
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue 6414 Monday 29/7/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6414  االثن  26 من ذي القعدة 1440 هـ 29 من تموز (يوليو) 2019 م

∫bLŠ√ ÍœU¼Ë W¹ËdJ «  ôuD³ « vKŽ wDG¹ X u «Ë rOEM² « Èb

6

¡«—Ëe « TÒMN¹ ÍbÝ_«Ë ¡UÐdNJ « o¹dHÐ bOA¹ VOD)«

يجري في  أروقة األنـدية  اليحتاج
الى تــعـلـيق   وادلــة وشـواهـد  في
تــــرهل الــــعـــمـل  وتــــراجـــعـه ومـــا
تـــواجـــهـه من  احـــتـــجـــاجـــات من
جـــمــاهــيـــرهــا دلــيـل واضح  عــلى
طبيعـة العمل  في وقت على وزارة
 الشبـاب هي االخرى ان تخرج من
عباءة العمل التقليدي القاتل  امام
االنـــديــة الـــتــابـــعــة لـــهــا من دورة
الخـــــــرى  و البـــــــد ان تـــــــدخـل في
عــمــلـيــات االسـتــثــمـار والــتــمـويل
بـإشرافـها وان تـخـتار وتـهتم   من
خالل  دعم  نـاديـا في كل محـافـظة
الـتي تـشـهد تـراجـعـا  وعـمال قاتال
بـعدمـا تخـلت عنـها الـوزارة تمـاما
ـمثل ـتـسرع ا إضـافة الى الـقرار ا
بــــــنــــــقل صـالحـــــيــــــات  الـــــوزارة
لــلـمــحـافــظـات  مــا زاد الـطــ بـله
عـنـدمـا بـاتـت االنـديـة  رهـيـنـة لدى
اجملــالس واحملـــافــظـــات  حــتى لم
تـــتـــاح لــــهـــا فــــرصـــة مــــواجـــهـــة
ـســئـولـ لـعــكس مـشـاكــلـهـا في ا
وقت هـي نــفـــســهـــا  ســقـــطت  من
تـفــكـيـرهم  في الــقـيـام بــزيـاراتـهـا
ومجـامـلـتهـا ولـو اغـلـبهـا التـمـتلك
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ومـهم ان تــتــجه االنــديـة  والــفـرق
ـمتـازة الى تـاهيل لـتي تلـعب في ا
مالعـبهـا الـتي تـفـتـقـر اغـلـبـها الى
ضـوابط الـلـعب  رغم ضـيق الوقت
بــســـبب تـــاخـــر انــتـــهـــاء الــدوري
والـتـوجه نـحـو االهتـمـام بـأرضـية
مالعـبهـا  وأغلـبـيتـها غـير صـاحلة
ــا في ذلك مـلــعب الـنـجف لــلـعب 
رغم افـــتــتــاحه الى مـــا قــبل ســنــة
وهــــــذه االمـــــور تــــــخص جلــــــنـــــة
الـتـراخـيص التـي علـيـهـا ان تؤدي
عـمال واضـحـا لتـلـبـية حـاجـة اكـثر
اهـمـيـة من بـقيـة تـفـاصـيل الدوري
في ان تتـضافـر اجلهـود من جميع
اإلطـراف إلقامـة  دوري مـنظم   من
العب  واعـتـمـاد تـوقـيـتات حـيث ا
مــعــلــومــة  وثــابــتــة لــلــمــبــاريــات
والــتــوجه  لــتــغــيــر مالمـح االمـور
ـرتكز انطالقـا من أهمـية الدوري ا
احلـقــيـقي لــلـعـبــة  بـعـدمــا تـعـالت
األصوات احـتجـاجات الـفرق فـيما
يـخص اجـواء اللـعب الـتي تـكررت
نــفــســهــا   ونــتـــمــنى عــلى جلــنــة
ــسـابـقـات ان  تـاخـذ االمـور عـلى ا
مــحــمل اجلــد   عــبــر إشــاعـة روح
ــعــنــيـة احلــوار مع كل االطــراف ا
واالســتــمـاع لــهــا   من اجل تـدارك
االمور التي اليـحسدعلـيها الدوري
ــكن ان يـتــحـمل االحتـاد وهــنـا ال
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وسم اسدل الستار  اجلمعة على ا
الكروي  بـعد إقامة  نهـائي  بطولة
كـــاس الـــعـــراق  بـــاحـــراز الــزوراء
لـلــقـبـهـا اثــر فـوزه عـلى الــكـهـربـاء
بــــهـــــدف دون رد وسط تـــــنــــظـــــيم
وحـضـور جــيـدين وقـبـلــهـا انـتـهى
ــمـتـاز بــإحـراز الــشـرطـة الـدوري ا
لــلـقب والـدرجــة االولى واحلـضـور
هم لفريق الفاسم  واحرازه للقب ا
ـشـكـلـة  حيث  وسط تـكـرار نـفس ا
انـتــهــاء  الـبــطــوالت     في أوقـات
مـتأخـرة واجواء حـارة بشـدة    ما
ـسابـقات يـعكس عـدم قـدرة جلنـة ا
في   تـــدارك عـــمـــلــيـــة الـــتـــنــظـــيم
الـتقـلـيـديـة  فـيمـا يـتـعـلق  بـالوقت
قـبل  تـكرار نـفس الـسيـنـاريو  مـنذ
عدة مواسم حيث دخـول البطوالت
فــصل الــصــيـف وأيــام   مــرتــفــعـة
ـسـوغ درجــة احلـرارة مـا يــعـطي ا
لـلفـرق واجلمـهـور ووسائل اإلعالم
توجـيه االنتقـادات  واالحتـجاجات
  عــلى الــوضع الــذي يــحـتــاج الى
دراسـة جديـة مع رغبـة الفـرق التي
أثقلت  كاهلها الـعملية برمتها  مع
ان الـتــحـدي مــشـتــرك بـ االحتـاد
والـــفــرق  مــا شــكل ضـــغــطــا عــلى
ـعنـية االثـن البل بـقيـة اإلطراف ا

بالدوري والبطوالت االخرى.
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والــكل يـــعــلـم اهــمـــيــة هـــذا االمــر
والـعوائـد الـتي يحـقـقهـا  من حيث
الــفـوائــد الـفـنــيـة بــاالسـتــفـادة من
ــالـيـة الـنــتـائج وكــذلك اجلـوانب ا
من  وبـــيع الـــتـــذاكــر الـــدخـــولـــيــة
وعــــــــرض االعـالنــــــــات ومـن خالل
ايـجــار احملـال الـتـجـاريـة من خالل
ـتـكـامـلة ـلـعب ا اعـتمـاد خـريـطـة ا
وضــمن مــواصــفـات فــنــيـة عــالــيـة
حــديـــثــة   واتــمـــنى عــلى اإلدارات
الـغـيـر قادرة عـلى  تـغـير  وتـطـوير
مـنــاهج عـمــلـهــا ان تـتـرك االدارات
لـغـيـرهـا عـسى من يـخـلـفهـا من هم
ـــبـــادرة   وطـــرح قـــادرون  عــــلى ا
االفـكـار الـعمـلـيـة  اجتاه  الـتـطـوير
ـكـن ان تـبـقى انـديـة حتـمل النه ال
تاريخ كروي تعاني من عدم القدرة
وسم عـلى تامـ مشـاركة فـريقهـا 
وتـسـتـمـر تتـمـلـمل  وتـشـكي  وهذا
كن عمل مـرفوض والمـعنى له وال
ان يـســايـر الـتــطـور الـذي تــشـهـده
دول اجلـوار على االقل   ومـا تـقوم
به من اعــمــال  كــبــيــرة ومــتــطـورة
مسـتفـيدة من جتـاربهـا  واالخري
من فــتــرة الخــرى فـي وقت فــشــلت
اداراتــنــا فـي ادارة نــفــســهــا  ومــا
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ـنتـخب الوطني الـعراقي لـلعبـة بناء االجـسام اربع مـيداليـات ملـونة في النـسخة الـ 53 حصد ا
. من بطولة آسيا لبناء األجسام والتي تقام منافساتها في مدينة هارب في الص

يدالية الذهبية لوزن 70 كغم فيما جنح الالعب واستطاع الالعب مصطفى السماوي حتـقيق ا
يدالية الفضية لوزن 75 كغم. محمد إدريس في خطف ا

ـيدالـية الـبرونـزية لوزن 75 كغم وجنح زمـيله حاجي وتمكـن الالعب عبـاس شياع من حـصد ا
ريكان بخدف البرونزية ايضاً لوزن 80 كغم.

وتقام البطولة في الص للفترة من 30-24 من شهر تموز اجلاري.
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اشـــاد وزيـــر الـــكــهـــربـــاء لــؤي
اخلطيب بفريق نادي الكهرباء
لــــكــــرة الـــقــــدم واصــــفــــا ايـــاه
ـثــالي مـعــتـبــرا مـا بــالـفــريق ا
قـدمه الـكـهـربـاء حـرفـيـة عـالـية

يز. وأداء 
وكــتب اخلـطــيب تـغــريـدة عـلى
حــســابـه في مــوقـع الــتــواصل
االجــتــمــاعي  بــروح ريــاضــيـة
وطــــاقــــة كـــبــــيــــرة قـــدم فــــريق
الـكــهـربــاء أداء حِـرفــيـاً بــاهـراً
أمــــام الـــزوراء زعـــيـم االنـــديـــة

العراقية".
وأشــار اخلــطـيب إلـى تـغــريـدة
سـابـقـة احـتـوت مـقـتـطـفات من
احملــاضـرة الــتي ألــقــاهــا عـلى
باراة تضمنت الالعب قبيل ا
مـعايـير الـفوز احلـقيـقي بغض

باراة. النظر عن نتيجة ا
حـيث أكـد الـوزيـر في تـغـريدته
عـــلى االلــتـــزام بــروح الـــفــريق
الــواحـد والــتـزام احلــرفـيـة في
األداء والــــــــــــتــــــــــــزام األخـالق

والتمسك بِقِيمِها.

وقــد حـضــر اخلــطــيب وبــوقت
ــبــاراة لـتــشــجـيع مــبـكــر الى ا
الفريق الـبرتقالي يـرافقه نخبة
ــــتـــقــــدم لـــوزارة من الــــكـــادر ا
الـكهـرباء وبـحـضور عـدد كبـير
ـــــســـــؤولـــــ والـــــنـــــواب مـن ا

والشخصيات الرياضية.
ومن جــانـبـه ثـمن رئــيس نـادي
الــكـهــربـاء عـلـي األسـدي الـدعم
ـســتـمــر من وزارة الــكـهــربـاء ا
وبــــاخلــــصــــوص من الــــوزيــــر
ـؤثـرة ومـتـابـعـته االيــجـابـيـة ا
ومـــنــهــا حــضـــوره شــخــصــيــا
ـــســانـــدة الــفــريـق مــؤكــدا أن
الك اجلهـود الكـبيـرة من قبل ا
الـتــدريـبي واالداري والالعـبـ
ــوسم جـــعــلت فــريــقـــنــا هــذا ا
واحـدا مـن الـفــرق الــتي يــشـار
لــهــا بــالــبــنــان مــهــنــئــا نــادي
الـزوراء الـريـاضي وجـمـاهـيـره
الـكـبـيــرة عـلى تـتــويج فـريـقـهم

بطال لكأس العراق.
ــبــاراة الــنــهــائــيــة عــلــمــا ان ا
لـكـأس الـعـراق شـهـدت حـضور
أكـــــثــــر مـن ٣٠ ألف مـــــتـــــفــــرج

وانتهت لصـالح الزوراء بهدف
مـــــقــــابل ال شـيء و تــــتــــويج
الـفـريـق بـاحـتـفال جـمـاهـيري

واسع.
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جانب من تكر فريق الكهرباء ببطولة كأس العراق

االنديـة الـريـاضـية هي اخلـلـيـة االولى في الـبنـاء الـريـاضي الـشامخ
وفي اي بـلـد من بـلـدان الـعـالـم وكـذا احلـال في بالدنـا فـمـنـهـا تـبـدأ
ـدربـ واحلكـام واالدارات تنـمو االلعـاب والريـاضـات والقـيادات وا
وتتـطور والـكوادر تـقود وتـبدع في كل مـجاالت الـرياضـة واالبداع .
ا وتطور وهذا احلال ليس غريبا او عجيبا بل هو واقع موضوعي 
وازدهــر خالل مــايــقــرب من قـــرن من الــزمــان  . لــكن هــذا الــواقع
واحلال لم يكن درسا لرياضيينا والتدريـباوالمعرفةوالعلماوالسلوكا
حياتيا ولعل السبب من وجهة نـظري يكمن في تصرفات احلكومات
ـنـاطـقـية ـتعـاقـبـة والـتي سـاهمـت ورسخت وعـمـقت الـعـشـائـرية وا ا
والطائـفية واالثـنية ودفـعت باجلمـاهير الـرياضيـة العتماد هـذه القيم
توارثة مقـابل الهوية الوطـنية العـراقية ودفعت وساهـمت بتوجهات ا
وسـلوكـيـات وتـصـرفـات اهل الـريـاضـة كـجـزء من اجملـتـمع الـعراقي
بتلى . وبـهذا عاشت االنـدية الريـاضية خالل هذه الـعقود الـطويلة ا
ؤسسـات السياسـية واالجتماعـية العراقيـة معتمدة مثلما هي بـقية ا
على الـوالءات الـفرعـيـة على حـسـاب الوالء الـوطنـي العـراقي . وهذا
ـؤسـسـات الـريـاضـيـة ومـنـهـا احلـال انـعـكس شـئـنـا ام ابـيـنـا عـلى ا
االنـديــة حــيث حتــولت هــذه االنـديــة حــسب هــذه الــوالءات الى هـذه
اجملمـوعـة او تـلك والاريد ان ادخـل بهـذه الـتـفاصـيل الـتي قـد تزعج
ـا صـارت عـليه هذا وتـغـيض ذاك اال انه الـواقع الـذي نعـيـشه حـقا 
الهيئات العـامة لالندية الريـاضية والتي ضمت كل من هب ودب من
ـا تـســبب في ضـعف اداراتــهـا وشـخـصــيـاتـهـا مـدعي الـريــاضـة 
واجتمع بها طارئون وغـرباء عن الرياضة والعابـها وضيعت طريقها
ولم تستـطع ان تفـرز منـها قـيادات رياضـية قـوية ومـؤثرة بل افرزت
عرفة هيئات اداريـة ضعيـفة جدا التمـتلك اخلبـرة و ال التجربـة وال ا
العلـميـة والتميـز ب الـغث والسمـ وال تعـرف احلق من الباطل وال
من يسـتـحق او ال يـستـحق . وهـنـا كـانت البـدايـة واي بـداية خـاطـئة
ـة اقتـرفت بحق الـرياضـة وقيـادتهـا وحتت الفتـة الشـرعية واي جر
وقراطـية . وهذا ماحـصل في الواقع الرياضي الـعراقي ومنذ والد
اكثر من ستة عقـود وجتذر بقوة وصراحة وعـنف في العقود الثالثة
نـطقة) ولدت الـهئات االدارية لالنديـة الرياضية االخيرة ومن هذه (ا
ركزية و من خاللها انتخاب وتوالدت الهيئات العامة لالحتادات ا
احتادات ريـاضيـة مـركزيـة (ومن ذات الطـيـنة) وتـواصل احلال ومن
ـبية الـوطنية ركـزية ولدت الـهيئة الـعامة لـلجنة االو هذه االحتادات ا
الــعــراقــيــة ومع غــيــاب الــقــانـون وتـالعب الــفــاســدون واجــتــهـادات
ــبـيـتـنــا و انـتـخـاب مــكـتـبـهـا اجملـتـهـدون حــصل مـا حـصل في او
الـتنـفـيـذي واسـتـمـر هـذا احلال مـنـذ اكـثـر من سـتـة عـشـر عام دون
ثل ( بيـتنا ونلعـب بي .. شلها غرض حساب وال رقيب وعـلى قول ا
بينـا الناس ) ! . ونـتيـجة لهـذا احلال ظهـرت في السـاحة الريـاضية
قيادات ضـعيـفة وهـزيلـة  انتـخابهـا بواسـطة الـعالقات واالتـفاقات
والتكتالت حتى ولـو على حساب الوطن ورياضـته وبسبب الفوضى
واالرتبـاك وسيـادة كذبـة (الـتدخل احلـكومي) تـمـكنت هـذه القـيادات
الـفــاشـلــة من اخــتـيــار قـيــادات فـاشــلــة جـديــدة ضـيــعت الـريــاضـة
وافـســدتـهــا االمـر الــذي يـتــطـلب الــيـوم اصالح
احلال وايقاف هذا التـداعي والتدهور والبدء
بـقانـون يـخـدم الـريـاضـة ويـنـهض بـواقـعـها
ويقـدم لـنـا هيـئـات عـامـة وقيـادات ريـاضـية

من طراز جديد .. ولنا عودة

  W¹b−  dOſ W¹b½_UÐ lÒÝu² « WÝUOÝË ÍbOKIð “U²L*« Í—Ëb «

متاز بكرة القدم بحاجة الى الكثير من االصالحات الفنية UŠö ∫ الدوري ا «

ÊU e « ≠œ«bGÐ

قـال الالعب الـدولي الـعـراقي يـاسـر قاسـم في تـصريـح صحـفي
على انتقاله لصفوف نادي اوربيرو السويدي لكرة القدم.

واعـلـن الـنــادي الـســويـدي عــبـر مــوقـعـه الـرســمي امس االحـد
تعاقده رسمياً مع قاسم لتمثيل الفريق حتى 2021.
وذكر الـنادي عبر مـوقعه الرسمي بـعد أسابيع قـليلة

من الــتـدريب الــتـجــريـبي تــعـاقـد اوربــيـرو مع
العب الـوسط يـاسـر قــاسم حـتى نـهـايـة
مـوسم 2021 الـذي لـعب منـذ عام
2017 مع نـادي نـورثـهـامـبـتون
تـاون في الـدوري اإلجنـلـيـزي
دوري الـــدرجـــة الــثـــانـــيــة
ولـديه أيـضــاً مـشـاركـات
ــنـــتـــخب الـــوطــني مـع ا

العراقي.
وقــــال مـــــديــــر فــــريق
اوربـيرو أكـسل كايل
أن يــــاســـــر اظــــهــــر
صـــــفـــــات جـــــيــــدة
خـالل الــــــتــــــدريب
مـعنا وتعرّفنا على
صـــــفــــاته خــــارج
ــلـــعب ايـــضــاً ا
يـــاســـر العب ذو
خـبرة وسـيكون
بـإمـكـانه إضـافة
الـكـثـيــر لـلـفـريق
والـــنــــادي عـــلى
ــدى الـقــصــيـر ا
والـــــــطـــــــويـل إنه
العــب خـط وسـط
قـــابل لـــلـــعب مع
أقــــــدام جـــــيـــــدة
ولــديه خـصـائص
قــيــاديــة جــيــدة و
نــحن ســعــداء جــدًا

بـالـتـرحـيب بـيـاسـر في
اوربــــيـــرو.وقـــال قـــاسم في

تـصريح للموقع الرسمي للنادي
إنه من اجلـيـد انــتـقـالي الى اوربـيـرو

إنـطـبـاعـاتي األولى عن الـكـادر الـتـدريـبي
والـفــريق إيـجـابـيـة لـلـغـايـة وأتـطـلع إلى أن
ــكـنــني فــعـله في أظـهــر لـلــجــمـاهــيـر مــا 
ـقــرر ان يـشـارك يــاسـر في ـلـعـب.ومن ا ا
قـبـلـة أمام جـوتـنـبرج في مبـاراة اوربـيـرو ا
متاز. قبلة من الدوري السويدي ا اجلولة ا

ياسر قاسم

جـلدتـهم امـر مؤسف جـدا وبـيعـيد
عن الذوق.
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ــنـــتــخب الـــكــروي ويـــقــول جنـم ا
ــيـــنــاء الـــســابـق ورئــيس نـــادي ا
الــبـــصــري  هــادي حتـــمــد لالسف
ـر بـنـفس الـشــديـد الزال الـدوري 
ظروف الـعمل التـقليـدية  من حيث
الوقت واعـتمـاد نفس  الـنظام رغم
شكـاوى الفـرق  بسـبب التـأجيالت
الــطـويــلـة الــتي يــتـعــرض لـهــا مـا
يــضع االنـــــــــــديـة حتت   احــمـال
غــبـــر مــتــوقــعـه من حــيث  صــرف
األمـوال امــام نـسـبـة % 90 مـنـهـا
فـقـيـرة وبـالـكـاد تـقـدر عـلى تـدبـيـر
ــؤســسـات ــا فـي ذلك ا أمــورهـا 
بــسـبب الـقـرار الــغـيـر مـدروس من
قـبل احلـكـومة الـسـابـقـة في صرف
مـــلــيـــاري  ديـــنـــار لـــكل نـــاد امــام
مــشـاركـة في دوري الـكـرة تـسـتـمـر
تسعـة اشهر فـضال عن وجود فرق
اخــرى كــمـــا هــو احلــال في نــادي
ـيـنـاء الـذي يـضم عـدد من الـفرق ا
الفـردية واجلمـاعيـة  وقبلـها فريق

وحــده مــســؤولــيــة مـا يــجــري في
الـدوري امام تـقاعـس األنديـة التي
الزالت  غيـر جديـة في التـعامل مع
االمور والدوري  رغم اغلبها  تدير

فريق لكرة القدم وحدها
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والشيء بـالشيء يـذكر  لقـد ظهرت
عـدة أخـطاء حتـكـميـة وهـنا النـريد
ان تـقلل من شـان احلـكام حتت أي
ـبـاريات ـا تشـهـده ا مـسـوغ كـان  
اخملـــتــلــفــة  وعــلـى  مــســتــوى من
أخــطــاء كــراثــيــة  رغم اســتــخــدام
تـقـنيـة الفـديـو  التي  ارغـمت اكـثر
من فـريق عـلى تـقبل الـنـتـيجـة كـما
هي  وشيء ان تذهب جلنة احلكام
لعرض  األخـطاء التي رافـقت سير
بـاريات عيـر لقاءات مـوسعة  مع ا
جــــمــــيع احلــــكــــام من مــــخـــتــــلف
الدرجات لكي تـعم الفائدة رغم  ان
عـمل الـلـجنـة شـهـد حتديـا  بـسبب
ـتبـادلـة بـ األعـضاء االتـهـامـات ا
فـيـمـا يتـعـلق  بـتسـمـية الـواجـبات
واحلـديث الـسـاخن   في مـبـاربـات
الــدور الـتــاهــيـلي لــلــدرجـة االولى
االخـيـرة  وهـو شيء مؤسـف حتى
وان حـصل خـطــا اليـجـوز لــعـضـو
في اللجنة ان  يخرج  ويدين نفس
كن  اعضاء اللـجنة   في وضع ال
ان  يـحــصل بــهـذه الــوضـعــيـة مع
رغــــبـــة بــــعض الــــفـــرق  تــــوجـــيه
االتـهامـات الغـيـر مفـهومه من دون
تقد األدلة  ويبدو ان هنالك خلل
في اللـجنة نـفسهـا  التي علـيها ان
تـعـالج االمـور  عـبـر فـسـحـة حـوار
وســــعـي جـــــاد  لــــتـــــدارك االمــــور
ــتــحــدث  لــتــولي هــذه وحتــديــد ا
ـــهـــمـــة  والن احلـــكـــام احـــد اهم ا
اركــــان الــــلـــــعب حــــتـى  تــــفــــضل
االحتـــــادات عـــــدم الـــــتــــــــــــطــــرق
واالعـالن  عن  لـــلــــعـــقـــوبـــات  الن
الوضع هنا يخـتلف    في التعامل
 مع احلــكــام في ان يــدخل ويــديــر
ــبــاريـات بــاعـلـى حـالــة نــفـســيـة ا
واليــجـــوز والحق واليـــحق  حـــتى
لـــرئــــيس الــــلـــجـــنــــة احلــــــــــديث
والــتـــحــدث   عن مــا يـــتــعــلـــــــــق
ا لدورهم من خصوصية باحلكام 
ـوسم  مـهم جد ان وبـعـد انـتـهـاء ا
تــــســــتــــعــــرض األمــــور امــــــــــــام
أشـــخــاص تـــتــأخـــر دفع أجــورهم
الوقـات طـويـلـة وهـذا بـدوره يـؤثـر
عـلى دوره كقـاضي  مـطـــــــــــــلوب
مــنه الـقـيـام  بــدور هـو من يـحـسم
ـــبــاريـــات  قــبـل تــعـــرضــهـــــــــم ا
لــلـــسب والــشــتـم لــكن ان  يــجــري
احلــــديـث والــــطـــــعن  مـن ابــــنــــاء

تقـليصهـا حتى تتـمكن الوزارة من
ـــكن دعـــمه من االنـــديــة دعم مـــا 
الــقــادرة عــلى تــغــطــيــة األنــشــطـة
الرياضية اخملـتلفة كم كان الوضع
عـلــيه سـابـقــا  النه مـا الــفـائـدة ان
حتـــرم مــجــمـــوعــة ريـــاضــيــ من
مـزاولـة هـوايـاتـهـم عـنـدمـا تـقـلص
فرق الـنادي  في وقت طرح مـقترح
مـن وقت بـعــيــد ان تــذهب الـوزارة
الى عــمل االنــديــة الــتـخــصــصــيـة
واجـــدهــا افـــضل من ان تـــتـــحــمل
انــديـة عــدة فــرق واخــرى التــــقـدر
عـــلـى ادارة فـــريـق لـــكــــرة الــــقـــدم
ـسـوغ الفــتـتــاح أنـديـة الـطــريق  ا
جـــديــدة عـــلـى حـــســـاب  مـــوازنــة
الــــــوزارة  واألنــــــديــــــة
ة  التي  منها القد
لــلـيــوم  تـواصل
عــمـــلـــهــا مع
مــــخــــتــــلف
االلــــــعـــــاب
الرياضية.

كـــرة الــقـــدم  الــذي تـــاثــر بـــنــقص
ـاليـة وليس هـذا فحسب وارد  ا ا
الزلــنــا نــنــتــظــر ان تــخــرج جلــنــة
ــسـابــقـات من ســيـاقــات عـمــلـهـا ا
الـتـقـلـيـدي فـيـمـا يـتـعـلق بـالـدوري
الـذي يـختـلف عن بـقـيـة االحتادات
احملـلـية  مـن حيث الـوقت   عـنـدما
تـدخل البـطـولة الى فـصل الـصيف
إضــافـــة مــا يـــتــرتب عـــلى ذلك من
مـصـاريف إضــافـيـة عـنــدمـا  تـزيـد
فترة الـــــــــدوري الكثر من شهرين
في حـسـابـات تواجـه االنديـة فـيـما
يـخص رواتب الالعـبـ وعـقـودهم

صاريف األخرى .  وا
ويــقــول احـمــد جــمــعــني لــقـاء مع
وزيـــر  الـــريـــاضـــة والـــشـــبــاب

داحـمــد ألـعــبـيــدي حـول
واقـع االنــــديـــــة الـــــتي
توسعت  بـشكل  غير
مـــــــدروس  مــــــنــــــذ
2003 واغـــلــيـــهــا
ــقـومـات تــفـتــقـد 
العمل  وافترحت
 ان يـــــصــــار الى

واجلــديـر بـالــذكـر ان عـدد الفت
من اخملــتـصـ اشـادوا بـاألداء
ـبـهـر لـفـريق الـكـهـربـاء طـيـلة ا
مــــبـــاريـــات الـــدوري والـــكـــأس

مــعـتــبــرين ان الـكــهــربـاء لــهـذا
ــوسم كــان واحــدا من أفــضل ا
ـــلــكه الــفــريق من ــا  الــفــرق 
. كـادر تدريـبي وإداري والعـب
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خـطـف الـبــطل الــدولي مــصــطـفى
رعــد الــتــكــريـتـي فـضــيــة بــطــولـة
العـالم للمـواي تاي التي اخـتتمت

امـس األحــــد  فـي الـــــعـــــاصـــــمــــة
ـشــاركـة الــتـايـالنـديــة بـانــكــوك 
(102) من مـخــتـلف قـارات الـعـالم
ـبـاراة الــنـهـائـيـة بـعـد خــسـارته ا

امــام مـنـافـسه الـتـايالنـدي بـفـارق
الـنـقــاط وكـذلك حـصـول ابــطـالـنـا
ـصــطــفى وســام وجـون حــسـ ا

ركز اخلامس. على ا

وقـــال رئـــيـس األحتـــاد الـــعـــراقي
ركزي لـلمواي تـاي رئيس الوفد ا
مــصـــطــفى جــبــار عـــلك في بــيــان
صحفي تعد بطولة العالم احلالية
االقــوى عـــلى األطالق في جـــمــيع
الــبـطــوالت الــتي شـاركــنــا فـيــهـا
واي تاي مبينا ان جـميع العبي ا
في العالم السيمـا احملترف منهم
حـضروا الـبطـولة اثـر تواجـد وفد
ــبــيــة الــدولــيـة مـن الــلــجــنــة األو
لــغـــرض رفع الــتــقــريــر الــنــهــائي
ــــواي تـــــاي في دورة لـــــدخـــــول ا
ـقــبــلـة ــبـيــة بــعــد ا األلــعــاب األو

باريس 2024.
وأضاف علك فقدنا ميدالية ذهبية
كـانت في مـتـنـاول الـيـد وذلك بـعد
انـــســحــاب العــبــنـــا الــبــطل عــلي

الـكـنـاني الـذي كـان قريـب جدا من
حتـقــيـقـهـا في وزن (54) كـغم اثـر
قـرار انـسـحـابـنـا من الـنـزال الـذي
اوقـــعــــتـه الــــقـــرعــــة مـع العب من
الـكيـان الـصهـيوني احملـتل مـبيـنا
يدالية اننا فخورين جدا بفقدان ا
لــلـســبب اعاله مـشــيـدا في الـوقت
ذاتـه بـــجـــمـــيـع من بـــارك وأيـــيـــد
واشــاد بـقـرار األنــسـحـاب ورفض
الـتـطـبـيع مع الـكـيـان الـصـهـيوني
السـيـما وزيـر الـشـباب والـريـاضة
والــنــائب األول لـــرئــيس مــجــلس
الــنـواب ورئــيس جلــنـة الــشــبـاب
ــانـيـة ومــحـافظ والـريــاضـة الــبـر
بغداد وعدد كبير من الشخصيات
الـسـياسـية والـديـنيـة والـرياضـية

والعشائرية".

جانب من فرحة
واي منتخب ا
تاي بأحراز

الوسام الفضي


