
 على الرغم من امل�ستويات املميزة التي قدمها 
فريق الك��رة بنادي خلويا القط��ري هذا املو�سم، 
وتوجها باحل�سول على درع الدوري وا�ستعادته 
بع��د غياب ملدة مو�سم واحد فق��ط، اإال اأنه رف�ض 
ا�ستكم��ال م�س��رة جناحه ه��ذا املو�س��م، وخرج 
من كاأ���ض قطر بعد اخل�سارة م��ن اجلي�ض بثالثة 
اأه��داف لهدفني يف املباراة الت��ي اأقيمت بينهما 
يف الدور قبل النهائي. خ�سارة خلويا حرمته من 
حتقي��ق حلمه الكبر ال��ذي يحلم به منذ �سعوده 
لدوري الدرجة االأوىل يف عام 2011، وهو حلم 
احل�سول عل��ى الثالثية، اأو الثالث بطوالت وهي 

الدوري وكاأ�ض قطر وكاأ�ض االأمر.
وال�سك اأن خروج خلوي��ا كان مفاجاأة للكثرين 
الرت�سيح��ات كان��ت ت�س��ب يف  اأن كل  خا�س��ة 
�ساحل��ه قبل انطالق املواجهة م��ع اجلي�ض على 
اعتب��ار اأن��ه كان اأف�س��ل م��ن مناف�س��ه يف اأغلب 
ف��رتات املو�سم احلايل يف الوق��ت الذي كان مير 
في��ه اجلي���ض مبرحل��ة يف غاي��ة ال�سعوب��ة قبل 
وبع��د اإع��الن حل الن��ادي اعتب��اراً م��ن املو�سم 
املقبل. ورغم تفوق اجلي�ض على خلويا يف العام 

املا�سي يف نهائي كاأ�ض قطر، وكذلك يف دوري 
اأبط��ال اآ�سي��ا اأي�س��ا اإال اأن كل الرت�سيحات كانت 
ت�س��ب يف م�سلحة خلويا املت��وج بالدوري هذا 
الع��ام . وم��ن االأ�سب��اب الت��ي اأدت لتف��وق فريق 
اجلي���ض يف بطولة كاأ���ض قطر وتاأهل��ه للمباراة 

النهائية للبطولة :
 البداية الهجومية:

 ياأتي يف مقدمة اأ�سباب فوز اجلي�ض الهجوم غر 
املتوق��ع من��ه منذ بداي��ة املباراة وه��و ما اأربك 

ح�سابات خلويا ومنح التفوق ملناف�سه.
 الثاأر

 عان��ى اجلي���ض ه��ذا املو�س��م وخ�رس م��ن خلويا 
بخما�سي��ة يف بطول��ة ال��دوري وه��و م��ا اأعطى 
دافع كبرا لالعبيه لتحقيق الفوز والثاأر من تلك 

الهزمية وموا�سلة امل�سوار يف البطولة.
 الدمج

ق��رار الدمج الذي ح��دث بني النادي��ني وحتويل 
نادي خلوي��ا اإىل الدحيل يف املو�سم املقبل اأفقد 

الالعبني الرتكيز واأثر كثرا عليهم.
 عل��ى اجلان��ب االأخ��ر كان��ت الرغبة كب��رة عند 

العب��ي اجلي�ض للتاأكي��د على اأنه��م ال يقلون يف 
امل�ست��وى عن  العبي خلوي��ا واأنه ميكنهم اللعب 

يف اأي ن��ادي خ��الل املو�س��م املقبل بع��د عملية 
الدمج .

الثقة الكبرة للخويا
�سيط��رت حال��ة من ع��دم التوفيق عل��ى العبي 
خلوي��ا يف اللق��اء نتيج��ة الثق��ة الكب��رة عن��د 
فر���ض  اإه��دار  يف  ت�سبب��ت  والت��ي  بع�سه��م 

الت�سجيل وح�سم املباراة.
يف  خلوي��ا  م��درب  بلما�س��ي  ملو�س��ي  وق��ال 
االأف�س��ل ولك��ن مل  "كن��ا  ال�سحف��ي:  املوؤمت��ر 
نتاأه��ل، واجلي���ض �سج��ل هدفا من ك��رة ثابتة 
واآخ��ر من هجم��ة مرتدة، ولذلك اأعتق��د اأن كرة 
الق��دم اأحيانا ال تك��ون عادلة، ولك��ن يجب اأن 

نتقبل االأمر ونركز يف امل�ستقبل".
واأ�ساف: "اأمتنى اأال توؤثر اخل�سارة على الفريق، 
فه��ذه اخل�س��ارة الثاني��ة لن��ا منذ �سن��ة كاملة 
وحتديدا بعد اخل�سارة يف الدوري خالل مباراة 
اأم �سالل، ولكنها االآن اأ�سبحت من املا�سي".

خلوي��ا يب��دو اأنه دفع ثم��ن التفك��ر يف بطولة 
تب��دو اأنها اأه��م بالن�سبة ل��ه يف الوقت احلايل، 

وهي دوري االأبطال االآ�سيوي.
دوري  يف  هام��ة  مواجه��ة  تنتظ��ره  خلوي��ا 
االأبط��ال االآ�سي��وي بع��د يوم��ني م��ع اجلزي��رة 

االإمارات��ي يف اأبو ظب��ي يف اإطار مباريات 
اجلول��ة اخلام�سة من البطول��ة القارية. وي�سعى 
خلويا للفوز يف املباراة من اأجل االقرتاب اأكرث 
للتاأه��ل للدور الثاين كخط��وة اأوىل يف م�سواره 
نح��و حتقي��ق احلل��م االأك��ر بالف��وز بالبطولة 
للمرة االأوىل يف تاريخه اأو الو�سول فيها بعيداً 

على اأقل تقدير.
م��ن ال���رسوري اأن تركيز الالعب��ني وجهازهم 
الفن��ي بقي��ادة اجلزائ��ري جم��ال بلما�س��ي مل 
يكن من�سبًا بالكامل على مباراة اجلي�ض اأم�ض، 
واإمن��ا كان من الوارد ج��داً اأن هناك جزءاً رمبا 
يكون اأكر كان من�سب��ًا على مواجهة اجلزيرة 
االمارات��ي يف البطولة االأه��م بالن�سبة للخويا 
يف الوق��ت احل��ايل، عل��ى اعتب��ار اأن الفري��ق 
حقق نتائج ممي��زة للغاية حتى االآن بالبطولة 
القاري��ة وي�سعى ملوا�سلة النج��اح الذي حققه 
واحت��الل قمة املجموع��ة الثانية عن��د التاأهل 
لل��دور الثاين، خا�سة اأنه يحت��ل ال�سدارة حتى 
االآن بر�سيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة فقط 

عن ا�ستقالل خوز�ستان االيراين.  

تفاؤل وترقب

تحركات دولية لرفع الحظر والبصرة وكربالء وأربيل تقترب من احتضان أندية الوطن
تغل��ب املنتخ��ب االإماراتي لكرة الق��دم لل�سواط��ئ، وديًا على 
منتخ��ب الباهاما���ض امل�ست�سي��ف بثالث��ة اأه��داف لهدف��ني، 
ا�ستع��داداً لب��دء م�س��واره يف نهائي��ات كاأ���ض الع��امل للك��رة 
ال�ساطئي��ة الباهام��ا 2017. وي�ستع��د "االأبي���ض" االإماراتي 
ملالق��اة نظ��ره نيجري��ا ودي��ًا، حت�س��راً للبطول��ة، والت��ي 
تاأهلت لها االإم��ارات، من خالل البطولة االآ�سيوية لكرة القدم 
ال�ساطئي��ة، حيث ت�س��درت املجموعة الثالثة م��ن الت�سفيات 
االآ�سيوية، بعد فوزها ب�سهولة على كل من العراق 0-6، وقطر 
1-8، والياب��ان 4-5.وح�سم��ت االإمارات تذكرة التاأهل اإىل 
موندي��ال ال�ساطئية، يف الدور قب��ل النهائي �سد لبنان، حيث 
فازت بهذه املب��اراة ال�سعبة بركالت الرتجيح، ويف املباراة 
النهائي��ة �سقط��ت اأمام اإي��ران بنتيجة ثقيل��ة 7-2.واعتمدت 
االإم��ارات، على اللعب اجلماعي لتحقي��ق تاأهلها اخلام�ض اإىل 
نهائي��ات كاأ���ض العامل للك��رة ال�ساطئية، اإذ مل يك��ن هناك اأي 
ه��داف اإمارات��ي يف اجل��زء العلوي م��ن قائم��ة الهدافني، بل 
تقا�سم االأهداف الالعبون هيثم حممد 5 اأهداف، وكل من علي 
حمم��د واأحمد ب�رس �س��امل 4 اأهداف.كما تاأل��ق حار�ض املرمى 
حممد عبد اهلل، والذي مل تدخل �سباكه �سوى 5 اأهداف يف دور 
املجموع��ات، وجن��ح يف �س��د ركالت الرتجي��ح يف اللحظات 

احلا�سمة من الت�سفيات.

 اأعلن االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم، عن ت�سمية طاقم حتكيم عراقي 
مارتي  دارة مباراة اجلزيرة االإ بقي��ادة احلكم الدويل علي �سباح الإ
و�سيف��ه اخلويا القطري �سمن اجلولة اخلام�س��ة من بطولة دوري 
اأبط��ال اآ�سيا.  و�ستق��ام املباراة على ا�ستاد حمم��د بن زايد بنادي 
اجلزي��رة يف اإم��ارة ابو ظب��ي بدولة االم��ارات العربي��ة املتحدة ، 
حي��ث و�س��ل الطاق��م العراقي اإىل االإم��ارات �سباح ام���ض االإثنني 
للتح�س��ر لقي��ادة املب��اراة. وكان االحت��اد االآ�سيوي لك��رة القدم 
ق��د �سمى طاق��م حتكيم عراقي، بقيادة مهند قا�س��م، الإدارة مباراة 
الهالل و�سيفه بروزي االإيراين، التي اقيمت، ام�ض االثنني، مبلعب 
ال�سلطان قابو�ض ب�سلطنة عمان، �سمن اجلولة اخلام�سة من دوري 
اأبطال اآ�سيا.  وعاون قا�سم يف اإدارة املباراة احلكمان امل�ساعدان، 
حمم��د عل��ي وواثق مدل��ل. واعتمد االحت��اد اال�سيوي لك��رة القدم، 
احلك��م العراقي ال�ساب حممد طارق احمد، �سمن قائمة املوهوبني 
يف الق��ارة بع��د اجتيازه االختب��ارات التي جرت ل��ه مع نخبة من 
اه��ل ال�سفارة. اال�سي��وي اعتمد احلكم ال�ساب حمم��د طارق �سمن 
اف�س��ل �سبعة ح��كام موهوبني يف الق��ارة بع��د اجتيازهم بنجاح 
االختب��ارات ال١٢ التي اقيم��ت لهم. وطالب رئي���ض جلنة احلكام 

اأك��د �سان��ع األع��اب املنتخب الوطن��ي اجلزائري، 
يا�س��ني براهيم��ي، اأن املدرب االاإ�سب��اين لوكا�ض 
األكاراز، �سيعطي دفعة جديدة للخ�رس. وقال جنم 
بورت��و الرتغايل ، يا�س��ني براهيمي، يف ت�رسيح 
"امل��درب  اإن  فين��اك"،  دو  "الجازي��ت  ملوق��ع 
اجلدي��د للمنتخ��ب اجلزائ��ري األ��كاراز يل��ح عل��ى 
الرتكي��ز". وعل��ق يف ه��ذا ال�ساأن: " األ��كاراز يركز 
على االن�سب��اط ، ويريد اأن ي�سم��ن خطا دفاعيا 
قويا باالعتماد على ال�سغط واال�سرتجاع ال�رسيع 
للك��رة، وهو ما ي�ساعدنا كث��را". واأ�ساف: "مثال 
يف غرناط��ة كنا ندافع كث��را ومتكنا من �سمان 

البقاء خالل مو�سم��ني متتاليني، لكن هناك فرق 
كب��ر ب��ني الك��رة االإ�سباني��ة واالأفريقي��ة واالأمر 
خمتل��ف بني نادي غرناط��ة واملنتخب الوطني". 
ويتمن��ى الالعب ال�سابق لن��ادي غرناطة، يا�سني 
براهيمي، خو�ض املباريات الدولية خارج ملعب 
م�سطف��ى ت�ساك��ر. وتاب��ع: " �سحيح اأنن��ا حققنا 
نتائ��ج رائع��ة مبلع��ب م�سطفى ت�ساك��ر، لكن من 
االأح�س��ن اأن نغ��ر م��كان اال�ستقب��ال، واأن نلع��ب 
يف خمتل��ف مالع��ب الب��الد لك��ي منن��ح الفر�سة 
ملختلف مدن اجلزائر ملتابعة مباريات املنتخب 

الوطني".

 حق��ق ن��ادي نيوي��ورك ريدبول��ز ف��وزاً هام��ًا على 
�سيف��ه كولومبو���ض ك��رو بنتيج��ة هدف��ني دون رد 
يف اإط��ار مباري��ات اجلول��ة الثامن��ة م��ن ال��دوري 
االمرك��ي للمحرتفني وعلى ملع��ب "رد بول ارينا" 
اخلا���ض بنادي نيوي��ورك.  وجاءت بداي��ة املباراة 
قوي��ة ج��داأ م��ن جان��ب ا�سح��اب ال��دار ) ريدبولز ( 
حي��ث �سجل��وا ه��دف التق��دم يف الدقيق��ة 11 ع��ن 
طري��ق املهاج��م األيك�ض ميوي��ل، بعد اله��دف �سعى 
كولومبو���ض الإدراك التع��ادل، ليتحول��وا تدريجي��ًا 
م��ن الدف��اع اىل الهج��وم لكن حماوالته��م مل تنجح 
، لي�سيط��ر بعده��ا ريدبولز على جمري��ات اللعب يف 
اخ��ر دقائق ال�سوط االول وي�سج��ل الهدف الثاين يف 
الدقيق��ة38 عن طريق الالع��ب دانيال روير ليتنهي 
ال�س��وط االول بهدف��ني نظيفني لريدبول��ز.  انطالقة 

ال�س��وط الث��اين كانت اأق��وى من جان��ب كولومبو�ض 
والذي �سعى لت�سجيل هدفيي التعادل لكنهم اإفتقدوا 
للم�سة االأخرة ، لي�ستمر احلال على ماهو عليه حتى 
و�سلت املب��اراة اإىل نهايتها ليطلق احلكم �سافرته 
معلن��ا فوز نيويورك ريدبول��ز بنتيجة0/2.  الدويل 
العراقي ج�سنت مرام �سارك ا�سا�سيًا يف طيلة دقائق 
اللق��اء، حيث ق��دم اداًء ممي��زاً كعادته عل��ى الرواق 
االأي�رس لفريقه ، لكن ق��وة املناف�ض وامل�ستفيد اأي�سا 
من عامل��ي االأر�ض واجلمهور فر�ست اخل�سارة على 
فريق��ه. وهذه املب��اراة مل تكن الوحي��دة التي يتاألق 
فيها م��رام، فالالعب مير بف��رتة مثالية يف الوقت 
احل��ايل م��ع ناديه االأمريك��ي. بعد اخل�س��ارة تقا�سم 
كولومبو���ض ك��رو ونيويورك ريدبول��ز املركز االول 

ب�13 نقطة من 8 مباريات لعبها الفريقيني.

شاطئية اإلمارات تواصل 
االستعداد لكأس العالم

صافرة عراقية لمباراة الجزيرة 
ولخويا في دوري األبطال

براهيمي متفائل بمدرب الجزائر الجديد

)MLS( قطار رفاق ميرام يتوقف في الـ

  االأم��ر عل��ي، ا�ستقب��ل، ال�سب��ت املا�سي، رئي���ض االحتاد 
العراق��ي لكرة الق��دم عبد اخلالق م�سع��ود و رئي�ض االحتاد 
العرب��ي لك��رة الق��دم االأم��ر ترك��ي ب��ن خال��د، واالأم��ني 
الع��ام لالحت��اد، �سعيد اجلمع��ان، بح�س��ور رئي�ض االحتاد 
الفل�سطيني لك��رة القدم جريل الرج��وب ، ورئي�ض االحتاد 
اللبن��اين لكرة القدم ها�سم حي��در، وع�سو الهيئة التنفيذية 

لالحتاد العربي حممود الربعة.
 وق��ال البيان ال�سادر عن مكتب االمر وتلقت )اجلورنال( 
ن�سخ��ة من��ه، اأن "االأمر علي، اأكد اأن��ه �سيوا�سل بذل اجلهد 
مب��ا يتعلق باإع��ادة اإقامة املباريات الدولي��ة يف العراق"، 
م�سراً اإىل اأنه "�سيقوم بكل ما يف و�سعه من اأجل فك احلظر 

الدويل عن املالعب العراقية".

وب��دوره، عر رئي���ض االحت��اد العراقي عن "بال��غ التقدير 
وال�سك��ر للجه��ود املتمي��زة الت��ي يق��وم به��ا االأم��ر علي 
خلدم��ة اللعب��ة يف املنطقة عموًم��ا، وفيما يتعل��ق مب�ساألة 
اعادة اإقام��ة املباريات الدولية يف العراق"، مثمًنا "الدور 
الكب��ر الذي يق��وم به االحت��اد االردين بقي��ادة االأمر يف 
ه��ذا االجتاه". وتاب��ع البيان اأن "االأم��ر علي ثمن اجلهود 
الت��ي يبذلها االإحت��اد العربي بقيادة االأم��ر تركي خلدمة 
ا مع اإع��ادة اإحياء بط��والت االأندية التي  اللعب��ة، خ�سو�سً
ت��رثي امل�س��رة، وتدفع نح��و االرتق��اء لتحقي��ق االأهداف 
املن�س��ودة". وب��دوره ق��در االأم��ر تركي "ال��دور املحوري 
ال��ذي يقوم به االأم��ر علي، نحو دفع م�س��رة تطور اللعبة 
وجه��وده املتمي��زة عل��ى امل�ست��وى االإقليم��ي وال��دويل، 
والروؤيا ال�سمولية التي يتمتع بها، وتوجهاته الرامية دوًما 

اإىل العمل امل�سرتك مبا يعود بالفائدة على اللعبة".

االمر 
حتركات االمر بن ح�س��ني جاءت تزامنًا مع اقرتاب موعد 
الكونغر���ض املرتقب يف احلادي ع�رس من �سهر اآيار املقبل، 
وال��ذي �سيعل��ن في��ه الفيف��ا ع��ن ق��راره فيما يخ���ض رفع 
احلظ��ر عن املالع��ب العراقي��ة، وبهذا ال�س��دد، اأفاد م�سدر 
يف االحت��اد العراقي لكرة القدم باأنه م��ن املوؤمل اأن تلعب 
االندية العراقية امل�ساركة يف كاأ�ض االحتاد اال�سيوي على 

مالعب اأربيل وكربالء والب�رسة.
وق��ال امل�سدر ل�)اجلورن��ال( اإن "االحت��اد اال�سيوي للعبة 
اعط��ى ال�سوء االخ���رس لالندي��ة العراقي��ة يف اللعب على 
الث��الث   الع��راق وبالتحدي��د يف اح��دى املالع��ب  ار���ض 

)اربيل- كربالء- الب�رسة( وح�سب اختيارات االندية".
واأ�ساف اأن "القوة اجلوية والزوراء �سيلعبان على االرا�سي 
العراقي��ة بع��د ان يت��م رفع احلظر ع��ن الك��رة العراقية يف 

اجتماع كونغر�ض الفيفا املقرر يف احلادي ع�رس من ال�سهر 
املقب��ل". يذك��ر اأن االمر علي بن ح�سني اأكد يف العديد من 
املرات دعمه مللف العراق ورفع احلظر عن الكرة العراقية، 
حيث اكد على �سفحته الر�سمية يف تويرت: "اثناء عملي يف 
الفيفا كنت دائما ا�سعي لرفع احلظر عن املالعب العراقية، 
لق��د اآن االوان الإقرار الفيف��ا واالإحتاد االآ�سيوي قرار �سماح 
الع��راق للع��ب عل��ى ار�س��ه". وتعه��د االمر عل��ي بار�سال 
املنتخ��ب االردين خلو���ض مب��اراة ودي��ة م��ع املنتخ��ب 
العراق��ي يف الب���رسة دعم��ا ملل��ف رف��ع احلظر ع��ن الكرة 
العراقي��ة. وكانت زيارة رئي�ض االحتاد العراقي لكرة القدم 
عبد اخلال��ق م�سعود لي�ست االوىل لالم��ر علي، حيث �سبق 
وزاره تق��دم وزير ال�سب��اب والريا�سة عبد احل�سني عبطان، 
ال��ذي عر عن �سكره مل�ساعي االمر الكبرة يف رفع احلظر 

عن اقامة املباريات الدولية يف العراق.

بداأ رئي�س احتاد غرب 
اآ�سيا لكرة القدم الأمري 

علي بن احل�سني، حتركاته 
وم�ساعيه من اأجل رفع 

احلظر املفرو�س من 
قبل الفيفا على املالعب 

العراقية،
موؤكدًا اأهمية دميومة 

بطولت الحتاد العربي 
لكرة القدم، مبا ينعك�س 

اإيجابًا على م�ستوى 
اللعبة يف الوطن العربي.

محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

 ودع املنتخ��ب الوطن��ي بال�سل��ة، بطولة غ��رب اآ�سيا 
للنا�سئني بخ�س��ارة رابعة على التوايل واحتل املركز 
اخلام�ض واالخر يف البطولة التي اقيمت مناف�ساتها 
يف العا�سم��ة االيراني��ة طه��ران. اخل�س��ارة الرابع��ة 
ملنتخ��ب النا�سئ��ني جاءت من املنتخ��ب االردين يف 
اجلول��ة الرابع��ة من البطول��ة، والتي انته��ت بنتيجة 
61-56، لت�س��ع حداً مل�س��وار العراق يف امل�سابقة. 
م�س��وار العراق بداأ يوم االربع��اء املا�سي، حني هزم 
من املنتخ��ب اللبناين بينتج��ة 68-59 يف م�ستهل 
م�س��واره م��ن البطول��ة، وبعده��ا بيوم��ني خ���رس من 
املنتخب ال�سوري بنتيجة 74-69.  وجاءت الهزمية 
الثالثة من ا�سحاب االر�ض املنتخب االيراين، والذي 
تغلب بنتيج��ة 85-58، ليختتم م�س��واره بخ�سارته 
م��ن االردن. وكان��ت اجلماهر العراقي��ة اآمااًل عالية 
على لي��وث الرافدين، خا�سة بعد التعاقد مع املدرب 

"بي��رت موفيت���ض"، الذي خ��رج يف ت�رسيح �سحفي 
قائ��اًل: و�سع��ت خطة معين��ه الجل بن��اء جيل جديد 
ي�ستطي��ع اأن يق��ارع ف��رق اآ�سي��ا العني��دة املتطورة، 
ولك��ن مل تاأتي النتائ��ج كما كان متوقع��ًا، فالفريق 
ف�س��ل يف حتقي��ق اي انت�سار يف مباريات��ه االربعة. 
وتاأه��ل منتخب��ا اي��ران ولبن��ان للنا�سئ��ني ر�سمي��ا 
اإىل نهائي��ات بطول��ة اآ�سيا التي �ستق��ام الحقا العام 
احل��ايل، بعد اختتام البطول��ة. ويف اليوم االأخر من 
بطول��ة طه��ران، التقت ايران ولبن��ان يف لقاء "قمة" 
على اللقب، بعدما �سمنا التاأهل اىل البطولة القارية، 
فنج��ح االيرانيون يف الفوز ب�سعوبة على اللبنانيني 
وبنتيج��ة )-72 64(، بعدما جنح املنتخب اللبناين 
يف مقارع��ة خ�سم��ه م��ن الن��د اىل الن��د. ومل يح�س��م 
املنتخب االي��راين الفوز اال يف الدقائ��ق االأخرة من 
املب��اراة، م�ستفي��دا م��ن عامل��ي االأر���ض واجلمهور. 
وه��ي اخل�سارة الوحي��دة للبن��ان يف البطولة والفوز 

الرابع على التوايل للمنتخب االيراين. 

وا�س��ل ن��ادي ب��اوك �سالوني��كا �سغط��ه م��ن اأجل 
التعاقد مع جنم املنتخب الوطني ونادي اهلي جدة 
ال�سع��ودي �سعد عبد االمر، خ��الل فرتة االنتقاالت 
ال�سيفي��ة املقبلة.وق��ال م�سدر مق��رب من الالعب 
ل�)اجلورن��ال( اإن "نادي ب��اوك �سالونيكا اليوناين 
و�سع��ًا عر�س��ًا على طاولة �سعد عب��د االمر لثالث 
�سنوات بقيمة ملي��ون دوالر يف املو�سم الواحد، اي 
يبل��غ اجمايل العقد 3 مالي��ني دوالر خالل الثالث 
لن��ادي  الريا�س��ي  "املدي��ر  اأن  �سنوات".واأ�س��اف 
ب��اوك و�سع ا�سم عبد االمر �سم��ن قائمة اال�سماء 
املطلوب��ة ب�س��دة لالن�سم��ام اىل �سف��وف الفري��ق 
خ��الل فرتة االنتق��االت ال�سيفية".وتاب��ع امل�سدر 
ال��ذي ف�سل عدم الك�سف ع��ن ا�سمه، اأن "عبد االمر 
اليفك��ر يف الوق��ت احل��ايل �س��وى باالهل��ي، فه��و 
يرك��ز على تق��دمي اداء جيد يف دوري ابط��ال اآ�سيا 

وماتبقى من مباري��ات يف دوري جميل ال�سعودي 
للمحرتف��ني و�سيرتك االمر الدارة االهلي يف نهاية 
املو�سم".تقارير �سعودية ا�سارت اىل ان اإدارة نادي 
اهل��ي جدة تتم�س��ك بالعبها ولي�س��ت لديها اي نية 
لبيع��ه، فهو يعت��ر احد اعم��دة الفري��ق والالعبني 
امل��درب  عنه��م  الي�ستغن��ى  الذي��ن  اال�سا�سي��ني 
ال�سوي���رسي ال�سوي���رسي كري�ستي��ان جرو���ض.ويف 
املقابل فاأن ال�سحاف��ة اليونانية تثق بقدرة باوك 
عل��ى اقناع الالعب لالن�سم��ام اىل �سفوف الفريق 
الذي �سيلعب يف ملحق دوري ابطال اوروبا املو�سم 
املقبل.حي��ث اأكد موقع "ب��اوك 365" اليوناين، اأن 
"هن��اك اتفاق �سبة مكتمل عل��ى توقيع العقد بني 
الطرف��ني مل��دة 3 �سن��وات ون�س��ف مببل��غ وق��درة 
ملي��ون ي��ورو يف ال�سن��ة الواحدة".يذك��ر اأن فري��ق 
ب��اوك �سالونيكا يحت��ل املرتبة الثالث��ة يف ترتيب 
الدوري اليوناين وي�س��م حمرتف عربي وحيد وهو 

امل�رسي عمرو وردة.

التفكير في دوري أبطال آسيا يحرم لخويا القطري من تحقيق حلم الثالثية

ناشئة السلة يودع غرب آسيا بـ"خفي حنين" باوك يضغط للتعاقد مع "األمير" واألهلي يتمسك بالالعب
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