
 اعل��ن العدي��د م��ن املدرب��ن والالعب��ن الع��رب 
�س��بورت�س" القطري��ة  "ب��ن  لقن��وات  مقاطعته��م 
بع��د االزمة ال�سيا�س��ية بن دولة قط��ر والعديد من 
ال��دول العربية مث��ل م�رص واالإمارات وال�س��عودية 
والبحرين، التي اأ�س��درت قرارات تق�سي مبقاطعة 
قطر وكافة موؤ�س�ساتها، ب�سبب تدخلها يف ال�سوؤون 
لالإره��اب.  ودعمه��ا  املنطق��ة  ل��دول  الداخلي��ة 
البداي��ة كان��ت من ال�س��عودية، حن قرر م�س��وؤولو 
احتاد كرة القدم ال�س��عودي، من��ع جميع الالعبن 
واالأجه��زة الفني��ة للمنتخب والف��رق املحلية، من 
 beIN SPORTS التحدث مع �س��بكتي قن��وات
والكاأ�س ب�س��بب اأوامر عليا، بح�سب �سحيفة الوطن 
امل�رصي��ة. ياأت��ي ذلك عل��ى خلفية ق��رار منع دول 
ال�س��عودية وم�رص واالإمارات والبحرين ال�سفر من 
اأو اإىل قطر ب�سبب قطع العالقات الدبلوما�سية وفق 
بيان��ات ر�س��مية منذ �س��اعات قليل��ة. لياأتي الدور 
عل��ى م�رص، حن قرر جمل�س اإدارة النادي االأهلي، 
برئا�سة حممود طاهر، منع التعامل مع قنوات بي 

اإن �سبورت�س القطرية، خالل مباريات الفريق التي 
يخو�سها يف دوري اأبطال اأفريقيا لكرة القدم.

وقرر جمل���س االأهل��ي يف م�س��اورات جانبية منع 
دخ��ول القناة القطري��ة مقر الن��ادي وفروعه، اإىل 
جان��ب منع العبي الفرق الريا�س��ية من اإجراء اأي 
ح��وارات اأو لق��اءات م��ع القناة. وجاء ال��دور على 
غرميه الزمال��ك، حن اأعلن رئي�س ن��ادي الزمالك 
مرت�س��ى من�سور، اأنه لن ي�سمح بدخول الكامريات 
اخلا�س��ة بقناة ب��ي اإن �س��بورت�س القطرية مباراة 
الفريق اأم��ام اأهلي طرابل�س الليب��ي وهي الوحيدة 
املتبقي��ة على اأر�س��ه ب��دور املجموع��ات بدوري 
اأبط��ال اأفريقي��ا. وطالب رئي�س ن��ادي الزمالك يف 
ت�رصيح��ات للموق��ع الر�س��مي من ال��دول العربية 
اآ�س��يا مبن��ع ه��ذه  اأو  اأفريقي��ا  �س��واء يف قارت��ي 
الكام��ريات م��ن الدخ��ول ملالعبه��ا، موؤك��داً اأنه��ا 
جنح��ت فى احل�س��ول عل��ى حق��وق تنظي��م كاأ�س 
العامل 2022 بالر�س��وة لرئي�س فيفا ال�سابق �سيب 
بالت��ر. ثم نادي املقاول��ون العرب امل�رصي، حن 
اأك��د امل���رصف عل��ى الك��رة يف ن��ادي "املقاولون 
الع��رب"، حممد عادل فتحي، اأن قرار اإدارة النادي 

مبقاطع��ة القن��وات القطرية، وكل م��ا يخ�س دولة 
قط��ر، نهائ��ي وال رجعة فيه على االطالق. واأ�س��ار 
"املقاول��ون  �س��حافية:  ت�رصيح��ات  يف  فتح��ي 
العرب جزًء من الدولة ونحرتم جميعًا موؤ�س�س��اتنا 

وندعمها ونقف خلفها �سد اأي عدو مهما كان".
وكانت اإدارة الذئاب برئا�سة حم�سن �سالح اأعلنت 
ر�س��ميًا مقاطعة قنوات beIN SPORTS، ومت 
حتذير الالعب��ن من الظهور بها اأو عمل مداخالت 

تليفوني��ة حت��ت اأي ظ��رف م��ن الظروف. ث��م منع 
 beIN SPORTS احتاد الكرة امل�رصي قنوات
القطرية من ح�س��ور تدريبات منتخب "الفراعنة"، 
ا�س��تعداداً ملواجهة تون�س، يف الت�سفيات املوؤهلة 
لبطولة اأمم اأفريقيا 2019 بالكامريون. وبح�س��ب 
ق��رار  ف��اإن  امل�رصي��ة،  ال�س��ابع  الي��وم  �س��حيفة 
املنع �س��در من رئي���س جمل���س اإدارة احتاد الكرة 
امل���رصي، هاين اأبوري��دة، وذلك متا�س��يًا مع قرار 
م���رص، اإىل جانب ال�س��عودية واالإمارات والبحرين 
وغريه��م، بقط��ع العالقات م��ع قطر، بع��د اإدانتها 
بدع��م االإره��اب. لياأت��ي ال��دور عل��ى االم��ارات، 
ح��ن رف�س م��درب منتخب االإم��ارات االأول لكرة 
الق��دم، االأرجنتيني اإدغ��اردو ب��اوزا، االإجابة عن 
�س��وؤال ل�س��بكة قن��وات beIN Sports القطرية، 
"االأبي���س"  ملب��اراة  ال�س��حايف  املوؤمت��ر  خ��الل 
اأم��ام تايالن��د. وج��اء موقف ب��اوزا، متا�س��يًا مع 
موق��ف االإمارات، اإىل جانب ال�س��عودية والبحرين 
وم���رص، بقط��ع عالقاته��م مع قط��ر، بع��د اإدانتها 
بدعم االإرهاب. وبح�س��ب احل�ساب الر�سمي الحتاد 
الكرة االإماراتي على توي��رت، فاإن بعثة "االأبي�س" 

رف�س��ت التعامل اأو االإجابة عن اأ�س��ئلة القناة 
القطرية.

"ب��ن  قن��وات  حاول��ت  القطيع��ة  ه��ذه  وب�س��بب 
�س��بورت�س" اتخ��اذ ط��رق اأخ��رى للح�س��ول عل��ى 
لالأهل��ي  الفن��ي  املدي��ر  ك�س��ف  اذ  ت�رصيح��ات، 
 beIN امل���رصي، ح�س��ام الب��دري، خدع��ة قن��اة
SPORTS القطري��ة، بع��د منعه��ا م��ن تغطي��ة 
تدريب��ات الفريق على ملعب حمم��د اخلام�س، قبل 
مواجهة ال��وداد البي�س��اوي املغرب��ي، يف اجلولة 

الرابعة لدور املجموعات بدوري اأبطال اأفريقيا.
وعمد طاقم القناة القطرية اإىل تغيري �سعار القناة، 
وو�سع اآخر يخ�س اإحدى القنوات املغربية، بهدف 
خمادعة مدرب االأهلي وت�س��جيعه على الت�س��جيل، 
اإال اأن الب��دري ك�س��ف اللعب��ة ورف���س االإدالء باأي 
ت�رصي��ح وتوب��خ طاق��م القناة، بح�س��ب �س��حيفة 
الي��وم ال�س��ابع امل�رصي��ة. وكان الب��دري رف���س 
انط��الق فعاليات املوؤمتر ال�س��حايف قب��ل اإخراج 
�س��عار قن��اة beIN SPORTS م��ن القاعة، اإال 
اأن القن��اة حتايلت عل��ى قراره و�س��ّورت اإجاباته 

عن بع�س االإ�سئلة.

كرنفال البصرة

)الجورنال( تنشر أسماء األساطير المرشحة لخوض المباراة االستعراضية أمام أساطير العراق
 �س��هدت ال�س��اعات القليل��ة املا�س��ية، انفراجة على �س��عيد �س��عي 
اإدارة احت��اد ج��دة، لتجدي��د اإعارة حممود عبد املنع��م كهربا، ملدة 
مو�س��م واح��د. وم��ن املنتظ��ر اأن يغ��ادر املفاو�س عب��د اهلل �رصف 
الدي��ن، متجه��ًا اإىل القاه��رة، للدخول يف مفاو�س��ات مبا�رصة مع 
اإدارة نادي الزمالك، بعد اأن ف�س��ل الطرفان بدء مفاو�سات ر�سمية 
ومبا���رصة، بداًل من املخاطبات والر�س��ائل املتبادلة. وكانت اإدارة 
نادي الزمالك برئا�س��ة مرت�س��ى من�س��ور، قد اأبدت مرون��ة اأم�س، 
للموافق��ة على جتديد اإعارة الالعب، ف�س��ال ع��ن تخفي�س ال�رصوط 
املالي��ة، الت��ي و�س��عها رئي���س االأبي���س، يف وق��ت �س��ابق الإمتام 
ال�س��فقة، حي��ث طل��ب اأربعة مالي��ن دوالر مقابل جتدي��د االإعارة 
ملدة �س��نة، بداًل من خم�س��ة مالين دوالر. جاء ذل��ك، بعد اأن تلقت 
اإدارة الزمالك خطابًا ر�س��ميًا من احتاد جدة، يت�سمن طلبا بتجديد 
ا�س��تعارة كهربا، ملدة �سنة، مع اأولوية �رصاء عقد الالعب يف نهاية 
االإع��ارة. جن��اح الزمالك يف احل�س��ول عل��ى هذا املقابل ال�س��خم 
نظ��ري اإعارة كهربا، اإىل جانب فائ�س امليزانية، �س��يمنح مرت�س��ى 
من�س��ور، رئي���س النادي، ق��وة كبرية خ��الل االنتخاب��ات املقبلة، 
املق��رر لها نهاية العام احلايل، حيث �س��يعطي ه��ذا الزخم املادي 
اأع�ساء الزمالك �سعوًرا باأن مرت�سى قادر على تد�سن فرع النادي 

اجلديد، يف مدينة 6 اأكتوبر.

 ���رصح الع��ب ن��ادي النف��ط احلا�س��ل على لق��ب ال��دوري هذا 
الع��ام وجمن���س منتخبنا الوطن��ي ”دي ماري��و” باأنه يت�رصف 
يف اختي��اره لتمثي��ل املنتخ��ب الوطني لكرة ال�س��لة، ومتحم�س 
خلو���س لق��اءه االأول م��ع ا�س��ود الرافدي��ن. وقال ماري��و "رغم 
�سعوبة املناف�سة اإال اننا وبجهود احتاد ال�سلة والكادر التدريبي 
�سنحقق نتائج جيدة من خالل انتظامنا يف مع�سكرات تدريبية 
مكثفه باالإ�س��افة اإىل بطولة “وليم جونز” التي �ستجعلنا اأكرث 
ان�سجام". و�سيدخل منتخبنا ال�سلوي مع�سكرين تدريبين االأول 
يف بغ��داد ه��ذا ال�س��هر والثاين يف تركيا ال�س��هر القادم لي�س��افر 
بعدها من تركيا اإىل ال�س��ن تايبه للم�س��اركة يف بطولة “وليم 
جون��ز” الدولي��ة الودي��ة الت��ي �س��تكون الفورم��ا االأخ��رية قبل 
خو���س غمار بطولة اآ�س��يا التي �س��تقام يف ب��ريوت اب القادم. 
وكان االحتاد العراقي لكرة ال�س��لة ق��د اتفق مع املدرب الرتكي 
“م�س��طفى دارين” كبديل عن مواطنه “ارمان كونرت” والذي 
ارتب��ط بعقد مع نادي غلطة �رصاي موؤخراً. ويعد ارمان و دارين 
ومدرب فرن�س��ي واخر يوغ�ساليف، من اال�س��ماء املطروحة على 

طاولة االحتاد املركزي لتدريب املنتخب. 

 يغي��ب ه��داف ن��ادي الق��وة اجلوي��ة، حم��ادي اأحم��د، 
ع��ن لق��اء فريقه اأم��ام الطلبة، ي��وم غٍد اخلمي���س، على 
ملع��ب ال�س��عب ال��دويل واملوؤجلة م��ن ال��دور الرابع من 
ال��دوري العراقي املمت��از.  وياأتي غي��اب حمادي، بعد 
تلقي��ه البطاقة ال�س��فراء الثالثة يف مباراة الكال�س��يكو 
اأم��ام ال��زوراء، بع��د اأن تعمد مل���س الكرة باليد، لي�س��هر 
احلك��م حممد ط��ارق، البطاقة ال�س��فراء بوجهه، ليتاأكد 
غياب��ه عن اللقاء املقبل.  وي�س��عى فري��ق القوة اجلوية، 
ال�س��تثمار مبارياته املوؤجلة، العتالء �س��دارة الدوري، 
بع��د اأن ارتفع ر�س��يده اإىل 66 نقطة، بع��د تعادله اأمام 
الزوراء، ولديه 5 مباريات موؤجلة، من االأدوار ال�س��ابقة 
�سيخو�س��ها ب�س��كل متتاب��ع يف االأي��ام املقبل��ة.  ويعد 

حم��ادي اأحم��د، ه��داف الفري��ق، وميل��ك 6 اأه��داف يف 
الئح��ة ترتيب الهدافن، كان اخره��ا يف مرمى حار�س 
ال��زوراء حممد كا�س��د، خالل مب��اراة الكال�س��يكو التي 
انتهت بالتع��ادل االإيجابي بهدف ملثله. وكان حمادي 
ق��د اأعلن عن اعتزال��ه اللعب دوليًا، عق��ب نهاية مباراة 
املنتخ��ب الوطني امام الياب��ان والتي انتهت بالتعادل 
به��دف ملثل��ه. وب��دوره اأك��د م��درب املنتخ��ب الوطني 
ونادي القوة اجلوية با�س��م قا�س��م، اأن مهاجم ال�س��قور 
حم��ادي احمد م��ن الالعبن املوؤثرين يف كتيبة ا�س��ود 
الرافدي��ن، مبين��ًا اأن املنتخ��ب الوطن��ي باأم�س احلاجة 
اىل خدماته، فيما اأو�س��ح اأنه ينتظر القرار النهائي من 

الالعب خالل الفرتة املقبلة.

 توا�س��ل اإدارة ن��ادي املين��اء، جهودها م��ن اجل اجناز 
نظام "كال�س" للح�سول على الرخ�سة االآ�سيوية لالأندية 
العراقية امل�س��اركة يف دوري املحرتف��ن العام املقبل. 
وقال م�سدر يف اإدارة النادي ل� )اجلورنال( اإن "م�سوؤويل 
نادي امليناء اجتهوا اىل العا�س��مة بغداد لالجتماع مع 
وزير ال�سباب والريا�سة من اجل اكمال �رصوط احل�سول 
على تراخي�س االحتاد اال�س��يوي". واأ�س��اف اأن "العائق 
الوحي��د ال��ذي يقف امام اجن��از ���رصوط الرتاخي�س هو 
ا�س��تئجار ملعب الفيحاء ليك��ون ار�س الفريق يف بطولة 
ال��دوري العراق��ي للمحرتف��ن الع��ام املقب��ل". واجلدير 
بالذكر ان وزارة ال�س��باب والريا�سة منعت نادي امليناء 
من خو�س التدريبات على ملعب املدينة الريا�س��ية يف 
الب���رصة، حي��ث اأدى ه��ذا االم��ر اىل ا�س��تياء ادرة نادي 

"ال�س��فانة". وكانت اإدارة ال�س��فانة قد اجرت حتركاتها 
على مديرية �س��باب وريا�س��ة الب�رصة، من اجل اإي�سال 
�س��وتها اىل وزارة ال�س��باب والريا�س��ة لغر���س حثه��ا 
باالإ�رصاع الإبرام عقد ا�س��تئجار ملع��ب الفيحاء. والتقت 
اإدارة الن��ادي بحكوم��ة الب���رصة املحلي��ة، الإب��رام عقد 
اإيج��ار ملع��ب الزب��ري االوملبي كون��ه تاب��ع اىل االإدارة 
املحلية ليكون ملعبا للفريق يف حال تعرث املفاو�س��ات 
مع وزارة ال�س��باب والريا�سة. وحددت جلنة الرتاخي�س 
يف االحتاد العراقي لكرة القدم، ال� 25 من ال�سهر احلايل 
موعداً نهائيًا الإكمال جميع متطلبات تراخي�س االحتاد 
اال�س��يوي لكرة القدم، حيث قرر االحتاد اال�س��يوي متديد 
املوع��د ال�س��ابق ب�س��بب خل��ل فن��ي يف جهاز ا�س��تقبال 

ملفات الرتاخي�س من االأندية.

كهربا يقترب من البقاء 
مع أهلي جدة

دي ماريو: متحمس لتمثيل 
سلة أسود الرافدين

حمادي يغيب عن مباراة الصقور أمام االنيق

إدارة الميناء تقترب من حسم "ملف التراخيص"

 وق��ال م�س��در يف وزارة ال�س��باب والريا�س��ة ل�)اجلورن��ال( اإن 
"الوزارة اتفقت مع �رصكة توا�سل االإماراتية على تر�سيح اأ�سماء 
ا�س��اطري العامل للم�س��اركة يف املباراة اال�ستعرا�س��ية امام جنوم 
املنتخ��ب الوطن��ي املت��وج بكاأ���س اآ�س��يا 2007". واأ�س��اف اأن 
"االتفاق ين�س على ان تقوم �رصكة توا�س��ل االماراتية باختيار 
16 العب��ًا من ب��ن قائمة ال� 30 لتمثيل منتخب اال�س��اطري يف 
مباراة ملعب جذع النخلة �س��هر اآب املقبل". وح�سلت )اجلورنال( 
على ن�س��خة من القائمة التي ت�س��م ال�30 العبًا وجاءت كاالآتي: 
يف حرا�سة املرمى: االيطايل فران�سي�سكو تولدو، الربازيلي ني�سلون 
دي خي�سو�س ديدا، الهولندي ادوين فان دير �سار، الفرن�سي فابيان 
بارتيز. خط الدفاع: االيط��ايل باولو مالديني، االيطايل جانلوكا 

زامربوت��ا، الفرن�س��ي ايريك ابيدال، االورغواي��اين باولو مونتريو،  
الربازيلي ماركو�س كافو، الرنويجي جون ريزا، الفرن�س��ي ليليان 
ت��ورام. خط الو�س��ط: الهولن��دي ادغار دافي��دز، الربتغ��ايل لوي�س 
فيغ��و،  الربتغايل اندر�س��ون ديكو، الهولندي كالرن�س �س��يدورف، 
االرجنتيني خوان �سيب�س��تيان فريون، الربازيلي جلبريتو �س��يلفا، 
االيطايل م��اورو كاموراني��زي، الربتغايل روي مانويل كو�س��تا، 
الفرن�س��ي كر�ستيان كارميبو، الفرن�س��ي كلود ماكليلي، الهولندي 
رونالد دي بور، اال�س��باين لوي�س غار�سيا. خط الهجوم: الربازيلي 
رونالدو دي ا�س��ي�س )رونالدينهو(، االيطايل الي�ساندرو ديل بريو، 
الفرن�سي ديفيد تريزيغه، الربازيلي فيتور بوربا فرييرا )ريفالدو(، 
الرتين��دادي دوايت ي��ورك، البلغاري دميتار برباتوف.   و�س��يقود 
فري��ق اال�س��اطري املدرب الهولن��دي فرانك دي ب��ور. اعلنت وزارة 
ال�س��باب والريا�س��ة، تلقيها عرو�س��ا عديدة الأقام��ة مهرجانات 

ريا�س��ية يف املالعب العراقي��ة، ابرزها مباراة ا�ستعرا�س��ية بن 
ا�س��اطري بر�س��لونة وريال مدريد. وقال وزير ال�س��باب والريا�سية 
عبد احل�س��ن عبطان يف ت�رصي��ح ن�رصه املوقع الر�س��مي للوزارة 
ان “النج��اح الكب��ري ال��ذي حتق��ق يف مل��ف رف��ع احلظ��ر اجلزئي 
ع��ن املالع��ب الريا�س��ية وما حتقق يف مب��اراة الع��راق واالردن 
يف ملع��ب الب���رصة ال��دويل، دف��ع الكثري م��ن ال���رصكات العاملية 
واملوؤ�س�سات الدولية التقدم بطلبات ر�سمية للوزارة من اجل اقامة 
املهرجان��ات الريا�س��ية يف مالع��ب الب�رصة واربي��ل وكربالء”. 
وا�س��اف ان “هناك م��ن تقدم بطل��ب اقامة مباراة ا�ستعرا�س��ية 
الأ�س��اطري فريق��ي بر�س��لونة وريال مدري��د يف العراق ف�س��اًل عن 
اال�س��تعداد جللب املنتخب��ات العاملية خلو���س املباريات الودية 
يف مالعبن��ا”، م�س��ريا اىل ان “هذه الطلبات تع��د موؤ�رصا ايجابيا 
عن الو�سع امل�ستقر يف العراق”.وكانت وزارة ال�سباب والريا�سة، 

ك�سفت عن �سعي العراق لتاأمن مباراة ودية مع احدى املنتخبات 
االأوروبي��ة او االفريقية من اجل دعم ملف رفع احلظر اجلزئي عن 
الكرة العراقية، فيما بينت اخر ا�ستعدادات الوزارة لتنظيم املباراة 
الودي��ة يف حزي��ران املقب��ل.  وق��ال مدير اع��الم وزارة ال�س��باب 
والريا�س��ة، علي العطواين يف ت�رصي��ح خا�س ل�)اجلورنال( "بعد 
رف�س املنتخب الكوري اجلنوبي اللعب على ار�س العراق، اجتهت 
وزارة ال�س��باب والريا�س��ة اىل خماطب��ة منتخب��ات اأخ��رى للعب 
مب��اراة ودية دعمًا لرف��ع احلظر اجلزئي عن املالع��ب العراقية". 
واأ�س��اف اأن "ال��وزارة وبالتن�س��يق مع االحت��اد العراقي املركزي 
لك��رة القدم واللجنة االأوملبية، خاطبت عدداً من البلدان ال�س��قيقة 
وخا�س��ة دول اخلليج وعلى راأ�س��ها املنتخ��ب البحريني، حيث مت 
احل�سول على موافقات مبدئية ولي�ست ر�سمية خلو�س املباريات 

على ار�س العراق".

اتفقت وزارة ال�شباب 
والريا�شة، مع �شركة 
"توا�شل" الإماراتية 

امل�شوؤولة عن جنوم الكرة 
العاملية ال�شابقني، على 
تر�شيح اأ�شماء ا�شاطري 

العامل الذين �شي�شاركون 
يف املباراة ال�شتعرا�شية 

على ملعب جذع النخلة 
يف حمافظة الب�شرة مطلع 

�شهر اآب املقبل.

بغداد ــ محمد خليل
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بغداد - خاص
بغداد - خاص

 اأك��د مدرب ن��ادي ال�رصطة ناظم �س��اكر، على 
اأهمي��ة خو���س املباري��ات التجريبي��ة خالل 
ف��رتة توقف ال��دوري العراقي املمت��از، مبينًا 
اأنه��ا احل��ل االأمث��ل لك���رص روت��ن التدريبات 

القاتل.
وقال �س��اكر ل�)اجلورنال( اإن "اقامة اأكرب عدد 
ممك��ن من املباريات التجريبية امر ال بد منه، 
من اجل ك���رص حاجز الروتن القاتل للوحدات 
التدريبي��ة، لذلك خ�س��نا، اأم���س االأول، مباراة 
جتريبي��ة م��ع ال�س��ناعة وانته��ت بالتع��ادل 
االإيجابي".  واأ�س��اف "بالرغم من ال�س��لبيات 
الت��ي نع��اين منه��ا، ب�س��بب طول ف��رتة توقف 
امل�س��ابقة، اال ان��ه يف الوقت ذاته هناك بع�س 
االيجابي��ات تتمثل باإتاحة الفر�س��ة لعدد من 
الالعب��ن الختباره��م يف مراك��ز خمتلفة اىل 

جان��ب الزج بالعبن �س��باب بغية اال�س��تفادة 
من خدماتهم م�ستقباًل خ�سو�سًا بعد ان قدموا 

م�ستويات فنية حمرتمة". 
واو�س��ح "م��ن املوؤم��ل ان يت��م مواجهة فريق 
احلدود وديًا، م�س��اء اليوم، عل��ى ملعب الربج، 
قب��ل حتديد م�س��ري مباراة نفط الو�س��ط، حيث 
الن��ادي  الإدارة  �س��بق يل وان قدم��ت تقري��راً 
ومت ا�س��عار احت��اد الك��رة بااللت��زام بج��دول 
املباري��ات وع��دم تقدمي مب��اراة نفط الو�س��ط 
حيث �س��يتم خ��الل اليومن املقبلن الك�س��ف 

عن موقفنا النهائي من املواجهة".
وق��د ح�س��م التع��ادل االيجاب��ي به��دف ل��كل 
فريق مواجهة ال�رصطة ب�س��يفه ال�س��ناعة يف 
املواجه��ة الت��ي �س��يفها ملعب كلي��ة الرتبية 
البدني��ة وعل��وم الريا�س��ة يف جامع��ة بغداد، 
حي��ث افتتح ال�س��ناعة الت�س��جيل فيم��ا عادل 

الكفة لل�رصطة املهاجم ال�ساب احمد �سالم. 

 ك�سف حار�س مرمى نادي امليناء نور �سربي، حقيقة 
تفاو�سه مع نادي الن�رص ال�سعودي من اجل االنتقال 
اىل اليه يف فرتة االنتقاالت ال�س��يفية، فيما بن �سبب 

غيابه عن تدريبات الفريق خالل االأ�سبوع اجلاري.
وقال �س��ربي ل�)اجلورنال( اإن "ظروف خا�سة تتعلق 
ب�س��حة اأحد اف��راد عائلتي اأجربتني عل��ى الغياب عن 
الوح��دات التدريبي��ة لفري��ق املين��اء خالل االأ�س��بوع 
انتظم��ت  الظ��رف  انته��اء  "بع��د  واأ�س��اف  احل��ايل". 
بتدريب��ات ال�س��فانة، وحاليًا ابذل اق�س��ى ما لدي من 
اجل ا�س��تعادة و�س��عي الطبيع��ي"، موؤك��داً اأنه "رهن 

ا�سارة املدرب غازي فهد حلماية عرين ال�سفانة". 
واأو�س��ح اأن "االنب��اء الت��ي ترددت ح��ول دخويل يف 
مفاو�س��ات لالن�سمام اىل فريق الن�رص ال�سعودي هي 
عاري��ة عن ال�س��حة، فاأنا مل ادخل يف اأي مفاو�س��ات 

م��ع اأي فري��ق واحرتم عقدي م��ع املين��اء". وبن ان 
"االأم��ر ال يتع��دى كون��ه ت�رصيح��ًا الإح��دى و�س��ائل 
االإعالم العربية حول راأيي بالدوري ال�سعودي، والذي 
اأبدي��ت فيه احرتامي لالأندية ال�س��عودية �س��يما نادي 

الن�رص".
م��ن جانب��ه اأبدى م��درب حرا�س مرم��ى امليناء عامر 
عبد الوهاب، تفهمه لو�س��ع احلار�س �سربي والظرف 
ال�سحي الطارئ الذي الزم اأحد اأفراد عائلته ما اجربه 

عن االلتحاق بتمارين الفريق خالل الفرتة ال�سابقة.
وق��ال عبد الوهاب يف ت�رصيح ن�رصه املوقع الر�س��مي 
للن��ادي، اإن "�س��ربي ح���رص 8 وح��دات تدريبية من 
اأ�س��ل 21، وبالت��ايل كان م��ن ال�س��عب اإ�رصاك��ه يف 
مب��اراة الفري��ق ام��ام نف��ط الو�س��ط"، موؤكدا �س��عيه ل� 
"العم��ل عل��ى تاأهيل��ه ال�س��تعادة م�س��تواه املعه��ود 
خ��الل االأيام املقبلة، كونه ي�س��كل ورقة مهمة لكتيبة 

ال�سفانة".
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