
 دخلت ا�ضت�ضافة قطر بطولة كاأ�س العامل 2022 
نفق��ًا مظلم��ًا، م��ع اإع��ان الإم��ارات وال�ضعودية 
والبحرين وم�رص عن قطع العاقات الدبلوما�ضية 
معها، ب�ضبب "تدخلها يف ال�ضوؤون الداخلية ودعم 
الإره��اب"، اإذ م��ن املتوق��ع اأن تتفاق��م اأزمته��ا 
القت�ض��ادية، مع و�ضول اإجمايل الدين اخلارجي 
املحل��ي  الن��اجت  م��ن   150% م��ن  قراب��ة  له��ا 
الإجم��ايل، الأم��ر ال��ذي �ض��ي�رصب ا�ض��تعداداتها 
ل�ضت�ض��افة احلدث العاملي، بح�ض��ب تقرير �ضابق 

لوكالة الت�ضنيف الئتمانية الدولية )موديز(.
 وكان��ت "مودي��ز" اأطاح��ت بقط��ر يف ت�ض��نيفها 
مرجع��ة   ،"Aa3" اإىل   "Aa2" م��ن  ال�ض��يادي 
الأ�ض��باب اإىل "�ض��عف و�ض��عها اخلارجي، وعدم 
اليقني ب�ضاأن ا�ضتدامة منوذج النمو يف الدولة اإىل 
ما بعد ال�ض��نوات القليلة املقبل��ة"، وهو ما تفاقم 
م��ع اإعان ال��دول اخلليجي��ة وم���رص مقاطعتهم 
الدبلوما�ض��ية له��ا، حي��ث ن��زل موؤ�رص البور�ض��ة 
الأوىل م��ن  ال���5  الدقائ��ق  %5.7 يف  القطري��ة 

التعام��ات الي��وم الثاث��اء، بع��د �ض��اعات م��ن 
اإع��ان املقاطع��ة. وقالت "مودي��ز" يف تقريرها: 
"بلغ اإجمايل الدين اخلارجي لقطر ما يقرب من 
%150 من الناجت املحلي الإجمايل يف 2016، 
مقارنة مب��ا يقدر بنحو %111 خ��ال 2015.. 
ويعت��ر ارتفاع ن�ض��بة م�ض��توى الدي��ن اخلارجي 
مقارن��ة بالن��اجت املحل��ي الإجم��ايل يف قطر هو 
."Aa2-Aa3 الأعلى بني الدول ذات الت�ضنيف

اخلليجي��ة  املقاطع��ة  توؤث��ر  اأن  املتوق��ع  وم��ن   
امل�رصية مع قط��ر على قرار الحتاد الدويل لكرة 
الق��دم )فيف��ا( مبنحها ح��ق ا�ضت�ض��افة مونديال 
لإدانتها بدعم الإرهاب. واأ�ض��بح  2022، نظ��راً 
يف حك��م املوؤك��د �ض��حب ���رصف تنظي��م بطول��ة 
كاأ�س اخلليج "خليج��ي 23" من قطر، بعد اإعان 
الإمارات وال�ض��عودية والبحرين واليمن، عن قطع 
العاق��ات الدبلوما�ض��ية معه��ا، ب�ض��بب "تدخلها 
يف ال�ض��وؤون الداخلي��ة ودعمه��ا الإرهاب". وكان 
الحت��اد اخلليج��ي لك��رة الق��دم من��ح قط��ر ح��ق 
ا�ضت�ض��افة البطول��ة، يف الفرتة من 22 دي�ض��مر 
)كان��ون الأول( وحت��ى 5 يناير )كان��ون الثاين( 

2018، بدًل من الكويت، التي تعر�ض��ت لعقوبة 
جتميد الع�ض��وية من الحتاد ال��دويل لكرة القدم 
)فيف��ا(.  وم��ن املنتظ��ر اأن يعلن ر�ض��ميًا عن نقل 

اأو اإلغ��اء "خليج��ي 23"، خ��ال الأي��ام املقبل��ة. 
وكذلك اأعلن نادي الأهلي ال�ضعودي ام�س الإثنني 
ف�ض��خ عقد الرعاي��ة مع �رصكة اخلط��وط القطرية، 

وذل��ك عق��ب اإع��ان ال�ض��عودية قط��ع العاق��ات 
الدبلوما�ض��ية م��ع دولة قط��ر. وذك��ر الأهلي عر 
ح�ض��ابه الر�ض��مي على تويرت ام�س الإثنني: "يعلن 
النادي الأهلي ال�ض��عودي عن ف�ض��خ عقد الرعاية 
امل��رم ب��ني الن��ادي الأهل��ي و�رصك��ة اخلط��وط 
حكومتن��ا  لتوجه��ات  اتباع��ًا  وذل��ك  القطري��ة، 
الر�ضيدة". كما �ضبق واأعلن الأهلي عن جتديد عقد 
الرعاي��ة لثاث��ة اأعوام اأخ��رى كان من املفرت�س 
اأن تنته��ي يف 2020.   ويف �ض��ياق مت�ض��ل، اأكد 
الأم��ني العام ملجل�س اأبو ظبي الريا�ض��ي، عارف 
الع��واين، اأن قط��ع العاقات مع قط��ر اأمر طبيعي 
وفق��ًا ملجري��ات الأح��داث يف الف��رتة الأخ��رة.  
وغرد الع��واين على تويرت قائًا: "�ض��عوب اخلليج 
واأغلب ال�ض��عب القطري اأ�ضبح واعيًا باأن ما حدث 
كان متوقع��ًا يف ظ��ل �ض��يطرة الإخواجنية ودعم 
الإره��اب ب�ض��كل وا�ض��ح". واأع��اد الع��واين ن���رص 
بع���س التغريدات الي��وم الإثنني، مت�ض��ائًا: "من 
اليوم يدفع ثمن �ضيا�ض��ة احلكوم��ة القطرية بدعم 
الإرهابي��ني من الإخوان والقاع��دة واحلوثيني؟.. 

يدفع الثمن ال�ضعب القطري".

وترددت اأنباء ح��ول اإعان املعلق الإماراتي 
ال�ض��هر عل��ي �ض��عيد الكعب��ي رحيل��ه م��ن قنوات 
beIN SPORTS، عق��ب قرار قطع العاقات 
ب��ني الإمارات وال�ض��عودية وم�رص م��ع قطر. ولن 
يك��ون الكعب��ي فق��ط اأب��رز الراحلني ع��ن القناة، 
ال�ض��عودي فه��د  اأن املعل��ق  اأي�ض��ًا  واإمن��ا ت��ردد 
العتيب��ي ق��رر الرحيل لل�ض��بب نف�ض��ه، علم��ا اأنها 
لي�ض��ت املرة الأوىل التي يرح��ل فيها الكعبي عن 
القن��اة، حيث �ض��بق ل��ه الرحيل ب�ض��بب جتاوزات 
قط��ر، قبل اأن يعود يف 2016. وال�رصبة اجلديدة 
التي تلقتها قطر، مع اإعان الإمارات وال�ض��عودية 
والبحرين وم�رص عن قطع العاقات الدبلوما�ضية 
معها، ب�ضبب "تدخلها يف ال�ضوؤون الداخلية ودعم 
الإرهاب"، فبعد اقرتاب �ضحب �رصف تنظيم كاأ�س 
اخللي��ج "خليجي 23" منها، �ض��يكون م�ضت�ض��فى 
"اأ�ضبيتار" يف اأكادميية "اأ�ضباير" القطرية خاليًا 
م��ن اأي ريا�ض��ي م��ن ال��دول اخلليجي��ة الث��اث. 
وكان م�ضت�ض��فى "اأ�ض��بيتار" مق�ض��داً للريا�ضيني 
اخلليجي��ني، اإذ كان��وا يلج��اأون اإلي��ه للعاج من 

الإ�ضابات اأو خلو�س برامج تاأهيلية.

أبرزها استضافة المباريات

"الجورنال" تكشف أبرز محاور اجتماع اتحاد الكرة بوزارة الشباب الرياضة في فندق بغداد
 اأعل��ن اجلهاز الفني للمنتخ��ب الإماراتي لكرة القدم، عن مواجهة 
منتخ��ب لو���س ودي��ًا، يف مع�ض��كره احل��ايل يف ماليزي��ا، وذلك 
ي��وم غد الأربعاء. وتاأت��ي املباراة يف اإطار ا�ض��تعدادات املنتخب 
الإمارات��ي، ملواجهة منتخ��ب تاياند يف ت�ض��فيات كاأ�س العامل 
التاياندي��ة  العا�ض��مة  يف  اإقامته��ا  واملق��رر   ،2018 رو�ض��يا 
بانك��وك ي��وم 13 يونيو اجلاري.  وكان مق��ررا اأن يلتقي منتخب 
الإم��ارات وديا مع لبنان، ولكن الأخر اعتذر عن عدم اللعب ليتم 
ال�ض��تعانة مبنتخب لو�س.  وي�ض��عى املنتخ��ب الإماراتي بقيادة 
امل��درب الأرجنتيني اجلديد اإدجاردو ب��اوزا، خال مباراة لو�س 
الودية للتعرف على كافة القدرات اخلا�ض��ة باعبيه، واجلاهزية 
البدني��ة لكل لعب اإ�ض��افة اإىل ر�ض��م مامح الت�ض��كيلة الرئي�ض��ية 
التي �ضيدخل بها لقاء منتخب تاياند يف 13 من ال�ضهر اجلاري. 
وقال عبد اهلل �ض��الح امل�رصف، عل��ى املنتخب الوطني الأول:" اإن 
املباراة الودية تاأتي وفقا ملا طلبه اجلهاز الفني بخو�س مباراة 
ودية مع منتخب اآ�ضيوي، يكون اأ�ضلوب لعبه وطريقة لعبه مقاربة 
للمنتخ��ب التايان��دي، اإ�ض��افة اإىل اإدراكن��ا متام��ا لأهمية هذه 
املباراة الودية للمدرب باوزا، ولكل اأع�ض��اء اجلهاز الفني، كونها 

�ضت�ضاعد كثرا يف حتديد مكامن القوة وال�ضعف يف املنتخب، 

 اأعلن الحتاد العراقي لكرة القدم، عقد اجتماع بني جلنة ال�ضالت يف 
الحت��اد، مبمثلي الف��رق املتاأهلة اىل نهائيات ال��دوري املمتاز بكرة 
ال�ض��الت. وق��ال بيان �ض��ادر عن الحت��اد تلقت )اجلورنال( ن�ض��خة 
من��ه، اإن "اأهم ما متخ���س عنه املوؤمتر الفني لأندي��ة الدوري املمتاز 
واملتاأهل��ة اإىل نهائي��ات كرة ال�ض��الت، والذي عق��د يف مقر الحتاد 
العراق��ي املرك��زي لكرة القدم، ه��و اقام��ة الأدوار النهائية الأوىل يف 
العا�ضمة بغداد، حيث حتت�ضن قاعة نادي الكرخ مباريات املجموعة 
الأوىل ومباريات املجموعة الثانية يف قاعة ال�ض��باب". واأ�ضاف "مت 
تق�ض��يم الأندية اإىل جمموعتني، حيث �ض��مت املجموع��ة الأوىل اأندية 
)نفط الو�ض��ط - م�ض��ايف اجلن��وب - امليناء - اخلالدون - م�ض��ايف 
الو�ض��ط(، اأم��ا الثاني��ة فتاألفت م��ن )نفط اجلن��وب - ال�رصط��ة - غاز 
ال�ض��مال - غاز اجلنوب - اجلنوب(". ومن املقرر ان تنطلق مباريات 
الأدوار النهائي��ة يف احلادي ع�رص من �ض��هر حزي��ران احلايل. ويدخل 
فري��ق �ض��الت ن��ادي نف��ط الو�ض��ط، مع�ض��كراً تدريبيًا يف العا�ض��مة 
الإيرانية طهران، ملدة 12 يوما، ا�ض��تعدادا لبطولة الأندية الآ�ض��يوية، 
التي �ض��تنطلق مناف�ض��اتها يف فيتنام، يوم 20 من �ضهر يوليو / متوز 
املقبل. ي�ض��ار اإىل اأن قرعة بطولة اأندية اآ�ض��يا، اأوقعت نفط الو�ض��ط يف 
املجموعة الثانية، اإىل جان��ب اأندية الريان القطري وفامو�س الهندي 

ودي�ضي اإنف�ضت الطاجيك�ضتاين. 

 ترتقب �ضبعة اأندية نتيجة �ضحب قرعة الأدوار النهائية 
يف كاأ���س الحت��اد الآ�ض��يوي 2017، والتي جتري يف 
العا�ض��مة املاليزي��ة كوالملب��ور اليوم الثاث��اء، عند 

ال�ضاعة 3 ع�رصاً بالتوقيت املحلي.
يف نهائ��ي منطق��ة غ��رب اآ�ض��يا، يتقابل الق��وة اجلوية 
العراق��ي وحام��ل اللق��ب م��ع الوح��دة ال�ض��وري، حيث 
�ض��يتم �ضحب القرعة من اأجل حتديد الفريق امل�ضت�ضيف 
ملباراة الذهاب وامل�ضت�ض��يف ملباراة الإياب. و�ض��يتم 
ذات الأم��ر ملنطق��ة ���رصق اآ�ض��يان، حي��ث تاأه��ل للدور 
النهائ��ي �ض��ريز نيغرو���س الفلبين��ي وه��وم يونايت��د 
ال�ض��نغافوري. ويتاأه��ل بط��ل منطقة اآ�ض��يان م��ن اأجل 
الن�ض��مام اإىل اأبط��ال مناط��ق اجلن��وب )بينغال��ورو 

الهن��دي( والو�ض��ط )ال�ض��تقال الطاجيك��ي( وال���رصق 
املناط��ق.   ملح��ق  يف  ال�ض��مايل(،  الك��وري   4.25(
و�ضت�ض��حب الي��وم اأي�ض��ًا، قرع��ة الدوري��ن قب��ل نهائي 
والنهائ��ي يف ملح��ق املناط��ق، وكذل��ك قرع��ة �ض��يتم 
حتديد الفريق امل�ضيف لنهائي كاأ�س الحتاد الآ�ضيوي 
2017 بني بطل غرب اآ�ض��يا وبط��ل امللحق الإقليمي. 
الأندية امل�ضاركة يف الأدوار النهائية هي: القوة اجلوية 
والوحدة ال�ض��وري )نهائي غرب اآ�ضيا(، �ضريز نيغرو�س 
الفلبين��ي و هوم يونايتد ال�ض��نغافوري )نهائي منطقة 
اآ�ضيان(، ال�ض��تقال الطاجاك�ضتاين )بطل منطقة و�ضط 
اآ�ض��يا(، بينغالورو الهندي )بطل منطقة جنوب اآ�ض��يا(، 

اآ�ضيا(. 4.25 الكوري ال�ضمايل )بطل منطقة �رصق 

 

 اق��رتب م��درب اللياقة البدني��ة الإ�ض��باين، غونزالو 
رودريغ��ز من الع��ودة جم��دداً اىل ال��كادر التدريبي 
للمنتخب الأوملبي لتدريب املنتخب الأوملبي خال 
الت�ض��فيات املوؤهلة لبطولة اآ�ضيا حتت 23 عامًا يف 
ال�ض��ني. وق��ال م�ض��در مق��رب من م��درب املنتخب 
الأوملب��ي عب��د الغني �ض��هد ل�)اجلورنال( اإن "�ض��هد 
ي�ضعى اىل اإعادة مدرب اللياقة غونزالو رودريغز اىل 
الك��در التدريبي للمنتخب الأوملبي خال ت�ض��فيات 
بطولة اآ�ض��يا حتت 23 عامًا يف ال�ض��ني". واأ�ض��اف 
اأن "الم��ر الوحي��د ال��ذي يعي��ق اإمتام ال�ض��فقة هو 
ارتب��اط غونزالو بعقد عمل مع اكادميية "ا�ض��باير" 

القطري��ة"، لفت��ًا اإىل ان��ه "م��ن املرج��ح ان يوق��ع 
م��درب اللياق��ة على عقد ملدة �ض��هر واح��د فقط، اأي 
مدة الت�ض��فيات". وتابع امل�ضدر – الذي ف�ضل عدم 
الك�ضف عن ا�ضمه- اأن "هناك اتفاق �ضفهي بني �ضهد 
وغونزال��و"، لفتًا اإىل اأنه "�ض��يتم الإعان عن اإمتام 
التعاقد ر�ض��ميًا خال الأ�ضبوع احلايل".  و�ضبق وان 
عمل غونزالو اىل جانب �ض��هد يف نهائيات اوملبياد 
"ريو دي جانرو" العام املا�ض��ي.  واوقعت قرعة 
املجموع��ة  يف  الوملب��ي  منتخبن��ا  الت�ض��فيات 
الثاني��ة اىل جان��ب منتخبات ال�ض��عودية والبحرين 
وافغان�ض��تان.  وي�ضارك يف الت�ض��فيات 40 منتخبًا 
مت تق�ض��يمها على 10 جمموعات، وبحيث ت�ض��م كل 

جمموعة اأربعة منتخبات.  

اإلمارات يواجه الوس وديًا 
استعدادًا لتصفيات المونديال

بغداد تحتضن مباريات 
األدوار النهائية لكرة الصاالت

قرعة األدوار النهائية في كأس االتحاد اآلسيوي اليوم

بطلب من شهد.. غونزالو يعود إلى ألولمبي

 واأ�ض��اف اأن "الجتم��اع ناق�س عدة اأم��ور، اأبرزها اإيجاد 
�ض��يغة ح��ول طريقة ت�ض��ييف املباريات الودي��ة الدولية 
مبلعب��ي الب�رصة وكرباء بعد مطالبة الوزارة احتاد الكرة 
تاأجر امللعب وا�ضتقطاع ن�ضبة من تذاكر مباراتي املنتخب 
الوملبي العراقي امام نظره ال�ض��وري".  واأ�ض��اف "متت 
مناق�ض��ة قرار الحتاد بنقل املباراتني اىل اربيل واخلروج 
ببيان حمل الوزارة م�ضوؤولية، تاأخر اجلهود الرامية لرفع 
احلظ��ر عن املاع��ب العراقي��ة وحماولة الك�ض��ب املايل". 
واو�ض��ح ان "اتفاقا ح�ض��ل بني وزارة ال�ضباب والريا�ضة 
واحت��اد الكرة لعقد ه��ذا الجتماع، الذي يهدف اىل جتاوز 
ما ح�ض��ل م��ن تقاط��ع يف وجه��ات النظر والتو�ض��ل اىل 

اتف��اق نهائ��ي يف مو�ض��وع اجله��ة امل�ض��تفيدة م��ن وارد 
مباريات املنتخبات الوطنية، ل�ض��يما بعد مطالبة الوزير 
لاحتاد بتاأجر ملعب كرباء الدويل وا�ضتقطاع ن�ضبة من 
تذاك��ر مباراتي املنتخب الأوملبي العراقي وال�ض��وري اىل 

الوزارة".
ولف��ت اىل ان "موقف احتاد الكرة وا�ض��ح، واأعلن عنه يف 

بيان ا�ضدره الحتاد اأم�س الأول".
واأكم��ل قائ��ًا: "عوائد دخ��ول اجلماه��ر والعانات يف 
امللع��ب وحقوق النقل التلفازي هي من ح�ض��ة احتاد كرة 
الق��دم، وهذا النظ��ام معمول ب��ه يف الدول الأخ��رى، على 
ان يك��ون هن��اك اتفاق مبنح الوزارة ن�ض��بة م��ن الواردات 
لل���رصف عل��ى ادامة امللعب وم��ا يحتاجه م��ن متطلبات 
اخ��رى تدخل �ض��من واجب��ات الوزارة". واأ�ض��ار امل�ض��در 

-ال��ذي ف�ض��ل ع��دم الك�ض��ف ع��ن ا�ض��مه- اىل اأن "وزارة 
ال�ض��باب والريا�ض��ة وافقت على مطالب احت��اد الكرة ولن 
تفر���س ر�ض��وم اإيج��ار على ا�ضت�ض��افة املباري��ات، وامنا 

�ضتاأخذ ن�ضبة من عوائد املباراة".
وزاد بالق��ول اإن "مب��اراة املنتخ��ب الأوملب��ي م��ع نظره 
ال�ضوري �ضتلعب على اأر�ضية ملعب كرباء الدويل بدًل من 

فران�ضوا حريري يف اأربيل".
وكان الحتاد العراقي لكرة القدم قد اأ�ض��در بيانًا يو�ض��ح 
فيه عن �ض��بب نقل مباراة الأوملبي مع نظره ال�ضوري من 

ملعب كرباء اىل ملعب فران�ضوا حريري يف اأربيل.
 وتوت��رت العاقة ب��ني الطرفني بعد املب��اراة الودية بني 
املنتخ��ب الوطن��ي امام نظ��ره الأردين عل��ى ملعب جذع 

النخلة يف حمافظة الب�رصة.

حيث تولت الوزارة تنظيم الأمور اللوج�ضتية وكذلك توفر 
المن بالتن�ض��يق م��ع وزارة الداخلي��ة وحمافظة الب�رصة، 

فيما توىل احتاد الكرة تنظيم اأمور ملعب املباراة.
واأو�ض��ح الحت��اد يف بيان مقت�ض��ب، ان الحت��اد هو من 

تكلف بنفقات ا�ضت�ضافة املنتخب الأردين بالكامل.
وم��ن املق��رر ان ي�ضت�ض��يف العراق ع��دداً م��ن املباريات 
الودي��ة الأخ��رى، حيث مت احل�ض��ول عل��ى موافقة ت�ض��عة 
منتخبات للعب على ار�س العراق خال الفرتة املقبلة من 

اجل دعم ملف رفع احلظر عن الكرة العراقية.
حي��ث اأو�ض��ح الحتاد يف بي��ان اأن " منتخب��ات المارات 
وفل�ض��طني  ولبن��ان  واجلزائ��ر  وتون���س  واإي��ران  ولبن��ان 
و�ض��وريا و�ض��لطنة عمان، وافقوا جميعًا عل��ى لعب مباراة 

ودية مع ا�ضود الرافدين خال الفرتة املقبلة".

 متكنت )اجلورنال( من احل�صول 
على اأبرز حماور اجتماع االحتاد 

العراقي لكرة القدم بوزارة ال�صباب 
والريا�صة والذي عقد يف فندق 

بغداد، يوم اأم�س، من اجل و�صع 
النقاط على احلروف واإيجاد �صيغة 
منا�صبة للتخل�س من التقاطعات يف 

وجهات نظر الطرفني.
وقال م�صدر يف االحتاد العراقي 

لكرة القدم لـ)اجلورنال( اإن "فندق 
بغداد �صهد اجتماعا جمع احتاد كرة 
القدم مع وزارة ال�صباب والريا�صة 
للتو�صل اىل اتفاق موحد من اجل 

اإيجاد �صيغة منا�صبة لو�صع حد 
للتقاطعات بني عمل الطرفني".
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 تاأخ��ر مدافع ن��ادي اودينيزي الإيط��ايل علي عدنان 
وجن��اح العربي الكويت��ي علي ح�ض��ني، يف اللتحاق 
ببعث��ة املنتخ��ب الوطن��ي املتواجدة حالي��ًا يف اإمارة 
راأ�س اخليمة بدولة المارات العربية املتحدة ا�ضتعداداً 
ملواجهة كوريا اجلنوبية ودي��ًا الأربعاء املقبل. وقال 
املدي��ر الإداري للمنتخ��ب الوطن��ي، با�ض��ل كوركي���س 
ل�<<اجلورنال ني��وز>> اإن "لعبي املنتخب الوطني 
عل��ي عدنان وعل��ي ح�ض��ني مل يتمكنا م��ن اللتحاق 
ببعث��ة املنتخ��ب الوطن��ي املتواجدة حالي��ًا يف اإمارة 
راأ���س اخليم��ة بدول��ة الم��ارات العربي��ة املتح��دة".  
وا�ض��اف اأن "تاأ�ض��رة الدخ��ول اىل دول��ة الم��ارات 
العربي��ة املتح��دة، ت�ض��ببت بتاأخ��ر التح��اق الاعبني 
بزمائهما ا�ضتعداداً ملواجهة كوريا اجلنوبية الأربعاء 

املقب��ل".  واأو�ض��ح اأن "احتاد الكرة ي�ض��عى اإىل تاأمني 
تاأ�ض��رات الدخول يف اأ�رصع وقت ممكن". ومن املوؤمل 
اأن ي�ض��ل مدافع اإيلف��روم الرنويجي، ريبني �ض��ولقا، 
اىل الم��ارات، م�ض��اء الي��وم، لتكتم��ل �ض��فوف ا�ض��ود 
الرافدين بعد التحاق لعب اإو�ضرت�ض��وند ال�ضويدي بروا 
نوري، �ض��باح اليوم، ببعثة املنتخب الوطني. واختار 
املدير الفني للمنتخب الوطني با�ض��م قا�ض��م ٢٤ لعبا 
للمواجهت��ني ه��م حممد كا�ض��د وج��ال ح�ض��ن وفهد 
طال��ب واحم��د ابراهيم و�ض��عد ناطق وم�ض��طفى ناظم 
وهم��ام ط��ارق وعلي فائ��ز وعلي عدنان ووليد �ض��امل 
واحم��د عبد الر�ض��ا وعاء عب��د الزهرة وامين ح�ض��ني 
و�ض��عد عبد المر واجمد عط��وان ومهدي كامل واحمد 
يا�ضني وعلي ح�ضني وب�ض��ار ر�ضن ومهند عبد الرحيم 
وحم��ادي احم��د وعلي بهج��ت وريبني �ض��ولقا وبروا 

نوري.

  
اأعلن الحتاد العراقي لكرة ال�ضلة، اليوم، التفاق ر�ضميًا 
م��ع امل��درب الرتك��ي اإيرمان كون��رت لقي��ادة املنتخب 
الوطن��ي يف بطولة ا�ض��يا التي �ض��تقام مناف�ض��اتها يف 
لبن��ان خال الفرتة م��ن ٨-٢٠ اآب املقبل. وقال بيان 
�ض��ادر عن الحتاد تلق��ت )اجلورنال( ن�ض��خة منه، اإنه 
"مت التفاق ب�ض��كل الر�ض��مي م��ع كادر تدريبي تركي 
لقي��ادة املنتخب الوطني للرجال يف بطولة ا�ض��يا التي 
�ض��تقام يف لبن��ان اآب املقب��ل". واأ�ض��اف اأن "ال��كادر 
الرتك��ي يتكون م��ن املدرب اإيرم��ان كونرت وي�ض��اعده 
اتيا �ض��لبي وم��درب اللياقة بوراك اون�ض��اي واملعالج 
هايرت��ني جورجول��و". واأو�ض��ح اأن "اختي��ار امل��درب 
الرتكي، جاء بعد مناق�ض��ات م�ضتفي�ضة ودرا�ضة �ضرته 
الذاتي��ة والتدريبي��ة م��ن قبل اع�ض��اء الحت��اد وجلنة 
املدرب��ني". ويع��د الرتكي كون��رت من اأف�ض��ل املدربني 

يف تركي��ا، ويحم��ل تاريخه التدريب��ي قيادته ملنتخب 
تركيا ونادي غلطة �رصاي يف اليورو ليغ، كما قاد عدة 
اندي��ة من ا�ض��بانيا وفرن�ض��ا، ويحمل كونرت جن�ض��يتني 
الفرن�ض��ية اىل جان��ب الرتكية. وقال م�ض��در يف احتاد 
ال�ض��لة ل�)اجلورن��ال( اإن��ه "م��ن املوؤمل ان يت��م جتميع 
لعب��و املنتخ��ب الوطن��ي منت�ض��ف ال�ض��هر احلايل يف 
قاع��ة ال�ض��عب املغلق��ة حت��ت قي��ادة املدرب امل�ض��اعد 
اتي��ا  �ض��يابي، ثم يغادر املنتخ��ب مطلع متوز املقبل 
اىل تركيا للدخول يف مع�ضكر خارجي ي�ضتمر ا�ضبوعني 
وم��ن هن��اك يط��ر اىل ال�ض��ني تايبي��ه للم�ض��اركة يف 
بطول��ة وليم جونز الدولية الودي��ة التي جتمع عدد من 
املنتخبات ال�ض��يوية القوية، ثم يخت��م الوطني جولته 

باملغادرة اىل لبنان قبل انطاق نهائيات ا�ضيا".
و�ضيقوم الحتاد بالت�ضاور مع جلنة املدربني وامل�ضاعد 
اتي��ا بدعوة ١٨ لعبًا خ��ال املرحلة الوىل يف بغداد 

على ان يتم البقاء على ١٤ منهم يف مع�ضكر تركيا.
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"تأشيرة الدخول" تؤخر التحاق عدنان 
وحصني ببعثة أسود الرافدين
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