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حاوره: اكرام زين العابدين
عبد كـاظم كابنت منتخب العراق
ونـــادي الــشـــرطـــة وأحـــدى
الـشخصيـات املهمـة واحملبـوبة يف
الــوسط الـريـاضي والــذي حيمل
افكـارًا جـديـدة خلـدمــة الكـرة
العــراقيـة يف املـرحلـة القـادمـة
وحيـــاول مـن خالهلـــا ان خيـــدم
اللعـبة ويرفع من شأنها يف احملافل
الـدوليـة. هـذا الـرجل قـاد احـد
تيــارات جبهــة املعـارضـة ضـد
حــسني سـعيـــد رئيـس االحتــاد
املــؤقت لكـرة القـدم والـذي كـان
متواجـدًا يف االجتماع الـذي عقد
يف املركز الثقايف النفطي وحبضور
الــسيـد امحـد احلـجيــة رئيـس
الـلجـنـــة االوملـبـيـــة وممــثلـي
االحتـادات الفرعـية وملعـرفة رأي

عبد كاظم كانت هذه احملاوره.
* مـا هـو االنـطبـاع الـذي تـولـد

لديك بعد هذا االجتماع؟
ـ كالم مكـرر يف كـل االجتمـاعـات
اخلـاصة بـاالنتخـابات حبيـث اننا

تناقش ثالث نقاط مهمة وهي:
ـ مكان االنـتخابـات وعدد أعـضاء
اهليـئة العـامة )12( عـضوًا الـذين

حيق هلم االنتخاب.

ـ تأخـرت اإلجراءات بـعض الشيء
وكـــــان املفـــــروض ان جتـــــري
االنـتخابـات منذ فـرتة وبالنـسبة
للضــوابط كـان علـينـا ان نـوسع
وخنتــار اصــواتـــًا أكثــر لـــدعم

الدميقراطية.
* هل انـــت مقــتــنـع بهـكـــــذا
دميقـراطيـة يتـم خالهلا انـتخاب

احتاد كرة القدم.
ـ هـنــاك ضــوابـط وأســس لـكل
عملية دميقـراطية ولكن جيب ان
تكــون معــروفــة وان ال تــوظف
خلـدمة ناس ونـاس وعلى اجلميع
ان يقـبـل بهــــا ولـكـن )ارضــــاء

اجلميع غاية ال تدرك(.
* حـصلت مـعارك جـانبـية عـلى
صفحـات اجلـرائـد تـرى من كـان

وراء اثارتها؟
ـ الصحـافة حتب االثارة من خالل
الـكتـابـة يف هـذه املــواضيع هلـذا

نقلت وجهات نظر اجلميع.
* هل تـشعـر بـان رئيـس اللجنـة

االوملبية يدعم احد املرشحني؟
ـ بـل علـــــى العـكـــس يــــدعـم
الدميقراطية اليت من خالهلا يتم
اختيار االعضاء اجلدد الحتاد كرة

القدم.

كل خفايا االمور.
* ولكـن بعـض أعـضــاء االحتــاد
احلالي اعرتضوا على وجود باسم

حبجة انه غري شرعي؟
ـ بــــاسـم مجــــال مــثل نــــادي
الناصـرية وقـد خدم كـرة القدم
العــراقـيــة مـن خالل عـمله يف
االحتـاد وكمـا قلت لـديه خفـايـا
ومعلــومـــات مهـمــة عـن عـمل
االحتاد وسيكـون هو من ميثلنا يف

اللجنة املصغرة.
* هل ما زلت تقـود املعارضة ضد
حـسني وحتــاول ان تغري الـوضع

احلالي لالحتاد؟
ـ نـعم أقــود جـبهــة مـن املمـكن
تـسمـيتهــا جبهـة انقـاذ وهنـاك
أشخـاص عديدون عـملوا يف جمال
كرة القدم وهم معي ويدعمونين
يف هذا االجتاه ملصلحـة كرة القدم

العراقية.
* يف حـالـة فـوزك يف االنتخـابـات
هل سـتقنع اآلخـرين بـأحقـيتك

برئاسة االحتاد؟
ـ اهلـيئـة العـامــة هي مـن خيتـار

الرئيس ولكل حادث حديث.
* هل انــت مقـتــنع بــصــيغـــة

االنتخابات احلالية؟

* ومـوضوع أنديـة الدرجة األوىل
هل انت مع اشراكهم مجيعًا؟

ـ االنــتخـــابــــات حق لـلجـمــيع
واملـشاركـة فيهـا وجيب استـيعاب
اكرب عـدد ممكـن منهـم لتقـريـر
مـصـري الكــرة العـــراقيـــة ومن
ختتـارهم اهليـئة الـعامـة لقـيادة

االحتاد.
* هل ستكون احد أعـضاء اللجنة
اليت اختـارها امحـد احلجيـة مع
رئيـس االحتـاد لــوضع اللمـسـات
األخـرية على عـدد أعضـاء اهليـئة

العامة؟
ـ كال لن أكــون معهم وسـيمـثلنـا
االخ بــاسـم مجــال النه عـمل يف
االحتـاد منذ فرتة طـويلة ويعرف

عبد كاظم:أقود جبهة ممكن تسميتها جبهة اإلنقاذ
ودميقراطية االنتخابات ليست لناس وناس!

قـال الـسيـد هـادي امحـد رئـيس
اهلـيئـة اإلداريــة لنـادي املـينـاء
الـريــاضي انه انـضـم إىل جبهـة
األنديـة اجلماهـريية اليت طـالبت
اللجنة االوملبية العـراقية باجراء
االنتخابات الختيار جملس جديد
لالحتاد العراقي لكرة القدم بطرق
دميقراطية بعد ان تاخر اجراؤها
السباب ومنافع شخصية ال ختفى

على احد!!
وأوضح السيد هـادي ان انتخابات
مجيع األنـديـة الـريــاضيـة قـد
جـرت فضال عن اللجنـة االوملبية
قد مت انتخابهـا منذ عدة اشهر إال
احتاد الـكرة املـوقر الـذي يتعـمد
تأخـريها دائمـًا يف حماولـة لكسب
املــزيــد مـن االصــوات لـصــاحل

اعضائه!!
وأضـاف ان تـرشـيحه ممـثاًل عن
نــادي املينـاء يف تـلك االنتخـابـات
جـاء اسـتنــادًا اىل دوره الكـبري يف
رفــد املـنـتخـبــات الــوطـنـيــة
بـــالالعـبـني االكفـــاء فــضاًل ان
املنـطقة اجلـنوبيـة كانت مغـيبة
متـامًا عن تشكيـلة االحتاد منذ 40
عامًا لـذلك جيب ان تكون تشكيلة
االحتــاد متــوازنــة بني أنــديــة

)الوسط، والشمال، واجلنوب(.

هادي امحد: تأخري
االنتخابات كان متعمدًا
لكسب االصوات!!

حاوره: يوسف فعل
مسري كاظم بعـد اعتزاله اللعـبة اجته للعمل اإلداري
فــوصل إىل قمـة اإلدارة اجلـويــة لكـن طمــوحه مل
يتـوقف فرشـح نفسه النـتخابـات احتاد كـرة القدم
لرغبـة يف خدمة كـرة القدم العـراقية ولتـطبيق ما
ميتـلكه مـن افكــار وخـطـط تــسهـم يف ذلك إال انه
يرفـض ان تكون هـناك وصـايا علـى اهليـئة العـامة

لالحتاد. التقيناه وكان لنا هذا احلوار.
* مسعـنا بـأنك تـنوي تـرشيح نفـسك لالنتخـابات

املقبلة؟
ـ نعم فأنـا رشحت لالنتخـابات املقبلـة لكي اقدم كل
مـا يـسهـم يف تطـويـر كـرة القـدم واليت هلـا دين يف

اعناقنا.
* تـرشيحك النتخـابات احتـاد كرة القـدم هل سببه
عدم الرضا على عمل االحتاد أم هناك أسباب أخرى؟
ـ ترشيحي جـاء بعد الـطلب الذي تقـدم به عدد من
أعضاء اهليئة العـامة وحيث طالـبوني بالرتشيح ألن
الـوسط الكروي حمـتاج خلدمـاتي يف هذا الـوقت وانا

حققت رغبة االخوة االعزاء علّي.
* توجد تـيارات عدة ستشرتك يف االنتخابات فمع أي

تيار انت وبصراحة؟
ـ سأدخل بأمسي وتـارخيي الكروي وليس مع أي تيار
وحتى يف حالـة الفشل فأنه سيزيـدني جتربة تسبق
النجـاح القـادم وأمتنـى الفـوز حلـسني سعيـد ورعـد
محودي وعـبد كـاظم وفالح حـسن ودكلص عـزيز
وكل اخلريين امثال باسم مجال وعبد اخلالق مسعود
وامحــد عبـاس ومجـال الـريـش وعلـى ان جتـري

االنتخابات بطريقة دميقراطية وحبرية..

سمير كاظم
سأدخل االنتخابات وأرفض املسري

مع التيارات!
رشحت لالنتخابات

بناءً على رغبة الهيئة
العامة!

أنا مع زيادة عدد أعضاء الهيئة العامة االختيار مسؤولية كبيرة!!
* هل تـشعر بأن هناك ضغوطـا على اهليئة العامة يف

االنتخابات املقبلة؟
ـ أقـول ألخـوانـي يف اهليئـة العـامـة بـأن االنتخـابـات
واالختيـار مسؤولية كبـرية واذكرهم بقول اهلل تعاىل
)قفوهم أنهم مـسؤولون( ألن اهلل يـسأل عن كل شيء
وكل فـرد يف اهليئـة العامـة لديه قنـاعة بـاالشخاص

الذين سينتخبهم وهذه قمة احلرية.
* هنـاك اصوات تـنادي بـزيادة عـدد أعضـاء اهليـئة

العامة بينما حياول البعض تقليصها؟
ـ انا مع زيـادة عدد أعضـاء اهليئة العـامة وتـوسيعها
وحـتى عـندمـا تنـاقشـنا مـع السيـد امحد احلجـية
رئيــس اللجنـة االوملـبيـة طلـبنــا منه الـعمل علـى
زيادتها لكنه قال هذه قوانني وحنن نسري عليها، وانا

احرتم القوانني وأطبقها.
* تـود ان تقول شيئًا لـلهيئة العامـة قبل الدخول إىل

قاعة االنتخابات؟
ـ اطلب من االخوة االعزاء يف اهليئة العامة اختيار ما
يرونه مناسبا لـتطوير كرة القدم فهم لديهم اطالع
كــامل مبـا حيــدث وان يعـطــون الفـرصــة ألي من
املرشحني حتـى يشمر عن ساعـديه وخيدم الرياضة

يف هذا البلد اجلريح.
* كل مرشح لـديه اسرتاتيجية أو خطـة عمل يسعى

إىل حتقيقها؟
ـ لدي أفكـار عديـدة وخطط قـصرية وطويلـة األمد
تـسهم بشكل مباشر يف تطوير كرتنا احلبيبة وتدفع
بهـا للوصول إىل العـاملية عرب البـوابة اآلسيـوية وهذا
ليس بالـشيء الكثري على كرتنـا فهي متتلك الطاقات
واملـواهب البـشريـة القـادرة علـى حتقيق خـططـنا

وافكارنا.

قـال السـيد عـبد اخلـالق مسـعود
عضـو هيئـة احتاد الـكرة املـؤقت
بــان فكــرة الرتاجـع عن إقــامــة
االنتخابات يف كـردستان لن ختدم
االهـداف الـيت بنيـت عليهـا هـذه
الفـكرة، وقال يف تصريح خص به

العراقية ال تقل عن عشرين عامًا
وأضــاف: ان النـتيجــة النهــائيـة
سيقـررها كل مرشح صاحب اكرب
عدد من االصـوات اليت يسـتحقها
بنـاء علـى مسعـة عمله مع الـكرة
وليس على عالقاته أو شخصيته!

العـمليــة االنتخـابيـة فـضاًل عن
تأمـني حضور ممثل من )الفيفا(
وضمــان سالمــة مجيع أعـضـاء
اهليـئة العـامة وأكـد مسعـود بان
مجيع املـرشحـني يف االنتخـابـات
لــديهم خـدمـة مـشـرفـة للكـرة

)املـدى( بعـد انتهـاء لقـاء اهليـئة،
العـامـة لالحتـاد بـالـسيـد امحـد
احلجيـة: كنــا نفضل اقـامتهـا يف
كردسـتان كي تبتعـد عن االجواء
غـري املالئمـة يف بغـداد واليت قـد
تــسهـم يف عــدم اسـتقــرار سـري

عبد اخلالق مسعود:
اجواء االنتخابات يف بغداد غري مالئمة!

* تفـاجأ السيـد حممد سليم من
تـرشيح نادي زاخـو ملرشح آخر
غريه يف االنتخـابات املقبلـة بعد
ان تسلم كتـابًا من النادي يعلمه
بـأنه املـرشح الـوحيـد لـزاخـو
والـسبـب يف ذلك كمـا يقـال الن
حممـد سلـيم مل يكـن مع اخلط
الـذي له تـأثـري كبري علـى نـادي

زاخو.
* يقوم أعضاء االحتـاد احلاليون
بــزيــارات مكــوكيــة حلـضــور
احتفــاليـة األنـديــة املتـأهلـة
للـدوري املمتـاز للمـوسم املقبل
مـثل أنــديــة الــشعلــة واحللــة
والكهـرباء حيث فسـرها البعض
بانهـا الغراض دعـائيـة ولقطع

الطريق على البعض اآلخر.
* يطــالب العـديـد مـن أعضـاء
اهليئـة العامة الحتـاد كرة القدم
الشخصيـات الرياضيـة املعروفة
بتـوزيع املنـاصـب فيمـا بيـنهم
وعـدم االقـتصـار علـى منـصب
رئـاسـة االحتـاد حتـى ال ختسـر
جهودهـم بينمـا اكدت املـصادر
علـــى رفـض هـــذا املقـرتح ألن
اجلـميع يـرى يف نفـسه القـدرة

على رئاسة االحتاد!!
* شـــــارك مـــــدرب شــبـــــاب
االســتقالل كـــريـم حــسـني يف
انتخـابـات جلنـة املـدربني اليت
جـرت يـوم األربعـاء املــاضي يف
املركـز الرتفيهي الـنفطي ممثاًل

عن نادي النفط!!
* وعـد الـسيـد عـدنـان محـد
مــدرب املنـتخب الــوطين بعـد
اخـتيـاره ممـثاًل لـلمــدربني يف
انتخـابات احتاد الـكرة اليت تقام
يوم غد األحد بأنه سيعمل على
جـلب شــركــات متــول رابـطــة

املدربني!!

كواليس االنتخابات

بغداد/ املدى
بـاسـم محيـد الـربـيعي عـضـو
االحتـاد احلــالي وخــريج كـليـة
الـرتبيـة الـريــاضيـة عـام 1986
ومدرب الفـرقة املـدرعة الثـالثة
وخـريج معـهد اليـبزك بـدرجة
امـتـيــاز كـمــا شــارك يف دورات
تــدريبيـة يف االحتــاد الســوفييت
)السابق( واملانيا الشرقية السابقة
ومجهـورية مـصر الـعربـية كـما
درب املنـتخب العـسكـري مـرتني
وعـمل مــســـاعــــدًا للـمـــدرب
اليـوغساليف فـويا وهـذا التـاريخ
الكثـري من ابنـاء اجليل احلـالي ال
يعـرفه ومثلمـا عرفـنا فهـو احد
املـرشحني النتخـابات احتـاد كرة
القدم املقبلة خملص ويعشق عمله

التقيناه وكان لنا هذا احلوار.
* كـيف تـرى مـا يــدور اآلن من

بعض املرشحني لالنتخابات؟
ـ مـا يدور اآلن حـول االنتخـابات
حاله استفزازية وغري مقبولة ان
حتصل ويصل االمـر إىل هذا احلد
من التهجـم بهذا الشكل واالسلوب
وإمنـا كـان البـد ان يكـون الطـرح

ان تكـون اهلـيئــة العـامــة علـى
مقـاسـه فله مقـاصـد وغـايـات

أخرى والقانون هو االساس.
* متـتلك العـديـد من الـشهـادات
التـدريبـية الـدوليـة وعملت مع
املنـتخبـات الـوطـنيــة فمــا هي

افكارك لتطوير كرتنا احمللية؟
ـ بـصراحـة هنـاك برنـامج عمل
مـتكـامـل ومنهــاج علمـي دقيق
وفيه أدق الـتفاصـيل لكل صغرية
وكبرية ختص كـرة القدم فهـدفنا
االسـاس وغـايتنـا األوىل تطـويـر
كرتنـا واعادتهـا إىل الواجهـة مرة
أخــرى واالنـطالق إىل العـــامليــة
المتالكنا مـا يساعـدنا يف حتقيق

طموحاتنا وامالنا.
* مــاذا حتـب ان تقــول للهـيئــة

العامة؟
ـ أخواني االعـزاء اختيـار الرجل
املنـاسب يف املكـان املنـاسب بعـيد
عن احملسـوبية والعالقـات كما ان
أعضـاء اهليئـة العـامـة يعـرفـون
متــام املعـرفــة كل شخـص ألنهم
اهل اللعبة ويدركـون ما يقومون

به.

األول وأمتنــى الفــوز فكل امـرء
يعــرف قــدر نفــسه وسـتكــون
االنتخـابات هي املقـياس ومن اهلل

التوفيق.
* هناك مـن يطالب بـزيادة عدد
أعضـاء اهليئة العـامة بينـما يرى

البعض تقليصها؟
ـ موضوع زيـادة اهليئة الـعامة أو
تـقليـصهـا ال حيـددهــا أشخـاص
وطـروحـات شخـصيـة وإمنـا هي
مــوثقــة ضـمن لــوائح االحتــاد
الدولي ) (FIFAأمـا من حياول

شفافًا.
* اهلجــوم الـشــرس قــد يكــون
بسبب عمل االحتاد احلالي فهناك

الكثري من الناقدين؟
ـ ان االحتـــاد احلـــالـي ميلـك كل
مقـومـات العمـل واالستمـراريـة
ألنه قــدم الـكثـري لكــرة القــدم
العرافية واإلجنازات تشهد بذلك.
* هناك تيـارات عدة تعمل ألجل
الفــــوز وكـــســب املعــــركــــة يف
االنـتخابـات املقبلـة فمع أي تـيار

ستكون؟
ـ انـا ليـس مع أي تيـار ولكين مع
التيـار الـذي خيـدم ويطـور كـرة
القـــدم وبـــدون الـــدخـــول يف
مهــاتــرات الغــايــة مـنهــا خلق
مؤامـرة للقضـاء على كـرة القدم
يف العــراق حبجج بــاطلـة كـثرية
ومــتعــــددة وحتـت اغــطـيــــة

االتهامات غري الصحيحة.
* مسـعنــا بـــإنك سـرتشح علــى
مـنصـب النــائب األول لــرئيـس

االحتاد؟
ـ املعلومـة اليت وصلتـك صحيحة
فأنا سـأرشح على منـصب النائب

وحمى االنتخابات تزداد
باسم الربيعي

سـأرشـح ملنصب النـائب األول !!

بغداد/ املدى
دخل الـسيـد حممـد خلف بـوابـة الـرتشيح
النتخـابات احتـاد كرة القـدم املقبلـة ممثاًل
ألحـد األنديـة البصـرية الـيت اعطت ثقـتها
الكاملة بقدراته وامكـاناته لتمثيلها يف هذه
االنتخـابـات وحيظـى حممــد خلف بتـأييـد

واسع مـن قبل العـديـد مـن أعضـاء اهلـيئـة
العامـة المتالكه تـارخيًا ريـاضيًا جـيدًاالنه
كــان رئيـسـًا ملـنتخـب شبـاب العــراق ولعب
ألنديـة مجاهريية وهـو من الكفاءات الـشابة
الـيت سـبق هلـــا العـمل يف االحتـــاد مقـــررًا

اعالميًا له.

حممد خلف يدخل بوابة الرتشيح!

بغداد /املدى
اجتمعت اللجنة املـشرفة على انتخابات احتاد كرة القدم برئاسة د.
عـامر جبـار األمني العام للجـنة األوملبيـة الوطنيـة والسيـد عصام
الـديوان وكـيل وزارة الشبـاب والريـاضة لـشؤون الـشباب واملـشاور
القانوني طارق حـسني العاني وعضو االحتـاد ناجح محود وعملت

حمضرًا أقرت فيه ما يأتي:
غلق باب الرتشيح يف الـساعة اخلامسة من عصر يوم اخلميس 24/ 6
بعد تـدقيق استمـارات الرتشيح من مجـيع النواحـي وبعد ذلك مت

إقرارها وكان الرتشيح على النحول االتي:
رشح لرئاسة االحتـاد شخص واحد ومرشحان للنائب األول ومرشح
واحد للنـائب الثـاني ومرشـح واحد لألمني العـام ومرشح لألمني

املالي و16 مرشحًا للعضوية.
كما قـامت اللجنـة بإقـرار عدد أعضـاء اهليئـة العامـة اليت حيق هلا
الـدخول يف االنتخـابات 17 احتادًا فـرعيًا و25 ممثاًل ألنـدية الدوري
املمتـاز و9 ممثلني ألنديـة الدرجة األوىل و5 أعـضاء هيئة تـنفيذية
وممثاًل واحـدًا عن احلـكام واملـدربني ورابطـة الالعبني القـدامى

وممثل املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي.

علـمنا من مصدر مـؤكد يف احتاد كرة القـدم أن الرتشيح النتخابات
االحتاد غدًا سـيكون على النحو اآلتي حسـني سعيد املرشح الوحيد
لرئاسة االحتاد وللنـائب األول املرشحان ناجح محود وأمحد راضي
وللنائـب الثاني بـاسم الربيعـي ولألمني العام أمحـد عباس ورشح
لـألمني املالي عبـد اخلالق مسـعود وأما لعـضوية االحتـاد فرشح هلا
كل من طارق أمحد وحممد جواد الصائغ وهديب جمهول وإبراهيم
قـاسـم علي وهـادي أمحـد ومسري كـاظم ود. قـاسم لـزام وحممـد
الدوري وإدريس حـسني ومجال الدبش وهادي جواد وعادل حيدر

حسون وعبد السالم الكعود ومنعم جابر وسامي ناجي.

اللجنة املشرفة على االنتخابات
غلق باب الرتشيح وستون عضوًا يف اهليئة العامة

وخالفًا لكل التوقعات
مرشح واحد لرئاسة االحتاد!!

بغداد / املدى
لـطيـف خلف رئيـس االحتـاد الفـرعي
بكـرة القـدم يف دياىل حيـاول الرد عـلى
التـهم املــوجهـة إىل رؤسـاء االحتـادات
الفــرعيـة وخـاصـة بعـد الـسفـر مع
املنـتخبـات الـوطـنيـة حـيث حـسـبت
ألغـراض انتخـابيـة ليـس إال ومن أجل
معرفة حقيقة القضية وحول موضوع
االنتخـابــات التقـينـاه وكـان لنـا هـذا

احلوار معه.
* الـبعـض يـتهـم رؤســـاء االحتـــادات

الفرعية بأنهم يتعرضون للضغوط؟
ـ تقصـد بعد ان سافـر رؤساء االحتادات
الفرعيـة مع وفود املنتخبـات الوطنية
خارج القـطر بـصراحـة هذه اخلـطوة
فيهــا الكثـري من اجلــوانب االجيــابيـة
فلماذا يتم االنتقاد دائمًا فنحن سنحكم
علـيها بعد االنـتخابات ولـيس هناك أي
ضغـوط علـينـا أو تـأثريات وهـذه هي

جمرد اشاعات.
* مــاذا تقــول عن رحلــة البحـث عن

املناصب يف االحتاد؟
ـ رحلة البحث عن املنـاصب حترق كرة
الـقدم العـراقيـة فلديـنا اجنـازات جيب
احملــافظــة عليهـا وأمتنـى من حـسني
سعيد وعبد كاظم وامحد راضي ورعد

املناسب ألجل خدمة كرتنا واعطاء كل
ذي حق حقه.

* كـيف تـــرى مــسـتقـبـل الكـــرة يف
احملـافظـات وخاصـة بعـد االنتهـاء من

معمعة االنتخابات؟
ـ متفـائل بـشكل كبـري حول مـستقبل
فرق احملـافظـات فمثاًل اصـبح يف دياىل
لـكل قضـاء نـاديـان ولكل نـاحيـة نـاٍد
ولدينا دوري درجة أوىل وثانية وثالثة
خاص بنا وهذا يعـزز من مكانة اللعبة
يف حمافظتنا لذا أرى املستقبل مشرقًا.

* هنـــاك من اتـهم رؤســاء االحتــادات
الفـرعيـة بـتطـبيق مـا يـطلب مـنهم

حسب رغبة االحتاد؟
ـ هـذا الكالم غري صحيح فـاغلب رؤساء
االحتـادات الفـرعيـة علـى وعي كـامل
وإدراك وفهم مبـا خيـدم الكــرة ويعمل

ملصلحتها وسوف ينتخبون األفضل.

ولـيس الـتملـك للمـنصـب وبصـراحـة
شديدة اقـوهلا هناك من هـو أفضل منا
وحنن نـدعم اجلمـيع ونعمل يـدًا بيـد

ألجل كرتنا اجلميلة؟
* انت احـد أعضـاء اهليئـة العامـة ماذا

تنصح زمالءك اآلخرين.
ـ اطلـب من مجيع أعضاء اهليـئة العامة
ان يـضعـوا الــرجل املنـاسـب يف املكـان

محودي التعـاون فيمـا بينهم وخـاصة
يف الظـرف احلـالي الـذي يـتطلـب منـا
العمل عـلى خـدمة كـرتنـا بعيـدًا عن

املصلحة الشخصية.
* هـل تنـــوي الرتشـيح لالنـتخــابــات

املقبلة؟
ـ عملـنا األسـاسي مثلـما قـلت تطـوير
الكــرة وهــذا يـــأتي مـن خالل العـمل

وهو يرد على االتهامات املوجهة الى رؤساء االحتادات
رئيس االحتاد الفرعي يف ديالى

رحلة البحث عن املناصب حترق كرة القدم !!
رؤساء االحتادات الفرعية لديهم أدراك مبا يحدث
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