
قال��ت وكال��ة �لأنب��اء �لت�ن�سي��ة ، �إن م�س�ؤويل 
�لحتاد �ملحلي لكرة �لقدم، �نف�سل�� بالرت��سي 
ع��ن �مل��درب �لب�لندي ه��ري كا�س��رز�ك، بعد 
هزميتن وديت��ن. ونقلت �ل�كال��ة، عن م�سدر 
مل ت�سم��ه بالحت��اد، ق�ل��ه: "مت �إع��ام م��درب 
�ملنتخب �ل�طني هري كا�سرز�ك من م�س�ؤويل 
ف��ك  بق��ر�ر  �لق��دم،  لك��رة  �لت�ن�سي��ة  �جلامع��ة 
�لرتب��اط بن �لطرفن". و�أ�س��اف �مل�سدر �أنه 
�سيتم "�لإع��ان عن �ملدرب �لبدي��ل، يف �لأيام 
�ملقبل��ة". وقدمت ت�ن���س، �أد�ًء باهًت��ا لتتجرع 
خ�سارتن متتاليتن، �أمام �لكامريون )1-0(، 
و�ملغرب بنف���س �لنتيجة يف مبار�تن وديتن؛ 
��ستع��د�ًد� لت�سفيات كاأ���س �أمم �أفريقيا 2019، 
يف وق��ت �ساب��ق م��ن �ل�سه��ر �حل��ايل. وت�ستع��د 
ت�ن���س، لبد�ي��ة م�س��ره��ا يف ت�سفي��ات كاأ�س 
�لأمم �لأفريقي��ة مب��جه��ة م���ر، يف ي�ني���/ 
ا  حزي��ر�ن �ملقب��ل �سم��ن جمم�ع��ة ت�س��م �أي�سً

�لنيجر، و�س��زياند.
�لك�نغ���  مناف�سته��ا  ت�ن���س،  �ست��ج��ه  كم��ا 
يف  �ملقب��ل،  �آب  �أغ�سط���س/  يف  �لدميقر�طي��ة، 

��ستئن��اف ت�سفي��ات كاأ���س �لع��امل 2018 يف 
رو�سي��ا. وتتقا�س��م ت�ن���س �س��د�رة جمم�عتها 
م��ع �لك�نغ��� �لدميقر�طي��ة، بر�سي��د 6 نق��اط، 
بينم��ا ل متل��ك غيني��ا، �أو ليبي��ا �أي نقط��ة بعد 
ع��ت مبك��ًر� كاأ���س  ج�لت��ن. كان��ت ت�ن���س، ودَّ
ب�ركين��ا  �أم��ام  باخل�س��ارة  �لأفريقي��ة،  �لأمم 
فا�س���، يف رب��ع نهائ��ي �لبط�ل��ة، �لت��ي �أقيمت 
يف �جلاب�ن �ل�سهر �ملا�س��ي. وعاد كا�سرز�ك، 
يف �سه��ر ي�لي�/ مت�ز من �لع��ام �ملا�سي، 69 
عاًم��ا، لت���يل تدري��ب �ملنتخ��ب بع��د �أن ق��اده 
لنهائ��ي  مع��ه  1994، و1998 و�سع��د  ب��ن 
كاأ���س �أمم �أفريقي��ا 1996 قب��ل �لهزمي��ة �أمام 
جن�ب �أفريقيا �لبلد �مل�سيف.  ور�سحت و�سائل 
�لإعام �لت�ن�سية بق�ة مدرب �لرتجي �لت�ن�سي 
ف���زي �لبنزرت��ي لقي��ادة �ملنتخ��ب �لأول لكرة 
�لق��دم، خلًف��ا للم��درب �لب�لن��دي �ملقال هري 
كا�س��رز�ك، �إىل جانب مر�سح��ن �ثنن �آخرين. 
وج��اء م��ردود �ملنتخ��ب �لت�ن�س��ي، خميًبا يف 
�للقاءي��ن بعد �أن كان قد خ��رج من ربع نهائي 
كاأ�س �أمم �أفريقيا �لأخرية باجلاب�ن، بالهزمية 

�أم��ام ب�ركين��ا فا�س��� )2-0(. ونقل��ت تقارير 
�ملخ���رم  �مل��درب  �أن  ت�ن���س،  يف  �إعامي��ة 
ف���زي �لبنزرت��ي، ب��ات �لأق��رب لت���يل قيادة 

ن�س�ر قرط��اج ��ستع��د�ًد� لا�ستحقاقات �ملقبلة 
�ملرتبط��ة بت�سفي��ات كاأ�س �لع��امل، وكاأ�س �أمم 
�أفريقي��ا 2019 بالكام��ريون. كم��ا ط��رح ��سم 

�ملدرب��ن نبي��ل معل�ل )غ��ري مرتب��ط بفريق(، 
و�سام��ي �لطر�بل�سي، م��درب �ل�سيلي��ة �لقطري، 
�سمن �ملر�سحن لت�يل من�سب �ملدرب �ل�طني.
وقال �لحت��اد، �إنه �سيعلن ��س��م �ملدرب، خال 
�لأي��ام �لقليل��ة �ملقبلة. ووجهت ع��دة �نتقاد�ت 
�ختيار�ت��ه  ح���ل  كا�سبارج��اك  �مل��درب  �إىل 
للقائم��ة، و�ختيار�ته �لفنية و�آخرها يف مبار�ة 
�ملغرب، حيث كان منتخب ت�ن�س �سبحا لنف�سه 
يف مبار�ة �سيطر عليها منتخب �ملغرب �سيطرة 
مطلق��ة. كم��ا عر �ل�س��ارع �لريا�س��ي �لت�ن�سي 
ع��ن غ�سبه مل��ا و�سل �إليه ح��ال ن�س�ر قرطاج، 
حتت �إ�ر�ف �ملدرب كا�سبارجاك، و�عترو� �أن 
�مل�س��رية �لتي حققها مع منتخ��ب ت�ن�س خال 

فرتة �لت�سعينات لن تتكرر لعدة �عتبار�ت. 
�لأد�ء  �أن  و�لنق��اد،  �لفني��ن  بع���س  و�عت��ر 
�لهزي��ل لن�س���ر قرط��اج قبل ف��رتة ق�سرية من 
خ����س ت�سفي��ات كاأ���س �لع��امل �س��د �لك�جن� 
�أفريقي��ا  �أمم  ت�سفي��ات  وكذل��ك  �لدميقر�طي��ة، 
2019 �س��د منتخ��ب م���ر، قد يكل��ف �لكرة 
�لت�ن�سي��ة خيب��ة جدي��د. وب��دوره نف��ى ف���زي 

�لبنزرت��ي، �ملدي��ر �لفن��ي للرتج��ي، تلقي��ه 
خلف��ا  �لت�ن�س��ي،  �ملنتخ��ب  لتدري��ب  عر�س��ًا 
للم��درب �لفرن�سي هري كا�س��رز�ك، مبينًا �أنه 
مل يتلقى عر�س ر�سمي. وكان �لحتاد �لت�ن�سي 
لك��رة �لق��دم �أقال كا�س��رز�ك م��ن من�سبه، بعد 
خ�سارت��ن وديتن، علما باأن م�س��ر �لفريق يف 
كاأ�س �لأمم �لإفريقية �لأخرية باجلاب�ن ت�قف 
عن��د �لدور رب��ع �لنهائي.  وق��ال �لبنزرتي، يف 
ت�ريح مقت�سب ي�م �جلمع��ة �ملا�سي، "حتى 
�لآن مل �أتل��ق �أي عر���س ر�سمي من قبل �لحتاد 
�لت�ن�س��ي لك��رة �لق��دم، لك��ن �إذ� ح�س��ل ذل��ك 
فاإنن��ي �ساألب��ي ن��د�ء �ل��جب، بع��د �لتفاق مع 
�إد�رة �لرتج��ي طبعا".  يذك��ر �أن �لبنزرتي �سبق 
ل��ه �أن درب ن�س���ر قرط��اج ع��ام 2010، حيث 
��ستنج��د به �لحتاد �لت�ن�س��ي خلافة �لفرن�سي 
برت��ر�ن مر�سان، وكان حينه��ا �لبنزرتي مدربا 
للرتج��ي �أي�سا.  وجتدر �لإ�س��ارة �إىل �أن تقارير 
�إعامي��ة �أك��دت �أن 3 �أ�سم��اء مطروحة خلافة 
كا�سب��ارز�ك، م��ن بينه��ا �لبنزرت��ي، �إىل جانب 

نبيل معل�ل، و�سامي �لطر�بل�سي.

الغيمة تقترب من الزوال

وفد من االتحاد اآلسيوي يزور العراق األسبوع الحالي تمهيدًا لرفع الحظر عن المالعب 
ق��ال �أن�س �ملخل�ف، مدرب �جلي�س �ل�س�ري، �إن فريقه ي��جه دوًر� 
حا�سًم��ا ومباري��ات مهم��ة يف م�سابق��ة كاأ���س �لحت��اد �لآ�سي�ي 
لك��رة �لقدم.  و�أ�س��اف �ملخل�ف "نعاين من غياب بع�س �لاعبن 
�مل�ؤثري��ن �أمثال حممد �ل��كد، وم�ؤيد �خل�يل ب�سبب �لإ�سابة، قدم 
فريق��ي م�ست���ى مميًز� بالف��رتة �ملا�سية وكان��ت �لنتائج ممتازة 
ولك��ن بع��د مبارتنا �لأخرية م��ع فريق �ل��زور�ء �لعر�ق��ي مل نقدم 
�مل�ست�ى �ملطل�ب وكرثت �لأخط��اء �لتي كانت نتيجتها �خل�سارة 
�لأوىل للفري��ق بع��د �سل�سل��ة م��ن �لنتائج �جلي��دة". و�أكم��ل: "لكل 
فري��ق خط بي��اين، ومن �ل���س��ح �أن فريقي لي���س باأف�سل حالته 
�لفني��ة و�لبدنية و�لذهنية ونعمل على �إعادت��ه ل�سكة �لنت�سار�ت 
ولدي �لثقة بالاعبن، وق��ادرون على تقدمي �لأف�سل�خا�سة �أننا 
�أم��ام دور حا�س��م بحاجة لتكاتف �جلميع خل��ف �لفريق من �إد�رة 
وجماه��ري و�إعام و�لعم��ل �جلاد من قبل �لاعب��ن حتى منر من 
ه��ذه �ملرحلة ب�سام ف��ا ي�جد فريق يقدم طيل��ة 3 �أ�سهر م�ست�ى 

ثابت". 

 �ق��رتب حلم �جلماهري �ملي�ساني��ة بروؤية ملعبهم �لوملبي منجز� بعد 
�ق��رت�ب �لعم��ال من نهايته��ا، �أذ ي�س��ري �لعمل بهمة كب��رية من قبل 
�لك����در �لهند�سي��ة و�لفنية ل���ز�رة �ل�سب��اب و�لريا�سة م��ع �ل�ركة 
للم���روع، وو�سل��ت ن�سبة �لجناز �لنهائي��ة �ىل 78 % من �لعمال 
وما متبقي ه� �لعمال �لب�سيطة �لتي من �ملمكن لها �ن تختتم خال 
�لف��رتة �لقليل��ة �ملقبلة. و�أف��اد ع�س� د�ئ��رة �ملهند���س �ملقيم ح�سن 
عل��ي حمم��د روؤوف �ن "�لعمال جارية ووفق �جل��د�ول �لزمنية �لتي 
مت و�سعه��ا لعادة تط�ير وتاأهيل ملعب مي�س��ان �لوملبي �لذي يعد 
�حد �مل�ساري��ع �ل�سرت�تيجية �لتي تع�ل عليها �ل�ز�رة لتهيئتها وفق 
�ملتطلب��ات �لتي و�سعها �لحتاد �لدويل لك��رة �لقدم )فيفا( وبالرغم 
م��ن �يق��اف �لعمل بامل���روع بفع��ل �لتق�س��ف، �ل �ن وزي��ر �ل�سباب 
و�لريا�س��ة عبد �حل�سن عبطان وجه باكمال �لعمل يف ملعب مي�سان 
�لوملب��ي و�ن ت�جيهات��ه وزيار�ته ومتابعت��ه �مل�ستمرة وحث د�ئرة 
�ملهند���س �ملقيم و�ل�ركة �ملنف��ذة للم�روع من �ج��ل �كمال جميع 
�لعم��ال من �جل �فتتاح��ه، ما هي �ىل طريقنا م��ن �جل �سحذ �لهمم 
وتكثي��ف �جله�د من �جل �فتتاح �مللعب يف �مل�عد �لذي مت �عانه". 
ويعد ملع��ب مي�سان �لوملبي من �مل�ساريع �ل�سرت�تيجية �ملهمة �لتي 
تع���ل عليه��ا وز�رة �ل�سباب و�لريا�س��ة �ذ يت�سع �مللع��ب �لرئي�سي ل� 
23 �أل��ف متفرج ويت�سمن د�ر �سيافة للف��رق و�ملنتخبات �ل�طنية 
و�لقاط��ع �لإد�ري وبناي��ة قطع �لتذ�كر ومق��ر�ت للحر��سة، ف�سا عن 
وج�د �مل��قع �لإد�رية و�ل�سحية ومنازع �لاعبن و�ساحات متعددة 

�لأغر��س عدد ٢ و�لطرق و�ل�ساحات �لد�خلية وم��قف �ل�سيار�ت.

ت�ستاأن��ف مباري��ات �ل��دوري �لعر�قي �ملمت��از لكرة 
�لقدم، �لي�م باإقامة ثاث مباريات �سمن مناف�سات 

�جل�لة �ل�ساد�سة من �ملرحلة �لثانية للبط�لة.
و�سي��ج��ه مت�س��در �لرتتيب فريق �لنف��ط على �ر�سه 
نظ��ريه �لبح��ري، حيث تتطل��ع كتيبة �مل��درب ح�سن 
�حم��د �ىل حتقيق ف�ز �خر للت�سب��ث ب�سد�رة �لرتتيب 
�لعامل، فيما �سيحاول فري��ق �لبحري حت�سن م�قعه 
يف �سل��م �لرتتيب و�لهروب م��ن مناطق خطر �لهب�ط 
للدرج��ة �لوىل. ويف م��جه��ة �أخ��رى يح��ل فري��ق 
�لطلب��ة �سيفًا على فريق كرب��اء، حيث ياأمل �لنيق 
تاأكي��د ��ستفاقته بقي��ادة �ملدرب مظف��ر جبار، فيما 
�سيك���ن طم���ح كرباء �لقف��ز يف �سل��م �لرتتيب من 

خال حتقيق �لف�ز.
ويف �مل��جه��ة �لثالث��ة، ي�ستقبل فري��ق �حلدود على 
�ر�س��ه، �سيف��ه فريق �لنج��ف يف م��جهة يطمح من 

خاله��ا فري��ق غزلن �لبادي��ة لتحقيق ف���ز ي�ساهم 
يف ت�سلق��ه �ىل �ملرك��ز �لر�بع م�ؤقت��ًا، فيما �سيحاول 
�حل��دود حتقي��ق �لنت�س��ار �ل��ذي غ��اب عن��ه ل�سبع 

ج�لت.
و�ستقام �ملباريات جميعها يف متام �ل�ساعة �لثالثة 

ع�ر�ً بت�قيت بغد�د.
وت�ستكم��ل ي�م غد �لإثن��ن، مباريات �جل�لة باإقامة 
4 مباريات، ففي ملعب �ل�سعب �لدويل �سيك�ن لقاء 
فريق �ل�رطة و�سيفه نفط مي�سان، فيما يلعب فريقا 
�لكهرب��اء و�أمانة بغد�د على ملعب �لأول، ويف ملعب 
�لفيح��اء يف حمافظة �لب�رة يتناف�س فريق �مليناء 
و�سيف��ه �لكرخ، ويف �آخ��ر �ملباري��ات ي�سيف فريق 

ز�خ� على ملعب دلل فريق نفط �ل��سط.
وتاأجل��ت مبار�تي فرق �لزور�ء و�لق�ة �جل�ية نتيجة 

�رتباط �لفريقن ببط�لة كاأ�س �لحتاد �لآ�سي�ي.

لك��رة  �لآ�سي���ي  بالحت��اد  �مل�سابق��ات  جلن��ة  و�فق��ت 
�لق��دم، عل��ى �لطلب �ملقدم من نادي �لتع��اون �ل�سع�دي 
�ملت�سمن تقدمي م�ع��د م��جهته �أمام �لأهلي �لإمار�تي 
�سم��ن دور �ملجم�عات ل��دوري �أبطال �آ�سي��ا، و�ملقررة 
ي���م 11 �بري��ل �حل��ايل يف بري��دة، لتقام �ملب��ار�ة يف 
�ل�ساع��ة �ل�سابع��ة وخم���س دقائ��ق ب��دًل م��ن م�عده��ا 
�ل�ساب��ق �لتا�سع��ة م�ساء، وذل��ك ب�سبب تعار���س �ل�س�ط 

�لث��اين مع بد�ية مبار�ة بر�سل�ن��ة وي�فنت��س يف دوري 
�أبط��ال �أوروب��ا. ويطمع �لتعاون من تق��دمي �ملبار�ة من 
�أج��ل �سمان ح�س���ر جماهريي يف �ملب��ار�ة كما حدث 
يف �جل�ل��ة �لأوىل. يذكر �أن �لتعاون يحتل �ملركز �لثالث 
يف �ملجم�عة �لأوىل �لت��ي ت�سم �ىل جانبه فرق �لأهلي 
�لإمار�ت��ي ول�ك�م�تيف �لوزبكي و�ل�ستقال �لير�ين، 

ولديه �أربع نقاط، 

مدرب الجيش السوري يتطلع 
الى الثأر من الزوراء

ملعب ميسان يقترب من مراحل 
اإلنجاز النهائية

ثالث مباريات في دوري الكرة اليوم

تقديم مباراة التعاون واألهلي بسبب 
برشلونة ويوفنتوس

وقال م�س��در يف وز�رة �ل�سباب و�لريا�س��ة ل�"�جل�رنال" �إن 
"وف��د من �لحتاد �ل�سي�ي �سيزور �لعر�ق من �جل �لطاع 
عل��ى �ملاعب لرف��ع �حلظر ع��ن �لك��رة �لعر�قي��ة"، مبينًا �أن 
"�ل�ف��د �سيزور ماعب �لب���رة وكرباء من �جل �أخذ فكرة 

كاملة عن �مللعبن وملحقاته و�لفنادق �لقريبة منه".
و�أو�س��ح �أن "�ل�فد يتاألف من ع�س� �لحتاد �لبحريني مريز� 
�حم��د عل��ي ونائب رئي���س �لحت��اد �لبحريني �ل�ساب��ق لكرة 
�لق��دم �حم��د عب��د �هلل �لنعيم��ي"، مبينًا �أن "�له��دف من هذه 
�لزي��ارة ه� ترتي��ب زيارة �ل�سيخ �سلمان ب��ن �بر�هيم"، لفتًا 
�إىل �أن "زي��ارة بن �بر�هيم �ستح�س��ى با�ستقبال ر�سمي رفيع 

�مل�ست�ى متمثا ب�سخ�سيات مهمة يف �حلك�مة �لعر�قية".

زي��ارة رئي���س �لحت��اد �ل�سي���ي لكرة �لق��دم، �ستك���ن هي 
�لثانية يف �لتاريخ، و�لوىل يف حمافظتي كرباء و�لب�رة، 
لنه مل ي�سبق ت��جد رئي�س �لحتاد يف �لعر�ق خال �ل�سن��ت 
�ملا�سي��ة، با�ستثناء �ربيل فقط. وكانت زيارة رئي�س �لحتاد 
�لآ�سي�ي �ل�سابق حممد بن همام عام 2010 ، هي �لوىل يف 
�لتاري��خ عندما قام بزي��ارة �إقليم ك�رد�ست��ان و�تخذ حينها 

قر�ر� برفع �حلظر عن �قامة �ملباريات �لدولية يف �لعر�ق.
وكان �لحت��اد �لدويل لكرة �لقدم، ق��د كلف �لحتاد �ل�سي�ي 
مبتابعة ملف �حلظر على �لكرة �لعر�قية حيث ينتظر �ن يرفع 
�لحتاد �ل�سي�ي تقرير� بعد هذه �لزيارة �ىل �لفيفا ي�ؤكد فيه 

�مكانية ��ست�سافة �لعر�ق للمباريات �لدولية.
وتاأتي هذه �لزيارة على هام�س لقاء وزير �ل�سباب و�لريا�سة 
عب��د �حل�س��ن عبطان، برئي���س �لحتاد �ل�سي�ي لك��رة �لقدم 

�ل�سي��خ �سلمان بن �بر�هيم يف �لعا�سم��ة �لبحرينية �ملنامة، 
وبح��ث معه ملف رفع �حلظر ع��ن �ملاعب �لعر�قية يف �س�ء 
�ل�ستع��د�د�ت �لتي تق�م بها �ل�ز�رة وم�ساعيها �لطم�حة يف 

�جناز �مل�ساريع �ل�سرت�تيجة و�لهتمام بالبنى �لتحتية.
وب��ن عبطان �ن��ه مل�س �نطباع��ا �يجابيا م��ن جلنة �لحتاد 
�ل��دويل لك��رة �لق��دم )فيف��ا( �لت��ي ز�ر�ت ماع��ب �ملدين��ة 
�لريا�سي��ة يف �لب�رة وملعب كرب��اء �لدويل وملعب �ربيل، 
و�طلع��ت عل��ى حجم �جلهد �ملب��ذول �لذي �سي�سه��م يف تعزيز 
مطالب �لعر�ق �مل�روعة يف �للعب على �ر�سه وبن جمه�ره.
م��ن جانبه �كد �ل�سي��خ �سلمان بن �بر�هي��م �ن "تقرير �للجنة 
كان �يجابي��ا، ولدين��ا �ح�سا���س �ن �ملرحلة �ملقبل��ة �ست�سهد 
مباريات يف �لع��ر�ق يف �س�ء ما ت�سمنه �لتقرير من ج��نب 

ت�سب يف م�ساعي �لعر�ق لرفع �حلظر عن ماعبه �لكروية".

يذك��ر �أن عبط��ان �لتق��ى �ي�س��ًا برئي���س �للجن��ة �لوملبي��ة 
�لبحريني��ة نا���ر ب��ن حم��د �آل خليف��ة، ومت خ��ال �للق��اء 
��ستعر����س �لعاق��ات �لخ�ي��ة ب��ن �لع��ر�ق و�لبحري��ن يف 

�ملجال �لريا�سي.
حيث �بدى رئي���س �للجنة �لوملبية �لبحرينية، دعمه �لكامل 
للريا�س��ة �لعر�قية ول�سيما مطالب��ه �مل�روعة برفع �حلظر 
عن ماعبه، م�ؤكد�ً �أن �لبحرين �ستك�ن �وىل �ملنتخبات �لتي 

�ستلعب على �ر�س �لعر�ق بعد رفع �حلظر عن ماعبه.
وت�ستكم��ل وز�رة �ل�سب��اب و�لريا�س��ة، �إجر�ء�ته��ا ل�ستقبال 
�ل�ف��د بال�س��كل �لمثل، حي��ث �سخر وزير �ل�سب��اب و�لريا�سة 
عب��د �حل�سن عبطان جميع �لمكانات م��ن �جل �جناح ملف 
رفع �حلظر، كي يتك�ن لدى �ل�فد �س�رة م�رفة عن �ملاعب 

�لعر�قية.

حدد وفد من االحتاد 
االآ�سيوي، موعد زيارته 

لالرا�سي العراقية من اأجل 
االطالع على مالعب الب�سرة 
وكربالء متهيدًا لرفع احلظر 

عن الكرة العراقية، حيث 
يكمن هدف الزيارة يف 

ترتيب االمور لزيارة رئي�س 
االحتاد اال�سيوي ال�سيخ 

�سلمان بن ابراهيم منت�سف 
�سهر مي�سان احلايل.

محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

و�سل��ت بعث��ة فريق��ي �لق���ة �جل�ي��ة و�ل��زور�ء �ىل 
�لعا�سمة �لقطرية �لدوح��ة �إ�ستعد�د�ً للج�لة �لر�بعة 

من كاأ�س �لحتاد �ل�سي�ي لكرة �لقدم.
فري��ق �لق�ة �جل�ي��ة �سيخ��س مبار�ت��ه �مام فريق 
�ل�ح��دة �ل�س���ري عل��ى �ر�سي��ة ملع��ب �سع���د ب��ن 
عبد�لرحم��ن يف �لدوح��ة )�ر�س��ه �ملفرت�سة(، حيث 
يطم��ح �سق���ر �ل�ط��ن بالنق�سا���س عل��ى �سد�رة 
ترتي��ب �ملجم�ع��ة �لثاني��ة و�لت��ي يحتله��ا �ل�حدة 
بف��ارق نقطتن ع��ن �ل�سق�ر. �لق�ة �جل�ي��ة ��ستعاد 
خدم��ات حممد جفال وهم��ام طارق قب��ل �ملبار�ة، 
ولكن��ه يف �ل�ق��ت نف�س��ه �سيفتق��د خلدم��ات ب�س��ار 
ر�سن �لذي يعاين م��ن بع�س �للم يف �ملعدة، ولكن 
م��درب �لفري��ق با�سم قا�س��م �سيع�ل عل��ى �لاعبن 

�ملت��جدي��ن م��ن �أجل �لظف��ر بنقاط �ملب��ار�ة.  ويف 
�ملب��ار�ة �لخ��رى، �سيح��اول فري��ق �ل��زور�ء تاأكيد 
عل��� كعب��ه عل��ى �جلي���س �ل�س���ري، و�لتغل��ب علي��ه 
جم��دد�ً لارتق��اء �ىل �س��د�رة �ملجم�ع��ة �لوىل، �إذ 
يعتليه��ا �لفريق �ل�س�ري بر�سي��د 6 نقاط �ي بفارق 
نقط��ة و�حدة فقط عن ن��ر�س �ل�ط��ن. ويفتقد فريق 
�ل��زور�ء، خلدم��ات حار���س �ملرم��ى حمم��د كا�س��د 
ومهاجم��ه ع��اء عبد �لزهرة، لع��دم ح�س�لهما على 
تاأ�سرية �لدخ�ل لار��سي �لقطرية، و�ل�سبب يف ذلك 
يع���د �ىل فرتة �لر�حة �لتي طلبه��ا �لاعبان نتيجة 
لارهاق �ل��ذي تعر�س�� �لي��ه يف مبار�تي �ملنتخب 
�ل�سب���ع  و�ل�سع�دي��ة  ��سرت�لي��ا  �م��ام  �ل�طن��ي 
�ملا�س��ي. و�سيحاول م��درب �لن��ر���س ع�سام حمد، 
تع�ي���س كا�س��د باحلار�س عاء كاط��ع، وتع�ي�س 

عبد �لزهرة باملهاجم م�سطفى كرمي.

�عل��ن �لحت��اد �لعر�ق��ي لك��رة �لق��دم، عق��د �إجتم��اع 
ط��ارئ ب��ن �ع�سائ��ه لبح��ث م�ساأل��ة بق��اء �مل��درب 
ر��س��ي �سني�سل من عدمه لقيادة �ملنتخب �ل�طني يف 
�لق��رتة �ملقبل��ة.  وقال م�سدر من د�خ��ل �روقة �حتاد 
�لك��رة ل�)�جل�رن��ال( �إن "�لحت��اد �سيجتم��ع �ل�سب�ع 
�حل��ايل ب�س��كل ط��ارئ لتخاذ ق��ر�ر مه��م بخ�س��س 
بقاء �جلهاز �لفني للمنتخ��ب �ل�طني بقيادة ريا�سي 
�سني�س��ل �و م��ن عدم��ه بع��د تر�ج��ع نتائ��ج �ملنتخب 
�ل�طني يف �لت�سفيات �ل�سي�ية �مل�ؤهلة �ىل نهائيات 
كا���س �لعامل يف رو�سي��ا 2018".و�و�سح �مل�سدر  �أن 
"�ع�س��اء �لحت��اد منق�سم��ن ب�سب��ب م��س���ع �إقالة 
�سني�س��ل �و بقائ��ه، فالبع���س يرى �نه م��ن �ل�روري 
�قال��ة �سني�س��ل من �ج��ل ��سكات �جلماه��ري �لريا�سية 

و�طف��اء ن��ار غ�سبهم، فيما ي��رى �لبع���س �لخر باأن 
�سني�سل ه��� �لرجل �ملنا�سب له��ذه �ملهمة، و�ملنتخب 
�ل�طن��ي يحت��اج �ىل �ل�ستقر�ر لكي ي�س��ل �ىل �هد�فه 

يف �مل�ستقبل".
�لعر�ق��ي  �لحت��اد  عق��د  ���روط  "�ح��د  �أن  و��س��اف 
م��ع ر��س��ي �سني�س��ل، تتي��ح ل��اول ف�س��خ �لتعاقد مع 
�جله��از �لفن��ي يف ح��ال ع��دم �لتاه��ل �ىل نهائي��ات 
كا���س �لعامل يف رو�سي��ا 2018". وتاب��ع �مل�سدر �أن 
"�ع�ساء �لحتاد �لذين يرغب�ن باإقالة �سني�سل ر�سح�� 
�مل��درب عبد �لغني �سهد لقي��ادة �ملنتخب �ل�طني، يف 
ح��ن ر�سحت مدرب ن��ادي �لنفط ح�س��ن �حمد لقيادة 
�ملنتخ��ب �لوملبي". وكان ر��س��ي �سني�سل قد �أو�سح 
يف ت�ريح��ات �سابق��ة باأن��ه �سي�ستم��ر يف من�سب��ه 
لث��اث �سن����ت مقبل��ة، مبين��ًا باأن��ه مل يع��د �لحتاد 

بالتاأهل لنهائيات كاأ�س �لعامل 2018.

بسبب سوء النتائج... االتحاد التونسي يقيل كاسبرزاك من تدريب نسور القرطاج

الصقور والنوارس يستعدان في الدوحة 
لالستحقاق القاري

اتحاد الكرة يعقد اجتماعًا لبحث مسألة مدرب 
المنتخب الوطني
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