
 
 يف حوار مطول اج��راه املوقع الر�سمي لالحتاد 
الآ�سيوي لكرة القدم، ك�سف جنم املنتخب الوطني 
ال�سابق يون�س حمم��ود عن �سبب رف�سه لعر�سي 
ليون ومر�سيلي��ا الفرن�سيان بعد التتويج ببطولة 
كاأ���س اآ�سي��ا 2007. وق��ال املهاج��م العراق��ي: 
"كانت لدينا م�ساكل يف العراق، ولكن لو مل تكن 
ه��ذه امل�ساكل موجودة، ف��اإن كل لعبينا �سوف 
يلعبون يف اأوروبا، حاول ناديي مر�سيليا وليون 
التعاقد معي واأخذي لأوروبا، ولكنني مل اأذهب، 
واجلمي��ع ي�ساألني مل��اذا؟ واأعتق��د اأن ذلك لأنني 
مل اأفهم الع��امل اخلارجي". واأ�ساف: "كان لدينا 
العدي��د من امل�س��اكل يف العراق، اإحداه��ا اأنه مل 
يكن لدينا �سوى اثنتني من القنوات التلفزيونية، 
اأم��ا الآن فالو�سع خمتل��ف، وميكنني البقاء يف 
غرفت��ي واأن اأع��رف م��ا يح��دث يف اأمريكا ويف 
كل م��كان، كم��ا كن��ت يف ذل��ك الوق��ت قلقًا من 
ع��دم القدرة عل��ى التحدث، وه��ل ميكنني تناول 
الطع��ام! اأعتق��د اأن ه��ذه الأم��ور كان��ت م�سكلة، 

وه��ي ال�سب��ب يف عدم انتق��ايل اأوروب��ا". وتابع 
حمم��ود: لك��ن الآن ويف كل وقت اأق��ول: يا اإلهي 
مل��اذا مل اأذهب! م��ن الطبيعي اأن اأذه��ب، عندها 
كن��ت �ساألعب اإىل جان��ب لعب خط الو�سط نادي 
ليون النجم الربازيلي جونينيو برينامبوت�سانو، 
كان باإمكاين اأن األعب يف اأوروبا ب�سهولة، ولكن 
كنت قلقًا ب�ساأن عدم القدرة على التحدث بلغتهم 
هن��اك، وتن��اول الطعام، كان��ت ه��ذه م�سكلتي. 
ويف الوق��ت ال��ذي مت في��ه كتاب��ة ه��ذا التقرير، 
كانت اآخر مب��اراة يخو�سها حممود مع منتخب 
العراق كبديل اأمام منتخب فيتنام يف 29 اآذار/

امل�سرتك��ة  الت�سفي��ات  2016، خ��الل  مار���س 
املوؤهل��ة لنهائي��ات كاأ���س اآ�سيا وكاأ���س العامل، 
وكان اآخ��ر مو�سم له م��ع النادي يف نف�س العام، 
وذلك مع ن��ادي الطلبة الذي فيه اإرثه الأول. يف 
ح��ني اأن حمم��ود مل ي�ستطع خو���س جتربة على 
ال�ساح��ة العاملية والأوروبية كم��ا كان يود، اإل 
اأن الذكري��ات الت��ي اأعط��اه له��ذه الق��ارة خالل 
م�سريت��ه الكروية على مدار ما يقرب من عقدين، 
فاإنن��ا نعتز ونحتف��ل بها. و�سل��ط موقع الحتاد 

الآ�سيوي عل��ى احلياة اخلا�سة لالعب، حيث اعد 
تقريراً مطوًل عن بدايات "ال�سفاح" يف لعبة كرة 
القدم وجاء كالتي: وتوجه يون�س حممود، الذي 
ول��د يف الدب�س مبنطقة ب��اي ح�سن يف حمافظة 
كركوك، اإىل م�سار خمتلف جداً، حيث ف�سل جنل 
لع��ب كرة قدم ورجل �رشطة حمل��ي �سابق لعب 

كرة ال�سلة يف �سن ال�سباب".
عل��ى الرغم م��ن ذلك، فقد قرر حمم��ود يف العام 
1996، اأن تك��ون لعبة ك��رة القدم هي الطريق 
التي �سي�سلكها كونها اأكرث فائدة ماديًا ومهنيًا، 
و�رشع��ان م��ا ب��داأ اللع��ب م��ع نادي��ه املحل��ي 

كركوك".
وكان وا�سح��ًا، حت��ى ذل��ك احل��ني، اأن الالع��ب 
�سي�ستم��ر اإىل اأن ُيعرف با�س��م "ثعلب ال�سحراء"، 
وكان ُمق��دراً ل��ه اأن يح�سل عل��ى اأ�سياء اأكرب من 
ن��ادي حمافظته، عندما وق��ع للعب مع اأحد اأبرز 

اأندية العراق، ومقره مدينة بغداد نادي الطلبة.
وكان اأول ظه��ور ملحمود مع الطلبة اأمام ناديه 
الق��دمي كرك��وك، ليق��وم بو�س��ع ال��ولء لن��ادي 
حمافظته جانبًا، وينجح يف ت�سجيل "هاتريك"، 

بالثنائي��ة  الف��وز  لتحقي��ق  الطلب��ة  ليق��ود 
ال��دوري والكاأ�س. وقال حمم��ود يف وقت �سابق: 
لك��ي نكون �سادقني، توقع ع��دد قليل اأن يذهب 
العراق اإىل اأبعد من املرحلة الإق�سائية، ومل نكن 
نتوقع اأننا �سنفوز يف اأهم بطولة يف اآ�سيا، ولكن 
وبدون �س��ك اأن كل لع��ب يف فريقنا كان حلمه 
اخلا���س خلق م��ا هو غري ُمتوقع، وقب��ل اأن تبداأ 

البطولة قلت لنف�سي "اإنها الآن اأو اأبداً".
وق��ال حممود: كان �سيئ��ًا ل ُي�سدق بالن�سبة يل، 
حت��ى ه��ذا اليوم، �سنعن��ا كل �س��يء يف طريقنا 
اإىل اأبع��د م��ن خيالن��ا، لق��د كتبن��ا اأ�سماوؤنا يف 
كت��ب التاريخ عندما فزن��ا باللقب القاري للمرة 
الأوىل، والأه��م من ذلك هو اأن ن�سنع البت�سامة 
عل��ى وجوه اأبن��اء �سعبنا من خ��الل حتقيق هذا 
النت�سار الهائ��ل. واأ�سبحت بطول��ة كاأ�س اآ�سيا 
2007، �سيئًا من الفولكلور يف عامل كرة القدم، 
وق�س��ة امُل�ست�سع��ف يف نهاية املط��اف، ولي�س 
هن��اك �س��ك يف اأن حممود هو من ب��ني الأبطال، 
املب��اراة  يف  ال�سحري��ة  اللحظ��ة  بع��د  خا�س��ة 

النهائية للبطولة.

البطولة العربية لألندية

 م��ع بدء الع��د التنازيل على موع��د انعقاد املوؤمت��ر النتخابي عندليب الفرات يواجه الهالل السعودي إلحياء آمال العبور إلى نصف النهائي
لن��ادي ال�رشطة الريا�سي ، والذي من املزم��ع اأجراوؤه ، ال�سبت 
الق��ادم ، امل�س��ادف التا�س��ع والع�رشي��ن م��ن ال�سه��ر احلايل ، 
بع��د ا�ستح�سال املوافق��ات الر�سمية ومبارك��ة وزارة الداخلية 
الراع��ي الر�سم��ي للن��ادي متمثل��ة ب�سخ���س رئي�سه��ا قا�س��م 
الأعرج��ي الرئي�س الفخري للنادي ال��ذي �سي�رشف بنف�سه على 
العر���س النتخاب��ي الذي �سيق��ام على قاعة الن��ادي الرتفيهي 
ل�سباط وقوى الأمن الداخلي ، عقد ممثلو الهيئة العامة لأبناء 
القيث��ارة اخل�رشاء اجتماعا مو�سعًا له��م �سباح اليوم يف مقر 
النادي ا�ستعداداً لالنتخابات القادمة ومناق�سة و�سع اللم�سات 
الأخرية لإجناحها مبا يخدم م�سرية الفرق املن�سوية حتت لواء 
القيث��ارة اخل���رشاء ، موؤكدي��ن حر�سه��م على اأهمي��ة ا�ستقرار 
النادي اإداريًا خالل الفرتة املقبلة من خالل الت�سويت لالأن�سب 
والأ�سل��ح له��ذه املهم��ة ، م�سددين على ���رشورة قطع الطريق 
اأمام من يحاول زعزعة ا�ستقراره واإدخاله يف متاهات �ستلقي 
بظاللها ال�سلبية عل��ى اأجواء النادي ب�سبب الأطماع ال�سخ�سية 

وال�رشاعات التي اأكلت من جرفه الكثري �سابقًا.

 �س��وق انتقالت الزمالك مازال م�ستع��ال. جمل�س اإدارة النادي 
ينج��ح يف ح�س��م �سفق��ة التعاق��د م��ع اأحم��د كابوري��ا لع��ب 
امل���رشي. ولع��ب كابوري��ا 31 مب��اراة يف ال��دوري بقمي�س 
امل���رشي، حيث جن��ح يف ت�سجي��ل 5 اأه��داف و�سناعة مثلهم 
لي�ساه��م يف اإنه��اء الفري��ق البور�سعيدي، لل��دوري يف املربع 
الذهبي. م�ست��وى كابوريا خالل املو�سم املنق�سي جعله حمط 
اأنظار العديد من الأندية بينهم الزمالك والأهلي ح�سبما ك�سف 
�سم��ري حلبية رئي�س الن��ادي البور�سعيدي يف وق��ت �سابق مع 
FilGoal.com قائ��ال: "نع��م. يوجد عرو���س من الزمالك 
والأهلي وفريق اإماراتي م��ن اأجل كابوريا". مرت�سى من�سور 
رئي�س نادي الزمالك عقد جل�سة مع �سمري حلبية رئي�س النادي 
امل���رشي اإىل جانب حممد �سيحة و�سي��ط ال�سفقة والذي بدور 
تكف��ل باإي�س��ال املفاو�س��ات اإىل نقط��ة اتف��اق واأنه��ى كافة 
التفا�سيل املالية بني الطرفني. اجلل�سة انتهت بنجاح الزمالك 
يف ح�س��م �سم كابوريا خالل فرتة النتقالت احلالية. وك�سف 
م�س��در م�سوؤول داخ��ل النادي امل���رشي قيم��ة ال�سفقة وهي 
8 مالي��ني جني��ة. الزمالك �سيدفع 4 مالي��ني نقدا اإىل جانب 
تق�سيط املبلغ املتبقي. وف��ور ح�سول الزمالك على ال�ستغناء 
اخلا���س بكبوري��ا �سيك��ون لع��ب امل���رشي البور�سعيدي هو 
ال�سفق��ة اخلام�سة للفريق. �سم كل من كابوجنو كا�سوجنو من 
الحت��اد وبنيام��ني اأ�سيمبوجن من الداخلي��ة واأحمد داوودا من 

م�رش للمقا�سة و�سالح عا�سور من اإنبي.

بيان��ا  الق��دم،  لك��رة  الآ�سي��وي  الحت��اد  اأ�س��در   
بخ�سو���س تنظي��م اآلي��ة البث املبا���رش ملباريات 
دوري اأبطال اآ�سيا والت�سفي��ات الآ�سيوية املوؤهلة 
لكاأ�س الع��امل 2018، يف �سوء التطورات الأخرية 
مبنطق��ة اخللي��ج. واأو�س��ح الحت��اد يف بيان��ه اأن 
جلن��ة امل�سابق��ات التابع��ة ل��ه، �ستوا�س��ل العم��ل 
م��ع الحتادي��ن ال�سع��ودي والإمارات��ي، م��ن اأجل 
�سمان عدم تاأثر ب��ث مباريات دوري اأبطال اآ�سيا 
والت�سفي��ات الآ�سيوي��ة لكاأ���س الع��امل، واحلق��وق 
امل�سابق��ات  جلن��ة  اأن  اإىل  واأ�س��ار  التجاري��ة". 
اجتمع��ت يف الدوحة، واأعربت اللجنة عن امتنانها 
لالحتادي��ن ال�سعودي والإمارات��ي على جهودهما 
من اأج��ل م�ساع��دة الحت��اد الآ�سيوي لك��رة القدم 

يف ب��ث املباري��ات املقبل��ة. وقال لني زي��او هوا 
ال��ذي تراأ���س مناق�سات اللجنة يف ه��ذا املو�سوع: 
"ه��ذا الو�سع معقد للغاية، ولكنن��ا �سعداء بتلقي 
�سمان��ات م��ن الحتادي��ن ال�سع��ودي والإماراتي 
باأنهم��ا ل��ن يعرت�س��ا عل��ى توف��ري النق��ل الدويل 

للمباريات يف بلديهما".
واأ�س��اف "تقدر اللجنة اأهمي��ة الدفاع عن احلقوق 
التجاري��ة لالحت��اد الآ�سي��وي لكرة الق��دم، ونحن 
واثق��ون من ا�ستمرار العمل الإيجابي ل�سمان �سري 
املباري��ات". واأو�سح اأن "الحت��اد الآ�سيوي لكرة 
الق��دم �سين�سق مع نظريه الدويل، خالل املباراتني 
املهمت��ني يف ت�سفي��ات كاأ�س الع��امل، بالإمارات 

وال�سعودية...".

 ي�ستكمل، اليوم اخلمي�س، دوري الكرة املمتاز بجولته 
ال��� 16 م��ن املرحل��ة الثاني��ة، باإقام��ة مبارات��ني يف 
حمافظت��ي بغ��داد وزاخ��و. وي�ست�سي��ف ملع��ب الكرخ 
لق��اء فريقه مع الكهرباء، حيث ي�سعى �ساحب الأر�س 
اىل حتقي��ق فوزه الثال��ث هذا املو�سم، فيم��ا �سيحاول 
الكهرب��اء موا�سل��ة �سل�سل��ة الف��وز يف اخ��ر مبارياته. 
و�س��ع فري��ق الك��رخ ل ي���رش ع��دو ول �سدي��ق، حيث 
يتذي��ل الرتتي��ب بر�سي��د 16 نقطة، ومل يف��ز �سوى يف 
مبارات��ني طيلة املو�س��م، وكذلك فه��و مل يح�سد �سوى 
ث��الث نقاط يف اآخ��ر 10 جولت من ثالث��ة تعادلت. 
اما فريق الكهرباء، فهو مير بفرتة انتعا�س على �سعيد 
النتائج، بعدما تغل��ب يف اآخر مباراتني امام ال�سماوة 

ونف��ط مي�سان، وكذل��ك فهو يحتل املرك��ز الرابع ع�رش 
وبفارق نقط��ة وحيدة عن �ساحب املركز الثالث ع�رش 
فريق كربالء. ويف املباراة الثانية، يحل احلدود �سيفًا 
عل��ى زاخ��و، يف مب��اراة ياأمل م��ن خالله��ا الفريقان 
الظف��ر بنقاط املب��اراة. فريق زاخو ف��از يف مباراتني 
فق��ط طيل��ة ال��دوري، وح�س��د 22 نقط��ة و�سعت��ه يف 
املرك��ز ال�ساد�س ع�رش، حيث عانى الفريق المرين هذا 
املو�س��م ب�سبب ع��دم ا�ستق��رار كادره التدريبي وكذلك 
ب�سبب امل�ساكل الإدارية التي حلقت بالفريق. اما فريق 
احلدود، ف��اأن و�سعه اف�سل بكثري م��ن زاخو، اذ يحتل 
املرك��ز ال�ساد�س ع�رش بعدما ح�س��د 22 نقطة من 32 

مباراة لعبها يف الدوري املمتاز.

عمومية القيثارة تحضر 
لالنتخابات المقبلة

الزمالك يحسم صفقة العب المصري

االتحاد اآلسيوي يطمئن الجماهير السعودية واإلماراتية

الكرخ يواجه الكهرباء والحدود يالقي زاخو في الدوري

وخ���رش نف��ط الوط���س مبارات��ه الأوىل به��دف دون رد اأم��ام 
الرتج��ي التون�سي، حيث �سهد املباراة اخطاًء حتكيمية فادحة 
غ��ريت م�س��ار املب��اراة وت�سبب��ت بهزمية نف��ط الو�س��ط. وقدم 
نادي نف��ط الو�سط احتجاًجا ر�سمًي��ا اإىل الحتاد العربي لكرة 
القدم، وجلنة احل��كام امل�رشفة على مناف�س��ات بطولة الأندية 
العربي��ة، �سد احلكم امل�ساعد الثاين، الليبي �سليمان اأبو اخلري، 
ال��ذي األغى هدًفا يبدو �سحيًحا للفري��ق العراقي اأمام الرتجي 
التون�سي، بداعي الت�سل��ل. وجاء هدف الفريق التون�سي الوحيد 
بعد 3 دقائق م��ن اإلغاء حكم اللقاء لهدف يبدو �سحيًحا لنفط 

الو�سط.
وق��ال امل���رشف عل��ى فريق نف��ط الو�س��ط، فرا�س بح��ر العلوم 

اإن "اإدارة الن��ادي جل��اأت للط��رق القانونية، م��ن خالل تقدمي 
اعرتا���س ر�سم��ي، لتخ��اذ الق��رار املنا�س��ب يف ح��ق احلك��م، 
ال��ذي �سادر جهود فريقنا باإلغائ��ه لهدف �سحيح اأجمع عليه 
املتابعون". واأ�ساف: "لعبونا قدموا مباراة عالية امل�ستوى، 
وفر�س��وا �سيطرتهم على جمريات اللع��ب، رغم اأن الرتجي من 
الف��رق الكبرية، ومر�سح للفوز بالبطولتني الإفريقية والعربية، 
اإل اأن لعبين��ا حتكم��وا يف املب��اراة ب�س��كل جي��د". واأكد بحر 
العل��وم اأن "نف��ط الو�س��ط مل يفقد اآمال��ه يف التاأه��ل اإىل الدور 
الثاين، حي��ث ل يزال هناك مباراتني نراهن عليهما ل�ستعادة 
توازنن��ا يف املجموعة". فريق نف��ط الو�سط طوى ف�سول ق�سة 
مب��اراة الرتج��ي احلزين��ة والت��ي كان بطلها احلك��م امل�ساعد 
الث��اين الليبي خالد �سلمان اب��و اخلري الذي ارتفعت رايته بغري 
مو�سعها احلقيقي لتلغي ه��دف موؤيد العجان يف الدقيقة 80 

م��ن املب��اراة، لتتغري م�س��ار املب��اراة ويحرز بعده��ا الرتجي 
هدفه الوحيد يف الدقيقة 83 و�سط ا�ستغراب جميع املتابعني، 
وبرغم ذلك نف�س نف��ط الو�سط غبار الخطاء التحكيمية وعاد 
لو�سع��ه الطبيعي �سباح اأم���س بوحدة �سباحي��ة عازما على 

التعوي�س يف املباراة املقبلة.
وتعاطف��ت جميع الف�سائيات الناقل��ة واملواقع الخبارية مع 
ممثل الكرة العراقية فريق نفط الو�سط واجمع جميع املتابعني 
على ان الفريق العراقي ذبح ب�سفارة وراية احلكام حيث اأغفل 
الول ركل��ة ج��زاء ل يختلف عليه اثنني والث��اين اغتال فرحة 
لعبين��ا باإلغ��اء ه��دف بطريقة اقل م��ا نقول عليه��ا �ساذجة، 
مق�س��ورة ال�رشف التي ح�رش بها عدد م��ن امل�سوؤولني ومنهم 
ال�سفري العراقي يف م�رش ال�سيد حبيب ال�سدر ا�سادوا بامل�ستوى 
الرائ��ع لالعبي نفط الو�سط اكدوا ان املباراة �رشقة من الفريق 

العراقي باإ���رشار على الأخطاء. م��درب الفريق هاتف �سمران 
ا�س��ار اىل اننا "طوينا ف�سول الق�سي��ة واملباراة امام الرتجي 
بكل حيثياته��ا باتت من املا�سي وبداأنا تدريباتنا من جديد، 
م�رشي��ن عل��ى التعوي�س املب��اراة املقبل ام��ام الهالل ل تقل 
اهمي��ة ع��ن �سابقته��ا وتعد مف��رتق طريق ن�سعى م��ن خاللها 
ل�س��رتداد حقنا واثب��ات جدارة نف��ط الو�س��ط باملناف�سة على 

بطاقة التاأهل".
واو�سح انه "حتدث مع الالعبني و�سكرهم على الداء الرجويل 
يف مباراة الرتجي وحثهم على موا�سلة العطاء لنوؤكد للجميع 
بان نفط الو�سط رقما �سعبا يف املجموعة ولي�س حمطة مثلما 
كان يتوقع الخرين قبل انطالق البطولة"، لفتا ان "الالعبني 
ترك��وا ارها�سات الدوري وعانات الواق��ع الذي عا�سه الفريق 

وقدموا مباراة تليق بهم كممثل للكرة العراقية".

 يواجه فريق نفط 
الو�سط نظريه 

الهالل ال�سعودي على 
اإ�ستاد الإ�سكندرية 
يف اجلولة الثانية 

من البطولة العربية 
لالأندية املقامة 

مناف�ساتها يف م�سر، 
حيث تطمح كتيبة 

املدرب هاتف �سمران 
اىل حتقيق الفوز 

لإحياء امال العبور 
اىل ن�سف النهائي 

البطولة.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

  بغداد - خاصبغداد - خاص
يلتق��ي ممث��ل الع��راق نفط الو�س��ط مت�س��در املجموعة 
الثاني��ة مع ثاي �سون نام الفيتنام��ي ثاين املجموعة 
الأوىل الي��وم اخلمي���س، يف ال��دور رب��ع النهائ��ي م��ن 
بطول��ة كاأ�س اآ�سيا لكرة ال�س��الت املقامة مناف�ساتها 
يف فيتن��ام. ويف نف�س الدور اي�س��ًا يتقابل الريان مع 
الظف��رة الإمارات��ي اأول املجموع��ة الأوىل اأي�س��ًا. وقد 
ح�سم نادي نفط الو�سط ال�سدارة بعد فوزه على الريان 
القطري 2-4 على �سالة فو ثو يف هوت�سي منه، �سمن 
اجلول��ة الثالث��ة والأخ��رية م��ن مناف�س��ات املجموعة 
الثاني��ة يف بطول��ة الأندي��ة الآ�سيوية لك��رة ال�سالت 
2017 يف فيتن��ام. و�سج��ل وليد خال��د )1( وفرهاد 
توكل��ي )1( وق��درت باه��ادوري )39 و40( اأه��داف 
نف��ط الو�سط، يف حني اأحرز ح��ازم �سليم )27( وحممد 
طاهري )36( هديف الري��ان. و�سهدت املباراة الثانية 

�سم��ن ذات املجموعة اأي�سًا ف��وز فامو�س الإندوني�سي 
عل��ى دي�سي انف�ست الطاجيكي 2-5 على ذات ال�سالة. 
وت�س��در نف��ط الو�س��ط ترتي��ب املجموع��ة بر�سي��د 9 
نقاط م��ن ثالث مباريات، مقاب��ل 6 نقاط للريان و3 
لفامو���س ول �س��يء لدي�س��ي انف�ست، حي��ث تاأهل نفط 
الو�س��ط والريان اإىل الدور ربع النهائي. وكانت اجلولة 
الأوىل �سهدت فوز نفط الو�سط على دي�سي انف�ست 7-2 
والري��ان عل��ى فامو�س 1-2، يف ح��ني �سهدت اجلولة 
الثاني��ة فوز نف��ط الو�سط على فامو���س 3-6 والريان 
عل��ى دي�س��ي انف�س��ت 1-2. هيث��م عبا�س م��درب نفط 
الو�س��ط العراق��ي �رشح قائ��اًل: "قدم لعبون��ا م�ستوى 
جي��د، اجلمي��ع لعب��وا ب�سورة جي��دة، دافعن��ا جيداً يف 
معظم مراحل املباراة رغم الأهداف املتاأخرة، اأظهرنا 
اأنن��ا متفوقني طوال الوقت، بالتاأكيد كان من املتوقع 
اأن نفك��ر يف املب��اراة اأم��ام الفري��ق الفيتنامي، ولكن 

الالعبني جنحوا يف املحافظة على تركيزهم".

 
غ��ادر حمرتف نادي النف��ط واملنتخب الوطني لكرة 
ال�سل��ة دي ماري��و مايفيل��د، بعثة املنتخ��ب الوطني 
ومل يلتح��ق بالفري��ق يف اإ�سطنبول بعدم��ا قرر عدم 
متثي��ل املنتخب. وق��ال م�سدر يف الحت��اد العراقي 
لكرة ال�سل��ة ل�)اجلورنال( اإن "حم��رتف نادي النفط 
واملنتخب الوطني، الأمريكي دي ماريو قرر مغادرة 
بعث��ة املنتخ��ب وع��دم اكم��ال امل�س��وار ا�ستع��داداً 
لنهائيات اآ�سيا يف بريوت". واأ�ساف "بعد امل�ستوى 
الرائع الذي قدم��ه دي ماريو يف بطولة وليم جونز، 
تلق��ى الالع��ب عقدي��ن لالح��رتاف يف الرجنت��ني 
واأملاني��ا"، لفت��ًا اإىل اأن "الالعب يدر���س العر�سني 
جي��داً قبل اتخاذ ق��راره النهائي". وق��دم دي ماريو 
م�ست��وى رائع يف بطولة "وليم جونز" واختري �سمن 
اأف�س��ل خم�سة لعب��ني يف البطولة. وكان دي ماريو 

ق��د عرب يف ت�رشيح خا�س ل�)اجلورن��ال( قائاًل: اإنه 
�سع��ور رائع اأن يكون ل��دي مثل هذا الدعم القوي من 
قبل املواطنني العراقيني، اأنا وزوجتي وابني �سعداء 
ج��داً لأنه��م يدعمونني، حي��ث تقبلوين كاأح��د افراد 
عائلته��م، وبين��وا يل الكثري م��ن احل��ب والعاطفة". 
واأ�س��اف "لعب��ت م��ع ه��ذه املجموعة الكب��رية من 
الالعب��ني، وكذلك لعبت مع بع�سهم يف نف�س الفريق 
ملدة مو�سمني، لدي عالقات طيبة مع اجلميع، واأرى 
اأنه��ا عالق��ة اأخ��وة اأك��رث مما ه��ي �سداق��ة". وتابع 
"متحم���س ج��دا للع��ب والتناف���س م��ع اإخوت��ي يف 
املنتخ��ب الوطني، �سنب��ذل ق�سارى جهدن��ا لتمثيل 
منتخ��ب الع��راق العظي��م كي نحق��ق املج��د �سويًا". 
وان�سم املجن�س الأمريكي وحمرتف نادي النفط دي 
ماري��و مايفيلد، اىل مع�سكر املنتخب الوطني املقام 
حاليًا تركيا ا�ستعداداً لبطولة كاأ�س اآ�سيا من 8-20 

اآب املقبل يف لبنان.
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