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اعتم��د االحت��اد الدويل لك��رة الق��دم }الفيفا{ عل��ى احلكم 
العراقي، اكرم مهدي، حكمًا دوليًا لكرة القدم ال�شاطئية.

وبح�ش��ب بيان الحتاد كرة القدم " ج��اء االعتماد بعد جناح 
مه��دي باختبارات جلنة احل��كام املركزية الحتاد كرة القدم 
لي�شبح احلكم الدويل العراقي الرابع بلعبة الكرة ال�شاطئية".
وقال اأكرم مهدي بح�ش��ب البيان "اطمح الأكون �شمن حكام 
النخب��ة لقارة ا�شيا، وهذا م��ا �شاأعمل على حتقيقه يف الفرتة 
املقبل��ة، و م��ن املرجح ان ا�ش��ارك يف مباريات امم ا�شيا يف 

تايالند مطلع �شهر �شباط من العام املقبل".
وا�ش��اف ان " دعم اللجنة ال�شاطئية يف احتاد الكرة امل�شتمر 

للحكام جعلنا ن�شل لالإ�شارة الدولية". 
واأ�ش��ار مه��دي اىل انه " ي�شعى اىل متثي��ل العراق خري متثيل 

يف املحافل الدولية ".

اخت��ارت ادارة ن��ادي ذوب اه��ن االي��راين، ملع��ب كربالء ال��دويل ار�شًا للفري��ق يف مواجهة 
االندي��ة ال�شعودي��ة بدوري ابطال اآ�شي��ا ملو�شم 2019. وار�شل النادي االي��راين كتابًا ر�شميًا 
اىل االحت��اد اال�شيوي، يبلغ��ه بانه اختار ملعب كربالء الدويل، ار�ش��ًا للفريق يف حال واجه 
احد االندية ال�شعودية يف حال عرب دور املجموعات بدوري ابطال اآ�شيا. وتاأهل ذوب اهن اىل 
امللح��ق املوؤهل اىل جمموعات دوري ابط��ال اآ�شيا، حيث اوقعته القرعة يف ملحق املجموعة 
االوىل الت��ي ت�ش��م الوحدات االأردين والكويت الكويتي وذوب اآه��ن االإيراين والغرافة القطري. 
ويف ح��ال تاأه��ل �شيلتحق بالزوراء العراق��ي والو�شل االماراتي باال�شاف��ة اىل املتاأهل من 
ملح��ق املتاأهل من ملح��ق اأ�شتكلول الطاجكي واأجمك االوزبك��ي والن�رص ال�شعودي. يذكر ان 

االحتاد اال�شيوي، قرر اقامة مباريات االندية ال�شعودية وااليرانية على ار�ض حمايدة.

رغم اأن جنوم ال��دوري االإجنليزي املمتاز يتقا�شون رواتب فلكية، 
مقارن��ة بغريهم من عامة النا���ض، اإال اأن بع�شهم ال يف�شل مظاهر 

الرثاء الفاح�ض.
وا�شتعر�ش��ت �شحيفة "ال�شن" الربيطاني��ة، الثالثاء، ق�ش�ض عدد 
م��ن جنوم الدوري الذين يقتنون �شي��ارات معقولة ال�شعر، يف و�شع 

الكثريين ابتياعها.
والالعب��ون الذين حتدثت عنهم ال�شحيفة م��ن خمتلف االأندية، بل 
اإن بع�شها ال ينق�شه الرثاء مثل ت�شل�شي ومان�ش�شرت �شيتي غريهما.
وقال��ت ال�شحيف��ة اإن هوؤالء النج��وم يك�شبون اأم��واال �شخمة، لكن 
عندم��ا يتعلق االأمر ب�شياراتهم، فاإنهم يتجنبون ال�شيارات الفارهة 
مثل فرياري وملبورغيني. اإنهم باخت�شار يريدون �شيارات عملية.

وح�ش��ب موقع االإح�شاءات على �شبك��ة االإنرتنت "�شتاتي�شتا"، فاإن 
معدل االأجر الذي يقا�شاه العبو اأقل االأندية االإجنليزية مرتبة يزيد 
عن امللي��ون دوالر �شنويا، فيما ي�شل يف ح��ده االأعلى عن االأندية 

الرثية مثل مان�ش�رص يونايتد اإىل نحو 7 ماليني دوالر.
وال يقت���رص االأم��ر على الالعبني، فمدرب مث��ل جو�شيب غوارديوال 
ميتل��ك �شي��ارة من نوع "ني�شان لي��ف"، التي يبل��غ ثمنها 35 األف 

دوالر، وهو �شعر ال يقارن براتبه االأ�شبوعي.
وفيم��ا يلي قائمة الالعبني الذين ميتلكون �شيارات معقولة ال�شعر، 

وفق "ال�شن":
1. برن��اردو �شيلف��ا، الع��ب مان�ش�ش��رت �شت��ي، الذي ميل��ك �شيارة 
�شم��ارت فورتو، ذات املقعدين، ويبلغ ثمنه��ا نحو 14 األف دوالر، 

مع اأن دخله االأ�شبوعي ي�شل اإىل 152 األف دوالر.
2. رحي��م �شتريلينغ، العب مان�ش�شرت �شت��ي، ميلك �شيارة �شمارت 
�شغ��رية يبل��غ ثمنه��ا 14 األ��ف دوالر، عل��ى الرغ��م م��ن اأن دخله 

االأ�شبوعي ي�شل اإىل 380 األف دوالر.
3. نغول��و كانتي، الع��ب ت�شل�شي، ميلك �شيارة مين��ي كوبر، يبلغ 
ثمنه��ا 25 األ��ف دوالر، وي�ش��ل دخل��ه االأ�شبوع��ي اإىل 367 األ��ف 

دوالر.
4. ج��ون �شتون��ز، العب مان�ش�شرت �شتي، ميل��ك �شيارة ميني كوبر 
الكال�شيكي��ة، الت��ي يبل��غ ثمنه��ا 31 األ��ف دوالر، رغ��م اأن دخل��ه 

االأ�شبوعي ي�شل اإىل 126 األف دوالر.
5. بي��درو رودريغ��ز، الع��ب ت�شل�ش��ي، ميل��ك �شي��ارة بيج��و 280 
غات��ي"، يبلغ ثمنها 19 األف دوالر، م��ع اأن دخله االأ�شبوعي ي�شل 

اإىل 126 األف دوالر.

الجوية والعين والترجي يحفظون ماء وجه الكرة العربية

ارجاء بطولة الكأس بكرة القدم إلى الخامس من الشهر المقبل

ق��ررت جلن��ة امل�شابق��ات يف احتاد كرة الق��دم ارجاء 
موع��د انطالق بطول��ة الكا�ض اىل اخلام���ض من ال�شهر 
املقب��ل بدال من ٣٠ من ال�شهر اجل��اري الذي كان من 
املقرر ان تنطلق مناف�شات دور )١٦( لبطولة الكا�ض.

اأن جلن��ة  الك��رة  بي��ان �شحف��ي الإحت��اد  وج��اء يف 
امل�شابقات ق��ررت اأرجاء بطولة الكاأ���ض اإىل اخلام�ض 
من يناير/ كانون الثاين املقبل ب�شبب تزامن مع�شكري 
منتخبن��ا الوطني واالأوملبي حت�ش��ريا ال�شتعداداتهما 

ارج��اء  مت  املقبل��ة،  اخلارجي��ة  اال�شتحقاق��ات  اىل 
امل�شابقة، عل��ى ان يعود العبو املنتخب االأوملبي بعد 
انته��اء مع�شكرهم يف الثاين من ال�شهر املقبل، واي�شا 
ع��ودة بع���ض الالعبني من قائم��ة منتخبن��ا الوطني 
الذي��ن �شي�شتبعده��م، ال�شلوفيني كاتانيت���ض، ال �شيما 
ان اللجن��ة حددت يوم العا�رص من ال�شهر املقبل موعدا 

النطالق مباريات االإياب للبطولة نف�شها،.
و�شيواجه الكرخ �شمن البطولة فريق الطلبة يف ملعب 
الك��رخ، ونفط اجلنوب مع نفط مي�شان يف ملعب االول 
،والديواني��ة ي�شي��ف فريق احل��دود يف ملعبه، وفريق 

الكهرب��اء يلتقي ال�رصطة يف ملع��ب الكهرباء، والنفط 
ي�شد الرحال ملواجهة ال�شماوة يف ملعبه، ونفط الو�شط 
ي�شي��ف اأمانة بغداد، والزوراء يالعب اربيل يف ملعب 

الزوراء.
ي�ش��ار اىل ان احت��اد الك��رة واف��ق على الطل��ب املقدم 
من ن��ادي النجف حول اعتذاره ع��ن امل�شاركة ب�شبب 
ال�شائق��ة املالية التي مير فيها الفريق، وبالتايل يعد 
فري��ق النجف خا�رصا، وتاأهل فري��ق القوة اجلوية اىل 
دور الثمانية مبا�رصة. و�شيلتقي نفط اجلنوب مع نفط 
مي�ش��ان يف ملع��ب االول، فيم��ا �شتج��ري املباري��ات 

املتبقي��ة، حيث �شيواجه الكرخ فريق الطلبة يف ملعب 
الك��رخ، والديواني��ة ي�شي��ف فريق احل��دود يف ملعبه، 
وفري��ق الكهرب��اء يلتقي ال�رصطة يف ملع��ب الكهرباء، 
والنف��ط ي�ش��د الرح��ال ملواجه��ة ال�شم��اوة يف ملعبه، 
ونف��ط الو�ش��ط ي�شيف اأمان��ة بغداد، وال��زوراء يالعب 

اربيل يف ملعب الزوراء.
علم��ا ان جمي��ع املباري��ات �شتنطل��ق عن��د ال�شاع��ة 
الواح��دة والن�ش��ف ظه��را ، ويف ح��ال التع��ادل يف 
املباراتني، الذهاب واالإياب، ي�شار اىل ركالت اجلزاء 

الرتجيحية.

إثارة الـ"البوكسينغ داي" تعود للدوري اإلنجليزي

يتطل��ع ليفرب��ول اإىل احلف��اظ عل��ى تفوق��ه بف��ارق اأرب��ع نقاط يف 
�ش��دارة ال��دوري االإجنليزي املمت��از لكرة القدم، عندم��ا تقام اليوم 
االأربع��اء مباري��ات اجلولة التا�شعة ع���رص من امل�شابق��ة تزامنًا مع 
"البوك�شينغ داي" )ي��وم تبادل �شناديق هدايا الكري�شما�ض(، وهو 
م��ا يجرى يف الي��وم نف�شه م��ن كل عام حيث تع��د مباريات اجلولة 
مبثاب��ة احتفالية. ويعتلي ليفربول �ش��دارة الدوري االإجنليزي وقت 
احتفاالت الكري�شما�ض للمرة الثالثة خالل اآخر 11 عامًا، لكنه ياأمل 
يف ه��ذا املو�ش��م احلفاظ على موقعه يف القمة حت��ى النهاية بعد اأن 
ف��رط فيه��ا يف املرت��ني ال�شابقت��ني. وكان ليفربول ت�ش��در الدوري 

وق��ت االحتف��ال بالكري�شما���ض يف 2008 ويف 2013 لكنه تراجع 
بعدها واأنهى املو�شم يف املرتني يف املركز الثاين. ويتطلع ليفربول 
اإىل تف��ادي امل�شري نف�شه هذا املو�شم حي��ث ياأمل يف التتويج بلقب 
ال��دوري املمت��از للمرة االأوىل منذ ع��ام 1990 . وعندما ي�شت�شيف 
فري��ق نيوكا�ش��ل غ��داً االأربع��اء يف اجلول��ة 19، ياأم��ل ليفربول يف 
التخل���ض م��ن ال�شغوط الت��ي يواجهه��ا يف ظل مالحق��ة مناف�شيه. 
وكان ليفرب��ول تلقى هدي��ة الكري�شما�ض مبكراً من قبل املدير الفني 
لكري�شتال باال�ض، روي هود�شون، وذلك عندما قاد الفريق اإىل الفوز 
عل��ى مان�ش�شرت �شيتي م�شاء ال�شبت ليتجمد ر�شيد ال�شيتي يف املركز 
الثاين عند 44 نقطة. واالآن يتطلع ليفربول اإىل الفوز اأمام نيوكا�شل 
الذي يدربه املدير الفني رافاييل بينيتيز، املدرب االأ�شبق لليفربول. 

اأم��ا مان�ش�ش��رت �شيت��ي، ف�شي�شع��ى اإىل ا�شتعادة توازن��ه ب�شكل �رصيع 
عندم��ا يح��ل �شيفًا عل��ى لي�شرت �شيتي، رغ��م الثقة الت��ي يتمتع بها 
لي�ش��رت اإثر فوزه عل��ى ت�شيل�شي يف عق��ر داره 0-1 ال�شبت املا�شي.
وكان املدي��ر الفن��ي ملان�ش�شرت �شيتي، بيب غواردي��وال، دفع بديفيد 
�شيلف��ا و�شريجيو اأغويرو وكيف��ن دي بروين �شمن االحتياطيني يف 
مواجه��ة كري�شتال باال���ض، وهو القرار الذي دف��ع ثمنه عندما فجر 
كري�شت��ال باال���ض املفاج��اأة بتحقي��ق الف��وز. ومن جانب��ه، ال يزال 
املدير الفني لتوتنه��ام، ماوري�شيو بوكيتينو، يوؤكد اأن فريقه خارج 
اإط��ار املناف�ش��ة عل��ى اللقب م��ع ليفرب��ول وال�شيتي. لك��ن توتنهام، 
�شاح��ب املرك��ز الثالث، يتمت��ع بثقة عالي��ة خا�شة بع��د انت�شاره 
الكب��ري عل م�شيفه اإيفرتون 2-6 االأحد املا�شي، واأكد املدير الفني 

عل��ى �رصورة الرتكيز يف كل مباراة وكل مناف�ض على حدة. ويتطلع 
املدي��ر الفن��ي اجلدي��د ملان�ش�ش��رت يونايت��د، الرنويج��ي اأويل جونار 
�شول�شكاي��ر، اإىل موا�شل��ة انطالقت��ه الناجح��ة م��ع الفري��ق، عندما 
ي�شت�شيف هيدير�شفيلد غداً االأربع��اء. وكان يونايتد ا�شتهل م�شواره 
حت��ت قيادة �شول�شار، الذي حل م��كان جوزيه مورينيو، بالفوز على 
كاردي��ف �شيت��ي 1-5 ال�شبت املا�ش��ي. ويحتل مان�ش�ش��رت يونايتد 
املرك��ز ال�شاد���ض بج��دول الدوري بف��ارق 19 نقطة خل��ف ليفربول 
املت�ش��در وثماين نق��اط خلف ت�شيل�شي �شاح��ب املركز الرابع. ويف 
مباري��ات اأخ��رى غداً، يحل ت�شيل�ش��ي �شيفًا على واتف��ورد واآر�شنال 
�شيف��ًا عل��ى برايتون ويلتق��ي كري�شتال باال�ض م��ع كارديف �شيتي 

وبرينلي مع اإيفرتون وفولها مع وولفرهامبتون.

خيب��ت املنتخبات العربية االآم��ال التي كانت معقودة عليها 
يف نهائي��ات كاأ�ض الع��امل لكرة الق��دم 2018، فيما فر�شت 
االأندي��ة هيمنته��ا قاري��ًا بتتويجه��ا بثالثة األق��اب يف اأربع 
م�شابقات اآ�شيوية واإفريقية، ف�شاًل عن اإجناز العني االإماراتي 
التطلع��ات  االأندي��ة. كان��ت  بحلول��ه و�شيف��ًا يف موندي��ال 
واالآم��ال كب��رية قب��ل املوندي��ال الرو�شي خ�شو�ش��ًا يف ظل 
االإجن��از العرب��ي غ��ري امل�شبوق مب�شارك��ة اأربع��ة منتخبات: 
م���رص العائدة بقيادة جنمها حممد �ش��الح للنهائيات للمرة 
االأوىل منذ 1990، وتون�ض وال�شعودية )كالهما للمرة االأوىل 
من��ذ 2006( واملغ��رب )االأوىل من��ذ 1998(. لك��ن اأيًا منها 
مل ينج��ح يف تخط��ي ال��دور االأول وتكرار اإجن��از اجلزائر يف 
مونديال الربازي��ل 2014 عندما اأ�شب��ح "ثعالب ال�شحراء" 
ثال��ث منتخب عربي يبلغ ثمن النهائي بعد املغرب )1986( 
وال�شعودي��ة )1994(، بل تبخرت االآمال مبا�رصة بعد اجلولة 
الثاني��ة بتعر�شه��ا جميعه��ا خل�شارت��ني متتاليت��ني. كان��ت 
لت نتائج  اجلول��ة الثالثة االأخ��رية اال�شتثناء الوحي��د، اإذ �ُشجِّ
اإيجابي��ة بعد ف��وات االأوان، فتحق��ق االنت�ش��اران الوحيدان 
)ال�شعودي��ة عل��ى م���رص، وتون�ض عل��ى بنما بنتيج��ة واحدة 
 .)2-2 اإ�شباني��ا  م��ع  )املغ��رب  الوحي��د  والتع��ادل   )2-1
ويف ح��ني مل ترح��م القرعة ممثل��ي العرب بحل��ول ال�شعودية 
وم���رص يف املجموع��ة االأوىل اإىل جان��ب رو�شي��ا امل�شيف��ة 
واالأوروغ��واي، واملغ��رب يف الثانية مع اإ�شباني��ا والربتغال 

واإي��ران، وتون���ض يف ال�شابع��ة م��ع بنم��ا وبلجي��كا واإجنلرتا 
)اللت��ني بلغت��ا ن�ش��ف النهائ��ي(، بي��د اأن اأداء املنتخبات مل 

يعك�ض ما حققته املنتخبات يف الت�شفيات.

عودة الكرة العراقية
وبات القوة اجلوي��ة اأول فريق يتوج باللقب ثالث مرات على 
الت��وايل، علما ب��اأن الكويت الكويتي ف��از باللقب ثالث مرات 

لكن ب�شكل غري متتال )2009 و2012 و2013(.

"فراعنة" مصر
كان جن��م ليفربول االإجنلي��زي، حممد �شالح، اخليبة العربية 
االأك��رب، نظراً لالآمال املعقودة علي��ه بعد مو�شم اأ�شبح خالله 
من اأبرز االأ�شماء يف اللعبة عامليًا. بيد اأن اإ�شابته يف الكتف 
يف نهائ��ي دوري اأبطال اأوروبا اأمام ري��ال مدريد اال�شباين، 
اأث��رت علي��ه واأبعدت��ه ع��ن املب��اراة االأوىل الت��ي خ�رصه��ا 
"الفراعن��ة" اأمام االأوروغواي ب�ش��ق النف�ض 1-0 بهدف يف 
الدقيقة 89، ما انعك���ض على م�شتوى "الفراعنة" الذين تلقوا 
ث��الث هزائم. واإ�شافة اإىل م�شاعف��ات االإ�شابة، وجد �شالح 
نف�شه حم��ور جدلية وانتقادات �شحافية عاملية لل�شور التي 
التقط��ت له اىل جان��ب الرئي�ض ال�شي�ش��اين رم�شان قديروف، 
وم�ش��اكل تنظيمي��ة يف اأماك��ن اإقام��ة املنتخ��ب. لكن م�رص 
خرجت بنقطة اإيجابية مع تدوين احلار�ض املخ�رصم ع�شام 
احل���رصي يف عام��ه ال���45، ا�شم��ه كاأك��رب الع��ب يف تاريخ 

املونديال.

"األخضر" السعودي
م��ن جهته، ا�شته��ل املنتخب ال�شع��ودي املوندي��ال بخ�شارة 
اأم��ام االأوروغ��واي  قا�شي��ة �ش��د رو�شي��ا )5-0( و�شق��وط 
1-0، قبل فوز معنوي على م�رص 1-2 يف ختام م�شاركة 
خميبة علقت عليها ال�شلطات الريا�شية اآمااًل كبرية. و�شكلت 
خ�ش��ارة االفتت��اح �شدم��ة للم�شوؤول��ني ال�شعودي��ني، الذي��ن 
وجه��وا انتق��ادات ح��ادة لالعب��ني، وا�شتتبع��ت تغيريات يف 
ت�شكيل��ة امل��درب االأرجنتيني خوان اأنطوني��و بيتزي ال�شيما 

ب��ني اخل�شبات الثالث حيث ب��داأ املنتخب كل مباراة بحار�ض 
مرمى خمتلف.

"أسود أطلس"
وح��ده املنتخ��ب املغربي ق��دم عرو�شًا قوي��ة وثابت��ة يف مبارياته 
الث��الث بقي��ادة مدرب��ه الفرن�ش��ي هريفيه رون��ار، لكن احل��ظ عانده 
و�شاه��م يف خروج��ه خ��ايل الوفا���ض، اذ خ���رص اأم��ام اإي��ران 0-1 
يف اجلول��ة االأوىل بعدم��ا �شيط��ر عل��ى املجري��ات اإىل اأن تلقى هدفا 

بالنريان ال�شديق��ة يف الوقت القاتل. كما خ�رص اأمام الربتغال بهدف 
وحي��د �شجل��ه كري�شتيان��و رونال��دو اإث��ر ركل��ة ركنية و�ش��ط مطالبة 
مغربي��ة بخط��اأ على خال��د بوطي��ب، وتقدم عل��ى اإ�شباني��ا 1-2 يف 
اجلول��ة االأخ��رية حتى اللحظ��ات االأخرية الت��ي �شه��دت اإدراك اأبطال 
الع��امل 2010 التع��ادل م��ن ركل��ة ركنية نف��ذت بعك�ض اجله��ة التي 
خرج��ت منها الكرة. واعترب رونار اخلروج املبكر للمغرب ظلمًا، واأنه 
كان �شحية اأخطاء حتكيمية موؤثرة ال�شيما يف املباراة �شد الربتغال.

"نس����ور قرطاج"
وعلى غ��رار ال�شعودية، ودعت تون�ض النهائيات بفوز معنوي 
عل��ى بنما ه��و االأول لها منذ 40 عام��ًا يف النهائيات، وذلك 
بعدم��ا خ���رصت اأمام اإجنل��رتا 2-1 يف الوق��ت القاتل واأمام 
بلجيكا 5-2. واأقر مدرب تون�ض يف حينها نبيل معلول باأنه 
"امل�ش��وؤول الوحيد عن اخل�شارة الأنني من قام باالختيارات 
الب�رصي��ة اأو التكتيكي��ة"، داعي��ًا اإىل اإج��راء تغي��ريات جذرية 
لتعزيز فر�ض تون�ض يف نهائيات كاأ�ض العامل املقبلة. وطلب 
معل��ول بعد النهائيات ف�شخ عق��ده مع املنتخب لالنتقال اإىل 
الدحيل القطري، تاركًا املهمة ملواطنه فوزي البنزرتي الذي 
اأقي��ل بع��د فرتة وجي��زة رغم قيادت��ه املنتخ��ب الأمم اإفريقيا 

اأالن جريي�ض. 2019 وخلفه الفرن�شي 

الترج����ي بط����ًا ألفريقي����ا
ويف مقاب��ل خيب��ة املوندي��ال، عرف��ت تون���ض جناحا كب��رياً على 
�شعي��د االأندي��ة بتتوي��ج الرتج��ي بط��اًل الإفريقي��ًا. ويف امل�شابقة 

القاري��ة، بلغ��ت ثالثة ف��رق عربية ن�ش��ف النهائي ه��ي - اإ�شافة 
اإىل وف��اق �شطيف اجلزائ��ري - االأهلي امل���رصي والرتجي اللذين 
ترافقا اإىل دور نهائي عاد بنتيجته النادي التون�شي اىل عر�ض كرة 
الق��دم القارية للمرة االأوىل من��ذ �شبعة اأعوام. وكان تتويج 2018 
الثالث للرتجي بعد بعد 1994 و2011. يف املقابل، ف�شل االأهلي 
للمرة الثانية تواليًا يف تعزيز رقمه القيا�شي واإحراز اللقب التا�شع، 
بعدم��ا خ�رص نهائ��ي 2017 اأمام الوداد البي�ش��اوي املغربي. ومل 
يعك���ض الرتج��ي جناح��ه الق��اري، بنتيج��ة اإيجابي��ة يف مونديال 
االأندي��ة، اذ اكتفى باحلل��ول خام�شًا عقب خ�شارته اأمام العني بطل 
االإمارات الذي فجر املفاجاأة وبلغ املباراة النهائية قبل اأن يخ�رص 
اأم��ام ريال مدريد االإ�شب��اين 4-1، مكرراً اإجناز الرجاء البي�شاوي 
املغرب��ي ال��ذي حل و�شيف��ًا للبطولة الت��ي ا�شت�شافتها بالده عام 

اأمام بايرن ميونخ االأملاين. 2013 عندما خ�رص 

الرجاء يؤكد علو كعب العرب
وجن��ح الرجاء يف الظف��ر بلقب كاأ�ض االحت��اد االإفريقي على 
ح�شاب فيتا كلوب الكونغ��ويل الدميوقراطي، ليتوج به للمرة 
الثاني��ة بع��د ع��ام 2003 قب��ل ع��ام م��ن دجمها م��ع كاأ�ض 
الكوؤو�ض االإفريقية، على غرار مدربه االإ�شباين خوان كارلو�ض 

غاريدو املتوج باللقب مع االأهلي امل�رصي عام 2014.
وتوق��ف م�ش��وار االأندي��ة العربية عن��د الدور ن�ش��ف النهائي 
اأم��ام  القط��ري  ال�ش��د  خ���رص  حي��ث  اآ�شي��ا  اأبط��ال  ل��دوري 
بري�شيبولي���ض االإي��راين، لك��ن الق��وة اجلوية العراق��ي وا�شل 

�شيطرته على م�شابقة كاأ�ض االحتاد بلقب ثالث تواليا.

الفيفا يعتمد على العراقي اكرم 
مهدي حكمًا دوليًا بالكرة الشاطئية

نادي ايراني يختار كربالء ارضًا له 
بدوري ابطال آسيا

نجوم بريميرليغ وسياراتهم الرخيصة.. 
تعرف على األسماء واألسعار

بغداد – الجورنال

 بغداد - الجورنال

و�شلت الق�شية املرفوعة يف حمكمة كا�ض �شد احتاد 
الك��رة بخ�شو���ض انتخابات��ه االخ��رية اىل مراحله��ا 

االخرية .
املعني��ة  ،االط��راف  ان  �شحفي��ة  م�ش��ادر  وقال��ت 
بالق�شي��ة اكمل��ت دفوعاتها اخلطي��ة و�شتكون هناك 
جل�شة ا�شتماع موحدة للق�شايا الثالث املرفوعة ومن 
�شمنها اال�شتماع اليفادات ال�شهود و حتديد ان كانوا 
يتحدث��ون اللغ��ة االنكليزية ام يحتاج��ون اىل مرتجم 
ولك��ن حلد االن مل يتم حتديد موعدا لهذه اجلل�شة ومن 

املتوق��ع ان تك��ون يف الفرتة ما بني �شه��ر �شباط اىل 
�شهر ني�شان ٢٠١٩ .

و�شيق��دم احت��اد الكرة اعرتا�شا اال�شب��وع املقبل على 
بع���ض ا�شم��اء ال�شه��ود ال�شب��اب عدي��دة يف مقدمتها 
ان جزء منهم مل يق��دم املعرت�شون ايفاداتهم اخلطية 
وبع���ض االيف��ادات ال�شلة له��ا مبو�شوعي��ة الطعون 

املقدمة �شد اخلروقات املزعومة .
و�شتتاألف قائمة ا�شماء ال�شهود يف هذه الق�شية وهم :  

١-حممد حيدر ح�شون
٢-احمد عودة زامل املو�شوي

٣-جنم عبد العواد-رئي�ض احتاد دياىل

٤-رعد �شليم
٥-طه عبد حالته

٦-قي�ض حممد ا�شود
٧-عدي جواد الالمي

٨-خالد ابراهيم املهداوي
٩-حممد �شليم

وه��ذه الق�شي��ة فيه��ا الكث��ري م��ن التفا�شي��ل لذل��ك 
وبح�ش��ب املعطي��ات احلالية فاأن املحكم��ة �شتحتاج 
م��ن ٣ اىل ٦ ا�شه��ر للنطق باحلكم النهائ��ي وبالتايل 
م��ن الغري املتوق��ع ان ي�ش��در احلكم قب��ل حزيران او 

متوز من عام ٢٠١٩ وقد تطول املدة الكرث ذلك .
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بغداد - متابعة

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد -  متابعة

بغداد - الجورنال

Wed.26 Dec. 2018 issue no 537
االربعاء 26 كانون االول 2018 العدد 537


