
تعرث العني يف م�س��تهل حماولة جديدة للتتويج 
بلقب دوري اأبطال اآ�سيا لكرة القدم، بعد خ�سارته 
لنهائي الن�س��خة املا�س��ية، وذل��ك بتعادله على 
اأر�س��ه 1-1 م��ع ذوب اآه��ان الإي��راين يف اأوىل 

جولت املجموعة الثالثة.
وا�س��تغل الفري��ق ال�س��يف اأخط��اء دف��اع الع��ني 
ليفتت��ح الت�س��جيل ع��ر لع��ب هندورا�س جريي 

بنغت�سون يف الدقيقة 57.
و�س��غط و�س��يف البطل كثرياً حتى جنح املدافع 
اإ�س��ماعيل اأحم��د يف اإدراك التع��ادل م��ن �رضبة 
راأ���س، بع��د ركل��ة ركني��ة قب��ل 14 دقيق��ة على 

النهاية.
املجموع��ة،  يف  نقط��ة  اأول  الفريق��ان  ون��ال 
يف انتظ��ار نتيج��ة مواجه��ة الأهل��ي ال�س��عودي 
وبونيودك��ور الأوزبك��ي يف وق��ت لح��ق الي��وم 

الثالثاء.
الن�س��خة  2003، نهائ��ي  وخ���رض الع��ني، بط��ل 

املا�سية اأمام ت�سونبوك الكوري اجلنوبي.
املدي��ر الفن��ي لفري��ق الع��ني، الكروات��ي زوران 
ماميت�س، قال بعد تع��ادل فريقه اأمام ذوب اآهن 

اأ�سفهان الإيراين 1-1، اإنه "لي�س �سعيداً بنتيجة 
املباراة الأوىل يف دوري اأبطال اآ�س��يا، خ�سو�سًا 
واأن فريق��ه كان الأق��رب للف��وز، قيا�س��ًا بالأداء 

الذي قدمه يف ال�سوط الأول".
واأ�س��اف زوران ملوقع نادي الع��ني الإلكرتوين: 
"الع��ني �س��يطر على جمري��ات اللع��ب.. واأهدرنا 
جملة من الفر�س اأمام مرمى الفريق املناف�س".

نظه��ر  مل  الث��اين  اللع��ب  �س��وط  "يف  وتاب��ع: 
بامل�س��توى املطلوب، وبرغم ذلك ت�س��نت لنا عدة 
فر���س للت�س��جيل عل��ى مرمى املناف���س، ومتكن 
الفري��ق ال�س��يف م��ن الت�س��جيل م��ن حماولتني 
هجوميت��ني فق��ط، واملوؤكد اأنه��م م�رضورين جداً 
بالنتيجة التي خرجوا بها اأمام العني من اإ�س��تاد 

هزاع بن زايد".
وتعليق��ًا على �س��وؤال حول عدم متك��ن فريقه من 
ا�س��تغالل الفر�س، قال: "احلقيقة نحن مطالبون 
بتعزي��ز معدل الرتكيز والثقة اأمام املرمى، ورفع 
معدل اللياقة البدنية التي انخف�ست ب�سبب �سغط 
املباري��ات، وخالل احل�س���س التدريبية املقبلة 
�س��نعمل على تطوي��ر اأداء الفريق على نحو ميكنه 

من حتقيق اأف�سل النتائج".
وح��ول النطب��اع ال��ذي خ��رج به خ��الل الفرتة 
الوجيزة التي اأم�س��اها مع الع��ني، قال: "توليت 
قي��ادة الفريق يف 4 مباريات، وقفت من خاللها 

عل��ى الإمكانيات العالي��ة لعدد كبري من عنا�رض 
الفري��ق، وهناك عدداً م��ن الالعبني املهمني غري 
اأنهم مبتعدين عن قائمة الفريق بداعي الإ�سابة، 
لالإمكاني��ات  وفق��ًا  امل�س��ي  علين��ا  ويتوج��ب 

املتاح��ة، و�سخ�س��يًا اأث��ق يف ق��درة فريقي على 
اإنهاء املو�سم احلايل ب�سورة جيدة".

وع��ن ق��راره بالإبق��اء عل��ى ال�س��مراين يف دك��ة 
البدلء، واإ�رضاك دياكيه يف الت�س��كيلة الأ�سا�سية، 
ق��ال: "اأرى دياكيه لعب ممي��ز وباإمكانه اللعب 
يف ظ��روف خمتلفة، وخطة لعب ذوب اآهن تعتمد 
عل��ى التكتل الدفاعي، اأما ال�س��مراين فيحتاج اإىل 
امل�س��احات وقد حتدثت مع��ه حول قراري وتفهم 
وجه��ة نظري الفنية، و�سخ�س��يًا اأعتق��د اأنه لي�س 
مهم��ًا من يلعب، ولكن الأه��م دائمًا يف عامل كرة 

القدم هو اللعب بروح الفريق".
ويف مواجه��ة اخرى، اأفلت الهالل ال�س��عودي من 
خ�س��ارة يف بداية م�س��واره بدوري اأبطال اآ�س��يا، 
م��ع   1-1 الأخ��رية  الدقائ��ق  تعادل��ه يف  بع��د 
ب��ريوزي الإيراين، يف افتتاح ج��ولت املجموعة 

ال�4، اليوم الثالثاء.
ففي املباراة التي اأقيمت يف العا�س��مة العمانية 
م�س��قط، كان ب��ريوزي الب��ادئ بالت�س��جيل ع��ر 
حم�س��ن م�س��لمان بت�س��ديدة مباغت��ة م��ن خارج 

منطقة اجلزاء يف الدقيقة 68.

لك��ن الرازيل��ي كارلو���س اإدواردو جن��ح يف 
اإدراك التع��ادل من �رضبة راأ�س بعد ركلة ركنية، 

قبل 7 دقائق على النهاية.
ون��ال الفريق��ان اأول نقط��ة يف املجموع��ة التي 

ت�سم اأي�سًا الريان القطري، والوحدة الإماراتي.
املدير الفني لفريق الهالل ال�سعودي، الأرجنتيني 
رامون دياز وعد جماهري فريقه با�ستعادة نغمة 
النت�س��ارات �رضيع��ًا وذل��ك عقب تع��ادل فريقه 
مع ب��ريوزي الإيراين يف جممع �س��لطان قابو�س 

ب�سلطنة عمان.
املوؤمت��ر  خ��الل  ت�رضيح��ات  يف  دي��از،  وق��ال 
ال�س��حفي عق��ب املب��اراة: "كن��ا منن��ي النف���س 
بتحقيق الفوز واإ�س��عاد كل اجلماهري التي اآزرتنا 
ودعمتن��ا ه��ذه الليل��ة لك��ن اأعده��م ب��اأن القادم 
اأف�س��ل". واأو�س��ح: "اأعتقد اأن التعادل اليوم كان 
ع��ادًل.. اأود اأن اأ�س��كر اجلماه��ري الرائع��ة التي مل 
تت��وان عن دعمن��ا والوقوف معن��ا اأينما ذهبنا ، 

كنا نود اأن نقدم لهم النقاط الثالث".
واأردف :"نعي�س مرحلة مف�س��لية وحا�سمة يجب 
اأن نكون يف غاية الرتكيز يف باقي مبارياتنا".

الصقور يستعد للعودة إلى التحليق فوق زاخو والسفانة يحل ضيفًا ثقيال على الحسين غدًا

ملعب��ه  يف  ال�س��عودي  الأهل��ي  ن��ادي  انت���رض 
"اجلوه��رة" على �س��يفه بونيودك��ور الأوزبكي 
م��ن  الأوىل  اجلول��ة  �س��من  نظيف��ني  بهدف��ني 
املجموعة الثالثة لدوري اأبطال اآ�س��يا، مب�ساركة 

كاملة للمحرتف العراقي �سعد عبد الأمري.
 املب��اراة بداأت ب�س��غط قوي لأ�س��حاب الأر�س 
الدقائ��ق  اأول  ويف  و�رضيع��ه،  قوي��ة  بهجم��ات 
ح�س��ل الأهلي على ركلة ح��رة قريبة من مرمى 
اخل�س��م، �س��ددها هدافه ال�س��وري عمر ال�س��ومة 

ارتطمت بالعار�سة الأوزبكية.
 ال�س��ومة او "العكي��د" كما ي�س��ميه حمبيه، ا�رض 
على افتتاح الت�سجيل لالأهلي وحتقق له ذلك بعد 
اأن اأح��رز هدف ال�س��بق يف الدقيق��ة 13 من عمر 

املباراة م�ستغال خطاأ دفاعي فادح.
 ال�س��وط الثاين بداأ بهجمات اوزبكية على مرمى 

الأهلي يف حماولة لإدراك التعادل، مل يرتجمها 
املهاجم��ون اىل اأه��داف ب�س��بب ب�س��الة الدفاع 
الأهالوي وحار�سه يا�رض امل�سيليم، وعلى عك�س 
جمريات ال�س��وط فاجاأ �س��لمان املوؤ���رض الدفاع 
الأوزبك��ي لي�س��جل اله��دف الث��اين لالأهل��ي يف 

الدقيقه 58 من عمر املباراة. 
و�س��ارك �س��عد عبد الأمري �س��ارك طوال املباراة 
مقدمًا اأداء جيداً يف الدفاع وقام بتعطيل بع�س 
هجم��ات الفري��ق الوزبك��ي، وكان رابط��ًا ب��ني 
الدفاع والهجوم بجانب زميله يف الو�سط تي�سري 

اجلا�سم .
 وبهذا الفوز ت�سدر الأهلي املجموعة الثالثة من 
دوري ابطال اآ�س��يا بعد تع��ادل العني الإماراتي 
وذوب اأهن اأ�سفهان الإيراين اإيجابيًا بهدف لكل 

منهما.

اأكد امل��درب العراقي عدنان حم��د، املدير الفني 
اأداء لعبي��ه يف  الت��ام ع��ن  للوح��دات، ر�س��اه 
املب��اراة الت��ي ف��از به��ا، عل��ى �س��يفه النجمة 
اللبن��اين بهدف دون رد، يف افتتاح م�س��وارهما 

ببطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
وق��ال حمد، يف املوؤمتر ال�س��حفي الذي عقد بعد 
نهاية املباراة: "الف��وز ثمني، اأهدرنا العديد من 
الفر���س للخروج بفوز مري��ح، وفريق النجمة مل 

يكن �سيدا �سهال".
كبط��ل  التاأه��ل  ه��و  الآن  "هدفن��ا  واأ�س��اف 
للمجموعة الثالثة، وبعد ذلك �سيكون لكل حادث 

اآزرت  اأ�س��كر اجلماه��ري الكب��رية الت��ي  حدي��ث، 
الفريق يف املباراة".

 م��ن جهت��ه، قال م��درب النجم��ة، ب��الل فليفل، 
"الوحدات �سيلعب دورا مهما يف هذه املجموعة، 
اليوم قدم اأداًء مميزا، وو�س��ع �سغط مكثف على 
لعبي النجمة، كنا نتوقع األ ي�ستمر هذا ال�سغط، 

ولكنه �سهد ت�ساعدا، فجاء الهدف".
وخت��م فليفل "النجمة اجتهد وق��دم ما لديه من 
جه��ود، وق��ادر عل��ى التعوي���س، حيث �س��يكون 
للنجمة كذلك دور مهم يف ح�س��ابات التاأهل عن 

املجموعة الثالثة".

األهلي السعودي ينتصر آسيويًا بمشاركة كاملة لعبد األمير

عدنان حمد: الوحدات يستهدف صدارة المجموعة

القوة اجلوية يبحث عن النت�س��ار ال��ذي غاب عنه يف اخر 
ث��الث مباري��ات حمليًا وقاريًا، فال�س��قور مي��ر بفرتة غري 
طبيعية، حيث تراجع م�ستوى الفريق ب�سكل ملحوظ، ويبدو 
ان ال�سبب يف ذلك يعود اىل اإ�سابات الفريق، وغياب هدافه 

البرز حمادي احمد ب�سبب عقوبة اإ�ستبعاده.
ال�س��قور ع��ادوا اىل بغداد وا�س��تاأنفوا تدريباتهم حت�س��رياً 
ملواجه��ة زاخو، فالفري��ق الزرق يبحث عن تكرار فوزه يف 
مرحلة الذهاب حني متكن من النت�سار على ابناء اخلابور 
به��دف نظي��ف، يف مب��اراة �س��هدت ان�س��حاب فري��ق زاخو 
احتجاج��ًا على ق��رارات احلكم مهند قا�س��م، الذي احت�س��ب 
بطاق��ة حمراء عل��ى لعب زاخو وتغا�س��ى عن احت�س��ابها 

ملداف��ع القوة اجلوية يف لقطة مماثلة، لي�س��در احتاد الكرة 
قراراته باإحت�س��اب فريق زاخو خا���رضاً بثالثة اهداف دون 

رد.
اأم��ا فريق زاخو، فه��و يعاين مايعانيه حاليًا ب�س��بب �س��وء 
النتائج والعقوبات املتكررة على جمهوره، فاأبناء اخلابور 
ليف�س��ل بينه��م وبني هبوطه��م اىل دوري املظاليم �س��وى 
نقطت��ني، ومل يحق��ق الف��وز �س��وى يف مباراة واح��دة امام 
فريق البحري، ومل تنفع كل حماولت فك النح�س من تغيري 
مدرب��ني وبيع وا�س��تقطاب لعبني جدد، ولك��ن هو بطبيعة 

احلال �سيحاول اخلروج بنتيجة اإيجابية من املباراة.
ويف املواجهة الخرى يحل فريق امليناء �س��يفًا ثقياًل على 
فريق احل�سني يف مواجهة قد يبدوا الفائز منها وا�سح على 

الورق ولكن القرار الخري �سيكون على ار�سية امليدان.
ال�سفانة �س��يدخل املباراة مبعنويات عالية، بعد حل جميع 

امل�س��اكل املتعلقة ب��ادراة الفري��ق والم��ور املالية، حيث 
با���رضت الهيئ��ة املوؤقت��ة للفري��ق الزرق مهامها وحتدثت 

بو�سوح مع الالعبني ووعدتهم بحل جميع امل�ساكل.
احل�س��ني،  اأ�س��تعداداً ملواجه��ة  تدريبات��ه  وا�س��ل  املين��اء 
وو�س��ل بغداد ام�س الول وانتظم يف مرانه حت�س��رياً للقاء، 
وتتوا�سل الخبار اجليدة لل�سفانة حني اأعطى الكادر الطبي 
للفريق، ال�سوء الخ�رض ملحمد �سوكان بالعودة للمباريات 
بع��د اأكتم��ال �س��فاء الالعب م��ن ال�س��ابة الت��ي حلقت به 
موؤخراً، و�س��تبقى م�ساألة م�س��اركته يف املباراة من عدمها 
مرتوك��ة للمدرب الروماين ايوان مارين وح�س��ب اجلاهزية 

البدنية لالعب.
اما فريق احل�سني، فهو يوا�سل مغامرته يف الدوري املمتاز 
من اج��ل البقاء يف دوري ال�س��واء والبتع��اد عن مناطق 
الهبوط، نعم فر�س��ان مدينة ال�س��در مل يحققوا الفوز �س��وى 

يف مواجهتني ولكن مايح�س��ب للفري��ق بانه يلعب بروحية 
عالي��ة ويعتمد عل��ى الالعبني ال�س��باب، وبالرغ��م من انها 
املباراة الر�س��مية الوىل للمدرب اجلديد �سباح عبد احل�سن 
ال��ذي ت�س��لم مهامه خلفًا لع��ادل عجر، ولكن ه��ذا المر قد 
ي�س��كل دافع��ًا معنوي��ًا لالعب��ني من اج��ل تقدمي اف�س��ل ما 

لديهم وحتقيق الفوز.
ويف ذات اليوم �س��تقام اربع مباريات اخرى، حني �س��يلعب 
البحري امام النجف، وكربالء امام احلدود، وال�س��ماوة مع 

بغداد، ونفط اجلنوب مع �سقيقه نفط مي�سان.
وت�ستكمل بقية مباريات اجلولة الوىل من املرحلة الثانية، 
عندم��ا يواج��ه ال�رضط��ة فري��ق الطلبة يف قم��ة جماهريية 
كبرية على ملعب ال�س��عب الدويل، وال��زوراء امام الكهرباء، 
ومت�س��در الرتتي��ب النف��ط امام الو�س��يف نفط الو�س��ط يف 

مباراة �رضاع ال�سدارة.

يق�ص فريق القوة اجلوية 
�سريط مناف�سات املرحلة 

الثانية من الدوري 
العراقي املمتاز لكرة 

القدم، حني ي�ستقبل فريق 
زاخو على ملعب القوة 

اجلوية، فيما يحل فريق 
امليناء �سيفًا ثقياًل على 

نظريه احل�سني يف ملعب 
اخلم�سة االف متفرج.

بغداد - محمد خليل

بغداد - خاص

اأك��د الحتاد املركزي لكرة القدم، اأن ان�س��حاب 
العربي��ة اخلليجي��ة م��ن املب��اراة  الحت��ادات 
الودية م��ع املنتخب الوطني غري م��رر، مبينًا 
ان ه��ذا الم��ر دف��ع الع��راق اىل تاأم��ني مباراة 
ودي��ة م��ع املنتخب الردين، فيما اأ�س��ار اىل ان 
اندي��ة الزوراء والقوة اجلوية لن تلعب يف بغداد 
و�ستوا�س��ل اللعب على ار�س��ها املفرت�سة قطر 

يف كاأ�س الحتاد ال�سيوي.
عل��ى  وامل���رضف  الك��رة  اإحت��اد  ع�س��و  وق��ال 
املنتخب الوطني كامل زغ��ري ل�)اجلورنال( اإن 
"احتاد الكرة ليجد مرراً لن�سحاب الحتادات 
اخلليجية من خو�س مباراة ودية مع املنتخب 
الوطني بعد التفاق عليها"، مبينًا اأن "الحتاد 
خاط��ب اك��رث من منتخ��ب خليجي ف��ور انتهاء 
النهائي��ة  الت�س��فيات  يف  الم��ارات  مب��اراة 
املوؤهلة لكاأ�س العامل، حيث ح�سل الحتاد على 
موافق��ة املنتخب��ات، ولك��ن مع اإق��رتاب موعد 
املباراة الودية تن�سحب املنتخبات يف اللحظة 

الخرية".
له��ذه  م��رراً  ليج��د  "الحت��اد  اأن  واأ�س��اف 
الت�رضف��ات، ولنعلم ال�س��باب الرئي�س��ية وراء 
ذلك"، م�س��رياً اإىل اأن "الع��راق اأمن مباراة ودية 
م��ع املنتخ��ب الردين قب��ل مواجه��ة الياب��ان 
بالت�س��فيات يف �س��هر حزي��ران املقب��ل، خالل 
لقاء رئي�س الحتاد العراقي عبد اخلالق م�سعود 

يف  الفيف��ا  اجتم��اع  يف  الردين  نظ��ريه  م��ع 
العا�سمة القطرية الدوحة".

واختت��م حديث��ه قائ��اًل: "م��ا ا�س��يع يف بع�س 
املواق��ع بخ�س��و�س خو���س ال��زوراء والق��وة 
اجلوية مبارياتهم يف كاأ�س الحتاد ال�س��يوي 
ه��و ع��ار ع��ن ال�س��حة متام��ًا، لن الفريق��ان 
�سيوا�س��الن اللعب على ار�س��هم املفرت�سة يف 

قطر".

جّدد احتاد الكرة العراقي 
ر�س��ميًا مب��درب  ثقت��ه 

الأوملب��ي  املنتخ��ب 
�س��هد،  عبدالغن��ي 
قيادت��ه  اأج��ل  م��ن 
ال�س��تحقاقات  يف 
بع��د فرتة  املقبل��ة، 

واجلذب  ال�س��ّد  من 
العدي��د  وط��رح 

الأ�س��ماء  م��ن 
املحلية.

واختار احتاد الكرة مدرب فريق نفط الو�س��ط من 
بني املر�سحني الربعة الذين ر�سحهم احتاد الكرة 
لت��ويل هذه املهم��ة، حيث كان اىل جانب �س��هد 
كاًل م��ن ح�س��ن احمد مدرب فريق النفط وبا�س��م 
قا�سم مدرب القوة اجلوية وايوب اودي�سو مدرب 

الطلبة.
م�س��در مقرب من احتاد الكرة، او�س��ح ان حيدر 
جنم وعبد الكرمي ناعم، �س��يكونان �س��من الكادر 
التدريب��ي للمنتخ��ب الوملبي بقي��ادة عبد الغني 

�سهد.
وقال امل�س��در ان "م�س��اعد �سهد احلايل يف نادي 
نف��ط الو�س��ط حيدر جن��م، �س��يكون م��ع املنتخب 
الوملب��ي، يف حني �س��يكون عبد الك��رمي ناعم 
مدربًا حلرا�س املرمى"، مبينًا ان "ال�سباين 

غونزالو �سيكون مدربًا للياقة البدنية".
يذكر باأن املدرب عبد الغني �سهد كان قد ا�رضف 
عل��ى قي��ادة املنتخ��ب الأوملبي خ��الل الفرتة 
املا�س��ية وقاده للتاأه��ل اإىل اأوملبياد ريو دي 
جان��ريو يف الرازي��ل، وحق��ق ث��الث نق��اط 
جمعه��ا من ثالث تع��ادلت ام��ام الدمنارك 

والرازيل وجنوب افريقيا.
وا�ستطاع �س��هد ان يدخل التاريخ بتحقيقه 
اول تع��ادل للعراق م��ع املنتخب الوملبي 
الرازيل��ي خ��الل مناف�س��ات اوملبياد ريو 

دي جانرييو 2016.
جتدر ال�سارة اىل ان �سهد يقود فريق نفط 
الو�سط الذي يحتل و�سافة ترتيب الدوري 

العراقي.

دوري أبطال آسيا: العين يكتفي بنقطة أمام ذوب آهان والهالل ينجو من فخ بيروزي

اتحاد الكرة: انسحاب االتحادات الخليجية 
المفاجئ من مباراتنا الودية غير مبرر

اتحاد الكرة يسمي عبد الغني 
شهد مدربًا للمنتخب األولمبي

في الدوري العراقي الممتاز

رياضة

اأكد رئي�س الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اأن احلكومة العراقية 
كانت تعمل منذ فرتة طويلة على ملف رفع احلظر عن املالعب 
العراقية، ور�سخت كل جهودها من اأجل الو�سول اىل ما و�سلت 
اليه عند زيارة وف��د الفيفا للمحافظات العراقية الثالث، اأربيل 
والب���رضة وكرب��الء، حيث تركت الزي��ارة انطباع��ات ايجابية 
تدع��و للتف��اوؤل ، فيم��ا دعى القط��اع اخلا�س لتطوي��ر اجلانب 

الريا�سي وال�ستثمار فيه.
 وقال العبادي يف املوؤمتر ال�س��حفي الذي عقده ام�س وتابعته 
)اجلورن��ال ني��وز( اإن "احلكوم��ة العراقية كان��ت تعمل جاهدة 
على مل��ف احلظر املفرو���س على املالعب العراقي��ة منذ وقت 
طويل، وذلك ل�س��باب خمتلفة ل تتعلق بالمن فقط"، مبينًا اأن 
"احلكومة ر�سخت كل جهودها يف الفرتة الخرية على �سعيد 

كل اجلوانب خ�سو�سًا التنظيمية منها".
 وا�س��اف اأن "جلن��ة الحتاد ال��دويل لكرة الق��دم "الفيفا" التي 
زارت املالع��ب الث��الث ال�س��بوع املا�س��ي، اأب��دت انطباع��ات 
جي��دة وايجابية على �س��عيد اجلوان��ب كافة، �س��واء المنية اأم 
التنظيمي��ة، بال�س��افة اىل حال��ة املالعب الث��الث"، لفتًا اإىل 
اأن "احلكومة العراقية الآن تاأمل ان ي�س��در الفيفا قراراً نهائي 

برفع احلظر عن املالعب العراقية".
 وامت رئي���س جمل���س الوزراء حديث��ه قائاًل: "احلكومة �س��تبقى 
داعم��ة للريا�س��ة متمثل��ة ب��وزارة ال�س��باب والريا�س��ة، الت��ي 
�ستم�س��ي قدمًا بدعم كل الحتادات الريا�سية"، داعيًا القطاع 
اخلا�س ل�"تطوير اجلانب الريا�سي وال�ستثمار فيه، ولعب دور 

اكر بدعمها".

تقدَّم الحتاد الإماراتي لك��رة القدم، بطلب لتاأجيل بطولة كاأ�س 
اخللي��ج املقبل��ة "خليجي 23"، الت��ي ت�ست�س��يفها قطر من 22 

دي�سمر/كانون اأول املقبل، ملدة اأ�سبوع واحد.
واأكد املهند�س مروان بن غليطة رئي�س الحتاد الإماراتي للعبة، 
اأن مت التق��دم بطلب التاأجيل؛ لتعار�س النطالقة مع ا�ست�س��افة 

العا�سمة الإماراتية اأبو ظبي، بطولة كاأ�س العامل لالأندية.
وق��ال بن غليظة، يف ت�رضيحات اإعالمي��ة، اإن "الطلب، جاء بعد 
الت�س��اور م��ع اجله��از الفن��ي ملنتخب الإم��ارات؛ لتزام��ن اإقامة 
البطولة مع موعد الن�س��خة ال�14 م��ن كاأ�س العامل لالأندية، التي 

ت�ست�سيفها اأبو ظبي خالل املوعد نف�سه".
واأ�ساف "ننتظر راأي الحتاد اخلليجي بهذا ال�ساأن، خالل الفرتة 

املقبلة".
واأو�س��ح بن غليطة، اأن "ال�رضكة املروج��ة للبطولة اخلليجية، ل 
ت��زال تدر�س عرو�س ت�س��ويق البطول��ة تلفزيونًيا، و�س��يتم طرح 

ت�سورها، خالل الجتماع املقبل لالحتاد اخلليجي".

رئيس الوزراء يدعو القطاع 
الخاص إلى االستثمار في الرياضة

اإلمارات تطلب
تأجيل بطولة كأس الخليج
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