
 اث��ارت ق�ضية عدم التح��اق العبا املنتخب الوطني، 
حم��رف اوديني��زي عل��ي عدنان وحم��رف العربي 
الكويت��ي عل��ي ح�ضني، ببعثة املنتخ��ب الوطني يف 
دولة االمارات العربي��ة املتحدة العديد من عالمات 
اال�ضتفهام حول ال�ضبب الرئي�ضي وراء عدم ح�ضولهم 

على تاأ�ضرية دخول "فيزا" اىل االأرا�ضي االمارتية. 
حي��ث مل يتمكن الالعبان من خو�ض املباراة الودية 
ام��ام املنتخ��ب الك��وري اجلنوب��ي يف ام��ارة راأ���ض 
اخليم��ة بدول��ة االم��ارات والت��ي انته��ت بالتع��ادل 
ال�ضلبي م��ن دون اهداف. وبالرغم من اكتمال جميع 
اإال ان ق��رار ال�ضلط��ات  االأوراق الر�ضمي��ة لالعب��ن، 
االإماراتي��ة بعدم دخولهم��ا اىل ارا�ضيها، حال دون 

التحاق الالعبن مبع�ضكر ا�ضود الرافدين.
دعم احل�ضد ال�ضعبي

م�ض��در مق��رب م��ن الالعب��ن ق��ال ل�<<اجلورنال 
ني��وز>> اأن "ال�ضلط��ات االإماراتي��ة منع��ت دخ��ول 
كال م��ن حم��رف اوديني��زي االإيطايل عل��ي عدنان 
وحم��رف العرب��ي الكويت��ي عل��ي ح�ضن��ي ب�ضب��ب 

دعمهما لقوات احل�ضد ال�ضعبي".
واأ�ض��اف اأن "الالع��ب عل��ي ح�ضن��ي ميتل��ك اإقام��ة 
ر�ضمي��ة يف دول��ة الكوي��ت وعلي عدن��ان ميتلك فيزا 
"�ضنغ��ن" من البلد املقيم فيه ايطاليا، اأي ان جميع 

اوراقهم �ضليمة وال ي�ضوبها �ضيء".
واأو�ض��ح "جميع العبي املنتخ��ب الوطني �ضمح لهم 
بالدخ��ول اىل ار���ض االم��ارات با�ضتثن��اء ح�ضن��ي 
وعدنان، وبالتايل هناك �رس غريب وراء هذا االمر".

 �ضالمة الوثائق الر�ضمية
 املدي��ر االإداري للمنتخ��ب الوطن��ي با�ضل كوركي�ض، 
جمي��ع  "اأكملن��ا  ني��وز>>  ل�<<اجلورن��ال  ق��ال 
االإج��راءات واالأوراق الر�ضمي��ة التي تخ���ض التحاق 
جمي��ع العبي املنتخ��ب الوطني مب��ا فيهم الالعبن 

علي عدنان وعلي ح�ضني".
واأ�ض��اف ان "ال�ضلط��ات االإماراتي��ة اأجن��زت تاأ�ضرية 
دخول جميع الالعبن، ع��دا حمرف اودينيزي علي 
عدنان وحمرف العربي الكويتي علي ح�ضني، دون 

ان تطلعنا على االأ�ضباب الرئي�ضية وراء ذلك".
وتاب��ع "فوجئنا بع��دم منح تاأ�ض��رية دخول ح�ضني 
وعدن��ان، الأنن��ا بذلن��ا كل م��ا بو�ضعن��ا م��ن اج��ل 

التحاقهم��ا بكتيب��ة االأ�ض��ود، وبالت��ايل مل يتمكن��ا 
م��ن خو���ض مب��اراة املنتخ��ب الوطني ام��ام كوريا 

اجلنوبية".
 من يتحمل امل�ضوؤولية؟

رئي���ض جلنة ال�ضباب والريا�ضة، جا�ضم حممد جعفر، 

اأو�ضح ل�<<اجلورنال نيوز>> اإن "العراق يجب ان 
يتخ��ذ اإجراًء اإزاء ق��رار االمارات بعدم من��ح تاأ�ضرية 
الدخ��ول لالأرا�ض��ي االإماراتي��ة ك��ي ال تتك��ر ه��ذه 
الق�ضي��ة يف قادم االي��ام". واأو�ض��ح بالقول: "يجب 
ان ال نخت��ار االم��ارات مكان��ًا لالأن�ضط��ة الريا�ضية 

وللمباري��ات الودي��ة والر�ضمي��ة، وهذا لي���ض بجديد 
عل��ى االم��ارات وبع���ض دول اخللي��ج، الأنن��ا نعرف 
�ضيا�ض��ة االم��ارات جتاهنا، حن �ضجع��ت بانف�ضال 
اإقليم كرد�ضت��ان عن العراق". واأ�ض��اف اأن "االحتاد 
العراق��ي لك��رة القدم هو م��ن يتحم��ل م�ضوؤولية عدم 
من��ح تاأ�ض��رية الدخ��ول لدول��ة االم��رات"، مت�ضائاًل: 
"كيف يتم اختيار ار�ض متنع دخول العبي املنتخب 
الوطن��ي اليها". وتاب��ع "اإذا كان دعم احل�ضد ال�ضعبي 
�رسيبت��ه ان ال تلعب مع املنتخب الوطني، فيجب ان 

نقراأ على الريا�ضة ال�ضالم".
 دبلوما�ضية احتاد الكرة

العراق��ي  االحت��اد  يف  االإعالم��ي  املكت��ب  ع�ض��و 
اأك��د يف ت�رسي��ح  لك��رة الق��دم، ح�ض��ن اخلر�ض��اين 
ل�<<اجلورنال ني��وز>> اإن "االحتاد العراقي لكرة 
القدم �ضيخاط��ب نظريه االمارات��ي ملعرفة االأ�ضباب 
احلقيقي��ة الت��ي اأدت اىل ع��دم منح تاأ�ض��رية الدخول 
لالعبن علي ح�ضن��ي وعلي عدنان". واأو�ضح "هذه 
لي�ضت املرة االأوىل التي حتدث فيها حاالت عدم منح 
تاأ�ض��رية الدخول لالعبي املنتخ��ب الوطني يف دولة 
االم��ارات العربية املتحدة ال�ضقيق��ة، فهناك حاالت 

�ضابقة مماثلة ملا حدث اخرياً".
واأ�ض��اف "يتوج��ب علين��ا ان ن�ضتنف��ذ كل القن��وات 
الدبلوما�ضية الكروي��ة ان �ضح التعبري، قبل ان نتخذ 
اأي ق��رار ممك��ن وذلك م��ن اأج��ل دميوم��ة العالقات 
واالوا���رس ب��ن االحتادي��ن االمارات��ي والعراق��ي"، 
م�ض��رياً اإىل اأن��ه "لي�ض م��ن املنطق ان نتخ��ذ اأي قرار 
االن بع��دم اللع��ب عل��ى ار���ض االم��ارات". واختتم 
ت�رسيح��ه قائ��اًل: "يج��ب ان نف��احت دول��ة االمارات 
ر�ضميًا، حي��ث يجب ان يكون هناك تدخاًل من وزارة 
اخلارجية العراقي��ة، الن االأمر ال يخ�ض احتاد الكرة 
فح�ض��ب، بل يج��ب ان يكون هناك تدخ��ل ر�ضمي من 
احلكوم��ة العراقي��ة"، مو�ضح��ًا بالق��ول: "ان كان��ت 
عالقته��م باحل�ضد ال�ضعبي هو ال�ضب��ب الرئي�ضي بعدم 
منحه��م "الفيزا"، فاأن احت��اد الك��رة �ضيدر�ض اتخاذ 
الق��رار املنا�ض��ب". وتتخذ دول��ة االإم��ارات اجراءات 
م�ض��ددة بحق عدد من الدول، حي��ث منعت ال�ضورين 
م��ن دخول الب��الد منذ ع��ام 2012، وفر�ضت ت�ضدداً 
عل��ى دخول اللبنانين، بينما متنع الفل�ضطينين من 
اأ�ضح��اب وثائ��ق ال�ضفر الفل�ضطينية م��ن الدخول اإىل 

اأرا�ضيها. 

مؤكدًا أهمية العاصمة

عبطان: أسعى لتطوير المالعب في بغداد وملعب النجف سيكون "تحفة معمارية"

 ترق��ب اجلماه��ري امل�رسي��ة والتون�ضي��ة املواجهة الكب��رية التي 
�ضتجم��ع منتخ��ب تون���ض �ضاح��ب االأر���ض م��ع نظ��ريه امل�رسي 
و�ضي��ف البطل، االأح��د، يف اجلولة االأوىل م��ن الت�ضفيات املوؤهلة 
لنهائي��ات كاأ���ض اأمم اأفريقي��ا 2019 لكرة الق��دم التي �ضتقام يف 
الكام��ريون. وا�ضتع��د املنتخبان العربيان للمواجه��ة التي �ضتقام 
يف اإ�ضت��اد راد���ض بالعا�ضم��ة التون�ضية لكن تباين��ت ت�رسيحات 
مدرب��ي الفريقن ما ب��ن الثقة والطموح لتحقيق الف��وز والتاأكيد 

على �ضعوبة اللقاء وعدم اإمكانية التكهن بالنتيجة.
 قال مدرب م�رس هيكتور كوبر اإن املباراة واحدة من 6 مباريات 
كلها مهمة حتى يتاأهل املنتخب اإىل النهائيات االأفريقية املقبلة.
 واأ�ضاف كوب��ر يف ت�رسيحات للبعثة ال�ضحافية املرافقة للفريق 
يف تون���ض: "املنتخب التون�ضي لي���ض مناف�ضنا االأوحد واأحرم كل 

الفرق".
 وتابع: "مباراة الغ��د لي�ضت �ضهلة ويف نف�ض الوقت لي�ضت حا�ضمة 
يف حتدي��د املتاأه��ل اإىل كاأ���ض اأمم اأفريقي��ا لك��ن الف��وز به��ا مهم 
للغاي��ة للح�ضول على ثقة البداية واالنطالق بقوة فيما يتبقى من 

الت�ضفيات".
 من جانبه قال مدرب منتخب تون�ض نبيل معلول، اإن لقاء منتخب 
بالده مع م���رس مهم للغاية لكنه لي�ض م�ضريي��ًا. واأ�ضاف معلول 
يف ت�رسيح��ات لل�ضحافي��ن: "جاهزون لرفع راي��ة التحدي رغم 
غياب 4 العبن اأ�ضا�ضين يف اخلط اخللفي". وتلعب م�رس وتون�ض 

�ضمن املجموعة العا�رسة اإىل جانب النيجر و�ضوازيالند.

 �ضان��د كابنت املنتخ��ب الوطني ال�ضابق يون�ض حمم��ود دولة قطر يف 
احل�ضار املفرو�ض عليها من قبل بع�ض الدول اخلليجية والعربية .

وكت��ب يون�ض حممود على �ضفحت��ه ال�ضخ�ضية يف "توير" اإن "ال�ضيخ 
متي��م يقول الأهل قطر واملقيمن بع��د احل�ضار على قطر اب�رسوا بالعز 

واخلري ، وانا على يقن كول وفعل ، كلنا م�ضلمن ، قلوبنا معكم .
وتعت��ر تغريدة الالعب يون�ض حمم��ود م�ضاندة وا�ضحة لقطر و�ضعبها 
ال��ذي مي��ر بظ��روف �ضعب��ة بع��د ان فر�ض��ت الكث��ري م��ن العقوب��ات 
واملقاطعات عليه من قبل دول خليجية وعربية . وكان يون�ض حممود 
ق��د اأم�ضي �ضنوات كثريا حمرفا يف الدوري القطري حيث لعب الأندية 
اخلور والغرافة والعربي وال�ضد والوكرة وحقق اجنازات عديدة مع هذه 
االأندي��ة، باالإ�ضافة اىل اختياره الأكرث من مرة كاأف�ضل العب حمرف 
وه��داف لل��دوري القط��ري خ��الل املوا�ض��م املا�ضية. وي�ضتع��د هداف 
املنتخ��ب الوطن��ي للم�ضاركة يف مباراة ا�ضاطري الع��راق امام ا�ضاطري 

العامل على ملعب الب�رسة الدويل يف مطلع �ضهر اآب املقبل.

 اأك��د ع�ض��و الهيئ��ة االإدارية لن��ادي املين��اء ح�ضن 
م��وىل، ان عق��د الع��ب فري��ق الن��ادي بك��رة الق��دم 
املح��رف امل���رسي احمد يا�رس ينته��ي اأواخر �ضهر 
مت��وز املقب��ل، مفن��دا االإ�ضاعات التي ت��رددت حول 
قرب مغ��ادرة الالعب �ضفوف الفريق النتهاء عقده. 
وقال م��وىل يف بيان، تلقت )اجلورنال( ن�ضخة منه، 

ان "يا���رس متواج��د حاليا مع الفري��ق ويوا�ضل اأداء 
الوح��دات التدريبي��ة كم��ا �ض��ارك الفري��ق مبباراته 
الودي��ة اأمام البح��ري".  واأ�ضاف ان "يا�رس باق مع 
الفري��ق اإىل نهاية �ضهر متوز املقب��ل وبالتحديد يف 
الثالث��ن م��ن ال�ضهر ورمبا ه��ذا التوقي��ت ي�ضادف 

نهاية املو�ضم الكروي".

بغ��داد- اجلورنال نيوز: اأعل��ن االحتاد العربي لكرة 
القدم، عن مواعيد مباريات البطولة العربية لالأندية 
امل�رسي��ة  اال�ضكندري��ة  مدين��ة  ت�ضت�ضيفه��ا  الت��ي 
خ��الل �ضه��ري مت��وز واآب املقبلن. وتق��ام البطولة 
بنظ��ام ال��دوري م��ن دور واح��د، حي��ث يتاأهل بطل 
كل جمموع��ة اىل دور االربع��ة م��ع �ضاح��ب اأف�ضل 
مرك��ز ثان. واأوقع��ت القرعة، نادي نف��ط الو�ضط يف 
املجموع��ة الثالثة اىل جانب اندية الهالل ال�ضعودي 
واملري��خ ال�ض��وداين والرج��ي التون�ض��ي. فيما جاء 
االأهل��ي امل���رسي يف املجموع��ة االأوىل مع الوحدة 
االإمارات��ي ون�رس ح�ضن داي اجلزائ��ري والفي�ضلي 
االأردين، بينم��ا جاء الزمال��ك يف املجموعة الثانية 
م��ع الن���رس ال�ضع��ودي والفت��ح الرباط��ي املغرب��ي 
والعه��د اللبن��اين. ور�ض��دت جوائ��ز مالي��ة �ضخمة 
للبطول��ة جتاوزت اجلوائز املالي��ة يف بطولة دوري 
ابطال ا�ضيا وافريقي��ا، حيث يح�ضل �ضاحب املركز 
االأول عل��ى مبل��غ 2،5 ملي��وين دوالر.   وفيم��ا يلي 

الرنام��ج: 21 مت��وز: االهلي امل���رسي – الفي�ضلي 
االأردين، 22 مت��وز: ن���رس ح�ض��ن داي اجلزائري – 
الوح��دة االمارات��ي، 23 متوز: الن���رس ال�ضعودي – 
العه��د اللبن��اين، الزمال��ك امل�رسي – احت��اد الفتح 
املغرب��ي، 24 متوز: نف��ط الو�ضط العراقي – الرجي 
التون�ض��ي، املريخ ال�ضوداين – الهالل ال�ضعودي، 25 
مت��وز: الفي�ضل��ي االردين – ن�رس ح�ض��ن اجلزائري، 
الوح��دة االمارات��ي – االأهل��ي امل���رسي، 26 متوز: 
احت��اد الفت��ح املغرب��ي – الن���رس ال�ضع��ودي، العهد 
اللبن��اين – الزمال��ك امل���رسي، 27 مت��وز: اله��الل 
ال�ضعودي – نفط الو�ض��ط العراقي، الرجي التون�ضي 
– املريخ ال�ضوداين، 28 متوز: الوحدة االماراتي – 
الفي�ضل��ي االأردين، االهلي امل���رسي – ن�رس ح�ضن 
اجلزائ��ري، 29 متوز: العهد اللبن��اين – احتاد الفتح 
املغربي، الزمالك امل�رسي – الن�رس ال�ضعودي، 30 
متوز: الرج��ي التون�ضي – الهالل ال�ضعودي، املريخ 

ال�ضوداين – نفط الو�ضط العراقي.

"الفراعنة" وجهًا لوجه 
أمام "نسور القرطاج"

السفاح مساندًا قطر: 
شيخ تميم "قول وفعل"

الميناء ينهي الجدل حول محترفه المصري

إعالن موعد مباريات "عندليب 
الفرات" في البطولة العربية

وق��ال عبطان خ��الل جل�ضة حوارية مع جمل���ض ال�ضباب الوطني 
اقيم��ت يف مقر الوزارة وح�رسته )اجلورنال( اإن "وزارة ال�ضباب 
والريا�ض��ة هي الوزارة الوحيدة الت��ي ت�ضتمر يف اعمال االعمار 
والبن��اء، وجمي��ع الوزارات االأخ��رى ال تنج��ز امل�ضاريع بقدر ما 
تنجزه وزارة ال�ضب��اب والريا�ضة". واأ�ضاف اأن "العراق هو البلد 
الوحيد الذي م��ازال ي�ضتمر يف اجناز امل�ضاري��ع الريا�ضية، الن 
اغلب البلدان العربية توقفت عن بناء املالعب وتطوير امل�ضاريع 
الريا�ضي��ة، با�ضتثن��اء قط��ر نتيج��ة التزامه��ا بكاأ���ض الع��امل".  
واأو�ض��ح "ا�ضعى اىل تطوير وبناء املالع��ب يف العا�ضمة بغداد، 
الن االأنظار تتجه اىل العا�ضمة ب�ضكل اأكر من املحافظات، ويف 
الوق��ت ذاته ال ميكننا ان نهمل املالعب يف املحافظات االأخرى 

مثل النا�رسية والديوانية وغريها".
 وتاب��ع "ال��وزارة تعمل بط��رق غري معه��ودة وغ��ري كال�ضيكية، 
ومتابع��ة امل�ضاري��ع يك��ون ب�ض��كل دقي��ق وتف�ضيل��ي"، مبين��ًا 
"نح��ن منتل��ك تفا�ضيل كل �ضغرية وكبرية يف كل م�رسوع من 
م�ضاريع بناء املالعب". واأ�ضار اىل ان "نتيجة افتقادنا للتمويل، 
فال��وزارة تفكر بعدة طرق اأخرى الإجناز امل�ضاريع، وفور ت�ضلمي 
زمام االأمور يف الوزارة وجدت ان هناك ما يقارب 22 م�رسوعًا 
متوقفًا، وهذه امل�ضاريع حتتاج من 50 مليون لغاية 80 مليون 
دين��ار كي ينجز". ولفت اىل اأن "ال�رسك��ة املنفذة للم�ضاريع هي 
جزء من اأداء الوزارة، لذلك يجب دعمها وتقدمي الت�ضهيالت كافة 
من خالل التعامل بحكم��ة معها وتعوي�ضهم من خالل اعفائهم 
من الغرامات، كي ال يح��دث اأي تلكوؤ خالل تنفيذها للم�رسوع". 
وفيم��ا يخ�ض م�رسوع "ملعب احلبيبية يف بغداد، اأكد عبطان اأن 

"العمل يف ملعب احلبيبية و�ضل اىل مراحل متقدمة وا�ضتطعنا 
اجتياز اغلب املعوقات، فالعمل يف هذا امللعب تعر�ض لالإيقاف 
يف اأك��رث من منا�ضبة، مثله��ا مثل بع�ض امل�ضاريع التي تعر�ضت 
لالإيق��اف كم��ا ح��دث مع العم��ال االت��راك ح��ن مت اختطافهم، 
وعندم��ا حت��دث مثل هذه االأمور ف��اأن ال��وزارة ال ت�ضتطيع ابرام 
تعاق��د مع �رسكة اأخرى نتيجة العقد املوقع بن الطرفن". وزاد 
"العمل مبلعب احلبيبية �ضي�ضتاأنف اليوم، بعدما ا�ضتطعنا اقناع 
ال�رسكة اال�ضبانية املنفذة للم�رسوع من خالل تقدمي ال�ضمانات 
والت�ضهي��الت له��ا". وبن اأن "ال��وزارة ا�ضتطاع��ت ان تعيد الثقة 
باملوظف��ن اواًل، وكان هدفن��ا الثاين هو اإع��ادة الثقة بال�ضباب 
خارج الوزارة وكل ذلك يحتاج اىل تخطيط وعمل دوؤوب وخطط 
ا�ضراتيجي��ة". وا�ضتط��رد بالق��ول: "بذلنا مزيداً م��ن اجلهود من 
اج��ل رف��ع احلظر ع��ن املالع��ب العراقي��ة، وحن حتق��ق فنحن 

حققن��ا فرح��ة جمتمع، ومع اق��راب ملعب��ي ال��زوراء والعمارة 
م��ن االنته��اء فاأن اهتم��ام الع��امل جتاهنا �ضيك��ون م�ضاعف". 
واأكم��ل اأن "ال��وزارة ال تتجاهل ال�ضباب، ولك��ن طبيعة املجتمع 
العراق��ي هو جمتمع حم��ب ومهتم بكرة الق��دم، ولكن يف الوقت 
ذات��ه �ضنحاول دعم ال�ضباب من خ��الل اإقرار قانون لهم". وفيما 
يخ�ض توف��ري فر�ض عمل لل�ضباب، ق��ال اإن "بناء ملعب الزوراء 
م��ع نهاية الع��ام احلايل وغريها من املالع��ب يوفر فر�ض عمل 
لل�ضب��اب، اأي م��ا يق��ارب 5 االف فر�ض��ة عم��ل، لذل��ك �ضنحاول 
ا�ضتغ��الل هذا االم��ر يف م�ضلحة ال�ضباب، ال��ذي ي�ضكل ال�رسيحة 
االأب��رز يف اغلب مفا�ضل الدولة". واأك��د وزير ال�ضباب والريا�ضة 
اأن "ملع��ب النج��ف �ضيكون حتف��ة معمارية جدي��دة ت�ضاف اىل 
املالع��ب اجلميلة يف العراق، كونه يعتم��د ت�ضاميم جذابة تبهر 

اجلماهري و�ضيكون حمط انظار دول العامل".

اأكد وزير ال�شباب 
والريا�شة عبد احل�شني 
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وا�ض��ل املنتخ��ب الوطني، م�ض��اء اأم���ض ال�ضبت، 
مرانه عل��ى ملعب نادي با�ض االإي��راين ا�ضتعداداً 
املوؤهل��ة  الت�ضفي��ات  يف  الياب��ان  ملب��اراة 
.2018 رو�ضي��ا  يف  الع��امل  كاأ���ض  لنهائي��ات 
وخا���ض ا�ض��ود الرافدي��ن املران ال��ذي ركز على 
تدريب��ات اال�ضت�ضفاء الع�ضل��ي ف�ضاًل عن اجلري 
لع��دة دقائق من اجل التخل�ض من ارهاق ال�ضفر.
ومن املقرر ان يخو���ض املنتخب الوطني مرانه 
الثالث، م�ضاء اليوم، وتكثيف اجلرعات التدريبية 
للو�ضول اىل اجلاهزية الق�ضوى ليكون الالعبون 
م�ضتع��دون متام��ًا ملوقع��ة ال�ضاموراي.ويواج��ه 
املنتخ��ب الوطن��ي نظ��ريه الياب��ان يف اجلول��ة 
الثامن��ة م��ن ت�ضفي��ات اآ�ضيا املوؤهل��ة ملونديال 
رو�ضي��ا 2018. وا�ضتع��د ا�ض��ود الرافدي��ن له��ذه 
املب��اراة مببارات��ن وديت��ن ام��ام االأردن يف 

ملع��ب الب���رسة الدويل وام��ام كوري��ا اجلنوبية 
يف االمارات، حيث انتهت املباراة االأوىل بتغلب 
املنتخ��ب الوطن��ي به��دف دون رد، فيما تعادل 
يف الثاني��ة �ضلبي��ًا م��ن دون اه��داف.ومل يتمكن 
حمرف اودينيزي علي عدنان وحمرف العربي 
الكويت��ي عل��ي ح�ضن��ي م��ن االلتح��اق ببعث��ة 
املنتخ��ب الوطني يف االمارات ب�ضبب االإجراءات 
االإدارية.واأك��د م��درب املنتخ��ب الوطن��ي با�ض��م 
قا�ض��م، ل�)اجلورنال( اأن الغياب��ات التي �رسبت 
�ضف��وف املنتخ��ب الوطن��ي مل تك��ن يف ح�ضبان 
ال��كادر التدريبي.وقال قا�ضم ان "الغيابات التي 
�رسب��ت ا�ضود الرافدي��ن مل تكن ح�ضب��ان الكادر 
التدريب��ي وكنا نتمنى ان ال نفقد هذه املجموعة 
الكبرية من الالعبن الأ�ضباب خمتلفة مثل يا�رس 
قا�ض��م وج�ضنت م��رام وكذلك �رسغ��ام ا�ضماعيل 
وعل��ي فائز وغي��اب علي عدن��ان وعلي خ�ضني 

وكذلك اإ�ضابة عالء مهاوي".

 
اج��رت وزارة ال�ضباب والريا�ض��ة، ات�ضاالتها بعدد 
من الالعبن الدولين ال�ضابقن من اجل اال�ضتعداد 
خلو���ض املب��اراة اال�ضتعرا�ضية ام��ام جنوم العامل 
مطل��ع �ضه��ر اآب املقب��ل عل��ى ملع��ب ج��ذع النخلة 
يف الب���رسة. وق��ال مدي��ر اع��الم وزارة ال�ضب��اب 
والريا�ض��ة علي العط��واين ل�)اجلورن��ال( اإن "وزير 
ال�ضب��اب والريا�ض��ة اج��رى ع��دة ات�ض��االت بع��دد 
من الالعب��ن الدولين ال�ضابق��ن خلو�ض املباراة 
اال�ضتعرا�ضي��ة مع جنوم الع��امل يف االأول من �ضهر 
اآب املقب��ل". واأو�ض��ح "الوزارة ات�ضل��ت بالالعبن 
يون���ض حممود وعم��اد حممد ون�ض��اأت اأكرم وهوار 
مال حممد وعدد اآخر من النجوم الدولين ال�ضابقن 
ان  واأ�ض��اف  املب��اراة".  خلو���ض  ي�ضتع��دوا  ك��ي 
"املب��اراة �ضتكون فر�ضة لالعبن ال�ضابقن الذين 

مل يتمكن��وا من خو�ض اجراء مب��اراة اإعتزالية مثل 
الالع��ب يون���ض حمم��ود". واأعلن��ت وزارة ال�ضب��اب 
والريا�ض��ة ان �ضعر تذكرة دخ��ول املباراة �ضتكلف 

25 الف دينار لل�ضخ�ض الواحد.
ويف هذا ال�ضدد، اأك��د النجم الدويل ال�ضابق ومدرب 
ن��ادي النجف احلايل عماد حممد، انه تلقى ات�ضااًل 
هاتفي��ًا من وزي��ر ال�ضباب والريا�ض��ة عبد احل�ضن 

عبطان ويدعوه خلو�ض املباراة.
وقال حممد يف من�ضور على موقعه يف "الفي�ضبوك" 
"تلقيت قبل قلي��ل دعوة ر�ضمية حل�ضور الكرنفال 
الذي �ضيق��ام يف حمافظة الب�رسة بات�ضال هاتفي 

من وزير ال�ضباب والريا�ضة عبد احل�ضن عبطان".
واأ�ضاف ان "الوزير ابلغن��ي خالل االت�ضال باأنني 
م��ن �ضم��ن الالعب��ن الذي��ن �ضيخو�ض��ون اللقاء"، 
مبينًا اأن "الوزير طالب الالعبن باأن يعدوا انف�ضهم 

بدنياآ". 

عدنان وحصني يدفعان ضريبة دعم "الحشد الشعبي" واتحاد الكرة يساند الالعبين

المنتخب الوطني يواصل مرانه في طهران الكشف عن أسماء الالعبين المحليين المدعوين 
لمباراة االساطير 
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