
 الع��ب �أ�شهر م��ن �أن يعّرف، حقق بط��والت وجناحات 
و�لق��اب حملي��ة ودولي��ة يف ك��رة �ل�شل��ة م��ن خ��ال 
م�شاركت��ه يف نو�ٍد ع��دة، �أهمها: ن��ادي �حلكمة، فريق 
�لريا�ش��ي، ن��ادي �ل�شانفي��ل، كم��ا �إن�ش��م موؤخ��ر�ً �إىل 

�شفوف هومنتمن.
ق��اد منتخ��ب لبن��ان يف �لبط��والت �خلارجي��ة، لّق��ب 
ب"�لتايغ��ر" بف�شل �شغف��ه و�حرت�ف��ه يف �للعب، متيز 
بحب��ه وع�شقه لكرة �ل�شلة منذ �لطفولة ليندرج �أ�شطورة 
يف تاري��خ �لريا�ش��ة. وبعد فوز ن��ادي �لريا�شي على 
فري��ق هومنتمن ببطولة كرة �ل�شلة بغياب �لنمر ب�شبب 
تعر�ش��ه ل�رضبة على ر�أ�شه �فقدت��ه وعيه بعد �ملبار�ة 
�لثاني��ة يف �ل�شل�شل��ة �لنهائي��ة �لت��ي جمع��ت هذي��ن 
�لفريق��ن، كم��ا �أ�شي��ب �أي�ش��ًا بك���رض يف رجل��ه. كان 
ل�)�جلورن��ال( حدي��ث خا�ص مع ف��ادي �خلطيب حول 

مو��شيع عدة:
    بالن�شبة الإ�شابة �خلطيب: فقد �أكد �أنه بخري وحت�شن 
و�شع��ه �ل�شحي م��ن خ��ال �لتمارين �لت��ي يقوم بها 

ال�شيم��ا ممار�ش��ة �ل�شباحة، م�ش��ري�ً �إىل �أنه بحاجة �إىل 
ثاثة ��شابيع ليتعافى كامًا ليكون بجانب �ملنتخب.

  • كما حتدث عن خ�شارة هومنتمن وعن حزنه �ل�شديد 
لع��دم �مكانيته �إنقاذ فريقه يف �ملبار�ة ب�شبب خطورة  
�ال�شابة بالرغ��م من تو�جده على �أر�ص �مللعب وقال: 

0-2 وباالخر خ�رضنا". "و�شلت �للقمه للتم، �رضنا 
�أم��ا عن �التهامات �لتي توجه��ت �إليه فقد �أ�شار �إىل �أن 
كل �ن�شان وجه له �أي �إتهام لديه " عقده نف�شية و�نا ما 

برد على �الإتهامات، م�ص مارقن بحياتي".
  �رض جناح فادي �خلطيب:

  وقال: “بكل فخر �أنا فادي �خلطيب، وخا�شًة و�شويل 
له��ذه �ملرحلة عل��ى �ل�شعيد �ملهن��ي و�لعائلي، �فتخر 
ب��اأن �أك��ون مث��ال �أو رم��ز وتكري�ص حيات��ي للريا�شة 
وتطوير نف�شي من خال �ملثابرة و�ال�شتمر�رية و�إتباع 

نظام غذ�ئي خا�ص بعيد�ً عن �لكحول و�لتدخن”.
  خاف �خلطيب مع �ملدرب غ�شان �رضكي�ص:

  و�ش��ح �خلطي��ب عل��ى " ع��ودة �مل��ي ملجاريه��ا" مع 
�مل��درب غ�ش��ان �رضكي�ص موؤكد�ً عل��ى �ل�شد�قة �ملتينة 
بينهم��ا و يتو��ش��ل مع��ه يومي��ًا وب�ش��كل م�شتمر، كما 

متنى لو �أن �خلاف بقي بينهما ومل ي�شل �إىل �لعلن.
  مو�شوع نادي �لريا�شي:

�ن�شحاب��ي م��ن ن��ادي �لريا�ش��ي كان نتيج��ة قر�رهم 

ولي���ص قر�ري و��شاف: "لقد قررو� ف�شخ �لعقد لظروف 
معينة وال �أعتقد ظ��روف مادية يف ظل وجود ميز�نية 
كب��رية و��شتقد�م �جانب من �لعي��ار �لثقيل لديها عبء 

مادي". 
  عاقة فادي مع �لنو�دي �لتي �شارك فيها:

�إليها،  • لقد �رحتت يف جميع �لنو�دي �لتي �ن�شممت 
جمه��ور �لريا�ش��ي ق��دم يل �لكثري، ولك��ن وجودي يف 
ه��ذه �لفرتة م��ع فريق �لريا�ش��ي �شكل ���رض�ع �شدي 
�شخ�شي��ًا من قب��ل بعد �الأ�شخا�ص "م���ص من �جلمهور 

طبعًا" ومل �أكن "�أنا �رض�حة".
• م�شاركت��ي يف ن��ادي �ل�شانفيل كان��ت ممتعة جد�ً، 
٥ �شن��و�ت ر�ئع��ن باالأخ���ص بوج��ود �مل��درب غ�شان 
�رضكي���ص �ملق��رب يل، ولك��ن �لر�ب��ط �لق��وي كان م��ع 

نادي وجمهور �حلكمة.
    بالن�شبة لتجربتي مع نادي هومنتمن:

جترب��ة ر�ئعة وجمهور مميز،لكن �ل��كام �جلارح �لذي 
�شمعت��ه م��ن �لقيمن عل��ى �لن��ادي وبع���ص �جلمهور 
كان �شب��ب رئي�شي جد�ً لعدم جتدي��دي �لعقد مع نادي 
هومنتم��ن و�عتربه جزء مهم م��ن �الأ�شباب. كان يجب 
عل��ى �جلمه��ور ت�شجيع��ي وتوجي��ه كلم��ة �شك��ر عل��ى 
جه��ودي بدل لوم��ي. �حرتمهم ج��د�ً وتربطني �شد�قة 
قدمي��ة مع غ��ي مانوكيان و�ن��ا م�رضور ج��د�ً بو�شول 

�لنهائي��ات.و رد  �إىل  فري��ق هومنتم��ن للم��رة �الأوىل 
قائ��ًا: " بعتق��د كان �حلك��ي قا�ش��ي، م���ص بطبيعت��ي 
ف��وت بزو�ري��ب وف��وت ب�رض�ع��ات، بعتق��د كان الزم 
يكون��و� �أكرب ويكون يف كلمة �شك��ر �أكرت من �إنو يقولو� 
ف��ادي كان م�شغ��وط علي��ه وفادي ما ب��دو يربح �شد 
�لريا�ش��ي، �أكرت فريق كان عبايل �ربح �شده هو فريق 
�لريا�شي من ور�ء �لت���رضف �للي ت�رضفو� معي، كان 

الزم يكونو� �أذكياء وما يحكو� هيك حكي".
كم��ا ن�ش��ح كل �شخ���ص �لقي��ام مب�شلحت��ه وتاأ�شي�ص 
حيات��ه مهما كان��ت مهنته وقال:" وق��ت �لو�حد يوقع 

ما حد� بيلمك، و�كرب مثل �للي �شار معي".
:Champs م�رضوع  

   فك��رة �إن�ش��اء Champs فك��رة غ��ري عادي��ة الأن 
م�شريتي غ��ري عادية، م�رضوع كبري يلي��ق باإ�شم فادي 
�خلطي��ب يتمت��ع بحر�فية عالي��ة وم�شتوى ع��ايل جد�ً  
يف �ل�شف��وف �لريا�شي��ة �لت��ي يق��وم بها �أه��م خرب�ء 
ومدرب��ن ريا�شي��ن. ي�ش��م Champs ماعب كرة 
قدم، حديقة لاطفال، مطاعم، Spa، م�شبح، �إلخ..ويتم 

�إن�شاء ملعب كبري لكرة �ل�شلة.

نهائي المنطقة الغربية

الصقور يحمل آماله عاليًا للدفاع عن لقبه اآلسيوي أمام الوحدة السوري

 يو��شل منتخبنا �لوطني لفئة �ل�شباب باملبارزة فئة �شاح �ل�شيف �لعربي 
حت�شري�ت��ه يف قاع��ة �ملركز �لتدريب��ي لاحتاد يف �ملدين��ة �ل�شبابية من 
�أجل �مل�شاركة يف بطولة كاأ�ص �لعامل حتت 20 �شنة �لتي �شتقام يف �إير�ن 
�بت��د�ء من يوم 16 �أيلول �جلاري. وقال ع�ش��و �ملاك �لتدريبي للمنتخب 
�ل�شبابي ب�شاح �ل�شيف �لعربي، رعد قا�شم: �نه يعمل �إىل جانب زميله علي 
حمم��د يف قيادة �ملنتخب �ل��ذي ينتظم يف مع�شك��ر تدريبي مكثف يجري 
يف وحدت��ن �شباحًا وم�شاًء مبعدل 3 �شاعات للوحدة �لتدريبية باإ�رض�ف 
مبا�رض من رئي�ص �حتاد �ملبارزة �ملركزي زياد ح�شن، حيث توجد خطوط 

لنقل �لاعبن، مع توفري �لتغذية و�الجو�ء �ملثالية الإجناح �لتدريبات.
و�أ�ش��اف �ن �لع��ر�ق �شي�ش��رتك بخم�ش��ة العب��ن يف بطولة كا���ص �لعامل، 
وحالي��ا ينتظ��م جمموعة م��ن �ملبارزي��ن يف �لتدريبات �شيت��م �ختيار 5 
منه��م بح�شب �لقناعات للم��اك �لتدريبي و�لروؤية �لفني��ة، و�لاعبون هم 
)علي عب��ود وعلي نعيم وحممد ح�شن وحممد فاخر وحممد عاء ومهدي 

رحيم و�لنا�شئان هاين �شبيح وعلي �شلمان(.

 ج��ّدد �الحتاد �خلليجي لك��رة �لقدم تاأكيده على �إج��ر�ء مر��شيم قرعة 
دورة كاأ���ص �خلليج �لعربي �لثالثة و�لع�رضين لكرة �لقدم يوم �خلام�ص 
و�لع�رضين من �شهر �أيلول �حلايل بالعا�شمة �لقطرية �لدوحة مب�شاركة 
ممثل��ي �الحت��اد�ت �خلليجية و�لع��ر�ق و�ليمن �ملن�شوي��ة حتت لو�ئه 
و�لت��ي �شتقام مبارياتها خال �لفرتة من 22 كانون �الأول ولغاية 8 
كانون �لثاين �ملقبلن وفقًا �ىل �ملادة رقم )5( من الئحة �مل�شابقات.  
ووج��ه �الأم��ن �لعام لاحت��اد �خلليج��ي لكرة �لق��دم جا�ش��م �شلطان 
�لرميح��ي كتاب��ًا ر�شمي��ًا ي��وم �ل�شابع من �أيل��ول �حل��ايل �ىل نظر�ئه 
�الأمن��اء �لعام��ن يف �حتاد�ت ك��رة �لق��دم  يف �الإم��ار�ت و�ل�شعودية 
و�لبحرين وُعمان و�لكويت و�لعر�ق و�ليمن طالب فيه تزويده باأ�شماء 
�ملر�شح��ن حل�شور مر��شي��م �لقرعة يف �أقرب وقت ممكن حتى يت�شنى 
�تخ��اذ �الج��ر�ء�ت �ملنا�شب��ة. ومن �ملتوق��ع �أن يتم �عتم��اد ت�شنيف 
�الحت��اد �ل��دويل لك��رة �لق��دم �ل��ذي �شي�ش��در ي��وم 14 �أيل��ول �حلايل 
لت�شني��ف �ملنتخب��ات �لثماني��ة �مل�شاركة يف ه��ذه �لن�شخة من دورة 

كاأ�ص �خلليج �لعربي لكرة �لقدم.
فيم��ا طالبت �حتاد�ت ك��رة �لقدم بثاث دول خليجي��ة تاأجيل بطولة 
كاأ�ص �خلليج �لعربي 23 لكرة �لقدم. ونقلت �شحيفة �لبيان �الإمار�تية 
عن م�شادر خا�شة �لقول، �إن �حتاد�ت �ل�شعودية و�لبحرين و�الإمار�ت 
تقدمو� بطلب �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم "�لفيفا" طالبو� فيه بالتاأجيل 
"ب�شبب عدم رفع �الإيقاف عن �لكرة �لكويتية من قبل فيفا حتى �الن، 
م��ا يحرم �لكرة �خلليجي��ة من منتخب عريق �شبق وحق��ق �لفوز بلقب 

�لبطولة 10 مر�ت خال �ل�شنو�ت �ملا�شية".

  
خ�ش���ص وزي��ر �ل�شب��اب و�لريا�ش��ة عب��د �حل�ش��ن 
عبط��ان، مبلغًا ماليًا من �ج��ل تاأهيل قاعة �ل�شعب 
ال�شت�شافة مباريات ت�شفيات �آ�شيا �ملوؤهلة لكاأ�ص 
�لع��امل 2019 يف �ل�ش��ن. و�لتقى عبط��ان برئي�ص 
�الحت��اد �لعر�قي ح�ش��ن �لعميدي، �لي��وم، يف مقر 
�إذ بح��ث �لطرف��ان ��شتع��د�د�ت �الحت��اد  �ل��وز�رة، 
ال�شت�شاف��ة مباري��ات ت�شفيات كاأ���ص �لعامل بكرة 
�ل�شلة. و�وعز وزير �ل�شب��اب و�لريا�شة، بتخ�شي�ص 
مبل��غ 100 ملي��ون دين��ار لاحت��اد �لعر�ق��ي، من 
�ج��ل تهيئ��ة قاع��ة �ل�شع��ب ال�شت�شاف��ة مباري��ات 
�ملنتخ��ب �لوطني. وق��دم �لوزير �لدع��م �ملادي من 
�ج��ل تغي��ري �الر�شي��ة ولوح��ة �لنتيج��ة، ليتمك��ن 

�لع��ر�ق م��ن ��شت�شاف��ة جمي��ع �ملباري��ات �لدولية 
ولي���ص ك��رة �لق��دم فق��ط ب��ل يف جمي��ع �الألع��اب. 
وجاءت ه��ذه �ملقابلة بناًء على طلب رئي�ص �للجنة 
�الأوملبية رعد حمودي، �لذي خاطب �لوزير وطالبه 
بت�شهي��ل مهمة �الحتاد �لعر�قي لكرة �ل�شلة من �جل 
��شت�شاف��ه �لت�شفي��ات. وم��ن جانب��ه، ق��دم رئي�ص 
�الحتاد �لعر�قي لكرة �ل�شلة، ح�شن �لعميدي، �شكره 
وتقديري��ه �ىل �لوزي��ر حلر�ش��ه عل��ى دع��م �الحتاد 
وتق��دمي �لت�شهي��ات �ملمكنة، كي ينج��ز عمله على 
�أكم��ل وج��ه. و�جلدي��ر بالذك��ر �ن �لقرع��ة �أوقع��ت 
�ملنتخ��ب �لوطني يف �ملجموع��ة �لر�بعة �ىل جانب 
منتخب��ات قطر وكازخ�شتان و�إير�ن، حيث �شيو�جه 
�ملنتخ��ب �الإي��ر�ين يف �لر�ب��ع و�لع�رضين م��ن �شهر 

ت�رضين �لثاين �ملقبل.

 
�أك��د مدرب نادي نفط �جلنوب لك��رة �ل�شلة عقيل جنم، 
�ن �لبطول��ة �لتن�شيطي��ة �لت��ي ت�شبق �ل��دوري �لعر�قي 
ل��ن تر�شم مام��ح بطل �ل��دوري �لعر�ق��ي. وقال جنم 
يف ت�رضي��ح خا���ص ل�)�جلورن��ال( �إن "فري��ق نف��ط 
�جلن��وب يعاين من �ش��وء �العد�د، ب�شب��ب تاأخري �إقر�ر 
�ملو�زن��ة، لذل��ك ف��اأن �لف��رتة �شتك��ون قليل��ة الإع��د�د 
فريق ي�شارك بال��دوري �ملمتاز ويجب �ن تكون خطة 
�الإع��د�د متو�شط��ة حتى يكمل جاهزي��ة �لفريق �حلمد 
هلل نح��ن �شن�ش��ع خط��ة لتجهي��ز �لفري��ق". و�أ�ش��اف 
�لفائ��ت  �خل��ربة و�ملو�ش��م  ينق�ش��ه الع��ب  "�لفري��ق 

ز�دت خ��ربة �لاعبن و�شوف يك��ون لاعبن �ل�شباب 
�ل��دور �لفّع��ال له��ذ� �ملو�شم كبدي��ل جي��د ��شتند عليه 
باملباريات و�ش��وف نناف�ص بقوة على �للقب"، معربًا 
ع��ن "�منيته بان يوفق يف �ختيار �لاعب �ملحرتف". 
و�أو�شح �أن "�لاع��ب ذو �لفقار فاهم �أف�شل العب يف 
�ملو�ش��م �ملا�شي، ��شتطاع �ن ي�ش��د �لكثري من �ملر�كز 
كم��درب وكان هو �أف�شل �مل�شجل��ن بالفريق ويتفوق 
حت��ى عل��ى �لاعب �ملح��رتف". و�أكمل "م��ن �ل�شعب 
تعوي���ص فاهم، وناأمل �ن تكون عودته �رضيعة، حيث 
قمت بزيارت��ه يف تركيا يف مركز �لتاأهيل، �ذ �شيكمل 
�لتاأهي��ل �لت��ام يف نف���ص �ملركز يف ��شطنب��ول مركز 

متطور جد� �شوف يلتحق بالفريق باأقرب فر�شة.

شباب المبارزة يكثفون تدريباتهم 
استعدادًا لكأس العالم

ال تغيير في قرعة خليجي 23 

مدرب سلة نفط الجنوب: "التنشيطية" لن ترسم مالمح البطل

100 مليون دينار لتأهيل قاعة الشعب

 وبعده��ا �جته فريق �ل�شقور �ىل �لعا�شم��ة �للبنانية بريوت، �إذ 
�شمت بعثة �لنادي �لتي ير�أ�شها �لعميد وليد حميد �لزيدي نائب 
رئي���ص �لهيئ��ة �الإد�رية، مدرب �لفري��ق ح�شام �ل�شي��د وم�شاعده 
رز�ق فرح��ان وم���رضف �لفري��ق جا�شم حممد غ��ام و�جلهازين 
�لطب��ي و�الد�ري ف�ش��ا عل��ى "22 " العب��ا م��ن �مل�شجل��ن يف 
قائمة �الحت��اد �ال�شيوي خلو���ص �ملبار�ة. و�أج��رى فريق �لقوة 
�جلوية ثاث ح�ش�ص تدريبية يف بريوت، بعد �ن و�شلها �ل�شبت 
�ملا�ش��ي، وذلك ��شتعد�د ملبار�ة �لوحدة �ل�شوري �لتي تقام على 
ملع��ب �شيد� ي��وم �لثاث��اء يف �ل�شاع��ة �لثالثة و�لن�ش��ف. وبد�أ 
م��درب �لفريق ح�ش��ام �ل�شيد �لتدريبات باجتم��اع مع �لاعبن، 

بع��د ذلك بد�أت �لتدريب��ات باجلري حول �مللع��ب تبعها متارين 
لياقية منوعة �شملت �لقفز و�جلري وتقوية �لع�شات، وتدريبات 
تكتيكية منوعة �شملت بناء �لهجمات و�لتنظيم �لدفاعي و�ل�شغط 
على حام��ل �لكرة.  �جلدير بالذك��ر �أن �لتدريبات �شهدت ح�شور 
ومتابعة رئي�ص بعثة �ل�شقور �لعميد وليد �لزيدي و�ع�شاء �د�رة 
�لن��ادي �ملتو�جدين م��ع �لفريق. وتعر�ص م��درب حر��ص مرمى 
"�ل�شق��ور"، عم��اد ها�شم �ىل �إ�شابة خط��رية بعد م�شاركته يف 
�ملب��ار�ة �ال�شتعر��شية بن ��شاطري �لع��امل وجنوم �لعر�ق. ويف 
ه��ذ� �ل�شدد، ق��ال م�شدر من د�خ��ل �أروقة �لن��ادي ل�)جلورنال( 
�إن "�د�رة ن��ادي �لق��وة �جلوي��ة، توؤك��د مت�شكه��ا مب��درب حر��ص 
مرمى �لفريق عماد ها�شم، �لذي تعر�ص �ىل ��شابة بليغة خال 
مبار�ة ��شاطري �لعامل وجنوم �لعر�ق". و�أ�شاف �ن "�إد�رة �لنادي 

�شتتكف��ل بعاجه كي ي�شل �ىل عافيت��ه"، م�شري� �إىل �أن "�الإد�رة 
�شت�شم��ي مدرب��ًا موؤقتًا بداًل عنه حلن متاثل��ه لل�شفاء". يذكر �ن 
ها�ش��م تعر�ص الإ�شاب��ة خطرية يف مب��ار�ة �ال�شاطري و�أدت �ىل 
تعر�شه لك�رض يف عظم �ل�شظية، وبالتايل �شتبعده عن فريقه ملدة 
ال تق��ل عن 3 �أ�شه��ر. وقال مر��شل �جلورن��ال �ن “حار�ص مرمى 
منتخ��ب جن��وم �لع��امل يف مب��ار�ة �ال�شاطري، تعر���ص �ىل ك�رض 
م��زدوج ونق��ل �ىل م�شت�شفى �لب���رضة”. و��ش��اف �ن “�حلار�ص 
�أجري��ت ل��ه عملي��ة جر�حية مزدوج��ة وهو �الن بحال��ة جيدة”، 
م�ش��ري� �ىل �ن “�حلار���ص و�شيغادر �شباح غ��د� �إىل بغد�د”. ويف 
�جله��ة �ملقابل��ة، �أكد ر�أف��ت حممد، م��درب �لوحدة �ل�ش��وري، �أن 
مو�جه��ة �لق��وة �جلوية �لعر�قي، غد� �لثاث��اء، يف ذهاب نهائي 

غرب �آ�شيا بكاأ�ص �الحتاد �الآ�شيوي، �شعبة وم�شريية.

وق��ال ر�أف��ت لاعبي��ه يف �لدر���ص �لنظ��ري "جتاربنا م��ع �لقوة 
�جلوية معظمها كانت ت�شب ل�شاحلنا، لكن ظروف مو�جهة �لغد 
خمتلفة". وطالب ر�أفت، العبيه ب�رضورة �لرتكيز �لكبري، خا�شة 
يف بد�ي��ة �ملبار�ة، حي��ث يخطط �لقوة �جلوي��ة لتكثيف هجومه 
لت�شجي��ل هدف مبك��ر. وتابع "قدر�تكم �لفني��ة و�لبدنية توؤهلكم 
لتحقيق نتيجة جيدة، �أنتم ال متثلون نادي �لوحدة فقط، ماين 
�ل�شورين تنتظر منكم �لفوز، ولذلك عليكم تقدمي �أف�شل ما لديكم 
لتحقي��ق نتيجة مر�شية". وكان ر�أفت حممد، وجهازه �لفني، قد 
و�ش��ع �للم�شات �الأخرية على ت�شكيل��ة �لفريق �ل�شوري، ��شتعد�د�ً 
ملو�جه��ة �جلوي��ة. وح�رض تدريب��ات �لوحدة يف لبن��ان، ح�شن 
عف���ص �ملدي��ر �لفني للمنتخ��ب �الأوملب��ي �ل�شوري، �ل��ذي طالب 

�لاعبن ب�رضورة �لفوز. 
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  خاص 
 �أب��دى �الحت��اد �ل��دويل لك��رة �لق��دم "�لفيف��ا"، ر�أيه 
مبب��ار�ة �ال�شاطري �لتي جمعت ��شاطري �لعامل بنجوم 
�لعر�ق على ملعب �لب���رضة �لدويل.وقال مدير �عام 
وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة علي �لعطو�ين ل�)�جلورنال( 
�إن "�الحت��اد �ل��دويل لك��رة �لق��دم عرب ع��ن �شعادته 
و�عجاب��ه بتنظي��م مب��ار�ة �ال�شاط��ري عل��ى ملع��ب 
�لب���رضة �لدويل".و�أ�ش��اف �أن "�لفيف��ا طالب �لعر�ق 
بتكثي��ف جه��وده و��شت�شاف��ة مباري��ات دولية على 
�ملاع��ب �لعر�قي��ة خ��ال �لف��رتة �لقليل��ة �ملقبلة".
و�أو�ش��ح �أن "�ل��وز�رة وبالتن�شي��ق مع �حت��اد �لكرة، 
�شتق��وم بتنظي��م مباري��ات دولية ودي��ة �أخرى على 
ملعب �ل�شعب �لدويل وملعب كرباء �لدويل وفر�ن�شو� 
حري��ري يف �أربي��ل"، مبينًا �أن "�لع��ر�ق حت�شل على 
مو�فق��ة منتخبات ليبيا و�إي��ر�ن و�شوريا و�ل�شعودية 

للع��ب يف �لعر�ق".ومن جانبه، �علن مدير عام د�ئرة 
و�لريا�ش��ة  �ل�شب��اب  وز�رة  يف  �لدولي��ة  �لعاق��ات 
�حم��د �ملو�ش��وي، �ن �لفيف��ا وبع��د �ن �شاه��د مبار�ة 
��شاط��ري �لعامل وجن��وم �لكرة �لعر�قي��ة م�شاء �ل�شبت 
�ملا�ش��ي يف �ملدين��ة �لريا�شي��ة بالب���رضة �لفيحاء 
طالب �لع��ر�ق بتقرير م�ش��ور ع��ن �ملبار�ة.و��شاف 
�ملو�ش��وي �ن �الحت��اد �لدويل وبع��د متابعة �ملبار�ة 
�لتي مت نقلها عرب عدد كبري من �لف�شائيات �لعر�قية 
و�لعربية وجه �لينا ر�شالة ب�رضورة �قامة مبار�تن 
يف �ملاع��ب �لعر�قية �شيتم حتديده��ا م�شتقبا ومع 
ف��رق خارجية"، كا�شفا عن "توجه �لوز�رة �ىل �قامة 
تلك �ملبار�تان م��ع فرق عاملية وذ�ت �شمعة طيبة".
وب��ن �ملو�ش��وي �ن "�لر�شالة و�شل��ت �ىل �لفيفا من 
خ��ال �لتنظي��م �لناج��ح و�لت�شوي��ق �ملمي��ز وننتظر 
بف��ارغ �ل�شرب ق��ر�ر �الحتاد �ل��دويل برفع �حلظر عن 

ماعبنا ب�شكل نهائي".

�أعلن �الحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم، نقل مبار�ة �ملنتخب 
�لوطني �لودية �مام �شيفه �لليبي �ىل مدينة �أربيل بداًل 
م��ن �لب�رضة. وق��ال ع�شو �ملكت��ب �الإعامي لاحتاد، 
ح�شن �خلر�شاين يف ت�رضي��ح خا�ص ل�)�جلورنال( �إن 
"�الحت��اد �لعر�قي لك��رة �لقدم قرر نقل مبار�ة �لعر�ق 
وليبي��ا م��ن ملعب �لب���رضة �لدويل �ىل ملع��ب فر�ن�شو� 
حريري يف مدينة �أربيل". و�أ�شاف �ن "�حتاد �لكرة قرر 
تغيري ملعب �ملب��ار�ة كون تاأريخها يتز�من مع ذكرى 
��شت�شه��اد �المام �حل�ش��ن )ع(، وبالت��ايل �شيكون من 
�مل�شعب �جر�ء �للق��اء يف هكذ� تاأريخ يف �ملحافظات 
�جلنوبي��ة، �لتي �شت�شهد �حياء �شعائ��ر �لزيارة". وكان 
م��ن �ملق��رر يخو���ص �ملنتخ��ب �لعر�ق��ي لك��رة �لقدم، 
مب��ار�ة دولية ودي��ة �أمام نظ��ريه �لليب��ي، على ملعب 

ج��ذع �لنخلة، يف مدينة �لب���رضة �لريا�شية، يف �الأول 
من �شهر ت�رضين �الأول �ملقبل. وقال رئي�ص �حتاد �لكرة 
عبد �خلالق م�شع��ود، يف ت�رضيحات �شحفية �إنه تلقى 
�ت�ش��اال من نظ��ريه �لليبي جم��ال �جلعف��ري، �أكد فيه 
مو�فقة باده على خو�ص �ملبار�ة �لدولية �لودية، بعد 
و�ش��ول خطاب م��ن �الحتاد �لعر�ق��ي بخ�شو�ص ذلك. 
و�أو�شح �أن �الحتاد �شيخاط��ب �الحتاد �لدويل، وكذلك 
�الآ�شيوي بعد عطلة عيد �الأ�شحى، لتعين طاقم حتكيم 
دويل للمب��ار�ة، حت��ى تدخل �شمن حمل��ة رفع �حلظر. 
و�أ�ش��ار �إىل �أن �الحت��اد و�ش��ع يف خطت��ه �إج��ر�ء ع��دد 
م��ن �ملباري��ات يف �أيام �لفيفا، حت��ى يت�شنى لاعبن 
�ملحرتف��ن �مل�شاركة فيها، م�شيفا �أن �الحتاد خاطب 
ع��دة دول �شديقة للح�شول عل��ى مو�فقتها على �للعب 
يف �ملاعب �لتي منحها �الحتاد �لدويل حق ��شت�شافة 

�ملباريات يف �لعر�ق.

)الجورنال(: أفتخر بأن أكون رمزًا للبنان وفكرة إنشاء Champs غير عادية  فادي الخطيب لـ
في حواره األول للصحافة العراقية

الفيفا يبدي رأيه بمباراة األساطير نقل مباراة العراق وليبيا من البصرة إلى أربيل
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يحت�صن ملعب �صيدا الدويل 
يف لبنان، مواجهة نادي القوة 
اجلوية امام م�صت�صيفه نادي 

الوحدة ال�صوري يف ذهاب 
نهائي املنطقة الغربية لكاأ�س 
االحتاد اال�صيوي لكرة القدم.
نادي ال�صقور بداأ ا�صتعداده 

للنهائي مطلع ال�صهر اجلاري، 
حيث دخل يف مع�صكر تدريبي 

مبدينة ال�صليمانية ا�صتمر 
لت�صعة اأيام، بقيادة املدرب 

ال�صوري ح�صام ال�صيد، 
الذي حث الالعبني على بذل 

جهود م�صاعفة للو�صول اىل 
اجلاهزية التامة.


