
 
 مع اختتام مناف�ش��ات كاأ�س العامل للنا�ش��ئني حتت 
17 عامًا 2017 يوم ال�شبت يف الهند يقوم املوقع 
اللك��روين لالحت��اد الآ�ش��يوي لك��رة الق��دم باإلقاء 
ال�ش��وء على اأحد النجوم ال�ش��اعدين يف قارة اآ�شيا، 

وهو العراقي حممد داود.
ومنذ ت�شجيل املهاجم الدويل ال�شابق يون�س حممود 
هدف الفوز الثمني اأمام ال�ش��عودية يف نهائي كاأ�س 
اآ�شيا 2007، بقيت اجلماهري العراقية ترقب حلظة 

جمد تاريخية جديدة على امل�شتوى القاري.
ولك��ن، و�ش��ط معان��اة املنتخ��ب الوطن��ي الأول يف 
تك��رار جناح عام 2007، ب��داأ يظهر جيل جديد من 
الالعب��ني الذي��ن تع��ول عليه��م اجلماه��ري العراقية 

الكثري.
وم��ن بني جن��وم اجلي��ل اجلديد املهاج��م املوهوب 
حمم��د داود، وال��ذي �ش��اهم يف ف��وز الع��راق بلق��ب 
بطولة اآ�ش��يا للنا�ش��ئني حتت 16 عام��ًا 2016 يف 
الهند، وح�ش��ل خالل البطولة على جائزتي الهداف 

واأف�ش��ل لع��ب. ويف وق��ت �ش��ابق م��ن هذا ال�ش��هر، 
�ش��ارك حممد داود مع منتخ��ب العراق يف نهائيات 
كاأ���س العامل للنا�ش��ئني حت��ت 17 عام��ًا يف الهند، 
وجنح من جدي��د يف تقدمي م�ش��تويات مميزة خالل 
الدور الأول، حيث �شاهم يف تاأهل منتخب بالده اإىل 
دور ال�16، بعدما �ش��جل هدف يف مرمى املك�ش��يك 

)1-1( وهدفني يف مرمى ت�شيلي )0-3 للعراق(.
ولك��ن بعد ح�ش��وله على الإنذار الث��اين يف املباراة 
الأخرية من الدور الأول اأمام اإنكلرا، غاب املهاجم 
ع��ن مب��اراة دور ال�16 الت��ي خ�رسها الع��راق اأمام 

مايل 1-5.
والآن، ينتق��ل حممد داود وزمالءه للعب مع منتخب 
الع��راق لل�ش��باب حت��ت 19 عام��ًا، وال��ذي ي�ش��تعد 
خلو�س ت�ش��فيات بطولة اآ�شيا حتت 19 عامًا. حيث 
يوا�شل الالعب تطوير م�شريته الكروية، وهو يتوقع 
اأن يكون �ش��من املنتخب الوطني الأول يف غ�شون 

�شنوات قليلة.
ولد حممد داود يف بغداد بتاريخ 22 ت�رسين الثاين/
نوفم��ر 2000، وحتدي��داً يف منطق��ة الزعفراني��ة 

جنوب بغداد، وبداأ م�شريته الكروية باللعب يف قرية 
�ش��يدا حتت اإ�رساف اأمري ناجي الالعب ال�ش��ابق يف 

�شفوف الزوراء والطلبة.
وخط��ف حمم��د داود اأنظار فريق اخلط��وط اجلوية، 

حي��ث ان�ش��م اإىل �ش��فوفه مو�ش��م 2015-2016، 
لي�شبح هداف الفريق الذي يلعب يف الدرجة الثانية.
ولكن بعد مو�ش��م واحد فقط مع الفريق، لفت الالعب 
اأنظ��ار ف��رق الدرج��ة الأوىل، ليح�ش��ل على فر�ش��ة 

انتقال جديد.
ووق��ع حمم��د داود على عقد م��ع ن��ادي النفط عام 
2016، ليح�شل على فر�شة الرتقاء اأكرث مب�شريته 

الكروية.
وم��ع نادي النفط، لعب املهاجم ال�ش��اعد يف اجلهة 
الي�رسى اإىل جانب مازن فيا�س واأمين ح�شني الذين 
�ش��بقاه يف الو�ش��ول اإىل �ش��فوف املنتخب الوطني 

الأول.
ومع جناحه يف التاألق مع فريقه، ح�شل حممد داود 
عل��ى الدعوة من اأجل الن�ش��مام اإىل منتخب العراق 

للنا�شئني.
وم��ع منتخ��ب ب��الده للنا�ش��ئني حقق حمم��د داود 
النجاح اأوًل يف نهائيات بطولة اآ�شيا حتت 16 عامًا 
حتت اإ�رساف املدرب قحطان كثري، وهو الآن ي�شتعد 
للعب حتت اإ�رساف ذات املدرب يف ت�ش��فيات بطولة 

اآ�شيا حتت 19 عامًا.
والآن ي��رز ال�ش��وؤال الأهم، وهو متى ين�ش��م حممد 
داود اإىل �ش��فوف املنتخ��ب الوطن��ي، مل��لء الفراغ 

الذي ح�شل بعد اعتزال الهداف يون�س حممود.

ولي�ش��ت هذه املرة الأوىل التي ت�ش��لط فيها الأ�شواء 
عل��ى موهب��ة حمم��د داود، حي��ث تغن��ت �ش��حيفة 
الغاردي��ان الريطاني��ة باملهاج��م قب��ل موندي��ال 
موهب��ة   60 اأف�ش��ل  �ش��من  وو�ش��عته  النا�ش��ئني 

�شاعدة حتت 17 عامًا.
وقال��ت الغارديان يف تقرير من�ش��ور ان��ه "يف عام 
2007، �ش��جل الالعب يون�س حمم��ود هدف الفوز 
بكاأ�س بطولة ا�شيا وت�شبب بن�رس الفرح والبهجة يف 

ازقة الر�س العراقية اجلريحة".
واأ�ش��افت ان "اعتزال اله��داف يون�س حممود، خلف 
فجوة كبرية يف �ش��فوف املنتخب الوطني العراقي، 
لك��ن الن، اأ�ش��بح هناك اماًل مللء ه��ذه الفجوة من 
جدي��د قب��ل ف��وات الوان، م��ن قب��ل الالع��ب حممد 

داوود". 
واأ�ش��ارت اىل ان "داود �شجل �ش��تة اهداف يف كاأ�س 
اآ�ش��يا للنا�ش��ئني عام 2016 ويعد م��ن اأبرز هدايف 
البطول��ة، نظ��راً لقدرات��ه وحركات��ه، الت��ي تذكرن��ا 
بثعلب ال�ش��حراء الفائق ال�رسعة، فيما تظهر مل�شته 

للكرة الكثري من اخلفية واحليوية". 

تحضيرًا لمباراة سوريا

تحديد موعد التجمع األول للمنتخب الوطني.. و"الجنرال" يؤكد ضرورة االستقرار

 يفا�ش��ل نادي امليناء لكرة القدم، بني تركيا وم�رس لإقامة مع�شكره 
اخلارجي ا�ش��تعداداً ملناف�ش��ات الدوري العراقي املو�شم املقبل. وذكر 
بيان ن�رسه املوقع الر�شمي للنادي اأن "امليناء يوا�شل تدريباته على 

مالعب املدينة الريا�شية يف الب�رسة ا�شتعدادا للمو�شم املقبل".
واأ�ش��اف ان "الكادر الفني، ي�ش��عى اإىل اإنهاء الرتيبات كافة، لإقامة 
املع�شكر اخلارجي الذي من املوؤمل ان حتت�شنه تركيا او م�رس وتبقى 
املفا�ش��لة بينهم��ا ح�ش��ب ن��وع املباري��ات التجريبية". واأو�ش��ح اأن 
"العمل يجري على ا�شتخراج تاأ�شرية الدخول ملدرب اللياقة والالعب 
املحرف الثالث خالل الأ�ش��بوع احلايل". واأعل��ن نادي امليناء، لكرة 
الق��دم، جتدي��د تعاقده م��ع الالعب امل���رسي احمد يا���رس واملحرف 
الغ��اين امياني��ول بنهايني للدفاع ع��ن األوان الفريق املو�ش��م املقبل. 
وذكر م�ش��در من داخل اروقة الن��ادي ان “ادارة نادي امليناء جددت 
تعاقده��ا م��ع املحرف امل�رسي احمد يا���رس وتعاقدت مع املحرف 
الكام��ريوين اميانوي��ل بنهاين��ي لتمثي��ل الفري��ق املو�ش��م املقب��ل”. 
وا�ش��اف ان “الالعبني ان�شما اىل تدريبات الفريق بعد و�شولهما اىل 
الب���رسة”، لفتا اىل ان “لدارة النادي �ش��تعلن تعاقدها مع الالعبني 

خالل اليومني املقبلني”. 

 حدد نادي غاز ال�شمال، ملعب ال�شليمانية ار�شًا للفريق خلو�س 
مناف�ش��ات ال��دوري العراقي املمتاز املو�ش��م املقبل. وذكر بيان 
ن�رسه املوقع الر�ش��مي للنادي اأن "نادي غاز ال�ش��مال تعاقد مع 
نادي ال�ش��ليمانية ل�شتئجار ملعب ال�ش��ليمانية من اجل خو�س 
مباري��ات ال��دوري العراق��ي املمتاز بك��رة القدم". واأ�ش��اف ان 
"الن��ادي يف وق��ت �ش��ابق، قد ا�ش��تاأجر ملعب فران�ش��و حريري 
يف اأربيل، لكن ب�ش��بب الظ��روف احلالية التي ت�ش��هدها املنطقة 
مت تبديل��ه اىل ملع��ب ال�ش��ليمانية". يذكر ان نادي غاز ال�ش��مال 
اأكمل جميع الراخي�س ال�ش��يوية وتاأهل اىل مناف�ش��ات الدوري 
العراق��ي املمتاز 2018-2017. واأعل��ن الحتاد العراقي لكرة 
الق��دم الي��وم يف اجتماع��ه املنعق��د بتاري��خ 24 ت�رسي��ن الأول 
اجل��اري، ع��ن تاأهل غ��از ال�ش��مال ر�ش��ميا اىل ال��دوري املمتاز 
العراق��ي لأول م��رة يف تاريخ��ه. واحتفل��ت اإدارة الن��ادي بهذه 
امل�ش��اركة يف بي��ان ذكرت في��ه: "يعتر هذا الجن��از لي�س فقط 
لنادينا وامنا اجنازاً ملحافظة كركوك ب�ش��كل عام بعد ان انقطع 
م�ش��اركاته منذ عده موا�شم عن الدوري املمتاز الذي كان ميثله 

نادي كركوك اآنذاك". 

 
 اُنتخب امني �رس الحتاد املركزي لرفع الثقال الدكتور 
م�ش��طفى �ش��الح بالإجماع رئي�ش��ا لحتاد غرب اآ�شيا 
يف النتخاب��ات التي جرت يوم اخلمي�س املا�ش��ي يف 
العا�شمة الردنية عمان على هام�س فعاليات الن�شخة 
الرابع��ة من بطولة غرب ا�ش��يا لرفع الأثقال للنا�ش��ئني 
وال�ش��باب واملتقدمني لكال اجلن�ش��ني املقامة يف قاعة 
ق�رس الريا�ش��ة مبدينة احل�شني الريا�شية التي ي�شارك 
فيه��ا اأكرث م��ن 100 رب��اع ميثلون منتخب��ات العراق 
والبحري��ن والكوي��ت وفل�ش��طني وال�ش��عودية واليم��ن 
والم��ارات والردن البل��د امل�ش��يف.  وق��ال الدكت��ور 
م�شطفى �ش��الح: ان النتخابات التي ح�رسها روؤ�شاء 
احت��ادات دول غ��رب ا�ش��يا ا�ش��فرت عن فوزي رئي�ش��ا 

لحتاد غرب ا�ش��يا، يف حني ح�شل �شالح حممد كاظم 
على من�ش��ب المان��ة العامة وهو اجناز كبري يح�ش��ب 
للريا�ش��ة العراقية، م�شيفا ان مقر الحتاد �شيكون يف 
بغداد.  وزاد: ان النتخابات �ش��هدت فوز �شلطان الغامن 
من البحرين مبن�شب نائب اول ف�شال على النواب عزام 
الزعبي من الردن و�ش��عيد الغاب�شي من �شلطنة ٌعمان، 
فيما ح�ش��ل على من�ش��ب الع�ش��وية جا�شم الوحيد من 
ال�ش��عودية وجا�ش��م العو�ش��ي م��ن الم��ارات وحمم��د 
احلزامي من اليم��ن ونايلة املري من البحرين، واأ�رسف 
على النتخاب��ات نائب رئي�س الحتاد ال�ش��يوي لرفع 
الثق��ال عب��د اهلل اجلرمل. واكت�ش��حت البعث��ة العراقية 
اليوم الول لبطولة غرب ا�ش��يا لرفع الثقال باحل�شول 
على عدد من الو�ش��مة الذهبية على ام��ل زيادة غلتها 

من الو�شمة خالل اليومني املقبلني.

اأعلنت الهيئة الإدارية لنادي ال�ش��ناعة الريا�ش��ي، عن 
ت�ش��مية امل��درب حم��زة َداُوَد لقي��ادة فريقه��ا الك��روي 
للمو�ش��م املقب��ل. وذك��ر بي��ان ن���رسه املوقع الر�ش��مي 
للنادي اأن "املدرب حمزة َداُوَد �ش��يقود نادي ال�شناعة 
املو�ش��م املقبل، فيما �ش��يتم العالن ع��ن اجلهاز الفني 

امل�شاعد لحقًا".
واأ�ش��اف ان "الهيئ��ة الإدارية للن��ادي، عقدت اجتماعًا 
ت�شمن حماور عديدة تخ�س عمل النادي، اأهمها ت�شمية 
اجلهاز الفن��ي لفريق كرة القدم بعد تاأهله لدوري الكرة 

املمت��از، حيث اجتم��ع الراأي على ت�ش��مية حم��زة َداُوَد 
مدربا للفريق بعد ان طرحت عدة اأ�شماء".

وب��دوره، اعت��ر م��درب فري��ق ال�ش��ناعة حم��زة داود، 
الأح��د، اأن الفريق لي�س بالغريب علي اإذ �ش��بق واأن قاده 
يف املوا�شم ال�شابقة، مبينا اأن جتربته مع الفريق متكنه 

من حتقيق النجاح يف م�شواره املقبل.
وق��ال حم��زة داود ان��ه يتق��دم بال�ش��كر لإدارة ن��ادي 
ال�ش��ناعة بع��د ان منحته الثقة بت�ش��ميته مدربا للفريق 
ال��ذي تاأهل للدوري املمت��از، مبينا اأن ال�ش��ناعة لي�س 
بالفري��ق الغري��ب علي��ه بعد اأن عم��ل معه يف مو�ش��ام 

�شابقة.

الميناء يفاضل بين تركيا ومصر 
إلقامة معسكره الخارجي

"السليمانية" ملعبًا لغاز 
الشمال في الدوري الممتاز

رسميًا.. حمزة داود مدربًا للصناعة

صالح رئيسًا التحاد غرب آسيا برفع األثقال

 
الدعوة،  اليهم  وجهت  الذين  الالعبني  “جميع  ان  وا�شاف 
اىل  ذلك  بعد  التوجه  قبل  الول  التجمع  خالل  �شيتواجدون 

كربالء حت�شرياً ملواجهة �شوريا الودية”.
واأو�شح اأن "القائمة التي مت ا�شتدعائها ملباراة �شوريا، هي 
ذات القائمة التي �شت�شارك يف بطولة غرب اآ�شيا بعمان خالل 

�شهر كانون الأول املقبل".
املقبلة،  الفرة  خالل  ال�شتقرار  عن  "نبحث  بالقول:  واأك��د 
ل�شفوف  ا�شتدعائهم  يتم  لعبًا  الثالثني  يقارب  ما  هناك 
املنتخب  اأب��واب  نعم  لأخ��رى،  مباراة  من  الوطني  املنتخب 
�شوى  ن�شتدعي  لن  لكننا  الالعبني  جميع  ام��ام  مفتوحة 

الالعبني الذين ميتلكون م�شتوى ثابت".
حمراء  خطوطًا  ن�شع  ومل  املنتخب  اأبواب  نغلق  "مل  واأكمل: 
العمل  ل�شياقات  ا�شتبعاده فذلك تبعًا  ا�شم، ومن مت  اأي  حتت 
ل�شفوف  جم��دداً  ا�شتدعائه  يتم  لن  انه  يعني  ل  هذا  ولكن 

املنتخب الوطني".
امام من مترد  اأغلقت  املنتخب  "اأبواب  اأن  اىل  بالقول  ولفت 
ملباريات  احل�شور  دعوة  يلبي  ومل  الوطني  املنتخب  على 
يا�رس  الالعب  اىل  اإ�شارة  يف  الودية  او  الر�شمية  املنتخب 

قا�شم".
فهد  الوطني كاًل من: حممد كا�شد،  املنتخب  قائمة  و�شمت 
�شامل،  وليد  فائز،  علي  ناظم،  م�شطفى  ح�شن،  جالل  طالب، 
احمد  علي،  ح�شني  كامل،  مهدي  عطوان،  اجمد  بهجت،  علي 

احمد  الزهرة،  عبد  عالء  ح�شني،  علي  ح�شني،  امين  جالل، 
علي  �شولقا،  ريبني  ناطق،  �شعد  الأمري،  عبد  �شعد  اإبراهيم، 
الرحيم، ريبني  نوري، ج�شنت مريام، مهند عبد  بروا  عدنان، 

ا�شعد، فران�س �شياء بطر�س، �شجاد ح�شني، همام طارق.
العراقي  الحتاد  منح  والريا�شة،  ال�شباب  وزارة  قررت  وقد 
املركزي لكرة القدم ٤٠ مليون دينار، من اجل اقامة املباراة 
ملعب  يف  ال�شوري  ونظريه  العراقي  املنتخب  بني  الودية 
كربالء الدويل يف الثالث ع�رس من �شهر ت�رسين الثاين املقبل.
ومن جانبه، اأكد امني عام الحتاد ال�شوري لكرة القدم حممد 
العراق من اجل  مازن دكوري ان منتخب بلده �شيح�رس اىل 
بينهما  جتري  كرنفالية  اخوية  مباراة  يف  منتخبه  مواجهة 

يف الثالث ع�رس من ال�شهر املقبل على ملعب كربالء الدويل.

ان يح�رس  والخ��وة  ال�رسف  دواع��ي  من  ان  دك��وري  وق��ال 
منتخبنا اىل العراق لن�شجل ح�شورنا التاريخي وم�شاهمتنا 

برفع احلظر عن الكرة العراقية.
وا�شاف ان مدرب املنتخب ال�شوري امين احلكيم وجه الدعوة 
الذين خا�شوا املباراة الخرية امام  جلميع لعبي املنتخب 
احتاده  ان  مبينا  رو�شيا،  مونديال  ملحق  بر�شم  ا�شراليا 
ح�شوره  تاأكيد  كتاب  تقدير  ابعد  على  ال�شبت  اليوم  �شري�شل 

اىل املباراة.
وا�شار اىل ان امل�شاهمة برفع احلظر عن الكرة العراقية واجب 
العالقة  ان  مبينا  حتقيقه،  على  العمل  جميعا  علينا  وطني 
التي تربط الحتادين وثيقة جدا ولن نردد يف اللعب يف اي 

مكان يختار الحتاد العراقي لكرة القدم.

محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد- خاص

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 خاص
ق��ررت اإدارة ال��زوراء، غ���س النظ��ر ع��ن التعاق��د مع 
الالعب الكامريوين ت�ش��امي هرييف بطلب من املدرب 

اأيوب اودي�شو.
وق��ال ع�ش��و الهيئ��ة الإداري��ة لن��ادي ال��زوراء عب��د 
الرحم��ن ر�ش��يد ل�)اجلورن��ال( اإن "ايوب اودي�ش��و قرر 
غ���س النظ��ر عن التعاق��د مع الالعب ت�ش��امي هرييف 

خالل فرة النتقالت ال�شيفية احلالية".
واأ�ش��اف ان "املدرب غ�س النظر ب�شبب حاجة الفريق 
اىل مهاج��م �رسيح وع��دم امكانية هرييف على اللعب 
يف قل��ب الهج��وم رغم امل�ش��توى املميز ال��ذي اظهره 

خالل املباراة الودية والتدريبات".
واأو�ش��ح ر�ش��يد اأن "ال��كادر التدريب��ي لدي��ه خيارات 
اخرى لتعزيز خط الهجوم، حيث �شي�شل بعد غد لعب 
مهاجم بدياًل لهريف". ويف �شياق مت�شل، افاد م�شدر 

من داخل اأروق��ة نادي الزوراء، اأن املهاجم الرازيلي 
جو �ش��انتو�س اقرب م��ن الع��ودة اىل النوار�س ليقود 

هجوم الفريق املو�شم املقبل.
وق��ال امل�ش��در ل�)اجلورنال( اأن "املهاج��م الرازيلي 
ج��و �ش��انتو�س اأ�ش��بح قريب��ًا م��ن الع��ودة اىل القلعة 

البي�شاء".
واأ�ش��اف ان "اإدارة الزوراء ات�شلت بالالعب من خالل 
وكي��ل اعمال��ه، حي��ث اب��دى رغبت��ه الكب��رية بتمثيل 

النوار�س جمدداً يف املو�شم املقبل".
وتاب��ع اأن "هن��اد العدي��د م��ن الأ�ش��ماء عل��ى قائم��ة 
املطلوب��ني يف الزوراء، من بينها مهاجم م�رسي لكن 

ل ن�شتطيع الإعالن عنه يف الوقت احلايل".
وكان��ت ادارة الزوراء قد اتفقت م��ع الالعب الرازيلي 
�ش��انتو�س، بف�ش��خ العقد الذي بقي على موعد انتهاءه 
4  ا�شهر ب�شبب اجراء �شانتو�س لعملية جراحية كانت 

�شتبعده عن املالعب فرة 4  ا�شهر مو�شم 2015.

دول��ة  اىل  اجلوي��ة،  الق��وة  ن��ادي  بعث��ة  تغ��ادر    
ا�ش��تقالل  فري��ق  ملالق��اة  ا�ش��تعداداً  طاجك�ش��تان 
دو�شنبه الطاجكي يف نهائي كاأ�س الحتاد ال�شيوي 

لكرة القدم.
وخا�س فريق "ال�ش��قور" يوم اأم�س مباراة تدريبية 
جتريبي��ة على ملع��ب الكرخ للوقوف عل��ى جاهزية 
وم�شتويات الالعبني النهائية قبل املباراة املرتقبة.
وم��ن املوؤم��ل ان يغ��ادر الفري��ق عل��ى م��نت طائرة 
خا�شة، للتوجه اإىل مدينة دو�شنبه، خلو�س املباراة 

النهائية 4 نوفمر/ت�رسين الثاين املقبل.
اإن  �ش��حفية  ت�رسيح��ات  يف  الفري��ق  م��در  وق��ال 
"ا�ش��تقالل دو�ش��نبه، �شي�ش��تفيد من عاملي الأر�س 
اأن  واجلمه��ور وهن��اك عوام��ل تقلقن��ا، خ�شو�ش��ًا 
اأر�ش��ية امللع��ب من الع�ش��ب ال�ش��ناعي، ناهيك عن 

برودة اجلو يف طاجيك�شتان".
ويف �ش��ياق مت�ش��ل، قدم لعب نادي القوة اجلوية، 
�ش��يف �شلمان اعتذاراً ر�ش��ميًا اىل كادر القوة اجلوية 
الداري والفن��ي ب�ش��بب ما بدر من��ه يف مباراة نفط 

الو�شط الودية، اأم�س الأول اجلمعة.
اأن  للن��ادي  الر�ش��مي  املوق��ع  ن���رسه  بي��ان  وذك��ر 
"الالعب �ش��يف �شلمان قدم اعتذاره اىل كادر القوة 
اجلوية الداري والفني، ب�شبب ما بدر منه يف اللقاء 
ال��ودي ال��ذي احت�ش��نه ملع��ب ال�ش��قور ام��ام نفط 
الو�ش��ط، بعد ان طل��ب عدم ا�رساكه يف اللقاء ب�ش��بب 
ا�ش��ابة طفيفة لكن الكادر طل��ب منه اللعب للوقوف 

على مدى جاهزيته للقاء النهائي املرتقب". 
واو�ش��ح �ش��لمان بح�ش��ب البي��ان، "تربطن��ي عالقة 
وطي��دة مع اجله��از الفني والداري للق��وة اجلوية"، 
فن��ي  وجه��از  وادارة  "كالعب��ني  بالق��ول:  موؤك��داً 

عازمون على احلفاظ على اللقب ال�شيوي".

االتحاد اآلسيوي يتغنى بموهبة محمد داود مع انطالق تصفيات شباب آسيا

الزوراء يصرف النظر عن تشامي بعثة الصقور تغادر إلى طاجكستان اليوم

Mon. 30 Oct. 2017 issue no 449رياضة
االثنين 30 تشرين االول 2017 العدد 449

حدد مدرب املنتخب الوطني 
با�سم قا�سم، موعد التجمع 

الأول لالعبي املنتخب 
حت�سريًا ملباراة �سوريا 

الودية التي �سيحت�سنها ملعب 
كربالء الدويل يف الثالث 

ع�سر من �سهر ت�سرين الثاين/ 
نوفمرب املقبل. وقال قا�سم 

لـ)اجلورنال( اإنه “مت حتديد 
العا�سر من �سهر ت�سرين الثاين 

املقبل، موعدًا لتجمع لعبي 
املنتخب الوطني على ملعب 

الكرخ يف بغداد حت�سريًا 
ملباراة �سوريا يف الثالث ع�سر 

من ال�سهر ذاته”.


