
�أم��ام لوكوموتي��ف  خ���ر �لأهل��ي �لإمار�ت��ي 
�أبط��ال  دوري  يف  رد  دون  بهدف��ن  �لأوزبك��ي 
�آ�صي��ا، ليت�ص��اوى �لفريق��ان بر�صي��د 3 نقاط يف 
�ملجموع��ة �لأوىل، �إذ يلتق��ي �ل�صتق��ال �لإير�ين 

مع �لتعاون �ل�صعودي يف �ملجموعة نف�صها.
ج��اءت �لبد�ي��ة �صاعقة من فري��ق لوكوموتيف، 
�ل��ذي �صج��ل هدفًا مبك��ر�ً يف �لث��و�ين �لأوىل من 
�أول هجمة من ك��رة عر�صية، حولها كوتيباييف 

بر�أ�صه يف مرمى ماجد نا�ر.
و�صغ��ط �لأهلي بعد �له��دف وكاد �أن يحرز هدف 
�لتع��ادل يف �لدقيق��ة �ل�صاد�ص��ة م��ن ك��رة لعبها 
�لرب�زيل��ي �إيفرت��ون ريب��رو م��ن ركل��ة ركني��ة، 
ت�ص��دى لها �حلار�س �لأوزبك��ي ب�صعوبة، و�أهدر 
ريب��رو بعده��ا فر�ص��ة �أخ��رى م��ن �نف��ر�د يف 

�لدقيقة 18 ولكنه �صدد يف يد �حلار�س.
ويف �لدقيق��ة 22 خ��رج �لغ��اين �أ�صام��و�ه جيان 
م�صاب��ًا ون��زل ب��دًل من��ه �صعي��د جا�ص��م، لتزد�د 
متاع��ب �لأهل��ي �لهجومي��ة، بعد ��صتبع��اد �أحمد 

خليل قبل بد�ية �للقاء ب�صبب �لإ�صابة.
مرم��ى  حار���س  تاأل��ق   25 �لدقيق��ة  ويف 

لوكوموتيف ني�ص��روف، وت�صدى لكرة قوية من 
حبي��ب �لفرد�ن، قبل �أن ي�صد كرة ر�أ�صية من وليد 
عبا�س، بينما �ألغى حكم �ملبار�ة هدف لل�صنغايل 

ماخيتي ديوب يف �لدقيقة 32.
�لروم��اين  �مل��درب  �أ���رك  �لث��اين  �ل�ص��وط  ويف 
كوزم��ن، عبد �لعزيز هيكل بدًل من حممد �صبيل، 
وعك���س �صر �للع��ب �صج��ل لوكوموتي��ف �لهدف 
�لثاين يف �لدقيقة 57 عن طريق بيكماييف �لذي 

�نفرد و�صدد �لكرة يف مرمى ماجد نا�ر.
وحاول �لأهلي تقلي�س �لنتيجة، و�صنحت فر�صة 
لل�صنغايل ديوب �لذي لعب كرة بر�أ�صه يف �لدقيقة 
69، ولك��ن حار���س لوكوموتي��ف و��ص��ل تاألقه 
وت�صدى للك��رة، بينما حرم �لقائ��م �صعيد جا�صم 
م��ن ه��دف يف �لدقيق��ة 82، ومل ت�صف��ر �لدقائق 

�ملتبقية عن جديد.
�أن  كوزم��ن،  �لروم��اين  �لأهل��ي،  م��درب  و�أك��د 
خ�ص��ارة فريقه �أم��ام لوكوموتي��ف �لأوزبكي يف 
دوري �أبط��ال �آ�صيا در�س مهم يجب �أن يتعلم منه 

"�لفر�صان" يف �ملباريات �ملقبلة.
وق��ال �مل��درب �لروم��اين: "تاأخرن��ا به��دف منذ 

بد�ي��ة �ملب��ار�ة، تلقت �صباكنا هدف��ًا يف �لدقيقة 
�لأوىل، وه��و �ل�ص��يء �ل��ذي �أجربن��ا عل��ى تغير 
طريق��ة لعبن��ا، بعدها حاولن��ا �لع��ودة للمبار�ة 

وح�صلنا على بع�س �لفر�س ومل نوفق".

و�أ�صاف كوزم��ن: "يف �ل�صوط �لثاين حاولنا �أن 
نو��ص��ل �للع��ب و�لعودة للمب��ار�ة، لكننا �رتكبنا 
خط��اأ كب��ر�ً �آخر يف �لدف��اع كلفنا هدف��ًا ثانيًا، 
مل ن��وؤد �ملب��ار�ة بالطريق��ة �لتي تعودن��ا عليها، 

يج��ب علين��ا �لتاأقل��م �ريع��ًا على طريق��ة لعب 
�أخ��رى، و��صطررن��ا ل�صتخ��د�م �لك��ر�ت �لطويلة 
�ل�صيء �لذي منح �ملناف�س فر�صة قيادة هجمات 

مرتدة".
و�أو�ص��ح م��درب �لأهل��ي: "�أمتن��ى �أن يك��ون م��ا 
حدث �ليوم در�ص��ًاَ مفيد�ً نتعلم منه، و�أن نتعامل 
بجدي��ة مع جمي��ع وظائفنا و�أعمالن��ا، بالتاأكيد 
�أن نرك��ز  �أهن��ئ لوكوموتي��ف بالف��وز، وعلين��ا 
يف مبارياتن��ا �ملقبل��ة يف �لبطولت��ن �ملحلي��ة 

و�لآ�صيوية".
وعن �أ�صباب عدم م�صاركة �أحمد خليل و�إ�صماعيل 
�حلمادي، قال: "خليل مل ي�صارك لاإ�صابة، حاول 
�أن يع��ود للتدريبات، �لأح��د، ولكنه مل يتمكن من 
�ملو��صلة وغ��ادر �لتدريب لذلك مت ��صتبعاده من 
�لقائمة �مل�صاركة يف مبار�ة �ليوم، �أما �حلمادي 
�أعتق��د �أنه يف �لفرة �لأخرة مل يكن يف م�صتو�ه، 

لديه بع�س �مل�صاكل �لأخرى يعمل على حلها".
وع��ن �لفرق بن ��صتقال طه��ر�ن �لذي فاز عليه 
�لأهل��ي ولوكوموتي��ف �ل��ذي خ���ر من��ه، ق��ال: 
"�لفريقان ميتلكان �لقوة، �ل�صتقال لي�س �صهًا 

وكذلك لوكوموتيف، ولكن �لفرق يف نتائجنا 
�أم��ام �لفريقن يع��ود �إىل �أننا لعبنا مبار�ة جيدة 
جد�ً �أمام �ل�صتقال، و�ليوم لعبنا مبار�ة �صيئة".
ويف مو�جه��ة �أخ��رى، تعر���س فري��ق �لتع��اون 
�ل�صع��ودي خل�صارة قا�صية �أم��ام ��صتقال طهر�ن 
قابو���س  �ل�صلط��ان  جمم��ع  يف   ،0-3 �لإي��ر�ين 
م��ن  �لثاني��ة  �جلول��ة  �صم��ن  عم��ان،  ب�صلطن��ة 
مباري��ات �ملجموعة �لأوىل ل��دوري �أبطال �آ�صيا 

لكرة �لقدم.
وتق��دم كافح ر�صائ��ي بهدف ل�صتق��ال طهر�ن 

بعد م�صي دقيقة و�حدة فقط من بد�ية �ملبار�ة.
كرمي��ي  حم�ص��ن  �أ�ص��اف  �لث��اين  �ل�ص��وط  ويف 
و�لرب�زيل��ي ليان��درو بادوف��اين �لهدف��ن �لثاين 
و�لثال��ث ل�صتق��ال طه��ر�ن يف �لدقيقت��ن 70 

و88.
وح�ص��د ��صتق��ال طه��ر�ن �أول ث��اث نق��اط له، 
ليت�ص��در �ملجموع��ة �لأوىل بف��ارق �لأهد�ف عن 
لوكوموتيف ط�صقند �لأوزبكي و�لتعاون و�لأهلي 
�لإمار�ت��ي، �إذ متتلك جميع فرق �ملجموعة ثاث 

نقاط.

الصقور يواجه الكهرباء بطموح الفوز والقيثارة يبحث عن العالمة الكاملة من بوابة الحسين

تلقى �لحت��اد �لعر�قي �ملرك��زي للقو�س و�ل�صهم 
خطابا ر�صميا من رئي���س �لحتاد �لعربي للعبة، 
�إبر�هي��م حم��د �لدو�ري، يت�صم��ن رغبة �لحتاد 
�لعرب��ي ��صت�صاف��ة �لع��ر�ق مناف�ص��ات �لبطول��ة 
�لعربي��ة بن�صخته��ا �ل��� 11 م��ا ب��ن 19 �إىل 24 
من �صهر ني�ص��ان �ملقبل. وقال �أمن عام �لحتاد 
�لعربي ورئي�س �لحت��اد �لعر�قي للقو�س و�ل�صهم 
�صع��د �مل�صهد�ين �إن "�لحتاد رحب بتلك �ملبادرة 
�لقيم��ة من قبل �لحت��اد �لعربي عل��ى �حت�صان 
مدين��ة �ل�صليمانية يف �إقليم كرد�صتان مناف�صات 
�لبطول��ة". و�أ�ص��اف �أن "�لبطول��ة �صتك��ون حتت 
�إ�ر�ف رئي�س جلنة �مل�صابقات يف �لحتاد �لدويل 
مورتون نرويجي، و�حلكم �لأوملبي �لدكتور �حمد 
قوره حك��م نهائيات �أوملبياد ري��و دي جانرو، 

�صاح��ب جائ��زة حممد ب��ن ر��ص��د كاأف�صل حكم 
عرب��ي". وتابع �أن "�لدول �ملتوقع م�صاركتها يف 
�لبطولة هي �ملغ��رب وليبيا وموريتانيا وتون�س 
و�جلز�ئر و�ل�صود�ن وجيبوتي و�ل�صومال وم�ر 
و�ل�صعودي��ة و�لكوي��ت وقطر و�لإم��ار�ت و�ليمن 
و�لبحري��ن و�صوري��ا وفل�صط��ن".  و�أ�ص��ار �إىل �أن 
"ع��دد �ل��دول �مل�صاركة قد يتز�ي��د �إىل �أكرث مما 
يوؤكد رغبة �لأ�صقاء �لعرب يف �لتو�جد على �ر�س 
�لر�فدين �لتي ت�صهد ��صتقر�ر �أمنى جيد".  و�أختتم 
�مل�صه��د�ين حديث��ه قائ��ًا: �أن "�لع��ر�ق �صيك��ون 
�لعام �حل��ايل قبلة جلميع �لحتاد�ت �لعربية يف 
�لتو�ج��د لإقامة �لبط��ولت و�ملع�صك��ر�ت لتكون 
ر�صالة �إعامية للعامل باأن �حلظر �لريا�صي يجب 

�أن يرفع عن ماعب �لعر�ق".

�لتع��اون  م��درب  جال��كا،  �لروم��اين  �أب��دى 
�ل�صع��ودي، �أ�صف��ه للخ�صارة �لكب��رة، �لتي مني 
بها فريقه م�صاء �م�س �لول، على يد �ل�صتقال 
�لإير�ين، يف �جلولة �لثانية من دور �ملجموعات 

لدوري �أبطال �آ�صيا.
�أم��ام  ثقيل��ة  من��ي بخ�ص��ارة  �لتع��اون،  وكان 
�ل�صتق��ال �لإي��ر�ين )3-0( يف �ملب��ار�ة �لتي 
�أقيمت م�صاء �ليوم �لإثنن، على جممع �ل�صلطان 

قابو�س يف �لعا�صمة �لعمانية، م�صقط.
�ل�صحف��ي، عق��ب  �ملوؤمت��ر  وق��ال جال��كا، يف 

�ملب��ار�ة: "لاأ�صف مل ن�صتط��ع ��صتغال �لفر�س 
�لقليل��ة �لت��ي تهي��اأت لن��ا. �ل�صب��ب يف ذلك هو 
عدم ظه��ور غالبية لعبي �لتع��اون، مب�صتو�هم 

�حلقيقي".
و�أك��د جال��كا �أن "�ملناف���س ��صتف��اد بق��وة من 
�لك��ر�ت �لثابت��ة �لت��ي �أتيحت له، وه��ي م�صدر 

قوة �لفريق �لإير�ين".
ر�صي��ده  يتجم��د  �لي��وم،  �لتع��اون  وبخ�ص��ارة 
عن��د 3 نق��اط، ح�صده��ا من ف��وز عل��ى �صيفه 

لوكوموتيف �لأوزبكي.

العراق يستضيف البطولة العربية للقوس

مدرب التعاون السعودي يكشف أسباب 
الخسارة الثقيلة أمام االستقالل في دوري األبطال

�فتت��اح �جلول��ة �صيك��ون يف ملع��ب �لكهرباء عن��د �ل�صاعة 
�لثالث��ة ع���ر�ً بتوقي��ت بغ��د�د، حي��ث ي�صت�صي��ف فري��ق 

�لكهرباء نظره �لقوة �جلوية.
وي�صع��ى �لكهرب��اء لتح�صن موقع��ه يف �صل��م �لرتيب بعد 
خ�صارت��ه �لكب��رة باأربعة �أه��د�ف نظيفة �أمام �ل��زور�ء، �إذ 
يطم��ح فري��ق �ل�صو�ع��ق باإ�صافة ث��اث نق��اط �إىل ر�صيد 

نقاطه �ل� 16.
 فيما ي�صعى �لقوة �جلوية �إىل تاأكيد �صحوته وحتقيق �لفوز 
و�مل�ص��ي بخطى ثابتة نح��و �لقمة، خا�ص��ة �أن �لفريق مر 
بظروف ع�صيبة من �إ�صابات �لاعبن و�صل�صلة �لتعادلت 
�لت��ي لحقت��ه حتى يف �لبطول��ة �لقارية، لذلك ف��ان �لفوز 
�صي�صاع��ده عل��ى تقلي�س �لفارق مع �ملت�ص��در �إىل نقطتن 

فقط.
 ويف نف�س توقيت مبار�ة �ل�صقور، ي�صافر كرباء �إىل ز�خو 
للقاء فريق �ملحافظة، حيث يدخل كرباء هذه �ملبار�ة بعد 
تعادل��ه �ملثر يف �لدقائق �لأخرة م��ع �لبحري، و�لتعادل 
كان بطعم �لهزمية، بينما فريق ز�خو يطمح لتقدمي �صورة 
جيدة و�خلروج بنتيجة �إيجابية بعد �صل�صلة �لنتائج �ل�صيئة 
للفري��ق، �لذي مير بو�حد من �أ�ص��وء مو��صمه على �لأطاق، 

فهو مل ي�صجل �لفوز �صوى يف مبار�ة و�حدة فقط.
 �أم��ا فري��ق �أمانة بغ��د�د ي�صد �لرح��ال �إىل مي�صان من �جل 
لقاء نف��ط مي�صان على ملعب �مليمون��ة يف �ل�صاعة �لثالثة 

ع�ر� بتوقيت بغد�د.
 ويطم��ح نفط مي�صان لتحقيق �لف��وز يف هذه �ملبار�ة، بعد 
تعادل��ه مع نفط �جلنوب يف �جلول��ة �ل�صابقة، بينما ي�صعى 
�أبن��اء �لعا�صمة بغ��د�د �إىل مو��صل��ة تاألقه و�لف��وز بنقاط 
�ملبار�ة �لثاث من �جل حت�صن مركزه يف جدول �لرتيب.

 وبدوره، يلتقي �ل�رطة فريق �حل�صن وعلى �أر�صية ملعب 
�ل�صع��ب �ل��دويل يف مت��ام �ل�صاعة �لر�بع��ة و�لن�صف ع�ر� 
بتوقي��ت بغد�د، حيث يدخ��ل فريق �لقيث��ارة �خل�ر�ء �إىل 
�ملب��ار�ة بثقة كبرة بعد �لف��وز �ملهم و�ل�صعب �لذي حققه 
على �لطلبة يف ديربي �لعا�صمة، فيما يدخل فريق �حل�صن 
�إىل �ملب��ار�ة من �جل تعوي�س �خل�ص��ارة و�خلروج بنتيجة 
�إيجابي��ة بع��د خ�صارت��ه يف �جلول��ة �ل�صابقة �أم��ام �مليناء 

وعلى �أر�صه.
 ويو�ج��ه �ملين��اء �صيف��ه �لبح��ري يف ملع��ب �لفيحاء عند 
�ل�صاع��ة �ل�صابع��ة م�ص��اء� يف ديرب��ي حمافظة لب���رة، �إذ 
يدخ��ل �ل�صفان��ة �ملب��ار�ة وعينه عل��ى �لنق��اط �لثاث بعد 
�لف��وز �ل��ذي حقق��ه يف �جلول��ة �لأوىل على ح�ص��اب فريق 
�حل�ص��ن، بينم��ا يدخل �لبح��ري �لطامح يف ه��ذه �ملبار�ة 
لتح�ص��ن �ل�ص��ورة بع��د خ�صارت��ه م��ن �لنج��ف يف �جلولة 

�ملا�صية.

وت�صتكم��ل يوم غد �خلمي���س بقية مباري��ات �جلولة، حيث 
يو�ج��ه مت�صدر �ل��دوري فريق �لنفط م�صيف��ه �لنجف على 

�ر�صية ملعب نادي �لنجف يف �ل�صاعة �لثالثة ع�ر�ً.
  بينما يو�جه �لكرخ �صيفه فريق نفط �جلنوب على �أر�صية 
ملع��ب نادي �لك��رخ، فيما ياقي فريق نف��ط �لو�صط �صيفه 
فريق �ل�صم��اوة يف �ملبار�ة �لتي �صتقام على �أر�صية ملعب 

نفط �لو�صط.
 وتتجه �لأنظار نحو ملعب �ل�صعب �لدويل يف قمة مباريات 
�جلولة حي��ث يلتقي فريق �لطلبة �صيف��ه فريق �لزور�ء يف 
قمة نارية من مباريات �جلولة، �إذ ي�صعى �لطلبة ل�صتعادة 
تو�زن��ه بع��د �خل�ص��ارة �أم��ام �لغ��رمي �ل�رط��ة يف �جلول��ة 
�ل�صابقة، وبدوره يدخل �لزور�ء �ملنت�صي بفوزه �لكبر على 
�لكهرباء وعينه عل��ى �لنقاط �لثاث من �جل �حلفاظ على 
�ملرك��ز �لثاين و�لق��ر�ب �كرث فاكرث من �ص��د�رة �لرتيب 

�لتي يحتلها فريق �لنفط.

تنطلق اليوم مباريات 
اجلولة الثانية من 

املرحلة الثانية 
للدوري العراقي 

املمتاز بخو�س خم�س 
مباريات يف بغداد 
وبقية املحافظات.

بغداد - محمد خليل

و�صف مدرب �ملنتخب �لوطن��ي لكرة �ل�صاطئية، 
يف  �لوطن��ي  �ملنتخ��ب  جمموع��ة  د�ود  ر��ص��د 
ت�صفي��ات كاأ�س �لعامل ب�"�ل�صعب��ة"، فيما �عرب 
ع��ن �مله ب��اأن يطبق �لاعبون جمي��ع �لو�جبات 

�لتي �أنيطت لهم خال �لوحد�ت �لتدريبية.
وق��ال د�ود يف بي��ان ن���ره �ملوق��ع �لر�صم��ي 
�إن  �لق��دم  لك��رة  �ملرك��زي  �لعر�ق��ي  لاحت��اد 
�لت�صفيات �ملوؤهل��ة لنهائيات  "جمموعتن��ا يف 
كاأ�س �لعامل �صعبة ولكنها يف نف�س �لوقت لي�صت 

م�صتحيلة".
و�أ�ص��اف "�صيق��دم �لاعب��ون كل م��ا لديهم من 
�إمكان��ات من �جل رف��ع ��صم �لع��ر�ق"، مبينًا �أن 
"�لعر�ق �صيحقق نتائج �إيجابية يف �لت�صفيات".
و�أو�صح �أن "مبار�ة �لعر�ق �أمام منتخب ماليزيا 
�أم���س، كانت بروف��ة �أوىل لأجل تطب��ع �لاعبن 
عل��ى �أر�صي��ة �مللع��ب"، لفت��ًا �إىل �أن "�لاعبن 

��صتفادو� كثر� من �لوحد�ت �لتدريبية �لأربع".

وتاب��ع "�صتكون لنا مبار�ة مع �ملنتخب �للبناين 
خ��ال �ليوم��ن �ملقبل��ن وبعده��ا يت��م جتهيز 
�لاعب��ن نف�صيا �إىل �ملبار�ة �لر�صمية �لأوىل مع 
�ملنتخب �لإمار�تي ي��وم �ل�صبت �ملقبل و�لذي مل 
ي�صل �إىل �لآن، ومن ثم يو�جه منتخبنا �ملنتخب 
�لياب��اين ي��وم �لأح��د، ونختت��م مبارياتن��ا م��ع 
�ملنتخ��ب �لقطري ي��وم �لثنن �ملو�ف��ق �لتا�صع 

من �صهر �آذ�ر �ملقبل".
و�أ�ص��ار �إىل �أن "�مل��اك �لتدريب��ي كث��ف �حلم��ل 
عل��ى �لاعبن م��ن �جل �لو�ص��ول �إىل �جلاهزية 
�لق�ص��وى و�لتطب��ع عل��ى �أر�صي��ة �مللع��ب �لتي 

تختلف عن ماعبنا كثر�".
�أ�ص��اد  "�جلمي��ع  قائ��ًا:  حديث��ه  د�ود  و�ختت��م 
بان�صب��اط �لوف��د �لعر�قي و�لهدوء �ل��ذي يتمتع 
فيه �لاعبون خال �لأيام �ملا�صية"، معربًا عن 
�أمله باأن "يطبق �لاعبون جميع �لو�جبات �لتي 

�أنيطت �ليهم خال �لوحد�ت �لتدريبية".

زي��ورخ  جر��صهوب��ر  ن��ادي  حم��رف  ع��اود 
�ل�صوي���ري �صرك��و ك��رمي مر�نه ب�ص��كل فردي، 
حت�ص��ر�ً للدخ��ول ب�ص��كل ر�صم��ي يف �لوح��د�ت 
�لتدريبي��ة لفريقه خال م��دة �أق�صاها �أ�صبوعن 
بعد �أن �بتعد عن �ملاعب لفرة لي�صت بالق�صرة 

بد�عي �لإ�صابة.
وق��ال ك��رمي يف ت�ريحات �صحفي��ة "تعر�صت 
قبل ثاثة ��صهر �إىل �إ�صابة يف �لوحدة �لتدريبية 
م��ع ف��رق جر��صهوب��ر وبع��د �إج��ر�ء �لفحو�صات 
�لطبي��ة تطل��ب �أج��ر�ء تد�خل جر�ح��ي على وجه 
�ل�رع��ة حيث قم��ت باإجر�ئ��ه يف �أملانيا وتكلل 

�لتد�خل بالنجاح".
و�أ�ص��اف: منذ �أكرث من ع�رة �أي��ام و�نا �أخو�س 
�مل��ر�ن باأ���ر�ف طب��ي ب�ص��كل ف��ردي عل��ى �أن 
�نخ��رط ب�ص��كل ر�صم��ي يف �لوح��د�ت �لتدريبي��ة 

للفري��ق خ��ال م��دة �أق�صاه��ا �أ�صبوع��ن متهيد�ً 
للو�ص��ول �إىل �جلاهزي��ة �لتام��ة �لت��ي تخولن��ي 

متثيل �لفريق يف مناف�صات �لدوري".
م��ن  �لزم��ن  �أ�ص��ارع  قائ��ًا:  حديث��ه  و�ختت��م 
�ج��ل تذلي��ل �ملعرقات �لت��ي �أتعر���س لها على 
�صعي��د �جلاهزي��ة �لبدنية م��ن �جل �لع��ودة �إىل 
�صف��وف �لفري��ق، خ�صو�صًا و�ن �مل��درب يعتمد 
عل��ى تو�ج��دي يف �لت�صكي��ل �لأ�صا�ص��ي يف �غلب 
�ملباريات �لت��ي خ�صناها على �صعيد �لدوري و 

�ليوربا ليغ �لأخرة".
�جلدير بالذكر �أن �لاعب �صركو كرمي قد خا�س 
خم�ص��ة مباريات ب�ص��كل �أ�صا�صي م��ع جر��صهوبر 
يف �ل��دوري، وكان �برزها �أم��ام بازل فيما مثل 
�لفري��ق على �صعيد �ليوربا لي��غ �أمام فرن بخ�صة 

قبل �أن تغيبه �لإ�صابة خال �لفرة �ملا�صية.

أبطال آسيا: األهلي اإلماراتي يخسر من لوكوموتيف األوزبكي بثنائية بيضاء

مدرب وطني الشاطئية يصف مجموعة العراق بـ "الصعبة" شيركو كريم 
يعود إلى مران جراسهوبر السويسري

في الدوري الممتاز اليوم

رياضة

��صتجاب��ت �للجن��ة �ملنظم��ة لكاأ���س �لأمم �لإفريقي��ة لل�صب��اب 
بز�مبي��ا لطل��ب منتخ��ب م���ر بتغير ملع��ب �لتدري��ب ل�صوء 
�أر�صيت��ه، حيث تقرر نقل تدريبات �لفريق �إىل ملعب �آخر بد�ية 

من �أم�س �لأول.
وكان �جله��از �لفني للمنتخب �مل�ري، بقيادة معتمد جمال، 
��صتك��ى م��ن �ص��وء �أر�صي��ة �مللع��ب �لفرع��ي لإ�صت��اد �لأبطال 
�لوطن��ي، و�ل��ذي كان يوؤدي علي��ه تدريباته من��ذ و�صوله �إىل 

لو�صاكا، وطلب تغيره.
وي�صتع��د منتخ��ب م���ر ملو�جه��ة غيني��ا يف �جلول��ة �لثانية 
للبطول��ة �لإفريقي��ة بعد غٍد، �لأربعاء، بع��د �أن تعادل مع مايل 

�صلبيا يف �جلولة �لأوىل.
وت��درب �لفريق �مل���ري ع�ر �م���س �لول �لإثنن، بامللعب 

�جلديد، و�لقى معتمد جمال حما�رة لاعبن عقب �ملر�ن.
وي�صاه��د �جلهاز �لفني و�لاعبن ت�صجيل فيديو ملبار�ة غينيا 
م��ع ز�مبي��ا يف �فتت��اح �لبطول��ة، و�لتي �نتهت بف��وز �صاحب 
�لأر���س بهدف، وي�رح معتمد لاعبي��ه نقاط �لقوة و�ل�صعف 

يف منتخب غينيا، ويحدد مفاتيح لعبه ملر�قبتها.
ومن �ملنتظر �أن ي�رك معتمد جمال، لعب �لو�صط �أكرم توفيق 
يف �لت�صكي��ل �لأ�صا�ص��ي �أمام غيني��ا، بعد �أن غ��اب عن مبار�ة 

مايل ب�صبب �لإيقاف.
م��ن جه��ة �أخ��رى، مت ح��ل م�صكل��ة �صي��اع حقيبة ك��رمي وليد 
"نيدفي��د"، لع��ب �ملنتخ��ب، خ��ال �صف��ره م��ن �لقاه��رة مع 
�لفري��ق، حيث و�صلت �إىل ز�مبيا �لي��وم، �لإثنن، حقيبة بديلة 
بها ماب�س و�أحذية وبع���س �مل�صتلزمات، �أر�صلها �حتاد �لكرة 

�مل�ري.

ك�ص��ف ثروت �صويل��م �ملدي��ر �لتنفيذي لحتاد �لك��رة �مل�ري 
�أن ن��ادي �لزمالك طلب لع��ب مبارياته يف بطولة دوري �أبطال 
�إفريقيا مبلعب برج �لعرب يف �لإ�صكندرية، بح�صور جماهري.
و�أ�صار �صويلم �إىل �أن "ذلك �لأمر مت �ملو�فقة عليه، لكن �لزمالك 
تر�جع وطل��ب �للعب على �إ�صتاد �لدفاع �جلوي بالقاهرة خال 

�ل�صاعات �لأخرة".
"�ملو�فق��ة  �أن  لل�صحفي��ن  �صويل��م يف ت�ريحات��ه  و�أو�ص��ح 
�لأمني��ة عل��ى �إقام��ة مباري��ات �لزمال��ك �لإفريقي��ة بح�ص��ور 
جماه��ري جاءت باأعد�د حمددة، حيث بات من �ل�صعب زيادة 

�أعد�د �حل�صور خا�صة مع بد�ية عودة �جلماهر".
وع��ن ع��ودة �جلماه��ر يف مباريات كاأ���س م�ر ق��ال �ملدير 
�لتنفي��ذي لحتاد �لك��رة: " �لأدو�ر �لنهائية لبطولة كاأ�س م�ر 
بد�ي��ة من دور �لثمانية �صتقام بح�صور �جلمهور بالإ�صافة �إىل 

�أن �لبطولة �لعربية لاأندية �صتقام بح�صور جماهري".

اللجنة المنظمة ألمم أفريقيا 
للشباب تستجيب لطلب مصر

تحديد ملعب 
الزمالك في دوري أبطال أفريقيا
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