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SPORT
ريــاضـــــــــة

NO (597)Wed. (8) February

اليوم منتخبنا الوطني
يف لقاء ودي مع لبنان

بعد تداعيات نزف االفالس  ..وجندة وزارة الشباب والرياضة

جراحة وزارية لربط الزوراء برشيان (املواصالت) املايل!
رئاسة وزير النقل (الفخرية) تناظرها انتخابات مستقلة!
حتى جـاء عام  1972ليشـهد تغيير
تــسمـيته إلـى نـادي الـزوراء حــسب
رغــب ـ ـ ــة الـع ـ ـ ــزي رح ـمـه اهلل ال ـ ـ ــذي
اسـتنــد يف ذلك إلـى سـبب جغـرايف
كـون موقع النادي القدمي يف نفس
املنـطق ــة التـي شيــد علـيه ــا فنــدق
الـ ــرشـيـ ــد حـ ــالـي ـ ـاً اجملـ ــاور ملـتـنـ ــزه
ال ــزوراء واح ــدة مـن اكـب ــر حـ ــدائق
الع ــاصمــة بغــداد ،وعلـيه فــان نقل
مـالك ال ــن ـ ـ ــادي إل ـ ـ ــى وزارة الـ ـنـقـل
سـيـكـ ــون مـنـ ــسجـمـ ـ ـاً مع تـ ــاريـخه
ويوفـر استقـراراً معنـوياً ومـادياً لم
يذق طعمهما (الزوراء) منذ سنني
عـديـدة وسـيمـنح مـنتـسـبيـه رواتب
شهريـة منتـظمة وحـوافز مـشجعة
تع ـ ـ ــود علـ ـ ــى عـ ـ ــوائـلهــم بـ ـضــمـ ـ ــان
مـعيــشي ملـسـتقـبل اطفــالـهم بــدالً
مـن صــيغ ـ ــة الــتع ـ ــاق ـ ــد احل ـ ــالـي ـ ــة
بـبــضعـ ــة ماليـني تـنـفق م ــوسـمـيـ ـاً
ورمب ــا متـنح ب ــالـتق ـسـيـط املـ ــربك
وح ـ ـســب ســي ـ ــول ـ ــة ال ـتــمـ ـ ــويل مــن
عدمها!

* االستقاللية واحملاسبة

بغداد /اياد الصاحلي
يف ض ـ ـ ــوء دع ـ ـ ــوة وزارة الـ ـ ـشــب ـ ـ ــاب
والـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة مم ــثلــي االنـ ـ ــديـ ـ ــة
والـوزارات واملـؤسـسـات احلكــوميـة
لـلتـشــاور يف كيـفيــة حتــديــد آليــة
الـت ــوافق بـني االنــديــة املــرتـبـطــة
ب ـ ـ ــوزاراتـه ـ ـ ــا ل ـ ـ ــرســم أط ـ ـ ــر ع ـمـل
مـشتركـة تُعني االولى علـى تأمني
غ ــط ـ ـ ــائهـ ـ ــا املـ ـ ــالــي كــي ت ـ ـ ــواصل
نـشــاطــاتهــا الــري ــاضيــة بــانـفتــاح
واقـب ــال واسعـني عل ــى املـن ــافــس ــة،
عقـ ــدت الهـيـئـ ــة االداريـ ــة لـنـ ــادي
الـ ـ ــزوراء مـ ــشـ ـ ــاورات عــم ــيقـ ـ ــة يف
ال ــيـ ـ ـ ــوم ــني املـ ـ ـ ــاض ــي ــني مـع وزارة
الــشبــاب والــريــاضــة ووزارة الـنقل
بصــدد تفعـيل العالقـة الـرسـميـة
والتــاريـخيــة مـع االخيــرة وبلــورة
مقتـرحـات تـعجل من عـودة نـادي
الـ ـ ــزوراء إلـ ـ ــى اح ــضـ ـ ــان الـ ـ ــوزارة
(األم) ،ويب ــدو ان االخبــار الــواردة

من النـادي تبـشر بـالتفـاؤل مثلـما
نقل لنـا عبد الـرحمن رشيـد عضو
الهـيئــة االداريــة حـيث أبــدت اســرة
النــادي مــوافقـتهــا عل ــى االرتبــاط
إداريـاً بحسب تـرتيبـات وزارة النقل
املقبلـة مما مينحها (إدارة الزوراء)
شــرعيـة الـتمـتع بــاحلقـوق املـاديـة
اسـوة بالـشعب واملـؤسسـات التـابعة
لـل ـ ـ ــوزارة ،وملـح رشــي ـ ـ ــد إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدم
مم ـ ـ ــانـع ـ ـ ــة اإلدارة أيـ ــض ـ ـ ــا يف ف ـتـح
ح ـســاب ــاتهــا امــام جلــان الـتــدقـيق
العــائــدة إلــى الــوزارة االمــر الــذي
يـ ــض ــم ــن عـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود أي اخـالل
بالواردات املالـية التي متنح شهرياً
وسنــوي ـاً ،وتـبقــى مـســألــة هـيكـليــة
الهيئة االداريـة وخصوصية عملية
االنـتخــاب ــات وارتبــاطهــا بــأعـضــاء
الهـيـئ ـ ــة العـ ــام ـ ــة للـنـ ــادي فــتلـك
مـ ــس ـ ــأل ـ ــة لــم حتـ ــس ــم بع ـ ــد إالّ ان
املتابع الذكي لظروف االندية منذ

ت ـ ــأســيـ ــسه ـ ــا ب ـ ــامـك ـ ــانـه ان يج ـ ــزم
بأحـقية رجـال الريـاضة يف متـشية
امـ ــورهـ ــا بعـ ــد ان ك ــشفـت نـ ــوعـيـ ــة
االدارات السـابقـة تـدخل اشخـاص
غرباء عـن محيط الريـاضة وليس
ل ـ ــديهـم إملـ ــام ب ــش ـ ــؤونهـ ــا وأسـ ــاؤوا
الـتصـرف بـاحـوالهـا وانعكـس ذلك
سلـبـيـ ـ ـاً عل ـ ــى دوره ـ ــا يف تــط ـ ــوي ـ ــر
الرياضة العراقـية ودعم رياضييها
واغرقـوها يف مديـونيات باهـظة ما
زالـت بعـضهــا لم تـس ـوّ حـســابــاتهــا
الق ــدمي ــة مـع اجله ــات املــط ــالـب ــة
بحقوقها!!

* العودة إلى التاريخ

من عـدنان العـزي رئيس أول هـيئة
إداريـة انبثقت بعد تـأسيس النادي
يف السـابع والعشـرين من حـزيران
عـام  1969إلـى احمـد راضي رئـيس
الهيئة احلـالية اكـمل نادي الزوراء
 36عـ ــام ـ ـاً وبــضعـ ــة اشهـ ــر رافــض ـ ـاً

مصطفى كريم
يرتبع عىل عرش اهلدافني
بغداد  /حيدر مدلول
تـصدر مـصطـفى كـرمي قائـمة
ه ـ ــدايف دوري الـك ـ ــرة امل ـم ـت ـ ــاز
بـك ـ ـ ــرة الق ـ ـ ــدم بعـ ـ ــد ان ــتهـ ـ ــاء
مبـاريـات الـدور اخلـامــس من
املـرحلـة الثـانيـة مـن البطـولـة
ويـأتي كـرمي مهـاجـم الشـرطـة
يف املـركـز االول بــرصيـد ()11
هــدفـ ـاً ويلـيه صــاحـب عـبــاس
مهـ ـ ــاجــم كـ ـ ــربالء يف املـ ـ ــركـ ـ ــز
الثـاني بـرصيـد ( )10اهـداف.
ويح ـتـل مهـ ـ ــاجــم ال ـ ـس ـمـ ـ ــاوة
احـم ـ ــد علـي املـ ــركـ ــز الـثـ ــالـث
ب ـ ــرص ـي ـ ــد ( )7اه ـ ــداف ويلــيه
الالعـبــون ه ـش ــام محـمــد مـن

ج ـم ـيـع املعـ ـ ــرقالت الــت ــي واجه ــته
والـتي كــادت جتبـره علــى التقـاعـد
ريـ ــاضـي ـ ـاً بـ ـسـبــب شحـ ــة مــصـ ــادر
التمـويل وكان آخرهـا العام املاضي
عنـدمـا ه ـدّد احمــد راضي بـاغالق
النـادي حتت ضغط الفاقة قبل ان
يتحــرك عبـر عالقـاته الـشخـصيـة
مع جت ـ ــار مم ـ ــولــني وظفـ ـ ــر بع ـ ــدة
عـقـ ـ ـ ــود درّتْ عـلـ ـ ـ ــى ال ــنـ ـ ـ ــادي آالف
الـ ــدوالرات الـتــي أطفـ ــأت حـ ــاجـ ــة
الفــرق والــريــاضـيـني مـن الــرواتـب
ومـستلـزمـات املشـاركـات اخلـارجيـة
والداخلية.
له ــذا ج ــاء مــسع ــى وزارة ال ـشـب ــاب
والــريــاضــة بــانهــاء مـحن االنــديــة
عـب ــر اع ــادة ربــطه ــا مب ــؤســس ــاته ــا
االصليـة ،والــزوراء ابصــر النـور يف
العــام املــذكــور بــاسـم (امل ــواصالت)
ورئـ ــي ـ ـ ـ ـسـه الـعـ ـ ـ ـ ــزي كـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ــراً
للمـواصالت آنــذاك واستمــر يلعب
بـاالسم ذاتـه يف املسـابقـات احملليـة

االم ـ ــر اآلخ ـ ــر ال ـ ــذي الب ـ ــد مـن ان
تـضعه وزارة الـنقل يف احلــسبـان –
من وجهة نظر شخصية –ضرورة
اس ـتـقاللــيـ ـ ــة اله ـيــئ ـ ــة االداري ـ ــة يف
عــملهـ ــا مع ت ــرك مـصـي ــر ت ــشكـيل
اعضائها مـرهوناً باصوات صندوق
االنتخـاب الـذي تـتحكم بـه الهيئـة
العـامـة حـسـب الضـوابـط النـافـذة
بخصـوص قانـون االنديـة السـارية
لكـي تسيـر عمليـة القيـادة من دون
منغـصات التـدخالت املتشـابكة مع
ممثـلي الــوزارة الــذيـن يعــون ابعــاد
الـتق ــاطع ــات احل ــاصل ــة يف ش ــؤون
رياضيـة بحتة ،امـا ادارياً فمن حق
هـ ــؤالء اخــض ـ ــاع الهـيـئـ ــة اإلداريـ ــة
لـض ــوابـط احمل ــاسـب ــة يف الـص ــرف
وامليزانية السنوية ،وحتديد املالك
بصيغـة تسمح الستيعاب العناصر
الـتـي ت ـسـتحق الــراتـب وب ــاالمكــان
منـاقشـة هذا املـوضوع بـاستفـاضة
مع رئــي ــس الــن ـ ــادي وامــني ال ــس ـ ــر

واالمـني املــالـي حلـصــر الــسلـبـيــات
وااليجــابيــات وصــوالً إلــى االعــداد
امل ـشـم ــول ــة كل ح ـســب الفع ــالـي ــات
التي متارس يف النادي.

* عقود اعالنية

ولـن يغيـب عن بــال أعضـاء الهـيئـة
االداريـ ـ ــة لــنـ ـ ــادي الـ ـ ــزوراء –بــكل
تـ ـ ــاكــيـ ـ ــد –بـ ـ ــان م ــنح الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــة
الفخــريــة لــوزيــر الـنقل تــسهـم يف
تـعمـيق أواصــر الـتعــاون واذابــة أيــة
اخـتالف ــات يف آلـي ــة العـمل وت ــزي ــد
من سبل رعـاية النادي مـادياً وفنياً
فـضالً عن فـتح قنــوات اتصــال بني
الـ ــوزارة وال ــشـ ــركـ ــات ذات الـعالقـ ــة
بعـملهــا الب ــرام تعــاق ــدات اعالنـيــة
إس ــوة مب ــا هـ ــو معـم ــول يف جـمــيع
الدول يعـود نفعها للـوزارة والنادي
من خالل عـرض دعـايـات الـشـركـة
يف مـلعـب الـ ــزوراء وطــبع من ـ ــاذجه
علـ ــى قـمــصـ ــان الالعـبـني ويـ ــدخل
املبلغ املـستحصل من نسبة العقود
يف خزانـة النـادي كحوافـز لالعبني
واملــدربـني ،واالدارة الــزورائـيــة ادرى
بـ ــآلـيـ ــة هـك ـ ــذا تعـ ــاقـ ــدات ســبق ان
اب ــرمـت ع ــدداً مــنه ــا يف امل ــوسـمـني
االخيرين.

* ألم االفالس

ن ــش ـ ــد علـ ــى يـ ــدي وزيـ ــر الـ ـشـبـ ــاب
وال ــري ــاض ــة ووزي ــر الـنـقل ورئـيــس
ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزوراء
لـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــروعـهـ ــم يف
البحث عـن مداواة
فـعـل ــي ـ ـ ــة ول ــي ـ ــس ــت
مـسـكنــة الزال ــة ألم
االفالس املزمن بعد
ان حتمل الزورائيون
الـوقــوف علـى عـظـام
الـ ـ ــصـ ــب ـ ـ ـ ـ ــر ط ـ ـ ـ ـ ــويـالً
وت ــنف ـ ــس ـ ـ ــوا مــن رئ ـ ـ ــة
ال ــوف ــاء رغـم عج ــزهـم
ع ــن ت ـ ـ ـ ــرم ــي ــم ارك ـ ـ ـ ــان
مـعنــويــاتهـم املت ــداعيــة
نهاية كل موسم!! ..

قنينة الغاز والرياضة

ال ـ ـ ـ ـ ــزوراء ون ـ ـ ـ ـ ــواف فـالح مـ ــن
امل ـي ـن ـ ـ ــاء يف امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ال ـ ـ ــرابـع
ب ـ ـ ــرص ـي ـ ـ ــد ( )6اه ـ ـ ــداف لـكـل
واح ــد .ويف امل ــرك ــز اخل ــامــس
ي ـ ـ ــأت ــي سـ ـت ـ ـ ــة العـ ـب ــني وق ـ ـ ــد
سـجلـ ـ ــوا اربع ـ ــة اه ـ ــداف لــكل
واحــد منهـم وهم عالء كــاظم
مــن ال ــطل ـب ـ ــة وي ـ ــاس ـ ــر ع ـب ـ ــد
الـ ـ ـ ــرزاق م ــن الـ ـنـجـف وسـهـل
نـعـ ـي ــم م ــن كـ ـ ـ ــربـالء وعـ ـبـ ـ ـ ــد
ال ــسالم عـب ــود مـن الـكه ــرب ــاء
واحـ ـسـ ــان هـ ــادي مـن املـيـنـ ــاء
ومح ـم ـ ــود ي ـ ــاس ـ ــر مــن نف ــط
اجلـن ــوب وس ــام ــان كـم ــال مـن
سيروان.

كرمية كامل
الـ ـي ـ ـ ــوم وصـل ــت إل ـ ـ ــى مـق ـ ـ ــر
اجل ـ ـ ــري ـ ـ ــدة وان ـ ـ ــا يف غ ـ ـ ــاي ـ ـ ــة
الغ ـضـب ألن ب ــائـع الغ ــاز لـم
يقـبل ان يـبـيع قـنـيـن ــة الغ ــاز
بـالبـطاقـة ( )6.500دينـار بل
أص ـ ـ ــر علـ ـ ــى ب ـيـعهـ ـ ــا بـ ـ ــدون
الـبـط ــاق ــة وبــسع ــر ( )9آالف
ديـنـ ــار ال غـيـ ــر ولـكـنــي بعـ ــد
ذلـك ح ـمـ ـ ــدت اهلل وشـكـ ـ ــرته
لـكـ ـ ــونــي مـ ـ ــوظفـ ـ ــة واحلـ ـ ــال
واحلـمـ ــد هلل مـ ـسـتـ ــورة ألنـي
تـ ــذكـ ــرت يف حل ـظـ ــة غ ـضـبـي
وانـفـع ـ ـ ـ ــال ــي ح ـ ـ ـ ــال العـ ـب ــي
والعـبـ ــات بعــض املـنـتخـب ــات

الـوطنيـة العـراقيـة الـذين ال
تتجـاوز رواتـبهم الـ( )50ألف
ديـنـ ــار وتـ ـسـ ــاءلـت ت ـ ــرى هل
تكفـي اخلمــسني ألـف دينــار
الـبائسة هذه لـسد متطلبات
احليــاة ألي م ــواطن ع ــراقي
ب ـسـيـط يف ظ ــروف حـي ــاتـن ــا
الـ ــصع ـبـ ـ ــة ال ـت ــي نع ـي ـ ــشهـ ـ ــا
جـمـيع ــا اآلن فـمـثالً قـنـيـن ــة
الـغاز بـ( )9آالف ديـنار ووزارة
الـنفـط ح ــددت لكل بـطــاقــة
من الـنفـط ( )50لتـراً ولـكن
الباعة ال يبيعون إال  30لتراً
وبــسعــر خـمـســة آالف ديـنــار
وهـ ــو سع ــر اخلـم ـسـني لـت ــراً

وهـل ي ـكـف ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــرات ــب
الالعب لـكي يـشتـري الـلحم
أو املـ ــواد الغ ــذائـي ــة األخ ــرى
كــالــطمــاط ــة والتـي سعــرهــا
وصـل إل ـ ـ ـ ـ ــى األلـف دي ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــار
وغيرها من املواد األخرى.
مـع العلـم ان ص ــرف ال ــراتـب
ال يحدد مبـوعد ثابت بل قد
تـطــول الـفتــرة إل ــى كث ــر من
ثالثـ ـ ــة أشه ـ ــر ل ـي ـت ـ ــسلــمه ـ ــا
الالعب.
ترى هل اللجنة األوملبية لها
علم بذلك أم ال؟
ومبقـارنة بـسيطـة بني رواتب
الع ـبــي م ـنــتخ ـب ـ ــات الع ـ ــراق

بـغــــــــداد /اكــــــــرام زيـــن
العابدين

كــافــة والعـبـي مـنـتخـب كــرة
القـدم فنـرى الفرق الـشاسع
بني الــراتبـني نحن ال نـدعـو
ان ت ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــون روات ـ ــب العـ ـ ـب ـ ــي
املنتخبـات العراقـية مشـابهة
لــرواتب مـنتـخب كــرة القــدم
بل فلتكن ربع الـراتب وليس
ن ـ ـصـف رات ــب أي الع ــب م ــن
العبي كرة القدم.
مــن اجل ـ ــدي ـ ــر ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــر ان
األوملـبـي ــة ق ــد وعـ ــدت بعــض
املنـتخبـات بـزيـادة الـراتب يف
بـداية سنـة  2006واآلن نحن
يف الشهر الثاني ولم تصرف
الزيادة اجلديدة.

عكلة عىل وشك االنتقال
إىل الفتوة السوري
بغداد  /املدى الرياضي
وصلــت املــب ـ ــاحــث ـ ــات بــني الالعــب ال ـ ــدولــي
السابق ونادي النفـط ماهر عكلة مع فريق
الفتـوة السـوري إلى الـصيغـة النهـائيـة ولم
يــبق س ـ ــوى حــص ـ ــول الالعــب عل ـ ــى كـت ـ ــاب
االسـتغـن ــاء مـن ادارة ن ــاديه لـي ــوقـع العق ــد
رسـمـي ـ ـاً مع الف ــريق الــس ــوري لـيــش ــارك يف
مـن ــافــس ــات امل ــرحل ــة الـث ــانـي ــة مـن ال ــدوري
السوري املمتاز.
وقـال عكلـة يف تصـريح لـريـاضـة (املـدى) ان
ادارة ن ــادي الفـت ــوة الــس ــوري ع ــرضـت علـي

احتاد الكرة يوزع الباجات الدولية للحكام

بغداد/يوسف فعل
تصوير :محمد سامي القيسي
يف احـتف ــالي ــة مبـسـطــة مـن غيــر بهــرجــة أو
مـبـ ــالغ ــة يف الـتهـيـئـ ــة له ــا وزعـت الـب ــاج ــات
الــدوليــة للحكـام الـدولـيني بـحضـور الـسـادة
حـسـني سعيــد رئيـس االحتـاد العـراقـي لكـرة
القـدم ونـاجـح حمــود النــائب األول لــرئيـس
االحت ــاد وب ــاسـم ال ــربــيعـي الـن ــائـب الـث ــانـي
وطارق احمد رئيس جلنـة احلكام واعضائها
واحلــاكـم الــدولـيـني امل ـشـمــولـني بــالـبــاجــات
الــدوليـة وغـاب عـن االحتفــاليــة محمـد نـور
ال ــديـن وح ــازم حـ ـسـني وصـب ــاح عـبـ ــد وعلـي
زيـدان ألسبـاب مـختلفـة وألقـى سعيـد كلمـة
باملناسبة جاء فيها:
بـاسم اسرة االحتـاد اهنئكم حلـصولكـم على
ال ـ ـش ـ ــارة ال ـ ــدول ـي ـ ــة وأمت ـن ـ ــى لـكــم ال ــنج ـ ــاح
واملوفقيـة السيمـا ان حكامـنا أداروا املبـاريات
بـاجـادة تـامـة محليـاً وقـاريـا إلننـا نـنظـر بـان
الـتـحكـيـم مـن أهـم أسـبــاب تـط ــور اللعـبــة يف
العراق.
وأضاف :اهتمامنا بالقاعدة التحكيمية كان
كـبيــراً من خالل تــأسيـس أول مـركـز تـدريـبي
للحكـام (الصغـار) يف العـالم والـذي يحظـى
باهتمام جاد من قبلنا.
وختم حديثه :اننا سعداء مبا قدمه حكامنا
اثنـاء قيادتهم للمـباريات ألنهـم يقودونها يف

أجـرأ دوري وبنجـاح يـحسـدون عـليه وبعـدهـا
حتدث احلكم الدولي عالء عبد القادر نيابة
عـن زمـالئه احلـكـ ــام قـ ــائالً :الـتـتـ ــويـج نعـ ــده
عـ ــرس ـ ـاً حقــيقـي ـ ـاً وأرفع وسـ ــام السـيـمـ ــا انه
يقترن باسم البلـد فاملسؤوليـة ستكون كبيرة
ألنـن ــا نــسع ــى إل ــى عكــس الـص ــورة الـطـيـب ــة
ملستوى التحكيم يف العراق.
وال نـنسـى اجلهـود الـكبيـرة املبـذولـة من قبل
احت ــاد الكــرة ألجل نـيل احلكـم الع ــراقي مــا
يستحقه يف البطوالت الدولية.
بعــده ــا وزعت الـشــارات ال ــدوليــة علــى عالء
عـب ــد القــادر ،وصـبــاح قــاسـم ،وصـبــاح عـبــد،
وجنم عبود ،وكاظم عودة ،وسمير شبيب.
ثم جـاء دور نـاجح حمـود يف عـمليـة التـوزيع
وتـسـلمهــا منه لــؤي صبحـي وسبهــان احمـد
عبـد احلــسني وعـزيـز كــرمي واحمـد خـضيـر
وعلي زيدان.
ثـم وزعها باسم الـربيعي على حـكام خماسي
الك ــرة وهـم حـ ـسـ ــام محـم ــود ونـ ــوزاد شفــيق
وعلي عيسى وعلي صباح.
(ريـاضة املـدى) استطـلعت آراء احملتفـى بهم
ملعـرفـة شعـورهم بعـد عـمليـة تـوزيـع الشـارات
ال ــدولـي ــة الـتـي حـظـيـت مبـت ــابع ــة اعالمـي ــة
كبيرة.

جنم عبود :قرار االحتاد اآلسيوي

باطل!

اول املــتحـ ــدثـني كـ ــان احلـكـم الـ ــدولـي جنـم
عبـود الـذي حتـدث بصـراحـة شـديـدة قـائالً:
كـنت افــرح يف مـثل هــذه األيــام كـثيــراً ألنهــا
تتــويج ملــسي ــرتي الـتحـكيـميــة السـيمــا انهــا
جتـعـل ـ ـنـ ــي أم ـ ـثـل بـالدي يف ال ـ ـبـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ــوالت
واملبــاريــات اخل ــارجيــة ال ــدوليــة وتــسجل يف
رصـيـ ــدي بفخ ــر واعـت ــزاز لكـن يف ال ـسـنـتـني
املـ ــاضـيـتـني لـم اف ـ ــرح بهـ ــا ابـ ــداً ولــم أشعـ ــر
بطعمها ألن الـواجبات الدولـية شحيحة بل
معدومة ومقتصرة على حكام النخبة فقط
(عالء عـبد الـقادر ومحـمود نـور الديـن) وما
أري ـ ـ ــد ان أؤك ـ ـ ــد عـل ـيـه ب ـ ـ ــأن ق ـ ـ ــرار االحت ـ ـ ــاد
اآلسـيـ ــوي ظـ ــالـم وبـ ــاطل ..بـ ــاطل (قـ ــالهـ ــا
بحسرة).

عالء عبد القادر :طموحنا كبير

وقــال احلـكم ال ــدولي عـالء عبــد الق ــادر عن
االحـتف ــاليــة :حلـظــات عــزيــزة علـينــا ألنهــا
جتعلـن ــا منــثل بل ــدن ــا يف احمل ــافل ال ــدولـي ــة
وأمتنــى ان يحظـى زمـالئي احلكـام البـاقـون
بالواجبات اخلـارجية حتى تتساوى الفرص
بيننـا ويشعـر احلكام بـطعم الشـارة الدولـية
ويبقـى طموحـنا بنـيل ما يـستحقه حكـامنا
من قـدرات هـائلـة وإمكـانيـات لقيـادة أصعب
املباريات.

الشريط الرياضي احمللي
*حـدد االحتـاد العــراقي للكـرة
الطـائـرة العـشـريـن من الـشهـر
اجلـ ـ ـ ــاري مـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــداً الن ـ ـطـالق
مـنـ ــاف ــسـ ــات املـ ــوسـم اجلـ ــديـ ــد
لألن ـ ــدي ـ ــة امل ـمــت ـ ــازة ب ـ ــالـلعــب ـ ــة
مب ـ ــشـ ـ ــاركـ ـ ــة ( )40ف ـ ـ ــريق ـ ـ ـاً مت
ت ـ ـ ـ ـ ــوزيـعـه ـ ـ ـ ـ ــا عـل ـ ـ ـ ـ ــى خـ ــمـ ـ ـ ــس
مجـمـ ــوعـ ــات هـي الـ ـشـمـ ــالـيـ ــة
واجلـن ــوبـي ــة والف ــرات األوسـط
والوسطى والغربية.
* أعـل ــن االحت ـ ـ ـ ــاد الـع ـ ـ ـ ــراق ــي
أللع ـ ــاب القـ ــوى م ــشـ ــاركــته يف

بـط ــول ــة الع ــرب لل ـشـب ــاب الـتـي
سـ ـتـقـ ـ ـ ــام يف الـ ـبـحـ ـ ـ ــري ــن يف آذار
القادم ..وأكـد مصـدر يف االحتاد
ان الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض ــي ــني املـ ـ ــشـ ـ ـ ــارك ــني
سـيـبـ ــدؤون معـ ـسـكـ ــراً تـ ــدريـبـي ـ ـاً
استعـداداً لهذه املشـاركة مـضيفاً
ان املـعسكـر سيقـام علـى مضـمار
كلـي ــة الـت ــربـي ــة ال ــري ــاضـي ــة يف
اجلادرية.
* أعـلـ ــن االحت ـ ـ ـ ـ ــاد الـع ـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي
للـسبـاحـة اعتـذاره عن املـشـاركـة
يف بــط ــولـ ــة الع ــالـم لل ـسـب ــاح ــة

وحتــدث الــدولي كــاظم عــودة قــائال :للــسنــة
الــرابعــة عل ــى الت ــوالي وأنــا أحـظــى بـشــرف
احلصـول علـى الـشـارة الـدوليــة ويف كل سنـة
تـزداد املـســؤوليـة ألنهـا تـضعنــا حتت اجملهـر
السـيمـا بعـد جنــاحنــا يف قيــادة املبـاراة علـى
الـ ــصع ـيـ ـ ــدي ــن احملل ــي والق ـ ـ ــاري وسعـ ـ ــادتــي
ستـكون أكبـر عندمـا تناط بحـكامنـا واجبات
أكثر.

سمير شبيب :سأؤكد جدارتي

وقــال سـميــر شـبيـب عن االحـتف ــاليــة :علــى
الـرغم مـن بسـاطتهـا إال انهـا حلظـات رائعـة
ومهـمة يف حيـاتي ألنهـا جتعلني أمـثل بلدي
احلبيب وستضـاعف مسؤولياتي يف املباريات
ألنهـ ـ ــا تعـكـ ــس م ـ ـس ـتـ ـ ــواي احلقــيقــي داخل
الع ــراق ويف احمل ــافل اخل ــارجـي ــة وأمتـن ــى ان
يحصل حكـامنا الـدوليون كـافة بال استـثناء
على الباجات وقيادة أقوى املباريات الدولية.

احمد خضير :حكام باالسم فقط

وحتـدث احلـكم املـسـاعــد احمـد خـضيـر :انـا
أقــدم حكـم علــى الالئحــة ال ــدولي ــة من عــام
( )94وكنت أشعر بسعادة ال توصف يف وقتها
ولكـن يف ال ـسـنـتـني املــاضـيـتـني تغـيــر احلــال
وأصــبح هـنـ ــاك تـ ـسـمـيـ ــة جـ ــديـ ــدة مـن قــبل

االحتـاد اآلسيـوي حكـام الـنخبــة وانحصـرت
الواجـبات بينهم وبقـينا نحن حكـاماً دوليني
(بس) باالسم.
وقــال احلـكم املـســاعــد احمــد عبــد احلــسني
عـن شعوره باملنـاسبة :حلظـات جميلة وشيء
أعـت ـ ــز به كـثـيـ ــراً وأمتـنـ ــى ان تـكـ ــون الـ ـسـنـ ــة
اجلـديدة عام اخليـر واألمان لشعبـنا الطيب
وه ـ ــذا أع ـ ــده أف ــضل اإلجن ـ ــازات واألمـنـي ـ ــات
ويبقى طموحنا كحكـام عراقيني كبيراً نظراً
ملا منتلكه من قابليـات حتكيمية جيدة وثقة
بالنفس عالية.
وعبـر احلـكم الـدولـي خلمـاسـي الكـرة نـوزاد
شفـيق عـن سعــادته الكـبيـرة يف االحـتفــاليـة
وقال :اعـدها التعبيـر احلقيقي عن القدرات
الـتـي قـ ــدمــتهـ ــا خالل عـ ــام كـ ــامل وفـ ــرصـ ــة
لتـطــويــر القــابـلي ــات التـي امتـلكهــا وصــوالً
لـتـحقـيـق حلـم بـ ــالــتحـكـيـم يف الـب ـطـ ــوالت
القـ ــاريـ ــة خلـمـ ــاسـي الـكـ ــرة واشـكـ ــر جـمــيع
القائمني على االحتفالية البسيطة.
وقــال الــدولـي علـي صـبــاح :أمتـن ــى ان تكــون
بـداية خبرة لـرحلة نتمنـاها ناجحـة وحافلة
بـ ــاالجن ـ ــازات للـك ـ ــرة العـ ــراقـيـ ــة وطـمـ ــوحـي
التـواجـد يف نهـائيـات كـاس العــالم خلمـاسي
الك ــرة السـيـم ــا إنـنـي اشعـ ــر بق ــدراتـي عل ــى
عـكـ ــس ال ـ ـس ــمع ـ ــة الـ ـط ـي ـب ـ ــة حلـك ـ ــام ـن ـ ــا يف
اخلماسي يف احملافل الدولية.

بغداد ـ خليل جليل
االوملـبـي ـ ــة املقـ ــررة اقـ ــامــتهـ ــا يف
الـصني هــذا العــام وأكــد مـصــدر
يف االحت ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ان ف ـ ـ ـ ـ ـشـل ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
املـنـ ــاف ــسـ ــات تـتــطلـب مـ ـسـتـ ــوى
رفـ ـيـعـ ـ ـ ـ ـاً وامــك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات ف ــن ــي ـ ـ ـ ــة
واستعدادات عالية.
يـ ـ ــشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى ان الـ ـ ــس ــبـ ـ ـ ــاح ــني
العــراقـيني مــازالــوا يعــانــون من
افـتق ــار للـم ـسـتل ــزم ــات وف ــرص
االعـ ـ ــداد والــت ــطـ ـ ــويـ ـ ــر ب ـ ـس ـبــب
املـشـاكل الفـنيــة التـي حتتـاجهـا
اللعبة من دون حل.

* ق ـ ـ ـ ـ ــرر االحت ـ ـ ـ ـ ــاد الـع ـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي
للتـايكـوانـدو تـأجـيل منــافسـات
بطـولـة العـراق التي كـان مقـرراً
له ــا ان تـنــطلق يف الـت ــاسع مـن
شبــاط يف قــاعــة الـشـعب لـفئــة
املتقدمني.
علــى صـعيــد آخــر قــرر االحتــاد
امل ــشـ ــاركـ ــة يف بــطـ ــولـ ــة تـ ــون ــس
الـ ـ ـ ــدول ــيـ ـ ـ ــة ال ــت ــي تـ ــضـ ـيـفـهـ ـ ـ ــا
الع ـ ــاصــم ـ ــة ت ـ ــونـ ــس خالل آذار
املقـبل وسيـتم تـشكـيل املنـتخب
العــراقي علـى ضـوء املـستـويـات

ال ـتــي ســتق ـ ــدم خالل بــط ـ ــول ـ ــة
العراق.
* تــنـ ــطلـق يف الع ـ ــشـ ـ ــريــن مــن
الـشهـر اجلـاري نـزاالت بـطـولـة
الـعراق بـاملالكمـة لالشبـال وهي
األول ـ ـ ـ ــى يف مـ ـنـه ـ ـ ـ ــاج االحت ـ ـ ـ ــاد
الع ــراقي لـلمـالكمــة لعــام 2006
تـسـتمـر ثالثـة أيـام ويـشـارك يف
املنافسات ( )14وزناً.
* أعلن االحتـاد العــراقي لـرفع
األثقـال مـشـاركـة نـادي األمـانـة
يف بـط ــول ــة (آرن ــول ــد) ال ــدولـي ــة

مبـلغ عق ــد جيــد ي ــوازي سمـعتـي ومكــانـتي
الـكـ ــرويـ ــة إضـ ــافـ ــة إلـ ــى تـ ــوفـيـ ــرهـ ــا لـكـ ــافـ ــة
مـستـلزمـات النجـاح مع الـفريـق إضافـة إلى
ذلـك كله فقــد وافـقتـت علــى عــرض الـفتــوة
ل ــوج ــود الالعـب الع ــراقـي محـم ــود مجـي ــد
ثــالـث هــدايف الــدوري هـنــاك معـي يف نفـس
الفـ ــريق وه ــذا م ــا س ــوف يــس ــاع ــدنـي عل ــى
التــأقلم مـع بقيـة العـبي الفــريق .يـذكـر ان
عـكلـ ــة كـ ــان قـ ــد خـ ــاض أكـثـ ــر مـن جتـ ــربـ ــة
احـتــرافـيــة يف املــواسـم املــاضـيــة مـثل فـيهــا
نادي القرداحة السوري.

رأي

يف احتفالية بسيطة..

كاظم عودة :املسؤولية
أصبحت ثقيلة

ـخ ـ ـ ـ ــوض مـ ـنـ ـتـخـ ـب ــنـ ـ ـ ـ ــا
ي ـ
الـ ـ ــوط ـنــي بـك ـ ـ ــرة القـ ـ ــدم
مباراته الودية األولى مع
شقيقه منتخـب لبنان يف
الـ ـسـ ــاعـ ــة الـثـ ــامـنـ ــة مـن
مـســاء اليــوم علــى ملـعب
بـيــروت الـبلــدي .وجتــري
املـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراة يف اط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
اس ــتع ـ ــدادات امل ـن ــتخ ـبــني
ل ـت ـ ـصـفــي ـ ـ ــات أمم آســي ـ ـ ــا
ال ـ ـ ــرابعـ ـ ــة ع ـ ـشـ ـ ــرة ال ـتــي
ـ
سـ ـتـ ـن ـ ـطـلـق يف ال ــثـ ـ ـ ــان ــي
والعـ ـشـ ــريـن مـن الـ ــشهـ ــر
اجلـ ـ ــاري ح ـيــث س ـيـلعــب
العــراق مع سـنغــافــورة يف
سـنغ ــاف ــورة بـيـنـم ــا يلعـب
لـبن ــان مع الك ــويت فـيمــا
س ــتق ـ ــام ال ــنه ـ ــائ ـي ـ ــات يف
 2007يف أرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دول
آسيوية.
وأوضـح املـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر الـفـ ـن ــي
لـلمـنتـخب الـوطـني أكـرم
احـم ـ ــد سلـم ـ ــان ان ه ـ ــذه
املـبـ ــاراة سـتـكـ ــون فـ ــرصـ ــة
طـيـب ــة ل ــوضع اللـم ـس ــات
األخيــرة للـتحــضيــر قـبل
ال ــدخ ــول يف الـتــصفـي ــات
وسـ ـتـ ـمـ ـنـح ــنـ ـ ـ ــا رؤيـ ـ ـ ــة

ممكــن ان تكـ ــون نه ــائـي ــة
عــن ط ـبــيع ـ ــة ج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة
الالعبـني حيث سـيشـارك
خـمسة العبـني محترفني
وهـم (ه ــوار مـال محـم ــد،
وصـ ــالح س ــدي ــر ،واحـم ــد
صـالح ،وحـ ــيـ ـ ـ ـ ــدر عـ ــبـ ـ ـ ـ ــد
الـرزاق ،ويـونـس محمـود)
يف ه ـ ــذه امل ـب ـ ــاراة يف حــني
سيـلتحـق بقيـة الالعـبني
احملتــرفني بــالفــريق قـبل
م ـ ــب ـ ـ ـ ــاراتـه مـع مـ ـنـ ـتـخ ــب
سـل ـ ـطــنـ ـ ـ ــة عــم ـ ـ ــان ال ـتــي
ستجـري يف الثـالـث عشـر
من الـشهــر احلــالـي علــى
ملعب السلطان قابوس.
وك ـ ـ ـ ــان وفـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـن ـ ـتـخـ ــب
ـ
ال ــوطـنـي قـ ــد وصل ظه ــر
يـوم األحد إلـى العاصـمة
اللبنـانيـة بيـروت برئـاسة
ع ـض ــو االحتـ ــاد الع ــراقـي
لكـرة القـدم عبـد اخلـالق
مسعـود إلى جـانب املالك
ال ـتـ ـ ــدري ـب ــي لل ـم ـن ــتخــب
ال ـ ـ ــذي يـقـ ـ ـ ــوده سـل ــم ـ ـ ــان
ـ
إضـافـة إلـى  17العبـاً من
أندية الدرجة املمتازة.

الـتي سـتقــام يف كــالـيف ــورنيــا
األمــريـكيــة مـنتـصف آذار
املقبل.
وأكــد مـشــرف اللـعبــة
محــم ـ ــد ط ـ ــاه ـ ــر ان
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدداً آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن
الــربــاعـني سـيـضــاف
إلـ ــى ربـ ــاعـي األمـ ــانـ ــة
لغـرض اكتـسـاب خبـرة
اح ـتـك ـ ــاك املــن ـ ــافـ ــس ـ ــة
والتـواجــد يف مثل هـذه
املناسبة الدولية.

بروفة االعداد
يـب ــدأ مـنـتخـبـن ــا ال ــوطـنــي بك ــرة الق ــدم
ـس ـ ـ ــاء ال ـ ــي ـ ـ ــوم حـ ـمـلـ ـتـه االع ـ ـ ــدادي ـ ـ ــة
مــ ـ
لـتــصفـيـ ــات أمم آسـيـ ــا بـلقـ ــائـه شقـيـقه
اللـبنــاني قـبل ان يالقـي عمـان وتــايلنـد
ودي ـ ـ ـاً ومــن امل ـن ـت ــظـ ـ ـ ــر ان تـك ـ ـ ــون ه ـ ـ ــذه
ـ
املـب ــاري ــات الــثالث هـي ب ــروف ــة االع ــداد
األخـي ــرة قـبل خـ ــوض اللق ــاء ال ــرسـمـي
األول أم ــام سـنغ ــاف ــورة وت ـشـكل مـب ــاراة
اليـوم فـرصــة جيــدة للـمالك التـدريـبي
لتـصحـيح االوضــاع واالخـطــاء الفـنيــة
كمــا انهــا تعـتبــر اخلـطــوة األولــى نحــو
خـلق حـ ــالـ ــة االن ــسجـ ــام بــني الالعـبـني
احملتـرفـني واحملليـني رغم عــدم التحـاق
جـمــيع الالعـبـني احملـت ــرفـني ب ــالف ــريق
ويجـب علــى مــدرب مـنـتخـبـنــا ان يـضع
نصـب عيـنيه حتـسني الـوضع الـدفــاعي
لـلفـ ــريق ال ــذي ع ــانـيـن ــا مـنه كـثـي ــراً يف
املـشـاركـات الـسـابقـة السـيمـا ان الفـريق
الـلبنـاني الـشقـيق تطـور مـستــواه كثيـراً
يف اآلونـ ـ ــة األخ ـيـ ـ ــرة وهـ ـ ــو يـلعــب كـ ـ ــرة
سـريعـة وحــديثه ممـا يعـني ان الفـوائـد
الفـنيــة التـي ميكن ان جنـنيهــا من هـذا
اللقاء ستكـون جيدة بقيـت االشارة إلى
نق ـط ـ ــة مهـم ـ ــة يجـب أخـ ــذهـ ــا بـن ـظـ ــر
االعـتـب ــار وهـي وج ــوب االسـتق ــرار عل ــى
تشكـيلة محـددة للفريق ولـو بإطـار عام
أي ان الــتغـيـي ـ ــر بعـ ــد ذلـك يجـب ان ال
ي ـشـمل أكـثــر مـن مــركــز أو مــركــزيـن يف
أحسن األحوال.

خالد الطائي

