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انـــهى فـــريق الــنـــفط بــكـــرة الــقــدم
مـــهـــمـــتـه الـــصـــعـــبـــة امـــام فـــريق
الـديـوانــيـة بـاربـعــة اهـداف مـقـابل
ـباراة الـتي جـرت على الشيء في ا
مــلــعب عـــفك وذلك ضــمن افــتــتــاح
رحـلة اجلـولـة الثـانيـة عـشرة مـن ا

متاز . االولى للدوري ا
ـباراة وسجل أهـداف اللـقاء رجل ا
محمد داود بتـسجيله ثالثة اهداف
ـتـتـالـيـة بـالـدقـيـقة  16و 65و90
فـيــمـا ســجاللــهـدف الــرابع الالعب
البديل احـمد كاظم بالـدقيقة 90+3
وبــهـذا الــفــوز اصــبح رصــيـده 21
ـركـز الـرابع فيـمـا حقق نـقـطة في ا
فـريق الصـناعـات الكـهربـائيـة فوزا
ثـمـينـا عـلـى فريـق الـبـحري بـثـالثة
ــبـاراة اهـداف مــقـابل هــدفـ في ا
التي جـرت على مـلعب االخـير ومن
ـركز ثم اعـتـلى فـريق الـصـنـاعـات ا
السـابع عشـر في الئحـة التـرتيب. 
ديـر الفني لفريق ومن جهته اكد ا
ــيــنــاء بــكـرة الــقــدم نــاظم شــاكـر ا
اجــراء وحــدات تــدريــبـيــة مــكــثــفـة
القـاة فريق الـزوراء الـيوم االثـن
عـلى مـلعـب البـصـرة الـدولي ضمن
اجلـولـة الـثانـيـة عـشـرة من الدوري

متاز . ا
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واضاف شاكر  ان ما نحتاجه هو
الــتــوفــيق والــتــوظـيـف اجلـيــد في
ـبــاراة الـقـادمــة بـالـرغـم من قـيـام ا
ادارة الــفـــريق اجــراء الـــعــديــد من

متازة. التعاقدات ا
 مشيرا الى ان الوحـدات التدريبية
الـقـادمـة يـجب ان تـكـون مـركـزة من
خالل احلـفاظ عـلى الـروح القـتالـية
ـتـلـكـهـا الالعـبـون والـعـمل الـتي 
عـلى احتالل سـفـانة اجلـنوب مـركز
ـقـدمـة والـتـعـويض عـمـا فـقده من ا

نزف للنقاط  .
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واوضح شـــاكـــر ان ادارة الــفـــريق
ستبقى علـى حذر شديد ازاء اكمال

مــشـوار فــريـقــهـا الــكـروي بــنـجـاح
وعــدم الـتــهـاون مع الــفـرق االخـرى
وهي شـــــــديـــــــدة االدراك عـــــــلى ان
ـنافـسة  ـوسم احلالي سـتـكون ا ا
اكـبـر وستـكـشر الـفـرق الكـبـيرة عن
باريات فيها مخالبها كون جميع ا
اشــبه بـالــنـهــائـيــة واليـوجــد مـحل
لـلــتـعـويض عــنـد فـقــدان اي نـقـطـة
جتـــعل الـــفــريـق في وضع مـــحــرج
وابــعـاده مـن حتـقــيق طــمــوحه في
حـــمل الــلـــقب الــذي طـــال انــتــظــار

احلصول عليه.
ــيــنـاء اسم واشـار شــاكــر الى ان ا
كبـير واالشـراف على تـدريبه شرف
ـهـمة له ألي مـدرب نـظراً لـلمـكـانة ا
بـتاريخ الـكرة الـعراقـية مـضيـفا ان
يناء من االنديـة التي تملك قاعدة ا
ـــلك كل جـــمــاهـــيـــريــة كـــبـــيــرة و
مـقـومـات الـنـجـاح واتـمـنى حتـقيق
النتائج االيجابية واسعاد عشاقه 
ونحتاج الى تكـاتف جميع اجلهود
من اجل عـــودة الــفــريـق الى ســكــة
االنـتـصـارات مـؤكــدا انـنـا سـنـعـمل
عـلـى تـعـزيـز اجلـانب الـنـفـسي اوال
واعـادة الـثـقـة بالعـبي الـفـريق وان
مـباراتـنا امـام الزوراء سـيكـون لها
خـصـوصــيـة  وسـنـلـعـب بـطـريـقـة
مــخـتـلـفـة من اجل الـوصـول لـهـدف

حتقيق نتيجة مرضية للجميع.
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واردف شـــاكــر ان اجلـــهــاز الـــفــني
يـسـعى لـتـحـقيـق نتـائج ايـجـابـية 
ـــواجــــهـــات الـــقـــادمـــة بـــعـــد في ا
االسـتــفـادة من الـنــتـائج الـســلـبـيـة
الــســـابــقـــة من خالل جـــلــوسه مع
الالعــبـ والـوقـوف عـلى االسـبـاب
احلــقــيــقــيــة الــتي ادت الـى فــقـدان
نــقــاط كــثــيــرة بــاكــمــلــهــا من اجل
وضعـهـا حتت اجملهـر والعـمل على
مــعــاجلــتــهــا بــشــكل عــلــمي وفــني
ــمــكــنــة لــتــجــاوزهـــا بــالــســرعــة ا
والــــنــــهـــوض مـن جـــديــــد من اجل
قدمة نـافسة على ا اللحاق بركب ا
ونــــشـــكل خــــطــــورة عـــلى الــــفـــرق

الكبيرة .
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ــــســـــاعــــد ـالك ا وســـــمت االدارة ا
ـدرب نــاظم شـاكـر وبــاالتـفــاق مع ا
وســـــيـــــتــــألـف من فـــــاروق عـــــبــــد
جاسم واحـمد رحـيم  وعامـر عبد
ـــرمى الـــوهـــاب مـــدربـــا حلــراس ا
يـناء عانت سيـما أن إدارة نـادي ا
ــوسم من عــدم االســتــقــرار خالل ا
درب السوري فجر احلالي وقالت ا
إبـــراهـــيم بــســـبب تـــراجع نـــتــائج
ـمـتـاز  ويـحتل الـفـريق بـالدوري ا
ـــركــز 13 بـــرصـــيــد 13 الــفـــريق ا

نقطـــة .
ـينـاء بكرة وسيـغادر مـدرب فريق ا
قـال السـوري فجـر ابراهيم القـدم ا
 بعـد تسوية البصـرة اليوم االثـن
ــالـيـة و االتـفـاق مع االجـراءات ا
ـــيــنـــاء عــلي عـــضــو ادارة نـــادي ا
ــــــــدرب فـــــــــاضل عـــــــــلـى مــــــــنـح ا
الـــســــــــــــوري  100الف دوالر مــا
يـعادل  128مـلــيـون ديـنـار عـراقي
ــبـلـغ من قـبل شــركـة وسـيــصـرف ا

وانئ . ا
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ومن جــانـبـه قـال الــنـاطق االعالمي
لـنـادي الزوراء عـبـد الرحـمن رشـيد
ان الــفـريق الــكـروي اجــرى وحـدته
ـلعب الـتدريـبيـة امس االحـد على ا
الـــثــاني فـي الــبــصـــرة اســتــعــدادا
ــيـــنــاء من اجل ـــواجــهــة فـــريق ا
احملـــافـــظــة عـــلى صـــدارة الـــفــريق
لالئحة الترتـيب.مبينا ان النوارس
سـتفـتقد الـى خدمـات اربعـة العب
ـــواجـــهـــة هم امـــيـــر صـــبــاح في ا
بــسـبـب حـصــوله عــلى الــبـطــاقـات
ـلــونــة واصـابــة كل من الالعــبـ ا
امــجــد كــلف وحــيــدر عــبــد االمــيــر

رمى جالل حســــن . وحارس ا
يـذكـر ان فـريق الزوراء جنـا من فخ
نــفط الــوسط بــعــدمــا تــعــادل مــعه
باراة التي بهدف لـكل منهمـا في ا
انـتـهت بـالـتـعـادل اإليـجـابي بـهدف
لكل منهما والتي احتضنها استاد
الــشــعب حلــســاب اجلــولــة  11من

متاز. الدوري ا

لعـدد مرات إحراز بطولة أستراليا بـالتتويج بلقبها للمـرة السادسة. وحقق فيدرر فوزه التاسع على
شيـلـيـتش في عشـر مـواجهـات جـمعـت بيـنـهمـا فـيمـا جـاء الفـوز الـوحيـد لالعب الـكـرواتي في عام
فتوحة (فالشينج ميدوز) في طريقه ربع الذهبي لبطولة أمريكا ا  2014 عندما أطاح بفيدرر من ا

للفوز باللقب.
ويـواصل فيدرر عودته الـساحرة إلى عالم الـعظماء في مالعب الـتنس حيث أحرز سـبعة ألقاب في

اضي كما استهل مسيرته في  2018 بالتتويج بأولى بطوالت الكراند سالم. وسم ا ا
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ضرب بـفوزه على أحـرز السويـسري روجيه فـيدرر لقـبه العـشرين في البـطوالت الـكبرى في كـرة ا
فتوحة الـكرواتي مارين سيليتش  6-3 3-6 (7-5) 7-6 2-6و 1-6 في نـهائي بطولة أستـراليا ا

امس األحد.
( وبـعد مـباراة مـاراتونـية استـمرت أكـثر مـن ثالث ساعـات تمـكن السـويسـري اخملضرم ( 36عـاماً
يـاً من االحتفاظ بلقبه في أولى الـبطوالت الكبرى للـموسم وعادل الرقم القياسي صـنف ثانياً عا ا
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الـعرب الـفرديـة للـرجال  2500دوالر
أمــيـركي األول  1250والــثـاني 750
والـــثــالث  ?500وبـــطــولـــة الـــعــرب
الـــفـــرديـــة لـــلـــســـيــدات  1250دوالر
أمـيركي األولى  650والـثـانـية 350
والـــثــــالـــثـــة  ? 250وســـوف تـــوزع
تـعـادل اجلـوائـز بـالتـسـاوي بـ ا
بالنقاط بغض النظر عن نتائج كسر

التعادل.

جلنة االسـتئنـاف والتي ضمت ثالث
أعـضـاء أسـاسيـ  انـتـخـابهم من
شـاركة وال ثـلي االحتـادات ا بـ 
يــحـق لــعــضــو الــلــجــنــة أن يــشـارك
بــاتــخـــاذ قــرار يــخص احتــاد بــلــده
ــنـاقــشـات ـشــاركـة في ا ويـحق لـه ا
ـشـاركـة في الـتـصويت فـقط بـدون ا
ــا فــيــهــا اذ تـــقــدم االعــتــراضـــات 
االحـتـجـاج ضـد قـرار رئـيس احلـكام
أو أحـد مــســاعــديه أو أي مــوضـوع
آخـر يـتـعــلق بـالـبــطـولـة وذلك خالل
ســاعــة واحـدة عــلى األكــثـر من وقت

انتهاء اجلولة .
ـنظمة انها ستقوم واعلنت اللجنة ا
ـنح الـفـائـز األول ببـطـولـة الـرجال
والـفـائـزة األولـى بـبـطـولـة الـسـيدات
كأس لكل منـهما إضافـة الى ميدالية
ركز ذهبـية كـما يـحصل الفـائزين بـا
الـــثـــانـي عـــلى مـــيـــدالـــيـــة فـــضـــيــة
ــركــز الـــثــالث عــلى والــفــائــزيـن بــا
ميـداليـة برونزيـة . فيـما خصص
االحتــاد الـعـربي لــلـشـطـرجن
جـوائـز مـالـيـة لـلـفـائـزين
الـــثالثـــة األوائل عــلى
النحو الـتالي بطولة

جمـيع البطـوالت ويسبب اربـاك عند
بـعض الالعبـ السـيمـا هذه الـلعـبة
حتـتـاج الى دقـة في اخـتـيـار الـنـقـلـة
الن اي خـــطـــأ يـــســتـــغـل من الالعب
اخلـصم مـبـيـنـا اجلـولة االولـى حقق
العـبــيــنــا نــتــائج ايــجــابــيـة وحــتى
خـسـارة الالعـبـ عـلي لـيث وكـارين
كمال لم تكن متوقـعة بسبب تفقوهم
ـســتـمـر في الــبـدايــة ولـكن حـدوث ا
االخــــطـــاء ادى الى فـــقـــدان الـــفـــوز.
واضــاف ابــراهــيم ان ريــتــاج ســعـد
حـــــصـــــلت عـــــلـى اشـــــادة جـــــمـــــيع
احلـــاضــريـن اذ كــانـت نــظـــيـــرتـــهــا
االردنـيـة متـقـدمـة علـيـها وقـريـبة من
الفوز ولكن السباب قانونية انتبهت
لها ريتاج وابلغت حكم الطاولة ادى
الى عـــقـــوبـــة دقــيـــقـــتـــ لالردنـــيــة
وقف وبالتالي استغلت ريتاج هذا ا
واسـتـعـادت سـيـطـرتـهـا مـوضـحا ان
فـريقـنا جـاهـز للـمنـافسـة على الـفوز
ـــخـــتــلف ــراكـــز االولى و بـــاحـــد ا
الفعاليات مبينا ان الالعب وصلوا

الى مستوى فني وبدني جيد.
وجرى اختيار رئـيس الوفد العراقي
مــحـمــد مــهـدي احلــكــيم عــضـوا في
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موفد االحتاد العراقي لالعالم الرياضي
اخــتــيــر الــعــراق عــضــوا في جلــنــة
ــنـــافــســات بـــطــولــة االســـتــئــنـــاف 
ـبيـاد العـربي الـثاني لـلشـطرجن االو
بـــفــئـــتي الـــرجـــال والــنـــســـاء الــتي
حتتضنـها مدينة الـشارقة االماراتية
قبل فيما لغاية الرابع عشـر شباط ا
حــقق العـبــونـا نــتـائج ايــجـابــيـة اذ
استـطاع احـمد جـزا جمـال من الفوز
عـلى نـظـيـره اجلـزائـري عـبـد الـرزاق
الـعـزم بـفـئـة حتت  14سـنـة وضمن
فـئة حتت  12سـنـة تـعـادل زيـد عالء
ـــضــيف جـــاسب مع العـب الــبـــلـــد ا
االمــارات وخـســر عــلي لــيث احــمـد
ـتقـدمـ من اجلـزائـري عرب بـفـئـة ا
الدلينـي وقلبت الالعبـة ريتاج سعد
مــحــسن خـســارتــهــا في الـلــحــظـات
االخـير بـالفـوز عـلى االردنيـة ادباس
ابرار حتت  8سـنـوات فيـمـا خـسرت
كـارين كـمــال من اجلـزائــريـة مـيـزور
ـصـري مـحـمـد احـمد امـيـنـة. وقـال ا
نـتخب الـعراقي ان ابراهـيم مـدرب ا
اجلــوالت االولى تــكــون صــعــبــة في

حتقـيق الـفريـق لبـطـولة كـأس االحتاد
ـمـتـاز. االسـيـوي والـدوري الــعـراقي ا
ــدرب راضي ويــقــود فــريق اجلــويــة ا
شنيـشل خلفا لـلمدرب الـسوري حسام
الــسـيـد الــذي تـوج مـع اجلـويـة بــلـقب
كــاس االحتـاد االســيـوي فــيـمــا احـرز
ـدرب بــاسم قـاسم لــقب الـدوري قـبل ا
ـنـتـخب العـراقي بـكرة تـسلـمه قـيادة ا
الـقـدم خلـفـا لـلـمـدرب راضي شـنـيشل.
ــنــتــخب من جــانب اخــر غــادر العب ا
ن حـس الى الوطـني بكـرة الـقدم ا
قطر لالنضمام لصفوف النادي األهلي
القطري. وذكر حسـ في فيديو نشره
ــركـز اخلــبــري لـلــنــادي انه حتـصل ا
عــلى االســـتــغــنــاء الــرســمي من ادارة
نادي الـشـرطة. واضـاف انه سـيلـتحق
ثله في لصفوف االهلي الـقطري كي 
الـبطـوالت الـتي يـشارك بـهـا. وب أنه
ــيـز مع الـفـريق يـطـمـح لـتـقـد اداء 
ـيــزة عن الــقــطــري وعــكس ســمــعــة 
الالعـب الــــعـــــراقـي. وكــــانـت هـــــنــــاك
ــنـــتــخب الــوطــني مـــفــاوضــات بــ ا
ونـادي األهــلي الـقـطـري مــنـذ بـطـولـة

كأس خليجي .23
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تـــواجـــد نــادي
القـوة اجلوية
في مـركــز مـهم
بــالـــتــصــنــيف
اخلـــــــــــــــــــــــاص
باالحتـاد الدولي
لكرة القدم للتاريخ
واالحـصــاء لـعـام .2017
وتــواجــد ريــال مــدريــد االول
ـيـا في بـدايـة الـتـصـنـيف عـا
في حـ حـل الـقــوة اجلـويـة
ــيــا بــالــتــصــنــيف  237عــا
والـ 19عربيـا. وتفـوق القوة
اجلــويـة عــلى انـديــة غـلــطـة
ســــــراي الــــــتـــــــركي ولـــــــيل
اني الفرنسي وهامبورغ اال
وسـوثـهـامـبـتـون االنـكـلـيزي
ـــــاني ن اال وفـــــريــــدر بـــــر
وتــــــوريــــــنــــــو االيــــــطــــــالي
واسبـانـيـول وريال بـيـتيس
. ويـــأتي هــذا االســـبـــانــيـــ
الــتـصــنــيف لـلــصــقـور بــعـد
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ـسابقات التـنفيذي ورئـيسا لـلجنة ا
ـستوني فاز واالوزبكي سيـرجيو د
ــكـتب الـتــنـفـيـذي ـنــصب عـضـو ا
والــبـريــطــاني بــول هـانــد الــذي فـاز
ـــنــــصب عـــضـــو االحتـــاد ايـــضـــا 

الدولي ايضا.
 واضـاف انه ولـلـمـرة الــثـانـيـة عـلى
التوالي تـناط رئاسة الـلجنة الـطبية
ـــثال (الـــبــيـــطـــريـــة) الى الـــعــراق 
بالدكـتور سعد خضـير كر الهاللي
ـنـاصب الـتي حتـققت مـوضـحـا ان ا
لـلعـراق تعـد اجنازا كـبيـرا للـرياضة
الــعــراقـــيــة بــشــكل عـــام ولــريــاضــة
الـفـروسـيـة بـشـكل خـاص وبـالـتالي
سـنــسـعـى من اجل تـطــويـر ريــاضـة
اجــدادنـا وآبـاؤنـا نــحـو االفـضل من
خالل تــهـــيــئــة كـــافــة الــســـبل الــتي
ســـتــــســـهـم في جنـــاح مــــشـــاركـــات
منتخباتنا الوطنية للرجال والنساء
في مـــخــتــلف الـــبــطــوالت واحملــافل
ــقـبــلـة. ـرحــلـة ا اخلــارجـيــة خالل ا
يـشـار الى ان رئـيس االحتـاد الدولي
الـشـيخ مــحـمـد بن عـيــسى الـفـيـروز
سـيـخـتـار وحـسب الـنـظـام الـداخـلي
لالحتـاد اميـنا عـاما لالحتـاد ونائـبا

تنفيذيا.
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ـركزي فـاز رئيس االحتـاد الـعراقي ا
لـــلــفـــروســيـــة حــيـــدر حــســـ عــلي
ــــنــــصب نــــائـب رئـــيـس  االحتـــاد
الـــدولي اللـــتــقـــاط االوتــاد لـــشــؤون
الـــتــدريـب والــتـــطــويـــر وذلك خالل
االنتـخابـات التي جـرت في محـافظة
خــصب بــسـلــطــنــة عــمـان اول امس
الــســـبت عـــلى هـــامش مـــنــافـــســات
الـبـطـولـة الـدولــيـة االولى الـنـسـويـة

لفعالية التقاط االوتاد. 
وقـــال عــلي  ان الـــشــيخ مـــحــمــد بن
عيـسى الفـيروز فـاز برئـاسة االحتاد
الدولي  بـالتزكـية واسفرت الـنتائج
االخــرى عن فـــوز كال من رونـــدومــو
نصب جيـرارد من جنـوب افريـقيـا 
نائب رئيس االحتاد الدولي للشؤون
الــفــنــيــة والـقــطــري خــالــد بن ســفـر
ــنـــصب نـــائب رئــيس الـــهــاجـــري 
االحتـاد الــدولي لـلـتـسـويق واالعالم
ــصــري عـاطف مــبــيــنـا ان الــلــواء ا
ـنـصب عـضـو االحتاد الـعـطـار فاز 
الــدولي ورئــيـســا لـلــجــنـة احلــكـام
وامــ سـر احتــاد الــفــروســيـة
مــحـمــود الـعــامــري نـائــبـا
لــرئــيس جلــنــة احلــكـام
والـسـوداني رأفت بن

فـريــقــنــا عــازم عـلى
خـــــطـف الـــــنـــــقــــاط
الثالث في مبـاراتنا
امــام كـربالء الــيـوم
االثـــنـــ ونـــهــدف
لــلــتـــقــدم اكــثــر في
جــدول تــرتــيب فـرق
ـمــتـاز الجل الــدوري ا
الـعــودة الى الـتـنـافس. 
وبـ الزهـيـري ان صـفوف
الـفـريق مـكـتـمـلـة بـاسـتـثـناء
العـــبـــ وهــمـــا عـــلي بـــهــجت
وسامـال سعيـد اللـذين سيغـيبان

باراة بسبب االصابة. عن ا

أشــانـتي غـولــد الـغـاني وكـورت ريك
الـبـلـجـيـكـي والـنـصـر الـلـيـبي الـذي

غادره ألسباب مالية.
 واشــار الى أن الالعب  اخــتــيـاره
بـعـد دراسـة عـدد من السـيـر الـذاتـية
ــديـر لالعــبــ مـحــتــرفـ من قــبل ا
الفني لكرة الشرطة ماركوس باكيتا.
من جانب اخر اكدت الهيئة االدارية
لنادي القوة اجلوية الرياضي امس
االحـد عـزم فـريـقــهـا الـكـروي الـفـوز
عــلى ضــيــفه كــربـالء بــدوري الــكـرة
مـتاز كاشـفة عن غيـاب العب عن ا
ــبـــاراة. وقــال عــضــو الــفـــريق في ا
ادارة الــنــادي مــوفق الــزهــيــري ان
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أعلن نـادي الشـرطة الـرياضي امس
االحــــد ضم مــــحــــتــــرف غــــاني الى
صـــفــــوف الـــفـــريـق الـــكـــروي الـــذي
يـخوض مـنافـسـات الدوري الـعراقي

متاز. ا
ؤمل ان يصل وقال النادي إنه من ا
الـيـوم االثـنـ الى الـعـاصـمـة بـغداد
احملـتـرف الـغـاني ابــراهـام اسـيـيـدو
اتوبراه تمهيدا لالنخراط بالوحدات
التدريبية لكـرة الشرطة قبل التوقيع

على كشوفات الفريق.
واضـاف الــنـادي ان الالعب صـاحب
الـ 22عــامـاً سـبق له أن مــثل انـديـة
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اقتـرب نـفط الـوسط من ضم مـحتـرف إيـراني ثـانٍ بعـد تـعـاقده
نـتظـر أن يصـل حس رسمـيًا مع سـعيـد رضائي حـيث من ا
ــديــنــة الـنــجف ظــهــر الـيــوم اإلثــنــ لالنــخـراط في صــادقي 
نتظر التـدريبات. وقال عادل نعمـة مدرب نفط الوسط انه من ا
وصـول حـســ صـادقي الـيـوم لالنـخـراط في الـتـدريـبـات عـلى
سبـيل االخـتـبـار. ولـفت إلى أنَّ "جنـاح جتـربـة اإليـراني سـعـيد
رضـائي الذي أثـبت أنه مـؤهل لـلدفـاع عن ألـوان نـفط الوسط

سعـينا لضم مـحترف إيراني جـديد.  وأضاف ان صادقي
ــلــعب ولــديــنــا تــصــور كــامل عن ــركــز وسط ا يــلــعـب 
مسـتواه لكننا اتخذنا قرارًا كجهاز الفني بعدم التعاقد
مع أي العب إال بـعـد االطـالع عـلى مـسـتـواه من خالل
الـتـدريـبـات واالخـتـبـار الـفـني والـطـبي.  وبـيَّن ان نـفط
الوسط سـيـضيف سـعـيد رضـائي بعـد فـتح االنتـقاالت
الـشتويـة باإلضافـة لالعب أو  3 مـحليـ  االتفاق

معهم واالختبار سيكون فاصالً للصادقي.


