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اأك��د م��درب القوة اجلوية با�س��م قا�سم اأن املب��اراة املقبلة 
يف ال��دور العا���ر من الدوري اأمام اأمان��ة  بغداد مهمة يف 
الع��ودة اإىل االنت�سارات وو�سع الفريق ال يتحمل تلكوؤ بعد 

التعادل يف اجلولة  املا�سية. 
وق��ال قا�سم اأن فريقنا جاهز ملباراة اأمانة بغداد رغم اأننا 
 ن��درك قوة الفريق املناف�س خ�سو�سا واأن املباراة �ستكون 
يف ملع��ب بغ��داد، كما اأن فري��ق اأمانة  بغ��داد ي�رف عليه 
مدرب حمنك ولديه روؤي��ة فنية متطورة وخبري مبناف�سات 
الدوري املحل��ي،  لكننا عازمون على التعوي�س يف اجلولة 

العا�رة واملباراة ال تتحمل اأي تلكوؤ من فريقنا. 
وب��ن اأن الق��وة اجلوي��ة ال يقبل بغ��ري النق��اط الثالث كي 
ال يبتع��د عن ال�س��دارة تعر�سنا يف  اجلولت��ن املا�سيتن 
اإىل خ�س��ارة من احل��دود ب�سكل مفاجىء وتع��ادل يف لقاء 
الديرب��ي اأمام ال�رط��ة  وبالتايل فريقن��ا مطالب بالعودة 

اإىل االنت�سارات للمناف�سة بقوة على اللقب. 
واأ�س��ار اإىل اأن �سف��وف الفريق مكتمل��ة وال توجد اإ�سابات 
اأو حرم��ان وبالتايل الفريق مكتمل  ال�سفوف وهناك رغبة 
من اجلميع للتعوي�س و�سنبذل جهدنا من اجل اخلروج من 

املباراة  بنقاطها الثالث. 
ي�س��ار اإىل اأن فريق القوة اجلوي��ة يقف اأالن باملركز الثاين 
خل��ف املت�س��در ال��زوراء مع وجود  مب��اراة موؤجل��ة للقوة 

اجلوية.

ينتظر اجلميع عودة املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان اإىل مالعب 
ك��رة القدم وتدريب فريق بعد موا�سم رائعة قدمها مع ريال مدريد 
االإ�سب��اين و�سنع فيها تاريخًا ُم�رف��ًا، ليك�سف ابنه اإنزو تفا�سيل 
جدي��دة تتعلق بعودته اإىل عامل التدريب من جديد بعد ق�ساء وقت 
م��ن الراحة. وحتدث ابنه اإن��زو ل�سحيفة "اأ���س" االإ�سبانية وك�سف 
ع��ن موع��د عودة والده: "نح��ن نعرف جميعًا اأن وال��دي ُيحب كرة 
الق��دم وُيح��ب التدريب كث��رياً، من املتوق��ع اأنه �سيع��ود قريبًا اإىل 
ع��امل التدريب، ه��و االآن يرتاح قلياًل وهو بحاج��ة اإىل هذا ال�سيء. 
ورغ��م اأن تدريب مدريد �سيء جميل، ه��و اأمر �سعب وهناك الكثري 

تقاري��ر  العم��ل". وكان��ت  �سحافية قد ربطت م��ن 
االإنكلي��زي واأنه زي��دان مبان�س�س��ر يونايت��د 

امل��درب  بدي��ل  يل �سيك��ون  تغ��ا لرب ا
بع��د  موريني��و  حي��ل جوزي��ه  ر
ال�سحف  واأ�سارت  �سي��ة االأخري،  يا لر ا
اأن  اإىل  اآن��ذاك  ن العاملي��ة  ا ي��د ز
"ال�سياطن  �سُيدرب فري��ق 

احُلم��ر" بع��د عودته من 
فرة التوقف.

اإال اأن هذه التقارير 
اإدارة  نفته��ا 
مان�س�سر يونايتد 
بع��د ذل��ك واأبقت 
امل��درب  عل��ى 
مورينيو  جوزيه 
االآن،  حت��ى 
التنوي��ه  م��ع 
ال�سح��ف  ب��اأن 
الربيطاني��ة م��ا 

اأن  توؤك��د  زال��ت 
زيدان �سيكون املدرب 

القادم لفريق مان�س�سر يونايتد 
وقد ي�ستلم دفة القيادة انطالقًا 

من املو�سم املقبل.

عق��دت جلن��ة احل��كام االجتم��اع االول باحل��كام من اج��ل حتليل 
املباري��ات ال�سابقة، وبح�سور رئي�س جلنة احلكام، الدكتور �سباح 
قا�س��م، والنائ��ب حممد ع��رب، ا�ساف��ة اىل امن ال���ر، جنم عبود، 
واع�س��اء اللجن��ة الدكتور �سمري مهنا وح��ازم ح�سن وكاظم عودة 
ومه��دي فليح  ولوؤي �سبحي، وبح�س��ور عدد من املقيمن وحكام 
الدولي��ة، ا�سافة اىل حكام الدرجة االوىل من العاملن يف الدوري 
العراقي املمتاز، وكانت جل�سة حوارية، الفائدة منها حتليل بع�س 
احل��االت التحكيمي��ة وح��االت ال�س��ك الت��ي رافقتها، وق��د عر�ست 
بع�س احلاالت ال�سعبة التي كان للحكام فيها اراء متفاوتة والتي 

�سغلت ال�سارع الريا�سي العراقي.
الدكت��ور �سب��اح قا�سم، رئي���س اللجنة، بدء بالرحي��ب باحل�سور، 
و�سكرهم على احل�سور على الرغم من االجواء ال�سعبة التي رافقت 
ح�سوره��م، وباالخ���س ح��كام املحافظ��ات، وق��د كان االجتماع 
ناجح��ا ونال ا�ستح�س��ان ور�سا اجلمي��ع، وقد �ساه��م يف التحليل 
الدكت��ور �سم��ري مهنا واحلكم الدويل ال�سابق ح��ازم ح�سن، ا�سافة 
اىل احلكم الدويل ال�سابق كاظم عودة. وقد وعد رئي�س جلنة احلكام 

باأن تكون حاالت التحليل بعد كل ا�سبوعن او ثالثة .

تصفيات مونديال السلة: سقوط عرب المجموعة األولى

تعرف على مواعيد الجولة العاشرة من الدوري الممتاز  

اعلنت جلنة امل�سابقات يف االحت��اد العراقي لكرة القدم، مواعيد 
اجلولة العا�رة من الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم. وتنطلق 
مباري��ات اجلولة، اليوم االح��د، باإقامة اربع مباريات، اإذ يواجه 
ال�سماوة فريق اربيل عل��ى ملعب ال�سماوة، فيما يالقي الديوانية 
فري��ق احل��دود عل��ى ملع��ب االول، ويالع��ب نفط اجلن��وب فريق 
البح��ري على ملع��ب الفيح��اء، ويواجه الكرخ عل��ى ملعبه فريق 

ال�سناعات الكهربائية.
وت�ستكم��ل مباريات اجلول��ة يوم االثنن املقب��ل، باإقامة خم�س 
مباري��ات، اإذ يالعب الطلبة �سيفه نفط الو�سط على ملعب الكرخ، 
بينم��ا يواجه ال�رطة فريق احل�سن عل��ى ملعب ال�سعب، ويواجه 

الق��وة اجلوي��ة فريق بغ��داد على ملع��ب االخري، ويالق��ي النجف 
فري��ق نفط مي�س��ان على ملع��ب النج��ف، ويالقي املين��اء فريق 

الكهرباء على ملعب الفيحاء.
وتختت��م مباريات اجلولة، يوم الثالثاء بلق��اء القمة الذي يجمع 

الزوراء بفريق النفط على ملعب ال�سعب الدويل.
وانته��ى ديرب��ي الق��وة اجلوي��ة وال�رط��ة، بالتع��ادل االإيجابي 
بنتيجة 1-1 م�ساء اخلمي�س، على ملعب ال�سعب الدويل، يف اإطار 

اجلولة التا�سعة من عمر الدوري العراقي.
ه��دف ال�رطة حم��ل توقيع احل�سن ديال��و يف الدقيقة 14، فيما 

�سجل عماد حم�سن هدف التعادل للقوة اجلوية يف الدقيقة 46.
وارتف��ع ر�سي��د القوة اجلوي��ة اإىل 19 نقطة يف مرك��ز الو�سافة 

بالدوري العراقي، مقابل 18 نقطة لل�رطة يف املركز الثالث.

واعتلى فريق ال��زوراء �سدارة دوري الكرة املمتاز بر�سيد )20( 
نقط��ة بعد فوزه على �سيف��ه ال�سماوة بثالثية نظيفة يف املباراة 
الت��ي جرت بينهما االربع��اء يف ملعب ال�سعب الدويل �سمن اطار 
اجلول��ة التا�سعة من املرحلة االوىل، و�سجل اهداف الفوز للفريق 
االبي���س مهن��د عبدالرحي��م هدف��ن يف الدقيقت��ن )36/51( 

وجبار كرمي عند الدقيقة )65(. 
وخطف فري��ق الطلبة نقطة ثمينة من م�سيفه فريق البحري بعد 
تعادلهم��ا بهدف وحيد ل��كل منهما يف املب��اراة التي جمعتهما 
االربع��اء يف ملعب الزبري. و�سع مهاجم الطلبة عبدالقادر طارق 
فريق��ه يف املقدمة عن��د الدقيقة )70( من املباراة، ومتكن فريق 
البح��ري م��ن تعديل كف��ة املباراة ع��ن طريق ركلة ج��زاء نفذها 
بنج��اح العبه املح��رف بنيام��ن تريي.وعاد فري��ق الديوانية 

بنقط��ة وحيدة وغالية بع��د تعادله مع م�سيف��ه فريق اربيل من 
دون اه��داف يف اللق��اء ال��ذي جمعهم��ا ام�س يف ملع��ب فران�سوا 
حري��ري، وبالنتيج��ة ذاته��ا انته��ت مب��اراة فري��ق ال�سناع��ات 

الكهربائية مع �سيفه امليناء التي اقيمت يف ملعب التاجي.
ولي���س بعيدا عن الدوري فقد اعلن ن��ادي ال�سناعات الكهربائية 
الريا�سي، ال�سبت، ت�سمي��ة مظفر جبار مدربًا للفريق الكروي يف 

مناف�سات املو�سم اجلاري.
وذك��ر الن��ادي يف بي��ان ر�سم��ي، اأن "ادارة ال�سناع��ات ت�سم��ي 
امل��درب مظف��ر جب��ار مدرب��ا لفريقها الك��روي مع االبق��اء على 

اجلهاز الفني امل�ساعد، حيث �سيقود الفريق بعد مباراة الكرخ".
يذك��ر اأن جب��ار ق��دم ا�ستقالته م��ن تدريب نادي النج��ف ب�سبب 
تراجع نتائج الفريق واحتالله املركز االخري يف الدوري املمتاز.

بونجاح مطلوب في ناد فرنسي عريق

مل مير التاألق الالفت للنجم اجلزائري بغداد بوجناح، 
العب نادي ال�سد القطري يف الفرة االأخرية، دون اأن 
يجذب اهتمام بع���س االأندية االأوروبية، التي ترغب 
يف التعاق��د مع��ه لتدعيم �سفوفه��ا بداية من مرحلة 
االنتق��االت ال�ستوي��ة املقبلة الت��ي �ستنطلق يف �سهر 

يناير القادم.
فبع��د اأن ك�سف��ت تقاري��ر �سحافي��ة فرن�سي��ة موؤخراً 
عن اهتم��ام العم��الق الفرن�س��ي اأوملبي��ك مار�سيليا 
بخدم��ات ه��داف دوري جن��وم قط��ر ودوري اأبطال 

اآ�سيا، ك�سفت ذات امل�سادر باأن نادي نانت الفرن�سي 
العري��ق دخل عل��ى اخلط للظفر ب�سفق��ة بوجناح يف 

�سهر يناير القادم.
واأو�سح��ت امل�س��ادر نف�سه��ا اأن الن��ادي الفرن�س��ي 
يرغ��ب يف تدعي��م اخل��ط االأمام��ي للفري��ق حت�سب��ا 
للمرحل��ة الثانية من ال��دوري الفرن�سي، واأ�سافت اأن 
املدير الفن��ي البو�سني للفريق وحيد خليلوزيت�س هو 
م��ن طلب التعاق��د مع مهاج��م جديد، ويتعل��ق االأمر 
ببغ��داد بوجن��اح ال��ذي يعرفه جي��داً بع��د اأن اأ�رف 
علي��ه خالل تدريبه للمنتخب اجلزائري يف الفرة ما 
ب��ن 2011 و2014. واأ�سارت امل�س��ادر عينها اإىل 

اأن خليلوزيت���س معجب كثريا بالالعب العربي، الذي 
يعي�س اأزهى ف��رات م�سواره الكروي �سواء مع ناديه 

اأو مع املنتخب اجلزائري.
وباالإ�ساف��ة اإىل فري��ق نان��ت، يوجد بوجن��اح اأي�سًا 
حمل اهتمام نادي بي�سيكتا�س الركي الذي عرب عن 
رغبته يف �سمه، ف�سال عن نادي اأوملبيك مار�سيليا، 
ال��ذي �سّوب اهتمامه نحو جنم ن��ادي ال�سد القطري، 
حي��ث ك�سف��ت و�سائ��ل اإع��الم فرن�سي��ة اأن العم��الق 
الفرن�س��ي دخ��ل يف مفاو�سات جادة م��ع اإدارة ال�سد 
الأج��ل �سم��ه اإىل �سفوف��ه يف "املريكات��و" ال�ستوي 

املقبل.

تلق��ى منتخب لبنان للرج��ال )ت�سنيفه 54 دوليًا 
الثاني��ة  خ�سارت��ه  ال�سل��ة  ك��رة  يف  اآ�سيوي��ًا(  و9 
يف ال��دور الث��اين اأم��ام منتخ��ب كوري��ا اجلنوبية 
)ت�سنيفه 33 عامليًا و5 اآ�سيويًا(، بنتيجة )84 – 
71( يف قاعة "�ساجيك" مبدينة بو�سان الكورية، 
يف املب��اراة التي اأقيمت �سم��ن "النافذة اخلام�سة 
االآ�سيوي��ة  الت�سفي��ات  م��ن  االأخ��رية"  قب��ل  م��ا 
- االأوقياني��ة لكاأ���س الع��امل الت��ي �ست�ست�سي��ف 

نهائياتها ال�سن.
وجنح املنتخب الكوري اجلنوبي يف تعوي�س تقّدم 
املنتخ��ب اللبناين )27-35(، بع��د انتهاء ال�سوط 
االأول اإىل فوز ثمن بفارق 13 نقطة، بعدما �سيطر 
املنتخ��ب الفائ��ز عل��ى الربع��ن الثال��ث والرابع. 
وخا���س منتخب االأرز مباراة رجولية يف الربعن 
اأن  قب��ل   ،)35-27( والث��اين   )14-14( االأول 
يراجع اأداوؤه يف ال�سوط الثاين، ما �سمح للكورين 
اجلنوبي��ن اأن ي�سول��وا ويجول��وا وي�سيطروا على 
الو�س��ع، ومل يرك��وا للمنتخ��ب اللبن��اين جم��ااًل 
للع��ودة من بعي��د، فنجح��وا يف حتقيق ف��وز على 
لبنان الذي لطاملا �سّكل عقدة للكورين تاريخيًا.

وم��ن ح�س��ن ح��ظ املنتخ��ب اللبن��اين، اأّن مطارده 

املبا�ر ومناف�سه على البطاقة الثالثة للتاأهل اإىل 
نهائيات كاأ�س العامل االأردن، خ�ر اأمام نيوزيلندا 
)95-69( على اأر�س الفري��ق الفائز. و�سيخو�س 
لبن��ان مبارات��ه القادم��ة، عن��د ال�ساع��ة الواح��دة 
والدقيق��ة 35 من بعد ظهر االأح��د 2 كانون االأول 

املقبل يف فو�سان )ال�سن(.
ويف تفا�سيل املواجهة، برز من املنتخب اللبناين 
ثالث��ة العبن وعل��ى راأ�سه��م اآتري ماج��وك، الذي 
تعمل��ق يف الكرات امل�س��ردة )عددها 17( و�سجل 
اأف�سل  11 نقطة، وعلي حيدر )19 نقطة(، وكان 
م�سجل يف املنتخب اللبن��اين واأحمد اإبراهيم )14 

نقطة(.
ويف العودة اإىل اأجواء اللقاء، بداأ لبنان بداية جيدة 
وتقّدم )8 – 4(، لينته��ي الربع االأول )14-14(. 
ويف الربع الثاين �سيطر منتخب االأرز وتقّدم )-19
16( و)21-29( و)24-35(، و�سط �سياع لدى 
املنتخ��ب امل�سي��ف لينته��ي الرب��ع الث��اين بتقّدم 
اأداء رفي��ع خا�س��ة م��ن  لبن��ان )27-35( بع��د 

اللبناين اتري ماجوك الذي تاألق ب�سكل كبري.
ويف الربع الثالث �سغ��ط املنتخب الكوري )-47
41( وتراج��ع اأداء منتخ��ب لبنان من دون مربر، 
وغ��اب اللع��ب اجلماع��ي عن��ه لينه��ي املنتخ��ب 
الك��وري اجلنوبي الربع بتقدمه بفارق ثالث نقاط 

)52-55(. ويف الرب��ع الراب��ع وا�س��ل الكوريون 
�سغطه��م وو�سع��وا الف��ارق روي��داً روي��داً، وتاألق 

العبهم املجن�س ريكاردو راتليف )�سجل 23 نقطة 
يف املب��اراة منها نقطتان فق��ط يف الربعن االأول 

والث��اين و21 نقط��ة يف الربع��ن الثال��ث والرابع 
وكان اأف�س��ل م�سج��ل يف فريق��ه( لت�سبح النتيجة 
)54-66(، وليف�س��ل منتخب لبنان يف العودة اإىل 

اأجواء اللقاء الذي انتهى كوريًا )84-71(.
وعل��ى �سعيد عدد النقاط، �سجل للبنان علي حيدر 
)19 نقط��ة( واأحم��د اإبراهي��م )14 نقط��ة(، واتري 
ماجوك )11 نقطة( وكل من جان عبد النور وعلي 
مزه��ر )7( وبا�س��ل بوج��ي)6( واأم��ري �سع��ود )4( 
ورودري��ك عقل )3(. وبعد هذه املباريات، وا�سلت 
نيوزيلن��دا �س��دارة املجموعة، ليخط��ف املنتخب 
الك��وري اجلنوب��ي املرك��ز الث��اين م��ن املنتخ��ب 

اللبناين، الذي تراجع اإىل املركز الثالث.
بع��د  املجموع��ة  لرتي��ب  مف�سل��ة  نظ��رة  ويف 
مباري��ات اخلمي�س، الت��ي اأ�سفرت عن ف��وز كوريا 
عل��ى لبن��ان وال�س��ن عل��ى �سوري��ا ونيوزيلن��دا 
عل��ى االأردن، تت�س��در نيوزيلن��دا الرتي��ب ب��� 17 
نقط��ة )8 انت�س��ارات وخ�س��ارة واح��دة(، تليه��ا 
كوري��ا اجلنوبي��ة يف املرك��ز الث��اين ب��� 16 نقطة 
)7 انت�س��ارات وخ�سارتان( فلبن��ان 15 نقطة )6 

انت�سارات و3 خ�سارات(. 
وياأت��ي االأردن يف املرك��ز الرابع ب��� 14 نقطة )5 
انت�س��ارات و4 هزائ��م(، وال�س��ن خام�س��ة ب� 14 
نقط��ة اأي�س��ًا )5 انت�س��ارات و4 هزائ��م(، و�سوريا 

�ساد�س��ة يف املركز االأخري ب� 11 نقطة )فوزان و7 
خ�سائر(. وجت��در االإ�س��ارة اإىل اأن ثالثة منتخبات 
من ه��ذه املجموع��ة �ستتاأه��ل اإىل النهائيات غري 

ال�سن، املتاأهلة حكمًا الأنها �ساحبة ال�سيافة.
 خ�سارة �سورية واالأردن

تعر���س املنتخ��ب ال�س��وري خل�س��ارة جدي��دة يف 
ه��ذه املجموعة على يد املنتخ��ب ال�سيني )101 
ا�ستعرا�سي��ة،  مب��اراة  ال�س��ن  وقدم��ت   .)52 –
خ�سو�س��ًا يف الرب��ع االأول ال��ذي تفوقت فيه )31 
– 4(، ويف الربع الثاين ا�ستعاد املنتخب ال�سوري 
توازن��ه بعدم��ا انخف���س اأداء املنتخ��ب ال�سين��ي 
ليخط��ف الف��وز )19 – 18(.  لك��ن ال�سن عادت 
بق��وة يف الربع الثالث وو�سع الفارق اأكرث بتفوقها 
)29 – 9( وه��ي النتيجة الت��ي ح�سمت االأمور يف 
هذه املباراة بن�سبة كبرية، كما تفوقت ال�سن يف 

الربع الرابع واالأخري )23 – 20(.
اأم��ا املنتخ��ب االأردين فخ�ر بنتيج��ة كبرية اأمام 
يف  نيوزيلن��دا  تقدم��ت   .)69 –  95( نيوزيلن��دا 
الرب��ع االأول )29 – 17(، وتاب��ع �ساحب االأر�س 
ا�ستعرا�س��ه وخط��ف الف��وز يف الرب��ع الثاين )22 
– 13(. ومل يتغ��ري �س��يء يف الربع الثالث، حيُث 
خط��ف نيوزيلن��دا الف��وز )22 – 16(، فيما تفوق 

االأردن يف الربع االأخري )23 – 22(.

الجنرال: كرة القوة الجوية 
ال تتحمل تعثر أمام بغداد

ابن زيدان: والدي سيعود قريبًا

تحليل.. مباريات الدوري العراقي نهج 
متميز للجنة الحكام لتصحيح االخطاء 

بغداد - محمد خليل

بغداد - الجورنال

ن���ر موق��ع "�س��كاي اإيطالي��ا" ا�س��م الفائز 
بجائ��زة الك��رة الذهبية )بال��ون دور(، والتي 
�ستمنحه��ا جمل��ة "فران���س فوتب��ول" الأف�سل 
الع��ب ك��رة ق��دم يف املو�سم املن���رم م�ساء 
االأثن��ن. ورغ��م اأن االإع��الن الر�سم��ي للفائ��ز 
باجلائ��زة �سيعلن خالل حف��ل �سخم بباري�س 
م�ساء االأثن��ن، اإال اأن املوقع اأكد اأن الكرواتي 
ل��وكا مودريت���س، هو الذي ح��از على اأعلى 

ن�سبة من االأ�سوات. وقال املوقع اإن الربتغايل 
كري�ستيان��و رونال��دو جاء يف املرك��ز الثاين، 
فيما جاء الفرن�سي اأنطوان غريزمان باملركز 
الثال��ث، مع مفاجاأة مث��رية للجدل متثلت يف 

غياب النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي.
رونال��دو  النجم��ن  اإن  املوق��ع  ق��ال  كم��ا 
التق��دمي يف  ل��ن يح���را حف��ل  وغريزم��ان 
باري���س، واأن مودريت�س هو وحده من �سيكون 
حا���را م�ساء االأثن��ن. و�سينتظر ع�ساق كرة 
الق��دم االثن��ن املقبل ملعرف��ة الفائز بجائزة 

الك��رة الذهبية الأف�سل العب يف العامل، والتي 
تعطيه��ا جمل��ة "فران���س فوتب��ول" لالأف�س��ل 
خ��الل املو�س��م املا�سي، وفق��ا لت�سويت عدد 

من ال�سحفين الريا�سين.
و�سب��ق لنجم ريال مدري��د مودريت�س اأن اأحرز 
جائزتي اأف�س��ل العب يف العامل التي مينحها 
االحت��اد ال��دويل لك��رة الق��دم )فيف��ا( الأف�سل 
الع��ب يف الع��امل، وجائ��زة اأف�س��ل العب يف 
اأوروب��ا التي يقدمها االحت��اد االأوروبي لكرة 

القدم )يويفا(.

تسريب "اسم الفائز" بالكرة الذهبية قبل إعالنه بيومين
خاص

بغداد - الجورنال

بغداد - متابعة

بغداد -  الجورنال


