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إن مـجـلس الـنـواب وجلـنـة الـشـبـاب
والرياضة يـسعيـان إلى إقرار قانون
يــؤكــد عــلى اســـتــقاللــيـــة الــلــجــنــة
بية الوطنيـة العراقية ويضمن األو
وجـــود الــــكـــفــــاءات الـــقــــادرة عـــلى

بية. النهوض باحلركة األو
وأكد "برواري" على أن جلنة الشباب
انيـة هدفها األساس والرياضة الـبر
إقـــرار قــانــون غــيــر قـــابل لــلــتــأويل
واالجـتــهـاد بـ رؤى مـســتـقـبــلـيـة وال
يتـعارض مـع القـوان الـعراقـية وال
ــبي وان تــكــون كــافــة ــيــثــاق االو ا

األموال خاضعة لرقابة الدولة.
 عــنــدهــا اعــتــرض الــســيــد "حــيـدر
فـرمــان" قـائالً: ان الــدولـة من حــقـهـا
مـراقـبـة األمـوال الـتي تـمـنـحـها لـكن
األموال اخلارجية التي تُـمنح للجنة
ــبـيـة الــوطـنـيــة الـعـراقــيـة فـإن األو
ـانــحـة هي الــتي تـراقــبـهـا اجلــهـة ا
كــونــهــا مــشــروطــة فــكــان اجلــواب:
الــقــوانـ الــعـراقــيـة تــلــزمـنــا بـذلك
الرقابة ال تـتدخل في أبواب الصرف
ولكن تتأكـد بأن األموال صُرفت على
ـانـحـة ويـتم وفق اشـتـراط اجلــهـة ا

إرسال مالحظاتها لها.
WO³*Ëô« W¹ƒ—

من جهة أخرى أعلنت مصادر مقربة
ـبيـة ان ابرز قرارات من اللـجنة األو
اجتمـاعات لوزان هي عـدم استخدام

شكـاوى االحتـاداتً فضالً عن رسـالة
مـفـصلـة وشـامـلـة إلى الـسـيـد رئيس
ـبـيـة الـدولـيـة "تـومـاس الـلـجـنـة األو
بـاخ" تـتـضـمن كـافـة اخلـطـوات الـتي
قـامت بـهــا احلـكـومـة الـعـراقـيـة مـنـذ
بالغ عام   2003وحتى اللحـظة وا
الـتـي إُنـفـقـت عـلى اجملــال الـريـاضي
بـــــكـــــافــــة اجتـــــاهـــــاتـه فـــــضالً عن
ــالــيــة واإلداريــة كــافـة اخلــروقــات ا
ــســـجــلــة لــدى ديــوان ووثـــائــقــهــا ا
الـيـة كذلك قـانـون الرقـابة الرقـابـة ا
اليـة مترجـماً إلى اللـغة اإلنكـليزية ا
يـبـ فـيه صالحـيـاته الـرقـابـية عـلى
ـؤسـسـات احلـكــومـيـة وغـيـر كـافــة ا
احلكومية في العـراق عندها تفاجئ
الــــســـــيـــــد "مــــاكـالود" من احلـــــديث
والــتــفـاصــيل الــتي ذكــرنـاهــا أثــنـاء
حـديـثــنـا مـعـهم وحــجم  الـتـضـلـيل
ـعـلــومـات الـتي كـانت تـصل بـشـأن ا
إليه....وأكدنـا على أن كل ما تـتناوله
األخــبــار غــيــر هـذه احلــقــيــقــة الـتي

نعرضها بكل شفافية غير صحيح.
بـــرواري": إقــرار قــانــون غـــيــر قــابل

للتأويل
مثلي و التطـرق خالل االجتمـاع 
احلكومة العراقيـة إلى قانون اللجنة
ــبــيـــة إذ حتــدث الــنــائب "ديــار األو
ـثل جلـنـة الـشـبـاب بـرواري" كـونه 
ان العراقي إذ قال: والرياضة والبر

هذه القضية فإن القضاء العراقي لن
يـتــركـهـا إذ كـمـا يــعـرف اجلـمـيع ان
سـلـطـة الــقـضـاء فـوق كل الـسـلـطـات
فضالً عن وجود شـكاوى تقـدمت بها
احتـادات عـدة بـهـذا اخلـصوص وال
يــســتـطــيع أحــد أن يــوقف إجـراءات

القضاء.
وتــطـرق الــســيـد الــوزيــر إلى نـقــطـة
أثـارهـا الـســيـد "حـيـدر فـرمـان" الـذي
قال: ان الـوزارة تتـدخل في حتريض
الـــهـــيـــئــــات الـــعـــامـــة عــــلى بـــعض

االحتادات.
وكانت إجابتنا له اآلتي: عندما تأتي
لنـا الهيـئات الـعامـة وتشـتكي رئيس
االحتـــاد وتـــقــــول إنه جـــمــــد كـــافـــة
نشـاطات االحتـاد وجيـر كل مكـونات
اإلحتـــاد لـــشــخـــصه مـــاذا ســيـــكــون
جوابـنا لهم غـير نـصيحـتهم بـاتخاذ
اإلجراءات الـقـانونـية لـكي يـحصـلوا
ـعــلــومــات الـتي عــلى حــقــوقـهـم وا
ـعـلـومة وصـلتـك غيـر دقـيـقة إذ إن ا
ُقدمة من الدقيقة تتمـثل بالشكاوى ا
قـبـل عـدد غـيــر قـلــيل من االحتـادات
الــــتـي اشـــــتــــكـت من الـــــتـــــدخل في
اســتـقـاللـيــتـهــا من قــبل أعــضـاء في
ـكــتب الـتـنـفـيــذي وهـذه الـشـكـاوى ا

سأسلمها الى السيد "ماكألود".
وفِي نـهايـة االجـتـماع قـمـنـا بتـسـليم
بية الـدولية كافة ثلي اللجـنة األو

فـي هـــذا اجملــــال وخـــطــــوات نـــشـــر
بي في اجملـتمع يـثـاق االو مبـاد ا
يات واجلـامعات الـعراقية واألكاد
ثم اخلــطــوات االخــيــرة لــلــحــكــومـة
تـمثـلة بـقرار مجـلس الوزراء رقم وا
عدل رقم  60 ? 2019لسنة  140وا
ــشــكـــلــة وآلــيــة صــرف والـــلــجــان ا
األمـوال بـ شـفـافــيـة عـالـيـة. كـونـهـا
يــــجب ان تــــصـــرف عــــلى وفق رؤى
ــبـيــة ومـســيـرة تــخـدم احلــركـة االو
الرياضة العراقية وال تذهب للمنافع
الـشـخصـيـة كـمـا جرى اسـتـخـدامـها
في بــــعض األحــــيــــان كـ مــــنــــفــــعـــة
شـــخــــصـــيـــة أدت إلى اإلثـــراء عـــلى
ــال الــعــام او كـ وســيــلــة حــســـاب ا
انــتــخــابـيــة كــمــا حــدث حـتـى عـلى

ستوى السياسي. ا
وبــــيَـنَّ "ريــــاض" أنـه قــــدم شـــــرحــــاً
تـفـصـيـلـيـاً عن اآللـيـة اجلـديدة الـتي
تمـثلت بـتقـد االحتادات مـناهـجها
السنوية لـيتم دراستهـا بشكل علمي
مـن قـــبـل جلــــنـــة اخلــــبــــراء ومن ثم
يـزانـية اخلـاصة بـها و تصـرف ا
اإلشــارة ايـضــاً إلى كــيـفــيــة تـهــديـد
ـــكـــتب الـــتـــنـــفـــيــذي الـــســـادة في ا
لالحتـــادات الـــريــاضـــيــة وإبـالغــهم
بـعدم الـذهـاب السـتالم ميـزانـيـاتهم
وهـذا مـوثق لـديـنـا. وعـقب اسـتـمـاع
ماكالود وجيروم لنا أبدى كل منهما
ارتيـاحـا من طـريقـة الـعرض واآللـية
ــتــبــعــة الــتي ســـتــحــقق الــكــثــيــر ا
للرياضة العراقية وقال "ماكالود" إن
احلــــكــــومـــــة لــــهــــا احلـق في وضع
ناسبـة لتخصيص األموال اآلليات ا
ــكن ومـــراقــبــتـــهــا وهـــذا شيء ال 
االعـتـراض عـلـيه فـيـمـا أثـار الـسـيد
"حيـدر فرمان" قـضية تـتعـلق بكيـفية
ـيـزانـيـة كـونـهـا بـاسم الـتـصـرف بــا
ـبـية?. وكـان جـوابـنا له الـلجـنـة االو
(تـــفـــضـل هـــذا الــــكـــتـــاب فــــيه اسم
احلـــســـاب بـــاسم جلـــنـــة قــرار 140
وازنة جمللس الوزراء وهذا قـانون ا
الـية الذي يـعـطي صالحـية لـوزيـر ا
ـناقـلـة األمـوال وأبـوابهـا). عـنـدها
اقـتـنع الـسيـد فـرمـان وقـال بـاحلرف

الواحد: اذاً ليس هناك مشكلة.
ÈuJA « V×Ý

وأشـــار الــــســـيــــد وزيـــر الــــشـــبـــاب
والـريـاضـة إلى أن الـسـيد "مـاكالود"
اقتنع بكل ما  عرضه وأثنى عليه
ُـقـدمة وطـلب مني سـحب الـشـكوى ا
بشـأن االنـتخـابـات األخيـرة لـلمـكتب
التـنفـيذي لكن مـوقفـنا كـان واضحاً
كـتب الـتنـفـيذي دَلسَ وقلـنـا له: ان ا
عـلى القـضـاء العـراقي وأخـبـره بأنه
أجـرى انـتـخــابـاته عـلى وفق قـانـون
( (20لـســنـة 1986 ـ أيـدهــا ابــتـداء
راجعـات  إثبـات غير ذلك. وبعـد ا
وأضاف "ريـاض": حتـى لو لم نـتابع
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عـقد في مـديـنة لـوزان الـسويـسـرية
اول أمس اجلـمعـة اجـتـماعـاً ثالثـياً
ضم وفـــــــداً من وزارة الـــــــشــــــبــــــاب
والـــريــاضــة الـــعــراقــيـــة الى جــانب
ـبـية الـوطـنيـة والـلجـنة الـلجـنة االو
بـية الـدوليـة لبـحث التـداعيات االو
االخــيــرة بـشــأن تــقـاطـع عـمل وزارة

بية. الشباب مع اللجنة االو
وتــرأس وزيـر الــشــبـاب والــريــاضـة
احــمــد ريـــاض وفــد الــوزارة ومــعه
االعــضـاء: حــسن احلــسـنــاوي أكـرم
نـعـيم الـعـطـواني وصـبـاح الـكنـاني
فيما ترأس رعد حـمودي وفد اللجنة
ــــبــــيــــة ومــــعه كـل من ســــرمــــد االو

عبداالله وحيدر اجلميلي.
االجتـماع شـهد ايـضاً تـواجد عـضو
جلـنة الـشـباب والـريـاضة الـنـيابـية
ديــار بـــرواري أمــا الـــوفــد الــدولي
فـضم كل من جــيـروم فـالـكـو وحـيـدر
ـبـية ـديـر الـتـنـفـيـذي لألو فـرمـان وا

الدولية.
…—«“u « ÊUOÐ

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في
بـيــان تـلـقت الــزمـان نـســخـة مـنه ان
(رفض وزيـــر الــشــبـــاب والــريــاضــة
الـدكـتـور أحـمـد ريـاض اجللـوس مع
الـســيـدين ســرمـد عـبــد االله وحـيـدر
اجلــمــيــلي عــلى طــاولــة احلــوار مع
ثـليـها بـية الـدوليـة و اللـجنـة االو
"جـيــمس مـاكالود" مــديـر الــتـضـامن
ـبـية ـبي وعالقـات الـلـجـان االو األو
الوطـنيـة و " جيـروم بويـفي" وطلب
ان يـكـون الـســيـد رعـد حـمـودي فـقط
بية ثالً عـن اللجنـة االو حاضراً و
العراقية وذلك خالل االجتماع الذي
 عــــقــــده صــــبــــاح يــــوم اول أمس
ـقـر الـلـجـنة اجلـمـعة ٢٨-٦-٢٠١٩ 

بية الدولية في سويسرا. االو
ــثـلي وقــال "ريـاض" انـه طـلـب من 
ـبـيـة الـدولـيـة ان يـكون الـلـجـنة االو
ـــثال عن الـــســـيـــد رعـــد حـــمـــودي 
ـبيـة الوطـنـية الـعراقـية اللـجـنة االو
كــونه الــرئــيـس ألنه لن يــجــلس مع
اشخاص يـتطاولـون على حكـومتهم
قابل طلب " ويشوهون سـمعتهـا. با
حـــمــــودي" اخــــذ رأي الــــســـيــــدين "
اجلــــمـــــيــــلي وعـــــبــــد االلـه" وعــــقب
مــنـــاقـــشــات مـــطــولـــة لم يـــســـتــطع
إقــنـاعــهـمــا وعـلى ضــوء ذلك طـلب "
مثلي احلكومة ماكالود" االجتماع 

. العراقية أوالً
وأكــد "ريــاض" أن االجــتــمــاع بــدأ بـ
عرض مفـصل من قبلـنا يوضح مدى
اهتمام احلكومة الـعراقية بالرياضة
بيـة ومبـادئها كـونها واحلركـة األو
الــوســيـلــة األكـثــر أهــمـيــة في نــشـر
احملبـة والثـقافـة والسـلم اجملتـمعي
الي ثم اسـتعـرضـنا حـجم اإلنـفـاق ا
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حصل العـراق على الوسام البرونزي وهو الـرابع له في بطولة االسكندرية لـتنس الطاولة في فعالية
الـفرقي لـلبـطلـت جنـلـة عمـاد والالعبـة زينب حـسن وبـذلك تكـون احلصـيلـة الـنهـائيـة للـعراق اربـعة

  اوسمة ملونة هي وسام ذهبي واحد للبطل علي عبد االمير وآخر فضي ووسام برونزي
بية الـوطنية العراقية وكافة أعضاء وبارك رئيس الـوفد العراقي ببطولة سمير الـكردي اللجنة البارا
كتب الـتنفـيذي واالحتاد العـراقي لتنس الـطاولة بـهذا االجناز الذي نـحقق في أصعب بـطولة على ا
يا صنف عا ستوى العالي السيما الالعب ا مستـوى العالم وبارك جهود الالعب الذين قدموا ا

يا تقدمة عا في التسلسالت ا
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جتــري الــيــوم األحــد مــبـاراتــ االولى
فـي  النـجف واألخرى بـالـبصـرة ضمن
متاز اجلـولة  34مـن مسابقـة الدوري ا
بــكـرة الـقـدم الـتي تــكـون قـد  انـطـلـقت
امـس االثــنــ عــلى بــعــد اربع جــوالت
ــوسم  احلــالي وسط عــلـى اخــتــتــام ا
سـابقات من انـتقـادات شديدة لـلجـنة ا
قـــبل الـــفـــرق والالعـــبــ واجلـــمـــهــور
باريات ودخولها واإلعالم بـسبب جر ا
فـي اجواء حاره حيث شهر تموز وسط
ارتـفاع درجات احلـرارة ما انعكس ذلك
ـسـتوى عـلى اداء الـفـرق والالعـبـ وا
الـعـام للـدوري  وسط عـزوف اجلمـهور
ـبـاريـات  قـبـل ان تـظـهر عن مـتـابـعـة ا
ــشــتــركـة ســواء لــلــفـرق الــتــحــديـات ا
والــلـجـنـة وكل مـنــهـمـا يـرمي االسـبـاب
عــــلى االخــــر في وقـت احلل مــــرتـــبط 
بــــوقـت انــــطالق ونــــهــــايــــة الــــدوري 
ـرهـون  بأداء وعـمل اللـجنـة وجتاوز ا
الـعـمل التـقلـيدي فـيـما يـخص التـأجيل
قـــبل ان تــطــلق هـــذه االيــام من انــهــا 

ــوسم ســوف لـن تــؤجل أي مــبــاراة  ا
الـقادم فقط عـند ايام الـفيفـا وليس هذا
ـــطـــلـــوب اخـــذ احلـل يـــا ســـادتي بـل ا
مــــشـــاركــــات الـــفــــرق في الــــبـــطـــوالت
اخلـــــارجــــيــــة  عـــــلى مــــحـــــمل اجلــــد
واخـراجـها عن سـياقـات الـعمل الـقاتـلة
 حـيث اللجوء الى  تأجيل الدوري في
ـبـاريـات فضال عن كن تـقـد ا وقـت 
ـبــاريـات خـالل فـصل الــشـتـاء ضــغط ا
ألسـباب مـعروفـة لتـدارك بعض مـشاكل
تــوقف الـدوري  وهــنـالك افــكـار اخـرى
يـجب االسـتـماع الـيـهـا من الفـرق  كـما
تــعـلن الـيـوم  عــلى لـسـان هـذا االداري
ــدرب واحلــال لــوســائل االعالم وذلـك ا
وغــيـــرهــا فــيــمــا  اخـــذ يــتــكــرر نــفس
وسم خالل الـسينـاريو عند نـهاية كل ا
الـعـقـد االخـير وقـبـله  ويـأمل ان يـتجه
الـــنــقــاش  نــحــو تـــقــد عــمل واضح
والـقـدرة عـلى تـدبـيـر االمـور والـتـعـامل
مل في مـعها بدال عن الـوضع اجلاهز ا
كـل تــفــصــيــلـه  كــمــا نــود من االحتــاد
وجلـنـته ان ال تـقـدم  عـلـى تـصـريـحات

تـخص  الـدوري وتـكـرار هـذا االمر في
مـثل كل مرة  وعلى االحتاد ان يتعامل
مع مـشهـد الفـرق والالعب عـند نـهاية
ـباريات تـقام هذه االيـام  واتمنى كل ا
يــكـون االحتــاد قــد سـمع الــتـعــلـيــقـات
الـــســـاخـــرة  مـن اجل الـــتـــخـــلص من
الـتـنـظـيم احلـالي لـلـدوري الـذي افـتـقد
لــكل صــور الــعـمل الــتي عــلــيـهــا عــنـد
االحتـادات احمللية االخرى مع اختالف
ظـروف الـعـمل الـتي عـلـيـنـا ان نـعـترف
كن ان يتـحملـها االحتاد بـها الـتي ال 
وحــده بل هـنـالـك تـقـصـيــر من األنـديـة
ؤسساتية التي حـصرا اجلماهيرية وا
تـقــدم الـيـوم عـمال تـقـلـيـدا وعـلـيـهـا ان
تـعيد النـظر بعملـها  والفشل الواضح
ألنـهـا غـير قـادرة عـلى ادارة فـقط فريق
لـــكــرة الــقـــدم في انــديــتـــهــا  واحلــال
لـالحتاد ان يكـون واضحـا في التـعامل
ـــكن بــــعـــد قـــبـــول  مـع الـــدوري وال 
الـتــسـويـات  بـعـد  مـنـاقـشـة كل شيء
والـتوجه الى مـرحلة عـمل  وعلى الكل
ـسـؤولـيــة لـلـخـروج من دائـرة حتــمل ا

ـتــأخـر الــعـمـل الـتــقـلــيــدي الـبــســيط ا
لــلـوصــول عـلى اقل تــقـديــر لـدوريـات 
ـنطقة  التي اغلـبها تشاركنا في دول ا
الـبطـوالت االسيـوية والـعربـية  مـشهد
الـدوري بات يـثيـر االعتـراضات بـسبب
الـوضع الذي يستمر عـليها وان عجزت
ـسـابـقـات عن الـوصـول  ومهم جلـنـة ا
ان تـتـحـاور مع اصـحـاب االخـرى  ألنه
أي الــــدوري يــــقف عــــلـى راس الــــكـــرة
الـعـراقيـة اذا لم تكن ريـاضتـها وبـعد ال
ـكن  تـوجيه الـلوم عـلى احتاد الـكرة
بل عـلى اجلـمـيع  الـذين يعـلـمـون انهم
يـقدمـون عمال  المـعنى  والـكل ال يريد

االنتقال منه
œËb(«Ë n−M «

ــبـاراتـا  الـيـوم حـيث يـضـيف وعـودة 
ــوقـع الــثــالث عــشــر 37 الـــنــجف في ا
ـتـراجع37 ويـأمـل اصـحاب احلـدود  ا
االرض  الـعمل على تعديل االمور التي
اهـتـزت اثر تـبـاين البل تراجع الـنـتائج
األخــيـرة الـتي تـمـثل الــتـحـدي لـلـفـريق
الـذي يسـعى التـمسك بـنتـائج مـباريات
األرض بــعـدمـا اخـذ يـتــقـاسم فـوائـدهـا
ويـخشى االنتصاران يستمر على  هذا
بـاريات امام حالة الـوضع امام  اخر ا
الــتـرقب واخلـوف في ان يــتـراجع بـعـد
الـفـريق في اهم  اوقـات الـبطـولـة التي
طلوب بعدما فشل  افـتقد فيها للـعب ا
في حتـقـيق الفـوز امام خـمس مبـاريات
خـسـر اثـنـ مـنـهـا وتـعـادل في الـبـقـية
امـام  الديـوانيـة في النـجف وخـارجها
مـع فريق احلسـ واربيل ويـسعى الى
دعم  االمــور عـبـر نـتـيـجـة الـيـوم الـتي
تـعـتــمـد عـلى تـقـد الـلـعب وبـتـركـيـز 
والــرد عـلى مــا حـصـل وحتـديــد مـسـار
دينة من خالل طريقة اللعب مـباريات ا
لــلــمــدرب واداء الالعــبــ واهــمــيـة ان
يـتــعـاون الـكل لـتـحـسـ مـوقع الـفـريق
ــرشح لــلــفــوز في ظل ظــروف الــلـعب ا
حــــيـث عــــامــــلي االرض واجلــــمــــهــــور
ومـــتـــوقع ان تـــنـــعـــكس اثـــارهــا عـــلى
  ليتراجع احلـدود القادم من خسـارت
ــــوسم احلــــالي  الـى اســــوء مــــواقع ا
ـهدد اذا لم يقـدر العودة لـعزف نتائج ا
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أعــلــنت وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة مــبــاشــرة مالكــات الــدائـرة
راد فحـصهـا لغرض الـهنـدسية إزالـة االنقـاض وتنـقيط األماكـن ا

بي. باشرة باألعمال في مشروع ملعب األنبار االو ا
الكات وذكـر مديـر عام الدائـرة الهـندسـية جنم عـبد الـواحد ان" ا
الـهـندسـيـة بـاشـرت بالـتـعـاون مع دائـرة الـبلـديـة في احملـافـظة من
أجل تــهــيــئـة األمــور الــتي تــســبق الـشــروع بــإعــادة األعــمـال في
ــقـرر ان تــبـدأ خالل ـبي الــتي من ا مــشـروع مــلــعب األنـبــار االو

قبلة". الفترة ا
واضـاف ان" الوزارة انـيطت الـعمل لـلمـكتب االسـتشـاري جلامـعة
بـاشرة بـاألعمال بـغداد بـغيـة التـأكد من سالمـة األسس لغـرض ا

لعب". في مشروع ا
متاز وسط درجات حرارة قاربت نصف درجة الغليان يتواصل الدوري العراقي ا

اعتقد ان االجتـماعات وتفصـيالتها افرغت بـتعمد مرسـوم من غاياتها
فـقـد كـان االتــفـاق بـ الـسـيــد رئـيس مـجـلس الــوزراء والـسـيـد رئـيس
ــبـيـة الـدولـيـة الــذي أعـلن (شـخـصـيــا) تـأيـيـده لـلـقـرارات الـلـجـنـة االو
احلكـومية بـخصـوص اليـة صرف ومـراقبـة حركـة اموال الـرياضـة كما
وضوع األهم او الوحيد الذي يفترض مناقشته.  وضحت له وهو ا

كـان االتـفـاق ان يــذهب الـسـيــد وزيـر الـشـبــاب يـصـحـبه الــسـيـد رعـد
حمـودي (منـفردين) الى لـوزان حلسـم هذه االمـور نهـائيـا امام الـلجـنة
بية الدولية وانهـاء حالة التمرد التي مـارسها البعض جتاه القرار االو

راقبة صرف االموال.  احلكومي االمر 
 كان هـناك تبـاطأ واضح ومـضر بـتنـفيـذ هذا الـلقـاء جتاوز الـشهرين
نــتح عـــنه الــســعـي الى تــرتــيب مـــشــاركــة أفــراد وجـــهــات واألخــطــر
مـناقـشـة امـور يـفـتـرض ان ال تـعرض امـام اجلـهـات الـدولـيـة بـالـشكل
الـذي شـاهـدنـاه وكأنـنـا نـتـعـمـد الـقـيـام بـنـشـر غـسـيـلـنـا وسـوء إدارتـنا

وضعف تفهمنا امام العالم مع االسف. 
ثل عن جلـنة ـبيـة سعت الـي ذلك واصطـحبـت  ان بعض أطـراف االو
الشـبـاب والـريـاضـة في مـجلس الـنـواب ضـمن مـجـمـوعتـهـا. امـر جـيد
انية عما دار في اللقاءات ومفيد ان يشهد شخصيا عضو الـلجنة البر
ـاحــكـات واعــتـراضــات ومـســبـبـاتــهـا يــفـتــرض عـلــيـنـا من حـقــائق و

كمسؤول حسمها داخليا. 
ـبيـة الي مشـاركـة السـيد االغرب هـو ما سـعت الـيه بعض أطـراف االو
ـذكور وطـرحه ألمـور غريـبـة ال عالقة لـها حيـدر فرمـان في االجـتمـاع ا
بـية بغـايات الـلقـاء. ويبـدو بان الـسيـد فرمـان صار اشـبه بتـعويـذة االو
ـشـاكل الـعـراقـيــة مـنـذ مـؤتــمـر دوكـان االنـتـخــابي وقـبـله مــرورا بـكل ا
ـبيتـها مهمـا تنوعت فاوضـات التي مرت بـها الريـاضة العـراقية واو وا
اسـبـابـهـا فـالـقـرار فـيـهــا يـجب ان يـظل خـاضـعـا واالهم ان ال يـكـون
عراقيا وقويا. للمرة اخلامسة او أكـثر يستدعي ويشارك السيد فرمان
ـانية العراقية بهذا ستويـات السياسية والبر في مفاوضات مع اعلي ا
ـبيـتـنـا تـعمل بال الشـأن دون ان يـنـبه او يـعتـرض سـنـ طـويلـة بـان او
ـبيـته الدولـيـة ومجـلسه اآلسـيوي وان ـعـرفة او قانـون رسمي مـشرع 
ــوجب لـوائح مــوقـتـة انـتــخـابـاتــهـا الــثالثـة او األربـعــة االخـيــرة تـمت 
بعـضها تـفصل بـعمـد على مـواصفـات واضعـيهـا القت نتـائجـها دوما

تبريكاته وموافقته مع االسف!! 
ـشارك في االجـتماعات تـحدث ا من خالل متابـعة جديـة ألحاديث ا

تابع ما يلي:  تخاصم يلمس ا ذكورة من الطرف ا ا
حديث الـسيـد الـوزير الـذي امتـد الي قـرابة عـشر دقـائق كـان صريـحا
ومـباشـرا ومـسـؤوال ايـضـا عـرض فيه تـفـصـيالت الـلـقـاء ومـا دار فيه
ـبـيـة ـالـيـة لألو ومـوقف وزارته واحلـكـومـة بــشـان االمـور الـقـانـونـيــة وا
ـبـية وتـأكـيده عـلي تـقـد تـفـصـيالت رسـمـيـة مـوثـقـة الي اجلـهـات االو
الـدولـيـة حـول اخلـروقات احلـاصـلـة كـمـا وضح ذلـك ايـضا فـي الـبـيان

الالحق الذي اصدرته وعممته الوزارة. 
االخ رعد حـمـودي خلص الـلـقـاءات ونتـائـجـهـا ببـضع كـلـمـات وبـثالثة 
ـكتب نقـاط هي (الـقانـون - االمـوال واليـة صـرفهـا واخـيرا اسـتمـرار ا
التـنـفـيـذي). يـبدو مـن ذلك بان الـسـيـد رئـيس الـلجـنـة يـصـر دومـا علي
ـواقف وضـغـوطـات بعض مسـك العـصـا من الـوسط وان يـظل أسـيـرا 
اعـضـاء مـكـتـبه الــتـنـفـيـذي رغم مـعـرفـتـه الـتـامـة واعـتـرافه بـاخلـروقـات
سـتمرة حـتى بعـد صدور واعالن الـقرارات احلـكومـية بـشأن مـراقبة ا

بية واحتاداتها قررة لألو االموال ا
الي جنحا في نقل مشكـلتيهما التي تواجههما في - االمينان العام وا
ـبيـة الدولـية وحـضرا الـسيـد فرمان احتادهـما داخلـيا الى الـلجـنة االو
لــهــذا الــغــرض. دخل الــســيــد حــيــدر فـرمــان فـي حــوار او اعــتـراض
ـعنـي مكـشوف مع الـسيـد الوزيـر بشـان ما يـجري  في االحتـادي ا
داخـلـيـا وفـصل ذلك الـسـيـد الـوزيـر شـخـصـيـا في رده عـلى اعـتـراض
فرمان في حديثه اعاله  . كـذلك ركز األمينان وبـشكل قوي ومعتد في
ـكتب الـتنـفيـذي احلالي حتـى شباط من حديـثهمـا الي استـمرار بـقاء ا
كن ان عام 2023 دون التفكير او االنـتباه عن اجلهة الـرسمية التي 
يزانية وجب قانـون ا قررة  يسمح لها بـتخصيص وصرف االمـوال ا
نتخب بيـة او مكتـبها التـنفيـذي ا العمومـية وما يـتوجب بان يـكون لألو

قانونا رسميا مشرعا حتتكم له  
ــتــابع من خالل األحــاديث ومـا نــقل عــمـا دار في  خالصـتـه يـشــعـر ا
االجتـماعـات من تفـصيالت بـان هـناك مـيل وسعي مـحمـوم الي وجوب
ــربع االول في مــسـالــة حـسم مــشـاكل ريــاضـتــنـا الـعــودة دومـا الى ا
ـبية وجلـنتهـا في العـراق وبشكل يـعطل من وضعـها على واحلركة االو
السكـة السـليمـة ألداء مهـماتهـا وأهدافـها قانـونيا انـسجـاما مع ظروف
الـبلـد ومـسـتـقـبل الـريـاضـة فـيه وبال اي تـعـارض او تـقـاطع مع مـباد

يثاق.  ا
ـبـيــة عـنـدنـا الى ان  ـاذا يـتـغــافل وبـعـمـد بــعض أطـراف االو ال ادري 
انتخابات االحتادات الرياضية االخيرة قد القت كثير من االعتراضات
القانونية ألنها اجريت من دون ان تسبقـها انتخابات لألندية الرياضية
التي مر عـلي شرعـية وجود مـجالسـها االداريـة اكثر من ثالثـة سنوات
ثلي هذه االنـدية للمـشاركة في انتـخابات االحتادات كـمرشح وان 
او اعضاء هـيئة عامـة انتخـابية ال يـتمتـعون باي شرعـية قانـونية نـتيجة
كـتب التنـفيذي ذلك.  كذلك تتـواصل هذه احلـال بالنـسبة النـتخـابات ا
ـطــعـون في قـانـونـيـتـهـا. هـذه حـقـائق ـكـمـلـة النـتـخـابـات االحتـادات ا ا
يفتـرض عدم جتـاوزها ألنـها تمـثل جوهـر اخلالف القـانوني الـقائم ب

بية من جانب اخر. احلكومة ووزارتها من جانب واللجنة االو
ـــتـــابع مـن خالل كل مـــا دار ويـــدور مـن مـــنــاورات  كـــذلك يـــشـــعـــر ا
ا واتصاالت وتشـبثات وترتـيبات وتأجـيالت بان هناك امـور خافية ور
بية نهج الذي اسـتخدمته االو خطيرة لم تعلن تفـاصيلها بعد تـتعلق با
ـارة منذ سقـوط النظام الي الـيوم في طريقة العراقية طـوال السنوات ا
ــيـزانــيـة ـصــروفــة لـهــا من ا ـقــررة وا اسـتــخــدام وتـوظــيف االمــوال ا
ـرعـيـة وتـقـاريـر ديوان الـعمـومـيـة لـلـدولـة وانـسـجام ذلـك مع الـقوانـ ا

بي.  يثاق االو الية ومع مباد ا الرقابة ا
اخيرا اكرر ما واصلت علي كتابته والتصريح به وإعالنه بان مشاكل 
بـيتـها تـنتـهي فقط حـ تلـتقي رسـميـا اطرافـها  الـثالثة رياضـتنـا واو
ـبـية ) حـول مـائـدة حوار  (احلكـومـة - مـجلـس النـواب - الـلـجنـة االو
ـتــمــرسـ فـي شـؤون الــقــانـون يــحـضــرهــا عـدد مـن األخـصــائــيــ ا
ـراحل ومـسـؤولـيـات مـعـرفـة والـريـاضـة لالتـفـاق عـلي مـنـهـج مـبـرمج 
ـتــراكـمــة الـتي هي في يـســاعـد عـلـى اخـراجــهـا من اجــواء ازمـاتـهــا ا
ـا سـبـبته غـالـبيـتـهـا من صـنـاعـة أيـديـنا وكـنـتـيـجـة مـنـطقـيـة ومـبـاشـرة 
قراطية الـعليلة التـي مورست في اختيار او انتـخاب قياداتها دون الد
طـلوبة عـاييـر النـوعيـة ا ـواصفـات وا التـقيـد با
واقع فيها وبال اعـتبارات عملية ألشغال ا
محسوبـة لتوفـر عوامل الكفـاءة والنزاهة
واالخالص لـــلــــوطن ومـــصــــلـــحـــته اوال

واخيرا.
والله من وراء القصد.
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ـبـيـة اي حـسـاب بـاسم الـلـجـنـة االو
الوطـنـية الـعراقـيـة وامكـانيـة صرف
االمـوال لالحتـادات من حـسـاب اخـر
اذا كـــانت الــعــمــلــيـــة قــانــونــيــة في
الــعــراق وال يـــســتــخــدم اسم وخــتم
ـبية في الـصك وحساب اللجـنة االو
ــكــتب الـــتــنــفــيــذي ـــصــرف وان ا ا
مــسـتــمـر بــعـمــله لـغــايـة  2023وان
ــبـيــة يـجب ان قــانـون الــلـجــنـة االو
بي ويوضع يـثاق االو يتوافق مع ا
كاطار عام وال يـتدخل في صالحيات
اجلـمــعـيـة الــعـمـومـيــة وال يـزبـد عن
صـفـحـتـ وان الـنـظـام االسـاس هو
من صالحـيـات اجلمـعـيـة العـمـومـية
ـبـية  كـمـا تـقـرر سحب لـلـجنـة االو
ــقــدمـة من الــوزيــر لـدى الــشــكـوى ا
الـتــمـيـزوعــدم الـتـدخل في عــمـلـيـات
طـرح الـثـقــة بـاالحتـادات الـريـاضـيـة
وستـتخـذ اجـراءات صارمـة في حال
ثبوت التـدخل وعدم السمـاح للجان
ـشكلة من قبل جلـنة تنفيذ الفرعية ا
قـــرار رقم  140ان تــــأخـــذ مـن عـــمل
ـبـيـة  وان وواجـبــات الـلـجـنــة االو
ـبـيـة الـدولـيـة ستـراقب الـلـجـنـة االو
ـرحلة الـقادمة الوضع عن كثب في ا
ــكن حتــدث إليــقـــاف اي مــشــكــلــة 
نتيـجة عدم تنـفيذ االتـفاق وسترسل
ـبـيـة الـدولـيـة مـحـضـر الـلـجـنــة االو

تفق عليها. لالجتماع والنقاط ا
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الـفــوز في مـهـمـة صـعــبـة كـمـا يـدركـهـا
ـدرب عـادل نـعـمـة  في اهـمـيـة تـغـيـر ا
ـبـاريـات  وبـانـتـظـار ان يـقوم مـسـار ا
الـالعـبــ بــدورهم الــفــني لــلــحـد من 

استمرار النتائج اخمليبة
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ـوقع الـسادس يـنـاء في ا ويـسـتـقـبل ا
عشر 35 اربيل احلادي عشر 40ويدرك
ـيـنـاء ان الـتـفوق  في مـدرب والعـبي ا
هـمة واالسـتفادة لـقاء الـيوم سـيخـدم ا
ـاضي مــنــهـا بــعـدمــا تــعـرض الــدور ا
خلـسارة الديـوانية حيث الـفوز اليوم 
يـعني الـتقـدم موقـعا مـباشـرة حتى في
حــال انــتــهـاء لــقــاء الــنــجف واحلـدود
حتى  بالتعادل  وهو الذي بات يعول
عـلى مـباريـات االرض من اجل حتـس
ـوقع عبر مـا تسفـر عنه نتـائجه التي ا
الزالت تـثير القلق  في احلالت واكثر
مـا تـنـهي مـبـاريـات االرض  بـالـتـعادل

ــذكــور في رغـم انه جتــاوز الــتــحــدي ا
عــبـور نــفط مــيـســان لـكــنه سـرعــان مـا
خـسر  كل الـنقـاط في ملـعب الديـوانية
مــا يــجــعل الالعــبــ امــام حتـد مــهم 
ومــحــفــز والــلــعب بــقــوة  وبــصــفـوف
مـتـكامل من خالل االعـتمـاد على جـهود
الـالعــبـــ فـي الــتـــعـــامل مـع  ظــروف
الـلعب التي اكثر ما يعاني منهال اربيل
عـنـد جـمـيع مـباريـات الـذهـاب واخـرها
خـسر من الشرطة واربيل قبل ان يفشل
ـسـار الـنـتـائج االيـجـابـيـة في الــعـودة 
بــتــعــادل مع الــنــجف  قــبل ان يــواجه
حتــديـات لــقـاء الـبــصـرة  وفي أهــمـيـة
اسـتـعـادة الـتوازن  امـام مـهـمـة لـيست
سـهـلة  كـما يـراها اكـرم مـحمـد سلـمان
واالمـل في ان يــــحــــقق الـالعــــبــــ مـــا
يــخـطـط له والـعــودة  بــفـوائــد الـلــقـاء
وكــسـر حـاجـز مـبــاريـات الـذهـاب الـتي
خسر الكثير من نقاطها  البل اغلبها


