
تتوا�س��ل ا�س��تعدادات االحتاد العراقي لكرة القدم 
م��ن اجل اكمال االأم��ور التنظيمية مللعب الب�رصة 
ال��دويل ال��ذي �سيحت�س��ن املب��اراة الودي��ة ب��ن 
املنتخ��ب الوطن��ي ونظ��ره االأردين، غ��داً، فيم��ا 
ت�س��تمر وزارة ال�س��باب والريا�س��ة بتوف��ر الدعم 
اللوج�س��تي الكامل من اجل اظهار العر�س الكروي 
باأبهى �س��ورة. وفيما يخ�س ا�س��تعدادات االحتاد 
العراق��ي لكرة القدم، ف��اأن ملعب املباراة اأ�س��بح 
جاه��زاً ملواجه��ة الغ��د، بعدم��ا اأج��رى املنتخ��ب 
الوطن��ي اأوىل مترينات��ه ي��وم اأم�س. وق��ال رئي�س 
اللجنة االإعالمية ملباراة العراق واالأردن، ح�س��ن 
اخلر�س��اين ل�)اجلورنال(، اإن "االأمور ت�سر وفق ما 
ه��و خمط��ط لها، واحت��اد الكرة �س��كل جلنة تتوىل 
تنظي��م املباراة، حيث اخذت على عاتقها ت�س��كيل 
اللج��ان الت��ي ت�س��تطيع تنظي��م املباراة ب�س��ورة 
مثالي��ة". واأ�س��اف اأن "اللج��ان التنظيمي��ة التي 
�س��كلها االحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم، توا�س��ل 
عملها منذ يومن و�سخ�س��ت ع��دداً من املعوقات 

الب�سيطة وعملت على تذليلها قبل املباراة الودية 
ب��ن الع��راق واالأردن ي��وم غ��د اخلمي���س". ويف 
اجلان��ب االخ��ر، ف��اأن وزارة ال�س��باب والريا�س��ة 
توا�س��ل العم��ل عل��ى قدم و�س��اق من اج��ل توفر 
الدع��م اللوج�س��تي الكام��ل. وق��ال وزير ال�س��باب 
والريا�سة عبد احل�سن عبطان، اإن مدينة الب�رصة 
التي ت�س��تعد بجميع مفا�سلها ال�ستقبال املنتخب 
االردين ال�س��قيق يف او املباري��ات الودية املوثقة 
ملنتخبن��ا الوطن��ي بعد رف��ع احلظر ع��ن مالعبنا 
ر�س��ميًا.  وبن عبطان يف بيان تلقت )اجلورنال( 
ن�س��خة من��ه، اإن "اجتماع��ًا مكثف��ًا �س��مل وزارة 
ال�س��باب والريا�س��ة وحمافظ��ة الب���رصة وقيادة 
عمليات الب�رصة، باالإ�س��افة اىل االحتاد العراقي 
املرك��زي لك��رة الق��دم". واأو�س��ح اأن "االجتم��اع 
ج��رى فيه بحث اخر التح�س��رات واال�س��تعدادات 
ملع��ب  عل��ى  واالردن  الع��راق  مب��اراة  الإقام��ة 
املدين��ة الريا�س��ية يف الب�رصة وال�س��بيل الناجع 
الإخ��راج ه��ذه املنا�س��بة الريا�س��ية عل��ى اأكم��ل 
وج��ه". واعلن��ت اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا ملباراة 
الع��راق واالردن الودية، حتدي��د ٨ بوابات لدخول 

ملع��ب الب�رصة الدويل، فيما ق�س��مت امللعب اأمنيًا 
اىل 10 اأج��زاء. وقال مدير ق�س��م االع��الم بوزارة 
ال�سباب والريا�سة علي العطواين ل�)اجلورنال( اإن 

"الوزارة وفرت كل ما يتعلق باالأمور اللوج�ستية 
الداعمة الإجن��اح املباراة، من حي��ث توفر االمن 
بالتع��اون مع اجلهات االأمني��ة و وزارة الداخلية، 

باالإ�س��افة اىل النق��ل بالتعاون م��ع وزارة النقل، 
وبقي��ة اخلدمات بالتعاون م��ع حمافظة الب�رصة، 
وكل ه��ذه التفا�س��يل �س��تكون بعه��دة ال��وزارة".  
وفيما يخ�س تدفق اجلماهر، اأو�سح العطواين انه 
"مت حتديد ٨ بوابات لدخول اجلماهر بان�سيابية 
اىل ملعب الب�رصة الدويل تالفيا لالإرباك و �سمان 
دخول و خروج اجلماهر الريا�سية ب�سورة �سل�سة 
�رصيعة". واأ�س��اف "�سيتم تق�سيم امللعب اأمنيا اىل 
10 اجزاء و�س��يكون �س��من م�س��وؤوليات عنا�رص 
اجله��ات االأمنية بالزي امل��دين"، الفتًا اىل "توفر 
٣٠٠ حافل��ة لنق��ل اجلماه��ر م��ن اأماك��ن القطع 
اىل مدين��ة الب���رصة الريا�س��ية ذهاب��ا واياب��ًا". 
ودع��ا العط��واين، اجلماه��ر الريا�س��ية اىل "عدم 
اخل��روج مبا�رصة م��ن ملعب الب�رصة ال��دويل بعد 
انته��اء املباراة تالفي��ًا لالإرباك اثن��اء خروجهم 
تذاك��ر  مبيع��ات  يخ���س  وفيم��ا  امللع��ب".  م��ن 
املباراة، اأو�س��ح العط��واين اأنه "مت فت��ح اأكرث من 
منف��ذ لبيع التذاكر يف حمافظة الب�رصة، واالقبال 
كان �س��ديد على �رصاء التذاكر، حيث قاربت تذاكر 
املب��اراة من النفاذ". واأكمل بالقول: "مت طبع 55 

األف تذكرة خم�س�س��ة للبي��ع، اإذ مت حجز 10 
االف تذك��رة، لق�س��ية ال�س��يوف من اأج��ل اإكمال 
عملي��ة تنظيم دخول اجلماهر اىل امللعب حتى ال 
يكون هن��اك ارباك يف عملية دخ��ول اجلماهر". 
واعلنت وزارة ال�س��باب والريا�سة، عن تخ�سي�س 
٢٠٠ تذك��رة لدخ��ول العن�رص الن�س��وي اىل ملعب 
الب�رصة الدويل وح�س��ور مب��اراة العراق واالأردن 
الودي��ة يوم اخلمي���س املقبل.  وقال مدير �س��باب 
وريا�س��ة الب�رصة �س��ادق الكناين يف بيان تلقت 
)اجلورن��ال( ن�س��خة من��ه، انه "بتوجي��ه من وزير 
ال�س��باب والريا�س��ة عبد احل�س��ن عبطان و�سعيًا 
لتواج��د العن���رص الن�س��وي يف مدرج��ات ملع��ب 
الب�رصة الدويل، مت تخ�س��ي�س ٢٠٠ بطاقة دخول 
ملب��اراة الع��راق واالأردن الودي��ة ي��وم اخلمي���س 
املقب��ل". واأ�س��اف الكن��اين ان��ه "�س��يتم توزي��ع 
التذاك��ر على الن�س��اء يف منتدى الزهراء الن�س��وي 
التاب��ع ملديري��ة �س��باب وريا�س��ة الب���رصة وفق 
�س��وابط وحمددات �ست�سعها اإدارة املنتدى والتي 
�ستتكفل اي�سا بنقل الن�ساء يوم املباراة اىل ملعب 

الب�رصة الدويل ذهابًا واإيابًا".

استعدادًا لودية النشامى

أسود الرافدين يخوض اول وحدة تدريبية والكتيبة تكتمل اليوم بتواجد المحترفين
ت��وج النادي االأهلي بلقب الدوري امل�رصي املمتاز للمرة الثانية 
عل��ى التوايل، و39 يف تاريخه، بع��د تعادله مع مالحقه املبا�رص 
م���رص املقا�س��ة 2-2 عل��ى اإ�س��تاد ال�س��الم يف اجلول��ة 30 من 
امل�س��ابقة. وتق��دم النيجري جوني��ور اأجايي به��دف لالأهلي يف 

الدقيقة 23، بعد خطاأ فادح من مهاجم املقا�سة بوالن فوايف.
 واأ�س��اف وليد �س��ليمان الهدف الث��اين لالأهل��ي يف الدقيقة 63، 
بعدما �س��غط اأجايي على دفاع املقا�س��ة و�سدد باجتاه املرمى، 
لك��ن احلار�س اأحمد م�س��عود اأبعد الكرة لت�س��ل اإىل �س��ليمان الذي 
�س��دد دون عناء يف ال�س��باك. ورد اأحمد ال�سيخ، املعار من االأهلي، 
بهدف مل�رص املقا�س��ة يف الدقيقة 71 من �رصبة جزاء، ثم �سجل 
الغ��اين جون اأنطوي، املعار هو االأخ��ر من االأهلي، هدف التعادل 
للمقا�س��ة يف الدقيق��ة 74.  وحق��ق االأهلي اللق��ب قبل 4 جوالت 
من نهاية املو�س��م، بعدما رفع ر�سيده يف ال�سدارة اإىل 76 نقطة 
بفارق 12 نقطة اأمام املقا�س��ة �س��احب املركز الثاين، اإذ يتفوق 
االأهل��ي على املقا�س��ة يف املواجهات املبا���رصة. وميتلك االأهلي 
ث��اين اأقوى خط هجوم هذا املو�س��م بر�س��يد 53 هدف��ًا، بفارق 3 
اأه��داف خلف املقا�س��ة �س��احب اأقوى خط هج��وم، بينما ميتلك 

االأهلي اأقوى خط دفاع حيث مل تهتز �سباكه �سوى 9 مرات.

 انتهى م�س��وار االأهلي االإماراتي يف بطولة دوري اأبطال اآ�سيا، 
ليبداأ ر�س��ميًا منذ اأم�س الثالثاء تطبيق قرار نائب رئي�س الدولة 
رئي���س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، ال�س��يخ حممد بن را�س��د اآل 
مكت��وم، بدم��ج ناديي ال�س��باب ودب��ي باالأهلي. وبذلك �س��يبداأ 
االأهل��ي مع ناديي ال�س��باب ودبي فرتة تاريخي��ة جديدة حتت 
ا�س��م �س��باب االأهل��ي دبي، الذي �س��يكون مق��ره يف العوي��ر، اإذ 
اأنهى "الفر�س��ان" اجلدل الدائر حول اإمكانية ا�ستكماله املو�سم 
املقبل با�س��مه، حال تاأهله اإىل ربع نهائي دوري اأبطال اآ�س��يا. 
واأكد جمل�س دبي الريا�س��ي، اأنه يّتب��ع اخلطوات الالزمة لدمج 
ناديي ال�س��باب ودبي م��ع النادي االأهلي، وت�س��كيل ناٍد يحمل 
ا�س��م "�س��باب االأهل��ي دبي"، وكذل��ك االطالع على م�س��تجدات 
تو�س��عة وتطوير ملعب اإ�س��تاد نادي الن�رص. وا�ستعر�س جمل�س 
االإدارة يف االجتم��اع تقاري��ر اللج��ان الدائم��ة وه��ي: جلن��ة 
اال�س��تثمار وامل�رصوعات، جلنة املراأة والريا�سة، جلنة التطوير 
الريا�س��ي، جلنة التخطيط اال�س��رتاتيجي، وكذل��ك تقارير فرق 
عمل املبادرات اخلا�سة باملجل�س. يذكر اأن اإدارة النادي ت�سع 
مدافع نادي امليناء واملنتخب الوطني م�س��طفى ناظم �س��من 
قائم��ة الالعب��ن املطلوب��ن الرتداء قمي���س الفريق املو�س��م 

املقبل. 

 ب��داأ املنتخ��ب ال�س��عودي االأول لك��رة القدم م�س��اء 
اأم�س الثالثاء، الرحلة الثالثة من االعداد ملواجهته 
القادمة اأمام منتخب ا�س��رتاليا يف الثامن من �سهر 
يونيو املقبل، �س��من مباري��ات اجلولة الثامنة من 
الت�سفيات االآ�س��يوية املوؤهلة لكاأ�س العامل 2018 
برو�س��يا. وتق��رر اأن يتجم��ع الالعب��ون م�س��اء يف 
الريا���س، حي��ث خ�س��عوا لفحو�س��ات طبي��ة فور 
و�س��ولهم اإىل مقر اإقامة املنتخ��ب من قبل اجلهاز 

الطبي من اأجل الوقوف على جاهزية املن�سمن.
 وم��ن املقرر اأن تغادر بعث��ة املنتخب ع�رص اليوم 
االأربعاء  م��ن مطار امللك خالد ال��دويل بالريا�س 
اإىل مدين��ة اأديالي��د االأ�س��رتالية عل��ى م��ن طائرة 

خا�سة من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .
 يذك��ر ان املنتخب ال�س��عودي يحت��ل املركز الثاين 
يف جمموعت��ه اال�س��يوية الثاني��ة بف��ارق االهداف 
عن منتخب اليابان املت�س��در. ويف �س��ياق مت�سل، 
رف�س��ت اجله��ات املخت�س��ة يف ال�س��عودية، طل��ب 
جتني���س املهاج��م ال�س��وري عم��ر ال�س��ومة، امُلقدم 
منذ ف��رتة طويلة ع��ن طريق احتاد الك��رة. وذكرت 
�س��حيفة الريا���س، اأن اجلهات املخت�س��ة �رصفت 
النظر عن منح ال�س��ومة، اجلن�س��ية ال�س��عودية، رغم 
رغب��ة مارفيك، مدرب االأخ�رص، الذي ا�س��تف�رص عن 
اإمكاني��ة اال�س��تفادة م��ن مهاجم اأهل��ي جدة، حال 

التاأهل اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2018. 

 اأوقعت قرعة اآ�سيا لكرة ال�سلة، التي �سحبت، ام�س، 
يف العا�س��مة اللبنانية بروت، املنتخب الوطني 
منتخب��ات  جان��ب  اىل  الثاني��ة  املجموع��ة  يف 
ال�س��ن والفلبن وقطر. و�سمت املجموعة االأوىل 
منتخب��ات اإي��ران واالأردن و�س��وريا والهند، فيما 
تواج��دت منتخبات كازخ�س��تان ولبن��ان وكوريا 
اجلنوبي��ة ونيوزلندا يف املجوعة الثالثة، وتاألفت 
املجموع��ة الرابعة من منتخب��ات اليابان وهونغ 
كونغ و�س��ن تايبيه واأ�س��رتاليا. وم��ن املقرر اأن 
تنطل��ق البطولة التي حتت�س��نها لبنان يف الثامن 
م��ن �س��هر اآب املقب��ل وت�س��تمر لغاية ال��� 20 من 
ال�س��هر ذاته، حيث �س��تقام على �س��االت فندق لو 
رويال �س��بية. ويف �س��ياق مت�س��ل، �سع االحتاد 

العراق��ي لك��رة القدم، م��درب نادي الك��رخ عامر 
طال��ب وم��درب ن��ادي الكهرب��اء ثامر م�س��طفى 
�سمن قائمة املر�س��حن لقيادة املنتخب الوطني 
خ��الل اال�س��تحقاقات املقبل��ة. وقال م�س��در يف 
احتاد ال�س��لة ل�)اجلورن��ال( اإن "االحت��اد العراقي 
لكرة ال�س��لة و�سع مدرب نادي الكرخ عامر طالب 
ومدرب نادي الكهرباء ثامر م�سطفى �سمن دائرة 
املر�س��حن لقيادة املنتخ��ب الوطني". واأ�س��اف 
اأن "القائم��ة �س��مت اي�س��ًا ع��دداً م��ن املدرب��ن 
املحلي��ن، باالإ�س��افة اىل مدرب��ن اأجانب منهم 
مدرب��ان تركيان"، الفتًا اإىل اأن��ه "من املرجح اأن 
يعل��ن االحتاد عن املدرب اجلديد نهاية االأ�س��بوع 

احلايل". 

األهلي يتوج بالدوري المصري 
للمرة 39 في تاريخه

تطبيق دمج شباب األهلي 
دبي رسميًا

األخضر يغادر الى أستراليا اليوم

العراق في مجموعة متوازنة بكأس آسيا لكرة السلة
 

. وقال رئي�س اللجنة االإعالمية ملباراة العراق واالأردن، ح�سن 
اخلر�ساين ل�)اجلورنال( اإن "وفد املنتخب الوطني توجه م�ساء 
اىل مدينة الب�رصة على من اخلطوط اجلوية العراقية من اجل 
اال�س��تعداد ملواجهة منتخب ااْلردن الذي من املقرر ان ي�س��ل 

اليوم اىل مدينة الب�رصة".
واأ�ساف ان "جميع االأمور الفنية واللوج�ستية مت االنتهاء منها 
ب�س��كل نهائي و�س��يكون هناك ا�س��تقبال حافل لوفد املنتخب 
الوطن��ي واملنتخ��ب االأردين من قبل جلنة متخ�س�س��ة يف هذا 
اجلانب، باالإ�سافة اىل وجود جلان داعمة �ستاأخذ على عاتقها 
اإجن��اح املب��اراة الت��ي �س��تعد بوابة رف��ع احلظر ع��ن املالعب 
العراقية". وخا�س املنتخ��ب الوطني مرانه االأول، على ملعب 

الب�رصة الدويل، يف ال�ساعة التا�سعة م�ساًء، حيث كانت الوحدة 
التدريبية االأوىل للمدرب اجلديد با�س��م قا�س��م، الذي توىل دفة 
قيادة املنتخب الوطني خلفًا للمقال را�س��ي �سني�س��ل. الوحدة 
التدريبية �س��هدت ان�سمام العبي نادي الزوراء والقوة اجلوية 
بع��د انتهاء مباراتهم يف اإياب ن�س��ف نهائي املنطقة الغربية 
لكاأ���س االحتاد اال�س��يوي، ف�س��اًل عن الالعب��ن املحلين يف 

دوري النخبة املمتاز.
و�سهد املران اأي�س��ا، تواجد حمرتف نادي اودينيزي االإيطايل 
عل��ي عدن��ان، باالإ�س��افة اىل املدافع احمد اإبراهي��م املتواجد 
يف العراق قبل اأ�س��بوعن النتهاء الدوري االماراتي.  وخا�س 
الالعبون مرانًا خفيفًا وعمليات اال�ست�س��فاء بالن�س��بة لالعبي 
الزوراء والقوة اجلوية، حيث اقت�رص على التمريرات الق�س��رة 
ومترين��ات "املطاول��ة" للحف��اظ عل��ى اللياق��ة البدنية. ومن 

املوؤم��ل ان ت�س��تكمل كتيب��ة ا�س��ود الرافدي��ن اليوم، بح�س��ور 
املح��رتف يف ن��ادي اهلي جدة ال�س��عودي، �س��عد عب��د االأمر 
وحم��رتف ن��ادي اأيك ال�س��ويدي احمد يا�س��ن، �س��باح اليوم. 
وكان امل��درب با�س��م قا�س��م ق��د اأعل��ن ع��ن قائم��ة املنتخ��ب 
الوطني، التي �س��هدت ا�ستدعاء حار�س القوة اجلوية فهد طالب 
وزميله املدافع احمد عبد الر�سا وكذلك متو�سط ميدان الزوراء 
املتاألق ح�س��ن عل��ي. وقد تخلو ت�س��كيلة املنتخب الوطني من 
املحرتف يف �س��فوف نادي �س��ويندون تاون االإنكليزي يا�رص 
قا�س��م، ال��ذي مل يتاأكد ح�س��وره من عدمه حت��ى االن، نتيجة 
ان�س��غاله بعرو���س االح��رتاف املقدم��ة الي��ه م��ن ع��دة اندية 
اإنكليزي��ة ابرزها نادي �س��وانزي ونادي وي�س��ت هام يونايتد. 
ويف املقاب��ل اختت��م املنتخب االأردين، م�س��اء ام���س الثالثاء، 
تدريباته يف اإطار التح�س��رات للمواجهة الودية مع م�س��يفه 

العراق��ي.  ويتوج��ه وف��د املنتخ��ب االأردين اإىل الب���رصة فجر 
الغد، ويعترب االأمر علي بن احل�س��ن اأول امل�ساندين لقرار رفع 
القرار عن املالعب العراقية، حيث �سيكون االأردن اأول منتخب 
يلعب يف الب���رصة، بعد رفع قرار احلظر عن املالعب العراقية.  
و�س��يخو�س املنتخب االأردين املباراة، ب��دون العبي الوحدات 
الذين خا�س��وا مواجهة قوية اأمام �سيفهم الوحدة ال�سوري يف 
الدور قبل النهائي لبطولة كاأ�س االحتاد االآ�س��يوي عن منطقة 
غ��رب اآ�س��يا.  وي�س��عى منتخ��ب االأردن، م��ن مواجه��ة العراق 
اإىل تعزي��ز عن�رص االن�س��جام بن الالعبن، اإىل جانب و�س��ع 
التكتيك املنا�سب الذي �سيظهر فيه يف مبارياته املقبلة، حيث 
يواج��ه ودي��ًا هوجن ك��وجن، قب��ل اأن يلتقي ي��وم 13 حزيران/ 
يونيو املقبل منتخب فيتنام يف ثاين مواجهاته يف ت�س��فيات 

كاأ�س اآ�سيا. 

  اأجرى املنتخب الوطني لكرة القدم 
مرانه الأول، يوم اأم�س، بقيادة 
مدرب املنتخب الوطني اجلديد 

با�ضم قا�ضم وبح�ضور املحرتفني 
علي عدنان واحمد اإبراهيم، وذلك 

بعد اكمال جميع التح�ضريات 
اخلا�ضة مبلعب املباراة من قبل 

الحتاد العراقي لكرة القدم. بعدما 
اأكملت وزارة ال�ضباب والريا�ضة 

جميع الأمور اللوج�ضتية من خالل 
توفري القوات المنية للملعب 
وتوفري و�ضائل النقل وحجز 

الفنادق وغريها من الأمور، فاأن 
احتاد الكرة اأكمل جميع الأمور 

التنظيمية التي تخ�س ملعب 
املباراة 
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 اأعلنت وزارة ال�س��باب والريا�س��ة، اإجراء تعديالت 
عل��ى قانون االندية مب��ا يتوافق مع كتاب املجل�س 
االوملبي اال�سيوي قبل طرحه للت�سويت يف جمل�س 
النواب. وقال مدير ع��ام دائرة العالقات والتعاون 
الدويل يف وزارة ال�سباب والريا�سة احمد املو�سوي 
وبح�سب بيان تلقت )اجلورنال( ن�سخة منه، اإن "ما 
طرح للت�س��ويت يف جمل�س الن��واب من تعديل على 
قان��ون االأندي��ة رقم ١٨ ل�س��نة ١٩٨٦يف اجلل�س��ة 
االأخرة، يختلف يف اغلب فقراته عن التعديل الذي 
اأر�س��لته وزارة ال�س��باب والريا�سة والذي مت قراءته 
يف الق��راءة االوىل للربمل��ان ومت اعتم��اده ب�س��كل 
اأ�سا�س��ي عل��ى ع��دم خمالف��ة املواثي��ق والقوان��ن 
الريا�س��ية الدولية". وا�س��اف اأن "الوزارة اعتمدت 
ب�س��كل اأ�سا�س��ي يف تعديل قانون ١٨ ل�س��نة ١٩٨٦ 
وتعديل��ه ٣٧ ل�س��نة ١٩٨٨ على فق��رات ال تتقاطع 

واملواثي��ق والقوانن الريا�س��ية الدولية وار�س��لت 
الن�س��خة املقرتح��ة بفق��رات خمت���رصة اىل جمل�س 
الن��واب ع��رب جلنة ال�س��باب والريا�س��ة". واأو�س��ح 
بع���س  وا�س��افة  االأوىل  الق��راءة  "مت��ت  بالق��ول: 
الفق��رات اإذ اأخ��ذ بنظ��ر االعتبار ما ج��اء يف كتاب 
املجل�س االأوملبي اال�س��يوي الذي راعى ا�س��تقاللية 
االأندي��ة وتنظي��م اآلي��ة انتخاباتها من قب��ل وزارة 
ال�سباب والريا�سة بالتن�س��يق مع اللجنة االوملبية 
م��ن دون ان يك��ون هناك تدخل بعم��ل تلك االأندية 
او اي تاأثر على �س��ر العملي��ة االنتخابية". وتابع 
املو�س��وي ان "ا�سافة عدد من الفقرات على تعديل 
القانون اث��ر على املبداأ االأ�س��ا�س ولوحظ ان هناك 
تعدي��الت ال تتفق مع املواثيق الدولية، لذا �س��تقوم 
وزارة ال�س��باب والريا�س��ة باإج��راء تعدي��الت على 
الن���س الذي �س��يتم الت�س��ويت علي��ه يف الرابع من 
مت��وز املقب��ل وح�س��ب ما ج��اء يف كت��اب املجل�س 

االأوملبي اال�سيوي". 

اأفاد م�س��در يف االحتاد العراقي لك��رة القدم، اأن 
االأم��ر ورئي�س احتاد الك��رة يف االأردن، علي بن 
ح�سن، �س��يزور العراق حل�س��ور مباراة املنتخب 

الوطني مع نظره االأردين يوم اخلمي�س املقبل.
وقال امل�س��در ل�(اجلورن��ال) اإن "االأمر علي بن 
ح�س��ن �س��يزور العراق، اليوم االربع��اء، من اأجل 
االط��الع على اخ��ر ا�س��تعدادات املب��اراة الودية 
ب��ن املنتخب��ن العراقي واالأردين ي��وم اخلمي�س 
املقبل". واأ�س��اف اأن "وزير ال�س��باب والريا�س��ة 
عبد احل�س��ن عبط��ان ورئي���س احتاد الك��رة عبد 
اخلالق م�س��عود، �س��يكونان با�ستقبال االأمر فور 

و�سوله اىل العراق".
وتاب��ع امل�س��در-الذي ف�س��ل ع��دم الك�س��ف عن 
ا�سمه- اأن "احتاد الكرة مل يعلن عن موعد و�سول 

االأم��ر الأ�س��باب اأمني��ة"، الفت��ًا اإىل اأن "زي��ارة 
االأمر �س��تكون هي االأوىل مل�سوؤول ريا�سي كبر 
بعد رف��ع احلظر جزئي��ًا عن املالع��ب العراقية".  
االم��ر االردين ورئي���س احت��اد غرب اآ�س��يا، علي 
بن ح�سن، قد ك�سف عن �سعادته برفع احلظر عن 
الك��رة العراقية، معرباً عن فخره باأن يكون طرفًا 

يف رفع احلظر عن الكرة العراقية.
وقال بن ح�س��ن يف تغريدة عل��ى موقع "تويرت" 
اإن "فخ��ور ب��اأن اأك��ون طرفًا يف رف��ع احلظر عن  

العراق".
وا�س��اف "اتطلع الول مباراة �س��تقام على ار�س 

العراق بن منتخبهم واملنتخب االردين".
يذكر اأن االمر علي بن ح�س��ن كان له دور كبر 
يف رفع احلظر عن الكرة العراقية ب�سبب حتركاته 
ولقاءات��ه م��ع اك��رث م��ن �سخ�س��ية ب��ارزة عل��ى 

امل�ستوى القاري والعاملي.

"الجورنال" تكشف عن آخر استعدادات اتحاد الكرة والشاب والرياضة لتنظيم أول مباراة ودية

تعديالت جديدة على قانون األندية األمير علي بن حسين في بغداد
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