
 اتفق��ت وزارة ال�ض��باب والريا�ض��ة، م��ع االحت��اد 
العراق��ي لك��رة الق��دم، عل��ى مذك��رة تفاه��م متثل 
خارط��ة طري��ق م��ن اأج��ل اإكم��ال االأه��داف الت��ي 
ت�ض��عى اإليه��ا امل�ؤ�ض�ض��ات الريا�ض��ية، املتمثلة يف 
رف��ع احلظ��ر الكل��ي عن مالع��ب العراق. وح�ض��لت 
)اجل�رن��ال( عل��ى مذك��رة التفاهم، والت��ي جاءت 
بن�دها كالتايل: اأواًل: م�ض���ؤوليات االحتاد العراقي 

لكرة القدم: 
عملي��ة  وتت�ض��من  التنظيمي��ة:  االأم���ر   -  1
امللع��ب، وكذل��ك  اإىل  دخ���ل وخ��روج اجلماه��ر 
املنتخب��ات ال�طني��ة وال�ف���د الر�ض��مية، واللجان 
تهيئ��ة مراف��ق  التحكي��م، -2  امل�رشف��ة، وطاق��م 
امللع��ب من خالل ت�ف��ر امل�ض��تلزمات ال�رشورية 
الت��ي يحتاجه��ا، والت��ي ال تدخل �ض��من االأ�ض��ا�س 
الع��ام للملع��ب لغر�س اإقامة املب��اراة، وهذا يك�ن 
با�ضت�ض��ارة الفري��ق الهند�ض��ي امل�ج���د بامللعب، 
-3 يتحمل االحتاد م�ض�ؤولية تنظيف املالعب قبل 
وبع��د املباري��ات، 4 - تخطيط وتهيئة امل�ض��تطيل 

االأخ�رش ليك�ن جاهزاً للعب، ويك�ن ذلك باإ�رشاف 
امللع��ب،  امل�ج���د يف  الهند�ض��ي  ال���زارة  جه��از 
و�ض��يانته  االأخ���رش،  الع�ض��ب  ق���س  وخ�ض��ض��ًا 
وباإ���رشاف االحتاد العراقي لكرة القدم، 5 - ت�فر 
املتطلبات التي يحتاجها جهاز امللعب الهند�ض��ي، 
للملع��ب من زي�ت ووق���د ومنظفات، وبع�س قطع 
الغي��ار ال�رشورية الت��ي يحتاجها امللعب، ب�ض��كل 
االحت��اد  يت���ىل   -  6 املباري��ات،  اأثن��اء  دوري 
م�ض���ؤولية االأمن داخل وخارج امللعب، بالتن�ض��يق 
م��ع اجلهات ذات العالقة، وتت���ىل اللجنة املنظمة 
مهمات وتفا�ض��يل وت�قيتات الدخ�ل اإىل امللعب، 
بالتن�ض��يق م��ع م���رشيف املباري��ات، 7 - االحتاد 
يحدد اأ�ضعار التذاكر، وبيعها و�ضكلها على اأن يك�ن 
25 األ��ف تذك��رة مللعب كرب��الء و 55 األف تذكرة 
مللع��ب الب���رشة، 8 - االأ���رشار الت��ي ق��د ت�ض��يب 
امللعب جراء اال�ض��تخدام اأو اأي اأعمال اأخرى خالل 
ف��رة اإقام��ة املباري��ات، اأو ج��راء التدريبات قبل 
املب��اراة، حتدد جلنة م�ض��ركة من االحت��اد واإدارة 
امللع��ب له��ا، 9 - ح��ق التعاقد مع ���رشكات النقل 
التلفزي���ين مب��ا ي�ض��من ال�ض���رة اجلميلة ملالعب 

العراق، 10 - ت�ض��لم اإىل وزارة ال�ض��باب والريا�ضة 
2500 بطاق��ة دخ�ل يف ملعب كربالء و 5 اأالف 
بطاق��ة دخ�ل يف ملعب الب���رشة، لغر�س ت�زيعها 

ب��ن فئات املجتمع املختلفة ب�ض��كل جماين، دعمًا 
من ال�زارة واالحتاد اإىل �ضعبنا الكرمي.

 ثانيًا: م�ض�ؤوليات وزارة ال�ضباب والريا�ضة:
 

1 - املن�ض��اآت الريا�ض��ية تك�ن ال�زارة م�ض���ؤولة 
ع��ن االآت��ي: اأ- تهيئ��ة ملعب��ي كرب��الء والب���رشة 
ليك�نا �ضاحلن وح�ضب متطلبات الفيفا، واالحتاد 
االآ�ض��ي�ي، الإقام��ة املباريات الدولية، وو�ض��عهما 
حت��ت ت���رشف املنتخب��ات ال�طنية، خدم��ة للكرة 
العراقي��ة وبه��دف رف��ع احلظ��ر الكلي ع��ن مالعب 
الع��راق، وباإ���رشاف االحت��اد العراقي لك��رة القدم، 
ب - االإيع��از اإىل اإدارة ملعب��ي كرب��الء والب���رشة 
بالتع��اون مع جلان االحتاد به��دف اإجناح املهمة 
ال�طنية للمنتخبات العراقي��ة، على اأن تق�م جلان 
االحت��اد العامل��ة يف املالع��ب خالل ف��رة اإقامة 
املباري��ات بالتن�ض��يق م��ع غ��دارة ه��ذه املالعب، 
على اأن ي�ض��لم امللع��ب قبل 7 اأي��ام اإىل االحتاد، ج 
- تخ�ض���س ال�زارة املالع��ب للمنتخبات ال�طنية 
اأثناء اإقامة املباريات وباإ�رشاف االحتاد العراقي، 
د - تدع��م وزارة ال�ض��باب والريا�ض��ة املنتخب��ات 
ال�طني��ة ب��كل فئاته��ا العمري��ة، وتلت��زم بتهيئ��ة 
متطلب��ات اإجن��اح مهمة رف��ع احلظر الر�ض��مي عن 
جميع املالعب وب�ضكل كلي، ه� - تك�ن االإعالنات 
ال�ض���ئية وال�رقي��ة من م�ض���ؤولية وزارة ال�ض��باب 

والريا�ض��ة. وم��ن ومن املرجح ان يب��داأ العمل 
بهذه املذكرة ابتداًء من املباراة اال�ضتعرا�ضية التي 
من امل�ؤمل ان تقام على ملعب الب�رشة الدويل بن 
جن�م املنتخب ال�طني املت�ج بلقب ا�ض��يا 2007 
وفريق ا�ض��اطر العامل. حيث اأكدت وزارة ال�ض��باب 
والريا�ض��ة، اأن املباراة اال�ضتعرا�ض��ية بن النج�م 
ال�ضابقن للمنتخب ال�طني وا�ضاطر العامل �ضتقام 
يف م�عده��ا املح��دد مطل��ع اآب املقب��ل، مبينة اأن 
املب��اراة ل��ن تدخ��ل �ض��من مل��ف رف��ع احلظر عن 
الك��رة العراقي��ة.  وقال مدير اعالم وزارة ال�ض��باب 
والريا�ضة ل�)اجل�رنال( اإن "�رشكة ع�ضتار لالإنتاج 
والت�زيع ال�ضينمائي اأجنزت مهامها وان�ضحبت من 
املفاو�ض��ات مع �رشك��ة "ت�ا�ض��ل" االإماراتية من 
اج��ل اإقامة مباراة جن���م املنتخب ال�طني املت�ج 
بلقب كاأ�س اآ�ضيا 2007 ومنتخب ا�ضاطر العامل".

واو�ض��ح اأن "وزارة ال�ض��باب والريا�ض��ة �ض��تك�ن 
ه��ي الطرف املفاو�س مع ال�رشك��ة االإماراتية، من 
اج��ل اإقامة املب��اراة ب�قتها املح��دد يف االأول من 
�ض��هر اآب املقب��ل على ملعب املدينة الريا�ض��ية يف 

الب�رشة".

ميركاتو الالعبين

مهند على أعتاب اإلمارات وضرغام تحت مجهر كبار تركيا واألمير مستمر مع األهلي
 مت�ض��ك حمم�د امل�ا�س، العب املنتخب ال�ض���ري، باالأمل يف ت�ض��فيات 
اآ�ض��يا امل�ؤهل��ة لنهائيات كاأ�س الع��امل رو�ض��يا 2018. وكان املنتخب 
ال�ض���ري ق��د تع��ادل 2-2 الثالث��اء م��ع نظ��ره ال�ض��يني، يف اجل�ل��ة 
الثامنة من مناف�ض��ات املجم�عة االأوىل بالت�ضفيات االآ�ضي�ية امل�ؤهلة 
مل�ندي��ال رو�ض��يا. وقال امل�ا�س، عرب �ض��فحته ال�ضخ�ض��ية على م�قع 
الت�ا�ض��ل االجتماعي في�س ب�ك "�ض��كراً للجماهر ال�ض�رية على دعمها 
وحتفيزها وم�ض��اندتها للمنتخب". واأ�ض��اف "حاولنا اخلروج باأف�ض��ل 
نتيج��ة وهي الف���ز، لكن قدر اهلل وما �ض��اء فعل، نقطة التعادل اأف�ض��ل 
م��ن ال �ض��يء رغم الظ��روف التي منر به��ا". وتابع امل�ا���س "لكن باإذن 
اهلل، نح��ن قادرون على حتقيق احللم، �ض���ف نقاتل، كل العب بالفريق 
ال�ض�ري يتمنى قهر امل�ضتحيل حتى ير�ضم الب�ضمة على �ضفاه كل م�ضجع 
وي�ضعد اجلماهر". وبدوره، قال املدرب ال�ض�ري حممد العطار اإن "عدة 
اأ�ض��باب �ض��اهمت يف تع��ادل �ض���ريا مع ال�ض��ن، اأبرزها الع���دة للعب 
بطريقة دفاعية وخا�ض��ة يف بداية ال�ض���ط الثاين، حيث ت�ضلم املنتخب 
ال�ضيني زمام املبادرة و�ضجل هدفن". وتابع "م�ضاركة ن�ض�ح نكديل 
مل تخ��دم الفري��ق، وبالعك�س متامًا اأهدى املنتخب ال�ض��يني ركلة جزاء 
اأعادت��ه الأج�اء املباراة". واأ�ض��اف العطار "املنتخب ال�ض���ري مل يفقد 
االأمل، ولكنه مل ي�ض��تفد من هزمية املنتخ��ب االأوزبكي وكذلك املنتخب 

الك�ري. احلظ�ظ الزالت قائمة".

 ي�اج��ه االحت��اد القط��ري لك��رة الق��دم خط��ر عق�ب��ات تاأديبية من 
االحتاد ال��دويل للعبة )الفيفا( ب�ض��بب ارتداء العب��ي املنتخب االأول 
لك��رة الق��دم قم�ض��ان ر�ض��م عليها �ض���رة الأمر قطر متي��م بن حمد 
اآل ث��اين قب��ل مباراته م��ع منتخب ك�ري��ا اجلن�بية م�ض��اء الثالثاء 
يف الدوح��ة. ودخ��ل العب��� املنتخ��ب القط��ري اأر�ض��ية امللعب وهم 
يرت��دون قم�ض��اًنا ُكت��ب عليه��ا "متيم املج��د" خالل ف��رة االإحماء 
ا�ض��تعداًدا النطالق املباراة، كما رفع العب ال��ض��ط ح�ض��ن الهيدو�س 
القمي�س نف�ض��ه نح� اجلماهر عقب افتتاحه الت�ضجيل من ركلة حرة 
يف الدقيقة 25. وبح�ض��ب ل�ائح االحتاد ال��دويل لكرة القدم )الفيفا( 
مُينع رفع اأو ا�ض��تخدام اأي ر�ض��ائل �ضيا�ض��ية اأو دينية اأو جتارية على 
قم�ض��ان الالعب��ن. وتغل��ب املنتخ��ب القط��ري على نظ��ره ك�ريا 
اجلن�بية بنتيجة 2-3 �ضمن مباريات اجل�لة الثامنة من مناف�ضات 
املجم�عة االأوىل من الت�ض��فيات االآ�ضي�ية امل�ؤهلة مل�نديال رو�ضيا 

.2018
وفر���س االحتاد ال��دويل لكرة القدم )فيف��ا( يف واقعة مماثلة غرامة 
قدره��ا 45 األ��ف فرن��ك �ض���ي�رشي )42 األ��ف ي���رو( بح��ق االحتاد 
االإجنليزي ب�ض��بب و�ض��ع العبي منتخبه خالل مباراة مع ا�ض��كتلندا 
�ضعار "زهرة اخل�ضخا�س" املخ�ض�س الإحياء ذكرى �ضهداء بريطانيا.

 نفى م�رشف كرة نادي الطلبة �ض��امر �ضعيد، اأن يك�ن 
اله��دف من زيارت��ه اىل وزير التعلي��م العايل والبحث 
العلم��ي عب��د ال��رزاق عي�ض��ى، برفق��ة الالع��ب ي�ن�س 
حمم���د هي م��ن اج��ل االطاحة ب��اإدارة الطلب��ة كما 
ذك��رت بع�س و�ض��ائل االعالم، الفت��ًا اإىل اأن الطرفن 
ناق�ض��ا العرو�س اال�ض��تثمارية املقدم��ة لبناء امللعب 
"االني��ق". وق��ال �ض��عيد يف بيان تلق��ت )اجل�رنال( 
ن�ضخة منه، اإن "وزير التعليم العايل والبحث والعلمي 
عب��د الرزاق العي�ض��ى ا�ض��تقبل يف مقر ال���زارة، نائب 
رئي���س الهيئة االدارية لنادي الطلبة حممد الها�ض��مي 
وقائ��د املنتخ��ب ال�طن��ي والطلب��ة ال�ض��ابق ي�ن���س 
حمم���د". وا�ض��اف اأن "ال�زي��ر ناق�س و�ض��ع النادي 

مع �ض��ي�فه والعرو�س اال�ضتثمارية املقدمة من اأجل 
اإع��ادة بناء امللع��ب واملرافق الريا�ض��ية االأخرى من 

اأجل اإظهار ال�ض�رة احلقيقة لهذا النادي العريق".
واأو�ض��ح اأن "النقا���س دار ح���ل اال�ض��تثمار للن��ادي 
اإ�ض��افة اىل تاأكي��د الدع��م احلقيق��ي واجلاد م��ن اأجل 
النه����س ب�اق��ع الن��ادي الذي يع��اين ب�ض��بب االأزمة 

املالية والتي اعادت النادي خط�ات اإىل ال�راء".
واختتم �ض��عيد كالمه بنفي ما جاء يف بع�س و�ض��ائل 
االإع��الم ح�ل اأن زيارة ي�ن�س حمم�د جاءت من اأجل 
االإطاحة ب��االإدارة، م�ض��ددا على اأن "النقا�س ت�ض��من 
فق��ط دعم النادي، والدليل وج���د نائب رئي�س الهيئة 

االدارية الها�ضمي يف اجلل�ضة".

 اأج��رى العب� منتخب النا�ض��ئن، فح��ض��ات طبية 
كامل��ة لل�ق�ف عل��ى جاهزي��ة الالعبن ا�ض��تعداداً 
لت�ض��فيات اآ�ض��يا والتي تق��ام مناف�ض��اتها يف الهند 
اأيل���ل املقبل. وقال مرا�ض��ل )اجل�رنال( اإن "العبي 
املنتخ��ب ال�طن��ي للنا�ض��ئن، اج��روا الفح��ض��ات 
الطبي��ة الكامل��ة، اأم�س، يف خمترب الطب والف�ض��لجة 
الريا�ض��ية  ال�طن��ي لرعاي��ة امل�هب��ة  يف املرك��ز 
ب���زارة ال�ض��باب والريا�ض��ة". واأ�ض��اف ان "عملية 
االختب��ارات �ض��ملت الفح�س العام وفح�س ال�ض��عب 
الرئ�ي��ة وتخطي��ط القل��ب م��ن اج��ل ال�ق���ف على 
جاهزي��ة العب��ي املنتخ��ب م��ن الناحي��ة ال�ض��حية 

والف�ض��لجية ا�ض��تعدادا للم�ضاركة يف ت�ض��فيات اآ�ضيا 
خالل �ضهر اأيل�ل املقبل". وتابع اأن "هذه املرة هي 
امل��رة االأوىل التي يت��م فيها فح�س العب��ي الفئات 
العمرية ملنتخب��ات العراق". ومل تك��ن هذه اخلط�ة 
فريدة من ن�عها فح�ض��ب، بل �ض��بقتها خط�ة فريدة 
من ن�عها، حن بداأ مدرب املنتخب ال�طني العراقي 
للنا�ض��ئن علي هادي، باالجتماع م��ع اولياء ام�ر 
العبي املنتخب الإعداد الالعبن ب�ض���رة �ض��حيحة 
ومتابعة حياتهم ال�ضخ�ض��ية من اأجل و�ضع برنامج 
ينظم حياتهم ال�ضخ�ض��ية، والذي �ض��ينعك�س ايجابًا 

على ادائهم داخل امل�ضتطيل االخ�رش.

نجم سوريا يتمسك بأمل 
بلوغ المونديال

عقوبات مدوية بانتظار "العنابي" 
بسبب "قميص تميم"

سامر سعيد يكشف أسرار زيارة وزير التعليم

منتخب الناشئين يخضع للفحص الطبي 
استعدادًا لتصفيات آسيا

  وبعد م��ضم �ضاق واأداء مميز لعدد من العبي املنتخب ال�طني، 
ف��اأن ثمرة جه�دهم �ض��تك�ن االنتقال اىل اح��دى الفرق الكربى 
يف الدوريات التي يلعب�ن فيها او مغادرة الدوري العراقي نح� 
حتٍد جديد. وت�ضتعر�س لكم )اجل�رنال( اأبرز ال�ضفقات ال�ضيفية 
املحتملة خالل االأيام القليلة املقبلة لالعبي املنتخب ال�طني.

مهند عبد الرحيم
افاد م�ض��در مق��رب من العب نادي ال��زوراء واملنتخب ال�طني 
مهند عب��د الرحيم، ل�)اجل�رن��ال(، باأن الالعب قاب ق��ض��ن او 
ادن��ى م��ن االنتق��ال اىل ال��دوري االمارات��ي بعد تلقيه عر�ض��ًا 

احرافيًا من احد االندية الكبرة هناك.
اأكمل��ت  "اإدارة ن��ادي الظف��رة االإمارات��ي،  اإن  وق��ال امل�ض��در 

تفا�ضيل تعاقدها مع الالعب مهند عبد الرحيم بعد املفاو�ضات 
التي جرت بن الطرفن خالل الفرة املا�ضية، ومل يتبقى �ض�ى 
الت�قيع الر�ض��مي للعق��د". ومن املقرر اأن يغ��ادر الالعب كتيبة 
"الن�ار���س" بع��د انتهاء مباري��ات الدوري العراق��ي، من اجل 
الت�ج��ه اىل االمارات ل��ض��ع اللم�ض��ات االأخرة على تفا�ض��يل 

العقد مع نادي الظفرة.
�رشغام اإ�ضماعيل

اما مدافع نادي ريزا �ضب�ر الركي واملنتخب ال�طني، �رشغام 
اإ�ض��ماعيل، فه� االخر يحظى باهتمام كبر من االأندية الركية 
اجلماهرية الكربى، التي ت�ضعى للظفر بخدماته بعد امل�ضت�يات 
الكبرة التي قدمها رفقة ريزا �ض��ب�ر خالل امل�ا�ض��م املا�ض��ية. 
وق��ال وكي��ل اعم��ال الالع��ب جن��م عب��د اهلل ل�)اجل�رن��ال( اإن 
"ناديي بي�ضكتا�س وفرنبخ�ضة الركين، فتحا اأب�اب التفاو�س 

مع الالعب �رشغام ا�ض��ماعيل من اجل متثيله امل��ض��م املقبل". 
واأ�ض��اف اأن "املفاو�ض��ات جتم��دت يف ال�ق��ت احلايل ب�ض��بب 
تعر���س الالعب الإ�ض��ابة ق�ية، حيث تعر���س لقطع يف الرباط 
ال�ض��ليبي اثناء اللقاء االأخر لنادي��ه الركي يف اجل�لة ما قبل 
االخ��رة م��ن مناف�ض��ات بط�لة ال��دوري". وتاب��ع اأن "�رشغام 
�ضيغيب عن املالعب ملدة ٦ اأ�ضهر و�ضيخ�ضع اىل عملية جراحية 
عاجلة يف تركيا، حيث اأ�رش ناديه على اجراء العملية يف تركيا 

بداًل من بروت".
�ضعد عبد االأمر

مت��ض��ط ميدان ن��ادي اهلي جدة ال�ض��ع�دي واملنتخب ال�طني 
�ضعد عبد االأمر، اأكد بقائه مع ناديه ال�ضع�دي خالل مناف�ضات 
امل��ض��م املقبل وانه لن يغادر ا�ض�ار الفريق االأخ�رش مع نهاية 
امل��ض��م احل��ايل كما ن���رش يف بع�س امل�اقع، بح�ض��ب ت�رشيح 

�ض��حفي. وق��ال م�ض��در مقرب م��ن الالع��ب ل�)اجل�رن��ال( اإن 
"اإدارة نادي االأهلي ال�ض��ع�دي اكدت مت�ض��كها بالالعب واإنها 
ل��ن تنظ��ر اىل العرو���س املقدم��ة اليه م��ن االأندي��ة االأخرى". 
وكانت ال�ضحافة الي�نانية قد ا�ضارت اىل اقراب نادي "باوك 
�ض��ال�نيكا" م��ن الظف��ر بخدمات عب��د االأمر مقاب��ل 2 ملي�ن 
ي�رو، بح�ض��ب م�قع ب��اوك 24 الي�ناين. وانت���رشت العديد من 
االخب��ار يف ال�ض��حافة ال�ض��ع�دية والعربي��ة اىل اق��راب عب��د 
االأم��ر من الع���دة اىل نادي القاد�ض��ية بعد جتربته الق�ض��رة 
م��ع اهلي جدة، ولك��ن �رشعان ما نفى الالع��ب ذلك. ويف بقية 
�ض��فقات الالعب��ن ف��اأن مهاج��م ال��زوراء ع��الء عب��د الزهرة 
ي�ض��تح�ذ عل��ى اهتمام عدد م��ن االأندية االإماراتي��ة والقطرية، 
فيما عاد مدافع ال�كرة علي ح�ض��ن رحيم��ة اىل العراق ليمثل 

نادي نفط ال��ضط.

مع اقرتاب فرتة االنتقاالت 
ال�صيفية "املريكاتو 

ال�صيفي" ي�صتحوذ العبو 
املنتخب الوطني على 

اهتمام العديد من االأندية 
اخلليجية والرتكية التي 

ت�صعى اىل تدعيم �صفوفها 
ا�صتعدادًا للمو�صم املقبل، 

حيث من املرجح ان ت�صهد 
اندية "�صباب اهلي دبي" و 
"بي�صكتا�ش"  "الظفرة" و 

تواجد احد الالعبني 
العراقيني يف �صفوفها.
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اأعل��ن نادي ال��زوراء لك��رة القدم، اجن��از �رشوط 
تراخي�س االحتاد اال�ضي�ي لكرة القدم للم�ضاركة 
يف ال��دوري العراق��ي للمحرفن امل��ض��م املقبل 
مل��ض��م  االآ�ض��ي�ية  البط���الت  يف  وللم�ض��اركة 
االإعالم��ي  املن�ض��ق  وق��ال   .-2018  2017
لل��زوراء وع�ض��� الهيئ��ة االإداري��ة عب��د الرحم��ن 
ال��زوراء  "اإدارة  اإن  ني���ز«  ل�»اجل�رن��ال  ر�ض��يد 
اأكمل��ت جمي��ع �رشوط احل�ض���ل عل��ى تراخي�س 
االحتاد اال�ض��ي�ي لكرة الق��دم والتي يبلغ عددها 
18 �رشط��ًا". واأ�ض��اف اأن "جمي��ع ال���رشوط مت 
تطبيقه��ا خالل االأيام القليلة املا�ض��ية، حيث مل 
يكن ينق�س ال�رشوط �ض�ى م�افقة وزارة ال�ضباب 
والريا�ضة ال�ضتئجار ملعب ال�ضعب الدويل ليك�ن 
ار���س ال��زوراء املفر�ض��ة يف ال��دوري العراقي 
وكاأ�س االحتاد االآ�ض��ي�ي"، الفتًا اإىل اأن "ال�زارة 

�ضلمت اإدارة الزوراء تاأييد ا�ضتئجار امللعب م�ضاء 
اأم�س االأربعاء". واأو�ضح اأن "الزوراء اأكمل �رشوط 
الراخي�س ب�ض��كل احرايف نتيجة امل�ض��اركة يف 
بط�لة كاأ�س االحتاد اال�ض��ي�ي، حيث لدينا دراية 
كامل��ة عن جمي��ع التفا�ض��يل املتعلق��ة ب�رشوط 
االحت��اد اال�ض��ي�ي". و ن���س قان���ن الراخي�س 
اال�ض��ي�ي يتاأل��ف م��ن: -1 املعاير الريا�ض��ية: 
االأم���ر املتعلق��ة ب�ض��هادة مدربي الفري��ق االأول 
املعال��ج  الطبي��ب  وع��ن  والنا�ض��ئن  وال�ض��باب 
وعق���د الالعب��ن، -2 معاي��ر البن��ى التحتية: 
االأم���ر املتعلقة بامللع��ب ومرافق التدريب ومقر 
الن��ادي الر�ض��مي، -3 املعاير االإداري��ة: االأم�ر 
املتعلق��ة باأم��ن ���رش الن��ادي واالأم��ن امل��ايل 
القان�ني��ة:  املعاي��ر   4- االإعالم��ي،  واملكت��ب 
االأم�ر املتعلقة بت�ضجيل النادي واجلهة املالكة، 
-5 املعاي��ر املالية: االأم���ر املتعلقة مبيزانية 

النادي من م�رشوفات وارباح. 

 
اأك��د م��درب املنتخ��ب ال�طن��ي با�ض��م قا�ض��م، اأن 
الف���ز  حتقي��ق  دون  حال��ت  الالعب��ن  غياب��ات 
عل��ى املنتخ��ب الياباين يف املب��اراة الت��ي انتهت 
بالتع��ادل االيجابي 1-1 �ض��من اجل�ل��ة الثامنة 
من ت�ض��فيات م�ندي��ال رو�ض��يا 2018، مبينًا اأن 
منتخب "ا�ض���د الرافدين" اأ�ض��بح "م��رن تكتيكيًا" 
وي�ض��تطيع اللع��ب باأك��ر م��ن خط��ة. وقال قا�ض��م 
ل�)اجل�رن��ال( اإن "املنتخ��ب ال�طن��ي كان قري��ب 
من خطف النقاط الثالث، لكن االإ�ض��ابات والتغير 
اال�ض��طراري واله��دف املبك��ر للياب��ان، حال دون 
ذلك، فاالإ�ض��ابات حددت م��ن طم�حاتنا الف�ز يف 
املب��اراة". واأو�ض��ح "نتيج��ة التعادل جي��دة امام 
اليابان، واود ان ا�ض��كر الالعبن على اجله�د التي 
بذل�ه��ا يف املب��اراة، حي��ث تغلب�ا عل��ى الظروف 

ال�ض��عبة، وقدم�ا اأداًء كبراً بالرغم من فقدان روح 
املناف�ضة ولعب�ا من اجل ا�ضم العراق".

واأ�ض��اف "بالرغ��م م��ن الغياب��ات الكب��رة، كان 
م��ن املمك��ن ان نك�ن باأف�ض��ل ح��ال، ولكن خالل 
الفرة ال�ض��ابقة اع��دت الفريق للتاأقل��م مع املرونة 
التكتيكي��ة للتاأقل��م مع جميع الظ��روف"، مبينًا اأن 
"ا�ض���د الرافدين ي�ض��تطيع اللع��ب باأكر من خطة 

وطريقة".
وتاب��ع "اجل��رنال" "مع ظ��روف املب��اراة، حاولت 
ا���رشاك ثالث��ة مهاجم��ن يف اخل��ط االمام��ي كما 
التغي��ر  ولك��ن  الك���ري  املنتخ��ب  ام��ام  فعلن��ا 
اال�ض��طراري بع��ر اوراقن��ا". وع��رب اجل��رنال ع��ن 
ر�ض��اه التام ع��ن املنتخب ال�طني، قائاًل: "لي�ض��ت 
فقط النتيجة هي التي تطماأن، بل ت�ضاعد امل�ضت�ى 
من مب��اراة الأخرى امر يدع��� اىل التفاوؤل من اجل 

اإعادة الهيبة للكرة العراقية".

الشباب والرياضة واتحاد الكرة يتفقان على "مذكرة تفاهم" لتحديد مسؤوليات الطرفين

رسميًا: الزوراء ينجز تراخيص االتحاد اآلسيوي باسم قاسم: الغيابات حالت دون تحقيق الفوز على اليابان
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