيار الفريق وامل�صاهمة معنا وهدفنا ان 
ندف���ع املحافظة لدعم االندي���ة ماديا ولي�س 

هناك اي مغزى اآخر . 
قرار ال يرحم 

* نعود اىل عدم قناعتك ال�صخ�صية بالنظام 
اجلديد ..اين تكمن خ�صيتك من تنفيذه ؟ 

- الن الق���رار ال يرحم فاأي هفوة الأي فريق 
م���ن الفرق املعروف���ة الت���ي �صرفت مالين 
وتعب���ت عل���ى فرقه���ا ممك���ن ان تطي���ح بها 
خ���ارج م�صابقة الدوري ، مثال فريق النفط 
الذي حافظنا على وجوده بالدوري املمتاز 
كل ه���ذه ال�صنوات ، او ال�صناعة او اي من 
الفرق البغدادي���ة املعروفة قد يتعر�س اىل 
هف���وة ب�صيط���ة تبع���ده لالأبد ع���ن م�صابقة 
ال���دوري املمت���از ا�صاف���ة اىل ع���دم وجود 
مالع���ب كافي���ة واإمكان���ات ال�صتيع���اب هذا 

العدد من الفرق . 
ا�ضتعدادات النفط 

* لنتح���دث عن النفط ..كي���ف ترى و�صعه 

حاليا ؟ 
*عملن���ا بجد لت�صكيل قوي ي�صتطيع اللعب 
وت�صجي���ل ح�ص���ور م�ص���رف يف الدوري.. 
ا�صتقطبنا العب���ن بنوعية جيدة وامكانية 
معروف���ة وو�صلن���ا اىل مرحلة جي���دة وانا 
متفائل بوجود ه���ذه النوعية من الالعبن 

واملدرب حميد �صلمان . 
*وه���ل انتم را�صون ع���ن مركز الفريق يف 

املو�صم املا�صي ؟ 
- نع���م مركزنا كان مقنعا وق���د اقرتبنا من 
املركز الثاين يف املجموعة بل كنا نقف يف 
املركز الثاين يف عدد من االدوار ثم املركز 
الراب���ع يف النهاية وهو مرك���ز جيد قيا�صا 

اىل مكانة الفرق االخرى. 
*اأخريا م���ا ا�صكال الدعم املادي الذي يناله 

ناديكم ؟ 

- وزارة النف���ط له���ا العدي���د م���ن االندي���ة 
املنت�ص���رة يف جميع انح���اء العراق ونحن 
الن���ادي االم اال ان املفارق���ة انن���ا ننال اقل 
ح�صة مالية بن اندية النفط ، وال�صبب يف 
ذلك ان نادينا مرتبط بالوزارة مبا�صرة يف 
حن ان اأنديتنا االخرى مرتبطة بال�صركات 
النفطي���ة التي تدفع ب�صخاء للريا�صة وكرة 

القدم بالذات. 
*وكيف ترى و�صعكم املادي هذا املو�صم ؟ 
- هناك دعم كبري م���ن وزير النفط للحركة 
ومل  النفط���ي  القط���اع  كل  يف  الريا�صي���ة 
يبخل باأي �صيء م���ن اجل دميومة احلركة 
الريا�صية كما ال ميكن ان نن�صى دعم وكيل 
الوزارة االأقدم عبد الكرمي لعيبي والوكيل 
االآخ���ر معت�صم اك���رم رئي�س الن���ادي الذي 
يق���ف معن���ا دائما من اج���ل خدم���ة الفريق 

! ال������ن�������������ض  ع��������ن  اخل����������������روج  يف  رغ������ب������ت������ه  ع�����������دم  اأك�������������د 

بغداد / اإكرام زين العابدين
قال اأمن �صر االحتاد العراقي املركزي للكاراتيه ان منتخبنا 
الوطن���ي ح�ص���ل على و�ص���ام نحا�صي يف مناف�ص���ات بطولة 

اآ�صيا التي انطلقت اجلمعة يف العا�صمة ال�صينية بكن.
وا�ص���اف عادل عيدان : ان الالعب �صي���ف قي�س احمد احرز 
الو�صام النحا�صي االول للعراق يف مناف�صات وزن دون 55 
كغم �صمن بطولة اآ�صيا املقامة يف ال�صن ، وان الالعب علي 
حمم���د �صامل خرج من دور االأربع���ة يف مناف�صات وزن دون 

84 كغم  برغم فوزه يف اربع مباريات .
وا�ص���ار عي���دان اىل ان  الالعب���ن اجم���د عبد اله���ادي كاظم 
وزن دون 60 كغ���م ويا�ص���ر ع�صام احم���د وزن دون 67 كغم 

�صيخو�صان نزاالتهما يف وقت الحق. 
يذك���ر ان البطول���ة انطلق���ت مب�صاركة 31 دولة م���ن بينها 7 
دول عربي���ة ه���ي: ال�صعودي���ة والبحرين وقط���ر واالمارات 
والكوي���ت واالردن والع���راق ، ويراأ�س الوف���د ع�صام احمد 
يا�صن وي�ص���م االيراين علي ر�صا ع�صكري مدربا للمنتخب 
وعم���اد حامت مدربا م�صاع���دًا واحلكمن حام���د عبد ال�صهيد 

ووليد حمدان . 
م���ن جهة اأخرى �صارك الدكتور عبا�س مهدي رئي�س االحتاد 
العراق���ي املرك���زي  للكاراتي���ه يف االجتماع���ات التي عقدها 
االحت���اد االآ�صيوي يف العا�صم���ة ال�صينية بكن على هام�س 

فعاليات البطولة .

ال�صحفيني ب��ط��ول��ة  يف  االع��ت��ب��ار  ل���رّد  ع��ف��ري��ن  ي��اق��ي  ال��ري��د 

العراق يحرز و�ص���امًا نحا�صيًا 
يف بطولة اآ�صيا بالكاراتيه

املحلية ب��ط��والت��ه  م��واع��ي��د  ي���ح���ّدد  امل���ب���ارزة  احت����اد 

نادي ذي قار للمعاقني يحرز بطولة العراق
 بال�صباحة االوملبية

حلب / ح�ضني علي ح�ضني 
يلتق���ي فريق الري���د نظ���ريه فريق عفري���ن ال�صوري 
يف ال�صاع���ة الثامنة من م�ص���اء اليوم االثنن يف ثاين 
مباريات���ه يف املجموع���ة �صم���ن بطول���ة ال�صحفي���ن 

الريا�صين املقامة االآن يف مدينة حلب ال�صورية.
وكان فري���ق نادي الري���د قد خ�صر لق���اءه االول امام 

فريق العهد اللبناين بهدفن من دون رد.

وتقا�ص���م الفريق���ان ال�صيط���رة على جمري���ات املباراة 
الت���ي م�صت ب���اأداء مت���وازن ومتقارب �صع���ب التكهن 
من خالله بهوية الفريق الفائز اال ان خرة املحرتفن 
قال���ت كلمتها يف الدقائق االخرية من ال�صوطن  حيث 
�صج���ل الكونغويل باتريك بالبوا اله���دف االول للعهد 
يف الدقيقة الثاني���ة واالربعن من زمن ال�صوط االول 
ب�ص�ص���ب تق���دم غري مرر حلار����س الريد حممد وايل 

لي�صي���ف زميل���ه الرازيل���ي فابيو اله���دف الثاين يف 
التوقي���ت ذات���ه من ال�ص���وط الثاين يف وق���ت كان فيه 

الريد هو االقرب لتحقيق التعادل الذي مل يح�صل.
وكان فريق���ا الطليع���ة وعفري���ن ال�صوريان ق���د تعادال 
بهدفن لكل منهما يف املباراة التي �صبقت هذه املباراة 

يف اطار مناف�صات املجموعة نف�صها .
واجتمع رئي����س الوفد وع�ص���وا ادارة النادي باملالك 

التدريب���ي م�ص���اء ام����س االح���د لتدار����س اداء الفريق 
ال���ذي كان مقب���وال بغي���ة الوقوف عل���ى مكامن اخللل 
لتجاوزه ونقاط القوة لتع�صيدها يف حماولة لالإفادة 
الق�صوى يف املباريات املقبلة باعتبارها فر�صة كبرية 

الإعداد الفريق للدوري الكروي املحلي.
ويختت���م فريق الريد مبارياته يف الدور االول م�صاء 

االربعاء القادم بلقاء نادي الطليعة ال�صوري. 

التن�ص العراقي يف بطولة غرب اآ�صيا ال�صهر املقبل يف االردن

بغداد / املدى
ق���ال فاخ���ر اجلم���ايل ام���ن ع���ام اللجن���ة 
ق���ار  ذي  ن���ادي  ان  العراقي���ة  الباراملبي���ة 
اح���رز  للمعاق���ن 

بطول���ة الع���راق لل�صباح���ة االوملبية والتي 
االوملب���ي  امل�صب���ح  يف  مناف�صاته���ا  ج���رت 
ببغ���داد مب�صاركة 17 فريق���ا مثلت خمتلف 

حمافظات العراق 
وا�ص���اف اجلم���ايل  يف ت�صريح ل�) املدى ( 
ان �صباح���ي نادي ذي 

قار احرزوا املركز االول يف بطولة العراق 
بال�صباحة االوملبي���ة الفرقية والفردية بعد 
ان جم���ع ابطالها ال�صبع���ة 6 اأو�صمة ذهبية 
ن���ادي  ، وج���اء  برونزي���ة  ف�صي���ة و3  و4 
ال���ذرى م���ن بغداد ثاني���ا وجم���ع 4 اأو�صمة 
ذهبي���ة وو�صامن ف�صين ، بينما حل نادي 
احلل���ة للمعاق���ن من باب���ل باملرك���ز الثالث 

بثالثة او�صمة ذهبية .
وا�صار اجلمايل اىل ان 
البطول���ة الت���ي اقيمت 
ليوم واحد وا�صرتك بها 
17 فريق���ا متثل خمتلف 
الع���راق  حمافظ���ات 
اقليم  با�صتثناء حمافظات 
كرد�صت���ان ال���ذي غابت عن  
مناف�ص���ات  يف  امل�صارك���ة 
البطول���ة، وي�ص���م ن���ادي ذي 
ق���ار كال م���ن ال�صباح���ن فالح 
ناه����س الذي �صب���ق وان حقق 
خ���الل  االو�صم���ة  م���ن  العدي���د 
م�صاركاته ال�صابقة يف البطوالت 
اخلارجي���ة ، وحمزة حميد ورافد 
نعي���م واجمد جب���ري واحمد كاظم 
ونزار حميد وحمم���د كرمي بقيادة 

املدرب �صفري كاظم .

كاظم �سلطان

فريق النفط يطمح بتحقيق نتائج جيدة يف املو�سم املقبل 

رئي�س االحتاد د . مهدي عبا�س يتو�سط اللجنة املنظمة للبطولة 
دعوة املبارزة العراقية للدورة التدريبية يف مدينة دبي 

منتخبنا للتن�س يتاأهب للم�ساركة يف بطولة غرب ا�سيا

متيز احد 
�سباحي ذي 

قار يف بطولة 
العراق


