
انتللزع بر�شلونة حامل اللقب ثللاث نقاط غالية من 
اأر�للض فالن�شيللا عندمللا قلللب تاأخللره اإىل فللوز قاتل 
2-3 بهدفني من جنمه الأرجنتيني ليونيل مي�شي، 
يف املرحلللة الثامنللة من الدوري الإ�شبللاين، وت�شّدر 
الرتتيللب على الأقل حتى اأم�للض الأحد بانتظار باقي 
النتائللج. ورفع بر�شلونة ر�شيده اإىل 19 نقطة من 9 
مباريللات، بفللارق نقطة عللن كل مللن اأتلتيكو مدريد 
الذي يحل على اإ�شبيلية الثالث )17( يف مباراة قمة، 
وغرميلله ريللال مدريد الللذي ي�شتقبل اأتلتيللك بيلباو. 
وجللاءت املبللاراة مثللرة وخ�شنللة �شهللدت توزيع 9 
اإنللذارات، واحتجاجللات كثللرة على قللرارات احلكم. 
وخا�للض بر�شلونة اللقاء منت�شيًا بعللد فوزه ال�شاحق 
علللى مان�ش�شللرت �شيتللي الإنكليللزي القللوي ومدّربلله 
ال�شابق بيب غوارديللول -4�شفر الأربعاء املا�شي، 
منها ثاثيللة ملي�شي. وكان مي�شللي )29 عامًا( بقي 
احتياطيللًا يف املباراة ال�شابقة يف الللدوري، قبل اأن 
يدخللل وي�شّجل اإثللر غيابه ب�شبب متللزق يف ع�شات 
فخللذه خال التعادل مع غرميه اأتلتيكو مدريد 1-1 

يف 21 اأيلول/�شبتمرب املا�شي.
على ملعللب "مي�شتايللا"، غاب عللن بر�شلونة الظهر 
جللوردي األبا وقلللب الدفاع جرار بيكيلله لاإ�شابة، 
فلعللب بدًل منهما �شرجي روبرتللو والفرن�شي لوكا 
دينيللي، كما �شارك لعللب الو�شط الربتغللايل اأندريه 

غومي�للض اأ�شا�شيللًا اأمللام فريقلله ال�شابللق. وتعر�للض 
لعللب الو�شط اأندري�للض اإينيي�شتللا لإ�شابة يف ركبته 
بعللد عرقلة مللن قائد فالن�شيللا اإنزو بريللز، فا�شطر 
املللدرب لوي�للض اإنريكلله لإجللراء تبديللل ا�شطللراري 
دافعللًا بالكرواتللي اإيفللان راكيتيت�للض )12(. وك�للر 
مي�شي حاجز التعادل على طريقته اخلا�شة اإذ ا�شتلم 
الكللرة مللن راكيتيت�ض علللى حللدود املنطقللة، ف�شّدد 
بي�راه كرة اأر�شيللة قفز فوقها الأوروغوياين لوي�ض 
�شواريللز عانقللت �شبللاك احلار�للض الربازيلللي دييغو 
األفي�للض الللذي طالللب بت�شلللل علللى ال�شيللوف )22(. 
تدخللل األفي�ض بعدها وت�شّدى ملحاولللة �شواريز بعد 
متريللرة مللن مي�شللي )37(. ويف ال�شوط الثللاين، بّكر 
فالن�شيللا بتعديللل النتيجة بعد متريللرة عر�شية على 
حللدود املنطقللة �شّددهللا منللر احلللدادي املعار من 
بر�شلونة ي�شارية اأر�شية اإىل ي�شار تر �شتيغن )52(. 
ومل يتاأخللر اخلفافي�للض يف اإ�شافة الثللاين عن طريق 
رودريغللو اإثللر خطاأ دفاعللي بالرقابة داخللل منطقة 
بر�شلونة وبعد متريرة مللن الربتغايل ناين )56(. ثم 
عللادل الفريق الكاتالوين عن طريق �شواريز بت�شديدة 
�شاروخية من داخل املنطقة بي�راه، بعد راأ�شية من 
راكيتيت�ض اأبعدها الفي�ض برباعة، لكّن الأوروغوياين 
ترّب�للض وهللز �شباكه مللرة ثانية يف املبللاراة )62(. 
ويف نهاية دراماتيكية، عرقل املدافع التون�شي اأمين 

عبللد النور، الذي دخللل يف نهاية ال�شللوط الأول بدًل 
مللن امل�شاب خو�شيه غايللا، �شواريز فاحت�شب احلكم 
ركلة جللزاء توىل مي�شللي ترجمتها ب�شعوبللة بالغة، 
اإذ كاد الخت�شا�شللي األفي�للض يبعدهللا بفارق �شئيل 

.)90+4(
وهللذا خام�ض هللدف ملي�شي يف ثللاث مباريات بعد 
عودتلله مللن الإ�شابة. والتقللى الفريقللان 118 مرة 
منللذ 1924 ففللاز بر�شلونة 46 مللرة وفالن�شيا 45 
مللرة وتعادل 28 مرة. من جانبلله، وا�شل اإ�شبانيول 
معاناتلله وف�شل يف حتقيق فللوزه الأول لهذا املو�شم 
بللني جماهره لكنه عاد من بعيد وحول تخلفه اأمام 
اأيبللار بثاثية نظيفة اإىل تعادل 3-3. وبدا اأيبار يف 
طريقه لفللوز �شهل للغاية بعدما اأنهللى ال�شوط الأول 
متقدمللًا بثاثللة اأهداف نظيفللة للمللرة الأوىل خال 
موا�شملله الثاثللة يف دوري الأ�شللواء وذلللك بف�شللل 
�شرجللي انريت�للض )23( واملك�شيكللي دييغللو ريي�ض 
)27 خطللاأ يف مرمى فريقه( واإنريكي غار�شيا كيكي 
)44(، اإّل اأّن النللادي الكاتالللوين انتف�ض يف ال�شوط 
الثاين وقّل�ض الفارق عرب الباراغوياين هرنان بريز 
)65( والأرجنتينللي بابلللو بياتللي )73(. وتعّر�للض 
اأ�شحاب الأر�للض ل�ربة قا�شية بعد ا�شطرارهم اإىل 
اإكمللال اللقللاء بع�رة لعبللني ب�شبب طللرد املهاجم 
الإكوادوري فيليبي كاي�شيدو، بديل بياتي، حل�شوله 

علللى اإنللذار ثللان )84(، لكّن ذلك مل يحبللط عزميتهم 
ومتكنللوا مللن اإنقاذ نقطللة بف�شل هللدف قاتل �شجله 
الربازيلي ليونللاردو بابتي�شتللاو يف الدقيقة الثانية 
من الوقت بدل ال�شائع بت�شديدة من خارج املنطقة، 
حارمًا اأيبار من فللوزه الثاين خارج قواعده والرابع 
باملجمللل هللذا املو�شللم. وهللذا التعللادل الثالث على 
التللوايل لإ�شبانيللول واخلام�للض يف ثمللاين مباريات 
مقابل فوز يتيم حققه خارج قواعده على اأو�شا�شونا 
)1-2( يف 22 اأيلول/�شبتمرب املا�شي، يف حني اأنه 
مل يحقق اأي فوز يف املباريات اخلم�شة التي خا�شها 
بني جمهوره حتى الآن. وحقق ريال �شو�شييداد فوزاً 
كبللراً علللى �شيفلله األفي�للض -3�شفللر لي�شعللد اإىل 
املركللز ال�شابللع مللع 13 نقطللة، فيمللا جتّمللد ر�شيد 
األفي�للض عنللد 10 نقللاط يف املركللز احلللادي ع�ر. 
علللى ملعللب "اأنويتا"، �شّجللل خافيللر برييتو )22( 
)57( واملك�شيكللي  والربازيللليw ويليللان جوزيلله 
كارلو�للض فيا )88( اأهداف الفائز. وتعادل غرناطة 
الأخر مللع �شبورتينللغ خيخون الثامن ع�للر �شلبيًا 
مللن دون اأهداف. وا�شتغللل ليفربول تعللادل اآر�شنال 
وتوتنهللام وت�شللاوى مللع الأول يف ال�شللدارة، بعللد 
فللوزه على �شيفه و�شت بروميت�للض البيون 1-2 يف 

املرحلة التا�شعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
قيللادة  علللى  قللادراً  نقطللة(   20( ليفربللول  وكان 

�شفينللة الأنديللة يف ال�شللدارة لأول مللرة منللذ ايار/
مايللو 2014، لللو فاز بنتيجللة اأكرب علللى �شيفه، اإذ 
يتخلللف بفللارق هدف عللن اآر�شنال الللذي تعادل مع 
�شيفلله ميدلزبللره �شلبللًا، علللى غللرار توتنهللام )19 
نقطللة( مللع م�شيفلله بورمنللوث والذي يت�شللاوى مع 
مان�ش�شللرت �شيتللي خ�شللم �شاوثمبتللون اأم�للض الأحد. 
فعلللى ملعب "اأنفيلد رود" واأمللام 53218 متفرجًا، 
�شجل ليفربللول هدفني يف ال�شوط الأول بعد عر�شية 
من الربازيلي الدويل روبرتللو فرمينو اإىل ال�شنغايل 
�شاديو مانيه �شددهللا جميلة يف املرمى يف الدقيقة 
20، ثللم بتمريللرة من مانيلله اإىل الربازيلللي الآخر 
كوتينيللو تاعللب و�شجللل مللن داخللل املنطقللة يف 
الدقيقللة 35. ويف نهاية ال�شللوط الثاين، قل�ض و�شت 
بروميت�للض الفارق عللرب الأيرلندي ال�شمللايل غاريث 
ماكللويل يف الدقيقللة 82. وا�شتعاد لي�شللرت ذكريات 
املو�شللم املا�شي الأ�شطللوري الذي تللّوج يف نهايته 
بطللًا للللدوري الإنكليزي املمتللاز عندما حقق فوزه 
الثالللث يف املو�شللم احلللايل بتغلبلله علللى �شيفلله 
كري�شتللال بال�ض اللندين بثاثة اأهداف مقابل هدف 
علللى ملعللب كينغ باور �شمللن الأ�شبللوع التا�شع من 
الدوري الإنكليزي لكرة القدم. و�شمن املرحلة ذاتها 
خيب اآر�شنللال اآمال جماهره و�شقط يف فخ التعادل 
بدون اأهداف اأمام �شيفه ال�شاعد ميدلزبره بعد �شتة 

انت�شللارات متتاليللة فت�شللدر الفريق موؤقتللًا ترتيب 
فللرق امل�شابقة بر�شيد 20 نقطة بفارق نقطة واحدة 

اأمام مان�ش�شرت �شيتي موؤقتا.
فعلللى ملعب "الإمللارات" واأمللام 59982 متفرجًا، 
حللاول لعبو املللدرب الفرن�شي اآر�شللني فينغر تقدمي 
كل �شلليء، لكنهللم ا�شطدمللوا باحلار�للض الإ�شبللاين 
فيكتور فالدي�للض، فيما تكفل احلار�للض الت�شيكي برت 
ت�شيللك باإيقاف مرتدات بورو. واأ�شاب الأوروغوياين 
غا�شتون رامريللز عار�شة اآر�شنللال من �ربة حرة 
يف الدقيقة 21، قبل اأن يبعد ت�شيك كرته يف الدقيقة 

.33
يف الطرف املقابل، حرم فالدي�ض الت�شيلي األيك�شي�ض 
�شان�شي�للض ثللاث مللرات )23 و49 و54(. وبرغللم 
حماولت املدفعجية يف نهاية اللقاء انتهت املباراة 
بالتعللادل ال�شلبللي. وعلللق فينغر الللذي احتفل بعيد 
مياده ال�شابللع وال�شتني بعد اللقللاء: "امتلكنا الكرة 
كثللراً لكللن اأقدامنللا كانللت متعبللة، ونواجلله خطللر 
الهجمللات املرتللدة. %75 امتللاك للكللرة وميكنللك 
خ�شللارة املبللاراة. هذه كللرة القدم احلديثللة .. عندما 
ل تكللون يف لياقة جيدة تفقد الإبداع اأمام املرمى". 
يذكللر اأن فللوز ميدلزبره الوحيد يف اآخللر 31 مو�شمًا 
على اآر�شنال جللاء يف ني�شان/اأبريل 2001 بنتيجة 

-3�شفر. 
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رباعو نادي أمانة بغداد يتوجون بلقب بطولة أندية العراق لفئة الشباب

احتفظت الرو�شيللة �شفتانا كوزنت�شوفا بلقبها بطلة 
لللدورة مو�شكللو الدوليللة للتن�للض، وذلللك بفوزها يف 
املبللاراة النهائية علللى الأ�شرتالية-الرو�شية الأ�شل 
و1-6.وكانللت   6-2 ب�شهولللة  غافريلوفللا  داريللا 
كوزنت�شوفللا )31 عامًا( توجت بلقب العام املا�شي 
بتغلبها على مواطنتهللا انا�شتا�شيا بافليوت�شنكوفا، 
وهللي توجللت بلقبهللا الثللاين يف 2016 وال�شابللع 
ع�للر يف م�شرتها، �شامنًة بذلللك بطاقة م�شاركتها 
ببطولللة املا�شللرتز اخلتامية للمو�شللم يف �شنغافورة 
التللي تنطلق يف 23 ت�ريللن الأول/اكتوبر اجلاري، 

وذلك على ح�شاب الربيطانيللة جوانا كونتا الثامنة 
عامليللًا والتللي ان�شحبللت مللن دورة مو�شكللو بداعي 
فا�شينللغ  بطلللة  كوزنت�شوفللا،  ال�شابة.وحلقللت 
ميللدوز لعللام 2004 ورولن غارو�ض لعام 2009، 
والبولنديللة  الوىل  كربللر  اجنيليللك  بالأملانيللة 
اإنيي�شللكا رادفان�شللكا الثانيللة والرومانيللة �شيمونللا 
بلي�شكوفللا  كارولينللا  والت�شيكيللة  الثالثللة  هاليللب 
الرابعة وال�شبانية غاربينللي موغوروت�شا اخلام�شة 
والمركيللة مادي�شون كيللز اخلام�شللة وال�شلوفاكية 

دومينيكا ت�شيبولكوفا ال�شابعة.

ذكللر الحتللاد ال�شينللي لكللرة القللدم عرب 
موقعلله الر�شمللي علللى النرتنللت اإنه عني 
الإيطللايل مارت�شيلللو ليبللي الفائللز بكاأ�ض 
العامل مدربًا جديداً ملنتخب ال�شني الأول.
وكان ليبي )68 عامللًا( فاز بكاأ�ض العامل 
يف 2006 مع منتخب اإيطاليا كما اأم�شى 
ثاثللة اأعللوام ناجحة علللى راأ�للض اجلهاز 
الفني لنادي غوانغجللو اإفرغراند ال�شيني 
فللاز معه خالهللا بلقب الللدوري ال�شيني 

ثللاث مللرات وبللدوري اأبطللال اآ�شيللا يف 
.2013

ويتللوىل ليبي تدريب منتخب ال�شني خلفًا 
ل�شلفه جاو هوجنبو الذي ا�شتقال يف وقت 
�شابق من ال�شهر اجلاري بعد هزمية فريقه 
�شكلللت  والتللي  اأوزبك�شتللان  اأمللام   2-0
�ربللة جديللدة لآمللال الدولللة العماقللة 
للتاأهللل لنهائيللات كاأ�للض العللامل 2018 

التي �شتقام يف رو�شيا.

تلقللى الهولنللدي بللرت فللان مارفيللك، املديللر الفنللي 
�ربللة  بالأخ�للر(،  )امللقللب  ال�شعللودي  للمنتخللب 
موجعللة بعللد تاأكللد اإ�شابللة حار�شلله الأ�شا�شللي يا�ر 
امل�شيليللم، بتمزق بع�شلة ال�شللاق ت�شببت بخروجه، يف 
ال�شللوط الأول مللن مباراة فريقلله الأهلي اأمللام الن�ر 
يف اجلولللة ال�شاد�شللة من دوري املحرتفللني ال�شعودي. 
وميثللل امل�شيليم اأحد الأعمللدة الرئي�شية لفان مارفيك، 
الللذي ي�شعللى لاحتفللاظ ب�شللدارة املجموعللة الثانية 
للت�شفيللات الآ�شيويللة املوؤهلللة لكاأ�ض العللامل 2018، 
عندمللا يحللل الأخ�للر �شيفًا علللى املنتخللب الياباين 
يللوم 15 ت�رين الثاين/نوفمرب املقبللل، مبلعب مدينة 
�شايتامللا، حيللث يت�شللدر الأخ�للر املجموعللة بع�للر 
نقللاط بعللد الفللوز علللى منتخبللات تايانللد والعللراق 
والإمللارات والتعادل مللع اأ�شرتاليا. ومل يكللن امل�شيليم 
وحده اخلللرب ال�شيء لفللان مارفيك، بل �شهللدت مباراة 

الن�للر والأهلي خروج لعب و�شللط الن�ر عبد العزيز 
اجلربيللن، وهللو اخليللار الثللاين لفللان مارفيللك مبركز 
لعب الرتللكاز، بعد اإ�شابته بقطللع بالرباط ال�شليبي 
للركبللة الي�رى �شتبعده عن املاعب نحللو �شتة اأ�شهر، 
كما �شهدت املباراة خروًجا ا�شطراريا للمهاجم نايف 
هزازي بعللد ا�شابته ب�شد ع�شلللي. وكان ح�شاب نادي 
الن�ر عللرب تويرت اأكد غياب اجلربيللن، وذكر: "اأظهرت 
الفحو�شات الطبية والأ�شعة التي خ�شع لها عبد العزيز 
اجلربيللن وجللود قطللع يف الربللاط ال�شليبللي الأمامي 
للركبة يحتاج معها للتدخل اجلراحي". وك�شف النادي 
الأهلللي عن تعر�ض حار�شه يا�للر امل�شيليم لتمزق يف 
ع�شلللة ال�شاق وكتللب ح�شاب الفريق عللرب تويرت:"اأظهر 
الت�شخي�للض الأويل لإ�شابة يا�ر امل�شيليم عن تعر�شه 
لتمزق يف ع�شلة ال�شاق، و�شوف يخ�شع الاعب للمزيًد 

من الفحو�شات للتاأكد وحتديد فرتة العاج".

  مللن املنتظللر اأن ت�شت�شيللف م�للر ال�شللكل 
اجلديللد للبطولة العربية لاأنديللة لكرة القدم 
يف �شهللري يوليللو )متللوز( واأغ�شط�للض )اآب( 
املقبلللني، علللى اأن ينللال البطللل 10 مايني 
ريال �شعودي )2.6 مليون دولر(. ت�شت�شيف 
م�ر ال�شكل اجلديد للبطولة العربية لاأندية 
لكرة القدم يف �شهري يوليو )متوز( واأغ�شط�ض 
)اآب( املقبلللني ينال البطل 2.6 مليون دولر 
وقال الحتاد العربللي مبوقعه الإلكرتوين اإن 
رئي�للض الحتاد الأمللر تركي بللن خالد وقع 
اتفاقية مع رئي�ض الحتاد امل�ري هاين اأبو 
ريدة، على اإقامللة البطولة يف م�ر بني 21 

يوليللو و5 مللن اأغ�شط�ض. ول تقللام البطولت 
العربيللة بانتظام، اإذ توقفللت م�شابقة دوري 
اأبطللال العرب منذ 2009، ثللم اأقيمت بطولة 
كاأ�ض الحتاد العربي مو�شم 2012-2013 

قبل اأن تتوقف جمدداً.
وواجهللت البطولة العربيللة �شعوبات يف ظل 
غياب الدعم املايل وازدحام جدول مباريات 
الأندية الكبللرة بامل�شاركة يف دوري اأبطال 
اأفريقيللا اأو دوري اأبطللال اآ�شيللا. لكللن رمبللا 
ي�شاعللد املوعللد اجلديللد علللى جللذب العديللد 
مللن الأنديللة العربيللة الكبرة يف ظللل اإقامة 

املناف�شات خال فرتة الإعداد للمو�شم.

كوزنتسوفا تحتفظ بلقب موسكو

مارتشيلو ليبي مدربًا لمنتخب الصين

مصر تستضيف البطولة العربية اإلصابات تضرب صفوف السعودية قبل مواجهة اليابان
لألندية بشكلها الجديد 

 جاء ذلك خال اجتماع اجلمعية العمومية لاحتاد التي 
ا�رفللت عليها جلنللة من قبل اللجنللة الوملبية، وح�شل 
�شالللح حممد كاظللم على الجمللاع من ا�شللوات الهياأة 
العامللة اذ ح�شللل علللى 19 �شوتا من اأ�شللل 23 �شوتا 
ميثلللون الهياأة العامة التي �شهدت غيللاب اربعة اع�شاء 

منهم.
علللى �شعيللد مت�شللل تللوج فريللق امانللة بغللداد بلقللب 
مناف�شللات بطولة العللراق لاندية واملوؤ�ش�شللات لل�شباب 
والتللي اقيمللت يف املركللز التدريبللي لاحتللاد بقاعللة 
التاأميللم ومب�شاركللة اكرث من ع�ريللن ناديا فيما ح�شل 
نللادي بدرة على املركز الثاين وجللاء نادي الكوت ثالثا 
يف حللني توج فريق الكوت بلقللب بطولة النا�شئني وجاء 
بدرة و�شيفا وامانة بغداد باملركز الثالث، واأختر رباع 
نادي ال�شمللاوة ال�شاب يحيى كاظم دا�شللي بلقب الرباع 

الف�شل يف البطولة.

ففللي مناف�شللات وزن 50 كغللم لفئللة النا�شئللني ح�شللل 
الربللاع ح�شني علي ميخان من نادي بللدرة على املركز 
الول وجللاء ح�شني علللي ناهي من الكللوت ثانيا وجاء 
علللي عبا�للض احمد من امانللة بغداد على املركللز الثالث 
ويف وزن 56 كغللم جاء علي عبا�للض كاطع من ال�شماوة 
علللى املركللز الول و�شجاد ع�شام مللن امانة بغداد جاء 
ثانيا وح�شللل حممد علي ناهي من الكللوت على املركز 
الثالللث ويف وزن 62 كغم توج باقر �شعد جرب من امانة 
بغداد باملركز الول وح�شل حممود فا�شل من املقدادية 
علللى املركز الثاين وجاء م�شطفى حممد من نادي بدرة 
باملركللز الثالللث، امللا وزن 69 كغللم فقد �شهللد ح�شول 
الربللاع علي �شادق على املركللز الول وجاء احمد غيث 
مللن املقدادية ثانيا فيمللا كان املركز الثالث من ن�شيب 
يو�شللف قا�شللم مللن العظميللة ويف وزن 77 كغم كانت 
الغلبللة فيه للرباع ح�شني علي كاظللم من نادي العمارة 
الللذي ح�شل علللى املركللز الول وكان املركز الثاين من 
ن�شيب زين العابديللن علي من املقدادية وح�شل ح�شني 
خليللل من الكاظميللة على املركز الثالللث، ويف وزن 85 

كغللم جاء عبللد الرحمن عبللد المر من الكللوت باملركز 
الول فيمللا جاء زميله عاء �شللامل باملركز الثاين وكان 
كللرار علي ح�شللني باملركللز الثالللث، ويف وزن 94 كغم 
جللاء عبد احل�شني حممللد من نادي بللدرة باملركز الول 
وحللل ح�شنني ماجللد من املينللاء باملركز الثللاين وجاء 
حممللد �شليم من الكوت باملركللز الثالث، ويف وزن 94+ 
كغللم جاء احمللد �شكر من املقداديللة باملركز الول وحل 
بهللاء كاظللم دا�شي من نللادي الكاظميللة باملركز الثاين 
فيمللا كان املركز الثالللث من ن�شيب حممللد عمار ي�ر. 
ويف فئللة ال�شبللاب وحتديللدا يف وزن 56 كغللم فقد جاء 
علي عبا�ض كاطع مللن ال�شماوة على املركز الول وجاء 
�شجللاد ع�شام من امانة بغللداد جاء ثانيا وح�شل حممد 
علللي ناهي من الكوت علللى املركز الثالث ويف وزن 62 
كغللم كان املركز الول من ن�شيب حممد علي وهاب من 
امانللة بغداد وجللاء فرج اهلل علي ح�شللني باملركز الثاين 
وحللل حممللود حافللظ باملركللز الثالللث، امللام وزن 69 
فكانت الغلبة فيلله للرباع كرار حميد زاير من الكاظمية 
وجللاء رباع نللادي امانة بغللداد حممد جا�شللم باملركز 

الثللاين وجاء زميله كرار �شباح باملركز الثالث اما وزن 
77 فقد متيز به رباع نادي ال�شماوة يحيى كاظم دا�شي 
وح�شل فيه على املركز الول ف�شا عن اأختياره الرباع 
الف�شل يف البطولة، فيما كان املركز الثالث من ن�شيب 
الرباع ح�شني علي كاظم من العمارة ويف وزن 85 كغم 
جللاء حيدر ح�شللني علي باملركللز الول فيما جاء حممد 
جبللار مهدي من امانة بغللداد باملركز الثاين وكان زين 
العابدين ح�شني من العزة باملركز الثالث، ويف وزن 94 
كغللم جاء عبللد احل�شني حممد مللن نادي بللدرة باملركز 
الول وحللل �شجللاد علي ناهي من امانللة بغداد باملركز 
الثللاين وجللاء حممللد �شالح فنجللان من العللزة باملركز 
الثالث، ويف وزن 105 كغم توج علي حمزة ميخان من 
بدرة باملركز الول وحللل �شجاد عبا�ض من امانة بغداد 
باملركللز الثاين وجللاء احمد �شكر حممود مللن املقدادية 
باملركللز الثالللث يف وزن 105+ كغللم فقللد جللاء حممد 
هللادي جذع من الكاظميللة باملركز الول وجاء ح�شنني 
ماجللد من بدرة ثانيا وح�شللل احمد فليح من احللة على 

املركز الثالث.

قرارات مؤسسة قطر 
للتحكيم الرياضي ملزمة

د . هادي عبدالله

من زاوية 
اخرى

"م�سروع موؤ�س�سة قطر للتحكيم الريا�سي �سيكون الأول من نوعه 
يف املنطق���ة م���ن حيث م�ست���وى احليادية وال�ستقاللي���ة، ومن �ساأنه 
ح���ث باقي الدول ليح���ذو حذوه". مل يكن الكالم ال���ذي اأطلقه رئي�س 
الحت���اد القطري لكرة القدم ال�سيخ حمد بن خليفة بن اأحمد اآل ثاين 
يف ال�سهر الأخري من العام املا�سي، �سوى مقدمة للعمل الكبري الذي 
ينتظ���ر هذه املوؤ�س�سة.. والآمال املعقودة عليها. وحتّول "امل�سروع" 
اإىل حقيق���ة بعدم���ا ك�سف���ت موؤ�س�س���ة قط���ر للتحكي���م الريا�س���ي عن 
التفا�سي���ل الت�سغيلية للموؤ�س�سة، ودوره���ا يف الف�سل يف املنازعات 
الكروية التي حت�س���ل بني الالعبني والأندية. خطوة بداأت مالحمها 
بالظهور يف الأ�سهر الأخرية من العام املا�سي، وكانت اأوىل الثمرات 
ور�س���ة العم���ل التعريفية الت���ي نظمها احتاد الكرة له���ذا اخل�سو�س 
وك�س���ف خاللها اأي�سًا ع���ن اإن�ساء رابطة م�ستقل���ة لالعبني وموؤ�س�سة 
قط���ر للتحكي���م الريا�سي، حي���ث اعترب رئي����س الحتاد حين���ذاك اأّن 
ه���ذا امل�س���روع من �ساأن���ه امل�ساهمة يف حت�سني البيئ���ة الريا�سية يف 
الدول���ة ورف���ع م�ستوى ال�سفافي���ة.  مالأنا الف���راغ القانوين. ويعترب 
اإبراهي���م خليل املهندي ال���ذي انتخب رئي�سًا ملوؤ�س�س���ة قطر للتحكيم 
الريا�س���ي يف 24 اآب/ اأغ�سط����س املا�سي، اأّن ه���ذه اخلطوة جاءت 
لتم���الأ الفراغ القانوين الذي كان �سائ���دًا، "طبعا لقد كان هناك فراغًا 
قانوني���ًا يف هذا املجال، لكن وباإن�س���اء املوؤ�س�سة اأ�سبح هناك تفعيل 
للهي���اآت القانوني���ة". وي�سيف يف حدي���ث لوكالة "فران����س بر�س": 
"اأعتقد اأن املوؤ�س�سة �ستحل الأمور العالقة، وهذه اخلطوة حت�سب 
بال �سك لالحت���اد القطري لكرة القدم ودوري جن���وم قطر وموؤ�س�سة 
رابط���ة الالعبني". ويوؤكد املهندي اأن ه���ذه اخلطوة من �ساأنها اأي�سًا 
ت�سويب العديد من الأمور العالقة من خالل الحتكام لهياأة التحكيم 
. وي�س���ري رئي����س موؤ�س�سة قطر للتحكي���م الريا�س���ي اإىل اأّن قرارات 
املوؤ�س�س���ة �ستكون ملزمة خ�سو�س���ًا اأّن اللجوء اليها يتم مبلء اإرادة 
الأط���راف لذا يجب عل���ى اجلمي���ع اأن يتقبلوا الق���رارات ال�سادرة". 
ويوؤكد يف هذا الإطار اأّنه ووفقًا للنظام الأ�سا�سي للموؤ�س�سة �ستكون 
ق���رارات هي���اأة قطر للتحكي���م الريا�سي غ���ري قابلة للطع���ن ونهائية. 
ويلف���ت املهندي اإىل اأن املوؤ�س�س���ة �ست�ستعني يف البداية بخربات من 
حمكمة "كا����س" الريا�سية الدولية بهدف تاأهي���ل الكوادر املوجودة 
يف قط���ر. ويف رد عل���ى �س���وؤال اإذا ما كان���ت موؤ�س�سة قط���ر للتحكيم 
الريا�س���ي �ستو�س���ع نط���اق عملها لت�سم���ل احتادات اأخ���رى غري كرة 
الق���دم، ق���ال املهندي اإن ه���ذه املوؤ�س�سة تخ�س الآن احت���اد كرة القدم 
فقط لك���ن ل �سري باأن تن�سم احتادات اأخ���رى اإىل هذه املوؤ�س�سة يف 
امل�ستقب���ل. ويق���ول املهن���دي: "الهي���كل قائم عل���ى الف�سل ب���ني اإدارة 
املوؤ�س�س���ة املتمثلة يف اجلمعية العامة وجمل����س اإدارتها وهياأة قطر 
للتحكي���م الريا�س���ي واملخت�س���ة يف الف�س���ل بالنزاع���ات". وتتكون 
اجلمعي���ة العامة ملوؤ�س�سة قطر للتحكيم الريا�سي من 4 مقاعد، مقعد 
لحتاد الك���رة، ومقعد للموؤ�س�سة دوري النج���وم، ومقعدين للرابطة 
القطرية لالعب���ني من اأجل حتقيق التمثيل الع���ادل لالعبني. ويتاألف 
جمل�س الإدارة من املهن���دي )رئي�سًا( و�سلمان اأحمد الأن�ساري نائبًا 
للرئي�س وع�سوية هاين طالب بالن. ويوؤكد �سلمان الأن�ساري نائب 
رئي����س موؤ�س�سة قطر للتحكيم الريا�سي يف ه���ذا الإطار اأّن موؤ�س�سة 
دوري جن���وم قط���ر واحت���اد الك���رة ميل���كان تر�سي���ح ن�س���ف اأع���داد 
املحكم���ني والرابط���ة القطرية للالعب���ني متتلك اأي�س���ًا تر�سيح ن�سف 
الأعداد الآخر، لكن قب���ول واعتماد املر�سحني يتم من خالل اجلمعية 

العمومية للموؤ�س�سة.

انتخبت الهياأة العامة لالحتاد 
العراقي املركزي لرفع الثقال 
البطل الدويل ال�سابق �سالح 

حممد كاظم ل�سغل ع�سوية الهياأة 
الدارية لالحتاد يف النتخابات 
التي اقيمت يف املركز التدريبي 

لالحتاد يف قاعة التاأميم بعد 
�سحب الثقة عن ع�سو الحتاد 

ال�سابق حممد وحيد،

بغداد ــ سيف المالكي
المنسق اإلعالمي التحاد رفع األثقال

برشلونة يجتاز فالنسيا في الدقيقة األخيرة وكتيبة ليفربول تتقدم بثبات
جدل المالعب


