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نبض الصراحه

التجنيس آفة املالعب !
تشغل االوساط الرياضية اخلليجية ظا هرة التجنيس
بـعد ان حتـولت من الـسريـة الى الـعلينـة ومن انتقـادها
مــن ق ــبل االعـالم اخلل ــيجــي واجمل ـت ــمع ال ـ ــى
االشـاده بهـا وذكـر محـا سنهـا وفـوائـدهـا وانهـا
احـ ــدى واهــم الع ـ ــوامل الـتــي جتلـب الـنــصـ ــر
والفخـر يف الـبطـوال ت العــربيـة والقـاريه .فـا
صبح العمل يجـري بها يف وضح النـهار وامام
اجلميع دون خوف اوحياء سيما ان الرياضة
يف اخللـيج تعـانـي من نـدرة املــواهب وشـحتهـا
وعـدم اقبال الشـباب على ممـا رسه الرياضه النـشغالهم
بامـور بعيده عنهـا وذلك شجع املمولني والـقائمني على
ادارة دفـة الـريـاضـة علـى جتـنيـس الـريــاضيـني االبطـال
مـن مخـتـلف دول العــالـم وتــوفـيــر جـمـيع م ـسـتلــزمــات
الراحـة لهم ولعـوائلهم ويف مقـد متهـا االستقـرار املادي
واغلـب الــنجـ ــاحـ ــات الـتـي حتـققـت يف االونـ ــة االخـيـ ــرة
لـدولــة قطـر ومملكــة البحـرين واالمـارات يف الـبطـوالت
ج ــاءت بفــضل اجملـن ـسـني ال ــذيـن تـص ــرف علـيهـم تـلك
ال ـ ــدول مال يـني الـ ــدوالرات يف سـبــيل احلــص ـ ــول علـ ــى
االوسمـة واالجنـا زات القـاريه والعــربيـة والعــامليـة وبـات
الـتــسـ ــابق بـيــنهـ ــا محـم ــومـ ـ ًا
لل ــظفـ ــر ب ـ ــالال عـب االف ــضل
يوسف فعل
واالقوى واالسرع.
وحكـايـة مـنتـخب كـرة الـسلـة
الق ــط ـ ـ ــري الفـ ـ ــائـ ـ ــز بـكـ ـ ــاس
اخلــل ـ ـ ـيــج ومم ـ ـ ـثــل الــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
على احلكومة ان االسيوية يف املونديال االخير
ترعى املواهب مـثـ ــال حـي لــتلـك الــظـ ــاهـ ــرة
الرياضة النهم حـ ــيـ ــث ان اغـلـ ــب الـال عـ ــبـ ــني
اليجـيــدون الـتحــدث ب ــاللغــة
كنوز ثمينة
الع ـ ــربــي ـ ــة مم ـ ــا جـعل اداري ـ ــو
ونفيسة التتوفر الف ـ ـ ــريق يـقعـ ـ ــون يف م ـ ـ ــوقف
يف أية ارض او محـرج للغـايـة بعـد نهـايـة كل
مـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراةب ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ــبـ ـ ــب طــلـ ـ ــب
دولة وامنا
االعـالميـني العـرب والـقنـوات
الفضـا ئية اجـراء لقاءات مع
تتواجد وتنمو
الـالعـ ـب ــني الـ ـ ـ ــذي ــن تـعـ ـ ـ ــذروا
يف االرض
بدبلومـاسية يحسـدون عليها
اخلصبة املو غلة عــن ـ ــدم ـ ــا ق ـ ــال ـ ــوا النــتح ـ ــدث
يف القدم التي االب ــوج ــود املـت ــرجـم اخل ــاص
لكل العب !!
متتلك تاريخاً
وبـات سبـا ق التجنـيس بيـنها
وحضارة واهلها محموم ًا وخـطير ًا ويجري يف
ميتازون بالطيبة وضح النهـار وبطـريقة كـا نها
ســوق للـنخــا ســة سـيمــا بعــد
واحملبة
انتـشار ظـاهرة بـيع الال عبني
اجملنـسني يف املـزادات العلنـية
...
ومـا يحـدث عنـدنـا العـكس حـيث تتـوفـر لـدينـا العـديـد
من امل ــو اهب والـطــا قــات الــواعــدة يف مخـتلف االلعــاب
الفرديـة واجلمـا عيـة وبحميع احملـافظـات لكنـها تعـاني
مـن االهمـال وعـدم االهـتمـام والـرعـايــة وكمـا ان الـبنـى
التحتية لال نديـة مفقودة وبحالة مزريـة باالضافة الى
ان انـديـتنــا تعيـش حـالـة مـن الفقـر املــدقع واوضــا عهـا
املـاديـة ضعيفـة وميـزانيـة افضلهـا التسـاوي عقـد العب
محترف يف اخلليج.
ووضع انــديـتنــا املــا س ــاوي ليــس وليــد اللحـظــة وامنــا
ارهاصات السـياسة الر عناء يف زمن الطغاة التي مازلنا
ندفع ثمن ًا غاليا لتلك االخطاء.
وعلـى احلكـومـة ان تـرعـى املـواهب الـريـاضــة النهم كنـوز
ثـمـيـن ــة ونفـي ـس ــة التـت ــوف ــر يف أي ــة ارض او دول ــة وامن ــا
تتــواجــد وتـنمــو يف االرض اخلـصبــة املــو غلــة يف القــدم
التـي متتلك تـاريخ ًا وحـضارة واهـلها ميـتازون بـالطيـبة
واحملبة وفعل اخلير وذلك مـا مييز مواهبنا ويجعل من
ريــا ضتنـا مـليئـة بـاملـواهب بـيمنـا تفتقـر اليهـم البلـدان
االخرى.

كـــــــــشـف ل(املــــــــــــدى) سـعــــيـه لــــــــــــولــــــــــــوج قــــبــــــــــــة الــــبــــــــــــرملــــــــــــان

امحـد رايض  :لن أرشح لـرئاسـة احتاد الكـرة ..وجماهبـة الضعفـاء فعل معيب
مهــمــتــنــــــا القــــــاريــــــة غــــــامـــضــــــة ودروس األمــــس التــــــدعــــــوين للـــتفــــــاؤل
بغداد /إياد الصاحلي
أكد احمـد راضي رئيس الهيئة اإلداريـة لنادي الزوراء بأنه
غيــر مـتفــائل بــرحلــة الفــريق يف الــدوري احملـلي واملـهمــة
اآلسـيويـة املقبلـة بعـد خسـارته ابـرز العبيـه الذيـن غادروا
صوب أندية عـرضت عليهم عقودا مغرية اخفق النادي يف
تأمني مامياثلها يف القيمة املالية على حد قوله.
وقـ ــال راضـي يف حـ ــديـث خــص به (املـ ــدى الـ ــريـ ــاضـي ) إن
الهجرة التـي شهدها فريقنا كـانت متوقعة ونحن لم نقف
أمـام أي العـب وضع مصـلحته الـشخـصيـة يف املقـام األول
طــاملــا إن الـظــرف الــراهـن يعــد االســوأ يف تــاريخ األنــديــة
العـراقية الـتي أعلنت إفالسهـا وبالكـاد تستطـيع أن تواكب
مـتطلـبات األلـعاب األخـرى التي لهـا استحـقاقـات محلـية
أيـضــا  ،لــذلك فــإننــا نعـمل مبــا يـتيـســر لنــا مـن إمكــانــات
مادية وبشرية لكي نواصل خدمة الرياضة .

مصارحة اإلعالم

وك ــشف راضـي عـن قـن ــاعــته ب ــان نـت ــائـج الفـ ــريق يف دوري
أبـط ــال آسـي ــا اخل ــامــس ــة لــن تك ــون أفــضل ممـ ــا حتقق يف
النسخة الثالثة وقال :
لـم يتـغيــر شـئ علــى صـعيــد الـظ ــرفني األمـني واملــادي بل
تفـاقمت أوضـاعنـا إلى درجـة عدم وضـوح الرؤيـة يف كيفـية
إعــداد الفــريق وت ــوفيــر معــسكــرات قــوي ــة تن ــاسب املـهمــة
اآلسيوية املرتقبة ناهيك عن بقاء معاناة الفرق العراقية
يف اخـتـي ــاره ــا القــسـ ــري للعـب عل ــى أراضـي دول مج ــاورة
تنفيذا لقرار دولي سابق النعلم متى نتحرر من قيوده؟
وأض ــاف  :درسـن ــا سـبل اإلع ــداد وخـطــط جتهـي ــز الف ــريق
ووج ــدن ــا انه مـن املـنــطقـي أن نـص ــارح اإلعالم واجلـمه ــور
الــري ــاضي بــان دروس املـشــاركــة الع ــراقيــة يف دوري أبـطــال
آسيـا نبـهت املسـؤولني عن كـرتنـا باسـتحالـة حتقيق نـتائج
ايجــابيــة يف ظل هـذه الـصــورة القـامتــة التـي لن تـتحــسن
حتـى لـو احتفـظنـا بجـميع الالعـبني من أصحـاب اخلبـرة
الــدوليـة ،فـاألداء والـنتـائج االيجــابيـة بحـاجـة إلـى إعـداد
مـسـبق يــؤهل الــزوراء إلــى خــوض هك ــذا منــافـســة قــاريــة
كـبيــرة خصـصت لهـا األنـديـة الـنخبـويــة يف آسيــا ماليني
الدوالرات من اجل احتكار لقبها السنوي .

معونة جتارية

وعن قـيمـة الــدعم الـذي قـدمه الــرئيـس الفخــري للنـادي
خميس خنجر قال راضي :
سعت إدارة النادي إلى تـأمني منافذ متويـل تنقذ ميزانيته
اخلـ ــاويـ ــة وتـ ــدفـع حقـ ــوق الـعقـ ــود املـبـ ــرمـ ــة مـع الالعـبـني
لـلمــوسـم املقـبل  ،وقــد ســاهم الــسيــد خـنجــر بــدفع مقــدم
تـلك العقـود فـضال عـن تكـفله نفقـات مـشـاركـة فــريقنـا يف
بـطــول ــة شبــاب األردن ومـنح( مـصــاريف اجلـيب) ألعـضــاء
ال ــوف ــد جـمــيعهـم ونحـن يف اإلدارة نـثـمـن بـب ــالغ االعـت ــزاز
مـوقفه ونـأمل أن يــواصل مسـانـدته النـادي يف محـنته ،وال
ننـســى دعـم عبــد الــوارث محــسن ال ــذي لم يــأل جهــدا يف
متـابعـة الفـريـق وتسـديـد املبـالغ الـتي تتـطلبهـا مشـاركـاته
اخلارجية .
ونف ــى رئيـس نــادي الــزوراء أن يك ــون دعم الـتجــار لـلنــادي
مــش ــروطـ ـاً مبــصلح ــة مـتـب ــادل ــة وق ــال  :إن ال ــداعـمـني هـم
أشخـ ــاص محـبـني لـكـ ــرة الـ ــزوراء وي ــشعـ ــرون مبعـ ــانـ ــاتهـ ــا
ويبــادرون طــوعــا ملـســاعــدتهــا ولم يـضعــوا شــروطــا مقــابل
دعمهـم لتـحقيق فـائـدة أو مكـسب جتـاري لـذلك اليـسعنـا
إال أن منـنـحهــم العــضـ ــويـ ــة الـفخـ ــريـ ــة ن ـظـيـ ــر مـ ــواقـفهـم
اإلنـســانيـة جتـاه نــادينـا وهـذه املـسـألــة متعـارف عـليهـا يف
جـمــيع األن ــديـ ــة الع ــربـيـ ــة والع ــاملـيـ ــة ،ففـي ن ــادي الـهالل
السعـودي هنـاك  28عضـوا شـرفيـا من األمـراء يسـانـدونه
يف السراء والضراء.

رياضتنا هوت!

وعلق احـمــد راضـي علــى قـيــام الـبعـض بـت ــشكـيل جـبهــة
اإلصـالح واإلنقـ ــاذ ووضع أجـنـ ــدة مح ــددة لــط ــرح الــثق ــة
وانتخاب أعضاء جدد الحتاد الكرة بقوله ’’من املعيب أن
يـسـتغل الـبعـض ظــروف الــريــاضــة بعــد أن هــوت يف بــركــة
مضطربـة عقب اختطاف رئيـس اللجنة االوملبيـة الوطنية
احـم ــد احلجـي ــة مع عــدد مـن أعـض ــاء املكـتـب الـتـنفـيــذي
للجنة يف اخلـامس عشر من متوز املاضي وإزاء هذا الواقع
الغامـض يتوجب علـى جميع الريـاضيني التحلي بـالصبر
ملـ ــواجه ــة األزم ــة االسـتـثـن ــائـي ــة وااللــتفـ ــاف عل ــى وح ــدة

ثقة مفقودة

وعـن رؤيته للدورة االنـتخابيـة القادمـة الحتاد
الكـرة ومــدى رغبـته يف التــرشيح لـرئــاسته قـال
راضي :
لـألسف هــن ـ ــاك مــن يــت ـ ــوهــم عــن ـ ــدم ـ ــا ي ـ ــرى يف
مـصــارحـتـي لإلعالم عـن م ــوقفـي جتــاه تــشكـيلــة
االحتاد احلـاليـة بأنـها تـستنـد علـى مالبـسات دورة
االنتخـاب الـسـابقـة  ،واحلـقيقــة إن عمل االحتـاد يف
ال ـسـنـتـني امل ــاضـيـتـني أف ــرز جـمل ــة مـن األم ــور الـتـي
الينبغي السكوت عليهـا ألنها أثارت جدال يف أروقة
األنـدية بـشأن ملفـات الدوري وآليـة االحتراف
وتـ ــرشــيح ممــثلـي الـك ـ ــرة العـ ــراقـيـ ــة يف
بـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــول ــت ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري الـعـ ـ ـ ـ ــرب ــي
واآلس ــيـ ـ ـ ـ ــوي وغ ــيـ ـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـ ــا م ــن
األخـ ــط ـ ـ ــاء ال ـتــي اعــت ـ ـ ــرف
مـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ـ ــو االحتـ ـ ـ ـ ــاد
بــوجــودهــا األمــر الــذي
يـ ــدفعـن ــا لـلق ــول ب ــان
بـعـ ـ ــض األشـخ ـ ـ ـ ـ ــاص
يـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـتـحـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون أن
يغــادروا مقــاع ــدهم
ألنهــم عجـ ــزوا عـن
أداء واج ــب ـ ـ ـ ــاتـه ــم
امل ــنـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــة بـه ــم
وأصبحـوا خارج
دائ ـ ـ ــرة ال ـثـق ـ ـ ــة
ا ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
استــودعتهــا
الـه ــيـ ـئ ـ ـ ـ ـ ــة
العامة يف
أعـنـ ــاقهــم
 ،أمـ ــا عـن
االنتخــابا
ت املـ ـ ــزمع إق ـ ــامــته ـ ــا
الـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ــقـ ـ ـ ـ ــب ــل
فـبصـراحـة أنـا الارغب
بـ ــامل ــشـ ــاركـ ــة فــيهـ ــا وال
اط ـ ـ ـ ـمــح يف خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض
املـن ــافــس ــة عل ــى رئ ــاس ــة
االحت ـ ـ ـ ــاد وذلــك ألن ــن ــي
أتـ ـ ــرقــب مــنـ ـصــبـ ـ ــا آخـ ـ ــر
س ــأفــصح عـنه يف ال ــوقـت
املناسب .

ورقة برملانية

مشاركة الزوراء يف احملفل االسيوي تكتنفها الصعوبات

ضمن دورة ثالثية كروية يف عمان

منتخبنا الوطني يلتقي نظريه االيراين

بغداد /خليل جليل
يلـتقي منـتخبنـا الوطـني لكـرة القـدم بعـد غد
االربع ــاء ن ـظـي ــره االي ــرانـي ودي ــا ضـمـن دورة
ثالثـيـ ــة كـ ــرويـ ــة ي ـضـيـفهـ ــا االردن بـ ــدءاً مـن
الـرابـع من الـشهـر اجلـاري وتــدخل يف اطـار
حتـ ـضــي ـ ــرات ه ـ ــذه امل ـن ــتخــب ـ ــات لـلج ـ ــوالت
املتـبقيـة مـن التـصفيــات االسيـويـة املـؤديـة
الـ ـ ــى نه ـ ــائــي ـ ــات ك ـ ــاس امم اســي ـ ــا  2007يف
تايالند وفيتنام واندونيسيا وماليزيا.
وتـ ـ ـ ـ ـسـهـ ــم هـ ـ ـ ـ ـ ــذه املـ ــب ـ ـ ـ ـ ــاراة يف رفـع درج ـ ـ ـ ـ ــة
الــتح ـضـيـ ــرات ملـنــتخـبـنـ ــا قــبل م ـ ــواجهــته
املــرتقبـة امــام سنغـافـورة يف اجلـولـة اخلـامـسـة
مـن مـنـ ــاف ــسـ ــات اجملـمـ ــوعـ ــة اخلـ ــام ــسـ ــة الـتـي
يتصـدرها مـنتخبنـا بفارق االهـداف وبرصـيد 7
نقاط يليه املنتخب الـصيني وبنفس الرصيد ثم
سنغافورة وفلسطني.
وســيلــتقـي املـنــتخـب ـ ــان الع ـ ــراقـي واالي ـ ــرانـي يف
الـسـاعـة العـاشـرة من مـسـاء االربعـاء علــى ملعب
امللك عبـد اهلل الثـاني يف القـويسـمة بـينمـا يقـابل
االردن اي ــران اجلـمعـ ــة املقـبلـ ــة عل ــى املـلعـب ذاته
ضـمـن ه ــذه ال ــدورة الـتـي ت ــرع ــاه ــا ش ــرك ــة ك ــوري ــة
وس ـيـعـقـ ـ ـ ــد غ ـ ـ ــدا ال ـثـالث ـ ـ ــاء م ـ ـ ــؤمت ـ ـ ــر ف ـنــي
للـمـنــتخـب ـ ــات امل ــش ـ ــارك ـ ــة يف فـن ـ ــدق
املـيــرديــان لـبحـث الـتفــاصـيل
الفنيـة لـلبطـولـة التي

الـريـاضـيني بـدال من اسـتغالل الفـراغ اإلداري والـتخطـيط
بـعكــس م ــاتـتـمـنـ ــاه بقـي ــة األط ــراف املــتل ـظـي ــة هـي
األخـرى بنار األزمة  ،وبـصراحة إن فعل الـشجاعة
احلقــيقـي يـ ـسـجل لــصـ ــاحــبه عـنـ ــدمـ ــا ي ـ ــواجه
اآلخـريـن وهم يف أوج قـوتهـم وليـس يف مـرحلـة
ضعفهم!!

بـــعد غد االربعاء

ت

حمل كاس السالم.
واعـتبــر املــديــر الـفنـي للـمنـتخـب العــراقـي لكــرة
القــدم الــسيــد اك ــرم احمــد سـلمــان ه ــذه املبــاراة
فــرصــة ممـيــزة ل ــرفع درجــة جــاهــزي ــة الالعـبـني
وتعـزيز قـدراتهم الفنيـة قبل اللقاء املـرتقب امام
سنغافورة واضاف سلمان يف تصريحات صحفية
ان لقـاء ايـران يـنطـوي علــى اهميــة كبيـرة لكـونه
مـنـتخـبـ ــا له ثقـله الق ــاري واملـبـ ــاراة معه تـعكــس
طبيعة االستعدادات احلقيقية للجولة املقبلة.
وكان اجلـهاز الفـني للمـنتخب العـراقي قـد اعلن
يف وقت سابق قائـمة ضمت  21العبا استعدادا
مل ــواجه ــة سـنغ ــاف ــورة يف احل ــادي ع ـش ــر مـن
الـشهر اجلـاري يف مديـنة العـني االماراتـية
ويشكل الفوز بها الوصول الرسمي الى
الـنهــائـيــات قـبل اجلــولــة ال ـســادســة
االخيرة امام الصني.
والــالعـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ــن مت
استـدعـاؤهم ملقـابلـة سنغـافـورة
يف اجل ـ ــول ـ ــة اخل ـ ــامـ ــس ـ ــة مــن
الـتـصفـيــات وك ــذلك ملــواجهــة
ايـ ـ ـ ــران وديـ ـ ـ ــا ه ــم نـ ـ ـ ــور ص ــبـ ـ ـ ــري
وســرهـنـك مح ـسـن وســرمــد رشـيــد ويــاســر رعــد
وحـي ــدر عـب ــد االمـي ــر وس ــام ــال سعـي ــد وج ــاسـم
محمد حـاجي وخالد مشـير وعالء عبد احلسني
ون ـش ــات اك ــرو واحـم ــد ك ــاظـم وخل ــدون اب ــراهـيـم
وهـيثم كاظـم وعماد محمـد وصالح سـدير وهوار
مال ومحمد وعماد محمد واحمد صالح ويونس
محمود ووسام زكي.
مــن ج ـ ــان ـبـه اعل ــن اجلهـ ـ ــاز الف ـن ــي لل ـم ـن ــتخــب
االي ــرانـي ق ــائـم ــة بالعـبـيه ال ــذيـن سـيخ ــوض ــون
مبــاراتـهم الــوديــة ام ــام منـتخـبنــا ال ــوطنـي وهم
اب ــراهـيـم مـي ــرزا ب ــور وح ـسـن رودب ــاري ــان ــو ه ــادي
شكوري ومحمـد نصرتي ورحمن احـمدي وسبهر
حيدري وجالل حسيني وهـادي عقيلي وكيانوش
رحـمتي وداود حقـي وشيت رضـائي واميـر ازهـري
ورضـا نيكـبخت ومهـرزاد معـدجني وبـزمـان نـوري
ومه ـ ــدي رجــب زاده وح ـمــيـ ـ ــد شف ــيعــي وروب ـ ــرت
ماركوسي وعباس اقائي.
وخـل ــت قـ ـ ـ ــائ ــمـ ـ ـ ــة املـ ـنـ ـتـخ ــب
االيـ ــرانـي مـن احملـتـ ــرفـني
االســاسيـني يف املنـتخب
ال ـ ــذيــن ســيل ـتـحق ـ ــون
مب ـ ــنـ ـ ـتـخـ ـ ـبـه ـ ــم قـ ـ ـبـل
اجلـولة اخلـامسـة من
الـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصفـيـ ـ ــات
ال ـت ــي يق ـ ـ ــابل ف ــيهـ ـ ــا
مـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـب ك ــوري ــا
اجلنوبية.

احمد راضي
رئيس الهيئة االدارية
لنادي الزوراء

وبـخصــوص التجـربــة البـرملــانيــة التـي اكتفـى بـاملـشـاركـة يف
حـملـتهــا االنـتخ ــابيــة مـن دون أن يف ــوز مبقع ــد يف مجلـس
البرملان احلالي قال راضي :
أنـا علـى قنـاعة تـامة مبـا آلت إليه جتـربتي الـبرملـانيـة التي
كـان هـدفهـا الـرئـيس الـدفـاع عن أصـوات الـريـاضيني الـذين
ميثلـون شـريحـة مهمـة داخل مكـونـات شـعبنـا ولـست نـادمـا
علـى النتـيجة الن رغبـتي مازالـت قائمـة على تكـرار خوض
الـتجــرب ــة إذا سنـحت لـي الفــرصــة ث ــانيــة مـن اجل خــدمــة
الـريـاضــة ،واملطــالبــة بحقـوقهــا الكـاملـة ،ورفع احلـيف عن
منـشآتهـا املهملـة منـذ  50عامـا  ،وترجـمة آمـال الريـاضيني
إلى قـرارات فاعـلة وملـموسـة حتت قـبة الـبرملـان ،كمـا أسعى
إلـى بلـورة ورقــة مقتـرحـات قـابلــة للتـنفيــذ وتنـال مـوافقـة
جميع األنـدية واملؤسسات الـرياضية فمشـكلتنا تكمن بعدم
وجـ ــود وزيـ ــر ريـ ــاضـي يـتـم مـن خـالله تـ ــوفـيـ ــر غــطـ ــاء دعـم
حك ــومـي مـن ــاسـب لل ــري ــاض ــة يف ض ــوء خـب ــرته وشـم ــولـي ــة
الـتج ــارب الـتـي خ ــاضه ــا يف مــش ــواره الـط ــويل وإحــس ــاسه
مبعـ ــان ــاة أبـط ــال األلع ــاب الف ــردي ــة واهـمـي ــة م ـسـتل ــزم ــات

النهوض بـاملنتخبـات الوطنيـة جلميع االحتـادات املركـزية ،
ويبقـى مـلف ربط األنـديـة بـالـوزارات واملــؤسسـات املـنضـويـة
إلـيهـ ــا هـ ــو احلل ال ــوحـيـ ــد إلنق ــاذه ــا مـن عج ــز املـي ــزانـي ــة
واالنهيار.

السالمة الشخصية

ووعـ ــد احـمـ ــد راضـي يف خـتـ ــام حـ ــديــثه بـ ــأنه سـيـكـ ــون أول
العائـدين ملمارسة واجـباته من مقر عمله يف الـنادي عندما
يستقر الوضع األمني وقال :
إن احلفــاظ علــى سـالمتـي حق شخــصي تـكفله لـي جمـيع
األعـراف اإلنـســانيـة بعــد أن استحـال اسـتمـراري بـتمـشيـة
أعمـالي الـرسميـة واخلاصـة يف بغداد  ،واعـتقد إن خـدمتي
لنـادي الـزوراء عن بعـد وتـأمني مـستلـزمـاته الضـروريـة من
دعم مادي وإداري وفـني اليخل أبدا بواجبـات منصبي التي
احـ ــرص علـ ــى أمـ ــانــتهـ ــا بـ ــأعلـ ــى درجـ ــات امل ــسـ ــؤولـيـ ــة رغـم
ضغـوطــات املعيـشــة حتت هـاجـس الغـربــة بعيـدا عـن أهلنـا
ووطننا الذي نـدعو له باألمان والـسالم لكي يشرع اجلميع
بحشد جهودهم لبناء مستقبله.

غـــــــــــــداً يف كـــــــــــــربـالء

اجــــراء سحـبـــة قـــرعـــة الـــدوري اجلـــديـــد

كربالء  /املدى ا لرياضي
قـ ـ ـ ـ ــرر االحتـ ـ ـ ـ ــاد الـعـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي
املـركـزي لكـرة القـدم تــأجيل
سحب قـرعة بـطولـة الدوري
الكـ ــروي للـم ــوسـم _ 2006
 2007الـتـي كـ ــان مــن املقـ ــرر
اج ـ ـ ــراؤه ـ ـ ــا يف مـح ـ ـ ــاف ـ ـظ ـ ـ ــة
كـربالء يـوم الـسـبت املــاضي
إلى يـوم غد الثالثـاء بسبب
حـظر الـتجوال الـذي فرضه
مـجل ــس الـ ــوزراء ومــنع فــيه
حـركـة االفـراد واملـركبـات من
مـسـاء يــوم اجلمعـة املـاضيـة
وحـتى السـاعة السـادسة من
صباح امس االحد .
وقــال االمني املــالي لالحتـاد
عـبد اخلـالق مسـعود رئـيس

جلـنــة امل ـس ــابقــات املــركــزيــة
انـه تـقـ ـ ـ ــرر تـ ـ ـ ــأجـ ـيـل سـح ــب
قـرعة بطـولة الـدوري املمتاز
لـلم ــوسم اجلــديــد وحتــديــد
ش ـكـل بـ ـ ـط ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدوري
لألندية املمتـازة إلى يوم غد
الـثالث ــاء ب ــدال مـن ال ـسـبـت
املاضي ".
وأض ـ ـ ــاف "ج ـ ـ ــاء ال ـت ـ ـ ــأج ـيـل
بـ ـ ـس ـبــب حـ ـظـ ـ ــر ال ــتجـ ـ ــوال
املف ــروض عل ــى بغ ــداد مـن ــذ
م ـس ــاء أمــس وه ــو مـ ــا جعل
من الصعوبـة حضور أعضاء
االحتاد العـراقي لكرة القدم
م ــن بـغـ ـ ـ ــداد إلـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ــربـالء،
وك ـ ــذلــك صع ـ ــوب ـ ــة حـ ـض ـ ــور
رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــن
ـ

احملـافظـات األخرى وخـاصة
الشمالية والغربية".
وأشــار الــى أن "االحتــاد قــرر
تأجيل اجـراء سحب القرعة
الـ ــى يـ ــوم الــثالثـ ــاء لـيـكـ ــون
احلـضــور فــاعال جلـميـع من
هم مـســؤول ــون عن األنــديــة
يف العراق".
ي ــذك ــر إن االحتـ ــاد الع ــراقـي
املـركـزي لكـرة القـدم كـان قـد
أعـلـ ــن عـ ــن إجـ ـ ـ ـ ــراء سـحـ ــب
قـ ـ ــرعـ ـ ــة بـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة الـ ـ ــدوري
مبح ــافـظ ــة ك ــربالء ال ـسـبـت
بـحـ ـ ـض ـ ـ ـ ــور الـ ـن ـ ـ ـ ــائ ــب األول
ل ـ ـ ــرئ ـي ـ ــس االحت ـ ـ ــاد ن ـ ـ ــاجـح
ح ـمـ ـ ــود وأعـ ـضـ ـ ــاء االحتـ ـ ــاد
املـ ـ ــركـ ـ ــزي ورؤسـ ـ ــاء أنـ ـ ــديـ ـ ــة

الـدرجـة املـمتـازة يف الـدوري
الع ــراقـي ال ــذي يـت ــألف مـن
 24ن ــادي ــا ميــثل ــون مـنـ ــاطق
العراق.
واألن ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ه ـ ــي اربـ ـ ـيــل،
ـ
السليمانـية ،بيرس ،املوصل،
ديـ ـ ــالـ ـ ــى ،سـ ـ ــامـ ـ ــراء ،زاخـ ـ ــو،
وده ـ ـ ـ ـ ــوك مـ ــن امل ـ ـن ـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـشـ ـم ـ ـ ـ ــالـ ـي ـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـ ــزوراء،
الـشـرطـة ،الـطلبـة ،اجلـويـة،
اجلـيش ،الـعدالـة ،الكهـرباء،
الـ ـص ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة ،وال ــنف ــط مــن
مـنــطقــة الــوسـط ،وك ــربالء،
الــنجف ،املـيـن ــاء ،ال ـشـط ــرة،
الـف ـ ـ ـ ــرات ،نـف ـ ــط اجلـ ـن ـ ـ ـ ــوب
ومـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان م ــن املـ ـن ـ ـطـقـ ـ ـ ــة
اجلنوبية.

محــــــــد يــــطـــمـح إىل هنــــــــائـــي كــــــــاس اســـيــــــــا

عمان /ا ملدى الرياضي

اك ــد الكــابـنت عــدنــان حـمــد
املـدير الفني لكـرة الفيصلي
ح ـ ـ ـ ـ ــامـل ك ـ ـ ـ ـ ــاس الــك ـ ـ ـ ـ ــؤوس
االردنـي ـ ــة بعـ ــد فـ ــوز فـ ــريـقه
علـ ـ ــى غ ـ ـ ــرميه ال ـتـقلــيـ ـ ــدي
الـوحـدات يف جـولـة الـذهـاب
للـم ــربع ال ــذهـبـي لـبـط ــول ــة
كـاس االحتـاد االسيـوي (-1
 )0ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء

عدنان
حمد مدرب
الفيصلي
االردني

التنـافسيـة التي تغـلف لقاء
القطـبني تؤثـر بشكل كـبير
يف اجلوانب الفنية.
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف حـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن
الفيصلي صـنع فرصا
كثيـرة كـانت كـافيـة
ل ـ ـ ـ ـ ـتـ ـح ــق ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــق
اإلرتـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاح
لـ ـنـ ـ ـ ـ ــا

خ ـ ــاص ـ ــة يف مــب ـ ــاراة اإلي ـ ــاب
م ـ ــؤك ـ ــدا أن امل ـ ــشلـك ـ ــة ال ـتــي
تواجه الفـريق حاليـا تتمثل
يف إضـاعـة الفـرص والـسـبب
يعـود إلى قلـة فترة الـتجهيز
فالالعبـون لم يحصلوا على
معــدل مقبـول مـن املبـاريـات
األمـر الـذي أدى إلـى حـدوث
هــذه امل ـشـكل ــة ،لكـنـن ــا خالل
الفـت ــرة املقـبل ــة سـنــنجح يف
توفيـر اإلنسـجام والتجـانس
يف صف ـ ــوف الف ـ ــريق فــنحـن
نـلـع ـ ــب اآلن ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأسـل ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
وتكـتــيك ج ــدي ــديـن ،ب ــدأ
الالعبـون تـفهمـا شـيئـاً
ف ـ ـش ـيــئـ ـ ــا مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن
نـتـيج ــة ه ــذه املـب ــاراة
غـي ــر مـطـمـئـنـ ــة لكـن
ـالع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
الـ ـ ـ ـ ـ
سـيخــوض ــون املبــاراة
املـقـ ـبـلـ ـ ـ ــة ب ـ ـط ــمـ ـ ـ ــوح
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى
النهائي.

