
 
 �أعلن �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم "فيفا"، �أنه �سيلتزم 
"�حلياد" ب�ساأن �أندية �مل�ستوطنات �الإ�رس�ئيلية يف 
�ل�س��فة �لغربية �ملحتلة. ولقي �لقر�ر �نتقاد رئي�س 
�الحت��اد �لفل�س��طيني لك��رة �لقدم جربي��ل �لرجوب، 

�لذي �عترب �نه "يخالف قو�نني �الحتاد نف�سه".
 ورف���س جمل���س �لفيف��ا خ��ال �جتم��اع بالهن��د، 
�لتو�س��يات �لثاث �لتي رفعتها جلنة دولية عملت 
الأك��ر من �س��نتني، �س��عيا الق��ر�ح حلول للق�س��ية 
�لت��ي يطال��ب فيه��ا �لفل�س��طينيون بوق��ف 6 �أندية 
تلع��ب بدعم و�د�رة من �الحتاد �الإ�رس�ئيلي، لكونها 
تلع��ب على �الأر��س��ي �ملحتلة ع��ام 1967.  وقال 
�لفيفا يف بيان �إنه "�إثر مرحلة ��ست�س��ار�ت قانونية 
مطولة، �تفق جمل�س �لفيفا على موقف ب�ساأن �إد�رة 
ك��رة �لقدم يف مناطق �ل�س��فة �لغربي��ة"، مقر� باأن 
"�لو�س��ع �حل��ايل، الأ�س��باب ال تتعلق بك��رة �لقدم، 
يت�س��ف بتعقيد وح�سا�س��ية ��س��تثنائيني وبظروف 
و�قعي��ة معينة ال ميك��ن جتاهله��ا، �أو تغيريها من 

طرف و�حد من قبل �ملنظمات غري �حلكومية" مثل 
�لهيئة �لكروية �لدولية.

 ونقل��ت فر�ن���س بر���س ع��ن �لبي��ان "بالنظ��ر �إىل 
�أن �لو�س��ع �لنهائ��ي ملناط��ق �ل�س��فة �لغربية، هو 
�أم��ر ي�س��غل �ل�س��لطات �لقانوني��ة �لعام��ة و�لدولية 
�ملخت�س��ة، فق��د �تف��ق جمل�س فيف��ا عل��ى �أن فيفا، 
عم��ًا باملبد�أ �لعام �ملن�س��و�س علي��ه يف قو�نينه، 
�س��يلتزم باحلياد فيم��ا يخ�س �الأمور �ل�سيا�س��ية". 
و�عت��رب رئي�س �الحت��اد �ل��دويل �ل�س��وي�رسي جاين 
�نفانتينو �ن �لق�س��ية "معقدة ب�س��كل ��س��تثنائي"، 
عل��ى خلفية �لنز�ع يف �ل�رسق �الأو�س��ط، م�س��ري� �إىل 
�أنها ت�س��مل "م�س��ائل قائمة منذ ع���رسة �آالف عام، 
ومل يت��م �لتو�س��ل �إىل حل لها بعد، وك��رة �لقدم لن 
تتو�س��ل �إىل حل له��ا �أي�س��ا".  ور�أى �أن "�أي تدخل 
يف �ل�س��تاتيكو �لقائ��م يف ه��ذه �الأر��س��ي، يف كل 
�ملنطق��ة، مب��ا يتعلق بك��رة �لقدم، �س��يكون ل��ه �أثر 
مفاقم" للم�س��كلة.  و�أكد �ملجل�س �نه قرر "�المتناع 
ع��ن فر���س �أي عقوب��ات،  �أو �تخ��اذ �أي �إج��ر�ء�ت 
بح��ق �الحت��اد �الإ�رس�ئيل��ي لكرة �لق��دم، �أو �الحتاد 

�لفل�س��طيني لك��رة �لق��دم )...( وبذل��ك يغل��ق مل��ف 
�لق�س��ية، ول��ن تخ�س��ع الأي نقا���س �إ�س��ايف حتى 
يتغري �إط��ار �لعمل �لقانوين/�لفعل��ي".  ويف تعليق 
عل��ى �لق��ر�ر، �عترب �لرج��وب �نه يخال��ف "قو�نني 

�لفيف��ا )...( و�لقان��ون �ل��دويل و�لقانون �الن�س��اين 
�ل��دويل"، م�س��ري� �ىل �ن جمل���س �لفيف��ا "تخلى عن 
�لتز�م��ه �ملعل��ن جت��اه حق��وق �الن�س��ان".  ور�أى 
�مل�س��وؤول �لفل�س��طيني �ن��ه ال ميكن للفيف��ا �ن يقف 

"على م�سافة و�حدة من �ل�سحايا و�جلناة"، م�سدد� 
على �ن �الحتاد �لفل�س��طيني "�سيو��سل ن�ساله" يف 
�لق�س��ية �لتي �س��بق له رفعه��ا �ىل حمكمة �لتحكيم 
�لريا�س��ي، و�لت��ي يتوقع �ن ت�س��در قر�ر� ب�س��اأنها 
يف يناير. تنخر �مل�س��توطنات �الإ�رس�ئيلية، �ملقامة 
عنوًة على �أر��ٍس فل�سطينية، يف �جل�سد �لذي يتاآكل 

يومًا بعد يوم بفعل �الحتال.
ومل يكت��ِف �الحت��ال باإقام��ة �مل�س��توطنات ليقيم 
بد�خلها �أندية ريا�س��ية على �أر��س��ي �لفل�سطينيني 
يف �ل�س��فة �لغربي��ة، حي��ث تلق��ى م�س��اندة ودعمًا 
كبريي��ن من �الحت��اد �الإ�رس�ئيلي لك��رة �لقدم، ومن 

خلفه �حلكومة �ليمينية �ملت�سّددة.
وكّث��ف رئي���س �الحت��اد �لفل�س��طيني لك��رة �لق��دم، 
�لل��و�ء جربي��ل �لرج��وب، جوالت��ه وحو�ر�ت��ه م��ع 
�أع�س��اء "�لفيفا"؛ وذل��ك من �أجل �إل��ز�م "�إ�رس�ئيل" 
باالن�سياع �إىل قر�ر�ت �أع�ساء "�أكرب منظمة كروية 
يف �لعامل"، و�سحب دعمها ل� "�أندية �مل�ستوطنات".
وي�س��تند �لفل�س��طينيون �إىل دعم �الأمني �لعام لاأمم 
وم��ن  �لدولي��ة،  �حلقوقي��ة  و�ملوؤ�ّس�س��ات  �ملتح��دة 

�س��منها قو�ن��ني �لفيف��ا و�لريا�س��ة �لعاملية، �لتي 
توؤّكد عدم �رسعية �ال�س��تيطان، يف �ملطالبة بوقف 

جر�ئم �الحتال وحت�سيل حقوقهم.
وتوجد 6 �أندية �إ�رس�ئيلية يف م�ستوطنات �الحتال 
بال�س��فة �لغربي��ة؛ ه��ي: معالي��ه �أدومي��م )���رسق 
�لقد�س(، و�أر�ئيل )�سمايل �ل�سفة �لغربية(، وكريات 
�أرب��ع )جنوب��ي �ل�س��فة(، وجفع��ات زئي��ف )�رسق 
�لقد�س(، وبكعات هريدين )�رسقي �ل�سفة �لغربية(، 

و�أور�نيت )�سمايل �ل�سفة �لغربية(.
ويحظر د�س��تور �الحتاد �ل��دويل لكرة �لقدم �أن تقيم 
دول��ة �أندي��ة لك��رة �لق��دم يف �أر��س��ي دول��ٍة �أخرى 
"�لفيف��ا"، وم�س��اركتها يف مباري��ات  ع�س��وة يف 

"�لفيفا"، دون مو�فقة �لدولة �لع�سوة يف �لهيئة.
ويف �جله��ة �ملقابل��ة، �أدرك �الإ�رس�ئيلي��ون جّدي��ة 
�لتحّرك �لفل�سطيني فيما يتعّلق باالأندية �لريا�سية 
�ملقام��ة يف �ل�س��فة �لغربي��ة، و�رسعو� يف �سل�س��لة 
ح��و�ر�ت م��ع خمتلف �أع�س��اء "�لفيف��ا" للرويج ل� 
"�لروؤي��ة �الإ�رس�ئيلي��ة"، و�ل�س��غط من �أجل �س��حب 

�لب�ساط من حتت �أقد�م �لفل�سطينيني.

تحضيرًا للموسم المقبل

الشرطة يختتم معسكر أنطاليا ويشد الرحال صوب بغداد وباكيتا متفائل بالعبيه

 �أعلن نادي �ل�سليمانية لكرة �لقدم، ت�سمية �لنجم �لدويل �ل�سابق حيدر 
حمم��ود مدرب��ًا للنادي لقيادة �لفريق �ملو�س��م �ملقبل. وقال مر��س��ل 
)�جلورن��ال( �إن "نادي �ل�س��ليمانية تعاقد ر�س��ميًا م��ع �لنجم �ملدرب 
حيدر حمم��ود لقيادة �لفريق �ملو�س��م �ملقبل". و�أ�س��اف �ن "�لنادي 
�س��يقدم مدربه �جلديد �ىل و�سائل �العام مبوؤمتر �سحفي"، الفتًا �إىل 
�أن "�لنادي �ختار حممود، عطفًا على تدريبه للفرق �ل�سمالية يف وقت 
�س��ابق حيث بقي مدربا لز�خو لفرة لي�ست بالق�سرية، باالإ�سافة �ىل 
�قامته يف مدينة دهوك ومعرفته باأجو�ء وظروف �الأندية �ل�سمالية". 
و�سي�س��ارك نادي �ل�سليمانية يف مناف�س��ات �لدوري �لعر�قي �ملمتاز 
�ملو�س��م �ملقب��ل. وبدوره، �أك��د رئي�س جلنة �مل�س��ابقات ونائب رئي�س 
�الحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم علي جبار، �أن بقاء �الأندية �ل�س��مالية يف 
�ل��دوري �ملمت��از لكرة �لقدم مرهون بالو�س��ع �ل�سيا�س��ي يف �لعر�ق. 
وقال جب��ار ل�)�جلورنال( �إن "بقاء �ندية �أربيل وز�خو و�ل�س��ليمانية 
يف �ل��دوري �لعر�ق��ي �ملمتاز مرهون بالو�س��ع �ل�سيا�س��ي يف �لعر�ق 
وم��ا �س��توؤول �ليه �الأم��ور يف �الأي��ام �ملقبلة". و�أ�س��اف �ن "�الحتاد 
�سمح مب�س��اركة نادي �لربيل يف �لدوري �ملمتاز �ملو�سم �ملقبل كون 
ملعب فر�ن�سو� حريري مدرج يف ملف رفع �حلظر عن �لكرة �لعر�قية"، 
مبين��ًا �أن "ق��ر�ر بقاء �أربي��ل و�لكرخ يف �لدوري �ملمتاز ح�س��ل على 

مقبولية جميع �أع�ساء �الحتاد".

�عت��ذر الع��ب ن��ادي كاتوي���س �لبولن��دي، يعق��وب يون���س م��ن �اللتحاق 
باملنتخب �الوملبي ب�س��بب �ال�س��ابة. وقال مر��سل )�جلورنال( �ن “العب 
ن��ادي كاتوي���س �لبولندي، يعق��وب يون�س �عتذر من �اللتح��اق بتدريبات 
�ملنتخ��ب �الوملب��ي يف �لدوح��ة ب�س��بب �ال�س��ابة �لت��ي تعر���س له��ا يف 
تدريب��ات فريقه �الخ��رية”. و��س��اف �ن “مدرب �ملنتخ��ب �الوملبي عبد 
�لغني �س��هد �بل��غ �لاعب ب��ان �البو�ب مفتوح��ة �مام �لاع��ب لالتحاق 
بالتجم��ع �لث��اين للمنتخب يف �س��هر كان��ون �الول �ملقبل”. وب��دوره، �أكد 
م��درب �ملنتخ��ب �الأوملب��ي عبد �لغني �س��هد، ق��درة العبيه عل��ى �لذهاب 
بعي��د� يف نهائيات كاأ�س ��س��يا حتت 23 عاما يف �ل�س��ني، مبينًا يف ذ�ت 
�لوقت �س��عوبة �ملجموعة �لتي و�س��عت �الأوملبي مع منتخبات �ل�سعودية 
و�الأردن وماليزي��ا. وقال �س��هد يف ت�رسيح �س��حفي: "جمموعتنا �س��عبة 
بتو�جد منتخب �ل�س��عودية �لذي و�جهناه يف �لت�س��فيات وال ز�ل م�س��تمر� 
بتح�س��ري�ته من��ذ ختام �لت�س��فيات حاله كحال �ملنتخ��ب �الأردين �لقوي 
�ل��ذي ي�رسف عل��ى قيادت��ه كادر �إنكليزي وميتلك خم�س��ة العبني �س��من 
�سفوف �ملنتخب �الأول". و�أ�ساف �أن "�ملنتخب �ملاليزي ت�سدر جمموعته 
يف �لت�سفيات على ح�ساب تايلند ومعلوماتي عنه �سعيفة بع�س �ل�سيء"، 
م�س��ري�ً �ىل "���رسورة توفري �عد�د مثايل وتطبيق �ملنه��اج �لتدريبي �لذي 

قدمه قبيل �لدخول يف معرك �لبطولة".

 
 �علن مدرب �ملنتخب �لوطني با�س��م قا�س��م، ��س��تدعاء 
عاء عب��د �لزه��رة وعلي ح�س��ني ل�س��فوف �ملنتخب 
�لوطن��ي. وق��ال قا�س��م �ن “ع��اء تغيب ع��ن �ملبار�ة 
�الأخ��رية من �ج��ل �عطاء �لفر�س��ة لبقي��ة �لاعبني “، 
م�س��ري� �ىل �أن “الع��ب �ملين��اء علي ح�س��ني غاب عن 
�لفرة �ل�س��ابقة ب�س��بب عقوبة �ن�س��باطية". و��س��اف 
قا�س��م �ن ” ح�س��ني ��س��تعاد عافيت��ه بع��د ف��رة من 
�لغياب ب�س��بب �ال�سابة و�س��يمنح فر�سة جديدة خال 
�لف��رة �لقادم��ة حاله كح��ال همام ط��ارق �لذي قدم 
م�س��تويات مميزة مع �لقوة �جلوية". وحول قر�ر �بعاد 
�حم��د يا�س��ني عن مب��ار�ة �س��وريا �لودية قال قا�س��م: 
�ن ” كل الع��ب يعرف �ال�س��باب �حلقيقية ور�ء �بعاده 

و�لت��ي ال �أريد �خلو�س فيها ، ومن وجهة نظري �لفنية 
فاأن �ال�س��ماء �ملتو�جدة هي �أكر من ت�ستحق �حل�سور 
دون��ا ع��ن غريه��ا .” و�ختت��م حديث��ه قائا: �س��اأعمل 
على منح �لفر�س��ة الأغلب �لاعبني من �جل �ال�ستقر�ر 
على �لت�س��كيل �لنهائي �لذي �سي�سارك يف بطولة غرب 
�أ�س��يا . ي�س��ار �ىل �ن منتخبنا �لوطني �س��يو�جه نظريه 
�ل�س��وري وديا على ملعب كرباء �ل��دويل يوم 13 من 
�ل�س��هر �لقادم. و�سهدت �لقائمة عودة مهاجم �ملنتخب 
�لوطن��ي عاء عبد �لزهرة وتو�جد �ملد�فع �ملغرب يف 
�ل��دوري �لدمناركي فر�ن�س �س��ياء بطر���س الأول مرة. 
و�س��مت �لقائم��ة كًا من: حممد كا�س��د، فه��د طالب، 
جال ح�س��ن، م�س��طفى ناظم، علي فائز، وليد �س��امل، 
عل��ي بهجت، �جمد عطو�ن، مهدي كامل، ح�س��ني علي، 

�حمد جال، �مين ح�سني،

 ي�س��تاأنف ن��ادي �لزور�ء، مع�س��كره �لتدريبي يف مدينة 
�نطالي��ا �لركية، �الحد، يف �إطار ��س��تعد�د�ته للمو�س��م 
�ملقب��ل. وق��ال ع�س��و �لهيئ��ة �الإد�رية يف �لن��ادي عبد 
�لتدريب��ي  "�ل��كادر  �إن  ل�)�جلورن��ال(  ر�س��يد  �لرحم��ن 
لل��زور�ء بقيادة �ملدرب �أيوب �ودي�س��و، قرر منح �لفريق 
ر�ح��ة ملدة ي��وم و�حد". و�أ�س��اف �ن "�لفريق �س��يعاود 
تدريبيت��ني  وحدت��ني  بو�ق��ع  �الح��د،  غ��د�ً  تدريبات��ه، 

�سباحية وم�سائية".
ومن �ملوؤمل �ن يختتم �لنو�ر�س تدريباته وي�سد �لرحال 

�سوب �لعا�سمة بغد�د نهاية �الأ�سبوع �حلايل.
ويف �س��ياق مت�س��ل، �أعلن نادي �لزور�ء، تعاقده ر�سميًا 
م��ع �ملهاج��م �لكامريوين ه��رييف ت�س��امي للدفاع عن 

�ألو�ن �لفريق �ملو�سم �ملقبل.
وقال ع�س��و �لهيئة �الإد�رية للنادي عبد �لرحمن ر�س��يد 
م��ع  ر�س��ميًا  تعاق��د  �لن��ادي  "�إد�رة  �إن  ل�)�جلورن��ال( 
�ملهاج��م �لكام��ريوين ه��رييف ت�س��امي لتعزي��ز هجوم 

�لفريق �ملو�سم �ملقبل".
و�أ�س��اف �ن "ه��رييف و�س��ل يف متام �ل�س��اعة �لو�حدة 
فجر�ً و�ن�س��م مبا�رسة ملع�سكر �لفريق �ملقام حاليًا يف 

مدينة �نطاليا �لركية".

حيدر محمود مدربًا للسليمانية

اإلصابة تبعد يونس 
عن األولمبي

"النوارس" يستأنف تدريباته اليوم

"الجنرال" يكشف عن سبب استدعاء حصني وعبد الزهرة

 
�أكرب عدد ممكن من  �ملبار�ة كانت من جانب �الأخ�رس لتجريب 
�لاعبني قبل �ن ي�سع �ملدير �لفني �لرب�زيلي ماركو�س باكيتا 
مل�ساتُه �الأخرية على مر�كز �لاعبني �لذي �سي�ستقر على �لت�سكيلة 
�لعودة لبغد�د وقبل �نطاق  �لودية بعد  �لنهائية يف �ملباريات 
بت�سكيلة مكونة من حممد  �للقاء  �لقيثارة  �بناء  �لدوري. ودخل 
حميد حلر��سة �ملرمى وعلي لطيف وعلي فائز ووليد �سامل ونبيل 
�أحمد �ياد ومهدي كامل  �سباح خلط �لدفاع ح�سني عبد �لو�حد 
يف  ح�سني  و�أمي��ن  �لزهرة  عبد  وعاء  �لو�سط  خلط  وليد  و�أجم��د 
�الول  للهدف  �لنجف  فريق  ت�سجيل  �سهد  �الأول  �ل�سوط  �لهجوم. 
عايد  �لفقار  ذو  مهاجمه  بنجاح  نفذها  جز�ء  �رسبة  بو��سطة 

�لقيثارة  جنوم  �سيء  ال  مقابل  بهدف  �لغزالن  تقدم  عن  ليعلن 
نفذها  مبا�رسة  حرة  ركلة  عرب  �لهدف  هذ�  على  �رسيعا  ردو� 
، فرحان  �لكفة ل�سالح فريقه  بنجاح �ملميز وليد �سامل ليعادل 
�سكور عاد بالنجف للتقدم من جديد عرب ت�سجيله �لهدف �لثاين 
يف مرمى �حلار�س حممد حميد ليعلن بعدها �حلكم نهاية �ل�سوط 
بد�يته  ومع  �لثاين  �ل�سوط  لو�حد.  بهدفني  �لنجف  بتقدم  �الأول 
�لفني  �لكادر  لكن  �الأحمر  للكارت  �لنجف  العبي  �أحد  تعر�س 
لفريق �ل�رسطة طلب نزول العب �أخر بدل �لاعب �ملطرود. مدرب 
�لقيثارة �جرى عدد من �لتبديات يف هذ� �ل�سوط بد�أها بدخول 
ثم  �لو�حد  عبد  ح�سني  �لقائد  عن  بداًل  �أكوتي  �لغاين  �ملحرف 
��رسك �حمد حممد بداًل عن علي فائز وعاء مهاوي بديًا الأحمد 
�ياد ، ذو �لفقار عايد عاد من جديد و�أقتن�س هدف ثالث لفريقه 

و�أ���رسك  باكيتا  �مل��درب  تغري�ت  و��ستمرت  لُه  �سخ�سي  وث��اين 
�حلار�س �حمد با�سل بداًل عن �حلار�س حممد حميد و�أ�رسك عبد 
�لقادر طارق بداًل عن عاء عبد �لزهرة وفي�سل جا�سم بداًل عن 
يختتم  �ن  قبل  �سباح  نبيل  عن  بداًل  كاظم  وح�سام  �سامل  وليد 
 ، وليد  �أجمد  بداًل عن  �لاعب حممد حم�سن  باأ�رس�كه  �لتبديات 
�هد�ف مقابل هدف  �لنجف بثاثة  لتنتهي �ملبار�ة بفوز فريق 
و�حد. وبعد �ملبار�ة ذكر مدرب فريق �الأخ�رس �لرب�زيلي باكيتا 
�ن "�ملبار�ة كانت ذ�ت فائدة كبرية لفريقه للوقوف على مر�كز 
�لاعبني قبل �ن ي�سع مل�ساته �الأخرية على �لت�سكيلة �لنهائية".

�لعا�سمة  �سوب  �لعودة  رحال  �ل�سبت  م�ساء  �لقيثارة  وفد  و�سد 
�لكرة  دوري  �نطاق  قبل  �لتح�سري�ت  مر�حل  ال�ستكمال  بغد�د 
�أكد  ب���دوره،  �ملقبل.  �ل�سهر  من  �لع�رسين  يف  �ملقرر  �ملمتاز 

�المني �ملايل لنادي �ل�رسطة �لريا�سي، عدي �لربيعي، �ن فريق 
و�لدوري  �لعر�ق  كاأ�س  لقبي  على  �سيناف�س  �خل�رس�ء  �لقيثارة 

�ملمتاز �ملوم �ملقبل.
�إن  للنادي،  �لر�سمي  �ملوقع  ن�رسه  ت�رسيح  يف  �لربيعي  وقال 
من  �لعديد  لنا  ك�سف  �لفريق،  خا�سه  �لذي  �لتدريبي  "�ملع�سكر 
�الحر�فية يف �لعمل �لتدريبي ملدرب �لفريق �لرب�زيلي ماركو�س 

باكيتا من خال �لتعامل مع �دق �لتفا�سيل �خلا�سة بالعمل". 
�لفني،  �جلهاز  �حر�فية  من  �سهدناه  ما  على  "عطفًا  و��ساف 
�ملمتاز  �لكرة  دوري  يف  و��سحة  ب�سمة  �سك  با  �سيكون  �لذي 
و�لرغبة �لو��سحة من جنوم فريقنا، فان م�ساألة �ملناف�سة على 
�اللقاب �سيكون يف طليعة �هد�فنا بغ�س �لنظر عن �لية �لدوري 
�و �ي جانب �خر قد يكون له �أثر من قريب �و بعيد عن �ملناف�سة". 
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 خاص
 قرر �الحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم، حتديد بطل �لدوري 
للمو�س��م �ملقب��ل وف��ق نظ��ام �لذه��اب و�الي��اب يف 
مب��ار�ة نهائي��ة بني مت�س��دري �ملجموعت��ني. وذكر 
م�س��در مطل��ع ل�)�جلورن��ال( قائ��ًا : “بعد �لت�س��اور 
بني �ع�س��اء �حت��اد �لكرة، تقرر حتدي��د بطل �لدوري 
�لعر�ق��ي للمو�س��م �ملقبل م��ن خال مب��ار�ة نهائية 
جتم��ع بني مت�س��دري �ملجموعتني عل��ى وفق نظام 
�لذهاب و�الياب”. يذكر �ن �لدوري �لعر�قي للمو�س��م 
�ملقبل �س��يلعب على جمموعتني مب�ساركة 26 فريقًا، 
حي��ث يلع��ب مت�س��در� �ملجموعت��ني لتحدي��د بط��ل 
�ل��دوري، فيم��ا يلعب و�س��يفا �ملجموعت��ني لتحديد 
�س��احب �ملركز �لثالث. وقرر �الحت��اد �لعر�قي لكرة 
�لقدم، ��سد�ر جدول كامل ملباريات �لدوري �لعر�قي 
�ملمت��از ملو�س��م 208-2017، فيما ك�س��ف موقفه 

من رغبة �ندية �لدرجة �الأوىل برفع دعوى ق�س��ائية 
�س��ده. وقال رئي�س جلنة �مل�سابقات يف �الحتاد علي 
جب��ار ل�)�جلورن��ال( �إن "�الحت��اد �سي�س��در ج��دواًل 
كام��ًا جلمي��ع مباري��ات مو�س��م 2017-2018"، 
الفت��ًا �إىل �أن "�الحت��اد �س��ري�عي م�س��اركة فريق��ي 
�لقوة �جلوي��ة و�لزور�ء �ال�س��يوية، لذلك فان �جلدول 
لن يتعار�س م��ع مبارياتهم �لقارية". وفيما يخ�س 
رغب��ة ع��دد من �ندي��ة �لدرج��ة �الأوىل، برف��ع دعوى 
ق�س��ائية �س��د �حتاد �لكرة ب�س��بب بقاء �ندية �لكرخ 
و�ربيل، �أو�س��ح جبار بالقول: "حتى و�ن رفعت تلك 
�الأندية دعوى ق�سائية من خال �ملحكمة �لريا�سية 
ف��اأن �لق�س��اء لن يتخ��ذ �أي �جر�ء بح��ق �الحتاد الن 
ه��ذه �الأندي��ة مل تق��ع عليه��ا �ملظلومي��ة".  وبني �ن 
"�الحت��اد �س��اعد �ندية �لدرج��ة �الأوىل كثري�ً ووقف 
معه��ا، و�الأندية �لتي �س��عدت �ىل �لدرج��ة �ملمتازة 

حت�سلت على �لرخ�سة �ال�سيوية".

�أكد العب نادي �ل�رسطة لكرة �ل�س��لة، حممد �س��اح، �أنه 
�س��يبذل كل ما لديه من �جل فريقه، بعدما تلطخ قمي�سه 

بالدماء يف مبار�ة فريقه �الأخرية �مام �لت�سامن.
و�نته��ت �ملبار�ة بف��وز �ل�رسطة على �لت�س��امن بنتيجة 

.106-61
وق��ال �س��اح ل�)�جلورن��ال( �أن "�ل�رسبة �لت��ي تلقيتها 
كان��ت متعم��دة م��ن �أحد العبي ن��ادي �لت�س��امن، الأجد 

نف�سي فجاأة غارقًا بالدماء".
و�أ�س��اف �ن "ال يوج��د م��ا يدع��و �ىل �لقل��ق، فحالت��ي 
حت�س��نت �حلمد هلل وهذه هي �لريا�س��ة نكون معر�س��ني 
ملثل هذه �حلاالت"، موؤكد�ً بالقول: "�س��اأبذل كل ما لدي 

من �جل قمي�س �ل�رسطة".
وفيما يخ�س مناف�سة �ل�رسطة على �للقب، �أكد �ساح �أن 
"فريق �لقيث��ارة �خل�رس�ء دخل بقوة على لقب �لدوري 

�لعر�ق��ي ه��ذ� �ملو�س��م و�س��نكون �لرقم �الأ�س��عب جلميع 
�لفرق".

ومن جانبه، قال م�س��اعد مدرب نادي �ل�رسطة ر�فد عبد 
�حل�س��ني ل�)�جلورن��ال( �إن "فري��ق �ل�رسط��ة خمتلف هذ� 
�ملو�س��م عن �ملو�سم �ملا�س��ي، الأننا تعاقدنا مع العبني 
حملي��ني وحمرفني جدد على م�س��توى ع��اٍل، ومن �جل 
�عد�دهم ب�سكل مثايل �سيخو�س �لفريق مع�سكر�ً تدريبيًا 

يف تركيا ي�ستمر خلم�سة ع�رس يومًا".
و�أ�س��اف "�ل�رسط��ة من��ذ ��س��ر�كه يف �ل��دوري �لعر�قي 
�ملمتاز وهو يناف�س على �للقب، الن �لفريق مل يكن رقمًا 

�سهًا على �الطاق خال �ملو��سم �ملا�سية".
وتابع �أن "نادي �ل�رسط��ة ميتلك عدد كبري من �لاعبني 
�ملميزين وعلى ر�أ�سهم حممد �ساح، �لذي يعد و�حد�ً من 
�أف�س��ل �لاعبني يف �لوطني �لعرب��ي، ونقطة قوة لفريق 
�لقيثارة �خل�رس�ء، و�س��نعتمد عليهم للعودة �ىل من�سات 

�لتتويج جمدد�ً".

الفيفا يلتزم الحياد ويسدل الستار على قضية أندية المستوطنات في فلسطين
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اختتم نادي ال�شرطة لكرة 
القدم، مع�شكره التدريبي 

الذي ا�شتمر ملدة 20 يومًا 
ا�شتعدادًا ملناف�شات املو�شم 
املقبل من الدوري العراقي 

املمتاز لكرة القدم.
وخا�ض الفريق اخر 

مبارياته التجريبية امام 
نادي النجف، حيث خ�شرها 

بثالثة اهداف لهدف يف 
اأخر بروفة لُه قبل التوجه 
اىل العا�شمة بغداد، م�شاء 

ال�شبت.


