
احل��د  اأم��ام  ال�س��وري  الوح��دة  فري��ق  هزمي��ة   
البحرين��ي 0-2 يف اجلولة املا�سية من م�سابقة 
اأربك��ت  الق��دم  لك��رة  الآ�سي��وي  الحت��اد  كاأ���س 
احل�ساب��ات وعق��دت مهم��ة الفريق ال�س��وري الذي 
ت�س��در املجموع��ة الثانية من��ذ البداي��ة ليرتاجع 
بع��د اخل�سارة غري املتوقعة للمركز الثالث بر�سيد 
8 نق��اط وبفارق نقطة ع��ن فريقي القوة اجلوية 
العراق��ي واحلد البحريني .  الوحدة ال�سوري يدخل 
مواجه��ة الثالث��اء املقبل اأم��ام ال�سف��اء اللبناين 
ال��ذي يحتل املركز الأخ��ري يف املجموعة بطموح 
جتديد ف��وزه على اأم��ل تع��ادل يف مواجهة القوة 
اجلوي��ة العراق��ي واحلد البحرين��ي لي�سمن تاأهله 
كمت�سدر للمجموعة.  فوز الوحدة وفوز اأحد فريقي 
الق��وة اجلوية العراق��ي اأو احل��د البحريني �سيجرب 
الوحدة على انتظ��ار نتيجة فريق اجلي�س ال�سوري 
وال�سويق العم��اين حل�ساب املجموعة الأوىل حيث 
تعرث اجلي�س ي�سمن للوحدة التاأهل كاأف�سل فريق 

يحتل املركز الثاين بني املجموعات الثالث.
 3 عوام��ل �ست�سع��ل مواجه��ة الوح��دة الدم�سق��ي 

وال�سفاء اللبناين يلخ�سها  فيما يلي:-

 الفر�سة الأخرية
 يدرك ح�س��ام ال�سيد املدير الفني للوحدة اأن فوزه 
يف مواجه��ة ال�سفاء يحفظ ماء وجه الفريق الذي 
تع��رث اأمام احل��د وفوزه يبق��ي على اآمال��ه بحجز 
مقع��د يف ال��دور املقبل ولذل��ك �سي��زج ال�سيد بكل 
اأوراق��ه الرابحة منذ البداية حل�س��م النتيجة مبكراً 
وع��دم انتظ��ار مفاج��اآت ال�سوط الث��اين، حيث اأن 
اإمكاني��ات الوحدة وخ��ربة لعبي��ه توؤهله حل�سد 
النقاط الثالث مع انتظار نتائج باقي املواجهات  

م�ساحلة اجلماهري
 رغم �سح��وة فريق الوحدة على امل�ستوى املحلي 
واقرتابه من القمة بعد �سل�سلة من النت�سارات يف 
املواجه��ات املوؤجل��ة اإل اأن جمل���س اإدارة النادي 
بالو�س��ول  النف���س  متن��ي  الكب��رية  وجماه��ريه 
ل��الأدوار املتقدم��ة يف البطول��ة الآ�سيوية خا�سة 
واأن كل الدع��م الفن��ي وامل��ايل واملعن��وي ق��دم 
للفري��ق خا�س��ة بعد ع��ودة ح�س��ام ال�سي��د مدربًا 
للوح��دة خلفًا لراأف��ت حممد امل�ستقي��ل بعد نتائج 
غري مر�سية يف افتتاح مناف�سات الدوري املحلي 
والف��وز عل��ى ال�سف��اء م��ع التاأه��ل لل��دور املقبل 

يقن��ع وي�سالح اجلماه��ري الغا�سبة م��ن الهزمية 
املفاجئة اأمام احلد.

 الثقة واملعنويات
 ف��وز فريق الوحدة وتاأهله لل��دور املقبل خا�سة 

كبطل للمجموعة �سيمنح الالعبني ثقة ومعنويات 
كب��رية للمواجه��ات املوؤجلة يف ال��دوري املحلي 
وكذلك ملرحل��ة الإياب من ال��دوري واملتوقع اأن 
يك��ون اأكرث اإث��ارة وندي��ة ومناف�س��ة خا�سة بعد 

ع��ودة فري��ق اجلي�س لأج��واء املناف�س��ة واقرتابه 
من خطف ال�سدارة من فريق ت�رشين وكذلك بقاء 

فريق الحتاد احللبي يف اأجواء املناف�سة.
ويغي��ب وائ��ل عي��ان، لع��ب الفري��ق الأول لكرة 
الق��دم بن��ادي الوح��دة، ع��ن مواجه��ة ال�سف��اء 
اللبن��اين، الثالثاء املقب��ل يف اجلولة الأخرية من 
دور املجموعات ببطول��ة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي 
لك��رة القدم. واأك��د اجلهاز الطبي لن��ادي الوحدة، 
اأن عي��ان، يخ�س��ع حالًي��ا لعميل��ة التاأهي��ل، بعد 
التع��ايف م��ن الإ�سابة، الت��ي تعرَّ���س لها خالل 

اإحدى املباريات بالدوري املحلي.
هداف الوحدة ال�سوري، رج��ا رافع، اأكد اأن فريقه 
حق��ق املطل��وب، وهو الف��وز يف مواجه��ة احلرية 
احللب��ي باأق��ل جمه��ود فن��ي وب��دين، مبين��ًا انها 
بروف��ة مثالي��ة للق��اء ال�سفاء يف كاأ���س الحتاد 

ال�سيوي.
وكان فري��ق الوحدة هزم احلري��ة بنتيجة 2-1، 
�سم��ن املواجه��ات املوؤجلة من مرحل��ة الذهاب 

للدوري املحلي لكرة القدم.
وق��ال راف��ع يف ت�رشيحات �سحفي��ة : "تنتظرنا 

الأ�سب��وع املقبل مواجهة مهم��ة يف م�سابقة 
كاأ�س الحتاد الآ�سيوي مع فريق ال�سفاء اللبناين، 
وه��ي الأه��م لن��ا، ولذل��ك مل نلع��ب اأم��ام احلرية 
بكام��ل قوتنا الفنية والبدنية، ولعبنا بحذر �سديد 
خوًف��ا م��ن اأي اإ�ساب��ة، وكان هدفنا الف��وز باأقل 

جمهود وحتقق ذلك".
واأ�س��اف: "�سعادتي مزدوج��ة حيث �سجلت هدًفا 
يف الثاني��ة 15، وق��د يك��ون الأ���رشع يف تاريخ 
ال��دوري ال�س��وري وكذل��ك الف��وز والتق��دم خطوة 

مهمة للقمة".
وتابع: "رغم فوزنا اإل اإن فريق احلرية كان جيًدا 
وق��دم اأداًء ملفًتا ومتمي��ًزا، وكان نًدا قوًيا لنا يف 
بع���س مراحل املواجهة، وقاتل للدقيقة الأخرية، 

حيث �سجل هدفه قبل �سافرة النهاية".
وختم راف��ع ت�رشيحاته، بالقول: "طوينا �سفحة 
مواجه��ة احلرية، وبداأ تركيزن��ا وتفكرينا ين�سب 
اللبن��اين، وفيه��ا نخط��ط  يف مواجه��ة ال�سف��اء 
للفوز لنحافظ على اآمالن��ا بالتاأهل للدور املقبل 
يف امل�سابق��ة الآ�سيوية، خا�س��ة واإن اإمكانياتنا 

وخربتنا توؤهلنا لنكون يف الدور املقبل".

أقرب من أي وقت

اتفاق مبدئي بين اتحاد الكرة وكالديرون.. واألرجنتيني يبدي تحمسه لقيادة أسود الرافدين
ح��دد الن��ادي الأهل��ي امل���رشي ي��وم 13 ماي��و املقب��ل موع��داً 
ملواجه��ة الفري��ق الأحم��ر �س��د زاناك��و الزامبي باجلول��ة الأوىل 
للمجموع��ة الرابع��ة ببطول��ة دوري اأبط��ال اأفريقي��ا لك��رة القدم. 
واأبل��غ الأهلي الحتاد الإفريقي بهذا املوعد، بالإ�سافة اإىل تغيري 
ملع��ب املب��اراة من ال�س��الم اإىل اإ�ستاد برج الع��رب بالإ�سكندرية. 
وت�س��م املجموعة التي يلعب فيها الأهلي كال من زاناكو والقطن 
الكام��ريوين وال��وداد املغربي. على �سعي��د اآخر، يغ��ادر الدكتور 
عبداملجي��د اإبراهيم، طبي��ب الفريق، م�ساء الي��وم اإىل الكامريون؛ 
حل�سور موؤمتر اللجنة الطبية لالحتاد الأفريقي لالأندية امل�ساركة 
يف دوري اأبط��ال اإفريقي��ا والكونفدرالية. وي�ستمر املوؤمتر ملدة 4 
اأي��ام قبل اأن يعود طبيب الأهلي اإىل القاهرة اخلمي�س املقبل. من 
د اللواء �سريين �سم���س، املدير التنفيذي للنادي الأهلي،  جهت��ه، اأكَّ
اأن��ه مت اإر�س��ال خطاب ر�سم��ي للجهات الأمني��ة للمطالبة بزيادة 
اأع��داد اجلماه��ري، يف مباري��ات الفري��ق الأحم��ر، ب��دوري اأبطال 

اأفريقيا.

 يواج��ه فري��ق ال�رشط��ة غرمي��ه ومناف�س��ه املبا���رش فري��ق النفط على 
قاع��ة ال�سع��ب يف قم��ة اجلول��ة ال�ساد�س��ة م��ن امل�سد���س الذهب��ي من 
ال��دوري العراقي املمتاز لكرة ال�سلة، اليوم. ويدخل الفريقان املواجهة 
بطموح��ات متباينة، فالنفط ا�ستطاع من النفراد ب�سدارة الدوري بعد 
ان اح��رز العالمة الكاملة يف امل�سد���س الذهبي، بتحقيقه النت�سار يف 
جمي��ع املباري��ات الت��ي لعبه��ا، حيث تغل��ب يف مبارات��ه الوىل امام 
الك��رخ بنتيج��ة )99 - 88 ( ، ومتكن من الفوز على امليناء يف اجلولة 
الثاني��ة بنتيجة )75 - 90(، فيما ه��زم الكهرباء يف اجلولة اخلام�سة 
بنتيج��ة )69 - 72 (. اأم��ا فري��ق ال�رشط��ة، فاأنت���رش يف اجلولة على 
املين��اء بنتيج��ة )80-97( ، وحق��ق ف��وزاً �سعبًا يف اجلول��ة الثانية 
على الكهرباء بنتيجة )84 - 87( ، قبل اأن يخ�رش يف اجلولة اخلام�سة 
ام��ام نفط اجلنوب بنتيجة )65-61 (، وبالتايل فقد ال�سدارة حل�ساب 
النف��ط. ويف بقية مباري��ات اليوم، يلتقي نفط اجلن��وب مع امليناء يف 
ديرب��ي الب�رشة على قاعة ملعب الب���رشة، فيما يواجه فريق الكهرباء 
نظ��ريه فري��ق الكرخ عل��ى قاعة ال�سع��ب اي�سًا. نفط اجلن��وب متكن من 
حتقي��ق العالمة الكاملة يف مبارياته، حي��ث انت�رش يف اجلولة الوىل 
عل��ى الكهرباء بنتيجة )75-80(، وفاز يف اجلولة الثانية على الكرخ 
بنتيج��ة )85 83-( ، قب��ل ان يحق��ق انت�س��ارا مهم��ا عل��ى ال�رشط��ة 
بنتيج��ة )65-61 (. ام��ا املين��اء فه��و خ���رش يف اجلول��ة الوىل م��ن 
امل�سد���س الذهب��ي امام فريق ال�رشطة بنتيج��ة )80-97( ، وخ�رش يف 
اجلول��ة الثاني��ة من النف��ط بنتيج��ة )75 - 90(، قب��ل ان يحقق فوزه 

الول على الكرخ بنتيجة )96 - 112(.

طالب��ت جماه��ري ن��ادي الوح��دات الأردين، لعب��ي 
فري��ق ك��رة الق��دم، بطي �سفح��ة افتق��اد املحافظة 
عل��ى لق��ب بطول��ة دوري املحرتف��ني، والرتكيز يف 
املهمة امل�سريي��ة التي تنتظرهم غ��دا الإثنني اأمام 
املح��رق البحرين��ي يف خت��ام لق��اءات املجموع��ة 
واأك��د  الآ�سي��وي.  الإحت��اد  كاأ���س  لبطول��ة  الثالث��ة 
ع��دد م��ن اأن�س��ار الوح��دات ع��رب و�سائ��ل التوا�سل 
الجتماع��ي ، ع��دم تخلّيه��م عن الفري��ق يف مهمته 
اأمام املح��رق، وم�ساندت��ه بكثاف��ة يف ا�ستاد امللك 
عب��داهلل الث��اين بالقوي�سمة، يف �سبي��ل حتقيق اللقب 
الآ�سي��وي ال��ذي ي�سكل الطم��وح الأول لها.  ويحتاج 

فري��ق الوح��دات للف��وز ول �س��يء �سوى الف��وز على 
املحرق، ل�سمان التاأه��ل مبا�رشة كبطل للمجموعة 
حيث يح��ل باملركز الثاين ب 9 نق��اط، بينما يكفي 
املحرق التعادل حل�سم تاأهله كبطل للمجموعة التي 
يت�سدره��ا بر�سيد 10 نقاط.  وي�سعى اجلهاز الفني 
لفريق الوحدات بقيادة العراقي عدنان حمد لإخراج 
الالعب��ني من احلالة النف�سي��ة ال�سعبة، ومبا ي�سمن 
تعزي��ز موؤ���رش الثق��ة لديه��م يف �سبيل ح�س��م بطاقة 
التاأه��ل. وكان فري��ق الوحدات تعادل موؤخ��ًرا اأمام 
ال�رشي��ح 1-1، ليفقد بذلك فر�س��ة املحافظة على 

لقب دوري املحرتفني للمرة الرابعة على التوايل.

 يوا�س��ل فري��ق املين��اء لك��رة الق��دم، مع�سك��ره 
حت�س��ريا  اربي��ل  مدين��ة  مدين��ة  يف  التدريب��ي 
ملباراة ال��زوراء التي �ستقام عل��ى ملعب ال�سعب 
الدويل �سمن مناف�سات الدوري العراقي املمتاز 
ي��وم ال�سب��ت املقبل.  وق��ال مدي��ر الفريق حممد 
نا���رش يف بيان ن���رشه املوقع الر�سم��ي للنادي 
وتابعت��ه )اجلورنال( اإن "الفري��ق وبعد و�سوله 
اربي��ل واأخ��ذ اماكن��ه يف حم��ل اإقامت��ه ، اأجرى 
مران��ا خفيفًا عل��ى ملعب جامعة �س��الح الدين 
و�سيكث��ف من مرانه خ��الل ال�سبوع احلايل قبل 
عودت��ه بغ��داد ملواجه��ة ال��زوراء". واو�س��ح اأن 
"الفريق يتمتع مبعنويات عالية وجاهز خلو�س 
لقاء النوار���س وحتقيق الفوز يف املباراة الوىل 
حتت قي��ادة املدرب اجلديد غ��ازي فهد". وتابع 

اأن "املع�سك��ر �سي�ستم��ر حت��ى الربع��اء املقب��ل 
وبواق��ع وحدت��ني �سباحي��ة وم�سائي��ة يت�سمن 
خو�س مبارتان جتريبيتان مع الفرق املتواجدة 
يف اربيل، حيث ين�سد الكادر الفني الوقوف على 
م�ستوى الفريق وخلق ان�سجام اأكرب للو�سول اإىل 
اجلهوزي��ة الق�سوى قبي��ل اللق��اء املرتقب اأمام 
الزوراء الذي ياأمل اخل��روج منه بنتيجة طيبة". 
واجلدي��ر بالذكر اأن فريق املين��اء ي�سهد ا�ستقرار 
وا�سح��ا بع��د ت��ويل الكابنت غ��ازي فه��د مهمة 
تدريبة مبعية منري جاب��ر مدربا م�ساعدا وعامر 
عبد الوهاب مدربا حلرا�س املرمى. ويحتل فريق 
املين��اء املرك��ز الرابع بر�سي��د 51 نقطة، حيث 
لع��ب 27 مباراة حقق من خالله��ا 14 انت�سارا 

و9 تعادلت و4 هزائم. 

األهلي المصري يحدد موعد مواجهة 
زاناكو الزامبي في أبطال أفريقيا

النفط والشرطة وجهًا لوجه 
في قمة الدوري السلوي اليوم

جماهير الوحدات تطالب بالتركيز في المهمة المصيرية

الميناء يعسكر في أربيل استعدادًا لمباراة الزوراء

وقال م�سدر يف احتاد الكرة ل�)اجلورنال( اإن "الحتاد العراقي 
لك��رة الق��دم، تو�سل اىل اتفاق مبدئي مع امل��درب الرجنتيني 
كالدي��رون لقي��ادة اأ�سود الرافدي��ن يف ال�ستحقاق��ات املقبلة، 
حي��ث مت التف��اق عل��ى اغلب ���رشوط امل��درب ومل تبقى �سوى 
بع���س التفا�سي��ل ال�سغ��رية لتوقي��ع العق��د ب��ني الطرف��ني". 
واأ�س��اف اأن "كالدي��رون ا�س��رتط على احت��اد الك��رة ان يكون 
العق��د لعام��ني او اكرث، ف�ساًل عن اقام��ة مباريات ودية دولية 
للمنتخ��ب الوطني"، مبين��ًا اأن "املدرب طال��ب بتحديد املكان 
ال��ذي �سيج��رى في��ه تدريبات ا�س��ود الرافدي��ن"، لفت��ًا اإىل اأن 
"امل��درب الرجنتيني طالب بالتواج��د يف احدى املحافظات 
الث��الث، الب���رشة وكرب��الء واربي��ل". واأو�س��ح امل�سدر-الذي 

ف�س��ل ع��دم الك�سف عن ا�سم��ه- اأن "احتاد الك��رة وعد املدرب 
بتوف��ري جمي��ع مطالبه ويف املقاب��ل طالب امل��درب بالتواجد 
يف الع��راق"، لفت��ًا اإىل اأن "املدرب مل ميانع ذل��ك ووافق على 
الف��ور". وتاب��ع اأن "قيمة العقد �ستكلف اكرث م��ن مليون دولر 
اأمريك��ي يف ال�سنة، اي ان املدرب �سي�ستل��م مايقارب 2 مليون 
دولر خ��الل عام��ني"، لفت��ًا اىل  ان��ه "من املمك��ن ان حت�سم 
ال�سفقة نهائيًا يوم غد الثنني، كون المور �سارت على مايرام 
ومل يتبق��ى �س��وى العالن الر�سمي". ومن جهت��ه، اجتمع وزير 
ال�سب��اب والريا�س��ة عب��د احل�سني عبط��ان مع وفد م��ن اللجنة 
الوملبي��ة يف مق��ر وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة. وق��ال بي��ان 
�س��ادر عن ال��وزارة وتلقت )اجلورن��ال( ن�سخة من��ه، "عبطان 
اجتم��ع مع وفد من اللجن��ة الوملبية تاألف م��ن رئي�س اللجنة 
رع��د حم��ودي والمني الع��ام حي��در اجلميلي والم��ني املايل 

�رشم��د عب��د الله ورئي�س جمل���س الندية جم��ال العبادي، من 
اج��ل مناق�س��ة مو�سوع انتخاب��ات الندية يف الف��رتة القادمة 
ومناق�س��ة بع���س الم��ور القانوني��ة بعائدية الندي��ة املحلية 
بني ال��وزارة والوملبي��ة". واو�سح البي��ان ان "الطرفني اتفقا 
بخ�سو�س انتخابات الندية املحلية واي�سا مناق�سة مو�سوع 
تام��ني املبلغ املايل للم��درب الجنبي الذي �سيق��ود املنتخب 
الوطن��ي يف الف��رتة القادمة"، لفت��ًا اىل اأن��ه "مت التفاق على 
مفاحت��ة وزي��ر ال�سباب والريا�سة عب��د احل�سني عبطان جمل�س 
الوزراء يف اجتماعه القادم لتاأمني املبلغ املايل اخلا�سة بعقد 
امل��درب الجنبي مع مناق�سة مو�س��وع قانون الندية ومعرفة 
م��دى امكانية طرح هذا املو�س��وع يف جمل�س النواب". ويعترب 
امل��درب الرجنتيني كالديرون م��ن مواليد 1960 بداأ م�سريته 
مع ن��ادي كيان الفرن�سي ثم انتق��ل اإىل �سوي�رشا لتدريب نادي 

لو�س��ن، بعد ذلك درب املنتخب ال�سعودي وقاده للتاأهل لكاأ�س 
العامل 2006 دون هزمي��ة، بعدها درب املنتخب العماين �سنة 
2007 ومت��ت اقالت��ه يف �سن��ة 2008. وقاد ن��ادي الحتاد 
ال�سع��ودي عام 2008 حقق معه بطول��ة الدوري ال�سعودي، ثم 
و�سل بالفريق اإىل نهائي دوري ابطال اآ�سيا 2009 حيث خ�رش 
ن��ادي الحتاد النهائي امام بوهاجن �ستيلرز الكوري، وقد القت 
خ�س��ارة النهائي الآ�سيوي بظاللها على الفريق فتوالت الهزائم 
ومت��ت اقالة كالديرون من املهم��ة ، بعدها ا�رشف على تدريب 
ن��ادي اله��الل ال�سعودي وحق��ق معه لقب ال��دوري وكا�س ويل 
العه��د ، ويف نهاي��ة املو�سم حدث انهيار فن��ي كبري يف الفريق 
حي��ث مني اله��الل بهزميت��ني متتاليتني من الغ��رمي التقليدي 
الحت��اد خرج عل��ى اثرها من البطول��ة الآ�سيوي��ة ومتت اقالة 

كالديرون من تدريب الفريق.

تو�صل االحتاد العراقي 
لكرة القدم، اىل اتفاق 

مبدئي مع املدرب 
االرجنتيني غابرييل 
هامبريتو كالديرون 

لقيادة املنتخب الوطني 
يف ت�صفيات كاأ�س 

العامل 2018 ويف 
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وكاأ�س اآ�صيا 2019، 
فيما اأبدى املدرب 

االرجنتيني حتم�صه 
لقيادة منتخب اأ�صود 

الرافدين.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

 غ��ادر فريقا ال��زوراء والقوة اجلوي��ة العا�سمة بغداد 
متجه��ان اىل البحرين وقط��ر ا�ستع��داداً ملباراتيهما 
الخرية يف دوري جمموعات كاأ�س الحتاد ال�سيوي 
لك��رة القدم الثالث��اء املقب��ل. وي�ستعد فري��ق الزوراء 
ملالق��اة فريق الهلي الردين عل��ى �ستاد حمد الكبري 
يف قط��ر، حي��ث يدخ��ل النوار�س املب��اراة بطموحات 
عالي��ة بع��د ف��وزه الكب��ري يف ال��دوري العراق��ي على 
نف��ط اجلن��وب باربع��ة اه��داف له��دف واح��د، ف�ساًل 
ع��ن ت�س��دره املجموع��ة الوىل بع��د حتقيق��ه ث��الث 
انت�س��ارات متتالي��ة على اجلي���س "مباراتني" وعلى 
ال�سوي��ق العم��اين. و�سمن النوار���س التاأهل اىل الدور 
املقب��ل بغ�س النظر ع��ن نتائج املباري��ات الخرى، 
ولكن تبقت فقط م�ساألة ال�سدارة التي يحتلها الزوراء 

بر�سي��د 11 نقط��ة، حققه��ا م��ن ث��الث انت�س��ارات 
وتعادل��ني. وخا���س فري��ق ال�سق��ور مران��ه م�س��اء 
ال�سب��ت، على ملعب بحرين الدويل حت�سرياً للمواجهة 
املرتقب��ة ب��ني الفريق��ني، فاملعنوي��ات مرتفعة لدى 
ال�سق��ور الذي لي�سكو �سوى من غياب هدافه حمادي 
احم��د والذي من املرجح ان يلتح��ق بالفريق يوم غد 
الثنني، ولكن مدرب الفريق با�سم قا�سم �سيعتمد على 
مهاجمي��ه الخرين امثال اجمد را�سي وعماد حم�سن 
املتالق��ان يف الونة الخرية. ويحت��ل فريق ال�سقور 
املرك��ز الثاين يف ترتي��ب املجموع��ة الثانية بر�سيد 
9 نق��اط، جمعها م��ن انت�سارين وثالث��ة تعادلت، 
متخلف��ًا بفارق اله��داف فقط فريق احل��د البحريني. 
الثالث��اء املقب��ل،  ي��وم  الفريق��ني  و�ستق��ام مب��اراة 
حي��ث �سيلعب ال��زوراء امام الهلي يف مت��ام ال�ساعة 

ال�ساد�سة م�ساًء، 

اتفق وزير ال�سب��اب والريا�سة عبد احل�سني عبطان 
م��ع رئي���س اللجن��ة الوملبي��ة رع��د حم��ودي على 
مفاحت��ة جمل�س ال��وزراء يف اجتماع��ه القادم يوم 
الثالث��اء املقب��ل لتاأم��ني املبل��غ امل��ايل املطلوب 
للتعاق��د مع املدرب الجنبي لقيادة ا�سود الرافدين 
يف ال�ستحقاق��ات املقبلة. وق��ال م�سدر يف وزارة 
ال�سباب والريا�س��ة ل�)اجلورنال( اإن "وزير ال�سباب 
والريا�س��ة عبد احل�سني عبط��ان التقى مع وفد من 
اللجنة الوملبي��ة يف مقر وزارة ال�سباب والريا�سة 
م��ن اجل بحث العديد من المور التي تخ�س ال�ساأن 
الريا�سي العراقي ول�سيما ق�سية املدرب الجنبي 
الذي �سيقود املنتخب الوطني خالل الفرتة املقبلة، 
بال�ساف��ة اىل مناق�سة مو�سوع انتخابات الندية 

ب��ني ال��وزارة والوملبية". وا�س��اف ان "الجتماع  
ح�رشه اي�س��ًا المني العام حيدر اجلميلي والمني 
امل��ايل �رشم��د عبد الل��ه ورئي���س جمل���س الندية 
جم��ال العب��ادي"، لفت��ًا اإىل اأن "الطرف��ني بحث��ا 
مو�س��وع تاأم��ني املبلغ امل��ايل للم��درب الجنبي 
ال��ذي �سيقود املنتخب الوطني يف الفرتة القادمة". 
واك��د ان "وزي��ر ال�سب��اب والريا�س��ة عب��د احل�سني 
عبط��ان اتف��ق م��ع رئي���س اللجن��ة الوملبي��ة رعد 
حمودي على مفاحت��ة جمل�س الوزراء يف اجتماعه 
الق��ادم لتامني املبلغ املايل اخلا�سة بعقد املدرب 
الجنب��ي م��ع مناق�س��ة مو�س��وع قان��ون الندي��ة 
ومعرف��ة م��دى امكاني��ة ط��رح ه��ذا املو�سوع يف 
جمل���س النواب". يذكر ان قيم��ة املبلغ املايل الذي 
يكف��ي للتعاقد مع املدرب الجنبي كالديرون تقدر 

بحدود املليون دولر امريكي للعام الواحد.

الوحدة السوري يستعد لمالقاة الصفاء اللبناني في مباراة مثيرة بكأس االتحاد اآلسوي

النوارس والصقور يغادران الوطن 
لالستحقاق اآلسيوي

عبطان يفاتح مجلس الوزراء لتأمين المبلغ 
المالي للمدرب األجنبي
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