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احتفـى االحتـاد العــراقي املــؤقت
لكــرة القــدم بـــاملنـتخـب األومليب
مبناسـبة تأهلة إىل نهـائيات أوملبياد
أثـينـا يف املـركــز الثقــايف النفـطي
وحبضـور الـسيــد رئيـس الـلجنـة
األوملبـية الـعراقـية امحـد احلجـية
والــسـيــد وكـيل وزارة الــشـبــاب
والـرياضـة لشؤون الـشباب والـسيد
عـصام الـديوان ورؤسـاء االحتادات
الفرعية واعضـاء املكتب التنفيذي
للـجنــة األوملـبيــة والــسيــد رعــد
محــودي رئيـس اهلـيئـة اإلداريـة
لنـادي الشـرطـة ويف بـدايـة احلفل
القـى السـيد حـسني سعـيد رئـيس
احتاد الكـرة املؤقت كلمـة قال فيها:
ان االجنـــاز البــاهــر بــوصـــــــول
األومليب إىل أثـينـا قــد حتقق بعـد
انقـطاع دام 16 عـامـــًا لـذا سيـبقى
يـوم 12 أيار يومـًا تارخييـًا يف مسرية
كـرة القدم العراقيـة.. وأضاف: كان
عامًا مليئـًا بالتحديـات تعلمنا فيه
حـب احليــاة واالصــرار والـنجــاح،
وحققـنا مـا مل حتققه دول تـعيش
يف وضع أفضل منـا بكثري  وتـطرق
إىل مــوضــوع االنـتخــابــات وقــال
تفصلنا ايام قلـيلة عنها وسنتعامل
معها بـروح دميقراطـية وشفـافية
بعـيدًا عن الـشكوك واهلـواجس مع

امنياتنا للجميع بالنجاح.
بعـدها القـى السيـد امحد احلجـية
كلـمته فقـال: ان االضـواء مـسلطـة
علـى املنتخب الـوطين واألومليب وال
أريد ان آخذ جزءًا منها، وتطرق إىل
عـمل االحتــاد الــذي له مثـــرة من
النجـاح حـيث ال ميـكن ان يـتحقق
اإلجناز بدون االنـسجام بني اجلميع
وهذا ما موجود لدى أعضاء االحتاد
وهـو لـيس تـروجيـًا جملمـوعـة دون
أخــرى وحتــدث الــسيــد عـصــام
الديـوان: انا سـعيد ان اكـون هنا يف
هـذا االحتفـال وحضـرت ال لتلـبية
دعوة وإمنـا لواجب انتـظرته كثريا
منذ 13 عامًا يف املنفى، اشجعكم من
كل قـليب واهتف بـاسم العـراق لذا
انا يف غـاية السـرور وأقدم التـهنئة
لرئـيس واعضـاء االحتاد ولـرئيس
الـلجنـة االوملـبيــة واعضـائهـا واىل
املدرب احملّنك عدنان محد والعبيه

االبطال.
بعـدها كـرم السيـد امحد احلجـية

تتنـاقل الصحف الريـاضية هـذه األيام، خربًا
مفاده، ان الـالعب الدولي السـابق علي كاظم
يعـاني من مـرٍض، بـات يـشكـل عبئـًا عليه،
وحيتـاج عالجه إىل مـراجعـة اطبـاء خـارج
البـلد، لعدم تـوفر االجهزة الـطبية احلـديثة
لدينا. وذكـر اخلرب ان الالعب الكوييت جاسم
يعقـوب يتـوىل اآلن مهمـة التـهيئـة إلخـراج
العبنا علي كاظم إىل الكويت أو أي مكاٍن آخر
لغرض معاجلتـه، وذلك عرفانًا بنوع العالقة

الوطيدة اليت تربط بينهما.
أقـول: لقـد كـان األوىل بـاجلهـات الـريـاضيـة
العـراقيــة القيـام بهــذه املهمـة الـيت ليـست
صعـبة ابـدًا، بدل ان يـوضع العـب مبسـتوى
علي كـاظم يف هـذا املـوقف، الــذي يسـبب له
احـراجـًا، وجيـعله يف منـأى عـن اهتمـام اهل

الكرة من املسؤولني به.
فالـوفود الرياضية العراقية، وال سيما يف كرة
القــدم يف ذهــاٍب وايــاب بـني دول العــامل،
وبامـكانهـا ادراج امسه ضمن قـوائمهـا، وهذا

ليس باألمر املستحيل.
لقـد كان الالعب علي كاظـم وفيًا لكرة القدم
طيلــة حيــاته اليت امـضـاهــا يف اللـعب مع
األندية، أو مـع املنتخبات الـوطنية، ومل يكن
على اإلطالق العبًا عاديـًا باإلمكان تعويضه،
وإمنـا كان العبـًا استثنـائيًا يف اهلجـوم، حيسب
له املـدافعـون وحـراس املـرمـى ألـف حسـاب
عندما يكون يف مواجهتهم، مرة سئل حارس
مرمى الكويت يف السبعينيات الطرابلسي مم
ختـشــى عنـدمــا يكـون يف مـواجـهتـك من

املهامجني اجاب: علي كاظم.
ان الالعب الـدولـي علي كــاظم كـان يـشكل
ثنائيًا متميزًا مع الالعب الدولي فالح حسن
الـذي مسي حيـنها، بـثعلب الكـرة العراقـية،
فـكانـا يف امللعـب جيوالن ويـصوالن مبـناوالت
متقنة فيما بينهما، وبالتالي تسديدات تثمر
عن اهـداف حتـسم املـوقف يف املبـاريـات اليت
يشـاركان فيهـا، سواء عنـدما كـانا يـلعبان يف

نادي الزوراء أم يف املنتخبات الوطنية!.
كان علي كـاظم يتميـز بقوة التـسديـد على
اهلـدف، مما يـربك حارس املـرمى، وجيعله يف
فوضـى وحرية وقتيـة. وسئل عن سـبب قوة
تـسديـدته فـأجاب: بـأنه يتمـرن فضاًل عن
متارينه يف النادي أو مع املنتخب، يف الساحات
الشعبية، يأتي بالكرة ويفرغ بعضًا من اهلواء
الـذي فيهــا، ويضعهـا يف املـاء. عنـدهـا تـبتل
الكـرة وتـثقل، ومـن ثم يقـوم بـالـتمــرين،
ليـسدد ويـراوغ وجيري، حتـى تتعـود قدمه
عليها وهي بهذا الشكل، وعنـدما تأتية الكرة
يف امللـعب اثنـاء اللـعب وهي ممـتلئـة بـاهلـواء
وغري مبللـة، فإن عملية ضربـتها تكون قوية

وسهلة جدًا.
نـتمنى ان تعـود هلذا الالعب الـذي كان قدوة
يف األداء واالخالق العــافـيـــة، وان تهـتـم به
اجلهــات ذات العالقــة وان تـتكفـل عمـليــة
عالجه، ليعود إىل عامل الكرة ويعيش فيه من

جديد!

رفقًا بالالعب الكبري 
علي كاظم

حممد درويش علي

املنتخب االومليب.
ويف اخلتـام قــّدمت اهلـدايــا للمالك
الـتدرييب للمـنتخب االومليب والعيب
الفـريق وهم عـدنـان محـد مـدرب
الفــريق ومعـد إبـراهـيم ويــاسني
عمال مساعدي املدرب وعبد الكريم
نـاعم الـذي مل حيضـر االحتفـاليـة
بسبب سفره خـارج القطر ود.عماد
شـاكر واملـعاجل جـبار عـبد احلـسني
واإلداريني عـامـر ثـابـت ومحيـد
حمسن والالعبني نور صربي وقصي
مـنري وسعـد عـطيـة وحيـد صبـاح
وهوار مال حممد وعالء ستار وامحد
علي وياسر رعد وحيدر عبد القادر
وعلـي جواد وسـرمد رشـيد وتـعذر
حضـور بقيـة العـيب االومليب وذلك
الرتبـاطهم مبهمة وطنيـة يف بطولة

غرب آسيا.
واخريًا حتــدث الـالعبــون لـ)املــدى
الـريــاضي( حـول الـتكــريم فقـال
احلـارس املبـدع امحـد علي: نـشكـر
االحتـاد على هـذه االحتفـاليـة على
الرغم مـن ان التكريم كان متواضعًا
وال يليق مبـا حققنـاه وكنـا نـطمح
بـاملـزيـد واألحـسن لـكن مع هـذا ال
يـؤثر علـى معنويـات العبينـا ألننا

نلعب ألجل العراق.
وقــال الالعـب حيــدر صبــاح كنـا
ننتظـر هذا من االحتاد بـعد الوعود
الـيت أطلقـوهــا مبنــاسبــة التـأهل
واعتقـد انه شيء بـسيط وصـدقين
ان الالعبـني حتـى بــدون تكــريم
يلعـبون جبد وإخالص فـاملهم لديهم

إدخال الفرصة يف قلوب العراقيني.
امـا املـدافع سعـد عـطيــة فتحـدث
قائاًل: مـا يهمنـا إننـا أدخلنـا الفرح
والـســرور علـى مجـيع العـراقـيني
وحققنا اإلجناز الباهر وسط ظروف
صعبة معـروفة للجـميع وتتطلع إىل
اوملـبياد أثينـا بثقة لتحـقيق نتيجة

تليق باسم العراق.
وأوضح الالعب حـيدر عـبد الـقادر
ان التكـريم شيء مجيل ألنـك تشعر
بان هنـاك من يقيم عمـلك وخاصة
لإلجنـاز الـذي حتـقق وسط ظـروف
صعبة وقاهرة وبصراحة كنا نتوقع
ان يكون التكريـم اكرب من هذا لكنه
ال يؤثر على معنويات العبينا فنحن
نعـد العدة لـتحقيق نتيـجة مشـرفة

يف االوملبياد ان شاء اهلل.

وادخلـوا الفـرحـة يف قلـوب مجيع
العراقيني.

هـذا ومت تقـديم كـرة قـدم للـسيـد
امحــد احلـجيــة مـن قبـل رئيـس
االحتـــاد مـــوقـعه بـــاسـم العـيب

القصف وبعثـنا رسالـة للعامل بـأننا
بلد حي وأضـاف اشكركـم على هذا
التكـريم الن العيب االومليب ابـطال
حـقيقيـون وضعــوا نصب اعـينهم
اسـم العــــراق فحـققـــوا االجنـــاز

وكـاالت االنبـاء العـامليــة واحملليـة
وبعـد تـوقـيع العقـد قـال محـد يف
كلمة قصرية. لقـد عملنا يف ظروف
صـعبــة معــروفــة للـجمـيع ألجل
مسعـة العـراق وكنـا نـتمـرن حتت

أعـضــاء االحتــاد علــى جهـــودهم
وتفــانـيهـم وعـملهـم الــدؤوب يف
تطـوير كـرة القـدم العـراقيـة عرب
وصـول املنتخـب االومليب إىل اوملبـيا
أثينا واملنتخب الـوطين إىل نهائيات
أمم آسيـا والـشبـاب والنــاشئني إىل
نهائيات آسيا ومشل التكريم السادة
حـسني سعيد رئيـس االحتاد وعبد
اخلـالق مـسعـود امني سـر االحتـاد
ونـاجح محود نائـب رئيس االحتاد
وامحد عـباس إبـراهيم ود.هـديب
جمهـــول وحممــد جــواد الـصــائغ
وابراهيم قـاسم علي وطارق امحد
وشهـد احلفل اول صيغة مـن نوعها
يف عمل االحتـاد وهي تـوقيع عقـد
رمسـي بيـنه وبني املـدرب عـدنـان
محـد امام انظـار اجلميع وتـناقلته

يف االحتفالية اخلاصة بتكريم منتخبنا األومليب
كتب/يوسف الفعل

احمد احلجية: ال ميكن ان يتحقق النجاح من دون االنسجام
حسني سعيد: كان عاماً مليئاً بالتحديات وسيبقى يوم 12 أيار خالداً يف تاريخ كرة القدم العراقية

عدنان حمد: اشكركم على هذا التكرمي والعبونا ابطال يستحقون املزيد
عصام الديوان: حضرت ال لتلبية دعوة امنا ألداء الواجب

العبو املنتخب األوملبي: التكرمي كان متواضعاً ونحن نلعب من اجل العراق

اللجنة املنظمة لبطولة غرب اسيا للطاولة جتتمع
يف عمان  

عقدت اللـجنة املنظمـة العليا لبطـولة غرب اسيـا الثانيـة للناشئني
والناشئات لكرة الطاولـة اجتماعها الثاني بـرئاسة عبدالغين طبلت
رئيس اللجنةاملـنظمة للبطـولة يف مقر اللجنـة االوملبية االردنية يف
عمـان. ومت خالل االجتـماع اقـرار اجلدول الـزمين للبـطولـة اليت
ستقام خالل الفرتة من 16-19 الشهر احلالي يف صالة قصر الرياضة يف
مدينة احلسني لـلشباب حيث ستبدأ املباريات يف الساعة التاسعة من
صباح 16 احلـالي ويقام حفل االفتتـاح يف الساعـة السادسـة من مساء
نفس الـيوم، وسـيكون طـرف مبـاراة االفتـتاح بعـد طابـور العرض
والكلمـات الرتحـيبيـة والفقـرات الـفنيـة ومبـاراة منـتخب االردن

للناشئات مع املنتخب القطري.
واستمعـت اللجنـة اىل عـرض تفصـيلي من رئـيس احتـاد الطـاولـة
االردني د. رجـائي نفـاع حـول استعـدادات  املنـتخبـات الــوطنيـة
االردنيه وبـني ان االستعدادات تتصـاعد يوميـا واالمل حيدو اجلهاز
الفـين بتحقيق نتـائج جيدة،  ، حـيث اكدت دولتـان فقط حلد االن

مشاركتهما اضافة اىل االردن هما قطر واالمارات
يذكر ان االول والثاني سيتأهالن اىل النهائيات االسيوية.

وكـانت 9 دول اكــدت مشـاركتهـا يف الـبطـولـة وهـي قطـر، العـراق،
الـسعوديـة، الكـويت، الـيمن، فلـسطـني، لبنـان، االمارات، اىل جـانب
االردن وتشـارك يف بطولـة الناشئـات 3 دول هي قطـر، االمارات ، اىل

جانب االردن.

فرحة اردنية عارمة بالفوز على ايران
فرضـت اجواء الفـرح نفسهـا هنـا يف العاصـمه االردنيه عمـان بعد
الفوز الـتارخيـي الذي حققـه املنتخب الـوطين االردني علـى نظريه
االيراني بنتيجة هدف واحـد مقابل الشيء يف املباراة اليت مجعتهما
على ملعب ازادي يف العاصمه االيرانيه طهران، وقد اعربت االوساط
الرمسيـة والشعبية هـنا عن فرحهـا العميق بهذا الـفوز الذي اعتربه
اكثـر من طرف تـارخيياوعـدوه مبثابـة هزميـه لالسطورة الكـروية
االيرانـية  والسيمـا ان املباراة اقيـمت يف العاصمـة االيرانيـة طهران
وامـام مجهور ايراني كبري هذا وقد تـزامن هذا الفوز مع العديد من
املنـاسبات الـوطنيـة اليت حيتفل بهـا الشعب االردنـي حاليـًا . االمر
الذي اضـاف للفـوز نكـهة احـلى، واجلـدير بـالذكـر ان هدف الـفوز
االردنـي سجله الالعـب املتـميـز هيـثم الـشبـول يف الـدقـيقه  ثالث
ومثانني  من املباراة اثر متريرة متقنة من زميله انس الزبون  ومن
خالل هذه النتيجـة استطاع مدرب املنتخب االردني املصري حممود
اجلوهري ان يثبت مرة اخرى بانه احد اهم اسباب الطفرة النوعية
ملنتخب الـوطين االردني بكـرة القدم حـاليا والسـيما بـعد النـتائج
االجيابـية اليت حققها املنتخب يف االونة االخرية ، وبهذا الفوز تصدر
املنتخب االردني جممـوعته بعد حتـقيقه لثالثة انتـصارات ليصبح
رصيـده 9 نقـاط متقـدمـا علـى املنـتخب االيـراني الـذي ميتلك يف
جـعبته 6 نقـاط  ويتبقـى لالردن ثالث مبـاريات مع الوس وقـطر
خارج االردن ومع ايران يف عمان  مما  يرفع من حظوظه يف التأهل

اىل النهائيات.

مشكلة بني عبد السالم الكعود ونزار اشرف
بعد انـتهاء مباراة مـنتخبنا مع تـايوان حدثت مـشادة كال ميه بني
رئيس نـادي الطلبه عبـد السالم الكعـود ومساعـد مدرب منـتخبنا
الوطين نزار اشـرف بسبب انزعاج االول مـن عدم زج العيب الطلبة
يف املبـاراة مما دفعـه اىل معاتـبة اشـرف وكاد االمـر ان يتطـور لوال

تدخل الدكتور امحد السامراءي ورعد محودي واخرين.

رسالة االردن
اجمد الزين

كتب ـ خليل جليل
استحق نـادي بـروسك لقـب بطـولـة العـراق اجلـديـد
لـدوري الطـائــرة املمتـاز اليت أحـرز فـريق بـروسك
مركـزها األول وأكـد جدارته من بـني الفرق اخلمـسة
اليت شاركت يف نهائيات النخبـة املمتازة )السوبر( اليت
نـظمهـا االحتـاد العــراقي للكـرة الطـائـرة للـفرتة من
الـعاشـر ولغـاية الـرابع عشـر من هـذا الشهـر وجرت

مبارياتها على قاعة الشعب.
ـ انهـى فـريق بـروسـك مجيع مبـاريـاته بـانـتصـارات
استحقها جاءت علـى التوالي على حسـاب أندية الكرخ
ومتني والبحـري والصناعـة وقد حسم لقب الـبطولة
قـبل املبــاراة األخرية يف املنــافسـات بعـد ان متـكن من
الفوز على الصناعة بثالثة اشواط مقابل شوط واحد

املواسم السـابقة والبحري يف املركز االخري خامسًا وقد
عّد فـريق نادي اجلـيش ابرز الغـائبني عن املنـافسات

اليت اعتاد ان حيصد لقبها ثالث مرات سابقة.
يشار إىل ان االحتـاد العراقي اعتمد قـائمة متيمزة من
احملكمني لالشراف على هذه البطولة وادارة مبارياتها
ضمت كاًل من داود سلمان وجسام حممد وحسن كاظم
وشـاكـر عبـد احلـسني ونبـيل عبـد اجلبـار ووازكني
سـركـيس وفـيصل غـازي وأكـرم رجـب وحسـن علي

مصطفى.
ـ بعد املباراة اخلـتامية رئيـس اللجنة االوملبيـة السيد
امحد عبد الغفور الـسامرائي ورئيس االحتاد العراقي
للكـرة الطائرة الدكتور عـامر جبار الالعبني االومسة

املخصصة للفرق الفائزة الثالثة.

 (19 –ممـا دفع باملبـاراة إىل االثارة والنـدية لالعيب
الفريقني وعـاد الكرخ لـيحصد نـقاط الشـوط الثالث
)25ـ 23( ثم حسم مـواجهة الشوط الرابع )25ـ18( بفارق
واضح بعــد ان جنح مــدرب الفــريق صالح هـادي يف
تـوظيف مهارات وقـدرات العبيه للسـيطرة علـى هذا
الشـوط وعدم دفع املـباراة إىل شـوط آخر ومل يـسمح
ملتني باجيـاد فرصة لتحـقيق ذلك وكان الالعب نصري
شامـل من الكرخ من الالعبني املتـميزين وادى مباراة
حافلة باللمحات الفنية واالدائية اكدت جمددًا اهميته
املؤثـرة يف صفوف الفـريق على الـرغم من األداء املهم

الذي قدمه مجيع العيب الكرخ.
ويف الرتتيب االخري للبطولة جاء فريق متني يف املركز
الثـالث والصنـاعة رابعـًا بعد ان كـان منافـسًا قـويًا يف

جاءت نتـائجها علـى التوالي )20-25( )25-23( )13-25(
ومت اخـتيــار العـبه حــسن فــاضل أفـضـل العب يف
البطـولة وقدم مهـارات فنية متميـزة خالل املباريات
وساهم مع زمالئه الـذين ظهروا مجيعهم مبـستويات
طيبـة يف حتقيق هـذا اللقب الـذي قادهم إلـيه املدرب
الكفوء معـد عراك مسـاعد مـدرب منتخبنـا الوطين

بالكرة الطائرة.
وحصل فـريق نـادي الكـرخ علـى املـركـز الثـاني يف
البطولـة بعد اجتـيازه فريق مـتني يف املباراة األخرية
بـثالثة اشواط مقـابل شوط واحد. قـدم يف هذا اللقاء

الفريقان مباراة سريعة ومتكافئة وممتعة.
ـ انتهـى الشـوط األول بتقـدم الكـرخ )25 -20( يف حني
تقدم متني يف الـشوط الثـاني الذي أنهـاه لصاحله )25

اختتام ناجح لدوري الطائرة املمتازة
بروسك حيرز لقب البطولة جبدارة والكرح استحق املركز الثاني

عــاد الـالعب هـــاشم رضــا ملــواصلــة
الــوحـــدات التـــدرجييــة مع فــريقه
الشـرطة بعـد فرتة غيـاب طويلـة تابع
خالهلـا الـوضع الـصحي لـوالـده الـذي

اصيب بنوبة قلبية مفاجئة.
وقــال هــاشـم يف تـصــرحيه لـ)املــدى

الرياضي(:
ارتـــأيـت العـــودة مللعـب الــشـــرطـــة
للمحـافظة على ليـاقيت البدنية وقطع
دابـر الشـكوك ورّد اهلـمسـات املغـرضة
اليت اتهمتين بـالتآمر عـلى الفريق مع
مـاهــر حبـيب ومــازن عبـد الـستـار
واحلقيقـة كـنت جمربًا علـى االنقطـاع
ملرافـقة والـدي املريـض الذي مـازالت
حـالته غري مسـتقرة وآخذة بـالتدهور
بـرغـم اهتمـام القـائـمني علـى وضعه
الـصـحي يف املــستـشفــى واســأل اهلل ان

حيفظه ساملًا ومعافى.
وقـال هــاشم: يف فـرتة غيــابي تــابعت
امـــور فــــريقـي مـن خالل الــصـحف
ومكــاملــاتـي اهلـــاتفـيـــة مع زمالئـي
وبصراحة هناك جتن كبري على املدرب
والالعـبـني الكـبـــار مـن قــبل بعـض
املــشجعـني وحتــى االخــوان االعــزاء
العـاملـني يف الصحـافـة الـذين انـصبت
اهـتمـامــاتهم علــى النقـاط الـسلـبيـة
للفريق يف مشـواره اآلسيوي يف حني ان
والدة فــريـق شبـــابي بـقيــادة مالك
تـدريب شبابـي يستحق أيضـًا االهتمام

هاشم رضـا:
مل أتآمر على الشرطة وعودة

حبيب باتت وشيكة
لدعـمهم ومؤازرتهم لـلخروج من عنق
زجـاجة إىل املـرحلة الـراهنة واخـتبار
كفــاءة الـتــولـيفــة الـيت سـتـتحـمل

املسؤولية الصعبة يف املوسم اجلديد.
وعن دوره يف حمـاولــة املصـاحلــة بني
املدرب يونس عبد علي والالعب ماهر
حـبيب قـال: نعم أحـاول اآلن تقـريب
وجهات النظر، وقطعنـا مشوارا ناجحا
يف عمـليــة املـصــاحلـــة اليت تـبنـيت
مبادرتها حفـاظًا على العالقـة الطيبة
بني يونس وماهر وهما ميتلكان تارخيا
مشّرفا مع كرة الـشرطة ومن األنصاف
ان نعيـد احلياة لعالقـتهما اليت شـابتها
الظنون واالتهامـات وعدم املصارحة يف
حمـاور عـديــدة تهم الـبيـت االخضـر،
وأعد اجلـمهور بـان عودة مـاهر بـاتت

وشيكة وهي مسألة وقت ليس إاّل.
ويف ختـام تصـرحيه قـال هـاشم رضـا:
آمل يف العـــودة ملــسـتـــواي الــســـابق
وســـأحــــاول تكـثـيف حــضـــوري يف
الـوحـدات التـدريبيـة املقبلـة وآمـالي
ترتبط مبشـواري الدولي أيضًا واحاول
العودة الرتـداء الفانيلـة الوطـنية اليت
انتـزعت مـين ظلمـًا يف غري مـرة بعـد
دعـــواتـي الـــرمسـيـــة لاللـتحـــاق يف
معـسكـرات املـنتخـب منـذ عـام 1998
وحتـى اآلن وان شـاء اهلل لن تـفلت مين
هـذه املـّرة النين اشعـر بقـدرتي علـى
أداء دوري مع املـنـتخـب السـيـمــا وان

أياد قاسم الصاحلي:

قـال: د.قاسـم لزام يف تصـريح خص به
)املـدى الـريـاضي( ان االحتـاد العـراقي
املـؤقت لكـرة القدم وفـر فرصـة لفرق
احملـافظـات بـاللعب يف الـدوري املمتـاز
لـلمــوسـم املقـبل وبـــرغم الـظــروف
الـصعبــة اليت ميـر بهـا بلـدنـا اذ جنح
االحتـاد يف اكمـال دوري الـدرجـة االوىل
بامتياز وأضـاف احب ان ابارك لالخوة
املــدربني الــذين قـادوا فـرقهـم وسط
الظـروف األمـنيـة الـصعبـة واملـاديـة
وعملـوا املستحـيل فهناك فـرق تدريب
يف ملعب كان يف يوم مـا موقعًا عـسكريًا
وأخـرى تتـدرب علـى مالعـب مغطـاة
بـاسفـلت لكـنهم جتـاوزوا الـصعـوبـات
وجنحوا يف عملهم ثـم تطرق يف حديثه
عن عـدد الفرق )ويقـصد 32 فـريقًا يف

الدروي املمتاز للموسم املقبل(.
قائـاًل بصراحة العـدد الكبري يف الدوري
يضعف املستـوى الفين ولو تعرضت اية

دولة يف العامل مثلـما تعرض له شعبنا ملا
كـانت هـناك كـرة قدم لـديهـا.. ولكنـنا
جنحنا يف التأهل الوملبياد اثينا والوصول
لنهائيـات آسيا يف الصـني وتأهل منتخب
النـاشئني لبطـولة آسيـا والشبـاب كذلك
وهذا دلـيل على كفـاءة وابداع الـعاملني

يف مجال كرة القدم.

د. قاسم لزام: أبارك جناح االحتاد يف
تكملة دوري الدرجة األوىل

د. قاسم لزام

افتتاح مدرسة كروية يف املوصل
مت افتتاح املدرسة الكرويـة يف املوصل حبضور السيد احملافظ وذلك يوم اجلمعة
احلادي عشر من الشهر اجلاري وقـد وجهت دعوة العضاء االحتاد العراقي لكرة
القـدم حبضـور هذا االفـتتاح وكـذلك العضـاء اللجنـة الفنيـة اليت شكـلت وفدًا
مؤلف مـن عمو بـابا ود.قـاسم لزام وعـبد االله حممـد حسـن وتشمل املـدرسة
األعمـار )14-16-18-21( ويشـرف عليهـا املدربـون حممـد فتحـي وطارق احلجـية
ود.زهري  اخلشاب ومكي حمـمود إضافة إىل االخصائيني باللياقة البدنية ومحاة
االهداف ويـأمل القائـمون علـى هذه املـدرسة يف ان تعـطى مثـارها يف القـريب
العـاجل وتكون رافدًا ال يـنضب يف ضخ املواهب الكـروية إىل األنديـة واملنتخبات

الوطنية العراقية.


