العدد ( )4126ال�سنة اخلام�سة ع�شرة  -اخلمي�س (� )1شباط 2018

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

11

المدى الرياضي

اجلمنا�ستك 12 ..عام ًا بال قانون و 20مليون ًا ال تكفي �شهري ًا!!

باختصار ديمقراطي

 د .عامر �سكران :دورات الآ�سيوي �ضعيفة وجلنة خرباء الأوملبية �شكلية

الأعوام العجاف الريا�ضية

 رعد العراقي

 تقيي��م �أداء العبين��ا مرتاج��ع ..و�إيف��ادات املدرب�ين بات��ت م�شروط��ة
 بغداد� /إياد ال�صاحلي
برغ ��م �صعوب ��ة جم ��اراة وقائ ��ع
الريا�ض ��ة العراقي ��ة الي ��وم وه ��ي
تواج ��ه فو�ضى عارم ��ة يف جميع
مفا�صلها عل ��ى امل�ستويني الإداري
الغ ��ارق بالأزم ��ات ال�شخ�صي ��ة،
واملادي ��ة الت ��ي تطارده ��ا �شبهات
الف�سادوالتلك�ؤيفدعمالريا�ضيني،
�إ ّال �أن �أح ��وال االحتادات املركزية
ت�شهد ه ��ي الأخرى �ضغط� � ًا كبري ًا
وحم� � ّك ًا جدي� � ًا مل ��ن يعم ��ل ملر�ضاة
نف�س ��ه وللعامل�ي�ن مع ��ه الواثق�ي�ن
بقدراته على النجاح ،ومن يق�ضي
واجباته كيفما �شاء من �أجل ت�أكيد
وج ��وده وا�ستم ��راره يف تقا�ضي
االمتيازات بال ا�ستحقاق.
احت ��اد اجلمنا�ست ��ك واح ��د م ��ن
االحت ��ادات التي واجه ��ت معاناة
حقيقي ��ة يف ت�أم�ي�ن م�ستلزم ��ات
النهو� ��ض بريا�ضي ��ي منتخباتن ��ا
الوطني ��ة ،وم ��ن دواع ��ي فخ ��ر
اللعبة� ،أن �أبناءها مل يتخ ّلوا عنها
ويوا�صل ��ون خدمته ��ا مب ��ا جتود
الظ ��روف حوله ��م م ��ن �إمكان ��ات
الدع ��م الأوملبي ل�صناع ��ة الأبطال
برغ ��م قل ��ة عدده ��م ،ويق ��ف وراء
الإدارة الفني ��ة للعب ��ة الكاب�ت�ن
د.عام ��ر �سك ��ران� ،أح ��د جنومه ��ا
ال�سابق�ي�ن ،حي ��ث يكم ��ل الآن 45
عام� � ًا ،بع ��د �أن تزامن ��ت ممار�سته
اجلمنا�ست ��ك �أول مرة مع ت�أ�سي�س
االحت ��اد عام  ،1973وا�ستمر فيها
حت ��ى ت ��وىل مهمة الإ�ش ��راف على
املنتخب ��ات ع ��ام  1986يف مهم ��ة
مزدوج ��ة� ،إعداد املدرب�ي�ن الأكفاء
و�صق ��ل مه ��ارات الريا�ضي�ي�ن
املوهوبني.
د .عام ��ر ،يعمل حالي ًا مدي ��ر ًا فني ًا
للمنتخبات الوطني ��ة للجمنا�ستك
ومدي ��ر ًا للمرك ��ز الوطن ��ي لرعاية
املوهب ��ة الريا�ضي ��ة للعب ��ة التابع
ل ��وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة،
ك�شف لـ(املدى) عن �صعوبة القيام
بالواجبات الفنية يف ظل جملة من
الأ�سباب حدّده ��ا يف بداية حديثه
قائ�ل ً�ا� :إن لعبة اجلمنا�ستك لي�ست
باللعب ��ة ال�سهل ��ة مطلق� � ًا ،و�إع ��داد
الالع ��ب يحت ��اج اىل �أ�شهر طويلة
حت ��ى ي�صب ��ح م�ؤه�ل ً�ا ومل ّم� � ًا مبا
مطل ��وب منه لت�أدي ��ة احلركة وفق
قان ��ون اللعبة ،ليتمك ��ن من ح�صد
النق ��اط التناف�سي ��ة يف البطوالت
املختلف ��ة ،ف�ض ًال ع ��ن معاناتنا من
ع ��دم وج ��ود قاع ��ات تخ�ص�صي ��ة
حتت ��وي �أجه ��زة متط ��ورة برغ ��م
خماطباتنا ل�شركات عاملية للتعاقد
م ��ع �أجود الأجه ��زة ،كي ت�سهم يف
تطوير ق ��درات العبينا ،وبعد ذلك
البد من البح ��ث عن مدرب �أجنبي
ذي خ�ب�رة فني ��ة وب ��اع طويل يف
ريا�ض ��ة اجلمنا�ست ��ك يخت ��زل لنا
الزم ��ن ويطل ��ق �أك�ث�ر م ��ن بط ��ل
للتناف� ��س الق ��اري يف الدرج ��ة
الأ�سا�س.

�أيّ م ��درب اىل دورة تدريبي ��ة
تطويري ��ة من ��ذ ع ��ام  2011حت ��ى
الآن ،لأ�سباب خارج ��ة عن �إرادته،
وبحكم ان�ضم ��ام االحتاد لع�ضوية
االحت ��ادات العربي ��ة والآ�سيوي ��ة
والدولي ��ة ،فت ��م �إب�ل�اغ االحتادين
العرب ��ي والق ��اري� ،أن ��ه يف حال ��ة
�إقام ��ة دورات تطويري ��ة للمدربني
�إعالمن ��ا مبواعيدها ،لك ��ن امل�شكلة
�أن االحت ��اد الآ�سيوي يقيم دورات
�ضعيفة لي�ست بامل�ستوى املطلوب،
علم� � ًا �أن املحا�ضرين من امل�ستوى
الثال ��ث وم�ضام�ي�ن دوراته ��م
تعن ��ى بامل�ست ��وى الأول ،بينم ��ا
جت ��د مدربين ��ا متطوري ��ن وه ��ذه
املحا�ض ��رات ال تخدمه ��م ،ونحتاج
دورة دولية حتى لو ا�ستمرت ثالثة
�أ�شهر ،ك ��ي يكت�سب املدرب املعرفة
الوا�سع ��ة وعن ��د عودت ��ه للع ��راق
يطلب من ��ه االحتاد �إقام ��ة دورات
للمدربني ال�شباب يف بغداد ،وذلك
يتوق ��ف على وج ��ود �إدارة جمل�س
احتاد قوي ليفتح عالقات مبا�شرة
م ��ع االحتادي ��ن ال ��دويل والقاري
ت�صب يف م�صلحة لعبتنا.

تغيريات القانون
و�أ�ض ��اف �سك ��ران� ،أن احتادن ��ا
واج ��ه م�شكل ��ة كب�ي�رة م�ؤثرة يف
م�سرية منتخباتنا ب�سبب القانون
ال ��دويل للعب ��ة ،حي ��ث ا�ستم� � ّرت
تدريباتنا على القانون القدمي ملدة
 12عام ًا و�شغلتنا ظروف البلد عن
مواكبة �أب ��رز املتغريات احلا�صلة
على جوه ��ره ،واحلمد لله بجهود
ذاتي ��ة م ّني وم ��ن رئي� ��س االحتاد
�إي ��اد جنف� ،أمّنا ن�سخة حديثة من
القان ��ون ال ��دويل 2020-2017
ومت توزيع ��ه على جمي ��ع املد ّربني
لغر� ��ض مواءمت ��ه م ��ع �أ�سالي ��ب
التدريب ح�سب التعديل الأخري له،
وللأ�سف فاتن ��ا الكثري على �صعيد
امل�ش ��اركات العربية والقارية التي
كنا نتفاج� ��أ بتغي�ي�رات مهمة على
�أغلب الفعاليات املُقامة خاللها ،ما
�أثرت يف درج ��ات العبينا والأداء
واملهارة والتقييم النهائي.
املدربون املحرتفون
وتاب ��ع ،هن ��اك ق ��ول مفي ��د مل ��ن
�إيفاد م�شروط
يعم ��ل عل ��ى التخطي ��ط للم�ستقبل نتائج متقدمة ،وكذلك بطولة �آ�سيا
وه ��و (�أعم ��ل باملمك ��ن وال تن�س ��ى يف تايالند ،اجتمعت اللجنة الفنية ولفت �سك ��ران اىل �أن �سرتاتيجية
الطم ��وح) ولدينا عدد من املدربني وخرجت بتقيي ��م واقعي مفاده �أن االحت ��اد اجلديدة تق�ض ��ي مبكاف�أة
مت اعتمادهم كونه ��م كانوا �أبطا ًال م�ستوان ��ا الفني مرتاج ��ع جد ًا من امل ��درب التوا�ص ��ل م ��ع العبيه يف
يف احلقب ��ة الت ��ي تل ��ت جيلن ��ا ،ناحية الأداء الذي كان �سبب ًا رئي�س ًا ح ��ال جن ��ح ب�إعداده ��م� ،أي لدين ��ا
ومت ت�صنيفه ��م ح�س ��ب �إمكان ��ات يف خ�س ��ارة املنتخ ��ب الوطن ��ي� ،ستة العبني يف فئ ��ة عمرية معينة
كل م ��درب لال�ستف ��ادة منه ��م م ��ن دون �أن نغم ��ط ح ��ق العبين ��ا �سنعم ��ل له ��م االختب ��ارات قب ��ل
كونهم تد ّرب ��وا �أي ��ام الثمانينيات بامتالكهم مه ��ارات عالية ت�ضاهي دخوله ��م يف بطول ��ة قط ��ر الت ��ي
والت�سعيني ��ات عل ��ى ي ��د مدرب�ي�ن امل�ستوي�ي�ن العامل ��ي والق ��اري بال �ستق ��ام قريب� � ًا ،ف� ��أيّ الع ��ب ينجح
ّ
ويرت�ش ��ح اىل البطول ��ة �سيك ��ون
رو�س و�صيني�ي�ن حمرتفني ،وهم مبالغ ��ة ،له ��ذا طلبنا م ��ن املدربني
ي�شجع
م ��ع جن�سي ��ات �أخرى كان ��وا وراء �أن تك ��ون �سن ��ة  2018خا�ص ��ة مدرب ��ه مع ��ه ،هذا الإج ��راء ّ
ُرقي نتائج عموم ريا�ضات العراق بتح�س�ي�ن الأداء وزي ��ادة النق ��اط .الالع ��ب ومدرب ��ه على ب ��ذل املزيد
كم ��ا طلبنا م ��ن كل م ��درب ،تقدمي من اجلهد الجتي ��از اختبار الـت�أهل
�سابق ًا.
خط ��ة مدرو�س ��ة ومنه ��ج تدريبي تنفي ��ذ ًا لق ��رار جديد يق�ض ��ي بعدم
عل ��ى �أ�سا�س الإع ��داد البدين (عام �إيف ��اد �أي مدرب خ ��ارج العراق �إال
تقييم واقعي
و�أ�ش ��ار اىل �أن عملي ��ة ت�صني ��ف وخا� ��ص) والفن ��ي واالبت ��كارات من خ�ل�ال تفوّ ق العب ��ه يف اختبار
املدربني تعتمد ث�ل�اث مهمات ،هي وامله ��ارات واالختب ��ارات و�إجراء االحتاد.
م ��درب نا�شئ�ي�ن وم ��درب �شب ��اب بع� ��ض الفحو�ص ��ات الطبي ��ة ،ث ��م
دورات �ضعيفة
وم ��درب متقدم�ي�ن ،و�صراحة بعد يت ��م �إعالمنا ب�ي�ن الفينة والأخرى
م�شاركتنا يف بطولة �شباب العرب �أي م�ستوى و�صل تدريب الالعب و�أع�ت�رف د.عام ��ر �سك ��ران ،ب� ��أن
يف تون�س الت ��ي ح�صلنا فيها على بحكم عملنا الرقابي كجهة فنية .االحت ��اد املرك ��زي مل ير�س ��ل

ال�صاالت يطمع با�صطياد التنني يف تايوان
 بغداد /حيدر مدلول
ي�سته ��ل منتخ ��ب ال�ص ��االت لك ��رة الق ��دم
م�شواره مبواجهة نظريه ال�صيني بال�ساعة
احلادي ��ة ع�شرة من �صباح غ� � ٍد اجلمعة يف
تاي ��وان� ،ضم ��ن مناف�سات اجلول ��ة الأوىل
م ��ن دور املجموع ��ات للن�سخ ��ة اخلام�س ��ة
ع�ش ��رة من بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا لل�صاالت،
الت ��ي �ستنطل ��ق اليوم اخلمي� ��س مب�شاركة
 16منتخب ًا من �شرق وغرب القارة.
وق ��ال املن�س ��ق الإعالمي ملنتخ ��ب ال�صاالت
لك ��رة الق ��دم علي �صب ��ار� ،إن امل ��درب هيثم
عبا� ��س بعيوي ،يطم ��ع يف خروج املنتخب

بفوز غ � ٍ�ال برغ ��م �صعوبت ��ه ،لكون
ظاف ��ر ًا ٍ
املنتخ ��ب ال�صين ��ي م ��ن املنتخب ��ات الت ��ي
ا�ستطاعت �أن تتط ��ور ب�سرعة كبرية خالل
الف�ت�رة الأخ�ي�رة ،وجت ��د له ��ا قدم� � ًا �ضمن
دائ ��رة الكبار يف الق ��ارة الآ�سيوية ،م�شري ًا
اىل �أن املع�سكر التدريبي الأخري الذي �أقيم
بالعا�صم ��ة اللبناني ��ة ب�ي�روت ،كان ناجح ًا
ولع ��ب دور ًا م�ؤث ��ر ًا يف و�ص ��ول الالعب�ي�ن
 14اىل درج ��ة اجلاهزي ��ة الفني ��ة والبدنية
خلو� ��ض مناف�سات البطول ��ة بعد املباريات
الأرب ��ع الت ��ي لعبه ��ا م ��ع منتخب ��ي لبن ��ان
وماليزيا.وتاب ��ع �أن ��ه بع ��د انته ��اء الوحدة
التدريبية الأخرية التي �سيخو�ضها �صباح

اليوم اخلمي� ��س� ،سي�ضع امل�ل�اك التدريبي
للمنتخ ��ب اللم�سات الأخرية على الت�شكيلة
الأ�سا�سي ��ة الت ��ي �ستلع ��ب من ��ذ البداية مع
املنتخب ال�صيني واال�سلوب التكتيكي الذي
�سينتهج ��ه العبون ��ا مبا ُيج ��اري نظراءهم
ال�صيني�ي�ن الذي ��ن ميت ��ازون بال�سرع ��ة،
حي ��ث �سيتم �إغالق املنطق ��ة الدفاعية مبا ال
ي�سمح له ��م بالت�سديد واالعتماد كثري ًا على
�ش � ّ�ن هجمات خاطف ��ة منذ الدقائ ��ق الأوىل
من �أج ��ل ت�سجيل �أه ��داف �ستلعب �أهميتها
على جمريات اللعب يف ال�شوط الثاين من
املباراة� ،أم ًال يف ح�صد النقاط الثالث.
و�أو�ض ��ح �ص ّب ��ار� ،أن امل�ل�اك التدريب ��ي
للمنتخ ��ب �سيتابع مباراة ميامنار و�إيران،
الت ��ي �سيكون موعدها قب ��ل �إقامة مباراتنا
م ��ع ال�ص�ي�ن من �أج ��ل ت�أ�ش�ي�ر نق ��اط القوة
وال�ضع ��ف واخلل ��ل يف مف ّكرت ��ه بالن�سب ��ة
للمنتخ ��ب امليامن ��اري ،وو�ض ��ع �أ�سل ��وب
جدي ��د له يف املب ��اراة الت ��ي �ستجمعنا معه
�صب ��اح ي ��وم الأح ��د املقبل� ،ضم ��ن اجلولة
الثاني ��ة حل�س ��اب املجموع ��ة الثالثة ،حيث
�أن الف ��وز فيه ��ا مي ّك ��ن منتخبن ��ا م ��ن حجز
تذكرة امل�شاركة يف الدور ربع النهائي قبل
لقاء املنتخب الإي ��راين حامل لقب الن�سخة
املا�ضي ��ة �صب ��اح ي ��وم الثالث ��اء املقبل ،يف
اليوم الأخري من دور املجموعات.

النظام االنتخابي
وطال ��ب �سكران عم ��وم االحتادات
الريا�ضي ��ة ولي� ��س اجلمنا�ست ��ك
فق ��ط ،اىل اعتم ��اد نظ ��ام انتخابي
جديد يكون الالعب ��ون واملدربون
واحل ��كام املعتزل ��ون �إ�ضاف ��ة اىل
نظرائه ��م امل�ستمري ��ن يف العم ��ل،
عنا�صر مهم ��ة يف جمال�س �إدارات
االحت ��ادات ،ويج ��ب �أن يُراع ��ي
القانون قب ��ل اجلمعي ��ة العمومية
تل ��ك ال�شخ�صي ��ات الت ��ي خدم ��ت
اللعبة و�آثرت يف م�شهدها وحققت
منج ��زات كب�ي�رة ،و�صراح ��ة� ،إذا
مت �إهمال امل�ل�اكات التدريبية التي
تتمتع باملعلوم ��ة الفنية والإدارية
والتخطيطي ��ة املواكب ��ة للع�ص ��ر
وبقي العمل نف�سه من دون تغيري،
�سنعلن ان�سحابنا بال تردد.
خطة  ..ومقارنة
وعن ا�ستعدادات املنتخب الوطني
لدورة الألع ��اب الآ�سيوية قال  :مت
ت�سل ��م منه ��اج االحت ��اد الآ�سي ��وي
لع ��ام  ،2018ويف �ضوئ ��ه حدّدن ��ا
�أهدافن ��ا ،لدينا بطولت ��ان ،الأوىل
عاملية يف قط ��ر ّ
ور�شح لها عدد من
الالعبني ،وهن ��اك �أوملبياد ال�شباب
يف بوين� ��س �آير� ��س ،ا�ضاف ��ة اىل
دورة الألع ��اب الآ�سيوي ��ة ،حي ��ث
اطلعن ��ا عل ��ى ج ��دول الفعالي ��ات
فيه ��ا وقار ّناه ��ا م ��ع م�ستوي ��ات
جار
العبين ��ا ونتائجه ��م ،والعم ��ل ٍ
وف ��ق خطتنا اجلدي ��دة لبيان مدى
�إمكاني ��ة ح�صولن ��ا عل ��ى املراك ��ز
املتقدمة.
خرباء الأوملبية
ووجّ ��ه �سك ��ران نق ��د ًا الذع� � ًا اىل
جلنة اخلرباء يف اللجنة الأوملبية

الوطني ��ة ،وق ��ال :ع ��ن �أي ��ة جلن ��ة
نتح ��دث وخربائه ��ا بحاج ��ة اىل
جلن ��ة خ�ب�راء علي ��ا تق ّي ��م عملهم!
ولك ��ي تتمك ��ن ه ��ذه اللجن ��ة م ��ن
�إجن ��از عمله ��ا وحت�ص ��د نتائجه ��ا
م�ستقب ًال ،املفرو�ض تكون م�س�ؤولة
ع ��ن اجلان ��ب الفن ��ي ب ��كل مفا�صل
االحتاد ،وهنا �أت�س ��اءل  :ماذا قدم
�أع�ضاء اللجنة ،ه ��ل زاروا املراكز
التدريبية واطلعوا على م�ستويات
املنتخب ��ات؟! فاخلب�ي�ر امل�ش ��رف
على احت ��اد اجلمنا�ست ��ك د�.صالح
العزاوي ،مل يعم ��ل �شيئ ًا للعبة مع
تقديرن ��ا لتاريخ ��ه وخربت ��ه ،لهذا
لأن ن�ت�ردد بالقول� ،إن وجود جلنة
اخل�ب�راء �ش ��ك ًال ولي� ��س م�ضمون ًا
كما تعتق ��د الأوملبي ��ة ،ي�أتي �ضمن
م�ساع ��ي الأخ�ي�رة التظاه ��ر �أم ��ام
الإع�ل�ام ب�أن لديه ��ا كفاءات ّ
تخطط
للريا�ضة وت�ساند املكتب التنفيذي،
فم ��اذا ف ّكرتْ وكتب ��تْ وعمّمتْ هذه
الكفاءات لكي ننفذه؟
�صرفيات حمدّ دة
وع� � ّرج �سك ��ران �إىل املعوّ ق ��ات
الت ��ي تعرت� ��ض م�س�ي�ر منتخب ��ات
اجلمنا�ستك ،قائ�ل ً�ا :عندما نطالب
الأوملبي ��ة باملع�سك ��رات واملوافق ��ة
على �ص ��رف مبل ��غ لبطول ��ة قوية،
ف�إنه ��ا حتدّدن ��ا مببل ��غ  20ملي ��ون
دين ��ار �شهري� � ًا ،منه ��ا  11مليون� � ًا
للرواتب ووقود ال�سيارات وتبقى
 9ال ّ
تغط ��ي املع�سك ��رات الداخلي ��ة
�أو البط ��والت املحلي ��ة ،ون�ضط ��ر
�إىل جم ��ع مبال ��غ ثالث ��ة �أ�شه ��ر �أو
�أكرث لإنفاقه ��ا يف مع�سكر خارجي
�أو بطول ��ة دولية مهمة ،وغري ذلك،
ف�إنن ��ا نع ��وّ ل عل ��ى التخ�صي�ص ��ات
املركزي ��ة لت�أهي ��ل الريا�ضي�ي�ن اىل
ال ��دورات الك�ب�رى ،مث ��ل الألع ��اب
الآ�سيوي ��ة �أو بطول ��ة �أوملبي ��اد
ال�شباب الت�أهيلي ��ة ،فالأوملبية هي
م ��ن تتك ّف ��ل بال�صرفي ��ات للبعث ��ة
امل�شاركة.
�إ�صالح جذري
ومتن ��ى د.عام ��ر �سك ��ران ،يف
اختت ��ام حديث ��ه� ،أن تعتني اللجنة
الأوملبية باالحت ��ادات ب�شكل عادل
وال ّ
تف�ضل احت ��اد ًا يتواجد رئي�سه
�ضم ��ن املكت ��ب التنفي ��ذي وت�سهّل
ال�سلفة وتوافق ب�سرعة على
منحه ُ
مع�سكرات ��ه اخلارجي ��ة وبطوالته
الدولي ��ة ،وال تعم ��ل باملث ��ل م ��ع
احت ��اد �آخ ��ر ،مث ��ل احتادن ��ا الذي
تغ�ّي�رّ ت �سيا�س ��ة الأوملبي ��ة جتاهه
بع ��د خروج رئي�س ��ه �إياد جنف من
املكت ��ب احل ��ايل! وبنا ًء عل ��ى ذلك،
نطالب ب�إ�صالح حقيقي �أم ًال بتغيري
ج ��ذري للريا�ضة ي�شم ��ل اجلميع،
وعلين ��ا �أن نتح ّم ��ل تبعات التغيري
وخ�سائ ��ره الكب�ي�رة وم�شكالت ��ه
اجل ّم ��ة ترقب ًا للح�ص ��ول على ثمرة
التغي�ي�ر ك ��ي نك�س ��ب امل�ستقب ��ل
ونوا�صل العمل بال �أزمات.

ت�شه ��د ال�ساح ��ة الريا�ضية ح ��راك ًا انتخابي� � ًا ملزم ًا خالل
الأيام املقبلة ،بعد �أن ب�صمت اللجنة الأوملبية الدولية على
قرار حتذير اللجن ��ة الأوملبية الوطنية ب�إجراء انتخابات
مكتبه ��ا التنفيذي خالل منت�صف �شهر �آذار املقبل ،كموعد
نهائي كانت الأخرية قد ح ّددته يف وقت �سابق.
�أزم ��ة �أخرى ،يبدو �أنها تلوح بالأفق على وجهني� ،أولهما
�ضي ��ق الوقت و�سي ��ل اخلالفات التي تع�ص ��ف باملنظومة
القيادي ��ة ذاتها ،وثانيهما بوادر وج ��ود تكتالت وح�شود
للإطاحة ب�إدارات بع�ض االحتادات لي�س من �أجل البحث
ع ��ن كف ��اءات ،ب ��ل خ�صوم ��ات �شخ�صي ��ة ا�صبح ��ت ه ��ي
ال�سائ ��دة وامل�ؤثرة يف قرار حتدي ��د العالقات التي تربط
االحتادات فيما بينها �أو بني اع�ضائها.
اللجن ��ة الأوملبي ��ة �أ�صبحت الآن �أمام خي ��ار حتديد موعد
لإجراء انتخابات االحت ��ادات ( )43وفق القرار  16ومن
ث ��م الذه ��اب اىل انتخاب مكتبها التنفي ��ذي دون �أن تكون
هن ��اك بوادر يف حدوث تغيري جوه ��ري يف ال�شكل العام
للهيئ ��ات العامة لالحت ��ادات �أو للمكت ��ب التنفيذي للجنة
ومت�سك
الأوملبي ��ة ،طامل ��ا �أن الآلية ه ��ي ذاتها م ��ن تتحكّم
ِ
مب�سار ونهج االنتخابات طيلة ال�سنوات املا�ضية.
م ��ن املعيب �أن نفاخر وب�صوت ع ��الٍ  ،ب�أننا منار�س العمل
الدميقراط ��ي يف اختي ��ار ال�شخو� ��ص لقي ��ادة االحتادات
الريا�ضية ،ومننحهم الغط ��اء القانوين ليكونوا الوريث
ال�شرع ��ي له ��ا للأب ��د دون �أن تطالهم امل�ساءل ��ة واحل�ساب
والتغي�ي�ر يف حال ��ة الف�ش ��ل والإخف ��اق يف التطوي ��ر �أو
النهو�ض بالواقع الريا�ضي.
منذ عام  2003ولغاي ��ة الآن� ،أقيمت �أربع دورات �أوملبية
عج ��زت خاللها االحتادات من الظف ��ر مبيدالية �أوملبية �أو
حت ��ى تقدمي �أبطال مناف�سني وف ��ق منهاج علمي مدرو�س
ي�شف ��ع له ��م �أم ��ام الهيئ ��ات العام ��ة يف �إع ��ادة انتخابهم
وا�ستمرارهم يف املنا�ص ��ب ،الأمر الذي يثري اال�ستغراب
والده�ش ��ة م ��ن موقف تل ��ك الهيئ ��ات الت ��ي مل حت ّركها �أو
تغيرّ قناعاتها نكبات غياب الإجناز الأوملبي يف �ضرورة
تفعيل دورها واالنت�ص ��ار لريا�ضة الوطن عرب �ضخ دماء
ووج ��وه جديدة رمبا تغيرّ املعادلة وتعيد ر�سم امل�ستقبل
وتنه ��ي نظرية احت ��كار عناوين معينة ملق ��درات الألعاب
املختلفة.
كي ��ف نت�أم ��ل يف �أن تنه� ��ض الريا�ض ��ة العراقي ��ة ونح ��ن
نلم�س وجود رب ��اط روحي مق ّد�س يجمع الهيئات العامة
م ��ع االحت ��ادات ،ال ي�ستطي ��ع �أح ��د خرق ��ه �أو الوق ��وف
عل ��ى �أ�س ��راره ،بينما اكتف ��ت اللجنة الأوملبي ��ة ورئي�سها
يف امل�شاه ��دة وامل�ساي ��رة وال يكون لهما فع ��ل م�ؤثر من
خ�ل�ال اجللو�س مع تلك الهيئ ��ات واال�ستماع لهم و�إيجاد
حلولٍ لتثبيت �آلي ��ات ت�ضمن حت ّررها من قب�ضة امل�صالح
والتح� �زّب املناطقي و�إغراءات املناف ��ع امل�شرتكة والدفع
به ��ا نحو ممار�س ��ة دورها الرقاب ��ي يف التقييم والتدقيق
للتقاري ��ر املالي ��ة والإداري ��ة والك�ش ��ف ع ��ن �أ�سب ��اب هدر
الأم ��وال عل ��ى م�ش ��اركات خارجية غري جمدي ��ة ،مل ترفع
من ر�صي ��د الريا�ضة ومكانتها مع اعتم ��اد النجاح ليكون
معي ��ار ًا يف من ��ح �أ�صواتهم ب ��د ًال من االكتف ��اء بامل�صادقة
الروتينية.
�ت اللجن ��ة الأوملبي ��ة يف �إج ��راء
باخت�ص ��ار� ..إن جنح � ْ
االنتخاب ��ات الحتاداته ��ا خالل الف�ت�رة املقبل ��ة وفق ذات
املنه ��ج والر�ؤي ��ة لل�سن ��وات املا�ضية وا�ستم� � ّرت يف غلق
امللف ��ات ال�ساخن ��ة الت ��ي تك�ش ��ف الكث�ي�ر م ��ن ال�سلبي ��ات
واخل ��روق املالي ��ة الت ��ي ميك ��ن �أن ت�ض ��ع �أ�سم ��ا ًء خارج
خي ��ارات املناف�سة يف ال�سباق االنتخاب ��ي ،ف�إننا �سنكون
�أمام �أعوام عجاف وقحط على م�ستوى الإجناز ،وتراجع
م�ستم ��ر وفق مقولة (املُج َّرب ال ُيج� � ّرب) بل و�سيبقى يف
�سرب الف�شل يغ ّرد!.
منذ عام  2003ولغاية الآن� ،أقيمت
�أربع دورات �أولمبية عجزت خاللها
االتحادات من الظفر بميدالية �أولمبية
�أو حتى تقديم �أبطال مناف�سين وفق
منهاج علمي مدرو�س

اعتماد مهند وفي�ستون مع الزوراء � ً
آ�سيويا
 بغداد /املدى
اعتم ��دت جلن ��ة امل�سابق ��ات يف االحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم املهاجمني مهند
عب ��د الرحيم وعبد الرزاق في�ستون ،يف
قائمة ك�شوفات الفريق الأول لكرة القدم
امل�شارك يف الن�سخة احلالية من بطولة
ك�أ� ��س االحتاد الآ�سيوي ،ال�سيما بعد �أن
�أوقعت ��ه القرع ��ة يف املجموع ��ة الثانية
ملنطق ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا اىل جان ��ب املنامة
البحرين ��ي والعه ��د اللبن ��اين واجلي�ش
ال�سوري.
وق ��ال ع�ض ��و �إدارة ن ��ادي ال ��زوراء
الريا�ضي عبد الرحمن ر�شيد لـ(املدى):
�إن القائمة النهائية التي �أختارها املدرب
�أي ��وب اودي�ش ��و للبطول ��ة� ،أ�صبح ��ت
تتكون من  28العب� � ًا يحق لهم امل�شاركة
يف دور املجموع ��ات للبطول ��ة احلالية،
حي ��ث �سيح ��ل ال ��زوراء �ضيف� � ًا ثقي�ل ً�ا
عل ��ى فري ��ق العهد اللبناين ي ��وم الثاين
ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �شب ��اط احل ��ايل ،على
ملع ��ب املدين ��ة الريا�ضي ��ة يف العا�صمة
اللبناني ��ة ب�ي�روت ،فيم ��ا �سيلتق ��ي يف
مبارات ��ه الثاني ��ة مع اجلي� ��ش ال�سوري
عل ��ى ملع ��ب ن ��ادي العرب ��ي الريا�ض ��ي
بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة ،ي ��وم

ال�ساد� ��س ع�ش ��ر من ال�شه ��ر ذاته.وتابع
�أن ملع ��ب نادي كرب�ل�اء الدويل �سيكون
م�سرح� � ًا الحت�ض ��ان مب ��اراة ال ��زوراء
واملنام ��ة البحريني بال�ساع ��ة ال�ساد�سة
م�س ��اء ي ��وم ال�ساد� ��س م ��ن �آذار املقبل،
بع ��د موافق ��ة االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة
القدم على الطلب الر�سمي الذي تقدّمت
ب ��ه �إدارة نادي املنامة الت ��ي �أعربت فيه
عن رغبتها بنقل املباراة من ملعب نادي

العرب ��ي الريا�ضي بالعا�صم ��ة القطرية
اىل الع ��راق ،ل ُتق ��ام يف ملع ��ب مدين ��ة
كربالء ،حي ��ث يتوقع �أن ت�شهد ح�ضور ًا
جماهريي� � ًا كبري ًا متتلئ به ��م املدرجات
نظ ��ر ًا لل�شعبي ��ة اجلارف ��ة الت ��ي يتمت ��ع
به ��ا ال ��زوراء لكونه م ��ن �أ�شه ��ر الأندية
العراقي ��ة عل ��ى ال�صعيدي ��ن العرب ��ي
والآ�سيوي.
و�أو�ض ��ح ر�شي ��د� ،أن فري ��ق ال ��زوراء

لك ��رة الق ��دم �سيلتقي م ��ع م�ضيّفه فريق
املنام ��ة البحريني عل ��ى امللعب الوطني
بالعا�صم ��ة املنام ��ة م�س ��اء ي ��وم الثاين
ع�ش ��ر من �شه ��ر �آذار املقب ��ل ،يف افتتاح
جولة الإياب حل�ساب املجموعة الثالثة،
فيما �سيواجه على ملعب النادي العربي
الريا�ض ��ي بالعا�صم ��ة القطرية الدوحة
فري ��ق العه ��د اللبناين ي ��وم العا�شر من
ني�س ��ان املقب ��ل ،و�سيختت ��م ال ��زوراء
م�ش ��واره يف دور املجموع ��ات ملنطق ��ة
غرب �آ�سيا بلقاء فريق اجلي�ش ال�سوري
عل ��ى ملعب املدينة الريا�ضية بالعا�صمة
اللبنانية بريوت يوم الرابع والع�شرين
من ال�شهر نف�سه.
و�أ�ش ��ار اىل �أن �إدارة الن ��ادي ت�أم ��ل �أن
يحج ��ز فريقها الكروي �إح ��دى بطاقتي
الت�أهل اىل الدور ن�صف النهائي ملنطقة
غرب �آ�سي ��ا التي �ستك ��ون البوابة نحو
الو�ص ��ول اىل املب ��اراة النهائي ��ة للظفر
باللق ��ب وانتظ ��ار بط ��ل بقي ��ة مناط ��ق
الق ��ارة م ��ن �أج ��ل مواجهت ��ه يف نهائ ��ي
الك�أ�س ال ��ذي �سيُقام على مالعبنا للظفر
بلقبه ��ا ،و�سن�صب ��ح ثاين فري ��ق عراقي
يتوّ ج به اىل جانب فريق القوة اجلوية
حامل الن�سخت�ي�ن الأخريتني من بطولة
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.

