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بـســبب اإلصــابـة وهــو مــا رفـضه
ــديـــر اإلداري بـــاسل كـــوركــيس ا
مــعـتــبـرًا ذلك مــبـررًا غــيـر مــقـبـول

حل تزويده بالتقرير الطبي.
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نـتخب ـدير الـفنـي  ـقابل أكـد ا بـا
تــــونـس آالن جــــيــــريس أنه وجــــد
صـعـوبة كـبـيـرة في حتديـد أسـماء
الالعــبـ الــذين ســيــشــاركـون في
ــبـــاراة الـــوديــة ضـــد مـــنـــتــخب ا

قررة العراق ا
ـدرب الـفـرنـسي في مـؤتـمر وقـال ا
صـحـفي إن قـائـمـة مـبـاراة الـعـراق
ضمت 14 العـبًــا يـنـشـطـون خـارج
عـــنـــاصــر تـــونـس إضــافـــة إلى 7 
ـبـيــة وذلك في انـتـظــار نـهـايـة أو
ـــــوسم الخـــــتــــيـــــار الالعـــــبــــ ا

. احمللي
وتعد مباراة العراق
هي الــــــوديــــــة
األولـى عــــــلى
درب اإلعداد
لــــــــكــــــــأس

األ
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أعــــلن الــــصــــربي ســــريــــتـــشــــكـــو
ـــنـــتـــخب كـــاتـــانـــيـــتـش مـــدرب ا
الــعــراقي قــائــمــة مــنــتـخـب أسـود
ــتــوجــهــة إلى تــونس الــرافــدين ا
ـبـاراة الـدولـيـة الـوديـة خلــوض ا
ــلـعب أمـام نــسـور قـرطــاج عـلى ا
ـــبي بـــرادس يــوم اجلـــمـــعــة األو

قبل. ا
وغادر منتخب العراق أمس األحد
إلى الــــعـــاصــــمـــة الــــتــــونـــســــيـــة
متاز وسيتوقف الدوري العراقي ا

. بعد دعوة الالعب
وضمت قـائمـة منتـخب العـراق كلًا
من: "جالل حـسـن ومـحــمـد حــمـيـد
ــرمى ومــحــمــد صـالـح حلــراسـة ا
واحـــمــد ابـــراهــيـم وســعـــد نــاطق
وعـدي شـهـاب ومـيـثم جـبار وعالء
مهاوي وسامح سـعيد وضرغام

إسماعيل".
وجـاء في الـقـائـمـة أيـضًـا
"حـــســام كـــاظم لـــلـــدفــاع
وأمـجد عـطـوان وحـس
عـــلي وجـــســـ مـــيــرام
ومــحــمــد قــاسـم وكـرار
نـــبــيل ومـــازن فـــيــاض
وهـــــمـــــام طـــــارق خلط
الــوسـط ومــهـــنـــد عــلي
ن وعالء عــــــبــــــاس وا

حس للهجوم".
فيمـا اعتذر بـشكل مفاجئ
الالعب أحــــمـــد يـــاســـ
احملترف في الدوري

الــــــســـــويـــــدي
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عنية. يات الرياضية الدولية بعلم وزارة اخلارجية وسفارات الدول ا أكد وزير الشباب والرياضة أحمد رياض عزم وزارته وضع آلية وضوابط خاصة الفتتاح االكاد
ية ليكانس في النرويج لالستثـمار والتسويق الرياضي ان الوزارة واحلكومة العراقيـة داعمتان لكل جهد شبابي يسير على الطريق واضاف رياض خالل استـقباله وفد اكاد
يـات الريـاضية ـخاطـبة جـميع االكـاد ـسار اخلـاطئ سواء كان نـشاطـا شبـابيـا او رياضـيا". مـوجها " ـساعـدة إلجناح عـمله ومن واجـبنـا تصـحيح ا الصـحيح وتـقدمان له ا

عرفة طريقة تأسيسها قانونيا ام ال". راجعة الوزارة  الدولية في العراق 
دارس واالستفادة عنية بذلك إلعادة ضبط هذه ا يات الرياضية الدولية وتكون بعلم وزارة اخلارجية وسفارات الدول ا واضاف "سنضع آلـية وضوابط خاصة الفتتاح االكاد

منها من خالل أنشاء دوري خاص لهم وتعشيقها مع دول اخلارج فضال عن االتفاق على كيفية تسويق الالعب واحلفاظ عليه من الناحية القانونية".
ـــــية رياضية تخــــتص بتطوير وتأهــــيل الالعب ـــية ليكانس ودراسته لغــــرض انشاء اكاد نــاقشة ملف اكاد فيما وجه مـستشار الوزارة لشؤون الرياضة حسن كر 

درب. وا
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ـواد نـظــريـة وعــمــلـيــة في ا
الـــــــتـي  طـــــــرحـــــــهـــــــا في
احملــــاضـــــرات الــــنــــظــــريــــة
والـعــمـلــيـة الـتـي ضـيـفــتـهـا
قــــــــــــاعـــــــــــات ومـالعـب دبـي
الريـاضيـة وتضـمنت دراسة
بـــنــــود قــــانــــون الــــلــــعــــبـــة
ــسـتـجـدات بــاإلضـافـة الى ا
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متازة الشكاوى التي تسجل على بطولة دوري اندية العراق لفرق الدرجة ا
قررة دة الزمنـية الطويلة ا لكـرة القدم في تزايد مستمـر.. مدرب يقول ان ا
ـمـتـاز من مـحـتـواه الـفـني بـحـيث تـصبح ـبـاريـات تـفرغ الـدوري ا إلجـراء ا
لـة وبال هـدف فـني خـاصة تـلك الـتي تـقام في شـهـر الـصيف ـبـاريـات  ا
حيث درجـات احلرارة مـرتفـعة وحـياة الالعـب مـهددة.. مـدرب آخر يـقول
ـباريات الن الـبون الـفني شاسع ان التـكافؤ (يـنعـدم) احيانـا في عدد من ا
ـمتـاز اهميـته الفـنية.. ب مـستوى بـعض فرق االنـدية وهنـا يفـقد الدوري ا
نـهـاج الـتدريـبي لـفـريقه مـدرب ثـالث يـشيـر الى (عـدم) قـدرته عـلى ضبـط ا
ـدد زمنـية طـويلـة احيانـاً في إطار لتـوقف مبـاريات الـدوري أكثـر من مرة و
ــوسم الـريــاضي.. مـدرب رابع يــشـكــو من (انـعـدام) ذرائع شــتى خالل ا
ـالي لفريقه وأثر ذلك على اداء ومـردود الالعب وتراجع النتائج.. الدعم ا
مــدرب خـامس يــنـتــقـد وبـشــدة االحتـاد الــعـراقي لــكـرة الــقـدم عـلـى مـنـحه
ترخـيص اللعـب على مالعب غيـر صاحلة لـلتـدريب.. ومدرب سادس يـشير
شـاركة في الـدوري ويقول انه كـبيـر وال بد من تقـليصه الى عدد الـفرق ا

الى (16) فريق.
مـتى تُـفــعّل هـذه اآلراء لـتــشـكل مـوقــفـاً حـاســمـاً يـجــبـر من خالله االحتـاد
وسم العـراقي لكـرة القـدم علـى مراجـعة طـريقـة ادارته الهم نشـاط له في ا
الـريـاضي وتـصـويـبـهـا اال وهو بـطـولـة دوري انـديـة الـعـراق لـفـرق الـدرجة
ـصالح الـضـيقـة وعدم ـمـتازة.. تـسـاؤل يتـكـرر منـذ عـدة مواسم ولـكن ا ا
االكتـراث بحاضر ومستقبل الالعب العراقي وعدم وجود موقف حازم من
ـمـتـاز ضد قـبل ادارات االنـديـة الـريـاضـيـة التي لـديـهـا فـرق في الـدوري ا
ـصـالح ـكـنة.. ا ـعـاجلـة غـيـر  الـسـيـاسـة االداريـة الحتـاد الـكـرة جتـعل ا
الضـيـقة تـكمن في حتـالف عدد من ادارات االنـدية مع (خـطط) االحتاد إذ
ـستـوى الفني مـتاز فـوق كل اعتـبار.. وا ان مشـاركة فـرقها فـي الدوري ا
لالعب ليـس من اولويات االحتـاد العـراقي لكـرة القدم الـذي يحـمل االندية
دائـمـاً مـسـؤوليـة تـراجع اداء الالعـبـ ألنـها (اي االنـديـة) هي الـتي تـصر
ـمـتاز (20) فـريـقـاً وليس (16) عـلى ان يكـون عـدد فـرق بـطـولـة الـدوري ا
فريـقاً وهذه حـقيقـة ال تقـبل اجلدل.. اما ادارات عـدد من االندية فـهي كما
هو مـعلوم ومنذ عدة مواسم خلت تؤدي واجباتها كإسقاط فرض وحسب
وهي على اسـتعـداد لالتفـاق علـى (تفـاهمـات) تفـضي الى تسـييـر مبـاريات
مـتـازة على أي نـحـو كان وحـتى ولو دوري انديـة الـعراق لـفرق الـدرجـة ا

استمرت الى شهر تموز او آب.
ــتـضــرر االول من مــا هــو مــؤكــد ان الالعب هــو ا
متاز بالكيـفية التي تسير وتنظم بطـولة الدوري ا
ـبــاريـات في هــذه اآلونــة وهـو (الالعب) بــهــا ا
ـشـاكل الـسـالـفة غيـر قـادر عـلى الـتـغلـب على ا
الـــذكــر ألنـه غــيـــر مــشـــارك في قـــرار تــنـــظــيم

الدوري.
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قبل وسم ا متاز الى البقاء في منافسات الدوري ا UIÐ¡∫ تسعى فرق ا
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اخـتـتـمت في دولـة االمـارات
ــتـــحــدة / دبي الـــعــربـــيــة ا
الـدورة الـتحـكـيمـيـة الدولـية
فـي لـــعـــبــــة تـــنـــــــــس كـــرة
الــقــدم بــإشــراف االحتـــــــاد
الدولي للّعبة وبالتعاون مع

ــركــزي االحتــاد الـــعــراقـي ا
ـــشــــــــاركــة 19 لـــلّــعـــبــة و
ــثــلـــون مــخــتــلف حـــكــمــاً 

احملافظات العراقية. 
وقــال احلــكم بــاسم مــحــمــد
عــبـاس اجلــنـابي ان الـدورة
اسـتــمـرت 10 ايـام صــبـاحـاً
احدى اجتماعات احتاد الكرة العراقيومـساءاً تـخلـلـها امـتحـانات
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اضي عن الواقع الريـاضي وحتت نفس العنوان كنـا قد حتدثنا االسـبوع ا
ـشاكل والهـموم التي تـعيشـها الريـاضة العـراقية وقـد وعدنا قـرائنا حيث ا
ستجدات واالفكار االعزاء بـان نستكمل حديثنا الذي حتـدثنا به مع طرح ا

قترحات العملية التي جندها مفيدة وعملية للخروج من االزمة!!  وا
آملـ ان جتد افكـارنا ومقـترحاتـنا جتاوبـا وتعاونـا واذان صاغيـة للخروج
ا يخـدم ويطور الريـاضة وينـتقل بهـا الى واقع جديد وغد من هذا الـواقع 

مشرق. 
ويهـمني ان استعـرض اهم العقـد واالختنـاقات التي يتـوجب التخـلص منها
وتخـليص الـريـاضة من شـرورها والـتي تـفشت واسـتقـرت بـأعمـاق القـطاع
الريـاضي وحتولت الى سلـوكيات وتصـرفات راسخـة بالعـقل الباطن يدافع
عـنــهـا الــبـعض ويــبـررهــا الـبــعض االخــر وفي مـقــدمـتــهـا غــيـاب الــقـوانـ
ـؤسسـات الـرياضـــــــــية وهـذا الـغـــــــيـاب هو والتـشريـعـات التي حتـكم ا
ـا حـصـل ويـحـصل فـي الـقـطــاع الـريـاضي من الـســبب الـرئـيــسي واالول 
ـبية الوطـنية العـراقية ضلت تـعمل ومنذ سـقوط النظام فوضى فالـلجنة االو
في 2003/4/9 حتى الـساعـة بال قانـون وضلت انـتخـاباتـها جتـري ومنذ
ذلك الزمـان الى اليـوم حسب لـوائح دوكان وقـرارات وتعلـيمـات وتوجـيهات
حمـلت الكـثيـر من االجتـهادات واالخـطاء االمـر الذي دفع الـقضـاء العراقي
بيـة الوطنـية العراقـية كيـانا منحال والـعقدة االخرى الى اعتبـار اللجـنة االو
رتـبك لـقضـية الـتي شـغلت الـقـطاع الـريـاضي هي التـصـرف العـشـوائي وا
ان ان بية وهي ال تـمتلك قانونا مـشرعا في البر ال الـعام وهل يحق لألو ا

تتصرف بهذه االموال الطائلة وتوزعها كيفما تشاء ? 
كل ذلك نسـتـطيع ان نـعـتبـره فسـادا مـاليـا في الـقطـاع الـرياضي وذلك من
ـبــيــة) ومــنـهم ــؤسـســات (احتــادات واو خالل كــثــرة الــعـامــلــ في تــلك ا

 ! الفضائي
اذا هـنـاك خـلل في هـذا اجلـانب يـتـطلـب ان يتـعـاون كل الـشـرفـاء واالخـيار
ـتـنـوعـة الـتي لـرصـده والـكـشف عـنه اضـافـة الى الـرواتب واخملـصـصـات ا
ـبــيـة ــؤسـســات الـريــاضـيــة ( او يــسـتــلـمــهـا اغــلب ان لم اقــول كل قـادة ا
بي يـشتـرط على ـيثـاق االو واحتادات ) بـشكل غـير مـبرر وال مـقـبول الن ا
ـؤسسات الريـاضية ان يعـملوا تطـوعيا اي بدون رواتب العـامل في هذه ا
هم االخر تـفرغـ ألداء عمل وظـيفي مـحدد واالمـر ا وال مخـصصـات اال ا
بيـة واحتاداتها التي يـستهلك اجلانب الـتشغيلي يـزانية السنـوية لألو هو ا
فيـها اكـثر من ثالثـة ارباعـهـا ألنهـا مخـصصـة للـرواتب واخملصـصات وان
الربع الـباقي فقط مـخصص لغرض صـناعة البـطل الرياضي وبـناء رياضة
تحضر االجناز وهـذا اسوء ما يواجه الريـاضة العراقيـة بينما في الـعالم ا
ناسب امـا نحن فال زلنا نـسير في هذا تـمدن فالعـكس هو الصحـيح وا وا

نهج اخلاطئ وهنا أتساءل :  ا
ـليارات من ميزانيتـها لقطاع الرياضة اال يحق لـدولة او حكومة تخصص ا
ـبــالغ كـيـف ومـتى ومــا هي الـنــتـائج ان تــسـال ابــنـائــهــا عن صـرف هــذه ا

نصرمة !  تحققة لرياضتنا طيلة السنوات الستة عشر ا ا
بية واالحتادات بـاد في االو اقول لـلخيرين والـشرفاء واصحـاب القيم وا
تعـالوا الى كـلمـة سواء.. نـاشدوا احتـاداتكم ان يـقدمـوا كشـوفات واضـحة
صـروفة وهل جنـحتم في عـملـكم ماذا حـققتم ـقدمـة وا بالغ ا وصريـحة بـا

من جناحات واجنازات? 
وهـنـا انـا ال اريـد ان اخـوض بـتفـاصـيل وارقـام لم اكـون من هـواتـهـا لـكني
ــركــزيـة ـبــيــة واالحتــــــــــادات ا اجـد ان جنــوم الــريــاضــة وقـــــــــادة االو
ــشـرف واالمس اجلـــــــمــيل عـلـيـهـم ان يـدافـعـوا عن وصـاحــبي الـتـاريخ ا
اسمائـهم ويبقـوها مطرزة وان ال يـضحوا بهـا بسهولـة وهنا اناشـد الكاب
رعد حـــــــــمـودي واطـالب الـكـاب فـالح حســــــن وادعـوا بـطل الـسـبـاحة
سرمـد عبـد االله وغيـرهم من الـكبـار ان يتـعاونـوا ويسـاندوا اخلــــــــطوات
واالجــراءات الـتـي اقـدمـت عـلــيــهــا احلــكــومـة إلـــــــصالح
الــواقع الــريــاضي وتــطــهــيــره والــتــعــاون من اجل
تــشـــريع الــقــوانــ الــتي تــنـــظم الــعــمل وتــنــهي
ــــقـــــــــــــصــــرين الـــــفــــوضــــــــى وحتــــاسـب ا
واخملطـئ لـيكـون الـغد لـلمـجتـهـدين والنـظيـف

والكفوئ .. 
ولنا عودة.

األفريقية 2019 التي تسـتضيـفها
مــصـر فـي الـفــتـرة من 21 يـونــيـو
حـزيــران حـتى 19 يـولــيـو تـمـوز

. قبل ا
وأوضح جـــــيـــــريس: "ســـــنـــــواجه
مـــنــتــخب الــعـــراق يــوم اجلــمــعــة
الـقــادم ولألسف خـســرنـا العــبـ
بـســبب إصـابــات خـطــيـرة وهــمـا
العب النـجم السـاحلي محـمد أم
بن عــمـــر واحملــتــرف في فــرنــســا

سيف الدين اخلاوي".
وحـــول غـــيــــاب بـــعـض األســـمـــاء
احملـترفـة عن القـائمـة األوليـة التي
أعـلـنـهـا قال: "هـنـاك العـبـ قرروا
ــنـتــخب ســواء بــصــفـة مــغــادرة ا
مـؤقتـة مـثل يوهـان بن عـلوان أو
بــصــفــة نــهــائــيــة مــثل صــيــام بن
يوسف الـذي أعلن اعـتزاله الـلعب

دوليًا".
WÞdA « oŠö¹ W¹u'«

تــمـكن فـريق الــشـرطـة من احلـفـاظ
عــلى فـــارق الــنـــقـــاط بــيـــنه وبــ
الوصيف الـقوة اجلويـة حيث فاز
الــــفــــريـــقــــان فـي اجلــــولـــة الـ 30
لـلــدوري الــعـراقي والــتي أقــيـمت

مساء اول أمس السبت.
ـــبــــاراة األولـى قــــاد هـــداف فـي ا
الــدوري عالء عـبـد الــزهـرة فـريـقه
الــشــرطـة لــفــوز مــهم عــلى ضــيـفه
الديوانية بهدف دون رد سجله من
ركـلــة جـزاء في الــدقـيــقـة (10) في
ـبـاراة الــتي أقـيــمت عـلـى مـلـعب ا

الشعب الدولي.
وحـاول الـديـوانـيـة إدراك الـتـعـادل
عدودة لـكنه لم يـستـثمـر الفـرص ا
الـتي حـصل عــلـيـهــا طـيـلـة
ـقابل ـباراة بـا زمن ا
الـــشـــرطــــة لم يـــكن
ــا يــكــفي فــاعــلًــا 
إلضـــافـــة الـــهـــدف

الثاني.
ورفع الــــشــــرطــــة
رصـــــــــيـــــــــده إلى
الــنــقــطــة 73 في
ـــــــركـــــــز األول ا
فـــيـــمـــا جتـــمــد
رصـــــــــــــيـــــــــــــد
الديوانـية عند
النقطة 32 في
ركز الـ 16. ا
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ـــــبـــــاراة وفي ا
الـــثــانــيــة واصل
الـــقــــوة اجلـــويـــة
(الوصيف) ضغطه
ـــــتــــصــــدر عـــــلى ا
بــفـوزه عــلى فـريق
الـــــنــــــجف (0-1) في
ــبــاراة الــتي أقــيــمت ا
عــــلى إســـتــــاد الـــنـــجف

الدولي.
وعانى فريق الـقوة اجلوية

ــبـاراة حـيث اصـطـدم بـفـريق في ا
مـنـظـم يـسعـى هـو اآلخـر لتـحـقـيق
نـتيـجة جـيدة تـنقـله إلى األمام في
ـباراة جـدول الـتـرتـيب. وشـهـدت ا
بالشوط األول هجـمات متبادلة إذ
ضاعت أبرز الفـرص بأقدم حمادي
أحـمد وأضـاع لـفريق الـنـجف علي
رشـيد. وسـجل عمـاد محـسن هدف
ــبــاراة الــوحـيــد لــصــالح الــقـوة ا
اجلوية في الدقيقة 85 ويخطف 3

نقاط مهمة.
ورفـع الـقـوة اجلــويـة رصــيـده إلى
ركـز الثـاني فيـما النـقطة 65 في ا
جتـمد رصـيـد النـجف عنـد الـنقـطة

ركز الـ 12. 34 في ا
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ـبـاراة الــثـالـثــة خـطف نـفط وفي ا
ميسان تعادلًا قـاتلًا بنتيجة (1-1)
ــلـــعب ــيـــنـــاء   من مـــضـــيــفـه ا

الفيحاء في مدينة البصرة.
بـاراة في شوطـها األول لم ترتق ا
ـطـلـوب مع بـعض ــسـتـوى ا إلى ا
الفرص هنا وهناك لينتهي الشوط

األول بالتعادل السلبي.
يناء وشهد الـشوط الثاني هـدف ا
األول من ركـــلـــة جـــزاء ســـجـــلـــهــا
بــنــجـــاح الالعب مــحــمــد شــوكــان

باراة. بالدقيقة 66 من ا
ـــبــاراة لــبــضع دقــائق وتــوقــفت ا
نتـيجـة اعتراض نـفط ميـسان على
حالة مشكوك بها طالب من خاللها
العـبو نـفط ميـسان بـركلـة جزاء لم

يحتسبها احلكم.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل

من الــضــائـع عــادل نــفط مــيــســان
الـكــفـة عــبـر هــداف الـفــريق وسـام
ـباراة بالـتعادل سعـدون لتنـتهي ا

.(1-1)
ورفع نفط مـيسـان رصيده لـلنـقطة
ـركـز اخلـامس فـيـما رفع 44 في ا
يـناء رصيـده إلى النـقطة 31 في ا

ركز الـ17. ا
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وأثـخـن الـصـنــاعـات الــكـهـربــائـيـة
جــراحـات ضـيـفه الـبـحـري بـفـوزه
عــلـيه (2-3) الــيـوم الــســبت عـلى
مـلــعب الـتــاجي حلـســاب اجلـولـة
متاز. الـ30 من الدوري العراقي ا
وســــجـل أهــــداف الـــــصــــنــــاعــــات
الـكـهـربــائـيـة كل مـن سـيف طـاهـر
ومـصـطـفى مـحمـود وعـبـاس عـبد
فـيــمـا أحـرز لـلــبـحـري حــيـدر عـلي

 . وعادل حس
وتمكن الصنـاعات بذلك من ضمان
البـقاء في دوري الكـبار إلى درجة

كبيرة بعد هذا الفوز.
وتـــقـــدم الــبـــحـــري في الـــدقـــيـــقــة
ـبـاراة عــبـر العـبه اخلـامـســة من ا
حـــيــدر عـــلي إال أن الـــصــنـــاعــات
الــكــهــربــائــيــة تــمــكن مـن الــعـودة
سريـعا عن طريق سـيف طاهر في

الدقيقة العاشرة.
وسجل هداف الصناعات مصطفى
مـحـمـود الـهـدف الـثـاني (1-2) في
الــدقــيــقــة 25 لــكن الــبــحــري عــاد
وعـادل الـنـتيـجـة عـبر قـائـده عادل
حـســ في الـدقــيـقـة األخــيـرة من
الشـوط األول. وفي الـشوط الـثاني

قـاوم الــبـحـري حــتى الـدقــيـقـة 85
قـبل أن يـخـطـف عـبـاس عـبـد هدف
باراة الصناعات الثالث لتنتهي ا

بفوز مهم ألهل الدار.
ورفـع الـــصــنـــاعـــات رصـــيـــده إلى
ــركــز اخلــامس الــنــقــطــة 32 في ا
عشـر بـيـنـمـا جتمـد الـبـحـري عـند

ركز األخير. النقطة 17 في ا
dO¦  ‰œUFð

وفي مــبــاراة أخــرى احــتــضــنــهـا
ملعب الكـرخ حسم التعادل (2-2)
 لقاء الكرخ والكهرباء ضمن
مــنـافــســات ذات اجلــولــة. وسـجل
" وأحرز للـكرخ علي صالل "هـدف

." للكهرباء مراد محمد "هدف
ــبــادر في وكــان الــكــرخ الــطــرف ا
الـلقـاء حيث افـتتح الـنتـيجـة علي
صالل فـي الـدقــيــقـة 23 لــكن مـراد
مــحــمــد عــادل الــكـــفــتــ لــصــالح
الكهربـاء بعد مرور 4 دقائق فقط.
وبـعــدهـا أهـدر مــراد مـحـمــد ركـلـة

جزاء لفريقه في الدقيقة 40.
وفـي الـــــشـــــوط الــــثـــــانـي تـــــكــــرر
السيناريو حيث تمكن علي صالل
من ترجيح كـفة الكرخ في الـدقيقة
53 لــكن الــكـهــربـاء ســعى من أجل
العودة وحتقق له ذلك في الدقيقة
83 عــبــر مــراد مــحــمــد لــتــنـتــهي
ـبـاراة بتـعـادل الفـريـق بـهـدف ا
لــكل مــنــهــمــا. وبـذلـك رفع الــكـرخ
ـركز رصـيده إلـى النـقـطة 55 في ا
الــثــالث بـيــنــمـا احــتل الــكـهــربـاء
ـركــز الـرابـع عـشــر بـرصــيـد 32 ا

نقطة.
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لوح وزير الـشباب والريـاضة احمد رياض
ستـشار القانـوني الحتاد الكرة قاضـاة ا
نـزار احمـد بعـد اتهـامه للـحكـومة الـعراقـية
حكمة النزاعات بنها طائفية خالل حديثه 

الرياضة "كاس" بسويسرا.
وقــال ريـــاض ان "هــيــبـــة ومــكــانـــة الــدولــة
ـسميات العـراقية وسـمعة الـوطن أكبر من ا
والـشــخــوص وسـنــحــاسب كل من يــحـاول
االســـاءة الى احلـــكـــومــة الـــوطـــنـــيــة الـــتي
اسـتـمــدت شـرعـيـتـهـا مـن مـصـادقـة مـجـلس

ثل الشعب العراقي". النواب الذي 
وب رياض ان "مواقع التواصل االجتماعي
ـــســتـــشــار تــداولت إســـاءات واتــهـــامــات ا
ــركـزي لـكـرة الـقـانــوني لالحتـاد الــعـراقي ا

الـقــدم نـزار احــمـد الى احلـكــومـة الـعــراقـيـة
واتهـامه لها باتـهامات غـير مقـبولة وإذا ما
تـــأكـــد صـــحـــة مـــا تـــداوله عـــدد من مـــواقع
الـتــواصل االجـتـمـاعي فـإن الـوزارة لن تـقف
مكـتوفة األيدي جتـاه موضوع يـتعلق بـهيبة

الدولة وعدالة القضاء".
ــثل احتـاد ـعــني  واوضـح أن "الـشــخص ا
الـكرة بـصفـته مسـتشـارا قانـونيا لـه وهكذا
اتـهــام في مـحـكــمـة دولـيـة اذا مــا  اثـبـاته
فـعلى احتـاد الكرة بـيان مـوقفه الـصريح من
اتهامـات مستشـاره القانوني الـذي يتقاضى
أجوره من أمـوال احلكـومة العـراقيـة وعليه
ان يـــقــدم دلـــيال قــاطــــــــــعــا يـــعــزز مـــوقــفه
الــصـريـح جتـاه هــذه االتــهــامــات واال فـإنه
بالتأكـــــــيد سيتعرض للمساءلة القانونية".

والـــــتـــــعـــــديـالت االخـــــيــــرة
جملـريات قـانون الـلـعبـة. قام
بطرح احملـاضرات احملاضر
واحلــكم الـدولـي مـارجن من
جــمـهــوريـة الــتـشــيك بـطــلـة
الــعــالـم في مــجــال الــلــعــبــة
واســـعـــد الـــســـاعــدي نـــائب
رئــــيس االحتــــاد الــــعــــراقي
ـــتـــرجـــمـــة واحملــــاضـــرة وا
يــســرى نــاجـي و في خــتــام
الـــدورة وزعـت الـــشـــهـــادات
الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة الـــدولـــيـــة
لــلــمـــجــتــازين االخــتــبــارات
الـــنــــهـــائــــيــــة وسط اجـــواء
ريـــاضـــيــة رائـــــــــعـــة وقــدم
ـــتـــحـــدث االســـتـــاذ بـــاسم ا
مــــــحــــــمــــــــــــــد الــــــشــــــكــــــر
والـــــعــــــرفــــــــــــان لـالحتـــــاد
الـــدولـي ولـــدولــــة االمـــارات
ـركـزي ولالحتـاد الــعـراقي ا
ـتـمــثل بـرئـيــسه د. صـفـاء ا
صاحب وزمالئه في االحتاد
على توفـير كافة مـستلزمات
جنــــــــــاح الــــــــــدورة الــــــــــتـي
اعــتــــــــبــرهــا مــثـالــيــة بـكل
شـيء  كـمـا قــدم الـشــكـر الى
االحتـاد الـفـرعي لـتـنس كـرة
ـتـمثل قــــــــدم الديـوانـية وا
بــــبــــركـــات عــــبـــد احلــــمـــزة
وزمالءه لــــتـــرشـــيـــحـــهم لي
لتمثـيل احملافظة في الدورة
مــعــاهــداً اجلــــــــــمــيع عــلى
الــعــمل الــدؤوب واجملــتــهــد
لــبث روح الـلــعـبــة اجلـديـدة
وخلق لهـا قاعدة جمـاهيرية

كبيرة.

شارك في الدورة في دبي جانب من الوفد ا

سريتشكو
كاتانيتش


