
 
ع��ر حمرتف �س��باب الأهلي ال�س��نغايل ماكيتي ديوب 
عن غ�س��به من الهتافات العن�رصية، التي تعر�ض لها 
م��ن قبل بع�ض من جمهور الو�س��ل يف املباراة، وذلك 
بن���رص تعلي��ق مقت�س��ب له عر ح�س��ابه الر�س��مي على 
»ان�س��تغرام«، موجهًا حديث��ه ملنتقديه باأنه ا�س��تطاع 
اأن يه��ز �س��باك الو�س��ل وي�س��جل الأه��داف يف مرماه 
بالرغ��م م��ن النتق��ادات العن�رصي��ة الت��ي طالته يف 
املب��اراة. وكتب ديوب: »جمهور الو�س��ل.. يف كل مرة 
األعب فيها على اأر�سكم، تنادوين بالقرد، وتن�سون اأننا 
جميعًا خلق اهلل، واأنا اأ�سجل اأهدافًا يف مرماكم يف كل 
املباريات التي اأخو�س��ها على اأر�س��كم، واأنا �ساأكتفي 
باأن اأغلق فمي، واأ�س��اهد املباراة جيداً، واأفو�ض اأمري 

اإىل اهلل«.
وكان الو�س��ل ق��د تع��ادل م��ع �س��يفه �س��باب الأهلي 
بنتيجة 2-2، يف مواجهة الفريقني اأول اأم�ض، �س��من 
مناف�سات اجلولة الثالثة لكاأ�ض اخلليج العربي، ليحرم 
�سباب الأهلي- دبي مناف�سه الو�سل من بطاقة التاأهل 

لدور الربع النهائي للبطولة ب�سورة موؤقتة، حيث رفع 
الو�س��ل ر�س��يده اإىل 7 نق��اط حمافظ��ًا على �س��دارة 
املجموع��ة الثاني��ة، بينم��ا رفع �س��باب الأهلي- دبي 
ر�س��يده اإىل 3 نق��اط يف املركز الراب��ع. وحظي تعليق 
دي��وب عل��ى ردود فع��ل اإيجابية، ومنه��ا تعليق لعب 
�س��ندرلند الإجنلي��زي، باب��ي دغيلو، ال��ذي تفاعل مع 
الالعب ال�سنغايل، وطالبه بت�سجيل مزيد من الأهداف.

كم��ا علق الغاين اأ�س��امواه جيان لع��ب العني والأهلي 
�س��ابقًا، باأنه تعود �سماع ذلك على نف�ض امللعب منذ 4 
�سنوات، ولكن الآن الأمور تغريت، وطالب نادي �سباب 
الأهل��ي- دب��ي، باتخ��اذ الإج��راء املنا�س��ب، وتق��دمي 

�سكوى ر�سمية حلماية لعبه.
وتعليق��ًا على ه��ذه الواقع��ة، اأكد امل���رصف العام على 
فريق الكرة يف نادي �س��باب الأهلي- دبي عبد املجيد 
ح�س��ني اأن الهتاف��ات العن�رصية الت��ي رددها البع�ض 
�سد حمرتف �سباب الأهلي ماكيتي ديوب غري مقبولة، 
م�س��رياً اإىل اأن هناك قلة قليلة ت�س��يء جلمهور الو�س��ل 
وللدولة. وقال: »على جمهور الو�س��ل اأن يحمي نف�س��ه 
م��ن ه��ذه الفئة املند�س��ة الت��ي نوؤك��د اأنها لي�س��ت من 

جمهور الإمراطور، م�س��يداً يف الوقت نف�س��ه بالالفتة 
الت��ي رفعها الو�س��الوية بالأمنيات بال�س��فاء العاجل 

ل�سقيق لعب �سباب الأهلي- دبي ماجد ح�سن«.
عدل وعلى �س��عيد مت�س��ل اعتر الأرجنتيني رودولفو 

اأروابارين��ا، م��درب الو�س��ل اأن نتيج��ة التع��ادل ب��ني 
فريق��ه و�س��باب الأهل��ي- دب��ي 2-2 تعت��ر عادل��ة، 
م�سرياً اإىل اأن هناك بع�ض الأخطاء التي وقعت من قبل 
الالعب��ني اأهمها ال�س��تعجال وع��دم التحكم يف الكرة، 

مو�س��حًا اأن كل فريق �س��يطر على �س��وط ومل ي�س��عفنا 
الوق��ت لت�س��جيل هدف التق��دم، وكال الفريقني مل يقدم 

الأداء املقنع للفوز.
ونفى امل��درب اأن يكون الإمراطور ق��د اأهدى املباراة 
ل�س��باب الأهل��ي يف ظ��ل النق���ض الع��ددي الكب��ري يف 
�س��فوف �س��باب الأهلي م�س��رياً اإىل اأن كال الفريقني ل 

ي�ستحق الفوز.
واأ�س��اف: »بالن�س��بة لإ�س��ابة عبد الرحم��ن علي فهي 
ب�سيطة و�سيكون جاهزاً للقاء الظفرة املقبل، وا�ستبدال 

مينديز نظراً لتعر�سه لحتكاك قوي يف قدمه«.
وق��ال: كان��ت هن��اك حال��ة من احل��ذر ب��ني الالعبني 
ومال��ت املب��اراة للجانب الدفاع��ي، علينا ال�س��تمرار 
والرتكيز على لقاءات الدوري، وبعد ذلك �سيكون لدينا 

وقت للتفكري يف لقاءات الكاأ�ض مرة اأخرى.
ا�ستحقاق

م��ن جانبه اأكد الروماين اأولريو كوزمني املدير الفني 
لفري��ق �س��باب الأهلي- دب��ي اأن فريقه كان ي�س��تحق 
الفوز ولي�ض التعادل الإيجابي اأمام الو�سل، م�سرياً اإىل 
اأن �س��باب الأهلي تفوق على الو�س��ل من ناحية الأداء 

بالرغم من النق�ض العددي الكبري يف �سفوفه.
وتعاملن��ا  الع��دد،  مكتم��ل  فريق��ًا  »واجهن��ا  وق��ال: 
باإيجابي��ة وب�س��ورة تكتيكية وح�س��لنا عل��ى عدد من 
الفر�ض، وحاولنا بطرق كثرية الت�سجيل لكن مل نح�سن 

ا�ستغالل الفر�ض التي ح�سلنا عليها«.
م�س��يفًا: بنهاي��ة ال�س��وط الأول حت�س��ل الو�س��ل على 
�رصب��ة ج��زاء بها بع���ض النقا���ض، ثم عدن��ا وعادلنا 
النتيج��ة، وا�س��تقبلنا هدف��ًا ثاني��ًا من �رصب��ة ركنية، 
لكن عدن��ا جمدداً وتعادلنا وي�س��عدين عزمية الالعبني 

واإ�رصارهم، والروح القتالية يف املباراة.
ونف��ى مدرب الأهلي اأن تكون هن��اك عقوبة على وليد 
عن��ر لرف�س��ه المتثال لأوام��ره بجعل الك��وري مون 
ي�س��دد اإح��دى ال��ركالت، قائ��اًل: »الأم��ر انته��ى خارج 
امللع��ب، م�س��رياً اإىل اأن��ه مل ي�س��اهد ركلة اجل��زاء، التي 
احت�س��بت ل�س��الح الو�س��ل لكن��ه ق��ال: »هن��اك بع�ض 

القرارات التي لن اأعلق عليها«.
وعن اإ�س��ابة لوفانور، الذي غادر اأر�س��ية امللعب بعد 
مرور 26 دقيقة فقط، قال: »لقد تعر�ض لتمزق ع�سلي 

قوي باإحدى �ساقيه، لذا قمنا با�ستبداله«.

مهمة مزدوجة

وفد عراقي يغادر إلى كوااللمبور لبحث ملف رفع الحظر عن المالعب

اأعلن نادي ايك �ستوكهومل ال�سويدي، عودة جناح املنتخب الوطني، 
احمد ا�س��ني اىل �س��فوف الفريق بعد انتهاء ف��رتة اعارته للمناف�ض 
هاك��ن. وذك��ر بي��ان ن���رصه املوق��ع الر�س��مي للن��ادي اإن "الالعب 
العراق��ي احمد يا�س��ني، ع��اد اىل �س��فوف الفريق بع��د انتهاء فرتة 
اأعارت��ه لن��ادي هاك��ن".  يف املقابل اكد �س��احب ال���26 عامًا يف 
ت�رصيح �سحفي بانه �سيعود لفريقه ايك و ذلك لتبقي �سنة ا�سافية 
م��ن عقده م��ع الفريق، بالإ�س��افة اىل ان النادي الذي حل و�س��يفًا 
باملو�سم املا�سي �سي�سارك ببطولة الدوري الوربي للمو�سم املقبل. 
و ا�س��اف: “رغ��م اين عدت ب�س��كل ر�س��مي اىل ايك بع��د انتهاء فرتة 
الع��ارة، اىل انن��ي مازل��ت بانتظ��ار العرو���ض الوربي��ة، و بحال 
ح�س��ويل على عر�ض منا�س��ب من احدى الدوري��ات اخلم�ض الكرى 
فانن��ي �س��اخو�ض جتربة هناك بفرتة النتقالت ال�س��توية”.  جتدر 
الإ�س��ارة اىل ان عقد يا�س��ني مع فريق اأيك ال�سويدي، �سينتهي نهاية 
املو�سم املقبل. وخا�ض يا�سني جتربة اعارة يف الدوري القطري مع 
نادي��ي معيذر، وقدم م�س��توى مقبوًل لفت م��ن خالله انظار الأندية 
اخلليجي��ة والقطرية، حيث تلقى ع��دة عرو�ض من دوري جنوم قطر 

لكن الالعب عاد اىل الدوري ال�سويدي. 

�س��ن الكث��ري من النق��اد، هجوًم��ا كبرًيا �س��د اأمي��ن احلكيم، املدي��ر الفني 
للمنتخب ال�سوري، بعد الأداء ال�سلبي وطريقة اللعب، اأمام م�سيفه العراقي، 

يف املباراة الودية التي اأقيمت اأم�ض وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
والتحلي��ل  بالنق��د  الجتماع��ي،  التوا�س��ل  مواق��ع  وا�س��تعلت �س��فحات 

واملطالبة برحيل احلكيم عن منتخب ن�سور قا�سيون.
وق��ال الناقد الريا�س��ي غامن حممد، عر موقع في�ض ب��وك "ليتنا مل نلعب 
م��ع الع��راق، خ�رصنا الكث��ري ومل نحق��ق اأي فائدة، ع��ذًرا احت��اد الكرة، مل 
ن�س��تطع اأن نغ��ريرّ راأينا، و�س��يبقى التغيري مطلبنا". ب��دوره، قال الإعالمي 
ندمي اجلابي "بعيدا عن املجامالت، غياب عمر خريبني عن خط هجومنا، 
ترك اأثرا وا�س��حا للغاي��ة، مارديك مارديكيان املهاج��م املظلوم الذي ل 
ياأخ��ذ حقه". اأم��ا الإعالمي اأيهم جعفر، �س��ن هجوًما �رص�ًس��ا حتت عنوان 
"يف كربالء ك�سف الغطاء، ماذا لو كانت اأمام منتخب عاملي؟، اإىل متى 
ي�س��تمر الهراء؟". واأ�س��اف "خرجت مباراة منتخبنا ال�س��وري الودية اأمام 
م�ست�س��يفه العراقي بالكثري من عالمات ال�س��تفهام وال�سخط اجلماهريي 
قيا�سا على جمريات اأحداثها، وعلى الرغم من اخلروج بتعادل اإيجابي، اإل 

اأن اخل�سارة كانت كبرية على م�ستوى الأداء".

 
 تغلب املنتخب الوطني لكرة ال�سلة، على نظريه الأردين 
بنتيجة 77-81  يف ثاين مبارياته التجريبية �سمن 
مع�س��كره التدريبي مبدينة اإ�سطنبول الرتكية ا�ستعداداً 
لت�س��فيات كاأ���ض الع��امل يف ال�س��ني 2019. وخ�رص 
املنتخ��ب الوطن��ي، مبارات��ه التجريبي��ة الأوىل امام 
 4 و�س��يخو�ض   93-84 بنتيج��ة  الأردين  املنتخ��ب 
مباري��ات جتريبي��ة اأخ��رى ام��ام املنتخ��ب املغربي 
وفريق��ني م��ن ال��دوري الرتكي، م��ن اجل ال�س��تعداد 
ملبارات��ه الأوىل ام��ام املنتخ��ب الإي��راين يف الراب��ع 
والع�رصين من �س��هر نوفمر/ ت�رصي��ن الثاين اجلاري. 
و�س��يالعب املنتخب الوطني، منتخب كازخ�ستان يف 
ال�س��ابع والع�رصين من ال�سهر ذاته، فيا يواجه منتخب 

قط��ر يف الث��اين والع�رصي��ن من �س��هر �س��باط املقبل. 
ا�س��تدعى مدرب املنتخ��ب الوطني، م�س��طفى دارين، 

17 لعبًا ا�ستعداداً خلو�ض ت�سفيات كاأ�ض العامل.
و�سمت القائمة كال من الالعبني: 

)النف��ط( قتيبة عب��دهلل، علي عبدهلل، كرار جا�س��م، دي 
ماريو، ح�س��ني ح�سن. )الكهرباء( حممد �سياء، ح�سان 
عل��ي. )ال�رصط��ة( حمم��د �س��الح، عل��ي موؤي��د، �س��نار 
اي��اد، نور�ض �رصار. )الكرخ( حمم��د عبداخلالق. )نفط 
اجلنوب( ح�س��ني ه��ادي. )املين��اء( عمر عام��ر، علي 
حامت، علي عامر. )احللة( ايهاب ح�سن. وك�سف مدرب 
املنتخب الوطني لكرة ال�س��لة، م�س��طفى دارين، �سبب 
قبول��ه عر�ض تدريب العراق، فيما اأكد اأنه ي�س��عى اىل 
رفع م�ستوى لياقة الالعبني البدنية لتجاوز اخل�سوم 

يف بطولة اآ�سيا.

�سو�س��ة  مدين��ة  يف  مع�س��كره  املين��اء،  ن��ادي  اختت��م 
التون�س��ية وال��ذي ا�س��تمر ملدة اأح��د ع�رص يوم��ا خا�ض 
م��ن خالله ثالثة مباريات جتريبي��ة فاز يف واحد على 
نادي �ستري جرزونة وخ�رص مباراتني امام نادي القلعة 

الريا�سي ونادي احتاد بن قردان. 
وق��ال م�رصف الفريق حممد نا�رص، اإن "املع�س��كر حقق 
الهداف املر�سومة له من قبل الكادر التدريبي والدارة 
عملت على توفري كل �سبل وم�ستلزمات النجاح من اجل 
تدعيم مهمة الفري��ق قبل الدخول مبعرتك الدوري الذي 

ل زلنا جنهل هويته".
وا�س��اف نا���رص ان "اختي��ار تون���ض يعد ام��ر ايجابيا 
واملباريات التي خا�س��ها الفريق تع��د مقبولة وعادت 
بالفائ��دة الفنية على فريقنا ملا متلكه الكرة التون�س��ية 
من �س��معة كبرية وتطور بامل�س��توى مقارن��ة بالدوري 
العراقي وا�سهمت بت�سخي�ض ال�سلبيات للكادر التدريبي 

و�سيعمل على ت�سحيحها يف اليام القادمة".
وتابع "اتوجه بال�س��كر جلميع الالعب��ني على التزامهم 
خالل ايام املع�س��كر �س��واء يف الفن��دق ويف التدريبات 
وما حدث يعد ام��ر ايجابي ان يكون الالعبني على قدر 

امل�سوؤولية".

رسميًا.. ياسين يضمن 
المشاركة األوروبية

مدرب سوريا يتعرض 
النتقادات كبيرة

الميناء يختتم معسكره الناجح في تونس

وطني السلة يخوض المزيد من المباريات في إسطنبول

 
وفداً  تراأ�ض  عبطان  احل�سني  عبد  والريا�سة  ال�سباب  “وزير  اإن 
ي�سم رئي�ض احتاد الكرة عبد اخلالق م�سعود واخلبري ال�سيوي 
�سامل كامل اىل العا�سمة املاليزية كوالملبور لالجتماع مع 

رئي�ض الحتاد ال�سيوي ال�سيخ �سلمان بن ابراهيم”.
منها  موا�سيع،  ثالثة  �سيناق�ض  العراقي  “الوفد  اأن  واأو�سح 
اإ�سافة بغداد ومي�سان اىل ملف رفع احلظر، كذلك رفع احلظر 
الكلي عن املالعب الثالثة )ملعب الب�رصة الدويل، ملعب كربالء 
العراق  مباراة  ان  يذكر  حريري(”.  فران�سوا  ملعب  ال��دويل، 
الختبار  كانت  الثنني،  ال��دويل،  كربالء  ملعب  على  و�سوريا 
الأخري مللف رفع احلظر عن املالعب العراقية. وينتظر الحتاد 

"الفيفا"  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  قرار  القدم،  لكرة  العراقي 
برفع احلظر عن املالعب العراقية ب�سكل ر�سمي يف ال� 20 من 
الكلي  احلظر  رفع  ب�سائر  وكانت  اجلاري.  الثاين  ت�رصين  �سهر 
حيث  املا�سي،  اآب  �سهر  منذ  بداأت  قد  العراقية،  املالعب  عن 
عبطان  احل�سني  عبد  والريا�سة  ال�سباب  وزير  من  كاًل  ح�رص 
ورئي�ض الحتاد العراقي لكرة القدم عبد اخلالق م�سعود اجتماع 
عن  جزئيًا  احلظر  برفع  ق��راراً  اأ�سدر  الذي  "الفيفا"  كونغر�ض 
املالعب العراقية. وبدء العمل اجلاد بتاأمني املباريات الدولية 
الودية، حيث كان املنتخب الأردين اول منتخب يلعب على ار�ض 
العراق من اجل امل�ساهمة يف رفع احلظر عن املالعب العراقية. 
بعدها امنت وزارة ال�سباب والريا�سة مباراة بني جنوم العراق 
وا�ساطري العامل على ملعب الب�رصة الدويل اي�سًا، وكذلك تاأمني 

ال�سوري،  ونظريه  الأوملبي  املنتخب  بني  وديتني  مباراتني 
املنتخب  امام  لعب مباراة ودية مع منتخب كينيا واخرياً  ثم 
�سيت�سمن  احلظر  رفع  ملف  الدويل.  كربالء  ملعب  يف  ال�سوري 
الوزير  تقريراً مف�ساًل عن جميع هذه املباريات، حيث �سيقدم 
املباريات وما �ساحبها من  ت�سجيالت فيديو كاملة عن هذه 
ردود فعل اإيجابية. اما م�ساألة م�ساركة القوة اجلوية والزوراء 
اآ�سيا، ف�سيحاول الوفد العراقي تكوين �سورة  يف دوري ابطال 
العراقي  البطولة. فالحتاد  امل�ساركة يف  كاملة عن متطلبات 
يوؤكد  ال�سيوي  الحت��اد  من  ر�سميًا  كتابًا  ت�سلم  القدم،  لكرة 
اجلوية  القوة  اندية  وا�سعر  البطولة،  يف  الفريقني  م�ساركة 
يف  بالبطولة  خا�سة  عمل  ور�سة  ح�سور  ب�رصورة  وال��زوراء 
احتاد  اىل  كتابًا  واأر�سل  عاد  ال�سيوي  الحتاد  لكن  ماليزيا، 

الكرة يبلغه فيه بان الأندية العراقية �ست�سارك يف بطولة كاأ�ض 
الحتاد ال�سيوي بدل من دوري البطال.

دعمهم  اأب��دوا  قد  العامليني،  الكرة  وجنوم  ال��دول  من  والعديد 
بينهم  العراقية، من  الكرة  الكلي عن  رفع احلظر  الكامل مللف 
ال�سباح  الفهد  احمد  ال�سيخ  الآ�سيوي  الوملبي  املجل�ض  رئي�ض 

ورئي�ض احتاد غرب ا�سيا الأمري علي بن ح�سني.
جورفان  الرازيلي  ال�سابق،  الوطني  املنتخب  م��درب  وك��ان 
العراقية  املالعب  عن  احلظر  رف��ع  اىل  "الفيفا"  دع��ا  فيريا، 
املباريات  مل�ساهدة  واملوظفني  املراقبني  ار�سال  خالل  من 
والطالع على الو�سع الأمني يف العراق، حيث عد قرار فر�ض 
القدم  العراقية ملًا بحق �سعب يع�سق كرة  احلظر على املالعب 

واحلياة.
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ب��داأ مدرب حرا���ض مرمى القوة اجلوية، عماد ها�س��م، 
مرحل��ة الع��الج م��ن الإ�س��ابة الت��ي تعر���ض لها يف 
مب��اراة جن��وم الع��راق وا�س��اطري الع��امل عل��ى ملعب 

الب�رصة الدويل قبل �سهرين.
وقال ها�س��م ل�)اجلورن��ال(، اإن "مرحل��ة العالج بداأت 
من��ذ ي��وم الم�ض، حي��ث ب��داأت التمرينات يف �س��الة 
كمال الج�سام من اجل تقوية جميع ع�سالت اجل�سم".
ال��ذي  "قدم��ي مازال��ت م�س��ابة بالك���رص  واأ�س��اف: 
تعر�س��ت له قبل �س��هرين، والتئام العظام يحتاج اىل 
ثالث��ة اأ�س��هر، ث��م تاأت��ي بعده��ا مرحل��ة التاأهيل قبل 
ال�س��فاء الكلي". واأو�س��ح ها�س��م، بالقول: "�ساأوا�س��ل 
الع��الج يف مدين��ة اأربي��ل لأبق��ى قريب��ًا م��ن طبيبي 
اخلا���ض، الذي اتوا�س��ل معه كل اأ�س��بوع"، معربًا عن 
اأمله باأن "يتماثل لل�س��فاء من اجل العودة اىل وظيفته 

م��ع الق��وة اجلوية". وعات��ب احلار�ض الدويل ال�س��ابق 
�رصك��ة توا�س��ل الإماراتي��ة امل�س��وؤولة ع��ن مباريات 
منتخب ال�س��اطري، قائ��اًل: "انتظرت مكامل��ة هاتفية 
م��ن منتخب ا�س��اطري العامل، يعرون م��ن خاللها عن 
ت�س��امنهم معي ب�سبب الإ�سابة لكن لالأ�سف مل يت�سل 
اأي اأحد �سواء كان من الالعبني او من اإدارة املنتخب".
وع��ن جتربت��ه يف مب��اراة ال�س��اطري، اأو�س��ح قائ��اًل: 
"متني��ت ان تك��ون املباراة يف ع��ام 2006 اأي بعد 
عامني من اعت��زايل، حيث كان��ت جاهزيتي ولياقتي 
البدنية اأف�س��ل بكثري من الن، لكن رغم ذلك ا�ستطعت 
ان اأقدم م�س��توى يليق با�س��مي كحار�ض مرمى �سابق 

للمنتخب الوطني".
وتابع "حاولت ان اأقدم در�سًا حلرا�ض املرمى ال�سباب 
ح��ول الن�س��باط وثبات امل�س��توى، ول�س��ت ان��ا فقط 
وامنا احلار�ض املتاألق ها�سم خمي�ض، الذي بدوره قدم 

م�ستوى كبري يف املباراة".

واف��ق الحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم، على مق��رتح جلنة 
امل�س��ابقات باإقامة دوري عام يتاألف من 20 ناديًا يف 
مو�س��م 2018-2017. وق��ال رئي�ض جلنة امل�س��ابقات 
علي جبار ل� »اجلورنال نيوز« اإن "الحتاد العراقي لكرة 
القدم وافق على مقرتح جلنة امل�س��ابقات باإقامة دوري 
عام يتاألف من 20 ناديًا". واأ�ساف ان "الدوري �سيكون 
عام��ًا ولي�ض م��ن جمموعت��ني، حيث �س��تقام املباريات 
بنظ��ام الذهاب والإي��اب"، لفت��ًا اإىل اأن "قرعة الدوري 
املمتاز، �س��تقام يوم اخلمي�ض املقب��ل". يذكر ان الحتاد 
ق��رر هب��وط نادي��ي اأربي��ل والك��رخ اىل الدرج��ة الأوىل 
و�س��عود اندية الديواني��ة وال�س��ناعات الكهربائية بدًل 
منهم��ا. وكان��ت عدد م��ن الندية امل�س��اركة يف الدوري 
العراق��ي املمت��از، اقرتح��ت اقامة بطولة منف��ردة بعيداً 

عن الدوري املمتاز املقرر اقامته باأكرث من 20 ناديًا.

وقال مرا�س��ل )اجلورنال( ان “اللجنة التن�س��يقية لأندية 
ال��دوري العراق��ي املمت��از، عق��دت موؤمترها التن�س��يقي 
الول م��ن اج��ل اتخ��اذ موق��ف حمدد م��ن الي��ة الدوري 

العراقي املمتاز 2017-208”.
وا�س��اف ان “املوؤمتر ح�رصه، ممثلو اندية نفط الو�س��ط، 
احل��دود، الطلب��ة، القوة اجلوي��ة، نفط مي�س��ان، البحري، 
املين��اء،  ال�رصط��ة،  الكهرب��اء،  احل�س��ني،  ال�س��ناعات، 

الزوراء”.
واو�س��ح ان “الندية املعرت�سة، اقرتحت الن�سحاب من 
الدوري املمتاز وت�سكيل رابطة الندية املحرتفة لتنظيم 

بطولة يف حال رف�ض الحتاد، مقررات املوؤمتر”.
واأف�سى املوؤمتر الت�س��اوري ان يكون �سكل الدوري عامًا 
م��ن ع���رصون فريقا وهب��وط فريق��ني و�س��عود فريقني 
العراق��ي  ح�س��ب قوان��ني جلن��ة امل�س��ابقات بالحت��اد 
املركزي لكرة القدم ب�س��اأن الية الدوري للمو�سم الكروي 
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غادر وزير ال�شباب 
والريا�شة عبد احل�شني 
عبطان، م�شاء الثالثاء، 
اىل العا�شمة املاليزية 
كواالملبور لبحث ملف 
رفع احلظر الكامل عن 
الكرة العراقية. وقال 

مدير اعالم وزارة 
ال�شباب والريا�شة 

علي العطواين 
لـ)اجلورنال( 


