
  
وج��ه االحت��اد الربازيلي لكرة الق��دم، دعوة اىل 
نظ��ره العراق��ي م��ن اج��ل توقي��ع بروتوك��ول 
تعاون م�شرتك بني االحتادين يف كل ما يخ�ص 
ك��رة القدم. وق��ال ع�شو االحت��اد العراقي لكرة 
الق��دم ورئي���ص جلن��ة املنتخبات فال��ح مو�شى 
اأر�ش��ل اىل  ل�)اجلورن��ال( "االحت��اد الربازيل��ي 
االحت��اد العراق��ي دعوة للتع��اون امل�شرتك بني 
البلدي��ن، حيث وجهت الدع��وة اىل رئي�ص احتاد 
الك��رة عب��د اخلال��ق م�شع��ود لزي��ارة الربازي��ل 
واالط��اع على واقع كرة القدم هناك واملتحف 
الوطني اخلا�ص باإجنازات وم�شاهر كرة القدم 
الربازيلية".  واأ�شاف اأن "الطلب الربازيلي جاء 
عطف��ًا عل��ى امل�شت��وى الفني املمي��ز الذي ظهر 
علي��ه منتخبن��ا االوملبي يف اوملبي��اد ريو دي 
جان��رو"، مبين��ًا ان "االحتاد العراق��ي ي�شجع 
على التعاون امل�شرتك مع االحتادات املتطورة 
"الدع��وة  اأن  يف لعب��ة ك��رة الق��دم". واأو�ش��ح 
جاءت اي�شًا الإقام��ة بروتوكول تعاون م�شرتك 

بني البلدي��ن، وتبادل اخل��ربات والزيارات بني 
االحتادي��ن لو�ش��ع اأ�ش���ص �شحيح��ة للتع��اون 
امل�شتقبل��ي امل�شرتك بني الدولت��ني". ولفت اىل 
ان "االحت��اد رح��ب وواف��ق عل��ى الف��ور بدعوة 
االحت��اد الربازيل��ي، ومت تر�شي��ح ع�شو االحتاد 
���رار حيدر، الذي �شيكون ممثل العراق يف هذه 
الدع��وة". وب��ني اأن "الدع��وة تت�شم��ن التعاون 
يف كل �ش��يء يخ���ص كرة القدم م��ن مع�شكرات 
تدريبي��ة م��ن خ��ال اإقام��ة مباري��ات ودي��ة 
ملختلف الفئ��ات العمرية للمنتخب��ات الوطنية 
االحت��اد  وبالتاأكي��د  والربازيلي��ة،  العراقي��ة 
العراق��ي �شي�شتثم��ر الدعوة وبالت��ايل �شنحاول 
قدر االإمكان اال�شتفادة م��ن الدورات التدريبية 
واالإداري��ة الربازيلي��ة يف �شبي��ل خدم��ة الك��رة 
العراقي��ة". واختت��م مو�ش��ى ت�ريح��ه قائ��ًا: 
"موعد الدعوة مل يتم حتديده حتى االن، وبعد 
موافق��ة االحتاد �شيتم الرد عل��ى الدعوة ر�شميًا 
باالإيج��اب، وبالتايل �شيحدد االحتاد الربازيلي 
موعده��ا خ��ال الف��رتة املقبل��ة". ويف �شي��اق 
مت�ش��ل، خرج االحتاد العراقي لكرة القدم بعدد 

من القرارات املهمة اإثر االجتماع الذي يف مقر 
االحت��اد، حيث مت مناق�شة العدي��د من املحاور 
الت��ي ته��م املنتخب��ات الوطني��ة ودوري الكرة 

املمتاز. 
حت�شرات االوملبي 

وعل��ى �شعيد املنتخب االوملبي ا�شار حيدر اىل 

ان جمل�ص االدارة قرر وباالإجماع ر�شد مكافاأة 
مالي��ة لكام��ل اع�ش��اء وفد املنتخ��ب االوملبي 
بطاق��ة  وخط��ف  جمموعت��ه  لت�ش��دره  نظ��راً 
التاأه��ل اىل النهائي��ات اال�شيوي��ة يف ال�ش��ني 
عن ج��دارة وا�شتحقاق، اىل جان��ب ارجاء قرار 
االم��ور اخلا�شة بتح�ش��رات املنتخب املذكور 
اىل اجتم��اع اجله��از الفني بلجن��ة املنتخبات 
الوطني��ة لرفع تو�شيتها لاط��اع وامل�شادقة 
عل��ى الق��رارات الت��ي م��ن �شانه��ا اال�شهام يف 
ا�شتعدادات املنتخب بال�شكل الذي يتاءم وقوة 

البطولة.
ال�شوء االخ�ر 

حي��در او�ش��ح ب��ان اللجنة الت��ي زارت االحتاد 
اال�شي��وي موؤخ��را قدم��ت تقريره��ا اىل جمل�ص 
اأب��رز نقاط��ه  وال��ذي ج��اء يف  ادارة االحت��اد 
اال�ش��ادة م��ن بالتط��ور احلا�ش��ل يف االندي��ة 
العراقي��ة وامل�شابق��ة ب�ش��ورة عام��ة بالرغ��م 
م��ن الظ��روف الت��ي يعي�شها الب��اد، اىل جانب 
نقطة جوهري��ة تخت�ص باملوافق��ة على حتديد 
�شق��ف مايل لعق��ود العب دوري الك��رة املمتاز 

املو�ش��م حي��ث ق��رر جمل���ص االدارة ت�شكيل 
جلنة لدرا�شة كاف��ة االمور املرتبطة بذلك بغية 
اخل��روج بتو�شيات حت��دد ال�شقف املايل لعقود 

الاعبني يف الن�شخة اجلديدة من امل�شابقة. 
الي��ة املو�ش��م املقب��ل فيم��ا او�شح حي��در بان 
االجتم��اع مل يناق���ص االم��ور اخلا�ش��ة بالي��ة 
املو�شم املقبل لدوري الكرة املمتاز فيما احال 
جمي��ع االم��ور اخلا�شة بع��دد الف��رق املتاأهلة 
اىل دوري الك��رة املمت��از باالإ�شافة اىل حتديد 
مواعيد بطولة الكاأ�ص اىل جلنة امل�شابقات لرفع 
تو�شيته��ا باخل�شو�ص املذكور ومناق�شتها يف 

االجتماع املقبل. 
مواجهة اال�شاطر

من جانبه ك�شف ع�شو احتاد الكرة رئي�ص جلنة 
الت�شوي��ق يف االحت��اد يحيى ك��رمي عن ح�شول 
موافق��ة املجل���ص عل��ى املح���ر املق��دم م��ن 
قب��ل وزارة ال�شباب والريا�ش��ة و�ركة توا�شل 
االماراتي��ة امل�شوؤول��ة ع��ن ملف اقام��ة مباراة 
اال�شاطر التي �شت�شيفها املدينة الريا�شية يف 

الب�رة يف الثالث من ايلول املقبل. 

الفرصة األخيرة

الجنرال يمهل ياسر قاسم 48 ساعة ويستبعد ميرام من كتيبة األسود
 ا�ش��اد ع�ش��و املكتب التنفي��ذي للجن��ة االوملبية ورئي�ص وف��د منتخبنا 
ال�شباب��ي بكرة القدم اىل تون�ص خليل يا�شني باملع�شكر التدريبي وا�شفًا 
بال�شي��اق ذاته املع�شكر ب�)املث��ايل(. واختتم منتخبنا العراقي حتت 17 
ع��ام وال��ذي ي�شتع��د للم�شارك��ة مبونديال الهن��د  مع�شكر تون���ص بعدما 
خا���ص ث��اث مباريات ودي��ة حقق الف��وز يف مباراتني عل��ى املنتخب  
ال�شع��ودي لل�شب��اب ام��ا املب��اراة الثالثة امام ن��ادي امللع��ب التون�شي  
فكان��ت نتيجتها عراقي��ة بخم�شة اأهداف دون مقاب��ل والتي من خالها 
زج امل��درب قحط��ان جثر بجمي��ع الاعبني للوقوف عل��ى م�شتوياتهم 
الفنية والبدنية. وقال خليل يا�شني:" اجواء املع�شكر كانت ايجابية جداً 
بعد االمكانيات والت�شهيات التي قدمتها ال�ركة املنفذة للمع�شكر، من 
خ��ال توف��ر اأف�شل ماعب التدري��ب وتوفر كل م��ا يحتاجه املنتخب 
م��ن ناحي��ة �شكن الوف��د يف اأف�شل الفن��ادق يف تون�ص، وه��ذا دليل على 
حر���ص اللجن��ة االوملبي��ة وجمي��ع القائم��ني على اجن��اح اأع��داد ليوث 
الرافدين قبل الذهاب اىل مونديال الهند. من جهة اأخرى ذكر رئي�ص وفد 
منتخبن��ا ال�شبابي خليل يا�شني باأنه مت اكم��ال  اإكمال اإجراءات مع�شكر 
ا�شباني��ا والذي �شيبداأ باالأول من �شهر ايلول املقبل، ومت تاأمني عدد من 
املباري��ات الودية م��ع املنتخبات امل�شاركة مبوندي��ال العامل حتت 17 

�شنة.

 قدم مدرب نادي ال�شناعة هادي مطن�ص، اعتذاره اىل الهيئة االإدارية 
للنادي ب�شبب عدم تاأهل الفريق اىل مناف�شات دوري الدرجة املمتازة، 
منا�ش��داً احت��اد كرة الق��دم باإعطاء فر�ش��ه لفري��ق ال�شناعة للعب يف 
ال��دوري املمتاز. وقال مطن�ص ل�)اجلورن��ال( "اقدم اعتذاري اإىل اإدارة 
ن��ادي ال�شناعة املوقرة لعدم متكني من ال�شعود بالفريق ب�شبب عدم 
ظه��ور الاعبني من مب�شتواهم احلقيقي، حيث ظهر التق�شر اجلماعي 
باأداءه��م يف املب��اراة احلا�شمة ام��ام الديوانية". واأ�ش��اف ان "اإدارة 
ن��ادي ال�شناعة م��ن االإدارات املتميزة، التي بذل��ت ق�شارى جهودها 
يف �شبي��ل ال�شع��ود بالفريق لكن التق�شر كان فني��ًا ويتحمله الكادر 
التدريب��ي والاعب��ني". ونا�شد احتاد ك��رة القدم ب��اأن "يعطي فر�شة 
لفري��ق ال�شناعة من اج��ل التاأهل اىل الدوري املمت��از"، الفتًا اإىل اأن 
"الفري��ق ميلك كل مقومات النجاح وقد عمل من اأجل اإظهار النادي 
بحل��ة جدي��ده، بعد اكمال��ه العمل بنظ��ام الرتاخي���ص". وتابع "بذلت 
ق�ش��ارى جه��ودي يف بن��اء فريق ق��وي ي�شار ل��ه بالبن��ان وب�شهادة 
اجلمي��ع، با�شتثن��اء املب��اراة االأخ��رة الت��ي مل يظه��ر به��ا الاعبني 
مب�شتواه��م احلقيقي الأ�شباب خارجه ع��ن ارادتي".  واختتم ت�ريحه 
قائ��ًا: "اكرر اعت��ذاري الإخوتي يف اإدارة نادي ال�شن��اع"، معربًا عن 

اأمله "بتواجد الفريق يف دوري النخبة املو�شم املقبل".
وقد اكم��ل الديوانية، فرق املربع الذهبي ل��دوري الدرجة االوىل التي 
�شتتناف�ص على بطاقتني موؤهلتني لدوري الدرجة املمتازة يف املو�شم 
املقب��ل عق��ب تغلبه على ن��ادي ال�شناعة 2-4 يف املب��اراة الفا�شلة 
الت��ي جرت بني النادي��ني يف ملعب الكرخ وح�رها جمهور كبر من 

ان�شار الفريق الفائز.

 �ش��دد رئي���ص اللجنة االوملبية الوطني��ة العراقية رعد 
حم��ودي، على �رورة ان تك��ون م�شاركة العراق يف 
دورة االلع��اب اال�شيوي��ة لل�ش��االت يف تركمان�شتان 
نوعي��ة ولي�ش��ت كمي��ة، ج��اء ذل��ك خ��ال ح�ش��وره 
الت��ي  االحت��ادات  ملمثل��ي  اخل��رباء  جلن��ة  مناق�ش��ة 
اعلن��ت م�شاركته��ا يف ال��دورة. وح��ذر رئي���ص اللجنة 
االوملبية، خال اللقاء الذي ح�ره امني عام اللجنة 
االوملبي��ة حيدر ح�شني علي واملدي��ر التنفيذي جزائر 
ال�شه��اين، االحت��ادات امل�شارك��ة من "مغب��ة اختيار 
العب��ني للمجامل��ة او حت��ت ال�شغوط��ات، م�شرا اىل 
ان "م�شارك��ة اي الع��ب يج��ب ان يكت��ب له��ا النجاح 
بالوق��وف عل��ى من�شة التتوي��ج ال غر ذل��ك".  ونوه 
حم��ودي اىل انه "�شيك��ون هناك لقاء بعد البطولة مع 

االحتادات اإذا مل تك��ن م�شاركتهم ملبية للطموحات"، 
الاعب��ني  جمي��ع  �شخ�شي��ا  "�شراق��ب  ان��ه  مبين��ا 
امل�شارك��ني يف دورة االلع��اب اال�شيوية لل�شاالت يف 
تركمان�شتان و�شوف لن يتهاون املكتب التنفيذي يف 
اتخ��اذ خطوات �شارم��ة ورادعة يف حال عدم حتقيق 
االجن��ازات الن زم��ن ال�شف��ر والرتفيه ق��د انتهى ولن 
ا�شمح بذل��ك مطلقا". وطالب االحتادات ب�"العمل بجد 
واخا���ص لرفع راية الع��راق عاليا وهذا هو املطلوب 
ونح��ن كلجنة اوملبية �شوف نقدم كل الدعم واال�شناد 
جلمي��ع امل�شاركني رغم ال�شائقة املالية". من جانبه 
اك��د االمني الع��ام للجنة االوملبية حي��در ح�شني علي 
ان "اللجن��ة االوملبية ت�شع ثقتها بلجنة اخلرباء التي 

حتملت الكثر من امل�شقة.

 �شدد وزير ال�شب��اب والريا�شة عبد احل�شني عبطان، 
عل��ى �رع��ة اجناز ملع��ب ال��زوراء، فيم��ا اأ�شاد يف 
الوق��ت نف�ش��ه بعم��ل ال�رك��ة املنف��ذة للم���روع. 
وق��ال عبط��ان خ��ال ا�شتقبال��ه ال�رك��ة املنف��ذة 
مللع��ب ال��زوراء انن��ا "نوؤك��د دائم��ا عل��ى ���رورة 
اجناز املاع��ب الريا�شية يف العا�شمة بغداد وذلك 
حلاجته��ا املا�ش��ة للماع��ب خا�ش��ة وان االعتماد 
يق��ع بالكام��ل على ملع��ب ال�شع��ب ال��دويل الذي ال 
يتحمل جمي��ع املباري��ات". وا�شاد الوزي��ر ب�"عمل 
ال�رك��ة املنفذة للم�روع حي��ث انها مل تتوقف عن 
العم��ل يوم��ا واحد رغ��م ال�شائقة املالي��ة التي مير 
به��ا الع��راق ب�ش��كل ع��ام والريا�شة ب�ش��كل خا�ص، 
كم��ا ان العم��ل م�شتم��ر وف��ق اجل��دول املخط��ط له 

وناأم��ل افتتاح��ه يف نهاي��ة الع��ام احل��ايل". وم��ن 
جانبه، اك��د مدير اع��ام وزارة ال�شب��اب والريا�شة 
علي العط��واين اأن "ال�ركة املنف��ذة مل�روع ملعب 
ن��ادي ال��زوراء ودائ��رة املهند�ص املقي��م يوا�شان 
العم��ل م��ن اج��ل اكم��ال االعم��ال وف��ق التوقيتات 
الزمني��ة". واأ�ش��اف اأن "العمل يتوا�ش��ل يف اعمال 
قال��ب وت�شليح مق�شورة ذوي االحتياجات اخلا�شة 
يف اجل��زء الث��اين للب��دء مبراحل تن�شي��ب امل�شاطب 
لنف�ص اجل��زء، وخال االيام املقبل��ة �شتكون فقرات 
كب��رة جاهزة لل�ش��ب"، م�ش��را اىل ان "زيادة عدد 
العامل��ني يف موقع العمل ف�شا عن العمل بوجبتي 
عمل �شباحية وم�شائية كان له جوانب ايجابية، اذ 
ت�شعى وزارة ال�شباب والريا�شة اىل اكمال امل�شاريع 

مباريات "عالمية" لليوث الرافدين 
استعدادًا لمونديال الهند

مطنش يعتذر إلدارة الصناعة

عبطان يشدد على سرعة إنجاز ملعب الزوراء

حمودي يحذر من الفشل في األلعاب اآلسيوية للصاالت

وق��ال قا�ش��م ل�)اجلورن��ال( "كلفن��ا الكاب��ن رحي��م حمي��د 
كوركي���ص،  با�ش��ل  للفري��ق  االإداري  املدي��ر  اىل  باالإ�شاف��ة 
باالت�شال بالاعب يا���ر قا�شم، حيث حاولوا الو�شول اليه 
ب�شت��ى الطرق، لك��ن قا�شم حت��ى االن مل ي�شتجيب الت�شاالت 
املنتخ��ب الوطن��ي". واأ�ش��اف اأن "اجلمي��ع يعل��م انها دعوة 
وا�شح��ة  دع��وة  وه��ي  الوطن��ي  املنتخ��ب  اىل  لان�شم��ام 
و�ريحة، بل وبادرنا اىل االت�شال به من خال عدة قنوات 
ات�شال عن طريق والده واقاربه". وتابع "يتوجب على يا�ر 
قا�شم ان يبادر باالت�شال باملدير االإداري للفريق وباملدرب 
امل�شاعد وان يكون حري�ش��ًا لان�شمام اىل ت�شكيلة املنتخب 
الوطن��ي، لكن الاعب مل يق��م ب�شيء من هذا القبيل". واأو�شح 

قائًا: "�شنمنح يا�ر يومان فقط، قبل اتخاذ اأي قرار ب�شاأنه، 
واذا م��ا ا�شتمر الاعب على موقف��ه فبالتاأكيد �شيكون خارج 
قائم��ة ال�23 العب��ًا". وفيما يخ�ص الاع��ب م�شاألة ا�شتدعاء 
الاعب ج�ش��ن مرام، اأو�شح "اجل��رال" اأن "املدير االإداري 
للمنتخ��ب الوطني با�ش��ل كوركي�ص ات�ش��ل باعب كوملبو�ص 
كرو االأمرك��ي ج�شن مرام خال اليومني املا�شيني، حيث 
اأك��د موافقة الاعب للم�شارك��ة يف املباراتني املتبقيتني يف 
ت�شفيات املونديال امام تايلن��د واالمارات". واأ�شاف "لكن 
اخ��راً ابل��غ املدي��ر االإداري للمنتخ��ب الوطني بع��دم قدرته 
اللع��ب يف مباراة االم��ارات الت��ي �شتقام على ار���ص اإيران، 
وبالت��ايل فاأنن��ا �شنعيد النظر يف م�شاأل��ة ا�شتدعائه". واأكمل 
بالقول: اأن "الثاثة وع���رون العبًا الذين �شيتم ا�شتدعائهم 
يف مباراة �شوري��ا الودية يف ماليزيا، هم الذين �شيخو�شون 

ت�شفي��ات املوندي��ال يف مباراتي تايلن��د واالمارات". ولفت 
با���راك العب��ني يف  يرغ��ب  التدريب��ي ال  "ال��كادر  ان  اىل 
املب��اراة الودي��ة امام �شوريا وهم لن يتواج��دوا يف مباراتي 
تايلند واالمارات، لذلك خال اليومني املقبلني �شنتخذ القرار 
النهائ��ي بخ�شو�ص اختيار الت�شكيل��ة النهائية املتكونة من 
23 العب��ًا". واأو�ش��ح اأن "االحت��اد العراق��ي اأر�شل عدداً من 
الكت��ب اىل االأندي��ة لل�شم��اح لاعب��ني االلتح��اق باملنتخب 
الوطن��ي، لذل��ك قد ت�شه��د الت�شكيل��ة غياب ما يق��ارب ال� 13 
العب��ًا من الاعبني ال� 32". م��ن جهته ك�شف املدير االإداري 
للمنتخب الوطني با�شل كوركي�ص، كوالي�ص ات�شاله بالاعبني 
ج�ش��ن م��رام ويا�ر قا�ش��م.  وقال كوركي���ص ل�)اجلورنال( 
"ات�شلت بالاعب ج�شن مرام عندما كنت يف اإجازة خارج 
الع��راق، والاعب اأبلغني مبوافقت��ه على االلتحاق باملنتخب 

الوطني، حيث طلبت منه ار�شال جواز ال�شفر العراقي اخلا�ص 
ب��ه كي اأمتكن من احل�شول على تاأ�شرة دخوله اىل االأرا�شي 
االإيراني��ة، الأن��ه كم��ا يعل��م اجلميع ال توج��د �شف��ارة اإيرانية 
يف الوالي��ات املتح��دة االأمركي��ة". واأ�ش��اف "بع��د عودتي 
اىل بغ��داد ات�شلت بالاعب كي يبلغن��ي بوقت ار�شاله جلواز 
ال�شف��ر، الأتفاج��اأ بعدم رغبت��ه اللعب يف اإي��ران ولعب مباراة 
واح��دة فق��ط امام تايلن��د"، مبين��ًا اأن "املدرب با�ش��م قا�شم 
�شيتخ��ذ القرار النهائي ب�شاأنه خال اليومني املقبلني". يذكر 
ان املنتخ��ب الوطني �شيواجه نظره ال�ش��وري يف ال� 26 من 
�شهر اآب احلايل مباليزيا، ا�شتعداداً ملباراتي الت�شفيات امام 
تايلن��د واالمارات. ويحتل املنتخ��ب الوطني املركز اخلام�ص 
يف املجموع��ة الثانية من الت�شفي��ات اال�شيوية املوؤهلة اىل 

مونديال رو�شيا 2018.

 منح مدرب املنتخب 
الوطني با�سم قا�سم، 

مهلة 48 �ساعة لالعب 
نادي نورثهامتون 

الإنكليزي يا�سر قا�سم 
من اجل الرد على 

الت�سالت واللتحاق 
بكتيبة ا�سود الرافدين، 

فيما لوح "اجلرنال" 
اىل عدم ا�ستدعاء لعب 

كولومب�س الأمريكي 
ج�سنت مريام اىل 

الت�سكيلة النهائية لأ�سود 
الرافدين.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

  بغداد - خاصبغداد - خاص
اأك��د الع��ب املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة ال�شلة عل��ي عبد 
بطول��ة  يف  �شعب��ًا  رقم��ًا  �شيك��ون  الع��راق  ان  اهلل، 
كاأ���ص اآ�شي��ا يف الثامن من اآب املقب��ل. وقال عبد اهلل 
ل�)اجلورن��ال( اإن "دارين متك��ن من معرفة م�شتويات 
الاعب��ني ومهاراتهم، من خال الوح��دات التدريبية 
واملباريات الودي��ة يف مع�شكر تركيا". واأو�شح "من 
خ��ال م�شاركتن��ا يف بطول��ة ولي��م جون��ز متكنا من 
تطبي��ق اأفكار املدرب التي طرحه��ا علينا يف مع�شكر 
ا�شطنب��ول، حيث ركز دارين عل��ى الواجبات الدفاعية 
والهجوم ال�ريع وه��ذا اللعب اأ�شبح من اهم مميزات 
املنتخ��ب الوطني". وتاب��ع اأن "الاعبني تفاعلوا مع 
امل��درب ب�ش��كل كب��ر وا�شتطاع��وا من تنفي��ذ خططه 
بحذافرها"، معربًا ع��ن امله ب� "تقدمي م�شتوى كبر 
يف البطول��ة اال�شيوية وان نك��ون رقما �شعبا جلميع 

املنتخبات امل�شارك��ة يف احلدث القاري االأهم خال 
ال�شه��ر احل��ايل". ويوا�ش��ل املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة 
ال�شل��ة، مرانه يف مدين��ة اإ�شطنبول الرتكي��ة ا�شتعداداً 
لبطول��ة كاأ���ص اآ�شي��ا يف �شه��ر اآب املقب��ل. ويخو�ص 
الي��وم  تدريبيت��ني يف  الوطن��ي وحدت��ني  املنتخ��ب 
الواح��د، عل��ى ام��ل الو�ش��ول اىل اجلاهزي��ة التام��ة 
للحدث القاري املرتقب، حي��ث ياأمل مدرب املنتخب 
الوطني م�شطفى دارين برفع م�شتوى اللياقة البدنية 
لاعب��ني م��ن خ��ال ه��ذا املع�شك��ر ال��ذي �شيت�شمن 
مباري��ات ودي��ة م��ع منتخ��ب االأردن وبع���ص الفرق 
الرتكي��ة. وق��د اأعل��ن االحت��اد العراق��ي لك��رة ال�شلة، 
القائم��ة النهائية لاعبني امل�شاركني يف بطولة اآ�شيا 
ببروت يف �شهر اآب املقبل، حيث �شمت: كرار جا�شم، 
عل��ي عامر، ح�ش��ان علي، عمر عام��ر، كيفن كاالوي، 
علي عبداهلل، نو ر�ص �رار، ح�شني هادي، علي حامت، 

ح�شني ح�شن، حممد �شاح، علي موؤيد.

 
املغرب��ي،  البي�ش��اوي  ال��وداد  ن��ادي  ي�شته��دف 
الوطن��ي ون��ادي  التعاق��د م��ع مداف��ع املنتخ��ب 
املين��اء م�شطف��ى ناظ��م خ��ال ف��رتة االنتقاالت 
ال�شيفية اجلارية. وق��ال م�شدر مقرب من الاعب 
ل�)اجلورنال( اإن "نادي الوداد البي�شاوي املغربي 
ي�شتهدف التعاقد مع مدافع نادي امليناء م�شطفى 
ناظم للدفاع عن األوان الفريق يف فرتة االنتقاالت 
ال�شيفي��ة اجلارية". واأ�ش��اف اأن "النادي املغربي 
اأجرى ات�ش��االت اأولية مع الاعب ملعرفة راأيه يف 
اللعب مع الفريق وبالدوري املغربي"، الفتًا اإىل اأن 
"الاعب اأبدى ا�شتعداده باللعب يف �شفوف الفريق 
املغرب��ي". م��ن جانبه، قال وكي��ل اعمال الاعب، 
ل�)اجلورن��ال(  جن��م حمم��د يف ت�ري��ح خا���ص 
اإن "ع��دداً م��ن االأندي��ة االإماراتية و�شع��ت مدافع 

املنتخ��ب الوطني ونادي املين��اء، م�شطفى ناظم 
يف قائم��ة الاعب��ني امل�شتهدف��ني للتوقي��ع معهم 
ابت��داًء م��ن املو�ش��م املقب��ل". واأ�ش��اف اأن "اأح��د 
االأندي��ة االماراتية تنتظ��ر اكمال اإج��راءات اإن�شاء 
الن��ادي بعد دمج اأندي��ة الإكمال اإج��راءات التعاقد 
مع الاعب". وتاب��ع اأن "عدداً من االأندية القطرية 
اأب��دت اهتمامه��ا اي�ش��ًا بالاع��ب، ولك��ن ال توجد 
مفاو�ش��ات ر�شمي��ة حت��ى االن". ويع��د م�شطفى 
ناظ��م م��ن اأب��رز الاعب��ني يف مركز قل��ب الدفاع، 
ال��ذي يجيد اللعب اي�شًا يف و�شط امليدان الدفاعي، 
باالإ�شاف��ة اىل �شغ��ر �شن��ه، حيث يبل��غ 25 عامًا 
فق��ط. وتعاق��دت اإدارة نادي املين��اء مع م�شطفى 
ناظم خال فرتة االنتقاالت ال�شتوية ال�شابقة، بعد 
ان ق�ش��ى مو�شمًا م��ع نادي نفط الو�ش��ط. يذكر ان 
ناظم مثل اندي��ة الديوانية والنجف والقوة اجلوية 

واربيل ونفط الو�شط واأخرا امليناء.

بروتوكول تعاون بين العراق والبرازيل واتحاد الكرة يؤكد إقامة مباريات بين المنتخبين

علي عبد الله: سنكون رقمًا صعبًا في كأس آسيا مصطفى ناظم تحت مجهر الوداد الرياضي
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