
 
 و�شل��ت بعث��ة منتخ��ب ال�شب��اب لك��رة الق��دم، اىل 
العا�شم��ة القطرية الدوحة ا�شتع��داداً خلو�ض غمار 
ت�شفي��ات اآ�شيا الت��ي حتت�شنها العا�شم��ة القطرية 
للفرتة من 4 اىل 8 ت�رشين الثاين/ نوفمرب اجلاري.

وكانت رحلة منتخب ال�شب��اب مرهقة للغاية، حيث 
ا�شط��ر املنتخ��ب لالنتظار اىل اأكرث م��ن 9 �شاعات 
يف مط��ار بغ��داد ال��دويل ب�شب��ب تاأجي��ل الرح��الت 
اجلوي��ة ل�ش��وء االح��وال اجلوي��ة ، مم��ا جع��ل وف��د 
املنتخب ينتظر ل�شاع��ات متاأخرة من الليل بالرغم 
م��ن ح�شوره اىل املط��ار يف متام ال�شاع��ة الواحدة 
ظه��راً وبالت��ايل اقلع��ت طائ��رة املنتخ��ب الثالثاء. 
و�شم��ت قائمة منتخب ال�شب��اب 21 العبًا وهم كل 
م��ن: علي عبادي، م�شطفى زهري، عبد العزيز عمار، 
ميث��م جب��ار، علي رع��د، منتظر عبد ال�ش��ادة، �رشمد 
�شالح، امين ارزيج، حمم��د داود، حممد علي عبود، 
مهيم��ن عدن��ان، موؤمل ك��رمي، منتظر حمم��د، �شيف 
خالد، احم��د فرحان، اإبراهيم باي���ض، عالء عدنان، 

عل��ي ك��رمي، حيدر ح�ش��ن، حممد ر�ش��ا، حممد عبد 
الرحي��م، بينم��ا حرم��ت االإ�شاب��ة الالعب��ن حبيب 
حمم��د وعبا�ض اياد م��ن االلتح��اق باملنتخب. ومت 
ت�شعي��د منتخ��ب النا�شئ��ن اىل منتخ��ب ال�شب��اب، 
بع��د م�شاركته االأخ��رية يف مونديال الهند، اذ تاأهل 
كث��اين املجموع��ة ال�شاد�ش��ة اىل جان��ب منتخبات 
اإنكل��رتا وت�شيل��ي واملك�شي��ك. وقدم لي��وث الرافدين 
م�شت��وى مقبواًل يف املوندي��ال، بالرغم من خروجه 
م��ن دوري ال��� 16، اإذ ب��داأ م�شواره بالتع��ادل امام 
ت�شيلي به��دف ملثله، ثم تغلب عل��ى ت�شيلي بثالثية 
نظيف��ة و خ���رش من �شاح��ب اللقب منتخ��ب اإنكلرتا 
باأربع��ة اه��داف نظيف��ة، ليتاأهل كث��اين للمجموعة 
بر�شي��د ارب��ع نق��اط. ليواج��ه م��ايل يف دور ال�شتة 
ع���رش ويخ���رش م��ن م��ايل بخم�ش��ة اه��داف لهدف. 
و�شيعول مدرب منتخ��ب ال�شاب قحطان جثري، على 
جنم الفري��ق االأول حممد داود، الذي تغنى به موقع 
االحتاد اال�شيوي لكرة القدم. ون�رش االحتاد اال�شيوي 
يف تقريره عرب موقعه الر�شمي، قائاًل: “يعترب حممد 
داود م��ن االأ�شماء التي يتوقع اأن تربز بقوة يف هذه 

الت�شفيات، حيث يتوق��ع له املراقبون اأن يكون من 
جن��وم امل�شتقبل يف الع��راق”. واأ�شاف: “داود كان 
املهاجم املمي��ز، اذ تاألق يف نهائي��ات بطولة اآ�شيا 
للنا�شئ��ن حت��ت 16 عام��ًا 2016 يف الهند، حيث 
ق��اد منتخب ب��الده اإىل الفوز باللق��ب وفاز بجائزة 
اأف�ش��ل العب يف البطولة، وقد �شجل ركلة الرتجيح 
احلا�شم��ة التي توج من خاللها العراق بلقب البطولة 
اأمام اإيران”. واأو�شح بالقول: “كما �شارك حممد داود 
م��ع منتخب الع��راق يف كاأ�ض الع��امل للنا�شئن حتت 
16 عام��ًا 2017 يف الهن��د، حيث �شجل يف مرمى 
املك�شي��ك وت�شيل��ي خالل ال��دور االأول، لك��ن الالعب 
غاب عن مب��اراة العراق اأمام ت�شيلي يف دور ال� 16، 
حي��ث خ�رش الفريق بنتيج��ة 5-1 وودع املناف�شة”. 
ومل يكن موقع االحت��اد هو الوحيد الذي �شلط ال�شوء 
على موهبة داود، حيث تغنت �شحيفة “الغارديان” 
الربيطاني��ة مبهاج��م املنتخ��ب العراق��ي للنا�شئن، 
60 موهب��ة  اأف�ش��ل  داود وو�شعت��ه �شم��ن  حمم��د 
�شاع��دة حتت 17 عامًا. وقالت الغارديان يف تقرير 
له��ا ن�رشت��ه عل��ى عددها ال�ش��ادر الي��وم، وترجمته 

)اجلورن��ال(، “يف ع��ام 2007، �شجل الالعب يون�ض 
حمم��ود هدف الفوز بكاأ�ض بطولة ا�شيا وت�شبب بن�رش 
الف��رح والبهجة يف ازقة االر�ض العراقية اجلريحة”. 
واأعل��ن االحتاد االآ�شيوي لكرة القدم، جدول مباريات 
املجموع��ة الثالثة، بت�شفي��ات كاأ�ض اآ�شي��ا لل�شباب، 
والت��ي ت�شت�شيفه��ا قط��ر. حي��ث �شتق��ام مبارياتها 
عل��ى ملعب حم��د الكبري، بن��ادي العرب��ي، مب�شاركة 
منتخب��ات "قطر والعراق ولبن��ان"، خالل الفرتة من 
4 اإىل 8 نوفمرب/ت�رشي��ن ث��ان املقبل.    ويلعب يف 
افتتاح ت�شفي��ات املجموعة، يوم 4 نوفمرب، منتخب 
لبن��ان م��ع العراق، ثم يوم 6 نوفم��رب تلتقي قطر مع 
لبن��ان. و�شيقام اللق��اء اخلتامي بن قط��ر والعراق، 
ي��وم 8 نوفمرب، حيث �شيتاأه��ل �شاحب املركز االأول 
يف كل جمموعة، اإىل النهائيات االآ�شيوية، باالإ�شافة 
اإىل اأف�ش��ل 5 منتخب��ات ح�شلت عل��ى املركز الثاين، 
يف املجموع��ات الع���رش. وا�شتع��د منتخ��ب قطر لهذه 
الت�شفي��ات ب�شورة جيدة، ولعب عدًدا من املباريات 
الودي��ة، كان��ت اآخرها اأم��ام الهند، حي��ث فاز بهدف 

نظيف.

المشاركات القارية

 اتحاد الكرة يعترض على عدم مشاركة األندية العراقية بدوري ابطال آسيا

 اأج��رى نادي القوة اجلوية، مرانه االأخ��ري يف العا�شمة بغداد، �شباح 
الي��وم، ا�شتعداداً ملواجهة ا�شتقالل دو�شنبه الطاجكي يف نهائي كاأ�ض 
االحت��اد اال�شيوي. ومن املوؤمل ان تغادر بعثة "ال�شقور" م�شاء اليوم، 
اىل العا�شم��ة دو�شنب��ه خلو�ض نهائي البطول��ة يف الرابع من ت�رشين 
الث��اين/ نوفمرب املقبل. وكان من املقرر ان تغادر بعثة النادي، اأم�ض 
االثنن، اىل عا�شمة طاجك�شتان اال ان االأحوال اجلوية ال�شيئة اأرجئت 
رحلة الفريق اىل اليوم. وتراأ�ض بعثة النادي العميد وليد حميد الزيدي، 
حي��ث �شم��ت م��درب الفري��ق ح�ش��ام ال�شي��د وم�شاع��ده رزاق فرحان 
وم��درب حرا�ض املرمى و�شفي جب��ار ومدرب اللياق��ة البدنية ن�شري 
عب��د االأم��ري وم�رشف الفري��ق جا�شم حمم��د غالم واجلهازي��ن الطبي 
واالإداري ف�ش��ال عل��ى ع�رشين العبًا. ويدخل الفري��ق مع�شكرا تدريبيا 
يف طاجيك�شتان لغر�ض رفع معدالت اللياقة البدنية و االن�شجام بن 
الالعب��ن والتاأقل��م عل��ى اأجواء البل��د امل�شيف من اأج��ل الو�شول اإىل 
اجلاهزية املطلوبة فنيا وبدنيًا.  اجلدير بالذكر ان الالعبن يتمتعون 
مبعنوي��ات عالية بروحهم االندفاعية املتعارف عليها للعوة بالكاأ�ض 
اإىل بغ��داد وا�شع��اد اجلماه��ري العراقي��ة ال �شيما اأن�شاره��م. وت�شببت 

االحوال اجلوية ال�شيئة، يوم االثنن.

اعلن رئي�ض نادي الرمادي مركز حمافظة االنبار الكابنت ع�شام الدخيل، 
اليوم الثالثاء، ان جميع املالعب مدمرة يف الرمادي ومنها امللعب الكبري 
ومل نلم���ض اهتم��ام حكومي بتاأهيل املالعب والقاع��ات الريا�شية. وقال 
الدخي��ل ملرا�ش��ل )اجلورن��ال( ان" الواق��ع الريا�شي يف حمافظ��ة االنبار 
ومدين��ة الرمادي، اقل ما يو�ش��ف باملزري مع انعدام االهتمام احلكومي 
م��ن جمل�ض االنبار وم�شوؤويل الدوائر الريا�شي��ة الذين مل يقدموا اأي �شيء 
للريا�ش��ة وال�شباب". وا�ش��اف ان" ملعب الرمادي الكب��ري مدمر بالكامل 
ج��راء العملي��ات االرهابية وال منتلك ملعب��ا منا�شبًا الإقام��ة بطولة لكرة 
الق��دم للف��رق ال�شعبية وال ن�شتطيع متويل فريق واح��د ب�شبب انعدام الدعم 
احلكوم��ي رغم االالف من املنا�ش��دات واملطالب التي رفعناها اىل جمل�ض 
االنب��ار ومديري��ة الريا�ش��ة وال�شب��اب". وا�ش��ار الدخي��ل، اىل ان" مدين��ة 
الرم��ادي فيه��ا الع�رشات من الف��رق ال�شعبية ناهيك على ن��ادي الرمادي 
ال��ذي ي�شم فريق ك��رة القدم والطائ��رة وال�شلة وكرة اليد وف��رق ريا�شية 
كان��ت له��ا م�ش��اركات وا�شع��ة قب��ل ع��ام 2014 لكنه��ا الي��وم ال متتلك 
ملعب��ا منا�شب��ا الإقامة بطول��ة �شعبي��ة".  وكان وزير ال�شب��اب والريا�شة 
عب��د احل�ش��ن عبطان، خالل لقائ��ه ممثلي ال�رشكة املنف��ذة مللعب االنبار 
بح�ش��ور الدائرة الهند�شية لل��وزارة، ان "املناطق املحررة لها اولوية عند 

احلكومة والبد من اعادة العمل يف امل�رشوع باأ�رشع وقت ممكن".

  
يوا�ش��ل املنتخ��ب الوطن��ي لل�شباحة التاب��ع لالحتاد 
العراق��ي لالوملبي��اد اخلا���ض تدريبات��ه عل��ى م�شبح 
يف  للم�شارك��ة  حت�ش��رياً  املغل��ق  االوملب��ي  ال�شع��ب 
مناف�شات ال��دورة االقليمية التا�شعة التي �شتجرى يف 

دولة االإمارات العربية املتحدة �شهر اآذار املقبل.
وقال��ت مدرب��ة املنتخ��ب الدكت��ورة اأح��الم �شغات��ي 
: ان تدريب��ات فريقه��ا متوا�شل��ة بواق��ع 3 وح��دات 
م��ن  واخلمي���ض  والثالث��اء  ال�شب��ت  الأي��ام  �شباحي��ة 
ال�شاع��ة 9 ولغاي��ة 11 �شباح��ا يف م�شب��ح ال�شع��ب 
االأوملب��ي املغل��ق ا�شتع��داداً للم�شارك��ة يف مناف�شات 

ال��دورة االقليمي��ة املق��رر اإقامتها يف االم��ارات �شهر 
اذار املقب��ل. وا�شاف��ت ان فريق ال�شباح��ة �شي�شرتك ب� 
4 �شباحن والعدد نف�شه من لفئة الن�شاء، مبجموع 8 
عنا�رش �شتدافع عن األوان العراق يف املحفل االقليمي 
املقب��ل، وان التدريبات التي جت��رى يف م�شبح ال�شعب 
ت�شهد مراحل التكنيك والتدريب لل�شباحن اجلدد الذين 
التحق��وا بفعالية ال�شباح��ة يف املدة االخرية، حيث مت 
اج��راء تدريب��ات اأ�شا�شي��ة له��م، وبعده��ا و�شل��وا اىل 
مرحلة التدريب والتكنيك بهدف تطوير قدراتهم الفنية 
لتحقي��ق النجاحات  وبينت: ان لديها نحو 12 عن�رشاً 
من ال�شباح��ن اجلدد، وبع�ض الطاق��ات ال�شابقة، وان 

هنالك العبن مل يعد لهم مكان باملنتخب، 

 
اأنه��ى التع��ادل االيجابي بهدف مب��اراة امانة بغداد 
وحر���ض احل��دود امل�رشي والتي ج��رت احداثها على 
ار���ض ملعب فندق ومنتجع موفمب��ك مقر اقامة وفد 
ن��ادي امانة بغ��داد. حيث تقدم فري��ق حر�ض احلدود 
ع��ن طري��ق �رشبة ج��زاء فيما ح��اول بعده��ا العبو 
امان��ة بغ��داد م��ن تعدي��ل كفة املب��اراة لك��ن جميع 
املح��اوالت مل تنج��ح يف زيارة �شب��اك حار�ض فريق 
حر���ض احلدود لينته��ي بعده��ا ال�ش��وط االول بتقدم 
حر���ض احلدود به��دف دون رد. �ش��وط املباراة الثاين 
دخل العبي امانة بغداد من اجل تعديل كفة املباراة 
حي��ث ا�شاع العبي امانة بغداد عدة فر�ض للت�شجيل 

لك��ن الدقائق االخ��رية من اللق��اء ا�شتطاع املحرتف 
الغ��اين م��ن ت�شجي��ل ه��دف التع��ادل الأمان��ة بغ��داد 
لتنته��ي بعدها اح��داث املباراة بالتع��ادل االيجابي 
به��دف ل��كل فريق. وق��ال رئي�ض وفد الن��ادي، حممد 
فرح��ان اإن "اختي��ار فري��ق امان��ة بغ��داد، للعا�شمة 
امل�رشي��ة القاه��رة لتك��ون مع�شك��را تدريبي��ًا لفريق 
االمان��ة ا�شتعدادا للمو�شم الك��روي املمتاز -2017
2018، ج��اء على وفق روؤي��ة ادارة ناديه واجلهاز 
الفن��ي امل���رشف عل��ى تدري��ب الفري��ق ك��ون االندية 
االفريقي��ة متتاز بالق��وة وال�رشعة وامله��ارة العالية 
تتف��وق بها على الكرة اال�شيوي��ة وهو ال�شبب الرئي�ض 
الختي��ار م�رش لتكون حمط��ة اعداد الفري��ق للدوري 

وهناك جتارب �شابقة بهذا املجال".

الصقور تختتم تدريباتها 
وتتجه الى طاجكستان

نادي الرمادي: لم نلمس اهتمامًا 
حكوميًا بتأهيل المشاريع الرياضية 

أمانة بغداد يتعادل مع حرس الحدود وديًا

العراق يشارك في الدورة االقليمية التاسعة للسباحة 

بدوري  العراقية  االأندية  ماركة  �شماح  عدم  "قرار  ان  واأ�شاف 
من  ال��راب��ع  امل�شتوى  اكمال  ع��دم  على  عطفًا  ج��اء  االب��ط��ال، 
اأجن��زت  العراقية  "االأندية  اأن  مبينًا  اال�شيوية"،  الرتاخي�ض 
يف  بامل�شاركة  ي�شمح  ال  والذي  الرتاخي�ض  من  االأول  امل�شتوى 

دوري ابطال اآ�شيا وامنا يف كاأ�ض االحتاد اال�شيوي فقط".
واأو�شح اأن "االحتاد العراقي اأر�شل كتابًا اىل االحتاد اال�شيوي، 
اجلوية  القوة  م�شاركة  ب�شاأن  ق��راره  على  فيه  يعرت�ض  كي 
اال�شيوي  نظريه  رد  �شينتظر  "االحتاد  اأن  اإىل  الفتًا  والزوراء"، 

خالل االأيام املقبلة".
وتلقى ناديا القوة اجلوية والزوراء، يف وقت �شابق، كتابًا ر�شميًا 

دوري  يف  الفريقن  م�شاركة  فيه  يوؤكد  اال�شيوي  االحت��اد  من 
ابطال ا�شيا. و اأعلنت جلنة الرتاخي�ض يف االحتاد العراقي لكرة 
القدم، اكمال 26 ناديًا لل�رشوط التي و�شعها االحتاد اال�شيوي 

لكرة القدم.
 وقال ع�شو اللجنة حمي دواي ل� )اجلورنال( اإن “اللجنة ت�شلمت 
لكرة  املمتاز  العراقي  الدوري  يف  ناديًا   26 من  كاملة  ملفات 

القدم”.
بع�ض  حول  الب�شيطة  املالحظات  بع�ض  “هناك  ان  واأ�شاف 
 13“ ان  مبينًا  االندية”،  بع�ض  قبل  من  منجزة  الغري  ال�رشوط 

ناديًا مازالت �رشوطهم معلقة ومل تكملها على امت وجه”.
واأو�شح ان “اللجنة �شتجتمع خالل االأيام القليلة املقبلة لتقييم 
ن�شب اجناز �رشوط الرخ�شة اال�شيوية وعلى اأ�شا�شها �شنقرر منح 

الرتاخي�ض لالأندية املتعلقة من عدمها”.
اال�شيوي  نظريه  الكرة  احت��اد  فيه  يطالب  ال��ذي  الوقت  ويف 
مب�شاركة االأندية العراقية يف دوري ابطال ا�شيا، طالب االحتاد 
العراقي لكرة القدم، االأندية املعرت�شة باإر�شال مقرتحاتها ب�شاأن 
تعديل اآلية الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم 2017-2018.

ان  القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  "يوؤكد  بيان:  وقال االحتاد يف 
ابوابه مازالت مفتوحة لكل االآراء، التي من املمكن لها ان تع�شد 

طريقه الكروي الذي يهدف الو�شول اىل حمطة اال�شتقرار".
مطلقًا  يتطري  ال  انه  اخرى  مرة  ي�شري  الكرة  "احتاد  ان  واأ�شاف 
لذلك  لروؤاه،  وان كانت خمالفة  نظر حتى  او وجهة  نقد  اي  من 
هو يتمنى على االدارات ان تر�شل مقرتحاتها ب�شاأن اآلية الدوري 
منا�شب  جديد  مبفهوم  واخل���روج  درا�شتها  لنا  يت�شنى  حتى 

للم�شابقة املقبلة".
العديد من  اليومن املا�شين  "االحتاد ت�شلم خالل  ان  واأو�شح 
ب�شكل  درا�شتها  �شيتم  امل�شابقة،  ب�شاأن  االيجابية  املقرتحات 
جدي قبيل االجتماع املقبل الذي �شيتم عقده يوم االحد املقبل".
للهيئات  مطالبته  االحتاد  "يجدد  قائاًل:  بيانه  االحتاد  واختتم 
االدارية ب�رشورة ار�شال مقرتحاتها ب�شيغة ر�شمية قبل موعد 
املوؤمتر الفني للبطولة لكي نخرج بالية تنال ر�شا اجلميع بعيدا 

عن اي لغة اأخرى".
الدوري  اآلية  بتعديل  الكرة  احتاد  طالبوا  ناديًا،   15 اأن  يذكر 

العراقي للمو�شم املقبل.
ومن بن هذه االأندية: ال�رشطة والقوة اجلوية والزوراء وامليناء 

وغريها.

محمد خليل

بغداد- خاص

االنبار- الجورنال

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 خاص
 اق��رتب املدير الفني لن��ادي وادي دجلة امل�رشي، 
احم��د ح�شام ميدو، من تدريب اأحد االأندية العراقية 

يف املو�شم اجلديد 2017-2018.
ون���رشت �شحيف��ة "الي��وم ال�شاب��ع" امل�رشي��ة يف 
عدده��ا ال�ش��ادر الي��وم، اإن "اأح��د ال��وكالء اأر�ش��ل 
عر�ش��ًا ر�شميًا ملي��دو، من اأجل الرحي��ل عن دجلة، 
وتوىل القيادة الفنية الأحد الفرق بالدوري العراقي، 

مبقابل مادي يبلغ 60 األف دوالر �شهريًا".
 ومن املنتظ��ر اأن يح�شم ميدو وجهته املقبلة �شواء 
باال�شتم��رار مع الفري��ق الدج��الوى اأو الرحيل من 

اأجل العمل يف الدوري العراقي.
 وخ���رش دجل��ة م��ن الزمال��ك بنتيج��ة 3/0 ف��ى 
املب��اراة التي جمعتهم��ا، م�شاء االأحد عل��ى اإ�شتاد 
القاه��رة الدويل �شم��ن مناف�شات اجلول��ة ال�شابعة 

من عمر م�شابقة الدوري املمتاز.
ويعتمد ميدو على الالعب��ن ال�شباب مع زج بع�ض 
عنا���رش اخل��ربة، وه��و االأ�شل��وب ال��ذي يتبعه يف 

ناديه احلايل وادي دجلة.
واأو�ش��ح مي��دو يف ت�رشيحات �شحفي��ة اأن "وادي 
دجل��ة ي�شعى لالعتماد على اأكرب عدد من النا�شئن 
م��ع دم��ج بع���ض العنا�رش الت��ي تتمت��ع باخلربة، 
لال�شتثم��ار يف قط��اع الك��رة فيم��ا بع��د، الفتا اإىل 
اأن قائم��ة الفري��ق احلالي��ة ت�ش��م 19 العب��ا حتت 
ال�ش��ن وهو عدد كب��ري جدا باملقارن��ة بباقي اأندية 

الدوري".
وتاب��ع "العامل��ي" اأن "نتائ��ج الفري��ق �شتتح�ش��ن 
مع الوق��ت، خا�شة يف ظل حت�ش��ن االأداء تدريجيا، 
ويظه��ر ذلك من مباراة الأخرى"، موؤكدا اأن "جمل�ض 
االإدارة وع��ده بتدعي��م �شفوف��ه باأربع��ة اأو خم�شة 
عنا�رش من اخلربة يف االنتقاالت ال�شتوية املقبلة".

اأعلن نادي النجف لكرة القدم، �شم املهاجم الكامريوين 
ه��رييف ت�شام��ي كري�شتي��ان للدفاع ع��ن األ��وان الفريق 

املو�شم املقبل.
وذك��ر بيان ن���رشه املوق��ع الر�شم��ي للن��ادي اأن "اإدارة 
نادي النج��ف الريا�شي، اتفقت م��ع الالعب الكامريوين 
ه��رييف ت�شام��ي كري�شتي��ان للع��ب يف �شف��وف فري��ق 

النادي الكروي للمو�شم اجلديد 2017-2018".
واأ�شافت اأن "ت�شامي �شيكون املحرتف الثاين يف الفريق 
اإىل جان��ب الربازيل��ي فرنان��دو ال��ذي التح��ق ب�شف��وف 

الفريق يف االأ�شبوع املا�شي".
هرييف البالغ من العمر 29 عاما يلعب خلف املهاجمن 
وله جتارب احرتافي��ة يف عدة دول منها اأملانيا وتركيا 

واجلزائر وال�شعودية.
وخا���ض اختباراً مع ن��ادي الزوراء، اال ان مدرب الفريق 

اأي��وب اودي�ش��و مل يرغ��ب ب�شم��ه للفريق كون��ه ال يلعب 
كمهاجم �رشيح.

هرييف البالغ من العمر 29 عاما يلعب خلف املهاجمن 
وله جتارب احرتافي��ة يف عدة دول منها اأملانيا وتركيا 

واجلزائر وال�شعودية .
م�شريت��ه االحرتافية بداأت ع��ام 2006 مع نادي هريتا 
برل��ن االأمل��اين ثم انتقل لن��ادي هام��ربوغ يف املو�شم 
الت��ايل ولعب له ملو�شم��ن متتالين ، ث��م انتقل لتمثيل 
ع��ددا م��ن االأندية االأوربي��ة يف الت�شيك واملج��ر وبولندا 
وال�شوي��د ،وبعدها لعب لن��ادي �شيدي بلعبا�ض اجلزائري 
والعروبة االإمارات��ي ، قبل اأن ينتقل يف مو�شم -2015
2016 لن��ادي جريي�ش��ون �شبور الرتك��ي ، ويف مو�شم 
2017-2016 ان�شم لنادي فيريين�شي الربتغايل اأحد 
ف��رق الدوري الربتغايل املمتاز ، ويف املريكاتو ال�شتوي 
انتق��ل لنادي هجر ال�شعودي اأحد فرق الدرجة االأوىل يف 

ال�شعودية .

بعد رحلة مرهقة...منتخب الشباب يصل الدوحة استعدادًا لتصفيات آسيا ويبدأ اعداده لمواجهة لبنان

ميدو على أعتاب الدوري العراقي النجف يتعاقد مع منبوذ الزوراء
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قدم االحتاد العراقي لكرة 
القدم، اعرتا�ضه على كتاب 

االحتاد اال�ضيوي ب�ضاأن 
م�ضاركة االأندية العراقية 

يف كاأ�س االحتاد اال�ضيوي 
ودوري ابطال اآ�ضيا.

وقال اخلبري الكروي يف 
جلنة امل�ضابقات با�ضم جمال 

لـ)اجلورنال( اإن "االحتاد 
اال�ضيوي لكرة القدم، اأر�ضل 

كتابًا اىل االحتاد العراقي 
يوؤكد فيه، اأن اندية القوة 

اجلوية والزوراء لن ي�ضاركا 
يف دوري ابطال ا�ضيا 

املو�ضم املقبل".


