
اأعل��ن االحتاد العراقي لكرة القدم، ح�صوله على 
موافقة ت�صعة منتخبات للعب على ار�ض العراق 
دعمًا مللف رفع احلظر عن الكرة العراقية، الفتًا 

اإىل اأن عدد املنتخبات قابل للزيادة.
وق��ال االحتاد يف بيان تلقت )اجلورنال( ن�صخة 
من��ه، اإن "االحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم لدي��ه 
موافق��ات ر�صمي��ة م��ن 9 منتخب��ات للعب امام 
املنتخ��ب الوطن��ي عل��ى مالع��ب ج��ذع النخلة 

وكربالء الدويل وفران�صوا حريري يف اأربيل".
واأو�صح اأن "منتخبات االمارات ولبنان واإيران 
وتون���ض واجلزائ��ر ولبن��ان وفل�صط��ن و�صوريا 
و�صلطنة عم��ان، وافقوا جميعًا على لعب مباراة 
ودية مع ا�صود الرافدي��ن خالل الفرتة املقبلة"، 
الفت��ًا اإىل اأن��ه "ج��اري التفاو�ض م��ع عدد من 
املنتخب��ات االأخرى".وعلى �صي��اق مت�صل، فاأن 
وزارة ال�صب��اب والريا�ص��ة، اكدت انه��ا توا�صل 
التفاو���ض من اج��ل اقناع عدد م��ن املنتخبات 
االأوروبية واالفريقية من اجل اللعب على ار�ض 

العراق، دعمًا لرفع احلظر عن املالعب العراقية.
وقال مدير اعالم وزارة ال�صباب والريا�صة، علي 
العطواين يف ت�رصيح خا�ض ل�)اجلورنال( "بعد 
رف���ض املنتخ��ب الك��وري اجلنوب��ي اللعب على 
ار�ض العراق، اجته��ت وزارة ال�صباب والريا�صة 
اىل خماطب��ة منتخب��ات اأخ��رى للع��ب مب��اراة 
ودي��ة دعم��ًا لرف��ع احلظر اجلزئي ع��ن املالعب 
العراقية".واأ�صاف اأن “ال��وزارة وبالتن�صيق مع 
االحت��اد العراق��ي املركزي لكرة الق��دم واللجنة 
االأوملبي��ة، خاطب��ت عدداً م��ن البل��دان ال�صقيقة 
وخا�ص��ة دول اخللي��ج وعل��ى راأ�صه��ا املنتخب 
البحرين��ي، حي��ث مت احل�ص��ول عل��ى موافق��ات 
مبدئية ولي�صت ر�صمي��ة خلو�ض املباريات على 
ار�ض العراق".وتابع بالقول: "يف الوقت نف�صه، 
فاأن الوزارة ت�صتم��ر يف خماطبة عدد من الدول 
االأوروبي��ة م��ن اجل اقناعها للع��ب لقاء ودي"، 
م�ص��راً اإىل اأن "الع��راق خاطب ع��دداً من الدول 
يف �صمال افريقيا مثل منتخبات م�رص واجلزائر 
واملغرب العربي من اج��ل اإقامة مباراة ودية".

ويب��دو اأن عم��ل وزارة ال�صب��اب والريا�ص��ة بداأ 

يتقاط��ع مع االحتاد العراقي لك��رة القدم، حيث 
اأ�صب��ح الطرف��ان يتحدث��ان ع��ن ال�صالحي��ات 
املمنوح��ة ل��كال اجلهتن.احت��اد الك��رة ا�ص��در 

بيان��ًا يو�ص��ح فيه �صب��ب نقل مب��اراة املنتخب 
االأوملب��ي م��ن كربالء اىل اأربي��ل، وكذلك حتدث 
عن م�صاري��ف ا�صت�صافة املنتخ��ب االأردين يف 

الب���رصة. وقال بيان �ص��ادر عن االحتاد وتلقت 
)اجلورن��ال( ن�صخة من��ه، اإن "االحت��اد العراقي 
لك��رة الق��دم، ي�صتغ��رب اإ���رصار وزارة ال�صب��اب 
والريا�ص��ة على و�صع احلواج��ز امل�صطنعة يف 
طري��ق تثبي��ت دعائ��م رف��ع احلظ��ر اجلزئي عن 
الكرة العراقية و�ص��وال اىل القرار النهائي لرفع 
احلظ��ر كلي��ا ع��ن مالعبنا".وا�ص��اف "االحتاد 
ال��وزارة  ال�صدي��د م��ن مطالب��ات  ا�صف��ه  يب��دي 
بتاأج��ر ملع��ب كرب��الء وا�صتح�ص��ال ن�صبة من 
االوملب��ي  منتخبن��ا  مبارات��ي  تذاك��ر  مبال��غ 
ونظ��ره ال�ص��وري، االم��ر ال��ذي ا�صطررن��ا فيه 
اىل نق��ل املباراتن اىل ملع��ب اأربيل".وتابع اأن 
"املالع��ب التي بنتها احلكومة العراقية ينبغي 
الوطني��ة وانديتن��ا،  ان تخ�ص���ض ملنتخباتن��ا 
م��ع اال�ص��ارة اىل ���رصورة ادامته��ا، فلي���ض من 
املنطق��ي اأن تق��ف حكومتن��ا عل��ى نق��اط م��ن 
�صاأنها عرقلة كل م�صاعينا التي تهدف للو�صول 
اىل اله��دف النهائي الذي حددن��اه م�صبقا، وهو 
رفع احلظ��ر كليا عن كرتنا الت��ي اثبتت انها قد 
متر�ض لكنها ال متوت بعد جتربة مباراة االردن 

الدولي��ة الودية".واأ�صار اىل اأن "احتاد الكرة 
لديه موافقات ر�صمية من دول �صديقة و�صقيقة، 
منه��ا عل��ى �صبي��ل الذك��ر ال احل���رص، االمارات 
ولبن��ان  واجلزائ��ر  وتون���ض  واإي��ران  ولبن��ان 
وفل�صط��ن و�صوري��ا و�صلطنة عم��ان، اإذ تتعامل 
ه��ذه االحتادات مع االحت��اد الوطني، وال ميكن 
الأي ط��رف اآخر توجيه الدع��وة لهذه املنتخبات 
اإال عن طريقنا".ولفت اىل ان "االحتاد ي�صع كل 
ما تقدم اأمام اأنظار حكومتنا املوقرة واعالمنا 
الريا�ص��ي النبي��ل وجماهرن��ا الكرمية ملعرفة 
امل�صبب��ات الت��ي دعتنا لنقل مبارات��ي �صوريا".
واختت��م االحتاد بيانه قائ��اًل: "اإن النجاح الذي 
حققن��اه يف الب���رصة الفيح��اء اأغ��اظ البع���ض 
وجعله��م يبتك��رون العوائ��ق لثنين��ا عن حتقيق 
جناح��ات اخرى اأق�صمنا عل��ى حتقيقها من اجل 
اعادة الربيق اىل الكرة العراقية".واكتفت وزارة 
ال�صب��اب والريا�ص��ة بال�صم��ت حي��ال االمر ومل 
ي�ص��در منها اأي ت�رصي��ح او بي��ان فيما يخ�ض 
ه��ذا االم��ر، ويف انتظار ما �صتك�صف��ه االأيام من 

اجل انهاء هذا اللغط.

تحضيرًا للتصفيات

العا�صم��ة المنتخب الوطني يصل إلى اإلمارات ويبدأ استعداداه لمواجهة كوريا الجنوبية وديًا اإىل  للنا�صئ��ن،  الوطن��ي  املنتخ��ب  يغ��ادر   
االأردني��ة عّم��ان يف ال�صاد���ض ع���رص م��ن �صه��ر يوني��و/ 
حزي��ران احلايل من اأجل مباراتن وديت��ن اأمام نا�صئي 
االأردن. وقال املن�صق االإعالم��ي ملنتخب النا�صئن اأر�صد 
�صب��اح ال�صاع��دي ل�)اجلورن��ال( اإن "منتخ��ب النا�صئن 
�صيغ��ادر اإىل االأردن يف ال�صاد�ض ع���رص من ال�صهر احلايل 
ملالق��اة منتخب االأردن ال�صقيق يومي 18  و20 من �صهر 
يونيو / حزي��ران ودًيا يف العا�صمة عمان". واأو�صح اأنه 
"من املقرر اأن يبداأ املع�صكر التدريبي للمنتخب العراقي 
يف الياب��ان من 3 وحتى 13  يوليو/ متوز املقبلة، حيث 
�صيت�صم��ن املع�صكر خو���ض تدريبات  مكثف��ة ومباريات 
جتريبي��ة". ولف��ت اإىل اأن "منتخب النا�صئ��ن تلقى دعوة 
م��ن اجلانب البحريني ملواجه��ة نا�صئي العراق يف  مطلع 
�صه��ر اأغ�صط�ض / اآب املقب��ل يف مباراتن وديتن".  ي�صار 
اإىل اأن منتخ��ب النا�صئن ي�صتع��د للم�صاركة يف نهائيات 

كاأ�ض العامل بالهند يف �صهر �صبتمرب/اأيلول املقبل . 

 اعلن��ت الهيئ��ة االإدارية لنادي ال��زوراء، مت�صكها بخدمات 
م��درب فريقها الكروي ع�صام حم��د لنهاية املو�صم احلايل 
ل��دوري الكرة املمتاز، نافية يف الوقت ذاته انباء مغادرته 

الأ�صوار النادي.
وق��ال ع�ص��و الهيئة االدارية لن��ادي الزوراء عب��د الرحمن 
ر�صيد ل�)اجلورنال( اإن "االإدارة اجتمعت مع املدرب ع�صام 
حمد واكدت مت�صكها بخدمات املدرب حتى نهاية املو�صم".
واأ�ص��اف اأن "ادارة الزوراء مل تفك��ر اطالقا باإقالة املدرب 
م��ن من�صبه، حتى بعد الهزمية امام القوة اجلوية يف اإياب 
ن�صف نهائ��ي املنطقة الغربية لكاأ�ض االحت��اد اال�صيوي"، 
نافي��ًا يف الوق��ت ذات��ه "االنب��اء الت��ي حتدث��ت ع��ن اإقالة 
املدرب". واأو�صح اأن "رحيل او ا�صتمرار حمد مرهون بحمد 
�صخ�صي��ًا، ك��ون االدارة لن تف��رط بخدمات��ه"، موؤكداً على 

"دعم االإدارة للمدرب ع�صام حمد حتى الرمق االخر".
وكان��ت بع�ض االخبار التي مت تداولها يف مواقع التوا�صل 
االجتماع��ي ق��د بين��ت رغب��ة االدارة يف اال�صتغن��اء ع��ن 
خدم��ات حم��د بعد خ��روج الفريق م��ن البطول��ة االأ�صيوية 
عل��ى يد الغرمي التقليدي الق��وة اجلوية وتراجع النتائج يف 

البطولة املحلية.
 وكان امل��درب ع�ص��ام حم��د كان ق��د ت�صل��م قي��ادة فريق 
الزوراء الكروي يف منت�ص��ف املرحلة االوىل من امل�صابقة 

خلفا للم�صتقيل ثائر احمد.

 اعل��ن االحتاد العراقي لك��رة ال�صلة، عن موعد و�صول 
امل��درب الرتك��ي ارم��ان كون��رت لت�صن��م مه��ام قيادة 
ا�ص��ود الرافدين يف كاأ�ض اآ�صيا الت��ي تقام مناف�صاتها 
يف ب��روت يف اآب املقب��ل. وق��ال املن�ص��ق االإعالمي 
الحت��اد ال�صل��ة اح�صان املر�صوم��ي، ل�)اجلورن��ال( اإن 
"املفاو�صات مع املدرب الرتكي ارمان كونرت لقيادة 
املنتخ��ب الوطن��ي الذي تنتظ��ره ا�صتحقاق��ات مهمة 
خ��الل امل��دة القليل��ة املقبل��ة، ومنه��ا امل�صارك��ة يف 
مناف�ص��ات بطول��ة اآ�صيا التي �صتق��ام يف لبنان خالل 
�صه��ر اآب املقب��ل، واأي�ص��ا امل�صارك��ة يف الت�صفي��ات 
القاري��ة املوؤهلة ملونديال ال�ص��ن، و�صل اإىل مراحل 
للم��درب  الذاتي��ة  "ال�ص��رة  ان  واأ�ص��اف،  متقدم��ة". 
الرتك��ي، ممت��ازة جدا، حي��ث �صبق ل��ه ان ا�رصف على 

تدري��ب منتخب تركيا، كما ق��ام بتدريب اأندية تركية 
منه��ا ب�صكتا���ض وغلط��ة ���رصاي ودار ال�صفقة وا�رصف 
عل��ى تدري��ب اأندي��ة يف فرن�صا وهي لوم��ان و�صوليت 
با�صكي��ت وا�صفي��ل فيلورب��ان". وتاب��ع ان "امل��درب 
كون��رت �صيتقا�صى راتبا �صهريا قدره 10 اآالف دوالر، 
عل��ى ان يب��داأ مهمته اجلدي��دة بعد نهاية عي��د الفطر، 
حي��ث �صيقود تدريبات املنتخب الوطني يف العا�صمة 
بغ��داد والب��دء بتنفي��ذ الربنام��ج االإع��دادي اخلا���ض 
ببطولتي اآ�صيا والت�صفيات القارية املوؤهلة ملونديال 
ال�صن". يذكر ان املدرب الرتكي �صي�صاعده يف مهمته 
جهاز فني موؤلف م��ن املدرب اأتيال �صالبي ف�صال عن 
مدرب لياقة بدنية ومعالج جميعهم من تركيا و�صيتم 

االتفاق عليهم خالل االأيام املقبلة. 

 اأعلن��ت وزارة ال�صب��اب والريا�ص��ة، تك��رمي منتخ��ب 
�صب��اب ال�ص��االت و�صيف بطول��ة اآ�صيا الت��ي اأقيمت 
مناف�صاته��ا يف العا�صمة التايلندي��ة بانكوك. وقال 
مدير اعالم وزارة ال�صب��اب والريا�صة علي العطواين 
ل�)اجلورنال( اإن "الوزارة قررت تكرمي منتخب �صباب 
ال�ص��االت احلا�ص��ل عل��ى املرك��ز الث��اين يف بطولة 
ا�صيا الت��ي اختتمت موؤخرا يف العا�صم��ة التايلندية 
بانك��وك". واأ�ص��اف اأن "االحتفالية �صتق��ام، اليوم، 
يف قاع��ة دائرة العالقات والتع��اون الدويل يف مقر 
ال��وزارة يف املدين��ة ال�صبابية يف �ص��ارع فل�صطن". 
وتلق��ى املنتخ��ب الوطن��ي ل�صباب ال�ص��االت هزمية 
م��ن نظره االإيراين بنتيج��ة 0-2، اأم�ض، على �صالة 

بانك��وك اآرين��ا يف بانك��وك يف نهائي بطول��ة اآ�صيا 
ل�صب��اب ال�ص��االت يف تايلند. وكذل��ك حجزت تذكرة 
العب��ور اىل اأوملبياد االرجنتن 2018 ، وب�صبب هذا 
االإجناز، نظمت اللجن��ة االأوملبية الوطنية بالتن�صيق 
مع االحتاد العراقي لكرة القدم، ا�صتقبااًل ر�صميًا، يف 
نهاية ال�صهر املا�ص��ي، مبطار بغداد الدويل ملنتخب 
�صب��اب الع��راق بكرة ال�ص��االت. وقال ع�ص��و اللجنة 
االأوملبي��ة ب�صتي��وان جميد ل�)اجلورن��ال( اإن "اللجنة 
االأوملبية واالحتاد العراقي لكرة القدم نظما احتفااًل 
ر�صمي��ًا ملنتخ��ب �صباب الع��راق املتاأه��ل الأوملبياد 
االأرجنت��ن واحلائ��ز على و�صافة بطول��ة اآ�صيا حتت 

20 عامًا يف تايلند".

تحديد البرنامج اإلعدادي 
لمنتخب الناشئين 

حمد باٍق مع النوارس

اتحاد السلة يعلن موعد وصول مدرب المنتخب الوطني

الشباب والرياضة تكرم منتخب شباب الصاالت اليوم 
 

واخت��ار املدي��ر الفن��ي للمنتخ��ب الوطني با�ص��م قا�صم ٢٤ 
العب��ًا للمواجهت��ن وه��م: حمم��د كا�ص��د وج��الل ح�ص��ن 
وفه��د طالب واحم��د ابراهيم و�صعد ناط��ق وم�صطفى ناظم 
وهمام طارق وعلي فائ��ز وعلي عدنان ووليد �صامل واحمد 
عب��د الر�ص��ا وعالء عب��د الزهرة وامي��ن ح�ص��ن و�صعد عبد 
االم��ر واأجمد عطوان ومه��دي كامل واحم��د يا�صن وعلي 
ح�صن��ي وب�ص��ار ر�صن ومهند عب��د الرحيم وحم��ادي احمد 
وعلي بهجت وريبن �صوالق��ا وبروا نوري. وا�صتبعد مدرب 
املنتخب الوطن��ي با�صم قا�صم، العب امليناء حممد �صوكان 
والع��ب ال��زوراء اأجمد كلف م��ن ت�صكيلة املنتخ��ب الوطني 
يف مبارات��ي كوري��ا اجلنوبي��ة والياب��ان. يف املقابل قام 

با�صتدع��اء كاًل من: بروا نوري وريب��ن �صوالقا وعلي فائز 
لت�صكيلة املنتخب الوطني. وبداأ املنتخب الوطني ا�صتعداده، 
ي��وم اأم���ض، باإج��راء وح��دة تدريبي��ة ت�صمن��ت مترين��ات 
اال�صت�صف��اء وا�صرتخ��اء الع�صالت من اج��ل اراحة الالعبن 
من م�ص��وار ال�صفر ال�ص��اق. و�صيعاود ا�ص��ود الرافدين، م�صاء 
الي��وم، املران من اجل موا�صل��ة التح�صرات والو�صول اىل 
اجلاهزي��ة خلو�ض مباراة كوريا اجلنوبية. واظهر املنتخب 
الوطني اداًء مقبواًل يف املب��اراة الودية امام االأردن، حيث 
كانت املباراة االأوىل على ار�ض العراق واالأوىل حتت قيادة 
امل��درب اجلديد للمنتخب الوطني با�صم قا�صم. وبالرغم من 
ر�ص��ا قا�صم ع��ن اأداء الفري��ق اال انه �صج��ل يف الوقت ذاته 
بع���ض املالحظات عل��ى اأداء الفريق. حيث قال يف املوؤمتر 
ال�صحف��ي عق��ب اللق��اء، اإن "البداي��ة جي��دة من حي��ث اأداء 

الفريق ب�صورة عامة، والنتيجة التي انتهت اإليها املباراة".
  ولفت اإىل اأن "الطموح اأكرب بكثر، وعلينا تقدمي اأداء اأف�صل 
يف االأي��ام املقبل��ة، لكن ل�صي��ق الوقت، وك��رة ارتباطات 
الالعب��ن، وجتمعه��م ال�رصي��ع، اأعتق��د اأن النتيج��ة واالأداء 
مقبول��ن". واأ�صار اإىل اأنه الح��ظ انخفا�ض امل�صتوى البدين 
لبع���ض الالعبن، ما يحتم علينا رفع جاهزيتهم من خالل 
الدف��ع به��م يف املباراة املقبل��ة، وتكثي��ف التدريبات، كي 
ي�صل��وا للجاهزية البدنية، قب��ل لقاء اليابان 13 من ال�صهر 
اجل��اري، بت�صفيات املونديال. واأو�ص��ح اأنه ي�صعى الإ�صعاد 
اجلماه��ر العراقي��ة، م��ن خالل تق��دمي منتخب ق��ادر على 
الدفاع عن اإرث الك��رة العراقية، ويكون مقارًعا ملنتخبات 
الق��ارة.   واأكد "هذا االأمر ل��ن ياأتي بالتمني، بل باالجتهاد 
واملثاب��رة. علين��ا جميًعا كاحت��اد معني باللعب��ة، وجهاز 

فن��ي، والعب��ن تق��دمي اأف�صل م��ا لديه��م ال�صتع��ادة هوية 
املنتخب العراقي، والعودة اإىل حتقيق نتائج مميزة".

ويح��اول "اجل��رال" -كما يلقب��ه اجلمه��ور- اأن يزيد من 
جرع��ات التمرينات من اجل التح�ص��ر ملوقعة اليابان يف 
اجلول��ة الثامنة من الت�صفيات االآ�صيوية املوؤهلة لنهائيات 
كاأ�ض العامل يف رو�صيا العام املقبل. وفقد املنتخب الوطني 
ر�صمي��ًا فر�صة التاأهل لنهائي��ات كاأ�ض العامل، حيث ي�صتقر 
يف املرك��ز اخلام���ض )قب��ل االأخ��ر( يف ترتي��ب املجموعة 

الثانية من الت�صفيات.
ولع��ب املنتخ��ب الوطن��ي 7 مباري��ات، ح�صد م��ن خاللها 
4 نق��اط فقط، من ف��وز على تايلند وتعادل امام ا�صرتاليا 
و5 هزائ��م ام��ام ا�صرتالي��ا وال�صعودي��ة مرت��ن والياب��ان 

واالمارات. 

 و�صلت املنتخب الوطني، 
اأم�س، اىل اإمارة "راأ�س 

اخليمة" يف دولة االمارات 
العربية املتحدة ا�صتعدادًا 

خلو�س مع�صكر تدريبي ي�صتمر 
ثمانية اأيام ويت�صمن مباراة 
ودية اأمام املنتخب الكوري 

اجلنوبي يوم االأربعاء املقبل.
وياأتي لقاء املنتخب الوطني 

اأمام نظريه الكوري اجلنوبي 
يف اإطار ا�صتعدادات ا�صود 

الرافدين ملواجهة اليابان يف 
الـ 13 من ال�صهر احلايل يف 

العا�صمة االيرانية طهران.
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 متك��ن ن��ادي نف��ط الو�ص��ط، م��ن احل�ص��ول عل��ى 
الرخ�صة االآ�صيوية للم�صاركة يف الدوري العراقي 
للمحرتف��ن املو�ص��م املقب��ل. وق��ال م�ص��در يف 
الو�ص��ط  "ن��ادي نف��ط  اإن  الن��ادي ل�)اجلورن��ال( 
تلق��ى اإ�صع��ارا م��ن جلن��ة الرتاخي���ض، بح�صوله 
عل��ى الرخ�ص��ة االآ�صيوي��ة للم�صارك��ة يف الدوري 
العراق��ي للمحرتف��ن العام املقب��ل". واأ�صاف اأن 
"اللجنة اخربت النادي، باأنه اأول االأندية املحلية 
"اإدارة  اأن  اإىل  الرخ�ص��ة"، الفت��ًا  عل��ى  ح�ص��وال 
الفري��ق عمل��ت مل��دة اأ�صبوع��ن م��ن اأج��ل اإكمال 
�رصوط الرتاخي���ض". وقد اأعلنت جلنة الرتاخي�ض 
ب��اأن اخلام���ض ع�رص من حزيران احل��ايل، هو اخر 
موع��د لالأندية من اج��ل كمال ���رصوط تراخي�ض 
االحت��اد االآ�صيوي للم�صارك��ة يف الدوري العراقي 

للمحرتفن العام املقبل.

ويف �صي��اق مت�صل، اك��دت اإدارة النادي تقدميها 
مذكرة بحق املدرب اأيوب اأودي�صو، اإىل اإدارة احتاد 
الكرة، عل��ى خلفية تركه الفريق دون علم االإدارة.  
وقال ع�صو الهيئة االإدارية فرا�ض بحر العلوم، يف 
ت�رصيحات �صحفي��ة اإن "اإدارة الن��ادي ت�صتغرب 
ت�رصف املدرب اأيوب اأودي�صو، الذي غادر النادي 

دون �صابق اإنذار اأو حتى عذر مقبول".
واأو�ص��ح اأن "االإدارة كتب��ت مذك��رة بحق املدرب 
بع��د اأن منحت��ه 24 �صاعة م��ن اأجل الع��دول عن 
ق��راره والع��ودة اإىل الن��ادي، ومل يلت��زم امل��درب 
بالعقد الذي يجمع الطرفن، وبالتايل االإدارة من 
حقه��ا اأن حتافظ على �صمعة النادي". واو�صح اأن 
"االإدارة �صتمنح االحتاد دوًرا يف هذا املو�صوع، 
الإيق��اف جت��اوز امل��درب بح��ق الن��ادي، واأنه��ا 
�صتلت��زم اأخالقي��ا دون ال�صع��ي الختي��ار م��درب، 
احرتام��ا منها للعقد وكذلك لدور احتاد اللعبة يف 

البت بالق�صية".

ك�ص��ف م��درب املنتخ��ب الوط��ن با�صم قا�ص��م، عن 
اح��داث "ث��ورة تغي��ر" يف ت�صكيلة ا�ص��ود الرافدين 
الياب��ان يف ت�صفي��ات موندي��ال  عق��ب مواجه��ة 
كاأ���ض الع��امل 2018، الفت��ًا اإىل اأن ثالث��ة العبن 
�صب��اب �صين�صم��ون اىل ت�صكيلة املنتخ��ب الوطني. 
وقال قا�ص��م يف ت�رصيح ل�)اجلورن��ال( اإن "الكادر 
التدريب��ي للمنتخ��ب الوطني �صيحدث ث��ورة تغير 
يف ت�صكيل��ة ا�ص��ود الرافدين، عق��ب مباراتي كوريا 
اجلنوبي��ة والياب��ان". واأ�صاف "ح��ان وقت اجراء 
واإعط��اء  الوطن��ي  املنتخ��ب  ت�صكيل��ة  يف  تغي��ر 
الفر�ص��ة لل�صب��اب والالعب��ن الذي��ن مل متن��ح لهم 
فر�ص��ة امل�صارك��ة مع ا�صود الرافدي��ن خالل الفرتة 
املا�صي��ة". واأو�ص��ح اأن "�صي��ق الوق��ت كان �صببًا 
لعدم ا�صتدعاء عدد اك��رب من الالعبن اجلدد، حيث 

ا�صتلم��ت مهام تدري��ب املنتخب الوطن��ي يف فرتة 
حرجة وينتظرين عمل كبر ا�صعى اىل اإجنازه خالل 

فرتة ق�صرة".
وا�ص��ار اىل ان�ص��ه "مت��ت اإ�صاف��ة الالعب��ن فه��د 
طال��ب واحمد عبد الر�صا وامي��ن ح�صن، اىل قائمة 
املنتخ��ب وبعد مب��اراة اليابان �صن�صيف من 4 اىل 

5 العبن �صباب من الذين نتو�صم فيهم خراً".
وتابع اجلرال – كما يلقبه اجلمهور- اأن "ا�صتدعاء 
الالعبن اجل��دد لن يكون فقط من اجل التواجد مع 
املنتخ��ب الوطني، وامنا �صتكون له��م فر�صة للعب 
اي�ص��ًا". وع��ن مب��اراة املنتخب الك��وري اجلنوبي، 
اأو�ص��ح قا�ص��م اأن "الف��وز عل��ى االأردن يف املباراة 
الودي��ة، زاد من ثقة الالعب��ن باأنف�صهم"، مبينًا اأن 
"املنتخ��ب الوطني �صيدخ��ل مباراة كوريا بطموح 
الف��وز م��ن اج��ل موا�صلة العم��ل والتح�ص��ر جيداً 

ملوقعة اليابان يف العا�صمة االإيرانية طهران". 

تسعة منتخبات توافق على مالقاة أسود الرافدين في العراق لدعم رفع الحظر

نفط الوسط يتحصل على الرخصة اآلسيوية الجنرال يكشف عن إحداث "ثورة تغيير" في كتيبة األسود
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