
�شكل��ت جماه��ر ن��ادي الطلب��ة، رابط��ة حتت 
م�شم��ى "رابطة انق��اذ االنيق" م��ن اجل اإعادة 
الفري��ق اىل �شابق عهده بع��د �شنوات االإخفاق. 
وقال م�ش��در مطلع ل�)اجلورنال( اإن "جماهر 
ن��ادي الطلب��ة وبالتعاون مع ع��دد من العبي 
الطلب��ة القدام��ى، �شكل��ت رابط��ة حت��ت م�شمى 
)رابط��ة انق��اذ االني��ق(". واأ�ش��اف اأن "ه��ذه 
عه��ده  اىل  الفري��ق  الإع��ادة  ته��دف  الرابط��ة 
ال�شاب��ق والع��ودة اىل من�ش��ات التتوي��ج بع��د 
االإخف��اق يف املوا�ش��م املا�شي��ة". ومير فريق 
الطلب��ة مبرحلة انتقالي��ة هذا املو�ش��م، بعدما 
اعت��ذر املدرب اأي��وب اودي�ش��و م��ن اال�شتمرار 
مع الفريق نتيج��ة تلقيه عر�شًا من نادي نفط 
الو�ش��ط ، ليخلفه املدرب مظفر جبار يف قيادة 
دف��ة االني��ق، قب��ل ان يق��دم االأخ��ر ا�شتقالته 
ب�شبب تراجع النتائ��ج، ليت�شلم م�شاعده حبيب 
جعفر زمام االأمور حت��ى نهاية املو�شم. وقام 
جعفر با�شتبع��اد عدد من العبي الفريق ب�شبب 

تراج��ع م�شتواه��م الفن��ي وكان عل��ى راأ�شه��م 
النج��م ال��دويل ال�شابق مهدي ك��رمي. االأمور مل 
تقف هن��ا، ب��ل ان االزمة املالية اث��رت ب�شكل 
كب��ر على م��ردود الن��ادي وكذلك ع��دم قدرة 
االإدارة على دفع م�شتحقات عقود الالعبني يف 
املوا�شم املا�شية، وهذا االمر بات يهدد م�شر 
العب��ي االني��ق ، الذين ي�شع��ب ا�شتمرارهم يف 

ظل الظروف االقت�شادية ال�شعبة للفريق.
ومع كرثة هذه امل�شاكل والق�شايا، فاأن الفريق 
مه��دد بع��دم احل�ش��ول عل��ى رخ�ش��ة االحتاد 

اال�شيوي التي متنحها جلنة الرتاخي�ص.
وق��دم العبي الطلب��ة ال�شابقني �شك��وى لدى ” 
جلن��ة ف�ص النزاع��ات ” يف االحت��اد اال�شيوي 
ع��ن طري��ق موكله��م املحام��ي ” ر�ش��ا احمد 
الفقي ” ، بداع��ي عدم ا�شتح�شال م�شتحقاتهم 
املالي��ة املرتتبة على النادي ال��ذي مثلوه يف 
املوا�ش��م املا�شي��ة. والالعبون الذي��ن تقدموا 
بال�شك��وى ه��م �شال��ح �شدي��ر ، ا�شام��ة عل��ي ، 
حمم��د عب��د الزه��رة ، ولي��د بحر ، مهن��د قا�شم 
، احم��د عل��ي ، ن��دمي ك��رمي ، ابراهي��م كام��ل. 

واطلعت )اجلورنال( على الكتاب الر�شمي الذي 
يبني فيه ن�ص ال�شك��وى املقدمة طيًا بالكتاب 

املعنون اىل االحتاد اال�شيوي.

وا�شع��ر االحت��اد اال�شي��وي احت��اد ك��رة القدم 
العراقي ب�رضورة امت��ام تراخي�ص االندية يف 
موعد اق�شاه اخلام�ص ع�رض من ال�شهر املقبل ، 

ومن �شمن �رضوط الرتاخي�ص ان يكون النادي 
ق��د برئ ذمته من جميع ال�شكاوي املقدمة من 

الالعبني او العاملني يف النادي .
وطالب االحتاد اال�شيوي ب�رضورة فتح حتقيق 
ر�شم��ي به��ذه الق�شي��ة للح�شول عل��ى حقوق 
الالعبني املذكوري��ن ، ونا�شد االحتاد العراقي 
بتحم��ل م�شوؤوليته االخالقية والقانونية لرفع 
الظل��م عن ه��وؤالء الالعبني الذي��ن مل يتقا�شوا 
ا�شتحقاقاته��م املالي��ة املرتتب��ة بذم��ة نادي 
الطلب��ة وابالغه بالتفا�شي��ل التي تتعلق بهذه 
الق�شية . وال توج��د موؤ�رضات اإيجابية النتهاء 
ازم��ة االنيق، فاالأمور اأ�شعب مما تبدوا، وكون 
الفري��ق ميتل��ك قاعدة جماهرية كب��رة، فاأن 
هذا االمر �شكل عامل �شغط على العبي الفريق.
امل��درب ال�شابق للطلبة، مظفر جبار اأو�شح يف 
ت�رضيحه االأخر قبل االإقالة ما يعانيه الكادر 

التدريبي والعبو االنيق يف املو�شم االأخرة.
وق��ال جبار يف ت�رضيح خا���ص ل�)اجلورنال( 
"اتفه��م ا�شتي��اء جمه��ور الطلب��ة م��ن و�ش��ع 
الفري��ق، فعندم��ا ي�شاه��د الف��رق اجلماهرية 

االخ��رى حتت��ل مراك��ز اعل��ى م��ن فريق��ه 
فبالتاأكي��د �شيطالب باملراكز االوىل، ولكن يف 
الوق��ت نف�شه يجب ان ال نن�شى ان فريق الطلبة 
ومن��ذ تاأ�شي�ش��ه ه��و الفري��ق االق��ل دعم��ًا من 
الناحي��ة املادية مقارن��ة بالفرق اجلماهرية 
االخ��رى". وطال��ب اجلماهر ب� "ع��دم ال�شغط 
عل��ى الالعبني من اجل منحه��م فر�شة لتقدمي 
اداء ممي��ز"، فيما ب��ني اأن "اإدارة النادي تبذل 
ق�ش��ارى جهدها من اجل توف��ر الدعم الالزم 

لالعبني وللكادر التدريبي".
ويحت��ل فري��ق الطلب��ة املركز التا�ش��ع بر�شيد 
49 نقط��ة، جمعها من 29 مباراة، حيث فاز 
يف 12 مواجهة وتعادل يف 10 وخ�رض يف 7.

وحق��ق االني��ق لقب ال��دوري العراق��ي املمتاز 
يف 5 منا�شب��ات، اأي يق��ف يف املرك��ز الث��اين 
بالت�ش��اوي م��ع الق��وة اجلوي��ة متاأخ��راً ع��ن 
ال��زوراء )13( مرة ومتفوق��ًا على ال�رضطة )4( 
م��رات.  وكان مو�شم 2002-2001، هو اآخر 
مو�شم يحقق فيه الطلب��ة لقب الدوري العراقي 

املمتاز.

بعد وصوله إلى بغداد

استقبال رسمي لوفد منتخب الشباب لكرة الصاالت احتفاال بتأهله إلى أولمبياد األرجنتين 2018
 اأ�ش��اد مدرب منتخب �شب��اب العراق لكرة ال�شاالت، علي طالب 
مبا قدمه ليوث الرافدين يف بطولة اآ�شيا ل�شباب ال�شاالت حتت 

اأقيمت مناف�شاتها يف تايلند. 20 عامًا والتي 
وق��ال طال��ب ل� )اجلورن��ال( اإن "املباراة النهائي��ة امام اإيران 
كان��ت مواجه��ة �شعب��ة بالن�شب��ة لن��ا، حي��ث ارتكبن��ا بع���ص 
االأخط��اء وفقدنا الرتكيز يف اغلب دقائ��ق املباراة، ولكن رغم 

ذلك اأنا فخور بفريقي".
 وح��ول م�شت��وى مهاج��م الفري��ق فهد ميث��اق، اأو�ش��ح طالب 
اأن "الالع��ب تعر���ص لالإ�شاب��ة ومل يتمك��ن من تق��دمي اأف�شل 
م�شتويات��ه، ولك��ن رغم ذلك فهو اعط��ى كل ما لديه، اىل جانب 

اجلميع يف الفريق".
واختت��م طالب ت�رضيح��ه قائ��اًل: "�شنحاول اال�شتم��رار بنف�ص 
االأ�شل��وب وبذل جه��ود م�شاعف��ة لتحقيق نتائ��ج اإيجابية يف 

اأوملبياد االرجنتني العام املقبل".
وه��زم ليوث الرافدين اأمام اإي��ران بهدفني دون رد يف املباراة 

النهائية من بطولة اآ�شيا حتت 20 عامًا يف تايلند.
وباعتبارهم��ا من املتاأهلني للت�شفيات النهائية، فاإن كال من 
العراق واإيران �شيمثالن االآن اآ�شيا مع فرقهما يف كرة ال�شاالت 
حتت 18 �شنة يف دورة االألعاب االأوملبية ال�شيفية 2018 يف 

االأرجنتني.

 ا�شتاأن��ف الفري��ق االأول لك��رة القدم بن��ادي الوحدات، م�ش��اء اأم�ص، 
تدريبات��ه؛ ا�شتعداًدا للق��اء الوحدة ال�شوري، الثالث��اء املقبل، باإياب 
ن�شف نهائي منطقة غرب اآ�شيا ببطولة كاأ�ص االحتاد االآ�شيوي. كان 
جم��ال حممود، م��درب الفريق، من��ح الالعبني راحة م��ن التدريبات 
اأم���ص االول اجلمعة، على اأن يعودوا اأم�ص ال�شبت، لال�شتعداد ب�شورة 
مكثف��ة. ويتم�شك جمال حممود، باأم��ل التاأهل، رغم �شعوبة املهمة، 
بعدم��ا خ���رض الوح��دات ذهاًب��ا )4-1(. ويتطلع حمم��ود، اإىل و�شع 
خط��ة خا�ش��ة للمب��اراة، حيث ين��وي اللع��ب بطريق��ة هجومية منذ 
البداي��ة، م��ع االأخذ بع��ني االعتبار ���رضورة املحافظة عل��ى نظافة 
�شب��اك فريق��ه؛ الأن اأي ه��دف قد يح��رزه الوحدة، �شيعق��د من مهمة 
الوح��دات. و�شيحظ��ى الوح��دات مب�شان��دة جماهري��ة كب��رة، على 
اعتب��ار اأن املب��اراة، �شتق��ام يف احلادي��ة ع�رضة لي��اًل. ومن املرجح 
اأن ي�ش��ارك املداف��ع طارق خط��اب، يف املباراة، حي��ث �شتكون تلك 
الفر�شي��ة واردة، رغم االإ�شاب��ة التي يعاين منها. وتبني باأن خطاب 
وبع��د الفحو�ش��ات الطبية، ال يعاين من مت��زق، واإمنا من �شد ع�شلي 

قوي، وبالتايل فاإن فر�شة م�شاركته �شتكون واردة.

 و�شل فريق االأهلي ال�شعودي، فجر ال�شبت، اإىل مدينة 
دبي، وذلك ا�شتعداداً ملالقاة فريق االأهلي االإماراتي، 
يوم غد االثنني، على ملعب را�شد يف اإياب دور ال� 16 
من م�شابقة دوري اأبطال اآ�شيا لكرة القدم. وكان لقاء 
الذه��اب ال��ذي اأقي��م يف ملع��ب مدينة املل��ك عبد اهلل 
الريا�شية بجدة، الثالث��اء املا�شي، انتهى بالتعادل 
االإيجاب��ي به��دف ل��كل فري��ق. واأج��رى اأهل��ي ج��دة 
مران��ه االأول بدبي م�شاء ال�شبت عق��ب �شالة الع�شاء، 
وعمل املدي��ر الفني كري�شتيان جرو���ص، على جتهيز 
الالعبني لهذه املباراة املهمة، من اأجل حتقيق الفوز 
اأو التع��ادل باأكرث من هدف من اأج��ل �شمان التاأهل 

ل��دور الثماني��ة.  واأج��رى الفري��ق االأه��الوي مران��ا 
م�ش��اء اجلمعة، على ملعب النادي قب��ل املغادرة اإىل 
دبي، وا�شتمل التدريب عل��ى بع�ص اجلمل التكتيكية، 
وتدريبات لياقية لالعب��ني. وك�شفت تقارير �شحفية 
�شعودية، اأن اإدارة ن��ادي اأهلي جدة بداأت ات�شاالتها 
مع مدرب اإجنليزي م��ن اأجل التعاقد معه يف املو�شم 
املقب��ل، ليكون بديال لل�شوي���رضي كري�شتيان جرو�ص 
الذي اأ�شبح غ��ر مرغوب فيه من االأهالوية. ويدر�ص 
االأهالوي��ة ملف��ات عدي��دة الأ�شماء ب��ارزة يف جمال 
التدري��ب �شيت��م االت�شال بها يف ح��ال ف�شل الثالثي 

يف االتفاق مع املدرب االإجنليزي.

 ا�شتاأن��ف املنتخ��ب االأردين لك��رة الق��دم، تدريباته 
م�ش��اء اأم���ص ال�شب��ت، على ملع��ب الب��رتاء، ا�شتعداداً 
ملواجه��ة نظ��ره العراق��ي ودي��ًا، اخلمي���ص املقبل 
على ا�شتاد ج��ذع النخلة يف مدينة الب�رضة. وك�شف 
مدي��ر املنتخ��ب اأ�شامة طالل، ع��ن اإتاح��ة الفر�شة 
اأم��ام و�شائ��ل االإع��الم ملتابع��ة اأول 30 دقيقة من 
تدريب��ات الغ��د والتق��اط ال�شور، رغم ع��دم اكتمال 
�شف��وف املنتخب، م�شراً اإىل اأن ي��وم االأحد �شي�شهد 
العب��ي  غي��اب  توا�ش��ل  م��ع  املحرتف��ني،  تواج��د 
الوحدات الرتباطهم بلقاء كاأ���ص االحتاد االآ�شيوي، 
م��ع الوح��دة ال�ش��وري الثالث��اء املقب��ل. واأك��د يف 
ت�رضيح��ات للموق��ع الر�شم��ي لالحت��اد االأردين، اأن 
التدري��ب �شي�شه��د تواج��د 17 العبًا فق��ط، بانتظار 
التحاق ع��دي ال�شيفي و�شالح رات��ب بعد غد االأحد 
بالتجم��ع. ولف��ت ط��الل، اإىل اأن املنتخ��ب �شيغ��ادر 

اإىل الب���رضة خلو�ص مواجهة الع��راق بغياب العبي 
الوح��دات، ملنحهم الراح��ة الكافية، قب��ل االلتحاق 
بتجم��ع الن�شامى م�شاء اجلمع��ة املقبل، واالن�شمام 
للوف��د املتجه لهوجن ك��وجن للقاء اأ�شح��اب االأر�ص 
يف ال�شاب��ع من يونيو املقبل، ث��م مباراة فيتنام يف 
13 م��ن ال�شهر ذاته مبدينة �شايجون �شمن اجلولة 
الثاني��ة م��ن ت�شفيات كاأ���ص اآ�شي��ا 2019. وقال:" 
مرحل��ة التجمع احلالي��ة تغلفها ظ��روف �شعبة مع 
تع��ذر ت��درب املنتخب ب�شف��وف مكتملة م��ع بداية 
التجم��ع، اإىل جانب الرحل��ة ال�شاق��ة والطويلة نحو 
���رضق اآ�شيا خالل �شهر رم�شان املبارك". واأو�شح:" 
�شنتوجه فجر االأربعاء اإىل الب�رضة للقاء العراق عند 
العا�رضة م�ش��اء اخلمي�ص املقبل، ليعود الوفد �شباح 
اجلمع��ة للعا�شم��ة عم��ان، ث��م ي�شافر جم��دداً فجر 

االأحد املقبل اإىل هوجن كوجن".

مدرب شباب الصاالت: فخور بما 
قدمه الالعبون في بطولة آسيا

الوحدات يستأنف تدريباته 
استعدادًا للوحدة

أهلي جدة يخوض مرانه األول في دبي

الكشف عن موعد وصول النشامى إلى لعراق

جمي��د  ب�شتي��وان  االأوملبي��ة  اللجن��ة  ع�ش��و  وق��ال 
ل�"اجلورن��ال ني��وز" اإن "اللجن��ة االأوملبي��ة واالحتاد 
العراق��ي لك��رة الق��دم نظما احتف��ااًل ر�شمي��ًا ملنتخب 
�شب��اب العراق املتاأهل الأوملبي��اد االأرجنتني واحلائز 

على و�شافة بطولة اآ�شيا حتت 20 عامًا يف تايلند".
واأ�ش��اف اأن "رئي���ص اللجن��ة االأوملبية رع��د حمودي 
ورئي���ص احتاد الك��رة عبد اخلالق م�شع��ود، باالإ�شافة 
اىل العدي��د من االع�ش��اء والريا�شي��ني وال�شخ�شيات 
االإعالمي��ة الب��ارزة ح���رضوا اال�شتقب��ال، والذي نظم 
يف مت��ام ال�شاع��ة الثالث��ة م�ش��اًء فور و�ش��ول طائرة 
املنتخ��ب ال�شباب��ي م��ن تايلن��د". وتلق��ى املنتخ��ب 
الوطن��ي ل�شب��اب ال�شاالت هزمية من نظ��ره االإيراين 

بنتيج��ة 0-2، اأم���ص، عل��ى �شالة بانك��وك اآرينا يف 
بانك��وك يف نهائي بطولة اآ�شيا ل�شب��اب ال�شاالت يف 
تايلن��د. و�شجل �شاهان��د ر�شاب��ور )4( والعراقي زيد 
عل��ي احلكي��م )10 باخلط��اأ يف مرمى فريق��ه( هديف 
الف��وز ل�شال��ح املنتخب االإي��راين.  وح�شل��ت تايالند 
عل��ى املرك��ز الثالث عق��ب تغلبه��ا عل��ى اأوزبك�شتان 
1-8 يف مب��اراة حتدي��د املركزي��ن الثال��ث والرابع.  
وب��داأ منتخ��ب اإي��ران املب��اراة ب�ش��ورة جي��دة وجنح 
يف افتت��اح الت�شجيل عن��د الدقيقة الرابع��ة عن طريق 
�شاهان��د ر�شابور، قب��ل اأن ي�شغ��ط املنتخب الوطني 
م��ن اأجل تعديل النتيج��ة.  وكاد موؤمن ف��وزي ي�شجل 
ه��دف التعادل للعراق عرب �رضب��ة حرة مبا�رضة تاألق 
احلار�ص االإيراين اأبو الف�شل �شوبازي يف الت�شدي لها.  
ثم جاء الهدف الث��اين ل�شالح اإيران عندما حاول زيد 

علي قط��ع الكرة ولكنها حتولت باخلط��اأ داخل مرمى 
فريق��ه )19(. وا�شتم��ر ال�شغ��ط العراق��ي يف الدقائق 
املتبقي��ة من ال�ش��وط االأول ولكن العب��و اإيران جنحوا 
يف اإغ��الق املنافذ نحو مرماه��م. وا�شتمر احلال على 
ذات املنوال خالل ال�ش��وط الثاين، قبل اأن يلجاأ مدرب 
العراق��ي عل��ي طال��ب اإىل اأ�شل��وب الهج��وم ال�شاغ��ط 
)ب��اور بالي( لزي��ادة ال�شغط الهجوم��ي لكن دون اأن 
ينج��ح فريق��ه يف الت�شجيل، حيث كان��ت اأبرز الفر�ص 
يف الدقيق��ة االأخ��رة عرب ت�شدي��دة ح�ش��ن كاظم التي 
م��رت بجوار القائ��م. وكان منتخب الع��راق ت�شدر يف 
الدور االأول ترتيب املجموعة االأوىل بر�شيد 15 نقطة 
كامل��ة من خم���ص مباريات، حيث ف��از على البحرين 
1-4 وعل��ى بروناي 1-6 وعل��ى اأفغان�شتان 4-3 
وعل��ى ماليزيا 2-4 وعل��ى تايالند 3-7، ثم فاز يف 

رب��ع النهائ��ي على الياب��ان 0-1 ويف قب��ل النهائي 
عل��ى اأوزبك�شت��ان 1-5.  يف املقاب��ل ت�ش��در منتخب 
ترتي��ب املجموعة الرابعة بر�شيد 12 نقطة كاملة من 
اأرب��ع مباري��ات، حيث فاز على منغولي��ا 0-6 وعلى 
االإمارات 1-5 وعلى ال�شني 1-6 وعلى قرغيز�شتان 
0-10، ث��م ف��از يف ربع النهائي عل��ى لبنان 6-2 
ويف قب��ل النهائ��ي عل��ى تايالن��د 5-7 بع��د �شوطني 
اإ�شافيني.  وكان وزير ال�شباب والريا�شة عبد احل�شني 
عبطان، اوعز بتكرمي منتخب �شباب ال�شاالت لنتائجه 
املمي��زة وبلوغه اأوملبياد االرجنتني 2018. ومل تكن 
وزارة ال�شب��اب والريا�شة هي الوحيدة يف التي قررت 
تكرمي املنتخ��ب ال�شبابي، حيث اأعلن االحتاد العراقي 
لك��رة القدم عن تخ�شي�ص مكاف��اأة للمنتخب ال�شبابي 

ب�شبب نتائجه املميزة وتاأهله التاريخي.  

 نظمت اللجنة الأوملبية 
الوطنية بالتن�سيق مع 
الحتاد العراقي لكرة 

القدم، ا�ستقباًل ر�سميًا 
يف مطار بغداد الدويل 

ملنتخب �سباب العراق 
بكرة ال�سالت بعد تاأهله 

لأوملبياد الرجنتني 
2018 واحتالله و�سافة 
ترتيب بطولة اآ�سيا التي 

اأقيمت مناف�ساتها يف 
تايلند.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - محمد خليل

اخت��ارت جلنة التحكي��م يف االحت��اد االآ�شيوي 
لك��رة الق��دم، طاقًم��ا �شعودًي��ا بقي��ادة احلك��م 
ال��دويل ترك��ي اخل�ش��ر، الإدارة املب��اراة التي 
�شتجم��ع ب��ني فريق��ي ال��زوراء والق��وة اجلوية 
العراقي��ني يف اإي��اب الدور ن�ش��ف نهائي غرب 
اآ�شي��ا مل�شابق��ة كاأ���ص االحت��اد االآ�شيوي.ومن 
املق��رر اأن يعاون اخل�ش��ر كل من فهد العمري 
م�شاع��د اأول، وخلف الزيد م�شاعد ثاٍن، و�شكري 
احلنفو���ص حكما رابعا.وتق��ام املباراة يوم غد 
االإثنني املقبل املوافق 29 مايو/ اآيار احلايل، 
على ملعب حم��د الكب��ر يف العا�شمة القطرية 
الدوح��ة. وكان��ت مب��اراة الذهاب الت��ي اأقيمت 
االأ�شب��وع املا�ش��ي عل��ى اأر���ص الق��وة اجلوية 
انتهت بالتع��ادل بنتيجة 1-1. يذكر اأن تركي 
اخل�شر قاد مب��اراة الباطن وجنران يف ملحق 

الهب��وط والبق��اء �شمن دوري جمي��ل، وانتهت 
منهم��ا،  ل��كل  بهدف��ني  االإيجاب��ي  بالتع��ادل 
وتفوق فري��ق الباطن بنتيجة املباراتني 3/2. 
ويوا�ش��ل الفريقان حت�شراتهم��ا ملوقعة الغد، 
بعد و�شولهم��ا اجلمعة املا�شية. ويطمح فريق 
ال��زوراء با�شتغالل نتيجة مب��اراة الذهاب على 
ملع��ب فران�شوا حريري يف اأربي��ل )ار�ص القوة 
اجلوية املفرت�شة(، حيث انتهت نتيجة املباراة 
به��دف ملثل��ه، وبالت��ايل ف��اأن ال��زوراء يكفيه 
التعادل ال�شلبي من اج��ل بلوغ نهائي املنطقة 
الغربي��ة لكاأ�ص االحتاد اال�شي��وي.  فيما ي�شعى 
فري��ق الق��وة اجلوي��ة اىل اللعب من اج��ل الفوز 
او التع��ادل بنتيج��ة هدفني ل��كال الفريقني من 
اج��ل اال�شتم��رار يف البطولة والدف��اع عن لقبه 
اال�شي��وي. يذك��ر ان �شاحب ه��دف الزوراء يف 
مب��اراة الذه��اب، عالء مهاوي، ل��ن ي�شرتك يف 

مباراة االإياب ب�شبب االإ�شابة.

 اأك��د الع��ب املنتخ��ب الوطني ون��ادي اأي��ك �شولنا 
ال�شوي��دي، احمد يا�شني، تواجده مع ا�شود الرافدين 
يف املب��اراة الودية ام��ام املنتخ��ب االأردين مطلع 
ال�شهر املقبل يف ملعب املدينة الب�رضة الريا�شية.

وق��ال يا�ش��ني ع��رب ح�شاب��ه يف موق��ع التوا�ش��ل 
االجتماع��ي "في�شب��وك" خماطب��ًا اجلماهر قائاًل: 

"اأراكم قريبًا يف الب�رضة".
ليوؤك��د يا�ش��ني تواج��ده يف اول مب��اراة للمنتخ��ب 
الوطن��ي عل��ى ار�ص العراق بعد رف��ع احلظر جزئيًا 
ع��ن املالعب، بعد ح�شوله على املوافقة من ناديه 

ال�شويدي.
ويف الوق��ت الذي تاأك��د فيه ح�ش��ور يا�شني، تلقى 
االحتاد العراقي لكرة القدم، اعتذار عدد من االندية 

لع��دم امكاني��ة م�شارك��ة الالعب��ني ج�ش��ن مرام 
وب��روا نوري وريب��ني �شوالق��ا اللذين ل��ن يتمكنوا 
م��ن التواج��د يف ه��ذه املب��اراة ب�شب��ب ارتباطه��م 
م��ع انديته��م. فيما ينتظ��ر احل�شول عل��ى املوافقة 
النهائية من نادي ريزا �شبور الرتكي ب�شاأن التحاق 
الالعبني �رضغام ا�شماعي��ل وعلي فائز الن لديهم 

مباراة مع ناديهم يف الدوري الرتكي.
وم��ن املرج��ح ان ت�ش��م القائم��ة كاًل م��ن: حمم��د 
كا�ش��د ، جالل ح�ش��ن، فهد طالب، احم��د اإبراهيم ، 
�شع��د ناطق، علي بهجت، م�شطف��ى ناظم، �رضغام 
ا�شماعيل، علي فائز ، علي عدنان ، وليد �شامل، عالء 
عب��د الزهرة، �شعد عب��د االمر، اجمد عطوان، مهدي 
كامل، احمد يا�ش��ني، احمد عبد الر�شا، اجمد كلف، 
يا�رض قا�شم، علي ح�شني، حممد �شوكان، مهند عبد 

الرحيم، امين ح�شني، حمادي احمد.

جماهير الطلبة تشكل رابطة "إنقاذ األنيق" النتشال الفريق من واقعه المرير

صافرة سعودية للقاء الكالسيكو العراقي  أحمد ياسين متاح لـ"الجنرال" في مباراة األردن
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