
   ق��دم ن��ادي الغراف��ة  يف م�ؤمت��ر �صحفي 
عقده مبقره الرئي�صي، املدرب  الفرن�صي ج�ن 
فريناندي��ز  بع��د اأن  تعاقد مع��ه ملدة ثالثة 
م�ا�ص��م من اأجل الإ���راف على  فريقه خلفا 
للت�ن�صي احلبيب ال�صادق الذي كان قد ت�ىل 
املهم��ة م�قتا منذ �صهر مار�س  املا�صي بعد 
رحيل امل��درب الربتف��ايل بي��دور كاي�صينيا 

عنه  لتدريب نادي راجنرز الإ�صكتلندي.
ورحب حمم���د الغ��زال رذي�س جه��از الكرة 
يف الن��ادي  باملدرب فريناندي��ز و متنى له 
الت�في��ق يف مهمت��ه اجلدي��دة، م�صيف��ا اأن��ه 
مدرب يتمت��ع بالكفاءة و يت�ف��ر على �صرية 

ذاتية حافلة و متميزة و غني عن التعريف.
 واأ�ص��اف الغزال اأن "الن��ادي اإختار التعاقد 
مع��ه لأن فك��ره الفن��ي يتطاب��ق و يتنا�ص��ب 
م��ع ت�جه��ات النادي و تطلعات��ه و اآمله يف 
امل�ا�ص��م املقبل��ة". وق��د اأع��رب فريناندي��ز 
الق��ادم م��ن نادي  اخل���ر  ال��ذي دربه ملدة 
م��صم��ن ع��ن �صع���ره بالفخ��ر و ال���رف 
ك�ن��ه اإ�صب��ح مدرب��ا لفري��ق »  الفه���د « و 

اأبدى اإمتنانه البالغ لثقة اإداة  نادي الغرافة  
الت��ي تعاقدت معه لتديب فريقها..  و اأو�صح 
امل��درب الفرن�ص��ي اأن��ه "يعرف جي��دا تاريخ 
فريق��ه اجلديد الذي ت���ج �صابقا بالعديد من 
الألق��اب و البط���لت و تعاقب عل��ى اإدارته 
ق��اده  و  الروؤ�ص��اء املرم�ق��ن  م��ن  العدي��د 
مدرب�ن كب��ار و دافع ع��ن األ�انه الكثري من 
النج�م و الالعبن الكبار". وقال فرينانديز  
اأن "م��ا اأعجب��ه يف امل���روع ال��ذي و�صعه 
ن��ادي الغراف��ة للم�ا�ص��م  الثالث��ة املقبل��ة 
اأمري��ن اأ�صا�صي��ن هم��ا: اإول : ت�ف��ر الفريق 
عل��ى لعب��ن ذوي ج�دة عالي��ة و اأ�صحاب 
م�صت�ي��ات كبرية ميكن الإعتم��اد عليهم يف 
ح�ص��د اأف�ص��ل النتائ��ج.  ثاني��ا : طل��ب اإداة 
النادي منه اإعطاء الفر�صة الكافية لالعبن 

ال�صباب .
وق��ال املدرب الفرن�صي اأننه ط���ال ال�صن�ات 
الط�يل��ة التي عمل فيه��ا و ل�صيما بالدوري 
الفرن�ص��ي كان ي�ؤمن كثريا باللعبن ال�صباب 
اإعطائه��م  و  ثقت��ه  منحه��م  يف  لي��ردد  و 

الفر�ص��ة و ق��د �صاه��م يف اإب��راز العدي��د من 
�صغ��ار  ليزال���ن  كان���ا  عندم��ا  امل�اه��ب 
�ص��ق طريقه��م يف ع��امل  و �صاعده��م عل��ى 
النج�مي��ة اإبرزهم زين الدين زيدان اأ�صط�رة 
اأك��د فريناندي��ز  و  الفرن�صي��ة.   الق��دم  ك��رة 
اأن "حتقي��ق النتائ��ج الإيجابي��ة م��ن اأج��ل 
اإ�صتع��ادة ال�ص���رة اجلملي��ة لن��ادي الغرافة 
يتطل��ب العمل و املثاب��رة و ال�صرب اأي�صا من 
قبل اجلماهري عل��ى الالعبن ال�صغار الذين 
�ص���ف يدف��ع به��م م��ن اأج��ل امل�صاهمة يف 
تك�ي��ن فريق للم�صتقبل يك���ن ق�يا و قادرا 
عل��ى الع�دة ملن�صات التت�ي��ج ". كما رحب 
اللالعب فهيد ال�صم��ري يف امل�متر باملدرب 
اجلدي��د و متنى له الت�في��ق و اأ�صاف اأن كل 
الالعب��ن ل��ن يدخ��روا جه��دا يف العمل معه 
م��ن اأجل اإع��ادة فريقهم اإىل م�ص��اف الفرق 
الكب��رية و الق�ية التي تناف�س على الألقاب.. 
وك�ص��ف حمم���د الغ��زال يف نهاي��ة امل�ؤمتر 
ال�صحف��ي  اأن الغراف��ة �ص�ف يقي��م مع�صكره 
اخلارج��ي لالإعداد للم��صم املقبل منذ مطلع 

�صهر اأغ�صط�س املقبل و �ص�ف ي�صتمر ملدة 
٢٠ ي�م��ا و من املحتمل ج��دا اأن ت�صت�صيفه 

دولة النم�صا..
وكان فريناندي��ز ق��د اأعل��ن عن ع��دم جتديد 
تعاق��ده م��ع اخل���ر للم��ص��م املقب��ل ، رغ��م 
النجاح الذي حققه ببق��اء الفريق يف دوري 
جن�م قطر والهروب م��ن �صبح الهب�ط ، قبل 
اأن يدخ��ل يف مفاو�ص��ات م��ع اإدارة الغرافة 
تكلل��ت بالنج��اح وبالتف��اق النهائ��ي على 
ت�يل الإدارة الفنية للفه�د، دون الك�صف عن 

تفا�صيل العقد.
ويحظى فرينانديز )62 عاما( بخربة كبرية 
و�صب��ق ل��ه الف�ز م��ع مار�صيليا بلق��ب كاأ�س 

فرن�صا م��صم 1976-1975 كالعب.
وي�صعى املدرب الفرن�صي ل�صتعادة ذكريات 
التت�ي��ج بالبط�لت باإعادة الغرافة ال�صاعي 
اإىل ا�صتع��ادة اأجم��اده اإىل من�ص��ات التت�يج 
م��رة اأخ��رى، بع��د جترب��ة اخل���ر الت��ي ظل 
الفري��ق يلع��ب خالله��ا لله��روب م��ن �صب��ح 

الهب�ط على مدار م��صمن.

صفقة المدرب األجنبي

الشباب والرياضة ترفع السقف المالي واتحاد الكرة يدرس ترشيح أسماء أخرى
كرم��ت رئا�ص��ة جمل���س الن���اب العراقي وجلن��ة ال�صباب 
والريا�صة الربملانية، اأبطال اللجنة الباراملبية ال�طنية 
العراقية، ب�صبب اإجنازهم يف باراملبياد ري� دي جانريو 
يف الربازي��ل 2016 . وق��ال رئي���س اللجن��ة الباراملبية 
عقي��ل حميد يف ت�ريح��ات �صحفي��ة : "ن�صكر الربملان 
العراق��ي على تثمينه الإجن��از الكبري الذي حققه اأبطالنا 
يف باراملبي��اد ري��� دي جانريو" ، لفًت��ا اإىل اأن "رئي�س 
جلن��ة ال�صب��اب والريا�ص��ة الربملاني��ة ، جا�ص��م حمم��د 
جعف��ر، وع�ص���ا جلن��ة ال�صب��اب والريا�صة عام��ر الفايز 
و�ص���زان بك��ر ح�روا حف��ل ال�صتقب��ال". وا�صار اىل ان 
"اللقاء الذي عقد يف الربملان العراقي �صهد تكرمي ابطال 
باراملبياد ري� جانريو يف مقر الربملان العراقي "، لفتًا 
اإىل اأنه "ي�صكر اجلميع على هذه اللتفاتة التي تدلل على 
احلر���س رغم امل�صاغل الكثرية". واأكد اأن "رئي�س جمل�س 
الن�اب الدكت�ر �صليم اجلب�ري وعد بحل امل�صاكل املالية 
العالق��ة م��ع وزارة املالي��ة والت��ي تع��اين منه��ا اللجنة 

الباراملبية".

 اأعل��ن ن��ادي املرخي��ة القط��ري، ع��ن تعاقده م��ع مداف��ع املنتخب 
ال�طن��ي ون��ادي الق�ة اجل�ي��ة �صعد ناط��ق لرتداء فانيل��ة الفريق 
ابت��داًء م��ن امل��صم املقب��ل. وقال الن��ادي على م�قع��ه الر�صمي اإن 
"ادارة الفري��ق تعاق��دت ب�ص��كل ر�صمي م��ع املداف��ع العراقي �صعد 
ناط��ق قادمًا من �صف���ف الق�ة اجل�ية". ومل تك�ص��ف ادارة النادي 
ع��ن قيم��ة العقد املربم ب��ن الطرفن. يذك��ر ان ناطق ه��� ال�صفقة 
الثالث��ة للفري��ق بعد العالن عن التعاقد م��ع اجلزائري نذير بلحاج 
لع��ب ال�صد ال�صابق، ومت��صط املي��دان الفرن�صي من اأ�صل ب�ركيني، 
�صيبريي اآلن تراوري. ويعد �صعد ناطق من املدافعن املتميزين يف 
املنتخ��ب ال�طني ويف الدوري العراقي املمت��از، حيث با�صتطاعته 
اللع��ب يف مركز قلب الدفاع ويف و�صط املي��دان الدفاعي )املح�ر(. 
ومثل ناطق اندية النجف قبل ان ينتقل اىل �صف�ف م�صايف ال��صط، 
ع��ام 2011 ، وبعد ث��الث �صن�ات انتقل اىل �صف���ف الق�ة اجل�ية. 
وكان ناط��ق قري��ب ج��داً من الت�قي��ع لفريق پر�صپ�لي���س اليراين ، 
ولك��ن عر�س املرخي��ة كان الف�صل، مما دفع الالع��ب للرحيل عن 
كتيب��ة ال�صق�ر. يذكر ان ادارة املرخية كانت قريبة من التعاقد مع 
مدافع املنتخب ال�طني املغرب ريبن �ص�لقا ، ولكن كلمة املدرب 
الإيطايل �صيلفي� ديلربت��� املدير الفني لفريق املرخية ، الذي �صعد 
بالفري��ق اإىل دوري جن���م قط��ر، ح�صم��ت الم���ر. ويح��اول فري��ق 
املرخي��ة بالبق��اء يف دوري جن�م قط��ر من خ��الل التعاقدات التي 
ابرمها الفريق مع عدد من جن�م ال�طن العربي والالعبن الجانب.

اأح��رز الالعب العراقي م�صطف��ى كاظم، ي�م ام�س، 
ذهبية رمي القر�س مبناف�صات األعاب الق�ى �صمن 
دورة الت�صامن الإ�صالمي، املقامة مناف�صاتها يف 
اأذربيجان. وقال هاين عب��د وليد، مدرب م�صطفى 
كاظ��م، يف ت�ريح ن�ره املرك��ز العالمي للجنة 
الوملبي��ة: "�صع��داء لإحرازن��ا اأول ميدالية ذهبية 
للع��راق يف الدورة. كنا واثقن من عملنا، وقدرتنا 
عل��ى التت�يج". وا�صاف اأن "رق��م كاظم الذي بلغ 
60،89 م، وخط��ف من خالله الذهبية، يعد رقًما 
عراقًي��ا جديًدا ي�صج��ل با�صمه، بع��د اأن حطم رقمه 

ا، والبالغ 60،59 م". ال�صابق امل�صجل با�صمه اأي�صً
ولف��ت اإىل اأن "كاظ��م، تف���ق على البط��ل العاملي 
الإي��راين اإح�صان حدادي، �صاح��ب ف�صية اأوملبياد 

لندن، والذي يعد املناف�س الأبرز لنا يف الدورة".
واأو�ص��ح عبد وليد، اأنه �صيت��م ال�صتعدادات لبط�لة 
اآ�صي��ا، املق��ررة بالهند خ��الل ي�لي�/مت���ز، جيًدا؛ 
حيث ن�صعى لتحقيق رقم ي�ؤهلنا لبط�لة العامل يف 
لن��دن. يذكر اأن م�صطفى كاظ��م داغر، �صبق واأحرز 
ذهبية بط�لة الع��رب يف البحرين، وذهبية بط�لة 

اآ�صيا لل�صباب.

 يحت�صن ملعب ال�صعب الدويل لقاء القمة املرتقب 
بن فريقي الق�ة اجل�ية وال�رطة يف قمة اجل�لة 
ال�12 �صمن املرحلة الثانية من الدوري العراقي 
يح��اول  ال�صق���ر  فري��ق  الق��دم.  لك��رة  املمت��از 
الع���دة اىل �صك��ة النت�ص��ارات، بع��د تعادله يف 
اجل�ل��ة املا�صي��ة امام املين��اء به��دف ملثله، اذ 
مي��ر ال�صق�ر بف��رة مثالية ا�صتط��اع ان يحقق 6 
انت�ص��ارات يف اخر 7 مباري��ات خا�صها الفريق. 
وم��ع زخ��م املباري��ات ف��ان ادارة الق���ة اجل�ية 
حاول��ت تاأجي��ل مب��اراة الي���م ب�صب��ب ان�صغالها 
برتيب��ات م�اجه��ة ال��زوراء يف كاأ���س الحت��اد 
ال�صي���ي يف ال���22 م��ن ال�صهر احل��ايل. ويحتل 
فري��ق ال�صق�ر املرك��ز الرابع بر�صي��د 52 نقطة، 
بع��د ان لع��ب 23 مب��اراة ح�صد م��ن خاللها 15 

ف�زاً و 7 تعادلت وهزمية واحدة.

ويف اجلان��ب الخر، فان فري��ق ال�رطة اي�صا لن 
ير�صى �ص�ى بالف�ز يف ديربي بغداد، اذ كثف من 
مران��ه يف اليام القليلة املا�صية بغية ال�صتعداد 
المث��ل ملب��اراة الي���م. ويه��دف فري��ق القيثارة 
اخل���راء بالع���دة اىل �صك��ة النت�ص��ارات بع��د 
التعادلن يف اجل�لتن املا�صيتن امام الكهرباء 
وال��زوراء، وذلك من اجل البقاء على حظ�ظه يف 
ني��ل اللقب وت�صيقق اخلناق على نت�صدر الرتيب 
فريق النفط. ويحتل فري��ق ال�رطة املركز الثاين 
بر�صي��د 59 نقط��ة ، اذ لعب 29 مب��اراة، فاز يف 

11 مرة، وخ�ر مباراتن. 16 وتعادل 
ويف بقي��ة املباري��ات ي�اجه نف��ط ال��صط نظريه 
نف��ط اجلن���ب عل��ى ملع��ب الول، فيم��ا ي�صتقبل 
النف��ط عل��ى ار�ص��ه فري��ق زاخ���، بينم��ا تاجلت 

مباراة كربالء وميناء اىل ا�صعار اخر. 

البرلمان يكرم أبطال البارالمبية

رسميًا.. ناطق يوقع 
للمرخية القطري

العراق يحصد ذهبية في دورة التضامن اإلسالمي

الصقور وجهًا لوجه أمام القيثارة في الدوري الممتاز

 كرم ال�صباب والريا�صة
اعلن��ت وزارة ال�صب��اب والريا�ص��ة، ع��ن دعمه��ا الكام��ل 
لالحت��اد العراقي لك��رة الق��دم يف م�صاألة اختي��ار املدرب 
الجنب��ي، مبينة اأن ال���زارة تنتظر املر�ص��ح النهائي الذي 
�صيقدم��ه الحتاد خالل الي��ام املقبلة. وقال مدير العالم 
يف ال�زارة علي العط�اين يف ت�ريح خا�س ل�)اجل�رنال( 
اإن "وزارة ال�صباب والريا�صة ت�ؤكد م�قفها ثابت يف ت�فري 
املبل��غ املايل للتعاقد مع املدرب الجنبي، ب�رط ان يلبي 
امل��درب م�صت�ى وطم�حات وحج��م امل�ص�ؤوليات التي تقع 
عل��ى عاتقه يف قيادة ا�ص�د الرافدي��ن"، مبينًا ان "ال�زارة 
ل��ن تتدخل يف الم�ر الفني��ة ومايتعلق باختيار املدرب"، 
م�ؤكداً عل��ى "دعم ال�زارة الكامل لت�ف��ري الم�ال الالزمة 
لدعم املنتخب ال�طني". واو�صح اأن "الم�ر حتى الن غري 
وا�صح��ة، فاحتاد الكرة مل يق��دم ا�صمًا ثابت��ًا للتعاقد معه 
يف الجتم��اع الذي عق��د ي�م ام�س بن ال���زارة والحتاد، 
اإذ يج��ب الطالع على كاف��ة الم�ر املتعلق��ة بقيمة العقد 

وه��ل يتنا�صب مع اجن��ازات املدرب وماه��ي الفائدة التي 
ميك��ن ان يكت�صبه��ا املنتخ��ب ال�طني والالعب��ن من هذا 
امل��درب، كل هذه الم�ر يج��ب ان تناق�س وتن�صد لعر�صها 
عل��ى جمل�س ال�زراء"، م�ؤكداً اأن "ال�زارة رفعت من ال�صقف 
امل��ايل املح��دد للتعاقد مع امل��درب". وتاب��ع العط�اين اأن 
"ال���زارة تنتظ��ر من احتاد الكرة، باأن يح�صم المر ويبن 
ا�صم امل��درب قيمة املبل��غ املطل�ب ب�صكل نهائ��ي"، مبينًا 
اأن "الحت��اد مل ي�ص��ل اىل قرار، رمبا تع���د الم�ر ونختار 
مدرب حملي رمبا كالديرون او غريه من املدربن"، م�صرياً 
اإىل اأن "ال�زارة ننتظ��ر ح�صم الم�ر لتعر�صها على جمل�س 

ال�زراء".
مرونة و و�ص�ح احتاد الكرة

اك��د الحتاد العراقي لكرة القدم، اأنه �صيدر�س ا�صماء اخرى 
لقي��ادة املنتخ��ب ال�طن��ي بعد الدع��م الكبري ال��ذي قدمته 
وزارة ال�صب��اب والريا�ص��ة، فيم��ا او�ص��ح ان عامل ال�قت 
ا�صب��ح اق�ر م��ع اق��راب املب��اراة ال�دية ام��ام الردن. 
وق��ال رئي�س جلن��ة املنتخب��ات فالح م��ص��ى يف ت�ريح 
والريا�ص��ة  ال�صب��اب  "وزارة  اإن  ل�)اجل�رن��ال(  خا���س 

واللجن��ة الوملبي��ة، اك��دت على ع��دم التدخ��ل يف اختيار 
م��درب املنتخ��ب ال�طني". وا�صاف ان "ال���زارة مل تر�صح 
اي م��درب وه��ذا لي�س من واجبهم او م��ن م�ص�ؤوليتهم، لن 
واجبه��م يختلف ع��ن واجب الحتاد جمل��ة وتف�صياًل، واي 
�ص��يء يخ���س ت�صمي��ة املدربن وتغي��ري ا�صم امل��درب فه� 
يع���د اىل الحت��اد". واو�ص��ح اأن "احت��اد الك��رة �صيج��ري 
اجتماع��ا يناق�س فيه م��ص�ع امل��درب الجنبي و�صرن�صح 
ا�صم��اء تخدم م�صرية املنتخ��ب ال�طني، ولي�ج��د اي ا�صم 
مفرو���س على ال�زارة".  وتاب��ع اأن "ال�زارة او�صحت انها 
م�صتع��دة لزي��ادة املبل��غ اىل ما يق��ارب امللي�ن��ن دولر، 
وه��ذا الم��ر مطم��اأن لالحت��اد ال��ذي يبح��ث ع��ن مدربن 
اخري��ن، ولكن حتى اللحظة فان خيارات الحتاد وا�صحة، 
ب�صاأن املدربن الثالثة الذين مت تر�صيحهم من قبل الحتاد 
�صابق��ا وق��د ت�صهد م�صاأل��ة املدرب بع���س التط�رات خالل 

الفرة املقبلة".
واكم��ل م��صى ت�ريحه قائاًل: "جلن��ة املنتخبات ر�صحت 
ع��دد م��ن ال�صم��اء والحت��اد �ص��ادق عليها، حي��ث جرى 
اجتم��اع ب��ن جلنة املنتخب��ات وجلنة اخل��رباء التي ت�صم 

اثن��ن م��ن وزارة ال�صب��اب والريا�صة، واجلمي��ع اثنى على 
ال�صم��اء  عل��ى  املنتخب��ات و�صادق���ا  اختي��ارات جلن��ة 
املطروح��ة"، م��صح��ًا اأن "ال�زارة مل تط��رح اي ا�صم، وكل 
م��ا ا�صي��ع من انب��اء لي�صت له��ا �صحة م��ن ال�صا�س، وهي 
فق��ط اجتهادات �صحفي��ة ولي�صت امرا ر�صمي��ًا". وا�صار اىل 
اأن "الحت��اد �صيتخ��ذ ق��راره قريبًا، فاأما يت��م التاكيد على 
اخلي��ارات ال�صابق��ة او تك���ن لدي��ه روؤي��ة اخ��رى"، مبينًا 
اأن "ال���زارة �صت�ف��ر املبل��غ امل��ايل املطل���ب حت��ى وان 
و�ص��ل مللي���ين دولر".ولفت اىل ان "الحت��اد �صيدر�س ان 
كان��ت هناك ا�صم��اء اخرى اف�صل م��ن )كالديرون و كرول 
وفينغ��ادا( وذلك من خالل الط��الع على ال�صري الذاتية يف 
الحت��اد" م��صحًا بالق�ل: و�صلت �صري ذاتية جديدة ولكن 
تبق��ى هناك بع���س الول�يات وكذلك عام��ل ال�قت اللذان 

�صري�صمان مالمح املدرب القادم". 
واختت��م م��ص��ى ت�ريحه قائ��اًل: "ان كانت هن��اك ا�صماء 
اف�ص��ل م��ن املر�صح��ن ال�صابق��ن ف��ال ت�ج��د م�صكل��ة يف 
اختي��ار اي م��درب اخ��ر"، لفت��ًا اىل ان "مب��اراة الردن 

�صيق�دها املدرب الجنبي اجلديد".

دخلت �صفقة املدرب االجنبي 
الذي �صيقود املنتخب الوطني 
مراحلها االخرية، مع اقرتاب 

موعد املباريات  الودية 
وت�صفيات اآ�صيا املوؤهلة 

لنهائيات كاأ�س العامل 2018، 
وبعد تقارب وجهات النظر 

بني وزارة ال�صباب والريا�صة 
واالحتاد العراقي لكرة القدم 

فاأن ال�صفقة �صتح�صم خالل 
االيام القليلة املقبلة.

بغداد ــ محمد خليل

  بغداد - خاصبغداد - خاص
ك�صف المري الردين ورئي�س احتاد غرب اآ�صيا، 
علي بن ح�صن، ع��ن �صعادته برفع احلظر عن 
الك��رة العراقي��ة، مع��رباً عن فخره ب��اأن يك�ن 

طرفًا يف رفع احلظر عن الكرة العراقية.
وق��ال ب��ن ح�ص��ن يف تغري��دة عل��ى م�ق��ع 
"ت�ي��ر" اإن "فخ�ر باأن اأك�ن طرفًا يف رفع 

احلظر عن  العراق".
وا�ص��اف "اتطل��ع لول مب��اراة �صتق��ام عل��ى 
واملنتخ��ب  منتخبه��م  ب��ن  الع��راق  ار���س 

الردين".
يذك��ر اأن المري عل��ي بن ح�ص��ن كان له دور 
كب��ري يف رفع احلظر عن الكرة العراقية ب�صبب 
حتركات��ه ولقائات��ه م��ع اك��ر م��ن �صخ�صية 

بارزة على امل�صت�ى القاري والعاملي.
وق��د التق��ى وزي��ر ال�صب��اب والريا�ص��ة عب��د 

احل�صن عبطان، يف �صهر اآذار املا�صي برئي�س 
الحت��اد الردين بك��رة الق��دم الم��ري علي بن 
احل�ص��ن بن طالل ، بح�ص�ر �صفرية العراق يف 

الردن �صفية ال�صهيل.
وثمن وزير ال�صب��اب والريا�صة، م�قف المري 
علي بن احل�صن الداعم للعراق يف ق�صية رفع 
احلظ��ر عن كرة القدم العراقي��ة، وتاأكيده على 
خ��س املنتخب الأردين لقاءاً وديا مع العراق 
بع��د رفع احلظ��ر عرب كتاب ر�صم��ي و�صل اىل 

الحتاد العراقي يف وقت �صابق.
 واأكد المري علي بن احل�صن ان م�قف اْلردن 
ثاب��ت وايجاب��ي لن العالقة م��ع العراق هي 
عالق��ة تاأريخية متجذرة، و�صنك�ن حا�رين 

يف العراق باأقرب وقت.
 وجرى خ��الل اللقاء بحث الق�صايا امل�صركة 
اجلان��ب  يف  ول�صيم��ا  البلدي��ن  ته��م  الت��ي 

الريا�صي و�صبل تفعيل العمل امل�صرك.

ق املنتخ��ب ال�طني لكرة ال�ص��الت، ف�زاً كبرياً  حقَّ
على نظريه البحريني، بتغلبه باربعة اهداف لهدف 
يف املب��اراة الت��ي جمع��ت الفريق��ن عل��ى �صال��ة 
بانك���ن اآرين��ا يف بط�ل��ة كاأ���س اآ�صيا لك��رة القدم 
ل اأه��داف العراق ،  لل�ص��الت حت��ت 20 عاًما. و�صجَّ
قائ��د املنتخ��ب علي �صع��د "هدف��ن" يف الدقيقتن 
)4، و30( ، وعبا���س عل��ي يف الدقيقة )10( ، وفهد 
ميثاق بالدقيق��ة )28( ، فيما �صجل هدف البحرين 
حمم��د عيد من ركلة جزاء، يف الدقيقة )10(. ودخل 
املنتخ��ب ال�طن��ي، اأج���اء املب��اراة ب�رع��ة، حيث 
جن��ح بت�صجيل ه��دف مبكر ع��ن طريق قائ��ده علي 
�صع��د بت�صدي��دة ق�ية بالق��دم الي�رى، م��ا اأعطاهم 
دفع��ة معن�ية بعد دقائق من الهدف الأول، وبنف�س 
الطريق��ة ع��ن طري��ق الالع��ب عبا�س عل��ي. واأعطى 
حار���س الع��راق زاه��ر مه��دي، الأم��ل للبحرين بعد 

دخ�ل��ه العنيف عل��ى �صي��د قا�صم حمم��د، ليحت�صب 
احلك��م الفيتنامي ت��روجن دوجن، ركلة ج��زاء نفذها 
لع��ب البحري��ن حممد عي��د، بنجاح.  وب��داأ منتخب 
الث��اين بق���ة، و�صيط��روا عل��ى  ال�ص���ط  البحري��ن، 
جمري��ات املباراة، لكن عاب لعبي��ه عددم الركيز 
يف ظل اعتماده��م على الت�صدي��دات البعيدة؛ ب�صبب 
التكت��ل الدفاع��ي لالعب��ي العراق. وح�ص��ل العراق، 
عل��ى هجمة مرت��دة ترجمه��ا الالعب�ن له��دف بعد 
جمل��ة متريرات رائعة ختمه��ا فهد ميثاق باملرمى. 
واأ�ص��اف قائ��د الع��راق عل��ي �صع��د، اله��دف الرابع 
بت�صدي��دة اأر�صية، بعدما ا�صتثم��ر متريرة من الركلة 
الركني��ة، لينته��ي اللق��اء بف���ز املنتخ��ب العراقي. 
وت�ص��در الع��راق املجم�عة الأوىل ب���3 نقاط، فيما 
بقي��ت البحرين بدون نقاط.  ويف مباريات، اأجريت 
يف اجل�ل��ة الوىل، تغل��ب املنتخ��ب اللبن��اين عل��ى 
نظ��ريه القطري )0-3(، كما فاز املنتخب املنغ�يل 

على نظريه الإماراتي )5-3(. 
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