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بغداد  /اكرام زين العابدين
عقـــدت اللجـنــة االوملـبـيـــة العــراقـيـــة جلــســة
دردشــة ومـصــارحــة مع عــدد مـن االعالمـيني
والــصحفـيـني الـــريـــاضـيـني ظهـــر اخلـمـيــس
املــاضـي علــى مـسـبح احلــريــة حـضــره احمــد
عـبـــد الـغفـــور الــســـامـــرائـي رئـيــس الـلجـنـــة
االوملبيـة ود.عـامـر جبـار االمني العـام للجنـة
االوملـبـيــــة وقحــطـــان تــــايه الــنعـيـمـي رئـيــس
اللجنة الباراملبـية وجمال عبد الكرمي رئيس
احتــاد الـتـــايكــوانــدو ومحـمــد طــاهــر كــاظـم
عـضــــو املكـتـب الـتـنفـيـــذي وهـــادي عـبـــد اهلل
رئيـس احتــاد الصحـافـة الـريـاضيــة واعضـاء

االحتاد العراقي للصحافة.
بـدايــة اجللـسـة وقـف اجلمـيع دقـيقـة صـمت
لقـراءة ســورة الفـاحتــة علـى روح املـرحــومني
الــصحفـيـني سلـمـــان علـي وســـرمـــد سلـمـــان
اللــذين ودعـانـا يف االيـام القـليلـة املــاضيـة..
والقى هادي عبد اهلل رئيس احتاد الصحافة
الــريــاضـيـــة كلـمــة تــأبـيـنـيـــة بحق الــزمـيلـني
اللـذين وافتهم املنية املـرحومني سلمان علي

وسرمد سلمان واشاد بهما كثيرا.
واكـــد ايــضــــا: ال نحــــزن للـمــــوت بل ان املـــوت
لقــــاء رب جلــيل ولـكـن الـنـبـي )ص( قــــال ان
الـعني لتـدمع والقلـب ليحـزن وقـال ايضـا ان
زمـيلـنـــا سلـمـــان كـــان يحـــزن ويـتـــألـم كـثـيـــرا
عنــدمــا كــان يكـتب عـن احلقـيقــة وقــد خــدم

رسالتنا املهنية واالنسانية.

احلجية يوضح عدداً من املواضيع
وبعدها القى احمد احلجية كلمة بدأها بأن
مـحمــد حـسـني عبــد الــرســول يعـطـينـي من
الـــصفـــــات مــــــا تخـجل اذنــي مــن ســمــــــاعهـــــا
وامتنــى ان تخــدم وطـننــا وريــاضـتنــا يف هــذا
الـظـرف الــصعب، ونــرحب بــاصحــاب االقالم
والـدعوات الـشريفـة الصالح اجملتمع ونـدعو
للجـميع يف الـصحـة والـسالمــة وودعنــا قبل

اللجنة االوملبية العراقية تقيم جلسة دردشة رياضية تتحول الى مساءلة من قبل البعض

احلجية: عام 2006 عام االعالم الريايض واللجنة االوملبية باقية مدة اربع سنوات 

انــتخــــابــــات االوملـبـيــــة ان نـثـبـت وجــــودنــــا يف
الــريــاضـــة علــى الــصعـيــد الــدولـي يف اثـيـنــا

2004 وكذلك الدورة العربية يف اجلزائر.
وهـنــا تــدخل االمـني العـــام للجـنــة االوملـبـيــة
د.عـــامـــر جـبـــار واشـــار الـــى ان مـــدة الـلجـــان
االوملـبيــة اربع سنــوات وليـس مـن دورتني وان
روسـيـــا شـــرعـت يف العـــام املـــاضـي يف اقـــامـــة

انتخابات للجنة االوملبية الروسية.
واشـــــار ايـــضــــــا احلجــيـــــة: ملــــــاذا ال تعــيـــــدون
انتخـابـات االنـديـة واالحتـادات وفق القـانـون
اجلديد الذي سيـصدر قريبا وال ميكن اعادة
انـتخــابـــات املكـتب الـتنـفيــذي لالوملـبيــة الن
اســـاسهـــا قـــانـــونــي وال ميكـن ان يـتـم تـبـــديل
اعضـاء االوملبيـة من حملـة الشهـادات العلـيا
والكفــاءات واسـتغــرب الـطــرح الــذي يـطــالب

بتفكيك االوملبية واعادة االنتخابات فيها.
وهـنـــا تــــدخل االعالمـي ضـيـــاء عـبـــد الـــرزاق
حـــسـن قــــائال ان الـــدعـــوة الـتــي وجهـت الـــى
احلضور اسـاسها دردشـة رياضيـة يف االوملبية
ولـيــسـت مــســاءلــة قــانــونـيــة عـن انـتخــابــات

اللجنة االوملبية.
ومـا يحـكم الـريـاضـة االن اسـاس آنـي وليـس
اساسـاً قانـوناً وقـد ولدت اللجنـة االوملبية يف
ظـرف خـاص وقــد ال اتفق مع االخ يف وجـود
االوملبية اربع سـنوات ولكن الـهيئة العـامة يف
االوملـبـيــــة قــــررت ان تـكــــون الــــدورة ملــــدة اربع
سنـوات ودعونـا ان نرتـب البيـت االوملبي عـلى
اســـاس قـــانـــونــي صحــيح والـــريـــاضـــة هـــزت
الشـارع العـراقي فـرحـا وطـربـا بـالفـوز ولـيس
كـمــــا فعلـت بقـيـــة قـطـــاعـــات اجملـتـمع الـــذي
هــزته فــزعــا والــريــاضــة العــراقيــة واالوملـبيــة
حـققــت شــيــئـــــاًَ لــم يـحقـقه الــــســيـــــاســيـــــون
االخـرون والـريـاضـة يف العــراق جنحت فـيمـا

فشلت السياسة.
وتنــاول احلــاضــرون دعــوة غــداء علــى شــرف
احلاضـرين ومت توزيع عـدد من الهدايـا على

احلضور.

وحتــدث بعــدهــا منـعم جــابــر حـيث قــال: انه
معجـب بـكالم احلجـيــة وقـيـــادته مـثـل هكــذا
جلـســـات وكالمه ال يغــضبـني النـني ريـــاضي
وســيــــــاســي ولــــــدى احلجــيــــــة القــــــدرة علــــــى
احلـديـث والتحلـيل واالستـنتــاج. ومنـظمـات
اجملـتمع املــدني ظـاهــرة صحيـة وان طــرحت
شـيـئــاً فـــانهــا ملــصلحــة الــريــاضــة وملــصلحــة
الــوطن. ومــا يـبنــى علــى خـطــأ فهــو خـطــأ..
وهنا سأسأل سؤاالً مهماً: من يقود الرياضة
اليــوم االوملـبيــة ام الــشبـــاب ام االثنــان معــا؟
واجملــــامالت ســـائـــدة بـني االوملـبـيـــة والـــوزارة
واغلـب االحتـــادات واالنـــديـــة فـيهـــا لألمـيـني
الــذيـن ال يحـملــون شهــادات وحــسني سـعيــد
صعـــد الـــى االنـتخـــابـــات االوملـبـيـــة وهـــو لـم

ينتخب يف االحتاد بعد.
وعقـب احلجـيـــة علـــى كالم جـــابـــر قـــائال: ال
ميكـن اعداد منتخب او فـريق اال بعد سنتني
او اكثـر اما بـالنسـبة لالنـتخابـات التـي جرت
يف الــدولـــة العــراقـيــة عــام 2005 وهـي ثالثــة
فهـي مـبـــــرمجـــــة وفق قــــانــــون ادارة الــــدولــــة
العـــراقـيـــة ووفـق القـــانـــون. ولـــديـنـــا قـــانـــون
ســيـــصــــــدر لالنــــــديــــــة واالحتــــــادات وكــــــذلـك
لالوملبية يف هذا العام وال ميكن ان نطعن يف
نـزاهـة العـراقـيني ونقـتص مـنهم مــا دمنـا ال
منلـك دليالً قـاطعـاً وسيقـيم هـادي عبـد اهلل

ندوة تخص قانون الصحافة.
وقـال د.ضيـاء املنـشئ ال استـطيع ان احتـدث
بـالنبرة الثـورية التي حتدث بهـا منعم جابر،
االوملـبيـة جهــة اهليـة ومـا هـو االسـاس الـذي
اعـتـمــدته االوملـبـيـــة يف جعل مــدتهــا سـنــة او
سنـتني او حتـى اربع سنـوات ومـا املـانع يف ان
نقيم انـتخابـات اوملبيـة جديـدة نقولهـا ليس
كل الـكفــــاءات حـــصلــت علــــى فــــرصــتهــــا يف
االملمبـية وكـذلك ما زالـت النقطـة غامـضة
حـول الـصيغـة القـانــونيـة الـتي وجــدت فيهـا

االوملبية نفسها ملدة اربع سنوات.
واجـــــــاب احلجــيــــــة: اســتــــطعــنــــــا مـــن خالل

ميكن ان يغيب شخصاً ما كان.
وتعـــرفـــون خـلفـيـــات عـــودتـنـــا الـــى الـلجـنـــة
االوملـبيـة الــدوليـة بعـد اجـتمـاع دوكـان الـذي
حضـره 30 عضـوا من اعضـاء الهيئـة العـامة
بعد ان شـطب احتاد الـرياضـات املائيـة وفتح
بـــاب الـتـــرشـيح ملـنـصـب الـنـــائـب االول الـــذي
رشح له مـحمــد عبــد اهلل الــذي قــام النـظــام
السابق باعدام ثالثة من اوالده ولكن حسني
سعيـد تــرشح امــامه وانــا لم اكـن راضيــا عن
تــرشيـح سعيـد وفـاز هـو بــاملنـصب، امــا بقيـة
املــرشحـني فقــد تعــادل جـمــال عـبـــد الكــرمي
واميـان صـبيح الـتي انـسحـبت ملـصلحــة عبـد
الكــرمي. وهنــا اقتـرحـت ان تكــون دورتنـا ملـدة
سنة وبررتها بالوضع السائد يف العراق وهنا
ايـــدنـي عـبــــد الكـــرمي حـمـيـــد رئـيــس احتـــاد
املــصــــارعــــة واقـتــــرح طــــالـب فـيــصل سـنـتـني
وعـــرضـنـــا املـــوضــــوع علــــى الهـيـئــــة العـــامـــة
فاختاروا اربع سنـوات وتدخل ممثل االوملبية
الــدولـيــة اللـبـنــانـي طــونـي خــوري وقــال مـن
املـمكن ان جنـعل الفتـرة لغـايـة نهـايـة الـدورة
االوملــبــيـــــــة يف بـكــني 2008 القـــــــى االقــتـــــــراح
الـــتــــــــرحـــيـــب مـــن اجلـــمـــيـع. ونـحـــن نـعـــمـل
بــالقــانــون واسـتغــرب بــأنـي عنــدمــا اكــون يف
املنـصـب اضع القـوانـني وعنـدمـا اغــادر افنـد
القـــــوانــني ولـــــديــنــــــا القــــــدرة علـــــى ان نـــــدع
االخـــــــــــريــــن بـــــــــــالـعــــمـل مـعــــنـــــــــــا ومــــن رابـع

املستحيالت ان احجم االخرين.
والعهــد اجلــديـــد عهـــد القــانــون والـتـمــسك
بـاخللق الـريـاضـي وكمــا تعلمـون فـان لــدينـا
مـجمــوعــة مــشكالت يف الــريــاضــة ال تــوجــد
مالعـب، والــريــاضـي مهــزوز وامه تـنـتـظــر يف
البيت متى يعـود ومشكلة االزدحام والبنزين

ايضا.
ومــشكلــة حمـايـة املـالعب الــذين قـررنـا لـهم
رواتـب 150 دوالراً واخــذنــاهــا يف بــادئ االمــر
مـــن قـــــــوات االحـــتـالل وكـــــــذلـك تـــــــدريـــبـهـــم

وجتهيزهم وهم عراقيون.

اخلـطـيـب واصـبحـت رئـيــس الهـيـئــة املــؤقـتــة
الدارة الـرياضة يف العراق، ومت اختيار د.عبد
الـــرزاق الــطـــائـي مبـنــصـب مـنـــسق بـني وزارة
الـريـاضـة والــشبــاب والهـيئـة املــؤقتــة لالدارة
وكلفنـا ان نضع هـيكليـة الريـاضة يف الـعراق
والوقوف بصـالبة الصالح ما ميكن اصالحه
الن الـريـاضـة كـانـت حتت الـصفــر.. وكل من
قــــال انـنـــــا تعـــــاملـنـــــا مع احملـتـل فهــــو شـيء
مخــتلـف ونحــن اول مــن اخـــــرج احملــتل مــن
ملـعب الـشـعب حـيث كــان امللعـب ممثـالً بكل

مرافقه من قبل قوات االحتالل. 
وهذه كـانت اخلـطوة االولـى الكمـال السـيادة

بعد خروج احملتل.
وكلفنـا االخ د.عبـد الـرزاق الطـائي بــاعتبـاره
ذا خـبـــرة لــــوضع االســس الـكفـيلـــة بـــاجـــراء
انـتخـــابـــات يف االنـــديـــة واالحتـــادات واخـيـــرا

اللجنة االوملبية.
واليـوم لن اتـنصل عن مـسؤولـيتي يف اختـيار
االشخاص الذين وضعوا االسس والقوانني.
وعـنــدمــا اخـتــار الــشعـب حكــومــة مـــدة اربع
سـنــوات واذا لـم تـنجـح احلكــومــة فـــانه بعــد
الـــسـنـــــوات االربع ســيخـتــــار غـيــــرهـــــا. وذبح
االخــــريـن واقــصـــــائهـم ال يــصـب يف خــــدمــــة
اجملـتـمع. وارجـــو ان ال تـنــســـوا بـــأن حـيـــاتـنـــا
معـرضة يوميا الـى اخلطر الن احد اجملانني
بــــــامـكــــــانـه ان يغــتــــــالـك او يـفجــــــرك يف أي

حلظة.
وعلينـا ان نعطي مـجاالً لـلمكتـب التنفـيذي
الـذي انتخب لكي يعمل ونـرى نتائج العمل.
ووضـعنـا اســس وتعلـيمـات يف الــسنـة االولـى
من خـالل التجـربـة والهـيئـة العـامــة تكــونت
مــن 59 شخــصــــاً ومــــا املــــانع ان نــــزيــــد عــــدد
اعضـاء الهيئـة العـامة مـستقبال وان نـضيف

غيرهم ؟
وال اعـتــراض، لــديـنـــا علــى جـمــاعــة 39ب او

املنتدى الرياضي او غيرهم؟
والعهــد اجلــديـــد عهــد الــشعـب واحلــريــة ال

ايام عيـد االضحى املبـارك وكذلك استقـبلنا
عامـاً ميـالدياً جـديداً ونـستـذكر الـصحفيني

الذين غادرونا ونتمنى لهم جنات نعيم.
ولقـاؤنا هـذا هو لقـاء االحبـة بل هو جتـديد
الـعهـــد لـالعالمـيـني الـــذيـن نــــذروا انفـــسهـم
خلـدمة هـذا القطـاع املهم يف اجملـتمع، ويقع
علـيـنــــا واجـب ان نـبـنـي قــطــــاع الــــريــــاضــــة
والـشبـاب بـشكل حضـاري ومـتحضـر والعيب
ان منــــارس احلــــريــــة والـــــدميقــــراطـيــــة لـكـن
العـيـب يف الـــوصـــول بـــالــــدميقـــراطـيـــة الـــى

الفوضى.
واعتبر العام املـاضي 2005 عاماً للـرياضة يف
االمم املتحدة ونحن سنعتبر عام 2005 عاما
لالعالم الـريـاضـي والحق الحـد يف ان ميـنع
االخـرين عن ابداء آرائـهم. وال احد ميكن ان
يكـمم افـواه االخــرين خـاصــة اننــا نعيـش يف

عهد احلرية والدميقراطية.
والشعـب الذي حتـدى االرهاب واخـتار قـيادة
سيــاسيـة نــابعــة من الــشعب الــذي اختـارهـا

بالدميقراطية واملعيار الدميقراطي.
نحـن مع أي جتـمع او اجـتـمـــاع وهـــو عالمـــة
صحـة بـاجملـتمع ونــرحب مــا دامت تـصب يف

مصلحة الرياضة واجملتمع العراقي.
وهنـا واجبنا ان نـشير الـى بعض االلتبـاسات
يف مـوضـوع شــرعيــة اللـجنـة االوملـبيـة ومـدة

بقائها لسنة او سنتني او اربع سنوات.
شاءت الظـروف ان اكون رئيس الهيئة املؤقتة
للــــريــــاضـــــة العــــراقـيــــة الــي وضعـنــــا اســـس
الـريـاضــة مع زميلـي د.عبـد الــرزاق الطـائي.
ففــي ايــــــار 2003 أي يف الـــــشهــــــر اخلــــــامــــس
اجـتــمعــت مجـمــــوعــــة مـن الــــريــــاضـيـني يف
املــنقـــطـــــة اخلـــضـــــراء وعـــــددهــم مــن 28-26
سـمـيـت بـــالهـيـئـــة املـــؤقـتـــة الدارة الـــريـــاضـــة
العــراقـيــة وانـتخـبـت ثالثــة يف بــدايــة االمــر
وهم . منـذر اخلطيـب ورعد حـمودي واحـمد
احلجـيــــة ويف الـيــــوم الـثــــانـي انـــسحـب رعــــد
حـمــــودي لــصــــاحلـي وكــــذلـك فـعل د.مـنــــذر

دبي/الوكاالت
تـعـــــــــــرض مــــنــــتـخــــب االمـــــــــــارات
للخـسـارة الثـانيـة عنـدمـا سـقط
امـــام فـــاسـت لـيــنك االردنـي 66-
101 ضمـن منـافـســات اجملمـوعـة
االولــــــى يف دورة دبــي الــــــدولــيــــــة
السـابعة عـشرة لكـرة السلـة التي
ينظمها االحتـاد االماراتي للعبة

وتستمر حتى 26 احلالي.
وكــان املـنـتخـب االمــاراتـي خــســر
امـام بلــو ستـارز اللـبنــاني 80-68

امس يف االفتتاح.
ولـم يجـــد فـــاسـت لـيـنك املـــرشح
بقـــوة العـتالء مـنـصـــة الـتـتـــويج
صعـوبة تـذكر يف احلـاق الهـزمية

اخلسارة الثانية ملنتخب االمارات
والفوز الثاين لبلو ستارز والريايض يستهل محلة الدفاع عن لقبه بنجاح

 ومـع ان البــدايـــة لم تـكن تــشيــر
الـــــــى ان الفــــــوز ســيـكـــــــون بهــــــذا
االتــســـاع حـيـث انهـــى الـــريـــاضـي
الــــــربـع االول بفـــــــارق 10 نقــــــاط
فــــقــــــــــــــــط )22-12(، اال ان االداء
والنـتيجـة يف الـربع الثـاني جـاءا

مطابقني للتوقعات )16-30(.
ولم يتهـاون الرياضـي يف الشوط
الـثــــانــي وتعــــامل مـع مجــــريــــاته
بجـدية فـانهى الـربع الثالـث كما
االول 22-12، واالخــــيــــــــــــر 26-39
مــسـجال اعلـــى فـــارق حـتـــى االن
وحصل املـصري اسـماعيـل احمد
العـب الــــريــــاضــي علــــى جــــائــــزة

افضل العب .

ـ

ستارز فوزه الثاني عفلى التوالي
عفلــى حـســاب اجليـس الـســوري
لـكــن بـــصعـــــوبـــــة 75-73 )الــــــربع
االول 24-14، والـــثـــــــــانـــي 16-17،
والــثـــــالــث 18-20، واالخــيـــــر 16-

.)23
وبــدأ الــريــاضـي اللـبنــاني حـملــة
الـدفــاع عن لقـبه بفـوز اول كـبيـر
علـــى حــســـاب احتـــاد املـنــسـتـيـــر
التــونـسـي 113-66 يف اجملمــوعــة
الثـانيـة، موجـها يف القـوت نفسه
مـن خالل هـــذا الفــارق الــشـــاسع
)47 نـقطة( انـذارا مدويـا جلميع
الــطـــــامحـني الــــى جتــــريــــده مـن

لقبه.

بــاملـنتـخب املـضـيف بفــارق كـبيــر
وصل الى 35 نقطة.

ودلت البداية بـوضوح على تفوق
الفريق االردني الذي انهى الربع
االول بفــارق 12 نقـطـة )15-27(،
وتــابع النـسج علــى منـوال واحـد
يف الــــــــــــربـع الــــثــــــــــــانــــي )10-24(
والثـالـث )29-18( ثم اراح املـدرب
جمـيع جنــومه يف الــربـع االخيــر

فخسر 21-.23
وجـــمـع العـــب فـــــــــاســـت لـــيـــنــك،
املكـسيـكي آدم بــرادة، لقب افـضل
العب يف اللقـاء الـى لقـب افضل

مسجل )22 نقطة(.
ويف اجملمـوعـة االولــى، حقق بلـو

مسقط/الوكاالت
استمر الطليعة يف صدارة ترتيب الدوري
العماني لكرة القدم اثر فوزه على ضيفه
عمان 5-2، وانفرد العروبة باملركز الثاني
بــتغلــبه علـــى مـضــيفه وشـــريـكه الــســـابق
مـسـقط 2-1 يف افـتتـاح املـرحلــة الثــامنـة
التي تختتم  بلقاء النهضة مع السيب.

يف املـبــــاراة االولـــــى، تقــــدم عـمــــان 2-1 يف
الـشــوط االول قبل ان تـستقـبل شبـاكه يف

الثاني 4 اهداف.
وسجل مــازن مـحمــد )2( واســامـــة سبـيت

 الطليعة دائام يف الصدارة والعروبة ينفرد باملركز الثاين يف بطولة عامن
16 قطة بينمـا توقف رصيد اخلـاسر عند

13 نقطة.
وتقدم النصر الى املركز اخلامس برصيد
12 نقـطة بعـد فوزة الـصعب علي مـجيس
بـهدفني حملمد مبـارك )52( ونبيل عاشور
)65( مقابل هدف للكيني كامنيري ماري

.)64(
وتعادل صور مع بهال صفر-صفر، وظفار
مع الــســــويق بهـــدفـني لـــذاكـــر عـيـــد )71(
وهــــانـي الــضــــابـــط )78( مقـــــابل هــــدفـني
ليوسف عبداهلل )35( وغامن عبيد )75(.

)60( ويعقـــوب ربـيع )62( وعـبـــد العـــزيـــز
حــديــد )88( ونــاصــر سـعيــد )90( اهــداف
الــــطلـــيعــــــة الــــــذي رفع رصــيــــــده الــــــى 18
نقطـة، واحمد راشـد )41( وهيثم مـسعود
)44( هـــديف عـمـــان الـــذي بقـي رصـيـــده 6

نقاط.
ويف الثـانيـة، فض العـروبـة الشـراكـة بينه
وبـني مــــسقــط الــــذي كــــان يــتقـــــدم علــيه
بفــــارق االهــــداف، مــن خالل فـــــوزه علــيه
بهـدفـني ليـونـس مبـارك )81 و90( مقـابل
هـدف حملمـد تقي )83( رافعـا رصيـده الى
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