
 

ر�سمت اجلولة ال�سابع��ة، مالمح املناف�سة على بطل 
دوري اخللي��ج العرب��ي الإمارات��ي للمحرتفني لكرة 
الق��دم ه��ذا املو�س��م، بع��د انح�س��ار التناف���س على 
القم��ة ب��ني الو�سل والع��ني، ب�رشاكة ب��ني الفريقني 
يف الرتب��ع على عر�س �سدارة الرتتي��ب بر�سيد 17 
نقطة لكل منهما، ومنح��ت اأف�سلية الت�سجيل خارج 
الأر���س، املرك��ز الأول للو�س��ل، بتعادله 2-2 يف 
اجلول��ة الأوىل م��ن الدوري م��ع الع��ني، والذي حل 

ثانيًا.
ومل ت�سهد املراكز ال� 9 الأوىل يف ترتيب الدوري اأي 
تغيري، بعدما متكن الو�سل من ح�سم ديربي بر دبي 
بهدفني دون مقابل، اأمام م�ست�سيفه الن�رش، والذي 
ح��ل خام�سًا بر�سيد 10 نقاط، فيما عاد العني ب� 3 
نقاط غالية من اأبوظبي، بالفوز بهدف دون مقابل، 
يف كال�سيك��و الإم��ارات، عل��ى م�ست�سيف��ه الوحدة، 

والذي بقى يف املركز الثالث بر�سيد 13 نقطة.

وظ��ل �سباب الأهلي دبي رابعًا رغم و�سوله اإىل 12 
نقطة، بتعادله بدون اأهداف مع م�ست�سيفه اجلزيرة 
حامل اللق��ب، والذي بقى �ساد�س��ًا بر�سيد 9 نقاط، 
وبف��ارق نقطة واحدة عن دب��ا الفجرية يف الرتتيب 
ال�ساب��ع، بعد التعادل 2-2 مع حت��ا، والذي تراجع 
للمرك��ز الأخري بر�سي��د 4 نقاط، وه��و نف�س ر�سيد 
فري��ق الإم��ارات يف املرك��ز احل��ادي ع���رش، بع��د 
اخل�س��ارة اأم��ام بهدف دون مقابل اأم��ام م�ست�سيفه 

ال�سارقة الذي تقدم اإىل املركز العا�رش. 
يف ح��ني ظل الظفرة وعجمان يف مركزيهما الثامن 
والتا�سع، بر�سيد 7 نقاط لكل منهما، بعد تعادلهما 
ب��دون اأه��داف يف اجلول��ة ال�سابع��ة، والت��ي �سهدت 
اأدن��ى ن�سبة تهديف يف املو�س��م احلايل، بت�سجيل 8 
اأهداف فقط يف املباريات ال� 6، مبعدل 1.33 هدف 
يف كل مب��اراة، بعد ف�سل 7 فرق يف الت�سجيل خالل 
اجلولة، و�سهدت مباراة واحدة فقط %50 من جملة 
الأهداف امل�سجل��ة يف كل املباريات، عندما تعادل 

دبا الفجرية مع حتا 2-2.
وانته��ت 3 مباريات من مواجهات اجلولة ال�سابعة، 

بالتع��ادل، فيم��ا كان ال�سارق��ة هو الفري��ق الوحيد 
ال��ذي حقق الفوز على اأر�سه، وهو اأي�سًا فوزه الأول 
يف املو�س��م احل��ايل، وع��اد كل من الو�س��ل والعني 

بالعالمة الكاملة من خارج ملعبيهما.
وابتع��د الربازيل��ي فابي��و ليم��ا، مهاج��م الو�س��ل، 
ب�سدارة قائمة الهدافني، بعد و�سوله اإىل 9 اأهداف، 
بت�سجي��ل ثنائي��ة فريق��ه يف �سباك الن���رش، وات�سع 
الف��ارق بينه واأق��رب مناف�سيه ماكيتي ديوب اإىل 3 
اأهداف، بعد اأن �سام مهاجم �سباب الأهلي دبي، عن 
الت�سجي��ل يف اآخر 3 ج��ولت، وجتمد ر�سيد الثالثي 
تيجايل من الوحدة، و�سا�سا لعب الإمارات، وامليدا 

لعب الظفرة عند 5 اأهداف.
و�سه��دت اجلولة ال�سابعة، حالة ط��رد واحدة، كانت 
م��ن ن�سي��ب حممد جمال لع��ب حتا، وال��ذي غادر 
امللع��ب يف الدقيقة الأوىل من الوقت املحت�سب بدًل 
م��ن ال�سائع بعد نيله الإن��ذار الثاين، واأ�سهر احلكام 
خ��الل اجلولة 23 بطاق��ة �سفراء، و�سه��دت مباراة 
الفتت��اح ب��ني دب��ا وحت��ا اأعل��ى ن�سب��ة للبطاقات 

امللونة بواقع 7 �سفراء وواحدة حمراء.

وظهرت البطاق��ة ال�سفراء مرة واح��دة يف مواجهة 
ال�سارق��ة والإم��ارات، فيم��ا كان فري��ق الإم��ارات 
ه��و الفريق الوحي��د الذي خ��رج من اجلول��ة ب�سجل 
خ��ال م��ن الإن��ذارات، واحت�سبت ركلة ج��زاء واحدة 
يف اجلول��ة �سج��ل منه��ا اإدري�س فتوح��ي هدفًا لدبا 

الفجرية يف �سباك حتا.
م��ن جانب اخر اأر�س��ل املهند�س م��روان بن غليطة، 
لك��رة  الإمارات��ي  الحت��اد  اإدارة  جمل���س  رئي���س 
الق��دم، برقي��ات تهنئ��ة، اإىل الدكت��ور كم��ال �سداد، 
رئي���س الحت��اد ال�سوداين للك��رة، مبنا�سبة فوزه يف 

النتخابات موؤخًرا.
كم��ا اأر�س��ل برقي��ة تهنئ��ة اإىل عبد اخلال��ق م�سعود، 
رئي���س الحتاد العراق��ي لكرة الق��دم، مبنا�سبة فوز 
نادي القوة اجلوية، ببطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي، 

واحتفاظه باللقب، للعام الثاين على التوايل.
ا، فوزي لقجع، رئي�س الحتاد  وهناأ ب��ن غليطة اأي�سً
املغرب��ي لكرة الق��دم، مبنا�سبة فوز ال��وداد بدوري 
 ،)2-1( الأهل��ي،  ح�س��اب  عل��ى  اإفريقي��ا،  اأبط��ال 

مبجموع مباراتي الذهاب والإياب.

آلية الدوري الممتاز

خبراء يصفون قرار االتحاد بـ"الخاطئ".. ويؤكدون: اآللية ستدمر الكرة العراقية

 ا�س��دل ال�ست��ار موؤقت��ًا على مناف�س��ات ال��دوري املمتاز  بك��رة ال�سلة 
بانته��اء جولت��ه اخلام�س��ة م��ن املرحل��ة الوىل لف�سح املج��ال امام 
حت�س��ريات املنتخ��ب الوطني ال��ذي ينتظره ا�ستح��اق ت�سفيات كا�س 
الع��امل بلقائ��ني خالل الناف��ذة الوىل �ستجمعه ام��ام ايران يف عمان 
يف اخلام���س والع�رشي��ن من ال�سه��ر احلايل بعدها بثالث��ة ايام يلتقي 
كازخ�ست��ان يف ار�س الخرية ، ثم تعاود عجلة الدوري بالدوران من 

جديد مع بداية ال�سهر املقبل.
ويت�س��در فريق��ا ال�رشطة والكرخ ج��دول ترتيب ال��دوري ولكل منهما 
٨ نق��اط م��ن ارب��ع انت�س��ارات ، ولك��ن مايف�س��ل بينهما ه��و طبيعة    
املباري��ات  الت��ي خا�سه��ا كل منهم��ا ، فال�رشط��ة متكن م��ن اجتياز 
مناف�س��ني قويني امثال النفط وامليناء ، فيما املناف�س الكرخ مل يلعب 
خ��الل الدوار املا�سية مع فرق ال�سدارة لذا يتوجب عليه الرتكيز يف 

املباريات املقبلة .
ويق��ف نف��ط اجلن��وب باملركز الثال��ث ب ٧ نق��اط جمعه��ا من ثالث 
انت�س��ارات وخ�س��ارة وحيدة ،ويقف احللة باملرك��ز الرابع ب ٧ نقاط 
م��ن خم���س مباري��ات ، يلي��ه الكهرباء خام�س��ا ب ٦ نق��اط من ثالث 
انت�سارات ، النفط تعرث هذا املو�سم يف بداية م�سواره فمني بخ�سارتني 
من ال�رشطة والكهرباء وكاد ان يقع يف فخ امليناء يف الب�رشة  فاحتل 

املركز ال�ساد�س ب ٦نقاط من اربع مباريات.

وق��ع املحرتف الغاين ” ديني�س تيتي��ه ” على ك�سوفات نادي امانة بغداد 
لتمثي��ل ك��رة ا�س��ود العا�سم��ة املو�س��م الك��روي املقبل الذي م��ن املزمع 

انطالقته الوىل يف الع�رشين من �سهر ت�رشين الثاين اجلاري.
وق��ال م�رشف كرة المانة حممد فرحان، “اغلقنا ملف انتداباتنا للمو�سم 
الك��روي املقب��ل بتوقيع املحرتف الغ��اين ديني�س تيتي��ه قادما من فريق 
طنط��ا امل���رشي على �سبيل الع��ارة ملو�سم واحد”. وا�س��اف ان “اجلهاز 
الفن��ي تو�س��ل اىل قناع��ة بامل��ردود الفني والب��دين لتيتي �سيم��ا بعد ان 
مت��ت م�ساهدته خالل املع�سكر التدريبي ال��ذي اختتم موؤخراً يف العا�سمة 
امل�رشية القاهرة”. واختتم حديثه قائاًل ان “معرقل واحد قد يحول دون 
 ” T.M.S ”�امت��ام ال�سفق��ة يتمثل بالف��رتة الزمنية الباقية على غل��ق ال
حي��ث �سنح��اول جاهدين من اجل ادخ��ال كافة الم��ور الدارية اخلا�سة 
باللع��ب قبل ذل��ك ل�سمان تواجده م��ع الفريق، لفت��ًا اىل ان ح�سوره اىل 
بغ��داد مرتبط باإنهاء الم��ور اعاله”. وكان التع��ادل اليجابي بهدف، قد 
انه��ى مباراة امانة بغ��داد وحر�س احلدود امل�رشي والت��ي جرت احداثها 
على ار�س ملعب فندق ومنتجع موفمبك مقر اقامة وفد نادي امانة بغداد.

 
الوطن��ي، با�س��ل  الإداري للمنتخ��ب  اأعل��ن املدي��ر 
كوركي�س، غياب متو�سط ميدان هاماربي ال�سويدي، 
ريب��ني ا�سعد عن مواجهة منتخب �سوريا الودية يف 

ال�13 من �سهر ت�رشين الثاين اجلاري.
وق��ال كوركي���س ل�)اجلورن��ال( اإن “متو�سط ميدان 
هامارب��ي ال�سوي��دي ريب��ني ا�سع��د، �سيغي��ب ع��ن 
مواجه��ة �سوري��ا الودية على ملع��ب كربالء الدويل 

يف الثالث ع�رش من �سهر ت�رشين الثاين اجلاري”.
واأ�س��اف ان “ا�سع��د �سيغي��ب ع��ن املب��اراة ب�سب��ب 
الإ�ساب��ة الت��ي تعر���س لها خ��الل مب��اراة فريقه 
الأخ��رية ام��ام هامل�ست��اد يف اجلول��ة الأخرية من 

الدوري ال�سويدي املمتاز”.

وفيم��ا يخ���س ا�ستعدادات املب��اراة، اأعلن��ت وزارة 
ال�سب��اب والريا�سة، جاهزية ملع��ب كربالء الدويل 
ل�ست�ساف��ة املب��اراة الودية ب��ني املنتخب الوطني 
ونظريه ال�س��وري يف الثالث ع�رش م��ن �سهر ت�رشين 

الثاين اجلاري.
وذك��ر بي��ان ن���رشه املوق��ع الر�سم��ي للن��ادي، اأن 
الفني��ة والهند�سية واخلدمي��ة يف وزارة  "الك��وادر 
ال�سب��اب والريا�س��ة، اجنزت اأعم��ال تاأهيل ار�سية 

ملعب كربالء الدويل �سعة 30 الف متفرج".
واأ�س��اف ان "امللع��ب جاه��ز ل�ست�ساف��ة املباراة 
الدولية الودية التي �ستجمع املنتخب العراقي بكرة 
القدم مع نظريه ال�سوري يف ال� 13 من �سهر ت�رشين 
الث��اين اجل��اري، يف اإط��ار م�ساع��ي ال��وزارة لرف��ع 

احلظر الكلي عن املالعب العراقية".

يخو�س ن��ادي املين��اء، اأوىل مباريات��ه التجريبية يف 
ا�ستع��داداً ملناف�س��ات  تون���س  التدريب��ي يف  مع�سك��ره 
فري��ق  ويوا�س��ل  املقب��ل.  املو�س��م  العراق��ي  ال��دوري 
"ال�سفانة" تدريباته يف مع�سكره اجلاري حاليا مبدينة 
�سو�س��ة التون�سي��ة بواق��ع وحدت��ني تدريبي��ة �سباحية 

وم�سائية، حيث انهى الفريق مرانه ال�سباحي الثنني.
وق�س��م امل��ران اىل ق�سمني، الول ب��دين والثاين ركز فيه 
امل��درب عل��ى اجلان��ب التكتيكي ويف �سي��اق مت�سل مت 
تغي��ري جدول املباراة الودية، حي��ث مت تاأجيل مواجهة 

النج��م ال�ساحلي اىل موع��د اخ��ر ومت ال�ستعا�سة عنها 
مبب��اراة ام��ام ن��ادي �سرت جرزون��ة احد اندي��ة الرابطة 

التون�سية املحرتفة الثانية.
علما ان الدوري التون�سي يق�سم اىل ثالث اق�سام الرابطة 
التون�سية املحرتفة الوىل و الرابطة التون�سية املحرتفة 
الثانية والرابطة التون�سية الثالثة و�ستكون املباراة غدا 

ال�ساعة الثانية والن�سف مبدينة �سو�سة.
ويف �سي��اق مت�سل، التحق ببعث��ة الفريق مدرب اللياقة 
التون�س��ي ه�س��ام غزية، ال��ذي مت التعاق��د معه يف وقت 
�ساب��ق وتاأخ��ر تاأ�س��رية دخول��ه للع��راق حال��ت دون 

التحاقه بالفريق.

الشرطة والكرخ يتصدران 
الدوري السلوي

أمانة بغداد يتعاقد مع 
محترف طنطا المصري

الميناء يواجه نادي ستر جرزونة وديًا

ريبين أسعد يغيب عن مواجهة سوريا

 
مدرب نادي النفط ح�سن اأحمد، اأكد اأن اآلية الدوري املمتاز �ست�سبب 
هذه  و�سعت  امل�سابقات  جلنة  اأن  مبينًا  العراقية،  للكرة  الدمار 
اللية من اجل م�ساحلها النتخابية. وقال احمد ل�)اجلورنال( اإن 
"اآلية الدوري العراقي مب�ساركة 28 ناديًا، �ست�سبب الدمار و�ستعود 
بنتائج �سلبية على الكرة العراقية، كونه �سي�سبب الفو�سى وم�ساكل 

التاأجيالت وغريها من الأمور".
الدوري  اىل  جديدة  اندية  ا�سافت  امل�سابقات  "جلنة  ان  واأ�ساف 
يف  املعتمدة  القوانني  جميع  وخالفت  ا�ستحقاق  دون  املمتاز، 
ال�سنوات املا�سية". وتابع احمد، اأن "احتاد الكرة و�سع هذه اللية 
من اجل الفوز بالأ�سوات يف النتخابات املقبلة"، حمماًل الهيئة 
ظل  يف  العراقية  للكرة  �سيحدث  ما  م�سوؤولية  الحتاد  يف  العامة 

اعتماد اآلية ال� 28 ناديًا".
ذريعة الرتاخي�س

الالعب الدويل ال�سابق واملحلل الريا�سي �سفوان عبد الغني، اكد 
ان الحتاد اتخذ من نظام الرتاخي�س ذريعة من اجل اإ�سافة املزيد 
من الأندية اىل الدوري املمتاز، لفتًا اإىل اأن احتاد الكرة فتح على 
اإن  ل�)اجلورنال(  الغني  عبد  وقال  اغالقه.  ال�سعب  من  بابًا  نف�سه 
اإ�سافة  اجل  من  ذريعة  الرتاخي�س  نظام  من  اتخذ  الكرة  "احتاد 
اندية جديدة اىل الدوري املمتاز مثل اندية ال�سناعة وال�سليمانية".
واأ�ساف ان "احتاد الكرة فتح على نف�سه بابًا من ال�سعب اغالقه، 
ح�ساب  على  املحافظات  اندية  بع�س  مب�ساركة  �سماحه  بعد 
 32 من  دوري  اإقامة  ا�ستبعد  لن  وبالتايل  الأخ��رى،  املحافظات 
"م�ساركة  اأن  الغني،  واأو�سح عبد  التخبطات".  ناديًا يف ظل هذه 
لن  اغفاله،  ميكننا  ول  م�رشوع  حق  املحافظات  اندية  جميع 

الأندية التي تاأهلت للدوري املمتاز، تاأهلت دون ا�ستحقاق او وفق 
اآلية او قانون".

الفقر الفني
�سيكون  العراقي  الدوري  ان  اأكد  قي�س،  �سعد  ال�سابق  الدويل  النجم 
فقري فنيًا املو�سم املقبل و�سي�سهد نتائج كبرية نظراً للتباين الكبري 

يف م�ستويات الأندية.
فنيًا  فقري  �سيكون  العراقي  "الدوري  اإن  ل�)اجلورنال(  قي�س  وقال 
التواجد  ت�ستحق  ل  فرق  م�ساركة  �سي�سهد  لأن��ه  املقبل،  املو�سم 
�سمن اندية النخبة". واأ�ساف اأن "الأندية التي تاأهلت من الدرجة 
الأوىل، مل ت�ستطع جماراة اندية الدوري املمتاز لأنها فقرية ماديًا 
"الفرق  اأن  وتابع  املمتاز".  ال��دوري  اأندية  ميتلكه  ما  متتلك  ول 
الدوري  يف  الأوىل  الأرب��ع  اجلولت  يف  �ستعاين  حديثًا  ال�ساعدة 
على اقل تقدير، ب�سبب العداد ال�سعيف وعدم جاهزيتهم خلو�س 

غمار الدوري".
مقرتحات منطقية

النجم الدويل ال�سابق نعيم �سدام، و�سع بع�س املقرتحات املنطقية 
لإقامة دوري منظم، فيما حمل و�سائل العالم م�سوؤولية ما يحدث 
امل�سابقات  "جلنة  اإن  ل�)اجلورنال(  �سدام  وقال  العراقية.  للكرة 
ت�ستطيع اإقامة دوري يتاألف من 20 ناديًا بنظام املباراة الواحدة 
ولي�س الذهاب والإياب وبعدها يتم تق�سيم اندية الدوري اىل ثالثة 
الأخرية".  املراكز  واندية  الو�سط  واندية  ال�سدارة  اندية  اق�سام 
واأ�ساف ان "هذه الأندية �ستلعب فيما بينها من اجل حتديد بطل 
اأن  وتابع  الهابطة".  الفرق  حتديد  وكذلك  الو�سط  ومراكز  الدوري 
20 ناديًا كما  "الحتاد باإمكانه اي�سًا، اعتماد نظام الدوري من 
كان معمول فيه العام املا�سي مع مراعاة عدم تاأجيل املباريات، 

بالتاأكيد �سيكون اأف�سل من م�ساركة 28 ناديًا".

محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد- خاص

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 خاص
اقرتب مهاجم نادي �سيباهان الإيراين، مروان ح�سني، من 
الع��ودة اىل �سفوف نادي الزوراء خالل ال�ساعات الأخرية 

من النتقالت ال�سيفية اجلارية.
وق��ال م�سدر م��ن داخل اأروقة نادي ال��زوراء ل�»اجلورنال 
ني��وز« اإن "مهاجم نادي �سيباهان الإيراين، مروان ح�سني 
اق��رت من العودة اىل نادي الزوراء للدفاع عن الوان الفريق 

املو�سم املقبل".
واأ�ساف ان "مروان �سين�سم اىل �سفوف الزوراء بطلب من 
املدرب اأي��وب اودي�سو قبل غلق ب��اب النتقالت ب�ساعات 

قليلة".
يذك��ر ان م��روان ح�س��ني �سب��ق وان ارتدى قمي���س نادي 

الزوراء يف مو�سم 2013-2014.
ويف �سي��اق مت�سل، اك��دت اإدارة ن��ادي ال��زوراء، مت�سكها 
باملدافع كرار حممد وعدم منحه كتاب ال�ستغناء من اجل 

انتقال��ه اىل �سف��وف ن��ادي ال�رشطة يف ف��رة النتقالت 
ال�سيفية اجلارية.

وق��ال ع�س��و الهيئ��ة الإدارية للن��ادي عبد الرحم��ن ر�سيد 
ل�)اجلورن��ال( اإن "ال��كادر التدريب��ي لن��ادي ال��زوراء ه��و 
امل�س��وؤول ع��ن ا�سافة او ابعاد او من��ح ا�ستغناء لأي لعب 

من لعبي فريقنا الكروي".
بجمي��ع  اب��دى مت�سك��ه  التدريب��ي  "ال��كادر  ان  واأ�س��اف 
الالعب��ني، ول توجد اي نية ملن��ح اي لعب ا�ستغناء حتى 

لو طلب الالعب ذلك".
واختت��م ر�سيد ت�رشيحه قائاًل: "ادارة نادي الزوراء داعمه 
لل��كادر التدريب��ي يف ق��راره"، مبين��ًا اأن "جميع الالعبني 

مرتبطني بعقد ملدة مو�سمني مع الفريق". 
يذك��ر ان ن��ادي ال��زوراء ا�ستغن��ى ع��ن خدم��ات ع��دد من 
الالعبني البارزين يف �سفوفه املو�سم املا�سي، من بينهم 
عالء عبد الزهرة وع��الء مهاوي وحممد كا�سد وم�سطفى 

كرمي.

 ق��ررت جلنة امل�سابقات يف الحتاد العراقي لكرة القدم، 
تاأجي��ل �سح��ب قرعة ال��دوري املمت��از اىل ا�سع��ار اآخر، 

بعدما كان من املقرر ان ت�سحب الثنني.
وق��ال مرا�سل )اجلورن��ال( اإن “جلن��ة امل�سابقات قررت 
تاأجي��ل �سحب قرعة الدوري العراق��ي املمتاز اىل ا�سعار 

اخر، بعدما كان من املقرر �سحبها اليوم الثنني”.
واأ�ساف اأن “جلنة امل�سابقات اقرتحت العودة اىل نظام 
دوري يتاأل��ف من 20 ناديًا، حي��ث �سرتفع هذا املقرتح 
اىل املكت��ب التنفيذي يف احتاد الك��رة لغر�س الت�سويت 
علي��ه”. وبدوره، اأك��د رئي�س جلن��ة امل�سابقات يف احتاد 
الك��رة، عل��ي جب��ار، اأن رئي���س الحت��اد عب��د اخلال��ق 
م�سع��ود قاتل على بقاء اندي��ة اأربيل والكرخ يف الدوري 

العراق��ي املمت��از. وق��ال جب��ار خ��الل املوؤمت��ر الفن��ي 
للجن��ة امل�سابق��ات وح�رشته )اجلورن��ال(: "ح�رشت 3 
اجتماع��ات للمكت��ب التنفيذي يف الحت��اد، ومل ن�ستطع 
التفاق على اآلية الدوري ب�سبب الإبقاء على اأندية اأربيل 

والكرخ".
واو�س��ح ان "رئي���س احت��اد الك��رة عبد اخلال��ق م�سعود، 
قات��ل على بقاء اندية الكرخ واربيل، وهذا المر �سبب يل 

امل�ساكل، لأنه و�سعني يف وجه املدفع".
واك��د بالقول: "ل�ست مقتنعًا بوجود 26 ناديًا يف دوري 
الك��رة املمت��از ول اعرف كي��ف ا�سف ال��دوري العراقي 
للمو�سم املقب��ل"، مبينًا اأن "جلن��ة امل�سابقات �ستتم�سك 

مبقرتح م�ساركة 20 ناديًا فقط يف الدوري".
ومن املقرر ان ت�سحب قرعة الدوري خالل الأيام القليلة 

املقبلة بعد التو�سل اىل حلول تر�سي جميع الأطراف.

الجولة السابعة ترسم مالمح المنافسة على لقب دوري الخليج العربي اإلماراتي
ابن غليطة يهنئ القوة الجوية والوداد

مروان حسين يعود إلى عش النوارس اتحاد الكرة يرجئ سحب قرعة الدوري الممتاز
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و�شف خرباء يف ال�ش�أن 
الكروي، قرار االحت�د 

العراقي ب�إق�مة دوري من 
"اخل�طئ" وانه  بـ  ن�ديً�   28
�شيعود بنت�ئج �شلبية ت�شبب 

دم�ر الكرة العراقية، فيم� 
رجحوا زي�دة عدد اندية 

الدوري خالل االأي�م املقبلة.
)اجلورن�ل( �شلطت ال�شوء 

على هذا القرار من خالل 
التقرير الت�يل.

دم�ر الكرة العراقية


