
تف�ج���أ مت�بع��و كرة الق��دم الأردني��ة، ب�إعالن 
الحت���د الأردين ا�ستكم���ل ط�ق��م اجله�ز الفني 
ملنتخ��ب الن�س�مى وقبل نحو 3 اأ�س�بيع فقط من 

موعد انطالق م�سواره ب�لت�سفي�ت الآ�سيوية.
وك�ن الحت�د الأردين وع��ر موقعه الر�سمي قد 
اأعل��ن ي��وم "2017-1-11" ا�ستكم���ل ط�قم 
اجله���ز الفني للمنتخب، لك��ن املف�ج�أة الكرى 
ك�ن��ت عندم��� اأعل��ن الإحت���د الأردين ا�ستكم�ل 
ط�ق��م اجله�ز الفن��ي للمنتخ��ب ب�إ�س�فة مدرب 
جديد حلرا�س املرمى. وج�ء يف منت اخلر الأول 
ال��ذي ن�رش قبل نحو �سهرين: "ا�ستكمل د. امل�سفر 
اجله���ز الفني املع�ون له والذي �سريافقه خالل 
املرحل��ة املقبلة، حيث ا�ستق��ر على �سمري رح�ل 
مدرب��ً� حلرا�س املرمى، والروم�ين كرمي م�لو�س 
مدرب��ً� للي�ق��ة البدني��ة". وج���ء اأي�س��ً� يف ذات 
اخل��ر: "وب���ت اجله�ز ال��ذي يراأ�س��ه د. امل�سفر، 
ي�س��م طالل مديراً اإداريً�، جم�ل اأبو ع�بد مدربً� 
ع�م��ً�، عب��داهلل ابو زم��ع مدرب��ً�، رح���ل مدربً� 
حلرا�س املرمى وم�لو�س مدربً� للي�قة البدنية".
وخ��رج الحت���د الأردين، الإثنني، بخ��ر جديد، 

ملنتخ��ب  حمرتف��ني   4 "ا�ستدع���ء  بعن��وان: 
الن�س�م��ى.. وا�ستكم���ل اجله���ز الفن��ي". وج���ء 
"يف املق�ب��ل، ان�س��م م��درب  يف م��نت اخل��ر: 
احلرا���س التون�س��ي ن����رش �سو�س���ن اإىل اجله�ز 
الفن��ي للمنتخ��ب الوطن��ي اىل ج�ن��ب الطبي��ب 
التون�سي منت�رش �سع��ور، لتكتمل الكوادر الفنية 
والإداري��ة للن�س�م��ى قبي��ل انط��الق الت�سفي�ت 
املوؤهلة لك�أ�س اآ�سي� 2019". وم� بني اخلرين، 
ظه��ر التن�ق�س الوا�س��ح، وهو م� جع��ل مواقع 
ت�س��ج  ب��وك"  "في���س  الجتم�ع��ي  التوا�س��ل 
ب�لتعليق�ت التي تنتقد �سي��سة احت�د كرة القدم 
ب�س���أن م��� يبث��ه م��ن اأخب���ر متن�ق�س��ة. ووجد 
مت�بعون ب�أن الحت���د الأردين �سحى ب�ملدرب 
الوطن��ي �سمري رح�ل بطريق��ة ملتوية بعدم� مت 
تعيين��ه �سمن الك�در الفن��ي وب�سكل ر�سمي قبل 
نح��و �سهرين، حي��ث اأعلن الي��وم الإثنني تعيني 
م��درب تون�سي ب��دًل من��ه، وهو م��� اأظهر حجم 
التن�ق���س وغي���ب احلق�ئق ع��ن املت�بعني مم� 
اعت��ره البع���س ب�أنه ا�ستخف���ف وا�سح بعقول 
املت�بع��ني. ويت�أخ��ر الحت���د الأردين منذ فرتة 

فيم���  ب��ه، وخ��س��ة  املتعلق��ة  الأخب���ر  بب��ث 
يتعل��ق بق��رارات اللجن��ة الت�أديبي��ة الت��ي يت��م 

ت�رشيبه��� قب��ل اأن يعلن الحت���د عنه� يف اليوم 
الت���يل اأو بع��د يومني من ت�رشيبه��� للبع�س من 

رواد "الفي���س ب��وك"، حيث يك��ون هن�لك توافق 
فيم��� بينه���، وك�أنه� عملية ج���س نب�س م�سبقة 
للمت�بع��ني ح��ول م��� �سي�س��در من ق��رارات. من 
امل�سف��ر  عب��داهلل  الإم�رات��ي  ا�ستدع��ى  ج�نب��ه، 
املدي��ر الفن��ي للمنتخ��ب الأردين لك��رة القدم، 4 
لعب��ني حمرتف��ني يف اخل���رج، لينخرط��وا يف 
جتمع الن�س�مى ال��ذي يبداأ يوم 17 اآذار/ م�ر�س 
احل���يل ا�ستع��داداً ملواجه��ة ه��وجن ك��وجن وديً� 
23 م��ن ذات ال�سهر، ومن ثم لق�ء كمبودي� يوم 
28 يف افتت�ح م�س��واره ب�لت�سفي�ت الآ�سيوية.  
وا�ستق��ر اجله���ز الفني على �س��م حممود زعرتة 
وع��دي ال�سيف��ي )ال�س�ملي��ة الكويت��ي(، ي��س��ني 
البخيت )دب� الفجرية الإم�راتي( اإىل ج�نب ث�ئر 
الب��واب )دين�مو بوخ�ر�ست الروم���ين(، على اأن 
تعلن ق�ئمة الن�س�م��ى ب�سكله� النه�ئي الأ�سبوع 
احلرا���س  م��درب  ان�س��م  املق�ب��ل،  يف  املقب��ل. 
الفن��ي  اإىل اجله���ز  التون�س��ي ن����رش �سو�س���ن 
للمنتخ��ب الأردين اإىل ج�ن��ب الطبي��ب التون�سي 
منت�رش �سع��ور، لتكتمل الكوادر الفنية والإدارية 
للن�س�مى قبيل انطالق الت�سفي�ت املوؤهلة لك�أ�س 

اآ�سي��� 2019.  واأك��د مدير املنتخ��ب اأ�س�مة 
ط��الل اأهمية ا�ستكم���ل اجله�ز الفن��ي للن�س�مى 
قبيل ب��دء الت�سفي�ت، م�س��رياً اإىل ال�سرية الذاتية 
الغني��ة التي يتمت��ع به� كل من م��درب احلرا�س 
�سو�س�ن والطبيب �سع��ور. واأ�س�ف يف ت�رشيحه 
للموق��ع الر�سمي لالحت���د الأردين: "ميلك مدرب 
احلرا�س �سو�س�ن �سجاًل ح�فاًل ب�خلرة والكف�ءة 
خالل ال�سن��وات الطويلة امل��سية، حيث �سبق له 
العم��ل م��ع املنتخب التون�سي يف ك�أ���س اإفريقي� 
اإىل ج�نب ن�دي الرتجي الري��سي يف البطولت 
املحلي��ة ودوري اأبط���ل الع��رب، كم��� عم��ل مع 
الأندي��ة الإم�راتي��ة الوحدة واجلزي��رة وال�سب�ب 
واأهلي دب��ي و�سوًل اإىل ال�سع��ب". وغ�در املدير 
الفن��ي الدكتور امل�سف��ر اإىل املن�م��ة لر�سد لق�ء 
الوح��دات مع املح��رق البحريني �سم��ن اجلولة 
الث�ني��ة م��ن ك�أ�س الحت���د الآ�سي��وي، يف حني 
يت��وىل اجله�ز املع���ون بح�سور امل��درب الع�م 
جم�ل ابو ع�بد واملدرب عبداهلل اأبو زمع مت�بعة 
لق���ء الأهل��ي وال��وزراء العراق��ي والت��ي انتهت 

ب�لتع�دل اليج�بي بهدف ملثله.

في كأس االتحاد اآلسيوي

القوة الجوية يستعيد توازنه بتغلبه على الحد البحريني والزوراء يكتفي بالتعادل أمام األهلي األردني
و�س��ف العراق��ي حكيم �س�ك��ر، م��درب ال�سويق خ�س���رة فريقه من 
اجلي���س ال�سوري ب�مل�ستحقة ، لفت��� اإىل اأن رج�له مل يقدموا الأداء 
ال��ذي ي�سف��ع لتحقي��ق الف��وز معرتًف� اأن خ��ط هجوم��ه ك�ن خ�رج 

اخلدمة.
وخ���رش ال�سويق عل��ى ملعبه - مبجمع ال�سلط���ن ق�بو�س الري��سي 
ببو���رش م��ن �سيف��ه اجلي���س ال�س��وري به��دف دون رد يف املرحلة 
الث�ني��ة م��ن بطولة ك�أ���س الحت�د ال�سي��وي ليتجم��د ر�سيده عند 

نقطة واحدة.
وق���ل احلكيم يف املوؤمت��ر ال�سحفي: "رغم ان ه��دف املب�راة ج�ء 
عك�س �سري اللق�ء، اإل اأن فوز اجلي�س ك�ن م�ستحق�، افتقدن� احلم��س 
والرغب��ة احلقيقي��ة يف حتقي��ق الفوز ورمب��� نع�نى م��ن الإجه�د ، 

فخو�س 7 مب�ري�ت يف 25 يوم� اأمًرا يف غ�ية ال�سعوبة".
واأ�س���ف: "مل يك��ن فريقي الذي اأعرفه، انه فري��ق اآخر غري ال�سويق 
املع��روف بقوته وحم��س لعبيه وبحثهم ال��دوؤوب عن الفوز حتى 
الرمق الخري، اهدرن� فر�س عدة ، وجنح املن�ف�س يف الت�سجيل من 

الفر�سة الوحيدة التي اآلت له "
 وت�ب��ع: "دفعن� ثمن اخلط���أ الفردي غ�لي� ، 3 نق���ط ك�ن بو�سعن� 
ح�سده��� ط���رت للمن�ف�س ، افتقدن� الرتكيز يف كثري من الحي�ن ، 
وخط الهجوم غ��ري ف�عل، والبدلء مل يغريوا من المر �سيء ف�لعبد 
النوفلي وت�سي ت�سي وحم�سن الغ�س�ين لي�سوا يف م�ستواهم املعهود".

يعلن مدرب املنتخب ال�سعودي، الهولندي بريت ف�ن م�رفيك 
ق�ئم��ة الأخ�رش التي �ست�س�رك يف مب�راتي ت�يالند والعراق، 
�سمن الت�سفي���ت الآ�سيوية املوؤهلة لنه�ئي���ت ك�أ�س الع�مل 
2018، وذلك ظهر ال�سبت املقبل، عقب اإنق�س�ء نه�ئي ك�أ�س 
ويل العهد الذي ُيلعب م�س�ء يوم اجلمعة بني الن�رش والحت�د.
وك�سفت تق�رير �سحفية، اأن م�رفيك �سي�ستبعد اأكرث من لعب 
ب�سبب ابتع�دهم عن مزاولة الكرة مثل ح�ر�س الن�دي الأهلي 
حممد العوي�س اأو ب�سب��ب الإ�س�بة مثل �س�يع �رشاحيلي.ومن 
جه��ه اأخ��رى، �سيعو���س غي���ب امل�ستبعدين ب�س��م اأكرث من 
لع��ب ت�ألق��وا خالل املب�ري���ت الأخرية مث��ل مدافع الأهلي 
�سعي��د املول��د، وح�ر���س احت���د جدة ف��واز الق��رين وح�ر�س 
الن���رش عب��د اهلل العنزي.يذكر اأن منتخ��ب ال�سعودية يت�سدر 
املجموع��ة الث�ني��ة بر�سيد 10 نق�ط وبف���رق الأهداف عن 
منتخ��ب الي�ب�ن.ويواجه الأخ���رش املنتخب الت�يالندي يوم 
23 م�ر�س/اآذار احل�يل، وبعده� بخم�سة اأي�م يواجه العراق 

يف مدينة جدة.

 خ���رش منتخب �سب�ب ال�س�لت اأم�م ن�دي "ي��سني 
ب���رشو" )�س�د���س الرتتي��ب يف ال��دوري الإي��راين ( 
ب�ربعة اهداف لثالث��ة يف مب�راة حت�سريية ت�سبق 
اللق�ء املرتقب مع منتخب �سب�ب اإيران، جرت اليوم 
عل��ى ق�ع��ة قم املقد�س��ة وح�رشه� جمه��ور غفري. 
وتقدم منتخبن� ال�سب�بي بهدفني يف الن�سف الأول 
من املب�راة ج���ءت ب�م�س�ء الالعبني حيدر جميد 
وزي��ن الع�بدي��ن عبد الرزاق ، لك��ن الفريق الإيراين 
ا�ستط���ع اأن يعود اإىل املب���راة بف�سل اخلرة التي 
ميتلكه� لعبيه، حيث متكن من اإحراز ثالثة اأهداف 
،لت�سبح النتيجة -2 3 لإيران. الالعب فهد ميث�ق 
وم��ن �رشبة ج��زاء يع���دل الكفه للع��راق، بعد هذا 
اله��دف �سن لعبين� هجم�ت امط��روا فيه� املرمى 
الإي��راين ال��ذي وقف ح�ر�سهم ح�ئ��ال دون ت�سجيل 

الأه��داف، الدقيق��ة الأخ��رية وم��ن هجم��ة مرت��دة 
ت�سه��د اإحراز هدف الف��وز الرابع للفري��ق الإيراين . 
اجلم�ه��ري الإيرانية �سفقت كث��رياً للم�ستوى الرائع 
ال��ذي قدم��ه منتخبن��� ال�سب�بي ب�لرغ��م من ف�رق 
العم��ر واخل��رة بينه��م وب��ني الفري��ق املن�ف���س، 
و�سه��دت املب���راة ح�س��ور غ��ري طبيع��ي ملدرب��ي 
الأندية الإيرانية ال��ذي اأكدوا اأن ال�س�لت العراقية 
ق�دم��ة وبقوة.  وبغ�س النظ��ر عن النتيجة يف هذه 
املب�راة واملب�رت��ني الق�دمتني مع منتخب �سب�ب 
اإيران، اإل اأن الف�ئدة ل تقدر بثمن ،لأنن� نلعب اأم�م 
اإي��ران بطلة اآ�سي� والث�لث على الع�مل، حيث يط�لب 
لعبين� م��ن اجلم�هري العراقي��ة والإعالم الوقوف 
معهم ودعمهم، ويع�هدونهم بتحقيق نتيجة طيبة 

للعراق يف البطولة الأ�سيوية.

كّلف��ت جلن��ة احل��ك�م يف الحت���د الآ�سي��وي لك��رة 
الق��دم، الط�قم ال��دويل العراقي ال��دويل املوؤلف من 
مهن��د ق��سم حكم��� و�سط��� وم�س�عدي��ه موؤيد حممد 
عل��ي وواثق مدل��ل وزيد ث�م��ر حكمً� رابع��ً� لقي�دة 
مب�راة فريقي الأهلي الإم�راتي والتع�ون ال�سعودي 
حل�س���ب اجلولة الث�لثة يف املجموعة الوىل بدوري 
اأبط���ل اآ�سي� التي ت�سيفه� دب��ي الإم�راتية يوم 13 
م�ر���س /اآذار احل�يل.ي�س���ر اىل ان ف��رق املجموعة 
الوىل متل��ك 3 نق���ط عل��ى التوايل وه��ي ا�ستقالل 
طه��ران الإي��راين ولوموكتي��ف ط�سقن��د الأوزبك��ي 

والأهل��ي الإم�رات��ي والتع�ون ال�سع��ودي. كم� منح 
الحت���د الآ�سي��وي بكرة الق��دم، ثقته ل��ذات الط�قم 
العراق��ي لإدارة مب�راة منتخب��ي اأوزبك�ست�ن وقطر 
الت��ي �ستجرى يف ملع��ب بونيودك��ور يف الع��سمة 
ط�سقند يوم 28 م�ر�س /اآذار احل�يل حل�س�ب اجلولة 
ال�س�بع��ة للمجموع��ة الآ�سيوي��ة الأوىل املوؤهل��ة اىل 
موندي���ل رو�سي��� 2018. ويقف املنتخ��ب الإيراين 
يف �س��دارة املجموع��ة الأوىل ول��ه 11 نقط��ة، يليه 
كوري��� اجلنوبية بع�رش نق�ط، ث��م اأوزبك�ست�ن وله 9 

ول�سوري� 5 ولقطر 4 نق�ط ثم ال�سني بنقطتني.

حكيم شاكر: خسارتنا من الجيش 
السوري مستحقة

السعودية تبدأ االستعداد 
لمواجهتي تايالند والعراق

شباب الصاالت يخسر في مباراته التحضيرية األولى

مهمتان آسيويتان للحكم الدولي مهند قاسم

ال�سق��ور حققوا املهم يف مب�راة ك�نت بداية ال�سوط الول 
فيه��� ه�دئة ن�سبيً� مع وجود بع���س الهجم�ت من ج�نب 
اجلوي��ة، لكن دون خطورة تذكر حتى ج���ءت الدقيقة 18 
الت��ي ك�د به��� حم�دي احمد ان يخطف ه��دف ال�سبق لكن 

كرته الراأ�سية مرت بجوار الق�ئم .
ليب��داأ احل��د البحرين��ي بدخول اج��واء املب���راة وا�ستط�ع 
تهدي��د اجلوية ب�أكرث من كرة، لكن دون خطورة تذكر على 
خ�سب�ت املرمى الثالث، لينح�رش اللعب بعد ذلك يف و�سط 
امللعب، م��ع وجود بع�س الهجم�ت عل��ى مرمى الفريقني 
لك��ن دون خط��ورة تذك��ر.  قب��ل نه�ي��ة ال�س��وط ا�ستف���ق 
اجلوي��ة، بعد ان هداأ ن�سبيً� و�سدد اأك��رث من كرة، اأمن� ت�ألق 

احل�ر���س احم��د عب����س يف الذود ع��ن مرم�ه وابع��د اأكرث 
م��ن كرة خط��رة لينتهي ال�س��وط الول ب�لتع���دل ال�سلبي. 
بداي��ة ال�سوط الث�ين ك�نت قوية م��ن ج�نب ال�سقور حيث 
ح�س��ل ب�س���ر ر�سن عل��ى ركلة ح��رة نفذه� نح��و املرمى، 
لك��ن احل�ر�س ا�ستط�ع ابعده� اىل �رشبة ركنية مل ت�ستغل 
ب�ل�سكل املطل��وب، ويف الدقيقة 61 متكن الدويل العراقي 
حم���دي احمد م��ن افتت���ح الت�سجي��ل بع��د ان ا�ستلم كرة 
و�سدده��� م��ن خ���رج منطق��ة اجل��زاء لت�سط��دم ب�ملدافع 
وتدخ��ل املرم��ى حم��رزاً ه��دف اجلوي��ة الأول. بع��د ت�سع 
دق�ئ��ق م��ن اله��دف، وحتديداً عن��د الدقيق��ة 70، ا�ستط�ع 
عم���د حم�س��ن من مت�بعته للك��رة التي ارت��دت من مدافع 
الفري��ق البحرين��ي، لي�سدده��� عل��ى ميني احل�ر���س معلنً� 
ع��ن اله��دف الث�ين لل�سق��ور. تراجع اداء اجلوي��ة بعد ذلك 

ب�س��كل ملح��وظ لي�ستغل الالعب اوجي اكب��� خط�أ دف�عي، 
وي�ستل��م الك��رة داخ��ل منطقة ج��زاء اجلوية وي�س��ع الكرة 
عل��ى ميني فهد ط�ل��ب، ليقل�س الف�رق للح��د عند الدقيقة 
76 . ا�ستم��رت املب�راة بهذه النتيجة حتى انته�ء الوقت 
ال�سل��ي ليحت�س��ب بعده� احلك��م ثالث دق�ئ��ق وقت بدل 
�س�ئع ا�ستط�ع فيه� اجلوية تهديد مرمى احلد بكرة راأ�سية 
من حم���دي احمد، لكن احل�ر�س ا�ستط���ع �سده� لتنتهي 
املب���راة بف��وز اجلوية بهدف��ني مق�بل ه��دف واحد للحد . 
ام��� يف مب�راة ال��زوراء، ف�لبداية ك�نت قوية من النوار�س 
حي��ث ا�ستط�ع الفريق فر�س �سغط��ه الهجومي وال�سيطرة 
عل��ى جمري�ت املب���راة وا�ستط�ع��وا الو�س��ول اىل مرمى 
الهل��ي لك��ن دون خط��ورة حقيقية تذك��ر .  اعتمد الهلي 
على الهجم�ت املرت��دة م�ستغال تقدم لعبي فريق الزوراء 

ومتكن ال��دويل ال�سنغ�يل احل�ج م�لك عند الدقيقة 34 من 
افتت���ح الت�سجيل بعد كرة عر�سي��ة من الالعب يزن ثلجي 
لي�ستلمه� م�لك وي�سعه� على ميني حممد ق��سد معلن� عن 

ت�سجيله هدف ال�سبق لالهلي .
ال�س��وط الث�ين مل يختلف كثرياً ع��ن �س�بقه فقد بداأ الزوراء 
هجوم��ه املكثف لكن الدف���ع واحل�ر���س ا�ستط�عوا ابع�د 
الكرات، واج��رى املدير الفني للزوراء تبديال بدخول اأجمد 
كل��ف بدل م��ن ح�سني جوي��د لزي���دة الكث�ف��ة الهجومية 
من اج��ل التعديل.  حت�سل الزوراء عل��ى ركلة جزاء نفذه� 
ال��دويل العراقي عالء عب��د الزهرة بنج�ح عند الدقيقة 61 
لت�سب��ح النتيجة 1-1، ومنع الق�ئ��م تي دني�س املحرتف 
يف �سفوف الهل��ي من هدف حمقق بعد ان ارتقى الخري 

لكرة عر�سية حوله� براأ�سه لكن الق�ئم حرمه من الهدف.

ا�ستطاع فريق القوة 
اجلوية، ا�ستعادة توازنه 

بفوزه على احلد البحريني 
بهدفني مقابل هدف واحد، 

فيما عقد ممثل الكرة 
العراقية الآخر فريق 

الزوراء حظوظه بعد تعادله 
اأمام الهلي الأردين بهدف 

لكال الفريقني يف اجلولة 
الثانية من بطولة كاأ�س 

الحتاد الآ�سيوي.

بغداد ــ محمد خليل

وا�سل منتخب العراق ب�لك��رة ال�س�طئية،نت�ئجه 
الهزيل��ة وخ���رش من نظ��ريه الي�ب���ين 2-11 يف 
مب���راة ج��رت عل��ى ملع��ب الك��رة ال�س�طئية يف 
تريينغ�نو، يف اإط�ر اجلولة الث�نية من من�ف�س�ت 
للك��رة  اآ�سي���  بطول��ة  يف  الث�لث��ة  املجموع��ة 
ال�س�طئية 2017 التي تق�م يف مدينة تريينغ�نو 
امل�ليزية. ت�ك�كي اوب� �سجل يف الدق�ئق، )1 و5 
و26 و35( وت�كوي��� اك�غوم��� عن��د الدقيقت��ني، 
)6 و9( وت�ك��سوك��ي غوت��و يف الدقيق��ة )12( 
و�سينغ��و �سريوكين� يف الدقيق��ة، )15( و�سوت�رو 
ه�راغوت�س��ي عند الدقيق��ة، )23( وجون �س�ك�ت� 
يف الدقيق��ة، )27( واوزو موري��را عن��د الدقيق��ة، 
)28( اأه��داف الي�ب���ن، يف ح��ني اأح��رز ح�س��ني 
اإبراهي��م عن��د الدقيق��ة،)16( وم�سطف��ى حمم��د 
و�سه��دت  الع��راق.  ه��ديف   )28( الدقيق��ة،  يف 
املب�راة الث�ني��ة �سمن ذات املجموعة اأي�سً� فوز 

الإم�رات على قطر 1-8. وح�فظت الي�ب�ن على 
�س��دارة ترتي��ب املجموع��ة بر�سي��د 6 نق�ط من 
مب�رات��ني، بف�رق الأه��داف اأم�م الإم���رات، يف 
ح��ني بق��ي ر�سيد الع��راق وقطر م��ن دون نق�ط. 
وتق���م اجلول��ة الث�لث��ة والأخرية م��ن من�ف�س�ت 
املجموعة اليوم الأربع���ء، حيث تلتقي الإم�رات 
م��ع الي�ب���ن، والعراق م��ع قطر.  وك�ن��ت اجلولة 
الأوىل �سه��دت، اأم�س الول الثنني، فوز الإم�رات 
عل��ى الع��راق 0-6، والي�ب�ن عل��ى قطر 14-0. 
وي�س���رك يف البطول��ة 12 منتخب��ً� موزع��ة على 
ثالث جمموع�ت، ويت�أهل اإىل الدور قبل النه�ئي 
�س�حب املركز الأول يف كل جمموعة، اإىل ج�نب 
اأف�س��ل فريق يحتل املركز الث���ين. اجلدير ب�لذكر 
اأن املنتخب���ت الثالثة الأوىل يف البطولة حت�سل 
على بط�ق�ت الت�أهل من اأجل امل�س�ركة يف ك�أ�س 

الع�مل للكرة ال�س�طئية 2017 يف الب�ه�م�.

ح��ث وزير ال�سب���ب والري��سة عب��د احل�سني عبط�ن، 
م��درب املنتخ��ب الوطني را�سي �سني�س��ل على تقدمي 
اف�س��ل امل�ستوي���ت لبل��وغ نه�ئي���ت ك�أ���س الع���مل 
يف رو�سي��� 2018، فيم��� اكد على ���رشورة اللتزام 
ب�ل��دوري  للم�س�رك��ة  ال�سي��وي  الحت���د  ب�سواب��ط 
املمت�ز.وق���ل بي���ن ن���رشه املوقع الر�سم��ي لوزارة 
ال�سب���ب اإن "وزي��ر ال�سب���ب والري��س��ة عبد احل�سني 
عبط���ن، ا�ستقب��ل رئي�س الحت���د العراق��ي املركزي 
لك��رة القدم عبد اخل�لق م�سع��ود وع�سو احت�د اللعبة 
ك�ظم حممد �سلط�ن ومدرب املنتخب الوطني را�سي 
�سني�س��ل، اإذ مت خ��الل اللق���ء من�ق�س��ة الم��ور الت��ي 
تخ���س م�س��رية الك��رة العراقية".واكد عبط���ن وفقً� 
للبي���ن، عل��ى "���رشورة اللت��زام ب�سواب��ط الحت�د 
ال�سي��وي للعبة ب�س�أن م�س�ركة اندية الدوري املمت�ز 
الت��ي متتل��ك مالع��ب مط�بق��ة ملوا�سف���ت الحت�د 
ال��دويل لك��رة الق��دم )فيف���(، وعل��ى الندي��ة ادام��ة 

مالعبه� وح�س��ب موا�سف�ت )فيف�( لكي يتم ال�سم�ح 
له��� ب�مل�س�ركة ب�لدوري املمت���ز"، مبينً� اأن "اإدامة 
مالع��ب ك��رة الق��دم يف الع��راق �ست�سه��م يف تطوي��ر 
الري��سة العراقية ول�سيم� ان العراق مقبل على رفع 
احلظ��ر عن مالعبه".وا�س�ف البي�ن اأن "عبط�ن حث 
�سني�س��ل عل��ى تقدمي م�ستوي���ت كبرية تلي��ق ب�سمعة 
الري��س��ة العراقية خ��الل مب�ري�ت��ه الق�دمة �سمن 
ت�سفي�ت ك�أ�س الع���مل، وان ال�سعب العراقي ب�أجمعه 
ينتظ��ر الفرحة من خالل حتقيق الف��وز، لفتً� اإىل ان 
"وزارة ال�سب���ب والري��س��ة �ستق��دم الدعم املطلوب 
اىل املنتخ��ب الوطن��ي حل��ل جمي��ع امل�س���كل الت��ي 
يع���ين منه�".م��ن ج�نب��ه اأك��د �سني�س��ل، ان "لعبي 
املنتخ��ب ق�دري��ن على حتقيق الف��وز يف املب�ري�ت 
املقبلة وبذل م�ستوي�ت كبرية تليق ب�سمعة الري��سة 
العراقي��ة والت�أهل لنه�ئي�ت ك�أ���س الع�مل يف رو�سي� 
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منتخب الشاطئية يواصل نتائجه الهزيلة 
ويخسر من اليابان بـ11 هدفًا

عبطان يحث شنيشل على تقديم أفضل 
المستويات لبلوغ نهائيات كأس العالم
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