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يفالتقريراالسبوعيالحتادكرةالقدم

تفقد احلالة الصحية للمدرب القدير عمو بابا وحتمل نفقات عالجه!
املدى/حيدر مدلول
عقــــد االحتــــاد اجـتـمــــاعه
االسبــوعي ونـاقـش املــواضيع
املدرجة يف جدول اعماله واختذ
بصددها القرارات االتية-:
.1عــاد اىل ارض الــوطـن الغــالي
يــوم امــس االول مـنـتخـبـنــا
االوملـيب الـبــطل الـــذي مــثل
العــراق والعـــرب وآسيـــا خري
متـثـيل يف نهــائـيــات الــدورة
االوملبية يف أثينا وذلك حبصوله
علــى املــركــز الــرابع بعــد ان
خـاض مبـاريـات رائعـة وحقق
نتــائج تلـيق بـسـمعــة الكــرة
العـراقيـة امـام مـنتخبـات ذات
مـستويـات عاليـة تضم جنـوم ًا
ميثلـون انـديـة اوروبيـة وكـان
هــذا املـنـتخـب الـــرائع املــادة
االســـاسيــة لــوســـائل االعالم
العاملية وموضع تقدير واعتزاز
الـكـثـري مـن الـــشخــصـيــــات
الريـاضية الدولية وعلى رأسهم
الـسيـد بالتــر رئيـس االحتـاد
الـدولي لكـرة القـدم الـذي قـال
عـن مـنـتخـبـنــا االوملـيب (انه
مـنتـخيب املفـضل) ..بـارك اهلل
بكـل من بــذل جهــدًا او قــدم
دعم ًا هلذا املنتخب العزيز وقبل املنـتخب العـزيز ان يـستـمر يف
هـذا وذاك فان احتـادنا يـبارك عـطــائه وخــاصــة وانه علــى
جهـــود (الكــادر) الـتــدريـيب ابـواب التــواصل مع مبـاريـات
الـوطين املـتميـز هلـذا املـنتخب تـصفيـات كـأس العـامل والـذي
بقيـادة املدرب القـدير عـدنان يعـول عليه احتادنـا ومجاهرينا
محـد ومـسـاعـديه و(كـوادره) الرياضـية الكثري لغرض التأهل
االداريـــة كمـــا يبــارك جهــود اىل نهائيـات كأس العـامل ان شاء
االبـطال العيب املنتخب االومليب اهلل.
ويف ذات الـــوقـت علـــى هـــذا  .2كـلف االحتـــاد امـني الــســـر

أجراء القرعة
اخلاصــــــــــــة
مبباريـــــــــات
االنديــــــــــــة
االســــــيوية!
الـسيـد امحــد عبــاس وعضـو
االحتـاد طـارق امحـد لـتفقـد
احلالة الصحيـة للمدرب القدير
عمـو بـابـا وبعـد الـزيـارة قـرر
االحتاد حتمل نفقات عالجه يف
االردن واختــذ االحتــاد كــافــة
الرتتـيبـات الالزمـة لـذلك ويف
عمان قام السـيد رئيس االحتاد
حسـني سعيـد وعضـو االحتـاد

حممـد جــواد الصـائغ بـزيـارة
الكابـنت عمو بـابا بعـد اجرائه
لعـملـيـــة نـــاجحـــة يف احـــد
مـستشفيـات عمان وقـد قدمت
اللجنـة االوملبية واحتـادنا دعم ًا
مالي ًا للكابنت عمو بابا مساهمة
منهـا ملعـاجلـة الظـرف الـراهن
الـذي يتعرض له شيخ املدربني
عـمو بـابا ..نـتمنـى له الشـفاء

.
حسني سعيد :إجناز االومليب مفخرة

العـاجل والعــودة السـريعـة اىل
وطنه وحمبيه.
.3غـادر بغـداد يـوم امـس االول
االثـنني  30/8/2004مـنتخـبنـا
الــوطين للـشبـاب للـدخـول يف
معــسكــر تــدريـيب وخــوض
مبـاريـات تـرحـيبيـة يف قطـر
قـبل ان يتـوجه اىل مــاليـزيـا
للمشاركة يف نهائيات شباب آسيا

وكـــان مـنـتخـبـنـــا الـــوطـين
للنـاشـئني قـد غـادر بغـداد يف
االسبـوع املــاضي للـدخـول يف
معسـكر تدرييب يف تـايلند قبل
ان يتوجه للمشاركة يف نهائيات
آسيـا متـنيــاتنــا للمـنتخـبني
بالتوفيق والنجاح....
.4أصـدر احتادنـا بيانـ ًا يعلن فيه
انسحـابـه من بطـولـة االنـديـة

يف املؤمتر الصحفي الحتاد كرة القدم

*فوجئت مبا يدبر ضد أنديتينا!
*الدوري يبدأ يف ( )10/21وعلى ( )4مجاميع
محمد جواد الصائغ:
*االحتاد العربي ينظر إلينا باستصغار!!
كتب/يوسف فعل

د.هديب مجهول:
*السبب يف االزمة
اقتصادي!
*سيقيم أداء االوملبي
بدون مجاملة.

اجناز االوملبي مفخرة!
ثم تطـرق سعيـد اىل مشـاركة
املـنتـخب االوملـيب العـــراقي يف
اوملـبيــاد اثـينــا وقــال نهـنئ
انفسنـا ونهنئكم علـى حصول
فريقنا علـى املركز الرابع وهو
اجنــــاز يعـتـرب مـفخـــرة لـكل
العراقـيني وحتى سيب بالرتر
رئـيس االحتـاد الـدولـي حضـر
مبـاريـات فــريقنـا (3مـرات)
واعتـربه فريقه املفـضل وبهذه
املنــاسبـة نـشكــر كل اجلهـود
اخلرية العــداد هــذا املـنتـخب

ونتمنى له الوصول اىل شواطئ
املونديال.
مباريات جتريبية
ملنتخبنا الوطني!
ومبارياتـنا امام تايوان ستكون
االنطالقـة للتأهل للدور الثاني
ونـعمـــل على اقـامة مـباراتني
يف ( 10/1و  )10/16مــــــــــــع
املنتخبـات اخلليجيـة وسندعم
صفـوف الفـريق بــالعنـاصـر
اجليـــدة اليت مــازال امــامهــا
الـكـثـري لــتقــــدميـه للـكــــرة
العراقية.
كرامتنا فوق كل اعتبار
واكـمل حديثـة قائالً :اوضحت
هلم بأننا النقبل اهانة الكرامة
العـراقيـة من أي شـخص كـان
وكرة القدم وبـاجتاه اثينـا كما
ان انـديـتنـا بــذلت وصــرفت
الـكـثـري مـن االمـــــوال الجل
التعاقد مع الالعبني واملدربني
اجليـدين وانسحـابنا من دوري
العـــرب اعتــزاز بــانــديـتنــا
ورياضتنا!
الدوري يف ( )10/21وكل
خميس وجمعة!

امـا ماشغل اجلـمهور الـرياضي
هو مـتى يقام الـدوري للموسم
الكـروي املقـبل تطـرق سعيـد
للموضـوع وقال ،نسعـى القامة
الدوري وهـو ياتـي بتكاتف كل
اجلهــود اخلـرية الجل اقــامــة
الـدوري الـذي سيــسهم يف رفع
مستـوى اللعبة واثـر ذلك قرر
االحتــــاد اقــــامــته يف ()10/21
وتقـام املباريات يومي اخلميس
واجلــمعــــة وعلـــى شـكل ()4
جماميع وملرحلتني ونتمنى ان
يـستـتب االمـن حتــى نضـمن
جناح الدوري واملـشكلة االخرية
اليت حدثت مع االحتاد العربي
هي بـسبب عدم اقـامة الدوري
احمللي.
نطالب وزارة الشباب
بدعم االندية
كمـا اطلـب من وزارة الـشبـاب
والـريـاضـة واللجنـة االوملبيـة

العــراقيــة دعم االنـديـة الن
الـريـاضـة شـيء مهم جـدًا يف
استتباب االمن يف البلد وشعبنا
حمب لكـرة القـدم بشـكل كبري
ونطمح مجـيع ًا الجنـاح مسرية
الــدوري وهــذا يـتـطلـب مـن
اجلميع العمل بهذا االجتاه!!
منتخب الشباب فريقنا
االوملبي املقبل
ومـنتخب الـشبـاب مقبل عـلى
املـشـاركــة يف نهــائيــات اسيـا
للـشبـاب وهـو االن يف معـسكـر
تدريـيب يف قطر يتوجه بعدها
اىل ماليزيا القامة معسكر اخر
فيها ملدة ( )10ايـام للتعود على
اجــواء ومـنــاخ كــواالملـبــور
وفــريقنـا الـشبـابـي سيـصبح
مـنتخبنـا االومليب املقبـل حتى
تتواصـل عملية البـناء الكروي
اما مـنتخب الناشئـني فيعسكر
يف تايـليندا اسـتعدا ًد لنهـائيات

ان تزيد حصـة العراق وبعدها
جلـسنـا ونـاقـشنــا مع جلنـة
املـسـابقـات يف االحتـاد العـربي
لكـنهـم مل يـتخـــذوا القـــرار
الصحيح وقـررنا االنسحاب من
البطـول بسبب اصـرارهم على
مـشـاركـة فـريق واحـد وهـو
الـطلبـة ،ثم حتـدث د.هـديب
جمهــول وقــال ان الــسـبـب يف
االزمة هـو اقتصـادي وبطـولة
االندية الـعربية رائعـة وعلينا
العمل على جناحها لكنهم كانوا
مستعجلني يف اختاذ هذا القرار
ضد العراق!

العقود عـدا عقد عـمار حمـمد
مع الـوكـرة الـقطــري وبعقـد
جيد ( 500الف دوالر).

االحتاد العربي ينظر لنا
باستصغار!!
واكـمل الـصــائغ حــديـثه :ان
الـشركـة الراعـية كـانت تـريد
انـدية ذات مسعـة ومجاهـريية
كـبرية فـقلنــا هلم بـأن الـنجف
لــديه مجهــور واسع يف الـبالد
العربيـة ثم مت التفـاوض على
مقـعدين على ان يكـون الطلبة
احدهما وختتـارون فريقا اخر
فــرفـضـنـــا طلـبهـم واعلـنــا
االنسحاب وبصراحة وهذه اول
مـــرة اشـــارك يف مـثل هـــذه
املؤمتـرات وكان اعضـاء االحتاد
الـعربـي ينظـرون لنـا بنـظرة
ضيقــة (استـصغـار) لالحتـاد
العــراقـي وعلـينـــا ان نكــون
مطيعني ومؤيدين لقراراتهم.

*مؤامرات وبتأييد من الشركة الراعية!

اقــام االحتــاد العــراقـي لكــرة
القدم مؤمترًا صحافي ًا يف املركز
الثقايف النفطي وحبضور السادة
حسـني سعيـد رئـيس االحتـاد
وحمـمــد جــواد الـصـــائغ ود.
هـديب جمهـول وسـامي نـاجي
وتناول احملاور الثالثة الغالبية
املـنتخب االوملـيب ومشـاركـة يف
اوملبيـاد اثينـا واالنسحـاب من
بطولة االندية العربية واحملور
االخـري اليــة اقــامــة الــدوري
العراقي للموسم املقبل
ويف الـبـــدايـــة رحـب رئـيــس
االحتــــاد بــــاحلــضــــور مـن
اعالميني وقنوات فضائية.

العـربيـة بعـد ان عمل االحتـاد
العربي على عدم اعطاء العراق
اسـتحقــاقه املـطلــوب بـسـبب
حجـج واهيـــة وتربيـــرات غري
منطقية وقد قام ممثل احتادنا
يف االجتماع الذي عقد يف عمان
بـتفـنيـد كـل تلك الـتربيـرات
لكنـنا اسـتشـعرنـا بوجـود ايد
خفـيـــة حـــاولـت الـنـيل مـن
حقوقنـا يف هذه الـبطولـة وقد
اوضح رئيـس االحتـاد الـسيـد
حـسني سعيـد مجيع املالبـسات
اليت حـصلت يف هـذا االجتمـاع
خالل مـؤمتـره الـصحفي الـذي
عقــــــد االثــنــني 2004/8/30
مدعمة بالوثائق والدالئل.
.5يـنــطلق الــــــدوري املـمـتـــاز
ملــــــــوســم  2005-2004يــــــوم
اخلميـس  2004/10/21وسيعقـد
االحتـاد اجـتمـاعــ ًا مع ممـثلي
انـديـة الـدوري املمتـاز لغـرض
منـاقشـة آليـة الدوري املـذكور
وسيتم حتـديد مـوعد ومـكان
عقد االجتماع يف وقت الحق.
يـتقدم احتـادنا خبـالص الـشكر
والتقـديـر اىل اسـرة جـريـدة
الـفرات الغراء علـى اجلهود اليت
بـــذلـتهـــا يف دعـم ومـــؤازرة
منـتخبنـا االومليب بـكرة الـقدم
خالل مبـارياته الـيت اقيمت يف
اليونان.
.7مت اجــراء القـرعـة اخلـاصـة
مبباريات االندية اليت سترتشح
اىل بطـولـة االنـديـة االسيـويـة
حبضور ممثلي االندية املعنية.

وبعد ان انـسحب النفـط لصاحل
الــزوراء جــرت القــرعـــة بني
نـاديي القوة اجلـوية والشـرطة
ومت حتديـد مواعـيد املبـاريات
كما يلي:
أ .القـوة اجلـويـة-الـشـرطـة يف
مـلــــــــــعــب الـــــزوراء يـــــوم
االثنني .2004/9/20
ب .الشـرطة -الـقوة اجلـوية يف
ملـــــــــعـب الــشـــرطـــة يـــوم
اجلمعة .2004/9/24
ولغرض حتديـد التسلسل االول
والثـاني لتـسميـته يف البطـولة
املـذكـورة استنـادًا اىل تـعليمـات
االحتاد االسـيوي فستقام مباراة
ثالثة يف موعد حيدد الحق ًا بني
الفائز من املبـاراتني املشار اليها
اعاله ونادي الزوراء الرياضي.
.8قـام االحتـاد بـاسـتالم املبـالغ
املستحقـة لناديي القـوة اجلوية
والشـرطـة واملـرسلـة مـن قبل
االحتــاد االسيـوي لكـرة القـدم
وذلك مـســاهمــة من االحتــاد
لتسهيل االجـراءات من منطلق
التعـاون التام مبا خيـدم انديتنا
الرياضية وقد مت تسليم املبالغ
اىل االندية املذكورة.
 .9قررت جلـنة املـسابقـات عقد
اجتمـاع ملمثلـي انديـة الدوري
املمتاز يف الساعة احلادية عشرة
صـبــاحــ ًا مـن يــوم الـثالثــاء
املصـادف  7/9يف املركـز الثـقايف
النفطي ملناقشة االمور املتعلقة
بــالــدوري لـلمــوسـم الكــروي
املقبل.

اسيا اليت ستقام يف اليابان وفاز
يف مبــاراة جتــريـبيــة علــى
منـتخب تلـيلنـد للنــاشئني -1
صفـــر ومـنــتخـب الــــرديف
سيالعـب منـتخب سـوريـا يف
اعتزال الالعب الدولي السوري
وليد ابو السل مع اضافة بعض
العنـاصـر اجلـديـدة للمـنتخب
الرديف!
فوجئت مبا يدبر ضد
انديتنا!!
وحتــدث حــسني سـعيـــد عن
قضيـة االنسحـاب من بطـولة
االنـديه العـربيـة وقـال كـانت
هنـاك مراسالت سـابقة تـؤكد
بـأن هنـاك ( )3مقاعـد للعراق
يف البـطـولـة لـكين فـوجـئت
بــاتصـال هـاتفـي من االخـوة
الــذيـن حـضــروا االجـتـمــاع
التنسيقي يؤكد بان هناك امرًا
يدبـر ضد االنـدية الـعراقـية

فتـوجهت مـن اثينـا اىل عمـان
الستطالع االمر وكانت اللوائح
تقول ان كل الدول العـربية هلا
مقعدان يف البـطولة واملفروض

العقود االحترافية
ولكن!!
وقــــال حـــســني سعـيــــد ان
االوملبيـاد كان فـرصة العبـينا
البـراز مــواهبهـم حتـى تـتم
مشـاهـدتهـم من قبل االنـديـة
اخلـــارجيــة وقــدمـت عقــود
لالعبني من االنديـة االيرانية
والصينية واالملانية واليونانية
لـكنهــا ليـس بـالـشكـل املالئم
لـذلك ارتأينـا تأجيل مـوضوع

التسويق واالساليب
احلديثة!
الـتـــســــويق ســــؤال (املــــدى
الــريـــاضي) بـــان منـتخـبنــا
االومليب كـــان مفخـــرة وحقق
نـتــــائـج رائعــــة اال ان ذلـك
المينعنـا من دراسـة السلبـيات
وخاصة فيـما يتعلق بالتنظيم
الدفاعي للفريق الذي كان ابرز
عيـوب فـريقنـا اجـاب حـسني
سعـيد مـاتقـوله صـحيح النين
قـد شـخصـت وسجلـت يف دفرت
مالحظـاتـي بعض الـسلـبيـات
وعـرج د.هـديب جمهـول علـى
السـؤال :ضمن جلنـة التـسويق
والــتلفـــاز سـنقـيـم اجلـــانـب
االجيـابي والـسليب بــاستخـدام
االساليب احلديثةونعطي الرأي
للـمـــدرب بـــدون جمـــاملـــة
لالستفـادة يف عمليـة تطـويـر
املنـتخب وهذا الـرأي سيفيـدنا
ونـرحب ونـدعو كل مـن لديه
مثل هذه الطروحات.
كنت لهم عوناً!
وحتـدث الـسيـد حـسني سعيـد
بـان وجوده مع وفـد منتخـبنا
االومليب يف االوملبيـاد كان عـون ًا
كـبـريًا هلـم مـن خالل خـربته
اليت اكتـسبهـا مـن مشـاركـاته
الـســابقــة يف االوملـبيــاد وقــد
حـققنـا اهلــدف االكرب يف كـثري
مـن االمـــور الـيت مل تـــرتـب
وخــاصـــة من حـيث الـسـكن
والــطعـــام كـمــــا مل يكـن مع
الفــــــريق طــبــيــب وكــنــت
اساعدهم يف هـذا اجلانب كثريًا
حيث اليـستطيع املعـاجل القيام
بــذلك ،وهلــذا جتــد مع وفــد
منـتخب الشبـاب اصحاب خربة
يف مثل هـذه الـبطــوالت مثل
انور جسام!

طارق أمحد :الفحص الطيب للحكام الدوليني إلزامي!
بغداد/املدى
قال السـيد طارق امحد عـضو احتاد كرة
القدم ورئيـس جلنة احلكـام املركـزية يف
تصـريح لـ(املدى الـرياضـي) ان الفحص
الطيب اخلاص باحلكـام الدوليني سيكون
اليـوم االربعاء يف مـستشفـى النعمـان لذا
نــرجــو مـن احلكــام احلـضــور الجــراء
الفحـص واضــاف :واحلـضــور سـيكــون
إلزامـي ًا جلمـيع احلكام الـذين ينـتظرون
اجـراء اخـتبـارات (كـوبــر) يف االسبـوع
املقـبل وكمــا ان اعضـاء االحتـاد يـولـون
اهتمـام ًا خـاص ًا بـاالختـبارات اخلـاصة
باحلكام الدوليني.

