
توجه وفد فريق �لوحد�ت �لأردين �م�س �لأحد �إىل 
لبن��ان، وذلك ��ستعد�د� ملو�جه��ة �لوحدة �ل�سوري 
�لثالثاء �ملقب��ل يف ذهاب �لدور �لن�سف �لنهائي 
ملنطقة غرب �آ�سيا ببطولة كاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي 
لك��رة �لقدم. وي�سعى �لوحد�ت للتغلب على ظروفه 
�لتي يعي�سها بعد �خل�سارة �أمام �لفي�سلي بنتيجة 
2-0 بكاأ�س �لأردن، ورحيل مديره �لفني �لعر�قي 
عدن��ان حمد عن �لفريق، وذل��ك من خالل �لعودة 
بنتيج��ة �إيجابية. ويغيب ع��ن فريق �لوحد�ت يف 
�ملبار�ة �ملرتقبة حممد م�سطفى و�أدهم �لقري�سي 
وح�سن عبد �لفتاح ب�سب��ب �لإ�سابة وعامر �سفيع 
ب�سب��ب �لإيق��اف. ويرت�أ���س وفد �لوح��د�ت رئي�س 
�لن��ادي يو�س��ف �ل�سق��ور، وي�سم كال م��ن �إد�ري 
�لوف��د �إي��اد �ل�سملت��ي و�ملن�س��ق �لإعالم��ي ب�سام 
�سلباي��ة ومدي��ر �لفري��ق حمم��د جم��ال و�جله��از 
�لفن��ي �ملكون من: غي��اث �لتميمي "مدير� فنيا"، 
�أحمد جا�سم "مدرب��ا للحر��س"، �إميانويل "مدربا 
للياق��ة �لبدني��ة"، جربي��ن منا���رة "معاجل��ا" 
حمم��د �لطه��ر�وي "مدل��كا"، عامر جن��م "مر�فقا 
 . �إعالمي��ا"  "موف��د�  حو�سي��ة  م��ازن  للفري��ق"، 

وي�س��م وفد �لالعب��ن كال من حممد �أب��و نبهان، 
تام��ر �سالح، حمم��ود قنديل، �سبا�ستي��ان �أنتيك، 
ط��ارق خطاب، �أحمد �إليا���س، با�سم فتحي، حممد 
�لدم��ري، عم��ر قندي��ل، ف��ادي عو���س، رجائي 
عايد، فر�ن�سي�سك��و توري�س، ليث �لب�ستاوي، عامر 
ذيب، �أحمد ماهر، من��ذر �أبو عمارة، بهاء في�سل، 
حامت �أبو خ�رة، �أحمد ه�سام، عبد�هلل ذيب. و�أكد 
ب�سام �سلباية ع�سو جمل���س �إد�رة نادي �لوحد�ت 
�لأردين، �أنه مت تعين غي��اث �لتميمي مدير�ً فنيًا 
لفريق �لوحد�ت حتى نهاية �ملو�سم �حلايل. وقال 
�سلباي��ة يف ت�ريح��ات �سحفي��ة: "مت خماطب��ة 
�لآ�سي��وي  �لحت��اد  ليخاط��ب  �لأردين  �لحت��اد 
بخ�سو���س تغي��ر �لوح��د�ت جله��ازه �لفني بعد 

��ستقالة �لعر�قي عدنان حمد".
وك�س��ف �سلباية �أن مدرب حر��س �ملرمى �لعر�قي 
�أحم��د جا�س��م �سيو��س��ل م�س��و�ره م��ع فريق كرة 

�لقدم �إىل جانب مدرب �للياقة �لبدنية �إميانويل.
ولف��ت �سلباية �إىل �أن �إد�رة ن��ادي �لوحد�ت �أنهت 
�لتعاق��د م��ع �لعر�قي عدن��ان حمد �ملدي��ر �لفني 
بالرت��س��ي ب�سبب �س��وء �لنتائج.و�أك��د �سلباية �أن 

وف��د �لوح��د�ت �سيتوجه غد� �إىل ب��روت من �أجل 
خو���س �أوىل تدريباته ��ستعد�د�ً ملو�جهة �لوحدة 

�ل�سوري �لثالثاء �ملقبل بكاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي. 
ويعت��رب غياث �لتميم��ي �أحد �لالعب��ن �ل�سابقن 

بفري��ق �لوح��د�ت، وعمل مدربًا عام��ًا للفريق يف 
عه��د �ملدير �لفني عبد�هلل �أبو زمع، وعمل م�ساعد�ً 
للمدرب يف عهد �لعر�قي عدنان حمد.ومن جانبه، 
توج��ه �سب��اح �م���س �لأح��د، بعثة فري��ق �لوحدة 
�ل�س��وري للعا�سم��ة �للبناني��ة ب��روت ��ستع��د�د 
نهائ��ي  �لأردين يف ن�س��ف  �لوح��د�ت  ملو�جه��ة 
غرب �آ�سيا مل�سابق��ة كاأ�س �لحتاد �لآ�سيوي لكرة 
�لقدم �لت��ي ي�ست�سيفها ملع��ب �ملدينة �لريا�سية 
ي��وم غ��د �لثالث��اء.وكان فريق �لوح��د�ت �لأردين 
ق��د تاأه��ل كمت�س��در للمجموع��ة �لثالث��ة بر�سيد 
12 نقط��ة فيما تاأهل �لوح��دة �ل�سوري كاأف�سل 
�ملجموع��ات  يف  �لث��اين  �ملرك��ز  يحت��ل  فري��ق 
�لث��الث بر�سي��د 11 نقطة.وتتاأل��ف بعثة �لوحدة 
م��ن غي��اث دبا�س رئي�س��ًا للبعثة ومدي��ر�ً للفريق 
وح�س��ام �ل�سي��د مدرب��ًا وولي��د �ل�ري��ف م�ساع��د 
وم��درب �سامر ريحاين مدرب حر��س و�أنور كيكي 
وبه��اء م�ست��و �إد�ري��ن ومهن��د �سعدي��ة معاجل��ًا 
ويون�س �مل�ري من�سق��ًا �عالميًا. و�سمت قائمة 
�لالعب��ن ط��ه مو�سى - ر�س��و�ن �لأزهر - عمرو 
ميد�ين -هادي �مل�ري- �سعيب �لعلي- برهان 

�سهيوين- �إبر�هي��م �لعبد�هلل - علي دياب - 
و�ئ��ل عي��ان- علي رم��ال- حمم��د �حل�سن- عبد 
�لهادي �سلحة -حمم��د غبا�س -خالد �ملبي�س- 
حمم��د فار�س-�أ�سام��ة �وم��ري -ماج��د �حلاج- 
حمم��د عل��ي - ق�سي حبيب - رج��ا ر�فع - علي 
رم�سان.ب��دوره �أكد طبيب �لفري��ق عودة �ملد�فع 
عمرو ميد�ين للتدريبات بعد تعافيه من �لإ�سابة، 
�ل�سك��وك حت��وم ح��ول م�سارك��ة  فيم��ا ل ت��ز�ل 
حمم��د �حل�سن ب�سبب �لإ�ساب��ة.   وقد �أعلنت جلنة 
�حل��كام �لرئي�سي��ة، يف �لحت��اد �لآ�سي��وي لك��رة 
�لقدم، ع��ن تعيينها طاقم حكام م��ن �سريالنكا، 
لقي��ادة  مو�جهة فريق �لوح��دة �ل�سوري، ونظره 
�لوح��د�ت �لأردين، يف ن�س��ف نهائي غ��رب �آ�سيا، 
مل�سابق��ة كاأ���س �لحت��اد �لآ�سي��وي لك��رة �لقدم، 
�لت��ي ي�ست�سيفه��ا ملعب �ملدين��ة �لريا�سية، يوم 
غ��د �لثالث��اء. وتاأل��ف �لطاقم من �حلك��م جيمني 
روبي�س  لل�ساح��ة، و ي�ساعده لوكي �أر�ن وويلباد� 
دون،  وبري�س��ان قوتاب��ا،  حكمًا ر�بع��ًا، وير�قب 
�للق��اء �لهن��دي جوت��ام كار، وحتكيمي��ًا �لإير�ين 

ح�سن ع�سكري.

صفقة المدرب األجنبي

الشباب والرياضة تجتمع مع اتحاد الكرة اليوم إلكمال إجراءات التعاقد مع كالديرون
�سيخو���س لعبا �ملنتخب �لوطني ب��رو� نوري و�أحمد يا�سن 
ت�سفي��ات �لتاأهيل ل��دور �ملجموع��ات من �ل��دوري �لأوربي 
للمو�س��م 2017 / 2018 ، حي��ث �سي�س��ارك �لأول ب�سفت��ه 
قائ��د� لفريق��ه �أو�سرت�سون��د �ل�سويدي، فيم��ا �سي�سارك يا�سن 
م��ع فريق��ه �آيك �ل�سوي��دي بعد قيده يف ك�سوف��ات �لنادي يف 
منت�س��ف �ل�سه��ر �ل�سابع من ه��ذ� �لعام. برو� ن��وري �سيفتتح 
مباريات��ه يف �لثال��ث ع�ر م��ن �ل�سه��ر �ل�سابع حي��ث �سيبد�أ 
�لت�سفي��ات من �لدور �لث��اين و�سيقابل فرق من م�ستوى �أعلى 
م��ن �ل��دور �لأول �برزه��ا بطل ت�سفي��ات �ل��دوري �لهولندي 
و�أ�سح��اب �ملركز �لر�بع يف كل من تركيا و�لت�سيك و�سوي�ر� 
�إ�ساف��ة �ىل ف��رق �أخرى ، حيث �ست�سحب قرع��ة هذ� �لدور يف 
�لتا�س��ع ع�ر م��ن �ل�سهر �ل�ساد���س لهذ� �لع��ام. �أما زميله يف 
�ملنتخب �حمد يا�سن ف�سوف لن يتمكن من خو�س مباريات 
�ل��دور �لأول �لذي �سيفتت��ح فيه فريقه �آيك �سج��ل م�ساركاته 
وذل��ك ب�سبب نافذة �لإنتقالت �لت��ي �ستمنعه من ح�سور هذ� 
�ل��دور �ل��ذي ينطل��ق يف 29 / 6 / 2017 يف ح��ن �سيكون 
حا���ر� يف مبار�ة �لإياب للدور �ملقب��ل �إذ� ما تاأهل �لفريق 
لتلك �ملرحلة و�ستكون بتاريخ 20 / 7 / 2017 ، و�ست�سحب 
قرع��ة ه��ذ� �ل��دور يف نف���س تاريخ قرع��ة �لدور �لث��اين �لذي 

ذكرناه �سابقا.

��ستط��اع �ملنتخب �لوطن��ي بكرة �ليد، �إح��ر�ز �ملركز �لثالث 
�لعا�سم��ة  يف  �ملقام��ة  �لإ�سالم��ي  �لت�سام��ن  بطول��ة  يف 
�لأذربيجاني��ة باكو بع��د هزميته لنظ��ره �جلز�ئري بفارق 
5 نق��اط. وب�س��ط �ملنتخ��ب �لوطن��ي �سيطرت��ه يف �سوط��ي 
�ملب��ار�ة، حيث كان �لف�سل يف �غلب ف��رت�ت �ملبار�ة �لتي 
�نته��ت بف��وزه بو�ق��ع 27هدف��ا مقاب��ل 22 هدف��ًا.  وكان 
�لعر�ق ق��د تعر�س للهزمية �مام نظ��ره �ل�سعودي يف �لدور 
قب��ل �لنهائ��ي وبف��ارق �أربع��ة �أه��د�ف وبنتيج��ة 28-24 
هدف��ًا، حي��ث ج��رت �ملب��ار�ة على قاع��ة �سارهج��ي. وجاء 
تاهل �لع��ر�ق �ىل دور ن�س��ف �لنهائي للم�سابق��ة، �ثر فوزه 
�مل�ستح��ق يف ثالث مباريات��ه �سمن �ملجموعة �لثانية على 
ح�س��اب منتخب �ملغرب بفارق ثالثة �هد�ف وبنتيجة -25
22 هدفا. وي�سارك �لوفد �لعر�قي ب�80 ريا�سيا وريا�سية 
ميثل��ون ت�سع فعاليات هي كرة �ليد و�لعاب �لقوى و�لغط�س 
يف �ملاء و�جلمنا�ستك و�ملالكمة و�مل�سارعة ورفع �لثقال 

و�لرماية و�لزور خانه.
 

�سلط��ت �ل�سحاف��ة �ل�سبانية، �ل�س��وء على حالة 
طريف��ة م��ن مب��ار�ة �ل��زور�ء و�ل�رط��ة �سم��ن 
�ل�سب��وع �ل���11 للمرحل��ة �لثاني��ة م��ن �ل��دوري 
�لعر�ق��ي �ملمت��از لكرة �لق��دم. ون���رت �سحيفة 
"as" �ل�سباني��ة مقطع فيدي��و، يظهر فيه متثيل 
مد�ف��ع �ل��زور�ء ح�سن جوي��د بعد �رب��ه لالعب 
�ل�رط��ة �جمد ولي��د، وعلقت حت��ت �لفيديو قائلة 
"م��ن �لكرث �أمل��ًا؟ �لنكزة �م حم��ام �ل�سباحة؟". 
ويظه��ر �ملقطع تدخل �لالعب ح�س��ن جويد على 

خ�سمه �جمد وليد، وبعد �لتدخل �سقط جويد �ي�سًا 
حت��ى يظهر للحك��م باأنه تعر�س لل���رب �ي�سًا. 
يذكر �ن �جمد وليد مثل �لزور�ء لثالثة مو��سم منذ 
ع��ام 2012 �ىل 2015، قب��ل �ن يوقع ل�سفوف 

نفط �لو�سط وبعدها لفريق �ل�رطة.
و�نته��ت �ملب��ار�ة بالتع��ادل �ليجاب��ي بهدفن 
ل��كل فريق، حيث �سجل لل��زور�ء كل من عالء عبد 
�لزهرة وعلي رحي��م، فيما �سجل لل�رطة كال من 

�جمد وليد و وليد �سامل.

كرم��ت �لهيئ��ة �لإد�رية لن��ادي �ل�سم��اوة فريقها 
�لك��روي بعد �لنت�ساري��ن وك�سب 6 نقاط �أعادت 
�لفري��ق �إىل �سكة �لنت�سار�ت �لتي حققها �لفريق 
بع��د غي��اب د�م ع��ام و �لن�س��ف ع��ام يف دوري 
�لكرة �ملمتاز.  وقد كرم �لفريق بعد �لفوز بثالثية 
يف ملع��ب �مليمون��ة عل��ى نف��ط مي�س��ان و��ستلم 
�ملكافئ��ة �ملالية فور عودته ملقر �لفريق، وتعترب 
ه��ذه �ملكافئ��ة �ملالي��ة د�عم��ًا للفري��ق و��ستعاد 
و�سع��ه �لطبيع��ي م��ن جدي��د.  و�سلم��ت �لد�رة 
�ملكافئ��ة �لثاني��ة و رو�ت��ب لعبيها كامل��ًة بعد 
�لف��وز على �لك��رخ برباعية يف �جلول��ة �ملا�سية 
و �ل��ذي رف��ع �لفريق مركز�ً �إىل �لإم��ام و�لبتعاد 
ع��ن مر�كز �لهبوط.  يذك��ر �أن �د�رة �لفريق وعدت 
مبكافئات �كرب يف حال حتقيق �لفوز �لثالث على 

�حل��دود يف �ملب��ار�ة �لقادمة على �ر���س �لفريق 
�ل�سم��اوي. و�جلدير بالذك��ر �أن �لفري��ق قد و�سل 
�إىل �لنقط��ة �ل�ساد�س��ة ع���ر مبتع��د�ً ع��ن �لك��رخ 
بنقطت��ن وبفارق ثالث نقاط ع��ن ز�خو. و�أعرب 
مدرب نادي �ل�سماوة ح��ازم �سالح، عن �سعادته 
بتحقي��ق �لنت�ساري��ن للفري��ق ه��ذ� �ملو�سم بعد 
مرور 27 مبار�ة عل��ى �إنطالق �لدوري، مبينًا �ن 
�لفوز �سيك��ون نقطة حتول يف م�سرة �لنادي هذ� 
�ملو�سم، لفت��ًا �إىل �أن �لعديد م��ن زمالئه حذروه 
من قي��ادة �ل�سماوة ولكن ع�سق��ه للمغامره دفعه 
لقب��ول �لعر���س، موؤك��د�ً �أن��ه قبول��ه للمهم��ة هو 
حت��دي لثبات �لوجود، لن �لفر�س �لتدريبية يف 
�لعر�ق معروف��ة وت�ستغل بطرق غر م�روعة من 

قبل بع�س �ملدربن. 

ياسين ونوري في الدوري 
األوروبي

منتخب اليد يحصد البرونزية 
في بطولة التضامن االسالمي

الدوري العراقي في عيون الصحافة 
اإلسبانية

إدارة السماوة تكرم فريقها الكروي لنتائجه اإليجابية

وقال مدير �عالم وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة علي �لعطو�ين 
�ستعق��د  و�لريا�س��ة  �ل�سب��اب  "وز�رة  �إن  ل�)�جلورن��ال( 
�جتماع��ًا م�سرتكًا مع �لحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم، �ليوم، 
ملناق�سة �لتفا�سيل �ملتعالقة مب�ساألة �لتعاقد مع �ملدرب 

�لجنبي".
و�و�س��ح �أن "�لجتم��اع �سيك��ون لالط��الع عل��ى �ل�سرة 
�لذ�تية للمدرب �لرجنتين��ي غابرييل كالديرون"، مبينًا 
�أن "�ل��وز�رة ل��ن تناق�س �لم��ور �لفنية و�من��ا فقط قيمة 
�لعق��د، ف�س��ال ع��ن موؤه��الت �مل��درب وهل ه��و منا�سب 
لقي��ادة �ملنتخب �لوطني �أم ل".  م��ن جهته، �أكد �لحتاد 
�لعر�قي لكرة �لقدم �أنه �كمل �ملهام �ملناطة �ليه باأختيار 
كالدي��رون، مبينًا �أن �لكرة �لن يف �ساحة وز�رة �ل�سباب 

و�لريا�س��ة و�للجن��ة �لوملبي��ة. وق��ال �لناط��ق �لر�سمي 
باأ�سم �حتاد �لكرة كام��ل زغر ل�)�جلورنال( �إن "�لحتاد 
�لعر�ق��ي �أكمل �لتفاق مع �مل��درب �لرجنتيني غابرييل 
كالديرون وخف�س قيمة �لعقد من مبلغ 2 مليون ون�سف 
�ىل ملي��ون و250 �ل��ف". و��س��اف �أن "�لك��رة �لن يف 
ملع��ب وز�رة �ل�سب��اب و�لريا�سة و�للجن��ة �لوملبية من 
�جل تاأمن �ملبلغ �ملايل و�كمال �لتعاقد مع كالديرون"، 
مطالب��ًا �حلكوم��ة ب�"تاأمن �ملبلغ �مل��ادي با�رع وقت 
ليبد�أ �مل��درب مهامه مع �ملنتخ��ب �لوطني يف ت�سفيات 

كاأ�س �لعامل ونهائيات كاأ�س �آ�سيا".
و��ستطاعت )�جلورن��ال( ومن خالل م�سادرها �خلا�سة، 
�حل�س��ول عل��ى �لتفا�سي��ل و�ل���روط �لت��ي و�سعها كال 
م��ن �لحت��اد �لعر�قي لكرة �لق��دم و�مل��درب �لرجنتيني 
غابريي��ل كالدي��رون يف �ملفاو�س��ات �لت��ي و�سل��ت �ىل 

مر�حلها �لخ��رة قبل �لتوقيع على عقد تدريب �ملنتخب 
�لوطن��ي خ��ال �ل�ستحقاق��ات �ملقبل��ة. وق��ال �مل�س��در 
ل�)�جلورن��ال( �إن "�لحت��اد �لعر�قي لك��رة �لقدم طلب من 
�مل��درب �لرجنتين��ي �حل�سور �ىل مدين��ة �ربيل من �جل 
و�س��ع �للم�س��ات �لأخ��رة عل��ى عق��د تدريب��ه للمنتخب 
�لوطن��ي و�لطالع على جميع تفا�سي��ل �لعقد". و��ساف 
�ن "�لحت��اد ��س��رتط �ي�سًا عل��ى �مل��درب �ن يختار �حد 
م�ساعدي��ه م��ن �ملدربن �ملحلي��ن �ل�سب��اب، بال�سافة 
�ىل وج��ود م��درب حر����س مرمى عر�ق��ي"، لفت��ًا �إىل �أن 
"�لحت��اد طالب �مل��درب بالتو�جد يف �لع��ر�ق ومتابعة 
�ل��دوري �لعر�ق��ي �ملمت��از با�ستم��ر�ر و�ن لتكون هناك 
خط��وط حمر�ء على �ي لع��ب". و�و�سح �أن "�حتاد �لكرة 
طال��ب �مل��درب بع��دم �لك�س��ف عن قيم��ة �ملبل��غ �ملايل 
لو�سائ��ل �لعالم ل�سباب تتعل��ق بال�ر�ئب". و��سار �ىل 

�أن "�لحت��اد �تف��ق مع كالدي��رون على م��دة �لعقد و�لتي 
�ستك��ون ل�سنت��ن، عل��ى �ن ي�ستلم �مل��درب �لدفعة �لوىل 
م��ن م�ستحقات��ه بعد م��رور ��سبوع م��ن توقيع��ه للعقد". 
وتاب��ع �مل�سدر- �لذي ف�سل ع��دم �لك�سف عن ��سمه- �أن 
"كالديرون ��سرتط على �حتاد �لكرة تو�جد ثالثة مدربن 
م�ساعدي��ن يكونون من �ختي��اره"، مو�سحًا �ن "�لحتاد 
�ثن��ن و��ساف��ة  طالب��ه بتقلي���س ع��دد م�ساعدي��ه �ىل 
م�ساعدي��ن عر�قي��ن". و�ختت��م حديث��ه قائ��اًل: "�ملدرب 
�لرجنتين��ي طال��ب �لقام��ة �ملوؤقتة يف �ربي��ل على �ن 
يكون �ل�سك��ن �مل�ستمر يف دبي و�لحت��اد يتكفل بنفقات 
ذلك"، مبينًا �أن "�لحتاد و�فق على ذلك �ريطة ��ستقطاع 
تذ�ك��ر �ل�سفر من قيمة �لعقد"، لفتًا �إىل �ن "�ملدرب طلب 
حتدي��د تذ�كر �سفر �سنوية وط��رق جتميع �لالعبن وجمع 

معلومات كبرة عن �لدوري �لعر�قي".

 تعقد وزارة ال�شباب 
والريا�شة، اليوم، 

اجتماعًا هامًا مع االحتاد 
العراقي لكرة القدم 

من اأجل االطالع على 
ال�شرية الذاتية للمدرب 

االرجنتيني غابرييل 
كالديرون الكمال اجراءات 

التعاقد، حيث من املقرر 
ان يناق�ش االجتماع، قيمة 
املبلغ املادي ولي�ش االمور 

الفنية.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

 ق��رر �لحت��اد �لعر�ق��ي لك��رة �لق��دم تاأجي��ل مبار�ة 
�ملين��اء وكرب��الء، �سم��ن مناف�س��ات �جلول��ة �ل�12 
للمرحل��ة �لثانية م��ن �لدوري �لعر�ق��ي �ملمتاز لكرة 
�لقدم. وقال �لحتاد يف بيان تلقت "�جلورنال نيوز" 
ن�سخة منه "نظر� لدخول ملعب كربالء �لدويل مرحلة 
�لتح�سر�ت �لر�سمي��ة ل�ست�سافة �ملباريات �لدولية 
�لودي��ة وع��دم �سالحية ملعب ن��ادي كربالء �لقدمي، 
قررت جلنة �مل�سابقات تاجيل مبار�ة فريقي كربالء 
و�ملين��اء يف �جلول��ة �ملقبل��ة م��ن �ل��دوري �ملمت��از 
�ىل ��سع��ار �خ��ر". يذكر �ن نادي �ملين��اء قد عرب عن 
��ستيائه من �للعب عل��ى ملعب "كربالء �لقدمي" نظر�ً 
لتهال��ك �ر�سية �مللع��ب وعدم �سالحيت��ه للعب كرة 
�لق��دم، حي��ث طالب من خ��الل بيانه، وزي��ر �ل�سباب 

و�لريا�سة عبد �حل�سن عبطان بتغير ملعب مبار�ته 
�لقادم��ة �م��ام كرب��الء، مبين��ة �أن �مللع��ب "كربالء 
�لق��دمي" متاهل��ك ول ي�سل��ح للع��ب.  حي��ث نا�سدت 
وزير �ل�سباب باإعادة �لنظر و�ل�سماح باإقامة �ملبار�ة 
عل��ى ملع��ب كرب��الء �لوملب��ي لنق��ل �س��ورة ز�هية 
عن مالعبنا ب��دل �ل�ر�ر عل��ى �قامتها يف �مللعب 
�لق��دمي، ورمبا �سترتت��ب على هذ� �لق��ر�ر م�ساكل لها 
بد�ي��ة ولي�س لها نهاية ونوؤك��د مت�سكنا بحقنا �للعب 
عل��ى �مللعب �لوملبي ��س��وة ببقي��ة �لندية �لخرى 
ونح��ذر م��ن نقله��ا وحينئ��ذ �ستك��ون لن��ا كلم��ة ول 
ن�ستبع��د �لن�سحاب من �لدوري. وع��ربت �لد�رة عن 
��ستغر�به��ا من �لت�رفات �لت��ي باتت تتكرر مع كل 
مب��ار�ة يك��ون طرفه��ا �ملين��اء حيث تث��ار �مل�ساكل 
وت�س��ع �لعر�قي��ل و�ملح��دد�ت حماول��ة للتاثر على 

�لفريق وهذ� ما �عتاده �جلمهور �ملينائي. 

قاد جن��م �ملنتخب �لوطني وفري��ق كولومبو�س كرو 
�لمرك��ي، ج�سنت مر�م، فريقه للفوز على �مل�سيف 
مونرتي��ال �إمباكت بنتيج��ة 2-3 يف �إطار �ل�سبوع 
�لثانية ع�ر من �لدوري �لآمريكي للمحرتفن وعلى 
ملع��ب �سابوتو �خلا���س بنادي مونرتي��ال.  �لبد�ية 
كانت قوي��ة من جان��ب كولومبو�س حي��ث �إ�ستطاع 
�ل��دويل �لعر�قي ج�سنت مر�م ت�سجي��ل �لهدف �لأول 
لفريق��ه بعد مرور 14 دقيقة عل��ى �إنطالقة �ملبار�ة 
، وع��اد مر�م يف �لدقيق��ة 28 لي�سجل �لهدف �لثاين 
لكولومبو���س لينته��ي �ل�س��وط �لول بتق��دم زم��الء 
م��ر�م بهدف��ن ن�سيف��ن.   �نطالقة �ل�س��وط �لثاين 
كان��ت �أق��وى م��ن جان��ب مونرتي��ال و�ل��ذي �سع��ى 
لت�سجي��ل هدف �لتعادل بع��د �لرت�جع �لكبر لالعبي 

�لك��رو، ليتمك��ن �إجنا�سي��و بياتي م��ن ت�سجيل هدف 
تقلي���س �لف��ارق لفريق��ه يف �لدقيق��ة 52 م��ن عمر 
�للقاء ليعود زميله جاك�سون هاميل وي�سجل �لهدف 
�لث��اين يف �لدقيق��ة 77 ، لك��ن م��ر�م و�ل��ذي كان 
جن��م �للق��اء �لأوحد ق�س��ى على �أح��الم �إمباكت يف 
�لوقت ب��دل �ل�سائع م��ن �ملب��ار�ة بت�سجيلة للهدف 
�لثال��ث لتنته��ي �ملب��ار�ة بف��وز كولومبو���س ك��رو 
بنتيح��ة 2-3.   �لدويل �لعر�قي ج�سنت مر�م �سارك 
��سا�سي��ا وطو�ل دقائق �للق��اء ، حيث قدم �د�ء مميز�أ 
كعادت��ه وكان �ساح��ب �لف�سل يف ف��وز فريقه بعد 
ت�سجيل��ه للهاتري��ك �لول يف م�سرت��ه و�لذي �أدخله 
تاأري��خ �ل�MSL كاأول لعب �آ�سيوي ي�سجل هاتريك 
يف �لبطول��ة.  و�رتقى كولومبو���س �ىل �ملركز �لثاين 
بر�سي��د 19 نقط��ة، فيما تر�جع مونرتي��ال �إمباكت 

�ىل �ملركز �لعا�ر ب�10 نقاط.

كأس االتحاد اآلسيوي: الوحدات األردني والوحدة السوري في بيروت استعدادًا لمباراة الغد

تأجيل مباراة الميناء وكربالء إلى إشعار آخر MLSميرام يدخل تأريخ الـ
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