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الـوطنية رعـد حمودي لم يسـتطع العبور
بـــالــلــجــنـــة الى بــر األمــان وتـــرشــيــحي
لـــرئــاســة الــلــجــنـــة أدفع ضــريــبــة ذلك".
وأضـاف ان حـمـودي "لم يـكن قـادراً عـلى
سـكه الـعـصى من الـنصف إدارة الـعـمل 
وضـوع بـسبب وقـراره ضـعيف ويـبـرر ا
الــوضع الـــعــام في الـــبــلــد". وأوضح ان
ـبيـة هو "مـهمـة األم الـعـام للـجنـة االو
من يــشـرف عـلى عــمل االحتـادات ولـيس
رئـيس اللجنة لكن لألسف أصبح (عرض
حــاجي) يــطــبع ويــوقع األوامــر االداريـة
وااليـفادات فقـط وهم من حولوا أنـفسهم
لـذلك ويفتـقدون للـتخطيط وخـطط العمل
ومـــراقـــبـــة ومـــتـــابـــعـــة اداء االحتـــادات
وبـخالف ذلك فأننـا نبقى بـتراجع". وب
بية ليس لديها وسوي ان "اللجنة االو ا
مـوازنة مالـية بل مـنحة قـابلة لـلزيادة او
الـنــقــصـان او الــقــطع وهي تــوزعه عـلى
االحتـادات الريـاضيـة" متـوقعـا ان "تضع
ال الـرياضي وبيـنها الـدولة يدهـا على ا

بية. اللجنة االو

ريـاضــيـ ومــعـروفــ بـالــوالء ألعـضـاء
ـكــتب الـتــنـفــيـذي". ونـوه الى ان "رؤاء ا
االحتـــادات الـــريــاضـــيــة مـــرعـــوبــ من
ـكــتب الــتـنــفـيــذي ومن يــخـالــفه فــيـتم ا
إقـصـائه والـتمـسك بـالـقـرار والـتـعنت به
هـــــــو مـن حـــــــرم احتــــــــاد اجلـــــــودو من
ـبـيـة". وقال الـتـصويت بـانـتـخـابات االو
ـوسـوي ان "إقـصـائي بـسـبب تـرشـحي ا
بـية وتعرضت لكثير لـرئاسة اللجنة االو
ـساءالت واليوم دفعت ثمن ذلك لكن من ا
رئــــاســـة احتــــاد اجلـــودو حـــســــمت لي"
كـتب الـتـنـفـيذي مـنـوهـا الى ان "تدخـل ا
ـبــيـة بــعـمل االحتــادات الـريــاضـيـة لألو
خـطأ فـظـيع كـونهـا مـرتـبطـة بـاالحتادات
بية الـدولية". وأشار الى ان "اللجنة االو
هي من تـنصلت عن تـشريع قـانون جديد
كتب لـعملهـا" كاشفاً ان "بعـض أعضاء ا
الـتـنـفـيــذي ال يـحـمـلـون شــهـادة مـتـوطـة
وعـددهم أربــعـة وهـذا أحــد أسـبـاب عـدم
ـبـيـة". وانـتـقد اقـرار قـانـون اللـجـنـة االو
ـبـية ـوسـوي "أداء رئـيس الـلـجـنـة األو ا

الـــهـــيـــئــات الـــرئـــاســـيــة فـي االحتــادات
الــريــاضــيــة ان يــصــوت ألكــثــر من مــرة
ـبية الـدولية ال ـشرف من االو ولألسف ا
وسوي يـعرف بهذه اخلـروقات". وتابع ا
ان "االنــتــخــابـــات مــاتت قـــبل ان تــولــد"
مـشــدداً عـلى "ضــرورة تـصــحـيح األمـور
"مـبينا ان "انسحابنا من االنتخابات كان
احـتـجـاجــاً عـلى الـعـمـلــيـة اخلـاطـئـة وال
ــثل لــلــحــكــومــة ومــجــلس يـــوجــد اي 
الـنــواب واالنـســحـاب بـســبب اخلـلل في
الـــقـــانـــون". وأوضـح "كـــان يـــجب اعالن
ــرشـحـ لالنــتـخـابــات مـبـكـرا أسـمـاء ا
بية و وهذا لم يحصل بانتخابات االو
اعالنـها بـعد غـلق فتـرة التـرشيح كـما لم
ـشرفـة على االنـتخـابات نـعرف الـلجـنة ا
اال بـدخــولـنــا قـرعــة االقــتـراع ولم تــعـلن
أسـمـاء الـلـجـنـة اال اليـوم". ولـفت الى ان
كـتب التنفيـذي للجنة "هـناك جهات في ا
ـبيـة وراء اخلروقات" مـشيرا الى ان االو
"مـعـظم اخلـبــراء الـذين فـازوا بـعـضـويـة
ــبــيــة غــيـر اجلــمــعــيـة الــعــمــومــيـة االو

بيـة بعد ان نالت 18 عن الـرياضيـة االو
صـوتـا فــيـمـا حــظـيت الـدكــتـورة بـيـداء
كـيالن بــتـمـثــيل الـعــنـصـر الــنـسـوي في
االنـتخـابـات كمـمـثلـة عـنهم بـ  18صـوتا
لـيـتم االعالن بـعـدها عـن الهـيـئـة الـعـامة
الـــتي يـــحق الـــتـــصـــويت والـــتــرشـــيح.
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وكــشف رئـــيس احتــاد لــعـــبــة اجلــودو
ـوسوي عن فـضائح وخـروقات مـيسـر ا
بـاجلملـة في انتخـابات اجلمـعية الـعامة
ـبية الوطـنية العـراقية. وقال لـلجنة االو
ـــوســوي في تــصــريـــحــات صــحــفــيــة ا
"حـصـلـت الـكـثـيــر من اخلـروقـات إلعـداد
هـذه االنتـخابات والـغريب ان من يـعدها
ويـشرف عليهـا هم من العامل بـاللجنة
وهـذا خالف اي انــتـخـابــات كـونه يـؤثـر
عــلـى مــســيــرة االنــتــخــابــات وعــمــلــيــة
ـعقول ان االقـتراع". وأضـاف "ليس من ا
يـكون خـبـراء االنتـخابـات من االحتادات
الـرياضـيـة وهذه أضـحـوكة" مـشـيرا الى
ان "من بـ اخلـروقـات الـسـمـاح لـبـعض

وبـجمـيع إجراءاتـها ال سـند قـانوني لـها
اسـتــنــادا الى قـرار احملــكــمـة االحتــاديـة
الـعلـيـا مـشيـرا الى ان لـديهم وبـالـوثائق
ــال الـــريــاضي مـــا يــثـــبت اســتـــخــدام ا
ألغـراض انتخابية). وقال الكناني ان من
أسـبـاب االنـسـحـاب من االنـتـخـابـات هـو
ــتــعــمــد الحتــادات اجلــودو (الــتــغــيب ا
والـتايـكواندو والـطاولـة ومصادرة إرادة
اجلـمعـية الـعمـوميـة وتأي احتـادات غير
مـسـتـوفـيـة لـلـشـروط الـقـانـونـيـة لـغرض
زيـادة األصوات االنـتخابـية عـلى حساب
الـرياضـة مضـيفـا كـذلك مخـالفـة النـظام
األسـاسي في إجـراءات اخـتـيـار اخلـبراء
والـــعــنـــصــر الـــنـــســوي والـــريــاضـــيــ
ـــثـل االحتـــادات غــــيـــر ــــبـــيــــ و االو
ــبـيــة) وتــابع في ذكــر األســبـاب ان األو
(دخـول أعضـاء في اجلـمـعيـة الـعمـومـية
غـير مستوف للشروط القانونية لوجود
قـيـود جــنـائـيـة بــحـقـهم وجــود أكـثـر من
احتـاد مازالت شـرعيـتهم مـنقـوصة لـعدم
حـسـمـها في احملـاكم الـعـراقـيـة وأسـباب
ــنـسـحــبـون في أخـرى غــيـرهــا). ودعـا ا
بــيــانــهـم (االخــوة في مــجـــلس الــنــواب
واحلـكـومـة الـعـراقـيـة ومـجـلس الـقـضـاء
الـعــراقي بـعــدم االعـتــراف بـنـتــائج هـذه
االنـــتــخـــابــات والـــوقــوف بـــحــزم جتــاه
ـتــشــددين فـي عـدم احــتــرام الــقــوانـ ا
سـتخـدم أسـلوب الـعراقـية الـنافـذة وا
ـنـاورة والتـضـليل عـلى حـسـاب الوطن ا
وريـــاضــته). واســـفــرت انــتـــخــابــات مــا
يـســمى بـاخلــبـراء عن فـوز 11 مــرشـحـا
االمـر الـذي سـمح لـهم بـدخـول اجلـمـعـية
الـعمومـية والـترشيح فـي انتخـابات يوم
ــقـاعـد أمس الـســبت. وقـد حــصل عـلى ا
الـســبــعــة كل من رعــد حــمــودي واحــمـد
صـبـري ود. فـرقــد عـبـد اجلـبـار و د.عـبـد
الــوهـاب الـطــائي عـلى 18 صـوتــا فـيـمـا
حــصل فالح حـــسن ود. صــفــاء صــاحب
وطــارق عـبــد الــرحـمـن عـلى 17 صــوتـا.
فــيـمــا نــال رئــيس احتــاد اجلــوجــتـو د.
مـخلص حن علـى ثقة الـعمومـية لـيصبح
ـــبـــيــة ـــثـال عن االحتـــادات غـــيـــر االو
بـحصوله على 17 صـوتا وفاز عن صفة
ـبي مـهـمـد احـمـد بـعد ان الـريـاضي األو
ثـلة حـصل على 18صـوتا ورنـد سعـد 
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فـهوم خاطئ اساسه هش مفاده انتـا نتحدى احلكومـة في اقامة االنتخابات ـبية رعد حمودي ان هـناك من يريد ان يؤسس  أكد رئيس اللجنة االو
وهذا ماال نرضاه مطلقا. واضاف حمودي ليست لدينا حتديات او تقاطعات مع احلكومة فنحن ابنائها وتاريخنا يتكلم بفصاحة حول ذلك وال نقبل
ـاضيت وخارطة الطريق التي وضوع. واشار الى ان االلتزامات التي قـطعناها مع احلكومة الـعراقية في السنت ا ان يزايد علينا أحد في هـذا ا
بية الـدولية حول اجراء االنـتخابات هي الـتي جتبرنا على خـوض االنتخابـات ومن يقول غير ذلك فـهو غير صادق. وضعناها سـوية مع اللجـنة االو
ـبية وتابع نحن ابـناء بلـد ونعـترف يقـوانينه ونـحترم قـضائه النـزيه وان وصلت الـقضيـة للقـضاء ليس لـدينا اَي مـشكـلة ولن نحـتمي في اللـجنة األو
بية الدولية ونحن من ضمنـهم واألفضل ان نحتمي حتت حكومتنا الدولية مثلما يتحدث البعض بل هناك 206 جلنة منطوية حتت لواء اللجـنة االو

العراقية أفضل من الدولية.
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جرت امس
السبت انتخابات
كتب التنفيذي ا
بية للجنة األو
الوطنية العراقية
وسط رفض
حكومي

واعتراض نيابي
وانسحابات
باجلملة
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خارجية لذلك اقترح تشكيل جلنة رباعية
ـــثــلـي جلــنـــة الـــشـــبــاب مـــكـــونــة مـن 
والـريــاضـة في مـجــلس الـنـواب وهــيـئـة
ـالية ووزارة الـشباب الـنزاهة والـرقابة ا
ـــالــيــة لـــصــرف مــخـــصــصــات ووزارة ا
ال االحتـادات الـريـاضـيـة حـفـاظـا علـى ا
ــالـكـي ان االعــتـراض الــعــام. وأضــاف ا
ـثـلـة الـقـانـونـي لـلـحــكـومـة الــعـراقـيــة 
بـوزارة الـشـبـاب والـريـاضة ال يـصب في
ــكـتب مــصــلـحــة الـفــائــزين بـعــضــويـة ا
شاكل الـتنفيـذي لذلك أتوقع الكـثير من ا
ـالـية في الـفـترة الـقانـونـيـة واإلدارية وا
ـقبلة. يذكر ان جلنـة الشباب والرياضة ا
ف مــجل الــنــواب قــد اجــتـمــعـت بــوزيـر
الـشـباب والـريـاضـة وكان وزيـر الـشـباب
والـريـاضــة احـمـد الــعـبـيــدي قـد أكـد في
بـيــان (ان الــوضع الــقــانــوني لــلــمـكــتب
ـبــيـة الـوطــنـيـة الــتـنــفـيـذي لــلـجـنــة االو
الـعراقية يعد غير شرعي وعليه يتوجب
بية تـشكيل هيئة مـؤقتة إلدارة ملف االو
ـبـية الى حـ إقـرار قـانـون الـلـجـنـة االو
في مــجـل الــنــواب) واضــاف ريــاض ان
ــكـتب الـتــنـفـيــذي عـلى إجـراء (اصـرار ا
االنتخابات يعد مخالفة صريحة لقوان
الـدولــة ويـتــحـمـل الـقــضـاء مــسـؤولــيـة
الـدفـاع عن قـراراته ال سيـمـا وان الـعراق
بـلد يـحتـرم مـبدأ الـفصـل ب الـسلـطات
وعــلى الــهــيــئـة الــعــامــة أيـضــاً احــتـرام
الـدولة وقـوانينـها كـونهـا صاحـبة الدعم
ــكــتب بــكل اشــكــاله لــذا يــتـــطــلب من ا
الـتنـفيـذي إرجاء االنـتخـابات واجلـلوس
الى طـاولــة احلـوار بــغـيــة اقـرار قــانـون
بـية واخذ الغـطاء القانوني الـلجنة االو
بية الدولية التي ال سـيما ان اللجنة األو
نـحترم قوانينهـا تؤكد على عدم التدخل
نضوية حتت بـالشأن الداخلي للـبلدان ا
كتب لوائها). وب انه (خالف ذلك فإن ا
التنفيذي يتحمل مسؤولية ما تؤول إليه
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وشـهــد اول أمس اجلـمــعـة انــسـحــابـات
بـاجلـمــلـة اثــنـاء انــتـخــابـات مـا يــسـمى
بــــاخلـــبـــراء حـــيـث أعـــلن نــــائب رئـــيس
ـالكــمـة صــبــاح الــكــنــاني بــيــانــا امـام ا
وسـائل االعالم أكـد فـيه ان (االنـتـخـابـات

وجـاء في البـيان أيـضا (اسـتنـادا لدورنا
الـرقــابي وفق الـدسـتــور وسـوف نـراقب
عن قـرب جميع االجراءات التي تقوم بها
ـبيـة الوطـنية الـعراقـية ولن الـلجـنة األو
نـتهاون في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات
قـانونية ومالية من اجل توجيه الرياضة
بـاالجتـاه الصـحـيح. كـمـا تكـثف جلـنـتـنا
جـهودها مع اجلهات اخملتصة من االجل
بية االسـراع بتشريع قـانون اللجـنة األو
والـقوانـ ذات الصـلة بـعد االنـتهاء من
حتـديـد رئــاسـة جلـنــتـنـا عــلى ان تـبـدي
رونـة الالزمة ويكون مـعيارنا ـبية ا األو
ـيـثاق الـتشـريـعي القـوانـ العـراقـية وا
ـبي الدولي. وذكر البيان (في الوقت االو
كتب الـذي نشهـد فيه اجراء انـتخابـات ا
بية الـعراقية جند الـتنفيـذي للجنـة األو
ان األرضـية الـقانـونيـة غيـر متـوفرة و
إهـمــال إصـدار قـانــون هـذه الــلـجــنـة مـا
جـعل وضعـهـا القـانـوني غيـر شرعي. ان
فـتـرض ان جتري االنـتـخابـات كـان من ا
بـعـد تـشـريع الـقـانـون اخلـاص بـالـلـجـنة
ـبــيـة لــكن اجــرائـهــا بـدون تــشـريع األو
ــذكـور وف يـفـتح الـبـاب امـام الـقـانـون ا
الـطعن بـقانـونـيتـها مـحـليـا ويجـعل هذا
ـلف صـراعا غـيـر مـثـمر يـؤثـر لـبـا على ا
االسـتــقــرار وتــطــور احلــركــة الــريــاضـة
ـبية العـراقية واستـعداد ومشاركات األو
ـنتخبـات العراقية فـي احملافل الدولية. ا
نـحن ال نـريــد ان نـفـقـد احــتـرام وتـعـاون
ـبــيـة الـدولـيـة ونـعـمل من الـهـيـئـات األو
اجل االلـتزام بكل متـطلباتـها مع مراعات
القوان العراقية النافذة وكنا نفضل ان
يـكون هـناك اجـماع رأي واتـفاق من اجل
تـمريـر القانـون واعطـاء الشـرعيـة للـجنة
قـــبل اجــراء االنــتــخــابــات وكــنــا نــوفــر
أرضـية قانـونية مـناسبـة مع كل اجلهات
ــنع اي صــعـوبـات او ـعــنـيــة بـذلك و ا
جتـاذبـات غـير مـطـلـوبـة). من جـهـته قال
اخلـبـيـر الـقـانـوني في الـشـأن الـريـاضي
ــالــكي ان هــذه االنــتــخــابـات ال صــالح ا
قـيـمـة لـهـا كـونـهـا غـيـر مـعـتـرف بـهـا في
الـــداخـل وبـــغض الـــنـــظــر عـن اعـــتــراف
الكي ان بية الدولية. وقال ا الـلجنة األو
ــبـيـة تـسـتــمـد أمـوالـهـا من الـلـجـنـة األو
مـوازنة الدولة العراقية وليس من جهات
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ــكـتب جـرت أمس الــسـبـت انـتـخــابـات ا
ـبــيـة فـي قـاعـة الــتـنــفـيــذي لـلــجـنــة األو
الـوركاء بـفنـدق كرانـد عشـتار (شـيراتون
ابـقا) وسط أجـواء محـتـقنـة ببب انـحاب
ثلي الهـيئة العـامة ومعارضة عـدد من 
ـا تـفـر ـاني قـاطع  ورفض حـكـومـي وبـر
ــكـتب عـنـه من نــتـائـج. وفـاز بــرئــاســة ا
الـتـنــفـيـذي رعـد حــمـودي بـعـدد أصـوات
(28) بــعــد انــســحــاب مـــنــافــسه رئــيس
احتــاد الــعــاب الــقــوى الـــدكــتــور طــالب
ـوقع الــنـائب األول فالح فــيـصل وفــاز 
حـــسـن اخلــبـــيـــر فـي احتـــاد الـــكـــانــوي
بـــأصـــوات بـــلـــغت (27) بـــعـــد انـــحـــاب
الكــمــة مــنــافــسه نــائب رئــيس احتــاد ا
ــوقع الــنــائب صــبـاح الــكــنــاني وفــاز 
ـجموع الـثاني د. عبـد الوهـاب الطائي 
اصـوات ( 26)  بـعـد انـسـحـاب مـنـافـسه
نـائب رئيس احتـاد كرة الـقدم عـلي جبار
بية وقع األم العـام للجنـة األو وفـاز 
حـيدر اجلـميـلي رئـيس احتاد الـفروسـية
بـــأصـــوات بــــلـــغت (28) صـــوتـــا بـــعـــد
انــســـحــاب مــنــافــسه الــدكــتــور حــســ
الـعــمــيــدي رئــيـس احتــاد الــســلــة وفـاز
ـالـيـة ســرمـد عـبـد االله ـوقع األمـانــة ا
رئـيـس احتـاد الــسـبــاحــة جـامــعـا ( 29)
صـوتا بعـد انسـحاب منـافسه اياد جنف
رئـيـس احتــاد اجلــمــنــاسـتـك فــيــمــا فـاز
ـوقـع الـعـضــويـة كل مـن زاهـد نـوري (
) صــــوتـــا25) صــــوتــــا والم عـــواد ( 29
ومــحـمــود عــزيـز ( 24) صــوتــا وجــمـيل
عــــزيـــز (23) صــــوتـــا وزيــــاد حن ( 21)
صـوتــا وبـشــتـوان مــجـيـد (20) صــوتـا.
ثل كتب التنفيذي  وحضر انتخابات ا
ــبــيــة الــدولــيــة واجملــلس الــلــجــنــة االو
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وطـــالــبت جلـــنــة الـــشــبــاب والـــريــاضــة
ـجـلس الـنـواب في بـيـان صـدر صـبـاح
أمس الـسـبت وتلـقت الـزمـان نسـخـة منه
ـبـيـة بـتـأجـيل االنـتـخـابـات الـلـجـنـة األو
لـفـتـرة قصـيـرة إلعـطـاء مـزيد مـن الوقت
وايـجاد حـلول مـناسـبة ألنـهاء االختالف
فـي الــرؤى بـــ احلـــكــومـــة الـــعــراقـــيــة
بـية بشـأن االزمة احلـالية. والـلجنـة األو


