
بغداد/املدى
فاز الع���راق مبن�ص���ب رئي�س جلنة 
التخطي���ط والتطوي���ر يف االحتاد 
العرب���ي الألع���اب القوى م���ن خالل 
يف  ج���رت  الت���ي  االنتخاب���ات 
العا�صم���ة ال�صوري���ة دم�ص���ق عل���ى 
هام����س مناف�ص���ات بطول���ة الع���رب 
للرج���ال والن�ص���اء الت���ي اختتم���ت 
فعالياته���ا نهاية اال�صب���وع املا�صي 
يف �صوري���ا. واك���د الدكت���ور ع���الء 
جابر نائب رئي�س االحتاد العراقي 
املرك���زي للعب���ة ان���ه ف���از مبن�صب 
رئي�س جلنة التخطي���ط والتطوير 
يف االحتاد العرب���ي الألعاب القوى 
فيم���ا ح�ص���ل الدكتور حي���در فائق 
ال�صم���اع على من�ص���ب ع�صو جلنة 
العرب���ي  االحت���اد  يف  االح�ص���اء 
وذل���ك يف �صوء نتائ���ج االنتخابات 
التي اأجراها االحت���اد العربي على 

هام�س مناف�صات بطولة املذكورة.
وا�ص���اف: ان االنتخابات التي كان 
من املق���رر ان يجريه���ا احتاد غرب 
اآ�صي���ا الألع���اب القوى عل���ى من�صب 
تاأجيله���ا  مت  ق���د  الرئي����س  نائ���ب 
�صه���ر  م���ن  الع�صري���ن  الي���وم  اىل 
ت�صرين الث���اين املقبل يف العا�صمة 
البحريني���ة املنامة بع���د ان كان من 
املق���رح ان تق���ام يف االردن خ���الل 

ال�صه���ر احل���ايل اال ان���ه مت تاأجيلها 
الن�ص���اب  اكتم���ال  ع���دم  ب�صب���ب 
بالن�صبة ملمثلي االحتادات الوطنية 
املن�صوي���ة حتت ل���واء احتاد غرب 

اآ�صيا للعبة. 
وعل���ى �صعي���د مت�صل اب���دى نائب 
رئي����س االحت���اد العراق���ي املركزي 
الألع���اب الق���وى �صعادت���ه الكب���رة 
ثم���اين  عل���ى  الع���راق  حل�ص���ول 
ميداليات خمتلفة يف بطولة العرب 
التي اختتمت مناف�صاتها موؤخرا يف 
العا�صمة ال�صورية دم�صق وتنوعت 
االو�صم���ة ب���ن ذهبيت���ن وخم�ص���ة 
ف�صي���ة وميدالي���ة نحا�صي���ة واحدة 
ع���ادًا اياها بالنتيجة املتميزة حيث 
ا�صتط���اع ابط���ال وبط���الت العراق 
باللعبة ف�صال عن اح���راز االو�صمة 
الثماني���ة املختلف���ة حتقي���ق ثمانية 
ارق���ام عراقية قيا�صي���ة وهذا االمر 
مل يح���دث من���ذ اكرث م���ن 25 عاما، 
موؤك���دا ان م�صتقب���ل اللعب���ة يب�ص���ر 
امل�ص���اركات  و�صتك���ون  باخل���ر 
املقبلة للمنتخب���ات العراقية اف�صل 
ان �ص���اء الله حي���ث �صن�صعى للفوز 
بالعدي���د من االو�صم���ة املختلفة يف 
البطوالت املقبل���ة التي �صتقام على 
خمتل���ف ال�صعد العربي���ة والقارية 

والدولية.
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 - عي�ضى  �ضنعاء/�ضامي 
موفد االحت��اد العراقي 

لل�ضحافة الريا�ضية 
اأودع���ت �صلط���ات االم���ن اليمني���ة 
اأثنن م���ن عم���ال املطع���م الرئي�س 
الوف���ود  في���ه  تتن���اول  وال���ذي 
امل�صارك���ة يف ت�صفي���ات النا�صئن 
لغ���رب اآ�صي���ا اجلاري���ة يف �صنعاء 
وجبات االفطار والغذاء والع�صاء 

يف فندق )حدة رمادا(.
للوف���د  االعالم���ي  املن�ص���ق  وعل���م 
االم���ن  �صلط���ات  اأن  العراق���ي 
ماح���دث  خلفي���ة  وعل���ى  اليمني���ة 
للوف���د م���ن حال���ة ت�صم���م جماعي���ة 
�صمل���ت ع�صري���ن العب���ا م���ع مدرب 
املنتخ���ب موف���ق ح�ص���ن وم���درب 
حرا����س املرم���ى �صي���ت جا�ص���م قد 
اأودعت ال�صج���ن احد عّمال الفندق 
الفن���دق  يف  املطاب���خ  وم�ص���وؤول 
وهم���ا م���ازاال ره���ن االعتق���ال اىل 
اأن تتو�ص���ح حقيقة حادثة الت�صمم 

مطلع اال�صبوع احلايل.
�ضّد وجذب

جت���در اال�صارة اىل ان خالفا ن�صب 
ب���ن االحت���اد اليمن���ي لك���رة القدم 
يف  امل�ص���ارك  العراق���ي  والوف���د 
للنا�صئ���ن  االآ�صيوي���ة  الت�صفي���ات 
عل���ى خلفية حادث���ة الت�صم���م التي 
اأث���ارت �صج���ة اعالمي���ة كبرة يف 
�صنع���اء وكذل���ك يف بغ���داد النه���ا 

ت�صبب���ت بتاأجي���ل مب���اراة العراق 
و�صوري���ا مرت���ن متتاليت���ن بع���د 
�ص���د وجذب م���ن االحت���اد العراقي 
لكرة الق���دم وامل�صوؤولن اليمنين 
وكذلك م���ع امل�صوؤولن يف االحتاد 
واأنته���اءا  ماليزي���ا  يف  االآ�صي���وي 

ب�صنعاء.
الوف���د  تب���ادل  اأخ���رى  جه���ة  م���ن 
اليمني���ة  اجله���ات  م���ع  العراق���ي 
االتهامات ب�صاأن اال�صباب احلقيقية 
الت���ي وقف���ت وراء حادث���ة الت�صمم 
اجلماعي التي حدث���ت لوفدنا ومل 
تت�ص���ح حت���ى �صاع���ة اإع���داد ه���ذه 
الر�صال���ة الدواف���ع احلقيقي���ة التي 
كان���ت وراء احلادث���ة بالرغ���م م���ن 
ان وفدن���ا ومن خ���الل رئي�صه عبد 
احلمي���د مو�ص���ى كان ق���د ا�صتبع���د 
اأن يك���ون العمل مدب���رًا وعن ق�صد 
ال�صيما ان اجلانب اليمني كان وال 
ي���زال مهتما كث���را بالوف���د وهذه 

حقيقة مل�صها جميع اأع�صاء الوفد.
اهتمام �ضحي كبري 

ولالمان���ة ال�صحفية �ص���وف اأ�صرد 
الق�ص���ة الكامل���ة بال�صب���ط يف تلك 
�صبق���ت  الت���ي  امل�صوؤوم���ة  الليل���ة 
حي���ث  الع���راق و�صوري���ا  مب���اراة 
قام احد اع�ص���اء اجلالية العراقية 
الغيوري���ن بعم���ل وليمة غ���داء من 
اأكل���ة الربياين العراقي���ة ال�صهرة 
للوف���د العراق���ي وكل االمور جرت 
عل���ى خ���ر يف م���ا بعد حي���ث ادى 

الوف���د فري�صة �ص���الة اجلمعة يف 
جامع الرئي�س علي عبد الله �صالح 
الكب���ر يف قلب العا�صم���ة اليمنية 
�صنعاء، ويف امل�ص���اء تناول الوفد 
حال���ه ح���ال بقي���ة الوف���ود وجب���ة 
الع�ص���اء ومل يحدث �صي���ئ بيد اأنه 
ويف �صبيح���ة ال�صب���ت املا�صي مت 
نق���ل ع�صري���ن م���ن اأع�ص���اء الوف���د 
العراق���ي اىل امل�صت�صف���ى )االملاين 
- ال�صع���ودي( ذي التقني���ة العالية 
ب�صب���ب تعر����س الوف���د اىل حال���ة 
ت�صم���م �صديدة م���ا اأدى اىل حدوث 
م�صح���وب  ح���اد  مع���وي  مغ����س 
باإ�صهال �صديد حيث مت اإخراج 16 
ع�صوا من الوفد يف ما بقي مدرب 
املنتخ���ب موف���ق ح�ص���ن وثالث���ة 
العبن هم م�صطفى طارق وحممد 
عب���ود وعل���ي فائ���ز حت���ت العناية 
املرك���زة ومت اإخراجه���م يف اليوم 
الت���ايل واالم���ور طبيعي���ة حالي���ا 

واحلمد لله.
ات�ض��االت مكثفة بني بغداد 

و�ضنعاء 

وبع���د ذل���ك حدث���ت �صج���ة كبرة 
هن���ا يف �صنعاء وكذل���ك يف بغداد 
حي���ث ق���ام وزي���ر الداخلي���ة جواد 
البوالين اىل جانب وزير ال�صباب 
والريا�ص���ة جا�ص���م حمم���د جعف���ر 
اخلارجي���ة  وزارة  ع���ن  ف�ص���ال 
وال�صفارة العراقية هنا يف �صنعاء 
بعم���ل ات�صاالت مكثفة مع اال�صقاء 

اليمني���ن حي���ث و�ص���ل االمر اىل 
اأعلى ال�صلطات يف اليمن ف�صال عن 
االحتاد االآ�صيوي لكرة القدم لبيان 
احلقيق���ة، حيث تق���رر مبدئيا عدم 
حتميل اي جهة م�صوؤولية احلادث 
بالرغ���م م���ن اأن اال�صق���اء اليمنين 

اأرجعوا �صبب الت�صمم اىل الوجبة 
العراقي���ة الت���ي تناوله���ا الوفد يف 
حن قال البع����س ان تناول وجبة 
الع�ص���اء يف الفندق كان���ت ال�صبب 

وراء احلادث املوؤ�صف.
�صخ�صي���ا  اأن���ا  اأق���ول  وللحقيق���ة 

م���ع  ب�صراه���ة  الربي���اين  تناول���ت 
املدرب���ن امل�صاعدي���ن اث���ر ع�صام 
انن���ا  اال  كام���ل  �صام���ل  وو�ص���ام 
الفن���دق  يف  الع�ص���اء  نتن���اول  مل 
وخا�ص���ة ال�صلط���ة والت���ي حت���وم 
حولها ال�صك���وك الن املدرب موفق 

ليلته���ا اال  ح�ص���ن مل يتن���اول يف 
تل���ك ال�صلطة �صاحب���ة امل�صكلة ومل 
يح���دث لن���ا �صي���ىء م���ا يعن���ي ان 
الربي���اين بريء من تهم���ة الت�صمم 
وال�صلط���ة هي االق���رب اىل التهمة 

والله اأعلم!

اأخبار كاذبة
من جهة اأخرى �صّب اأع�صاء الوفد 
العراق���ي جام غ�صبه���م على موقع 
�صبك���ة  عل���ى  العراق���ي(  )ك���وورة 
االنرني���ت الن���ه ال ي���زال يتناق���ل 
اأخبار عارية عن ال�صحة عن وفدنا 
النهم ال يرافقون الوفد ويتكلمون 
بغ���ر م�صداقية وين�صرون كالمهم 
من دون خ���وف على موقع كوورة 
النني املوفد ال�صحف���ي والر�صمي 
للوف���د العراق���ي م���ن قب���ل االحتاد 
الريا�صي���ة  لل�صحاف���ة  العراق���ي 
العراقي���ة واأن���ا قريب م���ن احلدث 
ومتاب���ع مل���ا ي���دور ب�ص���كل دقي���ق 

للوفد.
اليمني���ن  واال�صق���اء  االخ���وة  ان 
يع�صق���ون الع���راق اىل حد ال ميكن 
باح���رام  ويعاملونن���ا  ت�ص���وره 
الأق���ول  وتقدي���ر كبرين..واأع���ود 
والله على م���ا اأقول وكيل و�صهيد: 
بقي اأن اأ�صر اىل ان ال�صفر طالل 
العبيدي ونائب���ه قي�س الدوري قد 
زارا وفدن���ا وقدم���ا كل �ص���يء م���ن 
اأجل الوفد من دعم معنوي ونف�صي 
ووع���دا بتلبي���ة اي طل���ب للوفد.. 
مع العل���م اأنن���ي �صخ�صيا كنت يف 
ر�صالة �صابقة قد وجهت نقدا الذعا 
�ص���د ال�صف���ارة العراقي���ة هن���ا يف 
�صنعاء النها مل تق���م بزيارة الوفد 
لكنها عندما ح�صرت وزارت الوفد 
واطلع���ت على حال���ة الالعبن قلنا 

ذلك بو�صوح من دون جماملة. 

ب�ضبب حادثة ت�ضّمم وفد منتخب النا�ضئني

االأمن اليمني يودع عاملني يف فندق )رمادا( ال�سجن.. وات�ساالت ر�سمية 
الإظهار احلقيقة

ج�ّسام يهّدد بتقدمي ا�ستقالته
 من الفي�سلي 

الدوحة/ �ضالح عبد املهدي

يدخل منتخب الع����راق خلما�صي الكرة اليوم، 
الثالث����اء ت�صفي����ات غ����رب اآ�صيا الت����ي ت�صيفها 
الدوحة وتتاأهل منها 3 منتخبات اىل النهائيات 
القاري����ة الت����ي �صتق����ام يف اوزبك�صت����ان خالل 
ني�صان من الع����ام املقبل، و�صيخو�س منتخبنا 
مباراة افتتاح الت�صفيات يف ال�صاعة اخلام�صة 
م����ن  ع�ص����ر اليوم ام����ام املنتخ����ب االردين يف 
اطار مناف�ص����ات املجموعة الثاني����ة التي ت�صم 
املنتخب الكويتي اي�صا، تليها مباراة منتخبي 
لبن����ان والبحري����ن يف املجموع����ة االوىل التي 
ت�ص����م اي�صا املنتخ����ب القطري بع����د ان�صحاب 
ال�صعودي����ة منه����ا، و�صتق����ام جمي����ع مباري����ات 

البطولة يف قاعة نادي الغرافة الريا�صي.

تطمينات الزم
و�ص����ط  الي����وم  مب����اراة  منتخبن����ا  �صيخو�����س 
تطمينات من مدربه الدكتور اأ�صعد الزم بددت 
بع�����س القلق ال����ذي ي�ص����اور النفو�����س ب�صبب 
التح�صرات الفقرة وتعذر اقامة اي مع�صكر 
تدريبي للفريق حيث اكد الزم بانه ي�صع كامل 
ثقته بالعبيه وياأمل ان تكون البداية العراقية 
ناجحة ليقرب ا�صود الرافدين من التاأهل اىل 
ال����دور ن�ص����ف النهائ����ي م�صيفًا ب����ان منتخبنا 
�صيواج����ه مناف�صي����ه مبعنويات عالي����ة بعد ان 
ح�ص����ر اىل الدوح����ة وه����و يحمل لق����ب بطولة 
غ����رب اآ�صي����ا الت����ي اقيم����ت يف االردن موؤخ����را 
وان الفري����ق عازم على تكرار ال�صورة املتاألقة 
التي ظه����ر عليها يف عم����ان، وكان منتخبنا قد 
التق����ى نظ����ره االردين مرت����ن �صابقت����ن يف 
اطار مناف�صات بطولة غرب اآ�صيا ففي الن�صخة 
االوىل للبطول����ة الت����ي ج����رت يف اي����ران ع����ام 
2007 تعادل املنتخبان بهدفن لكل منهما فيما 

تع����ادل به����دف ملثل����ه يف الن�صخ����ة الثانية التي 
جرت باالردن عام 2009.

10حكام
اخت����ارت جلن����ة احلكام يف االحت����اد االآ�صيوي 
لك����رة الق����دم ع�ص����رة ح����كام لقي����ادة مباري����ات 
الت�صفيات من دون وجود حكم قطري بع�صهم 
الوف����ود  راف����ق  االآخ����ر  والبع�����س  حماي����دون 
امل�صاركة من بينهم احلكم العراقي حممد غني 
اجلب����وري الذي ح����ل يف املرك����ز الثاين خالل 
االختبارات الت����ي اجريت ع�صر االحد، ويقيم 
احلكام يف فندق رمادا الدوحة، واملعروف ان 

مباريات اخلما�صي يديرها 4 حكام.
مناف�صة �صديدة

هن����اك اجم����اع يف او�ص����اط البطول����ة عل����ى ان 
قوي����ة  مناف�ص����ة  �صت�صه����د  الدوح����ة  ت�صفي����ات 
بوجود منتخبات متقارب����ة امل�صتوى وا�صتعد 
معظمه����ا ب�ص����كل مث����ايل لهذا احل����دث حيث ان 
املنتخب العراقي يحمل لقب بطولة غرب اآ�صيا 
ويحاول موا�صلة جناحاته على طريق التاأهل 
اىل النهائي����ات القاري����ة فيم����ا اق����ام املنتخ����ب 
مل����دة  ا�صتم����ر  الدوح����ة  اآخره����ا يف  الكويت����ي 
ا�صبوعن وتعادل فيه م����ع نظره القطري 3- 
3 قب����ل ان يخ�ص����ر املباراة الثاني����ة 1 – 3، كما 
ف����از يف مب����اراة ودية اخرى عل����ى فريق نادي 
قط����ر بنتيجة 4 – 2، اما املنتخب القطري فقد 
لع����ب 12 مب����ارة جتريبية يف ع����دة مع�صكرات 
تدريبية اقامها حت�ص����را للت�صفيات، وميتلك 
املنتخ����ب اللبناين حظوظا قوي����ة يف املناف�صة 
عرب املركز االول يف الت�صفيات مع عدم التقليل 

من �صاأن املنتخبن االردين والكويتي.

و�ضول متاأخر
وكان وف����د املنتخ����ب الوطن����ي خلما�صي الكرة 

ق����د و�ص����ل الدوح����ة م�ص����اء االح����د ع����ن طريق 
اآخ����ر املنتخب����ات و�ص����وال اىل  دم�ص����ق وه����و 
العا�صم����ة القطري����ة �صبقه املنتخ����ب اللبناين، 
وحل يف فندق جراند ريجن�صي الذي خ�ص�س 
للمنتخبات امل�صاركة وبع����د ا�صراحة ق�صرة 
اج����رى الفري����ق بع�����س التدريب����ات اخلفيف����ة 
يف باح����ة الفندق لتاليف االره����اق الذي رافق 
الرحل����ة كما اق����ام وحدة تدريبي����ة كاملة ع�صر 
ام�����س االثن����ن، وعرب رئي�����س الوف����د الدكتور 
�صب����اح قا�ص����م ع����ن تفاوؤل����ه مبهم����ة خما�ص����ي 

العراق وتاأهله اىل نهائيات بطولة كاأ�س اآ�صيا 
لك����رة ال�صاالت وحتقيق اجن����از جديد ي�صاف 
اىل اجن����از غ����رب اآ�صي����ا، وا�صاد قا�ص����م بروح 
العائل����ة الواح����دة الت����ي يتحل����ى به����ا الفري����ق 
وال����روح املعنوية الت����ي يتمتع به����ا الالعبون  

قبل الدخول يف احلدث القاري.

املوؤمتر الفني
تراأ�ص����ت البحريني����ة �صو�ص����ن تق����وي مندوبة 
االحت����اد االآ�صي����وي لكرة الق����دم املوؤمتر الفني 

للت�صفي����ات ال����ذي عق����د �صب����اح ام�����س االثنن 
ومت خالل����ه االتفاق على جميع االمور املتعلقة 
بالت�صفيات، وقد طلبت تقوي ان يكون املوؤمتر 
مغلق����ا ال�صباب غر معروف����ة حيث غادر رجال 
ال�صحافة القاع����ة بعد ان اكتفوا بالت�صوير ثم 
احل�صول على املعلومات التي تناولها املوؤمتر 
م����ن روؤ�ص����اء الوف����ود او املدرب����ن، ومت خالل 
املوؤمتر الفني حتديد األوان مالب�س املنتخبات 
امل�صاركة حيث يرتدي منتخبنا الوطني اللون 
االخ�صر و�صيكون البديل هو اللون االبي�س.

بغداد/اإكرام زين العابدين
ف���از منتخبن���ا الوطن���ي لل�صب���اب بك���رة القدم عل���ى م�صيفه 
�صب���اب االم���ارات بنتيجة )2 – 1( يف املب���اراة التي اأقيمت 
بينهم���ا على ملعب ن���ادي الثقة يف ام���ارة ال�صارقة يف اإطار 

حت�صرات الفريقن للت�صفيات االآ�صيوية.
وق���دم منتخبن���ا ال�صباب���ي مب���اراة جي���دة ا�صتثم���ر خالله���ا 
فر�صت���ن و�صجل اله���دف االول عن طريق املداف���ع اإبراهيم 
�صربي )80( لينتهي ال�صوط االول بهذه النتيجة بالرغم من 

�صياع حماوالت كثرة قام بها العبو املنتخبن للت�صجيل.

اأم���ا ال�صوط الثاين فقد �صهد ت�صجيل الهدف الثاين ملنتخبنا 
ال�صبابي عن طريق الالعب مهيمن �صليم مالخ )50(، وقل�س 
منتخب �صب���اب االمارات الف���ارق يف الدقيقة 72 عن طريق 
الالعب جمال اإبراهيم، لتنتهي املباراة بتفوق �صبابنا للمرة 

الثانية على اال�صقاء.
يذك���ر ان منتخبن���ا �صبق ان ف���از على منتخ���ب االمارات يف 
املب���اراة االوىل )1- �صفر( خالل مع�صك���ره التدريبي املقام 
حالي���ا يف االمارات و�صيغادر منتخبنا اىل الدوحة من اجل 

اقامة مع�صكر ثان هناك.

منتخب ال�س��باب يختتم مع�سكر دبي 
بفوز ثان على االإمارات

العراق رئي�سًا للجنة 
التخطيط يف االحتاد 
العربي الألعاب القوى

هاج�س الفوز ي�ضمو على فقر التح�ضري
خ��م��ا���س��ي ال����ع����راق ي���دخ���ل اأج���واءال���ت�������س���ف���ي���ات ال���ق���اري���ة ال���ي���وم

بغداد/املدى
تاأهلت ثالثة اندية عن مناف�صات منطقتي الفرات 
اندي���ة  دوري  يف  للع���ب  واجلنوبي���ة  االو�ص���ط 
الع���راق للمب���ارزة ال���ذي م���ن املق���رر ان تنطل���ق 
فعاليات���ه يف الن�ص���ف الث���اين من �صه���ر ت�صرين 
الثاين املقبل يف العا�صمة بغداد مب�صاركة ع�صرة 

اندية من خمتلف مناطق العراق. 
وق���ال زي���اد ح�ص���ن ام���ن �ص���ر االحت���اد العراقي 
املرك���زي للعبة: ان اندية اجلن���وب ودجلة وغاز 
�ص���الح  مناف�ص���ات  يف  للع���ب  تاأهل���ت  اجلن���وب 
ال�صي����س ل���دوري اندية الع���راق باملب���ارزة الذي 
�صيق���ام خ���الل ال�صه���ر املقب���ل بع���د ان اح���رزت 

املراك���ز الثالثة االوىل يف هذه الفعالية يف ختام 
مناف�صات منطقتي الف���رات االو�صط واجلنوبية 
التي اقيمت موؤخرا يف حمافظة املثنى مب�صاركة 
17 نادي���ا مثل���ت حمافظ���ات كرب���الء والب�ص���رة 

ومي�صان واملثنى. 
وا�ص���اف: ان اندي���ة اجلن���وب وغ���از اجلن���وب 

والهندي���ة تاأهل���ت للع���ب يف دوري اللعب���ة العام 
يف فعالية �ص���الح ال�صيف العربي بعد ان احرزت 
املراك���ز الثالثة االوىل يف الفعالية املذكورة فيما 
متكنت اندية اجلن���وب ودجلة واملثنى من الفوز 
باملراك���ز االوىل املوؤهل���ة للع���ب يف دوري اللعبة 

العام يف �صالح املبارزة. 

ب��امل��ب��ارزة ال��ع��راق  لبطولة  ت��ت��اأه��ل  اأن��دي��ة  ث��اث��ة 

بغداد- املدى الريا�ضي 
ق���ال اأمن �ص���ر االحتاد العراق���ي املرك���زي للبولنغ ان 
العراق �صي�صارك ب�صبع���ة العبن والعبتن اثنتن يف 
مناف�ص���ات البطول���ة العربية الثالثة للرج���ال والن�صاء 
الت���ي �صتقام يف مملك���ة البحري���ن يف الن�صف الثاين 
م���ن �صه���ر ت�صري���ن االول  احل���ايل مب�صارك���ة عدد من 

املنتخبات العربية. 
�صي�ص���ارك  الع���راق  ان  روؤوف:  م�صطف���ى  وتاب���ع 
مبنتخب���ن يف البطولة العربية بن�صختها الثالثة التي 
�صتقام يف العا�صم���ة البحرينية املنامة خالل املدة من 
20 ولغاية 27 من �صهر ت�صرين االول احلايل املنتخب 
االول خا�ص���ًا للرجال و�صيتاألف من �صبعة العبن فيما 
املنتخب الثاين �صيكون خا�س بفئة الن�صاء و�صت�صارك 
العبتان اثنتان يف البطولة العربية وا�صتطرد روؤوف 
ان  الالعب���ن ال���� 7 الذي���ن �صيمثلون منتخ���ب الرجال 
يف البطول���ة العربية هم احمد �صلم���ان حممد و�صفاء 
حمم���د �صادق وثائر عبد احل�صن عنيد وجلمار نا�صر 
جورج وو�ص���ام ليث تومي وامر حيدر جليل وحيدر 
احم���د غازي والالعبت���ان هما مي ادم���ون عبد اجلبار 

ومنى خو�صو بول�س 
وب���ن ان  الوف���د االداري �صيك���ون برئا�صة ليث تومي 
توما�س رئي����س االحتاد رئي�صا وي�صم ندمي ا�صطفيان 
حن���ا اداري���ا ملنتخب الرج���ال وع�صماء عب���د احل�صن 
حم�ص���ن اإدارية ملنتخب الن�ص���اء و�صانت هرانت اكوب 
مدربا ملنتخب الرجال وعامر عبد احل�صن عنيد مدربا 

ملنتخب الن�صاء. 

العراق ي�سارك يف بطولة العرب بالبولنغ

بغداد/املدى
 ه���دد ثائ���ر ج�ص���ام املدي���ر الفن���ي لفريق 
دوري  بطول���ة  مت�ص���در  الفي�صل���ي 
املحرف���ن االردين لك���رة الق���دم بتقدمي 
ا�صتقالت���ه يف ح���ال ع���دم ت�صدي���د ادارة 
اخلمي����س  املالي���ة  م�صتحقات���ه  الن���ادي 

املقبل.
وا�ص���اف: �صددت على الالعب���ن باأهمية 
االنتظ���ام بتدريب���ات الفري���ق و�صع���رت 
الق���وي  وانتمائه���م  حر�صه���م  مبق���دار 
الت���ام  التزامه���م  خ���الل  م���ن  للفري���ق 

بتدريبات الفريق.
بطل���ب  تق���دم  ق���د  كان  اذا  م���ا  وب�ص���اأن 
م�صب���ق الإدارة الن���ادي بت�صديد جزء من 
م�صتحقات���ه قال: حتدثت ع���دة مرات مع 
بكر العدوان رئي�س النادي وكنت اأتلقى 
منه الوعد يف كل مرة من خالل االنتظار 
الأي���ام او ا�صابيع لكن االم���ر طال وانا مل 
ات�صل���م مرتبي ال�صهري من���ذ ثالثة ا�صهر 
وكذل���ك مل ات�صلم لالآن ن�صف مقدم عقدي 

والذي يبلغ نحو 17 الف دوالر.
وي�صيف: انا ل���ن اأزايد على احد مبقدار 

احرام���ي وتقدي���ري للفي�صل���ي الإدارته 
وجمه���وره الكب���ر وجنوم���ه لكنن���ي ال 
اأق���وى عل���ى الوف���اء بالتزامات���ي اجتاه 

عائلتي. 
ونف���ى ج�صام ب�صدة ان يكون قد تلقى اي 
عر�س م���ن ن���ادي الوحدات ول���و ب�صكل 
�صف���وي لكنه اكد ان���ه اذا مل يح�صل على 
م�صتحقاته خالل املهل���ة التي تنتهي بعد 
غد وتلق���ى عر�صا من اي ن���اد �صواء كان 
حمليًا او خارجيًا فاإنه لن يردد بقبوله.

منتخب النا�صئني يواجه ظروفًا  �صعبة يف اليمن

ثائر ج�صام

جانب من م�صاركة ةالعراق يف بطولة العرباملنتخب ال�صاب يحدد فوزه على االمارات

مندوبة االحتاد اال�صيوي تراأ�صت املوؤمتر الفني للت�صفيات


