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 يدخ��ل فري��ق الق��وة اجلوي��ة مبع�سك��ر خارج��ي يق��ام يف 
العا�سم��ة امل�رصية القاهرة ال�سه��ر املقبل  حت�سريا مللحق 

بطولة اأندية اأبطال اأ�سيا مبواجهة باختكور الأوزبكي. 
وقال املن�سق الإعالمي لنادي القوة اجلوية ح�سام الدراجي 
يف حدي��ث �سحفي  اأن فريق الق��وة اجلوية �سيدخل مبع�سكر 
تدريب��ي خارج��ي يف م�رص مطل��ع ال�سهر املقب��ل حت�سريا 
 ملواجهة باختك��ور الأوزبكي يف ملحق دوري اأبطال اأندية 
اأ�سي��ا، بالإ�ساف��ة اإىل ا�ستئن��اف  مناف�س��ات دوري الك��رة 

املمتاز. 
وب��ن اأن الفريق �سي�ستفيد م��ن تاأهله اإىل دور ربع النهائي 
لبطول��ة الكاأ�س ب�س��كل مبا�رص بعد  ان�سحاب ن��ادي النجف 
ر�سمي��ا من بطولة الكاأ�س وبالتايل الوقت ي�سعفه للتح�سري 
ب�س��كل جي��د  للمب��اراة املرتقب��ة اأم��ام باختك��ور، وكذل��ك 

للمرحلة املقبلة من مناف�سات الدوري. 
واأ�س��ار اإىل اأن الق��وة اجلوي��ة يرغ��ب التعاق��د م��ع لعب��ن 
حمرتف��ن ج��دد ح�س��ب تو�سيات اجله��از  الفن��ي واملدرب 
با�س��م قا�سم ومن املوؤم��ل اأن يخرب قا�س��م حمرتفن اأثنن 
اأثن��اء تواج��د الفري��ق يف  مع�سكر م���رص قب��ل ان�سمامهما 

للفريق. 
ي�س��ار اإىل اأن الق��وة اجلوي��ة �سيواج��ه باختك��ور يف الرابع 
ع�رص من �سباط املقبل يف  العا�سمة الأوزبكية ط�سقند ومن 

مباراة واحدة. 

اأجري��ت، ال�سب��ت، انتخاب��ات الهيئ��ة الإداري��ة اجلدي��دة لن��ادي ال�سب��اب 
الريا�سي يف قاعة املجل�س البلدي ل مدينة ال�سدر.

واأقيم��ت النتخابات بح�سب القانون 18 ل�سنة 1986 واملعدل 37 ل�سنة 
1988 النافذ، وبا�رصاف اللجة الوملبية الوطنية العراقية، متت بح�سور 
104 م��ن ا�سل 133 ع�سواً من اأع�ساء الهيئة العامة، واعترب الن�ساب 
قانوني��ًا. وفاز برئا�سة النادي النجم ال��دويل ال�سابق غامن عريبي بعدما 
ح�سد 99 �سوتًا، فيما مت اختيار مهند جا�سم م�ساعداً له و�سباح �سربي 
امين��ًا لل���رص و�سبار عل��ي اأمينًا مالي��ًا وع�سوية كرمي قا�س��م وا�سماعيل 

حممد وحممد جا�سم وقا�سم كاظم وحممد حميد ون�سري جا�سب.

وا�س��ل النجم العربي امل�رصي حممد �سالح مهاج��م نادي ليفربول التاألق 
م��ع فريق��ه يف البطولت املحلي��ة والقاري��ة، بعدما �سجل هدف��ًا يف �سباك 
ُم�سيف��ه وولفرهامبت��ون، وق��ام بتمريرة حا�سم��ة على ملع��ب "مولينيو"، 

�سمن مناف�سات الأ�سبوع 18 يف الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وب��ات النج��م امل�رصي حمم��د �س��الح مرتبعًا عل��ى عر�س ه��دايف الدوري 
الإنكلي��زي املمتاز لكرة الق��دم، بعدما متكن من هز �سب��اك الربتغايل روي 
باتري�سي��و حار�س وولفرهامبت��ون، لي�سبح يف ر�سي��ده 11 هدفًا، متفوقًا 
عل��ى مناف�سه املبا�رص الغاين بيري اإميريي��ك اأوباميانغ مهاجم اآر�سنال. ومل 
ميه��ل اأبناء املدرب الأملاين يورغن كلوب اأ�سحاب الأر�س واجلمهور �سوى 
18 دقيقة، حيث متكن امل�رصي حممد �سالح مهاجم ليفربول، من الت�سجيل 
بع��د هجمة منظمة قادها زم��الوؤه، من خالل التمري��رات البينية الق�سرية.  

يف ومل يكتِف النجم العربي بالهدف الأول الذي �سجله، بل �ساعد ليفربول 
تعزي��ز نتيجت��ه به��دٍف ث��اٍن، بعدما اأعط��ى متري��رة �سحرية 
لزميل��ه املداف��ع الهولن��دي فريجيل ف��ان ديك، ال��ذي و�سع 
الكرة يف �سباك وولفرهامبتون، حمرزاً اأول اأهدافه مع الريدز 

يف ال��دوري الإنكليزي. وبح�س��ب �سبكة "�سك��واكا" الربيطانية 
لالإح�س��اءات الريا�سي��ة، ف��اإن حمم��د �س��الح ا�ستط��اع ت�سجيل هدفه 

ملعب��ه الراب��ع على الت��وايل يف املباريات التي لعبها ليفربول  خ��ارج 
بع��د يف ال��دوري الإنكلي��زي املمت��از لك��رة القدم، 

"هاتري��ك" يف  اأه��داف  لثالث��ة  ت�سجيل��ه 
�سب��اك بورمن��وث، وه��دف �س��د وولف��ر 
هامبت��ون يف "الربميريلي��غ". وبف�س��ل 
تاأل��ق النج��م العرب��ي امل���رصي حمم��د 

�سالح، وا�س��ل نادي ليفربول تربعه على 
عر���س ترتي��ب ج��دول الأندي��ة امل�سارك��ة 

يف ال��دوري الإنكلي��زي املمت��از لكرة 
الق��دم، بع��د انت�ساره��م عل��ى 

بهدف��ن  وولفرهامبت��ون، 
حي��ث  ل�س��يء،  مقاب��ل 
و�س��ل ر�سيده��م اإىل 48 
حقق��وا  بعدم��ا  نقط��ة، 
يف  وتعادل��وا  ف��وزاً،   14
ثالث��ة لق��اءات، يف ح��ن 
مل يخ�رصوا حت��ى الآن يف 

البطولة املحلية.

تصنيف فيفا لمنتخبات كرة القدم: بلجيكا أولى أمام أبطال العالم وتونس األولى عربيا

االسود البيضاء تكتمل وتالقي التنين االحمر وديا 

يف  التدريبي��ة  وحدات��ه  الوطن��ي  منتخبن��ا  وا�س��ل 
الدوح��ة  القطري��ة  العا�سم��ة  يف  املق��ام  مع�سك��ره 
حت�سريا للم�ساركة ببطولة ا�سيا التي �ستنطلق ال�سهر 

املقبل يف حما�سة عالية وهمة مميزة لالعبن .
اكتمال ال�سفوف 

و�سه��دت الوح��دات التدريبي��ة للمنتخ��ب اكتمال 
�سفوف��ه بن�سب��ة كب��رية بانتظ��ار التح��اق اخ��ر 
الالعبن، وهم اجمد عط��وان ومهند عبد الرحيم 

واأ�سامة ر�سيد، خالل اليومن القادمن.
اختبارات بدنية 

وخ�سع لعب��و املنتخب اىل اختب��ارات بدنية بطرق  
علمي��ة متطورة ا�س��ارت نتائجه��ا اىل اطمئنان فني 
م��ن قب��ل ال�سي��د كاتانيت�س ال��ذي يعول كث��ريا على 
امكان��ات لعبينا البدني��ة ، ل�سيما انها تتطور يوما 

بعد يوم.
اطمئنان طبي

و�ساح��ب الطمئن��ان الفن��ي اطمئن��ان طب��ي مرده 
خل��و املنتخ��ب من اأي��ة اإ�ساب��ات، ودخ��ول ح�سني 

للتدريبات بعد يوم راحة ب�سبب اإجهاد الدوري.
حجز املواقع 

 ب��ات اجلمي��ع هن��ا يف الدوح��ة ي��درك ان املناف�سة 
ال�سديدة لالعبن، وال�رصيفة حلجز موقعهم يف قائمة 
ال�س��ود، �ستع��ود بالفائدة عل��ى الفريق ب�س��كل عام، 
ل�سيم��ا ان الهاج���س امل�س��رتك يذهب باجت��اه �سنع 

اجناز جديد للكرة العراقية- ان �ساء اهلل-.
ال�سيني ي�سل

املنتخ��ب ال�سين��ي ال�سدي��ق و�س��ل ه��و الخ��ر اىل 
الدوح��ة، وخا���س وحدات��ه التدريبية ب�س��كل منتظم 

بانتظ��ار املب��اراة الدولي��ة الودي��ة الت��ي �ستجمع��ه 
مبنتخبن��ا يف ال�ساع��ة الثالث��ة م��ن بع��د ظه��ر ي��وم 
الثنن املقبل، والتي �سيحت�سنها ملعب مادي قطر، 

ويديرها طاقم قطري.
بي�ساء وحمراء

العراق��ي وال�سين��ي ثبت��ا ال��وان قم�سانهم��ا لودية 
الثنن، اذ �ستظهر ال�سود بلون ابي�س، فيما �سريتدي 

التنن الحمر الكامل.
املباراة، التي �ستغلق اعالميا بح�سب رغبة الطرفن، 

�ست�سهد ١٢ تبديال مق�سما بالت�ساوي على الفريقن.

ساديو ماني يكشف حقيقة زواجه من فتاة تونسية 

ك�س��ف ال�سنغ��ايل �ساديو م��اين، جنم هجوم 
الأخب��ار  حقيق��ة  الإجنلي��زي،  ليفرب��ول 

املتداولة عن زواجه من فتاة تون�سية.
وكت��ب �سادي��و م��اين ع��رب ح�ساب��ه مبوق��ع 
"�سع��رت  اخلمي���س،  الي��وم  "في�سب��وك" 
بده�س��ة وا�ستي��اء عندما علم��ت اأن املباراة 
ال�ستعرا�سية التي من املفرت�س اأن اأنظمها 
يف �سو�س��ة بتون���س حتول��ت اإىل حدي��ث عن 

زواجي".

وتاب��ع لعب منتخب ال�سنغال، اأريد اأن اأنفي 
متام��ا ه��ذه املعلوم��ات. مل اأر�س��ل اأو اأطلب 
من طرف ثال��ث احلديث بالنياب��ة عني اإىل 

البلدية اأو ال�سلطات املحلية".
ال��زواج  حف��ل  اأن  اإبالغك��م  "اأود  واأ�س��اف 
ه��ذه  كل  واأن  حقيق��ي،  غ��ري  املزع��وم 
له��ا م��ن  اأ�سا���س  املعلوم��ات خاطئ��ة ول 

ال�سحة".
واأردف، "�ساأوا�سل الرتكيز على عملي واأود 

اإبالغكم اأن كل الوثائق لي�ست من طريف".
ي�سار اإىل اأن اخلرب انت�رص بعد اأن ك�سف ع�سو 

املجل�س البل��دي ملحافظة �سو�سة التون�سية، 
ح�س��ن جني��ح، اأن وال��د النج��م ال�سينغ��ايل 
�سادي��و ماين ق��دم طلب��ا ر�سمي��ا اإىل رئي�س 
البلدي��ة؛ لتنظي��م حفل زف��اف ابن��ه ب�سابة 

تون�سية.
واأكد جنيح اأن طل��ب ترخي�س حفل الزفاف 
مم�سي م��ن وكيل اأعمال الالعب، م�سريا اإىل 
اأن��ه �سي�سهد ح�سور عدة �سخ�سيات مرموقة 
عل��ى غ��رار الفرن�سين بول بوغب��ا وعثمان 
دروغب��ا  ديديي��ه  والإيف��واري  دميبيل��ي 

والكامريوين �سامويل اإيتو.

احتفظ املنتخب البلجيكي لكرة القدم ب�سدارة ت�سنيف 
الحت��اد ال��دويل للعبة للمنتخب��ات الوطني��ة، متقدما 
بنقطة وحيدة على املنتخب الفرن�سي بطل العامل، فيما 
ج��اءت الربازي��ل ثالثة. اأم��ا عربيا فاحتف��ظ املنتخب 
التون�س��ي مبركزه الأول عربي��ا والثاين اأفريقيا وال�26 
عاملي��ا. ويف ح��ن ح�سل الدي��وك على اأك��رب عدد من 
النق��اط عام 2018، كان منتخ��ب كو�سوفو، املنتخب 
الذي حقق اأكرب �سعود يف الرتتيب، متقدما 46 مركزا 

لي�سل للمركز 131.
تق��دم املنتخ��ب البلجيك��ي لك��رة الق��دم عل��ى نظ��ريه 
الفرن�س��ي بنقط��ة واح��دة يف ت�سنيف الحت��اد الدويل 
للعب��ة "فيف��ا" ليحتفظ ب�س��دارة ت�سني��ف املنتخبات 
ال�س��ادر اخلمي���س. وبذل��ك ينه��ي "ال�سياط��ن احلمر" 
عام 2018 اأم��ام كل نظرائه، ولكن منتخب "الديوك" 
املتوج بلقب مونديال رو�سيا، هو الذي حقق اأكرب عدد 

من النقاط هذه ال�سنة.
واأو�سح الحتاد يف بيان ن�رص برفقة الت�سنيف الأخري 
للع��ام "بلجيكا �ستبداأ �سنة 2019 يف �سدارة ت�سنيف 
الفيف��ا، مع احتفاظه��ا بف��ارق النقطة الوحي��دة الذي 

يف�سلها عن فرن�سا يف �سدارة الرتتيب".
وح��ل املنتخب البلجيك��ي ثالث��ا يف مونديال 2018 

بعد فوزه على املنتخب الإنكليزي -2�سفر يف مباراة 
املرك��ز الثالث. وكان املنتخ��ب البلجيكي قد خ�رص يف 
ن�س��ف النهائ��ي اأمام فرن�س��ا �سفر1-، ليف��وز الأخري 
يف النهائ��ي على منتخب كرواتي��ا 2-4 ويحرز اللقب 

للمرة الثانية يف تاريخه.
و�س��دد الحت��اد عل��ى اأن ال�سن��ة "املذهلة الت��ي قدمها 
’ال��زرق‘ )لق��ب املنتخ��ب الفرن�سي( لن مت��ر من دون 
تقدي��ر، اإذ اإن اأبط��ال العامل هم اأ�سح��اب اأف�سل ر�سيد 
)�سنوي( بنيلهم عددا من النقاط )165( منذ دي�سمرب/
كانون الأول 2017، اأكرث من اأي دولة اأخرى م�سنفة".
واأ�س��ار الحت��اد ال��دويل اإىل اأن منتخب��ي الأوروغواي 
وكو�سوف��و حققا اأي�سا تقدما لفت��ا هذه ال�سنة، اإذ نال 
الأول 151 نقطة وهو يحتل املركز ال�سابع عامليا، يف 

مقابل 133 نقطة للثاين الذي يحتل املركز 131.
وحق��ق منتخ��ب كو�سوف��و اأب��رز حت�س��ن عل��ى �سعي��د 
46 مرك��زا مقارن��ة  اإذ تق��دم  الت�سني��ف )املرات��ب(، 
بالف��رتة نف�سها الع��ام املا�سي، متقدم��ا على الكويت 
 30( وال�سلف��ادور   )158( 31 مرك��زا  تقدم��ت  الت��ي 

لت�سبح يف املركز 70(.
ول ت��زال ك��رة الق��دم الأوروبي��ة تهيمن عل��ى املراكز 
الأوىل يف الت�سنيف، اإذ حتتل منتخبات القارة العجوز 
ثماني��ة مراك��ز م��ن الع���رصة الأوىل، و31 مرك��زا من 

اخلم�سن الأوائل.

وعل��ى �سعيد املنتخب��ات العربية، وق��ع تغيري طفيف 
بتق��دم منتخب �سلطنة عمان مرك��زا واحدا لي�سبح يف 

املركز 82 عامليا، على ح�ساب زامبيا.
ول ي��زال املنتخ��ب التون�س��ي �ساح��ب املرك��ز الأول 
عربي��ا )26 عاملي��ا( والث��اين اأفريقي��ا، يلي��ه نظ��ريه 
املغرب��ي )الثال��ث اأفريقيا و40 عاملي��ا(، بينما يحتل 
املنتخ��ب ال�سع��ودي املرك��ز الثال��ث ب��ن املنتخبات 

العربية )69 عامليا(.
 ومل ي�سهد الت�سنيف تغيريات تذكر على �سعيد الرتتيب 
من��ذ الن�سخ��ة ال�سابق��ة التي �س��درت يف 29 نوفمرب/
ت�رصي��ن الث��اين 2018، اإذ ل ت��زال الربازيل يف املركز 
الثالث متقدمة على كرواتيا الرابعة واإنكلرتا اخلام�سة.

يف ما ياأتي ترتيب املنتخبات الع�رصة الأوىل:
1727 نقطة 1 - بلجيكا      

1726 2 - فرن�سا       
1676 3 - الربازيل    
1634 4 - كرواتيا     
1631 اإنكلرتا       - 5

1614 6 - الربتغال    
1609 7 - الأوروغواي   
1599 8 - �سوي�رصا      
1591 اإ�سبانيا       - 9

1589 10 - الدامنارك   

القوة الجوية يعسكر في 
مصر تحضيرا ألسيا

غانم عريبي رئيسًا لنادي الشباب 
الرياضي

صالح يتوج أداءه المميز بهدف 
وأسيست رائعين بـ"البريمير ليغ"

بغداد – الجورنال

بغداد - الجورنال

و�سلت الق�سية املرفوعة يف حمكمة كا�س �سد احتاد 
الك��رة بخ�سو���س انتخابات��ه الخ��رية اىل مراحله��ا 

الخرية .
املعني��ة  ،الط��راف  ان  �سحفي��ة  م�س��ادر  وقال��ت 
بالق�سي��ة اكمل��ت دفوعاتها اخلطي��ة و�ستكون هناك 
جل�سة ا�ستماع موحدة للق�سايا الثالث املرفوعة ومن 
�سمنها ال�ستماع ليفادات ال�سهود و حتديد ان كانوا 
يتحدث��ون اللغ��ة النكليزية ام يحتاج��ون اىل مرتجم 
ولك��ن حلد الن مل يتم حتديد موعدا لهذه اجلل�سة ومن 

املتوق��ع ان تك��ون يف الفرتة ما بن �سه��ر �سباط اىل 
�سهر ني�سان ٢٠١٩ .

و�سيق��دم احت��اد الكرة اعرتا�سا ال�سب��وع املقبل على 
بع���س ا�سم��اء ال�سه��ود ل�سب��اب عدي��دة يف مقدمتها 
ان جزء منهم مل يق��دم املعرت�سون ايفاداتهم اخلطية 
وبع���س اليف��ادات ل�سلة له��ا مبو�سوعي��ة الطعون 

املقدمة �سد اخلروقات املزعومة .
و�ستتاألف قائمة ا�سماء ال�سهود يف هذه الق�سية وهم :  

١-حممد حيدر ح�سون
٢-احمد عودة زامل املو�سوي

٣-جنم عبد العواد-رئي�س احتاد دياىل

٤-رعد �سليم
٥-طه عبد حالته

٦-قي�س حممد ا�سود
٧-عدي جواد الالمي

٨-خالد ابراهيم املهداوي
٩-حممد �سليم

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

متوز من عام ٢٠١٩ وقد تطول املدة لكرث ذلك .

محكمة كاس تدعو أطراف قضية انتخابات اتحاد الكرة العراقي 
بغداد - متابعة

بغداد -  الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد -  الجورنال


