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الفهد واثق من نجاح االجتماع بما يتوافق مع تطلعات أبناء الخليج 
في االجتماع الـ 24 لوزراء الشباب والرياضة ورؤساء اللجان األولمبية واالجتماعات المصاحبة 

)محمد ماهر(عبيد العنزي متوسطا أمناء سر اللجان األوملبية اخلليجية

وائل املليفي وراكان الكدم وهايف احلويلة مع الفائز بالكأس

العب الساملية عبدالعزيز الزعابي تألق أمام العربي

افتتاح المعرض الفوتوغرافي 
املنظم��ة  اللجن��ة  أعلن��ت 
لالجتماعات ع��ن جتهيز وإعداد 
املعرض الفوتوغرافي على هامش 
االجتماع��ات اخلليجي��ة، حي��ث 
يضم املعرض مجموعة كبيرة من 
املطبوعات القيمة باللغتني العربية 
واإلجنليزي��ة عن الصحة والبيئة 
والرياضة وصورا نادرة وجميلة 
لشهيد الرياضة اخلليجية الشيخ 
فهد األحمد في مشاركاته وحضوره 
لدورات اخلليج باإلضافة إلى عدد 
من الشخصيات األخرى الذين كان 
لهم دور بارز في الرياضة اخلليجية 

والعربية.

 اجتماع تنسيقي بالهيئة
بين طالل الفهد والجزاف

مبارك الخالدي
تردد يوم امس ان اجتماعا تنسيقيا عقد ظهر امس جمع 
الشيخ طالل الفهد ومدير عام الهيئة للشباب والرياضة 
فيصل اجل���زاف تناول عددا من املواضيع الطارئة على 
الساحة الرياضية مؤخرا وفي مقدمتها قيام الفهد بحضور 
اجتماعات رؤساء اللجان االوملبية اخلليجية املصاحبة 
الجتماعات وزراء الرياضة والشباب بدول مجلس التعاون 
والتي تستضيفها البالد منذ يوم امس وحتى 22 اجلاري 
باإلنابة عن رئيس اللجنة االوملبية الكويتية الشيخ احمد 

الفهد الذي قد ال يحضر االجتماعات لظروف طارئة.

����ب نائب رئي����س مجلس  رحَّ
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لش����ؤون 
الدولة لشؤون اإلسكان ورئيس 
اللجنة األوملبية الشيخ أحمد الفهد 
بوزراء الشباب والرياضة بدول 
مجلس التع����اون اخلليجي وذلك 
قبيل اجتماعهم الرابع والعشرين 
واملزمع عقده في الثاني والعشرين 

من الشهر اجلاري بالكويت.
 وعبر الفه����د عن عميق ثقته 
بالنجاح الكبير واملتوقع لالجتماع 
من خالل اخلروج بقرارات وتوصيات 
تتوافق مع آمال وتطلعات أبناء دول 
مجلس التعاون خاصة الرياضيني 
منهم والذين ينتظرون الكثير من 
النهضة  هذا االجتم����اع ملواصلة 
التي تشهدها الرياضة اخلليجية 
على املستويات احمللية والعربية 
والدولية ومواكبة التطور السريع 
العاملية،  الرياضة  الذي تش����هده 
متمنيا للوزراء كل ما من ش����أنه 
خدمة الرياضة والرياضيني، كما 
اللجان األوملبية  رحب برؤس����اء 
اخلليجي����ة متمني����ا له����م طيب 
اإلقامة في بلدهم الثاني الكويت، 
مؤكدا ف����ي الوقت ذاته أن اللجان 
األوملبية اخلليجية حتظى بسمعة 

واألمني العام للهيئة العامة للشباب 
اللجنة  والرياض����ة وأمني ع����ام 
األوملبية اإلماراتية السابق إبراهيم 

عبد امللك.
وكان اجتماع املكتب التنفيذي 
الرابع والس����تون ملجلس رؤساء 
اللج����ان االوملبية ب����دول مجلس 
العربية  ل����دول اخلليج  التعاون 
انعقد برئاس����ة أمني عام اللجنة 
االوملبية عبي����د العنزي باعتبار 

االخ����وة في دول مجلس التعاون 
اخلليجي دائما ما تنتهي بنتائج 
إيجابية وسرعان ما تظهر نتائجها 
بالفائدة على الرياضيني من أبناء 

دول املنطقة. 
وذك����ر أن هناك ورق����ة عمل 
إماراتية س����تتضمن م����ن بني ما 
تتضمنه طلب استضافة للدورة 
الرياضية الثانية للمرأة واملزمعة 
إقامتها في أبوظبي في الفترة من 

تقاسم العربي والساملية نقطتي 
املباراة التي جمعتهما اول من امس 
على صالة الش���هيد فهد األحمد 
بالدعية ضمن مباريات االسبوع 
اليد  الدمج لكرة  العاشر لدوري 
حيث انتهت )30 � 30( الش���وط 

األول 14/14.
وبذلك رفع العربي رصيده الى 
18 نقطة ليحافظ على املركز الثاني، 
فيما رفع السماوي رصيده الى 14 

نقطة محتال املركز الرابع.
غلب الطابع احلماس���ي على 
اداء الفريق���ني، وكان ذل���ك على 
الفني للمباراة  حساب املستوى 
التي جاءت دون املتوسط وغلب 
اللعب الفردي على اغلب فتراتها 
وان كان السماوي قد اعتمد بشكل 
كبير على الهج���وم املرتد خالل 
الشوط االول بعد تألق احلارس 
حسن دشتي الذي كان باملرصاد 
لبع���ض تصويب���ات العرباوية 
ويحوله���ا بش���كل س���ريع الى 
متريرات متقدم���ة لنجم املباراة 
االول عبدالعزي���ز الزعابي الذي 
س���جل ما يقارب ال� 8 أهداف في 
الشوط االول في غفلة من العبي 
العربي، وهذا ما وضع احلارس 
العرب���اوي مهدي عبداحلليم في 
موق���ف محرج على الرغم من ان 
الس���املية لم يبدأ املباراة بكامل 
قوته جللوس عبدالعزيز جنيب 
وابراهيم صنقور وعبداهلل الذياب 
على دكة االحتياط ليلعب بالعبي 
الصف الثاني الذين قدموا مستوى 
جيدا وخاصة سلمان دشتي وراكان 
نقي ومبارك جنم الى جانب تطبيق 

طريقة 1/2/3 الدفاعية التي تتحول 
الى 3/3 احيانا للحد من خطورة 
اخلط اخللفي للعربي املكون من 
علي م���راد وعبدالعزيز املطوع 
وسليمان الشمالي ولكن خبرة مراد 
كانت كفيلة بدك الدفاع السماوي 
ال���ى جانب التحرك االيجابي من 
املطوع الذي يقدم مستوى الفتا 
اضافة الى الش���مالي الذي نضج 

فكريا.
وكانت خطورة العربي متركزة 
على اخلط اخللفي فقط ولم يقدم 
اجلناحان حسن الشطي وحسني 
حبيب املستوى املطلوب وقد يكون 
الدفاع اللصيق من طرفي الدفاع 

السماوي سببا في ذلك.
وبدأ الساملية تدريجيا في اشراك 
العبيه الكبار ولعب صنقور في 
اجلناح وكان االفضل اشراكه في 

اخلط اخللفي مبكرا لقلة خبرة 
محمد الصالل ولعب جنيب في 
آخر 4 دقائق من الشوط االول 
وشارك عبداهلل الذياب في آخر 
10 دقائق ما أضفى الهيبة اكثر 

على تشكيلة الساملية.
الى جانب مشاركة احلارس 
الدول���ي يوس���ف الفضلي في 
الشوط الثاني فيما اصيب صانع 
ألعاب العربي عبدالعزيز املطوع 
ليلعب صالح انس الذي سجل 
في االوقات املناسبة وكان لتدارك 
االخض���ر بع���ض اخطائه في 
الشوط االول الفضل في االبقاء 
على النتيجة متقاربة وخاصة 
ايقاف الزعابي عن تنفيذ الهجوم 

املرتد طوال الشوط الثاني.
ادار اللقاء بامتياز احلكمان 
فيصل الفرج وجاسم سويلم.

دولية مرموقة على كل املستويات 
وذل����ك لتعاونها املخلص والبناء 
مع جميع املؤسس����ات الرياضية 
الدولية املختلفة وملساهمة أبنائها 
ف����ي قيادة  الفعالة  الرياضي����ني 
الرياضة العاملية الى آفاق جديدة 

من التطور والرقي.
م����ن جانبه، أك����د األمني العام 
للجنة األوملبية اإلماراتية سعيد 
حسني أن جميع االجتماعات بني 

ان الكويت رئيسة الدورة احلالية 
ملجلس التعاون اخلليجي ومشاركة 
امناء السر باللجان االوملبية بدول 
املجلس اخلليجي أو من ميثلهم. 
ووفق����ا ألجن����دة االجتماعات 
يعقد في الس����اعة العاش����رة من 
صب����اح اليوم االجتماع الس����ابع 
والعشرون لوكالء وزراء الشباب 
التعاون  والرياضة بدول مجلس 
اخلليجي بفندق كويت ريجنسي 

الثامن والعشرين من الشهر اجلاري 
حتى الثالث من ابريل املقبل وسيتم 
تقدمي طلب بشأن استضافة اإلمارات 

حلدث خليجي مميز. 
 وع����ن املكرم����ني م����ن القادة 
اإلماراتي����ني ف����ي حف����ل تك����رمي 
الش����خصيات الرياضي����ة أكد أن 
املكرمني م����ن اإلمارات هم رئيس 
اللجنة األوملبية اإلماراتية السابق 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 

وذلك ملناقشة بنود جدول األعمال 
يعقبه حفل غداء على شرف وكالء 
وزراء الشباب والرياضة وسيناقش 
الوكالء سلسلة من املواضيع املهمة 
التي تتعلق بالرياضة اخلليجية 
والتي تصب في مصلحة ش����باب 

دول مجلس التعاون.
ف����ي الوقت ال����ذي وصل فيه 
مس����اء أمس نائب الرئيس العام 
لرعاية الشباب في اململكة العربية 

امللكي  السعودية صاحب السمو 
األمير نواف ب����ن فيصل والقائم 
بأعمال مدير عام شؤون الرياضة 
في البحرين الش����يخ عبداهلل بن 
راشد ونائب رئيس اللجنة األوملبية 
العمانية م.حبيب مكي واألمني العام 
لرعاية الشباب والرياضة في عمان 
إبراهيم محمد واألمني العام املساعد 
للهيئة العامة لرعاية الشباب خالد 

املدفع.

»تكريم« يقتنص كأس »البترول الوطنية« في األحمدي العربي يتعادل مع السالمية في »اليد«

اتحاد جدة يثأر من الهالل

الرياض ـ خالد المصيبيح
اختتمت مس���ابقة الدوري السعودي وكشفت 
جميع اوراقها بفوز الهالل باللقب وهبوط جنران 
والرائد وتأهل ثمانية فرق ملسابقة كأس امللك وهي 
الهالل واالحتاد والنصر والشباب والوحدة واالهلي 
واحلزم والفتح، وج���اءت نتائج اجلولة االخيرة 
حاملة معها املفاجآت التي كان ابرزها فوز جنران 
الهابط على االتفاق واخراجه من مسابقة كأس امللك 
التي تزامنت مع فوز الفتح على االهلي وتأهل االول 
وايضا فوز القادسية على الشباب وتأكيد بقائه في 
الدرجة املمتازة وتراجع الش���باب الى الرابع فيما 
تقدم النصر الى املركز الثالث. وس���قط الهالل في 
جدة امام االحتاد وفش���ل في كسر الرقم القياسي 
املسجل باسم االحتاد الفريق االكثر نقاطا في تاريخ 
املسابقة )56( وكان االحتاد قد حل ثانيا بعد فوزه 
على الهالل بهدفني مقابل هدف واحد وكان الهالل قد 
تقدم في الدقيقة الثانية عن طريق ياسر القحطاني 
وتع���ادل لالحتاد محمد نور من ضربة جزاء )51( 
ثم اضاف اجلزائري عبدامللك زيايه الهدف الثاني 

)77( ورف���ع االحتاد رصيده م���ن النقاط الى 45 
مقابل 56 للهالل.

وتقدم النصر الى املركز الثالث بعد فوزه على 
الرائد بأربعة اهداف مقابل هدفني، واعلن هبوط الرائد 
رس���ميا وسجل للنصر محمد السهالوي )22( من 
ضربة جزاء و30 واالرجنتيني فيغاروا )38(، واحمد 
عباس )80( فيما سجل للرائد موسى الشمري )29( 

ومحسن القرني )43( وبات للنصر 43 نقطة.
وفقد الش���باب املركز الثالث بعد خسارته من 
القادسية بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة 
س���جلت عن طريق خوان الياس واعلن القادسية 
بقاءه وبرصيد عشرين نقطة والشباب على رصيده 

السابق 40 نقطة.
وحل الوحدة خامس���ا بعد تعادله السلبي مع 
احلزم، وفي جنران سقط لالتفاق امام جنران بثالثة 
اه���داف لهدفني، بعد ان س���جل لنجران ديبا )36( 
وترك���ي الثقفي )53( وعبدالصمد وراد )90( فيما 
سجل لالتفاق كريس���تيان دانا التيه )43( وحمد 

احلمد )52(.

جنح اجلواد »تكرمي« السطبل العذاب بقيادة 
جيف���ري في احلاق اخلس���ارة األول���ى بالبطل 
»الزوردي« للحذران هذا املوسم وفاز بكأس شركة 
البترول الوطنية املخصصة جلياد الدرجة الثانية 
على مسافة السرعة 1000 متر بزمن 58.20 ث في 
سباق فروسية األحمدي وبفارق 2 طول عن اجلواد 
القرين لفه���د الدبوس بقيادة دو الذي تفوق هو 
اآلخر على »الزوردي« واحتل املركز الثاني، وجاء 
»الزوردي« بقيادة يوسف محمد في املركز الثالث 
وقام وائل املليفي ممثل البترول الوطنية بتسليم 

الكأس الى اسطبل العذاب وهنأهم بالفوز.
وفي مفاجأة اخرى جنح اجلواد »هبوب الشمال« 
السطبل الشمالي في اقتناص الكأس املقدمة من 
مؤسس���ة الكدم للتجارة واملقاوالت واملخصصة 
للمبتدئات على مس���افة 1600 متر بزمن 1.40.11 
ق، وجاء »راعي الطوالت« للخالد والسالم بقيادة 

مورغن في املركز الثاني، و»رمز التحرير« السطبل 
التحرير بقيادة حمود املطيري في املركز الثالث، 
وقام راكان الكدم بتقدمي الكأس الى اسطبل الشمالي 
وهنأهم بالفوز وأكد استمرار املؤسسة في دعم 
رياضة اآلباء واألجداد وش���كر د.هايف احلويلة 

والقحطاني على جهودهما.
وقام احلويلة بتقدمي دروع تذكارية الى وائل 
املليفي وراكان الكدم تقديرا حلضورهما ودعمهم 
لرياضة اآلباء واألجداد وتكرمي جماهير فروسية 

األحمدي.
وفي بقية األشواط فاز عبطان للوقيان بقيادة 
حمود بالش���وط األول املخصص للدرجة األولى 

على مسافة 2000 متر.
وفاز اجلواد »طراح اخلي���ر« خلالد العتيبي 
بقيادة مورغن بالشوط الثاني املخصص للدرجة 

الثالثة على مسافة 2000 متر.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يخوض اليوم االهلي واالسماعيلي وبتروجيت امتحانات مختلفة 
ف���ي البطوالت االفريقي���ة، حيث يلتقي االهلي م���ع الغانرز بطل 
زميبابوي واالسماعيلي مع تامبونيز بطل جزيرة الرينون، وذلك 
ضمن منافسات ذهاب دور ال�32 بدوري ابطال أفريقيا في حني يدخل 
بتروجيت اختبارا افريقيا جديدا عندما يلتقي اخلرطوم السوداني، 

في ذهاب دور ال�32 لبطولة كأس االحتاد االفريقي.
 ويخوض االهلي في ال5 مساء اليوم بتوقيت الكويت في ستاد 
روفارو بهراري اولى جوالته في مشوار مشاركته القارية للموسم 
احلالي، حيث يلتقي مع نظيره الغانرز بطل زميبابوي في ذهاب 

دور ال� 16 بدوري ابطال افريقيا.
ويسعى األهلي إلي دخول لقاء اليوم مهاجما منذ أول دقيقة في 
اللقاء محاوال احراز هدف مبكر يربك به حسابات املنافس ويصعب 
من مهمته في املباراة لذا فإن املدير الفني للفريق االحمر حس���ام 
الب���دري اعد قوته الضاربة للقاء، وح���ذر جميع العبيه من عدم 
استغالل الفرص التي س���تتاح لهم باللقاء وترجمتها الى اهداف 
ملموسة تؤدي الى الفوز بنتيجة كبيرة تساعد الفريق في مهمته 
اثناء لقاء العودة الذي سيقام بالقاهرة بعد اسبوعني ليتأهل الفريق 
الى الدور التالي بالبطولة دون ان يكون هناك اي حسابات معقدة 
او مفاجآت غير س���ارة كالتالي تع���رض لها الفريق في لقاء كانو 

النيجيري بدوري االبطال االفريقي مبسابقة املوسم املاضي.
ومن املنتظر ان يخوض األهلي اللقاء بتشكيلته املعتادة دون 

أي تغيير..
ففي حراس���ة املرمي ش���ريف اكرامي ومن أمامه الرباعي وائل 
جمعة واحمد السيد واحمد علي )ميينا( وسيد معوض )يسارا( 
ومن امامهم محمد بركات وحسام عاشور احمد فتحي واحمد شكري 

على أن يكون هناك مهاجمان هما عماد متعب ومحمد فضل.
يدير اللقاء احلكم السيشلي ايدي ماييه سيحكم املباراة ويساعده 

بيرسي أندرود وماري ستيف.
وفي اطار نفس منافسات )ذهاب( دور ال� 32 لدوري ابطال افريقيا 
يخوض االسماعيلي في السابعة والنصف من مساء اليوم واحدة 
من اهم واصعب اختبارات���ه عندما يواجه نظيره تامبونيز بطل 
جزيرة الرينون على ستاد االسماعيلية، وترجع صعوبة املباراة 
لكونها تقام على ارض الدراويش وامام جماهيره املتحمسة للفوز 
بلقاء اليوم، بعد النتائج غير املرضية والعروض الضعيفة التي 

يقدمها فريق الدراويش ببطولة الدوري املصري احمللي.

الدوري لـ »يد« الزمالك
فاز فري��ق الزمالك لكرة اليد 
حت��ت قيادة املدي��ر الفني أحمد 
دعبس ومعاونه وائل عبدالعاطي 
العام وحمادة عبدالباري  املدرب 
املدي��ر اإلداري ببطول��ة دوري 
الدرج��ة األول��ى بعدم��ا تخطى 
بنتيج��ة اجلزي��رة   منافس��ه 

.26 � 29

حبس مسعد
قررت محكمة جنح اإلسماعيلية 
حبس مهاجم الزمالك سيد مسعد 
3 أشهر نتيجة اعتدائه على سائق 
س��يارة أجرة باإلس��ماعيلية في 
مشاجرة نشبت بينهما في أكتوبر 

املاضي.

فايز مدربًا للمحلة
بلدية  تعاقد مس��ؤولو نادي 
احمللة برئاسة مصطفى السامولي 
مع محمد فايز املدير الفني السابق 
لغزل احمللة عقب إقالة ابوبكر عطية 
املدير الفني الس��ابق للبلدية بعد 
الهزمي��ة برباعية ام��ام األوملبي 
وتأزم موقف الفريق في الصعود 
للدوري بعد اتس��اع الفارق بينه 
وبني سموحة صاحب املركز األول 

ل� 10 نقاط.

األهلي يلتقي الغانرز في أبطال أفريقيا
بتروجيت أمام الخرطوم في كأس االتحاد

القادسية بطل عمومي  وناشئي القوى

القالف رسميًا في »نيوجيرسي للمعاقين«

النعمة يتوج بطاًل لقفز المسيلة

البحرين تشارك في دورة المرأة

القادس���ية من  متك���ن 
الظفر بلقب فئتي العمومي 
والناش���ئني لكأس االحتاد 
الق���وى لفئت���ي  أللع���اب 
العمومي والناش���ئني بعد 
ختام منافس���اتها أول من 
القادسية  أمس، وجاء فوز 
بلق���ب فئ���ة العمومي بعد 
أن حصد العبوه 70 نقطة 
بف���ارق كبير ع���ن صاحب 
املركز الثاني وهو التضامن 
الذي أح���رز 32 نقطة فيما 

حل كاظمة ثالثا ب� 31 نقطة 
فيما حل الساحل رابعا ب� 27 
نقطة.  أما في فئة الناشئني 
فقد تبادلت الفرق الصدارة 
على مدار أيام البطولة ولكن 
العبي القادسية انتزعوا لقب 
هذه الفئة في النهاية برصيد 
36 نقط���ة فيما ح���ل ثانيا 
الفحيحيل ب� 35 نقطة، وجاء 
 في املركز الثالث الس���احل
 ب� 30 نقط���ة وكاظمة رابعا

ب� 29 نقطة.

اعلن بطل العالم ملبارزة 
املعاق����ني ط����ارق الق����الف 
انضمام����ه رس����ميا لنادي 
االميرك����ي  نيوجيرس����ي 
للمعاقني. وسيغادر القالف 
البالد غدا لاللتحاق بفريقه 
اجلديد. وقال انه سيتدرب 

على يد اخلبي����ر االميركي 
ميودراغ سوجليكوف الذي 
اس����س فريق����ا متكامال من 
ابرز العبي مبارزة املعاقني 
خلوض مباريات دولية على 
مستوى العالم وفق برنامج 

مدروس.

ش���هدت منافسات اليوم 
االول لبطول���ة القفز لنادي 
املسيلة قمة التنافس واحلماس 
الذي امتد حتى احلادية عشرة 
والنصف مساء برعاية اطياب 
املرشود وبحضور جماهير 
غفيرة يتقدمهم الشيخ صباح 
املبارك وبدر املرشود وطارق 
امليلم وخالد اخلرافي، حيث 
توج الفارس املخضرم محمد 
النعمة بطال ملسابقة التحدي 
على االرتفاعات بعد تخطيه 
ارتفاع 160 سم بنجاح دون 
اخطاء، وجاءت فجر الصباح 
في املركز الثاني بعد جناحها 
في تخطي ارتفاع 160 س���م 
ايض���ا، وج���اء عبدالرحمن 

الفزيع في املركز الثالث بعد 
جناحه في تخطي حاجز ال� 
160 سم واحتل عدي النصف 
الرابع وقام املرشود  املركز 
وطارق امليلم بتكرمي االبطال 
ارتفاع  الفائزي���ن. وعل���ى 
125/120 س���م في جولة ضد 
عقارب الس���اعة، توج بندر 
جمعة بطال لهذه املس���ابقة 
بع���د احتالل���ه املركز االول 
بزمن 62.46ث. وعلى ارتفاع 
115/110 سم للفئة املتوسطة 
في مسابقة التحدي وجولة 
متايز، فاز من���اف الهنيدي 
باجل���واد هاربو م���ن مركز 
الكويت باملركز االول بزمن 

32.21ث.

المنامة ـ ناصر محمد
البحرين غدا  الى  يصل 
رئيس االحتاد الدولي لكرة 
الطائرة الصيني زهانغ بو 
وذلك في إطار الزيارات التي 
يقوم بها رئيس االحتاد لعدد 
من الدول م���ن ضمنها مقر 
االحتاد العربي لكرة الطائرة. 
إلى ذلك، عقدت الشيخة حياة 
آل خليفة عضو مجلس ادارة 
اللجن���ة األوملبية ورئيس 
الدورة  ف���ي  البحرين  وفد 
الثانية لرياضة  الرياضية 
املرأة في دول مجلس التعاون 
مؤمترا صحافيا تطرقت فيه 
للمش���اركة التي ستقام في 

الفترة من  ابوظبي خ���الل 
28 اجل���اري حتى األول من 
ابريل، حي���ث أوضحت ان 
البحرين ستكون  مشاركة 
في مختلف األلعاب في إطار 
توجيهات الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة رئيس اللجنة 
األوملبية لالهتمام بالعنصر 
الرياضي، مشيرة  النسائي 
الى انها اكبر دورة تشارك 
فيه���ا البحري���ن بالعنصر 
النسائي، حيث سيصل عدد 
البعثة الى 105 أشخاص منهم 
11 إدارية و20 مدربا وحكما 
و74 العبة للمشاركة في 8 

لعبات.

العب الهالل السويدي كريستيان ويلهامسون ينطلق بالكرة امام رضا تكر

»فيفا« يرفع العقوبات عن الكرة العراقية 
اعلن االحت���اد العراقي 
لك���رة الق���دم ان اللجن���ة 
التنفيذي���ة ف���ي االحت���اد 
الدولي )فيفا( قررت امس 
رفع العقوب���ات عن الكرة 
العراقي���ة. وق���ال رئيس 
االحتاد العراقي حسني سعيد 
في اتصال مع وكالة فرانس 
برس ان »اللجنة التنفيذية 
التابعة ل� »فيفا« قررت في 

اجتماعها رفع العقوبات عن 
الكرة العراقية والس���ماح 
للمنتخبات والفرق باملشاركة 
في البطوالت التي ينظمها 
االحتاد الدولي واالحتادات 
القارية واالقليمية وجلميع 
املستويات«. واضاف »كما 
التنفيذية  اللجنة  سمحت 
للمنتخبات العراقية بخوض 
املباريات الودية الدولية«.


