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وأخريًا.. فّض احتاد الـكرة زوبعة
الصراع على الكراسي  اليت اثارت
اجلدل ملـدة طويلة بعد ان عقدت
اهليئـة العـامـة العـزم علـى بقـاء
طبخة االنتخـابات -اليت صنعتها-
سـاخنـة علـى مـائـدة الصـراحـة
واملكــاشفـة وأضــافت هلــا امالح
الـدميقراطيـة لتصبح جـاهزة يف

متناول املرشحني.
فـصبـاح اول أمـس، ويف الـسـاعـة
احلـاديـة عـشـرة افـُتِتح املـؤمتـر
االنتخـابي حبضـور السيـد  امحد
عبـد الغـفور الـسامـرائي رئـيس
اللـجنــة االوملـبيــة العـــراقيــة
والـدكتور عـامر جبـار أمني عام
اللجنـة والسيدين عـصام الديوان
وطـــالـب فـيــصل وكـيلـي وزارة
الـشبـاب والـريـاضــة، واملهنـدس
تــوفيق سـرحــان ممثل االحتـاد
الـدولـي لكــرة القــدم )الفـيفـا(
بصفته مـشرفًا علـى االنتخابات،
وحشـد كبري من رجال الـصحافة
والقنـوات التلفـزيونـية  احمللـية

والعربية واالجنبية.
يف البـداية، قـرأت سورة الفـاحتة
علـى أرواح الـشهـداء االبـرار، ثم
قدم الـدكتور عامـر جبار رئيس
اللجنـة املشرفـة على االنتخـابات
امسـاء اعضـاء اللجنـة وهم طارق
حسني العـاني املستشـار القانوني
للجنـة االوملـبيـة وحـامـد عبـد
الكــريـم الــرعــد ممـثل وزارة
الـشبـاب والـريـاضـة والقــاضي
رمحـن يـــوسف رضـــوان ممـثل

وزارة العدل.
تقرير دعائي لسعيد
وخيبة مبكرة لراضي!

ثم دعـا الـدكتـور عـامـر جبـار
السيد حـسني سعيد رئيس احتاد
الكـرة املــؤقت لقــراءة التقـريـر
االداري اخلـــاص بعـمل اهلـيـئــة

املؤقتة وقال سعيد:
ان هيئتنا تفتخر بتحقيقها عدة
اجنــازات خالل حـقبـة تـولـيهـا
املـسؤولـية مـنها عـودة مشـاركة
العـراق يف دورات اخلليج وصـعود
ثالثـة منـتخبــات وطنيـة االول
والشـباب والنـاشئني اىل نهـائيات
آسيـا فـضاًل عن تـأهل منـتخبنـا
االومليب اىل نهائيـات اوملبياد اثينا
يف اصعب ظـرف ميـر به العـراق،
ومـشاركة انديـة الزوراء والطلبة
يف دوري ابـطـــال العــرب الــذي
نـظـمه االحتــاد العــربـي للـعبــة
وكذلك مشاركة اجلوية والشرطة
يف دوري ابـطـــال آسـيـــا، ونـــال
املنتخـب العراقي تكريم )الفيفا(
كأفـضل منتخب يف العـامل، واشار
سـعيــد اىل ان الكــرة العــراقيــة
قفـزت 30 مــرتبـة يف تـصنـيف
الفيفـا الشهري منـذ نيسان 2003
وسـجلــت  اروع الــنــتــــــائج يف
مـشــاركتهـا العـربيـة والقـاريـة

والدولية، واستطرد قائاًل:
كمـا حــصلت مــوافقـة الـلجنـة
االوملبـية عـلى فـرز قطـعة أرض
مبـسـاحـة 100 دومن لـبنـاء مقـر
منــوذجـي لالحتــاد )مــشــروع
اهلـدف( الـذي سيخـدم كـرتنـا يف
املـستقـبل، وخبصـوص االحتادات
الفــرعيـة اكــد أنه سعــى منـذ
تـسلـمه املـســؤوليـة اىل دعـمهـا
بأفضل التجهيزات واملوارد املالية
املـتـــاحـــة، ومت مشـــول رؤســـاء
االحتـادات الفــرعيـة بـايفـادات
السفـر مع وفودنا خـارج  القطر،
وكـذلـك متت معـاجلـة مـشـاكل
اجلــوازات والـتنـسـيق مع وزارة
االشغال واالسكـان النشاء املالعب
يف حمـافظـات القطـر كافـة وبعد
انتهـاء السـيد حـسني سعيـد من
قـــراءة تقــريـــره االداري طلـب
السيد امحـد راضي رئيس اهليئة
االداريـة لنـادي الـزوراء احلـديث
عن بـعض االمــور اليت جـاءت يف
تقـريـر رئـيس االحتـاد وقـال: يف
البداية أهينء اهليئة املؤقتة على
عملهـا طـوال املـدة السـابقـة وان
اخـتلفت معهـا يف بعض الفـقرات
ولكن لدي اعـرتاض حول املسـألة
القانونية.. وتساءل امحد: هل ان
اجتماع اليوم ميثل الدميقراطية
اليت مـن املفرتض انهـا مـوجـودة
ملنــاقشـة كيف مت تـرتيـب آليـة
االنـتخــابــات... وهـنــا قـــاطع
الدكتـور عامر جـبار وطلب منه
تــأجـيل مالحـظـــاته النهــا ال
ترتـبط بالتقـرير االداري ووافق
راضـي علــى ذلـك مع انه  شعــر
بـاخليبـة املبكرة الـيت منعته من
طــــرح افكـــاره يف الـلحــظـــات

املناسبة!!
مدخوالت ومصروفات

وخزانة خاوية!
ثم تقـدم الـسيــد عبـد اخلـالق
مـسعــود االمني املـالـي لالحتـاد

ثم اشار بكالمه اىل السيد امحد
راضي: الـذي يـريـد ان يـرشح
ملـثل هكــذا انتخـابـات ولـديه
هـدف سـاٍم خلـدمـة الـلعبـة ال
تـرسل االستمـارة اليه بل جيب
ان يــذهب بـنفـسه اىل االحتـاد
ويـــرشح امسـه ويعقـب علـــى
الـصيغـة واللـوائح ويعـّدل من
بعض املضامني اليس كذلك ؟!
حمودي يطالب بالئحة

للمستقبل
ثم وجه الـسيـد رعـد محـودي
سؤااًل اىل ممـثل االحتاد الـدولي
وقـال: هل ان االحتــاد يصـادق
على لـوائح االحتادات الـوطنية
الـزاميـًا؟ فأجـابه سـرحان: ان
لكل احتـاد وطين لوائح داخلية
لـيس مـن الضـروري ان تـرسل
للمـصادقـة وحنن يف سـوريا مل
نـرسل لـوائحنـا اىل )الفيـفا( ..
ورد محـودي بقـوله: اذًا.. حنن
نــريــد الــوصــول اىل صـيغــة
توافقـية هلذه اللوائح ليس لكي
يــرضــى عـنهــا )الفـيفــا( بل
لتخـدم مــستـقبل الـريـاضـة
العراقية.. انه مـستقبل اجيال
قـادمـة وليـس مسـتقبل رعـد
محــودي او حــسـني سعـيــد..
ولـالمانـة فإن هـذه اللـوائح مل
تـــرسل اىل نــادي الــشــرطــة
لالطالع عليهـا وهذا دليل على

عجالة القائمني بتنظيمها!
حمود 

واحلصة التموينية !
هنـا نهض الـسيد نـاجح محود
ورد بقـســوة علــى املعـرتضني
والسـاخطـني على اللـوائح اليت
اشـرف علــى منـاقــشتهــا بني
اعضـاء اهليئـة العامـة وقال: ان
الـذي حيب مصـلحة العـراق هو
من اكـل احلصـة الـتمـويـنيـة
والطحني التسعـيين ايام الزمن
الــصعـب!! فــضّجـت القــاعــة
بـالتصفيق.. واضاف: اعتقد ان
اهليئـة العامـة اكرب من ان تغري
حـال امـر اتفـق عليه مـسبقـًا
واعطي الـرأي النهائي عليه من

دون تردد!
وكـشف محـود بــانه بـادر  اىل
ارســال نــسخـيت تــرشـيح اىل
السـيديـن رعد محـودي واحد
راضـي قـبـل اغالق مــــوعــــد
الرتشيح بـساعـات! مضـيفا: ان
كل شخـص يعــرف قـيمـته يف
االنتخـابات وليـس املهم ان يتم
الـتــصـــويـت علـــى االسـم او
املنـصب فــالقـرار احلــّر بيـد
اهليئـة العامـة وال يوجـد مرّبر

للنظر من جديد بالالئحة.
انسحاب وتصويت ووالدة

قـبل ان يقـرأ الــدكتــور جبـار
امسـاء االعضـاء الذيـن سيؤدون
عـمليــة االنتخـابـات، انـسحب
امحـــد راضي ورعــد محــودي
ومسري كــاظـم وعبــد الــسالم
الكعــود وعبـد كــاظم وبـعض
اعضاء اهليئـة العامة! ثم جرت
بعــد ذلك عـمليـة الـتصــويت
وبـدت عالمـات االرتيـاح علـى
وجه الــسيــد حــسني سـعيــد
املـرشح الوحـيد ملنـصب رئيس
االحتاد وفاز بـ)53( صوتًا، ونال
الـسيد ناجح محـود )48( صوتًا
ليـصبح النـائب االول للـرئيس
فيـما نـال السـيد بـاسم محـيد
الـــربيـعي )47(صــوتـــًا وشغل
منـصب االمني الثاني واحتفظ
الـسيــد عبـد اخلـالق مـسعـود
مبنصـبه أمينـًا مالـيًا لـالحتاد
بعـد ان مجع )53( صوتـًا، وعاد
السيد امحـد عباس اىل منصبه
امـينًا للسـر الذي سبق ان شغله

سابقًا.
ونـال )50( صـوتـًا، فـيمـا شغل
مـقاعـد االعضـاء الـ)6( كل من
السادة كاظم سلطان )43(، حممد
جــواد الـصـــائغ )41( ، طــارق
امحـد )40(، د. هــديب جمهـول
)39( ، ابـــراهـيـم قـــاسـم )35(،
ســامي نــاجي )26(. وبــإعالن
التـشـكيلـة اجلـديـدة لالحتـاد
العــراقـي لكـــرة القــدم الـيت
سـتمـارس اعمـاهلـا حتـى عـام
2008 ان شــاء اهلل، خـتم الـــدكتــور
عامـر جبار املـؤمتر االنـتخابي
بكـلمة دعـا فيهـا مجيع اعـضاء
االحتــاد اجلــديــد اىل الـتعــاون
واملصـارحـة والعـمل اجلمـاعي
ومل مشل البيـت الكروي والسري
يـدًا بيـد حنو اجنـازات مشـرقة
علـى دروب الريـاضة العـراقية
اليت شهـدت اليـوم والدة اسـرة
جـديـدة يف صـالـة االنـتخـاب

الشرعي.

وليـس مؤمتـرًا.. حيث فـوجئـنا
بـأنـه اجتمـاع للـمصـادقـة علـى
نظـام داخلـي استنـسخ ألعضـاء
اهلـيئة العـامة من دون االسـتماع
اىل اآلراء الـســديــدة اليت ختــدم
مضـامـينه، نــاهيك عـن غيـاب
رئيس االحتاد عـن هذا االجتماع
و 60% من اعضـاء اهليـئة العـامة
فقـط حـضــروا للـمنــاقـشــة..
واضـاف راضي: من الظلم ان يتم
االسراع يف املـصادقة علـى النظام
الـداخلي ولـوائحـه بســاعتني يف
حني كـان هـدفنـا هـو ان يكـون
النظـام صاحلـًا لعقـد او عقـدين
مـن الــزمـن وجلـمـيع االجـيــال
القادمـة. اما اذا كـان النظـام قد
ارسل اىل االحتــاد الــدولـي ومتت
مصادقته فال ميكن ان نغري شيئًا
فيه.. ويـؤسفنا القـول أن النظام
مل خيضع لتدقيق خرباء ودكاترة
اختـصاص.. وبالتـالي فإنه وضع
ملالئـمة اشخـاص معنيـني وليس

خلدمة مجيع العراقيني !
ثـم اوضح راضـي بـــأن هـنـــاك
اختالفـات كثرية حـول طـريقـة
االنـتخــابــات وعــدد االنــديــة
املـرشحة للتمثيل وصيغة النظام
فيهـا وقال: بصـراحة انين اعترب
هـذه االنتـخابـات غري قـانونـية،
ومـــا كـنـت ســـأرشح هلـــا لـــوال
املـصــادفــة حـيث جـــاءني االخ
ابــراهـيـم علـي بـنــسخــة مـن
استمارة الرتشـيح ومألتها .. هلذا
اكـــرر كالمـي بـــأنه لـيــس مـن
االنصـاف ان يــشكل احتـاد ملـدة
اربـع سنــوات بعـــد منــاقـشــة

دستوره خالل ساعتني!
وطلب امحـد راضي مـن اللجنـة
املـشرفة تأجيـل االنتخابات لعدم
شـرعـيتهـا واقرتح حتـديـد مـدة

التـدقيـق يف )الفيفـا( وحـصلنـا
على شـكر من االوملبـية ملطـابقة
احلـسابات مع الكشوفات.. اما عن
مـوضــوع دعم االنـديــة فقـال
سعـيد: بـصراحـة مل نتـمكن من
ايفـاء التـزامـاتنـا معهـا اال بعـد
عملية استدانة من االخوة امحد
راضي وعـدنـان محـد.. وكـشف
سعيـد أن عقـد احتـاد الكـرة مع
 ARTملـــدة مخــس سـنـــوات
سـيدعم اللعبة من كافة اجلوانب
واخلري قادم ان شاء اهلل.. ثم اعلن

عن حل اهليئة املؤقتة.
بعــد ذلك.. استعـرض الـدكتـور
عـامـر جبـار آليــة االنتخـابـات
وظهـــر تبـــاين يف الــرأي حــول
التـصــويـت علـــى املنـــاصب ام
االمساء ومالت الكفة  إىل املناصب
املثـبتـة علـى الـسبـورة.. وقـال
عـامـر أن اللجنـة املشـرفـة علـى
االنتخـابــات ستكـتفي بـأصـوات
اجلـولة االوىل وستعيـد اجلولة اذا
حصـل التعــادل ومتت املـوافقـة

باالمجاع.
راضي: رشحت باملصادفة

واالنتخابات غير
قانونية!

امحــد راضي الـتمــس االذن من
رئيـس اللجنــة املشـرفـة إلبـداء
قــراره قبل عـمليـة الـتصــويت
ومنــاقشـة اآلراء اليت طلـب منه
الـدكتور جبـار تأجيلهـا يف بداية
اجللسـة، وقال: بصراحة ان حالة
الـدميقـراطيــة غري مكـتملـة يف
هـذه القـاعـة، وصـورهـا غـائبـة
متامـًا يف آلية االنتخابـات. عندما
عـرض عـلينـا الـنظـام الـداخلي
للهـيـئـــة العـــامـــة مت الـبـت يف
مـوضــوعه بـســاعتـني يف حني
يفـرتض ان تـــوضع الـضــوابـط
لـتكـون دائـميـة لـسـنني طـوال
وتـسري علـى دستـور دائم للكـرة
العراقـية.. والغـريب ان االخوان
يف االجتمـاع الذي انعقد يف نقابة
االطبـاء قـالـوا لنـا أنه اجـتمـاع

قطـاعـات الـدولـة السـابقـة اليت
سـيتم التحـري وكشف مالبـسات
مجـيع قـضــايــاهـــا عن طــريق
وزارتـي املــالـيــة والـتخـطـيـط
اجلديـدتني بعـد تسلـم السلـطة
وسـيكــون هنـاك حتـقيق شـامل
حـول االمور احلـسابيـة وبالـتالي
سنتـمكن من فتح امللفـات املغلقة
كـافـة امـام الـشعـب. وتصـاعـدت
هلـجة السامـرائي بقوله: ارجو ان
LG يكـون الكالم حـول شـركـة
واضحـًأ ونهـائيـًا هـذه املـرة ولن
اقبـل بتداول حكايته مرة اخرى
ألنهـا تصـبح فارغـة املعنـى، هذه
الشـركة تـرعى نـشاطـات احتاد
الكـرة مـن مسـابقـات وفعـاليـات
عـديـدة ووجـود شـركـة )عـراق
سـبورت( كطرف يسـتقطع نسبة
10% من كل عقـد لتـغطيـة نفقـات
االحتــادات الـيت ال تــوجــد هلــا
ارضيـة لـلتمـويل وتضـاف اليهـا
نسـبة من موارد اللجـنة االوملبية

ملساعدتها.
اموال عبر الوسيط!

ثـم عّقب الـسيـد حـسـني سعيـد
حـول مالبسات املوارد املالية اليت
تطـرق اليها بعض االعضاء فقال:
اخـواني .. مل يردنـا أي فلس من
االرصـدة السـابقـة اليت وردت يف
تقـريـرنـا املــالي بل كـانت تـرد
إلحتــادنـــا عن طــريق االحتــاد
االردني )الـــوسيـط( ومــرفقــة
بكـــشف مـن االحتـــاد الـــدولـي
)الفـيفـــا( ومت ارســـال الكــشف
اخلاص )2002-2004( مع الـوثائق
واملبـالغ املـدرجــة فيهـا لغـرض

العـــامل بقــرار دولـي مـن االمـم
املتحـدة وحتى االمـوال املوجودة
سـابقـًا مجــدت ايضـًا وحــاولنـا
التعـرف علـى موجـودات اهليـئة
االوملبـية عندمـا كلفنا بـرئاستها
يف البـداية ومل نـستطع الـوقوف
علـى تفـاصيـل االموال اال جبـهود
شخصيـة ا ثنـاء سفرنـا وعرفـنا
بــان هـنــاك امــواًل عــائــدة اىل
االوملـبـيــة مــوجــودة يف االردن
بامساء مجاعـة )عدي( وخاطبنا
احلكـــومـــة االردنـيـــة رمسـيـــًا
السـتحـصــاهلــا اال انهــا رفــضت
تـزويـدنـا بـأيـة معلـومـة النهـا
استندت على قرار االمم املتحدة.

فتح امللفات املغلقة امام الشعب
واسـتطـرد السـامـرائي بـالقـول:
بعد انبثاق اللجنة االوملبية عقب
االنتخـاب الـشـرعـي ألعضـائهـا،
اسـتـثـمــرت وجــودي يف لــوزان
واثـرت املـوضــوع هنــاك ومتت
املـوافقة عـلى حتريـر خطاب من
اللجنة االوملبية الـدولية لتحرير
هــذه االرصــدة وفـتح حــســاب
جـديـد لالحتـاد العــراقي لكـرة
القـدم يف بـدايـة نـيسـان املـاضي
بغيـة عــدم حصـول خلـط بني
املبالغ القـدمية واجلـديدة إذ ظل
التجـميـد قــائمـًا حــول املبـالغ

القدمية.
واكد الـسامـرائي أن التحـري عن
احتاد كـرة القـدم او أي مؤسـسة
رياضيـة يظل مفتـوحًا لـتدقيق
التقـاريـر االداريـة واملـاليـة واذا
كـانـت هنـاك خمـالفــات يف زمن
االوملـبية واحتـاد الكرة الـسابقني
فــإن قطـاع الـريـاضـة جـزء من

والفنية؟
واشـار الكعـود اىل انه صـرف 300
اىل 400 الف دوالر كعقود من دون
ان ينـال املسـاعـدة.. واضـاف: ان
اكثــر مــا يــؤمل االنـســان هــو
االلتفــاف علــى احلق، واجلحـود
وقت احملنة، ففي سوريا فوجئت
بــان قنـاة  ARTقـطعـت مبلغ
االغـاثة بقـرار من حسـني سعيد
وعـندما هـاتفته قال هـذه رغبة
بعـض اعـضـاء اهلـيئـة االداريـة
للـنادي وبعـد ان اتصـلت باالدارة

فعاًل متت تسوية املوضوع.
مقترح سرحان

بعــد تـصــاعــد هلجــة الـعتــاب
واملكـاشفة تـدخل السيـد توفيق
سـرحـان ممـثل )الفيفـا( بكلمـة
قــصرية قــال فـيهــا: خبـصــوص
اجلــانب املــالي فـانه حـسـاس يف
مجيع جمـاالت احليـاة وليـس يف
جمـال كرة القـدم فحسب، ومـنعًا
الطالة الوقت أرتأي تشكيل جلنة
بـالتـنسـيق مع اللجنـة االوملبـية
وشخـص ممـثل عـن االنـــديـــة
وجتـتــمع يف اقــــرب فــــرصــــة

ملناقشة تفاصيل العمل املالي.
اموالنا مجمدة يف بنوك

العالم
السـيد امحـد السـامرائـي اغتنم
الفـرصة الـيت وصفها بـأنها جيب
ان تكون نهائية لتوضيح حقيقة
واحـدة تــرد شكـوك املعـرتضني
علـــى عـمل االحتـــاد وقـــال: ان
االموال الـعراقيـة كافـة مبا فـيها
مؤسسات الدولة جممدة يف بنوك

لقراءة تقـريره املـالي وقال:  ان
هـيئـتنـا تـفتخــز لنجـاحهـا يف
ضـبط  حـسـابـاتهــا  وخضـوع
مـالـيتهـا للتـدقيق مــرتني من
قبـل اللجنـة االوملـبيــة وثبـتت
مطــابقتهـا وحـسن تـنظـيمهـا
ودقـتهـا، وأشـار مـسعـود اىل ان
جمـمل املصـروفات واملـدخوالت
وبعض املنح اليت تسلمها االحتاد
من االحتــاد الــدولـي )الفـيفــا(
واملشاكل اليت واجهتهم يف تذليل
العجز الكبـري الذي اصاب خزانة
االحتاد واضطـرارهم لالستدانة
من بعض الشخصـيات الرياضية
العــراقـيــة لـتـمــشـيــة امــور
املـنــتخـبــــات واالنــــديــــة يف
استحقـاقاتهـا اخلارجـية وخص
بـالـذكـر امحـد راضي وعـدنـان
محــد ..  وكــشف مــسعــود ان
مـشــروع اهلــدف تـبلـغ كلفـته
الـكليـة 760 الـف دوالر واملنحـة
املخصصـة من )الفيفا(  400 الف

دوالر فقط!.
االمني املالي يجهل رقم

حسابه!
بعـد انتـهاء الـسيـد مسعـود من
قراءة تقريره املالي عّقب السيد
رعد محـودي يف مداخلة بقوله:
يف يـوم 12 / 6  سـألـت االخ عبـد
اخلـالق مـسعــود هل تعلـم رقم
حـسـاب احتــاد الكـرة يف االردن
وهل تعـرف اسم الـبنك االردني
الذي تـودع مبالغـك فيه ووقتها
كــان الــسيــد بــاسم الــربيـعي
مـوجـودًا جبـانـبه فقــال لي ال
اعلـم، وحقيقــة استغـربـت من
جهـل امني مالـي لرقم حـسابه،
وال يعقل ان يـسـرد لنـا ارقـامـًا
مـاليـة فقـط من دون ان يعـرف
كم صـرف منهـا وكيف ومـن هو
مصـدر القـرار، وملـاذا مل يـطلع
اهليئـة العامـة على كشـوفاته؟..
ثم استـدار محودي حنـو السـيد
امحـد السـامـرائي وقـال: حتـى
الـسيـد رئيـس اللجنـة االوملبـية
قــال لـي مــرة يف عـمـــان انه ال
يعـــرف رقم احلـســاب اخلــاص
بـاالوملـبيـة.. واضـاف: ان هـذه
احلقـائـق جيب ان تكـشـف للمأل،
فان الصوت الواحد انتهى وجيب
ان نتكلم بصراحة وادلة سليمة

ليس عليها غبار!
مساعدة اماراتية تنقذ

اجلوية!
بعـده نهض الـسيـد مسري كـاظم
رئيـس نادي القوة اجلـوية وقال
بنربة عتاب وامل: انا مذهول وال
اصدق ما قاله السيد مسعود من
ارقـــام ملـبـــالغ كـبـرية كـــانـت
مــوجــودة يف االحتــاد واجلمـيع
يعــرف االزمــة اخلــانقـــة اليت
حلقـت بنــادينـا بعـد تعـرضه
للـسرقـة والنهب واحلـرق وكان
من املفـروض ان يـسعـى احتـاد
الكرة ملساعدتنا.. وما زاد الطني
بلـة مشـاركتـنا يف دوري ابـطال
آسـيا وما ترتب علـينا من مبالغ
باهـظة بـنية تـضييفنـا للفرق
الكـويتيـة واالماراتيـة يف دمشق
ونـزول الـوفـود فنـدقــًا مخسـة
جنوم وكـانت الصـرفيات ثـقيلة
على كاهل ادارتنا وكم متنينا ان
يسـاهم احتـاد الكـرة يف مـنحنـا
سلفة بسـيطة من املبـالغ اهلائلة
اليت ذكـرت يف تقـريـر الـسيـد
مـسعود ولكن دون جدوى، وشكا
مسري من صعـوبة حصـوله على
مبلغ 30 ألف دوالر خمـصص من
عــائــدات دوري ابـطـــال آسيــا
للجـويـة مل تـستلـم حتـى اآلن،
وكشف عـن رفض السيـد حسني
سعيـد طلبه مبنـحه قرض )10(
آالف دوالر يف احــــدى سفـــرات
اجلـوية يف االمـارات ما اضـطره
للخـضوع لألمـر الواقـع وجلوئه
لـطـلب املـســاعــدة من الــوفــد
االمـاراتي الـذي تكـفل باالقـامة

وانقاذنا من املأزق املادي!
سوء ادارة املوارد املالية!

وتـوالت هجمـات رؤساء االنـدية
اجلماهريية على تقرير مسعود،
فما ان جلـس مسري كاظـم حتى
نهـض املـهنـــدس عبــد الــسالم
الكعــود رئيـس نـادي الـطلبـة
إلبداء تعقـيب حول املـبالغ اليت
ذكــرت يف التقـريـر، فقـال : أنـا
أيضًا فـوجئت أسوة بـاخواني يف
االنـديــة من سـوء ادارة احتـاد
الكـرة للمـوارد املالـية ودعـواته
لـنا بـاالجتهـاد لبيع مـا منلك يف
سـبيل انـديـتنـا، تـرى اذا كـان
احتـــاد الكـــرة ميلـك كل هـــذه
االمــوال فلمـاذا تـرك االنـديـة
سائـبة يف اخلـارج وهو املـسؤول
االول عن متـابعة شؤونها املادية

طبخة انتخابات ساخنة بأمالح الدميقراطية بانسحاب امحد راضي ورعد محودي
ومسري كاظم والكعود وعبد كاظم وآخرين من قاعة االنتخابات 

حسني سعيد رئيساً وناجح حمود نائباً

كتب- أياد قاسم الصاحلي

اسبـوعني ملنـاقشـة الدسـتور ثم
يعقد مؤمتر االنتخاب.

الصالحية بيد الهيئة
العامة 

احـدث كالم السـيد امحـد راضي
بعــض اهلمـســات وتـصــاعــدت
االصــوات حـتـــى بلغـت درجــة
الفـوضـى، وتــدخل هنــا ممثل
االحتـاد الـدولي الـسيـد سـرحـان
وقـال: ان راضي وضعنا يف موقف
صعـب.. ووجودي هـنا جـاء بعد
اتصـال اللجنـة االوملبيـة واحتاد
الكــرة لعقــد االنتخـابـات أي ان
الرتتـيبـات هلـا معـّدة مــسبقـًا،
وبالنسبة ملالحظات امحد راضي
فال حيـق ملمـثل االحتـاد الــدولي
الغـــاء اجـــراء االنـتخـــابـــات او
تأجيـلها قبل ان حيسم املسؤولون
عن الــريــاضــة يف هــذا الـبلــد
موضوعها، واذا كان هناك مقرتح
صائـب فإن اهليـئة العـامة لـديها
صالحيـة كبرية يف اختاذ مـا تراه

مناسبًا..
واكــد ســرحــان أن مــدة االربع
سنـوات لبقاء احتاد الكرة ال تعين
ان اهليئة العـامة غري قـادرة على
سحب الثقـة منه بعد سـتة اشهر
من تـشكـيله، كال، بـإمكـانهـا يف
اجتمـاع تتـوفـر فـيه الشـرعيـة
القانـونية والقـرار اجلماعي حّل
اهلـيئـة وهـذا الـنص مـوجـود يف
اللـوائح الدولية كـافة.. وحقيقة
ان كالم امحد راضـي مفيد وفيه
مـصلحــة للكــرة العــراقيـة ملـا
يتــضمـنه مـن سنــد قــانـــوني
ودستــور مـكتــوب بلـســان اهل
الـريـاضـة بـاالتفـاق وانـا معه يف

هذا الكالم.
الترشيح لهدف سامٍ

رفع الـدكتور عـامر جبـار نسخة
مـن الالئحــة وخــاطب اهلـيئــة
العــامــة قــائاًل: هــذه الالئحــة
عـــرضـت علــيكـم يف نقـــابـــة
االطبـاء.. هل قرأمت حمتـوياتها..

كيف صادقتم عليها؟
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