
مل يبل��غ بعد اخلام�سة والع�رشين من عمره لكنه 
اثب��ت للجميع ان��ه جنمًا يت���ألأ يف �سماء الكرة 
الربتقالي��ة، برهن من خ���ل م�ستواه الرائع يف 
ال��دوري املمت��از للمو�س��م احلايل ان��ه لعبا ل 
ميك��ن لأي منتخ��ب ان ي�ستغن��ي ع��ن خدماته، 
تخرج م��ن حتت عب��اءة اف�س��ل املدربني الذي 
يق��ف  يف مقدمته��م وال��ده املرح��وم ولع��ب 
املنتخ��ب ال�ساب��ق عل��ي عب��د اهلل ، ان��ه لع��ب 
املنتخب الوطني ون��ادي الكهرباء ح�سان علي 
ال��ذي مازال��ت ذك��رى وف��اة والده ماثل��ة امام 
عين��ه، عندما ق��ال  "وفاة وال��دي املني كثرياً، 
فهو معلمي الول والخري وادين له مبا و�سلت 
الي��ه الن ، فقررت ان اكمل م�سريته ورغبته يف 

ان اكون جنمًا من جنوم اللعبة".
 م�ست��وى ح�سان ال��ذي تطور كث��رياً يف املو�سم 
وح�سول��ه  املتابع��ني  كل  ب�سه��ادة  احل��ايل 
عل��ى اف�سل لع��ب م�سج��ل رمي��ات ث�ثية يف 
ال��دوري العراقي، ل يتنا�سب م��ع نتائج فريقه 

الكهرب��اء يف الدوري املمتاز، وبهذا اخل�سو�ص 
يق��ول ال�ع��ب "احلظ خذل الكهرب��اء كثرياً هذا 
املو�سم يف معظم املباريات التي خ�سناها يف 
امل�سد�ص الذهبي برغم ان الفريق كان رائعًا، بيد 
ان اربع خ�س��ارات يف الوقت ال�سايف، والبقية 
خ�رشناه��ا بف��ارق 3 نق��اط هي الت��ي اطاحت 
بطموح��ات الفري��ق للذهاب بعي��دا " هناك من 
يق��ول ان تغي��ري مدرب��ي الكهرباء ه��و من ادى 
اىل تذب��ذب م�ست��واه؟  يجي��ب ح�س��ان على هذا 
الت�ساوؤل بالق��ول "على العك�ص قدمنا مباريات 
كبرية مع امل��درب ثامر م�سطف��ى الذي انتدبه 
النادي يف املرحلة الثانية من املناف�سات وهو 
ا�س��م ل غبار عليه وق��د اأ�ساف الكث��ري لفريقنا 
ومنحن��ي ثق��ة متكامل��ة ودع��م كبري، ل��ذا فانا 
اعتق��د ان الف�سل يعود ل��ه يف ا�ستعادة عافيتي 
بع��د ان ح��ررين م��ن بع���ص ال�سغوط��ات التي 

مررت بها".
   لع��ب الكهرب��اء يج��د نف�س��ه حالي��ًا يف قمة 
م�ست��واه وم�ستعد لأبعد احل��دود يف الدفاع عن 
ال��وان املنتخب يف نهائي��ات ا�سيا، ويوؤكد "اعد 

ه��ذا املو�س��م الف�س��ل بالن�سب��ة يل، وان تقييم 
جلن��ة الح�س��اء يف الحت��اد كاأف�س��ل لع��ب 
م�سج��ل بعد ان جنحت يف ك�رش حاجز الربعني 

نقطة يف مباراة ال�رشطة املهمة، منحني حافزاً 
مهم��ا لتق��دمي الف�س��ل يف �سف��وف املنتخب، 
كم��ا ان دعوت��ي للمنتخ��ب ب��كل توا�س��ع ه��و 

ا�ستحق��اق و ان��ا ع��ازم به��ذه الدع��وة ان اأكون 
�سم��ن الت�سكيل��ة الأ�سا�سية للمنتخ��ب الوطني، 
ف�سً� ع��ن ان  قرار اإبعادي ع��ن اخر ا�ستحقاق 
يف غ��رب ا�سيا �سكل رد فع��ل قوي وايجابي يف 
الوق��ت ذاته، اذ دخل��ت حتدي مع  نف�سي لتقدمي  
م�ست��وى عايل يف الدوري ليك��ون بوابة العودة 
م��ن جدي��د اىل �سف��وف املنتخ��ب.  ا�ستعان��ة 
احت��اد اللعبة باملدر�سة الرتكية لقيادة الوطني 
ايجابي��ًا  ق��راراً  ال�ستحق��اق املقب��ل، كان  يف 
بالن�سب��ة حل�س��ان وبقي��ة ال�عب��ني ، وي�ستطرد 
ال�ع��ب  "ان��ا متفائ��ل باملنتخ��ب بع��د ق��رار 
الحت��اد الخ��ري يف التعاق��د مع م��درب تركي 
كب��ري،  ق��راأت ) cv( اخلا���ص ب��ه، واعتق��د ان 
لدي��ه تاريخ ق��وي يف قيادة الندي��ة الفرن�سية 
وال�سباني��ة واملنتخ��ب الرتك��ي، وان �س��اء اهلل 
يوف��ق م��ع املنتخب العراقي  بع��د ان ينجح يف 
توظي��ف ال�عبني  داخل امللعب ،بعدها نحتاج 
اىل ا�ستنفار جهودنا من خ�ل احلر�ص والغرية 
والتف��اين على �سمعة �سلتن��ا لنكون رقمًا �سعبًا 
يف البطولت املقبل��ة".   ي�ستذكر ح�سان نتائج 

منتخبن��ا يف بطول��ة كا���ص التح��دي الت��ي 
ج��رت يف اي��ران  ويبني "انه برغ��م املنتخبات 
القوية التي �ست�سارك يف نهائيات ا�سيا املقبلة 
مث��ل ا�سرتالي��ا ونيوزيلن��دا ولبن��ان ، ال انن��ا 
ق��ادرون عل��ى التاأهل م��ن جمموعتن��ا الثانية 
ام��ام ال�س��ني والفلبني وقط��ر، فمنتخبنا اليوم 
غ��ري الم���ص بع��د ان ازدادت خ��ربة ال�عب��ني 
وقدرته��م عل��ى التعام��ل مع املواق��ف احلرجة 
خ���ل املب��اراة". ح�س��ان الطال��ب يف املرحلة 
الثالث��ة / كلية الرتبية البدنية وعلوم الريا�سة 
يف جامع��ة بغ��داد، يح��ب التط��ور والح��رتاف 
فهو يجي��د التح��دث باللغة النكليزي��ة لذا فهو 
قري��ب و�سدي��ق دائ��م للمحرتف��ني يف الدوري 
العراق��ي ل��ستفادة يف تعلم احلياة الحرتافية 
ال��ذي يعتق��د انها بواب��ة لل�رشوع نح��و اكتمال 
النجومية". ول يخف��ي ح�سان يف ختام حديثه 
حمبت��ه لفريق  ووري��رز يف ال��دوري المريكي 
وع�سق��ه ل�ع��ب ك�ي توم�س��ن متمني��ا لفريقه  
الفوز يف �سل�سلة مباريات ال� ) ب�ي اوف ( امام 

كافاليز الذي يقوده النجم ليربون جيم�ص.

تم االتفاق رسميًا

فييرا يقود أبطال كأس آسيا 2007 أمام أساطير العالم في كرنفال البصرة
 يف �س��وء تداعي��ات الزمة القطرية على بطول��ة كا�ص العامل 
2022 املق��ررة اقامتها  يف العا�سمة القطرية الدوحة، اكد 
رئي�ص الحتاد الدويل لك��رة القدم ال�سوي�رشي جاين اإنفانتينو 

ان الفيفا ي�حظ بعناية تطور الو�سع.
 وق��ال اإنفانتينو ل�سحيفة “لو مات��ان دميان�ص” ال�سوي�رشية 
رد فيه��ا عل��ى �سوؤال عم��ا اإذا كان موندي��ال 2022 يف خطر 
اج��اب بالق��ول “ل يف كل الأح��وال، اأن��ا ل اأخو���ص ع��ادة 
يف التكهن��ات ول��ن اأفع��ل ذل��ك هذه امل��رة اأي�س��ا”.  واأ�ساف 
اإنفانتين��و ان” الدور الأ�سا�س��ي للفيفا، كما اأراه، هو الهتمام 
بكرة الق��دم وع��دم التدخ��ل يف اجلغرافي��ا ال�سيا�سية”.مبينا 
ان” الفيف��ا يجب اأن يظل متنبها مل��ا يحدث، وبالتايل فنحن 
ن�ح��ظ بعناية تطور الو�سع. نح��ن اأي�سا على ات�سال منتظم 
م��ع ال�سلطات العليا يف قطر واللجن��ة املنظمة”.واو�سح ان” 
كاأ���ص العامل، �ستقام عام 2022. بعد خم�سة اأعوام. واإذا كان 
باإم��كان كرة القدم تق��دمي م�ساهمة �سغ��رية يف اأي �سكل من 
الأ�س��كال، م��ن اأج��ل حت�سن للو�س��ع، فاإنني لن اأت��ردد لتقدمي 
م�ساعدتي”.وكان��ت ال�سعودي��ة والإم��ارات والبحرين وم�رش 
وليبيا واليمن ودول اخرى اأعلنت قطع الع�قات الدبلوما�سية 

مع قطر املتهمة بدعم الإرهاب.

و�س��ل اإىل رو�سيا البي�س��اء ) ب�رو�سيا(،  رامي القر�ص العراقي، 
م�سطف��ى كاظم داغ��ر، احلائز عل��ى ذهبية الت�سام��ن الإ�س�مي 
الأخ��رية، مع مدربه هاين عبد ولي��د، للدخول يف مع�سكر تدريبي 
حت�سريا لبطولة اآ�سي��ا. وقال الأمني املايل لحتاد األعاب القوى، 
الدكت��ور زي��دون ج��واد، يف ت�رشيح��ات �سحفي��ة، اإن "الحت��اد 
العراق��ي خاطب الحت��اد البي�رو�س��ي، من اأجل تاأم��ني مع�سكر 
للريا�س��ي م�سطف��ى كاظ��م داغر ومدرب��ه، �سمن التك��رمي الذي 
خ�س�س��ه وزير النقل كاظم فنجان احلمامي، على خلفية ح�سول 
ال�عب عل��ى الو�سام الذهبي". ومن املنتظ��ر اأن ي�ستمر املع�سكر 
حت��ى انط���ق بطولة اآ�سي��ا يف الهن��د، يف الرابع م��ن �سهر متوز 
املقب��ل. واأ�س��ار اإىل اأن "ال�عب ومدربه، و�س��� اإىل بي�رو�سيا، 
ومت تاأمني مقر منا�سب للتدريب، ويف مدر�سة متخ�س�سة للرمي، 
عل��ى اأن يكون مدربه هاين عبد ولي��د، يف الطاقم التدريبي الذي 
�سي�رشف على ال�عب حت�سريا لبطولة اآ�سيا التي �ستقام يف الهند 
مطل��ع ال�سهر املقبل". وعلى �سعي��د مت�سل، اأكد جواد اأن الحتاد 
دعا اجلمعية العمومية ل�جتماع يف الأول من �سهر متوز املقبل، 
وذل��ك لعر�ص و�رشح امل�ب�سات التي رافق��ت انتخابات الحتاد 
العرب��ي لألع��اب الق��وى، والت��ي ج��رت يف ال�سعودي��ة". واأكد اأن 
الحت��اد �سي�رشح ما جرى يف انتخاب��ات الحتاد العربي، وكيف 
خ���رش الع��راق مقع��ده يف جمل���ص الإدارة، عل��ى اأن ي��رتك القرار 

للهيئة العامة يف اتخاذ القرار املنا�سب.

 اختت��م املنتخ��ب الأوملب��ي، اليوم الثن��ني، مع�سكره 
التدريب��ي يف العا�سم��ة التايلندي��ة بانك��وك بع��د ان 
خا�ص مباراتني وديتني ام��ام ت�سونبوري التايلندي 
والأوملبي التايلن��دي. واأجرى املنتخب الأوملبي اخر 
وح��دة تدريبي��ة ل��ه، اأم�ص الح��د، يف بانك��وك بعدما 
اأنه��ى مبارات��ه ام��ام الأوملب��ي التايلن��دي بالتعادل 
الإيجابي بهدف ملثله و�سط اأجواء ممطرة، حيث متكن 
متو�س��ط ميدان القوة اجلوي��ة حممد جفال من حتقيق 
ه��دف العراق الوحيد يف املب��اراة. و�سيدخل املنتخب 
الأوملب��ي يف مع�سكر تدريب��ي داخلي يف الثامن ع�رش 

م��ن حزي��ران اجلاري قب��ل لق��اء املنتخ��ب الوملبي 
ال�س��وري مببارات��ني وديت��ني يف 23 و26 م��ن نف�ص 
ال�سه��ر على ملع��ب كرب�ء ال��دويل. وخا�ص املنتخب 
الأوملب��ي مبارات��ه الأوىل ام��ام ن��ادي ت�سونب��وري 
التايلن��دي بهدف ملثله يف مباراة ودية جرت بينهما 
يف العا�سم��ة التايلندية بانكوك، واأحرز هدف العراق 
يف تل��ك املب��اراة املهاج��م فرح��ان �سك��ور. واأ�سارت 
تقارير �سحفي��ة اىل ان مدرب املنتخب الأوملبي عبد 
الغن��ي  �سه��د �سي�ستدع��ي مهاجم الق��وة اجلوية عماد 

حم�سن اىل ت�سكيلة املنتخب الأوملبي.

اقرتب ن��ادي ال�سناعة، من اكمال �رشوط تراخي�ص 
الحت��اد ال�سي��وي للم�سارك��ة يف ال��دوري العراقي 
للمحرتفني املو�سم املقبل. وقال مرا�سل )اجلورنال( 
اإن "نادي ال�سناعة ي�س��ق الطريق بنجاح كبري نحو 
تطبيق جميع �رشوط تراخي�ص الحتاد ال�سوي لكرة 
القدم". واأو�سح اأن "النادي يقرتب من تكملة جميع 
متطلب��ات الرتاخي�ص الآ�سيوية ب�سورة جدية، حيث 
�سيب��داأ، الي��وم، بن�سب الكرا�سي الت��ي �ستزين ملعبه 
والبالغ��ة ١٠٠٠٠ األف كر�سي، بعدم��ا اأكمل القاعة 
الريا�سية املتكاملة ل�ألع��اب الريا�سية". واأ�ساف 
اأن "الن��ادي اق��رتب من النتهاء م��ن ن�سب ال�سا�سة 
الرئي�سي��ة، بالإ�سافة اىل تغري ار�سية امللعب وفتح 
ممرات وبوابات لدخ��ول وخروج اجلماهري". وتابع 

اأن "الن��ادي مل ينج��ز جمي��ع متطلب��ات الرتاخي�ص 
ولك��ن اإدارة النادي اكدت على بذل املزيد من العمل 
واجلهد من اج��ل اكمالها قبل املوعد الأخري املحدد 
بعد ث�ثة اأيام". و�سيعود نادي ال�سناعة اىل دوري 
ال�س��واء ابت��داًء م��ن املو�س��م املقب��ل، بع��د هبوطه 
ع��ام 2016. وق��ال رئي���ص جلن��ة الرتاخي���ص يف 
احت��اد الكرة د. حممد قحط��ان التميمي يف ت�رشيح 
ل�)اجلورن��ال( اإن "عام��ل الزمن ب��داأ يداركنا وياأخذ 
من الن��ادي وا�س��م الك��رة العراقية، بدلي��ل اأننا منذ 
ال�سه��ر الث��اين بداأنا ن���رشح ل�أندية ما ه��و مطلوب 
منه��ا، وزودناهم باملتطلب��ات وفتحنا لهم الأبواب 
واأكدن��ا عل��ى ا�ستعدادن��ا لتلبي��ة كل احتياجاتك��م 

والجابة على كل الإ�سكاليات والت�ساوؤلت".

الفيفا: نراقب الوضع في قطر

مصطفى داغر يعسكر في 
بيالروسيا استعدادًا لبطولة آسيا

األولمبي يختتم معسكره التدريبي في تايلند

نادي الصناعة يقترب من إكمال 
شروط التراخيص

وق��ال هيج��ل ل�(اجلورنال( "بعد التن�سيق م��ع  �رشكة توا�سل 
الإماراتي��ة، ف��ان العر���ص الر�سم��ي ال��ذي ق��دم اىل اجلان��ب 
العراق��ي، ام�ص، ُثب��ت فيه اأن املنتخب ال��ذي �سيواجه اأ�ساطري 
العامل يف كرنفال الب�رشة يف منتخب ابطال اأ�سيا ٢٠٠٧ جاء 
ذلك ح�سب رغبة ال�رشكات املعلنة والتي تكون �ساحبة القرار 

الول والخري يف هكذا كرنفالت".
وا�س��اف "يف ح��ال ع��دم اكتمال الع��دد اخلا���ص باملنتخب 
فاأنن��ا �سندعو بع�ص ال�عبني من ذات اجليل والذين مل ت�سنح 
له��م الفر�س��ة يف اللتح��اق باملنتخ��ب يف وقته��ا لأ�سب��اب 
خمتلف��ة"، لفتًا اإىل اأن "املهاجم الدويل ال�سابق رزاق فرحان 

قد يكون �سمن الت�سكيلة". 

واو�س��ح هيج��ل "ان �رشك��ة توا�س��ل الإماراتية الت��ي تتكفل 
مبباري��ات ا�ساط��ري الع��امل، اك��دت عل��ى ���رشورة ان يك��ون 
لعب��ي املنتخب الوطن��ي من الذين اأعلن��وا اعتزالهم امل�عب 
ب�س��كل نهائي ول ميكن ل�عبني م��ن املنتخب املذكور الذين 
ل يزال��ون ين�سط��ون يف ال��دوري املحل��ي وبع���ص الدوريات 

املحرتفة باللعب يف هذه املباراة".
وتاب��ع "من �سم��ن ال�رشوط اي�س��ًا، يجب ان يك��ون ال�عبني 
لئق��ني بدنيًا وج�سديًا للتواجد يف هذه املباراة، التي �ستكون 
منقول��ة عرب العديد من املحط��ات الف�سائية من خ�ل اإر�سال 

معلومات تخت�ص بطولهم ووزنهم ومعدل اأعمارهم".
ولفت اىل ان "جنوم الك��رة العراقية من الجيال الأخرى مثل 
احم��د را�سي وح�سني �سعيد، �سيك��ون لهم ح�سة من الكرنفال 
من خ���ل توجيه دعوات خا�سة حل�سور املب��اراة وال�سهام 

بنج��اح ه��ذا املحف��ل العاملي ال��ذي يق��ام للم��رة الوىل يف 
الع��راق". ونظ��راً للدع��وات الت��ي مت توجيهه��ا اىل ال�عب��ني 
ف��اأن ت�سكيلة املنتخب الوطني املت��وج بلقب اآ�سيا 2007 من 
املرج��ح ان تكون كالت��ي: حرا�سة املرمى نور �سربي واحمد 
عل��ي، خط الدفاع: حيدر عب��د الأمري، جا�سم حممد غ�م، علي 
ح�س��ني رحيمة، با�سم عبا�ص، خ��ط الو�سط: ق�سي منري، ن�ساأت 
اأكرم، هوار م� حممد، مهدي كرمي، �سالح �سدير، خط الهجوم: 

يون�ص حممود، عماد حممد.
وم��ن املرج��ح اي�سًا ان تت��م الدعوة للمهاجم ال��دويل ال�سابق 
رزاق فرح��ان، نظ��راً للمطال��ب اجلماهريية الت��ي دعت وزارة 

ال�سباب والريا�سة و�رشكة ع�ستار ب�رشورة ا�ستدعائه.
واأعلن��ت وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة ان �سع��ر تذك��رة دخ��ول 
املب��اراة �ستكلف 25 األف دينار لل�سخ���ص الواحد، حيث كان 

ال�سع��ر الويل يق��ارب 50 ال��ف دين��ار ولك��ن وزارة ال�سب��اب 
والريا�سة تكفلت بجزء من التكاليف.

ويف ه��ذا ال�س��دد، اأكد النج��م ال��دويل ال�سابق وم��درب نادي 
النج��ف احل��ايل عم��اد حممد، ان��ه تلق��ى ات�س��اًل هاتفيًا من 
وزي��ر ال�سباب والريا�سة عبد احل�سني عبطان ويدعوه خلو�ص 

املباراة.
وقال حمم��د يف من�سور على موقع��ه يف "الفي�سبوك" "تلقيت 
قب��ل قلي��ل دع��وة ر�سمية حل�س��ور الكرنفال ال��ذي �سيقام يف 
حمافظة الب�رشة بات�سال هاتفي من وزير ال�سباب والريا�سة 

عبد احل�سني عبطان".
واأو�س��ح اأن "ال��وزارة ابلغت��ه بانه��ا �ستجري ات�س��اًل ببقية 
ال�عب��ني من اج��ل ال�ستعداد للمب��اراة واحل�س��ور اىل ملعب 

الب�رشة الدويل".

�أعلن مدير �شركة ع�شتار 
للإنتاج �ل�شينمائي 

و�لتلفزيوين حممد هيجل، 
�ن �ملدرب �لرب�زيلي جورفان 
فيري� �شيقود �بطال �ملنتخب 

�لوطني )�بطال �آ�شيا( 
فريق  مو�جهة  يف   2007

��شاطري �لعامل �لذي ي�شم 
عددً� من �لنجوم �لعامليني 

�ل�شابقني يف �ملبار�ة 
�ال�شتعر��شية �لتي �شتجرى 

على ملعب �لب�شرة �لدويل 
يف �شهر �آب �ملقبل.
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اأك��د مداف��ع ن��ادي اإيفل��ريوم الرنويج��ي ريب��ني 
�سولق��ا، اأن املنتخب الوطني ميتلك فر�سة كبرية 
لتحقيق نتيج��ة اإيجابية ام��ام املنتخب الياباين 
يف ت�سفيات مونديال اآ�سيا 2018. وقال �سولقا 
يف ت�رشي��ح ار�سل��ه موف��د احت��اد الك��رة وتلق��ت 
)اجلورن��ال( ن�سخ��ة من��ه، اإن "املنتخ��ب الوطني 
قدم اداًء جيداً يف مب��اراة كوريا اجلنوبية الودية 
ال�سابق��ة، وما زلنا نوا�س��ل ا�ستعداداتنا ملواجهة 

املنتخب الياباين يوم الث�ثاء املقبل".
واأو�س��ح اأن "ال�عب��ني جاهزون للمب��اراة الأهم 
ويدرك��ون م��دى �سعوب��ة املهمة ام��ام واحد من 

اأكرب الفرق يف اآ�سيا وهو املنتخب الياباين".
واختت��م �سولقا ت�رشيح��ه قائ��ً�: "لدينا فر�سة 
كب��رية لتحقي��ق نتيج��ة اإيجابي��ة ام��ام اليابان، 
لأننا منتلك لعبني جيدين ومدرب جيد و�ستكون 

حظوظنا مت�ساوية".
ويعد �سولقا احدى الركائز الأ�سا�سية يف ت�سكيلة 
املنتخ��ب الوطن��ي، حي��ث يلع��ب يف مرك��ز قل��ب 

الدفاع اىل جانب املدافع احمد اإبراهيم.
ويخو���ص املنتخب الوطني مران��ه الخري، م�ساء 
الي��وم، حيث كث��ف اجلرعات التدريبي��ة للو�سول 
ال�عب��ون  ليك��ون  الق�س��وى  اجلاهزي��ة  اىل 

م�ستعدون متامًا ملوقعة ال�ساموراي.
ويواج��ه املنتخ��ب الوطن��ي نظ��ريه الياب��ان يف 
اآ�سي��ا املوؤهل��ة  اجلول��ة الثامن��ة م��ن ت�سفي��ات 

ملونديال رو�سيا 2018.
وا�ستعد ا�س��ود الرافدين لهذه املب��اراة مبباراتني 
وديت��ني ام��ام الأردن يف ملع��ب الب���رشة الدويل 
وام��ام كوريا اجلنوبية يف المارات، حيث انتهت 
املب��اراة الأوىل بتغل��ب املنتخ��ب الوطني بهدف 
دون رد، فيم��ا تعادل يف الثاني��ة �سلبيًا من دون 

اهداف.

 
اأعل��ن وزير ال�سباب والريا�سة عبد احل�سني عبطان، 
ع��ن ا�ستئن��اف العم��ل مبلع��ب احلبيبي��ة يف مدينة 
ال�س��در بعد توقف��ه لفرتة طويلة، مبين��ًا اأن الوزارة 
خ���ل  م��ن  املنف��ذة  ال�رشك��ة  اقن��اع  ا�ستطاع��ت 
تق��دمي الت�سهي���ت لها. وقال عبط��ان خ�ل جل�سة 
حوارية م��ع جمل�ص ال�سباب الوطني اقيمت يف مقر 
ال��وزارة وح�رشته )اجلورن��ال( اإن "وزارة ال�سباب 
والريا�س��ة ه��ي ال��وزارة الوحيدة الت��ي ت�ستمر يف 
اعم��ال العمار والبناء، وجميع ال��وزارات الأخرى 
ل تنج��ز امل�ساريع بق��در ما تنج��زه وزارة ال�سباب 

والريا�سة".
وبني بالقول: "ا�سعى اىل تطوير وبناء امل�عب يف 
العا�سم��ة بغ��داد، لن الأنظار تتج��ه اىل العا�سمة 
ب�س��كل اأكرب م��ن املحافظ��ات، ويف الوق��ت ذاته ل 

ميكنن��ا ان نهمل امل�ع��ب يف املحافظات الأخرى 
وتاب��ع  وغريه��ا".  والديواني��ة  النا�رشي��ة  مث��ل 
"الوزارة تعمل بطرق غري معهودة وغري ك��سيكية، 
ومتابعة امل�ساري��ع يكون ب�سكل دقيق وتف�سيلي"، 
مبينًا "نحن منتلك تفا�سيل كل �سغرية وكبرية يف 
كل م���رشوع من م�ساريع بن��اء امل�عب". وا�ساف 
اأن "العم��ل يف ملع��ب احلبيبي��ة و�س��ل اىل مراحل 
متقدمة وا�ستطعنا اجتياز اغلب املعوقات، فالعمل 
يف ه��ذا امللع��ب تعر���ص ل�إيق��اف يف اأك��ر م��ن 
منا�سبة، حني تعر�ص العمال التراك ل�ختطاف". 
واو�سح اأن "العمل مبلعب احلبيبية ا�ستاأنف، الحد، 
بعدم��ا ا�ستطعن��ا اقناع ال�رشك��ة ال�سبانية املنفذة 
للم���رشوع من خ�ل تقدمي ال�سمانات والت�سهي�ت 
له��ا". ويت�س��ع ملعب احلبيبي��ة ل� 30 األ��ف متفرج 
ويق��ع يف مدينة ال�سدر �رشق بغ��داد، حيث تعر�ص 

امل�رشوع ل�إيقاف لأكر من عامني.

العب المنتخب السلوي حسان علي متفائل بحظوظ العراق في نهائيات آسيا

سوالقا: نمتلك فرصة لتحقيق الفوز أمام "الساموراي" استئناف العمل بملعب الحبيبية في بغداد
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