
حق��ق الفت��ح الرباط��ي املغرب��ي، تع��ادًل ثميًنا 
)1-1( اأم��ام م�سيفه جوهان�سين�س ال�سرياليوين، 
يف املب��اراة التي ج��رت بينهما اأم���س الول، يف 
فريتاون، بذهاب ال��دور التمهيدي بدوري اأبطال 

اأفريقيا.
 وافتت��ح اأ�سح��اب الأر�س الت�سجي��ل يف الدقيقة 
)49( ع��ن طري��ق توجن��ارا، قب��ل اأن ينق��ذ حممد 
النه��ريي، الفتح من الهزمي��ة، بعدما �سجل هدف 

التعادل يف الدقيقة )72( من ركلة حرة.
ويكف��ي الفتح التعادل ال�سلب��ي يف مباراة الإياب 
املق��ررة ال�سبت املقبل عل��ى ملعب مولي احل�سن 
بالرب��اط، اأو الفوز ب��اأي نتيجة م��ن اأجل �سمان 

الظهور يف دور ال�32 للبطولة.
يذك��ر اأن الفتح عانى يف هذه املباراة، من غياب 
العدي��د م��ن لعبيه، اأهمه��م املدافع اأ���س مانداو، 

واملهدي البا�سل، وبدر بولهرود.
وب��دوره و�س��ع مواطن��ه املغ��رب الفا�س��ي، قدًما 
يف دور ال���32 لبطول��ة الكونفيدرالية، بفوز على 
�سيف��ه روني�سان���س اإيجلون الكونغ��ويل )3-0(، 

يوم ال�سبت، �سمن ذهاب الدوري التمهيدي.

وجاء فوز املغرب الفا�سي، بنكهة اإيفوارية، حيث 
تقدم مهاجم��ه الإيفواري ك��ويف دايف ماهيندي 
ب��وا به��دف بالدقيق��ة )21(، ث��م تكف��ل مواطن��ه 
دجيجي ج��وزا، بت�سجيل الهدفني الثاين، والثالث 

يف الدقيقتني )26، و65(.
ويلتق��ي الفريق��ان يف مب��اراة الع��ودة، الأ�سبوع 

املقبل.
�سب��ورت  راي��ون  ف��از  اأخ��رى،  مباري��ات  ويف 
م��ن جن��وب  ال�س��ام  عل��ى م�سيف��ه  الروان��دي، 
ال�سودان )0-4(، فيما تع��ادل فيرب�س الأوغندي 

�سلبًيا، مع �سيفه فولكان، من جزر القمر.
وفاز باتنيوم �ستارز اجلنوب اأفريقي، على �سيفه 
يوني��او دو �سوجنو املوزمبيق��ي )0-1(، وبنف�س 
النتيج��ة، ف��از امباب��ان �سوالوز م��ن �سوازياند، 

على م�سيفه اأورابا يونايتد البوت�سواين.
و�سجل ممث��ل املغرب الثالث فري��ق احتاد طنجة 
املغربي، فوزاً ثمينًا على م�سيفه نادي اجلمارك 
م��ن النيج��ر، 1-2، يف ذه��اب ال��دور التمهيدي 
لكاأ�س الكونفيدرالية الإفريقية، م�ساء يوم ال�سبت 

املا�سي.

 وبذل��ك �سجل ممثل الك��رة املغربية، خطوة مهمة 
للتاأه��ل اإىل ال��دور الأول، حي��ث �ستج��رى مباراة 
الإياب يوم الأحد املقبل، بامللعب الكبري بطنجة.
و�سج��ل ت��راوري اله��دف الأول لن��ادي اجلمارك 

احت��اد  ي�سج��ل  اأن  قب��ل  الرابع��ة،  الدقيق��ة  يف 
طنج��ة هدف��ني ع��رب بك��ر اله��ايل يف الدقيق��ة 
اأني���س �سيبوفيت�س يف  25 واملح��رف البو�سني 

الدقيقة 58.

وكان باإم��كان احت��اد طنج��ة اأن ي�سج��ل اأهداف��ا 
اأخ��رى ل��و ا�ستغ��ل الفر�س الت��ي اأتيحت ل��ه قبل 
نهاي��ة املب��اراة، عرب اأحمد حم��ودان وعبد الغني 
مع��اوي. ي�سار اإىل اأن احتاد طنجة يوقع على اأول 

م�ساركة له يف املناف�سة الإفريقية منذ تاأ�سي�سه.
و�سق��ط �سبيبة ال�ساورة اجلزائري، يف فخ التعادل 
)1-1( م��ع �سيف��ه اإينوج��و رينج��رز النيجريي، 
خ��ال املباراة التي جمعتهم��ا ، يف ذهاب الدور 

التمهيدي لدوري اأبطال اأفريقيا لكرة القدم.
وتقدم عبد الرحمن ب��وردمي، ل�سبيبة ال�ساورة يف 
الدقيقة )32( م��ن ركلة حرة مبا�رشة، لكن بوبي 

كليمون اأدرك التعادل لرينجرز، بعد 6 دقائق.
وتقام مباراة العودة، 18 �سباط/فرباير اجلاري،  
ويحت��اج �سبيب��ة ال�س��اورة، للفوز ب��اأي نتيجة اأو 
التع��ادل باأك��ر من ه��دف، لي�سم��ن تاأهله لدور 
ال���32 م��ن امل�سابقة. يذك��ر اأن �سبيب��ة ال�ساورة، 
ي�س��ارك لأول م��رة يف م�سابق��ة خارجي��ة من��ذ 

تاأ�سي�سه عام 2008.
و�س��ع  اي�س��ا،  الفريق��ي  البط��ال  دوري  ويف 
كيدو���س جيورجي���س الإثيوب��ي قدم��ا يف ال��دور 

الأول )دور ال��� 32( من بطول��ة دوري اأبطال 
اأفريقي��ا لكرة القدم، بعدما فاز خارج اأر�سه على 
كوت��ي دي اأور من �سي�س��ل 0-2، اليوم ال�سبت يف 

ذهاب الدور التمهيدي.
وح�سم كيدو���س املباراة بثنائي��ة �سجلها �ساح 
لي�سه��ل  و61   45 الدقيقت��ني  يف  �سعي��د  الدي��ن 
الفري��ق مهمت��ه يف مب��اراة الإياب املق��ررة على 
ملعبه. وحقق تاندا الإيفواري انت�سارا كبريا على 
ملعبه، حيث تغلب على �سيفه اآ�س فان من النيجر 
3 / �سف��ر، كما تغلب راي��ل كلوب دو كاديوجو 
م��ن بوركينا فا�سو عل��ى ديابل ن��وار الكونغويل 
بالنتيج��ة نف�سه��ا، و�سان��ت لويزي��ان م��ن ج��زر 
الريني��ون على بيدفي�ست ويت���س اجلنوب اأفريقي 
2 / 1، وزمياموت��و من زجنبار على فريوفيارو 
بريا املوزمبيقي 2 / 1. و�سهدت مناف�سات جولة 
الذه��اب اأي�س��ا ف��وز ناب�س �سبورت م��ن مدغ�سقر 
عل��ى �سيف��ه تاون�سي��ب رول��رز البوت�س��واين 2 / 
1، وتع��ادل تو�سك��ر الكيني مع بورت لوي�س من 
موري�سيو���س 1 / 1، وزاناك��و الزامبي مع �سيفه 

اآرمي باتريوريتيك الرواندي �سلبيا.

الجماهير العراقية تبعث الرسائل إلى "الفيفا" وتقهر أعداء الحياة بمشاهد رائعة

تن��وي اإدارة فريق ب��ريوزي الإي��راين، ال�ستفادة 
مالي��ًا من مواجهة فري��ق الهال ال�سعودي �سمن 
مباري��ات اجلول��ة الأوىل من دوري اأبط��ال اآ�سيا 
لك��رة القدم والتي �ستق��ام يف العا�سمة العمانية 
م�سق��ط. ووفًقا لق��رار نقل املواجه��ات ال�سعودية 
الإيراني��ة يف كاف��ة البطولت الآ�سيوي��ة، مت نقل 
قابو���س  ال�سلط��ان  ملع��ب جمم��ع  اإىل  املب��اراة 
ببو���رش، وال��ذي مت اختي��اره م��ن قب��ل الفري��ق 
الإي��راين لتكون مبثابة اأر�سه يف مباراة الذهاب. 
وتعلم��ت اإدارة بريوزي من املباراة ال�سابقة التي 

جمع��ت الهال بفريق تراكتور �سمن ن�سخة العام 
املا�س��ي م��ن البطول��ة والتي ح�رشه��ا اأكر من 
8 اآلف م�سج��ع عماين و�سعودي �ساندوا خالها 
فري��ق الهال الذي فاز باملب��اراة بهدفني مقابل 
ه��دف، حي��ث مت رف��ع اأ�سع��ار التذاك��ر اإىل ع��دة 
اأ�سع��اف، وذلك من اأج��ل ال�ستفادة الق�سوى من 

املباراة ومن احل�سور اجلماهريي املتوقع لها.
يذك��ر اأن املب��اراة �ستقام ي��وم الثاث��اء 21 من 
املجموع��ة  مواجه��ات  �سم��ن  احل��ايل،  فرباي��ر 

الرابعة.

العراقي��ة،  والريا�س��ة  ال�سب��اب  وزارة  اأك��دت 
اأن الوزي��ر عب��د احل�س��ني عبط��ان �سيعر���س يف 
الجتم��اع املقب��ل على جمل���س ال��وزراء برئا�سة 
الريا�سي��ة  الأو�س��اط  مطال��ب  العب��ادي  حي��در 
واجلماهري ببناء ملعب يف العا�سمة بغداد يت�سع 

لعدد كبري من اجلماهري.
وقال مدير الإعام يف ال��وزارة علي العطواين اإن 
"وزي��ر ال�سب��اب والريا�سة عب��د احل�سني عبطان 
وبع��د اأن اثبتت مباراة الكا�سيكو احلاجة املا�سة 
لبن��اء ملعب يف بغ��داد يت�سع لأكر من 100 األف 
متفرج، �سيعر�س الوزير طلبات الو�سط الريا�سي 

وينقلها اىل رئي�س الوزراء حيدر العبادي".
واأ�ساف اأن "مباراة اجلمعة املا�سية بني الزوراء 
والق��وة اجلوي��ة �سه��دت ح�سور جماه��ري غفرية 

م��اأت مدرج��ات امللعب م��ا دف��ع القائمني على 
التنظي��م بال�سماح جلماهري الفريقني الدخول اإىل 

امللعب مل�ساهدة املباراة".
واأو�سح العطواين اأن "عبطان موؤمن باأن ملح كرة 
الق��دم هو اجلماهري، موؤكدا اأنهم ي�ستحقون ملعبا 
يليق بهم وب�سمعة الكرة العراقية، مبينًا اأن "ملف 
امللعب يف بغداد، �سيكون �سمن اأهم امللفات التي 

�ستطرح يف اجتماع جمل�س الوزراء".
وكان وزي��ر ال�سب��اب والريا�س��ة عب��د احل�س��ني 
عبط��ان ق��د حت��دث عن ع��ن ���رشورة تخ�سي�س 
اموال كافية لبناء املاعب التي توقف العمل بها 
يف بغداد واملحافظات وخا�سة ملعب التاجيات 
وعدم حتميل وزارة ال�سباب والريا�سة امل�سوؤولية 

لكمال املاعب من دون تخ�سي�سات ماليه .

بيروزي اإليراني يستثمر مواجهة الهالل السعودي

الشباب والرياضة تعرض
 مطلب جماهير العراق على مجلس الوزراء

اجلمه��ور العراق��ي يثب��ت يوم��ًا بعد ي��وم اأنه جمه��ور واعي 
ومثق��ف بالرغ��م م��ن بع���س احلالت،الم��ر لينطب��ق على 
ال��دوري املمت��از وح�س��ب، واإمنا ينطب��ق اي�سا عل��ى الدرجة 

الوىل، حيث �سهدت مبارياته اروع ال�سور.
ويطغى ع�سق ال�سعار والأل��وان على قلوب اجلماهري، ليتطور 
المر وي�سبح لكل فريق ما ي�سمى ب�"اللرا�س" اي اجلماهري 

غري الطبيعية، وا�سبح لكل فريق الرا�س خا�س به.
ويدع��ى األرا�س جمه��ور الزوراء، ب�"الكين��غ اولرا�س"، حيث 
يحب��ون ت�سمية فريقهم بامللك��ي، نظراً لإجنازاته الكبرية يف 
الدوري العراقي املمت��از، اذ يتو�سح اجلميع باللون البي�س، 
ويقودهم �سخ�سان يدعيان )اأمري املالكي( و )عقيل املالكي(، 
الل��ذان ميتل��كان �سعبية جارفة لدى ع�س��اق النوار�س ويكون 

لهم دور بارز يف ترديد الهازيج وتوجيههم باحلركات.
ح��ب اجلمهور البي���س لفريقهم يفوق الو�س��ف، ويقابل هذا 
احل��ب كره �سدي��د للفرق املناف�س��ة، خ�سو�سًا الق��وة اجلوية، 

نظراً للتناف�س ال�سديد بني الفريقني.
اأما جمهور القوة اجلوية، فيطلق على "اللرا�س" اخلا�س به 
ت�سمي��ة "بلو هوك�س" اي ال�سقور الزرق��اء، حيث جاءت هذه 
الت�سمية من �سعار الفري��ق ال�سقر ومن لون الفانيا الزرقاء، 
ويقودهم اي�سًا �سخ�س يدع��ى )علي املالكي(، الذي يراق�س 

اجلماهري وي�سيطر على حركاتهم.
ومثلم��ا يع�سق الرا�س الزوراء فريقه��م، فاإن الرا�س ال�سقور 
يع�سق��ون فريقهم ب�سكل يك��ون اقرب للجن��ون، حيث تتو�سح 
مدرجاته��م بالل��ون الزرق وميلوؤونها ب�س��ور جنومهم على 

راأ�سهم الهداف حمادي احمد.
اأم��ا فريق القيث��ارة اخل�رشاء، فاإن "اللرا���س" اخلا�س بهم 
يدع��ى "غري��ن ه��ارب"، اي القيث��ارة اخل���رشاء، ويقوده��م 
�سخ���س يدعى )ابو رام��ي ال�رشطاوي(، وكان��ت دخلة نادي 
ال�رشط��ة امام �سيفه امليناء، قد ح�سلت على املركز اخلام�س 
عاملي��ًا م��ن حيث دخ��ات اللرا�س حول الع��امل خال ذلك 

ال�سبوع.
وجمهور القيثارة اخل���رشاء يتميز باأهازيجه اجلميلة اي�سًا، 
ون�ساطه��م الذي ليهداأ، ال��ن اللون الخ�رش ميث��ل لهم ع�سقًا 

اأزليًا ليفنى.
واملتع��ة احلقيقي��ة ح��ني تتابع جمه��ور امليناء، ب�س��كل اأدق 
"الرا���س ال�سفان��ة"، ال��ذي يقوده��م �سخ�س يدع��ى )كحيل 
الغ��زي(، اإذ ميل��وؤون املدرجات بالل��ون الزرق، بلون فانيا 

الفريق الب�رشي.
جمه��ور ال�سفان��ة دائمًا ماع��رف باأخاقه العالي��ة، وثقافته 
يف الت�سجي��ع، فل��م تك��ن هناك مظاه��ر للعن��ف او جتاوزات 
وم��ا �سابه يف مباري��ات فريقه اأمام الف��رق اجلماهريية من 
العا�سم��ة بغداد او من باقي املحافظات، ولطاملا كان ع�سق 

اللون الزرق �ساكنًا يف قلوبهم.
وهن��اك اي�س��ًا "الرا���س فتيان الني��ق"، اللرا���س اخلا�س 
بن��ادي الطلبة، ويقودهم �سخ���س يدعى )حممد النيق(، فهو 
الخ��ر يوجه اجلماهري ويحفزهم لردي��د الهازيج، من اجل 

ت�سجيع لعبي النيق يف مبارياتهم.
وجمه��ور الني��ق ���رشب اروع ق�س���س الوف��اء لفريق��ه ومل 
يتخل��ى عنه حت��ى يف ا�سوء حالت��ه، وظل م�سان��داً ويح�رش 
باأع��داد كبرية مل��وؤازرة الني��ق يف بطولتي ال��دوري املحلي 
والكاأ���س. ويج��ب ان لنن�س��ى بقي��ة اجلماهري مث��ل جماهري 

النج��ف وزاخ��و ون��ادي احل�س��ني وبقي��ة الف��رق، فاحل�سور 
اجلماه��ريي مل يقت�رش عل��ى الفرق اجلماهريي��ة فقط، وامنا 
على فرق دوري الدرجة الوىل كما حدث مع فرق النا�رشية 
وبل��د و�س��اح الدي��ن، ح�سور اك��د ان ال�سع��ب العراقي يحب 

احلياة وكرة القدم.
وليخل��و اي دوري م��ن بع�س احل��الت ال�سلبي��ة، كما حدث 
بني جماه��ري النجف واربيل وجماهري زاخ��و والقوة اجلوية 
وجماهري ال��زوراء امام القوة اجلوية م��ن هتافات عن�رشية 
واعم��ال �سغ��ب، لكن دائم��ًا ما تك��ون هناك �س��ورة م�رشقة 
تعك���س احل��ب واإح��رام اخل�س��م كمث��ال على ذل��ك ماحدث 
ب��ني جمهور املين��اء وال�رشطة ح��ني يكرم �ساح��ب الر�س 

ال�سيوف مباأدبة طعام.
احل�س��ور اجلماه��ريي الغفري، بعث ر�سال��ة اىل "الفيفا" واىل 
الع��امل اأجم��ع، وهي اأن "�سعب العراق يح��ب احلياة، ويتنف�س 
ك��رة الق��دم"، فاجلماهري هي رئة كرة الق��دم وبدونهم تكون 
املباري��ات با طعم ول رائحة، ومن حق اجلميع ان ي�ساهدوا 
املنتخب الوطني يلعب على ار�س العراق فلك ان تتخيل كيف 

�ستكون ال�سورة حينها.

تتكرر ال�صور الرائعة 
التي تر�صمها اجلماهري 

يف اغلب مبارايات 
الدوي العراقي املمتاز، 

ال�صيما حني تلعب 
الفرق اجلماهريية مثل 

الزوراء والقوة اجلوية 
وال�صرطة وامليناء 

والطلبة.

بغداد - محمد خليل

بغداد- خاص

تغل��ب فري��ق ال�رشطة على  فريق �سب��اب ال�ساحل 
بثاثية نظيفة �سمن ا�ستعدادات القيثارة للدوري 
العراق��ي املمت��از يف مع�سكره املق��ام حاليًا يف 
بريوت. وبداأ فريق ال�رشطة ال�سوط الول باأندفاع 
كب��ري حيث متك��ن من ت�سجي��ل هدف��ني �سجلهما 
م��روان ح�سني واجمد وليد لينته��ي ال�سوط الأول 

بتقدم ال�رشطة بهدفني دون مقابل.
ويف ال�س��وط الثاين ع��زز املدافع ع�س��ام يا�سني 
اله��دف  بت�سجيل��ه  اخل���رشاء  الكتيب��ة  النتيج��ة 
الثال��ث لتنتهي املباراة بتغل��ب القيثارة بثاثية 

مقابل ل�سيء للنادي اللبناين.
وق��دم فري��ق ال�رشط��ة اأداًء جيداً ط��وال املباراة، 
حي��ث متك��ن امل��درب امل���رشي حمم��د يو�س��ف 
م��ن جتربة بع���س الاعب��ني يف مراك��ز خمتلفة 
حت�س��رياً خلو�س مناف�سات املرحل��ة الثانية من 

الدوري العراقي املمتاز.

القيث��ارة  لفري��ق  الإيجابي��ة  الخب��ار  وت�ستم��ر 
اخل�رشاء، حيث م��ن املوؤمل اأن ي�سل لعب فريق 
ال�رشطة كو�رشت بايز اىل العا�سمة بريوت قادمًا 
من اربيل متهيداً لانخراط يف املع�سكر التدريبي 
ال��ذي يقيمه ابناء املدرب امل�رشي حممد يو�سف 
يف لبنان حت�س��ريا ل�ستئن��اف مناف�سات دوري 

الكرة املمتاز.
وياأت��ي ذل��ك يف الوق��ت ال��دي مت انه��اء جمي��ع 
اخلاف��ات الت��ي طف��ت عل��ى �سط��ح العاقة بني 

الاعب واجلهاز الفني خال الفرة املا�سية.
ويحت��ل فري��ق ال�رشط��ة املرك��ز الراب��ع يف �سلم 
ترتي��ب الدوري العراقي املمتاز بعد اأن جمع 34 
نقط��ة، جمعها م��ن 9 اإنت�س��ارات، و7 تعادلت، 
وهزميت��ني، حيث يبتعد بف��ارق 6 نقاط فقط عن 
مت�س��در الرتيب فريق النفط، الذي يحتل �سدارة 

الرتيب بر�سيد 40 نقطة.

الن�سب��اط  جلن��ة  اأعلن��ت 
ع��ن  الك��رة،  اإحت��اد  يف 
اإيقاف لع��ب فريق القوة 
اأحم��د  حم��ادي  اجلوي��ة 
لث��اث مباري��ات، ف�س��ًا 

عن تغرمي��ه مبلغ��ًا قدره 4 
ماي��ني دينار. وق��ال رئي�س 

جلنة الن�سباط يف اإحتاد 
الك��رة طه عبد حاتة يف 
ت�رشيح ل�)اجلورنال( اإن 

"اللجن��ة عق��دت اإجتماعا 
طارئ��ا ملناق�س��ة الح��داث 

الت��ي رافق��ت مب��اراة فريقي 
الق��وة اجلوي��ة وال��زوراء الت��ي 

جرت على ملع��ب ال�سعب الدويل 
يوم اجلمعة املا�سي".

عل��ى  الط��اع  "بع��د  وا�س��اف 
املب��اراة  م���رشيف  تقاري��ر 

املذك��ورة ومقيمها التحكيمي 
حرم��ان  اللجن��ة  ق��ررت 

الق��وة  فري��ق  لع��ب 
حم��ادي  اجلوي��ة 
احمد  ثاث مباريات 

متتالي��ة، ومنع��ه م��ن مرافقة 

الفري��ق واجللو���س يف املنطقة الفني��ة". واو�سح 
"تق��رر اي�سًا تغرمي الاعب مبلغا قدره 4 مليون 
دين��ار يتم ت�سديده��ا اىل ح�سابات الحتاد خال 
15 يوم��ًا"، مبين��ًا اأن��ه "مت توجي��ه ادارة القوة 
اجلوي��ة ب���رشورة ح��ث لعبيه��م بع��دم تك��رار 
الفع��ال املث��رية لل�سغ��ب الت��ي ت��وؤدي اىل اإثارة 
حفيظة اجلماه��ري". وكان حمادي احمد، قد قدم 
اإعت��ذارة وا�سف��ه ال�سديد للحكم عل��ي �سباح على 
م��ا بدر منه بعد �سوء فهم مع حكم املباراة 

خال لقاء اجلوية والزوراء.
واكد احم��د يف اعتذارة "لي�س 
اتعم��د  ان  طبيعت��ي  م��ن 
احل��كام،  عل��ى  الهج��وم 
كما انه مل يحدث نهائيًا 
اإ�س��اءة  اي  وجه��ت  اأن 
ل ق��در اهلل اىل احلك��م 
كم��ا  �سب��اح  عل��ي 
وما  البع�س  ف���رشه 
حدث غ��ري مق�سود 
ولي�س من خ�سايل 
اك��رر  وهن��ا  اب��دا، 
للجمي��ع  اعت��ذاري 
لل�حكم والاعبني 
ه��ري  ل��ج��م�ا ا و
ئ�����ل  �س����ا و و
م  ع����������ا ل ا

املختلفة".

بداية مشجعة لألندية المغربية وسيئة لنظيرتها الجزائرية في المعترك األفريقي

الشرطة يواصل معسكره في بيروت 
ويتغلب وديًا على شباب الساحل بثالثية نظيفة

لرفع الحظر عن المالعب

رياضة

اأبدى رئي�س �رشكة اي�ست �سبورت ال�سويدية، للرعاية والت�سويق 
الريا�س��ي، اأمي��ار ري�س��ان، اإ�ستغراب��ه م��ن ت�رشف��ات اإحت��اد 
الك��رة العراقي، حول الطريقة والكيفية الت��ي يود منها تاأمني 
مباري��ات ودية للمنتخ��ب الوطني، اإ�ستع��داداً للمرحلة الثانية 

احلا�سمة واملوؤهلة ملونديال رو�سيا 2018.
وق��ال ري�سان يف ت�رشيح��ات �سحفية "من الطبيع��ي جداً اأن 
ترف���س بع�س اإحتادات الكرة خو�س مباراة ودية ملنتخباتها 
الوطني��ة اأمام املنتخ��ب العراق��ي، وذلك ب�سبب غي��اب الطرق 
ال�سحيح��ة يف التعام��ل يف مث��ل هكذا اأم��ور، واأ�ستغ��رب حقًا 
م��ن اإحتاد الكرة العراق��ي تغافله عن العقد امل��ربم بينه وبني 
�رشكتن��ا، والت��ي متنحن��ا احل��ق فق��ط يف تاأم��ني مث��ل هك��ذا 

مباريات بطلب مبا�رش منه".
واأ�س��اف اأن "العق��د ال��ذي بينن��ا وب��ني اإحت��اد الك��رة وا�سح 
و�رشيح، فنحن املخولون فقط بعمل املباريات الدولية الودية 
وحت��ى الر�سمي��ة، وعك�س ذل��ك يتعر�س الحت��اد اىل امل�سائلة 
القانونية، ومن حقنا تقدمي �سكوى يف حمكمة الكا�س والفيفا، 
لك��ن ل نري��د اأن نوؤثر عل��ى عمل الإحت��اد ومنتخبن��ا الوطني 

كوننا عراقيني قبل كل �سيء".
 وتاب��ع "ال��كل يعل��م م��دى عاق��ات �رشكتن��ا م��ع خمتل��ف 
الإحت��ادات الكروية العاملية، فقد نظمنا خال �سهر واحد اأكر 
م��ن 22 مباراة دولية لل�سوي��د و�سلوفاكيا و�سلوقيينا و�ساحل 
وال�سعودي��ة وكمبودي��ا،  واأوغن��دا  وفنلن��دا  واملغ��رب  الع��اج 
ومنتخب��ات عاملية اأخ��رى، ولكن ل نعلم اأ�سب��اب جهل اإحتاد 
الك��رة العراق��ي لعملنا والطلب م��ن �رشكتنا تاأم��ني مباريات 

للمنتخب الوطني".

اأك��د لعب ال�سب��اب الكويتي لكرة الق��دم عبدالعزيز القطان اأنه 
مل يج��د حرج��ا يف العتذار لاعب العربي عل��ي ح�سني، على 
خلفي��ة التدخ��ل بخ�سون��ة يف مواجه��ة الفريقني بكاأ���س اأمري 
الكوي��ت. وكان برنامج بني ال�سوطني املعرو�س على تلفزيون 
الكوي��ت ق��د قاد مب��ادرة لل�سلح ب��ني القط��ان وح�سني، وهو 
ما لق��ى ترحيبًا كبرياً من الطرفني. وق��ال القطان اإن "اجواء 
امللعب قد ي�سوبها بع�س احلما�س املفرط، من دون ق�سد اأذى، 
وه��و ما حدث مع لعب العربي ح�سني". واأ�ساف القطان اأنه 
"اعرف باخلطاأ بعد املواجهة مبا�رشة، وكان لزاما على حد 
قول��ه العت��ذار اأم��ام و�سائل الإع��ام". واأ�ساد لع��ب ال�سباب 
ب�"ترحي��ب الن��ادي العرب��ي والاع��ب ح�سن��ي، ومتن��ى له��م 
التوفيق يف املباريات املقبلة". واأكد القطان اأنه "تعلم الدر�س 

جيدا، ول يعتزم تكرار الأمر م�ستقبا".

»ايست سبورت« تستغرب المباالة اتحاد 
الكرة في تأمين مباريات ودية لألسود

العب الشباب الكويتي:
 ال أجد حرجًا في االعتذار لحصني

إيقاف حمادي أحمد ثالث مباريات 
وتغريمه 4 ماليين دينار
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