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اأوع��ز وزي��ر النق��ل كاظم فنج��ان احلمام��ي، ام���س الثالثاء، 
ب�رصف امل�س��تحقات املالي��ة لالعبي املين��اء النهاء االزمة 
التي مير بها الن��ادي. وذكر بيان للنادي تابعته )اجلورنال( 
اأن "ادارة ن��ادي املين��اء وجماه��ر الب�رصة، تتقدم بال�س��كر 
واالمتنان لوزير النق��ل الكابنت كاظم فنجان احلمامي الذي 
امر قبل قليل ب�رصف امل�ستحقات املالية لالعبي النادي بعد 

االزمة التي ع�سفت بالفريق".
يذكر ان العبي ال�س��فانة مل يت�سلموا م�س��تحقاتهم املالية ملا 

يقارب ال�سبعة ا�سهر.
من جانبها، اأ�سدرت ال�رصكة العامة ملوانئ العراق، تو�سيحًا 
ملوقفه��ا من االزم��ة املالية اخلانقة التي يع��اين منها نادي 
امليناء، موؤكدة اأنها ال ت�ستطيع خمالفة ال�سوابط والتعليمات 
والتعام��ل م��ع االإدارة احلالي��ة للن��ادي حل��ن ت�س��كيل هيئة 

اإدارية جديدة.
وذك��رت يف بي��ان له��ا اأن "ن��ادي املين��اء يع��د م��ن االأندية 
املوؤ�س�س��اتية ويرتب��ط ماليًا بال�رصكة العام��ة ملوانئ العراق 
ح�س��ب قان��ون االأندي��ة الريا�س��ية العراقي��ة رق��م 18 ل�س��نة 
1986م املادة )-1اأوال( لذا نقراأ عليكم البيان االآتي: بالنظر 
النته��اء الدورة االنتخابية للهيئة االإدارية احلالية واملحددة 
)باأربعة �سنوات( وانتهاء املدة املقررة وفقًا ملا جاء باملادة 

)10 فقرة/2( من قانون االأندية الريا�سية".
وب��ن بي��ان ال�رصك��ة بالقول، "على �س��وء ك��رة التقاطعات 
احلا�س��لة يف الهيئة االإدارية والتعار�س احلا�سل مع قانون 
االأندية ووزارة ال�سباب والريا�سة واللجنة االأوملبية فال ميكن 
لل�رصكة العامة ملوانئ العراق خمالفة ال�س��وابط والتعليمات 
والتعام��ل م��ع االإدارة احلالي��ة للن��ادي حل��ن ت�س��كيل هيئة 

قل��ل املدافع الدويل االإ�س��باين "�س��رجيو رامو�س" العب نادي ري��ال مدريد من 
الثنائية التي حققها نادي بر�س��لونة االإ�س��باين هذا املو�س��م مقارنة بلقب دوري 
االأبط��ال االأوروب��ي ال��ذي يناف�س عليه فريق��ه. وقال "رامو���س" يف ت�رصيحات 
الإذاع��ة "كادينا كوبيه" االإ�س��بانية: "بر�س��لونة قدم مو�س��م جيد وا�س��تحق عليه 
الف��وز بلقب��ن، ولكن عندما يكون غرمي��ك التقليدي فائزاً ب��دوري اأبطال اأوروبا 
االأمر يختلف". وتابع املدافع االإ�س��باين: "�س��يكون من اجلي��د اأن نكون مقتنعن 
باأننا اأف�سل من ليفربول قبل مواجهتهم يف النهائي، يف العام احلايل قد تغلبنا 
عل��ى عدة حتدي��ات". وتابع: "على امل�س��توى اجلماعي حممد �س��الح وفرمينو 
يتمي��زان بخط��ورة هجومية كب��رة، املدرب هن��اك يعلم كي��ف اأن يخرج منهما 

اعتق��د اأنه��م اأك��ر اأف�س��ل م��ا لديهم��ا يف املباري��ات". واأ�س��افت: "ال 
املفاتي��ح بهذا �س��غفًا للح�س��ول عل��ى البطول��ة من��ا، واح��داً من 
الفري��ق اأننا نحافظ عل��ى طموحتنا وجنددها وال 

ننظر اإىل املا�س��ي ولدي الرغبة نف�سها مثل اأن 
تكون تلك هي البطولة االأوىل لدوري اأبطال 

اأوروب��ا التي اأناف�س عل��ى لقبها". وانهى 
ت�رصيحات��ه: "نحن نتح��دث عن كوننا 
املف�س��لن للفوز بدوري اأبطال اأوروبا، 
ورغم ع��دم و�س��ول ليفرب��ول للنهائي 

من��ذ م��دة طويل��ة ولك��ن لديه��م العبن 
ميتلكون ال�س��غف للح�س��ول عل��ى البطولة 

وذل��ك ل��ن يبعدن��ا اأي�س��ا ع��ن هدفن��ا وه��و 
الف��وز بها". وعن م�س��تقبل زيدان م��ع الفريق، 

ق��ال رامو���س "مهم��ا يح��دث يف كيي��ف، زيدان 
�سي�س��تمر م��ع ري��ال مدري��د". وتابع اأن "اأ�س��لوب 

زي��دان غر متوق��ع، ونحن نحب ه��ذا االأمر، اعتقد 
انه �س��يكون مرتدد حول الت�سكيل االأ�سا�سي لنهائي 
دوري اأبط��ال اأوروب��ا ال��ذي �س��يلعب ب��ه املب��اراة 
حت��ى الدقيق��ة االأخ��رة، لك��ن االأم��ر املميز ه��و اأن 
جميع الالعبن ي�س��عرون باأج��واء املباراة النهائية 

اكمل نادي النفط لكرة ال�سلة، اجراءات �سم العب املنتخب الوطني ونادي 
امليناء علي حامت لتمثيل الفريق خالل مناف�سات املو�سم املقبل.

وذكر م�س��در مق��رب من الالعب يف حديث ل�)اجلورن��ال( اإن "نادي النفط 
اكم��ل اج��راءات تعاق��ده مع جنم املين��اء واملنتخ��ب الوطن��ي علي حامت 
لتمثيل��ه يف اال�س��تحقاقات املقبل��ة للفري��ق". وا�س��اف ان "الن��ادي قرر 
جتديد التعاقد مع حمرتفه االمريكي دمياريو ملو�س��م ا�س��ايف". وي�س��ارك 
ح��امت ودمياريو مع املنتخ��ب الوطني يف بطولة البحري��ن الدولية، حيث 
ي�ستعد املنتخب الوطني لكرة ال�سلة، امل�ساركة يف بطولة البحرين الدولية، 
املقرر انطالقها يف الرابع والع�رصين من اآيار اجلاري. و�سيفتتح املنتخب 
الوطن��ي مبارياته يوم اخلمي�س املقبل امام م�ست�س��يف البطولة املنتخب 

البحريني يف متام ال�ساعة احلادية ع�رص م�ساًء.
ويف املب��اراة الثانية، �س��يواجه املنتخب اللبناين ي��وم اجلمعة املقبل يف 

متام ال�ساعة احلادية ع�رص م�ساًء.
و�س��يختتم مبارياته يوم االحد املقبل، حن يواجه املنتخب امل�رصي يف 

متام ال�ساعة التا�سعة م�ساًء.
يذكر ان هذه البطولة تاأتي �س��من ا�س��تعدادات ا�س��ود الرافدين لت�س��فيات 
املوندي��ال حي��ث �س��يواجه كازخ�س��تان يف التا�س��ع والع�رصين من �س��هر 
حزي��ران املقب��ل. وق��د اأعلن االحت��اد العراق��ي لكرة ال�س��لة، ت�س��مية خالد 
يحيى، م�ساعداً ملدرب املنتخب الوطني، الرتكي م�سطفى دارين ا�ستعداداً 
لت�سفيات كاأ�س العامل 2019. ون�رص االحتاد عرب �سفحته على "في�سبوك" 
�س��ورة ليحيى كتبت عليها: "خالد يحيى م�س��اعداً للرتك��ي دارين لقيادة 

املنتخب الوطني يف ت�سفيات كاأ�س العامل".
يذك��ر اأن يحيى توج مع النف��ط بلقب الدوري العراقي املمتاز لكرة ال�س��لة 

للمرة الثانية على التوايل. 

ايمري: أتطلع إلى منح كل من يحب أرسنال بعض الذكريات الخاصة

»الجورنال« تكشف عن المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا في البصرة

تنطلق في تشرين الثاني

الق��دم، كتب��ًا اىل  لك��رة  اآ�س��يا  ار�س��ل احت��اد غ��رب 
املنتخب��ات امل�س��اركة يف بطولة غرب اآ�س��يا املقرر 
اقامتها يف الب�رصة خالل �سهر ت�رصين الثاين املقبل. 
ودعا االحتاد املنتخبات اىل اإختيار الوقت املنا�سب 
الإقامة البطولة خالل الفرتة ما بن 10 و22 ت�رصين 

الثاين اأو من 8 اىل 20 كانون االأول املقبل.
وبع��د موافقة الكويت ر�س��ميًا، ام�س الثالثاء، ا�س��بح 
عدد املنتخبات امل�ساركة يف البطولة حتى االن، 10 
منتخب��ات وهم: العراق و�س��وريا ولبنان وفل�س��طن 
واليمن وقطر واالمارات وال�سعودية وعمان والكويت.
و اأعل��ن االإحت��اد العراقي لك��رة القدم عن ا�س��تعداده 
ال�ست�س��افة بطولة احتاد غرب اآ�سيا التا�سعة للرجال 

يف مدين��ة الب���رصة والت��ي �س��تقام يف اأواخ��ر العام 
اجل��اري. وعلى اأثره، توّج��ه وفد من االإحتاد العراقي 
يتقّدم��ه رئي�س��ه عبد اخلال��ق م�س��عود اىل مقر احتاد 
غرب اآ�س��يا يف االأردن حي��ث التقى امينه العام خليل 
ال�س��امل وعقد معه اجتماعا مو�سعا بح�سور م�سوؤويل 
البطولةملناق�سة ال�س��وؤون التنظيمية. واأعرب م�سعود 
عن اهتمام االحت��اد العراقي يف ا�ست�س��افة البطولة 

م�س��ددا اأنه �س��يبذل اأق�س��ى جه��وده و�س��يوفر جميع 
االمكان��ات الالزمةلتنظيمه��ا ب�س��كل ممي��ز وباأعلى 

م�ستوى.
من ناحيته، اأكد ال�س��امل اأن هذه البطولة اأ�سبحت من 
اأه��م البطوالت االقليمية، م�س��را يف الوقت عينه اىل 
اأنها دورة حت�س��رية للمنتخبات لبطولة كاأ�س اآ�سيا 

2019 يف االمارات.

اندية الممتاز مهددة باالقصاء بسبب التراخيص

اعلن االحتاد اال�سيوي لكرة القدم، االربعاء، اقامة 
اإي��اب نهائ��ي املنطق��ة الغربية بن الق��وة اجلوية 

واجلزيرة االردين على ملعب كربالء الدويل.
ج��اء ذل��ك خ��الل �س��حب القرع��ة ال��ذي اأقي��م يوم 
االأربع��اء يف مق��ر االحت��اد االآ�س��يوي لك��رة القدم 

بالعا�سمة املاليزية كواالملبور.
و�سيقام ذهاب نهائي منطقة غرب اآ�سيا يف االردن 
يوم 18 اأيلول املقبل، فيما �س��تقام مباراة االياب 
عل��ى ملعب كربالء ال��دويل يف الثاين م��ن ت�رصين 

االأول املقبل.

واأوقع��ت القرعة نادي بينغالورو الهندي و�س��يف 
حام��ل اللق��ب يف مواجهة التن ع�س��ر الرتكماين، 
وذل��ك يف قبل نهائ��ي املناط��ق يف كاأ�س االحتاد 

االآ�سيوي 2018.
واأقي��م ذات االأم��ر اأي�س��ًا ملنطقة اآ�س��يان، من اأجل 
حتديد مكان اإقامة مباراة الذهاب ومباراة االإياب.
حي��ث �س��يكون1 اآب/اأغ�س��ط�س موع��داً ملواجه��ة 
يونايت��د  ه��وم   - )الفلب��ن(  نيغرو���س  �س��ريز 
)�سنغافورة( و8 اآب/اأغ�سط�س موعداً ملواجهة هوم 
يونايتد )�سنغافورة( - �سريز نيغرو�س )الفلبن(.

ويقام نهائي كاأ�س االحتاد االآ�س��يوي 2018 يوم 
28 ت�رصين االأول/اأكتوبر. علمًا باأن النهائي هذا 

العام يقام على اأر�س بطل منطقة غرب اآ�سيا.
قبل نهائي املناطق

و�س��منت ثالثة اأندي��ة بلوغ قبل نهائ��ي املناطق 
وهي 25 اأبريل 4.25 الكوري ال�سمايل بطل �رصق 
اآ�س��يا وبينغالورو الهندي بطل جنوب اآ�سيا والتن 
ع�س��ر الرتكماين بطل و�سط اآ�س��يا، بانتظار حتديد 
بطل اآ�س��يان، من بن ه��وم يونايتد ال�س��نغافوري 

و�سريز نيغرو�س الفلبيني.
ويتاأه��ل الفريق��ن الفائزي��ن من قب��ل نهائي اإىل 
املناط��ق م��ن اأج��ل خو���س نهائي املناط��ق )من 
مبارات��ي ذهاب واالإي��اب(، وذلك لتحدي��د الفريق 

الذي �سيقابل بطل غرب اآ�سيا يف نهائي البطولة.

ح��ذرت دائرة الرتاخي�س يف احتاد الكرة، ادارات 
االندي��ة من مغبة اال�س��تمرار بالالمب��االة جتاه 
ع��دم اكم��ال املعاي��ر الت��ي تخ���س الرخ�س��ة 
املحلي��ة التي ح��دد لها الع�رصون من ال�س��هر 
املقبل اخر موعد لت�س��لم امللفات وبخالفه 
�س��يمنع ممث��ل الن��ادي من امل�س��اركة 
يف امل�س��ابقات املحلي��ة ويرف��ع به 
تقرير اىل االحتاد اال�سيوي. وقال 
دائ��رة  مدي��ر  الق�س��اب  �س��يف 
كث��را  ا�س��تغرب  الرتاخي���س 

م��ن الالمب��االة الت��ي تتعام��ل بها اغل��ب ادارات 
االندي��ة بخ�س��و�س نظام الرتاخي�س �س��يما وان 
الفرتة املتبقية على غلق النظام ب�س��كل نهائي ال 
تتج��اوز الثمانية وع�رصين يوم��ًا، االمر الذي قد 
يجع��ل االندية تق��ع يف املحظور م��ن خالل عدم 
القدرة على امل�س��اركة يف اال�ستحقاقات املحلية 
واال�سيوية. وا�ساف: �س��بق وان عممنا اىل جميع 
االندية بان النظام افتتح يف االول من �س��هر ايار 
اجلاري على ان يغلق يف ال�20 من ال�سهر املقبل، 
ولك��ن ما يثر الده�س��ة ان بع���س االدارات حتى 
االن مل تفتح النظام ا�س��ال او توفر اأي معيار من 
معاير األرخ�س��ة. مبينا ان االغلب من االندية قد 

ال ي�سعفها الوقت بعد التاريخ املذكور، خ�سو�سا 
وان الف��رتة املتبقية باتت �س��يقة ج��دا على غلق 
نظ��ام الرتاخي���س بعد انق�س��اء اثن��ن وع�رصين 
يوم��ًا م��ن ب��دء مرحل��ة رف��ع املعاي��ر يف نظام 
"كال�س" الفتا اىل ان اللجنة �سرت�س��ل ا�ستمارات 
االندية لل��دوري املحلي مو�س��م 2018-2019 
اىل االحت��اد اال�س��يوي والت��ي تب��ن م��ن خالل��ه 
ال  وزاد:  املرخ�س��ة.  وغ��ر  املرخ�س��ة  االندي��ة 
ميكن بع��د ذلك التاريخ ت�س��لم اأي مل��ف او اجراء 
اأي ا�سافة، كما �سيتم ا�سعار االحتاد القاري بان 
االندية غر املرخ�س��ة مت معاقبتها باإنزالها اىل 

درجة ادنى يف الدوري املحلي.

اعلن نادي اآر�س��نال االنكلي��زي، االربعاء، تعاقده 
مع املدرب اال�سباين اوناي اميري، لقيادة الفريق 
خلفًا للمدرب الفرن�س��ي اآر�سن فينغر.  وذكر بيان 
للن��ادي ترجمت��ه )اجلورن��ال( اإن "اميري ا�س��بح 
مدربن��ا اجلدي��د، فه��و ان�س��م اإىل الن��ادي بعد ان 
ق�س��لى عام��ن يف باري�س �س��ان جرم��ان حقق 
خالله��ا بطول��ة الدوري الفرن�س��ي وكاأ�س فرن�س��ا 
 46 اأون��اي  وكان  الفرن�س��ي".   ال�س��وبر  وكاأ���س 
عاما قد اأم�س��ى ثالثة موا�س��م مع اأ�س��بيلية، توج 
خالله��ا بثالثة األقاب متتالية مل ي�س��بق لها مثيل 
يف ال��دوري االأوروبي ، مما و�س��ع الن��ادي كقوة 
رئي�س��ية يف ال��دوري االإ�س��باين.  وق��ال الرئي���س 
التنفي��ذي للنادي اإيف��ان جازيدي���س، اإن "اأوناي 
يتمتع ب�س��جل حافل م��ن النجاح خالل م�س��رته 
املهني��ة ، وق��د ط��ور اأف�س��ل املواهب ال�س��ابة يف 
اأوروب��ا ويلع��ب اأ�س��لوبًا مث��راً وتقدمي��ًا يف كرة 
القدم ينا�س��ب اأر�س��نال ب�س��كل مث��ايل"، مبينًا اأن 
"اأ�سلوبه اجلاد والعاطفي واإح�سا�سه بالقيم داخل 

وخارج امللعب يجعله ال�سخ�س املثايل للفريق".

 واو�س��ح "لقد اأجرينا بحًثا �رصيًا ووا�س��ع النطاق 
وحتلي��ل  �س��املة  خلفي��ة  مراج��ع  عل��ى  ي�س��تمل 
بيان��ات وفيديو واجتماعات �سخ�س��ية مع جميع 
املر�س��حن الذي��ن قمنا باختياره��م، وكان لدينا 
اإجماع يف اختيارنا الوناي ليقود الف�س��ل التايل 
م��ن تاريخن��ا". وب��دوره، ق��ال �س��تان كروين��ك 
�س��احب االأغلبي��ة: "ي�س��عدنا الرتحيب ب��� اوناي 
يف اآر�س��نال، اإن��ه فائ��ز مثب��ت، نح��ن واثقون من 
اأنه ال�سخ�س املنا�س��ب لهذا املن�سب واأنه �سيعمل 
لتحقي��ق االنت�س��ارات الت��ي يريده��ا املعجب��ون 
واملوظف��ون وكل من يهتم باأر�س��نال".  واو�س��ح 
اأن "ع��دة اأ�س��ياء برزت خ��الل مقابلت��ه والعملية 
باأكمله��ا ؛ علم��ه ك��رة الق��دم والطاق��ة واالإ�رصار 
وح��ب اللعبة. كانت معرفته مع نادينا والالعبن 
لدين��ا ، ال��دوري املمتاز واللعب��ة يف اأوروبا كلها 
موؤث��رة للغاي��ة. ي�س��اركنا روؤيتن��ا للم�س��ي قدًما 
اأر�س��ن  اأن�س��اأها  الت��ي  ، والبن��اء عل��ى املن�س��ة 
فينغ��ر وم�س��اعدة ه��ذا النادي يف حتقي��ق املزيد 
م��ن النج��اح ". م��ن جانبه، ق��ال اميري، "اأ�س��عر 

ب�سعادة غامرة لالن�سمام اإىل اأحد االأندية الكربى 
باللعب��ة، االأر�س��نال معروف وحمب��وب يف جميع 

اأنحاء العامل ب�س��بب اأ�س��لوبه يف اللع��ب ، والتزامه 
بالالعب��ن ال�س��باب ، وامللع��ب الرائ��ع ، وطريقة 

اإدارة النادي". وا�س��اف اأن��ا "متحم�س جداً الأنني 
اأعطي امل�سوؤولية لبدء هذا الف�سل اجلديد املهم يف 
تاريخ اآر�سنال، لقد التقيت �ستان وجو�س كروينك 
ومن الوا�س��ح اأن لديهم طموح��ات كبرة للنادي 
وملتزم��ون بتحقي��ق النج��اح يف امل�س��تقبل، اأن��ا 
متحم�س مل��ا ميكن اأن نفعله معًا واأتطلع اإىل منح 
كل من يحب اأر�س��نال بع�س اللحظات والذكريات 
اخلا�س��ة". وب��داأ اأمي��ري م�س��رته التدريبي��ة يف 
ن��ادي لوركا ديبورتيفا ع��ام 2005 بعد اأن لعب 
يف الدرج��ة الثاني��ة االإ�س��بانية، ث��م درب اندي��ة 
قب��ل  مو�س��كو  و�س��بارتاك  وفالن�س��يا  اأملري��ا 
االن�س��مام اإىل اأ�س��بيلية وباري�س �س��ان جرمان. 
وف�سل اإميري، الذي مل يتم جتديد عقده مع باري�س 
�س��ان جرم��ان، يف نهاي��ة املو�س��م احل��ايل، يف 
قي��ادة الفريق الباري�س��ي لتج��اوز دور ال16 يف 
دوري االأبط��ال، يف مو�س��من متتالي��ن، رغم اأن 
الن��ادي اأنفق اأمواال �س��خمة على تطوير ت�س��كيلة 
ت�ستطيع مناف�سة �س��فوة اأوروبا. وخارج امللعب، 
كان اإميري �سخ�س��ية لطيفة، وبذل جهدا للتحدث 

بالفرن�س��ية يف اأيام��ه االأوىل م��ع باري���س �س��ان 
جرم��ان، لك��ن يف امللع��ب كان �سخ�س��ا خمتلفا 
متام��ا. فف��ي اإ�س��بانيا، ت�س��بب تلويح��ه امل�س��تمر 
بذراعي��ه خارج اخلطوط يف اإط��الق لقب "مراقب 
املرور" عليه، ب��ل اإنه ُطرد ذات مرة خالل مباراة 
ا�ستعرا�سية. واإميري مدمن عمل، ويق�سي �ساعات 
طويلة يف درا�س��ة ت�س��جيالت فيديو للمناف�س��ن. 
اإ�س��بانيا  منتخ��ب  جن��اح  خواك��ن،  وو�س��فه 
ال�س��ابق، الذي لعب حتت قيادة املدرب البا�س��كي 
يف فالن�س��يا، ذات مرة باأنه مهوو���س بكرة القدم 
لدرج��ة "املر���س". وقال خواكن "اإن��ه واحد من 
اأف�س��ل املدربن الذي��ن عملت معه��م. عملت معه 
ل3 �سنوات. مل اأ�ستطع اال�ستمرار يف مو�سم رابع". 
و�س��يتم تذكر اإميري باأنه الرجل الذي قاد باري�س 
�س��ان جرمان لفوز رائع 0-4، على بر�سلونة يف 
دور ال16 ب��دوري االأبط��ال العام املا�س��ي. لكن 
�س��يتذكره اجلميع ب�س��كل اأكرب باأن��ه املدرب الذي 
ف�س��ل يف اإنقاذ فريقه من االنهيار يف لقاء االإياب 

ليخ�رص 1-6 يف ا�ستاد نو كامب.

أزمة الميناء تقترب من 
االنفراج

راموس يقلل من ثنائية 
برشلونة

علي حاتم ينضم لسلة النفط

الصقور يلعب اياب نهائي غرب آسيا في كربالء
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