
 
�ضل��ط موقع االحت��اد اال�ضي��وي لكرة الق��دم، ال�ضوء 
على جنم منتخب ال�ضباب حممد داود وو�ضعه �ضمن 
اهم ثمانية العبني قبل انطالق ت�ضفيات اأ�ضيا حتت 

19 عامًا يوم اخلمي�س املقبل.
ون���ر االحت��اد اال�ضي��وي يف تقري��ره ع��ر موقع��ه 
الر�ضم��ي، قائ��اًل: "يعت��ر حمم��د داود م��ن االأ�ضماء 
الت��ي يتوقع اأن ترز بقوة يف هذه الت�ضفيات، حيث 
يتوق��ع له املراقب��ون اأن يكون من جن��وم امل�ضتقبل 

يف العراق".
واأ�ض��اف: "داود كان املهاج��م املمي��ز، اذ تاألق يف 
نهائي��ات بطول��ة اآ�ضي��ا للنا�ضئ��ني حت��ت 16 عامًا 
2016 يف الهند، حيث قاد منتخب بالده اإىل الفوز 
باللقب وفاز بجائ��زة اأف�ضل العب يف البطولة، وقد 
�ضج��ل ركلة الرتجيح احلا�ضمة التي توج من خاللها 

العراق بلقب البطولة اأمام اإيران".
واأو�ضح بالقول: "كما �ضارك حممد داود مع منتخب 
الع��راق يف كاأ���س الع��امل للنا�ضئني حت��ت 16 عامًا 

2017 يف الهن��د، حيث �ضج��ل يف مرمى املك�ضيك 
وت�ضيل��ي خالل ال��دور االأول، لك��ن الالعب غاب عن 
مب��اراة الع��راق اأم��ام ت�ضيلي يف دور ال��� 16، حيث 

خ�ر الفريق بنتيجة 5-1 وودع املناف�ضة".
ويلع��ب الع��راق يف املجموع��ة الثالث��ة اىل جان��ب 
منتخبات قطر )م�ضت�ضيف��ة املجموعة( ولبنان بعد 

ان�ضحاب افغان�ضتان من الت�ضفيات.
وكان م��ن املقرر ان يلعب العراق ام��ام اأفغان�ضتان 

يف الرابع من ت�رين الثاين/ نوفمر املقبل.
فيم��ا �ضيالع��ب لبنان يف ال�ضاد�س م��ن ال�ضهر ذاته، 
قب��ل ان يتج��ه ملالق��اة قط��ر يف الثامن م��ن نف�س 
ال�ضه��ر. باالإ�ضاف��ة اىل موهب��ة داود، ف��اأن االحتاد 
اال�ضي��وي �ضل��ط ال�ض��وء عل��ى �ضب��ع مواه��ب اأخرى 

وكانت كاالتي:
هاني���س �ضاغهارا بوترا : �ضم��ن منتخب اإندوني�ضيا 
التاأه��ل اإىل النهائي��ات ب�ضفت��ه الدول��ة امل�ضيف��ة، 
ولكن��ه ي�ض��ارك يف الت�ضفي��ات �ضم��ن املجموع��ة 
ال�ضاد�ضة التي ت�ضم اأي�ضًا كوريا اجلنوبية وماليزيا 
وبرون��اي وتيم��ور ال�رقي��ة. وم��ن �ضم��ن العب��ي 

الفريق��ي هنال��ك املهاج��م هاني�س �ضاغه��ارا بوترا 
البال��غ من العم��ر 18 عامًا وال��ذي يلعب يف نادي 
املنتخ��ب  اأي�ض��ًا  ومث��ل  بوجونيغ��ورو،  بري�ضيب��و 

الوطني على امل�ضتوى الدويل.

وان�ض��م هاني�س اإىل منتخب ال�ضباب يف وقت �ضابق 
م��ن الع��ام اجلاري �ضم��ن بطول��ة تول��ون الدولية، 
حي��ث لع��ب �ض��د منتخب��ات ا�ضكتلن��دا وجمهوري��ة 
الت�ضي��ك والرازيل، وقد �ضجل يف املب��اراة االأخرية 

اأمام ا�ضكتلندا، وهو يتطلع ملمار�ضة هواية الت�ضجيل 
يف الت�ضفيات.

هريوك��ي اآبي: يعتر هريوكي اآب��ي البالغ من العمر 
18 عام��ًا الالع��ب الوحي��د يف ه��ذه القائمة الذي 
�ضارك يف دوري اأبطال اآ�ضيا، عندما لعب كبديل مع 

نادي كا�ضيما انتلريز هذا العام.
اآب��ي م��ع منتخب��ات الفئ��ات العمري��ة  كم��ا لع��ب 
بالياب��ان خ��الل ال�ضن��وات االأخ��رية، و�ض��ارك م��ع 
منتخ��ب بالده هذا الع��ام يف بطولة تولون الدولية، 
حي��ث تع��ادل الفريق��ي م��ع كوب��ا وانغوال قب��ل اأن 

يخ�ر اأمام اإنكلرتا.
و�ضج��ل اآب��ي اأول ه��دف ر�ضم��ي مع ن��ادي كا�ضيما 
يف �ضهر حزيران/يوني��و املا�ضي، وهو االآن يتطلع 
ل��رتك عالم��ة عل��ى امل�ضت��وى ال��دويل يف ت�ضفيات 

بطولة اآ�ضيا لل�ضباب.
دانيال ارزاين: يعتر ارزاين من اأبرز الالعبني الذين 
�ضع��دوا ع��ر برنامج تطوي��ر ال�ضب��اب يف اأ�ضرتاليا 
خ��الل ال�ضنوات االأخرية، وه��و يلعب يف خط الو�ضط 
وميتل��ك مهارات عالية، وقد تط��ور يف مركز التميز 

التاب��ع لالحت��اد االأ�ضرتايل لكرة الق��دم يف كانبريا، 
قبل اأن ين�ضم اإىل نادي ملبورن �ضيتي.

و�ض��ارك اأرزاين م��ع منتخ��ب اأ�ضرتالي��ا ال��ذي بل��غ 
قب��ل نهائي بطول��ة اآ�ضيا للنا�ضئني حت��ت 16 عامًا 
2014، حيث �ضجل هدف التعادل يف مرمى كوريا 
ال�ضمالية بالدقيقة 85 قبل اأن يخ�ر الفريق بفارق 

ركالت الرتجيح.
وبعد ذل��ك بعام �ضارك اأرزاين م��ع منتخب اأ�ضرتاليا 
يف نهائيات كاأ�س الع��امل للنا�ضئني حتت 17 عامًا 
2015 يف ت�ضيل��ي، ولعب يف املباراة اأمام املانيا 
خ��الل الدور االأول. ماجد را�ض��د: ي�ضتهر ماجد را�ضد 
يف االإمارات باأنه �ضاحب االأرقام القيا�ضية، بعدما 
ب��ات اأ�ضغر العب ي�ضجل يف تاريخ الدوري املحلي. 
ففي �ضهر كان��ون الثاين/يناير من هذا العام �ضجل 
الع��ب الو�ض��ط ماجد هدف��ًا لفريقه احت��اد كلباء يف 
مرمى ال�ضباب، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا 
فق��ط. باالإ�ضاف��ة اىل دي��راج �ضينغ حار���س الهند و 
دوان فان ه��او العب فيتنام و اأر�ضاد العلوي العب 

االمارات. 

تحت 23 عامًا

األولمبي في مجموعة متوازنة بنهائيات آسيا إلى جانب منتخبات األردن والسعودية وماليزيا

يخو���س ن��ادي النفط العراق��ي، اليوم االأربع��اء ، مبارات��ه التجريبية 
الثاني��ة، م��ع فري��ق ينتم��ي ل��دوري الدرج��ة الثانية الرتك��ي، �ضمن 

مع�ضكره التدريبي، املقام حاليا يف مدينة اأنطاليا.
وق��ال مدرب النفط ح�ضن اأحمد اإن "فريق��ه انت�ر يف التجربة الودية 
االأوىل بنتيج��ة 0-8، عل��ى فري��ق ينتم��ي ل��دوري الدرج��ة الثالث��ة 

الرتكي".
واأو�ض��ح ح�ض��ن، اأن "يوم ال�ضبت املقبل، �ضي�ضه��د خو�س لقاء جتريبي 

ثالث، مع فريق ينتمي لدوري الدرجة االأوىل الهندي".
وا�ض��اف اأن "الفري��ق الهن��دي، يحتل املركز الث��اين يف جدول ترتيب 

الدوري املحلي، ويتواجد حالًيا يف مدينة اأنطاليا".
واأ�ض��ار اإىل اأن "املع�ضك��ر التدريبي ي�ضتمر مل��دة اأ�ضبوعني، مع خو�س 
بع�س املباريات التجريبية، للوقوف على الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية للفريق، 

قبل موعد انطالق الدوري املمتاز وامل�ضاركة االآ�ضيوية".
وتابع امل��درب حديثه قائ��اًل: "ن�ضعى للمناف�ض��ة ب�را�ضة يف الدوري 
املمتاز، رغم رحيل اأعمدة الفريق اأمثال اأمين ح�ضني وم�ضطفى جودة 

وح�ضام كاظم".
وا�ضار اىل ان "الالعب قا�ضم زيدان جدد تعاقده مع الفريق، حيث �ضبق 
ان مث��ل زي��دان  الفريق يف املو�ضم��ني املا�ضيني، وق��دم معه م�ضتوًى 

مميزاً ، ما دفع االدارة لتجديد التعاقد  معه للمو�ضم املقبل". 

اأك��د رئي�س جمل���س النواب �ضليم اجلبوري، ان دع��م الريا�ضة والريا�ضيني 
م�ضوؤولي��ة وطنية ينبغي االلتف��ات اليها.  وذكر بيان ملكتب رئي�س جمل�س 
الن��واب ان "اجلبوري بح��ث خالل لقائه رئي�س اللجن��ة االأوملبية الوطنية 
العراقي��ة الكاب��ن رعد حمودي والنائ��ب الثاين لرئي���س اللجنة االوملبية 
الكاب��ن فالح ح�ض��ن الواقع الريا�ض��ي العراقي، والتحدي��ات التي تواجه 
عم��ل االندية واملوؤ�ض�ض��ات الريا�ضي��ة، والعمل على ايج��اد حلول ناجعة 
لها". وا�ضاد اجلبوري باالإجنازات التي حققها العبونا وريا�ضيونا خالل 
م�ضاركاته��م بال��دورات واملناف�ض��ات االوملبية املحلي��ة والدولية، موؤكدا 
"حر�ض��ه على تلبي��ة احتياجاتهم ومتطلباتهم وت�ضهي��ل املعوقات التي 
تعرت�ضهم". و�ضدد البيان على ان "اجلبوري عّد دعم الريا�ضة والريا�ضيني 
م�ضوؤولية وطنية ينبغي االلتفات اليها"، موؤكدا حر�س جمل�س النواب على 
"تذلي��ل جمي��ع العقبات الت��ي تعرت�س عم��ل اللجنة االأوملبي��ة الوطنية 
العراقي��ة واالندية الريا�ضي��ة �ضواء ما يتعلق بالت�ريع��ات اأو ا�ضتعدادات 
الفرق املختلفة للبطوالت املقبلة". دعت وزارة ال�ضباب والريا�ضة، اللجنة 
االأوملبي��ة العراقي��ة اىل تطبيق قان��ون االأندية العراقي��ة رقم 18 من اجل 
اج��راء انتخابات �رعية لالأندي��ة العراقية، الفت��ة اىل ان انتخابات التي 

دعت اليها اللجنة االأوملبية باطلة وغري �رعية.

 
 يخو���س فريق ن��ادي امانة بغ��داد اوىل مبارياته 
التجريبي��ة يف مع�ضك��ره اخلارج��ي املق��ام حالي��ا 
يف م���ر م��ع فري��ق ن��ادي اال�ضيوطي اأح��د اندية 
الدوري املمتاز، اليوم االأربعاء، ومن املوؤمل اجراء 
مبارات��ه الثانية امام املقاول��ون العرب يف الثامن 
والع�ري��ن من��ه.  وقال رئي�س الوف��د حممد فرحان 
ان "فريق ك��رة القدم لنادي امانة بغداد اجرى اول 
وح��دة تدريبية يف مقر اقامته يف فندق "موفمبك" 
ت�ضمن��ت متاري��ن االإحم��اء وتطبيق بع���س اجلمل 
التكتيكي��ة على وفق الرنام��ج املعد الإعداد الفريق 
م��ن قبل املالك التدريبي".  وب��ني ان "وترية اعداد 
الفري��ق يف ت�ضاعد م�ضتمر، ال�ضيم��ا ان الفريق قبل 

مغادرت��ه العا�ضمة بغداد كان ق��د اأجرى جمموعة 
من الوحدات التدريبية وخا�س عدداً من املباريات 
التجريبية من اجل و�ضول الالعبني اىل مرحلة من 
االعداد متكنه��م من خو�س مباريات املع�ضكر التي 

�ضتكون على م�ضتوى عاٍل".
واو�ضح فرح��ان ان "اختي��اره للعا�ضمة امل�رية 
القاه��رة لتك��ون مع�ضك��را تدريبي��ًا لفري��ق االمانة 
ا�ضتعدادا للمو�ضم الكروي املمتاز 2017-2018، 
ج��اء على وف��ق روؤي��ة ادارة ناديه واجله��از الفني 
امل�رف على تدريب الفريق كون االندية االفريقية 
متتاز بالقوة وال�رعة واملهارة العالية تتفوق بها 
على الك��رة اال�ضيوية وهو ال�ضب��ب الرئي�س الختيار 
م���ر لتكون حمط��ة اعداد الفريق لل��دوري وهناك 

جتارب �ضابقة بهذا املجال". 

انطلقت مناف�ض��ات اجلولة الثالثة من ال��دوري العراقي 
اخلط��وط  مبواجه��ة  الثالث��اء،  ال�ضل��ة،  لك��رة  املمت��از 
والت�ضام��ن، التي ا�ضت�ضافتها قاع��ة ال�ضعب يف ال�ضاعة 
االأربع��اء،  الي��وم  م�ض��اًء. وت�ضتكم��ل اجلول��ة،  الرابع��ة 
بلقاء احلل��ة والكرخ على ملعب احلل��ة يف متام ال�ضاعة 
الرابعة م�ض��اًء. وحتت�ضن قاعة النا�رية، اخلمي�س، يف 
متام ال�ضاع��ة الرابعة م�ضاًء، مواجه��ة اأ�ضحاب االر�س 
النا�ري��ة اأمام الكهرباء. وتختتم، يوم اجلمعة املقبل، 
مبواجه��ة مث��رية جتم��ع املين��اء بالنف��ط عل��ى قاع��ة 

الب�رة يف متام ال�ضاع��ة الرابعة ع�راً. و�ضهد الدوري 
ال�ضل��وي قمة مثرية ي��وم االثنني املا�ض��ي، حيث تغلب 
ن��ادي ال�رط��ة، عل��ى غرميه النف��ط بنتيج��ة 81_72 
يف قم��ة اجلول��ة الثانية من ال��دوري العراق��ي املمتاز 
لك��رة ال�ضلة. ال�رطة �ضيطر على جمي��ع ارباع املباراة، 
حي��ث متكن من الفوز يف الربع االول بنتيجة 23-13، 
ووا�ض��ل تفوقه يف الربع الثاين وانهاه ل�ضاحله بنتيجة 
36-38. ويف الرب��ع الثال��ث ا�ضتم��ر فري��ق القيث��ارة 
اخل���راء بب�ض��ط �ضيطرت��ه وتغل��ب بنتيج��ة 58-47، 
قب��ل ان ينهي الربع االخري مل�ضلحت��ه وتنتهي املباراة 

بنتيجة 81-72.

النفط يواجه فريقًا تركيًا اليوم

رئيس البرلمان يعد بدعم 
اللجنة االولمبية

الحلة يالعب الكرخ في الدوري السلوي اليوم

أبناء العاصمة يخوضون أولى مبارياتهم التجريبية اليوم

 
التي  االأوىل  باملجموعة  امل�ضيفة  ال�ضني  تلعب  املقابل  يف   
جاءت  حني  يف  وعمان.  واأوزبك�ضتان  قطر  منتخبات  اأي�ضًا  ت�ضم 
املجموعة الثالثة مثرية بعدما �ضمت العراق وال�ضعودية واالأردن 

وماليزيا.
وجرى توزيع املنتخبات امل�ضاركة على اأربع جمموعات، وبحيث 
كل  يف  فريقني  اأول  ويتاأهل  منتخبات،  اأربعة  جمموعة  كل  ت�ضم 

جمموعة للدور ربع النهائي.
امل�ضاركة  املنتخبات  تق�ضيم  مت  القرعة  �ضحب  نظام  وبح�ضب 
الن�ضخة  نتائج  بح�ضب  وذلك  م�ضتويات،  اأربعة  على  البطولة  يف 

املا�ضية من البطولة عام 2016 يف قطر.

و�ضم امل�ضتوى االأول منتخب اليابان حامل اللقب والعراق وكوريا 
اجلنوبية اإىل جانب ال�ضني امل�ضيفة، يف حني �ضم امل�ضتوى الثاين 
وي�ضارك يف  واأ�ضرتاليا.  ال�ضمالية  واالأردن وكوريا  منتخبات قطر 
حققا  اأن  بعد  وماليزيا،  فل�ضطني  منتخبي  مرة  الأول  النهائيات 
نتائج مميزة يف الت�ضفيات التي جرت يف �ضهر حزيران املا�ضي. 
كان  االأوملبي  املنتخب  فاأن  املا�ضي،  العام  بطولة  ا�ضتذكرنا  لو 
قاتل  بهدف  خ�ضارته  ولكن  البطولة  يف  املنتخبات  اأف�ضل  �ضمن 
امام اليابان يف الوقت االإ�ضايف، ق�ضى على اأحالم كتيبة املدرب 
كوريا  ومواجهة  النهائية  امل��ب��اراة  بلوغ  يف  �ضهد  الغني  عبد 
االأوملبي  املنتخب  فاأن  املا�ضية،  الت�ضفيات  يف  اما  اجلنوبية. 
ومتكن  كبرية  م�ضتويات  قدم  بعدما  االطالق،  على  االأف�ضل  كان 
والبحرين  اأفغان�ضتان  منتخبات  امام  الكاملة  على  احل�ضول  من 

وال�ضعودية. وكانت االأخطاء قليلة جداً، بل تكاد ان تكون معدومة 
يف املباريات الثالث، لكن رغم ذلك فاأن املدرب عبد الغني �ضهد 
يوؤكد �رورة احلذر وت�ضحيح االأخطاء يف النهائيات، حيث اأو�ضح 
اأن فريقه حقق الهدف الذي جاء من اجله يف ت�ضفيات اآ�ضيا، فيما 
املقبل.  العام  اآ�ضيا  نهائيات  يف  االأخطاء  ت�ضحيح  اىل  �ضعيه  اأكد 
ال�ضعودي مل يكن  الذي حتقق على املنتخب  "الفوز  اإن  وقال �ضهد 
مهاريني  العبني  وميتلك  مميزاً  منتخبًا  واجهنا  اننا  بل  �ضهال، 
ال�ضوط  يف  بهدفني  تقدمنا  من  بالرغم  جماراتنا  على  وعملوا 
جئنا  الذي  املن�ضود  الهدف  "حققنا  وا�ضاف  املباراة".  من  االول 
من اجله يف هذه الت�ضفيات وهو التاأهل اىل النهائيات اال�ضيوية، 
عن  ك��اأول  نتاأهل  باأن  اليها  دخولنا  منذ  كبرية  رغبتنا  وكانت 
املجموعة وال نبحث عن التاأهل كو�ضيف فيها ونبعد اأنف�ضنا عن 

هذه االحتماالت التي كنا ال نريد الدخول فيها". واو�ضح "احرازنا 
لدى  املعنوية  الروح  عزز  املباراة  من  االول  ال�ضوط  يف  لهدفني 
الالعبني الذين ظهروا مب�ضتوى كبري يف هذه املواجهة ومتكنوا من 
فر�س ا�ضلوبهم وكان هناك تنظيم عايل وكبري يف اأدائهم". وبني 
بالقول: "بعد حالة الطرد هاجم املنتخب ال�ضعودي بكثافة عددية 
ف�ضح  عدم  كيفية  عرفنا  اننا  اال  املباراة،  اج��واء  على  وا�ضتحوذ 
املجال لهم للت�ضجيل وحققنا ما نريده". واختتم ت�ريحه قائاًل: 
واجلميع  ا�ضيا،  نهائيات  اىل  التاأهل  العراقية  للجماهري  "ابارك 
يبحث عن النتائج يف هكذا ت�ضفيات، لذلك رغبتنا كانت وا�ضحة 
الرئي�ضي  الهدف  اننا حققنا  باأن احل�ضم �ضيكون ل�ضاحلنا، واالهم 
وما ن�ضبو اليه و�ضنعمل على الكثري من االمور التي من �ضاأنها ان 

تخدمنا خالل النهائيات املقبلة".
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 خاص
 التح��ق الواف��د اجلديد لن��ادي النجف، الرازيل��ي فرناندو 
كاردو�ض��و، مع�ضكر الفريق املقام حاليًا يف مدينة انطاليا 
الرتكي��ة، فيما �ضينظ��م مدافع املنتخ��ب الوطني م�ضطفى 
ناظم اىل التدريبات ا�ضتع��داداً ملناف�ضات الدوري العراقي 
املو�ض��م املقبل. وذكر بيان ن���ره املوقع الر�ضمي للنادي 
اإن "ن��ادي النج��ف وحدت��ه التدريبي��ة االأوىل م�ض��اء اأم�س 
االح��د، عل��ى اأحد مالع��ب التدريب يف مدين��ة اأنطاليا بعد 
�ضاع��ات م��ن و�ضول��ه للمدين��ة". واأ�ض��اف ان "الوح��دة 
التدريبي��ة، �ضه��دت التح��اق املحرتف الرازيل��ي فرناندو 
ب�ضف��وف الفري��ق والذي ب��دى �ضعيداً باالن�ضم��ام للفريق 
ومن�ضجم��ا م��ع بقي��ة الالعب��ني، فيم��ا غ��اب الالعب��ان 
م�ضطف��ى ناظ��م وذو الفق��ار عاي��د لتاأخ��ر ح�ضولهم على 
�ضم��ة الدخول ومن املقرر اأن يلتحقوا بالفريق م�ضاء اليوم 
الثالث��اء". واأو�ض��ح "�ضتكون هن��اك وحدت��ني تدريبيتني 

�ضباحي��ة وم�ضائية، اليوم، على اأن يخو�س الفريق مباراة 
جتريبية اأمام اأحد االأندي��ة العراقية املتواجدة يف انطاليا 
يوم االأربعاء املقبل". واأجرى نادي النجف وحدة تدريبية 
�ضباحي��ة، اأم�س، على ملعب جمم��ع فنادق الكرملني حيث 
مق��ر اإقام��ة الفري��ق. وكانت هن��اك وحدة تدريبي��ة اأخرى 
ع�ر الثالثاء، فيم��ا �ضيخو�س الفريق مباراته التجريبية 
االأوىل يف مع�ضك��ره التدريب��ي ع�ر الي��وم االأربعاء اأمام 
ن��ادي احل��دود العراقي ال��ذي يع�ضك��ر يف انطالي��ا حاليًا. 
و�ضمت ت�ضكيلة الفريق كل من مهند قا�ضم وح�ضنني حممد 
وعل��ي كاظ��م ه��ادي حلرا�ضة املرم��ى وعلي كاظ��م ح�ضن 
وك��رار عمار وك��رار عبا���س وبرهان جمع��ة ويو�ضف رائد 
االألو�ضي وم�ضطفى ناظم وخ�ر علي وعلي ح�ضني حبيب 
وعم��ار ك��رمي والرازيل��ي فرنان��دو و�ضباح ك��رمي وعلي 
قا�ض��م واحمد جبار واأجمد عطوان واحمد عبد االأمري وعلي 
اأياد و�ضجاد رعد و�ضجاد احمد وفرحان �ضكور وكرار نبيل 

ومعني احمد وجبار كرمي وذو الفقار عايد.

 ق��ررت وزارة ال�ضباب والريا�ضة، من��ح االحتاد العراقي 
املرك��زي لكرة الق��دم ٤٠ مليون دينار، م��ن اجل اقامة 
املب��اراة الودية بني املنتخب العراق��ي ونظريه ال�ضوري 
يف ملع��ب كرب��الء ال��دويل يف الثال��ث ع���ر م��ن �ضه��ر 
ت�رين الثاين املقبل. وذك��ر بيان ن�ره املوقع الر�ضمي 
ل��وزارة ال�ضباب والريا�ضة اإن "وزي��ر ال�ضباب والريا�ضة 
عب��د احل�ض��ني عبط��ان، التقى برئي���س احتاد الك��رة عبد 
اخلال��ق م�ضعود". وقال عبطان وفقًا للبيان، ان "الوزارة 
واملنتخب��ات  الريا�ضي��ة  املوؤ�ض�ض��ات  بدع��م  م�ضتم��رة 
الوطني��ة م��ن اجل اجناح م�روع رف��ع احلظر الكلي عن 
املالعب العراقية"، مبين��ا ان "الوزارة وفرت كل االمور 
اللوج�ضتي��ة الإقام��ة مب��اراة العراق و�ضوري��ا على ملعب 
كرب��الء ال��دويل". وا�ضاف ان "ال��وزارة تكفل��ت باإقامة 
مع�ضك��ر داخل��ي للمنتخ��ب العراق��ي لك��رة ال�ضاالت يف 

يف  للم�ضارك��ة  ا�ضتع��دادا  اال���رف،  النج��ف  حمافظ��ة 
الت�ضفيات اال�ضيوية التي �ضتقام يف تايلند".

وثم��ن رئي���س احت��اد الك��رة عبد اخلال��ق م�ضع��ود الدعم 
الكب��ري الذي تقدمه وزارة ال�ضباب والريا�ضة للمنتخبات 
الوطني��ة و�ضعيه��ا اىل تهيئ��ة االر�ضي��ة املنا�ضب��ة يف 

حتقيق االجنازات الريا�ضية.
وتلق��ى االحتاد املرك��زي لكرة القدم ا�ضع��ارا من نظريه 
ال�ضوري يوؤك��د ح�ضور وفد ن�ضور قا�ضي��ون بح�ضور وفد 
رفي��ع امل�ضتوى يتقدمه رئي�ضا اللجن��ة االوملبية واحتاد 

الكرة.
واك��د اجلان��ب ال�ض��وري ان وف��دا رفيع امل�ضت��وى ممثال 
برئي�ض��ي اللجنة االوملبي��ة ال�ضورية الل��واء موفق جمعة 
اىل جانب رئي�س االحتاد �ضالح رم�ضان �ضي�ضالن على 
راأ�س وفد املنتخب ال�ضوري بكامل النجوم الذين خا�ضوا 
مواجه��ة ا�ضرتاليا االخرية يف مبارات��ي امللحق املوؤهل 

ملونديال رو�ضيا. 

االتحاد اآلسيوي يسلط الضوء على موهبة داود قبل انطالق تصفيات شباب آسيا

عبطان يدعم مباراة العراق وسوريا بـ40 مليون دينار فرناندو يلتحق بتدريبات النجف في تركيا
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اأقيم، الثالثاء، يف مدينة 
ت�سانغزهو ال�سينية �سحب 
قرعة نهائيات بطولة اآ�سيا 

حتت 23 عامًا 2018، التي 
ي�سارك فيها 16 منتخبًا، 

حيث اأوقعت املنتخب 
الأوملبي يف جمموعة 

متوازنة ن�سبيًا اىل جانب 
منتخبات الأردن وال�سعودية 

وماليزيا.
واأوقعت القرعة منتخب 
اليابان حامل اللقب يف 

املجموعة الثانية اإىل جانب 
كوريا ال�سمالية وتايالند 

وفل�سطني.


