
يف  مترينات��ه  االمارات��ي  املنتخ��ب  يوا�ص��ل   
العا�صم��ة اال�صرتالية �صي��دين، اإ�صتعداداً ملواجهة 
اأ�صح��اب االر�ض يوم غد الثالث��اء �صمن اجلولة 
املوؤهل��ة  االآ�صيوي��ة  الت�صفي��ات  م��ن  ال�صابع��ة 

لنهائيات كاأ�ض العامل يف رو�صيا 2018.
منتخ��ب االبي�ض و�صل �صي��دين، ال�صبت املا�صي، 
وانتظ��م مبران��ه اليوم��ي عل��ى امللع��ب الفرع��ي 
لالإ�صتاد االأوملبي يف �صيدين، حيث �صهدت البعثة 
غي��اب الالعب عبد العزيز هيكل عن ال�صفر ب�صبب 
اإيقافه بعد مب��اراة اليابان االأخرية ب�صبب تراكم 
االإن��ذارات، بينم��ا �صيع��ود الع��ب الن���ر طارق 

اأحمد لت�صكيلة الفريق بعد انتهاء اإيقافه.
املنتخ��ب االماراتي ي�صعى اىل تعوي�ض خ�صارته 
املا�ص��ي،  اخلمي���ض  الياب��اين،  املنتخ��ب  اأم��ام 
ح��ني انهزم وعلى ار�ص��ه بهدفني دون رد، حيث 
طرحت الكثري من عالمات اال�صتفهام حول تاأهل 
املنتخ��ب االبي�ض اىل نهائي��ات كاأ�ض العامل يف 

رو�صيا 2018.
االحت��اد  رئي���ض  ف��اإن  اخل�ص��ارة،  رغ��م  ولك��ن 
االإمارات��ي لك��رة القدم م��روان ب��ن غليطة، وجه 

ر�صال��ة �صكر اإىل اجلماهري الت��ي ح�رت مباراة 
املنتخب االإمارات��ي و�صيفه الياباين، على �صتاد 
هزاع بن زايد يف الع��ني، �صمن اجلولة ال�صاد�صة 
من مناف�صات املجموع��ة الثانية، يف الت�صفيات 
االآ�صيوي��ة لكاأ���ض الع��امل 2018. ووع��د م��روان 
بالقت��ال الآخ��ر امل�ص��وار، بع��د اأن خ���ر منتخب 
االإم��ارات اأمام نظ��ريه منتخب الياب��ان بهدفني 
نظيف��ني �صجلهما كل من يويا كوبو ويا�صويوكي 

كونو يف الدقيقتني 13 و51.
وغ��رد م��روان عرب ح�صاب��ه ال�صخ�ص��ي يف تويرت 
وق��ال "�صك��راً ل��كل من ح���ر و�صان��د يف �صتاد 
هزاع بن زايد، ونبداأ اال�صتعداد للمحطة القادمة، 

والقتال الآخر امل�صوار بتكاتف اجلميع".
وتلتق��ي االإمارات يوم غد الثالث��اء، مع اأ�صرتاليا 
عل��ى �صتاد مدينة �صي��دين، �صمن اجلولة ال�صابعة 
للمجموع��ة الثانية من الت�صفي��ات، والتي ت�صهد 
مبارات��ي ال�صعودية مع العراق عل��ى �صتاد امللك 
فهد يف الريا�ض، واليابان مع تايالند على �صتاد 

مدينة �صايتاما.
املنتخ��ب االماراتي ياأمل بالت�صبث بحلم التاأهل 

اىل املوندي��ال وع��دم التفري��ط باملناف�ص��ة على 
املرك��ز الثال��ث، ال��ذي ي�صتح��وذ علي��ه الكنغ��ر 
اال�صرتايل بري��د 10 نقاط، فيما ي�صتقر املنتخب 

االماراتي يف املرك��ز الرابع بر�صيد 9 نقاط، اي 
ان الف��ارق هو نقطة واحدة فق��ط. وبالتايل فاأن 
مواجهة االبي�ض والكنغر �صرت�صم مالمح �صاحب 

البطاق��ة الثالثة، التي تتيح فر�صة اأخرى للتاأهل 
اىل مونديال رو�صيا 2018.

حاف��ز الف��وز يب��دو كب��رياً ل��دى العب��ي االبي�ض 
االمارات��ي، ال�صيم��ا املدافع مهن��د العنزي، الذي 
�ص��دد عل��ى اأن جمي��ع الالعب��ني تعاه��دوا عل��ى 
التعوي���ض يف مب��اراة اأ�صرتالي��ا، واإحي��اء االأمل 
واالإبق��اء عل��ى الفر�ص��ة يف التاأه��ل، باخل��روج 
اأن  موؤك��داً  "الكنغ��ر"،  اأم��ام  اإيجابي��ة  بنتيج��ة 
املب��اراة ل��ن تك��ون �صهل��ة عل��ى االإط��الق، واأن 
الالعب��ني مت�صلح��ون بالثق��ة وال��روح املعنوية 
العالي��ة. وق��ال العنزي يف ت�ريح��ات �صحفية 
"نعت��ذر جلماه��ري االإم��ارات عن الهزمي��ة اأمام 
الياب��ان، نعلم باأنها اأحزنت اجلميع، لكن ال يزال 
م�صوار الت�صفي��ات مليئًا بالتحديات واملفاجاآت 
املتوق��ع اأن حت��دث لبقي��ة الف��رق، يف ظل وجود 
4 منتخبات تتناف�ض ب�را�صة مل تلتق كلها معًا 
حتى االآن، ونحن ندرك اأن منتخبنا يحتاج ل�10 
نقاط يف م�صوار الدور الثاين على االأقل، وال تزال 
هن��اك 12 نقطة ممكنة يف امللع��ب، فقط حتتاج 
الأن يب��ذل املنتخب جه��وداً م�صاعفة ويوؤدي كل 

العب بالرتكيز املطلوب، واأي�صًا اأن ي�صاندنا 
التوفي��ق، ال��ذي تخل��ى عن��ا متام��ًا يف مب��اراة 
اليابان، حي��ث اأتيحت 3 فر�ض حمققة للت�صجيل 
م��ن انف��رادات �صب��ه تام��ة، لكنه��ا مل ت�صف��ر عن 
�ص��يء". واأ�ص��اف: "اأغلقنا ملف مب��اراة اليابان، 
وكل الع��ب لديه رغبة كبرية وحقيقية يف القتال 
ب�را�صة اأمام اأ�صرتاليا، للخروج بنتيجة اإيجابية 
من اأجل اإحياء االأمل يف التاأهل للمونديال، الذي 
يعت��رب حلم هذا اجليل من الالعب��ني، بل هو حلم 
اجلماه��ري االإماراتية". وتاب��ع: "جميع الالعبني 
اتفقوا على الث��اأر لهزمية املنتخب اأمام اليابان، 
بتحقي��ق نتيج��ة اإيجابي��ة اأم��ام اأ�صرتالي��ا التي 

تعادل منتخبها اأمام العراق".
واأ�ص��ار العنزي اإىل اأن م�ص��وار الت�صفيات يتطلب 
���رورة التعام��ل بالقطعة مع كل مب��اراة على 
ح��د، وعدم النظ��ر كثرياً للوراء، ب��ل الرتكيز فيما 
هو قادم، وق��ال: "لن نتوقف كثرياً اأمام الهزمية 
االأخ��رية، بل يجب التفكري فيم��ا هو مقبل، ونثق 
اأن بقية املنتخبات �صتفقد نقاطًا خالل اجلوالت 

املقبلة من م�صوار الت�صفيات".

تواصل االستعدادات

اأكد تي�صري اجلا�صم العب و�صط املنتخب ال�صعودي، اأن طريقة املنتخب المنتخب الوطني يواصل مرانه على ملعب الجوهرة تحضيرًا لمواجهة السعودية في التصفيات غدًا
الوطن��ي العراقي باتت مك�صوفة بالن�صبة له��م، م�صدًدا يف الوقت ذاته 
على �صعوب��ة املباراة املرتقبة بينهما يوم غ��د الثالثاء. وي�صت�صيف 
املنتخ��ب ال�صع��ودي نظ��ريه املنتخ��ب الوطن��ي، الثالث��اء املقبل يف 
ملع��ب اجلوهرة امل�صعة بج��دة، يف اإطار اجلولة ال�صابعة من ت�صفيات 
موندي��ال 2018. وق��ال اجلا�صم يف ت�ريح��ات �صحفية عقب مران 
االخ�ر: "املواجهة متثل اأهمية كبرية بالن�صبة لنا عما �صبق، كونها 
ال�صبي��ل الوحي��د لتعزيز �صدارتن��ا وتقربنا اأكرث نح��و حتقيق الهدف، 
ل��ذا نعطيه��ا اهتماًم��ا كبرًيا م��ن خالل الرتكي��ز الع��ايل والعمل على 
اال�صتفادة من الفرتة احلالية قبل اللقاء".  واأ�صاف: "مواجهة منتخب 
العراق �صتكون �صعبة كونها اأمام منتخب يقدم م�صتويات جيدة، لكن 
بف�صل اهلل ثم بف�صل املدير الفني اأ�صبحت طريقة مناف�صنا مك�صوفة". 
واختت��م اجلا�صم حديثه قائاًل: "اأدرك جيًدا اأن جماهري الوطن �صتكون 
يف املوع��د، ونح��ن نعده��ا ببذل ق�ص��ارى جهدنا من اأج��ل اإ�صعادها 
ي��وم الثالثاء". من جهت��ه اأكد حممد الربيك الظه��ري االأمين للمنتخب 
ال�صعودي اأن "الفرتة احلالية امت��داد للفرتة املا�صية"، مبينًا "اأهمية 
الفوز على العراق كونه يكفل ل�"االأخ�ر" موا�صلة نغمة االنت�صارات، 

باالإ�صافة لتعزيز �صدارة �صلم ترتيب املجموعة". 

ت��وج ن��ادي االت�صاالت بطاًل الندي��ة العراق املمت��ازة بال�صطرجن، يف 
اإختت��ام مناف�ص��ات البطولة الت��ي اقيمت يف قاعة فندق ب��رج ال�صالم 
ببغ��داد، والت��ي ا�صتمرت للف��رتة م��ن 23 ولغاية 25 م��ن �صهر اذار/ 
مار���ض احل��ايل ، مب�صاركة 12 نادي��ًا ميثلون االت�ص��االت والكهرباء 
والبي�صمرك��ة وخ��ان زاد واملهند�ص��ني والقيث��ارة والقاد�صية والهدف 
وع�صت��ار والر�صي��ل والنعمانية ومي�صان. وا�صتط��اع نادي االت�صاالت 
ت�صدر الرتتيب الع��ام لالندية امل�صاركة يف التجمع الثاين الذي لعبت 
في��ه االندية املتناف�صة 5 جوالت، ليكتمل عقد اجلوالت التي لعبت يف 
التجمع��ني االول والثاين اىل 11 جولة، لي�صل ر�صيده اىل النقطة 22 
، وه��ي العالمة الكاملة. وبدوره ح�صل نادي خان زاد من اربيل على 
املركز الث��اين بر�صيد 20 نقطة، وح�صل ن��ادي الكهرباء على املركز 
الثال��ث جامع��ًا 18 نقط��ة. وحل ن��ادي البي�صمرك��ة م��ن ال�صليمانية 
باملرك��ز الرابع بر�صيد 16 نقطة، فيما جاء نادي املهند�صني خام�صًا 
بر�صي��د 12 نقطة، وحل نادي الهدف �صاد�صًا جامعًا 11 نقطة. وجاء 
القاد�صي��ة يف املرك��ز ال�صابع بر�صيد 10 نقاط، وح��ل نادي القيثارة 
يف املركز الثامن بر�صيد 10 نقاط اي�صًا. واحتل نادي ع�صتار املركز 
التا�ص��ع بر�صي��د 5 نق��اط ، فيما حل ن��ادي الر�صيل باملرك��ز العا�ر 
بر�صيد 4 نقاط ، وبدوره جاء النعمانية باملركز احلادي ع�ر بر�صيد 

4 نقاط ، ونادي مي�صان يف املركز االخري بدون نقاط.

اأعلن��ت �رك��ة "ني�ص��ان ال���رق االأو�ص��ط" ع��ن 
"رايل  ملناف�ص��ات  الع��ام  ه��ذا  جم��دداً  دعمه��ا 
اأبوظب��ي ال�صحراوي"، الذي يق��ام بني يومي 1 

اأبريل. اأبريل )ني�صان(   6 –
وتعد هذه ال�صنة ال�14 على التوايل التي ت�صطلع 
فيه��ا "ني�ص��ان" ب��دور الراع��ي الرئي�ص��ي له��ذا 
احل��دث الفري��د ال��ذي كان يع��رف �صابق��ًا با�صم 
"رايل االإم��ارات ال�صح��راوي"، وه��و ي�صكل هذا 
العام اجلول��ة الثالثة من كاأ�ض الع��امل للراليات 

 .)FIA( ال�صحرواية
ب��دوره قال رئي���ض "نادي االإم��ارات لل�صيارات، 
املنظم للحدث، ورئي�ض احتاد االإمارات لريا�صة 

ال�صي��ارات والدراجات الناري��ة" حممد بن �صلّيم: 
"اأ�صبحت ني�ص��ان �ريكًا موثوقًا مل�صاعينا يف 
تطوي��ر رايل اأبوظب��ي ال�صح��راي، وي���رين جداً 
متدي��د ه��ذه ال�راك��ة الت��ي �صتتيح لن��ا بال �صك 

تعزيز �صمعة الرايل يف امل�صتقبل". 
وميتد الت��زام "ني�صان" جتاه ريا�ص��ة ال�صيارات 
يف املنطقة اإىل تقدمي الدعم لالأبطال املناف�صني 
يف منطق��ة ال�رق االأو�صط عرب �راكات ر�صمية. 
وق��د اأثم��ر ه��ذا الدعم عن ف��وز ال�صائ��ق القطري 
ع��ادل عبد اهلل يف بطولة العامل احلالية لالحتاد 
ال��دويل لل�صيارات �صمن فئة "تي 2"، وذلك على 
الطرقات الوعرة وعرب �صيارة "ني�صان باترول".

اأ�ص��اد كارلو���ض كريو���ض، م��درب اإي��ران بنظريه يف 
ال�ص��ني مار�صيل��و ليب��ي، قبل مواجه��ة الفريقني يف 

طهران يوم غد الثالثاء، يف ت�صفيات كاأ�ض العامل.
ايطالي��ا  ق��اد  ال��ذي  "امل��درب  اإن  وق��ال كريو���ض، 
للف��وز باللق��ب العاملي يف 2006 مفي��د لكرة القدم 
االآ�صيوي��ة". وو�صع الفوز ال�صني يف املركز اخلام�ض 
باملجموعة االأوىل يف الت�صفي��ات االآ�صيوية بر�صيد 
خم���ض نقاط بفارق اأربع نق��اط خلف املركز الثالث 
الذي �صيخو�ض �صاحبه ملحق الت�صفيات، مع تبقي 

اأربع مباريات على النهاية.
ول��ن تتعام��ل اإي��ران مت�ص��درة الرتتي��ب، با�صتهانة 
م��ع ال�صني رغ��م ع��دم خ�صارتها يف �ص��ت مباريات 
م��ن  االأخ��رية  املرحل��ة  يف  االآن  حت��ى  خا�صته��ا 

الت�صفي��ات. وق��ال املدرب الربتغ��ايل، الذي مل تتلق 
�صب��اك فريق��ه اأي ه��دف حت��ى االآن يف مباريات��ه 
ال�صت ويت�صدر الرتتي��ب بر�صيد 14 نقطة، ل�صحيفة 
�صاوث ت�صاين��ا مورنينج بو�ص��ت "ليبي ميتلك خربة 
كب��رية يف ك��رة الق��دم و�صيجع��ل منتخ��ب ال�ص��ني 
فريق��ا اأك��رث ق��وة وذكاء. ن��درك اأن ال�ص��ني �صتب��دو 
اأكرث تنظيم��ا ومتما�صكة دفاعي��ا". وتابع "يجب اأن 
نتحل��ى بال�ص��رب للتغلب على دفاعه��م مع احلذر من 

هجماتهم املرتدة".
ويث��ق كريو�ض، ال��ذي يقود اإي��ران منذ �ص��ت �صنوات 
و�صاعده��ا عل��ى التاأه��ل لنهائي��ات كاأ���ض الع��امل 
2014، اأن فريق��ه �صيوا�ص��ل التط��ور ويفتخ��ر مبا 

حققه من اجنازات حتى االآن.

تيسير الجاسم: طريقة منتخب 
العراق مكشوفة

االتصاالت يتوج ببطولة 
العراق للشطرنج

"نيسان" راعيًا رئيسيًا لرالي أبوظبي الصحراوي

مدرب إيران يحذر من خبرات نظيره الصيني

املنتخ��ب الوطني اأج��رى وحدته التدريبي��ة املغلقة �صباحًا، 
حي��ث رف�ض الكادر التدريبي تواج��د و�صائل االعالم يف اأول 
رب��ع �صاعة من بداية املران، حي��ث اأكد م�صدر يف بعثة اأ�صود 
الرافدين اأن املدرب را�صي �صني�صل هو من طلب ذلك، من اأجل 
اج��راء بع�ض التغيريات الطفيفة على ت�صكيلة اال�صود. �صني�صل 
در�ض اوراق خ�صمه جيداً يف االيام القليلة املا�صية، وعر�ض 
عل��ى العب��ي املنتخ��ب الوطن��ي نق��اط الق��وة وال�صع��ف يف 
املنتخب ال�صعودي، الذي يعتمد على الهجوم املرتد باالعتماد 
عل��ى نواف العابد وحممد ال�صه��الوي وتي�صري اجلا�صم، ف�صال 
ع��ن تاأمني اخل��ط اخللفي وعدم اعط��اء امل�صاح��ات للخ�صم. 
اإ�صاب��ة الالعب عالء عبد الزهرة يف مواجهة ا�صرتاليا اربكت 
ح�صاب��ات �صني�ص��ل، فامل��درب كان يرغب بدخ��ول املواجهة 

بخط��ة )3-4-3( ولك��ن م��ع ا�صاب��ة عبد الزه��رة مل ي�رك 
�صني�ص��ل العب��ا ذو نزع��ة هجومي��ة، ب��ل ا���رك املدافع علي 
بهج��ت اىل جانب �رغ��ام ا�صماعيل وعلي عدنان، ولكن يف 
ال�ص��وط الثاين �صح��ح �صني�صل خطئه با���راك حمادي احمد 
واحمد يا�صني. �صني�صل �صعى يف الوحدات التدريبية لت�صحيح 
اخط��اء الالعب��ني التي وقع��وا فيها، �صواء يف خ��ط الدفاع او 
يف خ��ط الهج��وم، فاملدافع��ني ي�صاأل��ون عن ه��دف ا�صرتاليا 
الذي دخل مرم��ى حممد حميد، حيث احرز ماثيو ليكي هدفا 
م��ن كرة راأ�صية دون اي �صغ��ط، لذلك فاأن معاجلة هذا اخلطاأ 
كان ابرز توجيهات �صني�صل يف احل�ص�ض التدريبية.  املباراة 
ام��ام ال�صعودية تعترب مبثابة ديرب��ي خليجي كبري، ولطاملا 
كان��ت مباري��ات اال�صود واالخ���ر تت�صم بالندي��ة واالثارة، 
والن املب��اراة �صتقام على ار�ض ال�صعودية وبني جماهريها، 
ف��اأن الطاب��ع الدفاع��ي �صيك��ون هو الغال��ب عل��ى اداء ا�صود 

الرافدي��ن، ال�صيما يف الربع ال�صاع��ة االوىل من ال�صوط االول. 
وم��ن املرجح ان يدخل مدرب املنتخب ال�صعودي، بريت فان 
مارفي��ك، بت�صكيل��ة )1-5-4( وت�ص��م يف حرا�ص��ة املرم��ى 
يا���ر امل�صيليم، ويف الدفاع من�صور احلربي، عمر هو�صاوي، 
معت��ز هو�ص��اوي، ويا���ر ال�صه��راين. ويف خ��ط الو�صط يوجد 
عبدامللك اخلي��ربي، و�صلمان الفرج، واأمامهما الثالثي نواف 
العابد، يحيى ال�صه��ري، وتي�صري اجلا�صم، ويف املقدمة حممد 
ال�صهالوي. ويعد حمم��د ال�صهالوي من ابرز اال�صماء التي من 
املمك��ن ان ت�صكل خط��راً على دفاعات ا�ص��ود الرافدين، حيث 
يت�صدر ترتيب هدايف الت�صفيات بر�صيد 15 هدفًا اىل جانب 
االمارات��ي احم��د خليل. ونظ��راً ملعطيات وظ��روف املباراة، 
م��ن املرجح اأن يدخل را�صي �صني�ص��ل بخطته التقليدية )-4
2-4(، الت��ي �صتك��ون مالئمة اأكرث للمب��اراة، فهي متوازنة 
هجوميا ودفاعيًا ولن ت�صمح لو�صط املنتخب ال�صعودي اللعب 

باريحية.
وبن�صب��ة كب��رية �صتك��ون ت�صكيل��ة املنتخب الوطن��ي بال�صكل 
الت��ايل: حرا�صة املرمى، حممد حمي��د، ويف خط الدفاع عالء 
مهاوي وريبني �صوالقا واحم��د ابراهيم و�رغام ا�صماعيل، 
فيما �صيتاألف خ��ط الو�صط من اأحمد يا�صني و�صعد عبد االمري 
واجمد عطوان وعلي عدن��ان، بينما �صيقود مهند عبد الرحيم 
وع��الء عب��د الزهرة هج��وم ا�ص��ود الرافدي��ن، وتبق��ى اوراق 
حم��ادي احمد وعل��ي ح�صني ومه��دي كامل اي�ص��ا مر�صحة 

بقوة للبدء باملباراة.
املب��اراة �صتقام يف مت��ام ال�صاعة الثامن��ة والن�صف بتوقيت 

بغداد على ملعب "اجلوهرة امل�صعة" يف جدة.
ويحت��ل املنتخب الوطن��ي املركز اخلام���ض بر�صيد 4 نقاط، 
فيم��ا يقف املنتخب ال�صعودي يف �ص��دارة املجموعة الثانية 

بر�صيد 13 نقطة. 

يوا�صل املنتخب 
الوطني متريناته على 
رديف ملعب اجلوهرة 

مبدينة جدة ال�صعودية، 
ا�صتعدادًا ملالقاة 

املنتخب ال�صعودي يوم 
غد الثالثاء يف اإطار 
الت�صفيات الآ�صيوية 

املوؤهلة لنهائيات كاأ�س 
العامل يف رو�صيا 

.2018

محمد خليل

 اأختتم نادي امليناء مع�صكره التدريبي يف مدينة بغداد - خاص
انطالي��ا الرتكية، بفوز على منتخب تركمان�صتان 
0-1 يف املب��اراة التجريبي��ة الت��ي ي�صع��ى من 
لال�صتحقاق��ات  اال�صتع��داد  الفريق��ان  خالله��ا 

املقبلة.
ه��دف املب��اراة الوحي��د حم��ل توقي��ع املحرتف 
امل�ري اأحمد يا�ر، حيث جاء الهدف من جملة 
هجومي��ة قاده��ا عم��ار عب��د احل�صني م��ن جهة 
اليم��ني ليمرر كره متقنه اإىل اأحمد يا�ر املندفع 
لالإم��ام ليودعه��ا ال�صب��اك حم��رزا به��ا اله��دف 
الوحي��د يف املب��اراة الت��ي �صه��دت اإث��ارة وندية 
وكانت فر�صة ال�راك جميع الالعبني باإ�صتثناء 

اإبراهيم كامل الذي يقرتب من ال�صفاء التام.
وكان م��ن املفرت���ض ان يخو���ض الفريق مباراة 
اأخ��رى مع ن��ادي كاراب��وك اأح��د اأندي��ة الدوري 
الرتكي املمت��از اأو مع نادي بندرم��ان اأحد فرق 

الدرج��ة االأوىل اإال اأن��ه تع��ذر اإج��راء اأي مب��اراة 
اأخ��رى ب�صب��ب امتن��اع االحتاد العراق��ي بتاأجيل 
مب��اراة الفريق يف بطولة الكاأ���ض التي �صتجمعه 
م��ع فري��ق ال�صناع��ات يف 29 م��ن �صه��ر اآذار / 

مار�ض احلايل. 
وياأت��ي ه��ذا املع�صك��ر كتعوي���ض للفري��ق ال��ذي 
مل يج��ري مع�صك��راً تدريبي��ًا يف ال�صي��ف نظ��راً 
للم�ص��اكل والظروف االداري��ة التي القت بظاللها 

على ا�صتعدادات الفريق.
وو�ص��ل فري��ق امليناء اىل اجلاهزي��ة التامة، من 
اج��ل خو���ض بقي��ة مباري��ات ال��دوري املمتاز، 
فري��ق  ام��ام  الكاأ���ض  ا�صتحق��اق  ع��ن  ف�ص��اًل 

ال�صناعات يوم االربعاء املقبل.
ويقف فريق املين��اء املركز اخلام�ض بر�صيد 51 
نقط��ة، ح�صده��ا من 11 ف��وز و8 تع��ادالت و4 

هزائم.

اأكد االحتاد االآ�صيوي لكرة القدم، اأن رئي�صه ال�صيخ 
�صلم��ان ب��ن اإبراهي��م اآل خليف��ة �صري�ص��ل مندوبًا 
للع��راق لالط��الع عل��ى م��ا يحتاج��ه ال�صت�صافة 
املباري��ات الدولي��ة م��ع زي��ادة املطال��ب برف��ع 
احلظر عن املالع��ب العراقية. وقال موقع االحتاد 
االآ�صي��وي لك��رة الق��دم عل��ى االإنرتن��ت اإن "زيارة 
من��دوب ال�صيخ �صلمان للعراق تاأتي متهيداً لتوفري 
و�صائ��ل امل�صاع��دة املمكن��ة من االحت��اد للجانب 
العراق��ي". واأبدى ال�صيخ �صلم��ان ارتياحه لنتائج 
زي��ارة جلن��ة تابعة لالحت��اد ال��دويل )الفيفا( اإىل 
العراق ال�صهر املا�صي لالطالع على مدى جاهزية 

مالعبه ال�صت�صافة املباريات الدولية.
وم��ن املق��رر اأن ترفع ه��ذه اللجنة تقري��را للفيفا 
ال��ذي من املنتظر اأن ي�صدر ق��رارا خالل اجتماعه 

ال�صنوي يف البحرين يف مايو/ اآيار املقبل. زيارة 
وفد تاأت��ي نتيجة للقاء وزير ال�صب��اب والريا�صة، 
عبداحل�ص��ني عبط��ان، اجلمع��ة املا�صي��ة، برئي�ض 
االحت��اد االآ�صيوي لك��رة القدم، ال�صي��خ �صلمان بن 
اإبراهي��م، يف العا�صم��ة البحريني��ة املنامة. حيث 
بح��ث عبط��ان مع ب��ن اإبراهي��م ملف رف��ع احلظر 
عن املالع��ب العراقية يف �صوء اال�صتعدادات التي 
تق��وم بها الوزارة وم�صاعيه��ا الطموحة يف اإجناز 
امل�صاريع اال�صرتاتيجة واالهتمام بالبنى التحتية.
واأو�ص��ح عبطان اأن��ه "مل�ض انطباع��ا اإيجابيا من 
جلن��ة االحت��اد ال��دويل لكرة الق��دم "فيف��ا"، التي 
الب���رة  الريا�صي��ة يف  املدين��ة  زارات مالع��ب 
وملع��ب كرب��الء ال��دويل وملع��ب اأربي��ل، واطلعت 
على حجم اجلهد املب��ذول الذي �صي�صهم يف تعزيز 
مطال��ب العراق امل�روع��ة يف اللعب عل��ى اأر�صه 

وبني جمهوره".

اإلمارات على أتم االستعداد لمهمة الكنغر في سيدني

الميناء يختتم معسكر تركيا ويستعد لمباراة 
الصناعات في كأس العراق

مندوب آسيوي في العراق لدراسة إمكانية 
رفع الحظر
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