
تاأهل ن��ادي الهالل ال�صعودي لن�ص��ف نهائي دوري 
اأبط��ال اآ�صيا، للم��رة الرابعة يف تاريخ��ه، كثاين اأكرث 

الفرق الآ�صيوية بعد الفوز على العني الإماراتي.
ومتك��ن الهالل من اكت�صاح الع��ني الإماراتي بثالثية 
نظيف��ة، يف املباراة التي اأقيم��ت بينهما م�صاء اليوم 
الإثن��ني عل��ى ملعب املل��ك فهد بالريا���ض، يف اإطار 
اإياب ربع نهائي دوري اأبطال اآ�صيا، علًما باأن مباراة 

الذهاب انتهت بالتعادل ال�صلبي.
ويعترب احتاد جدة �صاحب الرقم القيا�صي يف التاأهل 

لن�صف نهائي البطولة الآ�صيوية بر�صيد 5 مرات.
و�صه��دت ن�صخ��ة ع��ام 2010 اأول تاأه��ل للهالل اإىل 
ن�ص��ف النهائي، حيث التقى م��ع ذوب اآهن الإيراين، 
وخ�رس الفريق ال�صعودي ذهاًبا واإياًبا بنف�ض النتيجة 
)0-1(. ويف عام 2014 �صعد الهالل للمرة الثانية 
الع��ني  وواج��ه  النهائ��ي،  ن�ص��ف  اإىل  تاريخ��ه  يف 
الإماراتي، وفاز الفريق ال�صعودي ذهابا يف الريا�ض 
بثالثي��ة نظيفة، ويف دبي ف��از العني 2 / 1، ليتاأهل 

اله��الل للنهائ��ي. وكان��ت امل��رة الثالثة الت��ي �صعد 
فيه��ا اله��الل لن�صف نهائ��ي دوري اأبط��ال اآ�صيا يف 
ع��ام 2015، والتق��ى اأهلي دبي، وتع��ادل الفريقان 
ذهاًب��ا بالريا�ض 1 / 1، ويف دب��ي فاز الأهلي 3 / 
2، ليخرج الهالل من البطولة. وكانت مباراة الذهاب 
بني الفريق��ني انتهت بالتع��ادل 0-0 قبل اأ�صبوعني 
عل��ى �صتاد هزاع ب��ن زايد يف الع��ني، فتاأهل الهالل 
بعدم��ا تف��وق بواق��ع 0-3 يف جمم��وع املباراتني. 
وتاأه��ل اله��الل ملواجهة الفائ��ز من مب��اراة الأهلي 
ال�صع��ودي وبري�صيبول���ض الإيراين. وتب��ادل الفريقني 
املح��اولت الهجومية خالل ال�صوط الأول حتى جنح 
اله��الل يف افتتاح الت�صجيل عن��د الدقيقة 42 بعدما 
نفذ نيكول�ض ميلي�صي �رسبة حرة مبا�رسة من اجلهة 
الي�رسى ارتقى له��ا كارلو�ض ادواردو وحولها براأ�صه 
يف ال�صباك. ثم عاد ادواردو لي�صجل الهدف الثاين يف 
الوقت ب��دل ال�صائع م��ن ال�ص��وط الأول بعدما ا�صتلم 
متري��رة ميلي�ص��ي ال�صاقط��ة خل��ف املدافع��ني وهياأ 
الكرة على �صدره قبل اأن ي�صدد على الطاير بعيداً عن 

متناول احلار�ض خالد عي�صى )45+1(.

ويف ال�ص��وط الث��اين ح��اول الع��ني النط��الق نح��و 
الهج��وم بحث��ًا ع��ن التعدي��ل، ولك��ن اله��الل ح�ص��م 
النتيج��ة من خالل ت�صجيل الهدف الثالث والذي جاء 

عق��ب هجمة مرتدة قادها �ص��امل الدو�رسي الذي مرر 
اإىل ادواردو املنفرد لي�صدد يف ال�صباك )74(.

وكان الع��ني ت�صدر يف الدور الأول ترتيب املجموعة 

الثالث��ة بر�صي��د 12 نقطة م��ن 6 مباري��ات، مقابل 
11 نقطة لالأهلي ال�صع��ودي و7 لزوباهان الإيراين 
و3 لبونيدك��ور الأوزبك��ي، ث��م ف��از يف دور ال���16 
عل��ى ال�صتق��الل الإي��راين بواق��ع 2-6 يف جمم��وع 

املباراتني.
يف املقاب��ل ت�صدر الهالل ترتي��ب املجموعة الرابعة 
بر�صي��د 12 نقط��ة م��ن �ص��ت مباري��ات، مقاب��ل 9 
نق��اط لبري�صيبولي���ض الإي��راين و7 للري��ان القط��ري 
و4 للوح��دة الإمارات��ي. وف��از يف دور ال���16 عل��ى 
ا�صتق��الل خوز�صتان الإيراين بواقع 2-4 يف جمموع 

املباراتني.
واأبدى عدد من لعبي الهالل �صعادتهم بالفوز الكبري 
ال��ذي حقق��ه الفريق عل��ى الع��ني المارات��ي بثالثة 
اه��داف نظيف��ة، والتاهل لل��دور ن�ص��ف النهائي من 
م�صابق��ة دوري ابط��ال ا�صي��ا لكرة الق��دم، وذلك من 
خ��الل تغريداته��م عل��ى �صفحاته��م ال�صخ�صية على 

مواقع التوا�صل الجتماعي "تويرت" وا�صنتقرام".
وغ��رد الالع��ب حمم��د الربي��ك عل��ى ح�صاب��ه قائال : 
"مربوك جلماهري نادي القرن..فوز وتاأهل وم�صتوى 

مميز من اخواين الالعبني".
وا�ص��اف زميله نواف العابد تغريدة قال فيها :"فوز 
وتاأه��ل اأق��ل مانقدمه جلماه��ري الزعيم..الف مربوك 

لكل هاليل على وجه الأر�ض".
اأم��ا احلار���ض العم��اين ال��دويل عل��ي احلب�ص��ي هن��اأ 
جماه��ري نادي��ه عرب تغري��دة ق��ال فيها:"ال��ف الف 

مربوك يا جماهري الزعيم اأنتم الأميز دوما".
لع��ب الو�ص��ط �صلم��ان الف��رج ب��ارك تاه��ل فريق��ه 
ع��رب �صفحت��ه على "الأن�صتق��رام " قائ��ال:" الف الف 

مربوووووك يارجال".
م��ن جانبه ع��رب الالع��ب عم��ر خربني  ع��ن �صعادته 
بالتاه��ل، وغ��رد ع��رب ح�صابه عل��ى "توي��رت" قائال: 
"ال��ف الف مربوك جمه��ور الزعي��م ..احلمد هلل على 
توفيق��ه .. خطوه مهمه يف م�صوارن��ا والقادم �صعب، 

بدعمكم وم�صاندتكم قادرين على موا�صلة تفوقنا".
وج��اءت التغريدة الخرية من القائد يا�رس القحطاين 
الذي قال: "احلمدهلل..مربوك لالأمه الهالليه..هاردلك 
للعيناويه..م�صت��وى ونتيجه..كنتوا وكنا يف املوعد..

مربووووووك".

ضمن حملة رفع الحظر

االتحاد العراقي ينتظر رد نظيره الكيني بشأن إقامة مباراة ودية في البصرة

 وق��ع ن��ادي النفط لكرة القدم، مع الالعب احم��د ح�صن اوميكا خالل فرتة 
النتق��الت ال�صيفية اجلارية. وذكر بيان مقت�ص��ب ن�رسه املوقع الر�صمي 
للن��ادي ان "الالع��ب احم��د حم�ص��ن اومي��كا وقع عل��ى ك�صوف��ات الكتيبة 
النفطية قادما م��ن امليناء". وقدم اوميكا م�صتويات جيدة رفقة املنتخب 
الوملب��ي يف الت�صفيات املوؤهلة لكاأ�ض ا�صي��ا. جتدر الإ�صارة اىل ان نادي 
النف��ط تعاقد مع الالعب زي��اد اأحمد مللء الفراغ الذي تركه املهاجم امين 
ح�ص��ني بانتقاله اىل ن��ادي ال�رسطة. وج��ددت اإدارة الن��ادي تعاقدها مع 
امل��درب ح�ص��ن احمد، ال��ذي �صاهم ب�صكل كب��ري يف تطور م�صت��وى الفريق 
واحتالل��ه و�صافة الرتتيب العام بعدم��ا كان مت�صدراً ل�22 جولة. بعدها 
ب��ادرت الإدارة اىل جتدي��د عقد م��درب حرا�ض املرمى جلي��ل زيدان، الذي 
كان قريبا من مغادرة ا�صوار الفريق نظرا للعرو�ض التي تلقاها من اندية 
ال��زوراء والقوة اجلوية. ثم وا�صل��ت اإدارة نادي النفط هوايتها با�صتقطاب 
الالعب��ني ال�صباب والواعدين، حيث تعاقدت مع لعب الديوانية عماد عبد 

الزهرة، الذي قدم م�صتويات جيدة رفقة فريقه يف الدرجة الأوىل.
لتب��ادر الإدارة بتجدي��د عقد املهاج��م علي �صعد، الذي ق��دم من النفط يف 
املريكاتو ال�صتوي املا�صي، وكان خري بديل لالعب امين ح�صن يف العديد 

من املباريات.

 اق��رتب ن��ادي املين��اء م��ن الظفر بخدم��ات لعبني حمرتف��ني اثنني 
خالل ف��رتة النتقالت ال�صيفي��ة اجلارية. وقال م�ص��در داخل اأروقة 
الن��ادي ل�)اجلورنال( اإن "املهاجم الغ��اين اميانويل بنا هايني لعب 
�صانل��ي اورفا �صبور الرتكي اقرتب من الن�صمام اىل �صفوف ال�صفانة 
خ��الل فرتة النتق��الت ال�صيفي��ة اجلارية". واأ�ص��اف اأن "هايني لن 
يك��ون املح��رتف الوحيد ال��ذي �صريت��دي قمي�ض املين��اء يف املو�صم 
املقب��ل، حي��ث اتفق��ت اإدارة النادي م��ع متو�صط ميدان ن��ادي احلرية 
ال�ص��وري احمد الأ�صق��ر". وعلى �صعيد اخ��ر، اأ�صدرت الهيئ��ة الإدارية 
لن��ادي املين��اء بيان��ًا ت�صتغرب في��ه من انتخاب��ات الهيئ��ة الإدارية 
املوؤقت��ة، قائلة "ن�صع��ر بالأ�صف من اجراء انتخاب��ات بدون اي غطاء 
قان��وين وبغياب ممثل��ي وزارة ال�صباب والريا�ص��ة واللجنة الوملبية 
والق�ص��اء اله��دف منه��ا وا�صح ه��و زيادة ال���رساع من اج��ل ت�صليل 
ال��راي العام وال�صارع الريا�ص��ي". واأ�صاف "ما يث��ري ا�صتغرابنا اأكرث 
تواجد العديد من ال�صماء ممن قدموا لنا طلبات لالن�صمام اىل الهيئة 
العام��ة واليوم جندهم م�صرتك��ني يف النتخابات بل ومنهم من خرج 
فائ��زاً الهيئة العامة الت��ي ا�صرتكت يف النتخابات تعترب غري ر�صمية، 
خ�صو�صا بعد �صدور المر الق�صائي وكتاب وزارة ال�صباب والريا�صة 
بح��ل الهيئة الدارية املوؤقتة وعودة الهيئة الدارية ال�رسعية برئا�صة 
جليل حنون". وتابع "بعدها �صارعت الهيئة املوؤقتة املنحلة ال�رساع 
بعم��ل اجتماع لط��رح الثق��ة وتنا�صت انه��ا ا�صبحت ملغي��ة ول يحق 
له��ا العم��ل باي �صفة ي�صاف اىل ما تقدم وج��ود ا�صماء �صمن الهيئة 

العامة تعمل يف اندية اخرى كاأندية الفيحاء والب�رسة والنفط

 تكفلت اللجنة الوملبي��ة الوطنية العراقية، بتحمل 
تكالي��ف ا�صت�صاف��ة منتخ��ب �صب��اب �صوريا خالل 
املدة املقبلة يف حمافظة الب�رسة لإقامة مباراتني 
يف الإطار الودي قبل التوجه اىل الهند.  وقال جثري 
يف ت�رسي��ح جلريدة )املالعب( ال�صادرة عن للجنة 
الأوملبية العراقية: "بال �صك ان منتخبنا مر بظروف 
حت�صريي��ة �صعبة بحكم الغاء ع��دد من املع�صكرات 
التدريبي��ة لأ�صباب خمتلفة لفت��ًا اىل ان منتخبات 
جمموعتنا القوى على الطالق )انكلرتا واملك�صيك 
وت�صيل��ي( تخو���ض ا�صتع��دادات عل��ى م�صتوى عال 
بغي��ة ت�صجي��ل نتائ��ج ايجابي��ة واملناف�ص��ة عل��ى 
اللق��ب على العك���ض متاما من منتخبن��ا الذي مرت 

علي��ه ايام مل يج��د ملعبًا لأداء وحدات��ه التدريبية" 
وا�ص��اف: "نع��ول كث��ريا عل��ى مبارات��ي منتخ��ب 
�صوري��ا يف الثالث والع�رسي��ن وال�صاد�ض والع�رسين 
من �صهر ايلول اجل��اري لإي�صال الفريق اىل مرحلة 
جي��دة م��ن ال�صتع��داد الفن��ي والبدين قب��ل التوجه 
يف الول م��ن �صهر الول املقب��ل اىل الهند للدخول 
يف مع�صك��ر مغل��ق امده اي��ام لعتي��اد الجواء قبل 
ول��وج املناف�ص��ات الر�صمي��ة".  ويف خت��ام حديثه 
ق��ال: "بال �صك ان منتخبنا قد يكون الفقر حت�صرياً 
ب��ني املنتخب��ات امل�صاركة ولكن ه��ذا ل يعني رفع 
الراي��ة البي�صاء وعدم بذل ق�صارى اجلهود من اجل 
املناف�ص��ة عل��ى ت�رسي��ف �صمعة الك��رة العراقية يف 
املقام الول وحتقيق نتائج متحو خ�صائر امل�صاركة 

الخرية يف المارات". 

 
اق��رتب ن��ادي النجف لك��رة الق��دم، م��ن التعاقد مع 
املهاج��م الكولومب��ي دييغ��و كالديرون خ��الل فرتة 
النتق��الت ال�صيفي��ة اجلاري��ة. وقال رئي���ض الهيئة 
الإداري��ة لن��ادي النج��ف خ�ص��ري الع��وادي يف بيان 
ن���رسه املوق��ع الر�صم��ي للن��ادي، اإن "اإدارة النج��ف 
اقرتب��ت من التعاقد م��ع املهاج��م الكولومبي دييغو 
كالديرون للدفاع عن األ��وان الفريق املو�صم املقبل". 
الإ�صماعيل��ي  الن��ادي  مث��ل  "الالع��ب  اأن  واأ�ص��اف 
امل���رسي يف املو�ص��م املا�ص��ي و�صج��ل مع��ه �صبعة 
اأه��داف يف 16 مب��اراة، و�صب��ق لهذا الالع��ب اأن مثل 

اأندي��ة اوك�ص��اكا املك�صيك��ي وزاكاتيبي��ك املك�صيكي 
ون��ادي اإنفيج��ادو الكولومبي قب��ل اأن ينتقل للنادي 
م��ن  قري��ب  كان  الالع��ب  ان  يذك��ر  الإ�صماعيل��ي". 
الحرتاف يف الدوري الإماراتي، قبل اأن يدخل نادي 
النج��ف على خط املفاو�ص��ات معه. وكانت حتركات 
فري��ق النجف يف �صوق النتق��الت مدرو�صة ورائعة، 
ف��اإدارة الن��ادي ت�صعى جاه��دة لإب��رام تعاقدات من 
العي��ار الثقي��ل لبناء فريق ق��وي يكون رقم��ًا �صعبًا 
عل��ى اجلمي��ع. الإدارة ج��ددت عق��ود الالعبني جبار 
ك��رمي و�صب��اح كرمي مل��دة ع��ام اإ�صايف، ث��م ابرمت 
�صفق��ة لع��ب ن��ادي الطلب��ة بره��ان جمع��ة ولعب 

احلدود خ�رس علي.

"أوميكا" يوقع على كشوفات النفط

محترفان يقتربان من "السفانة"

مهاجم كولومبي على رادار النجف 

منتخب الناشئين يواجه سوريا وديًا في البصرة

واأ�ص��اف اأن "الع��راق مازال ينتظر رد الحت��اد الكيني ب�صاأن 
اإقام��ة املباراة، اذ من املوؤم��ل ان ي�صلنا الرد خالل الأ�صبوع 
املقب��ل"، مبين��ًا اأن "املب��اراة �صتقام يف �صه��ر ت�رسين الأول 
املقب��ل". وتاب��ع اأن "الفيفا طال��ب الحتاد العراق��ي باإقامة 
املزي��د م��ن املباري��ات الودية عل��ى ار�صه من اج��ل تكوين 
�ص��ورة كاملة عن املالعب والو�صع الأمن��ي يف العراق، قبل 
اتخ��اذ القرار النهائي برفع احلظر الكلي عن الكرة العراقية". 
و�صيواجه املنتخب الوطني، �صيفه الليبي على ملعب فران�صوا 
حري��ري يف اأربيل مطلع ال�صهر املقبل. ويف هذا ال�صدد، اأعلن 
الحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم، نقل مب��اراة املنتخب الوطني 

الودي��ة امام �صيفه الليبي اىل مدينة اأربيل بدًل من الب�رسة. 
وقال ع�صو املكتب الإعالم��ي لالحتاد، ح�صني اخلر�صاين يف 
ت�رسيح خا�ض ل�)اجلورنال( اإن "الحتاد العراقي لكرة القدم 
ق��رر نقل مباراة العراق وليبي��ا من ملعب الب�رسة الدويل اىل 

ملعب فران�صوا حريري يف مدينة اأربيل".
واأ�ص��اف ان "احت��اد الك��رة قرر تغي��ري ملعب املب��اراة كون 
تاأريخه��ا يتزام��ن مع ذك��رى ا�صت�صهاد الم��ام احل�صني )ع(، 
وبالت��ايل �صيكون من امل�صعب اجراء اللق��اء يف هكذا تاأريخ 
�صعائ��ر  احي��اء  �صت�صه��د  الت��ي  اجلنوبي��ة،  املحافظ��ات  يف 
الزي��ارة". وكان م��ن املقرر يخو�ض املنتخ��ب العراقي لكرة 
الق��دم، مب��اراة دولية ودية اأم��ام نظريه الليب��ي، على ملعب 
جذع النخلة، يف مدينة الب�رسة الريا�صية، يف الأول من �صهر 

ت�رسي��ن الأول املقبل. وق��ال رئي�ض احتاد الك��رة عبد اخلالق 
م�صع��ود، يف ت�رسيحات �صحفية اإنه تلقى ات�صال من نظريه 
الليب��ي جمال اجلعف��ري، اأكد فيه موافقة ب��الده على خو�ض 
املب��اراة الدولي��ة الودي��ة، بع��د و�ص��ول خطاب م��ن الحتاد 

العراقي بخ�صو�ض ذلك.
ال��دويل، وكذل��ك  اأن الحت��اد �صيخاط��ب الحت��اد  واأو�ص��ح 
الآ�صي��وي بعد عطلة عيد الأ�صحى، لتعيني طاقم حتكيم دويل 

للمباراة، حتى تدخل �صمن حملة رفع احلظر.
واأ�ص��ار اإىل اأن الحت��اد و�ص��ع يف خطت��ه اإج��راء ع��دد م��ن 
املباري��ات يف اأيام الفيف��ا، حتى يت�صنى لالعبني املحرتفني 
امل�صارك��ة فيها، م�صيفا اأن الحتاد خاطب عدة دول �صديقة 
للح�ص��ول على موافقتها على اللعب يف املالعب التي منحها 

الحتاد الدويل حق ا�صت�صافة املباريات يف العراق.
ويف �صي��اق مت�ص��ل، �ص��ادق الحت��اد العراق��ي لك��رة القدم 
عل��ى عقد م��درب املنتخب الوطني با�صم قا�ص��م لقيادة ا�صود 

الرافدين ملدة �صنة قابلة للتجديد.
وقال قا�صم ل�)اجلورنال( "اجتمعت مع الحتاد العراقي لكرة 
القدم، حيث مت��ت امل�صادقة على عقدي املتفق عليه م�صبقًا، 

والذي �صيكون ملدة عام واحد قابل للتجديد".
واأ�ص��اف اأن "خ��الل املرحل��ة املقبل��ة �صن��زج باملزي��د م��ن 
الالعب��ني ال�صباب يف ت�صكيلة املنتخب الوطني، حيث و�صلنا 
اىل املرحل��ة الثالث��ة من الأه��داف وهي البحث ع��ن الألقاب 
وه��ذا م��ا �صنعم��ل من اجل��ه يف بطول��ة اخلليج وغ��رب ا�صيا 

املقبلتني".
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  خاص 
يخو���ض نادي ال�رسطة لكرة ال�صلة، مع�صكراً تدريبيًا يف 
تركي��ا ا�صتع��داداً ملناف�صات املو�ص��م اجلديد من الدوري 
العراق��ي املمت��از. وقال م�صاع��د مدرب ن��ادي ال�رسطة 
رافد عبد احل�صني اإن "فريق ال�رسطة خمتلف هذا املو�صم 
ع��ن املو�صم املا�صي، لأننا تعاقدنا مع لعبني حمليني 
وحمرتف��ني جدد على م�صتوى ع��اٍل، ومن اجل اعدادهم 
ب�ص��كل مث��ايل �صيخو���ض الفري��ق مع�صك��راً تدريبيًا يف 
تركي��ا ي�صتم��ر خلم�صة ع���رس يومًا". واأ�ص��اف "ال�رسطة 
منذ ا�صرتاك��ه يف الدوري العراقي املمت��از وهو يناف�ض 
على اللقب، لن الفريق مل يكن رقمًا �صهاًل على الطالق 
خ��الل املوا�صم املا�صي��ة". اأو�صح "النفط مل يتوج بلقب 
الدوري بفارق كبري، بل تفوق يف املباراة نقطتني فقط، 
ولك��ن هذا املو�صم �صنعود بق��وة و�صنعو�ض ما فاتنا يف 
املو�ص��م املا�صي. وتابع اأن "ن��ادي ال�رسطة ميتلك عدد 

كبري من الالعبني املميزين وعلى راأ�صهم حممد �صالح، 
الذي يعد واحداً من اأف�صل الالعبني يف الوطني العربي، 
ونقط��ة قوة لفريق القيثارة اخل���رساء، و�صنعتمد عليهم 
للع��ودة اىل من�ص��ات التتويج جم��دداً". واكم��ل "هناك 
العدي��د من ال�صفق��ات الكبرية لن��ادي ال�رسطة، لكننا ل 
ن�صتطي��ع الإع��الن عنها يف الوق��ت احل��ايل"، مبينًا اأن 
"اإدارة ال�رسط��ة �صتعلن عن ال�صفقات فور النتهاء من 
التوقي��ع الر�صمي". واأك��د اأن "ال�رسطة �صيك��ون املر�صح 
الأول للتوي��ج بلقب الدوري املمتاز بف�صل اإدارة النادي 
اجلديدة وم�رسف الفريق ومدي��ر الفريق ومدرب الفريق 
وفيم��ا  امل�صاع��د".  التدريب��ي  وكادره  فا�ص��ل  حمم��د 
يخ���ض البطولة التن�صيطية، اأو�ص��ح عبد احل�صني، قائاًل: 
"البطول��ة التن�صيطي��ة بطولة جيدة وتك��ون مبارياتها 
ر�صمية بطاب��ع ودي، لكن احيانًا يك��ون توقيتها قريبًا 
من ف��رتة ال�صتعداد ويكون فريق��ك منقو�ض من لعبي 

املنتخبات الوطنية وغريهم".

�ص��ادق الحتاد العراق��ي لكرة القدم عل��ى عقد مدرب 
املنتخ��ب الوطني با�ص��م قا�صم لقيادة ا�ص��ود الرافدين 
مل��دة �صنة قابل��ة للتجدي��د. وقال قا�ص��م ل�)اجلورنال( 
"اجتمع��ت مع الحتاد العراقي لكرة القدم، حيث متت 
امل�صادق��ة عل��ى عق��دي املتفق علي��ه م�صبق��ًا، والذي 
�صيك��ون ملدة عام واح��د قابل للتجدي��د". واأ�صاف اأن 
"خ��الل املرحلة املقبلة �صن��زج باملزيد من الالعبني 
ال�صباب يف ت�صكيلة املنتخب الوطني، حيث و�صلنا اىل 
املرحل��ة الثالثة من الأهداف وهي البحث عن الألقاب 
وه��ذا م��ا �صنعم��ل من اجل��ه يف بطولة اخللي��ج وغرب 
ا�صي��ا املقبلت��ني". واأك��د بالقول: "من��ذ 7 �صنوات كنت 
اأطال��ب بتجديد دماء املنتخب الوطن��ي، ومبا اإين على 
راأ�ض الكادر التدريبي للمنتخب الوطني، �صاأحاول قدر 

الإم��كان تطبيق افكاري مبا يخدم الكرة العراقية ويف 
امل�صتقب��ل القريب �صي�صع��ر الو�صط الريا�صي بتغيري يف 

اأ�صلوب لعب ولعبي املنتخب الوطني".
وتاب��ع اأن "اله��دف الخر الذي ا�صع��ى اىل حتقيقه يف 
الف��رتة القادمة، ه��و تغيري جلد املنتخ��ب الوطني كي 
ل ت�صب��ح اأوراقه مك�صوفة للخ�ص��وم، اذ يتوجب علينا 
اخل��روج من الأ�صل��وب التقليدي من خ��الل �صخ دماء 
جديدة للمنتخب الوطن��ي ت�صتطيع ان تغري من مالمح 

وطريقة اللعب الرتيب يف ال�صنوات املا�صية".
واأكم��ل بالق��ول، اأن "الأ�صماء اجلدي��دة يتوجب عليهم 
ان يك�صب��وا ثقة املدرب وثقة ال�ص��ارع الريا�صي خالل 
املرحل��ة القادم��ة، ويف ح��ال مل يثبت��وا جدارتهم فلن 
يك��ون لهم م��كان يف ت�صكيلة املنتخ��ب الوطني، لذلك 
يجب ان يغتنموا الفر�ص��ة فنحن و�صعنا امامهم طبق 

من ذهب".
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خاطب االحتاد العراقي لكرة 
القدم، نظريه الكيني من 

اجل اإقامة مباراة ودية بني 
منتخبي البلدين يف حمافظة 

الب�سرة يف اإطار ال�سعي لرفع 
احلظر الكلي عن املالعب 

العراقية.
وقال رئي�س االحتاد العراقي 

لكرة القدم، عبد اخلالق 
م�سعود لـ)اجلورنال( اإن 

خاطب  العراقي  "االحتاد 
نظريه الكيني من اجل اللعب 

وديًا على ملعب الب�سرة 
الدويل �سعيًا لرفع احلظر عن 

الكرة العراقية".


