
 
ا�صبح��ت بطولة ك�أ�س الع��راق التي و�صلت للدور 
ال���16 مه��ددة ب�لإلغ���ء ب�صب��ب متدي��د بطول��ة 
الدوري املمت�ز والدور الت�أهيلي لدوري النخبة.

وق���ل امل�ص��در يف الحت���د العراقي لك��رة القدم 
ل�)اجلورن���ل( اإن "بطولة ك�أ�س الع��راق اأ�صبحت 
مهددة ب�لإلغ���ء، لن اإكم�ل من�ف�ص���ت البطولة 
ب���ت اأ�صب��ه ب�مل�صتحي��ل، لأن ال��دوري املمت���ز 
�صي�صتم��ر حت��ى الع����ر م��ن اآب املقب��ل واحل�ل 
ينطب��ق عل��ى دوري الت�أهي��ل ال��ذي �صي�صتمر اإىل 
منت�ص��ف ال�صهر املقبل". واأ�ص�ف: "الحت�د ك�ن 
يخطط لإنه�ء بطولة الك�أ�س اأثن�ء توقف الدوري، 
لكن��ه اأج��ر على اإق�م��ة املب�ري���ت املوؤجلة من 
الدوري، كم� يتع��ذر ا�صتئن�ف الك�أ�س بعد انته�ء 
ال��دوري، لأن املنتخ��ب �صيتجم��ع ف��ور انته���ء 
ال��دوري لرتب�ط��ه ب�لتح�ص��ر ملب���راة ت�يالند 
الع���مل". وت�ب��ع:  املقبل��ة يف ت�صفي���ت ك�أ���س 
"الحت���د �صيفتح ب���ب النتق�لت يف الأول من 
�صه��ر اأيل��ول املقبل وبع��د فتح ب���ب النتق�لت 

امل�ص�بق��ة،  ا�صتئن���ف  امل�صتحي��ل  م��ن  يك��ون 
وب�لت���يل الحت���د �صيك��ون جم��راً عل��ى اإلغ���ء 
بطول��ة ك�أ�س العراق". ي�ص���ر اإىل اأن الحت�د هدد 
مبع�قب��ة الأندية الت��ي متتنع ع��ن امل�ص�ركة يف 
بطول��ة الك�أ�س قبل انطالقه� واق���م دورين فقط 
م��ن امل�ص�بقة قب��ل ان تتوقف يت�أه��ل 16 فريق 
اإىل ال��دور ثم��ن النه�ئ��ي. من ج�نب��ه، اكد ن�ئب 
رئي���س جلنة امل�ص�بق�ت يحي��ى كرمي ان م�ص�بقة 
ك��س العراق �صت�صتم��ر ول �صحة لعملية اإلغ�ءه� 
كم��� ا�صي��ع يف ع��دد م��ن و�ص�ئل الع��الم خالل 
الأي���م امل��صي��ة ب�لرغم من �صي��ق الوقت الذي 
نع�ين من��ه. وق�ل ن�ئب رئي�س جلن��ة امل�ص�بق�ت 
يحيى كرمي ان "م�ص�بق��ة بطولة الك�أ�س �صت�صتمر 
ب�ص��كل نه�ئي بعد النته�ء م��ن من�ف�ص�ت دوري 
الك��رة املمت�ز و�صيك��ون موع��د مب�ري�ت ذه�ب 
دور الثم�ني��ة ي��وم ١٢ م��ن �صه��ر اب املقبل يف 
ح��ن �صتك��ون مب���راة الي���ب يف ١٦ م��ن ذات 
ال�صه��ر ح�ص��ب القرع��ة الت��ي اجري��ت م��ع الفرق 
املت�أهلة". وا�ص�ف ان "بطل ن�صخة ك��س العراق 
بن�صخته��� احل�لي��ة �صيت�أه��ل ب�ص��كل ر�صم��ي اىل 

بطول��ة ك��س الحت���د الآ�صي��وي اىل ج�نب بطل 
م�ص�بق��ة ال��دوري ليكون� ممثلن للك��رة العراقية 
يف البطول��ة الآ�صيوي��ة". وانطلق��ت بطولة ك�أ�س 
العراق يف ال�24 من �صهر اآذار امل��صي مب�ص�ركة 

32 فريق��ً�، حيث من املق��رر ان تق�م مب�ري�ت 
ه��ذا ال��دور يف �صه��ر اأيل��ول املقبل. وم��ن املقرر 
ان تك��ون لق���ءات ه��ذا ال��دور ك�لت���يل:  يلتق��ى 
ن���دى اجلي�س مع احل��دود، ويواجه املين�ء فريق 

احل��ر، ويق�بل نفط الو�ص��ط فريق كربالء، ويلتقي 
الطلب��ة م��ع النج��دة، بينم��� يلتق��ى ال��زوراء مع 
الف�ئ��ز من مب�راة نفط اجلن��وب والكرخ، ويلتقي 
نف��ط مي�ص���ن مع ال�صن�ع��ة، وبغداد م��ع النجف 
، و الق��وة اجلوي��ة م��ع الكهرب���ء . وفيم��� يخ�س 
بطولة ال��دوري املمت�ز، اأكدت جلن��ة امل�ص�بق�ت 
يف احت���د الك��رة، اأن دوري الكرة للمو�صم احل�يل 
رافقت��ه ايج�بي���ت و�صلبي�ت، مبين��ة اأن الدوري 
�صينته��ي ر�صمي� يف ال�ص�بع م��ن �صهر اآب املقبل، 
فيم��� ت�صت�أن��ف من�ف�ص���ت بطول��ة الك�أ���س بع��د 
انته�ء الدوري. وق���ل ن�ئب رئي�س اللجنة يحيى 
ك��رمي اإن “دوري الك��رة للمو�ص��م احل���يل رافقته 
كث��ر م��ن الإيج�بي���ت وال�صلبي���ت”، معترا اأن 
“من الإيج�بي���ت هو نظ�م الدوري الع�م وقوة 

املن�ف�صة وبروز لعبن للمنتخب�ت الوطنية”.
واأ�ص���ف ك��رمي اأن “ال�صلبي�ت ه��ي ت�أخر انته�ء 
امل�ص�بق��ة ب�صب��ب ارتب���ط اندية ال��زوراء والقوة 
اجلوي��ة ونف��ط الو�ص��ط ب��صتحق�ق���ت خ�رجي��ة 
الأندي��ة ب�ملنتخب���ت  التح���ق لعب��ي  وكذل��ك 
الوطنية”، ك��صف� اأن “ال�ص�بع من �صهر اآب املقبل 

�صي�صهد انته�ء الدوري ب�صكل ر�صمي”.
الك�أ���س  “مب�ري���ت بطول��ة  اأن  واأو�ص��ح ك��رمي 
�صت�صت�أنف بعد انته�ء مب�ري�ت الدوري املمت�ز”.

واأك��دت تق�ري��ر �صحفي��ة اأن هن���ك توجيه���ت 
حكومي��ة ب����راك اأكر ع��دد ممكن م��ن الأندية 
يف ال��دوري املمت���ز الع�م املقب��ل، ل�صيم� فرق 
املح�فظ�ت التي حتررت مدنه� من الره�ب من 
اج��ل ان يكون الدوري ي�صم فيه كل الندية ومن 

خمتلف املح�فظ�ت العراقية.
ومن املتوقع ان يكون عدد الندية امل�ص�ركة يف 
املو�ص��م املقبل يرتاوح م� ب��ن 24 – 28 ن�دي 
وهن���ك مق��رتح لإق�مة الدوري م��ن جمموعتن 
ب�صب��ب �صعوب��ة اق�مته� ب�ل��دوري الع�م ل�صيم� 
بع��د ان �صهد املو�صم احل���يل العديد من امل�ص�كل 
الت��ي و�صعه��� احت���د الك��رة يف احل�صب���ن حيث 
ت�صر التوقع�ت اىل ان الدوري رمب� �صيكون على 

نظ�م املجموعتن يف املو�صم املقبل.
ولكن مع ت�أجيل مب�ري�ت الدوري لأكرث من مرة، 
وبق���ء امل�ص�بقة حتى �صه��ر اب املقبل، ف�ن هذه 

الفكرة لن تكون ق�بلة للتطبيق املو�صم املقبل.

محطة جديدة للنجم العراقي

ياسر قاسم يكشف سبب اختياره لنادي نورثهامتون ومدربه يصفه بـ"الالعب الموهوب"
  ي�صت�صيف ا�صت�د ال�صكندرية مب�ري�ت فريق نفط الو�صط يف البطولة 
العربية التي �صتق�م يف احل�دي والع�رين من ال�صهر احل�يل مب�ص�ركة 
12 فريق. و�صتق�م مب�ري�ت املجموعة الأوىل على ملعب ا�صت�د ال�صالم 
ب�لق�ه��رة، حي��ث تفتت��ح املب�ري�ت مبواجه��ة بن الأهل��ي امل�ري 
والفي�صل��ي الأردين عل��ى اأن يلتقي الوحدة الإم�رات��ي، ون�ر ح�صن 
داي اجلزائ��ري �صم��ن نف���س املجموع��ة. وتق�م مب�ري���ت املجموعة 
الث�ني��ة على اإ�صت�د اجلي�س يف برج الع��رب ب�لإ�صكندرية، حيث يلتقي 
الزم�ل��ك م��ع الفتح الرب�طي املغرب��ي، فيم� يواجه الن���ر ال�صعودي 
نظره العهد اللبن���ين، فيم� تقرر اأن تق�م مب�ري�ت املجموعة الث�لثة 
على ا�صت���د الإ�صكندرية، حيث يلتقي يف الراب��ع والع�رين من ال�صهر 
احل�يل نفط الو�صط مع الرتجي التون�صي، والهالل ال�صعودي مع املريخ 
ال�صوداين. ويت�أهل للدور ن�صف النه�ئي الفرق اأ�صح�ب املراكز الأوىل 
ب�ملجموع���ت الثالث، ب�لإ�ص�فة اإىل الفريق �ص�حب اأف�صل مركز ث�ن 
ب�ملجموع���ت الثالث، على اأن جت��رى قرعة بن الفرق الأربعة، لتق�م 
مب�رات��� الدور ن�صف النه�ئي ي��وم 2 اب، فيم� تق�م املب�راة النه�ئية 
ي��وم 5 اب عل��ى ملع��ب ا�صت�د برج الع��رب. ويطمح فري��ق نفط الو�صط 
اىل تق��دمي م�صتوي�ت مميزة يف ه��ذه البطولة التي تعتر اول م�ص�ركة 
خ�رجي��ة له عل��ى الرغم م��ن ال�صعوب�ت الكثرة الت��ي واجهته خالل 
الفرتة امل��صية ب�صبب ع��دم مب�ري�ت الدوري وان�صم�م الالعبن اىل 
املنتخ��ب الوملبي وعدم تواجده��م لال�صتعداد المث��ل للم�ص�ركة يف 

البطولة.

 اأعل��ن بطل ال��دوري امل�ري الأهل��ي، فر�س عقوبة عل��ى الق�ئد ح�ص�م 
غ���يل، بع��د خم�لف��ة تعليم�ت اجله���ز الفني خ��الل مواجه��ة امل�ري 
البور�صعيدي.  وق�ل مدير الكرة ب�لأهلي ملوقع الن�دي، �صيد عبد احلفيظ: 
"تق��رر توقي��ع غرامة م�لية كب��رة على ح�ص�م غ�يل بع��د عدم تنفيذه 
لتعليم���ت اجله���ز الفن��ي خالل لق���ء امل���ري".  واأو�ص��ح عبداحلفيظ 
م��ن دون حتديد قيمة الغرام��ة اأو تف��صيل م� فعله زميله ال�ص�بق: "تقرر 
توقيع الغرامة �ص��د الالعب بعد هذا الت�رف". وذكرت تق�رير اأن غ�يل 
دخ��ل يف م�ص���دة م��ع ح�ص�م الب��دري بعد نه�ي��ة ال�ص��وط الأول. واأ�رك 
الب��دري ال�ص���ب اأحمد رم�ص���ن بدًل من غ���يل يف بداية ال�ص��وط الث�ين. 
وا�صتع���د غ�يل )35 ع�م��ً�( �ص�رة قي�دة الأهلي بعد حرم�نه منه� لفرتة 
قبل ذلك، وحت��وم �صكوك حول ا�صتمراره يف املو�صم املقبل رغم الإعالن 
ع��ن متديد عقده. وطل��ب املهند�س حممود ط�هر، رئي���س الن�دي الأهلي 
امل���ري، من ح�ص�م البدري املدي��ر الفني للفريق، اإع��داد تقرير �ص�مل، 
ع��ن اأزم��ة الق�ئد ح�ص���م غ�يل، خالل لق���ء امل�ري ب�ل��دوري املحلي. 
وطلب ط�هر، من اجله�ز الفني، تقدمي تقرير ك�مل عن الواقعة، والعقوبة 
املفرت���س توقيعه���، حل�صم م�ص�أل��ة �صحب �ص�رة القي���دة من غ�يل. على 
�صعي��د اآخر، خ����س الفريق الأحم��ر، مرانه م�ص���ء ام���س الأربع�ء، على 
ملع��ب خمت�ر التت�س، ا�صتع��داداً ملواجهة القطن الك�م��روين يوم ال�صبت 

املقبل، ب�جلولة الأخرة لدور املجموع�ت بدوري اأبط�ل اأفريقي�.

 كلف��ت جلنة احلك�م ب�لحت���د الآ�صيوي لك��رة القدم، 
ط�قم��� �صعودي��ً�، لإدارة مب���راة،  كوا�ص�كي فرونت�ل 
الي�ب���ين ، ومواطنه اأوراوا ري��د دي�موندز، املقرر له� 
ي��وم 13 اأغ�صط���س املقبل، �صمن ذه���ب ربع نه�ئي، 
دوري اأبط���ل اآ�صي���.  ويتك��ون الط�ق��م ال�صعودي، من 
فه��د املردا�ص��ي، حكم��ً� لل�ص�ح��ة، وعب��د اهلل ال�صلوي، 
حكم� م�ص�ع��دا اأول، وحممد العبك��ري، حكم� م�ص�عدا 
ث�ني���، ومعه��م ترك��ي اخل�ص��ر، كحك��م راب��ع. وع�د 
الط�ق��م ال�صع��ودي، بع��د م�ص�رك��ة ن�جح��ة يف ك�أ�س 
الق���رات، الت��ي اختتم��ت الأحد امل��ص��ي يف مو�صكو، 
حي��ث ق���د ع��دة مب�ري���ت، اأبرزه��� مواجه��ة حتديد 
املركز الث�لث، بن الرتغ�ل واملك�صيك.  ون�ل الط�قم 

اإ�ص���دة من جي���ن اإنف�نتين��و، رئي�س الحت���د الدويل 
لك��رة القدم، بع��د امل�صت��وى املميز يف تل��ك املب�راة، 
كم��� اأر�ص��ل الحت���د الآ�صي��وي لك��رة الق��دم، خط���ب 
تهنئ��ة للط�قم ال�صعودي، بعد امل�صت��وى الذي ظهر به 
يف بطول��ة الق���رات. ويف �صي���ق مت�صل، ق��دم رئي�س 
الحت���د الدويل لكرة القدم )فيف���(، جي�ين اإنف�نتينو، 
تهنئته لط�ق��م التحكيم ال�صعودي على امل�صتوى الذي 
قدمه يف مب�راة حتديد املركز الث�لث بك�أ�س الق�رات، 
وال��ذي �ص�ه��م يف اإجن���ح املب���راة. ج�ء ذل��ك خالل 
تتوي��ج اإنف�نتينو منتخب الرتغ���ل مبيدالي�ت املركز 
الث�لث، بع��د الفوز على املك�صيك، اأم�س الأحد، بنتيجة 

2/1، عقب التمديد للوقت الإ�ص�يف.

 يغ�در، يوم الثن��ن املقبل، وفد املنتخب الوملبي 
متوجه��ً� اىل الع��صم��ة الردني��ة عم���ن حت�ص��را 
ملواجه��ة الن�ص�مى وديً� يف ال���"12" من �صهر متوز 

اجل�ري.
ويت�أل��ف الوفد من: �رار حيدر رئي�صً� وك�ظم حممد 
�صلط���ن ن�ئبً� اىل ج�نب اجله���ز الفني املتكون من 
عب��د الغن��ي �صه��د وحيدر جن��م وعب��س عبي��د وعبد 
الك��رمي ن�ع��م وال�صب���ين غونزال��و وك��رمي فرح�ن 
مديرا اداري��ً�. ويت�ألف الوفد اي�صً� من 23 لعبً� هم 
كل م��ن: احمد ب��صل و حي��در حممد و بره�ن جمعة 
وعل��ي لطيف وعالء مه�وي و رع��د فرن و احمد عبد 
الر�ص��� و حم��زة عدن�ن و علي ك�ظ��م و عالء رعد و 
�صف���ء ه���دي و اجمد عطوان و عل��ي رحيم و احمد 

ح�ص��ن ) اومي��ك� ( و م���زن في��س و حمم��د خ�لد و 
فرح���ن �صك��ور و جب�ر ك��رمي و ب�ص�ر ر�ص��ن و امين 
ح�ص��ن و عل��ي عب��د احل�ص��ن و ح�صن عل��ي و احمد 
ح�ص��ن ) كري�ص��ة (. وخ����س املنتخ��ب الأوملب��ي 4 
مب�ري���ت جتريبية ا�صتع��داداً لت�صفي���ت اآ�صي� التي 
تق���م من�ف�ص�ته� يف الري��س يف ال���15 من ال�صهر 
اجل���ري. واأج��رى املنتخ��ب الأوملب��ي، مع�صكري��ن 
تدريب��ن، الأول خ��ص��ه يف الع��صم��ة الت�يلندي��ة 
ب�نك��وك بع��د ان خ����س مب�رات��ن وديت��ن ام���م 
ت�صونبوري الت�يلندي والأوملبي الت�يلندي. والث�ين، 
يف الع��راق حيث التقى ب�ملنتخب الوملبي ال�صوري 
يف مب�راتن وديتن يف 23 و26 من �صهر حزيران 

امل��صي على ملعب كربالء الدويل.

"استاد اإلسكندرية" ملعب نفط 
الوسط في البطولة العربية 

األهلي المصري يعاقب القائد غالي

صافرة سعودية لقمة يابانية آسيوية

إعالن وفد المنتخب األولمبي المغادر إلى األردن 

 وق���ل ق��ص��م خ��الل مق�بل��ة اأجراره��� املوق��ع الر�صم��ي 
للن���دي وت�بعته )اجلورن�ل( "ك�نت هن���ك حم�دث�ت مع 
ع��دد م��ن الأندي��ة النكليزية، ولك��ن املدير الفن��ي لن�دي 
نورثه�مت��ون حتدث معي واب��دى اهتم�مً� كب��راً، واعتقد 
ان جميئ��ي اىل هن��� هو اخلي�ر الأف�ص��ل و�صتكون جتربتي 
مث��رة لالهتم�م"، معربً� عن امله ب��� "تقدمي اأداء جيد مع 
نورثه�مت��ون". واأو�ص��ح "ل اعل��م متى �ص�ألتح��ق مبع�صكر 
نورثه�مت��ون، انهيت الفح�س الطب��ي بنج�ح، و�صرنى يف 

ق�دم الأي�م متى �ص�أمتكن من اللتح�ق مبع�صكر الفريق".
واأ�ص���ف "م��ن ال���روري ج��داً العم��ل يومي��ً�، وان ننجز 
كل �ص��يء ب�ص��كل �صحي��ح ابت��داًء م��ن املب���راة الأوىل يف 
ال��دوري، كي يغر نورثه�مت��ون موقعه وي�صل اىل املراكز 

املتقدم��ة يف �صلم الرتتيب". وت�ب��ع "اجيد اللعب يف مركز 
و�ص��ط الهجوم��ي والدف�عي وه��ذا يعتمد على ال��دور الذي 

�صيمنحني اإي�ه املدرب وعلى طريقة لعب الفريق".
وب�صوؤال��ه عن الع��ودة اىل العراق، اأو�صح ق��ص��م، انه "لي�س 
من ال�صعب العودة اىل العراق، ولكنه لي�س الوقت املن��صب، 
هن�ك فرق يف اخلرات واجلم�هر ويف منط احلي�ة اي�صً�"، 
لفتً� اإىل اأنه "اعت�د اللعب يف اإنكلرتا و�صعيد لبق�ئه هن�ك".
وق��د مت رب��ط ذو ال��� 26 ع�مً� مع اندي��ة بري�صتول �صيتي و 
ت�ص�رلت��ون اأثليتي��ك وع��دد من الندي��ة يف الرتغ���ل هذا 
ال�صي��ف، ف�ص��ال ع��ن تقدميه لعق��د جديد من قب��ل الن�دي 
ال�ص�ب��ق �صوين��دون ت���ون، ولكن امل��درب جو�صتن ادنره 
واف��ق عل��ى �صفقة جلل��ب لعب خ��ط الو�ص��ط الدف�عي اإىل 
فري��ق "ال�صيك�صفيلدز". بداأ ي��ر حي�ت��ه املهنية يف اندية 
برايت��ون و ه��وف األبيون وبع��د الع�رة اىل لوت��ون ت�ون 

وم�كل�صفيلد ت���ون، انتقل اإىل �صويندون ت�ون يف اأغ�صط�س 
.2013

و�صط �ص�ئع�ت مثرة لالهتم�م عن انتق�ل ق��صم اىل نوادي 
الدوري املمت�ز مث��ل و�صت ه�م يون�يتد ومدينة �صوان�صي، 
لع��ب الالعب دورا رئي�صي� م��ع "الوبينز" يف دوري الدرجة 
الوىل 1 ولعب النه�ئي يف ع�م 2015، و�صجل 44 ظهوراً 
م��ع �صويندون يف ه��ذا املو�صم و139 مب���راة خالل اأربع 

�صنوات يف �صويندون ت�ون.
وق���ل ج��صنت ادنره املدير الفن��ي لفريق نورثه�متون اإن 

"ي��ر هو لعب موهوب ب�صكل ل ي�صدق".
واأ�ص���ف "لق��د اجت��ذب الهتم���م م��ن الأندي��ة عل��ى هذا 
امل�صت��وى، يف بطولة واخل�رج ه��ذا ال�صيف ونحن واثقون 

من اأنن� ميكن اأن يحقق اأف�صل م� لديه هن�".
وت�بع "ي����ر يف عمر جيد، لديه قدر ك�يف من اخلرة يف 

دوري الليغ 1 ويعرف خف�ي� الأمور يف هذه البطولة".
ولف��ت اىل ان "ي����ر اأظه��ر اإمك�نية رائعة ربطت��ه ب�أندية 
ال��دوري النكلي��زي املمت�ز، ونعتقد اأن��ه ميكنن� م�ص�عدته 
يف اإظه���ر تل��ك العرو���س عل��ى اأ�ص��س مت�ص��ق يف قمي�س 

نورث�مبتون ت�ون".
وت�ب��ع ادن��ره "لدين��� لع��ب جيد ج��دا يف اأيدين��� ونحن 
عل��ى يقن من اأنه �صوف يثب��ت اإ�ص�فة ممت�زة اإىل الفريق، 
ونح��ن نبحث عن هذا النوع من الالع��ب الذي يوازن جيدا 
م��ع لعبي خ��ط الو�صط الآخرين يف الن���دي، ونحن �صعداء 

بتوقيع ي��ر".
وين�ص��ط ن���دي نورثه�مت��ون يف دوري الدرج��ة الث�ني��ة 
الإنكليزي واحتل املركز 24 املو�صم امل��صي. ووقع ق��صم 
م��ع الفريق بعقد ميتد ملو�صمن بعد ان ق�صى 4 موا�صم مع 

فريقه ال�ص�بق �صويندون ت�ون.

  ك�شف العب 
املنتخب الوطني 

ونادي نورثهامتون 
االإنكليزي اجلديد 

يا�شر قا�شم، عن 
�شبب انتقاله اىل 
فريقه دون الفرق 
االأخرى، فيما بني 
موقفه من العودة 
للعب يف الدوري 

العراقي.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

اأب��دى حم��رتف ن���دي النف��ط واملنتخ��ب الوطني 
لك��رة ال�صل��ة دي م�ري��و م�يفيلد، حتم�ص��ه لرتداء 
قمي���س العراق يف بطولة اآ�صي� املقرر اق�مته� يف 
لبن���ن اآب املقبل.وق���ل دي م�ري��و ل�)اجلورن�ل( 
اإن��ه "�صع��ور رائ��ع اأن يكون ل��دي مثل ه��ذا الدعم 
الق��وي من قبل املواطنن العراقين، اأن� وزوجتي 
وابن��ي �صعداء جداً لأنهم يدعمونني، حيث تقبلوين 
ك�أحد اف��راد ع�ئلتهم، وبين��وا يل الكثر من احلب 
والع�طفة".واأ�ص���ف "لعب��ت م��ع ه��ذه املجموعة 
الكبرة من الالعبن، وكذلك لعبت مع بع�صهم يف 
نف���س الفريق مل��دة مو�صمن، ل��دي عالق�ت طيبة 
م��ع اجلميع، واأرى اأنه� عالق��ة اأخوة اأكرث مم� هي 
�صداق��ة". وت�ب��ع "متحم�س جدا للع��ب والتن�ف�س 

مع اإخوت��ي يف املنتخب الوطني، �صنبذل ق�ص�رى 
جهدن��� لتمثيل منتخب الع��راق العظيم كي نحقق 
املجد �صويً�".وان�صم املجن�س الأمركي وحمرتف 
النف��ط دي م�ري��و م�يفيل��د، اىل مع�صك��ر  ن���دي 
املنتخ��ب الوطن��ي املق���م ح�ليً� تركي��� ا�صتعداداً 
لبطول��ة ك�أ���س اآ�صي��� م��ن 20-8 اآب املقب��ل يف 
لبن�ن.دمي�ري��و احل�ئ��ز على ج�ئ��زة اأف�صل لعب 
حم��رتف �صيكون �صمن ت�صكيل��ة منتخبن� الوطني 
ال��ذي ي�ص���رك يف بطول��ة "ولي��م جون��ز" الدولية 
الودي��ة التي �صتق�م يف ال�صن ت�يبيه ب�صهر يوليو 
اجل�ري.وك�ن اأع�ص�ء الحت�د العراقي لكرة ال�صلة، 
قد اج��روا اتف�قً� على اختي�ر املحرتف دي م�ريو 
بدياًل ع��ن املجن�س �ص�مي مونرو الذي ح�صل يف 
وق��ت �ص�بق على موافق��ة جتني�صه من قبل جمل�س 

الوزراء �صمن �صفوف املنتخب.

ا�صتدع��ى ن���دي التف���ق ال�صعودي، لع��ب الفريق 
اجلدي��د واملنتخب الوطني العراق��ي اأحمد اإبراهيم، 
لاللتح���ق مبع�صك��ره التدريب��ي ال��ذي �صيق���م يف 

تركي�، يف الث�ين ع�ر من متوز اجل�ري.
وق�ل وكيل اعم�ل الالعب جنم حممد ل�)اجلورن�ل( 
اإن "اإبراهي��م �صيلتح��ق مبع�صكر الفري��ق يف ال� 10 
م��ن �صهر متوز املقب��ل، قبل اأن ي�ص���رك يف بطولة 
ودية ت�ص��م اأندية تون�صية وم�رية و�صعودية قبل 

انطالق املو�صم اجلديد".
واأو�ص��ح اأن "الالع��ب �صيب��داأ مران��ه م��ع التف���ق 
ث��م ين�صم ل�صف��وف املنتخ��ب الوطن��ي، ا�صتعدادا 
ملواجه��ة ت�يالند نه�ية �صهر اآب املقبل، حيث يعد 
اأح��د الأوراق الأ�ص��صي��ة يف ت�صكيل��ة املدرب ب��صم 
ق��ص��م". وت�ب��ع ان "جم�هر التف���ق �صتكون يف 

ا�صتقب�ل الالعب فور و�صوله اإىل ال�صعودية"، لفتً� 
اإىل اأن "الالع��ب يق�ص��ي ح�ليً� اإج���زة ق�صرة مع 
ع�ئلته يف مدينة اأربيل، و�صيلتحق من هن�ك ب�صكل 

مب��ر مبع�صكر التف�ق".
وك�ن ن���دي التف���ق ال�صعودي، اعل��ن عن تع�قده 
ون���دي  الوطن��ي  املنتخ��ب  مداف��ع  م��ع  ر�صمي��ً� 
الم�رات ال�ص�بق، احم��د اإبراهيم للدف�ع عن األوان 

الفريق املو�صم املقبل.
وق���ل وكي��ل اأعم���ل الالع��ب، جنم حمم��د يف هذا 
ال�صدد، اإن "ن�دي التف�ق ال�صعودي اأكمل اإجراءات 
التع�ق��د مع املدافع احم��د اإبراهيم، حيث �صرتدي 
قمي���س الفريق ال�صعودي ملدة مو�صمن". واأ�ص�ف 
"مت توقيع العقد يف مدينة دبي بفندق “كونراد” 
بح�ص��ور ممثل��ي اإدارة الن�دي"،  يذك��ر اأن التف�ق 
ال�صعودي اأنهي املو�ص��م امل��صي يف املركز ال�11 

بر�صيد 27 نقطة.
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