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وجهة نظر

النعيمي :التن�سيق مع ال�شباب واالوملبية ادى اىل �إجنازات
باهرة لإبطال الباراملبية

ّ
دوري!
مو�سم من دون
خليل جليل

�أقامت اللجنة الباراملبية العراقية احتفالية كبرية �صباح
اخلمي�س املا�ضي مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة على انطالق عملها
اخلا�ص بريا�ضة املعاقني يف فندق املن�صور بالعا�صمة بغداد.

بغداد�/إكرام زين العابدين
ب ��د�أ احلفل بت�ل�اوة �آيات م ��ن الذكر
احلكي ��م ،بعدها �ألقى جا�س ��م حممد
جعف ��ر وزي ��ر ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
كلمة ا�ش ��اد به ��ا باللجن ��ة الباراملبية
و�أبطاله ��ا الذي ��ن حقق ��وا اجنازات
مهم ��ة لريا�ض ��ة الع ��راق و�آخره ��ا
االو�س ��مة العديدة يف بطولة �آ�س ��يا
لل�ش ��باب يف طوكي ��و ،وان ��ه عاي�ش
ه� ��ؤالء االبط ��ال ع ��ن ق ��رب وعده ��ا
فر�صة ثمينة للتعرف عليهم.
وا�ش ��اد بعده رع ��د حم ��ودي رئي�س
اللجن ��ة االوملبية العراقي ��ة باللجنة
الباراملبي ��ة وعده ��ا �ص ��احبة
الإجن ��ازات الكب�ي�رة للع ��راق وان
االوملبي ��ة �س ��تدعمها و�س ��تقف اىل
جانبه ��ا م ��ن اج ��ل خدم ��ة ريا�ض ��ة
العراق.
النعيمي :عملنا يف ظروف �صعبة
وم ��ن جانبه ق ��ال قحط ��ان النعيمي
رئي�س اللجنة الباراملبية :ان الذكرى
ال�ساد�سة لت�أ�سي�س اللجنة الباراملبية
متثل الوالدة االوىل النبثاقها و�سط
ظروف �ص ��عبة واجهتها عام 2003
�ض ��من ت�ش ��كيالت اللجن ��ة االوملبية
العراقي ��ة وتلق ��ت دعم� � ًا كام�ل ً�ا م ��ن
رئي�سها ال�سابق احمد احلجية.
وا�ضاف النعيمي :ميكن تق�سيم عمل

باقة ورد املدى للباراملبية
الباراملبي ��ة اىل مرحلت�ي�ن ،االوىل
مرحل ��ة الت�أ�س ��ي�س الت ��ي ا�س ��تمرت
لغاي ��ة  2007وا�س ��فرت عن و�س ��ام
ذهبي ،و�آخر برونزي يف باراملبياد
اثين ��ا  ،2004والتي مهدت لالنتقال
اىل املرحل ��ة الثانية الت ��ي بد�أت مع
اق ��رار ميزاني ��ة اللجن ��ة الباراملبي ��ة
الت ��ي متي ��زت بالن�ض ��وج يف العمل
االداري والفن ��ي وانعك�س ��ت عل ��ى
نتائج الريا�ضيني وبتن�سيق عال مع
وزارة ال�شباب والريا�ضة واجلهات
ال�ساندة االخرى.
و�أك ��د :يج ��ب علين ��ا ان نتطرق اىل
الدعم املتوا�ص ��ل واملت�صاعد جلميع
امل�ؤ�س�س ��ات يف دولتن ��ا لن�ش ��اطات
ريا�ض ��ة التحدي حيث ا�سهم رئي�س
اجلمهورية ج�ل�ال طالباين ورئي�س
ال ��وزراء ن ��وري املالك ��ي بتغطي ��ة
نفق ��ات بع� ��ض امل�ش ��اركات الدولي ��ة
وتوج هذا الدع ��م يف اقرار ميزانية
خا�ص ��ة لن ��ا يف عام  ،2007م�ش�ي�ر ًا
اىل التجرب ��ة الفريدة التي عا�ش ��تها
وف ��ود وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
وجلنة الريا�ض ��ة وال�شباب مبجل�س
النواب واللجنة الباراملبية العراقية
يف مناف�سات االلعاب بطوكيو.
وا�س ��تطرد :ي�س ��رنا الي ��وم ان نعلن
بان املكت ��ب التنفي ��ذي اجنزهيكلية
ت�أ�س ��ي�س جل ��ان الرماي ��ة والقو� ��س

ال�شباب تث ّمن مواقف البدري
ال�ساعية خلدمة الريا�ضة

بغداد/املدى

م�ؤيد البدري

ثمن ��ت وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة
املواق ��ف الكبرية مل�ؤيد الب ��دري الذي
عرب عنه ��ا من خالل حر�ص ��ه ال�ش ��ديد
عل ��ى الريا�ض ��ة العراقية وم�س ��تقبلها
وتفانيه من اجل خدمتها.
جاء ذلك يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة
منه ا�ش ��ار فيه اىل ان �ص ��وت البدري
كان وم ��ازال عالي� � ًا ور�أي ��ه جريئ� � ًا
و�ص ��ريح َا ازاء م ��ا يجري م ��ن بع�ض
املح ��اوالت الهادفة اىل عرقلة امل�س ��ار

الريا�ضي وان دل هذا على �شيء ف�إمنا
ي ��دل على احل� ��س الوطني وامل�ش ��اعر
ال�ص ��ادقه م ��ن قبل ��ه م ��ن اج ��ل خدم ��ة
عراقنا احلبيب.
واكد البي ��ان ان مواقف م�ؤيد البدري
ت�ضاف اىل املواقف الوطنية ال�شريفة
الت ��ي يزخر بها الو�س ��طان الريا�ض ��ي
واالعالم ��ي الل ��ذان يعم�ل�ان مبهني ��ة
وي�س�ي�ران جنب� � ًا اىل جن ��ب لإي�ص ��ال
دفة الريا�ض ��ة العراقي ��ة اىل بر الأمان
ويتجاوز كل املعرق�ل�ات واملحاوالت
البعيدة عن العمل املهني.
ي�ش ��ار اىل ان الب ��دري كت ��ب ومايزال
�سل�س ��لة م ��ن املق ��االت يف (امل ��دى
الريا�ضي) يحث فيها م�س�ؤويل احتاد
الك ��رة على �إنق ��اذ اللعبة من امل�ص ��الح
ال�ضيقة التي ادت اىل حدوث القطيعة
والرته ��ل يف مفا�ص ��لها ودفع ��ت عدد ًا
من اع�ضاء االحتاد لال�ستقالة ،حمذر ًا
يف الوقت نف�س ��ه من �سيا�س ��ة تهمي�ش
�ص ��وت الهيئ ��ة العام ��ة �ص ��احبة اليد
الط ��وىل يف �إبقاء او اجتثاث من تراه
املدافع االمني عن حقوقها او املح ّر�ض
للم�ؤ�س�سات الدولية على فر�ض عقوبة
التجميد ب�سبب تقاطع امل�صالح ب�ش�أن
امللف االنتخابي.

وال�س ��هم ليكم�ل�ا م�ل�اك اللجن ��ة
الباراملبية العراقية االثنتي ع�شرة.
ومت ��ت امل�ص ��ادقة على �ض ��م جلنتي
الرماية والقو�س وال�سهم اىل عائلة
احتادات اللجنة الباراملبية العراقية
بع ��د ان نظ ��م االحت ��ادان العديد من
البطوالت املحلية.
واختت ��م النعيم ��ي كلمت ��ه :نعلن ان
كانون الثاين � 2010سي�شهد اطالق
موق ��ع الك�ت�روين خا� ��ص باللجن ��ة
الباراملبية وا�ص ��دار العدد االول من
جملة اللجنة ا�ض ��افة اىل ا�ست�ضافة
اجتماع االحتاد العربي كما �ست�شهد
اال�شهر التالية اقامة بطوالت عربية
وغرب �آ�س ��يا وعقد اتفاقيات تعاون
عدة م ��ع ال ��دول املتمي ��زة يف جمال
ريا�ضة املعاقني.
�أما خالد ر�ش ��ك النائب االول لرئي�س
اللجن ��ة الباراملبي ��ة ورئي� ��س ن ��ادي
و�س ��ام املجد فتناول اه ��م اجنازات
اللجن ��ة الباراملبي ��ة يف م�ش ��اركاتها
اخلارجي ��ة من ��ذ ت�أ�سي�س ��ها ،م�ؤك ��د ًا
اهمي ��ة عم ��ل االندي ��ة الريا�ض ��ية
للمعاقني.
من جانبه ا�ش ��اد عقيل حميد النائب
الث ��اين لرئي� ��س اللجن ��ة ب�إجنازات
الباراملبية وخا�ص ��ة يف رفع االثقال
للمعاق�ي�ن وااللع ��اب االخ ��رى التي
حتقق ��ت لأبطاله ��ا يف امل�ش ��اركات

جانب من ح�ضوراحتفالية الباراملبية

الدولي ��ة والعربي ��ة العدي ��دة ،وزف
ب�ش ��رى ح�ص ��ول الع ��راق عل ��ى اول
و�س ��ام ذهب ��ي برفع االثقال للن�س ��اء
يف بطولة �آ�س ��يا ع ��ن طريق الرباعة
ذك ��رى زك ��ي يف مناف�س ��ات بطول ��ة
�آ�سيا التي جتري يف ماليزيا حالي ًا.

ك�أ�س التفوق

وبعده ��ا ق ��دم رئي� ��س اللجن ��ة
الباراملبية دروع ًا خا�صةملمثل نائب
رئي�س اجلمهورية و وزير ال�ش ��باب
والريا�ضة ورئي�س اللجنة االوملبية
العراقي ��ة وممث ��ل جلن ��ة الريا�ض ��ة
وال�شباب يف الربملان وممثل وزارة
الداخلية.
ومت بعده ��ا تك ��رمي وف ��د احت ��اد
�ألع ��اب القوى امل�ش ��ارك يف بطولتي
تون�س والت�ش ��يك ،وتك ��رمي منتخب
�س ��لة الكرا�س ��ي املتحركة الفائز يف
بطول ��ة تايلن ��د الدولية ا�ض ��افة اىل
وفد العراق امل�شارك يف بطولة �آ�سيا
لل�شباب يف طوكيو.
وقدم ��ت بعدها ك�أ� ��س التفوق للجان
الفرعي ��ة واالحت ��ادات املتمي ��زة يف
الباراملبية.و�ص ��رح فاخ ��ر اجلمايل
ام�ي�ن ع ��ام اللجن ��ة الباراملبي ��ة ان
االحتفالية فر�ص ��ة كبرية مبنا�س ��بة
مرور �س ��ت �س ��نوات على ت�أ�س ��ي�س
جلنتن ��ا وريا�ض ��تنا الت ��ي تعن ��ى

ب�ألعاب املعاقني.
وا�ش ��ار اجلم ��ايل اىل ان االحتفالية
توج ��ت به ��ذا احل�ش ��د املتمي ��ز م ��ن
امل�س� ��ؤولني يف الدولة ممن ا�سهموا
يف دعم ريا�ض ��ة املعاقني ف�ض�ل�ا عن
احل�ض ��ور االعالم ��ي املتمي ��ز م ��ن
الف�ض ��ائيات وال�صحف التي واكبت
الباراملبية منذ �سنوات عدة.

تو�سيع م�شاركة ال�شباب

اما �سمري الكردي االمني املايل للجنة
الباراملبية فقال :ان االحتفالية التي
جرت لتكرمي ابطال ريا�ضة املعاقني
الذين رفعوا ا�سم وعلم العراق عاليا
يف العديد م ��ن البطوالت اخلارجية
�ست�س ��هم يف دعمهم معنوي ًا من اجل
تك ��رار �إجنازاته ��م يف البط ��والت
الدولي ��ة املقبلة ،واننا نعمل لتجاوز
كل ال�ص ��عوبات واملعوق ��ات يف
طري ��ق الريا�ض ��يني وان عام 2010
�س ��يكون ع ��ام البن ��اء يف اللجن ��ة
الباراملبي ��ة و�إثبات الوجود ا�ض ��افة
اىل املحافظ ��ة عل ��ى امل�ش ��اركات
اخلارجي ��ة الت ��ي متكن فيه ��ا ابطال
العراق من حتقي ��ق نتائج ايجابية،
الفتا اىل ان جتربة م�شاركة ال�شباب
يف دورة االلعاب الآ�س ��يوية االوىل
يف طوكيو خالل العام احلايل تدفع
م�س� ��ؤويل الباراملبي ��ة اىل تو�س ��ع

بغداد/يو�سف فعل

�شذرات

 ّ�سخرت القناة الريا�ضية العراقية
مالكه ��ا من اج ��ل نقل احلفل ب�ش ��كل
مبا�ش ��ر اىل اجلماه�ي�ر وتعريفه ��م
ب�أبط ��ال اللعبة وتن ��اوب على تقدمي
فق ��رات احلف ��ل الزمي�ل�ان ط ��ه اب ��و
رغيف وحيدر �صباح.
 اك ��دت جلن ��ة العالق ��ات يفالباراملبي ��ة جناحه ��ا يف ا�ست�ض ��افة
ه ��ذا العدد الكبري من ال�ض ��يوف يف
احلف ��ل من خ�ل�ال ترتيب جلو�س ��هم
وتوفري م�ستلزمات راحتهم.
 �أبط ��ال الباراملبي ��ة كان ��وا يف يوم�س ��عدهم وه ��م ي�ش ��اهدون م ��دى
االهتم ��ام الإعالم ��ي ب�إجنازاته ��م
وظه ��رت عل ��ى وجوهه ��م عالم ��ات
الر�ضا وال�شعور بالزهو.
 كعادتها يف م�ش ��اركة امل�ؤ�س�س ��اتالريا�ض ��ية منا�س ��بات التك ��رمي
واالحتف ��اء باالبط ��ال ،فق ��د ب ��ادرت
م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى للإع�ل�ام والثقاف ��ة
والفن ��ون بتق ��دمي باق ��ة ورد جميلة
تقدي ��ر ًا منها للجن ��ة الباراملبية التي
رفعت ا�سم الريا�ض ��ة العراقية عالي ًا
يف كل املحافل اخلارجية.

ال���ع���راق ���س��اب��ع�� ًا يف م��ن��اف�����س��ات (ف���رق���ي) ال����دراج����ات ل��ب��ط��ول��ة ال���ع���رب ب��ال��دوح��ة
الدوحة�/صكب��ان الربيع��ي
 موف��د االحت��اد العراق��يلل�صحافة الريا�ضية.
احتل منتخبنا الوطني بالدراجات للرجال
املرتبة ال�سابعة من ا�صل  12دولة لبطولة
العرب يف العا�ص ��مة القطرية الدوحة بعد
نهاي ��ة املرحل ��ة االوىل من �س ��باق (فرقي
�ض ��د ال�ساعة) بعد ان قطع م�سافة ال�سباق
البالغ ��ة  67،5كيلوم�ت�ر ًا بزم ��ن ق ��دره
�س ��اعة و  31دقيق ��ة و�أربع ثوان ،وقد مثل
منتخبنا املت�س ��ابقون يا�س ��ر �ض ��ياء الدين
وو�سام �صالح ومعن غريب ودلزار �سامي
واالخ�ي�ر ان�س ��حب يف الدورة اخلام�س ��ة
وهي قبل االخرية وكان عطاء مت�س ��ابقينا
متباين ��ا اال ان اف�ض ��لهم الكاب�ت�ن يا�س ��ر
�ض ��ياء.وقد توج منتخب تون�س بطال بعد
ان احتل املركز االول بزمن قدره �س ��اعة و
 26دقيقة و 14ثانية ونال الو�سام الف�ضي
منتخ ��ب االم ��ارات بزم ��ن ق ��دره �س ��اعة و
 27دقيق ��ة و  52ثاني ��ة وكان الو�س ��ام
النحا�س ��ي من ن�ص ��يب منتخب ال�سعودية
بزم ��ن ق ��دره �س ��اعة و  27دقيق ��ة و 58
ثاني ��ة ،وقد ان�س ��حب من ال�س ��باق منتخبا
م�ص ��ر واالردن ب�سبب حرارة اجلو ليكون
املركز الرابع من ن�ص ��يب ليبيا واخلام�س
اجلزائر وال�ساد�س البحرين.
علم ��ا ان بع�ض مدربي الفرق امل�ش ��اركة قد
احتجوا على ق ��رار اللجنة الفنية للبطولة
العربي ��ة بتق�س ��يم الفرق عل ��ى جمموعتني
حي ��ث تنطل ��ق املجموع ��ة االوىل ال�س ��اعة

الثامن ��ة �ص ��باحا واملجموع ��ة الثاني ��ة
ال�ساعة العا�شرة حيث تكون حرارة اجلو
عالي ��ة وبه ��ذا مل تتوف ��ر العدال ��ة املطلوبة
جلميع الفرق امل�ش ��اركة.ويف �سباق فردي
�ض ��د ال�س ��اعة لفئ ��ة ال�ش ��باب ال ��ذي جرى
�ص ��باح ام�س اجلمعة لقطع م�س ��افة 22،4
كم والذي �ش ��ارك فيه  20مت�سابقا ميثلون
اح ��دى ع�ش ��رة دول ��ة بينه ��م العب ��ون من
العراق هما عبد اخل�ض ��ر و �ص ��باح ح�سن
عبا� ��س ،وح�ص ��ل املت�س ��ابق عب ��د الله عبد
اخل�ض ��ر على املركز ال�س ��ابع بزم ��ن قدره
 31،16دقيقة وجاء زميله �ص ��باح ح�س ��ن
عبا�س باملركز التا�سع ع�شر وزمنه 34،54
دقيق ��ة فيم ��ا اح ��رز الو�س ��ام الذهبي امين
املرايح ��ي من تون�س وزمنه  29،51دقيقة
ون ��ال و�س ��ام الف�ض ��ة ياحمي عب ��د العزيز
م ��ن اجلزائر وزمن ��ه  30،30دقيقة ليكون
و�س ��ام النحا�س من ن�ص ��يب بطل �س ��وريا
احمد بدر وي�س وزمنه .30،40
وح�ضر ال�س ��باق الدكتور جواد الهنداوي
�سفري العراق بدولة قطر و�شارك يف تقليد
او�سمة الفوز للفائزين.
وكان العراق قد قدم مقرتحا لدرا�س ��ته يف
اجتماع املكت ��ب التنفيذي لالحتاد العربي
للدراج ��ات املنعق ��د يف الدوح ��ة برئا�س ��ة
في�ص ��ل بن حميد القا�سمي رئي�س االحتاد
العرب ��ي ت�ض ��من ادراج بطولة النا�ش ��ئني
�ضمن منهاج االحتاد للمو�سم املقبل.
وق ��ال منذر جن ��م الدي ��ن الواع ��ظ رئي�س
وف ��د الع ��راق ع�ض ��و املكت ��ب التنفي ��ذي

لالحت ��اد العرب ��ي :ان تو�س ��يع القاع ��دة
وتطويراللعب ��ة يف الوط ��ن العربي ال يتم
اال من خالل االهتمام بهذه الفئة التي تعد

ّ
م�ستعد ملقارعة الكبار
حميد �سلمان :كرتنا م�ضطربة ..والنفط
اك ��د حميد �س ��لمان مدرب فري ��ق النفط لكرة
الق ��دم ان ع ��دم و�ض ��وح الر�ؤية امل�س ��تقبلية
ملوعد �إقامة الدوري للمو�سم 2010/2009
اثر ب�ش ��كل كبريعلى املنهاج التدريبي لفرق
املمتازال�سيما ان اغلبها اكملت ا�ستعداداتها
الفني ��ة والبدنية بن ��ا ًء على املوعد ال�س ��ابق
ال ��ذي حدده احت ��اد الكرة واج ��رت عدد ًا من
املباري ��ات التجريبية الداخي ��ة واخلارجية
لت�شخي�ص االخطاء وت�صحيحها قبل خو�ض
غمار الدوري بوقت منا�سب.
وقال �س ��لمان يف حديثه لـ(املدى) :ان فريق
النفط يوا�صل تدريباته اليومية بهمة عالية
ال�س ��يما بعد النتائج اجليدة التي حققها يف
املباريات الودية مع الفرق اجلماهريية التي

قاعدة امل�ش ��اركة ال�ش ��بابية و�ص ��و ًال
اىل �إع ��داد االبط ��ال ل ��دورة لن ��دن
الباراملبية .2012

يب ��دو ان املو�س ��م الكروي اجلديد ال ��ذي كان مق ��رر ًا ان ينطلق
ام� ��س اجلمع ��ة الثالث والع�ش ��رين م ��ن ت�ش ��رين االول اجلاري
�س ��يكون بال مالمح ومن دون ان ي�شهد �إقامة دوري منتظر بعد
ان ا�ص ��بح يواج ��ه م�ص�ي�ر ًا جمهوال بل بات مر�ش ��حا ليكون يف
مهب الريح نتيجة النزاع واالنق�س ��ام وال�ص ��راع الذي ت�ش ��هده
�س ��احة ك ��رة القدم يف العراق يف فرتة مل ت�ألفه ��ا الكرة العراقية
�س ��ابق ًا يف ظل ظروف مل ي�س ��لم منها دوري الكرة الذي ا�ص ��بح
�ض ��حية تلك اخلالفات واخلا�سر االوحد فيها جمهورنا الكروي
يف مدنن ��ا التي اخ ��ذت املالعب تتعطل وال يوج ��د متنف�س لكرة
القدم فيها.
لقد اكدت اال�ص ��وات اخلرية يف مرات عديدة ويف منا�سبات مل
تنفك فيها من الت�أكيد على �أهمية �إبعاد م�س ��ابقة الدوري عن كل
ه ��ذه التقاطعات والتجاذبات فامل�س ��ابقة لي�س له ��ا ناقة او جمل
بهذا ال�ص ��راع بقدر ما هو �س ��احة مفتوحة لأ�ش ��خا�ص و�أقطاب
مت�ص ��ارعة وج ��دت يف الدوري فر�ص ��ة للتعبري ع ��ن االحتجاج
واالعرتا�ض يف وقت ان م�س ��ابقة الدوري وكما ك�شفت املوا�سم
القريبة املا�ضية واكدت باالمكان ان ت�ستمر وتتوا�صل طاملا انها
وجدت قدرات ذاتية للفرق امل�ش ��اركة هي اال�س ��ا�س يف دميومة
البطولة ولي�س دعم االحتاد وغريه من امل�ؤ�س�س ��ات �سواء التي
حملت طابعا ر�سميا ام اهليا ام غري ذلك.
وطامل ��ا يرى البع� ��ض ب�إن �إقام ��ة الدوري واطالق ��ه يفرت�ض ان
يبق ��ى امر ًا مرهون ��ا ب�إجراء انتخاب ��ات االحت ��اد العراقي لكرة
الق ��دم ،وكان الدوري هو ال�س�ل�اح امل�ؤثر بي ��د االحتاد احلايل،
نت�س ��اءل مع هذه اال�ص ��وات الت ��ي ترغب يف ان يبق ��ى الدوري
ره ��ن االنتخابات واقامتها :كيف �س ��يكون م�ص�ي�ر البطولة اذا
مل جت ��ر االنتخاب ��ات يف موعد مع�ي�ن ،وهل اقام ��ة الدوري هو
امر داعم لهذا او ذاك ،وكيف �س ��تنتهي اليه احوال امل�س ��ابقة اذا
ما ا�س ��تجدت امور اخ ��رى بني اللجنة االوملبي ��ة العراقية وبني
االحتاد العراقي لكرة القدم واالحتاد الدويل ،وهل يبقى احلال
هكذا من دون دوري اىل حني االنتهاء من ق�ضية االنتخابات؟
اعتق ��د بان هن ��اك من يق ��ف وراء تعطيل موعد انط�ل�اق بطولة
الدوري ويرغب يف ت�أجيلها لأ�س ��باب وح�سابات تتعلق بتداعي
او�ض ��اعه االداري ��ة واملالية الت ��ي يعانيها ومواجهته مل�ص ��اعب
يجد يف ق�ضية عدم اقامة الدوري خمرج ًا له يف الوقت احلا�ضر
بينم ��ا ي ��رى البع� ��ض الآخر يف عملي ��ة ت�أجيل امل�س ��ابقة جتريد
اع�ضاء االحتاد احلايل من قوتهم االنتخابية ونعتقد ب�أن موقف
االحتاد كان وا�ض ��حا من امل�س ��ابقة يف املوا�سم املا�ضية وهو مل
يقدم اي �ش ��يء لها ولالندية التي خا�ضت امل�سابقة معتمدة على
ما متاح امامها من امكانات ب�س ��يطة ،فلم ن�س ��مع ان االحتاد قدم
دعم ًا لهذا النادي او ذاك ووقف اىل جانب جمموعة على ح�ساب
الآخرين ليتحول الدوري بيده اىل عوامل لال�س ��تغالل يوظفها
يف ق�ضية االنتخابات !
والالف ��ت يف الأم ��ر �أن عدد ًا كبري ًا من املدرب�ي�ن اىل وقت قريب
كان ��وا ي�ص ��فون طريق ��ة ال ��دوري ب�أنه ��ا كارثية لكنهم �س ��رعان
م ��ا عادوا لي�ؤكدوا ان املو�س ��م اجلديد مر�ش ��ح للإث ��ارة والندية
بف�ض ��ل امل�ش ��اركة الوا�س ��عة وقد يكون حاف ًال باملفاج�آت وهناك
م ��ن قال ان ال ��دوري يفرت�ض ان ي�ؤجّ ل اىل م ��ا بعد االنتخابات
وكان �ص ��وته وا�ض ��حا يف اجتماع (املن�ص ��ور) قبل ا�س ��بوعني
وه ��و اليوم ي�ؤكد ان الت�أجيل ي�ض ��ر كثريا بالدوري ف�ض�ل�ا عن
املواقف التي تفاج�أنا بها بعد االجتماع املذكور.
ال نري ��د ان نف�س ��ر ه ��ذه املواقف اجلدي ��دة ب�أنها تعن ��ي تراجع ًا
لأ�صحابها ،بل اخذت تعتقد ب�أن بطولة الدوري التي حزمت لها
االندية او�ض ��اعها وعب�أت له ��ا كل قدراتها يفرت�ض ان تكون يف
من�أى عن ال�ص ��راعات واالنق�سامات فامل�س ��ابقة �ستقام وت�ستمر
�س ��واء يف ظ ��ل االحتاد احلايل ام غريه ،فال ��دوري يبقى هوية
للك ��رة العراقي ��ة ولي� ��س هوي ��ة �ش ��رعية لالحت ��اد و�س ��واه من
املطالبني بخريطة تغيري يريدون ان يكون الدوري ثمنها.
وهن ��ا بالطبع ي�أت ��ي دور اللجنة االوملبية العراقية يف ت�س ��وية
هذا االمر خ�صو�ص ��ا بعد ان تناهى لأ�سماعنا بان رئي�س اللجنة
االوملبي ��ة العراقية رعد حمودي بد�أ ي�ض ��ع هذا االمر يف حممل
اجلد وي�سعى ل�صيغة ت�ضمن عدم �ضياع الدوري العراقي الذي
كان يقف بقوة بني الدوريات الأخرى ،وي�ش ��ار له بكونه واحد ًا
من اهمها قبل ان يفقد ما�ضيه وت�أريخه وهو يت�أرجح اليوم يف
مهب ريح ال�صرعات!

ا�س ��همت بارتفاع ال ��روح املعنوي ��ة لالعبني
وحف ��زت امل�ل�اك التدريب ��ي عل ��ى ت�ص ��اعد
وترية اال�ستعداد لتحقيق اف�ضل النتائج يف
مناف�سات الدوري للمو�سم املقبل.
وا�ش ��ار اىل ان مناف�س ��ات الدوري اجلديدة
تختلف عن املوا�سم ال�س ��ابقة لعودة االندية
اجلماهريي ��ة اىل الدخ ��ول يف �ص ��راع
التناف� ��س خلط ��ف لق ��ب ال ��دوري بع ��د ان
تعاق ��دت م ��ع جمموعة جي ��دة م ��ن الالعبني
الدولي�ي�ن وبا�ش ��رف م�ل�اكات تدريبي ��ة لها
�س ��معة كبرية عل ��ى ال�س ��احة املحلي ��ة ،لذلك
ي�س ��هم يف تعزيز حظوظها بالع ��ودة القوية
لإح ��راز لقب الدوري� ،أما فري ��ق النفط فانه
ي�س ��عى بجد اىل املناف�س ��ة بقوة على احراز
املراك ��ز املتقدم ��ة بع ��د ان ا�س ��تطاع تق ��دمي

اف�ض ��ل النتائ ��ج يف املباريات اال�س ��تعدادية
الت ��ي خا�ض ��ها الفري ��ق ومنها التغل ��ب على
الف ��رق اجلماهريي ��ة ف�ض�ل�ا ع ��ن انه ��ا التي
عك�س ��ت امل�س ��توى الفني اجليد الذي و�صل
الي ��ه الالعب ��ون وتطبيقه ��م ا�س ��اليب اللعب
املختلف ��ة والرغب ��ة يف ان تك ��ون م�ش ��اركة
الفري ��ق للتناف� ��س ومقارعة الكب ��ار بدال من
امل�شاركة الهام�شية.
وع ��ن الت�أجيل امل�س ��تمر ملناف�س ��ات الدوري
او�ضح ان الو�ضع الكروي احلايل م�ضطرب
وت�س ��وده اخلالف ��ات وتعددي ��ة اخلن ��ادق
الت ��ي ا�س ��همت يف زيادة اله ��وة بني االحتاد
واالندي ��ة� ،س ��يما ان الت�أجي�ل�ات امل�س ��تمرة
لها انعكا�س ��ات �س ��لبية عل ��ى الواقع الكروي
ويج ��ب ان يعم ��ل اجلمي ��ع عل ��ى تف�ض ��يل

امل�صلحة العامة،ا�ضافة اىل ان اغلب االندية
التي ت�ش ��ارك يف مناف�س ��ات ال ��دوري تعاين
ازم ��ات مادي ��ة خانق ��ة تلق ��ي بظالله ��ا عل ��ى
امل�ستوى الفني العام للدوري.
وع ��ن اف�ض ��ل �آلية لإقام ��ة الدوري للمو�س ��م
املقب ��ل قال �س ��لمان:ان نظام ال ��دوري العام
م ��ن مرحلتني هواالمثل لتطوير كرتنا ودفع
عجلته ��ا اىل االم ��ام مع �ض ��رورة تقليل عدد
الفرق امل�ش ��اركة فيه الن ذلك ي�ض ��غط جدول
امل�س ��ابقة ويزيد قوة املناف�سة ويعطي نكهة
ممي ��زة للمباري ��ات ويحف ��ز الالعب�ي�ن عل ��ى
تقدمي اق�ص ��ى مالديه ��م من امله ��ارات الفنية
ويعي ��د اجلماهري اىل املدرج ��ات� ،أما زيادة
ع ��دد الف ��رق غ�ي�ر املدرو� ��س ف ��ان عواقبه ��ا
وخيمة على م�ستقبل اللعبة.

هي اال�س ��ا�س يف تهذيب قدرات الالعبني،
وا�ض ��اف ان ��ه طل ��ب يف اجتم ��اع االحتاد
العربي :ان يتم ال�سماح لالعبني النا�شئني

املتميزين للم�ش ��اركة يف بطوالت ال�شباب
م�ش�ي�را اىل ان املق�ت�رح العراق ��ي ق ��د جاء
ت�أكي ��د ًا لرغب ��ة ر�ؤ�س ��اء الوف ��ود ال�ش ��قيقة

منتخب الدراجات يحتل املركز ال�سابع عربي ًا
ولقي الرتحاب من رئي�س واع�ضاء املكتب
التنفيذي لالحتاد العربي و�س ��يتم �إقراره
ب�صورة نهائية خالل االيام املقبلة.

املو�سوي� :أبطال اجلودو �سحبوا الب�ساط من عمالقة اللعبة
بغداد/طه كمر
اع��رب �سمري املو�سوي نائب رئي�س
االحت � ��اد ال �ع��رب��ي ورئ �ي ����س االحت ��اد
العراقي املركزي للجودو عن �سعادته
للنتائج التي حققها العبو املنتخب
ال��وط�ن��ي يف بطولتي ال �ع��رب وغرب
�آ� �س �ي��ا ال �ل �ت�ين اق�ي�م�ت��ا يف العا�صمة
اللبنانية بريوت اال�سبوع املا�ضي.
وقال املو�سوي يف ت�صريح لـ(املدى):
انا �سعيد جدا ملا حققه ه ��ؤالء الفتية
م��ن نتائج مبهرة تكللت ب�إحرازهم
امل ��رك ��ز ال� �ث ��اين يف ب �ط��ول��ة ال �ع��رب
واملركز الرابع يف بطولة غرب �آ�سيا
عندما تفوقوا على املنتخبات التي
تفوقنا بكل االم ��ور ول�ه��ا ب��اع طويل

يف ه��ذه اللعبة امثال م�صر واملغرب
واجلزائر.
وا�ضاف :برغم الظروف التي يعي�شها
ال��ري��ا��ض��ي ال�ع��راق��ي وال �ت��ي جت�سدت
بابتعاد الالعبني عن ب�ساط التدريب
م��دة ال تقل ع��ن ع��ام�ين ب�سبب تردي
ال��و��ض��ع االم �ن��ي يف ال �ف�ترة املا�ضية
الذي ادى اىل ت�أخر الريا�ضة خ�صو�صا
يف هذه اللعبة اال ان الغرية العراقية
تفوقت على م�ستوى املناف�سني الراقي
يف البطولتني ،م�شريا اىل ان اداء
العبينا وا�سلوبهم يف النزاالت ابهر
احلا�ضرين يف قاعة املناف�سة عندما
�سحب العبونا الب�ساط من حتت اقدام
ابطال الدول امل�شاركة.

و�أك��د ان ال�ع��راق ك��ان رقما �صعبا يف
ت�ل��ك ال�ب�ط��ول��ة ومل ي�ك��ن جم��رد مكمل
ل �ل �ف��رق ح �� �س��ب م ��ا ت��وق��ع ك��ث�ي�رون،
م��و��ض�ح��ا ان ج�م�ي��ع امل�ع�ن�ي�ين بهذه
ال�ل�ع�ب��ة وامل �� �ش��رف�ين ع�ل��ى املنتخبات
العربية امل�شاركة قد فوجئوا مب�ستوى
العبينا وتكنيكهم العايل و�سرعة ردة
فعلهم اث �ن��اء ال��ن��زاالت ال �ت��ي حققوا
فيها ميداليات عدة جعلتهم يخطفون
املركز الثاين يف بطولة العرب حيث
تركوا ب�صماتهم على ب�ساط قاعة بودا
اللبنانية متفوقني على عمالقة اللعبة
يف م�صر واملغرب واجلزائر و�سوريا
وال�����س��ع��ودي��ة وال� �ك ��وي ��ت واالردن
ولبنان.

