
 
اأكد وزير ال�سباب والريا�سة عبد احل�سني عبطان، انه 
ترك جمال ال�سيا�سة من اجل خدمة وتطوير الريا�سة 
العراقي��ة، مبين��ًا اأنه يهدف اىل ان يك��ون العراق يف 
املرتب��ة الأوىل م��ن حي��ث قدرت��ه عل��ى ا�ست�ساف��ة 
البط��ولت. وق��ال عبطان خ��ال ت�رصي��ح تلفزيوين 
لربنام��ج الديربي اإن "الأ�رصة الريا�سية اليوم اأف�سل 
من ال�ساب��ق بكثري والكثري من النج��وم عادوا للعمل 
م��ن اج��ل خدم��ة بلده��م". واأو�س��ح اأن "اخلاف��ات 
موجودة بني ال��وزارة والأوملبية والحت��اد العراقي 
لك��رة الق��دم، ولكنن��ا متفق��ون عل��ى ع��دم اخراجها 
لاإع��ام". واأ�س��اف "ل نتدخل يف عم��ل الحتاد، اذ 
يقت�رص عم��ل الوزارة عل��ى املوؤ�س�س��ات التابعة لها، 
وتبق��ت 6 اأ�سهر على نهاي��ة عملي الوزاري ول اأبحث 
ع��ن من�سب م��ن خ��ال انتخاب��ات الأندي��ة". ولفت 
اىل ان "بع���ض العامل��ني يف احت��اد الك��رة واللجن��ة 
الأوملبي��ة، يه��درون املال الع��ام ول يعملون خلدمة 
الريا�س��ة العراقي��ة، اذ يخ�س��ى بع���ض العامل��ني يف 

الأوملبي��ة، م��ن خمرج��ات النتخاب��ات كونها مت�ض 
منا�سبه��م ب�س��كل مبا���رص". واك��د بالق��ول: "ترك��ت 
ع��امل ال�سيا�س��ة من اج��ل خدم��ة الريا�س��ة العراقية 
وتطويره��ا"، لفت��ًا اإىل اأن "ه��ديف اأن يك��ون العراق 
الأول يف املنطق��ة على م�ستوى ا�ست�سافة البطولت، 
وق��ادرون على ذلك مبا منتلك م��ن طاقات". واأكمل: 
"مباراة �سوريا الودية تف�سلنا عن حتقيق حلم رفع 
احلظ��ر الكلي عن ماعبنا ح�س��ب توجيه الفيفا، ويف 
نف�ض الوقت اأكملنا جمي��ع ال�ستعدادات لأكرب بطولة 
اوملبية ومب�ساركة 12 دولة يف بغداد". وتابع "كنت 
م��ن الداعم��ني للمدرب را�سي �سني�س��ل، ول يد يل يف 
اإقالت��ه، لك��ن بع���ض م�س��وؤويل الحت��ادات ي��ربرون 
ت�رصيح��ه  واختت��م  احلكوم��ي".  بالتدخ��ل  ف�سله��م 
قائ��ًا: "ا�ستف��اد من بع�ض وق��ت الف��راغ بالتوا�سل 
م��ع اجلمه��ور عل��ى الفي�سب��وك و%20 م��ن عمل��ي 
اق�سيه��ا  الأخ��رى  وال���80%  ال��وزارة  اأق�سي��ه يف 
متنق��ا يف املاع��ب". ويف �سياق مت�س��ل، اأكد وزير 
ال�سب��اب والريا�سة، عب��د احل�سني عبط��ان، ان دورة 
اللع��اب الوملبية التي �ستنظمه��ا الوزارة بالتن�سيق 

م��ع الحت��ادات الريا�سية �ستك��ون الوىل يف تاأريخ 
الريا�س��ة العراقي��ة. وق��ال عبطان خ��ال اجتماعه 

م��ع اللجن��ة التح�سريية للبطولة الأوملبي��ة، اإن "هذا 
احل��راك الريا�س��ي �سيك��ون ل��ه جانب معن��وي كبري 

عل��ى ال�سباب، ل�سيم��ا ان البطول��ة تت�سمن م�ساركة 
اأكرث م��ن ٢٠٠٠ ريا�سي وريا�سي��ة على �سعيد ١٢ 
لعب��ة فردية". وا�ساف ان "الوزارة �ستوفر كل المور 
اللوج�ستية لإجناح البطولة وب�سكل احرتايف"، مبينًا 
اأن "ه��ذه البطول��ة �ستكون مبثاب��ة ال�ستعداد المثل 
قب��ل اقام��ة بط��ولت دولي��ة يف املرحل��ة القادمة". 
و ا�ستقب��ل وزي��ر ال�سب��اب والريا�س��ة عب��د احل�س��ني 
عبط��ان، ال�رصك��ة الرتكي��ة املنف��ذة مللع��ب النب��ار 
ال��دويل �سع��ة ٣٠ الف متف��رج. وقال عبط��ان خال 
لقائه ممثلي ال�رصك��ة املنفذة مللعب النبار بح�سور 
الدائ��رة الهند�سية، ان "املناط��ق املحررة لها اولوية 
عن��د احلكوم��ة ولبد م��ن اعادة العم��ل يف امل�رصوع 
باأ���رصع وق��ت ممكن". واك��د ان "ال��وزارة �ستذلل كل 
ال�سعوب��ات ام��ام ال�رصك��ة املنف��ذة مللع��ب النب��ار 
بالرغ��م من الزمة املالية". واب��دت ال�رصكة الرتكية 
املنفذة مللعب النب��ار ا�ستعدادها للعودة اىل العمل، 
م�سيدة بحر�ض ال��وزارة على اكمال جميع املن�سئات 
الريا�سي��ة". واج��رى عبط��ان زي��ارة ميداني��ة اىل 
مدين��ة ميان الإيطالي��ة لاطاع على ن��وع الع�سب 

امل�ستخ��دم يف ماع��ب كرة القدم. حي��ث ن�رص الوزير 
عرب موقع الفي�سبوك قائًا: "اثناء زيارتي اىل مدينة 
ميان الإيطالية، مت التفاق مع �رصكة رابا وليمونتا 
ح��ول اختيار نوعية الثي��ل اخلا�ض مللعب كرة القدم 
ومت اختي��ار نوعي��ة هاي��ربد ميك�ستو ال��ذي �سيكون 
بنف�ض نوعية ار�سية ملعب الربنابيو اخلا�ض لنادي 
ري��ال مدريد و�سيقوم الطاق��م اليطايل لهذه ال�رصكة 
برتكي��ب وعم��ل كل الطبقات اخلا�س��ة مللعب الكوت 
م��ع منظوم��ات ال�سق��ي وت�رصي��ف املي��اه". وفيم��ا 
يخ���ض خ��اف ال��وزارة واللجن��ة الوملبي��ة، كت��ب 
الوزير عرب �سفحته ال�سخ�سية قائًا: "وزارة ال�سباب 
والريا�سة ملزمة بتطبيق القانون وتطوير القطاعني 
واأ�س��اف:  ورعايتهم��ا".  والريا�س��ي  ال�سباب��ي 
بت�سحي��ح  ال��وزارة  يطال��ب  الريا�س��ي  "اجلمه��ور 
امل�س��ار لك��ن البع���ض القلي��ل م��ن ط��اب املنا�سب 
وم��ن ي�سرتوهم بثمن بخ�ض يري��دون اأن تكون وزارة 
ال�سب��اب والريا�س��ة بقرة حل��وب ول راأي لها، عليها 
اأن تدفع الأم��وال وت�سخر اإمكاني��ات الدولة لهم، ول 

تتفوه بكام اأو تنفذ قانون ي�سبب اإزعاجًا لهم".

في إطار معسكره الخارجي

الزوراء يالعب قاسم باشا التركي في أولى مبارياته بمعسكر أنطاليا في تركيا

 ت�سه��د قاعة املركز التدريبي للجن��ة الباراملبية الوطنية العراقية يف 
جممع وزارة ال�سباب والريا�سة بالعا�سمة بغداد انطاق النتخابات 
اخلا�س��ة مبفا�سل اللجنة الباراملبية باإقامة انتخابات نادي ذي قار 

التخ�س�سي يف ال�ساعة )12 ( من �سباح اليوم الثاثاء.
وق��ال عبي��د عني��د رئي���ض ن��ادي ذي ق��ار للمرك��ز العام��ي اللجنة 
الباراملبي��ة اإن "وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة �سم��ت امل�رصف��ني عل��ى 

النتخابات اخلا�سة بالنادي ب�سورة ر�سمية والتي �ستقام اليوم".
وا�س��اف ان "انتخاب��ات نادي ذي قار مت تقدميها يوما واحدا بعد ان 
كان مق��ررا له��ا ان تقام يوم اأم�ض الثنني وذل��ك بالتن�سيق مع وزارة 
ال�سب��اب والريا�س��ة لإكم��ال متطلب��ات اج��راء النتخاب��ات اخلا�سة 
بالأندي��ة التخ�س�سي��ة الت��ي متار���ض ان�سطته��ا حت��ت مظل��ة اللجنة 

الباراملبية الوطنية العراقية".
عل��ى �سعي��د مت�سل، توج فريق ن��ادي ذي قار للتن���ض الر�سي بلقب 
بطول��ة العراق باللعب��ة والتي اختتمت �سب��اح اأم�ض الول يف ماعب 
التن���ض مبجم��ع ال�سعب الدويل بع��د ان جمع 550 نقط��ة متفوقا على 
فري��ق جلنة كرباء الذي حل باملرك��ز الثاين بر�سيد 270 نقطة فيما 

جاء فريق نادي و�سام املجد يف املركز الثالث بر�سيد 260 نقطة.

غ��ادر عم��ر ال�سوم��ة، وعم��ر خرب��ني، لعب��ا الأهل��ي واله��ال، على 
الرتتي��ب، اليوم الأح��د، اإىل �سوريا، حل�سور حفل التكرمي، الذي يقيمه 
الحت��اد ال�سوري لكرة الق��دم، للمنتخب الأول. وياأت��ي احلفل لتكرمي 
لعب��ي املنتخب ال�سوري، على امل�ستوي��ات املميزة التي قدموها يف 
الت�سفيات الآ�سيوية، املوؤهلة لكاأ�ض العامل 2018، حيث ودع الفريق 
املناف�س��ات من امللحق، اأم��ام اأ�سرتاليا. و�سيع��ود الاعبان مبا�رصًة، 
عق��ب احلف��ل، اإىل ال�سعودي��ة، حي��ث تنتظ��ر خرب��ني، لع��ب الهال، 
مواجه��ة مهمة، اخلمي�ض املقبل، اأمام الن�رص، يف قمة اجلولة الثامنة 
من ال��دوري ال�سع��ودي للمحرتف��ني. و�سيغيب عمر ال�سوم��ة عن لقاء 
الأهل��ي املقب��ل، بعد تلقيه الإن��ذار الثالث خال ديرب��ي جدة، ال�سبت 
املا�سي، عندما �سجل هدفني، خال فوز فريقه )0-3( على الحتاد.
وانف��رد ال�س��وري عمر ال�سوم��ة، مهاجم اأهل��ي جدة، ب�س��دارة هدايف 
ال��دوري ال�سعودي للمحرتفني، بعدما رف��ع ر�سيده اإىل 9 اأهداف هذا 
املو�س��م، بفارق 3 اأه��داف عن اأقرب مناف�سيه ه��زاع الهزاع، مهاجم 
ل ال�سومة، هدفني يف �سب��اك الحتاد يف املباراة التي  التف��اق. و�سجَّ
جمع��ت بينهم��ا ال�سب��ت، على ملعب مدين��ة امللك عب��د اهلل الريا�سية 

"اجلوهرة امل�سعة" بجدة، �سمن اجلولة ال�سابعة.

 
الأربع��اء ،  يخو���ض ن��ادي النف��ط العراق��ي، غ��داً 
مباراته التجريبية الثانية، مع فريق ينتمي لدوري 
الدرج��ة الثانية الرتكي، �سم��ن مع�سكره التدريبي، 

املقام حاليا يف مدينة اأنطاليا.
وق��ال مدرب النف��ط ح�سن اأحم��د اإن "فريقه انت�رص 
يف التجربة الودية الأوىل بنتيجة 0-8، على فريق 

ينتمي لدوري الدرجة الثالثة الرتكي".
واأو�س��ح ح�س��ن، اأن "ي��وم ال�سب��ت املقب��ل، �سي�سهد 
خو�ض لقاء جتريبي ثالث، مع فريق ينتمي لدوري 

"الفري��ق  اأن  وا�س��اف  الهن��دي".  الأوىل  الدرج��ة 
الهن��دي، يحت��ل املرك��ز الث��اين يف ج��دول ترتي��ب 
الدوري املحلي، ويتواجد حالًيا يف مدينة اأنطاليا". 
واأ�س��ار اإىل اأن "املع�سك��ر التدريب��ي ي�ستم��ر مل��دة 
اأ�سبوعني، مع خو���ض بع�ض املباريات التجريبية، 
للوقوف على الت�سكيلة الأ�سا�سية للفريق، قبل موعد 

انطاق الدوري املمتاز وامل�ساركة الآ�سيوية".
وتاب��ع امل��درب حديث��ه قائ��ًا: "ن�سع��ى للمناف�سة 
ب�رصا�س��ة يف ال��دوري املمت��از، رغ��م رحي��ل اأعمدة 
الفريق اأمثال اأمين ح�سني وم�سطفى جودة وح�سام 

كاظم".

 يخو���ض فري��ق ن��ادي امان��ة بغ��داد اوىل مباريات��ه 
التجريبية يف مع�سكره اخلارجي املقام حاليا يف م�رص 
م��ع فريق ن��ادي ال�سيوطي اأحد اندية ال��دوري املمتاز 
يف اخلام�ض والع�رصي��ن من ال�سهر اجلاري ومن املوؤمل 
اجراء مباراته الثانية امام املقاولون العرب يف الثامن 
والع�رصي��ن من��ه.  وق��ال رئي�ض الوفد حمم��د فرحان ان 
"فريق كرة القدم لنادي امانة بغداد اجرى اول وحدة 
تدريبية يف مق��ر اقامته يف فن��دق "موفمبك" ت�سمنت 
متاري��ن الإحماء وتطبيق بع�ض اجلم��ل التكتيكية على 
وف��ق الربنام��ج املع��د لإع��داد الفريق من قب��ل املاك 
التدريب��ي".  وب��ني ان "وترية اع��داد الفريق يف ت�ساعد 

م�ستمر، ل�سيما ان الفريق قبل مغادرته العا�سمة بغداد 
كان قد اأجرى جمموعة من الوحدات التدريبية وخا�ض 
عدداً من املباريات التجريبية من اجل و�سول الاعبني 
اىل مرحل��ة م��ن العداد متكنه��م من خو���ض مباريات 
املع�سك��ر الت��ي �ستك��ون على م�ست��وى ع��اٍل". واو�سح 
القاه��رة  للعا�سم��ة امل�رصي��ة  "اختي��اره  ان  فرح��ان 
لتكون مع�سكرا تدريبيًا لفريق المانة ا�ستعدادا للمو�سم 
الك��روي املمتاز 2018-2017، ج��اء على وفق روؤية 
ادارة ناديه واجلهاز الفني امل�رصف على تدريب الفريق 
كون الندية الفريقية متتاز بالقوة وال�رصعة واملهارة 
العالي��ة تتف��وق به��ا على الك��رة ال�سيوية وه��و ال�سبب 
الرئي���ض لختي��ار م���رص لتك��ون حمط��ة اع��داد الفريق 

للدوري وهناك جتارب �سابقة بهذا املجال". 

مفاصل اللجنة البارالمبية تبدأ 
انتخاباتها اليوم

السومة وخريبين يطيران 
إلى سوريا

أمانة بغداد يالقي األسيوطي المصري وديًا

النفط يخوض وديته الثانية غدًا

 
 وي�سود مع�سكر النوار�ض اأجواء مثالية، نظراً لأجواء مدينة انطاليا 
الرتكية املقاربة لأجواء العا�سمة بغداد من حيث درجات احلرارة.

وقال ع�سو الهيئة الدارية واملتحدث الإعامي لنادي الزوراء عبد 
الرحمن ر�سيد ل�)اجلورنال( اإن "فريق الزوراء بداأ، اأم�ض الحد، اأوىل 
وحداته التدريبية، حيث اأجرى وحدتني تدريبية �سباحية وم�سائية 
"التدريبات  ان  واأ�ساف  ال�سفر".  اره��اق  من  التخل�ض  اجل  من 
باي�ض  ابراهيم  الاعب  با�ستثناء  الاعبني،  جميع  تواجد  �سهدت 
املن�سم حديثا ل�سفوف منتخب ال�سباب"، لفتًا اإىل اأن "التدريبات 
يف  امل��درب  رك��ز  فيما  ال��ب��دين،  اجلانب  على  تركزت  ال�سباحية 

التدريبات امل�سائية على اجلانب الفني والتكتيكي".

ب�سكل  تدريبيتني  وحدتني  باإجراء  �سي�ستمر  "الفريق  اأن  واأو�سح 
قا�سم  فريق  امام  الودية  مبارياته  اوىل  الفريق  و�سيلعب  يومي 
با�سا اأحد فرق الدرجة الثالثة الرتكية اليوم الثاثاء". واأكد بالقول: 
"اإدارة النادي تنتظر و�سول لعب حمرتف يف خط الهجوم خال 
واختباره  الفريق  مبع�سكر  اللتحاق  اجل  من  املقبلني  اليومني 
ملدة  �سي�ستمر  الفريق  "مع�سكر  اأن  وتابع  الودية".  املباريات  يف 
اأ�سبوعني، اإذ �سيلعب النوار�ض عدداً من املباريات التجريبية ح�سب 
املنهاج املعد م�سبقًا من قبل الكادر التدريبي بقيادة املدرب اأيوب 
اودي�سو". من جانبه، اأكد مدافع نادي الزوراء، علي ح�سني رحيمة، 
اأن ارتداء قمي�ض نادي الزوراء �رصف لأي لعب كرة قدم، مطالبًا 
اجلماهري مب�ساندة الفريق املو�سم املقبل. وقال رحيمة يف ت�رصيح 
ن�رصه املوقع الر�سمي للنادي اإن "ارتداء قمي�ض نادي الزوراء هو 

ا�سعاد  اجل  من  لدي  ما  كل  اأق��دم  ان  �ساأحاول  لعب،  لأي  �رصف 
يف  جيدة  اع��داد  مبرحلة  مير  "الفريق  واأ�ساف  الزورائية".  المة 
الثاين  اليوم  واليوم هو  الرتكية  انطاليا  التدريبي مبدينة  مع�سكره 
"نتمنى ان  يف نع�سكر الفريق اخلارجي". واختتم ت�رصيحه قائًا: 
طيبة  نتائج  نحقق  وان  املع�سكر  هذا  من  املرجوة  الفائدة  نحقق 
"دعم  تليق با�سم الزوراء يف املو�سم اجلديد"، مطالبًا اجلماهري ب� 
وموؤازرة الفريق من اجل املناف�سة على اللقب". وانتقل رحيمة اىل 
الوكرة  نادي  مع  الحرتافية  م�سريته  انتهاء  بعد  الزوراء  �سفوف 
ر�سميًا  الزوراء، م�ساركته  نادي  اأعلن  �سياق مت�سل،  القطري. ويف 
الفريق  اأن  مبينًا  املقبل،  املو�سم  اآ�سيا  ابطال  دوري  بطولة  يف 
�سي�سارك يف امللحق املوؤهل لدوري جمموعات البطولة. وقال ع�سو 
الهيئة الإدارية يف نادي الزوراء عبد الرحمن ر�سيد ل�)اجلورنال( اإن 

"نادي الزوراء تلقى كتابًا ر�سميًا من الحتاد ال�سيوي، للم�ساركة 
"الزوراء  اأن  مبينًا  املقبل"،  املو�سم  اآ�سيا  ابطال  دوري  ملحق  يف 
�سنلعب  اإذ  امللحق،  يف  مناف�سه  �ستحدد  التي  القرعة  يف  �سي�سارك 
حتديد  اج��ل  من  القارة  ف��رق  اح��دى  مع  واي��اب  ذه��اب  مباراتني 
املتاأهل لدوري جمموعات البطولة". واأو�سح "�ستكون هناك ور�سة 
ال�ساد�ض من �سهر كانون الأول  عمل ينظمها الحتاد ال�سيوي يف 
املقبل، بح�سوري وح�سور مدير الفريق كرمي عبد الرزاق من اجل 
"الزوراء  اأن  البطولة". واأ�ساف  الطاع على �رصوط امل�ساركة يف 
احدى  �ستكون  والق��رب  العراق  خ��ارج  املاعب  اح��دى  �سيختار 
العراقية  املاعب  عن  احلظر  رفع  حال  ويف  القطر  يف  املاعب 
الدويل  ال�سيوي وهي ملعب كرباء  �سنقدم ثاث ماعب لاحتاد 

او ملعب الب�رصة الدويل او فران�سوا حريري يف اأربيل".

محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد- خاص

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 خاص
احتل��ت الأندي��ة العراقي��ة املرك��ز احل��ادي ع���رص يف 
ت�سني��ف الحتاد الآ�سي��وي لكرة القدم ال��ذي اأ�سدره، 

اليوم الإثنني، على موقعه الر�سمي.
وج��اء الع��راق يف املرك��ز ال��� 11 بر�سي��د 41.134 
نقط��ة، حيث يحت�سب ه��ذا الت�سني��ف نتائج املنتخب 
الوطن��ي والأندية العراقي��ة يف م�سابقة كاأ�ض الحتاد 

ال�سيوي.
الفن��ي  الت�سني��ف  يف  ال�س��دارة  الإم��ارات  واحتل��ت 
بر�سي��د 96.22 نقطة، متفوقة عل��ى كوريا اجلنوبية 

التي احتلت املركز الثاين بر�سيد 87.92 نقطة.
وج��اءت ال�س��ني يف املرك��ز الثالث بر�سي��د 87.21 
نقط��ة، اأم��ا املفاجاأة كانت احت��ال ال�سعودية املركز 
الراب��ع بر�سي��د 84.55 نقط��ة، رغم تاأه��ل املنتخب 
اإىل كاأ���ض العامل 2018 والهال ال�سعودي اإىل نهائي 

دوري اأبطال اآ�سيا.
وم��ن املقرر ان ت�س��ارك اندية ال��زوراء والقوة اجلوية 
يف دوري ابط��ال ا�سي��ا املو�سم املقب��ل، حيث �سيلعب 
ال��زوراء امللح��ق املوؤهل لدوري جمموع��ات البطولة، 
دوري  اىل  مبا���رصة  اجلوي��ة  الق��وة  �سيتاأه��ل  فيم��ا 

املجموعات.
واختار القوة اجلوية والزوراء، ممثا العراق يف بطولة 
دوري اأبطال اآ�سيا، املاعب القطرية كاأر�ض بديلة يف 
حال رف���ض الحتاد الآ�سيوي التما�سهما باللعب على 

اأر�سهما يف العراق.
وق��ال م�سدر من داخ��ل اأروقة الحت��اد العراقي لكرة 
الق��دم، اإن "الحت��اد ال�سي��وي خاط��ب نادي��ا الق��وة 
اجلوية وال��زوراء ب�سكل ر�سمي لت�سمي��ة ملعبيهما يف 
دوري اأبط��ال اآ�سي��ا، ما دفعهما لختي��ار ملعب بديل 
يف ح��ال اعرت���ض الحت��اد القاري عل��ى اللعب داخل 

العراق، كاإجراء احرتازي لك�سب الوقت".

و�س��ل م��درب املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة ال�سل��ة، الرتكي 
م�سطف��ى دارين، �سب��اح اليوم الثنني، متهي��داً لتجديد 
عق��ده مع الحت��اد العراق��ي لك��رة ال�سلة. وق��ال مرا�سل 
)اجلورن��ال( اإن "م��درب املنتخ��ب الوطني لك��رة ال�سلة، 
م�سطف��ى داري��ن و�س��ل اىل العا�سم��ة بغ��داد متهي��داً 
لتجدي��د عقده مع الحت��اد العراقي للعب��ة". واأ�ساف ان 
"داري��ن �سيوقع على عقده اجلدي��د مع الحتاد يف مقر 
الحت��اد العراقي لكرة ال�سل��ة، بالإ�سافة اىل توقيع عقد 
الكادر التدريب��ي امل�ساعد له". من جانبه، اأو�سح مدرب 
املنتخ��ب الوطن��ي م�سطفى دارين ل�)اجلورن��ال( قائًا: 
"�ساأنق��ل خربت��ي مع املنتخبات الرتكي��ة اىل املنتخب 
العراق��ي وهذا م��ا ارغ��ب باإ�سافته اىل منتخ��ب العراق 

ويجب ان نتعام��ل بطريقة �سحيحة مع الاعبني مبنية 
على اأ�سا���ض �سحيح". واأو�سح "املنتخب العراقي ميتلك 
لعب��ني موهوب��ني ذات مه��ارات عالي��ة وخ��ربة كبرية 
مث��ل حممد �ساح وعلي ح��امت علي موؤيد وعلي عبد اهلل 
والكابنت عمر عامر وجميعهم موؤهلني للعب يف الدوري 
الرتك��ي لك��رة ال�سل��ة، ومب��ا انه��م يلعب��ون مل��دة طويلة 
فه��م يفهمون بع�سه��م الخر وي�سكلون ق��وة �ساربة يف 
املنتخ��ب الوطني وه��ذا المر يدع��وا للتف��اوؤل". وتابع 
"م��ع هذا التفاهم والكيمي��اء بني الاعبني، اإ�سافة اىل 
العم��ل على رف��ع لياقتهم البدنية من خ��ال التدريبات، 
�سينعك���ض عل��ى اأدائه��م داخ��ل امللع��ب". وق��اد داري��ن 
املنتخب الوطني يف بطولت��ي وليم جونز الودية وكاأ�ض 
ا�سي��ا التي اأقيم��ت مناف�ساتها يف لبنان خ��ال �سهر اآب 

املا�سي.

عبطان: تركت السياسة من أجل خدمة وتطوير الرياضة العراقية

العراق في المركز الـ11 بالتصنيف اآلسيوي لألندية دارين يصل إلى بغداد لتمديد عقده مع 
المنتخب الوطني لكرة السلة
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يوا�صل نادي الزوراء، 
مع�صكره التدريبي 

اخلارجي مبدينة انطاليا 
الرتكية ا�صتعدادًا 
ملناف�صات الدوري 

العراقي املمتاز ودوري 
اأبطال اآ�صيا املو�صم 

املقبل، حيث و�صلت بعثة 
الفريق م�صاء اأم�س الأول 

ال�صبت.


