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نـتخب الوطني لـلركبي تـدريبات على جـامعة بغـداد حتضيرا باشر ا
ـنـافسـات الـبـطـولـة الـعـربـيـة اخلـامـسـة التـي ستـقـام في االردن خال
ـقــبل. وقـال نـائب رئــيس جلـنـة الــركـبي فـريق شـهـر تــشـرين االول ا
ـنــتـخب بـاشــر بـتـدريــبـات الـتي ســتـكـون بــواقع وحـدتـ هـزاع إن ا
تدريبية في األسبوع عـلى ان تكثف الوحدات التـدريبية خالل الشهر
ـالي ــنـتــخب يـعــاني حـتى االن من الــدعم ا ـقــبل. وأشـار الى ان ا ا
ـؤسسـات الرياضـية رغم ان جلـنة الـركبي طرقت عنـوي من قبل ا وا

جميع األبواب.
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خاض فـريق الـزوراء مرانه االول في
ـواجـهـة الـدار الــبـيـضـاء حتـضــيـراً 
فريق هرسيد الصومالي اليوم االحد
فـي اجلــــــــولــــــــة االولـى مـن الــــــــدور

الـتمـهـيـدي لبـطـولة االنـديـة العـربـية
ووصل فـــجــر أمـس الــســـبت الالعب
النيـجيـري ويليـام سلمـون لالنخراط
فـي تــدريــبــات الــفـــريق وقــد اعــلــنت
الــهـــيـــئـــة االداريــة لـــنـــادي الــزوراء

الرياضي يوم اخلميس جتديد عقد
العـب مـن فريـقـهـا الكـروي لـلـموسم
ــقــبل فــيـمــا أعــلن الــنـادي قــائــمـة ا
دينة الـدار البيضاء غـادرة  العبيه ا
ــغـرب لــلــمــشــاركــة في مــلــحق فـي ا

الـبطـولـة العـربـية.  وقـال الـنادي في
بيان ان ادارة النادي جددت تعاقدها
مع الالعـبـ حيـدر احـمـد وحـسـيني
عـبـد الـرزاق لــتـمـثـيل كـرة الــــزوراء
ـــــوســــــــــــــم في مــــــنـــــافـــــســــــات ا
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ـزورين مـثـلـمـا ــرتـزقـة وا الـطـارئـ وا
حـصل. ان الــتـمـسك بــإقـرار مـواصـفـات
وضـوابط نوعـيـة خاصـة تـسمح لـلـناس
ــشــاركــة بـــاالنــتــخــابــات الــكــفــؤيـن بــا
والــدخـول الى مــواقع الــقـرار ســيــسـهل
ويــسـاعــد بـالـتــأكـيــد عـمـلــيـات صــنـاعـة
اإلجنـاز الـريـاضي الـتي تـخـلـفت كـثـيرا.
ــــبي الـــذي يــــتـــشـــدق ــــيـــثـــاق األو فـــا
بـنصـوصه الـبعـض حمـايـة للـمـصالح ال
ــكن ان يــصــنع لــنــا ريــاضــة. كــمـا ان
ــبــيـة الــلــجــوء دومــا الى الــلــجــنــة األو
ـبـي االسـيـوي الـدولــيـة او اجملــلس االو
مـعـنـاه الــدخـول بـأزمـات طـويـلـة.. فـلـقـد
شــهـدت األســابـيع األخــيـرة بــعـد لـوزان
حـركة مـفـيـدة رغم الـبطء في اإلجراءات.
لقد سعى رئيس جلنة الـرياضة النيابية
في تــسـريـع اخلـطــوات كـان هــنـاك اراء
أشــادت بــاإلســراع في تــقــد وتـشــريع
القانون لكنـها اعترضت على بعض من
مــحـتــواه وعـدم شــمـولــيـته مع قــانـوني
بية االندية واالحتادات كمـا وجهت االو
الدولية في رسـالتها ويـفترض ايضا ان
يــخـتـلف عـن اُسـلـوب حتــضـيــر وتـقـد
القـوان الـسابقـة بان ال يـكون مـشروعا
ا لـتطوير (فقط) ألجراء االنتـخابات وا
الـريــاضـة الـعـراقــيـة عـمـومــا وحـركـتـهـا
ـبـيـة عــلى وجه اخلـصـوص.. يـجب االو
ان نـفتـش عن النـاس الـتي تـسـتـطيع ان
ــصـــالح تــبـــني ريـــاضـــة بـــعـــيــدا عـن ا

الشخصية. 
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{ يشـاع أنكم وراء جميع القرارات احلكومية
بية ألسباب شخصية? ضد اللجنة األو

- ال ارجـوك هـذا مــا حتـاول ان تـروج له
علومة وتبثه بعض اجندات التـسقيط ا
ـريـبـة والـكـاذبـة. انـا ال في مـقـاصــدهـا ا

شخصا) جلسـوا سوية وقرروا باالتفاق
او بالتصويت التمـديد الستمرار بقائهم
ـدة  5ســنـــوات بــدال من ســنــة دون اي
مباالة للـميثاق ومـبادئه. منذ ذلك احل
ـعـضـلة قـائـمـة اليس ولألن ظـلت هذه ا
ــــتـــابع ان يـــســــال الـــلـــجـــنـــة من حق ا
بـية الدولـية كـيف سمحـتم لتـمرير األو
اذا?? ثم كـيف تسـمحون هذا الـتمديـد و
للجـنة منضـوية حتت لوائـكم ان تشترك
ـبـيـة مـتـعـاقـبـة وتـعـيد بـثالث دورات او
انـتـخـابـاتـهـا بشـكـل غيـر اصـولي ووفق
لوائح مؤقتة ومخالفة في توقيتاتها مع
ــاذا لم ــيـــثـــاق كل مـــرة? و نـــصـــوص ا
ــسـالــة جـديـا الســيـمـا ان تــبـحث هـذه ا
ــمــتـدة قــد شــهـدت الــفــتــرة الـطــويــلـة ا
مــشــاكل كـــثــيــرة مـــنــهــا مـــثال الــفــراغ
ة ـؤ احلاصل بـعـد عمـليـة االختـطاف ا
ثم الـــقـــرار احلـــكـــومي 184 في مـــايس
ـثلي ـوقـعة بـ  /2008  واالتفـاقـية ا
بية الدولية حول احلكومة واللجنة االو
ـبي في الــعـراق مــسـتــقـبل الــعـمـل االو
شاكل الـتي حصلت بـعد العام اعقبـها ا
/ 2014 ان مــــــا حـــــدث ويـــــحـــــدث االن
بـية تتـحمل جـزء كبـير مـنه اللـجنـة األو
ــبي االســيــوي الــدولــيـــة واجملــلس االو
مثـلمـا يتـحمل اجلـزء األكبـر من يتـشبث
ـواقع وامــتـيـازات بــالـبـقــاء والـتـمــتع 
ـبي الــوطـني الـذي لم يـوفق الـقـرار األو
بـــأنـــهـــاء تـــشـــريع قـــانـــون مالئم إلدارة
مؤسـسـته عشـرة أعوام مـتـواصلـة ازيد
من ذلك انه تــعــمـد الى اضــعـاف الــقـرار
الريـاضي الـعراقي الـوطـني ووضعه مع
بي األسف بيـد مـوظف في اجملـلس األو
االســيــوي لـــيــصـــبح بــالـــتــالـي قــرارنــا
الـريـاضـي غـريـبـا او غـيــر عـراقـيـا!!! الم
ـذكـور كل االنـتـخـابات ـوظف ا يـحـظر ا

ال يـجـيـز الــتـمـديـد لـلـمـكـتب الـتـنـفـيـذي
ــقـــتــرح قــد نــتــيـــجــتـه ذلك فــان احلـل ا
أجـــهض في مــهــده وأبـــدل بــاســتــدعــاء
الــكـويـتـي حـيـدر فــرمـان ثــانـيـة وثــالـثـة
لـتــمـريـر قـرار الـتـمــديـد الـذي كـان يـجب
(اكرر يـجب) ان يـنـتهي في 2017/3/15
. كـلنـا نـتـذكـر جيـدا حـ اعالن مـشروع
ـشكـلة االنتـخابـات وجلنـة القـانونـي ا
بـاالتـفــاق مع نـقـابـتـهـم نـتـذكـر بـيـانـات
ــعـلن وتــصـريــحـات الـتــهـديـد الــتـمـرد ا
بـسحب الـثـقة الـتي اصـدرتهـا مـجمـوعة
االحتــادات بــإدارة االمـيــنــ والــتـراجع
الذي حصل بـعدها. اعتـقد بان االخ رعد
حــمــودي قــد ضـــعف او أضــعف نــفــسه
كثيرا وما عـاد صاحب القرار األعلى في
مــكــتــبه بـل أصــبح أســيـــرا لــقــنــاعــات
ومــواقف تـخــتـلـف مع تـوجــهـاته وغــيـر
ـسـائل جـديا السـيـما قـادر على حـسم ا
بـعد دخـول طـرف جـديـد في االزمـة وهو
الـــوزيــــر احلـــالـي الـــذي يــــخـــتــــلف في
حتـركـاته عن سـيـاسـات الـوزيـر السـابق
يـــضـــاف لـــذلك مـــوقف رئـــيس مـــجــلس
الـوزراء من مـجـمل مـوضـوعـة الـريـاضة

في البلد..
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{ لم جتـب عـلى الـسـؤال بـشـأن حتـديـد نـقاط
بية? ترسم طريق العودة للجنة االو

- بـسهـولـة أستـطـيع اإلجـابة لـو تـسمح
ـــكن لـي بـــاالســـتــرســـال الن اإلجـــابـــة 
ايـجـازهـا ببـسـاطـة تـسبـقـهـا تـفـصيالت
البـد من إيـضـاحـهـا. ان خـارطـة الطـريق
تستمد من خالل التقيد بإجناز تنفيذ ما
ــبــيــة الـدولــيــة بــعـد جــاء بــرســالـة األو
اجــتـمــاع لـوزان االخــيـر  حــيث وجـهت
بـوجوب حتـضـير وتـشـريع سلـة قـوان
متـكامـلـة تسـير الـرياضـة العـراقيـة بدءاً
من قــــــانـــــون األنـــــديــــــة ثم االحتـــــادات
ـبـيـة وحـددت الـريـاضـيــة فـالـلـجـنـة االو
مــهـلـة لـتــنـفـيــذ ذلك حـتي نـهــايـة أيـلـول
ـكن التنـفيذ وال قبل وهـو امر ال زال  ا
كتب يجـوز باي حال إقـامة انتـخابـات ا
التـنـفيـذي بـدون ان تمـر عبـر انـتخـابات
األندية ثم االحتـادات الرياضـية وهو ما
لم يــتم بـالــكـامـل في انـتــخـابــات شـبـاط
نـصـرم  احلقـيقـة التـي سهـلت مسـالة ا
االعــتـراض الــقـانــوني عــلى نـتــائـجــهـا
اعتقد ان اخلـطأ االكبـر في مجمل االزمة
احلـالـيـة ومـسـبـباتـهـا تـتـحـمـله الـلـجـنة
بيـة الدولية فـقد وافقت في حـينها األو
ـوجب عـلى اجــراء انـتـخــابـات دوكـان 
ــر سـيئ الئــحــة مــوقـتــة بــعـد قــرار بــر
ـنحلة. الصيت بـاعتبارهـا من األجهزة ا
لـقد سـبق االنـتـخـابات تـلك قـرار يـقضي
ــكـتب بــبـقــاء االحتـادات الــريـاضــيـة وا
التـنفـيـذي مدة سـنة واحـدة حل اكـمال
ـوجـبه ـبـيـة يــتم  تـشــريع قـانـون لـألو
اعـادة اجـراء انـتــخـابـاتـهـا بـعـد انـتـهـاء
ـبية في اب/  2004كما دورة اثيـنا األو
ـيــثــاق. لــكن الــهــيــئــة الــعــامـة يـنـص ا
ـبــيــة حـيــنــهـا الــبــالغ عــددهـا (29 لـألو

ـكن ان أكــون في مـوقف الــعـداء جتـاه
ــثـال.. االخ رعــد حـمــودي عـلى ســبـيل ا
شـخـصيـا احتـمل مـسـؤولـية قـدومه الى
ـــوقع !!لـــكــني اريـــد ان أتـــســاءل.. هل ا
تعـتـقد ال ابـالي بنـجـاح السـيد حـمودي
ـكن لـقـد أسـهـمت كـثـيـرا في تـقـد ما 
لــنــجــاحه وســعــيت الى ذلك فــعـال وهـو
يـعـتـرف بــذلك وأعـلـنـهـا شـخـصـيـا. لـقـد
تعـودت ان ال انـظر وال أقـيم االشـخاص
ــا مــنــهج الــعــمـل ونــوعــيــة الــقـرار وا

ونتائجه. 
لقد تولدت لدي قنـاعات أكيدة خصوصا
بــعـد  2013 فال زلت اعــتــقــد بــان مـلف
االنـتخـابـات حـينـهـا قـد اخـتطف ووظف
الى غــيــر غــايــاته اســال بــفــضــول هل
يجوز لعضو جلنة مكلفة باإلشراف على
االنتـخابـات ان يـسمح لـنفـسه التـرشيح
لـهـا دون اي اعـتـراض? ثم يـعـ بـعـدها
(مـديــرا تــنــفــيــذيــا) بــعــد ان اخــتــرعـوا
موضـوعة الشـخصـيات الالمـعة بدال من
اخلبراء بـاتفـاق او بالـتواطئ مع رئيس
ـبـيـة الــذي قـدم نـفـسه مع الـلـجــنـة األو
االسف كــشــخـصــيـة المــعــة عـبــر احتـاد
القـوس والسـهم كذلك فـعل اخرون عـبر
احتادات ال ناقـة لهم فيـها وال جمل!! اي
ـكن ان تـكون اسـوا من ذلك في مـهزلـة 
ـتوقعة?? التأثيـر على نوعـية القرارات ا
هـذه (تريـهـمـات) تهـدف لالسـتـيالء على
ــواقع وامــتـيــازاتـهــا ولــيـست خلــدمـة ا
ــنــهج اخملــرب وضع الــريــاضــة.. هــذا ا
ريـاضـتـنا فـي دوامة جـديـدة وادخل الى
ــبي انــاس ال اعــلـى مــواقع الــقـــرار االو
تـمـتــلك اي خـبـرة او خـلــفـيـة في الـعـمل
ـبي اضافـة لـكـونـها فـقـيـرة جدا في االو
الــتـحــصـيل الــعـلــمي الــتـخــصـصي ولم
يــسـبق لــهـا ان خـدمـت في مـواقع فــنـيـة
ــســتــوى حتــولت اغــلــبــهـا عــلى هــذا ا
بـقــدرة قـادر الى قـيــادات فـيه وأضـحت
تتحكم بالقرار الرياضي وكانت السبب
احلــــقــــيــــقي وراء كـل هــــذا الــــتــــخــــلف

والتالعب.
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بية الثـالث السابقة كـممثل جمللسه االو
ــــبـــيــــة الـــدولــــيـــة?? الـم يـــشــــهـــد واالو
االضطرابـات واالجتهـادات والتقـاطعات
الناجمة عن غياب القانون?? الم يكن من
واجــــبه ان يــــنــــقل ذلـك الى مــــجــــلــــسه
والــدولــيـة ألجـل الـعالج  الــذي اســتــمـر
يـــنـــتــظـــر الـــيـــوم ســـتــة عـــشـــر ســـنــ
مـتواصـلـة!! سؤال يـفـتـرض منـا الـبحث

في تأويالته الكثيرة والضارة. 
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{ ماتـزال تـتكـلم عن األسـباب وانـا ابحث عن
احللول?

ـــعــزل عن هــدف - ان اي حل يـــحــظــر 
ــؤسـسـة الــريـاضـيــة ذاتـهـا وال وجـود ا
يخدم تـطور رياضـة العراق يـكون خالي
احملـتـوى في تـأثـيـراته. فـاحلل يـجب ان
همة النهوض بالرياضة يرتبط جدليا 
العراقية واجنازاتهـا بعد ما اصابها كل
هـذا التـخـلف والـتراجـع نتـيـجـة هيـمـنة
قرار امي ال يفهم بأمور االدارة وال يفقه
اي مـن أبــجــديـــات صــنــاعـــة الــريــاضــة
واجنازاتها. نتيجـة ذلك فقد  استنفاذ
ـبي بطريـقة لم تكن في ال االو غالبـية ا
صـالح الريـاضـة بل في الـغالب بـخـدمة
مـصــالح خـاصــة. لـذلك يــجب ان يـحـدث
تــغــيــيــر نــوعي كــبــيــر في مــنــهج عــمل
الـقــيـادات الـتي تــتـولى صـنــاعـة الـقـرار
شاركة في لألخذ بيد الرياضة ونتائج ا
ـنافـسـات حسب مـا يـخطط لـهـا. يجب ا
الــتـفــتـيـش االن عن بـديل قــانــوني يـحل
مــحل من حتــكم بــالــقــرار الـريــاضي في
الــعــراق مــنــذ حــادت اخــتــطــاف رئــيس
الـلــجـنـة الـسـابق االخ الــعـزيـز احلـجـيـة
(رحمه الـله) ولغـاية انـتخـابات / 2009

ومنذ ذلك احل وحلد االن.
ـشـكـلـة لـيـست في { نـفـهم من حـديـثــكم ان ا
الــتــشــريع بل في تــوظــيف الــتــشــريع إليــجـاد

قيادات بديلة?
-   اكـــرر يـــجب ان يـــحـــضـــر ويـــصــاغ
الـقـانـون وتكـون غـايـته صـنـاعـة ريـاضة
حــقــيــقــيــة قــانــون ال يـــســمح بــتــســلل

قبــــــل .2020-2019 على صـعيد ا
اخر يغادر فـريق القوة اجلـوية لكرة
الــقـدم غــدا االثـنــ إلى الــعـاصــمـة
ـعسـكر اللـبـنانـية بـيروت لـلـدخول 
تدريبي يستمر للفترة من 26-19من
الـــشـــهــر احلـــالي وذلـك حتــضـــيــراً
قبلة. وتـنتظر فريق لالستحقاقـات ا
ــيــة الــقــوة اجلــويــة مــبــاراة الــســا
الـــــكـــــويـــــتي فـي ذهــــاب دور الـ 32
لبطولة كأس محمد السادس لألندية
األبـطــال والـتي ســتـقـام عــلى مـلـعب
كـربالء الـدولي بالـتـاسع والـعـشرون
مـن الـشــهــر احلـالي فــيــمـا ســتــقـام
مـبــاراة اإليـاب في الــكـويت بــالـرابع
قـبل.  وذكر والعـشرون من الـشهـر ا
نـائب رئـيس الـهـيـئـة االداريـة لـنادي
القوة اجلـوية ولـيد الزيـدي في بيان
أن الفـريق سـيـغادر إلى بـيـروت يوم
غــدا االثــنـ لــلـدخــول في مــعـســكـر
قـبـلة تـدريبي حتـضـيراً لـلـمرحـلـة ا
مـؤكداً بـأن الـفريـق سيـخـوض ثالثة
ـقدمة في لبنان. مباريات مع أندية ا
 وأضـاف الـزيــدي احملـتـرفـان اجلـدد
ـعـسـكر وهم كل من سـيلـتـحـقون بـا
ـــشــاني ـــدافع الـــتـــونـــسي عـــلي ا ا
ـهـاجم الـلـيـبي مـحـمـد الـغـنـدوي وا
باإلضـافة الى الالعب الـسوري زاهر
مـيـداني والـذي سـيـلـتـحق بـصـفـوف

الفريق خالل معسكر بيروت.

شرفة على بطولة غرب آسيا حس سعيد رئيس اللجنة ا
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كـن ان حتددون في نـقـاط خريـطـة طريق  }
بية? للخروج من االزمة احلالية للجنة األو

ــوضــوع بــرمـتـه اسـاســا لم يــكن اال - ا
مـعـضـلـة بــسـيـطـة ولـكـنـهم جـعـلـوا مـنه
ـكـتب الـتـنـفـيـذي او مـشـكـلــة كـبـيـرة فـا
بـعض أطــرافه تـعـمـد الــعـنـاد بـقـصـد او
وضوع برمته ا لقلة اخلبرة وحول ا ر
الى ازمــة.. لـيـس هـنــاك من خالف كــمـا
يــــصــــرحـــــون حــــول حـق احلــــكــــومــــة
ـــمـــنـــوح الى ــال ا االســتـــفـــســـار عـن ا
ـوازنة بـية احملـسـوب على قـانون ا االو
ــقـر من قـبـل مـجـلـس الـنـواب. مــعـلـوم ا
ـكن مـنـحـهـا ايـضـا ان االمـوال هــذه ال 
ـقابل من غـيـر قانـون مـشـرع رسمـيـا. بـا
ـبـية لـيس لـهـا تـشريع فـان جلـنتـنـا االو
ــا اسـتــمــرت تــنــتـخب عــراقي مــقــر وا
وجب لوائح موقتة منذ مؤتمر وتعمل 
ــكن ان دوكــان 2004 / وبــالـــتــالـي ال 
ـــال الـــعــام تــتـــقـــاضى اي مـــبـــالغ من ا
يزانية. دليل ذلك محسوبة على قانون ا
هو قرار احملكمـة االحتادية األخير الذي
أكد على عدم شرعية انتخاباتها كما ان
غــيـــاب قــانــونـــهــا ال يـــخــولـــهــا اجــراء
بية االنتخابات والسيمـا ان اللجنة األو
الدولـية كـانت قد طـالبـتهـا أكثـر من مرة
ومــنـــذ ســنـــوات عـــديــدة االنـــتـــهــاء من
حتـضـير وتـشـريع قـانـون خـاص بـها لم
توفق في اكـمـال تشـريعه ألسـباب ذاتـية
وغـيــر مـوضـوعــيـة في الـغــالب. هـذا مـا
يـــتـــوجب عـــلـــيـــهم فـــهـــمه جـــيـــدا وبال
انـفـعـاالت اعالمـيـة. واؤكـد كـمـا نـشـرت
ذلك أكثر من مرة بان اخلروج من االزمة
كــان بـيــد الـســيـد رعـد حــمـودي ولــكـنه
أهدر الفرصـة مرة اخرى ألسـباب ال زلنا
ال نـتـفــهـمـهـا خـصــوصـا وانه يـعـلم بـان
ـــنح اي احلــكـــومـــة لـــيـــست مـــلـــزمــة 
تـخـصـيــصـات مـالـيـة لـلـجـنـة أهـلـيـة بال

قيود او مراقبة رسمية معرفة..
ـعلـوم بـان االزمـة هذه ابـتـدأت قبل من ا
ـهدي فـقـد بدأت انـبثـاق حـكـومة عـبـد ا
خالل حكومة العبادي واعتقد نهاية عام
 بــعــد الــقـــرار االول لــلــمـــحــكــمــة2017
االحتــاديـة الــصـادر إثـر الــشـكــوى الـتي
إقامتها وزارة الشباب والرياضة حينها
حـــول عــائـــديه االمالك. كـــانت احلـــلــول
مـتـاحـة وكـان يـفـتـرض بـرئـيس الـلـجـنـة
ـبيـة كـمـا خطط وأعـلن واتـفق عـليه األو
ان يـذهب الى لــوزان ويـطـرح بـديال عن
مـكتب تـنـفيـذي انـتهت قـانـونيـة وجوده
ـوجب قــرار احملـكـمــة االحتـاديـة الـتي
عــدهـا كــيــانـا مــنـحـال. بـدال من ذلك اراد
فـــعل الـــعـــكس فـــقـــد أراد الــذهـــاب الى
ـبــيـة الـدولـيـة لــيـقـول ان احلـكـومـة األو
راضـــيــة عن اســـتــمــرار وجــود مـــكــتــبه
التنفـيذي.. كان يتـصرف بنيـات مسبقة
يـثاق ال يقـبل بهيئـة مؤقتة ويتذرع ان ا
ـبـيـة وان مـحــايـدة بـرئــاسـته تـديــر األو
احلكومة كانت موافقة على ذلك رسميا..
بي ايضا يثاق األو قلنا له حينها بان ا
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بغداد
ال يـخـفى عـلى أحـد الـتـحـوالت الـكـبـيـرة الـتي تـمـر بـهـا الـريـاضـة الـعـراقـيـة بـالـوقت
ـا سـيسـفـر عن واقع جـديـد يراد له ان احلاضـر فـهي تـعـيش مـخاضـا حـقـيقـيـا ر
يكون نقطة شروع النطالق نحو افاق جـديدة ورغم الغموض والضبابية التي حتكم
ـال وفق مـا تـقـتـضيه ـتـابع يـلـمس إصرارا حـكـومـيـا عـلى أنـفاق ا ـشهـد اال ان ا ا
صلحة العامة.. وتبقى تساؤالت تطرح في الشارع الرياضي عما حدث وسيحدث ا
ـستـقـبل.. حـاولـنـا اإلجابـة عـنـهـا عـبر وضـعـهـا عـلى طـاولة اخلـبـيـر الـرياضي في ا
هدي.. فالـرجل كان وما يزال شخصية محورية تدور عروف الدكتور باسل عبد ا ا

حولها وعلى هامشها االحداث..

وكـربالء وأربيـل. وتابع انه بـعـدها
 الـتــنـســيق مع األمــيــر عـلي ابن
احلسـ الذي أدلى بـتصـريح يحق
فـيه لـلبـصرة بـاسـتضـافـة مبـاريات
االيـــاب فـي تـــصـــفـــيـــات كــــــــــاس
الـعـالم .2022 واوضح ســعـيـد أنـا
كـــنت ومـــازلت مـع أخــذ الـــبـــصــرة
العـزيزة استـحقاقـها في استـضافة

ـــبــاريــات الــرســمــيــة مــؤكــداً ان ا
ــبـاريـات اشـادتي بــتـنـظــيم اربـيل 
ــوضــوع اجملــمــوعــة ال عالقــة له 
الـبــصـرة االمن قـريب وال من بـعـيـد
والـتــصـريح كــان اشـادة طــبـيــعـيـة
بـــقـــدرتـــهـــا عــلـى تـــضــيـــيـف فــرق
اجملـموعـة الثـانـية في بـطولـة غرب

اسيا.
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شـرفـة على كـشف رئـيس اللـجـنـة ا
بـطـولـة غـرب آســيـا حـسـ سـعـيـد
تـفـاصيـل لقـائه بـوفد الـفـيفـا بـشأن
العب العراقية. وقال سعيد حظر ا
في بيـان ان البـعض يـحاول بـقصد
او مـن دونه تــــضــــلـــيـل احلـــقــــائق
وخــلط االوراق حـول لـقــائـنـا بـوفـد
الـــفــيــفــا الــذي حـــضــر إلى أربــيل.
وأضــــاف ســـــعــــيــــد اود ان اوضح
لشعبـنا العراقي وجمـهورنا الكر
عــــــلـى وجه اخلــــــصــــــوص انــــــني
شروع شخـصيـا طالبـتهم بـحقنـا ا
في خـوض مـبـاريـاتـنـا الـدولـيـة في
مالعب الــبــصــرة وكــربالء وأربــيل
وضـــرورة رفـع احلـــظـــر عن مالعب
احملــافـظــات االخـرى كــاســتـحــقـاق
طـبـيعي بـعـد انتـفاء االسـبـاب التي
بـني عـلــيـهـا قـرار احلــظـر اجلـائـر.
واشــار الى ان الــوفــد الـذي حــضـر
ة هـاتفيه إلى أربيل أمـنت لهم مـكا
مع وزيــر الـشــبــاب والــريــاضـة من
هاتـفي اخلاص وطـمئـنوه بـأن هذا
األجـراء فـقط لــلـتـقــيـيم وان األمـور
طــيـــبــة لــلـــمــدن الــثالث الـــبــصــرة
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أسـدل الــسـتــار عــلى بــطـولــة غـربـي اسـيــا.. هـدأ
الــصــخب وذهب الــضــجــيج.. خــســرنــا الــلــقب
وربــحـنــا الـتـنــظـيم مع ان في الــنـفس لــوعـة فـلم
حتصـد االسـود إجنازا واحـدا في بالد الـرافدين
ا هذه العب العراقـية ر منذ عودة احلـياة الى ا
الدورة هي نقطة الشروع نحو رفع احلظر الكلي
لف قـد أهمل عن جهل او عدم اكـتراث منذ ان فا
همة بـعد انتهاء تخلى عبـد احلس عبطـان عن ا

حقبته الوزارية.
ــنــاقــشـة الــبــطــولـة ـســاحــة ال ارغب  في هــذه ا
بـتفـاصيـلهـا الفـنـية ولـكن اود ان اشيـر الى قرار
ـنــتـخب في تـصـفـيـات كـاس فــيـفـا بـشـأن رحـلـة ا
الــعـالم بــكل مـا احــيط بـهـا مـن لـبس وضـبــابـيـة
فاجتماع بوغوتا حطم القيود عن اللقاءات الدولية
الـوديـة بشـرط مـوافـقـة الضـيـوف عـلى الـلعب في
ثالث مــدن واسـتـثـنـى الـقـرار الـعــاصـمـة بـغـداد
ــبـادرة في وخــول االحتـاد الــقــاري بـأخــذ زمـام ا

السماح بإقامة فعالياته وانشطته في العراق. 
االسيـوي بادر واحتـاد الكـرة غط في نوم عـميق
فلم يـكلف نـفسه الـسؤال عن نص الـقرار اكـتفى
ببرقية تهنئة وبنى عليها أحالماً مزيفة خدع بها
الـشـارع الــريـاضـي وبـعــد ان أثـيــرت الـقــضـيـة
ونـديالي راح يـعلق اخـطاءه وقرب االسـتحـقـاق ا
على شـماعـة االخرين ويـوزع االتهـامات لـلخروج
من مـأزق مغـلق اشـبه بالـقـبر فـكـان كدودة الـقز

التي تنسج لنفسها كفناً من حرير.
وفي مــوضــوع الــتــنـــظــيم أيــضــا ســحب احتــاد
الــصــحــافــة وفــدي كــربـالء واربــيل بــداعي ســوء
عامـلة وعدم الـتعاون تـصاعدت االزمـة وبلغت ا
ال عـبــد اخلـالـق عـلى بــيـان الــذروة عــنـدمــا رد ا
االستـنـكار بـتصـريح ناري غـير مـسبـوق حط فيه
من قــدر االعالم وســـفه الــصـــحــافـــة حــول فــيه
اربـــاب الــقـــلم الى عـــبــيـــد.. مـــجــرد شـــحــاذين..

واحتاده ليس دارا للرعاية االجتماعية.
كـلــمـات مـســعـود تــعـكس الــواقع فــقـد اخـتــلـطت
سـؤول.. أي مسؤول.. األوراق واصيـبت عيـون ا
باحلول فلم تعد تميز ب الغث والسم بعد ان
اجــتـاحـت بالط صـاحــبـة اجلاللــة جـمــوع غـفــيـرة
قدمت من اجملهول تزعم كلها انـها تمتلك مفاتيح
هـنة واحـدهم يقـدم نفسه كـرمز كـبيـر او عنوان ا
عــريض مـكــانـته في عــالم الـنـص ال يـرقى الــيـهـا
الـطـيـر مـع انه مـا يـزال يـتـعـلم االبـجـديـات قـلـمه
يــتـعـثـر في الــورق واخـطـاؤه االمالئـيــة والـلـغـويـة

تفضح ضآلة حجمه وتكشف ضحالة قدره.
الـصــحــافــة الـريــاضــيـة الــيــوم في اشــد درجـات
االنــحـطـاط والــسـبب الـرئــيس يـتـحــمـله احتـادهـا
ـنـتـهـيـة شـرعـيـته مـنذ  5 سـنـوات لـيـتحـول الى ا
جلـنـة تـلـد جلـنـة.. أصـبح شـغـله الـشـاغل اصـدار
بيانات ال تغني وال تسمن وحتديد مواعيد وهمية
إلجـراء االنـتـخـابـات إمـا إهـانـة مـسـعـود فوصـمه

. عار يندى لها جب كل الصحفي
ادعـو نقـابة الـصـحفـي الى حتـديـد موعـد واقعي
لـتـنـظـيم عـمـلـيــة االقـتـراع واخـتـيـار هـيـئـة إداريـة
جديدة تعيد للصحافة الريـاضية هيبتها ومكانتها
وحـجـمــهـا احلـقــيـقي كـمــا أطـالب الـزمــيل خـالـد
جــاسم بـالــتـنـحـي وفـسح اجملــال امـام االخـرين
وكــذلك الـــزمــيل مـــحــمـــد خــلف احملـــســوب عــلى
الرياضة أكـثر من الصحافـة وأعجب كيف لنائب
كتب اإلعالمي ؤقتـة وهو مديـر ا رئيس الـلجنـة ا
الحتــاد الـكـرة ان ال تـتــحـرك سـواكـنه بــعـد اهـانـة
زمالئه? أتــمـنى عـلى الـصـحـفـيـ حـراكـا واسـعـا
ـثلـهم في مـشهـد هـدرت فيه كـرامة الخـتيـار من 
الـــصــحــفـي وجتــرأ عــلـــيه من كــان
لء يـــنـــحـــني امــــام كـــلـــمـــاته 
قامته.. يتـسول منه احلروف
وهو اليوم يتهمه باالستجداء

والشحاذة.


