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المدى الرياضي

الهيئة العليا للريا�ضة يف العراق ..هل ّ
متثل خمرج ًا �أو ح ًال منا�سب ًا؟
 ال ت��ب��ح��ث ع���ن ال���ف���ا����س���د ..ف�� ّت�����ش ع���ن غ�ي�ر ال��ف��ا���س��د يف ري��ا���ض��ت��ن��ا!
 ه��������ل ب�����ت�����ن�����ا ع������ل������ى �أب�������������������واب ق��������������رار ( )184ج������دي������د؟
 د .با�سل عبد املهدي
توال ��ت وتزاي ��دت الت�صريح ��ات
والأحادي ��ث وامتلأت ال�صحف باملقاالت
والتعليق ��ات والوخ ��زات واالتهام ��ات
وازدحم ��ت الف�ضائي ��ات وبراجمه ��ا
الريا�ضي ��ة و�ضيوفه ��ا ومداخالته ��ا
بال�ش ��كاوى واالعرتا�ض ��ات املطالب ��ة
ب�ض ��رورة �إيج ��اد خمرج يح� � ّرر ريا�ضة
العراق من �أزماتها القائمة وي�ضع نهاية
لأو�ض ��اع الب�ؤ� ��س الت ��ي ت�سوده ��ا وم ��ا
تكدّ�س ويتك ّد� ��س فيها من حاالت تالعب
وف�ساد ،وما يدور يف وبني �أو�ساطها من
منابزات وتك ّتالت و�إهانات وت�سقيطات
جت ��اوزت كل خطوط الألوان امل�سموحة
حت ��ى و�صل ��ت يف كث�ي�ر م ��ن احل ��االت
باللجوء اىل املحاكم والق�ضاء ،والأ�سو�أ
من هذا ك ّل ��ه ا�ست�شراء ظاهرة اال�ستهتار
بكل القي ��م الريا�ضية والغل ��و املت�صاعد
يف ا�ستخ ��دام العن ��ف والتهدي ��د امل�س ّلح
يف تقرير وح�سم الأمور.
�إن م ��ن يتابع م ��ا يحرر ويع ّل ��ق من قبل
�أق�ل�ام مف ّك ��رة وج ��ادة ،كذلك م ��ا ين�شره
البع� ��ض على �صفح ��ات التوا�صل يلم�س
أم�س ��ت
دون �ش ��ك� ،أن ريا�ض ��ة الع ��راق � َ
�أ�شبه بكيان تا ِئ ��ه و�سط �أمواج متالطمة
م ��ن االجته ��ادات العا ِبث ��ة وامل�صال ��ح
والن ��زوات الغريزي ��ة والو�صولي ��ة
املتقاطعة ب�سبب �ضعف الوعي يف �أهمية
املمار�س ��ة امل�ؤ�س�ساتية �إجما ًال وغياب �أو
تغييب قوان�ي�ن ونظم العم ��ل الريا�ضية
احلديث ��ة ،ي�صاحب� � ُه تخ ّل ��ف مُري ��ب
يف امل�ست ��وى الثق ��ايف الع ��ام للغالبي ��ة
العظمى ملن يُطل ��ق عليهم اليوم قادة يف
م�ؤ�س�ساته ��ا ،بعد ابتعاد �أو �إبعاد مُمنهج
ومرعوب من اخلربات والعقول املف ّكرة
التخ�ص� ��ص الفني والأكادميي
من َحملة
ّ
يف ميدان �ص ��ار للعلم وتخ�ص�صاته فيه،
الكلم ��ة الأخرية واحلا�سم ��ة يف عمليات
�صنع القرار.
كل هذا نع ��ده نتيجة طبيعية يف م�سرية
ريا�ضتنا ،قاد �إليها منهج الإهمال وغياب
ال�سيا�س ��ة املق� � ّررة واملعلن ��ة له ��ا وم ��ا
�صاحب ذلك من ق�صور ثقايف و�سطحية
يف التفكري الذي توليه الدولة ومنهجها
املوظف له ��ا �أو�صلها اىل ما هي عليه من
حال ،كما و�أ�ضعف ،يف الوقت ذاته واىل
مدّيات بعيدة �إمكانية ا�ستثمار وتوظيف
ت�أث�ي�رات ممار�ساته ��ا وفعالياتها املفيدة
عل ��ى جمم ��ل عملي ��ات التنمي ��ة والبن ��اء
وحت�ص�ي�ن م�ستقب ��ل الأجي ��ال تربوي� � ًا
و�صحي� � ًا ونف�سي� � ًا ووطني� � ًا �أي�ض� � ًا .لقد
اكتف ��ت النظ ��رة الر�سمي ��ة للريا�ض ��ة يف
�أغل ��ب م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة عموم� � ًا ،م ��ع
�شدي ��د الأ�سف ،على �أنه ��ا� ،أي الريا�ضة،
لي�ست �أكرث من (لعب طوبة)!.
�إن م ��ا ي�ش ّدن ��ا اىل تك ��رار �إع�ل�ان كل ذلك
هو نظ ��رة الالمباالة وابتعاد امل�ؤ�س�سات
املعني ��ة يف التعامل مع منطوق وجوهر
امل ��ادة  ٣٦م ��ن الد�ست ��ور العراق ��ي املقر
وغي ��اب �أيّ م�ش ��روع �أو فك ��رة للب ��دء
بتحقيق الأه ��داف والفوائد االجتماعية
�أع�ل�اه للريا�ض ��ة و�أهمي ��ة انت�ش ��ار

ممار�سته ��ا الت ��ي ا�ستجاب ��ت �إليها قناعة
امل�ش ّرع حني اعتمدها د�ستوري ًا.
نع ��ود �إىل حق ��ل الريا�ض ��ة ومناف�ساته ��ا
ون�سجل اعتذارنا
وم�ؤ�س�ساتها القائم ��ة
ّ
ً
م ��رة �أخرى حني نعلن جه ��ارا ملن يعرف
وال يع�ت�رف ،ب�أن احلقبة احلالية ومنهج
�إدارة �ش�ؤون الريا�ض ��ة العراقية �إجما ًال
ب�شقيها احلكومي والأوملبي وتوابعهما
تعي� ��ش �أرد�أ حالة م ��ن العالقات املتبادلة
بني �أطرافه ��ا و�شخو�صه ��ا وم�ؤ�س�ساتها
�أف ��رزت الأ�س ��و�أ �إطالق� � ًا يف �أو�ضاعه ��ا
ونتائجه ��ا الريا�ضي ��ة (احلقيقي ��ة) على
ال�صع ��د عِ رب كل ما م ّر عل ��ى ت�أريخها
كل ُ
من ُحق ��ب .فالف�ضائح والأخبار املتك ّررة
حل ��االت التزوي ��ر ب�أعم ��ار الالعب�ي�ن
والتالعب بال�شهادات الدرا�سية وانت�شار
ظاه ��رة تعاط ��ي املن�شط ��ات وتعاظ ��م
االبت ��كارات والتخريج ��ات ّ
املوظف ��ة يف
ا�ستغ�ل�ال امل ��ال الع ��ام املق� � ّرر للريا�ض ��ة
والريا�ضيني ب�شكل مُلفت وخارج حدود
امل�سموح ،حت ��ى بلغ احلال بالبع�ض اىل
و�ص ��ف املمار�س ��ات ه ��ذه بالق ��ول تندّر ًا
وته ّكم� � ًا" ،ال تبحث ��وا ع ��ن الفا�س ��د يف
ريا�ضتن ��ا ،ف ّت�ش ��وا لن ��ا عن غ�ي�ر الفا�سد
فيها"!!
نظ ��ن �أن ذلك كافي� � ًا اىل تبي ��ان �إفرازات
ونتائ ��ج العملي ��ة الدميقراطي ��ة العليل ��ة
للحاك ��م امل ��دين لق ��وات االحت�ل�ال بع ��د
�سق ��وط النظام ح�ي�ن ّ
وظفته ��ا �سلطاته،
بال دراي ��ة حم�سوبة لأو�ض ��اع وظروف
املجتمع العراقي ،وظفتها ،يف انتخابات
الأجه ��زة الريا�ضي ��ة خالية م ��ن �شروط
و�ضواب ��ط حت ��دد املوا�صف ��ات النوعية
واخل�ب�رات العلمية والعملي ��ة املطلوبة
والتخ�ص�صية
ل�شاغلي املواقع القيادي ��ة
ّ
فيها وبدون �أيّ حت�ضري �أو ت�أهيل فكري
�أو وطن ��ي و�أخالقي ملزم على املتقدّمني
الحت�ل�ال املواق ��ع ه ��ذه خ�صو�ص� � ًا و�إن
ريا�ضتن ��ا والع ��راق عموم� � ًا ،ق ��د َخ�ضع
وحكِ م حلقب طويلة يف ظل ُنظم و�أو�ضاع
ُ
وق ��رارات مركزية �شمولي ��ة ومت�شدّدة ال

يد ال�شرطة تخطط للمربع
الذهبي الآ�سيوي
 بغداد /املدى
يلتق ��ي فري ��ق ال�شرط ��ة حام ��ل لق ��ب
دوري الي ��د املمتاز م ��ع نظريه ركور
الأوزبك ��ي بال�ساع ��ة  12:30ظه ��ر
الي ��وم الأحد عل ��ى �صال ��ة الريا�ضية
ملدين ��ة حي ��در اب ��اد الهندي ��ة� ،ضمن
مناف�س ��ات الي ��وم الأخ�ي�ر م ��ن دور
املجموع ��ات حل�س ��اب املجموع ��ة
الثاني ��ة يف بطولة الأندية الآ�سيوية
�أبط ��ال ال ��دوري  2017اجلاري ��ة
حالي� � ًا حتى ي ��وم  30ت�شرين الثاين
احل ��ايل ،مب�شاركة  9ف ��رق من غرب
و�شرق القارة.
وق ��ال ع�ض ��و �إدارة ن ��ادي ال�شرط ��ة
الريا�ض ��ي حت�س�ي�ن اليا�س ��ري
لـ(امل ��دى)� :إن فريق ��ه يتطل ��ع اىل
حتقيق الفوز يف هذه املباراة بفارق
عدد كبري من الأهداف من �أجل حجز
بطاقة الت�أه ��ل الثانية عن املجموعة
الثاني ��ة اىل ال ��دور ن�ص ��ف النهائ ��ي
للن�سخ ��ة احلالي ��ة م ��ن البطولة اىل
جان ��ب فري ��ق النجم ��ة البحرين ��ي
املت�ص ��در بالعالم ��ات الكامل ��ة ،حيث

يحتل فري ��ق ال�شرط ��ة املركز الثاين
بر�صيد  3نقاط متفوق ًا على مناف�سه
بف ��ارق الأهداف ع ��ن فري ��ق الأهلي
القط ��ري ،ال ��ذي �سيلع ��ب بال�ساع ��ة
 4:30ع�ص ��ر اليوم الأح ��د مع فريق
اينديا الهندي .
و�أو�ض ��ح �أن الالعب حممد �صاحب،
�سيك ��ون الغائ ��ب الأب ��رز ع ��ن لق ��اء
رك ��ور الأوزبك ��ي ب�سب ��ب الأ�صاب ��ة
الت ��ي تع ّر�ض له ��ا مع فري ��ق الأهلي
القط ��ري ،حيث �أختار امل ��درب ظافر
�صاحب الالعب البديل الذي �سيكون
جاه ��ز ًا اىل بقية زمالئ ��ه يف تطبيق
اال�سلوب التكتيك ��ي الذي مت و�ضعه
م ��ن �أجل �شن الهج ��وم ال�ضاغط منذ
ن�سجل
بداي ��ة ال�ش ��وط الأول ،حت ��ى ّ
�أك�ب�ر عدد ممك ��ن من الأه ��داف التي
�ستكون كفيلة لنحجز تذكرة العبور
اىل املرب ��ع الذهب ��ي ال ��ذي �سينطلق
بعد غ ��د الثالث ��اء ،حيث م ��ن امل�ؤمل
�أن نواجه فيه �أول املجموعة الأوىل
الت ��ي ت�ضم فرق ال�شارق ��ة الإماراتي
والدحيل القط ��ري وم�سقط العُماين
ونفط وغاز كج�سران االيراين.

املزور واملرتزق يهدّ د باللجوء
ّ
�إىل التدويل فمن مينع
احلكومة عن تقدمي �شكوى
مقابلة �أمام املنظمة الدولية؟
ما هو قائم يف �أوملبيتنا من
فراغ قانوين وعبث �إداري
ومايل وتالعب يجب �أن
يوقف ر�سم ّي ًا

تق�ت�رب يف ُا�سلوب ممار�سته ��ا و�آلياتها
ّ
املوظف ��ة اىل م ��ا ت�ستوجب ��ه املب ��ادئ
الدميقراطي ��ة احلقيقي ��ة م ��ن اه ��داف.
فالدميقراطي ��ة احل ّق ��ة واملنتج ��ة يف
مي ��دان كالريا�ض ��ة ،ت�ستن ��د كل مقومات
التق� �دّم والتطور فيه �إىل �أفكار وخربات
تخ�ص�صية بحت ��ة ،ال ت�ستطيع �أن
علمية ّ
تو ّفره ��ا م ��ا �أتب ��ع يف جمي ��ع انتخابات
�أجه ��زة ريا�ضتن ��ا ح�ي�ن اكتف ��ى بعملي ��ة
و�ضع الورق ��ة االنتخابية يف ال�صندوق
واحت�س ��اب الأ�ص ��وات املتج ّمع ��ة دون
التق ّي ��د مبوا�صفات و�ش ��روط و�ضوابط
نوعية ملزمة و(مت�شدّدة) على ّ
املر�شحني
املتق ّدم�ي�ن نحو احتالل املواق ��ع انتخاب ًا
دميقراطي ًا.
�إن العملية الدميقراطية املنتجة واملثمرة
يف الريا�ضة مبفهومها احلديث� ،إمنا هي
ممار�سة فكرية تراكمي ��ة حتكمها مبادئ
وقي ��م وخربات م�ؤهل ��ة ل�صناعة ريا�ضة

ولي�ست مطام ��ح ومزايا ووجاهات تبد�أ
�أبجدي ��ة التع ّل ��م �ساعة و�صوله ��ا املواقع
ولي�ست حت�ضري ًا لها!
ولكي نتج ّنب تهمة توجيه االتهام املبا�شر
لبع�ض �شاغلي بع�ض ًا م ��ن املواقع العليا
يف الق ��رار العراق ��ي احل ��ايل وحتميلهم
كامل امل�س�ؤولية فيما و�صل �إليه الو�ضع
الريا�ض ��ي يف بلدنا من �س ��وء وتر ٍّد بكل
م ��ا �أتين ��ا علي ��ه م ��ن تف�صي�ل�ات ،ن�ؤك ��د
بيق�ي�ن تام ،ب� ��أن جممل اخلل ��ل احلا�صل
يف م�س�ي�رة عمل الريا�ض ��ة وم�سبّباته ال
ميك ��ن �أن يُن�سب (فق ��ط) اىل الأ�شخا�ص
(ك�أ�شخا�ص) �شغلوا �أو ي�شغلون املواقع
ه ��ذه وم�ست ��وى حت�صيله ��م العلم ��ي �أو
التخ�ص�صية فح�سب ،بل �أي�ض ًا
خرباتهم
ّ
وبدرج ��ة ت�أث�ي�رات �أهم و�أك�ب�ر بالهيكل
�أو اله ��رم التنظيم ��ي (املتداع ��ي) القائم
يف عملي ��ات ت�سي�ي�ر �ش� ��ؤون امل�ؤ�س�س ��ة
الريا�ضي ��ة يف الع ��راق عموم� � ًا وفيِ

نوعي ��ة العالق ��ة القانونية ب�ي�ن �أطرافها
وال�صالحي ��ات املح�سوب ��ة واملفوّ �ض ��ة
ل ��كل منها ح�س ��ب الأه ��داف والواجبات
املق� � ّررة له ��ا والآليات ّ
املوظف ��ة لتنفيذها
وفق النظ ��م الداخلية املعتمدة (قانونيا)ً
لكل منها!
فرغم انع ��دام وجود قوان�ي�ن بع�ضها �أو
فقدان �صالحية �أغلبها ّ
املوظفة حالي ًا يف
�إدارة �ش�ؤون عم ��ل امل�ؤ�س�سات الريا�ضة
العراقية كاف ��ة ،ب�سبب ع ��دم �أو �صعوبة
انطباق منط ��وق موادها و�شروطها ،يف
الغالب ،مع ما هو قائم حالي ًا من ظروف
و�أو�ض ��اع اجتماعية و�سيا�سي ��ة ومالية
ورقابية وح ّتى موجبات ت�شريعها ،التي
تختلف جذري� � ًا ع ّما كان �سائد ًا �آنذاك من
ظروف و�شروط وقت الت�شريع.
�إذن وتالفي� � ًا لكل ما �س ّبب ��ه وما �سي�سبّبه
ه ��ذا اخللل التنظيم ��ي القائ ��م ،علينا �أن
نبح ��ث عن مخُ رج حدي ��ث يو ّفر لريا�ضة
الع ��راق �ضمانة لتجاوز م ��ا واجهته من
م�ش ��اكل وعق ��د قانونية و�إداري ��ة وقفت
عائق� � ًا ّ
عط ��ل اىل ح ��دود بعي ��دة حال ��ة
التط ��وّ ر املت�صاعد واال�ستق ��رار املن�شود
يف عم ��ل امل�ؤ�س�س ��ة الريا�ضي ��ة العراقية
منذ ال�سقوط حتى اليوم.

�إن �أول و�أهم ما يلزم احلكومة القيام به
هو التفكري اجلدّي با�ستحداث جمل�س �أو
هيئة عليا للريا�ضة يف العراق (لأغرا�ض
التخطيط والتن�سيق فق ��ط) ير�أ�سه �أحد
ن ��واب رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء وي�ضم
م�س� ��ؤويل ور�ؤ�ساء اجله ��ات الريا�ضية
املعنية� ،إ�ضافة �إىل ع ��دد منا�سب ()٧-٥
م ��ن اخل�ب�راء باخت�صا�ص ��ات متنوّ ع ��ة
ريا�ضي ��ة وغ�ي�ر ريا�ضي ��ة (�أكادميي ��ون
مبوا�صف ��ات م�شروطة مع خ�ب�رة ال تقل
عن � ١٥سن ��ة) يعملون ابت ��دا ًء بال تف ّرغ
وظيفي وفق الأ�سلوب الطوعي الأدبي.
يعم ��ل املجل� ��س �أو الهيئ ��ة املقرتح ��ة
وفق نظ ��ام خا�ص ّ
يح�ضر له ��ذا الغر�ض
وتفوّ �ض له �صالحيات تتنا�سب ومه ّماته
مثلما ه ��و عليه احلال القا ِئ ��م يف �أغلبية
ِّ
املتح�ض ��ر وكل دول اجلوار
دول الع ��امل
املُحيط.
نجُ زم ب�أن ال�سعي لقيام الت�شكيل املقرتح
�سي�س ّه ��ل عل ��ى م�ؤ�س�س ��ات الريا�ضة يف
بلدنا حكومية وغري حكومية ،لي�س فقط
جت ��اوز وح�سم الكثري م ��ا ت�سبّب لها من
م�شاكل و�أزمات قانونية و�إدارية ومالية،
و�إمنا يف منح الريا�ضة يف العراق بُعد ًا
و�أهمية �أكرب يف نظر الدولة خ�صو�ص ًا �إذا
ما تب ّنت الهيئة املذكورة التفكري اجلدّي
العمل ��ي بالتخطي ��ط لو�ض ��ع مقرتح ��ات
وم�شاريع تقرتب م ��ن الغايات التي �أتت
عليه ��ا املادة  ٣٦م ��ن الد�ست ��ور العراقي
املُق ّر ،لي�س �آخرها م�شروع �إعادة درو�س
الريا�ض ��ة الأ�سبوعية الإلزامية يف نظام
التعلي ��م يف الع ��راق مبراحل ��ه كاف ��ة� ،أو
خط ��ط لتو�سي ��ع وانت�ش ��ار املمار�س ��ة
الريا�ضية بني الأو�س ��اط ال�شعبية كافة،
وفيِ كل �أنحاء البالد وما جننيه مقابلها
من منافع �صحي ��ة وتربوية واجتماعية
مقابل م ��ا ي�سود ويتكاثر ب�ي�ن �أو�ساطها
اليوم من ممار�سات حم ّرمة.
و�إذا م ��ا واجه م�ش ��روع �إ�صالح ريا�ضي
عراق ��ي م ��ن هذا الن ��وع حمل ��ة معار�ضة
ا�ستن ��اد ًا �إىل ذات الأ�سطوان ��ة املعهودة
ب�أن ��ه ميث ��ل تدخ�ل ً�ا حكومي� � ًا خمالف� � ًا
لن�صو� ��ص امليثاق الأوملب ��ي ،و�أنهم� ،أي
املعرت�ض�ي�ن� ،سيلج� ��أون اىل رف ��ع راي ��ة
التدوي ��ل ،ف�إنن ��ا نعلنها جه ��ار ًا وبال �أي
حت ّفظ ،ب�أن ريا�ضتنا �أو اوملبيتنا حتديد ًا
أم�س ��ت بحاج ��ة فع�ل ً�ا اىل ق ��رار ر�سمي
� َ
حكوم ��ي �أ�شب ��ه بق ��رار  ١٨٤ال�صادر يف
� ٢٠أيار /ماي�س من عام  ٢٠٠٨للأ�سباب
التالية:
�إن م ��ا ه ��و قائ ��م يف �أوملبيتن ��ا حالي ًا من
ف ��راغ قان ��وين وعب ��ث �إداري وم ��ايل
وتالع ��ب وا�ستغالل بامل ��ال العام ،يجب
�أن يوقف ر�سمي� � ًا لأنه جتاوز يف حجمه
ع�ش ��رات ،ب ��ل مئ ��ات امل� � ّرات مقارنة مبا
ح�ص ��ل يف اللجن ��ة و�إدارته ��ا بعد حادث
االختط ��اف امل� ��ؤمل لرئي�سه ��ا و�أع�ض ��اء
مكتبها التنفيذي يف  ١٥متوز .٢٠٠٦
نعتقد ب�أن هن ��اك �إمكانية حقيقية لإحياء
بن ��ود اتفاقية العمل امل�شرتك املوقعة يف
ل ��وزان ب�سوي�س ��را يف  ٢٩مت ��وز ٢٠٠٨
 ،ب�ي�ن ممثل ��ي احلكومة العراقي ��ة (�أكرر
احلكوم ��ة العراقية) واللجن ��ة الأوملبية

الدولي ��ة املتعلق ��ة مب�ستقب ��ل العم ��ل
الأوملب ��ي يف الع ��راق �أث ��ر ق ��رار تعلي ��ق
ع�ضوي ��ة جلنته يف اللجن ��ة الدولية بعد
ال�شكوى املقدّمة من �أوملبيتنا حينها بعد
قرار  ١٨٤ملجل�س الوزراء.
�إن اللجن ��ة الأوملبي ��ة الدولي ��ة تبح ��ث
وتعل ��ن ر�سمي� � ًا دوم� � ًا �أهمي ��ة ووجوب
االق�ت�راب والتع ��اون وت�شجيع امل�ساعي
الت ��ي تبذله ��ا احلكومات املختلف ��ة لدعم
العالقات بينها وبني اللجان الوطنية يف
خمتلف البلدان.
�إن املدة الت ��ي ا�ستمر خاللها قرار تعليق
ع�ضوي ��ة جلنتن ��ا حينه ��ا ،دون �أي ث�أثري
ريا�ضي عملي يذكر ،مل تتجاوز ال�سبعني
يوم� � ًا وه ��ي يف كل الأح ��وال ،حت ��ى يف
حال ��ة ا�ستمرارها لأ�شهر �أكرث ،كما يبغي
ويخط ��ط �إلي ��ه البع�ض ،هي �أق ��ل ت�أثري ًا
يف �أ�ضراره ��ا عل ��ى الريا�ضة وم�سريتها
من الأ�ضرار الت ��ي ي�سبّبها ا�ستمرار هذا
الو�ضع ال�شاذ يف م�سرية العمل الأوملبي
العراقي احلايل وم�شاكله املتزايدة.
�إن الوف ��د ال ��ذي م ّثل احلكوم ��ة العراقية
يف مفاو�ضاته ��ا م ��ع الأوملبي ��ة الدولي ��ة
حينه ��ا �ض� � ّم يف جنباته �أربع ��ة موظفني
حكومي�ي�ن ر�سمي�ي�ن ،ثالث ��ة منه ��م م ��ن
ال�سيا�سيني من غ�ي�ر العاملني يف ميدان
الريا�ض ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل حام ��ل املل ��ف
الريا�ض ��ي ممث�ل ً�ا ع ��ن وزارة ال�شب ��اب،
تو�صلوا جميع ًا وف ��ق طروحات منظمة
مدرو�س ��ة ومو ّثق ��ة �إىل تو�ضي ��ح ما كان
خافي ًا على اجلهة الدولية من معلومات،
�أثم ��رت م ��ن خ�ل�ال التفاه ��م املتب ��ادل
للطرف�ي�ن اىل اتفاقية عم ��ل تعيد احلياة
نحو م�ستقبل مثمر جديد للعمل الأوملبي
يف الع ��راق� ،أهملت وكيّفت ،مع الأ�سف،
غالبي ��ة ن�صو�صه ��ا املق� � ّرة م ��ع خطوات
التح�ضري املتخ ��ذة النتخابات الأوملبية
العراقي ��ة ٢٠٠٩ /واختف ��ت من�سيّة بني
الأدراج بعد انتهائها.
�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ،ن�ستف�سر بكل غرابة
وف�ض ��ول �أي�ض ًا ،فيم ��ا �إذا ما جتر�أ الأ ّمي
واملزوّ ر واملتالعب باملال بال حق قانوين
وجل� ��أ بال�شكوى دولي ًا على حكومة بلده
الت ��ي تلت ��زم بتمويل ��ه بكل م ��ا حتتاجه
م�ؤ�س�سته وتوابعها م ��ن �أموال ومرافق
ودعوم ��ات  ......و�إل ��خ ،لتم�شي ��ة �أمور
م�ؤ�س�سته بانتظ ��ام ،ن�س�أل ما الذي مينع
احلكوم ��ة من �إيقاف ه ��ذا التمويل وتلك
الدعوم ��ات ،اذا ما حتقق له ��ا هذا النوع
م ��ن العب ��ث والتالع ��ب ب�أمواله ��ا وف ��ق
اجته ��ادات وممار�سات وقرارات تخالف
ن�ص� � ًا م�ضم ��ون امليث ��اق الأوملب ��ي وم ��ا
ّ
معم ��ول به مبوج ��ب القوان�ي�ن العراقية
ال�سائ ��دة؟ ثم �أين �ستلج� ��أ للح�صول على
متوي ��ل مماث ��ل ّ
يغط ��ي �أن�شطته ��ا وم ��ن
�سيتحم ��ل امل�س�ؤولي ��ة� ،إذا م ��ا مت ذلك (ال
�سم ��ح الله)؟ ث ��م م ��اذا مين ��ع احلكومة،
ملواجه ��ة (م� ��أزق) التهدي ��د بالتدوي ��ل
القيام بتق ��دمي ذات ال�شكوى املو ّثقة �إىل
الأوملبي ��ة الدولي ��ة خ�صو�ص� � ًا و�إن ب�ي�ن
الطرف�ي�ن اتفاقية عم ��ل م�شرتك ،ما زالت
غايات �إبرامها ،قيد االنتظار؟! والله من
وراء الق�صد.

دمي��اري��و ي��ق��ود �سلة ال��وط��ن��ي ل��ف��وز ت ��أري��خ��ي ع��ل��ى �إي���ران
 بغداد /حيدر مدلول
حقق منتخبنا الوطن ��ي لكرة ال�سلة فوز ًا
ت�أريخي� � ًا على نظ�ي�ره الإي ��راين بنتيجة
( )66-74نقط ��ة يف املب ��اراة التي جرت
بينهم ��ا عل ��ى ال�صال ��ة الريا�ضي ��ة للأمري
حم ��زة مبدين ��ة احل�س�ي�ن لل�شب ��اب يف
العا�صم ��ة الأردني ��ة عمّان� ،ضم ��ن الدور
الأول م ��ن اجلول ��ة الثاني ��ة حل�س ��اب
املجموع ��ة الرابعة للت�صفي ��ات الآ�سيوية
امل�ؤهل ��ة اىل بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل الت ��ي
�ستقام يف ال�صني بعام .2019
و�شهد ال�ش ��وط الأول تناف�س� � ًا مثري ًا بني
العب ��ي منتخبن ��ا الوطن ��ي ونظرائه ��م
العبي املنتخب الإي ��راين حتى اللحظات
الأخ�ي�رة الت ��ي انته ��ت مل�صلح ��ة الأخري
بف ��ارق نقطت�ي�ن ( )20-22و�أثم ��رت
التوجيهات التي �أعطيت من قبل الرتكي
م�صطف ��ى دارين خالل ف�ت�رة اال�سرتاحة
لالعبين ��ا يف ال�سيط ��رة عل ��ى جمري ��ات
ال�ش ��وط الثاين ال ��ذي مت ح�سمه ملنتخبنا
بنتيجة ( )17-21نقطة فيما كان ال�شوط
الثالث �ساخن� � ًا بني املنتخبني الذي مت ّكن
الإيرانيون من حتويله �إليهم يف اللحظة
الأخ�ي�رة بفع ��ل الرميات الث�ل�اث لينتهي
بنتيج ��ة ( )14-15نقط ��ة وع ��اد العبونا
يف ال�شوط الأخري اىل ت�صحيح الأخطاء

الت ��ي ارتكبوه ��ا يف الأ�ش ��واط املا�ضية،
وفر� ��ض �سيطرته ��م عل ��ى معظ ��م دقائقه
وانته ��ى ل�صالح منتخبنا بف ��ارق  7نقاط
( )12-19ل ُتح�س ��م املباراة بنتيجة (-74
 )66نقط ��ة ومت اختي ��ار الالعب املج ّن�س
دمياري ��و �أف�ض ��ل الع ��ب يف املب ��اراة بعد
�أن متك ��ن م ��ن ت�سجي ��ل  24نقط ��ة خالل
الأ�ش ��واط الأربع ��ة متفوق� � ًا عل ��ى زميل ��ه

ح�س ��ان عبد الله الذي �سج ��ل ( )15نقطة
وم�ؤيد علي ا�سماعيل ( )10نقاط.
وق ��ال املن�س ��ق الإعالم ��ي الحت ��اد ال�سلة
اح�س ��ان املر�سوم ��ي� ،إن ه ��ذا االنت�ص ��ار
يعت�ب�ر الأول ال ��ذي يحقق ��ه املنتخ ��ب
الوطن ��ي على نظ�ي�ره الإي ��راين و�صيف
بط ��ل ك�أ� ��س �أمم �آ�سي ��ا  2017يف تاري ��خ
اللق ��اءات التي جرت بينهم ��ا على �صعيد

البط ��والت الدولية والقاري ��ة والأقليمية
وال ��ذي مل يك ��ن متوقع� � ًا نظ ��ر ًا لف ��ارق
االمكانات املوج ��ودة لدى الالعبني حيث
ع� �دّه االحت ��اد الآ�سي ��وي ب�أن ��ه مفاج� ��أة
م ��ن العي ��ار الثقي ��ل عل ��ى �صعي ��د افتتاح
مناف�سات الت�صفي ��ات الآ�سيوية ملونديال
ال�صني.
و�أ�ضاف املر�سومي لـ(املدى) �إن الالعبني

ا�ستطاعوا من قلب الطاولة على املنتخب
الإي ��راين نتيج ��ة للدع ��م الكب�ي�ر ال ��ذي
نالوه من قب ��ل اجلماهري الريا�ضية التي
ح�ضرت بكثاف ��ة اىل �صالة الأمري حمزة،
حي ��ث اعطاه ��م دفعة معنوي ��ة اىل تقدمي
م�ستوي ��ات رفيعة يف الأ�ش ��واط الأربعة
وبخا�ص ��ة دمياري ��و ال ��ذي كان ورق ��ة
رابح ��ة للم ��درب م�صطف ��ى داري ��ن وكان
جن ��م املب ��اراة الأول ب�ل�ا من ��ازع ومن ��ح
الثق ��ة لبقية زمالئ ��ه يف موا�صلة الإبداع
وني ��ل فوز ثمني �سيتم ت�سجيله يف ذاكرة
امل�شاركات العراقية يف هذه البطولة.
و�أو�ض ��ح �أن ال�ساع ��ة اخلام�سة م�ساء غدٍ
الإثنني� ،ست�شهد املباراة الثانية ملنتخبنا
الوطني مع نظ�ي�ره الكازاخ�ستاين التي
�ستحت�ضنها قاعة �أرينا �سيتي بالعا�صمة
�أ�ستان ��ا� ،ضمن ال ��دور الثاين م ��ن جولة
الذهاب حل�ساب املجموعة الرابعة ،حيث
�ستك ��ون املواجه ��ة يف غاي ��ة ال�صعوب ��ة
لك ��ون املنتخ ��ب الكازاخ�ست ��اين �سيلعب
بعامل ��ي الأر� ��ض واجلمه ��ور ،ف� ً
ضال عن
�أن ف ��وزه عل ��ى نظ�ي�ره القط ��ري بنتيجة
( )70-82نقط ��ة يف املب ��اراة التي جرت
بالعا�صم ��ة القطرية الدوحة ،منحه الثقة
يف املناف�س ��ة بق ��وة عل ��ى ث�ل�اث بطاقات
ت�أهيلية عن املجموعة الثانية اىل املرحلة
املقبلة.

