
 يحت�ش��ن ملع��ب ال�شع��ب الدويل، قم��ة جماهريية 
ب��ن نادي القوة اجلوية ونظ��ريه ال�شقور يف لقاء 
موؤج��ل من ال��دور اخلام�س لدوري الك��رة املمتاز، 
فيم��ا يحل ال��زوراء �شيف��ًا على فري��ق النجف يف 

مواجهة موؤجلة من الدور التا�شع للبطولة.
 ويحاول فريق القوة اجلوية موا�شلة زحفه بهدوء 
نح��و �شدارة ترتي��ب الدوري املمت��از، خا�شة يف 
ح��ال ف��وزه يف اللق��اءات املوؤجل��ة املتبقي��ة ل��ه، 
فالفريق مازال ميلك يف جعبته 6 مباريات موؤجلة 
م��ن �شاأنه��ا اأن حتدث تغي��رياً يف ج��دول الرتتيب 
الع��ام. فري��ق ال�شق��ور خا���س مواجه��ات �شعبة 
واأمام فرق كب��رية يف املباريات اخلم�س الأخرية، 
حي��ث تغلب على نفط الو�شط والنجف، فيما تعادل 
اأم��ام املين��اء وال�رشطة واأخ��رياً اأمام ال��زوراء يف 
الكال�شيك��و ي��وم ال�شب��ت املا�شي، وبالت��ايل فهو 
يبحث عن ا�شتعادة نغمة النت�شار التي غابت عن 
الفري��ق يف اأخ��ر مواجهتن. النت�ش��ار يف مباراة 
اليوم �شيكون �شعبًا بغياب هداف الفريق حمادي 

احم��د لالإيقاف بعد تلقيه البطاقة ال�شفراء الثالثة 
يف مب��اراة الكال�شيكو اأمام ال��زوراء، وحمادي لن 
يك��ون الغائ��ب الوحيد ع��ن املواجه��ة، اإذ �شيغيب 
بع��د  نكوم��و  النيج��ريي جي��ل  املح��رتف  اأي�ش��ا 
تعر�شه لالإ�شاب��ة اأمام الزوراء، وم��ن املرجح اأن 
يغي��ب الالع��ب عن �شف��وف ال�شق��ور يف مواجهة 
كربالء ونفط اجلنوب. وبالرغم من الغيابات، فاأن 
ال�شقور ه��و املر�شح الأقوى للظف��ر بنقاط اللقاء، 
ف��اأن نظرن��ا اإىل مباري��ات الفري��ق ال�شابق��ة يف 
ال��دوري املمتاز، فاأن الق��وة اجلوية خا�س معظم 
مباريات��ه وهو منقو�س الع��دد، لكن حنكة وخربة 
امل��درب با�ش��م قا�شم يف توظي��ف الالعبن، متكن 
ال�شقور من اجتياز املهام ال�شعبة حمليًا وقاريًا. 
وبدوره يح��اول فريق الطلب��ة م�شاحلة جماهريه 
يف مب��اراة الي��وم، بع��د فقدان��ه املناف�ش��ة ر�شميًا 
ع��ن اللق��ب والو�ش��ول اإىل املربع الذهب��ي. الأنيق 
يف مواجهات��ه ال��� 10 الأخ��رية مل يحق��ق �شوى 3 
انت�شارات، كان اأخرها اأمام الكرخ باأربعة اأهداف 
له��دف، فه��ي ك���رشت �شل�ش��ة النتائ��ج املتذبذب��ة 
يف الآون��ة الأخ��رية.  م��درب الأني��ق حبيب جعفر 

يح��اول اإنقاذ ما ميكن اإنق��اذه، والرتقاء يف �شلم 
الرتتي��ب اإىل اق�ش��ى حد ممكن، و�شيح��اول جاهدا 
حتقي��ق الفوز يف مباراة الي��وم مل�شاحلة جماهري 
الأنيق، التي ترغب بانتهاء املو�شم يف اأ�رشع وقت 

ممكن، على ام��ل اأن يكون املو�شم الق��ادم مغايراً. 
مهمة الأنيق �شتكون �شعبة يف مباراة اليوم، لي�س 
فق��ط ب�شب��ب فارق الإمكان��ات ولك��ن اأي�شا ب�شبب 
الغياب��ات التي �رشبت الفريق، حي��ث تاأكد غياب 

كل م��ن كرمي ديل، الذي تعر���س لك�رش يف ال�شاق، 
وحي��در ح�شن ال��ذي تعر�س لإ�شاب��ة يف الركبة، 
بينما ياأمل الكادوؤر التدريبي بعودة اإيهاب كاظم، 
ومهن��د رزيج اللذين يعانيان من اإ�شابات ع�شلية 
طفيفة. ويحتل فريق القوة اجلوية املركز اخلام�س 
بر�شي��د 54 نقطة، فيما ي�شتق��ر الطلبة يف املركز 

التا�شع بر�شيد 46 نقطة.
ويف مب��اراة اأخ��رى، ل��ن تق��ل اإث��ارة واأهمي��ة عن 
املب��اراة الأوىل، يح��ل ن��ادي ال��زوراء �شيفًا على 

نادي النجف على ملعب الأخري.
فري��ق النوار���س ي�شع��ى اإىل التواج��د يف املثل��ث 
الذهب��ي، من اج��ل امل�شاركة يف اح��دى البطولت 
القاري��ة املو�ش��م املقب��ل، ول��ول تذب��ذب نتائ��ج 
النوار�س يف الآونة الأخرية لكان الزوراء متواجداً 

�شمن فرق القمة.
اجل��دول غ��ري املنظم ملباري��ات ال��دوري املمتاز، 
اأث��ر ب�شكل �شلبي عل��ى مردود الالعب��ن وبالتايل 
انعك���س هذا الأمر عل��ى نتائج الفري��ق الذي حقق 
15 انت�شاراً هذا املو�شم و8 تعادلت و5 هزائم.
م��درب الفريق ع�ش��ام حمد، ينج��ز مهمته بهدوء، 

بالرغ��م من ال�شغوطات الكبرية التي حتاوطه 
من كل ح��دب و�شوب، فه��و الأن مطال��ب باإعادة 
ال��روح اإىل النوار�س بعد اخلروج من كاأ�س الحتاد 

الآ�شيوي امام غرميه التقليدي القوة اجلوية.
�شعوبة مباراة اليوم تكمن يف ملعب النجف الذي 
�شب��ب الكثري من امل�ش��اكل للزائري��ن، وما ي�شعب 
املب��اراة اك��ر، غي��اب كل من املهاج��م عالء عبد 
الزه��رة وح�ش��ن جوي��د ب�شب��ب احلرم��ان، وتبقى 
م�شاركة ع��الء مهاوي يف �شك لعدم تعافيه متامًا 

من الإ�شابة.
ويف املقابل حتاول كتيب��ة غزلن البادية، احلاق 
الهزمي��ة بال��زوراء ملوا�شل��ة النتائ��ج الإيجابي��ة 
عل��ى ملعب النجف الذي يعد م�ش��در اإزعاج للفرق 

اجلماهريية.
ودائم��ًا م��ا كان احل�شور اجلماهريي، ه��و ال�شمة 
الب��ارزة يف املباري��ات الت��ي تق��ام عل��ى ملع��ب 

النجف.
ويحت��ل الزوراء املركز اخلام�س بر�شيد 53 نقطة، 
فيم��ا يقف النج��ف يف املركز الثام��ن وميتلك يف 

جعبته 47 نقطة. 

إلتاحة الفرصة

وجوه جديدة في كتيبة أسود الرافدين أمام لبنان وقطر تحضيرًا لتصفيات المونديال
 يدخ��ل منتخ��ب اأ�شب��ال العراق بك��رة القدم حت��ت 15 عامًا، 
مع�شك��راً تدريب��ًا ه��و الأول له من��ذ انط��الق حت�شرياته التي 
تاأت��ي ا�شتع��داداً للم�شارك��ة يف ت�شفيات بطول��ة اآ�شيا العام 

املقبل.
وقال م��درب منتخب الأ�شبال �شع��د ها�شم يف ت�رشيح ن�رشه 
املوق��ع الر�شم��ي لالحت��اد اإن "18 لعب��ًا يوا�شل��ون رحل��ة 
الإع��داد التي انطلقت منذ ثالث��ة ا�شهر، حيث جترى وحداتهم 
التدريبية على ملعب اخلم�شة اآلف متفرج يف مدينة ال�شدر".
واأ�ش��اف "من اأجل رفع وترية الإع��داد، من املوؤمل اأن يدخل 
املنتخب بعد عيد الفطر املبارك مع�شكرا تدريبيًا يف حمافظة 
الديوانية يت�شمن اإجراء عدد من اللقاءات التجريبية مع فرق 
م��ن حمافظ��ات الديواني��ة والنج��ف وال�شماوة بغي��ة زيادة 

الحتكاك والوقوف على امل�شتويات الفنية لالعبن". 
واأ�ش��اف ها�شم اأن "البحث ع��ن لعبن من فرق املحافظات 
الت��ي �شيت��م مقابلته��ا �شيكون هدف��ًا لل��كادر التدريبي الذي 
�شيوج��ه اأنظ��اره نح��و املوؤهل��ن منه��م ل�شمه��م للمنتخ��ب 
و�شم��ن الأعم��ار املحددة". يذك��ر اأن منتخ��ب الأ�شبال حتت 
قي��ادة املدرب �شع��د ها�شم جنح يف خطف لق��ب بطولة اآ�شيا 

عام 2014 التي جرت يف ايران.

 اك��د نائب رئي�س الهيئ��ة الإدارية لنادي الق��وة اجلوية، العميد 
ولي��د حمي��د الزي��دي، اأن اإدارة النادي متم�شك��ة باملدرب با�شم 
قا�ش��م ملعرف��ة حقيق��ة مفاو�شات��ه مع ن��ادي ال�رشط��ة. وقال 
الزي��دي يف ت�رشي��ح ن�رشه املوق��ع الر�شمي للن��ادي "ل �شحة 
لالأقاوي��ل الت��ي اأ�شيع��ت هن��ا وهناك �ش��واء كانت ب��ن بع�س 
الأ�شخا���س اأو التي �رشبتها بع���س مواقع التوا�شل الجتماعي 
اأو ع��ن طريق املواقع الت��ي مل تعتمد امل�شادر لتن�رش اأخبار غري 
دقيق��ة نفهم دوافعه��ا وتوقيتاتها". واأو�ش��ح اأن "اإدارة النادي 
جل�ش��ت م��ع مدرب الفري��ق با�شم قا�ش��م لتدار�س بع���س الأمور 
التي تخ�س م�شرية الفريق يف دوري الكرة يف لقاء �شادته روح 
الأخ��وة واملحبة بن اإدارة النادي واملدرب وهي عالقة مثالية 
حر�شن��ا وامل��درب على اإدامته��ا للو�ش��ول اإىل روؤى وت�شورات 
م�شرتك��ة تخدم جميع الأط��راف لأننا نوؤم��ن اأن العمل الإداري 
والفن��ي ل ميكن ف�شلهما باي حال من الأحوال لذلك فان ادارة 
الن��ادي داب��ت على توف��ري كل م�شتلزمات جن��اح مهمة املدرب 
ولعبي��ه لبل��وغ طموح��ات ادارة الن��ادي وجماهريه��ا وه��و 

احل�شول على درع الدوري الذي طال انتظاره".

 ا�شتدع��ى املدير الفني للمنتخب الأوملبي بكرة القدم 
عبد الغني �شهد، ٣٠ لعبا لالنخراط بتدريبات الفريق 
الت��ي �شتنطل��ق الي��وم اخلمي�س، حت�ش��ريا ملواجهتي 
املنتخب ال�ش��وري ال�شقيق الوديتن اللتن �شتجريان 
يف ال�شاد�س والع�رشين والتا�شع والع�رشين من ال�شهر 
اجلاري على ملع��ب كربالء الدويل م�شطحبن معهم 
ج��وازات ال�شف��ر خا�شة لالعب��ن اجلدد. وق��ال �شهد 
اإن "قائم��ة الالعبن املدعوة �شم��ت الأ�شماء ) احمد 
با�شل واجمد رحيم وحيدر حممد وعلي لطيف واحمد 
عب��د الر�شا وبره��ان جمعة ورعد ف��ر ومهند ارزيج 
وعالء رعد وعالء مهاوي وحمزة عدنان وعلي كاظم 
وب�ش��ار ر�ش��ن وح�ش��ن علي واجم��د عط��وان و�شفاء 

ه��ادي واحم��د حم�ش��ن ) اومي��كا( واحم��د حم�ش��ن ) 
اب��و كري�ش��ة( وم��ازن فيا�س وحمم��د �شالح وحممد 
خال��د جفال وطاه��ر حميد وم�شطف��ى الأمن ووليد 
كرمي وعل��ي النا�شيء و�شريكو ك��رمي وفرحان �شكور 
وامين ح�شن وجبار ك��رمي وذو الفقار عايد. واختتم 
املنتخ��ب الأوملبي، مع�شك��ره التدريبي يف العا�شمة 
التايلندي��ة بانكوك بعد ان خا���س مباراتن وديتن 
ام��ام ت�شونب��وري التايلن��دي والأوملب��ي التايلندي. 
واأنه��ى الوملب��ي مبارات��ه اأم��ام نظ��ريه التايلن��دي 
بالتع��ادل الإيجابي بهدف ملثله و�شط اأجواء ممطرة، 
حي��ث متكن متو�شط ميدان القوة اجلوية حممد جفال 

من حتقيق هدف العراق الوحيد يف املباراة.

 رف��ع مدرب ن��ادي النفط ح�شن احم��د، �شعار التحدي 
والثقة للفوز يف املباريات القادمة لفريقه يف الدوري 
العراق��ي املمت��از لك��رة الق��دم، موؤك��داً اأن املباريات 
املتبقية �شتكون مبثابة النهائي، معرباً عن اطمئنانه 
للم�شت��وى الفردي واجلماعي لالعبي النفط.  ويوا�شل 
فري��ق النفط بكرة الق��دم تدريباته املكثفة مع خو�س 
املباري��ات الودي��ة واأخره��ا اأم��ام الكهرب��اء والت��ي 
انتهت مل�شلح��ة النفط بثالثة اأه��داف مقابل هدفن.  
وقال احم��د يف ت�رشي��ح ل�)اجلورن��ال( اإن "موا�شلة 
التدريبات املكثفة امر مهم للغاية من اجل املحافظة 
عل��ى جاهزية الفري��ق وعدم التاأثر م��ن فرتة التوقف 
عن خو�س مباريات الدوري". واأ�شاف "مطمئن على 
امل�شت��وى الف��ردي واجلماع��ي لالعبن وارف��ع �شعار 

التح��دي بثقة عالية للمباري��ات القادمة"، م�شرياً اإىل 
اأن "النفط جاه��ز اأكر من اأي وقت ملواجهة اأي فريق 
كب��ري يف ال��دوري املمت��از". واأو�ش��ح اأن "املباريات 
اخلم���س املتبقية للفريق يف املو�ش��م الكروي �شتكون 
كل مب��اراة مبثابة مب��اراة نهائية للنف��ط"، لفتًا اإىل 
اأن "لعبي��ه عازم��ن عل��ى الظف��ر بنق��اط كل مباراة 
وه��و ال�شبيل الوحيد خلطف لقب ال��دوري". وتابع اأن 
"لق��ب الدوري ب��ات اأقرب لفريق النف��ط اأكر من اأي 
الف��رق الأخرى وامليدان �شيكون �شاه��داً على اأف�شلية 
فريق��ه بخط��ف لقب املو�ش��م الك��روي". ويحتل فريق 
النفط �ش��دارة ترتيب الدوري العراقي املمتاز بر�شيد 
67 نقط��ة، ح�شدها من 19 انت�شاراً و10 تعادلت 

وهزميتن فقط.  

الديوانية تحضر منتخب 
األشبال الشهر المقبل

الكشف عن حقيقة مفاوضات 
الجنرال مع القيثارة

30 العبًا في قائمة األولمبي لمواجهتي سوريا

مدرب النفط مطمئن على مستوى العبيه

وق��ال املدي��ر الإداري للمنتخ��ب الوطن��ي با�ش��ل كوركي�س يف 
ت�رشي��ح ن���رشه املوق��ع الر�شم��ي لالحت��اد اإن "اجله��از الفني 
للمنتخ��ب بقي��ادة با�ش��م قا�ش��م، عق��د اجتماع��ًا م��ع رئي���س 
احت��اد الك��رة ظهر الثالث��اء بح�ش��ور رئي�س جلن��ة املنتخبات 
فال��ح مو�شى، حيث مت تق��دمي منهاج الإع��داد ملباراتي تايلند 

والإمارات املقبلتن".
واأ�ش��اف اأن "املدي��ر الفن��ي للمنتخ��ب طل��ب اإج��راء مباراتن 
وديت��ن حت�شرياً للمواجهت��ن املذكورتن حيث متت املوافقة 
على طلبه ومفاحتة الحتادين ال�شقيقن يف لبنان وقطر ب�شاأن 
املواعي��د املحددة". واأو�شح اأن "الحت��اد فاحت نظريه اللبناين 
لإج��راء مباراة دولية ودي��ة يف الع�رشين اأو احلادي والع�رشين 

م��ن اآب املقب��ل يف الب�رشة، على اأن يواج��ه نظريه القطري يف 
ماليزي��ا ي��وم اخلام���س والع�رشين م��ن ال�شهر ذات��ه". وي�شعى 
مدرب املنتخب الوطني با�شم قا�شم، اإىل جتهيز الالعبن ب�شكل 
جي��د قبل مواجهتي تايلن��د والإمارات، حي��ث ياأمل "اجلرال" 
اإتاح��ة الفر�ش��ة اإىل اأكرب عدد ممكن م��ن الالعبن. وقال قا�شم 
يف ت�رشي��ح ل�)اجلورن��ال( اإن “اجلميع يدرك حج��م و�شعوبة 
مهم��ة تدري��ب املنتخب الوطن��ي، واليوم نحاول ق��در الإمكان 
تقدمي �شيء للك��رة العراقية، رغم الظروف، حيث يتوجب علينا 

ان نقوم مبا يلبي طموح اجلماهري العراقية واملعنين”.
 واأو�ش��ح “كما اأ�شار الكادر التدريبي للمنتخب الوطني �شابقًا، 
�شنح��دث ثورة تغي��ري يف ت�شكيلة ا�ش��ود الرافدين، خالل الفرتة 
املقبل��ة من الت�شفيات". واأ�ش��اف “حان وقت اإجراء تغيري يف 
ت�شكيل��ة املنتخب الوطني واإعطاء الفر�ش��ة لل�شباب والالعبن 

الذي��ن مل متن��ح لهم فر�شة امل�شاركة مع ا�ش��ود الرافدين خالل 
الف��رتة املا�شية”. واأو�ش��ح اأن “�شيق الوق��ت كان �شببًا لعدم 
ا�شتدع��اء عدد اأك��رب من الالعب��ن اجلدد، حي��ث ا�شتلمت مهام 
تدري��ب املنتخب الوطني يف ف��رتة حرجة وينتظرين عمل كبري 
اأ�شع��ى اإىل اإجنازه خ��الل فرتة ق�شرية”. وا�ش��ار اىل انه “متت 
اإ�شافة الالعبن فهد طالب واحمد عبد الر�شا وامين ح�شن، اإىل 
قائمة املنتخب و�شن�شيف من 4 اإىل 5 لعبن �شباب من الذين 
نتو�شم فيهم خرياً يف مباراتي لبنان وقطر”. وتابع اجلرال – 
كم��ا يلقبه اجلمه��ور- اأن “ا�شتدعاء الالعب��ن اجلدد لن يكون 
فق��ط م��ن اج��ل التواجد م��ع املنتخب الوطن��ي، واإمن��ا �شتكون 
له��م فر�شة للعب اأي�شًا”. وبن بالق��ول: “منذ ا�شتالمي ملهمة 
قيادة املنتخب الوطني، و�شحنا للجميع باأننا ننظر اإىل جميع 
الالعب��ن بنظرة واحدة ونقف على م�شاف��ة واحدة من اجلميع 

ول نف��رق بن لع��ب واآخر”. ولف��ت اإىل اأن “ال��كادر التدريبي 
ينظ��ر دائمًا اىل م�شلح��ة املنتخب، ولديه دراي��ة كافية ويقف 
على اأر�شية �شلبة ولن يتاأث��ر ب�شغوطات ال�شارع الريا�شي”. 
واأكم��ل بالق��ول: اأن “جمي��ع الالعب��ن بالن�شبة لن��ا �شوا�شية، 
ونح��ن نوؤمن ب�شيا�ش��ة الحت��واء، والدليل اإنن��ا اأعطينا فر�شة 
اأخ��رى ليا���رش قا�ش��م وج�شنت م��ريام وغريهم م��ن الالعبن”. 
وحقق اجل��رال نتائج مر�شية لكتيبة ا�ش��ود الرافدين، بالرغم 
م��ن الف��رتة الق�شرية لت�شلمه قي��ادة دفة املنتخ��ب الوطني، اإذ 
انت���رش يف مبارات��ه الأوىل على املنتخ��ب الأردين وديًا بهدف 
نظي��ف، وتع��ادل �شلبيًا مع منتخب كوري��ا اجلنوبية �شلبيًا من 
دون اأه��داف، واأخرياً تعادل اإيجابيا م��ع اليابان بهدف ملثله. 
وكان��ت م�شادر مقربة من امل��درب اأو�شحت اأن "اجلرال" من 

املرجح اأن ي�شتدعي الالعبان �شالح �شدير وكرار حممد.

فاحت االحتاد العراقي املركزي 
لكرة القدم، نظرييه يف 

لبنان وقطر الإقامة مباراتني 
وديتني اأمام منتخبنا الوطني 

حت�ضريًا ملواجهة نظرييه 
التايلندي واالإماراتي يف 

اإطار اجلولة ما قبل االأخرية 
يف ت�ضفيات مونديال رو�ضيا 
يف  �ضتجري  والتي   2018

احلادي والثالثني من اآب 
املقبل واخلام�س من اأيلول 

املقبل.
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ال�شاب��ق يون���س  ال��دويل  النج��م  تر�ش��ح  اأث��ار   
اإدارة  قل��ق  الطلب��ة  ن��ادي  لرئا�ش��ة  حمم��ود، 
"الأني��ق" احلالية، مما اأدى ن�شوب خالف حاد 
ب��ن الطرف��ن. وقال م�ش��در يف ن��ادي الطلبة 
ل�)اجلورن��ال( اإن "خالًفا حاًدا ن�شب بن رئي�س 
الهيئ��ة الإداري��ة لن��ادي الطلب��ة وجن��م الفريق 
ال�شاب��ق يون���س حممود عق��ب الجتم��اع الذي 
�شم كل م��ن رئي�س النادي ع��الء كاظم ونائبه 
حممد الها�شمي وجمموع��ة من الالعبن اأمثال 
يون�س حممود و�شام��ر �شعيد وهوار املال حممد 
الن��ادي".  اأو�ش��اع  ملناق�ش��ة  نا���رش  وحمم��د 
واأو�شح اأن "يون�س حممود ك�شف عن رغبته يف 
الرت�شيح لرئا�ش��ة النادي يف الدورة النتخابية 
املقبلة من اجل اإنقاذ الفريق من و�شعه احلايل 
وا�شتعادة اأجماده ال�شابق��ة". وتابع اأن "رئي�س 

الهيئة الإدارية ع��الء كاظم، اأبدى انزعاجه من 
ت�رشف يون�س وطالبه بت�شديد الديون املرتتبة 
عل��ى الن��ادي مل�شلحته والبالغ��ة 400 مليون 
دين��ار عراق��ي والت��ي دفعها كاظ��م بوقت كان 
مي��ر الفريق باأزم��ة مالي��ة خانق��ة". ولفت اإىل 
اأن "ع��الء كاظم ان�شحب م��ن الجتماع غا�شبًا 
م��ن يون���س حممود". اجلدي��ر بالذك��ر اأن نادي 
الطلب��ة �شب��ق واأن من��ح يون���س حمم��ود كتاب 
متثي��ل الن��ادي يف اجلمعي��ة العمومي��ة لحتاد 
انتخاب��ات  يف  الرت�شي��ح  ل��ه  ليت�شن��ى  الك��رة 
الحتاد بال��دورة املقبل��ة. وكان جنم املنتخب 
الوطن��ي ونادي الطلبة ال�شاب��ق ك�شف عن نيته 
بدخ��ول �شب��اق النتخاب��ات يف اإحت��اد الك��رة. 
حيث �شلم بنف�شه كت��اب تر�شيحه لدخول �شباق 
النتخاب��ات لرئا�ش��ة الحتاد ممث��ال عن نادي 
الطلب��ة، بيد رئي�س الحتاد احل��ايل عبد اخلالق 

م�شعود.

 اأعلن��ت وزارة ال�شب��اب والريا�شة، ع��ن اأهداف زيارة 
للع��راق  دافي��دز  ادغ��ار  ال�شاب��ق  الهولن��دي  النج��م 
وزيارت��ه امليداني��ة مللع��ب ال�شعب ال��دويل واملدينة 
الريا�شي��ة يف الب�رشة، فيما بينت اأن اقتناع منتخب 
ال�شاط��ري باللع��ب يف الع��راق متعل��ق بانطباع��ات 

النجم الهولندي.
وق��ال مدي��ر اع��الم وزارة ال�شب��اب والريا�ش��ة عل��ي 
العط��واين ل�)اجلورنال( اإن "الالع��ب الهولندي اإدغار 
دافي��دز، ح�رش للع��راق   برتتيب م��ع ال�رشكة الراعية 
وهي �رشك��ة توا�شل الإماراتي��ة  وبتمويل من احدى 

اجلهات اخلا�شة املحبة للعراق وريا�شته".
واأ�ش��اف "دافي��دز ح���رش ممث��ال وخم��ول م��ن قب��ل 
الالعب��ن ال�شاط��ري  لكي يطل��ع على الو�ش��ع العام 
وم��كان اإجراء املباراة املقررة بن منتخب الأ�شاطري 

وجنوم املنتخب الوطني املتوج بكاأ�س اآ�شيا 2007". 
 واو�شح اأن "النجم الهولندي ال�شابق �شينقل لزمالئه 
انطباعات��ه ح��ول كرة الق��دم العراقية، ليق��رر بعدها 
اأولئ��ك الالعب��ن احل�ش��ور اإىل الع��راق م��ن عدم��ه"، 
م�ش��رياً اإىل اأن "ح�ش��ور الالعب��ن متعل��ق بال�ش��ورة 

التي �شينقلها دافيدز لباقي زمالئه من الالعبن".
واكد مدير اإعالم وزارة ال�شباب والريا�شة، نحن "على 
ثقة وم��ن خالل مرافقتنا لالعب ب��اأن ال�شورة كانت 
اإيجابي��ة ج��داً وانطباع ممثل ال�شاط��ري كان رائعًا"، 
مبين��ًا اأن "الأمور �شائرة بالجتاه ال�شحيح ووفق ما 
هو خمطط له وان الفرح��ة قادمة للجماهري العراقية 
قريب��ًا جداً". وكان��ت وزارة ال�شباب والريا�شة اتفقت 
م��ع �رشكة توا�ش��ل الإماراتي��ة على ان تق��وم �رشكة 
توا�ش��ل الماراتية باختيار 16 لعبًا من بن قائمة 
ال��� 30 لتمثي��ل منتخ��ب ال�شاطري يف مب��اراة ملعب 

جذع النخلة �شهر اآب املقبل. 
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