
 
يب��داأ املنتخ��ب ال�س��وري لكرة الق��دم، الي��وم الأحد، 
مع�سك��را مغلق��ا يف العا�سم��ة دم�س��ق، ي�ستمر ملدة 
5 اأي��ام، وذلك ا�ستعدادا لودية العراق، يوم 13 من 

ال�سهر احلايل يف ملعب مدينة كربالء.
وكان��ت اإدارة املنتخ��ب ق��د وجهت الدع��وة اإىل 25 
لعب��ا ه��م: اإبراهي��م عامل��ة، اأحمد مدني��ة، حممود 
يو�س��ف، موؤيد العجان، عالء ال�سبلي، اأحمد ال�سالح، 
جه��اد الباعور، عمرو مي��داين، ح�سني جويد، هادي 
امل�رصي، زاهر امليداين، يو�سف قلفا، خالد مبي�ض، 
فه��د يو�س��ف، حمم��ود املوا���ض، عدي عب��د اجلفال، 
اإ���رصاء حموي��ة، تام��ر ح��اج حممد، عم��رو جنيات، 
اأ�سام��ة اأوم��ري،  كربئي��ل �سوم��ي، عم��ر خرب��ني، 

مارديك مردكيان، فرا�ض اخلطيب وعمر ال�سومة.
واأك��دت ادارة املنتخب اأنها �ستحديد مواعيد حمددة 
لو�سائل الإعالم لتغطية املع�سكر، الذي يعترب الأول 
يف العا�سم��ة دم�س��ق مب�سارك��ة لعب��ي املنتخ��ب 
املحرتف��ني واملحليني. وكان احت��اد الكرة قد جدد 

ثقت��ه يف اجله��از الفن��ي للمنتخ��ب بقي��ادة اأمي��ن 
احلكيم. و اأكد امني عام الحتاد ال�سوري لكرة القدم 
حممد م��ازن دكوري ان منتخب بل��ده �سيح�رص اىل 
العراق من اجل مواجه��ة منتخبه يف مباراة اخوية 
كرنفالي��ة جتري بينهم��ا يف الثالث ع�رص من ال�سهر 

املقبل على ملعب كربالء الدويل.
وق��ال دك��وري ان من دواع��ي ال���رصف والخوة ان 
لن�سج��ل ح�سورن��ا  الع��راق  اىل  يح���رص منتخبن��ا 
التاريخ��ي وم�ساهمتن��ا برف��ع احلظ��ر ع��ن الك��رة 
العراقي��ة . وا�س��اف ان م��درب املنتخ��ب ال�س��وري 
امي��ن احلكيم وج��ه الدعوة جلميع لعب��ي املنتخب 
الذي��ن خا�سوا املباراة الخرية امام ا�سرتاليا بر�سم 
ملح��ق موندي��ال رو�سيا ، مبين��ا ان احتاده �سري�سل 
الي��وم ال�سبت على ابعد تقدي��ر كتاب تاكيد ح�سوره 
اىل املب��اراة. وا�س��ار اىل ان امل�ساهم��ة برفع احلظر 
ع��ن الك��رة العراقي��ة واج��ب وطن��ي علين��ا جميعا 
العم��ل على حتقيق��ه ، مبينا ان العالق��ة التي تربط 
الحتادي��ن وثيقة جدا ولن ن��رتدد يف اللعب يف اي 

مكان يختار الحتاد العراقي لكرة القدم.

وب��دوره بع��ث جنم املنتخ��ب ال�سوري عم��ر ال�سومة 
ر�سالة اىل اجلماهري العراقية قال فيها: 

"لقاءن��ا م��ع العراق �سيكون لق��اء ودي بني ا�سقاء 
وهو مه��م بالن�سبة لن��ا ولهم على جمي��ع ال�سعدة 

.. بدي��ر ال��زور نك��ن حمب��ة كب��رية لل�سع��ب العراقي 
وجتمعن��ا رواب��ط �سل��ة متين��ة لهجتن��ا وعاداتن��ا 
وثقافاتن��ا قريب��ة ج��دا م��ن اه��ل الع��راق.. ببداي��ة 

احرتايف بالكويت كان البع�ض يظن باإين عراقي".

وق��ال ال�سوم��ة اإن "منتخ��ب ب��الده بات م��ن اأقوى 
املنتخب��ات، املر�سح��ة لني��ل لق��ب كاأ���ض اأمم اآ�سيا 
الع��امل  راأى  اأن  بع��د   ،2019 ع��ام  الإم��ارات،  يف 
اأجم��ع امل�ستوى الفن��ي، والأداء الع��ايل، الذي قدمه 
الفري��ق يف الت�سفي��ات الآ�سيوي��ة، املوؤهل��ة لكاأ�ض 
الع��امل 201، على ح��د قوله. واأ�س��اف ال�سومة، يف 
ت�رصيح��ات �سحفي��ة، اأن��ه وزم��الءه مل يبخلوا يف 
تق��دمي كل م��ا تعلم��وه، وتدرب��وا علي��ه، م��ن فنون 

وتكتيك كرة القدم، خالل تلك الت�سفيات.
وكان املنتخب ال�سوري قاب قو�سني او اأدنى للتاأهل 
اىل امللح��ق العاملي للموندي��ال، لكنه تعر�ض لظلم 
حتكيم��ي وا�سح يف مب��اراة الياب ام��ام املنتخب 

الأ�سرتايل.
ويف ه��ذا ال�سدد، قال �سالح رم�سان، رئي�ض احتاد 
الكرة ال�س��وري، اإن املنتخب تعر�ض ملوؤامرة اأبعدته 

عن امل�ساركة يف مونديال 2018 بور�سيا.
اأن  رم�س��ان يف ت�رصيح��ات �سحفي��ة،  واأو�س��ح   
احلك��م الإيراين علي ر�سا، الذي اأدار مباراة الذهاب 
بامللحق الآ�سيوي، اأمام اأ�سرتاليا، تعمد اإبعاد بع�ض 

الالعب��ني ع��ن مب��اراة الإي��اب. وق��ال : "خ�رصنا 3 
لعب��ني ب�س��كل متعمد، وخا�سة عم��ر خربني، حيث 
نال بطاق��ة �سفراء دون مربر بع��د اعرتا�سه ب�سكل 
حم��رتم".  واأردف: "املو�س��وع الأه��م ه��و وج��ود 
"مافي��ا" ترغ��ب يف وجود اأ�سرتالي��ا يف املونديال 
بدًل م��ن �سوريا، ب�سبب الدعاي��ة والإعالن، ف�سوريا 
حتليل��ي  ه��و  وه��ذا  منه��ا،  فائ��دة  ول  حما���رصة 
ال�سخ�س��ي، ولك��ن ب�س��كل ع��ام ل ن�ستح��ق اخلروج 
م��ن الت�سفي��ات". واأكم��ل رئي�ض الحت��اد ال�سوري: 
الآ�سي��وي لكرة  "�سرنف��ع خطاب��ا ر�سميا لالحت��اد 
الق��دم، نطلب في��ه عدم تواج��د اأ�سرتالي��ا يف القارة 
الآ�سيوية، حيث كان ق��رار حممد بن همام، الرئي�ض 
ال�ساب��ق لالحتاد الآ�سيوي، بدخولها م�سابقات اآ�سيا 
خاطئ��ا، باعرتاف اأع�ساء جلنة امل�سابقات". وختم: 
"مل تق��دم اأي اإ�ساف��ة للك��رة الآ�سيوي��ة، والقرتاح 
الث��اين �سيك��ون بتعديل نظام الت�سفي��ات حيث يتم 
اللج��وء ل��ركالت اجل��زاء مبا���رصة اأو اللع��ب مباراة 
فا�سل��ة يف ملع��ب حمايد اإذا انتهت مب��اراة الإياب 

بنف�ض نتيجة مواجهة الذهاب".

ضغوطات مبكرة

الشائعات تطارد البرازيلي باكيتا واإلدارة تؤكد بقائه مع القيثارة الخضراء 

 اأك��د وزي��ر ال�سب��اب والريا�س��ة عب��د احل�س��ني عبط��ان، ان العمل يف 
املرحلة املقبلة �سين�سب عل��ى رفع احلظر عن بغداد وعودة مباريات 
املنتخب��ات الوطني��ة اىل العا�سم��ة. وا�س��اف عبط��ان يف بي��ان، ان 
م��الكات وزارة ال�سباب والريا�سة، تعمل ب�سكل دوؤوب لجناز �سيانة 
وتاهي��ل ملع��ب ال�سع��ب الدويل، م��ن خالل تهيئ��ة الر�سي��ة للمو�سم 
اجلديد، ف�سال عن تغيري منازع الالعبني وجعلها من جهة املق�سورة، 
وت�سغي��ل ال�ساعة اللكرتونية وتعزيز الن��ارة وا�سافات اخرى، حتى 
يك��ون جاه��زا ل�ستقب��ال املباري��ات الدولي��ة. ودع��ا وزي��ر ال�سب��اب 
والريا�س��ة، اجلماهري الريا�سية اىل املحافظة على ال�رصح الريا�سي 
ال��ذي �سيكون جاه��زا مع انطالق مناف�س��ات الدوري املمت��از. وفيما 
يخ���ض م�ساركة الأندية العراقية يف دوري ابط��ال ا�سيا، اكد عبطان، 
ان ال��وزارة �ستبذل اق�س��ى جهودها من اجل م�سارك��ة الزوراء والقوة 
اجلوية يف دوري ابطال ا�سي��ا كاأ�ستحقاق قاري. وا�ساف عبطان يف 
ت�رصيح ن���رصه املوقع الر�سمي لوزارة ال�سباب والريا�سة ان “الوزارة 
وبالتن�سي��ق مع الحتاد العراق��ي لكرة القدم وادارت��ي ناديي الزوراء 
والق��وة اجلوية، �ستبحث عن جميع الط��رق امل�رصوعة من اجل �سمان 
تواج��د فريق��ي الزوراء والق��وة اجلوية يف دوري ابط��ال ا�سيا 2018 

بكرة القدم”.

ح�سدت لعبة املنتخب الوطني مرمي عبد احلميد اأوىل ذهبيات العراق يف 
�سب��اق الوثب العايل �سمن مناف�س��ات البطولة العربية لألعاب القوى لفئة 

النا�سئني التي ت�ست�سيفها تون�ض.
وق��ال رئي���ض بعث��ة الع��راق قا�سم حمم��د يف حدي��ث �سحف��ي : اإن لعبة 
املنتخ��ب م��رمي عبد احلميد جت��اوزت العار�س��ة على ارتف��اع 1.61 مرت 
لتح��رز املرك��ز الأول متفوقة عل��ى مناف�ستيها اللبناني��ة �ساحبة املركز 

الثاين والردنية �ساحبة املركز الثالث.
واأ�س��اف ان بالرغ��م من و�س��ول الالعبة قب��ل انطالق ال�سب��اق ب�ساعات 
وعانت من الإرهاق اإل اأنها متكنت من ح�سد امليدالية الذهبية عن جدارة 

وا�ستحقاق بتفوقها الوا�سح على زميالتها.
واأ�س��ار حمم��د اإىل اأن موهبة مرمي وموا�سفاته��ا ومهاراتها �ستمكنها من 
املناف�س��ة بق��وة يف جميع املحافل التي ي�سار فيه��ا العراق، ومن املنتظر 
اأن تتط��ور اأك��ر يف ال�سن��وات املقبل��ة بع��د اكت�سابه��ا اخل��ربة م��ن خالل 
م�ساركاته��ا الدولي��ة. وامل��ح اىل اأن رغ��م الإجه��اد امل�سيط��ر على لعبي 
الع��راق، اإل اأنه��م يتحدون كل ال�سع��اب، ومتكنوا من ت�سجي��ل ا�سم العراق 

بالئحة الدول احلا�سلة على امليداليات الذهبية يف البطولة العربية.

 
خا�ض نادي النجف، اأم�ض اجلمعة، وحدتني تدريبيتني 
�سباحية وم�سائية �سمن مع�سكره التدريبي يف مدينة 
انطاليا الرتكية ا�ستع��داداً ملناف�سات الدوري العراقي 
املمتاز 2018-2017، فيما مت حتديد موعد عودته 
اىل الر���ض الوطن.واأجري��ت الوحدت��ني التدريبيت��ني 
بح�س��ور جميع الالعب��ني ا�ستعداداً خلو���ض املباراة 
التجريبي��ة اخلام�س��ة للفري��ق يف مع�سك��ره الرتك��ي، 
حي��ث �سيواجه نفط اجلنوب م�س��اء اليوم.وحقق فريق 

“غزلن البادية” الفوز يف مبارياته الأربعة ال�سابقة 
على اأندية النفط -1 �سفر وعلى ال�رصطة 1-3 وعلى 
نف��ط اجلن��وب 3-4 وعل��ى ن��ادي مناف��كات بلدي��ة 
�سب��ورت الرتك��ي 1-3.ويخت��رب ن��ادي النج��ف لكرة 
الق��دم، املح��رتف الكام��ريوين اميانويل ايف��ا متهيداً 
ل�سم��ه اىل �سف��وف الفري��ق خ��الل ف��رتة النتقالت 
ال�سيفي��ة اجلارية.وذك��ر بيان ن���رصه املوقع الر�سمي 
للنادي اأن “نادي النج��ف اأجرى وحدتني تدريبيتني 
ام���ض الربع��اء، الأوىل يف ال�ساع��ة الثامن��ة �سباحا 

والثانية يف ال�ساعة الرابعة والن�سف ع�رصاً”.

 ا�س��اف مدرب منتخبن��ا الوطني بك��رة القدم با�سم 
الوطن��ي  منتخبن��ا  لقائم��ة  لعب��ني  ت�سع��ة  قا�س��م 
�ست�سيفه��ا  الت��ي  ا�سي��ا  غ��رب  ببطول��ة  امل�سارك��ة 
العا�سمة الردنية عمان يف الثامن من �سهر كانون 
الول املقبل. و�سمت القائمة بح�سب املدير الداري 
للمنتخ��ب با�س��ل كوركي���ض الالعبني: حمم��د حميد 
و ح�س��ام كاظ��م وك��رار حمم��د وب�سار ر�س��ن ومازن 
فيا���ض وع��الء مه��اوي واحمد عب��د الر�س��ا واحمد 
يا�س��ني . كوركي�ض اك��د ان القائمة مبوجب ال�سافة 
اجلدي��دة ا�سبحت ت�سم ٣٥ لعب��ا اذ مت العالن عن 
قائم��ة ال٢٦ لعب��ا يف وق��ت �ساب��ق. واعل��ن مدرب 
املنتخ��ب الوطني، با�سم قا�س��م، عن قائمة املنتخب 

الوطن��ي ملب��اراة �سوري��ا الودي��ة والت��ي يحت�سنها 
ملع��ب كربالء ال��دويل يف الثالث والع�رصين من �سهر 
ت�رصي��ن الث��اين/ نوفم��رب املقب��ل. و�سه��دت القائمة 
ع��ودة مهاج��م املنتخب الوطن��ي عالء عب��د الزهرة 
وتواج��د املداف��ع املغ��رتب يف ال��دوري الدمنارك��ي 
فران���ض �سي��اء بطر���ض لول م��رة. و�سم��ت القائمة 
كاًل م��ن: حمم��د كا�س��د، فه��د طال��ب، ج��الل ح�سن، 
م�سطف��ى ناظم، علي فائز، ولي��د �سامل، علي بهجت، 
اجمد عطوان، مهدي كامل، ح�سني علي، احمد جالل، 
امين ح�س��ني، علي ح�سني، عالء عب��د الزهرة، احمد 
اإبراهيم، �سعد عبد الأمري، �سعد ناطق، ريبني �سولقا، 
عل��ي عدن��ان، بروا ن��وري، ج�سنت م��ريام، مهند عبد 
الرحيم، ريب��ني ا�سعد، فران�ض �سي��اء بطر�ض، �سجاد 

ح�سني، همام طارق.

عبطان: سنعمل على رفع الحظر 
عن بغداد

العراق يحصل على ميداليتين 
ذهبيتين في ألعاب القوى

إضافة 9 العبين إلى كتيبة أسود الرافدين

النجف يحدد موعد عودته إلى العراق

 
ف�سول ال�سائعات

ال�سائعات من كل  الأخ�رص، لحقته  البيت  الأول يف  يومه  منذ 
حدٍب و�سوب، فلو ا�ستذكرنا حلظة قدومه اىل النادي وبعد اأيام 
روما  الإيطالية  العا�سمة  اىل  الربازيلي  العقد غادر  توقيع  من 
من ب�سبب التزاماته العائلية، لكن بع�ض و�سائل العالم ا�سارت 
اىل انه لن يلتزم بعقده مع الفريق و�سيغادر النادي حتى قبل 
القدمية،  الدفاتر  فتح  اىل  اجته  الخر  والبع�ض  مبهمته.  البدء 
كان  وانه  الوطني  للمنتخب  تدريبه  مو�سوع  عن  حتدث  حني 
قريبا من ا�سود الرافدين، وكذلك الراتب الذي كان من املوؤمل ان 
يتقا�ساه املدرب مع املنتخب والذي و�سل اىل 2 مليون دولر، 
فيما وقع مع ال�رصطة بعقد يقارب ال�450 الف دولر. و�رصعان 

ما حتدث و�سيط املدربني والالعبني، جنم عبد اهلل يف ت�رصيح 
الربازيلي  املدرب  ا�سم  اأعر�ض  “مل  قائاًل:  ل�)اجلورنال(  خا�ض 
اجل  من  القدم  لكرة  العراقي  الحت��اد  على  باكيتا،  ماركو�ض 
قيادة املنتخب الوطني”. واأ�ساف اأن “ما مت تداوله يف و�سائل 
العالم هي اخبار عارية حول عر�سي باكيتا على احتاد الكرة 

مقابل مبلغ مليون دولر”.
وبني عبد اهلل، بالقول: “عر�ست ثالثة مدربني فقط على الحتاد 
�سواريز  فرناندو  لوي�ض  الكولومبي  وهم:  القدم  لكرة  العراقي 

والت�سيكي اإيفان ها�سيك والأرجنتيني غابرييل كالديرون”.
اخر ف�سول ال�سائعات التي لحقت باكيتا، هي مفاو�ساته مع 

الحتاد الليبي لكرة القدم من اجل قيادة منتخب الكرة الأول.
ال�رصطة يف ت�رصيحات ر�سمية  اإدارة  ولكن �رصعان ما خرجت 
اأن باكيتا باٍق مع  مكذبة تلك الخبار وموؤكدة يف الوقت ذاته 

ال�سحماين  علي  اخل�رصاء  القيثارة  كرة  م�رصف  وقال  القيثارة. 
يف ت�رصيح ن�رصه املوقع الر�سمي للنادي: "تتوا�سل ا�ستعداداتنا 
على قدم و�ساق حت�سريا لنطالق دوري الكرة املمتاز حيث من 
املوؤمل ان يجري الفريق عددا من املباريات يف الطار الودي 
ب�سفتها  ال�ستحقاقات  يف  للدخول  الخ��ري  اللم�سات  لو�سع 

الر�سمية".
مواقع  على  وال�سفحات  العالم  و�سائل  بع�ض  "على  وا�ساف: 
دون  املعلومة  نقل  يف  الدقة  تتوخى  ان  الجتماعي  التوا�سل 
ول  ال�سحة  عن  عارية  كاذبة  اخبار  اعتماد  باجتاه  الذهاب 
تارة  اخرين  ولعبني  ت��ارة  باكيتا  مغادرة  حول  لها  م�سدر 
اخرى، الهدف منها التاأثري �سلبا على ا�ستقرار الفريق". واختتم 
"ابوابنا مفتوحة امام جميع و�سائل العالم من  حديثه قائاًل: 
خمتلف  تخ�ض  ا�ستف�سارات  او  ت�ساوؤلت  اي  على  الجابة  اجل 

التي  اللعاب  تخ�ض  اخبار  اي  ان  عن  ناهيك  النادي  مفا�سل 
تن�سط حتت لواء نادي ال�رصطة ت�سدر ب�سفة ر�سمية عن املركز 

اخلربي للنادي ل�سمان تلقي املعلومة الدقيقة".
حرفية الربازيلي

اأ�رصك باكيتا جميع  انطاليا،  القيثارة يف مدينة  خالل مع�سكر 
لعبي الفريق من اجل الوقوف على م�ستوياتهم لال�ستقرار على 
موؤمتر  يف  باكيتا  وقال  اخل�رصاء.  للقيثارة  الأ�سا�سية  ت�سكيلة 
عر�ض  قبلت   ” )اجلورنال(  وح�رصته  العالم  لو�سائل  تقدميه 
تدريب نادي ال�رصطة من اجل تطوير كرة القدم العراقية ب�سكل 
عام ولي�ض نادي ال�رصطة فح�سب”. واأ�ساف “اأحد ا�سباب قبويل 
لعر�ض تدريب ال�رصطة، هو تعاقد الدارة مع لعبني مميزين من 
“�ساأعمل على �سناعة الالعبني  بالقول:  ال�سف الأول”، موؤكداً 

وتطوير م�ستواهم الفني”.
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 خاص
اق��رتب مهاجم نادي ال�رصطة، عبد القادر طارق، من 
مغ��ادرة ا�سوار النادي خ��الل اليومني الأخريين من 
النتق��الت ال�سيفي��ة اجلاري��ة. وقال م�س��در مقرب 
م��ن الالع��ب ل�)اجلورن��ال( اإن “الالعب عب��د القادر 
ط��ارق اق��رتب م��ن مغ��ادرة ن��ادي ال�رصط��ة خالل 
ف��رتة النتق��الت ال�سيفي��ة اجلارية”. واأ�س��اف اأن 
“طارق يرغب باللعب ب�سكل اأ�سا�سي وهذا ما يفتقده 
يف ال�رصط��ة ب�سب��ب عدم اعتم��اد امل��درب الربازيلي 
باكيت��ا على الالعب يف الت�سكي��ل الأ�سا�سي”. وتابع 
امل�س��در- ال��ذي ف�سل ع��دم الك�سف ع��ن ا�سمه- اأن 
“نادي��ي ال��زوراء وامليناء، دخ��ال يف ات�سالت مع 
الالع��ب م��ن اجل ح�س��م �سفق��ة انتقاله قب��ل اغالق 
ب��اب �س��وق النتق��الت”. يذك��ر ان ن��ادي العرب��ي 

الكويت��ي اب��دى اهتمامه ب�سم الالع��ب طارق، حيث 
ذك��ر م�س��در مق��رب م��ن ط��ارق، ل�)اجلورن��ال( اأن 
"ن��ادي العرب��ي الكويت��ي دخ��ل يف مفاو�سات مع 
وكيل اأعمال مهاجم فريق ال�رصطة عبد القادر طارق 
للح�س��ول على خدماته املو�سم احلايل". واأ�ساف اأن 
"الالع��ب �سيدر�ض عر�ض العربي، ويقيمه من جميع 
اجلوان��ب قبل الرد النهائ��ي على الن��ادي الكويتي". 
يذك��ر اأن نادي العربي ق��رر التعاقد مع املهاجم عبد 
الط��ارق ليخل��ف الالعب عل��ي ح�سني، ال��ذي بدوره 
ف�سل العودة اىل امليناء على جتديد عقده مع النادي 
الكويت��ي. ول��ن يك��ون طارق اخ��ر �سفق��ات العربي، 
حيث اكدت ال�سحافة الكويتية اأن احمد ال�سقر لعب 
الفريق الول لكرة القدم بنادي الكويت، بات مطلوبا 
بق��وة يف العرب��ي اثن��اء ف��رتة النتق��الت ال�ستوي��ة 

املقرر خالل �سهر يناير لل�سنة اجلديدة.

اأك��دت اإدارة ن��ادي ال��زوراء لكرة القدم، بق��اء املدافع 
كرار اإبراهيم للدف��اع عن األوان الفريق املو�سم املقبل 
الإدارية للنادي  الهيئة  2018-2017. وقال ع�سو 
عب��د الرحمن ر�سيد ل�)اجلورن��ال( : "ن�ستغرب الخبار 
التي �س��درت من بع�ض ال�سفح��ات بخ�سو�ض اتفاق 
الالع��ب ك��رار حمم��د م��ع ن��ادي ال�رصط��ة". واأ�ساف 
ان "ك��رار باق��ي م��ع النوار���ض ول يوج��د اي �سح��ة 
له��ذه الخب��ار"، مبينًا بالق��ول: "نتمنى م��ن املواقع 
وال�سفح��ات ان تك��ون دقيق��ة يف اي اخب��ار تخ���ض 
نادين��ا وان ل تنق��ل اخب��ار دون م�س��ادر". يذكر ان 
العدي��د م��ن و�سائل الع��الم ا�سارت اىل ق��رب انتقال 
كرار حممد امللق��ب ب�"املطرقة" اىل �سفوف ال�رصطة. 

ويف �سياق مت�سل، و�سلت بعثة نادي الزوراء، ال�سبت، 
اىل العا�سمة بغداد بعد اختتام مع�سكره التدريبي يف 
مدين��ة انطاليا الرتكي��ة ا�ستع��داداً ملناف�سات الدوري 
العراق��ي املو�س��م املقب��ل. وا�ستم��ر مع�سك��ر النوار�ض 
مل��دة 14 يوم��ًا، تخلل��ه ث��الث مباريات ودي��ة، حيث 
لع��ب مبارات��ه الأوىل ام��ام فريق مراد با�س��ا وانتهت 
ل�ساحل��ه بخم�سة اهداف دون مقاب��ل، فيما تغلب يف 
املب��اراة الثانية على منافكيت �سبورت بثالثة اهداف 
دون رد واختت��م مباريات��ه بالفوز عل��ى فريق �سريك 
بثالث��ة اهداف لهدف. ومل ي�س��ارك الالعبان م�سطفى 
ج��ودة واأجمد كل��ف، يف املب��اراة الأخ��رية بطلب من 
ال��كادر الطبي نتيجة احلمل الزائد خوفًا من تعر�سهم 
لالإ�ساب��ة. يذكر ان الزوراء �سي�س��ارك اي�سًا يف بطولة 

كاأ�ض الحتاد ال�سيوي املو�سم املقبل. 
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يواجه نادي ال�شرطة لكرة 
القدم، �شغوطات كبرية قبل 

انطالق مناف�شات الدوري 
العراقي املمتاز لكرة القدم 

ب�شبب عودته القوية 
وابرامه ال�شفقات املدوية 

التي ابرمها منذ بداية �شوق 
االنتقاالت.

واأكرث من تعر�ض لهذه 
ال�شائعات كان مدرب الفريق 

الربازيلي ماركو�ض باكيتا.


