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ثـأثـيـرات مــهـازلـهـا أوامـر اإليـفـادات
ــرتّــبـــة لــهــذا أو ذاك من اصــحــاب ا
الـنــفـوذ أو الـشـأن الـســيـاسي. فـلـقـد
أثـــبـــتَتْ الـــســـنـــ الـــعـــجـــاف بـــكل
ــتــحــقّــقــة بــأنــهم لم حــصــيــلـتــهــا ا
يــتــعــلّـمــوا أبــجــديـات الــعــمل نــحـو
صناعـة رياضـة وليس باسـتطـاعتهم
ذلك أيضاً بعد ان استمتعوا التجوّل
باسـمهـا في كل أطـراف الدنـيا وبـعد
ا جتمع فـيها أن امتلـئت خزائنـهم 
من امــــوال ريــــاضــــة هــــذا الــــبــــلــــد
ووضـــعــوا أنـــفــســـهم ومــصـــاحلــهم
ـسـتـمرّة وتـضـلـيالتـهم وأكـاذيـبـهم ا
قـبل وفـوق مــصـالح ريـاضـة الـعـراق

التي اختارتهم خلدمتها.
نتساءل بفـضول مع أي فرد منهم إن
كــان قــد قــدّمَ قــرشـاً واحــداً من مــاله
اخلــاص في خــدمــة ريــاضي عــراقي
مـحتـاج أو مـريض? عـلى الـعكس من
ـقرّرة ذلك فـقـد اسـتـخـدمت األمـوال ا
لـبـعض االحتــادات لـصـالح مـشـاريع
جتارية خاصة كما وسُدَّدَ من أموال
ريـاضـة الـعـراق مُـنح وقـروض تُـدفع
بـشـكل أو بـآخـر لـتـغـــــــطـيـة الـديون
ـتــرتّـبـة عـلـى بـعـضـهم واخلـســائـر ا

متـنـفّذة ال عالقـة وال مـكان مالئم أو
تُّ نافـع لهـا ولشـخـوصهـا بـكل ما 
ـبيـة ومسـتوجـبات الى احلركـة األو
إدارة شـؤونـهــا وشـؤون احتـاداتـهـا
غـيـر الـوجـاهـة الـشـكـلـيـة أو حـمـايـة
لــلـــنــهـج الــقـــائم!! الـــظــاهـــرة الــتي
ســتُـســبّب في نـتــائـجــهـا مـا يُــشـابه
ـا جرى ويجري في ُخيف  الزحف ا
مــيـدان الــعـمل الــســيـاسي الــعـراقي
القـائم والتـأثيـرات السـلبـية خملـاطر

الدولة العميقة فيه!!
WO _« ZNM  —«dL²Ý«

فـانـتـخـابـات االحتـادات ومـا مـورس
قــــبــــلــــهــــا وخاللــــهــــا من تــــدخّالت
وتـــرتــيـــبـــات وضــغـــوط ومن حــذفٍ
وإضـــافـــات وتـالعب مـــكـــشـــوف في
ـبــيـة نــوايـاه من قــبل الــرؤوس األو
الــكـبـيــرة لـغــرض تـأمـ نــتـائــجـهـا
ووجـــوب اســتــمــرار مـــنــهج األمــيــة
والـتخـلف في تـقـرير شـؤون ريـاضة
. هذا حتـول الى ـسـكـ هـذا الـبـلـد ا
قــضــيـــة رأي عــام وحــديث الــشــارع
الرياضي انـتقلت مـلفّات كـثيرة منه
الى ســوح الــقــضـاء وبــعــضــهـا الى
أروقـة االحتادات الـدولـية تـسـتـغيث
ــتـــعـــمّـــد لــلـــعـــدالــة هـــذا الــقـــهـــر ا
واالستقامة التي لم تهز في الضمير

بي عندنا حتى قصبة!! األو
إذن وأزاء ذلك ال يُـحــسب جتـنـيّـاً أن
ــرء بـــأن مــســـتــوى إدارة يـــفــصـح ا
ــبي ـــســؤولــيـــات في الــعـــمل األو ا
الــعــراقـي والــضــعف الــذي صــاحب
طـريقـة صـناعـة الـقـرار وتشـتّـته وما
سـبّــبه من نـتـائـج ريـاضـيـة مُــخـيّـبـة
وعــــــــــــــبَـث مــــــــــــــالـي وإداري مُـالزم
ومنازعات وتـكتّالت معلـنة وفضائح
مــتـتـالــيـة يــقـطّـر لــهـا اجلــبـ الـتي
ـبـيـة تـفـسح صـاحـبت مـسـيـرة األو
اجملـــال واحلقّ أيـــضـــاً ألي مـــراقب
حريص أن يُعلن بـصراحة وبصوتٍ
مـــســمـــوع ألصـــحـــاب هـــذا الـــنـــهج
والـتـدبـيـر اخملـرّب ولـكل من اعـتـاش
شوّه بظالل هذا الباطل الرياضي ا
ن هـو أن اتــركــوا ريـاضــة الــعــراق 
أجــدر وأكــفــأ مــنــكم عــلى قــيــادتــهـا
ـرء نــتـيـجـة وإدارتـهــا. وال يُـخـالج ا
ذلك أي تردّد بالتأكـيد بأن رموز هذا
ــنــهج قــد أســاءُوا أول مــا أسـاءُوا ا
ألنــفــســـهم ولــتــاريــخــهم الــريــاضي
وسـمـعـتــهم الـشـخـصـيـة في أوسـاط
كـثيـرة مـهمـة في اجملـتـمع ولم توفّق
مقابل ذلك في تـعطيل تـساقط أقيام
أسهم النجومية وسـمعتها شحنات
ـدفــوع من امــوال الـريــاضـة ألقالم ا
امـتـهـنت الـتـزلّف واالبـتـزاز والـلـعب
عــلـى تــزويــر احلــقـــائق ولن يــؤخّــر

ـنـاوئة فـي إحداث تـغـيـيـرات تُـذكر ا
والـتــسـلّق الى واجــهـة الـتــشـكـيالت

االحتادية إال ما ندر!
W−²M  dOſ  UIH½

تطلّع نحـو مستقبل العمل راقب ا ا
بي الـعراقي يـجزم بـكل وضوح األو
وهــو يـفـتّـش عن مـســتـوجــبـات هـذا
اإلصـرار الـغـريب في تـكـرار الـسـعي
للـبـقاء والـرغبـة اجلـامحـة نحـو هذا
ـواقع في ح االلتـصـاق األبدي بـا
تــــــفــــــصح الــــــدالئـل بــــــجـالء بـــــأن
اإلجنـــازات واالوضــاع الـــريــاضـــيــة
الــعــراقــيـة عــمــومــاً خالل الــدورتـ
نصرمـت تكاد أن تـتشابه والعدم ا
في مــجـمل حــصـيــلـتـهــا الـريــاضـيـة
واإلداريـة بـرغم مـا صُـرِفَ مـقـابـلـها
من أموال هائلة أكثرها وظّفَ جهالً
لتـغطيـة نفقـات غيـر منتـجة كرواتب
ال تــقـــابـــلـــهــا واجـــبـــات مــعـــلـــومــة
ومـخـصّصـات إيـفـاد وسـفـر وأيـضًا
وبال خـــجل رِشــا تُـــبــوّب بـــتــرتــيب
ُتزلّف محسوب كمنح وهُبات لذاك ا

أو هذا القلم!!
لم يخطر ببال أي نفر محسوب على
ـبيـة عن مبررات تشـكيـلة قـيادة األو
استـمـرار وجـودهم وهم يعـلـمون أن
الـريــاضي الـعــراقي الـذي هــو غـايـة
وجــــــودهـم األول واألخــــــيـــــر ال زال
ــســتـوى وســيــبــقى نــتــيــجــة هــذا ا
والـنهـج في التـصـرّف سـيـبـقى آخر
وأضــــعف حــــلــــقــــة في ســــلــــســــلـــة
طلوبة االستحقاقات واالهتـمامات ا
ــا تــكــتـــنــزه قــيــاداته من قـــيــاســاً 
امــتــيـازات ومــكــاسب مـســلــوبـة من
ـتــصــبّب من جــبـاه قــيــمـة الــعــرق ا

. الرياضي
ولـم يُــخــالِج تـــفــكــيــر أي مـــنــهم عن
ــنـــهــاج ونــظم مــســبّــبـــات غــيــاب ا
ــعــتــمـدة ــنــافــســات الــداخــلــيــة ا ا
انـســجـامـاً مـع االلـتـزامــات الـدولـيـة
الرسمـية في عـمل أغلبـية االحتادات
الــريـاضــيـة ومُــبـرّرات حتــوّلـهـا أي
الــــنــــظم هــــذه واجلــــزء األعــــظم من
ـقررة لـتـغطـيـة نفـقات مـيزانـيـاتهـا ا
معـسكـرات تدريب وسـياحـة وجتارة
خارجية قبل وبعـد وأثناء أي بطولة
حقـيقـية أو وهـميـة نعـلن مشـاركتـنا

فيها!
األســوأ من كل ذلك أن لــيس فــيــهم
ــنـاورة في الـتـهـيـؤ وهم في غـمـرة ا
النـتــخـابـاتــهم مَنْ فـكّــرَ أو احـتـسب
عِـظَم اخملـاطـر التي سـيُـجـلـبـهـا على
الــريــاضـة ومــســيـرتــهــا واسـتــقـرار
ــنــظّم أوضــاعـــهــا هــذا االقــتــحــام ا
ـواقع الـقـيـادية فـيه الـزاحف نـحـو ا
من قــبل شــخــصــيـات ســيــاســيـة أو

وهيّأتْ بعجالة كل ما يتعلّق بإجراء
انـتـخـابات أغـلـبـيـة احتـاداتـهـا التي
أعــلـنـتْ نـتــائــجـهــا وتــعـطّل أو أُجّل
إجـراء البـعض اآلخـر مـنهـا ألسـباب
مـــتــنــوّعــة لــيـس آخــرهــا تــأثــيــرات
ـتـصـاعِـد بـ اخلالف والـتـصــارُع ا

أطراف اللعبة.
ـكـنــنـا أن نُـجـزم بـأن أكف يـقــيـنـاً 
ــسـتـحـكـمـة عـلى ـواقع ا اصـحـاب ا
ـبي الــعـراقي مــفـاتــيح الـعــرش األو
سترتفع بالشُـكر له سبحانه وتعالى
عــلى عــظــيم نــعــمه إن انــتــهت بــكل
شـفــافــيــة الــعــمــلـيــة االنــتــخــابــيـة.
االنـتـخـابــات الـتي شـغـلتْ أحـداثـهـا
بكـثافة أجـهزة اإلعالم وتـوصيفـاتها
والــفــضـــائــيــات ولـــقــاءاتـــهــا كــذلك
صــفـحـات الــتـواصل وتـعــلـيـقــاتـهـا
ازدحــمت كـــلــهــا بــتــبــاين واسع في
اخــتالف درجـات تـقــيـيــمـاتــهـا الـتي
أمتدّتْ من االتـهام واالنتـقاد اجلارح
ــديح والـــثــنــاء من من جـــانب الى ا
جـــــانـب آخـــــر مع مـــــواقـف أخــــرى
مــشـوبَــة بــاحلـذر والــتــرقّب عن هـذا
احلـــــاصل والــــذي ســــيـــــحــــصل في
ــبـــيــتــنــا مــســيـــرة ريــاضــتـــنــا وأو
واحتاداتـها كـمـحاولـة للـتفـتيش عن
مـخـرج أو نـهـايـة مـقـبـولـة لـسـلـسـلة
ـــنـــاوشـــات واخلـــصـــومــات الـــتي ا
تــصـاعــدتْ جـرّاء مــا تـقــرّر لـتــنـفــيـذ
الـعـمـلــيـة االنـتـخـابـيـة أو أثـنـائـهـا!!

اذا?
ـبيـة احلالـية إن ما يـدعو قـيادة األو
الـى االرتــيـــاح هـــو الـــنــتـــائج الـــتي
أفـصــحَتْ عـمّـا خــطّـطتَ وسَـعَتْ الى
حتقيقه قـد  بسهولـة. فما تمخّضَ
عــنـهــا يُـمــهّـدُ الــطـريق نــحـو تــكـرار
استحـواذ ذات القيـادة التنـفيذية أو
ـضي بـذات الـنـهج الذي أغـلـبهـا وا
. نـصرمت كرّسته خالل الـدورت ا
فــلـــقـــد عـــجـــزت أي من الـــتـــكـــتّالت

تــــســـاءلَ بــــعض األخــــوة عن دَوافع
شهد هـدي عن ا ابتعاد بـاسل عبد ا
الــريــاضي احلــالي وهل أن ذلـك قـد
َّ قسـراً أو برغبـة شخـصية? في ردٍّ
مباشرٍ كتـبتُ ما معنـاه بأن "التفاعل
ـــشـــهــــد الـــقـــائم والـــتـــعـــامـل" مع ا
واصــحــابه لـم يَــعــد يُــشــرّف حَــمَــلـة
ـبــاد الـريـاضـيـة احلـقــيـقـيـة كـمـا ا

ترويها التفاصيل أدناه.
مــن دون وجـه حــق وخـالفــــــــــــــاً ألي
اعـــتــبــارات قــانــونــيــة فــإن ســمــاح
األمـــانـــة الـــعـــامـــة جملـــلـس الــوزراء
ـؤرّخ في  28أيار ـوجب كـتـابـها ا
بية العراقية  2018للجنة األو
اإلشراف عـلى انـتخـابـات االحتادات
الـريــاضـيـة يُــمـثَّل خـرقـاً مــفـضـوحـاً
ـعـلـوم لـقــرار احملـكـمـة االحتــاديـة ا
وإخالالً أفـضح يُـغايـر مـنـطـوق قرار
ـرقم 406 مـجـلس الــوزراء الالحق ا
علن في  25تشرين الثاني 2018. ا
ومن جانب آخر فـإن هذا الـسماح لم
يسبـقه أي تفكـير بلـزوم االنتهاء من
انـتــخـابـات األنـديـة الــريـاضـيـة كـمـا
تفتـرض اإلجراءات األصولـية إلتمام
الـعمـلـية االنـتـخابـيـة فمـا بُـنيَ على
بـاطل يُـعـد بـاطالً!الـغـريب في األمـر
أن مـوافــقـة من هـذا الـنــوع لم تـمـثّل
ـــبـــيــة تـــدخّالً فـي نــظـــر رجـــال األو
ـا تـشـدّقـوا وهـدّدوا به حـكـومـيـاً طـا
وبعواقبه مع سـدنتهم في لوزان أو
األصحّ في الـكويت. لـقـد وجـدوا فيه
ّـا أوقـعـوا مـخـرجـاً (قـد) يُـحـرّرهم 
أنـفسـهم فـيه من مخـالـفات وتـعـطيل
فـاضح في عـدم إجــراء انـتـخـابـاتـهم
فـي مــواعــيــدهــا كــمــا يــقــرّرهــا لــهم

بي وميثاقه. دستور العمل األو
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ـبـيـة بـذكاء بـرغم ذلك اسـتـغـلّتْ األو
رة فترة الفراغ السياسي في هذه ا
البلـد قبل تشـكيل احلكـومة اجلديدة
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ـؤتمر الـصحـفي لإلعالن عن البـطولة الـدولية صـرية الـقاهرة ا عقد في الـعاصـمة ا
وهـوبـ بكـرة القـدم الـتي ستـقـام في شهـر ابـريل نيـسـان ابريل 2019 الكتـشـاف ا

شاركة عراقية ودولية واسعة. قبل في هولندا  ا
نظمة الـعليا للبطـولة بالتنسيق والـتعاون ب شركت و عرض خطة عمل اللجـنة ا
رياضيت في هولندا ومصر التي ستشـارك فيها فرق من العراق والكويت وسلطنة
كن مشـاركة فـرق اخرى من دول عربـية اخرى بـاإلضافة الى عمان والـسعوديـة و

مشاركة فرق من هولندا وبلجيكا واالرجنت والبرازيل.
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وجاء فوز الزوراء  على السماوة بعد
ـــســـتــوى ســـلـــســة مـن الــنـــتـــائج وا
السلبي قبل ان يستعيد توازنه  في
ــطــلــوب  عــبــر الــفــوز عــلى الــوقت ا
الـســمـاوة بــثالثـيــة  دون رد  عـنــدمـا
لـعب بـحــريـة واضـحـة وســيـطـر عـلى
مـجـرى االمـور وكــاد ان يـخـرج بـعـدد
اكـبـر من األهــداف غـيـر الــتي انـتـهت
ــســتــوى ــبــاراة  وقـــدم  ا عــنـــدهــا ا
ـــســـتــواه االفـــضل  لـــكـــنه لم يـــصل 
احلـــقـــيــــقي   فـــقـط جتـــاوز شيء من
األخطاء الـدفاعيـة والهجـومية عـندما
ســـجل ثـالثـــة أهـــداف وحــــافظ عـــلى
نظافة  شباكه التي تعرضت لالهتزاز
هـمة اكثـر من مـرة   قبل ان تـخـدمه ا
نـفــسـهــا  في ظل الـفــوارق  الـكــبـيـرة
بينـهما  والـلقاء الـفرصة الـتي تعامل
هاجم معه كما يـجب  قبل ان يظـهر ا
طـلوب مهـند عـبـد السـتار بـالـوضع ا
بتسجيله هدف واالهم هنا ان يستمر
ــوقع احلــالي والــدفــاع عـنـه امـام بــا
شاركة ببطولة  األندية االقتراب من ا

قبلة.   اإلبطال األسيوية  ا
عــلى الــطــرف االخــر امــضي أنــصــار
اجلوية والشـرطة ليـلة حزيـنة بكل ما
تعـنـيه الـكلـمـة ليـس بسـبب الـنتـيـجة
ــــبــــاراة الــــتـي انــــتــــهت عــــنــــدمــــا ا
اجلـمــاهـيـريــة  بل لـذهــاب  الـصـدارة
لــلـــزوراء عــنــدمـــا فــشل اجلـــويــة في
اســــتــــعــــادة مـــوقــــعـه االول واحلـــال

ـني النـفس في لـلشـرطـة الـذي كـان 
الوصـول إليـها بـعـدما  بـقي التـعادل
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ويـــبــدو ان خـــســـارة احلــدود تـــركت
اثـارهــا عـلـى اجلـويــة عـنــدمـا خــسـر
سـتوى  غيـر مقنع الصدارة وظـهر 
بــعــد اول لــقــاء صـــعب له   وافــتــقــد
ـهـمة في ـطلـوب امـام حتـد ا لألداء ا
الــــدفـــاع عـن الـــصــــدارة واإلطــــاحـــة
بــالـغــر الــشــرطــة  ولم يــتـمــكن من
تــسـيــر  األمــور في الــشــوط لــلــثـاني
عندمـا ارتفع ايقـاع الشرطـة  كبدايته
التـي منـحـته الـتسـجـيل قـبل اجلـوية
وظـهــر الـطــرف األفـضل فـي  الـشـوط
الثاني واقترب من حتقيق الفوز عبر
دقــائق الـــشــوط لــثــانـي الــذي شــهــد
الفرص اخلطيرة بعدما  جلا الشرطة
االخر ببـعض األوقات للـدفاع  ويبدو
ان نـتـيـجـتـهـا كانـت عـادلة  البـل عـند
ـباراة ـدربـ في ان تنـتـهي ا رغبـة ا
بــالــتــعــادل  لــيــرفع اجلــويــة رصــيـد
نـــقـــاطه الى  19والـــشــرطـــة الى 18
ويــسـتــمــران بـفــقــدان الـنــقــاط حـيث
اجلـــويـــة خـــمـس عـــبـــر اجلـــولـــتـــ
األخـيـرتـ وتوقـفت  مـع انـتصـاراته
قـبل ان تـنـعـكس نـكـسـة احلدود عـلى
االمـــور والـــعالقـــة مـــا بـــ الــفـــريق
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ــكــانـه الــرابع بــعــدمــا رفع الــكــرخ 

رصـيــده الى   18 نـقــطــة  اثــر فـوزه
الـكـبـيــر عـلى نـفط اجلــنـوب بـثالثـيـة
نظيـفة تنـاوب على تسـجيلـها  حسن
جبار ومحمود خليل  قبل ان يواصل
نــتــائــجـه اجلــيــدة ويــســر بــاالجتــاه
ـطـلـوب في نـسج الـنـتـائج وتـمـريـر ا
االمـور كمـا يـجب عـبـر اداء عـنـاصره
ـبـاريات بـشكل التي تـواصل تـقد ا
جيد من جولة ألخرى  واخـذ يستفيد
كثـيرا من مـلعـبه   الذي يـستـقبل  به
الـصــنـاعـات الــيـوم  في لــقـاء تــظـهـر
األفــــضــــلــــيـــة بـه ألصــــحـــاب االرض
واحلديث اليوم عن حتقـيق  النتيجة
االيـجـابــيـة  الـثــالـثـة تـوالــيـا  والـتي
دة   24ساعة او ستمنـحه الصدارة 
ا  لـغايـة انتـهاء مـباريـات اجلولة ر
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ــوقـــعه واســـتـــمــر نـــفط مـــيـــســـان 
اخلامس قبل العودة لنتائج مباريات
االرض   مـحــقـقــا فـوزه عـلـى االمـانـة
بهـدفـ لـواحد  سـجـلـهمـا كـرار علي
ليرفـع رصيده الى  17نقطـة متجاوز
عـــثـــرة احلــــدود وكـــبـــوة الـــشـــرطـــة
والعـودة بـثقـة لـلمـنـافسـات  مـنطـلـقا
ـنحه الـكـثـير من من ملـعـبه  الـذي  
الـــفــوائـــد قــبـل ان يــطـــوي صــفـــحــة
الـشـرطـة واالنـتــقـادات الـتي واجـهت
دحـام والالعــبـ الــذين تـمــكـنـوا من
تـداركــهـا بــســرعـة    وبــشـكل واضح
عـنـدمــا تـغـلـب الـفـريق  عــلى االمـانـة
شهـد تـقدم وتـطور فـي اآلونة االخـير
قبل ان يفرط بنتيجة الكهرباء ويعود
بـخـيـبـة مـيـسـان الـذي عـاد لـيـسـيـطر
عـلى مـلـعـبـه الـذي مـنـحه ثالث نـقـاط
مــهـــمــة تــدعـم  خــروجه الـى  مــلــعب
الـنـجف  يـوم غـد في الـوقت سـيـكـون
االمانة امـام أصعب  مـبارياته عـندما
يـسـتـقـبل اجلــويـة  في مـهـمـة تـظـهـر
حتــد واضـح لــلــمـــدرب ثــائـــر احــمــد
والالعــــبـــ الـــذين ســــبق وفـــرطـــوا
بـنـقـاط عـدد مـن مـبـاريـات عـقـر الـدار
اخرها التـعادل مع الكهـرباء وحافظا
ـوقـعـيـهـمـا كل من الـنـفط والــوسط 
الـــســادس والـــســـابع بـــعـــد تــأجـــيل
مـبــاراتـهـمــا بـسـبـب انـشـغــال الـنـفط
ـقــابــلـة الــهالل الــسـعــودي قـبل ان
يحل النفط ضيفا صعبا على الزوراء
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وتـراجع اربـيل مـوقـعـا لـلـثـالث عـشـر
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متاز جانب من مباريات الدوري العراقي ا

اثــيـر لـغط كــبـيـر في االوســاط الـكـرويـة الــدولـيـة عـلـى خـلـفـيــة الـتـوقف في
ـيـة واستـئـناف مـبـاريـات دوري اال االوربيـة الـوطنـيـة وما الـدوريـات العـا
ـا أسهم بـاشتـعال هـمة بـدورياتـها  افرزته من نـتائج مـنيت بـها االنـديـة ا
الكـثير من االنتقـادات واالقاويل اخلاصة بـانعكاس جهـد الالعب وتأثرهم

بتلك الفترة من التوقف 
ومن جـمــلـة االنــديــة الـتي دفــعت ثـمـن الـتــوقف الـدولـي البل فـتــرة انـطالق
مـبـاريــات دوري اال االوربـيـة هـو كال من انـديـة بــرشـلـونـة وريـال مـدريـد
ـدوي بـعـد أضف الـيـهـا انـديـة بـايـرن مـيـونخ فـمن كـان يـصـدق الـسـقـوط ا
ـتـواضع ـلـكـي امـام فـريق ايـبـار ا اسـتـئـنـاف الـدوريـات احملـلــيـة لـلـفـريق ا
ه اتليتكو مدريد عشرات عالمات وبثالثية فيما شكل تعادل برشلونة وغر

بررة  التساؤل حول مديات تأثر الالعب بتلك الفترة من التوقف غير ا
والشك ان انـديــة اخـرى بــرز تـواضــعـهــا بـسـبـب هـذا االمــر ومـنــهـا نـادي
ـتـابـع ـا حـدى بـا مـانشـسـتـر يـونـايـتد الـذي واصل نـتـائـجه الـسـلـبـية  
لــلــتـــلــويح بــأصــابع االتـــهــام الى الــدوري االوربي الــذي اســـهم بــكل تــلك
ـقـابل اشـير لالعـبـ اثـن الـفـوضى في صـفـوف تلك االنـديـة لـكنـني في ا
ـوسم ـبــاريـات الـتـي خـاضـاهــا في اطـار ا هـمـا مـن  جـسـدا عبء كــثـرة ا
ا الـسـابق وعـدم جناحـهـما فـي احلصـول عـلى فرصـة اللـتـقاط االنـفـاس 
جعـلهـما عـرضة لـدفع ضريـبة كـبيـرة للـتوقف  الـذي  اسهم بـشكل وبـاخر
ـتابع سـيجـد فارقا كـبيـرا عما بأداء سلـبي لهـما في  صـفوف انديـتهـما فا
ـباراة صـاف ا نـتـخب  ـنـتـخب الكـرواتي والـذي اوصل هـذا ا قدمه جنم ا
ونـديـال روسيـا وهـو لوكـا مـودريتـش بدلـيل مـا حصل عـلـيه هذا الـنـهائـيـة 
ذكـورة فـضال عن تـألقه مع الـالعب من جوائـز نـتـيجـة تـألقـه في البـطـولـة ا
ـاضي  حـيث اختـيـر كأفـضل العب في دوري ابـطال ـوسم ا ناديه نـهـاية ا
اوربا  لـكن من يـجد الـيـوم هذا الالعب في مـبـاريات فـريـقه الريـال  والذي
ـا اسهم بـالكـثير من كثـيرا مـا تسـبب بضـغط مضـاعف على اداء فـريقه 

االخطاء.
 خصـوصا وان مـودريتش لـم يتـحدد بـاي مركـز من مراكـز اللـعب بل على
العـكس تنقل بـ جميع اخلـطوط ليـشكل العبـا حرا يسـهم بتمـوين الكرات
ـنـاسـبـة ألقـرانـه في هـجـوم الـريـال ويــتـراجع لـيـشـكـل زخـمـا مـهـمـا خلط ا
الـدفـاع مـشـاركـا مـع رفـاقه رفـائـيل فـاران ورامـوس وغـيـرهم من الالعـبـ
ـذكــور  ولــكن يــبـقى ن يــشــكـلــون صــمـام االمــان لــلـفــريق االســبــاني ا
مودريـتش في مامن من االنتـقادات بدليل عـدم االشارة اليه المن قريب وال
من بـعـيد عـمـا يـتـسبب به مـن منـظـومـة الـلعب الـتي ال يـعـتـمد عـلـيـهـا فريق
ـقـابل  ما الـريـال بـتاتـا بـدلـيل انه وبـشكل جـزئي وبـفـارق بسـيط لـكن في ا
يقـدمه مودريـتش تـبقى الـتسـاؤالت مـرهونـة بالالعب الـفـرنسي بـول بوجـبا
الذي يـشكل مـستـواه مع فـريقه الـفـرنسي نـقطـة حتـول عن قريـنهـا ازاء ما
يقـدمه  مع فـريـقه مانـشـسـتر يـونـايــــــــتـد االمـر الذي
حـدا الى ان يـصـرح مـدربه مـوريـنــــــــيـو  بشـكل
ــسـتــوى الـذي يــقـدمه تــسـاؤل لـالعالم  حـول ا
ـنــتـخـبه لــو قـدم نــــــــصــفه مع فـريـقه بـوجــبـا 
االنـكـلـيـزي فـسـيلـمس تـغـيـرا مـلـحـوظا في اداء

الفريق

 ‚«dF « w  W{U¹dK  UOKF « WOMÞu « W¾ON « ŸËdA  v ≈ …œuŽ »uKD*«

بية طعون في انتخابات االحتادات الرياضية UÐU ∫ تواجه اللجنة االو ²½ô« ‚“Q

ÍbN*« b³Ž qÝUÐ

بغداد

¡«—ËeK  bz«uH «Ë UL¼—uNLł ‰U √ ÊU³ÒO ð WÞdA «Ë W¹u'«

مـتأثـرا بـنـتـيجـة تـعـادله الـسـلبي مع
ضيـفه الـديـوانـية لـيـرفع رصـيده الى
 13نـقــطــة  قـبل ان يــفــرط بـنــتـيــجـة
مـباراته الـثـالـثـة  عـلى مـلعـبه أي انه
خـســر ست نــقـاط  وهــذا امــر صـعب
عندما تـفرط بفرصـة  الفوز امام فرق
 يـــظـــهــــر أفـــضل مـــنـــهــــا في تـــقـــيم
ــســتـــويــات  عــنــدمـــا فــرض عــلــيه ا
الصناعـات التعـادل في الوقت القاتل
وعـاد لـيــتـعــادل مع نـفط مـيــسـان مـا
يدعو عماد عودة الى التعامل بتركيز
ــيــدان بــعـدمــا فــشل مع مــبــاريــات ا
الفـريق اكـثـر من مرة ذهـابـا   قبل ان
يسافر في مهمة ال تـبدو سهلة عندما
يحل ضـيفـا على الـسمـاوة اليوم  في
الــوقت الــذي يــكــون الــديــوانــيــة قــد
استـفـاد من الـنتـيـجـة وليـرفع رصـيد
ـــوقع الـــســابع نــقـــاطه الى   7 في ا
ـلـعـبه عـشـر  وسـيـضــيف  احلـدود 

اليوم أيضا.
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ــيـــنــاء  مـع مــضـــيــفه كـــمــا حـــافظ ا
الــصــنــاعــات عــلى نــفس مــكــانــهــمـا
حــيث  الــتــاسع بــعــدمــا  رفع مــعــدل
نـقـاطه الى  12 نـقــطــة حـيــنـمــا عـاد
بتعـادل  سلـبي من ملـعب الصـناعات
وتعد مـقبولـة  وتأتي بعـد الفوز على
اجلنـوب وسـيلـتـقي غـد مع الكـهـرباء
في  مباراة مؤكد اتخذ هاتو التدابير
  للخروج بكامل عالمتها حتت أنظار
جـمهـوره  الـذي ال يـقـبل بـغـيـر الـفوز
في ظل الوضع  احمليـر للكـهرباء  في
ـوقع مـا قـبل األخـيـر وبـسـجل خـال ا
من أي نـتـيــجـة فـوز  فـي الـوقت بـقي
ـوقف  رغم الـصـنـاعــات رابع عـشـر ا
إضـافـة نـقــطـة  لـرصـيـده     9 وبات
ـاضي يـتـحـسن بـعـد الـعودة الـدور ا
بفوز كبير من الـنجف  وسيكون امام

لعب الكرخ. هم اليوم  االختبار ا
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وابقت نتيجة الـتعادل بهدف احلدود
ـكـانه العـاشـر بـإحـدى عـشـر نـقـطة
واحلـــــال لــــــفـــــريق احلــــــســـــ   في
السادس عـشر بـسبع نـقاط وسـيكون
امام لـقـاء غايـة في الـصعـوبـة عنـدما
يـحـل ضـيــفـا عــلى الــشـرطــة غـدا في
الوقت الـذي يـخرج االخـر لـلديـوانـية

اليوم.
»öD « j¹dHð

ـتنـاولـهم وفـرط الـطالب بـفـوز كـان 
حتى الدقيقـة األخيرة  بعـدما تقدموا

عــلى الــبـحــري  بــهــدف عـبــد الــقـادر
طارق د 70 قـبل ان يـتـمـكن أصـحاب
االرض  بــفـــرض الــتــعـــادل  في اخــر
ــبـاراة الــتي اثـرت دقـيــقــة من وقت ا
عــلى مـــوقف الــطالب بـــعــد خــســارة
الـكــرخ  وكـان عــلى  الالعــبـ تـدارك
االمـور واالحـتراس مـن األخـطاء قـبل
الـتـفــريط بـالـفـوز  والــعـودة بـتـعـادل
بـطـعم اخلـسـارة  الـتي انـتـهت فـيـهـا
ــبــاراة  وحــصــول الــبــحــري  عــلى ا
نــقــطــة غـــالــيــة مــتــداركــا اخلــســارة
السادسة تواليا  وفي كل األحوال ان
  الـتـعـادل افــضل من اخلـسـارة امـام
الــــوضع احملــــبط لــــكــــتــــيـــبــــة طالع
ليـستـمرا في مـكـانهـما حـيث الطالب
حـــادي عــشـــر  واألخـــر ثـــامن عـــشــر
وســيالعب  اجلـــنــوب غــد  والــطالب
يــســتــقــبــلــون الــوسط وفــشل كل من
الـكــهـربــاء والـنـجـف في كـســر عـقـدة
تأخرة   بعد انتهاء اجلولة نتائجه ا
الــتــاسـعــة مــا زاد من خــيــبــة األمـور
بــوجه الــفـريــقــ عــنـدمــا يــســتــقـبل
الـنـجف مـيـسـان ويـخـرج ا الـكـهـرباء

للميناء.
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وفـــــشل الـــــنــــفـط في رد االعــــتـــــبــــار
وتـعـويض  سـقـوط الـذهـاب  بـأربـعـة
اهـداف نظـيـفـة امـام  نـظـيـره  الهالل
الــســـعـــودي  في لــقـــاء االرض الــذي
جرى بـينهـما  امس االول  فـي ملعب
فرانـسو حـريري  ضـمن بطـولة  زايد
لألنـديـة االبـطـال  بـخـسـارته بـهـدف
دون رد بعدما تقدم الضيوف د 3 عن
طريق بـافـيـتـيمـبي  جـومـيس قبل ان
يعـززه زمـيله كـارلوس  ادواردو د31
ليـقضي عـلى امـال النـفط الذي  ظـهر
ـبـارات عـلى عـكس الـتـوقـعـات في ا
بــعـــدمـــا تــلـــقى  ســتـــة أهــداف  دون
القدرة عـلى التـسجـيل كمـا لم يعكس
سـتوى الـــــــــذي يـقدمه مـحلـيا من ا
خالل وجــود الالعــبــ الـواعــــــــدين
الــــذين  لم يــــقــــدروا عــــلى مــــجـــاراة
ــتــلك مــجــمــوعــة ــنــافس الــذي    ا
العبــــــــ ترتـكز عـلى احملــــــــتـرف
الذي كـانــــــــوا وراء  انـتقـال الـفريق
لـدوري  الـثـمـــــــــانـيـة  عـنـدمـا فرض
ســـــــــــــــيـــــطــــــرته كــــــامـــــلــــــة عـــــلى
ــــــــــــبـــــاراتــــ  قــــبـل ان يــــخــــرج ا
الـنـــــــفـط من الـباب الـضـيق في اول
مـــــــــــشـــاركــة خــارجـــيــة  خــيــــــــب

فيها.
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تنطلق الـيوم االحد الـثاني من كانون
اول احلالي مباريات اجلولة العاشرة
بــإقــامــة أربع مــبــاريــات مـنــهــا ثالث
جتــري بــوقت واحــد حــيث الــثــانــيــة
ظـــهـــرا عـــنــدمـــا يـــســـتـــقـــبل الـــكــرخ
الصـناعـات والسـماوة اربيـل ويخرج
احلـدود لــلـديـوانــيـة في الــوقت الـذي
يــقــام ديــربـي الــبــصــرة الــثــالث بــ
البـحـري ونفط اجلـنوب عـنـد السـاعة

الرابعة عصرا.
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ـستـفـيد الـوحيـد  من نـتيـجة وكان  ا
ـ اجلـويـة والـشـرطة تـعـادل  الـغـر
ـاضي بـهـدف في اخـتـتام اخلـمـيس ا
مباريات اجلولة التاسعة من مسابقة
ــمــتـــاز بــكــرة الــقــدم  كــان الــدوري ا
الزوراء  عنـدما اسـتمر بـالـــــــصدارة
التي كـان  قد خـطـفهـا اثر  فـوزه على
السمـــــــــاوة األربعاء  بـثالثة أهداف
دون رد لــــــيـــــرفـع رصـــــيــــــده الى 20
وليـضع حـدا لبـقاء اجلـــــــــويـة فيـها
قــبل ان يـــنــفــرد بــعــد 24 ســاعـــــــــة
بـعــدمـا اســدى الـيه  كل مـن  اجلـويـة
والـشــرطـة  اخلــدمــة الـتي انــتـظــرهـا
عـــــــبـر وقت الـــــــــقمـة اجلـماهـيـرية
الـتي انـتـهت بــتـعـادلـهـمـا بـــــــــهـدف
لـيــسـعـــــــــد  مع جــمـــــــــهــوره الـذي
حضر بكثـرة   وكان لهما ما  اراد في
أفــضل مــواقـف الــفــريق مــنــذ بــدايــة

سابقة. ا

هيئة تلتفت بعناية كافية الى جوهر
مــــــا جـــــاء فـي الــــــفــــــقـــــرة (36) من
الدسـتور. تـكوين مـؤسسـاتي تتـمثّل
ـؤسّــسـات ذات فــيه كل الــوزارات وا
ـبـية الـعالقة بـضـمنـهـا اللـجـنة األو
الـوطنـيـة الـعراقـيـة يـترأسه رسـمـياً
أحــد نــواب رئــيس مــجــلس الــوزراء
وتؤسّس له أمانـة عامة غـير متـفرّغة
تــــضـمّ مــــجــــمــــوعـــــة من اخلــــبــــراء
وجب نظام تخصّـص ويعـمل  وا
خــاص يُـــعــد ويُـــقـــر ويــنـــفّــذ لـــهــذه
االغـــراض وفق فــلــســـفــة وســيــاســة
ريـاضـيـة عــراقـيـة خـالـصـة وقـرارات
تـلـزم اجلمـيع تـنـفيـذهـا مـثلـمـا عـليه
احلـال في عـمل الــهـيـئـات واجملـالس
ـماثلة في ؤسسات الـرياضية ا أو ا
ـتحضّر. عدا ذلك معظم دول العالم ا
نــؤكـــد قَــسَـــمَـــاً أن ال قــائـــمــة تـــقــوم
لــريــاضـتــنـا ومــسـتــقــبـلــهـا وتــأمـ
استـقـرارها بـاسـتمـرار تـأثيـرات هذا
ـتــصــاعــد في نــهج الــعـمل الــغــلــو ا
احلالي ونـتـائجه الـضـارة وسيـبقى
آخـــر الــدواء هـــو األصــلـح دومــاً في
عالج أوضاعها!! اللّهم أشهد أنّي قد

بلّغتْ.

مــســتـوجــبــات الــنـهــوض بــاإلجنـاز
وصانـعـيه ومنع اسـتغـاللهـا كهـبات
ومــنــافع شــخــصــيــة واجــتــمــاعــيــة
ـكن أن يتم إال لغـيـرهم. هذا كـله ال 
عِبـر إقرار قـيام مـشروع يـلزم دراسة
إعــادة بــنــاء نـظــام جــديــد لـهــيــكــلـة
حديـثة لـلريـاضة في الـعراق. هـيكـلة
تـسعى الى تـنـظـيم اعمـال كل حـقول
درسية تنـوّعة وتشمل (ا الرياضة ا
- اجلماهيرية للـجميع وللجنس -
التـرويحـية والـعالجيـة أو الطـبية -
شـبـه الـعـســكـريـة - حتــدّي اإلعـاقـة
ولـــيـس آخــــيــــراً ريــــاضــــة االجنـــاز
الــعـالي). كــمـا تــضمّ هـذه الــهـيــكـلـة
الـعــمــلــيـات الــرئــيــسـة والــثــانــويـة
سـابقات الفـاعلة فـيهـا كالتـدريب وا
ساعدة الـقائمة أو وكذلك العوامـل ا
الــتي يــتــوجب قــيــامـهــا كــالــظـروف
ادية والـتقنـية واإلعالم والعالقات ا
الدولية واإلدارة والتنـظيم والعلمية

وغيرها. 
ـكـن فـقط الـوصـول مـشــروع كـهـذا 
الى حتــقـــيق أهــدافه الــســامــيــة في
بــلـــدنــا من خالل انــبــثــاق الــهــيــئــة
الوطنية العليا للرياضة في العراق.

نتيجة جلـوسهم الطويل على موائد
يسر والســــــهرات احلمراء.  ا

نــعـم ال اســتــغــراب فـي ذلك!! فــهــذا
بية العراق! حصل ويحصل في أو
نظام جديد لهيكلة حديثة للرياضة
فيد نؤكد مرّة أخرى أن باخملتصر ا
ــبــيــة ــكن أن يــنــقــذ أو ال مــخــرج 
الــــعــــراق وريــــاضـــــته إال الــــعــــودة
احلـقــيـقـيــة الى احـضـان وطـنــيـتـهـا
وأصالـتـها الـعراقـيـة ومحـو آثام كل
مــــا عـــبــــثت بـه افــــكـــار اجلــــهــــالـــة
والــوصـــولــيـــة واالرتــزاق. أن وضع
الريـاضة الـعراقـية عـلى سكّـة العمل
نتج نحو الصالح واجلهد العلمي ا
االستقرار والتـطوّر ومعاجلة األمور
ســيـمــنع اربــاب الـســوابق ومـزوّري
تالعـبـ باإلعـمار من الشـهـادات وا
الــولـوج الى مــيـاديــنـهــا وسـيــفـتّش
بـجـديـة عن االسـلـوب األمـثل لـتالفي
ـسـبّـبـات احلـقـيـقـية األخـطـاء وعن ا
وراء هــروب أمـيــنـهـا الــعـام مــحـمّال
ـا جادت علـيه لسنوات بثقل كـبير 
وليس الـتعـتيم علـى ذلك. وستوظّف
ـقرّرة لها من بأمانة امـوال الشعب ا
ــــكن أن يــــؤمّن خــــزائــــنه الـى مـــا 


