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ق��ررت جلن��ة ال�ص��االت باحت��اد الك��رة فت��ح ب��اب التنقالت 
لالعب��ن املحلي��ن ح���را ومن االأندي��ة التي ان�ص��حبت من 
م�ص��ابقة الدوري املمتاز وهي ) اجلنوب - ال�رقية - دياىل 
- بلدي��ة النا�ري��ة ( ، عل��ى ان يكون الالعب ق��د مثل نادي 
واحد فقط وموجود �ص��من ك�ص��وفات ه��ذه االندية ، مع جلب 

كتاب اإ�صتغناء من نادية االأ�صلي.
 وح��ددت اللجن��ة ف��رة االنتق��االت ب��دء م��ن الي��وم االإثنن 
املواف��ق 21/5/2018 ولغاي��ة يوم االح��د املقبل املوافق 

.27/5/2018
عل��ى ان ي�ص��ل كتاب اال�ص��تغناء واالإ�ص��افة اإىل مق��ر اللجنة 
املركزية يف احتاد كرة القدم �صمن املواعيد املحددة اأعاله.

وعق��د يوم االأربعاء املا�ص��ي يف مقر االحت��اد املركزي لكرة 
الق��دم املوؤمتر الفني اخلا���ص بالفرق التي تاأهلت اإىل مرحلة 
النهائيات لدوري كرة ال�ص��االت ، جرى ذلك بح�ص��ور رئي�ص 
جلن��ة ك��رة ال�ص��االت ال�ص��يد يحي��ى زغ��ر وممثل��ي االندية 
الثماني��ة، حيث قدم "زغر" يف م�ص��تهل حديثة اأثناء املوؤمتر 
مباركت��ه لهذه الفرق التي عمل��ت واجتهدت وباالخر قطفت 
ثم��ار النتائج االإيجابي��ة التي حققته��ا ، بتاهلها اإىل مرحلة 

النهائيات.
ومت التط��رق اإىل م��ن ميث��ل العراق يف البط��والت اخلارجية ، 
وج��رى االتفاق على م�ص��اركة حامل اللقب لهذا املو�ص��م يف 
بطولة ابطال الدوري االآ�ص��يوي ، و�ص��احب املركز الثاين يف 
بطولة االأندية العربية التي �ص��تقام يف ال�ص��عودية مطلع عام 
2019 ، اما �ص��احب املركز الثالث م�ص��اركته تقت�ر على 
بطول��ة غ��رب اآ�ص��يا ، يف ح��ن �صي�ص��ارك الفريق ال��ذي يحل 

باملركز الرابع يف بطولة االأندية اخلليجية. 

ح�ص��د ليونيل مي�ص��ي، جنم بر�ص��لونة، جائزة احلذاء الذهبي هذا املو�ص��م، بعدما 
انته��ت اجلول��ة االأخرة م��ن الدوري��ات االأوروبية الك��ربى. ويعد الربغ��وث اأول 
العب يفوز بتلك اجلائزة 5 مرات، حيث �ص��بق واأن فاز بها يف موا�ص��م -2009
2010، و2012-2011، و2013-2012، و2017-2016. �ص��جل النج��م 

االأرجنتيني 34 هدفا يف 35 مباراة �ص��ارك بها يف الليجا، يف حن �ص��جل 
باملو�ص��م املا�ص��ي 37 هدف��ا يف 34 مب��اراة. وت�ص��در مي�ص��ي قائمة 

احل��ذاء الذهب��ي ب� 68 نقطة، اأمام حممد �ص��الح جن��م ليفربول الذي 
جم��ع 64 نقطة باح��رازه 32 هدفا، وهاري ك��ن مهاجم توتنهام، 

الذي �صجل 30 هدفا وجمع 60 نقطة، ثم روبرت ليفاندوف�صكي 
جن��م باي��رن ميونخ الذي جم��ع 58 نقطة م��ن 29 هدفا، 

واأخ��را �ص��رو اإميوبيلي مهاجم الت�ص��يو الذي و�ص��ل 
للنقطة 58 ب� 29 هدفا اأي�صا.

بجائ��زة  اأي�ص��ا  ف��از  ق��د  مي�ص��ي  اأن  ويذك��ر 
ال�صاد�ص��ة  للمرة  لليج��ا  "البيت�صي�ص��ي" كه��اداف 
يف م�ص��رته. وفيم��ا يخ���ص ال�ص��فقات اجلدي��دة 
املحتمل��ة للبار�ص��ا، ق��ال مي�ص��ي، يف ت�ريحات 

نقلتها �ص��حيفة "مون��دو ديبورتيف��و" الكتالونية: 
"اأن��ا معج��ب بجريزم��ان وه��و االأف�ص��ل يف الوقت 

الراهن، وهناك الكثر من الكالم حول هذا املو�ص��وع 
)ان�ص��مام الفرن�ص��ي لرب�ص��لونة( ولكنن��ي ال اأع��رف 
كيف �ص��وف ي�ص��ر االأمر، لكنن��ا دائما نكون �ص��عداء 

باالأف�ص��ل". وعن ختام املو�ص��م، علق مي�صي: "لقد كان 
مو�صما جيدا للغاية بعد حتقيق لقبي الدوري والكاأ�ص، والتعرث 

الوحي��د كان يف بطول��ة دوري اأبط��ال اأوروب��ا، لك��ن اأنا 
متاأك��د من اأن العام القادم �ص��يكون اأف�ص��ل". 
وختم مي�ص��ي ت�ريحاته حول ح�صوله على 
عطل��ة، حيث ق��ال: "لن اأح�ص��ل عل��ى اإجازة 
الأنني �ص��وف اأذهب م��ع االأرجنتن من اأجل 

التفكر يف مونديال رو�صيا".

غرمت جلنة االن�صباط يف االحتاد العراقي لكرة القدم، اإدارة نادي الزوراء 
مبلغ خم�ص��ة مالين دينار عراقي ب�ص��بب "الالفتة امل�صيئة" التي رفعتها 
جماهره يف مباراة الفريق اأمام زاخو �صمن االأ�صبوع ال�صابع من املرحلة 
الثاني��ة للدوري املمتاز. وذكر بيان �ص��ادر عن االحتاد تلقت )اجلورنال( 
ن�ص��خة منه، اإن "جلنة االن�صباط عقدت اجتماعا، اليوم، اتخذت فيه جملة 
م��ن القرارات ب�ص��ان االأحداث التي �ص��هدتها مالعبنا وبن��اء على التقارير 
املوثقة". واأو�صح ان "اللجنة قررت تغرمي  فريق نادي الزوراء لكرة القدم 
مبلغ 5 مالين دينار ا�صتناداً الأحكام املادة 67/4/اأ ت�صدد اإىل ح�صابات 
االحت��اد املرك��زي خالل 10 اأيام، ف�ص��ال عن حرمان معلق��ي الالفتة من 
دخول امللعب". وا�ص��اف "تقرر حرمان الع��ب فريق النجف اأجمد عطوان 
مبارات��ن متتاليت��ن من �ص��منها مب��اراة الط��رد وغرامة قدره��ا مليون 
دين��ار وكذل��ك حرم��ان العب فري��ق الديوانية لي��ث �ص��احب 4 مباريات 
من �ص��منها مباراة الطرد واعتبارا من الدور املقبل". وتابع "تقرر اي�ص��ًا 
حرم��ان اإداري ن��ادي الديواني��ة كاظم نا�ر ثالث مباري��ات من مرافقة 
فريقه ومنعه من دخول ميدان اللعب وحرمان مدرب نادي التاجي ذياب 
نه��ر مبارات��ن متتاليت��ن و مدرب حرا���ص مرمى مرمى ن��ادي التاجي 
كاظم ح�ص��ن مبارات��ن، و اعتماد مب��اراة ناديي التاجي و�ص��باب العدل 
حيث ما انتهت وحرمان الع��ب التاجي امين راهي مباراتن متتاليتن". 
ولفت البيان اىل انه "تقرر اعتبار نادي �صباب العمل خا�را مباراته امام 
نادي اال�ص��كان )0/3( وذل��ك ال�راكه العبن لي�ص با�ص��مائهم احلقيقية 
وكذلك تقرر امل�صادقة على عقوبة احلكم علي احمد �صاكر من قبل االحتاد 

الفرعي يف الب�رة بايقاف احلكم ملدة �صهرين". 

الحضري: أنا قائد »الفراعنة« في المونديال وكاسياس ال يزال صغيرًا

طرد العبي الميناء من فندق إقامتهم بسبب عدم دفع األجور لسبعة أشهر !

أعرق األندية يحتضر

ط��ردت اإدارة فندق املها يف الب���رة، العبي امليناء من غرفهم 
ب�ص��بب قي��ام اإدارة النادي بدفع االأجور منذ �ص��بعة اأ�ص��هر، ياأتي 
ذل��ك ب�ص��بب االأزم��ة املالي��ة الت��ي يعي�ص��ها الفري��ق من��ذ اك��رث 
م��ن مو�ص��م. وق��ال حم��رف الفريق امل���ري احمد يا�ص��ن يف 
ت�ص��جيل فيديو ح�ص��لت )اجلورنال( على ن�ص��خة من��ه، اإن "اإدارة 
الفن��دق اأخرجت الالعبن من غرفهم ب�ص��بب عدم �ص��دادا االأجور 
منذ 7 اأ�ص��هر". واأ�ص��اف اأن "العب��ي بغداد توجه��وا اإىل ديارهم 
يف العا�ص��مة وبقين��ا نح��ن املحرفن وال نعلم اأين �ص��نتوجه 
ومل يت�ص��ل بن��ا اأح��د م��ن االإدارة"، مت�ص��ائاًل: "ه��ل نعود 
اإىل ديارن��ا اأم نبق��ى يف الب�رة؟". يذك��ر اأن الالعبن 

الذي��ن بقوا م��ن دون ماأوى هم: احمد يا���ر وايدن جينزوفيت�ص 
وديدي تاال وهردي �ص��يامند ويا�ص��ن كرمي. من جانبها، علقت 
اإدارة امليناء، على طرد العبيها من فندق املها ب�ص��بب عدم دفع 
االأجور الأكرث من �صهر ب�صب االأزمة املالية التي تع�صف بالفريق. 
وقال ع�ص��و الهيئة االإدارية علي فا�صل يف بيان للنادي تابعته 
)اجلورن��ال( اإن "م��ا يح�ص��ل االآن يف نادي املين��اء امر خمجل 
ومعي��ب بح��ق الب���رة". واأو�ص��ح "اأحم��ل املحافظ��ة والوزارة 
و�رك��ة املوانئ ما ح��دث قبل لالعبي الن��ادي، حيث قام مالك 
فن��دق املها بطرد الالعب��ن من الفندق وذلك لع��دم دفع االأجور 
الأكرث من �صهر على الرغم من املنا�صدات التي خرجت من النادي 
من اجل حل امل�صاكل املالية التي ع�صفت به". وختم ع�صو اإدارة 
النادي حديثه، انه "من املوؤ�ص��ف اأن ي�ص��ل احل��ال باأعرق اأندية 

الع��راق اإىل هذا احل��ال على الرغم من طرقن��ا جميع االأبواب من 
اجل اإنقاذ النادي لكن مل جند احلل لالأ�صف". االأزمة لي�صت وليدة 
اليوم، فمنذ فرة لي�ص��ت بالق�ص��رة ح��ذرت اإدارة الفن��دق اإدارة 
النادي من طرد العبي "ال�صفانة" لكن االإدارة مل تن�صت ملطالب 
اإدارة الفندق، وكذلك فان اخر م�صتحقات مالية ت�صلمها الالعبن 
كانت قبل �ص��بعة ا�ص��هر من االن، فكيف يدفع��ون االأموال والتي 
هي اأ�صا�ص��ًا م��ن واجب اإدارة الن��ادي. قائد الفري��ق حممد رباط 
خرج عن �صمته وقال يف ت�ريح خا�ص ل�)اجلورنال( اإن " هذا 
هو الو�ص��ع الذي يتمناه اأ�ص��حاب امل�ص��الح ،  وحدث ما حدث ، 
واعتق��د االآن هم باأح�ص��ن ح��ال الأنه حتقق ما كان��وا يبتغونه "، 
معربًا عن ا�ص��فه "ملا يحدث الأعرق االأندية العراقية". رباط قبل 
فرة م��ن االن ن�ر على موقعه يف مواقع التوا�ص��ل االجتماعي 

"ان�ص��تغرام" قائاًل: "اهلل ي�ص��ر من االأيام املقبل��ة.. اللهم احفظ 
ن��ادي امليناء". حمم��د رباط، اكد انه وزمالئ��ه يلعبون من اجل 
�ص��عار النادي ولي�ص م��ن اجل املال. وقال رباط اإن "االو�ص��اع 
العامة يف النادي الت�ر عدو وال �صديق، حيث ت�صلمنا اخر دفعة 
مالية قبل مايقارب ال�ص��تة ا�صهر". واو�صح اأن "االمور املالية مل 
ولن توؤثر على مردود الالعبن، فنحن ن�صعى اىل بذل كل مالدينا 
من اجل جماهر امليناء و�ص��عار النادي"، معربًا عن امله يف ان 
"يتح�صن و�صع النادي خالل االيام املقبلة". ويف �صياق مت�صل، 
افاد م�ص��در يف النادي ل�)اجلورنال( باأن "الهيئة العامة الدارة 
نادي مليناء كلفت �ص��امل جبار ليت��وىل ادارة النادي"، الفتًا اإىل 
اأن "�ركة املاونئ �صت�صخ مبلغ 3 مليارات لتم�صية امور النادي 

يف الفرة املقبلة".

بعثة األخضر السعودي تحط رحالها في سويسرا

م��ن املق��رر ان يغيب املنتخب االإي��راين عن بطولة 
غرب اآ�ص��يا املقرر اقامتها يف الب�رة خالل �ص��هر 

ت�رين الثاين املقبل.
وان�ص��حبت اي��ران م��ن احتاد غرب اآ�ص��يا الأ�ص��باب 
�صيا�ص��ية، كون االحتاد ي�ص��م املنتخب ال�ص��عودي 
واالمارات��ي وبع���ص دول اخللي��ج الت��ي تدخل يف 

خ�صومات �صيا�صية مع طهران.
وق��د اأعلن االحت��اد العراقي لكرة الق��دم، االأحد، ان 
احتاد غرب اآ�ص��يا اختار مدينة الب�رة ال�صت�صافة 

بطولة غرب اآ�صيا نهاية العام اجلاري.

وق��ال رئي�ص احت��اد الكرة عبد اخلالق م�ص��عود يف 
بيان تلقت )اجلورنال( ن�ص��خة منه، "جنح احتادنا 
يف ا�صتح�ص��ال املوافق��ة وباالإجم��اع على تنظيم 
بطولة غرب اآ�ص��يا يف ن�ص��ختها التا�صعة، جاء ذلك 
خ��الل االجتماع الذي عق��ده االحتاد، اليوم االأحد، 

يف العا�صمة االأردنية عمان".
واأ�ص��اف "مت حتدي��د حمافظة الب�رة الحت�ص��ان 
البطولة التي من املوؤمل ان تنطلق منت�ص��ف �ص��هر 

ت�رين الثاين املقبل".
واأو�صح اأن "احتاد غرب اآ�صيا �صيخاطب االحتادات 
املن�ص��وية حت��ت لوائ��ه ال�صتح�ص��ال املوافق��ات 
الر�صمية رغم وجود موافقات مبدئية من ثمان اإىل 

ع�رة احت��ادات للم�ص��اركة يف الن�ص��خة املقبلة"، 
مبينا اأن "البطولة �ص��تعطي العراق دفعة م�صاعفة 

لرفع احلظر الكلي عن املالعب العراقية".
وتاب��ع م�ص��عود، "خ��الل الف��رة القليل��ة املقبل��ة 
�ص��يكون هناك اجتماع اآخر لغر�ص اإ�ص��دار الئحة 
امل�صابقات والقوانن باالإ�صافة اإىل درا�صة االأمور 

اخلا�صة بالت�صويق".
واأ�ص��ار اإىل اأن "احت��اد غرب اآ�ص��يا �ص��يفاحت خالل 
الوطني��ة  املنتخب��ات  املقبل��ن جمي��ع  اليوم��ن 
املوافق��ات  ال�صتح�ص��ال  ل��واء  حت��ت  املن�ص��وية 
الر�ص��مي عل��ى التواجد يف الب���رة وخو�ص غمار 

البطولة".

و�ص��لت ظه��ر ام���ص االثن��ن، اإىل مط��ار زيورخ 
الدويل يف �صوي�را، بعثة املنتخب الوطني االأول 
على منت طائرة االأخ�ر اخلا�صة، وذلك الإقامة 
مع�ص��كر تدريب��ي مبدين��ة ب��اد راج��از، �ص��من 
املرحل��ة االأخ��رة من برنامج اإع��داد املنتخب 

ملونديال رو�صيا.
وكان��ت البعثة قد غادرت يف �ص��اعة مبكرة 
من �ص��باح اليوم، برئا�صة 
عادل عزت، رئي�ص احتاد 
كرة القدم، و�ص��مت 28 

العب��ًا ف�ص��اًل ع��ن اجلهازي��ن الفن��ي والطب��ي. 
وي�ص��تمر مع�صكر املنتخب ال�ص��عودي مبدينة باد 
راجاز حتى يوم 6 يونيو املقبل، حيث �صيخو�ص 
الفري��ق مبارات��ن وديت��ن هناك اأم��ام كل من 
املنتخب االإيطايل، يوم 28 مايو اجلاري، وبرو 
يوم 3 يونيو املقبل. و�صوف ينتقل املنتخب بعد 
ذلك اإىل مدينة ليفركوزن يوم 6 يونيو، وي�ص��تمر 
بها حتى 8 من ال�ص��هر نف�ص��ه حيث يخو�ص اآخر 

مبارياته الودية، مبالقاة املنتخب االأملاين.
ويف �ص��ياق مت�ص��ل، ك�ص��ف عادل ع��زت، رئي�ص 
العه��د،  اأن ويل  ال�ص��عودي،  الق��دم  احت��اد ك��رة 
االأمر حممد بن �ص��لمان، دعم احتاد الكرة مببلغ 

قيا�ص��ي، و�ص��ل اإىل ملي��ار و 277 مليون ريال، 
موؤكدا اأن هذا الدعم غر م�صبوق.

ه��ذه  اأن  تلفزي��وين،  حدي��ث  يف  ع��زت  واأ�ص��ار 
املرحل��ة بالغ��ة االأهمي��ة، وحتت��اج اإىل تكاتف 
اجلمي��ع خل��ف املنتخب، حتى يعود من رو�ص��يا 
حمققا طموحات الريا�ص��ين واجلماهر، ويرد 
ولو جزء قليل من دعم القيادة للكرة ال�صعودية.

و�ص��دد رئي�ص احتاد كرة القدم، على اأنه �ص��يبقى 
عل��ى توا�ص��ل م��ع اجلميع، وم��ن ميلك فك��رة اأو 
اق��راح ي�ص��ب يف م�ص��لحة املنتخ��ب يف ه��ذه 
الف��رة، قائاًل" قلوبن��ا وهواتفنا مفتوحة لتلقي 

اأي فكرة". 

ي�ص��تعد احلار�ص املخ�رم ع�صام احل�ري )45 
عام��ًا( ملعانق��ة التاريخ يف رو�ص��يا م��ع منتخب 
م���ر، لي�ص��بح اأكرب الالعبن �ص��نًا م�ص��اركة يف 
بط��والت كاأ�ص العامل، وم��ن اأجل هذه اللحظة يعد 

االأيام حتى انطالق البطولة.
وحتدث احل�ري، يف حوار مع موقع فاجلول، عن 
هدف منتخب م�ر يف رو�صيا، ابتداًء من مواجهة 
هج��وم اأوروغواي يف املباراة االفتتاحية، ودوره 
كقائد مع اجليل احل��ايل ل�"الفراعنة"، وفيما يلي 
ن�ص احل��وار: - احك��ي لنا عن املع�ص��كر اخلا�ص 

الذي دخلته مع مدربك
دخلت يف مع�ص��كر مغلق مع الكابنت اأحمد ناجي، 
عملنا فيه �صويًا �صباحًا وم�صاء ب�صكل يومي ملدة 
�صهر واأ�صبوع، وكنت اأتدرب ملدة 4 اأيام ثم اأح�صل 
على راحة 24 �صاعة وهكذا، واحلمد هلل جنحت يف 

تقليل وزين 7 كيلوغرام.
- قبل كاأ�ص العامل، ما هو هدف منتخب م�ر؟

لدينا ه��دف وطموح ولن نذه��ب اإىل كاأ�ص العامل 
م��ن اأج��ل الظه��ور امل���رف. ه��ذا ما يتف��ق عليه 

الالعب��ون م��ع اجله��از الفن��ي.. جمي��ع الالعبن 
يعرفون ملاذا نذهب اإىل رو�ص��يا؟ والهدف وا�صح 

ونريد الو�صول للدور الثاين على اأقل تقدير.
- وم��ا دورك كقائ��د م��ع الالعب��ن لتحقيق هذا 
اله��دف؟ لدينا ميزة يف املنتخ��ب، وهو اأننا نفهم 
بع�ص��نا جي��داً مبج��رد النظ��رات، ولذل��ك ال اأطلب 
حما���رات كث��رة مثل قائ��دي الف��رق االأخرى.. 
واأطل��ب فقط التحدث م��ع الالعبن مرتن، االأوىل 
يف بداية املع�ص��كر، وواحدة اأخ��رى قبل املباراة، 
الأنه��م يعرف��ون جيداً م��ا اأريد قول��ه. - هل بداأت 
اأوروغ��واي؟  اأم��ام  االأوىل  املب��اراة  يف  التفك��ر 
منتخ��ب  اأتاب��ع  االأ�ص��ا�ص  يف  اأن��ا  بالتاأكي��د، 
اأوروغ��واي منذ فرة طويلة. وال يزال اأمامنا وقت 
مل�ص��اهدة املزيد م��ن املباري��ات م��ع الالعبن.. 
وب�ص��كل �صخ�صي �ص��اهدت �ص��واريز مع بر�صلونة، 
وكاف��اين م��ع باري���ص �ص��ان جرم��ان، واأي�ص��ًا 
�صاهدتهما يلعبان �صويًا يف املنتخب، وكانت اآخر 
مباراة �ص��د الت�صيك، حيث �صجل �صواريز من ركلة 
ج��زاء، وكافاين من ركلة مزودجة خلفية. - يبدو 

اأنك بداأت ت�ص��عر باخلوف منهم��ا، األي�ص كذلك؟ ال 
اأخ��اف من اأي العب، لكنني اأحرم اجلميع، هناك 

ف��ارق ب��ن اخلوف واالح��رام، ونح��ن نحرمهم 
ون�ص��ع لهم ح�صابًا، وهم كذلك بكل تاأكيد، لكنني 

ال اأخ�صى اأي مناف�ص.
- البع���ص يتحدث عن تنازلك عن �ص��ارة القيادة 

ملحمد �صالح يف رو�صيا، ما راأيك؟
عن نف�ص��ي، مل اأقرح ترك ال�ص��ارة ملحمد �ص��الح، 
لك��ن لي���ص لدي مان��ع يف ه��ذا االأمر ب��كل تاأكيد، 
فاملعروف اأن احل�ري ه��و قائد املنتخب، وهذا 
ال يحت��اج اإىل �ص��ارة يف امللع��ب، واحلقيق��ة اأن 
منتخ��ب م���ر ال يحت��اج لقائ��د، ومعاملتي مع 
الالعب��ن تختل��ف ع��ن اأي قائ��د �ص��ابق. نتحدث 
كثراً �صويًا ونفهم بع�صنا ونعرف هدفنا. - ملاذا 
ن�ص��عر يف اإجابتك باأنك تفكر يف مبادرة ل�صالح؟ 
االأم��ور ال تخ�ص��ني وحدي بكل تاأكي��د، لكنني لن 
اأرف�ص ارتداء �ص��الح ل�ص��ارة القيادة، وقد يحدث 
ذل��ك تكرمي��ًا ل��ه عل��ى املو�ص��م ال��ذي قدم��ه يف 
املب��اراة االأوىل لنا يف كاأ���ص العامل، لكن احلديث 
االآن ع��ن ه��ذا االأمر مبك��ر، قد اأحتدث مع �ص��الح 
بنف�ص��ي، ونتف��ق عل��ى اأي �ص��يء. - اأخ��راً، م��اذا 
تق��ول ل�ص��ديقيك جيانلويجي بوف��ون بعد رحيله 
ع��ن يوفنتو�ص، واإيكر كا�ص��يا�ص يف عيد ميالده؟ 

اأ�صتغربت اأن بوفون مل يلعب اإال يف اإيطاليا، ولذلك 
اأمتنى اأن يكمل م�ص��رته م��ع فريق خارج اإيطاليا 
ينهي معه م�صواره واأن يراجع عن ترك املنتخب.
واأق��ول لكا�ص��يا�ص كل ع��ام واأنت بخ��ر، ال تزال 
�صغراً، تبلغ 37 عامًا واأمامك وقت يف املالعب.. 
ال تفك��ر يف االعتزال االآن يا "عم النا�ص"، واأمتنى 
اأن ت�صل اإىل 44 عامًا ون�صف العام يف املالعب.
ويعق��د رئي���ص احت��اد الك��رة امل�ري، ه��اين اأبو 
ري��دة، اجتماع��ًا مع العب��ي منتخ��ب "الفراعنة" 
يف الكوي��ت، م��ن اأج��ل التو�ص��ل اإىل ح��ل ل�"اأزمة 
ال�ص��يام"، خ��الل مع�ص��كر يف اأوروب��ا ا�ص��تعداداً 
ملونديال رو�صيا 2018. وي�صعى اأبو ريدة الإقناع 
العب��ي املنتخب با�ص��تغالل رخ�ص��ة االإفطار يف 
�ص��هر رم�صان، خا�صة واأنهم �صيكونون على �صفر، 
بجانب اأن عدد �ص��اعات ال�ص��يام �صي�صل اإىل 19 
�ص��اعة هناك. واأوقعت قرع��ة املونديال املنتخب 
جان��ب  اإىل  االأوىل،  املجموع��ة  يف  امل���ري 
االأر���ص  و�ص��احبة  وال�ص��عودية،  االأوروغ��واي، 

رو�صيا.
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