
لم تكـن تسميـة السيـد فكرت تـوما مـدرباً
للـمـنـتخـب العـــراقــي االول لكـــرة الـــسلـــة
مفـاجـأة علــى صعيـد االسـتحقـاق الـذي
يـتـــوفـــر لـــدى مـــدربـنـــا الـــوطـنـي املعـــروف
عندمـا قاد منتخـبنا يف منـاسبات عـديدة
وحقق  نـتـــائج طـيـبـــة وان لـم تـــرتقِ الـــى
مصـاف الـنتـائج الـتي حـققتهــا منـتخبـات عــربيـة
ـــوفـــرت لهـــا افــضـل مقـــومـــات العــمل واكـثـــرهـــا ت

مثالية.
لكن عنصر املفاجأة يكمن باخلطوة التي اتخذها
احتـــاد اللعـبــة وهــو يعـمــد الــى ســد الفــراغ الــذي
يعـانيه مـنتخبنـا خالل السـنوات القـريبـة املاضـية
ليتجه مـرة اخرى وفق رؤية تبدو انهـا ستراتيجية
للمـســؤولني يف االحتـاد النهـاء هـذا الفـراغ الـذي
ـــى طـبــيعـــة هـــويـــة مـنــتخـبـنـــا القـــى بـــظاللـه عل

السلوي.
عـمومـاً لقد وجـد االحتاد يف تـسميـة السـيد تـوما
فرصـة العادة الروح الى املنـتخب العراقي وخطوة
تـدريـبيـة يـرغب بهـا االحتـاد الـى تـرمـيم مــا ميكن

ترميمه ملهمة جديدة تنتظر املنتخب.
ــــون يف ـــــد ان يعــمل املـــســــؤول ــــوقــت ذاته الب ويف ال
اللـجنــة االوملـبيــة العــراقيــة علــى ايجــاد العــوامل
الـــداعمــة ملـهمــة تــومـــا وحث االحتــاد علــى اتــاحــة
ســبل الــنجـــــاح لهــــذا الــتــكلــيف احلــيــــوي ســــواء
للمـدرب الـذي واجه يف مهـامـه السـابقـة مصـاعب
جمـة ولالحتاد الـذي يتطـلع الى مـستقـبل افضل

للعبة.
ـــاتهـــا خـالل الفـتـــرة لقـــد مـــرت الـلعـبـــة ومـنــتخـب
املاضـية بسلـسلة من املـطبات والطـرق الوعرة أدت
الى تعـثر منتخبـاتنا ويف مقدمـتها املنتخب االول
ومـؤكـداً ان تكـون الظـروف االسـتثنـائيــة التي متـر
بهــا الـبالد احــد االسبــاب الــرئيـســة الـتي عــرقـلت

السلة العراقية.
ـــا يـبـــرز الـــدور املـــســـؤول الــــذي يفـتـــرض ان وهـن
يــضـــطلـع به االحتـــاد يف الـــوقـت احلـــاضــــر بعـــد
التحـسـن النــوعي املــادي والفنـي لالرتقــاء مبهمـة
الـسيـد فكـرت تـومـا..ونعتقـد أن هنـاك ثقــة كبيـرة
مبهـمــة االحتــاد يف اجنــاح هــذه اخلـطــوة واجنــاح
البـرنـامج الـذي سـيتـبنـاه املـدرب العــداد منـتخب
واعـد قـادر علـى خــوض االستحقـاقـات اخلـارجيـة

مستقبالً.
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يف افتتاحه أعمال مؤمتر عمومية االوملبية

امحد السامرائي: االوملبية الدولية واملجلس االوملبي االسيوي
يستعدان الجتامع خاص بدعم الرياضيني العراقيني

واملـشـاكل واعـرب الـسـامــرائي
عـن سعـــادته للــمكـــانـــة الـتـي
يحــظــــى بهـــا الـــريـــاضـيـــون
الـعـــــــــراقـــيـــــــــون يف احملـــــــــافـل
الـــدولـيـــة ملـــا يـــواجهـــونه مـن
ــــون علــيهـــا حتـــديـــات يـتـغلـب

باستمرار.
ــــرســــائل الــتــي بعــثهــــا وان ال
رئــيــــس الـلجــنــــــة االوملــبــيــــــة
الدوليـة جاك روغ الـى رئيس
اجلــمهـــوريـــة الـــسـيــــد جالل
طـالبـاني والـى رئيـس الوزراء
الـسيـد نـوري املــالكي وكـذلك
الـــى رئـيــس مـجلــس الـنـــواب
محمود املشهداني خير دليل
ــــــــــى اهـــتـــمــــــــــام الـعــــــــــالـــم عـل
ــــــريــــــاضــيــني واحلــــــركــــــة ــــــال ب

الرياضية العراقية.
وكشف السامرائي ان اللجنة
االوملـبـيـــة الـــدولـيـــة واجمللــس
االوملبـي االسيـوي وعــدداً من
ممـــثلــي الـلجــــــان االوملــبــيــــــة
الـوطنية سيعقـدون اجتماعاً
خالل االيـام القـادمــة يكـرس
الــى تـثبـيت الــسبـل الكفـيلــة
ـــدة والـــدعـم لــتقـــدمي املـــســـان

للرياضيني العراقيني.
بعـــــد ذلــك اعلــن امــني عـــــام
اللجـنـــة االوملـبـيـــة العـــراقـيـــة
ــــوصــيــــات ــــار ان ت عــــامــــر جــب
ومناقشات هـذا املؤمتر سيتم
تـثبيتهـا ملنـاقشهـا يف اجتـماع
قـــادم للجـمعـيـــة العـمـــومـيـــة

للجنة االوملبية.
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املـــؤمتـــر سـيـنـــاقـــش جـــوانـب
ـــــــاجـــــــراء عـــــــديـــــــدة تـــتـعـلـق ب
تعـديالت علـى قـانــون اللجنـة
االوملبية خـصوصاً وان الفترة
الــتــي تلــت انــبــثــــاق الـلجــنــــة
االوملـبيـة يف اجـتمـاع سـدوكـان
ــــــــد ان مــــطـلـع عــــــــام 2004 الب
تكـــون فــيهـــا الــثغـــرات طـــاملـــا
هنــاك عمل كـان تـسـرعـاً لـكن
الذي يـدفعنـا ويشجعـنا اكـثر
انـنـــا حققـنــا اجنــازات بفـضل
ارادة ريـاضييـنا رغم املـصاعب
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السـاحـة الـريـاضيـة يف الـوقت
احلـــــــــــــاضـــــــــــــر ومـــــــــــــا ميــــثــلــه
الـــريـــاضـيـــون مـن ثـقل كـبـيـــر
وهـم الـــشــــريحــــة املـمـيــــزة يف
مجتـمعنا واضاف الـسامرائي
يـهـــمـــنـــــــا كـــثـــيـــــــراً ان تـخـــــــرج
مبعطيات حـيوية فيما يتعلق
بـــالعـمل والـتـنــســيق مع وزارة
الــشـبــاب والــريــاضــة الــذي ال
ميـكــن اليــــــة جـهــــــة ان تـعــمـل

مبعزل عنها.
واشـــار رئيــس اللـجنــة الــى ان
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ـــســـــات املـــــؤمتـــــر اســتـهلـــت جل
الـذي جرت وقائعه علـى قاعة
املركز الـثقايف النفطي بتالوة
آي من الذكـر احلكيم ثم قدم
رئـــيــــس الـلـجـــنــــــة االوملـــبـــيــــــة
العــراقيـة الــسيــد احمــد عبـد
الغفـــور الــســـامـــرائـي عـــرضـــاً
الهـــــــــــــــــــــــداف املـــــــــــــــــــــــؤمتـــــــــــــــــــــــر
والــستـــراتيـجيـــة التـي تكــرس
ملــــصـلـحــــــــة املــــــــؤمتــــــــر وقــــــــال
الـــســــامــــرائــي ان االجــتــمــــاع
ــــــى يــنــبــثـق ممــــــا يـــطــــــرح عـل
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بغداد- املدى الرياضي

عقدت اللجنة االوملبية الوطنية العراقية صباح
امس السبت مؤمتر اجلمعية العمومية للجنة

التي تضم )25( عضواً من رؤساء االحتادات
الرياضيةاالوملبية واخلبراء املعتمدين يف اللجنة

وخصصت اعمال املؤمتر ملناقشة محورين رئيسيني
متثال مبناقشة القانون املقترح لوزارة الشباب

والرياضة واحملور الثاني خصص مناقشة القانون
املقترح للجنة االوملبية العراقية.

بعــــد ان لـفه االهـمــــال
فـتــــرة طــــويلــــة قـبــــالــــة
مـلعـب الـكـــشــــافــــة مـن
دون ان متـــــتــــــــــــــد الـــــيـه
رعــايــة القـــائمـني علــى
شؤون الـرياضـة، بادرت

وزارة الــــشــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة
مــؤخــراً العــادة هـيـبــة متـثــال
رمــز الكــرة العـــراقيــة الـالعب
الـــــدولــي الــــســــــابق املـــــرحـــــوم
جميل عـباس )جـمولـي( احد
ابـــرز املـــدافعـني عـن املـنـتخـب
الـــــوطــنــي لـلفــتـــــرة مــن عـــــام
1951 الــــــــى عــــــــام 1966 وهــــــــو
الالعـب الــوحـيــد الــذي اقـيـم
له نــصـب تـــذكــــاري يف احمللـــة
االكثـر شعبية يف ممـارسة كرة
القـــــدم يف العـــــاصــمـــــة وتعـــــد
مــنجـم عـــشـــــرات املـــــوهـــــوبـني
الـــذين نــالــوا شهــادة املـــوهبــة
الكـرويــة )الفـطـريـة( يف هـذه

احمللة التاريخية )الكسرة(
وجــاءت مبـادرة وزارة الــشبـاب
والــريــاضــة اسـتجــابــة لـنــداء
)املـــــدى( الـــــذي ااشـــــارت فـــيه
الى تـآكل حافـة إحدى قـدمي
الـتمثـال علـى قـاعـدة النـصب
ودفعــته للـمـيالن الـــى الـــوراء
واوشـك علـــى الــسقـــوط لـــوال
تــســـارع الـــدائــــرة الهـنـــدسـيـــة
وبـجهــــــود رائعـــــة مــن الـــــوزارة

إستجابة لنداء )            (

وزارة الشباب وا لرياضة تعيد 
اهليبة إىل متثال)مجويل( 

يف العنـايـة بـالـرمـوز الكـبيـرة
يف احلـقـل الــــــــريــــــــاضـــي ولـــم
يــــألــــوا جهــــداًَ يف االلــتفــــاتــــة
واملبــاشـــرة لتـــرميـم التـمثــال
وهـو مـوقـف مشــرف ومسـؤول
جتــاه رجل طـيب خــدم الكــرة
الـعراقـية بـزهد نـادر ولم ينل
منهـا سـوى نـصبه الـشــاخص
امــام امللـعب االسـطــوري وهــو
الـريـاضي الـوحيـد يف العـراق
الـذي عـمل له النحـات نيـران
الــسعــدي نـصـبــاً تــذكــاريــاً يف

بغداد وروما.
واضـاف عصـام: تأمـل اسرتـنا
ان يـتــــوج الــــوزيــــر الــتفــــاتــته
االنـســانيـة هـذه بـالـنظـر الـى
حقــوق والــدي الـتي مـــا زالت
دون املـــسـتــــوى املــــأمــــول اذ ان
الــوعــود الـتـي تلقـيـنــاهــا مـن
سلفـيه الــوزيـــرين الـســابـقني
علـي فــــائـق الغـبــــان وطــــالـب
عــزيــز زيـنـي لـم تــر الـتـنفـيــذ
حتـى االن وظلت قضية راتبه
أسـيــرة مـــراجعــاتـنــا
الطـويلـة يف سلسـلة
مــتـــــشعــبـــــــة ومملــــــة
ليـس لهـا نهـايـة وال
حل حـاسم ونـتمنـى
ان حتــل يف اقـــــــــــــــرب
وقـت انــسجــامـــاً مع
اســتـحقـــــاق والـــــدي
وليس هـبة أو اعـانة

من احد!
اجلـدير بـاالشارة ان
الـــذكـــرى الــسـنـــويـــة
االولــى لــوفــاة جـمــولـي مــرت
يــــــــوم الــــــســــــــادس مـــن متــــــــوز
اجلــــاري بــصـمـت غــــريـب مـن
احتــــــــــاد الــكــــــــــرة والـلـجــــنــــــــــة
االوملـبيـة الـوطـنيــة العــراقيـة
وبقيـة املـؤسـسـات الـريــاضيـة
الـتي لـم تكلف نفـسهـا اقـامـة
حفل تـــأبـيـنـي تــسـتـــذكـــر فـيه
روح االنــــــــــــســــــــــــــــان والــالعــــــب
اخمللــص وسجــايــاه االصـيلــة
الـتـي عـــــاش علــيهــــا بــصـمـت
ورحل الـــــى اآلخـــــرة بـــصــمــت
ايــضـــاً تـــاركـــاً مـــآثـــر ريـــاضـــة
خالـدة تستحق ان تفاخر بها
الكــرة العــراقيــة مثـيالتهـا يف
الــدول العــربيــة عبــر االزمنـة

التي مرت..!
رحــم اهلل جــمــــــولــي.. فــــــارس
الكـرة الـستـينيـة الـذي تـرّجل
مــــن صـهــــــــــوة الـقــــــــــدر وواجـه
اقسـى الظـروف حتـى اغمض
عيـنيـه وفيـهمـا الـتمــاع صبـر
ومعـــــانـــــاة و.. دمـــــوع كــظــمــت

أنني الشكوى بعز!

بــــاعـمــــار الـتـمـثــــال وتــــرمـيـم
االجزاء املـثبتة له واحملـافظة
عـلــــــــــــــى تــــــــــــــوازنـه ومت طـالؤه
بـــــاللـــــون االبـيــض وتـنــظــيف
الـدائـرة احملـيطـة به وجتـميل
قــــــــاعــــــــدة الـــتـــمـــثــــــــال مبــــــــادة
الــــســيـــــرامــيـك الــتـــي اضفــت
عـلــــيـه شـــكـالً رائـعــــــــــــاً يـلــــيـق
بــــالقـيـمـــة الـتــــاريخـيــــة لهـــذا
الــرمــز ومقـــامه الكـبيــر امــام
االجـيــــال الــــريــــاضـيــــة الـتـي
تـــنـهـل مـــن دروس املـــــضـحـــني
القدامى معـاني الوفاء للكرة
العــــراقـيــــة وتــــرخـيــص الــــدم
والــــــــــــــدمـع وااللـــــم مـــــن اجـل
اعـالء رايـــــــة انــتــــصـــــــارهـــــــا يف

احملافل القارية والدولية.
نداء انساني للوزير

ويف تعليق قـصيـر ازاء مبـادرة
الــــــــوزارة قــــــــال عــــصــــــــام جنـل
املـــــرحـــــوم: ال يـــــسعــنــي إال ان
ابــــــارك جهــــــود اخمللـــصــني يف
وزارة الشباب والـرياضة نيابة
عن اســرتي لــدورهم الـوطـني

بغداد/إياد الصاحلي

نــاشـــد محـمــد بـن هـمـــام العـبــداهلل
رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم
الـــدول األربع املـضـيفـــة لـنهـــائـيـــات
ـــــا، ـــــدونــيــــســي كـــــأس امم آســيـــــا )ان
مـــالـيـــزيـــا، فـيـتـنـــام، تـــايالنـــد( إلـــى
الـتـــســـريع يف تــنفـيـــذ االصالحـــات
التي طلـبها االحتـاد اآلسيـوي لكرة
القـــــدم، وطـــــرح بــن هــمـــــام فـكـــــرة
حتـديـد جـدول زمنـي للتـســريع من
العـمليــات األصالحيـة بعــد ان عبـر
اعضاء اللـجنة عن قلقـهم من سير

األعمال. 
وقـــال بـن هـمـــام: "ال ميكـنـنـــا تـــرك
األمـور للـمصـادفـة فكـأس امم آسيـا
اهـم بــطـــولـــة آسـيـــويـــة، مــضــيفـــا:
"يجب علينـا ان ال ندخـر جهدا من
أجل اجناحهـا، ويجب ان نتعلم من
الـتـنـظـيـم املـمـتــاز لـنهــائـيــات كــأس

العالم 2006 يف املانيا". 
وقـدم ممثلـو الـدول املـضيفـة األربع
عـــرضـــا شـــافـيـــا عـن مـــدى الـتقـــدم
احلـاصل، وقـد وافقـت اللجنـة علـى

مقـتـــرح اقـــامـــة قـــرعـــة األدوار
الـنهــائـيـــة لكــأس امم آسـيــا
ــــون االول 2007 يف 19 كــــان
يف العـــاصـمـــة املـــالـيـــزيـــة

كواالملبور. 
تـغييـر يف مـواعيـد وأمـاكن

تصفيات كأس أمم آسيا 
صـــادقـت الـلجـنـــة املـنــظـمـــة
لـكـــــأس أمم آســيـــــا 2007 يف
اجـتـمـــاعهـــا الـــرابع الـــذي
عـقــــــــد يف مـقــــــــر االحتــــــــاد
ـــى مـــواعـيـــد اآلسـيــــوي عل
وأمــاكـن املبــاريــات املـتبـقيــة
لتـصـفيــات كـــأس أمم آسيــا

وكالتالي:
اجملموعة األولى

- اليـابـان * الـيمن: 16 / 8/
2006، ملعـب نيغـاتــا، نيغـاتـا،

الساعة 20:19
ــــــان: 11 / 10 / ــــــد * الــيــــــاب - الـهــن
2006، إســتــــاد ســــري كــــانــتــيــــرافــــا،

بانغلور، الساعة 15:16 
- اليـابـان * الـسعـوديـة: 15 / 11 /

ــــــورو، ــــــة ســــــاب 2006، إســتــــــاد قــب
سابورو، الساعة 00:19 

اجملموعة الثانية
- سـوريـة * إيـران: 6 / 9
/ 2006، إســــــــــتــــــــــــــــــــــــــــاد

العباسيني، دمشق
- الـصـني تـــايـبـيـيه *
إيـــــــــــــــــــران: 11 / 10 /
2006، إسـتـــاد بلـــديـــة

تايبييه، تايبييه
- ســوريــة * الـصني
تــايـبـيـيه: 15 / 11

،2006 /
إســـــــــتــــــــــــــــــــــــــاد
العـبـــاسـيـــني،

العباسيني 
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اجملموعة السادسةأسرته تناشد الوزير العادة النظر يف حقوقه اإلنسانية
ـــنـغـالدش * قــــطـــــــــر: 16 / 8 / - ب
2006، إســــتــــــــــــاد ام أي عــــــــــــزيــــــــــــز،
تـشـيتـاغــونغ )لـم يتـم اتخـاذ قـرار

بشأنها بعد(
ــــنـغـالدش: 6 / 9 / - قــــــطــــــــــــر * ب
2006، إستـاد نادي قـطر، الـدوحة:
الـسـاعـة 30:18 )بـدال من الـسـاعـة

)00:20
- بـنـغالدش * أوزبـكـــسـتـــان: 11 /
10 / 2006، إســتــــاد ام أي عــــزيــــز،
تـشـيتـاغــونغ )لـم يتـم اتخـاذ قـرار

بشأنها بعد(
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اجملموعة الثالثة
ـــاكـــسـتـــان * عـمـــان: 16 / 11 / - ب
ــــــاد، ـــــــة، اسالم اب 2006، إســتــــــاد جــن

الساعة 30:16 
ـــــاكـــســتـــــان * األردن: 11 / 10 / - ب
ــــــوجنــــــاب، الهــــــور، 2006، إســتــــــاد ب

الساعة 30:15 

اجملموعة الرابعة
- اسـتـــرالـيـــا * الـكـــويـت: 16 / 8 /

2006، إستاد اوسي، سدني 
- استراليا * لبنان: 31 / 8 / 2006

إستاد ادليد اوفال، ادليد
- استـراليـا * البحـرين: 11 / 10 /

2006، إستاد اوسي، سدني

اجملموعة اخلامسة
ــــســـطـــني * العـــــراق: 17 / 8 / - فل

2006، إستاد امللك عبد اهلل، عمان
- الصني * العراق: إستاد تشانغشا

هيلونغ، تشانغشا
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فــاز منـتخـب بغــداد ببـطــولــة اجلـمهــوريــة للجــودو لفـئتـي االشبــال
والناشئني التي إختتمت يف القاعة الرياضية مبدينة السماوة.

وقــال مـصــدر مــطلع يف االحتــاد العــراقـي املــركـــزي للجــودو  إنه "
شاركت يف البطولة التي استمـرت يومني تسع محافظات هي املثنى
ــــابل والـــديـــوانـيـــة وذي قـــار وديـــالـــى وكــــربالء والـكـــوت وبغـــداد وب

والبصرة."
وأضاف " أسفـرت منافسات البـطولة لفئة االشـبال عن فوز منتخب
بغـداد بـاملـركــز االول بعـد ان جـمع 49 نقـطــة يف حني جــاء منـتخب
كـربالء يف املـركــز الثـانـى بـ 42 نـقطـة وجــاء منـتخب بـابل يف املـركـز

الثالث وجمع 33 نقطة."
وأشـار إلـى أنه " يف فئـة النــاشئني حـصل منـتخب بغـداد أيضـا علـى
املـركــز االول وجمع 45 نـقطـة وجـاء يف املـركــز الثـانـي منـتخب بـابل
بعد ان جمع 26 نقطة وحل منتخب كـربالء يف املركز الثالث وجمع

22 نقطة."
وقــال لفـتــة " اسفــرت مـنــافــســات الـبـطــولــة عـن بــروز العــديــد مـن

العناصر الشابة الواعدة يف عالم اللعبة."
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االحتاد االسيوي حيدد موعد جديد 
ملباراة العراق وفلسطني

بغداد حترز بطولة
اجلـمـهــورية للـجـــــودو 

متابعة/حيدر مدلول
بغداد/اكرام زين العابدين

احمد احلجية
جانب من اعضاء اجلمعية العمومية للجنة االوملبية

عصام مع والده

متثال جمولي بعد الترميم

نشأت اكرم الغائب االبرز عن املنتخب


