
ا�ستقللال  فريللق  علللى  �سيفللا  خلويللا  يحللل   
خوز�ستللان ع�للر اليللوم الثاثللاء، يف مدينللة 
الأهللواز الإيرانيللة، يف اإطللار مباريللات اجلولللة 
الثالثللة مللن املجموعللة الثانيللة لللدوري اأبطال 
اآ�سيللا، التي ت�سم معهما فريقي الفتح ال�سعودي، 
متثللل  اليللوم  مبللاراة  الإماراتللي.    واجلزيللرة 
اأهميللة كبرية لللدى الفريقني، حيللث اإن ا�ستفال 
خوز�ستللان يت�سدر املجموعللة بر�سيد 6 نقاط، 
وخلويللا ياأتي يف املركز الثللاين بر�سيد 4 نقاط 
من الفوز على اجلزيرة يف الدوحة، والتعادل مع 

الفتح يف ال�سعودية.
 والفللوز يف مباراة اليللوم بالن�سبة للريان يعني 
اعتاءه �سدارة املجموعللة، التي تبدو املناف�سة 
فيهللا بني الفريقني، حيث اإن الفتح يحتل املركز 
الثالللث بر�سيللد نقطللة واحللدة، ثللم اجلزيرة يف 
املركز الأخري با ر�سيللد. وميتلك خلويا خربات 
جيللدة يف البطولة القارية، و�سبللق اأن و�سل من 
قبللل لربللع النهائي اأكللر من مللرة، ويبحث هذه 
املللرة عن الذهاب بعيدا فيها، وهو ميتلك القدرة 
على ذلك، حيث يعي�للش فرتات جيدة يف البطولة 

القطرية التي يت�سدرها بفارق نقطتني عن ال�سد.   
ولن تكون املباراة �سهلة لأي من الفريقني حيث 
طبيعللة املناف�سات يف املاعللب الإيرانية تكون 
�سعبة جدا، ولذلك ي�سعى خلويا للعودة من اإيران 
باأف�سللل النتائللج، اإن مل يكللن النت�سللار يكللون 
التعللادل علللى الأقللل، لتعطيللل الفريللق الإيراين 
والنتظللار للقاء مرحلللة الإياب معه يف الدوحة 
حل�سللم ال�سدارة. وميتلك خلويا خربات كبرية يف 
لعبيلله حيث ي�سم اأكرب عدد من لعبي املنتخب 

القطري، اإ�سافة اإىل املحرتفني الأربعة.
  وميتللاز فريللق خلويللا باأنلله يللوؤدي ب�سللورة 
هجوميللة قويللة، متنحلله فارقللا يف املباريات، 
ويلعب مبارياته يف الدوحة مثل خارجها، بحثا 
عللن النت�سار، وهللو الأمر الذي يعطيلله اأف�سلية 
ن�سبيللة يف هللذه املواجهللة رغللم اأنهللا يف اإيران 
ب�سبب قوة هجومية وكذلك التوازن يف خطوطه.

ويف مواجهللة قطرية- ايرانية اخرى، ي�ست�سيف 
الريللان، نظللريه بللريوزي الإيللراين، علللى ملعب 
جا�سللم بللن حمللد بنللادي ال�سللد، �سمللن اجلولة 
الثالثللة من دور املجموعات بدوري اأبطال اأ�سيا 

م�سللاء اليللوم الثاثاء، يف مبللاراة مهمة للفريق 
القطري.   مبللاراة اليوم بالن�سبة للريان ل تقبل 
الق�سللم على اثنللني اإذا رغب حامللل لقب الدوري 

القطللري يف املحافظة علللى حظوظه يف التاأهل 
مللن هذه املجموعة الرابعللة ال�سعبة، التي ت�سم 

اأي�سا الهال ال�سعودي، والوحدة الإماراتي.

ويحتللل الريللان املركز الثالث بر�سيللد 3 نقاط، 
خلف بريوزي والهال واللذين ميتلك كل منهما 
4 نقاط، يف حني يقبع الوحدة يف املركز الأخري 

با ر�سيد. 
ويدخللل الريان هذه املبللاراة بطموحات كبرية، 
اأداء الفريللق يف البطولللة حتللى الآن  اإن  حيللث 
يعتللرب جيد، حيللث فاز على الوحللدة يف الدوحة 
بنتيجللة 1-2، وخ�ر بنف�ش النتيجة من الهال 
يف الريا�للش، ويف الوقللت القاتللل مللن املباراة، 
واأظهر م�ستوى مغاير عن م�ساركاته ال�سابقة يف 

البطولة القارية.
 ويحتللاج الريللان النت�سللار يف هللذه املبللاراة 
حتللى يكللون يف اأحللد املركزيللن الأول والثللاين 
باملجموعللة ح�سللب نتيجللة لقللاء الوحللدة مللع 
الهللال، وبالتللايل التواجللد يف قلللب املناف�سللة 
القاريللة، وهللو قادر علللى حتقيق ذلللك نظرا ملا 
ميتلللك من عنا�ر متميللزة وكذلك مدرب مميز، 
هللو الدمناركللي مايللكل لودروب، الللذي اأحدث 

طفرة يف اأداء الفريق.
 ويعتمد لودروب يف مواجهة الغد على عدد من 

الاعبني اجلاهزين، ويف مقدمتهم الرباعي 
املحللرتف جار�سيللا، وميللوجن كللو، وكا�سريا�ش، 
بللاري،  عمللر  الدوليللني  اإىل  اإ�سافللة  وفيللريا، 
و�سب�ستيللان �سوريللا، وتباتللا، وم�سعللب خ�ر، 

واأحمد عاء.
 وبللدون �سك، فاملواجهة لللن تكون �سهلة ومتثل 
منعطفللا مهمللا بالن�سبللة للريللان يف البطولللة 
القارية، يبحث من خاللله عن العودة للمناف�سة 
باملجموعللة، ل�سيمللا واأن املبللاراة تقللام علللى 

اأر�سه وبني جماهريه.
ويف بقيللة املباريللات يواجلله كا�سيمللا انتلللرز 
ال�سللرتايل،  روار  بريزيللان  �سيفلله  اليابللاين 
واول�سللان هيونللداي الكللوري اجلنوبللي يواجلله 
مواجنثوجن يونايتد التايلندي، وياقي جواجنزو 
ايفرجرانللد ال�سيني �سيفلله كاوا�ساكي فرونتال 
اليابللاين، ويواجه اي�سرتن الهوجن كوجني �سيفه 
�سللوون �سام�سللوجن بلوينغللز الكللوري اجلنوبي، 
وي�ستقبل الوحللدة الماراتي علللى ار�سه �سيفه 
الهال ال�سعللودي، ويقابل الفتح ال�سعودي فريق 

اجلزيرة الماراتي.

الغيابات تضرب القوة الجوية

باسم قاسم: اإلصابات واألرضية السيئة لن توقف طموحنا بالفوز على الوحدة السوري
اعلللن املدير الفنللي للمنتخب الوطني را�سي �سني�سللل قائمة املنتخب 
الوطني الذي �ستغادر، بعد غد اخلمي�ش، اىل العا�سمة اليرانية طهران 
للدخللول يف مع�سكللر تدريبللي ق�سري تتخلللله مبللاراة جتريبية واحدة 
مللع اهل الدار حت�سللريا ملواجهتي ا�سرتاليللا يف الثالث والع�رين من 
ال�سهللر احلللايل بر�سللم اجلولة الوىل مللن املرحلة الثانيللة للت�سفيات 
املونديالية احلا�سمللة. وتالفت الت�سكيلة من 24 لعبا فقط هم حممد 
كا�سللد وحممد حميللد وجال ح�سن واحمللد ابراهيم وريبللني �سولقا 
وم�سطفللى ناظم و�سعد ناطق و�رغام ا�سماعيل وعلي عدنان ووليد 
�سللامل وعللاء مهللاوي و�سعد عبللد المري وعلللي فائز واجمللد عطوان 
ومهللدي كامل واحمد يا�سني واجمد كلف وعلللي ح�سني وب�سار ر�سن 
وحممد �سللوكان وعاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم وحمادي احمد 

وقي�ش خريي العاين.

تنطلللق تدريبللات منتخللب البحرين لكللرة القدم، بقيللادة الت�سيكي 
مريو�ساف �سكوب، خال الأيام القليلة املقبلة، ا�ستعدادا ملواجهة 
�سنغافللورة يف اجلولللة الأوىل مللن الت�سفيللات الآ�سيويللة املوؤهلة 
لكاأ�للش الأمم الآ�سيويللة 2019، التللي �ستقللام يف دولللة الإمارات.  
وفقللد املنتخب البحريني فر�سللة املناف�سة على البطاقات املوؤهلة 
لكاأ�للش العللامل 2018 برو�سيللا بعدما اأخفللق يف التاأهللل للمرحلة 
الثالثللة من الت�سفيات. ويلعب املنتخب البحريني مباراة ودية مع 
منتخللب طاجيك�ستان يوم 23 مار�ش/ اآذار اجلاري، وبعدها يلعب 
مع منتخب �سنغافورة يوم 28 من نف�ش ال�سهر. وفيما يلي القائمة 
التي ا�ستدعاها مدرب البحرين خلو�ش التدريبات التي تنطلق يوم 
15 اأو 16 مار�ش/ اآذار: ال�سيد جعفر، ووليد احليام، وعبداهلل عبدو، 
واإ�سماعيل عبداللطيف، وه�سام من�سور )املحرق(، وعي�سى مو�سى، 
وعي�سللى غالللب، وعلللي حبيللب )املنامللة(، واأبوبكللر اآدم )العروبة 
ال�سعودي(، وعبداهلل يو�سف )الرفاع ال�رقي(، وعبدالوهاب املالود 
)احلللد(، وعلللي مدن )ال�سبللاب(، وحممد الرميحي، وكميللل الأ�سود، 
و�سيللد �سياء، و�سيد �سعيد )الرفاع(، واأحمللد جمعة، واإبراهيم اأحمد 
)الأهلي(، وحم�سن علي، ومهدي عبداجلبار )الحتاد(، وعلي خليل، 
واأحمد عبداهلل )النجمة(، ور�سا عي�سى، وعبدالكرمي فردان، وعي�سى 
الربي )املالكيللة(. وتابع مريو�ساف �سكللوب وم�ساعده البحريني 
عدنللان اإبراهيللم مباريات اجلللولت ال�سابقللة للللدوري البحريني، 
واختار عنا�للر املنتخب البحريني، كما تابع اجلهاز الفني لعب 
املنتخللب اأبوبكللر اآدم يف مباريللات الللدوري ال�سعللودي يف الفرتة 
املا�سيللة، ومت اختيللاره لتمثيللل املنتخللب بعدما قللدم م�ستويات 

جيدة.

اأكللد مرت�سى من�سللور، رئي�ش نللادي الزمالك، اأن 
حكللم حل احتللاد الكللرة امل�للري واجللب النفاذ 
واملجل�للش كان �سريحل لأنلله باطل بعدما خا�ش 
�سحر وحللازم الهللواري النتخابللات بالرغم من 

�سدور قرار من قبل با�ستبعادهما.
 وتابللع: "حللل جمل�للش اإدارة احتللاد الكللرة يعني 
حللل جميللع جلان الحتللاد �سللواء امل�سابقللات اأو 

واأ�سللاف  الاعبللني".  �سللوؤون  اأو جلنللة  احلللكام 
خال ت�ريحاته التليفزيونية: "مباراة الزمالك 
واملقا�سللة �سيتللم اإعادتهللا يف جميللع الأحللوال، 
م�سللرياً لعللدم اعرتا�سلله علللى اإعللادة اأي مبللاراة 
لاأهلللي اإذا تعر�للش لظلم حتكيمي وطلللب اإعادة 
مبللاراة ال�سوبللر لأن الأهلللي كان للله ركلة جزاء 

وا�سحة ومل يتم احت�سابها".

الثاثللاء،  النفللط،  فريللق  الرتتيللب  مت�سللدر  يحللل 
�سيفللًا على فريق احل�سني �سمللن مناف�سات اجلولة 
اخلام�سللة ملرحلللة اياب الللدوري العراقللي املمتاز 
لكللرة القدم، فيما يرحللل ال�رطة ملواجهة ال�سماوة 
يف رحلللة النفللراد ب�سللدارة الرتتيب.فريللق النفط 
يدخللل مواجهة احل�سني وهو يطمللح بالفوز للعودة 
اىل �سكللة النت�سللارات، كون كتيبة املللدرب ح�سن 
احمللد قادمللة من 4 تعللادلت متتاليللة، مما و�سع 
�سللدارة الرتتيللب على املحللك، فيمللا �سيامل فريق 
احل�سللني لتقللدمي خدمة جمانيللة لفريللق النفط كي 
ينق�ش على �سللدارة الرتتيب.وبدوره �سريحل فريق 
ال�رطللة اىل حمافظللة ال�سمللاوة مللن اجللل ماقاة 
فريق املحافظة، اإذ ت�سعللى كتيبة املدرب امل�ري 
حممللد يو�سللف لفك ال�راكللة مع النفللط يف �سدارة 
الرتتيللب، وا�ستغال الفللرتة املثالية التللي متر بها 
القيثللارة اخل�للراء، بينما �سيحللاول ال�سماوة غلق 

امل�ساحللات امللام لعبي القيثارة مللن اجل اخلروج 
بنتيجة اإيجابية يف املباراة.حددت جلنة م�سابقات 
الكرة مواعيد وتوقيتللات وماعب اجلولة اخلام�سة 
مللن مناف�سات دوري الكللرة املمتاز، فيمللا ا�سارت 
اىل تاأجيللل مباراة اجلوية وكربللاء، بينما �سيكون 
الللزوراء يف انتظار.ويف بقية مبارايات اليوم، يحل 
املينللاء �سيفا علللى نفط مي�سان مبلعللب امليمونة، 
وتختتللم املباريللات بلقللاء نفللط الو�سللط واحلللدود 
علللى ملعللب الول.وت�ستكمل مباريللات اجلولة يوم 
اخلمي�ش املقبللل، فيحل النجف �سيفللا على الكرخ، 
ويلتقللي الطلبة والبحري على ملعب ال�سعب الدويل، 
فيمللا تختتللم اجلولة بلقاء نفط اجلنللوب والكهرباء 
على ملعب الفيحاء باملدينة الريا�سية يف الب�رة 
يللوم اجلمعة املقبللل. فيما مت تاأجيل مبللاراة القوة 
يف  الللزوراء  مبللاراة  وو�سعللت  وكربللاء  اجلويللة 

النتظار.

وجوه جديدة في تشكيلة أسود 
الرافدين لمباراتي إستراليا والسعودية

البحرين تبدأ استعداداتها 
لتصفيات كأس آسيا

رئيس الزمالك يعلق على حكم حل اتحاد الكرة المصري

النفط يالقي الحسين والشرطة يرحل إلى 
السماوة في دوري الكرة اليوم

 فيمللا ا�سللار اإىل اأن املدافع �سعد ناطللق �سيغيب عن املباراة 
ب�سبللب عملية جراحية. وقال قا�سللم لل)اجلورنال( اإن "فريق 
الوحللدة ال�سللوري فريق مثابللر ولن يكون باخل�سللم ال�سهل، 
حيللث متكللن مللن احتللال �سللدارة املجموعة بعللد حتقيقه 
فوزيللن متتاليني علللى احلد البحرينللي وال�سفللاء اللبناين، 
لذلللك فنحن نللدرك �سعوبة املبللاراة". واأ�سللاف اأن "القوة 
اجلويللة يعاين من الغيابات التي اثللرت على كثرياً على اداء 
الفريللق، حيللث نعاين من غياب الاعب حممللد جفال ب�سبب 
وفاة والده وكذلك ا�سامة علي لظروف عائلية وزاهر ميداين 
وهمللام طارق ب�سبب ال�سابللة، وكذلك املحرتف النيجريي 

مو�سى كبريو ل�سباب اإدارية".
وتابللع اأن "املدافللع �سعد ناطق تعر�ش لوكعللة �سحية نقل 

علللى اثرها للم�ست�سفى، حيث ا�سطللر لإجراء عملية جراحية 
لإزالة الزائدة الدوديللة، وبالتايل ان�سم اىل قائمة الغائبني 
عن املباراة وهذا �سي�سبب لنا م�سكلة كبرية لن دكة البدلء 

لن يتواجد فيها �سوى ثاثة لعبني فقط". 
واأو�سللح اأن "الغيابللات لللن تكللون العائللق الوحيللد امللام 
ال�سقللور، فاأر�سية ملعللب �سيدا ال�سيئة �ست�سللكل عائقًا اآخر 
لاعبي الفريق، ولكن يبدو اأن الفريق ال�سوري قد اعتاد على 

هذه الر�سية ولن ي�ستبدلها مبلعب اآخر".
واكللد بالقللول: "كثفت من الوحللدات التدريبيللة لاعبني، اإذ 
اجللرى الاعبون تدريبات �سباحيللة وم�سائية خال اليام 
القليلللة املا�سيللة كللي يتاقلموا مللع الدوار اجلديللدة التي 
طلبتهللا منهم وكذلك ليعتللاد الاعبني اجلدد على اللعب مع 

زمائهم".
ولفللت اإىل ان "هللذه ال�سعوبللات لللن توقللف طمللوح القللوة 

بتحقيللق الفللوز يف املبللاراة وبالتاأكيد فاأن خطللف النقاط 
الثللاث �سيمنحنا �سدارة املجموعة وهذا مان�سعى لتحقيقه 
لإكمللال م�سللوار الدفللاع عن اللقللب حتى الرمللق الخري من 
املناف�سللة"، معربًا عن "امله باأن يوفق ال�سقور يف املباراة 

والعودة بالنت�سار اىل بغداد".
فريللق القوة اجلوية اأكمللل مع�سكره التدريبللي يف العا�سمة 
القطريللة الدوحللة بعد نهايللة مباراته امام احلللد البحريني 
والتللي انتهت بفوز ال�سقور بهدفللني لهدف يف ال�ساد�ش من 
ال�سهر احلايل، حيث او�سح قا�سم ان �سبب ذلك للحفاظ على 

لياقة الاعبني قبل مباراة الوحدة.
وتوجلله ال�سقللور اىل بريوت يللوم ال�سبت املا�سللي واجرى 
مرانلله فور و�سوللله ا�ستعللداداً ملبللاراة اليوم، حيللث كانت 
تدريبللات الفريللق مكثفة للغاية بواقللع ح�ستني تدريبيتني 
يف اليللوم الواحللد. فريق ال�سقور ي�ستقللر يف و�سافة ترتيب 

املجموعللة الثانيللة، حيث ميلك يف جعبتلله 4 نقاط جمعها 
مللن تعادل �سلبي امام ال�سفاء اللبناين وفوز بهدفني لهدف 
امام احلللد البحريني، فيمللا يحتل الوحدة ال�سللوري �سدارة 
املجموعللة بعللد ان حقق العامللة الكاملة بفللوزه على احلد 

بهدف نظيف وعلى ال�سفاء بهدفني دون رد.
ويحتللل القوة اجلويللة املركز ال�ساد�ش يف الللدوري العراقي 
املمتاز وبر�سيللد 39 نقطة، ولديه 4 مباريات موؤجلة ويف 

حال حقق النت�سار فيها �سيحتل �سدارة الرتتيب.
ويح�سب للمدرب با�سم قا�سم بانه قاد الفريق اىل بر المان 
بالرغللم من ال�سابات والظروف التي احاطت القوة اجلوية 
يف الفللرتة املا�سيللة، ومتكن مللن ا�ستعادة نغمللة الفوز بعد 
�سل�سلللة التعللادلت، ومل يهللزم القللوة اجلويللة يف الللدوري 
العراقللي حتللى الن، �سللوى يف مبللاراة واحللدة امللام فريق 

النجف.

 اأكد مدرب نادي القوة 
اجلوية با�سم قا�سم، اأن 

اال�سابات التي يعاين 
منها الفريق وار�سية 

امللعب ال�سيئة لن توقف 
طموح ال�سقور بالفوز 

على نظريه اجلي�ش 
ال�سوري يف كاأ�ش 
االحتاد االآ�سيوي،

بغداد ــ محمد خليل

 اختتمللت م�سللاء ام�للش الول علللى قاعللة الن�سللاط 
الريا�سللي يف حمافظللة دهللوك، اجلولللة اخلام�سللة 
ال�سللالت  كللرة  دوري  نهائيللات  مللن  والخللرية 
الن�سللوي، حيث مت اجراء مباراتللني فاز غاز ال�سمال 
يف الوىل علللى افروديللت باربعللة اهللداف لثاثة، 
فيما ح�سم التعادل اليجابي قمة اجلولة بني القوة 
اجلوية و�سميل بثاثللة اهداف لكا الفريقني ليتوج 
بتلللك النتيجللة �ساحللب الر�للش واجلمهللور بدرع 
الللدوري.  وعلللى �سعيللد التتويج الفللردي اختارت 
اللجنة املنظمة مدرب فريق �سميل بهازاد جاو�سني 
الف�سل، ولعبة �سميللل �سجى كمال كاف�سل لعبة 
يف البطولللة، فيمللا تقا�سمللت لعبتا القللوة اجلوية 
و�سميللل نبللاء امللري وليديللا جائللزة اف�سللل لعبللة 
واعللدة، وحققت لعبللة القوة اجلويللة نادية فا�سل 
لقب هدافللة البطولة وحت�سلت لعبللة القوة اجلوية 

اياف امري لقب اف�سللل حار�سة مرمى يف البطولة، 
ومت تكللرمي الاعبة املعتزلة و�سللن م�ستاق من قبل 
اللجنة املنظمة نظراً لل�سنوات الطويلة التي ق�ستها 
يف خدمة كرة القدم الن�سوية، ومت منح الاعبة زينة 
جميللل من �سميل لقب الاعبللة املثالية وفريق غاز 
ال�سمللال الفريللق املثايل، فيما مت اختيللار الدكتورة 
ر�سا طالللب م�رفة فريق القوة اجلويللة لقب اف�سل 
�سخ�سيللة اداريللة.  و�سهللدت املباراة توقللف ا�ستمر 
طويللًا ب�سبللب ت�رفللات بع�للش املح�سوبللني على 
جماهللري دهللوك والذيللن تعاملللوا ب�سللكل ل يليللق 
بجماهللري دهللوك املحرتمللني مللن خللال اطللاق 
بع�ش املفرقعللات داخل القاعة ورمي بع�ش العلب 
الفارغللة المللر الذي جعل مللن حكم املبللاراة ياأمر 
بايقللاف املواجهة حلللني ازالة هللذه املظاهر التي 

اخذت وقت طويل جداً قبل ا�ستئناف اللقاء.

اجللراء قرعللة  الآ�سيللوي موعللد   حللدد الحتللاد 
نهائيللات ا�سيللا ل�سبللاب كللرة قدم ال�سللالت يف 
الللل30 مللن ال�سهللر احلللايل، وي�سللع العللراق يف 
امل�ستللوى الثللاين. وقللال مديللر منتخللب ال�سباب 
عقيللل عبللد الزهللرة يف ت�ريللح ن�للره املوقللع 
الر�سمي لإحتاد الكرة اإن "الحتاد الآ�سيوي اأر�سل 
ا�سعللار اإىل الحتاد العراقي لكرة القدم يبلغه فيه 
، مبوعللد اجراء قرعللة نهائيات كاأ�للش اآ�سيا لكرة 
ال�سللالت ) فئللة ال�سبللاب ( والتللي �ستجللري يف 
العا�سمة التايانديللة "بانكوك". وا�ساف : "يف 
�سوء هذه القرعة العراق �سيكون �سمن منتخبات 
امل�ستوى الثللاين"، مبينًا ان "منتخبات امل�ستوى 
الأول هللي ) اإيللران - تايانللد - اأوزبك�ستللان - 
فيتنللام (". وتابع بالقول: "اأمللا امل�ستوى الثاين 

�سللم منتخبات ) العراق - اليابللان - قرغ�ستان 
- قطللر ( وامل�ستوى الثالللث ) لبنان - ال�سعودية 
- ال�سللني تايبلله - طاجك�ستللان (، يف مللا اأ�سفر 
امل�ستللوى الرابع عللن تواجد منتخبللات ) ال�سني 
- ماليزيللا ( وامل�ستوى اخلام�للش �سم منتخبات 
 ) كونللك  هونللك   - برونللاي   - اأفغان�ستللان   (
وامل�ستللوى ال�ساد�للش ) مينمللار - الإمللارات - 
البحرين (". واأردف عبد الزهرة بالقول: "ي�سارك 
يف هذه البطولة 21 منتخبًا بعد حرمان الكويت 
مللن امل�ساركللة فيهللا ب�سبللب العقوبللات الدولية 
املفرو�سللة عليهللا". يذكللر ان املنتخللب الوطني 
ل�سبللاب ال�سالت تعادل مع منتخب �سباب اإيران 
بثاثللة اهداف لللكل منهما بلقللاء ودي يف اإطار 

حت�سرياته املتوا�سلة لبطولة نهائيات اآ�سيا.

لخويا يسعى للصدارة والريان يرغب بالعودة إلى المنافسة في دوري أبطال آسيا

سميل يخطف درع كرة الصاالت النسوي 
من القوة الجوية

العراق بالمستوى الثاني في قرعة نهائيات 
آسيا لشباب الصاالت

Tue. 14 Mar. 2017 issue no 306رياضة
الثالثاء 14 آذار 2017 العدد 306


