
�شــكل تــ�أهل �ملنتخب �لعـــــر�قــي �لأوملبـي �إىل 
�أوملبيــ�د ريــو دي ج�نــرو يف �لرب�زيــل حلظة 
ه�مة يف حيــ�ة �لعر�قي عالء مهــ�وي، �ملنتقل 
حديثــً� �إىل �شــفـوف نــ�دي �لب�طن �ل�شــعودي، 
بر�شــلوين  �لإطــالق،  علــى  �لأ�شــعـد  و�عتربهــ� 
�لهــوى، يع�شــق �لالعب د�ين �ألفي�ــس بجنون كم� 
ي�شف، ويتمنى �أن يقـ�بل �لأرجنـتـيـني ليــونيل 

ميـ�شـــي جنــم بر�شلونة يومً� م�.
ولد يف مدينة �ل�شدر )مدينة �لفقر�ء و�ملو�هـب( 
كمــ� يحلــو لــه �أن يطلق عليهــ�، لعــب يف �أندية 
�لكهربــ�ء و�لزور�ء �لعر�قيني، وحقق �أمنيته ب�أن 

مثل �ملنتخب�ت �ل�شنية �لعر�قية.
يحـــر�ــس دومـً� على قر�ءة �شــورة �لف�حتة قبل 
�للق�ء، ويتفـــ�ءل عندم� يلعب على ملعب �ل�شعـب 
�لــدويل يف بغد�د، و�أجمل حلظ�تــه عندم� يكون 
�شببً� يف حتقيق �لفوز لفريقه كم� يقول، ويبقــى 
حلــم �لحــر�ف يف �لدوري�ت �لأوربيــة هدفــــً� 
ي�شعى لتحقـيـقه، "�لريـــ��شية" �ل�شعودية �جرت 

هذ� �حلو�ر معه.
 تقدم م�شتوى كبر� مع منتخب بالدك؟

�حلمد هلل على �لأد�ء �جليد، �إن �ش�ء �هلل �أكون عند 
ح�شن ظن �جلميع و�أخدم منتخب بالدي.

�أد�ءكــم يف �لت�شــفي�ت �لآ�شــيوية  كيــف تقيــم 
�لأوملبية؟

قدمنــ� مب�ريــ�ت جيــدة وكنــ� نقدم م�شــتوي�ت 
ر�ئعة و�إن �ش�ء �هلل نقدم �شورة ر�ئعة يف �ل�شني.

كيف ترى م�شتقــبل �لكرة �لعر�قية؟
ـ هــذ� �جليــل يقــدم م�شــتوي�ت ر�ئعــة، لبــد �أن 
ن�شــتمر على م� نقدم ونتطور و�إن �شــ�ء �هلل نقدم 

م� ير�شي جم�هر �لعر�ق.
هل تعلم �أن �لأعيـــــن يف �ل�شعودية تت�بع بع�س 
�لعن��ــر �ملميزة يف �ملنتخــب �لعر�قي ومنهم 

�أنت؟
ـ حقيقــة �أنــ� ل �أعــرف، ولكــن هــذ� �شــيء يدعو 

للفخر.
يف نه�ئيــ�ت �أوملبيــ�د ريــو دي ج�نــرو �أمــ�م 

�لرب�زيل، م��لذي حدث بينك وبني نيم�ر؟
تلــك �ملبــ�ر�ة ك�نــت �لأجمــل طــو�ل م�شــرتي، 

حيــث طلب مني �ملدرب عبد �لغني �شــهد مر�قبة 
ل�شــيقة لنيمــ�ر، وك�نــت مهمــة �شــعبة، لكنني 
�أدركــت �أن �إيق�فــه يحت�ج �إىل تركيز و�شــالبة، 
فتوكلــت علــى �هلل، ولعبــت �أم�مــه بــكل رجولة 
طيلة ت�شــعني دقيقة، حيث وللـه �حلمد ��شتطعـت 

�أن �أحــد من خطورته لنخرج بنقطة ت�ريخية من 
تلــك �ملب�ر�ة، وخالل �أحــد�ث �ملب�ر�ة، من كرثة 
م�شــ�يقتي لــه، حدثت من�و�شــ�ت بينــي وبينه، 
حتى و�شــل به �لأمر �إىل �أن ي�شتمني وي�ربني 

بتعمد بعيد�ً عن �أعني �حلكم.

حدثني عن مف�و�ش�تك مع ن�دي �لب�طن؟
�ملف�و�شــ�ت متــت و�حلمــد هلل �أن� �لآن �شــ�أمثل 
رهــن  و�شــ�أكون حتــت  �لفريــق جيــد  �لب�طــن، 
�إ�شــ�رة �ملدرب �لربتغ�يل م�ت�شــــ�دو، و�شــ�أكون 
مع زمالئــي بــ�إذن �هلل، �أمتنى �أن �أكون �إ�شــ�فة 

للن�دي ونقدم م� ير�شي �جلمهور.
م�ذ� تعرف عن �لب�طن؟

�لب�طن ك�ن يف �ملركز �لأخر يف �ملو�شــم �لأول 
وهذ� هو �ملو�شــم �لث�ين له، �إن �شــ�ء �هلل �شــنبقى 

ث�ين مو�شم.
مــ�ذ� تقــول لــالإد�رة و�ملــدرب و�جلم�هــر يف 

�لب�طن؟
ـ �أحــب �أقول لهم �أمتنى �أن �أحقــــق م� ير�شــيكم، 

و�أمتنى �أن �أكون قد �لثقة.
م�ذ� تعـــــرف عن �لدوري �ل�شعودي؟

ـ �أكيــد �لدوري �ل�شــعــودي قوي، وهــو من �أقوى 
�لدوريــ�ت يف ق�رة �آ�شــي� و�ملنطقة �لعربية، ول 
�أخفيــك �أننــي كنت �أمتنــى �أن �ألعــب يف �لدوري 

�ل�شعودي. 
تكمل �أنت م�شرة �لالعبني �لعر�قيني �لذين لعبو� 

يف �لــدوري �ل�شــعودي وقدمو� م�شــتويــــ�ت 
مميزة كن�ش�أت �أكرم ويون�س حممود.. م�ذ� يعني 

لك هذ�؟ 
ـ �أكيد هذ� �شــيء يعــني يل حـمــــال ثقيال، هوؤلء 
جنــوم �لعر�ق �شــ�بقـ� وقدمو� م�شتوي�ت كبيـرة، 
ول بد �أن �أقدم م� ير�شي �ل�ش�رع �لعر�قي ومتثيل 
�لعــر�ق خــر متثيــل يف �أقـــــوى دوري ب�ل�رق 
�لأو�شط، �شــ�أكـــمل م�شــرتهم و�أظهر مب�شتو�هم. 

�إىل �أين ي�شل �شقف طموحك مع �ل�شم�وي؟
ـ لــدي �إملــ�م ك�مــل عن فريقــي �لب�طــن، ولدي 
�لطمــوح ب�أنه لبد �أن نقدم �أنف�شــن� �أن� وزمالئي 
يف هــذ� �ملو�شــم ب�شــكل خمتلــف، و�أن نكون يف 
مر�كز متقدمة ب�لدوري، و�لأهم من ذلك �أن نبد�أ 
�لدوري بح�شــد �لنق�ط وبعد ذلك �شيكون هن�ك 

متغر�ت بعد تقدمن� يف جولت �لدوري.
هل حتدث معك مدرب �لفريق؟ 

ـ نعم حتدثت مع م�ت�شــ�دو عند و�شويل �إىل حفر 
�لب�طن بعد عودة �لفريق من �ملع�شكر �خل�رجي، 
ورحــب بــي، و�أن� رهــن �إ�شــ�رته وعندمــ� �ألعب 

�ش�أقدم كل م� لدي.

االتحاد اآلسيوي يؤكد

أربع مشاركات خارجية تنتظر األندية العراقية في بطوالت القارة الصفراء

�أبــدى � لحتــ�د �لعر�قــي لكرة �لقدم مت�شــكه ب�جلهــ�ز �لفني ملنتخب 
�ل�شــب�ب بكرة �ل�ش�لت رغم �ل�شــتق�لة �لتي تقدم به� �لأخر موؤخر�ً. 
وق�ل ع�شــو �لحتــ�د ورئي�س جلنة �ملنتخب�ت ف�لح مو�شــى يف بي�ن 
تلقــت )�جلورنــ�ل( ن�شــخة منــه ، �إن �لحت�د عقــد �جتم�ع� بح�شــور 
�لرئي�س عبد �خل�لق م�شعود ورئي�س جلنة �ل�ش�لت يحيى زغر وع�شو 
�لحت�د ك�مل زغر، مع �ملدرب علي ط�لب ومالكه �لتدريبي �مل�ش�عد 
، �ــرح فيهــ� �لخــر ��شــب�ب تقدميهــم لال�شــتق�لة ، بعد �أن ح�شــلو� 
على مركز و�شــيف بطولة �آ�شــي� ملنتخب�ت �ل�شــب�ب �لتي �ختتمت يف 
�لع��شــمة �لت�يالندية ب�نكوك. و��شــ�ف مو�شــى �أن �لحت�د ثمن هذ� 
�لإجن�ز �لذي يثبت �أن كرة �ل�شــ�لت �لعر�قية و�شعت له� موطئ قدم 
بــني �ملنتخب�ت �لقوية يف �لق�رة �ل�شــفر�ء وفر�شــت نف�شــه� بجد�رة 
و��شــتحق�ق، علــى �لرغم من عدم وجود �لبنــى �لتحتية �ملالئمة لهذه 
�للعبــة"، م�شــر� �ىل �ن "�لحتــ�د قرر تــاليف كل �ل�شــك�لت �مل�لية، 
مب� ي�شــمن ��شــتمر�ر �ملدرب وجه�زه �لفنــي يف عمله مدرب� ملنتخب 
�شــب�ب �لعر�ق لكرة �ل�شــ�لت" وك�ن منتخب �لعر�ق ت�شدر يف �لدور 
�لأول ترتيــب �ملجموعــة �لأوىل بر�شــيد 15 نقطة ك�ملــة من خم�س 
مب�ريــ�ت، �ذ فــ�ز علــى �لبحريــن 1-4 وعلــى برونــ�ي 1-6 وعلى 
�أفغ�ن�شت�ن 3-4 وعلى م�ليزي� 2-4 وعلى ت�يالند 3-7، ثم ف�ز يف 
ربــع �لنه�ئي علــى �لي�ب�ن 0-1 ويف قبل �لنه�ئي على �أوزبك�شــت�ن 
1-5 لي�شــمن مقعد�ً يف �وملبي�د �ل�شــب�ب لل�ش�لت �ملقرر �إق�مته� 
يف �لرجنتني �لع�م �ملقبل رغم خ�ش�رته يف �ملب�ر�ة �لنه�ئية لبطولة 

��شي� �م�م نظره �لير�ين بثن�ئية نظيفة.

 دعــ� وزيــر �ل�شــب�ب و�لري��شــة عبــد �حل�شــني عبطــ�ن �جلز�ئــر �ىل 
�مل�شــ�ركة برفــع �حلظــر �لكلــي عــن �ملالعــب �لعر�قية. وذكــر بي�ن 
للوز�رة، تلقت )�جلورن�ل( ن�شــخة منه �ن عبط�ن ق�ل خالل ��شتقب�له 
�ل�شــفر �جلز�ئــري يف �لعــر�ق عبد �لق�در بن �شــ�عة "�ننــ� نطلب دعم 
دولة �جلز�ئر يف جم�ل �ل�شــب�ب و�لري��شــة ول�شــيم� �نهــ� من �لدول 
�ملتقدمــة يف �ملجــ�ل �لري��شــي وذلــك من خــالل ح�شــور �ملنتخب 
�جلز�ئــري �ىل �لعــر�ق وخو�ــس مب�ري�ت ودية مــع �ملنتخب �لوطني 
لعك�س �شورة �يج�بية للع�مل ب�ن �لعر�ق ي�شتحق وبجد�رة رفع �حلظر 
�لكلي عنه كونه ق�در على �إ�شت�شــ�فة �ملنتخبــ�ت وتنظيم �ملب�ري�ت 
علــى م�شــتوى عــ�يل. و��شــ�ف عبطــ�ن �ن وز�رة �ل�شــب�ب تتطلع �ىل 
�لتع�ون ب�شــكل كبر مع �جلز�ئر من خالل توقيع مذكر�ت �لتف�هم يف 
جم�ل �ل�شــب�ب و�لري��شــة و�ن من يقف �لن مع �لعــر�ق لرفع �حلظر 
عن مالعبه �شــيذكره �ل�شــعب �لعر�قي ب�شكل م�رف ، كم� يذكر موقف 
�ملنتخــب �لردين عنــد ح�شــوره للب�ــرة وخو�س مب�ر�ة ودية �شــد 

�ملنتخب �لعر�قي .

 وجــه رئي�ــس �لهيئــة �لإد�ريــة لنــ�دي �ملينــ�ء جليل 
حنــون، جم�هــر �ل�شــف�نة بدعــم وم�شــ�ندة �لفريــق 
لتحقيــق نت�ئج �إيج�بية يف �ملرحلة �لتي تتطلب جهد�ً 
م�شــ�عفً� من قبــل �جلميع، فيم� �أكــد �أن هدف �لفريق 

هو بلوغ �ملب�ر�ة �لنه�ئية و�لتتويج بك�أ�س �لعر�ق.
وت�بعتــه  �ملينــ�ء  �إد�رة  عــن  �شــ�در  بيــ�ن  وذكــر 
)�جلورنــ�ل( �أن "رئي�س �لهيئة �لإد�رية لن�دي �ملين�ء، 
جليــل حنــون، ح�ــر �لوحــدة �لتدريبيــة �لأوىل، بعد 
عــودة �د�رتــه �إىل مم�ر�شــة عملهــ� عقــب �ل�شــتق�لة 
�لتــي قدمتهــ� �لإد�رة �ملوؤقتة �أم�م وزيــر �لنقل ك�ظم 
�حلم�مي". و�أو�شــح �أن "حنون وجــه جم�هر �لفريق 
�إىل دعم وم�ش�ندة �لإد�رة يف هذه �ملرحلة �لتي تتطلب 
بذل �لكثر من �جلهود يف �شــبيل حتقيــق نت�ئج طيبة 

ت�شع �لفريق طرف� يف نه�ئي ك�أ�س �لعر�ق"، موؤكد� �أن 
"�ل�شــتقط�ب�ن �جلديدة حتت�ج �إىل متحي�س ودر��شة 
ب�لتفــ�ق مع �جلهــ�ز �لفني من �أجل �لظهور ب�أف�شــل 

�شورة يف �ملو�شم �لكروي �ملقبل ".
وقوفــه  �أكــد  �ل�شــف�نة  "جمهــور  �أن  �لبيــ�ن  وت�بــع 
وم�شــ�ندته لــالإد�رة وعــدم �لتدخــل ب�شــوؤونه� �آملــني 
منه� ��شــتقط�ب لعبني مب�شــتوى ع�ل يومــن للفريق 
�ملن�ف�شــة علــى لقــب �لــدوري �لــذي �فتقدتــه خز�ئن 

�لن�دي منذ 40 ع�مً�".
هذ� ويو��شــل فريــق �ملينــ�ء وحد�تــه �لتدريبية على 
مالعب �لتمرين يف مدينة �لب�رة �لري��شية حت�شر� 
ملالقــ�ة �شــيفة �ل�رطــة، غــد�ً �خلمي�ــس، يف ختــ�م 

مب�ري�ت �لفريقني يف �لدوري مبو�شمه �حل�يل.

خ��س:�أكــد مــدرب �ملنتخب �لوطني ب��شــم ق��شــم، 
�أن لعــب كوملبو�ــس كــرو �لأمركي ج�شــن مر�م 
ت�يلنــد يف  �مــ�م  �ملنتخــب  �شي�شــ�رك يف مبــ�ر�ة 
ت�شــفي�ت موندي�ل رو�شــي� 2018. وق�ل ق��شم يف 
حديــث خ�ــس بــه )�جلورنــ�ل( �إن "�لالعب ج�شــن 
مــر�م �شــيتو�جد مع �ملنتخــب �لوطنــي يف مب�ر�ة 
ت�شــفي�ت  يف  ت�يلنــد  ومبــ�ر�ة  �لوديــة  �شــوري� 
مونديــ�ل رو�شــي� 2018". و�أ�شــ�ف "ج�شــن لــن 
ي�شــ�رك مــع �ملنتخــب يف مبــ�ر�ة �لمــ�ر�ت �لتــي 
�شــتق�م على �لأر��شــي �لإير�نية"، مبينً� �أن "�لك�در 
�لتدريبي قرر �إعط�ء �لفر�شــة جلميــع �لالعبني كي 

يرتدو� قمي�س �ملنتخب �لوطني".
وت�بــع �أن "�لق�ئمــة �لنه�ئيــة للمنتخــب �لوطنــي 

و�ملت�ألفــة مــن 23 لعبً� �شــيتم �لإعــالن عنه� يوم 
غٍد �خلمي�س"، لفتــً� �إىل �أن "�لك�در �لتدريبي �أجرى 
�جتم�عــً� مــع �لحتــ�د �لعر�قــي لكــرة �لقــدم ومت 
�لتفــ�ق على ��ــر�ك نف�س �ملجموعــة من �لالعبني 

يف �ملب�ري�ت �لثالث".
وبدوره ق�ل �ملدير �لإد�ري للمنتخب �لوطني ب��شــل 
كوركي�ــس لـ)�جلورن�ل( "�ت�شــلت ب�لالعب ج�شــن 
مر�م عندم� كنت يف �إج�زة خ�رج �لعر�ق، و�لالعب 
�أبلغنــي مبو�فقته على �للتح�ق ب�ملنتخب �لوطني، 
حيث طلبت منه �ر�ش�ل جو�ز �ل�شفر �لعر�قي �خل��س 
به كي �أمتكن من �حل�شــول على ت�أ�شرة دخوله �ىل 
�لأر��شــي �لإير�نية، لأنه كمــ� يعلم �جلميع ل توجد 

�شف�رة �إير�نية يف �لولي�ت �ملتحدة �لأمركية". 

اتحاد الكرة يرفض استقالة الجهاز 
الفني لمنتخب شباب الصاالت 

عبطان يدعو الجزائر إلى المساهمة 
برفع الحظر الكروي عن العراق

رسميًا.. ميرام يخوض تصفيات المونديال

الميناء يستهدف لقب كأس العراق

  و��شــ�ف �ن "لحتــ�د �ل�شــيوي �شــيمنح �لعــر�ق مقعدين يف 
ك�أ�س �لحت�د �ل�شيوي"، مبين� �ن "م�ش�ركة �لفرق �لعر�قية يف 
�ل�شــتحق�ق�ت �لق�رية مرهون ب�إجن�ز نظ�م تر�خي�س �لحت�د 
�ل�شــيوي". و�أو�شــح �لحت�د �ل�شــيوي من خــالل كت�به �لذي 
�طلعت عليه )�جلورن�ل( �أن "�ملقعد ون�شف �ملقعد لن يوؤثر� على 
�ملقعدين �ملعدين للم�ش�ركة يف بطولة ك�أ�س �لحت�د �ل�شيوي 
�خل��ــس ب�لأنديــة �لعر�قيــة". و�أ�شــ�ف "مقعد و�حد �شــيكون 
مت�ح �ي�شــ� لالأندية �لعر�قية �شــمن بطولة �لندية �لعربية يف 
ن�شخته� �جلديدة �لتي �شتق�م يف �ملغرب". من جهته ق�ل ن�ئب 
رئي�ــس جلنة �مل�شــ�بق�ت يحيى كرمي لـ)�جلورنــ�ل( �إن "بطولة 

ك�أ�س �لعر�ق م�شــتمرة ولن تلغى"، مبينً� �أنه� "�شــتمنح �لفريق 
�لف�ئــز يف �مل�شــ�بقة ��شــتحق�ق �مل�شــ�ركة يف ك�أ�ــس �لحت�د 
�ل�شيوي". و�أ�ش�ف �أن "جلنة �مل�ش�بق�ت ملزمة ب�إكم�ل بطولة 
ك�أ�ــس �لعر�ق"، موؤكــد�ً �أن "�لبطولة �شــتق�م يف مو�عيده� و�ي 
فريق قرر �لن�شــح�ب �شــتطبق عليه لئحة �مل�ش�بق�ت". وت�بع 
كرمي، "يف ح�ل حتققت �مل�ش�رك�ت �شتجعل �لز�مً� �ق�مة بطولة 
�لدوري على وفق �لية �ملجموعتني مع �نه�ء �مل�شــ�بقة ب�إق�مة 
مبــ�ر�ة نه�ئية لبطلي �ملجموعتني دون �ق�مة دوري �لنخبة". 
وز�د ق�ئــاًل: "من �ملمكن �ن يتو�جه �لثو�ين يف من�زلة ترتيبية 
حت�شــر� للبطولت �خل�رجــي، كل ذلك ي�أتي مــن �جل تكثيف 
�لوقت �لذي �شي�شــهد �ق�مة بطولة ك�أ�س �لع�مل �لمر �لذي يلزم 
جميع �لدوري�ت ب�لتوقف، ب�لإ�ش�فة �ىل ��شتحق�ق�ت �لوملبي 

يف �لت�شــفي�ت �ملوؤهلة لأوملبي�د طوكيو وخليجي قطر ن�هيك 
عن توقف�ت �ملن��شب�ت �لدينية". �لحت�د �ل�شيوي �أر�شل كت�بً� 
لالحتــ�د �لعر�قي من �جل �لتو�شــيح بخ�شــو�س �مل�شــ�رك�ت 
�خل�رجيــة بعدم� جدد دعوته �ل�شــ�بقة ملنح �لنديــة �لعر�قية 
مقعد�ً ون�شــف �ملقعد يف من�ف�شــ�ت دوري �بط�ل ��شــي� ولكن 
ذلك مرتبط بن�شــبة تطبيق �لندية لن�شــب �لر�خي�س �ل�شيوية. 

وبني �ن �ملق�عد ق�بلة للتقل�س و�لثب�ت بح�شب �لت�يل: 
)�أ(- �ذ� م� مت �لو�شــول �ىل ن�شــب جيدة من �روط �لر�خي�س 
�ل�شــيوية �لمــر �لــذي �شــيمنح �لنديــة �لعر�قية مقعــد� و�حد 
م�شــمون و�لخــر ين�ف�س عليــه يف مب�ري�ت �مللحــق.  )ب(- 
يف ح�ل عدم ت�أهل �لفريق �لذي �شــين�ف�س يف �مللحق �شــيعود 
ليح�شــل علــى مقعــد يف بطولــة ك�أ�ــس �لحتــ�د �ل�شــيوي �ي 

�شــيتقل�س �لعدد �ىل ثالثة �ندية على �ل�شــعيد �ل�شــيوي و�حد 
يف دوري �لبطــ�ل و�ثنــ�ن يف ك�أ�س �لحتــ�د. )ج(- يف ح�ل 
عدم ح�شول بطل �لدوري �ملوؤهل للم�ش�ركة يف دوري �لبط�ل 
ب�روط �لرخ�س �ل�شــيوية فــ�ن �ملقعد يتحول �ىل �لث�ين ومن 

ثم �لث�لث وهكذ� دو�ليك.
)د(- �لنيــة تتجــه �ىل منــح بطل �لــدوري و�لو�شــيف مق�عد� 
دوري �لبط�ل فيم� ي�شــ�رك بطل ك�أ�ــس �لعر�ق وث�لث �لدوري 
ي�شــرك يف ك�أ�ــس �لحتــ�د ور�بع �لــدوري ي�شــ�رك يف �لندية 

�لعربية.
ووفقــً� للمعطي�ت ف�أن �لأندية �لعر�قية، �شت�شــمن م�شــ�ركته� 
يف �مل�شــ�بق�ت �ل�شيوية �ملو�شــم �ملقبل نظر�ً لإجن�زه� نظ�م 

�لر�خي�س بنج�ح.

حدد الحتاد الآ�سيوي 
لكرة القدم، مقاعد الأندية 

العراقية التي �ست�سارك يف 
بطولتي دوري ابطال ا�سيا 

وكاأ�س الحتاد ال�سيوي 
املو�سم املقبل، فيما ك�سف 
الحتاد العراقي عن اآلية 

و�سروط م�ساركة الأندية يف 
ال�ستحقاقات القارية. وقال 

رئي�س الحتاد عبد اخلالق 
م�سعود لـ)اجلورنال( ان 

القدم،  لكرة  ال�سيوي  "الحتاد 
اأكد على منح العراق مقعدًا 

ون�سف املقعد يف دوري ابطال 
ا�سيا املو�سم املقبل".

بغداد – محمد خليل

بغداد ــ متابعة

  بغداد - خاصبغداد - خاص
�كد ع�شــو �لهيئــة �لإد�رية لنــ�دي نفط �لو�شــط فر��س بحر 
�لعلــوم، �أن �ملدرب علي ه��شــم �شــيقود �لفريــق يف بطولة 
ك�أ�ــس �لعر�ق، مبينً� �أن �لهيئة �لد�رية لن�دي نفط �لو�شــط 
ملتزمــة ببنود عقد �ملالك �لتدريبي لفريقه� �لكروي. وق�ل 
بحــر �لعلوم يف ت�ريــح خ��س لـ)�جلورنــ�ل( �ن "�ملالك 
�لتدريبــي �مل�شــ�عد بقيــ�دة علــي ه��شــم هــو من �شــيقود 
�لفريق مبب�ري�ت بطولة ك�أ�س �لعر�ق عقب ��شتق�لة �ملدرب 
ه�تــف �شــمر�ن موؤكــد�ً �ن ه��شــم ومن معه يحظــى بت�أييد 
ومقبولية جميع �ع�ش�ء �لهيئة �لد�رية للن�دي".  و��ش�ف 
�ن "�لهيئــة �لد�ريــة �شــتقدم كل �لدعم و�مل�شــ�ندة للمالك 
�لتدريبــي و�لالعبــني للظهــور مب�شــتوى م�ــرف ببطولــة 
�لك�أ�ــس بعــد �لد�ء �ملميــز ب�ملب�ريــ�ت �لثــالث ب�لبطولة 
�لعربيــة �لتي �أختتمــت موؤخر�ً يف م�ر م�شــيفً� �ن فريقه 
ك�ن ب�إمك�نــه �لو�شــول لإدو�ر متقدمــة فيهــ� لــو ل �لظلم 

�لتحكيمــي".  وبني بحر �لعلوم �أن "�إد�رة �لن�دي �شــتجل�س 
علــى ط�ولة �حلو�ر عقب نه�ية بطولة �لك�أ�س للوقوف على 
�ل�شــلبي�ت و�ليج�بي�ت �لتي ر�فقت �لفريق طو�ل �ملو�شــم 
�حل�يل وو�شع �حللول �ملن��شبة لإع�دة �لفريق �ىل �لو�جهة 
مــن جديد مبينــً� �ن �حللول ب�ملركز �خل�م�س ب�شــلم ترتيب 
�لــدوري �ملمت�ز للمو�شــم �حل�يل ل يلبي �لطموح". و�أ�شــ�ر 
�ىل �ن "�إختيــ�ر �ملــدرب �جلديــد لال�ــر�ف علــى �لفريــق 
مبن�ف�ش�ت �ملو�شــم �ملقبل و�لتع�قد مع �لالعبني �ملحليني 
و�ملحرفــني يعتمد ب�ل�شــ��س على �مليز�نية �ملخ�ش�شــة 
مــن وز�رة �لنفــط م�شــر�ً �ىل �ن كل �شــيء معطل يف �لوقت 
�حل��ر".  يذكر �ن �ملدرب ه�تف �شمر�ن قدم �إ�شتق�لته من 
تدريب فريق نفط �لو�شط ب�شبب م� ن�ر يف مو�قع �لتو��شل 
�لجتم�عــي من �أخبــ�ر مف�دهــ� �أن �لإد�رة تنــوي �لتع�قد 
مــع مــدرب �آخر لذلك قرر ترك �لفريق �لــذي مل يتبقى له �ل 
مب�ر�ة �أخرة يف �لدوري �ملمت�ز �شيخو�شــه� �أم�م �لبحري 

يف �لب�رة ، ف�شاًل عن مب�ري�ته ببطولة �لك�أ�س.

 
تلقــى �لحتــ�د �لعر�قــي لكــرة �لقــدم، تطمين�ت 
مــن �لحت�د �لــدويل للعبــة "فيف�" برفــع �حلظر 
�لكلي عن �ملالعب �لعر�قية. وق�ل ع�شــو �ملكتب 
�لإعالمي لالحت�د ح�شني �خلر�ش�ين لـ)�جلورن�ل( 
�إن "�حتــ�د �لكرة بعث تقرير�ً متك�ماًل عم� حتقق 
خــالل �لفــرة �لتي تلــت رفــع �حلظــر �جلزئي". 
و�أ�ش�ف �أن "هن�ك تطمين�ت من قبل �لفيف� ت�شر 
�ىل قرب �شدور قر�ر ر�شمي برفع �حلظر كلي� عن 

�ملالعب �لعر�قية".
و�أو�شــح �أن "�حتــ�د �لكــرة �شــيدرج ملــف ملعب 
�ل�شــعب �لــدويل �شــمن �مللفــ�ت �لتي �شــيقدمه� 
للفيفــ� من �جــل رفع �حلظر عنهــ�"، لفتً� �إىل �أن 
"موعــد تقدمي �لتقريــر عن �مللعب �شــيكون بعد 
مبــ�ر�ة �ل�شــ�طر يف �لب�ــرة خــالل �شــهر �آب 

�ملقبل".  وك�ن رئي�س �لحت�د �لعر�قي لكرة �لقدم 
عبــد �خل�لق م�شــعود، قــد �لتقى برئي�ــس �لحت�د 
�لــدويل لكــرة �لقــدم جيــ�ين �إنف�نتينــو و�ل�شــيخ 
�شــلم�ن بــن �بر�هيــم رئي�ــس �لحتــ�د �ل�شــيوي 
لكرة �لقدم ون�ئب رئي�س �لحت�د �ل�شيوي �شعود 
�ملهنــدي خالل عقد كونغر�س �لفيف� خالل �شــهر 

�آي�ر �مل��شي.
وتو�جد ملــف رفع �حلظر عن �لكــرة �لعر�قية يف 
�لفقرة �لث�نية من �مل�دة 14 �شمن جدول �أعم�ل 
�لكونغر�ــس �لــذي عقد يف مركــز �لبحرين �لدويل 

للمع�ر�س و�ملوؤمتر�ت يف �لع��شمة �ملن�مة.
وك�ن رئي�س �ملجل�س �لوملبي �لآ�شــيوي �ل�شــيخ 
�حمــد �لفهد �ل�شــب�ح، �بدى دعمــه �لك�مل مللف 
رفــع �حلظر عــن �لكرة �لعر�قيــة، فيم� �كــد ب�أنه 
�شــيبد�أ حترك�تــه قبــل �نعقــ�د موؤمتــر كونغر�س 

�لحت�د �لدويل لكرة �لقدم.
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