
 
 ت�ستاأن��ف، اخلمي���س، مناف�س��ات ال��دوري ال�سعودي 
للمحرتفني، مبباري��ات اجلولة العا�رشة، بعد توقف 
ا�ستم��ر 12 يوًم��ا. ويغي��ب عن ه��ذه اجلول��ة، فريق 
الهالل، نظرا ال�ستعداد الزعيم خلو�س ذهاب نهائي 

دوري اأبطال اآ�سيا يوم ال�سبت املقبل يف الريا�س.
وتتج��ه االأنظار يف هذه اجلولة، اإىل قمة احتاد جدة 
وال�سب��اب، باعتباره��ا اأق��وى مواجه��ات االأ�سبوع، 
ف�س��اًل ع��ن توجي��ه هيئ��ة الريا�س��ة، بتخ�سي���س 
دخله��ا ل�سالح اأ�رشة الراح��ل حممد اخلليوي، كنوع 
من الوفاء ملا قدمه الفقيد. يدخل االحتاد وال�سباب، 
مباراة اجلمعة، برغبة واحدة، وهي الفوز، لتعوي�س 
نزي��ف النق��اط، ال��ذي اأ�س��اب الفريق��ني يف بداي��ة 
املو�سم. ويحتل احتاد جدة، املركز ال�ساد�س بر�سيد 
12 نقط��ة م��ن 9 مباريات، فيما يقبع ال�سباب يف 
املرك��ز ال��� 11 بر�سيد 9 نق��اط. وق��د تنع�س عودة 
فهد املولد، هج��وم االحتاد، بعد غياب طويل ب�سبب 
االإ�ساب��ة، فيم��ا �سيح��اول امل��درب كاريني��و الذي 

ا�ستغ��ل التوقف لعالج االأخط��اء وحماولة ا�ستعادة 
االن�سجام بني العبي ال�سباب.

ويخو���س اأهل��ي ج��دة مهمة �سعب��ة، عندم��ا يحل 
�سيًف��ا على التعاون يف بري��دة، حيث يحاول االأول 
ا�ستغ��الل غي��اب الهالل ع��ن هذه اجلول��ة، لالنفراد 
بال�س��دارة الت��ي يحتف��ظ به��ا بر�سي��د 20 نقط��ة، 
وبف��ارق االأهداف عن الزعيم. يف املقابل، لن يكون 
التعاون �سي��داً �سهاًل، خا�سة اأن املباراة تقام على 
اأر�سه وو�سط اأن�ساره. ورغم امتالك التعاون، بع�س 
العنا���رش اجلي��دة، اإال اأن النتائج لي�ست يف م�سلحة 
الفريق حتى االآن، حيث يحتل املركز التا�سع بر�سيد 
11 نقطة. ويحل الن�رش، الذي ميتلك 13 نقطة من 
8 مباري��ات يف املرك��ز الرابع، �سيف��ا على الرائد 

�ساحب املركز قبل االأخري، يوم اجلمعة املقبل.
 وخا�س الن�رش، مع�سكًرا خارجًيا يف دبي، ا�ستطاع 

خالله املدرب جو�ستافو، يف تطبيق نهجه الفني.
 وتنطل��ق اجلول��ة غ��ًدا، حي��ث يلع��ب القاد�سية �سد 
الباطن، بينما يخو�س االتفاق )11 نقطة( مواجهة 
�سهلة �س��د اأحد، الذي مل ينت�رش �س��وى مرة وحيدة، 

ويتذي��ل الرتتي��ب بر�سي��د 5 نقاط. ويخ��رج الفتح، 
�ساحب املركز الثام��ن بر�سيد 12 نقطة، ملواجهة 

الفيحاء يوم ال�سبت املقبل. 
�سه��د عملي��ة بي��ع تذاكر مب��اراة االحت��اد وال�سباب 

املق��ررة يوم اجلمع��ة، على ملعب مدين��ة امللك عبد 
اهلل الريا�سي��ة "اجلوه��رة امل�سعة" بج��دة، باجلولة 
العا�رشة من ال��دوري ال�سع��ودي للمحرتفني، اإقبااًل 

�سعيًفا من اجلماهري. 

وبل��غ ع��دد التذاك��ر املباع��ة، ع��ر من�س��ة م��كاين 
املخ�س�س��ة لبي��ع تذاكر مباريات ال��دوري، 3498 
تذكرة فق��ط، قبل اإغالق املن�سة، بي��وم واحد.  كان 
موقع "مكاين" طرح تذاكر مباراة االحتاد وال�سباب 
قبل ع��دة اأيام، وبل��غ �سعر تذكرة الدرج��ة املوحدة 
اأم��ا  ري��ال،   600 الف�سي��ة  واملن�س��ة  ري��ااًل،   35

املن�سة الذهبية فتم طرحها ب�1200 ريال.
ويدخل احتاد ج��دة، اللقاء وهو يف املركز ال�ساد�س 
بر�سي��د 12 نقطة، اأم��ا ال�سباب ي�ستقر يف املركز ال� 
11 بر�سي��د 9 نقاط. و�سبق لالحتاد وال�سباب، اأن 
تقابال 18 مرة يف الدوري، بعد حتويله اإىل م�سابقة 
املحرتفني مو�سم 2009-2008. وفاز احتاد جدة 
يف 7 مباري��ات، بينم��ا انت���رش ال�سب��اب 6 م��رات، 
وح�رش التعادل بينهما يف 5 مواجهات. وفيما يلي 

نتائج مواجهات الفريقني خالل املوا�سم ال�سابقة:
- مو�س��م 2017-2016: ف��وز ال�سب��اب 0-1 يف 
ال��دور االأول، مقاب��ل انت�سار احت��اد جدة 0-2 يف 

الدور الثاين.
- مو�س��م 2016-2015: ف��وز االحت��اد 1-2 يف 

ال��دور االأول، وتكرر الفوز بنف���س النتيجة يف الدور 
الثاين.

- مو�س��م 2015-2014: ف��وز ال�سب��اب 0-1 يف 
ال��دور االأول، مقابل انت�سار االحتاد 3-4 يف الدور 

الثاين.
- مو�س��م 2014-2013: ف��وز االحت��اد 1-4 يف 

الدور االأول، والتعادل 1-1 يف الدور الثاين.
- مو�س��م 2013-2012: التعادل 2-2 يف الدور 

االأول، وفوز ال�سباب 1-2 يف الدور الثاين.
- مو�س��م 2012-2011: التعادل 2-2 يف الدور 

االأول، وفوز ال�سباب 0-2 يف الدور الثاين.
- مو�س��م 2011-2010: التعادل 2-2 يف الدور 

االأول، والتعادل 1-1 يف الدور الثاين.
- مو�س��م 2010-2009: ف��وز ال�سب��اب 0-1 يف 
ال��دور االأول، وتك��رار الفوز بنتيج��ة 1-2 يف الدور 

الثاين.
- مو�س��م 2009-2008: ف��وز االحت��اد 1-2 يف 
ال��دور االأول، وتك��رار الفوز بنتيج��ة 0-4 يف الدور 

الثاين. 

الموسم الجديد

اليوم.. قرعة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بمشاركة 20 ناديًا

 خاط��ب االحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم، نظ��ريه الفل�سطين��ي، من اأجل 
اإقامة ودية جتمع الفريقني، يف التا�سع والع�رشين من ال�سهر اجلاري، 
مبلع��ب ج��ذع النخل��ة يف مدين��ة الب���رشة.  وق��ال م�سدر مق��رب من 
االحت��اد العراق��ي "اجلان��ب الفل�سطيني اأب��دى موافقت��ه املبدئية على 
خو���س املباراة، وننتظر تثبيت الرد الر�سم��ي ليتم االعالن عن موعد 
املواجهة ب�سكل نهائي". وا�سار اإىل اأن "مدرب املنتخب الوطني با�سم 
قا�س��م، طلب اإقامة املباراة، حت�س��ريا للم�ساركة يف بطولة غرب اآ�سيا 
الت��ي م��ن املقرر لها اأن تطل��ق يف الثامن من �سه��ر دي�سمر / كانون 
االأول املقب��ل يف العا�سمة االأردنية عمان". وبني اأن االحتاد العراقي 
ي�سع��ى لتنظيم مباراة جتريبية للمنتخب قبل املغادرة اإىل عمان، من 
اأج��ل تهيئة الفري��ق بال�سكل املطلوب. يذك��ر اأن با�سم قا�سم طالب يف 
وق��ت �سابق باإقامة مبارات��ني جتريبيتني للمنتخب قبل امل�ساركة يف 
بطول��ة غرب اآ�سيا. اأكد مدرب املنتخب الوطني با�سم قا�سم، اأن مرحلة 
االعداد لبطولة غرب اآ�سيا انطلقت من مباراة �سوريا الودية على ملعب 
كربالء الدويل. وقال قا�س��م ل�)اجلورنال( اإن "�سنحاول حتقيق املزيد 
من النتائج االإيجابية اجل حت�سني موقعنا يف ت�سنيف الفيفا، وكذلك 
للوق��وف على م��دى جاهزية الالعب��ني ومعرفة م�ستوي��ات الالعبني 

اجلدد".

 اق��رتب عمر خرب��ني مهاجم الهالل، من حتقيق لقب ه��داف دوري اأبطال 
اآ�سي��ا؛ حيث يت�سدر القائم��ة ب�9 اأهداف، باال�سرتاك م��ع الرازيلي هالك، 
الع��ب �سانغه��اي ال�سين��ي، ال��ذي وّدع البطول��ة.  واأمام خرب��ني، فر�سة 
�سانح��ة لزيادة غلته التهديفي��ة، يف مباراتي الدور النهائ��ي، اأمام اأوراوا 
الياب��اين. وي�ستع��د اله��الل ملواجه��ة �سيفه الياب��اين، ال�سب��ت املقبل، يف 
ذه��اب نهائ��ي دوري اأبط��ال اآ�سي��ا، ال��ذي �سيحت�سن��ه اإ�ست��اد امللك فهد 
ال��دويل بالريا�س، عل��ى اأن يخو�س مباراة االإي��اب، يف اليابان، يوم 25 
نوفمر/ت�رشي��ن ث��اٍن اجل��اري. ويعتر اأق��رب مناف�سي خرب��ني على لقب 
هداف البطولة، الرازيلي رافايل �سيلفا العب اأوراوا الياباين، يليه مواطنه 
كارلو���س اإدواردوا الع��ب الهالل ال�سع��ودي بنف�س الر�سي��د، ولكل منهما 
7 اأه��داف. كم��ا اأنَّ تاأل��ق خربني خالل البطول��ة االآ�سيوية، جعله بني 3 
مر�سحني لني��ل جائزة اأف�سل العب يف اآ�سيا لعام 2017. ودخل عمر عبد 
الرحم��ن عموري، جنم املنتخب االإماراتي ونادي العني، القائمة النهائية 

لالعبني املر�سحني لنيل جائزة اأف�سل العب يف اآ�سيا لعام 2017.
ويناف���س جنم االإم��ارات، على جائزة اأف�سل العب��ي اآ�سيا، كل من ال�سوري 
عم��ر خريب��ني العب اله��الل ال�سع��ودي، وال�سيني وو يل الع��ب جواجنزو 

اإيفرجراند.

اأع��رب م��درب حرا���س مرمى ن��ادي املين��اء، عامر 
عب��د الوهاب عن تكوين �س��ورة كافية عن م�ستوى 
احلرا���س يف املع�سكر التدريبي الذي خا�سه الفريق 
يف مدين��ة �سو�س��ة التون�سي��ة وال��ذي ا�ستم��ر مل��دة 
اح��د ع�رش يوم��ا خا�س من خالله ثالث��ة مباريات 
جتريبية ف��از يف واحدة على ن��ادي �ستري جرزونة 
وخ���رش مباراتني ام��ام ن��ادي القلع��ة الريا�سي و 
نادي احتاد بن قردان. وقال عبد الوهاب: "انا على 
قناع��ة تام��ة ان احلار�س��ني �سقر عجي��ل و يا�سني 
ك��رمي مل��ا ميتل��كاه م��ن خ��رة �سيكون��ان على امت 
اجلاهزية للدوري واحلار�سان ال�سابان حميد بطال 
و ح�سام مهدي خامة جيدة وتطور م�ستواهما ب�سكل 

كبري من خالل االلتزام بالتدريبات واالحتكاك مع 
حرا�س اخلرة املتمثلة ب��سقر و يا�سني ومع الوقت 

�سياأخذان الفر�سة ويكونان على قدر امل�سوؤولية".
وع��ن املباري��ات الودي��ة الت��ي خا�سه��ا الفري��ق 
بتون���س، قال عب��د الوه��اب: "ا�ستفدنا كث��ريا منها 
ب�سبب ق��وة املدر�س��ة االفريقية مقارن��ة باملدر�سة 
اال�سيوي��ة واعتمادها على االندف��اع البدين والقوة 
الت��ي ميت��از به��ا الالع��ب االفريق��ي  اجل�سماني��ة 
مباراتني على م�ستوى جي��د والثالثة كانت معركة 
بدنية ولدت لنا انطب��اع عن كيفية التعامل مع كل 
الظ��روف التي ممكن ان تواجه الفريق عموما ميكن 
اعتب��ار املع�سكر جيد وع��اد بالفائدة عل��ى الفريق 
وزاد م��ن حال��ة االن�سج��ام ب��ني الالعب��ني داخ��ل 

وخارج امل�ستطيل االأخ�رش".

 وجه رئي�س الهيئة االدارية لنادي ال�رشطة، اياد بنيان، 
�سكره للمكتب التنفيذي الحتاد الكرة بعد قراره باإقامة 
دوري الك��رة وفق النظ��ام العام وم��ن ٢٠ فريق ذهابًا 
واياب��ًا. وقال بنيان يف ت�رشي��ح ن�رشه املوقع الر�سمي 
للن��ادي، اإن "االحت��اد فكر مب�ستقبل الك��رة العراقية من 
خ��الل تراجع��ه عن ق��رار تواجد اأكرث م��ن 28 فريق يف 
دوري املجموعت��ني الذي �سب��ق وان اأعلن عنه يف وقت 
�ساب��ق وال��ذي كان يعت��ر ق��رار ارجت��ايل وبعي��د ع��ن 
التخطي��ط". واأ�ساف ان "املوؤمت��ر التن�سيقي الذي عقده 

١٣ ن��ادي لرف�س اآلي��ة املجموعتني مل يكن الهدف منه 
ك���رش هيبة االحتاد او معار�س��ة قراره لكن كان الهدف 
من��ه فت��ح ب��اب النقا���س وم�سان��دة ق��رار رئي���س جلنة 

امل�سابقات باإقامة دوري عام".
م��ن جانبها، اعلن��ت ادارة نادي الق��وة اجلوية، دعمها 
لق��رار االحتاد العراق��ي لكرة القدم باإقام��ة دوري عام 

ي�سم 20 ناديًا يف املو�سم 2017-2018.
وذك��ر بي��ان ن���رشه املوق��ع الر�سم��ي للن��ادي ، الي��وم 
الثالث��اء، ان “الية الدوري املمت��از التي اقرها االحتاد 
بدوري عام ولع�رشين فريقا تعد خطوًة باالجتاه ال�سليم 

الذي يحقق املتعة واالحرتاف للكرة العراقية”.

العراق يالعب فلسطين 
استعدادًا لغرب آسيا

خريبين يقترب من لقب 
األفضل في آسيا

"القيثارة" و"الصقور" يدعمان قرار اتحاد الكرة

عامر عبد الوهاب يتحدث عن إيجابيات معسكر تونس

 
 وق��رر االحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم، ا�س��دار ج��دول كامل 
ملباري��ات ال��دوري العراق��ي املمتاز ملو�س��م 2017-208، 
فيما ك�سف موقفه من رغبة اندية الدرجة االأوىل برفع دعوى 
ق�سائي��ة �س��ده. وق��ال رئي�س جلن��ة امل�سابق��ات يف االحتاد 
عل��ي جبار ل�)اجلورن��ال( اإن "االحتاد �سي�س��در جدواًل كاماًل 
اأن  اإىل  الفت��ًا   ،"2017-2018 مو�س��م  مباري��ات  جلمي��ع 
"االحت��اد �سرياع��ي م�ساركة فريق��ي القوة اجلوي��ة والزوراء 
اال�سيوي��ة، لذل��ك فان اجل��دول ل��ن يتعار�س م��ع مبارياتهم 
القاري��ة". وفيم��ا يخ�س رغبة عدد من اندي��ة الدرجة االأوىل، 
برف��ع دعوى ق�سائية �سد احت��اد الكرة، اأو�سح جبار بالقول: 

"حت��ى وان رفع��ت تل��ك االأندية دع��وى ق�سائي��ة من خالل 
املحكم��ة الريا�سي��ة ف��اأن الق�ساء ل��ن يتخذ اأي اج��راء بحق 
االحت��اد الن ه��ذه االأندي��ة مل تق��ع عليها املظلومي��ة".  وبني 
ان "االحت��اد �ساعد اندي��ة الدرجة االأوىل كث��رياً ووقف معها، 
واالأندي��ة الت��ي �سع��دت اىل الدرج��ة املمت��ازة حت�سلت على 
الرخ�س��ة اال�سيوية". ووافق االحتاد العراقي لكرة القدم، على 
مق��رتح جلنة امل�سابق��ات باإقامة دوري ع��ام يتاألف من 20 
نادي��ًا يف مو�سم 2018-2017. وقال جبار يف هذا ال�سدد، 
اإن "االحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم واف��ق على مق��رتح جلنة 
امل�سابقات باإقامة دوري عام يتاألف من 20 ناديًا". واأ�ساف 
ان "الدوري �سيكون عامًا ولي�س من جمموعتني، حيث �ستقام 
املباري��ات بنظ��ام الذه��اب واالإي��اب"، الفت��ًا اإىل اأن "قرعة 

الدوري املمتاز، �ستقام يوم اخلمي�س املقبل". وكانت عدد من 
االندية امل�ساركة يف الدوري العراقي املمتاز، اقرتحت اقامة 
بطول��ة منفردة بعيداً عن الدوري املمتاز املقرر اقامته باأكرث 
من 20 ناديًا. وقال مرا�سل )اجلورنال( ان “اللجنة التن�سيقية 
الأندي��ة الدوري العراق��ي املمتاز، عقدت موؤمتره��ا التن�سيقي 
االول م��ن اج��ل اتخاذ موقف حمدد من الي��ة الدوري العراقي 
املمتاز 208-2017”. وا�ساف ان “املوؤمتر ح�رشه، ممثلو 
اندية نفط الو�سط، احلدود، الطلبة، القوة اجلوية، نفط مي�سان، 
البح��ري، ال�سناع��ات، احل�س��ني، الكهرباء، ال�رشط��ة، امليناء، 
الزوراء”. واو�سح ان “االندية املعرت�سة، اقرتحت االن�سحاب 
من الدوري املمتاز وت�سكي��ل رابطة االندية املحرتفة لتنظيم 
بطول��ة يف ح��ال رف�س االحت��اد، مقررات املوؤمت��ر”. واأف�سى 

املوؤمت��ر الت�ساوري ان يكون �سكل ال��دوري عامًا من ع�رشون 
فريق��ا وهبوط فريقني و�سع��ود فريقني ح�س��ب قوانني جلنة 
امل�سابقات باالحت��اد العراقي املركزي لكرة القدم ب�ساأن الية 

الدوري للمو�سم الكروي 2017 2018-.
ع��دد م��ن االأندية مل ي��رق لها هذا ال��كالم، وم��ن بينها نادي 
اأربيل، حيث قال رئي�س نادي اربيل عبد اهلل جميد ان "االحتاد 
العراقي لكرة القدم تخلى عن م�سوؤولياته ال�سابقة والتزاماته 
جت��اه االندية، مبين��ًا ان "ادارة نادي اربي��ل �ستتقدم ب�سكوى 

ر�سمية يف االحتاد اال�سيوي �سد احتاد الكرة العراقي".
وا�ستنكر جميد رف�س عدد من االندية البغدادية اللعب مبدينة 
اربي��ل، بحج��ة ع��دم امكاني��ة الو�س��ول اىل هن��اك، مت�سائال 

"كيف �ستلعب هذه االندية امام زاخو؟"

محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد- خاص

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 خاص
 طال��ب مهاج��م ن��ادي ال�رشط��ة، اأمين ح�س��ني، فريقه 
مبنح��ه كتاب ا�ستغن��اء قبل 5 اأيام م��ن بداية الدوري 

العراقي املمتاز 2017-2018.
وق��ال م�س��در مق��رب م��ن الالع��ب ل�)اجلورن��ال( اإن 
"الالع��ب امي��ن ح�س��ني، طال��ب اإدارة ن��ادي ال�رشطة 
مبنحه كتاب ا�ستغناء قبل بداية الدوري باأيام قليلة".
واأ�س��اف ان "الالع��ب طل��ب اال�ستغن��اء ب�سب��ب ع��دم 
ت�سدي��ق عق��ده من قبل احت��اد الكرة، بعدم��ا قرر عدم 
امل�سادقة عل��ى العقود التي ال تلت��زم بال�سقف املايل 

املحدد للعقود".
وانتق��ل امي��ن ح�سني اىل �سف��وف ال�رشط��ة قادمًا من 

النفط ب�سفقة مالية قاربت ال�400 مليون دينار.
ويب��دو ان فري��ق ال�رشطة �سيع��اين ب�سبب الق��رار الذي 

اأ�سدره احتاد الكرة ب�ساأن عقود الالعبني.

حي��ث قرر االحتاد العراق��ي لكرة القدم، ع��دم ت�سديق 
العق��ود الت��ي تتج��اوز ال���150 مليون دين��ار عراقي، 
وبالت��ايل ف��اأن �سفقات ن��ادي ال�رشط��ة اجلديدة مثل 
عالء عبد الزهرة وامي��ن ح�سني وعالء مهاوي �ستكون 
مه��ددة بع��دم الت�سدي��ق الجتيازه��ا ال�سق��ف امل��ايل 

املحدد.
ت�سفي��ات  يف  كب��رياً  م�ست��وى  ق��دم  امي��ن  ان  يذك��ر 
ح�س��ني  اأمي��ن  �سج��ل  حي��ث  االأوملبي��ة،  املنتخب��ات 
اأه��داف يف الت�سفي��ات، خم�س��ة منه��ا يف مرم��ى   ٦
اأفغان�ست��ان وواحد مبرمى ال�سعودي��ة، فيما �سجل 14 
هدف��ًا يف ال��دوري العراق��ي املمت��از، حي��ث يق��ف يف 

املركز الثالث ب�سلم ترتيب الهدافني.
يذك��ر ان امي��ن ج��ذب اهتم��ام العدي��د م��ن االأندي��ة 
اجلماهريية مث��ل الزوراء والقوة اجلوي��ة وكذلك تلقى 
عر�س��ًا لالحرتاف يف الدوري القطري، لكنه يف نهاية 

املطاف اختار االنتقال اىل ال�رشطة.

اأك��د مهاج��م نادي الطلب��ة، م�سطفى ك��رمي، ا�ستمراره 
م��ع الن��ادي بالرغم من �س��دور بي��ان با�ستبعاده عن 
�سف��وف الفري��ق ب�سب��ب ط��رده م��ن املب��اراة الودي��ة 
االأخرية امام ال�رشط��ة. وقال كرمي يف ت�رشيح خا�س 
ل�)اجلورنال(: "�ساأتوجه االن اىل مقر تدريبات الفريق 
م��ن اأج��ل خو�س الوح��دة التدريبي��ة ال�سباحي��ة لهذا 
الي��وم". واأ�ساف: "م�ستم��ر مع فريق الطلب��ة و�ساأقدم 
اعت��ذاري الإدارة الن��ادي وال��كادر التدريب��ي بقي��ادة 
الروم��اين تيتا فالريو، ملا ب��در مني يف مباراة االم�س 

امام ال�رشطة".
وت�سب��ب ان�سحاب ن��ادي الطلب��ة، من املب��اراة الودية 
التي جمعته بن��ادي ال�رشطة، والتي اأقيمت على ملعب 
ال��رج التابع لكلي��ة الرتبية البدنية وعل��وم الريا�سة، 
اىل ن�س��وب م�س��ادة كالمية بني املدرب��ني تيتا فالريو 

وماركو�س باكيتا.
وق��ال مرا�سل )اجلورن��ال( اإن "فريق الطلب��ة، ان�سحب 
من مبارات��ه الودية التي جمعته اأم��ام فريق ال�رشطة، 
اأم���س الثالثاء، بع��د رف�س حكم اللق��اء مطالبة االأنيق 
بتعوي���س حال��ة الطرد التي تعر�س له��ا العب الفريق 
م�سطفى كرمي م��ع نهاية ال�س��وط االأول". واأ�ساف ان 
"م��درب نادي الطلب��ة، الروماين تيت��ا فالريو، رف�س 
اكم��ال املب��اراة واأن�سح��ب م��ن املواجهة بع��د رف�س 
احلك��م تعوي���س الط��رد ال��ذي حت�س��ل علي��ه الالع��ب 
م�سطف��ى ك��رمي ب�سب��ب جت��اوزه علي��ه". واأو�س��ح اأن 
"م��درب ال�رشطة، الرازيلي ماركو�س باكيتا، رد على 
ت���رشف تيتا مبنع فريق الطلبة م��ن التدرب يف ملعب 
ال��رج بعد ختام املواجهة واأمر باإخراج العبي الفريق 
خ��ارج املي��دان". يذك��ر ان ك��رمي انتق��ل اىل �سف��وف 
الطلبة يف ف��رتة االنتقاالت ال�سيفي��ة املا�سية قادمًا 

من ناد�س الزوراء.
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جترى يف مقر االحتاد 
العراقي لكرة القدم، اليوم 

اخلمي�س، قرعة الدوري 
العراقي املمتاز ملو�سم 

ان  بعد   2017-2018
ح�سم االحتاد اجلدل وقرر 

اإقامة الدوري مب�ساركة 20 
ناديًا بداًل من 32.

الدوري املمتاز �سيقام 
مب�ساركة 20 ناديًا، بعد 

هبوط كل من اأربيل والكرخ 
و�سعود كل من الديوانية 

وال�سناعات الكهربائية بداًل 
منهما، حيث �سيقام الدوري 

بنظام الذهاب واالإياب 
و�سيلعب يف 38 جولة.


