
�سجلت بطولة االوملبياد العاملي الثانية واالربعني 
الت��ي ا�ست�س��افتها العا�س��مة االأذربيجاني��ة باك��و 
ح�س��وراً عربي��ًا ملفت��ًا مل ت�س��هده حت��ى البط��والت 
العربي��ة الت��ي تقام حت��ت رعاي��ة االحت��اد العربي 
للعبة حيث بلغت ت�س��عة ع�رش منتخبًا لفئتي الرجال 
والن�ساء ومن �سمنها منتخبات ال�سومال وجيبوتي 
وموريتاني��ا والت��ي متكن��ت ان تفر���ض نف�س��ها يف 
العدي��د من اجل��والت خا�س��ة املنتخب ال�س��ومايل 
الذي جاء من بلد مزقته احلرب ومل ترتك لريا�س��ته 

�سيء ،
انق�س��مت املناف�س��ة يف البطول��ة ب��ني فئتني االوىل 
�س��ملت كبار العامل باللعبة ومنهم امريكا ورو�س��يا 
وال�س��ني والهند وبلغاريا وانكل��رتا واأملانيا والفئة 
الثانية ت�سمنت ال�رشاع ال�سطرجني العربي العربي 
ومتث��ل يف منتخبات قط��ر الذي ي�س��م ابرز العبني 
على م�ستوى ا�سيا وهما حممد امل�سحيكي وزوجته 

ال�س��ينية جو�س��ن واملنتخ��ب امل���رشي بت�س��كيلته 
القوي��ة وت�س��م حام��ل اللق��ب العرب��ي ث��اث مرات 
احمد عديل وزميله بطل افريقيا با�س��م امني ا�سافة 
اىل املنتخ��ب اجلزائ��ري الذي بقي مت�س��يد ال�س��احة 

العربية حتى اجلولة العا�رشة من البطولة.
ولعل اأبرز ال�س��ور التي اأكدت الت�س��امن العربي هي 
تلك التي طرحها ال�س��طرجني الكويتي بدر الهاجري 
ال��ذي رف���ض مقابلة الع��ب من الكي��ان اال�رشائيلي 
�س��من مواجهات اجلولة اخلام�سة هذه اخلطوة التي 
وجدت �س��داً طيب��ًا لها لي���ض يف االأو�س��اط العربية 
فح�س��ب بل بني االأو�ساط العاملية التي وجدت فيها 
مل�س��ة اإن�س��انية عك�س��ت مدى االهتمام ال��ذي يوليه 

الريا�سيني العرب للق�سية الفل�سطينية 
ومتيزت البطولة يف ح�سور العديد من اأبناء اجلالية 
العراقي��ة املتواجدي��ن يف باك��و الأغرا�ض �س��ياحية 
وجتاري��ة اىل قاعة اللعبة وحر�س��هم عل��ى متابعة 
نتائ��ج منتخبنا الوطني، كما ح�س��ي الوفد العراقي 
باهتمام ال�س��ارع االأذربيجاين ال��ذي كان يعرب عن 
ابت�س��امته امل�س��هودة حينم��ا يعل��م انن��ا قدمنا من 

العراق متحدين الظروف االمنية لغر�ض امل�س��اركة 
يف البطولة 

والب��د من اال�س��ادة هنا بال�س��بط االداري للمنتخب 
العراقي للرجال والن�س��اء من حيث االلتزام باأوقات 
الوح��دات  ومتابع��ة  اللع��ب  قاع��ة  اىل  احل�س��ور 

التدريبي��ة م��ع املدرب االأوزبكي الك�س��ي بار�س��وف 
الذي كان هو االخر حري�س��ًا على اعطاء توجيهاته 
لاعب��ني، كم��ا ن�س��يد باجله��ود التي بذله��ا كل من 
كابنت منتخب العراق �س��مري جبار مو�س��ى واالمني 
امل��ايل لاحت��اد املركزي عب��د اله��ادي مفتول يف 

توف��ري االأجواء الهادئة التي كان يحتاجها اع�س��اء 
املنتخب الوطني قبل انطاق جوالت البطولة.

وبالرغ��م م��ن ان الوف��د العراق��ي كان خالي��ًا م��ن 
الطبي��ب املعال��ج الن لعب��ة ال�س��طرجن ال ت�س��تدعي 
وجود مث��ل تلك امل��اكات ال�س��حية اال ان الدكتور 
العراق��ي  اح��د العب��ي املنتخ��ب  اأراز با�س��م وه��و 
للرجال كان حري�سًا يف متابعة االأو�ساع ال�سحية 
لزمائه وكان يحتفظ معه بكمية من انواع االأدوية 
ملعاجل��ة احل��االت الطارئة وفعًا مت ا�س��تخدام ذلك 
ملعاجلة الو�س��ع ال�س��حي لاعب��ة اإمي��ان الرفيعي 
التي تعر�ست قبل اجلولة ال�سابعة اىل وعكة �سحية 

مفاجئة اأبعدتها عن املناف�سة.
وقبل انطاق اجلولة الثامنة للبطولة ح�رش اىل مقر 
اقامة املنتخب العراقي وفد ميثل ال�س��فارة العراقية 
يف اذربيج��ان حي��ث التقى مع رئي���ض الوفد العراق 
للبطولة ظافر عبد االمري وعرب عن ا�س��تعداده لتلبية 
االحتياج��ات مع��رباً ع��ن ا�س��فه لعدم قدرة �س��عادة 
ال�س��فري العراقي يف باكو بح�سور فعاليات البطولة 

يف كونه كان يف رحلة احلج اىل الديار املقد�سة.

و�س��هدت ج��والت البطولة �رشاع��ًا م�رشي��ًا قطريًا 
م��ن اج��ل الظف��ر بزعامة ال�س��طرجن العرب��ي يف ظل 
اختف��اء ق��درات املنتخ��ب اجلزائ��ري ال��ذي يعد من 
اأق��وى املنتخب��ات العربي��ة يف اللعب��ة وفعًا متكن 
املنتخب امل�رشي من البقاء على قمة الهرم العربي 
حتى اجلولة التا�س��عة من البطولة لكنه اخذ يرتاجع 
بعد علو كعب الاعبني القطريني حممد امل�س��حيكي 
وزوجته ال�س��ينية جو �س��ن التي لعب��ت مع منتخب 
الرجال يف تكتيك جديد جلاأ اليه املدرب القطري من 
اجل ك�سب النقاط وخا�سًة من املنتخبات ال�سعيفة، 
ام��ا عن ابرز املواجهات التي خا�س��تها املنتخبات 
العربية كان��ت تلك التي جمع��ت املنتخب امل�رشي 
مع منتخب رو�سيا الذي ي�سم بطلي العامل كرياكني 
وكرمنك الذي و�س��ع نف�سه يف موقف طريف حينما 
�س��عر باجل��وع وجل�ض عل��ى االر�ض فاحت��ًا حقيبته 
التي حتتوي على الطع��ام اثناء مباراته مع الاعب 
امل�رشي با�سم امني، وميكن القول ان هذا اللقاء هو 
من ق�س��م ظه��ر البعري وابعد امل�رشي��ني عن املركز 

االول عربيا.
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جت��اوز ري��ال مدري��د م�ست�س��يفه اإ�س��بانيول 2-0 
يف املرحل��ة الرابع��ة م��ن ال��دوري االإ�س��باين لك��رة 
القدم بغياب جنميه الربتغايل كري�س��تيانو رونالدو 
والويل��زي غاري��ث باي��ل. وه��ذا الف��وز الراب��ع على 
الت��وايل لري��ال يف ال��دوري واخلام���ض من اأ�س��ل 5 
مباري��ات يف جميع امل�س��ابقات بع��د اأن تغلب على 
�س��بورتينغ الربتغ��ايل 1-2 االأربعاء املا�س��ي يف 
الرتتي��ب جم��دداً  ليت�س��در  اأوروب��ا،  اأبط��ال  دوري 
بر�س��يد 12 نقط��ة م��ن 12 ممكنة، متقدم��ًا بفارق 
اللق��ب  حام��ل  بر�س��لونة  غرمي��ه  عل��ى  نق��اط   3
وال���ض باملا�ض اللذين تغلبا ال�س��بت املا�س��ي على 
ليغاني���ض 1-5 وملق��ا 0-1 على الت��وايل. وعادل 
فري��ق املدرب الفرن�س��ي زي��ن الدين زي��دان االإجناز 
ال��ذي حققه بر�س��لونة مع مدربه ال�س��ابق جو�س��يب 
غوارديوال خ��ال مو�س��م 2011-2010 بتحقيقه 
فوزه ال�ساد�ض ع�رش على التوايل يف الدوري وحتديداً 
منذ خ�س��ارته اأم��ام جاره الل��دود اأتلتيكو مدريد يف 
"�سانتياغو برنابيو" بنتيجة 1-0 يف 27 �سباط/

فرباي��ر املا�س��ي. و�س��يكون الن��ادي امللك��ي اأم��ام 
فر�س��ة حتطيم الرقم عندما ي�ست�س��يف فياريال يف 
املرحل��ة املقبلة. وخا�ض ريال مدريد اللقاء بغياب 
النجم��ني الربتغ��ايل كري�س��تيانو رونال��دو ب�س��بب 
املر���ض والويل��زي غاريث بايل ب�س��بب اإ�س��ابة يف 
خا�رشته، اإ�سافة اىل احلار�ض الكو�ستاريكي كيلور 
نافا���ض ب�س��بب اإ�س��ابة يف وت��ر اأخيل، ث��م تعر�ض 
ل�رشبة اإ�س��افية يف اأوائل اللقاء باإ�سابة الربازيلي 
كا�سيمريو الذي ترك مكانه يف الدقيقة 19 مل�سلحة 

االأملاين توين كرو�ض.
وعان��ى ري��ال يف ظل الغياب��ات يف فر���ض اإيقاعه 

بل كان اإ�س��بانيول اأف�س��ل منه وذلك حت��ى الدقيقة 
الثاني��ة م��ن الوقت بدل ال�س��ائع من ال�س��وط االأول 
رودريغي��ز  خامي���ض  الكولومب��ي  افتت��ح  عندم��ا 
الت�س��جيل بعدم��ا ق��ام مبجه��ود ف��ردي ممي��ز اإث��ر 
متريرة من كرو�ض ثم اأطلق الكرة اأر�س��ية من خارج 
امللعب اإىل الزاوية االأر�س��ية الي�رشى ملرمى النادي 
الكاتال��وين. وحت�ّس��ن اأداء ري��ال يف ال�س��وط الث��اين 
وح�س��ل على عدد من الفر�ض وا�س��تثمر اإحداها يف 
الدقيقة 71 عرب الفرن�سي كرمي بنزمية الذي و�سلته 
الكرة من اجلهة اليمنى بتمريرة عر�سية من لوكا�ض 
فا�س��كيز فتابعه��ا يف ال�س��باك قبل اأن ي��رتك مكانه 
الألف��ارو مورات��ا. وبقيت النتيجة عل��ى حالها حتى 
�س��افرة النهاي��ة ليخرج ريال بانت�س��اره التا�س��ع 
توالي��ًا على اإ�س��بانيول يف جميع امل�س��ابقات، علمًا 
ب��اأن هزميته االأخرية اأمام الن��ادي الكاتالوين تعود 

اإىل 20 ت�رشين االأول/اكتوبر عام 2007 )1-2(.

ع��اد ماينت�ض م��ن ملع��ب اآوغ�س��بورغ بفوزه 
 3-1 بنتيج��ة  وج��اء  املو�س��م  ه��ذا  االأول 
يف املرحل��ة الثالث��ة م��ن ال��دوري االأمل��اين 
لك��رة الق��دم. وكان ماينت�ض ا�س��تهل املو�س��م 

باخل�سارة اأمام بورو�سيا دورمتوند 
يف  ف��رط  ث��م   )1-2(

املرحلة الثانية بالفوز 
اأم��ام  اأر�س��ه  عل��ى 

هوفنه��امي بعدما 
عل��ى  تق��دم 

 3-0 االأخ��ري 
ث��م 1-4 قبل 
يكتف��ي  اأن 
النهاي��ة  يف 
ل  د لتع��ا با

.4-4
ماينت���ض  وب��دا 

طريق��ه  يف 
بالتع��ادل  لاكتف��اء 

الثاين بعدم��ا تقدم على 
اآوغ�سبورغ منذ الدقيقة 7 عرب 

الكولومب��ي ج��ون كوردوبا ث��م بقيت 
النتيجة على حاله��ا حتى الدقيقة 73 عندما 
اأدرك اليون��اين كون�س��تانتينو�ض �س��تافيدي�ض 

التعادل الأ�سحاب االأر�ض.
لك��ن الرتكي يون���ض مايل اأع��اده اإىل املقدمة 
بع��د دقيقتني فقط )75( قب��ل اأن يوؤكد البديل 
الياب��اين يو�س��ينوري موت��و الهزمي��ة الثانية 
الآوغ�س��بورغ والف��وز االأول لفريق��ه بهدف يف 
الدقيقة 81 من املباراة التي اأنهاها ال�سيوف 

بع���رشة العب��ني يف الثواين االأخ��رية بعد طرد 
االإ�سباين خو�سيه رودريغيز )3+90(.

ورف��ع ماينت���ض ر�س��يده اإىل اأرب��ع نقاط يف 
املركز التا�سع، مقابل بقاء ر�سيد اآوغ�سبورغ 

على 3 نقاط يف املركز 13.
هرت��ا  وا�س��ل  جهت��ه،  م��ن 
برل��ني نتائج��ه املمي��زة 
املو�س��م  بداي��ة  يف 
بتحقيق��ه  وذل��ك 
الثالث على  فوزه 
وج��اء  الت��وايل 
ح�س��اب  عل��ى 
�س��الكه  �س��يفه 

.2-0
فري��ق  وانتظ��ر 
�س��مة  لعا ا
ال�س��وط  حت��ى 
اإىل  لي�س��ل  الث��اين 
ع��رب  اأواًل  ال�س��باك، 
ميت�س��يل فاي�س��ري د )64( 
ثم ال�س��وي�رشي فالنتني �ستوكر 
نق��اط   9 اإىل  ر�س��يده  رافع��ًا   ،)74( د 
من اأ�س��ل 9 ممكن��ة يف املركز الث��اين بفارق 
االأه��داف خلف باي��رن ميونيخ حام��ل اللقب 
والذي �س��يكون خ�س��مه املقب��ل االأربعاء على 

ملعب "األيانت�ض اآرينا".
ويف املقاب��ل، توا�س��لت معاناة �س��الكه الذي 
من��ي بهزميت��ه الثالث��ة عل��ى الت��وايل ليبقى 
قابع��ًا يف املرك��ز ال�س��ابع ع�رش قب��ل االأخري 

بفارق االأهداف اأمام فريدر برمين.

اأكد الهولندي فرانك دي بوير، مدرب فريق اإنرت، 
اأن فريق��ه ا�س��تحق الفوز على �س��يفه يوفنتو�ض 
ال��دوري  لبطول��ة  الرابع��ة  املرحل��ة  يف   1  /2
االإيطايل لكرة القدم، م�س��رًيا اإىل اأن اإنرت مل يفقد 

تركيزه عندما تاأخر بهدف نظيف.
و���رشح دي بوي��ر عقب املباراة، قائ��ا: "دائما 
ما تث��ري مبارياتن��ا اأمام يوفنتو���ض املزيد من 

الدوافع لاعبني بطبيعة احلال".
واأ�ساف مدرب اإنرت: "لقد قلنا اأننا بحاجة للعب 
كفري��ق واحد ملدة 90 دقيقة، وهو ما مل نقم به 
بالدوري االأوروبي )حينما خ�رش الفريق �سفر/ 
2 اأمام �س��يفه هابوعيل بئر ال�س��بع ال�سهيوين 

يوم اخلمي�ض املا�سي(".
واأو�سح دي بوير: "مل نفقد تركيزنا عندما تقدم 

يوفنتو�ض يف النتيجة، ولكننا بداأنا القتال".
وتابع: "لعبنا ب�س��كل جيد للغاية، وكافحنا منذ 

الدقيقة االأوىل حتى اللحظة االأخرية".
واختت��م دي بوي��ر حديث��ه، قائ��ا: اأعتق��د اأنن��ا 

ن�ستحق الفوز.
وتاأت��ي تل��ك النتيج��ة لتخف��ف كثرًيا م��ن حدة 

االنتقادات املوجهة �سد دي بوير، بعدما طالب 
الكثريون ب�رشورة اإقالته ب�س��بب توا�سع نتائج 

الفريق هذا املو�سم.
من جانب��ه، اأبدى ماورو اإيكاردي، الذي �س��جل 
هدف التعادل الإنرت باالإ�سافة ل�سناعته الهدف 
الث��اين، �س��عادته بف��وز الفري��ق وح�س��وله على 

النقاط الثاث.
وق��ال اإي��كاردي "اإن يوفنتو���ض ه��و اأكرث فريق 
جنح يف هز �سباكه )�سبعة اأهداف خال ثمانية 

لقاءات(".
اأ�ساف مهاجم اإنرت "اإنه ديربي اإيطاليا، ودائما 
ما تت�سم لقاءاتنا مع يوفنتو�ض بالتوتر ال�سديد".

ووا�س��ل اإيكاردي بهدفه اليوم ممار�سة هوايته 
يف هز ال�س��باك للمباراة الثالثة على التوايل يف 
امل�سابقة، لريفع ر�س��يده التهديفي يف البطولة 

اإىل اأربعة اأهداف حتى االآن.
ترتي��ب  يف  ال�س��اد�ض  للمرك��ز  اإن��رت  وارتق��ى 
امل�س��ابقة به��ذا الف��وز، حي��ث رفع ر�س��يده اإىل 
�سبع نقاط، بفارق ثاث نقاط فقط خلف ناويل 

)املت�سدر(.

ريال مدريد يتخطى إسبانيول أخيرا ماينتس يحقق أول فوز وهيرتا ينفرد بالمركز الثاني دي بوير يوضح أسباب التفوق على يوفنتوس

 
وقال مدرب املنتخب الوطني للعبة م�س��طفى جبار علك 
ان عملي��ة اج��راء االوزان ح��ددت م�س��اركة العبين��ا يف 
مناف�سات الدورة اال�سيوية ال�ساطئية املقامة يف فيتنام 
وح�س��ب الرتتيب ، اذ �س��يخو�ض الاعب ح�س��ن م�سطفى 
مناف�س��ات 48 كغم وزميله عل��ي حممود بوزن 54 كغم 
والاع��ب خالد جواد بوزن 57 كغ��م وزميله احمد عبود 
مناف�س��ات وزن 60 كغم والاعب امري �سباح مناف�سات 
وزن 63.5 كغم وزميله اكرم ح�سن مناف�سات 67 كغم ، 
واخريا الاعب عادل جواد �سيخو�ض مناف�سات 71 كغم 

، فيما ت�سرتك العبة واحدة فقط هي لندا حامت بوزن 54 
كغم .

فيم��ا �س��يعقد اليوم الثاث��اء املوؤمتر الفن��ي للمنتخبات 
اال�س��يوية للم��واي ت��اي بغي��ة اج��راء القرع��ة اخلا�س��ة 

باملناف�سات بني املنتخبات.
م��درب املنتخب الوطني م�س��طفى جبار عل��ك متنى ان 
تكون القرعة من�سفة، وان ال يقع العبو منتخبنا الوطني 
من��ذ البداية مع ابطال قارة ا�س��يا ك��ون اللعبة هي لعبة 

نهائي مبكر وال وجمال للتعوي�ض فيها .
واأ�س��ار عل��ك اىل ان الاعب��ني و�س��لوا اىل مراحل كبرية 
م��ن االع��داد والرتكيز العالي��ني من خال التح�س��ريات 

الطويلة االمد يف العا�سمة بغداد وكذلك املع�سكر االخري 
املمي��ز للمنتخ��ب الذي اختت��م يف العا�س��مة التايلندية 
بانك��وك موؤخرا قبل التوجه اىل مدينة داننك الفيتنامية 
للدخول يف املناف�سات الر�سمية لدورة االلعاب اال�سيوية 

ال�ساطئية بن�سختها اخلام�سة.
معربا عن ثقته بجميع الاعبني بالوقوف على من�سات 
التتوي��ج والفوز باأكرث من و�س��ام مل��ون يف هذا املحفل 

اال�سيوي الكبري.
م��ن جهته، ح��ث رئي�ض البعث��ة العراقية ل��دورة االلعاب 
ال�س��اطئية حيدر اجلميلي جميع العبي منتخبنا الوطني 
للم��واي تاي عل��ى ���رشورة الرتكي��ز اثناء املناف�س��ات 

الر�س��مية. موؤك��دا دعم��ه الكب��ري والوق��وف خلفه��م يف 
كل االم��ور الت��ي تعي��ق م�س��اركتهم يف ال��دورة. معرب��ا 
ع��ن ثقت��ه الكب��رية به��ذه النخب��ة الرائع��ة م��ن االبطال 
الذي��ن ا�س��بحت لديه��م خ��ربة عالية يف اال�س��تحقاقات 
اال�س��يوية وا�س��تطاعوا حتقيق اأف�س��ل االجنازات، املني 
ان تك��ون م�س��اركتهم يف نهاي��ات ع��ام 2016 مثم��رة 
وناجح��ة وهذا لي�ض بالبعي��د عليهم، ونحن نتابع ونرى 
حر�سهم واندفاعهم لتحقيق ما يطمحون اليه. مطالبهم 
اي�س��ا مبوا�س��لة التدريب��ات وااللت��زام بالواجبات التي 
ت��وكل اإليه��م من قب��ل اجله��از الفني اثناء التح�س��ريات 

وال�سباقات الر�سمية.

النقل التلفازي 
لمباريات دورينا

من زاوية 
اخرى

 
تظهر م�س��اكل النقل التلفازي مُلباري��ات دورينا بُكَرة القدم مع بداية 
ُكّل مو�س��م ي�س��احبها ترقب جماهريي حل�س��م هذه امل�س��األة ال�سائكة 
الت��ي تبع��د جمهورنا عن ُمتابع��ة اأنديتنا التي تعي�ض حياة ريا�س��ية 
غ��ري واقعي��ة بغياب املاع��ب والتنظي��م والتخطيط. بعد زي��ارة ُمدير 
قناة ع�س��تار للنقل التلفازي حممد هيجل اإىل الدوحة تعالت اأ�س��وات 
بع�ض االإعاميني وال�س��حفيني، ُمطالبني بعدم بيع ُمباريات الدوري 
العراقي لقناتي "بي ان �سبورت�ض" و"الكاأ�ض" الريا�سيتني القطريتني، 
وال �س��يما ان هاتني القناتني �س��تبث ُمبارياتنا بِنظام الت�سفري، يعني 
�سي�سطر بع�ض ُجمهورنا ل�رشاء اأجهزة جديدة وِبطاقات تعبئة مدفوعة 
الثمن �س��نويًا ِمن اأجل م�س��اهدة الدوري. والغريب ان االأ�س��وات التي 
وقفت بال�س��د ِمن بي��ع بث ُمباريات الدوري العراق��ي هي ذاتها التي 
تطال��ب بالعمل االحرتايف ودعم االأندية وتطوير اللعبة. ويف احلقيقة، 
ه��م ال يعرف��ون ان بي��ع امُلباريات يع��ود بالفائ��دة َعل��ى ُكّل االأندية 
الت��ي ُتباع ُمبارياتها وج��زء ِمن هذه االأموال تذه��ب لل�رشكة الناقلة 
وج��زء لاحت��اد. وبهذه االأموال ميكن ان تدف��ع االأندية ما بذمتها ِمن 
اأموال طائلة كعقود الاِعبني وامُلدربني واالإداريني و�س��د جزء ب�س��يط 
ِم��ن االأموال التي بذمة االإدارات وباالأخ�ض االأندية غري املوؤ�س�س��اتية. 
�س��بق لاحتاد العراقي ان باَع ُمباريات الدوري لقناة "وار �س��بورت" 
امللغ��اة وكانت امُلباري��ات تبث ُمبا���رشًة ِمن ُدون ت�س��فري وبعد عام 
طال��ب اجلمي��ع بنقل امُلباريات ع��رب القناة العراقية الريا�س��ية وهي 
قن��اة حكومية ولي�ض مبقدورها �رشاء كامل حقوق النقل وتعذر عليها 
���رشاء حق��وق نقل ُمباري��ات ُمنتخباتنا يف ُمنا�س��بات كث��رية ومنها 
الت�سفيات احلالية املوؤهلة لكاأ�ض العامل يف رو�سيا �سيف 2018. ُكّل 
دول العامل ت�س��وق ُمباري��ات ُبطوالتها املحلية خارج حدودها طاملا 
ان اجُلمهور ي�س��تطيع ح�س��ور امُلباري��ات يف املاعب اأو م�س��اهدتها 
يف املقاه��ي واملطاعم والفن��ادق وغريها ِمن االأماكن التي ت�س��رتي 
اجه��زة الت�س��فري و���رشاء ِبطاق��ات التعبئ��ة الت��ي تتي��ح م�س��اهدة ُكّل 
الُبطوالت العاملية عرب هذه القنوات ال�س��خمة. �س��وؤايل: ملاذا يتخوف 
البع�ض ِمن ت�س��ويق وبيع ُمباريات دورينا؟ وَهل هذا التخوف ب�س��بب 
االلت��زام بعدم عر�ض امُلباريات ولقطات منها اأو االأهداف َعلى بع�ض 
القن��وات املحلي��ة التي تعي���ض َعلى امل��واد اجلاه��زة واملجانية التي 
كانت ت�س��مح بها ال�رشكة الناقلة؟ وملاذا نقف بوجه بيع حقوق النقل 
طامل��ا انه يعود بالفائدة َعلى االأندية وال�رشكة الناقلة الوطنية؟ وَهل 
ِمن ال�س��عب َعلى قنواتنا التي تغزوا الف�ساء �رشاء حقوق البث وتقود 
ب�رشاء امل�سل�س��ات العربي��ة والرتكية باملايني؟ اأخ��رياً، ان االعتماد 
َعل��ى ما يت��م دفعه ِمن اأموال احلكومة يف ���رشاء حقوق نقل ُمباريات 
االأندية ظاهرة لن تطور الريا�س��ة يف االأندي��ة وال ميكن ان ُنقارن ما 
تق��وم ب��ه قن��وات االإمارات وقط��ر وُعم��ان وغريها ِمن ���رشاء حلقوق 
نق��ل دورياته��ا وُبطوالته��ا وبثها جمانًا َعل��ى مواطنيها، وال �س��يما 
ان ه��ذه الُبط��والت ال يتابعه��ا اجُلمه��ور يف امللعب واغلبها �س��عيفة 
فني��ة. والي��وم، ناحظ التطور احلا�س��ل يف النقل التلف��ازي لُبطوالت 
ال�س��عودية وا�س��تفادة االأندية ِمن بيع احلقوق وِمن الرعاية التجارية 
الكبرية التي تقدمها ال�رشكات لاأندية. ب�رشاحة، كلنا مت�رشرون ِمن 
نق��ل امُلباريات َعلى قنوات الت�س��فري، لكن اإذا اأردن��ا العمل باحرتافية 
وتطوي��ر االأندية والريا�س��ة العراقية فعلينا ان نخ�س��ع له��ذا الِنظام 
وميكن ان ت�س��تمر قنواتنا بنقل ُمباريات دوريات ال�سلة، الطائرة، اليد 

وغريها ِمن االألعاب التي ت�ستحق امُلتابعة اأي�سًا.

اقيمت �صباح ام�س االثنني 
عملية االوزان لالعبي 

منتخبنا الوطني باملواي 
تاي حتت ا�صراف جلنة 

احلكام الدوليني، حيث مت 
االنتهاء من عملية االوزان 
وب�صكل ناجح بعد ان عرب 

جميع الالعبني امام اللجنة 
وح�صب كل وزن بوزنه، 

ف�صال عن النجاح اي�صا يف 
الفح�س الطبي .

داننك / رحيم الدراجي - اعالم اللجنة االولمبية

محمد عجيل/  موفد االتحاد العراقي 
للصحافة العراقية 

صراع قطري مصري على زعامة الشطرنج العربي

أحمد عبد الكريم حميد


