
 
اجتهت بعث��ة املنتخب الوطني، �ص��باح االثنني، اىل 
حمافظ��ة الب���رة حت�ص��راً للمب��اراة الودي��ة التي 
�ص��تجمعه باملنتخ��ب الكين��ي يف اخلام�س من �ص��هر 

ت�رين االأول اجلاري على ملعب الب�رة الدويل.
و�صمت بعثة املنتخب الوطني كاًل من: حممد كا�صد 
و م�ص��طفى ناظم وفهد طالب وابراهيم باي�س وب�صار 
ر�صن و احمد ابراهيم وعلي بهجت ووليد �صامل واحمد 
عبد الر�ص��ا ومهند عبد الرحيم واجمد عطوان و�ص��عد 
عب��د االمر ومه��دي كامل وم��ازن فيا�س وح�ص��ني 
علي و احمد جالل و امين ح�ص��ني وعلي فائز وريبني 
�ص��والقا. ومن املوؤمل ان يلتحق كاًل من احمد يا�صني 
وبروا نوري وعلي عدنان باملنتخب الوطني �ص��باح 
الي��وم الثالثاء. وبدوره ي�ص��عى مهاج��م كولومبو�س 
ك��رو االأمرك��ي ج�ص��ن م��رام اىل احل�ص��ول عل��ى 
تذكرة �ص��فر لاللتح��اق بكتيبة ا�ص��ود الرافدين، فيما 
�ص��يغيب ع��ن املواجهة مداف��ع العربي القطري �ص��عد 
ناطق ب�ص��بب االإ�ص��ابة التي تعر�س له��ا يف مباراة 

فريق��ه االأخ��رة ام��ام قطر. وق��ال م��درب املنتخب 
الوطني با�صم قا�صم يف ت�ريح خا�س ل�)اجلورنال( 
الوطن��ي مي�ص��ي  للمنتخ��ب  التدريب��ي  "ال��كادر  اإن 
با�ص��راتيجية وا�صحة، وهي االعتماد على الالعبني 
اأن  مبين��ًا  كامل��ة"،  الفر�ص��ة  واعطائه��م  ال�ص��باب 
"الالعبني ال�صباب يدركون انهم امام فر�صة ذهبية 
ق��د ال تتك��رر يف ال�ص��نوات املقبلة، لذل��ك جتد جميع 
الالعبني ال�ص��باب يقدمون ق�صارى جهدهم من اجل 
لف��ت انتب��اه ال��كادر التدريب��ي للمنتخ��ب الوطني". 
واأ�ص��اف "الكادر التدريبي للمنتخ��ب الوطني يتابع 
عن كثب جميع الالعبني ال�ص��باب، �ص��واء يف الدوري 
الف��رة  يف  اخل��ارج  يف  املحرف��ني  او  العراق��ي 
املا�ص��ية مت ا�ص��تدعاء 6 العب��ني وم��ن املرج��ح ان 
ي��زداد العدد يف الف��رة املقبلة". وتاب��ع اأن "الكادر 
التدريبي للمنتخب الوطن��ي يتعامل بعقالنية كبرة 
مع الالعبني ال�ص��باب، ويف الوقت احلايل ا�ص��عى اىل 
تكوين منتخب خليط بني الالعبني اخلربة وال�صباب، 
الأنن��ا منتل��ك العب��ني اأ�ص��حاب عط��اء والزال��وا يف 
قمة عطائه��م ولوالهم ملا اأتيحت الفر�ص��ة لالعبني 

ال�ص��باب". وب��ني اأن "انخ��راط الالعبني ال�ص��باب يف 
ت�ص��كيلة املنتخب الوطني �ص��يكون بالتدريج، وننظر 

اىل الالعب��ني ال�ص��باب م��ن حيث الن��وع ولي�س الكم، 
اإذ �ص��يتم ا�ص��تدعاء م��ن ه��و موؤهل لتمثي��ل املنتخب 

الوطن��ي". واك��د بالقول: "ن�ص��تغل خربتن��ا يف الكرة 
العراقية خالل عملية ا�صتدعاء الالعبني، ونعلم جيداً 
من �صي�ص��كل االإ�ص��افة للمنتخب الوطني، على �صبيل 
املثال اجلميع �ص��اهد م�ص��توى العب الزوراء ح�ص��ني 
علي مع ا�ص��ود الرافدين، بالرغم من �صهام النقد التي 
توجهت لنا ب�صبب ا�ص��تدعائه". وزاد بالقول: "جناح 
الالعبني ال�ص��باب يدل على بعد نظر الكادر التدريبي 
واختيارنا لالعب الكفوء من ال�ص��باب، حيث نتعامل 
مبهني��ة م��ع جميع االعبني وال يوجد خط احمر �ص��د 
اأي الع��ب". جت��در االإ�ص��ارة اىل ان بعث��ة املنتخ��ب 
الكيني �صت�ص��ل اىل الب�رة اليوم الثالثاء، وهو ذات 
املوعد الذي �صي�صل فيه طاقم التحكيم العماين الذي 
�ص��يقود املباراة على ملعب الب�رة الدويل. وك�ص��ف 
االحتاد الكيني بك��رة القدم عن قائمة منتخب بالده 
ال��ذي م��ن املوؤم��ل ان يتواج��د يف الب���رة، الي��وم 
االط��ار  الوطن��ي يف  الثالث��اء، ملواجه��ة منتخبن��ا 
ال��دويل ال��ودي ي��وم اخلمي���س املقبل. حيث �ص��مت 
القائم��ة: حرا���س املرمى باتريك ماتا�ص��ي )بو�ص��تا 
رينج��رز(، بونيفا�س اأولو�س )غ��ور ماهيا( وهارون 

�ص��اكافا )غور ماهيا( وروبن�ص��ون كامورا )�ص��يمون 
مبوغوا( وديفيد اوينو )زي�ص��كو( ومو�صى حممد )غور 
ماهي��ا( وجوكينز اتودو )بو�ص��تا رينج��رز( وديني�س 
�ص��يخايي عمر )�صالفا �صوفيا(، اإريك اأوما )كوخليتي 
بوتي(، انطوين اكومو )زي�ص��كو(، ارن�ص��ت ويندو )غور 
ماهيا(، باتيال اأوموتو )كاريوباجني القر�س(، كينيث 
موغونا، )غ��ور ماهيا(، �ص��مويل اأونيانغو )اأولينزي 
فك(، �ص��تيفن وارورو )اأولينزي جنوم(، اريك جوهانا 
اأوموندي )فكالوند فك( ، بونيفا�س مو�صري )تو�صكر 
ف��ك(، كليفت��ون ميهي�ص��و )بيلدكون ف��ك( جون مارك 
ماكوات��ا )بيلدك��ون(، ما�ص��ود جوم��ا )كاريوباجني 
�صارك�س(، جي�صي جاك�صون كان )زي�صكو فك(، مايكل 
اأولونغ��ا )جرون��ا فك(، حيث �ص��مت القائم��ة اربعة 
العبني حمرف يف اوربا هم كل من املهاجم املنتقل 
حديثا اىل جرونا اال�صباين من يورغاردن ال�صويدي، 
ف�صاًل عن مدافعني من الدوري البلغاري و اجلورجي، 
و العب و�ص��ط من الدوري ال�ص��ويدي للدرجة الثالثة، 
فيما �صتغيب اال�ص��ابة حمرف تتوتنهام االجنليزي 

وانيما اىل جانب حمرفني يف الدوري ال�صيني.

معضلة استئجار الملعب

الميناء يستأجر ملعب "جذع النخلة" والشرطة يوافق على استئجار ملعب الشعب الدولي

 اكد املدير الفني للمنتخب الوطني با�ص��م قا�ص��م، ان الالعب ج�صن 
مرام �ص��يلتحق ب�صفوف املنتخب الثالثاء حت�صرا ملواجهة كينيا 
يوم اخلمي�س املقبل. وقال قا�ص��م ان "عائلة الالعب ال�ص��يما والدته 
اك��دت ح�ص��ور الالعب للمباراة راف�ص��ة كل ما قيل بح��ق ابنها من 
مف��ردات تخوي��ن واتهامات ". وا�ص��اف ان "ات�ص��اال جمعه بوالدة 
الالع��ب ج�ص��ن م��رام، حيث مت تو�ص��يح اللب���س احلا�ص��ل موؤخرا 
ب�ص��بب عدم التحاقه ب�ص��فوف املنتخب وما ح�ص��ل م��ن تداعيات ، 
منوه��ا اىل ان "والدت��ه اك��دت ان ج�ص��ن عراقي خمل���س وال ميكن 
ل��ه ان يتخاذل عن تاأدي��ة اداء الواجب وانه ف��داء للوطن كما يفدي 
االبطال ارواحهم يف �صاحات اجلهاد من اجل ن�رة العراق". ي�صار 
اىل ان الدويل العراقي ج�ص��ن مرام �ص��ارك ا�صا�صيًا ولغاية الدقيقة 
83 من لقاء فريقه كولومبو�س كرو ودي �صي يونايتد، حيث قدم 
مباراة كبرة كان فيها من بني اف�صل ثالثة العبني ، و�صجل هدف 
فريق الثاين والثالث ع�ر له هذا املو�ص��م م�صتمرا يف املناف�صة على 
لق��ب هداف الفريق ، باالإ�ص��افة الحتالله الرتي��ب 12 بني هدايف 

الدوري االمريكي.

 ك�ص��ف املنتق��ل حديث��ًا اىل �ص��فوف ن��ادي ال�رط��ة ال��دويل عالء 
مهالوي، عن �صبب توقيعه لنادي ال�رطة دون االأندية اجلماهرية 
االأخرى بعد ف�ص��خ تعاقده مع الباطن ال�ص��عودي بالرا�ص��ي. وقال 
مه��اوي يف بي��ان ن���ره املوقع الر�ص��مي للنادي، “انهي��ت موؤخراً 
ب�ص��كل ر�ص��مي التعاقد م��ع ادارة ن��ادي الباط��ن ال�ص��عودي والذي 
ا�ص��طلع به وكي��ل اعمايل حمم��د ابراهيم من خ��الل التفاو�س مع 
االدارة املذكورة وانهاء كافة املتعلقات املالية واالدارية املرتبطة 
ببنود التعاقد بحكم عمله كمن�صق لالحتاد العراقي يف ال�صعودية”.

وا�ص��اف: “فاحتني ابراهيم ب�صكل ر�صمي بالعر�س املقدم من قبل 
ادارة نادي ال�رطة ومت درا�ص��ته ب�صكل م�صتفي�س قبل الو�صول اىل 
قناعات م�صركة، �ص��يما وان كرة القيثارة اعدت م�روعًا احرافيًا 
با�ص��تقطاب نخبة م��ن جنوم الك��رة العراقية اىل جانب اال�ص��تعانة 
مب��الك تدريبي بقي��ادة الربازيل��ي باكيتا �ص��جعتني ان اكون جزءاً 
من��ه”. واختت��م حديث��ه قائ��اًل: “اتطلع لالنخ��راط مب��ران القيثارة 
اخل���راء وال��ذي جتمعني بعدد كبر من العبي��ه عالقة وطيدة من 
اجل اال�ص��تعداد النطالق املو�صم الكروي بن�صخته اجلديدة بغية بذل 
ق�ص��ارى اجلهود لر�صم الفرحة على حميا اجلماهر اخل�راء ببلوغ 

من�صات التتويج”.

 با�ر فريق امليناء تدريباته حت�صراً ملناف�صات دوري 
الك��رة املمتاز للمو�ص��م اجلدي��د 2018-2017 .  وقال 
م�ص��اعد مدرب فري��ق امليناء احم��د رحي��م : ان التجمع 
االول �ص��هد تواج��د جميع العب��ي ال�ص��فانة املتواجدين 
يف الب�رة ف�ص��اًل عن الالعب��ني املحليني واملحرفني 
مت  االم��ور  ان  موؤك��داً  املحافظ��ة  خ��ارج  املتواجدي��ن 
ترتيبها ومتوا�صلني مع االدارة يف �صبيل اختيار اف�صل 
الالعب��ني.  واأ�ص��اف ان ف��رة االع��داد االوىل �صت�ص��هد 
اختبار الالعبني ال�ص��باب اإذ �صيتم اختيار االف�صل منهم 
وف��ق امكانياته��م الفني��ة والبدني��ة م�ص��يفًا ان قائم��ة 

الالعب��ني الت��ي طلبها م��درب الفري��ق فج��ر ابراهيم مت 
التعاقد مع اغلبهم ومازال هناك مت�ص��ع كبر من الوقت 
الأمت��ام باق��ي التعاق��دات. وا�ص��ار رحي��م اىل ان جميع 
الالعب��ني املحرفني حت��ت التجربة دون ا�ص��تثناء ومن 
ي�ص��لح الإرت��داء فانيلة ال�ص��فانة �ص��يتم اختياره م�ص��راً 
اىل ان ابراهي��م يهت��م باال�ص��ا�س بامل�ص��توى االخالقي 
وال�ص��لوكي اكرث من امل�ص��توى الفني ومن يلعب للميناء 
ب�ص��كل اخالق��ي حم��رم �ص��يكون م��ن �ص��من خي��ارات 
امل��درب .  و او�ص��ح ان جمه��ور املين��اء عظي��م حم��ب 
للن��ادي ومتعط���س للبطوالت وي�ص��تحق الكث��ر مطالبًا 
جمهور ال�ص��فانة بالوقوف مع الفريق للظهور مب�ص��توى 

يليق بالب�رة وجمهورها العا�صق لكرة القدم.

 هناأ االحتاد اال�ص��يوي لكرة القدم، فريق القوة اجلوية 
العراق��ي مبنا�ص��بة تاأهل��ه اىل نهائ��ي بطول��ة كاأ���س 
االحتاد االآ�ص��يوي للعب��ة. وح�ص��لت "اجلورنال" على 
ن�ص��خة م��ن كت��اب التهنئ��ة، الذي هن��اأ في��ه االحتاد 
اال�ص��يوي الق��وة اجلوي��ة، بع��د تتويجه بلق��ب منطقة 
غرب اآ�ص��يا. ي�صار اىل ان فريق القوة اجلوية تاأهل اىل 
املباراة النهائية لبطولة كاأ�س االحتاد اال�ص��يوي بعد 
تفوقه على فريق الوحدة ال�ص��وري بهدف قاتل �صجله 
الالع��ب اأجم��د را�ص��ي، يف الدقيق��ة )4+90( ليق��ود 
ال�ص��قور للف��وز عل��ى الربتق��ايل الدم�ص��قي، والتاأهل 
لنهائ��ي كاأ�س االحت��اد االآ�ص��يوي لكرة الق��دم. وكان 

الق��وة اجلوي��ة، حام��ل اللقب، خ�ر يف ذهاب ن�ص��ف 
النهائي )2-1( اأمام الوحدة، ليح�ص��م التاأهل بقاعدة 
احت�ص��اب اله��دف بهدفني، خ��ارج القواع��د يف حالة 
التع��ادل. ، ليخو���س اللقاء النهائي للبطولة للمو�ص��م 
الثاين عل��ى التوايل.  وكانت اإدارة نادي القوة اجلوية 
اعلن��ت يف وقت �ص��ابق ع��ن اإكمال جمي��ع التعاقدات 
مع الالعب��ني واخرهم امللتحق بالفري��ق جواد كاظم  
ف�ص��اًل عن اإكتمال املالك التدريب��ي لفريقها الكروي 
بقيادة املدرب ال�ص��وري ح�صام ال�صيد وم�صاعده رزاق 
فرح��ان وو�ص��في جب��ار ون�ص��ر عبداالم��ر مدرب��ا 
الالعب��ني  ببع���س  اال�ص��تعانة  ومت  البدني��ة  للياق��ة 
لتدعيم �ص��فوف الفريق يف بع�س مراكز اللعب وبقاء 

80 باملئة من عنا�ر الفريق الفعلية .

ميرام يلتحق بصفوف المنتخب 
الوطني

مهاوي يكشف عن سبب 
اختياره القيثارة الخضراء

االتحاد اآلسيوي يهنئ "الصقور" بتأهله إلى نهائي كأس االتحاد

السفانة يشرع بتحضيراته للموسم الجديد 

  وقال مدير الدائرة القانونية لوزارة ال�صباب والريا�صة علي 
طاهر ل�)اجلورنال( اإن "رئي�س الهيئة االإدارية لنادي امليناء، 
الدويل  الب�رة  ملعب  ا�صتئجار  عقد  على  وقع  حنون  جليل 
بلغت  اال�صتئجار  عقد  "قيمة  ان  واأ�صاف  املقبل".  للمو�صم 
اأن  بالقول:  مو�صحًا  الواحد"،  للمو�صم  دينار  مليون   100
"بهذا اال�صتئجار اأكمل نادي امليناء جميع �روط تراخي�س 
االحتاد اال�صيوي للم�صاركة يف الدوري العراقي للمحرفني 
لنادي  االداري��ة  الهيئة  “رئي�س  ان  وتابع  املقبل".  املو�صم 
ال�صعب  ملعب  ا�صتئجار  عقد  على  وقع  بنيان  اياد  ال�رطة 
مناف�صات  خالل  للفريق  املفر�صة  االر���س  ليكون  ال��دويل 

املو�صم املقبل”. وتابع ان “قيمة عقد ا�صتئجار امللعب بلغت 
150 مليون دينار للمو�صم الواحد”، مبينًا اأن “ادارات اندية 
الزوراء والطلبة والقوة اجلوية مل توقع حتى االن على عقد 
اال�صتئجار  "وبهذا  وكمل  الدويل”.   ال�صعب  ملعب  ا�صتئجار 
االحتاد  تراخي�س  من  االأخ��ر  ال�رط  ال�رطة  نادي  اأكمل 
للمحرفني املو�صم  العراقي  الدوري  للم�صاركة يف  اال�صيوي 

املقبل".
وزاد بالقول: اأن "عقد ا�صتئجار ملعب ال�صعب لنادي الزوراء 
الن  دينار،  مليون   75 بلغ  حيث  االأندية،  بقية  عن  يختلف 
ولفت  املقبل".  العام  بداية  مع  ملعبه  اىل  �صينتقل  النادي 
قدر  االيجار  عقد  بتخفي�س  طالبت  االأندية  "اإدارات  ان  اىل 
االإمكان كي يت�صنى لها ت�صديد االأموال خالل املو�صم املقبل"، 

"الوزارة قدمت جميع الت�صهيالت املمكنة لالأندية  اأن  مبينًا 
اجلماهرية كي تتمكن من اكمال �روط الراخي�س". يذكر 
ان االأندية اجلماهرية االأربعة بالعراق، قد قررت االجتماع 
ب�صكل طارئ ملناق�صة ال�روط التي و�صعتها وزارة ال�صباب 
والريا�صة العراقية، من اأجل منحها عقد اإيجار ملعب ال�صعب 
اأندية   10 اأمهلت  االآ�صيوية،  الراخي�س  جلنة  كانت  الدويل. 
الرخ�صة  منحها  متطلبات  الإنهاء  الثالثاء،  اليوم  حتى 
ر�صمًيا، ومنها االأندية اجلماهرية االأربعة بالعراق، الزوراء، 
من  مقرب  م�صدر  وقال  وال�رطة.  والطلبة،  اجلوية،  والقوة 
حرج  يف  باتت  اجلماهرية،  "االأندية  اإنَّ  االندية  اإدارات 
كبر كون اللجنة منحتهم مدة حتى الثالثاء الإكمال �روط 
الراخي�س، وال�رط املتبقي هو عقد اإيجار امللعب للح�صول 

رفع  من  ممتع�صة  االأندية  وبيَّنت  االآ�صيوية".  الرخ�صة  على 
ب�200  االأربعة  االأندية  طالبت  التي  الوزارة،  طلبات  �صقف 
ريع  على  ا  اأي�صً حل�صولها  باالإ�صافة  �صنوًيا،  دينار  مليون 
التليفزيوين،  النقل  الأجور  باالإ�صافة  كاملة،  امللعب  دخول 

واالإعالنات.
ولفتت اىل ان "�روط الوزارة ت�صعرنا باجل�صع الكبر، كما اأنَّ 
التي  ريع املباراة يتقاطع مع �روط الراخي�س االآ�صيوية، 

توؤكد اأن الريع يعد جزًءا مهًما من دعم االأندية".
واأ�صارت االأندية قد تقرر االن�صحاب من الدوري كخيار اأمثل 
للحفاظ على �صالمة جماهرها، دون الذهاب مللعب �صغر، 
التي  االأربعة  لالأندية  جماعًيا  �صيكون  القرار  اأنَّ  اإىل  منوًها 

�صتخرج ببيان ر�صمي بعد االجتماع.
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اأ�ص��تغرب الهيئ��ة االإداري��ة لن��ادي الطلب��ة الريا�ص��ي 
ماتداول��ه البع���س من �ص��فحات التوا�ص��ل حول ترك 
مدرب الفري��ق االول لكرة القدم الروماين تيتا فالريو 

ملهمة قيادة االأنيق يف املو�صم املقبل. 
وق��ال رئي���س املكت��ب االعالمي لن��ادي الطلب��ة وائل 
العنزي : ان الهدف من هذا الكالم العاري عن ال�ص��حة 
ه��و عرقلة م�ص��رة اإعداد الفريق الطالبي الذي ي�ص��تعد 
للدخول يف مناف�ص��ات الدوري الكروي املمتاز ف�ص��ال 
عن اال�ص��اءة ال�ص��م و�ص��معة وتاريخ االأنيق .  واأ�صاف 
ان ادارة الن��ادي مل تغل��ق مل��ف التعاق��دات حتى االن 
اذ ت�صعى اىل �ص��م العبني حمليني وحمرفني مميزين 
ح�ص��ب رغبة م��درب الفري��ق تيت��ا م�ص��يفًا ان االدارة 
دخل��ت مبفاو�ص��ات جادة مع حمرف��ني افارقة واخر 
قط��ري .  وا�ص��ار العن��زي اىل ان املع�ص��كر التدريب��ي 

الك��رة املمت��از  ا�ص��تعداداً ملناف�ص��ات دوري  لالني��ق 
للمو�ص��م اجلديد �صتحت�صنه تركيا على االغلب يف حال 
توف��ر التخ�صي�ص��ات املالي��ة املطلوب��ة ام��ا يف تاأخر 
او ع��دم وج��ود للتخ�صي�ص��ات املالي��ة �ص��يتم اختيار 
م��كان اخ��ر القام��ة املع�ص��كر م�ص��راً اىل ان امل��الك 
التدريب��ي و�ص��ع منهاج��ه للمو�ص��م اجلديد ويوا�ص��ل 
تدريبات��ه يف مالعب جامعة بغداد على ان يتم اختيار 
اال�ص��لح لتمثيل الفريق وفق قناع��ة املدرب الروماين 
تيت��ا.  واأ�ص��تئنف الفريق الطالبي لك��رة القدم وحداته 
التدريبي��ة عل��ى مالع��ب جامع��ة بغ��داد يف اجلادرية 
ام���س االثن��ني بع��د انته��اء ذك��رى ا�صت�ص��هاد االم��ام 
احل�ص��ني )عليه ال�ص��الم( يوم العا�ر من حمرم . ي�صار 
اىل ان املدير الفني لكرة الطلبة الروماين تيتا فالريو 
ك�ص��ف عن تفكره بالرحيل عن ا�ص��وار االنيق يف حال 
ع��دم توف��ر مقومات جناح عمل��ه ويف مقدمتها ابرام 

عدد من ال�صفقات اخلا�صة بالالعبني.

اأكد رجل االعم��ال العراقي ووكيل اعمال الالعبني 
املحرف��ني، جن��م عب��د اهلل، باأن��ه ال دخ��ل ل��ه يف 
�ص��فقة انتق��ال الالعب ع��الء مهاوي اىل �ص��فوف 
ن��ادي ال�رط��ة. وقال عب��د اهلل يف ت�ريح خا�س 
ل�)اجلورنال( "اأبلغ��ت العب املنتخب الوطني عالء 
مهاوي ب��اين ال اريد مقاباًل ماديًا منه، واأ�ص��تطيع 
ان ارف��ع دعوى ق�ص��ائية عليه لكني ل��ن افعل ذلك 
ك��ون العق��د املوق��ع بيننا ين���س على انن��ي وكيل 
اعمال��ه الوحي��د وال يح��ق ل��ه التعام��ل م��ع وكيل 
اخ��ر". وبني بالقول: "لي�ص��ت م��ن اأخالقي ان ارفع 
دع��وى ق�ص��ائية عل��ى اأي �ص��خ�س بالرغ��م من ان 
ه��ذا االم��ر من حقي، بالرغم مم��ا فعله مهاوي من 
اأم��ور منافية لقوانني االحت��اد الدويل لكرة القدم". 
واأ�ص��اف "اود ان اأو�ص��ح م�ص��األة مهم��ة جلماهر 

ال��زوراء، ب��اأن ال دخل يل ال م��ن قريب وال من بعيد 
يف م�ص��األة انتقال مهاوي اىل نادي ال�رطة، وامنا 
املفاو�ص��ات متت عن طريق �ص��خ�س اخر". وتابع 
اأن "مه��اوي ا�ص��تخدم وكي��ل اعمال غ��ر مرخ�س 
ويح��ق يل تقدمي �ص��كوى �ص��د مه��اوي يف حمكمة 
كا���س الدولية، لكن��ي ال اود ان ادخل يف هكذا اأمور 

كوين م�صغول بعملي اخلا�س".
ولفت اىل اأن “مهاوي تعامل بح�صا�ص��ية مع جميع 
االأم��ور، وحني تاأخر ا�ص��تالمه للرات��ب قلياًل، دخل 
يف حالة قل��ق وعندما قرر مغادرة النادي �ص��األته 
عن �ص��بب خروج��ه، اأبلغني ب��اأن ال�ص��بب يعود اىل 
ع��دم ارتياحه من الناحية النف�ص��ية”. واأ�ص��اف ان 
“الالع��ب ذه��ب اىل اإدارة النادي وطال��ب باإنهاء 
عقده دون ا�صت�ص��ارتي”، مبين��ًا اأن “مهاوي تنازل 
عن جميع م�ص��تحقاته املالية يف �ص��بيل ح�ص��وله 

على بطاقة اال�صتغناء من النادي ال�صعودي”.

بعثة المنتخب الوطني تصل إلى البصرة وتستعد لمالقاة كينيا وديًا بعد غد الخميس 
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اأعلنت وزارة ال�شباب 
والريا�شة، عن توقيع ناديا 
امليناء وال�شرطة على عقدي 

ا�شتئجار ملعب الب�شرة 
الدويل "جذع النخلة" 

وملعب ال�شعب الدويل، 
مبينًا اأن الوزارة قدمت 
الت�شهيالت املمكنة امام 

الأندية لإبرام العقود.


