
 
اأعل��ن االحتاد العراق��ي لكرة ال�سل��ة، تعيني املدرب 
ثام��ر م�سطفى، م�ساع��داً ملدرب املنتخ��ب الوطني 
م�سطف��ى دارين. وذكر االحت��اد العراقي لكرة ال�سلة 
يف بيان اأن "االحتاد �سمى املدرب الرتكي م�سطفى 
داري��ن مدرب��ًا ملنتخبن��ا الوطني وثام��ر م�سطفى 
م�ساعداً له". واأ�س��اف ان "التعاقد، مت اليوم، ب�سكل 
ر�سم��ي والكادر التدريبي �سيق��ود املنتخب الوطني 

يف ت�سفيات كاأ�س العامل".
يذكر ان ثامر م�سطف��ى يعد من املدربني املميزين 
يف ال�سل��ة العراقية وا�ستطاع قي��ادة فريق الكهرباء 

اىل املربع الذهبي املو�سم املا�سي.
ويف �سياق مت�س��ل، اأعلنت كلية الرتبي��ة الريا�سية 
بجامعة بغ��داد، فتح اأبوابها ام��ام االحتاد العراقي 
لك��رة ال�سلة م��ن اجل دع��م ا�ستع��دادات املنتخبات 

الوطنية لال�ستحقاقات القادمة.
وا�ستقب��ل عمي��د كلي��ة الرتبي��ة الريا�سي��ة الدكتور 
عدي طارق الربيع��ي، مدرب املنتخب الوطني لكرة 

ال�سلة، الرتكي م�سطف��ى دارين والكادر امل�ساعد له 
من اجل االطالع على القاعات الريا�سية ومرافقها 
يف الكلي��ة. واكد الربيعي اأن كلية الرتبية الريا�سية 
�ستق��دم الدعم الكامل لالحت��اد العراقي لكرة ال�سلة، 
م��ن خ��الل توف��ر القاع��ات الريا�سي��ة لتحت�س��ن 
تدريب��ات املنتخ��ب الوطن��ي ا�ستع��داداً لت�سفي��ات 

كاأ�س العامل.
وم��ن جانب��ه ع��ر داري��ن ع��ن �سعادت��ه بجاهزية 
القاعات الريا�سية واملن�سئات الريا�سية املوجودة 
يف الكلي��ة، مثمن��ًا يف الوق��ت نف�س��ه، دور عم��ادة 
كلي��ة الرتبي��ة الريا�سية ورحاب��ة �سدرها يف دعم 

املنتخب ا�ستعداداً لت�سفيات كاأ�س العامل.
يذكر ان االحت��اد العراقي لكرة الق��دم، اأعلن ر�سميًا 
تعاقده مع املدرب م�سطفى دارين لقيادة املنتخب 
يف ت�سفي��ات كاأ���س العامل، وي�ساع��ده املدرب ثامر 

م�سطفى.
ول��ن تقت���ر مهم��ة دارين عل��ى تدري��ب املنتخب 
الوطن��ي فح�س��ب، وامنا �سيكون م�رف��ًا على جميع 
منتخب��ات الفئ��ات العمرية. قرر االحت��اد املركزي 

بك��رة ال�سلة اج��راء مب��اراة منتخبن��ا الوطني امام 
منتخب اي��ران �سمن ت�سفيات بطول��ة كاأ�س العامل 
ي��وم 24 ت�ري��ن الث��اين املقب��ل يف قاع��ة االردن 
ال�سقي��ق، وذلك لعدم اكتم��ال اال�سالحات يف قاعة 

ال�سع��ب املغلق��ة الت��ي مت حتديده��ا م��ن قب��ل وف��د 
االحتاد االآ�سي��وي لكرة ال�سلة خالل زيارته االخرة 

اىل بغداد.
اعل��ن ذل��ك ام��ني �ر االحت��اد خال��د جن��م عبداهلل، 

وقال: ان املباراة التي �سيخو�سها منتخبنا الوطني 
ام��ام منتخ��ب كازاخ�ست��ان وه��ي الثاني��ة �سم��ن 
جمموعته بت�سفيات كاأ�س العامل �سيلعبها يف قاعة 

كازاخ�ستان نهاية ال�سهر نف�سه.
وا�س��اف: ان امل��درب الرتك��ي امل�رف عل��ى اعداد 
وجتهي��ز منتخبنا الوطني بك��رة ال�سلة قد و�سل اىل 
بغداد قبل اي��ام ملتابعة مباريات ال��دوري املمتاز 
واالط��الع عل��ى م�ستوي��ات الالعب��ني بغي��ة دع��وة 
االف�س��ل منه��م لدخ��ول املع�سك��ر التدريب��ي ال��ذي 
�سيق��ام للمنتخ��ب الوطن��ي مطلع ال�سه��ر املقبل يف 
قاع��ة ال�سع��ب للتهيوؤ اجليد لت�سفي��ات بطولة كاأ�س 

العامل.
من جانبه، اأو�سح مدرب املنتخب الوطني م�سطفى 
داري��ن ل�)اجلورن��ال( قائ��اًل: "�ساأنق��ل خرت��ي مع 
املنتخب��ات الرتكي��ة اىل املنتخ��ب العراق��ي وه��ذا 
م��ا ارغ��ب باإ�سافت��ه اىل منتخب الع��راق ويجب ان 
نتعام��ل بطريقة �سحيحة م��ع الالعبني مبنية على 

اأ�سا�س �سحيح".
واأو�سح "املنتخب العراقي ميتلك العبني موهوبني 

ذات مهارات عالية وخرة كبرة مثل حممد �سالح 
وعل��ي حامت علي موؤيد وعلي عبد اهلل والكابنت عمر 
عام��ر وجميعهم موؤهلني للع��ب يف الدوري الرتكي 
لك��رة ال�سل��ة، ومب��ا انهم يلعب��ون مل��دة طويلة فهم 
يفهم��ون بع�سه��م االخر وي�سكلون ق��وة �ساربة يف 

املنتخب الوطني وهذا االمر يدعوا للتفاوؤل".
وتاب��ع "مع ه��ذا التفاهم والكيمي��اء بني الالعبني، 
اإ�ساف��ة اىل العم��ل على رف��ع لياقته��م البدنية من 
خ��الل التدريب��ات، �سينعك���س عل��ى اأدائه��م داخ��ل 

امللعب".
وق��اد داري��ن املنتخ��ب الوطن��ي يف بطولت��ي وليم 
جون��ز الودي��ة وكاأ�س ا�سيا التي اأقيم��ت مناف�ساتها 

يف لبنان خالل �سهر اآب املا�سي.
وو�س��ل مدرب املنتخب الوطني لكرة ال�سلة، الرتكي 
م�سطف��ى داري��ن، �سب��اح ام���س االأول االثنني، من 

اجل جتديد عقده مع االحتاد العراقي لكرة ال�سلة.
وم��ن املرجح ان يقدم االحت��اد العراقي لكرة ال�سلة، 
داري��ن اىل و�سائ��ل االعالم يف موؤمت��ر �سحفي يوم 

غد اجلمعة.

)الجورنال( في تصريح لـ

علي جبار: بقاء األندية الشمالية في الدوري الممتاز مرهون بالوضع السياسي

��ل املنتخ��ب الليب��ي، لرب��ع نهائ��ي بطول��ة اأفريقيا ل��الأمم للكرة   تاأهَّ
الطائ��رة، امُلقام��ة حالًي��ا يف م���ر رغم خ�سارت��ه باجلول��ة الثالثة 
واالأخ��رة، م��ن مناف�سات الدور االأول للمجموع��ة الثانية، اأمام غينيا 
)3-2(. ج��اءت نتائج االأ�س��واط )25-16(، )25-20(، )21-25(، 
)25-21(، )15-12(. وتقا�س��م املنتخ��ب الليب��ي، املرك��ز الث��اين 
باملجموع��ة االأوىل مع غانا، لكن فارق النق��اط �سب مل�سلحة ليبيا، 
للمرور اإىل ربع النهائي. وان�سم الفريق، للمنتخبات العربية املتاأهلة، 
وهي: م�ر، وتون�س واجلزائر، يف انتظار اأن يح�سم غًدا اأ�سود االأطل�س 
تاأهله��م بعد نهاي��ة املباراة املتاخ��رة حل�ساب مناف�س��ات املجموعة 
الثالثة، التي �ستجمع بني الكامرون ونيجريا. واأنهى منتخب تون�س 
للك��رة الطائرة، اليوم الثالثاء، مناف�سات ال��دور االأول لبطولة اأفريقيا 
ل��الأمم للك��رة الطائرة املقامة حاليا يف م���ر، يف �سدارة املجموعة 
الثانية، بعد اأن حقق فوزه الثالث على التوايل، وذلك على ح�ساب غانا 
بثالث��ة اأ�س��واط دون رد، بواق��ع  25 – 22 و25 – 14 و25 – 12. 
وبذل��ك يتاأه��ل منتخب ن�سور قرطاج، اإىل رب��ع النهائي الذي �سيواجه 
في��ه الكامرون اأو املغ��رب اأو نيجريا، وذلك بح�س��ب نتيجة املباراة 
املتبقي��ة بني الكامرون ونيجريا، الت��ي �ستقام غدا، ويديرها احلكم 

الدويل التون�سي، توفيق بودية.

 ك�سف ع�سو جمل�س االحتاد امل�ري لكرة القدم، ال�سابق جمدي املتناوي، 
ع��ن واقع��ة مفاجاأة حدث��ت اأثناء تفاو�س��ه مع املدير الفن��ي االأرجنتيني 

ملنتخب م�ر هيكتور كوبر.
وق��ال املتن��اوي يف ت�ريح��ات لرنام��ج "اإ�ست��اد اله��دف" عل��ى اإذاعة 
ال�سب��اب والريا�س��ة امل�ري��ة: "كن��ا نفاو���س كوب��ر لتدري��ب املنتخب، 
ووكيل��ه وقتها تعه��د بعدة نق��اط". واأو�سح: "تعهد بع��ودة منتخب م�ر 
لكاأ���س االأمم االأفريقي��ة، واأن نك��ون اأح��د املنتخبات االأربع��ة االأوائل يف 
البطولة". وتابع املتناوي: "املفاجاأة مل تكن هنا، تعهد الرجل بالو�سول 
لكاأ�س العامل ومل يكتف بذلك، ف�ساألنا عن مكافاأته اإذا توجت م�ر بكاأ�س 
الع��امل، ووقتها رددت عليه قائاًل '�سنمنحك كل ما تريد ون�سنع لك متثااًل 
يف م�ر". واأعلن مدير املنتخب امل�ري، اإيهاب لهيطة، اأ�سماء 16 العبًا 
حمرتف��ًا، وقع عليهم اختي��ار اجلهاز الفني للمنتخب بقي��ادة االأرجنتيني 
هيكت��ور كوب��ر، لالن�سم��ام للمع�سكر املقب��ل ا�ستعداداً لودي��ة االإمارات 9 
نوفم��ر )ت�ري��ن الث��اين( ثم مالقاة غان��ا يف اجلولة االأخ��رة لت�سفيات 
كا�س العامل رو�سيا 2018، املقرر لها 12 نوفمر )ت�رين الثاين( املقبل 

مبدينة كيب كو�ست.

 
ح��ددت اللجنة االوملبي��ة الوطني��ة العراقية موعدا 
النتخاب��ات االندية الريا�سية م��ن خالل الت�سديق 
اجتم��اع مكتبه��ا  االنتخاب��ات يف  عل��ى مواعي��د 
التنفي��ذي.  وق��ال مدي��ر املكت��ب التنفي��ذي للجنة 
االوملبي��ة جزائ��ر ال�سه��الين: ان املكت��ب التنفيذي 
االندي��ة  انتخاب��ات  اج��راء  مواعي��د  عل��ى  �س��ّدق 
الريا�سي��ة يف عم��وم الع��راق، موؤك��دا ان الهيئ��ات 
العام��ة لتل��ك االندي��ة تع��د ه��ي ال�سلط��ة العليا يف 
حتدي��د م�سرها وانتخاب هيئة ادارية متثلها على 
وف��ق قانون 18 لع��ام 1986 املع��دل 37. وا�سار 
اىل ان املكتب التنفيذي حدد مدة �سهر كامل ل�رح 
الية االنتخابات وت�سلم االوراق الر�سمية وك�سوفات 

الهيئ��ات العام��ة لتل��ك االندي��ة واوراق املر�سحني 
للمنا�س��ب والع�سوية، والن��ادي الذي يكمل �روط 
انتخاباته قانونيا �سيحدد له موعدا ر�سميا القامة 
املوؤمت��ر االنتخابي. وب��ني: ان االوملبية ت�سدد على 
ان اخ��ر موؤمتر انتخابي �سيك��ون يف اخلام�س ع�ر 
م��ن �سباط من العام املقبل، كون االوملبية ملتزمة 
بعده��ا مبوع��د انتخاب��ات االحت��ادات الريا�سي��ة 
واملكت��ب التنفيذي. واو�سح ب�س��اأن م�ساألة ا�ستثناء 
بع���س ال�سخ�سي��ات من ���رط ال�سه��ادة الدرا�سية، 
ان االوملبي��ة قدم��ت تعدي��اًل يف القان��ون ملجل���س 
الن��واب من اج��ل اق��راره وا�ستثن��اء االبط��ال ومن 
قدموا خدم��ات جليلة للريا�س��ة العراقية، لكن تلك 
اال�ستثن��اءات حم�سورة وم�روطة، ومن املوؤمل ان 

يبت بها الرملان �ريعا.

تنطل��ق، اليوم اخلمي�س، مناف�س��ات املجموعة الثانية 
لل��دوري املمت��از “اأ” للك��رة الطائ��رة للم��دة من 26 
ولغاي��ة 30 من �سهر ت�ري��ن االول اجلاري مب�ساركة 
خم�س��ة اندي��ة الت��ي �ستحت�سنها قاعة الزب��ر.  وقال 
رئي���س جلن��ة امل�سابق��ات �س��وادي ح�س��ني: ان الي��وم 
اخلمي���س �سي�سه��د اقام��ة لقاءي��ن، االول يجم��ع غاز 
اجلن��وب والق��وة اجلوي��ة يف ال�ساع��ة الثالث��ة ع�را 
يعقب��ه لق��اء بني نف��ط مي�س��ان والبح��ري يف ال�ساعة 
اخلام�س��ة م�س��اًء. وا�س��اف: ت�ستكم��ل املباريات يوم 

اجلمع��ة اذ �سيالع��ب اجلباي���س مناف�سه غ��از اجلنوب 
يف الثالث��ة ع�را ويواجه الق��وة اجلوية نفط مي�سان 
يف اخلام�س��ة ع���را.  وب��ني: ان يوم ال�سب��ت �سي�سهد 
اقام��ة ال��دور الثال��ث بلق��اء فريق��ي البح��ري والقوة 
اجلوية ونفط مي�س��ان واجلباي�س يف توقيتات االدوار 
املا�سي��ة اأنف�سها، ويلتقي البح��ري مناف�سه اجلباي�س 
يوم االح��د املقبل، ويواجه غاز اجلن��وب نفط مي�سان 
يف الي��وم ذات��ه. واختت��م احلدي��ث: تختت��م مناف�سات 
املجموع��ة يوم االثنني املقب��ل بلقاءين، االول يجمع 
اجلباي���س والق��وة اجلوية، واالخر ب��ني البحري وغاز 

اجلنوب.

ليبيا تلحق بركب المتأهلين إلى 
ربع نهائي أفريقيا للطائرة

تمثال لكوبر في مصر حال 
التتويج بكأس العالم

افتتاح منافسات المجموعة الثانية لممتاز الطائرة اليوم

األولمبية تقر مواعيد انتخابات األندية الرياضية  

 
 وقال جبار ل�)اجلورنال( اإن "بقاء اندية اأربيل وزاخو وال�سليمانية 
يف الدوري العراقي املمتاز مرهون بالو�سع ال�سيا�سي يف العراق 

وما �ستوؤول اليه االأمور يف االأيام املقبلة".
الدوري  يف  الربيل  نادي  مب�ساركة  �سمح  "االحتاد  ان  واأ�ساف 
املمتاز املو�سم املقبل كون ملعب فران�سوا حريري مدرج يف ملف 
رفع احلظر عن الكرة العراقية"، مبينًا اأن "قرار بقاء اأربيل والكرخ 

يف الدوري املمتاز ح�سل على مقبولية جميع اأع�ساء االحتاد".
واو�سح بالقول: "نتمنى ان ت�سر االأمور على ما يرام وان ت�سارك 
جميع االأندية ال�سمالية يف الدوري املمتاز، فم�ساركتهم �رورية 
اندية  من  عدد  رغبة  وفيما يخ�س  البطولة".  وتزيد من جمالية 

ب�سبب  الكرة  احتاد  �سد  ق�سائية  دعوى  برفع  االأوىل،  الدرجة 
بقاء اندية الكرخ واربيل، اأو�سح جبار بالقول: "حتى وان رفعت 
فاأن  الريا�سية  املحكمة  خالل  من  ق�سائية  دعوى  االأندية  تلك 
الق�ساء لن يتخذ اأي اجراء بحق االحتاد الن هذه االأندية مل تقع 
عليها املظلومية". وبني ان "االحتاد �ساعد اندية الدرجة االأوىل 
املمتازة  الدرجة  اىل  �سعدت  التي  واالأندية  معها،  ووقف  كثراً 
املو�سم  الدوري  نظام  وعن  اال�سيوية".   الرخ�سة  على  حت�سلت 
املقبل، اأكد جبار اأن "الدوري يتاألف من 26 ناديًا ينق�سمون ال�ى 
13 فريقًا، حيث ح�سلت جميع  جمموعتني، ك�ل جمموعة ت�سم 
�ساح�ب  "يتاأه�ل  واأو�سح  اال�سيوية".    الرتاخي�س  على  االأندية 
املركز االول م�ن ك�ل جمموع�ة ال�ى املب�اراة النهائ�ية و�س�احب 
الفتًا  الثال�ث"،  املركز  لتحدي�د  املجموعتني  ف�ي  الث�اين  امل�ركز 

اإىل اأن "بطولة الدوري �ستنط��لق ف�ي ال��20 م�ن ال�سه�ر املقب�ل".  
واأ�ساف اأن مب��اراة ك��اأ�س ال�س��وبر �ستق�ام ي��وم 17 م��ن ال�سه��ر 
ال��زوراء وال��قوة اجل��وي��ة وبطولة الكاأ�س �ست�ستمر  املقب��ل ب�ني 
ال��دوري  "مناف�س��ات  اأن  الغاوؤها". وتابع  العام املقبل ولن يتم 
�ستق��ام على مدار يومني من ك�ل ا�سب�وع، حيث يخو�س الفريق 
مباراة واحدة يف االأ�سبوع ولن تكون هناك تاأجيالت كثر كما 

حدث املو�سم املا�سي".
"االحتاد �سي�سدر روزنامة كاملة جلميع مباريات  ولفت اىل ان 
القوة  فريقي  م�ساركة  �سراعي  "االحتاد  اأن  اإىل  الفتًا  املو�سم"، 
مع  يتعار�س  لن  اجلدول  فان  لذلك  اال�سيوية،  وال��زوراء  اجلوية 
دوري  يف  االندية  من  جمموعة  وق��ررت  القارية".  مبارياتهم 
الدرجة االوىل، رفع دعوى ق�سائية �سد احتاد الكرة ب�سبب ابقاء 

االحتاد على اندية الكرخ واربيل. وقال م�سدر مطلع ل�)اجلورنال( 
دعوى  برفع  �ستقوم  االوىل،  الدرجة  اندية  من  “جمموعة  ان 
ان  واو�سح  املقبلني”.  اليومني  الكرة خالل  ق�سائية �سد احتاد 
الدوري  يف  والكرخ  اأربيل  اندية  ابقاء  ب�سبب  �ستقدم  الدعوى   ”
املمتاز”.  ال��دوري  اىل  وال�سليمانية  ال�سناعة  فريقي  وت�سعيد 
كربالء  ملعب  على  �سوريا  ملباراة  ا�ستعداداته  االحتاد  ويوا�سل 
م�سعود  اخلالق  عبد  الكرة  احت��اد  رئي�س  اجتمع  حيث  ال��دويل، 
تنظيم  لبحث  عبطان  احل�سني  عبد  والريا�سة  ال�سباب  وزير  مع 
املباراة. وقررت وزارة ال�سباب والريا�سة، منح االحتاد العراقي 
املباراة  اقامة  اجل  من  دينار،  مليون   ٤٠ القدم  لكرة  املركزي 
ال�سوري يف ملعب كربالء  العراقي ونظره  الودية بني املنتخب 

الدويل يف الثالث ع�ر من �سهر ت�رين الثاين املقبل.

مصطفى عبطان
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 خاص
 اأعلن نادي ال��زوراء، تعاقده ر�سميًا مع املهاجم 
الكام��روين ه��ريف ت�سام��ي للدف��اع ع��ن األوان 

الفريق املو�سم املقبل.
وقال ع�سو الهيئ��ة االإدارية للنادي عبد الرحمن 
تعاق��د  الن��ادي  "اإدارة  اإن  ل�)اجلورن��ال(  ر�سي��د 
ر�سمي��ًا مع املهاجم الكام��روين هريف ت�سامي 

لتعزيز هجوم الفريق املو�سم املقبل".
واأ�س��اف ان "ه��ريف و�س��ل يف مت��ام ال�ساع��ة 
الواح��دة فجراً وان�س��م مبا�رة ملع�سك��ر الفريق 

املقام حاليًا يف مدينة انطاليا الرتكية".
يذكر ان هريف لعب للعديد من االأندية االأوروبية 
م��ن بينه��ا هرتا برل��ني وهامب��ورغ االملانيني 
وفرين�سي الرتغايل كما لعب مع منتخب بالده 
يف ت�سفي��ات كاأ���س الع��امل املوؤهل��ة ملوندي��ال 

رو�سيا 2018.
وق�سى الكام��روين “ت�سامي” البال��غ من العمر 
ثمانية وع�ري��ن عامًا اأغلب م�سرته االحرتافية 
يف اأورب��ا حي��ث ب��داأ م�سرت��ه الكروي��ة يف عام 
2006م مع نادي هرتا برلني االملاين ، وانتقل 
يف الع��ام الت��ايل اإىل ن��ادي هامب��ورج االملاين 
ال��ذي ا�ستمر مع��ه حتى ع��ام 2009م ، بعد ذلك 
انتق��ل لتمثي��ل ع��دداً م��ن االأندي��ة االأوربي��ة يف 
الت�سي��ك واملجر وبولندا وال�سويد ، كما مثل نادي 
�سي��دي بلعبا�س اجلزائ��ري والعروب��ة االماراتي 
، ليع��ود بعده��ا املو�س��م املا�س��ي اإىل اأوربا عر 
ن��ادي غري�س��ون �سب��ور الرتكي ، كم��ا لعب هذا 
ال��دوي املمت��از  لفري��ق فرين�س��ي يف  املو�س��م 
الرتغ��ايل وبعدها ج��اء التعاقد مع الالعب بناء 
عل��ى تو�سي��ة املدي��ر الفن��ي للفري��ق الهجراوي 

التون�سي “جمال بلهادي”.

اق��رتب مهاجم نادي ال�رطة، عبد القادر طارق، 
من االن�سمام اىل �سفوف العربي الكويتي لتمثيل 
الفريق يف الدوري الكويتي املو�سم احلايل. وذكر 
م�س��در مقرب من طارق، ل�)اجلورنال( اأن "نادي 
العرب��ي الكويت��ي دخل يف مفاو�س��ات مع وكيل 
اأعمال مهاج��م فريق ال�رطة عب��د القادر طارق 

للح�سول على خدماته املو�سم احلايل".
واأ�س��اف اأن "الالع��ب �سيدر���س عر���س العربي، 
ويقيمه من جميع اجلوانب قبل الرد النهائي على 

النادي الكويتي".
يذك��ر اأن نادي العربي ق��رر التعاقد مع املهاجم 
عبد الط��ارق ليخلف الالعب عل��ي ح�سني، الذي 
ب��دوره ف�سل العودة اىل امليناء على جتديد عقده 

مع النادي الكويتي.

ول��ن يك��ون ط��ارق اخر �سفق��ات العرب��ي، حيث 
اك��دت ال�سحافة الكويتي��ة اأن احمد ال�سقر العب 
الفري��ق االول لك��رة الق��دم بن��ادي الكويت، بات 
مطلوب��ا بق��وة يف العربي اثناء ف��رتة االنتقاالت 

ال�ستوية املقرر خالل �سهر يناير لل�سنة اجلديدة.
علم��ا ان ال�سق��ر خ�س��ع لتجرب��ة احرتافي��ة م��ع 
فريق �سينديليت���س ال�ربي قبل انطالقة املو�سم 
الك��روي احلايل ، فيما يوا�س��ل برناجما عالجيا 
وتاهيلي��ا منفردا بعد اال�ساب��ة التي تعر�س لها 

وادت اىل ف�سخ عقده من النادي ال�ربي.
وي�سعى االخ���ر اىل تدعيم خط الو�سط بالعبني 
حملي��ني ورمب��ا حمرتفني بع��د االداء غر املقنع 
للفري��ق وتراجع نتائجه �سم��ن مناف�سات بطولة 
دوري فيفا التي يحتل من خاللها املركز ال�سابع 
بر�سي��د نقطت��ني وبف��ارق نقطة ام��ام الت�سامن 

متذيل الرتتيب.

اتحاد السلة يسمي ثامر مصطفى مساعدًا لدارين ويختار أرض العراق في تصفيات المونديال

عبد القادر طارق يقترب من خالفة حصني في العربي  تشامي آخر صفقات النوارس في خط الهجوم
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  اأكد رئي�س جلنة امل�سابقات 
ونائب رئي�س االحتاد 

العراقي لكرة القدم علي 
جبار، اأن بقاء االأندية 

ال�سمالية يف الدوري املمتاز 
لكرة القدم مرهون بالو�سع 
ال�سيا�سي يف العراق، فيما 
ك�سف عن �سبب بقاء نادي 
اأربيل يف الدوري املمتاز 
وعدم هبوطه اىل الدرجة 

االأوىل.


