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اإكرام زين العابدين

فّن اإدارة الأزمات

عاد ملف انتخابات االحتاد العراقي املركزي لكرة القدم اىل 
الواجهة من جديد بعد انتهاء ت�سفيات املجموعة االآ�سيوية 
الثالثة لل�سباب يف مدينة اربيل اثر ت�ساعد حدة ال�سراعات 
العراقي  االحت��اد  حل  ق��رار  االوملبية  اللجنة  اأعلنت  ان  بعد 
لكرة القدم يوم االثنني املا�سي وت�سكيل هيئة موؤقتة الإدارة 
الطارئ  االجتماع  بعد  املقبلة  لالنتخابات  لالإعداد  االحت��اد 
الذي عقدته يف بداية ال�سهر احلايل و�سط معار�سة بع�ض 

اع�ساء املكتب التنفيذي .
وا�ستغربنا غياب خم�ض �سخ�سيات مهمة من اع�ساء املكتب 
التنفيذي للجنة االوملبية عن م�سرح االحداث املت�سارعة وهم 
االمني  فا�سل  والدكتورعادل  حمودي  رعد  اللجنة  )رئي�ض 
النائب  �سعيد  و�سامي  االول  النائب  م�سطفى  وب�سار  العام 
الثاين وجميل الطيار النائب الثالث للجنة ،  وترك االمور 
بيد االمني املايل للجنة مع اعتزازنا ال�سديد به وبالع�سوين 

من اع�ساء املكتب .
ويبدو ان كرتنا العراقية باتت على اأعتاب حرمان جديد من 
امل�ساركات اخلارجية على اثر التحذير الذي وجهه االحتاد 
الدويل لكرة القدم ) فيفا ( للجنة االوملبية العراقية بالعودة 
موؤقتة  هيئة  وت�سكيل  االحت��اد  اإدارة  جمل�ض  حل  ق��رار  عن 
ي�ستغرب  باأنه  العراقية  اجلهات  اىل  بعثها  بر�سالة  وطالب 
هذا التوجه خا�سة وان منتخبات النا�سئني وال�سباب وكرة 

ال�ساالت تاأهلوا اىل النهائيات االآ�سيوية يف العام املقبل .
اأمينها  ،و���س��رح  بقرارها  االوملبية  اللجنة  مت�سكت  بينما 
املايل �سمري املو�سوي باأنها مل ولن ترتاجع عنه مهما ح�سل 

من حتذير للعراق من فيفا .
القدم  لكرة  العراقي  واالحت��اد  الريا�سة  على  القائمني  ان 
اأ�سابوا الريا�سيني وجماهريها العري�سة بخيبة اأمل بعد ان 
ف�سلوا يف اإخراج ازمة الكرة من عنق الزجاجة والو�سول 
اىل حل ير�سي جميع االأطراف بعد �سد وجذب ا�ستمر قرابة 
�سنتني بعد اآخر متديد ح�سل عليه االحتاد وبعثوا بر�سالة 

مفادها اإنهم ال يجيدون فن اإدارة االأزمات .
ان القرار الذي اتخذته اللجنة االوملبية يعد قرارًا �سلطويًا 
�سمن  لكونه  الكرة  احت��اد  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة  يعني 

منظومة عملها ا�سوة ببقية االحتادات الريا�سية.
جنيد  ال  مازلنا  ولالأ�سف   ، ي��در���ض  ف��ن  االأزم���ات  اإدارة  ان 
التعامل مع هذا الفن وال ن�ستطيع ان نقدم  اأ�سخا�سًا يجيدون 
التعامل معه وتقدمي حلول منطقية وفق حده االأدنى ليقبل 
بها اجلميع ونعطي ر�سالة خاطئة باأن هذه القرارات فر�ست 

وال حتظى باالأغلبية. 
ان الهيئة العامة لالحتاد العراقي لكرة القدم تعد اأعلى �سلطة 
يف االحتاد وقراراتها ملزمة للجميع ، وكان باإمكان اللجنة 
ت�ستثمر عالقاتها اجليدة وتدعو اىل  ان  العراقية  االوملبية 
اجتماع ر�سمي للتباحث مع الهيئة العامة بخ�سو�ض م�ستقبل 
االحتاد وعملية اإجراء االنتخابات املقبلة ب�سيغ قانونية ال 
ميكن الأحد ان ي�سكك بها او مب�سداقيتها ، من خالل ال�سماح 
للممثلني احلقيقيني الأع�ساء الهيئة العامة ح�سور االجتماع 
املهم  لهذا االجتماع  ان يتم تعميم كتاب تخويل خا�ض  بعد 
لبع�ض  . وان ال ن�سمح  الكرة  الذي �سيتوقف عليه م�ستقبل 
اال�سماء التي ظهرت على ال�ساحة الكروية التي ال هّم لها اال 
انف�سهم مر�سحني النتخابات  للف�سائيات وتقدمي  الت�سريح 
االحتاد املقبلة من دون ان يكون لهم احلق بذلك الن اجلميع 
يعرف م�سميات الهيئة العامة ال�سابقة واحلالية واجلديدة .
علينا ان نزرع ثقافة خدمة الريا�سة والكرة من خالل العمل 
اجلميع  ي��ك��ون  ان  ب��ال�����س��رورة  ولي�ض  االحت���اد  جل��ان  يف 

مر�سحني �ساخنني للرئا�سة او ع�سوية احتاد الكرة.

يف املرمى

بغداد / خليل جليل و يو�ضف فعل
ت�سفيات  جت��م��ع  ارب��ي��ل  م��دي��ن��ة  �سيفت  ان  ب��ع��د 
نهائيات  اىل  امل��وؤدي��ة  الثالثة  االآ�سيوية  املجموعة 
القارة املفرت�ض اقامتها يف اليابان يف ني�سان املقبل 
، ا�سدل ال�ستار يوم االحد املا�سي على ف�سول هذا 
احلدث الكروي القاري الذي حظي بنجاح التنظيم 
اال�ست�سافات  جتربة  حداثة  رغم  الطيب  واالإع��داد 
اربيل  ن���ادي  ادارة  اظهرته  م��ا  لكن  مالعبنا  على 
ذلك  حجم  عك�ست  للت�سفيات  املنظمة  واللجنة 
النجاح الذي جاء مفاجاأة للمنتخبات امل�ساركة قبل 
ال�سارع  من  واملهتمني  للمتابعني  مفاجئا  يكون  ان 

الكروي يف العراق. 
من املوؤكد ان حداثة عهد اال�ست�سافات بهذا احلجم 
�ستة منتخبات  التجمع و�سل اىل  امل�سارك يف هذا 
التاأهل  جاءت اىل اربيل لل�سراع من اجل بطاقتي 
و�سفت  ال��ت��ي  املجموعة  ه��ذه  ع��ن  النهائيات  اىل 
لها  ت��وق��ع  مثلما  ك��ان��ت  وف��ع��ال  وال��ن��اري��ة  بالقوية 
اللحظات  حتى  تناف�ض  كانت  منتخبات  ت�سم  وهي 
االخرية من الت�سفيات بل و�سل احلد اىل ان تكون 
معامل  طبيعة  يف  وا���س��ح��ة  ب��وادران��ع��ط��اف��ة  ه��ن��اك 
االأخري  قبل  الرابع  الدور  يف  وخ�سو�سا  املناف�سة 

من جوالت الت�سفيات. 
ال�سباب  ومنتخب  الكويت  مباراتي  يف  حدث  وما 
العراقي وكذلك بني ال�سعودية وعمان خري دليل على 
هذا التناف�ض الذي انتهى ببطاقتي تاأهل ذهبتا اىل 
الر�سمي  االعالن  قبل  وال�سعودية  العراق  منتخبي 
عن موعد انتهاء جدول مباريات الت�سفيات اي قبل 

دور واحد من اختتامها.
 وبعد مباراة مثرية وكبرية بف�سول �سراعها جاءت 
مواجهة ح�سم ال�سدارة والرتتيب التي خرج منها 
منتخب ال�سباب بفوز م�ستحق والفت توج بثالثية 
فيها  كنا  التي  الكويت  مباراة  بوابتها  كانت  نظيفة 
تهدرع�سرات  ان  قبل  الفوز  اىل  واالق��رب  االف�سل 
كانت  واإذا  العبينا.  اق��دام  بني  من  ال�سهلة  الفر�ض 
فر�ستا ارتطام الكرة الكويتية يف عار�سة احلار�ض 
حممد  ع��ادل  فر�سة  وقبلها  حميد  حممد  ال�سجاع 
مدافع الفريق الكويتي قد �سجلتا على ا�سا�ض انهما 
اكدتا �سيطرة الكويت بل كان على العك�ض من ذلك 
ب�سجاعة وبع�سرة العبني بوجه  فقد وقف العبونا 
املنتخب الكويتي الذي اراد مدربه ان يثري زوبعة 
يف  ذل��ك  غ��ري  وم��ا  ب��االع��م��ار  بال�سكوك  ي�سمى  م��ا 
اأج��واء معنوية م�سطربة يف �سفوف  اإ�ساعة  اطار 
ل  ف�سّ لكنه  والعراق  وُعمان  ال�سعودية  منتخبات 
يف  �ساورته  التي  ال�سكوك  هذه  يف  اخلو�ض  عدم 
بادئ االمر لغاية يف نف�سه واقتنع يف اآخر املطاف 
قبل  من  ومذلة  كبرية  بثالثية  اهتزت  التي  بقوته 
الت�سفيات  ف�سول  ختام  يف  الهند  �سباب  منتخب 
املدوية  اخل�سارة  بهذه  تختتم  ان  عليها  كتب  التي 

للكويت. 
التي  ع��ودة اىل االم��ور االداري��ة والتنظيمية  ويف 
لل�سباب  االآ���س��ي��وي��ة  الت�سفيات  ان��ط��الق  راف��ق��ت 

مدينة  ا�ست�سافتها  والتي  عاما  ع�سرين  �سن  دون 
ارب��ي��ل م��ن اخل��ام�����ض ول��غ��اي��ة اخل��ام�����ض ع�سر من 
حقيقة  عند  نتوقف  ان  م��ن  الب��د  اجل���اري  ال�سهر 
وا�سحة متثلت بالتهديد وااللغاء الذي احاط بجو 
يومني  م��ن  ب��اأك��ر  انطالقها  قبل  حتى  الت�سفيات 
واالو�ساع  الظروف  نتيجة  الغمو�ض  احاطها  وفد 
العراق ب�سبب  القدم يف  التي حتيط بكرة  الراهنة 
حول  الدائر  واجل��دل  االنتخابات  مبلف  يعرف  ما 
ملفها وما رافقه من �سراع يبدو ان تفا�سيله كانت 
ان  قبل  االح��داث  �سطح  عن  بعيدة  لكنها  موجودة 

ت�سل اىل درجة كبرية مثلما هو االآن. 
ب�سبابية  الت�سفيات  اأج����واء  اأح��ي��ط��ت  اأن  فبعد 
اال�ست�سافة وما تررد من اخبار نقلها خارج اربيل 
وتاأجيلها حلني حتديد مكان جديد ال�ست�سافتها وكل 
قبل  االح��داث  وتت�سابق  جتري  كانت  االم��ور  هذه 
ايام قليلة من انطالق الت�سفيات جاءت حت�سريات 
اللجنة  وك��ذل��ك  ارب��ي��ل  ن���ادي  ادارة  وا���س��ت��ع��دادات 
اال�ست�سافة  مقايي�ض  املنظمة على درجة كبرية من 
او هناك ثغرات قد ظهرت  الناجحة وان كانت هنا 

وخربة  جتربة  وقلة  امل�ساركة  حجم  طبيعة  ب�سبب 
هكذا نوع من احت�سان وا�ست�سافة منا�سبات كروية 

بهذا احلجم الالفت . 
وال يخفى على اي �سخ�ض تابع احداث الت�سفيات 
واإقامة  الت�سفيات  مباريات  توقيتات  ان  ووقائعها 
ملعب واحد  الواحد وعلى  اليوم  لقاءات يف  ثالثة 
هو ملعب فران�سوا حريري كان لذلك التوقيت االثر 
املباريات  ح�سور  اجلمهمورعن  عزوف  يف  الكبري 
من  جولة  ك��ل  بها  وتفتتح  ظهرا  تقام  كانت  التي 
الكليات  يف  الطلبة  الن�سغال  اخلم�ض  اجل���والت 
ب��ف��رتات عمل  ال��ذي��ن يرتبطون  وامل��دار���ض وك��ذل��ك 
وظيفيه تتقاطع مع موعد املباراة االوىل التي كانت 
ال�ساعة الواحدة ظهرا بينما وجدنا هناك  تقام يف 
مباريات  قبل اجلمهور حتى يف  ح�سورًا الفتًا من 
�سباب  منتخب  م��ب��اري��ات  ولي�ض  املنتخبات  بقية 
تلك  ا�ستمتعت  بل  م�ساء  تقام  كانت  عندما  العراق 
اجلماهري الكروية مع تلك املباريات وعا�ست معها 
حلظات ممتعة اأ�سفت على اأجواء الت�سفيات الكثري 

من عالمات النجاح. 

االعالمي  اجلانب  عن  قليال  نتوقف  اأن  من  والب��د 
بتغطية  قاموا  الذين  االعالميون  الزمالء  بذله  وما 
كبرية  ج��ه��ودا  ي����وؤدون  وه��و  واي��ام��ه��ا  الت�سفيات 
فنية يف ظل  واإمكانات  ذاتية  على جهود  معتمدين 
غياب مركز اإعالمي كان يفرت�ض اأن يكون م�ستوعبا 
حلجم امل�ساركة االعالمية لكننا نعود ونقول ان ما 
قبل  اربيل  يف  الت�سفيات  اإقامة  �سمان  بعدم  تردد 
انطالقها بيومني او اكر قلياًل كان من احد اال�سباب 
التي اخرت ان�ساء مركز اإعالمي متكامل مع وجود 
ثقة كبرية بامل�سوؤولني يف ادارة نادي اربيل بتوفري 
م�ستلزمات هذا املركز لو اأتيحت لها منذ وقت مبكر 
وعدم  الت�سفيات  ا�ست�سافة  على  االطمئنان  فر�سة 

تاأرجح املوقف ب�ساأن اقامتها يف العراق. 
التنقل  من  الكثري  االعالميون  الزمالء  عانى  فقد 
ومن  اقامتهم  ومقر  حريري  فران�سوا  ملعب  بني 
اآخ���ر ت��وف��رت فيه خطوط  ف��ن��دق  ث��م االن��ت��ق��ال اىل 
من  مبكرة  �ساعات  حتى  و�سهرهم  كافية  انرتنت 
�سباح اليوم التايل من اجل تاأمني ر�سائل اخبارية 
يف  امل�ساركة  ال��وف��ود  ك��ل  اع��ج��اب  ن��ال��ت  متكاملة 

عن  يومية  انطباعات  عرب  ت�سري  وهي  الت�سفيات 
الذي  العراقي  االع��الم��ي  احلجم  لهذا  ا�ستغرابها 

رافق ايام الت�سفيات. 
اأربيل  ن��ادي  لرئي�ض  املهذب  االع��ت��ذار  كلمات  لكن 
الدكتور عبد الله جميد للزمالء االعالميني عن اي 
الت�سفيات،  اثناء  مهمتهم  يف  واجهوه  قد  تق�سري 
ان  كما  اليومية  املعاناة  تلك  من  الكثري  خففت  قد 
مقر اقامة االعالميني التي اختريت من قبل اللجنة 
املنظمة للت�سفيات لتكون يف احد الفنادق القريبة 
يف  اي�سا  �ساهمت  ح��ري��ري  فران�سوا  ملعب  م��ن 

التغلب على تلك امل�ساعب اليومية. 
مباريات  يف  ت�ساعدت  ال��ت��ي  االإث����ارة  لعبت  وق��د 
املنا�سبة  مت��ت��ع  الآخ��رع��ل��ى  ي���وم  م��ن  ال��ت�����س��ف��ي��ات 
تابع  م��ن  ل��دى  يتنامى  اخ��ذ  ا�ستثنائي  باهتمام 
كل  والرتقب  االث��ارة  ه��ذه  �ساحبت  وق��د  البطولة 
فتحت  ان  بعد  واالحتماالت  التوقعات  ارها�سات 
الت�سفيات  او�ساط  امام  اأبوابها  االحتماالت  هذه 
اظهرته  ال��ذي  للم�ستوى  الفني  الوقع  لهذا  وك��ان 
قّلل  قد  افغان�ستان  منتخب  با�ستثناء  املنتخبات 
وان  للت�سفيات  االدارية  الثغرات  تاأثري  اأهمية  من 
اأيامها  �سري  على  م��وؤث��رمت��ام��ا  غ��ري  بحجم  ك��ان��ت 

ومبارياتها. 
االآ�سيوية  املجموعة  ت�سفيات  جتمع  ان  عموما 
كانت   ، با�ست�سافتها  اربيل  جنحت  التي  الثالثة 
املعنية  االط������راف  ام����ام ج��م��ي��ع  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���س��ة 
اك��ت�����س��اب خ���ربة وم���ه���ارة وجتربة  ب��خ�����س��و���ض 
من  والتعلم  ال��ك��روي��ة  للمنا�سبات  اال�ست�سافات 
يف  وا�ستثمارها  ودرو���س��ه��ا  ودالئ��ل��ه��ا  معطياتها 
منا�سبات مقبلة جديدة من املوؤكد ان هذه االطراف 
اأّكد  مثلما  امل�سوؤولية  حجم  م�ستوى  يف  �ستكون 
ه�سم  على  قدرتهم  ارب��ي��ل  ن��ادي  يف  امل�����س��وؤول��ون 

الثغرات الفنية وتفاديها مبرورالوقت . 
واإزاء هذه اجلوانب االدارية التي لفت امل�سوؤولون 
هذه  مع  تعاملهم  حل�سن  اليهم  االنظار  اربيل  يف 
وقفت  التي  العراقيل  بع�ض  وتخطي  اجل��وان��ب 
للجوانب  وقفة  هناك  تكون  اأن  من  الب��د  بوجهها 
الفنية للمنتخبات امل�ساركة يف الت�سفيات وما توج 
به منتخب �سباب العراق من انت�سار وفوز الفتني 
على  والرتبع  الرتتيب  �سدارة  خطف  �سعيد  على 
قمة املجموعة الثالثة بجدارة وا�ستحقاق وا�سحني 
ملنتخب  االخ��رية  امل��ب��اراة  ذل��ك  عن  اف�سحت  مثلما 
�سباب العراق امام املنتخب ال�سعودي والتي انتهت 
بفوز عري�ض و�سريح على ال�سعوديني ونا�سفًا  كل 
املنتخب  وج��ود  اإىل  ت�سري  كانت  التي  التوقعات 
ان  قبل  بوجهها  الوقوف  ميكن  ال  قوة  ال�سعودي 
م�سل�سل  ويوقف  ال�سباب  منتخب  قبل  من  ترو�ض 
بفوز  ال�سعودي  املنتخب  بداها  التي  االنت�سارات 
املنتخبات  لبقية  موجهة  ر���س��ال��ة  ي��ك��ون  ان  اراد 
عندما هزم افغان�ستان يف م�ستهل م�سواره بخم�سة 
عندها يف  �سنتوقف   ، واح��د  ه��دف  مقابل  اه��داف 

حمطة ثانية مقبلة. 

درو�ضها فر�ضة مثالية لت�ضييف اأف�ضل املنا�ضبات 

اأربيل تنجح يف اختبار احت�شان جتّمع الت�شفيات الآ�شيوية لل�شباب 
)2-1(

بغداد / املدى
تواجه كرة القدم العراقية م�سريا غام�سا وتقف 
قبل  من  باالإيقاف  متوقعة  عقوبات  اعتاب  على 
االحت����اد ال����دويل )ف��ي��ف��ا( ب��ع��د ان ام��ه��ل االخري 
اللجنة االوملبية العراقية 72 �ساعة للرتاجع عن 
قرارها بحل االحتاد قبل ان يحال االمر اىل جلنة 

الطوارىء التابعة له.
تاأكيد  اىل  العراقية  االوملبية  اللجنة  و�سارعت 
االحتاد  حل  بقرار  وم�سيها  فيفا  ر�سالة  رف�سها 
وت�سكيل هيئة موؤقتة الإدارة كرة القدم ما �سيفتح 

الباب امام عقوبات منتظرة.
الرتاجع  :عدم  العراقية  االوملبية  اللجنة  واكدت 
ع��ن ق���رار ح��ل احت���اد ك��رة ال��ق��دم ال���ذي ا�سدرته 
ال��دويل  االث��ن��ني امل��ا���س��ي ، رغ��م تهديد االحت���اد 

باإيقاف العراق.
وقال االمني املايل للجنة االوملبية العراقية �سمري 
االحتاد  ق��رار  على  فعل  ردة  اول  يف  املو�سوي 
ترتاجع  ول��ن  مل  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  :ان  ال���دويل 
كانت  مهما  تنفيذه  يف  ما�سية  وهي  قرارها  عن 

التبعات التي تلحق بهذه القرار.
العراق  ع�سوية  علق  ال��دويل  االحت��اد  ان  يذكر 
خلفية  على  املا�سي  العام  �سيف  احت��اده  وجمد 
رفع  لكنه  ال��ع��راق��ي��ة،  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  جتميد 
تعهدًا  العراقية  احلكومة  قدمت  ان  بعد  العقوبة 
بعدم التدخل ب�سوؤون احتاد كرة القدم اىل حني 

اإجراء انتخاباته.
وقد منح االحتاد الدويل نظريه العراقي متديدًا 
امل  على  املا�سي  ح��زي��ران  يف  انتهى  ع��ام  مل��دة 
العام  نهاية  يف  انتخاباته  الإج����راء  التح�سري 
االوملبية  واللجنة  االحت��اد  اخفاق  لكن  اجل��اري 
فيفا  دفع  االنتخابات  لوائح  على  االتفاق  ب�ساأن 
ني�سان  ح��ت��ى  ال��ع��راق��ي  ل��الحت��اد  ج��دي��د  لتمديد 

املقبل.

يذكر ان االحتاد العراقي احلايل كان قد انتخب 
بعدما  �سعيد  ح�سني  برئا�سته  وف��از   2004 ع��ام 
ان�سحب رئي�ض اللجنة االوملبية العراقية احلايل 

رعد حمودي من �سباق الرت�سح لهذا املن�سب.
على  العراقية  االوملبية  اللجنة  اإ�سرار  بني  وما 
االحتاد  وتهديد  ال��ق��دم  ك��رة  احت��اد  بحل  امل�سي 
ال����دويل، م��ا ي���زال االحت����اد ال��ع��راق��ي يعترب ان 

�سرعيته م�ستمدة من ثقة هيئته عموميته.
قرار  باأن  �سعيد  ح�سني  االحت��اد  رئي�ض  واأو�سح 

حل االحتاد غري �سرعي وال ي�ستند اىل اي م�سوغ 
بكامل  �سرعي  ال��ع��راق��ي  االحت���اد  وان  ق��ان��وين 
على  دليل  خري  به  العامة  الهيئة  وثقة  اع�سائه 
هذا  اتخاذ  عن  امل�سوؤولني  �سعيد  حمل  كما  ذل��ك. 
القرار  هذا  ا�سحاب  ليعلم   : قائال  تبعاته  القرار 
م�سوؤولية  يتحملون  ان��ه��م  عنه  وامل�����س��وؤول��ون 
ا�سرار  من  العراقية  بالكرة  �سيلحق  وما  تبعاته 
ال�سلطات  قد هدد  ال��دويل  كبرية. وك��ان االحت��اد 
العراقية باإيقاف العراق يف حال مل ترتاجع عن 

قرار حل االحتاد الذي ا�سدرته اللجنة االوملبية ، 
وجاء يف بيان له )لقد علمنا باأن اللجنة االوملبية 
القدم  ك��رة  احت��اد  ادارة  جمل�ض  حّلت  العراقية 

العراقي(.
القرار،  ه��ذا  ال��رتاج��ع عن  يتم  اذا مل   : وا���س��اف 
القدم اىل االحتاد،  واذا مل ي�سلم مقر احتاد كرة 
جلنة  اىل  اللجوء  �سوى  فيفا  ام��ام  خيار  ال  ف��ان 

الطوارىء التخاذ القرار باإمكانية االإيقاف.
العراقية  االوملبية  اللجنة  ق��رار  ان  فيفا  واعترب 

االحتادين  انظمة  م��ع  وي��ت��ع��ار���ض  مفهوم  غ��ري 
الدويل والعراقي.

وطوقت عنا�سر من قوة حماية املن�ساآت الريا�سية 
حل  االوملبية  اللجنة  اع��الن  ف��ور  االحت��اد  مبنى 
االحتاد  يف  العاملني  املوظفني  دفع  ما   ، االحت��اد 
االحتاد  مبنى  مقر  ترك  اىل  القدم  لكرة  العراقي 
نتيجة  ب��غ��داد  يف  ال��وزي��ري��ة  منطقة  يف  الكائن 
الريا�سية  املن�ساآت  اإ�سرار بع�ض عنا�سر حماية 

على الدخول اليه ح�سب احد املوظفني.
وذكر طارق احمد امني ال�سر امل�ساعد يف االحتاد 
قوات  عنا�سر  من  ع��ددًا  ان  القدم  لكرة  العراقي 
التواجد  على  ا�سّر  الريا�سية  املن�ساآت  حماية 
داخل املبنى ع�سر اول ام�ض برغم رف�سنا ذلك .. 

وبعدها قررنا ان نرتك املقر.
املبنى  داخ��ل  العنا�سر  ه��ذه  زال��ت  ما   : وا�ساف 
يف  اليه  نعود  ول��ن  مكاتبنا  اب���واب  اقفلنا  وق��د 

الوقت احلا�سر.
املن�ساآت  حماية  ق��وة  م�سوؤول  وق��ال  جهته  وم��ن 
الريا�سية العقيد عبد االمري ر�سن ان: توجيهات 
�سدرت من اللجنة االوملبية حلماية املبنى خ�سية 
االع�ساء  ت�ستهدف  حماولة  اي  اىل  يتعر�ض  ان 
اىل  م�سريا  ممتلكاته،  على  واملحافظة  املنحلني 
ان مهة القوات ت�ستمر حتى ت�سّلم الهيئة املوؤقتة 
مهامها. وترتقب االو�ساط الكروية العراقية التي 
كرة  به  الذي متر  الراهن  الو�سع  ت�سعر مب��رارة 
و�سط  االإيقاف  عقوبات  �سدور  البالد  يف  القدم 
اإرها�سات تنذر باإق�ساء منتخباتها من م�ساركات 
منتخبات  ارب���ع���ة  م�����س��ارك��ة  اب���رزه���ا  خ��ارج��ي��ة 
منتخبات  وه��ي  خمتلفة  اآ�سيوية  نهائيات  يف 
النا�سئني وال�سباب وكرة ال�ساالت باال�سافة اىل 
املنتخب االول حامل لقب كاأ�ض اآ�سيا 2007 الذي 
الدوحة  املقبلة يف  الن�سخة  لقبه يف  �سيدافع عن 

عام 2011.

اآمر قوة حماية املن�ضاآت الريا�ضية يرّبر تطويقه مبنى االحتاد 

الكرة العراقية على اأعتاب اإيقاف جديد بعد انتهاء مدة حتذير) فيفا(

بغداد / املدى
�سدور  القدم  لكرة  العراقي  االحت��اد  ا�ستغرب 
قرار حله بغ�ض النظر عن جهة اال�سدار وراأى 
ان القرار يعك�ض حقيقة امل�ستوى اخلطري الذي 
الذين  بع�ض  ل��دى  ال�سخ�سية  االح��ق��اد  بلغته 
اإمكانية  الطبيعية  غ��ري  ال��ظ��روف  لهم  ات��اح��ت 
عامة  العراقية  الريا�سة  مب��ق��درات  التالعب 
من  ات��خ��ذوا  و  خا�سة  العراقية  ال��ق��دم  وك���رة 
ي�سدرون  لهم  اقنعة  االومل��ب��ي��ة  وج��وه  بع�ض 

القرارات من ورائها . 
ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان ر���س��م��ي ا����س���دره االحت���اد 
املنحل تلقت ) املدى( ن�سخة منه ذكر فيه : ان 
اىل  �سنوات  م��دى  على  تعر�ض  ال��ذي  االحت��اد 
ال�سغط واالبتزاز والتهديد ظل  �ستى �سنوف 
وفيًا لقيم الوطن ومبادىء الريا�سة فتحمل من 
اإرهاب الطارئني على الريا�سة ما تنوء بحمله 
االخالقية  الوطنية  امل�سوؤولية  ان  اال  اجلبال 
اأداء  اع�ساء االحت���اد يف  ك��ل  رائ���د  ه��ي  ك��ان��ت 

واجباتهم من غري االلتفات اىل ذلك النفر الذي 
بناء  كل  ان يتحول  اجل  ينعق ويعمل من  ظل 
جميل اىل خراب النه ال ي�ستطيع العي�ض اال يف 

اخلرائب . 
وا�ساف البيان : بالرغم من كل هذه ال�سغوط 
فاإن االحتاد العراقي لكرة القدم �سيم�سي قدما 
بف�سل الله �سبحانه وتعاىل اوال واخريا ومن 
جتلى  كما  الوطنية  بال�سرعية  متتعه  خ��الل 
ال�سهر  هذا  من  ع�سر  احل��ادي  اجتماع  يف  ذلك 
العامة  الهيئة  اأع�ساء  من  ع�سوًا   46 ح�سر  اذ 
البالغة 63 ع�سوا الذين اعلنوا موقفا وا�سحا 
ال ريب فيه مبوؤازرة االحتاد ودعمه وكذلك من 

خالل ال�سرعية الدولية . 
واك���د : ان االحت����اد ال��ع��راق��ي ل��ك��رة ال��ق��دم قد 
يف  لل�سباب  االآ�سيوية  الت�سفيات  عر�ض  اق��ام 
قبل  الرافدين  ار�ض  من  غال  اربيل وهي جزء 
الرائع  التنظيم  يف  جن��ح  ح��ي��ث  ق��الئ��ل  اي���ام 
منتخبنا  تاأهل  اذ  الفنية  وكذلك يف احل�سابات 

ال�سبابي با�ستحقاق كبري مت�سدرا جميع فرق 
املا�سية  القالئل  االيام  ان  كما  امل�ساركة  الدول 
اكر  يف  عراقية  كروية  انت�سارات  �سهدت  قد 
للمتابع ما يدلل على  من بطولة وهي معروفة 
والذي  االحتاد  عليه  ي�سري  الذي  النهج  �سالمة 
�سيتوج باإجراء االنتخابات على وفق اللوائح 

الدولية . 
واو�سح : ان حل االحتاد العراقي لكرة القدم 
م��ن كل  ال�����س��رع��ي��ة  يفتقد  ت��ق��دم  م��ا  ���س��وء  يف 
ابناء  كل  حال  هو  كما  االحت��اد  وان  اجلوانب 
العراق يعلم حجم ال�سغوط التي مور�ست على 
عدد من االندية لكي تعرقل عمل االحتاد �سواء 
ن�ساطاته  على  التاأثري  اأم  ال���دوري  اإي��ق��اف  يف 

االخرى . 
ت�سع  ان  العراقية  احلكومة  االحت���اد  ونا�سد 
الكروي  ال�ساأن  يف  امل�سوؤول  غري  للتدخل  حدًا 
وان ت�سارع اىل اإنقاذ الكرة العراقية من االزمة 
امل�سوؤولني  غري  امل�سوؤولني  بع�ض  ي�سر  التي 

انتخابات  ان  حيث  فيها  العراق  توريط  على 
جتري  اخلطوات  وك��ل  االب��واب  على  احتادنا 
على  املتباكون  وليرتك  ال�سحيح  الطريق  على 
الدميقراطية الكلمة الف�سل ل�سناديق االقرتاع. 
فاإنها وكما  اأ�سباب حل االحتاد كما فربكت  اأما 
وتكرارًا  م���رارا  ووثائقنا  �سجالتنا  برهنت 
خيال  ن�سج  من  هو  امن��ا  ويقال  قيل  ما  كل  ان 

مري�ض وتدبري لئيم )ح�سب البيان( .
ان احت��ادن��ا وه��و يعي�ض مع   : ال��ب��ي��ان  وخ��ت��م 
ك�سر احل�سار  اأفراح  العامة وجماهريه  هيئته 
واالجنازات  العراق  على  املفرو�ض  الريا�سي 
الكروية  االأ���س��رة  اأب��ن��اء  حققها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
حما�سبة  اإىل  يتطلع  اإمنا  منتخب  من  اكر  يف 
خالل  العراقية  ال��ك��رة  ل�سمعة  فعاًل  امل�سيئني 
القا�سي  يعلم  كما  وه��م  االخ���رية  ال�����س��ن��وات 
والداين اإنهم الواقفون وراء قرار حّل االحتاد 
الغريبة  القرارات  من  وغ��ريه  املبكي  امل�سحك 

ال�سابقة.

يف بيان نا�ضد احلكومة عدم توريط العراق يف اأزمة دولية 
احتاد الكرة املنحل : ليرتك املتباكون على الدميقراطية الكلمة الف�شل ل�شناديق القرتاع

الكوت/ جا�ضم العزاوي 
ال�����س��ه��ي��د ميثم  ق��اع��ة  اح��ت�����س��ن��ت 
نزاالت  الكوت  يف  املغلقة  حبيب 
اأن��دي��ة حم��اف��ظ��ة وا�سط  ب��ط��ول��ة 
للنا�سئني وال�سباب بالتايكواندو 
التي نظمها االحتاد الفرعي للعبة 
ال�سويرة وبدرة  اأندية  مب�ساركة 
وال�سرقية  والهجرة  والزبيدية 
�سهيد  وم����در�����س����ة  واجل�����ه�����اد 
والعزيزية  املوفقية  يف  املحراب 
وال�����س��وي��رة واأ���س��ف��رت ع��ن فوز 
لفئة  االأول  ب��امل��رك��ز  ب���درة  ن���ادي 
لنادي  الو�سافة  ت��ارك��ًا  ال�سباب 
الزبيدية  ح�سل  بينما  ال�سويرة 
فريق  ومتكن  الثالث  املركز  على 
خطف  م��ن  الهجرة  ن��ادي  نا�سئة 
كاأ�ض بطولة النا�سئني تاركًا املركز 
املركز  و  العزيزية  لنادي  الثاين 
املحراب.   �سهيد  ملدر�سة  الثالث 
لبطولة  الفردية  النتائج  وكانت 
اأ�سفرت عن فوز كرار  ال�سباب قد 
حميد من بدرة باملركز االأول يف 
وزن 45 كغم وجاء �سعد �سيد عبد 
الكرمي من املوفقية ثانيًا وح�سل 
املركز  على  ب��درة  من  جابر  علي 
فاز  كغم   51 وزن  ويف   . الثالث 
باملركز  ال�سويرة  من  تركي  اأثري 
الكرمي  عبد  ح�سني  وج��اء  االأول 
من املوفقية باملركز الثاين . ويف 
وزن 55 كغم كان االأول علي ب�سار 
من بدرة وجاء زميله حممد كرمي 
وزن59  ويف  ال���ث���اين.  ب��امل��رك��ز 
من  م��ال��ك  حممد  االأول  ك��ان  كغم 
ال�����س��وي��رة وال��ث��اين ل��ي��ث حممد 
ب��درة . ويف وزن  63  ح�سن من 

من  جابر  عبا�ض  االأول  ك��ان  كغم 
ال�سويرة  الع��ب  وج��اء  الزبيدية 

عبا�ض يا�سر باملركز الثاين. 
االأول  ك���ان  ك��غ��م   24 وزن  ويف 
الهجرة  م��ن  راه���ي  ح�سن  حممد 
احمد  املوفقية  الع��ب  ج��اء  بينما 
. ويف وزن 26 كغم  ثانيًا  �سالح 
ح�����س��ل الع���ب ال��ع��زي��زي��ة حممد 
وجاء  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ح��ام��د 
ال�سرقية  م���ن  ح��م��ي��د  م��رت�����س��ى 

باملركز الثاين . 
ويف وزن 29 كغم ح�سل م�سرق 
ال��ه��ج��رة ع��ل��ى املركز  ك��اظ��م م��ن 
االأول بينما جاء زميله زياد طارق 
باملركز الثاين. ويف وزن 32 كغم  
ال��ه��ج��رة احللواين  اأح���رز الع��ب 
الثاين   املركز  تاركًا  االأول  املركز 

لعبد الله غ�سان من املوفقية . 
ويف وزن 35 كغم فاز علي هادي 
من ال�سويرة باملركز االأول و جاء 
باملركز  ال�سرقية  من  حلو  اجم��د 
ال��الع��ب �سيف  ال��ث��اين . واح���رز 
مهند من الهجرة بطولة وزن 40 
خل�سمه  الثاين  املركز  تاركًا  كغم 
اجلهاد.  ن��ادي  من  جمعة  ح�سني 
ح�سني  االأول  كغم   50 وزن  ويف 
غيث  وال��ث��اين  اجلهاد  من  ح�سن 

حيدر من �سهيد املحراب .
م��الك  ال��ب��ط��ول��ة  ن������زاالت  اأدار 
احتاد  قبل  م��ن  معتمد  حتكيمي 
احمد  ح��ازم  م��ن  ك��اًل  �سم  اللعبة 
كاظم من بابل وعدي عبد الكاظم 
و�سيف علي ومهدي حممد وعدي 
تقي  وحبيب  حممد  وم��ه��دي  م��ن 

وجبار وطن من وا�سط.

�شباب بدرة يرتبعون على قمة اأندية 
وا�شط بالتايكواندو

الديوانية / با�ضم ال�ضرقي
تاأهل منتخب الديوانية بكرة الطائرة 
اإىل نهائي العراق ممثاًل عن منتخبات 
حاجز  اجتيازه  بعد  االأو�سط  الفرات 
فرق كربالء والنجف ووا�سط وبابل. 
يف  ال��دي��وان��ي��ة  منتخب  ت��غ��ل��ب  وق���د 
كربالء  منتخب  على  اخلتامي  اللقاء 
وكان  �سوطني  مقابل  اأ�سواط  بثالثة 
ق��د ف���از يف ل��ق��اءي��ه ال�����س��اب��ق��ني على 
وبابل  ووا���س��ط  ال��ن��ج��ف  منتخبات 

ليتاأهل بجدارة اإىل نهائي العراق.
وقال عالء ح�سني رهمة رئي�ض االحتاد 
الفرعي يف الديوانية:اأن التاأهل جاء 
عن جدارة وا�ستحقاق ومن املوؤمل اأن 
يحدد االحتاد املركزي موعدًا لنهائي 
على  موؤكدًا  الحقًا  وقت  يف  البطولة 
جاهزية منتخبه لتحقيق اجناز كبري 
بغداد  منتخبات  ومقارعة  العام  هذا 

والب�سرة واملو�سل.

نا�شئة الديوانية اإىل نهائي العراق بالطائرة

منتخبنا ال�سبابي ا�ستحق التاأهل بجدارة اىل النهائيات اال�سيوية

فريق نا�سئة الديوانية يتوج ب�سدارة جمموعة الفرات االو�سط

بطل ا�سيا امام مهمة الدفاع عن لقبه يف الدوحة 2011


