
ـقـال ,وهي احـذر من أي تـأويل احـذر.. هي الــكـلـمـة الـتي نـفـتـتح بـهـا ا
يــقـودنـا الى انــتـاج مـعـان مــسـيـئـة ,فــالـعـنـوان يــذكـر الـقــطط والـفـئـران
بوصـفهمـا مخلـوق جمـيل نـافع ,فاألول ألـيف محـبب ألطفـالنا وهم
قرة أعـيـنـنـا والثـاني يـصـفه الـعـلمـاء بـأنه االقـرب الى جـنسـنـا فـتـجرى
عليها التجارب ويتحمل ما ال يـطاق لكي تنتج الحقا أدوية تعالج عللنا.
ونضـيف الى ذلك ان هذين اخملـلوقـ منـذ سنـوات بعيـدة نسـبيـا وهما
ـوروث ـتـحـركـة ,وهـمـا في ا ـتـعـة عــبـر افالم الـرســوم ا يـقـدمـان لــنـا ا
الشـعبي يـحمالن الـكثـير من االشـارات ذات الدالالت التـي من أبرزها,
كن ان يجتـمعان في مكان واحد وبذلك فـهما ال يتفقان على انهما ال 
راي واحد وال يـسيـران في طريق واحـد. اآلن أصبح الـعنـوان واضحا
, ـكـن ان نـضع بــدال من اي هـذين اجلــمـيــلـ وكـذلك الــهـدف مــنه اذ 
ـبية ,ومن ثم نبحث عن دالالت مفـردة احلكـومة او مـفردتي الـلجـنة االو
كن ان يوصفا به انهما ؤسست اللت أرقى ما  العالقة ب هات ا
من بعض خـدم الشعب الـعراقي الذي لن يـتنازل عن عـظمته بـسبب ما
يفـعله الـسفـهاء بأرضـه وتاريخه ومـستـقبـله وانه ال يصح اال الـصحيح
ومـن هـذا الـصـحـيح الـذي مـازال شـحـيـحـا اال انه قـد يـكـون واعـدا مـا
ـئـة يـوم االولى من واليـة رئـيس الـوزراء الـسـيـد لـقـبـا رسـمـيـا أفـرزتـه ا
ا قـدمة لف او دوران وا هـدي. ليس في ا ونسـبا مبـاركا عادل عـبد ا
ـعـركة ذات الـسـيوف عـمـعة وا هـو مـسيـر بـتؤدة لـكي نـصل الى هـذه ا
بـية اخلـشبـية الـناشـبة بـ احلـكومـة او من يتـحدث بـاسمـها وبـ االو
وهي تسـتعد ألجـراء انتخـاباتهـا وال نظنهـا باي حال مـن االحوال أكثر
أهـمـيـة وخـطـرا من انـتـخـابـات مـجـلس الـنـواب الـعـراقي الـتي مـا زالت
اشكالـياتها فـي دورتها االخيـرة التي مضى علـيها سـنة تقريـبا لم تطو
صفحتها ,ولنا في كتاب " انتخابات الزمن الصعب " الصادر في لندن
لـلـخـبيـر فـريد ايـار مـا يـساعـدنـا علـى تلـمس احلـقائـق من غيـر مـزايدة
ــبـدأ نــظن خــيــرا بــكل اطــراف الــصـراع والهم يــحــزنــون. من حــيث ا
الـريـاضي ,ومن وجــوه هـذا الـظن ان كال مـنـهـم يـحـاول خـدمـة ريـاضـة
الــعـراق من الـزاويــة الـتي يــراهـا أفـضل ,امـا مــا يـشــاع عن فـسـاد او
ناسبة فصل او ذاك فتلك مسألة اخرى لها الطرق ا تقصير في هذا ا
ـكافـحة الفـساد على وفق حللـها السيـما بـعد تأسـيس اجمللس االعلى 
الـرؤية الـتي بيـنـها الـسيـد رئيس الـوزراء. الى قـطط الريـاضة الـعراقـية
والى فـئـرانــهـا وهم يــتـبـادلـون االدوار وكـل مـنـهم فــيه صـفـات ســلـبـيـة
ـستـمرة ـطاردة ا واخرى ايـجابـية ,نـهدي الـنصـيحـة بأن اوقـفـوا هذه ا
تناقضة منذ خمسة عشر عاما ,فقد ضاق العباد ذرعا بتصريحاتكم ا
في نفس اجلـلسـة وفي ذات الوسـيلـة االعالمية ,وتعـثرت ريـاضة البالد
وان ادعيتم احلرص عليها كمـثل االب الذي يجبر ابنته على طاعته في
ن حتب هي وهـو صادق في احلرص ن يرضى هـو وليس  الزواج 
نـاسب لها ,لندع االنـتخابـات جترى اما علـيها ولـكنهـا تبـقى االدرى با
ـوعـود فـليـرى الـنور مـتى مـا يـراه فلن يـغـيـر من واقع احلال الـقـانون ا
شـيــئــا واال كـيـف سـارت االمــور ومــا زالت تــسـيــر مــنـذ
خمـسـة عـشـر عـامـا .. لنـتـرك الـكـلـمـة للـهـيـئـة الـعـامة
الئكـة والشـياط ,فكـلنـا بشر بعـيدا عن تـصنـيف ا
عطوب ولن وحسبنا هذا ,وعلينا ان نقتلع الضرس ا

يتم هذا اال بيد الشعب اي الهيئة العامة .
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واضـــاف فـــريق الـــوسط ثالث نـــقـــاط عــلى
حـســاب فـريق احلــسـ بــهـدف عــلي سـعـد
مــحـــقــقــا الــفــوز اخلـــامس واالهم الــعــودة
لنـتـائج االرض التي فـرط بعـدد من نـقاطـها
ـواجـهـات الـذهـاب قـبل ان  تـظـهـر واحلـال 
خبرة راضي شنـيشل  في حتقيق نـتيجت
مهمتـ  حيث العـودة  بتعادل بـطعم الفوز
من اجلويـة وحسم مـهمـة  عقـر الدار لـيرفع
الـفريـق رصيـده الى 20نقـطـة  ويـعزز دوره
ــنـافـســات وحث اخلــطى نـحــو انـهـاء في ا
كان اخر  قبل ان يتراجع رحلة احلالية  ا
فـريق احلـسـ  لـلـمـوقع الـثـامن عـشر عـلى
بـعــد مـوقع من الــهـبـوط الــذي بـدات المـحه
تظهر بوجه الفريق متلقيا اخلسارة الثانية
تــوالـيــا  والــسـابــعـة في الــدوري مــضـيــعـا
الــنــقــاط  فـي وضع مــتــعــثــر  يــحــتــاج الى
معاجلات انـية قبل فـوات االوان وقد تضيع

فرصة البقاء.
 WO½«u¹b « »Ëd¼

وهـرب الـديوانـيـة من الـقـاع وتـقـدم خـمـسة
هم مـواقع مـحقـقـا اكـثـر من شيء بـالـفـوز ا
عـلـى مـضـيــفه الـبـحــري  مـا يـعــكس  رغـبـة
الالعب الكبيـرة في الدفاع عن البقاء الذي
ـهــام  الـقـادمـة يـســعى الـتـعــبـيـر عــنه في ا
ـوقع اليـتوقـعه  لـكـنه اليـريد بـعدمـا انـتـقل 
االسـتــسالم بل مـواصــلـة مــشـواره  قـبل ان
يتعثر البحـري في ملعبه ويقف سابع عشر
ــقــلق  بـــســبب تــلـــقي اخلــســارة ــوقـف ا ا

الثامنة.

ــــــوقع افـــــضـل من االولـى  في اخلـــــروج 
جـــانـــبه ظـــهـــرت االمــور مـــخـــتــلـــفـــة امــام
احلــدودالـذي تــلــقى اخلــسـارة  الــســادسـة
كان  حيث  نفط وبات حتت ضغط تهديد ا
الـــوسط واربــيـل وســيـــكــون امـــام مــبــاراة
ـقـبل مع الـكـرخ  والزال صـعـبـة األسـبــوع ا
مـتوازن ويـقـدم مبـاريـات مـهمـة وقـادر على
تـلك العب  قدموا العودة للـنتائج   النه 
الفريق فـي مناسـبات ناجـحة  وكـان يبحث
عن  الـــنـــتــيـــجـــة االهم  في الـــبـــصــرة  في
مامورية صعبة لـكن تبقى  مشاكل الكل هو
الــتـاثــر في الــلــعب خــارج مالعـبــهم مع ان
احلــدود الزال مــتــوازن من حــيث الــنـتــائج
التـي  حقـقـها لالن  بـفـضل عـطاء عـنـاصره
الـتي اغـلـبهـا من الـواعـدين وتـسـيـطـر على
االمور والزال طرفا مـهما في بطـولة الكاس
صلحته ـنافسة   وقادر على تغير مسار  ا
من خالل طـريـقـة الـلـعب والـتـشـكـيـلـة الـتي
طـلوب  والزال في تقـدم نفـسهـا  بـالشـكل ا
ـقـبــولـة االفـضل لـلـفـريق من ـواقع ا احـد ا
عدة مـشـاركات سـابـقة مـا يدفـعه لـدعمه في
ـــبــاريـــات  والـــوصــول الـى  مــوقع قـــادم ا
ـرحـلـة االول  في ثالث مـقـبـول مع نـهـايـة ا
مباريات امام الكرخ  يستقبل البحري  قبل
ـواجـهة ان يـخـرج  الـدور االخـيـر لـلـنـجف 
الــــوسط ويــــتــــعـــامـل مع االمــــوربـــاقــــصى
طـمـوحـات  النـتـائج الـتي ظـهـر بـهـا بـشكل
ـراقب خصوصـا عندما قهر نال  اهتمام ا
اجلويـة امـام جمـهـوره  ويعـد احلـدود احد

وسم  لالن. ابرز  فرق ا

وبـــقـي والزال افـــضل الـــفـــرق فـــائـــدة مـــنه
واسـتــمـر مـسـيــطـرا بـقـوة وتــركـيـز قـبل ان
يعانده احلظ امس االول ليخسر كل النقاط
ـهـدد ـوقـعـه  ا والـفــوائـد لــكـنه اســتـمــر  
ـذكـور امـام رغـبـة الزوراء بـسـبب الـتعـثـر ا
واجلـــويــة  في الـــلــحـــاق به وحـــرمــانه من
الـوصـافـة الـتي اهـتـزت  بـعـد ضـربة اربـيل
التي غيرت من حسابـات كر سلمان الذي

يسعى للعودة الى سكة االنتصارات .
¡UMO*« W UH²Ý«

ـيـنـاء وعاد لـعـزف نـغـمة واسـتفـاق فـريق ا
الفـوز عـلى حسـاب احلـدود  ليـرفع رصـيده
وقـعه الـذي خـسره الى  17نـقطـة  ويـعـود 
اضي في نـتـيـجة انـتـظـرها بـلـهـفة الـدور ا
جمهـوره بعدتعـادل مع الديوانـية وخسارة
ـهم اربــيل  قـبل ان  يــخــرج  بـاالنــتـصــار ا
وتــقــد الــهــديـــة  لــلــتــخــفــيف عن غــضب
جـمــهـوره الـذي تــقـبـله قــبل لـقــاء الـشـرطـة
ــقـــبل الـــذي يــشـــكل الــتـــحــدي الـــصــعـب ا
للـبصـري الـذين فـشلـوا في اكثـر مبـاريات
الذهاب  غير ما حتقق في ملعبهم  ونتيجة
الــتـعـادل الــتي تـعــرض  لـهــا الـشــرطـة  قـد
تــعـطي دفــعـة لــلـمــيـنـاء فـي خـوض الــلـقـاء
القـادم  بـقـناعـة ومـردود مهـم عنـدمـا يدخل
قبلة  مع ان منتشيا  بفوزه   في مواجهة ا
ــلــمــة  الــفــوز عــلـى احلــدود  التــعــني اال  
اجلـراح  وايـقـاف نــزف الـنـقـاط والنه لـيس
احلل لتراجع  الفريق الذي  يامل ان تتغير
 من لـــقـــاء امس االول  مـع الـــلــعـب بـــحــذر
ـوقع  مع نهـاية احلـصة شديـد  لتـحسـ ا

اقدام الشرطـة التي ظهرت
مـرتــبـكــة وغـيــر مـســتـقـرة
وخــرجت بــتــعــادل بـطــعم
خلسـارة اذا ما نظـرنا الى
الـفـوارق الــفـنـيـة وظـروف
الـــلـــقـــاء واحلـــالـــة  الـــتي
عــلــيــهــا  الــشــرطــة  الــتي
كـــــــادت ان تـــــــتـــــــعــــــرض
للخسـارة االولى  لو تمكن
الـــنــجـف من ادارة االمــور
امام  28 دقـيـقــة  وقـبـلـهـا
االســـتـــفــــادة من الـــكـــرات
ـرتــدة  الـتي لم يــتـعـامل ا
معـها الالعـبـ  كمـا يجب
والعـمل عـلى حـسم االمور
قــبل  الــتــراخي وإضــاعــة
فـرصــة الـتــقـدم  والــعـودة
قـبولة بنتـيجـة التعـادل  ا
من اجلــــهــــور الـــذي رافق
ـــلــعب الــنــجف الــنــجف  
الــذي يــشــهــد مــرة اخــرى
حضورا للفريق الذي  قدم
مــبـاراة مــخـتــلــفـة بــفـضل
جـهـود الالعـبـ  وطـريـقة
لــعب ثــائــر  جــســام الـذي
ترك بـصمـته على  الـفريق
الـــــذي جتـــــاوز مـــــحـــــنــــة
الـــتـــراجع والـــوقـــوف في
وقع احلادي  عشر  قبل ا
لـعبه وجمهوره ان يعود 

لتقبل األمانة.
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وجنح اربـــيـل مـــرتـــ عــنـــدمـــا وضـع حــد
لنـتائج الـذهاب ومن ثم ايـقاف تـقدم الـكرخ
ونتـائج مـباريـات  األرض واول من  اجـبره
ـلــعـبه عــلى تـلــقي اخلــسـارة والــسـقــوط 
والـتخـلي عن الـفـوائـد التي عـاد بـهـا اربيل
محققا افضل نتـائجه  بهدف الالعب محمد
ـهــمـة والــعـودة  بـثالث خـالــد الـذي ادرك ا
نقـاط غـالـية رفع بـهـا رصـيده الى 22نقـطة
مـتــخـلــصـا من مـالحـقـة الــوسط وتـقــلـيص
الــفـــارق الى نــقــطـــة مع احلــدود والــطالب
والنفط وتخطى االمور بـنجاح  امام حاجة
النـتجـية والـفـوز الثـامن توالـيا الـذي ياتي
الول مرة  بـعدمـا بقي يـقدم نـتائج مـتبـاينة
ـقدمـة من بـداية قبـل ان يقـهـر احد الـفـرق ا
ـسـابـقـة الـتي رفع اربـيل من حـظـوظه في ا
ـوقع افضل ـرحلـة االولى  اهمـيـة انهـاء ا
مـن الــذي  خـــرج بـــهـــا من مـــلـــعب الـــكــرخ
الـصــعب الـوحــيـد الــذي جنح به  رغم قـوة
اصـحـاب االرض  وبـعــد عـودتـهم بـفـوز من
الديوانية  لكنه واجه فريقا بات يظهر اكثر
تـنـظـيـمـا  مع صـعـوبـات  الـتـنـقل  والـسـفر
واجهة البحري عندما  يذهب الى البصرة 
بحـثـا عن الـفوز الـثـالث  تـواليـا لـدعم امال
ـنـافـسـة الــتي  اوقـفت نـتـائج ـشـاركــة وا ا
الـكـرخ الــذي يـبـدو اخـذ يــعـاني من تـراجع
جـــهـــد الالعـــبـــ  بــعـــد اخلـــروج األخـــيــر
لـلديـوانـيـة  التي تـكـون احـداسبـاب تـعـثره
في ملعبه  الذي قفله بوجه  اقرانه بكل ثقة
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كاد فريق النجف ان يعـرقل مسيرة الشرطة
 ويـــفـــســـد االجـــواء فـي بـــيـــتـــهـــا واحلــاق
اخلسارة االولى به لو استمر بتقدمه بهدف
 حـسـ سـلـمـان د26 قـبل ان يــتـقــبل هـدف
الـتـعـادل د62 عن طـريق احملــتـرف مـعـروف
يــوسف الــنـتــيــجـة الــتي انــتــهت  عـلــيــهـا
بـاراة  التي جـرت ضمن افـتتـاح مبـاريات ا
متاز بكرة اجلولة 16 من مسابقة الدوري ا
القدم لـيرفع االول رصيده الى 37 نقطة في
الــصـدارة  مــبـتــعــدا عن  الـوصــيف الــكـرخ
ـلـعبه بـاربع  نـقـاط  بعـد سـقـوط  الـثـاني 
امام اربـيل فيـما زاد رصـيد الـنجف الى 18
بــنــفس مــكــانه احلــادي عـشــر بــعــدمــا قـدم
سـتوى  اغـلب الـوقت  بشـكل مخـتلف عن ا
ـاضي في الــعـاصـمـة لـقـاء احلــدود الـدور ا
بـفـضل الــبـدايـة الـتي  بـقـي مـتـقـدمـا بـحـذر
شديد  وعـمل ما بوسعـه امال بحسم االمور
حتت انـظار جـمهـور الـشرطـة مـعتـمـدا على
طريقة اللعب التي حددت واجبات الالعب
الــذين قـدمــوا مـا عـلــيـهم ولــلـمــرة الـثــانـيـة
ظـهـورا بشـكل واضح  قـبـلـهـا امـام اجلـوية
وعـــادوا  بـــتــعـــادل بــطـــعم الـــفـــوز قــبل ان
يضيفوا نـقطة غالـية لرصيدهم  اقـتطعوها
ـتــصـدر واسـتــمـر يـبـحــثـون عن كـامل من ا

النقاط.
ـتـصـدر الـفـريق يـضم لـكن ان تـتـعـادل مع ا
ــنـتـخب الـوطــني واليـنـقـصه اغـلب جنـوم ا
شيء وانـت الزالت تـــعـــانـي وهـــربت بـــشق
ــؤخــرة وتــقــدم االداء االنــفس مـن مــواقع ا
ـقـنع وكـنت  قـريـبـا  من صـنع احلـدث  لو ا
جـرى الـتـعـامل مع تـفـاصـيل صـغـيرة   لـكن
الـشيء اجلـيــد في ان يـظـهـر الــنـجف بـقـوة
ردود عـبر اسـماء شـبابـية وتركـيز ويـقـدم ا
قـدمت مـا علـيـهـا واالهم ان تـظهـر مـتـحـدية
لـلــكـبـار والن  كل الــفـرق تـواجـه صـعـوبـات
الـلــعب خـارج مــواقـعـهــا  لـكن الــنـجف عـاد
ـكن التقلـيل  منها وشان بنتيـجة  مهمة ال
ـتصـدر الذي فريق الـنـجف النهـا  اتت من ا
واجـه صــعــوبــات حـــقــيــقــيـــة بــعــدمــا عــاد
الضيـوف بانـدفاع في بدايـة الشـوط الثاني
والحت لـهم اكــثـر من فـرصـة لـالجـهـاز عـلى
ـوسم  لـكـنهـا لم االمـور وحتـقـيق نـتـيـجـة ا
ـتـصدر تـستـغل  كـمـا يـجب  قـبل ان ينـقـذ ا
وقف بالتـعادل النه في كل االحوال افضل ا
من اخلــســارة الــتي كــاد ان يــتــعــرض لــهـا
بعدما افـتقد لـلبداية وبـقي يعاني  بسـببها
وساد االرتـباك خـطوط الـفريق  بـعدمـا بقي
متـاخـرا  بالـنتـيـجة وهـو يـبحث عن  الـفوز
واحلـفـاظ  عـلى نـظـافـة سـجـله والـتـقـدم من
دون النظر للوراء الن التفكير بالنتيجة كان
واضــحـــا امــام  قــلــة الــتـــركــيــز واجملــهــود
الــبــدني رغـم ان تــشــكــيــلــة الــفــريق  تــضم
مجـمـوعة اسـمـاء والعبـ  ويـامل جمـهوره
ــــدرب الـــعــــثـــرة ويــــعـــود ان يـــتــــجـــاوز  ا
لالنـــتــصـــارات امــام اخـــر ثالث مـــبــاريــات
يتـوجب علـيه  حسـمهـا اذا ما  اراد  الـبقاء
في الصدارة  حتى نـهاية النصف االول من
الــدوري كــنــتــيـجــة مــعــنــويــة  وسط رغــبـة
الحق في ســـحـب الــبـــســـاط من الـــثالثـي ا
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متـاز. ولم يسبق له أن تقدم ركـز الثاني في الدوري الـعراقي ا يستـعد نادي القـوة اجلوية للـمشاركة في بـطولة دوري أبطال آسـيا بعد حـصوله على ا
إلى مـا بعـد دور اجملـمـوعـات ولـكنـه سيـعـزز بال شك جنـاحه في الـفـوز بـلـقب بـطولـة كـأس االحتـاد اآلسـيـوي في عام  2016و 2017و .2018وأقيم
ـلحق التمـهيدي لدوري ـباراة القوة اجلـوية وباخـتاكور اليـوم الثالثاء ضمن دور ا ؤتـمر الفني  صبـاح امس االثن في العـاصمة األوزبـكية طشـقند ا
قابل سيرتدي فـريق باختاكور الزي اروني بـا رمى الزي ا إبطال آسيـا. وسيرتدي العبو الـقوة اجلوية الزي األزرق الكـامل بينما سيـرتدي حارس ا
باراة اليوم الثالثاء بتمام الساعة الواحدة مساء بتوقيت العاصمة بغداد وشح باألصفر فيما سيرتدي احلارس اللون البرتقالي. وستقام ا األسود ا

الثالثة مساء بتوقيت أوزبكستان.
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ـسـؤولـية عـنـدمـا يـتالعب صـاحب ا
بردود افعال وتصريحات بعيدة عن
حــقــيـقــة االمــور وكـأنه (دالل امالك)
تـلك اال مقـدار ما يزايـد على مـا ال 
ا بعضا سيجنيه هو شـخصيا ور
ــنـتـفـعـ بـاإلصـرار مـن مـحـيـطـيه ا
ـضي في مـنحى عـلى االسـتمـرار وا
خـــطـــيـــر رغم مـــعــرفـــتـــهم األكـــيــدة
بـاسـتـحـالـة الـقـدرة عـلى احـداث أي
ـــواقع آيـــلـــة لـــلـــســـقــوط (اصالح) 
بأحكـام القانون وقـرارات القضاء ال
مــحــالـة الــيــوم او غــداً فــلن يــصح
ثل باآلخـر اال الصحـيح كما يـقول ا
عـروف. كالم قد ال يـرضي البعض ا
لكنه مقـصود وموجه الى من يعرف

عني به وبأسبابه. انه ا
ا توفر دخل كخالصـة  كتبت هـذا ا
لــدي من قــنـــاعــات بــعــد حــضــوري
ـشـتـرك الـذي دعت الـيه االجـتـمـاع ا
االمانة الـعامـة جمللس الوزراء فــــي

2/9 وعلى مستوى عالي من
ـسـتـقـبل ـنـاقـشـة جـديـة  االهـتـمـام 
ـــبي في الـــعـــراق ومــا الـــعــمـل االو
مــتـوقع ان تـسـفـر عــلـيه انـتـخـابـات
مـــكـــتــبـــهــا الـــتـــنــفـــيــذي في  2/16
تالعب والال قانوني الذي بالشكل ا

بية على اتباعه. تصر االو
ـــبـــيـــة الى اعالن لم تـــنـــصـــاع االو
ـرشـح الى انـتـخـابـاتـها اسـمـاء ا

ـزمعـة اال بعـد االرتـباك الـذي ولده ا
انـتــقــاد مـبــاشــر مـســمــوع من أحـد
ـواقع الـرئـيـسـيـة ـرشـحـ الحـد ا ا
ــاذا في مــكـــتــبـــهــا الــتـــنــفـــيــذي!! 
ـــــصــــلــــحــــة من يـــــغــــيب االعالن و
ـــاذا هـــذا الئـم?? و بــــالـــتـــوقــــيت ا
ـــبـــاشـــر االنــــصـــيـــاع الـــســــريع وا
بـإعالنه?? اجلواب مـعـلوم واعـتادت
عليه رياضـتنا في استقـبالها لردود
ــــبــــيــــة مـــرات فــــعل قــــيــــادات االو

متكررة!!
ـذكـور كـان قـد شـارك في ـرشح ا فـا
ـعــروف قـبل ايـام الـذي لــقـاء بـابل ا
جــمع عـددا من رجــال الـريــاضـة من
أوسـاط مــخـتــلـفــة نـاقــشـوا (عــلـنـا)
مـسـيرة الـريـاضة عـمـومـا في البالد
وابـتعـدوا (مـتعـمـدين)عن اي اشارة
الى مــوضــوعــة االنــتـخــابــات ال بل
مــــنــــعـــوا حــــتـى الـــتــــحــــدث بــــهـــا
وبـتـفـصـيالتـهـا. عـبـر صـورة الـلـقاء
ـذكور نـشـرت عمـدا قـامت الدنـيا ا
ولم تـــقـــعـــد تـــصـــرخ وتـــطـــالب عن
مــبــررات قــيــامه واعــتــبـروه تــكــتال
انتخابـيا مضيفـ بالهلع ذاته بانه
سوف لن يحصل على اكثر من ستة

زمعة. أصوات في االنتخابات ا
ـذكـور وما وحـ تـأكد بـان الـلـقاء ا
تـبـعه في اجـتـمـاع مـوسع اخـر بانه
لم يـذهـب الى مـنــاقــشـة مــوضــوعـة

ــــا بـــــحث في االنــــتــــخـــــابــــات وا
مــجـــريــات كل مـــســيــرة الـــريــاضــة
ـتـبع في اُسـلـوب ادارتـها والـنـهج ا
ـلف في بـلــدنـا وضـرورة نـقل ذلك 
مـتكـامل الرؤيـة الى الـدولة حتـذرها
من اسـتــمـرار تـأثـيـراته اخملـربـة في
العـمل الريـاضي وبالـدالئل واالرقام

وثقة. ا
نـتفع كان ذلك كافـيا لدى بـعض ا
ومن مروجي الفتنـة ودعاة الوطنية
الزائـفة الى تـبديـل بوصـلة االنـتقاد
وتـوجـيهـهـا نحـو اجـهاض الـتـحرك
مـدعــيــة ومــحــذرة في نــفس الــوقت
علـومة ب بانه اسـتغالل للـقرابـة ا
وقع كاتب هذه الـكلمـات وصاحب ا
التـنـفيـذي االول في مجـلس الوزراء
ـبـيـتـنـا وانـه سـيـجـر الـريـاضــة واو
الدخـول الى نفق مـظلم!! اي حـماقة
اعالمـــيـــة واي نـــزق ســـخــيـف هــذا
ـريب الـذي يـحـاول الـعبث ـنـطق ا ا
ـا عاد بـعـواطف مـشـاهـديه حـمـايـة 
عــــلـــيه وعـــلـى امـــثـــاله مـن مـــنـــافع
وامــتـــيــازات مــعـــروفــة?? واي ظالم
ـا هو ـكن ان يـكون أكـثـر حـلكـة 
ـبــيـة ونـتـائج قـائـم في اوضـاع االو
أعــــمــــالـــهــــا ومــــا صـــاحـب ذلك من
تـقاطـعـات وفضـائح خالل الـدورت
?? والى اين تـريدون ان ـنصـرمتـ ا
تـنـتـهوا بـهـا ابـعد من هـذه الـهـاوية

الـسـحـيقـة في االنـحـدار والـترزق???
وهل ان كــاتب الــســطـور هــذه الـذي
عمـل في ميـادين الريـاضة الـعراقـية
ـنـصـرمـة كان في األعـوام الـسـتـ ا
متلحفا بجبة أخيه األصغر?? او انه
درس وتــعـــلم وبـــحث وعــمـل وعــلم
(بشد الالم) وحتدث ونـشر او انتقد
ـا تــمـلـيه عـلـيه كــبـعض االخـرين 
نزواته او تطلـعاته الشخـصية نحو
ــواقـع وامــتــيـــازاتــهـــا ام انه قــام ا
بــتــوظـــيف كل ذلك لــصـــالح خــدمــة
ريــــاضـــة بــــلــــده وضـــمــــان سالمـــة

مسيرتها??
اســال االعـالمي الـــفـــطــحـل هــذا ان
يــــــســـــال االخ رعـــــد حـــــمـــــودي عن
االشـخـاص واجلـهـة الـتي مـهـدت له
الــتـــرشــيح والـــتــربع عـــلى رئــاســة
ــــبـــيـــة?? الـم تـــكن احلــــكـــومـــة االو
ومجـلس وزرائهـا وقرارها رقم 184
في 20 مـايس 2008 ومــا تـبــعه من
اجــــراءات?? ام ان احلـــال اخــــتــــلف
الـيـوم وصـار راي الـدولـة ووزارتـها
عـنيـة (قانـونيـا) امرا مـحظـورا قد ا
ـيـثاق وان عـليـها يـغتـصب شرف ا
اي احلـكــومــة ان تـســتــمـر فــقط في
ضخ االمـوال دون ان تمـتـلك اجلرأة
لـلـتــسـاؤل عن مــصـيـرهــا واسـلـوب

انفاقها!!
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ــبـيـة ان كـانت كــان عـلي قـيـادة االو
فــعال حـريــصـة عـلي ريــاضـة الـبالد
اكـثــر من حــرصـهــا عـلى مــواقـعــهـا
ومـــنــافـــعــهـــا ان جتـــيب او ان تــرد
بـجالء وبـالـدالئـل مـثـلـمـا فـعـلـنا ان
جتـــــيب عـــــلـى مـــــا وجـه لـــــهـــــا من
ـقـالة اسـتـفسـارات وانـتقـادات في ا
ـــــــــــنـشـورة احملـررة من قــبـلـنـا وا
في 2018/2/21 حتت عـنـوان " مـاذا
ـبــيـة عـبـر انــتـخـابـات خـطـطت االو
احتــاداتــهــا ". كـــان عــلــيــهــا وعــلى
إعالمها ان يتـقيد بأداء الواجب في
الـــبــيـــان بــدال مـن دفن الــرؤوس في
الـرمـال كمـا تـفعل الـنـعام اخلـائـفة!!
لكن ذلك لم ولن يحـصل الن السلوك
بي ـتسـلط عـلى ادارة الـشـأن االو ا

ـسـتـقـبل ـقـدوره ان يـفـكـر  لـيس 
الــــعــــمـل الــــريــــاضي فـي الــــعـــراق
تـقـاطع أصال مع اغلب قـواه وهو ا
مـــواصل عــلى تــوظـــيف كل قــدراته
ـــالــيـــة في تـــكــرار ذات اإلداريــة وا
ـنـهج الـتـكـتـلي في اُسـلـوب قـيادة ا
ــبــيــة واحتــاداتـهــا. "تــؤيــدني االو
اعــطـــيك تــخــالـــفــني اقـــطع عــلــيك
ـتـبع في ـنــهج ا الـنــعم". هـذا هـو ا
بية وأمـانتيها في تـعاملها مع االو
ـــارة احتـــاداتـــهــــا خالل الـــدورة ا
وانـــــظــــــروا مـــــا حـل بـــــاحتـــــادات
ــنـــضــدة ـــصــارعـــة واجلـــودو وا ا
والــتـايـكـوانـدو وغــيـرهـا كـثـيـرا من
ـبـيـة والـعـديـد االحتـادات غــيـر االو
عطلـة منذ امد وقتـة ا من اللجـان ا

طويل تنتظر احلسم.
كـــان االولـى بـــاألخ رعــــد حـــمـــودي
ـــواقع ومـــحـــيــطـــيه مـن شــاغـــلي ا
ومسـتغلـيها لـغير غـاياتهـا واقصد
األمين وحرصا منهم على سالمة
ــــبـــيــــة واحلـــد من ــــســـيــــرة االو ا
ـعـلـنـة ان يـبـادروا الى تــمـزقـاتـهـا ا
ـــة) بــابل دعــوة اجملـــتــمـــعــ في (
ـتخـصـصـ غـيرهم وعـشـرات من ا
ومــحــاورتــهم فــيــمــا يـطــرحــوه من
مـــوضـــوعـــات وافـــكــــار من اجل لم
الـصـفـوف وتـقـريب وجـهـات الـنـظر
وتــهـدئـة االوضـاع بــدال من الـتـكـتل
ـمزقـة لوحـدة الـعائـلة وسـياسـاته ا
ــبــيــة!! كــان عــلـــيــهم عــلى اقل االو
تقـدير ان ينـظموا اجـتماعـا رسميا
لـهيـئتـهم الـعامـة الـتي مر اكـثر من
عــام عــلى الــتــئــام اخــر لــقــاء لــهـا
للـمداولـة في الشـأن االنتـخابي قبل
اعـالنه فـهـي اي الـهــيـئــة الـعــامـة
تــمــثل حــسب نــظــامــهم الــداخــلي
الـســلـطــة األعــلى في الــقـرار لــكـنه
وكــمـــا يــبـــدو قــرارا (خـــلب) وعــلى
هـمة ـواقع ا الورق فـقط مـا دامت ا

محجوزة من قبل شاغليها!!
كـان االولى بــرعـد حـمـودي ان يـقف
امـام نفـسه ليـسائـلهـا بصـراحة عن
مـبـررات تـرشحه لـدورة ثـالـثـة وهو
لم يـقـدم ال لـنـفـسه وال لـتـاريـخه وال

ــكـن ان يــذكـر لــريــاضــة بــلــده مـا 
خالل سـنـوات عشـرة مـتـواصـلة في
ـوقع االول اال زيـادة مـتـنـاهـية في ا
نظم التراجع الـفني واإلنفاق غـير ا
ـريب وفي تــمـزيق وحـدة الـصف وا
الـريـاضي االدارة التـي عدهـا كـثـير
ــهـتــمــ ونــحن مــنــهم اسـوا من ا
وأضـــــعف ادارة مـــــرت فـي حـــــيــــاة
الــريــاضـــة الــعـــراقــيـــة وجلــنـــتــهــا

بية. االو
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نــــعــــود الـى مــــا تــــقــــرأه خــــارطــــة
علنة. الترشيحات ا

اللـهم زد وبارك فـالكل بـال استـثناء
مــتـــطــلــعــة كــمـــا يــبــدو الى مــواقع

بية!!!! القيادة االو
هـيــئــة عـامــة سـيــكــون قـوامــهـا في
ـؤتـمـر االنـتـخـابي قـرابـة الثـالث ا
شــخـصـا جـمـيـعــهم وبال اسـتـثـنـاء
مــرشــحــ ويــبـغــون الــتــســلق الى
ــواقع الــتـنــفــيــذيـة االحــد عــشـر!! ا

اليس ذلك غريبا??
ناورات االنتخابية لم بتكتيكات ا ا
في اوضـاع من هذا الـنـوع يجـزم ما

يلي:
- ان هـــنــاك دفـع مـــرتب لـــتــرشـــيح
بـعـض الـوجـوه مـن بـعض األطـراف
لغـاية تشـتيت األصـوات االنتخـابية
وضــمــان الــفــوز بــأصــوات قــلــيــلــة

مضمونة ال تقترب من األغلبية.
- زخم الـترشـيـحات يـعـبر بـوضوح
عن وجود خـاليا نـائمـة لتـكتالت او
اتــفــاقـات غــيــر مــعـلــنــة او تــخـشى

االعالن (حاليا).
ان عــــدم االعـالن والــــتــــقــــيــــد بـــاي
مــــواصــــفـــات وضــــوابـط نـــوعــــيـــة
بـتغاة ومؤهالت دراسـية للـمواقع ا
بـية في بلدنا يدلل بال شك بان االو
ـسـتــلـزمـات غـيــر مـعـنــيـة اطالقــا 
هم انها تفرض استمرار التطوير. ا
فـوزها في االنـتـخابـات بـاي وسيـلة
ثم توظف بعد ذلك بـأموال الرياضة
ـــــتــــخـــــصـــــصــــ بـــــعـــــضـــــا من ا
كـــمــــســـتـــشـــاريـن (بال صالحـــيـــات
معـلومـة) وهي من تخـتار او تـمتنع

بـعـدهـا بـقـبـول مـا يـقـدم من االفـكـار
والطروحات.

ـعـلـنـة - الـتـرشـيـحـات بـصـورتـهـا ا
تـؤشــر بــجالء واضـح الي نــتــيــجـة
حتمـية تـقود الى وضع تتـشتت فيه
الـنــوعـيـة. بـكالم اخـر ان اخلـيـارات
ـؤهلة في اختـيار وفـوز النوعـيات ا
في خــــــبـــــراتـــــهــــــا او في درجـــــات
حتـصيـلهـا العـلمـية سـتضـعف امام
أصـــوات األغــلـــبــيـــة الـــهــزيـــلــة في
عـــطــائـــهــا وقـــدراتـــهــا الـــعـــلــمـــيــة

يدانية. وا
مـا يــلـفت الــنـظـر ايــضـا ويــفـتـرض
مـنــاقــشــته واالعـتــراض عــلـيـه قـبل
ـــؤتـــمــر االنـــتـــخــابـي بــان هـــنــاك ا
احتادات (شـبه وهميـة او فضـائية)
أقحـمت على الـهيئـة العـامة لكـونها
ـن يـــــضـــــمـــــهم (بـــــاالسم فـــــقـط) 
ـبي. تـشـكـيالت شـبه الـبـرنـامج االو
شــكـــلــيــة لم تــكــتــمل مــســتــلــزمــات
ـارسـاتهـا فـنـيا وإداريـاً في الـبـلد
حــسـب الــقـــانــون ولـم تــقـــوى عــلى
تنظيم اي سباق او مـنافسة رسمية
متكـاملة خالل كل عام 2018 وقبله.
وان فـــــعـــــلـت ذلك فـــــبـال مــــردودات
رياضية حتسب لهذا النادي او ذاك
الـفريق كـمـا هو احلـال في احتادات
الـــــــثالثـي احلـــــــديث والـــــــغـــــــولف
ــائــيـة والـشــراعي او الــريــاضـات ا
وكـذلك الي حدود بـعيـدة الـفروسـية
والبيسـبول وغيرها. فـلقد زرع فيها
واخـتيـر لهـا انـاس إلدارتهـا اغلـبهم
ـبــيــة او قـريــبـ مـوظــفــ في االو
مـــنـــهـــا ال عالقـــة او مـــعـــرفــة لـــهم
بــــتــــفـــــصــــيالت هـــــذه الــــنــــوع من
ـا الــريــاضــات كــمــا يــفــتــرض وا
(فــقـط) لــتــامـــ حتــشـــيــد أصــوات

انتخابية مضمونة ال غير!!
{ أشـيـاء غـريـبـة كثـيـرة تـلـفت نـظر
ــتــابع ســأكــتــفي بــعــرض اثــنـ ا

منها.
 رئيس احتـاد معلـوم دفع او اضطر
الي االسـتـقالـة قـبل أسـابيـع نتـيـجة
اختالف او اتهام مالي من قبل بقية
مــــــجــــــلـس ادارة احتــــــاده يـــــــدفع

لــلـمـشـاركـة في انـتـخـابـات اخلـبـراء
ـاذا وألي مــرشـحــا عـن جــهــة مــا!! 
غاية تكتلية تكتيكية يرتضي هو او

من رشحه الى القيام بذلك??
عروفة { سكرتير أحـد االحتادات ا
ومــوظف في ذات الــوقت فـي احـدى
ــبــيــة يـرشـح كـخــبــيـر أمــانـتي االو
للمـشاركة في انتـخابات التـنفيذي!!
رتب ثالث او رابع او هل هو عوز 
لـرجـال حـمايـة خـاصـة او لـعـربة او
مكـتب أحدث ام ان في االمـر غايات
ال يـــعـــلم بـــهـــا اال الـــراســخـــون في

العلم??
فـي كـل األحـــــــــوال ان انــــــــــتــــــــــهت
االنتـخابات حـسب ما خـطط لها من
ــــبي قــــبـل اصــــحـــاب الــــقــــرار االو
تسلط او أجلت حسب رغبة (أخو ا
الــرئـيس) كـمــا يـزعـمـون ,فـان االمـر
سـوف لـن يــفـضـي الى اي نــتــيــجـة
ملـموسة لـتطويـر رياضة الـعراق ما
دامت الدولة وسـلطاتـها التشـريعية
والتنفيذيـة بعيدة عن رسم مسارات
ؤسسات الريـاضية فيها لسياسـة ا
وتـــخــشـى من تـــهــديـــدات الـــتــدخل
الـدولي ومــا دامت مـشـاريع قـوانـ
ــؤســسـة تــوظف خلــدمـة مــصـالح ا
ـتـحكـمـ بـإداراتهـا وامـوالـها وال ا
ــطــلــوبــة نــحـو تــمــتــلـك الــنــظــرة ا
مـستـقـبل ريـاضي ناصع ومـضـمون

يستحقه وطن كالعراق.
بناء منظومة

خالصته " ان االنـكفـاء نحـو الداخل
واعــادة بــنــاء مــنــظــومــة ريــاضــيـة
مـتـكـامـلـة بـقـوانـيـنـهـا وهـيـكـلـيـتـهـا
سيضمن للعراق ورياضته مستقبال
سيعيدها الى حالة الزهو ومنصات

التتويج.
وان اي عقـوبات (قد) تـمنع مـشاركة
الفـرق الريـاضية الـعراقـية لـسنة او
حــــتـى اثــــنـــــ هي اقـل ضــــررا في
تأثيراتها على الرياضة ومستقبلها
ـنــهج االمي اخملـرب من تــأثـيــرات ا
ــــســـتــــغل الـــذي ســــاد اُســـلـــوب وا
ارة. والله ادارتها خالل السنوات ا

من وراء القصد.
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