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يف اجتماع عا�صف اكد فيه امتالكه ال�صالحيات الكاملة

م�صارحة حرة

الدباغ  :نفد �صربنا على االحتاد العراقي
ولن نقبل مبوعد جديد لالنتخابات

قانون العزائم والوالئم!
اياد ال�صاحلي

عمان
�أحمد عبا�س  :قانون احتاد كرة القدم يذهب اىل ّ
للتداول بني �سعيد وحمود وم�سعود
بغداد  /خليل جليل
اعل ��ن رئي� ��س اللجن ��ة امل�ش ��رفة عل ��ى
انتخاب ��ات االحت ��اد العراق ��ي لك ��رة
القدم الناطق الر�سمي با�سم احلكومة
العراقية د.علي الدباغ ان الثالثني من
ال�شهر اجلاري هو حممد ثابت وحمدد
ونهائ ��ي لإج ��راء انتخاب ��ات االحت ��اد
العراقي مبوجب القانون  16ال�ص ��ادر
يف ع ��ام  1986الذي ينظ ��م انتخابات
االحتادات الريا�ض ��ية ومنه ��ا االحتاد
العراق ��ي لك ��رة الق ��دم ال ��ذي يق�ض ��ي
بتحديد م�ش ��اركة االندية امل�شاركة يف
�آخر دوري ممتاز لكرة القدم وهو 28
نادي ��ا  ،يف االنتخاب ��ات املقبل ��ة وه ��و
العدد الذي ي�ش ��كل عدد اع�ض ��اء الهيئة
العامة.
ج ��اء ذل ��ك يف اجتم ��اع عق ��ده الدب ��اغ
اول م ��ن ام�س اجلمعة م ��ع ممثلي 22
ناديا من ا�ص ��ل  28نادي ًا  ،للتداول يف
امور االنتخابات وتقررخاللها ت�أجيل
الدوري املقرر ان ينطلق يف ال�س ��اد�س
ع�ش ��ر من ال�ش ��هر اجل ��اري اىل ما بعد
اجراء االنتخابات .
ومل يتط ��رق الدب ��اغ اىل املواق ��ف
املحتملة ان ت�صدر من االحتاد الدويل
لك ��رة القدم بخ�ص ��و�ص كون ��ه اجلهة
الت ��ي تواف ��ق عل ��ى مواعي ��د اج ��راء
االنتخاب ��ات يف جمي ��ع االحت ��ادات
الوطنية بينما اكدت االندية امل�ش ��اركة
يف هذا االجتماع وعرب ممثليها �أن اي
ق ��رار لتجميد الك ��رة العراقية ال يعني
�ش ��يئ ًا وهو امر غري مهم مثلما اكد ذلك
ام ��ام احل�ض ��وررئي�س ن ��ادي الزوراء
ال ��ذي ق ��ال لدين ��ا االمكاني ��ة ان نرتب
البي ��ت الك ��روي يف ظ ��ل اي جتمي ��د
اوعقوب ��ات تط ��ول الك ��رة العراقي ��ة
ومثل ��ه رئي�س ن ��ادي الرمادي ع�ص ��ام
دخيل و�آخرون.
وا�ستهل الدباغ حديثه امام امل�شاركني
يف اجتم ��اع فندق املن�ص ��ور بقوله ان
احلكومة العراقية �ص�ب�رت كثري ًا على

االحتاد العراقي وخروقاته وجتاوزه
عل ��ى اللوائ ��ح االداري ��ة والقانوني ��ة
م�شريا اىل خطابات �صادرة من دائرة
الرقابة املالي ��ة بحقه تعك�س حجم تلك
التج ��اوزات املالي ��ة عل ��ى حد و�ص ��ف
الدب ��اغ .وب ��ات االمر مل يع ��د حمتمال
ح�س ��ب قوله وان االنتخابات �ستجري
يف الثالث�ي�ن م ��ن ال�ش ��هر اجل ��اري
امل�ص ��ادف ي ��وم اجلمع ��ة وف ��ق لوائح
وت�ش ��ريعات القان ��ون ال ��ذي يحم ��ل
الرق ��م  16لع ��ام  1986وه ��و �س ��اري
املفع ��ول ومعم ��ول به بع ��د ان اعتربه
جمل�س �ش ��ورى الدولة ن�صا ت�شريعيا
ناف ��ذا وينظم االنتخاب ��ات لالحتادات
الريا�ض ��ية ومنه ��ا االحت ��اد العراق ��ي
لكرة القدم.
ويجي ��ز القان ��ون 16ح�س ��ب رئي� ��س
اللجنة امل�ش ��رفة على انتخابات احتاد
الك ��رة باعتب ��ار االندي ��ة امل�ش ��اركة يف
�آخ ��ر دوري لكرة الق ��دم ممثلة بالهيئة
العام ��ة الحت ��اد ك ��رة الق ��دم اي ان
ممثل ��ي  28نادي ��ا يحق لهم الرت�ش ��يح
والت�صويت يف االنتخابات املقبلة.
واالندي ��ة التي �ش ��اركت يف االجتماع
هي :اندية مي�سان والنا�صرية وامليناء
ونفط اجلن ��وب وال�س ��ماوة والنجف
وكرب�ل�اء واملو�ص ��ل و�ص�ل�اح الدي ��ن
و�سامراء ودياىل والرمادي وال�شرطة
واجلوية وال ��زوراء والطلبة والربيد
وال�صناعة والنفط واحلدود واالمانة
او ما يعرف الآن بنادي بغداد.
وق ��د فو� ��ض املجتمع ��ون مبوج ��ب
ر�س ��الة قر�أه ��ا رئي� ��س ن ��ادي الرمادي
ع�ص ��ام دخيل ،رئي�س اللجنة امل�ش ��رفة
على االنتخاب ��ات الدكتور علي الدباغ
بالت�ص ��رف نياب ��ة عنه ��م فيم ��ا يتعلق
باتخ ��اذ اي قرار او موقف م�س ��تقبال.
وق ��رر املجتمع ��ون ت�أجي ��ل انط�ل�اق
بطول ��ة ال ��دوري للمو�س ��م اجلدي ��د
املق ��رر ان ينطل ��ق يف  16اجلاري اىل
م ��ا بعد اج ��راء االنتخابات يف حني مل

يطل ��ب املجتمعون من رئي� ��س اللجنة
امل�ش ��رفة على االنتخاب ��ات علي الدباغ
ال ��ذي اكد ان ��ه ميلك �ص�ل�احيات كاملة
التخاذ اي ق ��رار ،مل يطالبوه بالعودة
اىل ا�س ��لوب الدوري للمو�سم املا�ضي
وتخلي� ��ص البطول ��ة من الف ��رق الـ43
الت ��ي اعتربوها قبل وقت ق�ص�ي�ر بان
�ش ��كل البطول ��ة يف ظل ه ��ذا العدد هو
كارث ��ي وغري منطقي وان ه ��ذا القرار
جاء ترويجا لالحتاد احلايل.
وكان يفرت�ض باحلا�ضرين طاملا اعلن
الدباغ عن �صالحياته كاملة بان ي�صار
اىل م�ش ��اركة االندي ��ة الت ��ي �ش ��اركت
يف املو�س ��م املا�ض ��ي يف املو�سم املقبل
ف�ضال عن الفرق التي ت�أهلت ر�سميا من
مناف�س ��ات الدرجة االوىل اىل املمتازة
وقد اثار هذا ال�صمت اال�ستغراب لدى
متابعي ق�ضية االنتخابات.
واك ��د الدب ��اغ ان الخي ��ار �آخر �س ��وى
اال�س ��تعانة بقانون رقم  16ال�صادريف
ع ��ام  1986واالعتم ��اد عل ��ى لوائح ��ه
ون�صو�ص ��ه القانوني ��ة بع ��د ان وج ��د
جمل� ��س �ش ��ورى الدول ��ة بانه م ��ا زال
قرارا �ساريا ونافذا ،وان تفا�صيل هذا
القراربح�س ��ب الدب ��اغ جتي ��ز لالندية
امل�شاركة يف �آخر دوري امل�شاركة فقط
يف الت�ص ��ويت والرت�شيح لالنتخابات
وم ��ن تثب ��ت �ض ��ده خمالف ��ات مالي ��ة
وقانونية يجدها الق�ضاء ويحددها لن
ي�سمح له الق�ضاء بالرت�شيح.
واتهم الدباغ اع�ضاء االحتاد العراقي
لك ��رة الق ��دم باملماطل ��ة وع ��دم �إق ��رار
لوائ ��ح لالنتخاب ��ات من�س ��جمة م ��ع
القوان�ي�ن العراقي ��ة ولع ��ب االحت ��اد
دورا يف ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات اكرث من
اربع مرات وعمل على احل�ص ��ول على
التمديد اكرث من ثالث مرات وهذا امر
غ�ي�ر مقب ��ول وال ميكن ال�س ��كوت عنه
وقد نفد �صربنا عن هذه الت�صرفات.
وق ��د خ ��ول الدب ��اغ رئي� ��س اللجن ��ة
االوملبية العراقي ��ة رعد حمودي الذي

ح�ضر االجتماع بالتن�سيق مع االندية
بخ�صو�ص العمل على و�ضع ترتيبات
تتعلق بت�أجي ��ل الدوري وكذلك حتديد
مق ��ر اللجن ��ة االوملبي ��ة لت�س ��ليم كت ��ب
الرت�ش ��يح لالنتخاب ��ات املقبل ��ة وف ��ق
مواعيد كما هي املدة بني احلادي ع�شر
وال�س ��ابع ع�ش ��ر م ��ن ال�ش ��هر اجلاري
موعدا لت�س ��ليم ا�س ��تمارات الرت�ش ��يح
ويف الع�ش ��رين من ال�ش ��هر ذاته �سيتم
ت�س� � ّلم القوائ ��م وامل ��دة م ��ن احل ��ادي
والع�ش ��رين اىل اخلام�س والع�ش ��رين
خ�ص�ص ��ت لت�س� � ّلم الطعون و�س ��يكون
ال�س ��ابع والع�ش ��رون يوم االعالن عن
القوائم النهائية.

�شركات نفطي��ة ملزمة
ببناء من�ش�آت ريا�ضية

وك�ش ��ف الدب ��اغ خ�ل�ال االجتم ��اع عن
اتفاق ��ه م ��ع وزي ��ر النف ��ط عل ��ى �إلزام
ال�شركات النفطية العاملية التي تتعاقد
م ��ع وزارة النف ��ط ببند يق�ض ��ي بقيام
هذه ال�ش ��ركات ببناء من�ش�آت ريا�ضية
يف اط ��ار تطوير البنى التحتية لقطاع
الريا�ض ��ة ح�س ��ب الدباغ ال ��ذي اعترب
هذه اخلطوة مفيدة على �صعيد تنمية
القطاع الريا�ضي .
واقرتح كل من الدكتور �ص ��باح ر�ض ��ا
ونائ ��ب رئي� ��س االحت ��اد العراق ��ي
ال�س ��ابق با�س ��م الربيعي وامني ال�س ��ر
اال�س ��بق اي�ض ��ا احمد عبا� ��س ورئي�س
ن ��ادي نفط اجلنوب ابراهيم دحلو�ص
عل ��ى املجتمعني ورئي� ��س اللجنة علي
الدب ��اغ ال�س ��ماح للكفاءات بامل�ش ��اركة
يف االنتخاب ��ات بع ��د ان وج ��دوا ان
ن� ��ص وروح قان ��ون رق ��م  16ال يجيز
للآخري ��ن بامل�ش ��اركة يف الرت�ش ��يح
والت�ص ��ويت وق ��د و�ض ��ع الدب ��اغ هذا
االمر عل ��ى عاتق جلنة قانونية تدر�س
ه ��ذا االمر كما اق�ت�رح دحلو�ص زيادة
ع ��دد اع�ض ��اء ادارة االحت ��اد العراقي
اىل  13ع�ضوا.

�سالم ها�شم وعلي جبار
يطالبان بالتغيري.
وطال ��ب رئي� ��س ادارة الزوراء �س�ل�ام
ها�ش ��م ورئي� ��س ادارة مي�س ��ان عل ��ي
جبار ب�إجراء التغيري يف �شكل االحتاد
احلايل وقال ها�ش ��م  :نحن حلقة مهمة
يف الهيئ ��ة العام ��ة وتطال ��ب بالتغيري
مهما كلف االمر من عقوبات او غري ذلك
ونحن م�س ��تعدون لتحمل اي تبعات ،
بينما ذكر جبار :لقد ام�ض ��يت اكرث من
� 22سنة رئي�سا لنادي مي�سان واطالب
بتغي�ي�ر االحت ��اد  ،بينما ذه ��ب رئي�س
ادارة نادي دياىل رفعت عبود ابعد من
ذلك عندما ق ��ال  :كانت هناك خروقات
مالي ��ة وادان ��ة فعلية لأع�ض ��اء االحتاد
احل ��ايل  ،اذن ه ��ل يجوز ال�س ��ماح لهم
بامل�ش ��اركة باالنتخاب ��ات فمن املنطقي
ان ال ي�سمح لهم بامل�شاركة .
واجاب الدب ��اغ على هذه الت�س ��ا�ؤالت
قائ�ل�ا  :هن ��اك خماطب ��ات و�إج ��راءات
لديوان الرقابة املالية يف�ضح مثل هذه
اخلروقات و�س ��ي�أخذ الق�ضاء العراقي
دوره بعملي ��ة عدم ال�س ��ماح لأع�ض ��اء
االحتاد بامل�شاركة.
وتط ��رق ممث ��ل ن ��ادي كرب�ل�اء حمم ��د
ها�ش ��م بانه يحمل تخويال من جمل�س
املحافظ ��ة واملحاف ��ظ وكل الدوائ ��ر
الر�س ��مية للم�س ��اهمة الفاعل ��ة يف هذا
االجتماع والعمل �ضمن احلهد املبذول
حلل م�شكلة الكرة العراقية .

الكرعاوي  :هذا
االجتماع امتداد
مل�شروع النجف

وتط ��رق رئي� ��س ادارة ن ��ادي النج ��ف
�ص ��باح الكرع ��اوي يف مداخل ��ة
معت�ب�را ان اجتم ��اع اول م ��ن ام� ��س
ه ��و امت ��داد الجتم ��اع �س ��ابق عقد يف
حمافظ ��ة النج ��ف دع ��ا اىل م�ش ��روع
وطن ��ي لإنق ��اذ الك ��رة العراقي ��ة وقال

الكرعاوي  :ه ��ذا االجتماع هو امتداد
الجتماع ��ات ن ��ادي النج ��ف للرتوي ��ج
للم�ش ��روع الوطني وو�ص ��ف الدكتور
�ص ��باح ر�ض ��ا انتخاب ��ات االحت ��ادات
الفرعي ��ة التي اجريت يف وقت �س ��ابق
وكذل ��ك انتخاب ��ات احل ��كام واملدربني
والالعب�ي�ن ب�أنه ��ا انتخاب ��ات فا�س ��دة
يتحمله ��ا االحتاد احل ��ايل الذي جرت
ب�إ�ش ��رافه فق ��ط ونطال ��ب ب� ��أن تراعي
اللجنة امل�شرفة على االنتخابات زيادة
عدد اع�ضاء الهيئة العامة الكرث من 28
ع�ض ��وا ممثال عن االندية امل�شاركة يف
املو�سم املا�ضي.

�أنور ج�سام � :أين ذهبت
�أموال ك�أ�س القارات؟

وطال ��ب امل ��درب ال�س ��ابق ملنتخباتن ��ا
الوطني ��ة انور ج�س ��ام رئي� ��س اللجنة
املكلفة لال�شراف على انتخابات احتاد
الك ��رة ب�إيجاد ح ��ل لق�ض ��ية الفرق 43
وتدارك هذه (الورطة) على حد قوله.
وت�س ��اءل ج�س ��ام عن م�ص�ي�ر االموال
الت ��ي د ّرت عل ��ى االحت ��اد العراقي يف
بطول ��ة ك�أ� ��س القارات م�ش�ي�را اىل ان
قيم ��ة االم ��وال بلغ ��ت ملي ��ون دوالر
ون�صف املليون .
و�ش ��نّ ام�ي�ن �س ��ر االحت ��اد العراق ��ي
ال�س ��ابق لك ��رة الق ��دم �أحم ��د عبا� ��س
هجوم ��ا عل ��ى رئي�س االحت ��اد احلايل
ونائب ��ه ناج ��ح حم ��ود واالم�ي�ن املايل
عبد اخلالق م�سعود لتالعبهم بقوانني
االحتاد ولوائحه م�شريا اىل ان قانون
االحتاد ي�ؤخذ اىل ع ّمان للتداول .
واته ��م عبا�س االحت ��اد العراق ��ي بانه
�س ��يقف وراء حرمان ال�شباب العراقي
م ��ن ممار�س ��ة ك ��رة القدم اذا م ��ا طالت
عقوب ��ات التجمي ��د الك ��رة العراقي ��ة
وطال ��ب عبا� ��س الدب ��اغ بالذه ��اب اىل
(فيفا) م ��ع جلب مذكرة موقعة من قبل
اع�ضاء الهيئة العامة البالغ عددها 28
�شخ�صا على حد قوله.

الي��وم خما�س��ي الك��رة يتوج��ه اىل قط��ر خلو���ض ت�صفي��ات غرب��ي �آ�سي��ا

بغداد � /إكرام زين العابدين

قال طارق احمد امني ال�س����ر امل�س����اعد يف
االحتاد العراقي املرك����زي بكرة القدم ان
منتخب خما�س����ي الكرة �س����يتوجه اليوم
االح����د اىل العا�ص����مة القطري����ة الدوح����ة
للم�شاركة يف ت�صفيات بطولة غرب �آ�سيا
امل�ؤهلة اىل النهائيات التي �س����تقام العام
املقبل يف اوزبك�ستان.
وا�ض����اف احمد يف ت�ص����ريح لـ( املدى ) :
ان منتخب خما�س����ي الكرة �سي�ش����ارك يف
ت�ص����فيات بطولة غرب �آ�س����يا امل�ؤهلة اىل
النهائي����ات التي �س����تقام الع����ام املقبل يف
اوزبك�س����تان وان وف����د منتخب خما�س����ي

الكرة �سيرت�أ�س����ه �ص����باح قا�س����م وي�ض����م
يف ع�ض����ويته اجله����از الفن����ي املكون من
ا�س����عد الزم مدربا و�س����امل عودة م�ساعدا
للمدرب وح�س��ي�ن �ش��ل�ال مدرب����ا حلرا�س
املرم����ى وطالب ح�س��ي�ن اداري����ا وعالوي
ف����رج معاج����ا ف�ض��ل�ا ع����ن  15العب����ا هم :
عطيل خليل واحمد دريد وعماد حت�س��ي�ن
حلرا�س����ة املرمى وح�سني عبد علي وعبد
ال����رزاق ابو الهيل وها�ش����م خالد وحبيب
دين����ار وك����رار حم�س����ن وحمم����د احم����د
وم�ص����طفى �س����عدي وم�ص����طفى بج����اي
وك����رار عل����ي وادموند حنا وح�س����ن علي
ويا�سر عبد الهادي .

ظفار العماين ي�ستغني
عن عبد احلميد
بغداد /املدى

�أقال ��ت �إدارة ن ��ادي ظف ��ار العم ��اين امل ��درب عبد االله عب ��د احلميد م ��درب فريقها
الكروي من من�ص ��به بعد خ�س ��ارته �أمام ال�س ��يب بهدف لهدف�ي�ن يف ختام اجلولة
الثالثة من دوري عمان موبايل للمو�س ��م احلايل  ،لي�ص ��بح املدرب الرابع الذي مت
اال�س ��تغناء عن خدماته منذ بداية املو�سم بعد املغربي �سعيد الزكري مدرب �صحم
ال�سابق ،والتون�سي �أحمد الأخ�ضر مدرب فريق ال�شباب وجرجوري مدرب فريق
الن�صر .
وكان امل ��درب عبد االله عبد احلميد قد تعاقد لقيادة النادي ملدة مو�س ��م واحد اىل
جان ��ب املالك التدريبي امل�س ��اعد له املكون من حممود جميد وكاظم نا�ص ��ر مدربا
حلرا�س املرمى حيث قاد فريقه اىل احراز ك�أ�س عمان للمرة االوىل يف تاريخه .

و�أ�ش����ار �أحم����د اىل �أن منتخ����ب خما�س����ي
الك����رة �س����يخو�ض اوىل مباريات����ه يف
ت�صفيات �آ�س����يا التي �ستقام يف العا�صمة
القطري����ة الدوحة ام����ام املنتخب االردين
يف  13م����ن �ش����هر ت�ش����رين االول احلايل
فيم����ا يواج����ه يف مبارات����ه الثاني����ة يف
البطول����ة املنتخ����ب الكويت����ي منت�ص����ف
ال�ش����هر احل����ايل وذلك �ض����من مناف�س����ات
املجموع����ة الثانية حيث �س����يت�أهل االول
والث����اين اىل ال����دور ن�ص����ف النهائ����ي
بانتظار الفريقني اللذين �سيرت�شحان عن
املجموع����ة االوىل الت����ي ت�ض����م منتخبات
قطر والبحرين ولبنان .

م����ن جانب����ه ق����ال الدكتورا�س����عد الزم
مدرب منتخبنا الوطني بخما�س����ي الكرة
�إن املنتخ����ب �سي�ش����ارك يف الت�ص����فيات
الآ�سيوية التي �ستبد�أ يف الثالث ع�شر من
ال�ش����هر اجلاري يف قطر �ض����من جمموعة
ت�ضم اي�ض ًا الأردن والكويت.
وا�ضاف  :ان منتخب العراق �سيلعب من
اجل ك�س����ب بطاقة الت�أه����ل اىل النهائيات
الآ�س����يوية الت����ي �س����تقام الع����ام املقب����ل
يف اوزبك�س����تان معتم����دا عل����ى ع����دد من
الالعب��ي�ن اجليدي����ن الذين اثبت����وا كفاءة
جيدة يف �آخر م�شاركة لهم ال�شهر املا�ضي
يف العا�ص����مة االردنية ع ّمان  .وت�ض���� ّيف
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دولة قطر ت�صفيات غرب �آ�سيا خالل املدة
من  13ولغاية  19ال�شهر اجلاري ويلعب
الع����راق اىل جان����ب منتخب����ي الكوي����ت
واالردن حي����ث �س����يت�أهل االول والث����اين
اىل الدور ن�صف النهائي على ان تتواجد
ثالثة فرق يف النهائيات الآ�سيوية .
وكان منتخ����ب خما�س����ي الكرة قد �ش����ارك
يف نهائي����ات بطول����ة �آ�س����يا الت����ي اقيمت
الع����ام املا�ض����ي يف تايالن����د وخ����رج م����ن
الدور االول بعد ان مني بثالث خ�سارات
يف املجموع����ة االوىل ام����ام تايالند 0-1
وام����ام قريغ�س����تان بنتيج����ة  0-8وامام
اندوني�سيا بنتيجة . 4-5

ك�شف لقاء اول ام�س بني الدكتورعلي الدباغ رئي�س اللجنة امل�شرفة
عل ��ى انتخاب ��ات االحت ��اد العراق ��ي لكرة الق ��دم و 22ممث�ل�ا لأندية
الدوري املمتاز من خالل قوة وجر�أة القرارات املتخذة بعد التداول
 ،املوق ��ف احلقيقي غري امل ��زوق للهيئة العامة بع ��د ان كانت تد ّل�س
�آراءها وتنوء بكثري من التناق�ض ��ات يف اال�ش ��هر املا�ض ��ية ال�س ��يما
عندما و�ض ��ع احتاد اللعبة قراراته املرتبكة واملثرية لل�شبهات على
عاتق الهيئة للتمل�ص من �أي م�ساءلة او حتقيق م�ستقب ًال!
�أي موق ��ف نري ��د م ��ن الهيئة العامة بع ��د اجتماعها م ��ع الدباغ ؟ ان
انديته ��م بالت�أكي ��د متثل عماد الكرة يف البلد  ،وتو�ص ��يفها بالنخبة
م ��ن اه ��م ال�ش ��روط التي و�ض ��عها االحتاد ال ��دويل لك ��رة القدم يف
مواده القانونية لل�شروع باالنتخابات وعدم جواز قبول مر�شحني
لقي ��ادة دف ��ة اللعب ��ة ينتمون لغري ه ��ذه الفئة  ،وتلك م�س� ��ألة يعرفها
القا�ص ��ي والداين اذ ال ميكن ان يتقدم مر�ش ��ح م ��ن الدرجة االوىل
والثانية ( ح�سب املعايري احلالية الحتاد الكرة) ليكمل حلقة الهيئة
العامة اجلديدة وي�ش ��ارك يف التخطيط مل�س ��تقبل الدوري و�ش�ؤون
املدرب�ي�ن واحلكام وم�ص ��لحة الريا�ض ��ة ! هذه واح ��دة من خملفات
( �أمي ��ة الك ��رة) التي ر�س ��خها جمل�س االحت ��اد و�أراد ان ميررها يف
خمترب االنتخابات لت�صبح د�ستور ًا  ،بل منجز ًا من منجزاته !
ولع ��ل من اب ��رز اخلطوات الت ��ي اتخذها االجتم ��اع املذكور ت�أجيل
دوري الك ��رة اىل ما بعد االنتهاء من االنتخابات  ،فمن غري املعقول
ان يتبن ��ى احت ��اد مرك ��زي تنتهي م ��دة م�س� ��ؤوليته يف الثالثني من
ال�ش ��هر اجلاري اطالق �آلية �أكرب بطولة تخللتها اعرتا�ض ��ات كثرية
واتهام ��ات �شخ�ص ��ية ملن ح ��اول توري ��ط انديتنا بخو�ض ا�ش ��واط
ا�س ��تنزافية لأداء  46مباراة يف املرحلة االوىل والثانية متتد حتى
نهاية ك�أ�س العامل يف حزيران من العام املقبل ورمبا اكرث  ،وعندما
مت ��ت حماججة نائ ��ب رئي�س االحتاد ناجح حم ��ود يف مداخلته مع
با�س ��م قا�س ��م مدرب دهوك عرب �شا�ش ��ة العراقية الريا�ض ��ية قال " :
�ص ��حيح ان واليتنا �ش ��ارفت على االنته ��اء ولكن ه ��ل تريدوننا ان
نتوقف عن اداء واجبنا ؟ ثم ان دوري الـ  43لي�س قرارنا بل مقرتح
من احد اع�ضاء الهيئة العامة ونال املوافقة باالغلبية " !
�أي منط ��ق  ..واي تربي ��ر يزي ��د حجم اخل�س ��ائر الت ��ي تكبدها وال
ي ��زال احت ��اد الكرة يف ظ ��ل ابتعاده عن م�ص ��لحة اللعب ��ة وجتاهله
لال�س ��تحقاق االنتخابي وك�أن نتائجه م�ض ��مونة �سلفا للدرجة التي
طالب حمود ب�إق�صاء الدباغ من مهمته لأنه مل يكن حياديا (على حد
قوله) م�ستندا على �أدلة رف�ض الك�شف عنها !
�إن �أ�ص ��ل امل�ش ��كلة الت ��ي يرف� ��ض البع� ��ض فهمه ��ا  ،القان ��ون �س ��كة
ال�ش ��عوب ي�ص ��ل بهم اىل مديات �أبعد من الرق ��ي والرفاه والتطور
 ،ينظ ��م �ش� ��ؤون �إدارته ��م لأي مف�ص ��ل يف احلي ��اة  ،ت�ص ��وروا ان
بن ��دا واح ��دا من ميث ��اق ( فيف ��ا) الذي يحاف ��ظ عليه ر�ؤ�س ��اء ادارة
الكونغر� ��س بالتتاب ��ع منذ خم�س�ي�ن عاما ونيف عندم ��ا حتوم عليه
الآراء واملقرتحات ب�صدد تغيريه او تعديله ت�ستنفر جهود اخلرباء
وتعقد ع�شرات االجتماعات رمبا ال تتفق على �إجراء التعديل  ،مهما
كانت ق ��وة هافيالجن وخلفه بالت ��ر اللذين متتعا ب�أق ��وى نفوذ منذ
انبثاق ( فيفا) !
�أما هنا فمنذ تويل االحتاد احلايل امل�س�ؤولية  ،مل ينته مو�سم ما اال
و�أق ��رت فيه نظم و�آليات جديدة للم�س ��ابقات اما االنتخابات فيكفي
التعكز على �ش ��ماعة غياب القانون لتف�ص ��يل قان ��ون طوارئ ما بعد
عام  2003ح�س ��ب اجتهادات �شخ�ص ��ية اخفت التو�صيف احلقيقي
لع�ض ��و الهيئ ��ة العامة ليدف ��ع االحتاد ثم ��ن تعنته وا�س ��تقتاله على
م�ص ��لحته اليوم بع ��د ان اختارت اللجنة امل�ش ��رفة على االنتخابات
القرار  16ل�س ��نة  1986ال�س ��اري ح�س ��ب جمل�س �ش ��ورى الدولة ،
فلماذا يعرت�ض رئي�س االحتاد ونائبه اذا كان القرار يتيح م�ش ��اركة
ممثلي الأندية املعنية لت�س ��يري �ش� ��ؤون اللعبة ولي�س املنتخبني من
�ص ��ندوق تودع فيه ا�س ��رار امل�ص ��الح ال�شخ�صية و�ص ��حبة املا�ضي
ومقاي�ض ��ة املناف ��ع وال ��والءات الذين �ش ��رعنوا قانون ًا خا�ص ��ا بهم
بر�س ��م (العزائ ��م والوالئم) حتت ط ��اوالت ال�ص ��فقات املريبة التي
�ألب�س ��ت بع�ض اجله�ل�اء رداء الفق ��ه واال�ست�ش ��ارة يف �إدارة اللعبة
بينم ��ا �أبع ��دت رم ��وز ًا كب ��ار ًا واكادميي�ي�ن م�ش ��هود ًا له ��م بالنزاهة
والكف ��اءة لرتفعه ��م عن امل�ش ��اركة يف اجواء انتخابية غري �ص ��حية
مثلما رفع �صوته عمو بابا رحمه الله وانور ج�سام وكاظم الربيعي
و�ص ��الح را�ض ��ي و�ص ��باح حمم ��د ر�ض ��ا و�ص ��بحي رحي ��م يف غري
منا�س ��بة مطالبني با�س ��تعادة حقوقهم يف خدمة الك ��رة العراقية كل
�ضمن اخت�صا�صه ولي�س منة من �أحد.
م ��ن املتوقع ان ينف ��رد احتاد الكرة يف رف�ض ��ه للتجم ��ع ويلج�أ اىل
( فيفا) �ش ��اكيا وممتع�ض ��ا من العزلة التي فر�ض ��ها ت�ص ��ويت الـ 22
ع�ضو ًا بتحمل م�س�ؤولية تبعات القرار  ،وهي ر�سالة وا�ضحة منهم
مبعار�ضة �سيا�س ��ة االحتاد وعبثه مبقدرات االنتخابات ومماطلته
املف�ض ��وحة بغية ني ��ل متديد ثالث ت�س ��ربت انباء هن ��ا وهناك ب�أنه
نافذ املفعول اىل نهاية ني�س ��ان املقبل  ،ويف حال ت�أكيده ر�سمي ًا فان
امل�صلحة الوطنية تقت�ضي رف�ضه وميار�س رئي�س اللجنة االوملبية
رعد حمودي دوره الذي �إجازه قانون  16حلل االحتاد  ،وت�ش ��كيل
هيئ ��ة م�ؤقت ��ة لت�ص ��ريف �أعماله حت ��ى الثالثني من ال�ش ��هر اجلاري
وهو موعد �إجراء االنتخابات و�إنهاء �أ�صعب حقبة مرت يف تاريخ
الكرة العراقية لتكون در�سا للهيئة العامة ب�أن تنتخب الزاهدين عن
املنا�صب واملر�شحني بنية �صافية خلدمة العراق ال �أنف�سهم!
Ey_salhi@yahoo.com

منتخب ال�شباب يواجه �شقيقه الإماراتي يف ثاين جتاربه الودية
بغداد  /املدى
يالعب منتخب ال�ش ��باب لكرة القدم �شقيقه االماراتي
يف ث ��اين لق ��اء ودي يقام بينهما يف ال�س ��اعة الرابعة
وع�ش ��رين دقيقة من ع�ص ��ر اليوم بتوقيت بغداد على
ملع ��ب ن ��ادي الثق ��ة يف ال�ش ��ارقة االماراتي ��ة �ض ��من
مع�سكره التدريبي املقام حاليا يف �أكادميية االت�صاال
ت يف دب ��ي يف �إط ��ار ا�س ��تعداداته لت�ص ��فيات ك�أ� ��س
�آ�سيا التي ت�ض ��يفها مدينة اربيل للفرتة من اخلام�س
ولغاية اخلام�س ع�ش ��رمن ال�ش ��هر املقبل،حيث يلعب
منتخبن ��ا خ�ل�ال هذه الت�ص ��فيات يف جمموعة ت�ض ��م
ك ًال م ��ن ال�س ��عودية والكوي ��ت وعمان و�أفغان�س ��تان
والهند.
وكان منتخبنا ال�شبابي قد فاز على �شقيقه االماراتي
يف املب ��اراة االوىل الت ��ي ج ��رت بينهم ��ا عل ��ى نف�س
امللعب بهدف وحيد �سجله املهاجم �أجمد كلف .
و�س ��يغادر وف ��د املنتخ ��ب اىل العا�ص ��مة القطري ��ه
الدوح ��ة بع ��د غد االثن�ي�ن ملواجهه املنتخ ��ب القطري
يف مبارتني ودتيتني تقام بينهما يومي الرابع ع�ش ��ر
وال�س ��ابع ع�شر من ال�ش ��هر اجلاري قبل ان يعود اىل
بغداد لغر�ض الدخول يف مع�س ��كر داخلي اخري حتى
موعد انطالقة الت�صفيات الآ�سيوية .
وي�س ��عى املدرب ح�س ��ن احمد خالل مع�س ��كري دبي
والدوح ��ة �إىل الدفع بالعنا�ص ��ر التي �س ��يعتمد عليها
خالل الفرتة املقبلة من اجل توفري مزيد من االحتكاك

القوي لهم ومزيد من التجان�س يف ال�ص ��فوف خا�صة
مع اق�ت�راب موعد الت�ص ��فيات ورغبة اجله ��از الفني
يف توفري الرتكي ��ز الكامل لالعبني حتى يطمئن على
جاهزيتهم وح�س ��ن ا�س ��تعدادهم خلو�ض املناف�س ��ات
�سعيا �إىل الت�أهل للنهائيات.
ي�ش ��ار اىل ان اللجنة املنظمة للبطولة اعتمدت اثنني

منتخب ال�شباب ي�سعى لتجديد فوزه على االمارات جتريبي ًا

وع�ش ��رين العبا هم جالل ح�سن وحممد حميد وعلي
طالب حلرا�س ��ة املرم ��ى وعمر نا�ص ��ح وحممد هادي
وابراهيم �ص�ب�ري و�س ��امر مهدي ووليد بحر وكرار
جمي ��د واجم ��د ولي ��د واموري عي ��دان واجم ��د كلف
وعلي زويد وب�س ��ام قابل واحمد فا�ضل وعلي �صباح
واحمد جبار وم�ص ��طفى جودة وحمم ��د احمد جبار

ومروان ح�س�ي�ن ومهيمن �س ��ليم وكرار طارق .ويف
ال�ش� ��أن ذاته �أكد االحتاد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم �إقامة
مباريات املجموعة الثالثة يف ت�ص ��فيات بطولة �آ�سيا
لل�ش ��باب حت ��ت  19عام� � ًا يف مدينة �أربي ��ل يف اقليم
كرد�ستان .وجاء هذا القرار ت�أكيد ًا لقرار �سابق �صادر
عن املكتب التنفيذي يف االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم

ب�إقامة مباريات هذه املجموعة يف �أربيل.
و�ستكون هذه الت�ص ��فيات �أوىل املناف�سات التي تقام
مب�ش ��اركة ع ��دة ف ��رق يف الع ��راق منذ �أكرث من �س ��ت
�سنوات.
وكان ��ت مدين ��ة �أربيل ق ��د �ش ��هدت �إقام ��ة �أول مباراة
دولي ��ة يف العراق منذ احلرب عندم ��ا التقى املنتخب
الوطني مع نظريه الفل�س ��طيني ،قبل �أن ت�ضيف �أول
مباراة ر�س ��مية جمعت بني �أربيل والكويت الكويتي
يف �إياب رب ��ع نهائي ك�أ�س االحتاد الآ�س ��يوي 2009
يوم � 30أيلول املا�ضي.
وتق ��ام مناف�س ��ات املجموع ��ة الثالث ��ة يف ت�ص ��فيات
بطول ��ة �آ�س ��يا لل�ش ��باب خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن  5ولغاية
 15ت�ش ��رين الثاين حيث ت�ض ��م املجموع ��ة منتخبات
العراق وال�س ��عودية والكويت وعمان و�أفغان�س ��تان
والهند.
ويفتتح املنتخب الوطني لل�شباب مناف�سات ت�صفيات
املجموع ��ة الثالث ��ة الت ��ي م ��ن املق ��رر ان تنطل ��ق يف
اخلام�س من ال�شهر املقبل مبواجهة املنتخب الهندي
ويف ال�س ��ابع من ال�شهر ذاته �سيقابل منتخب �سلطنة
عمان يف حني �سيواجه املنتخب االفغاين يف العا�شر
من ال�ش ��هر عينه فيما �سيلتقي باملنتخب الكويتي يف
احلادي ع�ش ��رمن ال�شهر نف�سه ،ويف ختام الت�صفيات
�س ��يكون عل ��ى موع ��د م ��ع املنتخ ��ب ال�س ��عودي يف
اخلام�س ع�شر من ت�شرين الثاين املقبل.

امل���������ص����ايف ي���ل���ت���ق���ي ال����دي����وان����ي����ة ا�����س����ت����ع����داد ًا ل����ل����دوري

عبد االله عبد احلميد مل يحقق امانيه يف م�سقط

بغداد  /طه كمر
يخو� ��ض فري ��ق امل�ص ��ايف ع�ص ��ر غد االثن�ي�ن على
ملعبه �آخ ��ر مبارياته الودية �أم ��ام فريق الديوانية
�ضمن اطار ا�ستعدادات الفريقني ملناف�سات الدوري
املمتاز التي كان مقررا لها ان تنطلق يف ال�س ��اد�س
ع�شر من �شهر ت�شرين االول اجلاري .
وق ��ال رائد ج ��واد مدير الكرة يف الن ��ادي لـ( املدى
)  :ان العب ��ي الفري ��ق قطع ��وا �ش ��وطا كبريا خالل

ف�ت�رة الإعداد وو�ص ��لوا اىل حالة االن�س ��جام التام
الت ��ي ت�ؤهلهم خلو�ض مناف�س ��ات ال ��دوري املمتاز
والوقوف ند ًا لالندية اجلماهريية الكبرية .
و�أ�ض ��اف  :ان االيام القليلة القادمة �ست�شهد دخول
الفري ��ق �ض ��من مع�س ��كر تدريب ��ي مكث ��ف تتخلل ��ه
وحدتان تدريبيتان �صباحا وم�ساء وتكون االقامة
يف احد فنادق العا�ص ��مة بغداد  ،ويف حالة ت�أجيل
ال ��دوري اىل م ��ا بع ��د الثالثني من ال�ش ��هر اجلاري

ف�س ��وف يتم دخ ��ول الفري ��ق يف مع�س ��كر خارجي
�س ��يكون عل ��ى االرج ��ح يف العا�ص ��مة اللبناني ��ة
بريوت تتخلله اقامة مباريات جتريبية مع منتخب
االوملبي اللبناين ونادي الراي�سنغ .
و�أك ��د  :ان امل�ل�اك التدريب ��ي للفري ��ق وبعد خو�ض
ع ��دة مباري ��ات جتريبي ��ة متك ��ن فريقن ��ا فيه ��ا من
الفوز على فريق ال�ش ��رطة  2 - 4وعلى ال�ش ��باب 2
–  0وتعادل مع فريق امليناء  1 – 1وخ�سر امام

فريق النجف  1 – 0قد ت�س ��نى له اعتماد  26العبا
�س ��يمثلون الفريق خالل مناف�س ��ات الدوري املمتاز
فيما حدد م ��درب الفريق حاجت ��ه اىل ثالثة العبني
ج ��دد احدهم مهاج ��م والآخر مدافع مي�ي�ن والثالث
العب و�س ��ط املي ��دان ليكون بجان ��ب الالعب همام
�صالح يف مركز الو�سط وبه�ؤالء الالعبني �سيكون
فريقن ��ا جاه ��ز ًا ملالق ��اة فري ��ق احل ��دود يف افتتاح
مباريات الدوري.

و�أ�ش ��ار جواد اىل ان ادارة الن ��ادي متمثلة برئي�س
الن ��ادي دث ��ار يحي ��ى اخل�ش ��اب د�أب ��ت كث�ي�را م ��ن
اجل تذليل ال�ص ��عاب ام ��ام العب ��ي الفريق واملالك
التدريبي حيث حر�صت على توفري كل م�ستلزمات
النج ��اح فيم ��ا يتعل ��ق باجلانب امل ��ادي م ��ن مبالغ
العقود والرواتب واملكاف�آت لين�أى الالعبون بعيدا
عن كل مايعرقل م�سريتهم واالنتباه فقط اىل الأداء
يف املباريات ورفع امل�ستوى الفني لهم .

