
مـنــــذ ان تــــواجــــد االحـتــــراف
علــــــى مـــــســــــرح الــــــريــــــاضــــــة
الـعـــــــــراقـــيـــــــــة يف مـــنـــتـــــصـف
الــثــمـــــانــيــنــيـــــات مــن القـــــرن
املـــــاضــي كــــــان للـــــريـــــاضــيــني
الرجال النصيب االكبر حيث
اول مـن بـــدأ االحـتـــراف الالعـب سـمـيـــر
شــــــاكــــــر وكـــــــرمي عالوي يف بــنـغالديـــــش
وبعــدهــا يف فتــرة التـسـعيـنيــات احتــرف
العـديد من الالعبني واملدربني يف الدول
اجملـــــاورة واالقلـيـمـيــــة )االردن، لـبـنــــان،
قــطـــر، االمـــارات، الـيـمـن( اال انه طـــوال
تلـك الفـتــــرة وحـتــــى اآلن أي اكـثــــر مـن
عــشــريـن عــامــاً لـم تــسـتـطع ايــة العـبــة
عراقية ان حتترف خـارج الوطن بالرغم
مـن كون العـباتـنا يف الـعاب )كـرة السـلة،
كـرة اليـد، العـاب القـوى، الكـرة الطـائرة،
وحتـى كرة الـطاولـة والتـنس(مـن افضل
الالعبات مـقدرة ومستـوى فنياً مـتقدماً
يف االقل قـيـــاســـاً للـــدول اجملـــاورة اال ان
الــــظـــــــروف الــــصـعــبـــــــة والـــــــوضـع غــيـــــــر
الطبـيعي الذي يعيـشه البلد حـالياً ادى
الـــى تـــراجع الـــريـــاضـــة الـنــســـويـــة ممـــا
انـكعــــس سلـبـــــاً علــــى املـــسـتـــــوى الفـنـي
لالعــبـــــاتــنـــــا يف جــمــيـع االلعـــــاب اال ان
فـتيـــاتنــا بــالـثقــة بــالـنفــس والتــصمـيم
حتــديـن وشــاركـن يف كـثـيــر مـن الــدورات
والـبــطــــوالت الــــريــــاضـيــــة وقــــدمـن مــــا
يسـتحققن علـيه من ثنـاء كمـا حدث يف
دورة الـتضـامـن االسالميــة التـي اقيـمت
يف العــاصمـة االيــرانيــة طهـران وكــذلك
النتـائج الـرائعـة التـي سجلتهـا العـبتنـا
)دانـا حـسني( يف مـشــاركتهـا بـدورة غـرب
آسـيا االخيـرة والتي نـالت فيهـا وسامني
احــدهمـا فـضي واآلخـر بـرونــزي وبنـاءاً
علــى مــشــاركــة املـنـتخـب الــوطـنـي لكــرة
اليـد يف دورة الـتضـامـن ولتفـرد الالعبـة
انتظـار جمعة ومقـدرتها الفنيـة الرائعة
مت االتفـاق معهـا علـى عقـد احتـرايف يف
دولـــة قــطــــر لكـن لــم يكـتـب له الـنجـــاح
واالن انـتظـار يف طـريقهـا للتـوقيع علـى
عقـد احتراف مع نـادي اجلزيرة االردني
قـريبـاً وبـذلك تـعتبـر اول العبـة عـراقيـة
حتتـرف وكـانت هنـاك جتـربـة احتـرافيـة
لالعــبــــــة اردنــيــــــة مت الـــتعــــــاقــــــد مـعهــــــا
لالنـضمـام الـى صفـوف نـادي اخلطـوط
العــراقيـة بـدايــة التـسعيـنيــات ويبـدو ان
الـالعــبـــــــة االردنــيـــــــة لــم يـكــن دافـعـهـــــــا
االحـتـــراف مـن اجل الـــريـــاضـــة بل كـــان
احـتـــرافهــا مـن اجل احلـب وبقـيـت هــذه
الالعبـة مـدة حتـى تـزوج ابنـة عـمه عنـد

ذاك انهت عقدها وغادرت الى وطنها.
karima_kh2005@yahoo.com
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الطـريقة القـتاليـة والروحـية العـالية
الـتـي يـلعــب بهــــا احملـتــــرف العــــراقـي
ــــــاب ــــــاديـه الـــــشــب نـــــشــــــأت اكــــــرم يف ن
السعودي تثـير عالمات اسـتفهام عدة
فهـــو مـن الـنـــاحـيـــة الفـنـيـــة ال يقـــدم
نــصف مـــسـتـــواه االحـتـــرايف عـنـــدمـــا
يـلعـــب مع املــنـــتخــب الــــــوطــنــي ومــن
نـــــاحــيـــــة الــــســـــرعـــــة والــتــنـقل ودقـــــة
التـمريـرات داخل امللعب فـانه يتـحول
الــى غيـر ذلك فـمن يـرتـدي الفــانيلـة
الــدولـيــة تــراه بـطـيـئــاً ال يـتحــرك إال
بـــــاملـثـــــاقــيل وهـــــو فـــــوق هـــــذا وذاك ال
يـنبـس فــاه بكـلمــة واحــدة حــول شــارة
الكـابنت يف ناديه الـسعودي لكنـه يثير
املــشـــاكل والـــزوابع ويـــدخل يف صـــراع
مـرير علـى هذه الـشارة يـوم يسـتدعيه
الــواجـب الــوطـنـي لـيكــون واحــداً مـن
احـــــد عــــشـــــر العــبـــــاً ميــثلـــــون الـكـــــرة
العـراقيـة يف احملـافل الـدوليـة وحـسب
تــصـــــريحــــات ملــــدرب نــــادي الـــشـبــــاب
الـســابق فهـو يـصف نـشـأت اكـرم بــأنه
من اكثر الـالعبني التزامـاً وحرصاً يف
الـــوحـــدات الـتـــدريـبـيــــة لكــنه يـــدعـي
االصـابة ويجلـس متفرجـاً يف املرانات
ــــــرة للــمــنـــتخــب الــتــي ســـبقــت االخــي
املبـاراة الرسمـية االولى مع سـنغافورة
يف تـصـفيـــات امم آسيــا بعــد هـــذا كله
ــــــة ــــــا( الـعقــــــوب اال يـــــســتـحق )جنــمــن
االحتـــاديـــة االخـيـــرة خـصـــوصـــاً انهـــا
ليـست املـرة االولـى التـي يتهـرب فيهـا
مــن متــثـــيل املــنـــتخـــب بعــــــد ان ســـبق
وفـعلهـــا ابـــان مـبـــاراته احلـــاسـمـــة مع
نـظيـره الـسعـودي قـبل التـأهل للـدورة

االوملبية يف اثينا.
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 النجف/ املدى الرياضي
ضمـن منــافـســات اجلــولــة اخلــامـســة لــدوري
الـنخبــة املمتـازبكـرة القـدم شهـد ملعب نـادي
الـنجف مبـارات مهمـة لتحـديـد املتـرشح الـى
املــــربع الـــذهـبـي بـني نـــادي الـنـجف صـــاحـب
االرض وضـيـفه نــــادي كــــربالء. وقــــد انــتهـت
املـبــــارات الـتـي ادارهــــا احلـكـم الــــدولـي حــــازم
حـسني سـاعده عـلى اجلـانبـني احلكمـني لؤي
صبـحي ونــوزاد شفـيق وصالح عـبيـس حـكمــا
رابعــا وحضـرهــا جمهــور غفيـر بفـوز الـنجف
علــــى كــــربالء بــثالث اهــــداف مقــــابل هــــدف

واحد.
شهــدت املبـاريـات بـدايـة ســاخنــة تبــادل فيهـا
الطـرفـان الهجمـات كـانـت اخطـرهـا تسـديـدة
العـب الـنـجف حــــامت صــــاحـب يف الــــدقــيقــــة
الـتاسعـة ولكنهـا مرت مـن فوق العـارضة، ويف
الــدقـيقــة احلــاديــة عـشــر ومـن كــرة مـبــاغـتــة
لكـــابنت فــريق كــربـالء االعب صــاحـب عبــاس
سجـل الهــــدف االول لـكــــربـالء. وبعــــد هــــذا
الهـدف انـكمـش فــريق كــربالء بـصـورة كـبيـرة
وقـــد اسـتـغل فــــريق الـنـجف هــــذا االنكـمـــاش
وبـــدت سـيــطــــرتهـم واضحــــة علــــى مجـــريـــات
املبـاريـات، ويف الــدقيقـة الـسـادسـة عـشــر منح
حكـم املـبــارات ضــربــة حــرة مـبــاشـــرة لفـــريق
الـنـجف بعـــد اعـثـــار تعـــرض له العـبه حـــامت
ــــطـقــــــــة اجلــــــــزاء اال ان صــــــــاحـــب قــــــــرب مـــن
النجفيني لم يحـسنوا استغاللـها،وبعد ثالث
دقـــــائق عــــاد العــب الــنـجف حــــامت صــــاحــب
ليـسدد كرة قـوية اال ان حارس كـربالء محمد
نور الدين تـصدى لها، ويف الدقيـقة السادسة
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)ديريب( الفرات االوسط انتهى نجفياً

بعـدهـا الـى مـشــادة كالميــة بيـنه ةبني مـدرب
ــــد الغــنــي شهــــد، انــتهــت بــــسالم الــنـجف عــب
ليـستـانف بعـدهـا احلكـم املبـارات بعـد تـوقف
دام عـشـرة دقــائق. بـدء الـشــوط الثــاني اهـدأ
مـــن االول فلـــم يخـــطـــــر اي مـــن الفــــــريقــني
مـرمى اخلـصم حتى جـاءت الدقـيقة الثـامنة
والـستني لـيسـدد فيهـا كـابنت كـربالء صـاحب
عبـاس كرة قـوية علـى مرمـى النجف حتـولت
الـــى ركـنـيـــة، ويف الـــدقـيقـــة الــسـبعـني اجـــرى
مـدرب كــربالء تبـديـلني يف صفـوف فــريقه يف
محاولة منه لتعديل النتيجة لصاحله حيث
اخـــرج الالعـبـــان فـــؤاد كـــاظـم ومهـنـــد نـــاصـــر

ليحل محلهم وسام سجاد وسعد مشاري.
ومـا ان جـاءت الــدقيقــة التــاسعـة والــسبعـون
حتـى سجل العـب النجف كـرار جـاسم هـدف
فـــريقه الـثــالـث لـيــضعف بـــذلك امــال فـــريق
كــربالء بــالفــوز او التعــادل علــى اقل تقـديـر.
بعــد هــذا الهــدف حــاول فــريق كــربالء اعــادة
تــرتيـب صفــوفه يف الــوقت الــذي تــراجع فـيه
الـنجـفيــون مــدافعـني للحفــاظ علــى فــوزهم
الـثمني، وكـاد االعب مـشتـاق هالل ان يـسجل
هـدفـا ثـانيـا لفـريق كــربالء عنـدمـا سـدد كـرة
جمـيلـــة لكـنهــا مـــرت من جـــانب قـــائم فــريق
الـنـجف، وقـبـل نهـــايـــة املـبـــاراة بـثالث دقــــائق
سدد العب كـربالء سهيل نعمـة كرة قـوية من
خـــارج مـنــطقـــة اجلـــزاء تـصـــدى لهـــا حـــارس

النجف جاسم محمد.
لـيعلـن بعــدهـــا احلكـم الــدولـي حــازم حــسـني
نهـــايـــة املـبـــاراة بـتقـــدم فـــريق الــنجف بـثالث

اهداف نظيفة مقابل هدف واحد لكربالء.
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والعـشــرين حـصل فــريق كــربالء علـى ضـربـة
حـرة قــريبـة مـن منـطقـة اجلــزاء اال انهـم لم
يحــسنــوا اسـتغاللهــا، ويف الــدقـيقـــة الثـــالثــة
والـثالثـني لم يـحتــسب احلـكم ضــربــة جــزاء
قـال املـراقبـون انهــا صحيحـة لفـريـق النجف
عـنـــدمـــا تعـــرض العــبه سعـيـــد محــسـن الـــى
سحــب مــن اخلـلف مــن قـــبل دفـــــاع كــــــربالء
جـــاسـم محـمـــد. بعـــدهـــا اسـتـمـــرت هجـمـــات
فـريق نـادي النجف علـى مـرمـى كـربالء وكـان
اخطـرهـا تـسـديــدة االعب حـامت صـاحـب من
خـارج منطقـة اجلزاء مـرت من جانـب القائم
بـقليل، ويف الــدقيقـة الـواحـدة واالربعـون كـاد
النجفيـون ان يسجلـوا هدف التـعادل نتـيجة
خطأ حلارس مـرمى كربالء الذي افلت الكرة
مـن يــــده ولـكـن الـنـجفـيــــون لــم يفـلحــــوا يف

التسجيل ايضا.
ومــا ان جــاءت الــدقـيقــة الـــرابعـــة واالربعــون
حتــى سجـل فيهــا العب الـنجف كـرار جــاسم
هدف التعادل لفريقه. بعدها بدقيقة واحدة
كـاد العب النجف باسم عبد الرزاق ان يرجح
كفـة فـريقه اثـر تـسـديـدة قـويـة ابعـدهـا دفـاع
كــــربالء الــــى ضــــربــــة ركـنـيــــة. ويف الــــدقــيقــــة
اخلــــامــــســـــة واالربعــني سـجل العــب الــنـجف
نـبيل عبـاس هـدف فـريقه الثـاني لـينهي هـذا
الشـوط بتقـدم النجف بهـدفني مقـابل هدف

واحد لكربالء.
ومــــا ان اطلـق حكـم املـبـــاريـــات حـــازم حــسـني
صـافرته معلنـا بدء الشـوط الثاني حـتى عاد
واوقف املبـارات بـسـبب دخــول امني سـر نـادي
كـربالء الـى املـسـتطـيل االخضـر حتـول االمـر
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بغداد/ اكرام زين العابدين
من املـؤمل ان يـشــارك منـتخب
العراق برفع االثقال للمعاقني
يف البـطـولــة التــأهيـليـة والـتي
سـتقـــام يف العــاصـمـــة الكــوريــة
اجلنــوبيـة سـيئـول لـلفتـرة )1-

12( آيار املقبل.
وتعـتـبــــر الـبــطــــولــــة تــــأهــيلـيــــة
الوملـبيــاد بكـني 2008، وسيـرأس
الــوفـــد العــراقـي احـمــد بــشـيــر
ممــثل الـبــــاراملـبـيــــة يف نـيـنــــوى
ــــــالــي وحـــــســن رضــــــا االمــني امل
كــــــاداري للــــــوفــــــد وانــتــــــرانــيـك
ـــــــاً لـلـفـــــــريـق دكـــــــريــــــس مـــــــدرب
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أثقـــال املعـــاقـني يف كـــوريـــا

متابعة/ حيدر مدلول
فــتح مــــدرب فـــــريق الـكــــرامــــة
السـوري محمـد قـويـض النـار
علــى احلـكم الــدولي مـحمــود
نـــــور الـــــديــن عقــب اخلـــســـــارة
القـــاسيــة الـتي نــالهــا فـــريقه
امـــــــام الـغـــــــرافـــــــة الـقــــطـــــــري
)صفـر-4( يف اجلـولـة الثـالثـة
مـن مـنـــافــســـات دوري ابـطـــال

آسيا بنسخته الرابعة.
وقال الـقويض: الشوط االول
مـن املبـاراة كـان مـتكــافئــاً بني
الفــــريقـني وكـــانـت فـــرصـتـنـــا
اكـثـــر خــطـــورة وكــــان تغـــاضـي
ـــــــــــديــــن عــــن ـــــــــــور ال احلـــكــــم ن
احتساب ضربة جزاء واضحة
لنا نقـطة حتـول كبيـر يف هذا
اللقـاء ولــو احتـسـبهـا احلـكم
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مــــدرب الكرامـــة الســـــوري 
يفتــــح النار علـــى نـــــور الديـــــــن!!

بغداد/ املدى الرياضي
اصـدر االحتـاد العـراقي لكـرة القــدم امس
الـــسـبـت بـيــــانــــاً دعــــا فــيه املــــديـــــر الفـنـي
للـمنـتخـب العــراقي الــسيــد اكــرم سـلمــان
واملـدرب الـســابق عـدنــان حمـد الــى انهـاء
الـتصـريحـات الـسـاخنـة املـتبـادلـة بيـنهمـا
خالل االيـام املــاضيــة التـي من شــأنهـا ان

تلحق الضرر مبشوار الكرة العراقية.
وكـــانت وســائل االعالم احملـليــة والعـــربيــة
تناقلت هذه احلرب الكالمية بني املدربني
سلــمـــــان وحــمـــــد.. ووصف االحتـــــاد تلـك
الوسائـل بانها تسعـى الستهداف املنتخب

العراقي والكرة العراقية.
وفيما يلي نص البيان:

ان الظـروف التـي يعيـشهـا بلـدنـا وشعـبنـا
يف هـذه الفتـرة هي خـارج ابـسط القـواعـد
والصيغ واالسـاسيـات التي يـتمتع بـها أي
ــــــــــــى وجـه االرض ولـــــتـلـــك مـجـــــتـــــمـع عـل
الظـروف اسبابهـا املعروفـة للجميع والتي
يكتـوي بنارهـا شعب اصيل ال لـذنب سوى
حبه لتـربـة وطنـه التي ضحـى يف سـبيلهـا
بـــــالغــــالـي والــنفـيـــس وكــــذلـك لـتـمـــسـكه
بــــوحــــدته الــــوطـنـيــــة الـتـي يــــراهــن علــــى
زعــزعـتهــا العــديـــد ممن تـلتـقي اهــدافـهم

ومصاحلهم الجل حتقيق هذه الغاية.
ان االشـخاص الـذين هـم خارج املـسؤولـية
حـــالـيـــاً فــــانهـم عــملـــوا جـمــيعـــاً وحـــسـب
اجـتهــاداتهـم علــى تـسـخيــر هــذا القـطــاع
احليــوي واملـهم لــدق الــركــائــز علــى اسـس
سلـيـمـــــة للـحفـــــاظ علــــى وحـــــدة العــــراق
وشعبه من اقصـاه الى اقصاه عبر التفاف
اجلمـاهيـر ومتــابعتهـا لنـشـاطـات ونتـائج
املنتخبات الوطنية عامة وكرة القدم على
وجه اخلـصــوص وال نبـالـغ هنـا ان اشـرنـا
ان القــطـــاع الـــوحـيـــد الـــذي وحـــد ابـنـــاء
العــراق العــظيـم يف وجه محـــاوالت النـيل
منهـا هو قـطاع الـرياضـة حيـث ترفـع راية
العـراق بأكف ابنائه وخـاصة يف البطوالت
اخلــارجيــة بغـض النـظـر عـن القــوميـة او

الدين او املذهب.
اذن ان مـن يقـــود الـــريـــاضـــة االن يـــسعـــى
لهــدف نـبيـل رغم االخـطــاء واالخفــاقــات
التـي حصلـت والتـي ستحـصل علـى مبـدأ
)مـن ال يعــمل ال يخـطـــأ( وكــــذلك ان مـن
ــــــدق املعـــــارضـــــة يعــــــارض ويعـــمل يف خــن
الــريـــاضيــة يــسعــى لـتحقـيق هـــدف نبـيل
ايضـاً وهـو كـشف الـسلـبيــات واالخطـاء –
حسب قناعته  –ويضع احللول ملعاجلتها
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اإلحتاد العراقي لكرة القدم يطالب بإهناء حرب الترصحيات بني املدربني أكرم سلامن وعدنان محد
يف بيان أصدره أمس

االنـتـصـــارات مع مـنـتخـبـــاتهـم وعلــى هــذا
االسـاس يجـد االحتـاد ضـرورة ان يـذكـر بل
يؤكد ان من يحمل هذه االمانة التاريخية
ويـضــطلع مبــســؤولـيــة الـتــأثـيــر مبــشــاعــر
املـواطن يجب ان يـرتقـي الى مـستـوى تلك
االمــانــة واملــســؤولـيــة وهــذه هـي قـنــاعـتـنــا
وثقـتنــا مبــدربـينــا الــذيـن هم يف مــستــوى
املهمـة التي اوكلـت لهم ومع ذلك البـد لنـا
ان نـشيـر الــى حكمـة معـروفـة والـتي تقـول
)اذا كـان الكالم من فـضة فـان السكـوت من
ذهب( ويجب ان ال يفهم مـن عرضنـا لهذه
احلكمـة باننا نضع حظراً او مننع املدربني
مـن الكالم او الـتصــريح ولكـننـا وجـدنـا ان
بعـض املــدربني يـشعــر ومن خالل اطـاللته
الـيــــومـيــــة يف وســــائـل االعالم ان ذلـك حق
مكـتـــسـب البـــد ان ميــــارسه وهـــذا اعــتقـــاد
خــاطئ حـيث قــد تبـدر مـنه تـصــريحـات او
اشـــارات تفهـم وتـنــشــر بــشـكل يخـتلف عـن
مقــصــــده عـبــــر وســــائـل االعالم وبــــدون ان
يـكون لوسيلة االعـالم قصد سيئ مسبق ال
سـمـح اهلل ولكـن ميكـن ان يحـصل اجـتهــاد
يف الــنقل او الـتفــسـيـــر ولــــذلك نــــأمل مـن
مـــدربـي املـنـتخـبـــات الـــوطـنـيـــة الـــذيـن هـم
اخملــولــون فقـط بـــالتـصــريح فـيمـــا يتـعلق
مبـنتخبـاتهـم ان يراعـوا التـوقيت والـظرف
املـالئم لـلتـصــريحـــات التـي تخــدم مــسيــرة
منـتخبــاتهم لـكي نفـوت الفـرصـة علـى كل
من يسعـى الى صب الزيت علـى النار واننا
علـى ثقـة بـان االفتــراءات التي نـسبت الـى
الـــسـيـــــد اكـــــرم سلـمـــــان علـــــى الـــــرغـم مـن
تداعياتها ومـرارتها ستكون درساً لآلخرين
بـــان هـنـــاك ومـن وراء احلـــدود مـن يــسعـــى

الى االساءة الى كرة القدم العراقية..
حفـــظ اهلل العـــــراق وشعـبـه العــظـيـم واهلل

نسأل ان يوفقنا خلدمته.

علــى ظــاهــرة تــزويـــر االعمــار واصــدر قــراراً
يقـضـي بـــاعفـــاء أي مـــدرب تـثـبـت الـــوقـــائع
قيامه او مساعـدته على القيام بهذا العمل
وقد اصدرت اللجنة االوملبية تعميماً لكافة
االحتـــــادات تـــــؤكـــــد فــيـه علـــــى اجلــمـــيع ان
يبتعدوا عن املمارسات التي كانت سائدة يف
وقـت من االوقــات وعـمل احتــادنــا وبجــديــة
وجنح يف مكافحـة هذا الطـاعون الـذي كان
يفـتك يف جسـد الريـاضة العـراقيـة يف حني
من الـزمن وال نـدعي هنـا اننـا استطعـنا ان
نحـقق الـــطــمـــــوح يف ذلـك حــيــث مـــــازالــت
بعــض احلـلقـــات تـــسعـــى لـــوأد هــــذا القـــرار
ولكنها تعمل حالياً يف اضيق احلدود ولكن
الــذي يسعـدنـا ويجعلنـا نعتـز بـاملتحقق يف
هــذا اجلـــانب بـــاننــا قـطـعنــا شــوطــاً كـبيــراً
ــــــرض اخلــبــيــث عــن ــــــر هــــــذا امل لـقــــطـع داب
مـنــتخـبــــاتـنــــا وسـنـتــــواصل وبــــدون مـلل يف
مـكــــافحـتـه معـتـمــــديــن بعــــد اهلل ســبحــــانه
وتعــالــى علــى تعـــاون اخليــريـن من االســرة
الـريـاضيـة ويف مقـدمـتهم رجــال الصحـافـة
ـــــادي يف ـــــذيــن كــــــان لهــم دور ري واالعالم ال
تـــشخـيــص العـــديـــد مـن الـــسلـبـيـــات الـتـي
تـتـــرشح كـنـتـيجـــة مـتـــوقعـــة لـــزخـم العـمل
واسـتمــراريـته وكـــانت احملـصلــة الـطـبيـعيــة
لـذلك هـو اننـا استـطعنـا ان نعـالج العـديـد
من اخطـاء العمل ممـا يؤكـد االهميـة التي
يـوليهـا احتادنـا لالعـالم الريـاضي العـراقي

وباستحقاق.
ان مــدربي مـنتـخبــاتنــا الــوطـنيــة يحـملــون
امــــانــــة تــــأريخـيــــة يف ظــــروف اسـتـثـنــــائـيــــة
وعلـيهم ان يدركـوا باسـتمرار هـذه احلقيقة
وان يتـذكـروا علـى الـدوام بـانهم الـوحيـدون
الــذين يــستــطيعـون رسـم البــسمـة واشـاعـة
الفــــرحــــة يف وجـــــوه وقلــــوب ابـنـــــاء شعـبـنــــا
ـــــــر الـعــــظـــيـــم مـــن خـالل حتـقـــيـق الــــصـــــــاب
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عـــــدنـــــان حــمـــــد قـــــاد املــنــتخــب الـــــوطــنــي
واالوملـبـي و الــشـبــاب وعـمل بجــد وحــرص
معــروفـني وحقـق نتـــائج ايجـــابيــة عــديــدة
ولـم تخلــو مــسـيـــرته مـن اخفــاقــات ايـضــاً
وهــــــذه هــي كــــــرة الـقــــــدم حتــتــمـل الـفــــــوز
واخلـسـارة وغـادر الــرجل بعـد خلـيجي/17
واحتـرف يف لـبنـان وهـو االن يـحقق نتـائج
بـاهـرة علــى صعيـد الــدوري والكـأس.. وان
الـــسـيـــد اكــــرم سلـمـــان تـــسلـم مـــســـؤولـيـــة
املنتخـب الوطـني وحقق معه بـطولـة غرب
ـــــا وهـــــو االن يف طـــــريـقه ان شـــــاء اهلل آســي
للـتــــأهل الــــى نهـــائـيـــات امم آسـيــــا فلـيــس
هنـــالك مــا يــدعـــو لتـشــويه اجنــازات هــذا
الــطــــرف او ذاك لكـي يحـقق هـــدف قـيـــادة
املنتخب الوطني بـاسلوب رخيص وهذا ما
ال ميكـن ان يصـدر ال من عـدنـان حمـد وال

من اكرم سلمان.
4- ان الـريـاضـة العــراقيــة تتعــرض كمـا
تتعـرض معـظم مفـاصل اجملـتمع العـراقي
حملـــــاوالت الــتــــشـــــويه مـــن بعـــض وســـــائل
االعالم املـدفوعـة لتحقـيق اهداف وغـايات
معـروفة وكمـا اثبتنـا للجمـيع بانـنا عمـلنا
وسنعـمل على أال تكـون الريـاضة العـراقية
طـرفاً يف النـزاعات السيـاسية او غـيرها بل
سـنظل نـعمل علـى رفع رايـة وحـدة العـراق
ارضــاً وشـعبــاً وســوف نحـطـم كل محــاولــة

تسعى لتشويه واقع الرياضة العراقية..
لقــد حـضــر الــسـيــد اكــرم سلـمــان املــؤمتــر
الــصـحفـي الـــــذي عقــــده االسـتــــاذ احـمــــد
احلجيـة رئيس اللجنة االوملبية حيث نفى
وبــشــــدة كل مـــا نــسـب الـيه يف الــصحـيفـــة
االمـاراتيــة من اتهـام للـسيـد عـدنـان حمـد
حول التزوير مشيراً بذات الوقت ان هناك
اخـــتالفــــــاً يف وجهـــــات الــنـــظــــــر يف بعـــض
النـــواحي وهــذا االخـتالف ال يفـســد للــود
قـضيــة.. واننـا علـى ثقـة بـان الــسيـد اكـرم
سلمـان يـدرك جيـداً بـان املسـؤوليـة امللقـاة
علـــى عــــاتقه تــسـتـــوجـب مـنـه احلكـمـــة يف
اقواله وتـصريـحاته وافعـاله وان ما نـسبته
اليه الـصحيفـة االمــاراتيـة يـتنـاقـض كليـاً
مع ما نعـرفه عن السيـد سلمان سـواء كان
بـــالــسلـــوك او الـتـصـــرف وحـتـــى بـــاسلـــوب
التصـريحـات وهـذا مـا يـؤكـد ان االتهـامـات
الـتـي وردت فــيهــــا والـتـي نـــسـبـت الــيه هـي
اتهـامات ملفقـة باطلـة تفتقـر الى الـدليل
واملـــوضـــوعـيـــة ونــشـــرت الهـــداف معـــروفـــة

وبتوقيت مدروس...
ان االحتــاد بــذل جهــوداً حـثـيـثـــة للقـضــاء
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وعلـــــى هـــــذا االســـــاس نـــصل الـــــى حقــيقـــــة
مـلمــوســـة وهي ان مـن يقــود او مـن يعــارض
لـــديه هــدف مــشـتــرك كـبـيــر وهــو الــوصــول
بـالـريـاضـة العـراقيـة الـى مـستـوى الـطمـوح
والــــى الهـــدف االسـمـــى الـــذي اشـــرنـــا الــيه
ــــــارك اهلل بـكـل اجلـهــــــود الــتــي تـــــسـعــــــى فــب

لتحقيق هذا الهدف.
سقـنـــا هـــذه املقـــدمـــة لكـي نــــدخل يف صلـب
مــوضـــوع بيــان احتــادنــا الــذي وجــد انـه من
ــــــــرأي الـعــــــــام الـــــضــــــــروري اعـالنـه امــــــــام ال
الهـميـته.. فـبعــد ان اطلـعنــا علــى مـــا بثـته
احــــدى القـنــــوات الفــضـــائـيـــة مـن تــصــــريح
مـنسـوب للمـديـر الـفني لـلمنـتخب الـوطني
السيـد اكرم احمـد سلمان الحـدى الصحف
االمـــاراتـيـــة حـــول اتهـــامه ملـــدرب مـنـتخـبـنـــا
الــــوطـنـي الـــســــابق الـــسـيــــد عــــدنــــان حـمــــد
بـالتـزوير يف اعـمار العـبي منتخـبي الشـباب
ـــــا دهـــــشـــــة ممـــــزوجـــــة واالوملــبــي اصـــــابــتــن

باستغراب شديد السباب عديدة منها: -
1- ان تـــوقـيـت الـتــصــــريح الـــذي نــشــــرته
ــــــدخل ضــمــن ـــــة ي الــــصحـــيفـــــة االمـــــاراتــي
احلـمـالت االعالمـيـــة املــضـللـــة الـتـي تـــريـــد
الـنــيل مـن مــنجــــزات الـكـــــرة العــــراقـيــــة يف
ظروف العـراق االمنـية واالنـسانـية القـامتة
التي حيرت حتى قيادات كرة القدم الدولية
واآلسيــويــة والعــربيــة وخــاصــة بعــد وصــول
منتـخبنـا للنــاشئني والـشبـاب الـى نهـائيـات
كأس آسـيا الـتي ستقـام بعـد اشهـر قليـلة يف
الــوقت الــذي اخفـقت بلــدانهم يف الـوصـول
الــى النهــائيـات رغـم الظــروف واالمكــانيـات
املتــاحــة لهـم فكـيف ال يعـملــون علــى وضع
ــــــــــة اجنــــــــــازات الـعــــــــــراق الـعـــــصــــي يف عـجـل
الرياضية؟ وكيف ال يشوهون نتيجة الصبر
والغيرة العراقية ويذرون الرماد يف العيون؟
2- ان الـــوســط الـــريـــاضـي يعـــرف تــــأريخ
وسلوك وخلق املـدربني اكرم سلمـان وعدنان
حمـد فانهـما خـدما الـكرة العـراقيـة وحققا
معهــا نتـائج ايجــابيــة فليـس مـن املنـطق ان
يكيل احدهما لآلخر اتهامات باطلة وبدون
مـــســــوغ وهـمــــا يـعلـمــــان ان تلـك االبــــاطــيل
سـوف تـصيـب الكــرة العــراقيـة بـالـضـرر وان
مـثل هــذه الـتـصــرفــات بعـيــدة عـن احلكـمــة

واملوضوعية التي يتصفان بها.
3- لـيــس هـنـــاك مـــا يـبـــرر مـــا نــسـب الـــى
السـيد اكرم سلمان من اتهـامات ضد السيد
عـدنان حمـد فان كـان من يقـول بان الـسبب
هو االسـتئثار بقيادة املنـتخب الوطني فهذا
وهـم من نــسيـج خيــال مــريـض فــان الــسيــد
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احلمالت االعالمية املضللة من خارج احلدود 
تريد النيل من منجزات الكرة العراقية

لتغير سيناريو املباراة متاماً.
واضــــاف قــــويـــض: لقــــد تــــأثــــر
الفــريق خالل الـشــوط الثــاني
بــالـظلـم الـتـحكـيـمـي الـــواضح
ولم يـشعــر الـالعبــون بــاالمــان
وفقــدوا الثقـة مع احلـكم ومع
هـذا هـاجـمنــا وسجل الغـرافـة
هــدفـه االول من ضــربــة جــزاء
مـــشكــــوك يف صحــتهـــا وكـــانـت

لعبتنا اكثر وضوحاً منها.
واستطـرد يف كالمه قائالً: ولم
يـكـن امــــامـنــــا غـيــــر االنــــدفــــاع
لـلهجـــوم الن اخلــســـارة بهـــدف
مـثـل اربعـــة واسـتغـل الغـــرافـــة
مـــثل هــــــذا االنــــــدفــــــاع وسـجل

ثالثة اهداف اخرى.
واشــار قــويـض الــى ان الفــريق

استفاد من هذا الدرس.

والالعـبــون حـسـني علـي حـسـني
لــــــوزن 52 كغــم، ورســـــول كـــــاظــم
محــسـن بـــوزن 56 كغـم، وحــسـن
كـرم قـاسم لـوزن 67 كـغم، وجبـار
طـــــارش لــــــوزن 75 كغــم، وثـــــائـــــر
عبـاس لـوزن 82.5 كـغم، وفـارس
ســعـــــــــــــــدون لـــــــــــــــوزن 100 كــغــــــم،
وللنساء ذكرى زكي محمد لوزن
52 كغــم وهــــــدى مهــــــدي لــــــوزن

82.5 كغم.
وسـبق لفــارس سعــدون ان احــرز
الـوسـام الـذهـبي لــوزن 100 كغم
يف اوملـبـيــاد اثـيـنـــا 2004 بعــد ان

قدم مستوى فني كبير.
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