
 �س��جل عل��ي عدن��ان اإجن��از تاريخ��ي لك��رة الق��دم 
العراقي��ة، عندم��ا انتق��ل ع��ام 2015 اإىل �س��فوف 
ن��ادي اأودينيزي، لي�س��بح اأول العب عراقي يحرتف 

يف اإيطاليا.
عائلة كروية

وق��د ولد علي يف عائلة ع�س��قت ك��رة القدم، حيث اأن 
وال��ده عدنان كاظ��م كان جنمًا يف ال��دوري املحلي 
خالل الفرتة الذهبي��ة لكرة القدم العراقية يف عقدي 
ال�س��بعينات والثمانينات من القرن املا�س��ي، ولعب 
م��ع منتخ��ب الع��راق الذي ف��از بلق��ب بطولة اآ�س��يا 

لل�سباب عام 1977.
وكذل��ك فاإن عم��ه علي كاظ��م كان م��ن املهاجمني 
اخلطري��ن يف الك��رة العربي��ة، حيث اأن��ه يعترب رابع 

اأف�سل هداف يف تاريخ منتخب العراق.
وك�س��ف عل��ي ح��ول تاأثر وال��ده وعمه يف م�س��رته 
الكروي��ة: بالتاأكي��د ه��ذا اأمر جيد الأي الع��ب، والدي 

وعمي كانا العبني وهذا كان تاأثره اإيجابي علي.
واأ�س��اف: لك��ن يف ذات الوقت ه��ذا االأمر يحمل معه 

�س��عوبات، الأن ال�س��غط كان كبراً علي كي اأ�س��بح 
مثله��م، عمي كان من اأ�س��هر النجوم يف العراق، واأنا 
اأري��د اأن اأ�س��بح مثل��ه، ولك��ن ال زال الطري��ق طوي��ل 
اأمام��ي. واأو�س��ح: ال�س��غط ياأتي من اخل��ارج، داخل 
عائلتي اأح�س��ل على الن�س��يحة م��ن اجلميع، واجبي 

اأن اأحافظ على �سطوع ا�سم العائلة.
ن�سيحة مفيدة

وقد بداأ الظهر االأي�رس علي عدنان م�س��رته الكروية 
يف ن��ادي بغداد، وظه��رت موهبته ب�رسعة، خا�س��ة 
بعدم��ا �س��اهم يف تاأهل الع��راق اإىل نهائي��ات كاأ�س 
الع��امل حت��ت 20 عام��ًا 2013 يف تركيا بح�س��ول 
الفريق على املركز الثاين يف بطولة اآ�سيا باالإمارات. 
و�س��اهم تاألق الالعب يف كاأ�س العامل بح�سوله على 
عدة عرو�س مميزة، ولكن ن�سيحة والده وعمه كانت 
يف التوج��ه اإىل �س��فوف ن��ادي ريزي�س��بور الرتكي، 
وهذا ما ح�س��ل. وك�س��ف علي حول هذا االأمر: عندما 
لعب��ت ملنتخ��ب الع��راق يف كاأ���س الع��امل لل�س��باب، 
اأخ��ربين وال��دي وعم��ي اأن هذه فر�س��ة مهم��ة جداً، 
واأنها �ستقدمني اإىل العامل، وبالتايل يجب اأن ا�ستغل 
هذه امل�س��اركة. وتابع: اأعتق��د اأنني جنحت يف كاأ�س 

الع��امل لل�س��باب والدلي��ل اأن عدة فرق اأب��دت رغبتها 
يف التعاق��د مع��ي، ولك��ن والدي وعمي اأخ��رباين اأنه 
يجب اأال ان�س��م مبا�رسة اإىل فريق كب��ر، الأن االأمور 

ق��د تكون اأ�س��عب عل��ي وقد ال اأح�س��ل على فر�س��ة 
امل�س��اركة، ون�س��حاين بالتوجه اإىل ريزي�س��بور كي 

اأح�سل على فر�سة اللعب وتطوير قدراتي.

انطالق رحلة االحرتاف
ورغم �سعوبة املهمة يف التاأقلم مع االأجواء اجلديدة 
وحاج��ز اللغة، اإال اأن علي عدن��ان تعلم الكثر ووجد 
موقعه يف �س��فوف فريقه اجلديد، حيث قال: مل اأكن 
اأع��رف ما ه��و االح��رتاف قبل ذل��ك، الأنن��ي انتقلت 
مبا���رسة م��ن الع��راق. واأ�س��اف: يف املو�س��م االأول 
م��ع ريزي�س��بور اأب��دى اأودينيزي اهتمامه وعر�س��وا 
عل��ي االنتقال، ولكن النادي طل��ب مبلغ كبر، ولهذا 
اأخفق��ت ال�س��فقة، ثم يف املو�س��م الث��اين عانيت من 
بع���س امل�س��اكل مع امل��درب وقام بو�س��عي خارج 
االهتم��ام  وتراج��ع  ع��دة مباري��ات،  الت�س��كيلة يف 
مقارن��ة بال�س��ابق. وك�س��ف: لك��ن اأودينيزي وا�س��ل 
اهتمام��ه بالتعاقد معي، روما اأي�س��ًا اأبدى اهتمامه 
ولك��ن الن��ادي اأراد املزي��د من املال، ث��م رد النادي 
على عر���س اأودينيزي ووافق عل��ى انتقايل. وتابع: 
يعت��رب اخلط��وة  اأوديني��زي  اإىل  انتق��ايل  اأن  اأعتق��د 
الثاني��ة يف االنتقال اإىل اأحد االأندية الكبرة، هذا هو 
طموح��ي، لكن يجب اأن اأقدم اأف�س��ل ما بو�س��عي يف 
اأوديني��زي، اأنا اأواجه خياري��ن، اإما اأن اأتطور واأتقدم 
لالأم��ام، واإم��ا اأن اأبقى م��كاين، واأنا اأري��د التقدم، ال 

يوجد فريق حم��دد ولكن هديف هو اللعب لفريق 
كبر.

الطموحات مع املنتخب الوطني
وعلى م�س��توى كرة القدم العراقية، فقد متيزت خالل 
العقود املا�س��ية باإنتاج العديد من املواهب املميزة 
والالعبني الرائعني، على الرغم من الظروف ال�سعبة 
الت��ي مت��ر بها الب��الد. وبع��د اجليل الذي ت��وج بلقب 
كاأ�س اآ�سيا 2007، والذي �سم يون�س حممود ون�ساأت 
اأك��رم. فاإن علي عدنان يق��ود الطريق مع زمالءه يف 
اجليل اجلديد من اأجل م�س��تقبل ك��رة القدم العراقية. 
وق��ال الالع��ب ح��ول ه��ذا االأم��ر: ه��ذا وق��ت تغي��ر 
االأجيال، حيث اأنه ال يوجد م�سكلة يف ا�ستدعاء العب 
اأو العب��ني جدد يف الفريق، ولك��ن عند اعتزال معظم 
جن��وم الفريق فاإنه من ال�س��عب تعوي�س��هم ب�رسعة. 
واأو�س��ح: لكن االآن لدينا مواهب جيدة واإذا ح�س��لنا 
عل��ى الوقت وعل��ى فر�س��ة خو�س مباري��ات عالية 
امل�ستوى فاإننا �سن�سبح جيدين.. �سوف ي�سبح لدينا 
يون���س ون�س��اأت جديدين، ولك��ن يف الوقت الراهن ال 
زلنا فريقًا �س��ابًا يحتاج للخ��ربة، واخلربة تاأتي من 

العب كرة القدم على اأعلى م�ستوى، واأنا متفائل.

على ملعب جذع النخلة

 ر�ّس��ح جمل�س دبي الريا�س��ي �س��تاد را�س��د يف نادي �س��باب االأهلي دبي كوكبة من أساطير العالم يواجهون أساطير العراق في مباراة استعراضية 
ال�ست�س��افة مباري��ات جمموعتي دبي �س��من نهائيات كاأ�س اآ�س��يا لكرة 
الق��دم 2019، وذل��ك تنفي��ذا لتوجيه��ات حم��دان بن حممد بن را�س��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�س��ي. وجاء تر�س��يح �س��تاد 
را�س��د نظرا جلاهزيت��ه ال�ست�س��افة املباري��ات الدولية وفق موا�س��فات 
االحتادين الدويل واالآ�س��يوي لكرة القدم وقد �سبق له ا�ست�سافة مباريات 
جمموع��ة دبي �س��من نهائي��ات كاأ�س العامل للنا�س��ئني لكرة القدم �س��نة 
2013. كما ا�ست�ساف �ستاد را�سد املباريات �سمن دوري اأبطال اآ�سيا، 
ويحت��اج فقط تعديالت ب�س��يطة لتنفيذ متطلبات االحتاد االآ�س��يوي التي 
مت اعتماده��ا للبطول��ة املقبل��ة التي �س��تقام مب�س��اركة 24 منتخبا. ومت 
التوجيه بت�س��ييد �س��تاد جديد لنادي �س��باب اأهلي دبي يف منطقة العوير 
�سمن االأر�س املخ�س�سة لنادي دبي مبا يتنا�سب مع حجم نادي �سباب 
اأهل��ي دبي وتطلعاته امل�س��تقبلية. م��ن جهة ثانية عق��دت جلنة املوازنة 
ال�سفرية يف جمل�س دبي الريا�سي اجتماعها الثالث برئا�سة �سعادة مطر 
الطاير نائب رئي�س جمل�س دبي الريا�سي، رئي�س اللجنة، وح�سور �سعادة 
�س��امي القمزي نائب رئي�س اللجنة، واأع�ساء اللجنة: �سعادة �سعيد حارب 

، حممد الكمايل، اأحمد ال�سعفار، نا�رس اأمان اآل رحمة، و علي املطوع.

 الأكرث من عقد، ا�سطر العبو املنتخب ال�سعودي لكرة القدم، اإىل انتظار 
التاأه��ل لكاأ���س العامل وترك ب�س��مة با�س��م اآ�س��يا يف اأرفع م�س��ابقات 
اللعبة. و�س��اركت ال�سعودية الأربع مرات متتالية يف كاأ�س العامل، كان 
اآخره��ا يف اأملاني��ا 2006، عندما اأنه��ت دور املجموعات يف املركز 
االأخ��ر بعدم��ا خ���رست 4 -�س��فر اأم��ام اأوكراني��ا. ومن��ذ ذلك احلني 
نادرا ما ناف�س ال�س��عوديون بجدية عل��ى مقعد بنهائيات كاأ�س العامل 
اأو حت��ى عل��ى االألقاب القارية، التي كانت فيما �س��بق اأم��را اعتياديا. 
ولكن هذا بات على و�س��ك اأن يتغر، بف�س��ل االنتفا�س��ة التي اأحدثها 
امل��درب الهولن��دي برت فان مارفيك، وهو لي���س بغريب على حتقيق 
النجاح��ات يف كاأ�س الع��امل. وميكن للمنتخب ال�س��عودي الذي يقوده 
امل��درب الهولن��دي من��ذ 2015، قطع خطوة كبرة نح��و اإنهاء غيابه 
ع��ن كاأ�س العامل، اخلمي�س. واإذا فازت ال�س��عودية على اأ�س��رتاليا، بطل 
ا�س��يا احلايل، فاإنها �ست�س��بح عل��ى اأعتاب التاأهل لكاأ���س العامل التي 
تقام العام املقبل يف رو�س��يا. واأبلغ �س��امي اجلابر مهاجم ال�سعودية 
ال�س��ابق، الذي مثل بالده يف كاأ�س العامل بني عامي 1994 و2006، 
روي��رتز "ط��وال ه��ذه الفرتة الطويل��ة.. مل تك��ن لدينا جمموع��ة قوية 
م��ن الالعب��ني كتلك املوج��ودة حاليا". وق��ال "هذه امل��رة الالعبون 
املوجودون يتحملون امل�س��وؤولية ب�س��ورة اأكرب من ذي قبل. يعرفون 

معنى اللعب للمنتخب وما يعنيه التاأهل لكاأ�س العامل. هذا اأوال".

 ن�س��ب خ��الف يف وجه��ات النظر بني اأع�س��اء اجلهاز 
الفني للمنتخب امل�رسي، ب�سبب حار�س الفراعنة الذي 
ي�س��ارك اأ�سا�س��يًا يف مواجه��ة تون�س املقبل��ة. وقالت 
تقاري��ر �س��حفية م�رسي��ة اإن "االأرجنتين��ي هيكت��ور 
كوبر، املدير الفني للمنتخب امل�رسي، يرغب يف اإ�سناد 
املهم��ة اإىل ع�س��ام احل���رسي، حار���س مرم��ى وادي 
دجل��ة، من اأجل خو���س غمار املب��اراة كاملة". ياأتي 
ذل��ك، يف الوق��ت الذي يرغ��ب فيه اأحم��د ناجي مدرب 
حرا�س املرمى، يف تويل اأحمد ال�سناوي حار�س مرمى 
الزمالك، مهمة حرا�س��ة عري��ن الفراعنة. وقام الثنائي 
بتاأجي��ل ح�س��م االأمر، حلني و�س��وح الروؤية، من خالل 

التدريبات اجلماعية التي يخو�سها املنتخب، على اأن 
يت��م حتديد احلار�س االأ�سا�س��ي يف التدريبات االأخرة. 
وي�س��تعد منتخ��ب م���رس ملواجهة تون�س ي��وم 11 من 
�سهر يونيو/حزيران اجلاري، على ملعب راد�س، �سمن 
الت�س��فيات املوؤهل��ة اإىل بطول��ة اأمم اإفريقي��ا 2019. 
مدرب حرا�س مرمى املنتخ��ب امل�رسي، اأحمد ناجي، 
اأو�س��ح يف ت�رسيح �سابق اأن "م�ستوى احلرا�س الثالث 
متق��ارب، لذلك ي�س��عب حتديد االأ�سا�س��ي قبل املباراة 
بف��رتة كب��رة". وتاب��ع: "�س��يكون هن��اك جل�س��ة م��ع 
اجله��از الفني بقي��ادة االأرجنتيني هيكت��ور كوبر من 

اأجل اال�ستقرار على احلار�س االأ�سا�سي".

 اأعرب العب نادي امليناء احمد حم�س��ن اأبو كري�سه، 
ع��ن اأمل��ه بالعودة اىل �س��فوف املنتخ��ب االأوملبي 
بعدم��ا خل��ت قائم��ة امل��درب عب��د الغني �س��هد من 
ا�س��مه والت��ي ت�س��منت تواج��د 24 العبًا حت�س��راً 
لت�س��فيات بطولة اآ�س��يا حتت 23 عامًا يف ال�س��ني. 
وقال ابو كري�سه يف ت�رسيح للموقع الرم�سي لنادي 
امليناء واطلعت )اجلورنال( عليه اإنه "�س��يكون رهن 
االإ�سارة يف اي وقت لتمثيل املنتخب االوملبي الذي 
ي�س��تعد حاليا الأ�س��ياد اأ�س��يا"، الفتًا اإىل اأنه "مازال 
يتحني الفر�س��ة الن�س��مامه جمدداً رغم ابعاده عن 
�س��فوف الفريق بعد ا�س��تدعاءه من قبل املدرب عبد 
الغني �سهد". واأو�س��ح بالقول "اإبعادي عن �سفوف 

االوملب��ي جاءت بح�س��ب قناعة امل��درب عبد الغني 
�س��هد، فهو اأدرى باختيار اأدواته مع اإين اأرى نف�س��ي 
ا�س��تحق ارت��داء قمي���س االوملبي لكن م��ن الواجب 

احرتام وجهة نظر املدرب".
وا�ساف "مازال االأمل يحدوين بالعودة اىل �سفوف 
االوملب��ي واأعاهد الكادر التدريب��ي واجلمهور، بان 
اأكون عند ح�س��ن الظن يف حالة ا�ستدعائي و�ساأبذل 
ق�س��ارى جهدي الأك��ون بجهوزية تامة، و�س��اأعمل 
عل��ى اإع��ادة النظ��ر باملالحظ��ات الت��ي �سخ�س��ها 
امل��درب الأك��ون جدي��ر بتمثي��ل املنتخ��ب االوملبي 
الأ�س��اهم معه بتحقيق نتائج م�رسفة ترفع من ا�س��م 

الكرة العراقية يف املحفل االأ�سيوي". 

ترشيح ستاد راشد الستضافة 
مباريات كأس آسيا 2019

"األخضر" يستهدف العودة إلى 
المونديال من بوابة "الكنغر"

الحضري يتسبب بخالف داخل منتخب الفراعنة

أبو كريشه يأمل بالعودة إلى صفوف 
المنتخب األولمبي

واأ�س��اف اأن "املب��اراة �س��تقام مطل��ع �س��هر اآب املقبل، حيث 
مت االتف��اق مع اإح��دى ال�رسكات العاملية وبني �رسكة ع�س��تار 
لرتتيب اقامة هذه املباراة التي يتوقع لها ان ت�س��هد اهتماما 
كب��را على امل�س��توى اجلماه��ري واالعالمي نظراً لالأ�س��ماء 

الكبرة التي �ستتم دعوتها للم�ساركة يف هذه املباراة".
واأو�س��ح "من �سمن اال�سماء الذين �س��توجه لهم الدعوات هم: 
املداف��ع االيطايل باولو مالديني واملهاجم الربازيلي ريفالدو 
و مواطن��ه رونالدينه��و والع��ب الو�س��ط الهولن��دي كالرين�س 
�س��يدورف ومواطنه احلار���س ايدوين وفاندر �س��ار واملهاجم 
الفرن�س��ي دافي��د ترزيكيه، ف�س��اًل عن 16 جن��م عاملي يجري 

الرتتيب حل�سورهم".

وزاد اأن "منتخ��ب ا�س��اطر الع��راق �س��يتكون م��ن العبي جيل 
2007، باالإ�س��افة اىل تطعيمهم باأبرز جنوم الكرة العراقية 
ال�س��ابقني م��ن بينه��م احمد را�س��ي وح�س��ني �س��عيد والعبني 

اخرين".
ال�س��باب  وزارة  برعاي��ة  �س��تقام  املب��اراة  "ه��ذه  اأن  وتاب��ع 
والريا�س��ة واالحت��اد العراقي لكرة القدم، عل��ى ملعب املدينة 
الريا�س��ية يف الب���رسة، اذ جتري الرتتيبات م��ن االن الإكمال 
كاف��ة التح�س��رات التي تتعلق با�ست�س��افة منتخب ا�س��اطر 
العامل تن�س��جم مع اال�سماء العاملية الكبرة التي �ستح�رس اىل 
العراق، يف بادرة مميزة من املرجح ان تلقى �س��دى وا�سع يف 

جميع دول العامل".
ولف��ت اىل ان "اأدوار التنظيم �س��تكون م�س��ابهة لتنظيم مباراة 
االأردن على ملعب جذع النخلة، حيث �س��تتوىل وزارة ال�س��باب 

والريا�س��ة توف��ر الدع��م اللوج�س��تي الكام��ل للمب��اراة، فيما 
�س��يتوىل االحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم تنظيم املب��اراة داخل 

اأر�سية امللعب و�ستكون �رسكة ع�ستار هي املنفذة له".
وك�س��ف هيجل عن كوالي�س املفاو�س��ات، حيث اأو�س��ح قائاًل: 
"املفاو�س��ات جرت يف العا�س��مة االردنية عمان وا�ستمرت 
ملدة �س��ت �س��اعات ب��ني �رسك��ة ع�س��تار وال�رسك��ة االإمارتية 
الراعي��ة ملنتخب اأ�س��اطر العامل، والذي �س��يلعب مع املنتخب 
االردين مب��اراة يف الثامن والع�رسين من ال�س��هر املقبل، فيما 
�س��تقام املباراة بني منتخب ا�س��اطر العامل ومنتخب ا�ساطر 
الع��راق يف االول م��ن �س��هر اآب املقب��ل عل��ى ملع��ب الب���رسة 

الدويل".
واختتم ت�رسيحه قائاًل: ان "ال�رسكة االإمارتية، فو�ست �رسكة 
ع�س��تار ملفاحتة اجلانب العراقي كما فو�س��تها ب��اإدارة تنفيذ 

املباراة لوج�س��تيًا بينما �س��توكل مهمة التنظيم داخل امللعب 
اىل االحتاد العراقي لكرة القدم و�س��رتعى هذا الكرنفال الكبر 
احلكومة العراقية متمثلة بوزارة ال�سباب والريا�سة، و�ستكون 
نفقات ا�س��تقدام هوؤالء النجوم على عات��ق ال�رسكة االماراتية 

مقابل ا�ستحواذها على واردات هذه املباراة".
وتع��د هذه اخلطوة ا�س��تباقية وتنفذ الأول مرة يف العراق، فهي 
كفيلة بج��ذب انظار العامل باأكمله نحو الك��رة العراقية ومدى 

روعة و�سحر املالعب العراقية املمتلئة باجلماهر.
وحت�س��ب هذه اخلطوة ل�رسكة ع�س��تار لالإنتاج ال�سينمائي التي 
تت��وىل انتاج واإخ��راج مباريات ال��دوري العراق��ي واملنتخب 
الوطن��ي عل��ى ار���س الع��راق وكان اخره��ا مب��اراة املنتخب 
الوطن��ي ام��ام االأردن عل��ى ملعب ج��ذع النخل��ة يف حمافظة 
الب�رسة، حيث جنحت ال�رسكة باإخراج املباراة ب�سورة مثالية.

من املوؤمل اأن يواجه فريق 
مكون من ا�ساطري العامل، 

ا�ساطري املنتخب الوطني يف 
مباراة ا�ستعرا�سية منتظرة 

على اأر�سية ملعب جذع النخلة 
يف حمافظة الب�سرة خالل �سهر 

اآب/ اغ�سط�س املقبل.
وقال مدير �سركة ع�ستار حممد 

هيجل لـ)اجلورنال( اإن "منتخب 
ا�ساطري العامل �سيقوم بزيارة 

اىل العراق خالل الفرتة املقبلة 
من اجل خو�س مباراة ودية 

مع منتخب ا�ساطري العراق 
�ستقام بينهما على ملعب املدينة 

الريا�سية يف الب�سرة".

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ متابعة

بغداد - خاص
بغداد - خاص

  اأعلن��ت وزارة ال�س��باب والريا�س��ة، ع��ن اجن��از 
ن�س��بة كب��رة م��ن اعم��ال ملع��ب النج��ف الدويل 
الدولي��ة  مباري��ات  ال�ست�س��افة  جاه��زاً  ليك��ون 
خ��الل الع��ام احلايل. وق��ال مدي��ر اع��الم وزارة 
ال�سباب والريا�سة علي العطواين ل�)اجلورنال( اإن 
"ال�رسكة املنفذة مللعب النجف الدويل الذي يت�سع 
اىل 30 ال��ف متف��رج، با�رست بن�س��ب الكرا�س��ي 
على مدرجات امللعب، فيما تتوا�س��ل االعمال يف 
الفق��رات االخرى بغية اجناز امل�رسوع خالل عام 

."2017
واأو�س��ح اأن "عملية ن�س��ب الكرا�س��ي، جاءت بعد 
تثبي��ت قواع��د الكرا�س��ي يف وقت �س��ابق، ف�س��ال 
ع��ن تهيئ��ة الهي��كل احلدي��دي للم�س��قفات وم��د 
�س��بكة �سقي وري للملعب الرئي�سي و�سب االعمدة 
الكونكريتية لل�سياج اخلارجي للملعب ومد �سبكة 

املياه اخلارجية".
وتاب��ع العط��واين "مت��ت تهيئ��ة �س��بكة ري وبزل 
ار�س��ية امللعب وزراعة ار�س��ية امللعب بالثيل"، 
عليه��ا  يج��رى  االعم��ال  "جمي��ع  اأن  اإىل  الفت��ًا 
الفحو�س��ات املختربي��ة املدني��ة وامليكانيكي��ة 

والكهربائية للكونكريت".
ويع��د ملعب النجف الدويل �س��عة 30 األف متفرج 
من امل�س��اريع املهمة واال�سرتاتيجية الذي �سوف 
ي�س��يف معلما جديدا اإىل مدينة النجف اال�رسف، 
حيث ي�س��م امل�رسوع اي�سا ملعبني للتدريب �سعة 

2000 متفرج و400 متفرج.
وياأتي ملعب النجف الدويل �س��من املالعب التي 
تنجزها وزارة ال�س��باب والريا�سة، حيث تتطابق 
مع موا�سفات االحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا"، 
حيث من املرجح ان تكون حتفة معمارية ت�ساف 
اىل ملعب الب���رسة الدويل وملعب كربالء الدويل، 

باالإ�سافة اىل ملعب زاخو الدويل.

 
 طماأنت اإدارة نادي امليناء، العبي فريقها الكروي 
بانف��راج االزم��ة املالي��ة للن��ادي خ��الل الف��رتة 
"اإدارة  اإن  ل�)اجلورن��ال(  م�س��در  وق��ال  املقبل��ة. 
نادي امليناء التقت بالعبي فريقها الكروي، م�ساء 
اأم���س، من اأجل تطمينهم بانف��راج االزمة املالية". 
واأ�س��اف اأن "االإدارة اأكدت لهم بدفع م�س��تحقاتهم 
املالي��ة قريب��ًا وحتثه��م على بذل املزي��د والرتكيز 
على اداء الوحدات التدريبية". ويعاين فريق امليناء 
م��ن ازمة مالي��ة خانقة، حيث مل تدفع م�س��تحقات 
عق��ود الالعبني منذ �س��هر كانون الثاين املا�س��ي. 
وكان وزي��ر النق��ل كاظ��م فنج��ان احلمام��ي، ق��د 
اوعز باالإ�رساع بحل االأزم��ة املالية لنادي امليناء 
الريا�س��ي م��ن اجل اإيق��اف ا���رساب الالعبني عن 
املران والتح�س��ر لبطولة كاأ���س العراق. اذ حتاول 

ادارة املين��اء ب��ذل كل م��ا با�س��تطاعتها الإنه��اء 
االأزمة بالتن�س��يق مع اإدارة �رسكة املوانئ العراقية 
الراعي��ة للنادي، التي ت�س��عى هي االأخرى لت�س��وية 
كاف��ة املتعلق��ات. واإذا م��ا بقي احل��ال على ما هو 
عليه، فاأن االمر �سي�س��عب على فريق كرة القدم يف 
اإكمال م�س��واره يف بطولة كاأ�س العراق، ف�س��ال عن 

مبارياته املتبقية بالدوري املحلي.
وكان الناط��ق باأ�س��م النادي حيدر ع��ويف الطائي، 
ق��د طال��ب اإدارة املوان��ئ ب�"تزوي��د اإدارة الن��ادي 
منح��ة مالي��ة قدره��ا ) 2 ( اثن��ان ملي��ار بع��د ان 
منح��ت االإدارة 500 مليون دينار فقط وهذا املبلغ 
واحلدي��ث للطائ��ي ال ي��كاد ي�س��د احلاج��ة الكافية، 
خا�سة وان بذمة االإدارة م�ستحقات عقود الالعبني 
غر مدفوعة منذ �سهر كانون الثاين املا�سي وهذه 
اأ�س��باب تعرق��ل م�س��رة الن��ادي وت�س��ع حمددات 

كبرة اأمام تقدم عجلة فرقه الريا�سية. 

علي عدنان: العراق منتخب شاب ويحتاج إلى الخبرة وسيصبح لدينا يونس ونشأت جديدان
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