
متك��ن الع��راق من ح�ص��د عدد م��ن امليداليات يف 
خمتل��ف االلع��اب الريا�صية، من خ��ال م�صاركة 
العبيه وفرقه يف بطولة الت�صامن اال�صامي التي 
ت�صتم��ر مناف�صاتها لغاية 22 من �صهر اآيار/ مايو 
احل��ايل يف العا�صمة االذربيجاني��ة باكو. البداية 
كان��ت م��ن املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة الي��د، حيث 
ا�صتط��اع اإح��راز املرك��ز الثال��ث يف البطول��ة بعد 

هزميته لنظريه اجلزائري بفارق 5 نقاط.
حي��ث ب�صط املنتخب الوطن��ي �صيطرته يف �صوطي 
املب��اراة وكان االف�ص��ل يف اغل��ب ف��رات اللقاء 
ال��ذي انتهى بف��وزه بواق��ع 27هدف��ا مقابل 22 
هدف��ًا. وكان الع��راق ق��د تعر���ض للهزمي��ة ام��ام 
نظريه ال�صع��ودي يف الدور قب��ل النهائي وبفارق 
اأربع��ة اأه��داف وبنتيج��ة 24-28 هدف��ًا، حي��ث 
ج��رت املباراة على قاع��ة �صارهجي. وجاء تاهل 
العراق اىل دور ن�صف النهائي للم�صابقة، اثر فوزه 
امل�صتح��ق يف ثال��ث مباريات��ه �صم��ن املجموعة 
الثاني��ة على ح�صاب منتخب املغرب بفارق ثاثة 

اهداف وبنتيجة 22-25 هدفا. لياأتي الدور على 
الاع��ب م�صطفى كاظم، ال��ذي ح�صد ذهبية رمي 
القر���ض مبناف�ص��ات األع��اب الق��وى �صم��ن دورة 
اأذربيج��ان.  يف  املقام��ة  االإ�صام��ي،  الت�صام��ن 
وق��ال م��درب م�صطف��ى كاظم، ه��اين عب��د وليد، 
يف ت�رصيح��ات �صحفي��ة: "�صع��داء الإحرازنا اأول 
ميدالي��ة ذهبية للعراق يف الدورة. كنا واثقني من 
عملن��ا، وقدرتنا على التتوي��ج". واو�صح اأن "رقم 
كاظ��م ال��ذي بل��غ 60،89 م، وخطف م��ن خاله 
الذهبية، يع��د رقًما عراقًيا جدي��ًدا ي�صجل با�صمه، 
ا،  بعد اأن حطم رقم��ه ال�صابق امل�صجل با�صمه اأي�صً
والبال��غ 60،59 م". وتابع اأن "كاظم، تفوق على 
البط��ل العاملي االإيراين اإح�صان ح��دادي، �صاحب 
ف�صية اأوملبياد لن��دن، والذي يعد املناف�ض االأبرز 
لن��ا يف ال��دورة".  واأو�ص��ح عب��د وليد، اأن��ه �صيتم 
اال�صتع��دادات لبطولة اآ�صي��ا، املقررة بالهند خال 
يوليو/مت��وز، جي��داً، حي��ث ن�صع��ى لتحقي��ق رقم 
يوؤهلن��ا لبطولة العامل يف لندن. يذكر اأن م�صطفى 
كاظم داغر، �صب��ق واأحرز ذهبية بطولة العرب يف 
البحري��ن، وذهبية بطولة اآ�صي��ا لل�صباب. ثم اأحرز 

الرب��اع �صف��اء را�ص��د امليدالي��ة الذهبي��ة الثانية 
للعراق بدورة األعاب الت�صامن االإ�صامي، اإذ ح�صد 

را�صد، امليدالية الذهبية الذهب يف مناف�صات وزن 
85 كجم، حيث رفع يف اخلطف 152 كجم، ويف 

النط��ر 194 كجم، ليك��ون املجم��وع العام 364 
كج��م، ما و�صعه يف املرك��ز االأول. وجاء باملركز 
الثاين، الرب��اع االأوزبكي اأوكلي��ك عليموف، الذي 
جمع 339 كجم، وح�ص��ل على امليدالية الف�صية، 
فيما كانت امليدالية الربونزية من ن�صيب الرباع 

ال�صعودي خليل احلمقان، الذي جمع 329 كجم.
وق��ال �صفاء را�ص��د، يف ت�رصيح��ات �صحفية، اإن 
"االإجناز الكبري الذي حققه، كان م�صتحًقا، بعدما 
تف��وق على جميع مناف�صيه ال�صبعة، الذين �صاركوا 
مع��ه". واأو�ص��ح اأن "امليدالية الذهبي��ة هي هدية 
ب�صيط��ة يقدمها لبل��ده وللريا�ص��ة العراقية، التي 
تثب��ت يوًم��ا بعد اآخ��ر اأنها م��ا زالت بخ��ري برغم 
الظ��روف التي عا�صتها، وتعي�صه��ا اإال اأن الريا�صة 
بالع��راق متر���ض وال متوت". بعده��ا ح�صد العب 
رف��ع االأثق��ال العراق��ي، اأحم��د ف��اروق، امليدالية 
يف  كج��م،   77 وزن  مناف�ص��ات  يف  الف�صي��ة، 

مناف�صات دورة األعاب الت�صامن االإ�صامي.
ورف��ع الاع��ب اأحم��د ف��اروق يف اخلط��ف141 
كج��م ويف النر رفع 179 كجم ليكون املجموع 
الكل��ي 320 كج��م مما و�صع��ه يف املركز الثاين 

والف��وز بامليدالي��ة الف�صي��ة. واأب��دى اأحم��د 
فاروق، �صعادته الكبرية مبا حققه لبلده وللبعثة 
امل�صارك��ة وملدربيه وله �صخ�صًي��ا، ال �صيما واأن 
املناف�ص��ة كان��ت �صعب��ة نتيجة م�صارك��ة البطل 
االأوملب��ي واالإفريق��ي والعرب��ي امل���رصي حممد 
ايه��اب. وقال ف��اروق يف ت�رصيح��ات �صحفية: 
اأمام  اإ���رصاري الكبري وعزميتي  "تفوقت بف�صل 
املناف���ض الرك��ي الذي يعد م��ن اف�صل الاعبني 
كج��م".   77 وزن  مناف�ص��ات  يف  امل�صارك��ني 
واخ��رياً، تاه��ل املاك��م العراق��ي، ح�ص��ني عل��ي 
نا�رص، اليوم، اىل نهائي م�صابقة املاكمة بوزن 
49 كغ��م يف دورة الت�صام��ن اال�صام��ي الت��ي 
تق��ام مناف�صاته��ا يف العا�صم��ة االذربيجاني��ة 
باك��و. وج��اء تاأهل نا�رص بعد ف��وزه على نظريه 
االإيراين ح�صن �صنمي يف الدور ن�صف النهائي من 
امل�صابقة. وي�ص��ارك الوفد العراقي ب�80 ريا�صيًا 
وريا�صي��ة ميثلون ت�ص��ع فعاليات ه��ي كرة اليد 
والع��اب الق��وى والغط�ض يف امل��اء واجلمنا�صتك 
واملاكم��ة وامل�صارعة ورفع االثق��ال والرماية 

والزور خانه.

نهاية الخالف

ذوبان الجليد بين قادة التظاهرات واتحاد الكرة والطرفان يتفقان على "منهاج إصالحي"
اأعل��ن االحتاد اللبن��اين لكرة القدم، اإقامة مع�صك��ر ملنتخب لبنان يف 
قطر من 5 اإىل 10 حزيران املقبل، ا�صتعداداً ملواجهة ماليزيا يف 13 
حزي��ران �صمن ت�صفيات كاأ�ض اآ�صي��ا املوؤهلة لنهائيات )االإمارات – 
2019(. وحدد االحتاد ال�صبت 28 اآب املقبل، موعًدا ملباراة الكاأ�ض 
ال�صوب��ر ال�صنوية بني فريق��ي العهد بطل الدوري واالأن�صار بطل كاأ�ض 
لبن��ان. وحدد االحتاد فرة انتقاالت الاعبني االأجانب ال�صيفية بني 
10 مت��وز و21 اأيل��ول املقبل��ني، وفرة االنتق��االت ال�صتوية بني 5 
كان��ون االأول و2 كانون الثاين املقبلني. وحدد االحتاد يوم االأربعاء 
12 مت��وز موع��داً ل�صحب قرعة امل�صابق��ات الر�صمية للمو�صم املقبل 
)ال��دوري وكاأ���ض لبن��ان وكاأ�صي النخب��ة والتح��دي(. واأعلن انطاق 
بطول��ة الدوري اللبن��اين ملو�ص��م 2017 – 2018 يف 15 �صبتمرب/
اأيلول، وكاأ�ض لبنان يف نف�ض التاريخ، وكاأ�ض النخبة يف 4 اآب وكاأ�ض 
التح��دي يف 3 اغ�صط�ض. واأو�صح مدرب املنتخ��ب اللبناين، ميودراغ 
رادولوفيت�ض، اأن الربنام��ج ي�صم 3 مراحل، تت�صمن االأوىل تدريبات 
عل��ى ملعب ب��ريوت البل��دي، �صي�صارك فيه��ا 16 العب��ًا، اأراد اجلهاز 
الفن��ي الوقوف على جاهزيتهم، خ�صو�صًا اأن موعد املباراة ي�صادف 

بعد نحو �صهر ون�صف من اختتام املو�صم املحلي.

ا���رصف الهولندي بريت ف��ان مارفيك، املدير الفن��ي للمنتخب 
ال�صع��ودي االأول لك��رة الق��دم، ام���ض االربع��اء عل��ى احل�ص��ة 
التدريبي��ة االأخرية للمنتخب مباعب ن��ادي ال�صباب، يف ختام 
املرحل��ة االأوىل م��ن التح�ص��ريات، الت��ي انطلق��ت يف االأ�صبوع 
املا�ص��ي ا�صتع��دادا ملب��اراة اأ�صراليا ال�صهر املقب��ل يف اجلولة 
الثامنة م��ن الت�صفيات االآ�صيوية املوؤهل��ة لنهائيات مونديال 
2018 يف رو�صي��ا. وم��ن املق��رر اأن يغ��ادر مارفيك اإىل جدة 
عق��ب تدريب وذلك حل�صور مب��اراة االأهلي والهال، يف نهائي 
كاأ���ض امللك، املقرر اإقامته��ا اليوم اخلمي���ض، و�صيقف املدرب 
عل��ى م�صتوي��ات الاعب��ني واإمكاني��ة اإ�صافة بع���ض العنا�رص 
اإىل ت�صكيل��ة االأخ���رص. وكان امل��درب مارفيك ق��د و�صل م�صاء 
الثاث��اء اإىل الريا���ض قادم��ا م��ن ب��اده، وف��ور و�صوله عقد 
اجتماًع��ا مع اجلهاز الفني لاطاع عل��ى نتائج الفرة االأوىل 
م��ن الربنام��ج االإعدادي اخلا���ض مبواجهة اأ�صرالي��ا. يذكر اأن 
مارفي��ك ق��رر ا�صتدع��اء �صالح العم��ري، العب فري��ق االتفاق، 
ملع�صكر املنتخ��ب املقام حاليا بالريا���ض، حيث قدم العمري 
اأداء جي��دا م��ع فريقه يف خمتلف البط��والت، وخا�صة الدوري، 

حيث �صجل هدفني و�صنع 4 لزمائه يف الفريق.
ي�صار اإىل اأن مارفيك كان قد ا�صتبعد فهد املولد، العب االحتاد، 

ب�صبب عدم تعافيه من االإ�صابة التي حلقته به موؤخرا.

ح�ص��د منتخب الع��راق الفوز الثاين عل��ى التوايل 
بعدم��ا تغل��ب عل��ى برون��اي 1-6 عل��ى �صال��ة 
بانك��وك اآرينا يف بانكوك، �صم��ن اجلولة الثانية 
م��ن مناف�صات املجموع��ة االأوىل يف بطولة اآ�صيا 
لل�صب��اب حت��ت 20 عامًا بكرة ال�ص��االت 2017 

يف تاياند.
و�صجل فه��د الع��زاوي )5( وحمب الدي��ن الطائي 
)13 و40( وغي��ث ريا���ض )14( وح�ص��ن كاظ��م 
)20 و36( اأه��داف الع��راق، يف حني اأحرز حممد 

عبد العظيم )40( هدف بروناي الوحيد.
ويف مب��اراة ثاني��ة �صم��ن ذات املجموعة فازت 
اأفغان�صت��ان على ماليزيا 1-4، عل��ى اأن تتقابل 

الحقًا تاياند مع البحرين.
ترتي��ب  �ص��دارة  عل��ى  اأفغان�صت��ان  وحافظ��ت 
املجموعة بر�صيد 6 نق��اط من مباراتني، بفارق 
االأهداف اأم��ام العراق، مقابل 3 نقاط من مباراة 
واح��دة لتايان��د، يف ح��ني ال زال ر�صيد ماليزيا 

والبحرين وبروناي خاليًا من النقاط.
وتق��ام اجلولة الثالث��ة من مناف�ص��ات املجموعة 
يوم اخلمي�ض، حيث تلتق��ي البحرين مع ماليزيا، 

واأفغان�صتان مع العراق، وتاياند مع بروناي.
وكان��ت اجلول��ة االأوىل �صهدت ي��وم الثاثاء فوز 
الع��راق عل��ى البحري��ن 1-4 واأفغان�صت��ان على 

بروناي 1-14 وتاياند على ماليزيا 5-2.

 ع��زى م��درب فري��ق املين��اء بك��رة ال�صل��ة ا�صع��د 
عاوي، اأ�صباب تراجع م�صتوى فريقه وابتعاده عن 
املناف�ص��ة على لقب ال��دوري العراقي ه��ذا املو�صم 
اىل ع��دم اال�صتفادة من الاعبني املحرفني ب�صبب 

االإرباك الذي ح�صل بدفع م�صتحقاتهم املالية.
وق��ال ع��اوي يف بي��ان ن���رصه املوق��ع الر�صم��ي 
للمين��اء وتلقت )اجلورنال( ن�صخة منه، اإن "اأ�صباب 
تراجع م�صتوى امليناء ه��ذا املو�صم، يعود اىل عدم 
اال�صتفادة م��ن الاعبني املحرفني ب�صبب االإرباك 
ال��ذي ح�صل بدفع م�صتحقاته��م املالية، �صيما بعد 
امل�ص��اكل االإدارية التي ح�صلت يف االإدارة ال�صابقة 
وم��ا ترتب عل��ى االإدارة املوؤقتة من �صوابط اأخرت 
دف��ع م�صتحقات الاعبني واأث��رت ب�صكل كبري على 
عطائهم". واو�صح ان��ه "مت اال�صتغناء عن خدمات 

املحرفيني االمريكيني بوبي الذي مل يقدم ماكان 
متوقع من��ه ومل ي�صف اي �صيء للفريق، ف�صا عن 
ومي��ي الذي ابتع��د عن م�صتواه وحتج��ج باالإ�صابة 
ب�صبب تاخري م�صتحقاته املالية"، م�صيدا ب�"موقف 
ادارة الن��ادي الت��ي ت�صاند وتدع��م الفريق وحتاول 
تذلي��ل كافة ال�صعوبات من اجل عودته اىل و�صعه 

الطبيعي".
 واأ�ص��اف "تبق��ى لفريقن��ا 3 مباري��ات يخو���ض 
االوىل اليوم اخلمي�ض ام��ام الكهرباء والثانية يوم 
االثن��ني املقبل ونختتم مبارياتنا بديربي الب�رصة 
مع نفط اجلنوب و�صنعتمد على الاعبني املحليني، 
الذين قدم��وا م�صتوى عال"، مع��رباً عن "فخره ملا 
قدم��ه املحليني من عطاء وجهد خا�صة يف مباراة 

النفط وهذا موؤ�رص على ان ال�صلة العراقية بخري".

لبنان يعسكر في قطر استعدادًا 
لمواجهة ماليزيا في التصفيات

مدرب السعودية يغادر إلى 
جدة لمشاهدة نهائي الكأس

شباب الصاالت يدك شباك بروناي بسداسية

سلة الميناء تستغني عن األميركيين
 

تقاب��ل االه��داف واحتاد ال��روؤى كان العن��وان االبرز لهذا 
االجتم��اع، ال��ذي فاج��ئ اغل��ب ال�ص��ارع الريا�ص��ي نظراً 

للتحول الكبري واملفاجئ يف موقف املعر�صني.
وق��ال ع�ص��و املكت��ب االإعام��ي يف احتاد الك��رة، ح�صني 
اخلر�ص��اين يف ت�رصيح خا�ض ل�)اجلورنال( اإن "االجتماع 
ال��ذي عقد بني االحتاد وممثل��ي التظاهرات ال ا�صعه حتت 
بن��د او عن��وان "امل�صاحل��ة"، الن ممثل��ي التظاه��رات هم 
جي��ل من ابن��اء الك��رة العراقية، اتوا اىل االحت��اد العراقي 
لك��رة الق��دم، وه��و امل��كان ال��ذي ميث��ل بيتهم الث��اين ان 
مل نق��ل بيته��م االول". واو�ص��ح اأن "ممثل��ي املتظاهرين 
كان��ت لديهم خطط ا�صاحي��ة، فهذه اخلطط و ورقة العمل 
الت��ي و�صعوها على طاولة االحت��اد، ت�صكل هاج�ض او هم 

ل��دى اغلب اع�صاء االحت��اد، وبالذات رئي���ض االحتاد عبد 
اخلال��ق م�صع��ود". واكمل بالق��ول: "ما ط��رح كان واقعي 
ج��داً ويه��دف اىل م�صلحة الكرة العراقي��ة، ومادام الهدف 
امل�ص��رك ماب��ني االثن��ني �صواء ق��ادة ممثل��ي التظاهرات 
الذي��ن قدموا ملف اال�صاحات او احتاد الكرة، هو ا�صاح 
الك��رة العراقية، الب��د ان تنمحي وت�صمح��ل كل العناوين 

االخرى".
واختت��م اخلر�ص��اين ت�رصيح��ه قائ��ًا: اإن "االجتماع كان 
مثم��ر جداً وو�صع النقاط على احل��روف، كان هناك طرح 
ايجاب��ي جداً م��ن قبل ممثلي التظاه��رات وكذلك ا�صتقبال 
ايجاب��ي م��ن قب��ل رئي�ض االحت��اد، وه��ذا االم��ر اثمر عن 
اخلروج بنتيج��ة ممتازة جداً عنوانه��ا االول واالخري كرة 
الق��دم العراقية". ويف املقاب��ل، يرى النجم الدويل ال�صابق 
واح��د املوؤيدي��ن للتظاه��رات املعار�ص��ة لعم��ل االحت��اد 

العراقي لكرة القدم، �صعد قي�ض انه من ال�رصوري ان يطبق 
االحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم املطالب الت��ي قدمها قادة 
التظاه��رات. وقال قي�ض يف ت�رصي��ح خا�ض ل�)اجلورنال( 
اإن��ه "طاملا فكرة ممثلو التظاه��رات هي لي�صت البحث عن 
املنا�صب واإمنا االإ�صاح وتغيري امل�صار نحو االأف�صل فقط، 

لذلك يتوجب على اجلميع الوقوف مع هوؤالء ودعمهم".
واأك��د بالقول: "يتوج��ب على االحتاد العراق��ي النظر لتلك 
املطالب، التي من �صاأنها اأعادة م�صار العمل ب�صكل �صحيح 
خلدمة الكرة العراقية"، مبينًا اأن "اال�صاح يجب ان ي�صمل 

كل املنظومة وقد حان الوقت الإجراء التغيري".
اح��د اع�ص��اء اللجن��ة التن�صيقي��ة للتظاه��رات، ال�صحف��ي 
رائ��د حمم��د، ن�رص عرب موقع��ه على التوا�ص��ل االجتماعي 
"الفي�صب��وك" قائًا: "اأعلن ان�صحابي من اللجنة الت�صيقية 
لتظاه��رات اجلماه��ري العراقي��ة لت�صحي��ح منظومة الكرة 

العراقي��ة". وا�صاف "اقول جلماهري الك��رة العراقية �صكراً 
عل��ى وقفتك��م الكب��رية الت��ي �صجله��ا التاري��خ الريا�صي 
العراقي"، مبينًا اأن��ه "�صيوا�صل النداء من اجل الت�صحيح، 
الن مايح�ص��ل من "ترقيع��ات" قتلت الك��رة العراقية منذ 
زم��ن طوي��ل". يذكر ان امل�صاحلة متت خ��ال احلفل الذي 
نظمت��ه وزارة ال�صب��اب والريا�ص��ة على قاع��ة الزوراء يف 
فن��دق كراند ع�صت��ار ) �صريات��ون �صابق��ا ( مبنا�صبة الرفع 
اجلزئ��ي للحظر عن املاعب العراقية يف الب�رصة وكرباء 
املقد�ص��ة واربي��ل بح�صور نائ��ب رئي�ض اللجن��ة االوملبية 
فاح ح�صن واع�صاء املكتب التنفيذي ورئي�ض احتاد الكرة 
عب��د اخلالق م�صعود واع�صاء االحتاد ونائب رئي�ض اللجنة 
البارملبي��ة خالد ر�صك وعدد م��ن ال�صخ�صيات االكادميية 
واع�ص��اء االحت��ادات الريا�صي��ة واالندي��ة والريا�صي��ون 

الرواد والكادر املتقدم يف الوزارة واالعام الريا�صي.

تو�صل االحتاد العراقي 
لكرة القدم مع قادة 

التظاهرات املطالبة 
باال�صالحات، اىل نهاية 

اخلالف بعد جل�صة ال�صلح 
التي عقدت بينهما يف فندق 

كر�صتال كراند )�صرياتون 
�صابقًا(، �صمن االحتفالية 

التي اقامتها وزارة ال�صباب 
والريا�صة مبنا�صبة رفع 

احلظر اجلزئي عن الكرة 
العراقية.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - محمد خليل

ق��ادة  وقاح��د  ال�صاب��ق  ال��دويل  النج��م  ك�ص��ف   
التظاه��رات يون�ض عب��د علي، عن ا�صب��اب جلو�صه 
م��ع االحت��اد العراقي لك��رة الق��دم، فيم��ا رد على 
�صم��اع  اأن  موؤك��داً  بال�ص��وء،  علي��ه  "املتقول��ني" 
االحت��اد ملطالب اجلماهري ه��و انت�صار لهم. وقال 
عبد عل��ي يف ت�رصيح خا���ض ل�)اجلورنال( "حني 
خرجن��ا يف التظاه��رات كانت غايتن��ا التعبري عن 
راأي ال�ص��ارع الريا�ص��ي، ك��ون اجلماه��ري مل تك��ن 
بيده��ا حيل��ة وحتت��اج اىل م��ن ي�صتطي��ع اي�ص��ال 
�صوته��م اىل احتاد الكرة". وا�صاف اأنه "من �صمن 
مطال��ب اجلماه��ري كان��ت اقال��ة امل��درب را�ص��ي 
�صني�ص��ل، ولك��ن ح��ني خرجن��ا للتظاه��ر وطالبنا 
باال�صاحات، ق��ام االحتاد باإقالة را�صي �صني�صل 
ن��زواًل عن��د رغبة اجلماه��ري الريا�صي��ة". واو�صح 
"املتظاهري��ن مل يخرج��وا م��ن اج��ل را�ص��ي  اأن 
�صني�ص��ل، وامن��ا من اج��ل ت�صحيح امل�ص��ار، وحني 
طالبنا االحتاد باال�صتقالة، رد االحتاد باأن الهيئة 
العامة هي فقط من بامكانها اقالتها او من خال 
االنتخابات املقبلة". وتابع "خرجنا يف التظاهرة 
الثاني��ة وقلن��ا ان الثالث��ة قادم��ة، ولك��ن يف ذلك 
الوقت وجدنا ان ال�صارع الريا�صي جميعه يتحدث 
عنا بال�صوء، والبع�ض انتقد وقت التظاهرات كونه 
تزام��ن مع زي��ارة الوفد اال�صي��وي لرفع احلظر عن 
الكرة العراقية". واكد اأن "جلنة املتظاهرين عقدوا 
اجتماع��ًا ح���رصه خرباء مث��ل انور ج�ص��ام وغامن 
عريب��ي واحمد را�ص��ي وغريهم، حي��ث مت ت�صجيل 
البنود واملطالب الرئي�صية للتظاهرات". وا�صار اىل 
اأنه "و�صعنا 13 طلبًا ويف حال تنفيذها �صت�صحح 

عم��ل الك��رة العراقية، واطل��ع عليها ع�ص��و احتاد 
الك��رة حممد جواد ال�صائغ الذي اكد باأنها منطقية 
و�صتعي��د الك��رة العراقية اىل عهده��ا ال�صابق، لريد 
علين��ا االحتاد قائًا: �صننفذ جميع طلباتكم، ولكن 
يتوج��ب عليك��م احل�ص��ور واجللو���ض عل��ى طاولة 

واحدة".
واكمل بالقول: "ا�صتغ��رب من بع�ض الذين خرجوا 
بكام غري الئ��ق ومن اتهمنا بانن��ا بعنا الق�صية، 
واود ان ارد عليه��م بالقول: نح��ن مل نبع الق�صية، 
ب��ل عل��ى العك���ض فه��ذا انت�ص��ار للجماه��ري التي 

ا�صتطاعت اي�صال �صوتها من اجل التغيري".
واختتم ت�رصيحه قائ��ًا: "رئي�ض احتاد الكرة وعد 
بتنفي��ذ جميع املطالب خ��ال ال�صهري��ن املقبلني 

بعد االنتهاء من دوري النخبة". 

التقى رئي�ض اجلمهورية ف��وؤاد مع�صوم، اليوم، برئي�ض 
االحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم عبد اخلال��ق م�صعود من 
اج��ل مناق�ص��ة مل��ف امل��درب االجنب��ي ورف��ع احلظر 
ع��ن الك��رة العراقي��ة. وق��ال م�ص��در يف احت��اد الك��رة 
ل�)اجلورن��ال( اإن "م�صعود التق��ى مبع�صوم يف الق�رص 
الرئا�صي من اجل مناق�صة اخر م�صتجدات كرة القدم يف 
العراق". واو�صح اأن "اجلانبني ناق�صا ملف رفع احلظر 
ع��ن الك��رة العراقي��ة، حي��ث ب��ارك رئي���ض اجلمهورية 
م�صعود نتيجة جله��وده احلثيثة من اجل اعادة احلياة 
ال��ذي  امل�ص��در-  وا�ص��اف  العراقي��ة".  املاع��ب  اىل 
ف�ص��ل ع��دم الك�صف ع��ن ا�صم��ه- اأن "اجلانبني تطرقا 
مل�صاأل��ة التعاقد مع امل��درب االجنبي، حيث اكد رئي�ض 
اجلمهوري��ة على دعم��ه الكامل من اج��ل توفري املبلغ 

املايل الازم للتعاق��د". وكان مدير االعام يف وزارة 
ال�صباب والريا�صة علي العطواين قد �رصح ل�)اجلورنال 
ني��وز( اإن "ال��وزارة توؤك��د موقفه��ا الثاب��ت يف توفري 
املبل��غ املايل للتعاقد مع امل��درب االجنبي، ب�رصط ان 
يلبي املدرب م�صتوى وطموح��ات وحجم امل�صوؤوليات 
الت��ي تقع على عاتقه يف قيادة ا�صود الرافدين"، مبينًا 
ان "ال��وزارة ل��ن تتدخل يف االم��ور الفني��ة ومايتعلق 
باختيار امل��درب”، موؤكداً على “دعم ال��وزارة الكامل 
لتوفري االموال الازمة لدعم املنتخب الوطني". وتابع 
العط��واين اأن "ال��وزارة تنتظ��ر م��ن احتاد الك��رة، باأن 
يح�ص��م االمر ويبني ا�صم امل��درب قيمة املبلغ املطلوب 
ب�صكل نهائي"، مو�صحًا اأن "االحتاد مل ي�صل اىل قرار، 
رمبا تعود االمور ونختار مدرب حملي رمبا كالديرون 
او غ��ريه من املدربني”، م�ص��رياً اإىل اأن "الوزارة ننتظر 

ح�صم االمور لتعر�صها على جمل�ض الوزراء".
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