
 ُي��درك ع��ادل عزت، رئي���س االحت��اد ال�سعودي 
لك��رة القدم، ال�سعوبة التي تنتظر منتخب بالده، 
يف اجل��والت املتبقية من ت�سفيات كاأ�س العامل، 
لكن��ه يث��ق يف اإمكاني��ة متثي��ل ع��رب اآ�سي��ا، يف 
رو�سي��ا، الع��ام املقبل. وحتُل��م ال�سعودي��ة، التي 
بلغ��ت نهائيات كاأ���س العامل، 4 م��رات متتالية، 
بني 1994، و2006، بالظهور يف رو�سيا العام 
املقب��ل، بعدما اأخفق��ت كل منتخبات عرب اآ�سيا، 

يف التاأهل الآخر ن�سختني من البطولة.
الهولن��دي  ال�سعودي��ة، بقي��ادة امل��درب  وتب��دو 
ب��رت ف��ان مارفي��ك، يف موق��ف جي��د للتاأهل، 
اإذ حتت��ل املرك��ز الث��اين باملجموع��ة الثاني��ة، 
بفارق هدف واحد ع��ن اليابان املت�سدرة، ولكل 
منهم��ا 16 نقطة. ويتق��دم املنتخبان، ب�3 نقاط 
عل��ى اأ�سرتالي��ا، بينم��ا حتت��ل االإم��ارات، املركز 
الراب��ع ب�9 ت�س��ع نق��اط. ويتاأه��ل اأول منتخبني 
لكاأ���س العامل، ويلعب �ساحب��ا املركز الثالث يف 
املجموعت��ني، ويلتق��ي الفائ��ز م��ع منتخ��ب من 
احتاد اأمريكا ال�سمالية والو�سطى ودول الكاريبي 

)الكونكاكاف(، على بطاقة اأخرى للتاأهل.

وق��ال ع��زت، عل��ى هام���س اجتماع��ات االحتاد 
االآ�سي��وي للعب��ة بالبحري��ن: "نتعام��ل م��ع كل 
مب��اراة مبفرده��ا، ونهت��م بح�سد الث��الث نقاط 
يف كل لق��اء. م��ا ي�سعرنا بالطماأنين��ة اأن فريقنا 
يف قمة معنويات��ه". واأ�ساف قبل خو�س اآخر 3 
ج��والت يف الت�سفيات يف وق��ت الحق من العام 
اجل��اري: "اأمامن��ا 3 نق��اط مهم��ة يف كل لق��اء 
قب��ل نهاية الت�سفي��ات". و�ستلعب ال�سعودية، يف 
�سيافة اأ�سرتاليا، يف الثامن من يونيو/حزيران، 
ا للع��ب يف االإمارات يف 31  وتخ��رج بعدها اأي�سً
اأغ�سط���س/اآب، قبل اأن تختتم م�س��وار الت�سفيات 
عل��ى اأر�سه��ا، اأم��ام الياب��ان يف اخلام���س م��ن 

�سبتمرب/اأيلول.
ويعتق��د عزت اأن ما زاد م��ن �سعوبة املباريات، 
هو "تعق��د موقف فرق املجموع��ة، ووجود اآمال 

للفرق االأربعة االأوائل يف التاأهل للنهائيات".
وقال رئي���س االحتاد ال�سعودي: "امل�سوؤولية االآن 
كب��رة على املنتخب؛ الأن��ه �سيكون ممثاًل للعرب 

يف اآ�سيا يف كاأ�س العامل".
واأ�س��اف "الف��رق العربي��ة، تال�س��ت اآماله��ا يف 

اأك��رب،  اآم��ال  االأوىل تقريًب��ا. لدين��ا  املجموع��ة 
ونتمن��ى اأن نتاأه��ل لنهائي��ات كاأ���س الع��امل".  

يف  الراب��ع  املرك��ز  �سوري��ا،  منتخ��ب  ويحت��ل 
املجموع��ة االأوىل، بف��ارق 9 نق��اط، خلف اإيران 

املت�سدرة، بينما تتذيل قطر الرتتيب ب� 4 نقاط.
واأك��د ع��زت عل��ى اح��رتام ف��ان مارفي��ك لعقده، 
رغ��م تكهن��ات بط��رح ا�سم��ه، �سم��ن املر�سحني 
لتدري��ب منتخب هولندا، عقب اإقال��ة دايل بليند، 
يف مار�س/اآذار املا�سي، بعد تعقد موقف بالده 
يف ت�سفي��ات كاأ�س العامل. وق��ال رئي�س االحتاد 
ال�سع��ودي: "عقدن��ا مع��ه حت��ى نهاي��ة م�س��وار 
الت�سفيات.. ه��و مدرب حم��رتف، وملتزم بعقده 
والعقد م�ستمر حتى نهاية عقده يف الت�سفيات".

وكان��ت اإدارة املنتخ��ب ال�سع��ودي، ق��د اعلن��ت 
ع��ن القائم��ة املخت��ارة، من قب��ل املدي��ر الفني 
م��ن  االأوىل  الف��رتة  يف  للم�سارك��ة  مارفي��ك، 
الربنام��ج االإع��دادي اخلا�س مبواجهت��ه املقبلة 
املقب��ل،  حزي��ران  يوني��و/   8 ا�سرتالي��ا  اأم��ام 
�سم��ن مباري��ات اجلولة الثامنة م��ن الت�سفيات 
االآ�سيوية املوؤهلة لكاأ���س العامل 2018. ويفتتح 
مارفي��ك، برناجم��ه مبع�سك��ر داخل��ي يف مدينة 
الريا���س يف الف��رتة 10 - 17 من ماي��و/ اآيار 
ال  الذي��ن  الالعب��ني  عل��ى  و�ستقت���ر  احل��ايل، 
يرتبط��ون ب��اأي م�ساركة مع اأنديته��م بعد نهاية 

دوري جميل ال�سعودي للمحرتفني. وخرجت 
قائم��ة املنتخب ال�سعودي املخت��ارة على النحو 
الت��ايل: حرا�س��ة املرم��ى: ولي��د عب��داهلل، ف��واز 
القرين، خط الدف��اع: ح�سن معاذ، عمر هو�ساوي، 
اأحم��د ع�سري، ح�سن كاد�س، عبدالرحمن العبيد، 
عبداهلل م��ادو، خط الو�سط : يحي��ى ال�سهري، فهد 
املول��د، عبد العزي��ز اجلربين، جم��ال باجندوح، 
عبد الكرمي القحطاين، عمار النجار، خط الهجوم 
: حممد ال�سهالوي، نايف هزازي.  يذكر اأن الفرتة 
الثاني��ة من الربنامج االإعدادي �ستنطلق مبع�سكر 
خارج��ي يف مدين��ة فرانكف��ورت االأملاني��ة يف 
الف��رتة 20 - 27 م��ن �سهر ماي��و/ اآيار احلايل، 
و�ستقت�ر كذلك على الالعبني الذين ال يرتبطون 
ب��اأي م�ساركة مع اأنديتهم يف دوري اأبطال اآ�سيا. 
ويف الف��رتة الثالث��ة واالأخ��رة �سيقي��م االأخ�ر 
مع�سك��ر خارج��ي يف مدينة اأديالي��د اال�سرتالية، 
و�سينطل��ق يف 31 مايو/ اآيار احل��ايل، بانتظام 
العب��ي االأندي��ة امل�سارك��ة خارجي��ًا و �سيك��ون 
مبثاب��ة االإع��داد االأخ��ر ال��ذي ي�سب��ق مواجه��ة 

منتخب ا�سرتاليا. 

في الدوري الممتاز

اأك��د الدمناركي مايكل لودروب مدرب الريان القطري اأن فريقه قدم النوارس يالقي القيثارة في صراع الصدارة والصقور يواجه السفانة إلكمال سلسلة االنتصارات
مب��اراة جيدة و�سعى لتحقيق االنت�س��ار على فريق الهالل ال�سعودي 
والتاأه��ل لل��دور ثمن النهائي م��ن بطولة دوري اأبط��ال اآ�سيا، ولكنه 

مل ي�ستطيع بعد اخل�سارة بنتيجة 3-4 يف ختام دور املجموعات.
وق��ال ل��ودروب يف املوؤمت��ر ال�سحف��ي: "لالأ�س��ف الري��ان خ�ر يف 
مب��اراة قوي��ة اأثبت من خاللها اله��الل قوته ب��ني االأندية اخلليجية 
حي��ث اأن��ه �سجل 4 اأهداف من خم�سة فر���س اأتيحت له يف اللقاء يف 
ح��ني اأن فريقي اأهدر العديد من الفر���س ال�سهلة التي لو �سجل منها 
الختلف الو�سع وحققن��ا االنت�سار". وتاأ�سف لودروب خلروج فريق 
الريان من البطولة وقال: "كنا نبحث عن التاأهل من اأول مباراة لنا 
يف البطول��ة ولك��ن مل ننجح يف الفوز على اله��الل اليوم والذي كان 

ي�سمن لنا الفوز وال�سدارة باملجموعة وهذه هى كرة القدم".
واأ�س��ار لودروب اإىل اأن تركيز الري��ان يف املرحلة املقبلة هو بطولة 
كاأ���س االأمر الإنقاذ املو�سم موؤك��دا اأن مواجهته مع خلويا يف الدور 
ن�س��ف النهائي �سوف تك��ون �سعبة جدا ويجب الف��وز بها للو�سول 

للنهائي والبحث عن اللقب.

ق��رر جمل�س اإدارة الن��ادي االأهلي امل���ري، برئا�سة حممود طاهر 
، ط��رح 3 اآالف تذك��رة حل�سور مب��اراة الفريق االأحم��ر �سد زاناكو 
الزامب��ي اليوم االأربعاء. وي�ست�سيف االأهل��ي نظره زاناكو الزامبي 
ي��وم ال�سبت املقبل، على ملعب ب��رج العرب باالإ�سكندرية يف اجلولة 
االأوىل ب��دور املجموعات بدوري اأبطال اأفريقيا. وقال اللواء �سرين 
�سم���س ، مدير النادي االأهلي ، يف ت�ريح��ات �سحفية اإن "التذاكر 
املطروح��ة �ستكون ب�سع��ر موحد 30 جني��ه للجماه��ر". واأ�ساف: 
"مت تخ�سي�س األف دعوة ملجل�س االإدارة بجانب طرح األفي تذكرة 
اآخرى ب�سعر اأعل��ى يف اليوم التايل". وطالب �سم�س جماهر االأهلي 
باالإلت��زام وع��دم اخلروج عن الن�س وتقدمي �س��ورة مثالية يف لقاء 
زاناك��و بدوري االأبطال. ويف �سي��اق مت�سل، اأعلن �سيد عبد احلفيظ، 
مدي��ر الكرة بالن��ادي االأهل��ي امل�ري، قي��د حممد جاب��ر "ميدو" 
مهاج��م الفري��ق االأحم��ر يف القائم��ة الت��ي تخو�س بطول��ة دوري 
اأبط��ال اإفريقيا. وقال عبد احلفيظ يف ت�ريحات �سحفية اإن "ميدو 
جاب��ر ي�ستطيع اأن ي�سارك مع االأهلي يف املباراة املقبلة اأمام فريق 
زاناك��و يف اجلول��ة االأوىل م��ن دور املجموعات، واملق��رر اإقامتها 
ال�سب��ت املقب��ل على ملع��ب برج الع��رب". واأع��رب مدي��ر الكرة عن 
�سعادته بف��وز االأهلي برباعية على �سيفه الن���ر للتعدين باأربعة 
اأه��داف دون مقاب��ل بالدوري، موؤكًدا اأن لق��ب الدوري مل يح�سم بعد 
ل�سالح االأهلي، واأن الفريق يحتاج اإىل الفوز يف املباريات املتبقية 

له حتى ي�سبح هو الفائز الر�سمي بامل�سابقة.

اأع��رب ال�سوري عم��ر خريبني، جنم اله��الل ال�سعودي، 
�سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الريان القطري 
اأقيم��ت بينهم��ا، باجلول��ة  3-4، يف املب��اراة الت��ي 
االأخ��رة م��ن املجموعة الرابع��ة بدوري اأبط��ال اآ�سيا. 
وق��ال خريبني يف ت�ريحات �سحفي��ة عقب املباراة 
"ح�رن��ا اإىل الدوح��ة من اأج��ل الفوز عل��ى الريان، 
احلمد هلل حققن��ا هدفنا بالفوز وح�سد النقاط وت�سدر 
املجموع��ة الرابع��ة، وتاأكي��د التاأهل لل��دور الثاين من 
البطول��ة". وحول الثنائي��ة التي �سجله��ا يف املباراة، 
اأو�س��ح خريب��ني "ال ا�ستطي��ع اأن اأحق��ق اأي �سيء دون 
م�ساعدة بقية الالعبني داخل امللعب". وتابع "اجلميع 

مل يق���ر على االإط��الق، رغم الغياب��ات التي �ربت 
الهالل قبل مواجهة اليوم، ومع ذلك جنحنا يف حتقيق 
الف��وز". وح��ول طموحاته م��ع الزعيم ال�سع��ودي هذا 
املو�س��م، اأو�سح خريبني "لدين��ا 3 اأهداف هذا املو�سم 
حققن��ا منه��م االأول وه��و بطول��ة ال��دوري املحل��ي، 
ويتبق��ى لنا هدفني هم��ا دوري اأبط��ال اآ�سيا، وبطولة 
الكاأ���س. ن�ستهدف حتقيق الثالثي��ة". ورف�س خريبني، 
الك�سف ع��ن م�سره مع الهالل، ال��ذي يلعب له بنظام 
االإع��ارة قادم��ًا م��ن الظف��رة االإمارات��ي حت��ى نهاية 
املو�س��م. وقال خريبني "حتى هذه اللحظة لي�س هناك 

اأي �سيء وا�سح يف هذا االأمر".

 قدم مدرب كرة امليناء غازي فهد اعتذاره جلمهور 
ال�سفان��ه بعد اخل�سارة التي تلقاه��ا الفريق ال�سبت 
املا�س��ي ام��ام م�ست�سيف��ه فريق ال��زوراء باأربعة 
اأه��داف لهدف، فيما اأكد اأن الكدر التدريبي �سيعمل 
عل��ى ت�سحيح االخطاء الت��ي وقع فيها الفريق يف 
اجلول��ة املا�سي��ة مل�ساحلة جماه��ره. وقال فهد 
يف ت�ريح ن�ره املوق��ع الر�سمي لنادي امليناء، 
"نعت��ذر للجمهور من اخل�س��ارة وهي واردة، لكن 
نتيج��ة املباراة كانت كبرة عل��ى الفريق"، مبينًا 
اأن "الالعب��ني يف الف��رتة ال�سابقة وخالل املع�سكر 
كان��وا ملتزم��ني لك��ن خ��ربة املباري��ات تنق���س 
ال��زوراء  فري��ق  ف��اأن  باملقاب��ل  منه��م،  البع���س 
ميتل��ك العبني كانوا قادرين عل��ى ت�سير املباراة 
ب��اي اجتاه يري��دون". واو�سح "نح��اول ت�سحيح 
ملب��اراة  املنا�س��ب  الت�سكي��ل  وو�س��ع  االأخط��اء 

اجلوية ونح��اول م�ساحلة جماهرنا رغم النق�س 
بالفري��ق لك��ن نح��اول التعوي�س بالب��دالء الذين 
يكونوا جاهزين وعلى ق��در كبر من امل�سوؤولية"، 
موؤك��داً عل��ى "ثقت��ه بجماه��ر وبالعب��ي ال�سفانة 
لدعم الفريق". وتابع بالقول: "رغم اخل�سارة، فاأن 
الالعب��ني متواجدين نحاول ان نع��زز من روحهم 
املعنوي��ة ورفع ال�سغط عنهم وهذا هو عملنا الذي 
نحاول اخل��روج منه بنتيجة ايجابي��ة اأمام فريق 
اجلوية". وحول نقل املباراة اىل ملعب الزبر، اكد 
فه��د ان "ه��ذا االأمر مرتب��ط بقناعة ال��كادر الفني 
وم�سلح��ة الفريق وهو اأمر واقعي"، مبينًا اأن "هذا 
االم��ر حق م���روع ونحن ن��رى ماينا�سبنا كبقية 
الفرق ونعرف ماذا نختار بغ�س النظر عن الفريق 
املناف�س واذا لدينا حق نطالب به وفق االأطر التي 

تلتزم به اإدارتنا".

مدرب الريان يأسف لخروج 
فريقه من دوري األبطال

األهلي المصري يطرح تذاكر 
لقاء زاناكو الزامبي اليوم

خريبين يكشف عن هدف الهالل في الموسم الحالي

مدرب الميناء: س��نصحح األخطاء لمصالحة الجماهير

 و�سيكون ملعب ال�سعب م�رحًا ملواجهة القمة بني ال�رطة 
وال��زوراء يف مب��اراة م��ن العي��ار الثقي��ل، اإذ ي�سع��ى اأبناء 
ناظ��م �ساكر خلطف نقاط املباراة اأم��ام النوار�س ون�سيان 
التع��ادل يف مب��اراة الكهرباء والعودة للح��اق بكرة النفط 
م��ن جديد، اأما فريق النوار���س املنت�سي حمليًا وا�سويًا بعد 
التاأهل لن�سف النهائي يف بطولة االحتاد االآ�سيوي والفوز 
على امليناء برباعية، فهو يطمح لتعوي�س مافاته والعودة 
اىل املناف�س��ة من جديد. وي�ست�سيف ملعب جذع النخلة يف 
مت��ام ال�سابعة م�ساًء، مواجه��ة مرتقبة بني امليناء املتعرث 
يف اجلول��ة املا�سي��ة اأمام ال��زوراء برباعي��ة، حيث يطمح 
مدرب ال�سفانة اجلديد غازي فهد مل�ساحلة جمهوره ولبقاء 

يف املرب��ع الذهبي، اما فريق ال�سق��ور فهو االأقرب خلطف 
اللقب بعد النفط و املنت�سي بعد التاأهل لن�سف النهائي يف 
بطول��ة االحتاد االآ�سي��وي والفوز على النج��ف بثنائية يف 
الدوري الكروي يطمح من اجل اكمال م�روع الو�سول اىل 
من�س��ة التتويج من بوابة امليناء . و�سيحت�سن ملعب القوة 
اجلوية يف الرابعة والن�س��ف م�ساءاآ مباراة املت�سدر فريق 
النفط مع م�ست�سيفه احلدود، حيث يطمح ابناء ح�سن احمد 
باالأبتع��اد يف ال�س��دارة، فيم��ا ي�سعى احل��دود اىل حتقيق 
نتيج��ة ايجابية من اجل االبتعاد ع��ن املراكز االأخرة يف 
�سل��م ترتيب الدوري املمتاز. وي�ستقب��ل فريق نفط اجلنوب 
على ملعبه فريق اأمانة بغداد، حيث يحاول ابناء العا�سمة 
خط��ف نقاط املباراة ومزاحمة فرق املقدمة، ويف املقابل 
ياأم��ل نفط اجلن��وب بح�س��د الف��وز واالقرتاب م��ن املركز 

التا�س��ع بعدم��ا انت���ر على الطلب��ة يف اجلول��ة املا�سية 
بثالثية. ويحت�سن ملعب النجف الريا�سي مباراة الديربي 
ب��ني النجف و �سيف��ه كربالء يف مت��ام الرابع��ة والن�سف 
م�س��اءاً، النجف ي�سعى للفوز واالق��رتاب من املركز ال�سابع 
ون�سيان اخل�سارة من القوة اجلوية، فيما يطمح كربالء اىل 
حتقي��ق الفوز اي�سًا كي ينع�س اماله واالقرتاب من املراكز 
اللت��ي تنا�س��ب العمي��د. وي�ست�سي��ف ملعب زاخ��و يف متام 
الرابع��ة والن�سف م�س��اءاً مباراة البح��ري وزاخو، يف لقاء 
يبح��ث فيه الطرفان عن النقاط الث��الث التي �ست�ساهم يف 

ابتعادهم عن خطر الهبوط.
وي�ستقب��ل ملعب ال5000 متفرج مب��اراة احل�سني و�سيفه 
الكهرب��اء، يف مب��اراة تت�سابه فيها نواي��ا الفريقني، حيث 
ي�ستهدف��ان النق��اط الثالث واالبتعاد ع��ن املراكز االأخرة 

يف ترتيب �سلم الدوري الكروي.
وي�ست�سي��ف ملع��ب ال�سم��اوة االأوملب��ي يف مت��ام الرابع��ة 
والن�س��ف م�ساًء، مب��اراة اأ�سحاب املراك��ز االخرة الكرخ 
وال�سم��اوة يف مب��اراة التقبل اي تعرث م��ن الطرفني اللذان 
يبحث��ان عن ف��وز ينع�س االمال من اج��ل البقاء يف دوري 

الكره للمو�سم القادم.
وتختتم يوم غد اخلمي�س مباريات اجلولة، حيث ي�ست�سيف 
ملع��ب ال�سعب مباراة الطلب��ة و�سيفه نفط مي�سان يف متام 
اخلام�س��ة م�ساءاً، االنيق �سيلعب م��ن اجل الفوز وم�ساحلة 
جماه��ره ون�سيان اخل�سارة من نف��ط اجلنوب، يف املقابل 
�سيك��ون نف��ط مي�سان مطالب��ًا بتعوي���س اخفاقه وحتقيق 
الف��وز م��ن اجل التقدم يف �سل��م الرتتيب بع��د اخل�سارة من 

�سيفه ال�سماوة بثالثة اهداف لهدف. 

 تعود عجلة الدوري 
العراقي املمتاز لكرة القدم 

اىل الدوران من جديد 
باإقامة ثمان مباريات اليوم 

يف اإطار اجلولة احلادية 
ع�شر من الدوري الكروي 

املمتاز وابرزها لقاء 
الزوراء بغرميه ال�شرطة 
ومواجهة القوة اجلوية 

وامليناء، فيما يحل املت�شدر 
النفط �شيفًا على فريق 

احلدود.

بغداد ــ محمد خليل

 بغداد - خاصبغداد - خاص
و�س��ل رئي���س اللجن��ة االوملبي��ة الوطني��ة العراقية 
رع��د حم��ودي، ام���س، اىل العا�سم��ة االذربيجانية 
باكو حل�س��ور مناف�س��ات دورة الت�سامن االإ�سالمي 
بن�سخته��ا الرابع��ة والت��ي �ستق��ام خالل امل��دة من 
الثاين ع���ر ولغاية الثاين والع�ري��ن من �سهر اآيار 
احل��ايل. وقال رئي�س البعث��ة العراقية ب�ستوان جميد 
نادر ل�)اجلورن��ال( اإن "رئي�س اللجنة االوملبية رعد 
حمودي واالأمني العام للجنة االأوملبية حيدر ح�سني 
عل��ي، و�سل��وا اىل باك��و حل�س��ور مناف�س��ات دورة 

الت�سامن االإ�سالمي بن�سختها الرابعة".
وا�س��اف اأن "منتخب��ات العراق جاه��زة للم�ساركة 
يف دورة الت�سامن اال�سالمي من اجل حتقيق نتائج 
طيب��ة لرف��ع ا�سم العراق عالي��ًا"، مبين��ًا ان "العراق 
�سي�س��ارك يف ت�س��ع فعاليات وهي ك��رة اليد واألعاب 

الق��وى ورف��ع االأثق��ال وامل�سارع��ة واجلمنا�ست��ك 
والغط�س اإىل املاء والرماية واملالكمة والزورخانة". 
واو�سح بالقول: "نعلم بقوة الفرق املناف�سة يف هذه 
البطول��ة ولك��ن طموحن��ا كب��ر بجمي��ع منتخباتنا 
امل�سارك��ة للظفر باالنت�سارات واحدة تلو االخرى". 
اقيم��ت  الت��ي  اخلارجي��ة  "املع�سك��رات  ان  وتاب��ع 
للمنتخب��ات الت�س��ع كان��ت ناجح��ة اىل ح��د ما من 
خ��الل اقامتها يف م��دن ريا�سي��ة متكامل��ة تتوفر 
العراقي��ة  امل�سارك��ة  جن��اح  عوام��ل  جمي��ع  فيه��ا 
الت��ي ناأمل"، معربًا ع��ن اأمله باأن "تك��ون م�ساركة 
الع��راق اف�سل م��ن امل�سارك��ة ال�سابقة الت��ي اقيمت 
يف اندوني�سي��ا ع��ام 2013 واحرز خالله��ا العراق 
اربع��ة او�سمة منوعة فقط". يذكر اأن دورة الت�سامن 
اال�سالم��ي بن�سخته��ا الرابعة، �ستنطل��ق مناف�ساتها 
يوم اجلمعة املقبل املوافق الثاين ع�ر من �سهر ايار 

احلايل وت�ستمر حتى الثاين والع�رين منه. 

يدر�س االحت��اد العراقي لكرة القدم، مقرتح الغاء 
هبوط اأندية الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم، 
باال�ساف��ة اىل ال�سم��اح مب�ساركة نادي ميثل كل 

حمافظة من حمافظات العراق.
االحت��اد  اروق��ة  داخ��ل  م��ن  م�س��در  وق��ال 
ل�)اجلورن��ال( اإن "االحت��اد العراق��ي لك��رة القدم 
يدر���س مقرتح الغاء هبوط اأندية الدوري املمتاز 
لكرة القدم"، الفتًا اإىل اأن "االحتاد يرغب بزيادة 
عدد الفرق املتاأهلة من دوري الدرجة االوىل اىل 
اربعة ف��رق، لي�سبح عدد الف��رق اربعة وع�رون 
فريقًا يت��م تق�سيمهم اىل جمموعت��ني مبناف�سات 

املو�سم املقبل".
وا�س��اف اأن "االحت��اد ي�سع��ى اىل تطبيق مقرتح 
جمل�س ال��وزراء باأن يكون هن��اك فريق ميثل كل 

حمافظ��ة يف مناف�س��ات ال��دوري العراق��ي لكرة 
الق��دم، خا�س��ة م��ن ف��رق املحافظ��ات املحررة 

موؤخراً من تنظيم داع�س االرهابي".
وفيم��ا يتعل��ق مب�ساأل��ة ان�سح��اب ن��ادي اربي��ل، 
اأو�س��ح امل�س��در اأن "هناك انق�س��ام داخل احتاد 
بع���س  طال��ب  اإذ  اربي��ل،  فري��ق  ب�سب��ب  الك��رة 
االع�س��اء بعدم اع��ادة القلعة ال�سف��راء ملناف�سة 
ال��دوري املمتاز ك��ون الفريق ان�سح��ب ومل يكمل 
مناف�س��ات ال��دوري املمت��از، حي��ث و�سف��وا هذا 
القرار ب�"غر املن�سف"، فيما يرى البع�س االخر 
بان��ه �سيك��ون م��ن االحق اعط��اء فر�س��ة لفريق 
خام�س م��ن الدرج��ة االوىل بالتاأهل اىل الدوري 
املمت��از بدال عن اربيل املن�سح��ب الذي مل ي�سدر 
اي ق��رار بحقه حتى االن مم��ا يثر ال�سكوك حول 
عودته من جديد ملناف�سة الدوري املمتاز املو�سم 

املقبل".

رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم يضع حدًا للجدل ويحسم مصير مدرب األخضر
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