
 
 اختت��م مناف�س��ات اجلول��ة ال�ساد�س��ة، م��ن م�سابقة 
ال��دوري املمت��از امل���ري، اأم���س اجلمع��ة، بلق��اء 
الزمالك وفري��ق �سموحة ال�سكندري. و�سهدت اجلولة 
غي��اب الن��ادي الأهل��ي؛ ب�سب��ب ارتباط��ه مبب��اراة 
الإي��اب لن�سف نهائ��ي دوري اأبط��ال اأفريقيا، اأمام 
فري��ق النجم ال�ساحلي التون�سي، غًدا الأحد. واأحرزت 
الأندية امل�سارك��ة يف م�سابقة الدوري 19 هدًفا يف 
اجلول��ة ال�ساد�س��ة يف  8 مباري��ات.  و�سهدت اجلولة 
انته��اء 5 مواجه��ات بالتع��ادل م��ا ب��ن ال�سلب��ي 

والإيجابي، فيما انتهت 3 مباريات بالفوز.
 24بطاق��ة �سف��راء ه��ي ح�سيل��ة ما اأ�سه��ره ق�ساة 
املالع��ب، بالإ�ساف��ة اإىل حال��ة طرد واح��دة كانت 
م��ن ن�سيب عم��ر ب�س��ام، لع��ب الأ�سيوط��ي. واأ�سهر 
حكم��ي مواجهتي الزمالك مع �سموح��ة والن�ر مع 
الأ�سيوط��ي، 10 بطاق��ات �سفراء، بواق��ع 5 اإنذارات 
يف كل لق��اء. ،احت�س��ب احلكام 5 �رب��ات جزاء يف 
ه��ذه اجلولة، حي��ث مت اإحراز اثنن منهم��ا.  وكانت 

�رب��ات اجلزاء م��ن ن�سيب ف��رق الأ�سيوط��ي "2"، 
وم���ر للمقا�س��ة والإ�سماعيل��ي والرج��اء. ،�سهدت 
اجلول��ة رحيل موؤمن �سليمان، عن قيادة فريق م�ر 
املقا�س��ة، بعدم��ا تق��دم با�ستقالته، عق��ب الهزمية 
الت��ي تعر���س لها م��ن اإنب��ي بهدفن مقاب��ل هدف. 
واحت��ل فري��ق م���ر املقا�س��ة املركز قب��ل الأخري 
يف امل�سابق��ة بر�سي��د نقط��ة واح��دة، حي��ث تعادل 
يف لق��اء وحي��د وخ���ر يف 4 مواجه��ات. وتعر���س 
ل��ه يف م�سابق��ة  اأول خ�س��ارة  اإىل  الزمال��ك  فري��ق 
الدوري امل���ري باملو�سم احل��ايل، بال�سقوط اأمام 
�سموح��ة، ال��ذي متكن من الفوز علي��ه بثالثة اأهداف 
نظيف��ة. وجاء الزمالك يف املركز ال�ساد�س بر�سيد 9 
نقاط، حيث ف��از يف مباراتن وتعادل يف 3 وخ�ر 
يف مب��اراة واح��دة. وا�ستم��ر عم��ر ال�سعي��د، مهاجم 
فري��ق الإنتاج احلرب��ي، على قائمة ه��دايف الدوري 
اأه��داف.   5 امل���ري لالأ�سب��وع ال�ساد���س بر�سي��د 
ويبتع��د ال�سعيد ع��ن اأق��رب مناف�سي��ه بر�سيد هدف 
وحيد، حيث يليه جون اأنطوي واتارا اإ�سوف ودييجو 
كالديرون. وانته��ى �سهر الع�سل �ريعا بن نيبو�سا، 

املدير الفني للزمال��ك، وطارق يحيى، املدرب العام 
للفري��ق، رغم الإ�سادات املتبادل��ة يف بداية عملهما 

معا يف القلع��ة البي�س��اء. واملونتنيجري حتدث مع 
مرت�س��ى من�س��ور، وطلب من��ه اإبعاد ط��ارق يحيى 

ع��ن الفريق يف الفرتة احلالية، خا�س��ة واأنه يتدخل 
يف الكثري م��ن �سالحياته، وهو ما يجعله غري قادر 
على التوا�س��ل مع الالعبن بال�سكل املطلوب. اأرجع 
مرت�سى من�سور رئي�س نادي الزمالك، �سبب خ�سارة 
فريق��ه اأمام �سموحة الي��وم اجلمعة )3-0( باجلولة 
ال�ساد�سة م��ن الدوري امل���ري؛ اإىل ت�سخري الفريق 

ال�سكندري )اجلن( للفوز باملباريات.
وخ�ر الزمالك، اأمام �سموحة، ليفقد الفريق الأبي�س 
النقطة التا�سعة له هذا املو�سم من اأ�سل 18 متاحة.
وخ��رج مرت�سى من�سور، الذي كان حا�ًرا املباراة 
من مدرجات ملعب برتو�سب��ورت، ليوؤكد اأنَّ الهزمية 

ا ب�سبب اجلن!. لي�ست فنية، واإنَّ
وق��ال مرت�س��ى يف ت�ريح��ات تليفزيوني��ة عق��ب 
وا م��ا عليهم خالل  املب��اراة، اإنَّ لعب��ي الزمال��ك اأدَّ
اللق��اء، لكن الك��رة تاأبى دخول ال�سب��اك، وهذا يعود 
لت�سخري �سموحة )اجلن(، من اأجل الفوز باملباريات.
��ا عديدة خالل  كان لعب��و الزمال��ك، اأ�ساع��وا فر�سً
ال�س��وط الأول قبل اأن يفاجئه��م حمدي زكي، بهدف 
ل�سموح��ة بالوق��ت ب��دل ال�سائ��ع، ليخ��رج الفري��ق 

الأبي�س، اإىل غرف خلع املالب�س وهو متاأخر بهدف 
نظيف. وتبدَّل احلال متاًم��ا يف ال�سوط الثاين، وقدَّم 
لعبو الزمالك اأداًء �سعيًفا لي�ستغل �سموحة الفر�سة، 

وي�سجل هدفن.
د  وقال مرت�س��ى اإنَّ "فرج عامر )رئي�س �سموحة(، اأكَّ
يل اأنَّ ممدوح عبا�س )رئي�س الزمالك الأ�سبق( يجلب 

�ساحًرا مغربًيا؛ لعرقلة الزمالك".
واأ�ساف رئي�س الزمالك "اأُحيي فريقي على مواجهة 
�سموح��ة، و)ج��ن( ف��رج عامر، و)ج��ن( عبا���س. لن 

نا كنا نواجه )اجلن(". اأحتدث عن التحكيم؛ لأنَّ
��ه يجلب  واأق�س��م "ف��رج عام��ر ق��ال يل يف منزل��ه اإنَّ
�ساحًرا للفوز باملباريات املحلية ب�)5 اآلف جنيه(.. 
اأُق�سم باهلل هذا حدث. �سنحاول فتح ال�سبكة بالقراآن.. 
ر للحك��م �ربتي ج��زاء )غري  )اجل��ن( ه��و من �س��وَّ

�سحيحتن(، اأمام طنطا".
و�سهدت مباراة الزمالك وطنطا يف اجلولة املا�سية 
من ال��دوري، جدًل حتكيمًيا؛ ب�سب��ب احت�ساب احلكم 
ركلت��ي جزاء �سحيحتن عل��ى الزمالك، يف املباراة 

التي انتهت بالتعادل )1-1(. 

جدل انتخابات األندية

الشباب والرياضة تصف انتخابات األولمبية بـ "الباطلة" وتدعوها إلى تطبيق القانون

 اأعلنت اإدارة نادي القوة اجلوية، اأنها �ستقيم مع�سكًرا تدريبًيا للفريق، 
يف اأوزبك�ست��ان، حت�س��رًيا ملواجهة ا�ستقالل دو�سنب��ه الطاجيكي، يف 

نهائي كاأ�س الحتاد الآ�سيوي.
وق��ال م�ساع��د م��درب الق��وة اجلوي��ة، رزاق فرح��ان، يف ت�ريحات 
�سحفي��ة، اإن املع�سكر �سيقام بن يوم��ي 24 و30 من ال�سهر اجلاري، 
عل��ى اأن يخو�س الفريق خالل��ه مباراة واح��دة، اأو مباراتن وديتن، 

حت�سرًيا للنهائي الآ�سيوي، يف 4 نوفمرب/ت�رين ثان املقبل.
واأو�س��ح اأن اختي��ار اأوزبك�ستان، جاء نظًرا لالأج��واء املت�سابهة بينها 
وطاجيك�ست��ان، لفًت��ا اإىل اأن يف ح��ال تعذر احل�سول عل��ى تاأ�سريات 

ا بديلة للمع�سكر التدريبي. الدخول، �ستكون اأذربيجان اأر�سً
واأ�سار فرحان اإىل اأن ا�ستقالل دو�سنبة من الأندية املميزة، لكن القوة 

اجلوية م�سمم على الحتفاظ باللقب الآ�سيوي.
وكان الق��وة اجلوي��ة قد بل��غ املب��اراة النهائية، على ح�س��اب الوحدة 
ال�س��وري، فيم��ا و�س��ل ا�ستق��الل دو�سنبه للنهائ��ي، بع��د تفوقه على 

بنجالورو الهندي.
وب��دوره، متكن ا�ستقالل دو�سنبه م��ن بلوغ النهائي بعد تتويجه بلقب 

املنطقة ال�رقية بعد عبوره بنجالورو الهندي بنتيجة 3-2.

 يوا�سل ن��ادي الديوانية بكرة القدم ا�ستعداداته قبل انطالق م�سابقة 
ال��دوري املمت��از يف �سهر ت�رين الثاين املقبل. وق��ال رئي�س النادي 
�ست��ار جرب يف ت�ري��ح �سحف��ي: ان الدارة اأعدت مع�سك��راً تدريبيًا 
للفري��ق الك��روي يق��ام يف العا�سم��ة بغ��داد، ا�ستع��داداً ملناف�س��ات 
الفري��ق  ان  وا�س��اف  املقب��ل)2017-2018(.  املمت��از  ال��دوري 
يوا�س��ل حت�سرياته اليومية بقيادة املدرب �سامي بحت م�سرياً اإىل اأن 
الإجراءات الإداري��ة اخلا�سة باإقامة مع�سكر خارجي والذي كان من 
املقرر اإجرائه يف تركيا مل تكتمل لذا فاإن الإدارة قررت اإقامة مع�سكر 
داخل��ي يف بغ��داد مل��دة ع�رة.  وب��ن ان الدارة اأتفق��ت مع عدد من 
ف��رق الدوري حول اإقامة مباريات ودية خ��الل الفرتة املقبلة والتي 
تع��د �سمن املنهاج التدريبي للنادي املعد �سلفًا من املالك التدريبي 
مبين��ًا ان الدارة �ستب��ذل ق�سارى جهدها لإجناح املع�سكر من خالل 
توفري جميع امل�ستلزمات.  وا�سار جرب اىل ان الزمة املالية امل�ستمرة 
يف الن��ادي ه��ي التي ت�سببت بع��دم اقامة مع�سك��ر تدريبي خارجي، 
بع��د اأن كان م��ن املوؤم��ل ح�سولنا عل��ى دعم لقامته م�س��رياً اىل ان 
الزم��ة املالية قد توؤثر �سلب��ًا على م�سرية الفريق يف بطولتي الدوري 

والكاأ�س .

 
اأر�سل نادي بري�سبولي�س الإي��راين، خطاًبا اإىل الحتاد 
الآ�سي��وي لكرة الق��دم، يحتج فيه عل��ى احلكم العماين 
اأحم��د اأب��و بكر الكاف، ال��ذي اأدار مب��اراة الفريق اأمام 
نهائ��ي دوري  ن�س��ف  اإي��اب  ال�سع��ودي، يف  اله��الل 
اأبط��ال اآ�سيا. وتعادل بري�سبولي�س م��ع الهالل يف تلك 
املباراة الت��ي اأقيمت الثالثاء املا�سي، بنتيجة 2-2، 
ليودع املناف�سات، بع��د اأن ف�سل يف تعوي�س خ�سارته 
0-4 ذهاًبا يف الإمارات. وذكرت وكالة اأنباء العمل 
الإيراني��ة الي��وم ال�سب��ت، اأن بري�سبولي���س رفع خطاب 
احتج��اج اإىل الحت��اد الآ�سيوي ب�سبب اأخط��اء الكاف 
موؤك��دا اأنه��ا اأث��رت عل��ى نتيج��ة املب��اراة، ا�ستجاب��ة 
ملطالب��ات جماه��ريه الغا�سب��ة م��ن ق��رارات احلك��م 

العم��اين. واأ�س��ار التقرير الذي ن�رت��ه الوكالة، اإىل اأن 
بري�سبولي���س طالب الحت��اد الآ�سي��وي بالنظر بعناية 
فيما يخ�س اختي��ارات احلكام ملواجهاته اأمام الفرق 
العربي��ة، مو�سًح��ا اأن اأخط��اء التحكي��م مل توؤث��ر على 
نتيجة املباراة فح�س��ب، واإنا على مناف�سات البطولة 

كاملة.
يذكر اأن الكاف احت�س��ب ركلة جزاء للهالل اأحرز منها 
هدفه الأول، اأثارت ج��دل كبريا، بداعي اأن اخلطاأ كان 
م��ن خ��ارج منطق��ة اجل��زاء. وكان املحل��ل التحكيمي 
عبدالعزي��ز الكث��ريي قد اكد اأن ركلة اجل��زاء املحت�سبة 
ل�سال��ح لعب اله��الل ال�سعودي �سلم��ان الفرج، والتي 
�سج��ل منه��ا ال�س��وري عمر خرب��ن اله��دف الأول يف 
مباراة بري�سبولي�س الإيراين ، غري �سحيحة، م�سرًيا اإىل 

اأن املخالفة حدثت خارج منطقة اجلزاء.

 اأكد م��درب نادي ا�ستقالل دو�سنب��ه الطاجكي، �سعيد 
موخاماديي��ف، على ارتفاع حظ��وظ فريقه للفوز يف 
نهائ��ي كاأ���س الحت��اد الآ�سي��وي اأمام الق��وة اجلوية 
العراقي. وقال موخامادييف يف ت�ريح ن�ره موقع 
الحتاد ال�سيوي لكرة الق��دم اإن “عدم تلقي اخل�سارة 
يف ع���ر مباريات على التوايل، اح�سائية جيدة جداً، 
ولكنن��ي ل اأري��د احلدي��ث عن ذل��ك، لأن��ه �سيجلب لنا 
احلظ ال�سيئ يف املب��اراة النهائية امام القوة اجلوية، 
فل��رى ما �سيحدث بعد ذل��ك”. واأ�ساف اأن “ا�ستقالل 

كان اأف�س��ل م��ن بنغال��ورو الهن��دي خ��الل مباراتي 
ذه��اب واي��اب املنطق��ة ال�رقي��ة، وبع��د ان �سجلن��ا 
اله��دف الث��اين، علمن��ا انن��ا �سنك��ون يف النهائ��ي”. 
واو�س��ح بالق��ول: “نحن يف زم��ن �سعيد لك��رة القدم 
يف طاجيك�ست��ان، �سابقًا كان��ت الفرق اأف�سل يف زمن 

احتاد اجلمهوريات ال�سرتاكية ال�سوفياتية”.
واختت��م ت�ريح��ه قائ��اًل: “ا�ستق��الل دو�سنب��ه ميثل 
ولدة جدي��دة لك��رة الق��دم يف البالد، لذل��ك هو �سيء 
كب��ري لطاجيك�ست��ان، ان يتواجد فريقن��ا يف املباراة 
النهائي��ة”، موؤك��داً اأن “حظ��وظ ا�ستق��الل كب��رية يف 

الفوز بكاأ�س الحتاد الآ�سيوي”.

اوزباكستان تحضر الصقور 
للنهائي اآلسيوي

األحمر الديواني يعسكر 
في بغداد 

مدرب استقالل دوشنبه متفائل بالفوز على الصقور

بيرسبوليس يحتج على حكم مباراة الهالل  

 
علي  والريا�سة  ال�سباب  لوزارة  القانونية  الدائرة  مدير  وقال 
طاهر ل�)اجلورنال(، اإن "الدولة تفر�س تطبيق القانون وعلى 
العالقة وفق  القانونية  امورها  املوؤ�س�سات ان حتل جميع  كل 

القوانن والأنظمة التي ي�سعها الق�ساء العراقي".
العراقية،  الأوملبية  اللجنة  على  "يتوجب  بالقول:  واأو�سح 
تطبيق القانون 18 لالأندية العراقية من اجل اجراء انتخابات 
وزارة  او  الأوملبية  اللجنة  بتدخل  ي�سمح  ل  وال��ذي  الأندية، 

ال�سباب والريا�سة بتحديد موعد انتخابات الأندية".
العامة لالأندية،  الهيئات  "القانون ين�س على ان  واأ�ساف ان 
هي التي يجب ان حتدد موعد اجراء النتخابات ولي�س اللجنة 

الأوملبية  اللجنة  قامت  حال  "يف  بالقول:  مبينًا  الأوملبية"، 
باإجراء انتخابات لروؤ�ساء الأندية فاأن هذه النتخابات تعترب 
باطلة وغري �رعية".وتابع اأن "القانون ين�س على ان الهيئة 
العامة هي التي تدعو لإجراء انتخابات بعقد موؤمتر بح�سور 
من�سق من الأوملبية ان كانت يف بغداد، او من�سق من مكاتب 

اللجنة الأوملبية يف املحافظات حل�سور النتخابات".
ولفت اىل انه "منذ عام 2016 والوزارة تنادي بان الهيئات 
العامة هي غري �رعية ومنتهة ال�سالحية، بالإ�سافة اىل عقد 
ع�رات الجتماعات مع اللجنة الأوملبية والهيئات العامة من 
اإىل ان "الوزارة هي  اجل ال�روع بانتخابات جديدة"، م�سرياً 
لذلك �سعرت  النتخابات،  الراكد ودعت اىل  املاء  التي حركت 
انتخابات  اجراء  اجل  من  باحلراك  وبداأت  باخلطر  الوملبية 

جديدة لالأندية".وبن ان "كل القرارات التي مت اتخذتها وزارة 
ال�سباب والريا�سة، جاءت على ا�سا�س قرارات ق�سائية قطعية 
ولي�س نحن من اتخذناها، بينما تقول اللجنة الأوملبية، باأننا 
ولكن  والريا�سة،  ال�سباب  وزارة  قرارات  بتنفيذ  ملزمن  ل�سنا 
يف احلقيقة هم ملزمن، لأنها لي�ست �سادرة من وزارة ال�سباب 
"عندما  الق�ساء الأعلى". واأكمل بالقول:  والريا�سة وانا من 
يعودوا  ان  الق�ساء  قال  الثمانية،  الإداري��ة  الهيئات  حل  مت 
وعادوا اىل عملهم، وكذلك هو المر حن قال الق�ساء ان جميع 
انتخابات 2012 غري �رعية، لأنها جاءت من طرف ل يحق 
املوؤ�س�سات  جميع  على  يتوجب  لذلك  النتخابات،  اج��راء  له 
ال�سري وفق ما يقوله الق�ساء". وا�ستطرد قائاًل: "كل من ينطبق 
عليه القانون فهو يحق له ان ي�سارك يف النتخابات ل�سيما 

اأولئك، الذين ميتلكون �سهادة الإعدادية وتنطبق عليهم معايري 
ت�سلم مهمة رئا�سة نادي لكرة القدم".

هي  النتخابات  قانون  يف  الكربى  "امل�سكلة  ان  اىل  واأ�سار 
ا�ستثناء  طالبت  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  كون  ال�ستثناءات، 
اللجنة  لكن  العراقية،  للكرة  الكثري  قدموا  الذين  الالعبن 
م�ساحلها  مع  يتعار�س  لأن��ه  ذلك  على  توافق  مل  الأوملبية 

ال�سخ�سية".
وزارة  فان   ،25 القانون  "مبوجب  قائاًل:  ت�ريحه  واختتم 
ال�سباب والريا�سة هي الراعية للريا�سة العراقية ووفقًا للمادة 
واداريًا،  ماليا  الأندية  دعم  للوزارة  يحق  فانه   ،11 فقرة   4
تتدخل  ومل  وجه  اأكمل  على  بواجبها  تقوم  الوزارة  فان  لذلك 

يف اأمور ل تعنيها".
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 خاص
غ��ادرت بعثة ن��ادي ال��زوراء، م�ساء ام���س ال�سبت، اىل 
مدين��ة انطالي��ا الرتكية للدخ��ول يف مع�سك��ر تدريبي 
ا�ستعداداً للمو�سم املقب��ل. وي�ستمر مع�سكر “النوار�س” 
اأ�سبوع��ن، تتخلله ث��الث مباريات جتريبي��ة مع فرق 
تركي��ة بح�س��ب طلب ال��كادر التدريب��ي بقي��ادة اأيوب 
اودي�س��و للوقوف على جاهزية الالعب��ن قبل انطالق 
مناف�س��ات ال��دوري العراق��ي املمتاز. يذك��ر ان نادي 
بطول��ة  اجلوي��ة يف  الق��وة  رفق��ة  �سي�س��ارك  ال��زوراء 
دوري ابط��ال اآ�سيا املو�س��م املقبل، اإذ �ستق��ام القرعة 
يف ال�ساب��ع ع���ر م��ن �سه��ر كان��ون الأول املقبل يف 
العا�سم��ة املاليزية كوالملب��ور. واأعلن نادي الزوراء، 
م�ساركت��ه ر�سميًا يف بطولة دوري ابطال اآ�سيا املو�سم 
املقب��ل، مبينًا اأن الفري��ق �سي�سارك يف امللحق املوؤهل 
لدوري جمموعات البطولة. وقال ع�سو الهيئة الإدارية 

يف ن��ادي ال��زوراء عبد الرحم��ن ر�سي��د ل�)اجلورنال(، 
اإن "ن��ادي ال��زوراء تلق��ى كتاب��ًا ر�سمي��ًا م��ن الحتاد 
ال�سي��وي، للم�سارك��ة يف ملح��ق دوري ابط��ال اآ�سي��ا 
"ال��زوراء �سي�س��ارك يف  اأن  املو�س��م املقب��ل"، مبين��ًا 
القرع��ة الت��ي �ستح��دد مناف�سه يف امللح��ق، اإذ �سنلعب 
مبارات��ن ذهاب واياب مع احدى فرق القارة من اجل 
حتدي��د املتاأهل لدوري جمموع��ات البطولة". واأو�سح 
"�ستك��ون هناك ور�سة عمل ينظمها الحتاد ال�سيوي 
يف ال�ساد�س من �سهر كان��ون الأول املقبل، بح�سوري 
وح�س��ور مدي��ر الفري��ق ك��رمي عب��د ال��رزاق م��ن اجل 
الطالع على ���روط امل�ساركة يف البطولة". واأ�ساف 
اأن "ال��زوراء �سيخت��ار اح��دى املالع��ب خ��ارج العراق 
والق��رب �ستك��ون احدى املالع��ب يف القطر ويف حال 
رف��ع احلظر عن املالعب العراقية �سنقدم ثالث مالعب 
لالحتاد ال�سيوي وهي ملع��ب كربالء الدويل او ملعب 

الب�رة الدويل او فران�سوا حريري يف اأربيل".

 دع��ت اإدارة نادي الطلبة، ال�سب��ت، جماهريها اىل 
ح�س��ور التدريب��ات الفري��ق ا�ستع��داداً ملناف�سات 
املو�س��م املقب��ل. وقال��ت الإدارة يف بي��ان تلق��ت 
)اجلورنال( ن�سخة منه، اإن "الهيئة الإدارية لنادي 
الطلب��ة الريا�سي، تدعو جمهور النيق اىل التواجد 
يف التدريب��ات اليومية لفريق ك��رة القدم وموؤازرة 
الالعب��ن والرفع من معنوياته��م ا�ستعدادا لدوري 

الكرة املمتاز".
واأ�سافت اأن "الإدارة توؤكد على عدم وجود فيتو او 
خطوط حمراء �سد اي م�سجع او �سخ�سية ريا�سية 
له��ا راأي مغاي��ر او ط��رح انتق��ادي مو�سوع��ي"، 
موؤك��دة ان "ن��ادي الطلب��ة يت�سع اجلمي��ع و يرحب 

باأبنائه و جماهريه الوفية".
واأعل��ن نادي الطلبة لكرة القدم، عن الغاء مع�سكره 

ا�ستع��داداً  تركي��ا  يف  اقامت��ه  املق��رر  اخلارج��ي 
للمو�سم املقبل.

وق��ال مدي��ر اع��الم ن��ادي الطلب��ة وائ��ل العن��زي 
ل�)اجلورنال( اإن "ن��ادي الطلبة �سيوا�سل مع�سكره 
التدريب��ي يف العا�سم��ة بغ��داد، �سعي��ًا للو�س��ول 

بلياقة الالعبن اىل اجلاهزية املطلوبة".
واأو�س��ح بالقول: "تق��رر الغاء املع�سك��ر التدريبي 
حي��ث  الرتكي��ة،  انطالي��ا  مدين��ة  يف  اخلارج��ي 
�سيخو���س املزي��د م��ن املباري��ات الودي��ة الت��ي 
يت�ساعد رمتها تدريجي��ًا مع القرتاب من انطالق 

الدوري املمتاز".
وفيم��ا يخ���س تعاق��دات الفري��ق، اأكد العن��زي اأن 
"الإدارة اأكمل��ت اج��راءات التعاق��د م��ع املحرتف 
ال�س��وري �سع��د احم��د، وهي ب�س��دد اب��رام التعاقد 
مع ع��دد من الالعبن املحرتفن الذين �سيحددهم 

مدرب الفريق الروماين تيتا فالريو".

فوز سموحة ورحيل سليمان يخطفان األضواء في الدوري المصري
مرتضى منصور يحمل "الجن" خسارة الزمالك 

النوارس يعسكر في تركيا استعدادًا للموسم الجديد "األنيق" يدعو جماهيره إلى حضور الوحدات التدريبية
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دعت وزارة ال�شباب 
والريا�شة، اللجنة 

الأوملبية العراقية اىل 
تطبيق قانون الأندية 
العراقية رقم 18 من 

اجل اجراء انتخابات 
�شرعية للأندية العراقية، 

لفتة اىل ان انتخابات 
التي دعت اليها اللجنة 

الأوملبية باطلة وغري 
�شرعية.
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