
 طال��ب االحت��اد ال�س��وري لك��رة الق��دم، االحتاد 
ال��دويل لك��رة الق��دم "فيف��ا" بخو���ض مب��اراة 
منتخب��ه اأم��ام نظ��ره القط��ري يف الت�سفي��ات 
االآ�سيوي��ة املوؤهل��ة لكاأ���ض الع��امل 2018، على 
ار���ض العراق وحتديداً عل��ى ملعب جذع النخلة، 
وب��دوره رح��ب الع��راق به��ذا الطل��ب واك��د على 

ا�ستعداده ال�ست�سافة املباراة.
 وزي��ر ال�سب��اب والريا�سة العراق��ي عبد احل�سني 
عبطان ن���ر على موق��ع التوا�س��ل االجتماعي 
"في�سب��وك" قائ��ًا: "بع��د موافق��ة الفيفا ، نحن 
للمنتخ��ب  الت�سهي��ات  كل  لتوف��ر  م�ستع��دون 
ال�سوري ال�سقيق خلو�ض مبارياته اأمام املنتخب 
القطري ال�سقيق واملنتخب��ات االأخرى ونرتك له 
االختي��ار بني ملعب��ي الب�رة الفيح��اء وملعب 
كرب��اء ال��دويل". واأ�س��اف "جمهورن��ا الك��رمي 
يج��ب اأن نرح��ب بجمي��ع املنتخب��ات العربي��ة 
واالآ�سيوي��ة وم��ن كل دول العامل، الن ذلك ي�سب 
يف م�سلح��ة الع��راق". وبالرغم من ع��دم تاأكيد 

االحت��اد ال�س��وري لذل��ك الطل��ب، اإال اأن رئي���ض 
االحت��اد ال�س��وري لك��رة الق��دم �س��اح رم�سان 
ك�س��ف عن وج��ود نية حقيقية للع��ب على ار�ض 

العراق لعدة اأ�سباب.
 وق��ال رم�س��ان يف ت�ريح��ات �سحفية قائًا: 
"نح��ًن �سعداء جداً بعودة املنتخب العراق للعب 
على اأر�سه، لقد �ساهدنا االأجواء الرائعة مبباراة 
الب���رة مع املنتخ��ب االأردين، نتمن��ى اأن تعود 
�سوري��ا ذات الي��وم حل�سن الوطن"، م�س��راً باأن 
"معان��اة املنتخب��ني ال�س��وري والعراقي كبرة 

نتيجة اللعب خارج الديار".
واأ�س��اف: ”"مل نطلب من الفيف��ا نقل مبارياتنا 
بت�سفي��ات املونديال من ماليزي��ا اإىل الب�رة، 
ولك��ن يف ح��ال مت رف��ع احلظ��ر ع��ن املاع��ب 
العراقي��ة، ف��اإن الع��راق �سيك��ون اأر�سنا خلو�ض 
املباري��ات الر�سمي��ة وحتى الأقام��ه املباريات 
الودي��ة، نظ��راً لق��رب امل�ساف��ة ، وكذل��ك وج��ود 
عدد م��ن املحرتف��ني هن��اك، وجل��ودة املاعب 
احلديثة بعموم الع��راق". وختم رم�سان حديثه: 
ال�س��وري �سيخو���ض وديت��ني م��ع  ” االأوملب��ي 

االأوملب��ي الع��راق، يوم��ي 26 و29 م��ن ال�سه��ر 
احل��ايل، يف مدين��ة اأربي��ل، ب��داًل م��ن ب��روت، 
حت�س��راً لت�سفي��ات كاأ�ض اأ�سيا حت��ت 23 عامُا 

“.  مدي��ر اإعام وزارة ال�سب��اب والريا�سة علي 
اإن  ل�)اجلورن��ال(  ت�ري��ح  يف  ق��ال  العط��واين 
ابلغن��ا بالفعل  الق��دم  ال�س��وري لكرة  "االحت��اد 

بنيت��ه خو���ض مباريات��ه يف الت�سفي��ات عل��ى 
ار���ض الع��راق". واأو�سح اأن "الع��راق وافق على 
الف��ور واكدنا ا�ستعدادن��ا ال�ست�ساف��ة مباريات 
منتخ��ب ن�س��ور القا�سي��ون"، الفت��ًا اإىل اأن "هذه 
اخلط��وة �ستدعم وب�س��كل كبر مل��ف رفع احلظر 
الكام��ل ع��ن الك��رة العراقي��ة"  وزي��ر ال�سب��اب 
والريا�سة، اأكد اأن جن��اح العراق يف اأول اختبار 
ر�سمي دويل لرفع احلظر عن املاعب الريا�سية 
جاء بجه��ود وتظافر اجلمي��ع وال�سيما بعد قرار 
االحت��اد الدويل لك��رة القدم )فيف��ا( برفع احلظر 
اجلزئ��ي عن ماع��ب الب�رة وكرب��اء املقد�سة 
واأربي��ل، مثني��ا عل��ى مواق��ف رئي���ض االحت��اد 
االآ�سي��وي لكرة القدم ال�سيخ �سلم��ان بن اإبراهيم 
جتاه الع��راق و�سع��ب العراق وريا�سي��ه ودعمه 
الكبر مللف رف��ع احلظر. وقال عبطان يف بيان 
تلق��ت )اجلورن��ال( ن�سخة من��ه، اإنن��ا "ناأمل من 
رئي�ض االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم زيارة العراق 
وح�س��ور املب��اراة املقبل��ة يف ملع��ب كرب��اء 
ال��دويل يف اإط��ار م�ساع��ي الع��راق لرف��ع احلظر 
الكل��ي ع��ن املاع��ب الريا�سية". وب��ني عبطان 

انه "كان واثقا من قدرة العراق على اجتياز 
االختبار االأول يف ملع��ب الب�رة والذي �سيزيد 
م��ن همتنا وطموحاتنا للم�س��ي قدما يف اإقامة 
املباراة املقبلة يف ملعب كرباء الدويل ومن ثم 
املطالبة برفع احلظر الكلي وت�سييف البطوالت 
ودع��ت  الع��راق".   يف  الدولي��ة  واملباري��ات 
وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة، احلكوم��ة املحلي��ة 
يف حمافظ��ة كرب��اء املقد�س��ة اإكم��ال الطري��ق 
ال��دويل  ملع��ب كرب��اء  اإىل  امل��وؤدي  الرئي�س��ي 
ومقرتب��ات وما ح��ول امللعب وتاأهي��ل املنطقة 
املحيطة به بالكام��ل ليت�سنى تنظيم املباريات 
الدولي��ة واال�ستحقاقات املقبلة على اأكمل وجه. 
يذك��ر اأن ملع��ب كرب��اء ال��دويل �سع��ة 30 الف 
متف��رج يعد من التح��ف املعمارية اجلديدة التي 
اأجنزته��ا وزارة ال�سباب والريا�س��ة ويقع �سمن 
املحافظ��ات الثاثة امل�سمولة برف��ع احلظر عن 
املاع��ب ومن املنتظر اأن تكون املباراة الدولية 
املقبلة م��ن ن�سيب هذا امللع��ب واملحافظة بعد 
النج��اح الكبر الذي �سهدته الب�رة يف املباراة 

االأوىل الذي �سيفها ملعب الب�رة الدويل.  

بعد نجاح اختبار البصرة

 ا�ستق��رَّ اجلهاز الفني ملنتخب املحليني بقيادة هاين رمزي، على العراق يتفق مع مصر وإيران على خوض وديتين في كربالء وينتظر ردًا من السعودية
ا�ستبعاد العبي االأهلي والزمالك من الفريق، خال الفرتة املقبلة.
 وعل��م ، اأن هاين رم��زي، �سيعقد جل�سة مع ه��اين اأبوريدة، رئي�ض 
احتاد الكرة، ليبلغه بقرار اجلهاز الفني بعدم االعتماد على العبي 
القطب��ني؛ ب�سبب رف�ض اأنديتهم ان�سمامهم للمنتخب. كان جمل�ض 
اإدارة ن��ادي الزمال��ك برئا�س��ة مرت�سى من�سور، رف���ض ان�سمام 
ثاث��ي الفريق االأبي�ض حممود الون�ض، واأحمد اأبو الفتوح، وحممد 
اإبراهي��م، ملع�سك��ر املنتخ��ب. ودخ��ل منتخب املحلي��ني، مع�سكًرا 
مغلًق��ا يف االأول من يونيو/حزيران اجلاري، يتخلله مباراة ودية 
اأم��ام منتخب ليبي��ا يوم غد. وي�ستع��د اأحفاد الفراعن��ة، ملواجهة 
املغرب يف 12 اأغ�سط���ض/اآب املقبل، بذهاب الت�سفيات املوؤهلة 
اإىل بطول��ة اأمم اأفريقي��ا للمحلي��ني. يغي��ب حممد حم��دي، الظهر 
االأي���ر للن��ادي امل���ري البور�سعي��دي، ع��ن مع�سك��ر منتخ��ب 
املحلي��ني، ال��ذي انطل��ق الي��وم اخلمي���ض. وق��دم حم��دي التقرير 
الطب��ي للجه��از الفن��ي ملنتخب املحلي��ني، بقيادة ه��اين رمزي، 
وال��ذي يثبت اإ�سابته ب�س��د يف الع�سلة اخللفية، التي ال متكنه من 

االن�سمام للمع�سكر احلايل.

اأب��دى غياث دبا���ض، نائب رئي�ض نادي الوح��دة، ومدير الكرة، 
�سعادت��ه الكبرة بانت�س��ارات فريق��ه حملًي��ا، واآ�سيوًيا. وقال 
دبا���ض، ع��ر �سفحت��ه عل��ى "في�ض ب��وك": "تاأخ��رت قليًا يف 
االإف�س��اح ع��ن �سع��وري، و�سعادت��ي لتاأه��ل فريقن��ا للمباراة 
النهائي��ة ملنطقة غرب اآ�سي��ا ببطولة كاأ�ض االحت��اد االآ�سيوي؛ 
اأن ي�س��ارك يف الفرح��ة، واأن  اأن اجلمي��ع يج��ب  الأين �سع��رت 
ا�ستق��ي م��ن فرح ال�سوري��ني و)الرتقاليني( كلم��ات اأعر فيها 
ع��ن م�ساع��ري و�سعادت��ي". واأ�س��اف: "هذا االإجن��از، هو فخر 
ل��كل ال�سوري��ني، ول��كل الوحداوي��ني الذي��ن ي�ستحق��ون منا اأن 
نق��دم لهم الفرح".  وتابع: "ال�سكر كل ال�سكر جلمهورنا العظيم، 
والإدارة النادي، ولكوادرنا الوطنية بالفريق، مدربني، اإداريني، 
والاعب��ني االأبط��ال الذين قاتلوا ولعبوا ب��روح الرتقايل التي 
ال تل��ني وال تياأ�ض". وختم: "بكل تاأكي��د القادم اأ�سعب، وعلينا 
جميًعا اأن نكون يًدا واحدة لنتابع امل�سوار، وننتقل من االإجناز 
لتحقي��ق االإعجاز، وهو الظفر باللقب االآ�سيوي، واملناف�سة على 
االألق��اب املحلي��ة دوري وكاأ�ض لنحق��ق الثاثي��ة". و�سيواجه 
الوح��دة نظ��ره القوة اجلوية العراقي ال��ذي تغلب على مواطنه 
ال��زوراء بهدف نظيف يف مباراة االإياب، بعدما تعادل اإيجابيا 

بهدف ملثله ذهابًا على ملعب فران�سوا حريري يف اأربيل.

 ح�س��ل عمر عبدالرحمن جنم نادي العني االإماراتي 
عل��ى جائ��زة العب تويوت��ا لاأ�سب��وع يف اإياب دور 
ال�16 م��ن دوري اأبطال اآ�سي��ا 2017، بعد املباراة 
الت��ي ق��اد فيه��ا فريق��ه اإىل حتقيق ف��وز كبر على 
اال�ستق��ال االإيراين بنتيج��ة 1-6 وبالتايل التاأهل 
اإىل الدور رب��ع النهائي. و�سجل عمر هدفني يف هذه 
املب��اراة و�سنع هدفًا ع��ر متريرة متقنة اإىل نا�ر 
ال�سم��راين، وبات النجم االإمارات��ي يت�سدر الهدافني 
يف البطول��ة القاري��ة له��ذا العام بر�سي��د 7 اأهداف. 
و�س��دد عم��ر ث��اث حم��اوالت عل��ى املرم��ى خال 

املب��اراة، و�سن��ع 7 فر���ض لفريقه وح�س��ل على 4 
خمالف��ات وم��رر 74 متريرة ناجحة م��ن اأ�سل 97 
حماولة متريرة، ليجمع 9.4 نقطة. وجاء يف املركز 
الثاين ح�سني املقهوي العب االأهلي ال�سعودي، الذي 
�سج��ل ن�سب��ة مترير ناجح بلغ��ت %98 يف املباراة 
الت��ي فاز فيها فريقه عل��ى االأهلي االإماراتي 3-1. 
وجم��ع املقهوي 8.7 نقطة، حيث كانت ن�سبة جناح 
متريراته يف ن�سف ملع��ب الفريق املقابل 100%، 
و�سجل اأي�سًا الهدف الثان لفريقه وفاز بالكرة يف 6 

تدخات وا�ستعاد الكرة 9 مرات.

 يغ��ادر وفد املنتخ��ب االأوملبي العراقي بك��رة القدم، 
بانك��وك  التايلندي��ة  العا�سم��ة  اإىل  االح��د،  الي��وم 
للق��اء املنتخب التايلن��دي يف مبارات��ني وديتني يف 
ال�سابع والعا�ر من ال�سه��ر احلايل. ووا�سل املنتخب 
االأوملب��ي تدريبات��ه على ملعب النج��ف بقائمة بلغت 
24 العب��ا، و�سيغ��ادر ع�ر اليوم م��ن مطار النجف 
ملواجه��ة  بانك��وك  اإىل  ث��م  وم��ن  بالدوح��ة  م��رورا 
املنتخ��ب االأوملب��ي التايلن��دي يف مب��اراة وديت��ني. 
وت�ستم��ر م��دة مع�سكر الفريق يف تايلن��د ثمانية اأيام، 
حي��ث �سييع��ود الفريق بعدها اإىل بغ��داد قبل مواجهة 
املنتخ��ب ال�س��وري يف مبارات��ني وديت��ني باأربي��ل. 
وكان م��درب املنتخ��ب االوملبي عبد الغن��ي �سهد، قد 
اأعل��ن عن القائمة الر�سمية للمنتخب االأوملبي و�سمت 
24 العب��ًا ا�ستعداداً ملواجهة منتخب تاياند مرتني 
يف ال�ساب��ع والعا���ر م��ن �سه��ر حزي��ران املقب��ل يف 

العا�سمة بانك��وك. وتاألفت القائمة من 24 العبًا هم 
كل م��ن: حيدر حممد واحمد با�سل واأجمد رحيم ونياز 
حمم��د وجبار كرمي ون��وزاد عبد احلمي��د وعلي كاظم 
وام��ر �سب��اح وعلي رحي��م و�سفاء ه��ادي وبرهان 
جمع��ة وفرحان �سكور وم�سطفى االمني وعلي لطيف 
وذوالفق��ار عاي��د ورع��د فرن وم��ازن فيا���ض وب�سار 
�سعدون وح�سني علي واحمد جال وعاء رعد وحمزة 
عدن��ان وعبد اهلل عبد االمر وحمم��د جفال". وتاألفت 
القائم��ة االأوىل للمنتخ��ب االأوملب��ي تواج��د اأكرث من 
30 العب��ًا، حيث تعر�ض مدرب االأوملبي لانتقادات 
ب�سب��ب ا�ستدعاء العبني تواجدا مع املنتخب االأوملبي 
من��ذ �سنتني او اأكرث. يذكر اأن مدرب املنتخب االأوملبي 
عب��د الغن��ي �سهد اجتم��ع مع رئي�ض جلن��ة املنتخبات 
فال��ح مو�س��ى، م��ن اج��ل االتف��اق عل��ى املع�سك��رات 

التدريبية خال الفرتة املقبلة.

العبو األهلي والزمالك خارج 
حسابات منتخب المحليين

مدير الوحدة السوري: نتمنى 
تحقيق المعجزة آسيويًا

عمر عبد الرحمن العب األسبوع في آسيا

المنتخب األولمبي يغادر إلى بانكوك للقاء تايلند

   ق��ال عب��د احل�س��ني عبط��ان يف ت�ريح��ات �سحافية اإن 
" هن��اك ع��ددا من املباريات الودي��ة �ستجري خال فرتة 
رف��ع احلظر املوؤقتة ع��ن املاعب العراقي��ة،  حيث �ستكون 
هن��اك مباراة �س��د املنتخب امل���ري االأول، واأخرى اأمام 
املنتخ��ب االإي��راين".  واأ�ساف عبطان اأن "ه��ذه املباريات 
وهي مباريات مل تتح��دد مواعيدها ب�سكل نهائي ور�سمي، 
لكنها بعد نهاية �سهر حزيران احلايل"، م�سرا ىل اأن "هناك 
ودية حدد موعدها �ستكون �سد املنتخب ال�سوري االأوملبي 
يف اأربي��ل قب��ل نهاي��ة �سه��ر حزي��ران احل��ايل.  عبط��ان، 
ك�س��ف عن ات�س��االت يقوم بها مع االحت��اد ال�سعودي لكرة 
الق��دم خلو�ض مب��اراة ودية لاأخ�ر �سد اأ�س��ود الرافدين، 

مبين��ا ان اال�سابي��ع املقبل��ة �ست�سهد مباري��ات ودية مع 4 
دول اخ��رى بينها م���ر و�سوريا. وقال عبط��ان ل�سحيفة 
"ال�رق االو�سط" ال�سعودية، "يف احلقيقة مل جند احلما�ض 
الكايف من قب��ل االحتاد ال�سعودي لتنظي��م املباراة الودية 
ب��ني البلدين، ولكن ناأم��ل اأن نلقى ال��رد االإيجابي قريبا"، 
مبين��ا اأن "هن��اك رغب��ة يف تعزي��ز العاق��ة ب�س��كل اأك��ر 
ب��ني االحتادي��ني الكرويني يف الف��رتة املقبل��ة". واأ�ساف، 
"هن��اك ودية حدد موعدها �ستكون �سد املنتخب ال�سوري 
االأوملب��ي يف اأربيل قبل نهاية ال�سهر احلايل، ومباراة ودية 
�ستجري �سد املنتخب الكوري اجلنوبي االأ�سبوع املقبل يف 
االإم��ارات �سمن ا�ستع��دادات املنتخبني لبقي��ة امل�سوار يف 
الت�سفي��ات االآ�سيوي��ة النهائي��ة املوؤهلة ملوندي��ال رو�سيا 
اإع��ام وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة  2018".  وكان مدي��ر 

ق��د ك�س��ف ل�)اجلورنال( ع��ن مفاحتة عدد م��ن املنتخبات 
العربي��ة واالأوروبية خلو�ض لقاء ودي عل��ى ار�ض العراق. 
وق��ال العط��واين اإن "وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة خاطب��ت 
منتخبات اوروبية وافريقية للعب مع املنتخب العراقي يف 
اربيل والب�رة وكرباء”. واأ�ساف اأن “الوزارة وبالتن�سيق 
مع االحتاد العراقي املركزي لكرة القدم واللجنة االأوملبية، 
خاطب��ت اي�س��ا ع��دد م��ن ال��دول اخلليجي��ة وعل��ى راأ�سها 
املنتخ��ب البحرين��ي، حي��ث مت احل�س��ول عل��ى موافق��ات 
مبدئي��ة ولي�س��ت ر�سمي��ة خلو���ض املباري��ات عل��ى ار�ض 
الع��راق”. وقرر االحت��اد الدويل لكرة الق��دم يف وقت �سابق 
رف��ع احلظر اجلزئ��ي ملدة ثاث��ة ا�سهر عن الك��رة العراقية. 
وكان وزي��ر ال�سباب والريا�سة عبد احل�سني عبطان، قد اأكد 
اأن ال�سورة الريا�سي��ة للعامل �ستختلف بعد املباراة الودية 

ب��ني املنتخ��ب الوطن��ي ونظ��ره االأردين اليوم، مبين��ًا اأن 
و�سائ��ل االعام االأمركية والفرن�سي��ة وغرها تناولت يف 
�سا�ساته��ا و�سفحاتها ومواقعها اخب��ار حت�سرات مباراة 
رف��ع احلظر، الفت��ًا اإىل اأن مب��اراة الع��راق واالردن �ستمهد 
الطري��ق امام �سيل من الطلبات العاملية الكبرة التي ترنوا 

بب�رها نحو العراق.
وجن��ح العراق بج��دارة يف ا�ست�سافة املب��اراة الودية اأمام 
املنتخ��ب االأردين ي��وم اخلمي���ض املا�س��ي، حي��ث ح���ر 
املب��اراة 65 الف متف��رج، و�سط اأجواء رائع��ة ومثالية من 
جمي��ع النواح��ي، فاجلان��ب االأمن��ي مل ي�سه��د اأي خروقات 
وكذل��ك الت�سجي��ع اجلماه��ري كان مثالي��ا، ف�س��ًا ع��ن 
النقل التلفزيوين الرائ��ع الذي ا�سفى �سحراً وجماال الأم�سية 
رم�سانية رائعة عك�ست �سورة اإيجابية عن الكرة العراقية.

اتفقت وزارة ال�شباب 
والريا�شة بالتن�شيق مع 

االحتاد العراقي لكرة 
القدم، على خو�ض مباراتني 

وديتني مع االحتادين 
امل�شري واالإيراين لكرة 
القدم على ملعب كربالء 

الدويل من اجل دعم ملف 
رفع احلظر عن الكرة 

العراقية، فيما مازال ينتظر 
ردًا من االحتاد ال�شعودي 

خلو�ض لقاء ودي يف 
العراق.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل
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يغ��ادر وف��د املنتخب الوطن��ي بكرة الق��دم، اليوم، اإىل 
دول��ة االإم��ارات العربي��ة املتح��دة حت�س��راً ملواجهة 
املنتخ��ب الك��وري اجلنوب��ي ودي��ا يف ال�ساد���ض م��ن 
حزي��ران احلايل مبدينة دبي. وقال مرا�سل )اجلورنال( 
اإن "وف��د املنتخ��ب �سيغ��ادر �سب��اح الي��وم االأحد اإىل 
دول��ة االإم��ارات ا�ستع��داداً ملواجهة املنتخ��ب الكوري 
اجلنوب��ي يف مب��اراة ودي��ة الثاثاء املقب��ل، حت�سراً 
ملب��اراة املنتخ��ب الياب��اين يف الت�سفي��ات االآ�سيوية 
املوؤهل��ة ملونديال رو�سي��ا 2018". واأ�س��اف، "وبعد 
اأم��ام املنتخ��ب الك��وري اجلنوب��ي  املب��اراة الودي��ة 
�سي�ستم��ر مع�سك��ر املنتخ��ب العراقي مل��دة اأربعة اأيام، 
بعدها يغادر الوفد يف العا�ر من حزيران اجلاري اإىل 
اي��ران ملواجهة منتخ��ب اليابان يف اإي��اب الت�سفيات 
االآ�سيوي��ة املوؤهل��ة ملوندي��ال رو�سي��ا يف الثالث ع�ر 
م��ن حزي��ران احل��ايل". وكان املنتخ��ب الوطن��ي ق��د 

حق��ق انت�س��اراً مهم��ًا عل��ى نظ��ره االأردين اخلمي���ض 
املا�سي يف مباراة ودي��ة جمعت الفريقني على ملعب 
ج��ذع النخل��ة يف الب�رة. وع��رَّ با�سم قا�س��م، مدرب 
املنتخ��ب العراق��ي االأول لك��رة القدم، ع��ن ر�ساه عن 
االأداء والنتيج��ة يف املب��اراة الودي��ة التي جرت م�ساء 
اخلمي���ض، اأم��ام املنتخ��ب االأردين. وق��ال قا�س��م، يف 
املوؤمتر ال�سحفي بعد املباراة: "البداية جيدة من حيث 
اأداء الفري��ق ب�سورة عامة، والنتيجة التي انتهت اإليها 
املب��اراة". ولف��ت اإىل اأن "الطموح اأك��ر بكثر، وعلينا 
تقدمي اأداء اأف�سل يف االأيام املقبلة، لكن ل�سيق الوقت، 
وك��رثة ارتباطات الاعبني، وجتمعه��م ال�ريع، اأعتقد 
اأن النتيج��ة واالأداء مقبول��ني". واأ�س��ار اإىل اأن��ه الحظ 
انخفا���ض امل�ستوى البدين لبع���ض الاعبني، ما يحتم 
علينا رفع جاهزيتهم من خال الدفع بهم يف املباراة 
املقبل��ة، وتكثي��ف التدريبات، ك��ي ي�سل��وا للجاهزية 
البدني��ة، قب��ل لق��اء اليابان 13 م��ن ال�سه��ر اجلاري، 

بت�سفيات املونديال.

 اأ�س��اد مدرب نادي اأهلي ج��دة ال�سعودي بكرة القدم، 
كري�ستي��ان غرو���ض، مبتو�س��ط ميدان فريق��ه والعب 
منتخبن��ا الوطن��ي �سعد عب��د االأمر، م�سابه��ًا طريقة 
لعبه بطريقة لعب جن��م املنتخب االرجنتيني ونادي 

بر�سلونة خافير ما�سكرانو.
وق��ال غرو���ض يف ت�ري��ح لل�سحاف��ة ال�سعودية، ان 
"�سع��د عبد االم��ر ي�سبه ما�سكران��و العب بر�سلونة 

واملنتخب االرجنتيني يف امور كثرة".
 واو�س��ح ان "عبد االمر باالمكان اال�ستفادة منه يف 
خ��ط الو�سط وكذلك ميك��ن اإ�راكه يف اخل��ط اخللفي، 

حيث يقدم اأداًء مميزاً يف املركزين".
وانتق��ل عب��د االم��ر اىل �سف��وف االهل��ي ال�سعودي 
قادم��ا من القاد�سي��ة، يف فرتة االنتق��االت ال�ستوية، 
حي��ث كان على راأ�ض قائمة املطلوب��ني لدى غرو�ض. 

واأنقذ اأهلي جدة، مو�سمه احلايل بتاأهل ثمني اإىل دور 
الثماني��ة لدوري اأبطال اآ�سي��ا، بعد الفوز 1-3 خارج 
ملعب��ه على االأهلي االإمارات��ي.  وكانت الدالئل ت�سر 
اإىل نهاية غر �سعيدة تنتظر ع�ساق اأهلي جدة، خا�سة 
بع��د اأن خرج خ��ايل الوفا���ض من جمي��ع م�سابقات 
املو�س��م املحلي��ة. ولعل مب��اراة اأهلي دب��ي، �ستكون 
اخلتامي��ة لعدد كبر م��ن م�سوؤويل اأهل��ي جدة، حيث 
تاأكد ا�ستقالة اإدارة الن��ادي برئا�سة اأحمد املرزوقي، 
وكذل��ك رحي��ل مدي��ر الك��رة وج��دي الطوي��ل، وعدم 
التجدي��د مع كري�ستي��ان جرو�ض، ف�س��ًا على خروج 
بع���ض الاعب��ني م��ن ح�ساب��ات الفري��ق يف املو�سم 
اجلدي��د.  وتدور ال�سكوك ح��ول م�ستقبل جنم املنتخب 
الوطن��ي �سع��د عبد االأم��ر الذي يلع��ب للفريق بنظام 
االإع��ارة و امل�ري حممد عبد ال�سايف، كما اأن هناك 
�سكوك حول م�سر اليون��اين اإيواني�ض فيتفاتزيدي�ض، 

رغم اإعان النادي جتديد عقده موؤخراً.

سوريا تطالب باللعب على أرض العراق واألخير يؤكد استعداده الستضافة األشقاء
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