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املدى الريا�ضي
Al Mada Sport

العدد ( )1626ال�سنة ال�سابعة -االثنني ( )12ت�شرين االول 2009

اللجنة امل�شرفة على االنتخابات تعلن عن اللوائح

نب�ض ال�صراحة

 13ع�ضو ًا ملجل�س �إدارة احتاد الكرة اجلديد ..
واجلمعة املقبلة موعد نهائي لت�س ّلم ا�ستمارة الرت�شيح

بغداد  /املدى
�أعل ��ن رئي� ��س اللجن ��ة امل�شرف ��ة عل ��ى
انتخاب ��ات االحت ��اد العراق ��ي املرك ��زي
لك ��رة الق ��دم د.عل ��ي الدب ��اغ الئح ��ة
انتخاب ��ات الهيئ ��ة الإداري ��ة اجلدي ��دة
امل�ؤم ��ل �إجرا�ؤه ��ا ي ��وم  30م ��ن ال�شه ��ر
اجلاري يف فن ��دق الر�شيد ويف ما ي�أتي
تفا�صيل الالئحة :
�أوال � :أع�ضاء امل�ؤمتر
 .1يت�أل ��ف امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي م ��ن
�أع�ض ��اء االندي ��ة الريا�ضي ��ة لل ��دوري
املمتازامل�شارك ��ة يف املو�س ��م الريا�ض ��ي
االخ�ي�ر الحت ��اد ك ��رة الق ��دم (  2008ـ
 ) 2009وعددها ( )28نادي ًا.
 .2يج ��وز للن ��ادي تر�شي ��ح م ��ن ( 1ــ )3
مندوب�ي�ن (مر�شح�ي�ن) لع�ضوية امل�ؤمتر
وعليه ف� ��إن عدد املندوب�ي�ن (املر�شحني)
لع�ضوي ��ة امل�ؤمت ��ر ال يتج ��اوز ()84
مندوب ًا.
 .3للن ��ادي تخوي ��ل �أح ��د مر�شحي ��ه
(مندوبيه) للت�صويت.
 .4ل ��كل ن ��اد احل ��ق ب�ص ��وت واح ��د يف
امل�ؤمتر االنتخابي.
ثانيا:
عل ��ى االندية االع�ض ��اء يف امل�ؤمتر ( 28
نادي� � ًا) �إر�س ��ال كتب ر�سمي ��ة اىل اللجنة
امل�شرف ��ة لالنتخابات موقع ��ة من رئي�س
الن ��ادي ت�ؤ�شر �أ�سماء منتدبيهم للم�ؤمتر
االنتخابي وتبني املخول بالت�صويت.
ثالثا :
يك ��ون ع ��دد �أع�ض ��اء الهيئ ��ة الإداري ��ة
املنتخبة لالحتاد (  )13ع�ضو ًا.
رابعا:
للهيئة االدارية املنتخبة �صالحية تعيني
الأمني العام والأمني املايل لالحتاد.
خام�س ��ا � :ش ��روط الرت�شي ��ح للهيئ ��ة
االدارية
� .1أن يك ��ون عراقي� � ًا كام ��ل االهلي ��ة ذا
�سمع ��ة طيب ��ة متمتع� � ًا بحقوق ��ه املدني ��ة
( غ�ي�ر حمكوم علي ��ه بجنح ��ة �أو جناية
غري �سيا�سية وغري م�شم ��ول ب�إجراءات
العدالة وامل�ساءلة).
 .2من الهواة الذين مار�سو لعبة ي�شرف
عليها االحتاد �أو م ��ن ذوي االخت�صا�ص

�أو اخلربة .
� .3أن يك ��ون حائز ًا على �شهادة الدرا�سة
الثانوي ��ة �أو م ��ا يعادله ��ا عل ��ى االقل �أو
ال�شهادة الدولية للتدريب �أو التحكيم.
� .4أن اليزيد عمره على �سبعني عام ًا يف
يوم �إجراءات الإنتخابات.
�ساد�سا:
للجن ��ة االنتخاب ��ات بق ��رار م�سب ��ب ان
ترف� ��ض طلب �أي مر�شح لع�ضوية الهيئة

الإداري ��ة خ�ل�ال �سبع ��ة �أيام م ��ن تاريخ
تق ��دمي الطل ��ب للرت�شي ��ح ومل ��ن ُرف� ��ض
طلبه ح ��ق االعرتا�ض عل ��ى قرارها لدى
اللجن ��ة الق�ضائي ��ة املرافق ��ة لعمل جلنة
االنتخاب ��ات خالل ثالث ��ة ايام من تاريخ
تبلغه بقرار اللجنة ويكون قرار اللجنة
الق�ضائية بهذا ال�ش�أن قطعي ًا.
�سابعا:

اثناء مناق�شة عدد من اع�ضاء الهيئة العامة اليةاجراء االنتخابات

عل ��ى م ��ن يُنتخ ��ب ع�ض ��و ًا يف الهيئ ��ة
الإداري ��ة �أن ينقطع ع ��ن ممار�سة اللعب
والتدري ��ب والتحكي ��م يف نط ��اق ن�شاط
االحتاد ,ويُ�سمح ل ��ه بذلك يف املباريات
الودي ��ة عموم� � ًا بق ��رار م ��ن الهيئ ��ة
االدارية.
ثامنا:
تعتم ��د م ��واد القان ��ون  16ل�سنة 1986
لالحت ��ادات الريا�ضي ��ة مب ��ا يتعل ��ق

با�ستقال ��ة االع�ض ��اء �أو �إنهاء ع�ضويتهم
يف الهيئة االدارية والهيئة العامة.
ثامنا� :آليات امل�ؤمتر االنتخابي
 .1يُعتم ��د املر�ش ��ح لع�ضوي ��ة الهيئ ��ة
االداري ��ة ،يف حال ��ة ح�صول ��ه على �أعلى
اال�صوات للتناف�س
( ُتعتم ��د الت�سل�سالت من  1ــ  13االعلى
الكت�ساب ع�ضوية الهيئة االدارية).
 .2جتتم ��ع الهيئ ��ة االداري ��ة املنتخب ��ة

ال�شباب ت�شييد  10قاعات ريا�ضية
بغداد  /املدى

ق ��ررت وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ت�شيي ��د  10قاع ��ات
ريا�ضية متخ�ص�صة من قبل احدى ال�شركات االمريكية .
واو�ض ��ح املهند�س جا�س ��م حممد جعفر ان ه ��ذه القاعات
تتمي ��ز ب�سرع ��ة الإجن ��از حي ��ث ي�ستغ ��رق �إن�ش ��اء القاعة
الواحدة �شه ��را واحدا فقط وبكلفة اجمالية تبلغ ملياري

15

دينارعراقي بواقع  200مليون كلفة القاعة الواحدة ومن
املقرر االنتهاء من تنفيذ القاعات نهاية العام اجلاري .
و�ستخ�ص�ص هذه القاعات لعدد من االحتادات الريا�ضية
الت ��ي تع ��اين حاليا من م�شكلة يف نق� ��ص القاعات م�ضيفا
:ان الع ��ام املقب ��ل �سي�شه ��د ان�شاء ع ��دد �آخر م ��ن القاعات
ذاتها .

من جهة اخرى دعا الوزير اىل �ضرورة االهتمام باجلانب
االكادميي عند و�ضع اخلطط والربامج اخلا�صة بتطوير
الريا�ض ��ة العراقي ��ة  ،ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال زيارت ��ه ال�سب ��ت
املا�ض ��ي اىل االكادميي ��ة الريا�ضية يرافق ��ه وزير العلوم
والتكنلوجي ��ا رائ ��د فهم ��ي وكان يف ا�ستقبالهم ��ا رئي� ��س
االكادميية الدكتورعبد الرزاق الطائي وعدد من �أمنائها.

فر�صة لإنهاء اجلدل
يو�سف فعل
يعتق ��د �أع�ض ��اء احت ��اد الك ��رة ان اع�ل�ان �أي موع ��د لإج ��راء
االنتخاب ��ات م�سا�س �شخ�صي لهم و�إ�ساءة بالغة ال ميكن قبولها
او ال�سكوت عنها ب�أي حال من الأحوال قبل ان يتم الرد على تلك
التوجهات اواملواعيد بكلمات �أق�سى من �أ�صحاب الفريق االول
م ��ع تهديد بتدوي ��ل الق�ضية ورفعها اىل (فيف ��ا) احل�ضن الدافئ
لالحت ��اد ال ��ذي ميتل ��ك الع�ص ��ا الغليظ ��ة للدفاع ع ��ن االحتادات
الوطنية املن�ضوية حتت خيمت ��ه عندما يدهمها اخلطراوعندما
ي�ستنجد ب ��ه من قبلهم لرفع احليف عنهم كم ��ا يعتقدون ال�سيما
ان �أع�ضاء االحتاد يت�صورون ان بقاءهم �أطول فرتة يف مت�شية
امور اللعبة جناح كبري لعملهم.
ان الثقاف ��ة االنتخابي ��ة يف الأو�ساط الريا�ضي ��ة ما زالت حتبو
ومل تكتم ��ل مالحمه ��ا بعد حي ��ث ان التم�س ��ك بكر�س ��ي ال�سلطة
الكروي ��ة م ��ن �أه ��م �أ�سب ��اب االختالف ب�ي�ن الأط ��راف املتنازعة
للو�صول لرئا�سة اللعبة ف�ضال عن �أن عدم �إف�ساح املجال لإجراء
االنتخاب ��ات مبوعدها املحدد يعطي الدليل على ه�شا�شة الأفكار
الت ��ي ت�س�ي�ر اللعبة  ،حيث ا�ستهوت �أع�ض ��اء الهيئة العامة لعبة
التنق ��ل ب�ي�ن الكت ��ل املتنافرة ب�ي�ن ليل ��ة و�ضحاها له ��ذا الطرف
اوذاك ولعب ��ت دورا يف ت�أزمي ��م امل�شكل ��ة الكروي ��ة ب�سبب عدم
الثب ��ات عل ��ى ر�أي مع�ي�ن للق�ضاي ��ا املهم ��ة الت ��ي تط ��رح لهم يف
االجتماع ��ات ث ��م �إنكاره ��ا يف الأحاديث اجلانبي ��ة او اللقاءات
ال�صحافية  ،وح�سن ًا فعل القائمون على �إدارة اجتماع املن�صور
عندما �أ�صروا على �إم�ضاء ممثلي الأندية باملوافقة على املقرتح
املتعل ��ق ب�إقام ��ة الدوري بعد �إج ��راء االنتخابات ك ��ي يكون كل
�شخ�ص م�س�ؤوال عن توقيعه �ساعة اجلد او القول الف�صل.
وال �أت�ص ��ور ان هن ��اك احت ��اد ًا كروي ًا يف �أرج ��اء املعمورة لديه
خ�ص ��وم ومعار�ضون مثلما لدى احتادنا الذي �أعطته تلك امليزة
القدرة على التكيف ملواجهة جميع احلمالت بقوة حتمل عجيبة
 ،لذل ��ك البد م ��ن ان يتعاملوا مبنطق الواق ��ع وي�ستجيبوا لر�أي
الهيئ ��ة العامة الأخري بعيد ًا عن التالع ��ب بالألفاظ اواال�ستماع
لوجه ��ات النظ ��ر الأخ ��رى املطالبة بتو�سي ��ع امل�شكل ��ة و�إثارتها
لو�ضع امللح على اجلرح .
ان تل ��ك امل�ش ��اكل تظهر عل ��ى ال�سطح يف ال ��دول العربية ودول
الع ��امل الثال ��ث حيث مل ن�سمع مبثلها يف االحت ��ادات الأوروبية
الت ��ي تعتم ��د على ال�ضواب ��ط واللوائ ��ح الثابتة الت ��ي ال ميكن
جتاوزه ��ا او التن�ص ��ل عنه ��ا وي�سري االحت ��اد عليه ��ا بعيد ًا عن
االجتهادات واالعتب ��ارات ال�شخ�صية الأخرى التي ال تقدم �أية
منفعة لتطوير اللعبة ودفع عجلتها اىل الأمام .
ان الكرة يف ملعب احت ��اد الكرة التخاذ القرار املنا�سب امل�ستند
�إىل الر�ؤي ��ة ال�صحيح ��ة مل�ستقب ��ل اللعب ��ة بعي ��د ًا ع ��ن الت�شن ��ج
والع�صبي ��ة لإبع ��اد اللعب ��ة عن الدخ ��ول يف مهات ��رات لي�س لها
�أخ ��ر طاملا ي�ؤكد االحتاد دائم ��ا ان الهيئة العامة �أعلى �سلطة فيه
و�صوته ��ا الأقوى  ،من خ�ل�ال املوافقة عل ��ى ر�أي الهيئة العامة
ب�إج ��راء االنتخاب ��ات قبل بالبدء بانطالقة ال ��دوري الن العملية
برمته ��ا لي�ست �إ�ساءة لأح ��د او انتقا�ص ًا منه  ،ب ��ل �إنها ممار�سة
دميوقراطي ��ة برغم �أن االنتخابات لي�س ��ت بال�ضرورة ان جتلب
الأف�ض ��ل لكنها ا�ستحقاق يجب عل ��ى اجلميع احرتامه وتطبيقه
م ��ن دون ل ��ف او دوران وهو فر�ص ��ة لإنهاء اجل ��دل الدائر منذ
موا�سم عدة .
Yosffial@yahoo.com

بكام ��ل �أع�ضائه ��ا يف موع ��دٍ اليتج ��اوز
خم�س ��ة ع�ش ��ر يوم ��ا م ��ن تاري ��خ �إعالن
نتائ ��ج االنتخاب ��ات لتنتخ ��ب باالقرتاع
ال�سري رئي�س ًا ونائبني للرئي�س و ُتر�سل
النتائ ��ج اىل جلنة االنتخاب ��ات لإ�صدار
الأمر بت�شكيل الهيئة الإدارية.
 .3يف حال ��ة تع ��ادل ع ��دد اال�ص ��وات
ملر�شح�ي�ن اثن�ي�ن �أو �أك�ث�ر فيُ�ص ��ار اىل
جول ��ة ثاني ��ة للمتعادل�ي�ن فق ��ط  ,ويف
حالة ا�ستمرار التعادل ،فيُح�سم التعادل
بالقرعة العلنية.
 .4يكون االقرتاع �سري ًا لع�ضوية الهيئة
االدارية.
 .5يُعت�ب�ر ن�ص ��اب امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي
قانوني� � ًا عن ��د ح�ض ��ور ن�ص ��ف الأع�ضاء
زائدا واحد على الأقل من عدد امل�صوتني
( خم�س ��ة ع�ش ��ر م�صوت� � ًا عل ��ى الأقل من
املخولني للت�صويت من جمموع الثمانية
والع�شرين ) .
 .6يف حال ��ة ع ��دم اكتم ��ال الن�ص ��اب
للم�ؤمت ��ر في�ؤج ��ل امل�ؤمت ��ر اىل موعد ال
يتج ��اوز الثالث ��ة ايام ويك ��ون الن�صاب
قانونيا بع ��دد احل�ضور م ��ن امل�شمولني
بالت�صويت .
 .7على االع�ض ��اء امل�شمول�ي�ن بع�ضوية
امل�ؤمت ��ر والذي ��ن يرغب ��ون بالرت�شي ��ح
لع�ضوي ��ة الهيئ ��ة الإداري ��ة ،ت�س ّل ��م
ا�ستم ��ارات الرت�شي ��ح م ��ن مق ��ر اللجنة
االنتخابية ابت ��دا ًء من احلادي ع�شر من
ت�شرين الأول .2009
 .8عل ��ى االندي ��ة الثماني ��ة والع�شري ��ن
امل�شمول ��ة بامل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي �إر�سال
كتب املندوب�ي�ن واملخول�ي�ن بالت�صويت
وا�ستمارات مر�شحيهم يف مدة اق�صاها
ال�ساد�س ع�ش ��ر من ت�شرين الأول 2009
اىل اللجنة االنتخابية .
 .9يكون مقر اللجنة االنتخابية يف مقر
اللجنة الأوملبية الوطنية العراقية.
تا�سعا:
يك ��ون موع ��د امل�ؤمت ��ر االنتخاب ��ي يف
ال�ساعة احلادي ��ة ع�شرة �صباح ًا من يوم
اجلمع ��ة امل�ص ��ادف  30ت�شري ��ن الأول
 2009يف بغ ��داد وعل ��ى قاع ��ة فن ��دق
الر�شيد.

يعب عن قلقه حلادثة مدر�سة البطل االوملبي ّ
جعفر رّ
تنظم بطولتها االوىل بالتايكواندو
ت�س ّمم النا�شئني ..وحمودي
يطمئن على �سالمتهم

بغداد  /املدى
ع�بر ج��ا��س��م حم�م��د ج�ع�ف��ر وزي ��ر ال�شباب
والريا�ضة ع��ن قلقه حل��ادث��ة الت�سمم التي
تعر�ض لها وفد منتخب النا�شئني بكرة القدم
امل�شارك يف ت�صفيات �آ�سيا املقامة حالي َا يف
العا�صمة اليمنية �صنعاء .
جاء ذلك يف بيان لوزارة ال�شباب والريا�ضة
تلقت (امل� ��دى) ن�سخة م�ن��ه  ،او� �ض��ح بان
ال��وزي��ر اج ��رى ات �� �ص��ا َال ه��ات�ف�ي� َا م��ع وزير
اخل��ارج�ي��ة هو�شيار زي �ب��اري ل�ل�إي�ع��از اىل
ال�سفارة العراقية يف اليمن ملتابعة الفريق
العراقي وتذليل
امل� ��� �ش ��اك ��ل

وال���ص�ع��وب��ات ال�ت��ي ت��واج�ه��ه ال�سيما بعد
ت�أكيدات على غياب دور ال�سفارة العراقية
هناك والتي مل تقم بواجباتها ازاء الفريق
امل���ش��ارك يف الت�صفيات وال ��ذي متكن من
الفوز على الفريق اليمني يف مباراته االوىل
 ،م�ؤكد ًا �أن ال�سفارة مطلوب منها التدخل
لبيان اال�سباب احلقيقية وراء حادث الت�سمم
من خالل املطالبة ب�شكل ر�سمي بفتح حتقيق
من قبل اجلهات الر�سمية اليمنية .
وكان جعفر قد اطم�أن على �صحة الالعبني
يف ات�صال هاتفي مع الوفد طلب فيه بيان
احتياجاته  ،معرب ًا يف ال��وق��ت نف�سه عن
قلقه خ�شية ان يكون احلادث متعمد َا حيث
ان الفريق العراقي فقط من تعر�ض حلادثة
الت�سمم من دون الفرق االخرى بعد تناوله
وجبة طعام يف الفندق الذي ت�سكنه جميع
الفرق امل�شاركة  .من جهة اخرى اجرى رعد
حمودي رئي�س اللجنة االوملبية الوطنية
العراقية ات�صاال هاتفيا بوفد منتخب العراق
للنا�شئني ب �ك��رة ال �ق��دم ال ��ذي ي �� �ش��ارك يف
الت�صفيات الآ�سيوية التي جتري فعالياتها
حاليا يف العا�صمة اليمنية �صنعاء حيث
اطم�أن على �صحة الالعبني وعدد من اع�ضاء
اجلهازين الفني واالداري للمنتخب بعد ان
ا�صيبوا بحالة ت�سمم قبل مباراة منتخبنا
الوطني للنا�شئني مع منتخب �سوريا التي
كان من املقرر ان تقام اول ام�س ال�سبت .
وحث رعد حمودي الوفد العراقي امل�شارك
يف ال�ت���ص�ف�ي��ات الآ� �س �ي��وي��ة ع�ل��ى الظهور
مب�ستوى م�شرف وعك�س �صورة م�شرقة عن
الكرة العراقية �صاحبة الإجن��ازات الكبرية
والنتائج املتميزة يف خمتلف البطوالت
العربية والقارية والدولية من خالل تقدمي
�أف�ضل امل�ستويات للت�أهل اىل بطولة �أمم
�آ�سيا للنا�شئني التي �ستقام العام املقبل .

بغداد  /املدى

تنظم مدر�سة البطل االوملب ��ي بطولتها االوىل بالتايكوندو
ي ��وم  30من ال�شهر اجل ��اري مب�شاركة اربعة فرق من بغداد
واملحافظات.
�صرح بذلك حمم ��ود عبا�س مدير الق�سم العملي يف املدر�سة
واكد �أن البطولة هي االوىل من نوعها التي تنظمها مدر�سة
البط ��ل االوملب ��ي من ��ذ ت�أ�سي�سها ع ��ام  2004حي ��ث كان من

املق ��رر ان تك ��ون تقلي ��دا �سنوي ��ا مب�شارك ��ة عدد م ��ن الدول
املتقدم ��ة يف لعبة التايكواندو لك ��ن الظروف احلالية اجلت
هذا امل�شروع لل�سنة القادمة .
وا�ض ��اف عبا� ��س  :ان املناف�سات �ستقام عل ��ى قاعة ال�شعب
و�ست�شارك بها فرق من حمافظات بابل والديوانية و�صالح
الدين ولأعمار حتت �س ��ن � 12سنة حيث وقع االختيار على
هذه الفرق ملا متثله من ثقل على ال�ساحة املحلية والهتمامها

ج��ودو الع��راق ي�ش��ارك يف بطولت��ي الع��رب وغ��رب �آ�سي��ا للنا�شئ�ين
بغداد  /املدى

يغ ��ادر �صب ��اح الأربع ��اء املقب ��ل
اىل العا�صم ��ة اللبناني ��ه ب�ي�روت
وف ��د منتخ ��ب الع ��راق للنا�شئ�ي�ن
والنا�شئ ��ات للج ��ودو للم�شاركة يف
بطولت ��ي غربي �آ�سيا والعرب اللتني
�ستقامان هنالك للف�ت�ره من ال�سا�س
ع�شر ولغايه الثامن ع�شر من ال�شهر
اجلاري .
وا�ض ��اف مثن ��ى �شاك ��ر ام�ي�ن �س ��ر
االحت ��اد العراقي املرك ��زي للجودو
ان الوف ��د يت�أل ��ف م ��ن الدكتور عدي
ط ��ارق ح�س ��ن رئي�س ��ا وي�ض ��م عدي
عل ��ي ح�س ��ن اداري ��ا وحمم ��د عب ��د
الر�ض ��ا داود حكم ��ا واحم ��د جا�س ��م
حمم ��د مدرب ��ا ملنتخ ��ب النا�شئ�ي�ن
وربي ��ع ابراهي ��م �صال ��ح مدرب ��ا
ملنتخ ��ب النا�شئ ��ات وكم ��ال �شه ��اب
حم ��د مدرب ��ا للياقة البدني ��ة و�سبعه
العب�ي�ن من منتخ ��ب الرج ��ال وهم:
حم�سن فار�س حم�سن وح�سن جميد
را�ض ��ي واحمد ع ��ادل فلي ��ح عبا�س
علي جا�سم وحمم ��د ابراهيم خ�ضر
وح�سني حممد ح�س ��ن وح�سني علي
عبا�س ،فيم ��ا ي�ضم منتخ ��ب الن�ساء
خم� ��س العب ��ات ه ��ن� :إ�س ��راء عل ��ي
ظاهر و�سلوى يو�سف حنون و�آيات
يو�سف عب ��د الكرمي و�سجى و�سرى
خالد عبد اجلبار.

جانب من احدى م�شاركات منتخبنا يف بطولة ا�سيا للجودو

منتخب بناء الأج�س��ام يع�سكر يف الإمارات
ا�ستعداد ًا للعاملية

�ستار
عطية جنم
منتخبنا
ببناء
االج�سام

الكب�ي�ر بالفئ ��ات العمري ��ة  ،الفت ��ا اىل ان امل�ؤمت ��ر الفن ��ي
للبطول ��ة �سيكون يف مقر املدر�سة �صباح اليوم املذكور لتتم
بعده ��ا عملية الوزن وبدء املباريات الر�سمية التي �سيتوىل
ادارتها طاقم حتكيمي معتم ��د من االحتاد العراقي املركزي
للتايكواندو .
واو�ض ��ح ان فريق مدر�س ��ة البطل االوملب ��ي �سيمثله كل من
ريا هادي ،حممد احمد ،احمد ح�سن ،كرار �سامل ،علي نا�صر

،جمي ��د بالل وكرار نعيم والذي ��ن يتدربون حاليا على قاعة
املدر�س ��ة بواق ��ع �ست وح ��دات تدريبية حت ��ت ا�شرايف اىل
جانب حيدر نعمة .
يذك ��ر ان �آخ ��ر م�شارك ��ة دولي ��ة للفري ��ق كان ��ت يف بطول ��ة
�شنغ�شون الدولي ��ة يف كوريا اجلنوبية حيث متكن العبوه
م ��ن ح�صد مداليتني ذهبية اىل جانب ميدالية ف�ضية واحدة
وبرونزيتني. .

بغ��داد � /إك��رام زي��ن
العابدين
قال عماد جا�س ��م رئي�س االحتاد
العراقي املركزي لبناء االج�سام
ان منتخبنا الوطني املتقدمني
باللعب ��ة �سيقي ��م مع�سك ��را
تدريبي ��ا يف دول ��ة االم ��ارات
العربي ��ة يف الن�ص ��ف الث ��اين
م ��ن ال�شه ��ر اجل ��اري ا�ستعدادا
للم�شارك ��ة يف بطول ��ة العامل التي
م ��ن املق ��رر ان تنطل ��ق فعالياتها يف
مدين ��ة دب ��ي االماراتي ��ة يف ت�شرين
الثاين املقب ��ل مب�شاركة اكرث من 70
منتخبا عامليا.
وا�ضاف جا�سم يف ت�صريح لـ( املدى

)  :ان املع�سكر التدريبي ي�ستمر ملدة
ا�سبوعني.
�سيق ��ام على نفقة االحت ��اد الإماراتي
لبن ��اء االج�س ��ام املنظ ��م الر�سم ��ي
لبطول ��ة الع ��امل ومت االتف ��اق عل ��ى
اقام ��ة وتنظيم ه ��ذا املع�سك ��ر خالل
م�شاركتن ��ا يف بطول ��ة �آ�سي ��ا لبن ��اء
االج�س ��ام الت ��ي اقيم ��ت يف تايلن ��د
خالل الفرتة املا�ضية .
ومن امل�ؤمل ان ي�شارك العراق بع�شرة
العب�ي�ن يف مناف�سات بطول ��ة العامل
ه ��م احم ��د ها�ش ��م يف وزن  55كغ ��م
ويو�سف احمد بوزن  65كغم وعالء
هليل بوزن  70كغم وعمرحنظل 70
كغ ��م وا�سعد حمي ��د يف وزن 75كغم

وحمم ��د ح�س�ي�ن طاه ��ر يف وزن
75كغ ��م وعبا�س عبد احل�سني بوزن
 80كغ ��م وفائز عبد احل�سن يف وزن
 85كغ ��م (حا�صل عل ��ى ذهبية بطولة
الع ��رب الت ��ي اقيم ��ت يف �آب املا�ضي
يف االردن) ي�ش ��رف عليه ��م امل ��درب
جواد املو�سوي.
يذك ��ر ان �آخ ��ر م�شارك ��ة ملنتخبن ��ا
الوطن ��ي لبن ��اء االج�س ��ام كان ��ت يف
بطول ��ة �آ�سيا التي اقيم ��ت يف تايلند
خ�ل�ال �شه ��ر �آب املا�ض ��ي ومتك ��ن
ابطالن ��ا من احراز خم� ��س ميداليات
تنوع ��ت ب�ي�ن ذهبية وث�ل�اث ف�ضيات
وبرونزية واحدة.

مهمة �آ�سيوية جديدة لل�صافرة العراقية
بغداد  /املدى
ا�سندت جلنة احلكام يف االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم اىل
احلك ��م الدويل امل�ساعد ل�ؤي �صبحي ب�إداره مباراة تايلند
و�سنغافورة التي �ستجري يف العا�صمة التايلندية بانكوك
يف الثام ��ن ع�ش ��ر م ��ن �شهر ت�شري ��ن الثاين املقب ��ل �ضمن
ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا . 2011
وق ��ال طارق احمد رئي�س جلنة احل ��كام املركزية يف احتاد
الكرة ان الطاقم التحكيمي لتلك املباراة يتكون من القطري
عب ��د الله البلو�شي حكما للو�سط ،ول� ��ؤي �صبحي م�ساعد ًا
اول  ،والبحرين ��ي يا�س ��ر طلع ��ت م�ساعد ًا ثاني� � ًا والكوري
اجلنوبي يان بونك حكم ًا رابع� � ًا ،ومراقب املباراة الهندي
عبد الله عزمي .
وا�ض ��اف احم ��د ان احلكم�ي�ن الدولي�ي�ن امل�ساعدين ل�ؤي
�صبح ��ي و�سبه ��ان احمد �سي�ش ��اركان يف حتكي ��م مباريات
املجموع ��ة االوىل لت�صفي ��ات �شب ��اب �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم
الت ��ي �ستنطلق ي ��وم اخلام�س ع�شر م ��ن ال�شهر احلايل يف
العا�صم ��ة املاليزي ��ة ك ��وال المب ��ور و�سي�شرف عل ��ى حكام
ل�ؤي �صبحي ت�صفيات �آ�سيا الهندي عبد الله عزمي .

