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العـد التنـازلي إلنتخـابات االحتـاد العـراقي
لـكرة القـدم بدأ مـنذ ايـام واصبحت مهـمة
اختيـار جملس ادارة جـديد ورمسـي لقيادة
شـؤون كـرة القـدم العـراقيـة علـى االبـواب
لـتعلن عـن انتهــاء الفرتة املـؤقتـة لالحتـاد
احلـالـي واالنطالق جمــددًا يف مهمـة شـاقـة
وصعبة ال خيتلف عليهـا اثنان ملا لكرة القدم
من خصـوصيـة وامتـياز معـروفني لكـونها
اللعبة الشعبية االوىل يف كل مكان من العامل.
واذا كانت هيئة االحتاد املؤقتة قد عملت ما
بـوسعهـا خالل الفـرتة السـابقـة وقدمـت ما
استطـاعت عليه وحقق البعض منـها جناحًا
سـواء من بـقي او من غـادر جنـاحـًا ال ميكن
الغاؤه .. تبقـى املهمة اآلن واملسـؤولية االكرب
عـلى عاتـق اهليئة العـامة إلحتاد كـرة القدم
اليت سـيمـثلهــا ستـة ومخـسـون صـوتـُا يف
االنتخابـات القادمـة هذه اهلـيئة سـتضطلع
مبهام تارخيية وهي ختتار من سيقود شؤون
كـرة القدم مـستقباًل.. نقـول مهام جـسيمة
ألننــا نعتقــد ان اعضـاء اهلـيئـة العـامـة ال
يتمنون ان يـتفقوا على قرار او موقف تأتي
النتـائج املسـتقبليـة متنـاقضـة مع االمساء
اليت تعجــز عن تقـديم مـا ميـكن تقـدميه
للعبة االوىل.. وهنـا تأتي سالمـة وصالحية
االخـتيـار ودورهــا احليـوي.. فكـرة القـدم
تتطلب عماُل ممزوجُا بني اخلربة والتجربة
الغنيـة والثـرية وكلـنا امل بـإحتاد جـديد

ناجح..
* يف االسبـوع املـاضي انهـى فـريق الـطلبـة
مـشواره يف دوري ابـطال العـرب بتعثـر امام
غـرميه الزمـالك ويف القاهـرة وبني مجاهري
املـضيف الـيت ال تقبل سـوى شعـار الفـوز ..
ذلك القـشـر الـذي نــال نصـيبــًا كبـريًا من
االهتمام والتأكيد واستعراض اآلراء واالفعال

اليت جهزت هلذه اخلسارة.
- الطلبـة وصل اىل الدور الـربع النهـائي من
البـطولـة شاقـًا طريقه االعـدادي بصعـوبة
بالغـة وبظروف استثنائـية احاطت مبهمته
اليت ادى مراحلها االوىل بنجاح ملفت للنظر
قيـاسًا ملـا اتيح لـه من سبل الـتحضـري هلذه
املشـاركة املتداخلة مع مـشاركات اخرى بعد
ان تنـوعـت استحقـاقـات العـبيه سـواءًا مع
االوملـيب اوالـــوطـين يف الــظــــروف ذاتهـــا
واستـطاع ان يواصل مهـمته اليت عجز غريه
من الفرق االخرى يف هذه البطولة او غريها
فـضاًل عن كفـاءة املـدرب ثـائـر امحـد اليت
فرضت نفسها علـى اروقة البطولة ودخوله
قـائمـة املتنـافسني علـى لقب افـضل مدرب

فيها..
فـالـطلبـة الـذي تعثـر امـام الـزمـالك علـى
ملعـبه يف القـاهــرة جنح يف بلـوغ مــراحل
متـواصلة من الـبطولـة تستحق االشـادة بها

والثناء عليها.
* املــوسم املـمتـاز املـنتهـي قبل عـدة ايـام
للطـائرة العـراقيـة لفت االنظـار اىل االثارة
اليت حفلت بها مباريات النخبة اليت ادت اىل
تــرشيح مخـس فـرق خلــوض منـافـسـات
)السوبر( املمتازة.. فكانت منافسات ساخنة

توزعت على مجيع الفرق املشاركة..
ومبوازاة ذلك املـستوى اجليد لفـرق الطائرة
املمتازة يبـقى غياب طائـرة اجليش صاحب
اللقب لثالثـة مواسم سابقـة العالمة االبرز

يف ظل غيابه عن اروقة هذه البطولة.
اسباب غياب طائرة اجليش معروفة وانهيار
الفــريق ايـضــًا حــصل يف ظل مــزايــدات
وشعارات رفعت ملصلحة كرة القدم يف النادي
قـبل عدة اشهر على حـساب االلعاب االخرى
ومنهـا الكــرة الطـائـرة صــاحبـة املكـانـة
العريضة يف خـارطة املسابقات احمللية.. واذا
كانت اللعبـة تعرضت خالل املـوسم املنتهي
إلنتكـاسـات وانهيـار فعلـى االدارة احلـاليـة
للنــادي ان تعتــزم احيـاء الـلعبـة واعـادة

نهوضها جمددًا..

هوامش رياضية

بني االنتخابات الكروية وتعثر
الطلبة وغياب طائرة اجليش

يكتبها خليل جليل

العب الشعلة محمد عبد الرزاق :

فريقنا قادر على البقاء يف الدوري املمتاز
وامنييت اللعب لالندية اجلماهريية 

* مــاذا ميـثل لك تــأهـيل الفــرق من دوري
الـدرجـة االوىل اىل مـصـاف انـديـة الـدوري

املمتاز؟
- تــأهـلنــا جــاء بفـضل تعــاون اجلـميـع من
مـدرب والعبـني وادارة وبالـتالـي حققنـا ما
كنـا نـتمنـاه ومـا خطـطت الـيه االدارة منـذ

سنتني.
* فـريقكـم تعثـر يف املـرحلـة االوىل لـكنه يف
املـرحلة الـثانيـة استطـاع الفوز يف مبـارياته

لتقوده اىل ناحية التفوق؟
- اغـلب العيب فـريقنـا من الـشبـاب والـذين
تنقـصهم  اخلربة وبعـضهم يلعبـون ألول مرة
يف دوري الـدرجـة االوىل بـاالضـافـة اىل تـسلم
مهمـة التدريب مـن قبل املدرب جبـار محيد
الذي استطاع قيادة الفريق اىل النجاح بفضل
خربته التـدريبيـة ووضع اخلـطط املـناسـبة

للمباريات.
* أستبقـى مع الشعـلة ام تـبحث عن فـرصة

اخرى خاصة وانت يف مقتبل  العمر؟
- احبـث عـن فـــرصــــة اللعـب يف االنـــديـــة
اجلماهرييـة او البغدادية لكي احقق طموحي
فيهــا ولكـين اآلن ملتــزم مع فــريقي الـذي

ساهمت يف ايصاله اىل الدوري املمتاز.
* مسعنا بـأن املدرب جبار محـيد سوف يعزز
صفوف الفريق بالعبني جدد ما صحة ذلك؟
- ان مـا يقـوم به املــدرب جبــار محيـد هـو
لتقـوية صفـوف الفريق واعـتقد اننـا حنتاج
من )5-7( العبـني هلم خربة كبـرية يف الدوري
املـمتـاز مـن اجل خلق تـولـيفــة منــاسبـة
ومـتجانسة قـادرة على الصمـود بوجه الفرق

القوية يف الدوري املمتاز.
* كيف وجـدت الفـرق املـتنـافـسـة يف دوري

الدرجة االوىل؟
- امتـاز الـدوري هلـذا املــوسم بقــوة الفـرق
املشـاركة فيها مثل الكهرباء وبابل والكاظمية

والــرمــادي والـعمــال
وهـي مبــسـتــواهــا

تضـاهي فرق الدوري
املـمـتــاز وقــدمـت

مباريات مجيلة
ــــا وحـضــره
مجهور غفري.

* مـــــــا هـــي
افـضـل مبــاراة

شاركت فيها هذا املوسم؟
- مباراتنا امام القاسم يف املرحلة

االوىل حـيـث صـنعـت هــدفــًا
وسجلت آخـر وكــذلك مبـاراة

بابل والشعلة.
* الالعبـون الذيـن ترتـاح للعب

معهم؟
- يف الشعلـة شهاب امحـد ويف شباب

الــزوراء حيــدر صبــاح حيـث كنـا
متفاهمني جدًا اثناء اللعب.

* مـــا هـي قــّصـتـك مع مـنـتخـب
الناشئني؟

- بـدأت مع الــزوراء من خالل اجــادتي
اللعـب يف شبــاب الــــزوراء وبــالــذات يف

مـوسم 2001/2002 استـدعيـت من قبل
املدرب امحـد راضي للعب يف مـنتخب

النـاشئني ولكن لـظروف خـاصة مل
استـطع االسـتمـــرار مع الفــريق

وضاعت الفرصة مين.
* امنيتك الرياضية؟

- متـثيل املنتخبـات الوطنـية حيث
انـي يف مقتـبل العمــروهي امـنيـة

اسعـى لـتحقـيقهـا يف املـسـتقـبل
بـاالضافـة اىل النجاح واملـوفقية
لفـــريق الـــشعلــة يف الــدوري

املمتاز للموسم املقبل.

ـ

حاوره/ يوسف فعل

محمد عبد الرزاق العب شاب سرق االنظار يف دوري الدرجة االولى لتميزه
بني بقية زمالئه يف فريق الشعلة إلمتالكه مواصفات الالعب اجليد من

مهارات فردية عالية وبناء جسماني باالضافة الى اجادته اللعب يف اكثر من
مركز. لديه طموح كبير يف متثيل املنتخبات الوطنية واللعب لالندية

اجلماهيرية التقيناه وكان لنا هذا احلوار معه:

املدى/ يوسف فعل 
عقد االحتاد اجتماعه االسبوعي وناقش املواضيع
املــدرجــة يف جــدول اعـمــاله واختــذ

بصددها القرارات التالية:
1. املـوافقـة علـى مـشـاركـة نـادي
الشـرطة يف بـطولـة اجلمهـورية
الدولية لالندية العربية اليت ستقام
يف االسـكنـدريــة للفـرتة من         

.8/2004/ 20- 10                 
      2. اقــــامــــة معـــسـكــــر تــــدريـيب
ملنتخب ناشـئة القطر للفرتة من 28-18
حـــزيـــران 2004 يف حمـــافـظـــة
الـسليمـانيـة )كويـسنجق(
وذلــك اســـتـعــــــــدادًا

لنهائيات آسيا.
3. اســتلـم االحتـــــاد
شهـادات حكــامنـا
الـدوليني اجلـدد
املــــــدرجـــــــة
امسائهم ادناه

ـ

وقـد حصلـوا على نـتائـج متميـزة يف دورة صقل
احلكـام الـيت اقيـمت يف دولـة االمـارات العــربيـة
ويثمـن االحتاد هذه الـنتائج واليت يـأمل ان تكون
حافـزًا هلم يف االستـمرار يف تـطويـر امكـانيـاتهم

خدمة لبلدهم العظيم: 
أ. مسري شيب. 

ب. سريوان سلمان.
جـ. علي زيدان.

ء. امحد عبد احلسني.
3. مـســاهمــة من االحتـاد يف ادامــة املالعـب اليت
جتري عليـها مسـابقات الـدوري فقد قـرر االحتاد
دعـم تلك املالعب )االنـدية( بـشكل يتنـاسب مع
حجـم االستخـدام الـــــــــــــــــذي حــــــــــصل يف

موسم 2003 / 2004.
4. تـدارس االحتـاد الـدراســة اليت اعـدتهــا جلنـة
املسابقات يف االحتـاد واليت تضمنت مسابقاته ملدة
أربع سنـوات وبعـد اكـتمـال دراسـة االحتـاد هلـذا
املنهـاج سوف يعرض على اهليـئة العامة واملعنيني
لغرض اقـراره والعمل مبوجـبه للسنـوات االربعة

القادمة.

التقرير االسبوعي لالحتاد العراقي لكرة القدم 

املـدى/ يوسف فعل
الــسيـــد حييــى قــال 
زغـري امني سـر اهلـيئـة
االداريـــة لـنـــادي نفـط
الـريـاضـي يف تصـريح لـ مـيسـان 
)املـدى الرياضي( ان فـريق نادينا
بكرة القـدم تصدر فـرق جمموعته

اخلـاصة مبحـافظـة ميسـان لدوري الـدرجة
الثـالثة وتأهله اىل الدرجـة الثانية جاء عن
جدارة واستحقـاق واضاف لدينـا الرغبة يف
ايـصال الفـريق اىل الدرجـات العليـا وسوف
نـضم جمموعـة من الالعبني القـادرين على
حتـقيق امـنيــات وطمـوح اهلـيئـة االداريـة

واجلماهري الرياضية.

نــفط مـــــيسان يتأهل اىل 
الـدرجـة الـثانيـة !!

عقـد االحتاد العـراقي لـكرة القـدم اجتمـاعًا
اسـتثنـائيـًا ملنــاقشـة الـــــــــــــدوري املمتـاز
ملوسـم 2004/2005 ووضع االحتاد التـضحيات
السخيـة اليت قدمتهـا حمافظـاتنا الـعزيزة يف
سبيل العراق الغالي وللظرف السياسي احلالي
الذي يـتطلب التفـاف وتظافـر جهود شعـبنا
االبي من مشـال القطر اىل جنوبه ولكي تكون
كـرة القدم اداة فـاعلة يف زيـادة التالحم بني
ابنـاء شـعبنـا الـواحـد قـرر االحتـاد تـرحيل
االندية اليت احتلت املركزين االول والثاني يف
كل جمـموعـة من جممـوعات دوري الـدرجة
االوىل ملــوسم 2003/2004 اىل الـدوري املـمتـاز
ملــوسـم 2004/2005 ومـن مـنــطلق اهـتـمــام
االحتـاد بـاحملـافظـات وجـد االحتـاد ان نـادي
بابل حيـتل مركز احـسن ثالث يف اجملـموعات
االربعـة لـدوري الـدرجـة االوىل وعلـى هـذا
االســاس مت تــرحـيله اىل الــدوري املـمتــاز
للمـوسم القادم. علمًا ان االحتاد قد وافق على
تـــوصيـــة جلنــة املـســابقـــات اليت وضـعت
تصـوراتهـا للـــــــــدوري الــــعــراقي لغـايـة
موسم 2008/2007 وسيصـار اىل اعتماد العدد
املثالي مـن )18-20( ناديًا للمـوسم املذكور ويف
هذه املناسبة يـتقدم االحتاد وخبالص التهاني
لالندية الـيت تأهلت اىل الدوري املـمتاز وقرر
بتخصيص مبلـغ قدره مليون ديـنار لكل ناد

من االندية املتأهلة وهي:
1. سـريوان. 2. الــرمــادي. 3. الـكهــربــاء. 4.
ميـسان. 5. بلـد. 6. الكاظـمية. 7. الـشعلة. 8.

الكوت. 9. بابل.

احتـــاد الـــكرة خيصص مــليون ديــنار 
للفــرق املتأهـلة الــى الــدوري

قــال الــسيــد عــدنــان محــد انه سـعيــد
بـالتـوقيع علـى عقـد تـدريب االومليب مع
احتاد كرة الـقدم العراقـي وانها املرة االوىل
اليت يـتم فيهـا مثل هـذا االمر مـع مدرب
عـراقي يف السنـوات االخرية مّما يـدل على
ان االحتاد بدأ يسري بالطريق الصحيح وان
املدرب العراقي اخذ مكانته اليت يستحقها
يف العـراق وخـاصـة بعــد النتـائج اجليـدة

اليت حصل عليها.
جاء ذلك يف حديثه لـ)املدى الرياضي( عقب

احتفالية التكريم اليت اعّدت لالومليب. 
وقـال عـن استعـدادات االوملـيب لنهـائيـات

دورة اثينا االوملبية:
- اننـا بـدأنــا خطـة االعـداد وطلـبنـا من

السيد امحد احلجيـة وايضًا مساهمة السيد
عـصـام الـديــوان وكيل وزارة الـريـاضـة
والـشبــاب ومجيع االخــوة احلضـور، فهـذا
االحتفـال تعبري حقيقي عن حب الرياضي
ودعمهم لـلمنتخب االومليب صـاحب االجناز

الرائع.

   )60( الف دوالر مع راتب شهري.
وعن شعـوره بهـذه االحتفـاليـة اخلـاصـة
باملنتخب االومليب قال: ال استطيع ان اصف
شعـوري وخاصـة بوجـود خنبة طـيبة من
جنـوم الكرة العـراقية يف عـصرهـا الذهيب
وكـذلك حضـور رئيـس اللجنـة االوملبيـة

حلمـايــة الالعبـني من الـتمــادي يف بعض
االمور ويـونس حمـمود سيكـون يف الفريق
االوملـيب ألنه العب هـداف واهلــداف عملـة

نادرة.
وعن القرعة يف النهـائيات ومدى قوة فرق
جمـموعتنا اكد ان مجيـع الفرق قوية ألنها
متـثل 16 فريقـًا من كـافة احنـاء العامل وان
الـوصــول اىل النهــائيـات اجنـاز حبـد ذاته
بـالـرغـم من طمـوحنـا  بـتحقيق مـا هـو
افـضـل للفــــريق العـــراقـي يف مــشـــوار

النهائيات.
وعن مدة العقد وقيمته قال ان مدة العقد
سنـة واحـدة قـابلـة للـتمـديـد وخـاصـة
بتــدريب املنـتخب االوملـيب وقيمـة العقـد

االحتاد معـسكرًا تـدريبيًا يـسهم يف اعداد
الفـريق بـشكـل صحيح وافـضل، والكـرة
اآلن يف ملعب االحتـاد.. وعـن طلبه بعـدم
مشـاركة العيب االوملـيب يف بطولـة غربي
آسيـا يف ايـران قـال اننـا طـلبنـا ان يكـون
العبــو الفــريق مـتكــامـلني اسـتعــدادًا
للنهائيات وطلب املالك التدرييب للمنتخب
الـوطين عـددًا من االمسـاء مـنهم )هـيثم
كـاظـم وعمـاد عـودة وامحــد منـاجـد(

ووافقنا عليهم.
امـا بـشـأن عـودة احملـرتفني اىل صفـوف
االومليب فـأكد محـد بأن مجـيع الالعبني
هلم مكـانـة خـاصـة بـالفـريق وخـاصـة
احملـرتفني لكن العقـوبة يف بعـض االحيان

عدنان حمد مدرب املنتخب االوملبي:

طالبنا بإقامة معسكر تدرييب مفيد ومنافسونا يف اثينا اقوياء!
حاوره/ اكرام زين العابدين

د. عدنان عبد الباقي 
اكـد السيد عصام ثامر الديوان وكيل وزارة
الـشبـاب والـريـاضـة لـشـؤون الـشبـاب، ان
الشـباب هـم القاعـدة الواسعـة والعريـضة
الـيت متتلك طـاقات ومـواهب الحـدود هلا،
جيب تفعـيلها وتسخريها بإجتاه بناء العراق

اجلديد النموذج.
وقـال يف تصـريح صحفـي ان الوزارة لـديها
خـطط وبرامج مكثفة لتنـشيط الفعاليات
والنشاطات لدى الشباب من خالل مديريات
ومراكز الشباب والرياضة يف عموم العراق.
واضاف ان العطلة الصيفية احلالية حتتوي
العـديد من املمـارسات الشبـابية والثـقافية
والـفنيـة والعـلميـة والرتبـويـة فـضاًل عن

الرياضة.
واوضـح وكيل وزارة الـشبـاب والـريـاضـة
لـشـؤون الـشبــاب انه علـى الـرغـم من ان
الـعديـد من مـراكز الـشبـاب والريـاضة يف
مجيع احناء العـراق قد تعـرضت اىل اعمال
الـسلب والنهب والتـدمري والسرقـة، وقامت
الـوزارة بإصالح وتـأهيل العـديد مـن هذه

بهذه املواضيع.
ويذكر ان الـسيد عصـام ثامر الـديوان من
مـواليـد 1957 مـارس لعبـة كـرة الطـائـرة
واصـبح عضـو منـتخب الـشبـاب الـوطين
واملنـتخب العــربي لعـام 1977 وختــرج من
معهــد الـفنــون اجلمـيلــة عــام 1980-1979
واكادميـية الفنـون اجلميلـة عام 1986-1985
وحـاز الديوان على شهادة التدريب الدولية
االوىل والثـانية بكـرة الطائـرة عامي 1987-
1988 واعـتـمـــد مـن قـبل االحتـــاد العـــراقـي
املـركزي للكـرة الطائـرة لتدريـب املنتخب
الوطين باللعبة عام 1988 وعمل حماضرًا يف
كليـة الرتبيـة للبنـات عام 1989 والـديوان
احـد قـادة االنتفـاضــة الشـعبيـة يف سـوق
الـشيـوخ بـالنـاصـريـة عـام 1991 ومـؤسس
اجمللـس االومليب العـراقـي يف املنفـى يف 1/5/
1991 وممـثل حــركــة الــشبــاب والــريــاضــة
للمجلـس االومليب العراقـي يف املنفى ملـؤمتر
نيـويـورك عـام 1999 ويـعترب الـديـوان من
املـؤسـسني جلـمعيـة حقـوق الـريـاضـيني

العراقيني.

املراكـز اال ان هنـاك مراكـز منوذجـية مت
احملافـظة عليها وتضم اجهـزة ومستلزمات
عـلميــة وفنيـة وريـاضيـة، بـدأت متـارس
عملهـا منـذ استالم الــوزارة مسـؤولـيتهـا

الرمسية.
واشـار اىل ان هذه املديريـات واملراكز عملت
عـلى فتح العـديد مـن الدورات املتخـصصة
بالكومـبيوتر والـكهرباء واالعمـال العلمية
والتـصــويــر الفــوتــوغــرايف واخليــاطــة
والتطـريز واحلفـر على اخلـشب والفـنون

التشكيلية واملسرحية واخلطابة.
وبني السيـد عصام ثامر الديوان ان الوزارة
تعمل على ترسـيخ املبادئ والقيم الرتبوية
واالنـســانيــة من خالل احلــاقهم بـدورات

ثقافية وتربوية.
وركـز على ان مـديريـات الشبـاب يف بغداد
واحملافـظات ووفق براجمها وخططها قامت
بـإفتتـاح دورات تقـويـة للـطلبـة املـكملني
مبـواضيع الفـيزيـاء والكـيميـاء واهلنـدسة
والريـاضيات واالنكليـزية والعربـية وهذه
الـدورات حياضـر فيهـا اساتـذة اختـصاص

الديوان يؤكد ان الشباب هم القاعدة الواسعة اليت
متلك مواهب وطاقات لبناء العراق النموذجي 

.


