
�أم��ام  لل�سي��د�ت  �لوطن��ي  �ملنتخ��ب  خ���ر 
يف  رد،  دون  به��دف  �مل�سيف��ة  طاجيك�ست��ان 
�ملب��ار�ة �لت��ي �قيم��ت عل��ى �ست��اد �جلمهوري��ة 
�لأوىل  �جلول��ة  دو�سانب��ي، �سم��ن  �ملرك��زي يف 
م��ن مناف�س��ات �ملجموع��ة �لأوىل يف ت�سفي��ات 
كاأ���س �آ�سيا لل�سي��د�ت 2018 يف �لأردن.  و�سيطر 
حت��ى  �ملب��ار�ة  نتيج��ة  عل��ى  �ل�سلب��ي  �لتع��ادل 
�لدقيق��ة 87 عندم��ا خطف منتخ��ب طاجيك�ستان 
هدف �لف��وز �لثمني عن طري��ق جونونا حليموفا. 
وتب��ادل �لفريق��ني �ملح��اولت �لهجومي��ة خالل 
�ل�س��وط �لأول، و�سنح��ت لكل منهم��ا جمموعة من 
�لفر�س للت�سجيل، ولكنهما مل ينجحا يف ��ستغالل 
ه��ذه �لفر���س. ويف �ل�س��وط �لث��اين ب��د�أ �ملنتخب 
�لطاجيك��ي يف فر���س �سيطرته عل��ى �ملجريات، 
و�سغ��ط على مرم��ى �لع��ر�ق، ولكن��ه �نتظر حتى 
�لدقيق��ة 87 م��ن �أج��ل ت�سجي��ل هدف �لف��وز عرب 
ت�سديدة قوية من جونونا حليموفا. وتقام �جلولة 
�لثانية من مناف�س��ات �ملجموعة، �ليوم �لأربعاء، 
حي��ث يلتق��ي �لأردن م��ع �لإم��ار�ت، و�لبحري��ن 
م��ع طاجيك�ست��ان، و�لفلب��ني مع �لع��ر�ق. ويطمح 

�ملنتخ��ب �لوطني �لي��وم للظفر ب��اأوىل نقاطه يف 
تاأريخ��ه، ح��ني يو�جه �لفلب��ني يف �جلولة �لثانية 
من �لت�سفي��ات �لآ�سيوية. ولكن �ملو�جهة �ستكون 
�لفلب��ني تغل��ب عل��ى  �سعب��ة للغاي��ة، فمنتخ��ب 
�لإم��ار�ت برباعية نظيفة على �ست��اد �جلمهورية 
�ملرك��زي يف دو�سانبي، �سم��ن �جلولة �لأوىل من 
مناف�س��ات �ملجموع��ة �لأوىل يف ت�سفي��ات كاأ�س 
�آ�سي��ا لل�سي��د�ت 2018 يف �لأردن. و�سجل��ت �يفا 
ماد�ر�ن��غ )14 و1+45( و�يري���س نافاجا )49( 
و�س��ار� كا�ستاني��د� )54( �أه��د�ف �لف��وز ل�سال��ح 
�ملنتخ��ب �لفلبين��ي. و�سغط منتخ��ب �لفلبني منذ 
�لبد�ي��ة، لي�سج��ل ه��دف �لتق��دم يف �لدقيق��ة 14 
ع��ن طريق �يف��ا ماد�ر�ن��غ �لتي �خرتق��ت �لدفاع 
�لإمار�ت��ي و�س��ددت بعي��د�ً عن متن��اول �حلار�سة 
�ل��رمي �لبلو�س��ي. وتو��سل��ت فر���س �لفلبني و�سط 
تاأل��ق حار�س��ة �لإم��ار�ت، قب��ل �أن ياأت��ي �له��دف 
�لث��اين يف �لدقيقة �لأوىل م��ن �لوقت بدل �ل�سائع 

لل�سوط �لأول عن طريق ماد�ر�نغ �أي�سًا. 
ويف �ل�س��وط �لثاين ��ستمر تف��وق لعبات �لفلبني، 
لي�سف��ن �لهدف �لثالث عرب ت�سدي��دة قوية ونتقنة 

م��ن �يري���س نافاج��ا )49(. ث��م ع��ادت نافاج��ا 
لت�سن��ع �له��دف �لر�ب��ع ل�سالح منتخ��ب �لفلبني 
بعدما مررت �لكرة �إىل �سار� كا�ستانيد� لت�سدد يف 

�ل�سباك )54(. و�سوف ي�ست�سيف �لأردن نهائيات 
�لبطول��ة �لأهم على م�ست��وى �ملنتخبات �لوطنية 
لل�سيد�ت يف قارة �آ�سيا، وذلك خالل �سهر ني�سان/ 

�أبري��ل 2018، بع��د جن��اح �لب��الد يف ��ست�سافة 
نهائيات كا���س �لعامل للنا�سئ��ات حتت 17 عامًا 
2016. و ��ستهل منتخب �لأردن م�سو�ر �ملناف�سة 
بتحقي��ق ف��وز كب��ر �أم��ام �لبحري��ن 0-6 عل��ى 
�ستاد �جلمهوري��ة �ملرك��زي يف دو�سانبي، �سمن 
�جلول��ة �لأوىل من مناف�سات �ملجموعة �لأوىل يف 

ت�سفيات كاأ�س �آ�سيا لل�سيد�ت 2018 يف �لأردن.
و�سجل��ت �سهناز جربي��ن )9( ومي�ساء جبارة )22 
و30 و43( و�ستيفاين �لنرب )86( ولونا �مل�ري 

)90( �أهد�ف �لفوز ل�سالح �ملنتخب �لأردين.
وت�س��در �لأردن ترتيب �ملجموعة بر�سيد 3 نقاط 
من مب��ار�ة و�حدة، بفارق �لأه��د�ف �أمام �لفلبني 
�لع��ر�ق  ر�سي��د  بق��ي  ح��ني  يف  وطاجيك�ست��ان، 

و�لإمار�ت و�لبحرين خاليًا من �لنقاط.
و�سغ��ط منتخب �لأردن من��ذ �لبد�ية، وكاد يفتتح 
ت�سدي��دة  ع��رب  �خلام�س��ة  �لدقيق��ة  يف  �لت�سجي��ل 
�حلار�س��ة  له��ا  ت�س��دت  �لت��ي  �لن��رب  �ستيف��اين 
�ملنتخ��ب  وجن��ح  خليف��ة.  �آل  ن��وف  �لبحريني��ة 
�لأردين يف �فتت��اح �لت�سجيل عند �لدقيقة  �لثامنة 
ع��رب ت�سدي��دة �سهن��از جربي��ن �ملتقنة م��ن د�خل 

منطق��ة �جلز�ء، قب��ل �أن ت�سي��ع فر�ستني عن 
طري��ق مي�س��ار جب��ارة �لت��ي �س��ددت ك��رة �رتدت 
م��ن �لعار�سة ثم ذهبت حماولته��ا �لثانية خارج 
�ملرم��ى. ولكن جبارة عو�ست هات��ني �لفر�ستني 
ع��رب ت�سجي��ل �له��دف �لثاين �إث��ر ركل��ة ركنية يف 
�لدقيقة 22، قبل �أن تع��ود وت�سجل �لهدف �لثالث 
يف �لدقيق��ة 31. وح�سم��ت جب��ارة �لنتيجة ب�سكل 
كب��ر ل�سالح منتخب �لأردن ع��رب ت�سجيل �لهدف 
�لر�ب��ع فيالدقيق��ة 43 ع��رب ت�سدي��دة م��ن د�خ��ل 
منطق��ة �جل��ز�ء. ويف �ل�سوط �لث��اين تو��سل تفوق 
منتخ��ب �لأردن، ولكن �لفريق �نتظر حتى �لدقيقة 
86 م��ن �أجل ت�سجي��ل �لهدف �خلام�س عن طريق 
قائدة �لفري��ق �ستيفاين �لنرب، قبل �أن ت�سيف لونا 
�مل���ري �له��دف �ل�ساد���س يف �لدقيق��ة �لأخرة. 
ويتاأهل �ساحب �ملركز �لأول يف كل جمموعة من 
�ملجموعات �لأربع للنهائيات، من �أجل �لن�سمام 
�إىل منتخب��ات �لياب��ان و�أ�سرت�لي��ا و�ل�س��ني �لتي 
تاأهلت مبا�رة بعد ح�سولها على �ملر�كز �لثالثة 
�لأوىل يف �لن�سخ��ة �ملا�سي��ة م��ن �لبطول��ة ع��ام 

2014 يف فيتنام.

انطباعات إيجابية

عقد �لربتغايل �أوجو�ستو �إينا�سيو، جل�سة �ريعة مع م�سوؤويل الوفد اآلسيوي يبدي إعجابه بملعبي كربالء وأربيل ويؤكد جاهزية العراق الستضافة المباريات الدولية 
�لزمال��ك، عق��ب و�سوله �إىل �لقاه��رة؛ متهي��ًد� لتوقيع عقود 
تدري��ب �لفريق �لأول بالنادي �لأبي�س. ووقع �إينا�سيو، �م�س 
�لثالث��اء، على عق��ود تدريب �لزمال��ك، ليخلف حممد حلمي، 
�ل��ذي مت��ت �إقالت��ه، عقب �خل�س��ارة �أم��ام �سموح��ة بهدفني 
نظيف��ني، باجلول��ة �ل���23 م��ن بطول��ة �ل��دوري. وعل��م ، �أن 
�إينا�سي��و، طلب �لتعاقد مع حمل��ل �أد�ء، خالل �لفرتة �ملقبلة، 
م�س��ًر� �إىل �أن��ه �سيك��ون له دور فع��ال يف عمل��ه، و�سي�ساعد 
�جلهاز �لفني كثًر�. كما ��سرتط �إينا�سيو، عدم حما�سبته على 
لقب بطولة �لدوري هذ� �لعام، خا�سة و�أن �لفارق كبر، بني 
�لزمالك، و�لأهل��ي �ملت�سدر، لكنه يعد بتحقيق دوري �أبطال 
�أفريقي��ا، وكاأ�س م���ر، و�لبطولة �لعربي��ة. ويبتعد �لزمالك 
عن �لأهلي �ملت�سدر ب�15 نقطة، �إل �أن �لفريق �لأبي�س، لعب 
مب��ار�ة �أقل. و�جلدي��ر بالذك��ر، �أن مرت�سى من�س��ور، رئي�س 
ن��ادي �لزمالك، عقد جل�سة مع �إينا�سيو، �م�س �لثالثاء، حل�سم 
مل��ف �لتعاقد معه ب�سكل ر�سمي، خا�سة و�أنه يوجد �أزمة يف 

مقدم �لتعاقد، و�ل�رط �جلز�ئي.

يرغ��ب مدرب �جلزي��رة �لإمار�تي، �لهولن��دي هينك تن كات، 
يف �إخر�ج لعبيه �لدوليني من �إحباط �خل�سارة مع �لإمار�ت، 
قب��ل �أن يبد�أ مرحل��ة �حل�سم يف دوري �خللي��ج �لعربي، �ليوم 

�لأربعاء.
وكان �جلزي��رة يف قم��ة معنوياته قبل ف��رتة توقف �لدوري، 
بعدما �سجل �لهد�ف علي مبخوت هدفني يف �لدقائق �لأخرة 
ليمنحه �لف��وز 0-2 على غرميه �لع��ني ويقطع خطوة كبرة 
نح��و �إحر�ز �للق��ب. لكن بعد توقف د�م لأقل م��ن �سهر بقليل، 
فاإن لعبًا مثل مبخوت مل يعد يف �أف�سل حالته بعدما �أخفق 
مرت��ني يف ه��ز �ل�سب��اك، �أو م�ساع��دة منتخب �لإم��ار�ت على 
�لتق��دم بثبات يف ت�سفيات كاأ�س �لع��امل. وخ�رت �لإمار�ت 
2-0 عل��ى �أر�سه��ا �أمام �ليابان، قب��ل �أن تتعر�س لهزمية 
�أخ��رى بالنتيجة ذ�تها يف �سيافة �أ�سرت�ليا، لتبتعد كثر�ً عن 
م�ساعيه��ا لبل��وغ كاأ�س �لع��امل لأول مرة من��ذ 1990. ورغم 
ذلك وم��ع �لع��ودة ل�ستئناف �ل��دوري �ليوم �لأربع��اء، تبدو 
�لفر�س��ة �سانحة �أمام �جلزي��رة لتعزيز ت�س��دره للم�سابقة �إذ 
�سيلعب مع دبا �لفجرة �ملتعرث، بينما ميني نف�سه با�ستعادة 
�للق��ب �لغائب منذ 2011. ولدى �جلزي��رة 53 نقطة من 21 
مب��ار�ة، ويتقدم ب�6 نقاط على �لأهلي �أقرب مناف�سيه، بينما 

ياأتي بعد ذلك �لو�سل )44( و�لعني )43(. 

 �إرتق��ى فري��ق �ل�رط��ة �ىل و�ساف��ة ترتي��ب �لدوري 
�لعر�ق��ي �ملمت��از لكرة �لق��دم عقب ف��وزه على فريق 
نف��ط مي�سان بهدفني دون رد �سمن مناف�سات �جلولة 
�ل�ساد�س��ة م��ن �ملرحل��ة �لثاني��ة لل��دوري �لعر�ق��ي 
�ملمت��از لك��رة �لق��دم. ووقع مرو�ن ح�س��ني وقع على 
�له��دف �لول يف �لدقيق��ة 26 ع��رب ت�سدي��دة ر�أ�سية، 
وع��اد لي�سج��ل يف �لدقيقة �ل���45 من عم��ر �ملبار�ة. 
ليحتف��ظ فري��ق �لقيث��ارة �خل���ر�ء بتقدم��ه حت��ى 
نهاية �ملبار�ة. وبه��ذه �لنتيجة، يكون فريق �ل�رطة 
قف��ز للو�سافة بر�سي��د 48 نقطة فيم��ا جتمد ر�سيد 
نف��ط مي�سان عن��د �لنقطة 27 باملرك��ز �لعا�ر. وتعد 
ه��ذه �ملب��ار�ة ه��ي �لوىل للم��درب ناظ��م �ساكر مع 
�ل�رطة، �لذي توىل قي��ادة دفة �لفريق خلفًا للمدرب 

�مل���ري �ملق��ال حمم��د يو�سف، �ل��ذي �قي��ل ب�سبب 
تر�ج��ع نتائ��ج �ل�رط��ة وخروج��ه من بطول��ة كاأ�س 
�لع��ر�ق بع��د �لهزمية �ملفاجئ��ة �أمام �جلي���س بثالثة 
�ه��د�ف لهدف. وكان فري��ق �لنفط قد حقق فوزه على 
فري��ق بهدف��ني دون رد، حيث حمل��ت توقيع كال من 
م�سطف��ى جودة وحمم��د د�ود، ليت�سبث �بناء �ملدرب 
ح�س��ن �حمد ب�سد�رة ترتيب �ل��دوري �لعر�قي بر�سيد 
50 نقطة. ويف بقية مو�جهات �جلولة، تغلب �حلدود 
عل��ى �لنج��ف بهدف��ني دون رد، وتع��ادل �لطلب��ة مع 
كربالء بهدف ل��كل منهما، فيما تع��ادل �مانة بغد�د 
م��ع �لكهرب��اء �سلبيًا من دون �ه��د�ف، وحقق �مليناء 
ف��وز�ً كا�سح��ًا عل��ى �لك��رخ باربعة �ه��د�ف دون رد، 
بينما تعادل ز�خو مع نفط �لو�سط بهدف لكل منهما.

�أك��دت تقاري��ر �سحفي��ة يوناني��ة، �أن جن��م �ملنتخ��ب 
�لوطن��ي ونادي �أهلي جدة �ل�سع��ودي �سعد عبد �لأمر، 
�أ�سب��ح قريبًا من �لنتق��ال �إىل نادي ب��اوك �سالونيكا 
�ليون��اين. وذك��ر موق��ع "ب��اوك 365" �ليون��اين، �أن 
"باوك دخل يف مفاو�سات متقدمة مع متو�سط ميد�ن 
�ملنتخ��ب �لوطني �سعد عبد �لأمر، وقدم عر�سًا ر�سميًا 
ل�س��م �لالع��ب"، مبين��ًا �أن "�إد�رة �لن��ادي �ليوناين يف 
�نتظ��ار مو�فق��ة ن��ادي �أهلي ج��دة لإكم��ال �ل�سفقة". 
و��س��اف �ملوق��ع �أن "عب��د �لم��ر ذو �ل��� 25 عاًم��ا، 

�سرتدي قمي�س باوك ملدة 3 مو��سم ون�سف". و�إنتقل 
عب��د �لم��ر �ىل �سفوف �أهلي ج��دة �ل�سعودي يف فرتة 
�لنتقالت �ل�ستوية �ملا�سية قادمًا من نادي �لقاد�سية 
ب�سفق��ة ت�سل قيمتها �ىل مليون دولر �مركي. ويقدم 
عبد �لمر م�ستويات مميزة �سو�ء مع �ملنتخب �لوطني 
و ن��ادي �أهل��ي جدة �ل�سع��ودي، وكان �آخره��ا �ملبار�ة 
�لكبرة �لتي قدمه��ا �أمام وج يف كاأ�س خادم �حلرمني 
�ل�ريف��ني �ل�سعودي، حني �ساه��م بت�سجيل �حد �هد�ف 

�ملبار�ة،

خالفات مادية بين الزمالك 
ومدربه الجديد

الجزيرة اإلماراتي يحاول تجاوز 
اإلحباط في دوري الخليج 

الشرطة يرتقي الى الوصافة ويشدد 
الخناق على النفط

سعد عبد األمير يقترب من باوك اليوناني

م�س��در مقرب م��ن �للجن��ة �لت��ي ��ستقبل��ت �لوفد قال 
ل�)�جلورن��ال( �إن "�لوفد �لآ�سي��وي �ملتاألف من رئي�س 
جلنة خليجي ٢١ يف �لبحرين �حمد �لنعيمي وم�ساعده 
مرز� �حمد، و�سل �ىل �لعر�ق يف متام �ل�ساعة �حلادية 
ع���رة ظهر�ً، حيث هب��ط يف حمافظة �لنجف �ل�رف 
و�جت��ه ف��ور و�سول��ه �ىل حمافظ��ة كرب��الء �ملقد�س��ة 
لالأط��الع على ملع��ب كربالء �لدويل"، مبين��ًا �أن "عدد 
م��ن �ع�س��اء وز�رة �ل�سب��اب و�لريا�سة و�حت��اد �لكرة 
كان��و� يف ��ستقب��ال �لوف��د يف مطار �لنج��ف ور�فقهم 
"�لوف��د  �أن  و�أ�س��اف  و�ربي��ل".  كرب��الء  ملعب��ي  �ىل 
�ب��دى �عجابه مبلع��ب كربالء �ل��دويل، وفوجئ بحجم 
بالريا�س��ة  �ل�سب��اب  وز�رة  تولي��ه  �ل��ذي  �لهتم��ام 

�لعر�قي��ة ومن�ساآته��ا �لريا�سي��ة، ول �سيم��ا يف جانب 
بن��اء �ملالع��ب �لكروي��ة ذ�ت �ملو��سف��ات �لدولي��ة"، 
لفت��ًا �إىل �أن "�لوفد �و�سح �نه �ساهد �مللعب من خالل 
بع���س �ل�س��ور ومقاط��ع �لفيديو لكنه مل يك��ن يت�سور 
�ن يك��ون مبث��ل ه��ذ� �لتط��ور". وتاب��ع �أن "�لفن��ادق 
�ملوج��ودة يف حمافظة كرب��الء �ملقد�سة، حازت �ي�سًا 
على �إهتم��ام �لوفد، ل�سيم��ا فندق �لب��ارون وروتانا، 
حي��ث �سج��ل ��سم��اء �لفندق��ني لإعتمادهم��ا ر�سمي��ًا 
ل�ست�ساف��ة �ملنتخبات �لت��ي �ستلعب يف ملعب كربالء 
�ل��دويل بعد رفع �حلظر عن �ملالع��ب �لعر�قية"، مبينًا 
�أن "�مل�سوؤول��ني في��ي حمافظ��ة كرب��الء وع��دو� �لوفد 
باإن�س��اء مط��ار دويل ل�ستقب��ال �ملنتخب��ات و�للع��ب 
يف �ملحافظ��ة".  و�كمل �مل�سدر حيدث��ه قائاًل: "�لوفد 
�ج��رى زي��ارة ميد�ني��ة �ىل ملع��ب فر�ن�س��و� حري��ري 

يف مدين��ة �ربي��ل، وعرب ع��ن ر�ساه �لتام ع��ن �مللعب 
و�لفن��ادق �ملوج��ودة يف �ملدين��ة"، موؤك��د�ً �أن "�ربيل 
�ستك��ون له��ا �ف�سلي��ة عل��ى كرب��الء لوج��ود مط��ار 
دويل فيه��ا". و�أ�س��ار �ىل �أن "�لوف��د �سيكم��ل زيارت��ه 
�ىل حمافظ��ة �لب���رة، �لي��وم، لالطالع عل��ى �ملدينة 
�لريا�سة و�ملر�فق �خلدمي��ة و�ل�سحية و�ل�سياحية يف 
�ملحافظ��ة". زي��ارة �لوفد ج��اءت جلمع �ك��رب قدر من 
�ملعلومات عن �ملالع��ب �لعر�قية و�لأماكن �ل�سياحية 
و�ل�سحية و�خلدمية، من �جل �لوقوف على ��ستعد�د�ت 
�لع��ر�ق وقدرت��ه عل��ى ��ست�ساف��ة �ملبار�ي��ات �لدولية 
عل��ى �ر�سه وبني جماهره. وبع��د �لنتهاء من زيارة 
�لوف��د �سيعقبها زي��ارة رئي�س �لحت��اد �لآ�سيوي لكرة 
�لق��دم �ل�سيخ �سلمان بن �بر�هي��م �ل خليفة �ىل �لعر�ق 
من �ج��ل م�ساهدة �ملالع��ب و�لفن��ادق و�مل�ست�سفيات 

وغره��ا من �لمور �للوج�ستي��ة عن كثب. ومن �ملوؤمل 
�ن يعلن )�لفيفا( عن قر�ر رفع �حلظر يف �خلام�س ع�ر 
م��ن �سهر �آي��ار �ملقبل، بع��د �إجتماع كونغر���س �لفيفا، 
حي��ث �سيك��ون مل��ف رف��ع �حلظر عل��ى طاول��ة نقا�س 
�لحتاد �لدويل لك��رة �لقدم.  ويف �سياق مت�سل، طالب 
وزي��ر �ل�سباب و�لريا�سة عبد �حل�سني عبطان، بتاأجيل 
�لتظاه��ر�ت �ملطالبة باإقالة �ع�س��اء �لحتاد �لعر�قي 
لكرة �لقدم �ىل مابعد زيارة �لوفد �لآ�سيوي. وجاء طلب 
عبطان حر�س��ًا على �إكمال زيارة �لوفد على �مت وجه، 
دون عر�قي��ل �و نقاط �سلبية. وبدوره��م �أكد �لقائمون 
على �لتظاهرة، باأن توقيت �لتظاهرة لن يتعار�س مع 
زي��ارة �لوفد، مو�سحني �أنه��م يطالبون باإقالة �ع�ساء 
�لحتاد �ملق�رين يف عملهم ولي�س �نتقاد عمل وز�رة 

�ل�سباب و�لريا�سة.   

اأبدى الوفد الآ�سيوي 
خالل زيارته ملحافظة 

كربالء املقد�سة، اإعجابه 
مبلعب كربالء الدويل 

و�سعي احلكومة 
العراقية من اأجل تطوير 
البنى التحتية يف البالد 

يف �سبيل رفع احلظر عن 
الكرة العراقية.

محمد خليل

بغداد - خاص
بغداد - خاص

تع��ادل ن��ادي �لق��وة �جلوي��ة م��ع �سيف��ه �لوحدة 
�ل�س��وري به��دف ملثل��ه يف �ملب��ار�ة �لت��ي �أقيمت 
عل��ى �ست��اد �سع��ود ب��ن عبد�لرحم��ن يف �لدوح��ة، 
�سم��ن �جلول��ة �لر�بعة م��ن مناف�س��ات �ملجموعة 
�لثاني��ة ملنطق��ة غ��رب �آ�سي��ا يف دور �ملجموعات 
لكاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي 2017. وتقدم �لوحدة يف 
�ل�س��وط �لأول عرب هدف خالد �ملبي�س يف �لدقيقة 
23، قبل �أن يدرك �لقوة �جلوية �لتعادل يف �لوقت 
�لقاتل بو��سطة �أحمد كاظم )88(. و�سهدت �ملبار�ة 
�لثاني��ة �سم��ن ذ�ت �ملجموع��ة �أي�س��ًا ف��وز �حل��د 
�لبحرين��ي على �ل�سفاء �للبناين 0-2 على �مللعب 

�لبلدي يف �سيد�.
وحاف��ظ �لوح��دة عل��ى �س��د�رة ترتي��ب �ملجموعة 
بر�سيد 8 نقاط من �أربع مباريات، مقابل 7 نقاط 

للح��د و6 للق��وة �جلوي��ة ونقط��ة لل�سف��اء. وتقام 
�جلول��ة �لر�بعة من مناف�س��ات �ملجموعة يوم 18 
ني�س��ان/ �أبريل �جل��اري، حيث يلتق��ي �لوحدة مع 
�حلد على �مللعب �لبل��دي يف �سيد�، و�لقوة �جلوية 
م��ع �ل�سفاء عل��ى �ستاد �سعود ب��ن عبد�لرحمن يف 
�لدوحة. وكان��ت �جلولة �لأوىل �سهدت فوز �لوحدة 
عل��ى �حل��د 0-1 يف �ملنامة وتع��ادل �ل�سفاء مع 
�لق��وة �جلوي��ة 0-0 يف �سي��د�، يف ح��ني �سه��دت 
�جلولة �لثانية ف��وز �لوحدة على �ل�سفاء 0-2 يف 
�سي��د� و�لقوة �جلوية على �حل��د 1-2 يف �لدوحة، 
و�سه��دت �جلولة �لثالث��ة تعادل �لوح��دة مع �لقوة 
�جلوي��ة 0-0 يف �سي��د� وف��وز �حلد عل��ى �ل�سفاء 

1-3 يف �ملنامة.
ويتاأهل �إىل �ل��دور قبل �لنهائي ملنطقة غرب �آ�سيا 
�ساح��ب �ملرك��ز �لأول يف كل جمموعة �إىل جانب 

�أف�سل فريق يح�سل على �ملركز �لثاين. 

�لق��دم،  لك��رة  �لعر�ق��ي  �لحت��اد  يف  م�س��در  �أف��اد 
�لثالث��اء، ب��اأن �لحت��اد يبح��ث ع��ن م��درب �أجنبي 
لقي��ادة �ملنتخ��ب �لوطني فيما تبقى م��ن مباريات 
ل�س��ود �لر�فدي��ن يف �لت�سفيات �ملوؤهل��ة لنهائيات 

كاأ�س �لعامل 2018.
وق��ال �مل�س��در ل�)�جلورن��ال( �إن "�لحت��اد �لعر�قي 
لكرة �لقدم يبحث عن مدرب �أجنبي لقيادة �ملنتخب 
يف �ملباري��ات �ملتبقي��ة م��ن �لت�سفي��ات �ملوؤهل��ة 
لنهائيات كاأ�س �لعامل 2018 يف رو�سيا ونهائيات 
�أن  و�أ�س��اف   ."2019 �لم��ار�ت  يف  �آ�سي��ا  كاأ���س 
"�لحتاد ر�سخ ملطالب �جلماهر يف م�ساألة تغير 
�مل��درب، و�سيجتم��ع م��ع م��درب �ملنتخ��ب �لوطني 

�حلايل ر��سي �سني�سل لف�سخ عقده بالرت��سي".

وتع��د جترب��ة �مل��درب �لرب�زيلي فير� ه��ي �لجنح 
يف تاري��خ �لعر�ق، حيث نال ثق��ة وحمبة �لعر�قيني 
بعد حتقيقه للقب �لق��اري �لول يف تاريخ �ملنتخب 

�لوطني، بعد تتويجه بلقب كاأ�س �آ�سيا عام 2007.
وي��رى ��سح��اب �ل�س��اأن و�خل��رب�ء يف ك��رة �لق��دم 
�لعر�قي��ة، �أن �مل��درب �لجنب��ي ه��و �حل��ل خل��روج 
�ملنتخ��ب �لعر�ق��ي م��ن �أزمت��ه �حلالية، فيم��ا يرى 
�لبع�س �لخ��ر �أن �مل�سطلة لتكمن يف �ملدرب و�منا 
يف منظوم��ة �لكرة �لعر�قية ب�سكل عام. يذكر �أن �أول 
م��درب �أجنبي �أ�رف على تدري��ب �ملنتخب �لوطني 
�لعر�ق��ي لكرة �لق��دم، هو �مل��درب �لنكليزي جورج 
ري��ر �ل��ذي كان مدرب��ًا ناجح��ًا لكن��ه ت��رك �لعر�ق 
ع��ام 1945 ب�سب��ب ع��دم ت�سدي��د رو�تب��ه م��ن قبل 
وز�رة �لرتبي��ة �لتي كان��ت م�سوؤولة ع��ن �لن�ساطات 

�لريا�سية �آنذ�ك.

المنتخب النسوي يبحث عن أول نقاط رسمية في تأريخه أمام الفليبين اليوم 

القوة الجوية يخطف تعادال مهمًا من الوحدة 
السوري

اتحاد الكرة يبحث عن مدرب أجنبي لقيادة 
أسود الرافدين
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