
�س��يعود الكرواتي زوران ماميت�ش، مدرب العني 
الإماراتي اإىل ال�س��عودية بعد حوايل �ستة اأ�سابيع 
من رحيله، و�سيبحث هذه املرة عن انت�سار جديد 
عل��ى اأهلي جدة، �س��من مناف�س��ات دوري اأبطال 
اآ�س��يا، الي��وم الثنني. وجنح ماميت���ش يف قيادة 
ناديه ال�س��ابق الن���ر للفوز 0-1 عل��ى الأهلي 
حامل لقب الدوري ال�سعودي، يف اأكتوبر/ ت�رين 
اأول املا�س��ي، بينم��ا رح��ل يف اأواخ��ر يناي��ر/ 
كانون ثان املا�س��ي وانتقل لقي��ادة العني.وبداأ 
الع��ني، الذي خ���ر نهائ��ي دوري الأبطال العام 
املا�سي، م�س��واره القاري هذا املو�سم بالتعادل 
1-1 على اأر�س��ه مع زوب اآه��ان الإيراين، قبل 
اأن يحقق انت�س��ارا ثمين��ا 2-3 على بونيودكور 
يف اأوزبك�س��تان. وحق��ق الع��ني ه��ذا النت�س��ار 
بف�س��ل تاألق عمر عبد الرحمن )عموري( اأف�س��ل 
لعب اآ�س��يوي، والذي �س��جل هدفني وح�سم الفوز 
بركل��ة ج��زاء يف الوق��ت القاتل.اأما الأهل��ي فبداأ 
 2-0 بالتف��وق  الثالث��ة  املجموع��ة  مناف�س��ات 
عل��ى بونيودكور، قب��ل اأن ينت�ر خارج الأر�ش 
1-2 على زوب اآهان بف�سل هدف من املهاجم 

ال�سوري عمر ال�س��ومة يف الدقائق الأخرية.وقال 
"�سن�س��عى  الأهل��ي  كري�س��تيان جرو���ش م��درب 
لتحقي��ق الف��وز عل��ى الع��ني يف دوري الأبط��ال 
غدا م��ن اأجل تعزيز اآمالنا يف التاأهل".واأ�س��اف 
جرو���ش بعدما �س��جل ال�س��ومة هدف��ني يف الفوز 
1-3 عل��ى الوح��دة يوم اخلمي�ش املا�س��ي يف 
ال��دوري املحل��ي "ال�س��ومة لعب رائ��ع.. نتمنى 
امت��اك نف�ش الروح العالية يف جميع املباريات 
املقبلة".ويحتل الأهلي املركز الثاين يف الدوري 
بفارق ت�سع نقاط عن الهال املت�سدر، وذلك قبل 
خم�ش ج��ولت فقط على النهاية، ولذلك ين�س��ب 
تركي��ز الفري��ق حالي��ا عل��ى �س��مان التق��دم يف 
دوري الأبطال.ويبدو العني بعيدا اأي�س��ا عن لقب 
ال��دوري الإمارات��ي، اإذ ياأتي رابع��ا بفارق ع�ر 
نق��اط عن اجلزيرة املت�س��در، قبل اأي�س��ا خو�ش 
اآخ��ر خم���ش جولت.و�س��تتجدد املواجه��ة ب��ني 
العني والأهلي يف اجلولة الرابعة ال�س��هر املقبل، 
وحينها قد تت�س��ح ال�س��ورة حول اأول املتاأهلني 
م��ن املجموعة.واأكد جنم نادي العني، ال�س��عودي 
نا�ر ال�س��مراين، جاهزية فريق��ه ملواجهة اأهلي 

جدة، اليوم الإثنني على اإ�ستاد "اجلوهرة". وقال 
ال�س��مراين، يف ت�ريح ن�ره احل�س��اب الر�س��مي 

للعني على تويرت: "اللعب اأمام جماهري الأهلي اأو 
الحتاد يف اجلوهرة دائمًا ميثل احلافز املطلوب 

بالن�س��بة لاعبني". واأ�س��اف: "الأوراق مك�سوفة 
بالن�س��بة للفريق��ني، الع��ني والأهل��ي، وكاهم��ا 
يتاب��ع مواجه��ات الآخر، و�س��بق لهم��ا اأن التقيا 
يف مرحل��ة املجموع��ات بالن�س��خة املا�س��ية".
وتاب��ع: "مواجهة الزعيم اأمام الأهلي ال�س��عودي 
غاي��ة يف الأهمي��ة بالن�س��بة للطرف��ني واأمتن��ى 
التوفيق لفريقي يف مباراة اليوم".وبدوره �س��دد 
جنم ن��ادي العني، الربازيلي كاي��و لوكا�ش، على 
���رورة اللتزام بتعليمات املدرب والرتكيز من 
اأج��ل الفوز عل��ى اأهلي ج��دة ال�سعودي.وا�س��اف 
والعمل  بالتوجيهات  اللت��زام  "�س��نحر�ش على 
على رفع مع��دل الرتكيز اأثناء املب��اراة، واإظهار 
ال�سخ�س��ية القوي��ة للفري��ق، وع��دم التفري��ط يف 
ا�س��تثمار الفر�ش". واو�س��ح: "هدفنا العودة من 
جدة بنتيجة اإيجابية تعزز من حظوظ الفريق يف 
احل�سول على اإحدى بطاقتي التاأهل اإىل املرحلة 
املقبلة من البطولة الآ�س��يوية".واختتم: "نحرتم 
طموح��ات الأهلي ال�س��عودي، بي��د اأن رغبتنا يف 
حتقي��ق اأهدافن��ا الآ�س��يوية ب��ا ح��دود، واأمتنى 
التوفي��ق للفري��ق بالع��ودة اإىل الدول��ة بنتيج��ة 

جي��دة".ويف مواجه��ة اأخ��رى ب��ني الأندي��ة 
الإماراتية وال�سعودية، �سيلعب الأهلي على اأر�سه 
يف دبي مع التعاون �س��من مناف�سات املجموعة 
الأوىل.ويب��دو املوقف يف ه��ذه املجموعة، التي 
ت�س��م اأي�س��ا فريق��ي ا�س��تقال طه��ران الإيراين 
متكافئ��ا  الأوزبك��ي،  ط�س��قند  ولوكوموتي��ف 
ف��كل فريق ف��از م��رة وخ�ر م��رة، ولذل��ك ميلك 
اجلمي��ع ثاث نق��اط من اأول جولتني. ووت�س��تمر 
غ��داً الثاثاء، املواجه��ات بني البلدي��ن اإذ يلعب 
الوح��دة الإمارات��ي مع اله��ال، كما ي�ست�س��يف 
الفتح ال�س��عودي مناف�سه اجلزيرة. وخ�ر الوحدة 
اأول مبارات��ني ويتذيل املجموع��ة الرابعة، بينما 
يتقا�سم الهال ال�سدارة مع بريزوي بر�سيد اأربع 
نق��اط، وميلك الريان حامل لقب الدوري القطري 
ث��اث نقاط و�سي�ست�س��يف الفري��ق الإيراين.ويف 
املجموع��ة الثاني��ة ل ميل��ك اجلزي��رة اأي نقطة، 
بينما ح�سد الفتح نقطة وحيدة من اأول جولتني. 
و�س��يلعب يف هذه املجموعة ا�ستقال خوز�ستان 
الإي��راين املت�س��در ب�س��ت نق��اط على اأر�س��ه مع 

خلويا القطري.

مدرب الزوراء يثق بالعبيه

عصام حمد: نمتلك اإلمكانات التي تتيح لنا الفوز على الجيش السوري اليوم
ا�س��طر الأوروجواي��اين خورخ��ي فو�س��اتي م��درب املنتخ��ب 
القطري اإىل ال�ستعانة ب�14 لعبا من املنتخب الأوملبي وذلك 
يف تدريب��ات العنابي ام�ش الول ال�س��بت ا�س��تعدادا ملواجهتي 
اإيران واأوزبك�س��تان يف الت�سفيات احلا�س��مة ملونديال رو�سيا 

.2018
ويع��ود ال�س��بب يف ذل��ك لذه��اب لعب��ي خلوي��ا والري��ان اإىل 
النادي��ني للتجهي��ز ملباراتيهم��ا يف دوري اأبط��ال اآ�س��يا حيث 
ت�سم ت�س��كيلة املنتخب القطري 13 لعبا من الفريقني.وي�سم 
فو�س��اتي م��ن الفريق��ني كا من ك��رمي بو�س��يف واأحمد يا�ر 
وعا�س��م ماداب��و وحمم��د مو�س��ي ولوي��ز مارتن وعلي ح�س��ن 
عفيف واملعز علي واإ�س��ماعيل حممد )خلويا( وم�س��عب خ�ر 
واأحم��د ع��اء و�سيبا�س��تيان �س��وريا ورودريج��و تاباتا وعمر 

باري )الريان(.
واجت��ه امل��درب الأوروجواي��اين لاعتم��اد على بع���ش لعبي 
الأوملب��ي م��ن اأج��ل �س��د النق�ش الع��ددي يف الاعب��ني بهدف 
التجهي��ز تكتيكيا بال�س��ورة املنا�س��بة ملواجهة اإي��ران املقرر 
اإقامته��ا ي��وم 23 مار�ش احلايل.يذك��ر اأن املنتخ��ب القطري، 
يحت��ل املرتبة اخلام�س��ة باملجموع��ة الأوىل ب�4 نق��اط، فيما 
تت�س��در اإيران املجموعة ب�11 نقطة، اأمام كوريا اجلنوبية 10 

نقاط، واأوزبك�ستان 9 نقاط، و�سوريا 5 نقاط.

يح��ل املح��رق البحريني، �س��يفًا ثقيًا على النجم��ة اللبناين، على 
ملعب �س��يدا الدويل، يف اجلول��ة الثالثة للمجموع��ة الثالثة بكاأ�ش 
الحتاد الآ�س��يوي، اليوم الثنني. املباراة مهمة بالن�س��بة للمحرق 
الذي لديه نقطة واحدة، بعدما خ�ر من �س��حم العماين يف اجلولة 
الأوىل )3-2( يف م�س��قط، وتعادل يف اجلولة الثانية مع الوحدات 
الأردين )1-1( يف البحرين. ويت�س��در الوحدات املجموعة الثالثة 
بر�س��يد )4 نقاط(، و�س��حم العم��اين والنجمة اللبن��اين لديهما )3 
نق��اط(، واملحرق البحريني )نقطة واح��دة(. ولدى الأملاين روبرت 
جا�س��ربت م��درب املح��رق البحرين��ي 20 لعب��ًا يف القائمة التي 
غ��ادرت اإىل ب��ريوت وه��م: عب��د اهلل الكعب��ي، وعب��د اهلل ال��ذوادي، 
واأحمد ديب، و�س��الح عب��د احلميد، ووليد احليام، وحممد �س��اح، 
وحممد البناء، وفهد �س��ويطر، ومهدي عب��د اللطيف، وعبد اهلل عمر، 
وفهد احلردان، وحممد احلردان، وجمال را�س��د، ونيل�س��ون، وه�سام 
من�س��ور، وحممد �س��املني، وعبد الوهاب علي، ودوري�ش �س��الومو، 
واإ�س��ماعيل عب��د اهلل، وعل��ي جمال. ويغي��ب عن املحرق، حار�س��ه 
ال��دويل حمم��د ال�س��يد جعفر بداع��ي الإيق��اف، بعدما ح�س��ل على 

ك�س��ف لعب املنتخب امل�ري ونادي �ستوك 
�س��يتي النكليزي، رم�سان �سبحي، عن حلمه 
اللعب يف ملعب "ال�س��انتياغو برنابيو"، فيما 
اأكد اأن الرجنتيني ليونيل مي�س��ي يعد اأف�س��ل 
لعب يف العامل بالوقت احلايل.وقال رم�سان 
خ��ال ح��واره لربنامج القاه��رة اأبوظبي عرب 
�سا�س��ة اأون �س��بورت اإن��ه "يحلم لعب �س��توك 
�س��يتي، رم�سان �س��بحي، بخو�ش اأي مباراة 

عل��ي اأر���ش ملع��ب ري��ال مدريد "�س��انتياغو 
برنابي��و"، لفت��ًا اإىل اأن��ه "يع��د اأف�س��ل ملعب 
م��ع  �س��واء  ب��ه  التواج��د  ويتمن��ى  بالع��امل، 

"امللكي" اأو �سده".
وعن اأف�س��ل لعب كرة قدم يف الوقت احلايل، 
اأو�س��ح اأن "الأرجنتين��ي ليوني��ل مي�س��ي يعد 
الأف�س��ل حالي��ًا مل��ا ي�س��نعه م��ن ف��ارق مع 

بر�سلونة، ومهارته غري العادية".

 اح��رز منتخ��ب الع��راق بالتجذي��ف املرك��ز الثاين 
يف ختام مناف�س��ات بطولة العرب داخل ال�س��الت 
التي احت�س��نتها جمهورية م�ر العربية مب�ساركة 
ثماني��ة منتخب��ات ه��ي م���ر والع��راق وتون���ش 

وال�سودان ولبنان والمارات والكويت وليبيا.
  وق��ال رئي���ش احتاد اللعب��ة عبد ال�س��ام خلف اإن 
"العراق ح�س��ل على �س��تة او�س��مة ملون��ة وبواقع 
و�س��امني ذهبي��ني ومثلهم��ا م��ن الف�س��ة واخرين 
نحا�س��يني"، مبين��ًا اأن "منتخ��ب الع��راق ج��اء يف 
املركز الثاين يف جدول ترتيب الو�سمة بعد منتخب 
م�ر �ساحب ال�سيافة، فيما ح�سل منتخب تون�ش 
عل��ى املركز الثالث".   واو�س��ح خل��ف ان "الاعب 

حمم��د ريا���ش ت��وج بالو�س��ام الذهبي يف �س��باق 
فعالي��ة الف��ردي اخلفي��ف لفئة املتقدمني مل�س��افة 
2000 م وكذل��ك ف��از زميل��ه الاع��ب احم��د عبد 
الرحمن بالو�س��ام الذهبي يف �س��باق فردي خفيف 
لفئة حتت �س��ن 23 عاما مل�س��افة 2000 م م�س��ريا 
اىل ان الاعب عمر ا�س��ماعيل احرز الو�سام الف�سي 
يف �سباق فردي ثقيل للمتقدمني وتوج الاعب ذاته 
بو�س��ام ف�س��ي اخ��ر يف �س��باق الفردي ثقي��ل  لفئة 
حتت �س��ن 23 عام��ا".   وتابع رئي���ش احتاد اللعبة 
ان "الاعب بكر �س��هاب توج بالو�سام النحا�سي يف 
�س��باق فردي مل�س��افة 2000م لفئة ال�سباب بينما 
ت��وج الفري��ق املوؤلف م��ن الاعبني حمم��د ريا�ش 
واحم��د عبد الرحمن وعمر ا�س��ماعيل وبكر �س��هاب 

بالو�سام النحا�سي يف �سباق الرباعي".

مدرب قطر يستعين بالعبي 
األولمبي بسبب التصفيات اآلسيوية

المحرق البحريني يواجه النجمة 
اللبناني  في كأس االتحاد اآلسيوي

رمضان صبحي: أحلم باللعب في "البرنابيو"

تجديف العراق يحرز المركز الثاني 
في ختام منافسات بطولة العرب

"ال��زوراء  اإن  ل�)اجلورن��ال(  وق��ال حم��د يف ت�ري��ح 
�س��يدخل مب��اراة اجلي�ش ال�س��وري وي�س��ع الفوز ن�س��ب 
عينيه من اجل ت�سييق اخلناق على �سدارة املجموعة"، 
لفت��ًا اإىل اأن "فريق النوار�ش لبديل له �س��وى الفوز يف 
املواجهة". واأ�ساف اأن "اجلي�ش ال�سوري يعد من ا�سعب 
ف��رق املجموعة والرقام تدل عل��ى ذلك بعد فوزه على 
الهلي الردين وال�س��ويق العم��اين، ولكن الزوراء ميتلك 
المكان��ات الت��ي توؤهل��ه للف��وز يف املب��اراة". وتاب��ع 
اأن "التوفي��ق والرتكي��ز غ��اب ع��ن لعب��ي الفري��ق يف 
املباراتني ال�س��ابقتني، والتع��ادل مل تكن نتيجة عادلة 
نظراً لاداء الذي قدمه النوار�ش امام ال�سويق والهلي".
ولف��ت اىل ان "ال��زوراء ميتل��ك اف�س��ل خ��ط هج��وم يف 

ال��دوري العراق��ي، والفري��ق ي�س��تطيع خل��ق العديد من 
الفر�ش يف جميع املباريات التي يخو�س��ها، وان وفق 

الاعبون �سنتمكن من ترجمة الفر�ش اىل اهداف".
واو�س��ح "حاول��ت رف��ع ال�س��غط ع��ن الاعب��ني خال 
تدريبات الفريق يف اليومني املا�س��يني وكذلك حاولت 
تعزي��ز ثقتهم بانف�س��هم من اجل تقدمي اف�س��ل مالديهم 
يف املب��اراة"، موؤك��داً "ثقت��ه باعب��ي النوار���ش للظفر 
بنقاط املب��اراة". وتابع مدرب ال��زوراء، قائًا: "لعبو 
النوار���ش و�س��لوا اىل اجلاهزية املطلوبة م��ن الناحية 
البدني��ة والذهني��ة والفني��ة وه��م عازم��ون عل��ى قلب 
موازين املجموعة والرتقاء بثقة اىل �سدارة الرتتيب". 
وم��ن املرج��ح ان يعتم��د حم��د عل��ى حممد كا�س��د يف 
مركز حرا�س��ة املرمى، وعلى ح�سني جويد وكرار حممد 
وعبا�ش قا�س��م وندمي �س��باغ يف خط الدفاع، فيما من 

املرج��ح ان يعتم��د عل��ى عاء مه��اوي واحمد فا�س��ل 
وحيدر عبد المري وح�س��ني علي يف خط الو�س��ط، بينما 
�س��يقود خط الهج��وم الثنائي عاء عب��د الزهرة ومهند 

عبد الرحيم. 
وتبق��ى ورقة اجم��د كلف، ه��ي الورقة اله��م للمدرب، 
فكلم��ا ا���رك النجم ال�س��مر كلما حول م�س��ار املباراة 
ل�س��الح ال��زوراء، ومن املرجح اي�س��ا ان يبداأ ا�سا�س��يًا 
�س��يرتك  والخ��ري  الول  الق��رار  ولك��ن  املب��اراة،  يف 
للمدرب. فريق النوار�ش ح�س��د نقطت��ني يف املباراتني 
ال�س��ابقتني، حني تعادل مع ال�س��ويق م��ن دون اهداف، 
يف مباراة �س��هدت �س��يطرة زورائية بالط��ول والعر�ش 
عل��ى جمريات املباراة، وكذل��ك تعادل بهدف ملثله مع 
الهلي الردين بهدف ملثله يف عمان، حيث �سجل هدف 
النوار���ش الاعب عاء عبد الزهرة من ركلة جزاء. ومن 

جانبه وا�سل اجلي�ش ال�سوري ا�ستعداداته لهذه املباراة، 
فالتعادل اي�سا �سيكون من �ساحله لاحتفاظ ب�سدارة 
الرتتي��ب بع��د حتقيقه العام��ة الكامل��ة يف املباراتني 
ال�س��ابقتني. ويفتق��د اجلي���ش خلدم��ات حمم��د الواك��د، 
وموؤي��د اخلويل، �س��يغيبان ع��ن مواجهة الزوراء ب�س��بب 
ال�س��ابة، ولك��ن لب��د اأن يج��د املدرب اأن���ش املخلوف 
احلل��ول للخ��روج بنقط��ة ايجابية م��ن املب��اراة، ولكن 
يف الوقت نف�س��ه تعاقد الفريق م��ع لعب فريق الحتاد 
احللب��ي ال�س��ابق، ر�س��وان قلعج��ي، حي��ث اك��د مدرب 
الفري��ق ال�س��وري اأن قلعجي الت��زم يف تدريبات الفريق 
قبل يومني بعد انتهاء �س��مه ر�س��ميًا وبالتايل �سيكون 
متاحًا ملواجهة الزوراء. وميتلك فريق اجلي�ش ال�س��وري 
6 نقاط بعد فوزه على الهلي وال�سويق بنتيجة هدف 

نظيف، اإذ يبتعد عن الو�سيف الزوراء بفارق 4 نقاط.

اأكد مدرب نادي الزوراء 
ع�صام حمد، اأن فريقه ميتلك 
االمكانات التي توؤهله للفوز 

على مت�صدر املجموعة االوىل 
فريق اجلي�ش ال�صوري يف 

اجلولة الثالثة لكاأ�ش االحتاد 
االآ�صيوي، مبينًا اأنه حاول 
رفع ال�صغط عن الالعبني 

خالل املع�صكر التدريبي 
للفريق يف العا�صمة القطرية 

الدوحة.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاص

ظهر ا�س��م نادي نفط الو�س��ط لكرة ال�س��الت يف 
قائم��ة املر�س��حني للفرق الف�س��ل يف العامل يف 

هذه اللعبة منذ بداية عام 2016 وحتى الن.
futsalplanet. موق��ع  يجري��ه  ال�س��تفتاء 
com"" ال��ذي يهتم باأخبار الفرق حول العامل 
ا�س��افة اىل ال�س��تفتاءات وامل�س��ابقات وغريها 
من الن�س��اطات الريا�س��ية.وتاأتي ت�س��مية نادي 
نفط الو�س��ط بعد اإحتاله املركز الثاين يف بطولة 
اأندي��ة اآ�س��يا لك��رة ال�س��الت، والت��ي اقيمت يف 
تايان��د، بخ�س��ارته ام��ام نادي ناجوي��ا اون�زش 
الياباين ب��ركات اجلزاء الرتجيحي��ة 5-6، بعد 
انته��اء املب��اراة بالوقتني الأ�س��لي والإ�س��ايف 
بالتع��ادل الإيجاب��ي 4-4. وانته��ت املب��اراة، 
التي �سهدت ح�سورا جماهريًيا كبرًيا، يف وقتها 
الأ�س��لي بنتيج��ة 3-3.  نف��ط الو�س��ط جن��ح يف 
الدور الأول بت�س��در املجموعة الثالثة بر�سيد 4 

نقاط من مباراتني، عقب تعادله مع دبا احل�سن 
1-1 ث��م ف��وزه على داليان ي��وان 1-5، وبعد 
ذل��ك تغل��ب يف رب��ع النهائي على ال�س��د القطري 
1-2، ويف قب��ل النهائ��ي على ت�س��ونبوري بلو 
وايف التاياندي 1-4 بعد التمديد. نفط الو�س��ط 
�س��هد نقلة نوعيى وتطورا ملحوظًا يف لعبة كرة 
ال�س��الت، وا�سبح من �س��من اف�سل فرق القارة 
ال�س��يوية، وميتلك م��درب ممتاز هيث��م بعيوي، 
بال�س��افة اىل  ع��دد م��ن الاعب��ني املتميزي��ن 
امثال قدرت باه��ادوري ومواطنه فرهاد توكي 
وح�س��ن الدخي��ل وغريه��م. وتواج��د ا�س��م فريق 
امل�س��ابقات  او  الت�س��نيفات  اح��د  يف  عراق��ي 
العاملي��ة يحدث لأول م��رة بالتاري��خ مع نادي 
عراق��ي ومبختلف الألع��اب، وان دل على �س��يء 
فهو يدل على الإجنازات الكبرية التطور امللحوظ 

الذي �سهدته كرة ال�سالت العراقية.

ك�س��ف املدي��ر الداري للمنتخ��ب الوطني با�س��ل 
ن��ادي  لاع��ب  موؤك��د  غي��اب  ع��ن  كوركي���ش، 
كولومبو���ش ك��رو المريكي واملنتخ��ب الوطني، 
ج�س��ن مريام عن مباراتي ا�س��رتاليا وال�سعودية 
بر�س��م اجلولت��ني الوىل والثاني��ة م��ن املرحل��ة 
الثاني��ة للت�س��فيات املونديالية احلا�س��مة، فيما 
اأو�س��ح اأن مدرب املنخب الوطني را�سي �سني�سل 

قرر اإ�ستبعاد الاعب من قائمة ا�سود الرافدين.
وقال كوركي�ش يف ت�ريح ن�ره املوقع الر�سمي 
�س��يغيب  م��ريام  ج�س��ن  "الاع��ب  اإن  لاحت��اد 
ع��ن مبارات��ي املنتخ��ب الوطن��ي اأمام ا�س��رتاليا 
وال�س��عودية يف الت�س��فيات ال�س��يوية املوؤهل��ة 
ان  2018".وا�س��اف  الع��امل  كاأ���ش  لنهائي��ات 
"اجله��از الداري بذل جه��ودا كبرية مع الاعب 
ج�سن مريام يف �سبيل اقناعه بالعدول عن فكرة 
عدم املجيء اىل ايران ب�س��بب التعليمات الخرية 

التي �سدرت من احلكومة المريكية فيما يخ�ش 
عاقتها مع اجلمهورية ال�س��امية"، م�س��رياً اىل 
ان��ه "حاول اقناع الاعب وعائلته من ان دخوله 
اىل طهران لن يوؤثر على وجوده يف امريكا ال ان 
ذلك مل يح�س��ل برغم تطمينات م�ست�سار الحتاد 

القانوين الدكتور نزار احمد".
وتابع كوركي���ش ان "املاك الفني للمنتخب قرر 
�سطب الاعب من قائمة الاعبني التي �ستخو�ش 
غمار اللعبتني"، منوها اىل ان "القائمة النهائية 
للمنتخ��ب �ست�س��در قريب��ًا على ابع��د تقدير وعن 

طريق موقع الحتاد الر�سمي".
يذكر اأن ج�س��ن مريام قد مث��ل املنتخب الوطني 
ر�س��ميًا يف بطولة اأمم اآ�س��يا 2015 و�س��ارك يف 
عدد من املباريات، وجتدر ال�س��ارة اي�سًا اإىل اأن 
مريام قد جدد عقده مع كوملبو�ش كرو المريكي 

لثاث �سنوات ا�سافية.

قطار أهلي جدة يصطدم بصحوة العين في دوري أبطال آسيا

نفط الوسط للصاالت ضمن المرشحين 
لألفضل في العالم

جستن ميرام خارج قائمة أسود الرافدين 
في التصفيات
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