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اجل الـتــأثــيـر عــلـيه واصــدار احلـكم
ـعـتــرضـ بـقــيـادة عـدنـان لـصــالح ا

درجال.
وشـهــدت اجلــلـســات إفـادات حــسـ
ـكــتب االعالمي اخلــرســاني عـضــو ا
ـوسـوي الحتـاد الـكـرة وإفـادة زيـاد ا
عـــضـــو دائـــرة الـــعالقـــات الـــعـــامـــة
عـترضـ مرافـعة مـرافعـة محـامي ا

محامي احتاد الكرة.
وكان يوم اول أمس اجلمعة قد شهد
مــرافـــعـــات بــ مـــحــامـي الــطـــرفــ
اضـافـة إلفـادة مـحـمـد حـيـدر حـسـون
وطه عبـد حالته وعالء كاظـم ونشأت
أكـرم ويــونس مـحــمـود ورشــا طـالب
وولـــيــد الـــزيـــدي وجــواد اجلـــبــوري
ــهـداوي والـثـالثي مـحــمــد سـلــيم وا
وعـــدي الـالمي إضـــافـــة لـــشـــهــادات
الــسـكـايب من مـحـمـد جـواد الـصـائغ
ـوسـوي ورعـد سلـيم وجنم واحـمـد ا

اآلوسي.
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واعــتـــبــر الـــنــجم الـــدولي الـــســابق
يـونس مـحـمـود أن الـكـرة الـعـراقـيـة
"فــقــدت هــيــبــتــهــا" بــقــيــادة االحتــاد
احلـــالـي مـــشــــيــــراً إلى أن شــــكـــوى
ـعـتـرضـ لـدى مـحـكـمـة الـنـزاعـات ا
الـريـاضـيـة "كــاس" أصـبـحت "قـضـيـة

شعب".
وقال مـحمود في تـصريح متـلفز
تـابــعـته الــسـومــريـة نــيـوز إن
"الـــبـــعض فـي احتـــاد الـــكــرة
طـــغى كــثـــيــراً وجـــنــدوا كل
صاحلهم اخلاصة" شيء 
مـــــبـــــيـــــنـــــاً أن "شـــــكـــــوى
ـــعــتـــرضــ أصـــبــحت ا
قضـية شـعب وجئـنا إلى
لـــوزان لـــتـــحـــقــيـق آمــال

ورغبة اجلماهير".
وأوضح أن "احتـاد الـكرة
يــــلـــجــــأ إلى الــــتـــهــــديـــد
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حـــدد قـــاضـي مـــحـــكــمـــة الـــتـــحـــكـــيم
الـــريــــاضي (كــــاس) مـــوعـــد الــــنـــطق
بــقــضــيـــة اخلالف عــلى انـــتــخــابــات

احتاد الكرة العراقي.
وأكــد الــقـاضـي ان "الـبـت بـالــقــضــيـة
والقـرار النـهائي سـيكون نـهايـة شهر

قبل". آب ا
وكــانت اجلـلــسـة الــثـانــيـة واالخــيـرة
حملكمة الـنزاعات الرياضـية قد عقدت
اول أمس اجلــمــعــة بـشــأن الــقــضــيـة
ـتــنــازع عــلــيــهــا بــ احتــاد الــكـرة ا
ـعــتـرضــ بـعــد الـســمـاع إلفـادات وا

عترض وشهاداتهم. ا
وتـقدم الـنـجم الـدولي السـابق عـدنان
درجــال بــشـكــوى ضــد احتــاد الــكـرة
لـدى احملـكـمـة ضد احتـاد الـكـرة بـعد
اقـصائه من انـتـخابـات االحتاد الـعام

اضي. ا
حساب القاضي

وتــعــرض حــســـاب قــاضي مـــحــكــمــة
الــــنــــزاعــــات الـــــريــــاضــــيــــة "كــــاس"
ماوريتسيو فريتاس على "فيسبوك"
الى غزو من قبل اجلماهير الرياضية
العـراقية بعـد انتهـاء جلسـة احملكمة
ـعــتــرضـ واحتــاد الــكـرة اول بــ ا

أمس اجلمعة.
ونـــــــــــشــــــــــر رواد
صـــــــفـــــــحــــــات
مـــــــــــــــــــــــواقــع
الــــــتــــــواصل
االجـتـماعي
صــــــفــــــحـــــة
الـــــقــــــاضي
الــبــرازيــلي
وزوجـــــــته
وحـــــــثـــــــوا
اجلـمـاهـيـر
عــــــــــــــــــــــلــى
الــــتـــــعــــلــــيق
ومـراسلـته من
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أكد وزير الشبـاب والرياضة احمد الـعبيدي سعي الـوزارة الى ضم الصحفي الـرياضي الى قانون
االبطـال والرواد فـضال عن اإلداري والـعامـل فـي حقل الـطب الريـاضي. وقال الـعبـيدي في مـعرض
حديـثـة مع مـجـمـوعـة من الـصحـفـيـ الـريـاضـيـ ان الوزارة تـعـمل عـلى اجـراء تـعـديالت عـلى قـانون
ـذكـور وأبـرزهم االبـطـال والـرواد مـبـيـنـا انـهـا تـدرس بـشـكل جـاد إضـافـة فـئـات أخـرى الى الـقـانـون ا
الصـحفيون الـرياضيون.وأضـاف العبيدي ان الـوزارة تعكف حالـيا على إجراء مـراجعة شامـلة لقانون
شمولة والسيما في األعوام األخيـرة بعد ان تب وجود حاالت ال تستحق االبطال والرواد واألسمـاء ا
ـهمـة. وتابع الـعبـيدي ان ضم أي فـئة جـديدة لـلقـانون يجـب ان تكون ان تـكون ضـمن هذه الـشريـحة ا
وضـوع موضحا ان عنـي با وفق معـايير محـددة بحيث ال تـفتح البـاب على مصراعـيه وتشمل فـقط ا

الصحفي الرياضي مصطلح يشمل جميع العامل في حقل الصحافة واالعالم
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نتخب األشبال 20 استبعد اجلهـاز الفني 
ــنــتــخب من أصل ٦٥ العــبــاً عن صــفــوف ا
العـبـاً خالل الـوحـدة الـتدريـبـيـة الـتي جرت
في مـلـعب الراحل عـلي حـس شـهـاب وما
زالـت عمـلـية الـتـصفـيـة جـارية لإلبـقـاء على

قبلة.  رحلة ا  30العباً في ا
ـــرمى عــلـي حــســ وقـــال مــدرب حــراس ا
مشربت إن "عميلة اختيار الالعب في هذه
األعــمـــار صــعـــبــة جـــداً ألن الــعـــراق ولــود
ــواهب لــذلـك شــاهــدنــا طــاقــات واعـدة بــا
ـنـتـخب مسـتـقـبالً على تـسـتـحق أن تـمثل ا
تلكونها ؤهالت الـتي  وفق اإلمكانات وا
وبــالـتـالي أعــطـيـنـا فــرصـة كـبــيـرة جلـمـيع
الالعب واليـوم بعد تشـاور اجلهاز الفني
قد أبعدنا عشرين العباً عن صفوف الفريق
ومن هـنا أود إرسـال رسالـة لهم أنه بـالرغم

ــــدرب حــــسن كــــمـــال وزمـالئي في من أن ا
الك الـتـدريـبي لم يـقصـروا مـعـهم بـالكالم ا
ـطاف اجلـميـل لكن إبـعـادكم ليس نـهـاية ا
وأمامكم مستقبل كبير وبالتأكيد ستنالون

قبلة".   فرصتكم في السنوات ا
وأضاف مشـربت أن "عمليـة اختيار حارس
ــرمى لــيـــست ســهــلـــة في هــذه األعــمــار ا
ويـــجب أن تـــتـــوفــر لـــدى احلـــارس بـــنـــيــة
جـسـمـانـيـة باإلضـافـة إلى الـطـول لـكي يتم
صقلهم بشكـل صحيح ووقع االختيار على
خـمـســة حـراس مـرمى سـيــتـواجـدون مـعي
ـقـــــــــبـلــة ووقع االخـتـيـار خالل الـفـتــرة ا
عـلـيـهم من خالل جـوالتـــــــنـا الـسـابـقة إلى
ــــــدارس الـــــكــــــرويـــــة ــــــيـــــات وا األكــــــاد
واألنـــــــــديـة وســنـعــمل مـعـهـم بـشـــــــــكل
صـحـيح بغـيـة أن يكـونـوا جاهـزين لـتمـثيل

نتخب". ا

كـالم غـــــيــــــر مــــــوجــــــود حـــــيـث اني
والــتــصــريح مـــوجــود في صــحــيــفــة
الـزمان قلت جرت مناقشات أولية مع
الــدكــتـور حــسن احلــسـنــاوي رئـيس
ــنـبـثــقـة من الــلـجـنـة جلـنــة اخلـبـراء ا
ـــاضي اخلــــمــــاســـيــــة يـــوم األحــــد ا
ـصادف 5/ 26 في مـكـتب الـسـيد ا
ــســتـشــار بــحـضــور رئــيس احتـاد ا
ـبـارزة وأمـ سـر احتـاد الـسـبـاحة ا
ورئــيـس احتــاد الــســلــة وكــانت هــذه
ــنـــاقــشـــات األولــيـــة حــول مـــنــاهج ا
ــوظـــفي ومـــيـــزانـــيــة ومـــا يـــتـــعــلـق 
االحتـادات وكـيـفـيــة فـتح احلـسـابـات
ومـــا شـــاكل ذلك من أمـــور وحتـــديــد
وقت لـلمناقشة مع جلنة اخلبراء على
ـعـلـومـات او الـتـعـلـيـمات ضـوء هذه ا

من اجل تــســهــيل وتــيــســيــر الــعــمل
بـسـرعـة واسـتـمـرار عـجـلـة الـريـاضة
بــالــدوران وتـــمــخض االجــتــمــاع عن
ـنـاقـشـات وقـد كــثـيـر من األسـئـلــة وا
شـارك بها األخ رائد ام سر احتاد
الـسباحة ولَـم يكن هذا التـصريح فيه
إســـاءة او ســـبـــة عــــلى احـــد بل هـــو
جــواب لــســؤال حـــول طــبــيــعــة عــمل
الـلجـنـة اخلـمـاسيـة او جلـنـة اخلـبراء
وان كـان احتاد الـسبـاحة ال يـريد ان
يـقدم منـهاجه او لم بقـدمة هذا راجع
له وهـو مـحـاسب امـام هـيـئـته الـعـامة
في خـدمة لعـبة السـباحة وإذا كان ال
يـرغب في تقد ميزانـيته فلم يحضر
ـنـهاج للـسـؤال حـول طـبـيعـة تـقـد ا

يزانية) وا

bOFÝ ”UO « d UÝ

نتخب األشبال اجلهاز الفني 

اتابع حـاليا مـنافسـات بطـولة كاس الـعالم للـشباب حتت سن 19 سنة
ـنتـخب العراقي لـلشبـاب عن منافـساتهـا بعد وتمألني الـغصة بـغياب ا
نـافسات الـتي جرت عام ان كان قـد قدم اداء مهـما ومتـميزا فـي تلك ا
ركز متقدم في منافساتها فضال عن انه حجز له 2013 وتكللت 

مقـعد في منـافسات الـبطولـة بعد ان يـحقق بطـولة اسيـا للشـباب مثـلما
هو احلـال في عام 1988 و2001 وغـيرهـا من الـبـطـوالت الـتي برزت
ـنتـخـبـات العـراقـيـة بعـد ان أفـلت شـمسـهـا في االعـوام القـلـيـلة فيـهـا ا

اضية.. ا
ـنـتـخـبـات الـعـربـيـة التـي جنـحت بـالـتـأهل لـلـبـطـولة ومـهـمـا يـكن فـان  ا
ـذكـورة مــتـفـوقـة فـي قـارتـهـا االســيـويـة وهي كـال من مـنـتــخـبي قـطـر ا
ـنــاسب فـي دور اجملـمــوعــات فــتــلـقت والــســعـوديــة لم يــقــدمــا االداء ا
ـتوالـية  وبـقي امـرها مـرهـون باحلـصول عـلى افـضل ثالث اخلـسائـر ا
من ب منتخبات مجـموعتها  لغرض التـأهل للدور التالي  فقطر قدمت
ـقـارنة مع اداء مـنـاسـبا لـكن قـلـة اخلبـرة الـتي  عانـى منـهـا العبـيـهـا با
نـتخـبات االخرى اسـهم بـشكل وبـاخر بـترجيـح كفة احـترافـية العـبي ا
ـنتـخب القـطري  الـذي بدا نـدا للـند في مـباريات نـتخبـات على ا تـلك ا
ـسـتـحـقـة جـراء قـلـة اخلـبـرة دور اجملـمـوعـات وتـلـقى اخلـسـائـر غــيـر ا

باريات .. طلوبة  في تلك ا ا
اما بـالنسـبة للـمنتـخب السعـودي فأعجـبتني مـباراته التي خـاضها في
الي لدرجة نتخب ا رحلة الثانية من دور اجملموعات والتي جمعته با ا
انـني شــاهـدت تــسـجـيـال  لـلـمــبـاراة  في مــرة الحـقــة  فـقـد كــانت تـلك
ـمــيـزة  رغم ان ـبــاريــات حـافــلـة بــاألهـداف فــضال عن الــلـمــســات ا ا
ة لعـوامل عديـدة من بيـنهـا قلة نـتخب الـسعـودي جترع مـرارة الهـز ا
خـبـرة احلـارس وتذبـذبه االمـر الـذي جـعله يـتـحـمل مـسؤولـيـة اكـثر من
بـاراة بنـتيـجة الي بـالتـفوق والـفـوز في ا ـنتـخب ا هـدف حيـنمـا جنح ا
ـنـتـخب الـسـعـودي انـهـى الـشوط االول اربـعـة اهـداف لـثالثـة رغم ان ا
بأغـلبه متـقدما بـنتيـجة هدفـ وتسيـد دقائق الشـوط الى  اللحـظة التي
ـرمى السعودي خـطاه بإعـادة الكرة لالعب مالي ارتكب فيـها حارس ا
رمى  ليحقق الهدف االول لفريقه ويفتح الباب لم يتوانى عن ايداعها ا
عـن  مالحـقـة  مـثـيـرة حـيـنـمـا  تـوالت االهـداف خـصـوصـا في الـشـوط
ني درب السعـودي  فائز العـطوي  الذي كان  الثاني  وسط دهشـة ا
نتخب االفريقي  لكن خبرة النفس بفوز مستريح لفريقـه على حساب ا
ـتفـوقة كـرويـا حسـمت الرهـان  وجلـبت االفـراح لالعبـ برغم الـقارة ا
مـؤشرات الـتالعب بـالسن في اغـلب الالعـب وعـدم مـناسـبتـهـما لـلفـئة

العمرية التي يلعبون حتت  تصنيفها ..
واحلقـيـقـة ال تـخـتـلف مبـاريـات مـونـديـال الـشبـاب عن نـظـيـره مـونـديال
بـاريات برغم العـالم بالـقوة الكـروية الـتي  لها الـيد الـطولى في انهـاء ا
ان مونـديال الشـباب في االعوام الـسابقـة قد ابرز في نـسخه عددا من
منـتـخـبـات شـابـة  كانت تـرتـقي الـدرجـة الـكـروية  لـتـثـبت لـهـا حـضورا
ـباريات مـونديال تابـعة  نـافسات الـكبار  مـثلـما احلال  بـان ا الحقـا 
الشباب تسعى لتغيير اخلارطة الكـروية للنجوم فمثلما اجنبت مباريات
تلك النسخ  في العقود السابـقة جنوما متميزين  ابرزوا حضورهم مع
مـنـتخـبـاتـهم مثـلـمـا هو احلـال مع الالعب االرجـنـتـيني مـارادونـا  الذي
تـألق مع مـنـتـخـبه في مـونـديـال عـام 78 لـيـكـمل هـذا الـتألـق الحقـا في
مـونديـال الكـبـار السيـمـا في عام 1982 واستـطـاع ان يطـبع مونـديال
كسيك عام 1986 باسمه حـيث اضحى مونديـال مارادونا اذا اعلن ا
ــؤشـر االكـبـر وهـو ــونـديـال بـرغم ا عن جنـومـيـته فـي  مـبـاريـات ذلك ا
نـتخب االنـكلـيزي بـيده دون ان تـكون في تـسجـيله لـهدف الـفوز عـلى ا
تـلك الـسنـوات تقـنيـات متـابـعة االهـداف مثـلمـا يجـري الـيوم عـبر تـقنـية
الفار  باإلضافة الى ما اسهم به الالعـب العراقي خالل مشاركاتهم
ـثالـية ـنتـخب ا ـونديـال فالـكل يـشعـر باالعـتـزاز لتـشكـيـلة ا في نـسخ ا
شـاركة جنوم ـنتـخب في مـونديـال الشـباب عام 1988  التي مـثلت ا
مثل سـعد عـبد احلـميد وراضي شـنيـشل وحبـيب جعفـر  الذين اعـلنوا
عن جنوميـتهم في مباريـات تلك البـطولة ليـواصلوا  تألـقهم وحضورهم
همة في تاريخ عاما بعد اخر لـيكونوا من التشـكيالت ا
الـكـرة الـعـراقيـة  فـضال عن ان تـلك الـتـشـكـيـلة  لم
تــقـدم لــلــمــنـتــخب  افــضل الــنــتـائـج فـحــسب بل
واصـلت تـألــقـهـا  عــبـر مــيـدان الـتــدريب  وتـقـدم
ـهمـة عبر تـدريبهـا ألكثر من الكـثير من الـنتائج ا

منتخب وفريق ..
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تـلقت الزمان ردا من احتـاد السباحة
يــنـــفي به مــا جـــاء في تــصـــريــحــات
رئـيس احتاد السـلة حـس العـميدي
بــشــأن تـســلــيم مـنــهــاج االحتـاد الى
نـاقـشـته وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة 
من قـبل جلـنـة اخلـبـراء نـنـشره عـمال
بـحــريـة الــرأي والـراي االخــر: (نـفى
ـركـزي امـ سـر احتـاد الـسـبـاحـة ا
رائـــد فــــاضل مــــا حتـــدث بـه رئـــيس
ـركــزي حـسـ احتــاد كـرة الــسـلــة ا
العـميدي لصـحيفة الـزمان الغراء في
عدد يوم االربعاء 2019/5/29 من
تــســلــيم مــنـــهــاج احتــاد الــســبــاحــة
كلفة في وزارة ـركزي الى اللجنة ا ا
ـنـاقـشـته خالل الـشـبـاب والـريـاضـة 

ـــقـــبـــلـــة وقـــال فـي تـــصـــريح ــــدة ا ا
لـلــمــنـسـق االعالمي لالحتــاد: ان مـا
اشـــار الـــيه رئـــيـس احتـــاد الـــســـلـــة
ـــــركـــــزي لـــــيـس له اي صـــــلـــــة من ا
ـــركـــزي احلـــقـــيـــقـــة وان االحتـــاد ا
لـلـسـبـاحـة لم يـسـلم لـوزارة الـشـبـاب
والــــريــــاضـــة اي مــــنـــهــــاج لالحتـــاد
ــقــبــلــة) من ــدة ا ــنــاقــشــته خالل ا
جــانـــبه عـــلق رئــيـس احتــاد الـــســلــة
حــســ الـعــمــيـدي عــلى نــفي احتـاد

السباحة 
وقـال في اتـصـال مع الـزمـان: (حـول
ـا طـرحـته او نـفي احتـاد الـسـبــاحـة 
صـرحت به قــبل فــتــرة وجـيــزة حـول
تـسـلـيم مـنـهـاج احتـاد السـبـاحـة الى
جلنة اخلبراء التابعة للجنة اخلماسيةوزارة الـشـبـاب  ان هــذا الـنـفي عـلى
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ــنـتــخب تــونس أالن ــديــر الــفــني  أعــلن ا
جــيــريس خالل مــؤتــمــر صــحــفي قــائــمـة
ــواجـهــة الــعـراق الــوديـة نــســور قـرطــاج 
ـقـررة يـوم 7 حــزيـران احلـالي حتــضـيـرًا ا

Æ2019 للمشاركة في بطولة أ إفريقيا
ــنـتــخب الــتـونــسي مــعـســكـره وسـيــبـدأ ا
قررة في التـحضيري لـلمنافـسات القـارية ا
مصر.وضمت قائمة نسور قرطاج  21العبًا
وهم:فــــاروق بـن مــــصــــطــــفـى (الــــشــــبــــاب
السعودي) - معز حسن (نيس الفرنسي) -
ـاني) - رامي مــحـمــد دراغن (بـادربــورن األ
البدوي (الباطن السعودي) - ياس مرياح
ــبـيــاكــوس الــيــونـانـي) - ديالن بـراون (أو
(جـيـنت البـلـجيـكي) - عـلي معـلـول (األهلي

ــصــري) - نـــادر الــغــنــدري (ويـــســتــرلــو ا
الـبلـجيكـي) - إلياس الـسخـيري (مـونبـلييه
الــفـــرنــسي) - فــرجــانـي ســاسي (الــزمــالك
ــــصــــري) - بــــســـام الــــصــــرارفي (نــــيس ا
ــســاكـــني (أوبــ الـــفــرنـــسي) - يــوسـف ا
البلجيكـي) - وهبي اخلزري (سانت إيتيان

الفرنسي).
فـخر الـدين بن يـوسف (االتفـاق السـعودي)
- زاكاري القرفي (بودن السويدي) - محمد
ـبــيك مـارسـيـلــيـا الـفـرنـسي) - بن فـرج (أو
يزوني (إبـسويتـش اإلجنليزي) - إدريس ا
نــواه عــبـيــد (أيــاكس الــهـولــنــدي)- أصـيل
اجلزيـري (نيس الفـرنسي - معـتز الزمزمي
(سـتـراسـبـورج الـفـرنـسي) - مـارك الـلـمطي

اني). (باير ليفركوزن األ
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نبـثقة من أكد رئـيس جلنة اخلـبراء ا
اللـجنـة اخلماسـية الـتي شكلـها وزير
الشـباب والـرياضـة وفق قرار مـجلس
الوزراء رقم 140 لسنة 2019 الدكتور
حـسن علـي كر ان الـلجـنـة حريـصة
كل احلــــرص عــــلى دعـم الــــريــــاضـــة
الــعــراقــيــة وتــيــســيــر كــافــة الــســبل
وتـــخــطي الـــتــحــديــات الـــتي تــواجه
االحتـادات الـريـاضـيــة كي تـسـتـطـيع
الــقـيــام بــواجـبــهـا عــلى أفــضل حـال

والسير نحو االجناز.
واضـاف كـر ان اللـجـنـة تـسعى الى
ان يـــــحـــــصل الـــــريـــــاضـي عـــــلى كل
تـطلـبات والوسـائل التي تـعينه في ا

حتـقـيق ما يـصـبو الـيه ويـتـطلب من
الــــقــــائــــــــــــــمــــ عــــلى االحتــــادات
نـهاج الـسنوي الريـاضيـة ان يكـون ا
لـالحتـاد مــعــد بــطــريـقــة عــلــمـــــــــيـة
تـــرتــقي الـى مــســــــــــتــوى عـــالي من
التنـظيم والدقة مـبينا ان الـلـــــــجنة
مــكـــــــــونــة من عــدد من اخملــتــصــ
ــســيــرة واخلـــبــراء الــذين خـــدمــوا ا
ن الـــريـــاضـــيـــة لــســـنـــ طـــوال و
يـحـمـلـون اعـلى الـشـهـادات واأللـقـاب

العلمية.
نـهاج يـتطـلب ذكـر كافة واوضح ان ا
ـشـاركـات األنـشــطـة والـفــعـالـيــات وا
ــــــتـــــطــــــلـــــبـــــات والـــــبــــــطـــــوالت وا
ـعـسـكـرات بـشكل واالسـتـحـقـاقات وا

مـفــصل بــالــعـدد والــفــتــرة الـزمــنــيـة
ـالـيـة عـلى مـسـتـوى الـفرد والـكلـفـة ا
الحــظـات واجملـمــوعــة واجلــدوى وا
ـتـعـلـقـة بـهـا فضال عـن الكـشف عن ا
شاركـة ومســـــــتوى فرقنا مستوى ا
شاركات ونتائجنا في في هــــــــذه ا
ـــــــــشــاركـــة الــســابــقـــة والــتــنــبــؤ ا
ـكن ان نــحـقــقـهـا بــالـنـتــائج الــتي 
واالهــتـــمـــام بـــالـــفــئـــات الـــعـــمـــريــة
ـنـهج على الـعـديد من وتـضـــــــمـ ا
الــنــشــاطــات والــفـعــالــيـــــــــات الـتي
تـــخــصـــهم واالهـــتـــمـــام بـــالــدورات
الــتــطـــويــريــة وذكــر مـــيـــــــــــزانــيــة
ـــصــروف االحتــاد لـــلـــعــام 2018 وا

منها.

بإيـقاف األنشطـة الكرويـة في العراق
كلـما زادت االنتـقادات ضـدهم وهناك
من هـــمش الـــنـــجـــوم بــأيـــة طـــريـــقــة
واعـتبـروا تواجـدهم في احتاد الـكرة

لكة خاصة". كمن يتواجد في 
وتــابع مــحــمـود: "نــتــطــلع الســتـرداد
حــقـــوقــنـــا من مــحـــكــمــة كـــاس بــعــد
الـتـهـمـيش واإلقـصـاء الـذي تـعـرضـنا
له" مضيفـاً أن "الكرة العـراقية فقدت
هـــيــــبـــتــــهـــا في ظـل وجـــود االحتـــاد
احلــالي ومــكــانــة الــعــراق الــكــرويـة

." يجب أن تعود عربياً وآسيوياً
ويــــتـــواجــــد مــــحــــمـــود رفــــقــــة وفـــد
ــــعــــتـــرضــــ فـي مــــديــــنــــة لـــوزان ا
السويسرية حلضور جلستي محكمة
"كاس" اخلـاصة بالـشكوى الـتي تقدم
بــهـا الـنـجم الـدولي الـسـابق عـدنـان
درجــال حــول وجــود "خــروق" في
انـتـخـابـات احتـاد الـكـرة وكـذلك
قـيـام بـعـض أعـضائـه بـعـمـلـيات
"التـزوير" من أجل "إقـصائه" من

االنتخابات.
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أكد رئيس االحتـاد العراقي
لـكرة الـقـدم عبـد اخلالق
مــســعـود أن الــبـعض
يــحـاول هــدم عالقـة
االحتـــــــــــــــــــــــــــاد مــع
احلــــكــــومـــــة عــــبــــر

اختالق االكاذيب.
وكـان الـالعب الـدولي
السابق عدنان درجال
قـد رفـع دعـوى ضـد االحتـاد
العراقي لكرة القدم لدى محكمة
"كـــاس" يـــتـــهم فـــيه احتـــاد الـــكـــرة
بـــالـــتــزويـــر ووجـــود خـــروقــات في

انتخابات االحتاد.

وقال مـسعود في بـيان الحتـاد الكرة
تــــلـــقـت الـــزمــــان نـــســــخــــة مـــنه إن
"قـضيـتنـا رفع احلـظر عن الـعراق من
اقـصــاه الى اقـصــاه ولن نـلــتـفت الى

." غرض ا
واوضح أن "الـــبـــعـض يـــحـــاول هــدم
عـالقـاتـنـا مع احلـكـومـة عـبـر اخـتالق
اكـــــــاذيـب تـــــــثــــــــبت االفـالس الـــــــذي
يـعـيـشـونه" مـبيـنـاً بـالـقـول: "ما دمت
عــلى راس الــهــرم الــكــروي لن يــعـود

احلظر من جديد".
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عـلى صـعـيـد اخــر انـتـهت مـنـافـسـات
اجلـــــولـــــة 29 من الـــــدوري وطـــــوت
فـصولـها بـكل أحداثـها ومـتغـيراتـها
وبــرز من خالل مــبـاريــاتــهــا عـدد من
الالعـبـ الـذين لـعـبـوا أدوارا مـؤثرة
مـع فـــرقــــهم بــــعــــد أن وصل الـــدوري
ــبــاريـات احلــسم. وقــد اخــتــار احـد
واقع االلكترونية تشكيلة األسبوع ا
وفـق مــــــا قـــــــدمه الـالعــــــبـــــــون خالل

مباريات اجلولة 29:
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حــارس مــرمى أمــانـة بــغــداد مــحــمـد
تلك شاكر أثبت أنه حـارس كبير و
شجاعة ورد فعل سريع وأبعد الكثير
من الكرات في مباراة القوة اجلوية.
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علي حلو: قلب دفـاع نفط ميسان قدم
ــيــزا فـي مــبــاراة فــريــقه ضــد أداء 
فـــريـق الـــنـــجف واســـتـــبـــسل في رد
الـكـثـير من الـهـجـمات خـصـوصا في

الشوط الثاني.
عـمـار كـاظم: مدافـع أمانـة بـغـداد كان
من أهم عـنـاصـر الفـريق في مـواجـهة
الـقـوة اجلـويـة وجنح مع زمالئه في

باراة بنقطة. اخلروج من ا

ن الـنجف قدم صفاء جـبار: مدافع أ
مــبــاراة كــبــيــرة أمــام نــفـط مــيــسـان
وســــجل هــــدف فـــريــــقه الــــثــــاني في

باراة. ا
حسن عـاشور: مدافع أيـسر الكـهرباء
ـيـزة وأحـرز هـدف ــتـلك يـسـاريـة 
ــيـنــاء وقـدم أداء فــريـقه فـي شـبــاك ا

رائعا.
وسط فعال

مـــــــحـــــــمـــــــود أحـــــــمـــــــد: العـب وسط
تلك الصنـاعات الكهـربائية الـشاب 
ـيــزة لـلــمـلــعب وصــنع أحـد رؤيــة 

أهداف فريقه بتمريرة متقنة.
محمد صالح: العب نفط الوسط يقدم
ـيـزة وظــهـر بـشـكل جـيـد مـبـاريـات 
أمـام الطـلبـة لـيس فقط لـلهـدف الذي
ســجــله بل لــسـيــطــرته عــلى مـنــطــقـة

العمليات.
ـمـيـز احلـسن سـعـد: جـنـاح الـكـرخ ا
العب شـاب بـعـطاء وافـر كـان مـصدر
قلق لـلـصـنـاعـات الكـهـربـائـيـة وأحرز

باراة. يزا في ا هدفا 
اسو رستم: العب أربـيل الذي أضاف
مـنذ الـتـحاقه بـالفـريق حـيويـة كبـيرة
لـــلــخـط األمــامي تـــمــيــز فـي مــبــاراة

السماوة ووقع على الهدف الثالث.
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مـــرجتى عـــادل: مـــهــاجـم فــريـق نــفط
ـتلك حـسا تـهديـفيا اجلـنوب العب 
يزا وخطيـر على شباك اخلصوم
تـمـكن مـن تسـجـيـل هدفـ فـي شـباك

البحري.
مـهـنـد عــلي مـيـمي: مــهـاجم الـشـرطـة
ـمـارسـة هـوايـته في الـتـسـجـيل عـاد 
بـعــد غـيــبـة بــســيـطــة لـيــحـرز هــدفـا
جــمــيال فـي مــرمى احلــســ ويــرهق

دفاعاته.


