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ك�سف��ت اللجن��ة االوملبية الوطني��ة العراقية، ال�سب��ت، ا�سب�ب ت�أخر 
ال�رصف امل�يل لالحت���دات الري��سية ورواتب املوظفني الع�ملني 
مبق��ر اللجنة. وق�ل االمني امل���يل للجنة، �رصمد عبد االله يف بي�ن 
، اإن "ت�خ��ر ال���رصف لالحت���دات الري��سي��ة وروات��ب املوظفني 
الع�مل��ني مبقر اللجن��ة يتحمل م�سوؤليته��� ب�لك�مل وزي��ر ال�سب�ب 
بفر���ض  املتك��ررة  وحم�ولت��ه  والري��س��ة 
املوازن��ة  لق�ن��ون  خم�لف��ة  اج��راءات 
االحت�دي��ة لع���م 2019 والنظ���م 
الداخلي الن�ف��ذ للجنة االوملبية 
يف  املن�س��ور   1988 ل�سن��ة 

جريدة الوق�ئع العراقية".
"االم�ن��ة امل�لي��ة،  ان  وب��ني 
ال���رصف  الط��الق  ج�ه��زة 
االوملبي��ة  اللجن��ة  ملوظف��ي 
الري��سي��ة، ح�ل  واالحت���دات 
ا�ست��الم املنح��ة امل�لية بح�س�ب 
اللجن��ة يف م�رصف الر�سي��د / فرع 
امللع��ب"، مط�لبً� يف الوقت ذاته الدائرة 
الق�نوني��ة يف االم�ن��ة الع�مة ملجل���ض الوزراء، 
ب�"و�س��ع الي���ت �رصيح��ة لتنفيذ ق��رار جمل�ض ال��وزراء رقم )60( 
ل�سنة 2019 وانه�ء املح�والت املتكررة لوزير ال�سب�ب والري��سة 

ب�لتدخل يف ا�ستقاللية اللجنة االوملبية الوطنية العراقية".

عق��دت الهيئ��ة االإدارية ل ن���دي الطلبة، اجتم�ع��ً� ملن�ق�سة الو�سع 
الع�م للن�دي و�سبب تراجع نت�ئج الفريق يف االآونة االأخرة.

وذكرت االدارة يف بي�ن، اأن "الهيئة االدارية لن�دي الطلبة، عقدت 
اجتم�عً� م�س�ء ام�ض، بح�سور رئي�ض الهيئة االدارية للن�دي وامني 
ال�رص واالمني امل���يل وجميع االع�س�ء، وغ�ب عن االجتم�ع ن�ئب 

رئي�ض الهيئة االدارية حممد اله��سمي الذي مير بوعكة �سحية".
واو�سحت، اأن "االجتم�ع ن�ق�ض و�سع الفريق االول وبحث ا�سب�ب 
الرتاج��ع يف النت�ئ��ج م��ع م�رصف الفري��ق وع�سو الهيئ��ة االدارية 
حيدر عبد ال��رزاق الذي قدم تقريراً مف�ساًل عن و�سع الفريق وقدم 

حلول للنهو�ض ب�لفريق على ط�ولة االدارة".
وبينت، اأن "االدارة بدوره� و�سعت بع�ض النق�ط واحللول االولية 
حل��ني درا�سة التقرير املقدم من م�رصف الفريق بخ�سو�ض النت�ئج 
املتدني��ة وا�سدار عقوب���ت م�لية �سديدة اذا م��� ا�ستع�د الالعبون 

و�سعهم وحققوا نت�ئج جيدة".
واأ�س���رت اإىل، اأن "االدارة ق��ررت تكرمي ف��رق الفئ�ت العمرية لكرة 
الق��دم احل��سلة على لق��ب الدوري لل�سب���ب والن��سئني كم� قررت 
تك��رمي فرق اجل��ودو وتن�ض الط�ول��ة التي حقق��ت نت�ئج جيدة يف 
م�س�رك�ته��� و�سيكون التك��رمي ب�حتف�لية حتدد الحق��ً� وبح�سور 

االعالم ودعوة الوزارة".
وت�بع��ت، اأنه "يف املح��ور االخر متت من�ق�س��ة و�سع الن�دي من 
مل��ف الرتاخي�ض اال�سيوية م��ع مدير الرتاخي���ض وتوجيه االدارة 
وموظف��ي الن�دي واحل�س�ب�ت ب�لعمل على توفر جميع املتطلب�ت 
م��ع مدي��ر الرتاخي�ض من اج��ل اكم�ل امللف بوق��ت من��سب وعدم 

الو�سول لل�س�ع�ت االخرة بدون اجن�ز امللف"
ولفت��ت اإىل اأن "رئي���ض الهيئ��ة االدارية، اختتم االجتم���ع والتقى 
ب�لفري��ق االول الذي تنتظره مب�راة مهم��ة ام�م اربيل م�س�ء اليوم 
ال�سب��ت وحثهم على حتقيق نتيجة جيدة من اجل العودة اىل مراكز 

متقدمة الن الو�سع احل�يل ال يليق ب��سم الطلبة".

ق���د امل��درب ب��سم ق��سم امللق��ب ب�"اجلرنال"، فريق��ه النفط للفوز 
الث���ين عل��ى الت��وايل، بتغلبه عل��ى احل��دود 0-3 يف اللق���ء الذي 
احت�سنه ملعب ال�سن�عة �سمن لق�ءات اال�سبوع الث�ين من املرحلة 

الث�نية للدوري العراقي املمت�ز لكرة القدم.
وتن���وب عل��ى ت�سجيل ثالثية النفط كل من ولي��د كرمي يف الدقيقة 
اخل�م�سة وحممد عبد احل�سن يف الدقيقة الث�منة وم�زن في��ض يف 

الدقيقة 80، لتنتهي املواجهة بفوز النفط بثالثية بي�س�ء.
وبهذا الفوز رفع النفط ر�سيده اىل النقطة 32 يف املركز ال�س�د�ض، 

فيم� توقف ر�سيد احلدود عند النقطة 25 يف املركز الث�ين ع�رص.
ويف بقي��ة املب�ري�ت، تغلب ال�سم�وة على نفط مي�س�ن 1-2، فيم� 

تغلب ال�سن�ع�ت الكهرب�ئية على فريق احل�سني 2-0.

سان جيرمان يوقف رابيو بسبب "اليك"

غدا.. الزوراء يواجه النصر السعودي في ثالث جوالت مجموعات دوري أبطال آسيا

و�س��ل وفد ن�دي الزوراء، فجر ام�ض ال�سبت، اإىل ال�سعودية، 
ا�ستع��داداً ملواجه��ة نظ��ره الن���رص ال�سع��ودي يف دوري 
اأبط���ل اآ�سي���، و�سيتواج��ه الفريق���ن يف اإط���ر من�ف�س���ت 
اجلولة الث�لث��ة من دور املجموع�ت بدوري االأبط�ل، على 
ا�ست���د امللك فه��د الدويل يف مت���م ال�س�ع��ة الث�منة و15 
دقيق��ة من م�س�ء غدا االثنني. وق���ل ع�سو الهيئة االدارية 
للن�دي عب��د الرحمن ر�سيد، اإن "وفد ن���دي الزوراء و�سل 

اإىل اململك��ة العربي��ة ال�سعودية، برحل��ة انطلقت من بغداد 
ثم اإىل دبي واأخراً اإىل الري��ض".

واأو�سح ر�سيد، اأن "وف��د النوار�ض �سم 38 �سخ�سً�، بينهم 
�سبع��ة اإداري��ني وك�در تدريبي �س��م 5 اأع�س�ء ومع�جلني 

طبيني وم�سور الفريق و22 العبً�".
ويحت��ل النوار�ض �س��دارة املجموع��ة االأوىل بر�سيد اأربع 

نق�ط بف�رق االأهداف عن الو�سيف ذوب اآهن االإيراين.
وم��ن ج�ن��ب الن���رص ال�سع��ودي ك�سف��ت م�س���در خ��سة، 
احتم���ل غي���ب املغرب��ي نور الدي��ن اأمراب��ط، العب و�سط 

فري��ق الن���رص االأول لكرة القدم، عن مواجه��ة الزوراء، يف 
اجلول��ة الث�لث��ة من دور املجموع�ت ب��دوري ابط�ل اآ�سي�، 
ب�سب��ب اإ�س�بته ب�لته���ب يف الع�سلة اخللفي��ة، قد يتحول 

اإىل متزق، ومل تك�سف امل�س�در عن عودته.
الإج��راء  الربتغ���ل  اإىل  اجلمع��ة  م�س���ء  الالع��ب  وغ���در 
فحو�س�ت جمدولة قبل اإجراء تدخل جراحي يف فكه يحدد 

الحق�، ومت ب�تف�ق م�سبق مع اجله�ز الطبي يف ن�ديه.
و�سيدخ��ل ال��زوراء املب���راة بعد م��� خ��ض ديرب��ي بغداد 
ام���م مت�سدر ال��دوري العراقي ن���دي ال�رصطة، حيث خيم 

التع���دل ال�سلبي 0-0، عل��ى ديربي بغداد يف قمة لق�ءات 
اال�سب��وع الث���ين م��ن املرحل��ة الث�ني��ة لل��دوري العراقي 

املمت�ز لكرة القدم.
املب���راة مل ترتقي اىل امل�ست��وى املطلوب، حيث مل يتمكن 
الفريق�ن من الو�سول اىل ال�سب�ك، كون املب�راة انح�رصت 

يف و�سط امليدان لتنتهي �سلبية من دون اهداف.
التع���دل رف��ع من ر�سي��د القيث���رة اخل���رصاء يف �سدارة 
الرتتي��ب بر�سيد 51 نقطة، فيم� و�سل الزوراء اىل النقطة 

38 يف املركز الرابع.

إنفانتينو: كأس العالم لألندية الموسعة ستكون مفيدة آلسيا

ف�ز رئي�ض االحت�د العراق��ي لكرة القدم عبد اخل�لق 
م�سعود بع�سوية االإحت���د االأ�سيوي يف االنتخ�ب�ت 
التي جرت اليوم يف الع��سمة امل�ليزية كواالملبور 
والت��ي ا�سف��رت عن جتدي��د الثق��ة برئي���ض االأحت�د 

ال�سيخ �سلم�ن بن اإبراهيم اآل خليفة.
وج���ءت نت�ئح االنتخ�ب�ت وف��ق الت�يل فوز ال�سيخ 
�سلم���ن ب��ن اإبراهي��م اآل خليف��ة )البحري��ن( رئي�ض 
االحت���د االآ�سيوي ون��واب رئي�ض االحت���د االآ�سيوي 
لكرة الق��دم كل من )غ��رب اآ�سي�( �سع��ود عبدالعزيز 
املهن��دي )قط��ر( وملنطق��ة )الو�س��ط( مه��دي ت���ج 
)اإي��ران( و)اجلنوب( خم��دوم في�س��ل �س�لح حي�ت 
)ب�ك�ست���ن( و)اآ�سي�ن( زاو زاو )مي�من�ر( و)ال�رصق( 

غ�نب�ت�ر امغ�النب�ت�ر )منغولي�(.
التنفي��ذي  املكت��ب  يف  الن�س�ئي���ت  والع�س��وات 
ف���زت من )غرب اآ�سي���( �سوزان ال�سلب��ي )فل�سطني(
اأك��ر ك��رون )بنغالد���ض( و)اجلن��وب( حمفوظ��ة 
و)اآ�سي���ن( ك�ني� كيوم�ين )الو���ض( و)ال�رصق( ه�ن 
اون غيونغ )كوري� ال�سم�لي��ة( و)و�سط اآ�سي�( �سوف 

جتري انتخ�ب�ت هذا املقعد الحقً�.
واأع�س���ء املكتب التنفيذي لالحت���د االآ�سيوي لكرة 
الق��دم م��ن )غ��رب اآ�سي���( عبداخل�لق م�سع��ود اأحمد 
)الع��راق( ه��سم حي��در )لبن���ن( �س�مل �سعي��د �س�مل 
الوهيب��ي )عم���ن( والدكتور حميد حمم��د ال�سيب�ين 
اآغ���زادة  ر�س���  عل��ي  �سي��د  و)الو�س��ط(  )اليم��ن( 
)اأفغ�ن�ست���ن( و)اجلن��وب( دا�سو اوغ��ني ت�سيت�سوب 
دورجي )بوت���ن( و)اآ�سي�ن( كري�ض نيكو )اأ�سرتالي�( 

ودات��و ح�مدين ب��ن ح�جي حممد اأم��ني )م�ليزي�(
والدكتور تران كووك توان )فيتن�م( ومن )ال�رصق( 

فوك ك�ي �س�ن اريك )هونغ كونغ(. 
 وق�ل رئي�ض االحت�د العراقي عبد اخل�لق م�سعود 
"اأ�سكر جميع من �س�ندين يف االنتخ�ب�ت بداأ من 
احلكوم��ة العراقي��ة ووزارة ال�سب���ب والري��س��ة 

واللجن��ة االأوملبية وزمالئ��ي يف االحت�د العراقي 
الذي��ن دعم��وين ب�سكل كب��ر. وبني اأن��ه �سيعمل من 
خ��الل من�سب��ه بتق��دمي كل م� يدعم ك��رة القدم يف 
الق���رة ال�سف��راء ويطوره��� و�س�ك��ون خ��ر ممث��ل 
للع��راق واداف��ع ع��ن املل��ف العراق��ي م��ن خ��الل 
تواجدي يف املكتب التنفيذي يف االحت�د االأ�سيوي، 
. ووع��د م�سعود اأن يك��ون العمل متوا�س��ال لتطوير 

الكرة العراقية خالل الفرتة املقبلة.

   ق�ل رئي�ض االحت�د الدويل لكرة القدم "فيف�" جي�ين 
اإنف�نتينو، اإن خطت��ه املثرة للجدل بخ�سو�ض ك�أ�ض 
الع���مل لالأندي��ة املو�سعة ميك��ن اأن تلع��ب دوراً مهمً� 
يف تطوي��ر اللعب��ة يف اآ�سي��� رغ��م مع�ر�س��ة اأوروب��� 
لهذا االأم��ر. ويرغب اإنف�نتينو يف زي���دة عدد االأندية 
م��ن 7 اإىل 24 عندم� تنطلق امل�س�بقة ب�سكله� اجلديد 
يف 2021 رغ��م مع�ر�س��ة رابطة االأندي��ة االأوروبية 
الت��ي هددت ب�ملق�طعة. لكن الرج��ل ال�سوي�رصي اأبلغ 

اجلمعي��ة العمومية لالحت���د االآ�سيوي يف كواالملبور 
الي��وم ال�سب��ت، اأن اإق�م��ة ن�سخة مو�سعة م��ن البطولة 
�سيفي��د اللعبة يف هذه الق�رة. وق�ل اإنف�نتينو ملمثلي 
الوف��ود يف االحت�د االآ�سيوي املك��ون من 47 ع�سواً: 
"�سنتح��دث جمدداً ح��ول كيفية التطوي��ر والتح�سني 
ولق��د قررن��� يف االجتم���ع االأخ��ر ملجل���ض فيف��� 
اإن�س���ء ن�سخة جديدة لك�أ�ض الع���مل لالأندية مب�س�ركة 
24 فريقً� منه� 3 ف��رق اآ�سيوية". واأ�س�ف: "ت�بعت 
نه�ئ��ي دوري اأبط���ل اآ�سي� يف طهران وهن���ك اأندية 
حتم��ل تق�لي��د عريق��ة يف اآ�سي��� ومن امله��م اأن تن�ل 

الفر�س��ة وم��ن امله��م اأن مننحه� فر�س��ة الت�ألق على 
ال�سعي��د الع�مل��ي، له��ذا ال�سب��ب م��ن امله��م موا�سلة 
تطوي��ر م�س�بق�تن� وعل��ى �سبيل املث���ل ك�أ�ض الع�مل 
لالأندية ب�سكله� اجلديد". ومن املنتظر اأن ت�سهد ك�أ�ض 
الع���مل لالأندية املو�سعة، الت��ي �ستق�م مرة واحدة كل 
4 �سن��وات، م�س�رك��ة 8 ف��رق اأوروبي��ة و6 فرق من 
اأمري��ك� اجلنوبية اإ�س�ف��ة اإىل 3 فرق من كل من اآ�سي� 
واأفريقي��� واحت���د اأمريك� ال�سم�لي��ة والو�سطى ودول 
الك�ريب��ي )الكونك�ك�ف( اإ�س�ف��ة اإىل مقعد واحد من 

اأوقي�نو�سي�.

ع�قب ن���دي ب�ري�ض �س�ن جرم���ن الفرن�سي 
العب و�سط��ه اأدري�ن رابي��و ب�الإيق�ف 6 اأي�م 
وح�س��م راتبه ال�سه��ر امل��سي ب�سب��ب اإعج�به 
)الي��ك( على مواقع التوا�سل، بفيديو للفرن�سي 
ب�تري�ض اإيفرا يحتفل بف��وز م�ن�س�سرت يون�يتد 
االإجنلي��زي عل��ى ن���دي الع��سم��ة يف دوري 
اأبط���ل اأوروب��� لك��رة الق��دم، بح�س��ب تق�رير 

�سح�فية.
واأ�س���رت �سبك��ة اأر اإم �س��ي �سب��ور الفرن�سي��ة 
ال�سب��ت، اإىل اأنه��� اطلعت على ر�س�ل��ة موؤرخة 
يف الث�لث من اأبريل )ني�س�ن(، تبلغ فيه� اإدارة 
�س���ن جرم���ن الالعب ال��ذي �س���ءت عالقته 
ب�لفري��ق يف االأ�سهر امل��سي��ة، بقراره�، على 
خلفي��ة اجتم���ع عق��د قب��ل اأ�سب��وع، وجمع��ه 
مبدي��ره الع���م املفو���ض ج�ن-كل��ود ب��الن 

واملدير الري��سي اأنترو هرنيكي.

واأو�س��ح م�سوؤول��و الن���دي يف ه��ذه الر�س�ل��ة 
اأنه��م يفر�سون على الالع��ب "عقوبة ت�أديبية 
الرات��ب"،  وح�س��م  اأي���م   6 مل��دة  ب�الإيق���ف 
م�سري��ن اإىل اأن ه��ذه الف��رتة متت��د ب��ني 15 
م�ر���ض )اآذار( و20 من��ه ح��ني ك�ن موقوف��ً� 

ب�سكل موؤقت.
املوؤمت��ر  خ��الل  ال�سب��ت  �س��وؤال  عل��ى  ورداً 
ال�سح���يف، مل يوؤك��د م��درب الفري��ق االأمل�ين 
اإن  ب�لق��ول  االأم��ر، مكتفي��ً�  توخ��ل  توم����ض 

امل�س�ألة "تخ�ض الن�دي".
اإىل  ر�س�لته���  يف  الن���دي  اإدارة  واعت��ربت 
الالعب، اأن اإعج�ب��ه بفيديو اإيفرا الذي يحتفل 
في��ه بت�أه��ل فريق��ه ال�س�ب��ق اإىل رب��ع نه�ئي 
م�س�بق��ة دوري اأبط���ل اأوروب� يف ك��رة القدم 
)ف���ز يف ب�ري���ض 1-3 اإي�ب��ً� بع��د خ�س�رت��ه 
ذه�ب��ً� 0-2( "ت�سب��ب ب��سطراب يف �سفوف 
الن�دي نظراً على وجه اخل�سو�ض لالرتدادات 
االإعالمي��ة الت��ي تلت��ه، لك��ن اأي�س��ً� االأح��داث 

اخلط��رة التي ج��رت على ه�م���ض التدريب يف 
ملع��ب ب�رك دي بران���ض يف 10 م�ر�ض )اآذار( 
م��ع امل�سجعني الذين وجهوا لك االته�م ب�سكل 
�رصي��ح". وت�بع��ت الر�س�ل��ة: "اأنت��م )رابي��و( 
ملزم��ون بواج��ب ال��والء والتحف��ظ"، معتربة 
اأن ع��دم اح��رتام ذلك "ي���رص بتم��سك و�سف�ء 

الفريق الذي تنتمون اإليه".
وميك��ن لرابي��و ا�ستئن���ف ه��ذه العقوب��ة لدى 
االحت���د الفرن�س��ي للعب��ة، وهو م��� مل يقم به 
حتى االآن، بح�سب م� اأ�س�رت اإليه "اأر اأم �سي".
و�س���ءت عالق��ة رابي��و ال��ذي اأمت يف الث�ل��ث 
من اأبري��ل )ني�س�ن( احل�يل، ال���24 من العمر، 
بفريق��ه يف االأ�سه��ر امل��سي��ة، ال�سيم��� عل��ى 
خلفي��ة ف�س��ل املف�و�س�ت ب�س���أن متديد عقده 

الذي ينتهي يف يونيو )حزيران( املقبل.
واأك��د ن�دي بر�سلونة االإ�سب�ين يف اأواخر الع�م 
امل��س��ي اإىل اأنه ك�ن على توا�سل مع الالعب 
للتع�ق��د مع��ه، م��ن دون اأن ت�سل االأم��ور اإىل 

خواتيمه�.
وانتقدت والدة رابيو ووكيلة اأعم�له فرونيك، 
اإدارة �س�ن جرم�ن يف م�ر�ض )اآذار( امل��سي 
بع��د اإيق���ف جنله��� ع��ن اللع��ب، معت��ربة يف 
ت�رصيح���ت �سح�في��ة اأنه "�سج��ني، هو حتى 

رهينة لدى �س�ن جرم�ن".
وك�سفت اأن جنله� "يع�ين ب�سبب كل م� يحدث" 
واأن لي���ض ب�إمك�ن��ه اأن يجمد حي�ته "ب�نتظ�ر 
م��� �ست��وؤول اإلي��ه االأمور، م��ن ال���رصوري اأن 
يعتن��ي بنف�س��ه، اأن يعي�ض!... اأدري���ن مل يلعب 
منذ ين�ي��ر )ك�نون االأول( ورمب��� حتى يونيو 
)حزي��ران(، يف مهنة احرتافية، فه��ذه االأ�سهر 
ال�ستة تعترب فرتة طويلة جداً! لقد اأخذ كرهينة 
الأنه ال يريد الر�سوخ، هو يحرتم العقد، اأدري�ن 

ال يطلب �سوى هذا االأمر، احرتام عقده".
ومل يتوق��ف رابيو ع��ن التم�رين رغ��م اإيق�فه 
م��ن �س�ن جرم�ن، لك��ن يف من�س�آت ال تخ�ض 

االأخر رف�ست الوالدة االإف�س�ح عن مك�نه�.

االولمبية تكشف اسباب 
تأخر الصرف المالي 
لالتحادات الرياضية

"الجنرال" يقود النفط للفوز الثاني على 
التوالي في الدوري الممتاز

غرامات مالية تنتظر العبي 
"االنيق" في حال لم يحققوا 
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