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حتية لأبطال الإع�ضار الأخ�ضر

ب�صمة احلقيقة

ث���الث ع�شرة نقطة وثالثة ع�شر هدفا جعلت �شباب العراق 
يتزعم���ون �ش���دارة املجموع���ة الثالثة من ت�شفي���ات اآ�شيا 
لل�شباب التي اختتمت اأول ام�س يف عر�س اأربيل الكروي 
تلك املدينة الت���ي احت�شنت ت�شفيات البطولة بكل حفاوة 
معربة يف تعاملها مع �شيوفنا الكرام عن الكرم وال�شخاء 

العراقي اال�شيل.
خ�شو�ش���ا ان ه���ذه الت�شفيات هي االوىل م���ن نوعها منذ 
زم���ن طويل لتربه���ن للعامل اأجم���ع ان الع���راق بخري وقد 
تعافى مما اأ�شابه ومللم اأوراقه التي كاد ان يبعرثها الزمن 
بعد ان حل به ما حل، لكن جاء اليوم الذي اأعاد العراقيون 
هيبتهم على جميع ال�شعد وفيما يخ�س ال�شعيد الريا�شي 
فه���ا ه���م ا�ش���ود الرافدي���ن وه���م ي�شط���رون اأروع املالحم 
البطولية على ار�س اربيل العراق لي�شعوا ب�شماتهم على 
اأدمي ملعب فران�شوا حري���ري ويتفننوا مبالم�شة كراتهم 
ل�شب���اك اخل�شوم فم���ا ان الم�شت اأقدامهم ه���ذا امللعب يف 
اول مب���اراة زرعوا خم�س كرات نظيفة يف �شباك املنتخب 
الهن���دي ليحافظ���وا على �شباكن���ا ع���ذراء دون ان ت�شيبها 
كرات ال�شيوف، وفيها قال املحللون ان م�شتوى املنتخب 
الهن���دي كان دون الو�ش���ط وانه���ا �شربة ح���ظ فهناك فرق 
قوي���ة مثل ال�شعودية والكويت وُعم���ان لياأتي بعدها دور 
املنتخ���ب الُعماين الذي اأ�شارت في���ه التوقعات اىل ان من 
ال�شع���ب الفوز علي���ه وفيها اأب���ى ا�شودن���ا اال ان يجربوا 
م���ن �شكك بقدراتهم على الر�ش���وخ جلربوتهم الذي تفجر 
داخ���ل �شباك العماني���ني ليعلن ا�شابة تل���ك ال�شباك مرتني 
دون مقابل وكانت اجلولة الثالثة مبثابة النزهة التي قام 
بها اولئك اال�شود امام منتخب افغان�شتان وبنف�س الوقت 
اعادة ترتيب االوراق حت�ش���ريا ملباراة الكويت التي كرث 
ال���كالم عنها واعتربه���ا املحللون انه���ا االختبار احلقيقي 
ملنتخبن���ا وفيها تعامل معها ا�شودنا بكل حكمة رغم بع�س 
االخط���اء التي رافقت االداء، وهذه حالة حتدث يف جميع 
منتخبات العامل اال انهم حاولوا ان يجروا خ�شمهم الذي 
ال ينفع���ه من هذا اللق���اء اال الفوز كي يبقي له ب�شي�شا من 
االم���ل يف التاأه���ل، فجاءت جمري���ات تلك املب���اراة بطيئة 
وال تخلو من ال�شعوبة ك���ون خ�شمنا اراد الت�شجيل باأي 
ثم���ن ورافق ذلك حالة ط���رد العبنا كرار جميد ليطلق حكم 
املب���اراة �شافرت���ه معلن���ا نهاية املب���اراة وتاأه���ل منتخبنا 
اىل النهائي���ات وهنا ا�شبح يف حكم املوؤك���د تاأهلنا برفقة 
اال�شقاء ال�شعوديني لكن بقيت نتيجة مباراتنا اأمامهم هي 
الفا�ش���ل الذي �شيعلن من هو بط���ل املجموعة وفيها اأ�شر 
�شب���اب ا�شود الرافدين عل���ى ان ي�شعوا ب�شم���ة تاأريخية 
لتتذكره���ا االجيال مهما حيينا وبنف�س الوقت كي يكمموا 
اف���واه م���ن جعل للح���ظ دورًا يف هذا التاأه���ل حتى يغمط 
حقوق اولئك االبط���ال ومن يقودهم فجعل �شباب اال�شود 
من تلك املباراة عر�شا كرويا وختاما م�شكا لهذه الت�شفيات 
الت���ي كم متنينا اال تنتهي ك���ي نبقى نعي�س اجواءها التي 
فارقناها من���ذ زمن فقد تالعب ا�ش���ود الرافدين بخ�شمهم 
العني���د �شاحب الق���دح املعلى ماب���ني دول اخلليج العربي 
ليمط���روا �شباك���ه بثالثي���ة نظيف���ة متخذي���ن م���ن �شاحته 
م�شرح���ا لطلعاتهم الهجومي���ة التي ه���ددوا فيها خ�شمهم 
ال���ذي �شرح قبل املباراة العب���ه دغريري بانه �شيهز �شباك 
الع���راق حتما، لكن ارادتنا كانت اقوى من ارادة دغريري 
ليجعل���وه ه���و ومن راهن علي���ه ان يجروا اذي���ال اخليبة 
امام االع�شار االخ�شر الذي اجتاح جميع فرق املجموعة 
دون ان تالم����س �شباكه اية كرة لتبق���ى عذراء وهنا يجب 
ان نق���ف عند ا�شماء املالك التدريبي الذي عمل بكل �شمت 
وه���دوء بعيدا عن �شخ���ب الت�شريح���ات الرنانة واأجواء 

االنفعاالت ليك�شبوا اجلولة بكل جدارة.
حتي���ة اىل املدرب القدير ح�شن احمد ومثلها اىل النور�س 
الزورائي رائد خليل الذي �شاهدنا ب�شماته وا�شحة على 
مربع���ات امللعب وحتية لالعبنا الدويل ال�شابق وليد خالد 
جلهوده ال�شخية والف حتية للحار�س الكبري جليل زيدان 
الذي مهم���ا كتبنا فلن نن�شفه بعد ان جعل من مرمانا �شدا 
منيعا احبطت عن���ده جميع الهجمات لتبقى �شباكه نظيفة 

مدة 450 دقيقة .
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بغداد/جا�صم العزاوي 
بع���د ف���رة من ال�ش���د واجل���دب واحل���رية والتوج����س بات 
م�ش���ري الهيئة االإدارية لنادي الكوت الريا�شي بعد ا�شتقالة 
رئي����س النادي ن�شري مريبي وثالثة اأع�شاء اآخرين مرهونًا 

بخيارات اأع�شاء الهيئة العامة للنادي.
وق���ال �شالم ح�ش���ني اإبراهيم مدير �شب���اب وريا�شة وا�شط: 
اأن وزارة ال�شب���اب والريا�ش���ة قررت ت�شلي���م م�شري الهيئة 
االإداري���ة لن���ادي الك���وت بيد اأع�ش���اء الهيئة العام���ة للنادي 
يف كيفي���ة معاجلة االأزمة التي يعانيه���ا النادي بعد ا�شتقالة 
رئي�س الن���ادي وثالثة اأع�شاء وبقاء اأربع���ة اأع�شاء فقط ما 

جعل ن�شاب الهيئة االإدارية غري قانوين.
 واأ�ش���اف : ان الوزارة ارت���اأت اأن تقررالهيئة العامة للنادي 
بنف�شه���ا اإن كان���ت تبغ���ي ح���ل الهيئ���ة االإداري���ة اأو اإج���راء 
انتخابات تكميلي���ة ، م�شريًا اإىل انها قد وجهت كتابًا الإدارة 

الن���ادي يفيد بعدم الت�شرف باأموال���ه اأواتخاذ قرارات بهذا 
ال�شاأن لكون ن�شاب الهيئة االإدارية املتبقية غري قانوين.

وا�ش���ار اإبراهي���م اىل اأن���ه �شب���ق اأن مت���ت مفاحت���ة وزارة 
ال�شب���اب والريا�ش���ة بخ�شو�س ازمة ن���ادي الكوت الإر�شال 
جلنة خا�شة تبحث يف القرارات ال�شليمة الواجب اتخاذها 
، مبين���ًا ان الوزارة اأعلمتنا من خالل م�شوؤول مكتب االأندية 
بط���رح م�شكل���ة الن���ادي اأم���ام الهيئ���ة العامة التخ���اذ القرار 
املنا�ش���ب اإم���ا حج���ب الثقة ع���ن الهيئ���ة االإداري���ة اأو اإجراء 
انتخاب���ات تكميلية االأم���ر الذي جعلنا نهي���ىء قوائم الهيئة 
العام���ة للن���ادي من خ���الل مفاحت���ة االحت���ادات الفرعية يف 
املحافظ���ة لبي���ان اأ�شماء ريا�شي���ي نادي الك���وت امل�شاركني 
يف البط���والت خالل املو�شمني االأخريين لتدقيقها مع �شجل 
الهيئة العامة بغية الو�ش���ول اإىل ال�شيغة النهائية لت�شكيل 

الهيئة العامة التي يحق لها الت�شويت واالنتخاب.

ال�ضباب ت�ضّلم م�ضري اإدارة نادي الكوت 
بيد الهيئة العامة

بغداد / حيدر مدلول
يخو�س منتخبنا الوطني لك���رة القدم املباراة 
النهائية لبطولة االإمارات الدولية الودية عندما 
يواجه منتخب االإمارات ) منظم البطولة ( يف 
ال�شاع���ة ال�شابعة م���ن م�شاء غ���د االأربعاء على 
ملع���ب القطارة يف مدين���ة الع���ني االإماراتية . 
وكان منتخبنا الوطني قد حقق فوزا مهما على 
نظ���ريه االأذربيجاين به���دف واحد دون رد يف 
املب���اراة االأوىل الت���ي جرت بينهم���ا يف ملعب 
القط���ارة يف مدينة الع���ني االإماراتية يف اطار 

نف�س البطولة .
 وا�شتطاع منتخبن���ا الوطني ان يتخطى عقبة 
نظ���ريه االأذربيج���اين ويفوز علي���ه بهدف من 

دون رد يف الدقيقة 89 .
يف بداية املباراة كانت االف�شلية متيل ل�شالح 
الفري���ق االذربيجاين الذي ا�شتطاع ان يتوغل 
يف �شاح���ة لعب منتخبنا من دون ان يتمكن من 

هز ال�شباك .
واأه���در الالعب �شوك���وروف ث���الث حماوالت 
داخ���ل منطق���ة اجل���زاء يف الدقائ���ق 31 و32 
و36، وكان���ت االأخرية من الو�ش���ع االنفرادي 
اإال اأن حار����س منتخبنا حممد كا�شد تدخل يف 

الوقت املنا�شب واأنقذ املوقف.
كم���ا ردت العار�ش���ة ك���رة �شاروخي���ة اأطلقه���ا 
الالع���ب رام���ني فابيو�س التي نفذه���ا من ركلة 
ح���رة مبا�ش���رة، ويف املقاب���ل مل ي�ش���كل اأ�شود 
مرم���ى  عل���ى  تذك���ر  خط���ورة  اأي  الرافدي���ن 
مناف�شيه���م وف�شلوا يف تهدي���د مرماهم وكانت 
االأوىل م���ن راأ�شية جاءت م���ن هوار مال حممد 

يف الدقيق���ة 21 ا�شتق���رت ب���ني ي���دي احلار�س 
واأخرى ليون�س حممود يف الدقيقة 32 ت�شدى 

لها املدافع بقدمه.
انته���ى ال�ش���وط االأول بالتع���ادل ال�شلب���ي بعد 
منتخ���ب  فر�شه���ا  الت���ي  امليداني���ة  ال�شيط���رة 

اأذربيجان على جمريات اللعب معظم الفرات، 
وكان الط���رف االأف�شل ب���كل املقايي�س واالأكرث 
تنظيم���ًا وانت�ش���ارًا يف امللع���ب وو�ش���واًل اإىل 
منطقة جزائنا واأهدر العبوه جملة من الفر�س 
ب�شبب عدم الركيز وافتق���اد الهجمات اللم�شة 

االأخ���رية. وحت�شن اأداء املنتخ���ب الوطني يف 
ال�ش���وط الث���اين بع���د اأن اأج���رى امل���درب ناظم 
�شاك���ر ع���ددًا م���ن التبدي���الت املوفق���ة واخرج 
يون����س حممود وهوار مال حمم���د ل�شعورهما 
باالره���اق واأ�ش���رك ب���دال منهم���ا عم���اد حمم���د 

و�شامر �شعيد.
وتبادل املنتخب���ان الهجمات على مدى ال�شوط 
الث���اين، واحت�ش���ب احلكم ركلة ج���زاء للعراق 
يف الدقيق���ة 64 بع���د عرقلة ع���الء عبدالزهرة ، 
وتق���دم عماد حممد ولعب الك���رة داخل ال�شباك 
لك���ن احلك���م االمارات���ي اأعادها ب�شب���ب دخول 
بع����س العب���ي منتخبن���ا منطق���ة اجل���زاء ومل 
ينجح حممد يف الت�شجيل عند االعادة وانقذها 

احلار�س اأجاييف .
ويوا�ش���ل منتخبنا الوطني �شغطه مع تراجع 
م�شت���وى اأذربيج���ان، وقد اأ�ش���رك املدرب ناظم 
�شاك���ر املهاجم م�شطفى كرمي ب���دال من الالعب 
�شام���ر �شعي���د امل�ش���اب وم���ن حماول���ة ناجحة 
لالع���ب كرمي هي���اأ ك���رة لزميل���ه املداف���ع با�شم 
عبا����س ال���ذي لعبه���ا بق���وة م���ن خ���ارج منطقة  
اجل���زاء الم�ش���ت ي���د احلار����س االذربيج���اين 

وعانقت ال�شباك .
تنظي���م  اذريبج���ان  العب���و  بعده���ا  وح���اول 
ال�شفوف وحماولة تعديل النتيجة لكن الوقت 
مل ي�شعفه���م اإ�شاف���ة اىل ان العبين���ا احكم���وا 
املناطق الدفاعية بوجههم لينتهي بعدها اللقاء 

بفوز منتخبنا بهدف واحد من دون رد .
و�شيلع���ب املنتخبان الت�شيك���ي واالذربيجاين 
مب���اراة املركزي���ن الثالث والراب���ع يف ال�شاعة 
اخلام�ش���ة من م�شاء غ���د االربع���اء اي�شا ، بعد 
ان خ�ش���ر االول مباراته التي جمعته باملنتخب 
االإمارات���ي بف���ارق ركالت اجل���زاء الرجيحية 
4 – 2 بع���د ان انتهى الوق���ت االأ�شلي للمباراة 

بالتعادل ال�شلبي.

�ض��اخن خليج��ي   ) ديرب��ي   ( يف  الإم��ارات  يواج��ه  منتخبن��ا   .. غ��دًا 

بغداد / زيدان الربيعي
يف  ال�شباب���ي  منتخبن���ا  اأفل���ح  اأخ���ري 
كاأ����س  بطول���ة  نهائي���ات  اإىل  التاأه���ل 
اآ�شي���ا لل�شباب بعد اأن اجتمعت عوامل 
ع���دة وتعاون���ت من اأج���ل حتقيق هذا 
االجن���از الكب���ري يف ظل ه���ذا الظرف 

الع�شيب.
اأن ما حتقق ميثل بداية جيدة وفاحتة 
مهم���ة  �شيت���وىل  خ���ري جلي���ل جدي���د 
الدفاع ع���ن األوان الك���رة العراقية يف 
خمتلف البط���والت الدولية والعربية 
واالآ�شيوية واالإقليمي���ة. وهذا اجليل 
الذي ولد من رحم امل�شاعب واملعاناة 
واملخاط���ر م���ا كان لينه����س ويتاأل���ق 
ويحق���ق االجن���ازات لو ال اأن���ه اأ�شتند 
عل���ى اأرث تاريخ���ي م�ش���رف يف ه���ذه 

البطولة املهمة.
حيث �شبق لن���ا يف »املدى« اأن تناولنا 
يف  ال�شبابي���ة  منتخباتن���ا  م�ش���رية 
البط���والت ال�شابقة  بدءا من امل�شاركة 
االأوىل يف الكوي���ت عام1975 وحتى 
ال�شعودي���ة  يف  االأخ���رية  امل�شارك���ة 
وعلى مدى �شبع حلقات مت�شل�شلة يف 

االأحداث والتواريخ.
 وق���د كان هدفن���ا م���ن ه���ذه ال�ش���رية 
هو حتفي���ز العبي منتخبن���ا ال�شبابي 
لذلك املا�شي باأفراح���ه واأتراحه حتى 
ي�شتفيدوا من ال�شجل النري الذي كتبه 
اأ�شالفهم من قبل ويف ذات الوقت حتى 
ال يقوم���وا بتكرار االأخطاء والهفوات 
الت���ي ح�شلت يف امل�شاركات ال�شابقة. 
ويف الوق���ت ذات���ه اأكدن���ا يف احللقات 
املذك���ورة اأن البطوالت ال�شابقة كانت 
ت�شهم يف رفد الكرة العراقية بالعبني 
متميزين ج���دد يهددون م���ن يتقاع�س 
من الالعبني الكب���ار ويناف�شونه بقوة 
عل���ى مرك���زه يف املنتخ���ب الوطن���ي. 
كما اأكدنا اأن ه���ذه البطوالت قد مثلت 
البواب���ة االأوىل ل�شه���رة الكث���ري م���ن 
مدربين���ا الوطنيني ويق���ف يف املقدمة 
من ه���وؤالء امل���درب عدنان حم���د الذي 
كان اأجن���از طه���ران يف ع���ام2000 قد 
فتح له اأبواب ال�شه���رة واالأ�شواء يف 

عامل التدريب.
االآن وق���د حقق الكابنت ح�شن احمد ما 
يريده اجلمهور العراقي وهو التاأهل 
ب�ش���كل  عم���ل  حي���ث  النهائي���ات.  اإىل 

�شحي���ح مع هذه الكوكبة من الالعبني 
ال�شب���اب من���ذ اأن كان���وا يف منتخ���ب 
االأ�شب���ال وكان عمل���ه خمل�ش���ا وجادا 
حت���ى اأنه �شح���ى بالكثري م���ن العقود 
ف���رق  م���ن  الت���ي و�شلت���ه  التدريبي���ة 
حملية وعربي���ة، الأنه كان ميتلك الثقة 
بنف�شه من جانب ولديه اأمل كبري جدا 
ب���اأن ه���وؤالء الالعب���ني الذي���ن عرفوه 
املا�شي���ة  ال�شن���وات  ط���وال  وعرفه���م 
قادرين على حتقي���ق �شيء اآين ي�شعد 
العراقيني وهذا ما ح�شل فعال ولديهم 
�ش���يء م�شتقبلي يتمث���ل بقدرتهم على 
متثيل املنتخب يف بطولة اآ�شيا املقبلة 
خري متثيل كخط���وة اأوىل ومن ثم اأن 
اأغلب ه���وؤالء موؤهلون متاما للعب يف 
املنتخب���ني الوطن���ي واالوملب���ي خالل 

ال�شنتني املقبلتني.
ومن هذا املنطل���ق اأمتنى على الكابنت 
ح�ش���ن احم���د اأن يبق���ى م�شتم���را يف 
مهمت���ه بنف�س الهمة وب���ذات الروحية 
الن���واة  املنتخ���ب  ه���ذا  يك���ون  حت���ى 
احلقيقية للمنتخبات الوطنية املقبلة. 
كم���ا يف الوقت نف�شه اأمتنى عليه اأن ال 
ينزعج لكلم���ات البع�س م���ن املدربني 
الذين ظهروا على بع����س الف�شائيات 
حاول���وا  الذي���ن  كمحلل���ني  العراقي���ة 
يف  لغاي���ات  اأو  معرفته���م  وح�ش���ب 
اأنف�شه���م »الله اأعل���م«اأن يوؤثروا ب�شكل 
واآخ���ر على م�شرية الفري���ق من خالل 
بع����س الكلم���ات التي جتع���ل الالعب 
الكبري وال���ذي ميتلك اخلربة الطويلة 
يف املالع���ب ي�شاب باالإحب���اط ولي�س 

الالعب حديث العهد يف عامل الكرة.
وهن���اك �شيء اأفرحن���ي كثريا ويتمثل 
بالثق���ة املطلق���ة ل���دى حار����س مرمانا 
ال�شاب الذي يتميز بال�شجاعة والقوة 
يف  ال�شحي���ح  والتوقي���ت  واملرون���ة 
جمي���ع احل���االت. حيث جن���ح املدرب 
جليل زي���دان يف رفد الك���رة العراقية 
بحار����س جيد �شيكون ل���ه يف القريب 
العاجل م�شتقبل باهر يف عامل الكرة. 
  اأمنياتنا ملنتخبن���ا ال�شبابي ولطاقمه 
يف  والنج���اح  التوفي���ق  التدريب���ي 
نهائي���ات بطولة اآ�شيا املقبلة واأن �شاء 
الله ن���راه يف املوندي���ال املقبل كاأدنى 

طموح لدينا.

اأملنا اأن نراه يف املونديال القادم 

منتخ��ب ال�ض��باب.. ولدة جنوم 
و�ضناعة مدربني

بغداد / املدى
ك���رم وزير الدفاع عبد القادر حممد جا�شم 
عائل���ة الالع���ب ال���دويل املرح���وم )ناطق 
ها�شم( وذلك ا�شتجاب���ة لنداء العائلة عرب 
برنام���ج الريا�ش���ة الذي بثت���ه قناة احلرة 
الف�شائية. وجاء يف بيان ا�شدرته وزارة 
الدف���اع وتلقت ) امل���دى( ن�شخ���ة منه : مت 
ا�شتقب���ال العائلة الكرمي���ة يف مقر وزارة 
الدفاع و قدم اللواء الركن حممد الع�شكري 
امل�شت�ش���ار االإعالمي ل���وزارة الدفاع كتاب 
�شك���ر با�شم وزي���ر الدف���اع ومبلغ���ًا نقديًا 
وذلك تكرمي���ا للجهود املبذولة التي قدمها 
الالعب الدويل يف خدمة العراق كما اأبدى 
الوزيرا�شتع���داده لدع���م عائل���ة املرح���وم 
بتوفري فر�شة عمل الأح���د اأفرادها تعبريًا 
ع���ن دعمه له���م وتكرمي���ا لذك���رى الالعب 

الدويل ناطق ها�شم.

وزير الدفاع يكّرم عائلة املرحوم ناطق ها�ضم

بغداد / اكرام زين العابدين
حل  االثنني  ام�س  العراقية  االوملبية  اللجنة  ق��ررت 
ال��ق��دم نتيجة اخل���الف احل��ا���ش��ل حول  ك���رة  احت���اد 

انتخاباته.
االوملبية  للجنة  امل��ايل  االم��ني  املو�شوي  �شمري  وتال 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ال��ب��ي��ان ال�����ش��ادر م���ن املكتب 
حل  ق��رار  يت�شمن  وال��ذي  االوملبية  للجنة  التنفيذي 
االحت���اد ال��ع��راق��ي امل��رك��زي لكرة ال��ق��دم وذل��ك خالل 
قاعة  يف  ام�����س  ظهر  عقد  ال���ذي  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر 
لاللعاب  املغلقة  ال�شعب  قاعة  يف  ال�شاطئية  ال��ك��رة 
الريا�شية يف العا�شمة بغداد وح�شره عدد كبري من 
رجال االعالم والقنوات الف�شائية ، وفيما يلي ن�س 

البيان: 
الوطنية  االومل��ب��ي��ة  للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ع��ق��د 
�شهر  من  االول  يوم  اال�شتثنائي  اجتماعه  العراقية 
الثانية  ال�شاعة  متام  يف   2009 عام  الثاين  ت�شرين 
ظهرا وناق�س باأ�شهاب مو�شع االحتاد العراقي لكرة 
الهيئة  عمل  رافقت  التي  واالم��ور  والتداعيات  القدم 
اال�شتثنائي  اجتماعه  يف  وراج��ع  لالحتاد  االداري���ة 
العراقي  بدقة و�شرب كبريين تطورات ملف االحتاد 
ل��ك��رة ال��ق��دم وه��و االحت���اد ال��وح��ي��د ال���ذي مل ينجز 
كما   2008 عام  االوملبية  بكني  دورة  بعد  انتخاباته 
التي  امل��واق��ف  ا�شتعر�س  كما  دول��ي��ا  عليه  متعارف 
االحتاد  اع�شاء  وم��ن  املهتمة  اجل��ه��ات  م��ن  ���ش��درت 
الهيئة  لعمل  واملعار�شة  املوؤيدة  االراء  اىل  وا�شتمع 
وراجع  لعملها  االخري  التمديد  بعد  بخا�شة  االدارية 
ال��وث��ائ��ق وال��ب��ي��ان��ات واالع��را���ش��ات ال��ت��ي رافقت 
االن  وحلد   2004 عام  منذ  الهيئة  هذه  عمل  م�شرية 
ووجد بعد انتظار املفاو�شات التي جرت مع املتبقني 
لي�شت  ف��رة  ا�شتغرقت  وال��ت��ي  االحت���اد  اع�شاء  م��ن 
العامة  امل�شلحة  تقدمي  غايتها  وك��ان��ت  بالق�شرية 
ا�شتقاالتهم  تقدمي  االع�شاء  بقية  مبادرة  خ��الل  من 
لتكوين �شورة عن ح�شن النية وبداية جديدة لرميم 
العراقية  القدم  كرة  ا�شرة  بني  املت�شدعة   العالقات 
باملنا�شب  الت�شبث  على  ال��غ��ري��ب  اال���ش��رار  ج���راء 
و�شم االذان عن اال�شتماع اىل الراي االخر وامل�شي 
بعيدا يف طريق م�شدود ال يحقق لكرة القدم العراقية 
التقدم واالزدهار الذي يتمناه اجلميع كما ان املكتب 
التنفيذي للجنة االوملبية الوطنية العراقية راقب عن 
كثب ال�شرخ الذي بداأ يكرب بني جمل�س ادارة االحتاد 
والهيئة العامة جراء التجاوزات واملخالفات والتفرد 
بالقرار دون العودة اىل مرجعية قانونية او ادارية 
ووجد من م�شلحة كل ما تقدم ان ابرز تلك املخالفات 

ت�شتند اىل وثائق هي: 
وتقدميه  ال��ق��دم  لكرة  ال���دويل  االحت���اد  خماطبة   -1
العام  الو�شع  لت�شويه  وم�شللة  خاطئة  معلومات 
ال  عامي 2008 و2009 وب�شكل  تكرر  ما  للبلد وهو 
الذي  الظروف املو�شوعية والتقدم  يعرب عن حقيقة 
اقامة  بعد  وخ�شو�شا  احلياة  جماالت  خمتلف  �شمل 
االنتخابات ملختلف الهيئات واملوؤ�ش�شات الريا�شية . 
2- �شعي الهيئة االدارية لالحتاد للح�شول على اكرث 
ا�شتح�شال  دون  ال��دويل  االحت��اد  قبل  من متديد من 
مبثل  ال�شرعي  احلق  �شاحبة  العامة  الهيئة  موافقة 

هكذا قرارات على وفق كتب التمديد املرفقة. 
3- عدم اقامة اجتماع �شنوي للهيئة العامة طيلة مدة 
عمل االحتاد وعدم الت�شديق على التقريرين االداري 
الريا�شية  االحتادات  قانون  يخالف  ما  واملايل وهو 

والنظام الداخلي لالحتاد . 
يتعلق  فيما  الرقابية  اجلهات  مع  التعاون  ع��دم   -4
املخ�ش�شة لالحتاد واهمال  امليزانية  باأبواب �شرف 
االجابة على اال�شتف�شارات املتعلقة باالمور االدارية 
امل��وج��ه��ة م��ن اجل��ه��ات املخت�شة  وامل��ال��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 
 11591 املرقم  املالية  الرقابة  ديوان  قانون  وح�شب 

يف  2009/9/2 . 
ا�شتف�شارها  عن  االوملبية  اللجنة  اجابة  اهمال   -5
نقلها  و�شرورة  العراق  خ��ارج  املودعة  املبالغ  حول 

العراقية  امل�����ش��ارف  اح��د  يف  م�شريف  ح�شاب  اىل 
ح�شب كتاب اللجنة املرقم 485 يف 2009/4/30 . 

واالداري���ة  املالية  املخالفات  م��ن  العديد  وج��ود   -6
واخلارجية  الداخلية  االحت��اد  باأن�شطة  يتعلق  فيما 
الديواين  االم���ر  مب��وج��ب  حتقيقية  جلنة  وت�شكيل 

املرقم 31451 يف 2009/10/18 . 
7- اع��را���س 22 ن��ادي��ا م��ن االن��دي��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
االداري���ة  الهيئة  عمل  �شري  على  االحت���اد  ن�شاطات 
والتالعب بحجم الهيئة العامة وعدم املو�شوعية يف 
وفق  على  العام  ال��دوري  يف  امل�شاركة  الفرق  حتديد 
البيان املقدم اىل اللجنة االوملبية الوطنية العراقية . 
ملدة طويلة  العراق  رئي�س االحتاد خارج  تواجد   -8
دون م�شوغ قانوين وعدم ح�شوره اجتماعات الهيئة 
االدارية داخل العراق ح�شب املحا�شر املر�شلة للجنة 
مما  االع�شاء  من  اربعة  ا�شتقالة  عن  ف�شال  االوملبية 
اخل بتوازن هيكلية االحتاد واثر ب�شكل �شلبي على 

ادائه . 
ومما تقدم قرر املكتب التنفيذي بجل�شته اال�شتثنائية 

يف االول من ت�شرين الثاين عام 2009 ما ياأتي: 
اوال: حل الهيئة االدارية لالحتاد العراقي لكرة القدم 
وفقا للمادة 12 الفقرة 13 من قانون اللجنة االوملبية 
 1986 ل�شنة   20 رق���م  ال��ن��اف��ذ  ال��ع��راق��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

وتعديالته . 
جميع  ت��ت��وىل  م��وؤق��ت��ة  اداري����ة  هيئة  تعيني  ث��ان��ي��ا: 
قانون  8 من  للمادة  انتخاب وفقا  ال�شالحيات حلني 
ان  على   1986 ل�شنة   16 رقم  الريا�شية  االحت��ادات 

تتوىل ما ياأتي : 
اأ -  ادارة �شوؤون االحتاد واللعبة. 

للقوانني  وفقا  ج��دي��دة  انتخابية  الئحة  اع���داد  ب -  
العراقية النافذة ومبا ال يتعار�س مع لوائح االحتاد 

الدويل . 
وفقا  اجل���دي���دة  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  ق��ائ��م��ة  اع����داد  ج- 

خل�شو�شية قاعدة كرة القدم وجغرافيتها . 
اللجنة  لدى  وممتلكاته  االحت��اد  ام��وال  توؤمن  ثالثا: 
االوملبية الوطنية العراقية حلني ت�شكيل احتاد جديد 
ا�شتنادا اىل قانون اللجنة وقانون االحتادات واملادة 

64 من النظام الداخلي لالحتاد . 
االداري����ة  لل�شجالت  ت��دق��ي��ق  هيئة  ت�شكيل  راب��ع��ا: 

واملالية لالحتاد على ان ترفع تقريرها اخلتامي خالل 
30 يوما من تاريخ ت�شكيلها وتتاألف من : 

 – اأ - االمني املايل للجنة االوملبية الوطنية العراقية 
رئي�شا 

ب- ممثل ديوان الرقابة املالية يف اللجنة – ع�شوا 
ج- ممثل الق�شم القانوين يف اللجنة – ع�شوا 

املرجعية  للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ي��ع��د  خ��ام�����ش��ا: 
اال�شا�س يف حالة وجود ا�شكال او اختالف يف الية 

تنفيذ هذا القرار. 
يقوم  دول��ي��ا  االحت���اد  ملف  متابعة  لغر�س  �شاد�شا: 
العراقية  الوطنية  االوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب 
االحتاد  م��ع  واملخاطبات  االت�����ش��االت  كافة  ب��اأج��راء 
املحلية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  واال�شيوي  ال��دويل 

ذات العالقة .
مهد  قد  حمودي  رعد  االوملبية  اللجنة  رئي�س  وك��ان 
ال�شدار هذا القرار مبقال كتبه حتت عنوان ) احتاد 

كرة القدم .. تلك هي احلقيقة !!( جاء فيه : 
البد الأي عمل ريا�شي ان ي�شتند اىل ا�ش�س وقواعد 
واآليات ، واال حتول اىل عبث وفو�شى، واول اال�ش�س 
الريا�شة  ان  جميعا  عليها  ن�شري  ان  ينبغي  ال��ت��ي 
الريا�شية  املنظومة  من  ومهم  حيوي  جزء  االوملبية 
واخل�شو�شية  ال��و���ش��ع  م��ن  تنهل  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة 
العراقية ال�شيء الكثري حالها حال املنظومات الفاعلة 
والتم�شك  اخل���ارج  ع��ن  احل��دي��ث  اأم���ا   ، املجتمع  يف 
به  ي���راد  ح��ق  فهي  ال��داخ��ل  مرجعية  غ��ري  مبرجعية 

باطل!
فبعد �شنوات من التخبط وهدر اجلهد والوقت واملال 
، بداأت مالمح العمل الريا�شي اجلديد تت�شكل رويدا 
�شناعة  يف  يومية  حتديات  نواجه  �شحيح  روي��دا، 
ان  اي�شا  ال�شحيح  ولكن   ، الريا�شي  القرار  واتخاذ 
هناك دائما حتديًا ي�شتند اىل الروؤية العلمية الواقعية 

واإرادة على جتاوز تلك التحديات . 
فمقابل النتيجة التي و�شل لها حال االوملبية العراقية 
قبل اإجراء االنتخابات والظروف التي احاطت بعمل 
، كانت بارقة االمل من خالل  من �شبقنا من االخ��وة 
النهج الدميقراطي الذي �شار بخطوات ثابتة الإر�شاء 
قائمة  حقيقة  اىل  لينتهي   ، ثوابته  وتر�شيخ  معامله 
نواحي  خمتلف  يف  االيجابيات  من  الكثري  اف��رزت 

احلياة حيث انعك�س جانب كبري منها على الريا�شة 
التي  الدميقراطية  االنتخابات  به  مان�شتدل  وخ��ري 
جرت ملختلف مفا�شل املوؤ�ش�شات الريا�شية العراقية 
او�شرط  قيد  دومن��ا  كلمتهم  الريا�شيون  ق��ال  عندما 
البيت  بعدئذ  ليتكامل  جهة  اي��ة  م��ن  �شغوطات  او 
للجنة  ج��دي��د  تنفيذي  مكتب  ب��ان��ت��خ��اب  ال��ري��ا���ش��ي 
االوملبية اخذ على عاتقه ت�شحيح ماميكن ت�شحيحه 
اأماًل يف ر�شم خارطة طريق جديدة متهد  من اخطاء 

مل�شتقبل ريا�شي يب�شر باخلري .
لقد منحنا الريا�شيون اأ�شواتهم وحّملونا م�شوؤولية 
لالخفاقات  والت�شدي  الريا�شي  بالواقع  النهو�س 
ال�شري بخطوات  على  عملنا  ني�شان  من  الرابع  ومنذ 
ب�شكل  ال�شورة  تتو�شح  ال  وقد  منتجة  لكنها  وئيدة 
تلك  ان  الثقة  متالأنا  لكن  الراهن  الوقت  يف  وا�شح 
يليق  ب�شكل  ال��ع��ني  م��لء  ث��م��اره��ا  �شتكون  اال���ش�����س 
بذل  منا  ي�شتحق  ال��ذي  بلدنا  وا�شم  �شعبنا  بريا�شة 

الغايل والنفي�س.
وبحاجة  مرهال  االوملبي  البيت  كان   ، باأنف�شنا  بداأنا 
وعمل  االدارة  واق���ع  در���ش��ن��ا  ع��اج��ل��ة  ت��رم��ي��م��ات  اىل 
االحتادات وو�شعنا معاجلات واقعية لبع�س امل�شاكل 
بعد مناق�شة مبا�شرة مع الهيئات االدارية اما ال�شقوق 
وال��ت�����ش��دع��ات ال��ك��ب��رية ف��م��ا زال���ت حت��ت��اج اىل عالج 
اإطارها  يكون  ان  وينبغي  فاخر  معمار  بيد  ج��ذري 
اإق��رارال��ق��وان��ني واالن��ظ��م��ة وف��ق��ا ل��الآل��ي��ة ال��ت��ي ت�شري 
اللوئح  تهيئة  يف  دورنا  لياأتي  العراقية  الدولة  عليها 
واملالية  االدارة  ال�شوؤون  كل  تنظم  التي  والتعليمات 

والفنية لعمل اللجنة االوملبية بجميع ت�شكيالتها.
وبعد �شتة ا�شهر من العمل وجدنا اجلميع قد ركب معنا 
يف مركب واحد وحظينا مب�شاندة وتكاتف من االأ�شرة 
االوملبية بال�شكل الذي عجل من ظهور مالمح املرحلة 
اجلديدة ومنها حتقيق ع�شرة احتادات نتائج متقدمة 
اننا  اال  العاملية واالآ�شيوية والعربية  امل�شتويات  على 
�شاطئ  عن  بعيدًا  يبحر  ومهما  عزيزًا  احت��ادًا  وجدنا 
ليكون  بالركب  اللحاق  عن  ممتنعا  العراقية  الريا�شة 
املوؤ�ش�شة الريا�شية الوحيدة يف العراق واآ�شيا ورمبا 

العامل التي مل جتر االنتخابات لهيئتها االدارية!
كان اأملنا كبريا فقد خلق زمالء اعزاء يف ادارة احتاد 
املمكن  من  كان  ازمة  العراقية  وللكرة  الأنف�شهم  الكرة 

فقام  امل��رك��ب   نف�س  معنا يف  ���ش��ع��دوا  ل��و  جت��اوزه��ا 
من  م��رات  ث��الث  بالتمديد  ف��ردي  بقرار  منهم  البع�س 
ال�شرعي  القرار  �شاحبة  العامة  للهيئة  الرجوع  دون 
اأ�شوات  فتعالت  االإداري���ة  الهيئة  رحيل  او  بقاء  يف 
الريا�شيني تطالبنا بالتدخل فكان احلوار مع االخوة 
منهم  وطلبنا  وم��ت��ع��ددة  طويلة  ل��ف��رات  االحت���اد  يف 
االنتخابات  الإج���راء  وا�شحني  وم��وع��د  اآل��ي��ة  حتديد 
وناق�شناهم يف النقاط املختلف عليها وبينما كنا كذلك 
فاجاأنا االخ ح�شني �شعيد بتمديد رابع الأ�شباب اثريت 
حولها الكثري من االعرا�شات لت�شمينها مغالطات عن 
بعد  االآن  مناق�شتها  ب�شدد  ول�شنا  للبلد  العام  الو�شع 
او  زميل  مع  ينفك  الذي مل  االحت��اد  رئي�س  اأنكرها  اأن 
زميلني له بالتلويح بعقوبات فيفا كلما تقدمنا باحلوار 
الذي ا�شرك فيه اخوة اعزاء تركوا مهامهم الوظيفية 
للقرار  حت��ف��ظ  �شيغة  اإي��ج��اد  ل��ي��ح��اول��وا  اجل�شيمة 
الريا�شي العراقي هيبته وتعيد االحتاد اىل ال�شرعية 

حاله حال بقية افراد اال�شرة. 
روؤيته ورواي��ت��ه اخلا�شة  له  احل��ال احت��اد  ك��ان  هكذا 
واإعالمية  ريا�شية  و  �شعبية  ومعار�شة  االزم��ة  عن 
ووطنية وهيئة عامة منق�شمة ودوري متوقف و�شع 
مل ي�شهده تاريخ كرة القدم العراقية منذ �شتني عاما ، 
اقرحنا عليهم نزع فتيل االزمة بتنحية رئي�س االحتاد 
ثالث  اك��رثم��ن  منذ  العا�شمة  يف  م��ق��ره  ع��ن  املتغيب 
�شنوات اوتقدمي ا�شتقاالتهم اأ�شوة باالع�شاء االربعة 
والر�شيح جمددا لالنتخابات املقبلة اكدنا لهم اهمية 
االخ��رى  االع��ت��ب��ارات  ف��وق  ال��ع��ام��ة  امل�شلحة  تغليب 
اأمامها  تتال�شى  الوطن  بريا�شة  االمر  يتعلق  فحينما 
..كانت  ال�شخ�شية  اوال��دواف��ع  الذاتية  االإ�شقاطات 
ماء  ل��الخ��وة  يحفظ  خم��رج  اإي��ج��اد  يف  كبرية  رغبتنا 
الذي �شيحرم  التعليق  العراقية  الكرة  الوجه ويجنب 
�شيبعد  كما  اخل��ارج��ي��ة  اال�شتحقاقات  م��ن  الالعبني 

ع�شاق اللعبة من متعة امل�شاهدة والت�شجيع .   
التتعلق  فالق�شية  حل  عن  يبحث  مرقبًا  كان  اجلميع 
الريا�شة  مب�شالح  تتعلق  انها  فئة  او  طرف  او  بجهة 
ت�شكل  وه��ي  اال�شخا�س  من  اك��رب  هي  التي  العراقية 
الوطنيه  احللول  املفاو�شني  رف�س  بني  طرق  مفرق 
والتم�شك بالراأي اىل اآخر املطاف حتى لو كان الثمن 
العام واملطالبة  الراأي  عقوبات وحرمانًا وبني �شغط 
احلا�شنة  اىل  االحت���اد  واإع���ادة  االو���ش��اع  بت�شحيح 

الطبيعية.
اأو�شحنا  اأحد يزايد علينا باملواقف الوطنية فحني  ال 
ناحية  م��ن  ���ش��واء  ال��والي��ة  �شاحبة  ه��ي  ال��دول��ة  ان 
الدعم  تدفق  ناحية  من  او  لالحتاد  املعنوي  الوجود 
املايل اعر�س علينا من اعر�س لتاأتي �شطور البيان 
االخري الذي خطف راأي  الهيئة العامة  مليئة بكلمات 
املديح والثناء لدور احلكومة وب�شكل و�شع اكرث من 
عالمة ا�شتفهام امام من يدعي ان هذه احلكومة ت�شرب 

القانون عر�س احلائط !  
اليوم ونحن نقف على اأعتاب قرار م�شريي ي�شتند اىل 
العراقية ال  الريا�شة  ا�شرة  لنا من  ال�شرعية املمنوحة 
العامة  والهيئات  الكرمي  جمهورنا  ن�شارح  ان  من  بد 
اجلميع  م�شاندة  تتطلب  التي  املقبلة  املرحلة  بطبيعة 
له  ال��ع��دة  ال����ذي خططنا واأع���ددن���ا  ل��ل��ه��دف  و���ش��وال 
والدولية واالعراف  العراقية  القوانني  اىل  م�شتندين 

واملبادئ االوملبية .
م�شادرة  اىل  وي�شعى  فيفا  بورقة  يراهن  من  هناك   
وهناك  ال�شكوى  عرب  االزمة  وتدويل  الوطني  القرار 
يحكم  الذي  واملنطق  الداخلي  العمق  على  يراهن  من 
البوادر   ، ال��دول  واأم���ور  ق�شايا  يناق�س  وه��و  العامل 
التي الحت  تب�شر بانت�شار اخليار الثاين طال الزمن 

او ق�شر.
 بقي ان نقول للزمالء يف االحتاد مازالت يف اللحظات 
االخرية فر�شة ملراجعة الذات واعالن القرار ال�شائب 
�شرابا  اال  يكون  لن  فهو  اخل��ارج  بحلول  الت�شبث  اأما 
النه يف املح�شلة  لن يتاأثر )هذا اخلارج( مبن ال يوؤثر 

داخل بلده .. والله من وراء الق�شد.

يف موؤمتر �صحفي للجنة االوملبية

حل احتاد الكرة وتعيني هيئة موؤقتة لت�ضريف اأعماله 
والتن�ضيق مع فيفا لتاأمني النتخابات

با�سم عبا�س دافع بب�سالة وح�سم لقاء االفتتاح

الع�سكري يتو�سط عائلة املرحوم ناطق ها�سم


