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قرر االحتـاد اآلسيوي لكـرة القدم االعـتماد على تـقنية الـ  VAR في نـهائيات آسيا حتت  23 عامـا وذكر االحتاد اآلسيـوي في بيانه انه سيـتم اعتماد تـقنية الـفيديو ألول مرة
VAR منذ بـداية البطولة وفي جميع مبارياتها في القارة اآلسيوية بعد أن  اعتمادها خالل نهائيات آسيا  2019 في االمـارات خالل دور الربع النهائي. وسيقتصر نظام
على أربعـة قرارات أو أحداث غيـرت اللعـبة وهي - الهـدف أو عدم الهـدف ضربات اجلـزاء البطـاقات احلمـراء وقرارات الهـوية اخلاطئـة. من جانب اخـر كشف مدرب نادي
ـالـيـة الـتي يـعاني مـنـهـا الـنادي خـالل االشهـر االربـعـة االخـيرة. وقـال قـاسم إن نـادي الـزوراء يعـاني من ازمـة مـالـيـة فالـكـادر الـتـدريبي الـزوراء بـاسم قاسـم عن االزمة ا
الية منذ اربعة اشهر وحتى االن. واوضح ان الفريق رغم االزمة يواصل تدريباته لكن التدريبات تتم من دون هدف ومجرد انها شكلية والالعب لم يتسلموا مستحقاتهم ا
ؤهل لدور لحق ا بي. يذكر أن نادي الزوراء تـتنظره مباراة مهمة امـام بيندكاور االوزبي في ا نتخب االو مبيناً ان الـفريق يعاني من غياب خمسـة العب بسبب التحاقهم بـا
متـاز بسبب االوضـاع التي تمـر بها البالد وسـيناقش الـيوم الثالثـاء كيفـية ايجاد اجملـموعات بـدوري ابطال آسيـا. يذكر ان احتـاد الكرة قـرر ايقاف مـباريات دوري الكـرة ا

ستطيل االخضر. ثلي االندية للوصول الى نتائج تعيد الكرة ا سابقة في اجتماعه مع  ناسبة الستئناف ا احللول ا
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أكد وزير الشباب والـرياضة الدكتور
أحـمـد ريــاض أن الـبـدايـة واإلنـطالق
صوب النـجاح تُعـد النقـطة األصعب
وإذا مــا حتــقق الــنــجــاح فــاألصــعب
سـيــكـون احلـفـاظ عـلــيه واإلسـتـمـرار
ِالك فــيه جـاء ذلـك خالل لـقــائه مع ا
ــنـــتــخب شـــابــات االداري والـــفــنـي 
العـراق لكـرة القـدم تولد 2006-2002
الــذي يــعـســكــر في مــحـافــظــة أربـيل
إسـتـعـداداً لـلـمـشـاركـة في مـنـافـسات

بـــطـــولــة آســـيـــا الـــتي ســـتُـــقـــام في
الــبــحـــرين لــلــمــدة من 29-12-2019 
ــشــاركــة ســبــعـة حـتى  6-1-2020 
مـنـتخـبـات. وقـال ريـاض مـسرورون
ونــحـن نــلـــتـــقي هـــذه الــنـــخـــبــة من
الالعــبــات الـيــافــعـات كــونــهن نـواة
ــسـتــقـبل ومن ـنــتـخب ا حــقـيــقـيــة 
الـــضـــروري جـــداً تــوخـي الــدقـــة في
ـنهاج إختـيار األعمـار لكي يـتوافق ا
الـتــدريـبي مـعــهـا فـضالً عـن اهـمـيـة
وجود مـنافـسة حـقيـقة لـلوصول الى

مستويات فـنية عاليـة لكون الرياضة
ارسـة ومنـافسـة إذ إن عدم وجود
نـافسة سـيقـتل الطـموح ويـنخفض ا
االداء الفني. ولفَتَ السيد الوزير إلى
ضـرورة الـتــخـطـيط لــكل خـطـوة قـبل
وضع الـقدم فـيـها لـكَـون العـراق بـلد
ــتـلك مــواهب جــاهـزة حتــتـاج الى
الصقل والتطوير فقط مطالباً إياهن
كن في البطولة ببذل أقصى جهـد 
نَ. وأعرب عن مـؤكـداً دعم الـوزارة لهـُّ
إستـعـداد الوزارة لـلـتعـاون مع جلـنة

كرة الـقـدم النـسـوية فـي اإلحتاد عـبر
دائـرة شـؤون احملــافـظـات واألقـالـيم
بـتـشكـيل خـلـيـة عمل مـشـتـركـة وفتح
مـراكــز مـوهـبـة لــنـفس األعـمـار في 6
مــحـافــظـات يــتم إخـتــيـارهــا من قـبل
خلـيـة العـمل هذه وفـي الوقت نـفسه
ـدربــ الـذين الــتـنــسـيق إلخــتـيــار ا
ـراكز فضالً عن سيعـملـون في تلك ا
ـــتـــلـــكن امـــكـــانـــيـــة إخـــتـــيـــار من 
ـيــة الــعــلــيـا في الــشــهــادات األكــاد
التـربيـة البدنـية وعـلوم الـرياضة من
مــوظــفــات الــوزارة الــلــواتي يــرغــ
بـــالــــعــــمل في مــــجــــال كـــرة الــــقـــدم
وإدخالـهن في دورات تـدريبـية أولـية
ومــتــقــدمــة لــيــتم اإلســتــفــادة مـنــهن
بالعمل مع هـذه الفئات الـعمرية. قدم
عضو إحتاد الكرة يحيى كر شكره
وتـــقــديــره لـــلــســيـــد الــوزيــر ووزارة
الـشبـاب والـريـاضـة نيـابـة عن الـوفد
ـهم الــدعم الالزم لـلــمـنـتـخب لـتــقـد
ولهـذه اإللتـفاتـة التي سـتكـون حافزاً
مـــعـــنـــويــــاً لـــهُّنَ قـــبـل الـــدخـــول في
منافسـات البطولـة وعبر عن سروره
لتخصيص السـيد الوزير هذا الوقت
نامة غادرة إلى ا للقاء الوفد قبيل ا
ـــديــــر االداري لــــلــــكـــرة ثم حتــــدث ا
النـسويـة في االحتـاد ومدرب الـفريق
ـعـاناة في عن بـعض الـصعـوبـات وا
ايجـاد العبـات بهـذه االعمـار واهمـية
شاركة في البطولة. هذا اللقاء قبل ا
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نتخب يواصل ا
بي معسكره األو
التدريبي في
اإلمارات
إستعداداً لنهائيات
آسيا

بــدعـم الــفـــرق  اذا مـــا اســـتــمـــر إقـــامــة
بـاريات لـفترة طـويلـة والفـرق الفـقيرة ا
تتحـدث عن صرف شـهري يصل الى 50
ـكن ان تـسـخر مـلـيـون دينـار شـهـريـا  
لإلقـامة في اإلقـلـيم ومتـابـعة مـبـارياتـها
ـطـلـوبـة اذا مـا  االتـفـاق عـلى اإللـيـة ا
واجد ان األنـديـة ستـرحب بـذلك وقـبلـها
الالعـبـ واكـد ان األنـديـة مـحـقـة في ان

تضغط على االحتاد.
»uM'« jH½

واكــد مــدرب نــفط اجلــنـوب عــمــار عــبـد
احلــســ اجــد االجــتــمــاع مــتــأخــر في
ــســابـــقــة الى مــا قــبل إعـــقــاب تــوقف ا
شـــهـــرين عـــلـى األقل  وكـــان مـــهـــمــا ان
ـــدربـــ يــــســـتـــمع االحتــــاد الى  اراء ا
واألندية  واخملتص الن اهم عمل يقوم
بـه هــو  إقـــامـــة الـــدوري الـــذي حتــرص
االحتـادات احملـلـيـة عـلى تـنـظـيـمه وسط
كل الـــظــروف قــبل ان يـــصــبح  االحتــاد
حتت ضغط األنـدية الـتي تشـعر  بوضع
صـعب بـعدمـا كـرست األمـوال وتـعـاقدت
قــبل ان نـعـود لــلـحــديث الـيــوم في مـقـر
االحتــاد عن الــدوري ومــهم ان يــســتــمع
ــقـتــرحـات الـفــرق الـتي هي من فــرغـبـة 
تـــقــدر األمــور  امــام مـــا يــجــري  ضــمن
فـرقهـا وهي وحـدهـا من تشـعـر  بـاألمور
الـتي اخـتـلـفت عـلـيـهـا لـكن مـهم جـدا ان
تتـفق اإلطـراف على صـيـغة عـمل ترضي
ــصـلـحــة  الـكـرة الـكـل الن ذلك مـرتـبط 
ـنــتــخب الــوطـني الــعــراقــيـة ومــهــمــة ا
لك شارك بـبطولتي ا وفريقا  الشـرطة ا
مــحــمـد اخلــامس ودوري إبــطــال أســيـا
والـــزوراء. ويــقــول  مــدرب الـــنــاصــريــة
صـاحب محـمـد  مـهم جـدا ان يـصار الى
عقـد اجـتمـاع الـيوم  وان  يـلـبي االحتاد
رغبة الفـرق التي كان علـيه هو من يقوم
بـهـذا األمـر مـنـذ وقت وبـعـد قـرار تـوقف
ـســابـقــة االهم الــتي تـرتــكـز الــدوري   ا

ذلك  فـي حــال انــفـــراج  األوضــاع الــتي
ر بها البـلد بدواع أمنيـة للحفاظ على
ــبــاريـات سالمــة كل مـن لــهم عالقــة بــا
ولـقـد اعـتــاد االحتـاد عـلى إهـدار الـوقت
فـي تـــنـــظـــيـم الـــدوري  حـــتـى فـــشل في
الــــوصل الـى مـــوسـم واحـــد عــــلى األقل
تــقـــبل عــنه الــفــرق الـــتي ســبق وشــكت
وعـلـقت عـلى عـمـلـيـة الـتـنـظـيم بـالـسـلب
التي تدار من االحتـاد من دون االستماع
 الي صـــوت كـــان حــتـى من بـــ جلــانه
س بـالـدوري من أي طـرف كان وحتت
أي مـسوغ كـان وهـو يـسيـر عـكس رغـبة
الـكل. وجنــد فـيـمــا لـو  االتـفـاق
عـلى اسـتـئـنـاف الـدوري وحتـديـد
ــبــاريــات اإللــيــة جنــدان  تــقــام ا
خالل شـهر شـبـاط وتـمتـد لـشـهر
آذار الى مــــــا قــــــبل  مــــــبـــــاراة
منتخبنا الوطني وهونغ كونغ
لـرفع ليـاقـة الالعـب الـبـدنـية
لـــتــــأثــــيــــر ذلك عــــلى العــــبي
ــنــتــخب الــوطــني ألنه ســيــكــون إمـام ا
مــهــمــة صــعـبــة  وإمــام فــرصــة الــتـأهل
لــلـتـصـفــيـات احلـاســمـة لـلـتــأهل لـكـاس

العالم في قطر.
ÊËbF ¹ ‚œU

وتابعت  حـديث  النجم الـكروي السابق
ومدرب الـديوانيـة صادق سـعد لـبرنامج
الـــشــوط الـــثــالث الـــذي دعــا بـــقــوة إلى
تنظـيم الدوري بـاية طريـقة كانت لـتعلق
االمـر بـاألنـديـة نـفـسـهـا والالعـب  والن
الـفــرق تــلـعـب فـيــمــا بـيــنــهـا مــبــاريـات
ـكن االحتـادان يـسـتـأنف جتـريـبـيــة مـا
الدوري مـوضحـا ان سـاحات   الـتظـاهر
واالحتـجاجات مـعلـومة ومـحددة  سواء
في بـغـداد وبـقـيـة احملـافـظـات وان تـعذر
ذلك فــمـــهم جــدا ان يــتم الــتــنــســيق مع
أندية إقليم كردسـتان في تام مالعبها
وان تـســاهم وزارة الـريـاضــة والـشـبـاب

ــذكـور بـعـد طـلب  16نـاديا االجـتـمـاع ا
وكــان مـهـمــا لـو تــمت الـدعــوة لـعـدد من
رواد الــلـعـبــة والـصــحـفـيــ  واخلـبـراء
حلـضـور االجـتـمــاع لـلـبـحث في مـصـيـر
ــتـوقف من شـهــر تـشـرين اول الـدوري ا
اضي وبعد إجـراء أربع جوالت بسبب ا
اســتـمـرار االحــتـجـاجــات الـشـعــبـيـة في
العاصـمة ومحـافظات الـوسط واجلنوب
من دون اإلفصاح بشكل نهائي عن االمر
من قبل اللجنة واالحتاد في ان يلغى او
يـــســتـــأنف قــبـل اإلعالن في االجـــتــمــاع
األخيـر عن رفض االحتـاد إلـغـاء الدوري
فـي تـــصـــريـح غـــيــــر واضح من دون أي
تـفسـيـر لذلك األمـر الـذي  رفضـته الـفرق
التي التـرى فيه احلل او الطـريقـة إلنهاء
ــوسم قــبل ان  تــذهب بــالــضـغـط عـلى ا
االحتـاد للـبـحث امال بـالـوصـول الى اية
الية او طريقة يقام فيها الدوري قبل
ان تـــصـــر وتــــرفض عـــلى عـــدم
إلـغـائه حتت أي مـسـوغ كـان
النــــهـــا كــــانت قــــد ابـــرمت
عـــــقــــودا مـع الالعـــــبــــ
ـــدربــ واحملـــتــرفــ وا
ضـــــمـن فـــــتـــــرة اإلعــــداد
للموسم إمام أهمية اقامة
ـــا يــــخـــدمــــهـــا الــــدوري 

والكرة احمللية.
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والنــــــدري مـــــا هـــــو مـــــوقف
ــسـابــقـات االحتــاد وجلـنــة ا
الـذين كـان  عـلـيـهـمـا  الـلـقـاء
بــــــالـــــفـــــرق قـــــبـل إطالق أي
تــصــريح وهــمـا يــعــلــمـان ان
وجـــــــــود االحتـــــــــاد مـن خالل
كن ان تنظيم الدوري الذي ال
  إطالقا   بهذه احلالة    ومهم
ان يـتم الـتـوصل  التـفـاق والـية
لـــعب  عـــلى  ضـــوء مـــا تــطـــرحه
الفـرق من اراء ومقتـرحات ولـديها
احلق في تقرير مصيـر البطولة ولو
االحتاد يريـد   التريث  في  األمر  الن
 استئناف الدوري من وجهة نظره يأتي
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قبل الدخول في تفاصيل االجتماع الذي
سيعقـده االحتاد العراقي لـكرة القدم مع
ــمـتــاز وجلــنـة ــثــلي فـرق الــدوري  ا  
ـسـابـقـات أتـمـنى عـلى الـفـرق ان تـقـدم ا
عـلى  تـشكـيل رابـطـة  من بـيـنهـا لـلـدفاع
عن حقوقـها ويكـون لها دور وصوت في
كل مـا يتـعـلق بـأمـور مسـابـقـات الدوري
بـــســبـب  قــيـــام االحتــاد بـــإدارة األمــور
لوحده رغم تعثره بـاستمرار  إمام  قيام
ليه علـيهما االحتاد األندية بتـنفيذ مـا 
ـســابـقـات والبـدان تـظـهـر ارادة وجلـنـة 
الــفــرق في هــذا اجلــانب  والن الــهــيــئـة
ــسك الــعــصـا  من الــعــامـة اســتــمـرت 

الوسط.
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ويـــأتي عـــقـــد

عليـها الـلعب ولألسف الزالت بـعيدة عن
طـمـوحـات الـفـرق التـي تأمـل بان تـذهب
ـسـابـقـات الى مـا  تـريـده الـفـرق جلـنـة ا
كـطــريـقـة  بـديـلــة  لـلـدوري واالتـفـاق مع
الــفــرق الى إلــيــة تــقــبل بــهــا ألنـهــا هي
ـصـلحـة في الدوري  إمـام ما صاحـبة  ا
قــامت بـه من تــهــيــئــة  وإعــداد وصــرف
مبالغ عالية وتعـاقد مع العب محترف
الى اخر األمور  ما دفع األندية  للضغط
عـلـى االحتـاد في  يـســتـجـيب  لــهـا عـبـر
حتــــقـــــيق احلـــــوار  الـــــذي يــــخـــــدم كل

اإلطراف.
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عـــلى صـــعـــيــد مـــتـــصل حـــافظ الــدوري
الــعـراقي عــلى مــركـزه الــتـاسع لــلـشــهـر
الثاني تـواليـا من خالل التصـنيف الذي
أصدره االحتاد األسيوي لكرة القدم  من
سابـقات احملليـة البالغ عددها 46 ب ا
لـلــعـام احلـالـي وحـصل الـقــوة اجلـويـة
ــركــز  اخلـــامس والــعـــشــرين ثم عـــلى ا
ــوقع الــثـــامن واألربــعــ الــزوراء فـي ا
ونــفـط الــوسط في الــثــاني والــثــمــانــ
ضـمن مجـمـوع الفـرق الـبالغ مـجـموعـها
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ـبي إمـام نـظـيـره خـســر مـنـتـخـبـنــا االو
االوزبــكي بــأربــعــة أهــداف لــهــدفــ في
ـعسـكره اللـقاء الـذي جرى أمس األول 
التجريبي القائم في اإلمارات التي تأتي
نـتـخب لـلـمـشـاركة ضـمن اسـتـعـدادات ا
ضــمن بـطــولـة أســيـا الــتي  سـتــبـدأ في
تـايـالنـد في الـثــامن من  الـشــهـر الـقـادم
وتــســتــمــر لــغــايـة  26 حتت  23 ســنـة
نتخب لكرة القدم  2020 كما يخوض ا
مـبـاراته الـثـانـيـة مع نـفس الـفريـق  يوم
غـد االربـعـاء وذلك ضـمن جـهـود اجلـهاز
الــفــني بـــقــيــادة غـــني شــهـــد الخــتــيــار
مجـموعة الـ  23 العبـا الذين سـيمـثلون

نتـخب في البطولـة عندمـا سيلعب في ا
اجملـموعـة األولى الـتي تـضم مـنتـخـبات
البحـرين واستـراليا وتـايالند ولتـحقيق
طـمـوحـات  قطـع تذكـرة الـتـأهل لـبـطـولة
ـبـيـاد كـرة الـقـدم الـتي سـتـقـام ضـمن او
طــوكــيــو   2022 ومــهم  جــدا ان تــأتي
باريات التجريبية في هذه الفترة لكي ا
ــدرب الخــتــبــار تــتــاح الــفــرصــة إمــام ا
الالعب حتى الوصول الى من يستحق
ــنـتــخـب  الــذي سـيــلــعب الـى تــمـثــيـل ا
جموعة صـعبة  كما يظـهر تأثير  مثل
ـعـنـوي هـكــذا مـبـاريــات عـلى اجلـانـب ا
والـنفـسي  وبـكل األحـوال فهي التـخـلوا
مـن فــوائـــد واالهم ان يـــلــتـــحق جـــمــيع
درب الالعبـ  لكي تـتكامـل األمور مع ا
ن مثلوا تلك مـجموعة العـب  الذي 
ـنتـخب الـوطـني مـؤخرا حـيث ( مـهـند ا
علي وعالء عبـاس ومحمد رضـا ومحمد
قاسم وشريف عبد الكاظم وصفاء هادي
ومحمد داود ومحمد علي داود ) إضافة
الى بـقـيـة الـالعـبـ الـذين اخـتـيـروا من
درب واجلـهاز الفني الذي خالل قناعة ا
ـشاركـة الـصـعـبة من كل يـدرك طبـيـعـة ا
طالبة درب وا الوجوه  كما شـكى ذلك ا
بــــاجنــــاز األمـــــور اإلداريــــة لـــــعــــدد من
الالعـبـ امـام الوقـت القـصـيـر لـلـدخول
ــنـافـســات الـتي تـعــتـمـد بــالـدرجـة في ا
االولى على عبـور فرق اجملموعـة القوية
كـما تـظـهر االن  والـتي كـما يـبـدو أعدت
بـــشــكـل افــضـل مــنـــا كـــمـــا يـــظــهـــر من
ــتـلك قـدرات تــصـريـحــات شـهــد الـذي 
تــدريـبـيــة مـهـمــة وكـمــا لـديه مـجــمـوعـة
العــبــ بـإمــكــانــهم حتـقــيق طــمــوحـات
الشـارع الـرياضي في االنـتـقال  والـلعب
ـقبل كـما ي ا في احلدث الـرياضي الـعا
حصل في بطولة  البرازيل  وبعد نتائج
 تـقـبــلـهـا  الـكل  الن الــفـريق لم  يـخـسـر

وخرج مرفوع الرأس.
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لم تـشـهـد الـريـاضــة الـعـراقـيـة مـنـذ بـواكـيـرهـا وحـتى
ـدة مـن دعاوى عــــام  2003 مـا شـهـدته خالل هـذه ا
واتــهـــامــات وشــكـــاوى في أروقــة احملــاكـم حتت تــهم
ال العام مختلفة معظمها ال يتعدى سوء استخدام ا
ناصب االمر الذي يؤشر وبشكل ال والـصراع على ا
يــقـبل اجلــدل ان الـريــاضـة أصــبــحت بـابــا عـريــضـا
ــوازنــات لــلــصــوص الــنــهــار فــالــدولــة تــخــصص ا
والـريـاضة تـتـراجع في مـعادلـة مـقـلوبـة تـعـكس حجم

سألة. أساة وفداحة ا ا
اخـر هــذه الـدعـاوى شــكـوى تــقـدم بـهــا رئـيس احتـاد
الـسباحة الى القضاء ضد وزير الشباب بداعي سوء
اسـتخدام الـسلطة بـشكل مخـالف للقـانون والتـشهير
بـية الدولية والـتسقيط بـسبب رسالة مـوجهة الى األو
الية تـتضمن معلومـات تستهدف ابعـاده عن األمانة ا

واإلساءة لسمعته في اخلارج.
ظـروف الــدعــوى وفـحــواهـا وتــوقـيــتـهــا يـوضح حــالـة
ـثـلـهـا فـهي الـبـؤس الــذي تـعـيـشه احلـكـومــة او من 
ـعـادلـة.. تـتـحـكم فـيـهـا الـظـروف احلـلـقـة األضـعف بــا
ـنـاخ الـعـام لـلـبـلـد.. تـكـبـلـهـا الـقـوانـ الـسـيـاسـيـة وا
الـنــافـذة وحتـد من قــدرتـهــا الـقـيــود الـرسـمــيـة عـلى
الـنــقـيض تــمـامــا من خــصـومـهــا حـيـث يـســتـعــيـنـون
بـاألسلحة الشرعية وغير الـشرعية لتمرير ما يريدونه

بغض النظر عن عدالة القضية وبعدها األخالقي.
ـشـتـغلـون في ذلك ال يـعـني ان احلـكـومـة مالئـكـيـة وا
ا عارك دائما غير متكافئة  مـكاتبها مثاليون لكن ا
يـفـسـر الـفـوضى والـضـيـاع وانـعـدام الـتـوازن بـفـتـرة
اسـتثنائية هي االسوأ على االطالق في تاريخ العراق
فـاجلهـات الرسـمية مـغلـوبة عـلى امرهـا كونـها مـؤقتة
في مهامها وحتى قراراتها التي ال تعد ملزمة بانتهاء
ـا يــولـد اإلحـبـاط فـي تـصـحـيح حـقـبــتـهـا الـزمــنـيـة 

األوضاع.
ـذيلة بتوقـيع باكيريت بيـة الدولية ا رسـالة اللجـنة األو
جـيرار زابيلي رئيس جلنـة االخالق واالمتثال واضحة
ـالي لــلـجـنـة وصـريـحــة تـشـيــر الى مـعـاقـبــة االمـ ا
ـبيـة الوطنـية ورئـيس احتاد السـباحـة في العراق األو
جـنـائـيــاً بـتـهـمـة الـتـعــدي واالضـرار من قـبل احملـكـمـة
اجلـنائية العامة في طهران كذلك وجود شبهات حول
ـبــيـة وان هـذه إسـاءة اســتـخـدام أمــوال الـلـجــنـة األو
احلــقـائق تــشــكل خــرقًـا لــقــواعـد الــســلـوك اخلــاصـة
تعلق بـية الدولية وال سيـما اجلزء (ب) ا بـاللجنة األو
ـبـية بـنـزاهة الـسـلـوك. لـذلك يفـتـرض من الـلـجنـة األو
الـوطنية العراقية أن تتحرك وفقًا إلجراءاتها الداخلية
وإبالغ جلـنـة االخالق بالـتـدابيـر التـي  اتخـاذها في

النظر بهذه القضية.
ــهـمـة ان احملـاكم الـعـراقـيـة قـضت ـسـالـة األخـرى ا ا
ـبــيـة وبـالــتـالي فـان بـبــطالن انـتـخــابـات الـلــجـنـة األو
كتب التنفيذي لم تعد ـسميات والعناوين اخلاصة با ا
الي كما ان ـا فيها األمـ العام واألمـ ا شـرعية 
الــقـــانــون اجلـــديــد يـــكـــرس اســتـــقاللــيـــة االحتــادات
الـريـاضــيـة إداريـا ومـالـيـا.. الـســؤال الـكـبـيـر.. مـاهي
بـية التي اتخـذها لإلجابة إجـراءات رئيس اللجـنة األو
عـلى رسالة جلـنة االخالق? ثم بعد كل هـذه االتهامات
اجلـنـائـيـة واألخالقـيـة واالخـفـاق عـلى مـدى الـسـنـوات
ـشـهد ـغادرة ا ـاضـية هل ثـمـة مـا تبـقى من خـجل  ا

الرياضي بهدوء وبال ضجيج?
احلـقيقـة اشعر بـاحلزن واالسف على مـا ال اليه حال
رئـيس احتـاد الـسبـاحـة فـهـو من ابطـال الـلـعـبة ومن
الـقيادات الـشابة الـتي كان يتـوقع لها الـنجاح الـكبير
ـتلك مقومـات شخصيـة جيدة ولكـنه رسم لنفسه اذ 
دربــا اخـر افــضى به الى الــضـيـاع..
فـقـد الـبوصـلـة فـجنـحت سـفـيـنته
بــعــيــداً عن شــواطئ الــريــاضـة
ورست واســتـقـرت اخـيـرا عـلى
جـــرف الــــتــــهم اجلــــنـــائــــيـــة

والقضايا األخالقية. 
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افـادت تـقــاريـر صـحــفـيـة اول امس االحـد
بان االيـطالي اجلـنسـية من اصـول مصـرية
ــيـلي قـام بــرفع دعـوى في كــريـســتـيـان ا
االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم (الـفـيـفـا) ضد
الالعب مـهنـد علي مـن اجل احلصـول على
تعـويـضات بـقيـمة  65الف دوالرعن صـفـقة
الالعب مـع الــدحـــيل الــقـــطــري. وبـــحــسب
ــيـــلي هـــو وكــيل اعـــمــال الـــدعــوى فـــان ا
الالعب مهـند خالل انتقاله للدحيل القطري
حـيث تـمت الـصـفقـة من دون عـلـمه  وجرت
من قبل وكـيل اعمال آخر ايراني اجلنسية.
وكـان كــريـسـتــيـان قـد خــرق لـوائح الـفــيـفـا
حـيث ال يـحق لــوكـيل االعـمــال الـتـوقـيع مع
العب لـديه وكيل اعمـال آخر من خالل عقد
ـفعول ب الطرف والالعب مهند ساري ا
عـــلي كـــان لــديـه عــقـــد مع وكـــيل االعـــمــال
ـفعول اثـناء توقيع االيراني بـهروز ساري ا
كــريــســـتــيــان مع الالعـب. من جــانب اخــر
كــشف مـــصــدر مـــقــرب من احتـــاد الــكــرة
الــعــراقي امس االثــنـ 23 كــانــون االول
 2019 عن نيـة احتاد الـكرة مـناقـشة انـدية
متـاز حول مقـترح استـئناف دوري الكـرة ا
ـصدر . وقـال ا الـدوري بـنـظـام اجملمـوعـتـ
ثلي االندية إن اجتـماع اليوم الثالثاء مع 
ــشــاركــة سـيــشــهــد مــقــتــرحــا من جلــنـة ا
ـــســــابـــقـــات بــــاقـــامـــة الــــدوري بـــنـــظـــام ا
اجملـمـوعتـ ويـترك االمـر لالنـدية في اآللـية
. الـــتي يــتم فـــيــهـــا تــقـــســيـم اجملــمـــوعــتــ
رة واضاف أن احتـاد الـكرة عـازما هـذه ا
ـمــتـاز وان عــلى اسـتــئـنــاف دوري الـكــرة ا
اجــتــمــاع الــيــوم ســيــضع جــمــيـع اآللــيـات
اخلــاصـة بــالــدوري عــلـى ان يـنــطــلـق بــعـد
بـيـة والتي نهـائـيـات اسيـا لـلمـنـتخـبـات االو
سـتــقــام في تــايــلــنـد من  26 كــانـون االول

قبل.  ا
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ـــنـــتــــخب الـــوطـــني كــــشف العب ا
العـراقي لكرة الـسلة عـلى الكراسي
ـــــتــــحـــــركــــة عـالء احــــســـــان انه ا
ـقـبـل لـلـعب سـيــلـتــحق االسـبــوع ا
ASA TLAS ضـــمن صــفـــوف فــريق
الــيـــونــانـي واضــاف انه ســـبق له
ـرة الثـانيـة التي االحتـراف وهذه ا
يحـترف فيـها الـلعب خارجـيا حيث
ــرة االولـى ضــمن الــدوري كـــانت ا
الـــتــركي عــام  2017 ويـــعــد الالعب
عالء احــسـان اول العـب عـراقي من
ريـاضـة مــتـحـدي االعـاقــة يـحـتـرف
الــلــعب خــارجــيــا. من جــانـب اخـر
صــدر عن قـسم االعالم في الــلـجـنـة
ـبية الـعراقيـة العدد اخلاص البارا
ـبـيـاد ) بـالرقم 35 من مـجـلـة ( بـارا
والــذي اعـلـنت فـيه االمـانـة الـعـامـة
ـبية العـراقية عن عدد للجـنة البارا
االوسمة التي حتققت للعراق خالل
ــؤهـلـة الى الـبــطـوالت الـدولــيـة وا
بية الـتي تقام صيف الدورة البـارا
الــعـام اجلــديـد  2020 في طــوكــيـو
ـبيـة هشام وقال مـدير اعالم الـبارا
الــسـلـمــان ان اجنـازات الـعـراق في
ريــاضــة مــتــحــدي االعــاقــة لــلــعــام
ـنـتـهي بـلغت  186 وسـامـا مـلـونا ا

منها  62 وساما ذهـبيا و 71وساما
فضيا و 53 وسامـا برونزيـا اضافة
الـى احـصـائـيـات وجـداول بـجـمـيع

اجنـازات الـالعـبــ الــذي شــاركـوا
في الــبــطــوالت اخلــارجــيــة لــلــعـام

نتهي. ا
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تـمـهـيـداً لـتــوقـيـعه عـلى كـشـوفـات الـزعـيم بـعـد الـدولي
إجـراء الـفـحوصـات الـطـبيـة.. أهالً وسـهالً بك في قـلـعة
لحق لقب بـ"الزعيم" في ا الكؤوس". ويلعب الفيصلي ا
ــؤهل لـدور اجملـمــوعـات بـدوري أبــطـال آسـيـا .2020 ا
وسم يذكر ان شكور سجل هدفاً وحيداً مع فريقه هذا ا

متاز. بعد مرور ثالث جوالت من الدوري ا
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وصل ماهجم نادي النفط فـرحان شكور الى العاصمة
االردنية عمـان تمهيـداً النضمامه الى صفـوف الفيصلي
قـبـلـة. وذكـر الـنادي االردنـي في االنتـقـاالت الـشـتـويـة ا
عــبـــر حــســابه الــرســمي عــلى "تــويــتــر" إن "احملــتــرف
ـلـكـة عـلـياء الـعـراقي فـرحـان شـكـور وصل إلى مـطـار ا
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تحركة عالء إحسان يحترف في الدوري اليوناني لكرة السلة على الكراسي ا

نتخب مدرب ا
بي بكرة القدم األو
عبد الغني شهد


