
 
تعق��د اللجن��ة التن�س��يقية للهيئ��ات الإداري��ة لأندية 
ال��دوري املمت��از، الح��د، امل�ؤمت��ر التن�س��يقي الأول 
للأندية اجلماهريية من اجل مناق�س��ة م�س��اكل الكرة 
العراقي��ة وط��رق معاجلته��ا. وذكر بيان �س��ادر عن 
اللجنة اأن "اللجنة التن�س��يقية تت�رشف بدع�ة روؤ�ساء 
الهيئات الإدارية للأندية امل�س��اركة يف دوري الكرة 
املمت��از، حل�س���ر م�ؤمتره��ا التن�س��يقي الأول ال��ذي 
�س��يقام عند ال�ساعة الرابعة من م�ساء ي�م الحد على 
قاعة فندق اوروك يف العا�سمة بغداد ملناق�سة جملة 
م��ن الأم�ر التي تخ�ص م�س��تقبل بط�لت امل��س��م". 
واأ�س��اف ان "اخلط��ر املح��دق بامل�س��ابقة من خلل 
جتاوز ال�س��لحيات وات�ساع دائرة الأندية امل�ساركة 
وال�ق���ف  املناف�س��ة  عل��ى  مبن��ي  ا�س��تحقاق  دون 
عل��ى خط واحد م��ن اجلميع، لذا ق��ررت اإقامة م�ؤمتر 
تن�س��يقي، اله��دف من��ه مناق�س��ة العدي��د م��ن الأم�ر 
ال�سلبية التي ترتب�ص بنجاح بط�لتي امل��سم الكروي 
اجلديد". وتابع قائًل: "ناهيك عن املطلب الرئي�س��ي 

الذي يق��ف يف طليع��ة اهتمامات الأندي��ة واملتمثل 
باللت��زام  واملتمث��ل  ال��دوري  باإقام��ة  باللت��زام 
باإقام��ة ال��دوري بع�رشي��ن فريق��ًا وباإن��زال فريقني 
وتاأه��ل مثلهما فقط للإ�س��هام بقطع الطريق على اأي 
حم��اولت لإقح��ام اندية ل متتلك ال�س��تحقاق حتت 
اأي طائل". واأو�س��ح: "الجتماع املذك�ر �سيتمخ�ص 
عنه ا�س��دار خطاب��ًا م�حداً ع��ن امل�ؤمترين يعرب فيه 
عن الراأي ال�س��ائد لأندية ال��دوري املمتاز التي متثل 
الأ�س��ا�ص الذي ي�سب يف دمي�مة امل�سابقة ويف حال 
ع��دم الرك���ن اىل املح�س��لة النهائي��ة الت��ي افرزها 
امل�ؤمتر عن نقا�س��ات الأندية �س��تك�ن هناك قرارات 
يف غاية الأهمية قد ت�ؤثر ب�سكل كبري على كرة القدم 
يف الع��راق". ويرغ��ب الحت��اد العراقي لك��رة القدم، 
باإقامة الدوري املمتاز مب�س��اركة 36 ناديًا ل�سمان 
م�س��اركة جميع اندية املحافظات. وقال م�س��در من 
داخ��ل اروق��ة الحت��اد ل�)اجل�رن��ال(، ان “الحت��اد 
العراق��ي لكرة القدم، قرر تاأجي��ل م�عد اجتماعه اىل 
ي���م الثلثاء الق��ادم بدًل من ي�م الحد”. وا�س��اف 
ان ” هن��اك اجم��اع �س��به تام ب��ني اع�س��اء الحتاد 

عل��ى ا�س��افة اندي��ة حمافظ��ات وهي نادي �س��لح 
الدين ومي�س��ان والرمادي والك���ت ودياىل وكرك�ك 
وبابل والنجدة”. وتابع ان “الدوري املمتاز للم��سم 
الق��ادم، �س��يتاألف من 36 ناديًا، مق�س��مة على ثلثة 

جمم�ع��ات ب�اقع 12 فريقا يف كل جمم�عة”. و من 
املق��رر ان يجتم��ع عدداً م��ن اندية ال��دوري العراقي 
املمت��از، م��ن اجل اخل��روج بق��رار م�حد ح���ل اآلية 
ال��دوري العراقي للم��س��م اجلدي��د 2017-2018. 

وق��ال م�س��در ل�)اجل�رن��ال( اإن “ع��دداً م��ن اندي��ة 
ال��دوري املمت��از م��ن بينه��م الندي��ة اجلماهريي��ة 
�س��تعقد اجتماع��ًا تن�س��يقيًا خلل الي�م��ني املقبلني 
للخ��روج بقرار م�حد ح�ل اآلية ال��دوري العراقي يف 
م��س��مه اجلديد”. واأ�س��اف ان “الأندية �ستتخذ قراراً 
مف��اده اقامة الدوري على وفق ال�س��تحقاق من 20 
ن��اٍد فقط”، لفت��ًا اإىل اأن “ادارة الق�ة اجل�ية وجهت 
كتابًا ر�س��ميًا اىل احت��اد الكرة بهذا ال�س��دد”. وكان 
رئي�ص جلنة امل�س��ابقات يف الحت��اد، علي جبار، قد 
اأو�سح يف م�ؤمتر �سحفي باأنه لي�ص مقتنعًا باإ�سافة 
28 نادي��ًا لل��دوري املمت��از، م�ؤك��داً ان��ه اقرتح ان 
جلنت��ه قدمت مقرتحًا اىل اللجن��ة التنفيذية للحتاد 
باآلي��ة دوري تتاألف من 20 نادي��ًا وتقام من دوري 
عام ولي�ص على جمم�عتني. قررت جلنة امل�س��ابقات 
يف الحتاد العراقي لكرة القدم، تاأجيل �س��حب قرعة 
ال��دوري املمت��از اىل ا�س��عار اآخ��ر، بعدم��ا كان م��ن 

املقرر ان ت�سحب الثنني.
وق��ال مرا�س��ل )اجل�رن��ال( اإن “جلن��ة امل�س��ابقات 
قررت تاأجيل �س��حب قرعة ال��دوري العراقي املمتاز 

اىل ا�س��عار اخر، بعدما كان من املقرر �س��حبها الي�م 
الثن��ني”. واأ�س��اف اأن “جلن��ة امل�س��ابقات اقرتحت 
الع���دة اىل نظام دوري يتاأل��ف من 20 ناديًا، حيث 
�س��رتفع هذا املقرتح اىل املكت��ب التنفيذي يف احتاد 
الك��رة لغر�ص الت�س���يت عليه”. وب��دوره، اأكد رئي�ص 
جلن��ة امل�س��ابقات يف احت��اد الك��رة، علي جب��ار، اأن 
رئي���ص الحتاد عبد اخلالق م�س��ع�د قات��ل على بقاء 
اندي��ة اأربي��ل والكرخ يف ال��دوري العراق��ي املمتاز. 
وق��ال جبار خ��لل امل�ؤمتر الفني للجنة امل�س��ابقات 
اجتماع��ات   3 "ح���رشت  )اجل�رن��ال(:  وح�رشت��ه 
للمكت��ب التنفي��ذي يف الحتاد، ومل ن�س��تطع التفاق 
عل��ى اآلي��ة الدوري ب�س��بب الإبق��اء على اأندي��ة اأربيل 
والك��رخ". واك��د بالق�ل: "ل�س��ت مقتنع��ًا ب�ج�د 26 
ناديًا يف دوري الكرة املمتاز ول اعرف كيف اأ�س��ف 
ال��دوري العراقي للم��س��م املقبل"، مبين��ًا اأن "جلنة 
امل�سابقات �ستتم�سك مبقرتح م�ساركة 20 ناديًا فقط 
يف ال��دوري". ومن املق��رر ان ت�س��حب قرعة الدوري 
خلل الأي��ام القليلة املقبلة بعد الت��س��ل اىل حل�ل 

تر�سي جميع الأطراف.

في اختبار رفع الحظر

أسود الرافدين ونسور القاسيون يستعدون للموعد الودي في ملعب كربالء الدولي

اعتذر مدرب املنتخب العراقي ال�س��ابق را�سي �سني�سل، عن عدم قيادة 
نادي ظفار العماين ال��ذي اأبدى رغبته يف التعاقد معه لقيادة الفريق 
يف امل��س��م املقب��ل. وقال م�س��در مقرب من املدرب را�س��ي �سني�س��ل 
اإن "اإدارة ظفار العماين اأبدت رغبتها يف التعاقد مع را�س��ي �سني�س��ل 
لقي��ادة الفري��ق، لكنه قدم اعت��ذاره لإدارة النادي وتقدم لها بال�س��كر 
اجلزي��ل لثقتها ب��ه واختياره للمهمة". واأ�س��ار اإىل اأن اعتذار �سني�س��ل 
ج��اء على خلفية رغبته يف العمل بدوري ق�ي وفيه اأ�س���اء واهتمام 
اعلم��ي، لأنه يبحث عن النج��اح يف كل مهمة يقبلها، مبدًيا احرتامه 
للدوري العماين ونادي ظفار الذي �سيخ��ص مناف�سات كاأ�ص الحتاد 
الآ�سي�ي، م�ؤكدا اأن �سني�سل تلقى عرو�ص اأق�ى خلل املرحلة املقبلة. 
واأو�س��ح اأن �سني�س��ل غ��ري متعجل يف قب���ل اأي مهمة بقدر ما ي�س��عى 
لإيجاد مناخ عمل ومق�مات ت�سعفه لتحقيق النجاح لتلك املهمة، اأما 
بقية التفا�س��يل فتعد اأم�ًرا ثان�ية. ي�س��ار اإىل اأن �سني�سل اأي�سا اعتذر 
قب��ل اأيام لإدارة نادي اخل�ر القطري، لع��دم ت�فر الأج�اء التي يرغب 
العم��ل فيها املدرب. وقال �سني�س��ل يف هذا ال�س��دد: "ذهب��ت اإىل قطر 
تلبي��ة لدع���ة وجهت يل م��ن قبل اإدارة ن��ادي اخل�ر لغر���ص التعاقد 
م��ع الإدارة للإ�رشاف على تدريب فريقه��ا الكروي الأول يف مباريات 
امل��س��م احلايل، ودخلت يف مفاو�س��ات جدية م��ع اإدارة »اخل�ر«، اإل 
اأنن��ي وجدت اأن الظروف الت��ي مير بها النادي ول�س��يما من الناحية 

املادية ل ت�ساعد على النجاح«.

 اأك��د م�س��در اأردين مطل��ع، اأن اململك��ة ل��ن متانع با�ست�س��افة 
مباريات الأندية الإماراتية وال�س��ع�دية مع اأندية قطر واإيران. 
وجاء تاأكيد امل�س��در الأردين قبيل مناق�س��ة الحتاد الآ�س��ي�ي 
نقل مباريات اأندية الإمارات وال�س��ع�دية امل�س��اركة يف دوري 
اأبطال اآ�سيا، ن�سخة 2018، اإىل اأر�ص حمايدة، يف اجتماع يعقد 
اخلمي�ص يف ك�الملب�ر، ب�س��بب مقاطعة الإمارات وال�س��ع�دية 
والبحري��ن لقط��ر. وتاأتي املب��ادرة من الحتاد الآ�س��ي�ي ملنع 
تكرار اأزمة منتخب النا�س��ئني الذي ُحرم من فر�س��ة امل�ساركة 
يف الت�س��فيات امل�ؤهلة اإىل كاأ�ص اآ�س��يا خلل �س��بتمرب )اأيل�ل( 
املا�س��ي، ب�س��بب عدم حل اأزم��ة نقل مباري��ات املجم�عة اإىل 
ملع��ب حماي��د بع��د التح��ركات الت��ي ق��ام بها ممث��ل قطر يف 
الحتاد الآ�س��ي�ي. ور�سحت الإمارات وال�سع�دية كًل من ُعمان 
والأردن ل�ست�س��افة املباريات امل�سرتكة مع فرق اإيران وقطر. 
ويفر���ص الحتاد الآ�س��ي�ي ���رشورة تقدمي ال��دول التي تطلب 
اإقامة املباريات على اأر�ص حمايدة، م�افقات حك�مية ر�سمية 
من الدول املحايدة نف�س��ها تبدي فيها ا�س��تعدادها ل�س��تقبال 

املباريات على ملعبها.

 
 ق��ال م��درب املنتخ��ب ال�س��ع�دي الأول لك��رة الق��دم، 
الق��دم يف  اإن م�س��كلة لعب��ي ك��رة  ب��اوزا،  اإدغ��اردو 
ال�س��ع�دية اأنه��م مل يحظ���ا بنف���ص القدر م��ن التاأهيل 
واأمري��كا  اأوروب��ا  يف  باللعب��ني  مقارن��ة  الك��روي 
اجلن�بي��ة، الذي��ن يب��داأون التاأهيل يف �س��ن اخلام�س��ة 
وت�س��بح لديه��م اأف��كاراً وا�س��حة ع��ن اللعب��ة يف �س��ن 
ال���15. وق��ال باوزا، ال��ذي ت�ىل م�س���ؤولية "الأخ�رش" 
يف �س��بتمرب )اأيل�ل( املا�س��ي: "هذه امل�س��كلت اأي�سًا 

م�ج�دة يف الإمارات العربية" التي ت�ىل تدريبها.
و�رشح رغم ذلك: "اللعب�ن م�ؤهل�ن ب�سكل جيد فنيًا، 
لكننا �س��نعمل بدءاً من اجلانب التكتيكي خلل الأ�س��هر 

الثماني��ة التي اأمامنا". واأ�س��اف: "ناأمل يف اأن ي�س��ل 
املنتخب ال�س��ع�دي للم�نديال على الأقل بحال اأف�سل 
م��ن ال�قت احلايل"، م�س��رياً اإىل اأن م��ا مييز الفريق ه� 
اأن��ه "ل يعتمد على جنم بعينه، بعيداً عن وج�د لعبني 
جيدي��ن بداخله". واأ�س��ار اإىل اأنه خلل فرتة ال�س��هرين 
التي ت�ىل خللها م�س���ؤولية "الأخ�رش"، ي�س��عى جلعل 
الفري��ق "اأكرث ق�ة، بعيداً عن ه�ية املناف�ص، واأن يقدم 
اللعب�ن مباراة جيدة". وكانت املباراة ال�حيدة التي 
قاد فيها باوزا املنتخب ال�سع�دي، اأمام لتفيا وانتهت 
بف�ز ال�س��ع�دية 0-2 وخللها لعب املدرب بالطريقة 
التقليدي��ة 2-4-4، رغم اأنه �س��يغري م��ن طريقة لعبه 
ه��ذه الليل��ة، نظراً حلج��م املناف���ص، وينتظ��ر اأن يدفع 

بخم�سة لعبني يف الدفاع.

 حدد مدرب منتخب النا�س��ئني بك��رة القدم علي هادي، 
منت�س��ف ال�س��هر املقب��ل م�ع��دا لنط��لق اختب��ارات 
اللعب��ني اخلا�س��ة مبحافظة بغ��داد لختيار الأف�س��ل 
منه��م لتمثيل املنتخب الذي يعد لنهائيات كا�ص ا�س��يا 
املقبلة. وقال هادي يف بيان، ان “الختبارات اخلا�سة 
بلعبي حمافظة بغداد �س��تنطلق منت�سف ال�سهر املقبل 
، لختب��ار لعب��ني جدد لتمثي��ل املنتخب وال�س��تفادة 
منهم خلل فرتة ال�ستعداد لنهائيات كا�ص ا�سيا املقرر 
اأقامته��ا �س��هر ايل�ل م��ن الع��ام املقبل”. وا�س��اف ان 
“الختبارات �س��تنتقل من بغداد اىل بقية املحافظات 

ب�س�رة مت�سل�س��لة ، خ�س��سا ان هناك جمم�عة كبرية 
م��ن امل�اهب الت��ي تنت�رش يف جمي��ع حمافظات العراق 
، و�س��نعمل عل��ى ال�س��تفادة م��ن جميع الطاق��ات التي 
ميكن ان تخدم املنتخب يف امل�س��تقبل”. وكان منتخب 
النا�س��ئني قد تاأه��ل اىل نهائيات كا�ص ا�س��يا املقرر ان 
تقام يف ماليزيا مطلع �سهر ايل�ل من العام املقبل بعد 

ت�سدره ملجم�عته بر�سيد 7 نقاط.
ووج��ه م��درب منتخ��ب النا�س��ئني عل��ي ه��ادي، دع�ة 
للعب املغ��رتب يف الدمنارك علي امل��س���ي، من اجل 
الن�س��مام اىل تدريب��ات املنتخب ا�س��تعداداً لنهائيات 
اآ�س��يا حت��ت 16 عام��ًا، والت��ي تق��ام مناف�س��اتها يف 

ماليزيا خلل اأيل�ل 2018.

شنيشل يرفض عرضًا خليجيًا 

األردن يرحب باستضافة مباريات 
أندية اإلمارات أمام القطرية

مدرب الناشئين يحدد موعد اختبارات العبي بغداد

باوزا يكشف عن مشكلة الالعب السعودي واإلماراتي

 
ملعب  على  خفيفة  تدريبية  وحدة  خا�ص  ال�طني  املنتخب    
الق�ة اجل�ية، م�ساء اجلمعة، بح�س�ر جميع اللعبني وبا�ستثناء 
اخلمي�ص،  هاتفيًا،  ات�سال  جمع  حيث  م��ريام،  ج�سنت  اللعب 
غريغ  الم��ريك��ي  ك��رو  وك�ملب��ص  ال�طني  املنتخب  مدربي 
امل�افقة  مريام  منح  على  الت�سال،  خلل  التفق  ومت  بلهالرت. 
لرتباطه  احلالية  الفرتة  خلل  بال�طني  اللتحاق  عدم  على 
مب�اجهة يف غاية الهمية تتمثل باأياب نهائي ال�رشق للدوري 
المريكي بكرة القدم. وت�سمن التفاق اي�سا منح الأذن للعب 
يف  امل�سارك  ال�طني  املنتخب  قائمة  �سمن  للت�اجد  املذك�ر 

بط�لة غرب ا�سيا التي �ستنطلق يف الثامن من �سهر كان�ن الول 
املقبل. و�سمت القائمة كًل من: حممد كا�سد، فهد طالب، جلل 
ح�سن، م�سطفى ناظم، علي فائز، وليد �سامل، علي بهجت، اجمد 
ح�سني،  امين  جلل،  احمد  علي،  ح�سني  كامل،  مهدي  عط�ان، 
علي ح�سني، علء عبد الزهرة، احمد اإبراهيم، �سعد عبد الأمري، 
�سعد ناطق، ريبني �س�لقا، علي عدنان، بروا ن�ري، مهند عبد 
الرحيم، ريبني ا�سعد، فران�ص �سياء بطر�ص، �سجاد ح�سني، همام 
حيث  ال�سبت،  فجر  ال�س�ري،  املنتخب  بعثة  وو�سلت  ط��ارق.  
وزير  قبل  من  حافل  با�ستقبال  القا�سي�ن  ن�س�ر  بعثة  حظيت 
ال�سباب والريا�سة عبد احل�سني عبطان والعديد من ال�سخ�سيات 
الريا�سية املت�اجدة يف مطار النجف الدويل.  واأجرى املنتخب 

العا�سمة  يف  ت�رشين  ملعب  على  التدريبية  وحداته  ال�س�ري 
لعبيه  جميع  بت�اجد  ال��ع��راق،  مل��ب��اراة  ا���س��ت��ع��داداً  دم�سق، 
ابراهيم  من:  كًل  القائمة  �سمت  حيث  خريبني،  عمر  با�ستثناء 
و   ) ال�س�ري  اجلي�ص   ( مدنية  احمد  و  ال�س�ري(  الحتاد  عاملة) 
حمم�د ي��سف) حطني ال�س�ري ( و عمرو ميداين حمرتف) حتا 
الماراتي ( و احمد ال�سالح حمرتف) هينان جياين ال�سيني ( و 
جهاد باع�ر حمرتف ) الرمثاء الردين ( و علء ال�سبلي حمرتف 
) الزمالك امل�رشي ( و م�ؤيد العجان حمرتف ) الزمالك امل�رشي 
( و عمرو جنيات حمرتف ) ظفار العماين ( وفهد ي��سف حمرتف 
) ال�حدات الردين ( و تامر حاج حممد حمرتف ) ظفار العماين 
( و عدي عبد اجلفال حمرتف ) اجلزيرة الردين (و ا�رشاء حم�ية 

حمرتف ) املالكية البحريني ( و خالد املبي�ص حمرتف ) الق�ة 
العربي   ( حم��رتف  مارديكيان  مارديك  و   ) العراقي  اجل�ية 
ا�سامة  و   ) الك�يتي  الن�رش  حمرتف)  قلفا  ي��سف  و   ) القطري 
الزوراء   ( حمرتف  ج�يد  ح�سني  و   ) ال�س�ري  ال�حدة   ( اومري 
العراقي ( و عمر ال�س�مة حمرتف ) الهلي ال�سع�دي ( و فرا�ص 
امليداين  زاهر  حممد  و  الك�يتي(  ال�ساملية   ( حمرتف  اخلطيب 

حمرتف) الق�ة اجل�ية العراقي (".
للمباراة  حت�سرياً  كربلء  يف  ا�ستعداداتهما  الفريقان  وي�ا�سل 
الف�ز من  ال�طني اىل حتقيق  التي يهدف من خللها املنتخب 
"الفيفا" وكذلك من اجل النجاح يف  اجل الرتقاء يف ت�سنيف 

الختبار الثالث لرفع احلظر كليًا عن امللعب العراقية.
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 خاص
 اأعلن وزير ال�سباب والريا�سة، عبد احل�سني عبطان، بيع 
10 الف تذكرة ملباراة العراق و�س���ريا ال�دية املقرر 

اقامتها على ملعب كربلء الدويل ي�م الثنني املقبل.
وقال عبطان عرب �س��فحته الر�سمية يف “الفي�سب�ك” ان 
“ك�ادر ال�زارة امل�س�ؤولة عن اإدارة ملعب كربلء الدويل، 
اكملت جميع املتطلبات ل�ست�س��افة املباراة ال�دية بني 
املنتخب ال�س�ري ال�سقيق ومنتخبنا ال�طني ي�م الثنني 

القادم ال�ساعة ٦ م�ساء”.
وا�س��اف: “ا�س��تقبلنا اأع�ساء املنتخب ال�س���ري ال�سقيق 
يف مط��ار النج��ف الأ���رشف ال��دويل م�س��اء اجلمع��ة”، 
مبين��ًا ان “التذاك��ر املباعة حتى تاأري��خ الي�م، هي 10 
الف تذك��رة، وي�م ال�س��بت بداأ بي��ع التذاكر يف حمافظة 
كرب��لء”. واو�س��ح ان “ه��ذه املب��اراة تعت��رب الأخ��رية 
لختبار رفع احلظر ح�س��ب طلب الفيفا، وبعدها �سنتابع 

معه��م رف��ع احلظ��ر ع��ن املحافظ��ات الثلث ومي�س��ان 
وبغداد”.

ولفت اىل ان “ال�زارة اكملت ا�س��تعدادها وتنتظر ح�س�ر 
كادر الحت��اد ي���م غ��د يف كرب��لء للمبا���رشة لإكم��ال 

متطلبات التنظيم واإدارة املباراة”.
وتاب��ع وزي��ر ال�س��باب والريا�س��ة، ان “ال���زارة اع��دت 
لفتات كب��رية يحملها اجلمه���ر كتبت عليها �س��عارات 

تطالب برفع احلظر الكلي عن ملعبنا”.
وو�سل الحتاد العراقي لكرة القدم، اىل حمافظة كربلء 
م��ن اجل ا�س��لم مهم��ة تنظيم املب��اراة واكم��ال جميع 
التح�س��ريات للمب��اراة املنتظرة والتي �س��تحدد م�س��ري 
الك��رة العراقي��ة برف��ع احلظ��ر ع��ن الكلي ع��ن امللعب 

العراقية.
وتع��د هذه املب��اراة ه��ي الختب��ار الرابع للع��راق، بعد 
مب��اراة الأردن وال�س��اطري والأوملب��ي ال�س���ري خ��لل 
الفرتة املا�سية، حيث كانت ردود الأفعال اإيجابية جداً.

غ��ادرت بعث��ة املنتخ��ب ال�طن��ي لك��رة ال�س��لة، 
ال�س��بت، اىل العا�سمة الرتكية اإ�سطنب�ل، للدخ�ل 
يف مع�س��كر تدريب��ي ا�س��تعداداً لت�س��فيات كاأ�ص 
العامل يف ال�س��ني 2019. و�س��يخ��ص املنتخب 
ال�طن��ي 5 مباري��ات جتريبي��ة ام��ام املنتخ��ب 
املغرب��ي  املنتخ��ب  م��ع  ومبارات��ني  الأردين 
وفريقني من الدوري الرتكي، من اجل ال�س��تعداد 
ملباراته الأوىل امام املنتخب الإيراين يف الرابع 
والع�رشي��ن م��ن �س��هر ن�فم��رب/ ت�رشي��ن الث��اين 
اجل��اري. وا�س��تدعى م��درب املنتخ��ب ال�طن��ي، 
م�س��طفى دارين، 14 لعبًا ملع�س��كر تركيا وهم: 
عمر عامر، علي حامت، علي م�ؤيد، حممد �س��لح، 
ن�ر�ص �رشار، �س��نار اياد، ح�سني ح�سن، علي عبد 
اهلل، قتيب��ة عب��د اهلل، كرار جا�س��م، ح�س��ان علي، 

حممد امني عبد اخلالق، ايهاب ح�س��ن، دي ماري� 
مايفيلد. وكان من املقرر اقامة مباراة ودية بني 
العراق و�س���ريا على قاعة ال�سعب يف بغداد، لكن 
املنتخب ال�س�ري لكرة ال�سلة، اعتذر عن احل�س�ر 
اىل العا�س��مة بغداد من اجل خ��ص مباراة ودية 
مع املنتخب ال�طني ا�س��تعداداً لت�س��فيات كاأ�ص 
العامل يف ال�س��ني 2019. وقال م�سدر يف احتاد 
ال�س��لة ل�)اجل�رنال(، اإن “املنتخب ال�س�ري لكرة 
ال�سلة اعتذر عن احل�س�ر اىل بغداد للقاء منتخبنا 
ال�طن��ي يف مب��اراة ودي��ة ا�س��تعداداً لت�س��فيات 
املنتخ��ب  “اعت��ذار  ان  واأ�س��اف  امل�ندي��ال”. 
ال�س���ري، جاء عطف��ًا على وج�د �س��ائقة مالية 
تع�س��ف بالحت��اد ال�س���ري لكرة الق��دم”، لفتًا 
اإىل اأن “الحتاد العراقي �س��يحاول تاأمني مباراة 
ودية اأخرى ا�ستعداداً مل�اجهة ايران نهاية ال�سهر 

اجلاري”.

اليوم.. المؤتمر التنسيقي األول لألندية الجماهيرية لتوحيد الموقف حول آلية الدوري الممتاز

بيع أكثر من 10 آالف تذكرة لمباراة العراق وسوريا تركيا تحضر وطني السلة لتصفيات المونديال
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اجتهت بعثة املنتخب 
الوطني، �سباح ال�سبت، 

اىل حمافظة كربالء، 
ا�ستعدادًا خلو�ض املباراة 

الودية امام املنتخب 
ال�سوري، م�ساء االثنني، 

يف االختبار االأخري 
لرفع احلظر عن الكرة 

العراقية.


