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سجل مـنـتخـبـنـــا الـــوطـنــي بكـــرة
القدم فوزاً كبيراً يف رابع مبارياته
ضــمــن الــتـــصفــيـــــات اآلســيـــــويـــــة
املـــؤهلــة لـنهــائـيــات كـــأس العــالـم
2006 عنــدمــا تغلـب علــى نــظيــره
التـايــواني بـأربعـة أهـداف مقـابل
هـــدف وحـيـــد لـلفــــريق املـنـــافـــس
الـــــــذي لـعــب عـلـــــــى أرضـه وأمـــــــام

جمهوره.
وقـــدم فــــريقـنـــا الـــوطـنـي عـــرضـــاً
متــوسـطـــاً ارتفع يف بعـض دقــائق
املبـاراة إلى درجة جيـدة لكن يبدو
أن االطـمـئـنـــــان علــــى الـنـتــيجــــة
خــصــــوصــــاً مع انــتهــــاء الـــشــــوط
األول بتقـدمنـا 2 - صفـر قـد أدى
إلــــى بعــض حــــاالت الـتــــراخـي يف
الــشــوط الـثــانـي مـن اللقــاء ممــا
سمح لـلمنــافس بـإحـراز هـدف يف
شــبـــــاكــنـــــا ومع ذلــك فقـــــد متـكــن
العبــونــا من مـضــاعفــة الــرصيــد
العــــــراقــي يف الـــــشــــــوط الــثــــــانــي
بـإحرازهم هـدفني آخرين، وسجل
أهـــــــداف مــنــتـخــبــنـــــــا الـــــــوطــنــي
الالعـبــون صـــالح ســديــر هــدفـني
وسعــــــد عـــطــيــــــة ورزاق فــــــرحــــــان
وبـــــــذلـك رفـع مــنــتـخــب الـعـــــــراق
رصـيـــده إلـــى 8 نقـــاط ويـنـتـظـــره
لقــاءان حــاسمــان أمــام فلـســطني
وأوزبكـستــان تتحــدد بنهــايتـيهمـا
صــــدارة اجملـمــــوعــــة الـتـي يـنـتـقل
بطلها فقط إلى الدور التالي من

التصفيات.

رباعيـــــة عراقيــــة يف املـرمـــى التايواين
متابعة/ جنان محمد

شكـل مكـتــب اللعـب الـنـظـيف يف
الـلجـنـــة االوملـبـيـــة الـــذي يــــرأسه
الــسـيـــد محـمـــد طـــاهـــر محـمـــد
كــاظـم عـضـــو املكـتـب الـتـنفـيــذي
جلـانـه بغيـة اعـداد خـطـة الـعمل
الـتـي سـيـبــاشـــر بهـــا املكـتـب بعــد
انـــتهــــــاء  الــــــدورة الــــــريــــــاضــيــــــة

العربية.
وكــــان املكـتـب قـــد اجنـــز مـــؤخـــراً
تــرجمـة قـانــون اخللق الـريــاضي
الـــدولـي وطـبـــاعـته حـيـث قـــامـت
السيـدة اقبال شاكر  - بـالترجمة
والطبـاعة لـلقانـون الذي تـسلمه
املـكــتــب مــن الـلجــنـــــة االوملــبــيـــــة

الدولية.
ويــنـــص القـــــانـــــون الـــصـــــادر عــن
الـلجــنــــــة االوملــبــيــــــة الــــــدولــيــــــة
 (IOC)علــى بنـود عـديــدة منهـا
الكرامـة من املتطلبـات االساسية
االوملبيـة هو احلفاظ علـى كرامة
الفـــرد مـن خالل عـــدم الـتـمـيـيـــز
بـني املشـاركني علـى اساس الـعرق
واجلــنــــس او االخـالق واالصل او
الـــــديــن واالفـكـــــار الــــســيـــــاســيـــــة
ــــــــــــــة واحلــــــــــــــاالت والــفــلـــــــــــســفــــــي
االجتماعيـة وغيرها كذلك مينع

ـ ـ

الــــريــــاضـيــــة وســيلــــة لـتــطــــويــــر
وحتـــســني االلعــــاب االوملـبـيــــة يف
جـميع انحـاء العـالم مبـا ميـاشـى
مع قـــواعـــد الـــريـــاضـــة واملـبـــادئ
املـنـصـــوص علـيهـــا يف الـــدسـتـــور
االوملـبي والقـانـون احلــالي الـذي
يـنــبغـي عــــدم تـــــداخلـه مع سـيــــر
ريـاضـات املـؤسـسـات االخـرى كمـا
ان تـنـظـيـم وتـــرتـيـب املـنـــافــســـات
الرياضية هو مسؤولية املنظمات
الـرياضـية املـستقلـة حصـرا التي
تعـتــــرف بهــــا الـلجـنــــة االوملـبـيــــة

الدولية.
كمـا يتـضمن القـانون فقـرة حول
املــرشحـني والعالقــات مع الــدول
والـسـريــة والتـنفيـذ والـتي تـشيـر
الـــى ضــــرورة تقـــدمي جلـنــــة علـم
االخـالق تقـــــريـــــراًُ ســنـــــويـــــاً الـــــى
رئيــس اللجنـة االوملـبيـة الـدوليـة
واجمللــس التـنفيـذي عـن تطـبيق
القــانــون احلــالـي واعالمـهم بــأي
خــــرق لـلقــــانـــــون وتقـتـــــرح علــــى
اجملـلــــــس الـــتـــنـفـــيـــــــــذي فـــــــــرض
العقــوبــات املـمكـن اتخــاذهــا ضــد
املعنيـني وبإمـكان جلـنة او مـكتب
الـلعــب الــنـــظـــيف وضـع فقــــــرات
خاصة لتطبيق القانون احلالي.

نهــــائـيــــاً اســتخــــدام املـنـــشــطــــات
بجميع انـواعها ومينع كل اشكال
الــــتـحـــــــــــرش، عـلـــــــــــى االطـــــــــــراف
االوملـــبـــيــــــــــة ان تـقــــــــــدم شــــــــــروط
الضمـان للريـاضيني الـتي تشمل
االمـان والعنـايـة الـطبيـة اجليـدة
املـنــــاسـبــــة ملـــسـتــــواهـم  الـبــــدنـي

والذهني.
كمـا اشـار القـانـون الـى )االمـانـة(
حــــيــــث ال يــــنــــبـغــــي لـالطـــــــــــراف
االوملـبـيــة او مـن ميـثلهـم قـبــول -
بـصورة مبـاشرة او غـير مبـاشرة -
أي عــرض للـمكــافــآت اخملـفيــة او
العـمـــولـــة واالربــــاح فقـــط ميكـن
تقــــــدمي الهـــــدايــــــا ذات القــيــمـــــة
املعــنـــــويــــــة وعلـــــى وفـق العـــــادات
احملليـة املعـروفة كـدليل او تعبـير

عن االقدام والصداقة.
ايـــــضـــــــــاً جتـــنـــب الـــــصـــــــــراع بـــني
املـنــظـمــــات وايــــة حــــركــــة اخــــرى

ضمن احلركة االوملبية.
امــــا مــصــــادر )املــــوارد( اخلــــاصــــة
بـــاللجـنــة فـتكــون حتـت  اشــراف
ومــتــــــابعـــــة االطـــــراف االوملــبــيـــــة
إلســـاهـمـــات ومــشـــاركـــات االعالم
واملـشرفني والشركـاء والرياضيني
اآلخــــــــــريــــن يف جـعـل االحــــــــــداث

مكتب اللعب النظيف يبارش نشاطه
بعد الدورة العربية 
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قـرر االحتـاد املـركـزي للـمصـارعـة
متـــــديــــــد معــــسـكـــــره الــتـــــدريــبــي
املـتــــواصل حـــالـيـــاً يف كـــرمـنــشـــاه
االيــــــرانــيــــــة اســـتعـــــــداداً للــــــدورة
الـــريـــاضـيــــة العـــربـيــــة العـــاشـــرة

املقبلة يف اجلزائر.
اعلــن ذلك الــسـيـــد شـعالن عـبـــد
الكـاظـم امني سـر االحتـاد وقـال:
ان االحتـاد قـرر مـواصلـة املعـسكـر
لغايـة العاشـر من الشهـر اجلاري
بــدالً من االول مـنه وعلـى نفـقته
اخلـــاصــــة وذلك ملـنح املـصـــارعـني
فرصـة اطول لالستـعداد االفضل
واجـــــــراء لـقـــــــاءات مـع مـــنـــتـخـــب
كــرمـنــشـــاه وسلـنــدج اضــافــة الــى
تـدريبـاتهـم املشـتركـة مع املـنتخب
االيــــــــرانـــي واشــــــــار الــــــــى ان )17(
مـصــارعـــاً مقــسـمـني علــى احلــرة
والرومـانيـة يواصـلون مـعسكـرهم
حـيث كــان مقــرراً ان يـتم اخـتيــار
)7( لـكـل فعــــالـيــــة لـيــصــبح عــــدد
املنـتخب )14( مصارعاً لـلمشاركة
يف الــــــدورة العـــــربــيـــــة لـكــن قـــــرار
الـتـقلـيــص حــــدد مـــشــــاركـتـنــــا بـ
)5(مـصـارعـني لكل فعــاليـة وهـذا
يعـنـي انـنــــا لـن نـــشـــــارك بفـــــريق
متكـامل ويف كل االوزان علماً اننا
نحـــاول مـن خالل الـتـبـــاحـث مع
اللجـنـــة االوملـبـيــــة لإلبقـــاء علـــى
الـعــــــــدد الــــــســــــــابـق ألن فــــــــرصــــــــة
املصارعة كبيرة يف الدورة العربية
لـلحـــصــــــول علـــــى عـــــدة اوســمـــــة
فـاملـصـارعــة العــراقيــة لهــا ثقلهـا

هناك مسألة مـهمة يف زجنا أكثر
مــن حـكــم تـــتعـلق يف احلــــــد مــن
الـتالعـب والـظلـم الــذي قـــد يقع
على مصارعينا ايضاًُ. وجود اكثر
مــن حكـم يعـطـي املـصـــارع دافعـــاً
نفـــسـيــــاً وارتـيــــاحــــاً اكـبــــر جتــــدر
االشارة الى ان املصارعة العراقية
حـقـقــت اكــثـــــــر مــن )6( اوســمـــــــة
بـينها ذهـبية يف الـدورة الريـاضية
العــربيــة التــاسعــة يف االردن عــام

1999.

يـــتعـلق بــــــالـــتحـكــيــم قـــــــائالً مــن
اخلطأ االّ مننح حكامنا الفرصة
يف املــشـــاركـــة يف الـــدورة العـــربـيـــة
حـيث سـمح لنـا بـاملـشـاركـة بـحكم
واحــد فقـط يف حني ان املـشـاركـة
بــــــــأكـــثــــــــر مـــن حــكـــم اوالً تـعــــــــود
بــالفــائــدة علــى الـتحكـيم لـــدينــا
الــــذي عــــانــــى مـن االبــتعــــاد عـن
التـطورات والـتغييـرات القـانونـية
الـتـي شهــدهــا قــانــون املـصــارعــة
خالل الــسنــوات املـــاضيـــة كمــا ان

وحـــــضــــــــــورهــــــــــا املــــتــــمــــيــــــــــزان يف
الـبــطــــوالت والـــــدورات العــــربـيــــة
ومــصــــارعـنــــا معــــروف مبـــسـتــــواه
ويحــسـب ملــشـــاركــته الف حــســـاب
بــــدلــيل الـنـتـــــائج الـتــي حقـقهــــا
مـــصــــــارعــــــونـــــــا علــــــى مــــســتــــــوى
البـطــوالت العـــربيــة واخلـــارجيــة
ومبخـتلف الفئـات العـمريـة فيـما
اشار بطـل العرب السـابق املصارع
الـــــــذهـــبـــي هـــيـــثـــم جـلـــــــوب الـــــــى
امـــرغـــايـــة يف االهـمـيـــة وهـــو مـــا

على نفقة االحتاد..

مصارعونا يواصلون معسكرهم التدريبي يف ايران
مت استحـداث
ــــــــــــطـــــــــــــــــــــــة راب
جـديـدة بـإسم
الــــــــــرابـــــطـــــــــــة
الـعـــــــــراقـــيـــــــــــة
لـلـــــــريـــــــاضــــــــة
اجلـــــــامـعــيـــــــــة
ومت اخــتــيـــــــار
الـزميل خـالد
صــــالح القـــره
غــولـي مــديــر
قــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــم
الــــــــريــــــــاضــــــــة
اجلــامـعيــة يف
جـــــــــــــامــعـــــــــــــــة
االنبـار رئـيسـاً

للــرابـطــة الـتي ضـمت يف عـضــويـتهــا كـالً من الـــدكتــور
نعـمـــة محـمـــود الـــدلـيـمـي وعـــادل محـمـــد علـي وعـبـــد
الـــسالم الـــدوري وعـــادل احـمـــد محـمـــود وفــــاضل علـي
محمـد اعضـاءًً.. نتمـنى للـرابطـة اجلديـدة املوفـقية يف
اداء مهـمـــاتهـــا للـنهــوض بــالــريــاضــة اجلـــامعـيـــة علــى

مستوى عراقنا احلبيب.
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الزميل القره غويل رئيساً
لرابطة الرياضة اجلامعية

الديوانية/ املدى
وزع اجمللــس الـبلــدي يف مــديـنــة الــديــوانـيـــة جتهـيــزات
ريــاضيــة مـتكــاملــة شمـلت )100( فــريق ريــاضـي شعـبي
حيـث شمـل )2000( العب بهــذه املبـادرة واكـدت الـسيـدة
صبـا شـاكـر مـسـؤولـة الـشبـاب والـريـاضـة يف اجمللـس ان
التجهيزات وفرهـا اجمللس البلدي بـالتعاون مع القوات
املتعـددة اجلنسـيات يف املـدينـة. ومت استحـصال )1000(
دينـار من كل العب حصل علـى هذه التجهـيزات لغرض
دعـم جلنة الـشباب والـرياضـة، وسينـظم اجمللس الـشهر

املقبل بطولة مصغرة للفرق الشعبية باحملافظة.

توزيع جتهيزات رياضية عىل مئة
فريق شعبي يف الديوانية 

متابعة/ عدنان الفضلي
اقـام االحتـاد الفــرعي لكـرة القـدم يف محــافظـة ذي قـار
وبـــإشـــراف مـن قــبل االحتـــاد املـــركـــزي وجلـنــــة احلكـــام
املـركـزيـة دورة صقل حكـام املـنطقـة اجلنـوبيــة مبشـاركـة
اكثــر من )60( حـكمــاً ميـثلــون جمـيع احملــافـظــات. ذكــر
ذلك لـ )املـــدى( الـــسـيـــد قـــادر شــمخـي رئـيـــس االحتـــاد

الفرعي يف احملافظة واضاف:
- اشتملت الـدورة على دروس ومحـاضرات قـام بإلقـائها
احملاضـران السـيد عـادل القـصاب والـسيـد نوري عـباس
شملت آخـر مستجدات قـانون كرة القـدم وعُرِضَتْ افالم
وثــائـقيـــة عبــر جهــاز الفــديــو  C.Dوقــد حـضــر الــدورة
السيدان عبد الكـاظم مكطوف مدير شباب ورياضة ذي
قــار والــسيــد هـــاشم الـبنــاء ممـثل اللـجنــة االوملـبيــة يف

احملافظة.
ويف ختـام حديثه شكر االستاذ قادر شمخي السادة رزاق
الــزهيــري ومحمــد مجهـول وقـحطـان الــزهيـري الــذين

اسهموا يف دفع نفقات الدورة.
واجلدير بـالذكر ان هـذه الدورة قد شـهدت جناحـاًُ رائعاًُ
اشــاد به احلكــام الــذين شــاركــوا فـيهــا وابــدوا اعجــابـهم

بحسن التنظيم وكرم الضيافة.

افتتاح دورة لصقل حكام كرة
القدم يف حمافظة ذي قار خاصة

بحكام املنطقة اجلنوبية

متابعة: جنان محمد
قــام ربــاعــا املـنـتخـب الــوطـنـي
هـافــال احمــد وعبـاس فــاضل
بــتقــــدمي شكـــوى ضـــد عــضـــو
االحتـاد صـالـح محمـد كــاظم
رئيـس وفــد املـنتـخب املــوجــود
حــاليـاً يف معـسكـر تـدريـبي يف
ســــــوريــــــا اســـتعــــــداداً للــــــدورة
الرياضية الـعربية العاشرة يف

اجلزائر.
واشـــار الـــربـــاعـــان إلـــى انهـمـــا
قــررا العــودة إلــى العــراق بعــد
اسبـوع من بدء املعـسكر وذلك
بـسـبب املهـانـة الـتي شعـرا بهـا
بعد أن ادعى رئيس الوفد بان
الـلجــنــــــة االوملــبــيــــــة لـــم تقــم
بتخـصيـص مصـاريف القـامـة
املعسكـر والننا اعـترضنـا على
النــوم علــى االرض والـتغــذيــة
الـــسـيـئــــة حـيـث كـنـــــا نفــطــــر
الـبـــاقالء بـــالـــدهـن ونـتعــشـــى

حلم بعير.
وقــــد علـمـنـــا اآلن أن الـلجـنـــة
االوملبية خصصت )30( دوالراً
مـصرفـاً يومـياً للـرباع الـواحد
طيلـة ايام املعـسكر )20( سكن

وطعام و)10( مصرف جيب.
واضــافــا أن رئيـس الــوفــد قــام
بـــطــــــردهــمــــــا وتهــــــديــــــدهــمــــــا
بفــصلهـمـــا مـــدى احلـيـــاة مـن
ممــــارســــة الـلعـبــــة إذا قــــدمــــا

ـ

شكـــوى ضـــده ثـم عــــاد وطلـب
منــا البقـاء وتــرضيـتنـا مبـبلغ
)75( دوالراً إال انـنـــا صـمـمـنـــا
علـــى العـــودة وامـــام اصـــرارنـــا
طلـب منـا التــوقيع علـى ورقـة
كتـب فيهـا إننـا نـرفض متـثيل
العــــــراق مقــــــابل تـــــسلــيــمــنــــــا
جـوازينـا لكـننـا رفـضنـا وقـمنـا
بكتـابـة تعهـد بـاننـا مـسـؤوالن
عـن عودتنـا إلى العـراق وليس

أي مكان آخر.
وعـن مـــوقف االحتـــاد قـــاال إن
الــسـيـــد محـمـــد جلــود رئـيــس
االحتـــــاد طلـب مـنــــا الـتــــريـث
وتعهــد بــاعـــادتنــا إلــى ســوريــا
الكــمــــــال املعـــــسـكــــــر إال انــنــــــا
ـــــــرام ـــــــا مـع كـل االحـــت رفــــضـــن
والــتقــــديــــر لــــشخــص رئـيـــس
االحتــــاد الــــذي عــــودنـــــا علــــى
االهـتمــام والــرعــايــة بــالــربــاع
ـــــــو كـــــــان مـــــــوجـــــــوداً خـالل ول
ــــــا حــــصـل هــــــذا املـعــــــسـكــــــر مل

االهمال.
ويـذكر أن الربـاع عباس فاضل
حـــــائـــــز علـــــى ثالثـــــة اوســمـــــة
ـــــــــة يف وزن 85 كـغـــم يف فـــــضـــي
بـطــولــة العــرب العــام املـــاضي
واخــرى بــروزنــزيــة يف بـطــولــة
آسيـا أمــا زميله هـافـال أحمـد
فحـــاصل علـــى ثالثــة أوسـمــة

برونزية عربية.

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

رباعا املنتخب عباس فاضل
وهافال امحد....

املدى / البصرة
مـديريـة شبـاب ورياضـة البـصرة..
متـميــزة يف حتـملهــا مـســـؤوليــات
كـــبـــيـــــــــرة يف مـجـــــــــال الـــــــشـــبـــــــــاب
والــــريــــاضــــة والــثقــــافـــــة والفـن..
تـسعـى جـاهـدة لـتنـميــة القـدرات
واملـــواهـب الفـــرديـــة واجلـمـــاعـيـــة
علـــى جمـيع االصعــدة.. الـتقـينــا
الــــســيــــــد شهـــــاب احــمـــــد مـــــديـــــر
الــشـبـــاب والـــريـــاضـــة يف الـبـصـــرة

فتحدث قائالً:
إننا نـسعى بـكل ما منلـك من قوة
إلـــى أن تـتـــوحـــد  جـمــيع اجلهـــود
من اجل رفـع مستوى الرياضة يف
احملـافظـة. ملا مـرت به من معـاناة
خـالل الفـتــــرة املــــاضـيــــة وعلـيـنــــا
كــريــاضـيـني أن نـبـــدأ صفحــة مـن
الـتسـامح والتـصايف ألن مـدينتـنا
مــــــشهـــــــورة بـــــــالـــطــيــبـــــــة والــنـــبل
ولـلـحـقــــيـقــــــــــة نـقــــــــــول ولـألسـف
الـشديد ان هـناك شرخـاً كبيراً يف
عــــالـم الــــريــــاضــــة يف احملــــافــظــــة
وسنحـاول أن نعاجله ان شاء اهلل.
وأن نكــون جـمـيعــاً يــداً واحــدة يف
سـبـيل انقــاذ هــذا الـبلــد اجلــريح
وأن نــــــرى االنــــــديـــــــة خلـــيه نـحل
مـحـــمـلـــــــــة افـــــــــرادهـــــــــا بـــــــــالـــــــــود

والتسامح..

مديرية شباب ورياضة البرصة.. صفحات من النشاط واملثابرة

إن وزارة الــــشــبــــــاب وعلــــــى راسهـــــا
الــوزيــر شخــصيــاً تتـمنــى الكـثيــر
الكـثيـر للـبصـرة وقـد امـر بـاقـامـة
مهــرجــان ريــاضي كـبيــر ستــدعــى
الـــيه دول اجلــــــــوار وشخـــصــيـــــــات
ريـــاضـيـــة عـــربـيـــة وعـــاملـيـــة ومـن
الـــرواد الـــريـــاضـيـني يف الـبــصـــرة
ايـضاً.. وامـر ببنـاء قاعـة رياضـية
مغـلقـــــة فــيهـــــا وهــي واحـــــدة مــن
ثالث قــــاعــــات ســتقــــوم بـبـنــــائهــــا
الـوزارة وحـصلنـا علــى دعم مـادي
بقـيمــة 75 مليــون دينـار بــدالً من
42 مليـون دينـار وستنـال النـوادي
حـصة منهـا عندمـا نستلـم املبالغ
علـماً إنـنا نـرى أن االموال مهـمة.
وإنــنــــــا نـــــسعــــــى القــــــامــــــة نـــصــب
واحـتفاليـة خاصـة للربـاع الدولي
عـبــد الــواحــد عــزيــز ويف اخلـطــة
اقــــــــــامــــــــــة حـفـالت تــكــــــــــرمي لــكـل
االبــــطــــــــال الــــــشـهــــــــداء والــــــــرواد

الرياضيني يف البصرة.
*ومــا اهم االهــداف الـتي تـسعــى

اليها مديريتكم يف البصرة..
إننا نسـعى إلى تطويـر النشاطات
الـريــاضيــة لتـشـمل جمـيع انحـاء
احملــــافــظــــة والــــسعـي إلــــى نـــشــــر
الثقافـة الرياضيـة الشعبية ودعم
الـفـــــــرق الـــــشـعــبــيـــــــة واالنـــــــديـــــــة
الريـاضيـة بكل مـا ميكـن حيث أن

حوار / رحيم عودة
ميتــاز الـالعب الـــدولي سـعيــد
محــسـن بــــامكـــانـــات ومهـــارات
فنيـة عاليـة حيث يعـد الهدوء
ــــــزة يف هــــــذا الـالعــب اهــم مــي
ــــــســــــــاحــــــــة أو ســــــــواء داخـل ال

خارجها.
واليـوم يـسـرنـا أن نـلتـقي هـذا
الالعب ليـحدثنا عـن مسيرته

مع الكرة.
اين كانت البداية؟

بــــدايـتــي مع الـكــــرة كــــانـت يف
فــريق امليالد الـشعـبي ويف عـام
1996 انتقلت إلـى فريق شباب
الــــديــــوانـيــــة يف مــــوسـم 1998
لعبت للخط االول يف صفوف
ـــــشــــــــارك يف دوري ــــــــادي امل الـــن
الــــدرجــــة االولــــى حـتــــى عــــام
2002 حيـث مت استدعـائي من
قبل املـدرب ناجح حمود للعب
مع فـــــريق نـــــادي الــنـجف ويف
اول مــوسم لـي مع الفــريق مت
ــــــى صفـــــوف اســتـــــدعـــــائــي إل
املــنــتخــب الـــــوطــنــي مــن قــبل

املدرب االملاني ستاجن.
مــــــا هــــــو ســبـــب ابعــــــادك عــن

املنتخب؟
انــتـــم تعـــــرفـــــون ان املــنـــتخــب
الـوطني كـان يف أي معسـكر أو
ـــــديـله ــــــة مهـــــدداً بــتــب بـــطـــــول
بـــاملـنـتخـب االوملـبـي وبـــاملـــدرب
عدنان حمـد ايضاً ويف بـطولة
غـرب آسيـا كـانـت النتـائج غيـر
مــرضـيــة فـتـم تغـيـيــر اعـضــاء
املـنتـخب بـــاستـثنــاء الالعـبني
عبـد الـوهـاب ابـو الـهيل ورزاق

فرحان وحيدر جبار..
مـــــا هـــــو تقــيــيــمـك ملــــشـــــاركـــــة
ـــــة غـــــرب املــنـــتخــب يف بـــطـــــول

آسيا؟
املنـتخب يف هـذه الـبطـولــة لم
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الالعب الدولي سعيد محسن:

ـــــوب ـــــاملــــســتـــــوى املــــطل يـكــن ب
السـبــــاب عــــديــــدة ابــــرزهــــا أن
تــرتيـب املبـاريـات كــان بني يـوم
وآخـر علمـاً أن املبـاريـات كـانت
تقـام ظهـراً حـيث كــانت درجـة
احلـــــرارة 40م كــمـــــا ان هــنـــــاك
اسـبـــابـــاً عـــديـــدة ال اسـتــطـيع

ذكرها اعذروني.
من كـان وراء خـســارة املنـتخب

للقب بطولة غرب آسيا؟
جـميع الالعـبني واملـدربـني هم
ـــــر ــــــون العــبء الـكــبــي يـــتحـــمل

خلسارة املنتخب العراقي.
ــــــانــي ــــــدرب االمل مــــــاذا قــــــدم امل

ستاجن للمنتخب؟
انتم تعرفون أن الظروف التي
مير بها البلد لم تخدم املدرب
لكـن مع ذلـك صعــد املـنـتخـب
إلـــــى نهـــــائـيـــــات أمم اسـيـــــا يف
الـصني كــذلك تهـيئـة العـديـد
مـن املعسكرات اخلارجية التي
لــم يحـــظ بهـــــا املـنــتخـب مـن

قبل.
عدد املباريات الدولية؟

13 مباراة دولية.
ابرز املدربني؟

لقـــد عـملـت مـع العـــديـــد مـن
املـــدربــني لكـن ابـــرزهـم املـــدرب
جمــال حـطــاب ونــاجـح حمــود
وعبـد الغني شهد ونزار اشرف
وكـــــــــــــرمي عــالوي واالملـــــــــــــانـــــي

ستاجن.
مــا هــو طمــوح الـالعب سـعيــد

محسن؟
الــصعــود إلـــى نهــائـيــات كــأس
ـــــــــا 2006 ـــــــــانــــي الـعـــــــــالــــم يف امل

واملشاركة فيها مع املنتخب.
كلمة اخيرة؟

شـكـــــري وتقـــــديـــــري اخلـــــاص
ـــــــدتــكـــم لـلـعـــــــامـلـــني يف جـــــــري

الغراء.
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مجيع الالعبني يتحملون خسارة
املنتخــــب العــــراقي

عــــــــــــــــــــــــــــــدد
نــــــــــــــــــــــوادي
الـــبــــصــــــــرة
ارتفع إلـــى
25 نــــــاديــــــاً
بــعــــــــــــــد أن

كــــان عــــددهــــا ال يــتجــــاوز اصــــابع
الــيــــــد اضــــــافــــــة إلــــــى االهــتــمــــــام
بـنـــشـــــاطـــــات املـــــرأة الـــــريـــــاضـيـــــة
واالجــتــمـــــاعــيـــــة ودعــم الــبــــــرامج
الـرياضية والتطـويرية مع تقدمي
جـمـيـع االمكــانـيـــات للــريــاضـيـني
وجـعلهـم يــطلعــون علــى العــديــد
مــن الــتــطـــــورات الـــــريـــــاضــيـــــة يف
العـالـم ودعم املعــوقني واالهـتمـام
ببــرامج االنـشـطـة والـتنـسـيق مع
املـؤسـسـات الـرسـميـة مـن اجل أن
تكون الرياضة مبستوى الطموح.
*ومــــــــــاذا قــــــــــدمــــتــــم يف اجملــــــــــال

العلمي..؟
اقــمــنــــــا عـــــــدة دورات علــمــيــــــة يف
احلـــاســـوب وصـيـــانـــة احلـــاسـبـــات
ودورات انـكلـيــــزيــــة ودورات جنــــارة
واخــــرى يف احملــــادثــــة والقــــواعــــد
وبـحـــــــــــوث ودراســـــــــــات عـلــــمــــيـــــــــــة
ومخــتــبــــــرات علــمــيـــــة والـــــرســـــوم
والبـوسترات وورش جنـارة وحدادة
ودورات يف الــكهــــــربـــــــاء وتقــــــويــــــة

للدروس كافة.
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*ويف اجلــــــوانــب االجــتــمــــــاعــيــــــة
والـثقـــافـيـــة مـــا هـــو مـــسعـــاكـم يف

ذلك..؟
يــتـــضــمــن بــــــرنـــــــامجــنــــــا زيــــــارات
العـوائل املتعففـة وزيارات املـرضى
يف املــستـشـفيــات وتقــدمي الـــدعم
االجــتــمــــــاعــي واملــــــالـــي لاليــتــــــام
واقامـة معارض االعـمال اليـدوية
وحـمالت العمل الشعبي وحمالت

توعية صحية.
أما يف اجلانب الثقايف فاننا نقوم
بـعقـــــد نــــــدوات ثقـــــافــيــــــة تعــنـــــى
بـــــالــــشـــــؤون اخملــتـلفـــــة
ومـــنهـــــــا شـــــــؤون املـــــــرأة
والسعي الصـدار مجلة
ثقــافـيــة فـنـيـــة علـمـيــة
حتــتـــــوي علـــــى اخــبـــــار
مـتنـوعـة واقـامـة دورات
لتعلـيم كتـابـة البحـوث
واقــــامـــــة مهــــرجــــانــــات
ثقـــــافــيــــــة يف مجـــــاالت
الـــــشعــــــر واخلـــطــــــابــــــة
واملقــالــة واقــامــة دورات
يف الـــــــــرســـم وتـقـــــــــدمي
عــــــروض مـــــســــــرحــيــــــة
ودورات يف اخلــــــــــــــــــــــــــط

والزخرفة والنحت واخلياطة.
*قـدمتم مؤخـراً فعاليـة مشتـركة
مع مـديـريـة تــربيـة الـبصــرة. فيـا
حبذا لـو القيت الـضوء علـى هذه

الفعالية املهمة..؟
قـمـنـــا وبـــالـتـنــســيق مع مـــديـــريـــة
الـــتــــــــربـــيــــــــة بـــتــــــــدريـــب الــكــــــــوادر
الـتـعلـيـمـيـــة والـتـــدريــسـيــــة علـــى
احلــاســوب يف مــديــريـتنــا مجــانــاً
وفـسح اجملـال للـطلبـة بـاالنـتمـاء
إلــى مــراكــز الــشبــاب واالسـتفــادة
مـن انــشـطــة املــديــريــة كـــذلك مت
فــتـح دورات تقــــــويــــــة يف الــــــدروس
املنهـجية للصفـوف املنتهيـة وغير
املـــنـــتـهـــيــــــــة لـلـــــطـالب املــكـــمـلـــني
واخــتــيــــــار الــــطلــبــــــة املـــتفــــــوقــني
وادخالهم يف دورات تخـصصية يف
احلـاســوب واالنتـرنـيت واجملـاالت
االخــــــــرى وكــــــــذلــك مت اخـــتـــيــــــــار
الـــطلــبـــــة املــتــمــيـــــزيــن ريـــــاضــيـــــاً
للـدخـول إلـى مـراكـزنـا العـدادهم
اعـــداداً ريـــاضـيـــاً جـيـــداً والـــسعـي
لتفعيل النشاط الثقايف والفني.
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