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اإياد ال�ضاحلي

ردح الكلمات يف عزاء الكرة!

تاأ�ض���رين الده�ض���ة كلم���ا لفحت حرارة اأزمة ريا�ض���ية كب���رة يف البلد 
مفا�ض���ل الإعالم الريا�ض���ي، حيث ياأخذين ال�ض���وؤال الإجباري �ضوب 
دور النقاد الريا�ض���يني "املو�ض���وعيني": اأين �ض���وتهم، ملاذا اختاروا 
ال�ض���مت ونام���وا يف �ض���ردق النتظ���ار حت���ى ت���اأكل ن���ار الأزم���ة اآخر 
احلل���ول التوافقية بني املعنيني بالق�ض���ية لياأتي بعده���ا النقاد لئمني 
ولي�س م�ض���لحني، يف حماولة ميئو�ضة منهم ل�ضتعادة وعي اأ�ضحاب 

الأزمة... بعد فوات الأوان!
هاهو املحذور قد وقع، فيفا يعّلق اأن�ضطة الكرة العراقية بعد اأن امتنع 
اأع�ض���اء احتاد الكرة - باإ�ضرار �ض���ديد- تعليق ع�ضويتهم طواعية من 
دون تدخ���ل اللجنة الوملبي���ة الوطنية التي ا�ض���طرت اإىل فر�س قرار 
ال�ض���يادة الريا�ض���ية العراقية عل���ى الحتاد لي�س جت���اوزًا على قانون 
فيفا مثلما يتباكى البع�س، بل لإيقاف تداعيات التمّرد والتفّرد بق�ضية 
النتخاب���ات وت�ض���ويف مواعيده���ا املوؤجلة اأكرث من م���رة بدواٍع غر 
�ض���حيحة ول تن�ضجم مع الواقع الريا�ضي امل�ض���تقر الذي �ضهد اأف�ضل 
اأج���واء انتخابي���ة يف املنطقة العربي���ة لأكرث من ثالث���ني احتادًا حتت 

مظلة اللجنة الوملبية.
ان دور الإع���الم الريا�ض���ي اك���ر م���ن تناول���ه اأزم���ة انتخاب���ات احتاد 
الك���رة ب�ض���طحية بليدة ل تعرف فيه���ا اإل تبادل التهامات ب�ض���خو�س 
بعينهم، ولالأ�ض���ف افتقر الإعالم الريا�ض���ي اىل روح املغامرة للغو�س 
يف ق���اع الأزمة وتنا�ض���ى انه ارف���ع قيمة من ردح كلم���ات بع�س رجاله 
يف عزاء موت ال�ض���مائر! وانه ا�ض���رف من بيع عفة مهنيته على قارعة 
ابت���زاز املواقف اأو ت�ض���ّول اأجور النفخ كل ليل���ة ببوق تزوير احلقيقة 
وحت�ض���يد اأ�ض���وات منتقاة عر الف�ض���ائيات وكاأن ريا�ض���تنا تخو�س 
نزاعًا ع�ضائريًا اأو حربا �ضرو�ضًا غلبتها نوازع ال�ضّر ومفا�ضد امل�ضالح 

واأنانية التملك!
انظروا كيف حّول الزمالء يف م�ضر واجلزائر ملعب كرة القدم بطاقة 
املونديال اإىل �ض���يناريو فيلم ي�ض���تحق عنوان )بريئة ومتوح�ض���ون(، 
فاجلماه���ر الغا�ض���بة خرج���ت ع���ن ن����س ثقافة ال�ض���عبني الأ�ض���يلني 
وراح���ت الأحق���اد تقط���ع كل اأمل باإع���ادة العالق���ات اإىل مرب���ع الإخاء 
والتفاهم الودي ب�ض���بب )حفنة( من اإعالميني طارئني �ض���ّوهوا �ضمعة 
اللعبة واألب�ضوها اأ�ض���واأ ما ر�ضمته اأقالمهم امل�ضيطنة من اأقنعة مرعبة 

يف موقعتي القاهرة وام درمان!
وج���ّل م���ا اأخ�ض���اه ان ين�ض���غل اإعالمن���ا الريا�ض���ي بعملية )النق�ض���ام 
الذاتي( يف املواقف بني املع�ض���كرين املعار����س واملوؤيد لحتاد الكرة، 
فالإعالم لي�س طرفا مع اأي منهما، ل�ضيما اإن الفرتة املقبلة حتتاج اىل 
روؤى منطقية لإنقاذ الكرة العراقية من قب�ض���ة فيفا الذي ا�ض���تمراأ لعبة 
اإيقافها وتعذيب جمهورها وكاأنها من اأ�ض���حاب ال�ض���وابق يف التعدي 

على ع�ضمته!
اأبدا، احلل يكمن يف اأ�ض���رة كرة القدم نف�ضها وواهم من يفكر بان راأب 
ال�ض���دع يبداأ من تعه���د جديد كالذي قدمه الع���راق لفيفا بعدم )اإزعاج( 
اأع�ض���اء احتاد الك���رة او التدخ���ل يف عملهم اإبان اإ�ض���دار القرار 184 
با�ضتثناء احتاد كرة القدم من احلل وهو تعهد اأملته م�ضلحة املنتخب 
الوطن���ي ال���ذي كان ينتظر اإج���راء  لقاءين مهمني مع ا�ض���رتاليا وقطر 
بر�ضم التاأهل اىل مونديال 2010، ف�ضّيعنا )امل�ضيتني( مل نفلح يف نيل 
بطاقة التاأهل ومل نحل احتاد الكرة ب�ض���ورة حا�ضمة! فا�ضتغل الأخر 
ذريعة امل�ض���لحة تلك للهروب من ا�ضتحقاقات النتخابات وكان اآخرها 

ان�ضغاله يف ت�ضييف ت�ضفيات اآ�ضيا لل�ضباب.
يج���ب ت�ض���ريع عملي���ة ت�ض���كيل الهيئ���ة املوؤقت���ة الت���ي كان ينبغي درج 
اأع�ض���ائها يف ق���رار احل���ل لتتمك���ن الهيئ���ة من اإع���داد م�ض���ودة لئحة 
انتخابية ت�ضتويف حقوق اجلميع وتكون د�ضتورًا دائما لحتاد الكرة 
يف الأزمنة القادمة ولي�ض���ت ح�ضرًا بفرتة بقاء اأع�ضاء جمل�س اإدارتها 

يف كل دورة فقط.
ال�ض���وؤال املهم الذي يبحث عن اجابة وافية: اإذا كان فيفا يرى يف قرار 
الوملبي���ة بح���ل احتاد الك���رة انه " غ���ر مفهوم ويتعار�س م���ع اأنظمة 
الحتادين الدويل والعراقي " كما جاء يف ن�س حتذيره قبل التعليق، 
مل���اذا مل يفكر اأمني عامه )جروم فالكه( مرة واحدة ب�ض���وؤال احلكومة 
العراقية اأو وزارة ال�ضباب والريا�ضة او اللجنة الوملبية لبيان �ضحة 
م���ا اأورده احتاد الكرة يف طلب متديد وليت���ه ثالث مرات بحجة عدم 
تواف���ر الظروف املوائمة لإج���راء النتخابات يف بغ���داد او بقية مدن 
العراق الآمنة، وثانيًا ملاذا مل يفّعل فيفا طلبه من احتاد الكرة ب�ضرورة 
اجن���از لئح���ة النتخابات برغم مرور عام كامل وخم�ض���ة اأ�ض���هر على 
منح���ه التمدي���د الأول يف 27 حزيران 2008، وثالث���ا هناك اعرتافات 
مغلفة ب�ضكوك كثرة وزعها رئي�س الحتاد احلايل ميينا وي�ضارا باأنه 
ممن���وع م���ن دخوله بغداد وانه مطلوب ق�ض���ائيا وحما�ض���ر باتهامات 
اخلروق املالية واأرقام ح�ضابات م�ضرفية يف عّمان ل ُيعرف اأر�ضدتها 
كما ذكر الأمني املايل للجنة الوملبية �ض���مر املو�ض���وي، ف�ضال عن عدم 
لقائه الهيئة العامة يف اجتماع ر�ض���مي كامل الن�ضاب منذ خروجه من 

العا�ضمة يف 14 متوز 2006 وحتى الن ال ما ندر؟
هذه الأ�ض���ئلة حرّي برئي�س الحتاد ال���دويل لكرة القدم بالتر ورئي�س 
الحتاد الآ�ض���يوي حمم���د بن همام الهتمام بها وتقدمي ا�ضتف�ض���ارات 
موثق���ة بخط يد ح�ض���ني �ض���عيد للجه���ات احلكومية �ض���واء م���ا يتعلق 
بالق�ض���اء او النزاهة لتبيان احلقيقة وح�ضم نقاط ا�ضتباه كثرة لي�س 
له���ا وجود يف الواق���ع وتقف يف طريق التعجيل باإج���راء النتخابات 
وط���ي الأزم���ة م���ن دون خ�ض���ارة العراق فر����س املناف�ض���ة يف املالعب 

العربية والآ�ضيوية والعاملية.
لن اأذيع �ض���رًا، كانت رغبتي ملحة على الرائ���د الإعالمي موؤيد البدري 
اإن يخ�س )املدى( كعادته مبقال جديد ينّور امل�ض���وؤولني عن ملف اأزمة 
النتخاب���ات بكيفي���ة اخلروج م���ن �ض���رنقة التعليق ال���دويل والتمهيد 
بحلول من�ض���فة تقل�س فرتة العقوبة، فكان جوابه انه ي�ض���عر بالأ�ضى 
والإحباط لعدم تفاعل رئي�س واأع�ض���اء احت���اد الكرة مع ندائه بتقدمي 
ا�ض���تقالتهم ومل جتد �ض���دقية حتليله وحتذيراته ال�ضخ�ض���ية ل�ض���عيد 
وجه���ا لوج���ه اأي �ض���دى يذك���ر واكتف���ى بالق���ول: )كان الل���ه يف عون 
الع���راق – ابون���ا - عل���ى حتمل نفور بع����س ابنائه من حكم���ة التعقل 

وبالغة الن�ضيحة(!
ان الكرة العراقية التي قدم لها رعد حمودي وح�ض���ني �ض���عيد �ض���داقًا 
من ال���دم والعرق والدم���ع يف اأعرا�س البطولت اخلالدة، ت�ضت�ض���رخ 
ذمتيهما بان ل يخذلنها، بل ي�ض���عيان بكل م���ا اأوتيا من قوة العالقات 
الدولي���ة اىل الإفراج عنها، وان يتذكرا و�ض���ية الراح���ل عمو بابا يوم 
كان ي�ضحذ هممهما يف م�ض���ابقات الألعاب الآ�ضيوية وكوؤو�س اخلليج 
والنهائي���ات الوملبية بان كرة القدم )بنت( جميع العراقيني ول يوجد 
اعز من �ض���رفها، فح���ذاِر.. حذار ان ي�ض���جل يف �ض���باكها هدف مفاجئ 
ي�ض���رد بخيالت جمهورن���ا اىل غياهب احلزن والقهر يف ذروة حاجته 
اىل الفرح جلالء ماأ�ضاة احلقب املا�ضية، فكيف �ضتكون �ضدمة بابا لو 

عا�س يومنا وعلم بان اأهل الكرة هم من رموها خلف ق�ضبان فيفا؟!
Ey_salhi@yahoo.com

ــــارحــــة حــــرة  مــــ�ــــض

بغداد/خليل جليل ويو�ضف فعل
 حتدثن���ا يف اجل���زء الول م���ن ق���راءة املعطيات 
والدرو�س التي افرزها ت�ض���ييف اأربيل ت�ضفيات 
املجموعة الآ�ضيوية الثالثة لل�ضباب دون �ضن 20 
�ض���نة وكيف حتول���ت املغامرة التي و�ض���فت بها 
عملية ت�ض���ييف الت�ض���فيات للفرتة من اخلام�س 
لغاية اخلام�س ع�ض���ر من ت�ضرين الثاين اجلاري 
وكيف �ض���ار امر هذه ال�ضت�ض���افة الطارئة نظرا 
ملا رافقها وما �ض���بقها وتخللها من عوامل الرتقب 
الت���ي كانت تنذر بقرار ح���ل الحتاد العراقي هذا 
الق���رار الذي تبني فيم���ا بعد انه اتخ���ذ يف الول 
م���ن ال�ض���هر ذاته، �ض���ار نوعا من ان���واع النجاح 
الذي لف���ت انظار الوف���ود واملنتخبات امل�ض���اركة 
يف الت�ض���فيات بعدما كانت ه���ذه املنتخبات تعد 
ام���ر نق���ل الت�ض���فيات ام���رًا واردًا يف كل حلظ���ة 
فراح���ت تغ���ر م���ن مواعيد انته���اء مع�ض���كراتها 
وحمطاتها ال�ض���تعدادية الخرة قبل ان حت�ضم 
امرها �ض���وب مدينة اربيل وت�ض���لها قبل يومني 

من انطالق الت�ضفيات.
وكان كل املتابعني واملراقبني لجواء الت�ضفيات 
ادوار  م���ن  الوىل  اجلول���ة  انط���الق  بانتظ���ار 
الت�ض���فيات اذ تعتر ع���ادة املنتخب���ات ان الدور 
الول هو الذي �ضيف�ضح عن طبيعة ومالمح قوة 
و�ض���عف وتطلعات املنتخبات القادمة لختطاف 
بطاقت���ني موؤهلت���ني اىل نهائي���ات اآ�ض���يا املقبل���ة 
والتي تر�ض���حت اليابان ل�ضت�ضافتها يف ني�ضان 

عام 2010.

ناقو�س اخلطر
وطاملا تبحث املنتخبات عن خطوة اوىل طيبة كي 
تعزز م�ض���وارها يف بقية ادوار جتمع الت�ضفيات 
جاء الع�ض���ارالذي هب على منتخب الهند بعدما 
اجتاح���ه منتخبن���ا ال�ض���بابي بخما�ض���ية نظيف���ة 
دقت ناقو����س اخلطر بوجه املنتخبات املر�ض���حة 
وخ�ضو�ض���ا  التاأه���ل  بطاقت���ي  لني���ل  لل�ض���راع 
منتخبات ال�ض���عودية و�ض���لطنة عم���ان والكويت 
فعندم���ا ه���ّز اجمد وليد �ض���باك املنتخ���ب الهندي 
مرتني وزميله م�ض���طفى جودة ثم مهيمن �ض���ليم 
م���الخ وكذل���ك حممد �ض���عد حي���ث ت���وج منتخبنا 
ال�ض���بابي انطالقت���ه بهذه اخلما�ض���ية امل�ض���تحقة 
الت���ي لفت���ت النظ���ار ودفع���ت باق���ي املنتخب���ات 
للتفكر مب�ض���رها ام���ام قوة املنتخ���ب العراقي 

وطاقاته ال�ضبابية الواعدة.
وقبل ه���ذه املباراة كان لقاء املنتخب ال�ض���عودي 
ام���ام املنتخ���ب الفغ���اين كان ق���د انتهى ل�ض���الح 
الخ�ضر ال�ض���عودي بخم�ضة اأهداف مقابل هدف 
و�ض���جل للمنتخ���ب ال�ض���عودي يحي���ى دغ���ردي 
وعبد الله عطيف ومهند الفار�ضي ويا�ضر ح�ضني 
الذي �ضجل هدفني يف هذا اللقاء الذي اف�ضح عن 
ق���وة املنتخب ال�ض���عودي وقدوم���ه برغبة خطف 
اح���دى بطاقت���ي التاأه���ل ع���ن املجموع���ة الثالثة 
وكانت ه���ذه املواجهة قد ابرزت الوجه احلقيقي 
ملنتخ���ب ال�ض���عودية وقوت���ه املتمثل���ة بان�ض���جام 
�ض���فوفه ومتانة ت�ضكيلته املتميزة بذكاء التحرك 
امليداين وح�ضن الت�ضرف ال�ضريع ازاء ال�ضلوب 
امل�ضاد للمنتخب الآخر الذي جعل من خط و�ضط 
املنتخب ال�ض���عودي واحدا من اف�ض���ل اخلطوط 

يف املنتخبات امل�ضاركة يف الت�ضفيات.

ردة فعل �ضريعة
�ض���حيح ان املواجهت���ني اللت���ني انطل���ق منهم���ا 
املنتخبان ال�ض���عودي والعراق���ي كانتا متكافئتني 
مل�ض���لحتيهما على ح�ض���اب منتخبي افغان�ض���تان 
والهن���د وع���دم اعتبارهم���ا الختب���ار احلقيق���ي 
ملنتخبي العراق وال�ضعودية امام منتخبني كانت 
م�ض���اركتهما ل تتعدى �ض���وى حدود امل�ضاركة من 
ب���اب ا�ض���قاط الفر�س، بي���د ان املواجه���ة الوىل 
ملنتخب���ي الكوي���ت و�ض���لطنة عم���ان كان���ت ه���ي 

املقيا����س احلقيق���ي للطرفني وكان���ت مواجهتهما 
الوىل ال�ضتهاللية اختبارا حقيقيا لهما 

 فكان���ت البداي���ة املدوي���ة للمنتخ���ب ال�ض���عودي 
افغان�ض���تان بخم�ض���ة  عندم���ا ع�ض���ف مبنتخ���ب 
اهداف مقابل هدف واحد ملحمد �ض���ديق بانتظار 
ردة فعل �ضريعة مل تدم �ضوى �ضاعات عندما هزم 
منتخبنا لل�ض���باب منتخب الهند بخم�ض���ة اأهداف 
من دون رد يف ا�ض���تهالل الت�ضفيات يف اخلام�س 
من ال�ضهر اجلاري على ملعب فران�ضوا حريري.

وكان املنتخب���ان الكويتي والعم���اين على موعد 
غ���ر اعتي���ادي بينهم���ا يف الي���وم املذك���ور ع���ر 
مواجهتمه���ا التي عدت مواجه���ة مرتقبة ومثرة 
يتمتع���ان  طرفيه���ا  لك���ون  باملناف�ض���ة  وحافل���ة 
بالتكاف���وؤ الفني بينهما وطامل���ا انهما يبحثان عن 
بداية قوية فمن دون ادنى �ضك �ضتكون مباراتهما 
مثرة وهك���ذا جاءت بنظر املراقب���ني واملتابعني 
للت�ض���فيات، لكن هذه املباراة كت���ب لها ان تنتهي 
باأداء متو�ضط مل يف�ضح فيه املنتخبان عن الوجه 
احلقيق���ي لهما بي���د ان مدربيهما اعت���را التعادل 
اليجاب���ي ب���ني املنتخبني بهدف ملثل���ه بداية غر 

م�ض���جعة و�ض���ياع فر�ض���ة مثالي���ة خلط���ف اوىل 
ثالث نقاط بعدما ارغم الكويتيون العمانيني على 
التع���ادل باحراز خالد نادر ه���دف الكويت بعدما 
كان العماني���ون يتقدمون به���دف خلليل ابراهيم 
يف الدقي���ة الثامن���ة من تلك املباراة وقد حت�ض���ف 
على هذه النتيحة مدير الفريق الكويتي لل�ضباب 
الدويل ال�ض���بق ح�ضني اخل�ضري واعترها بعد 
ذلك النعطافة التي جعلت منتخب بالده لل�ضباب 
خارج ا�ض���وار البطولة و�ض���ببا يف �ضياع احدى 

بطاقتي التاأهل.
وق���د اك���دت املب���اراة الوىل للجول���ة الثانية من 
اجل���اري  ال�ض���هر  م���ن  ال�ض���ابع  يف  الت�ض���فيات 
مب�ض���واره  للم�ض���ي  ال�ض���بابي  منتخبن���ا  رغب���ة 
بطاق���ة  لي����س خلط���ف  و�ض���عيه  بانت�ض���ارجديد 
التاأهل بل خطف �ض���دارة املجموعة الثانية حتى 
زرع كرت���ني ملعوبت���ني لأجم���د كلف وم�ض���طفى 
ج���ودة يف املرمى العماين يف ثاين مهمة ملنتخب 

ال�ضباب يف الت�ضفيات الآ�ضيوية.
ويف الوقت الذي وا�ضل فيه منتخبنا انت�ضاراته 
يف هذه اجلولة فاإنها كانت فر�ضة طيبة للمنتخب 

لتعدي���ل م�ض���اره وا�ض���تعادة توازن���ه  الكويت���ي 
وحتقيق���ه ف���وزا ثمين���ا عل���ى ح�ض���اب املنتخ���ب 
الأفغاين عندما هزمه باأربعة اأهداف  رافعا بذلك 
�ض���قف الآمال لل�ض���راع على نيل اإح���دى بطاقتي 
التاأه���ل للنهائيات وكانت الأه���داف الأربعة التي 
�ض���جلت بوا�ض���طة ع���ادل األهاج���ري وحممد عبد 
الله وهدف���ني ملحمد احلربي وهدف اأفغان�ض���تان 
اجلول���ة  ه���ذه  ويف  �ض���ديق.  حمم���د  بوا�ض���طة 
اب���ى املنتخ���ب ال�ض���عودي ال اأن يوؤكد ح�ض���وره 
ويتخط���ى املنتخ���ب الهن���دي عندم���ا دك مرم���اه 
بثالثة اأهداف تن���اوب عليها عبد الله علي ومهند 
خليل واندرت �ض���نك الذي �ض���جل خطا يف مرماه 

بينما تكفل �ضالتون بهدف املنتخب الهندي.

ا�ضتداد املناف�ضة 
وهكذا اختتم الدور الثالث للت�ض���فيات مبوا�ضلة 
ال�ض���راع وا�ضتداد املناف�ضة ودخول الكويت على 
خط هذا ال�ض���راع وابتعاد منتخب �ضلطنة عمان 
عنه قلي���ال بعد ان مني منتخبها باخل�ض���ارة امام 
منتخبنا لل�ض���باب ما دفعته ه���ذه الهزمية للتفكر 

بالتعوي�س، لكن هل ينجح يف الو�ض���ول اليه ام 
�ضيكون لعمان كالم اآخر يف الدور الثالث، وفعال 
جن���ح يف التعوي�س لك���ن على ح�ض���اب املنتخب 
الهندي وتغلب عليه لكن ب�ضعوبة وا�ضحة مثلما 
اأكدت���ه نتيجة املباراة التي ت�ض���ر اىل فوز عمان 

على الهند باربعة اأهداف مقابل ثالثة.
الثال���ث  ال���دور  او  ه���ذه اجلول���ة  كان���ت  بينم���ا 
انتكا�ض���ة للمنتخب الكويتي الق���ت بظاللها عليه 
يف م�ض���وار الت�ضفيات بخ�ض���ارته من ال�ضعودية 
به���دف م���ن دون رد بينم���ا جن���ح منتخبن���ا يف 
تخطي ه���ذه اجلولة التي رفع فيها ر�ض���يده اىل 
ت�ض���ع نق���اط بع���د ثالث���ة انت�ض���ارات كان الأخر 
على ح�ض���اب افغان�ض���تان برباعية نظيفة. لتكون 
املنتخب���ات بعد ذل���ك ازاء مفرتق طري���ق حقيقي 
يف الدور الرابع من الت�ضفيات الذي كان حا�ضما 
اىل حد كبر يف ر�ض���م مالمح �ضاحبي البطاقتني 
املوؤهلت���ني اىل النهائي���ات القاري���ة. وفع���ال جنح 
فيها منتخبن���ا بانتزاع نقطة كان���ت كفيلة لتاأمني 
اح���دى البطاقتني بتعادله ال�ض���لبي م���ع املنتخب 
الكويتي ومثل���ه كانت نتيجة مباراة ال�ض���عودية 
و�ض���لطنة عمان التي انتهت بنف�س النتيجة التي 
و�ضعت فيها ال�ضعودية قدما يف النهائيات بينما 
كانت اف�ض���لية الهداف قد و�ضعت منتخبنا على 
راأ����س املجموعة الثالثة قبل املنتخب ال�ض���عودي 
برغ���م تعادلهم���ا يف النقاط حيث بلغ ر�ض���يد كل 
منهم���ا 10 نق���اط من ثالث���ة انت�ض���ارات وتعادل 
واحد وكان لقاء افغان�ضتان والهند يف هذا الدور 

قد انتهى للهند برباعية نظيفة.
وبعد ح�ض���م ال�ض���راع على بطاقت���ي التاأهل اخذ 
�ض���راع املجموعة �ضكال اآخر متثل باملناف�ضة على 
ح�ض���م �ض���دارة الرتتيب بني املنتخبني املتاأهلني 
وهما املنتخب العراقي وال�ضعودي عندما تواجها 
يف واح���دة من اأك���رث املباريات اأهمي���ة اإذ حظيت 
بالهتم���ام يف خت���ام املواجه���ات يف اخلام����س 
ع�ض���ر من ال�ض���هر اجلاري وكان ملعب فران�ض���وا 
حري���ري م�ض���رحا لنت�ض���ار لفت وثمني �ض���جله 
املنتخب العراقي لل�ض���باب وح�ض���مه يف ال�ض���وط 
الث���اين من املب���اراة عندما توجه بثالث���ة اأهداف 
هزم بها املنتخب ال�ضعودي وجاءت تلك الثالثية 
العراقية باإقدام حممد �ض���عد مرتني وزميله اجمد 
ولي���د، وكان يف ه���ذه اجلول���ة املنتخ���ب الهندي 
عل���ى موعد مفاجئ لي�س كعادته يف ايام البطولة 
عندم���ا �ض���رب بق���وة وه���زم منتخ���ب الكوي���ت 
بثالثي���ة نظيف���ة �ض���يتذكرها الكويتي���ون كث���را 
عندما اهتزت �ضباكهم ثالث مرات وكان املنتخب 
الكويتي مر�ض���حا خل�ض���ارة مذلة ومريرة لو كان 
هناك مت�ض���ع م���ن الوقت ام���ام املنتخ���ب الهندي 
لك���ي يرف���ع ح�ض���يلته م���ن الأه���داف، وازاء هذه 
اخل�ضارة كافح املنتخب العماين لي�ضتاثر باملركز 
الثالث بعدما اأ�ض���بح الطريق �ض���الكا امامه وهو 
يواجه املنتخب الفغاين وفعال جنح العمانيون 
م���ن انه���اء مهمتهم بف���وز عري�س على مناف�ض���هم 

وتخطيه باأربعة اأهداف مقابل ل�ضيء.

اإ�ضدال ال�ضتار
وبذلك فقد اأ�ضدل ال�ضتار م�ضاء اخلام�س ع�ضر من 
ت�ض���رين الثاين على احداث ت�ض���فيات املجموعة 
الآ�ضيوية الثالثة ببلوغ العراق وال�ضعودية عنها 

اىل النهائيات القارية.
ومثلم���ا توقفن���ا عن���د جه���ود اداري���ة واعالمي���ة 
بذلت من قب���ل الزمالء ال�ض���حفيني الذين رافقوا 
الت�ض���فيات يومي���ا ع���ر جه���د دوؤوب، علين���ا ان 
نتوقف اي�ض���ا عند جهد اخر ليقل �ض���اأنا جت�ض���د 
بالعم���ل امل�ض���ني لف�ض���ائية العراقية الريا�ض���ية 
ومواكب���ة الزميل���ني رعد ناهي وقحط���ان املالكي 
كل التفا�ض���يل والحداث عر مايكرفون التعليق 
على جميع املباريات و اللذين اأ�ض���هما يف و�ض���ع 

جمهورنا الريا�ضي يف قلب احلدث القاري.

مغامرة الت�ضييف اأ�ضبحت �ضربًا من �ضروب النجاح 

املجموعة الثالثة اأكدت قوتها.. واجلولة الرابعة ر�سمت مالمح 
الطريق اىل نهائيات اآ�سيا لل�سباب

)2-2(

بغداد/حيدر مدلول
الحت���اد  يف  الط���وارئ  جلن���ة  ق���ررت 
ال���دويل لك���رة الق���دم تعلي���ق ع�ض���وية 
الع���راق يف فيفا اإىل اإ�ض���عار اآخر وعدم 
ال�ض���ماح لالأندية واملنتخبات العراقية 
بامل�ض���اركة يف املباري���ات الدولية ودية 
كان���ت اأم ر�ض���مية وحرمان���ه م���ن حق���ه 
تعق���ده  اجتم���اع  اأي  يف  بالت�ض���ويت 
ال�ض���لطات الكروية الدولي���ة ومن حقه 
يف احل�ض���ول على الدعم املايل ب�ضبب 
رف�س اللجنة الوملبية العراقية عدولها 
ع���ن ح���ل احتاد ك���رة القدم خ���الل املدة 
الزمنية التي مت اإعطاوؤها والبالغة 72 

�ضاعة.
وجاء يف قرارفيفا ال���ذي بعثه جروم 
فالك���ه الم���ني الع���ام لالحت���اد ال���دويل 
بر�ض���الة اىل رئي����س الحت���اد العراقي 
لكرة القدم ت�ضلمت )املدى( ن�ضخه منها 

وفيما ياأتي ن�ض���ها:علم فيفا ان اللجنة 
الوملبي���ة العراقية ق���ررت حل الحتاد 
العراق���ي لك���رة الق���دم وهذا الت�ض���رف 
يتناف���ى متام���ا م���ع لوائ���ح الحتادين 
العراق���ي وال���دويل لك���رة الق���دم ولقد 
قمنا باعطاء مهلة زمنية ملدة 72 �ض���اعة 
لغر�س اإلغ���اء القرار. ومب���ا ان اللجنة 
الوملبي���ة مل تب���د اي جت���اوب م���ع فيفا 
له���ذا ق���ررت جلن���ة الط���وارئ تعلي���ق 
ع�ض���وية العراق يف فيف���ا ومنع جميع 
املنتخب���ات العراقي���ة م���ن امل�ض���اركات 
الدولية الر�ضمية، والودية ومنع جميع 
الندي���ة العراقي���ة واحل���كام العراقيني 
ه���ذا  وان  الر�ض���مية  امل�ض���اركات  م���ن 
الق���رار �ض���ار ولن يلغى حل���ني ان تقوم 
اللجن���ة الوملبية العراقي���ة بالغاء قرار 
حل الحت���اد العراقي وع���ودة الحتاد 
ال�ض���رعي ملمار�ض���ة مهامه يف مقرعمله 

و�ضي�ض���مح فيفا فقط مب�ضاركة منتخب 
العراق الن�ض���وي يف بطول���ة الرنويج 
املقام���ة يف عمان للفرتة من 22 اىل 27 
ت�ض���رين الثاين، وبهذه املنا�ض���بة يوؤكد 
الحتاد الدويل لكرة القدم ان الت�ضرف 
الذي قامت به اللجنة الوملبية العراقية 
والق���وة المني���ة يتعار����س متام���ا مع 
القوانني الدولي���ة وان الحتاد احلايل 
ه���و الوحيد املعرتف ب���ه دوليا من قبل 
فيفا والحتادات املن�ضوية حتت لوائه 
ونتمن���ى ان يع���ودوا يف اق���رب وق���ت 
ممك���ن ملمار�ض���ة عملهم من اج���ل اقرار 
اللوائ���ح اجلدي���دة لالحت���اد العراق���ي 
وف���ق انظم���ة الحت���اد ال���دويل واقامة 

النتخابات.
الحت���اد  يق���رر  ذات���ه  ال�ض���اأن  ويف 
الآ�ض���يوي لكرة القدم خالل ال�ض���اعات 
القليل���ة املقبلة تعليق ع�ض���وية العراق 

وحرمان م�ض���اركة منتخبات���ه الوطنية 
يف البط���ولت الر�ض���مية عل���ى �ض���عيد 
الق���ارة الآ�ض���يوية ت�ض���امنا م���ع القرار 
ال���ذي ا�ض���درته جلن���ة الط���وارىء يف 
الحت���اد ال���دويل لك���رة الق���دم نتيج���ة 

للتدخل احلكومي يف �ضوؤون احتاده.
الحت���اد  م���ن  م�ض���ادرمقربة  ونقل���ت 
الآ�ض���يوي انه مت ا�ض���تبعاد العراق من 
املناف�ض���ة عل���ى جائ���زة اف�ض���ل احت���اد 
وطني للعام احل���ايل بعد ان كان قد مت 
تر�ض���يحه اىل جان���ب احت���ادات ايران 
والم���ارات واليابان نتيج���ة لنجاحها 
يف تطوي���ر ن�ض���اط اللعب���ة يف بلدانها 
بال�ض���افة لالجن���ازات الكب���رة الت���ي 
حققته���ا منتخبات���ه يف الآونة الأخرة 
من خالل تاأهل العديد من منتخباته اإىل 
الدوار النهائية )ال�ض���باب والنا�ض���ئني 

وكرة ال�ضالت(.

فيفا يجّمد ن�ساط كرتنا.. واالآ�سيوي ي�ستبعد االحتاد 
من جائزة االف�سل

بغداد/اإكرام زين العابدين
اأكدت اللجنة الوملبي���ة الوطنية العراقية 
العراق���ي  بق���رار ح���ل الحت���اد  مت�ض���كها 
املركزي لكرة القدم الذي �ض���در ال�ضبوع 
املا�ض���ي وع���دم تراجعها عن���ه بالرغم من 
تعليق الحتاد الدويل للعبة ان�ضطة كرتنا 
اعتبارا من اول ام����س اجلمعة وادى اىل 
ايقاف الن�ض���اطات وامل�ض���اركات العراقية 

اخلارجية.
وقال �ضمر املو�ضوي المني املايل للجنة 
الوملبية يف ت�ضريح ل�)املدى( بان املكتب 
التنفي���ذي وّكل عددا م���ن املحامني ملتابعة 
املو�ض���وع مع الحتاد الدويل لكرة القدم 

علم���ا ب���ان ه���ذه الج���رءات تاخ���ذ بع�س 
الوق���ت لكي ن�ض���ل اىل حل ير�ض���ينا وان 
اللجنة الوملبية متلك العديد من الوثائق 
والأدل���ة الت���ي تدي���ن الحتاد �ضنو�ض���لها 

لالحتاد الدويل.
وا�ض���اف املو�ض���وي بان املكتب التنفيذي 
�ضيجتمع ال�ضبوع احلايل لتحديد ا�ضماء 
الهيئ���ة املوؤقت���ة لدارة �ض���وؤون الحت���اد 
العراق���ي لك���رة القدم �ض���يما ان �ض���عوبة 
الهيئ���ة  اع�ض���اء  لن  كب���رة  الختي���ار 
املوؤقتة املر�ضحني ل ي�ضمح لهم بالرت�ضيح 
لالنتخاب���ات املقبلة ولذلك �ض���يتم اختيار 
تاريخ���ا  متل���ك  الت���ي  ال�ض���ماء  بع����س 

م�ض���رفا يف ك���رة القدم ا�ض���افة اىل بع�س 
الكادميي���ني و�ض���يتم ح�ض���م مو�ض���وعهم 

قريبا.
الوملبي���ة  اللجن���ة  ه���دف  ان  واو�ض���ح 
ال���ذي  الك���رة  احت���اد  م�ض���ار  ت�ض���حيح 
ا�ضتثنى نف�ضه من النتخابات التي جرت 
ل���كل الحت���ادات ولن ن�ض���مح با�ض���تمرار 
الو�ض���اع غر العتيادية يف الحتاد لن 
الريا�ض���ة العراقية لن ت�ض���مح ل�ضخا�س 
يقودونه���ا م���ن دون اج���راء النتخاب���ات 
التي تاأجلت اكرث من مرة ب�ض���بب ح�ضول 
الحت���اد عل���ى ا�ض���تثناء ومتديد م���ن فيفا 

اكرث من مرة.

املو�س��وي : ما�س��ون يف قرارن��ا و�سنح�س��م اأ�سم��اء الهيئة املوؤقت��ة قريبًا

بغداد/طه كمر 
توق����ع لعب فري����ق الطلبة غيث عب����د الغني ان يتم 
تاأجي����ل اجلل�ض����ة الثانية املق����رر عقدها ه����ذا اليوم 
الح����د واخلا�ض����ة بق�ض����ية مطالب����ة لعب����ي فريق 
الزوراء مب�ض����تحقاتهم املالية املتعلق����ة بذمة ادارة 

نادي الزوراء.
وق����ال يف ت�ض����ريح ل�)امل����دى( ان����ه م����ن املرجح ان 
يت����م تاأجي����ل اجلل�ض����ة املق����رر عقده����ا ه����ذا الي����وم 
ب�ض����بب طل����ب قا�ض����ي التحقي����ق ن�ض����خًا م����ن عقود 
الالعب����ني واملتوف����رة ل����دى احت����اد الكرة مو�ض����حا 
ان����ه عن����د مراجعته وزمالئه الالعب����ني مقر الحتاد 
مل يتمكن����وا من احل�ض����ول عليها ب�ض����بب قرار حل 
الحتاد مرجحا احل�ضول على تلك الن�ضخ من قبل 
الهيئة املوؤقتة التي �ضتدير �ضوؤون الكرة العراقية.
بينن����ا وب����ني  الم����ور  م����ن او�ض����ل  ان  واأ�ض����اف: 
بيتن����ا الث����اين ال����زوراء هم م����ن اأداروا ال�ض����فقات 
خل����ف الكوالي�����س ال انها خي����وط اللعبة تك�ض����فت 
وتو�ض����حت يف عز النهار وكان ال�ض����حية الزوراء 

وحمبيه ونحن الالعبني الذين �ض����وهت �ض����ورتنا 
لننا اردنا ف�ض����ح �ضالم ها�ض����م الذي كان غايته مع 
�ض����رار حيدر ووزارة ال�ضباب والريا�ضة النيل من 
احت����اد الك����رة كي يحقق����وا مبتغاهم يف الو�ض����ول 
اىل الحت����اد ال����ذي ا�ض����بح اليوم منح����ال، متوقعا 
يف الوقت نف�ض����ه ان يرتتب على قرار فيفا بتجميد 
كرتنا ا�ض����رارا كب����رة بع����د ان حقق����ت منتخباتنا 
الوطنية لل�ضباب والنا�ضئني اجنازات كبرة جدا.

و�ض����دد عب����د الغني عل����ى ان قرار ح����ل الحتاد كان 
جمحف����ا بحق الكابنت ح�ض����ني �ض����عيد ال����ذي يتمتع 
بخرة كبرة خالل عمله ل�ضنني طويلة يف الحتاد 
العراقي ا�ضافة اىل انه يتمتع بعالقات دبلوما�ضية 
كب����رة م����ع الحتادين ال����دويل والآ�ض����يوي ال انه 
لال�ض����ف يب����دو ان م����ن حوله م����ن اع�ض����اء لالحتاد 
وانه����م  املهن����ة  به����ذه  �ض����ليعني  لي�ض����وا  العراق����ي 
طارئون عليها ما جعل ال�ض����ارع الريا�ض����ي ي�ضخط 
من ت�ض����رفاتهم وجهلهم بامور الكرة ماجعل كرتنا 

تتعرث وت�ضل اىل ماو�ضلت اليه.

غيث عبد الغني : الزوراء �سقط 
�سحية �سفقات خلف الكوالي�س

دهوك يفوز على الت�سامن 
يف دوري ال�سلة املمتاز 

النجف/منذر العذاري 
حقق نادي دهوك حامل لقب الدوري املمتاز بكرة ال�ضلة 

فوزه الثاين يف دوري هذا املو�ضم بتغلبه على نادي 
الت�ضامن األنجفي 94-67 نقطة يف  املباراة التي جرت 

بني الفريقني على قاعة �ضهيد املحراب يف حمافظة النجف 
الأ�ضرف �ضمن الدور الثاين للدوري العراقي املمتاز 

بكرة ال�ضلة ملو�ضم 2010-2009.
اأدار املباراة احلكام رعد عبد الأمر وجمال ح�ضن وعدي 

ح�ضني وحكام الطاولة ماجد عبد زيد وماجد حميد 
وحيدر الدجيلي واأ�ضرف عليها كاظم علي من حمافظة 

كربالء. 
 و�ضيلعب فريق نادي الت�ضامن مباراته القادمة اأمام نادي 

اجلي�س يف قاعة ال�ضعب ببغداد.
وقال حممد راهي رئي�س الهيئة الإدارية لنادي الت�ضامن 
ل�)املدى( : اإن فريق دهوك فريق متكامل وي�ضم نخبة من 

الالعبني الدوليني و�ضبق له اإحراز بطولة الدوري يف 
املو�ضم املا�ضي واإن فوزه على فريقنا يعد اأمرا طبيعيا 
ومتوقعا. واأ�ضاف: نطمح لتحقيق نتائج ايجابية يف 
مبارياتنا القادمة خا�ضة اإن فريقنا قد حقق الفوز يف 
مباراته الأوىل اأمام نادي النا�ضرية يف قاعة الأخر. 

لقاء الكويت فتح الطريق امام ال�صباب ل�صدارة املجموعة

اثناء تالوة املو�صوي قرار حل احتاد الكرة


