
�أبوظب��ي  �لإمار�تي��ة  �لعا�صم��ة  �لي��وم يف   مت 
�لك�ص��ف ع��ن �لك�صف ع��ن �ل�صعار �لر�صم��ي لكاأ�س 
�لع��امل للأندي��ة �لإم��ار�ت FIFA 2017، حيث 
ميّثل هذ� �حلدث خطوة هامة للمدينة �مل�صت�صيفة 
يف رحلة �لتح�صري�ت نحو تنظيم �لن�صخة 14 من 

�مل�صابقة بني 6 و16 دي�صمرب/ كانون �لأول.
مت ��صتله��ام �ل�صع��ار �لر�صم��ي من �ل�ص��كل �لفريد 
للكاأ���س �لذهب��ي للبطول��ة، وكذل��ك م��ن �لتاريخ 
�لرثي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وثقافتها 
و�إرثها �لغنيني. �أما �لكرة �ملميزة �ملوجودة �أعلى 
�ل�صع��ار، فتم ر�صمه��ا با�صتخ��د�م جماليات �خلط 
�لعرب��ي وتعني كلم��ة "�لإم��ار�ت"، وترمز للقوة 
�ملوح��دة �لت��ي ت�صبه �صغ��ف �لدول��ة بامل�صتديرة 

�ل�صاحرة.
ومبنا�صب��ة �إط��لق �ل�صع��ار �لر�صمي، ق��ال معايل 
�لل��و�ء حمم��د خلف��ان �لرميث��ي رئي���س �للجن��ة 
�ملنظم��ة �ملحلي��ة �لعليا للبطول��ة "يعترب �ل�صعار 
�لر�صم��ي جت�صي��د�ً حقيقيًا للرت�ث �لثق��ايف لدولة 
�لإمار�ت. ُت�صّكل �لرم��ال �جلميلة متعددة �لألو�ن 
لل�صح��ر�ء �لإمار�تي��ة �أ�صا���س �ل�صع��ار. ميّثل هذ� 

رم��ز�ً لبطول��ة ��صتثنائي��ة ت�صت�صيفه��ا �لإمار�ت، 
لل�صي��د  �لرثي��ة  �لتاريخي��ة  �لتقالي��د  م��ن  ب��دء�ً 
و�لإبح��ار و�لبح��ث ع��ن �للوؤل��وؤ و�لت��ي يعك�صه��ا 
�جلم��ال  وكذل��ك  �لتقلي��دي،  �ل�رش�ع��ي  �ملرك��ب 
�لأخاذ ل�صعف و�صج��ر �لنخيل، وهو ما يوؤكد على 

�لإ�صتد�مة."
وُك�ص��ف �لنقاب يف هذ� �حل��دث �أي�صًا عن �جلدول 
�لر�صم��ي ملباري��ات �لبطول��ة �لت��ي ت�صهد خو�س 
ثم��اين مباريات بني جنب��ات ملعبني �ثنني، هما 
مدينة ز�ي��د �لريا�صي��ة )�أبوظبي( و��صت��اد هّز�ع 
بن ز�يد )�لع��ني(. و�صتجري �ملب��ار�ة �لإفتتاحية 
يف مدينة �لعني بتاريخ 6 دي�صمرب/كانون �لأول 
مبو�جه��ة بني بطل �لدوري �لإمار�تي وبطل قارة 

�أوقيانو�صيا.
وخلل �حتفالية �لك�صف عن �ل�صعار �لر�صمي، قال 
كول��ن �صميث، كب��ري م�ص��وؤويل FIFA للبطولت 
و�لأح��د�ث "كرة �لق��دم هي �لريا�ص��ة �لأوىل يف 
دولة �لإم��ار�ت، وهو ما جتّلى بو�صوح يف �صغف 
�لنا�س باللعبة يف ن�صختي �لبطولة �صنتي 2009 
و2010 �للت��ني ��صت�صافتهم��ا �لب��لد. وتتجل��ى 

�أب��رز �لدو�ف��ع �لت��ي ع��ادت ببطولة كاأ���س �لعامل 
للأندي��ة �إىل �لإم��ار�ت بن�صختيه��ا �ملقبلتني يف 
كرم �ل�صيافة و�ل�صغف باللعبة وجناح �لبطولة."

م��ن جانب��ه، ق��ال �صع��ادة ع��ارف �لع��و�ين مدير 
�لبطول��ة يف �للجن��ة �ملحلية �ملنظم��ة للإمار�ت 
2017 "با�رشن��ا باإحدى �أهم �لرحلت يف عامل 

كرة �لقدم، حيث جتتذب �أبوظبي بع�صًا من �أف�صل 
�لبط��ولت �لدولي��ة عل��ى م��دى �ل�صن��و�ت �لثلث 
�ملقبلة. مثل ه��ذه �لبطولت �لعاملية ل ت�صتقطب 
فح�صب �لآلف م��ن �مل�صجعني من خمتلف �أرجاء 
�لع��امل، ولكنه��ا ت�صاعدنا كذل��ك يف �حلفاظ على 
�لإرث �لكروي للإمار�ت و�إعد�د �جليل �ملقبل من 

جنوم �لريا�صة."
�لت�صجيل �مل�صبق للتذ�كر

عل��ى  �ل�صاح��رة  �مل�صتدي��رة  و�صتك��ون جماه��ري 
موع��د يف �صهر دي�صمرب/ كانون �لأول �ملقبل مع 
فر�صة �لتعّرف على جنوم كرة �لقدم يف �لإمار�ت 
�لعربي��ة �ملتح��دة، و�لحتف��ال باللعب��ة �جلميلة 
يف كاأ���س �لع��امل للأندي��ة FIFA 2017. ت�صهد 
�لبطول��ة م�صاركة �لأندية �لبطلة يف قار�ت �لعامل 
�ل�ص��ت، بالإ�صاف��ة �إىل بط��ل �ل��دوري �لإمار�ت��ي 
لتحدي��د هوي��ة �لفريق �ل��ذي �صيرّتب��ع على عر�س 

كاأ�س �لعامل للأندية.
و�صت��دور رح��ى مناف�ص��ات �لبطول��ة �لأه��م م��ن 
 6 FIFA عل��ى م�صت��وى �لأندي��ة ب��ني  تنظي��م 
و16 دي�صمرب/كان��ون �لأول، وت�صهد �إجر�ء ثماين 

مباري��ات يف مدينت��ني م�صت�صيفت��ني هم��ا 
�لعا�صمة �أبوظبي و�لعني. و�صيكون باب �لت�صجيل 
ب�صكل م�صبق مفتوحًا �أمام جماهري كرة �لقدم يف 
�ل���رشق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا لك��ي يكونو� �أول 
من يعرف �أح��دث �ملعلوم��ات بخ�صو�س �لتذ�كر 

و�لعرو�س �خلا�صة بالبطولة. 
عودة �إىل �لإمار�ت

�صتكون ه��ذه �لن�صخة �لر�بعة ع�رشة لبطولة كاأ�س 
�لعامل للأندية و�لثالثة �لتي ت�صت�صيفها �لإمار�ت 
 2009 للب��لد تنظيمه��ا عام��ي  �أن �صب��ق  بع��د 

و2010. 
و�صين�صم بطل �ل��دوري �لإمار�تي ب�صفته �لفريق 
�مل�صي��ف �إىل �أبط��ال �لق��ار�ت �ل�ص��ت، حيث يبدو 
فريق �جلزيرة �لأقرب حاليًا لنيل �رشف �مل�صاركة 
بالبطولة �إذ يت�صدر ترتيب �لبطولة �ملحلية و�صط 
ملحق��ة مبا�رشة من �لأهلي و�لع��ني، وبالتاأكيد 
�صيح��اول بط��ل �لإم��ار�ت تك��ر�ر جن��اح كا�صيما 
�آنتل��ريز �لياب��اين، �ل��ذي ح��ّل و�صيف��ًا يف كاأ���س 
�لع��امل للأندية 2016 بعدما وقف �لنّد للنّد �أمام 

�لعملق ريال مدريد، بطل �لعامل �حلايل.

ترقب في الشارع الرياضي

ملف رفع الحظر يدرج ضمن جدول أعمال كونغرس الفيفا في آيار المقبل
ي�صع��ى �لعه��د للتتويج بلقب �ل��دوري �للبناين لك��رة �لقدم قبل 
جول��ة و�حدة من نهاي��ة �لبطولة، �إذ� و�ج��ه �لنجمة يف مبار�ة 
قم��ة �ليوم �خلمي�س، و�صط جدل حول �إمكانية تاأجيل �ملو�جهة 
�إىل موع��د لح��ق. وحت��وم �ل�صكوك ح��ول �للق��اء يف ظل رف�س 
�لنجم��ة �لذي ميلك �أكرب قاع��دة من �مل�صجعني يف �لبلد �إقامة 
�ملب��ار�ة على ملعب �ل�صلم زغرتا. وقال��ت �إد�رة نادي �لنجمة 
يف بيان: "�لحتاد �للبناين مل يبلغها بعد مبكان �إقامة �ملبار�ة، 
بينما من �ملفرت���س �إقامتها على ملعب �ملدينة �لريا�صية يف 
ب��ريوت". و�أ�صاف��ّت: �إذ� تع��ذر تاأم��ني ملعب يلي��ق بجمهورنا، 
فاحل��ل ه��و حتديد مو�عيد جدي��دة ملباريات �آخ��ر جولتني من 
�ل��دوري، ورمبا يكون تاأجيل �ملب��ار�ة �أف�صل حل للنجمة �لذي 
ي�صتع��د ملو�جهة �لوحد�ت �لأردين يف كاأ���س �لحتاد �لآ�صيوي. 
وينف��رد �لعهد بالقمة بر�صيد 43 نقطة من 20 مبار�ة، بفارق 
5 نقاط عن �لنجمة �لذي يحتاج �لفوز لتاأجيل �حل�صم للجولة 

�لأخرية.

�أك��د �ملدير �لفني لن��ادي �لتعاون �ل�صعودي لك��رة �لقدم جوزيه 
جومي��ز، �أن �لتحكي��م لع��ب دور� رئي�صي��ا يف هزمي��ة فريق��ه يف 
�ملب��ار�ة �لت��ي جمعته بفري��ق �لأهل��ي �لإمار�تي و�لت��ي �نتهت 
بثلثة �هادف لهدف يف �جلولة �لر�بعة من مناف�صات �ملجموعة 
�لأوىل ب��دوري �أبطال �آ�صيا. وقال جوميز، يف ت�رشيحاته، خلل 
�ملوؤمت��ر �ل�صحف��ي، عقب �للق��اء: "�أ�صعن��ا �ملبار�ة م��ن �ل�صوط 
�لأول، وكان باإمكانن��ا �نهاء �ل�ص��وط �لأول ب�صكل �أف�صل". و�أكد: 
"كان للتحكي��م دور� موؤث��ر� يف هذه �خل�ص��ارة، ولكننا �أي�صا مل 
ن�صكل �خلط��ورة �ملطلوبة على مرمى �ملناف�س". و�ختتم جوميز 
ت�رشيحات��ه م�ص��دًد� على �أهمي��ة م�صاعفة �لعم��ل �لهجومي يف 
�لف��رتة �ملقبلة لتح�صني نتائج �لفريق �ص��و�ء بالدوري �أو بدوري 
�لأبط��ال. وت�ص��در �لأهل��ي �لإمار�ت��ي �ملجموع��ة بر�صي��د �صبع 
نق��اط بف��ارق �لأه��د�ف �أم��ام �ل�صتق��لل �لإير�ين، �ل��ذي �حتل 
�ملرك��ز �لثاين، فيما جاء �لتعاون يف �ملركز �لثالث بر�صيد �أربع 
نق��اط بفارق �لأهد�ف �أمام لوكوموتي��ف �صاحب �ملركز �لر�بع 
�لأخري. وتقام �جلولة �خلام�صة من مناف�صات �ملجموعة يوم 25 
ني�ص��ان/ �أبريل �حلايل، حيث يلتق��ي �ل�صتقلل مع �لأهلي على 
�صت��اد �آز�دي يف طهر�ن، ولوكوموتيف م��ع �لتعاون على �أ�صتاد 
لوكوموتي��ف يف ط�صقند. ويتاأه��ل �أول فريقني من كل جمموعة 
�إىل دور �ل���16 �ل��ذي تق��ام مناف�صات��ه بنظام �لذه��اب و�لإياب 

خلل �صهر �أيار/ مايو �ملقبل.

خي��م �لتع��ادل �لإيجاب��ي 2-2 عل��ى مب��ار�ة �لعني 
�لإمار�ت��ي م��ع �صيفه �ألآهل��ي �ل�صع��ودي يف �جلولة 
�لر�بعة م��ن مناف�صات �ملجموعة �لثالثة و�صمن دور 

�ملجموعات لدوري �أبطال �آ�صيا.
 وبع��د م��رور �ص��ت دقائق م��ن بد�ي��ة �ملب��ار�ة تقدم 
��صماعي��ل �حمد به��دف للع��ني م�صتفيد�ً م��ن متريرة 
زميله عمر عبد �لرحم��ن �لر�أ�صية ، لكن هد�ف �لأهلي 
عمر �ل�صومة جنح قبل نهاية �ل�صوط يف ت�صجيل هدف 
�لتع��ادل للأهل��ي لينته��ي �لن�ص��ف �لأول بالتع��ادل 

بهدف لكل فريق.
 يف �ل�ص��وط �لث��اين و��ص��ل �لع��ني �ل�صغ��ط لت�صجي��ل 
�لهدف �لثاين م�صتفي��د� من عاملي �لأر�س و�جلمهور 
، وم��ع تو��ص��ل �ل�صغ��ط ��صتط��اع عمر عب��د �لرحمن 
ت�صجي��ل �له��دف �لثاين للعني يف �لدقيق��ة 84 عندما 

�حت�ص��ب �حلكم �لعر�قي علي �صب��اح ركلة جز�ء على 
�ملهاج��م عمر �ل�صومة بعد �أن مل���س �لكرة بيده د�خل 
منطقة جز�ء �لآهلي ، لكن �ل�صومة عاد و�صحح خطاأه 
بت�صجيل��ه له��دف �لتع��ادل للأهل��ي يف �لدقيق��ة 89 

لينتهي �للقاء بتعادل �لفريقني بنتيجة 2-2.
 و�ص��ارك جن��م خ��ط و�ص��ط �لهل��ي �صعد عب��د �لآمري، 
�أ�صا�صي��ا ولطيلة دقائ��ق �للقاء ، وق��دم �د�ًء مميز� يف 
عم��ق �لو�صط ، كذل��ك حت�صل على بطاق��ة �صفر�ء يف 

�لدقيقة 66 من عمر �للقاء.
 �لأهل��ي بع��د �لفوز ظ��ل مت�صدر� لرتتي��ب �ملجموعة 
بر�صي��د 8 نق��اط يلي��ه ذوب �أهان يف �ملرك��ز �لثاين 
ب�7 نقاط ثم �لعني يف �ملركز �لثالث بر�صيد 6 نقاط 
و�أخري�ً بونيودكور �لأوزبكي يف �ملركز �لر�بع �لأخري 

بر�صيد خال من �لنقاط.

 ع��رب مهاج��م فري��ق �أهل��ي ج��دة �ل�صع��ودي عم��ر 
�ل�صوم��ة، ع��ن �صعادته بانت��ز�ع �لتع��ادل 2-2 من 
�لع��ني �لإمار�تي عل��ى ملعبه ، باجلول��ة �لثالثة من 
دور �ملجموعات ب��دوري �أبطال �آ�صيا. وقال �ل�صومة 
يف ت�رشيح��ات �صحفية: "نلعب د�ئًم��ا للفوز، وهذ� 
كان هدفن��ا يف مبار�ة �ليوم، لكن ظ��روف �ملبار�ة 
وتعادلنا يف �لدقيقة �لأخرية يجعلنا ن�صعر بالر�صا 
عل��ى م��ا حققن��اه". و�أ�ص��اف: "تعادل عل��ى �أر�س 
�لعني وب��ني جماهريه ويف �لدقيق��ة �لأخرية �أف�صل 
من �خل�صارة، و�أهم �صيء �أنن��ا �حتفظنا ب�صد�رتنا". 

ووج��ه �ل�صومة �ل�صكر جلمه��ور �لأهلي على ح�صوره 
�إىل ملع��ب ه��ز�ع بن زياد من �أج��ل م�صاندة �لفريق، 
مبدًيا �صعادته لإدخال �لبهجة على نفو�صهم. و�صجل 
�ل�صوم��ة هدف��ني ثانيهم��ا يف �لدقيقة قب��ل �لأخرية 
ليوؤم��ن �إ�صاف��ة نقط��ة �إىل ر�صيد فريق��ه، ليبقى يف 
�صد�رة �ملجموعة �لثالثة ب�8 نقاط، مقابل 7 لذوب 
�آه��ن �لإي��ر�ين، و6 للعني. و�لتقى �لع��ني و�لهلي 3 
مر�ت من قبل يف دوري �أبطال �آ�صيا حيث فاز �لعني 
يف مبار�ت��ني وتعادل مرة و�حدة بنتيجة 2 2/ يف 
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العهد يطمح بالتتويج بلقب 
الدوري اللبناني

مدرب التعاون يحمل التحكيم 
مسؤولية الخسارة أمام األهلي اإلماراتي

ظهور مميز لألمير في مواجهة األهلي والعين

السومة: حققنا هدفنا وحافظنا على الصدارة

 وتو�ج��د مل��ف رف��ع �حلظر ع��ن �لك��رة �لعر�قي��ة يف �لفقرة 
�لثاني��ة من �ملادة 14 �صمن جدول �أعمال �لكونغر�س �لذي 
�صيعق��د يف مرك��ز �لبحرين �ل��دويل للمعار���س و�ملوؤمتر�ت 
يف �لعا�صم��ة �ملنام��ة، حي��ث �و�ص��ح �ملوق��ع �لر�صم��ي �أن 
مل��ف رفع �حلظر قدم من قبل �لحت��اد �لعر�قي لكرة �لقدم. 
وم��ن جانبهم��ا، يو��ص��ل وزي��ر �ل�صب��اب و�لريا�ص��ة عب��د 
�حل�ص��ني عبط��ان ورئي�س �لحت��اد �لعر�قي لك��رة �لقدم عبد 
�خلال��ق م�صع��ود، �إ�صتعد�د�تهم��ا حلظ��ور �لكونغر���س، حيث 
ي�صاب��ق ممثل �لع��ر�ق �لزمن حل�ص��ور �حلدث �له��م و�لذي 
�صيح��دد م�صري �لع��ر�ق وه��ل �صيبقى �حلظ��ر مفرو�صًا على 
�لك��رة �لعر�قي��ة �أم �صتع��ود �حلي��اة �ىل �مللع��ب �لعر�قي��ة 
م��ن جدي��د.  �لوطن��ي  �ملنتخ��ب  باإ�صت�صافته��ا ملباري��ات 

م�صاع��ي رف��ع �حلظر بد�أت يف �صهر كان��ون �ملا�صي �لثاين، 
حني �أج��رى وزير �ل�صب��اب و�لريا�صة عب��د �حل�صني عبطان 
ورئي���س �لحت��اد �لعر�ق��ي لكرة �لق��دم عبد �خلال��ق م�صعود 
بال�صافة �ىل �لنجم �لدويل �ل�صابق ح�صني �صعيد، زيارة �ىل 
مق��ر �لحتاد �ل��دويل "فيفا" يف مدينة زي��ورخ �ل�صوي�رشية، 
حي��ث ق��دم �لع��ر�ق طلب��ًا ر�صمي��ًا لرف��ع �حلظ��ر ع��ن �لكرة 
�لعر�قية. رئي�س "�لفيفا" جي��اين �إنفانتينو �إ�صتجاب �رشيعًا 
لطل��ب �لع��ر�ق و�أر�صل وفد�ً للطلع عل��ى �مللعب �لعر�قية 
و�لو�ص��ع �لمني و�لم��ور �للوج�صتية �لخ��رى. �لوفد تاألف 
م��ن ع�صو �ملاين و�خ��ر �ردين ور�فقهم �لدكتور �صامل كامل 
وع�ص��و �لحتاد �رش�ر حيدر، �إذ �طلع��و� على ملعب كربلء 
و�لب���رشة و�ربيل، حيث حمل �لوفد معه �إنطباعات �إيجابية 
حول كرة �لقدم يف �لعر�ق، ل�صيما �لع�صو �لملاين �لذي ظل 
ي��ردد كلم��ة "ناي�س" لنبه��ارة بامللعب �لعر�قي��ة. بعدها 

كل��ف �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم �لحت��اد �ل�صيوي مبتابعة 
مل��ف �حلظر على �لكرة �لعر�قي��ة، �إذ �أبدى �لحتاد �ل�صيوي 
تعاون��ًا كبري�ً مع �لعر�ق و�ر�صل وف��ده مطلع �ل�صهر �حلايل. 
�لوف��د تاألف م��ن نائ��ب رئي�س �لحت��اد �لبحرين��ي �ل�صابق 
لك��رة �لقدم �حمد عبد �هلل �لنعيمي وع�صو �لحتاد �لبحريني 
م��ريز� �حمد علي، حيث �أجرى �لوفد زيارة مللعب �لكربلء 
و�لنجف و�لب�رشة و�ربيل، ف�صل عن �مل�صت�صفيات و�لفنادق 
�ملتو�جدة يف �ملحافظات �لتي تتو�جد فيها �مللعب.  رئي�س 
وفد �لحت��اد �لآ�صيوي �لبحريني �حم��د �لنعيمي و�صف، ما 
�صاه��ده يف �لب�رشة باملذهل، حيث �أو�صح قاًل: "كنا ن�صمع 
م��ن خلل �لعلم �ن �لب���رشة تعاين يف خمتلف �ملجالت، 
�إل �ن وجودن��ا بني �هله��ا وجتولنا يف ��صو�قه��ا وفنادقها 
ومر�كزها �لتجارية جعلنا نرى و�قعا مغاير�، حيث تلم�صت 
تط��ور� عمر�نيا كب��ري� ول�صيم��ا يف �ملنظوم��ة �لريا�صية" 

موؤك��د�ً �ن " تقريرنا �صيكون �يجابي��ًا ومن�صفًا ويعتمد على 
وقوفن��ا عل��ى �حلقائق". وبع��د هذ� �لتف��اوؤل �لكبري يف رفع 
�حلظ��ر، �أعلنت وز�رة �ل�صب��اب و�لريا�صة رغبته��ا بالتعاقد 
مع �رشكات �منية �جنبية لتنظيم �ملباريات �لدولية �ملوؤمل 
�ن ي�صت�صيفه��ا �لع��ر�ق بع��د �ص��دور ق��ر�ر رف��ع �حلظ��ر عن 
�قام��ة �ملباريات �لدولي��ة فيه. وقال مدي��ر �لرتبية �لبدنية 
يف وز�رة �ل�صب��اب و�لريا�ص��ة علء عبد �لق��ادر �ن "�لوز�رة 
جادة يف �لتعاقد مع ���رشكات �جنبية لد�رة �لمن وتنظيم 
�ملباري��ات �لدولية يف �لعر�ق". و�و�ص��ح "كما لدى �لوز�رة 
�لرغب��ة يف ��صناد مهمة تنظيم �ملباريات �ىل �رشكة �جنبية 
له��ا من �خل��ربة �لكافية لي�صال �ملباري��ات �لدولية �ىل ما 
نطم��ح �لي��ه، ل�صيما و�ن �لفيفا و�لحت��اد �ل�صيوي �صيتابع 
�ملباري��ات �لت��ي �صي�صت�صيفها �لعر�ق خ��لل �لفرتة �ملقبلة 

بعد �صدور قر�ر رفع �حلظر".

اأعلن املوقع الر�سمي 
لالحتاد الدويل لكرة 

القدم "فيفا"، عن جدول 
اأعمال الكونغر�س الذي 

�سيعقد جل�سته يف 
احلادي ع�سر من اآيار 

املقبل يف العا�سمة 
البحرينية املنامة 

والذي �سيناق�س ملف 
رفع احلظر عن الكرة 

العراقية.

محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

 ي�صتقب��ل فريق �ل��زور�ء �صيفه فريق نف��ط �لو�صط، 
�لي��وم، يف قم��ة مباريات �ل��دور �لثام��ن للمرحلة 

�لثانية من �لدوري �لعر�قي �ملمتاز لكرة �لقدم.
�صك��ة  �ىل  �لع��ودة  �ىل  �ل��زور�ء  فري��ق  وي�صع��ى 
�لنت�ص��ار�ت بع��د هزميت��ه �ملفاجئة �أم��ام �أمانة 
بغ��د�د يف �جلولة �ل�صابقة، حي��ث هزم بهدف دون 
رد، يف مب��ار�ة �صهدت �إ�صاع��ة �لعديد من �لفر�س 
م��ن قبل لعبي �لنو�ر�س، �لذي��ن �أكدو� �ن �لرهاق 
كان �ل�صبب �لرئي�صي للهزمية ب�صبب �رتباط �لفريق 

بكاأ�س �لحتاد �ل�صيوي.
كتيبة �لنو�ر�س ��صتعادت علء عبد �لزهرة وحممد 
كا�صد، �للذ�ن غابا ع��ن ت�صكيلة �لفريق يف مبار�ة 
�جلي���س �ل�صوري بكاأ���س �لحتاد �ل�صي��وي نتيجة 
مل�ص��اكل �د�رية، �إذ م��ن �ملوؤمل �ن ي�ص��اركان منذ 
�لدقيق��ة �لوىل. وبدوره يطمح فري��ق نفط �لو�صط، 

بتاأكي��د �صحوته عقب �نت�ص��اره �لخري على فريق 
�لكهرب��اء يف �جلول��ة �ملا�صية، حيث ياأم��ل �أبناء 
�ي��وب �ودي�صو بالع��ودة �ىل �لنج��ف وهم حمملني 
بنقاط �ملبار�ة كاملة، كي يو��صل �لفريق ملحقة 
�ملت�صدري��ن �لنف��ط و�ل�رشط��ة، حيث �ب��دى لعبو 
�لفري��ق ��رش�رهم على ح�صد �لنق��اط، خا�صة بعد 
�لع��ودة يف مب��ار�ة �لكهرب��اء وقل��ب تاأخرهم �ىل 

�نت�صار يف �خر دقائق �ملبار�ة.
ويحتل فريق �لزور�ء �ملرك��ز �ل�صاد�س بر�صيد 41 
نقط��ة، جمعه��ا م��ن 21 مب��ار�ة، فيما يق��ف نفط 
�لو�صط ثالث��ًا بر�صيد 50 نقط��ة، ح�صدها من 24 

مبار�ة.
ويف بقي��ة �ملباريات يت�صقبل فري��ق �لقوة �جلوية 
فريق �مان��ة بغد�د على ملعب �لق��وة �جلوية، فيما 
يلعب �لكهرباء فريق �لنجف على ملعب �لكهرباء.
و�صتقام جميع �ملباريات يف متام �ل�صاعة �لر�بعة 

ع�رش�ً بتوقيت بغد�د. 

�إجتم��ع وزي��ر �ل�صب��اب و�لريا�ص��ة عب��د �حل�ص��ني 
عبط��ان، م��ع رئي���س و�ع�ص��اء �لحت��اد �لعر�ق��ي 
�ملركزي لكرة �لقدم يف مقر �لحتاد لبحث قر�ر�ت 

�ل�صلح وتوفري �لدعم �للزم لتنفيذها.
وقال م�صدر مطلع ل�)�جلورنال( �إن "وزير �ل�صباب 
و�لريا�ص��ة عب��د �حل�صني عبط��ان، �إجتم��ع برئي�س 
و�أع�ص��اء �لحت��اد �لعر�ق��ي لك��رة �لق��دم يف مق��ر 
�لحتاد، حيث متت مناق�صة �لقر�ر�ت �لخرية �لتي 

��صدرها �حتاد �لكرة".
و�أو�ص��ح �أن "عبط��ان �أثن��ى خ��لل �لجتماع على 
ق��ر�ر�ت �ل�ص��لح �لت��ي ��صدره��ا �لحت��اد و�ك��د 

��صتعد�ده على تقدمي �لدعم �للزم لتنفيذها".
و�أ�ص��اف �مل�ص��در �أن "عبط��ان بح��ث م��ع رئي�س 
�حت��اد �لكرة عبد �خلالق م�صعود، �آخر �ل�صتعد�د�ت 
و�لرتتيب��ات حل�ص��ور �أجتم��اع كونغر���س �لفيف��ا 

يف �لعا�صم��ة �لبحريني��ة �ملنام��ة يف �ل���11 م��ن 
�صه��ر �آيار �ملقبل، و�ل��ذي �صي�صدر �لق��ر�ر �لنهائي 
لرف��ع �حلظر عن �لك��رة �لعر�قية". وتاب��ع بالقول: 
"�لجتماع ناق�س �ي�صًا م�صاألة �لتعاقد مع مدرب 
�أجنبي لقيادة �أ�صود �لر�فدين، حيث �أكد عبطان �أن 
وز�رته �صتو��صل تقدمي �لدعم للمنتخبات �لوطنية، 
و�ل�صتع��د�د م��ن �لن ملرحل��ة مابعد رف��ع �حلظر 
عن �لكرة �لعر�قي��ة، من خلل �لتعاقد مع �رشكات 
�أجنبي��ة لتنظيم �لبط��ولت و��صت�صافة �ملباريات، 
لتعك�س �ص��ورة �إيجابية عن �لع��ر�ق". وتاأتي هذه 
�لزي��ارة لتاأكيد �لعلقة �لوطيدة بني �إحتاد �لكرة و 
وز�رة �ل�صب��اب و�لريا�صة وتوحيد �جلهود من �أجل 

رفع �حلظر عن �لكرة �لعر�قية.
وكان وزي��ر �ل�صب��اب و�لريا�ص��ة قد �أ�ص��در بيانًا، 
ب��ارك في��ه �إ�صلح��ات �إحت��اد �لك��رة و�ك��د عل��ى 
�ملنتخب��ات  لكاف��ة  �لدع��م  تق��دمي  يف  �أ�صتم��ر�ره 

�لوطنية.
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