
تتج��ه اأنظار ع�س��اق ال�س��احرة امل�س��تديرة 
يف كل اأنح��اء العامل، م�س��اء اليوم الإثنني، 
�س��وب مدينة زيوريخ ال�س��وي�رسية ملتابعة 
ليلة التتويج، واخلتام احلقيقي لعام 2016 
الك��روي، والبداي��ة املثرية ل���2017 عندما 
يقي��م الحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم )فيف��ا( 
حفل��ه ال�س��نوي لتوزيع اجلوائز الأف�س��ل يف 

عامل كرة القدم 2016.
ويحظ��ى احلفل ه��ذا الع��ام بنكه��ة خمتلفة 
عما كان عليه يف الأعوام القليلة املا�س��ية، 
حيث عاد "فيفا" اإىل تقدمي جائزة منف�س��لة 
عن جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها جملة 
الريا�س��ية  الفرن�س��ية  فوتب��ول"  "فران���س 

لأف�سل لعب يف العامل.
وبع��د ف��وز الربتغ��ايل كري�س��تيانو رونالدو 
بجائزة الكرة الذهبية التي ك�س��فت "فران�س 
فوتبول" عن نتائجها قبل نحو اأ�س��بوع على 
نهاية 2016، ت�س��ود حال��ة من الرتقب لدى 
ع�س��اق ال�س��احرة امل�س��تديرة ملعرفة الفائز 
بجائ��زة "فيفا"، وهل يح�س��ل رونالدو على 
اجلائ��زة اأي�س��ًا لتت�س��ابه اجلائزت��ني جمدداً 

مثلم��ا حدث يف اأعوام �س��ابقة، قب��ل توحيد 
وقب��ل  املا�س��ية،  الأع��وام  يف  اجلائزت��ني 
�س��تذهب  اأم  جم��دداً  اجلائزت��ني  انف�س��ال 

اجلائزة لالعب اآخر؟!.
اإنفانتين��و للم��رة الأوىل تتوي��ج  و�س��يتوىل 
عري�س احلفل الفائز بجائزة اأف�سل لعب يف 

العامل 2016.
وجرى الت�سويت على جائزة "فيفا" لأف�سل 
لع��ب يف الع��امل ه��ذه امل��رة ب�س��كل مغاير 
ع��ن املا�س��ي، حي��ث كانت ن�س��بة التق�س��يم 
مق�س��مة بالت�ساوي على 4 جهات هي مدربو 
املنتخب��ات الوطني��ة يف كل اأنح��اء الع��امل 
وق��ادة هذه املنتخب��ات وجمموع��ة منتقاة 
من ال�سحافيني، وكذلك اجلماهري اإلكرتونيًا 

بن�سبة %25 لكل فئة.
ومل يقدم مي�س��ي يف 2016 نف�س الإجنازات 
م��ع بر�س��لونة الت��ي �س��اعدته يف املا�س��ي 
م��رات   4 الذهبي��ة  الك��رة  بجائ��زة  ليف��وز 
متتالية م��ن 2009 اإىل 2012، اأو الثالثية 
التاريخي��ة )دوري وكاأ�س اإ�س��بانيا ودوري 
اأبطال اأوروبا(، اإ�س��افة للقبي كاأ�س ال�س��وبر 

الأوروبي��ة، وكاأ���س الع��امل لالأندي��ة، وه��ي 
الألقاب ال���5 التي كفلت ل��ه الفوز باجلائزة 

يف 2015.
ولكن كثرياً من التوقعات ت�سب يف م�سلحة 
مي�س��ي للحفاظ على جائزة اأف�سل لعب يف 
الع��امل للع��ام الثاين عل��ى الت��وايل، وتعزيز 
رقم��ه القيا�س��ي يف الف��وز باجلائ��زة، حيث 
ل ي��زال هو الوحي��د الذي توج به��ا 5 مرات 
�س��ابقة، وقد يت��وج اليوم الإثن��ني بها للمرة 

ال�6.
وقاد مي�س��ي فريق بر�س��لونة للف��وز بثنائي 
ال��دوري الإ�س��باين، وكاأ�س ملك اإ�س��بانيا يف 
املو�سم املا�س��ي، كما �ساهم بقدر هائل يف 
بلوغ املنتخب الأرجنتيني املباراة النهائية 
لبطول��ة كاأ���س اأمم اأمري��كا اجلنوبي��ة )كوبا 
اأمري��كا 2016( بالولي��ات املتح��دة، لك��ن 
الفريق خ�رس جمدداً اأمام املنتخب الت�س��يلي، 
كما خ�رس مع بر�س��لونة اأم��ام اأتلتيكو مدريد 
العنيد يف دور ربع النهائي لدوري الأبطال.

ولكن ت�س��جيل الالعب ل���10 اأهداف يف دور 
املجموع��ات ب��دوري الأبط��ال هذا املو�س��م 

مينح��ه فر�س��ة ذهبي��ة لتحطي��م الرق��م 
القيا�سي لعدد الأهداف التي ي�سجلها اأي 

لعب يف مو�س��م واحد بالبطولة، وهو الرقم 
امل�س��جل با�س��م رونالدو يف مو�سم -2013

17 هدفًا. 2014 بر�سيد 
ويف املقاب��ل ، يب��دو رونال��دو ه��و الأك��ر 
ر�س��يداً م��ن الإجن��ازات يف 2016 من بني 
املر�س��حني ال���3 عل��ى اجلائزة حيث �س��اهم 
الالع��ب الربتغ��ايل يف ف��وز ري��ال مدري��د 
باألقاب دوري اأبطال اأوروبا، وكاأ�س ال�س��وبر 
الأوروبي��ة، وكاأ�س العامل لالأندية، كما اأحرز 
16 هدف��ًا للفريق يف دوري الأبطال، وحل 
ثاني��ًا يف قائم��ة ه��دايف الدوري الإ�س��باين 
باملو�س��م املا�س��ي، خل��ف لوي�س �س��واريز، 

واأمام مي�سي.
وعلى م�س��توى الإجنازات مع منتخب بالده 
عل��ى  اأي�س��ًا  رونال��دو  يتف��وق   ،2016 يف 
مناف�س��يه، حي��ث لع��ب دوراً مهم��ًا يف ف��وز 
املنتخ��ب الربتغ��ايل بلقب��ه الأوروبي الأول 
ال��ذي طال انتظ��اره، وذلك من خ��الل كاأ�س 

الأمم الأوروبية )يورو 2016(.
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اليوم انطالق الجولة 17 والنفط يتصدر والعندليب يواصل المطاردة
في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

ه��دد رئي���س ن��ادي ال�رسطة الريا�س��ي ال�س��ابق 
ريا�س عب��د العبا�س، باللجوء للجن��ة الأوملبية 
الدولية، يف حال عدم تنفيذ قرار اإعادته لرئا�سة 

النادي.
وقال عبد العبا�س اإن "قرار املحكمة وا�س��ح ول 
لب���س فيه، وق�س��ى ببطالن حل الهيئ��ة الإدارية 
لن��ادي ال�رسط��ة الت��ي كان يراأ�س��ها"، مطالب��ا 
"وزارة ال�سباب والريا�سة بتنفيذ قرار املحكمة 
التمييزي��ة )4558/4584(، القا�س��ي باإلغ��اء 
الأم��ر ال��وزاري اخلا���س بح��ل الهيئ��ة الإدارية 

للنادي".
وهدد عب��د العبا���س "باللجوء للجن��ة الأوملبية 

الدولية يف حال عدم تنفيذ قرار املحكمة".
اأك��دت يف  ال�س��باب والريا�س��ة،  وكان��ت وزارة 
ال���29 من كان��ون الأول املا�س��ي، اأنها فوجئت 
بالبي��ان ال��ذي اأ�س��دره الرئي�س ال�س��ابق لنادي 
ال�رسط��ة ريا�س عب��د العبا�س، مبين��ة ان القرار 
املرقم 36 م.ر / 2016 الذي �سدر من املحكمة 
الريا�س��ية وامل�س��دق متيي��زا، الغى ق��رار وزارة 
ال�س��باب والريا�سة الذي �س��در بطلب من وزارة 
الداخلي��ة – مكت��ب الوزير بحل الهيئ��ة الدارية 
ل ن��ادي ال�رسط��ة الريا�س��ي بع��د ان قدم ت�س��عة 
اع�س��اء ا�س��تقالتهم اخلطية املكتوب��ة واملوثقة 

لوزارة الداخلية.

وا�س��ل فري��ق �س��ان اأنطوني��و �س��بريز �س��ولته 
الأمريك��ي  ال�س��لة  ك��رة  دوري  يف  وجولت��ه 
للمحرتفني وفاز على ت�سارلوت هورنت�س -102

85  ليحقق فوزه التا�سع على ملعبه.
يف  الهداف��ني  قائم��ة  بريتان��ز  ديفي��ز  وت�س��در 
�سبريز بت�س��جيله 21 نقطة وتكفل كاوي ليونارد 
بت�س��جيل 19 نقطة ليقودا فريقهما لتحقيق فوزه 
ال�13 يف اخر 15 مباراة. وتاألق رو�سل و�ستربوك 
ب�س��كل لفت ليقود فريقه اأوكالهوما �سيتي ثاندر 

للفوز على دنفر نغت�س 121-106.
النق��اط  م��ن  اأك��ر  اأو   10 و�س��تربوك  و�س��جل 

والتمري��رات احلا�س��مة واملتابعات للم��رة ال�17 
يف املو�سم احلايل، حيث تكفل بت�سجيل 32 نقطة 

و17 متابعة و11 متريرة حا�سمة لثاندر.
و�سجل جيمي باتلر 42 نقطة ليقود �سيكاغو بولز 

للفوز على تورنتو رابرتز 123-118.
واأحرز اأ�س��ياه توما���س 38 نقطة ليقود بو�س��طن 

�سيلتك�س للفوز على نيو اأورليانز 108-117.
ويف مباري��ات اأخ��رى ف��از اإنديان��ا بي���رسز على 
نيوي��ورك نيك���س 109-123، ويوت��ا جاز على 
م�سيفه مين�سوتا 92-94، واأتالنتا هوك�س على 

دال�س مافريك�س 82-97.

رئيس نادي الشرطة الرياضي السابق يهدد 
باللجوء لألولمبية الدولية 

دوري السلة األميركي: سبيرز يواصل مسيرته الساحرة

حيث ي�س��عى لتعزيز فوزه الخري، فيما ي�س��يف فرق الكرخ 
فريق الزوراء العائد اي�سا من فوز كبري على نفط مي�سان.

واجرت جلنة امل�س��ابقات تغيريا طفيف��ا على جدول مواعيد 
اجلولة املتبقية برغم انها كانت قد اعلنت تثبيتها يف وقت 
�سابق، وبح�سب اللجنة فان يوم الثالثاء �سي�سهد اقامة اربع 
مباريات حيث يحل فريق احل�س��ني �س��يفا على فريق امانة 
بغداد، وي�سد بطل كا�س الحتاد ال�سيوي فريق القوة اجلوية 
الرحال �سوب مي�س��ان ملواجه فريق نفط املحافظة، ويحل 
فريق ال�س��ماوة �س��يفا ثقيال على فريق كربالء، اما الب�رسة 
ف�ست�س��هد ديربيا مثريا بني فريقي البحري �س��احب الر�س 
ونف��ط اجلنوب، فيم��ا جتري الربعاء ث��الث مباريات حيث 
يالق��ي فريق زاخ��و فريق الطلب��ة على ملعب��ه، فيما يواجه 
فريق النجف امليناء، اما اخر مباريات اجلولة ف�ستكون بني 

فريقي ال�رسطة ونفط مي�سان �ساحب الر�س واجلمهور.

واختتم��ت مباري��ات اجلولة ال�ساد�س��ة ع�رس ،ال�س��بت، حيث 
اقيمت ت�س��عة مباريات فيما تاأجلت مباراة اربيل والبحري 
،و�س��هدت ه��ذه اجلولة ع��ودة ال��روح للنوار�س بف��وز مريح 
على نفط مي�س��ان وجت��رع النيق الطالبي خ�س��ارته الوىل 
هذا املو�س��م من بواب��ة النجف اما من جانبه وا�س��ل النفط 
املت�س��در مت�س��كه بريادة الرتتيب بعد ان حقق فوزاً كا�سحًا 

على كربالء وبثالثية نظيفة .
ال�ساد�س��ة ع���رس حق��ق فري��ق  يف اوىل مباري��ات اجلول��ة 
الكهرباء فوزاً كا�س��حًا على ح�س��اب �س��يفه الك��رخ بنتيجة 
قوامها خم�سة اهداف مقابل ثالث للكناري لريفع الكهرباء 
ر�س��يده ل�15 نقطة او�س��لته للمركز 13 اما الكرخ بقي يف 

املركز قبل الخري .
وك���رس فري��ق احلدود اجلم��ود ال��ذي لزمه منذ اخ��ر خم�س 
مباري��ات التي مل يحق��ق فيها اي انت�س��ار حيث حقق هذه 
املرة فوزاً ثمينًا وعلى ح�س��اب �سيفه زاخو بهدف حمرتفه 
الكامريوين لريفع ر�س��يده ل�19 نفطة قف��ز بها للمركز 11 
ام��ا زاخ��و فتجم��د ر�س��يده على 7 نق��اط تذيل به��ا جدول 

الرتتيب .
ووا�س��ل فريق الزوراء نتائجة وحقق فوزا على ح�ساب نفط 
مي�س��ان وبثالثية نظيفة لي�سل الزوراء للنقطة 26 ويفر�س 

نف�سه مناف�سًا على لقب الدوري من جديد .
وا�س��تطاع النجف م��ن احلاق الهزمي��ة الوىل بفريق الطلبة 
ه��ذا املو�س��م وعل��ى ملع��ب ال�س��عب وبه��دف ام��ري �س��باح 
ليوا�س��ل النجف زحفه نح��و املراكز املتقدم��ة بعد ان رفع 

ر�سيده ل�23 نقطة يف املركز ال�سابع .
اما النفط الذي خ�رس ثالث نقاط ثمينة يف مباراته ال�سابقة 
ام��ام الق��وة اجلوية ا�س��تطاع من مداواة جراح��ه بفوز كبري 
على كربالء بثالثية نظيف��ة جاءت عن طريق مازن فيا�س 
وامي��ن ح�س��ني ووليد كرمي ليع��زز الفريق �س��دارته للدوري 

املمتاز بر�سيد ثالثني نقطة .
ويف ابرز مفاجات اجلولة ا�ستطاع ال�سماوة من اجبار القوة 
اجلوي��ة على اقت�س��ام نق��اط مباراتهما التي �س��يفها ملعب 
ال�س��ماوة وبه��دف لكال الفريقني حيث �س��جل ال�س��ماوة اوًل 
عن طريق كرار ح�س��ني وعادل الكفة لل�سقور مهاجمه عماد 

حم�سن ..
وحق��ق فريق احل�س��ني فوزاً ثمينًا على ح�س��اب �س��يفه نفط 
اجلنوب وبهدفني مقابل هدف �س��جلهما ح�سني علي وحممد 
عدن��ان وقل���س نفط اجلن��وب الفارق عن طريق با�س��م علي 
لي�س��مد فريق احل�س��ني جراحه ويرفع ر�س��يده ل���12 نقطة 
يف املرك��ز 16 اما نفط اجلنوب فرتاج��ع للمركز 12 ب18 

نقطة .
وعاد ال�رسطة ل�سكة النت�سارات من جديد وحقق فوزاً مهمًا 
عل��ى ح�س��اب بغداد املرتن��ح يف اجلولت ال�س��ابقة وبهدف 
حمرتف��ه اجلدي��د امل���رسي احم��د جم��دي لريتق��ي للمركز 
اخلام���س بر�س��يد 26 بينم��ا تراج��ع امان��ة بغ��داد للمركز 

التا�سع ب�21 نقطة .
ويف ختام مباريات اجلولة وا�س��ل فريق نفط الو�سط �سجله 
اخلايل من الهزائم لغاية الن بعد تعادله مع �سيفه امليناء 
�س��لبيًا ليبق��ى و�س��يفًا خلف املت�س��در النفط بف��ارق ثالث 
نقاط بر�سيد 27 نقطة اما امليناء فرتاجع للمركز ال�ساد�س 

ب25 نقطة . 

تنطلق اليوم االثنني 
اجلولة ال�شابعة ع�شرة 

من مناف�شات املرحلة 
االوىل باقامة مباراتني 
االوىل يحل فيها فريق 

احلدود �شيفا على 
الكهرباء العائد من فوز 

مهم

بغداد – سعد المندالوي

جدل المالعب

�س��ن الالع��ب ج��ريارد بيكي��ه مداف��ع بر�س��لونة 
هجوم��ا لذعا على احلكام وحتديدا احلكم دافيد 
فريناندي��ز بورب��الن ال��ذي اأدار املب��اراة الت��ي 
خ�رسه��ا الفريق الكاتالني اأمام م�س��يفه اتلتيك 
بلب��او 1 2 يف ذه��اب ال��دور ثم��ن النهائ��ي من 
م�س��ابقة كاأ�س ا�س��بانيا لكرة القدم٬ فيما تدر�س 
جلنة احل��كام يف احت��اد الكرة امكاني��ة معاقبة 

بيكيه.
و�س��هدت املباراة العديد من احلالت التحكيمية 
املثرية للجدل �سد الفريق الكاتالوين حيث اأ�سهر 
احلك��م 4 بطاق��ات �س��فراء لالعب��ي بر�س��لونة٬ 

ف�سال عن عدم منحهم ركلة
ج��زاء �س��حيحة بعد عرقل��ة الربازيل��ي نيمار دا 
�س��يلفا داخل منطقة اجل��زاء٬ مع العلم اأن الفريق 
البا�سكي اأنهى اللقاء ب�9 لعبني بعد طرد راوؤول 

غار�سيا واإيتورا�سبي.
وق��ال بيكي��ه يف ت�رسيح��ات نقلته��ا و�س��ائل 
الإع��الم الإ�س��بانية٬" اخلط��اأ على نيم��ار داخل 
منطقة اجلزاء كان وا�س��حا وكذلك خطاأ جوركا 
�س��دي٬ لكنن��ا نع��رف كيف ت�س��ري الأم��ور هنا٬ 
و�س��اهدنا م��ا ح��دث يف لق��اء اإ�س��بيلية وري��ال 
مدري��د٬ وما ح��دث يف منا�س��بات اأخ��رى٬ نحن 
ُنريد اأن نلعب كرة قدم ولي�س روليت٬ التي توؤدي 

اإىل هكذا م�ستويات حتكيمية".
وقال��ت اإذاع��ة "كادينا كوبي��ه" الإ�س��بانية٬ اإن 
جلن��ة احلكام٬ �س��وف تدر���س الت�رسيحات التي 
اأدىل به��ا بيكي��ه٬ عقب املب��اراة٬ والت��ي هاجم 

فيها احلكام٬ م�سرية اإىل اأن الالعب
م��ن املمكن اأن يتعر�س لعقوبة الإيقاف من قبل 

الإحتاد الإ�سباين.

بوب��ي  رق��م  روين  واي��ن  ع��ادل 
يف  ه��داف  كاأف�س��ل  ت�س��ارلتون 
تاريخ فريق��ه مان�س�س��رت يونايتد 
وذل��ك بت�س��جيله ه��دف التق��دم 

على ريدين��غ )درجة اوىل( 
يف ال��دور الثال��ث من 

كاأ���س  م�س��ابقة 
لك��رة  انكل��رتا 

القدم.
وافتت��ح روين 
لت�س��جيل  ا

حامل  ليونايتد، 
اللقب، يف الدقيقة 

و�س��لته  بعدم��ا   7
عر�س��ية  م��ن  الك��رة 

موات��ا  خ��وان  لال�س��باين 
فحولها بركبته يف �س��باك 
عل��ي  العم��اين  احلار���س 

احلب�سي.
عام��ا(   31( روين  ورف��ع 
هدف��ا   249 اىل  ر�س��يده 
بقمي���س يونايت��د وع��ادل 
رقم ت�س��ارلتون الذي �سجل 
يف  الفري��ق  م��ع  اهداف��ه 
بني  خا�سها  مباراة   758

.1956-1973
ام��ا روين ف�س��جل اهداف��ه 

ال���249 يف 543 مب��اراة خا�س��ها مع 
"ال�سياطني احلمر" منذ ان انتقل اليهم 

عام 2004 من ايفرتون.
و�سبق لروين ان حطم يف ت�رسين الول 
2015 الرقم القيا�سي من حيث عدد 
اله��داف امل�س��جلة م��ع املنتخب 
وقدره 43 هدفا وكان م�سجال 
با�س��م ت�س��ارلتون بال��ذات، 
وه��و رف��ع ر�س��يده من��ذ 
حينها اىل 53 هدفا يف 

119 مباراة.
الول  اله��دف  ويع��ود 
لروين بقمي�س يونايتد 
اىل مبارات��ه الوىل مع 
الفري��ق يف 28 ايلول/
�س��د   2004 �س��بتمرب 
 )6-2( الرتكي  فرنبغ�سه 
يف م�س��ابقة دوري ابطال 
اوروبا حني �س��جل ثالثية 
ومرر كرة حا�س��مة اي�س��ا، 
حمقق��ا بداي��ة مثالية حتت 
ال�س��ابق  امل��درب  ا���رساف 
اليك�س  ال�س��كتلندي  ال�س��ري 
فريغو�سون. وا�سبح حينها 
ا�سغر لعب ي�سجل ثالثية 
القاري��ة  امل�س��ابقة  يف 
)18 عاما و335 يوما(.

العالم يترقب حفال مثيرًا لجوائز "فيفا"

بيكيه يواجه خطر اإليقاف بسبب مهاجمة التحكيم روني يعادل رقم تشارلتون كأفضل هداف 
في تاريخ يونايتد

هجرة جماعية من اربيل 
الى نفط الوسط

زاخو يضم العبًا 
من الميناء وأفريقيان 

تحت االختبار

اعل��ن ع�س��و الهيئ��ة الإداري��ة لن��ادي نفط الو�س��ط 
الريا�س��ي فرا�س بحر العلوم ، عن انتقال 4 لعبني 
م��ن ن��ادي ارب���ي��ل الريا�س��ي اىل ن�����ادي نف�����ط 

ال��و�سط .
وق��ال بحر العلوم ان نادي نفط الو�س��ط الريا�س��ي 
تعاقد م��ع 4 لعبني من نادي اربيل الذي ان�س��حب 
م��ن الدوري ب�س��كل ر�س��مي ، لفت��ا اىل ان الالعبني 
ه��م ، فرحان �س��كور ، وديار رحم��ن ، وايفان خالد 

، ونياز حممد.
وتابع ، انتقال الالعبني اىل النادي �ست�سكل ا�سافة 

جيدة لنفط الو�سط الريا�سي ".
الق��دم،  لك��رة  املرك��زي  العراق��ي  الحت��اد  واف��اد 
بان�س��حاب نادي اأربيل من الدوري العراقي املمتاز 
للمو�س��م احل��ايل ب�س��بب التداعي��ات الت��ي رافق��ت 
مبارات��ه امام نادي النجف، ورغبته بتاليف حدوث 

م�ساكل بني اجلماهري يف املباريات املقبلة.

اف��اد نادي زاخو الريا�س��ي، بتعاق��ده مع لعب من 
فريق امليناء لكرة القدم.

وق��ال مدير الفريق الكروي بنادي زاخو طه زاخويل 
ان "الن��ادي تعاق��د مع الالعب عل��ي على اهلل قادما 

من نادي امليناء، لتمثيل فريقنا الكروي".
وا�س��اف ان "لعب��ني زامبي��ني و�س��ال اىل املدينة، 
حي��ث �س��يكونان حت��ت الختب��ار، احدهما �س��انع 
العاب والخ��ر مهاجم"، مبينا ان "املدرب �س��يحدد 
مدى امكانية ال�ستفادة من خدماتهما من عدمها".
ولف��ت زاخ��ويل اىل ان "الالع��ب حمم��د عب��د الكرمي 
غ��ادر نادين��ا �س��وب فري��ق البح��ري، كم��ا غ��ادر 
الالع��ب حممود البحر، والدارة منحت كال الالعبني 

ال�ستغناء".
موؤخ��را  ق��ررت  زاخ��و  ن��ادي  ادارة  ان  اىل  ي�س��ار 
ال�س��تغناء عن الالعب ال�س��لفادوري راوؤول لأ�سباب 

فنية.

ً


