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االجرة التي  استئجـارها لنقل اجلميع .
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 ولم يــكـن فــريق كــرة الــصــاالت وحــده قــد
ـشكـلة وهـو يتـنافس في دورة واجه هذه ا
ـنتـخبات ـا كان هـذا حال كل ا بـية  إ أو
والرياضـي الـذي كان علـيهم في كـثير من
األحـــيــان الـــتــوقف عـــلى أرصــفـــة الــطــرق
انتظارا لسيارة يتم اسـتئجارها الستكمال
مـشـاويرهم الـتـدريـبـية وغـيـرهـا .. واألكـثر
مـن هـذا  فــان الــتــقـتــيــر وصل بــالـلــجــنـة
ـنـظـمـة إلى االحـجـام عن تـخـصيـص ولو ا
سـيـارة واحـــــــــدة لـرئـيس الـبـعـثـة  وهو
ومــا أثــار حــفــيـظــة الــوفــود الــتي طــالـبت
بية الـدولية بأن تستوعب هذا اللجنة االو
الـــدرس وأال تــكـــون دورة بــويـــنس آيــرس
دالله عـلى االنـحـدار الـتـنـظـيـمي  بـرغم أن
ـدينـة أكـدت لدى فـوزا مـلـفهـا الـتنـظـيمي ا
أنــهـا ســتـــــــــــؤمن كل الــسـبـل االسـاســيـة
ا يزيد عن إلجناح مهمـة الوفود القـادمة 
مــئــتي دولــة مـن أنــحـاء مــتـــــــــــفــرقــة من

عمورة! ا

تـتصـاعـد وتيـرة االنـتـقادات الـتي حتـاصر
ـنـظـمـة مـديــنـة بـويـنس آيـرس والـلــجـنـة ا
حـول الـعـديـد من الـتـفـاصـيل الـلـوجـسـتـية
والـتــنـظـيـمــيـة الـتي بــاتت من أبـرز مالمح
الـدورة في أيامـهـا األولى  وفي طـلـيعـتـها
ـنـظـمـة عن تـسـهـيل مـهـمة عـجـز الـلـجـنـة ا
تنـقل الـفرق والـريـاضيـ واإلعالمـي إلى
مـــواقع احلـــدث  وعــلى الـــنــحـــو الــذي لم
نــشــهـد لـه مـثــيال حــتى فـي الـدورات األقل

شأنا .. 
فقد عـانى منـتخب الـعراق لكـرة الصاالت 
مشكـلة االفـتقار إلى الـوسيلـة الالزمة التي
تنـقله إلى مـوقع التـدريب  فاضـطررنا إلى
الــوقـوف فـي قـارعــة الـطــريق واســتـئــجـار
خـــمس ســـيــارات لـألجــرة جـــرى تــقـــســيم
الطاقم اإلداري والتدريبي والالعب عليها
 وبـالـتالي نـقـلـهم إلى قـاعـة سـانت جورج
ـقررة  ثم تـكرر إلجراء الـوحدة الـتدريـبة ا
ـشـهـد لـدى الـعـودة من الـقـاعـة إلى قـريـة ا
الـرياضـيـ  حـيث أضـطـر كل الـفريق إلى
ـا يـزيـد عن سـاعة مـن الزمن كي االنـتظـار 
يــحـصل عــلى الــعـدد الــكـافي من ســيـارات

تعادل مع األرجنـت صاحبـة الدار بهدف
صريون متقدم لكل طرف  بعد أن كان ا
بهـدفـ دون رد حـتى الدقـائق األخـيرة من

باراة .  ا
ويقول مدرب منتخـبنا الشبابي علي طالب
ربع إن الفوز سيكون بـوابة العراق نحو ا
لك قدرا من الثقة بالعبيه الذهبي  وأنه 
وفي إمكـانيـاتهم  بـرغم أنهم جـيل شبابي
ك إال الـقـدر الـقـلـيل من اخلـبـرة جـديـد ال 

على الساحة الدولية.
ـعنوي الكـبير الذي مشددا علـى أن البعد ا
أتـــــاحـه الـــــفــــــــــــــوز اخلـــــمـــــاسـي عـــــلى
سلوفـاكـــــــيـا سيتـرك تأثيـره اإليجـــــــابي
عـلى عـطـاء الالعـبـ من دون أن نـنسى أن
ــهـــــــــمــة لم تـنــته بـعــد وعـلـــــــــــيـنـا أن ا
نــتــحـــلى بــروحـــيــة الـــفــوز في مـــواجــهــة
صـري الذي ال بديل له سوى الفـــــــــريق ا
الفوز لالحـتفاظ بـفرصة االنـتـــــــــــقال إلى

ربع الذهبي . ا
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ــبــيـــة لــلـــشــبــاب ومـع دخــول الـــدورة األو
بـنــســخـتــهــا الـثــالــثــة يـومــهــا اخلـامس 

مــســتــغال خـروج احلــارس الــســلــوفـاكي 
ليختتم بذلك اخلماسيـة التي استقر عليها

فوزنا األول في الدورة .
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ـبـاراة  وفي غـمـرة األفـراح الـتي  وعـقب ا
درب عـلي طالب ـلعب  عـبّـر ا إزدان بهـا ا
عن سعادته بالفوز  وقال إنه لم يرض عن
األداء إال في الـشوط الـثـاني الـذي نـفـذ فيه
الالعــبــون مــا أراده مــنــهـم  فــكــان الــفـوز
ــنــتــخـب الــشــبــاب في انــطالقــة جــديـــدة 
مـجـموعـته الـتي تـضم أيـضـا مصـر وبـنـما

. واألرجنت
درب إن الفـوز يعطي زخمـا معنويا وقال ا
عاليا لالعب الذين اسـتعصى عليهم كسر
حاجـز التـعادل الـسلبـي في الشوط األول 
بكر في الـشوط الثاني داللة فكان تألقـهم ا
أكـيـدة عـلى أنـهم يـدخـرون الـكـثيـر وأن في
إمكانـهم التغـلب على كثـير من الـصعوبات
وبـــالـــتــالـي إدخـــال الـــفــرحـــة إلـى قـــلــوب
تعـطشة إلى الـتفوق اجلماهـير الـعراقيـة ا

في كرة القدم .
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من جــانـبه  أكــد الـسـيــد سـرمــد عـبـد اإلله
رئــيس الــبـعــثــة الــعـراقــيــة إلى الـدورة أن
الفوز كان مطلبا مهـما قبل دخول منتخبنا
الشبابي في حسابـات صعبة أو معقدة في

إطار اجملموعة .
وقـــال عـــبـــد اإلله وهــــو يـــبـــارك لالعـــبـــ
وطاقمهم التدريـبي هذا الفوز  إن هذا هو
ـأمــول من شـبـاب الــعـراق في حتـد دولي ا
بـي كبـير كـهـذا  مشـيـرا إلى أن وصول أو
الــعـراق إلى الـنــقـطـة الــرابـعـة يــفـتح أمـام
ـــنـــتـــخب بـــاب الــــتـــحـــدي األصـــعب في ا
ــقـــبـــلـــتـــ أمـــام مـــصــر ـــواجـــهـــتـــ ا ا
واألرجنـت يـومي األربـعاء واجلـمعـة على

التوالي.
وعـاهــد الالعـبـون ومــدربـوهم إدارة الـوفـد
زيد من اجلهـد والعطاء وتقد على بذل ا
ـمـكـنـة لتـعـزيـز جنـاحات أقـصى الـقدرات ا
الــعـــراق الــكـــرويـــة وخــصـــوصـــا في كــرة
الصاالت والتي شـهدت قفـزات عالية خالل

السنوات األخيرة .
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 وسـيـكـون في إمـكـان مـنـتـخـبـنـا الـشـبـابي
لكـرة الصـاالت أن يتحـدث عن دور مهم في
هــذه اجملــمــوعــة وإمــكــانــيــة االقـتــراب من
ـربع الـذهـبي لـلدورة كـكل  االنـتـقـال إلى ا
ـباراة الثالـثة له من حتقيق إذا تمكن في ا
صـري  والتي سـتقام الفوز عـلى نظـيره ا
في الــسـاعــة الـثــامـنــة من مـســاء األربـعـاء
(الثـانـية من صـبـاح اخلمـيس) .. مع األخذ
ـصري الذي ـنتخب ا بنظـر االعتـبار قوة ا
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 دخـلت حـسـابــات الـعـراق في فـعـالـيـة كـرة
ــبــيــة الــصــاالت ضــمن دورة األلــعــاب األو
توقع  ح للشباب  سياقهـا الطبيعي وا
تمـكن شبـابنـا من انتـزاع فوز كـبيـر استـقر
عند خمسة أهـداف دون مقابل على حساب
منـتـخب شبـاب سلـوفـاكيـا الذي كـان يؤدي
ـبــاراة األولى له في الــدورة بــوصـفه إلى ا
ــثـلي الـقـارة األوربـيـة في جـانب روسـيـا 

هذه الفعالية.
وتـــمــكن مـــنــتــخـــبــنــا مـن قــلب كل األوراق
ــعــطــيــات واحلــســابــات خالل احلــصـة وا
باراة  بعد أن كرر في الشوط الثانية من ا
األول ذات الــســيــنـاريــو الــذي جــرت عــلـيه
مــبــاراتـنــا األولى مع شــبــاب بـنــمــا والـتي
انـتـهت الى الـتـعـادل بعـدمـا أضـاع فـريـقـنا
ـواجـهة فـرصا بـاجلـمـلة  فـكـان علـيه في ا
الثـانيـة أمام سلـوفاكـيا أن يـتفـادى الوقوع
ـــطب نــفـــسه  فــجـــرى الــشــوط األول في ا
لـصاحله تـمـامـا من دون إحداث أي تـغـيـير

على نتيجة التعادل السلبي .
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 وخالل االســتــراحــة بــ الــشــوطــ  بـدا
ـعـنـوي الـعـالي الـذي واضـحـا ذلك الـدفـع ا
ــثــلـة ــنــتــخب من إدارة الــوفــد  تــلــقــاه ا
بـالـسيـد سـرمـد عـبـد اإلله  وكـذلك احلـلول
ـدرب عـلي طالب الـواقعـيـة التي وضـعـها ا
ـسـاعد والـتي أثـمـرت عن تغـيـير وطـاقمه ا
مسار االداء والنتيـجة خالل الشوط الثاني
ـالمح الـــــــذي كـــــــان عــــــراقـــــــيـــــــا في كـل ا
والتفصيـالت  فافتتح حسـ عبد الرحمن
باب التسـجيل عند الـدقيقة الـرابعة  وكان
بذلك يحـول دون إمهال الـفريق السـلوفاكي
أيــة فــســحــة مـن الــوقت لــتــحـــقــيق مــآربه
بكر ثماره على الدفاعية  فأعطى الـهدف ا
الفور  إذ تكفـل سالم كاظم من وضع الكرة
الثـانـية في شـباك سـلوفـاكـيا بـعد دقـيقـت

فقط.
بــعـد الـهــدفـ حتـرك الــفـريق الـســلـوفـاكي
ــكـن تــداركـه  فــتـــخـــلى عن لــتـــدارك مـــا 
ســلـبــيـته الــدفـاعــيــة الـتي لم تــورثه سـوى
الـــاخــر فـي الـنــتــيــجــة  وكــان هــذا كـل مـا
زيد نتـخب العراقي كي يـوجد ا يحتـاجه ا
من الثغرات في دفـاع الغر  ويوقع سالم
كاظم الـهدف الـشخصـي الثاني لـه والثالث
حلـصـيلـتـنـا في الدقـيـقـة التـاسـعـة  ومرت
دقـيقـة واحـدة فقط عـاد بـعدهـا حـس عـبد
الرحمن ليضع كـرته الشخصيـة الثانية في
شـبـاك سـلـوفـاكـيـا رافـعـا الـغـلـة إلى أربـعـة
أهداف  ثم كـانت حلـس صـبـري تسـديدة
ـدى في الـدقـيـقة اخلـامـسـة عـشرة بـعـيدة ا
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نـتخب الـوطـني للـعبـة في بطـولتي اسـيا اعلن االحتـاد العـراقي للـرمايـة امس الـثالثاء مـشاركـة ا
والعرب للعبة.

وقال رئـيس االحتاد زاهـد نـوري في تصـريح صحـفي  ان منـتخـبنـا الوطـني للـعبـة سيـشارك في
قبل في الكويت. بطولة اسيا التي ستنطلق في الثاني من شهر تشرين الثاني ا

سدس وأضاف ان البطـولة سيشارك فيهـا العبان هما فاطـمة عباس وعبد الـله اوس في فعالية ا
ثال بعـضو جلنة الـهوائي مبـينا انه سـتجرى على هـامش البطـولة اجتمـاعات االحتاد االسـيوي 
نـتـخب في بطـولة التـطـوير بـاالحتاد االسـيـوي زاهد نـوري.وتابع نـوري ان االحتـاد قرر اشـراك ا

قبل. قررة في قطر مطلع شهر تشرين الثاني ا العرب للعبة ا
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تـــــتـــــواصل فـي الـــــعـــــاصـــــمــــة
اإلندونـيسيـة (جاكـارتا) فعـالية
ــبـيــة اآلسـيــويـة الـدورة الــبـارا
تـحـدي اإلعـاقـة والتي الـثـالـثـة 
تـسـتـمـر حـتى الـثـالث عـشـر من
الـــشــهـــر اجلــاري.. وإتـــضــحت
الــصـورة احلــقـيــقـيــة لـطــبـيــعـة
الـــتـــنـــافس الــــذي تـــألـــقت فـــيه
الــصـ احملـافــظـة عـلى صـدارة
الــتـــرتــيب وبـــفـــارقٍ كــبـــيــرٍ من
نـافـس ـيـداليـات عن أقـرب ا ا
ـقـابل إسـتـعـادت الــيـابـان.. وبـا
الـفعـاليـات العـراقيـة رونقـها ما
أن إعــــــتــــــادت عـــــــلى األجــــــواء
والـطـعــام لـتـكـون هــنـاك نـتـائج
طـيّــبـة لـكـثــيـر من الـفــعـالـيـات..
ــتـحـقـق إلحتـاد تـنس أبــرزهـا ا
الــطـاولـة الــذي جنح في حـصـد
وســــامه األول آســـيــــويـــاً بـــعـــد
مخاضات عسـيرة جتسدت عبر

(12) سـنـة كلـهـا (عجـفـاء) حتى
كــســر طــوق الــنــحس من خالل
الالعــــبــــة زيـــنـب حــــسن عــــبـــد
اجلبـار التي فازت عـلى الالعبة
(ســونــار) من الــهـنــد بــنـتــيــجـة
(0_3) ولــتــرتـقي إلـى مـنــصـات
الــتــتــويـج ودخــولــهـــا مــعــتــرك
ـــركــزين األول الــصـــراع عــلى ا
والـثاني لـكنـها خـسرت اجلـولة

من العبة (مكاو) (0_3).
لـــيــكــون حـــديث الــوفـــد كــله أن
أخيرا ظفر إحتاد تنس الطاولة
ـدة ( 12) وبـعــد غـيـاب قـسـري 
بوسـام ملـون أدخله إلى خزائن
بية الـعراقية كما اللجنة الـبارا
إستـطاعت الالعـبة زيـنب حسن
تـمزيق إسـتقـالة رئـيس االحتاد
السيد سمير الكردي بحصولها
يدالية البرونزية ويذكر على ا
أن الــكـــردي كـــتـب إســتـــقـــالـــته
وجـهّــزهـا لــلــتـقــد إلى رئـيس
ــبــيــة وتــمــنى الــلــجــنــة الـبــارا

قـــبـــولـــهـــا في حـــال لم يـــحـــقق
إحتــاده أي لـــقـب.. لــكـن جــاءت
ــــا تـــشـــتــــهي ســـفن الـــريـــاح 
الـالعــــبـــــ الــــذيـن يــــعـــــتــــزون

بالكردي ومن معه.
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فــرطت الــرامــيــة ســارة عــبــاس
جـــودة بــــفـــرصــــة إحـــراز أحـــد
ــركــزين األول والـــثــاني عــقب ا
تــأهـــلــهـــا إلى نـــهــائـــيــات رمي
ـسـدس من مـسـافـة (10) مـتر ا
ــركـز الــثـالث من بــحـلــولـهــا بـا
مـجـمـوع (19) مــتـسـابــقـة لـكن
وقـــوعــهـــا بــخـــطــأيـــ فــنـــيــ
جـعالهــا خـارج الــتـنــافس عـلى
الذهب والفضة علماً أنّها كانت
مـتـقدمـة جـداً وقـريبـة من الـفوز
ـــتـــنـــافـــســـات مـــعـــهـــا.. عـــلى ا
ورفـــضـت الالعــــبـــة اإلداء بـــأي
تـصريح بـعـد اخلسـارة مـؤكدة
أنهـا ال تستـطيع ذلك وعـذرناها
ونـحن نـرى الـدمـوع تفـيض في

مـقـلـتـيـهــا.. لـكن الـفـرحـة عـادت
إلـيـهـا بحـصـولهـا عـلى الـوسام
الـبـرونـزي فـيـمـا حـلّـت العـبـتان
ـــــركـــــزين األول من إيـــــران بــــــا
والـثـاني.. وعلـيه نـبـارك إلحتاد
الـرمــايــة هـذا اإلجنــاز ونــتـوقع
ألـقاً حـقيـقيـاً ألبطـال اإلحتادات

الباقية.
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حصل الرامي حس عليل على
ــركــز الـ (11) مــحــقــقــاً رقــمــاً ا
قــيـاســيـاً عــراقـيــا جـديــداً قـدره
(606,7) نـاسخـا رقـمه الـسابق
(595,2) الـذي ســبق أن سـجـله
ـــانـــيــــا  وحـــاول حـــســـ فـي أ
ـراتب العـليـا لكن التـقرّب من ا
ـتـنـافـسـ كـانت شـراسـة بـ ا
واضــحــة وجتــلّت بــ الــصــ
وكـــوريــا اجلـــنـــوبـــيــة عـــنـــدمــا
راكز الـستة االولى.. حصـدوا ا
وتــعــد هـذه الــنــتـيــجــة لــلـرامي
(عـلـيل) وكـادره الـتـدربي جـيّـدة

جــداً كـون الالعـب يـعـدّ ويــهـيّـأ
عـلى نــارٍ هــادئـة ومن جــانــبـهم
قـدمـوا أعــضـاء إحتـاد الــرمـايـة
بية الشكر لرئيس اللجنة البار
ــكــتب الـــتــنــفــيــذي واعـــضــاء ا
واحتــــــاد الـــــــرمــــــايـــــــة لــــــذوي
اإلحـتيـاجـات اخلاصـة لـقيـامهم
بــــتــــهــــيــــئــــة كــــافــــة اجلــــهــــود
ـــســـتـــلـــزمـــات الـــضـــروريـــة وا
وفد .. هـذا ما أكـده  للـمشـارك
احتــــــاد اإلعـالم الـــــــريـــــــاضي..
الـكــابـ ريـاض األعـرجي الـذي
ـتلك اخلبـرة الكـافية أضاف.. 
اآلن وفــرقـــنــا يــتـم جتــديــدهــا..
ــســتــقــبل أمــامــنــا ولن عــلــيـه ا

نتأخر عن اآلخرين.
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تــلـــقى مــنــتــخب الــعــراق لــكــرة
ـة الــسـلــة عــلى الـكــراسي هــز
ـرّة أمـام تـايالنـد قـاسـيـة هـذه ا
وعدّت الـنتـيجـة مفـاجأة الدورة
وإنـــتـــهى الـــلـــقـــاء بـــنـــتـــيـــجـــة
(64_83) وكــان الــنــصف األول
إنــــــــــتــــــــــهى (24_42) وهـــــــــذه
اخلسارة جـعلت رئيس االحتاد
يــصــاب بـــاأللم واحلــيــرة وهــو
يــرى ضـيــاع الـفــرص الــسـهــلـة
لــلــتـســجــيل فــيـمــا لم يــســتـطع
العـبـو مـنـتـخبـنـا إقـاف خـطورة
العب تـايـالنـد الـذي حـمل الـرقم
(10) لـــيـــمـــوّن زمالئه بـــأســـهل
التـمريـرات فيمـا كان مـنتخـبنا
بـطــيــئــاً بــتـنــســيق الــهــجــمـات
وظـــهــــور حـــالـــة ضـــعف يـــجب
اإللــتــفــات إلــيــهــا وتــطــويــرهــا
ــــدرب مــــســــتــــقــــبـالً من قــــبل ا
اإليـــــراني الـــــذي دخل شـــــهــــره

نتخب!. الرابع مع ا
ــــوفــــد احتــــاد وفي تــــصــــريح 
اإلعالم الـــريـــاضي. قـــال خـــالــد
رشك رئــيس حتـاد كــرة الـسـلـة:
أتيـنا بـفريقٍ شـاب ألن التـجديد
حتّم علينا البناء وهو ما نفعله
الـيـوم مع عـدد من الـفـعـالـيات..
احلـزن يسـيطـر عـليّ وكنت آمل
جتـاوز تايالنـد إلسـتـعادة األمل
ــــــراتب في الــــــصـــــراع عــــــلى ا
ـــتــــقـــدمــــة ولـــكن مــــاذا أفـــعل ا
والعــبـــو الـــفـــريق لـم يـــكـــونــوا

بجاهزيّتهم?.
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عـــقـــدت الـــهــيـــئـــة االداريـــة لالحتــاد
الـــــــعـــــــراقـي لـالعالم الــــــــريـــــــاضي
اجـــتــمــاعـــهــا الــدوري يـــوم الــســبت
ـــوافق لـــلـــســـــــــادس مـن تــشـــرين ا
االول  2018 في مــــقــــر االحتــــاد في
نقابة الـصحفيـ العراقيـ برئاسة
الـزمـيل خــالـد جـاسم رئـيس االحتـاد
وحـضور الـزمالء مـحـمـد خـلف نائب
الــرئـيـس واالعـضــاء كــاظم الــطـائي
وعـــدنـــان لـــفـــته والـــدكـــتـــور مـــوفق
عـــبــدالــوهــاب  وأمـــ الــســر عــادل
الــعـــتــابي وجــرت خـالل االجــتــمــاع
ــطـروحـة عـلى ـواضـيع ا مـنـاقــشـة ا
جـدول االجــتـمــاع واتـخــاد الـقـرارات

الالزمة بشأنها وكما ياتي:
أوال: بــأشــراف نــقــابـة الــصــحــفــيـ
هنية الوحيدة العراقي مرجعيتنا ا
يـسـتـعــد احتـادنـا ألقـامـة انـتـخـابـات
الهيئة االدارية في دورتها اجلديدة 
ـــقـــبل خـالل شـــهـــر كـــانـــون االول ا
وسيتـم اعالم الزمالء أعضـاء الهـيئة
ـــتــعــلــقــة ــواعــيــد ا الــعــامــة بـــكل ا
وعـد النـهائي باالنـتـخابـات ومنـهـا ا
والـية الـتـرشـيح من قـبل الزمالء الى
ـــعـــايـــيــر ـــنـــاصـب في االحتـــاد وا ا
عـتمـدة في التـرشيح  والضـوابط ا
شـاركة الواسـعة في هذه كما نـأمل ا
األنتـخابات مـن قبل الزمـالء كافة في
ــبــدأ الــهــيــئــة الــعـــامــة تــرســيــخــا 
ـقـراطـية والـشـفـافـيـة وأنـتـخاب الـد
هـيـئـة أداريــة جـديـدة لـقـيـادة األعالم

قبلة. الرياضي للسنوات األربع ا
ثـانـيا: نـاقش االحتـاد مـذكـرة الـزميل
اياد الـصـاحلي بخـصـوص مشـاركته
كتب في اجتمـاعي الهيـئة العـامة وا
الـــتــــنــــفـــيــــذي لالحتــــاد االســــيـــوي
لـلـصـحـافة الـريـاضـيـة بـالـتـعاون مع
االحتاد الـسعـودي لالعالم الـرياضي
ملكة والتي عقدت في مـدينة جدة بـا
الــعـربـيــة الـسـعــوديـة لــلـمـدة من 21
ايلـول لغـاية  23منه وأشـار الـزميل
الـصـاحلي الى انـه حـضـر االجـتـمـاع
كـتب التـنفـيذي بصـفته عـضـوا في ا
ونيـابة عن الـزميل عـدنان لـفتـة الذي
تعـذر حضوره اجـتمـاع (الكـونغرس)
بـتـخـويل من رئـيس احتـادنـا بـسـبب
تأخـر اجراءات سـفرالـزميل لـفته الى
االردن للحـصول على سـمة الدخول ,
كـــمـــا أســـتـــعـــرض مـــشـــكـــورا أبـــرز
ماتـمخـضت عنه أجـتمـاعات جدة مع
كـمـا ـهــنـيـة , بـعـض من مالحـظــاته ا
أشــاد اجملـتــمـعــون بـاجلــهـد الــطـيب
الــذي بـذله الــزمــيل الــصـاحلي خالل
ـكـتب الـتــنـفـيـذي ايـام اجــتـمـاعــات ا
والــهـيـئــة الـعــامـة لألحتــاد الـقـاري 

ـتــمـيـز لـرفع اسم بـلـدنـا وحـضـوره ا
ـوفقـية واحتادنـا  متـمـن له دوام ا

والنجاح.
ثالـثا: يـؤكد احتـادنا مـرة اخرى على
ناكفات ب أهمية نبذ الصراعات وا
الــــــزمـالء فـي مــــــواقـع الــــــتـــــــواصل
ـــواقع االجـــتـــمــــاعي وفـي بـــقـــيــــة ا
االلــكــتـرونــيــة وعــدم نـشــر أيــة مـادة
تسيء بـهـذا الشـكل او ذاك الى زميل
مـعــ أو عــدد من الـزمالء واألرتــقـاء
بـالـنـقـاشـات ووجـهـات الـنـظـر بشـكل
يـــعـــكس الــرقـي والــذوق والـــتـــحــلي
ـهـنيـة الـرشيـدة  ألن تلك باألخالق ا
السلوكيات البـعيدة شكال ومضمونا
هـنية وبقـدر ما حتمله باديء ا عن ا
مـن مـعــان غــيــر مــحـبــبــة فــانــهـا في
الـوقت عـيـنـه تـسـهم بـشـكل أو بـاخـر
في تـفــتـيت عـرى األخــوة والـصـداقـة
بـ الـزمالء كـمـا نؤكـد عـلى أن أسم
أي زمــيل هـو عـزيــز عـلـيــنـا جـمــيـعـا
وقبـل كل شيء هو عـزيـز الى الـزميل
نــفــسه النـه يـشــيــر عــلــيه لــذا نــأمل
جـميـعـا أن يبـقى الـزمالء جمـيـعا في
منـأى عن الصـراعـات اجلانـبيـة التي
التفـيـدهم بـشيء بل تاخـذ من وقـتهم
وجـهـدهم الـكـثـيـركـمـا تـعـكس صـورا
ســـيــئـــة عن األعالم الـــريــاضي ,وفي
حـال عــدم الـتـقـيـد بـتــلك الـبـديـهـيـات
ــهـنـيــة واألخالقـيــة فـسـوف تــتـخـذ ا
األجـراءات األنضـبـاطيـة والـسلـوكـية
ـسـيـئــ واخملـالـفـ مـهــنـيـا بــحق ا
وجب هني وذلك  لقواعد السـلوك ا
ــهــنـــيــة واألنــضــبــاطــيــة الــلــوائح ا
ـنـصـوص عـلـيـهـا في قـانـون نـقـابة ا
الــصــحــفــيــ الـعــراقــيــ والــنــظـام
الـــداخــلـي ألحتــادنــا.رابـــعــا: تـــســلم
أحتــادنـا وجــبـة جــديـدة من هــويـات
االحتاد الـدولي للصـحافـة الريـاضية
والبالغ مـجمـوعها  25هويـة دولية ,
فـعـلى الـزمـالء الـذين سـبق وسـلـمـوا
ـــطــلــوبــة ومــبــلغ ــســتــمــســكــات ا ا
األشــتـراك واحلــصــول عـلـى الـهــويـة
والبـالغ  50دوالرا أمـيركـيـا مـراجـعة
الـزمـيل رافد الـبـدري لـلـحـصـول على
تـلك الـهــويـات . وجنـدد هـنـا الـدعـوة
الى الـزمالء االعـالمـيـ الــريـاضـيـ
كافة سـواء من األعضاء الـعامل في
احتـــادنـــا أو غــــيـــر الـــعــــامـــلـــ من
الــراغـــبـــ احلـــصـــول عـــلى هـــويــة
االحتاد الدولي للـصحافة الـرياضية
مـــراجـــعـــة الـــزمـــيل رافـــد الـــبـــدري
مستـصحـب معـهم صورة من جواز
الـسـفـر وصــورة شـخـصـيـة مع مـبـلغ
( (50دوالرا أميـركـيا ثـمن االشـتراك
دة عام  ,وبإمكان هؤالء والهويـة 

الزمالء االتصال بالزميل البدري .
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بياد جاكرتا شاركة في بارا نتخبات ا جانب من ا

 فـضال عن ان مـبـاراة فـريق نـادي الـشرطـة امـام مـنـافـسه فـريق نادي
الطلبة في اجلـولة الرابعة من مـباريات بطولة دوري انـدية العراق لفرق
فان كـانت بـائـسـة من الـنـاحـيـة الـفـنـيـة  ـمـتـازة لـكـرة الـقـدم  الـدرجـة ا
الفريـق أصرا وعـلى نحو غريـب تقد انفـسهمـا بشكل اداري غريب
عندما ارتديا قمصان من لـون واحد تقريباً .. قميص فريق نادي جداً 
كان ـباراة الـتي جـرت في مـلعب الـشـعب الـدولي  مـضـيف ا الـشـرطة 
بنفسجياً .. وقـميص فريق نادي الطلبة كـان ازرقاً مخططاً بلون أسود
ـبـاراة من مدرجـات مـلعب الـشعب .. انـصار الـفـريقـ الذيـن تابـعوا ا
أخـتلط بـاراة من خالل شـاشات الـتلـفاز  ـشاهـدين الذين تـابعـوا ا وا
وكان صعـباً علـيهم تميـيز العبي الـفريق االمر علـيهم مرارا وتـكرارا 
ـباراة الـدولي مـهـنـد قاسم لـتـشـابه قـمصـانـهـمـا .. العـجـيب ان حـكم ا
بـاراة باحلالـة التنـظيميـة التي شاهـدناها عـبر شاشات رفض تمـشية ا
ولكـنه عاد وسـمح لـلفـريقـ بـارتداء قـمصـان مـتشـابه االلوان الـتلـفـاز 
ومعهم باراة  ليقدم الفريقان وحكم ومشرف ا باراة  بتأييد مشرف ا
أسـوء صـورة عن ـسـابـقـات في االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم  جلـنـة ا
النـاحيـة االدارية لـلمـباراة .. عالمة االسـتفـهام الـكبـرى ان تاريخ فريق
تـد الى اكثر من اربعة عقود وكـذلك فريق نادي الطلبة نادي الشرطة 
وكـان يفـتـرض ان يـقـدمـا انـفـســــــــــهمـا بـصـورة تـنـظـيـمـيـة تتـفق مع
ــبــاراة جــرت في مــلــعـب الــشــعب الــدولي في تــاريــخــهــمـــا .. ثم ان ا
وكـان بـاالمـكـان تـدارك هـذا اخلـطـأ الـتـنـظـيـمي غـير الـعاصـمـة بـغـداد 
ــبــاراة بــاداريي الــفــريــقــ من خالل اتــصــال مــشــرف ا الــطــبــيــعـي 
بلـون قـمصـان الـفريـق ـبـاراة  واعالمـهـما قـبل يـوم من موعـد اقـامة ا
رغم ان االجـراء او االتــصـال لم يــكن مــسـوغــاً عـلى نــحـو مــطـلق الن
وكان يجب ان فترضة لفريق نادي الشرطة  باراة تقام في االرض ا ا
ـعـروف الـلـون وهو قـمـيـصه الـتـقـلـيـدي ا يرتـدي فـريق نـادي الـشـرطـة 

االخضر .. وهنا يبرز التساؤل
وهو ـهنة على ادارة نادي الشرطة   الذي طرحه عدد كبير من زمالء ا
اذا تخلى فريق نادي الشرطه عن قميصه االخضر اللون الذي يعرف
ـاضي والى هذا مـنـذ نـهــــــــــاية الـعـقـد الـستـيـني من الـقــــــــرن ا به 

اليوم ? .. 
هو والـتسـاؤل االداري الـثاني الـذي ال يـقل اهمـيـة عن الـتسـاؤل االول 
لك ميزانية وهو  ـلك زياً إحتياطيـاً  كيف ان فريقاً بـقامة الشرطة ال 
تغـطي حـاجـات ثالثـة الى اربـعـة فرق تـلـعب في بـطـولة دوري ضـخـمـة 

متازة .  اندية العراق لفرق الدرجة ا
ان اخلـطـأ االداري غيـر الـطبـيـعي الذي ارتـكـبه نـادي الشـرطـة واحلكم
ر يجب ان ال  الدولي مـهنـد قاسم ومشـرف مبـاراة الشـرطة والطـلبـة 
مـرور الــكـرام عـلى االحتـاد الـعــراقي لـكـرة الـقـدم ..
ـسـابقـات بـاحتاد الـكرة ويـجب ان تسـجل جلـنة ا
موقـفاً واضـحاً من هـذا اخلطـأ االداري اجلسيم
ــبــاريـات في دوري حــتى  اليــتــكــرر في الحق ا

متازة . الدرجة ا
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u“∫ حقق منتخب الصاالت بكرة القدم فوزاً مهماً علي نظيره سلوفاكيا
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الـطائـرة العـراقـية الـتحـليق من
جــديــد.. حـاء ذلك عــلى حــسـاب
الــفــوز الــكــبـيــر عــلـى مــيــنــمـار
وبـنــتـيــــجـة (1_3).  ولـيــنـتـقل
الـــفــريق إلـى دور األربــعــة ومن
يـــدري مــــاذا يـــخــــفي أعــــضـــاء
الـفــريق في لــقـاءاتــهم الـقــادمـة
لـلــوصـول إلـى الـتــتـويج بــأحـد

راكز. ا
كـفـوقـ لـكرة وتـعـرّض فـريق ا
ـت الـهدف (اجلـرس) إلى هـز
ثـقـيـلـتـ وكـانـتـا أمـام الـيـابـان
وبـــنــتـــيـــجــة (6_11) ووإيــران
(9_14)  لـــتـــتـــضـــاءل حـــظــوظ
فريقـنا الوطني بـاحلصول على
ـتوّج أي نتـيجـة تضـعه مع ا
ورغـم خــســارتـه أمــام إيــران إال
أنّه قــدم مـــســتــوىً راقــيــاً لــكن
قــدرات إيــران في هــكــذا ضــرب
من الــريــاضــة جــعــلــهــا حتــسم
الـلقـاء بـخبـرة العبـيـها.. ويـذكر
أن مـنــتـخــبـنـا إســتـطــاع الـفـوز
نـتخب الـقطـري بنـتيـجة عـلى ا

(11_18) هدفاً.
كـما تـأهل الـعداء سـجـاد محـمد
إلى نهائـيات سباق (100) متر
ـركز الرابع بعد حـصوله على ا

في التصفيات.
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تـسابق قـصي علي كمـا خـرج ا
من مــنــافــسـات وزنه (64) كـغم
بــاجلـودو وحــلــوله بــالــتــرتـيب
.. السـابع من ب (12) منـافـساً
ـوزاد حـيث جـاءت األوزبـاكي 
شـــهــروز أوالً والـــكــوري لي من
جي ثانـياً واليـاباني هيـرا تاكا

ليد ثالثاً.
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وقــبل إنـطـالق مـسـابــقـات وزنه
بـــرفع األثــقـــال إنــطــلـق الــربــاع
ـبي رسـول كـاظم ي واألو الـعــا
إلى صــالــة الـســبــاق بـصــحــبـة
الــشــرطــة اإلنــدونــيــســيـة الــتي
وفّرت له احلماية وفتح الطريق
كي ال يــتـــأخــر ألنّــهــا حــصــلت
عــلى مــعـــلــومــات من الـــلــجــنــة
كن نـظّمة بـكون هذا الـبطل  ا
ي لـه حتــطـــيم الــرقـــمــ الـــعــا
ـبـي إضـافــة لــآلســيـوي.. واألو
ونعـدكم أن نـتواصل مـعكم أوالً
بــأول حـــتى وإن كــان بـــرســائل

قصيرة.


