
اكرام زين العابدين

�أين ور�ش ملتقى 
�ملغرتبني؟

يف املرمى

العراقيني  الريا�ضيني  ملتقى  فعاليات  اأم�س  يوم  انطلقت 
املغرتبني مب�ضاركة عدد كبري من جنوم الريا�ضة العراقية بعد 
ريا�ضة  بناء  يف  امل�ضاهمة  اجل  من  لهم  الدعوة  توجيه  مت  ان 

العراق من خالل اخلربة التي ميتلكونها.
التاريخي بني  اللقاء  املوؤمتر جيدة جدا من حيث  عقد  مبادرة 
العراق  غادروا  الذين  الريا�ضيني  من  املغرتبني  العراق  اأبناء 
خالل ال�ضنوات املا�ضية ملختلف الأ�ضباب وبني اإخوانهم اأبناء 
العراق الذين عا�ضوا اأ�ضعب الظروف ال�ضعبة منذ اأكرث من عقد 
الريا�ضي  امللتقى  اأعمال  يف  املغرتبني  خربة  من  وي�ضتفيدون 
بواقع  للنهو�س  احلقيقية  ال�ضبل  اإيجاد  اىل  يهدف  الذي 
ريا�ضتنا التي عانت خالل ال�ضنوات الأخرية قلة الهتمام ببناء 

البنى التحتية من مالعب وقاعات ريا�ضية.
احلا�ضرين  اغلب  ميتلكها  التي  واخلربة  الأفكار  ان  بالتاأكيد   
وظفت  اذا  الريا�ضة  تطوير  يف  و�ضت�ضاهم  جيدة  للموؤمتر 

بالطريق ال�ضحيح ووفق منهج علمي �ضحيح.
ولكن ال�ضيء الالفت للنظر ان اأ�ضلوب دعوة امل�ضاركني للموؤمتر 
يف  �ضاهم  من  ومنهم  املوؤمتر  يف  يتواجد  من  خربة  يراع  مل 
يف  ب�ضمات  له  تكن  ومل  الريا�ضة  عن  �ضلبية  �ضورة  تقدمي 
ريا�ضة اخلارج، بل انه مل يعمل يف املجال الريا�ضي والفائدة 
الوحيدة التي �ضنجنيها من ح�ضور اأمثال هوؤلء هي اإن�ضانية 

بالدرجة الأوىل.
وما  امللتقى،  منهاج  ما  يعرفون  ل  امللتقى  اأعمال  املتابعني  ان 
ول  فيه  �ضتقدم  التي  العمل  واأوراق  والبحوث  الدرا�ضات 
�ضتعقد والتي ت�ضاحب  التي  العمل  ما ور�ضات  اأي�ضا  يعرفون 
يريدون  املدعوين  اغلب  ان  عرفنا  اذا  خا�ضة  امللتقى  اأعمال 
التي  واأفكارهم  جتاربهم  عن  للحديث  فر�ضة  على  احل�ضول 
يف  اأي�ضا  وامل�ضاهمة  امللتقى  يف  امل�ضاركني  على  �ضيعر�ضونها 
كتابة التو�ضيات النهائية التي �ضتعلن يف نهاية اأعمال امللتقى.
هذه  من  الإفادة  هي  امللتقى  اإقامة  من  الرئي�س  الهدف  ان 
الكفاءات العراقية وت�ضجيعهم للعودة والعمل يف بناء ريا�ضة 
لت�ضجيع  احلقيقي  الأ�ضلوب  نعرف  ل  لالأ�ضف  ولكننا  العراق، 
خا�ضة  ال�ضعبة،  الظروف  ظل  يف  هنا  والعمل  للعودة  هوؤلء 
يف  العايل  التعليم  وزارة  اأطلقتها  التي  ال�ضابقة  التجربة  ان 
ت�ضجيع الأكادمييني اىل العودة للعمل يف اجلامعات العراقية 
ا�ضطدمت بالروتني اململ الذي تعمل به وزارة املالية من خالل 
يرغبون  الذين  هوؤلء  ملثل  وظيفية  درجات  تخ�ضي�س  رف�ضها 

بخدمة العراق وتطوير اجلامعات العراقية.
اليجابية  املثالية  الأجواء  ي�ضتغلوا  ان  اجلميع  على  ويجب 
حلول  اإيجاد  خالل  من  امللتقى  يف  الريا�ضيون  يعي�ضها  التي 
ال�ضهر  بداية  تنتهي  اأخرية  مهلة  اأعطيت  التي  لكرتنا  �ضريعة 
يحب  �ضعب  باأننا  حقيقية  درو�ضا  نعطي  ان  وعلينا  املقبل، 
احلياة ويحب الريا�ضة ول يفّرط يف حقه بالتواجد يف املحافل 
خالل  من  الداخلية  خالفاته  جتاوز  على  قادر  وانه  الدولية 
اأ�ضلوب اتخاذ القرارات امل�ضتعجلة  احلوار ولي�س غريه، وان 
يجب ان ينتهي لأننا نعرتف بالدميقراطية و�ضناديق القرتاع 
التي لها القول الف�ضل يف حياتنا اجلديدة ولي�س باإق�ضاء الآخر 

مهما كانت اأخطاوؤه.
�ضروب  خمتلف  يف  للكفاءات  منجما  يزال  وما  كان  العراق 
اإعالمي ومل  الريا�ضة ويعمل بع�ضها ب�ضمت من دون �ضجيج 
الأ�ضباب  لعدة  العراق  ريا�ضة  خلدمة  لبع�ضهم  الفر�ضة  ت�ضنح 
ونتمنى ان يتم عقد اأكرث من لقاء مع اإخوانهم املغرتبني و�ضول 
خدمة  اجلميع  هدف  ان  ل�ضيما  ريا�ضتنا  تخدم  اأهداف  اىل 
العراق وريا�ضته يف ظل هذه الظروف ال�ضعبة التي يعي�ضها 

البلد.
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عرب العميد فاروق بوظو رئي�س الإحتاد 
الريا�ضي العام يف �ضوريا ورئي�س جلنة 
الآ�ضيوي عن حزنه  احلكام يف الحتاد 
التي  الإدارية  اخلالفات  جراء  ال�ضديد 
ع�ضفت موؤخرا بالهرم الكروي العراقي 
والتي اأدت اىل حل اإحتاد كرة القدم من 
وتعليق  العراقية  الأوملبية  اللجنة  قبل 
ن�ضاطات العراق من قبل الحتاد الدويل 

للعبة )فيفا(.
اإن  لـ)املدى(:  خا�س  حديث  يف  وقال 
ال�ضارع  يف  تقاطعات  من  يح�ضل  ما 
�ضلبية  مردودات  له  العراقي  الكروي 
كثرية على م�ضتقبل الكرة يف هذا البلد 
بالنجوم،  والزاخر  باملواهب  املليء 
اأرى  ال�ضخ�ضية  نظري  وجهة  ومن 
�ضواء  العامة  الهيئة  اأع�ضاء  اأن 
اأو  املنحل  لالحتاد  املوؤيدين 
احلق  كامل  لهم  منهم  املعار�ضني 
انتخابات  باإجراء  املطالبة  يف 
لنهاية  الكرة  اإدارة احتاد  جمل�س 
برغم  تقريبا  �ضنتني  منذ  وليته 
يكت�ضب  مازال  املنحل  الحتاد  اأن 
وبالتايل  فيفا،  من  التامة  ال�ضرعية 
واجلهات  املعار�ضني  على  لزاما  كان 

فيفا  خماطبة  املخت�ضة  الريا�ضية 
وانتظار  النتخابات  اإجراء  ب�ضرورة 
احتاد  اأو  فيفا  �ضلطة  من  النهائي  الرد 
واإعالن  التحرك  قبل  الآ�ضيوي  اللعبة 
حل الحتاد، وذلك كي تكون هناك ذرائع 

ت�ضتند اليها الأوملبية العراقية.
فات  عما  احلديث  اأن  بوظو:  واأو�ضح 
جميع  على  ولكن  الآن  نفعا  يجدي  لن 
واحدة  طاولة  على  اجللو�س  الأطراف 
للتحاور بنكران ذات لأن الهدف الأ�ضمى 
هو خدمة الكرة العراقية وخ�ضو�ضا اأن 
للعراق اأكرث من منتخب كروي تنتظره 
وحرمان  بارزة  اآ�ضيوية  ا�ضتحقاقات 
هوؤلء من البطولت يعني الق�ضاء على 
اآمال اأجيال تاأمل يف تقدمي �ضيء لبلدها 

ولر�ضيدها الكروي.
اأكرب  �ضوريا  يف  لدينا  حديثه:  وتابع 
العراق،  يف  حاليا  يحدث  عما  مثال 
ولول  الكرة  احتاد  حل  مت  اأ�ضهر  فقبل 
من  البع�س  وحكمة  العقالء  ت�ضرف 
تقدميهم  عرب  املنحل  الحتاد  اأع�ضاء 
نف�س  جتني  �ضوريا  لوجدنا  ال�ضتقالة 
وجتميد  الإيقاف  عقوبة  وهو  امل�ضري 
اأجد  منربكم  خالل  من  لذا  الأن�ضطة، 
اجلهات  كل  بتحميل  ملزما  نف�ضي 
لإنهاء  الكاملة  امل�ضوؤولية  الريا�ضية 

اإيجابية  بنتيجة  واخلروج  الأزمة  هذه 
تعود بالنفع على الكرة العراقية وتدفع 
عجلتها لالأمام بدل الرجوع اإىل اخللف. 
ح�ضل  قد  بوظو  فاروق  العميد  وكان 
الآ�ضيوي  الحتاد  ما�ضة  جائزة  على 
اأقيم  القدم 2009 يف احلفل الذي  لكرة 
قبل  كواملبور  املاليزية  العا�ضمة  يف 

اأيام.
هذه  اأن  اأعتقد  قال:  التكرمي  هذا  وعن 
بالن�ضبة  كبريًا  تكرميًا  تعترب  اجلائزة 
ثالثني  من  اأكرث  اأم�ضيت  بعدما  يل 

و  القدم،  كرة  مبجال  العمل  يف  عامًا 
القدم  كرة  جمال  يف  ال�ضتمرار  اأمتنى 

الآ�ضيوية لأطول فرتة ممكنة.
اجلوائز  اأهم  من  اجلائزة  وتعترب 
�ضنويًا،  مبنحها  الحتاد  يقوم  التي 
الذين  لالأفراد  متنح  التي  اجلائزة  تلك 
خدمة  يف  كبرية  م�ضاهمات  يقدمون 
مدار  على  الآ�ضيوية  بالقارة  القدم  كرة 
�ضنوات طويلة ويعد بوظو من العالمات 
الآ�ضيوي،  التحكيم  تاريخ  يف  املميزة 
يف  البارزة  الإدارية  القيادات  من  كذلك 
اأول  وكان  الآ�ضيوية،  القدم  كرة  تاريخ 
عالمة  على  يح�ضل  التاريخ  يف  حكم 
تقييم كاملة )10 من 10( من قبل مراقب 
كاأ�س  مناف�ضات  خالل  وذلك  احلكام، 
العامل 1978 يف الأرجنتني خالل اإدارته 
مباراة اأملانيا مع املك�ضيك، وتراأ�س جلنة 
احلكام يف الحتاد الآ�ضيوي لكرة القدم 
له  وكانت  الزمن،  من  عقدين  مدار  على 
الرتقاء  جمال  يف  كبرية  م�ضاهمات 
حيث  والعاملي،  الآ�ضيوي  بالتحكيم 
اأكرث من  اأقيمت يف  اأ�ضرف على دورات 
وهو  واملحا�ضرين،  للحكام  دولة   120
اإىل  الكرة  اإعادة  منع  اقرتاح  �ضاحب 
الت�ضعينيات  عقد  خالل  املرمى  حار�س 

من القرن املا�ضي. 

الديوانية/با�سم ال�سرقي
امرية  والعاملية  العراقية  البطلة  حققت 
بطولة  يف  ف�ضية  ميداليات  ثالث  كاظم 
الهند  يف  موؤخرًا  اختتمت  التي  العامل 
حمطمة رقمها القيا�ضي مب�ضافة 6 �ضم عن 

الرقم ال�ضابق. 
لـ)املدى(:  ت�ضريح  يف  اأمرية  وقالت 
الذهب  على  باحل�ضول  تطمح  كانت  اإنها 

الدعم  �ضعف  ولكن  البطولة  هذه  يف 
وال�ضتعداد لهكذا بطولة عاملية حال دون 

احل�ضول على الذهب.
من  الهتمام  عدم  ا�ضتغربت  واأ�ضافت: 
يف  غريها  او  احلكومية  اجلهات  قبل 
النت�ضارات  زخم  ادامة  على  املحافظة 
الباراملبية  اللجنة  اأن�ضطة  يف  املتحققة 
عنها.داعية  مرة  كل  مثل  النظر  وغ�ضت 

ابطال  اىل  الدعم  وتقدمي  الهتمام  اىل 
ا�ضم  رفعوا  والذين  والعراق  املحافظة 

البلد عالية.
التي  الإهمال  حالة  من  بالرغم  واأكدت: 
موا�ضلة  اىل  اأ�ضعى  اين  ال  بها  قوبلت 
بلدي  ا�ضم  ترفع  التي  حتقيق الجنازات 
ومدينتي عاليا لأنني اع�ضق بلدي واللعبة 

وا�ضعهما فوق كل اعتبار.

بغداد/حيدر مدلول
ال�ضابق  الوطني  منتخبنا  جنم  اأكد 
ان  كوركي�س  با�ضل  القدم  بكرة 
الدمار  من  بالرغم  �ضيعافى  العراق 
الذي اأ�ضابه خالل ال�ضنوات املا�ضية 
بعد ان مل�س اإ�ضرارا كبريًا يف وجوه 
حياتهم  ا�ضتعادة  يف  العراقيني 

الطبيعية والتطلع للم�ضتقبل.
ت�ضريح  يف  كوركي�س  واأ�ضار 
�ضحفي اىل ان دعوة وزارة ال�ضباب 
والريا�ضة اأكدت مدى حر�س الدولة 
يف  للم�ضاهمة  اأبنائها  عودة  على 
عن  ف�ضال  اجلديد  البناء  عملية 
كبرية  اأمانة  املدعوين  حملت  انها 
من  بالكثري  امللتقى  اأغناء  اجل  من 
يف  ت�ضهم  ان  ميكن  التي  الأفكار 
تطور الريا�ضة ب�ضورة عامة وكرة 

القدم على وجه اخل�ضو�س.
واأ�ضاف: اآمل ان يكون هنالك تعاون 
جاد بني اجلميع بال�ضكل الذي يعزز 
هذا  لأجلها  اأقيم  التي  الأهداف 

امللتقى الكبري.
يف  يعي�س  الذي  كوركي�س  ونفى 

كندا منذ ما يقارب العقدين ان يكون 
يف  طمعا  العراق  اىل  ح�ضوره 
مكا�ضب  على  للح�ضول  او  من�ضب 
اعرتاف  هو  ما  بقدر  �ضخ�ضية 
ان  متمنيا  عليه،  العراق  بف�ضل 
تتاح له الفر�ضة خلدمة العراق بكل 
مبديا  ومعرفة،  خربة  من  ميتلك  ما 
الحتاد  تعليق  لقرار  ال�ضديد  اأ�ضفة 
ع�ضوية  )فيفا(  القدم  لكرة  الدويل 

العراق.
تامة  ثقة  على  انه  كوركي�س  واأكد 
يف  الوملبية  اللجنة  باإمكانية 
خالل  ناجعة  حلول  اىل  الو�ضول 
الأ�ضابيع املقبلة بال�ضكل الذي يجّنب 
اأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية م�ضكلة 
عدم اللعب يف البطولت واللقاءات 
اىل  ال�ضديد  عتبه  موجها  الر�ضمية، 
رئي�س الحتاد املنحل ح�ضني �ضعيد، 
ا�ضتقالته  تقدمي  ان  اىل  م�ضريا 
كان  الحتاد  رئا�ضة  يف  العمل  من 
�ضيجنب الكرة العراقية ما تتعر�س 
له من م�ضاكل ميكن ان تلقي بظالل 

�ضلبية على م�ضتقبل اللعبة. 

بغداد/طه كمر 
لوؤي  امل�ضاعد  الدويل  احلكم  نا�ضد 
العراقية  الريا�ضة  على  القائمني  �ضبحي 
اجل  من  و�ضحيحة  جادة  وقفة  الوقوف 
توا�ضل  كي  ريا�ضتنا  عن  العقوبات  رفع 
والتواجد  الخرى  الدول  كبقية  م�ضريتنا 
يف  دائما  جتعلنا  التي  العاملية  املحافل  يف 
الن�ضاطات  جميع  يف  احلقيقية  الواجهة 
الريا�ضية  الن�ضاطات  او  التحكيمية  �ضواء 
الأخرى.وقال �ضبحي يف ت�ضريح لـ)املدى(: 
�ضبق ان كلفت من قبل جلنة احلكام التابعة 
لالحتاد الدويل )فيفا( يف املباراتني اللتني 
من املقرر اإقامتهما يف ال�ضابع ع�ضر والثامن 
ع�ضر من ال�ضهر اجلاري يف كل من اليابان 

�ضمن  التوايل  على  اجلنوبية  وكوريا 
النظر  بغ�س  اآ�ضيا  اأمم  ت�ضفيات  مناف�ضات 
عن معرفة املنتخبات املتبارية لأكون �ضمن 
الطاقم اليراين املوؤلف من م�ضعود مرادي 
الرابع  واحلكم  نار  قمر  ح�ضن  وم�ضاعده 

باندين من �ضنغافورة.
من  فر�ضت  التي  العقوبة  ب�ضبب  واأ�ضاف: 
الحتاد الدويل بتعليق ن�ضاطاتنا الريا�ضية 
ر�ضا  الإيراين  امل�ضاعد  احلكم  تر�ضيح  مت 
فر�ضة  يجعل  ما  عني  بدل  �ضوخندان 
تواجدي يف نهائيات كاأ�س العامل يف جنوب 
افريقيا معدومة ب�ضبب هذا القرار املجحف، 
علما ان الحتاد الدويل ر�ضح ثالثة طواقم 
حتكيمية من اآ�ضيا و�ضيكون للطاقم اليراين 

يف  التواجد  يف  كبرية  فر�ضة 
يحلم  التي  النهائيات  تلك 

خ�ضو�ضا  حكم  اي  بها 
نف�ضي  اأعددت  وانا 
املنا�ضبة  لهذه  جيدا 
النتائج  خالل  من 
والتقييمات  اجليدة 
عليها  ح�ضلت  التي 
تواجدي  طوال 
الطاقم،  هذا  �ضمن 
حتمًا  �ضاأكون  لكني 
احل�ضابات  خارج 
كاأ�س  نهائيات  يف 

العامل.

بغداد/املدى
املوؤقتة  للهيئة  الر�ضمي  الناطق  العبا�س  عبد  ريا�س  قال 
اىل  ننظر  اإننا  القدم  لكرة  العراقي  الحتاد  �ضوؤون  لإدارة 
للمنتخب  احلقيقية  القاعدة  باأنها  الوطنية  املنتخبات 
ناحية  من  بها  كبريًا  الهتمام  يكون  �ضوف  لذلك  الأول 
يف  ا�ضتحقاقهم  موعد  حلني  مهمتهم  لإجناح  ال�ضبل  توفري 
البطولت املقبلة.وقال عبد العبا�س: اننا اأو�ضحنا ملدربي 
املنتخبات الوطنية ان اهتمامنا من�ضب على هذه املنتخبات 
الفرتة  خالل  �ضائدة  كانت  التي  النظرة  من  العك�س  على 
املا�ضية من ان الهيئة املوؤقتة غري مهتمة مبنتخبات الفئات 
العمرية ولكن اهتمامنا كان ب�ضرورة حتديد موعد انطالق 
الدوري للمو�ضم املقبل وبعد النتهاء من ذلك كان التوجه 

على هذه املنتخبات التي لدينا الثقة الكبرية على انها خري 
من متثل العراق يف املحافل الدولية.

الوطنية  املنتخبات  مدربي  مع  الأخري  لقاءنا  ان  واأ�ضاف: 
والروؤية  واخلما�ضي  وال�ضباب  ال�ضباب  منتخبات  وهم 
بهذه  الهتمام  اجل  الن�ضوي جاء من  الآ�ضيوية واملنتخب 
بخ�ضو�س  نظرهم  وجهات  اىل  وال�ضتماع  املنتخبات 
املنتخبات  هذه  مدربي  ان  مو�ضحًا  التدريبي.  عملهم 
خرجوا بارتياح كبري وذلك بعد اللقاء ل�ضيما وان الأجواء 
منهم  طلبنا  حيث  املدربني  هوؤلء  وبني  بيننا  ودية  كانت 
تقدمي منهاجهم التدريبي اىل الهيئة املوؤقتة من اجل تذليل 
جميع  توفري  على  والعمل  يواجهونها  التي  ال�ضعوبات 

الحتياجات ال�ضرورية لهم.

بغداد/املدى
�ضفاء  العزيزان  الزميالن  الأيام  هذه  بيننا  يحل 
العبد وجليل العبودي للم�ضاركة يف ملتقى الكفاءات 
اأعماله  انطلقت  الذي  املغرتبة  الريا�ضية  العراقية 
من  ع�ضر  الثالث  لغاية  وي�ضتمر  الأربعاء  اأم�س 
الأكادمييني  من  كبري  عدد  مب�ضاركة  اجلاري  ال�ضهر 

والإعالميني الريا�ضيني وجنوم كرة القدم العراقية.
يف  امل�ضاركة  لهذه  �ضرورهما  عن  الزميالن  واأعرب 
هذا التجمع الريا�ضي الالفت وم�ضاهمتهما يف اإغناء 
واإثراء املحاور التي �ضتطرح يف جدول اعمال املوؤمتر 
هذه  لإجناح  الريا�ضية  الإعالمية  الطاقات  وت�ضخري 

امللتقى وحتقيق هدفه. 

اللذين  العبد والعبودي  العزيزين  الزميلني  ان  يذكر 
العراقية  الريا�ضية  ال�ضحافة  اأعمدة  ابرز  يعدان من 
غادرا البالد يف عقد الت�ضعينيات بعدما تركا ب�ضمات 
م�ضرية  يف  بالعطاء  الزاخر  م�ضوارهما  يف  وا�ضحة 
العمل املهني، نتمنى لهما زيارة موفقة مكللة بالنجاح 

وهما بني زمالئهما حمط تقدير وترحيب عاليني. 

كوركي�ش يعتب على �سعيد ويرمي �لكرة يف ملعب �الوملبية

ـــــداء بــــالــــتــــجــــربــــة الــــ�ــــســــوريــــة ـــــت ـــــاق داعـــــــيـــــــًا ل

بوظو: �الوملبية �لعر�قية فّوتت فر�سة �ال�ستئنا�ش ب�سلطة فيفا قبل قر�ر �حلّل

�لهيئة �ملوؤقتة ت�سعى الإجناح حت�سري�ت منتخباتنا �لوطنية

�أمرية �لعر�ق حترز ثالث ف�سيات يف بطولة �لعامل للمعاقني

لوؤي �سبحي يدعو �ىل �إنقاذ �لر�ية 
�لتحكيمية �لعر�قية

�لزميالن �لعبد و�لعبودي يف ملتقى �لكفاء�ت �لريا�سية �ملغرتبة

فاروق بوظو

با�صل كوركي�س يعانق فالح ح�صن حلظة و�صولهما بغداد

مب�ساركة اأكادمييني واإعاميني وريا�سيني

ملتقى �لكفاء�ت �لريا�سية �لعر�قية �ملغرتبة يطلق �أعماله

بغداد / خليل جليل 
ت�سوير : مهدي اخلالدي

بغـــداد  العا�ضمـــة  يف  انطلقـــت 
اأم�س الربعاء اأعمـــال اول ملتقى  
العراقيـــة  الريا�ضيـــة  للكفـــاءات 
الـــذي  الوطـــن  خـــارج  املغرتبـــة 
تنظمـــه وزارة ال�ضباب والريا�ضة 
العراقيـــة وت�ضتمـــر اأعمالـــه لغاية 
الثالـــث ع�ضـــر من ال�ضهـــر اجلاري 
مـــن اأجـــل دعوتهـــا للم�ضاركـــة يف 
بناء احلركة الريا�ضية وامل�ضاهمة 
يف عملية تطوير البنى واملن�ضاآت 
الريا�ضية مبـــا ي�ضب يف م�ضلحة 
عـــام  العراقيـــة ب�ضـــكل  الريا�ضـــة 

وكرة القدم على نحو خا�س. 
وبـــداأ الحتفـــال بقـــراءة اآي مـــن 
الذكـــر احلكيم األقى بعد ذلك وكيل 
وزارة ال�ضبـــاب والريا�ضة رئي�س 
للملتقـــى  التح�ضرييـــة  اللجنـــة 

ع�ضام الديوان كلمة قال فيها :
لقـــد عملـــت الوزارة منـــذ اكرث من 
عام علـــى التح�ضـــري لإقامـــة مثل 
هذا امللتقى من اجل ح�ضور ابناء 
العـــراق مـــن ا�ضحـــاب الكفـــاءات 
الريا�ضية املتواجدين يف اخلارج 
م�ضتقبـــل  بنـــاء  يف  لي�ضاركـــوا 
الريا�ضـــة وحتقيـــق العديـــد مـــن 

الهداف التي نعمل من اجلها .
وا�ضـــاف : حر�ضنا على ان يكون 
هـــذا التجمـــع عبـــارة عـــن ملتقى 
ولي�ـــس موؤمترا يلتقي فيه املهاجر 
ابنـــاء  مـــن  واملهجـــر  واملغـــرتب 
العراق الذيـــن عا�ضوا كادحني يف 

الغربة .
رئي�ـــس  ممثـــل  القـــى  ذلـــك  بعـــد 
الوزراء وزير ال�ضباب والريا�ضة 
جا�ضـــم حممد جعفر كلمة قال فيها 
: ان هـــذا التجمع مينح العراقيني 
الذيـــن يواجهـــون م�ضـــاكل كثرية 

قوة ومينح احلكومة قوة اي�ضا.   
وا�ضار جعفر اىل ان امل�ضروع الذي 
تبنتـــه وزارة ال�ضبـــاب والريا�ضة 
هـــو م�ضـــروع وطنـــي يهـــدف اىل 
الكفـــاءات  امـــام  املجـــال  ف�ضـــح 
املغرتبـــة  العراقيـــة  الريا�ضيـــة 
املتواجدة خارج البالد للم�ضاهمة 
يف بنـــاء ريا�ضة عراقيـــة متقدمة 
وتوظيف جتاربهم وخرباتهم يف 
هذا الجتاه وخ�ضو�ضا يف جمال 
بنـــاء الندية لن جتـــارب الندية 
يف اخلارج متطورة ويفرت�س ان 
ن�ضتفيد منها ، منوهًا باأن الوزارة 
املاديـــة  امكاناتهـــا  كل  �ضت�ضـــع 
واملالية امـــام الكفـــاءات العراقية 

املغرتبة من اجل حتقيق ذلك. 
يذكـــر ان اكـــرث من مئـــة �ضخ�ضية 
ريا�ضيـــة عراقيـــة بـــني اكادميـــي 
واعالمـــي وريا�ضـــي وجنوم كرة 
قـــدم �ضابقـــني ي�ضاركـــون يف هذا 

امللتقى .
وتابع وزيـــر ال�ضبـــاب والريا�ضة 
التـــي  كلمتـــه : برغـــم ال�ضـــوات 
يـــوم  بهـــا الرهابيـــون  ازعجكـــم 
الثالثاء يبقى �ضوتكم هو القوى 
من ال�ضـــوات القبيحة الرهابية 

.
ال�ضبـــاب  جلنـــة  لرئي�ـــس  وكان 
النـــواب  جمل�ـــس  يف  والريا�ضـــة 
احمد را�ضي كلمـــة بهذه املنا�ضبة 
ابـــدى فيهـــا حر�ـــس اللجنـــة على 
متابعة امل�ضاكل الريا�ضية والعمل 
على حلها ومل يخف را�ضي اخفاق 

جلنته قائال :
اردنـــا ان نعمـــل الكثـــري لكننـــا مل 
نتمكـــن لأ�ضباب عديدة مـــن بينها 
اخلارجيـــة  الجنـــدات  تداخـــل 
والت�ضاربـــات  والداخليـــة 
هـــذه  اوجـــدت  التـــي  ال�ضيا�ضيـــة 
الجنـــدات .من جهتـــه عرّب رئي�س 

اللجنـــة الوملبيـــة العراقيـــة رعـــد 
حمودي عن اأمله يف ان ي�ضهم هذا 
امللتقى بتقدمي افكار وروؤى يكون 
لهمـــا الـــدور املوؤثـــر يف امل�ضتقبل 
للم�ضاركة يف بناء حركة ريا�ضية 

متطورة. 
وكانت وزارة ال�ضباب والريا�ضة  
قـــد اكدت ان م�ضروع امللتقى الذي 
تبنته الوزارة هو م�ضروع وطني  
يهدف لف�ضح املجال امام الكفاءات 
لتقـــدمي  املهجـــر  يف  الريا�ضيـــة 
افكارها ومقرتحاتها بال�ضكل الذي 

ي�ضهم يف بناء العراق اجلديد.
ال�ضبـــاب  م�ضت�ضـــار وزيـــر  وقـــال 
الريا�ضـــة  ل�ضـــوؤون  والريا�ضـــة 
الدكتـــور ح�ضن احل�ضنـــاوي : ان 
وزيـــر ال�ضبـــاب والريا�ضـــة وجه 
باأن ل وجود لية خطوط حمريف 
دعـــوة اي كفاءة ريا�ضيـــة وان ما 
وجه مـــن دعـــوات مل يقت�ضر على 

فئـــة دون اخـــرى علـــى الرغم  من 
توقعاتنـــا امل�ضبقة باأن هنالك عددًا 
مـــن املدعويـــن رمبـــا �ضيعتذر عن 
احل�ضـــور وان هنالـــك مـــن خّيـــب 
توقعاتنـــا واأبـــدى �ضعـــادة كبرية 
بالدعـــوة ، مو�ضحـــا ان الـــوزارة 
تقـــدر الظـــروف املحيطـــة باأغلب 
ي�ضتطيعـــوا احل�ضـــور  الذيـــن مل 
اىل بغـــداد ل�ضيما ممن يرتبطون 
تدري�ضيـــة  او  تدريبيـــة  بعقـــود 
، مبديـــًا تقديـــر الـــوزارة العـــايل 
لبـــت  التـــي  ال�ضخ�ضيـــات  لـــكل 
الدعـــوة والتـــي ار�ضلـــت اعتذارا 
عن احل�ضـــور ، متمنيـــا ان يحفل 
امللتقـــى بالكثري من الفـــكار التي 
ميكـــن ان ت�ضهـــم يف تعزيز عملية 
البنـــاء الريا�ضـــي اجلديـــد الـــذي 

ين�ضده اجلميع .
ملتقـــى  عـــن  او�ضـــع  تفا�ضيـــل 
الكفاءات الريا�ضية ال�ضبت املقبل 

جانب من افتتاح ملتقى املغرتبني الريا�صينيوزير ال�صباب والريا�صة ي�صافح عبد ال�صالم الكعود


