
 جدد االحتاد اال�سرتايل لكرة القدم، دعمه خلطوات 
احتاد الك��رة يف تر�سيخ قرار االحتاد الدويل للعبة 
"فيف��ا"، القا�س��ي برف��ع احلظ��ر ع��ن املباريات 
الدولي��ة الودي��ة، مطالب��ًا بلعب مب��اراة ودية بني 
الكنغ��ر وا�س��ود الرافدين على ار���ض العراق. وذكر 
بي��ان �سادر ع��ن احتاد الكرة وتلق��ت )اجلورنال( 
ن�سخ��ة من��ه، اأن "من�سق احتاد الك��رة يف ا�سرتاليا 
غي��ث مهن��ا، التق��ى م��ع "م��ارك فالف��و" رئي���ض 
ال�سوؤون الدولي��ة والعالقات احلكومية يف االحتاد 
االأ�س��رتايل، بح�س��ور ال�سفري العراق��ي يف ا�سرتاليا 
ح�س��ني العام��ري". واأو�س��ح اأن "مهن��ا ق��دم ملفا 
متكام��ال ل�فالفو واخلطوات الت��ي اتخذها االحتاد 
مع ملحق �سور ملب��اراة منتخبنا الوطني ونظريه 
االردين الت��ي ج��رت يف الب���رة والت��ي اث��ارت 
اعج��اب ال�سيد فالفو ب�سكل كب��ري". واأو�سح مهنا، 
بح�سب البيان، اأن "االحتاد العراقي كان من اوائل 
املبادري��ن بتلبي��ة دع��وة االحتاد اال�س��رتايل �سنة 
٢٠٠٥ واحل�س��ور اىل ا�سرتالي��ا خلو�ض مباريات 

ودية احتفااًل بان�سمامهم اىل االحتاد اال�سيوي".
وتاب��ع ان "الوف��د طل��ب ر�سميًا ح�س��ور املنتخب 
اال�س��رتايل اىل العراق خلو���ض مباريات ودية يف 
الف��رتة اآلتي حدده��ا االحتاد ال��دويل برفع احلظر 
اجلزئي ع��ن املالعب العراقية، ف�س��ال على اقامة 

عدد من املباريات مع االندية اال�سرتالية".
هن��اك  تك��ون  ب��ان  وع��د  "فالف��و  ان  اىل  ولف��ت 
مناق�سات م��ع االحتاد اال�سرتايل لبل��ورة ال�سورة 
وجت�سيده��ا اىل واق��ع ي�سهم يف رف��ع احلظر الكلي 
ع��ن الك��رة العراقي��ة". واك��د مهن��ا ان "االحت��اد 
زي��ارة وف��د ر�سم��ي  اي�س��ا  �سيدر���ض  اال�س��رتايل 
اىل الع��راق لغر���ض توقي��ع اتفاقي��ة تع��اون بني 
البلدي��ن"، موؤك��دا ان "االحت��اد اال�س��رتايل يدع��م 
وبق��وة كل خطوات نظريه العراق��ي اخلا�سة برفع 
احلظر ع��ن مالعبه". وكان االحت��اد العراقي لكرة 
الق��دم، اتف��ق م��ع وزارة ال�سب��اب والريا�سة، على 
مذكرة تفاهم متث��ل خارطة طريق من اأجل اإكمال 
االأهداف التي ت�سعى اإليه��ا املوؤ�س�سات الريا�سية، 
املتمثلة يف رفع احلظ��ر الكلي عن مالعب العراق. 
وح�سلت )اجلورنال( على مذك��رة التفاهم، والتي 

جاءت بنودها كالتايل:
 اأواًل: م�سوؤوليات االحتاد العراقي لكرة القدم: 

االأم��ور التنظيمية: وتت�سمن عملية دخول وخروج 
اجلماهري اإىل امللع��ب، وكذلك املنتخبات الوطنية 

الر�سمي��ة، واللج��ان امل�رف��ة، وطاق��م  والوف��ود 
التحكي��م، وتخطي��ط وتهيئ��ة امل�ستطي��ل االأخ�ر 
ليك��ون جاه��زاً للعب، ويكون ذل��ك باإ�راف جهاز 
ال��وزارة الهند�سي املوجود يف امللعب، وخ�سو�سًا 

وباإ���راف  و�سيانت��ه  االأخ���ر،  الع�س��ب  ق���ض 
االحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم، ويت��وىل االحت��اد 
م�سوؤولي��ة االأمن داخل وخ��ارج امللعب، بالتن�سيق 
مع اجلهات ذات العالق��ة، وتتوىل اللجنة املنظمة 
مهمات وتفا�سي��ل وتوقيتات الدخول اإىل امللعب، 
بالتن�سي��ق م��ع م�ريف املباري��ات، االحتاد يحدد 
اأ�سعار التذاك��ر، وبيعها و�سكلها على اأن يكون 25 
األ��ف تذكرة مللعب كربالء و 55 األف تذكرة مللعب 
الب���رة، االأ���رار التي ق��د ت�سي��ب امللعب جراء 
اال�ستخ��دام اأو اأي اأعمال اأخرى خ��الل فرتة اإقامة 
املباريات، اأو جراء التدريبات قبل املباراة، حتدد 
جلنة م�سرتكة من االحتاد واإدارة امللعب لها،  حق 
التعاقد م��ع �ركات النقل التلفزي��وين مبا ي�سمن 
ال�س��ورة اجلميلة ملالعب الع��راق، ت�سلم اإىل وزارة 
ال�سباب والريا�سة 2500 بطاقة دخول يف ملعب 
كرب��الء و 5 اأالف بطاقة دخول يف ملعب الب�رة، 
لغر���ض توزيعه��ا ب��ني فئ��ات املجتم��ع املختلفة 
ب�س��كل جم��اين، دعمًا م��ن ال��وزارة واالحت��اد اإىل 

�سعبنا الكرمي.
 ثانيًا: م�سوؤوليات وزارة ال�سباب والريا�سة:

 املن�ساآت الريا�سية تكون الوزارة م�سوؤولة عن 
االآت��ي: اأ- تهيئ��ة ملعبي كرب��الء والب�رة ليكونا 
واالحت��اد  الفيف��ا،  متطلب��ات  وح�س��ب  �ساحل��ني 
االآ�سي��وي، الإقامة املباريات الدولي��ة، وو�سعهما 
حتت ت���رف املنتخب��ات الوطنية، خدم��ة للكرة 
العراقي��ة وبه��دف رفع احلظ��ر الكلي ع��ن مالعب 
العراق، وباإ�راف االحت��اد العراقي لكرة القدم، ج 
- تخ�س�ض ال��وزارة املالعب للمنتخبات الوطنية 
اأثناء اإقامة املباريات وباإ�راف االحتاد العراقي، 
د - تدع��م وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة املنتخب��ات 
الوطني��ة ب��كل فئاته��ا العمري��ة، وتلت��زم بتهيئ��ة 
متطلب��ات اإجن��اح مهمة رف��ع احلظ��ر الر�سمي عن 
جميع املالعب وب�سكل كلي، ه� - تكون االإعالنات 
ال�سوئي��ة والورقية م��ن م�سوؤولي��ة وزارة ال�سباب 

والريا�سة. ومن
وم��ن املرجح ان يب��داأ العمل بهذه املذك��رة ابتداًء 
الت��ي م��ن املوؤم��ل  م��ن املب��اراة اال�ستعرا�سي��ة 
ان تق��ام عل��ى ملع��ب الب���رة الدويل ب��ني جنوم 
املنتخب الوطني املتوج بلقب ا�سيا 2007 وفريق 

ا�ساطري العامل.

مختتمًا زيارته للعراق

)الجورنال(: العراق شعب محب لكرة القدم وأنا متحمس للعب في البصرة دافيدز لـ
 اأك��دت �سحيف��ة "الريا�سي��ة" ال�سعودي��ة، نق��اًل ع��ن م�سادره��ا، اإن 
"مت�س��ك الظف��رة با�ست��الم قيمة ال���رط اجلزائي البال��غ 24 مليونًا 
و375 األ��ف ري��ال دفعة واحدة، اأخ��ر �راء الهالل عق��د ال�سوري عمر 
خريب��ني. وحترك��ت اإدارة اله��الل اإىل تاأمني قيم��ة ال�سفقة عن طريق 
اأع�ساء ال�رف، من اأجل ح�سم امللف ب�سكل ر�سمي وعاجل. واأو�سحت 
امل�س��ادر داخل نادي اله��الل اأن مو�سوع خريب��ني �سينتهي ل�سالح 
الفريق العا�سمي بعد االتفاق مع الالعب، مبينة اأنه �سيتم ح�سم امللف 
مع اإدارة الظفرة االإماراتي قريبًا. واأكدت تقارير اإعالمية اإماراتية، اأن 
نادي اله��الل يقرتب من ح�سم �سفقة املهاج��م ال�سوري عمر خربني، 
حم��رتف فريق الظف��رة االإمارات��ي. وُيعرقل امتام ال�سفق��ة حتى هذه 
اللحظ��ة، اإ���رار اإدارة ن��ادي الظف��رة االإمارتي، ح�سول��ه على قيمة 
ال���رط اجلزائي لف�س��خ عقد الالعب كام��ال، بعد اأن �س��ددت على اأنها 
ترف���ض اجلدولة جمل��ة وتف�سياًل. وتبلغ قيمة ال���رط اجلزائي لف�سخ 
عق��د خرب��ني 6.5 مليون دوالر، حي��ث طلب الهاللي��ون مهلة ق�سرية 

لتدبري مبلغ ال�رط اجلزائي، للح�سول على توقيع الالعب ر�سميا.

 ن�سبت بع���ض اخلالفات، بني االأرجنتيني هيكتور كوبر، املدير 
الفن��ي للمنتخ��ب امل�ري، وم�سئ��ويل احتاد كرة الق��دم، ب�ساأن 
خو���ض مب��اراة ودية قب��ل مواجهت��ي اأوغن��دا. وقال��ت تقارير 
االأرجنتين��ي رف���ض فك��رة  "اخلواج��ة  اإن  �سحفي��ة م�ري��ة، 
م�سئ��ويل اجلبالي��ة، بع��دم خو���ض مب��اراة ودية، حي��ث مت�سك 
مبخاطب��ة بع�ض املنتخب��ات االأفريقية، عل��ى اأن تتم املواجهة 
يف �سه��ر اأغ�سط�ض/اآب املقبل". ياأت��ي ذلك يف الوقت الذي يرى 
في��ه جمل���ض اإدارة احت��اد كرة الق��دم برئا�س��ة هاين اأب��و ريدة، 
�سعوب��ة خو�ض مباراة ودية يف �سهر اأغ�سط�ض/اآب، ال�سيما يف 
ظل انتهاء البطولة العربية يوم 5 من نف�ض ال�سهر، وكذلك اإقامة 

نهائي كاأ�ض م�ر يوم 21 من ال�سهر نف�سه.
وي�ستع��د منتخ��ب م���ر ملواجهت��ي اأوغندا يف الف��رتة من 27 
اأغ�سط���ض/اآب وحتى 5 من �سهر �سبتمرب/اأيلول املقبلني، �سمن 
مناف�س��ات الت�سفي��ات املوؤهلة اإىل بطولة كاأ���ض العامل 2018 

برو�سيا.
ويت�س��در املنتخب امل���ري املجموعة اخلام�س��ة بالت�سفيات 
بر�سي��د 6 نقاط، فيما حتتل اأوغندا املرتب��ة الثانية ب�4 نقاط، 

ثم غانا بنقطة، واأخرًيا الكونغو بدون ر�سيد.
وتعر���ض منتخب م���ر للهزمية من املنتخ��ب التون�سي بهدف 
دون رد، باملباراة التي جمعتهما �سمن الت�سفيات املوؤهلة اإىل 

بطولة اأمم اأفريقيا 2019.

 ان�سح��ب فريق ال�رطة من مواجه��ة نظريه نفط الو�سط 
يف اإطار الدور ن�سف نهائي دوري كرة ال�ساالت نتيجة 
اعرتا�سه على قرارات الطاق��م التحكيمي للمباراة التي 
�سيفته��ا حمافظة ذي قار.  وقال ع�سو الهيئة االدارية 
لنادي ال�رطة علي ال�سحماين ل�)اجلورنال( اإن "ادارته 
حاول��ت يف اكرث م��ن منا�سب��ة ان تنج��ح امل�سابقة من 
خ��الل تغا�سيها على جت��اوزات حتكيمية مثرية للجدل 
ولك��ن مع تكرار ه��ذه احلالت الأكرث من م��رة كان ال بد 
لن��ا ان ن�س��ع الو�س��ط الريا�س��ي يف حقيقة م��ن ي�سنع 
الق��رار يف جلن��ة ال�س��االت والهدف احلقيق��ي من وراء 
ان�سح��اب فريقنا من امل�سابقة".  وا�ساف "مل�سنا خالل 
االدوار املا�سية من الدوري جملة من احلاالت الغريبة 

والتي تقف يف مقدمتها ان قرار جلنة ال�ساالت ت�سطلع 
يف ا�س��داره جهات خارجية مدفوع��ة مبيلي�سيات بغية 
توجي��ه احلكام باإ�س��دار ق��رارات ت�سب وف��ق تطلعات 
فريق مع��ني للح�سول على االلق��اب بالتعاون مع عدد 
م��ن ال�سخ�سيات التي تدير العم��ل يف اللجنة فيما نرى 
ان رئي���ض اللجنة ياأخذ دور املتف��رج ال اأكرث".  واأو�سح 
اأن "االم��ور ل��ن تق��ف عن��د ه��ذا احل��د ف��االإدارة قررت 
ان تلج��اأ اىل القان��ون م��ن اجل احل�سول عل��ى احلقوق 
ال�رعي��ة لفريقه��ا بك��رة ال�س��االت الذي �سب��ق وان مت 
انف��اق مبالغ مالية كبرية يف �سبيل اعداده على ان يتم 
رف��ع املو�س��وع اىل املحاك��م الدولية ال�س��رتداد ما مت 

�سلبه باتخاذ قرارات بالكوالي�ض املظلمة". 

 خا���ض منتخ��ب العراقي للنا�سئ��ني، اأم�ض االثنني، 
ا�ستع��داداً  التدريبي��ة االأخ��رية يف عم��ان  وحدت��ه 
ملالق��اة نظ��ريه االأردين، يف مب��اراة ودي��ة ثاني��ة 
ملوندي��ال  الرافدي��ن  لي��وث  ا�ستع��دادات  �سم��ن 
النا�سئ��ني يف الهند. وق��ال مرا�س��ل )اجلورنال( اإن 
"منتخ��ب النا�سئني خا�ض اخ��ر وحداته التدريبية 
يف عمان، م�س��اء اأم�ض، ا�ستع��داداً ملالقاة اأ�سحاب 

االأر�ض املنتخب االأردين يف مباراة ودية اليوم ".
واأ�ساف اأن "التدريب��ات ت�سمنت بع�ض التعليمات 
التكتيكية من اجل اال�ستع��داد جيداً ملباراة اليوم"، 
مبين��ًا اأن "مدرب منتخب النا�سئ��ني قحطان جثري 
�سي���رك اأكرب عدد ممكن من الالعبني للوقوف على 
م�ستوياته��م". واأعرب م��درب الفريق قحطان جثري 

ع��ن "طموحه يف حتقيق العبيه نتائج ايجابية بعد 
ان حظ��ي الفريق بدع��م الحمدود من قب��ل االحتاد 
العراقي املركزي لكرة القدم". واأ�ساف ان "العبونا 
يتمتعون مبوؤه��الت فنية عالية متكنهم من حتقيق 

اأف�سل النتائج يف اال�ستحقاق الدويل املقبل". 
وبني اأن "مبارياتن��ا اأمام ااْلردن من اجل الوقوف 
على م�ستوي��ات العبينا وجاهزيتهم قيل امل�ساركة 

يف نهائيات كا�ض العامل حتت ١٧ �سنة".
ي�س��ار اىل ان منتخ��ب النا�سئ��ني و�س��ل اىل مدينة 
عمان، يف ال�ساد���ض ع�ر من ال�سهر احلايل وا�ستقر 
يف م��كان اقامته بفن��دق "ريجن�سي" مبدينة عمان 
للدخ��ول يف مع�سكر تدريبي ي�ستمر حتى ال� 21 من 

ال�سهر اجلاري. 

الهالل يرصد 24 مليون 
ريال للتعاقد مع خريبين

خالف بين كوبر واالتحاد المصري 
بسبب مباراة ودية 

الشرطة ينسحب من دوري الصاالت

منتخب الناشئين يواجه األردن وديًا للمرة الثانية

وزارة  ال��دويل يف  والتع��اون  العالق��ات  دائ��رة  ع��ام  مدي��ر 
ال�سب��اب والريا�سة، اأحمد املو�سوي، اأو�س��ح ل�)اجلورنال( اأن 
"الوزارة ن�سقت مع احدى ال�ركات االأردنية من اجل ح�سور 
ممثل منتخ��ب اال�ساطري الهولن��دي اإدغار دافي��دز اىل العراق 
وزي��ارة العا�سمة بغداد وحمافظة الب���رة مل�ساهدة مباراة 
الكال�سيك��و وتط��ور املالع��ب العراقي��ة ". واأو�س��ح بالق��ول: 
"بعد نهاية مباراة الزوراء والقوة اجلوية، زار دافيدز بع�ض 
املناط��ق يف العا�سمة بغداد والتقط بع�ض ال�سور التذكارية، 
وبعده��ا اجتهنا، �سباح اأم���ض، اىل حمافظة الب�رة من اجل 
اج��راء زيارة ميداني��ة مللعب الب�رة ال��دويل وعلى املن�ساآت 
الريا�سي��ة يف حمافظ��ة الب�رة، ليختت��م زيارته ويتجه اىل 

العا�سم��ة الهولندي��ة اأم�س��رتدام". واأ�س��اف اأن "ان ال��وزارة 
اأقدم��ت عل��ى ا�ست�ساف��ة النج��م الهولن��دي م��ن اج��ل تاأكي��د 
ا�ستتاب الو�سع االأمن��ي يف العراق، وان كرة القدم يف العراق 
بخري واجلماه��ري الريا�سية تتابع املباري��ات ب�سغف كبري". 
واأو�س��ح اأن "دافي��دز انبهر م��ن احل�سور اجلماه��ريي الكبري 
ملباراة الكال�سيكو بني ال��زوراء والقوة اجلوية وهذا يدل على 
ان ال��دوري العراقي جميل، باالإ�ساف��ة اىل ان الو�سع االأمني 
م�ستتب وهذا امر رائع". وتابع: "النجم الهولندي اأعجب كثرياً 
باجلماه��ري العراقية الت��ي التقط �سور تذكاري��ة معه، ويرى 
ان ال�سع��ب العراق��ي يحب ك��رة القدم ومتحم�ض ج��داً خلو�ض 
مب��اراة اال�ساطري امام جنوم الع��راق يف كاأ�ض ا�سيا 2007". 
ولف��ت اىل اأن "دافي��دز كان �سعي��د باالهتم��ام الكبري من قبل 
اجلماه��ري العراقية وم��دى اهتمام وزارة ال�سب��اب والريا�سة 

واحت��اد الك��رة بزيارته"، مبين��ًا اأن "الالعب اأك��د ان زيارتي 
لبل��د يع�س��ق ك��رة القدم امر طبيع��ي ومل ات��ردد باحل�سور اىل 
الع��راق". وكان من املقرر ان يلقي النجم الهولندي كلمة بني 
ال�سوط��ني خالل مباراة الكال�سيكو بني الزوراء والقوة اجلوية 
ولكن االحتاد العراقي رف�ض ذاك خوفًا من حدوث خرق امني 
او م��ا �سابه ذل��ك. وافاد م�سدر من داخل الوفد املرافق للنجم 
الهولن��دي ايدغار دافي��دز، ان رئي�ض احتاد الك��رة عبداخلالق 
م�سع��ود ونائبه االول عل��ي جبار هم من رف�س��ا نزول النجم 
الهولندي اىل ميدان ملعب ال�سعب خالل مباراة الزوراء والقوة 
اجلوي��ة. واأو�سح امل�س��در يف ت�ريح ل�)اجلورنال( انه "كان 
م��ن املق��رر ان يتم ادخ��ال دافيدز ب��ني �سوطي املب��اراة اىل 
م�سمار امللعب من اجل اإلقاء التحية على اجلماهري العراقية، 
باالإ�ساف��ة اىل اج��راء لق��اء تلفزيوين مبا�ر للقن��اة العراقية 

الريا�سي��ة". وا�س��اف ان "ات�ساالت وحمادث��ات اجريت بني 
م�سعود وجبار اف�ست اىل منع دايفيدز من النزول اىل امليدان 
بحج��ة ان االأو�س��اع ال ت�ساع��د، �سيما بعدم��ا األقت بع�ض من 
جماهري الزوراء قبل نهاية ال�سوط االول عدد من قناين اأملياه 

احتجاجًا على قرارات حكم اللقاء".
 وتاب��ع ان "املعلومات الت��ي وردتنا توكد ان ال�سبب الرئي�سي 
وراء ه��ذا الرف�ض جاء ب�سبب ع��دم ابالغ احتاد الكرة من قبل 
وزارة ال�سب��اب والريا�سة بتواجد ادغار دافيدز يف العراق، اال 
من خ��الل و�سائل التوا�س��ل االجتماعي مما ول��د �سخط كبري 

داخل االحتاد".
ومن املوؤمل ان يخو�ض دافيدز مع زمالئه مباراة ا�ستعرا�سية 
امام جنوم املنتخب الوطني يف كاأ�ض ا�سيا 2007 على ملعب 

الب�رة الدويل يف االأول من �سهر اآب املقبل.

اختتم النجم الهولندي 
ال�سابق اإدغار دافيدز، 

زيارته اىل العراق اأم�س، 
بعدما ح�سر مباراة 

الكال�سيكو بني الزوراء 
والقوة اجلوية وم�ساهدته 

ملالعب املدينة الريا�سية 
يف حمافظة الب�سرة، حيث 

ابدى انبهاره مبا �ساهده 
من �سغف وحب لكرة القدم 

يف املالعب العراقية.
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 يواج��ه ن��ادي نف��ط الو�س��ط، الي��وم الثالث��اء، 
م�سيفه نادي املين��اء على ملعب جذع النخلة 
يف حمافظ��ة الب�رة �سم��ن مناف�سات اجلولة 
ال�ساد�سة ع�ر من الدوري املمتاز لكرة القدم.

وخا���ض فري��ق نف��ط الو�سط مران��ه االأخري يف 
الب�رة، م�س��اء االم�ض، من اج��ل الو�سول اىل 
اق�سى درجات اال�ستعداد قبل مواجهة امليناء 

يف اللقاء املرتقب.
الف��رات" حتقي��ق  "عندلي��ب  فري��ق  ويح��اول 
الف��وز االأول ل��ه، حت��ت قي��ادة مدرب��ه اجلديد 
هات��ف �سم��ران، بعدم��ا ع��ني خلف��ًا للم��درب 
اأي��وب اودي�سو، الذي ت��رك مهمة تدريب الفريق 

الأ�سباب مادية.
وكان اجله��از الفن��ي لفري��ق نف��ط الو�س��ط، قد 
ق��رر ع��دم خو���ض اي��ة مب��اراة م��ا مل يرتاجع 

احت��اد الكرة يف قراراته ومين��ح الفريق فر�سة 
خو�ض مناف�سات بطول��ة االندية العربية التي 
�ستق��ام يف جمهوري��ة م���ر العربي��ة خ��الل 
ال�سهر املقبل والتي تعد اقوى من بطولة كاأ�ض 

االحتاد اال�سيوي.
يف املقاب��ل يح��اول فري��ق املين��اء ا�ستع��ادة 
نغم��ة االنت�س��ار الت��ي غاب��ت ع��ن الفريق يف 
اخ��ر مواجهتني ام��ام الزوراء والق��وة اجلوية، 
حي��ث يطمح اأبن��اء املدرب غ��ازي فهد توحيد 
ال�سف��وف بع��د اجتي��از االزمة املالي��ة وت�سلم 

جميع العبي الفريق مل�ستحقاتهم املالية.
ويحتل فريق نفط الو�سط املركز الثالث بر�سيد 
58 نقط��ة، حي��ث لعب 29 مب��اراة، اأحرز من 
خاللها 16 انت�ساراً و10 تعادالت و3 هزائم.

فيما يحتل امليناء املركز ال�ساد�ض، بعدما لعب 
29 مب��اراة، ح�س��د من خالله��ا 14 انت�ساراً 

و10 تعادالت و5 هزائم.

بح��ث االحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم، اأم���ض االثنني، مع 
اجله��از الفن��ي للمنتخ��ب الوطن��ي، الربنام��ج االعدادي 
ال�س��ود الراف��ني ا�ستعداداً ملالق��اة تايلن��د يف ت�سفيات 
موندي��ال رو�سي��ا 2018، فيما مت توقي��ع عقود املالك 
التدريب��ي ب�س��كل ر�سمي. وق��ال م�سدر يف احت��اد الكرة 
ل�)اجلورن��ال( اإن "االحت��اد اجتمع مع ال��كادر التدريبي 
ال�س��ود الرافدي��ن واملوؤل��ف م��ن: امل��درب با�س��م قا�س��م 
وم�ساعدي��ه �ساكر حممود ورحيم حمي��د ومدرب حرا�ض 
املرم��ى ها�س��م خمي���ض م��ن اج��ل تاأم��ني احتياج��ات 
املنتخ��ب الوطن��ي خ��الل الف��رتة املقبلة". واأ�س��اف اأن 
"االحت��اد بح��ث م��ع ال��كادر التدريبي مرحل��ة االعداد 
املقبلة الت��ي ت�سبق مباراة املنتخ��ب الوطني مع نظريه 
التايلن��دي يف اجلول��ة التا�سع��ة من ت�سفي��ات مونديال 
مبارات��ني  �سيوؤم��ن  "االحت��اد  اأن  اإىل  الفت��ًا  رو�سي��ا"، 

وديت��ني قب��ل مب��اراة الت�سفي��ات يف �سه��ر اآب املقبل". 
واأو�س��ح امل�سدر- الذي ف�سل ع��دم الك�سف عن ا�سمه- 
اأن "االحت��اد و�س��ع اللم�س��ات االأخرية عل��ى عقد املالك 
التدريب��ي" الفت��ًا اإىل اأن "امل��درب با�س��م قا�س��م �سيقود 
املنتخ��ب الوطن��ي يف بطول��ة اخللي��ج وكاأ���ض اآ�سيا مع 
اإمكاني��ة التجديد". وم��ن املرجح ان يخو���ض املنتخب 
الوطني مباراتني وديت��ني على ملعبي الب�رة وكربالء 
خالل الفرتة القليلة املقبلة. وخا�ض املدرب با�سم قا�سم 
3 مباريات مع املنتخب الوطني، انت�ر يف االأوىل امام 
االأردن وديًا بهدف دون رد، وتعادل يف املباراة الثانية 
ام��ام كوريا اجلنوبية وديًا من دون اهداف، فيما تعادل 
مع اليابان يف ت�سفي��ات املونديال بهدف ملثله. وكان 
االحت��اد العراقي لكرة القدم قد اأعلن م�سبقًا باأنه حت�سل 
على موافقة عدة دول للعب على ار�ض العراق من بينها: 
اإي��ران والبحرين و�سوريا وال�سعودية والكويت واأ�سرتاليا 

واالأردن وم�ر واملغرب.

أستراليا تجدد دعمها لخطوات رفع الحظر وتطلب رسميًا اللعب على ارض العراق
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