
 حقق مدرب منتخ��ب نا�شئة العراق لكرة القدم قحطان 
جثري والعبيه مبا وعدوا به يف اأن تكون انطالقتهم يف 
مناف�شات كاأ�س اآ�شيا دون 16 عاما، اجلارية يف مدينة 
غ��وا ال�شاحلية الهندية، ايجابية امام مناف�شهم الكوري 
اجلنوب��ي، �شمن اإطار اجلولة االوىل للمجموعة الثالثة، 
بعدما ك�شب��وا ثالث نقاط يف بداي��ة م�شوارهم بتغلبهم 
عل��ى غ��رمي ومناف�س �رش�س حمول��ن تراجعهم اىل فوز 
ثم��ن وبهدف��ن له��دف واح��د.  ورغ��م ان ف��وز فريقنا 
ج��اء من ركلتي ج��زاء لالعب الو�شط منتظ��ر حممد، اال 
ان��ه اأ�شه��م يف تعطيل طموحات الفري��ق الكوري ويربك 
ح�شاب��ات مدرب��ه ال��ذي اهدر تقدم��ا جاء قبي��ل نهاية 
ال�ش��وط االول لالع��ب جيون��غ جيان يون��غ يف الدقيقة 
43، غ��ري ان العبينا ا�شتع��ادوا توازنهم الفني ب�رشعة 
ومتكنوا من نيل ركلة جزاء �شحيحة بعدما مل�شت الكرة 
املحولة من املهاجم حممد ر�شا، مل�شت يد املدافع كيم 
مان��غ هيون��غ يف الدقيق��ة االوىل من الوق��ت املحت�شب 

ب��دل ال�شائ��ع لل�ش��وط االول ليحت�ش��ب احلك��م الهن��دي 
روان ارموجهان ركلة جزاء نفذها بنجاح العب الو�شط 
منتظر حممد على مين احلار�س الكوري اجلنوبي بارك 
جيم��ان ليعد االم��ور اىل ن�شابها حي��ث التعادل، وهي 
النتيجة التي نالت من املناف�س الكثري، واثمرت يف منح 
فريقن��ا زخما معنويا مهما بعدم��ا اطلق احلكم �شافرة 
نهاية الن�شف االول من املواجهة بالتعادل.  وكان من 
الوا�شح ان الكورين، الذين زادوا من �شغطهم الهجومي 
على دفاعاتن��ا، منذ منت�شف ال�شوط االول وحتى قبيل 
ت�شجيل ه��دف ال�شبق لهم يف الدقيق��ة 43، انهم تثقفوا 
على ان عنوان املواجهة �شينتهي بهدف على اعتبارات 
�شت��ى منها انها مباراة تكتيكية من ال�شعب ان يجازف 
به��ا اي ط��رف، كونه��ا جتم��ع اثن��ن م��ن املنتخب��ات 
املر�شح��ة للو�شول اىل اللق��اء النهائي للبطولة، قبل ان 
يدف��ع املدافعون الكوريون ثم��ن ارتباكهم جراء �رشعة 
ت�شجي��ل هدف التعدي��ل العراقي، قب��ل ان يقع مدافعهم 
الك��وري كي��م ت��اي وان يف املحظ��ور بتعم��ده ا�شق��اط 
العبن��ا �رشغام حمم��د يف الدقيقة 49 م��ن عمر اللقاء 
)الرابع��ة من ال�شوط الثاين( لين��ال منتخبنا ركلة جزاء 

ثاني��ة ت�ش��دى له��ا منتظر حمم��د وا�شكنها عل��ى ي�شار 
احلار���س حمققا التفوق املنتظ��ر لفريقنا الذي عاد اىل 
الواجه��ة يف �شيناري��و مك��رر م��ن مبارات��ي املجموعة 
االوىل يف ي��وم االفتتاح بعدما قلب��ت ايران واالمارات 
نتيج��ة تراجعهما امام ال�شعودي��ة والهند اىل فوز ثمن 
وبثالث��ة اه��داف لهدف��ن.  ومع ان الف��وز العراقي جاء 
مطابق��ا لطموحات اجلهازي��ن الفن��ي واالداري وحتى 
الالعب��ن الذي��ن لعب��وا باأ�شل��وب تكتيك��ي يتنا�شب مع 
حج��م وامكانيات وم�شت��وى الفريق الك��وري اجلنوبي، 
وقد غطى على الكثري من اخطاء العبينا الفردية، اال ان 
تلك النتيجة دقت ناقو���س اخلطر لفرق ت�شعى للتناف�س 
لك�ش��ب نق��اط توؤهله��ا اىل دور الثمانية، قب��ل ان ياأتي 
الف��وز العراق��ي عل��ى كوري��ا اجلنوبية وي�ش��ع اجلميع 
ام��ام حقيق��ة واحدة، هي ان لي��وث الرافدين جاءوا اىل 
مدينة غوا الهندية بطموحات كبرية و�شجلوا ب�شخ�شية 
فوزه��م على اق��وى املناف�شن، وو�شيف لق��ب الن�شخة 
املا�شي��ة، ليعلنوا عن انف�شهم كاأحد القادمن للو�شول 
اىل اف�ش��ل املواقع على �شعيد الق��ارة اال�شيوية! ولعب 
فريقن��ا بتوليف��ة �شم��ت كل م��ن علي عب��ادي حلرا�شة 

املرم��ى وحبيب حمم��د خلف وعلي احم��د ومنتظر عبد 
ال�ش��ادة وعمار حممد خلط الدف��اع وموؤمل كرمي و�شيف 
خالد وحممد داوود ومنتظر حممد )علي كرمي 87( خلط 
الو�ش��ط وحممد ر�شا )حممد عل��ي عبود 90( و�رشغام 

حممد )جوهر �شالم 50( خلط الهجوم.
املال اأول املهنئن واملكرمن

اول املهنئ��ن باالنت�شار العراقي على كوريا اجلنوبية 
كان رئي�س احتاد الكرة عبد اخلالق م�شعود الذي حتدث 
بف��رح غام��ر م��ع رئي���س الوف��د مال��ح مه��دي ومدرب 
املنتخب قحط��ان جثري مبينا ان اجلمي��ع كان بحاجة 
اىل ه��ذا الف��وز ال��ذي �شيفتح اب��واب النجاح��ات لقادم 
للفري��ق يف مواجهت��ي ماليزي��ا وعم��ان.   املباري��ات 
م�شع��ود كعادت��ه كان اول املكرم��ن للوف��د اذ اأك��د ان 
منتخ��ب النا�شئ��ن �شيكون له �شاأن كب��ري يف امل�شتقبل 
القريب للكرة العراقي��ة كونه ذخرية حقيقية ملا ي�شمه 
م��ن العب��ن مواه��ب وا�شم��اء جن��وم اللعبة. كم��ا هناأ 
ال�شحفي الريا�شي الرائد عدنان اجلبوري من الواليات 
املتحدة ف��وز منتخ��ب النا�شئن خالل ات�ش��ال هاتفي 
معرب��ا ع��ن �شعادته ملا و�ش��ل اليه الفريق م��ن مكانة 

وم�شت��وى متميز على �شعيد الق��ارة اال�شيوية، يف وقت 
 be in sports ب��ارك املحل��ل الريا�ش��ي يف قن��وات
جمب��ل فرطو���س امل�شت��وى ال��ذي �شجل��ه فتي��ة املدرب 
قحط��ان جثري معربا عن ثقته بعنا�رش الفريق العراقي 

يف بلوغ اعلى املراكز اال�شيوية. 
جثري .. وعد فاأوفى بالفوز!

ب��دت مالم��ح ال�شع��ادة وا�شح��ة عل��ى م��درب منتخب 
العراق للنا�شئن قحط��ان جثري اثناء املوؤمتر ال�شحفي 
ال��ذي عقد بعد ف��وز العراق على كوري��ا اجلنوبية 2 � 1 
وق��ال جثري اإن "الف��وز على فريق ق��وي ومنظم بدرجة 
عالية يعد ام��را مهما". م�شيفا ان "حقيقة اللقاء كانت 
اأ�شب��ه بالنهائ��ي االآ�شيوي املبك��ر )...( خ�شنا مباريات 
جتريبي��ة قليل��ة قب��ل الدخ��ول يف اال�شتحق��اق القاري 
احلايل". وتابع جث��ري ان "درجة الرطوبة العالية اثرت 
كث��ريا على م�شتوى اداء الالعب��ن، املباراة كانت اأقرب 
الأن تك��ون ج���س نب�س ب��ن اثنن من الف��رق املر�شحة 
للبطولة". واو�شح "ال�شغط الذي مار�شناه من االطراف 
والعمق عل��ى الدفاعات الكورية ا�شهمت يف عدة اخطاء 
من قبل العبي الفريق املناف�س وقد ح�شلنا على فر�س 

جي��دة وا�شتثمرن��ا ركلتي اجل��زاء". وب�ش��اأن امل�شوؤولية 
امل�شاعف��ة امللقاة على عات��ق الفريق العراقي وجهازه 
الفن��ي بع��د تخطي كوري��ا اجاب جث��ري بثق��ة "الفريق 
الك��وري فريق جيد وميل��ك العبن عل��ى م�شتوى عايل 
وم��ن ذوي البني��ة اجل�شماني��ة اجلي��دة ويلعب��ون ك��رة 
متط��ورة وق��دم مب��اراة تكتيكي��ة كب��رية، وامل�شوؤولية 
�شتت�شاع��ف وناأم��ل يف ان نحق��ق الف��وز يف مبارات��ي 
ماليزي��ا و�شلطن��ة عم��ان". ورغ��م الف��وز العراقي على 
كوري��ا اجلنوبي��ة، اال ان احل�ش��م يف �ش��دارة املجموعة 
لي���س ل��ه اي وج��ود يف ح�شاب��ات امل��درب جث��ري الذي 
اج��اب ع��ن �ش��وؤال ملوف��د االحت��اد العراق��ي لل�شحافة 
الريا�شي��ة، حول ماذا ا�شبح املنتخ��ب العراقي هو من 
يتحكم يف زمام �شدارة املجموعة الثالثة باالإ�شارة اىل 
منتخب��ي ماليزيا و�شلطنة عم��ان.. قال جثري "احلظوظ 
مات��زال مت�شاوي��ة رغ��م فوزنا عل��ى كوري��ا، ال ميكننا 
اال�شتهان��ة بفريق��ي ماليزيا او عم��ان، الطريق ما يزال 
طويال، مل ن�شم��ن التاأهل بعد )...( ميكننا ان نحدد ذلك 
بع��د نتيجة مباراة ماليزيا، الفرق االربعة مت�شاوية يف 

حظوظ التاأهل".
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البطل جراح نصار يضيف الوسام الذهبي الثاني للعراق ورقم عالمي 
جديد في أفضل حضور للمعاقين األصحاء في تاريخ البارالمبياد 

اليوم موعد اقفال حساباته الختامية

ك�شفت تقارير �شحفية فرن�شية اأن نادي بر�شلونة االإ�شباين يرغب يف 
الظفر بخدمات الربازيل��ي ماركينيو�س مدافع باري�س �شان جريمان 
الفرن�ش��ي خ��الل فرتة االنتق��االت ال�شتوي��ة القادمة م��ن اأجل تدعيم 
دفاعاته.واأف��ادت �شحيف��ة )ليكي��ب( الفرن�شي��ة اأن الن��ادي 
الكتال��وين يريد التعاقد م��ع املدافع الربازيل��ي، احلا�شل 
م��ع املنتخ��ب الربازيل��ي عل��ى امليدالي��ة الذهبي��ة يف 
اأوليمبي��اد ري��و دي جانريو )ري��و 2016(، من اأجل 
حت�ش��ن دفاعاته على الرغم م��ن االأداء اجليد الذي 
يقدم��ه الدويل ال�شاب �شاموي��ل اأومتيتي.واأ�شارت 
ال�شحيف��ة اإىل اأن قيمة العر���س بلغت 60 مليون 
ي��ورو، عل��ى الرغ��م م��ن ال�شعوبات الت��ي حتيط 
بال�شفق��ة يف ظل مت�ش��ك اإدارة النادي الباري�شي 
بالالع��ب، ال��ذي ميت��د تعاق��ده حت��ى يوني��و/
حزي��ران 2019 ، ف�ش��ال عن امل��درب االإ�شباين 
اأون��اي اإمي��ري ال�شيما بع��د رحي��ل الربازيلي 
ديفي��د لوي��ز اإىل ت�شيل�شي ه��ذا ال�شيف.ويف 
ه��ذه احلالة، �شتكون رغب��ة الالعب ال�شاب 
)22 عام��ا( حا�شم��ة يف ه��ذا االأم��ر، يف 
الوقت الذي ت�شري في��ه التقارير اإىل رغبته 
امللح��ة يف الرحيل خارج اأ�ش��وار “حديقة 
االأمراء”، ال�شيما م��ع مت�شك البالوجرانا 
ب��ه ورغبته يف ع��دم االنتظ��ار لل�شيف 
املقب��ل. وذكر التقرير اأي�ش��ا اأن الالعب 
نف�ش��ه اجتمع برئي���س النادي، القطري 
ن�ش��ار اخلليفي، لينقل ل��ه رغبته يف 

الرحيل اإىل بر�شلونة

ق��رر الق�شاء االأرجنتين��ي تعليق حماكم��ة ماتيا�س 
بر�شلون��ة  مهاج��م  مي�ش��ي  ليوني��ل  �شقي��ق  مي�ش��ي 
االإ�شب��اين، عل��ى خلفي��ة حيازت��ه �ش��الح ن��اري غري 
مرخ�س، مقابل اإعطائ��ه درو�شا يف كرة القدم باأحد 
اأندية مدينة رو�شاريو.ووافق القا�شي جونزالو لوبيز 
كينتان��ا عل��ى اإيق��اف حماكم��ة ماتيا���س هورا�شيو 
مي�ش��ي، ال��ذي كان ق��د مت القب�س علي��ه يف اأكتوبر/
ت�رشي��ن اأول 2015 مب�شد���س عي��ار 22 كان يحمله 
ب��دون ترخي���س، وفق��ا مل��ا اأعلنت��ه وكال��ة االأنباء 

الر�شمية.وين���س منطوق احلكم عل��ى اإلزام ماتيا�س 
�شاع��ات  اأرب��ع  بتخ�شي���س  عام��ا(   34( مي�ش��ي 
اأ�شبوعي��ا للمحا���رشات الفني��ة والبدني��ة يف فريق 
كل��وب �شو�شي��ال اإي ديبورتيبو ليوني���س يف مدينة 
رو�شاري��و، مل��دة عام.باملثل، �شيتع��ن على ال�شقيق 
االأك��رب لليوني��ل مي�ش��ي “ع��دم االإف��راط يف تدخن 
املخ��درات و/اأو امل�رشوب��ات الكحولية”، ف�شال عن 

�ش��داد غرامة قدره��ا 524 دوالر وعدم مغادرة 
منزله يف رو�شاريو.

بات الربتغايل كري�شتيان��و رونالدو العب ريال 
مدريد االإ�شب��اين، اأكرث الرجال يف العامل متابعة 
عل��ى مواقع التوا�ش��ل االجتماعي، كم��ا اأنه يف 
املرتب��ة الثاني��ة من حي��ث اأكرب ع��دد املتابعن 
يف العامل عل��ى االإطالق بعد املغني��ة االأمريكية 

تايلور �شويفت.
واأ�ش��ارت �رشك��ة )اأب��ل( يف بيان له��ا اخلمي�س، 
اإىل اأن ع��دد متابع��ي كري�شتيان��و عل��ى مواق��ع 
)في�شب��وك( و)توي��رت( و)اإن�شتج��رام( و�ش��ل اإىل 
238 مليون �شخ�س، لي�شبح الرجل الوحيد بن 

اأ�شحاب املراكز اخلم�شة االأوىل.
وتربع��ت �شويفت عل��ى ال�شدارة ب���246 مليون 

متاب��ع، بينما حل��ت املغنية كاتي ب��ريي ثالثة 
�شيلين��ا  ال�شاب��ة  املغني��ة  ث��م  مليون��ا(   219(
جومي��ز رابع��ة )205 مالي��ن( تليه��ا املغني��ة 
الباربادو�شية ريانا خام�شة 190 مليون متابع.
قائم��ة  ب��ن   13 هن��اك  اأن  التقري��ر  واأو�ش��ح 
الع�رشي��ن االأك��رث متابع��ة من ب��ن املو�شيقين 
بينه��م %60 م��ن الن�ش��اء و%65 م��ن موالي��د 

الواليات املتحدة.
واأ�شار التقرير اإىل اأن الو�شع يف اإ�شبانيا مغاير، 
حي��ث اأن اأربع��ة م��ن بن االأك��رث خم�ش��ة اإ�شبان 
متابع��ة هم م��ن الريا�شي��ن: اأندري���س اإنيي�شتا 
و�رشخيو رامو�س وجريارد بيكيه واإيكر كا�شيا�س

ق��ال الرتك��ي اردا ت��وران الع��ب و�ش��ط بر�شلون��ة 
اإن��ه اأ�ش��اب يف ق��رار رحيله ع��ن اأتلتيك��و مدريد 
وان�شمامه اإىل بر�شلون��ة “اأف�شل ناٍد يف العامل”، 
م�ش��ريا اإىل اأن الروخيبالنكو���س “مل يف��ز ببطولة 
منذ رحيله عنه” قبل عام. وقال توران يف مقابلة 
مع قناة )ان تي يف �شب��ور(: “الرحيل عن اأتلتيكو 
كان موفق��ا. كن��ت يف و�شع جيد هن��اك. اأتلتيكو 
مل يف��ز ببطولة من��ذ رحيلي، اأحيانا م��ا اأمزح مع 
اأ�شدقائ��ي يف االتلتي عن هذا االأمر”. واأكد توران 
اأن الرب�ش��ا “اأف�ش��ل ن��اٍد يف الع��امل عل��ى كاف��ة 
امل�شتويات، وبالتايل لي�س من ال�شهل التاأقلم على 
نظام��ه. االآن اأ�شع��ر اأنني جزء من الن��ادي و�شعيد 

به��ذا االإح�شا�س”. وحت��دث عن زميل��ه يف الرب�شا 
ليوني��ل مي�شي، قائال “اعتق��د اأنه اأف�شل العب يف 
تاريخ ك��رة القدم. اإنه ذك��ي للغاية و�شخ�س جيد 
والع��ب عمالق. اإن��ه يحب املزاح كث��ريا. من بعيد 
يب��دو اأنه ال يتحدث كث��ريا ولكننا نح��ب مزحاته 
كث��ريا. واعت��رب اأن ال�شحف الرتكي��ة بالغت كثريا 
عندم��ا حتدثت عن تفكري الرب�ش��ا يف بيعه، موؤكدا 
اأن��ه ا�شتعد ب�شكل جيد للمو�ش��م اجلديد، وقال “اأنا 
يف حال��ة بدنية جيدة واثبت قدرت��ي عندما األعب 
يف الناحي��ة الي�رشى وهو �ش��يء طبيعي اإذا لعبت 
مع �شواري��ز ومي�شي. بر�شلونة يثق ب��ي واأنا اأفعل 

كل ما بو�شعي من اأجل النادي.

برشلونة يجهز عرضا ضخما للتعاقد 
مع ماركينيوس 

شقيق ليونيل ميسي يعطي دروسا في كرة القدم

كريستيانو رونالدو أكثر رجال العالم 
متابعة على مواقع التواصل االجتماعي

توران: أتلتيكو مدريد لم يتوج في أي 
بطولة منذ رحيلي

 
 نا�شخ��ا ب��ه الرق��م ال�شاب��ق امل�شج��ل با�شم��ه اأي�شا لتبل��غ ح�شيلة 
اأبطالن��ا و�شامن م��ن عيار الذهب وثالثة اأو�شم��ة ف�شية يف اأف�شل 
ح�ش��اد واأح�شن اإجناز حتقق��ه ريا�ش��ة ذوي االحتياجات اخلا�شة 
يف تاري��خ الريا�ش��ة العراقية ويف �شجل ح�شوره��ا الباراملبي منذ 
اأول اإطالل��ة له��ا يف باراملبي��اد بر�شلونة ع��ام 1992 حيث اأهدت 
البعث��ة العراقي��ة هذا االإجن��از التاريخي الكب��ري اىل ال�شعب العراقي 
احلبي��ب ويف مقدمت��ه اأبط��ال الوطن م��ن قواتنا امل�شلح��ة البا�شلة 
بكاف��ة �شنوفها وفر�شان احل�شد ال�شعبي ومن معهم يف خنادق العز 

والكرامة من رجال الع�شائر االأ�شالء وقوات البي�شمركة ال�شجاعة .

 جراح ..بل�شم اجلراح
 *كان منظ��را ممتلئ��ا حما�ش��ة ووطني��ة اق�شع��رت له االأب��دان تاأثرا 
وامتزج��ت في��ه دموع الفرح م��ع اأنغام املو�شيق��ى التي �شدحت يف 
امللع��ب االأوملب��ي يف ريودي جانريو و�شط ت�شفي��ق وهتافات االف 
اجلماه��ري احلا�رشة عندما عزف ال�شالم الوطني العراقي تزامنا مع 
رف��ع راي��ة اهلل اأكرب بع��د تتويج بطلن��ا املغوار جراح ن�ش��ار بذهبية 
رم��ي الثق��ل ، برغم اإن العن��اق احلار بينه وبن ال�شي��د وزير ال�شباب 
والريا�شة عبد احل�شن عبطان كان موؤثرا بقوة حيث �شاءت ال�شدف 
اأن يق��وم ال�شي��د الوزي��ر بتقلي��د اأ�شح��اب االأو�شمة الثالث��ة يف هذه 
الفعالي��ة باالإ�شافة اىل اأ�شحاب االأو�شم��ة يف فعالية رمي املطرقة 
بت�رشي��ف من اللجنة املنظمة للباراملبي��اد لوزير ال�شباب والريا�شة 
، ولتك��ون هذه املهمة الربوتوكولية متزامنة مع تتويج بطلنا ن�شار 

وم��ن مع��ه عل��ى من�شة تك��رمي االأبط��ال وتقلي��د االأو�شم��ة ، فكانت 
هتاف��ات ج��راح ن�شار با�ش��م العراق و�ش��ط دموع فرح��ه وابتهاجه 
واحدة من امل�شاهد التي ال تفارق الذاكرة ب�شهولة . اأما حكاية جراح 
م��ع الو�ش��ام الذهب��ي يف فعالية رم��ي الثقل ) فئ��ة اأف 40 ( فكانت 
قمة يف الروعة والتحدي املتفرد الذي و�شع بطلنا املتاألق يف خانة 
متميزة عن بقي��ة املت�شابقن وهم ت�شعة متناف�شن من بينهم ثالثة 
م��ن ال�شن ومت�شابق واحد من كل من تون���س والكويت و�شنغافورة 
والربتغ��ال و�شاح��ل الع��اج ) ك��وت ديف��وار بالت�شمي��ة الفرن�شي��ة ( 
وكرواتي��ا حيث مين��ح نظام امل�شابق��ة �شت حماوالت ل��كل مت�شابق 
وحتت�ش��ب يف النهاي��ة نتيجة اأف�ش��ل املحاوالت رقمي��ا ، كان فيها 
البط��ل العراقي متقدما عل��ى بقية مناف�شيه بف��ارق �رشيح ووا�شح 
ج��دا حيث حقق يف املحاولة الرابع��ة رقمه القيا�شي العاملي اجلديد 

ال��ذي ظف��ر ب��ه الو�ش��ام الذهب��ي وه��و 10،76 مرت بينم��ا �شجل يف 
املح��اوالت الثالث��ة االأوىل على التوايل الع���رشة اأمتار مع 36 و33 
و2 �شنتم��رت فيم��ا �شج��ل يف املحاولت��ن اخلام�ش��ة وال�شاد�شة على 
الت��وايل ع���رشة اأمت��ار و12 و53 �شنتم��رت ، لتعتمد بالت��ايل نتيجة 
حماولت��ه الرابع��ة وه��ي االأف�ش��ل والت��ي توجت��ه بالذه��ب يف هذا 
الباراملبي��اد مع اعتماده رقما عامليا جدي��دا حطم به رقمه ال�شابق 
البالغ ع�رشة امتار و66 �شنتمرتا والذي حققه يف بطولة العامل التي 
جرت يف العا�شمة القطرية الدوحة عام 2015 وتاأهل بوا�شطته اىل 
باراملبي��اد 2016 ، اأم��ا �شاح��ب الو�شام الف�شي يف ه��ذه الفعالية 
فهو ال�شيني �شن زينياو والذي �شجل رقما قدره 10 ،10 مرت فيما 
كان الو�ش��ام الربون��زي من ح�شة البطل التون�ش��ي ا�شماعيل بوعبيد 

بعد اأن �شجل 9،44 مرت.

مراكز المواهب واآلفاق 
المستقبلية

أحمد عبد الكريم حميد

من زاوية 
اخرى

كث���رة ه���ي امل�شاري���ع الريا�شية الت���ي اقامته���ا وزارة ال�شباب 
والريا�ش���ة يف �شبيل النهو�ض بواقع الألع���اب الريا�شية بحثا 
ع���ن الإجن���ازات الغائبة عن العراق منذ الق���رن الع�شرين. ومن 
ه���ذه امل�شاري���ع التي تبنتها ال���وزارة يف ال���دورة املا�شية التي 
قاده���ا الوزي���ر ال�شاب���ق جا�ش���م حمم���د جعف���ر باإن�ش���اء مراكز 
املواه���ب تقريبا باأهم الألعاب يف بغ���داد و)بع�ض( املحافظات. 
ووف���رت ال���وزارة الدعم الكامل له���ذه املراكز م���ن خالل وجود 
اماك���ن خم�ش�ش���ة لتدريب���ات املواه���ب، املدرب���ن، الإداري���ن، 
التجهي���زات، و�شائل النق���ل، وغرها من الل���وازم الداعمة لهذا 
امل�ش���روع. الي���وم علين���ا ان نق���ف على م�ش���رة ه���ذا الربنامج 
امل�شتقبل���ي ونقل���ب اأوراق الأه���داف املتحققة والعقب���ات التي 
تواجه���ه. ول يخفى على اأحد، ان ه���ذا الربنامج تعر�ض كبقية 
املجالت الريا�شية والفنية والثقافية للتخمة وللتق�شف ب�شبب 
غي���اب التخطي���ط ال�شحي���ح وع���دم متابعة �ش���ر العمل يف كل 
املراك���ز. ولهذا جند بع�ض املراكز املخت�شة بالألعاب الريا�شية 
مل تق���دم الريا�ش���ي احلقيق���ي ال���ذي ميكننا ان نعتم���د عليه يف 
امل�شتقبل القري���ب با�شتثناء مراكز كرة الق���دم التي قدمت عددا 
كب���را ملنتخب���ات الفئ���ات العمري���ة واعتم���اد ه���ذه املراكز على 
ال�شتثم���ار والتمويل الذاتي، ولكي ل نظل���م مراكز املوهوبن 
لبقي���ة الألع���اب ونح���ن ننتظر منه���م ان يقدم���وا منجزهم بعدد 
م���ن الريا�شين الذي���ن مبقدورهم ان يدافعوا ع���ن األوان العلم 
العراق���ي، فعليه يجب البحث عن مكامن اخللل وابعاد املدربن 
املتلكئ���ن وحتوي���ل بع����ض املراك���ز اإىل ال�شتثم���ار والتمويل 
الذات���ي اأو تطال���ب ال���وزارة ه���ذه املراك���ز بتقدمي خط���ة اإعداد 
املواه���ب وتو�شي���ع قاع���دة قبوله���م وا�شراكه���م يف البط���ولت 
وب�شب���ب غياب اهتمام الأطف���ال وال�شباب بالكث���ر من الألعاب 
يجب ان يتم حتفيز املواهب برواتب ليتم جلب اهتمام الأطفال 
وال�شب���اب لهذه الألعاب. باملقابل، ان تعتم���د الوزارة على مبداأ 
التعاق���د مع املدرب���ن ولي�ض التعين، ولالأ�ش���ف، لحظنا بع�ض 
املدرب���ن يتقاع�شون ع���ن عملهم م���ع املواهب ب�شب���ب �شمانهم 
للوظيفة والرات���ب ول يوجد تقييم للعامل���ن باملراكز الوطنية 
لرعاي���ة املواه���ب يتم م���ن خالل���ه مكاف���اأة املدرب���ن املجتهدين 

واإلغاء عقود املدربن )الفا�شلن(.
�شوؤايل: ه���ل حققت املراكز الوطنية لرعاي���ة املواهب الأهداف 
املو�شوع���ة له���ا؟ وم���ن يتاب���ع �شر عمل ه���ذا الربنام���ج؟ وهل 
واحل�ش���ور  واملراقب���ة  للتدقي���ق  املحافظ���ات  مراك���ز  تخ�ش���ع 
والغي���اب؟ وملاذا مل يتم ان�شاء هذه املراكز يف بقية املحافظات؟ 

وملاذا ل تنظم الوزارة بطولة ت�شمل كل األعاب املدار�ض؟
اأخ���را، ان تاأ�شي����ض واإن�ش���اء اأي م�ش���روع يخ�ش���ع للمتابع���ة 
والتدقي���ق والتقيي���م من اأج���ل الوق���وف على م���دى جناحه اأو 
اخفاق���ه. ونع���رف جي���دا، ان اغلبي���ة دول الع���امل تعتم���د عل���ى 
املدار�ض واجلامعات يف رفد الريا�شة بالأبطال واملواهب وهم 
يحقق���ون الإجن���ازات يف كل الألع���اب ويتم ه���ذا �شمن برنامج 
موحد بن وزارات الرتبية والتعليم والريا�شة، ولكن يف بلدنا 
يتعامل���ون م���ع الريا�شة كدر����ض ثانوي وهو مهم���ل يف اأغلبية 
املدار����ض والكلي���ات ولهذا نالح���ظ غياب الريا�شي���ن و�شعف 

متابعة بقية الألعاب.

توجت البعثة الريا�شية العراقية 
ح�شورها الزاهي واملتاألق يف الن�شخة 

اخلام�شة ع�شرة للباراملبياد الذي ت�شدل 
ال�شتار على م�شرح مناف�شاته م�شاء اليوم 
يف ملعب املاراكانا التاريخي يف ريودي 

جانرو بو�شام ذهبي ثان حققه بطل 
رمي الثقل العاملي جراح ن�شار اأم�ض 

الأول يف امللعب الأوملبي ) ملعب خوا 
هافيالجن ( يف ريو دي جانرو حمققا 

رقما عامليا جديدا يف هذه الفعالية ) 
،  ) مرت   10،76

ريودي جانيرو / خالد جاسم / موفد االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية

غوا الهندية ــ عمـار سـاطع
موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

منتخب الناشئين يضرب موعدا مع أهم ثالث نقاط في آسيوية غوا الكروية!!
ركلتا جزاء تضعان ليوث الرافدين في برج سعدهم.. جدل المالعب


