
30 �صخ�ص��ًا ذهبوا اىل حمافظة الب�رصة الفيحاء 
حل�ص��ور املب��اراة الت��ي جمعت بني جن��وم العامل 
وجن��وم الع��راق الت��ي اقيم��ت موؤخراً عل��ى ملعب 
جذع النخلة لي�ص��بحوا حديث ال�ص��ارع الريا�صي 
األتق��وا  ان  بع��د  االجتماع��ي  التوا�ص��ل  ومواق��ع 

باأ�صطورتهم االرجنتينية خافيري زانتي .
و�ص��لطت "اجلورن��ال" ال�ص��وء ع��ن رحل��ة رابطة 
م�ص��جعي نادي ان��ر ميالنو االيط��ايل يف العراق 

اىل الب�رصة ولقائهم بالكابيتانو. 
البداي��ة كان��ت م��ع نائ��ب رئي���س الرابط��ة حيدر 
املطلبي الذي حتدث لنا عن كوالي�س الرحلة اإذ اأكد 
ان اتف��اق الذه��اب اىل الب�رصة ج��اء بعد االعالن 
ع��ن مباراة ب��ني منتخب جنوم الع��راق و منتخب 
جنوم العامل واأتفقوا كرابطة مل�ص��جعي االأنر باأن 
يك��ون له��م ح�ص��ور مميز ورف��ع الفت��ة للمطالبة 
برف��ع احلظ��ر ع��ن املالع��ب العراقية ف�ص��اًل عن 
م�صاهدة ولقاء الكابيتانو خافيري زانتي وبالفعل 

مت حتدي��د ي��وم للتجم��ع واالأنط��الق اىل عرو���س 
اجلنوب.  

وق��ال املطلب��ي : يف الطري��ق اىل الب���رصة كان 
احلما�س وا�ص��ح ج��داً علينا نردد �ص��عارات نادي 
االن��ر ونهتف باالهازيج وكلنا امل لتحقيق حلم 
مل ن�ص��تطع النوم ب�ص��ببه طوال الطريق اإذ ق�ص��ينا 
الطريق ونحن نتدرب على كيفية ترديد االهازيج 
وال�ص��عارات للرحيب با�ص��طورتنا زانيتي بقيادة 

امني �رص الرابطة عبد اهلل خالد. 
وا�ص��اف يف �ص��باح يوم ال�صبت و�ص��لوا الب�رصة 
وبع��د اخ��ذ ق�ص��ط م��ن الراح��ة توجه��وا اىل فندق 
ال�ص��رياتون اإذ مت ابالغه��م بتواج��د جن��وم العامل 
بع��د قليل يف الفن��دق الفتًا اىل ان عند و�ص��ولهم 
مل يتم ال�ص��ماح لهم بالدخول وبقوا خارج الفندق 
يرقبون و�ص��ول جنوم الع��امل. واالأعني و القلوب 
على خافيري زانتي و اثناء تواجدنا خارج الفندق 

مت ابالغهم بو�صول جنوم العامل .
وا�ص��ار املطلب��ي اىل ان ب�ص��ام روؤوف ابل��غ اأم��ن 
الفندق بال�صماح لهم بالدخول ملقابلة الكابيتانو 

زانت��ي و على م�ص��وؤوليته ال�صخ�ص��ية وا�رص على 
دخوله��م ومل يدخر جهداً  حتى دخل اخر م�ص��جع 
من رابطة االنر اىل داخل ال�ص��رياتون م�ص��رياً اىل 

اأن موق��ف روؤوف ل��ن ين�ص��وه الرابط��ة و�ص��يبقى 
عالقًا يف اذهانهم. 

واو�ص��ح انه��م جتمع��وا واتفقوا يف لوب��ي الفندق 

عل��ى الرحي��ب بزانتي وم��ا ه��ي اال دقائق وطل 
عليه��م الكابيتانو م��ن الطابق الراب��ع و لوح لهم 
بيده  مو�صحًا انهم هتفوا با�صوات عالية وفقدوا 
االح�ص��ا�س ون�ص��وا انف�ص��هم بح�ص��ور اأ�ص��طورتهم 
الذي كان يبت�ص��م وهو فرح بجماه��ريه الفتًا اىل 
ان  البع�س م��ن ادارة الفندق طالبوهم باإخفا�س 
ا�ص��وتهم ولكن هتافاتهم ا�ص��تمرت منوهًا اىل ان  
الكابيتان��و لوح لهم بيده واخربه��م بالنزول بعد 
قليل وبالفعل حتق��ق حلمهم واقرب منهم زانتي 
والتقطوا ال�صور التذكارية اال ان الزخم من بع�س 
فان�ص��حب  الو�ص��ع  ارب��اك  اىل  ادى  االعالمي��ني 

الكابيتانو مبكراً لالأ�صف .  
امني �رص الرابطة عبداهلل خالد يكمل لنا تفا�ص��يل 
و�صولهم اىل امللعب و�صلنا امللعب قبل 3 �صاعات 
من املباراة و اجلماهري تزحف اىل امللعب ب�ص��كل 
كب��ري واجلميع يريد اجناح ه��ذا العر�س الكروي و 
الكرنف��ال ام��ا نحن ف��كان اغلب اع�ص��اء الرابطة 
مالم��ح احلزن تعلوا وجوهه��م وانا منهم الننا مل 
ن�ص��تطع ان نتكل��م م��ع الكابيتانو او ناأخذ �ص��ور 

جماعي��ة معه رغ��م ذلك كن��ا متحم�ص��ني لدخول 
امللعب وم�ص��اهدة هذا ال�رصح اجلميل الذي يزين 

الب�رصة اجلميلة باأهلها و دمث اخالقهم. 
وب��ني ان بع��د دخ��ول الفريق��ني الإج��راء عمليات 
االحم��اء ل��وح له��م زانتي وابلغه��م باأنه �ص��ياأتي 
األيه��م وما ه��ي اال حلظ��ات وجاءه��م الكابيتانو 
واخ��ذ �ص��ور تذكارية بهاتفه ال�صخ�ص��ي و ا�ص��ار 
اىل الالعب االيطايل ال�ص��ابق وبط��ل كاأ�س العامل 
م��ع ايطالي��ا 2006 ماركو ماتريات��زي بالقدوم 
لتحي��ة رابطة م�ص��جعي االن��ر يف الع��راق مبينا 
املاترك���س كما يحلو لع�ص��اق االنر ت�ص��ميته قام 
بتلبية طلبات امل�ص��جعني والتقط �ص��ور تذكارية 
و تواقي��ع ورح��ل وهم غري م�ص��دقني ما حدث ان 

مايروه هل ما زال حلمًا ام اأ�صبح حقيقة. 
واختت��م خالد حديث��ه باأن تاري��خ 9/9/2017 
هو ي��وم لن ميحى من ذاكرته و�صي�ص��كل انعطافة 
مميزة يف م�صوار هذه الرابطة الفتية وكل ما حدث 
�ص��يعيطهم دفعة معنوية اكرب للح�صور الفعال يف 

مثل هذه الكرنفاالت الكروية اجلميلة.

)الجورنال( مدرب الكهرباء لـ

ثامر مصطفى: أفتخر بأسلوب لعبنا وسنكمل ما بدأناه في الموسم الماضي

 اأك��د رئي���س االحت��اد ال�ص��عودي لك��رة القدم عادل ع��زت، اأن ع��دم جتديد 
عق��د املدرب الهولندي ب��ريت فان مارفيك، الذي قاد املنتخب ال�ص��عودي 
لنهائي��ات كاأ�س العامل القادمة برو�ص��يا، يعود لع��دم تنازله عن قناعاته 
ب�ص��اأن تواج��ده بال�ص��عودية ملتابعة املباري��ات والالعبني. واأو�ص��ح يف 
حدي��ث اإعالم��ي تلفزي��وين، اأن مارفيك غادر بع��د انتهاء اآخ��ر مباراة يف 
الت�ص��فيات االآ�ص��يوية اأم��ام اليابان باأربع �ص��اعات، راف�ص��ًا اخلو�س يف 
نقا���س جتدي��د عقده. وقال: "غ��ادر ب�رصعة وتوا�ص��لنا مع��ه هاتفيًا فيما 
بعد، اإال اأنه اأ�رص على اأن يكون ح�صوره لل�صعودية متوافقًا مع املع�صكرات 
فقط، وهذا ال يتنا�صب مع خططنا وطموحاتنا القادمة، ال�صيما واأن الدولة 
تنتظ��ر ظه��وراً م�رصف��ًا للمنتخ��ب برو�ص��يا، ومارفيك ي�ص��كل تهدي��داً لهذا 
الطموح بعدم قبوله التواجد". واأ�صاف: "املرحلة القادمة ال تقبل اأن�صاف 
احللول وتتطلب ا�ص��راتيجية جدي��دة الأن ذلك م�رصوع دولة والتدريب عن 
بعد لي�س له ما يربره فقد �صربنا اأثناء الت�صفيات لظروف عديدة اأما االآن 
ف��ال ميكن تكرار ذل��ك طلب". واأو�ص��ح: "طلبنا منه على االأق��ل التواجد 3 
اأ�صابيع كل �صهر مع اإعطائه اإجازة مفتوحة وتذاكر ملدة اأ�صبوع مع ح�صور 
%80 من مباريات الدوري لكنه رف�س". وحول التعاقد مع االأرجنتيني 
ب��اوزا ق��ال: "عملن��ا على اأكرث من مل��ف ومل نتطرق الأي م��درب بالدوري 
ال�ص��عودي وجنحن��ا باختي��ار ب��اوزا ال��ذي �ص��يح�رص كل املباريات حتى 

مباريات الدرجة االأوىل ليتعرف على الالعبني ويعد منتخبًا قويًا".

 قال �صالح رم�صان، رئي�س احتاد الكرة ال�صوري، اإن غابريال �صومي، 
ذو االأ�ص��ول ال�ص��ورية، واملحرف بال�صويد، �صين�ص��م للمنتخب االأول، 
ح��ال التاأكد من �ص��حة االأوراق اخلا�ص��ة ب��ه، وح�ص��وله على بطاقة 
�صخ�صية من �صوريا.  واأو�صح اأن املدرب اأمين احلكيم يريد �صمه، واأن 
االحت��اد يذل��ل كل ال�ص��عوبات والعقبات اأمام امل��درب واملنتخب يف 
�ص��بيل اإجناح مهمة حتقيق احللم التاأه��ل للمونديال.  وعن قوة نائبه 
ف��ادي الدبا���س، ق��ال: "الظاه��ر اأن فادي موج��ود على ال�ص��احة الأنه 
رئي���س جلنة املنتخبات، لكن ال ي�ص��در اأي ق��رار دون علمي، واأحيانًا 
اأتخذ القرار وحدي، فالقرار يل ولي�س للدبا�س، الأنه ال يعمل اأي �ص��يء 
اإال بعلمي".  وتابع: " فريقنا ميلك االإمكانيات الهائلة، وينق�صه الدعم 
النف�ص��ي، هذه وجهة نظري، هذا م��ن جانب، ويف اجلانب املقابل عند 
توزيع املكافاآت مل يتم التن�ص��يق مع��ي من قبل املكتب التنفيذي، فقد 
اعت��ربين خارج اللعبة، فهناك العبني تواجدوا الأول مرة مع املنتخب، 
ومنه��م من كان على دكة البدالء، اأو �ص��جل ا�ص��مه بالقائمة ومل يلعب 

اأي دقيقة ونال مبلغ10 اآالف دوالر مثل املرمور".

 اأعل��ن ن��ادي ال�رصطة لكرة القدم، �ص��م الالعب عمار 
عب��د احل�ص��ني قادما من فري��ق املين��اء، لتمثيل كرة 
القيث��ارة اخل���رصاء مل��دة مو�ص��مني. وق��ال االم��ني 
امل��ايل لن��ادي ال�رصطة، ع��دي الربيع��ي يف ت�رصيح 
ن�رصه املوقع الر�صمي للنادي: "مت اليوم ابرام �صفقة 
انتقال الالعب عمار عبد احل�صني لتمثيل كرة ال�رصطة 
املو�ص��م املقب��ل". وا�ص��اف: "املفاو�ص��ات مل تك��ن 
معق��دة او ا�ص��تمرت ل�ص��اعات طويلة �ص��يما وان عبد 
احل�صني ميتلك الرغبة اجلارفة يف متثيل كرة ال�رصطة 
من جديد الفريق الذي عا�س معه اأجمل موا�ص��مه على 

حد و�صفه".
واختتم: "�ص��فقة الالعب عمار عبد احل�صني لن تكون 

االأخ��رية، حيث حت�رص االدارة الإبرام �ص��فقات اخرى 
الزال��ت حت��ى االأن يف طور املفاو�ص��ات على ان يتم 
و�ص��عها عل��ى طاول��ة االع��الم ح��ال دخوله��ا حيز 
الر�ص��مية". وكان ن��ادي ال�رصط��ة ق��د جنح يف �ص��م 
ه��داف الدوري العراقي والعب الزوراء ال�ص��ابق عالء 
عبد الزهرة، وقال الربيعي يف هذا ال�ص��دد: "مت ب�صكل 
ر�صمي توقيع الالعب عالء عبد الزهرة على ك�صوفات 
النادي لتمثيل فريقنا بكرة القدم اعتباراً من املو�صم 
الك��روي املقبل". وا�ص��اف ان "عبد الزهرة يعد واحد 
من ال�ص��فقات املهمة التي �ص��يكون له��ا اثر ايجابي 
كبري على �ص��عيد تعزيز �ص��فوف القيث��ارة اخل�رصاء 
�ص��يما وانه قد حاز على لقب ه��داف الدوري املمتاز 
بن�ص��خته املا�ص��ية اىل جانب خربته الوا�ص��عة بحكم 

م�صواره االحرايف الطويل".

 
 اأعل��ن ن��ادي القوة اجلوي��ة، جتديد تعاق��ده مع املدافع 

احمد عبد الر�صا لتمثيل األوان الفريق املو�صم املقبل.
وذك��ر بيان مقت�ص��ب ن�رصه املوقع الر�ص��مي للنادي اأن 
"نادي القوة اجلوية جدد تعاقده مع الالعب احمد عبد 

الر�صا للدفاع عن األوان الفريق املو�صم املقبل".
جت��در االإ�ص��ارة اىل ان الالع��ب احم��د عبد الر�ص��ا قدم 
م�ص��تويات طيبة خالل مناف�ص��ات املو�صم املا�صي مما 
دفع مدرب املنتخب الوطني با�ص��م قا�ص��م ال�ص��تدعائه 
اىل �ص��فوف ا�صود الرافدين. وكانت ادارة القوة اجلوية، 
قد تعاقدت مع املدرب ال�ص��وري ح�ص��ام ال�ص��يد ، اإذ كان 

م��ن ال�رصوري ان يتم االنتهاء من م�ص��األة املدرب قبل 
عقد اأي �ص��فقة جديدة او الدخول ر�صميًا يف املريكاتو. 
اخلط��وة الثانية كانت بتجديد تعاقد الالعبني، حمادي 
احمد و�صامال �صعيد وعلي بهجت وا�صامة علي و�صامح 
�ص��عيد واحلار���س فهد طال��ب وثامر برغ���س. فيما وقع 
على ك�ص��وفات النادي العب ال�صويق العماين واملنتخب 
الوطني ال�ص��ابق �ص��يف �صلمان، باالإ�ص��افة اىل الالعب 
كرار علي بري القادم من �صفوف الطلبة وكذلك املدافع 
الكرواتي انتيت���س. وخا�س القوة اجلوية مواجهة ذهب 
نهائ��ي املنطق��ة الغربي��ة يف كاأ���س االحتاد اال�ص��يوي 
على ملعب �ص��يدا يف لبنان، حيث خ�رص فريق ال�ص��قور 

بنتيجة هدفني مقابل هدف واحد.

االتحاد السعودي يكشف سبب 
عدم تجديد عقد مارفيك

رئيس االتحاد السوري يكشف 
مصير المحترفين

عبد الرضا يجدد الوالء للصقور

رسميًا.. عمار عبد الحسين يوقع لـ "القيثارة"

وقال م�ص��طفى ل�)اجلورنال( اإن "فريق الكهرباء ميتلك عدداً 
من الالعبني املميزين مثل ح�ص��ان علي، احمد فرحان، مالك 
اإ�ص��ماعيل وغريهم م��ن الالعبني الذين يعت��ربون من العبي 
ال�ص��ف االأول، باالإ�ص��افة اىل الالعبني ال�ص��باب الذين نعول 
عليهم كثرياً"، م�ص��رياً اإىل اأن "االن�صجام �صعب بني الالعبني 
اخل��ربة والالعب��ني ال�ص��باب، الن االعتماد الكل��ي يكون على 

الالعبني اخلربة يف الفريق".
واأو�صح "قمنا بعمل كبري يف املو�صم املا�صي، وا�صتطعنا ان 
نوظف الالعبني ب�ص��كل جيد مثل ح�ص��ان علي وكذلك الالعب 
احم��د فرحان، ال��ذي يعد م��ن الالعبني اخل��ربة ولديهم باع 

طوي��ل يف ال�ص��لة العراقية وق��دم كل ما لدي��ه للفريق بالرغم 
من عودته من االإ�ص��ابة وناأمل ان يقدم م�ص��توى اأف�ص��ل يف 
املو�ص��م املقبل، واالمر نف�صه ينطبق على العبي طوال القامة 
يف الفري��ق مث��ل مالك اإ�ص��ماعيل، اإذ مت توظيفه��م يف مراكز 

تتالءم مع خ�صائ�صهم".
واأ�ص��اف "افتخر باالأ�ص��لوب الذي قدمناه يف بطولة الدوري، 
لذلك �ص��نكمل ما بداأناه العام املا�ص��ي، حي��ث انتهجنا نف�س 
الفكر التدريبي الذي لعب به املنتخب االأ�صرايل واالإيراين يف 

نهائي كاأ�س اآ�صيا ال�صهر املا�صي".
ولفت اىل ان "الالعبني ا�صتجابوا للنهج التدريبي الذي اتبعته 
وراأي��ت تفاعاًل كبريا من قبله��م، وبالتايل فاأن هذا االمر هذا 
كان له دور كبري يف تاألق نادي الكهرباء املو�صم املا�صي".

وفيما يخ�س الالعبني ال�صباب، اأو�صح م�صطفى قائاًل: "اأحب 
العم��ل م��ع الالعبني ال�ص��باب وكنت اأمني النف���س باأن امتلك 
العديد منهم كي نعمل على �ص��قل مواهبهم واعدادهم خلدمة 

ال�صلة العراقية يف امل�صتقبل القريب".
واأكم��ل: "ح�ص��ان علي اأحد جن��وم الدوري العراق��ي، وانا من 
ن�ص��حه باالنتق��ال اىل ن��ادي الكهرب��اء، الأنن��ي ال اأوؤيد مبداأ 
تواج��د العدي��د من النجوم يف ناٍد واح��د، الأن العب مبهارات 
وخ�صائ�س ح�صان كان يجب ان ينتقل اىل فريق ي�صتطيع ان 

ي�صاعده يف اظهار اأف�صل م�صتوياته".
واأك��د قائ��اًل: "خدم��ة للعب��ة ك��رة ال�ص��لة العراقي��ة وجلمي��ع 
االأندية، اق��رح على االحتاد العراقي للعب��ة توزيع الالعبني 
النخب��ة عل��ى جميع اندية ال��دوري، وبالتايل فاأن املناف�ص��ة 

�ص��تكون اقوى".  وزاد بالقول: "يبل��غ عدد العبي النخبة 25 
العبًا، ان مت توزيعهم على جميع االأندية، �ص��تكون املناف�ص��ة 
اقوى و�ص��يكون هناك دور لالعبني ال�ص��باب الذين �صيلعبون 
املو�ص��م باأكمله، وباملجمل فاأن ذلك ي�ص��ب يف م�صلحة كرة 
ال�ص��لة العراقي��ة، فيما ل��و بقوا م��ع فرقهم الكبرية، �ص��تكون 
فر�س اللعب اقل وبالتايل �صتم�ص��ي ال�ص��نوات وتدفن موهبة 

الالعب".
وبخ�ص��و�س البطول��ة التن�ص��يطية، اأكد م��درب الكهرباء اأنها 
"بطول��ة حت�ص��ريية للمو�ص��م اجلدي��د، لذلك لن تك��ون هدفًا 
اأ�صا�ص��يًا بالن�ص��بة الأي مدرب يف الدوري العراقي، وامنا هي 
عبارة عن مباريات قوية بطابع ودي يف �صبيل الوقوف على 

اأخطاء الالعبني وتقوية مناطق ال�صعف يف الفريق". 

بغداد – محمد خليل
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  خاص 
اق��رب مدافع نادي الزوراء ك��رار حممد، من البقاء 

يف �صفوف فريق "النوار�س" املو�صم املقبل.
وذك��ر م�ص��در يف ن��ادي ال��زوراء ل�)اجلورن��ال( اإن 
"اإدارة ن��ادي ال��زوراء فتحت قنوات االت�ص��ال مع 
املداف��ع كرار حممد من اجل جتديد تعاقده والدفاع 

عن األوان الفريق املو�صم املقبل".
واأ�ص��اف ان "الالع��ب ابل��غ االإدارة بان��ه م�ص��تعد 
لتجاوز اخلالف��ات والتجديد مع الفريق ب�رصط دفع 
م�ص��تحقاته املالية التي بذمة النادي منذ املو�ص��م 

املا�صي".
واأو�ص��ح اأن "اإدارة املين��اء اقربت م��ن انهاء كافة 
تفا�صيل التعاقد مع الالعب، لكن كرار ف�صل اإعطاء 
مهلة الإدارة الزوراء من اجل حل اخلالف القائم بني 

االإدارة والالعب".

وكان��ت اأوىل �رصب��ات النوار���س يف ال�ص��وق، ه��ي 
التعاقد مع املدرب اأيوب اودي�ص��و لقيادة الفريق يف 

املو�صم املقبل، خلفًا للمدرب ع�صام حمد.
اإدارة النوار�س اأعلنت ر�صميًا، عن جتديد التعاقد مع 
اجلناح الواعد م�ص��طفى ح�ص��ني ملدة عام اإ�صايف، 
باالإ�ص��افة اىل متو�صط امليدان علي رحيم وحار�س 

املرمى عالء كاطع.
قبل ان توقع ر�ص��ميًا مع حار�س مرمى نفط الو�ص��ط 
جالل ح�ص��ن حلماية عرين النوار�س خلفًا للحار�س 
حمم��د كا�ص��د، فيم��ا تعاق��دت م��ع مهاج��م النفط 
م�صطفى جودة ومتو�صط ميدان نفط الو�صط اإبراهيم 

باي�س.
وبعد اودي�ص��و مت التجديد للمدافع ال�ص��وري ح�ص��ني 
جويد ملدة عام اإ�صايف، ثم التعاقد مع العب الطلبة 
م�ص��طفى حمم��د ليملئ الف��راغ الذي ترك��ه الالعب 

عالء مهاوي.

اأعل��ن االحت��اد العراقي لك��رة القدم، عن الغ��اء مباراة 
املنتخ��ب الوطن��ي الودي��ة امام �ص��يفه الليب��ي، التي 
كانت من املقرر ان تلعب على ملعب فران�ص��وا حريري 

يف اأربيل مطلع ال�صهر املقبل.
وقال ع�ص��و املكتب االإعالمي يف احتاد الكرة ح�ص��ني 
اخلر�صاين للجورنال نيوز اإن "مت الغاء املباراة الودية، 
الت��ي كان��ت من املق��رر اقامته��ا على ملعب فران�ص��وا 
حري��ري يف اأربي��ل مطل��ع ال�ص��هر املقب��ل". واأ�ص��اف 
اأن "املب��اراة الغي��ت ب�ص��بب ع��دم ا�صتح�ص��ال موافقة 
االحت��اد االفريقي من قبل االحتاد الليبي قبل ٢١ يوم 
م��ن املباراة وح�ص��ب تعليمات الفيفا رغم ا�صتح�ص��ال 
احتادنا املوافقة من قبل االحتاد اال�ص��يوي يف الوقت 
املحدد". خاط��ب االحتاد العراقي لك��رة القدم، نظريه 

الكين��ي م��ن اج��ل اإقام��ة مب��اراة ودية ب��ني منتخبي 
البلدي��ن يف حمافظ��ة الب���رصة يف اإطار ال�ص��عي لرفع 

احلظر الكلي عن املالعب العراقية.
وق��ال رئي�س االحتاد العراقي لك��رة القدم، عبد اخلالق 
م�ص��عود ل�)اجلورن��ال( اإن "االحت��اد العراق��ي خاط��ب 
نظ��ريه الكيني من اجل اللعب وديًا على ملعب الب�رصة 

الدويل �صعيًا لرفع احلظر عن الكرة العراقية".
اإقام��ة  "االحت��اد الكين��ي واف��ق ب�ص��اأن  اأن  واأ�ص��اف 
املب��اراة، بعد ان و�ص��ل الرد خالل االأ�ص��بوع املقبل"، 
مبين��ًا اأن "املب��اراة �ص��تقام يف اخلام���س م��ن �ص��هر 
ت�رصين االأول املقبل". وتابع اأن "الفيفا طالب االحتاد 
العراق��ي باإقام��ة املزي��د م��ن املباري��ات الودية على 
ار�ص��ه م��ن اج��ل تكوي��ن �ص��ورة كاملة ع��ن املالعب 
والو�ص��ع االأمني يف العراق، قبل اتخاذ القرار النهائي 

برفع احلظر الكلي عن الكرة العراقية".

رابطة االنتر: الحلم تحقق بمشاهدة زانتي واالعالميين ساهموا بذهابه سريعًا 

"المطرقة" قريب من التجديد للنوارس "الفيفا" يتسبب بإلغاء مباراة العراق وليبيا
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 �أعرب مدرب نادي 
�لكهرباء لكرة �ل�سلة، 

ثامر م�سطفى، عن فخره 
باأ�سلوب لعب فريقه 

�ملو�سم �ملا�سي، موؤكدً� 
�أن �لفريق �سيكمل ما 

بد�أه يف �ملو�سم �ملا�سي، 
الفتًا �إىل �أن �لالعبني 

��ستجابو� للنهج 
�لتدريبي �لذي �تبعه 

خالل مباريات �لدوري 
�لعر�قي.


