
  حج��ز منتخب اإيران الأول لك��رة القدم، مقعده 
يف بطول��ة كاأ���س العامل، التي �س��تقام برو�س��يا 
الع��ام املقبل، بتغلبه على منتخب اأوزبك�س��تان 
2 / �سف��ر ، يف اجلول��ة الثامنة من مناف�سات 
الآ�سيوي��ة  بالت�سفي��ات  الأوىل  املجموع��ة 

املوؤهلة ملونديال رو�سيا 2018.
واأنه��ى املنتخب الإيراين ال�س��وط الأول متقدما 
به��دف �س��جله ���ردار اأزم��ون يف الدقيقة 23، 
ويف ال�س��وط الث��اين، اأ�س��اف مه��دي طارم��ي 
الهدف الثاين للمنتخب الإيراين يف الدقيقة 88.
ورفع املنتخب الإيراين ر�سيده اإىل 20 نقطة يف 
�س��دارة املجموعة بفارق �سبع نقاط كاملة عن 
منتخ��ب كوريا اجلنوبية، ال��ذي واجه املنتخب 
القط��ري ، ليح�س��م املنتخ��ب الإي��راين �سعوده 
للمونديال قب��ل نهاية الت�سفيات بجولتني. يف 
املقاب��ل توقف ر�سيد منتخ��ب اأوزبك�ستان عند 
13 نقط��ة يف املركز الثال��ث، ول تزال فر�سه 
قائم��ة يف التاأه��ل للمونديال �س��واء باحتالله 

املرك��ز الث��اين اأو خو���س امللح��ق اإذا ظ��ل يف 
املركز الثالث. وتقام مباريات اجلولة التا�سعة 
م��ن مناف�سات املجموعة يوم 31 اآب/اأغ�سط�س 
املقب��ل، حي��ث تلتقي �سوريا م��ع قطر، وال�سني 

مع اأوزبك�ستان، وكوريا اجلنوبية مع اإيران.
ويتاأه��ل اأول فريقني م��ن كل جمموعة مبا�رة 
اإىل نهائي��ات كاأ���س الع��امل، يف ح��ني يتواجه 
الثال��ث  املرك��ز  عل��ى  احلا�سل��ني  الفريق��ني 
حتدي��د  اأج��ل  م��ن  الآ�سي��وي  امللح��ق  �سم��ن 
الفري��ق املتاأهل اإىل امللح��ق العاملي ملواجهة 
راب��ع ت�سفي��ات منطق��ة كون��كاكاف. ومل يتلق 
املنتخب الإيراين اأي هزمية خالل هذا الدور من 
الت�سفي��ات حيث حقق الف��وز يف �ست مباريات 
وتع��ادل يف اثنت��ني، فيما كانت ه��ذه اخل�سارة 
ه��ي الرابعة للمنتخ��ب الأوزبك��ي مقابل الفوز 
يف اأرب��ع مباري��ات. وهذا التاأه��ل مل يكن نتاج 
عمل عام او عامني وامنا هو نتاج عمل �سنوات، 
خروج��ه  م��ن  وبالرغ��م  الإي��راين  فاملنتخ��ب 
م��ن نهائي��ات اآ�سي��ا 2015 على ي��د املنتخب 
الوطن��ي فهو مل يغري مدربه الربتغايل كارلو�س 

كريو���س، وامن��ا ا�ستم��ر يف دعم��ه. بالإ�ساف��ة 
اىل ذل��ك ف��اأن العم��ل ال�س��ق واملجه��ود الكبري 
ال��ذي بذل��ه الالعبون خ��الل ال�سن��وات الأخرية 

كان ل��ه دور ب��ارز يف تاألق اإي��ران بالت�سفيات 
وح�سم التاأهل قبل جولتني من النهاية. واعترب 
بيجم��ان منتظ��ري، لع��ب منتخ��ب اإي��ران، اأن 

جن��اح الفريق يف ت�سفيات كاأ�س العامل 2018 
ياأت��ي نتيجة عمل طوي��ل ا�ستمر ل�سنوات. وجاء 
ذلك قب��ل املواجهة احلا�سمة اأم��ام اأوزبك�ستان 
التي انته��ت بفوز ايران بهدف��ني دون رد، على 
�ست��اد اآزادي يف طهران، �سم��ن اجلولة الثامنة 
ال��دور  يف  الأوىل  املجموع��ة  مناف�س��ات  م��ن 
الثال��ث م��ن الت�سفيات الآ�سيوي��ة لكاأ�س العامل 
2018 يف رو�سي��ا. وقال منتظري يف مقابلة 
م��ع موقع الحت��اد الآ�سي��وي لكرة الق��دم على 
النرتنت: خالل ال�سنوات الأربع املا�سية عملنا 
ب�سكل �ساق، وان�سم اإلينا جمموعة من الالعبني 
ال�سباب الذين ن�سجوا الآن ب�سكل كاف، ونعتقد 
اأنن��ا و�سلنا اإىل ما نري��د.. الفريق جاهز ونحن 
اأقوي��اء م��ن الناحي��ة الدفاعي��ة ونلع��ب ب�سكل 
متما�س��ك، اأعتق��د اأنن��ا و�سلنا اإىل م��ا كنا نريد 

قبل خم�س �سنوات".
واأ�ساف: يف الن�سخة املا�سية من كاأ�س العامل، 
كانت اأف�سل الذكريات بالن�سبة يل عندما عدنا 
اإىل اإي��ران وكان النا���س �سع��داء مب��ا قدمن��اه.. 
ولكن م��ن الأف�سل اأن نتحدث ع��ن كاأ�س العامل 

بعد اأن ن�سمن التاأهل لأننا مل ننجز املهمة 
بع��د، واأمامنا واحدة من اأهم املباريات، ونحن 
نرك��ز عليها". واأو�سح الالعب: "نحن كنا ندرك 
اأن مب��اراة اوزباك�ستان رمب��ا تكون من اأ�سعب 
املباريات، نحن الفريق املقابل جيداً وقد قمنا 
بتحليلهم خ��الل الأ�سبوع��ني املا�سيني، ولهذا 
نعرف اأن املباراة �ستكون �سعبة، ولكن اجلميع 

مركزين وناأمل اأن نحقق النتيجة املطلوبة".
بتاأه��ل  ال�س��وارع  يف  الإيراني��ون  واحتف��ل 
منتخ��ب بالده��م لكرة الق��دم موندي��ال رو�سيا 
2018، حيث احت�س��د الإيرانيون يف امليادين 
وال�سواح��ي الك��ربى بالعا�سمة طه��ران، حيث 
احتف��ل املئ��ات حتى فج��ر اليوم به��ذا التاأهل، 
وهم يرفع��ون علم بالدهم ويطلق��ون �سافرات 
ال�سي��ارات. مت��ت ه��ذه الحتف��الت، وهي غري 
معت��ادة يف اإي��ران، و�س��ط انت�س��ار كب��ري م��ن 
عنا���ر ال�رط��ة التي مل متنع رق���س ال�سباب 
يف ال�س��وارع احتفاًل بالتاأهل، رغم اأن القوانني 
ال�سارم��ة باجلمهوري��ة الإ�سالمي��ة، متن��ع هذا 

الأمر.

مستجدات كرنفال البصرة

اتحاد الكرة قلق من مباراة األساطير والشباب والرياضة تؤكد إقامتها في موعدها
 دخل ن��ادي الن�ر الماراتي دائرة ال���راع للتعاقد مع ال�سوري 
عم��ر خرب��ني، لع��ب الظف��رة، وذلك بن��اء عل��ى تاأكي��دات م�سادر 
قريب��ة من "فر�سان الغربية"، بح�سب �سحيف��ة الحتاد الماراتية. 
وينتظر خربني نتائج الت�سالت اجلارية الآن بني الظفرة والهالل 
ال�سعودي لتحديد م�سريه، بعدم��ا اأحاطته الإدارة علمًا بالعرو�س 
املحلية واخلليجية التي تلقاها النادي موؤخراً، متهيداً حل�سم اجلدل 
الدائ��ر حاليًا حول م�سريه م��ع الفريق، وترج��ح تكهنات �سعودية 
ا�ستمرار الالعب يف الهالل، بعد دفع ال�رط اجلزائي املحدد ب�6.5 
ملي��ون دره��م، خ�سو�سًا لرغبة خرب��ني يف موا�سل��ة م�سواره مع 
"الزعي��م الأزرق"، يف حني ك�سف��ت م�سادر قريبة من الظفرة عن 
دخ��ول الن�ر طرفًا يف ال�راع الدائ��ر الآن حول الالعب. ورف�س 
خرب��ني احلدي��ث ع��ن م�س��ريه وو�س��ع املفاو�سات اجلاري��ة الآن 
م��ع الظف��رة من اأندي��ة عدة، وقال اإن��ه ل ي�ستطي��ع اخلو�س يف اأي 
تفا�سي��ل ح��ول املو�سوع، اأو م��ا ميكن اأن يحدث ب�س��اأن العرو�س 

املحلية واخلليجية التي ح�سل عليها الظفرة، 

 ا�ستغ��ّل جنوم منتخب اجلزائر، يتقدمه��م ريا�س حمرز، لعب فريق 
لي�س��رت �سيت��ي الإجنلي��زي، انته��اء املو�س��م الك��روي، وفراغه��م من 
ارتباطاته��م الدولي��ة، للتوج��ه اإىل الأرا�س��ي املقد�سة م��ن اأجل اأداء 
العم��رة. وانت���رت العدي��د م��ن ال�سور، ومقاط��ع الفيدي��و، لريا�س 
حمرز وجمموعة من لعبي املنتخب اجلزائري، عرب مواقع التوا�سل 
الجتماعي، داخل احلرم املكي، بزّي "الإحرام". وجتمع حول حمرز 
وزمالئ��ه، جمموعة م��ن املعتمرين املعجبني، م��ن اأجل التحدث مع 
النج��م اجلزائ��ري، والتق��اط بع�س ال�س��ور معه. و�س��ارك حمرز، يف 
ف��وز املنتخب اجلزائري على نظريه التوج��ويل بهدف نظيف، �سجله 
�سفي��ان هني لعب اأندرخلت البلجيكي، يف م�ستهل م�سوار "حماربي 
ال�سح��راء" يف ت�سفي��ات اأمم اإفريقيا 2019 بالكام��ريون. يذكر اأن 
حمرز، كان قد اأبلغ اإدارة لي�سرت �سيتي برغبته يف الرحيل عن الفريق 
هذا ال�سيف، وتربطه التقارير بالعديد من الأندية الأوروبية الكربى.
وق��د تعر���س الظه��ري الأمي��ن للمنتخ��ب اجلزائ��ري، يو�س��ف عّطال، 
لإ�ساب��ة عل��ى م�ست��وى الكتف، خالل اللق��اء الذي لعب��ه اأمام توجو 
مبلع��ب م�سطف��ى ت�ساك��ر، حل�س��اب اجلول��ة الأوىل م��ن الت�سفي��ات 
املوؤهل��ة اإىل كاأ���س اأمم اأفريقي��ا 2019 بالكام��ريون. ومل يتمك��ن 
يو�س��ف عّطال، من اإكمال املواجهة، التي انته��ت اأم�س بفوز اجلزائر 
به��دف نظيف، واأثبت��ت الفحو�سات اإ�سابته بك���ر يف كتفه. وكان 
اجله��از الفن��ي بقي��ادة لوكا���س األكاراز، ق��د اأقحم لع��ب و�ست هام 
�سفيان فيجويل، بدل منه، والذي مل يكمل اللقاء اأي�سا بعد اإ�سابته.

 اخت��ار لعب نادي �سيكما اوملت���س الت�سيكي يعقوب 
املنتخ��ب  اىل  الن�سم��ام  الأ�س��ل  العراق��ي  يون���س، 
الأوملب��ي الت�سيك��ي بعد ع��دم جدية الحت��اد العراقي 

ل�سمه اىل �سفوف املنتخبات الوطنية العراقية.
وق��ال م�س��در مق��رب م��ن الالع��ب ل�)اجلورن��ال( اإن 
اللع��ب للمنتخ��ب الأوملبي  "يعق��وب يون���س اخت��ار 
الت�سيك��ي بعد عدم جدية الحت��اد العراقي ب�سمه اىل 

�سفوف احدى املنتخبات الوطنية".
وا�س��اف اأن "توا�سل الالع��ب كان مع املدير الإداري 
اأن  اإىل  الأوملب��ي ك��رمي فرح��ان"، لفت��ًا  للمنتخ��ب 
"الأخري ابلغه بان املنتخب الأوملبي �سيعطي الالعب 
مهل��ة �سه��ر ك��ي يكم��ل اأوراق��ه الر�سمية م��ن ا�سدار 

اجلواز العراق��ي وغريها كي يلتحق مبع�سكر املنتخب 
الأوملبي يف اأربيل".

وتابع امل�سدر- الذي ف�س��ل عدم الك�سف عن ا�سمه- 
اأن "رد املنتخ��ب الأوملب��ي وع��دم جديت��ه يف �س��م 
يون���س اىل املنتخب الأوملبي دفع الالعب اىل اختيار 
الأوملب��ي الت�سيك��ي"، مبينًا اأن "الالع��ب كان يف�سل 

الأوملبي العراقي على الأوملبي الت�سيكي".
 ويلعب يعقوب يون�س يف مركز الهجوم )راأ�س حربة(، 
وميتل��ك قامة طويلة تبل��غ 191 م، ويبل��غ من العمر 
21 عامًا ويلعب يعقوب لنادي �سيكما الت�سيكي الذي 
تاأه��ل ر�سميًا اإىل ال��دوري الت�سيكي املمتاز ابتداًء من 

املو�سم املقبل.

 اعتل��ى فري��ق ال�رط��ة بك��رة ال�س��الت، �س��دارة 
بع��د  نق��اط  اربع��ة  بر�سي��د  الثاني��ة  املجموع��ة 
التع��ادل امام نف��ط اجلنوب بهدفني ل��كل فريق يف 
اط��ار اجلولة الثانية م��ن الأدوار النهائية للبطولة. 
احل�س��ة الوىل كانت �سجال يف ما يخ�س ال�سيطرة 
وال�ستح��واذ و�سناعة الهجمات مع اف�سلية ن�سبية 
لكرة القيثارة اخل�راء على م�ستوى اخلطورة �سيما 

بعد ا�ساعة عدة فر�س �سانحة للت�سجيل.
وق��دم املحرتف امل���ري ل�س��الت ال�رطة عبدو 
ال�س��ول، خ��الل املب��اراة كالع��ادة م�ست��وى فن��ي 
ي�س��ار له بالبنان، �سيما بعد ان افتتح الت�سجيل قبل 

دقائق من نهاية ال�سوط الول من املباراة.
وتعر�س��ت كتيب��ة م��درب ال�رط��ة اث��ري الدراجي، 
لإ�ساب��ة موؤث��رة عندم��ا غ��ادر احلار���س ال�سا�سي 
للفريق م��ن املباراة متاأث��راً باإ�سابة خالل التحام 
عني��ف. ال�س��وط الث��اين مل يق��ل �س��اأن ع��ن �سابقه، 
فيم��ا يخ�س الث��ارة والندية ب��ني الفريقني، حيث 
ن��زع الفريق الب�ري بكل ق��واه للخطوط المامية 
لإدراك ه��دف التعدي��ل الذي حتقق له بع��د ت�سديده 
حمكم��ة م��ن الالعب حم��زة عبا�س، ليع��ود الالعب 
ذات��ه ويرجح كفة فريقه بهدف ث��ان جاء من خطاأ 

دفاعي اخ�ر.

خريبين يشعل صراعًا بين األندية 
اإلماراتية

نجوم منتخب الجزائر 
يختتمون موسمهم بالعمرة

محترف عراقي يختار اللعب لألولمبي التشيكي

الشرطة يعتلي صدارة مجموعته في 
دوري الصاالت

 وق��ال رئي���س الحت��اد العراق��ي لك��رة القدم عب��د اخلالق 
م�سع��ود ل�)اجلورنال( اإن "مباراة جن��وم املنتخب الوطني 
املت��وج بكاأ�س اآ�سي��ا 2007 اما فري��ق ا�ساطري العامل هي 
جم��رد فك��رة قائم��ة ول يوجد اتف��اق ر�سمي م��ع "�ركة 

توا�سل الإماراتية" امل�سوؤولة عن فريق ال�ساطري".
واأ�س��اف اأن "�ركة "توا�سل" ا�سرتطت احل�سول على ريع 
تذاك��ر املب��اراة، التي من املرج��ح اأن يح�ره��ا 65 األف 
متفرج، بالإ�ساف��ة اىل ريع النقل التلفزي��وين والإعالنات 
داخ��ل امللع��ب والت��ي تق��در اجمايل ه��ذه ال���روط باأكرث 
م��ن مليون دولر، بالإ�ساف��ة اإىل 250 األف دولر تدفعها 
احلكومة العراقية". واأو�سح اأن "ال�ركة الإماراتية طالبت 

اي�س��ًا، بتخ�سي���س طائرة تق��ل ال�ساطري م��ن الأردن اإىل 
الب�رة، ومن ثم تقلهم طائرة هليكوبرت من مطار الب�رة 
اإىل امللع��ب لتن��اول وجبة الغ��داء واإقام��ة موؤمتر �سحفي، 
وفور انتهاء املباراة تعود بهم طائرة الهليكوبرت اإىل مطار 
الب���رة لالإق��الع اىل الأردن". واختت��م م�سعود ت�ريحه 
قائاًل: "ال���رار التي ميكن ان تلحقه��ا املباراة هي اكرث 
من فوائدها، فنح��ن مازلنا حتت اختبار رفع احلظر الكلي 
ع��ن املالعب العراقية، واي خطاأ يف تنظيم املباراة �سيوؤثر 
عل��ى ملف رفع احلظر، وبالت��ايل نحن نرى ان اقامتها يف 

ظل الو�سع احلايل جمازفة".
  وب��دوره، قال مدير اعالم وزارة ال�سب��اب والريا�سة علي 
العطواين ل�)اجلورنال( اإن "�ركة ع�ستار لالإنتاج والتوزيع 
ال�سينمائي اأجن��زت مهامها وان�سحبت من املفاو�سات مع 

�رك��ة "توا�س��ل" الإماراتية من اجل اإقام��ة مباراة جنوم 
املنتخب الوطني املتوج بلقب كاأ�س اآ�سيا 2007 ومنتخب 
ا�ساط��ري الع��امل". واو�س��ح اأن "وزارة ال�سب��اب والريا�سة 
�ستكون هي الطرف املفاو���س مع ال�ركة الإماراتية، من 
اج��ل اإقامة املباراة بوقتها املح��دد يف الأول من �سهر اآب 

املقبل على ملعب املدينة الريا�سية يف الب�رة".
واأ�س��اف اأن "املب��اراة لن تدخل يف اجن��دة الفيفا ولي�ست 
مباراة ر�سمية، فهي مباراة احتفالية وعبارة عن كرنفال".
وتاب��ع اأن "الحت��اد العراق��ي لك��رة القدم ي��رى ان توقيت 
املب��اراة غري منا�سب ولديه تخ��وف من حدوث خرق اأمنى 
او خل��ل يف تنظيم املب��اراة من املمك��ن ان توؤثر على رفع 
احلظ��ر عن الك��رة العراقي��ة". واك��د العط��واين اأن "الوزارة 
حت��رتم راأي احت��اد الك��رة، ولك��ن املب��اراة ه��ي مبثاب��ة 

احتفالية و�ستقام على مالعب الوزارة، ولن تدخل يف اإطار 
اختب��ار رفع احلظر عن الكرة العراقي��ة، وامنا الهدف منها 
هو اعالمي لت�سليط ال�سوء عامليًا على الريا�سة العراقية". 
واأختت��م مدير اعالم وزارة ال�سب��اب والريا�سة اأن "توقيت 
املب��اراة ثاب��ت، و�ستق��ام يف موعدها بعد اإمت��ام التفاق 
ب�س��كل كام��ل مع ال�رك��ة الإماراتية"، مبين��ًا اأن "الوزارة 
متاأكدة من جناح تنظيم هذه املباراة وترجح ان يكون لها 

�سدى وا�سع لدى جميع دول العامل".
وكان مدي��ر �رك��ة ع�ست��ار ق��د ���رح ل�)اجلورن��ال( اأن 
"�رك��ة توا�س��ل الإماراتي��ة اأب��دت ا�ستعداده��ا خلو���س 
املب��اراة، واتفقن��ا عل��ى ان يق��وم كل لع��ب م��ن ه��وؤلء 
ال�ساط��ري بت�سوير مقطع فيديو يدع��م فيه رفع احلظر عن 

الكرة العراقية".

  اأعرب االحتاد العراقي لكرة 
القدم، عن قلقه ازاء اإقامة 

مباراة جنوم املنتخب الوطني 
يف كاأ�س اآ�سيا 2007 امام 

فريق ا�ساطري العامل على ملعب 
الب�سرة الدويل وتاأثريه على 

ملف رفع احلظر عن الكرة 
العراقية، فيما اأكدت وزارة 

ال�سباب والريا�سة، اأن املباراة 
�ستقام يف موعدها املحدد 

مطلع اآب املقبل، بعد االتفاق 
مع �سركة "توا�سل االإماراتية" 

امل�سوؤولة عن فريق اال�ساطري.
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اأعلن الحت��اد العراقي املركزي لك��رة ال�سلة، عن 
مواعي��د مباري��ات منتخبن��ا الوطن��ي الول يف 
بطولة "وليم جونز" الدولي��ة الودية التي �ستقام 

يف ال�سني تايبيه ب�سهر يوليو املقبل.
و�سيفتت��ح املنتخب الوطني م�س��واره يف البطولة 
بلق��اء املنتخب الهندي يف 15 متوز املقبل، ويف 
مبارات��ه الثاني��ة �سيقاب��ل الياب��ان يف ال�ساد�س 
ع�ر من ال�سهر ذاته، وبعدها بيوم واحد �سيالقي 
املنتخ��ب الكن��دي، ويف الثام��ن ع�ر م��ن ال�سهر 
ذات��ه �سيالعب الفريق الثاين ملنظمة "روك"، قبل 
ان يالق��ي الفري��ق الأول لذات املنظم��ة بعد يوم 

واحد، ويف 20 متوز �سيالقي منتخب الفلبني.
وي�ستكمل املنتخب الوطن��ي م�سواره يف البطولة 
بلق��اء املنتخب الإي��راين يف احل��ادي والع�رين 
من متوز، وبعد يوم واحد �سيواجه منتخب كوريا 

اجلنوبي��ة، ويختت��م م�س��واره يف البطول��ة ي��وم 
الثال��ث والع�رين من �سهر مت��وز بلقاء املنتخب 

الليتواين.
ون���ر الحت��اد العراق��ي يف وق��ت �ساب��ق وعلى 
موقع��ه الر�سم��ي ان املنتخب الوطن��ي �سيخو�س 
مع�سكري��ن تدريبي��ني الول يف بغ��داد بتاري��خ 
قاع��ة  عل��ى  لأ�سبوع��ني  ميت��د   15/6/2017
ال�سعب لالألع��اب الريا�سية، ام��ا الثاين ف�سيكون 
بال�سهر الق��ادم يف تركيا ليخو�س املنتخب عدة 
مباري��ات جتريبية من بعدها التوجه اىل ال�سني 
تايبيه للم�ساركة يف بطولة "وليم جونز" الدولية 
الودي��ة قبل الدخول يف مع��رتك اآ�سيا بالعا�سمة 

اللبنانية بريوت يف �سهر اب القادم.
وتعاقد الحت��اد العراقي مع كادر تدريبي تركي 
يتك��ون من املدرب اإيرمان كونرت وي�ساعده اتيال 
�سلبي وم��درب اللياقة ب��وراك اون�ساي واملعالج 

هايرتني جورجولو.

ت�ساب��ق اإدارة ن��ادي املين��اء لك��رة الق��دم، الزم��ن 
من اج��ل اجناز مل��ف تراخي�س الحت��اد ال�سيوي 
للمحرتف��ني  العراق��ي  ال��دوري  يف  للم�سارك��ة 
والبط��ولت ال�سيوية الع��ام املقبل. وق��ال م�سدر 
يف اإدارة الن��ادي ل�)اجلورنال( اإن "الإدارة املوؤقتة 
لن��ادي املين��اء الريا�سي، افتتحت م�س��اء الثنني، 
مقره��ا اجلدي��د و�س��ط املعق��ل بع��د اكتماله��ا عقد 
الإيج��ار ودرج��ه �سمن ���روط نظ��ام الرتاخي�س 
الت��ي ار�سلتها بيد خمولها مدي��ر تراخي�س النادي 
"���رط عق��د ا�ستئج��ار  اأن  اىل بغ��داد". واأ�س��اف 
امللع��ب ه��و املع�سل��ة الوحي��دة التي تق��ف حائال 
اأم��ام اكتمال جميع ال�روط، كون��ه متعلق بوزارة 
ال�سب��اب والريا�س��ة الت��ي مل حت�سم ه��ذا املو�سوع 
وو�سع��ت الندي��ة يف م��اأزق بع��دم اإبرامه��ا عقود 

الإيج��ار"، لفت��ًا اإىل اأن "ه��ذا الأم��ر ينطب��ق على 
ال��زوراء واجلوية وغريه��ا من الأندي��ة التي تعاين 
الأمري��ن". واأو�س��ح اأن "اإدارة امليناء اقامت ور�سة 
عم��ل ملناق�سة كيفي��ة التو�سل اىل حل��ول مر�سية 
لإنه��اء م�ساأل��ة ا�ستئجار امللعب، الت��ي باتت توؤرق 
اجلمي��ع، واأ�سبح��ت لزام��ًا الإيف��اء به��ا يف امل��دة 
الزمني��ة املح��ددة". وتاب��ع امل�سدر- ال��ذي ف�سل 
ع��دم الك�سف عن ا�سمه- اأن " الإدارة �ستتحرك على 
مديري��ة �سباب وريا�سة الب���رة، من اجل اإي�سال 
�سوته��ا اىل وزارة ال�سباب والريا�سة لغر�س حثها 

بالإ�راع لإبرام عقد ا�ستئجار ملعب الفيحاء".
بحكوم��ة  �ستلتق��ي  الن��ادي  "اإدارة  ان  اىل  ولف��ت 
الب���رة املحلية، لإب��رام عقد اإيج��ار ملعب الزبري 
الوملب��ي كون��ه تاب��ع اىل الإدارة املحلي��ة ليكون 
ملعب��ا للفريق يف حال تعرث املفاو�سات مع وزارة 

ال�سباب والريا�سة".

االستقرار والعمل الشاق أبرز عوامل نجاح إيران في التأهل لمونديال 2018
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