
بح��ث وزي��ر ال�سب��اب والريا�س��ة عب��د احل�سني 
عبط��ان، مع اجلهاز التدريب��ي واالداري وجنوم 
ملب��اراة  التح�س��رات   2007 ا�سي��ا  كا���س 
اال�ساط��ر والت��ي �ستق��ام يف التا�سع م��ن �سهر 

ايلول املقبل يف ملعب الب�رصة الدويل.
اقي��م خ��ال ماأدب��ة  ال��ذي  اللق��اء  ومت خ��ال 
ع�س��اء اعدها الوزير على ���رصف املنتخب الذي 
حق��ق اك��ر اجن��از بتاري��خ الريا�س��ة العراقية 
بالف��وز بكاأ�س ا�سيا ع��ام 2007 مناق�سة كافة 
اال�ستع��دادات للمب��اراة، حي��ث ع��ر الوزير عن 
�سعادت��ه الكب��رة بلق��اء اجلي��ل الذهب��ي للكرة 
العراقي��ة، موؤك��دا ان ه��ذا اللق��اء ياأت��ي خلدم��ة 
الع��راق ورفع احلظر ع��ن ماعبه ونق��ل �سورة 
طيب��ة ع��ن الو�س��ع العام في��ه، ا�ساف��ة اىل انه 
ياأت��ي كتك��رمي للجي��ل الذهب��ي ال��ذي مل يت��م 
تكرميه��م ب�س��ورة جي��دة بالنظ��ر مل��ا حققوه، 
م�سيفا ان اهمية هذه املباراة التي �سيح�رصها 
جن��وم العامل تكم��ن بانها �ستك��ون مفتاح رفع 

احلظر الكامل عن املاعب العراقية.
وا�س��ار الوزي��ر اىل اهمي��ة التع��اون الكبر بني 
املوؤ�س�س��ات الريا�سي��ة وعمله��ا كفري��ق واح��د 
خلدمة الريا�س��ة العراقية، م�سيدا باجلهود التي 
يبذله��ا االحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم واللجنة 
االوملبي��ة لرف��ع احلظر ع��ن الع��راق وان تظافر 
اجله��ود والعم��ل للع��راق اوال �سياأت��ي بثم��اره 
ويحق��ق نتائ��ج كبرة وعظيم��ة وان جناح هذه 
املب��اراة يعتر اجنازا اخ��را ي�ساف اىل االجناز 
الك��رة  جن��وم  الن   2007 ع��ام  حتق��ق  ال��ذي 
العراقي��ة والعاملي��ة �سي�ساهم��ون ب�سكل مبا�رص 
يف رف��ع احلظ��ر الكل��ي ع��ن ماعبن��ا وت�ساف 
اىل اجله��ود الت��ي بذلته��ا الوزارة طيل��ة اال�سهر 

ال�سابقة.
م��ن جهته ع��ر رئي���س االحت��اد العراق��ي لكرة 
الق��دم عب��د اخلال��ق م�سعود ع��ن �سعادت��ه بهذا 
اللق��اء وتع��اون اجلميع م��ن اجل الع��راق الذي 
ي�ستح��ق م��ن اجل��ه ب��ذل اجله��ود لرف��ع احلظر، 
موؤكدا ان االحتاد بذل جهودا كبرا للتعاون مع 
ال��وزارة على رفع احلظر عن الع��راق وان هناك 

مباحث��ات جت��ري م��ع العدي��د م��ن االحت��ادات 
العاملية واال�سيوية لتنظيم مباريات يف العراق 
وان هن��اك زيارة قريبة �ستكون لرئي�س االحتاد 
االي��راين لكرة القدم الإقامة ثاث مباريات على 

املاعب العراقية التي مت رفع احلظر عنها.
وا�ساف ان هذا اجلي��ل الذهبي رفع ا�سم العراق 
ا�سيويا وعامليا و�سيعمل على حتقيق اجناز اأكر 
مب�ساهمت��ه على رفع احلظ��ر الكلي عن املاعب 

العراقي��ة، م�سيفا اننا ناأم��ل ان يتجه الاعبني 
الذي��ن اعتزلوا اىل خدم��ة الريا�سة العراقية من 

خال االجتاه اىل االدارة او التدريب.
م��ن جانبه اأكد م�ساعد م��درب املنتخب الوطني 
رحي��م حميد عل��ى ب��ذل كل اجله��ود للم�ساعدة 
برف��ع احلظ��ر مقدم��ا ال�سك��ر والتقدي��ر لل�سي��د 
الوزي��ر على اجله��ود املبذولة خلدم��ة الريا�سة 
العراقي��ة، م�سيفا ان ال��وزارة وعدت بتقدمي كل 

امل�ستلزمات ال�رصورية لنجاح املباراة.
وب��دوره ق��ال حار���س مرمى املنتخ��ب الوطني 
ال�ساب��ق نور �سري اننا نفخ��ر اليوم بالتعاون 
مع وزارة ال�سباب والريا�سة لرفع احلظر، موؤكدا 
ان ه��ذا يعتر واجب وطن��ي الن العراق ي�ستحق 
منا اأك��ر مما نقدمه، مقدما �سك��ره للوزير على 
عاقته الطيب��ة مع الاعبني وقربه الدائم منهم 
وعمله على حل م�ساكلهم م�سيدا بجهوده الكبرة 
لارتق��اء بالريا�س��ة العراقي��ة نح��و االف�س��ل. 
واأ�س��اف العب املنتخب الوطن��ي ال�سابق با�سم 
عبا�س ان االجنازات التي حتققت واجلهود التي 
تبذلها وزارة ال�سباب حتتم علينا التعاون معها 

وبذل جه��ود مماثل��ة والعمل كفري��ق واحد 
لتحقي��ق االف�س��ل للريا�س��ة العراقي��ة، م�سيفا 
ان رف��ع احلظ��ر مهمة وطني��ة وان عل��ى جميع 
اال�س��راك بها لتحقيق الرفع الكامل. من جانبه 
اكد الع��ب املنتخب الوطني ال�سابق لوؤي �ساح 
انن��ا علينا جميعا ا�ستغال كل الفر�س املتاحة 
لرف��ع احلظر الكلي عن املاع��ب الريا�سية وان 
رف��ع احلظ��ر يعتر م��ن اه��م متطلب��ات حتقيق 
النج��اح للمنتخب��ات الوطنية الأنه��ا �ستخو�س 
املباريات بني ار�سها وجماهرها، موؤكدا على 

تقدمي مباراة تليق ب�سمعة الريا�سة العراقية.
من جانب اخر اأكد مدير �رصكة توا�سل للريا�سة 
واالع��ام رات��ب اللوام��ة ان الهدف م��ن تنظيم 
املب��اراة تقدمي ر�سال��ة حب و�سام م��ن العراق 
اجلمي��ع دول الع��امل كم��ا انه��ا ته��دف ب�س��كل 

مبا�رص اىل رفع احلظر الكلي عن العراق.
وا�س��اف ان الع��راق ي�ستح��ق رف��ع احلظ��ر عن 
ماعب��ه المتاكه كافة مقومات النجاح ومنها 
املن�ساآت الريا�سية التي تعتر اأف�سل بكثر من 

املن�ساآت الريا�سية يف دول املنطقة".

في ربع نهائي كأس العراق

العندليب يواجه األنيق في مباراة مثيرة وحلم ثنائية الصقور يصطدم بطموح بغداد 

 انتق��ل العب نادي الطلب��ة العراقي م�سطفى االأم��ني اإىل �سفوف نادي 
الن���رص الكويت��ي، لتمثيل��ه ملدة مو�س��م قاب��ل للتجديد. ويع��د م�سطفى 
االأم��ني م��ن الوج��وه ال�ساب��ة الت��ي لفت��ت االأنظ��ار يف املو�س��م احلايل، 
ولتاألق��ه يف ال��دوري مت��ت دعوته لتمثي��ل املنتخب االأوملب��ي العراقي، 
ال��ذي تاأه��ل لنهائيات اآ�سيا حتت 23 عاما. وق��ال االأمني ان : "التجربة 
االحرافي��ة م�سوؤولي��ة كب��رة بالن�سب��ة يل، لذل��ك يجب اأن اأثب��ت قدرات 
الاعب العراقي، واإمكانية تاأثره ليكون اإ�سافة لفريقه موؤكداً انه يطمح 
اىل تق��دمي م�ستوى مميز ليعك�س �سورة جيدة عن م�ستوى الكرة العراقية 
ودوريه��ا املمتاز.  واأ�س��اف ان "االحراف الت��زام وان�سباط واجتهاد، 
واأن��ه �سي�سعى اىل التاأقلم مع تلك االأج��واء التي مر بها فريق الطلبة هذا 
املو�س��م، دون اأن اأتاث��ر ب��كل الظ��روف وامل�س��اكل التي مر به��ا النادي 
م�سيف��ًا ان االح��راف مع الن�رص الكويت��ي يعتر بداية جي��دة مل�سرته 
االحرافية �سيما انه من االندية املحرمة واملعروفة يف اخلليج العربي 
وا�س��ار االمني اىل ان��ه يتمنى ان يوفق يف اوىل جترب��ة احرافية له من 
خ��ال حتقي��ق نتائج جيدة مع زمائ��ه يف فريقه اجلدي��د م�سراً اىل ان 
النج��اح يعتمد عل��ى التاأقل��م واالن�سج��ام ال�رصيعني وتطبي��ق تعليمات 

املدرب ب�سكل �سل�سل داخل امل�ستطيل االخ�رص. 
ي�س��ار اىل ان الاعب م�سطفى االمني قدم م�ستوى مميز مع فريق الطلبة 
مبناف�س��ات دوري الكرة املمت��از و�سجل اهداف جميل��ة انقذ بها االنيق 
ال��ذي تنتظ��ره مباراة مهمة ام��ام م�سيفه نفط الو�س��ط �سمن مناف�سات 

الدور ربع النهائي لبطولة كاأ�س العراق. 

 ف��احت االحت��اد العراق��ي بك��رة الق��دم االحت��ادات ال��دويل واالورب��ي 
واال�سي��وي بخطاب��ات ر�سمي��ة ي��روم فيها من��ح املوافق��ات الر�سمية 
للم��دراء االمني��ني يف احتاداته��م لزيارة الع��راق قريبًا.  وق��ال رئي�س 
اللجن��ة االمني��ة يف احتاد الك��رة كامل زغر: خال ور�س��ة العمل التي 
اقامه��ا االحتاد اال�سيوي يف كواالملبور التق��ى ممثلو االحتاد العراقي 
بامل��دراء االمني��ني ل��كل من االحت��اد ال��دويل االملاين هلم��ت �سبهان 
واالحت��اد االورب��ي االمل��اين االخر �ستيف��ن فرو�سديك وكذل��ك االحتاد 
اال�سيوي االيراين �ساهني رحماين ومتت مفاحتتهم بخ�سو�س زيارتهم 
الع��راق وعق��د دورات تطويرية للم�سوؤولني االمني��ني يف االندية ح�سب 
ما ن�ست عليه �رصوط الراخي�س.  وا�ساف: ان الثاثة ابدوا موافقتهم 
عل��ى زيارة العراق واال�سهام يف تطوير اجلانب االمني مل�سوؤويل االمن 
يف خمتل��ف االندية من خال عقد ور�سات عمل ودورات تطويرية على 
ان يك��ون ذل��ك يف وقت ي�سبق حتدي��د الزيارة ب�سهري��ن يف اقل تقدير.  
وبني: ان وفدنا االحت��ادي املمثل بوليد طرة وحممد املو�سوي وزياد 
حميد فاحتوا اي�سًا طال �سويلم وحت�سلوا على موافقته لزيارة العراق 
وعق��د دورات تطويرية يف ما يخ�س ادارة املاعب واالمور التنظيمية 
خ��ال املباريات الدولية، ومت توجيه ق�س��م العاقات يف االحتاد على 

مفاحتة االحتاد القاري بال�سان املذكور. 

 اأعلن��ت جلنة االن�سباط باالحتاد العربي لكرة القدم، 
بع��د اجتماعه��ا الي��وم برئا�س��ة حميد ح��داج توقيع 
عقوبات على الفي�سل��ي االأردين، عقب اأحداث ال�سغب 
بنهائي البطولة العربية لاأندية، التي اأقيمت مب�رص.

كان العدي��د م��ن العبي الفي�سل��ي واإداري��ي الفريق، 
اعت��دوا عل��ى حك��م املب��اراة امل���رصي اإبراهي��م نور 
ه كان �سبًبا مبا�رًصا يف  الدي��ن بال�رصب بعدما راأوا اأنَّ
خ�سارتهم املباراة )3-2( ل�سالح الرجي التون�سي، 
ال��ذي ُت��وِّج باللق��ب. كما قام��ت جماه��ر الفي�سلي، 
برمي قارورات املي��اه واحلجارة على اأر�س امللعب، 
ورجال االأمن، واملنظم��ني، وتك�سر مقاعد مدرجات 

اإ�ست��اد االإ�سكندرية، الذي اأقيمت عليه املباراة يوم 6 
اأغ�سط�س/اآب اجلاري.

وق��رَّرت اللجن��ة، تغ��رمي الفي�سلي 200 األ��ف دوالر 
اأمريك��ي، وحتميل النادي، تكاليف كل التلفيات التي 
جنم��ت ع��ن االأح��داث، والت��ي �سيتم ح�رصه��ا االأيام 
املقبل��ة. كم��ا ق��رَّرت اللجن��ة، اإيق��اف مدي��ر الفريق 
�سليم��ان اأحم��د الع�ساف ملدة عام��ني، وغرامة مالية 
قدرها 10 اآالف دوالر، لتعديه على احلكم بال�رصب، 
والفو�سى التي اأحدثها هذا الت�رصف. وقرَّرت اللجنة، 
اإيق��اف 5 العب��ني ملدة عام، وتوقي��ع غرامات مالية 
عليهم لثب��وت اإدانتهم يف االعت��داء على احلكم وهم: 
به��اء الدين عب��د الرحمن، وغرامة مالي��ة قدرها 10 

اآالف دوالر.

 اأعلن االحتاد العراقي لكرة القدم، موافقة نظره 
ال�سع��ودي مبدئيًا عل��ى اإقامة مب��اراة ودية بني 
املنتخب��ني على االأرا�س��ي العراقي��ة، فيما فاحت 
احتاد الك��رة نظريه التون�س��ي واالإيراين لتاأمني 
مب��اراة ودي��ة خ��ال اأي��ام "الفيف��ا دي".وق��ال 
رئي���س االحت��اد العراقي لكرة الق��دم عبد اخلالق 
م�سع��ود يف بي��ان تلقت )اجلورن��ال( ن�سخة منه، 
اإن "نظ��ره ال�سعودي الدكتور ع��ادل عزت وافق 
مبدئي��ا على اقام��ة مب��اراة دولي��ة ودية جتمع 
املنتخب��ني يف العراق �سمن اي��ام الفيفا تعزيزا 
الأوا���رص العاق��ة بني البلدي��ن واالنفت��اح الذي 

ت�سه��ده العاقة ب��ني البلدين".وا�س��اف م�سعود 
انه "هات��ف اليوم االربعاء الدكت��ور عادل عزت 
ب�ساأن اقامة مباراة دولية ودية جتمع املنتخبني 
يف العراق �سمن اي��ام الفيفا املحددة من الثاين 
ولغاي��ة العا�رص من �سهر ت�رصي��ن االول املقبل"، 
مبين��ا ان "االحتاد اأر�سل كتابا ر�سميا اىل نظره 
ال�سع��ودي بع��د ا�ستح�س��ال املوافق��ة املبدئية".
وا�س��ار م�سع��ود اىل ان "االحت��اد خاطب نظريه 
التون�س��ي واالإيراين، فيما يخ���س املو�سوع ذاته 
و�سم��ن ايام الفيفا املحددة من ال�ساد�س ولغاية 
الراب��ع ع�رص من �سهر ت�رصي��ن الثاين املقبل بغية 
اقامة مباراتني يف االوقات املائمة للمنتخبني 

املذكورين".

األمين ينضم إلى صفوف النصر الكويتي 

دعـــوة مديري األمن في االتحادات 
الرياضية الدولية إلى زيارة العراق

السعودية تالعب العراق في البصرة وديًا

عقوبات شديدة بحق الفيصلي بعد أحداث نهائي البطولة العربية

 العندليب وجهًا لوجه اأمام االنيق
ملع��ب نفط الو�سط �سيحت�سن مواجهة اأ�سح��اب االأر�س امام الطلبة 
يف اق��وى مباري��ات ه��ذا ال��دور. عندلي��ب الف��رات ياأم��ل مب�ساحلة 
جماه��ره يف بطولة الكاأ�س، خا�سة بعد االإخف��اق املحلي والعربي 
وبعدم��ا اأنهى الدوري يف املركز اخلام���س بر�سيد 68 نقطة وكذلك 
ف��اأن م�ساركت��ه يف بطول��ة االأندية العربي��ة مل تتكل��ل بالنجاح بعد 
خروج��ه م��ن دور املجموع��ات بنقطة يتيم��ة.  عدم ا�ستق��رار الكادر 
التدريب��ي، اإث��ر عل��ى م�ست��وى العندلي��ب كث��راً، حي��ث ق��اد الفريق 
4 مدرب��ني حت��ى االن، بدًء من املدرب عب��د الغني �سهد، الذي ترك 
مهامه وتفرغ للمنتخب االأوملبي، ثم اأيوب اودي�سو، الذي غادر ا�سوار 

الن��ادي الأ�سب��اب مادي��ة، بعدها هاتف �سم��ران، الذي ب��دوره غادر 
الفري��ق تخوفًا من االإقالة، واخراً ف��اأن املدرب امل�ساعد علي ها�سم 
ه��و من �سيق��ود الفريق حتى نهاية بطولة الكاأ���س. اما فريق االنيق، 
فو�سع��ه ال يختل��ف كث��راً ع��ن نفط الو�سط م��ن حيث تغي��ر الكادر 
التدريب��ي، ال��ذي بداأ باملدرب اأي��وب اودي�سو ثم مظف��ر جبار واخراً 
حبي��ب جعفر. فري��ق االنيق يجد يف بطولة الكاأ���س �سالته املفقودة 
مل�ساحلة جماه��ره الوفية، التي طال �سرها وهي تاأمل مب�ساهدة 
فريقه��ا على من�س��ات التتويج كما جرت الع��ادة يف تاأريخه، كونه 
اأح��د اأكر الفرق اجلماهري��ة. و�سيقابل الفائز من ه��ذه املباراة مع 
فريق امليناء، الذي تاأهل ر�سميًا اىل الدور املقبل بعد ان�سحاب نادي 

احلدود من امل�سابقة.
 نفط مي�سان بوابة التاأهل للنوار�س

يواجه فريق الزوراء �سيفه نفط مي�سان على ملعب الكرخ يف بغداد.
فريق النوار�س يجد يف بطولة الكاأ�س طوق النجاة ملو�سمه الع�سيب، 
حي��ث تاأمل كتيب��ة املدرب ع�س��ام حمد تايف اخل��روج من املو�سم 
خ��ايل الوفا���س. وبع��د خيب��ات ال��دوري املمت��از وكاأ���س االحت��اد 
اال�سي��وي واخلروج امام ال�سقور، مل تبق��ى �سوى بطولة الكاأ�س امام 
الزعي��م، كيي ي�سالح جماه��ره وي�سمن امل�سارك��ة اال�سيوية العام 
املقب��ل. يف املقابل فاأن فريق نفط مي�س��ان، ياأمل باإكمال مغامرته 
الناجح��ة، بعد فوزه العري���س على ال�سياحة بخم�س��ة اأهداف لهدف 
واح��د يف دور ال��� 32، وتاأهل اىل دور ال��� 16، اذ كان من املقرر ان 

يواجه ال�سناعة لكن االأخر ان�سحب من امل�سابقة. 
و�سيقاب��ل الفائز من هذه املواجهة، الفائز م��ن مباراة بغداد والقوة 

اجلوية.

 ال�سقور بثوب جديد اأمام اأبناء العا�سمة
يدخ��ل فريق القوة اجلوي��ة مواجهة امانة بغداد عل��ى ملعب االأخر، 
بث��وب جدي��د بع��د تغي��ر كادره التدريب��ي. اإدارة ال�سق��ور مل جتدد 
للم��درب با�سم قا�سم، وتعاق��دت �رصيعًا مع امل��درب ال�سوري ح�سام 
ال�سي��د لقي��ادة الفريق فيما تبقى من مباري��ات ببطولة كاأ�س العراق 
وكاأ���س االحتاد اال�سيوي قب��ل خو�س غم��ار اال�ستحقاقات املحلية 
واال�سيوية للعام املقبل. حتقيق الثنائية املحلية هو الهدف املن�سود 
لفري��ق ال�سق��ور، قبل التفرغ لبطولة كاأ�س االحت��اد اال�سيوي، والذي 
و�س��ل في��ه الفريق اىل الرمق االأخ��ر من امل�سابقة، ف��ا يف�سله عن 
اللقب �سوى خطوتني. فيما يرغب فريق امانة بغداد بتخطي ال�سقور 
والعبور اىل الدور ن�سف النهائي، اإذ ترغب كتيبة املدرب احمد خلف 

بقلب التوقعات وتفجر مفاجاأة من العيار الثقيل يف مباراة اليوم.

 تنطلق، اليوم، مباريات 
الدور ربع النهائي من 

بطولة كاأ�س العراق 
لكرة القدم باإقامة ثالث 

مباريات، حيث �سيواجه 
فريق نفط الو�سط �سيفه 

الطلبة على ملعب نفط 
الو�سط، فيما يالعب 

فريق الزوراء �سيفه نفط 
مي�سان على ملعب الكرخ، 

اما املواجهة الثالثة �ستقام 
بني بغداد والقوة اجلوية 

على ملعب الأول.

بغداد- محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد ـ مصطفى العبطان

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

  بغداد - خاص
ياأُمل علي ها�سم مدرب نفط الو�سط، يف جتاوز فريقه 
عقبة الطلبة، للم��رور اإىل ن�سف نهائي لبطولة كاأ�س 
العراق يف املباراة التي جتمعهما اليوم اخلمي�س على 

ملعب االول �سمن مناف�سات الدور ربع النهائي
ان  "اجلورن��ال":  ل���  ت�رصيح��ات  يف  ها�س��م  وق��ال 
املب��اراة لي�ست �سهلة حتى واإن كانت يف ملعبنا كون 
مناف�سن��ا  ي�س��م العبني �سباب مميزي��ن، لكنَّ فريقنا 
ع��ازم عل��ى بلوغ ال��دور ن�س��ف النهائ��ي واملناف�سة 
على اللق��ب لتعوي�س اخفاق الدوري واخلروج املبكر 
م��ن البطول��ة العربي��ة.  واأ�س��اف ان فريق��ه يوا�س��ل 
تدريبات��ه وجمي��ع الاعب��ني يتمتع��ون باجلاهزي��ة 
الفنية والبدنية التي توؤهلهم خلو�س اللقاء با�ستثناء 
املحرف��ني ال�سوري��ني موؤيد العجان، وع��اء ال�سبلي 
اللذي��ن انتقا ل�سفوف الزمال��ك امل�رصي م�سيفًا انه 

يطم��ح اىل النج��اح مبهمت��ه رغ��م �سعوبته��ا بعدما 
ت�سلمتها خلفًا لهاتف �سمران. 

وب��ني ها�سم قد يكون الفري��ق مرهًقا بعد مو�سم �ساق 
ومتع��ب اال ان ذل��ك لن يحبط م��ن عزميتنا يف تقدمي 
اداء جيد ير�س��ي االدارة واجلماهر امل�ساندة للفريق 
مبين��ًا ان الاعبني ا�سحاب اخلرة �ستكون لهم كلمة 
يف املب��اراة. ي�س��ار اىل ان املدرب هاتف �سمران قدم 
اإ�ستقالت��ه من تدريب فريق نفط الو�سط ب�سبب ما ن�رص 
يف مواق��ع التوا�س��ل االجتماعي من اأخب��ار مفادها 
اأن االإدارة تن��وي التعاق��د م��ع م��درب اآخ��ر لذلك قرر 
ت��رك الفريق لذلك اتخ��ذت ادارة عندليب الفرات قراراً 
بت�سمي��ة علي ها�س��م مدربًا للفري��ق لتكملة مباريات 
املو�سم احل��ايل. يذكر اأنَّ املدرب علي ها�سم، �سبق له 
اأن عم��ل باجلهاز الفني الذي قاده 3 مدربني اأ�رصفوا 
عل��ى تدريب نفط الو�س��ط، هم عبد الغن��ي �سهد، اأيوب 

اأودي�سو، هاتف �سمران.

 
و�سلت مفاو�سات جتديد عقد املدرب ح�سن احمد 
م��ع فري��ق النفط اىل طري��ق م�سدود بع��د اختاف 
وجه��ات النظر وعدم الو�س��ول اىل حلول مر�سية 
للطرفني. وقال احمد ل�)اجلورنال( اإن "مفاو�سات 
جتدي��د عقدي مع نادي النف��ط انتهت وو�سلت اىل 
طري��ق م�سدود ب�سب��ب تباعد وجه��ات النظر بيني 
وبني الن��ادي". واأو�سح "ح��ددت �رصوطي للبقاء 
م��ع النفط املو�سم املقبل، لكن االإدارة لن ت�ستطيع 
تنفيذه��ا، لذل��ك قررت ان ا�سع ح��داً مل�سرتي مع 
الن��ادي". واأ�ساف "بعد النج��اح الذي حققته هذا 
املو�سم، ل�س��ت م�ستعداً للف�س��ل يف املو�سم املقبل، 
لذل��ك �ساأبح��ث ع��ن جتربة جدي��دة وحت��ٍد جديد". 
واختت��م ت�رصيحه قائ��ًا: "اإدارة ال��زوراء ات�سلت 
بي لقيادة الفريق املو�سم املقبل، واأ�ستطيع القول 

انن��ي اأ�سبحت قريبا ج��داً من االن�سمام اىل فريق 
النوار���س". وب��دوره، اأك��د املدي��ر االإداري لنادي 
النف��ط م�ستاق كاظ��م ان اإدارة النف��ط �ستفتح باب 
التفاو���س جمدداً م��ع املدرب ح�س��ن احمد. وقال 
كاظ��م ل�)اجلورن��ال( اإن "املفاو�س��ات مل تنته��ي 
حت��ى االن، الأنن��ا مازلن��ا نح��اول الو�س��ول اىل 
حل��ول مر�سية للطرفني". واأ�ساف "املدرب ح�سن 
احم��د طالب بالتعاقد مع ثاثة العبني على االأقل 
و�ستح��اول االإدارة تاأم��ني الاعب��ني خ��ال فرة 
االنتق��االت ال�سيفي��ة اجلاري��ة"، مبين��ًا اأن اإدارة 
النف��ط �ستحاف��ظ على اغل��ب العبيه��ا و�ستدعمهم 
ب�سفق��ات جدي��دة". وذك��رت م�س��ادر مقربة من 
الطرف��ني اأن املدرب طل��ب "300"مليون لتجديد 
العق��د، فيما عر���س النفط "200"ملي��ون للبقاء، 
لذلك ف��اأن اإدارة النف��ط �ستبداأ بالفع��ل البحث عن 

مدرب جديد لقيادة الفريق املو�سم املقبل.

عبطان متفائل برفع الحظر الكلي ومسعود يعلن تنظيم مباريات دولية في العراق

هاشم: مواجهة الطلبة ليست سهلة  تعقد مفاوضات تجديد "الشاطر حسن"
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