
 
 يوا�ضل فري��ق النفط لكرة الق��دم بتح�ضرياته على 
ملع��ب النادي حت�ض��رياً ملناف�ض��ات املو�ضم اجلديد 
2018-2017 بح�ضور الالعبني الذين مت جتديد 
عقوده��م، ف�ض��اًل على املن�ضم��ني حديث��ًا للكتيبة 
النفطي��ة.  وق��ال م��درب الفري��ق ح�ض��ن احم��د : ان 
حت�ض��ريات الفريق انطلق��ت ال�ضب��ت املا�ضي باأول 
وح��دة تدريبية له ه��ذا املو�ضم عل��ى ملعب النادي 
موؤك��داً اأن املرحل��ة االوىل م��ن االع��داد �ضت�ضتمر 8 
اأي��ام م��ن التماري��ن اخلفيفة وجتم��ع لالعبني قبل 
الدخ��ول باالع��داد الفعلي ال��ذي �ضينطلق يف االول 
م��ن �ضهر ت�رشي��ن االول املقبل واملق��رر اإقامته يف 
تركي��ا.  واأ�ض��اف اأن الفري��ق النفطي اأتب��ع �ضيا�ضة 
الع��ام املا�ضي نف�ضه��ا التي جنحت بع��دم �ضم اأي 
الع��ب حم��رف املو�ض��م الق��ادم، اإذ �ضنق��دم ع��دداً 
م��ن املواهب ال�ضبابي��ة املميزة الت��ي �ضتكون خري 
خل��ف لالعب��ني الذين غ��ادروا الفري��ق اىل االأندية 
اجلماهريي��ة م�ضيفًا اأن اال�ضتقطاب��ات هذا املو�ضم  

ج��اءت بع��د درا�ض��ة م�ضتفي�ض��ة، ف�ض��اًل ع��ن بقاء 
العنا���رش املوؤثرة التي مت جتدي��د عقدها ملو�ضمني 
اخري��ن. يذك��ر اأن فري��ق النفط �ضي�ض��ارك الأول مرة 
بتاأريخه ببطولة االندية العربية بعد احرازه املركز 
الث��اين يف مناف�ض��ات املو�ضم املا�ض��ي خلفًا لبطل 
ال��دوري القوة اجلوي��ة. و اعرب قائ��د الفريق احمد 
عب��د املجي��د ع��ن �ضعادت��ه باال�ضتمرار م��ع نادي 
النف��ط بعد توقيعه عق��داً ر�ضمي��ًا اال�ضبوع املا�ضي 
مبين��ًا اأن اال�ضتقرار االداري بقيادة �ضيخ االداريني 
كاظم �ضلطان الذي ي�ضعى لتوفري االجواء املنا�ضبة 
لالعب��ني كان �ضببًا رئي�ض��ًا الإ�ضتمراري وبقائي مع 
الك��رة النفطية التي ات���رشف باأن اكون احد ابنائها 
املخل�ض��ني للمو�ض��م ال�ضاب��ع عل��ى الت��وايل. وُيع��د 
عب��د املجيد، من االوراق املهم��ة التي اعتمد عليها 
امل��درب ح�ضن اأحم��د يف ت�ضكيلة املو�ض��م املا�ضي 
التي حققت املركز الثالث يف نهاية املو�ضم اإذ اأثبت 
ح�ض��وره بقوة م��ن خالل االداء املمي��ز الذي قدمه 
يف املوا�ض��م االخرية ال�ضيم��ا تنظيمه العايل وقطع 
كرات اخل�ض��م يف اخلط اخللفي، ما جعل املتابعني 

واالدارة النفطي��ة تثن��ي عل��ى م�ضت��واه وجت��دد له 
للمو�ضم ال�ضابع على التوايل. 

فيم��ا ع��ر الالع��ب ال�ض��اب، م�ضطف��ى عل��ي ع��ن 
�ضعادته بتجديد عقده مع كرة النفط للمو�ضم الثاين 

عل��ى الت��وايل بع��د امل�ضت��وى اجليد ال��ذي قدمه يف 
مناف�ض��ات املرحل��ة الثاني��ة لدوري الك��رة املو�ضم 

املا�ضي.
وقال علي : انه ف�ضل اال�ضتمرار مع الكتيبة النفطية 
وجتدي��د عق��ده، وذل��ك لتوف��ر جمي��ع م�ضتلزم��ات 
النج��اح م��ع الفري��ق االخ���رش ال��ذي جنح��ت معه 
املو�ض��م املا�ضي باحل�ض��ول على مرك��ز الو�ضيف 

الأول مرة بتاأريخه. 
بينم��ا اأ�ضار املدافع املن�ض��م حديثًا ل�ضفوف النفط 
به��اء جمي��ل اىل ان ا���رشار االدارة النفطي��ة عل��ى 
ا�ضتم��راره �ضيحمله م�ضوؤولي��ة كبرية من اجل تقدمي 
م��ا يليق ب��ه وبك��رة النفط الت��ي اثبت��ت ح�ضورها 
املو�ضم املا�ض��ي والدخول بقوة ملناف�ضات املو�ضم 
املقب��ل للمناف�ض��ة عل��ى لق��ب ال��دوري والبطول��ة 
العربي��ة م�ض��رياً اىل اأن��ه يبحث عن فر�ض��ة للظهور 
اقليميًا اأو ا�ضيويًا ف�ض��اًل عن لفت االنظار ملوهبته 
ه��ذه املرة بعد 4 موا�ضم ق�ضاها يف الظل مع اندية 

العلوم والتكنولوجيا ونفط مي�ضان والكهرباء.
ويف �ضي��اق منف�ضل حدد اجله��از الفني لفريق نفط 

الو�ض��ط بكرة القدم ، الي��وم االأربعاء ، موعداَ الإقامة 
امل��ران االأول، حت�ض��رياً ملناف�ض��ات املو�ضم املقبل 

.2018 –  2017
وق��ال م��درب الفريق ع��ادل نعم��ة: ان "فريق نفط 
للقي��ام بعملي��ة  اإىل وق��ت كايف  الو�ض��ط بحاج��ة 
االإع��داد نظ��راً الأن اأغلب عنا�رشه جدي��دة وحتتاج 
اىل عم��ل كبري عل��ى امل�ضتويني الفني والبدين حتى 
يتمكنوا من الظهور مب�ضتوى يليق ب�ضمعة العندليب 

يف مناف�ضات املو�ضم اجلديد".
اإج��راء  اىل  يحتاج��ون  "الالعب��ني  ان  واأ�ض��اف 
تدريب��ات مكثفة، على وقت اأط��ول، خللق حالة من 
االن�ضجام بينه��م ف�ضاًل عن ه�ض��م الفكر التكتيكي 
ال��ذي �ضينتهج��ه يف املو�ضم املقب��ل والتعرف على 
طريقة تدريبه لتطبيقها داخل امل�ضتطيل االأخ�رش". 
واأو�ضح نعمة اأن "الفري��ق �ضيقيم مع�ضكراً تدريبيًا، 
مل��دة اأ�ضبوع��ني، يف العا�ضمة امل�رشي��ة، القاهرة، 
يتخلل��ه خو���ض ثالث او ارب��ع مباري��ات جتريبية 
للتع��رف عل��ى نق��اط ال�ضع��ف واإ�ضالحه��ا قب��ل 

الدخول يف املناف�ضات الر�ضمية".

)الجورنال( في تصريح لـ

رئيس اتحاد الكرة: الرياضة بعيدة عن السياسة وال دخل لي باستفتاء كردستان

 تك�ض��ف الهيئ��ة االإداري��ة لنادي اأمان��ة بغداد الريا�ض��ي عن املالك 
التدريب��ي والالعب��ني ومنه��اج الفري��ق للمو�ض��م الك��روي اجلدي��د 
2018-2017 وذلك عرعقد موؤمتراً �ضحفيًا نهاية ال�ضهر اجلاري. 
واك��د الن��ادي ان املوؤمتر �ضيتم من خالله دع��وة كل و�ضائل االإعالم 
املحلي��ة، وذل��ك م��ن اأج��ل االإع��الن ع��ن امل��الك التدريب��ي للفريق 
والالعب��ني اجل��دد واملغادرين، ف�ضاًل ع��ن منهاج الفري��ق ا�ضتعداداً 
للمو�ض��م الك��روي اجلديد.  ومل ت�ضهد اأروقة ن��ادي اأمانة بغداد حركة 
وا�ضع��ة يف دخول وخروج الالعب��ني، اإذ ا�ضتقطبت االإدارة حتى االآن 
كل م��ن الالعب��ني خلدون اإبراهيم ومرت�ضى هدي��ب ودولفان مهدي 
حار���ض مرمى فريق زاخ��و. فيما جددت عقد الالع��ب �ضجاد ح�ضني 
بينما غادر كل من املحرف النيجريي علي رابو للدوري االإماراتي، 
وانتق��ل م��روان عبا�ض وحممد مو�ض��ى وعامر م��ذاع ل�ضفوف فريق 
الكرخ، وان�ضم احلار�ض حيدر حممد والالعب حممد �ضالح اإىل فريق 

نفط الو�ضط. 

اأعلنت الهيئة االإدارية لنادي ال�ضماوة باأن مدرب الفريق حازم �ضالح 
اخت��ار 25 العب��ا لتمثي��ل الفري��ق الذي يناف���ض يف ال��دوري املمتاز 
ملناف�ض��ات املو�ضم املقبل على تنطلق اأن الوح��دات التدريبية للفريق 
بع��د العا�رش من �ضهر حم��رم. وقال الناطق با�ضم الن��ادي عدنان عبد 
اجللي��ل ان �ضال��ح اأج��رى عدة اختب��ارات لالعبني م��ن داخل وخارج 
املحافظ��ة الختيار االأن�ضب منهم موؤكداً اأن العدد الذي اختاره املدرب 
م��ن بني ه��وؤالء و�ض��ل اإىل 25 العبا م��ن �ضمنهم عدد م��ن الالعبني 
الذي��ن مثلوا الن��ادي يف املو�ضم املا�ضي. واأ�ض��اف اأن االإدارة منحت 
�ضال��ح احلري��ة الكاملة يف اإختي��ار الالعبني ومل تتدخ��ل يف قراراته 
مطلق��ًا وترك��ت االأم��ر له عازي��ًا ال�ضب��ب اىل ان االدارة ال تري��د تكرار 
اأخط��اء املو�ض��م الكروي املن���رشم . وا�ضار عبد اجللي��ل اىل ان اخلطة 
التدريبي��ة للفري��ق تت�ضمن اإقام��ة مع�ضكر داخل��ي اأو خارجي بح�ضب 
االإمكاني��ات املادي��ة املتوفرة لدى اإدارة الن��ادي والدعم املايل الذي 
�ضتح�ض��ل علي��ه م��ن جمل�ض حمافظ��ة ال�ضم��اوة خالل امل��دة املقبلة.  
فيم��ا اأكدت الهيئة االدارية لن��ادي احلدود الريا�ضي تعاقدها مع 10 
العب��ني لتعزيز �ضفوف فريقه��ا الكروي ا�ضتع��داداً ملناف�ضات املو�ضم 
املقب��ل 2018-2017. وقال اأمني �رش النادي حازم تيمور ان ادارة 
الن��ادي تعاقدت م��ع الالعب احمد �ضالم من ال�رشط��ة، وابراهيم نعيم 
من القوة اجلوية، واحمد عبد العبا�ض من امانة بغداد، ف�ضاًل عن العب 

الطلبة ال�ضابق عقيل عبا�ض.

 كرم��ت الهيئ��ة االدارية لنادي ال��زوراء مدرب 
الفري��ق ال�ضابق وابن الن��ادي ع�ضام حمد، بعد 
ان قاد الفري��ق يف املو�ضم املن�رشم وا�ضتطاع 
ترتي��ب  الراب��ع يف  املرك��ز  عل��ى  ان يح�ض��ل 
ال��دوري وح�ض��ل على بطول��ة الكا���ض بجدارة 
وا�ضتحقاق بعد ما تغل��ب يف املباراة النهائية 
عل��ى فريق نف��ط الو�ضط بهدف مقاب��ل ال�ضيء. 
و ق��ررت الهيئ��ة االداري��ة ان تدع��وا امل��درب 
للح�ض��ور اىل الن��ادي م��ن اجل تكرمي��ه ودفع 
م�ضتحقاته التي كانت بذمة النادي واالحتفاء 

ب��ه ملا قدمه خ��الل م�ضريته مع الن��ادي �ضواء 
كان العب��ا او مدرب، �ضيم��ا وان االدارة دفعت 
املبال��غ املتبقية يف ذمته��ا اىل مدرب حرا�ض 
املرم��ى عم��اد ها�ض��م وم��درب اللياق��ة رع��د 
�ضلمان وجمي��ع الالعبني الذين مثل��وا الزوراء 
مو�ض��م ٢٠١٦- ٢٠١٧ وه��م كل م��ن :- عالء 
عبدالزه��رة وكرار حممد و ل��وؤي �ضالح وحيدر 
عب��د االم��ري وعبا���ض قا�ض��م وح�ض��ني اجلوي��د 
وحي��در �ضب��اح ون��دمي �ضب��اغ وح�ض��ني علي 
وحمم��د كا�ض��د وع��الء كاط��ع و حمم��د �ضاكر 
واحم��د فا�ض��ل وعل��ي رحي��م و�ضف��اء هادي 

وم�ضطفى كرمي و�ضجاد رعد واجمد كلف.

اأك��د املدي��ر التنفي��ذي للجن��ة االوملبي��ة الوطني��ة   
العراقي��ة، جزائر ال�ضه��الين، اأن انتخابات االحتادات 
الوطني��ة واملكتب التنفيذي، �ضتج��رى يف توقيتاتها 
واالنظم��ة  العراقي��ة  للقوان��ني  طبق��ا  املح��ددة 
والدولي��ة والت��ي ح��ددت �رشعي��ة ه��ذه املوؤ�ض�ض��ات 
�ضم��ن توقيت��ات ثابتة. وق��ال ال�ضه��الين ان “رئي�ض 
اللجن��ة االوملبي��ة الوطني��ة العراقي��ة رع��د حمودي، 
�ضي�ض��در تعليم��ات بخ�ضو���ض التوقيت��ات واالليات 
الت��ي ت�ضم��ن �ضفافي��ة ه��ذه العملي��ة ومب��ا ين�ضج��م 
م��ع معاي��ري االحت��ادات الدولي��ة واللجن��ة االوملبية 
الدولي��ة واخلل��ق الريا�ض��ي”، مبين��ًا اأن “االحتادات 

�ضتن��ال ا�ضتقالليته��ا الكامل��ة يف ادارة انتخاباته��ا 
وباأ���رشاف من املوؤ�ض�ضات القانوني��ة امل�ضتقلة”. من 
جه��ة اأخ��رى، او�ض��ح ال�ضه��الين اأن “اال�ضتفتاء الذي 
اقيم يف اقليم كرد�ضتان العراق �ضيولد خرائط جديدة 
لالنتخابات”، مبين��ًا بالقول: “العمليات االنتخابية 
ال�ضابق��ة، متت يف بع�ض حيثياته��ا مبراعاة اخلرائط 
املكانية للريا�ضة العراقية وبتوافق فر�ضته املرحلة 
الت��ي �ضبق��ت اال�ضتفت��اء”. وم��ن جانبه، اأك��د رئي�ض 
اللجن��ة االأوملبي��ة رع��د حمودي خ��الل لقائ��ه بعدد 
م��ن االعالميني واالإعالميات الع��رب يف مقر اإقامته 
يف ع�ضق اباد على هام���ض ح�ضوره الدورة اال�ضيوية 
داخ��ل ال�ض��االت، ان "الريا�ضة العربي��ة تعاين كثريا 

ب�ضبب تدخالت ال�ضيا�ضيني ورجال االعمال.

 أمانة بغداد يكشف عن مالكه 
التدريبي نهاية الشهر الجاري

السماوة يعلن موعد التحضير 
والحدود يضم 10 العبين 

خرائط جديدة النتخابات االتحادات الوطنية

إدارة الزوراء تكرم مدربها السابق

االنف�ضال  ا�ضتفتاء  اجرت  كرد�ضتان،  اإقليم  حكومة  وكانت   
هذا  واجه  حيث  كرد�ضتان،  دولة  الإعالن  متهيداً  العراق  عن 
يف  م�ضعود  وقال  ودوليًا.  واقليميًا  حمليًا  رف�ضًا  اال�ضتفتاء 
البعد  "الريا�ضة بعيدة كل  ان  ل�)اجلورنال(،  ت�رشيح خا�ض 
ويجل�ضون  اليوم  يتخا�ضمون  ال�ضيا�ضيني  وان  ال�ضيا�ضة،  عن 
وطاعة  حب  "الريا�ضة  وتابع  غد".  يوم  واحدة  طاولة  على 
واحرام، وانا �ضخ�ض مهني واقوم بواجبي كرئي�ض لالحتاد 
كرد�ضتان  با�ضتفتاء  يل  دخ��ل  وال  ال��ق��دم  لكرة  ال��ع��راق��ي 
واخل�ضومات ال�ضيا�ضية". وعن االخبار التي تداولتها مواقع 
�ضفحات  "بع�ض  ان  م�ضعود  اأك��د  االجتماعي،  التوا�ضل 
فانا  متاما،  ال�ضحة  عن  عاٍر  ت�رشيحًا  ايل  ن�ضبت  الفي�ضبوك 

وا�ضتفتاء كرد�ضتان  ال�ضيا�ضية  العملية  مل احتدث اطالقا عن 
اطالقًا". ويعتر عبد اخلالق م�ضعود من ال�ضخ�ضيات الكردية 
باالإ�ضافة  بغداد،  العا�ضمة  يف  اإدارية  منا�ضب  تت�ضنم  التي 
واالأمني  ال�ضيا�ضي  ال�ضعيد  على  ال�ضخ�ضيات  من  العديد  اىل 
فوؤاد  اجلمهورية  رئي�ض  راأ�ضهم  وعلى  االأ�ضعدة  من  وغريها 
عدم  اأك��د  ال��ذي  الوحيد  ال�ضخ�ض  يكن  مل  م�ضعود  مع�ضوم. 
عالقته باال�ضتفتاء، فالنجم الدويل ال�ضابق هوار مال حممد، 
عر عن راأيه باال�ضتفتاء بعد انت�ضار �ضورته وهو ي�ضوت يف 
للتهديد  تعر�ض  انه  موؤكداً  باالإقليم،  االقراع  مراكز  احدى 
بالقتل ب�ضبب رف�ضه ا�ضتفتاء ا�ضتقالل اقليم كرد�ضتان. وقال 
للجن�ضية  “االنتماء  ان  �ضحفية،  ت�رشيحات  يف  حممد  مال 
ت�رشفه  اىل  باالإ�ضافة  العراقية هو �رشف ال ي�ضاهيه �رشف 
وي�ضعى  يتمنى  انه  من  مينع  ال  هذا  لكن  الكردية  بقوميته 

”تعر�ضه  البقاء يف عراق واحد غري جمزئ”. واأ�ضار اىل  اىل 
حلملة من التهديدات والتخوين من قبل بع�ض و�ضائل االعالم 
الكردية بعدما �ضبق له وان �رشح بانه يطالب بعراق واحد ، 
وهذا  االإرهابي  داع�ض  لتنظيم  ممول  بانه  البع�ض  اتهمه  بل 
العراقي  ال�ضعب  اأبناء  جميع  يعرفه  الذي  الواقع  مع  يتنافى 
ان  وبني   .“ م�رشف  عراقي  تاريخ  متتلك  عائلة  ابن  كونه 
“على و�ضائل االإعالم توخي الدقة يف الن�رش �ضيما يف هكذا 
اأمور ح�ضا�ضة تتعلق باأمن الوطن”. ويرقب ال�ضارع الريا�ضي 
تت�ضنم  التي  ال�ضخ�ضيات  ب�ضاأن  االإجراءات  من  العديد  اتخاذ 
اأكد  ال�ضدد،  هذا  ويف  العراقية.  الريا�ضة  يف  قيادية  مراكز 
علي  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة  يف  القانونية  الدائرة  مدير 
العراقية  احلكومة  �ضتتخذه  ما  "مع  انه  ل�)اجلورنال(،  طاهر 
الأنهم  نظراً  االنف�ضال،  ا�ضتفتاء  اإقامة  ج��راء  ق��رارات  من 

موظفني لدى الدولة العراقية ويلتزمون بكل ما ي�ضدر عنها 
والرملان  املحاكم  "قرارات  ان  طاهر  وقال  قرارات".   من 
اي  هناك  يكون  ولن  ال��وزارة  قبل  من  حمرمة  واحلكومة  
تاأخري يف تنفيذها"، موؤكداً انها "�ضت�رشي على جميع موظفي 
باملناطق  ال��وزارة  ممثليات  يف  العاملني  فيهم  مبا  ال��وزارة 
احتاد  لرئي�ض  الثاين  النائب  بني  فيما  عليها".  املختلف 
النتائج  "ينتظرون  انهم  ل�)اجلورنال(  جبار"  "علي  الكرة 
حتى  كرد�ضتان  اقليم  ا�ضتقالل  ا�ضتفتاء  عنها  �ضي�ضفر  التي 
يتم اتخاذ القرار املنا�ضب". وبني بالقول: "يف حال اظهرت 
�ضيتم  العراق  عن  االنف�ضال  على  االك��راد  موافقة  النتائج 
الذي يتوجب عليهم  الوزراء ملعرفة االجراء  خماطبة رئا�ضة 
الذي  م�ضعود  اخلالق  عبد  الكرة  احتاد  رئي�ض  حيال  اتخاذه 

ينتمي للقومية الكردية". 
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اأك��د مدي��ر اعم��ال الالعب��ني املحرف��ني جن��م عبد 
اهلل، اأن��ه مل يعر���ض م��درب نادي ال�رشط��ة احلايل، 
الرازيل��ي ماركو���ض باكيت��ا على احت��اد الكرة من 
اج��ل قي��ادة املنتخ��ب الوطن��ي. وقال عب��د اهلل يف 
ت�رشي��ح خا���ض ل�)اجلورن��ال(، "مل اأعر���ض ا�ض��م 
امل��درب الرازيل��ي ماركو�ض باكيت��ا، على االحتاد 
العراق��ي لك��رة الق��دم م��ن اج��ل قي��ادة املنتخ��ب 
الوطن��ي". واأ�ض��اف اأن "م��ا مت تداول��ه يف و�ضائ��ل 
االع��الم هي اخبار عارية حول عر�ضي باكيتا على 
احتاد الكرة مقابل مبلغ مليون دوالر هي انباء عن 

عارية عن ال�ضحة".
وب��ني عبد اهلل، بالقول: "عر�ضت ثالثة مدربني فقط 
على االحت��اد العراقي لكرة القدم وه��م: الكولومبي 
لوي���ض فرنان��دو �ضواري��ز والت�ضيكي اإيف��ان ها�ضيك 

واالأرجنتين��ي غابريي��ل كالديرون". وب��دوره، نفى 
مدرب ن��ادي ال�رشطة ماركو�ض باكيت��ا )الرازيلي 
اجلن�ضي��ة ( اأن احت��اد الك��رة العراق��ي ق��د فاو�ض��ه 

لقيادة ا�ضود الرافدين للفرة املقبلة.
وقال باكيتا خالل املوؤمت��ر ال�ضحفي لتوقيع عقده 
لقي��ادة ن��ادي ال�رشط��ة الريا�ض��ي وال��ذي ح�رشه 
مرا�ض��ل )اجلورن��ال( ، ال�ضبت املا�ض��ي، ان “احتاد 
الك��رة العراق��ي مل يفاو�ضن��ي ال ب�ض��كل مبا�رش وال 
غري مبا�رش لقي��ادة تدريب املنتخب العراقي للفرة 

املقبلة”.
وا�ض��اف باكيت��ا” مل تكن ل��دي اي حتفظ��ات على 
الفري��ق العراق��ي او العم��ل يف جمي��ع املحافظ��ات 
العراقية مبا فيها العا�ضمة بغداد”. واأ�ضارت العديد 
م��ن و�ضائل االع��الم اىل ان وكيل اعم��ال املدربني 
والالعب��ني املحرف��ني جن��م عب��د اهلل، ق��د عر���ض 

باكيتا على احتاد الكرة مقابل مليون دوالر. 

اختتم منتخ��ب العراق لل�ضب��اب، الثالثاء، حت�ضرياته 
لبطول��ة كاأ���ض الع��امل يف الهن��د، مبواجه��ة �ضقيق��ه 
ال�ض��وري لل�ضب��اب يف املباراة الت��ي احت�ضنها ملعب 
الفيح��اء يف مدين��ة الب�رشة الريا�ضي��ة. وقال مدرب 
منتخب النا�ضئني قحطان جثري، اإن "مالقاة املنتخب 
ال�ض��وري للم��رة الثاني��ة يف غ�ضون ثالثة اأي��ام، اأتى 
بالفائدة على املنتخب ال�ضبابي، ال�ضيما ان املنتخب 
ال�ض��وري ميتلك فريقا متميزاً جل قوامه من الالعبني 
املتميزي��ن". وا�ض��اف ان "التح�ض��ريات وان مل تكن 
كب��رية، اال انه��ا �ضاهم��ت بتو�ضيح �ض��ورة منتخبنا 
واكتم��ال جاهزيته��م، ال�ضيما اننا كن��ا نعاين بع�ض 
اال�ضابات وا�ضتطعنا مبعاونة املالك الطبي اعادتهم 
اىل و�ضعه��م الطبيعي". وا�ض��ار اىل ان "اجلهاز الفني 
�ضم��ح لالع��ب املنتخب حمم��د داود اال�ض��راك بجزء 
ب�ضي��ط بعد و�ض��ول حالت��ه اىل مرحل��ة االطمئنان". 

واب��دى جث��ري اطمئنان��ه، ع��ن "م��ا قدم��ه فريقه يف 
املباراة االوىل التي انتهت بالتعادل ال�ضلبي"، منوها 
اىل ان "النتيج��ة ال تعد مهمة يف مثل هكذا مباريات 
بق��در بحثن��ا ع��ن الفائدة الفني��ة الت��ي نتوخاها من 
النا�ضئ��ني، فق��رياً  اع��داد منتخ��ب  اقامته��ا". وكان 
املتوا�ضع��ة  التجريبي��ة  للمباري��ات  نظ��راً  للغاي��ة 
بالن�ضب��ة اىل جمموع��ة العراق يف املوندي��ال.  وبهذا 
ال�ض��دد، اأكد جث��ري اأن "اإعداد املنتخ��ب لكاأ�ض العامل 
تع��ر كث��ريا ومل يك��ن مب�ضت��وى الطم��وح". واأ�ضاف 
"كنا منني النف�ض مبباريات جتريبية مع املنتخبات 
املتاأهل��ة، ومع�ضك��رات تدريبي��ة عل��ى م�ضت��وى عال 
ويف من��اخ م�ضاب��ه الأج��واء الهن��د، لك��ن لالأ�ض��ف مل 
نحظ به��ذا االإعداد، ب�ضبب ال�ضائق��ة املالية التي مير 
به��ا االحت��اد". وو�ضع��ت قرع��ة كاأ�ض الع��امل �ضباب 
الع��راق يف املجموعة ال�ضاد�ض��ة اىل جانب منتخبات 
املك�ضي��ك، ت�ضيلي، اإنكلرا، اإذ تعد املجموعة احلديدية 

واالأقوى يف البطولة.

النفط وعندليب الفرات يعسكران في تركيا ومصر استعدادًا لدوري الكرة الممتاز
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 ك�شف رئي�س االحتاد 
العراقي لكرة القدم، عبد 
اخلالق م�شعود، عن راأيه 

با�شتفتاء كرد�شتان وتاأثريه 
على الريا�شة يف العراق، 

مبينًا اأن الريا�شة بعيدة 
كل البعد عن ال�شيا�شة، 

فيما اأ�شار اىل انه �شخ�س 
مهني ويوؤدي عمله كرئي�س 

الحتاد الكرة. 


