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سمير كامل شهاب
انهارت الـرياضـة يف الفلوجـة بشكل
ال يـصـــدق منــذ قــرابــة اربعــة اشهــر
بــــســبــب االحــــــداث االخــيــــــرة الــتــي
عــصفـت بـــاملـــديـنـــة، وحتــــول امللعـب
الـرئيـس إلــى مقبــرة جمهـورهـا زوار
للنـواح والبكـاء بـدل جمهـور للفـرح
واملــرح فضـالً عن ذلك جتـاوز بـعض
االهــالـي علــى ســاحــات كـــرة القــدم
التـي اصبحـت مهملـة بـسبب تـراكم
االوسـاخ وعـدم العنـايـة بهـا. والهـرج
واملــرج الـــذي عم الــريــاضــة وهجــرة
وانـزواء الالعبـني وعدم جتـاوب اهل
اللـعبــة يف احملــافـظــة مع القــائـمني
علــى الــريــاضـــة يف الفلــوجــة الـتـي
اصـــبحــت فــيــمـــــــا بعــــــد يف حــــــافــــــة

)احملذورات(.
املسؤولون عاجزون

الــسيــد عبــد القــادر عبــاس/ رئيـس
الهـيـئـــة االداريـــة لـنــــادي الفلـــوجـــة
حتـدث قـائـالً عن واقع الـريـاضـة يف
املــديـنـــة: ان واقع الــريــاضــة جتــاوز
اخلــط االحــمـــــر بــــســبــب االحـــــداث
االخيـرة التـي مرت بـها املـدينـة قبل
اربعة أشـهر مما جعل اهل الـرياضة
يعزفون عـن مزاولة العـابهم وارتياد
الـنادي لكـون امللعب الـرئيـس اصبح
مقبـرة إليـواء املـوتـى بــدل ان يكـون
متـنفـســاً لهــواة الــريــاضــة ويـضـيف
قـــائالً: قــدمـنـــا طلـبــاً إلــى ممـثلـيــة
اللجنـة االوملبـية يف احملـافظـة والى
القــــائـمــمقــــامـيــــة ووزارة الـــشـبــــاب
والـرياضـة ولكن بـال جدوى او عـناء
من احــد املسـؤولني يف زيـارة وتفقـد

ممـتــــازيـن ويـنـتــظــــرهـم مـــســتقــبل
رياضي اصبحوا يف عداد النسيان.

املـدرب عمـار سعـدي مسـؤول الفـرق
الـــــشعــبــيـــــة قـــــال: لــم اكــن اعلــم ان
الــتــــطـــــــورات واالحـــــــداث االخــيـــــــرة
وحتليق الطـائرات احلـربيـة بكثـافة
وخـــــوف الالعـبـني مـن الــتجــمعــــات
جتـعل مـــن الالعــبــني سـلعـــــة تــبـــــاع
وتــشـتــرى بـــابخــس االثـمـــان وهجــر
معظمهم بني لـيلة وضحاها اللعبة
وقــضـــوا الـــوقـت بــــاملقـــاهـي وقـــراءة

الصحف.
الالعبون متذمرون

حـكـيـم عـبــــود العـب الـنــــادي بـكــــرة
القـــدم قــــال: ال اخفــيك ســـراً انـنـي
افكـر االن بهجـر النـادي وااللتحـاق
بـــأحـــد االنـــديـــة الـبغـــداديــــة لعـــدم
وجـود ريـاضـة يف املــدينـة، وشـاطـره
الـــــرأي زمــيلـه يف الفـــــريـق محــمـــــد
نــاصــر وقــال: ان االحـــداث االخيــرة
واخلـــوف مـن الـتجـمعــــات جعلـتـنـــا
نـبــتعـــد عـن مـــزاولـــة الـــريـــاضـــة يف

الوقت احلاضر.
وقــــــال خلـــيل احــمـــــد بــــطل كــمـــــال
االجسام: قـررنا ان نتدرب يف قاعات
اهلـية للـمحافـظة علـى مستـوياتـنا
كون أن ثالثـة من الالعبني هم االن

يف املنتخب الوطني.
واضـــــاف حــــســــــام محــمـــــود حـــــارس
مـــــرمـــــى كـــــرة الــيــــــد: لقـــــد نــــســيــت
الــــريــــاضــــة وهـمـي االن يـنــصـب يف
احملـــافــظــــة علـــى لـيـــاقـتـي فـتـــرانـي
اركض يـومياً ليـالً ألحافظ علـى ما

كنت عليه.

نــادي الـصـمــود بــرغـم تـــأهلـنــا إلــى
دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

مــدرب كــرة الــسلـــة خيـــر اهلل احمــد
قـــال: يـــوجـــد لـــديـنـــا فــــريق ممـتـــاز
وقــاعــدة قــويــة يف عــالم كــرة الـسلــة
ولــكـــن تـــنـقـــــصـــنــــــــا الـــتـجـهـــيــــــــزات
الـــــــــــريـــــــــــاضــــيـــــــــــة ومـلـعــــب داخـلــــي

واالحتكاك وغياب دور املعلم.
عـارف طراد مدرب كـرة اليد: تـأهلنا
إلـى الـدوري املـمتـاز يف كــرة اليـد اال
اننــا لم نـشــارك بحجـة عـدم وجـود
املــــادة وغـيـــــاب املالعـب الـــــداخلـيــــة
ولكوني مـتأسفاً علـى العبني شباب

يف تــدريبــات العبـيه لتــأهيـلهم الـى
الـدرجـة االولــى لعـدم وجــود ملـعب
نظــامي للفـريق فقـال: تــأهلنـا إلـى
الـــــدرجـــــة االولـــــى، ومبـــــا ان املـلعــب
الــرئيـس اصبـح مقبــرة وكمـا تــراني
اتــــوسل بـــاملــسـتحـيـل لكـي احـــافــظ
على ليـاقة ومـستوى الفـريق واعادة
تـأهـيله واحملــافظــة علـى هـيبـة كـرة

القدم الفلوجية.
طالب خمـيس مدرب حـراس مرمى
نـادي الـصمـود الـريــاضي قـال: ملـاذا
يــصــــــر القـــــائــمــــــون علـــــى مـــــديــنـــــة
الفلــوجــة علــى فـتح مــستــشفــى يف

الرياضة يف الفلوجة.
املدربون حائرون

املدرب الكـروي )سعدي عواد( العب
صالح الــديـن لكــرة القــدم الـســابق
حتدث بأسـى عن واقع اللعبة وقال:
ال ادري مــــــــاذا اصــــــــاب الـــنــــــشــــــــاط
الرياضي يف املدينة حيث كانت قبل
اشهـــر مـــزدهـــرة وقـــائـمـــة وكـــان أهل
الــريــاضـــة متـحمــسني لـتقــدمي مــا
يـخدم الريـاضة والريـاضيني ولكني

اراها اليوم خرائب ومهجورة.
مــدرب نــادي الفلــوجــة لكــرة القــدم
)خلـيل ابـراهـيم( الـذي كـان حـائـراً

النادي واحتياجاته.
ويخـتـتـم حــــديـثـه: كلـنــــا أمل يف ان
يجد السيد وزيـر الشباب والرياضة
مشكوراً ملعبـاً بديالً وحل مشكلتنا

القائمة.
فـيمــا قــال الــسيــد ستــار ضـبع عـلي
أمــني ســــــر الــنــــــادي بــــــالــــــرغــم مــن
املــــراجعــــات الكـثـيـــرة واخملـــاطـبـــات
العـديــدة مع الـدوائــر املعـنيـة اال ان
أي شـــيء لـــم يـحـــــــــدث عـلـــــــــى ارض
الــــــواقع، بـــــدءاً مــن الـــــدعــم املـــــادي
وانـــتهــــــاءً بـــــــايجــــــاد مـلعــب بـــــــديل
يــــــســـتــــــــوعـــب االن آالف الـالعـــبـــني
والــــشــبـــــاب املـــتلـهفـــني يف مخــتـلف
االلعـاب وكلنـا ثقـة بــاملسـؤولـني للم
شــمل الــــريــــاضــــة يف قــضــــاء تعــــداد
سكـــانه 500 الف نــسـمـــة معـظـمهـم
من هـواة ومحـبي الـريـاضـة ولــدينـا
شباب النادي الذي يشارك يف دوري

بغداد.
الــسيــد جلـيل شهـاب حـكم احتـادي
ومـن رواد احلــــركــــة الــــريــــاضـيــــة يف
املـدينـة قـال متـأملـاً : واقع الـريـاضـة
يف املـــديـنـــة بـــات يف خـبـــر كــــان ومع
االسف بـــالـــرغـم مـن وجـــود قـــاعـــدة
رياضيـة شبابـية ممتـازة يف مختلف
االلـعــــــــــاب اال ان املـعـــنـــيـــني بـــتـلــك
القــــــاعــــــدة يـــنقــــصهــم اخلــبــــــرة يف
الـتعـــامل االداري واملعـنـــوي واملـــادي

واالجتماعي.
حـكـمـت جـــــابـــــر الـــصعـب مـــســـــؤول
النـشــاط الــريــاضـي والكـشـفي قــال
كـلنــا امل يف ان يجـد املـسـؤولـون يف
احملـــــافـــظـــــة ضـــــوابـــط لـــــرفـع واقع

مسؤولو ومدربو والعبو نادي الفلوجة الريايض يستغيثون بال جميب...
ويقولون: الرياضة يف املدينة جتاوزت اخلطوط احلمراء..

.7 تـعقـــد جلـنـــة احلـكـــام اجـتـمـــاعـــاً مع
ــــدولـيــني يف مقــــر االحتــــاد يف احلـكــــام ال
الساعة الثانيـة بعد ظهر يوم االربعاء 15
/ 9 / 2004 ملنـاقشـة االختـبارات اخلـاصة
بـالتـرشيـح للشـارة الـدوليـة وأسلـوب منح
عالمـــات الــتقـيـيـم والـــدعـــوة مفـتـــوحـــة
لألخوة رجال الصحافة واالعالم حلضور

هذا االجتماع.
.8 تخصـيص مبلغ خمـسمائـة الف دينار
إلــى نــادي الــزوراء لـلمـســـاهمــة يف ادامــة
ملعـب الــشـــاجلـيـــة الـــذي اســتغل بــشـكل
مـكــثف يف متـــشـيـــة مـــســـابقـــات االحتـــاد

للفئات العمرية.
.9 يـثمن احتـادنـا مبـادرة الـهيئـة االداريـة
لـنــاديـي القــوة اجلــويــة والــزوراء اللــذيـن
أبـديــا استعــدادهمــا لتــسخيـر مــواردهمـا
ومالعـبهمـا ملنـتخبـاتنـا الــوطنيـة للفئـات
العمـريـة وان هـذه اخلطـوة ليـست غـريبـة
عن سلـوك ومواقف قيادة هـذين الناديني
العــريـقني.. بــارك اهلل بـكل جهــد يـســاهم
يف خـدمـة بلـدنـا العـزيـز بـشكل عـام وكـرة

القدم العراقية بشكل خاص.

  االحتاد العراقي املركزي
             لكرة القدم
2004 / 9 / 6            
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يف التقرير االسبوعي الحتاد الكرة

مفاحتة اللجنة االوملبية بمشاركة الرديف يف الدورة العربية يف اجلزائر

آلية غريبة وضعته خارج جلنة احلكام..

العراق سادساً يف التصنيف
العريب واآلسيوي

احـتل العــراق املــركــز الـســادس يف التـصنـيف
العـــربي اجلــديــد ملـنتـخبــات كــرة القــدم وقــد
حـافـظ منتـخبنـا علـى مـركـزه يف الـتصـنيف،

وفيما يلي ترتيب املنتخبات العربية:
الـسعـوديــة أوالً واملغـرب ثــانيـاً ومـصـر ثــالثـاً
وتونـس رابعاً واالردن خامسـاً والعراق سادساً
والـبحــريـن ســـابعــاً وعـمــان ثــامـنـــاً والكــويـت
تـاسعـاً وقطـر عاشـراً واجلزائـر احلادي عـشر
وليـبيـا الثـاني عـشـر واالمـارات الثـالث عـشـر

وسورية الرابع عشر.
أما التصنيف اآلسيوي فكان كما يلي:

اليابان االول وايـران الثاني وكوريـا اجلنوبية
الثـالثــة والسعـوديـة الـرابع واالردن اخلـامس
والعراق الـسادس والبحـرين السـابع والصني

الثامن.

سمعنا!
بـــأن جلنــة احلكــام املــركــزيــة رشحـت احلكــام
الدوليني محمود نور الدين ومحمد صاحب
وجنم عبود وأرسالن قادر وعزيز كرمي لقيادة
مبــاريــات بـطــولــة اخللـيج العـــربي الـســابعــة

عشرة والتي ستقام يف الدوحة.
ويـــأتـي هـــذا الـتـــرشـيح حــسـب اســتحقـــاقـــات
احلـكــــام مـن حـيـث الـكفــــاءة او الـتــــرتـيـب يف
القائـمة الـدوليـة فمثالً حـازم حسني سـيقوم
بقـيــــادة املـبــــاريــــات يف الـبــطــــولـــــة العــــربـيــــة
باجلزائـر وعالء عبد القادر يف نهـائيات آسيا
للــشـبـــاب وصـبـــاح قـــاسـم يــشـتـــرك يف قـيـــادة

مباريات نهائيات آسيا للناشئني.
والتـــرشيـح االخيـــر لم يــرض بعــض احلكــام
الـــــدولــيــني الـــــذيــن يـــــرون بــــــأنهــم االحق يف

التسمية!.

بعد طول االنتظار
توقيع مشروع الهدف مع االحتاد الدولي!

وقع الـسيد حـسني سعيـد رئيس احتـاد كرة
القـدم وممثل االحتـاد الــدولي لكـرة القـدم
يف عـمـــان بـتـــولـي االحتـــاد الـــدولـي احـــالـــة
مشـروع الهدف إلـى احدى الـشركـات لبـناء
مقــر االحتــاد ومالعـب التـــدريب واملـســابح
والفنـادق علـى احـدث طـراز وقـد مت تعـيني
املهـندس املـقيم للـمشـروع من قبـل االحتاد
الـدولي. ويـنص االتفـاق علـى تـسلم احتـاد
كـرة القـدم املـبنـى جـاهـزاً وكـامالً بـدون أي
نـــــواقـــص وال يــتــــــدخل يف أي خـــطـــــوة مــن

خطوات املشروع.
وتـــوقـيـع العقـــد يـنهـي معـــانـــاة االحتـــاد يف
ايجـاد مقر يليق به ويـشغل االن مقر نادي

الكرخ الرياضي ويواصل عمله فيه.

دعوة ممثيل اندية الدوري
املمتاز!

قررت جلـنة املـسابقـات يف احتاد كـرة القدم
دعـوة ممثلي انـدية الـدوري املمتـاز حلضور
اجتماع يخص آلـية نظام الـدوري للموسم
الـكـــــروي املقــبل يــــوم الــثالثــــاء )7 / 9( يف
الـسـاعـة احلـاديـة عـشــرة صبـاحـاً يف املـركـز

الثقايف النفطي..
ويــــــذكــــــر ان االحتــــــاد قــــــرر بــــــدء الــــــدوري
اخلــمــيـــــس 21 / 10 وعلــــــى )4( مجـــــامــيع
وملـــــــرحلــتــني وجتــــــري املــبــــــاريــــــات يــــــومــي
اخلـميــس واجلمعـة مـن كل اسبـوع. ويـأمل
االحتـــاد من االنــديــة املـشــاركــة يف الــدوري
املمتاز االستعـداد اجليد والتهيئـة املناسبة
ملبـاريات املـوسم الكـروي املقبل مع االبـتعاد
عـن ريـــاضـــة الـنـتــــائج والـبحـث يف كل  مـــا

متابعات رياضية
يوسف فعل

نادي اجلنوب حيرز املركز الثاين يف
بطولة العراق بالكاراتيه

البصرة- حسن عودة
مبـشـاركـة 35 نـاديــاً مثلـوا العــراق يف بطـولـة الكــاراتيه
للـشباب متكن نادي اجلـنوب البصري مـن احراز املركز
الثاني بعد نادي التضامن الرياضي الذي حصل على
املــــركــــز االول يف حـني جــــاءنــــا نــــادي دهــــوك بــــاملــــركــــز
الـثــالـث.. وكــانـت الـبـطــولــة قــد جــرت يف قــاعــة نــادي

االعظمية واستمرت ثالثة ايام..
وادار منـافـسـات الـبطـولـة احلكـام عــادل عيــدان رئيـس
جلنـة احلكـام يف القطـر ووليـد حمـدان، ومؤيـد حامت،
وعـبــــد الـكــــاظـم لــطــيف وعــــدنــــان كــــاظـم... وشــملـت
الـبــطــــولــــة اوزان 50 و 55 و60  و65 و70 و..75 وافــــرزت
الـبـطــولــة نـتـــائج جـيــدة مـن الــريــاضـيـني واملــشجعـني
العـتمــادهــا الــرشــاقـــة  البـــدنيــة والقــوة اجلــسمـــانيــة
والـسرعـة يف مالقاة اخلـصم وفق فنـون قتـاليـة تعتـمد

املهارة وقوة التحمل..

بدعم من وزير الشباب
النجف يقيم معسكرًا يف لبنان استعدادًا

لبطولة كلكتا!
املدى- يوسف فعل

اسـتقــبل املهـنـــدس علـي فــــائق الغـبـــان وزيـــر الــشـبـــاب
والــريــاضــة وفــد نــادي الـنجف الــريــاضي الــذي ميـثله
رئيس الهيئة االدارية واعـضاء الهيئة االدارية للنادي.
وقـــدم الــسـيـــد محـمـــد جـــواد الـصـــائغ رئـيــس الهـيـئـــة
االداريــة للـنــادي شــرحــاً مفـصالً عـن مـسـيــرة الـنــادي
واملعـوقــات والصعـوبــات التي تـواجهه وقـد وعـد الـوزيـر
بــتـــــذلــيل جــمــيع املــــشــكالت وحـلهـــــا ودعــم املعــــسـكـــــر
التـدريبـي الذي يقـام يف لبنـان استعـداداً للمشـاركة يف
بـطولـة )كلكـتا( الـدوليـة للفتـرة من )1 / 10 لغـاية 10
/ 10( واوعـــــز الــــســيـــــد الـــــوزيـــــر بــتــــســـــديـــــد الـــــديـــــون

واملستحقات كافة التي بذمة النادي.
ويــذكــر ان نــادي الـنجف كــان مـــرشحـــاً للـمــشــاركــة يف
بطولـة االندية العربية اال ان اصـرار منظمي البطولة
عـلى اشـراك فريـق واحد ادى إلـى انسحـابنـا من دوري

العرب.

احلكم الدويل شاكر حممود:أستعد
الطالق آخر صافرة يف

أياد الصاحلي
أكــد احلكـم الــدولـي الــســابق شــاكــر
محمــود ان عمله الـصحفي احلـالي
يف املكتب االعـالمي للجنـة االوملبـية
العــراقـيــة يــأتــي مكــمالً خلــدمـــاته
الـرياضية التي قدّمها للبلد منذ ان
زاول مهــنــــةالــتحـكــيــم حــتــــى حــمل
القلـم لـيكـتـب آراء حــرة وهــادفــة يف

ميدان الصحافة الرياضية.
وقــــال الــســيــــد شــــاكــــر محــمــــود يف
تـصــريح لـ)املــدى( يحــزنـني جــداً ان
افـارق الصافـرة التي رافقتنـي ملشوار
طويل يف احللـوة واملرة وتربطني بها
ـــزال تـــدغـــدغ ذكـــريـــات خـــاصـــة ال ت
مـشــاعــري  كـلمــا استــذكــرت مــوقفــاً
مفـرحـاً او قــراراً اتخــذته بـسـرعـة او
هفـــوة لـم اقــصـــد ارتـكــــابهـــا. بـحق
العـب او زمــيل.. واسـتــطـــرد قــــائالً:
ـــدلـــة حـتـــى عـنـــدمـــا قـــررت خـلع ب
التحـكيم لم اكن راغبـاً بذلك، إال ان
اصــابـتـي وظــروف خــاصــة دفعـتـنـي
الــى عــدم العــدول عـن القــرار الــذي
تـزامـن يف قمــة عطــائي وجنــاحي يف

امليدان.
واسـتغــرب مـحمــود مـن اآلليــة الـتي
ســار علـيهــا االحتــاد العــراقـي لكــرة
القــدم يف اخـتـيــاره عـضــواً يف جلـنــة
الـلعــب الــنــظــيف وقـــــال: ال اعـــــرف
سـبــب ابعــادي عـن عــضــويــة جلـنــة
احلكـام وتاريخي يشهـد على سيرتي
احلــسنــة وخبــرتي يف املـهنــة وادارتي
لــشــؤون الـتـحكـيــم يف ظل عالقــاتـي
الـطـيبـة مـع جلنــة احلكـام املـركـزيـة
وجـميع الــزمالء، وامتنـى ان اســاهم
يف خــدمـــة الكـــرة العــراقـيــة ضـمـن
اختـصــاصـي ويف املكــان املنــاسـب مع
الـتــأكـيــد أن جلـنــة اللعـب الـنـظـيف
تنـصهــر مع بـقيــة اللجــان املـنبـثقــة
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عــن االحتــــــاد لـــضــمــــــان
ـــبـــــطـــــــــــوالت جنـــــــــــاح ال
احمللــيــــة وتــطــــويــــرهــــا

وحـمــــايــتهــــا مـن املــــؤثــــرات
ــبــيــــــــة الــتــي قــــــــد تـعــيـق الـــــسـل

دميومتها.
واشـار يف معـرض حـديـثه عن اجنـاز
املنـتخب الـوطـني يف دورة اثـينـا إلـى
دور االعالم الـــــريـــــاضــي يف حتقــيق
االجنــاز التــاريخـي للكــرة العــراقيــة

وقال:
لـقـــــــد اسـهــم اعـالمــنـــــــا اجلـــــــرئ

والصـريح يف وضع نقاط فـنية
عــديــدة علــى طــاولــة املــدرب
عــدنــان حـمــد كـمــا ســاعــد
اعـــضــــــاء احتــــــاد الـكــــــرة يف

ــــدعــم ايجــــاد صــيغ وافـكــــار ت
اهـــــدافهــم يف مـــســيـــــرة اعـــــداد

منـتخـبنــا االوملـبي وتــأشيــر مــواضع
اخللل، وانـا هنـا ال اجـامـل صحيفـة
)املـدى( لــو قلت بــانهــا مثـال صـادق
للـدور البارز الـذي أدته يف دعم عمل
االحتــاد بحـيــاديــة ووضــوح ومــؤازرة
ايجابيـات املنتخب وانـتقاد سلـبياته

بطريقة شفافة ومبدئية.
وعن مـوعـد اقـامـة احـتفــاليــة تلـيق
بـإعالنه االعتزال الرسمي للتحكيم
قال: بصراحة لم تترك لنا الظروف
املـتوالـية بـسرعـة منـذ احتالل الـبلد
حتــى يــومنــا هــذا فــرصــة للـتفـكيــر
بــاعــداد االحـتفــالـيـــة، ولكـن اوعــد
اجلـمهــور، وكل مـن واكـب مــسـيــرتـي
ســـواء داخل الـــوســط الـــريـــاضـي أو
خـارجه بـأني جـاد بــاقتنـاص فـرصـة
افـتتـاح دوري املــوسم املـقبل  اخـتيـار
ــــاريــــات اجلــمــــاهــيــــريــــة احــــدى املــب
مناسـبة ألطلق فيهـا آخر صـافرة يف

حياتي.
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املدى- يوسف  فعل
تغلـب منتخبنـا الشبـابي بكرة
القــدم يف مبــاراته الـتجـريـبيـة
الثـانيـة على مـنتخب شـباب
قـطـر يف الـدوحـة بـثالثـة
اهـــــــــداف دون مـقـــــــــابـل
ويلـــتقـــي يف 9 / 9 مع
ــــــــــــة ــــــــــــدي احــــــــــــد االن
القـطــريــة ثـم يغــادر
يوم 12 / 9 من  قطر إلى
مـــالـيـــزيــــا للـمــشـــاركـــة يف
بـطــولــة نهـــائيـــات آسيــا
لـلـــــــشـــبــــــــــاب ويـلـعـــب
فـــــــريقــنـــــــا  ضــمــن
اجملـمـــوعـــة الـتـي
ــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــم ت
ــــــــــــات مــــنــــتـخــــب
كوريا اجلنوبية

واليمن وتايلند.
ويـــأمل مـــدربـنـــا هـــادي مـطـنــش مـن
العــبــيـه تقــــــدمي العـــــروض اجلــيـــــدة
والقـويـة الـتي  تـضمـن التــأهيل إلـى
الــدور الثــاني مـن البـطــولــة ومـن ثم
الــتفـكـيــــر بــــالــــوصــــول إلــــى املـبــــاراة
الـنهـــائـيـــة والـتـــأهـيل إلـــى نهـــائـيـــات
العـــالـم للــشـبـــاب ويــضـم مـنـتخـبـنـــا
العـبني جيـدين قـادرين علـى حتقيق

النتائج اجليدة.
فـيمــا حتــدث  حـميــد سـلمــان املــدرب
املــســـاعـــد: ان مـبـــاراتـنـــا االولـــى امـــام
كوريا اجلنوبـية ستحدد مالمح بطل
اجملـمـــوعــــة وكلـنـــا طـمـــوح بـتـحقــيق
اجنــاز يـسـجل يف سجالت تــاريخ كــرة
القدم العـراقية وما يهمـنا بناء فريق
شبـابي قادر على اعـادة امجادنا ورفع
اســم الـعـــــــراق عـــــــالــيـــــــاً يف احملـــــــافـل
الــدولـيــة ولـم يـبخل االحتـــاد علـيـنــا
بـشـيء من حـيث تــوفيـر املــستلـزمـات
الضـروريــة لنجـاح مـسيــرتنـا واقـامـة
املعـــسكـــرات الـتـــدريـبـيـــة واملـبـــاريـــات
الـتجريبيـة للفريق ونتـوقع لعدد من
العــبــيــنــــــا ان يـكــــــونــــــوا جنــــــومــــــاً يف
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املستقبل.
وقـال بدر شـاكر مـدرب حراس املـرمى:
ان شـبــــاكـنــــا سـتـكــــون بخـيــــر بــــوجــــود
الـتـنـــافــس والـتقـــارب بـــاملــسـتـــوى بـني
حـــراس املـــرمـــى املـــوجـــوديـن والـــذيـن
يـــــؤدون مــــــا  علـــيهــم يف الــتـــــدريــبـــــات
واملبـاريات بـشكل جيـد جعلـنا نـطمئن
ملـستواهم واحملـافظة علـى مرمـانا من
هـجمــات اخلـصــوم وسـيثـبت حـــارسنــا
بانه ال توجد ازمة يف حراسة املرمى.

وحتــدث  وســام كـــاظم كــابـنت الفــريق:
أن العـبينا مصممون على احراز كاس
الـبطـولـة بعـد ان امضـوا فتـرة طـويلـة
يلـعبون معـاً وقد خلق ذلك االنـسجام
الـــتــــــــام بـــني الـالعـــبـــني وبــــــــالـــتــــــــالـــي
سـيــنعـكــــس علـــــى مـــسـتـــــوى الفـــــريق
ونـنـتــظــــر املـبــــاريـــــات بفــــارغ الــصـبــــر
وســـنحـقق مــــــا يــــــسعــــــد جـــمهــــــورنــــــا
الـريــاضي مـن خالل تقــدمي العـروض
اجلمـيلــة والفـــوز يف املبــاريــات لكــسب
كـأس الـبطـولـة والعـودة به إلـى بغـداد
ومـن خالل معــسكــر قـطــر مت الـتغـلب
على قلة املباريات الـتجريبية لفريقنا
الجل اكـتشـاف نقـاط القــوة والضعف

يف الفريق.
وقـال العـب منـتخب االوملـبي الـوطـني
املتألق سعـد عطية: امتنى ان  يواصل
فريقنـا مسـيرته النـاجحة حتـى تكون
مكـملــة ملــا قـــدمه االوملـبـي يف اوملـبـيــاد
اثـينـــا وجعل العــالـم كله يـتحـــدث عن
هــذا االجنـــاز البــاهــر وسـط الـظــروف
الـصعبـة  الـتي ميـر بهـا بلـدنـا نـطمح
بكـأس البطـولة والـتأهل إلـى نهائـيات
العـالـم للــشبـاب وفـريـقنـا مبـا يـضـمه
مـن العـبـني مهـــرة قـــادر علـــى حتقـيق
حلم الوصول للمـونديال الشبابي وال
نـنــســـى اجلهـــد الكـبـيــر الـــذي يقـــدمه
املالك التــدريبـي بقيـادة املـدرب هـادي
مطـنش ومساعـده حميد سـلمان على
تــــــوفــيــــــر املــبــــــاريــــــات الـــتجــــــريــبــيــــــة
واملعــسكـــرات التــدريـبيــة وسـنقــدم مــا

يسعدهم ويجعلهم يفتخرون بنا! 

أحاديث قبل السفر

منتخبنا الشبايب يتغلب عىل
منتخب شــباب قــــطر

بغداد- حيدر مدلول
بسم اهلل الرحمن الرحيم

))وال تقــولن  لـشـيء إني فــاعل ذلك غـداً
إال ان يشـاء اهلل واذكر ربك إذا نسيت وقل
عـــســــى أن يهـــديـن ربـي ألقـــرب مـن هـــذا

رشدا((
صدق اهلل العظيم

عقد االحتاد اجتمـاعه االسبوعي وناقش
املــــواضــيع املــــدرجــــة يف جــــدول اعــمــــاله

واتخذ بصددها القرارات اآلتية:
ــــا بخـــالــص الـــشـكـــر .1 يــتقـــدم احتـــادن
والتقدير إلى االستاذ املهندس علي فائق
الغـبـــان وزيـــر الــشـبـــاب والـــريـــاضـــة علـــى
تفــضـله بــتقـــدمي هـــديـــة إلـــى املـنــتخـب
ـــارة عـن بـــاص حـــديـثـــة االوملـبـي هـي عـب
مبنــاسبــة حصــوله علـى املـركـز الـرابع يف
دورة أثـيـنـــا االوملـبـيـــة ويف الـــوقـت  الـــذي
يثـمن احتادنا هذه االلتفـاتة الكرمية من
لدن الـسيد الـوزير الـذي عودنـا على دعم
ومـسـانـدة احتـادنـا فــإننـا نعـاهــد قيــادتنـا
الـريـاضيـة وشـعبنـا العـزيـز علـى ان نكـون
يف مـستـوى املسـؤوليـة خلـدمـة كـرة القـدم

العراقية.
.2 تلقى احتـادنا تهنئـة رقيقة مـن السيد
وزير التربيـة االستاذ الدكتـور سامي عبد
املهدي املظفـر مبناسبة حـصول منتخبنا
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الوفية التوفيق والنجاح.
ـــا الـــسـيـــد حـــسـني .4 قـــام ممــثل احتـــادن
سعـيـــد رئـيـــس االحتـــاد بـتـــوقــيع وثــــائق
مـشروع الهـدف مع ممثل االحتـاد الدولي
ــــاء مقــــر لـكــــرة القــــدم الــــذي يـــشــمل بــن
عـصـــري لالحتـــاد مع مـــرفقــات ريــاضـيــة
اخـرى وسيقـوم االحتاد الـدولي بـالتعـاقد
لبناء هذا املقر وتسليمه كامالً الحتادنا.

.5 نـــاقــش االحتـــاد مــشـــاركـــة مـنـتخـبـنـــا
الـرديف يف الدورة العـربية بعـد ان اجتمع
أمـني ســـر االحتـــاد مـع املالك الـتـــدريـبـي
للـمنتخب ووجد االحتـاد ان هذا املنتخب
مــؤهل لتـمثـيل الكـرة العـراقيـة يف الـدورة
العــربيـة وقــرر مفـاحتـة الـلجنـة االوملـبيـة
الــوطـنيــة العـــراقيــة إلعـطــائهـــا التـصــور
ــــدورة الـكــــامل عــن املـــشــــاركــــة يف هــــذه ال
لقـنــاعــة االحتــاد بـــأهلـيــة هــذا املـنـتخـب
حيـث يقــوده مالك تـــدريبـي وطنـي كفــوء
بقـيـــادة املـــدرب ثـــائـــر احـمـــد ويــضـم يف

صفوفه نخبة جيدة من الالعبني.
.6 تعقــد جلنـة املـســابقـات اجـتمـاعــاً مع
ممثـلي انــديــة الــدوري املـمتــاز بــالـســاعــة
الثانية عشرة من ظهر اليوم الثالثاء 7 /
9 / 2004 يف املــــركــــز الـــثقــــايف الـــنفـــطــي
الكائن يف سـاحة االندلس ملنـاقشة االمور

املتعلقة بدوري موسم 2004-.2005
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جميع اخمللصني خلدمة بلدنا العظيم.
ـــا بخـــالــص الــتهـنـئـــة .3 يــتقـــدم احتـــادن
لنــادي الــزوراء الــريــاضي حلـصــوله علــى
بـطــولــة تــشــريـن الـتـي اقـيـمـت يف ســوريــا
مـتمنني لهـذا النـادي العريق وجلـماهـيره
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االوملبـي علـــى نتـيجـــة متـميــزة يف الــدورة
االوملبيـة االخيـرة وإذ يـثمن احتـادنـا هـذه
املـبادرة الرائعـة للسيد
وزير التربية ندعو
ـاهلل ان يــــــــــــــــــوفــق


