
 ت��وج منتخ��ب �إي��ر�ن بلق��ب بطولة �آ�سي��ا للكرة 
�ل�ساطئي��ة 2017 يف ماليزي��ا، بع��د ف��وزه على 
�أم���س  �لنهائي��ة،  �ملب��ار�ة  يف   7-2 �لإم��ار�ت 
�ل�سبت، على ملعب �لكرة �ل�ساطئية يف ترينغانو.

وكانت �ليابان �أحرزت �ملركز �لثالث يوم �ل�سبت 
�أي�سًا بعد تغلبها على لبنان 6-3.

 وح�سلت �ملنتخب��ات �لثالثة �لأوىل يف �لبطولة 
بطاق��ات  عل��ى  و�لياب��ان(  و�لإم��ار�ت  )�إي��ر�ن 
�لتاأه��ل من �أجل �مل�ساركة يف كاأ�س �لعامل للكرة 

�ل�ساطئية 2017 يف �لباهاما.
�ل��دور �لأول  �إي��ر�ن ت�س��در يف   وكان منتخ��ب 
ترتي��ب �ملجموع��ة �لأوىل بر�سي��د 12 نقطة من 
�أرب��ع مباري��ات، حيث فاز عل��ى ماليزيا 14-0 
وعل��ى �أفغان�ست��ان 1-6 وعل��ى �ل�سني 10-0 
وعل��ى �لبحري��ن 2-5، ثم فاز يف قب��ل �لنهائي 

على �ليابان 8-6.
 يف �ملقاب��ل ت�سدرت �لإمار�ت ترتيب �ملجموعة 
�لثالث��ة بر�سي��د 9 نق��اط م��ن ث��الث مباريات، 
بعدما تفوقت على �لعر�ق 0-6 وعلى قطر 8-1 
وعلى �ليابان 4-5، قبل �أن تفوز على لبنان يف 

قب��ل �لنهائي بف��ارق ركالت �لرتجيح 1-2 بعد 
تعادل �لفريقني 4-4.

وجاء تاأه��ل �ملنتخب �لإمار�تي بع��د فوزه على 
تع��ادل  بع��د   ،2-1 �لرتجي��ح  ب��ركالت  لبن��ان 
�ملنتخبني 4-4 يف �لوقتني �لأ�سلي و�لإ�سايف 
يف مب��ار�ة �ل��دور ن�س��ف �لنهائي، �لت��ي �أقيمت 
على ملعب �لك��رة �ل�ساطئية يف جزيرة تريجنانو 

�ملاليزية.
و�سج��ل �أهد�ف �لإمار�ت يف تلك �ملبار�ة كاًل من 
�أحم��د ب�رض من �رضبة جز�ء، وهيثم حممد، وعلي 
حممد )هدف��ني(، وللبنان �أحمد ج��اردة، وحممد 
مط��ر، وحممد مرح��ي )هدفني(، و�سج��ل ركالت 
�لرتجيح لالإمار�ت، ه�سام �ملنت�رض وعلي حممد.
فيم��ا ج��اء تاأه��ل �ي��ر�ن �ىل �ملب��ار�ة �لنهائي��ة 
بع��د فوزه عل��ى �ليابان 6-8 عل��ى ملعب �لكرة 
�ل�ساطئية يف ترينغانو، �سمن �لدور قبل �لنهائي 

من �لبطولة.
وم�سل��م  و27(   4( ز�ده  �أحم��د  حمم��د  و�سج��ل 
مي�سيغ��ار )11( وحممد علي خمت��اري )12 من 
�رضب��ة ج��ز�ء و23( وح�سن عب��د�هلل )14 و33( 

و�سي��د علي نظ��ام )31( �أهد�ف �إي��ر�ن، يف حني 
وتاكوي��ا  و36(   3( غوت��و  تاكا�سوك��ي  �أح��رز 

�كاغوم��ا )9 و29( وتاكاك��ي �وب��ا )11( و�وزو 
مورير� )13( �أهد�ف �ليابان. ويف مبار�ة �خرى، 

ح�سل منتخب �ليابان على بطاقة �لتاأهل لكا�س 
�لع��امل بعدم��ا تغل��ب عل��ى لبن��ان 3-6 ، �م���س 
�ل�سبت، على ملعب �لكرة �ل�ساطئية يف ترينغانو، 
�سمن مبار�ة حتديد �ملركزين �لثالث و�لر�بع يف 
بطولة �آ�سيا للكرة �ل�ساطئية 2017 يف ماليزيا.

و�سج��ل تاكا�سوك��ي غوت��و )2 و16 و27 و36( 
�وب��ا  وتاكاك��ي   )12( هار�غوت�س��ي  و�سوت��ارو 
)31( �أه��د�ف �ليابان، يف حني �أحرز هيثم فتال 

)16 و28( وحممد مرحي )25( �أهد�ف لبنان.
�لثالث��ة �لأوىل يف  �أن �ملنتخب��ات  �إىل   وي�س��ار 
�لبطول��ة حت�سل عل��ى بطاقات �لتاأه��ل من �أجل 
�ل�ساطئي��ة  للك��رة  �لع��امل  كاأ���س  �مل�سارك��ة يف 

2017 يف �لباهاما.
 وكان منتخ��ب �ليابان تاأهل للدور قبل �لنهائي 
كاأف�س��ل فريق يح�سل على �ملرك��ز �لثاين، حيث 
جاء باملركز �لثاين يف �ملجموعة �لثالثة بر�سيد 
6 نق��اط من ثالث مباري��ات، متاأخر�ً بفارق 3 
نق��اط خلف �لإمار�ت �ملت�س��درة، بعد فوزه على 
قطر 0-14 وعلى �لعر�ق 2-11 وخ�سارته �أمام 
�لإم��ار�ت 5-4، ثم خ�رض يف قب��ل �لنهائي �أمام 

�إير�ن 8-6.  يف �ملقابل ت�سدر لبنان ترتيب 
�ملجموعة �لثانية بر�سيد 6 نقطة من مبار�تني، 
حي��ث فاز على تايالند 1-6 وعلى عمان 4-3، 
قب��ل �أن يخ���رض يف �ل��دور قب��ل �لنهائ��ي �أم��ام 
2-1 بع��د  �لرتجي��ح  بف��ارق ركالت  �لإم��ار�ت 

تعادل �لفريقني 4-4.
ه��ذه  �لعر�ق��ي يف  �لوطن��ي  �ملنتخ��ب  و�س��ارك 
�مل�سابق��ة ولكنه خرج من �لدور �لول، بعد تلقيه 
هزميت��ني و�نت�س��ار و�حد، حي��ث و�جه �ملنتخب 
�لمار�ت��ي يف �وىل مباري��ات �لبطول��ة وخ���رض 
ب�ست��ة �ه��د�ف دون رد، فيما تلق��ى هزمية ثقيلة 
م��ن �ملنتخ��ب �لياب��اين حني ه��زم ب���11 هدفًا 
لهدف��ني، ليح��رز بعده��ا �نت�س��اره �لوحي��د على 
قط��ر ب��ركالت �لرتجيح �سم��ن �جلول��ة �لخرية 
م��ن �لت�سفي��ات، بعد �ن �نته��ى �لوقتني �ل�سلي 
و�ل�سايف بالتعادل �ليجاب��ي بهدفني ملثلهما 
وجاءت �ه��د�ف منتخبنا بام�س��اء حممد ناجي 
وعام��ر حمي��د، وف��از منتخبن��ا بف��ارق ركالت 
�لرتجي��ح 2-3  ليحرز �ملرك��ز �لثالث يف ترتيب 

�ملجموعة �لنهائي. 

حصاد الدوري الممتاز

الشرطة والنفط يتقاسمان الصدارة والميناء يعود الى االنتصارات من بوابة السماوة
متك��ن لع��ب �ملنتخ��ب �لوطني ون��ادي �لعرب��ي �لكويت��ي، علي 
ح�سني، من ت�سجيل �أول �أهد�فه يف �لدوري �لكويتي، حني �سجل 
يف �ملبار�ة �لتي �نتهت بفوز �لعربي على �سيفه �ل�سباب باربعة 
�ه��د�ف له��دف �سم��ن مناف�س��ات �ل�سب��وع �ل���15 م��ن �لدوري 

�لكويتي لكرة �لقدم.
�ل�سوط �لول من �للقاء �سهد مبادرة �لعربي للهجوم منذ �لبد�ية، 
ومتكن��و� من هز �سباك �ل�سباب باله��دف �لول يف �لدقيقة �ل�25 
ع��ن طري��ق �بر�هي��م كيت��ا، و�ساع��ف زميل��ه �أم��ني �ل�رضميطي 
�لنتيج��ة يف �لدقيقة ٣٠ من ركلة ج��ز�ء، قبل �أن  يقل�س �ل�سباب 
�لفارق يف �لدقيقة ٣٣ بو��سطة �لالعب عي�سى با عندما جنح من 
ترجم��ة ركلة ج��ز�ء بنجاح، لينتهي �ل�س��وط �لول بتقدم للعربي 

بهدفني لهدف.
و�سه��د �ل�س��وط �لثاين حالة ط��رد للزو�ر يف �لدقيق��ة �ل�69، حني 
تلق��ى �لالع��ب غور�تي��ل �لبطاقة �حلم��ر�ء، مما دعى �بن��اء �لد�ر 
لالندف��اع �لهجوم��ي �ل��ذي �ثمر عن �له��دف �لثال��ث يف �لدقيقة 
�ل���71 عن طري��ق �أمني �ل�رضميط��ي من ركلة ج��ز�ء، فيما �ختتم 
جن��م منتخبنا �لوطن��ي علي ح�سني رباعي��ة �لعربي يف �لدقيقة 
٩٠ م��ن ركل��ة حرة مبا�رضة. ح�سني �س��ارك ��سا�سيًا يف �ملبار�ة 
وق��دم م�ست��وى ممي��ز و�س��ط ��س��ادة م��ن �ملحلل��ني �لكويتي��ني 

بامل�ستوى �ملميز لالعب و�لذي �ثمر عن �ول �هد�فه مع �لفريق.

�أعل��ن �جله��از �لإد�ري لن��ادي �لوك��رة �لقط��ري، �أن فريق 
�لكرة �سيخو�س ث��الث مباريات ودية خالل فرتة �لتوقف 
�حلالية لدوري جنوم قطر ب�سبب �رتباط �لعنابي مببارتي 
�إي��ر�ن و�أوزبك�ست��ان يوم��ي 23 و28 مار���س �حل��ايل يف 
�لت�سفيات �لآ�سيوية �ملوؤهلة لكاأ�س �لعامل برو�سيا 2018. 
وب��د�أت �ملباريات �لودية بلقاء �لري��ان م�ساء �م�س �ل�سبت 
18 مار���س �حل��ايل، يف �لوق��ت �لذي يبح��ث فيه �جلهاز 
�لإد�ري عن طرفني للقائني وديني يومي 23 و26 مار�س. 
وي�سعى �جله��از �لفني للفريق �لوك��ر�وي بقيادة �لتون�سي 
قي���س �ليعقوبي لالتف��اق على �ملبار�ت��ني يف �أ�رضع وقت 
م��ع ع��ودة �لفري��ق للتدريب��ات ليتمكن �جله��از �لفني من 
خاللهما عل��ى �لوقوف على �حلالة �لفنية و�لبدنية جلميع 

�لالعبني قبل ��ستئناف �لدوري .
ويحت��ل �لوك��رة �ملرك��ز �لأخ��ري بج��دول ترتي��ب �لدوري 
�لقط��ري بر�سيد 14 نقطة و�ساأمله �أ�سب��ح �سعيفًا للغاية 

يف �إمكانية �لبقاء بالدوري.

�أعلن �لحتاد �لآ�سيوي لكرة �لقدم فوز �ل�سوري 
عمر �ل�سوم��ا مهاجم نادي �لأهل��ي �ل�سعودي 
بجائ��زة هدف �لأ�سب��وع، �ملقدم��ة من �رضكة 
�ليان��ز، وذلك ع��ن مباري��ات �جلول��ة �لثانية 
م��ن دور �ملجموع��ات يف دوري �أبط��ال �آ�سيا 
2017. وج��اء ذلك بعد �لت�سويت �لذي جرى 
ع��ر مو�ق��ع �لتو��س��ل �لجتماع��ي، حيث مت 
تر�سيح �أربعة �أهد�ف وفق �لتايل: -1ريكاردو 
غ��ولرت )غو�نغزهو �يفرغر�ن��د( يف �ملبار�ة 
�أم��ام �س��وون �سام�سون��غ بلو وينغ��ز، -2 نام 
تاي-ه��ي )خلوي��ا( يف �ملبار�ة �أم��ام �لفتح، 

-3 عم��ر �ل�سوما )�لأهل��ي( يف �ملبار�ة �أمام 
زوباه��ان، -4 ثري�ت��ون بومناث��ون )مو�ن��غ 
ثون��غ يونايت��د( يف �ملب��ار�ة �أم��ام كا�سيم��ا 
�نتل��ريز. و��ستط��اع �ل�سوم��ا �ن ي�سج��ل هدفًا 
ر�ئع��ًا من ركلة ح��رة ثابتة �سدده��ا بقوة من 
قو�س �جل��ز�ء، لي�سعها يف �على �لز�وية �ل�90 
ملرم��ى ذوب �ه��ن �لي��ر�ين، حيث من��ح �لفوز 
لفريق��ه يف �لدقيق��ة �ل�85 من عم��ر �ملبار�ة، 
حي��ث كان �لهدف هو �لثاين لالعب يف م�سو�ر 
دوري �بطال �آ�سي��ا بعد هدفه �لول يف مرمى 

فريق بونيودكور �لوزبكي.

�ف��اد م�سدر يف �لحت��اد �لعر�ق��ي �ملركزي بكرة 
�لق��دم، �أن �حلار�س �لعر�ق��ي �ملغرتب قي�س �لعاين 
�سي�سل �لي��وم �ىل �لعا�سمة بغد�د من �أجل ��سد�ر 

جو�ز �سفر عر�قي للحار�س.
وقال �مل�س��در ل�)�جلورنال( �إن "حار�س �ملنتخب 
�لوطن��ي ونادي في�س��ال كر�ك��وف �لبولندي قي�س 
�لع��اين، �سي�س��ل �لعا�سمة بغد�د من �ج��ل ��سد�ر 
ج��و�ز �سفر عر�قي للحار�س كي يتيح له �مل�ساركة 
ر�سمي��ًا مع �ملنتخ��ب �لوطني يف ت�سفي��ات �آ�سيا 
رو�سي��ا  يف  �لع��امل  كاأ���س  لنهائي��ات  �ملوؤهل��ة 
2018". و�سب��ق للع��اين �ن �ن�سم م��ع �ملنتخب 

�لوطن��ي يف �ملع�سك��ر �ل��ذي �أقي��م يف �ربيل حتت 
قي��ادة �ملدرب �حل��ايل للمنتخب ر��س��ي �سني�سل، 
وم��ن �ملرج��ح �ن يك��ون �حلار���س، �إ�ساف��ة قوية 
ملرك��ز حر��س��ة �ملرمى ل�سيما م��ع �لطول �لفارع 
��ستق��ر�ره يف  ب��ه، بال�ساف��ة �ىل  �ل��ذي يتمي��ز 
�لدوري��ات �لأوربية و�سغر عم��ره. �حلار�س قي�س 
�لع��اين، م��ن مو�لي��د 29/3/1997 لأب عر�قي 
و�أم بولندي��ة، يلعب حل�ساب نادي في�سال كر�كوف 
�لبولن��دي )درج��ة ثاني��ة(، ومثل منتخ��ب �سباب 
بولن��د� حت��ت 18 عام، ف�س��ال ع��ن �إم�سائه فرتة 
يف �كادميي��ة ن��ادي ملق��ا �ل�سب��اين و�نخرط يف 
تدريبات �لفريق �لأول للنادي، ونال جائزة �أف�سل 

حار�س و�عد يف �حدى �لبطولت �لأوروبية.

علي حصني يسجل أول أهدافه
 في الدوري الكويتي 

الوكرة يخوض ثالث وديات 
خالل توقف الدوري القطري

السوما يفوز بجائزة هدف األسبوع في دوري أبطال آسيا

قيس العاني يصل إلى بغداد للحصول على جواز عراقي

 و�سق��ط نف��ط �لو�سط يف ف��خ �لتعادل �م��ام فريق �لكرخ 
يف �ب��رز مباريات �جلولة �ل���22 من دوري �لنخبة لكرة 
�لقدم. �لتع��ادل �ل�سلبي فر�س نف�سه على �ملو�جهة �لتي 
جمع��ت �ل�رضطة و�سيفه �لنفط يف �إط��ار �ل�سبوع �ل�22 
من �ل��دوري �لعر�قي لك��رة �لقدم، حيث �بق��ى �لفريقان 
عل��ى �ل�سد�رة ويف ر�سي��د كل منهم��ا )44 نقطة(، ومل 
ينج��ح �أي منهما يف ف�س �ل�رض�ك��ة، �إذ مل ترتِق �ملبار�ة 
للم�ست��وى �ملاأم��ول م��ن �لفريق��ني �ملت�سدري��ن، وظهر 
�لتوج�س على �لفريقني، طو�ل �سوطي �ملبار�ة. �لفريقان 
لعب��ا بتكتيك مغل��ق، طغت علي��ه �ل�سبغ��ة �لدفاعية، �إذ 
ب��د�أ �ل�س��وط �لأول مم��اًل روتينًي��ا، وظه��ر �لقتناع على 
�لفريق��ني بنتيجة �لتعادل مع نهاي��ة �ل�سوط �لأول. ومل 

يتغري �حلال يف �ل�سوط �لثاين، لي�ستمر �لأد�ء بذ�ت �لعقم 
�لهجوم��ي با�ستثن��اء حم��اولت خجولة م��ن �لفريقني. 
ويحت��ل �ل�رضطة و�لنف��ط �ل�سد�رة ب���44 نقطة )من 22 
مبار�ة(، ويف �ملركز �لثالث نفط �لو�سط ب�42 نقطة )20 
مب��ار�ة(، و�ل��زور�ء 41 نقطة )من 20 مب��ار�ة(، و�لقوة 
�جلوية 39 نقطة )من 18 مبار�ة(. ويف مو�جهة �خرى، 
��ستعاد فريق �مليناء نغمة �لنت�سار�ت بعدما حقق فوز� 
مهما عل��ى �سيفه �ل�سماوة بهدف��ني دون رد يف �فتتاح 
�جلولة �ل�22 من �ل��دوري �ملمتاز. حممد �سوكان �فتتح 
�لت�سجي��ل للميناء يف �لدقيق��ة 29، بعد �أن تلقى متريرة 
بيني��ة ذكية م��ن ح�سني عب��د �لو�حد لينف��رد باحلار�س 
وي�سكنه��ا �ل�سب��اك، لي�ساع��ف ح�س��ام مال��ك �لنتيج��ة 
لل�سفان��ة، بع��د تلقيه متري��رة عر�سية م��ن ح�سني فالح 
ليكمله��ا بر�أ�س��ه د�خل �ل�سباك حم��رز� �لهدف �لثاين يف 

�لدقيقة 41. ومل تتغري نتيجة �ملبار�ة يف �ل�سوط �لثاين، 
ليحق��ق فري��ق �ملين��اء 3 نق��اط جدي��دة، بينم��ا ت�ستمر 
معان��ات فريق �ل�سماوة، �لذي عجز عن حتقيق �لفوز يف 
22 مبار�ة. وبهذ� �لفوز رفع �مليناء ر�سيده �إىل �لنقطة 
40 لي�س��ل �إىل �ملرك��ز �خلام���س ب�سكل موؤق��ت، بينما 
جتم��د ر�سيد �ل�سماوة عند �لنقط��ة 9 يف �ملركز �لأخري. 
ويف مو�جه��ة ثالثة، �سقط نفط �لو�س��ط، يف فخ �لتعادل 
�ليجابي به��دف ملثاه �أمام �لك��رخ، يف �إطار مباريات 
�جلول��ة ذ�تها. �لك��رخ تقدم �أوًل ع��ر ورد �سالمة، �إل �ن 
نفط �لو�سط �أدرك �لتعادل عر فرحان �سكور، لريفع نفط 
�لو�س��ط، ر�سيده �إىل 43 نقطة، ويرتقي لل�سد�رة بجانب 
�ل�رضط��ة و�لنف��ط، فيما رف��ع �لكرخ ر�سي��ده �إىل �لنقطة 
13، ويرتق��ي للمركز �ل�17. ويف مب��ار�ة �أخرى، ح�سم 
�لتع��ادل �ل�سلبي مب��ار�ة �لنجف، و�سيف��ه نفط مي�سان، 

حي��ث عجز �لفريق��ان عن �لت�سجي��ل، ويكتفي كل منهما 
بنقط��ة و�ح��دة، ورفع �لنج��ف ر�سيده ل���36 نقطة، يف 
�ملركز �ل�سابع، بينما رف��ع نفط مي�سان، ر�سيده للنقطة 

26 باملركز �لعا�رض.
وحق��ق �لبحري، ف��وًز� كبرًي� على م�سيف��ه �حل�سني )-4
2(، حي��ث متكن �لبحري، من قل��ب �لطاولة على فريق 
�حل�سني بعد �ن �نتهى �ل�سوط �لأول بتقدم فريق �حل�سني 
به��دف دون رد، حي��ث �سجل �لبح��ري، 4 �أهد�ف �ل�سوط 
�لث��اين، لريفع ر�سي��ده �إىل 15 نقط��ة يف �ملركز �ل�15، 
فيما جتمد ر�سيد �حل�سني عند 13 نقطة، يف �ملركز 16.
وحق��ق �أمان��ة بغد�د، ف��وًز� كب��رًي� على �حل��دود، بثالثة 
�أه��د�ف دون رد، ليقف��ز مركزي��ن �إىل �لأم��ام، وي�س��ل 
للمرك��ز �ل�سابع، ب�36 نقط��ة، فيما بقي �حلدود باملركز 

21 نقطة.  13، بر�سيد 

وا�شل فريقا ال�شرطة 
والنفط �شدارة ترتيب 

الدوري العراقي املمتاز 
بعد تعادلهما �شلبيًا يف 

املباراة التي اقيمت على 
ملعب ال�شعب الدويل، 

فيما عاد امليناء اىل �شكة 
االنت�شارات بفوزه على 

ال�شماوة بهدفني نظيفني،

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 
�عل��ن ن��ادي كولومبو���س ك��رو �لمريك��ي ع��ن 
جتدي��د عق��د جنم��ه و لع��ب �ملنتخ��ب �لوطني 

�لعر�قي ج�سنت مري�م لثالث �سنو�ت ��سافية. 
�لمريك��ي  بال��دوري  يناف���س  �ل��ذي  و  ك��رو 
للمحرتف��ني، �عل��ن �ليوم و عر ع��دة من�سور�ت 
ع��ر موقع��ه و و�سائ��ل �لتو��س��ل ع��ن �سع��ادة 
�لد�رة و �ل��كادر �لفن��ي بتجدي��د �لالع��ب لعدة 

�سنني �خرى.
�لالع��ب و �ل��ذي ول��د ع��ام 1988 يف ولي��ة 
مل  عر�قي��ني،  �بوي��ن  م��ن  �لمريكي��ة  مي�سغ��ن 
ميث��ل مب�سريت��ه �لحرت�في��ة �ي ن��ادي �س��وى 
كولومبو�س، �ذ تعاقد معهم عام 2011 بعد �ن 
كان يلع��ب بفريق جامع��ة مي�سغن، حيث يعتر 
�لالع��ب �لوحيد �ل��ذي ي�ستم��ر مع �لن��ادي منذ 

مو�سم 2011 و بغاية �لن. 

و بع��د �ملو��سم �ل���7 �لناجحة جل�س��نت، �سيكمل 
�لالع��ب 3 مو��سم ��سافي��ة ليبقى ل�سنة 2020 
م��ع �لفريق �ل��ذي ��سبح حمرتف م��ن خالله و 
��ستدع��ي للمنتخ��ب �لعر�ق��ي ع��ام 2015 م��ع 

�ملدرب حكيم �ساكر. 
و��سارت تقارير �سحفية �ىل �ن عقد �لالعب بعد 
�لتجديد �زد�د لل�سعف، و خ�سو�سًا بعد �للقاب 
�ل�سخ�سي��ة و �جلماعي��ة �لعدي��دة �لت��ي ح�س��ل 
عليها �لالعب خ��الل مو�سمي 2015 و 2016 

على �سعيد �لدوري �ملحلي.
�لتو��س��ل  موق��ع  خ��الل  م��ن  ع��ر  ج�س��نت 
�لجتماع��ي "�لن�ستغ��ر�م" ع��ن �سك��ره لفريقه 
قائاًل: "�قدم �سك��ري �جلزيل للفريق �لوحيد �يل 
لعب��ت له، �ساو��س��ل �لعمل باأق�س��ى قدر ممكن 
جلل��ب �لجناز�ت لفريقي"، م�سيف��ًا "�ود �لقول 
للجماه��ري �ن ج�سنت ب��اٍق هنا فاأن��ا ممنت لهم 

ولدعمهم �لالحمدود".

�أكد وزير �ل�سب��اب و�لريا�سة عبد �حل�سني عبطان، 
�ل�سالمي��ة  �جلمهوري��ة  �ىل  �حلالي��ة  �لزي��ارة  �أن 
�لير�نية و�للق��اء بعدد م��ن �مل�سوؤولني �لير�نيني 
�ملخت�س��ني باملج��الت �لريا�سي��ة ومنه��م وزير 
�ل�سباب و�لريا�سة �لير�ين م�سعود �سلطاين ورئي�س 
�للجن��ة �لوملبي��ة �لير�ني��ة كيوم��رت ها�سم��ي، 
ق��د �ثمرت ع��ن ��ستح�س��ال �ملو�فق��ة و�ل�سمانات 
�لالزم��ة بخو���س جميع �لفرق �لير�ني��ة �للقاء�ت 
و�ملباريات يف جميع �ملالعب �لعر�قية، وب�سورة 
خا�س��ة فرق ك��رة �لق��دم وخما�سي �لك��رة و�لكرة 

�ل�ساطئية. 
�لعر�ق��ي،  "�لوف��د  �إن  بي��ان  يف  عبط��ان  وق��ال 
جن��ح يف �ب��ر�م �تفاقي��ات م�سرتك��ة تتي��ح لفرقنا 
مع�سك��ر�ت  �قام��ة  �للع��اب،  مبختل��ف  �لوطني��ة 
م�سرتكة وتنظيم لق��اء�ت ودية مع �لفرق �لير�نية 
مبختل��ف �للع��اب، ف�سال ع��ن عقد موؤمت��ر مو�سع 
و�لحت��اد�ت  و�لير�ني��ة  �لعر�قي��ة  لالوملبيت��ني 

�لريا�سي��ة مبختل��ف �للع��اب مع ح�س��ور ممثلي 
وز�رة �ل�سب��اب و�لريا�سة، ملناق�س��ة �آلية �لتعاون 
�مل�س��رتك بني �لبلدين �جلاري��ن"، مبينًا �أن "�للقاء 
بوزي��ر �ل�سباب �لير�ين، كان فاع��ال هو �لخر من 
خالل �لتفاق على �ليات عمل م�سرتك يف �لن�سطة 
�ل�سبابية �ملتنوعة ب��ني �لطرفني و�فادة كل طرف 
من �لخ��ر، وتبادل �لزي��ار�ت �مل�سرتكة يف جمال 
�لعم��ال �لتطوعي��ة و�لن�سط��ة �لفني��ة و�لثقافي��ة 
وتو�أم��ة �مل��دن �ملقد�سة م��ع �ل�ستف��ادة �لق�سوى 
م��ن مو��سم �لزي��ار�ت لال�رضح��ة �ملقد�سة يف هذ� 
�جلان��ب �حليوي".  و�و�س��ح عبطان �ن "�مل�ساركة 
�ملرتقب��ة للمنتخ��ب �لوطن��ي �لعر�ق��ي خ��الل هذ� 
�ل�سه��ر بت�سفي��ات كا�س �لع��امل، كان له��ا حيزها 
م��ن �لتفاق �جلدي��د �لذي يت�سمن دع��م �مل�ساركة 
�لعر�قي��ة �لت��ي تتخذ من �ملالع��ب �لير�نية �ر�سا 
بديل��ة، بجمي��ع ��سب��اب �لدع��م �ل��الزم و�حل�س��ور 

�جلماهريي �ىل �ملالعب �لير�نية". 

إيران تهزم اإلمارات وتتوج بلقب بطولة آسيا للكرة الشاطئية

جستن ميرام يجدد وفاءه مع كولومبوس 
لثالث سنوات

عبطان يؤكد موافقة إيران على اللعب 
في العراق
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