
بغداد/طه كمر
ثم���ن الكابنت �صباح عب���د اجلليل مدرب فري���ق القوة اجلوية 
دور وزي���ر ال�صب���اب والريا�ص���ة جا�صم حممد جعف���ر ووكيله 
ل�ص���وؤون الريا�ص���ة ع�صام الدي���وان وجميع م���ن ا�صرف على 
ملتق���ى الكف���اءات الريا�صي���ة املغرتبة الذي اختت���م يف بغداد 
قب���ل اول ام����س. وق���ال عب���د اجللي���ل يف ت�صري���ح ل�)املدى(: 
ان ه���ذا التجم���ع ميث���ل ظاهرة �صحي���ة وح�صاري���ة حيث مت 
ا�صتقطاب عدد من النجوم وهو مبثابة اجناز بحد ذاته نحن 
باأم����س احلاج���ة اليه لالف���ادة مما ميتلكونه م���ن خربات فنية 
واكادميي���ة وعلمي���ة كال يف جمال اخت�صا�ص���ه بعد ان ق�صوا 
�صنينًا طواًل يف الغربة اكت�صبوا خاللها خربة ومعلومات من 
املمك���ن ان تط���ور واقع عملن���ا الريا�صي. وق���ال عبد اجلليل: 
م���ن ال�صروري التن�صيق بيننا وب���ن امللحقيات يف �صفاراتنا 

باخل���ارج ملعرفة عم���ل وم�صتوى الريا�صي���ن الكفوئن 
الذي���ن مت���ت دعوته���م حل�صور ه���ذا امللتق���ى يف احلقل 

املخت����س ملعرفة و�صعه العلمي والعملي وم�صتواه الذي 
ميكن االفادة منه للنهو�س بالريا�صة العراقية. واكد: نحن 

نطال���ب مبعرفة م���ن هو ال�صخ����س الكفوء من ه���وؤالء الذين 
ح�ص���روا اىل امللتق���ى والق���ادر عل���ى تلبية طم���وح العراقين 

ب�ص���رط ان يك���ون عمله ومنهاجه وخربت���ه امليدانية 
يف اخلارج موثقة وانه قد حقق نتائج جيدة 

يف جمال عمله الريا�ص���ي كي يت�صنى لنا 
معرف���ة كفاءت���ه م���ن عدمه���ا وم�صتوى 

الفائ���دة الت���ي �صتدر علين���ا من خالل 
طروحاته يف ه���ذا امللتقى وتقدميه 

مل�صروعه الذي حمله لنا.
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يو�ضف فعل

برودة امللتقى 
وحرارة العالقات

لي����س كل ما يلمع ذهبا.. هذا ما اكدته وقائع ملتقى الكفاءات 
الريا�صية املغرتبة بع���د ان تو�صحت بع�س االأفكار والروؤى 
التي طرحت يف املناق�صات اجلانبية يف امللتقى او التي متت 
مناق�صتها يف اجلل�صات احلوارية التي اقت�صرت على جل�صة 
�صباحي���ة واأخ���رى م�صائية ال�صيما ان بع����س الطروحات مل 
ت���اأت بجدي���د للريا�صة العراقي���ة او انه ط���وق النجاة لعبور 
�صواط���ىء االأم���ان بع���د ان غاب���ت اجلدي���ة يف عملي���ة تناول 
املوا�صي���ع البتعاده���ا ع���ن الواق���ع وقربه���ا اىل اخلي���ال الن 
النظري���ات القابل���ة للتطبي���ق ه���ي الت���ي تنب���ت يف االر����س 
ال�صاحلة لها وتراعي اجواءها املناخية وي�صهر عليها الفالح 

وعندها فان الثمار تكون طازجة.
ومل يتوق���ع املتابعون ان يح���دد املجتمعون تاأخ���ر الريا�صة 
املحلي���ة على نقطة يعرفه���ا القا�صي وال���داين تتمثل بافتقار 
ريا�صتن���ا اىل البنى التحتية من املالعب والقاعات يف بغداد 
واملحافظ���ات وهي نقط���ة ال حتتاج اىل خب���ر لتحديدها او 
ك�ص���ف ال�صتار عنها وكاأن املوجودين والعاملن يف الريا�صة 

املحلية ال يرون �صيئا واأنهم اأ�صيبوا بعمى االألوان.
فيما كانت بع�س الطروحات قد اأ�صابت الهدف وكانت نقطة 
م�صيئ���ة يف امللتق���ى النها زاوجت ب���ن االأ�ص����س ال�صحيحة 
بالواق���ع  وربطه���ا  املتط���ورة  ال���دول  يف  الريا�ص���ة  لبن���اء 
الريا�ص���ي بعيدا عن التزلف يف الطرح او املبالغة يف حتديد 

املعاير ال�صحيحة لبناء ريا�صة متطورة.
 وق���د يكون تغر بو�صلة وزارة ال�صباب والريا�صة بتحويل 
املوؤمت���ر اىل امللتقى ال�صب���اب فنية غرت الكث���ر من االمور 
التي يج���ب ان تعالج يف الريا�ص���ة العراقية ومتنحها القوة 
لدف���ع عجلته���ا اىل االمام ال�صيما ان فك���رة امللتقى هدفت اىل 
جم���ع اكرب عدد ممكن من الريا�صين يف املهجر بغ�س النظر 

عن الكفاءة او اخلربة.
والغري���ب ان بع����س من �صارك���وا يف امللتق���ى امتع�صوا من 
ع���دم منحه���م الوقت ال���كايف لتق���دمي طروحاته���م وافكارهم 
الهادف���ة اىل انت�ص���ال الواق���ع الريا�ص���ي من حالت���ه املزرية، 
وه���ذا دلي���ل على انهم مل يحمل���وا �صيئ���ا يف جعبتهم وطالب 
البع�س بان تقوم اللجن���ة التنظيمية بطلب ر�صمي كي يقوم 
بطرح ماعنده من افكار بدال من تربعه بتقدميها لرغبة ذاتية 

وواجب مهني.
وكنا نتاأمل ان يتحدث بع����س الريا�صين الذين �صاركوا يف 
امللتقى بلغة اكرث توا�صعا مع ريا�صيي الداخل وال يو�صعوا 
الفج���وة بينهم���ا وال ير�صلوا له���م اإ�صارات �صمني���ة وكلمات 
م�صف���رة توح���ي باأنهم يعي�ص���ون يف الع�ص���ور البدائية وان 
ال�صب���اق بينهم يجري مثل �صب���اق ال�صلحفاة واالأرنب، وهذا 
ماجعل اغلب ريا�صيي الداخل يعزوفون عن املجيء لاللتقاء 
با�صدق���اء االأم����س والتمتع بذكري���ات ايام زم���ان وميكن ان 
تكون برودة اجلو يف اوروبا قد اثرت على برودة العالقات 
االجتماعي���ة وكان من االأف�ص���ل ان يتم تالقح االأفكار بطريقة 
اأك���رث ح�صاري���ة وان يتم التحدث ب���روح ريا�صية هادئة بدال 
م���ن لغ���ة التعايل ب���ن الطرف���ن النها كان���ت �صبب���ا يف �صب 
الزي���ت على غياب جن���وم الداخل عن اي���ام امللتقى الذي كان 
اجمل ما فيه التقاء جن���وم املهجر فيما بينهما وبن زمالئهم 
وا�صرتج���اع ذكرياتهم اجلميلة م���ع ا�صدقاء االم�س على اأمل 

عودة عدد منهم اىل اح�صان الوطن.

نـــبـــ�ـــض الـــ�ـــضـــراحـــة

بغداد/حيدر مدلول   
ذك���رت م�صادر كروية موثوق���ة ان مدينة 
ال�صليماني���ة �صت�صهد اجتماعا يوم غد بن 
وفد يرتاأ�صه رع���د حمودي رئي�س اللجنة 
االوملبي���ة الوطني���ة م���ع عدد م���ن اع�صاء 
م���ن الهيئ���ة املوؤقت���ة الحتاد الك���رة ووفد 
احت���اد الكرة املنحل برئا�صة ناجح حمود 
وع�صوي���ة عب���د اخلالق م�صع���ود وحممد 
ج���واد ال�صائ���غ برعاية اللجن���ة االوملبية 

الكرد�صتانية.
وق���ال هادي ج���واد ع�ص���و احت���اد الكرة 
املنح���ل: انن���ا م���ع كل ح���وار ي���وؤدي اىل 
العراقي���ة  الك���رة  جتن���ب  طيب���ة  نتائ���ج 
العقوب���ات بي���د اننا نحت���اج اىل قرار من 
اللجن���ة االوملبية يعيد االموراىل ن�صابها 
لنتمكن م���ن التعامل مع االحت���اد الدويل 
الن االحتاد احلايل منحل ولي�س له احلق 

مبفاحتة فيفا.
وكان وف���د احت���اد الك���رة الكرد�صتاين قد 
اجتم���ع ي���وم اخلمي����س املا�ص���ي مع رعد 
حم���ودي وقدم مب���ادرة ته���دف اىل انهاء 
ازم���ة انتخاب���ات االحت���اد العراق���ي لكرة 
الق���دم ورفع عقوب���ة االيق���اف املفرو�صة 
علي���ه من قبل االحتاد ال���دويل )فيفا( منذ 

20 ت�صرين الثاين املا�صي.
االوملبي���ة  اللجن���ة  ع���ام  ام���ن  وق���ال 
الكرد�صتانية اآالن قادر ر�صول:ان املبادرة 
ال تخرج عن اميانن���ا وقناعتنا بالقوانن 
يف  فيه���ا  املعم���ول  واللوائ���ح  الدولي���ة 

االحتاد الدويل باالن�صج���ام مع القوانن 
العراقية  م�صيفا: نحن مع املوقف الدويل 
والق���اري اللذي���ن اك���دا �صرعي���ة االحتاد 
العراق���ي واعت���ربا ان اللجن���ة التنفيذية 

احلالية تتمتع بكامل ال�صرعية.
واو�ص���ح اآالن قادر: ان النقط���ة الرئي�صة 
هيئ���ة  بت�صكي���ل  تق�ص���ي  املب���ادرة  يف 
م�صرتك���ة ت�صم اع�ص���اء االحتاد احلالين 
واع�ص���اء الهيئة املوؤقت���ة امل�صكلة من قبل 
اللجن���ة االوملبي���ة لتب���داأ عملهم���ا ح�ص���ب 
�صواب���ط ولوائ���ح توؤم���ن الو�ص���ول اىل 
اف�صل النتائج وتوؤدي اىل رفع العقوبات 
م���ن جه���ة واالتف���اق عل���ى �صي���غ مقبولة 
الجراء االنتخاب���ات، مبينا اننا ناأمل بان 
ترتجم اهداف املبادرة على ار�س الواقع 
خ���الل 10 ايام بع���د ان اتفقنا على اجراء 

حوارات متوا�صلة مع كل االطراف.
من جهته �ص���دد د. �صامل كامل اخلبر يف 
االحت���اد اال�صيوي عل���ى ان م�صكلة احتاد 
الك���رة ال ميك���ن ان ننتظ���ر حله���ا من قبل 
االحتادين الدويل او االآ�صيوي الن احلل 
�صه���ل جدا وباأيدين���ا ويجب ان ن�صل اىل 
�صيغ���ة توافقي���ة متكننا من اتخ���اذ قرار 
موح���د يرف���ع اىل االحت���اد ال���دويل الذي 
�صتك���ون موافقته ج���واز موافقة االحتاد 

االآ�صيوي.
مو�صحا ان���ه يحمل يف اجندت���ه مبادرة، 
اآم���ال ان جت���د تعاون���ا م���ن قب���ل جمي���ع 
االط���راف م���ن اج���ل انه���اء ه���ذه االزم���ة 

ال�صائكة.
موؤك���دًا ان امل�صكلة لي�صت يف االهداف بل 
يف النواي���ا، ونا�صد اجلمي���ع العمل على 
تغلي���ب امل�صلح���ة العام���ة عل���ى امل�صالح 

ال�صخ�صية. 
االحت���اد  يف  الط���وارئ  جلن���ة  وكان���ت 
ال���دويل لكرة القدم قد علقت يف ال�20 من 
ال�صهر املا�ص���ي ع�صوية االحتاد العراقي 
لك���رة الق���دم ومبوج���ب القرار ل���ن يكون 
باإمكان العراق خو����س اأي مباراة دولية 
ر�صمي���ة اأو ودية كما ل���ن ت�صتطيع اأنديته 
اأي�ص���ا اللعب م���ع الف���رق االأجنبية وعدم 
متكن اأي حكم عراقي من قيادة املباريات 
اخلارجي���ة ف�ص���ال ع���ن حرم���ان ممثل���ي 
الع���راق م���ن االإ�ص���راف عل���ى املباري���ات 

الدولية اأو االإقليمية.
كم���ا ي���وؤدي قرارفيف���ا اإىل حرم���ان احتاد 
الك���رة العراق���ي من حق���ه بالت�صويت يف 
ال�صعيدي���ن  عل���ى  املنعق���دة  اجتماعات���ه 
ال���دويل يف امل���دة املقبل���ة  اأو  االآ�صي���وي 
ف�صال عن حرمانه م���ن احل�صول على اأي 

دعم مايل حلن رفع التعليق.
يذكر اأن اللجن���ة االأوملبية العراقية قررت 
يف ال����16 م���ن ال�صهر املا�ص���ي حل احتاد 
ك���رة القدم من ج���راء املخالف���ات االإدارية 
واملالية التي ارتكبه���ا وعدم االتفاق معه 
عل���ى موع���د لالنتخابات ف�ص���ال عن اأمور 
الدارة  موؤقت���ة  هيئ���ة  وت�صكي���ل  اأخ���رى 

�صوؤون احتاد كرة القدم.

ال�شليمانية ت�شهد غدًا مبادرة حّل عاجلة لإنقاذ الكرة العراقية

بغداد/املدى
اأبدت اللجان االوملبية يف فرن�صا 

ورو�صيا وا�صبانيا واوكرانيا 
وايطاليا رغبتها يف فتح اآفاق 
للتعاون مع اللجنة  االوملبية 

العراقية وتوقيع بروتوكوالت 
للتعاون الثنائي فيما بينها وبن 

العراق.
وذكر الدكتور عادل فا�صل 

االمن العام للجنة االوملبية 
العراقية ان اللجان االوملبية 

اخلم�س ابدت رغبتها بالتعاون 
ب�صكل مبا�صر خالل املنا�صبات 

التي جمعتها اخرا مب�صوؤولن 
يف اللجنة االوملبية العراقية، 

م�صرا اىل ان عقد بروتوكوالت 
طويلة االجل مع هذه اللجان 
�صيتيح لالحتادات الريا�صية 

العراقية فر�صة تطوير امل�صتوى 
من خالل اقامة املع�صكرات 

واللقاءات الودية ف�صال عن 
توفر ت�صهيالت وامكانات فنية 

لعدد من منتخباتنا يف العاب 
خمتلفة.  

اآفاق تعاون 
اأوملبي عراقي 

– اأوروبي بغداد/اإكرام زين العابدين
قال قحطان النعيمي رئي�س للجنة الباراملبية 
العراقية ان العراق احرز ميداليتن ذهبيتن 
وميدالية ف�صي���ة يف بطولة غرب اآ�صيا برفع 

االثقال للمعاقن اجلارية يف االمارات.
وا�صاف النعيم���ي يف ت�صريح ل�)املدى(: ان 
العراق اح���رز ميداليتن ذهبيتن يف بطولة 
غ���رب اآ�صيا برف���ع االثق���ال للمعاقن اجلارية 
يف مدينة )خور ف���كان( بال�صارقة االماراتية 
حيث ح�صل الرب���اع ح�صن علي ح�صن على 
ميدالية ذهبية يف وزن 52 كغم، ونال الرباع 
ر�ص���ول كاظم ميدالي���ة ذهبي���ة يف مناف�صات 
فعالي���ات وزن 56 كغ���م، فيما ن���ال م�صطفى 
�صلم���ان ف�صية وزن 48 كغ���م. وا�صار اىل ان 
العراق ي�ص���ارك يف البطولة بوفدين للرجال 
والن�صاء حيث ميثل منتخب ال�صيدات زينب 
جا�ص���م يف وزن 44 كغ���م وزين���ب طالب يف 
 56 وزن  يف  زك���ي  وذك���رى  كغ���م   48 وزن 
كغ���م،   82،5 وزن  يف  مه���دي  وه���دى  كغ���م 
فيما يتك���ون منتخ���ب الرجال م���ن الرباعن 
م�صطف���ى �صلم���ان يف وزن 48 كغم وح�صن 
علي يف وزن 52 كغم ور�صول كاظم يف وزن 
56 كغ���م وحمم���د عبا����س يف وزن 60 كغ���م 
وح�صن ك���رم وح�صن عل���ي يف وزن 67 كغم 
وجبار طار�س وثائر عبا�س يف وزن 82 كغم 
وحمم���ود �صلم���ان يف وزن 90 كغم وفار�س 

�صعدون يف وزن فوق الثقيل.

عبد اجلليل يطالب بالتحري عن الريا�شيني 
الكفوئني يف اخلارج

ذهبيتان وف�شية للعراق يف بطولة غرب اآ�شيا 
تون�ض/ح�ضني علي ح�ضنيلأثقال املعاقني

التون�صي����ة  العا�صم����ة  يف  تتوا�ص����ل 
العربي����ة  االندي����ة  بطول����ة  تون�����س 
بال�صطرجن مب�صاركة �صتة ع�صرة ناديا 
متثل احد ع�صر بلدا عربيا هي العراق، 
اليم����ن، موريتاني����ا، لبن����ان، فل�صطن، 
االم����ارات، ال�صوم����ال، �صوريا، م�صر، 
ليبيا، وتون�س البلد امل�صيف.  وعقدت 
اللجن����ة املنظم����ة عن����د ال�صاع����ة الثانية 

ع�صرة من �صباح اجلمعة املوؤمتر الفني 
للبطول����ة التي ت�صتمر مناف�صاتها للمدة 
)11 – 20( من كان����ون االول اجلاري 
وامل����دراء  الوف����ود  روؤ�ص����اء  بح�ص����ور 
الفنين للفرق امل�صاركة لو�صع اللوائح 
العام����ة للمناف�ص����ات حي����ث مت االتف����اق 
عل����ى منه����ج ك�ص����ر التع����ادل ال����ذي يتم 
اإقراره باالتفاق بعد ثالثن نقلة من كل 
مب����اراة مثلم����ا و�صع����ت ثوابت حتديد 

الوقت الزمني حل�ص����ور الالعبن عند 
انطالق املباريات.

وقررت اللجنة املنظمة للبطولة اجراء 
النزاالت ب�صياق النظام ال�صوي�صري اذ 
ان عدد الفرق املتناف�صة اكرث من ع�صرة 
كم����ا ح����ددت اللجن����ة تاألي����ف كل فريق 
�صطرجن����ي من اربعة العبن ا�صا�صين 

وخام�س احتياطي وفق نظام االحتاد 
ال����دويل للعبة حيث ميث����ل العراق 

ناديا الكهرب����اء، بالالعبن حممد نوفل 
واحمد عبد ال�صتار وعبد اخلالق احمد 
ومنر حممد وعلي ليث، و البي�صمركه 
بالالعب����ن ن����وح علي ح�ص����ن و�صقيقه 
ح�ص����ن عل����ي ح�ص����ن وزوزك �ص����الح 

وئاري�س �صابر و�صرود طه. 

فوزان للكهرباء والبي�شمركة يف افتتاح بطولة الندية العربية بتون�س

نينوى/نوزت �ضمدين
اأق����ام االحت����اد الفرع����ي الألعاب الق����وى يف نينوى بطول����ة الراحل طه حم����و بال�صاحة 
واملي����دان لفئتي االأ�صبال والنا�صئن �صاركت فيها ت�صع����ة اندية هي: املو�صل ونينوى 
واحل�ص����ر والفت����وة املو�صلي وعم����ال نينوى وامل�صتقب����ل امل�صرق ومنت����دى املن�صور 
وتربي����ة نين����وى وربيع����ة  لفئتي االأ�صب����ال والنا�صئ����ن.  وقال �صباح حمم����ود رئي�س 
احت����اد اللعب����ة يف املحافظة: اأن البطول����ة تهدف اىل ك�صف املواه����ب ال�صبابية لغر�س 
تهيئته����م للم�صارك����ة يف بطول����ة اجلائ����زة الك����ربى الت����ي �صتق����ام يف العا�صم����ة بغداد 
الحق����ًا. وتبارت الفرق يف الع����اب 110 م حواجز، 100م حواج����ز، والوثب الطويل، 
والقفزالعايل، وقذف الثقل، ورمي الرمح و400 م و200 م، ورمي القر�س، والوثبة 
الثالثي����ة، و4 × 100 بري����د، وكانت النتائ����ج النهائية لفئة اال�صب����ال ا�صفرت عن فوز 
نادي املو�صل باملركز االول ومنتدى املن�صور باملركز الثاين ونادي عمال نينوى جاء 
باملرك����ز الثالث،ام����ا فئة النا�صئن ج����اء نادي نينوى باملرك����ز االول ومنتدى املن�صور 

جاء باملركز الثاين فيما ح�صل على املركز الثالث نادي عمال نينوى.

نينوى تن�ّشط مناف�شات األعاب القوى 
للفئات العمرية

بغداد/املدى
اح���رز منتخ���ب بغ���داد الف���وز باملرك���ز 
الع���راق  منتخب���ات  بطول���ة  يف  االول 
بالكيكو�صنكاي التي اقيمت على ب�صاط  
ن���ادي االعظمي���ة الريا�ص���ي  يف بغداد 
وتناف����س الريا�صين يف خم�صة اوزان 
ه���ي الثقيل، حتت 90، حتت 80، حتت 
70، وحت���ت 60كيلوغرامًا. وجاء فوز 
منتخب العا�صمة بعد ان هيمن العبوه 
على مناف�ص���ات البطولة الت���ي �صاركت 
فيه���ا ع�صرة منتخب���ات متثل حمافظات 
نينوى، �صالح الدين، �صامراء، دياىل، 

الديواني���ة،  باب���ل،  النج���ف،  كرب���الء، 
مي�صان وبغداد مب�صاركة خم�صن العبا. 
وج���اء منتخ���ب �ص���الح الدي���ن باملركز 
الث���اين، ت���اركا املرك���ز الثال���ث ملنتخب 
دي���اىل. وق���ال رئي�س االحت���اد العراقي 
املرك���زي للكيكو�صن���كاي عم���ار عدنان 
وهيب ان التناف�س الكبر الذي �صهدته 
ن���زاالت البطولة افرز اختي���ار عنا�صر 
املنتخ���ب الردي���ف ال���ذي �صي�صارك يف 
البطوالت الدولي���ة القادمة حيث �صيتم 
زج���ه مبع�صك���ر تدريب���ي خارج���ي يف 

طهران بداية العام القادم. 

بغداد يخطف لقب النخبة بالكيكو�شنكاي

بغداد / املدى
اختتم���ت اول ام����س فعالي���ات امللتق���ى االول 
وزارة  نظمت���ه  ال���ذي  املغرتب���ن  للريا�صي���ن 
التا�ص���ع  م���ن  للف���رتة  والريا�ص���ة  ال�صب���اب 
ولغاي���ة الثاين ع�صرمن كان���ون االول اجلاري 
بح�صورع�ص���ام الديوان وكي���ل وزير ال�صباب 
اللجن���ة  رئي����س  حم���ودي  ورع���د  والريا�ص���ة 
االوملبي���ة العراقية واع�صاء املكت���ب التنفيذي 
ولطي���ف حم���ود الطرفة حماف���ظ وا�صط وعدد 

من ال�صخ�صيات الريا�صية  .
واألق���ى ع�صام الديوان رئي����س اللجنة املنظمة 
للملتقى كلمة باملنا�صبة ا�صاد فيها بجميع الذين 
جت�صموا عن���اء ال�صفر وح�صروا للم�صاركة يف 
فعاليات امللتقى وتقدمي االف���كار والطروحات 
الهادف���ة اىل تطوي���ر الريا�ص���ة ودف���ع عجلتها 
اىل االم���ام ال�صيم���ا ان امللتق���ى كان ناجحا من 
ع���دة نواح منه���ا تفاعل اجلماه���ر مع النجوم 
ال�صابق���ن يف املنتخبات الوطني���ة والكفاءات 
الريا�صية واالعالمي���ة الذين غادروا البلد منذ 
�صن���وات عدي���دة ال�صيم���ا ان ق�صم���ًا منهم يحن 
اىل الع���ودة اىل الوط���ن وح�ص���وره ا�صهم يف 
تعزي���ز تل���ك التوجه���ات ، وا�صتغ���رب الديوان 
من الذين و�صلت لهم دعوات احل�صور ولديهم 
الوق���ت الكايف ومل يح�ص���روا ال�صباب خمتلفة 
بينما هن���اك من جاهد الج���ل الو�صول لرغبته 
بامل�صاهم���ة يف االرتق���اء بواق���ع الريا�صة اىل 
مدي���ات اف�صل، واألقى الزمي���ل االعالمي ماجد 
عزيزة ق�صي���دة تفاعل معه���ا احل�صور ب�صغف 
تغنت بحب البلد والدع���وة اىل العي�س ب�صالم 
واأمان يف ربوع���ه جلميع مكوناته واطيافه ثم 
وزع���ت الهداي���ا التقديرية عل���ى  امل�صاركن يف 

امللتقى.  
اأمرا�ض البيت الريا�ضي

يف ال�صياق ذاته اأكد وزي���ر ال�صباب والريا�صة 
الت���ي  الطروح���ات  ان  جعف���ر  حمم���د  جا�ص���م 
مفرح���ة  كان���ت  االفع���ال  وردود  تلقيناه���ا 
وجتعلن���ا واثقن ومطمئنن من جناح امل�صعى 
لقاع���دة  يوؤ�ص����س  مب���ا  اأواًلً  ل���ه  والتخطي���ط 
وانطالق���ة للعم���ل الريا�ص���ي املربم���ج واملدعم 
بتجارب بلدان الع���امل املتقدم التي قدمت منها 
ه���ذه النخ���ب والكف���اءات الريا�صي���ة العراقية 
املهاج���رة والتي نطم���ح الأن تك���ون بيننا دوما 
للفائ���دة م���ن خرباته���ا وجتاربه���ا مب���ا يخ���دم 
بلدنا احلبيب وريا�صته كونها دعامة و�صورة 
م�صرقة وم�صرفة الأي بلد يف العامل وكما قلت ان 
م�صروع ا�صتقدام الكفاءات الريا�صية العراقية 
املغرتب���ة يع���ود لعام���ن �صابق���ن وكان احللم 
يراودن���ا يف كل يوم وق���د حتقق االآن وهذا هو 
املهم الن الظ���روف يف ال�صابق مل تكن منا�صبة 
بدرج���ة او باأخ���رى كم���ا معلوم ل���دى اجلميع 
ولكن ما حتقق اليوم البذرة الطيبة واال�صا�س 

لبن���اء القاع���دة ال�صلبة ، وما يع���زز ذلك البناء 
الذي �صنك���ون احد امل�صوؤول���ن عنه يف وزارة 
ال�صب���اب والريا�ص���ة ه���ذه ال���وزارة امل�صوؤولة 
ع���ن تنمي���ة املواهب وت�صيي���د البني���ة التحتية 
وتنظيم عمل اجله���ات البحثية ت�صاركنا اي�صا 
اللجن���ة االوملبية الوطنية الت���ي خطت بنجاح 
يف االنتخاب���ات ال�صابق���ة الحتاداته���ا العاملة 
واالر�صية الت���ي اتكلم عن جناحها حتتاج لكل 
جه���د خر لكي يتع���زز النجاح دوم���ا وكما هو 
مع���روف ف���اإن الو�ص���ع احلايل واق�ص���د البيت 
الريا�ص���ي العراقي تعرتي���ه امرا�س ومفا�صل 
ونتو�ص���م  اال�ص���الح  اىل  بحاج���ة  متعطل���ة 
بالكف���اءات الريا�صية كل خر بان تاأخذ دورها 
ال���ذي تعيه وكانت مقربة منه ج���دا ولهم الباع 
الطويل واخلربة املرتاكمة لل�صر معنا يدًا بيد 
الأجل الع���راق النهو�س بالريا�ص���ة يف العراق 

احلبيب. 
ندوة الواقع الريا�ضي

�صهد امللتقى يف جانب من اعماله اليومية اإقامة 
ن���دوة مكثفة ع���ن الواق���ع الريا�ص���ي يف البلد 
اأداره���ا الدكت���ور با�صل عبد امله���دي والدكتور 

جمال �صالح .
وتطرق عبد املهدي با�صهاب اىل اآليات مهمة يف 
ادارة العمل الريا�صي احلايل ، وتناول مبنظار 
اكادميي كونه خبرًا �صابقًا يف وزارة ال�صباب 
والريا�ص���ة ا�صاف���ة اىل مفا�ص���ل ادارية وفنية 
عل���ى مدى خم�صن عاما اك�صبته خربة ميدانية 
يف التحلي���ل واملقارن���ة ، تن���اول حم���اور يف 
االدارة الريا�صية او ت�صيي�س العمل الريا�صي 
واملنهجي���ة  واالح���رتاف  االندي���ة  وقان���ون 
التعليمي���ة يف املدار�س واجلامع���ات العراقية 
كم���ا تن���اول الق�ص���ور والفجوة الكب���رة التي 
تف�صلن���ا عن العامل يف ه���ذا املجال ، كما تناول 
اجله���ل يف الدميقراطي���ة م���ن ناحي���ة احلقوق 
والواجبات وما افرزته العملية الدميوقراطية 
م���ن ا�صتغالل �صي���ىء للجاه واملن�ص���ب وتاأثر 
ذل���ك عل���ى املكا�ص���ب دون املب���ادىء يف ميدان 
الريا�ص���ة م���ا ا�صع���ف املوق���ف الريا�ص���ي وما 

ماثل للعيان يف اكرث من موقع ومكان ويتجلى 
فيم���ا  و�صوح���ا  حاالت���ه  اك���رث  يف  ال�صع���ف 
نطلق علي���ه بال�صيا�صة الريا�صي���ة التي تعاين 
التخل���ف ال�صديد بفعل من و�ص���ل اىل املن�صب 
باملح�صوبية والتزل���ف ال باالإمكانية والنزاهة 
الت���ي بقيت لال�صتهالك االعالمي يف املناظرات 
واللقاءات ولكن من بن الركام الذي ا�صر اإليه 
هناك اإ�صاءة تفر�س نف�صها وتتجلى باملادة 36 
م���ن الد�صتور الت���ي كفلت ح���ق العراقين على 
الدول���ة بان ترعى الريا�ص���ة وهذه هدية ثمينة 
اثبت���ت علو كعب امل�ص���رع العراق���ي وم�صتوى 

الرقي يف التفكر لديه .
وخل����س عبد امله���دي مطالب���ه مبقرتحات غر 
ملزم���ة ي�صعه���ا للبحث والنقا����س منها ال�صعي 
اجلدي الإعادة بناء هيكلي���ة تنظيمية للريا�صة 
العراقي���ة وف���ق روؤى موؤ�ص�صاتية علمية تعرف 
مدى االت�ص���اع الريا�صي بقاع���دة م�صتندة اىل 
ا�صا����س التنمي���ة والبن���اء وال�صيا�صة واالعالم 

واالقت�صاد وغرها. 
ال�صع���ي بج���د الإعداد ميث���اق العم���ل الريا�صي 
املوح���د باأ�ص����س قانوني���ة �صحيح���ة من وحي 
امل���ادة 36 من الد�صت���ور مع مرجعي���ة قانونية 
ريا�صي���ة ت�ص���رع مب���ادىء الث���واب والعق���اب 

والهيكلية القانونية املن�صبطة .
كما �صملت مقرتحات اخرى اآلية الدعم للمدار�س 
ودر�س الريا�صة حتديدا والرتكيزعلى حتديث 

مناه���ج كليات الرتبي���ة الريا�صي���ة يف العراق 
واإخراجها من منطية اال�صاليب القدمية. 

كما تن���اول الدكت���ور جمال �صال���ح املقرتحات 
من نواح اخ���رى باملقارنة مع ما معمول به يف 
البلدان املتقدمة مدعم���ا حديثه باأدلة وبراهن 
عمليه ومبا اننا الميكن ان نعي�س يف عزلة عن 

العامل من حولنا . 
فر�ضة ال تعّو�ض

اأك���د ع�ص���ام الدي���وان وكي���ل وزارة ال�صب���اب 
والريا�ص���ة رئي����س اللجن���ة املنظم���ة للملتق���ى 
ان ال���وزارة تنظ���ر له���ذا التجم���ع م���ن جان���ب 
ان�صاين يتمثل يف منح ابناء العراق املغرتبن 
فر�ص���ة التواجد عل���ى ار�صهم الطيب���ة واللقاء 
م���ع ا�صدقائهم م���ن داخل وخ���ارج العراق بعد 
ان ابعدته���م الظ���روف م���دة طويلة م���ن الزمن 
، م�ص���را اىل ان ال���وزارة التزم���ت مب���ا ج���اء 
يف الدع���وة الت���ي وجهته���ا اىل املدعوي���ن باأن 
يك���ون ه���ذا التجم���ع عب���ارة ع���ن ملتق���ى يت���م 
م���ن خالل���ه ط���رح االآراء واالف���كار الريا�صي���ة 
وان تتالق���ح تل���ك االآراء واالفكار م���ع اخوتهم 
املتواجدي���ن داخ���ل الع���راق لذلك ف���اإن الدعوة 
�صمل���ت الكف���اءات الريا�صي���ة واإن ق�صم���ًا م���ن 
الريا�صين م���ن ممار�صي الريا�صة يف الدرجة 
االوىل والثاني���ة وحت���ى الثالثة وال ق�صور يف 
ذل���ك النن���ا حري�صون عل���ى حبك���م ووجودكم 
ب���ن اهلكم واخوتكم اك���رث من حر�صنا على ما 

حتملون من كف���اءة وقد حر�صنا ان نلتقي بكل 
ريا�صي عراقي ونوؤ�ص�س من خالل هذا امللتقى 
ح�صورك���م اىل موؤمت���ر مقب���ل يدر����س درا�ص���ة 
جيدة ونوف���ق بدعوة االخ���وة االآخرين الذين 
مل ت�صمله���م الدعوة وندر�س اي�صا كيفية ايجاد 
دائرة م�صوؤولة عن التن�صيق مع املغرتبن بعد 
ان عانين���ا كثرًا يف هذا اجلان���ب ونحن نقدر 
كث���را وجودك���م وعلميتكم وم���ا حتملونه من 

افكار ومقرتحات .
مقرتحات امام احلكومة

وا�ص���اف الدي���وان ان هنال���ك طرح���ًا لبع����س 
االخ���وة كاأن���ه موج���ود يف الع���راق متمنيا ان 
يثبت الريا�صيون املغرتبون بع�س املقرتحات 
الت���ي ميكن ان تقدم للحكوم���ة العراقية والتي 
ميك���ن االلتزام بالعمل بها خالل املرحلة املقبلة 
م���ن خ���الل اجابتك���م عل���ى ع���دد م���ن اال�صئلة: 
منها عالق���ة املوؤ�ص�صة احلكومي���ة باملوؤ�ص�صات 
واالندية االهلية واملن�ص���اآت الريا�صية وكيفية  
توفرها ومن امل�ص���وؤول عنها يف البلدان التي 
تعي�صون واالرتباط  واملرجعية للريا�صة ومن 
امل�صوؤول عن دعمها وما العالقة بن املوؤ�ص�صات 
الريا�صية املختلفة ونظام االحرتاف الريا�صي 
وكذل���ك نظ���ام اله���واة مب���ا ت�ص���م م���ن اندي���ة 

واملرجعية التي تتبعها .
وابدى الديوان اعتذار اللجنة املنظمة للملتقى 

عن اي ق�صور ح�صل يف اجلانب التنظيمي.

ملتقى الكفاءات الريا�ضية املغرتبة يختتم اأعماله

ال�شعي لإعداد ميثاق العمل الريا�شي املوّحد باأ�ش�س قانونية

�صباح عبد اجلليل

الكرة العراقية بانتظار ت�صوية امل�صكالت

هدى مهدي

املغرتبون يطمحون بتاأ�صي�س قاعدة انطالق العمل الريا�صي املربمج

ع�صام الديوان


