
 
 يطم��ح منتخب �سوري��ا يف التاأه��ل للملحق العاملي 
عندما يتقابل مع اأ�سرتاليا، اليوم الثالثاء، على �ستاد 
اأ�سرتالي��ا يف �سيدين، �سمن ذه��اب ملحق الت�سفيات 
الآ�سيوي��ة لكاأ�س الع��امل 2018 يف رو�سي��ا. وكانت 
مباراة الذهاب بن الفريق��ن يوم اخلمي�س املا�سي 
انته��ت بالتعادل 1-1 على �ست��اد هانغ جيبات يف 
مدين��ة مي��الكا املاليزي��ة. ويتاأه��ل الفائ��ز من هذه 
املواجه��ة خلو���س امللح��ق العاملي م��ن الت�سفيات 
اأم��ام �ساح��ب املرك��ز الراب��ع يف ت�سفي��ات منطقة 
كون��كاكاف. وياأمل املنتخب الأ�س��رتايل يف الظهور 
بكاأ���س العامل للم��رة الرابعة على الت��وايل بعد اأعوام 
2006 و2010 و2014. و�سيح��اول الأ�سرتالي��ون 
موا�سل��ة النتائ��ج القوي��ة على اأر�سه��م، حيث فازوا 
يف اأرب��ع مباريات مقابل تع��ادل واحد خالل خم�س 
مباري��ات يف الدور الثالث. ويربز يف �سفوف الفريق 
املهاجم توم��ي جوريت�س اأبرز هدايف الفريق، والذي 
كاد ي�سج��ل اله��دف الث��اين يف مرم��ى �سوري��ا ي��وم 

اخلمي�س املا�سي، ولك��ن حماولته ارتدت مرتن من 
القائم. ويربز اأي�س��ًا لعب الو�سط اآرون موي وماثيو 
ليك��ي. م��ن جهته يتطل��ع منتخ��ب �سوري��ا ملوا�سلة 
النتائ��ج القوي��ة الت��ي حققه��ا يف ال��دور الثالث من 
الت�سفي��ات، وذل��ك عل��ى اأم��ل التاأه��ل اإىل نهائيات 
كاأ���س العامل للم��رة الأوىل يف تاريخه. واأظهر لعبو 
املنتخ��ب ال�سوري روحًا قتالي��ة عالية واإ�رصار على 
ع��دم ال�ست�س��الم يف جمي��ع املباري��ات، حيث �سجل 
الفري��ق م��ا يق��ارب ن�س��ف اأهداف��ه يف الت�سفي��ات 
بع��د الدقيق��ة 85 من املباريات. وي��ربز يف �سفوف 
الفريق املهاجم عمر ال�سوما، الذي جنح يف الت�سجيل 
باآخ��ر مبارات��ن اأم��ام اإي��ران واأ�سرتالي��ا، ليوؤكد اأنه 
م��ن املهاجم��ن املميزي��ن القادري��ن عل��ى الت�سبب 
مب�س��اكل لأي خ��ط دف��اع. وكذلك ي��ربز يف �سفوف 
الفريق املهاجم الآخر عمر خريبن، و�سانع الألعاب 
فرا���س اخلطيب الذي �س��ارك يف الدقائق الأخرية من 
مب��اراة الذه��اب و�ساه��م يف قلب جمري��ات الالعب 
ب�س��كل وا�سح ل�سال��ح فريق��ه. وكان منتخب �سوريا 
ح�س��ل يف ال��دور الثالث من الت�سفي��ات على املركز 

الثال��ث يف املجموع��ة الأوىل بر�سي��د 13 نقطة من 
10 مباري��ات، بف��ارق 9 نقاط خل��ف اإيران الأوىل 

ونقطتن خل��ف كوري��ا اجلنوبية الثاني��ة، ومتقدمًا 
بف��ارق الأهداف اأمام اأوزبك�ست��ان، مقابل 12 نقطة 

لل�س��ن و7 لقطر. يف املقابل ح�سل��ت اأ�سرتاليا على 
املركز الثالث يف املجموعة الثانية بر�سيد 19 نقطة 
م��ن 10 مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف اليابان 
الأوىل وبف��ارق الأه��داف خل��ف ال�سعودي��ة الثانية، 
مقاب��ل 13 نقطة لالإم��ارات و11 للع��راق ونقطتن 
لتايالند. و اأكد موؤيد العجان مدافع املنتخب ال�سوري 
اأن الفري��ق يجب اأن ي�ستغل الفر�س التي ت�سنح له من 
اأج��ل حتقيق النتيج��ة املطلوبة اأم��ام اأ�سرتاليا اليوم 
الثالث��اء يف اإياب امللحق الآ�سي��وي لت�سفيات كاأ�س 
الع��امل 2018 يف رو�سيا. وق��ال العجان الذي ان�سم 
موؤخ��راً اإىل ن��ادي الزمالك امل���رصي: اأهدرنا العديد 
من الفر�س يف مباراة الذهاب، ولكن الفريق املقابل 
ح�سل على فر�س اأي�سًا، وبالتايل فاإن التعادل كان 
نتيج��ة عادل��ة. واأ�س��اف: كن��ا بطيئ��ن يف الدخول 
باأج��واء املب��اراة، ومل نك��ن مركزي��ن خ��الل ال�سوط 
الأول، ولك��ن ب��ن ال�سوط��ن طل��ب امل��درب من��ا اأن 
ن�سغ��ط على الفريق املقابل وهذا غ��ري الأمور ب�سكل 
كامل. ومل يخ�رص منتخب �سوريا اأي مباراة يف مدينة 
ميالكا، ولكنه حقق فوز واحد فقط على اأر�س الفريق 

اخل�سم خالل الدور الثالث من الت�سفيات، وكان ذلك 
اأم��ام ال�سن بنتيج��ة 0-1. يف املقاب��ل كانت اأبرز 
نتيج��ة ملنتخب �سوريا يف ال��دور الثالث التعادل مع 
اإي��ران 2-2 يف طهران، وهي نتيجة اإذا حققها اأمام 
اأ�سرتالي��ا يف �سيدت��ي فاإنه �سيتفوق بف��ارق الأهداف 

امل�سجلة خارج ملعبه.
واأو�س��ح العجان: نحن را�سون ع��ن النتيجة، ولكننا 
نعد جماهرين��ا اأننا �سرنفع م��ن م�ستوانا يف مباراة 
الإي��اب م��ن اأج��ل اإ�سعاده��م والتاأه��ل اإىل امللح��ق 
العاملي. وبدوره، اأكد جو�سوا ري�سدون مدافع منتخب 
اأ�سرتاليا اأنه يطمح يف التاأهل اإىل امللحق العاملي من 
ت�سفيات كاأ�س الع��امل 2018، وذلك قبيل املواجهة 
احلا�سمة اأمام �سوريا ي��وم الثالثاء يف �سيدين �سمن 

اإياب امللحق الآ�سيوي من الت�سفيات.
وق��ال الالعب: مل يتغري اأي �سيء بعد مباراة الذهاب، 
�س��وف نلعب باإيجابية من جدي��د و�سنلعب بطريقتنا 
املعتادة، �س��وف نلعب على اأر�سنا يف الظروف التي 
اعتدنا عليها وناأم��ل اأن نحقق نتيجة جيدة ونتاأهل 

للمرحلة التالية يف الت�سفيات.

مونديال الناشئين

جثير: أحرجنا المكسيك ونتطلع إلى الفوز على تشيلي لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16

 اك��د رئي���س اللجنة الوملبي��ة الوطنية العراقية، رع��د حمودي دعم 
املكتب التنفيذي جلميع الحتادات الوطنية، ومنها احتاد الفرو�سية 
وذلك خالل ا�ستقباله رئي�س الحتاد الدويل للتقاط الوتاد، ال�سيخ 
حمم��د بن عي�س��ى الفريوز. وقال حم��ودي: ان احت��اد الفرو�سية من 
الحت��ادات النموذجي��ة ال��ذي ا�ستط��اع ان يحق��ق ح�س��ورا ا�سيويا 
وعربي��ا ممي��زاً برغ��م ال�سع��اب التي تقف ام��ام طموحات��ه، ولكن 
ه��ذه ال�سع��اب مل تث��ن الحت��اد ع��ن العمل واثب��ات وج��وده اينما 
ي�س��ارك يف ال�ستحقاق��ات اخلارجية، من خ��الل املناف�سة وال�سعي 
للوق��وف عل��ى من�سات التتوي��ج. واأ�ساف اأنه ياأم��ل ان ي�ستمر هذا 
الحت��اد باحل�سور املميز والتاألق يف لعب��ة الباء والجداد م�سيفًا 
ان اللجن��ة الوملبي��ة �ستح��اول قدر المكان دعم ه��ذا الحتاد رغم 
الزم��ة املالي��ة والتق�س��ف. من جانبه ثم��ن رئي�س الحت��اد الدويل 
للتقاط الوتاد، ال�سيخ حممد بن عي�سى الفريوز، دور رئي�س اللجنة 
الوملبية ورعايته لحتاد الفرو�سية. وك�سف الفريوز عن ان الحتاد 
ال��دويل من��ح ال�سوء الخ���رص لالحت��اد العراقي للفرو�سي��ة لقامة 

بطولة ال�سداقة الدولية نهاية �سهر ني�سان من العام املقبل.

 قررت جلن��ة احلكام التابعة لالحتاد العراق��ي لكرة القدم، اإقامة 
اإختبارات للحكام يوم اخلمي�س املوافق 19 ت�رصين الول اجلاري.
وقام��ت جلنة احل��كام بتوزيع احلكام بن دفع��ات وملدة 3 ايام، 
اخلمي���س واجلمعة وال�سب��ت �سباحا وم�ساءاً عل��ى ان يتم اختبار 
احل��كام امل�ساعدي��ن مبعزل عن ح��كام ال�ساح��ة يف حالة جديدة 
مل ت�سهده��ا الختب��ارات �سابقًا . وتبداأ الختب��ارات يوم اخلمي�س 
19/10 يف ال�ساعة ال� 7 �سباحا للحكام امل�ساعدين ملحافظات 
النا�رصي��ة والب���رصة ووا�سط، ث��م يف ال�ساعة 8:30 يت��م اختبار 
ح��كام ال�ساح��ة للمحافظات نف�سه��ا، بينما �ستك��ون ال�ساعة ال� 3 
ع���رصاً خم�س�سة لختبار احلكام امل�ساعدي��ن ملحافظات دياىل 
وكركوك وال�سليمانية واربيل ودهوك واملو�سل.  اأما يف ال� 4:30 
ع�رصاً من اليوم نف�س��ه ف�سيتم اإختبار حكام ال�ساحة للمحافظات 
نف�سه��ا ، عل��ى ان ت�سه��د ال�ساع��ة ال��� 7 �سباحا من ي��وم اجلمعة 
املواف��ق 20/10 اختبار احل��كام امل�ساعدين ملحافظات مي�سان 
وكرب��الء والديوانية والنبار وال�سماوة، فيم��ا �ستكون ال�ساعة ال� 
8:30 �سباح��ًا حلكام ال�ساحة للمحافظات نف�سها، ويف ال�ساعة 
3 ع���رصاً �سيت��م اختبار احل��كام امل�ساعدي��ن ملحافظات �سالح 
الدي��ن والنجف وباب��ل، ويف ال� 4:30 يتم اختب��ار حكام ال�ساحة 
للمحافظ��ات نف�سه��ا، ويف يوم ال�سبت ال�ساعة ال��� 7 حلكام بغداد 
امل�ساعدي��ن، وبعده��ا يف ال��� 8:30 �سباح��ًا يت��م اختب��ار حكام 

ال�ساحة.

يح�سل املدير الفن��ي للمنتخب امل�رصي لكرة القدم، 
الأرجنتيني هيكتور كوبر، على مكافاأة قدرها 500 
األ��ف دولر )قراب��ة 9 مالي��ن جنيه م���رصي(، بعد 
جناح��ه يف قي��ادة "الفراعن��ة" اإىل نهائي��ات كاأ�س 
الع��امل 2018، بع��د غي��اب 28 عامًا.وين���س عق��د 
كوب��ر م��ع احت��اد الكرة امل���رصي عل��ى منحه 500 
األ��ف دولر حال بل��وغ املونديال، بح�س��ب �سحيفة 
"الي��وم ال�سابع". وكان كوبر ح�سل على 150 األف 
دولر بع��د تاأهله اإىل اأمم اأفريقيا الأخرية بالغابون، 
التي احتل فيه��ا "الفراعنة" مركز الو�سافة.يذكر اأن 

عق��د كوبر ينته��ي مع م�رص بع��د موندي��ال رو�سيا، 
الذي ينطل��ق يونيو )حزي��ران( 2018.وعلى �سعيد 
مت�س��ل، ي�ستع��د حار���س منتخب م���رص املخ�رصم، 
ع�س��ام احل���رصي، دخ��ول تاري��خ بط��ولت كاأ���س 
العامل، اإذ �سي�سب��ح اأكرب لعب ي�سارك يف النهائيات 
ع��رب تاريخيها، متخطي��ًا احلار���س الكولومبي فريد 
موندراغ��ون، واله��داف الكام��ريوين روجي��ه مي��ال.
وينتظ��ر اأن يعتمد املدير الفن��ي الأرجنتيني هيكتور 
كوبر على احل�رصي، الذي �سيبلغ 45 عامًا يف يناير 
)كان��ون الثاين( املقب��ل، يف مباري��ات كاأ�س العامل 
2018، نظراً خلربته الكبرية وحمافظته على لياقته 

البدنية.

 �سج��ل الالع��ب العراقي عل��ي عبا�س ظه��وره الأول 
يف ال��دوري الأ�سرتايل ه��ذا املو�سم مع فريقه اجلديد 
ويلنغت��ون فوينك���س يف مب��اراة اليوم الت��ي اإنتهت 
بالتع��ادل الإيجاب��ي بهدف لهدف م��ع فريق ادليد 
يونايت��د يف اإنطالق��ة مباريات ال��دوري ، حيث اقيم 
اللق��اء عل��ى ملع��ب ” وي�ستب��اك ” اخلا���س بن��ادي 
ويلنغت��ون. اه��ل الدار بك��روا بالت�سجي��ل �رصيعا عن 
طري��ق ك��رة راأ�سي��ة يف الدقيق��ة 5 م��ن عم��ر اللقاء 
ع��ن طريق ال�س��رتايل ” داري��و فيدوزيت���س ” ، لكن 
ال�سيوف مل يقبلوا بهذا الو�سع كثريا وا�ستثمروا قوة 
ت�سكيله��م وال��ذي �سم من بن اأب��رز لعبيه ، املدافع 

الدويل الرتكي ” اإير�سان غولوم ” والدويل اجلزائري 
” كرمي مطمور ” ، وعدلوا النتيجة بعد ذلك بخم�س 
دقائ��ق بذات الطريقة عن طري��ق يوهان اب�سلون�سن ، 
ليبق��ى حال املباراة بعد ذلك كم��ا هو حتى �سافرة 

النهاية.
املح��رتف العراق��ي علي عبا���س �س��ارك اأ�سا�سيا يف 
اول ظه��ور ر�سمي له م��ع فريقه اجلدي��د يف الدوري 
وا�ستم��ر طوال دقائق اللقاء ، حيث تعد البداية جيدة 
لالع��ب والذي جاء من الدوري الكوري اجلنوبي قبل 
ف��رتة من الآن وبدا حت�س��ريات املو�سم ب�سكل منتظم 
مع ناديه. ويلنغتون بعد التعادل حل �ساد�سا بنقطة 
واح��دة فيما حل ادلي��د يف املرك��ز اخلام�س بنقطة 

واحدة اي�سا.

إقامة بطولة دولية للفروسية 
في بغداد العام المقبل 

تحديد موعد اختبارات الحكام 

علي عباس يسجل حضوره األول مع ويلنغتون

مصر تكافئ كوبر بـ 500 ألف دوالر

اإن  املباراة،  بعد نهاية  ال�سحفي  املوؤمتر  وقال جثري خالل 
"منتخب النا�سئن قدم مباراة تكتيكية ا�ستطاع ان يحد من 
ب�سكل  اع��داده  مت  الذي  الكبري  املك�سيكي  املنتخب  خطورة 
الدخول  قبل  جتريبية  مباراة   20 من  اأك��ر  وخا�س  جيد 
يف نهائيات كا�س العامل". واأ�ساف ان "العراق مل يلعب اي 
واكتفينا  املجموعة،  فرق  م�ستوى  على  ودية  دولية  مباراة 
مبواجهة �سوريا يف الب�رصة ب�سبب التق�سف، وبالرغم من ذلك 
اخل�سارة".  اف�سل من  بالتاأكيد  متكنا من ح�سد نقطة وهي 
املنتخب  يحرج  ان  ا�ستطاع  "منتخبنا  اأن  جثري،  واأو�سح 
عن  فر�س  اربع  لعبونا  وا�ساع  هدفًا  و�سجلنا  املك�سيكي 

اول  �سوطًا  "قدمنا  وتابع  داود وحممد ر�سا".  طريق حممد 
، كنا فيه اقرب لت�سجل اكر من هدف وح�سم  مثايل وكبري 
املباراة ، لكن احلظ مل يحالفنا  ، مع ذلك ا�ستطعنا ان نثبت 
لعبينا يف ال�سوط الثاين ، برغم ا�سابات ال�سد الع�سلي الذي 
قوية  مباراة  اي  لعب  وعدم  العداد  �سعف  جراء   ، عانينها 
تليق مبثل هذه البطولة ، اذ كنت امتنى خو�س مع�سكراً يف 
اوروبا وخو�س عدد من املباريات القوية ، املنا�سبة للحدث 
 ، الظروف حالت دون ذلك  العاملن،  لكن  وقوة املناف�سن 
مما جعلنا ن�سهد ا�سابات واجهاد متوقع".  واكمل بالقول: 
املنافذ  وغلقنا  باحرتافية  املباراة  مع  تعاملنا  هلل  "احلمد 
برتاجع قليال اىل اخللف ، كاإجراء ين�سجم مع �سغط الفريق 
املناف�س ، الذي ميتلك لعبن كبار يتوقع لهم م�ستقبل باهر 

بكرة القدم العاملية". واأ�سار اىل انه "فخور مبا قدمه لعبيه 
واجلماهري  وامللعب  الوىل  املباراة  رهبة  جت��اوزوا  وانهم 
والقادم اف�سل ان �ساء اهلل ، برغم كون الفريق الت�سيلي قويا 
ومنظما دفاعيا ، ب�سكل جيد وخ�سارته بالأربعة امام انكلرتا 
ل تقلل من �ساأنه ول جتعلنا نتهاون بالنظر اليه ، لذا فاين 
اتعاطى مع املوقف مبو�سوعية ، ح�سب كل مباراة وقراءتنا 
للمناف�سن بها ، وان �ساء اهلل نحقق النتيجة املرجوة لن�سمن 
التاأهل". ويف رده ل�سوؤال احد ال�سحفين عن عدم م�ساركة 
الكابنت �سيف خالد ، قال جثري:  "لكل مباراة ظروفها وقراءتنا 
لها ، وانا ل انظر اىل لعبينا على ت�سنيف ا�سا�سن واحتياط 
، بقدر ما امتلك لعبن جاهزين للواجبات ح�سب الظروف ، 
و�سيف  من لعبينا الذين اعول عليهم واحتاجهم وينتظرهم 

غداً  منتخبنا،  و�سيواجه  اهلل".  �ساء  ان  كبري  وم�ستقبل  دور 
اخلام�سة  ال�ساعة  كلكتا  يف  بهارتا  ملعب  على  الأرب��ع��اء، 
والن�سف بتوقيت بغداد ، نظريه الت�سيلي، بعد خ�سارة الخري 
الثقيلة امام انكلرتا برباعية نظيفة ، اثر طرد حار�س مرماه 
مما   ، تبديالته  ل�ستنفاد  بديل  كحار�س  لعبيه  احد  وزج   ،
كان له اثر نف�سيا �سيئا �ساهم بلخبطة وت�ستيت جهد وتنظيم 
الفريق ، الذي بدى يف ال�سوط الول ، ب�سكل اف�سل وكان ندا 
للفريق النكليزي ، ومل يتوقع له اخل�سارة بهذه الغزارة من 
الهداف والفارق ، ال انه ب�سورة عامة ، مل يكن اف�سل من 
فاحتة خري  غدا،  معه  مباراتنا  و�ستكون   ، املك�سيك  منتخب 
للفوز وك�سب النقاط و�سمان التاأهل اىل دور ال16 الذي يعد 

الطموح الوىل للوفد العراقي".

محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد- خاص

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

خاص

 اأكد وزير ال�سب��اب والريا�سة عبد احل�سن عبطان، اأن 
ملع��ب ال�سع��ب الدويل �سيك��ون بوابة رف��ع احلظر عن 
العا�سم��ة بغ��داد، مبين��ًا اأن امللع��ب �سيظه��ر بطريقة 
خمتلف��ة ع��ن ال�ساب��ق. وق��ال عبط��ان خ��الل جولته 
التفقدي��ة مللعب ال�سع��ب ال��دويل، اإن "امللعب �سيكون 

بوابة مهمة لرفع احلظر عن العا�سمة بغداد".
يف  كب��رية  جه��ودا  �ستب��ذل  "ال��وزارة  اأن  واأ�س��اف 
اظه��ار ملع��ب ال�سعب ال��دويل باأجمل �س��ورة و�سمن 

املوا�سفات الدولية".
وب��ن وزي��ر ال�سب��اب والريا�سة، اأن "امللع��ب �سيظهر 
ب�س��كل مغاي��ر ع��ن ال�سابق ون�سع��ى لإقامة ع��دداً من 
مب��اراة  اأبرزه��ا  الكب��رية  والكرنف��الت  املباري��ات 

ال�ساطري".
ويف �سي��اق مت�سل، اأكد وزير ال�سب��اب والريا�سة عبد 

احل�س��ن عبطان، على ���رصورة اظه��ار ملعب كربالء 
ال��دويل باأف�س��ل �سورة حت�س��ريا للمباري��ات الدولية 

التي �ستقام على ار�سه.
وق��ال عبطان خالل اجتم��اع له مع ال�رصك��ة املنفذة 
للملع��ب والدائرة الهند�سية يف ال��وزارة، ان "املن�ساآت 
الريا�سي��ة هي العم��ود الفقري للريا�س��ة يف العراق، 
وان اقام��ة املباري��ات الدولي��ة عل��ى ملع��ب كربالء، 
يتطل��ب م��ن ال��وزارة اظه��ار ملع��ب كرب��الء ال��دويل 
باأف�سل �سورة ممكنة والعمل على جعل امللعب وبقية 

املالعب باأف�سل �سورة ممكنة".
وا�س��اف ان "هن��اك مب��اراة �ستق��ام ب��ن املنتخ��ب 
العراقي مع املنتخب الوغندي منت�سف ال�سهر املقبل 
على ملعب كربالء ال��دويل، وعلينا ال�ستعداد من الن 
لإقامتها خا�سة وان ال��وزارة انهت العمل يف ار�سية 
امللعب باأف�سل �سورة و�سنكمل بقية العمال حت�سريا 

للمباراة". 

حق��ق نادي ال�رصط��ة لكرة ال�سلة، ف��وزه الثالث على 
الت��وايل بتغلب��ه على فري��ق تربيز الإي��راين بنتيجة 
)83 71-( �سم��ن مع�سك��ره التدريب��ي يف تركي��ا 
املقب��ل.  ال�سل��وي  املو�س��م  ملناف�س��ات  ا�ستع��داداً 
ويوا�س��ل فريق "القيث��ارة اخل���رصاء" تدريباته يف 
مدين��ة اإ�سطنب��ول الرتكي��ة من��ذ مطلع �سه��ر ت�رصين 
الأول اجل��اري وخا���س حت��ى الن ث��الث مباريات 
جتريبي��ة انته��ت جميعه��ا بالف��وز. وتغلب��ت كتيبة 
املدرب حمم��د فا�سل عل��ى نادي العرب��ي الكويتي 
بنتيجة 53-85، وتغلب اي�سًا على فريق ITu اأحد 
الندي��ة الدرج��ة الوىل يف دوري الرتك��ي وبف��ارق 
7 نق��اط )68-75(. وق��ال م�ساع��د م��درب نادي 
ال�رصط��ة رافد عب��د احل�سن ل�)اجلورن��ال( اإن "فريق 
ال�رصط��ة خمتلف ه��ذا املو�سم ع��ن املو�سم املا�سي، 

لأنن��ا تعاقدنا مع لعبن حملي��ن وحمرتفن جدد 
عل��ى م�ستوى عاٍل، ومن اج��ل اعدادهم ب�سكل مثايل 
�سيخو�س الفريق مع�سك��راً تدريبيًا يف تركيا ي�ستمر 
خلم�س��ة ع�رص يومًا". واأ�ساف "ال�رصطة منذ ا�سرتاكه 
يف الدوري العراقي املمتاز وهو يناف�س على اللقب، 
لن الفري��ق مل يكن رقمًا �سه��اًل على الطالق خالل 

املوا�سم املا�سية".
وتاب��ع اأن "ن��ادي ال�رصط��ة ميتل��ك ع��دد كب��ري م��ن 
الالعبن املميزين وعلى راأ�سهم حممد �سالح، الذي 
يع��د واحداً من اأف�سل الالعب��ن يف الوطني العربي، 
ونقط��ة ق��وة لفري��ق القيث��ارة اخل���رصاء، و�سنعتمد 
عليه��م للعودة اىل من�سات التتويج جمدداً".  واأكمل 
"هناك العديد من ال�سفقات الكبرية لنادي ال�رصطة، 
لكنن��ا ل ن�ستطيع الإعالن عنه��ا يف الوقت احلايل"، 
مبين��ًا اأن "اإدارة ال�رصطة �ستعل��ن عن ال�سفقات فور 

النتهاء من التوقيع الر�سمي".
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 �أكد مدرب منتخب 
�لنا�شئني، قحطان جثري، 

�أن فريقه �حرج منتخب 
�ملك�شيك يف �ملبار�ة 

�لتي �نتهت بالتعادل 
�لأوىل  �جلولة  يف   1-1

من نهائيات كاأ�س 
�لعامل للنا�شئني �ملقامة 

مناف�شاتها يف �لهند.


