
  
 "عندم��ا اأخ��رين وكيل��ي برغب��ة الأهل��ي يف 
�ض��مي، طلب��ت من��ه التفاو���ض ف��ورا".. هذا ما 
بداأ ب��ه املدافع ال�ض��وري اأحمد ال�ض��الح حديثه 
لو�ضائال العالم امل�رصية عن وجود مفاو�ضات 
م��ع النادي الأحمر. ويرز ا�ض��م اأحمد ال�ض��الح 
قائد منتخب �ضوريا �ضاحب ال� 27 عامًا �ضمن 
املر�ض��حني لالن�ض��مام اإىل الأهل��ي لتعوي���ض 
رحيل اأحمد حجازي اإىل و�ضت بروميت�ض األبيون 
الإجنلي��زي. )اقراأ ت�رصيحات �ض��يد عبد احلفيظ 
مدير الك��رة بالأهل��ي(. وبداأ حت��رك الأهلي يف 
اجتاه مدافع هينان جياين ال�ضيني بعدما اأعلن 
احت��اد الكرة عن لئح��ة القيد للمو�ض��م اجلديد، 
والتي تن���ض على معاملة الالعبني ال�ض��وريني 
والفل�ض��طينيني، معامل��ة الالعب��ني امل�رصيني. 
وقال ال�ض��الح: "اللع��ب يف الأهلي �رصف كبري 
لأي لعب واأنا من �ض��منهم". واأو�ضح "الأهلي 
ن��اد كب��ري وعري��ق وبالتاأكي��د اأت���رصف به��ذا 
ال�ض��يء، ولي���ض لدي �ض��ك يف هذا الأم��ر ولذلك 

رحب��ت عندم��ا اأخ��رين وكيل��ي برغب��ة الأهلي 
يف �ض��مي". ث��م اأ�ض��اف "اأكرث من ن��اد حتدث 
مع��ي مثل الزمالك والن�رص ال�ض��عودي، ولكنني 
قبل��ت بالتفاو���ض م��ع النادي الأهل��ي وطلبت 
م��ن وكيلي التح��دث معهم لأنه ن��اد كبري واأي 
لع��ب يتمن��ى اللعب ل��ه". وا�ض��تدرك "لكن من 
الوا�ض��ح اأن اإدارة الأهلي و�ضعت حدا معينا يف 
التفاو�ض امل��ادي، وحتدثوا مع وكيلي يف رقم 
ل اأتخيله ول �ضمن اخليارات. فالأهلي يعر�ض 
علي راتبا �ضنويا يعادل ما اأتقا�ضاه يف �ضهرين 
مع فريقي ال�ض��يني". قائد منتخب �ضوريا تابع 
"كان ردي عل��ى وكيلي باأنني اأت�رصف باللعب 
يقب��ل  ل  الن��ادي  كان  اإذا  ولك��ن  الأهل��ي،  يف 
مبطالب��ي املادية فال ميكن اأن اأ�ض��حي بعقدي 
احلايل مع النادي ال�ض��يني والذي ميتد ملار�ض 
يرتاج��ع  األ  الطبيع��ي  "م��ن  واأكم��ل   ."2019
الالع��ب، وبالتايل كنت اأتوق��ع اأن يعر�ض علي 
الأهلي نف�ض الراتب الذي اأتقا�ض��اه يف ال�ض��ني 
مث��ال". و�ض��ارك ال�ض��الح يف 4 مباري��ات م��ع 
فريقه يف الدوري ال�ض��يني هذا املو�ضم، و�ضجل 

هدف��ا. هن��ا وج��ه موق��ع "يف اجل��ول" �ض��وؤال 
لل�ض��الح .. ه��ل ق��د ت�ض��هد املفاو�ض��ات تنازل 
ماديا منه لالن�ضمام اإىل الأهلي؟ اأجاب "ال�ضيد 
ع��الء ميهوب رئي���ض اللجنة الفني��ة حتدث مع 
وكيلي ب�ض��اأن ان�ض��مامي والتفا�ض��يل املادية 
للعق��د، ولك��ن كان رد وكيل��ي ب��اأن ه��ذا الرقم 
م�ض��تحيل وبعي��د متاما عما اأتقا�ض��اه حاليا". 
واأردف "بالتاأكي��د اللع��ب يف الأهل��ي الن��ادي 
العربي الكبري قد يجعلني اأتنازل بع�ض ال�ض��يء 
ب�ض��اأن مطالبي املادية، فاللعب يف م�رص ويف 
الأهل��ي ل��ه مكانة يف قلبي". ال�ض��الح وا�ض��ل 
"لكن بالتاأكيد، ل ميكن اأن ي�ض��ل هذا التنازل 
اإىل املبلغ الذي يعر�ضه الأهلي واأخرت وكيلي 
مبوافقتي على عدم احل�ض��ول على نف�ض راتبي 
يف ال�ضني حتى ن�ضل حلل لأنني اأرى اأن اللعب 
يف الأهل��ي ���رصف يل". واأ�ض��ار قائ��د املنتخب 
ال�ضوري اإىل اأن املفاو�ضات بني الأهلي ووكيله 
ا�ضتمرت اإىل ال�ضاعات الأخرية من اأم�ض ال�ضبت. 
وعن ذل��ك، ق��ال: "مل يتحدث معي ال�ض��يد عالء 
ميهوب ب�ضكل مبا�رص، ولكن احلديث مع وكيلي 

ا�ض��تمر اإىل حوايل ال�ض��اعة الواحدة �ضباحا 
بتوقيت ال�ض��ني - ف��ارق التوقيت بني القاهرة 
"كان ذل��ك بع��د  6 �ض��اعات -". واأمت  وبك��ني 
م�ض��اركتي يف مب��اراة يف ال��دوري م��ع فريقي 
اأم���ض الول، وم��ن املفرت���ض اأن يتح��دث معي 
وكيلي يف حال ح��دوث جديد". وذكرت تقارير 
�ض��حفية �ض��ورية اأن الزمال��ك امل���رصي، تلقى 
عر�ض��ا م��ن اأح��د وكالء الالعبني، ل�ض��م اأحمد 
ال�ض��الح، مداف��ع منتخ��ب �ض��وريا، واملحرتف 
بن��ادي هين��ان جي��اين ال�ض��يني، خ��الل فرتة 
النتقالت ال�ض��يفية اجلارية.  وطلب م�ض��وؤويل 
املادي��ة،  الالع��ب  طلب��ات  معرف��ة  الزمال��ك، 
واملبل��غ املتوقع دفعه لنادي��ه احلايل، يف ظل 
مناف�ض��ة الن��ادي الأهل��ي، عل��ى �ض��م الالع��ب 
ال�ض��وري .  ويبلغ ال�ض��الح من العمر 27 عاًما، 
والعرب��ي  البحرين��ي  املح��رق  لأندي��ة  ولع��ب 
الكويتي وال�رصطة العراقي.   واتخذ احتاد الكرة 
ق��رارا منذ اأي��ام، باأحقية الأندي��ة امل�رصية يف 
قيد لعب��ني �ض��وريني وفل�ض��طينيني، بالقائمة 

كمحليني.

انتخابات الشرطة

نجوم سابقون: عودة بنيان نصر للحق وستعود أمجاد القيثارة الخضراء
و�ض��ل منتخب �ض��باب العراق بكرة القدم اىل مملكة البحرين خلو�ض 
مبارات��ني وديت��ني م��ع منتخ��ب �ض��باب البحري��ن يوم��ي الثن��ني 
واخلمي�ض املقبلني على ملعب نادي الأهلي يف املنامة .   وقال ع�ضو  
احت��اد الكرة طارق احم��د ، اإن "احتاد الكرة جنح يف تاأمني مباراتني 
ملنتخب ال�ض��باب امام نظريه البحريني حت�ضرياً للم�ضاركة يف كا�ض 
العامل حتت ١٧ �ض��نة التي ت�ضت�ض��يفها الهند يف ال�ض��اد�ض من �ض��هر 
ت�رصين الول املقبل" .    واأ�ض��اف احمد ان "مدة املع�ضكر �ضتكون ملدة 
اأ�ضبوع يعود بعدها وفد املنتخب اىل بغداد لإكمال فرتة العداد حتى 

نهاية ال�ضهر اجلاري".
يذكر ان القرعة اأوقعت منتخبنا بطل بطولة اآ�ضيا للنا�ضئني حتت 16 
عاما 2016 �ض��من املجموعة ال�ضاد�ض��ة ملونديال العامل اإىل جانب 

املك�ضيك وت�ضيلي واإجنلرتا.
وقد �ضحبت قرعة بطولة كاأ�ض العامل حتت 17 �ضنة، والتي �ضتقام يف 
�ضتة اأماكن يف جميع اأنحاء الهند للفرتة من 6 اإىل 28 ت�رصين الول 

2017، اليوم يف مدينة مومباي الهندية.

ع��ر مدرب فريق امليناء غازي فهد عن �ض��عادته بالف��وز الذي حققه 
الفريق على الطلبة بهدف وحيد �ض��من مباريات اجلولة الثامنة ع�رص 
للمرحلة الثانية من الدوري املمتاز، فيما ك�ضف عن م�ضريه مع فريق 
ال�ض��فانة. وق��ال فهد يف ت�رصيح��ات تلفزيونية تابعته��ا )اجلورنال( 
"قدمنا م�ضتوى جيد يف املباراة وحققنا فوز معنوي من امام خ�ضم 
�ض��عب و�ض��غط املباريات وال�ض��فر اإثر علينا ب�ضكل �ض��لبي يف ال�ضوط 
الثاين". واأ�ضاف "�ضاأجل�ض خالل هذه الأيام مع اإدارة امليناء لتحديد 
م�ض��تقبلي مع ال�ض��فانة، ويف حال عدم توفر اأجواء وظروف منا�ض��بة 
ت�ضاعدين يف املناف�ضة على اللقب �ضاأكون خارج اأ�ضوار نادي امليناء".
 وكان��ت الهيئ��ة الداري��ة املوؤقتة لن��ادي امليناء، ق��ررت عدم جتديد 
عق��د املدرب الروماين اإي��وان مارين والذي انتهى يف الأول من �ض��هر 
مايو / اآيار املا�ض��ي وف�ض��لت اإنه��اء التعاقد معه، لتت�ض��ل باملدرب 
غ��ازي فهد الذي اأنهي ارتباطه م��ع نادي العني الإماراتي الذي يعمل 
�ضمن جهازه الفني، حيث من املرجح ان يتم التعاقد مع مدرب لياقة 

اأجنبي لالن�ضمام اىل كادر فهد الذي ي�ضم عامر عبد الوهاب اي�ضًا.
يا���رص،  اأحم��د  امل���رصي  املح��رتف  املين��اء  ن��ادي  ا�ض��وار  وغ��ادر 
اأنه��ى ارتباط��ه م��ع فريق ن��ادي امليناء بع��د رف�ض نادي��ه امل�رصي 
البور�ضعيدي طلب اإدارة نادي امليناء باإعارته. وبالإ�ضافة اىل يا�رص، 
غادر احلار�ض نور �ض��ري ا�ض��وار ال�ضفانة ب�ض��بب عدم وجود م�ضاحة 
كافية للم�ضاركة ا�ضا�ضيًا رفقة الفريق. يذكر اأن نادي امليناء يحل يف 

املركز ال�ضاد�ض بر�ضيد 63 نقطة.

عاقب��ت اإدارة ن��ادي احت��اد ج��دة ال�ض��عودي، جنمها 
امل���رصي حممود "كهربا"، نظري امل�ض��ادة التي دخل 
بها مع اأحد اأع�ض��اء نادي التفاق، �ضمن دورة تبوك 
الودي��ة الثانية، اجلمعة املا�ض��ي، وذل��ك وفق لئحة 
عقوبات الالعبني التي اعتمدتها اإدارة النادي موؤخراً، 
بح�ضب �ضحيفة "عكاظ" ال�ضعودية. ويف اإطار �ضعيها 
اإىل اإنه��اء الق�ض��ايا املحلية واخلارجي��ة على النادي 
لتفادي اأي عقوبات دولية، اأقفلت اإدارة العميد ق�ضية 
اأع�ض��اء اجله��از الفني للم��درب الأروغواي��اين خوان 
فري�ض��ريي، الذي قاد الفريق مو�ض��م 2013-2014، 
بت�ض��ليم م�ضاعديه ني�ض��تور تارام�ضكو، وراديو بارول، 
وغو�ض��تامبيد كام��ل م�ض��تحقاتهم املالي��ة، واإ�ض��عار 
الحت��اد الدويل بذلك. ومن جه��ة ثانية، يعود املدافع 

اأحمد ع�ض��ريي للم�ضاركة يف تدريبات الفريق الإثنني، 
عقب نهاية برناجمه التاأهيلي مبركز "فيفا" يف دبي.
و�ض��يبداأ الفريق الحتادي حت�ضرياته الفنية، ا�ضتعداداً 
ملب��اراة الباط��ن على اإ�ض��تاد اجلوهرة بج��دة اجلمعة 
املقب��ل، �ض��من مباري��ات اجلول��ة الأوىل م��ن دوري 
عبداللطيف جميل ال�ضعودي لكرة القدم. وعلَّق الدويل 
امل���رصي حمم��ود عبداملنعم "كهربا" عل��ى الأحداث 
املوؤ�ض��فة الت��ي وقع��ت م��ع اإداري��ي ولعب��ي التفاق 
عقب مباراة الفريقني، يف دورة تبوك الدولية الودية. 
وكتب كهربا على �ض��فحته ب�"توي��رت" عقب املباراة: 
"من يلعب لالحتاد ل يعرف ال�ضقوط. نحرتق وُن�ضتفز 
ومع ذلك �ض��نعود.. موعدنا الدوري يا جمهور الذهب. 

كل الحرتام والتقدير لرجال الداخلية الأوفياء".

 اعل��ن ن��ادي �ض��باب براق��ي اجلزائ��ري لك��رة اليد، 
تعاق��ده م��ع لعب ن��ادي ال�رصطة جا�ض��م غ�ض��اب 
للدفاع عن الوان الفريق ابتداًء من املو�ض��م املقبل. 
ن��ادي �ض��باب براق��ي اجلزائري ه��و ث��اين الدوري 
اجلزائ��ري واحلا�ض��ل عل��ى بطولة الكا���ض يف اآخر 
مو�ض��مني يف دول��ة اجلزائ��ر حي��ث ي�ض��م الفري��ق 
)8 ( لعب��ني م��ن منتخ��ب اجلزائر الوطن��ي.  ويرى 
املراقبون اأن هذه اخلطوة تعد يف الجتاه ال�ضحيح 
مب�ض��رية غ�ض��اب، كونها �ضت�ض��يف له خرة دولية 

والحتكاك مع لعبي القارة ال�ضمراء .
ويعتر جا�ض��م غ�ض��اب رابع لعب عراقي يحرتف 
يف ال��دوري اجلزائري حيث �ض��بقة يف عام 1995  
حم��ودي نا���رص وهيث��م عبد ال�ض��تار وح�ض��ام عبد 

الهادي مع فريق �ض��باب باتنة . وباحرتافه �ض��وف 
يفتق��د نادي ال�رصطة هذا املو�ض��م اأح��د اهم ركائزه 
الت��ي يعتم��د عليه��ا يف م�ض��ابقة ال��دوري وكذل��ك 
م�ض��اركته املرتقب��ة يف بطول��ة الأندي��ة العربي��ة. 
ال�رصط��ة يف ف��رتة  وانتق��ل غ�ض��اب اىل �ض��فوف 
النتق��الت ال�ض��ابقة، اإ�ض��افة اىل الالعب��ني الذين 
مت التع�اق��د معه��م مث��ل عل��ي عدن��ان وعل��ي عب��د 
الر�ض��ا وبالل ال�ض�باغ وحممد �ضاحب وبدر الدي�ن 
حمودي ن�ا�رص. و�ض��بق ان لعب غ�ضاب يف �ضفوف 
نف��ط اجلنوب قب��ل ان ميث��ل ال�رصطة والن �ض��باب 
براقي اجلزائري. و�ضيحاول فريق ال�رصطة تعوي�ض 
غ�ض��اب لع��ب اخر م��ن اجل املناف�ض��ة عل��ى لقب 

الدوري العراقي املمتاز املو�ضم املقبل.

ليوث الرافدين بمواجهة شباب 
البحرين وديًا في المنامة

غازي فهد يكشف 
عن مصيره مع السفانة

غصاب ينضم لشباب براقي الجزائري لكرة اليد

اتحاد جدة يعاقب المصري كهربا

تفاوؤل النجوم ال�ضابقون
اأك��د جن��م ن��ادي ال�رصطة ال�ض��ابق �ض��عد قي���ض، ان ع��ودة اياد 
بني��ان اىل رئا�ض��ة ن��ادي ال�رصط��ة ه��و ن�رص كب��ري جلماهري 
القيث��ارة، موؤكداً اأن بنيان تعلم من الدر�ض ال�ض��ابق، فيما قدم 
تهنئته ل��الإدارة اجلديدة. وقال قي�ض ل�)اجلورنال(، "ل ي�ض��ح 
ال ال�ض��حيح ودائما احلق يع��ود لأهله، وبالتاأكي��د عودة اإياد 
بني��ان هو ن�رص كبري للح��ق وهو الرجل املنا�ض��ب يف املكان 
املنا�ض��ب". واأعرب قي�ض ع��ن امله باأن "يكون اإي��اد بنيان قد 
حف��ظ الدر�ض وتعل��م من ه��ذه التجربة واأن يج��اول حمو تلك 
الأخط��اء يف ادارت��ه ال�ض��ابقة والت��ي كان��ت ال�ض��بب يف تل��ك 
امل�ض��اكل التي ع�ض��فت باإدارت��ه"، معربًا ع��ن "تفاوؤله بعودة 

اجماد القيثارة اىل �ضابق عهدها". وقد قي�ض "التهنئة لالإدارة 
اجلدي��دة وكذلك ال�ض��ابقة الت��ي قدمت ما ميك��ن تقدميه لأجل 
الن��ادي وكذلك جلمهور ال�رصطة يف كل مكان لأنهم اليد العليا 
يف عودة ه��ذا الرجل وامتنى ان يعود ال�ض��تقرار لهذا النادي، 
ال��ذي ع�ض��فت ب��ه الأطماع من كل م��كان". اأما جن��م ال�رصطة 
ال�ضابق يون�ض عبد علي فقد عر عن تفاوؤله مب�ضتقبل القيثارة 
حتت قي��ادة بنيان، مرجحًا عودة النجوم الكبار اىل �ض��فوف 
الفريق الأخ�رص خالل فرتة النتقالت ال�ضيفية املقبلة. وقال 
عب��د علي ل�)اجلورن��ال( اإن "اي��اد بينان هو الرجل املنا�ض��ب 
لرئا�ض��ة نادي ال�رصطة، فهو الرجل الذي منح الفريق كل �ضيء 
يف فرتته ال�ض��ابقة". واأ�ض��اف اأن "الفوز بح��ب اجلماهري اهم 
م��ن الفوز باملنا�ض��ب، فح��ب اجلماهري ه��و من اأع��اد بنيان 
اىل مكان��ه الطبيع��ي وهو من �ض��يعيد الهيبة لك��رة القيثارة". 

واأو�ض��ح اأن "الإدارة �ض��ترم العديد من التعاقدات وال�ضفقات 
الكبرية خالل فرتة النتقالت ال�ض��يفية، كي يناف�ض على لقب 

الدوري بدًء من املو�ضم املقبل".
اأوىل اخلطوات

رئي���ض النادي اجلديد ب��داأ بالفعل اأوىل خطواته ل�ض��م لعبني 
دولي��ني ومن ط��راز رفيع ي�ض��تطيعون قي��ادة الأخ�رص اىل بر 
الأمان. م�ض��در مقرب من الالعب علي ح�ض��ني رحيمة اأو�ض��ح 
"مداف��ع املنتخ��ب الوطن��ي ال�ض��ابق عل��ي  اإن  ل�)اجلورن��ال( 
ح�ض��ني رحيمة �ض��يوقع لنادي ال�رصطة خالل فرتة النتقالت 
ال�ض��يفية".  وا�ض��اف اأن "الالع��ب كان يفا�ض��ل ب��ني عر�ض 
ال�رصط��ة وفريقه ال�ض��ابق يف الدوري العراق��ي القوة اجلوية"، 
لفت��ًا اإىل اأن "رحيمة اختار الن�ض��مام اىل �ض��فوف القيثارة 

اخل�رصاء لن عر�ضهم كان الأف�ضل".

وغادر رحيمة فريقه ال�ض��ابق الوكرة القطري بعد انتهاء عقده 
وهب��وط الفري��ق اىل الدرج��ة الثانية. رحيمة لن يك��ون الوافد 
الوحيد ل�ض��فوف القيث��ارة بل هناك جن��وم اخرين يتواجدون 
يف قائم��ة بني��ان لتدعي��م �ض��فوف الفري��ق املو�ض��م املقب��ل. 
وبح�ضب بع�ض امل�ضادر داخل البيت الأخ�رص، فاأن جنم نادي 
ال��زوراء وهداف ال��دوري العراقي عالء عب��د الزهرة على راأ�ض 
قائم��ة املطلوب��ني يف الن��ادي الأخ�رص، حيث �ض��بق وان مثل 
الالعب الفريق الأخ�رص يف مو�ضم 2015-2014. بالإ�ضافة 
اىل عالء عبد الزهرة، فاأن املدافع �ض��الم �ضاكر هو الخر حتت 
جمه��ر ن��ادي ال�رصطة، ل�ض��يما وهو يبحث عن ن��اٍد جديد بعد 
انته��اء عقده مع فريق احتاد كلباء الماراتي، والقائمة تطول 
حيث من املرجح ان يتم التعاقد مع عدد من الالعبني ال�ضباب 

املميزين اأمثال متو�ضط ميدان نفط اجلنوب احمد جالل.

عرب النجوم ال�سابقني 
يف نادي ال�سرطة عن 
تفا�ؤلهم بعودة اجماد 

نادي ال�سرطة �حتقيق 
لقب الد�ري العراقي 

املمتاز بعد انتخاب 
اياد البنيان رئي�سًا 

لإدارة القيثارة، فيما 
بداأت حتركات الرئي�س 

اجلدية ل�ستقطاب 
النجوم.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

  بغداد - خاصبغداد - خاص
يبح��ث املهاجم العراقي علي �ض��الح عن ناٍد جديد 
يف ال��دوري العراق��ي املمت��از بع��د انته��اء جتربته 
الق�ض��رية م��ع فريق �ض��نعت نفط عب��ادان الإيراين. 
وق��ال م�ض��در مق��رب م��ن الالع��ب ل�)اجلورن��ال( 
اإن "عل��ي �ض��الح يبح��ث ع��ن ن��اٍد جدي��د للعب يف 
الدوري العراق��ي املمتاز لكرة القدم". واأ�ض��اف اأن 
"�ض��الح يرغب باللعب يف العراق وانهاء م�ض��ريته 
يف ال��دوري العراقي وعدم خو�ض جتربة الحرتاف 
مرة اأخرى". وتاب��ع اأن "الالعب يرغب بالعودة اىل 
نادي الطلبة، ل�ض��يما بعد الأداء املتميز الذي قدمه 
خالل املو�ض��مني التي ق�ضاها يف �ضفوف النيق". 
وا�ض��تغنى نادي �ض��نعت نفط عب��ادان اليراين عن 
املهاج��م العراق��ي عل��ي �ض��الح بع��د اأ�ض��هر قليلة 
م��ن التعاقد مع��ه. �ض��الح و الذي انتق��ل من فريق 

نف��ط اجلن��وب لل��دوري اليراين مبنت�ض��ف املو�ض��م 
املا�ضي، ا�ض��رتك بخم�ض مباريات كبديل )جمموع 
دقائ��ق اللع��ب 87 دقيقة(، و مل ينجح بت�ض��جيل اي 

هدف مب�ضابقة الدوري. 
يذك��ر ان عل��ي �ض��الح �ض��بق و ان خا���ض العدي��د 
م��ن التجارب الح��رتايف يف املنطق��ة كان ابرزها 
الوح��دة المارات��ي و الفي�ض��لي الردين و الوح��دة 

ال�ضوري.
�ض��الح مثل 15 فريقًا خالل م�ضريته كالعب، حيث 
لعب يف �ض��فوف ال�رصطة واحل�ضني اربد والفي�ضلي 
الردني��ان، والوح��دة المارات��ي وده��وك العراقي 
والنف��ط  الأردين   والوح��دات  ال�ض��وري  والوح��دة 
والطلب��ة و زاخ��و والق��وة اجلوي��ة ونف��ط اجلن��وب 

و�ضنعت نفط عبادان. 
ويبل��غ �ض��الح 30 عامًا ويلع��ب يف مركز املهاجم 

ال�رصيح )راأ�ض حربة(.

 
ك�ضف نادي نفط الو�ضط، عن املدرب الذي �ضيقود 
الفري��ق يف ال��دوري العراق��ي املمت��از امل�ض��وم 
املقب��ل، فيم��ا اأو�ض��ح حقيق��ة الخب��ار التي مت 
تداوله��ا يف مفاحت��ة املدرب ع��ادل نعمة. وقال 
م�رصف الفري��ق فرا�ض بحر العل��وم ل�)اجلورنال( 
اإن "املدرب هاتف �ض��مران �ض��يكون املدير الفني 
لعندلي��ب الف��رات املو�ض��م املقب��ل، وان الخب��ار 
التي تناقلتها و�ضائل العالم عارية عن ال�ضحة، 
حيث ح��اول البع�ض التاأثري على م�ض��رية الفريق 
وه��و يخو�ض غمار مناف�ض��ات البطول��ة العربية 
لالأندي��ة"، مبين��ًا اأن "ال�ض��اعات به��ذا التوقيت 
اثرت على الفريق وعلى تركيز املدرب". واأو�ضح 
اأن "الإدارة مل تف��احت ع��ادل نعم��ة او اي م��درب 
اخر، م�ض��ددا على ان "املدرب هاتف �ض��مران هو 

م��ن يقود الفريق والدارة و�ض��عت ثقتها به وهو 
م�ض��تمر م��ع الفري��ق، وان الخب��ار التي اأ�ض��يعت 

بعيدة كل البعد عن احلقيقة".
وطال��ب بحر العل��وم و�ض��ائل الع��الم ب�"توخي 
الدقة يف ن�رص الخبار وان تعتمد م�ضادر ر�ضمية 
يف الت�رصيح��ات ، دون الرك��ون اىل ال�ض��اعات 
الت��ي قد توؤث��ر على م�ض��ار الفريق". وق��دم فريق 
نف��ط الو�ض��ط، اداًء رائع��ًا يف البطول��ة العربي��ة 
لالأندي��ة، وبالرغم من خروجه من امل�ض��ابقة من 
دور املجموع��ات ال ان��ه ت��رك انطباع��ًا ايجابيًا 
ل��دى املتابع��ني وامل�رصفني عل��ى البطولة ولول 
الأخط��اء التحكيمي��ة ل��كان نفط الو�ض��ط متاأهاًل 
نف��ط  جمموع��ة  و�ض��مت  النهائي��ة.  الأدوار  اىل 
الو�ضط اندية الرتجي الريا�ضي التون�ضي والهالل 
ال�ض��عودي واملريخ ال�ض��وداين، حيث ا�ض��تطاع ان 

يح�ضد نقطة واحدة فقط. 
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