
بغداد / اإكرام زين العابدين
االوملبية  اللجنة  رئي�س  ح��م��ودي  رع��د  اع��ل��ن 
العراقية عن تراجع اللجنة عن قرارها ال�سابق 
بحل  املا�سي  ال��ث��اين  ت�سرين   16 يف  املتخذ 
احت��اد ك��رة القدم .وق��ال حمودي يف موؤمتر 
�سحفي عقد اول من ام�س اخلمي�س يف قاعة 
فندق ال�سدير  ان االجتماعات واحلوارات مل 
باالمر و�سوال  املعنية  تنقطع مع كل اجلهات 
هيبتها  ال��ع��راق��ي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ة  يحفظ  ح��ل  اىل 
الريا�سة  وان  الن�ساطات  مل��زاول��ة  ويعيدها 
العراقية اكرب من رعد حمودي وح�سني �سعيد 
.وا�ساف رئي�س اللجنة االوملبية  نقدم �سكرنا 
للهيئة املوؤقتة التي عملت على انطالق الدوري 
املمتاز وا�ستمرار الن�ساطات الداخلية ، وكذلك 
نقدم �سكرنا للحكومة العراقية ووزير ال�سباب 
والريا�سة جا�سم حممد جعفر والدكتور علي 
الدباغ ولالعالم الريا�سي الذي كان حا�سرا 
لدينا  ي��ك��ون  ان  ونتمنى  املنا�سبات  ك��ل  يف 
املقبل  ني�سان  �سهر  نهاية  يف  منتخب  احت��اد 
للمكتب  اج��ت��م��اع  اخلمي�س  ���س��ب��اح  وع��ق��د   .
وخرج  ال��ع��راق��ي��ة  االومل��ب��ي��ة  للجنة  التنفيذي 
بتو�سية تعليق قرارها ال�سابق واخلا�س بحل 
االحتاد العراقي لكرة القدم واعادة االو�ساع 
اىل ما كانت عليه قبل 16 ت�سرين الثاين عام 
2009 .وقراأ الدكتور عادل فا�سل امني عام 
االوملبية  اللجنة  م��ن  ال�����س��ادر  البيان  اللجنة 
العراقية يف املوؤمتر ال�سحفي وقال : تزامنا 
باإجراء  املتمثل  الكبري  ال��ع��راق��ي  احل��دث  م��ع 
ولغر�س  ال��ع��ام��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
من  �سرعيتها  ت�ستمد  ح��ل��ول  اىل  ال��و���س��ول 
العراقي  االحت��اد  تلبية  اثر  العراقية  القوانني 
يف   6  /  22 بكتابه   ) املنحل   ( ال��ق��دم  ل��ك��رة 
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ال���ط���ري���ق حل����ل االزم��������ة م����ن خ�����الل ات���خ���اذ 
العامة  الهيئة  جمع  يف  القانونية  اخل��ط��وات 
االنتخابات  واق��ام��ة  الداخلي  النظام  وتثبيت 
وفق جدول مواعيد يلتزم بها اع�ساء االحتاد 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ان    : ف��ا���س��ل  وا���س��اف   .
قرر  تعليق ق��راره الذي �سدر يوم 16/ 11 
العراقية فر�سة  الكرة  / 2009 ومنح احتاد 
لغر�س  املقبل  ني�سان  �سهر  نهاية  حتى  متتد 
تنفيذ خارطة طريق املقررة و�سوال اىل اجراء 
الدويل  االحت���اد  م��ع  بالتن�سيق  االن��ت��خ��اب��ات 
يقوم احت��اد كرة  ان  ( على  )فيفا  القدم  لكرة 
اىل  الو�سع  بعودة  ويخربه  مبخاطبته  القدم 
طبيعته اي على ما كانت عليه قبل 16 ت�سرين 
ق��رار تعليق ع�سويته   ، من اج��ل رف��ع  الثاين 
وعودته اىل املحافل اخلارجية  ورفع التجميد 
ان   : .وت��اب��ع  العراقية   الكرة  على  املفرو�س 
بقراره  العمل  اىل  �سيعود  التنفيذي  املكتب 
عدم  ح��ال  يف  الثاين  ت�سرين   16 يف  املتخذ 
ل��ه��ذه االج�����راءات  ال��ق��دم  تنفيذ احت����اد ك���رة 
.وفتح  التنفيذي  املكتب  ب��ي��ان  يف  امل��ذك��ورة 
املجال لالعالميني لطرح ا�سئلتهم التي تخ�س 
لفتة  عدنان  االعالمي  طالب  حيث  املو�سوع 
يعلموا احلا�سرين  ان  االوملبية  م�سوؤويل  من 
عن خريطة الطريق التي مت االتفاق ب�ساأنها مع 
احتاد الكرة . وقال عبد اخلالق م�سعود االمني 
املايل لالحتاد العراقي لكرة القدم ان خطوات 
العراقي  االحت���اد  ان   : ه��ي  ال��ط��ري��ق  خريطة 
مقره اجلديد  �سيبا�سر عمله يف  القدم   لكرة 
يف م�سروع الهدف يوم غدًا االحد و�سيجري 
املو�سل  يف  الفرعي  االحت��اد  انتخابات  اوال 
قدمها  ال��ت��ي  االع��را���س��ات  بع�س  ومناق�سة 

الفرعية  االحت���ادات  انتخابات  ح��ول  البع�س 
زيادة  على  و�سنعمل  الثانية  ال��درج��ة  وان��دي��ة 
ار�سال  خالل  من  العامة  الهيئة  اع�ساء  عدد 
الدرجة  من  اندية   5 با�سافة  فيفا  اىل  كتاب 
ا�ستحقاقهم  ح�سب  العامة  الهيئة  اىل  االوىل 
وننتظر اجلواب خالل 7-10 ايام  .وا�ساف 
م�سعود بعد ذلك �سنعقد اجتماعا للهيئة العامة 
ونحدد كل االمور التي تخ�س االنتخابات يف 
اجتماع حت�سره اللجنة االوملبية وان االوملبية 
بني  تتم  التي  املخاطبات  ك��ل  م�سبقا  �ستعلم 
االحتاد وفيفا .ووجهت ) املدى( �سوؤاال  اىل 
حول  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س  ح��م��ودي  رع��د 
اال���س��ب��اب ال��ت��ي دع���ت اىل ق����رار ح��ل احتاد 
خروقات  ب��ان  حينها  يف  ذي��ل  التي  وال��ب��ي��ان 
، وهل  ال�سابق  االحت��اد  بعمل  واداري���ة  مالية 
ان هذه اخلروقات انتهت و�سي�سمح الع�ساء 
يف  وامل�ساركة  ن�ساطاتهم  مب��ع��اودة  االحت���اد 
مثل   : ح��م��ودي  ف��اأج��اب  املقبلة؟  االن��ت��خ��اب��ات 
هذه اخلروقات وما يتعلق باجلانب الق�سائي 
هناك جهات ق�سائية معنية بهذا االمر م�سيفا 
فوق  العراقية  الريا�سة  م�سلحة  ن�سع  باننا 
ك��ل اع��ت��ب��ار وان��ن��ا ق��ررن��ا ب��االج��م��اع تعليق 
الريا�سة  ا�سمه  اط��ار  وهناك  ال�سابق  قرارنا 
ومتثل  خيمته  حت��ت  اجلميع  جتمع  العراقية 
ل��غ��ة ال��ت��ف��اه��م��ات ي��ج��ب اأن  ك��ل ال���ع���راق وان 
التقاطعات غري  تغليب روح  بعيدا عن  ت�سود 
احد  على  حمر  خطوط   لدينا  ولي�س  املجدية 
وان الريا�سة ت�ستطيع ان تت�سع لعمل جميع 
االأطراف. وح�سر املوؤمتر ال�سحفي عدد من 
وهم  االوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  اع�ساء 
كل من جميل الطيار وامني عام اللجنة عادل 
ن���وري و�سالح  اي���اد جن��ف وزاه���د  فا�سل و 

حم��م��د ك��اظ��م وم��ي�����س��اء ح�����س��ني ا���س��اف��ة اىل 
الكرة   احت��اد  عن  ممثال  م�سعود  اخلالق  عبد 
الكرة، اىل  امل�ست�سار يف احتاد  ووليد طربة 
ج��ان��ب ال��ع��دي��د م��ن م��ن��دوب��ي و���س��ائ��ل االعالم 
وكانت  وال�سحفيني.  الف�سائية  وال��ق��ن��وات 
�سهر  من   16 يف  اتخذت  قد  االوملبية  اللجنة 
ت�سرين الثاين عام 2009، اي قبل ما يقرب 
من اربعة ا�سهر قرارا  بحل احتاد كرة القدم 
االحتاد  �سوؤون  الدارة  موؤقتة  هيئة  وت�سكيل 
االنتخابات  اج��راء  حني  اىل  ام��وره  ومت�سية 
من خالل حتديد موعد لذلك ت�سبقه اجتماعات 

العامة، وفقا  الهيئة  حتدد من خاللها اع�ساء 
الذي �ستعمل مبوجبه  املتبع والقانون  للنظام 
ال��ل��ج��ن��ة امل�����س��رف��ة ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات . 
وب�ساأن االجتماع الذي عقد يف نادي الكرخ 
والتلويح  ال�سدير  فندق  اجتماع  مع  متزامنا 
مبقاطعة بطولة الدوري من قبل بع�س االندية 
العراقي  االحت��اد  ع��ودة  ق��رار  على  احتجاجا 
ق���ال رع���د ح��م��ودي : ان ال��ع��راق مي��ل��ك جلنة 
ال  قراراتها  يعار�س  من  وان  واح��دة  اوملبية 
ق���رارات  م��ن  م��ان�����س��دره  نتحمل  الن��ن��ا  يهمنا 
ل�سالح الريا�سة والكرة العراقية ، ويجب ان 

تكون هناك ثقافة حوار وان الذي يقاطع عمل 
اللجنة االوملبية واالحتاد العراقي لكرة القدم 
اليقاطع اال نف�سه. وا�ساد عبد اخلالق م�سعود 
ب��ق��رار اللجنة االومل��ب��ي��ة  ب��اإع��ادة االم���ور اىل  
اللجنة  رئي�س  �سجاعة  نحيي  قائال:  ن�سابها 
معا  اخل���ط���وة  و�سنعمل  ه���ذه   االومل��ب��ي��ة يف 
يتعدى  ال  ان  ناأمل  انتخابات  اىل  ن�سل  لكي 
بطولة  وان   ، امل��ق��ب��ل  ال�سهر  ن��ه��اي��ة  م��وع��ده��ا 
الدوري املمتاز �ست�ستمر دون ان تتاأثر بحل 
ال�  مباريات اجلولة  وان جدول  املوقتة  الهيئة 

12 �ستجري يف مواعيدها املعلنة .

بغداد / زيدان الربيعي
* اط��ل��ع��ت خ���الل امل��و���س��م احل���ايل على 
وتلفزيونيا  م��ي��دان��ي��ا  امل��ب��اري��ات  بع�س 
اإدارات  ال��ك��ب��ري جل��ه��د  ت��ق��دي��ري  ورغ���م 
بذلوه  مل��ا  والعبيها  وم��درب��ي��ه��ا  االأن��دي��ة 
يف  امل�ساركة  الأج��ل  م�سنية  متاعب  من 
حيث  احلايل  الكروي  املو�سم  مباريات 
ك��ان��ت ه���ذه امل�����س��ارك��ة م����رددة ب�سبب 
الكرة  �سربت  ال��ت��ي  امل�سكلة  ت��داع��ي��ات 
العراقية برمتها نتيجة اخلالف احلا�سل 
العراقية  الوطنية  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  ب��ني 
واحتاد الكرة والتي اأف�ست يف النهاية 
وهي حل  للجميع  املعروفة  النتيجة  اإىل 
املوؤقتة  باللجنة  املهمة  واإن��اط��ة  االحت���اد 
بامل�ساركة  للفرق  ال�سماح  ق��ررت  التي 

يف مباريات الدوري.
اأن هذه التداعيات األقت بظاللها بال �سك 
ال��ذي��ن مل  ال��ف��رق والعبيها  م��درب��ي  على 
يعودا يعرفون الطريقة التي يقومون بها 
التجريبية  املباريات  ويف  التدريب  يف 

احلقيقي  للموعد  جهلهم  ب�سبب  اأي�سا 
النطالق مباريات بطولة الدوري.

* لقد التم�ست العذر يف االأدوار االأوىل 
والفرق  وال���الع���ب���ني  امل���درب���ني  جل��م��ي��ع 

اأجد  مل  حيث  اأع���اله  ذك��رت��ه  م��ا  ب�سبب 
اأن نطالب فرقنا والعبينا  من االإن�ساف 
مب��ب��اري��ات ع��ل��ى م�ستوى ع���ال وه���ي ال 
لكن  اجلديد  املو�سم  ينطلق  متى  تعرف 

من  دورًا  ع�سر  اح��د  م�سي  وبعد  االآن 
على حالة  ال�سكوت  اأن  امل�سابقة وجدت 
يعد  مل  ف��رق��ن��ا  تعي�سها  ال��ت��ي  ال��ت��ذب��ذب 
راأيت  الأن��ن��ي  مقبوال،  وغ��ري  ب��ل  ممكنا، 

التي  وحتى  واملتو�سطة  الكبرية  الفرق 
تاأهلت حديثا اإىل الدوري اجلديد تفتقد 
لعبة  اأ�سا�سيات  م��ن  تعد  كثرية  اأ�سياء 
كرة القدم وخ�سو�سا ونحن نعي�س يف 
باتت  ال��ذي  والع�سرين  احل���ادي  ال��ق��رن 
فيه هذه اللعبة تعمد على االأمور العلمية 

يف كل مفا�سلها.
اقل  مل  اأن  ف���رق���ن���ا  اغ���ل���ب  وج������دت   *
التنظيم  ا�سمه  �سيئًا  اإىل  تفتقد  جميعها 
الفو�سى  امل���ي���دان، ح��ي��ث ح��ل��ت  داخ���ل 
واالج��ت��ه��ادات واحل��ل��ول ال��ف��ردي��ة حمل 
اخلطط واأ�ساليب اللعب والتكتيك، فاإذا 
تاأخر الفريق بهدف قام الالعبون بفورة 
مراكزهم  ي��رك��ون  جعلتهم  ه��ج��وم��ي��ة 
التعوي�س  اجل  من  واجباتهم  وين�سون 
وقد  �سكوته  اأو  امل���درب  مباركة  و�سط 
وجدت اأن هذه الفورة يف اغلب االأحيان 
تعطي نتائج عك�سية من خالل ا�ستغالل 
ال��ف��ري��ق امل��ن��اف�����س ل��ه��ا ع��رب ق��ي��ام��ه ب�سن 
من  ك��ث��ري  يف  ت�سفر  عك�سية  ه��ج��م��ات 

االأوق���ات عن دخ��ول اأه��داف جديدة يف 
مرمى الفريق الذي يريد التعوي�س.

ح�سب  ال��ل��ع��ب  اأ���س��ال��ي��ب  ف���ق���دان  اأن   *
اأ�سباب  اإىل ثالثة  املتوا�سع يعود  راأيي 
اغلب  ���س��الح��ي��ة  ب��ع��دم  يتعلق  االأول   :
املباريات، الن  عليها  تقام  التي  املالعب 
ه��ذه امل��الع��ب جتعل ال��الع��ب ح���ذرا يف 
بوجود  يتعلق  وال��ث��اين  فيها  ال��ت��ح��رك 
الفرق  م�����س��ت��وي��ات  ك��ب��رية يف  ف�����وارق 
بحيث جت��ري امل��ب��اراة ب��ني ف��ري��ق يلعب 
بطريقة منظمة وفريق اآخر يلعب بطريقة 
التكتل  اأ�سلوب  فيها  ي�ستخدم  ع�سوائية 
وهذه  اخل�سن  اللعب  وك��ذل��ك  ال��دف��اع��ي 
كبريا  تاأثريا  توؤثر  الع�سوائية  الطريقة 
على الفريق املنظم وجتعله يلعب بطريقة 
الثالث  ال�سبب  اأي�سا يف حني  ع�سوائية 
هناك  الن  اأنف�سهم،  امل��درب��ون  يتحمله 
التي  الظروف  وب�سبب  كثريين  مدربني 
االأ�ساليب  على  يطلعوا  مل  بالبلد  حلت 

واخلطط التدريبية احلديثة. 

بغداد / املدى
ا�����س����اد احل����ك����م ال�����دويل 
�سبحي   ل�����وؤي  امل�����س��اع��د 
االوملبية  ال��ل��ج��ن��ه  ب���ق���رار 
ال���ع���راق���ي���ة ب��ت��ع��ل��ي��ق حل 
لكرة  ال���ع���راق���ي  االحت�����اد 
ملمار�سه  وال��ع��وده  ال��ق��دم 
ن�ساطاته من جديد .وقال 
ال����ذي  ال�����ق�����رار  ه�����ذا  ان 
ات����خ����ذه رع������د ح���م���ودي 
االوملبية  ال��ل��ج��ن��ه  رئ��ي�����س 
مل�سلحه  ج���اء  ال��ع��راق��ي��ة  
الكرة العراقية واملنتخبات 
تنتظرها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
خالل  مقبلة  ا�ستحقاقات 
ال����ق����ادم����ة حيث  ال����ف����ره 
ي��ت��ي��ح االحت�������اد ال�����دويل 
لكرة القدم برفع احل�سر 
ال��ع��راق يف  ع��ن م�ساركة 
وكذلك  املقبلة  ال��ب��ط��والت 
الدوليني  احل��ك��ام  ع���وده 
يف  للم�ساركة  العراقيني 
العربية  البطوالت  حتكيم 
واالآ����س���ي���وي���ة وال���دول���ي���ة 
ال�سافره  ان  وال���س��ي��م��ا 
ب�سمعة  تتمتع  ال��ع��راق��ي��ة 
طيبة على �سعيد اخلارطة 

الفيفا الذي منعه من امل�ساركة عن حتكيم مناف�سات  االآ�سيوية .وبني ان قرار 
باحلزن  ا�سابه  قد  افريقيا  �ستقام يف جنوب  التي  العامل 2010  كا�س  بطولة 
يف  للدخول  املر�سحة  االآ�سيوية  الطواقم  �سمن  من  كان  لكونه  نتيجه  ال�سديد 
االختبارات ا�ستعدادا للمونديال بعد العالمات اجليدة التي حازها يف املباريات 
الدولية التي �سارك يف حتكيمها م�سريا اىل انه �سيكون من �سمن   احلكام 
اآ�سيا  امم  نهائيات  مباريات  قيادة  اجل  من  اختبارهم  �سيتم  الذين  املر�سحني 
بعد  املقبل  ال��ث��اين   كانون  مطلع  ال��دوح��ة  القطرية  العا�سمة  �ست�سيفها  التي 
التاأكيدات التي ا�ستلمتها من قبل ع�سو جلنه احلكام الياباين   فيليب اوغاوا 
اأحد من احلكام الدوليني امل�ساعدين الذين �سي�ساركون يف تلك البطولة واو�سح 
�سبحي ان االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم �سي�سند اىل احلكام العراقيني مهمة 
حتكيم مباريات اجلوالت املقبلة من دوري ابطال اآ�سيا وكاأ�س االحتاد االآ�سيوي 

للمو�سم احلايل .
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قرار منا�سب
 واإن كان متاخرًا

وجهة نظــر

خليل جليل
ام�س  م��ن  اول  املعلن  االوملبية  اللجنة  ق��رار  حمله  م��ا  رغ��م 
من  القدم  لكرة  العراقي  االحت��اد  حل  تعليق  حول  اخلمي�س 
لكنه  االآخ��ر  البع�س  منها  وا�ستاء  للبع�س  راق��ت  تو�سيفات 
يبقى واحدا من القرارات اجلريئة بل واملهمة يف هذا الوقت 
و�سع حدا الزمة مثرية لل�سك واجلدل ا�سابت الكرة العراقية 
الميكن  ثمنا  خاللها  دفعت  ا�سهر  ارب��ع��ة  م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  منذ 
من  البعادهما  والنجف  اربيل  ناديا  �سحاياه  اول  ان��ك��اره 
قبل  املنتخبات  بقية  باتت  ثم  االآ�سيوي  كاأ�س االحتاد  بطولة 
واال�ستبعاد  احلرمان  له�سم  متناأهبة  االخري  االوملبية  قرار 
عن املحافل اخلارجية . واذا كان قرار االوملبية االخري الذي 
ملزاولة  القدم  لكرة  العراقي  لالحتاد  االخ�سر  ال�سوء  اعطى 
كما  الفيفا  مع  توا�سله  لي�ستانف  �سرعيته  وا�ستعادة  مهامه 
يفرت�س للتح�سري الجراء انتخابات مت االتفاق على موعدها 
الذي اليتخطى نهاية ني�سان املقبل ح�سب رئي�س اللجنة رعد 
حمودي يبقى قرار االوملبية االخري مثريا للت�ساوؤل اي�سا بعد 
اتخاذه  او  عنه  يعلن  ان  ميكن  وبطريقة  توقيت  يف  جاء  ما 
منذ زمن حتى التتاأزم ق�سية كرة القدم،فما اعلنه حمودي وما 
اتخذه املكتب التنفيذي با�ستطاعته ان يتخذه يف وقت �سابق 
من  تالها  وم��ا  حجمها  ويكرب  االزم��ة  تت�ساعف  ان  دون  من 
ازمة ثقة �سادت اأطراف ال�سراع ،لكن تظهر اللجنة االوملبية 
مبادرة  اط��ار  ع��ن  الي��خ��رج  ق���رارا  وتتخذ  مفاجئ  نحو  على 
اللجنة االوملبية الكرد�ستانية تلك املبادرة التي �سغطت على 
احتاد الكرة اكرث مما منحته فر�سة اللتقاط االنفا�س. عموما 
ان تعليق قرار حل االحتاد العراقي لكرة القدم الذي يبدو انه 
جاء على ار�سية يكتنف الغمو�س الكثري من م�ساحتها ون�سج 
كما يظهر من اجواء الق�سية ان اللجنة اتخذت هذا القرار مع 
�سل�سل�سة من االفرتا�سات االخرى و�سعتها يف نظر االعتبار 
اللجنة  املعنوية الن  بالرتاجع عن حدوده  ي�سمى  ما  لتخرج 
باخت�سار التريد ان ت�سع نف�سها حتت طائلة الرهان اخلا�سر 
لعبة  م��ن  منت�سرا  خ��رج  ال��ع��راق��ي  االحت���اد  ان  ا�سا�س  على 
الق�سية اذا مل يكن هناك ت�سورات وخطوات قد انتهت اللجنة 
ان  ال�سهولة  من  فلي�س  املقبلة  للمرحلة  تاأمينها  من  االوملبية 
ترتاجع اللجنة بقرار �سريع من دون ان ترتك لها ومل�سوؤوليها 
حرية التحرك باجتاه ازمة كرة القدم وانتخاباتها املقبلة التي 
بخيوطها  مم�سكا  العراقي  االحتاد  يبقى  ان  االوملبية  التريد 
على نحو ي�ساوؤه هو. اذن �ستكون نيات اللجنة االوملبية احد 
لكرة  العراقي  ال�سراع وكذلك خطوات االحتاد  ابرز اطراف 
القدم يف االيام املقبلة على حمك االختبار واثبات م�سداقية 
تلك النيات ونعتقد باأن يتم التو�سل اىل موعد نهائي ي�سمح 
التتجاوز  بان  عليها  املتفق  الفرتة  خالل  االنتخابات  باقامة 
العامة  للهيئة  نهاية ني�سان املقبل وان يلتئم اجتماع مرتقب 
مبادرة  جناح  ا�س�س  اهم  من  هي  االنتخابية  اللوائح  القرار 
االتفاق االخري بني اللجنة واالحتاد العراقي اأو تعود االأزمة 
من جديد فيما لو حاول هذا االلتفاف على ذاك فالن�سك بان 
ان  . عموما  �ستعود اىل �سفحاتها وف�سولها  االوىل  االزمة 
كبري  برتحيب  تلقت  التي  والريا�سية  الكروية  اأو�ساطنا 
التطورات االخرية املتعلقة بازمة كرة القدم وو�سع حد لهذه 
على  تعك�س  اخ��رى  الحقة  خطوات  تنتطر  زال��ت  ما  االزم��ة، 
ار�س الواقع واحلقائق م�سداقية اطراف الق�سية واندفاعهم 
امل�سكلة والعمل على  ان يكون وا�سحا النهاء  الذي يفرت�س 
التح�سري النتخابات منطقية تتيح للجميع م�ساركة وح�سور 
فيها من دون ان تو�سع العراقيل هنا او هناك لقطع الطريق 
امام االآخرين. ويف عودة اىل االيام ال�سابقة و حتديدا الفرتة 
املا�سية من عمل الهيئة املوؤقتة فلي�س من االن�ساف ان نلغي 
القدم  ك��رة  عا�سته  ع�سيب  وق��ت  يف  حا�سرة  كانت  ج��ه��ودا 
العراقية خ�سو�سا اأن م�سابقة الدوري خففت الكثري من وطاأة 
لها ح�سور  كان  ا�سماء  قبل  من  بذلت  بف�سل جهود  م�ساكلها 
حتمل  يف  املتخا�سمة  االط��راف  كل  ا�ستح�سان  ونالت  طيب 
ذلك وا�سحا يف عمل  كان  مثلما  بحيادية وجترد  امل�سوؤولية 
،فلي�س  الدكتور �سباح قا�سم  الهيئة  رئي�س جلنة احلكام يف 
�سواء  امل�سني  والعمل  اجلهود  لتلك  يتنكر  ان  االن�ساف  من 
ل�سباح قا�سم او غريه من الذين اثبتوا حياديتهم املهنية يف 
التعامل مع الق�سية على العك�س من الذين ا�ستثمروا وجودهم 
يف ت�سكيلة الهيئة املوؤقتة من اجل االف�ساح عن نيات ورغبات 
وعدم ترددهم وتورعهم عن اإطالق التهم وفتح النار على هذا 
او ذاك يف الوقت الذي يفرت�س ان تكون فيه ثقافة احلوار 
حا�سرة مثلما ا�سار اليها رئي�س اللجنة االوملبية عندما ختم 
الذي  ان  من  واالإعالميني  ال�سحفيني  من  ح�سد  ام��ام  حديثه 

يقاطع العمل الريا�سي يعني يقاطع نف�سه.     

اندية الدوري تفتقد اىل التنظيم داخل امل�ستطيل االخ�سر

لوؤي �سبحي

لقطة من احدى مباريات دوري الكرة للمو�سم احلايل

رعد حمودي يعلن قرار تعليق حل احتاد الكرة

وتاأمل  الكرة  احتاد  حل  قرار  تعّلق  االوملبية   اللجنة 
انتخابات التتعدى نهاية ال�سهر املقبل

عبد اخلالق م�ضعود:�ضنعمل على تنفيذ االتفاق بكل و�ضوح.. وم�ضابقة الدوري �ضت�ضتمر مبواعيدها

بغداد/ املدى  
توا�سل وزارة ال�سباب والريا�سة عقد مباحثاتها 
من اجل رفع اليد عن مرافقها الريا�سية امل�ستغلة 
واالحزاب  والهيئات  ال���وزارات  من  عدد  قبل  من 
ال��ع��وائ��ل وال��ب��ال��غ��ة اك���ر من120  ب��اال���س��اف��ة اىل 
وزير  جعفر  حممد  جا�سم  املهند�س  وقال  مرفقَا. 
ال��وزارة �سبق وان �سكلت  ال�سباب والريا�سة ان 
وال�سبابية  الريا�سية  تتابع مرافقها  جلنة مركزية 
خطت  وق��د   ، ا�سرجاعها  على  والعمل  امل�ستغلة  
خطوات متقدمة يف هذا املجال ال�سيما مع وزارة 
الدفاع التي ا�ستجابت م�سكورة واعادت عدد من 
ال�سبابية  للن�ساطات  املخ�س�سة  ال���وزارة  بنايات 
وال��ري��ا���س��ي��ة وال�����س��ع��ي م��ت��وا���س��ل الع�����ادة  بقية 
تابعة  ع�سكرية  ق��وات  قبل  من  امل�ستغلة  البنايات 
ان  يحدونا  واالم��ل   ، والداخلية  الدفاع  لوزارتي 
والعوائل  واملوؤ�س�سات  ال���وزارت  بقية  ت�ستجيب 

ملطلب الوزارة الذي �سيعود بالفائدة على �سبابنا 
املرافق  اىل  احلاجة  ام�س  يف  هو  ال��ذي  العراقي 
لدى  ان  جعفر  واأ�ساف   . انواعها  بكل  ال�سبابية 
بغداد  ال��وزارة �سندات ا�سولية بكل امالكها يف 
ال�سرجاع  جهدها  بكل  و�ستعمل  وامل��ح��اف��ظ��ات 
ب��ن��اي��ات��ه��ا، ع��رب م��وا���س��ل��ة ع��ق��د االج��ت��م��اع��ات مع 
الوزارات امل�ستغلة ملواقع وزارة ال�سباب والريا�سة 
اجلدير   . الغر�س  لهذا  فرعية  جلانَا  �سكلت  وق��د 
بالذكر ان هناك اكر من 54 موقعَا للوزارة ت�سغله 
وريا�سة  �سباب  مديريات  �سمن  العوائل  حاليَا 
والديوانية  ودي���اىل  وال�سدر  والر�سافة  ال��ك��رخ 
وال��ب�����س��رة وم��ي�����س��ان ون��ي��ن��وى وب���اب���ل وكربالء 
�سبابية  منتديات  عن  عبارة  املواقع  واملثنى وهذه 
وبيوت  م�سرح  وقاعات  ون��واد  وقاعات  وخم��ازن 
االغرا�س ف�ساَل  وبنايات اخرى خمتلفة  لل�سباب 
 . ال���وزارة �سنداتها كاملة  ل��دى  اأرا����س  ع��ن قطع 

كما ت�ستغل بع�س الوزارات بنايات تابعة لوزارة 
ال�سباب والريا�سة ب�سمنها بناية منتدى �سباب ابو 
غريب وم�ستغل من قبل وزارة البلديات ومنتدى 
�سباب خالد بن الوليد يف مديرية �سباب الر�سافة 
وم�ستغل من قبل وزارة ال�سحة، يف حني حولت 
هيئة النقل / وزارة النقل ملعب دياىل الريا�سي 
اأما   . اخلا�س  النقل  ل�سيارات  م��راآب  اىل  القدمي 
للوزارة  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ري��ا���س��ي��ة  ال�سبابية  امل��راف��ق 
اآخرى  وزارات  قبل  من  وم�ستغلة  الديوانية  يف 
الدولة  ع��ق��ارات  قبل  من  ا�ستغلتا  بنايتان  فهناك 
يف املحافظة واملفو�سية العليا لالنتخابات وحمال 
من  م�ستغل  واي�سَا   ، بامل�ساطحة  موؤجرة  جتارية 
وا�ستغلت   . الديوانية  يف  اال�ستثمار  هيئة  قبل 
منتديات  احد  القو�س  بدالة   / االت�ساالت  وزارة 
بنايات  اخرى  نينوى ف�ساَل عن  �سباب وريا�سة 
بناية  ا�ستغالل   ومت   . املحافظة  قبل  من  م�ستغلة 

قبل  من  ال�سابقة  كربالء  وريا�سة  �سباب  مديرية 
مديرية  حاليَا  ت�سغلها  املوؤ�س�سات، حيث  من  عدد 
التجاوزات  وم��ك��ت��ب  امل��ن��ظ��م��ة  اجل��رمي��ة  م��ك��اف��ح��ة 
واخل����دم����ات وم��ك��ت��ب م��ك��اف��ح��ة االل���غ���ام ومكتب 
احلرا�س الليليني. اما املرافق ال�سبابية والريا�سية 
هي  وال��دف��اع  الداخلية  وزارة  قبل  م��ن  امل�ستغلة 
م��ن��ت��دى ���س��ب��اب ح��ي ال��ع��ام��ل وم�����س��ت��غ��ل م��ن قبل 
اكادميية احلرا�سات، ومنتدى �سباب اجلبيلة يف 
املن�ساأت  حلماية  الثانية  االآمرية  وت�سغله  الب�سرة 
العراق  ل�سباب  ال��ع��ام  االحت���اد  وب��ن��اي��ة   f.b.s
�سابقَا يف الب�سرة وت�سغلها احد قطعات اجلي�س 
العراقي . وت�سغل ال�سرطة عدة منتديات ريا�سية 
و�سبابية يف نينوى ف�ساَل عن منتدى اآخر �سغلته 
وزارة الدفاع . كما ت�ستغل الداخلية ملعب ونادي 
ت�ستغل  دي��اىل ، يف حني  الريا�سي يف  اخلال�س 
فرنا�س  مطار   ( العمل  مع�سكر  االمريكية  القوات 

والريا�سة  ال�سباب  وزارة  مرافق  اح��د   ) اجل��وي 
الدفاع  ل���وزارة  تابعة  ع�سكرية  ق��وات  وت�ستغل   .
م�سبح ال�سعلة االوملبي ومركز �سباب حي االعالم 
يف جانب الكرخ ومنتدى �سباب البنوك يف جانب 
ومنتديات  ال��ق��د���س  �سباب  وم��ن��ت��دي��ات  ال��ر���س��اف��ة 
.كما  ال�سدر  وريا�سة  �سباب  مديرية  ال�سدر يف 
�سبابية  مرافق  واح��زاب  دينية  ت�سغل عدة جهات 
بغداد  �سواء يف  ل��ل��وزارة  تابعة  اخ��رى  وريا�سية 
او املحافظات . واكد الوزير ان العدد الكبري من 
�سيحتاج  والريا�سية  ال�سبابية  واملن�ساآت  املرافق 
وتاأهيلها  ترميمها  اج���ل  م��ن  ك��ب��رية  ام����وال  اىل 
امل�ستغلة  اجلهات  قبل  من  ال�سرر  حلقها  ان  بعد 
الوزارات  جميع  ت�ستجيب  ان  ناأمل  وتابع:   ، لها 
وال���ه���ي���ئ���ات واالح��������زاب مل��ط��ل��ب��ن��ا ه����ذا ال�����ذي هو 
باال�سا�س مطلب ال�سباب والريا�سيني ال�سيما ان 

هذه املرافق منت�سرة يف جميع املناطق . 

وال���ري���ا����س���ة ال�������س���ب���اب  وزارة  م���ن�������س���اآت  الإخ�������اء  ي���دع���و  ج��ع��ف��ر 

بغداد/ املدى
القدم عماد  الوطني لكرة  املنتخب  احتل مهاجم 
�سفهان  ا�سبهان  �سفوف  يف  امل��ح��رف  حممد 
االي�����راين م��ت�����س��در ال�����دوري امل��م��ت��از االي����راين 
للمو�سم احلايل  املركز الثالث يف قائمة   اأف�سل 
منذ  اآ�سيا  ابطال  دوري  ت��اري��خ     الهدافني يف 
انطالقها بر�سيد 11 هدفًا  بانتهاء اجلولة الثانية 
للمو�سم احلايل  االآ�سيوي  املحرفني  من دوري 
على  االآ�سيوي  لالحتاد  الر�سمي  املوقع  ونقل   .

�سبكة االنرنيت ان املهاجم عماد حممد ت�ساوى 
لكل  املركز مع العبني �سجال 11 هدفا  يف هذا 
منهما ومنهم  ال�سوري فرا�س  واالإيراين حممد 
ل��ي��ان��درو دا �سيلفا  ال��ربازي��ل��ي  ك��رمي��ي خ��ل��ف  
زين  االوزبكي  و  القطري    ال�سد  ن��ادي  مهاجم 
ليحتال  اللذين �سجال 13 هدفا  تادجييف  الدين 
�سته  الثاين  املركز  يف  ج��اء  بينما  االأول  املركز 
العبني �سجل كل منهم   12 هدفا لكل منهم يف 
دنيل�سون  الربازيلي  ومنهم  االآ�سيوية  البطولة 

االوزبكي  ب��ون��ي��ودك��ور  م��ن  �سولييف  وان���ف���ار 
ال�سعودية  ومنتخب  االحت��اد  العب  نور  وحممد 
�سالل  اأم  مهاجم  الفي�س  ماجنو  وال��ربازي��ل��ي 
دو  كيم  ال�سيني  �سايد  داليان  وثنائي  القطري 
املهاجم عماد  هون واهن جوجن هوان.يذكر ان 
حممد قد غاب عن امل�ساركة مع فريقه يف املباراة 
لال�سابه  نتيجه  االم��ارات��ي  العني  ام��ام  االخ��ريه 
نادي  ام��ام  االوىل  املباراة  لها يف  تعر�س  التي 

ال�سباب ال�سعودي .

العمدة ثالثًا يف قائمة اأف�سل هدايف اآ�سيا

لوؤي �سبحي ي�سيد بقرار 
عودة احتاد لكرة
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احل����ل����ول ال���ف���ردي���ة اأف����ق����دت ال����ك����رة ن��ك��ه��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م اجل��م��اع��ي


