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منتخبنا الوطين بكرة القدم يشارك يف احتفالية اعتزال الالعب السوري وليد ابو السل عامر جنم :باركنا ترشيح محودي لالنتخابات
وماهر حبيب عاد نادم ًا
يف التقرير االسبوعي إلحتاد الكرة

تشكيل جلنة ملعاجلة عقود العيب اندية الدوري املمتاز
.
 فتح باب الرتشيح إلنتخابات االحتادبغداد /حيدر مدلول
عقــد االحتــاد العــراقـي لكــرة
القــدم اجـتمــاعـه االسبـــوعي
ونـاقـش املــواضيع املـدرجـة يف
جدول اعـماله واختـذ بصـددها
القرارات التالية:
 .1استجـابة لرغـبة السـيد امحد
احلجيـة رئيس اللجنـة االوملبية
اثنـاء لقـائه بــأعضـاء اهلـيئـة
العامـة إلحتادنـا يدعـو االحتاد
السادة رؤساء االحتادات الفرعية
وممثلي انـديـة الـدوري املمتـاز
وانديـة الدرجـة االوىل املتـأهلة
للــدوري املمتـاز حلضـور اللقـاء
املذكور بـالساعـة الثانيـة عشرة
من ظهر اليوم الثالثاء يف املركز
الـثقــايف الـنفـطـي يف ســاحــة
االنـدلـس وان اهلــدف من هـذا
اللقـاء لــرغبـة الـسيــد رئيـس
اللجنة االوملبية للتعارف وتذليل
الـصعـوبــات اليت تعـرتض عمل
اهليئة.
 .2املــوافقــة علـى املـشـاركـة يف
بطولة درع االحتاد اهلندي واليت
سـتقــام يف اهلـنــد يف االسـبــوع

الرابع من ايلول القادم.
 .4املــوافقــة علــى طلب االحتـاد
الـسـوري إلجــراء مبـاراة وديـة
بني مـنتخبنا الـوطين ومنتخب
سوريـا مبناسبـة اعتزال الالعب
الدولي السوري وليد ابو السل.
 .4املــوافقــة علـى املـشـاركـة يف
البطولة العـربية اليت ستقام يف
اجلــزائــر للفـــــــــرتة من 27/9
ولغاية .8/10/2004
 .5تـشكـيل جلنـة من الـسـادة د.
هــديب جمهــول وحممـد جـواد
الصائغ وبـاسم الربـيعي وكاظم
حممـد سلطـان ملنـاقشـة افضل
الـصـيغ ملعـاجلــة عقــود العيب
اندية الدوري املمتاز.
 .6يـنعــى االحتــاد احــد كــوادره
املخلـصــــة املغفـــور له عـبـــد
الــرمحـن عبــد الكـــريم (ابــو
عوف) الذي انتقل اىل رمحة اهلل
يوم اخلميس املـاضي  -نسأل اهلل
العلـي العظيم ان يتغمـده بوافر
رمحـتـه وان يلهـم اهـله وذويه
الصـرب والسلوان وانا هلل وانا اليه
راجعون.

الالعبون القدامى خيتارون منعم جابر
للهيئة العامة
املدى  /يوسف فعل
اختارت اهليئـة العامة لرابـطة الالعبني الدوليني القـدامى السيد
منعم جابـر لتمثيلها يف اهليئـة العامة النتخابـات احتاد كرة القدم
املقبـلة .بعـد أن مجع  60صوتـ ًا يف االنتخـابات الـيت أدارها الـسادة
ناجح محـود وطارق حـسني العانـي ومبساعـدة شهاب أمحـد وقد
رافقت االنتخـابات العـديد من االعرتاضـات حول إضافـة عدد من
األمسـاء اليت ال تتوفـر فيها شـروط االنتسـاب مما أدى إىل انـسحاب
املعـرتضني وهم حسن بلـة وصاحب خـزعل وهاشم عـبد اللطيف
وحسني جـرب وحسني هـاشم ثم انـسحب رئيـس الرابـطة مـؤيد
حممــد صــاحل لعــدم إطالعه علــى االمســاء املقــدمــة إىل جلنــة
االنتخابات.

تأجيل
.
انتخابات املدربني!
مل يكتمل النصاب القـانوني يف االنتخابات اخلـاصة باختيار ممثل
املـدربني يف اهليئة الـعامة الحتاد كـرة القدم اليت كان مقـر إقامتها
املركز الثقايف النفطي حبضور اللجنة املشرفة على االنتخابات اليت
أعلـنت تـأجـيلهـا إىل يـوم األربعـاء املـقبل حـيث يكــون احلضـور
للمـدربني العـاملني والفـعليني ألنـدية الـدوري املمتـاز للمـوسم
احلـالـي والبــالغ عــددهم ( )25مـدربــ ًا مع مـدرب واحــد فقـط
للمـنتخبات الوطـنية وستجرى االنـتخابات بغض الـنظر عن عدد
احلضور.
ويـذكـر أن األنـديـة الـيت حضـرت هي املـوصل والـبصـرة وزاخـو
وأربـيل والنفـط والنـجف واالستقالل بـينمـا مل حتضـر األنـديـة
اجلماهريية ومل تعلن أسباب الغياب!!

محود تناسى أحزانه!

أدار الـسيد نـاجح محود املـشرف عـلى جلنـة االنتخـابات اخلـاصة
باحلكـام الدوليـني والالعبني القدامـى واملدربني االنتخـابات اليت
جـرت يف املـركــز الثقــايف النـفطـي بصـورة رائعــة وبطـريقـة
دبلـوماسيـة حيسـد عليهـا واستطـاع التغلب علـى مجيع العـقبات
واالعرتاضات اليت صدرت مـن البعض ألسباب خمتلفـة برغم وفاة
والـده لكنه أبـى إال أن حيضـر ويكمل الـواجب املكلف بـه ويتحمل
مـسؤوليته فكان موقف ًا رائع ًا من الناجح محود جتاوب معه مجيع
احلاضرين.

متابعة/أياد قاسم الصاحلي
بــاركت اهلـيئـة اإلداريــة لنـادي
الشـرطـة تـرشيح الـسيـد رعـد
محـودي النتخـابات احتـاد الكرة
املـزمع إجـراؤهـا نهـايـة الـشهـر
ال عن النـادي ..وقال
اجلـاري ممث ً
الـسيـد عامـر جنم نـائب رئـيس
اهليئة اإلدارية للنادي يف تصريح
لـ(املــدى) :إن تــرشـيح الــسيــد
محـودي جاء يف وقت حتـتاج فيه
الـكرة العـراقيـة لوجـود أبنـائها
الـذين خـدمـوهـا سنني طـويلـة
وهم أوىل بقيـادتهـا مع زمالئهم
اآلخـرين ..وأضـاف :كمـا وافقت
إدارة النـادي على عـودة الكـابنت
ماهـر حبيب إىل صفـوف الفريق

 .7فـتح باب الـرتشيح إلنتخـابات
االحتــاد اعـتــــــــبــارًا من يــوم
االحــد ( ) 6 /20ولغــايــة يــوم
اخلـمـيـــس  24/6/2004وعلــــى
االخــوة الــراغبـني يف الرتشـيح
مـراجعة االحتـاد (جلنـة تهيـئة
االنتخابات) اعتبـارًا من الساعة
العـاشرة صباحـ ًا ولغاية الـساعة
اخلــامسـة عصـرًا لغـرض امالء
اسـتمـــارات الرتشـيح عـلمــ ًا ان
مـوعــد االنتخـابـات قـد حـدد
بـتــــاريخ  27حـــزيـــران 2004
وسوف يعتمـد املرشحـون الذين
ميألون استمارات الرتشيح فقط
وال يعترب كتاب (النادي /االحتاد
الفــرعي) جمـزيــ ًا للرتشـيح بل
جيـب علــى مجـيع املـــرشحـني
امالء االسـتـمـــارات اخلـــاصـــة
باالنتخابات وبعكسه لن يتعامل
االحتــاد مع الكـتب وان االحتـاد
يـود اعالم االخوة املرشحني بأن
الرتشيحات واالنتخابات ستجري
على املنـاصب استنادًا اىل النظام
الداخلي لالحتاد.

وعن فرصة عودة األخوين مازن
وفارس عبـد الستـار قال الـسيد
جنم إن القـرار عـائـد إىل املـدرب
وهو الـذي ارتأى إبعـادهما وذلك
هلـبوط مـستـواهمـا الفين ومتت
املــوافقــة علــى تقــريــر عــدم
صالحهما.

نافع عبد السادة:

هذه أسباب استقاليت من نادي الكهرباء

قـال السيـد نافع عـبد الـسادة
الرئيس السابق لنادي الكهرباء
أنه مل يتعرض إىل ضغوط من
أية أطراف داخلية أو خارجية
دفعته إىل تقديم استقالته من
رئـاسة النـادي مؤخـراً.وأضاف
عبـد الـســادة (إنين لـو كـنت

غين اجلبوري
ممث ًال للحكام يف اهليئة العامة
الحتاد كرة القدم
املدى  /يوسف فعل
مت انـتخاب السيـد غين اجلبوري
ال للحكـام يف اهليئـة
ليكـون ممـث ً
العــامــة الحتــاد كــرة القــدم يف
االنتخـابـات املقبلـة وقـد جـرت
وقــائع االنـتخــابــات اخلــاصــة
بــاحلكـام الـدولـيني احلـالـيني
املتقـاعــدين يف املـركــز الثقـايف
النـفطي وأدارهـا بنـجاح الـسادة
نــاجح محـــود وحممــد جــواد
الصـائغ وطـارق حــسني العـايف

وقد بـاشر تـدريباتـه ابتداءًا من
بدايـة األسبـوع احلالـي واقرتنت
عودته بتقدميه اعتذارًا للمدرب
واإلدارة عن اخلـطأ الـذي ارتكبه
بعــــد تــــركـه الفــــريـق خالل
مـشــاركتـه يف بطـولـة الـسـوبـر
اآلسيـويـة بعـد أن قـرر املـدرب
يـونس عبـد علي قبـول اعتذاره
وقــد األخـري الـتـمــاســـ ًا لإلدارة
إلصـدار املـوافقـة علـى عـودته
لكــونه كــابنت الفــريق والعبـ ًا
خلــوقــ ًا وخــدم النــادي سـنني
طـويلـة وكـونـه مسـتمعـ ًا جيـدًا
لتوجيهات املالك التدرييب وبناء
على ذلك رحبنا به وها هو يعود
بقـوة ألداء الوحـدات التـدريبـية
استعـدادًا للـبطـوالت املـقبلـة..

املسـتشـار القـانونـي ومبسـاعدة
شهـاب أمحد وحبـضور أمـني سر
االحتــاد عبـد اخلــالق مـسعـود
وطــارق أمحــد رئـيــس جلـنــة
احلكام املركزية.
ويـذكـر أن غـين اجلبـوري كـان
املرشح الـوحيد وحـصل على 29
صــوتـــ ًا من  31صــوتــ ًا ويعـترب
اجلـبـــوري مـن الــشخـصـيـــات
الريـاضيـة املعروفـة بإخـالصها
واتزانها يف عملها.

.

للمشاركة يف الدورة العربية

اختيــار املنتخــب العــــــراقي
للكيك بوكسنك
اكرام زين العابدين
اختـتمت األسـبوع املـاضي علـى مالعـب نادي (أبـو جعفـر املنـصور)
منـافسـات اختيـار منـتخب العـراق لـلمتقـدمني بــالكيك بـوكـسنك
استعدادًا للمشاركة يف البطولة العربية القادمة.
وأسفـرت النـزاالت عن فـوز الالعب محيـد نعـيس لـوزن  55كغم من
نادي الـسالم وقيصر شـايف لوزن  59كغم مـن منتخب البصـرة وسامان
صديق لوزن  63كغم من منتخب كردستان وكازان حممد لوزن  67كغم
من منتخب كردستان أيض ًا وفؤاد قصي لوزن  71كغم من نادي الفيلية
ونهاد حسن لـوزن  76كغم من نادي الفيلية وعدي كاظم لوزن  83كغم
من الفيلية وعلي قاسم لوزن  88كـغم من نادي السالم وتوفيق عدنان
لوزن  95كغم من الفيلية وأنور شاكه لوزن  95+كغم من الفيلية.
ويف نهايـة املنافسات أختري الالعب فـؤاد قصي من الفيلية أفضل العب
يف البطولـة وحممد حسن من السالم أفضل خـاسر يف البطولة :واشرف
على نزاالت التـصفيات عضو االحتـاد عبد اجلليل جبـار وخبري اللعبة
ثامر عبد العزيز.

أحـس بــأنين قــد أجرب علـى
االبـتعـاد عـن النـادي بــرغم
إرادتي لواصلت القتال والدفاع
املسـتميـت عن املنـصب حتـى
النهايـة) ولكن عملي الوظيفي
(مـديرًا لكهرباء الرصافة) كان
سـبـبــ ًا رئـيــســـ ًا يف تقــديـم

استقاليت).
واشــار إىل أن النـادي ال خـوف
علـيه بعـد أن تـرأس الــسيـد
مـنهل إبــراهيـم إدارة النـادي
الــذي يعــد من الـشخـصيـات
الـريـاضيـة اليت حتـرص علـى
دعم النادي.

اختتام بطولة العراق
املفتوحة للرجال والشباب باجلوجيتسو..
كتب  /اكرام زين العابدين
مبـشـاركــة  67العبـ ًا مـتقـدمـ ًا
ميثـلون 17نـادي ًا و 42العـب ًا شـاب ًا
ميثلون  12ناديـ ًا من خمتلف أحناء
العـراق اخـتتمـت مسـاء اجلمعـة
املـــاضـي علـــى بــســـاط نـــادي
األعـظـمـيــة بـطــولــة العــراق
املفتوحة باجلـوجيتسو وحبضور
مجاهريي غفري.
وحضـر ختـام الـبطـولـة رئـيس
اللجنــة األوملبيـة أمحـد احلجيـة
وأمـينهـا العـام د .عـامــر جبـار
وعضـو املكتـب التنفـيذي حـسن
عبد القـادر حبرية ورئـيسا احتاد
املصـارعـة عبـد الكــريم محيـد
جرت املبـاريات النهائية وأسفرت
عـن فـــوز نـــــــــادي الــشـبـــاب
الـرياضي بالبطولـة الفرقية بعد
أن مجع  35نقـطــة وحل ثــانيـ ًا
نــادي التحـدي ومجع  30نـقطـة
والـشعلـة ثـالثـ ًا ومجع  26نقطـة
وكـــانـت الـنـتــــائج الفـــرديـــة
للمتقدمني كاآلتي:
وزن  65كـغم ريـاض عـميــد من
نـادي الـشبـاب وزن  76كغم واثق
عبد الـرمحن من الشباب وزن 87
كغم مـرتضـى كمـال من الشـباب
وزن  98كغم نعمة صاحل من نادي
الـتحــدي وزن  99+كـغم حـســام
جويد من الشباب والوزن املفتوح
عدنان صدام من الشباب أيضاً.
أما يف فئة الشباب فكان الكاظمية
هــو املــسيـطــر علــى جمــريــات

املبـاريـات وأحـرز املـركـز األول
ومجع  34نقطـة وحل ثاني ًا نادي
الـصليـخ ومجع  24نقطـة ونـادي
الشعلـة ثالث ًا ومجع  22نـقطة أما
الـنتـائج الفــــــرديـة فكـانت يف
وزن  55كغـم حممــد كــريـم من

الكـاظميـة ويف وزن  61كغم األول
مهمني عـادل من الكـاظمـية ويف
وزن  67كغـم حيــدر حـسـن من
الكـاظميـة ويف وزن  74كغم سيف
خـضــر من الـشعلـة ويف وزن 80
كغم عمر رياض من الصليخ.
ويف نـهايـة البـطولـة وزع السـيد
سعد امحـد العانـي رئيس جلـنة
اجلـوجيـتسـو مع رئـيس اللجـنة
األوملبيـة أمحد احلجية ود .عامر
جبار وحـسن عبد القـادر حبرية
اجلـوائــز علــى الفـائـزيـن وهي
عبــارة عن جـوائـز تقـديـريـة
ومالـية خـصصتهـا اللجنـة هلذه

البطولة الناجحة.
وتـوجهت (املدى الرياضي) صوب
رئيس جلنة اجلـوجيتسو وسألته
عن انطباعه عن البطولة فأجاب
بـأنهـا بطـولـة نـاجحـة تعرب عن
مـــدى اجلهـــد الـــذي مت بـــذله
الجنـاحها وسـيتم اختيـار أعضاء
املنـتخب الـوطـين من الالعـبني
الفائـزين الذين سيتم إدخاهلم يف
معــسكــر تــدريـيب يف األردن مع
املـنــتخـب األردنـي اســتعــــدادًا
للمـشاركـة يف البـطولـة الدولـية
الـيت ستقـام يف اليـونـان شهـر آب
القادم.

حيدر نافع من خالل (املدى الرياضي) يطالب بفتح حتقيق يف قضية سابقة
حيدر نافع بدأ مهاجماً
المتالكه مواصفات
املهاجم احلديث
فأجاد وأبدع
واصبح منافساً
على لقب
هداف
الدوري لكنه
لم يستمر
مهاجماً
بسبب
اقتناع
املدربني
الذين
تعاقبوا
على
تدريبه بأنه ميتلك
حدس املدافع لطوله
الفارع وإجادته أللعاب
الرأس فاستمر يف هذا
املركز لتضيع موهبة
تهديفية شابة بسبب
اختالف وجهات
النظر.

*االستقالل مير بأزمة مالية خانقة*.لم نتسلم رواتبنا وعقودنا حتى اآلن.
*سلبوا مني لقب هداف الدوري.
حاوره/يوسف فعل
التـقينـاه وكـان لنـا هـذا احلـوار
معه:
*هـناك مـشاكل مـاليـة يف نادي
االسـتـقالل أيــن وصلـت هـــذه
املشاكل؟
يـعاني النادي من ضـائقة ماديةكـبرية .فــالــرواتـب متــأخــرة
والعقــود اليت أوعـدنـا بهـا كالم
فقط ،ومـا حـدث هــو مطـالبـة
الالعـبني حبقهم فهـناك مـشاكل
غري املـالية هي بني أعضاء اهليئة
اإلدارية أنفسهم.
*بـرغم األزمـة املـاليـة لكـنكم
استطـعتم حتقيق نتـائج جيدة
أهـلتـكم لـلمـشــاركــة يف دوري
النخبـة فهل مت تكـرميكم عـلى
ذلك؟
ما ذكرته صحـيح مل نكرم علىاجملهــود الــذي قـــدمنــاه خالل
املبـاريات واستطعنـا التفوق على
فرق تفوقـنا بإمكـانياتهـا املادية
والفنيـة ولكن بإصـرار الالعبني
وتعــاونهم مـع املالك التــدرييب
تغلبنا على هذه الصعوبات.
*كيف ال يكرم الفـريق ومدربه
هو أمني سـر اهليئـة اإلدارية أال
ترى هذا غريباً؟
سأحتـدث معك بصراحة شديدةيف البـدايـة كـان املـدرب حكـيم
شـاكــر مع الفـريق ويــدافع عن
حقـوقهـم ولكن ال نـدري مـا هـو

سبـب تغـريه ليـصـبح مع اإلدارة
ضد حـقوق الالعبـني وتصور أن
أحد أعضاء اهلـيئة اإلدارية يقول
تريدون (تكـريم) على من فزمت
حتى تستحقوا ذلك وال يعلم بأن
هذا هو حال كرة القدم وهذه هي
مستويات فرقنا.
*مسـعنــا بــأنـكم وقـعتـم علــى
الـبيــاض ألجـل عيـــون النــادي
واملدرب حكيم شاكر؟
وقـعنا عـلى دينـار واحد إكـرام ًاللنـادي وللمـدرب حـكيم شـاكـر
الـذي صـــــــــــرح لنـا بــأن لكل
العب ( 500دوالر ×  )3يف حــالــة
الصعـود واللعب يف دوري النـخبة
وأما الالعب الـذي يوقع لـسنتني
فــــــإنه يــــســتـحق ( 300دوالر)
وحـققنـا اهلـدف ولكـننـا مل نـر
شيئ ًا من هذه الوعود.
*بدأت مهامج ًا بارع ًا ثم انتقلت
إىل اللعب مـدافعـ ًا مـا هــو سبب
هذا التغيري؟
عنـدمـا رجـعت مـن احرتايف يفلـبنـان لعـبت مهـامجـ ًا يف نـادي
الــدفــاع اجلــوي وكـنت هــداف
الفــــريق حـيـث اســــــتــطعـت
تــسجـيل  18هــدفــ ًا ويف إحــدى
املباريـات أشركين املـدرب حكيم
شـاكر مـدافع ًا مـساكـ ًا وكانت مع
الكـوت فحصلت علـى لقب أفضل
العب يف املـباراة وهـذه هي قـصة
حتـولـي من املهــاجم إىل املــدافع

ولكـين أشــــارك مع املهـــامجـني
وأحرزت أهدافاً.
*قـد تكون إجادتك املـدفاع على
اهلجـــوم هـي سـبـب تفــضـيل
املدربني إشراكك يف هذا املركز؟
ال ألعـب مدافعـ ًا مسـاك ًا وسـأعودمهامجـ ًا مثلـما عـرفين اجلـمهور
حـتــى اعـتـــزال اللعـب ألنـين ال
أهــوى إشـــراكي مــدافعـــ ًا أثنــاء
املباريات.
*نالحـظ غيـابك املـستمـر عن
تـشكيـالت املنتخـبات الـوطنـية
ملاذا؟
استـدعيت مـرة ضمن تـشكيـلةاملـنتـخب الــوطين مــدافعــ ًا ومل
أستمـر واملشـكلة يف العـراق كثرة
احملسـوبيـة واملنـسوبـية والـدليل
فـشل العـديــد من الالعـبني مع
املـنتخب الـوطين وبـداييت كـانت
أفضل مـن أغلب العـيب املنـتخب
الـــوطين فـــالعالقــات هـي اليت
حتـكم وتـبقــى أمـنيـيت متثـيل
العراق يف احملافل الدولية.
*يف مـوسم  94 - 93كنت منـافس ًا
علــى لـقب هــداف الــدوري مع
املهاجـم يونس عبد علي حدثنا
عن ذلك؟
أعتـرب هذا املـوسم أفضل مـوسملي وكنت مهامجهـا يف نادي دياىل
ومنـافس ًا للقـب اهلداف مع يونس
عبد علي وعـندما تـسلم تدريب
فريـق دياىل املـدرب ثامـر أمحد

أعطاني احلريـة الكاملة يف اللعب
وأصبح لقيب املـدلل ولكـن حدث
شــيء أحلق الغـنب بـي حـيـث مل
يـسجلوا لي هدفـ ًا لكي حيرز لقب
الـدوري يـونــس عبــد علـي ثم
سجلــوا له هـــــــــدفـــ ًا ليـصـبح
رصيـده ( 25هـدفــاً) ومن خالل
جريـدة (املدى) الرصـينة أطالب
بـفتح مـوضـوع هـذه القـضيـة
إلنصـايف وإحقــاق احلق حتـى ال
تتكــرر مثل هـذه احلــاالت اليت

كـانت حتـدث يف االحتــاد السـابق
وأشعـر بــأن هنـاك تـآمــرًا علي
ألجل يونس عبد علي.
*مسعنـا بـأن االحتـاد الـســابق
رفـض اسـتـمـــرار احــرتافك يف
لبنان ملاذا؟
كنـت مع زميلـي الالعب مـاهـرعكلــة نلعـب يف شبـــاب اخليــام
ونقــدم مبـاريــات رائعــة وكنـا
مميزيـن يف الفريق ولـكن رئيس
االحتاد الـسابق الـطاغيـة الصغري

رفض استمراري مع الفريق ألني
كنت صغـري السـن فيمـا مسح ملن
هم أصغر مين سناً.
*هل من كلمة أخرية؟
أطــالب االحتـاد العـراقـي لكـرةالقـدم بـاالهـتمـام بـالـصحـافـة
الـريــاضيـة ألنهـا بعـد سقـوط
ال رائع ًا
الـنظام الـسابق تقـدم عم ً
ال وتقـدم خدمـات جليـلة
ومجي ً
لالعـبني والـريــاضيـني بصـورة
عامة.

بطاقة مشاركةللجودو يف أوملبياد أثينا
متابعة :جنان حممد
جنحت مـسـاعي االحتـاد العـراقي
للجـودو يف احلصـول علـى بطـاقـة
مـشــاركــة (وايت كــارت) لـالعب
حيدر علي الزم وزن فوق  100كغم
يف الدورة األوملبية املقبلة.
أعـلن ذلك الـسيـد مسري املـوسـوي
رئيس االحتـاد وقال أن املدير العام
للجنـة األوملبية الـوطنية الـدكتور
تريس عـوديشـو لعب دورًا كبريًا يف
اجنــــاح مـــســــاعـي االحتــــاد مع
االحتـادين اآلسيوي والـدولي حول
احلصـول علـى بطـاقــة مشـاركـة
ألحـد العبيه ليشـارك يف األوملبياد
املقــبلـــة مــشـريًا إىل أن االحتـــاد
اآلسيـوي أعرب عـن دعمه لالحتاد

من خالل قـراره بـإدخـال الالعب
حيدر علـي الزم معسكرًا تـدريبي ًا
يقـام يف جـامعـة كيتـو اليـابـانيـة
وحتـت إشـــراف الـبــطل العـــاملـي
يــامــاسـيت خالل األيــام القلـيلــة

املقبلـة.ويذكـر أن اختيـار االحتاد
الـدولي وقع علـى الالعب املـذكور
مـن بني مخسـة العبني عـراقيني
مت تــرشـيحهـم من قـبل االحتــاد
العراقي للعبة.

