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يق�صان �شريط املو�سم الكروي
الزوراء واجلوية ّ
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المدى الرياضي

��ر����ض احت�����اد ال���ك���رة ل��ع��ق��وب��ة ال��ف��ي��ف��ا
� أرب����ع����ة �أن����دي����ة ت���ع� ّ

التي �ست�ضيّفها ال�سيما بعد �أن اعتمد
كل فري ��ق م�شارك يف ال ��دوري ملعب ًا
خا�ص� � ًا ب ��ه مت يف �ضوئ ��ه ح�صول ��ه على
الرخ�صة الكاملة من قبل جلنة الرتاخي�ص
يف احت ��اد الك ��رة والتي �سم ��ح يف �ضوئها
امل�شارك ��ة ب�ص ��ورة ر�سمي ��ة يف املو�س ��م
اجلديد ال ��ذي ن�أمل في ��ه �أن تت�ضافر جميع
اجلهود بني احتاد الك ��رة و�إدارات الأندية
و�إعالم ريا�ض ��ي وجماهري ومبا ي�سهم يف
�إنهائ ��ه بالطريق ��ة املثل ��ى الت ��ي تعمل على
تطوي ��ر الكرة العراقية م ��ن الناحية الفنية

ومب ��ا يعط ��ي االمكانية ملدرب ��ي املنتخبات
الوطني ��ة العراقي ��ة يف ا�ستدع ��اء الالعبني
الذي ��ن يقدم ��ون م�ستوي ��ات جي ��دة يف
املباري ��ات م ��ع الف ��رق الت ��ي يدافع ��ون عن
�ألوانها.
و�أ�ش ��ار �ص ��ادق اىل �أن مناف�س ��ات املو�س ��م
الكروي اجلديد �ستنطلق يوم ال�سابع ع�شر
م ��ن �شه ��ر ت�شرين الث ��اين احل ��ايل ،ب�إقامة
مب ��اراة ك�أ� ��س ال�سوب ��ر ب�ي�ن فري ��ق الق ��وة
اجلوي ��ة حام ��ل لق ��ب دوري الك ��رة املمتاز
للمو�س ��م املا�ض ��ي وغرميه فري ��ق الزوراء

بطل م�سابقة الك�أ�س ،والتي ي�ضيّفها ملعب
ال�شع ��ب الدويل بالعا�صمة بغداد ،حيث من
املتوق ��ع �أن ت�شهد ح�ضور ًا جماهريي ًا كبري ًا
من ان�صارهما متتل ��ئ بهما مدرجات ملعب
ال�شعب ال ��دويل لي�ش ّكل ��وا عر�س� � ًا كرنفالي ًا
مبهج� � ًا يقدم في ��ه دلي ًال جدي ��د ًا اىل االحتاد
ال ��دويل لكرة الق ��دم ب� ��أن العا�صم ��ة بغداد
لها القدرة على احت�ض ��ان املباريات الودية
الدولي ��ة للمنتخب ��ات الوطني ��ة والأندي ��ة
العراقي ��ة كم ��ا هو احل ��ال مع م ��دن كربالء
والب�ص ��رة و�أربيل الت ��ي احت�ضنت م�ؤخر ًا
مالعبه ��ا العديد م ��ن املباري ��ات التجريبية
ملنتخب ��ات (الوطني والأوملب ��ي وال�شباب)
ف� ً
ضال ع ��ن �إقامة مباراة ذهاب ن�صف نهائي
غ ��رب �آ�سي ��ا ب�ي�ن فريق ��ي ال ��زوراء والقوة
اجلوية على ملعب فران�سو حريري.
واختت ��م �صادق حديثه� ،أن جلنة امل�سابقات
املركزي ��ة يف احتاد الك ��رة ،وجّ هت الدعوة
لأندي ��ة الدرجت�ي�ن الأوىل والثانية الراغبة
يف امل�شارك ��ة يف بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��راق
للمو�س ��م الك ��روي اجلديد ،تزوي ��د اللجنة
بكتب ر�سمية ت�ؤيد رغبتها بامل�شاركة مبوعد
�أق�ص ��اه ي ��وم ال�ساد� ��س م ��ن كان ��ون الأول
املقب ��ل ،مبين� � ًا �أن امل�ؤمت ��ر الفن ��ي للبطولة
�سيقام يوم العا�شر من ال�شهر ذاته.
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه ح� � ّذر م�صدر ك ��روي من
مغب ��ة تع ّر� ��ض الك ��رة العراقي ��ة اىل ق ��رار
التجميد من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم
مت�سك االحتاد بقراره يف م�شاركة
يف حالة ّ
�أندي ��ة ال�صناع ��ة والكوف ��ة وغ ��از ال�شم ��ال
وال�سليمانية يف مناف�سات املو�سم الكروي
اجلديد نتيج ��ة عدم ا�ستحقاقه ��ا امل�شاركة،
ال�سيم ��ا �أن نتائجه ��ا �ضم ��ن دوري الدرجة
الأوىل للمو�س ��م املا�ض ��ي مل تك ��ن كبطل �أو
و�صيف.
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در� ،أن ��ه يف حالة تق ��دم �أي
فري ��ق من ف ��رق الدرج ��ة الأوىل �أو الدرجة
املمت ��ازة ب�شك ��وى ر�سمي ��ة اىل االحت ��اد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم بخ�صو� ��ص م�شاركة
تلك الفرق الأربعة يف دوري الكرة املمتاز،
لتق�صي
ف� ��إن الفيفا ي�ش� � ّكل جلنة حتقيقي ��ة ّ
تلك ال�شك ��وى ُتف�ضي يف النهاية اىل فر�ض
عقوب ��ة التجميد على احت ��اد الكرة و�إيقاف
الن�شاط ��ات املحلي ��ة واخلارجي ��ة لفرق ��ه
ومنتخباته.

�إ�شارات للأبطال املر�ضى ..وغفلة الأوملبية
 كتب /حممد حمدي
�إ�ش ��ارات مهم ��ة ج ��د ًا و�صل ��ت لـ(امل ��دى) م ��ن ريا�ضي�ي�ن
ومعنيني بالريا�ضة جند �أنها ت�ستحق االهتمام واملتابعة
م ��ن قبل امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ضية ونعر�ضها
تباع ًا:
* مق�ت�رح و�صلن ��ا م ��ن البط ��ل ال ��دويل ال�ساب ��ق بلعب ��ة
امل�صارع ��ة� ،أحم ��د �صالح وي�ش�ي�ر فيه اىل تع� �دّد فقداننا

�أ�سم ��اء المع ��ة من جن ��وم الريا�ضة ب�سبب ع ��دم املتابعة
والرعاي ��ة ال�صحية املنا�سب ��ة للأبط ��ال ،ولدينا ع�شرات
الأمثل ��ة على هذه احلالة التي مل تنل اهتمام �أي م�س�ؤول
�إال بع ��د �أن ي�شري الإعالم اىل عجزه ��م متام ًا وو�صولهم
اىل مراحل مت�أخ ��رة يف املر�ض ،واملقرتح �أن ي�صار اىل
ت�أ�سي� ��س موق ��ع ع�ب�ر و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماعي �أو
الئحة الكرتونية حتظى مبتابع ��ة امل�ؤ�س�سات الريا�ضية
لتدوين �أ�سماء الريا�ضي�ي�ن الأبطال املر�ضى ،والإ�شارة

يتم�سك بعقده مع �إدارة
باكيتا ّ
ال�شرطة
 بغداد /املدى
ملعب ال�برج بكلية الرتبية البدنية وعلوم
الريا�ضة يف اجلادرية بعد املع�سكر التدريبي
مت�سكه بالعقد الناجح الذي �أقيم يف مدينة انطاليا الرتكية،
جدّد الربازيلي كارلو�س باكيتاّ ،
الذي �أبرمه مع �إدارة نادي ال�شرطة الريا�ضي حيث متكن مبعية مالكه التدريبي امل�ساعد
لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يف من معرفة جميع امل�ستويات احلقيقية لالعبني
املو�سم الكروي اجلديد امل�ؤمل انطالقه يوم  20ال��ذي��ن مت التعاقد معهم م��ن قبل جلنة فنية
ت�شرين الثاين احلايل.وقال ع�ضو �إدارة نادي يف النادي بعد �أن مت ا�شراكهم يف املباريات
ال�شرطة الريا�ضي حت�سني اليا�سري لــ(املدى) :التجريبية التي �أقيمت على هام�ش املع�سكر.
�إن املدرب باكيتا رف�ض العر�ض املقدّم اليه من و�أو�ضح حت�سني� ،أنه مت ف�سخ التعاقد باالتفاق
قبل االحتاد الليبي لكرة القدم لقيادة منتخبه م ��ع مداف ��ع املنتخ ��ب الوطن ��ي ال�ساب ��ق �سالم
الأول ب�سبب ارتباطه بعقد ��س��اري املفعول �شاكر ،وذل ��ك لإ�صابته بالع�ضلة ال�ضامة والتي
مع �إدارة نادي ال�شرطة الريا�ضي الذي وقعه تتطل ��ب مراحل الع�ل�اج �أكرث من �أربع ��ة ا�شهر
مع رئي�س النادي �إياد بنيان مقابل � 250ألف وكذل ��ك ف�س ��خ التعاق ��د بالرتا�ضي م ��ع الالعب
دوالر.وتابع �أن باكيتا ي�شرف حالي ًا على قيادة �ست ��ار يا�سني الذي مت منح ��ه بطاقه اال�ستغناء
ال ��وح ��دات ال�ت��دري�ب�ي��ة
ال � � � � �ت� � � � ��ي لك ��ي يتمكن م ��ن اللع ��ب ل�صالح �أندي ��ة �أخرى،
ي �ج��ري �ه��ا ال �ف��ري��ق
ومت اال�ستغناء عن ثالثة العبني �آخرين� ،إثنان
ال� �ك ��روي على
منهم من فريق �شباب النادي.

� إياد ال�صاحلي

هيئة عليا ل�ش�ؤون الريا�ضة

 بغداد /حيدر مدلول
حتت�ضن قاع ��ة االجتماعات باحت ��اد الكرة
يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة ع�ش ��رة ظه ��ر الي ��وم
الأح ��د ،امل�ؤمت ��ر الفن ��ي لبطول ��ة ال ��دوري
املمت ��از لكرة الق ��دم ملو�س ��م 2018-2017
ال ��ذي �سينطلق ي ��وم الع�شرين من ت�شرين
الث ��اين احلايل مب�شارك ��ة  26فريق ًا بنظام
املجموعتني.
وق ��ال ع�ض ��و جلن ��ة امل�سابق ��ات املركزي ��ة
يف احت ��اد الك ��رة لـ(امل ��دى) �ص ��ادق عب ��د
احل�س�ي�ن� :إن اللجن ��ة ا�شرتط ��ت ح�ض ��ور
رئي�س النادي �أو من ينوب عنه من �أع�ضاء
الهيئ ��ة الإداري ��ة لأندي ��ة الق ��وة اجلوي ��ة
والنفط ونفط الو�سط وال ��زوراء وامليناء
والطلبة والنج ��ف و�أمانة بغداد وال�شرطة
وال�صناع ��ة واحل ��دود والك ��رخ والنج ��ف
وكربالء واحل�س�ي�ن و�أربي ��ل وال�صناعات
الكهرب ��اء والديواني ��ة وال�سم ��اوة ونف ��ط
مي�سان ونف ��ط اجلنوب واملين ��اء والكوفة
وزاخ ��و وال�سليماني ��ة والكهرب ��اء
وغ ��از ال�شمال وبتخوي ��ل ر�سمي،
ح�ضور امل�ؤمتر الذي �ست�شهد
في ��ه مناق�ش ��ة العدي ��د م ��ن
املقرتحات الت ��ي ت�س ّلمها
احتاد الكرة من الأندية
امل�شارك ��ة يف املو�س ��م
الك ��روي اجلدي ��د
ويف مقدمته ��ا ت�أهيل
ثالث ��ة �أندي ��ة من كل
جمموع ��ة اىل دوري
النخب ��ة ال ��ذي �سيقام
بطريقة الدوري املجز�أ
م ��ن مرحل ��ة واح ��دة
ت�شارك فيه �ستة �أندية من
�أجل �إعطاء الإثارة واملناف�سة
فيم ��ا بينها نحو الظف ��ر باللقب.
التعاق ��دات الت ��ي قام ��ت به ��ا خ�ل�ال
الفرتة املا�ضية ال�سيما الأندية اجلماهريية
من �أجل
يف العا�صمة بغ ��داد واملحافظات الو�سطى
التع� � ّرف على
واجلنوبي ��ة و�إقلي ��م كرد�ست ��ان بع ��د �أن الف ��رق الت ��ي �ست�ضمه ��ا كلت ��ا املجموعتني
رف�ض ��ت ق ��رار احتاد الك ��رة بت�أهي ��ل فريق بواق ��ع  13فريق ًا ل ��كل واحد منه ��ا ،وكذلك
واحد من كلتا املجموعتني اىل نهائي الذي الأدوار ال� �ـ� 12ضم ��ن جولت ��ي الذه ��اب
يقام بطريقة الإياب والذهاب.
والإي ��اب م ��ن �أجل ا�ص ��دار ك ّرا� ��س خا�ص
وتاب ��ع �أنه �س ُتجرى �سحبة القرعة بعد ذلك يتم فيه حتديد مواعيد املباريات واملالعب

مصارحة حرة

اىل عناوينه ��م وحاالته ��م املر�ضي ��ة ليت�سن ��ى متابعته ��م
وحف ��ظ مقاماته ��م مبك ��ر ًا قب ��ل �أن تطويه ��م �صفح ��ات
الن�سيان.
* لي� ��س م�ستغرب� � ًا �أب ��د ًا �إذا م ��ا ُق ّننت الأخب ��ار الريا�ضية
ومُنع ��ت متام ًا ع ��ن الإع�ل�ام الريا�ضي �س ��واء مل�شاركات
خارجية �أو مع�سكرات تدريبية وغريها ،حيث ال ي�شار لها
�إال بع ��د و�صول الوفد اىل تون� ��س والقاهرة وكواالملبور
على �سبيل املثال ،ورمبا يعمد امل�س�ؤول اىل هذا الإجراء

الخفاء احلقيقة التي تف�ضحها نتائج الرحلة غري موفقة!
* ال ت�ستغ ��رب �أن يعمد احتاد الك ��رة الطائرة �إىل �إر�سال
م�س�ؤول �أو م�س�ؤولة يف م�شاركة خارجية ب�صفة م�شرف
وذات الأ�سم ��اء يف امل�شاركة الت ��ي بعدها ب�صفات �إدارية
وتدريبية و�أخ ��رى تتعلق بالرتجم ��ة والعالج الطبيعي
ورمب ��ا تعويذة لفك النح� ��س �أي�ض ًا� ،س ��وء تنظيم �إداري
مف�ض ��وح ال ن ��دري ملاذا تغف ��ل عنه الأمان ��ة العامة للجنة
الأوملبية يف التدقيق واملحا�سبة؟

كلم ��ا اجتهدنا يف قراءة �أوج ��ه الأزمة الراهنة ب�ي�ن وزارة ال�شباب والريا�ضة
واللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطنية من خ�ل�ال ر�ؤي ��ة حتليلية وت�ضيي ��ف �شخ�صيات
مرموق ��ة يف ت�أري ��خ الريا�ض ��ة لها باع طوي ��ل يف الفهم العميق مل ��ا يح�صل من
تخا�ص ��م �أزيل ب�ي�ن امل�ؤ�س�ست�ي�ن عل ��ى خمتلف الأزمن ��ة مع حماول ��ة كل طرف
االعتداد با�ستقاللية كيانه ،جند �أنف�سنا نغ ّرد خارج �سرب ا�صحاب القرار فيهما
ال�ساع�ي�ن لت�شطيب ح�سابات خا�صة لي�س لها عالقة بقوننة الريا�ضة �أو تعديل
�أخط ��اء الأم�س �أو ا�ستحداث فقرات ت�سهّل ف ��ك الت�شابك يف ال�صالحيات ،لذلك
باتت احلقيقة دامغة ال �أحد يقر�أ �أو ي�ستمع لن�صيحة خبري ،هاتان امل�ؤ�س�ستان
مبزاج قيادي ال نظري له �سابق ًا ،وهي فارقة �سلبية ال ت�ش ّرف
ا�صبحتا ُت�سيرّ ان
ٍ
املن�صب وال �صاحبه مهما خدعته قناعته �أنه �أجنز ما عجز عنه �أ�سالفه!
دعون ��ا ن�ش�ي�ر بالكالم املبا�ش ��ر للوزي ��ر عبداحل�سني عبطان ورئي� ��س الأوملبية
رع ��د حمودي� ،إن (املدى) ن�شرت خالل الأي ��ام الثالثة املا�ضية ،حديثني مهمّني
للخبريين با�سل عبداملهدي وعبدالقادر زينل ،وهما من �أنقياء الو�سط الريا�ضي
تعام�ل ً�ا مع الأح ��داث واملتغ�ّي�ررّ ات ولديهما م�سرية طويل ��ة يف العمل الوزاري
والأوملب ��ي ب�أ�صعب الظروف يوم كان عبطان وحم ��ودي يتع ّلمان يف الدرا�سة
الثانوي ��ة ومل يخو�ضا بع ��د امل�س�ؤولية االجتماعية �أ�ص�ل ً�ا ولي�س الريا�ضية �أو
الإدارية ،ه ��ذان اخلبريان ين�صحان بح�سم امل�سائ ��ل العالقة بني الطرفني على
طاول ��ة حوار ج ��اد يخلو م ��ن ال�شكلي ��ة الربوتوكولية التي تغل ��ب على جميع
لق ��اءات الوزارة والأوملبي ��ة وك�أن املو ِقعَني �شركتان خا�صت ��ان لرئي�سيهما وال
تعجبهما م�سارات االتفاق اىل �أي نقطة توا�صل �أو تقف �أو تهمل!
عب ��د امله ��دي وزين ��ل ي�ش�ت�ركان يف الن�ص ��ح مل�صلح ��ة الريا�ضة العراقي ��ة و�إن
يختلف ��ان فيما بينهما حول كيفية �إدارة الأزمة ،لكن عبطان وحمودي �شريكان
يف حت ّم ��ل تبعات تده ��ور الأزمة ولي�س من ح ّقهما تربير ًا �أو بُطر ًا �أن يختلفان
يف تقري ��ر م�صري الريا�ضة لأن ذلك يعد هروب� � ًا وتخلي ًا عن ن�ص ال َق َ�سم امل�ؤدّى
حلماي ��ة حق ��وق الريا�ضيني و�ص ��ون كرامتهم وحف ��ظ �سمعة الب�ل�اد ،وعليهما
واجب ��ات وطنية ال جتيز لهم ��ا �إلقاء تبعاتها على �أ�شخا�ص �آخرين �سواء كانوا
قانوني�ي�ن �أم متنفذي ��ن ،البد من تق ��ارب فوري اىل طاولة ح ��وار ين�ضم �إليهما
طرف ثالث رئي�س جلنة ال�شباب والريا�ضة الربملانية جا�سم حممد جعفر الذي
يتح ّم ��ل م�س�ؤولي ��ة تاريخية بع ��دم حتريك مل ��ف الريا�ض ��ة و�أزمتها اخلطرية
واالن�شغ ��ال بجدول �أعمال جمل� ��س النواب ،وبرغم اهمية ذل ��ك لكن ينبغي �أن
ن�ست�شع ��ر بحيويته وتفاعل ��ه ودفاعه عن القانون امل�ش ّرع م ��ن جلنته ،ال نربّئه
ق ��ط من و�ص ��ول ملف اللجنة الأوملبي ��ة اىل الدرجة التي �أخ ��ذت الأخرية تنفر
م ��ن ذكر جلنته و�سبق �أن قال حمودي �أنه �سيذهب اىل رئي�س الربملان مبا�شرة
حل�سم امللف وهو ما حدث بالفعل ب�إجراء لقاءات عدّة حتت قبة جمل�س النواب
للح�ص ��ول على دع ��م �شعبي يواجه �أخطار حل الأوملبي ��ة وحماوالت ن�سف 14
عام ًا من العمل الإداري والإنفاق املايل ِبعلم احلكومة.
ووفق متابعتنا للم�شاهد املكررة من ت�أ ّزم عالقة الوزارة والأوملبية ،وعر�ضهما
حلق ��ات تعاونية مب�ضام�ي�ن ال ت�ستند اىل مبادئ ومل تع َّم ��د مبنهج وال تربطها
حب ��ال الثقة ،ندع ��و احلكومة لتنفيذ مق ّ
رتح ال ي�شغلها ع ��ن واجباتها وال يقحم
م�س�ؤولياته ��ا يف مف�ص ��ل كث�ي�ر امل�ش ��اكل� ،أال ه ��و ا�ستح ��داث ت�شكي ��ل اللجنة
العلي ��ا ل�ش� ��ؤون الريا�ضة ب�شكل دائ ��م ت�ضم (رئي�س جلنة ال�شب ��اب والريا�ضة
الربملاني ��ة ووزير ال�شباب والريا�ضة ورئي�س اللجن ��ة الأوملبية وثالثة خرباء
�أحده ��م قان ��وين) تناط به درا�سة كل م ��ا يت�صل بعوامل اال�ستق ��رار الريا�ضي
م ��ن تو�صيف الهيئ ��ات العامة و�شروط القبول فيه ��ا وانظمة وقوانني ولوائح
ذات تف�صي�ل�ات ال ترتك �شرخ ًا �صغري ًا �إال وتعاجله بحكمة وتوافق وحتيل �أي
مل ��ف اىل الق�ضاء للحكم فيه بعيد ًا عن التف� � ّرد والت�ش ّكي لدى الأوملبية الدولية
وه ��ي لي�ست كاملة الأو�صاف وال متتل ��ك موظفني مثاليني بدليل هناك ع�شرات
الق�ضاي ��ا املع ّلقة بينها وبني الدول مل حت�س ��م وت�شوبها التف�سريات ال�شخ�صية
التي ال تتواءم مع �آراء قانونية وطنية �ضليعة بدوافع الأزمات ..و�أ�سرارها!
عبد المهدي وزينل ي�شتركان في
الن�صح لم�صلحة الريا�ضة العراقية و�إن
يختلفان فيما بينهما حول كيفية �إدارة
الأزمة ،لكن عبطان وحمودي �شريكان
تحمل تبعات تدهور الأزمة ولي�س
في
ّ
من ّ
حقهما تبريراً �أو بُطراً �أن يختلفان
في تقرير م�صير الريا�ضة.

يــوقــف دوري �ســلــة املــمــتـــاز
مــونــديــال ِ 2019
 بغداد /املدى
ق ��رر احتاد ال�سل ��ة �إيق ��اف مناف�سات
دوري الك ��رة املمتاز للمو�سم احلايل
ب ��دء ًا م ��ن ال ��دور ال�ساد� ��س جلول ��ة
الذهاب الت ��ي ت�شارك في ��ه � 10أندية
من العا�صمة بغداد واملحافظات.
وقال املن�سق الإعالمي الحتاد ال�سلة
اح�س ��ان املر�سوم ��ي لــ(امل ��دى)� :إن
�إيق ��اف مناف�س ��ات املو�س ��م ال�سلوي
احلايل م ��ن �أج ��ل التح ��اق الالعبني
الذين �سيتم توجيه الدعوة �إليهم من
قبل املدرب الرتك ��ي م�صطفى دارين
بالوحدات التدريبية التي �سيجريها
املنتخ ��ب الوطني عل ��ى قاعة ال�شعب
املغلق ��ة للألعاب الريا�ضي ��ة يف �إطار
حت�ضريات ��ه للم�شارك ��ة يف ت�صفيات
ك�أ� ��س الع ��امل  2019الت ��ي �ستنطلق
يوم  24ت�شرين الثاين احلايل.
و�أو�ض ��ح �أن منتخبن ��ا الوطن ��ي

�سيخو�ض مباراة دولية ودية واحدة
مع نظريه الأردين ي ��وم  19ت�شرين

الثاين احل ��ايل بالعا�صم ��ة الأردنية
ع ّم ��ان ،بع ��د �أن مت �إلغ ��اء املبارات�ي�ن

الوديت�ي�ن الت ��ي كان م ��ن املفرت� ��ض
�أن يلعبهم ��ا م ��ع نظ�ي�ره ال�س ��وري

شريط النجوم
� أب ��دت �إدارة بر�شلون ��ة الإ�سباين
غ�ضبه ��ا ال�شدي ��د م ��ن الع ��ب فريقها
الكروي الرتكي �أردا توران ،ب�سبب
رف�ض ��ه عر�ض� � ًا �ضخم� � ًا قيمت ��ه 44
مليون جنيه ا�سرتليني لالنتقال �إىل
�أحد �أندية الدوري ال�صيني.
وذك ��رت تقارير �صحفي ��ة ا�سبانية،
�إن �إدارة ن ��ادي بر�شلون ��ة تري ��د
احل�صول على عائد مادي جيد من
رحيل الالعب توران خا�صة �أن
عقده ينته ��ي عام  ،2020حيث

بالعا�صم ��ة بغ ��داد ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن،
مباراة الأردن �ست�سهم يف رفع درجة
اجلاهزية الكامل ��ة واال�ستعداد للقاء
املنتخب الإيراين و�صيف حامل لقب
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2017م�س ��اء ي ��وم 24
ت�شرين الث ��اين احل ��ايل ،يف افتتاح
م�شواره حل�ساب املجموعة اخلام�سة
الآ�سيوي ��ة الت ��ي ت�ض� � ّم اىل جانبهما
منتخبي كازاخ�ستان وقطر.
وتاب ��ع املر�سوم ��ي� ،أن منتخبن ��ا
الوطن ��ي �سيغ ��ادر بع ��د انته ��اء
مب ��اراة �إي ��ران اىل العا�صم ��ة
الكازاخ�ستاني ��ة ا�ستان ��ا ملواجه ��ة
املنتخ ��ب الكازاخ�ست ��اين عل ��ى قاعة
ارينا م�ساء يوم  27من �شهر ت�شرين
الث ��اين احل ��ايل� ،ضم ��ن مناف�س ��ات
الدور الثاين من جول ��ة الذهاب قبل
�أن يختت ��م مباريات ��ه عل ��ى ملعبه مع
نظريه القط ��ري يوم  22م ��ن �شباط
.2018

تغريدة
ي�أم ��ل الأخ�ي�ر الع ��ودة اىل الدوري
الرتكي لالن�ضمام اىل �صفوف فريق
غلطة �سراي خالل ف�ت�رة االنتقاالت
ال�شتوي ��ة املقبلة الت ��ي �ستنطلق يف
كانون الثاين املقبل.
ولع ��ب ت ��وران البالغ م ��ن العمر 30
عام ًا 36 ،مباراة بالدوري الإ�سباين
من ��ذ انتقال ��ه �إىل بر�شلونة قادم ًا من
�أتلتيكو مدريد ع ��ام  ،2015ويغيب
من ��ذ بداي ��ة املو�س ��م ع ��ن �صف ��وف
الفريق.

 ب���د�أ الفرن�س���ي فران���ك ريب�ي�ري
�صان���ع �ألعاب فري���ق بايرن ميونيخ
الأمل���اين يف البح���ث ع���ن ن���ادٍ جديد
يلع���ب ل�صاحل���ه يف املو�س���م املقبل،
بع���د �أن رف�ض���ت �إدارة ناديه جتديد
عق���ده ال���ذي ينته���ي نهاي���ة املو�سم
احلايل.
وا�صطدمت رغب���ة ريبريي يف عدم
موافق���ة رئي�س نادي بايرن ميونيخ
الأمل���اين كارل هان���ز رومينيغ���ه يف
�إنه���اء م�سريت���ه يف الن���ادي نتيج���ة

للتقاطع���ات احل���ا ّدة الت���ي حدث���ت
بينهما بعد اتهام���ه ب�أنه كان ال�سبب
الرئي����س يف ف�ش���ل مهم���ة الإيطايل
ان�شيلوتي خالل املو�سم احلايل.
وك ّل���ف ريب�ي�ري ع���دد ًا م���ن وكالء
�أعم���ال الالعب�ي�ن الفرن�سي�ي�ن
ب�ض���رورة البح���ث عن فري���ق يلعب
ل���ه يف ال���دوري الإنكلي���زي املمت���از
لك���رة الق���دم وذلك لرغبت���ه ال�شديدة
يف خو����ض جترب���ة احرتافي���ة يف
انكلرتا.

�إحراز الريا�ضية النا�شئة مرمي
عبد احلميد ،ذهبية الوثب العايل يف
املناف�سة العربية اجلارية بالعا�صمة التون�سية باجتياز
العار�ضة م�سافة 1.61م  ،ي�ؤكد ت�صاعد �أداء وقدرات
هذه البطلة التي لديها طموحات وا�سعة يف درب
الإجناز ،ويحتم على اللجنة الأوملبية الوطنية واحتاد
�ألعاب القوى االهتمام امل�ضاعف بها من خالل ت�أمني
املع�سكرات الأوروبية الناجعة واملعاي�شات املهمة هناك
مع ريا�ضيات دوليات �أكرث خربة منها يف فعاليتها
لتتمكن من ت�أهيل نف�سها للبطوالت املقبلة� ،أم ًال يف
حتقيق ميدالية �أوملبية ت�أريخية طال انتظارها.

