
�إىل   2016 و�صي��ف  �لإمار�ت��ي  �لع��ن  يتطل��ع 
�نت��ز�ع �ل�ص��د�رة م��ن �لأهل��ي �ل�صع��ودي عندما 
ي�صت�صيف��ه �لي��وم �لثالث��اء يف �جلول��ة �لر�بع��ة 
م��ن مناف�ص��ات �ملجموع��ة �لثالث��ة �صم��ن دور 
�ملجموع��ات مل�صابق��ة دوري �أبط��ال �آ�صي��ا لكرة 
�لق��دم.  ويلعب ذوب �آهان �أ�صفه��ان �لإير�ين مع 
بونيودك��ور �لأوزبك�صت��اين يف �أ�صفه��ان �صم��ن 
�لرتتي��ب  �لأهل��ي  ويت�ص��در  ذ�ته��ا.  �ملجموع��ة 
بر�صي��د 7 نقاط مقاب��ل 5 نقاط للعن و4 نقاط 
لذوب �آهان �أ�صفهان، يف حن يحتل بونيودكور 
�ملرك��ز �لأخري ب��دون ر�صيد. ويع��ود �لعن للعب 
عل��ى ملعب��ه بعدما خا�ض �آخ��ر جولتن خارجه 
حي��ث هزم بونيودكور 2-3 يف ط�صقند، وتعادل 
�لع��ن  ويتف��وق  ج��دة.  يف   2-2 �لأهل��ي  م��ع 
تاريخي��ًا عل��ى �لأهل��ي يف �لبطولة، حي��ث �صبق 
�أن هزم��ه ذهابًا -1�صفر و�إيابًا 1-2 يف ن�صخة 
2016، وياأم��ل بتحقي��ق ف��وزه �لثالث لي�صمن 
�ص��د�رة �ملجموعة �لثالثة �لت��ي بقيت يف حوزة 

�لفري��ق �ل�صع��ودي منذ �جلول��ة �لأوىل. ويخو�ض 
�لعن �ملبار�ة بظروف مثالي��ة بعدما ��صتعر�ض 
قوت��ه �لهجومي��ة يف �ل��دوري �لإمار�ت��ي عندما 
�كت�صح �لظفرة 2-5 �خلمي���ض، و�صجل �ل�صعودي 
نا���ر �ل�صم��ر�ين هدف��ن. ول��ن تك��ون م�صاركة 
�ل�صمر�ين �لذي �صج��ل هدفًا يف مرمى �لأهلي يف 
لق��اء �لذهاب موؤكدة، ول�صيم��ا �أّنه مل يتدرب مع 
�لع��ن منذ �جلمع��ة ب�صب��ب �صف��ره �إىل �ل�صعودية 
�إث��ر وفاة و�لده. وميلك �لكرو�تي زور�ن ماميت�ض 
م��درب �لع��ن �لكث��ري م��ن �لأور�ق �لر�بح��ة يف 
ت�صكيلته بوج��ود عمر عبد �لرحم��ن �أف�صل لعب 
يف �آ�صيا لع��ام 2016 و�صقيقه حممد و�لرب�زيلي 
�أ�صربي��ا.  د�نيل��و  و�لكولومب��ي  فرناندي��و  كاي��و 
م��ن جهت��ه، �صيكون تركي��ز �لأهل��ي من�صبًا على 
�لبطول��ة �لآ�صيوي��ة بعدم��ا تقل�ص��ت حظوظه يف 
�حلف��اظ على لقبه بط��اًل لل��دوري �ل�صعودي بعد 
تعادل��ه مع �لباطن 1-1 �جلمع��ة ليبتعد بفارق 
11 نقط��ة عن �له��الل �ملت�صدر. ويعتمد �لهلي 
�ل��ذي يفتقد مهاجم��ه مهند �لع�ص��ريي لالإ�صابة 
عل��ى هد�ف��ه �ل�صوري عم��ر �ل�صومة �ل��ذي �حتفل 

موؤخ��ر�ً بت�صجيل��ه �له��دف رق��م 100 بقمي���ض 
�لفريق �ل�صع��ودي، �إ�صاف��ة �إىل �ليوناين يو�ني�ض 

فيتفات�صيدي���ض و�مل���ري حمم��د عب��د �ل�ص��ايف 
و�لعر�قي �صعد �لأمري وتي�صري �جلا�صم.

ويف مب��ار�ة �خ��رى، يبح��ث �لتع��اون ع��ن فوزه 
�لث��اين يف م�صابقة دوري �أبطال �آ�صيا لكرة �لقدم 
وف���ض �ر�كة �ملرك��ز �لثاين للمجموع��ة �لأوىل 
م��ع �لأهل��ي �لإمار�تي عندم��ا ي�صت�صيف��ه �ليوم 
�لثالث��اء يف �جلولة �لر�بع��ة. ويتقا�صم �لفريقان 
�ملرك��ز �لثاين بر�صي��د 4 نقاط، بف��ارق نقطتن 
خل��ف ��صتقالل طهر�ن �لإي��ر�ين �لذي يحّل �صيفًا 
غد�ً �أي�صا على لوكوموتيف ط�صقند �لأوزبك�صتاين 
�صاح��ب �ملركز �لأخري بر�صيد 3 نقاط. وتكت�صي 
�ملب��ار�ة �أهمية كبرية بالن�صبة �إىل �لتعاون �لذي 
يخو�ض غمار �مل�صابقة للمرة �لأوىل يف تاريخه، 
و�لأهل��ي، لأن �لفائ��ز �صينف��رد باملرك��ز �لث��اين 
ورمب��ا يرتبع على �لقمة يف ح��ال تعرث ��صتقالل 
طهر�ن، وبالتايل يقطع �صوطًا كبري�ً نحو �صمان 

�إحدى بطاقتي �لدور �لثاين.
يف  �لر�بح��ة  �أور�ق��ه  ب��كل  �لتع��اون  و�صريم��ي 
�ملبار�ة من��ذ �لبد�ية معوًل عل��ى �لنقطة �لثمينة 
�لت��ي �نتزعه��ا م��ن �لأهل��ي يف �جلول��ة �لثالث��ة 
بتعادلهم��ا �صلبا. وي��ويل �لتع��اون �أهمية كبرية 
ملو�جهة �لأهلي و��صطر مدربه �لربتغايل جوزيه 

غومي��ز لإر�ح��ة ثمانية لعب��ن يف �ملبار�ة 
�أم��ام �لفي�صلي يف �ل��دوري �ملحل��ي )�صفر1-( 
�خلمي�ض �ملا�صي، حتى ي�صمن جاهزية ت�صكيلته 

�لأ�صا�صية �أمام �لفريق �لإمار�تي.
�ل�صم��ري  فه��د  �لتع��اون  �صف��وف  يف  وي��ربز 
وناي��ف مو�ص��ى وعب��د �لرحم��ن �لربك��ة و�أحم��د 
�لزين و�لربتغايل ري��كاردو مات�صادو و�لروماين 
لو�صي��ان �صامنارتن و�ل�صوري جهاد �حل�صن. يف 
�ملقاب��ل، يطم��ح  �لأهل��ي �لذي تّوج بلق��ب كاأ�ض 
�لإمار�ت قب��ل �أيام، يف �لع��ودة بالنقاط �لثالث 
�لت��ي �صتقرب��ه كث��ري�ً م��ن �لتاأه��ل. ورغ��م تفوق 
�لأهل��ي عل��ى م�صتوى �لعنا���ر و�خل��ربة �إل �أّن 
�لتع��اون يبق��ى قادر�ً عل��ى �نتز�ع �لف��وز بعد �أن 

فر�ض �لتعادل على �صيفه يف دبي.
وي��ربز يف �صف��وف �لأهل��ي ماجد نا���ر وعبد 
�لعزيز هي��كل وعبد �لعزيز �صنق��ور و�أحمد خليل 
و�لرب�زيل��ي �إيفرت��ون ريب��ريو و�لغ��اين �أ�صامو�ه 
جيان و�ل�صنغايل ماكيتي ديوب. ويف �ملجموعة 
ذ�ته��ا، تنتظ��ر ��صتقالل طهر�ن رحل��ة �صعبة �إىل 

ط�صقند ملو�جهة لوكوموتيف.

بهدف إصالح الكرة العراقية

تظاهرة جديدة لإلطاحة باتحاد الكرة واألخير يتهم عبطان بتصعيد الموقف
ت�صه��د �أوىل مناف�صات وفعالي��ات بطولة �أبوظب��ي �لعاملية ملحرتيف 
�جلوجيت�ص��و، برعاي��ة ويل عه��د �أبوظب��ي �ل�صي��خ حمم��د ب��ن ز�يد �آل 
نهي��ان، مناف�ص��ات ب��ن نخب��ة �لالعب��ن �ملرموقن عل��ى �مل�صتوى 
�لعامل��ي، �صمن بطولة �أبوظبي �لعاملي��ة لأ�صاطري �جلوجيت�صو و�لتي 
تق��ام �لأح��د 22 �أبري��ل )ني�ص��ان(. وم��ن �أب��رز �لالعب��ن �ملرموقن 
عل��ى م�صتوى �لعامل، ويلينغتون "ميغاط��ن" دياز )�لوليات �ملتحدة 
�لأمريكي��ة(، هيليو "�صوني��كا" مورير� )�لرب�زي��ل(، �أليك�صندر "�صوكا" 
فريتا�ض)هاو�ي(، باريت يو�صيد� )هاو�ي(، كيني فلوريان )�لوليات 
�ملتح��دة �لأمريكي��ة(، فيت��ور "�صاولن" ريبي��ريو )�لوليات �ملتحدة 
)�لرب�زي��ل(، روبرت��و تر�ف��ن �مللق��ب  �أم��وري بيتيت��ي  �لأمريكي��ة(، 
"بالعنكبوت" )�لوليات �ملتحدة �لأمريكية(، مار�صيو "بي دي بانو" 
ك��روز )�لرب�زي��ل(، غابرييل "نابو" غونز�غ��ا )�لرب�زيل(.  و�إىل جانب 
�أ�صاطري �جلوجيت�صو يتو�جد لعبو �ملنتخب �لوطني للجوجيت�صو وهم 
في�ص��ل �لكتبي ويحيى �حلمادي وحمم��د �لقبي�صي و�صاحي �لثمريي 

وز�يد �ملن�صوري وطالب �لكربي و�إبر�هيم �حلو�صني. 

و��ص��ل �ملنتخب �لوطني لكرة �لقدم �لن�صوية نتائجه �ل�صيئة بخ�صارته 
�أم��ام نظريه �لمار�تي بثالثة �هد�ف دون رد، يف �ملبار�ة �لتي جرت 
على �صتاد �جلمهورية �ملركزي يف دو�صانبي، �صمن �جلولة �لر�بعة من 
مناف�ص��ات �ملجموعة �لأوىل يف ت�صفيات كاأ�ض �آ�صيا لل�صيد�ت 2018 
يف �لأردن. و�صجل��ت حورية ح�صن )17( ونوف فالح )78( و�صاحلة 
ر��ص��د )87( �أهد�ف �لفوز للمنتخب �لإمار�تي. ويت�صدر �لأردن ترتيب 
�ملجموع��ة بر�صيد 9 نقاط من ث��الث مباريات، بفارق �لأهد�ف �أمام 
�لفلبن، مقابل 4 نقاط لكل من �لبحرين و�لإمار�ت و3 لطاجيك�صتان 
ول �ص��يء للعر�ق. و�صيطر منتخب �لإم��ار�ت يف بد�ية �ملبار�ة، وجنح 
يف ت�صجي��ل �له��دف �لأول يف �لدقيقة 17 ع��رب ت�صديدة حورية ح�صن 
م��ن د�خ��ل منطقة �جل��ز�ء. ثم ب��د�أ منتخب �لع��ر�ق يف �ل�صيط��رة على 
�ملجري��ات و�صنحت له �أكرث من فر�صة خط��رة كان �أبرزها حماولتن 
ع��ن طريق �صيب��ال �صكر ر�صيد. ولك��ن منتخب �لإم��ار�ت �صجل �لهدف 
�لث��اين يف �لدقيق��ة 78 عن طريق ن��وف فالح عرب ت�صدي��دة من د�خل 
�ملنطق��ة، قبل �أن ت�صيف �صاحلة ر��صد �له��دف �لثالث بت�صديدة بعيدة 
�مل��دى )87(. وتق��ام �جلولة �خلام�ص��ة من مناف�ص��ات �ملجموعة يوم 
غ��د �لأربعاء، حيث يلتق��ي �لأردن مع �لفلبن، و�لبحري��ن مع �لعر�ق، 
و�لإم��ار�ت م��ع طاجيك�صتان. ويتاأه��ل �صاحب �ملرك��ز �لأول يف كل 
جمموع��ة م��ن �ملجموع��ات �لأرب��ع للنهائيات، م��ن �أج��ل �لن�صمام 
�إىل منتخب��ات �لياب��ان و�أ�صرت�لي��ا و�ل�صن �لتي تاأهل��ت مبا�رة بعد 
ح�صولها على �ملر�كز �لثالثة �لأوىل يف �لن�صخة �ملا�صية من �لبطولة 

عام 2014 يف فيتنام.

ه ل يز�ل حتى  �أّك��د �لفرن�صي هرني كا�صربز�ك، �أنَّ
�للحظ��ة، مدي��ًر� فنًي��ا للمنتخب �لتون�ص��ي �لأول 
لكرة �لق��دم، رغم �إعالن �لحت��اد �ملحلي للعبة، 
م�ص��اء �جلمع��ة �ملا�ص��ي، �إقالة �مل��درب، ب�صفة 
ر�صمي��ة. كان �لحتاد، ق��ال يف بيان ر�صمي، �إنه 
"بع��د �جتم��اع �ملجل�ض برئا�ص��ة �لدكتور وديع 
�جل��ريء، تق��رر �لتخل��ي ر�صمًيا ع��ن كا�صربز�ك، 
و�أن��ه �صيتم �لإع��الن عن �ملدرب �جلدي��د، �أو�خر 

�أبريل/ني�صان �جلاري على �أق�صى تقدير".
 لكن كا�صربز�ك، قال يف ت�ريحات تليفزيونية، 
�إنه "مل يتم تبليغ��ه بقر�ر �إقالته"، م�صرًي� �إىل �أنه 

"مل يحدث �أي �ت�صال به من قبل رئي�ض �لحتاد، 
�أو �أي ع�ص��و من �أع�صاء جمل�ض �لإد�رة، �أو ي�صله 
�أي �إخط��ار ر�صم��ي". و�أ�صار �مل��درب، �لذي تابع 
مب��ار�ة �لنج��م �ل�صاحل��ي و�لرتج��ي يف �جلول��ة 
�خلام�ص��ة م��ن مرحل��ة �لتتوي��ج بال��دوي، �م�ض 
�لول، �إىل �أن��ه "علم بق��ر�ر �لإقالة من �ل�صحف، 
وو�صائ��ل �لإع��الم". وح��ول �إمكاني��ة �لنف�صال 
بالرت��صي، قال: "ل ميكن �أن �أنف�صل بالرت��صي، 
طاملا مل يعر�ض �لحتاد �لتون�صي عليَّ �لأمر، بل 
قرر مبا���رة �إقالتي، وهو م��ا يعني قطيعة من 

طرف و�حد". 

 �أك��د مد�ف��ع ن��ادي �ملين��اء م�صطف��ى ناظ��م، �أن 
مو�جه��ة ز�خ��و يف �جلول��ة �لثامن��ة م��ن �ملرحلة 
�لثاني��ة لل��دوري �لعر�ق��ي لك��رة �لق��دم ل��ن تكون 
بال�صهل��ة، مبين��ًا �لف��وز �صيك��ون مهم��ًا يف ه��ذه 
�ملرحل��ة م��ن �ل��دوري.  وق��ال ناظ��م �إن "مو�جهة 
ز�خ��و هي و�ح��دة من �هم �ملباري��ات يف �لدوري، 
و�ن نق��اط �ملب��ار�ة لتقبل �لتفري��ط". و��صاف �أن 
"�ملبار�ة لن تكون �صهلة،  لن ز�خو يقدم م�صتوى 
�ف�ص��ل مع مدربه �جلديد عماد عودة"، لفتًا �إىل �أن 
"غياب حمرتف �مليناء �كوتي، �صيكون موؤثر�ً، لكن 
�مليناء ميلك لعبي��ن على م�صتوى جيد". و�و�صح 
�أن "�لف��وز لغ��ري �صيك��ون موؤث��ر ج��د� يف م�ص��رية 
�لفري��ق وعلينا �لرتكيز على �ملب��ار�ة فقط وبعدها 
ملب��ار�ة �لكهرباء حديث �خ��ر منف�صل"، معربًا عن 

"�أمله بح�صد �لنقاط �لثالث". وو��صل فريق نادي 
�ملين��اء بكرة �لقدم، مر�ن��ه على ملعب زيرفاين يف 
مدين��ة ده��وك و�ص��ط طق�ض ب��ارد، ��صتع��د�د�ً للقاء 
ز�خ��و يوم غ��د �لربع��اء �صمن مناف�ص��ات �لدوري 
�لعر�ق��ي �ملمتاز، يف لق��اء ذ�ت �همية بالغة حيث 
ي�صع��ى �لزرق م��ن خالل��ه �ل�صغ��ط عل��ى �لنف��ط 

�ملت�صدر ومعه �ل�رطة ونفط �لو�صط.
و�لبعث��ة �لزرقاء ت��درك جيد�ً �همي��ة �لنقاط �ذ� ما 
ُقطف��ت وتعرث �ح��د �لثالثة فاإنه��ا �صتغري ح�صابات 
ج��دول �لفرق وت�صع��ه يف عمق �ملناف�ص��ة حينها، 
كما و�ن �لفريق ميتلك مبار�ة بعدها على �ر�صه يف 
�لفيح��اء �مام �لكهرباء. وعاود �لفريق مر�نه م�صاء 
�م�ض �لثنن للو�صول �ىل �جلاهزية �ملطلوبة قبيل 

موقعة �لربعاء �ملرتقبة.

7 آالف مشارك في مهرجان 
أبوظبي للجوجيتسو

المنتخب النسوي يخسر من 
اإلمارات بثالثية بيضاء

كاسبرزاك: مازلت مدربًا للمنتخب التونسي

مدافع الميناء يقر بصعوبة مباراة زاخو
 

 �للجنة �لتن�صيقية للتظاهر�ت عقدت �جتماعها �لتد�ويل �لثاين 
يف من��زل �لكابنت �بر�هيم �ص��امل بح�صور عدد كبري من �د�ريي 
�لتظاه��ر�ت، حيث �أو�صح �صامل عرب موقع �لتو��صل �لجتماعي 
"في�صب��وك"، "بح�ص��ور ع��دد كب��ري م��ن �صخ�صي��ات ريا�صية 
و�عالمي��ة و�كادميية، ف�صال عن �صخ�صي��ات �خرى جاءت من 
�ملحافظات �لعر�قية �لخرى دعما لهذه �لنتفا�صة". و��صاف 
"متت مناق�صة و�صع �لتظاهرة �لوىل ومتت �ل�صارة �ىل بع�ض 
�ل�صلبيات �لتي ر�فقته��ا وو�صعت �حللول و�ملعاجلات �لناجعة 
له��ا رغم �نها كانت تظاهرة عفوية جاءت على �ثر �لف�صل �لذي 
تعر�ص��ت له �لكرة �لعر�قية خ��الل م�صريتها حتت �د�رة �لحتاد 
�حل��ايل"، لفتًا �إىل �أن "�لف�ص��ل كان ب�صبب �صوء �لد�رة �حلالية 
للك��رة �لعر�قية و�لت��ي جاءت ب�صب��ب ف�صل �ملنظوم��ة �لكروية 

لع��دم قدرتها عل��ى �لد�رة و�لتخطيط �ل�صليم له��ا". و�كد �صامل 
"مت �لتف��اق على �خلروج بتظاه��رة ثانية يوم �لثالثاء، �كرث 
�صمولية و�صيك��ون موعد �نطالقها يف �ل�صاعة �لثانية و�لن�صف 
ظهر�ً و�صيكون �لتجمع �مام بو�بة ملعب �ل�صعب �ملقابلة لقاعة 
�ل�صع��ب �لريا�صي��ة"، مبين��ًا �ن "بع���ض �ل�صخ�صي��ات �لعر�قية 
�ملغرتب��ة ق��د �ت�صل��ت و�علن��ت �ن�صمامها �ىل جم��وع �ل�صارع 
�لريا�ص��ي و�نه��ا على ��صتع��د�د للح�صور �ىل بغ��د�د يف �لوقت 
�ملحدد وم�صاركة �خوته��م يف تظاهر�تهم من �جل �نقاذ �لكرة 
�لعر�قية". ومن �ملرجح �ن ي�صارك �لنجم �لدويل �ل�صابق يون�ض 
حمم��ود يف تظاه��رة �لي��وم، بعد �إنت�ص��ار �صورة جتمع��ه باأحد 

قادة �لتظاهر�ت �لنجم �لدويل يون�ض عبد علي.
ويف �صي��اق مت�ص��ل، �لتق��ى رئي�ض �للجن��ة �لوملبي��ة �لوطنية 
�لعر�قية �ل�صيد رعد حمودي يف مكتبه، جنم كرة �لقدم �لعر�قية 
غامن عريبي ممثال عن زمالئه �لنجوم �لذين يقودون �لتظاهرة، 

حي��ث ثمن حم��ودي يف بد�ية �للقاء دور جن��وم �لكرة �لعر�قية 
و�ملهتم��ن بال�صاأن �لريا�صي بامل�صوؤولية جتاه ريا�صة بلدهم 
وحر�صه��م عل��ى تطويرها مثنيا يف �لوقت ذ�ت��ه على غاياتهم 
بامل�صاهم��ة يف تق��ومي م�ص��ار ك��رة �لق��دم بع��د �لخف��اق يف 
�لت�صفي��ات �ل�صيوية �ملوؤهلة �ىل مونديال رو�صيا عام 2018. 
و�و�ص��ح عريب��ي خ��الل �للق��اء "معاناة ك��رة �لق��دم �لعر�قية 
وتلك��وؤ جمل���ض �د�رة �حتاد �لك��رة يف �جناز  مهام��ه"، مطالبا 
يف �لوق��ت ذ�ت��ه "رئي���ض �للجن��ة �لوملبية بك�ص��ف �ملتعلقات 
�ملالي��ة لحتاد �لكرة و�ليات �رفه��م لتلك �لمو�ل �لتي متثل 
خزينا لل�صع��ب �لعر�قي". وقد �صلم عريب��ي ورقة مطالب جنوم 
�لكرة �لعر�قية و�لتي ت�صمنت جمموعة نقاط من �همها ��صقالة 
�ع�ص��اء �حت��اد �لكرة. ومن جانبه نوه رئي���ض �للجنة �لوملبية 
يف هذ� �ملجال موؤكد� �ن ��صتقالة �ع�صاء �لحتاد �صاأن �صخ�صي 
به��م. ولفت رئي���ض �للجنة �لوملبي��ة، �ىل �ن "�ملرحلة �حلالية 

ل تتحم��ل �لبقاء �صمن �صلوكي��ات �ملرحلة �ل�صابقة و�ن �لعديد 
م��ن �لجر�ء�ت �ملهمة �لت��ي ت�صاهم يف تطوير �لك��رة �لعر�قية 
�صيتم �تخاذها يف وقت قريب و�صمن �لطر �لقانونية و�صيلتزم 
به��ا �لط��ر�ف جميع��ا مب��ا يوؤم��ن ريا�صة ك��رة ق��دم حقيقية 
ملبي��ة للطم��وح، و�ن �جتم��اع �للجنة �لوملبي��ة باحتاد �لكرة 
�صيك��ون مثم��ر� خلدمة كرة �لق��دم �لعر�قية �صاء م��ن �صاء و�بى 
م��ن �بى". وب��دوره �أكد �حتاد �لكرة عرب �لناف��ذة �لإعالمية، �أن 
"وزي��ر �ل�صب��اب و�لريا�صة عبد �حل�صن عبط��ان هو من يقف 
خل��ف �لتظاهر�ت �لأخرية و�مل�صتهدف فيها �لنائب �لثاين علي 
جبار وع�صو �لحتاد كامل زغري ب�صبب ملف �نتخابات �لأندية 
�لريا�صي��ة"، مبين��ًا �أن "�لالفت��ات متت كتابته��ا د�خل وز�رة 
�ل�صب��اب و�لريا�صة". جاء هذ� �لت�ري��ح يف �لوقت �لذي دعى 
في��ه عبطان �ملتظاهرين ل�"تاأجيل توقيت �لتظاهرة �ىل مابعد 

زيارة �لوفد �لآ�صيوي". 

تنطلق، م�ساء اليوم 
الثالثاء، تظاهرة امام 
مبنى االحتاد العراقي 

لكرة القدم، ينظمها عدد 
من الالعبني الدوليني 

ال�سابقني وعدد من 
االعالميني، للمطالبة 

باإقالة اع�ساء االحتاد 
واإ�سالح منظومة الكرة 

العراقية.

محمد خليل

بغداد - خاص

حاورته ـ مريم الكعبي

�لتقى وزير �ل�صباب و�لريا�صة عبد �حل�صن عبطان، 
وزير �لدول��ة ل�صوؤون �ل�صب��اب �لكويتى خالد نا�ر 
�لرو�ص��ان يف �لعا�صم��ة �مل�ري��ة �لقاه��رة عل��ى 
هام���ض �نعق��اد �جتماع��ات جمل���ض وزر�ء �ل�صباب 
ملكتب��ه   )60( رق��م  و�ل��دورة  �لع��رب  و�لريا�ص��ة 
�لتنفي��ذي، حي��ث مت �لتف��اق عل��ى تاأم��ن مبار�ة 
ودية بن �جليل �لذهب��ي للمنتخب �لوطني ونظريه 

�لكويتي يف �ملدينة �لريا�صية بالب�رة.
�ل�صب��اب  وزي��ر  مكت��ب  ع��ن  �ص��ادر  بي��ان  وق��ال 
و�لريا�ص��ة �إن "عبط��ان ق��دم �لتهنئ��ة للرو�ص��ان 
ل�صت��الم مهام من�صبه �جلدي��د"، موؤكد� �أن "�لعر�ق 
لديه �ولويات يف �لتعامل مع �ل�صقاء �لعرب بهدف 
توطيد وتعزيز �لتعاون �مل�صرتك يف قطاعي �ل�صباب 
و�لريا�صة، و�ن يكون هناك دعم عربي كبري وموؤثر 
من �جل �إقر�ر �حلق �لعر�قي يف �للعب على مالعبه".
و�و�ص��ح �لبي��ان �أن "عبط��ان ��صتعر���ض �لعالقات 

�لتاريخية بن �لع��ر�ق و�لكويت و�رورة تعزيزها 
�ل�صقيق��ن، ومت  �لبلدي��ن  �ل�صب��اب يف  يخ��دم  مب��ا 
�لتف��اق مبدئي��ا على �إقام��ة مب��ار�ة كروية جتمع 
�جليل �لذهب��ي للعر�ق و�لكويت )جيل �لثمانينيات( 
يف مب��ار�ة �حتفالي��ة تق��ام يف �ملدين��ة �لريا�صية 
�لبي��ان،  �لب���رة".   ووج��ه عبط��ان بح�ص��ب  يف 
�لدع��وة ل�"وزي��ر �لدول��ة ل�ص��وؤون �ل�صب��اب �لكويتى 
وم�ص��وؤويل �لريا�ص��ة لزي��ارة �لع��ر�ق"، معرب��ًا عن 
تو�ج��ه  �لت��ي  �لإ�صكالي��ات  كل  "�نته��اء  يف  �أمل��ه 
�لريا�ص��ة �لكويتية وتعود �ىل �ل�صاح��ة �لدولية بعد 
رفع �حلظر عنها". م��ن جانبه �عرب �لرو�صان، عن 
�عت��ز�زه بالع��ر�ق وقياد�ت��ه �ل�صيا�صي��ة و�نه يعمل 
عل��ى تعزيز �لعالق��ات بن �لبلدي��ن ب�صكل كبري يف 
�ملج��الت �ل�صبابي��ة و�لريا�صي��ة و�لتجارية كونه 
وزير� للتجارة و�ل�صناع��ة �إ�صافة �ىل وز�رة �لدولة 

ل�صوؤون �ل�صباب،

�أج��رى مهاج��م �ملنتخ��ب �لوطن��ي وه��د�ف ن��ادي 
�لنفط �أمين ح�صن، �أول ح�صة تدريبية بعد �إكت�صابه 
�ل�صف��اء �لت��ام م��ن �ل�صاب��ة �لتي حلق��ت به خالل 
�لف��رتة �ملا�صي��ة. وق��ال م��درب �لنفط ح�ص��ن �أحمد 
يف ت�ري��ح خا�ض ل�)�جلورنال( �إن "مهاجم نادي 
�لنف��ط �أمين ح�ص��ن �أجرى �أول ح�ص��ة تدريبية على 
�إنفر�د متهيد�ً للعودة �ىل �ملر�ن �جلماعي و�للتحاق 
"�لربوفي�ص��ور  �أن  و�أ�ص��اف  �لفري��ق".  ل�صف��وف 
�لخ�صائي �صامل �لبزركان ��رف على مر�ن �أمين، 
و�أك��د باأنه �صيع��ود �ىل �ملالعب بعد ف��رتة �لتوقف، 
�أي بع��د مب��ار�ة نف��ط مي�ص��ان يف �ل��دوري �لعر�قي 
�ملمتاز". و�أو�صح �أن "فريق �لنفط بحاجة �ىل لعب 
باإمكانات �أمين ح�صن، كونه ي�صتطيع �لت�صجيل من 
�أن�ص��اف �لفر�ض، ومع وج��وده �صيكون �لنفط �قوى 

يف �لدفاع عن موقعه يف �صد�رة �لرتتيب".    وتاأثر 
فريق �لنفط كثري�ً بغي��اب هد�فه �أمين ح�صن، حيث 
تعر�ض ل�صل�صلة تع��ادلت متتالية ونتائج متذبذبة 
خالل فرتة غياب هد�ف �لفريق. وغاب �أمين ح�صن 
عن قائم��ة �ملنتخب �لوطن��ي يف مبار�تي ��صرت�ليا 
و�ل�صعودي��ة �صم��ن �لت�صفي��ات �ملوؤهل��ة لنهائيات 
كاأ���ض �لع��امل 2018. وبالرغ��م م��ن غي��اب ح�صن 
لف��رتة تق��ارب �ل�صهرين، �إل �أنه م��از�ل يناف�ض على 
لق��ب هد�ف �ل��دوري �لعر�ق��ي، حيث يحت��ل �ملركز 
�لث��اين بر�صي��د 12 هدف��ًا بالت�ص��اوي م��ع ه��د�ف 
�ملين��اء حممد �ص��وكان، وبف��ارق ه��دف وحيد عن 
هد�ف �ل��دوري ومهاجم ن��ادي نفط مي�ص��ان با�صم 
عل��ي.  يذك��ر �أن ح�ص��ن تلق��ى ع��دة عرو���ض م��ن 
�لندي��ة �جلماهريية يف �لع��ر�ق، ف�صاًل عن عرو�ض 
لالح��رت�ف يف �لندية �لقطرية، �إل �أن �لالعب ف�صل 

�لبقاء مع �لنفط ملو�صم �آخر.

دوري أبطال آسيا: العين يستهدف الصدارة والتعاون يرصد الفوز لفض شراكة الوصافة
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