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لــتــحـقــيق مــشـاركــة إيــجـابــيـة و
عــرض كـل هـــذه الــتـــفـــاصـــيل عـــلى
ـبية اجلـمعيـة العـموميـة للـجنة األو
ـصادقـة عـليه.. بـتـقريـر مـالي تـمت ا
أي ان جــمـيع اخلـطـوات الـقـانـونـيـة
ــطـلــوب امـا مـا اتـخــذت بـالــشـكل ا
اشيع عن الـترهل بـالبعـثة العـراقية
ووجـــود اشــخـــاص تــربـــطــنـي بــهم
عالقــة صــداقــة او قــرابــة فــهـذا كــله
مـحض افــتـراء وبــاإلمـكــان الـعـودة
الـى األوامـر اإلداريـة لـتــأكـيـد صـحـة
كالمي مـع اإلشــــارة الـى ان بــــعض
األشـخــاص حــضــروا الى الــبـرازيل
ـشجع عـلى نفـقـتهم اخلـاصـة مثل ا
مــهــدي الــكـــرخي واخــرون. واشــيع
بي ـنتـخب األو ابضـا عالج مدرب ا
عـبـد الـغـني شـهـد في اسـبـانـيـا على
ـــبــيـــة وهــو كالم غـــيــر نــفـــقــة األو
صحـيح أيضا فـلم تشـهد البـعثة اال
حـاالت صـحـية مـحـدودة لم تـتـجاوز
مــبـلــغـهـا 100 يــورو و الـتــوقـيع
عـلــيـهــا من قـبل رئــيس الــوفـد وهـو

مخول بذلك.   
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ـبية { أكـثر من 16 مـليـار من أموال األو
عـبارة عن سـلف لدى االخـرين اال يشكل
ذلك مخالفة قانونية ومالية والسيما هناك
ــبـيـة من يــتـحــدث عن تـشـغــيل أمـوال األو

مقابل أرباح معينة?
ـاليـة ومجـموع - اسـتلـمت األمانـة ا
مــبـالغ الـســلف كـان يـبـلغ  14مـلـيـار
دينار وقد أجرينا حمـلة لتصفيتها
ـبـلغ عـلـما ان و اسـتـرجـاع ثـلث ا
الــدولـة الــعـراقــيـة تــعـاني مــثل هـذا
ــوضـــوع حـــيث يـــبــلـغ مــجـــمــوع ا
ــتـراكــمـة 110 تــريـلــيـون الــســلف ا
ديـنــار.. أي انـهــا ظـاهــرة عـامـة وال
ـبـية وال تقـتـصـر عـلى الـلـجـنـة األو
ـــكن ان احتـــمل كـــأمــانـــة مـــالـــيــة
تـراكــمـات ســنــوات سـابــقـة مع ذلك
ـسؤولية أجرينـا حملة عـند تسنم ا
وتـمـكـنا من اسـتـرجـاع مبـالغ كـبـيرة
وفق اإلجـــــراءات الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة
ومخاطبات اإلدارية ولكن ثمة سلف

العراق.
بية { مـاذا عن منح او هدايا الـلجنـة األو

او االحتادات الدولية?
ـبـيـة - مـا يـخص مـنح الـلـجـنـة األو
الدولية فـأنها تودع بحـساب اللجنة
ــبــيـــة الــعـــراقــيــة فـي مــصــرف األو
الـعــراقي لـلـتـجـارة (TPI) وتـخـضع
ـالـيـة اما لـتـدقـيق ديـوان الـرقـابـة ا
االحتـادات الريـاضيـة فـأنهـا تتـعامل
مع مــرجــعــيــاتــهــا الــدولـيــة بــشــكل
مـبـاشـر كـونـهـا مـسـتـقـلـة وتـخـضع
الـية عـلما لـتدقـيق ديوان الـرقابـة ا
ان االحتــادات الــريــاضــيــة ال تــمــلك
حسابات مصرفـية خاصة بها وترد
بية منحها عبر حـساب اللجنة األو
مـا عدا احتـاد كـرة القـدم.. في اآلونة
األخــيــرة شــرعت بــعض االحتــادات
بـفــتح حـســابـات مــصـرفـيــة خـاصـة
بــهــا.. حـــسب الــقـــانــون لـــيس لــنــا
الـوصــايـة عـلى االحتـادات وإذا كـان
هــنــالك شـبــهــات فـســاد فــيـفــتـرض
الــهـيــئـات الــعـامــة هي الــتي تـراقب
ــلـك ســيــطــرة عــلى وحتــاسب.. ال 
ــنح لــعــدم مــوضــوع الــهــدايــا او ا

وجود قانون ينظم ذلك.   
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ـبـيـاد البـرازيل ـشـاركـة في أو {  مـلف ا
ـبـيـة عن ظل مــبـهـمـا لم تـعـلن الـلـجـنـة األو
ــــشـــــاركــــة ـــــصــــروف عـــــلـى ا مـــــبـــــلغ ا

واستعدادها?
- من اجلوانب التي افتخر بها ملف
ــــبـــيـــاد ريـــو بـــكـل تـــفـــاصـــيـــله أو
ـالية رغم التـحضـيريـة واإلدارية وا
مـا اثـيـر في وقـتــهـا من الـتـعـاقـد مع
شـركة ايـديـداس وإقامـة مـعسـكرات
في اوربـا مع انـهــا كـانت إيــجـابـيـة
جدا من وجه نـظري وكـذلك التـعاقد
مع مدرب اللياقـة غوانزاليس فضال
ـــســــاعـــد الـــبـــرازيـــلي ـــدرب ا عن ا
ــعـالج ـدة 3 أشــهـر وا اجلــنـســيـة 
الـــــــطـــــــبي.. كـل هـــــــذه اإلجــــــراءات
ـكـتب ـوافـقـة ا والـتـعـاقـدات كـانت 
الـتــنـفــيـذي حـيث  تــوفـيــر مـبـالغ
لــلـصــرف وجـعــلــهـا من االولــويـات

اسـتثمارها مـقابل أموال زهيدة وذلك في
بـابل وديـالى وسـامـراء وكـذلك في بـغداد
حـيث هـنــالك من يـتـحــدث عن عـقـارات 

بيعها أخيرا قرب عمارة مرجان?
ــالي ــوضع ال يـــخص األمـــ ا - ا
بيـة مهمتي ا قرار الـلجنـة األو وا
تـــقـــتــــصـــر عـــلـى اســـتالم األمـــوال
وتـوزيعـها حـسب السـياقـات وليس
بيع الـعقارات وفـي حال البـيع ثمة
إجـراءات قـانونـيـة عديـدة وعـشرات
الـلجـان لـلتـقـدير والـكشف واالعالن
ـا في ذلك وانــا لـيس طـرفـا فــيـهـا 
بـية.. نعم تـأجير بـنايـة اللـجنـة األو
هنالك اتهـامات مختلـفة ولكن هناك
أيـــضــا إجـــراءات أصـــولـــيـــة وفـــقــا
لـلـقـانـون فـمـثال مـا حـدث في ديـالى
كـان قـرارا لـلـمـكتـب التـنـفـيـذي وانا
جــزأ مـــنه ولــكـن تــبـــعــته عـــشــرات
االجـراءات القـانونـية والـلجـان وقد
طـــرحت بـــوســـائـل االعالم عـــلى انه
فـساد كـبـير ورفـعت شـكاوى عـديدة
الى هـيــئـة الـنــزاهـة و الـتــحـقـيق
فـــيــهـــا ولــكن لـم تــفض الـى اتــهــام
ــكــتب أحــد.. ان مــوجـــبــات جلــوء ا
الــتــنــفــيــذي الى بــيع او اســتــثــمـار
عـقاراتـهـا هو اجلـدوى االقـتصـادية
بـيـة لم تـستـفـد منـها فـالـلجـنـة األو
امـا دوافع ذلك فــهـو أحــد اسـبــابـهـا
لسـد النـقص احلاصل فـي موازنـتها
والسـيـمـا بـالــسـنـوات األخـيـرة بـعـد
ـالـيـة الـتي وجـهـتـنـا بـعد ـشـاكل ا ا
عــام 2014 نـــتـــيـــجـــة الـــعـــجـــز في

التمويل من الدولة.
ـبية خالل { مـاذا عن مصيـر موازنة األو
أشـهـر كـانــون الـثـاني وشــبـاط واذار قـبل
الية هناك من إيـقاف تمويلكم من وزارة ا
يـذكر ان 7 مـليـارات ديـنار قـد اخـتفت ال

أحد يعلم مصيرها?
ـبلغ بـاجملمـل ال يحـضرني بـدقة - ا
ولـــكن مــبــلغ شـــهــر كــانــون الــثــاني
ـالـيـة ووزع اســتـلـمـنــاه من وزارة ا
بـالـكـامل الـى االحتـادات الـريـاضـية
ــبــيــة حــسب ومــقــر الــلــجــنـــة األو
مــتــطــلــبــاتــهــا بــأوامــر صــادرة من
ـبــيـة األمــانــة الـعــامـة لــلــجـنــة األو
وكــذلك شــهــر شــبــاط وبــالــطــريــقـة
ذاتــهــا ولــكن بــعــد إيــقــاف مــنــحــة
ــبــيــة في  26شــبــاط الــلــجـــنــة األو
ــاضي بــقــرار صــادر من مــجــلس ا
الوزراء فقـد حصل تأخـير في صرف
شــهــر اذار نــتــيــجــة لــطــلب الــوزيـر
ـاليـة الى حـساب نـحـة ا بـتـحـويل ا
مـصــرفي جـديــد وحـصل مــا حـصل
ـوظـفـ وارباك من تـأخـير رواتب ا
في الـعـمـل وتـنـظيـم مـظـاهـرات ضد
الـقـرار فـعـاد الـوزيـر وخاطب وزارة
ـبـيـة في ـالـيـة بـأطالق مـنـحـة األو ا
10 نــــيـــســـان و اســـتـالمـــهـــا في
حـساب الـلجـنـة و توزيـعهـا كذلك
حـــــــسب األصـــــــول الى االحتــــــادات
ستحق الى ان وظف وبقية ا وا
صــدر قـرار  140ومــصــادقــة رئـيس
الـــوزراء عــــلى ضــــوابط الـــلــــجـــنـــة
ـــذكــورة.. لـــذلك أقــول وبـــثــقــة ان ا
جـــمـــيع االحتــــادات قـــد اســـتـــلـــمت
مـنـحـتــهـا خالل األشـهــر الـثالثـة من
عام 2019  و الــتـدقـيق حــسـابـيـا
عـــلى ذلك من قـــبل ديـــوان الــرقـــابــة
ــالــيـة بــاســتـثــنــاء احتـاد الــســلـة ا
ــكــتب الــتـــنــفــيــذي لــوجــود قـــرار ا
بإيقـاف الصرف حلـ تصفيـة سلفة
بـطــولـة غــربي اسـيـا الــتي ضـيــفـهـا
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يفتـتح منتخب الـعراق النسـوي لكرة القـدم مشواره في بطـولة احتاد غرب اسـيا الثانـية لفئة
نـــــــــتـخب االمـاراتي في الـسـاعة الـثـانـية والـنـصـــــــف من عـصر ـواجـهـة ا "الـشـابات " 
اليوم االحـد لضمن مـباريات الـدور االول من البطـولة التي تسـتضيـفها الـعاصمـة البحـرينية

نامة. ا
ونـشر مـوقع احتاد غـرب اسيـا اجلدول الـكامل لـلمـباريـات التـي يشـارك فيـها الـعراق لـلمرة
الك تدريبي محلي وتتنافس في البطولة 7 الـثانية وألعمار حتت  18عامـا وحتت اشراف 
منتـخبـات نسـوية قـسمت الى مـجموعـت تـضم االولى منـتخـبات الـعراق واالمارات واالردن

ستضيفة للحدث. ولبنان فيما تضم الثانية منتخبات فلسط والكويت والبحرين ا
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اقام قـسم التربـية الريـاضية في
كـلـيـة الـتـربــيـة بـقـضـاء شـقالوه
مــخـــيـــمــا كـــــــــــشــفـــيـــا لــطالب
رحلـة االولى استمر وطالبـات ا
يــومــ في طــــــــــــقس شــتــائي

بارد.. 
فرهاد كـر رئيس قسم الـتربية
الــريــاضــيــة قــال لـ (الــزمـان) ان
هـذا الـنـشاط الـكـشـفي مـهم جدا
لبـناء شخـصية مـيدانيـة للطـلبة
من خالل الــتـعـامل مع تـفـاصـيل
لها صلة بتكوين مدرس التربية
الـــريـــاضـــيــــة بـــاحلـــرص عـــلى
ارتــداء مالبس ال تـــعــيق حــركــة
الكـشاف وتكـون مناسـبة حلالة

الطقس احملتملة.
واضــاف يـرافـق الـكــشـاف داخل
اخملــــيـم بــــوصـــــلــــة وصــــافــــرة
وشـــمــــعـــة و مــــصـــبــــاح يـــدوي
وســـاعــة يـــــــدويـــة و حـــقـــيـــبــة
إســــعــــاف واحــــيــــانــــا كــــتــــبــــا

للمطالعة. 
وفــضـال عن كل ذلك فــان اخملــيم
الــــكـــشــــفي يــــشــــيع جــــواً مــــن
الــــتـــــعــــــــــــاون والـــــتــــــــــــآلف

ــــشـاركــ في والــتــفــاهم بــ ا
اخمليم.

وحــضــر الــيــوم االول لــلـمــخــيم
الـدكـتور شـيـروان صـالح خـضر
مـســاعــد رئـيس جــامــعـة صالح

الدين  –اربيل والدكـتور فرهاد
عــلـي خــوشــنـــاو عــمـــيــد كـــلــيــة
الــتـربــيـة - شـقـالوه وتـدريـسي
وتــدريـــســيـــات قــسم الـــتــربـــيــة

الرياضية.
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rO∫ جانب من اخمل الكشفي الذي أقيم في مدينة شقالوة

ركز خسارة فريق نـادي الشرطة  بالـستة  ضد فـريق يحتل ا
الـعـاشر ضـمن الـدوري الـسعـودي  تـمـثل اكـبر فـضـيـحة  في
تاريخ الكـرة العـراقية حـيث تنطـوي تلك اخلسـارة على الكـثير
من التفـاصيل التي يـتوجب الوقـوف عندهـا  وفي مقـدمتها ان
نـتخب الـعراقي حـيث تخـتفي الفـريق يضم نـخـبة من العـبي ا
بررات  مـن جانب غيـاب الترابط واالسـتقـرار الذي يحـكمان ا
صـــفـــوف الــفـــريـق  خـــصــوصـــا وان فـــريـق الــشـــرطـــة دخل
اسـتـحـقـاقه  وهـو قـادم بـاعـتـبـار العـبـيه قـد اسـهـمـوا بـتـوطـيـد
االنــســجــام من خالل االداء الالفـت  الــذي قــدمـوه فـي غــمـار
ـنتخب بطولـة كاس اخللـيج التي اختـتمت مؤخـرا  حيث قدم ا
الــعــراقي ابــرز عــروضه في تــلك الــبــطــولــة  وخــســر فــرصــة
باراة الـنهائـية  بسـبب ركالت احلظ الترجـيحية التواجـد في ا

..
ومـثل االنهـيـار  الـذي اصاب خـطـوط الـفريـق الشـرطـاوي عدة
ـسؤولـية اسئـلـة  من جانب الـدفـاع  الذي  لم يـكن علـى قدر ا
ـركز واسـهم ـا  اصـاب الـتراخـي  ذلك ا ـبـاراة ور في تـلك ا
ـذكـور عـلى حـسـاب الـنـادي الـسـعودي تـرجـيح كـفـة الـفـريق ا
رحلة عدم استقرار ومني بخسارات كثيرة في الذي اصيب 
خـضم الـدوري  احمللي  لـيـحـتل مركـز مـتـأخرا في مـنـافـسات
تــلك الــبــطـولــة  فــضال عن غــيــاب االنـســجــام بـ الــصــفـوف
االخــرى  بــعــد االداء الـالفت الــذي قــدمه العــبــو فــريق نــادي
رتدة التي الشباب  من خالل اسهامهم باحلـد من الهجمات ا
جـربـهـا العـبــو الـقـيـثـارة فـلم يـتـمـكـنـوا سـوى من عـزف نـشـاز
اصاب اجلماهير العراقية  باإلحباط بعد مباراة عقيمة في كل
ـدرب اليـتش من وضع خطـة مناسـبة تالئم شي وعدم تـمكن ا
نخبة النجوم الـذين اثاروا التساؤالت  من خالل ما قدموه في
ـبـاراة  ومن تـلك التـسـاؤالت  التـراخي  في ظل الالعب هذه ا
ســعـد نــاطق والـذي كــان سـبــبـا بـدخــول اكـثــر من هـدف  من
ـهـاجـمـ  فـضال عن اسـبـاب اخرى خالل احلـد من سـرعـة ا

يتحملها احلارس محمد حميد ..
وشـك على الـرحـيل عـلى تلك في اجلـانب االخر اغـلق الـعـام ا
اخلسـارة الكـبيرة لـيثـأر السـؤال حول مسـؤوليـة قرار االحتاد
العراقي بكرة القدم بإيقاف الدوري في ضوء التظاهرات التي
انطلقت في أكثر من مدينة عراقـية واسهمت اخلسارة الكبيرة
بشكل وبآخر في التفكير مجددا بوضع الية اخرى الستئناف
عجلة الدوري التي كانت تداعيات ايقافه أكبر بكثير من خالل
ـنـاسـبـ واخـتـبار ـتاحـة وجتـريب الالعـبـ ا ـبـاريـات ا قـلـة ا
ــطـلــوبــة في االسـتــحــقـاقــات الـقــادمــة لـذلك دفع اجلــهــوزيـة ا

دوية.. الشرطة ثمن توقف الدوري بهذه اخلسارة ا
وفي ضوء ما تقدم يبقى التسـاؤل مرهونا حول انصاف العام
للـكـرة العـراقيـة فقـدمت فـرقنـا اداء متـبايـنـا ولم تكن عـلى قدر
ــسـؤولــيـة في مـشــاركـاتــهـا فـالــقـوة اجلـويــة خـســر فـرصـته ا
ـطــلـوبـة ــتـقـدم بــسـبب غــيـاب االدارة ا بــالـتـواجــد في الـدور ا
ـنـظـمــة لـلـبـطـولـة احلــازمـة الـتي كـانت تــضـغط عـلى الـلــجـنـة ا
بـاراة التي جمـعته بـنظيـره مولوديـة اجلزائر العـربية بـأرجاء ا
ــرة فـواجه الــفـريق اجلـوي في ظـل اجـواء مـنــاخـيــة سـيـئــة بـا
ـضــيف اضـافـة ـبـاراة اولــهـمـا الــفـريق ا خــصـمـ في تــلك ا

ولودية في ركالت احلظ.. للرياح التي اسهمت بترجيح ا
ـنتخب الـعراقي  قدم في نـهاية وبعيـدا عن حدود الـفرق فان ا
الــعـام اداء مــنــاسـبــا من خالل مــا اسـهــمت به مــجـمــوعـة من
الالعـبــ  الــشـبــاب الــذي قـدمــهم كــاتـانــيــتش  في الــبـطــولـة
اخلـلـيــجـيـة لـيـلـون سـمـاء الـكـرة الـعـراقـيـة بـأفـراح االطـمـئـنـان
نتـخب في اخر العروض اخلـاصة بالعام واالمان فيمـا قدمه ا
ـنـتخـبـات االخرى لـكن اخملاوف والـهـواجس بـقيـت مرتـبـطة بـا
وابــرزهـا مــنـتــخب الــشـبــاب  الـذي قــدم عـروضــا مـهــمـة  في
الــتـصــفـيــات  االسـيـويــة  ولـكــنه   في مــبـاراته االخــيـرة ضـد
اضـــعف فـــرق اجملـــمـــوعـــة  كــــان قـــاب قـــوســـ او ادنى من
اخلسارة العـريضة لكـنه تدارك االمر في اخر الـدقائق ليخرج
بـتــعـادل ثـمـ  اوصـله لــلـحـضـور في االســتـحـقـاق االسـيـوي

االبرز ..
نـاشدات الـتي أطلـقهـا مدربه بي فـلم تفـلح ا ـنتـخب االو اما ا
عــبــد الــغــني شــهــد في تـــغــيــيــر واقــعه قــبل ايــام قــلــيــلــة من
القاة فـرق مـجمـوعته وهي االستـحـقاق االبـرز 
ـــصـــيف الى جـــانب كـال من تـــايـــلـــنـــد ا
ــــنــــتـــخب ـــنــــتـــخـب االســـتــــرالي وا ا
ة البـحـريني الـذي مـثل عقـدة مـستـد
للمنتخبـات العراقية خالل العام الذي

يطوي اخر صفحاته قريبا..
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بي عبد الغني شهد نتخب االو مدرب ا

ـة ماتـزال قائـمة حـتى االن مثل قد
ــديــر الـفــني لــلــجــنـة سـلــفــة عــلى ا
ـبـيـة تـيـرس عـوديـشـو تـتـجاوز األو
150 مـــلــيـــون ديــنـــار وكــذلـك عــلى
ــبـيــة الــسـابق رئــيس الــلـجــنــة األو
احـمـد احلـجـيـة وكـلـهـا  سـحـبـها
بناء على أوامر إدارية عموما هناك
إجــراءات بـــهــذا اخلــصـــوص ولــكن

اعترف انها بطيئة.
{ حتــدث وزيــر الـشــبـاب والــريــاضـة في
حــــوار صـــحـــفـي عن وجـــود 186 مــــلف
احـيل الى النـزاهة لـوجود شـبهـات فساد

اذا تفسر ذلك?
- اتــهـامـات وادعــاءات قـد تـكـون من
فترات سابقة وقد يكون معظمها او
جــمــيــعــهــا عــلى إجــراءات داخــلــيـة
الحتـادات ريــاضـيــة لـيس مــسـؤول
ـا يتم تـفنـيدها عـنها شـخصـيا ور
او اثبـات بـطالن صحـتهـا فال يجب
لفات بل ان نبني احكام عـلى عدد ا
على الـقضايـا التي يـتم اثباتـها لذا
ــكن ان نـــتــحـــدث عن ادعــاءات ال 
وهي فـي طــور الــتـــحــقـــيق.. بــعض
االتهامات كان الغـرض منها تسقيط
االخـــرين او افــــشـــال عـــمــــلـــهم او
استدعاء اتهامات في فترات سابقة
يـبـادر بـهـا أصحـابـهـا بـعـد ان تمس
مــصــاحلــهم او بــســبب الــفــشل في
ــكن االنــتــخــابــات هـذه األمــور ال 
الـسـيــطـرة عـلـيــهـا في كل األحـوال..
ــكن ان نـقـول شـبــهـات الـفــسـاد ال 
انـهــا فـسـاد مـا يــتم تـتــخـذ االحـكـام
القـطعيـة من قبل احملاكم اخملـتصة..
ـالـيــة تـراجع ـشــكـلــة ان األمـانــة ا ا
اإلجــراءات وتــدقـــقــهــا عــلى الــورق
فقط وهي غـير مسـؤولة عمـا يحدث
فـي االيــــفـــــادات او مـــــا تــــتـــــخــــذه
االحتـــــــــــــادات مـن إجـــــــــــــراءات فـي
نـشـاطـاتـهــا الـداخـلـيـة واخلـارجـيـة
وعـنـد حدوث شـكـاوى معـيـنة يـتـخذ
كـتب التـنفيـذي اجراءاته عـلما ان ا
بيـة أحال العديد رئيس اللجـنة األو
ــــلــــفــــات الى اجلــــهــــات من هـــــذه ا

اخملتصة.   

بغداد
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الصحـافة ليـست مهنـة وحسب بل رسالـة مقدسـة فهي حارسـة احلرية وسيف
العدالـة ونور احلق وصـوت االخر مـهما يـكن هامـسا حيـث تتيح لـلجـميع ابداء
واقف وتــــقد إجابات نـاجعة امام الرأي وطرح وجهـات النظر والـدفاع عن ا

التـــــساؤالت احلائرة.. 
ـبيـة سرمـد عبد ـالي للـجنة األو وقد وجهـت الكثـير من االتـهامـات الى األم ا
ـنـصرمـة لذا قـررت الزمـان ان تضـيـفه لتـكون له صـوتا االله خالل السـنوات ا

كتب التنفيذي في أحلك أيامه وذلك عبر هذا احلوار. وا
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{ وجـهت لــكم احــدى احملـاكـم اإليـرانــيـة
تهمة جنائية باإليذاء واالزعاج ماذا حدث

في طهران بالتحديد?
- في شــهـر كـانـون األول عـام 2009
خالل ايـفــادي مع احتـاد الــسـبــاحـة
ـدرب في طـهران الى دورة إعداد ا
واثــنــاء جـــلــوسي في مــقــر اإلقــامــة
بأحد الفنـادق حدثت مشادة كالمية
مع أحـــد الــعـــوائل اإليــرانـــيــة وفي
رافق تـرجم ا اليـوم الثـاني حضـر ا
للـوفد واكد ان رب االسـرة يطـالبني
بـدفع مـبـلغ  2500دوالر مـقـابل عـدم
الــشــكــوى بــتــهــمــة الــتــجــاوز عــلى
ــوضــوع جــمــلـة زوجــته.. رفــضت ا
وتـفـضـيـال وبـعـد سـاعـتـ حـضرت
الـشــرطـة اإليــرانــيـة واقــتـادني الى
ركز كان ذلك اخـر يوم في االيفاد ا
حـيث عـاد الـوفـد الى بـغـداد وقررت
ان اواجه االتهـامات فـتم احتـجازي
ـدة يـومـ بـسبـب عطـلـة الـعـيد في
وقــتــهـا  عــرضـي عـلـى الـقــاضي
ودونـت اقـــوال الــــطـــرفــــ وأطـــلق
سـراحي بـكـفـالة وبـعـد شـهـر اتصل
ـترجم وأخـبـرني ان قـرار احملكـمة ا
يقـضي بدفع غـرامة قـدرها  5ملـيون
ريـال واعـتـبـار فـتـرة احلـجـز مـقـابل
الــــغــــرامــــة ســــافــــرت الـى هــــنـــاك
واسـتلـمت مـبلغ الـكـفالـة وعدت الى
وضـوع بـرمته ال يـتـعدى الـعـراق.. ا
االبـــــتــــــزاز عـن طــــــريق الــــــنــــــصب
واالحـتـيـال ولـيس حتـرشـا جـنـسـيا
كــمــا يـــدعي بــعـــضــهم فـــالــقــانــون
اإليـراني صـارم جـدا ولـو حدث ذلك
لـكـانت العـقـوبة قـاسيـة لـذا وجدني
بــريـئــا بـاسـتــثـنــاء مـا بــدر مـني من
مــــشــــادة كالمــــيـــة وعــــدهــــا إيـــذاء
بـــــاإلزعــــــاج.. لـــــســـــوء احلـظ وظف
ــوضـوع الســتـهـدافـي و تـأويـله ا
بــطــريـقــة ثــانـيــة وهــو كـلـه مـحض

افتراء
بـية الدولية { اتهـمت من قبل اللـجنة األو
في رســـالــة الى وزارة الــشــبــاب بــإســاءة
ـــبي في الـــتـــرويج ـــال األو اســـتـــخـــدام ا
لنـفسـك في االنتـخابـات النـيابـية األخـيرة

ماذا تقول?
- في يوم 5 أيلول 2019 وجه وزير
الـشـبـاب رسـالـة الى مـديـر الـعالقات
ـبـيـة الـدولـيـة جـيروم بـالـلـجـنـة األو
بويفي يطلب مـنه ارسالها الى جلنة
ا االخالق يـتهـمـني فيـهـا جنـائيـا 

يـوحي بـالـتـحـرش اجلـنـسي وكـذلك
بي وارفق ال األو سوء استخدام ا
مع الرسـالة قـرار احملكـمة اإليـرانية
وبـــعض الـــصـــور اثـــنـــاء حــمـــلـــتي
االنتخابية وقد دون عليها ما يشير
ـــنــــشـــأت والـــفـــرق الى تـــوظــــيف ا
ـصـلحـتي الـشـخـصـية.. الريـاضـيـة 
امـا التـحرش اجلـنـسي فقـد وضحت
وضوع بالتفاصيل في ح كانت ا
احلـــمـــلـــة االنـــتــخـــابـــيـــة من مـــالي
اخلــــاص وقـــد قــــدمت نـــفــــسي الى
اجلمـهور الـرياضي كـوني اسـتهدف
الــــوصــــول الـى جلــــنــــة الــــشــــبـــاب
ــــان وان والـــــريـــــاضــــة فـي الــــبـــــر
بـــرنـــامـــجـي االنـــتـــخـــابي يـــتـــعـــلق
بـتطـلعـات وامال هـذا اجلمـهور ولم
اجـبـر أحــد عـلى الــتـرويج حلــمـلـتي
االنــتــخـابــيـة او وضـع صـورتي في
مـــرفق ريـــاضـي مــعـــ فـــلـــيس من
ــعــقــول ان الــتــقي جــمــهــور اخــر ا
واتـكلم عن بـرنامج انـتخـابي يتـعلق
بـالــشــأن الـريــاضي وانــا اسـأل هل
اشــرت مــفــوضـيــة االنــتــخــابـات أي
خرق يـتـعـلق بـحـملـتي االنـتـخـابـية?
هل اشــتــكت جــهــة ريــاضــيــة او أي
شخص حـول اسـتغالله من قـبلي او

اجباره على الترويج لي?
ـكـتب الـتـنـفـيـذي تشـكـيل { هل في نـيـة ا
جلنـة للتـحقيق مـعكم بشـأن رسالة الـلجنة
بـية الدولـية والسيـما انهـا طلبت ذلك األو
بــشــكل صــريح وأكــدت عــلـى اشــعــارهـا

بنتائج التحقيق?
ــبـــيــة الـــدولــيـــة كــان - جـــواب األو
صـادمـا لـلـوزيـر الن الـتـوقـعـات كـان
قرارا بـاحلرمـان مدى احليـاة بيـنما
بية الدولية حسب اقتصر طلب األو
ـوضوع رسـالتـهـا اجراء حتـقـيق با
مع احترام حـقي في ابداء دفوعاتي
لـيـس لـدي اعـتـراض عـلى أي اجـراء
بـيـة وليس تـقـدم علـيه الـلجـنـة األو
فارقة.. ان وزير لي علم بشأن ذلك ا
الــشـــبـــاب يــدعـي في تـــصــريـــحــات
ــكـــتب الــتـــنــفــيــذي صــحـــفــيــة ان ا
ســيـجــتـمع إلجــراء الـتــحـقــيق حـول
ــــوضــــوع وفي الــــوقـت عـــيــــنه ال ا
كتب الـتنفيذي وشرعيته يعترف با
عـمــومـا لم يـجـر حلـد االن أي اجـراء

للنظر في هذه االتهامات.
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{ اثيـر الكثيـر من اللغط حول بـيع اللجنة
ـبـيـة لـعـقـارات الـدولـة او تـأجـيـرها او األو
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احتاد الـكرة حسـ اخلرساني ان
احتاد الكرة قرر جتديد التعاقد مع
ــبي ورفــاقه ــنــتـــخب االو مــدرب ا
ــســاعــد بــغض الك الــتــدريــبي ا ا
الــنــظــر عن نــتــائج بــطــولــة اســيـا

بياد طوكيو ؤهلة ألو ا
نـافـيـا في الـوقت ذاته االنـبـاء التي
تـــنـــاقــــلـــتـــهــــا مـــواقع الــــتـــواصل

ÊU Š d¼U  ≠ œ«bGÐ
أعـلن االحتـاد الـعراقي لـكـرة الـقدم
الك عــزمه جتــديـــد الــتــعــاقــد مع ا
بي بقيادة التدريبي للمـنتخب االو
عبد الـغني شهـد مهمـا كانت نتائج
ـبية بـطولـة اسيـا للـمنـتخـبات االو

القادمة في تايلند.
ـــتــــحـــدث االعالمـي بـــاسم وقــــال ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
نـــعـت االوســـاط الــــريـــاضــــيـــة
الـنــائب االول الـسـابق لـرئـيس
ـــبـــيــــة بـــشـــار الــــلـــجـــنــــة االو
نـية مـصطـفى الــــــذي وافتـه ا
في مـديـنـة الـســلـيـمـانـيـة فـجـر
اول امس اجلــــمـــعـــة وبـــشـــكل

مفاجئ
ــــبـــيـــة ونــــعت الـــلــــجـــنـــة االو
ــكــتب الــتــنــفــبـذي واعــضــاء ا

الراحل .
كـــمـــا نــعـــته جلـــنـــة الـــشـــبــاب
ـانـية في بـيان والـرياضـة الـبر

عبر وسائل االعالم 
وقــال الـنــائب عــبـاس عــلــيـوي
رئــــــيس جلــــــنـــــة الــــــشــــــبـــــاب
والـريـاضـة ان مـصـطفـى رحمه
الـــلـه كـــان قــــامــــة من قــــامـــات
الـريــاضـة الــعـراقــيـة وقــد بـذل
سؤولـية جهودا خالل توليـه ا
مضنية في سبيل احلفاظ على
ـــبـــيـــة في ظل الـــريـــاضـــة االو

ظروف صعبة مر بها البلد.
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الكـمة من جـهـته اقـام احتـاد ا
حـفال تـابـيـنـا في مـجمع وزارة
الــشــبـاب والــريــاضـة لــلــفـقــيـد
حــــــــضــــــــره الــــــــعــــــــديـــــــــد من
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــريـــاضـــيــة

واالعالمية.

بشار مصطفى

االجــتـــمــاعـي حــول تـــقــد شـــهــد
ـســاعـد االســتـقــالـة خالل ومالكه ا

اضية. الساعات القليلة ا
ـبي اخلــرســاني أكـد بــأن وفــد االو
سيـتوجه مـساء الـيوم اجلـمعة الى
تـــــايـــــلــــنـــــد مـن اجل مـــــواصـــــلــــة
الـتـحـضـيـرات لـنـهـــــائـيـات الـقـارة
دون  23 عـام عـلى ان يـلـتـحق بـهم
بـعـد ذلك عددا من الـالعبـ الـبدالء
ـــســـتـــبـــعــديـن بـــقــرار ألقـــرانـــهم ا

احتادي.
واوضــح: فــي إطـــــــــــــــــار اخــــــــــــــــر
ــنــتـخب االســتــعـدادات تــنــتـظــر ا
بي مبـارات في اإلطار الودي االو
سـيـخـوضهـمـا توالـيـا امـام فيـتـنام
في (30) من الــشــهـر اجلــاري عـلى
ان يـوجه السـعـودية في الـ (2) من
قـبل في كـانـون الـثـاني من الـعـام ا
بانـكـوك. الى ذلك أكد مـصدر مـطلع
بان عضـو في احتاد الكـرة اضطلع
ـدرب عبـد الـغـني شـهد في اقـنـاع ا
لـلـعــدول عن قـرار اســتـقـالــته الـتي
تـقدم بـها الـيـوم بحـكم وصوله الى
قناعة بان هـناك مؤمرة حتاك ضده
من داخـل اروقــة االحتـاد لـإلطــاحـة
به عبـر مكـيدة مـنع بعض الـالعب

من االلتحاق.


