
رف��ع املنتخ��ب ال�س��وري م��ن �سق��ف طموحاته 
بعد فوزه االخ��ر على املنتخب االوزبكي بهدف 
الت�سفي��ات  م��ن  ال�ساد�س��ة  اجلول��ة  نظي��ف،يف 
املوؤهلة ملوندي��ال رو�سي��ا 2018، حيث يتطلع 
منتخ��ب ن�س��ور القا�سي��ون ملوا�سل��ة املغام��رة 
بنج��اح وحتقي��ق الفوز عل��ى املنتخ��ب الكوري 
اجلنوب��ي يف �س��ول، اليوم. ومن خ��ال ال�سحف 
ال�سوري��ة ومواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي، اعترب 
ال�سوري��ون مواجه��ة كوريا اجلنوبي��ة هي االأهم 
الأن نقاطه��ا الث��اث ق��د حت��ول احلل��م حلقيق��ة 
بو�سول املنتخب للمونديال الأول مرة يف تاريخ 
الك��رة ال�سوري��ة الت��ي و�سلت ملوندي��ال ال�سباب 
والنا�سئ��ن اأكرث م��ن مرة. رئي�س ن��ادي ت�رشين، 
املنتخ��ب  "مواجه��ة  اإن  ق��ال  اهلل  عب��د  اأ�سام��ة 
الك��وري اجلنوبي يف ملعبه وب��ن جماهره من 
اأ�سع��ب املواجه��ات، العبو كوري��ا لديهم القدرة 
عل��ى قلب النتيجة ب�رشعته��م وبدعم جماهرهم 
والت��ي  ال�س��ن  اأم��ام  الهزمي��ة  م��ن  الغا�سب��ة 
�سعب��ت موقف املنتخ��ب ال�سوري ال��ذي يحتاج 
جلهد كب��ر الإيقاف الهجم��ات الكورية املتوقعة 

وخا�س��ة يف بداي��ة املباراة". واأ�س��اف عبد اهلل: 
"الف��وز ممك��ن ويتطل��ب الرتكي��ز ال�سدي��د طيلة 
الت�سع��ن دقيقة، ع��دم الرتكيز لدقيق��ة واحدة اأو 
ع��دم التوازن ب��ن الدفاع والهجوم ق��د يعر�سنا 
له��دف مباغ��ت يرب��ك احل�سابات ويعتق��د مهمة 
ن�س��ور قا�سيون". وتاب��ع: "ال��روح القتالية التي 
يتمت��ع به��ا املنتخ��ب ال�س��وري، �ستك��ون عامًا 
مهًم��ا خلطف نقطة التعادل على اأقل تقدير وهي 
نتيج��ة جيدة ولي�س��ت �سيئة كما يعتق��د البع�س، 
وكذلك وجود ابراهي��م عاملة يف املرمى �سيدعم 
حظوظن��ا". ب��دوره اأعرب م�سطف��ى عكيل رئي�س 
نادي حط��ن عن ثقته الكب��رة بنجوم املنتخب 
ال�س��وري بقيادة فرا�س اخلطي��ب العائد للمنتخب 
بع��د غياب 6 �سن��وات. واأ�ساف عكي��ل: "يف كرة 
الق��دم ال �س��يء ا�سمه امل�ستحيل، املب��اراة �سعبة 
واملنتخب الكوري اجلنوبي يبقى من اأهم واأقوى 
املنتخب��ات يف الق��ارة االآ�سيوي��ة وخ�سارته من 
ال�س��ن ال تعن��ي باأنه منتخب هزي��ل، ورغم ذلك 
املنتخ��ب ال�س��وري ق��ادر عل��ى خط��ف النق��اط 
الث��اث بال��روح اجلماعي��ة واالإرادة القوية التي 

ميت��از بها العب��و ن�سور قا�سي��ون،  وكذلك خربة 
ابراهيم عاملة".

وبدوره ي�سعة املنتخب االماراتي النعا�س اآماله 

يف التاأه��ل ملوندي��ال رو�سي، حن يح��ل �سيفًا 
على املنتخ��ب اال�سرتايل يف �سيدين اليوم، �سمن 
اجلولة ال�سابعة من الت�سفيات املوؤهلة ملونديال 

رو�سي��ا 2018. ورمبا تت�سابه ظ��روف االإمارات 
م��ع م�سيفتها ا�سرتاليا ف��كل منهما حقق نتيجة 
اإذ خ���رش املنتخ��ب  خميب��ة باجلول��ة االأخ��رة، 
العربي على ملعب��ه -2�سفر اأمام اليابان بينما 

تعادلت ا�سرتاليا 1-1 مع العراق يف طهران.
وي��درك مهدي علي مدرب االإم��ارات اأن اخل�سارة 
يف �سي��دين �ستبع��د ب��اده متام��ا ع��ن املناف�سة 
عل��ى التاأهل ورمب��ا يفقد من�سبه �س��واء بالتقدم 
باال�ستقال��ة اأو التعر�س لاإقالة يف ظل التعر�س 

ل�سغوطات ب�سبب النتائج.
لك��ن ما يعزز فر�س الفري��ق يف االأداء بقوة اأمام 
ا�سرتالي��ا العودة املحتملة للمهاج��م اأحمد خليل 

الذي غاب عن مواجهة اليابان لاإ�سابة.
واأع��رب م��درب منتخ��ب االإم��ارات لك��رة الق��دم 
مه��دي علي، عن رغبته يف الو�سول ب�"االأبي�س" 
اإىل كاأ���س العامل 2018 يف رو�سيا، قبل مواجهة 
اأ�سرتالي��ا الي��وم، �سمن مناف�س��ات اجلولة 7 من 

الت�سفيات االآ�سيوية املوؤهلة ملونديال رو�سيا.
وقال مهدي علي خال املوؤمتر ال�سحايف، ام�س: 
"اأنا ل�ست جمرد مدرب، فاأنا اإماراتي واأملك ذات 

الرغب��ة التي ميلكها ال�س��ارع الريا�سي وهي 
ال�سعود لكاأ�س العامل".

وميل��ك "االأبي�س" 9 نق��اط يف املركز الرابع يف 
املجموع��ة االأوىل، الت��ي تت�سدره��ا ال�سعودي��ة 
ب���13 نقطة، اأم��ام الياب��ان التي تفوق��ت عليها 
بف��ارق االأهداف، بينما ياأتي املنتخب االأ�سرتايل 

ثالثًا ب�10 نقاط.
واأ�س��اف مه��دي: "ال نري��د اأن ن�سع��ب املهم��ة 
اأك��رث، والبديل ع��ن الف��وز"، للو�س��ل اإىل النقطة 
12، بانتظار تعرث املت�سدرين عندما يواجهان 

العراق وتاياند على الرتتيب.
وع��ن م�سارك��ة املهاجم اأحمد خلي��ل، الذي غاب 
ع��ن مواجهة الياب��ان اخلمي�س املا�س��ي، ب�سبب 
االإ�ساب��ة، ق��ال مه��دي: "م�سارك��ة اأحم��د خليل 
�ستق��رر الي��وم بع��د التدري��ب، وكا املنتخب��ان 

ميلكان الرغبة يف التعوي�س".
منتخ��ب  ملب��اراة  الفن��ي  االجتم��اع  واعتم��د 
االإم��ارات وم�سيف��ه االأ�س��رتايل، املق��ررة اليوم، 
ارت��داء ال�سي��وف لل��زي االأبي���س الكام��ل، فيما 

يظهر "الكنغر" بلبا�سه االأ�سفر.

في مواجهة مرتقبة اليوم

المنتخب الوطني يتحدى الظروف ويبحث عن فوزه األول على السعودية في تأريخ التصفيات
 اإزداد االإقب��ال على �رشاء تذاكر مب��اراة املنتخب الوطني اأمام 
نظ��ره ال�سع��ودي، يف اإط��ار اجلول��ة ال�سابع��ة م��ن الت�سفيات 
املوؤهل��ة لنهائي��ات كاأ���س الع��امل 2018 يف رو�سي��ا. واعلنت 
اإدارة ملع��ب "اجلوه��رة امل�سعة" الذي يحت�س��ن املواجهة، عن 
بي��ع نح��و 26 األف تذكرة ملباراة اليوم، مبين��ة اأن العدد يزداد 
م��ع االق��رتاب اأكرث م��ن موعد املب��اراة. وب��دوره، اأعل��ن نادي 
اأهلي جدة عن �رشاء 10 اآالف تذكرة، لتوزيعها على اجلماهر، 
م��ن اأجل م��وؤازرة املنتخب ال�سع��ودي يف مباراة الي��وم. وقال 
اأهل��ي ج��دة يف بي��ان ر�سم��ي: "بناء عل��ى توجيه��ات �ساحب 
ال�سم��و امللك��ي االأمر خالد ب��ن عبد اهلل، ع�سو ���رشف النادي، 
قام��ت اإدارة االأهل��ي، ب�رشاء 10 اآالف تذك��رة، جلماهر الوطن 
حل�س��ور اللقاء الهام املرتقب للمنتخ��ب ال�سعودي اأمام نظره 
العراق��ي، كدعم من النادي االأهلي ملنتخبنا الوطني يف م�سوار 

الت�سفيات االآ�سيوية".
ال�سع��ودي يف �س��دارة  اأن ي�ستم��ر املنتخ��ب  ومتن��ى االأهل��ي 
جمموعت��ه االآ�سيوية، خمتتم��ا البيان بقوله "اإن��ه �سيتم الحقا 
تو�سي��ح اآلي��ة توزيع هذه التذاك��ر". يذكر اأن ملع��ب "اجلوهرة 
امل�سعة" يت�سع ل�65 الف متفرج ومت افتتاحه عام 2014، واىل 
جان��ب امللعب الرئي�سي هناك ثاث ماعب " ع�سبية " باأف�سل 
املوا�سف��ات العاملي��ة وميك��ن اأن ت�ستقب��ل اأك��رب املنتخب��ات 

العاملية، حيث اأجنز امل�رشوع بتكلفة 350 مليون يورو.

يحلم منتخب لبنان بالتاأهل الأول مرة يف تاريخه لنهائيات كاأ�س 
اآ�سي��ا لكرة الق��دم عرب الت�سفي��ات، عندما يب��داأ م�س��واره يف الدور 
النهائ��ي مبواجه��ة �سيفه منتخب هونغ كونغ عل��ى اإ�ستاد املدينة 
الريا�سي��ة بب��روت الي��وم الثاث��اء. ويلع��ب لبنان وهون��غ كونغ 
�سمن املجموعة الثانية التي ت�سم اأي�سًا منتخبي كوريا ال�سمالية، 
وماليزي��ا.  وق��ال م��درب منتخ��ب لبن��ان مي��ودراغ رادولوفيت�س 
لل�سحافين: "حلم التاأهل لكاأ�س اآ�سيا للمرة االأوىل عرب الت�سفيات 
ي��راود اجلمي��ع، وبالتايل ف��اإن الاعبن يدركون جي��داً امل�سوؤولية 
امللقاة على عاتقهم واالآمال املعقودة عليهم". وياأمل رادولوفيت�س 
باخل��روج بنتيجة اإيجابية لتعزيز حظوظ فريقه يف املناف�سة على 
اإح��دى البطاقت��ن املوؤهلتن اإىل نهائيات كاأ���س اآ�سيا املقررة يف 
االإم��ارات 2019.  و�سب��ق للبن��ان اأن �سارك مرة واح��دة يف كاأ�س 
اآ�سيا عندما ا�ست�ساف البطولة 2000. ويعول مدرب منتخب لبنان 
على العبيه املحرتفن يف اخلارج مثل: قائد الفريق ح�سن معتوق، 
عل��ي حمام، معتز باهلل اجلنيدي، عدنان حيدر، ربيع عطايا، �سمر 

اأيا�س، حممد غدار، وجاد نور الدين. 

اأكد الع��ب املنتخ��ب الوطني ون��ادي اأودينيزي 
االإيط��ايل عل��ي عدن��ان اأن املنتخ��ب ال�سع��ودي 
تف��وق يف ت�سفيات كاأ�س الع��امل احلالية نتيجة 
الث��اث  ال�سن��وات  يف  والتخطي��ط  اال�ستق��رار 
املا�سية. وقال عدن��ان يف ت�رشيحات �سحفية 
اإن "املباراة مهمة للمنتخبن، الفريق ال�سعودي 
مير باأف�سل حاالته، وبداأ يجني ثمار اال�ستقرار،  
والتخطي��ط من��ذ عام��ن اأو ثاث��ة". واأ�س��اف: 
"اجلميع يعرف ما مير به العراق، مل يكن هناك 
اإعداد كاف، لكن الفر�سة ال تزال قائمة ومل نفقد 
االأم��ل، ونتمن��ى اأن نوفق يف مب��اراة ال�سعودية 
"املنتخ��ب  وتاب��ع:  جماهرن��ا".  ن�سع��د  لك��ي 

ال�سع��ودي ي�سعى للفوز ب�سدة حت��ى يقرتب اأكرث 
يف �سبي��ل ه��دف الو�س��ول لكاأ���س الع��امل، لكنه 

�سيجد فريًقا قويًا اأمامه".
واأثن��ى ظه��ر اأودينيزي عل��ى الك��رة ال�سعودية، 
م�س��ًرا اإىل اأن "االأخ���رش" عندم��ا هب��ط الأ�س��واأ 
م�ستوياته كان اأحد اأف�سل منتخبات اآ�سيا، واالآن 

هو املر�سح االأول لبلوغ املونديال من القارة".
واأ�س��اف: "املنتخ��ب ال�سعودي دائًم��ا واأبًدا اأحد 
اأف�سل منتخبات الق��ارة، وميلك العبن مميزين 
وي�ستح��ق  متكام��ل  وفري��ق  اخلط��وط،  كل  يف 
التاأه��ل، وجمي��ع العبي��ه عل��ى ق��در ع��ال م��ن 

االحرتاف".

�سي�سع��ى م��درب م���رش، االأرجنتيني هيكت��ور كوبر، 
ملع�سك��ر  موؤخ��راً  �سمه��ا  جدي��دة  وج��وه  لتجرب��ة 
توغ��و  املنتخ��ب خ��ال مواجه��ة �سيف��ه منتخ��ب 
ودي��ًا الي��وم الثاثاء، ا�ستعداداً الفتت��اح م�سواره يف 
ت�سفيات كاأ�س االأمم االأفريقية يف يونيو )حزيران(.

وياأت��ي على راأ�س اخلما�س��ي املن�سم حديثًا ملنتخب 
م���رش، الع��ب االأهل��ي املع��ار اىل م���رش للمقا�س��ة 
اأحم��د ال�سيخ، وحار�س الزمالك حمم��ود عبد الرحيم 
)جن���س(، والعب اإنب��ي عمرو ط��ارق، والعب ويغان 
االإجنلي��زي �س��ام مر�س��ي، واألك�سن��در ياكوب�سن اأمر 
ع��ادل. واأكد كوبر اأنه اخت��ار الاعبن اجلدد بعناية 

�سديدة لتدعيم بع�س اخلطوط يف �سفوف الفريق.
واأ�ساف لل�سحافين: "�سيح�سل اجلدد على فر�سهم 

كامل��ة.. و�سيظل باب املنتخب مفتوحًا اأمام اجلميع 
الأن لدين��ا مهم��ة �سعب��ة يف ت�سفي��ات اأمم افريقي��ا 
2019، واأي�س��ًا لن�ستكم��ل م�س��وار ت�سفي��ات كاأ�س 
العامل". وياأمل كوبر يف اإجراء عملية اإحال وجتديد 
يف �سف��وف "الفراعن��ة"، ا�ستع��داداً ملواجهة تون�س 
يف االأ�سب��وع االأول م��ن يوني��و )حزي��ران( يف اأوىل 
مباري��ات الت�سفيات املوؤهل��ة الأمم اأفريقيا 2019، 
والتي ت�ست�سيفه��ا الكامرون. وتلعب م�رش وتون�س 
يف تل��ك الت�سفي��ات �سم��ن جمموع��ة ت�س��م اأي�س��ًا 
النيج��ر، و�سوازيان��د. واأدى منتخ��ب م���رش تدريبًا 
اأم���س االأول بكام��ل �سفوف��ه، بع��د ان�سم��ام حمم��د 
�س��اح للتدريب��ات اجلماعية، بع��د اأن كان قد غاب 

لظروف خا�سة.

ازدياد اإلقبال على تذاكر مباراة 
العراق والسعودية

لبنان يقترب من حلم التأهل إلى 
كأس آسيا ألول مرة عبر التصفيات

علي عدنان يرجع تفوق السعودية إلى االستقرار والتخطيط

مدرب مصر يسعى لتجربة وجوه جديدة أمام توغو

املنتخ��ب الوطني انتظم يف مرانه على ار�سية ملعب "اجلوهرة 
امل�سع��ة" خ��ال اليوم��ن املا�سي��ن، وجميع الاعب��ن بذلوا 
جه��وداً كبرة للو�س��ول اىل اجلاهزية الق�سوى له��ذه املباراة، 
الت��ي �سيدخل فيها املنتخب ال�سعودي بكل ثقله من اأجل خطف 

نقاط املباراة وح�سم م�ساألة تاأهله.
مترين��ات ا�سود الرافدين تخللتها متارين اال�ست�سفاء يف الفندق 
ال��ذي يقط��ن في��ه املنتخ��ب الوطني، م��ن اجل اراح��ة ع�سات 
الاعب��ن بع��د اجله��د الكبر ال��ذي بذل��وه يف مب��اراة ا�سرتاليا 
اخلمي���س املا�س��ي، وبعد االنته��اء من التمرين��ات، منح مدرب 
املنتخب الوطني را�س��ي �سني�سل، الاعبن فرتة راحة للخروج 

من ال�سغط الذي يعي�سون فيه.
العم��ل على ال��روح املعنوية والنف�سية، كان ه��و ال�سغل ال�ساغل 

لرا�سي �سني�سل فور انتهاء مباراة ا�سرتاليا، حيث اأكد م�سدر يف 
وفد املنتخ��ب الوطني ل�)اجلورنال( اأن "�سني�سل رفع من الروح 
احلما�سي��ة لاعب��ن وحفزه��م على تق��دمي اف�س��ل مالديهم يف 
املباراة"، مبينًا اأن "املدرب ا�ستذكرهم باملباراة التاأريخية يف 
كاأ�س اآ�سيا 2007 حن هزم املنتخب الوطني نظره ال�سعودي 

بالروح القتالية والعزمية".
مران املنتخب الوطني ج��رى بعيداً عن اأعن االعام ال�سعودي 
يف دقائق��ه االوىل كالع��ادة، نظراً لبع�س التعليم��ات التي اراد 
�سني�س��ل ان يعطيها لاعبن، ف�س��ًا عن التغرات الطفيفة التي 

�ست�سهدها ت�سكيلة اال�سود يف املباراة.
توقي��ت املباراة التي �ستلعب يف الثمنة والن�سف م�ساًء بتوقيت 
بغ��داد، �سيكون ل��ه تاأثر عل��ى معنويات الاعب��ن، خا�سة ان 
مبارات��ي ا�سرتاليا واالمارات والياب��ان وتايلند �ستجريان ظهر 
الي��وم، وبالت��ايل فاأن نتيجة مب��اراة ا�سرتالي��ا واالمارات على 

وجه اخل�سو�س �سيكون لها االثر االكرب على الوطني العراقي.
و�س��ع املنتخب الوطن��ي اأ�سبح معقداً للتاأه��ل، فباال�سافة اىل 
���رشورة الفوز يف جمي��ع املباريات املتبقية، يج��ب ان ينتظر 
ا�س��ود الرافدي��ن نتائج االم��ارات وا�سرتاليا، فاالم��ر مل يعد بيد 
املنتخ��ب الوطني فق��ط وامنا يعتمد على نتائ��ج الفرق االخرى 

يف املجموعة.
التفري��ط بنقاط الف��وز يف املباراة �سيقظي متام��ًا على حظوظ 
املنتخ��ب يف التاأه��ل، فاملهم��ة بات��ت �سب��ه م�ستحيل��ة ولك��ن 
املنتخ��ب الوطن��ي يوؤم��ن بحظوظ��ه حت��ى الرم��ق االخ��ر من 

الت�سفيات.
تاأري��خ املواجهات بن املنتخبن ب�سكل ع��ام، متيل فيه الكفة 
ل�سال��ح ا�س��ود الرافدين، حي��ث تغلب املنتخ��ب الوطني يف 16 
مب��اراة، كان اخره��ا يف خليجي 21 يف االمارات، عام 2013 
حن تغلب ا�سود الرافدين بهدفن دون رد احرزها كل من �سام 

�ساك��ر وا�سمة الهو�س��اوي عن طريق اخلط��اأ يف مرماه. وح�رش 
التع��ادل يف 6 مواجه��ات، كان اخره��ا التع��ادل ال�سلبي الذي 
خي��م على لقاء الفريق��ان الودي ع��ام 2009. وتغلب املنتخب 
ال�سع��ودي يف 10 منا�سب��ات، كان اآخرها مب��اراة الذهاب التي 
جمعت بن الفريقن العام املا�سي حن تغلب االخ�رش بهدفن 
لهدف، �سجل للعراق حينها مهند عبد الرحيم، فيما �سجل نواف 

العابد هديف ال�سعودية من عامة اجلزاء.
تاأريخيًا مل يتمكن املنتخب الوطني من الفوز على ال�سعودية يف 
الت�سفيات، حي��ث التقى املنتخبان يف ارب��ع مواجهات،االوىل 
كان��ت ع��ام 1981 وتغلب��ت ال�سعودي��ة به��دف دون رد، ويف 
ع��ام 1993 تع��ادل املنتخب��ان به��دف ملثله، فيم��ا �سهد عام 
2001 مواجهت��ن، تغلبت فيه��ا ال�سعودية يف االوىل بهدفن 
له��دف ويف الثانية بهدف نظيف، واآخر املواجهات كانت العام 

املا�سي والتي انتهت بفوز ال�سعودية بهدفن لهدف. 

يحت�ضن ملعب "اجلوهرة 
امل�ضعة" يف مدينة جدة 

ال�ضعودية، م�ضاء اليوم، 
لقاء املنتخب الوطني مع 

�ضاحب الدار املنتخب 
ال�ضعودي �ضمن مناف�ضات 

اجلولة ال�ضابعة من 
الت�ضفيات الآ�ضيوية 

املوؤهلة لنهائيات كاأ�س 
العامل يف رو�ضيا 2018.

محمد خليل

اأبدى رئي���س االحتاد العراقي لك��رة القدم عبداخلالق بغداد - خاص
م�سعود، �سعادته باللعب اأمام اجلماهر ال�سعودية يف 
جدة، موؤكداً اأن العراق تلقى اإ�رشار اجلانب ال�سعودي 

على لعب مباراة االإياب يف ملعبه ب�سدر رحب. 
ورف�س االحتاد ال�سعودي لكرة القدم ال�سابق، برئا�سة 
اأحم��د عيد، لع��ب مباراة الذه��اب يف اإي��ران، كاأر�س 
حماي��دة، يف ظل ع��دم قدرة الع��راق عل��ى ا�ست�سافة 
املباري��ات مبلعب��ه، ليق��ام اللقاء يف ماليزي��ا، علما 

باأنه انتهى بنتيجة 1-2 لل�سعودية.
كم��ا رف���س احت��اد عي��د اإقامة مب��اراة االإي��اب على 
ملعب حمايد، لك��ون اأرا�سي ال�سعودية غر حمظورة، 
وبالت��ايل من حقه لعب مباريات��ه عليها، وهو ما مت 

يف نهاية االأمر.
"�سع��داء  �سحفي��ة  ت�رشيح��ات  يف  م�سع��ود،  وق��ال 
باللعب هنا، وهذه لي�س��ت املرة االأوىل لنا، فقد لعبنا 
اأم��ام اجلماه��ر ال�سعودي��ة كث��ًرا، وكان��ت نتائجنا 

جي��دة". واأ�س��اف "احت��اد الك��رة ال�سع��ودي ال�سابق 
��ا يف ملعبه  رف���س اإيران، ومت�س��ك بلعب االإياب اأي�سً
وذهب ملحكمة الكا�س، برغ��م قرار اللجنة التنظيمية 
لكاأ���س العامل بلع��ب املباراتن على اأر���س حمايدة، 
وتقبلن��ا القرار النهائي ب�س��در رحب الأننا ريا�سيون 

ونعرف اأن القرارات الدولية لي�س بها اأي جماملة".
واأو�سح م�سعود "وجودنا هنا لي�س للنزهة و�سن�سعى 
خلط��ف النق��اط الث��اث للدخ��ول يف املناف�س��ة على 
البطاق��ة الثالث��ة، واأمتنى اأن ي�سع��د فريقان عربيان 

من املجموعة".
قائ��ًا:  حديث��ه  العراق��ي  االحت��اد  رئي���س  وتاب��ع 
"بالتوفيق للمنتخبن، واأمتنى فوز املنتخب العراقي 
به��ذه املب��اراة حت��ى تع��ود هيب��ة الك��رة العراقي��ة، 
فقدن��ا نقاًط��ا كثرة ب�سب��ب �سوء التحكي��م يف بع�س 
املباري��ات، م��ع اعرتافنا اأن اأخط��اء احلكام جزء من 

اللعبة". 

 
و�سف وزير ال�سباب والريا�سة عبد احل�سن عبطان، 
م�ساأل��ة رفع احلظر ع��ن املاعب العراقي��ة ب�"ق�سية 
العرب"،  فيما ق��دم �سكره اىل رئي�س املجل�س االأعلى 
للريا�سة يف مملكة البحرين، رئي�س اللجنة االأوملبية 
ال�سي��خ نا���رش ب��ن حمد، ورئي���س االحت��اد االآ�سيوي 
بك��رة الق��دم ال�سي��خ �سلمان ب��ن ابراهي��م، لاهتمام 
البال��غ وحف��اوة اال�ستقب��ال للوف��د العراق��ي خ��ال 

زيارته اىل مملكة البحرين.
وقال عبطان يف بيان اإطلعت عليه )اجلورنال(: "لقد 
�سع��رت باأنن��ي و�س��ط اهل��ي واإخوت��ي، وان اال�رشار 
وا�س��ح من اال�سق��اء على دعم الع��راق لي�س ريا�سيا 
فح�س��ب بل يف جوان��ب عدة، وان ق�سي��ة رفع احلظر 
اأ�سبح��ت ق�سي��ة الع��رب والبحري��ن قب��ل ان تك��ون 
الريا�سي��ة  اخل��ربات  "اإر�س��ال  واأ�س��اف:  عراقي��ة". 

االآ�سيوي��ة اىل الع��راق واإقام��ة ال��دورات التطويري��ة 
والتدريبي��ة وتاأهي��ل االإدارات العراقي��ة فيما يخ�س 
تنظي��م املباري��ات والفعالي��ات الريا�سي��ة، �ستكون 
اأوىل اخلطوات الفعلي��ة باجتاه تعاون ودعم االحتاد 
اال�سي��وي لك��رة الق��دم للعراق، كم��ا �ستك��ون زيارة 
ال�سي��خ �سلم��ان للع��راق مبثاب��ة خط��وة االوىل لرفع 

احلظر عن الكرة العراقية".
وتابع ان "اللقاء بال�سيخ نا�رش بن حمد واال�ستقبال 
ال��ذي وجدن��اه، اأك��د عم��ق العاق��ات ب��ن البلدي��ن 
ال�سقيق��ن واالأوا�رش التي نرتبط بها، كما ان ح�سور 
ال�سيخ �سلمان بن ابراهيم والوزير ه�سام اجلودر فتح 
باب��ًا وا�سعًا من اج��ل عاقات ريا�سي��ة وا�سعة بن 
البلدي��ن، وال�سيما ان االحت��اد البحريني عرب رئي�سه 
ال�سي��خ علي بن خليفة اأعل��ن موافقته على اللعب يف 
العراق و�ستكون مباراة البحرين والعراق هي االوىل 

يف املاعب العراقية بعد رفع احلظر".
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