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أجـرى االحتـاد الـعـربـي لـكـرة الـطـائـرة حــفل قـرعـة الـبـطــولـة الـثـامـنـة
والثالث لألنـدية العـربيـة للعـبة التي سـتسـتضيـفها جـمهوريـة مصر
ـقـبل الـعـربـية لـلـفـتـرة من  16 وتـسـتـمـر لـغـاية  28 من شـهـر شـباط ا
. وجاء نادي غاز شاركة ناديي غـاز اجلنوب والبيـشمركة العـراقي
اجلنوب في اجملموعة (ج) الى جانب أندية بني ياس اإلماراتي وادي
صـري. ووضعت القرعة موسى األردني السالم العمـاني والزمالك ا
نادي البـيشـمركـة في اجملمـوعة (د) الى جانـب أندية الـشعـلة الـيمني

كاظمة الكويتي األهلي السعودي وسنجل الفلسطيني.
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لـم يـشـهـد تـاريـخ احتـاد كـرة الـقـدم في
الـعراق اسـتقـاالت جمـاعيـة وان حدثت
مــثل هـذه االسـتـقـاالت من قـبل اي مـنـذ
تــأســيـس احتـاد الــكــرة الــعــراقـي عـام
فهي استقاالت ألسباب (ادارية) 1948

تنظيمية ال قسرية او (قضائية).
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هــنــالك فــرق كــبــيــر بــ ان تــســتـقــيل
طــواعــيـة وعن رغــبــتك في االســتـقــالـة
وبــ ان جتـبـر عـلـيـهـا وتـقـدمـهـا عـلى
مـــــضض. اخــــر شــــخـــــصــــيــــة قــــدمت
اسـتـقـالـتـهـا كـان الـنـائب االول لـرئيس
ــاضي االحتـــاد شــرار حــيــدر الـــعــام ا
وقــبـله بــسـنـوات اســتـقـال امــ الـسـر
احـمـد عـبـاس وقـبـلـهـمـا الراحـل باسم
الـربـيـعي وهـذه االسـتـقاالت لـم حتصل
وافـقة بـسـرعة كـما هي الـيوم عـلـيهـا ا

ــا بــعـد مــرور ايـام لــعـدم حــصـول وا
ـوافـقـة عـلـيـهـا لالعـتـزاز بـهـم اضـافة ا
الـى انهـمـا لم يـرفـعوا شـعـار (أسـتـقيل
ألجـل االصالح واحلــفـــاظ عــلـى الــكــرة
الـعراقـية !!)  اليـوم االستـقالة مـختـلفة
عـمـا كانت في سـنـوات ماضـية الـسبب
الــرئـيس هـو ان احتـاد الـكـرة اسـتـقـال
مــكـرهـا ال راغـبـا وان قـال أحـدهـمـا انـا
قـدمت االسـتـقـالـة بـرغـبـتي فـالـكـثـير لم
يـوافق عـلى حتـريرهـا اال بـعد ان شـعر
(انـه سيحـسب انه يـغرد خـارج السرب
بـعد ان وافق اجلمـيع عليـها دون خيار

بديل!
Y UŁ —UOš ô

امـا االسـتقـالـة او الذهـاب لـلسـجن أمر
لـم يـكن في احلــســبـان وهــو سـجن من
وجـهـت إليـهـم اصـابع االتـهـام بـتـزوير

وثائق رسمية!  

لــذلـك ال يــحق لــنــا وصف االســتــقــالــة
اجلـمـاعـيـة الحتـاد الكـرة كـمـا روج لـها
بـانـهـا اسـتقـالـة غـيـر (مسـبـوقـة) ألنـها
جــاءت (إلنــقــاذ) الــكــرة الــعــراقــيــة من
الـعـقـوبات! بل الـصـحيح جـاءت إلنـقاذ

(مجموعة اشخاص ال كيانات).
نــعـم غـيــر مــســبــوقــة من جــانـب انــهـا
وضــعت عـدد مـن قـيـاديـي االحتـاد بـ
خـياري اما االستقـالة او مواجهة أمر
تــنـفـيـذ الـقـاء الـقـبض الـذي كـاد يـؤدي
حلــجـز غــرفـة مــجـاورة لـ (زنــزانـة) من
جرد نـفذوا أوامر (رب سـبقـهم اليهـا 
العمل)! وسبق ان تقدم اعضاء االحتاد
الـعراقي بـاستـقالـة جمـاعيـة ايام تولي
مـقاليد رئاسـة االحتاد الرئيس االسبق
ـال في شـــبـــاط من عـــام 1990 كـــر ا

لكنها كانت ألسباب ادارية تنظيمية..
لــكن مــا حـدث يـوم  17كــانـون الــثـاني
فـي اجـتـمــاع اربـيل وعــلى مـدى 2020
تـاريخ احتـاد الـكـرة وحـتى الـيـوم تـعد
االسـتـقـالة اجلـمـاعـية ألعـضـاء االحتاد
ســابـقـة تــاريـخــيـة في الـعــراق بـإرغـام
ـسك بـ يديه سـلـطـة الـقـانـون الـذي 
اوراق ادانـــة (عــمت) أنــاس يــعــمــلــون
بـــاالحتــاد بــالــرغم مـن انــهــا (خــصت)
خـــمــســة اشــخــاص بــيـــنــهم الــرئــيس

ونائبه.
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ان اي مـسؤول عراقي فـي الدولة سواء
بـالـسيـاسة او بـاالقتـصـاد او بالـتعـليم
تـلك اليوم (ثقافة والـفن والرياضة ال 
االســتــقـالــة). وفي الــقـرن  21مــورست
هــذه الــثـقــافـة (بــثــقـة) من قــبل عــضـو
االحتـاد الراحل باسم الـربيعي ثم ام
الــســر االسـبق لـالحتـاد احــمـد عــبـاس
ابــراهـيم وبــعـده نـائـب رئـيس االحتـاد
شـرار حـيدر ومن جـاء بعـدهم لم يتـجر
أعـلى كـتابـتهـا ال توقـيعـها ألنـها تـعني

لـــــدى الــــبــــعض الـــــتــــنــــازل عن ورث!
تــــاريـــخــــيـــا لم يــــســـبق ان ارتــــبـــطت
االسـتـقـالـة في احتـاد الـكرة بـالـقـضـايا
الـكبرى لـلعراق الن بـالتأكـيد هنالك من
قـدمـهـا سـابـقا بـشـكل فـردي لـسـبب ما.
ـصــلـحـة اقــول ال تـرتـبـط االسـتـقــالـة 
كـــبــرى لـــلــعـــراق مــثال ال يـــوجــد أحــد
يـسـتـقـيل او لـنـقل لم يـظـهـر الى الـيوم
مـن يــســـتـــقـــيل حـــتى يـــحـــمي الـــكــرة
الــعـراقـيـة من الـطــوفـان!! هـذا لم يـولـد

بعد.
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هــكـذا طـرح غـيــر مـقـنع الن االســتـقـالـة
دائـما حلمـاية النـفس من اشيـاء كثيرة
رض مـنها عـدم القدرة عـلى العمل او ا
او عـــدم الــقـــنـــاعــة بـــالــبـــقــاء او قـــلــة
ـالـية او تـهـميش او مـردودات الـعمل ا
عـدم احلـصـول عـلى مـكـاسـب او إلنـقاذ
ـا هـنـالك الــنـفس االمـارة بـالـسـوء ور
ال العام او مـن سرق او سلب او بذر ا
تـشـاجـر او قـتل الـى اخـره فـتـراه يـقدم
اسـتقالته.  اما استقالة مقابل فعل ورد
فـعـل وتقـدم االسـتـقـالـة كي تـتـنـازل عن
شـيء وإذا لم تــتـــنــازل فــالـــســجن هــو
اخلـــيـــار االقــرب امـــا إذا تــنـــازلت فال
ــصــلــحــة ــقــابـل فــاين ا جـــنح عــلى ا
الـعامـة في هذا وكل االتفـاقات حللـحلة
ـــوضــوع شــخــصــيــة?  مــا حــدث في ا
ـشتـكي (عدنان الـعراق تـنازل الـطرف ا
درجــال) عن شــكـواه مــقــابل اســتـقــالـة
ـشـتـكى عـلـيـه (احتـاد الـكرة) الـطـرف ا
ـا نحن بـيـنـمـا الفـيـفـا لم يقـل شيـئـا ا
(نـصـرخ) منـذ سـنوات لـتـرهيب الـناس
(بـواوي) اسمه العقوبات ...  بينما زج
رئيس االحتاد الدولي بالتر والفرنسي
بـالتــيــني ورئــيـس االحتــاد االســبــاني
بـالسجن ولم نـسمع عن عـقوبات طالت

بلدانهم ...!! 
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يسعى فريق
الشرطة إلى
تعويض خسارته
واجهة في ا
األولى أمام
الشباب السعودي

انه  يــحــتل مـركــزا مــتـأخــرا في تــرتـيب
الدوري السـعودي لـكنه وجد نـفسه امام
فــرصــة  ال يـريــد ان يــفــرط بـهــا لــعــبـور
الشـرطة قـد يـاخذه لـنهـائي البـطولـة  ما
يـدفـعه لـلـعب الـقـوي امـام كل اخلـيـارات
حـــيث  جتـــديــد الـــفـــوز او الــتـــعــادل او
اخلـسـارة بـخـمـسـة أهـداف بـعـدمـا فـشل
الـشـرطـة في حتــقـيق الـفـارق  في مـهـمـة
الـذهـاب اخملــيـبـة الـتي مــنـحت الـشـبـاب
األريحـية الـكامـلة الن الـفرق تـراهن على
مالعــبــهـا قــبل ان يــنـتــقل الــشــرطـة الى
ـفتـرض في االردن وسط ظروف ملـعبه ا

جوية حيث شدة البرودة.
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وكـان فـريق الـشـبـاب احـد اعـرق األنـديـة
السعوديـة الذي سبق وأحـرز العديد من
البـطوالت احملـليـة والعـربيـة واألسيـوية

الالعــبــ أنــفـســهم امــام مــبــاراة  قـد ال
يـســتـطــيع عـبــورهـا الى الــدور الـنـصف
الـنــهـائي لــكـنه  يـريــد رد االعـتـبــار عـبـر
حتـقـيق الـنـتـيـجـة  االيـجـابـيـة في بـداية
الـعام اجلـديـد ومهم ان يـسـتـهله بـالـفوز
في مـهـمـة حتـتـاج الى عـمل إضـافي  من
قــبل جــمـيع  الالعــبــ الـذيـن خـضــعـوا
عسكر جتريبي قبل أسبوع من موعد
لـقاء الـيـوم يـكـون فيه اجلـهـاز الـفـني قد
تــــدارك االمـــور  بـــهــــدف الـــوصـــول الى
احلـالـة الـفـنـيـة بـ العبـي الـفريـق الذي
سـيـفـتـقـد فـيـهـا الى امـجـد عـطـوان الذي
احـــتــرف بـــنــادي الـــكــويت إضـــافــة الى
حـرمـان  الالعب عـلي مـهـاوي  حلصـوله
ــكن تــعـويــضـهــمـا من عــلى إنـذارين و
ـتـاحـة  في ظل وجـود خالل الـعـنـاصـر ا
مجموعـة العب تـشكل أهميـة كبيرة في
ـنــتـخب الــوطــني فـضال عن تــشـكــيـلــة ا
وجــود عــدة أســمــاء ســبق لــهــا ولـعــبت
للمنتـخبات  احملليـة والفريق حيث كرار
جـــاسم وحـــســـام كـــاظم  وولـــيـــد ســـالم
وامــجــد ولـــيــد  وعــلي يــوسف ومــروان
حــسـ ونــبـيل صــبــاح وفـيــصل جـاسم
وآخــــرين  ومع وجــــود األســـمــــاء الـــتي
فـشـلت في الـلـقـاء االول حـتى لم يـتـمـكن
أي منـهم  تـقـد نفـسه كـمـا يجب  وهي
من عـقـدت األمور وحتـاول تـغـيـرهـا عـبر

تقد األداء والنتيجة.
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نافس الذي ويدرك العبو الـشرطة قـوة ا
سيدخل اللقاء بوضع أفضل بكثير منهم
 بـعـدمـا قـطـع نـصف الـطـريق اثـر الـفـوز
العـريض وبات  عـلى قرب نـصف خطوة
من  التـقـدم للـدور الـنصف الـنـهائي رغم

واخلسارات الـتي تعرضـوا لها حتى في
مالعــبــهـم لــكن بــشــروط خــصــوصــا في
ــواجــهـات الــفــاصـلــة وهــنـا ان يــكـون ا
الـشـرطة مـنـافـسـا مـختـلـفـا وصـعـبا وان
يـتـمــتع بـروحـيـة وان يـكــون قـويـا كـلـمـا
أمـكن لـتـفـادي أي تـعـثـر ونـتـيـجـة اخرى
ـدوية ذهـابا غيـر الـفوز بـعـد اخلسـارة ا
بسـتة أهـداف نـظيـفة. الـتحـدي االخر ان
الفريق مطـالب بالدفاع عن سـمعته كونه
بــطـال لــلــدوري ومـــدجج بــأغـــلب العــبي
الوطني وعن الكرة العـراقية التي تألقت
في الـفـترة األخـيـرة حـيث تـقـدم الـوطني
ــزدوجـة جملــمــوعــته في الــتــصــفــيــات ا
ولــيس هــذا حـسـب ان الـفــريق ســبق له
وشــارك في أكــثـر من بــطــولـة خــارجــيـة
وكان عند رغبـة جمهوره الكـبير وخياره
الـوحيـد الـفـوز وال غيـر. الـتـحد االهم ان
يـستـعـد من خالل لـقاء الـيـوم عـبر األداء
والنتيجـة للمشاركة بـبطولة دوري اسيا
الـشـهر الـقـادم  امـام نـتيـجـة الـفـوز التي
هـمة القـادمة  حـتى يكـون عند سيـدعم ا
اهــتــمــام فـرق مــجــمــوعـتـه الـتـي ضـمت
(الـوحـدة اإلمـاراتي  والـفـائـز من مـلـحق
األهــــلي ولـــــوكــــومـــــوتــــيـف  االوزبــــكي
واســتـــقالل  دونــشــبــيـه  الــطــاجــيــكي )
والــفــائــز من مــلــحـق  الــريــان الــقــطـري
واسـتـقـالل  طـهـران اإليــراني  والـكـويت
الــكـويــتي  والــفـيــصـلـي األردني  ولـذلك
مـطـلـوب  من  الالعـبـ ان يـنـتـقلـوا الى
الــبـــطــولــة األخــرى بــشـــكل أفــضل  النه
سيلعب امـام فرق تضم العبـ محترف
بشكل واضح وليس ما يجري  مع فرقنا
الــتـي تــضم مــحــتـــرفــ خــردة حــتى لم
نــشـهــد واحــدا مـنــهم مــتـألــقـا في دوري
مــنــاسب واجــد ان ادارة الــشــرطـة تــعي
ـشـاركة الـقادمـة لـكنـنا قيـمـة وصعـوبة ا
نـتـحـدث عن لـقـاء الـيـوم  ومـاذا سـيـقـوم
درب والالعب للـدفاع عن سمعة  احد ا

أقطاب الكرة  العراقية.
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ويدخل الـفريـقان بظـروف مخـتلـفة حيث
األفــضــلــيــة لـلــشــبــاب  بــفــارق األهـداف
الــكــبـيــر الــذي قـد يــضع حــدا لــلـمــهــمـة
نافـسة الذي يبدو ويخرج الشـرطة من ا
يــحـتــاج الى حتــقــيق  مـعــجــزة مـتــأثـرا
بـنــتـيـجـة لــقـاء الـذهــاب  الـذي غـاب فـيه
األداء  وانعدام الـتركيـز  وغاب احلماس
حــتى قـل اجملــهــود الــبــدني عــنــد اغــلب
الالعــبــ مع مــرور الــوقـت الــذي شــهـد
استـسالما لـلـفريق وكـان الالعبـ بدون
استـثنـاء بعـيدين  عن  مـستويـاتهم رغم
تـلـكه الـفـريق من مـجمـوعـة العـب مـا 
باراة وأسمـاء  خرجت من الـبدايـة عن ا
عندما اهتزت شباك فريقهم  اربع  مرات
بعـد مرور  21دقيـقة        قـبل ان تظـهر
األخطاء الدفاعية العشوائية  وقبلها من
  احلارس مـحـمد حـمـيد  إضـافـة العـجز
والـعقـم  التـهـديـفي لـهـداف الدوري عالء
عــبــد الــزهــرة    ولم يــقــدر احــدا مــنــهم
الـوصــول لـلـهــدف وتـسـجـيـل ولـو هـدفـا
شــرفـــيــا وسط تــراجع كـــبــيــر مــا وضع
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يخوض فريق الشرطة مباراته احلاسمة
مع فــريق الــشـبــاب الــسـعــودي  في ربع
ـلك مــحــمـد الــسـادس نــهـائـي بـطــولــة ا
لألنـديـة اإلبـطال بـكـرة الـقـدم  في مـديـنة
ـلك  عـبـد الــلـة الـريـاضـيـة  وذلك  عـنـد ا
الـساعـة الـثـانيـة من ظـهـر اليـوم االثـن
الـــعـــشـــريـن من كـــانـــون ثـــاني اجلـــاري
ويكون قد انـهى  معسكـره  التدريبي في
األردن   لـرفع احلــالـة الــبـدنـيــة لالعـبـ
إمام  األعذار  التي تسوغها الفرق اليوم
بـــعــد كل خـــســارة وذلـك بــســـبب تــوقف
الــدوري  امــام  األغـلــبــيــة الـتـي تـنــتــقـد
مــســتــوى الـدوري و الــفــرق ومــنــهـا من
طــالــبت بــتـقــلــيص عــدد الـفــرق ومــنـهم
كاتانيتش   قـبل ان تعلن  إدارة الشرطة
الفـنـية مـن الفـريق إكـمال  الـتـحضـيرات
ــعـســكـر بــعـد خــوض مـبــاراتـ خالل ا
االولى لم تــكــتـمـل بـســبب ظــروف اجلـو
واألخـــرى خـــســـرهـــا لـــكن األهـم يـــكــون
ا يتاح اجلهاز الفـني قد عالج  االمـور 
لـلـفـريق بـانتـظـار حتـقـيق الـنـتـيـجة  من
خالل دور  الالعــبــ في ان يـقــدمــوا مـا
عـــنــدهم  ولــيـــثــبــتــوا ان مـــا حــصل في
ـواجهـة األولى مـجـرد كـبـوة  والـسعي ا
ناسبـة في مهمة الى حتقيق  الـنتيجـة ا
مــعـقــدة  بـعــد اخلــسـارة الــتي عـاد بــهـا
ـة الـثقـيـلة الـفريق من الـريـاض  بـالهـز
ـذكـور التي الـغيـر مـتـوقعـة من نـظـيره ا
اثـارت حـديث الــشـارع   ولـيس جـمـهـور
الشـرطـة وحده الـذي لالن يـشعـر بـخيـبة
ة القاسية األمل الكبيرة إزاء  تلك الهز
 التي وضـعت الـفريق إمـام حـلول  غـاية
في الصـعـوبة الـيـوم   امام اآلثـار   التي
تـركـتــهـا اخلـسـارة األولـى والـكل شـاهـد
األداء اخملــيب  حــتى الــفــريق عــجــز من
الـوصـول الى هــدف الـفـريق األخـر  ولـو
ان فـرق كـبــيـرة تـتـعــرض لـنـفس احلـالـة
البل أكثر من ذلك لكن عـندما تواجه فرق
أفضل منها  وفي حسـابات بسيطة جند
ان الشرطة دخل اللعب بوضع فني عالي
من خالل األسماء الـتي كان يعول عـليها
ايــلــتــيش  قــبل ان تــخــذله األســمــاء من
الـلـحـظـة األولـى لـلـمـبـاراة  الـتي شـكـلت
حمـال كبـيـر على مـهـمة الـيـوم  ووضعت
الشـرطـة ان تـلعب حتت ضـغط الـنتـيـجة
والـعـمل عـلى  رد االعـتـبـار امـام منـافس
سيدخل مـتسـلحا بـالفوز الـعريض الذي
منـحه األريحـية  والـدخول الـيوم بوضع
يـجد نـفـسه بـأفضل حـال بـسـبب نتـيـجة
ـلـعبه الـفـوز الكـبـيـرة  الـتي خرج بـهـا 
الـتـي يـعـول عــلـيـهــا إضـافــة الى جـهـود
عناصره  من اجل تعزيز النتيجة االولى
ألثـبات  ان مـا حتـقق في الـلـقاء األول لم
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باراة تمثل أكثر من حتد لبطل الدوري ا
الـــشــرطـــة حــيث الـــعــمـل عــلى حتـــقــيق
ـقـنـعـة واالهم ان يـتـمـكن من الـنـتـيـجـة ا
بـاريات كرة العبـور الن كل شيء واقع 
الـــقــدم وكم من فـــريق قــلب الـــتــوقــعــات

وسـبق مـثله الـنـجم  نـشـأت أكـرم ويضم
الـــيـــوم عــدد مـن الالعـــبــ احملـــتـــرفــ
ووصل الى  الدور احلالـي  بعدمـا تغلب
في الـدور   32عــلى الــشــبــاب الــسـاورة
اجلزائـري مـرت 3صـفـر ذهـابا و 2دون
رد ايابا في دور ال 16جنح بعبور فريق
الـشـبــاب األردني ذهـابـا بــهـدف وتـعـادل
معه في الـرياض بـهدف وحـقق النـتيـجة
الـكـبـيـرة بــدور الـثـمـانـيـة عـلى الـشـرطـة
بستة أهداف نظيـفة قبل  مواجهة اليوم
احلاسمة في وقت كان الـشرطة قد خسر
لـــقــاء الــكـــويت ذهــابــا  بـــثالثــة أهــداف
لواحـد قـبل ان يفـوز بـهدفـ  في كربالء
واجـهة  نـواذبيـو ذهابا وانتـقل بعـدها 
بهدف  ثم تـغلب علـيه في مصر بـخمسة
أهـداف دون رد فـيـمـا خـسـر لـقـاء الـثـمن
الــنــهـــائي في الــريــاض بــســتــة أهــداف
نظيفة ويتطلع اليوم الى حتقيق نتائجه
اضي  مع حو فيها اثار نكسة العام ا
انه حصل عـلى لقب الـدوري لكن مهم ان
يـســتـهل الــعـام اجلــديـد بـالــفـوز  اذا مـا
استـغل جـهود عـنـاصره والـقـيام بـالدور
ــطــلــوب مــنــهم وهي عــنــاصــر مــهــمـة ا
ومؤثـرة   علـيهـا تعـويض نكـسة  الـلقاء
االول  وان يكون فريـقا صعبا  من خالل
حتمل الالعـبـ للـمـسؤولـية  من دون
تقد االعذار التي ال يقـبلها جمهوره
حتت أي مـسـوغ كــان  وفي ان تـظـهـر
ــدرب الــذي فــضــلــته اإلدارة خــبــرة ا
علـى اقرأنه مـن احمللـيـ في ان يـقود
األمــور عـلى أفــضل مــا يـرام  وهــو يـرى
هـمة البل يعـلم ان بغـير الـفوز سـيتـرك ا
ـتواجد االن  مع للمـدرب صالح راضي ا
الــفـريق  في عــمل قــامت به اإلدارة بــعـد

اخلــــســـارة مـن اجل اخلــــروج من  اثـــار
ـــــة  من خـالل إجـــــراء بـــــعض الـــــهـــــز
اإلجــراءات وحتـــويل وجــهـــة اخلــســارة
الـثــقـيــلـة  الى  إجــراءات اكـبــر الـتي قـد
ــدرب ــرة عــلـى حــســاب  ا تــأتـي هــذه ا
ايليتش  وكان األجـدر بإدارة الشرطة ان
ـدرب احمللي الـذي يشرف  تعـتمـد على ا
توقع ان درب األجنبي  وا اليوم على  ا
ـشـاكل  مرة واحـدة اذا مـا تعـثر تأتي  ا
الفـريق   وعـندهـا سيـأتي  الـبحث  وفي
اإلطاحـة بـرأس مـهم. ويقـول رئـيس فرع
احتـاد الـكــرة في ذي قـار جـلــيل زغـيـر ال
يــخـتــلف عـلى ان مــهـمــة الـيــوم صـعــبـة
وأكثـر  وسط خيـبة نـتيـجة  الـلقاء األول
ـشهـد إمام الكل التي عـقدت من صورة ا
بسبب  قـدرات الشرطـة الفنـية وما قدمه
من مــوسم حــصل به عــلـى لـقـب الـدوري
ــجـمــوعـة العــبـ عـززت وسط الــلـعب 
ــوسم احلـالي لـكن بـأسـمــاء مـهـمـة مع ا
عــلـيـنــا ان نـنــتـظــر عن الـذي ســيـحـصل
الـــيــوم من اجـل ان يــقـــوم الــفـــريق بــرد
االعتبـار وان يثبت ان مـا حصل في لقاء
الــذهـاب مــجـرد عــثــرة  قـادر الــفـريق ان
يـسـيـطــر عـلى األمـور  وخـوض اخـتـبـار
التـحـدي بقـوة وتـركيـز وفي ان تـتضـافر
اجلـهـود عـلى امـل ان يـقـدم الالعـبـ مـا
لـــديــهـم  في مــهـــمــة عـــقــدوهـــا هم عــلى
أنفـسـهم  والـكل اليـوم عـلى احملك ولـقاء
ـة الـيـوم هـو ابـعـد من مـبـاراة بـعـد هـز
ــواجـهــة ســتـكــون امـام الــريـاض والن ا
منـافس قوي قـادر على اخـذ زمام األمور
لــكن كل األشــيــاء  تــتــوقف عــلـى قـدرات
ــنع مـــرور تــظــاهــرة مـــفــارز الــشـــرطــة 
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ـبي حــلم الـوصل الى طـوكـيـو ـنـتـخب األو ودع ا
وعاد ادراجه الى بـغداد بثالث نـقاط فـعبـد الغني
ـة ولكـنه في الـوقت ذاته ال شهـد ال يـعـرف الـهـز
يجـيد الـفـوز او يتـقن االنـتصـار مثـلـما يـبرع في
التـصريحـات النـارية ضـد الصـحافـة او مهـاجمة
الـصــحــفـيــ جملــرد راي او وجه نــظـر بــريــئـة ال
.. ينـبش الـتاريخ لـلـنيل من مـحرر تسـتهـدف أحـداً
شاب عـلق بـتـغـريـدة فكـان جـزاؤه الـتـشهـيـر عـبر
االثـيـر بــذنب لم يـرتــكـبه وجــنـايـة لــيس مـسـؤوال
ـدرب بل عـلى الـزميل عنـهـا.. الـعتـب ليس عـلى ا

الذي همس في اذنه وورطه بالتصريح.
ـدرب لـذا كـان ـبي أكــبـر من قـدرات ا مـهـمـة األو
متشنـجا في جمـيع حواراته ولقاءاته مع االعالم..
تعادل في مـباريـاته وخسر اجلـولة لـيفاقم قـتامة
ـنـظـومــة الـكـرويـة في عـ ـشـهـد الـريــاضي فـا ا

العاصفـة بعد االسـتقالة اجلـماعيـة الحتاد القدم..
ليس خـشـية من الـعـقوبـات الـدوليـة كـما يـزعـمون
ولكن خوفا من السجن بسبب التزوير وهي تهمة
أخالقية قبل ان تكون جنائية او مخلة بالشرف.
االسـتـقالـة عـلى طـاولـة الـفـيـفـا وجـمـهـوريـة الـقدم
تعـيش غـيـاهب اجملهـول وسط تـكـهنـات وخـيارات
وتــرشــيــحــات عــديــدة وفي ظل ضــعف حــكــومي
واضح حيث يقبع الـعراق اليوم في ظل الال دولة
ـا ذلك يـفـسـر جنـاح حـركة بـجمـيع مـفـاصـله.. ر
عدنـان درجـال التـصـحيـحيـة فـهي الوحـيـدة التي
أتت أوكلها وحققت أهدافها بـطريقة شرعية بعد
ـسـتور وكـشـفت عـمـق االزمة الـتي ان فـضـحت ا

يعانيها الوسط الرياضي.
ـفــارقــة ان درجــال جنح كـشــخص واحلــكــومـة ا
فـشـلت كــمـؤسـسـة فـي إدارة مـلف اإلصالح فـلم
تـضع فـاسـدا واحـدا وراء القـضـبـان رغم مـضي
تــســعــة أشــهــر وهي تــقـــبض عــلى جــمــيع أوراق
ـبيـة الـوطنـية بل حـتى رسـالة الـلجـنة ووثائق األو
الـدوليـة الـتي روج لـهـا انـهـا حـرمـان مـدى احلـياة
ـالـي تـبــ انـهــا مـجــرد ادعـاءات بـحق االمــ ا

بأدلة ليست صحيحة.
الفشل االخر للجنـة القرار هي حتولها الى مجرد
جهة رسمية لصرف أموال االحتادات دون تقد

أي حلول او خـطط مستـقبلـية للـرياضة الـعراقية..
وبـدل ان تـكون بـصـيص امـل إلنـقاذ مـا تـبـقى من
سفـيـنة الـرياضـة الـغارقـة أحـيطت بـهـا الشـكوك
وتسربت من ب اروقـتها شـبهات الـفساد وغدت
ـزاجـيـة والـكيـفـيـة مثـلـمـا حصل في بابـا لـلـمنح ا

بية. قضية دعم الزوراء من موازنة اللجنة األو
قـرار مـجــلس الـوزراء اضــحى مـيــتـاً ســريـراً إثـر
ـطــلـوب الـيـوم ـبــيـة وا إقـرار قـانــون الـلـجــنـة األو
اتــخــاذ خــطــوات عــاجــلــة لالتــفــاق عــلى الــنــظــام
بية بانتخابات الداخلي وإعادة احياء اللجنـة األو
وفق الــتــشــريــعــات اجلــديـدة وتــفــعــيل
دورهـا بــشــخـصــيــات ريـاضــيـة
كفـؤة ونزيـهة تـضع الوطن في
احــداقــهـــا وتــخــتم بـــالــشــمع
األحمـر على سـنوات الـصراع

العدمي والنزاعات العبثية.
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 1968 - خـسارة مـنتـخبنـا الوطـني امام

نـظـيـره الـتـايـلـنـدي بـهـدفـ مـقـابل هـدف
ــرحــلـة واحــد ســجــله نــوري ذيــاب في ا
بيـاد مكسـيكو التي الثـانية لـتصفيـات او

جرت في بانكوك بطريقة التجمع.
 1986 - االمـانـة يـفـجــر أكـبـر مـفـاجـآت
الـدوري ويــهــزم الــزوراء بــهـدف دون رد

. سجله رزاق حس
 1989- نـادي الـنـفـط يـحـرز لـقـب بـطـولـة
ــبـاراة الـفــاو الــكـرويــة بـعــد تـغــلـبه في ا
يـناء البصري بهدف دون النـهائية على ا

رد سجله حس شاكر.
 1989 - خـسارة منـتخبـنا الـوطني امام
نــظـــيـــره الـــقـــطـــري بــهـــدف دون رد في
ــبــاراة الـتـي ضـيــفــتــهــا الــدوحـة ا

ضمن تصفيات كاس العالم.
 2002- فـوز قطـر على االمارات
بـــــهــــــدفـــــ دون رد فـي إطـــــار
مــنــافــســات خــلـيــجي  15الــتي

جرت في السعودية.
 2003- فـــوز الــــطـــلـــبــــة عـــلى
الــوحــدات االردنـي بــهــدفــ مــقــابل
هــدف واحـد ســجـلــهـمـا يــونس مــحـمـود
ـــبـــاراة الــوديـــة الــتي وعالء كـــاظم في ا

جرت في عمان.
 2004- فــوز الــطــلــبــة عـــلى الــفــيــصــلي
االردني بـــهـــدفــ مـــقـــابل هـــدف واحــد
بـاراة التي سـجلهـما صـالح سديـر في ا
ضـيفـتـها عـمـان ضـمن منـافـسات دوري

ابطال العرب.
 2006 - خــسـارة فــريـق نـادي بــروسك
بــالـكـرة الـطــائـرة امـام الـعــربي الـقـطـري
بـــــــثـالثـــــــة اشـــــــواط دون رد في اطـــــــار
منـافسـات بطولـة االنديـة العربـية الـرابعة

والعشرين التي جرت في دمشق.
 2007- فـوز عمـان على الـكويت بـهدف
مـــقــابـل هــدف واحـــد   واالمـــارات عــلى
الـــيــمـن بــالـــنـــتـــيــجـــة ذاتـــهـــا  في اطــار
مـنـافــسـات خــلـيـجي  18الــتي جـرت في

االمارات.
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وزير الشباب مع رئيس إحتاد الكرة في مؤتمر صحفي
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