
طوى الوحدات �صفحة بطولة دوري املحرتفني 
الأردين لكرة القدم، بعد تعادله مع الرمثا بدون 
اأه��داف، وبداأ من��ذ ال�صبت املا�ص��ي ا�صتعداداته 
م��ع  �صتجمع��ه  الت��ي  املرتقب��ة  للمواجه��ة 
م�صيفه املح��رق البحريني يف ث��اين لقاءاتهما 

باملجموعة الثالثة لكاأ�س الإحتاد الآ�صيوي.
وق��ال زياد �صلباية ع�صو جمل�س اإدارة الوحدات 
ا�صت�صفائي��ة  لتدريب��ات  خ�ص��ع  "الفري��ق  اإن 
وا�صتجم��ام للتخل�س من حالة الإرهاق وتهيئة 
الالعب��ني ملباراة املحرق".ولفت �صلباية اإىل اأن 
"اأربع��ة لعب��ني �صيغيبون عن مب��اراة املحرق 
وه��م عبداهلل ذي��ب وعامر �صفيع واأحم��د اليا�س 
لالإ�صاب��ة اإىل جان��ب الربازيل��ي توري���س الذي 
يق�ص��ي اج��ازة يف بالده.واأو�ص��ح �صلباية باأن 
"توري���س و�صل الأردن، ام���س الثنني، و�صيتم 
للمواجه��ات  جاهزيت��ه  ي�صم��ن  مب��ا  تهيئت��ه 
املقبل��ة".كان فري��ق الوح��دات قد اأه��در فر�صة 
خط��ف �ص��دارة الدوري بع��د تعادل��ه �صلبيًا مع 
الرمث��ا ليبق��ى يف املركز الثاين وبف��ارق نقطة 
خلف اجلزي��رة املت�صدر.و�صيك��ون التوازن بني 

الوح��دات يف  اأ�صلح��ة  اأه��م  والهج��وم  الدف��اع 
مباراته اأم��ام م�صيفه املحرق البحريني، اليوم 
الثالثاء، يف اجلولة الثانية من دور املجموعات 
يلع��ب  اأن  الآ�صيوي.وينتظ��ر  الحت��اد  بكاأ���س 
الوح��دات بت��وازن مبا ي�صم��ن له الو�ص��ول اإىل 
غايته، اإىل جانب املحافظة على نظافة �صباكه، 
ل�صيم��ا اأن املح��رق ق��د يرمي بثقل��ه الهجومي 
من��ذ البداية.وترتكز توجيه��ات العراقي عدنان 
حم��د، م��درب الوحدات، عل��ى ���رسورة ت�رسيع 
وت��رة الأداء يف احلال��ة الهجومي��ة، والبح��ث 
ع��ن الثغ��رات يف دف��اع املناف���س، م��ع جتن��ب 
الفري��ق  مب��اراة  يف  ح�صل��ت  الت��ي  الأخط��اء 
الأخ��رة اأمام الرمث��ا بالدوري املحل��ي، والتي 
انته��ت بالتع��ادل ال�صلبي.وبالن�صب��ة للت�صكي��ل، 
يعتم��د الوح��دات يف املباراة عل��ى تامر �صالح 
يف حرا�صة املرمى، و�صتناط عملية بناء ال�صواتر 
الدفاعية بطارق خطاب، والكرواتي �صبا�صتيان، 
وحمم��د الدم��ري، وعم��ر قنديل.ويكل��ف حمد، 
حمم��د م�صطف��ى، ورجائ��ي عاي��د مبهم��ة بناء 
الهجمات، و�صي�صغل الأط��راف الفل�صطيني اأحمد 

ماه��ر، ومن��ذر اأبوعم��ارة، فيم��ا يلع��ب ح�ص��ن 
عبدالفت��اح خلف املهاجم به��اء في�صل.ويفتقد 

الوح��دات ل�4 عنا�رس مهم��ة يف �صفوفه ب�صبب 
الإ�صاب��ة، وه��م عب��داهلل ذي��ب، واأحم��د اإليا�س، 

وعام��ر �صفي��ع، والربازيلي توري�س.م��ن جهته، 
ف��اإن املحرق يدرك باأن تعر�صه خل�صارة جديدة 
قد يبدد من طموحاته يف املناف�صة، لذلك ت�صكل 
له املب��اراة اأهمية كب��رة، و�صيدخلها ب�صعار ل 
بدي��ل عن الفوز، خ�صو�صا اأنها تقام على اأر�صه 
واأمام جماهره.وت�صم �صفوف املحرق لعبني 
مميزين، حي��ث يربز حار�صه حممد ال�صيد جعفر، 
اإىل جان��ب وليد احليام، و�صامل��و، وعلي جمال، 
وه��داف  �صويط��ر،  وفه��د  عل��ي،  وعبدالوه��اب 
الوح��دات  اإ�صماعي��ل عبداللطي��ف.كان  الفري��ق 
حقق الفوز يف لق��اء اجلولة الأوىل على م�صيفه 
النجم��ة اللبن��اين "0-1"، ليت�ص��اوى بالر�صيد 
م��ع املت�ص��در �صح��م الُعم��اين ال��ذي كان ف��از 
عل��ى املحرق "2-3".املح��رق ي�صعى لت�صحيح 
امل�ص��ار يف بطول��ة كاأ���س الحت��اد الآ�صي��وي، 
عندم��ا ي�صت�صي��ف الوح��دات الردين على �صتاد 
البحري��ن الوطني، �صمن اجلولة الثانية من دور 

املجموعات بالبطولة.
وت��درب املحرق بقيادة مدرب��ه الأملاين روبرت 
رف��ع  عل��ى  امل��درب  اعتم��د  حي��ث  جا�ص��ربت، 

معنوي��ات الفري��ق، بعدما خ���رس لقب كاأ�س 
مل��ك البحري��ن اخلمي���س املا�ص��ي ب�صقوطه يف 
املب��اراة النهائية اأمام املنام��ة بنتيجة 1-2.
وخ���رس املحرق يف اجلولة الأوىل من املجموعة 
الثالث��ة على يد �صح��م العم��اين بنتيجة 2-3، 
بعد مباراة مثرة، حيث يحتل �صحم والوحدات 
الأردين �ص��دارة املجموع��ة بر�صي��د 3 نق��اط، 
بينما يقبع الفري��ق البحريني والنجمة اللبناين 
يف املركزي��ن الثالث والراب��ع دون نقاط.واأ�صند 
الحت��اد الآ�صيوي مهمة حتكي��م املباراة لطاقم 
مالي��زي بقي��ادة اأمني ب��ن ن��ور، ي�صاعده حممد 
ي���رسي، وحممد زي��ن العابدي��ن، فيم��ا �صيكون 
احلك��م الراب��ع ه��و النيب��ايل �صادي���س كوم��ار، 
مراقب��ا  عبداحلمي��د  عبدالغف��ور  واملالديف��ي 
للمب��اراة، والعراق��ي ع��الء عبدالق��ادر العبيدي 
فري��ق  البحري��ن  اإىل  للحكام.وو�ص��ل  مقيم��ا 
الوحدات، ام�س الول، حي��ث بداأ التدريبات فور 
و�صول��ه، و�صيك��ون تدريب��ه الأول عل��ى مالعب 
الحت��اد البحرين��ي لكرة الق��دم، فيم��ا �صيكون 

التدريب الثاين على ملعب املباراة.

في حوار مع النجم الدولي السابق 

سعد قيس: الكرة العراقية في أزمة حقيقية ووالء الالعبين أصبح لألموال وليس للنادي
عنون��ت �صحيف��ة "النادي" ال�صعودي��ة، ام�س الإثن��ني، "زعيم حّراق .. 
ط��ز يف الأخالق"، تعليقًا على اأح��داث "الكال�صيكو" الذي انتهى بفوز 
اله��الل على م�صيف��ه الحت��اد 1-3.واألقت جماهر الحت��اد قوارير 
مياه واأحذية على ملعب املباراة، بعد الهدف الثاين للهالل، عن طريق 
الالع��ب ال�ص��وري عمر خربني.كم��ا ا�صتبك لعبو الفريق��ني بعد هدف 
ن��واف العابد من ركلة ج��زاء يف الدقيقة 94.ويت�ص��در الهالل ترتيب 
فرق الدوري ال�صعودي ب�50 نقطة، بفارق 8 نقاط عن اأقرب مالحقيه 

الن�رس، فيما يحتل الحتاد املركز الرابع ب�41 نقطة.
وحظي��ت بعثة فري��ق الهالل ال�صع��ودي العائدة من مدين��ة جدة بفوز 
ثمني على الحتاد، با�صتقبال حافل من اجلماهر الغفرة التي كانت 

يف انتظارهم فجر الإثنني، مبطار امللك خالد بالريا�س.
كان اله��الل حق��ق فوزا ثمينا عل��ى احتاد جدة بنتيج��ة 1-3، م�صاء 
اأم���س، الأح��د، يف قمة مباري��ات اجلولة ال�20 من ال��دوري ال�صعودي 

للمحرتفني، ليبتعد يف �صدارة امل�صابقة بر�صيد 50 نقطة.
وخ�ص��ت اجلماه��ر، الثنائي الربازيل��ي كارلو���س اإدواردو، وال�صوري 
عم��ر خربني، با�صتقبال خا�س لت�صجيهم��ا الهدفني الأول والثاين يف 

�صباك العميد، وحر�صت على التقاط ال�صور معهما.
م��ن جهة اأخ��رى، تق��رر اأن يعاود اله��الل تدريباته يف مت��ام ال�صاعة 
ال�صابعة من م�صاء اليوم مبلعب النادي، بعد عودة الفريق من املنطقة 

الغربية.

اعلنت جلن��ة الن�صباط يف اإحتاد الكرة، ع��ن حرمان املدير 
الداري لك��رة الطلب��ة با�ص��م عبا�س، ملب��اراة واح��دة، فيما 
حثت اإدارة الطلبة بعدم تكرار هذا المر م�صتقباًل.وقال بيان 
�ص��ادر عن احت��اد الك��رة اإن "جلن��ة الن�صب��اط يف الحتاد 
العراقي بكرة القدم، عقدت اجتماعها الدوري وناق�صت عددا 
م��ن الق�صايا".وا�ص��اف ان "اللجنة اطلع��ت على تقرير حكم 
مب��اراة الطلبة وال�رسطة التي اقيم��ت حل�صاب اجلولة الوىل 
م��ن مناف�ص��ات دوري الكرة املمتاز، وق��ررت حرمان املدير 
الداري لكرة الطلب��ة با�صم عبا�س من مرافقة فريقه ملباراة 
واح��دة وحث ادارة نادي الطلبة بع��دم تكرار ذلك م�صتقباًل".
وح��ول القرار اكد رئي�س جلن��ة الن�صباط طه عبد حالته، اأن 
"م��ا تناقلت��ه و�صائ��ل العالم خالل الف��رتة املا�صية حول 
اتخ��اذ ق��رار بحرمان با�ص��م عبا�س ملدة ثالث��ة مباريات مل 
ي�ص��ادق عليه وبالعودة اىل لوائح النظام الداخلي مت ا�صدار 
معاقب��ة الدويل ال�صاب��ق با�صم عبا�س بحرمان��ه من مرافقة 

الفريق ملباراة واحدة فقط".

�صي�صع��ى النجم��ة اللبن��اين ل�صتع��ادة توازنه 
يف كاأ�س الحتاد الآ�صي��وي لكرة القدم عندما 
يلتق��ي م��ع �صيفه �صح��م العم��اين يف اجلولة 
الثاني��ة �صم��ن مناف�صات املجموع��ة الثالثة، 
الي��وم الثالثاء.ويدخ��ل النجم��ة بط��ل كاأ���س 
لبن��ان املباراة وهو مطال��ب بالفوز لتعوي�س 
الأردين -1�صف��ر  الوح��دات  اأم��ام  خ�صارت��ه 
بينما ي�صعى �صحم لتعزيز �صدارته للمجموعة 
بعد فوزه الكبر على املحرق البحريني 3-2 
احل��اج  جم��ال  الأوىل.و�صيلع��ب  اجلول��ة  يف 
م��درب النجم��ة املب��اراة بطريق��ة هجومي��ة 

ل�صكات الأ�ص��وات التي انتقدته ب�صبب اخلطة 
الدفاعي��ة التي اعتمدها اأم��ام الفريق الأردين 
يف م�صتهل م�ص��واره يف البطولة.وميلك مدرب 
النجم��ة العدي��د م��ن الأوراق الهجومي��ة التي 
يع��ول عليه��ا للف��وز يف املب��اراة مث��ل خالد 
تكج��ي وح�صن املحمد واأك��رم مغربي مت�صدر 
ه��دايف الدوري اللبناين بر�صيد 11 هدفا.كما 
يعتمد مدرب النجمة على ال�صوري عبد الرزاق 
احل�ص��ني والغ��اين نيكول�س ك��ويف وال�رسبي 
بيرت بالنيت�س والوغندي الدويل ح�صن وا�صوا 

دازو.

يواج��ه املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة ال�صاطئي��ة نظره 
الياب��اين، اليوم، يف اإطار مناف�ص��ات اجلولة الثانية 
م��ن الت�صفي��ات الآ�صيوي��ة لك��رة الق��دم ال�صاطئي��ة 
الق��دم  بك��رة  الوطن��ي  منتخبن��ا  2017.وخ���رس 
ال�صاطئي��ة ام��ام املنتخب الإمارات��ي بنتيجة 6-0 
يف املب��اراة التي اأقيمت الي��وم �صمن اجلولة الأوىل 
م��ن بطول��ة اآ�صيا للك��رة ال�صاطئي��ة 2017.حيث مل 
يتمك��ن املنتخ��ب العراق��ي من الت�صجي��ل يف مرمى 
الإم��ارات طيل��ة وق��ت املب��اراة، وكان وا�صحا من 
النتيج��ة الف��وارق الفني��ة بني الفريق��ني، ف�صال عن 
التح�ص��ر وال�صتع��داد، و�صج��ل اأه��داف الإم��ارات 
كل من عل��ي ح�صن كرمي وهيثم حمم��د وكمال علي 
)هدفني(، ووليد ب�رس واأحمد ب�رس.وت�صدرت اليابان 
ترتيب املجموعة بر�صيد 3 نقاط من مباراة واحدة 

بف��ارق الأهداف اأمام الإمارات يف حني بقي ر�صيد 
العراق وقطر خاليًا من النقاط.وتقام اجلولة الثانية 
الي��وم الثالث��اء، حي��ث �صيواج��ه املنتخ��ب الوطني 
نظ��ره الياباين.وي�ص��ارك يف البطول��ة 12 منتخبًا 
موزع��ا على ثالث جمموعات ويتاأهل اإىل الدور قبل 
النهائي �صاح��ب املركز الأول يف كل جمموعة، اإىل 
جان��ب اأف�صل فريق يحت��ل املرك��ز الثاين.ي�صار اإىل 
اأن املنتخب��ات الثالث��ة الأوىل يف البطول��ة حت�ص��ل 
عل��ى بطاق��ات التاأهل من اأج��ل امل�صاركة يف كاأ�س 
الع��امل للكرة ال�صاطئية 2017 يف الباهاما.وانتهت 
ا�صتط��اع  حي��ث  الول  الي��وم  افتت��اح  مناف�ص��ات 
املنتخ��ب البحرين��ي ان يخط��ف اول ث��الث نق��اط 
مهم��ة ل��ه يف م�صتهل م�ص��واره بالت�صفي��ات بعد ان 

تغلب على منتخب ال�صني بنتيجة كبرة.

عنوان "صادم" من صحيفة 
سعودية بعد قمة االتحاد والهالل

االنضباط تحرم باسم عباس 
من مرافقة كرة الطلبة

النجمة يتطلع للفوز أمام صحم بكأس االتحاد اآلسيوي

منتخب الشاطئية يواجه اليابان في ثاني مبارياته

فيم��ا ك�صف عن وجهة نظره حول حظ��وظ املنتخب الوطني 
يف الت�صفي��ات املوؤهل��ة لنهائي��ات كاأ�س اآ�صي��ا والعديد من 
ال���رسار يف حيات��ه ال�صخ�صية.ماه��و ال�صب��ب الرئي�صي وراء 

اعتزال �صعد قي�س املبكر؟
ال�صب��ب يف ذلك هو والدي، ال��ذي كان طاملا معار�صًا لفكرة 
لع��ب كرة الق��دم، نظراً للعقوبات الت��ي كان يفر�صها النظام 
البائ��د، ويف يوم من الي��ام كنا جنل�س �صوي��ًا وقطعت عهداً 
ل��ه، ح��ني قل��ت ل��ه: )ان تعر�ص��ت لأي عقوبة �صاعت��زل كرة 
الق��دم(، وبعده��ا حدث ذل��ك يف عام 1998 اأثن��اء م�صاركة 
ن��ادي ال�رسط��ة يف بطول��ة كا���س الكوؤو���س الآ�صيوية، حني 
خ�رسنا ام��ام كوبتداج الرتكمن�صتاين يف ع�ص��ق اباد باربعة 
اهداف مقابل ل�ص��ئ.. وبعد عودة الفريق اإىل بغداد تعر�صنا 

لالعتق��ال والتعذيب يف معتقل الر�صوانية �صئ ال�صيت وهي 
ال�صيا�صة التي كان يتبعها رئي�س احتاد الكرة مع الريا�صيني 
الذي��ن يخفقون يف حتقي��ق النتائج املرج��وة منهم وقد دام 
اعتقال��ه هناك ملدة �صه��ر، ومنذ تلك احلادث��ة قررت اعتزال 
كرة الق��دم ومغادرة العراق ليتحقق ذل��ك عام 2001 حيث 
�صاف��رت اىل دول��ة الرنويج.كي��ف ترى ال��دوري العراقي يف 

الوقت احلايل؟
لال�ص��ف ال��دوري العراق��ي مث��ل بقي��ة دوري��ات دول العامل 
الثال��ث الخ��رى، فهو يفتق��د للمالع��ب املمت��ازة با�صتثناء 
مالع��ب كرب��الء والب���رسة وزاخ��و، الت��ي امتن��ى ان يجري 
ال��دوري عليها فقط، ف�صاًل عن التوقفات وغياب ثقافة تقبل 
اخل�ص��ارة عند اجلمهور، نعم ا�صتطيع القول ان الكرة العراقية 
مت��ر يف ازمة حقيقية واذا ماردن��ا تغير الواقع فيجب البدء 
م��ن البن��ى التحتية.ماه��و الفرق ب��ني الالع��ب العراقي يف 

الوق��ت احل��ايل والالعب يف الجي��ال ال�صابقة؟اعتقد ان كرة 
القدم يف الوق��ت احلايل ا�صبحت عبارة عن اموال، فالالعب 
العراقي يلعب من اجل املال فقط ولي�س الولء للفانيلة التي 
يرتديه��ا كم��ا كان يف اجلي��ل ال�صاب��ق، لن الالع��ب �صابقًا 
كان حمرتف��ًا ب��كل معن��ى الكلم��ة، م��ن حيث احلف��اظ على 
لياقت��ه واللتزام بتمارينه، ولك��ن لال�صف يف الوقت احلايل 
مل يع��د الالع��ب يفكر يف هذه المور، فتج��د الالعب يحرتف 
يف اوروب��ا ويجل�س عل��ى دكة البدلء يف ف��رق تناف�س على 
الهب��وط ولي���س من ف��رق القم��ة، ف�صاًل ع��ن هب��وط لياقته 
البدني��ة ب�صب��ب ان�صغاله بال�صهرة فق��ط دون ان يعلم عواقب 
ه��ذا الحرتاف.كيف ت��رى اإعداد املنتخ��ب الوطني؟ وماهي 

حظوظه يف ت�صفيات كاأ�س العامل؟
اع��داد املنتخ��ب الوطن��ي �صيء للغاي��ة، وذل��ك ب�صبب احتاد 
الكرة، املتخبط يف عمله، فما بني على باطل فهو باطل، لن 

جميع املنتخبات ت�صتعد للت�صفيات قبل 4 �صنوات من خالل 
املع�صك��رات التدريبية وتاأمني مباري��ات ودية على م�صتوى 
ع��ايل، لذلك ل ارجح تاأهل العراق اىل كاأ�س العامل، لن بقية 
املنتخبات اقوى فنيًا من العراق وا�صتعدت ب�صكل مثايل لهذا 

املعرتك على عك�س منتخبنا الوطني.
متى يعود �صعد قي�س اىل العراق؟ ومتى �صيت�صنى من�صبًا يف 

احتاد الكرة او يف نادي ال�رسطة؟
اقولها ب�رسيح العبارة، لي�س لدي ا�صتعداد لت�صنم اي من�صب 
يف احتاد الكرة العراقي، او حتى يف نادي ال�رسطة، لن الكرة 
العراقي��ة تعتمد عل��ى العالق��ات ال�صخ�صي��ة واملحا�ص�صة، 
بال�صاف��ة اىل ان عم��ل اغل��ب ادارات الندية لي���س بالعمل 
النزي��ه، ولكن م��ن املمكن ان اعود لخ��دم بلدي حني يكون 
العم��ل بو�صع "الرجل املنا�صب يف املكان املنا�صب" واعتقد 

ان هذا المر �صعب يف الفرتة احلالية.

اكد جنم املنتخب 
الوطني ال�سابق �سعد 

قي�س، اأن الكرة العراقية 
تعاين من ازمة حقيقية 

يف الوقت احلايل، 
فيما ا�سار اىل ان والء 

الالعبني ا�سبح لالموال 
ولي�س لل�سعار كما كان 

يف ال�سابق، 

حاوره ــ محمد خليل

بغداد - خاص بغداد - خاص

اك��د وزير ال�صب��اب والريا�صة عبد احل�ص��ني عبطان، ان 
الندي��ة الريا�صي��ة يف الع��راق، ه��ي ا�صا���س الريا�صة 
العراقية الجنازية وخاليا التما�س الوىل مع املوهبة 
الريا�صي��ة مبختلف اللع��اب مع ما تعاني��ه من حالة 
�صع��ف يف جم��ال البن��ى التحتي��ة والدارة واخلط��ط 
ال�صتثماري��ة وامل�ص��اكل الخ��رى التي تالم���س عملها 

اليومي واملو�صمي.
وق��ال عبطان يف بي��ان اإن "وزارة ال�صب��اب والريا�صة 
لن تق��ف مكتوفة اليدي امام الندية وجماهرها ازاء 
نظام الرتاخي���س ال�صيوية الذي يرتب���س بها لق�صور 
وا�ص��ح يف �صكله��ا وم�صمونه��ا"، مبين��ًا اأن��ه "�صيدعم 
الندي��ة جميع��ًا للخروج م��ن عنق الزجاج��ة امام هذا 
املل��ف ال�صائك الذي �صبق ان نوهنا عنه ع�رسات املرات 
يف منا�صب��ات متع��ددة حول ���رسورة اهتم��ام ادارات 
الندية باملن�صات اخلا�صة بها"، م�صرا اىل ان "الوزارة 

وبالرغم من حالة التق�صف الكبرة ا�صتطاعت ان توؤمن 
املن��ح لع�رسات الندية املن�صوية فيها لت�صد جانبا من 

الحتياجات التي تواجهها".
وتاب��ع ان "احلال��ة ال�صحي��ة لنديتن��ا لب��د ان ت�ص��ود 
اول واخ��را ا�ص��وة ب��دول الع��امل ويت��م التعام��ل معها 
كاندي��ة تخ�ص��ع للية الح��رتاف يف الدارة واجلوانب 
الفني��ة وال�صتثم��ار"، منوه��ا اىل ان "الظ��رف ال�صعب 
وحمدودي��ة الوق��ت تقت�ص��ي العم��ل ب�رسع��ة وم�صابقة 
الزم��ن للنجاح يف الختبار ال��ذي �صتن�صم اليه الوزارة 
اي�ص��ا عرب اكمال املن�ص��ات الريا�صي��ة واملالعب التي 
�ص��رتى النور خالل العام احل��ايل والذي يليه، و�صتكون 
بطبيع��ة احل��ال �صبب��ا كب��راً لنه��اء ازم��ة املن�ص��ات 

الكروية واملالعب".
ودع��ا عبطان جمي��ع املوؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة والهلية 
ل�"اخ��ذ دوره��ا يف التاث��ر عل��ى ملف رف��ع احلظر عن 
املالع��ب وب�صورة خا�صة الوفود العراقية التي تتوجه 

اىل خارج العراق مبختلف امللتقيات الدولية".

اأكد املدير الداري للمنتخب الوطني با�صل كوركي�س، 
اأن ال�صف��ارات اليراني��ة املتواج��دة يف البل��دان التي 
مل  املحرتف��ني  العراقي��ني  الالعب��ني  فيه��ا  يلع��ب 
متنحه��م �صم��ة الدخ��ول لرا�صيها حت��ى الن، فيما 
داخ��ل  املتواجدي��ن  املحلي��ني  الالعب��ني  ان  ب��ني 
الع��راق اكتملت جمي��ع اجراءاتهم الداري��ة للدخول 
اىل العا�صم��ة اليرانية طهران، لفت��ًا اىل ان العراق 
�صيلع��ب م��ع اي��ران يف عل��ى ملع��ب الزادي الث��اين 
وم��ن دون جمه��ور. وق��ال كوركي���س ل�)اجلورن��ال( 
اإن "الالعب��ني املحرتف��ني مل يتمكن��وا م��ن احل�صول 
عىل �صمة الدخول اىل الرا�صي اليرانية حتى الن، 
ل�صيم��ا ال�صف��ارات املوج��ودة يف انق��رة وايطاليا"، 
م�ص��راً اإىل اأن "الع��راق ار�ص��ل الدع��وات لل�صف��ارات 
اليراني��ة املتواج��دة يف البل��دان الت��ي يلع��ب فيها 
الالعب��ني املحرتف��ني من��ذ ال�27 م��ن �صه��ر كانون 

املنتخ��ب  "لع��ب  ان  واو�ص��ح  املا�ص��ي".  الث��اين 
الوطن��ي وجن��م اهل��ي ج��دة ال�صع��ودي، �صع��د عب��د 
الم��ر، �صي�صط��ر الع��ودة اىل الع��راق للح�صول على 
�صمة الدخول لعدم وج��ود �صفارة اإيرانية يف اململكة 
العربية ال�صعودي��ة". وا�صاف اأن "جميع اع�صاء وفد 
املنتخ��ب الوطن��ي والالعبني املحلي��ني املتواجدين 
داخ��ل الع��راق، ا�صتكمل��ت اموره��م الداري��ة كافة"، 
لفت��ًا اإىل ان��ه "ي�صابق الزمن من اج��ل اكمال المور 
الدارية حت��ى يت�صنى لالعبني املحرتفني امل�صاركة 
يف املباراة الودي��ة امام املنتخب اليراين يف ال�18 
م��ن ال�صهر احلايل يف ال�صاعة ال�11 �صباحًا". وتابع 
ان "الحت��اد الي��راين ح��دد ملع��ب )ازادي( الثانوي 
ل�صت�صاف��ة املواجهة الدولية الودي��ة امام منتخبنا 
الوطن��ي، حي��ث �صتكون املب��اراة مغلق��ة متامًا امام 
العالم بطلب من اجلانب اليراين ومت ابالغ اجلهات 
العالمي��ة اخلا�ص��ة بتعمي��م رغب��ة املدي��ر الفن��ي 

للمنتخب اليراين يف اخل�صو�س املذكور".
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عبطان: لن نترك األندية منفردة أمام 
نظام التراخيص
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