
ت�شونب��وري  ن��ادي  الأوملب��ي،  املنتخ��ب  يواج��ه 
التايلندي وديًا، اليوم، يف اإطار مع�شكره التدريبي 
ا�شتع��داداً  بانك��وك  التايلندي��ة  العا�شم��ة  يف 
لت�شفيات بطول��ة اآ�شيا حتت 23 عامًا يف ال�شني.  
واأج��رى املنتخب الوملبي اوىل وحداته التدريبية 
اخلفيف��ة خالل اليوم��ني املا�شيني، عل��ى ار�شية 
ملع��ب الكادميي��ة يف بانكوك. حي��ث اختتم اأم�س 
مرانه، قبيل مواجهة ن��ادي ت�شونبوري التايلندي 
الي��وم الأربع��اء. و�شيخو���س املنتخ��ب الوملبي 
مبارات��ه الثاني��ة يف العا���ر م��ن �شه��ر حزي��ران 
اجل��اري امام نظ��ره التايلن��دي قبل الع��ودة اىل 
الوط��ن يف الث��اين ع���ر م��ن ال�شه��ر ذات��ه. وكان 
م��درب املنتخب الوملب��ي لكرة الق��دم عبد الغني 
�شهد، قد اعلن عن القائمة الر�شمية للمنتخب والتي 
ت�شتعد ملواجهة منتخب تايالند مرتني يف ال�شابع 
والعا���ر م��ن �شهر حزي��ران املقب��ل يف العا�شمة 

بانكوك.
وق��ال بي��ان �ش��ادر ع��ن الحت��اد العراق��ي لكرة 

الق��دم وتلق��ت )اجلورنال( ن�شخة من��ه، اإن "مدرب 
املنتخ��ب الأوملبي عبد الغن��ي �شهد اأ�شدر القائمة 
الرئي�شي��ة للمنتخ��ب الأوملب��ي والت��ي �شتخو���س 
يف  تايلن��د  منتخ��ب  ام��ام  وديت��ني  مبارات��ني 
بانك��وك". واأ�ش��اف اأن "القائم��ة تاألف��ت من 24 
لعبًا هم كل من: حيدر حممد واحمد با�شل واأجمد 
رحيم ونياز حممد وجبار كرمي ونوزاد عبد احلميد 
وعل��ي كاظ��م وامر �شب��اح وعلي رحي��م و�شفاء 
ه��ادي وبرهان جمعة وفرح��ان �شكور وم�شطفى 
الم��ني وعلي لطي��ف وذوالفق��ار عاي��د ورعد فرن 
ومازن فيا�س وب�شار �شعدون وح�شني علي واحمد 
ج��الل وعالء رع��د وحم��زة عدنان وعب��د اهلل عبد 
الم��ر وحمم��د جف��ال". وتاألف��ت القائم��ة الأوىل 
للمنتخ��ب الأوملب��ي تواج��د اأك��ر م��ن 30 لعبًا، 
حيث تعر�س م��درب الأوملبي لالنتق��ادات ب�شبب 
ا�شتدعاء لعبني تواجدا مع املنتخب الأوملبي منذ 
�شنتني او اأكر. يذك��ر اأن مدرب املنتخب الأوملبي 
عبد الغني �شهد اجتمع مع رئي�س جلنة املنتخبات 
فال��ح مو�ش��ى، من اج��ل التفاق عل��ى املع�شكرات 
التدريبي��ة خالل الف��رة املقبلة. وتق��ام ت�شفيات 

ا�شي��ا يف ال�شعودي��ة ما بني التا�ش��ع ع�ر والثالث 
والع�رين من �شهر مت��وز املقبل، وت�شم جمموعة 
العراق البلد امل�شيف اىل جانب منتخبي البحرين 

وافغان�شتان للتناف�س على بطاقة التاأهل الوحيدة 
املوؤهلة اىل نهائيات ا�شيا العام املقبل يف ال�شني. 
ال�ش��وري  نظ��ره  الأوملب��ي  املنتخ��ب  و�شيواج��ه 

يف ال�شاد���س والع�ري��ن والتا�ش��ع والع�رين من 
ال�شه��ر احلايل. وتو�شل احت��اد الكرة اىل اتفاق مع 
وزارة ال�شب��اب والريا�ش��ة ليحت�شن ملعب كربالء 
الدويل مواجهتي الع��راق و�شوريا، على ان يجتمع 
ممثل��ي وزارة ال�شب��اب والريا�ش��ة واحت��اد الك��رة 
علي جب��ار و احم��د املو�ش��وي لإنه��اء التفا�شيل 
املالية والدارية والتنظيمي��ة املتعلقة باملباراة. 
اقرب م��درب اللياق��ة البدنية الإ�شب��اين، غونزالو 
رودريغ��ز من الع��ودة جمدداً اىل ال��كادر التدريبي 
للمنتخ��ب الأوملب��ي لتدري��ب املنتخ��ب الأوملب��ي 
خ��الل الت�شفيات املوؤهلة لبطول��ة اآ�شيا حتت 23 
عام��ًا يف ال�شني. وق��ال م�شدر مق��رب من مدرب 
املنتخب الأوملب��ي عبد الغني �شه��د ل�)اجلورنال( 
اإن "�شه��د ي�شعى اىل اإعادة م��درب اللياقة غونزالو 
رودريغ��ز اىل الك��در التدريبي للمنتخ��ب الأوملبي 
خ��الل ت�شفي��ات بطول��ة اآ�شيا حت��ت 23 عامًا يف 
ال�ش��ني". واأ�ش��اف اأن "الم��ر الوحي��د الذي يعيق 
اإمت��ام ال�شفقة هو ارتباط غونزال��و بعقد عمل مع 
اكادميي��ة "ا�شباير" القطرية"، لفت��ًا اإىل انه "من 
املرجح ان يوقع مدرب اللياقة على عقد ملدة �شهر 

واحد فقط، اأي مدة الت�شفيات".
الك�ش��ف  ع��دم  ف�ش��ل  ال��ذي   – امل�ش��در  وتاب��ع 
ع��ن ا�شم��ه- اأن "هن��اك اتف��اق �شفه��ي ب��ني �شهد 
وغونزالو"، لفتًا اإىل اأنه "�شيتم الإعالن عن اإمتام 

التعاقد ر�شميًا خالل الأ�شبوع احلايل".
و�شب��ق وان عم��ل غونزال��و اىل جان��ب �شه��د يف 
الع��ام  جان��رو"  دي  "ري��و  اوملبي��اد  نهائي��ات 
الت�شفي��ات منتخبن��ا  املا�ش��ي. واوقع��ت قرع��ة 
جان��ب  اىل  الثاني��ة  املجموع��ة  يف  الوملب��ي 

منتخبات ال�شعودية والبحرين وافغان�شتان.
وي�ش��ارك يف الت�شفيات 40 منتخب��ًا مت تق�شيمها 
عل��ى 10 جمموع��ات، وبحيث ت�ش��م كل جمموعة 
اأربع��ة منتخب��ات. ويتاأه��ل للنهائي��ات �شاح��ب 
املرك��ز الأول يف كل جمموع��ة، اإىل جان��ب اأف�شل 
خم�ش��ة منتخب��ات حت�ش��ل على املرك��ز الثاين يف 
املجموع��ات الع���ر، علمًا ب��اأن الت�شفي��ات تقام 
خالل الفرة من 19 اإىل 23 متوز/يوليو 2017.

ومت ت�شنيف املنتخب��ات امل�شاركة يف الت�شفيات 
بح�ش��ب نتائ��ج الن�شخة املا�شية ع��ام 2016 يف 

قطر.

االختبار الثاني للجنرال

 ا�شفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال أسود الرافدين يواجه الشمشون الكوري وديًا على ملعب "اإلمارات" استعدادًا لتصفيات المونديال
ا�شي��ا لك��رة الق��دم والت��ي اقيم��ت بالعا�شم��ة املاليزية 
كوالملبور عن مواجهة عربية قوية بني العني الإماراتي 
واله��الل ال�شع��ودي .. بينم��ا ي�شط��دم الأهل��ي ال�شعودي 
بب��روزي الإي��راين .. ويف منطق��ة ���رق ا�شي��ا اأ�شف��رت 
القرع��ة عن كال�شيك��و �شيني بني �شنغه��اي وجوانغزهو 
وقم��ة ياباني��ة ب��ني كاوازاك��ي واأوراوا. وكان الحت��اد 
ال�شي��وي قد قرر اأن القرعة �شتك��ون مفتوحة، ولن يكون 
هناك ت�شنيف للفرق امل�شاركة اأو منع ملواجهات الأندية 

من ذات الدولة يف منطقتي غرب اآ�شيا و�رق اآ�شيا.
وتاأه��ل اإىل هذا الدور من منطقة غرب اآ�شيا اأندية الأهلي 
واله��الل من ال�شعودية، والع��ني من المارات، بال�شافة 
اىل بروزي الإيراين، يف حني تاأهل اإىل ربع نهائي �رق 
اآ�شي��ا كل من جوانغزهو ايفرجران��د ال�شيني، وكاوازاكي 
فرونت��ال الياب��اين ،و�شنغهاي ا�س اآي بي ج��ي ال�شيني، 

واأوراوا ريد داميوندز الياباين.

ت�شه��د بطول��ة دوري اأبطال اآ�شي��ا لكرة الق��دم يف ن�شختها 
احلالية، اعتباراً من دور ربع النهائي، �شابقة تاريخية من 
خالل بدء تطبيق نظام احلكام الإ�شافيني للمرة الأوىل يف 
قارة اآ�شيا. وقال بيان �شادر عن الحتاد ال�شيوي واطلعت 
)اجلورن��ال(  علي��ه، اإن��ه "�شيج��رى تطبي��ق نظ��ام احلكام 
الإ�شافي��ني مع انطالق مناف�ش��ات دور الثمانية، 21 اآب/ 
اأغ�شط�س املقبل، كم��ا �شيطبق يف جميع مباريات الدورين 
قب��ل النهائ��ي، والنهائي". واأ�ش��اف، اأن "الحت��اد يهدف 
اإىل دع��م احلكام، وحت�شني عملية �شن��ع القرار، خا�شة يف 
داخ��ل منطقة اجل��زاء". ويق�شي النظام اجلدي��د بان�شمام 
حكم��ني اإ�شافيني يتمركزان عل��ى خط املرمى بالقرب من 
منطقة اجل��زاء؛ للعمل اإىل جانب حك��م ال�شاحة، واحلكمني 
امل�شاعدي��ن واحلك��م الرابع. ومتت امل�شادق��ة على تطبيق 
ه��ذا النظ��ام من قب��ل جلنة احل��كام يف الحت��اد الآ�شيوي 
لك��رة الق��دم، يف اأيلول/�شبتمرب املا�شي، به��دف موا�شلة 
متي��ز التحكي��م الآ�شي��وي عل��ى امل�شتوى العامل��ي. وخالل 
ع��ام 2018 �شيقوم الحت��اد الآ�شيوي بتقيي��م نتائج هذه 
التجرب��ة، من اأج��ل درا�شة تو�شيع تطبيقه��ا لكاأ�س الحتاد 
الآ�شي��وي 2018، وبطول��ة اآ�شي��ا حت��ت 23 عاًم��ا، ثم يف 

نهائيات كاأ�س اآ�شيا 2019 يف الإمارات. 

 اأجري��ت، اأم���س الثالث��اء، قرع��ة الأدوار النهائية 
والت��ي   ،2017 الآ�شي��وي  الحت��اد  كاأ���س  يف 
حددت الأندية التي ت�شت�شيف مواجهات الذهاب 
والإي��اب يف منطقت��ي غ��رب اآ�شيا واآ�شي��ان، كما 

جرى �شحب قرعة قبل نهائي ملحق املناطق.
وا�شف��رت القرع��ة ع��ن خو���س مب��اراة الذه��اب 
ون��ادي  العراق��ي  اجلوي��ة  الق��وة  ن��ادي  ب��ني 
الوح��دة ال�ش��وري عل��ى ملع��ب �شي��دا يف لبن��ان 
"الر���س املفر�ش��ة" للفري��ق ال�ش��وري بتاأريخ 
12/9/2017. ومن املقرر اجراء مباراة الياب 
يف الع��راق بتاأري��خ 26/9/2017، على ان يتم 

حتدي��د اأح��د املالع��ب التي وق��ع عليه��ا موافقة 
"الفيفا".

و�شيخت��ار الق��وة اجلوي��ة احدى مالع��ب املدينة 
الريا�شة يف الب�رة او ملعب كربالء الوملبي او 
ملعب فران�شوا حريري يف اأربيل، ب�رط احل�شول 
على موافق��ات الحتاد الدويل وال�شيوي واإكمال 

كافة الإجراءات الدارية واملخاطبات الر�شمية.
وتاأه��ل فريق القوة اجلوي��ة اىل نهائي غرب اآ�شيا 
بتغلبه على غرمي��ه التقليدي الزوراء يف مواجهة 
الإي��اب به��دف دون رد، بعدم��ا انته��ت مب��اراة 
الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف ملثله.

مع�شكري��ن  ال�شل��ة،  لك��رة  الوطن��ي  املنتخ��ب  يدخ��ل   
تدريب��ني يف تركي��ا و�ش��ني تايبي��ه ا�شتع��داداً لبطولة 
اآ�شي��ا الت��ي �شتق��ام مناف�شاتها يف لبنان خ��الل الفرة 
م��ن ٨-٢٠ اآب املقب��ل. وق��ال مرا�ش��ل )اجلورن��ال( اإن 
"لعب��ي املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة ال�شل��ة �شيتجمع��ون 
منت�ش��ف ال�شهر احل��ايل يف قاعة ال�شع��ب املغلقة حتت 
قي��ادة امل��درب امل�شاع��د اتي��ال �شيالبي". واأ�ش��اف اأن 
"بعث��ة املنتخ��ب الوطن��ي �شتغادر مطلع مت��وز املقبل 
اىل تركي��ا للدخول يف مع�شكر خارجي ي�شتمر ا�شبوعني 
وم��ن هن��اك يط��ر اىل ال�ش��ني تايبي��ه للم�شارك��ة يف 
بطول��ة وليم جون��ز الدولية الودية الت��ي جتمع عدد من 
املنتخب��ات ال�شيوي��ة القوية، ثم يخت��م الوطني جولته 

باملغ��ادرة اىل لبن��ان قب��ل انط��الق نهائي��ات ا�شي��ا".  
وتابع اأن "الحتاد العراقي لكرة ال�شلة �شيقوم بالت�شاور 
مع جلنة املدربني وامل�شاعد اتيال، با�شتدعاء ١٨ لعبًا 
خالل املرحلة الوىل يف بغداد على ان يتم البقاء على 
١٤ منهم يف مع�شكر تركيا". وقد اأعلن الحتاد العراقي 
لكرة ال�شلة، التفاق ر�شمي��ًا مع املدرب الركي اإيرمان 
كون��ر لقي��ادة املنتخ��ب الوطني يف بطول��ة ا�شيا التي 
�شتق��ام مناف�شاته��ا يف لبن��ان. وقال بي��ان �شادر عن 
الحت��اد تلقت )اجلورنال( ن�شخة من��ه، اإنه "مت التفاق 
ب�ش��كل الر�شمي مع كادر تدريبي تركي لقيادة املنتخب 
الوطن��ي للرجال يف بطولة ا�شي��ا التي �شتقام يف لبنان 

اآب املقبل".

صراع سعودي إماراتي في 
دوري أبطال اسيا

بدء تطبيق نظام الحكام 
اإلضافيين في دوري أبطال آسيا

الصقور يخوض نهائي غرب آسيا في العراق

سلة الوطني يعسكر في تركيا 
والصين تايبيه استعدادًا ألمم آسيا

بعث��ة ا�شود الرافدين و�شل��ت، يوم الحد املا�ش��ي، حيث با�ر 
الالعب��ون بالتمرينات من اجل الو�شول اىل اجلاهزية الق�شوى 
يف مب��اراة اليوم، نظ��راً لنخفا�س اللياق��ة البدنية لدى بع�س 
الالعب��ني بح�ش��ب ت�ريح��ات م��درب املنتخب الوطن��ي با�شم 
قا�شم. ووا�شل املنتخب مرانه يف اليومني ال�شابقني، م�شاًء، على 
ملع��ب "نادي المارات" يف امارة راأ�س اخليمة بدولة المارات 
العربي��ة املتحدة. واأكد املدي��ر الإداري للمنتخب الوطني با�شل 
كوركي���س، اأن ن��ادي الم��ارات وافق عل��ى ا�شت�شاف��ة املباراة 
الودي��ة بني املنتخ��ب الوطني ونظره الك��وري اجلنوبي. وقال 
كوركي�س ل�)اجلورنال( اإن "نادي الإمارات وافق على ا�شت�شافة 
املب��اراة الودي��ة ب��ني املنتخب الوطن��ي اأمام كوري��ا اجلنوبية 

الأربع��اء". واو�شح كوركي�س بالق��ول: "مدافع نادي اودينيزي 
الإيط��ايل علي عدن��ان وجن��اح العربي الكويتي عل��ي ح�شني، 
التحق��وا ام���س، لنخ��راط يف امل��ران الأخر ل�ش��ود الرافدين". 
وتاأخ��ر كال من علي عدنان وعلي ح�شني من اللتحاق بكتيبة 
ا�ش��ود الرافدين ب�شبب ع��دم احل�شول على تاأ�ش��رة الدخول اىل 
دول��ة المارات العربية املتحدة. واختار املدير الفني للمنتخب 
الوطن��ي با�ش��م قا�ش��م ٢٤ لعب��ًا للمواجهت��ني وه��م: حمم��د 
كا�ش��د وجالل ح�شن وفه��د طالب واحمد ابراهي��م و�شعد ناطق 
وم�شطف��ى ناظم وهمام طارق وعل��ي فائز وعلي عدنان ووليد 
�شامل واحمد عب��د الر�شا وعالء عبد الزهرة وامين ح�شني و�شعد 
عب��د المر واأجمد عط��وان ومهدي كامل واحم��د يا�شني وعلي 
ح�شن��ي وب�شار ر�شن ومهند عبد الرحي��م وحمادي احمد وعلي 
بهج��ت وريبني �شولق��ا وبروا نوري. وا�شتبع��د مدرب املنتخب 

الوطني با�شم قا�شم، لعب امليناء حممد �شوكان ولعب الزوراء 
اأجم��د كلف م��ن ت�شكيلة املنتخ��ب الوطن��ي يف مباراتي كوريا 
اجلنوبي��ة والياب��ان. يف املقابل ق��ام با�شتدع��اء كاًل من: بروا 
ن��وري وريبني �شولقا وعل��ي فائز لت�شكيل��ة املنتخب الوطني، 
ال ان الأخ��ر غ��ادر مع�شك��ر املنتخب الوطني بعدم��ا اأو�شحت 
الفحو�ش��ات عدم جاهزيته للق��اء. واظهر املنتخب الوطني اداًء 
مقب��وًل يف املب��اراة الودية ام��ام الأردن، حي��ث كانت املباراة 
الأوىل عل��ى ار�س الع��راق والأوىل حتت قي��ادة املدرب اجلديد 
للمنتخ��ب الوطن��ي با�ش��م قا�ش��م. وبالرغم من ر�ش��ا قا�شم عن 
اأداء الفري��ق ال ان��ه �شج��ل يف الوق��ت ذات��ه بع���س املالحظات 
عل��ى اأداء الفري��ق. حيث قال يف املوؤمت��ر ال�شحفي عقب اللقاء، 
اإن "البداية جيدة من حيث اأداء الفريق ب�شورة عامة، والنتيجة 
التي انتهت اإليها املباراة".   ولفت اإىل اأن "الطموح اأكرب بكثر، 

وعلين��ا تقدمي اأداء اأف�شل يف الأي��ام املقبلة، لكن ل�شيق الوقت، 
وكرة ارتباطات الالعبني، وجتمعهم ال�ريع، اأعتقد اأن النتيجة 
والأداء مقبول��ني". واأ�ش��ار اإىل اأن��ه لح��ظ انخفا���س امل�شتوى 
الب��دين لبع���س الالعب��ني، ما يحت��م علينا رف��ع جاهزيتهم من 
خ��الل الدف��ع به��م يف املب��اراة املقبل��ة، وتكثي��ف التدريبات، 
ك��ي ي�شلوا للجاهزية البدنية، قبل لق��اء اليابان 13 من ال�شهر 
اجل��اري، بت�شفي��ات املوندي��ال. واأو�ش��ح اأن��ه ي�شع��ى لإ�شعاد 
اجلماه��ر العراقية، من خالل تق��دمي منتخب قادر على الدفاع 
ع��ن اإرث الكرة العراقية، ويكون مقارًعا ملنتخبات القارة. واأكد 
"ه��ذا الأمر ل��ن ياأتي بالتمني، بل بالجتهاد واملثابرة. علينا 
جميًع��ا كاحتاد معن��ي باللعب��ة، وجهاز فن��ي، ولعبني تقدمي 
اأف�ش��ل ما لديهم ل�شتعادة هوية املنتخب العراقي، والعودة اإىل 

حتقيق نتائج مميزة".

يحت�ضن ملعب نادي 
املباراة  اليوم،  "االمارات"، 
الودية التي جتمع املنتخب 

الوطني امام نظريه الكوري 
اجلنوبي يف اإطار ا�ضتعدادات 

ا�ضود الرافدين ملواجهة اليابان 
يف ت�ضفيات اآ�ضيا املوؤهلة 

لنهائيات كاأ�س العامل 2018.
وتاأتي هذه املباراة يف اإطار 

ا�ضتعداد املنتخب الوطني 
ملباراة اليابان يف الـ 13 من 

ال�ضهر احلايل، �ضمن ت�ضفيات 
اآ�ضيا املوؤهلة لنهائيات كاأ�س 

العامل 2018.
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اب��دى جنم نادي امليناء واملنتخب الوطني حممد 
جبار �شوكان، ا�شتغرابه لإبعاده عن ت�شكيلة ا�شود 
الرافدين ملواجهة كوريا اجلنوبية وديًا ومنتخب 
الياب��ان يف الت�شفي��ات النهائي��ة املوؤهلة لكا�س 

العامل رو�شيا 2018 يف ملعب با�س الإيراين.
وقال �شوكان ل�)اجلورنال( "ا�شتغرب من ابعادي 
ع��ن ت�شكيل��ة ا�ش��ود الرافدي��ن ملواجهت��ي كوريا 
اجلنوبي��ة واليابان". اأو�شح قائاًل: "مل اأكن اتوقع 
ان اك��ون خارج الت�شكيلة، بع��د ان قدمت ما علي 
م��ن واجبات يف ودي��ة الردن اخلمي�س املا�شي، 
بالرغ��م من ا�راكي بديال ويف مركز غر مركزي 

ول اعرف ما ال�شبب".
وا�ش��اف "مل اخ��ذ فر�شت��ي ولكن اق��ول ان المر 
يتعل��ق بوجهة نظر مدرب املنتخب الوطني با�شم 
قا�ش��م ويج��ب احرام��ه وامتن��ى مل��ن تواجد مع 

املنتخ��ب ان يوفقوا باملهم��ة املقبلة وان يعودوا 
بنتيج��ة ايجابي��ة رغ��م �شعوب��ة وق��وة املنتخب 
م��ن  �ش��وكان  الالع��ب حمم��د  ويع��د  الياب��اين". 
املهاجم��ني املميزي��ن يف دوري النخبة ويناف�س 
على لق��ب هدايف الدوري املحلي احلايل باإحرازه 

12 هدفًا.
وا�شتبع��د م��درب املنتخ��ب الوطني با�ش��م قا�شم، 
لعب امليناء حمم��د �شوكان ولعب الزوراء اأجمد 
كل��ف من ت�شكيل��ة املنتخب الوطن��ي يف مباراتي 
ق��ام  املقاب��ل  يف  والياب��ان.  اجلنوبي��ة  كوري��ا 
با�شتدع��اء كاًل م��ن: ب��روا نوري وريب��ني �شولقا 
وعل��ي فائ��ز لت�شكيل��ة املنتخ��ب الوطن��ي. وكان 
م��درب املنتخ��ب الوطن��ي با�ش��م ق��د اأو�ش��ح ان 
هن��اك ثورة يف ت�شكيلة املنتخ��ب الوطني و�شيتم 
ا�شتدعاء العديد من الالعبني بعد مباراة اليابان، 
لفتًا اإىل انه ل توجد خطوط حمراء على اأي لعب 

ومن مت ا�شتبعاده �شيعود يف قادم املباريات.

 
احل�ش��ني  عب��د  والريا�ش��ة  ال�شب��اب  وزي��ر  ك�ش��ف 
عبطان، عن �روط جناح تنظيم املباريات الدولية 
الودي��ة عل��ى ار���س الع��راق، م�شدداً عل��ى �رورة 
اظه��ار املالع��ب الريا�شي��ة باأجمل �ش��ورة خالل 
تل��ك املباري��ات. وقال عبط��ان خ��الل اجتماع له 
م��ع كادر ال��وزارة املتق��دم وبح�ش��ب بي��ان تلق��ت 
ال�شب��اب  "وزارة  اإن  من��ه،  ن�شخ��ة  )اجلورن��ال( 
والريا�ش��ة وجميع املوؤ�ش�ش��ات الريا�شية وغرها 
جنح��ت باختب��ار مب��اراة رفع احلظ��ر يف الب�رة، 
ولك��ن يف اليام القادمة تنتظرن��ا مباريات دولية 
يف الب���رة وكربالء، وتل��ك املباريات حتتاج اىل 
تظافر جميع اجلهود لإجناح هذه املهمة الكبرة"

و�ش��دد عبط��ان عل��ى "���رورة اظه��ار املالع��ب 
الريا�شي��ة باأجمل �شورة خ��الل املباريات الودية 

عل��ى  حري�ش��ة  "ال��وزارة  ان  وا�ش��اف  الدولي��ة". 
توفر كل الو�شائل الت��ي تخدم املن�شاآت الريا�شية 
مب��ا يتوافق م��ع املعاير الدولية"، م�شي��داً ب� "دور 
ك��وادر الوزارة فيما تقدم��ه خلدمة قطاعي ال�شباب 

والريا�شة".
واجتم��ع ممثلون وزارة ال�شب��اب والريا�شة واحتاد 
الكرة، اأم�س الأول، يف فندق بغداد لو�شع مقرحات 
و�شيغ��ة لوثيقة تع��اون بني الطرف��ني ل�شت�شافة 

املباريات الدولية على املالعب العراقية.
ومت التف��اق عل��ى �ش��ع ال�شيغة النهائي��ة ملذكرة 
التع��اون والت��ي كان اه��م فقراتها ه��ي، ان ي�شتلم 
احت��اد الكرة امللع��ب قبل 15 يومًا م��ن اي مباراة 
للمنتخبات مع البقاء على جميع كوادره العاملة، 
فيم��ا يتكفل الحتاد بعملي��ات ال�شيانة والتنظيف 
واجلاهزي��ة خ��الل م��دة ال��� 15 يوم��ا م��ن داخ��ل 

وحميط امللعب.

المنتخب األولمبي يواصل معسكره التدريبي في تايلند ويواجه تشونبوري وديًا اليوم

شوكان يستغرب من إبعاده عن تشكيلة المنتخب عبطان يكشف شروط نجاح تنظيم المباريات الدولية
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