
تعاق��د ن��ادي ال�س��د ر�سمي��ًا م��ع الالع��ب خوخ��ي 
ميت��د  بعق��د  ال�س��داوي  للفري��ق  لين�س��م  بوع��الم، 
للمو�سمني املقبلني. وق��ام العب املنتخب القطري 
بتوقي��ع عق��ود ان�سمامه للزعيم مبق��ر النادي، يف 
ح�س��ور املدير الع��ام للنادي تركي نا���ر العلي، 

وحممد غامن العلي رئي�س جهاز الكرة.
القط��ري  املنتخ��ب  م��ع  بوع��الم  خوخ��ي  وت��وج 
بلق��ب كاأ�س اخللي��ج االأخ��رة 2015 والتي اأقيمت 
باململكة العربي��ة ال�سعودية. واأب��دى العب الفريق 
�سعادت��ه  القط��ري  واملنتخ��ب  اجلدي��د  ال�س��داوي 
البالغة باللعب يف �سفوف الفريق ال�سداوي، والذى 
يعترب �رف كب��ر الأى العب ارتداء قمي�س الزعيم 
القط��ري. واأ�س��اف خوخ��ي ملوق��ع الن��ادي عق��ب 
توقي��ع عقود ان�سمامه للزعي��م : �سعيد جدا باللعب 
يف ن��ادي ال�س��د، واأمتن��ى اأن اأك��ون عن��د ح�سن ظن 

اإدارة النادي وجماهر ال�سد خالل املرحلة املقبلة.
ويعد خوخي بوعالم اأحد اأبرز جنوم الكرة القطرية 
يف الوق��ت احل��ايل، وهو من الركائ��ز االأ�سا�سية يف 
�سفوف املنتخب القطري، وقد �ساهم بدور بارز يف 
تتوي��ج العنابي بلقب كاأ�س اخلليج االأخرة 2015 

والتي اأقيمت باململكة العربية ال�سعودية.
ومتن��ى بوع��الم اأن يك��ون عن��د ح�س��ن ظ��ن اإدارة 
الن��ادي وجماه��ر ال�س��د خ��الل املرحل��ة املقبلة، 
موؤك��دا اأن��ه �سيبذل ق�س��ارى جهده ليك��ون ا�سافة 
قوي��ة للفريق. و�س��ادت حالة من االرتي��اح ال�سديد 
اأروقة نادي ال�سد وجماهره بعد هذه ال�سفقة التي 
تع��د من العيار الثقيل، خا�سة اأنها جاءت بعد اأيام 
قليلة م��ن ت�ريحات رئي�س الن��ادي ال�سيخ حممد 
بن خليف��ة والتي وعد فيه��ا اجلماهر عقب تتويج 
الفري��ق بلقب كاأ���س االأمر بالكثر م��ن املفاجاآت 
عل��ى �سعيد التعاق��دات، لي�ستمر الن��ادي يف القمة 

ويحقق املزيد من االإجنازات.

ي�ستع��د منتخ��ب �سب��اب الع��راق لك��رة ال�ساالت، 
ملواجهة نظره االوزبكي يف ن�سف نهائي كاأ�س 
اآ�سي��ا حتت 20 عامًا والتي تق��ام مناف�ساتها يف 
تايلن��د، وكذل��ك من اج��ل بلوغ نهائ��ي امل�سابقة 
والتاأه��ل ر�سمي��ًا اىل اأوملبي��اد االرجنت��ني العام 

املقبل.
�سعوب��ة واهمي��ة مب��اراة الي��وم ام��ام املنتخب 
االوزبك��ي و�سعت العبينا يف جاهزية تامة ويف 
و�سع ا�ستنفار عال مع �سعي وا�سح لتقدمي اق�سى 
م��ا ميكن تقدميه الإجناز املهم��ة بنجاح و�سمان 
التاأه��ل اىل ال��دور النهائ��ي ومن ث��م التاأهل اىل 

اأوملبياد االرجنتني وهو الهدف املن�سود.
وحدات��ه  م��ن  ال�سباب��ي  املنتخ��ب  كث��ف  حي��ث 
الق�س��وى  اجلاهزي��ة  اىل  للو�س��ول  التدريبي��ة 
واكمال املغامرة بنج��اح، اإذ يطمح اأبناء املدرب 
علي طالب بتحقيق احللم الذي جاءوا اىل بانكوك 

من اجله.
م�س��وار املنتخب الوطني كان خاليًا من الهزمية، 

فق��د حق��ق العالم��ة كامل��ة يف دور املجموعات 
عل��ى البحرين وبرون��اي واأفغان�ست��ان وماليزيا 

وتايلند ثم جاء الدور على اليابان.
حي��ث جن��ح املنتخ��ب الوطن��ي يف بل��وغ ال��دور 
قب��ل النهائي بع��د فوزه على الياب��ان 0-1 على 
�سال��ة بانك��وك اآرين��ا يف بانك��وك، �سم��ن ربع 
نهائي بطولة اآ�سي��ا لل�سباب حتت 20 عامًا بكرة 

ال�ساالت 2017 يف بانكوك.
و�سج��ل حمزة عبا�س هدف الف��وز الثمني ل�سالح 
املنتخب العراقي يف الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

وتاأه��ل املنتخب العراق��ي اإىل الدور قبل النهائي 
ملواجه��ة اأوزبك�ست��ان التي تغلبت عل��ى منغوليا 
7-10 بع��د التمدي��د ي��وم االثنني اأي�س��ًا، حيث 

�ستقام املباراة اليوم االأربعاء.
و�سيط��ر احلذر عل��ى اأداء الفريقني خ��الل ال�سوط 
االأول، وبالتايل مل يكن هناك العديد من الفر�س، 
حي��ث كانت اأبرز حم��اوالت الياب��ان يف الدقيقة 
11 عرب ت�سديدة كوتو يومات�سو التي ت�سدى لها 

احلار�س زهر مهدي.
ولك��ن قبي��ل نهاي��ة ال�س��وط االأول جن��ح منتخب 

العراقي يف ت�سجيل هدف التقدم عند الدقيقة 19 
عرب ت�سديدة حمزة عبا�س.

ويف ال�س��وط الث��اين اندف��ع العب��و الياب��ان م��ن 
اأج��ل تعدي��ل النتيج��ة، يف حني اعتم��د املنتخب 

العراق��ي على الهجم��ات املرتدة اخلط��رة. ثم يف 
اآخ��ر دقيقتني جل��اأ منتخ��ب الياب��ان اإىل اأ�سلوب 
الهج��وم ال�ساغط )باور بالي( دون اأن ينجح يف 

الت�سجيل.

االأول  ال��دور  الع��راق ت�س��در يف  وكان منتخ��ب 
ترتيب املجموعة االأوىل بر�سيد 15 نقطة كاملة 
م��ن خم���س مباري��ات، حيث ف��از عل��ى البحرين 
1-4 وعل��ى برون��اي 1-6 وعل��ى اأفغان�ست��ان 
.7-3 2-4 وعلى تايالند  3-4 وعلى ماليزيا 

يف املقابل ح�س��ل املنتخب الياباين على املركز 
الث��اين يف املجموع��ة الثاني��ة بر�سي��د 8 نق��اط 
م��ن اأرب��ع مباري��ات، بعدم��ا ف��از عل��ى ال�س��ني 
تايبي��ه 2-4 وتعال مع طاجيك�ستان 5-5 ومع 

اإندوني�سيا 3-3 وفاز على فيتنام 3-1.
ويف اجلان��ب االخ��ر، تاأه��ل منتخ��ب اأوزبك�ستان 
اإىل ال��دور قبل النهائي عقب ف��وزه على منغوليا 
6-6 يوم  اإث��ر انته��اء الوق��ت االأ�سل��ي   10-7
االثن��ني عل��ى �سالة بانك��وك اآرين��ا يف بانكوك، 
�سم��ن ربع نهائي بطول��ة اآ�سيا لل�سباب حتت 20 

عامًا بكرة ال�ساالت 2017 يف بانكوك.
يف الوق��ت االأ�سل��ي �سج��ل منتخ��ب اأوزبك�ست��ان 
�ست��ة اأهداف عن طريق خو�سن��ور اركينوف )10( 
الدي��ن  وح�س��ن  و17(   10( عثمان��وف  واأك��رب 
 )12( ريزايي��ف  وبوتربي��ك   )11( ني�سون��وف 

و�سي��د ر�س��ا مر�ساروف��وف )37(، يف حني 
اأحرز اأهداف منغوليا كل من التان�سوك تيموجون 
)7( وباتباتار باتولغ��ا )8( واردينيبات اورغيل 
و35(   16( غانزوري��غ  وت�سوملونبات��ار   )11(
واالأوزبك��ي بوتربيك ريزايي��ف )33 باخلطاأ يف 

مرمى فريقه(.
ث��م يف الوقت االإ�سايف �سجل منتخب اأوزبك�ستان 
اأربع��ة اأهداف بوا�سطة الهداف اأكرب عثمانوف يف 
الدقائ��ق 47 و48 و49 و50، مقابل هدف واحد 

ملنغوليا بو�ساطة ي�سوكي اويونبيليغ )46(.
وكان منتخ��ب اأوزبك�ستان ت�سدر يف الدور االأول 
ترتي��ب املجموع��ة الثالثة بر�سي��د 10 نقاط من 
اأرب��ع مباري��ات، حيث ف��از على ميامن��ار 5-0 
وعلى هونغ كونغ 2-8 وتعادل مع لبنان 4-4 

وفاز على قطر 7-4.
يف املقابل ح�سل املنتخب املنغويل على املركز 
الثاين يف املجموع��ة الرابعة بر�سيد 7 نقاط من 
اأرب��ع مباري��ات، بعدما فاز عل��ى االإمارات 5-3 
وخ���ر اأمام اإيران 6-0 وتعادل مع قرغيز�ستان 

.3-1 2-2 وفاز على ال�سني 

دعمًا لملف رفع الحظر

�سه��دت مباراة ناديا القوة اجلوي��ة والزوراء، �سمن ن�سف نهائي العراق يخاطب منتخبات أوروبية وأفريقية إلقامة مباريات ودية في البصرة وكربالء وأربيل
املنطق��ة الغربية يف كاأ�س االحتاد اال�سيوي، وعلى ملعب فران�سوا 
حري��ري، م�ساهد رائعة �ساهمت بنق��ل �سورة جميلة عن املالعب 
العراقي��ة. وكان امل�سه��د االأب��رز ه��و التنظي��م املث��ايل للمباراة، 
حي��ث مل تكن هناك اأي هفوة م��ن قبل منظمي املباراة من جميع 
النواح��ي ، فقوات االمن انت���رت ب�سكل مكثف وب�سطت �سيطرتها 
عل��ى الو�س��ع، وكذل��ك ف��اأن ال�سخ�سي��ات الهام��ة وامل�سوؤول��ني 
وال�سحفيني جل�سوا وحتركوا بان�سيابية يف اماكنهم املخ�س�سة، 
حيث مل يتكرر ما حدث يف افتتاح ملعب كربالء الدويل. وال�سورة 
اجلميل��ة االأخرى، متثلت بجماهر الفريق��ني، الذين قدموا �سورة 
رائع��ة عن ثقافة الت�سجي��ع ومل ت�سدر منهم اأي ا�ساءات ، بل حتى 
بع��د نهاي��ة املباراة ، ح��ني قاموا بتنظيف مدرج��ات امللعب من 
النفيات وبقايا الطعام. لذلك يحاول احتاد الكرة و وزارة ال�سباب 
والريا�س��ة باإع��ادة ه��ذه التجرب��ة جم��دداً يف مب��اراة املنتخب 
الوطن��ي الودي��ة اأم��ام االأردن خا�س��ة مع احل�س��ور اجلماهري 
الغف��ر املرتقب لهذه املباراة. وكان وزير ال�سباب والريا�سة عبد 
احل�س��ني عبطان قد دع��ا اجلماهر الريا�سي��ة اىل دعم ملف رفع 

احلظر من خالل الت�سجيع النظيف والبعيد عن التع�سب.

ك�س��ف مدرب املنتخب الوطني با�س��م قا�سم، الثالثاء، عن طموحاته 
يف مهمت��ه التدريبي��ة اجلدي��دة مع اأ�س��ود الرافدين، فيم��ا بني �سبب 

قبوله لعر�س االحتاد.
وق��ال قا�س��م يف ت�ري��ح خا�س ل��� اجلورن��ال ني��وز اإن "امل�سلحة 
الوطني��ة كان��ت �سبب قبويل عر���س تدريب املنتخ��ب الوطني، فهي 
ف��وق كل امله��ام، وال يوجد خالف ح��ول هذا املو�س��وع"، مبينًا اأن 
"اجلميع يجب ان يكونوا يف خدمة املنتخب الوطني، �سواء العبني 

او مدربني او اإداريني او اعالميني".
واأ�س��اف اأن "االحت��اد العراقي لك��رة القدم اختارين له��ذا املن�سب، 
تكرمي��ًا وان�سافًا لالإجنازات الت��ي حققتها خالل م�سواري التدريبي 

الطويل"، معربًا عن "�سعادته بثقة االحتاد بخربته وكفاءته".
واو�سح بالقول: "اأمتنى ان تكون مهمة املنتخب الوطني اإ�سافة اىل 
م�س��واري التدريبي الذي ا�ستمر ل�سن��وات طويلة يف الدوري العراقي، 
وكذل��ك امتنى ان ا�سيف اىل ا�سم الكرة العراقية وحتقيق اجناز يليق 
ب�سمعة ا�سود الرافدين"، موؤكداً بالقول: "�ساأقدم كل ما لدي من خربة 

خلدمة املنتخب الوطني".
يذك��ر اأن االحت��اد العراقي لكرة الق��دم، اأعلن يوم اأم���س عن ت�سميته 
للم��درب با�س��م قا�س��م بنظ��ام االإع��ارة لقي��ادة ا�س��ود الرافدين يف 

ت�سفيات كاأ�س العامل 2018.

خط��ف العداء العراقي ح�سن �سعد، ذهبية �سباق 
2000 م��ر موانع، يف بطولة اآ�سيا للنا�سئني، 

املقامة مناف�ساتها حاليا يف تايالند.
وبهذا االجناز �سمن ح�سن العبور لبطولة العامل 

للنا�سئني التي �ستقام يف كينيا.
وق��ال رئي�س االحت��اد العراقي الألع��اب القوى، 
طالب في�سل، اإن "ما حققه العداء ال�ساب ح�سن 
�سع��د و�سط تواجد اأبط��ال من الق��ارة االآ�سيوية 
يع��د اإجنازا كبرا، لي�س فق��ط الأنه حقق الو�سام 
الذهب��ي، ب��ل الأن��ه اأول الع��ب ي�سم��ن تاأهل��ه 

لبطولة العامل يف كينيا".

واأو�س��ح اأن "امل�سارك��ة يف بطول��ة اآ�سيا خالل 
التوقيت احلايل و�سط رطوبة عالية، اأمر يح�سب 
للعراقي��ني". واجلدي��ر بالذك��ر اأن �سع��د حق��ق 
الو�س��ام الذهبي الث��اين للع��راق، بعدما خطفت 

زميلته مرمي عبد احلميد ذهبية الوثب العايل.
يذك��ر اأن الع��راق يق��دم م�ستوي��ات كب��رة يف 
بطول��ة ا�سي��ا للنا�سئ��ني، حي��ث و�س��ل منتخب 
�سباب ال�س��االت اىل الدور ن�س��ف النهائي من 
امل�سابقة ويواجه اليوم نظ��ره االوزباك�ستاين 
اىل  منه��ا  الفائ��ز  ينتق��ل  مث��ر  مواجه��ة  يف 

اأوملبياد االرجنتني العام املقبل.

ا�ستدع��ى اجلهاز الفني للمنتخ��ب االأردين لكرة 
الق��دم، مهاج��م فري��ق الرمث��ا حمزة ال��دردور 
للخ�س��وع لفحو�سات طبية، م��ن اأجل التعرف 
على مدى اإ�سابته واإمكاني��ة ان�سمامه لتجمع 

املنتخب املقرر اخلمي�س املقبل.
واأج��رى ال��دردور ع��دًدا م��ن الفحو�سات حتت 
اإ���راف طبي��ب املنتخب منت�ر �سع��ور، حيث 
اأظه��رت النتائ��ج االأولي��ة اإ�سابت��ه بتم��زق يف 
الع�سل��ة ال�سام��ة الداخلي��ة، بانتظ��ار التقرير 
النهائ��ي للجه��از الطب��ي للمنتخ��ب وتو�سيته 
ب�س��اأن اإمكاني��ة ا�ستدع��اء الالع��ب للتجمع من 

عدمه.
بدوره، اأكد مدير املنتخب االأردين اأ�سامة طالل، 

ا�ستكم��ال كاف��ة الفحو�س��ات الطبي��ة و�س��ور 
االأ�سعة لالعب، م�س��ًرا اإىل اأن م�ستوى االإ�سابة 
ي��رك كافة االحتماالت متاحة، بانتظار تقرير 
اجلهاز الطبي الذي �سيعر�س على اجلهاز الفني 

بقيادة عبداهلل امل�سفر التخاذ القرار النهائي.
اخلمي���س  تدريبات��ه  االأردين  املنتخ��ب  ويب��داأ 
املقبل ا�ستعداًدا ملواجهة العراق ودًيا يف االأول 
م��ن يوني��و/ حزي��ران املقبل مبدين��ة الب�رة، 
قب��ل االنتق��ال اإىل ه��وجن كوجن للق��اء اأ�سحاب 
االأر���س كمحط��ة اإعدادية اأخ��رة ت�سبق مباراة 
فيتنام املقررة يوم 13 من ال�سهر نف�سه مبدينة 
�سايج��ون �سمن اجلول��ة الثانية م��ن ت�سفيات 

كاأ�س اآ�سيا 2019.

التنظيم وثقافة الجماهير يعكسان 
صورة جميلة عن كالسيكو العراق

مدرب المنتخب الوطني يكشف 
طموحاته مع أسود الرافدين

العراق يحصد ذهبية جديدة في بطولة العاب آسيا 

اإلصابة تهدد التحاق الدردور بتدريبات النشامى

وقال مدير اعالم وزارة ال�سباب والريا�سة، علي العطواين 
يف ت�ري��ح خا���س ل�)اجلورن��ال( "بعد رف���س املنتخب 
الك��وري اجلنوبي اللعب على ار�س الع��راق، اجتهت وزارة 
ال�سب��اب والريا�س��ة اىل خماطب��ة منتخبات اأخ��رى للعب 
مب��اراة ودي��ة دعم��ًا لرف��ع احلظ��ر اجلزئي ع��ن املالعب 

العراقية".
واأ�س��اف اأن "ال��وزارة وبالتن�سي��ق م��ع االحت��اد العراقي 
املرك��زي لك��رة الق��دم واللجن��ة االأوملبية، خاطب��ت عدداً 
م��ن البل��دان ال�سقيقة وخا�س��ة دول اخلليج وعل��ى راأ�سها 
املنتخ��ب البحرين��ي، حي��ث مت احل�س��ول عل��ى موافقات 
مبدئي��ة ولي�س��ت ر�سمي��ة خلو���س املباريات عل��ى ار�س 

العراق".

وتاب��ع بالقول: "يف الوقت نف�سه، ف��اأن الوزارة ت�ستمر يف 
خماطبة عدد من ال��دول االأوروبية من اجل اقناعها للعب 
لق��اء ودي"، م�س��راً اإىل اأن "العراق خاطب عدداً من الدول 
يف �سم��ال افريقيا مثل منتخبات م�ر واجلزائر واملغرب 

العربي من اجل اإقامة مباراة ودية".
وفيما يخ�س اال�ستعدادات االأخرة لتنظيم املباراة الودية 
اأم��ام االأردن، ق��ال العط��واين اإن "التح�س��رات مازال��ت 
متوا�سلة واجلهود قائمة على قدم و�ساق ليكون كل �سيء 

جاهز للمباراة الودية امام الن�سامى".
وتاب��ع بالقول: "ال��وزارة مل تتعاقد مع �ركات اجنبية او 
عربي��ة لتنظيم املب��اراة، فالتنظيم �سيك��ون بجهود ذاتية 

بالتن�سيق مع احتاد الكرة واللجنة االأوملبية".
وع��ن موع��د و�س��ول املنتخ��ب االأردين، قال مدي��ر اعالم 
وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة اأن��ه "م��ن املرج��ح ان ي�س��ل 

املنتخ��ب االأردين اىل الب�رة يف ال�31 من ال�سهر احلايل، 
حي��ث �سيقيم الوف��د يف فن��دق ال�سرات��ون، و�سيجري اول 
وح��دة تدريبية له على ملعب املدينة الريا�سية، و�سيغادر 
يف الث��اين م��ن ال�سه��ر املقب��ل عائ��دا اىل عم��ان ومن ثم 
املغ��ادرة اىل هون��غ كونغ خلو�س مب��اراة ودية ا�ستعدادا 

لال�ستحقاقات املقبلة".
ويف �سي��اق مت�سل، اعلنت وزارة ال�سب��اب والريا�سة، عن 
تخ�سي���س ريع املباراة الودية املزمع اقامتها قريبا بني 
املنتخ��ب الوطني ونظ��ره االردين، لالحتاد العراقي لكرة 

القدم من اجل تغطية نفقات اقامتها.
واف��اد ت�ري��ح مكت��وب، ع��ن مدي��ر ع��ام دائ��رة �س��وؤون 
االقالي��م واملحافظات طالب املو�س��وي تلقت )اجلورنال( 
ن�سخ��ة من��ه، بان "وزي��ر ال�سباب والريا�س��ة عبد احل�سني 
عبط��ان ق��رر تخ�سي�س ريع مب��اراة منتخب��ي العراق مع 

االردن، لالحت��اد العراق��ي املرك��زي لك��رة الق��دم لتغطية 
نفقات اقامة املباراة الودية".

وا�س��اف، اأن "الوزير حري�س على تق��دمي كل انواع الدعم 
واال�سن��اد الحتاد الكرة من اجل اجن��اح املباريات الودية 
للمنتخ��ب الوطني التي �ستكون حمط��ة مهمة لرفع احلظر 

الكلي عن املالعب العراقية".
البي��ان الر�سمي، اف��اد بان "عبطان اتخذ الق��رار بعد لقاء 
جمع��ه مع رئي�س االحت��اد عبد اخلالق م�سع��ود يف اربيل، 
دعم��ا لالحتاد ومن اجل اجناح املهمة الوطنية يف طريق 

الرفع الكلي للحظر عن املالعب العراقية".
كم��ا اأكد، ان "االعم��ال متوا�سلة وبجه��ود كبرة الإخراج 
املباراة بال�سكل الذي يدع��م م�ساعي الوزارة واملوؤ�س�سات 
الريا�س��ة ويعك�س احلال��ة امل�ستقرة الت��ي يعي�سها العراق 

وحقه يف ت�سييف املباريات الر�سمية على اأرا�سيه".

ك�شفت وزارة ال�شباب 
والريا�شة، عن �شعي 
العراق لتاأمني مباراة 

ودية مع احدى املنتخبات 
االأوروبية او االفريقية 
من اجل دعم ملف رفع 

احلظر اجلزئي عن الكرة 
العراقية، فيما بينت 

اخر ا�شتعدادات الوزارة 
لتنظيم املباراة الودية يف 

حزيران املقبل.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - متابعة

ك�سفت تقارير �سحفي��ة اإماراتية، عن �سبب رف�س 
امل��درب ال�ساب��ق ملنتخ��ب االمارات مه��دي علي، 
تدري��ب املنتخب الوطن��ي العراقي خلف��ًا للمدرب 

را�سي �سني�سل.
ون�رت �سحيفة البيان االإماراتية تقريراً اأو�سحت 
في��ه "من��ذ تقدمي��ه ا�ستقالته من تدري��ب االأبي�س 
والتح��رر م��ن �سغ��وط امل�سوؤولي��ة، من��ح الكابنت 
مه��دي عل��ي، كام��ل وقت��ه الأ�رت��ه لتعوي�سه��ا 
عن غياب��ه الطويل عنه��ا طوال �سن��وات عمله مع 
املنتخب��ات الوطنية املختلفة، وكان من الطبيعي 
اأن يعت��ذر مه��دي علي عن ع��دم تولي��ه م�سوؤولية 
تدريب اأ�س��ود الرافدين، بعد العر�س الر�سمي الذي 

تلقاه خالل االأيام القليلة املا�سية".
واأ�ساف��ت اأن "علي وجه ال�سك��ر مل�سوؤويل االحتاد 
العراق��ي لتقديره��م ل�سخ�سه بت��ويل مهمة تدريب 
منتخ��ب عريق �سبق له حتقيق الفوز ببطولة اآ�سيا، 
ويب��دو اأن مه��دي ال ي��زال يف حاج��ة للمزي��د من 
الراح��ة والتقاط االأنفا�س ث��م اإعادة ترتيب اأوراقه 

قبل تويل خو�س م�سوؤولية التدريب جمددا".
مل  العراق��ي  "العر���س  اأن  ال�سحيف��ة  وتابع��ت 
يك��ن االأول ال��ذي تلق��اه مهدي علي خ��الل الفرة 
املا�سي��ة، حي��ث �سبق��ه عر���س خليج��ي لتدريب 
منتخب عريق، ولكن��ه ف�سل احل�سول على الراحة 
يف الف��رة احلالي��ة والت��ي تعو�س��ه ع����ن �سنوات 
اجله��د والعط��اء قب��ل اأن يع��ود م��رة اأخ��رى اإىل 

املالعب".
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