
 
 ا�س��تذكر االحتاد اال�س��يوي لكرة القدم االجناز 
التاريخ��ي ال��ذي حقق��ه منتخبن��ا الوطني بعد 
فوزه بلقب كا�س ا�س��يا 2007، جاء فوز العراق 
بالبطولة يف �سهر متوز قبل ع�رشة اعوام، ون�رش 
موقع االحتاد اال�س��يوي لكرة الق��دم تقريرا عن 
هذه املنا�س��بة قال فيه انه من ال�سعب ت�سديق 
اأن ع���رشة �س��نوات ق��د انق�س��ت من��ذ اأن اأذه��ل 
الع��راق الع��امل من خ��ال تتويجه بلق��ب كاأ�س 
اآ�س��يا للمرة االأوىل يف تاريخه، ليكتب املنتخب 

العراقي اأكرث ق�س�س كرة القدم حميمية.
 ،2007 7 متوز/يولي��و  الي��وم  يف مث��ل ه��ذا 
قبل 10 �س��نوات، املرة االأوىل الت��ي تقام فيها 
نهائي��ات كاأ�س اآ�س��يا يف اأكرث م��ن دولة، وذلك 
عندما ا�ست�سافت اإندوني�سيا، ماليزيا، تاياند، 
وفيتنام مناف�س��ات البطولة، والتي اعتربت من 
اأك��رث البطوالت التي علقت يف الذاكرة، خا�س��ة 
اأن فيتن��ام الت��ي مزقته��ا احل��رب جنح��ت يف 
اإحداث تنظيم ُمبهر. �سهدت املباراة االفتتاحية 

لكاأ�س اآ�س��يا لعام 2007، لقاء منتخب تاياند 
امل�سيف مع العراق �سمن مناف�سات املجموعة 
االأوىل يف بانك��وك، وجنح املنتخب التاياندي 
يف التق��دم بالنتيج��ة ع��ن طريق العبه �س��وتي 
�سوك�س��ومكيت م��ن �رشب��ة ج��زاء، اإال اأن النجم 
العراق��ي يون���س حممود ال��ذي لن يك��ون بطًا 
الآخ��ر م��رة جن��ح يف ت�س��جيل ه��دف التع��ادل 
ليتقا�س��م املنتخب��ن نق��اط املب��اراة. بعد ذلك 
تغل��ب املنتخب العراقي على نظريه االأ�س��رايل 
الثانية، بينما  1-3، �سمن مناف�س��ات اجلولة 
حق��ق املنتخ��ب التايان��دي الف��وز 0-2 على 
نظ��ريه منتخب �س��لطنة ُعمان، ليك��ون منتخب 
جنوب اآ�س��يا يف موقف قوي للم�س��ي قدمًا يف 
البطولة، اإال اأن تاألق مهاجم املنتخب االأ�سرايل 
م��ارك في��دوكا يف اجلول��ة الثالث��ة �س��اهم يف 
ف��وز منتخب باده 0-4 عل��ى منتخب تاياند 
الع��راق  منتخب��ي  تع��ادل  اأن  كم��ا  امُل�س��يف، 
اأ�س��راليا  تاأه��ل  �س��اهم يف  ُعم��ان،  و�س��لطنة 
والع��راق اإىل ال��دور الثاين م��ن البطولة. خا�س 
منتخب فيتن��ام مباراته يف الدور ربع النهائي 

اأم��ام منتخب الع��راق على اأر���س تاياند، بعد 
احتال��ه املركز الث��اين يف املجموع��ة الثانية، 
وكان املهاج��م العراق��ي يون���س حمم��ود جنم 
اللق��اء بت�س��جيله ه��ديف الف��وز 0-2. واأكم��ل 

املتاأهل��ة  املنتخب��ات  ال�س��عودي  املنتخ��ب 
لل��دور قب��ل النهائ��ي عندم��ا �س��جل الاعب��ان 
يا���رش القحط��اين واأحمد املو�س��ى ه��ديف الفوز 
لل�س��عودية اأم��ام اإي��ران 1-2، ليك��ون هنال��ك 

اربع��ة منتخب��ات قوية يف هذا الدور منا�س��فة 
بن �رشق وغرب القارة.

كان املنتخ��ب العراق��ي يبح��ث ع��ن الو�س��ول 
اإىل اأول نهائ��ي ل��ه يف كاأ���س اآ�س��يا، يف ح��ن 
حاول املنتخب الك��وري اجلنوبي للعودة للعب 
النهائ��ي الق��اري بعد اأن خا�س��ه اآخ��ر مرة يف 
الع��ام 1988، وذلك عندما تواج��ه املنتخبن 

يف الدور قبل النهائي يف كوالملبور.
وبع��د 120 دقيق��ة م��ن اللع��ب مل يتمك��ن اأحد 
املنتخبن من الت�س��جيل، ليتم اللجوء للركات 
املنتخ��ب  ل�س��الح  ذهب��ت  الت��ي  الرجيحي��ة 
العراقي بع��د جناحه يف ت�س��جيل اأربع ركات، 

حمققًا الفوز 4-3.
ويف املباراة النهائية، دخل املنتخب ال�سعودي 
املب��اراة النهائي��ة وه��و يتطل��ع الإح��راز لقب��ه 
الرابع يف البطولة القارية، وذلك اأمام املنتخب 
العراقي الذي بدوره ح�سل على اأف�سل مركز له 

يف البطولة، املركز الرابع يف العام 1976.
وكان��ت ال�س��عودية االأكرث تهديف��ًا يف البطولة، 
لكنها واجهت العراق التي مل ت�س��تقبل �س��باكها 

اأية هدف منذ ال��دور الثاين، ولعب املنتخب 
العراقي ب�س��كل اأف�س��ل خال جمريات ال�س��وط 
االأول من اللقاء على �س��تاد جيلورا بونغ كارنو 

يف جاكرتا.
ولك��ن م��ع دخ��ول املب��اراة الع�رشي��ن دقيق��ة 
االأخرية، اأر�س��ل ظه��ري املنتخ��ب العراقي هوار 
خلف �رشب��ة ركنية متقنة م��ن الزاوية اليمنى 
على راأ�س القنا�س يون�س حممود الذي اأ�س��كنها 
ال�س��باك، ليح�سل املنتخب العراقي الذي يدربه 
الربازيلي جورفان فيريا على اأكرث االنت�سارات 

�سحرا ً لبلد يعاين من االإ�سطرابات.
غ��ادر امل��درب في��ريا املنتخ��ب العراق��ي ف��ور 
انته��اء مناف�س��ات البطول��ة القاري��ة مبا�رشة، 
بينما �س��ارك منتخب اأ�س��ود الرافدين يف كاأ�س 
الق��ارات بع��د ذل��ك بعام��ن، وحق��ق الفري��ق 
تعادل��ن وتلقى خ�س��ارة، ومل ينج��ح املنتخب 
العراق��ي يف حتقيق التوقعات عندما ف�س��ل يف 
التاأه��ل لنهائي��ات كاأ���س الع��ام 2010، على 
الرغ��م من ذلك، ح�س��د االإجناز االآ�س��يوي الذي 
حتقق يف اأ�سعب الظروف التي يعي�سها العراق.

في قمة الدوري الممتاز

النفط يراهن على ارتفاع أسعاره أمام الصقور الطامح باستعادة مجده الغائب
 اكد وزير ال�س��باب والريا�س��ة عبد احل�سن عبطان، ان رفع احلظر عن 
ملعب مي�س��ان االوملبي �س��يبداأ من اجناح حفل االفتتاح الذي حدد له 
ي��وم ال�س��بت امل�س��ادف ال�22 من �س��هر مت��وز اجل��اري يف احتفالية 
ممي��زة. وقال عبطان خ��ال تفقده ملعب مي�س��ان االوملبي واالطاع 
عل��ى اخ��ر اال�س��تعدادات الفتتاح��ه، ان "افتت��اح ملع��ب مي�س��ان هو 
منا�سبة وطنية لها ابعاد ايجابية كبرية للعراق ب�سكل عام وملحافظة 

مي�سان ب�سكل خا�س".
وا�س��اف انه "�س��يتم بيع 20 الف تذكرة مرقمة ب�س��عر 5 االف دينار 
فق��ط داخ��ل امللعب وعل��ى اجلماهري م�س��اعدتنا بعدم احل�س��ور دون 

بطاقة دخول لكي ننجح برفع احلظر عن ملعب حمافظتهم".
وطال��ب عبطان اجلماه��ري الريا�س��ية ب�"االلتزام بتعليم��ات االحتاد 
ال��دويل لك��رة الق��دم ) الفيف��ا ( خ��ال حفل االفتت��اح لعك�س �س��ورة 
ايجابي��ة للع��امل باأن العراق ي�س��تحق رف��ع احلظر عن كاف��ة ماعبه، 
كم��ا مت االتفاق مع االحتاد العراقي لكرة القدم على خماطبة االحتاد 
الدويل للعبة بعد االفتتاح لكي يتم ا�س��افته للماعب الثاث التي مت 

رفع احلظر عنها".

 اعلن مدرب منتخب النا�س��ئن قحطان جثري، عن الربنامج االعدادي 
لليوث الرافدين ا�س��تعداداً لبطولة كاأ�س العامل للنا�س��ئن التي �ستقام 
يف الهن��د يف �س��هر ت�رشين االأول املقبل. وقال جثري اإن "ا�س��تعدادات 
منتخب النا�س��ئن بداأت يف االأول منذ �س��هر حزيران املا�س��ي، حيث 
لعبنا مباراتن امام �س��باب االأردن وعدنا ال�س��تئناف التدريبات يف 
بغداد". واأ�س��اف "�س��ندخل يف مع�سكر تدريبي يوم 18 متوز اجلاري 
لغاية الثاين من �سهر اآب املقبل، اإذ �ستتكفل اللجنة االأوملبية بنفقات 
املع�س��كر التدريبي للمنتخب يف تون�س، ويف يومي 8 و11 من �س��هر 
اآب املقبل تنتظر املنتخب الوطني مباراتن وديتن امام البحرين".

وتاب��ع "بعده��ا �س��يكون هن��اك مع�س��كر خارج��ي يف اح��دى الدول 
االأوروبي��ة اي�س��ًا على نفق��ة اللجنة االأوملبية وقب��ل انطاق البطولة 
ب�سهر �س��يدخل منتخب النا�سئن يف بطولة غرب ا�سيا لل�سباب والتي 
�س��تقام يف فل�س��طن وهذه اخر اال�س��تعدادات قبل الدخول يف بطولة 
كاأ�س العامل 4/10". وقد �س��حبت قرعة بطولة كاأ�س العامل حتت 17 
�س��نة، والتي �ستقام يف �س��تة اأماكن يف جميع اأنحاء الهند للفرة من 
6 اإىل 28 ت�رشي��ن االول 2017، اليوم يف مدينة مومباي الهندية. 
وو�س��عت القرع��ة املنتخب الوطن��ي يف جمموعة حدي��دة اىل جانب 
منتخبات املك�س��يك وت�سيلي واإنكلرا. و�س��يلعب العراق �سد املك�سيك 
يوم 8/10 ال�س��اعة 5:30 بتوقيت بغداد، فيما �س��يواجه ت�سيلي يوم 
11/10 ال�س��اعة 5:30 بتوقيت بغ��داد، واخرياً ياعب اجنلرا يوم 

5:30 بتوقيت بغداد. 14/10 ال�ساعة 

 جن��ح املنتخ��ب الوطني لكرة ال�س��لة، يف خطف فوزه 
الثاين خال مع�س��كره التدريبي يف مدينة اإ�س��طنبول 
الركي��ة بتغلب��ه عل��ى منتخ��ب جامع��ة ارل بنتيج��ة 
48-87. وق��ال مرا�س��ل )اجلورن��ال( اإن "املنتخ��ب 
الوطني متكن من الفوز يف مباراته التجريبية الثانية 
خ��ال مع�س��كره يف مدينة اإ�س��طنبول الركية، بتغلبه 
على منتخب جامعة ارل بنتيجة 48-87". واأ�س��اف 
اأن "م��درب املنتخ��ب الوطني م�س��طفى دارين اأ�رشك 
اأك��رب ع��دد من املمك��ن عل��ى الاعبن للوق��وف على 
م�س��توياتهم قبل التوجه اىل بطولة وليم جونز خال 
ال�س��هر اجلاري". و�س��ارك يف املباراة كل من الاعب 

ذو الفق��ار فاهم وعلي عام��ر واملجن�س االأمريكي دي 
ماريو، حيث التحقوا مبع�سكر الفريق يف تركيا والذي 
ب��داأ من��ذ االأربعاء املا�س��ي وي�س��تمر ملدة اأ�س��بوعن 

يخو�س خاله اأربع مباريات ودية على اأقل تقدير.
وتع��د هذه املباراة هي الثانية للمنتخب الوطني، بعد 

تغلبه على فريق ترينيفال الركي بنتيجة 79-67.
و�س��يتجه املنتخ��ب الوطني يف ال�16 من �س��هر متوز 
اجلاري اىل ال�سن تايبيه للم�ساركة يف بطولة "وليم 
جون��ز" الودي��ة. ومن املق��رر اأن تنطل��ق بطولة كاأ�س 
اآ�س��يا لكرة ال�س��لة يف الثام��ن من اآب املقبل وت�س��تمر 

لغاية ال� 20 منه والتي �ستقام يف لبنان.

 ك�س��ف عب��د الرزاق مع��ريف رئي�س الن��ادي العربي 
باالإناب��ة، ان جمل�س االدارة ي�س��عى اىل ابرام اتفاق 
نهائ��ي م��ع الاع��ب عل��ي ح�س��ني املح��رف يف 
�س��فوف الفري��ق االول لك��رة القدم للمو�س��م الثاين 
عل��ى الت��وايل بعد تلق��ي االخري عر�س��ن االول من 
ن��اد �س��عودي والث��اين امارات��ي. وق��ال معريف يف 
ت�رشي��ح لل�س��حافة الكويتي��ة اإن "هناك حماوالت 
م��ن قب��ل جمل���س االدارة للتو�س��ل اىل اتف��اق م��ع 
الاع��ب نزوال على تو�س��ية من اع�س��اء اجلهازين 
االداري والفن��ي بقي��ادة امل��درب الوطن��ي حمم��د 
ابراهي��م، خ�سو�س��ًا يف ظل الغمو���س الذي يحوم 
حول �رشعية ابرام �سفقات جديدة ب�سبب العقوبات 
املفرو�س��ة عل��ى العربي م��ن قبل الفيفا. وا�س��اف 
مع��ريف ان "النادي ميلك عقدا مع الاعب ال�س��وري 
زاهر ميداين منذ �س��هر يناير املا�س��ي م�ستمر حتى 

نهاي��ة املو�س��م املقبل لكننا �س��ننظر فيم��ا اإذا كان 
باإم��كان االدارة قي��د املح��رف مي��داين اثناء فرة 
ت�سجيل الاعبن اجلدد لدى احتاد اللعبة ابتداء من 
26 اجلاري"، الفتا اىل ان "جمل�س ادارة ناديه ال 
ميلك حاليا ال�س��يولة املالية الإبرام �سفقات جديدة 
وان كل ما ي�س��عى اليه يف الفرة احلالية هو �س��داد 
املبالغ املالية لاعبن املحرفن ال�س��ابقن وهم 
الغامب��ي ابراهيما �س��وهنا واالرجنتيني داميان". 
وا�س��تطرد قائا: ان الق�سايا املرفوعة على النادي 
م��ن قب��ل الاعب��ن املحرفن ال�س��ابقن ا�س��اءت 
لكيان الن��ادي العربي ب�س��بب التناحرات فيما بن 
اع�س��اءه"، مبين��ا ان "املجل���س يبق��ى مت�س��امنا 
بح�س��م القان��ون والنظام اال�سا�س��ي لك��ن القرارات 
النهائية والر�س��مية تتخذ من قب��ل االغلبية يف ظل 

اخلافات بن االأع�ساء".

عبطان: حفل االفتتاح سيرفع 
الحظر عن ملعب ميسان

جثير يعلن البرنامج 
اإلعدادي لمنتخب الناشئين

وطني السلة ينجح في اختباره الثاني

العربي الكويتي متمسك بخدمات حصني

 النفط يراهن على ارتفاع �سعره
فريق النفط �س��يدخل املب��اراة مت�س��لحًا بعاملي االأر�س 
واجلمهور، حيث ي�سعى الفريق االأخ�رش اىل انتزاع الفوز 
م��ن اجل �رشب ع�س��فورين بحج��ر واحد، احلج��ر االأول 
للت�س��بث بال�س��دارة والثاين ل��رد الدين لفريق ال�س��قور، 

الذي انت�رش عليه يف مباراة الذهاب بهدفن لهدف.
مدرب الفريق ح�س��ن احمد، دائم��ا ما يراهن على فاعلية 
�س��بابه، ال�س��يما يف خ��ط الهج��وم، حيث ميتل��ك رباعي 
خط��ري باإمكان��ه زعزع��ة دفاع��ات خ�س��مه مهم��ا بل��غ 
تنظيم��ه، حي��ث ميتل��ك اليافع حمم��د داود على الي�س��ار 
وم��ازن فيا���س عل��ى اليم��ن وم�س��طفى ج��ودة خلف 
املهاجمن، واأخريا الهداف امين ح�س��ن. ويدرك ال�ساطر 

ح�سن اأهمية املباراة وح�سا�سيتها، لذلك �سيحاول خطف 
نق��اط الفوز ب�س��تى الط��رق، وبعد امل�س��توى املميز الذي 
ظهر فيه النفط امام الزوراء، فاأن القوة اجلوية �سيح�س��ب 
األ��ف ح�س��اب للكتيب��ة اخل���رشاء يف مباراة الي��وم التي 
�س��تكون نتيج��ة التعادل غري مر�س��ية للطرفن. وبدوره 
�س��يكون خط هجوم النفط يف اختبار �سعب امام الدفاع 
االأقوى يف الدوري، حيث تلقى ال�سقور 15 هدفًا يف 29 
مباراة، ولكن �سيحاول املهاجم امين ح�سن احياء اماله 
يف املناف�س��ة على لقب الهداف الذي يبتعد عن مت�سدره 
ع��اء عبد الزهرة بف��ارق 4 اهداف، حيث �س��جل االأخري 

18 هدفًا.
ال�سقور يطمح ال�ستعادة جمده املفقود

فريق القوة اجلوية �س��حل �س��يفًا على اخل�س��م االأ�سعب 
ه��ذا املو�س��م، حيث ي�س��عى ال�س��قور اىل تك��رار ما فعله 

يف مب��اراة الذهاب بتغلبه بهديف حم��ادي احمد واأجمد 
را�سي، من اجل موا�سلة م�سواره نحو ال�سدارة.

مدرب ال�س��قور با�س��م قا�س��م، قراأ جي��داً اأوراق خ�س��مه 
ح�سن احمد، و�سي�س��ع ثقته يف دفاعه احلديدي املتكون 
من �سعد ناطق و�سامال �سعيد و�سامح �سعيد وح�سن عبد 
الر�س��ا، من اج��ل اإيقاف خط��ورة امين ح�س��ن ورفاقه، 
يف الوقت نف�س��ه �س��يعول على قوة هجوم��ه الذي يقوده 
حمادي احمد اىل جانب عماد حم�س��ن وب�س��ار ر�سن من 

اجل �رشب ابار النفط.
اجلرنال �س��يعتمد على متا�س��ك خطوط فريقه وا�س��تمرار 
ارتف��اع اخل��ط الت�س��اعدي من خ��ال ح�س��د املزيد من 
النقاط، حيث مل يتلقى �س��وى هزمية واحدة امام النجف 
بهدف دون رد يف اجلول��ة العا�رشة من الدوري املمتاز، 
حي��ث يوؤمن اجل��رنال بق��درة فريق��ه على انت��زاع اللقب 

الغائب عن خزانة الفريق منذ مو�سم 2004-2005.
"الذب��اح" حمادي احمد، �س��يحاول حت�س��ن موقعه يف 
ترتي��ب الهداف��ن، وكذل��ك تك��رار م��ا فعل��ه يف مب��اراة 
الذه��اب، ح��ن اأحرز هدفًا يف �س��باك النف��ط، ولن يكون 
حمادي م�س��در القل��ق الوحيد عل��ى دفاع��ات النفط بل 
هناك اي�س��ًا ال�ساب عماد حم�س��ن والهداف اأجمد را�سي 

الذين �سيحاولون ترك ب�سمتهم يف اللقاء.
واأخ��رياً ف��اأن اللقاء �س��يحدد مام��ح بطل ال��دوري لهذا 
املو�سم، حيث �سيح�سم بن�سبة %90 بطل امل�سابقة كون 

الفريقان يعدان االأقرب اىل اللقب.
ويحت��ل فري��ق النف��ط �س��دارة ترتي��ب ال��دوري العراقي 
بر�س��يد 70 نقط��ة، بعدما لعب 32 مب��اراة، فيما يحتل 
القوة اجلوية املركز الثالث بر�سيد 64 نقطة، حيث لعب 

3 مباريات موؤجلة. 29 مباراة ومتبقي لديه 

يحت�ضن ملعب 
النفط، مباراة 

اأ�ضحاب الأر�ض امام 
مناف�ضه املبا�ضر القوة 

اجلوية يف مباراة 
�ضتحدد مالمح البطل 

يف اإطار مناف�ضات 
اجلولة الـ 15 من 

املرحلة الثانية 
للدوري العراقي 

املمتاز لكرة القدم.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

ك�س��ف مدرب املنتخب الوطني با�س��م قا�س��م، عن 
موقف��ه م��ن ا�س��تدعاء الع��ب ن��ادي نورثهامتون 
االإنكلي��زي يا���رش قا�س��م، الفت��ًا اإىل اأن��ه ال يوجد 

مكان ملن "ال يعتز" بقمي�س ا�سود الرافدين.
وق��ال قا�س��م يف ت�رشي��ح خا���س ل�)اجلورن��ال( 
"اأتيح��ت فر���س كث��رية لاعب يا�رش قا�س��م، كي 
يثب��ت والئ��ه للمنتخ��ب الوطن��ي ويظه��ر قيمت��ه، 
وكان عليه ان ي�س��تثمرها". واأ�ساف "من واجبي 
فت��ح اأبواب املنتخب الوطني امام جميع الاعبن 
ولكن يف الوقت نف�سه يحق يل ا�ستبعاد من ال يعتز 
بقمي�س ا�سود الرافدين ومن ال يلبي نداء الوطن".
واأو�س��ح "ا�س��امح من اأخطاأ ولكن هذا االمر يكون 
مل��دة معينة اىل ان يظهر الاعب احرامه لقمي�س 

املنتخ��ب وعك���س ذل��ك فل��ن يك��ون له م��كان يف 
ت�س��كيلتي". وتابع "يف ال� 20 من ال�س��هر اجلاري 
�س��تكون هناك دع��وة لاعب��ي املنتخ��ب الوطني 
وحينها �س��نتخذ القرار النهائي مب�س��األة ا�ستدعاء 
يا���رش قا�س��م م��ن عدم��ه".  وكان قا�س��م ق��د وقع 
االإنكلي��زي، بع��د  ن��ادي نورثهامت��ون  ل�س��فوف 
ان ق�س��ى 4 موا�س��م مع فريق ال�س��ابق �س��ويندون 
تاون. وقال قا�س��م خ��ال مقابلة اأجرارها املوقع 
الر�س��مي للن��ادي وتابعت��ه )اجلورن��ال( "كان��ت 
هناك حمادث��ات مع عدد من االأندي��ة االنكليزية، 
ولك��ن املدي��ر الفني لن��ادي نورثهامت��ون حتدث 
معي وابدى اهتمامًا كبرياً، واعتقد ان جميئي اىل 
هنا هو اخليار االأف�س��ل و�س��تكون جتربتي مثرية 
لاهتمام"، معربًا عن امله ب� "تقدمي اأداء جيد مع 

نورثهامتون".

 ان�س��م مداف��ع املنتخ��ب الوطني ون��ادي الزوراء 
ع��اء مه��اوي، اىل �س��فوف ن��ادي الباط��ن الذي 
ال�س��عودي.   املمت��از  جمي��ل  دوري  يف  يناف���س 
وذكرت �سحيفة "الريا�سية" ال�سعودية، اأن "اإدارة 
ن��ادي الباط��ن انهت ب�س��كل ر�س��مي، تعاقدها مع 
الاع��ب العراقي عاء مه��اوي ظهري فريق الزوراء 
واملنتخبن االأوملبي واالأول العراقين، وينتظر اأن 

تعلن ال�سفقة يف غ�سون ال�ساعات املقبلة".
وق��ال م�س��در مق��رب م��ن الاع��ب يف ت�رشي��ح 
ل�)اجلورنال( اإن "نادي الباطن ال�س��عودي رفع من 
عر�س��ه للتعاقد م��ع الاعب الدويل ع��اء مهاوي 
الرتداء قمي�س الفريق يف مناف�س��ات دوري جميل 

للمحرفن ال�سعودي ابتداًء من املو�سم املقبل.
واأ�ساف اأنه “كان من املقرر ان يغادر مهاوي اىل 

االمارات منذ يوم ال�س��بت املا�سي، اإال اأن خطاأ يف 
التاأ�س��رية ت�سبب يف تاأجيل ال�سفر اإىل يوم االأربعاء 
املا�س��ي". واأو�س��ح اأن “ممثل��ي ن��ادي الباط��ن 
اجتمعوا م��ع الاعب ووكيل اعماله جنم حممد يف 
دبي واتفق��وا على جميع بنود العقد"، الفتًا اإىل اأن 

"الاعب �سيغادر فريقه الزوراء نهاية ال�سهر".
ويع��د مهاوي م��ن اأهم العب��ي املنتخ��ب العراقي 
خ��ال الف��رة املا�س��ية، حي��ث ب��رز ا�س��مه بع��د 
م�س��اركته م��ع املنتخ��ب العراق��ي االأوملب��ي، يف 
اأوملبي��اد ري��و 2016 يف الربازي��ل، حي��ث خطف 
االأ�س��واء بع��د لق��اء الربازي��ل. و�س��يتوجب عل��ى 
الزوراء تعوي�س مه��اوي، الذي يعد من اهم اأعمدة 
الفريق وقدم م�س��تويات مميزة مع النوار�س، حيث 
�س��جل العديد من االأهداف احلا�س��مة ال�سيما هدفه 
يف مرم��ى القوة اجلوية العام املا�س��ي الذي منح 

االأف�سلية لفريقه املتوج بدرع الدوري. 

االتحاد اآلسيوي يستذكر إنجاز أسود الرافدين التأريخي في كأس آسيا 2007

الجنرال: ال مكان لمن "ال يعتز" بقميص المنتخب  رسميًا.. مهاوي العبًا للباطن السعودي

Sun. 9 Jul. 2017 issue no 378رياضة
االحد 9 تموز 2017 العدد 378


