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بـاريات عـلى أرض العـراق. وكان االحتاد الـعراقي قـد تقـدم بشـكوى لدى تلـقى االحتاد الـعراقي لـكرة القـدم رسالـة عاجـلة من االحتـاد الدولي لـلعبـة "فيـفا" بـشأن إقامـة ا
محكمـة "كاس" من أجل إعادة النظر بقرار "فـيفا" الذي طالب العراق باختـيار أرضه االفتراضية خارج العـراق. وقال مستشار االحتاد نزار أحـمد تلقيت رسالة من الدائرة
القـانـونيـة في "فـيفـا" طلـبـوا فيـها االسـتـمرار بـتـجمـيد إجـراءات مـحكـمـة "كاس". وأوضح أن الـدائرة الـقـانونـيـة في "فيـفا" أكـدت بـأن فريق الـتـقيـيم أخـبرهـا بتـقـد تقـريره
باريات على أرض العراق ؤمل أن يصدر قرار "فيـفا" بإقامة ا باريـات الرسمية في العراق اليوم االثنـ أو يوم غد الثالثاء. ومن ا ومقترحـاته بشأن زيارته للعراق وإقامة ا
قبلـة. الى ذلك اكد مصدر خاص من داخل اروقة االحتاد الـعراقي بان االخير سيراجع شـروط التعاقد مع كاتانيش ,وسـيطلب منه شروط جديد لتعاقد خالل األيام القـليلة ا
نـتخب العـراقي بوصافة بلغ للـعام الكـامل. واكتفى ا ـدرب وعدم مغادرته اثـناء التـصفيات و حـصوله على كـامل ا جـديد ب الطـرف بعد تاريخ 9/1 من ما سيضـمن بقاء ا
ـنـتخـب البـحـريـني بـهدف دون رد في الـلـقـاء الذي جـرى عـلى مـلـعب كـربالء الدولي ـباراة الـنـهـائـية امـام ا بـطـولـة غرب اسـيـا الـتـاسعـة لـلـرجـال بكـرة الـقـدم بعـد خـسـارته ا

بحضــــــور  30 الف متفرج الذين كانوا ينتظرون اللقب الثاني السود الرافدين بعد التتويج في النسخة الثانية عام  2002 في سوريا.
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لــــشـــؤون الــــريـــاضــــة عـــصـــام
الـديـوان ان الـوزارة بـصـفـتـها
اجلــــهـــة الـــرســــمـــيــــة عـــلى
اســــتــــعــــداد لــــتــــذلــــيل كل
الـصعوبات وتـقد جميع
انـــواع الــدعـم واالســنــاد
مـن اجل انهـاء ملف رفع
احلـــــظــــر الـــــكـــــلي عن
ـالعب الــــعـــــراقــــيــــة ا
تــنــفــيــذا لـتــوجــيــهـات
وزيــــــــر الـــــــشـــــــبـــــــاب
والـــريــاضــة الـــدكــتــور
احــــمـــد ريـــاض. وقـــال
الــــديــــوان ان الــــوزارة
وضــــــــــــــــــــعــت فــي كـل
مـحــافـظـة مـلـعـبـا يـلـبي
متطلبات الفيفا من اجل
اســـــعــــاد اجلـــــمــــاهـــــيــــر
الـــعـــراقـــيـــة رغـم ان هــذه
ـالعب تكلف مبـالغ كبيرة ا
ـالعب يـــلــبي ولـــكن بـــنــاء ا
ســيـاسـة الــفـيـفــا وال يـوجـد

مـسـوغ لـعدم رفع احلـظـر الـكلي
ـالعب الرياضـية وان وفـد الفـيفا عن ا
اطـلع عـلى اجلانـب التـنـظيـمي لـبطـولة
غـرب آسـيـا فـضال عن اجلـانب االمني
ـؤشرات ايجابيـة السيما بعد ان وكل ا
ــة عـــصـــابــات جنـح الــعـــراق في هـــز
داعـش االرهـــــابـــــيـــــة وعـــــودة االمــــور
الـطبيـعية. واضـاف أن العراق اسـتقبل
ــنــتــخـــبــات الــشــقــيــقــة الــعـــديــد من ا
والـصديـقة فضال عـن البطـوالت الودية
الـدولـيـة مـشيـرا الى ان كل مـحـافـظات
الــعـراق تـنـعم بـاألمـن واألمـان وقـلـبـهـا
يــنــبض بــحب كــرة الــقــدم الــتي بــاتت
الـيـوم مصـدر سعـادة الـشعب الـعراقي
وأن حضور  60الـف مشجع في مباراة
واحــــدة يـــعــــتـــبــــر رســـالــــة واضـــحـــة
ـضمون ونحن متفائل برفع احلظر ا
الــــكــــلي عن مـالعـــبــــنــــا خالل ايـــام او

اسابيع.
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بية W∫ جانب من إحدى مشاركات العراق في دورة األلعاب األو —UA

ـــنـــاهج يــــتم دون مـــنـــاقـــشــــة واقـــرار ا
ـقدمة من قبل االحتادات امام السنوية ا
جلـــنـــة اخلـــبـــراء وفق أسـس عـــلـــمـــيــة.
ولألمـانــة اؤكـد بــان اغـلـبــيـة االحتـادات
الــقـائــمــة ال تـعــرف كــيف تـضـع مـنــهـاج
شكلة عتـمدة. هي ا سنوي لفعالـياتها ا
ذاتــهــا الـتي وجــهــنـاهــا ســويـة عــنــدمـا
ناقشنا استعدادات االحتادات الرياضية
لــدورة االلـــعــاب الــعــربـــيــة في الــدوحــة
/ 2011 هــــنـــاك مـــســـائل تـــثـــيـــر فـــعال
الــســخــريــة في طــريــقه مــنــاقــشــة طـرح
ـنـاهج... ان اغــلب االحتـادات قـد حـول ا
قررة الى ناهج هذه ومـاليتها ا بقصد ا
مشـاريع انـتخـابيـة ضامـنـة للـبقـاء. هذه
حقيقة ملموسة جدا في العمل االحتادي
العـراقي.. أضف الى ذلك فان تـوجيـهات
كتب التـنفيذي األخيـر والذي سبقه قد ا
حـول الــريـاضــة الـعــراقـيـة عـن قـصـد او
دون عــــلم من ريــــاضـــة نـــظـم وفـــتـــرات
حتضـيـر ومنـافسـات وانتـقـال محـتسـبة
ـشاركات دوليـة معرفة داخليا مـقرونة 
بـضــوابط ومـعــايـيـر ونــتـائج مـتــوقـعـة
حولوها الى ريـاضة معسـكرات خارجية

شـقـيـقي األصـغـر الي مـوقـعه احلـالي لم
يعلـمني عـلوم الـرياضة وأصـول ادارتها
ــارســا ودارسـا الــتي امــضــيت فــيـهــا 
وعــامال وبـاحــثـا أكــثـر من ســتـ عــامـا
ـا تـقـول او مـتــواصـلـة. عــلى الـعـكـس 
تـتـهم فلـقـد بت اشـعـر احيـانـا بـحـرج قد
اســبـــبه لــلـــبــعض نـــتــيـــجــة مـــثل هــذه

التقوالت.
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{ تـشــكـو بــعض االحتــادات من سـوء تــعـامل
عايـير من قبل جلـنة القرار 140 وازدواجيـة ا

وذلك تبعا للعالقات الشخصية ماذا تقول?
- لديـهـا كل احلق فيـما تـشـكو مـنه. قلت
في بـدايـة الـكالم انـها مـعـضـلـة بـسـيـطة
حـولـنـاهـا الى ازمـة كـبـيـرة فـاإلجراءات
ــتـــخـــذة بـــطـــيــئـــة وفـــيـــهــا نـــوع من ا
شكلة زاجيات. غير احملببة. فاللجنة ا ا
ليس لها احلق باخلروج عن جوهر قرار

راقبة 140 الذي يتلخص مضمونه 
ــال ووضـع ضــوابط مــعـــيــنــة إلعــادة ا
تـوزيـعه بـعـدالـة منـتـجـة. فـلـجـنـة الـقرار
ـبـيـة كـمـا لـيـست تــشـكـيل بـديل عـن األو
يـتـصــور او يـريـد الـبــعض الن ذلك غـيـر
مــسـمــوح وســيـزيــد من حــدة االزمـة وال
ـكـن ان يـكـون مــخـرجــا إلعـادة اصالح

العمل الرياضي العراقي.
{ هل حتـــولـت جلـــنـــة الـــقـــرار الى بـــديل عن
ـبـيــة واخـتـصـرت ـالـيـة لــلـجـنــة األو األمـانــة ا
ال على االحتـادات? هل تسير االزمة بـتوزيع ا
هذه الـلجنة حـسب ما مخطط لـها ام هي تعمل

سار الصحيح? خارج ا
ـال يـفتـرض او يجب ان ال - ان توزيع ا

وهمية او حقيقـية وعلى مدار السنة. ان
الريـاضـة في الـبلـدان تـتطـور عـند وضع
وتنفيذ نظم منافسات محلية في ضروب
الرياضة للفرق وجلمـيع الفئات العمرية
ــنــتــخــبــات بــهـــدف الــتــدرج في بــنــاء ا
الوطنـية. الذي حـصل هو هيـمنة مـطلقة
ـــعــــســـكـــرات الـــداخـــلـــيـــة في إقـــامـــة ا
واخلـــارجـــيـــة عـــلى غــــالـــبـــيـــة الـــعـــمل
االحتادي.. ثـمـة احتـادات رياضـيـة تـقيم
بـطـولـة مـحــلـيـة واحـدة في الـعـام او قـد
تــقـيم اخــتـبــارات داخـلــيـة مــحـدودة ثم
تشارك في معسكـرات وبطوالت خارجية
ال أحـــد يـــعـــرف في الـــغـــالب حـــقـــيـــقـــة

نتائجها.
كـنك ان تضربوا موعدا لعودة اللجنة { هل 

بية الى مزاولة عملها بشكل طبيعي? األو
شاكل االدارية - بعد كل هذه االزمات وا
ــالــيـة الــتي مــرت عـلى والــقـانــونــيـة وا
ــبـيـة خـصـوصـا في الـعـقـد الـلـجـنـة األو
األخـيـر ال سـيــمـا االزمـة األخـيـرة اقـول
بـيـتـنا واحتـاداتـها  بـان رياضـتـنـا واو
بحـاجة فعـليـة الى فتـرة  مخـاض فكري
واخالقي برؤى عـلـميـة حديـثة تـستـطيع
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ـاضيـة وسائل اعالم مـحلـية نشـطت في االيـام القـليـلة ا
عديـدة في تفسير وحتـليل اداء ومردود منتـخبنا الوطني
لكـرة القـدم في بطـولة غـرب اسيـا التي اخـتتـمت مؤخرا
.. تـساؤالت مكـررة كثيـرة اثيرت مـنها مـتى يوفق مدرب
ــنـتـخب في تــوظـيف الالعـبـ عــلى نـحـو يــسـتـقـيم مع ا
ـاذا ال نـلـمس جـهداً مـهاراتـهم وخـبـراتـهم وقـدراتهم .. 
تــدريـبـيــاً واضـحـاً في الــثـلث االخـيــر بـحـيـث يُـمـنح خط
ـطــلـوبـة من جــهـة تـرجـمت ـنـتـخـب الـفـاعـلــيـة ا هـجــوم ا
ـمـتاز) اذا ال نـحـمل الـدوري (ا الـفـرص الى اهـداف .. 
ـنـتـخب في الـضـعـيف مـسـؤولـيــة تـراجع اداء ومـردود ا
ردود نتخب  اذا نطالب ا اضية ..  السـنوات القليلة ا
هو غـير مؤهل لـتحقـيقه .. متى نـعرف حجـمنا احلـقيقي
ـسـاعد ـدرب ا .. اسـتوقـفـني الـتـسـاؤل االخـيـرين .. ا
الـسابـق لـلـمنـتـخـب الـوطنـي احـمـد خلـف هـو الـذي اثار
الــتــســاؤلــ خـالل ظــهــوره في بــرنــامـج ريــاضي بــثــته
فضـائـية مـحلـيـة مؤخـراً .. مقـدم الـبرنـامج وفي رد فعل
درب احمد خـلف للحالة سـريع (غاضب) على تفسـير ا
الـفنـيـة لـلمـنـتـخب في بـطولـة غـرب اسـيا  ,قـال  ,عن اي
حـجم تـتحـدث كـاب  ,تـسـلـسـلـنـا في تـصـنيـف االحتاد
ـنـتــخـبـات الـتي الــدولي لـكـرة الــقـدم هـو االفـضل بــ ا
نتخب الـبحريني الذي شـاركت في بطولة غرب اسـيا وا
ـبـاراة الـنـهـائـيـة تـسـلـسـله في فـاز عـلى مـنـتــخـبـنـا في ا
تصـنـيف الـفـيـفـا جلـدول شـهـر تـمـوز من هـذا الـعـام هو

 ازاء هذا الدليل  77 وتسلسل منتخبنا كان 109
ـلـمـوس الـذي يـؤكـد ان احلـديث عن احلـجم احلـقـيـقي ا
نـتـخب الـعراق غـيـر مسّـوغ تـمـاماً عـنـدمـا يتـعـلق االمر
ـقارنـته مع مـنـتـخـبات اقل مـنه كـفـاءة ومـردوداً تراجع
ـساعد السابق لـلمنتخب الـوطني احمد خلف , درب ا ا
وجـعـله يـذهب الى تـفـسـيـر اخر يـبـرر من خـالله اخـفاق
ـنــتـخب مـنــتـخــبـنــا الـوطــني في الــفـوز عــلى مــنـافــسه ا
الـبحريني في نهـائي بطولة غرب آسـيا في ملعب كربالء
الـدولي امـام ثـالثـ الف مـتــفـرج وقـال انه عــدم تـوفـيق
مـهاجـميـنـا في ترجـمـة الفـرص الى اهداف  ,وكـان هذا

التفسير فيه الكثير من الصحة .
ـنــتـخـبـنـا الـوطـني لـكـرة  واعــود الى احلـجم احلـقـيـقي 
ـستـوى الفـني لالعبـ الذين القـدم ألشـير الى حـقيـقة ا
ـنـافــسـات الــقـاريـة ــنـتـخـب في ا يـســتـدعـون لــتـمــثـيل ا
والــدولــيــة الــرســمـيــة واقــول ان الالعـب الـعــراقي عــلى
استـعـداد (غـالـباً) لـتـقـد اداء يـستـقـيم مع مـكـانـته ب
نـظرائه من العبي منتخـبات الصف االول في قارة آسيا
ولــكـنه (الالعب الـعــراقي) يـصـطـدم غـالــبـاً بـاعـداد فـني
ـسـتـوى يـتـحـمـله بـالـدرجة فـقـيـر لـلـمـنـافـسات الـعـالـيـة ا
االولى االحتــاد الـعــراقي لــكــرة الــقـدم  ,ومـن سـوء حظ
ــدرب العب مـــنــتـــخب الــعـــراق ايــضـــاً انه ال يــحـــظى 
طلوب  ,ويـقدمه كما يجب في يـستثمر قدراته بـالشكل ا
بــطـولــة ا اســيـا وتــصــفـيــات بــطــولـة كــاس الــعـالم ..
وبتـحـليل بـسيـط السبـاب خروج مـنـتخـبنـا من تـصفـيات
كـاس العالم للـدورات االربع االخيرة جند تـخطبا ادارياً

نتخب. واضحاً وضعفاً تدريبياً ملموساً في قيادة ا
ــتـقــدمـة الـذكــر اقـول ان الالعـب الـعـراقي  لـالسـبـاب ا
جــاهــز في مــعــظم االحــيــان لــلــظــهـور
نافسات ستوى فني مشجع في ا
الـرسـمـيــة ولـكن االحتـاد الـعـراقي
لـكـرة القـدم غـيـر جـاهز  وكـذلك ال
يـرأس الكـادر الـتدريـبي لـلمـنـتخب

ؤهالت متقدمة. مدرب 
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شــهـدت بـطــولـة غـرب آســيـا الـتــاسـعـة
لـلرجال بكـرة القدم عودة الـعراق بقوة
الـى الـقـارة االسـيـويــة بـعـد جنـاحه في
تــنــظــيم احلــدث الــقــاري في مــديــنــتي
ـــــشــــاركـــــة تـــــسع كـــــربالء واربـــــيـل 
مـــنـــتـــخـــبـــات عــربـــيـــة قـــســـمت عـــلى
مــجــمـوعــتــ حــيث جــرت مـنــافــسـات
اجملــمــوعـــة االولى في كــربالء وضــمت
مــنـتــخـبـات الــعـراق وســوريـا ولــبـنـان
وفــلــسـطــ والــيــمن وتـصــدر الــعـراق
اجملـــمـــوعـــة بــــعـــشـــر نـــقـــاط من ثالث
انـتصارات وتعادل فـيما ضيفت اربيل
مــواجــهـات اجملــمـوعــة الــثـانــيــة الـتي
تــــالــــفت من مــــنــــتـــخــــبــــات الـــكــــويت
والـسعودية والـبحرين واالردن وتمكن
الـبـحرين من اعـتالء صـدارتهـا برصـيد
ســبـع نــقــاط من فــوزين وتــعــادل وفي
ـباراة الـنهائـية احـرز البحـرين اللقب ا
لــلـمـرة االولى بــعـد فـوزه عــلى الـعـراق
بـهـدف دون مـقابـل حمل تـوقـيع عـيسى

مـــوسى فـي الــدقـــيـــقــة .38 وخـــســـارة
الــعـراق الـلـقب عـلى ارضه اثـارت ردود
افـعـال واسـعـة السـيمـا وان اجلـمـاهـير
الــتـي مــلــئت مــدرجــات مــلــعب كــربالء
الـدولي كـانت تـنـظـر الـفـرحـة من اسود
الـرافدين الـذين لم يتـمكـنوا من تـرجمة
الــــفـــرص الــــتي ســـنــــحت عــــلى مـــدار
الــشـــوطــ كــمــا ان االداء الــذي غــلب
عـــلـــيه الـــبــطـيء في تـــمــريـــر الـــكــرات
واسـتـخـدام الـكـرات الـعـالـية سـهل من
نـتخب العراقي الذي ضل مـهمة دفاع ا
صـامـدا حـتى اطـالق احلكـم الـسـعودي
صـافرة النـهاية وهنـا تعالت االصوات
بــتــحــمـيـل مـدرب االســود كــاتــانــيـتش
مـــســؤولــيــة االخـــفــاق رغم ان االخــيــر
صـرح في اكثر من مـناسبة ان الـبطولة
تــعــد مــحــطــة اعــداديــة لــلــتــصــفــيــات
ـزدوجة لـنهائـيات كـاس العالم 2022 ا
فـي قـطـر وا اسـيا  2023فـي الص

وانـه يــســـعى اليـــصـــال الالعـــبــ الى
ــطــلــوبـــة قــبل الــتــحــاق اجلــاهـــزيــة ا

احملـترف في مباراة البحرين بانطالق
الـتصفيات في اخلامس من شهر ايلول
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الـنـجـاح الـذي رافق بطـولـة غـرب اسـيا
اسـهمت بـه عدة جـهات والسـيما وزارة
الــــــشـــــبـــــاب والــــــريـــــاضـــــة مـن خالل
تــخــصــيــصـهــا االمــوال الحتــاد الــكـرة
ولــشــبــكـــة االعالم الــعــراقي عن طــريق
مــجـلس الـوزراء من اجل شـراء حـقـوق
الـنقل فضال عن الـشركات الراعـية غير
ان اجلـوائز اخملـصصـة من احتاد غرب
ـستـوى الـدعـم الـكـبـير اسـيـا لم تـكـن 
حـــيث  تــخــصـــيص مــبــلغ  100الف
ــركـز االول وخــمــسـة دوالر لــصــاحب ا
االف دوالر الفـــضل العب حـــســ عــلي
وهـداف الـبـطـولـة حـسـ عـلي وافـضل
حـارس سيد محمد جعفر حارس مرمى
ـنـتـخب ـثـالي ا ـنـتـخب ا الـبـحــرين وا

العراقي.
اكــد وكــيل وزارة الـشــبــاب والـريــاضـة
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قبل. وذكر نائب رئيس الهيئة الـشهر ا
االداريــة لــنــادي الــقـوة اجلــويــة ولــيـد
الـزيدي أن الـفريق سـيغـادر إلى بيروت
لـلدخـول في معـسكـر تدريـبي حتـضيراً
ـقـبـلـة مـؤكـداً بـأن الـفـريق لـلـمـرحـلـة ا
ســيـخــوض ثالثــة مـبــاريـات مع أنــديـة
ــقـدمـة في لــبـنـان. وأضــاف الـزيـدي ا
عسكر احملـترفان اجلدد سيلتحقون با
ـــدافـع الـــتـــونـــسي عـــلي وهـم كل من ا
ــهــاجـم الــلــيــبـي مــحــمــد ــشـــاني وا ا
الــــغــــنـــدوي بــــاإلضــــافـــة الـى الالعب
الـسوري زاهر ميداني والـذي سيلتحق
بـصفوف الفريق خالل مـعسكر بيروت.
ويــواصل فــريق الــقــوة اجلــويــة لــكـرة
قبلة الـقدم حتضيـراته لالستحقاقـات ا
نـتخب بـعد عـودة العبـيه من صفـوف ا
الــوطــني عــقب انـتــهــاء بـطــولــة غـرب
اسـيا الـتي حل بهـا منـتخـبنـا العراقي
نتخب البحريني ركز الثاني خلف ا با
ــتــوج بــالــلــقب. وكــثف فــريق الــقـوة ا
ـدرب ايـوب اوديـشو اجلـويـة بـقـيـادة ا
من تــدريــبــاته بــعـدمــا الــتــحق العــبـو

ــنـتـخب الــوطـني وهم مـحــمـد قـاسم ا
وابـراهـيم بايش وسـامح سعـيد ومـيثم
ـرمى مــحــمــد صـالح جــبــار وحــارس ا
بــصـفــوف الـفــريق فـضال عن عــشـرين

العبا.
عــلـى صــعــيــد آخــر تــوج فــريق الــســد
بـكأس السوبر القطري "الشيخ جاسم"
ـباراة بـتـغـلـبه عـلى الـدحـيل  0-1فـي ا
الـتي اقيمت على مـلعب جاسم بن حمد

بنادي السد مساء اول امس السبت.
وحــمل هــدف الــلـقــاء الــوحـيــد تــوقـيع
الـالعب عـلي اســد في الـدقــيـقـة  13من
باراة ليـهدي فريقه اللقب الـ15 عـمر ا
بـاراة مـشـاركة في تـأريـخه. وشـهـدت ا
نـتخب الـوطـني العـراقي ونادي جنـم ا
الـدحـيل مـهنـد عـلي "ميـمي" الـذي لعب
بـاراة حـتى الدقـيـقة 87 اسـاسـيـاً في ا
عــنـدمــا  اسـتــبـداله بــالالعب مــحـمـد
مـونتاري. وكـاد ميمي ان يـسجل هدفه
االول مـع الـــدحـــيل لـــكن تـــألـق حــارس
مـرمى الـسـد سعـد الـشيب. ويـعـد هذا

اللقب رقم  70في تأريخ فريق السد.
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يـغادر فـريق القـوة اجلويـة لكـرة القدم
الـيـوم االثنـ إلى العـاصمـة الـلبـنانـية
ــعـســكــر تــدريـبي بــيــروت لـلــدخــول 
يــســتـمــر لــلــمـدة من ( (26-19من
الـشـهـر احلـالي وذلك حتـضـيراً
قبلـة. وتنتظر لالسـتحقاقـات ا
فــريق الـقـوة اجلـويـة مـبـاراة
ية الـكويتي في ذهاب الـسا
دور الـ 32لــبــطــولــة كـأس
مـحـمـد السـادس لألنـدية
األبــطـال والـتي سـتـقـام
عـــلـى مـــلـــعب كـــربالء
الـــدولـي بـــالـــتـــاسع
والـــــعــــشـــــرون من
الــشــهــر احلــالي
فــيــمـا ســتــقـام
مــــــــــبــــــــــاراة
اإليــــــــــاب في
الــــــــكـــــــــويت
بـــــــــــالــــــــــرابـع
والــعــشــرون من

للتقـييس والسيطرة النـوعية عن اختراعه لتصـميم جهاز الكتروني
لقياس دقة االداء في لعبــــة ريشة الطائرة) . 

واضاف العـلكاوي ان (اجلهاز يعمل على مـساعدة الالعب بلعبة
ـهـاري بالـشـكل االمثل الريـشـة الطـائـرة في عـملـيـة تنـفـيذ االداء ا
نـاطق الـقـريـبـة على خط والـدقـيق من خالل ارسـال الـكرات الـى ا
ـؤثـرة في احلـصـول عـلى نـقــطـة قـد تـكـون حـاسـمـة في ـلـعـب وا ا

باراة) . الفوز با
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اعلنـت جامعة ديالى  عن نـيل احد تدريسيـها براءة اختراع
لتـصـمـيم جـهاز الـكـتـروني لقـيـاس دقـة االداء في لعـبـة ريـشة

الطائرة. 
وقـال مـدير اعالم جـامـعة ديـالى عـلي العـبـيدي لـ (الـزمان) إن
(الـتـدريـسي في كـلـيـة الـتـربيـة االسـاسـيـة بـجـامـعـة ديـالى فرات
ـركزي جـبـار سعـدالـله حـصل عـلى بـراءة اختـراع من اجلـهـاز ا

W³F  W œ ”UO  w  Ÿ«d²š≈ …¡«dÐ
…dzUD « WA¹—

واحـمـد مصـطفى وثـائر عـباس وحـنان
عسـكر التدريبي ضمن مـاجد. ويأتي ا
ـبي الـذي تـبـنته بـرنـامج الـبـطل الـبارا
بـية الـوطنـية الـعراقـية الـلجـنـة البـارا
بية لـتأهيل الالعب إلى الـدورة البارا

قبل. التي تقام في طوكيو العام ا

مــعـسـكــر تـدريـبي يــقـام في الــعـاصـمـة
بـغـداد يـسـتـمـر حـتى الـتـاسع عـشر من
ــعــســكــر شـــهــر آب اجلــاري. ويــقـــام ا
الـتـدريـبي بـإدارة نـائب رئـيـس االحتاد
الـــعـــراقي لـــرفع األثـــقـــال حــسـن رضــا
ـــشـــاركـــة الالعـــبـــ رســـول كـــاظم و

 ÊU e « ≠  œ«bGÐ
ـنتخـب الوطني انـضم عدد مـن العبي ا
الـــــــعـــــــراقي لـــــــرفع
األثــــــــــقــــــــــال
لــلــمـعــاقـ

فــــــــــــــــــــــــي
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العراق مع البحرين في نهائي كأس غرب آسيا بكرة القدم بكربالء

ال يخفى عـلى أحد التحوالت الكبيـرة التي تمر بها الرياضة الـعراقية بالوقت احلاضر فهي
ا سـيسفر عن واقع جـديد يراد له ان يكون نـقطة شروع النطالق تعيـش مخاضا حقـيقيا ر
ـتـابع يـلـمس ـشـهـد اال ان ا نـحـو افـاق جـديـدة ورغم الـغـمـوض والـضـبـابـيـة الــتي حتـكم ا
صلحـة العامة.. وتبـقى تساؤالت تطرح ال وفق ما تقتـضيه ا إصرارا حكـوميا على أنفـاق ا
ستقبل.. حاولنا اإلجابة عنها عبر وضعها في الشارع الـرياضي عما حدث وسيحدث في ا
هـدي.. فالـرجل كان ومـا يزال عـروف الدكـتور بـاسل عبـد ا على طـاولة اخلـبيـر الريـاضي ا

شخصية محورية تدور حولها وعلى هامشها االحداث..
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بغداد

ـشــورة كـمـا في حـالــة طـلب الــراي او ا
واؤكــد بـاني مــسـتــمــر عـلى ذات الــنـهج
الذي اتبعته منذ تركي الـوظيفة متقاعدا
/2008 والي اليـوم في منـاقشـة اوضاع
الـريـاضة عـمـومـاً أو الـقـرارات الـصادرة
ـــؤســـســـات عـن احلـــكـــومـــة أو أي من ا
ــهـا إن االخــرى  وانــتــقــادهــا أو تــقــو
اقتضى احلال ذلك مـا حصل في العديد
ـــــواقف ومـــــشـــــاريع الـــــقـــــوانــــ من ا
ـعــروضـة ومــثـلـمــا حـصل الــريـاضـيــة ا
اخيـراً بـالنـسـبة لـلـقرار رقم 60 الصادر
نـصرم عن مجـلس الـوزراء في نيـسـان ا
ّــا تـرك الــذي عــاب عـلــيه الــعــمــومـيــة 
مجاالً الجتهادات متقاطعة أبدل أو عُدّل
ـرقم 140 في 16 نـتـيـجـة ذلك بـالـقـرار ا
عرفة نيسان  2019بنقاطه وآلياته ا

ان الـوسط الــريـاضي يــعـلم جــيـداً بـأني
ــيــاً مــتــخــصّــصــاً تــتــلــمـذَ رجـالً أكــاد
ـئات وتـخـرّج عـلى يـدي الـعـشـرات بل ا
ــدربـ والــريـاضــيـ من الــبـاحــثـ وا
األفــــذاذ خالل أكــــثــــر من نــــصف قـــرن
ــواقع تـــقـــلّــدت خاللـــهـــا الــعـــديــد مـن ا
ية والـفنية واالحتادية اإلدارية واألكاد
بـية عراقـياً وعـربيـاً ودوليـاً أيضاً واألو
ــسـتـويــات ورفـضت أكـثـر وعـلى أرفع ا
من مــرة قــبــول مــا عـرض عــلى الســتالم
حـقـيـبـة الـشـبـاب والـريـاضـة او الـلـجـنـة
ـبـيـة. بـاخـتـصـار شـديـد اقـول بـاني األو
رجل ريـــاضي فـــني مـــتــخـــصص اعــرف
حـــدودي جــيــدا وال اســـمح لــنـــفــسي ان
داهـنة او الـتدليس أمتهـن اي نوع من ا
او قـــبــــول احلــــلـــول الــــوســــطـــيــــة (في
الرياضة) والسكـوت عن سياسة (اشيلك
وشـيـلنـي) كمـا يـفـعل الـبـعض. مـعروف
عــنـي بــاني صــريح ومـــبــاشــر في طــرح
افــكــاري ومــواقـــفي ومــشــاريع االصالح
امـــام اعــلى مـــواقع الــقـــرار في الــدولــة.
ـوقـعه كـانت كـذلك قـبل قـدوم االخ عـادل 
احلالـي وستـسـتمـر ايـضا اثـنـاء وجوده
فــيه وكــذلك بــعــد مــغــادرته لـه. ان قـدوم
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{ اعتـرفت بدعـمكم ومـسانـدتكم رعـد حمودي
ـبيـة فـلـماذا لـتبـوء مـنـصب رئـيس اللـجـنـة األو

تخليت عنه اليوم?
- نـــــعم تــــخـــــلــــيت عـن دعم االخ  رعــــد
ــتــكــررة  حـــمــودي بــســـبب أخــطـــاءه ا
ـتواصـلة وتـذبذب ومواقـفه الـضبـابيـة ا
ســـلـــطــــاته في الـــقـــرار وعـــدم الـــتـــزامه
بـاحلــقـيــقـة حـيث يــتـفق عــلى مـوضـوع
مـــعـــ ثـم يـــصـــرح لإلعالم بـــطـــريـــقـــة
مـخـتلـفـة اخـرهـا  التـغـيـيـر اخملجل في
أقــواله  اذ  قــبـل انــتــخــابــات شــبـاط
نصرم االتفاق على  موقف مع حول ا
موضـوعة رغبـة احلكـومة بتـأجيـلها الى
حـ االنتـهـاء من تـشـريع الـقـانون ألجل
الـيـة الى تـمـريـر قـرار الـتـخـصـيـصـات ا

ــبــيــة من قــبل مــجــلـس الـوزراء  االو
ــوجب االتـــفــاق  حتــريــر رســالــة الي
بـيـة الدولـيـة اتفق عـلى مـضـمونـها االو
ذكـور كلّف هـو شخـصيا في االجتـماع ا
بـنـقل مضـمـونـهـا عـاد االخ رعـد وصرح
ـا يـخـالف مـا اتـفق خـارج االجـتـمـاع  
ـبــيـة ولـلــحـكـومـة ـا ســبب لألو عـلــيه 
ايـضـا كل هـذه االزمة الـقـائـمـة حـالـيا . 
كــمـــا اعــتــقــد بـــان وضــعه ووهن ادارته
لــســلـوك وحــدود صالحــيــات مــعــاونـيه
وجتـاوزاتهم فـي اجتـمـاع لـوزان االخـير
ومـــا حــصل فــيـه وبــعــده لم يـــكن الئــقــا
بشخصية وقيادة ريـاضية معتبرة كرعد

حمودي!!
{ تتكـلمون بلغة الراعي للحركة الرياضية في
العـراق فـهل عالقة الـقـرابة مع رئـيس الوزراء

تخولكم ذلك?
ا -  اعتقد بانك تـبالغ بوصفي كذلك ر
ـا يـتداول اسـتـفزازا او مـتـأثـرا ايـضـا 
في اجــنـدة الـتــسـقــيط الـتي مــر ذكـرهـا.
.فــلــقـد  اعــلــنت اكــثـر مـن مـرة بــاني لن
اسمح لنفسي التـدخل  او التأثير  بأي
أمـر يـخصّ قـرارات اخي رئـيس مـجـلس
ا يـتعـلق بالشـأن الرياضي اال الوزراء 

مـن خاللــهــا وبــواســطــتــهــا ان تــعــيــد 
بناءها وترميمها تنظيميا وفنيا وإدارياً
وجب وقانونيا .واذا ما الـتزم بالعمل 
ـنهج  فـاعـتـقـد بانـنـا نـحـتاج الى هـذا ا
سنت على األقل حـتى نحصل على هذا
ضمون نـحو العـمل العلمي االستقـرار ا
الـواعي في عـملـيـات صـنـاعـة اإلجنازات

الرياضية اجليدة .
ـواصــفـات الــتي تــتـحــدث عـنــهـا هل { وفـق ا
كن ان تدير دفة تعتـقد بوجود قيادات حـاليا 

العمل الرياضي?
ـتـلـك بـلـد كـالــعـراق تـاريـخـا - عـنــدمـا 
طـويال نــاصـعـا في الـريـاضــة وحـيـنـمـا
يوجد في البلد أكثر من  20كلية للتربية
الـبـدنـيـة وعــلـوم الـريـاضـة مـنـتـشـرة في
مجمل مـحافظـاته ويعمل فـيها مـجموعة
ي يكون باإلمكان ان كبيرة من األكاد
ـطلـوبـة فالـكـثـير من واصـفـات ا جنـد ا
الـكـفـاءات ابـتــعـدت او هـربت من الـعـمل
فـي احلـــقـل الـــريـــاضـي ألنـــهــــا لم جتـــد
احلـــظـــوظ في الـــدخـــول بــانـــتـــخـــابــات
ـال ولـغة الـتـهـديد مـحسـومـة سـلـفا. فـا
واحلفاظ على السمعة ايضا بدأت تلعب
مارسة العلـيلة للعملية دورا كبيرا في ا
سـتخـدمة في انـتخـابات ـقراطـيـة ا الد
األجهزة الـرياضيـة. هل يستـطيع انسان
ان يدلنا علي عدد الرياضي احلقيقي
ي االكفاء العامل في ادارات واألكاد
االنـــديــة واالحتـــادات مــقـــارنــة بـــأعــداد
ــتــطـفــلـ ــتـســلــلـ وا األغــلــبـيــة من ا
ـنـتـفـعـ والـبـاحـثـ عن اجلـاه عـبـر وا

وفي هذه االدارات?


