
احل�سيين  عبييد  والريا�سيية  ال�سييباب  وزييير  اأكييد   
عبطييان، اأن ال�سييورة الريا�سييية للعامل �سييتختلف 
الوطنييي  املنتخييب  بيين  الودييية  املبيياراة  بعييد 
ونظييره االأردين اليييوم، مبينًا اأن و�سييائل االعالم 
يف  تناولييت  وغرهييا  والفرن�سييية  االأمركييية 
�سا�ساتها و�سييفحاتها ومواقعها اخبار حت�سرات 
مبيياراة رفييع احلظيير، الفتييًا اإىل اأن مبيياراة العراق 
واالردن �سييتمهد الطريييق امام �سيييل ميين الطلبات 
العاملية الكبرة التييي ترنوا بب�رصها نحو العراق. 
وقييال عبطييان يف بيان تلقييت )اجلورنال( ن�سييخة 
منييه، ان "اال�ييرصة الريا�سييية بجميع موؤ�س�سيياتها 
وجماهرهييا تعي�ييش حاليية مف�سييلية نحييو التاألق 
واالبداع والبدء ب�سفحة جديدة عنوانها الت�سييف 
الريا�سييي املبييدع واجلماهر املتاألقة واملن�سيياآت 
الريا�سييية املتكامليية التي تبهر العييامل، لذلك كله 
فييان رهاننا علييى النجاح هييو قتال نحييو احلرية 
واملجد وحماربة الف�ساد وكل �سور التخلف ونحن 
ن�ستوحي �سييور االندفاع البطويل ا�سييوة بجنودنا 

االبطال الذين يحاربون االرهاب االعمى والتخلف 
الداع�سييي ويطردونه ميين مدننا االمنة". واو�سييح 
عبطييان خالل ا�رصافه على التح�سييرات يف مدينة 
الب�رصة الريا�سييية، ان "انظار العامل ترتكز حولنا 
اليييوم مبختلييف التقارير الريا�سييية واالجتماعية 
واالقت�سييادية التي ترتقب مبيياراة العراق واالردن 
االوىل بعد رفع احلظر وح�سور 65 الف متفرج من 
اجلماهر الرائعة التي �ستنقل اكرب لوحة ح�سارية 
عيين العراق وعمقه التاريخييي اىل العامل من ملعب 
الب�ييرصة الدويل". وا�سيياف اننا "ن�سييعر بحالة من 
الثقة واالرتياح بعد اكمال اجراءات التح�سيير من 
الييوزارة واحتيياد الكرة واللجنيية االوملبية وجمل�ش 
التطوعييية واالعييالم  والفييرق  الب�ييرصة  حمافظيية 
وال�سييورة  الب�ييرصة  ان  ونثييق متامييا  الريا�سييي، 
الريا�سييية يف العراق �سييتختلف امييام نظار العامل 
بعد يييوم اخلمي�ش املقبييل وامل�سيياهد الرائعة التي 
�سييينقلها العامل وتوؤ�سيي�ش ملرحلة جديدة لت�سييف 
البطييوالت وتعجييل برفييع احلظيير ب�سييورة تاميية 
عيين املالعييب العراقية بجميييع املناطييق". وتابع 
بالقول "من اجلميل ان ت�سيياهد التلفزيون الياباين 

والربازيلييي وال�سيييني يبييث �سييور التح�سييرات 
وتنقل كربيات �سحف العامل يف امركا وا�سرتاليا 
لقيياء دويل بعييد  التح�سيير الأول  انبيياء  وفرن�سييا 

احلظيير، وهو مييا يجعلنييا كموؤ�س�سييات وجمهور ان 
نكون عند ح�سيين ظن اجلميع بنا وننجح يف التاألق 
اىل ابعييد احلييدود وال�سيييما نحيين منلييك كل ادوات 

االبييداع والطاقات الهائليية التي �سييتذهل العامل". 
واختتييم عبطييان ت�رصيحييه بالقييول ان "مبيياراة 
العييراق واالردن �سييتمهد الطريييق امييام �سيييل ميين 
الطلبييات العاملييية الكبييرة التييي ترنييوا بب�رصها 
نحييو العييراق"، �سيياكرا جهييود جميع امل�سيياهمن 
يف "تاألييق الب�رصة باليافطييات الرتحيبية اجلميلة 
وتهيئيية االجييواء املثالييية لعر�ش كروي ريا�سييي 
عربي �سيييخطه اال�سييقاء امام العييامل". وقال مدير 
ق�سييم االعييالم بييوزارة ال�سييباب والريا�سيية علييي 
كل  وفييرت  "الييوزارة  اإن  لي)اجلورنييال(  العطييواين 
مييا يتعلييق باالأمييور اللوج�سييتية الداعميية الإجناح 
املبيياراة، ميين حيييث توفيير االميين بالتعيياون مع 
اجلهييات االأمنية و وزارة الداخلية، باالإ�سييافة اىل 
النقييل بالتعاون مع وزارة النقييل، وبقية اخلدمات 
هييذه  وكل  الب�ييرصة،  حمافظيية  مييع  بالتعيياون 
التفا�سيييل �سييتكون بعهدة الوزارة". وفيما يخ�ش 
تدفييق اجلماهر، اأو�سييح العطواين انييه "مت حتديد 
٨ بوابييات لدخول اجلماهر بان�سيييابية اىل ملعب 
الب�ييرصة الدويل تالفيا لالإرباك و �سييمان دخول و 
خروج اجلماهر الريا�سية ب�سورة �سل�سة �رصيعة". 

واأ�سيياف "�سيييتم تق�سيييم امللعب اأمنيا اىل 10 
اجزاء و�سيييكون �سمن م�سوؤوليات عنا�رص اجلهات 
االأمنييية بالييزي املييدين"، الفتييًا اىل "توفيير ٣٠٠ 
حافلة لنقييل اجلماهر من اأماكن القطع اىل مدينة 
الب�رصة الريا�سييية ذهابا وايابًا". ودعا العطواين، 
اجلماهيير الريا�سييية اىل "عييدم اخلييروج مبا�رصة 
ميين ملعييب الب�ييرصة الييدويل بعييد انتهيياء املباراة 
تالفيًا لالإرباك اثناء خروجهم من امللعب". وفيما 
يخ�ش مبيعات تذاكر املباراة، اأو�سح العطواين اأنه 
"مت فتييح اأكيير من منفذ لبيع التذاكر يف حمافظة 
الب�ييرصة، واالقبال كان �سييديد على �ييرصاء التذاكر، 
حيييث قاربت تذاكيير املباراة ميين النفيياذ". واأكمل 
بالقول: "مت طبع 55 األف تذكرة خم�س�سيية للبيع، 
اإذ مت حجز 10 االف تذكرة، لق�سييية ال�سيييوف من 
اأجييل اإكمييال عملييية تنظيييم دخييول اجلماهر اىل 
امللعب حتى ال يكون هناك ارباك يف عملية دخول 
اجلماهر". واعلنت وزارة ال�سييباب والريا�سة، عن 
تخ�سييي�ش ٢٠٠ تذكييرة لدخول العن�رص الن�سييوي 
اىل ملعييب الب�رصة الدويل وح�سييور مباراة العراق 

واالأردن الودية يوم اخلمي�ش املقبل.

عرس رفع الحظر اليوم

اكتمال كتيبة أسود الرافدين والنشامى مستعد للمباراة الودية على ملعب البصرة الدولي
 اأكد املدير الفني للمنتخب االردين عبد اهلل امل�سييفر، اأهمية اخلروج 
بنتيجة ايجابية امام العراق، للتاأكد من اجلاهزية قبيل ال�سييفر اىل 
هوجن كوجن للقاء ا�سحاب االر�ش وديًا يف ال�سابع من حزيران، ثم 
مواجهة فيتنام يف �سييايجون �سمن اجلولة الثانية من الت�سفيات 
املوؤهليية لكاأ�ييش اآ�سيييا 2019. وقال امل�سييفر : “نتييدرب بغياب 6 
العبيين، لكننييا نثييق يف كافة اال�سييماء احلا�ييرصة، ونييدرك متامًا 
قدرتهييا على تثميل الن�سييامى على اكمل وجه.. لقيياء العراق ياأخذ 
طابييع احتفييايل، لكننا يف اجلهاز الفني نركييز على كرة القدم فقط 
وحتقيق الفائدة املطلوبة، ومن هنا يتوجب علينا ان نقدم اف�سييل 

م�ستوياتنا للعودة اىل العا�سمة عمان بنتيجة ايجابية”.
وا�ساف : البد من تقدمي م�ستوى يليق بكرة القدم االردنية يف لقاء 

الب�رصة، مقلاًل من تاأثر االجواء االحتفالية التي حتيط باللقاء.

 نا�سد وزير ال�سييباب والريا�سة عبد احل�سن عبطان، اجلماهر 
العييراق  ملبيياراة  الييوزارة  بتعليمييات  بااللتييزام  الريا�سييية 
واالأردن الودييية، جمييدداً التذكيير باملواد املمنييوع تداولها يف 
املالعييب ابتداًء من مباراة اليييوم. وقال عبطان يف بيان تلقت 
)اجلورنال( ن�سخة منه، "انا�سييد اجلماهر الريا�سية ب�رصورة 
االلتييزام بتعليمات وزارة ال�سييباب والريا�سيية عند ح�سييورهم 
مبيياراة رفييع احلظر بيين منتخبنييا العراقييي ونظييره االردين 
اليييوم اخلمي�ش يف ملعب الب�رصة الدويل". واو�سييح ان "جناح 
التظاهرة الريا�سييية يكمن يف تظافر جهود اجلميع، وال�سيييما 
اجلماهر الريا�سييية التي �سييتوؤطر هذه االإجنييازات"، مبينا اأن 
"كل �سييخ�ش ال ميتلييك بطاقيية دخول اىل املبيياراة لن يتمكن 
ميين م�سيياهدة اللقاء من ار�ش املبيياراة". وتابع "هناك قنوات 
تلفازييية حملية وعربية �سييتنقل احلدث وباإمكان من مل ت�سيينح 
له الفر�سة يف احل�سييول على بطاقة الدخول للملعب، م�ساهدة 
املباراة من التلفاز". واكد عبطان ان "الوزارة ا�سييدرت قائمة 
باملييواد املمنوعة تداولهييا ابتداءا من مباراة االردن وت�سييمل: 
املفرقعات النارية وال�سييالح واالدوات اجلارحة وا�سعة الليزر، 
القناين الزجاجية وقناين املياه الكبرة وال�سييغرة وكامرات 
الفيديييو بالن�سييبة للجمهور، ال�سييكائر والقداحييات واملخدرات 
العن�رصييية  الالفتييات  والكييرزات،  الكحولييية  وامل�رصوبييات 
والطائفييية التييي ت�سيييء للوحييدة الوطنييية واللحميية العراقية 

وال�سور ال�سيا�سية والدينية".

 منح احتاد الكرة العراقي ال�سوء االأخ�رص الإدارة 
نادي نفط الو�سط ال�ستعارة عدد من الالعبن يف 
الدوري املحلي ا�ستعداًدا لبطولة االأندية العربية 
املقييرر اإقامتهييا يف م�رص خييالل الفرتة من 22 
يوليو/متوز وحتى 5 اأغ�سط�ش/اآب املقبل. وقال 
م�سييدر يف احتاد الكرة لي)اجلورنييال( اإن "اإدارة 
نييادي نفييط الو�سييط قدمت طلبييًا الحتيياد الكرة، 
يق�سييي با�سييتعارة عييدد من الالعبن و�سييمهم 
للفريييق قبل انطييالق بطوليية االأندييية العربية". 
واأ�سيياف: "جمل�ييش اإدارة االحتيياد منح ال�سييوء 
االأخ�ييرص لنفط الو�سييط خالل االجتميياع االأخر 
يف بغييداد وذلييك ب�سييبب متديييد الدوري ب�سييبب 

التاأجيييالت ممييا يفييوت الفر�سيية علييى الفريييق 
ا�سييتقطاب عييدد ميين الالعبيين". واأ�سييار اإىل اأن 
"اإدارة النادي �ستجتمع مع اجلهاز الفني خالل 
اليوميين املقبلن لتحديد الالعبن الذين �سيييتم 
ا�ستعارتهم من اأجل خماطبة اأنديتهم لالن�سمام 

لنادي نفط الو�سط يف البطولة العربية".
يذكيير اأن نفط الو�سييط يلعييب يف بطوليية االأندية 
العربييية يف املجموعة الثالثة التي ت�سييم اأندية 
الرتجييي التون�سييي واملريييخ ال�سييوداين والهالل 
ال�سييعودي، علمييا بيياأن الفريق العراقي �سيييدخل 
مع�سييكرا يف القاهييرة قبييل بدء البطوليية بع�رصة 

اأيام.

 اأعليين مدرب املنتخييب االوملبي لكييرة القدم عبد 
الغنييي �سييهد، القائميية الر�سييمية للمنتخييب والتي 
ت�ستعد ملواجهة منتخب تايالند مرتن يف ال�سابع 
والعا�ييرص من �سييهر حزيران املقبل يف العا�سييمة 
بانكوك. وقال بيان �سييادر عيين االحتاد العراقي 
لكرة القدم وتلقت <<اجلورنال نيوز>> ن�سييخة 
منه، اإن "مدرب املنتخب االأوملبي عبد الغني �سهد 
اأ�سييدر القائمة الرئي�سية للمنتخب االأوملبي والتي 
�سييتخو�ش مباراتن وديتن امييام منتخب تايلند 
يف بانكييوك". واأ�سيياف اأن "القائميية تاألفييت من 
24 العبًا هم كل من: حيدر حممد واحمد با�سييل 
واأجمييد رحيييم ونياز حممييد وجبار كييرمي ونوزاد 
عبد احلميد وعلي كاظم وامر �سباح وعلي رحيم 

و�سييفاء هييادي وبرهييان جمعة وفرحان �سييكور 
وم�سييطفى االميين وعلي لطيييف وذوالفقار عايد 
ورعد فرن ومازن فيا�ش وب�سييار �سعدون وح�سن 
علي واحمد جالل وعالء رعد وحمزة عدنان وعبد 
اهلل عبييد االمر وحممييد جفال". وتاألفييت القائمة 
االأوىل للمنتخييب االأوملبييي تواجييد اأكيير من 30 
العبييًا، حيث تعر�ش مييدرب االأوملبي لالنتقادات 
ب�سييبب ا�سييتدعاء العبيين تواجييدا مييع املنتخييب 
االأوملبييي منييذ �سيينتن او اأكيير.  يذكيير اأن مدرب 
املنتخييب االأوملبييي عبييد الغنييي �سييهد اجتمع مع 
رئي�ش جلنة املنتخبات فالح مو�سييى، ام�ش االأول، 
من اجل االتفاق على املع�سكرات التدريبية خالل 

الفرتة املقبلة. 

مدرب األردن يكشف عن 
أهدافه من ودية العراق

الشباب والرياضة تناشد 
الجماهير بااللتزام بتعليمات 

مباراة العراق واألردن

نفط الوسط يستعد للبطولة العربية 

إعالن القائمة الرسمية للمنتخب األولمبي

 وقبييل البييدء باملران القييى مييدرب املنتخب الوطني با�سييم 
قا�سييم حما�ييرصة لالعبيين، اأكييد لهييم ميين خاللهييا باأنييه ال 
توجييد خطييوط حمراء على اأي العب وان الفر�سيية مت�سيياوية 
للجميع من اجل اللعب يف الت�سييكيلة االأ�سا�سييية، باالإ�سييافة 
اىل توجيههييم ب�رصورة عك�ش �سييورة م�رصفة للكرة العراقية 
ميين خالل مباراة االأردن. و�سييهد املييران غياب املحرتف يف 
�سييفوف اهلي جدة ال�سييعودي �سييعد عبد االأمر ومهاجم اأيك 
ال�سييويدي �سييعد عبد االأميير، اللييذان التحقا اأم�ييش بتدريبات 
املنتخب الوطني. فيما �سييهد مران االم�ش، ت�ساعداً يف وترة 
التدريبات، حيث �سملت مترينات اللياقة البدنية واللعب على 
الكرة من خالل التمرينات الق�سييرة واالعتياد على اأ�سييلوب 

بناء الهجمات عرب التمريرات. و�سييهد املران تواجد الالعبن: 
جييالل ح�سيين وفهييد طالييب واحمييد ابراهيييم و�سييعد ناطييق 
وم�سييطفى ناظييم وعلي عدنان ووليد �سييامل وعييالء مهاوي 
وعييالء عبد الزهرة واأجمد عطييوان ومهدي كامل واأجمد كلف 
وعلييي ح�سييني وب�سييار ر�سيين و حممييد �سييوكان و مهند عبد 
الرحيييم و حمادي احمد و علي بهجت و حممد كا�سييد وامين 
ح�سيين و همام طارق واحمد عبد الر�سييا واملحرتفان احمد 

يا�سن و�سعد عبد االأمر.
 وعلييى اجلانييب االخر، فاأن بعثيية املنتخب االأردين و�سييلت، 
�سييباح ام�ييش، اىل مدينة الب�رصة حت�سييراً خلو�ييش املباراة 
الودية مع املنتخب الوطني على ملعب الب�رصة الدويل اليوم 
اخلمي�ش. وو�سييلت بعثيية املنتخب االأردين يف متام ال�سيياعة 
ال�سييابعة �سييباحًا، حيث حظي منتخب الن�سييامى با�ستقبال 

مميز من قبل وزير ال�سييباب والريا�سيية عبد احل�سن عبطان، 
ف�سيياًل عيين رئي�ش االحتيياد العراقييي لكرة القدم عبييد اخلالق 

م�سعود.
 املنتخييب االأردين اجرى وحييدة تدريبية خفيفة يف ال�سيياعة 
التا�سييعة من م�سيياء االم�ش على ملعب املبيياراة، حيث ركزت 
متريناتهييم علييى اللعب علييى الكييرة والبع�ش ميين مترينات 
اال�ست�سييفاء. وتاألفييت بعثيية املنتخييب االأردين ميين 19 العبًا 
وهييم: معتز يا�سيين، يزيييد ابو ليلييى، ابراهيم دلييدوم، فرا�ش 
�سييلباية، يا�ييرص الروا�سييدة، ابراهيييم الزواهييرة، مهنييد خيير 
اهلل، زيييد جابيير، اح�سييان حييداد، بهاء عبييد الرحميين، عبيدة 
ال�سييمرية، احمد �سييمر، حممود مر�سييي، �سييالح راتب، عدي 
ال�سيييفي، مو�سى التعمري، م�سييعب اللحام، يا�سن البخيت، 
وحمزة الييدردور". وتوا�سييلت ا�سييتعدادات االحتيياد العراقي 

لكييرة القييدم، خييالل االأيام املا�سييية من اجل اكمييال االأمور 
التنظيمييية مللعب الب�رصة الييدويل الذي �سيحت�سيين املباراة 
الودييية بن املنتخب الوطنييي ونظييره االأردين، فيما اكملت 
وزارة ال�سييباب والريا�سيية توفيير الدعييم اللوج�سييتي الكامل 
ميين اجل اظهار العر�ش الكروي باأبهى �سييورة. وفيما يخ�ش 
ا�سييتعدادات االحتاد العراقي لكرة القييدم، فاأن ملعب املباراة 
اأ�سييبح جاهزاً ملواجهة اليوم، بعدما اأجرى املنتخب الوطني 

متريناته خالل اليومن ال�سابقن.
وبلييغ عييدد تذاكيير املبيياراة 55 الييف تذكييرة، حيييث نفييذت 
بالكامل، اال ان وزارة ال�سييباب والريا�سيية �سييتعالج م�سيياألة 
تدفق اجلماهر، حيييث مت حتديد ٨ بوابات لدخول اجلماهر 
بان�سيابية اىل ملعب الب�رصة الدويل تالفيا لالإرباك و �سمان 

دخول و خروج اجلماهر الريا�سية ب�سورة �سل�سة �رصيعة.

اأجرى املنتخب الوطني 
لكرة القدم، م�ساء االم�س، 

وحدته التدريبية الثانية 
على مالعب املدينة 

الريا�سية يف حمافظة 
الب�سرة مكتماًل ال�سفوف، 

فيما خا�س املنتخب االأردين 
وحدة تدريبية خفيفة على 

ملعب الب�سرة الدويل 
حت�سريًا ملواجهة اليوم.  

املنتخب الوطني بداأ مرانه 
االأول، الثالثاء املا�سي، 
ا�ستعدادًا ملباراة اليوم،
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طالييب مهاجييم نادي العربييي الكويتييي واملنتخب 
الوطني علي ح�سني، اجلماهر العراقية بالت�سجيع 
املثايل خالل مباراة العراق واالأردن الودية اليوم، 
فيمييا بيين اأن الالعبن ي�سييعون اىل حمو ال�سييورة 
ال�سيييئة التييي ظهيير بهييا املنتخييب الوطنييي خالل 
املباريات االأوىل يف الت�سييفيات. وقال ح�سني يف 
ت�رصيييح بعثييه املكتب االعالمي لالحتيياد العراقي 
لكييرة القييدم وتلقييت )اجلورنييال( ن�سييخة منييه، اإن 
"املبيياراة تعني الكثيير للجمهييور العراقي كونها 
االأوىل للمنتخب الوطني على ار�سه بعد رفع احلظر 

جزئيًا عن املالعب العراقية".
واأ�سيياف "نتمنى من اجلمهييور العراقي ان يتحلى 
بثقافيية الت�سييجيع، كي ننقل �سييورة م�رصفة للفيفا 
واالحتاد اال�سيييوي، باأننا �سعب مثقف ويع�سق كرة 
القييدم". واأعرب عيين امنياته بيياأن "يظهر املنتخب 

واأداء مميييز"، متمنيييًا  الوطنييي ب�سييورة م�رصفيية 
"التوفيق لزمالئه وللكادر التدريبي اجلديد بقيادة 

املدرب با�سم قا�سم".
"مواجهيية  قائيياًل:  ت�رصيحييه  ح�سييني  واختتييم 
اليييوم هييي بروفة ملبيياراة اليابان يف الت�سييفيات 
اال�سيييوية املوؤهليية لنهائيات كاأ�ش العييامل"، الفتًا 
اإىل اأن "العبييي املنتخب الوطني ي�سييعون اىل حمو 
ال�سييورة التييي ظهر بها العييراق خييالل املباريات 
ال�سييابقة يف الت�سييفيات". يذكيير اأن الالعييب علييي 
ح�سييني كان متواجداً منييذ التجمع االأول للمنتخب 
الوطني وخا�ش الوحدة التدريبية االأوىل مع ا�سود 
الرافدين ام�ش االأول الثالثاء. ويلعب علي ح�سييني 
يف �سييفوف نادي العربييي الكويتييي، بعدما انتقل 
اىل �سفوفه قادمًا من نادي امليناء يف االنتقاالت 
ال�سييتوية املا�سييية، وميين املرجييح ان ينتقييل اىل 
احييدى الفرق القطرية بعد انتهيياء عقده مع الفريق 

الكويتي.

قا�سييم،  با�سييم  الوطنييي  املنتخييب  مييدرب  اأكييد 
االربعيياء، اأن الكادر التدريبي �سي�سيييف خم�سيية 
العبن �سييباب اىل ت�سكيلة ا�سييود الرافدين خالل 
الفرتة املقبلة، مبينًا اأنه �سيعمل با�سرتاتيجيتن 
للحفاظ على �سييمعة الكرة العراقية.   وقال قا�سم 
يييدرك  "اجلميييع  اإن  لي)اجلورنييال(  يف ت�رصيييح 
حجم و�سييعوبة مهمة تدريييب املنتخب الوطني، 
واليييوم نحاول قييدر االإمكان تقدمي �سيييء للكرة 
العراقييية، رغييم الظييروف، حيييث يتوجييب علينا 
ان نقييوم مبييا يلبييي طمييوح اجلماهيير العراقية 
هدفيين  “لييدي  بالقييول:  واملعنين”.واأو�سييح 
واأ�سييعى اىل حتقيقهما خييالل الفرتة املتبقية من 
ت�سييفيات كاأ�ش العامل، الهييدف االأول هو احلفاظ 
علييى �سييمعة الكييرة العراقييية، وان نظهيير ب�سييكل 

م�ييرصف، اأمييا الهييدف الثاين فهييو اإ�سييافة ثالثة 
اىل خم�سيية العبن �سييباب اىل ت�سييكيلة املنتخب 
الوطني”.وا�سييار اىل انييه متت اإ�سييافة الالعبن 
فهد طالب واحمد عبد الر�سييا وامين ح�سيين، اىل 
قائميية املنتخييب وبعد مباراة اليابان �سن�سيييف 
ميين 4 اىل 5 العبيين �سييباب ميين الذين نتو�سييم 
فيهم خييراً”، الفتييًا اإىل اأن “ا�سييتدعاء الالعبن 
ليين يكييون فقط ميين اجييل التواجد مييع املنتخب 
الوطني، وامنا �سييتكون لهم فر�سيية للعب اي�سًا”.
واأكمييل قائيياًل: “يف حال حققنا هذييين الهدفن، 
�سنتمكن من حتقيق النتائج االإيجابية اواًل، ومن 
ثم ا�سافة الالعبن ال�سباب الذين من املمكن ان 
يخدمييوا الكرة العراقية ل�سيينوات قادميية”، مبينًا 
اأن “الالعبن امل�سييتدعن ميين املمكن ان يكونوا 
العبيين دولييين �سييابقن او الذييين مل مينحييوا 

فر�سة الرتداء فانيلة املنتخب الوطني”.

عبطان: نظرة العالم عن إمكانات العراق ستختلف بعد المباراة الودية أمام المنتخب األردني

حصني يطالب الجماهير بـ »التشجيع المثالي« "الجنرال": 5 العبين شباب سينضمون للمنتخب الوطني
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