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امللتقى مرة ثانية

وجهة نظر

امللتق���ى االول  في���ه اعم���ال  ال���ذي تتوا�ص���ل  الوق���ت  يف 
للكف���اءات الريا�صية العراقية املغرتبة البد من ان نتوقف 
م���رة ثانية عند االأهمية الوا�صحة ملث���ل هذا التجمع الذي 
ياأتي يف مرحلة متر فيها الريا�صة العراقية بو�صع واهن 
ورك���ود بات بحاجة كبرية لتحريك امل�صهد الريا�صي ناأمل 
ان تك���ون خربات وجت���ارب كفاءاتنا املغرتب���ة ت�صب يف 
م�صلح���ة ه���ذا االجت���اه وان تغني وت���ري عملي���ة البناء 
الريا�صي ال�صاقة وال�صعبة قيا�صا بالظروف احلالية التي 

حتيط بالريا�صة العراقية.
واذا كان هن���اك م���ن يثني عل���ى جهد اجله���ة املنظمة لهذا 
امللتق���ى الب���د م���ن ان يك���ون هن���اك ثن���اء اف�ص���ل وا�صارة 
وا�صح���ة للجهد والعن���اء ال���ذي حتملته ا�صم���اء ريا�صية 
عراقي���ة خال�صة حملت يف روحيتها حب الوطن وجابهت 
م���ن اجل���ه كل اه���وال امل�صاع���ب وعادت م���رة ثاني���ة اليه 
خمل�ص���ة وفي���ة، ب�صفحات بي�ص���اء نا�صعة مثلم���ا غادرته 

مرغمة.
لق���د اث���ارت احل���وارات واملداخ���ات التي �صهده���ا اليوم 
الث���اين م���ن اعمال امللتق���ى الكثري م���ن عام���ات االرتياح 
ونح���ن وجمهورن���ا الريا�ص���ي ن�صتمع ون�صاه���د تفا�صيل 
هذه اجلل�صة التي �صارك يف ادارتها الدكتور جمال �صالح 
عرب ح���وار هادئ ومت���زن كان فيه لعدد م���ن ال�صخ�صيات 
الريا�صي���ة املغرتب���ة وق���ع موؤثر في���ه وخ�صو�ص���ا عندما 
تطرق احلدي���ث اىل جتارب كرة قدم الفئ���ات العمرية يف 
انكل���رتا ويف مدار����س كروي���ة اخ���رى مثلم���ا يح�صل يف 
بع����س دول اخللي���ج خ�صو�صا عندما ت�ص���دى لذلك االأمر 

�صامي بحت.
وهن���اك م���ن تن���اول يف مداخات���ه العاب الق���وى يف تلك 
اجلل�صة وما تعانية لدينا ب�صبب االهمال وغياب التخطيط 
وانح�ص���ار الدعم الفني واملادي �صاأنه���ا �صاأن بقية االلعاب 
الريا�صي���ة وهي تئن حتت وط���اأة الرتاجع لي�س منذ �صت 
�صن���وات ب���ل ابعد م���ن ذلك لكنن���ا كنا ناأم���ل ان تخفف تلك 
ال�صنوات ال�صت من وطاأة هذا التداعي والرتاجع املخيف 

الذي ا�صاب ج�صد الريا�صة العراقية.
عندم���ا نتحدث ع���ن الريا�ص���ة فاننا نعني م���ا يفرت�س ان 
حتقق���ه العاب الق���وى وكرة ال�صلة والك���رة الطائرة وكرة 
القدم وغريه���ا من بقية االلع���اب الفردي���ة والرقمية التي 
ت�ص���كل العمود الفقري للريا�ص���ة يف كل مكان من العامل ال 
ان نذه���ب باحلدي���ث اىل فعاليات ريا�صي���ة، البع�س منها 
ظهر عل���ى �صطح امل�صه���د الريا�صي حديث���ا وحتديدا منها 
م���ا يت�صل ببع����س الفعالي���ات القتالية التي ن���رى انف�صنا 
متطوري���ن يف �صناعة االجن���از ونعده���ا مقيا�صا للتطور 
اذا م���ا عدن���ا مبيدالية يف ه���ذه الفعالي���ة او تلك يف وقت 
توؤكد كل املوؤ�صرات تراجع وتخلف الريا�صة العراقية يف 
الع���اب مهمة اخرى تعد هي املقيا����س الواقعي واحلقيقي 

لكل تطور وتقدم.
واإزاء ه���ذه العوامل كان اجلميع يتطل���ع مل�صاركة وا�صعة 
اي�ص���ا للطاقات الريا�صية االكادميي���ة املحلية وخ�صو�صا 
م���ن ا�صات���ذة كليات الرتبي���ة الريا�صية لك���ي يتفاعلوا مع 
مثل هذه اجلل�صات بدال من الغياب الوا�صح لهذه الطاقات 
الت���ي ال ن�صك با�صتطاعتها ان تقدم الكثري لو توفر لها اقل 
م���ا توفر لغريها من الذين غادروا امليدان الريا�صي لكنهم 

ما زالوا يتنعمون باالمتيازات الهائلة.
ان التح�ص���ري له���ذا امللتقى املتحقق بع���د عامني من العمل 
امل�صتمر مثل ما اف�صح ذلك وزير ال�صباب والريا�صة جا�صم 
حممد جعفر ورئي�س اللجنة املنظمة للملتقى وكيل وزارة 
ال�صب���اب والريا�ص���ة ع�ص���ام الدي���وان يفرت����س ان ي�صهد 
وج���ود اكر من جلنة تعن���ى باال�صتم���اع وادارة جل�صات 
اخ���رى متع���ددة تخ�ص����س له���ذه اللعب���ة او تل���ك واعطاء 
الفر����س الكافي���ة واملثالي���ة للكف���اءات املغرتب���ة ان تطرح 
افكارها وروؤيتها يف عملية التطوير بعد ان و�صعت يدها 
عل���ى التق���دم الهائل الذي �صهدت���ه البلدان الت���ي ا�صتقروا 
فيها منذ ع�ص���رات ال�صنني وان تكون م�صاركتهم فعالة الن 
امللتق���ى وجد من اجلهم ونظم لهم فما اجلدوى ان ن�صتمع 
لدقيقتني او اكر عن جتارب الدول االخرى بينما يفر�س 
االآخرون انف�صهم على م�صاحات احلديث با�صلوب تقليدي 
يف ظل غياب اكادمييني ريا�صيني عراقيني وطاقات اخرى 
م���ع �صب���ق اال�صرار. والبط���ل الريا�صي ال���ذي حتول اىل 
عام���ل ل�صيانة املدفاآت يف حمافظ���ة دياىل الذي ا�صار اليه 
العبن���ا الدويل ال�صابق بالكرة الطائ���رة ثائر عبد الوهاب 
وال���ذي �صتكون لنا وقف���ة جادة معه م�صتقب���ا، خري دليل 

على هذا االهمال!.
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مل ي����رتك امل�صارك����ون يف ملتق����ى الكف����اءات الريا�صة 
اإال  املحلي����ة  الريا�ص����ة  يف  معتم����ًا  جم����ااًل  املغرتب����ة 
و�صلط����وا حزم����ة �ص����وء علي����ه وقدم����وا املقرتح����ات 
واالف����كار الهادف����ة يف جممله����ا اىل النهو�����س بواقع 
الريا�ص����ة العراقية نحو مديات اف�ص����ل لدفع عجلتها 
اىل االم����ام وامل�صي بها قدمًا عل����ى �صكة االنت�صارات 
ال�صيم����ا انن����ا منتل����ك مقوم����ات الريا�ص����ة ال�صحيحة 
م����ن الطاقات الب�صري����ة وتعلق اجلماه����ري بالريا�صة 
لكننا نفتقد البن����اء ال�صليم والتخطيط العملي، وقدم 
امل�صارك����ون مقرتح����ات ال�صتثم����ار طاق����ات ال�صب����اب 
ماعبن����ا  يف  املنت�ص����رة  الف����ذة  واملواه����ب  اخلاق����ة 
بطريق����ة علمي����ة م����ع انته����اج االأ�صالي����ب التدريبي����ة 
املنا�صب����ة لتحقيق الغاي����ات الريا�صية الكربى وك�صر 
ط����وق الرتابة يف اداء الوح����دات التدريبية اليومية، 
واالهتمام بواقع البنى التحتية من املاعب والقاعات 
الريا�صية واالإكثار منها يف جميع املحافظات على ان 
يك����ون بناوؤها وف����ق احدث املوا�صف����ات العاملية التي 
ميك����ن الفائدة منه����ا يف ا�صتقبال املباري����ات الدولية، 
ولع����ب �صيق الوقت وك����رة مداخات امل�صاركني اىل 
الت�صابق يف طرح االفكار رغبة منهم يف تقدمي اف�صل 
اخلدم����ات للبلد ما جع����ل الدكتور با�ص����ل عبد املهدي 
الذي قدم ن����دوة قيمة ب�صاأن الريا�صة العراقية تناول 
فيه����ا ا�صباب تاأخرها واملعاجل����ات العلمية لتطويرها 
اىل املطالب����ة بعقد جل�صة ت�صاوري����ة م�صائية للدكتور 
�صام����ل كام����ل مبوافق����ة الدكت����ور جمال �صال����ح الذي 
ادار اجلل�ص����ة احلواري����ة ال�صباحية لبل����ورة االفكار 
و�صياغتها لرفعها اىل اجلهات املخت�صة لتكون ورقة 
عم����ل يطم����ح امل�صاركون اىل تطبيقه����ا يف قادم االيام 

لتطوير الريا�صة نحو االف�صل.
جلنة ملتابعة

وحت����دث الدكت����ور ح�صن عل����ي كرمي م�صت�ص����ار وزير 
ال�صب����اب والريا�ص����ة قائ����ا: ان هن����اك موؤامرة حتاك 
�صد الريا�صة العراقية واجها�س احامها وتطلعاتها 
واىل  امل�صتوي����ات  قم����ة  اىل  الو�ص����ول  اىل  الهادف����ة 

املناف�ص����ة باح����راز االلق����اب واالو�صم����ة يف املحاف����ل 
الدولي����ة، وذلك لن ياأتي بال����كام وامنا بالعمل اجلاد 
امل�صن����ي وتف�صي����ل امل�صلح����ة العامة عل����ى امل�صاحلة 
ال�صخ�صي����ة ويتطلب من اجلميع �صحذ الهمم والعمل 
باأق�ص����ى الطاق����ات واالمكان����ات لتحقي����ق طموح����ات 
وق����دم  الريا�صي����ة،  احتياجاته����م  وتلبي����ة  ال�صب����اب 
ك����رمي مقرتحا يتعل����ق بت�صكيل جلن����ة ملتابعة �صوؤون 
الريا�صي����ني املغرتب����ني يف وزارة ال�صباب والريا�صة 
لت�صهيل مهم����ة عودتهم يف حالة ق����رر احدهم العودة 
اىل الوط����ن للعم����ل في����ه واكم����ال جميع االج����راءات 
املتعلق����ة وه����ذا يجعل الريا�ص����ي املغ����رتب قريبا من 
نب�س ال�ص����ارع الريا�ص����ي يعرف هموم����ه وم�صاكله، 
ف�صا عن ا�صتقبال اللجنة جميع االفكار واملقرتحات 
الت����ي تطرح من ريا�صيي املهج����ر الهادفة اىل تطوير 
الريا�ص����ة يف االندي����ة واملوؤ�ص�ص����ات االخ����رى لع����دم 
قطع اوا�ص����ر التعاون بني الطرف����ني، ونريد للملتقى 
ان يك����ون نقط����ة ال�ص����روع يف ب����دء م�ص����رية التعاون 
بني وزارة ال�صب����اب والريا�صة والكفاءات الريا�صية 

املغرتبة.
مكتب ارتباط

وق����دم الاعب ال����دويل ال�صاب����ق للكرة الطائ����رة ثائر 
عب����د الوه����اب جمل����ة م����ن املقرتح����ات منه����ا �صرورة 
العم����ل عل����ى ان يك����ون در�����س ال�صباح����ة اإلزامي����ا يف 
الريا�ص����ة املدر�صي����ة الن ريا�ص����ة ال�صباح����ة اخلطوة 
املهم����ة يف توج����ه ال�صب����اب نح����و ممار�ص����ة الريا�صة 
واىل بن����اء اج�صام قوي����ة باإمكانها النج����اح يف �صتى 
ان����واع االلع����اب الفردي����ة واجلماعي����ة، وط����رح عب����د 
الوهاب م�صاألة ت�صريع قانون خا�س لتعيني خريجي 
كلي����ة الرتبي����ة الريا�صي����ة يف املدار�����س واملوؤ�ص�صات 
الريا�صية كي تت����م الفائدة من خرباتهم العلمية التي 
اكت�صبوها من جّراء درا�صتهم االكادميية او من خال 
ممار�صتهم للريا�صة يف االندية واملنتخبات الوطنية 
واأح����زن كثريا عندما ا�صمع ان هن����اك عددا كبريا من 
الاعب����ني الدولي����ني ال ي�صتطعي����ون تاأم����ني تكالي����ف 
حياته����م املعي�صية وبع�صهم ميته����ن اعماال ب�صيطة ال 
تتنا�صب معه وهذا هدر كبري بالطاقات اخلاقة التي 

ميكن ان تخدم الريا�صة.
واق����رتح عبد الوه����اب ان يكون هن����اك مكتب ارتباط 
يف دول املهج����ر مع وزارة ال�صباب والريا�صة لتاأمني 
عقد الربوتوكوالت الريا�ص����ة وال�صعي اىل ا�صتقدام 
ال�ص����ركات املعروف����ة لتطوي����ر البن����ى التحتي����ة وف����ق 
روؤي����ة وا�صحة مع �ص����رورة ال�صعي اجلاد اىل تعيني 
ملحق ريا�صي يف جميع ال�صفارات العراقية لاإ�صهام 
بت�صهيل م�صاركة منتخباتن����ا وانديتنا يف البطوالت 

اخلارجية.
اإلغاء قانون االنتخابات

وحتدث موؤيد عبود اجلنابي من جنوم العاب القوى 
ال�صابق����ني ان هن����اك ع����ددًا م����ن الكف����اءات الريا�ص����ة 
املغرتب����ة ترغب بالعودة اىل اح�ص����ان الوطن وانهاء 
غربته����ا لكن ذل����ك يتطلب تعاون اجلمي����ع يف ت�صهيل 
مهمته����م بنج����اح م����ن دون معوق����ات ومنه����ا اال�صراع 
بعودته����م اىل الدوائر الوظيفي����ة التي كانوا يعملون 
فيه����ا قبل مغادرة الوطن لذلك الب����د من دعم توجهات 

الكفاءات املغرتبة بالعودة اىل وظائفهم ب�صرعة.
وقدم عبود مقرتحًا اآخر يتعلق بالفائدة من منتديات 
ال�صب����اب املنت�ص����رة يف عم����وم الب����اد بجعله����ا مراكز 
تدريبي����ة متخ�ص�ص����ة جلمي����ع االلعاب ت�ص����رف عليها 
الكف����اءات املغرتب����ة الراغبة بالع����ودة اىل الوطن مع 
اقام����ة البط����والت التناف�صي����ة ب����ني املنتدي����ات او مع 

االندية املحلية.
وانتق����د موؤيد عب����ود طريق����ة اإج����راء االنتخابات يف 
االندي����ة واملوؤ�ص�صات الريا�صية الت����ي افرزت هيئات 
اداري����ة مل حتق����ق مطال����ب الريا�صي����ني وطموحاتهم 
وطال����ب بان تك����ون االنتخابات يف ال�صن����وات املقبلة 
با�صلوب 50 باملئ����ة تعيينا و50 باملئة ت�صويتا الأجل 
حتقيق الت����وازن يف العم����ل باملوؤ�ص�ص����ات الريا�صية 
ال�صيم����ا ان االع�صاء الذين يتم تعيينهم يكونون قوة 
فاعل����ة وا�صواتا موؤثرة لدع����م التوجهات الهادفة اىل 
تطوير الريا�صة الإبتعادها عن املحاباة واملجامات.

د�ستور كروي
ام����ا �صام علي حار�س مرمى منتخ����ب ال�صباب الفائز 
يف بطولة �صب����اب اآ�صيا 1976 فقدم اقرتاحا يت�صمن 

للعامل����ني يف  اقام����ة موؤمت����ر مو�ص����ع يف �صوي�ص����را 
جمال ك����رة القدم يف جميع ال����دول االوروبية تنبثق 
من����ه جلنة لطرح ت�صورات املوؤمت����ر واالفكار الهادفة 
لتطوير اللعبة يف العراق وكتابة د�صتور كروي يقدم 
للربمل����ان لدرا�صت����ه والت�صويت عليه وه����ذا الد�صتور 
ميكن ان يحقق قفزة نوعية يف البنى التحية لاندية 

ويطور من عمل املدربني وكفاءة الاعبني.
احتاد املدربني

وانتق����د امل����درب �ص����ادق ال����ذي يعم����ل يف املدار�����س 
املتخ�ص�ص����ة يف انكلرتا طريقة عم����ل مدربي الفئات 
العمري����ة يف االندي����ة وح����ث اجلمي����ع عل����ى االهتمام 
بدر�����س الريا�ص����ة وقال: اتي����ت من انكل����رتا كي اقدم 
م����ا يف جعبتي من املقرتحات التي ت�صهم يف االرتقاء 
بالواقع الكروي يف بلدنا وجتعله يف م�صاف الدول 
املتقدمة على ال�صعيدين العربي واالآ�صيوي ومنها ان 
يكون هناك احتاد متخ�ص�س للمدربني مهمته متابعة 
اعماله����م وحل ق�صاياهم وامل�صاكل التي تواجههم كي 

يوؤدوا مهامهم بال�صورة املطلوبة منهم.
وا�ص����اف: علين����ا الذهاب اىل اماك����ن تواجد املواهب 
يف املدار�����س وال ننتظ����ر منه����م ان ياأت����وا اىل االندية 
لتدريبه����م كما يحدث حالي����ا، وميكن تطبيق التجربة 
ب����ان يخ�ص�س وقت م����ن در�س الرتبي����ة الريا�صة يف 
املدار�س بحدود 30 دقيقة لتعليم املهارات اال�صا�صية 
لك����رة القدم وبذلك نوف����ر الكثري م����ن املجهود لاعب 
والعائلة ف�صا عن تقلي�س التكاليف املادية الباه�صة 

لذهاب الاعب من البيت اىل النادي وبالعك�س.
ا�ستقدام املواهب املغرتبة

وتن���اول الزميل ط���ارق احلار����س م�صاأل���ة االهتمام 
باجلي���ل اجلديد م���ن الكف���اءات املغرتب���ة من خال 
ت�صكيل رابط���ة تهتم باأموره���م ومراقبة امل�صتويات 
الفنية الت���ي يقدمونها مع الفرق الت���ي يلعبون فيها 
يف املهج���ر مع �ص���رورة ا�صتدع���اء املوهوبني منهم 
الدولي���ة  البط���والت  يف  الوطني���ة  املنتخب���ات  اىل 
لاف���ادة من قدرته���م لتحقيق االجن���ازات املطلوبة، 
وا�صار اىل �صرورة ان يك���ون امللتقى تقليدا �صنويا 
يجب التح�صري ل���ه م�صبقا واعداد م�ص���ودة لفقراته 

للخ���روج باف�صل احللول الناجعة لتطوير الريا�صة 
وكذل���ك ميكن الفائدة من تواج���د الكفاءات املغرتبة 
يف اغل���ب دول الع���امل الإقامة املع�صك���رات التدريبية 
واملباري���ات التجربيب���ة يف البلدان الت���ي يعي�صون 

فيها.
حماية الريا�سيني

وطال���ب ا�ص���رف ال�ص���ايف بط���ل الكراتي���ه ال�صاب���ق 
با�صدار ت�صريع خا�س بحماية الريا�صيني و�صمان 
حقوقهم التقاعدية كي ي�صتطعيوا حتقيق متطلباتهم 
احلياتية والتدريب من دون منغ�صات او خوف من 

امل�صتقبل.
 وتطرق ال�صايف اىل م�صاألة االرتقاء بالبنى التحتية 
للماع���ب والقاعات واالهتمام باجلوانب اخلططية 
والتنظمية واالداري���ة يف ادارة ال�صوؤون الريا�صية 
الن العم���ل من دون وج���ود �صيا�ص���ة وا�صحة تكون 
عواقبها وخيمة على م�صتقبل الريا�صة وهدرا للمال 
و�صياع���ا للجهود ال�صيما اننا منتل���ك قاعدة �صبابية 
ميك���ن ا�صتثماره���ا بال�صكل االمثل لدع���م التوجهات 
الريا�صية وحتقيق اف�صل االجنازات يف البطوالت 

الدولية.
عدم اغفال ال�سخ�سيات

وحتدث ال�صاعر واالعامي فال���ح ح�صون الدراجي 
ع���ن اهمي���ة امللتق���ى الذي ج���اء يف الوق���ت املنا�صب 
لوجود العديد من الفوائد االيجابية من وراء اقامته 
وطالب باجراء م�صح كام���ل للريا�صيني يف اخلارج 
الن هن���اك العديد م���ن الكفاءات املغرتب���ة مل ت�صلها 
الدع���وات وه���م يف اأ�صد ال�ص���وق لتق���دمي خدماتهم 
لتطوير الريا�صة يف الب���اد مع �صرورة عدم اإغفال 
اي���ة �صخ�صية الن بناء الريا�ص���ة بحاجة اىل تكاتف 
اجلمي���ع والعمل بروح تعاونية مت�صامنة بعيدًا عن 

ال�صخ�صنة.
جناح امللتقى

ورحب رئي�س اللجنة الريا�صية يف جمل�س حمافظة 
بغ���داد عبد الكرمي جا�صم الب�ص���ري بح�صور كوكبة 
الكف���اءات الريا�صي���ة املغرتبة يف بلده���م وقال: ان 
اجمل اللحظات ان يتم اللقاء يف بغداد بعد ان كانت 
اللق���اءات جترى بعي���دًا عن ار�س الوط���ن لذلك فان 
للقاء اليوم طعما ومذاقا خا�صا، وما يح�صب لوزارة 
ال�صب���اب والريا�صة انها جنح���ت يف اعطاء اجلانب 
االن�صاين جرعة قوية وامتزج مع الهدف الريا�صي.  
وا�ص���ار اىل ان هن���اك الكثري من االم���ور االيجابية 
يف الريا�ص���ة حتققت يف الفرتة التي اعقبت �صقوط 
النظ���ام م���ن تط���ورات يف اجلان���ب الريا�صي برغم 
الظ���روف ال�صعبة حيث ال ميكن ان ننظر اىل ن�صف 
القدح الفارغ وامنا اىل اململوء منه الن ذلك اجحاف 
بحق جهود العامل���ني يف وزارة ال�صباب والريا�صة 
الريا�ص���ة  املوؤ�ص�ص���ات  وبقي���ة  االوملبي���ة  واللجن���ة 
وجمال����س املحافظ���ات وهن���اك م�صاري���ع ريا�صي���ة 
اجن���زت واخرى �ص���رتى النور يف الوق���ت القريب 
ونح���ن بانتظار تطبي���ق االفكار واملقرتح���ات التي 

تتاءم مع واقعنا وظروفنا احلالية.

حزمة �سوء يف ملتقى الكفاءات الريا�سية املغرتبة

املطالبة بد�شتور كروي واإلغاء قانون االنتخابات واإن�شاء 
رابطة املوهوبني يف املهجر

بغداد/حيدر مدلول 
قدم وفد من اللجن���ة االوملبية يف اقليم كرد�صتان 
مب���ادرة اىل رعد حمودي رئي�س اللجنة االوملبية 
العراقي���ة يف اجتم���اع عق���د يف مقره���ا يف بغداد 
برئا�ص���ة الدكت���ور اآالن ق���ادر ر�ص���ول ام���ني ع���ام 
اللجن���ة بح�ص���ور ب�ص���ار م�صطف���ى النائب االول 
العراقي���ة  الوطني���ة  االوملبي���ة  اللجن���ة  لرئي����س 
والدكتورع���ادل فا�صل االمني الع���ام للجنة وعدد 
من اع�صاء اللجنة االوملبي���ة الكرد�صتانية تهدف 
اىل انه���اء ازمة انتخابات االحت���اد العراقي لكرة 
القدم ورف���ع عقوبة االيق���اف املفرو�صة عليه من 
قبل االحتاد الدويل )فيفا( منذ 20 ت�صرين الثاين 

املا�صي.
وق���ال امني ع���ام اللجن���ة االوملبي���ة الكرد�صتانية 
ع���ن  تخ���رج  ال  املب���ادرة  ر�ص���ول:ان  ق���ادر  االن 
اميانن���ا وقناعتن���ا بالقوانني الدولي���ة واللوائح 

املعم���ول فيه���ا يف االحت���اد ال���دويل باالن�صج���ام 
مع القوان���ني العراقية م�صيف���ا: نحن مع املوقف 
ال���دويل والق���اري اللذين اك���دا �صرعي���ة االحتاد 
العراق���ي واعت���ربا ان اللجن���ة التنفيذية احلالية 
تتمتع بكامل ال�صرعية. واو�صح االن قادرالنقطة 
هيئ���ة  بت�صكي���ل  تق�ص���ي  املب���ادرة  الرئي�ص���ة يف 
م�صرتكة ت�صم اع�صاء االحتاد احلاليني واع�صاء 
الهيئة املوؤقت���ة امل�صكلة من قب���ل اللجنة االوملبية 
لتب���داأ عملهم���ا ح�ص���ب �صواب���ط ولوائ���ح توؤمن 
الو�ص���ول اىل اف�ص���ل النتائ���ج وت���وؤدي اىل رفع 
العقوبات م���ن جهة واالتفاق عل���ى �صيغ مقبولة 
الج���راء االنتخابات مبينا انن���ا ناأمل بان ترتجم 
اه���داف املبادرة على ار�س الواقع خال 10 ايام 
بع���د ان اتفقنا على اجراء حوارات متوا�صلة مع 

كل االطراف.
م���ن جهت���ه اك���د رع���د حم���ودي رئي����س اللجن���ة 

االوملبية العراقية بعد االجتماع يف بيان ا�صدره 
املكت���ب االعام���ي للجنة االوملبية تلق���ت )املدى( 
ن�صخ���ة من���ه ان كل اجله���ود التي ت�صه���م يف حل 
االزم���ة املتعلقة بك���رة القدم لي����س عليها خطوط 
حم���ر، م�صددًا عل���ى ان ذلك حال���ة ايجابية ان يتم 

تاقي وتاقح االفكار.
واو�ص���ح البي���ان بان���ه مت التط���رق اىل مو�صوع 
ك���رة القدم واالزمة احلالي���ة وكون االقليم ميتلك 
فرقًا متقدمة يف كرة القدم فبحث اجلانبان بع�س 
املقرتحات التي ت�صه���م يف حل االزمة وكان راأي 
اللجن���ة االوملبي���ة العراقية مفتوح���ًا وم�صتوعبًا 
ل���كل االطروح���ات م�ص���ددا عل���ى ان كل اجله���ود 
اخل���رية التي ت�صه���م يف حل االزمة جم���ال لي�س 
علي���ه خطوط حمر وامن���ا حالة ايجابي���ة ان يتم 
تاق���ي وتاقح االف���كار يف �صبي���ل الو�صول اىل 

اف�صل احللول للخروج من هذه االزمة.

بغداد/ املدى 
يفتتح فريق نوروز ممثل العراق م�صواره مبواجهة فريق ب�صكيك القرغيز�صتاين 
يف الرابع من �صهر اآذار املقبل �صمن مناف�صات بطولة االأندية االآ�صيوية لكرة 
ال�صاالت 2010 التي تقام يف مدينة اأ�صفهان االإيرانية وال�صيما بعد ان اوقعته 
القرعة يف املجموعة االأوىل اىل جانب فوالد ماهان االإيراين،وناغويا او�صنز 
الياباين، و�صرتويتل زاراف�صان االأوزبكي، والتي�س تا�س ب�صكيك القرغيزي. 
يوم  االوزبك�صتاين  زاراف�صان  فريق �صرتويتل  مع  الثانية  مباراته  ويخو�س 

اخلام�س من ال�صهر ذاته. 
ويواجه فريق فوالد ماهان االيراين يوم ال�صاد�س من ال�صهر نف�صه ويختتم 
مبارياته مباقاة فريق ناغويا او�صنزالياباين يف الثامن من ال�صهر نف�صه 

�صتقام  باأنها  علمًا  ع�صراأندية،  البطولة  يف  خ��������������������ال وي�صارك 
ب��ريوزي يف  ملعب  اآذارعلى  اإىل 12   4 الفرتة من 
البطولة  يف  ن��وروز  م�صاركة  زال��ت  وما  اأ�صفهان. 

القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  موقف  بانتظارح�صم 
االحتاد ف��ي��ف��ا م���ن ق�����ص��ي��ة اإي���ق���اف 

العراقي لكرة القدم ب�صبب 
التدخل احلكومي)ح�صب 

بيان فيفا(.

نوروز يفتتح م�شواره 
مبواجهة ب�شكيك يف �شاالت 

اآ�شيا

العراق يف اآ�شيوية 
ال�شباب لالثقال بدبي 

بغداد/املدى
ي�ص���ارك منتخ���ب الع���راق لل�صب���اب والنا�صئني 
برف���ع االثق���ال يف مناف�صات بطول���ة اآ�صيا للعبة 
العربي���ة  االم���ارات  دول���ة  يف  �صتق���ام  والت���ي 
املتح���دة خال امل���دة من ال�صاد����س ع�صر ولغاية 
االول  كان���ون  �صه���ر  م���ن  والع�صري���ن  الثال���ث 
احل���ايل.  وي�ص���م الوف���د امل�ص���ارك يف البطولة 
ت�صعة العبني هم احم���د عبد املنعم علي و�صفاء 
را�صد حممود ورعد امني يا�صر و�صلوان جا�صم 
عب���ود )�صباب( وعمار ماجد رجب و�صيف عادل 
جمع���ة وعل���ي عبا����س فرح���ان وحمم���ود خليل 
وحمم���د ر�ص���ا عل���ي )نا�صئ���ني(.  فيم���ا يتكون 
الوف���د االداري م���ن �صالح حممد كاظ���م رئي�س 
االحت���اد العراق���ي لرف���ع االثق���ال رئي�ص���ا للوفد 
وحمم���د عبد املنعم علي اداريا وعطا الله حممد 
مدي���را فنيا ملنتخ���ب ال�صباب وحاف���ظ �صهاب 
مديرا فنيا ملنتخ���ب النا�صئني وعبد الكرمي 
كاظم كزار مدربا ملنتخب النا�صئني وحممد 
جواد حممد كاظم مدرب���ا م�صاعدا ملنتخب 
النا�صئني و�صبيح عبيد زبون مدربا 
ال�صباب وم���ازن حميد  ملنتخب 
م�صاع���دا  مدرب���ا  ر�صي���د 

ملنتخب ال�صباب.

االوملبية الكرد�شتانية تطرح مبادرة الإنهاء اأزمة احتاد الكرة 

الكهرباء ودهوك 
يف �شدارة الدوري 

ال�شلوي املمتاز
بغداد/اإكرام زين 

العابدين
قال موؤيد �صامي رئي�س جلنة 

احلكام يف االحتاد العراقي 
املركزي بكرة ال�صلة: ان احتاد 

اللعبة اعلن عن مباريات اجلولة 
الرابعة من املرحلة االوىل من 

دوري اندية العراق املمتاز 
للمو�صم 2009/ 2010 حيث 
�صتجري اليوم ال�صبت مباراة 

القمة لهذا الدور بلقاء ال�صرطة 
مع احللة على قاعة االول يف 

ال�صاعة الثالثة ع�صرا، فيما مت 
تاأجيل مباراة فريقي النا�صرية 
ودهوك اىل منت�صف اال�صبوع 

الإف�صاح املجال امام فريق دهوك 
خلو�س مباراة ثانية يف الب�صرة 

امام نفط اجلنوب يف الدور 
اخلام�س من الدوري مراعاة 

لظروف ال�صفر.
وا�صاف �صامي: ان جلنة 

احلكام ثبتت نتيجة مباراة 
دهوك والكرخ بخ�صارة االخري 

20-0 نقطة، وذلك الن�صحابه 
من مباراته التي جرت امام 

فريق دهوك قبل انتهاء وقتها 
القانوين. ويتقا�صم فريقا 

الكهرباء ودهوك �صدارة ترتيب 
الفرق يف ختام اجلولة الثالثة 

من مرحلة الذهاب، والتي �صهدت 
نتائجها اي�صا تقدم فريق احللة 

مرتبتني يف وقت تراجع فيه 
فريق نفط اجلنوب اىل املركز 

العا�صر واالخري.
وجمع فريقا الكهرباء ودهوك 
�صت نقاط من ثاث مباريات، 

بيد ان االول يتفوق على الثاين 
باأف�صلية فارق النقاط امل�صجلة 

ل�صاحله، اذ ميلك الكهرباء فارقا 
ي�صل اىل 99 نقطة، بينما ميلك 
دهوك فارقا ي�صل اىل 59 نقطة.

بغداد/املدى
يقي���م منتخبنا الوطن���ي بكرة الي���د مع�صكرا 
تدريبي���ا يف جمهوري���ة رومانيا خ���ال املدة 
من اخلام�س ع�صر ولغاي���ة الثاثني من �صهر 
كان���ون االول احل���ايل ا�صتع���دادا للم�صارك���ة 
يف مناف�ص���ات البطول���ة االآ�صيوي���ة الرابع���ة 
ع�ص���رة الت���ي �صتقام الع���ام املقب���ل.  ويتاألف 
الوفد من الدكتوراحمد يو�صف متعب رئي�صا 
وي�ص���م هيثم عبد ال�صتار حمي���د م�صرفا على 
املنتخب وقا�صم حممد غ�صة اداريا وحار�س 
ناج���ي ر�صي���د معاجل���ا طبيا وظاف���ر �صاحب 
حمم���د مدرب���ا ورع���د خنج���ر حم���دان مدربا 
م�صاعدا وحيدر جحات عبا�س ونظري جميل 
ا�صماعي���ل حكمني مرافق���ني للوفد و20 العبا 
هم �صريوان حمه حمم���ود ومنري قا�صم جرب 
و�صي���ف حمي���د زوي���ر وب���ال ح�ص���ن علوان 
وابراهيم خنجر حم���دان وم�صطفى حممود 
ر�ص���ول وعلي حممد عبد الر�صا وميثم عودة 
عب���د الر�ص���ا وعلي ط���ارق عبد الل���ه وحيدر 
ح�صني ح�صن ور�ص���ا علي �صريف ورائد عبد 
زيد علوان وح�صني علي حمزة وحيدر كاظم 
خ�ص���ني ومرت�صى فائز حمم���د واحمد ح�صن 
يحي���ى وحممد �صعدي هج���ول وق�صي جبار 

ح�صن واو�س علي عنيد ونعمان منذر فرج.

روم��ان��ي��ا يف  ي��ع�����ش��ك��ر  ال��ي��د  ل��ك��رة  منتخبنا 

ملتقى الكفاءات ي�ضعى اىل بلورة االفكار الهادفة لتطوير الريا�ضة

ثائر عبد الوهاب

املنتخب الوطني لكرة اليد ي�ضتعد لبطولة ا�ضيا

كرة ال�ضاالت العراقية ترتقب مناف�ضات االندية اال�ضيوية


