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ـبـاراة الـتي جـمـعت بـيـنهـمـا ضـمن مـنـافـسات حـقق فـريق هـاكن بـقـيـادة احمـد يـاسـ اول امس االحـد الـفـوز عـلى نـظيـره اوريـبـرو الـذي يـنـشط فيـه ياسـر قـاسم في ا
بـاراة حيث سـاهم ياس فـي تسجـيل اهداف فـريقه. وبـهذه النـتيـجة ارتفـــــــــع االســــــبوع  20 للدوري الـسويـدي لكرة الـقدم. وقـدم ياسـ وقاسم اداء جيـدا خالل ا
ركـز الثامن. من جانب اخـر تمكن فـانكوفر من انـهاء فتـرة النتائج ركز اخلـامس فيمـا جتمـــــــــــد رصيـد اوريبرو عند  22 نقـطة في ا رصـيد هاكن الى  37 نقـطة في ا
الـسلبـية بفـوز بغايـة االهميـة امام دي سي يونـايتد بـقيادة الـنجم االجنلـيزي واين روني كمـا تواجد الـعراقي علي عـدنان اساسـي في تشكـيلة فـانكوفـر بعد شـكوك بشأن
باراة السـابقة. وتـواجد عدنان في مـركز الظهـير االيسـر ساهم بشكل كـبير بـفوز فريقه خـصوصا باالدوار الـدفاعيـة فقد تصـدى للكرات مشاركته بـسبب االصابـة من ا
ـباراة كـما منع هـجمات خـطيـرة من جهته وفي مـنتـصف الشوط االول انـطلق من اجلهـة اليـسرى نحـو العمق وسـدد كرة قـوية مرت قـرب القائم الـهوائـية في اول دقائق ا
ن وقد انهى فـريقه هذا الشوط متقدما بهدف اما في الشوط الثاني استمر علي عدنان بـادائه الدفاعي للحفاظ على التقدم امام قوة دي سي يونايتد الهجومية وجنح اال
ركز االخير صلحة فريقه. ورفع الفوز رصيد فانكوفر الى  27 نقطة من  27 مباراة لكنه بقي في ا باراة التي انتهت  دافع العراقي في رد اغلب الهجمات لغاية نهاية ا ا

للمجموعة الغربية.
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ـديـر الـفـني لـفـريق الـزوراء لـكرة عـبـر ا
الــقـدم حـكــيم شـاكــر عن سـعــادته بـعـد
حتـقيق االنتصار عـلى حساب هورسيد
الـصـومالي في بـطـولة االنـديـة العـربـية
لـــكــــرة الــــقـــدم.وقــــال شـــاكــــر  انه رغم
الـظـروف الـصعـبـة لإلعـداد لكـنـني اعد
جـمهور االمة الزورائية بتقد مستوى
ـباراة الـثـانـيـة أمام أفـضل ابـتـداء من ا
احتـاد طنـجة. وأشـاد شاكر بـالعـناصر
اجلــديـدة الـتي قـدمـت اإلضـافـة الالزمـة
في أول مـبارياتهـا بقميص الزوراء. من
جــــانــــبـه قــــال الالعـب جنم شــــوان ان
ــعــروف عن الــزوراء الــلــعـب بــالـروح ا
اجلــمــاعـيــة مــتــمـنــيــا تــقــد األفـضل
والــعــودة لـلــعــراق مــظـفــرين بــبــطــاقـة
التأهل للدور .32 وافتتح فريق الزوراء
مـشـواره في دوري اجملمـوعـات لبـطـولة
ــلك مــحــمــد الــســادس لألنــديـة كــأس ا
األبــطــال (الـبــطــولــة الــعـربــيــة) بــفـوز
مــــســــتــــحق عــــلى فــــريـق هــــورســــيـــد
ـباراة الـصــومـالي بـنـتـيـجـة 2-0 فـي ا
الـــتـي أقـــيـــمت اول امـس األحـــد عـــلى
ــغــرب. مــلـــعب مــحــمــد اخلـــامس في ا
وعــانـى الــزوراء في الــشــوط األول رغم
باراة لكنه أهدر الـسيطرة التامـة على ا
عـدة فـرص ولم يسـتغل الـهـجمـات التي
حـصل علـيهـا فرد احلـارس الصـومالي
كـرة لـعـالء عـبـاس عـلى الـطـائـر. وتـألق
احلـارس الصـومـالي في إبعـاد تسـديدة
لالعـب حـســ عـلي وأهــدر مــهـنــد كـرة

أخــرى نـفــذهـا فــوق الـعــارضـة. وأهـدر
أحــمــد جالل كــرة مــرتــدة مـن احلـارس
لـيسددها لـلخارج بينـما حصل الفريق
الــصــومــالي عــلى فــرصــتــ في غــايـة
اخلـطـورة تـصدى لـهـمـا احلارس جالل
حسن لينقذ الزوراء من احلرج. وحاول
مـحمـد رضا جـليل في كـرة لكـنه تباطئ
في الــتــسـديــد لــيــنـتــهي الــشـوط األول
بـالتعادل السـلبي. وبدأ الزوراء الشوط
الـــثــانـي بــضـــغط كـــبـــيـــر عــلـى مــرمى
هـورسـيد وكـاد أن يـسجل عالء عـباس
من رأسـية عـلت العارضـة فيـما تراجع
فـريق هورسـيد لـلخـلف بحـثا عن نـقطة

الـتعـادل لـكنه فـشل في مسـاعيه. وجنح
عالء عـبـاس من كـرة ثـابتـة في الـدقـيـقة
 نـفـذها داخـل الشـبـاك ليـحـرز هدف 62
الـــتــــقــــدم ويـــفـك الـــتــــكــــتل الــــدفـــاعي
الـصومـالي وزادت مـحن هورسـيد بـعد
تــعـــرض أحــد العــبـــيه لــلـــطــرد وأكــمل
. وواصل الـزوراء ــبــاراة بـ 10العــبـ ا
ضــغـطه عــلى مـرمى هــورسـيـد من أجل
تـأم الـنتـيجـة فحـاول مصطـفى ناظم
دافع لـكن الوافد بـتسديـدة ارتطـمت با
اجلـديـد عبـد الـله عـبد األمـيـر تـمكن من
تــســجـــيل الــهــدف الــثـــاني من رأســيــة
جـميلة استـقرت في الشباك الـصومالية
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شــكل تـصــريح وزيـر الــشـبــاب والـريــاضـة د. أحــمـد
ريــاض بـشــأن ســعي الـوزارة إلى ضـمّ الـصــحـفــيـ
الـرياضـيـ لقـانون مُـنح الريـاضيـ األبطـال والرواد
ــقـبل وفــقـاً ذي الــرقم  6 لــســنـة  2013في الــتــعـديل ا
ن لـشروط معـينة منـعطفا حـقيقـيا في احقاق احلق  
اســهم ورسم صــورة االنـتــصـارات الــريــاضـيــة الـتي
خـطت عبر الـزمن حيث اليجـوز التغـاضي عن مفصل

االعالم الرياضي في هذا اجلانب.
ـتـلك في جـعـبـتـنـا كـصحـفـيـ ريـاضـيـ عـشرات و
الــشـــهــادات احلـــيــة لالبـــطــال يـــحــيـــون فــيـــهــا هــذه
االسـهـامات ومـشـاركتـهـا الفـعـليـة في الـتغـطـية احلـية
لــكل بــطــولــة عـــراقــيــة كــان لــهــا طــعم الــشــهــد لــدى
جـمــاهـيـرنــا الـريـاضـيــة الـعـراقــيـة الـتي اكـدت ان رد
االعتبار لقامات الصحافة الرياضية مع االبطال ليس
ـنه بقدر ما هـو استحقاق طـبيعي تاخـر كثيرا وكان
ــفـتـرض ان يــتـزامن مع الـقــانـون فـور صـدوره من ا
وهـو تـاكـيد اعـلـنه وزيـر الشـبـاب والريـاضـة مع جلـنة
انيـة التي طـالبت واكدت هي الـشبـاب والرياضـة البـر
االخـرى ان التعديل في طريقه للـتطبيق احلتمي  فقد
اعـلـنت جلنـة الشـبـاب والريـاضـة النـيابـيـة مبـكرا عن
ن شاركوا سـعيهـا شمول الصـحافيـ الرياضـي 
بـتــغـطـيـة الـبــطـوالت الـريـاضــة بـقـانـون رواتب الـرواد

االبطال.
وشدد رئيس اللجنة النائب عباس عليوي في تصريح
لالعـالم الريـاضي ان  جلـنـة الـشـبـاب والـريـاضة في
مـجـلـس الـنـواب تـبـنت مـوضــوع شـمـول الـصـحـفـيـ
الــــريــــاضــــيــــ بـــقــــانــــون رواتـب الــــرواد االبــــطـــال
وافقة الساحقة واستحصلت موافقات شفهية تؤمن ا
ــــان الجل ــــشــــروع حـــال طــــرحه فـي الــــبـــر عــــلى ا

التصويت .
وتـنــعـكس االشـارات االيـجـابــيـة من وزارتي الـشـبـاب
شـمولة بالقانون التشكل ـالية سيما وان االعداد ا وا
قارنة مع الرياضي االبطال او الرواد نـسبة تذكر با
وبـالــتـالي سـيــكـون ذلك زخـمــا مـضـافـا نــحـو سـرعـة

ا تاخير . التعديل واكمال االجراءات دو
ـنوط بـالزمالء في االحتـاد العراقي ويـقيـنا ان الدور ا
سـؤولية لـلصحـافة الريـاضية سـيكون عـند مسـتوى ا
ـواكـبـة دون تـعـقـيـد او مالبـسـات الن من يـشـملـهم وا
عروفة سـواء في الصحافة الـقانون هم من االسمـاء ا
او االعالم بـصورة وان تـطلع الـهيـئة الـعامـة لالحتاد
ـوضـوع يـنـطـوي عـلى عـلى كـل شـاردة وواردة كون ا
ـسـتـقـبل افـضل يـنـصف حـسـاسـيـة ومـتـابـعـة وامل 
شـريحـتي الـصحـفيـ واالعالميـ الريـاضيـ الذين
ـا هـمـشـوا وصـودرت حـقـوقـهم كـحـلـقة اضـعف  طـا
نـعم حـلقـة اضعف ال يـنـبغي ابـدا الـقبـول بفـرضـيتـها
رحلة من التقدم ومساندتنا بعد ان وصلنا الى هذه ا

ؤسسات التشريعية والتنفيذية معا . من اعلى ا
اخـيرا نـذكر ونـتمـنى ان اليطـول االنتـظار مع الـفصل
الـتشريعي ان يبادر االخوة النواب في جلنة الشباب
والـريـاضـة بـطرح الـتـعـديل حـيث  أن  الـعـشرات  من
ن اجـــتـــازوا عـــقـــود اخلـــمـــســـ الـــزمالء الــــروّاد 
والست والسبع من العمر وينتمون لعضوية الهيئة
هنة ارسـون ا الـعامة الحتـاد الصحـافة الرياضـية و
ألكـثر من  25عـامـاً وبعـضهم أقـدم من ذلك  اتـعبـتهم
وارد تـفاقـمة نـتيـجة مـحدوديـة ا ـشاكل الـصـحيـة ا ا
ـالية ألسرهم وعدم تنوّع مـصادر الدخل بسبب كبر ا
الـسن مـا يـلـقي عـلـيـهم أعـبـاء نـفـسـيـة ال تطـاق ومن
ان تذليل محنهم ـثلي الشعب حتت قبة البـر واجب 
وعـدم إهمال أي منفذ قانوني يسمح لهم
بـتـحسـ مصـدر الدخل والـعيش
بــكـرامـة ومــواصـلـة الــعـطـاء قـدر
امـكـانـيـاتهـم احتـرامـاً لـتـاريـخهم
الــكــبــيـر ومــا خــطــوه من ســفـر
خـــالــــد صـــنع لـالعـــراق افـــضل

االجنازات الرياضية .

ــبـاراة الـثـانـيـة فـاز وفي ا
الــرفــاع الـبــحــريـنـي عـلى
احتــاد طــنــجــة بــهــدفــ
 وســـجل هــدفي دون رد
الـفريق الـبحريـني كميل
األســود من ركــلـة جـزاء
فـي الدقـيـقة   70وسـيـد
هــــاشم فـي الـــدقــــيــــقـــة
ويــــحــــتل الــــرفـــاع .79
ــــــــــــركـــــــــــز األول فـي ا
مــجـمـوعـته بـ  3نــقـاط
مــــــــنــــــــاصــــــــفــــــــة مع

الـــــزوراء.
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بية بية العديد من اإلجنازات في دورات األلعاب الباراو ≈$U“» ∫ حققت البارا

ـكن ان تـسـتـمــر االمـور سـائـبـة الى مـا
النهاية!!

{ كنتم ضمن مهندسي قانون االبطال والرواد
اذا  استبعاد كمـستشار في وزارة الشبـاب 

رواد الصحافة?
- لم اكن من كــتـبـة الــقـانــون انـا حـركت
ـــبـــادرة وعـــمـــلت عـــلـى إقـــامـــة اكـــبــر ا
احتفـاليـة حينـها في الـوزارة ..استطـعنا
احلصـول عـلى مـنحـة مـالـية إضـافـية من
األمـانـة الــعـامـة جملـلـس  الـوزراء بـلـغت
500 مــلــيــون ديــنــار وزعت  عــلى 250
رائد رياضي باحتفالية منظمة وبحضور
رسمـي كبـيـر  عمـلـنـا بعـدهـا في الوزارة
عــلى  وضـع ضــوابط تــعـــريف بــالــرواد
واستـحـدثـنا شـعـبـة  خاصـة  لـهم كان 
مـسـؤولـهـا احـد رواد الـرياضـة الـي ح
ـلف الى الـلـجنـة الـريـاضـية في انـتقـال ا
مـجـلس الـنـواب .ان كل عـمـلـيـة حتـضـيـر
التـشريع لـلقـانون احلالـي لم تسـتند الى
قـاعــدة بـيـانــات ومـســوحـات إحـصــائـيـة
ـكن لـهـا اال ان صـحـيــحـة وشـامـلــة وال 
تؤسس حلـالة من االضـطراب والـفوضى
وعـدم الــعــدالـة في اإلجــراءات الـعــمـلــيـة
الالحـقـة كـمـا حـاصل حـالـيـا . فـالـقـانـون
ذكور قـبل البـدء بإجراءات تـنفـيذه كان ا
مـحسـوبـا له انه سـيـشمل مـا يـزيـد قـليال
على ألـف رياضي وريـاضـيـة وبتـقـديرات
مالـيـة ال تتـجاوز خـمـسة مـلـيارات ديـنار
سنويـا اقرت وخصصت مـن قبل مجلس
الـوزراء مـحــسـوبـة عـلى مــيـزانـيـة وزارة
الـشـبـاب والـريـاضـة في حـ ان األرقـام
تـوفـرة حتى الـعام 2015 تؤكـد شمول ا
اكــــثــــر من ثالثــــة االف من الــــريــــاضـــ
ـذكـور وبكـلـفة باسـتـحـقاقـات الـقانـون ا
جتاوزت حينها اكثر من 35 مليار دينار
وهي في تزايد متـصاعد ومسـتمر حسب
نـــصـــوص الــقـــانـــون وانـــســـجــامـــا مع
الــتـــزامــاتـه الــصــريـــحــة. حـــ وضــعت
االليات لـلتـنفيـذ حصـلت اجتهـادات اكبر
من حــــجم الــــقــــانـــون ذاتـه  اذ وضـــعت
ضـــوابط ومـــعـــايـــيــر غـــريـــبـــة تـــتــعـــلق
ـســتــويـات اإلجنــاز ونــوع الـبــطـوالت
وتـعــريف الـرائـد الــذي كـان ســائـبـا وبال
نــهـايــات فــعـنــدمـا تــتــبـدل الــعــبـارة من
نـتـخـبات) ـنتـخـبـات الوطـنـيـة )الى (ا (ا
عـمومـا  هـذا مـعنـاه شـمـول منـتـخـبات 

في احتاد كرة الـقدم ان بـقائـهم على مثل
ـدة أربـعة وخـمـسة سـنوات هذا الـنـظام 
مـتـتـالـيـة هي عــمـلـيـة تـخـريب حـقـيـقـيـة
ارة للعـبة ومسـتوياتـها. دوري األعوام ا
ـة ال طـعم كـروي لـها خـرج بحـصـيـلـة مؤ
رغم تواصل االضطراد في ارتفاع أسعار
البيع واالنتـقال وعموالتـها ووكالئها بال
جـمـلـها لم ضوابـط مقـيـدة. فمـبـاريـاته 
تـنـته دون حـوادث شـغب او اعـتراض او
إهانات مبتذلـة وصلت احيانا الى حدود
التـهـديد بـالـسالح. ان منـافـسات الـفـئات
العـمريـة شبه مـعدومـة والتـزوير بـإعمار
الالعبـ قـائم على قـدم وسـاق والنـتائج
ـنـتـخـبـات الـسـلـبـيـة وتـراجع مـسـتـوى ا
الــوطـنــيـة نــتــيـجــة طـبــيـعــيــة لـكل ذلك..
يـفـتـرض ان يـقــدم الـدوري مـواهب تـرفـد
الــكـرة الــعــراقـيــة امــا ان يــتم بـعــجــالـة
ـواهب الكـروية او بـيعـها القـبول بـنقل ا
الى دول اخللـيج او اجلـوار فهـذه عـقلـية
مـخـربـة.. ان بـيع وانـتـقال الـالعـب دون
احتساب مدروس لعوامل العمر والثقافة
الـكـرويـة يــضـيع حـقـوق كــثـيـرة لألنـديـة
ومــدربــيــهــا ولــلــمـنــتــخــبــات الــوطــنــيـة
عني واستحقاقاتها وحتى الى االحتاد ا
ـا يــفـعل ويــوافق عـلى ذلك دون الـذي ر

إدراك متكامل.
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{ هــنـــالك من يـــتــحــدث عـن شــبــهـــات فــســاد
ـبـيـة أيـضـا تـشمل واخفـاق في الـلـجـنـة الـباراو
مـلف تـعيـنـات االقـارب ومـشاركـات مـكـلـفة دون
ـكن ان نـرى قرار حـكـومي يخص نتـائج هل 

وضوع? ا
بـيـة حقـقت نـتائج - صحـيح ان الـبـاراو
بية يجب رياضية أفضل من اللـجنة األو
ـســؤول اذ يـجب ان ان يـلــتـفت الــيـهــا ا
عاق ا كانت بـسبب كثـرة ا تدرس ور
ـتـواصـلة في الـعـراق بـسـبب احلـروب ا
ــبــيـة واألعــمــال اإلرهــابـيــة. ان الــبــاراو
استـطاعـت ان تنـجز قـانـونهـا رغم بعض
الهفوات فـفيه بعض الـفقرات الـصريحة
الـتـي مـررت خلــدمـة مــصـالح أشــخـاص
وقد مررت في مجلس النواب بتأثير عدم
عرفة وغيـاب اخملتص وبتأثير او قلة ا
الـــعالقـــات اخلــاصـــة ومـــصـــالح الـــكــتل
السياسية. اظـن بانه سياتي يوم البد ان
ـبــيـة وحتـاسب.. اذ ال تـقف فـيـه الـبـاراو

  في ــشــاركــ الــشــبــاب والــنــاشــئــ ا
بطوالت غير رسمية او معترف بها دوليا
خالل ســبـعــيـنــات او ثـمــانـيــنـات الــقـرن
ـفترض ان ـنحـة في ح ا نصـرم  با ا
ـنــتـخــبـات الــوطـنــيـة ــنـحــة  ا تــشـمل ا
واخلط األول فـقط وعـنـدمـا نـضع حـاجز
الـ 50 سـنــة وهـنـاك مــثال بـطال لــلـعـرب
ــنـضــدة عـمـره  18سـنـة بـاجلــمـبـاز او ا
نافسات ويضطر الى يصاب في احدى ا
وجب مغـادرة الـلـعبـة عـلـيه ان ينـتـظـر 
الــقــانــون الى سن اخلــمــســ لــيــسـتــلم
شرع نحـة وهذا خطـا كبير وقـع فيه ا ا
. كـذلك الـشــهـيـد الـريــاضي الـذي لم يـأت
ـنــحـة عــلى ذكـر اســتـحــقـاق عــائــلـته بــا
قـررة بـحجـة انـنا ال نـريـد ان ندخل في ا
احكات القسام الشرعي واستحقاقاته
في ح بان الـعائـلة هذه بـأمس احلاجة
مالـيا لـلـمنـحة وهي اسـتـحقـاق للـبطـولة
كن ايجـاد مخرج مـعقول وعـادل لهذا و
الـغــرض كـمــا انه قـد اســتـشــهـد من اجل
الريـاضة هـذا خطـا في الـتشـريع ويجب
ـواضـيع بـعـ الـنـظـر الى جـمــيع هـذه ا

وبصيرة واحدة.
 اما فيما ما يـتعلق بإضافـة الصحفي
واألطبـاء الـعامـل فـي اجملال الـرياضي
ــلـتــقى الـثــقـافي فـقــد نـاقــشـنــا ذلك في ا
الرياضي وقدمناه كمقترح بورقة مكتوبة
عـني في حيـنها بناء عـلى طلب الـوزير ا
عام 2015.  اعتـقد أصـبح من الـضرورة
االن إعـــادة الـــنــــظـــر في تـــصــــنـــيف كل
وجب اسـتمارة خـاصة تعد شمـول  ا
لـــــهـــــذا الـــــغـــــرض دون ارهـــــاق الــــرواد
بـاحلــضـور والـروتــ كـمــا يـحـدث االن
كن ان يتم بتشكيل جلنة تضم خبراء و
بـاإلحـصـاء يـحـضـرون أرشـيـفـا مـتـكـامال
لكل تاريخ رياضـة العراق يتم من خالله
جرد كـافـة األسـماء واألرقـام والـبـطوالت
ان بعضـا من االحتادات قـد تالعبت فعال
بشـكل مقـصود او مـزور بعـملـية الـتأيـيد

منوحة. ا
انا مع الـراي الـذي يـقول بـوجـوب اجراء
تــعـديـالت عـلى ضــوابط والــيــات تــقـد
ــنح لـألبــطــال والــرواد بـــحــيث يــخــدم ا
القـانون مـستـحـقيه فـعال. أحسن من ذلك
الـسـعي الى تــشـريع قـانــون بـديل يـطـلق
عـــلـــيه (الـــوســـام الـــوطـــني لـــلـــريـــاضــة

ال يخفى عـلى أحد التحوالت الكبيـرة التي تمر بها الرياضة الـعراقية بالوقت احلاضر فهي
ا سـيسفر عن واقع جـديد يراد له ان يكون نـقطة شروع النطالق تعيـش مخاضا حقـيقيا ر
ـتـابع يـلـمس ـشـهـد اال ان ا نـحـو افـاق جـديـدة ورغم الـغـمـوض والـضـبـابـيـة الــتي حتـكم ا
صلحـة العامة.. وتبـقى تساؤالت تطرح ال وفق ما تقتـضيه ا إصرارا حكـوميا على أنفـاق ا
ستقبل.. حاولنا اإلجابة عنها عبر وضعها في الشارع الـرياضي عما حدث وسيحدث في ا
هـدي.. فالـرجل كان ومـا يزال عـروف الدكـتور بـاسل عبـد ا على طـاولة اخلـبيـر الريـاضي ا

شخصية محورية تدور حولها وعلى هامشها االحداث..
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بغداد

رعـــد حـــمـــودي رســمـــيـــا ذلك فـي احــدى
االجتماعات. فهناك اتـهامات على اللجنة
قدمة.  بية بالتالعب في تقاريرها ا األو
كمـا أجد من االهـميـة العـودة الى تقـارير
جلـنـة الريـاضـة الـنـيـابـية الـسـابـقـة فـقد
بعـثت كمـا صـرح رئيـسهـا رسمـيا أكـثر
من 60 مـلـفــا الى هـيـئــة الـنـزاهـة. ان في
جميع مـلفـات الفسـاد هناك بـطأ وتواطئ
مثلمـا كان هناك تـواطئ في منحى بعض
اجلهـات القضـائيـة فبـماذا نـفسـر نقاش
بي??  ـيثـاق األو قاضي عـراقي ببـنود ا
بـية تذبح يـوميا اليس ذلك غريـبا في او
مـبــاد مــيـثــاقـهــا عـلــنـا وبــدون حتـفظ?

بالتأكيد ان ثمة جهات قامت بتلقينه.
ÂbI «  UHK

{ االدعــاءات الــتي طــالت االحتــاد الـريــاضــيـة
ـاذا ال بــالـفـسـاد تــشـمل احتـاد الـكــرة أيـضـا 
تـتـجرأ احلـكـومـة عـلى فـتح مـلـفـاته? هل بـسـبب

جماهيرية كرة القدم من وجه نظركم?
- ال بـالـتـأكـيـد اعـتـقـد الـسـبب ان احتـاد
الـــقـــدم لـــديـه نـــظـــام داخـــلي خـــاص به
ـقبول رسـميا او ومتمـسك بهذا الـنظام ا
ـبية. ـعترض عـليه من اللـجنة االو غير ا
اعتـقـد بـان اإلجـراءات الـتي طـالت احتاد
الـقـدم أكـبـر كــثـيـرا من بـقـيـة االحتـادات
مثلـما حـصل مع قرار محـكمـة كاس فهل
يـــوجـــد فـــســـاد أكـــثـــر من قـــرار تـــزويـــر

االنتخابات والتالعب بالئحتها?
{ أتكـلم عن إجراءات حكومـية داخلـية وليست

جهات خارجية?
- لـكن الـوثـائق الـتي اكـتـشـفت كـانت من
الداخل واعـتقـد بان الـسبب األول يـكمن
بـعــدم إدراك احلـكــومـة حــيـنــهـا ألهــمـيـة
الـــريــاضـــة عــمـــومــا والـــكــرةً عـــلى وجه
اخلـصـوص في اجملــتـمع وتـخــلـيـهـا عن
وضع واقرار سياسة رياضية عليا تلتزم
بـها كل األطـراف. سـيـاسـة تـدرس احوال
رياضـتـنـا ومنـهج وطـريـقة إخـراجـها من
ة بـقرارات ـستـد أوضاعـها وازمـاتـها ا
ـا انها حكـومية مـلزمـة لكل األطـراف طا
ـمـول الـوحـيـد حتى اي احلـكومـة هي ا
االن جملــمـل مــا يـــنــفق عـــلى الـــريــاضــة

ومؤسساتها من اموال.
{ هل تـتـوقع حـدوث اجـراء حكـومي مـسـتـقبال

ضد احتاد القدم?
-  يـجب ان يــحـصـل اجـراء مـســتـقــبـلي
على احتـاد الـقدم سـواء حـكومي او غـير
حكومي الن البقاء على الوضع احلالي ال
ـســتـوى كـروي عـراقي يــسـتـحـقه ـهـد 
نـاورات الـقـائـمة بـلدنـا. ان الـتـكـتالت وا
وبــــــــيـع وشــــــــراء األصــــــــوات والــــــــذ

وامتيـازاتهـا مسـألة ال تقـدم لنـا رياضة..
عـتـمد وطـريـقـة تنـفـيذه فنـظـام الـدوري ا
مـخـرب فــعال ألوضـاع الـكــرة في الـعـراق
ويـجب ان يـعي ويـتـقـبل أصـحـاب الـقرار
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نهج الـلجنة عارضـ  { اال ترى ان دعـوات ا
بيـة بوجود شبهات فـساد قد اسقطت فلم األو
يـحـال أي احتـاد او شــخص الى الـنـزاهـة بـعـد

كل هذا الضجيج?
- ال اعــرف كل الـــتــفــاصــيـل عن مــلــفــات
لف الرقم  41 كما النزاهة ولكـن هناك ا
ـتـعلق بـالـشأن الـرياضي أعلن رسـمـيا ا
ـبي حتــديـدا. لــقـد تـمـت إضـافـته او االو
بـعـد الـقرار 140 من قـبل رئـيس مـجـلس
الوزراء الـى ملـفـات الـفسـاد الـتي تـبحث
ــشـكل حـالــيــا من قـبـل اجملـلس األعــلى ا
ـكـافـحـة الـفـسـاد. هـذا يـعـني بـان هـنـاك
شــكـوك ومــعــلــومـات وتــقــاريـر عــلى اقل
تقـدير في هـذا اجلانب ال اريـد وليس من
وضوع مناقشتها. لكني شأني التدخل 
اريـد ان أتـسـاءل بفـضـول هل يـوجـد في
بي نص يسـمح فيه ألعضاء يثـاق األو ا
ـكـتـب الـتـنـفــيـذي ان يـقــرروا ألنـفـسـهم ا
بـاسـتالم مـخـصــصـات شـهـريـة تـتـجـاوز
ملـيونـ او ثالثة ماليـ دينـار مقـتطـعة
قررة للرياضة? وهل يجوز من االموال ا
مـثال حـصـولـهم عـلى مـخـصـصـات ايـفاد
تـتــجـاوز مـا يــحـصل عــلـيه نــظـرائـهم او
حتى الوزراء في دوائـر الدولة في حاالت
اثلة? او ان يـتقرر لكل مـنهم سيارة او
اثنـ مع سـائق ووقود وأحـيـانا حـمـاية
خــاصـة? ألــيـسـت هـذه ادلــة كـافــيــة عـلى
ـال العام اسـميته وجود سوء تـصرف با
انت فسادا? انا على يق وأكاد ان اقسم
بـان هــنـاك فـضــائح مـالـيــة وغـيـر مــالـيـة
ـبـيـة العـراقـية كثـيـرة ارتـكبـت باسم االو
ــنـصــرمـة واحتـاداتــهــا خالل احلـقــبـة ا
لـــيس اخـــرهــا فـــضـــائح تـــكــرار تـــنــاول
نشـطات دون ردع والـتزويـر بأنواعه.  ا
ان من اول مـسبـبـات االزمـة احلـالـيـة هو
االعـتــراض عــلى وضع ضــوابط ورقــابـة
قررة رسميـة على أوجه صرف االمـوال ا
بـيـة ولعل في مـوضـوعة (الـبودرة) لألو
شهورة والتملص او التعمد والتحجج ا
في تأخير تـسليـمها مـا يدلل على صحت
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ـوجودة ـاليـة ا { لـكن هـنالك أجـهـزة الـرقابـة ا
بية? دائما في اللجنة األو

ـالــيــة اشـرت كـل ذلك دومـا. - الـرقــابــة ا
فمثال في تقرير عام  2009 قدمت تقريرا
وافيـا بـسبـعـ صفـحة مـن االعتـراضات
الي.  لـكن الرقابة على طريقـة الصرف ا
ـالــيـة لـيــست مـحـكــمـة وحتــقـيق فـهي ا
تـؤشـر األخـطـاء وتـقـدم النـصـائح اال ان
بية في الغالب ال تأخذ بها واعتادت األو
عـلى حــفـظــهـا في اإلدراج. وإذا مـا اردت
مـراجـعة مـحـاضـر جلـنـة الـقـرار االخـيرة
الية ثبتوا امام االخ ثلي الرقابة ا فان 

العـراقـية) بـدرجـات ثالث حـسب ضوابط
وشروط مقرة ومعلنـة تتطابق مع نوعية
ـرة واحـدة بــامـتـيـازات ـنـح  االجنـاز و
مالـيـة وأدبيـة مغـريـة تقـرر لـهذا الـغرض
مثلما عليه احلال في معظم دول العالم.
ـنحة من { هل الصـحفي الـرياضي يسـتحق ا

وجه نظرك?
- نـعم يـسـتـحـق بـالـتـأكـيـد ولـكن أي من
قصود في سؤالك?? إذا كان الصحفي ا
صـحــفـيــا رائـدا مــثل صـكــبـان الـربــيـعي
وســـعـــدون جـــواد وصــبـــيـح الــعـــويـــني
واخرين من كـبار الـسن ولـيس الصـحفي
الذي مـا يزال يـعمـل ويتـقاضى راتـبا من
مـؤســسـته اإلعالمــيـة نـاهــيك عن بـعض
األقـالم الـــــتـي تـــــســـــلــــــلت الـى الـــــوسط
الــصـــحــفي الــريـــاضي وبــدأت تـــتــبــنى
مـنــهـجــا اعالمـيــا ابـتــزازيـا وتــخـريــبـيـا
مــكـشــوف في الــعــمل الــريـاضي ارى ان
يـنـظـر الى كل مـلـف بـشـكل مـنـفـرد وتـتم
دراسته قبل اقراره بشكل نهائي.. عموما
نرى ضرورة ايقاف العمل بقانون الرواد
دة معلنة حاليا وتشكيل جلنة واالبطال 
على مستوى كـاف من اخلبرة واحليادية
عـلومات التي لتدقيق كل االسـتمارات وا
سـتحقات السابقة وجبها صرف ا  
وعلى اللـجنة ان تـعلن قراراتـها في فترة
ال تتجـاوز ٤٥ يوما من تـاريخ مباشـرتها
ـــهــــمـــة ثم حتـــدد فــــتـــرة أســـبـــوعـــ ا
لالعـتــراض لـدى جـهــة عـلـيـا مــكـونـة من
ثالثة أشـخاص بـرئاسـة الوزيـر اخملتص
بية وقاضي وعضوية رئيس اللجنة األو
مـنـسب من قـبل مــجـلس الـقـضـاء االعـلى
تـكـون قـراراتـهـا قــطـعـيـة ونـهـائـيـة بـهـذا

اخلصوص.
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حـقق مـنـتـخـبـنا الـشـبـابي لـكـرة الـقدم
اول امـس االحـــد فـــوزاً كـــبـــيـــراً عـــلى
نـظيـره القطـري برباعـية مقـابل هدف

ـقام في في اطـار مـعـسكـره الـتدريـبي ا
الـدوحة اسـتعـداداً لبـطولـة غرب آسـيا
ـقـبـلـة.وتـنـاوب عـلى تـسـجـيـل أهداف ا
نتخبنـا الشبابي الالعبون كرار الـفوز 
مــحــمــد حـســ ورضــا فــاضل عــبـاس
ومــنــتـظــر عـبــد االمــيـر واحــمــد حـسن
مـكنزي. وكان منتخب شباب العراق قد
تـعـادل في مـبـاراته الـوديـة االولى امام

نتخب القطري بدون أهداف. ا
من جانب آخر اعلن نادي نفط اجلنوب
الــريــاضي اقـتــرابه من إكــمــال قـائــمـة
فـريـقه الـكـروي لـلـمـوسم اجلـديـد. وقال
عـــضـــو اإلدارة إبـــراهـــيم دحـــلــوس إن
إدارتـه جـددت تــعــاقــدهـا مع  17العــبـا
اضي وسم ا ـن مثلـوا الفـريق في ا
وهـم عـدي طـالب مـهــنـد جـواد صـفـاء
حــلـيم حــيـدر جـالوي حـسـام فــيـصل
كـرار جـمـعـة فـراس زامل وسـام مالك
صـادق زامل ازهـر زهيـر حيـدر احمد

رضـــا رعـــد مــحـــمـــد فــيـــاض حـــمــزة
ابـــراهــيم بـــاسم عـــلي احــمـــد قــاسم
حــــســــ جـــواد. وأضــــاف دحــــلـــوس
تـعاقدنا مع 6 عـناصر جديدة وهم علي
عــبــدالــكــر حــيــدر ســاري عــبـدالــله
مــحـسن وائل عــبـداحملـسن مــصـطـفى

هادي منار طه مبيناً ان ادارته أكملت
اجــراءات وصـول وتـعـاقــدهـا مع ثالثـة
مــحـتـرفـ واحملـتـرف الـرابع في طـور
ـبـاحـثـات.واشـار الى ان "الـفـريـق بدأ ا
حتـضـيراته بـوتـيرة مـتصـاعـدة لتـقد
موسم يليق بكتيبة فرسان اجلنوب.

الزوراء يتفوق على هورسيد الصومالي في بطولة األندية العربية
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ـدرب صفـاء فـخري بـينـما والعـشـرين من شهـر آب اجلاري ا
ــدرب خــالـد جنـم الــدين. يــذكـر ان يــقــود مــنــتــخب الــنــســاء ا
عـسكر يـضم الالعب والالعـبات محـمد علـوان واحمد عادل ا
ومـحـمـد احــمـد وعـبـاس عـدنـان وعـلي خـضـيـر ووسـام صالح
وريام صالح وعذراء عبد الكر ورتيبة محمود وسارة سمير.
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يقيم مـنتخبـنا الوطني للـنساء والرجال بـكرة الهدف للـمكفوف
معـسكراً تدريبـياً في العاصمـة بغداد استعداداً لـلمشاركة في
بطـولة آسـيا (الـباسـفيك) الـتي تقـام في تايـلنـد. ويقـود منـتخب
ــعـســكـر الــتـدريــبي الــذي يـقــام حــتى الـرابع الـرجــال خالل ا
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جانب من مباراة العراق وقطر للشباب

دير الفني لفريق الزوراء  ا
لكرة القدم حكيم شاكر


