
قه��ر  �إىل  �لأردين  �لوح��د�ت  ي�سع��ى   
�مل�ستحي��ل، و�لتم�س��ك ب�آم��ل �لت�أه��ل، وذل��ك 
عندم��� ي�ست�سي��ف �لي��وم �لثالث���ء، نظ��ره 
�لوح��دة �ل�س��وري، على ��ست�د �ملل��ك عبد �هلل 
�لث���ين ب�لقوي�سمة، يف �إي���ب ن�سف �لنه�ئي 
ملنطق��ة غ��رب �آ�سي��� لبطول��ة ك�أ���س �لحت�د 
�لآ�سي��وي. وك�ن �لوح��د�ت ق��د خ���ر ذه�بً� 
يف �لع��سمة �للبن�ني��ة بروت "4-1" �أم�م 
�لوح��دة �ل�سوري، وه��و بح�جة للفوز بنتيجة 
0-3، �أو بف���رق �أربع��ة �أهد�ف حل�سم ت�أهله 
للدور �لنه�ئي، ومالق���ة �ملت�أهل من فريقي 
ويظه��ر  �لعر�ق��ي.  و�ل��زور�ء  �جلوي��ة  �لق��وة 
�لوح��د�ت بلق���ء �لغ��د بقي���دة فني��ة جديدة، 
تتمث��ل يف �ب��ن �لن�دي جم�ل حمم��ود، �لذي 
�أعلن مت�سكه بحظ��وظ �لت�أهل �ملتبقية، وب�أن 
�لوح��د�ت فري��ق كب��ر، وق���در عل��ى �لعودة 
بف�سل جم�ه��ره. يف �ملق�ب��ل، تبدو حظوظ 
�لوح��دة �ل�سوري ب�لت�أهل ه��ي �لأقوى، حيث 
يلع��ب على �أكرث من خي���ر حل�سم ذلك )�لفوز، 
�لتع�دل، �خل�س���رة بف�رق �أقل من 4 �أهد�ف(. 

وتعترب �ملب�ر�ة �سعبة عل��ى فريق �لوحد�ت، 
�لذي �سيك��ون بح�جة لبذل جه��ود م�س�عفة 
م��ن قبل لعبيه، �س��و�ء يف �ل�سق��ن �لدف�عي 
�لوح��د�ت  �أن يظه��ر  �لهجوم��ي. ويتوق��ع  �أو 
بت�سكيل��ة مغ�ي��رة ع��ن تل��ك �لت��ي خ��س��ت 
مب���ر�ة �لذه���ب، حيث �سيتو�ج��د يف حر��سة 
�ملرمى ع�مر �سفيع، و�سيتوىل مهمة �لتغطية 
�لدف�عي��ة ب��س��م فتح��ي وط�رق خط���ب �إىل 
ج�نب حممد �لدم��ري وعمر قنديل. و�سيقود 
و�س��ط �لوحد�ت، رج�ئي ع�ي��د وعبد �هلل ذيب 
ومن��ذر �أب��و عم���رة وع�مر ذي��ب، ويلعب يف 
�ملقدم��ة به���ء في�س��ل و�لرب�زيل��ي توري�س. 
وي��درك �لوح��دة �ل�س��وري، �أن �ملو�جه��ة ل��ن 
تك��ون �سهل��ة، ولكن��ه بح�ج��ة للتع�م��ل م��ع 
معطي���ت �ملب���ر�ة برتكيز. وميتل��ك �لوحدة، 
لعب��ن دولي��ن ق�دري��ن عل��ى �لتع�مل مع 
�ملب�ر�ة، حيث يربز من �سفوفه حممد �حل�سن 
وحمم��د ف�ر���س و�ملبي���س، وحمم��د غب����س 

و�أ�س�مة �ومري.
حيث و�سلت، م�س�ء �لحد، بعثة فريق �لوحدة 

�ل�سوري للع��سم��ة �لأردنية عم�ن، ��ستعد�ًد� 
ن�س��ف  �إي���ب  �لأردين، يف  �لوح��د�ت  للق���ء 
نه�ئ��ي غرب �آ�سي��� بك�أ�س �لحت���د �لآ�سيوي 

لك��رة �لقدم. وبعد ر�حة ملدة �س�عتن يف مقر 
�إق�مة �لبعثة، توجه �لفريق للتدريب �مل�س�ئي 
عل��ى ملعب �لوحد�ت، بقي���دة �ملدرب ح�س�م 

�ل�سي��د، وم�س�ع��ده ولي��د �ل�ري��ف، وم��درب 
�حلر��س، �س�م��ر ريح�ين. و�س�رك يف �لتدريب 
خالل��ه  �لطمئن���ن  ومت  �لالعب��ن،  جمي��ع 
على ح�ل��ة �لالعب حممد ف�ر���س، �لع�ئد من 
�لإ�س�ب��ة. و�أكد �ملدرب خالل �ملر�ن �رورة 
�لرتكي��ز و�لتع�م��ل م��ع �للق�ء به��دوء ودون 
توت��ر، موؤك��ًد� ثقت��ه يف جمي��ع �لالعبن. من 
ج�نب��ه، وع��د غي���ث دب����س، ن�ئ��ب رئي���س 
�لن���دي، ومدي��ر �لفري��ق، مبك�ف���أة جمزي��ة 
لالعبن يف ح���ل �لت�أهل للمب���ر�ة �لنه�ئية 
لغ��رب �آ�سي���. ويف �سي���ق مت�سل، �أك��د رئي�س 
�رك��ة �لوح��دة لكرة �لق��دم، �أحم��د �لرميثي، 
�أن قمي���س ن�دي �لوح��دة يف �ملو�سم �ملقبل 
�سيظل حت��ت �سع�ر �ركة �أديد��س يف �ملو�سم 
�ملقب��ل. ونف��ى �لرميث��ي �نته���ء عق��د �ركة 
�أديد����س مع ن���دي �لوح��دة بنه�ي��ة �ملو�سم 
�حل�يل، م�س��ر�ً �إىل �أن �لن�دي ل يف��سل بن 
�رك�ت �أخرى، موؤكد�ً �أنه ل ميكن �لتع�قد مع 

�ركة "روم�ي" جتنبً� لت�س�رب �مل�س�لح. 
وت��ردد �أن ن�دي �لوحدة يف��سل بن �ركتي 

"�لعن�ب��ي"  لرت��دي  وروم���ي  ن�يك��ي 
�سع���ر �أحدهم� �ملو�سم �ملقبل بدًل من �ركة 
�أديد��س. وقرر �جله�ز �لفني للوحدة �ل�سوري، 
بقي�دة �ملدرب ح�س�م �ل�سيد، ��ستبع�د �لالعب 
و�ئ��ل عي�ن م��ن ق�ئمة �لفري��ق، �لتي و�سلت 
للع��سمة �لأردنية عم���ن ��ستعد�ًد� ملو�جهة 
�لوحد�ت، يف �إي�ب ن�سف نه�ئي منطقة غرب 
�آ�سي���، ببطول��ة ك�أ���س �لحت���د �لآ�سيوي. ومل 
يربر �ل�سيد ق��ر�ره ب��ستبع�د عي�ن، �لذي ق�ل 
عرب �سفحت��ه على "في�سب��وك": "كل �لتوفيق 
جلمي��ع �لالعب��ن ولن�دي �لوح��دة مبب�ر�تن� 
�لأردين  �لوح��د�ت  م��ع  �لق�دم��ة  �ملهم��ة 
ب�لأردن، �سحيح ل�ست معكم، لكن �خلر فيم� 
�خت���ره �هلل، وهذه روؤية م��درب ويجب علين� 

�أن نحرتمه�، كل �لتوفيق لكم ي� �أبط�ل".
وب��د�أ و�ئل عي�ن حي�ت��ه �لكروية يف �لحت�د 
�حللب��ي، ولع��ب م��ع �لفي�سل��ي وجن��ر�ن يف 
�ل�سعودية، و�حت�د كلب�ء �لإم�ر�تي، كم� مثل 
�ملنتخ��ب �ل�س��وري يف �لكثر م��ن �ملب�ري�ت 

�لر�سمية.

تحضيرات عرس البصرة

إقبال جماهيري كبير على حضور مباراة أسود الرافدين والنشامى والتذاكر تقترب من النفاد
�سّع��د �ملنتخ��ب �لأردين لكرة �لق��دم حت�سر�ته �لفني��ة و�لبدنية 
��ستع��د�د�ً ملو�جهة نظره �لعر�قي ودي��ً� �خلمي�س �ملقبل، مبدينة 
�لب���رة، وي�أتي يف �إط�ر �ل�ستع��د�د�ت ملو�جهة فيتن�م يوم 13 

يونيو �ملقبل بت�سفي�ت �لدور �لث�لث و�ملوؤهل لنه�ئي�ت �آ�سي�.
و�كتمل��ت �سفوف �ملنتخب �لأردين جزئي��ً� قبيل لق�ء �لعر�ق، مع 
�ن�سم���م عدي �ل�سيف��ي و�س�لح ر�تب ب�لتجم��ع. و�أكد �لإم�ر�تي 
عب��د �هلل �مل�سفر �ملدير �لفن��ي ملنتخب �لأردن على �أهمية �خلروج 
بنتيج��ة �يج�بية �أم�م �لعر�ق، م�س��ر�ً �ىل �رورة تقدمي م�ستوى 
يلي��ق بك��رة �لق��دم �لأردني��ة يف لق���ء �لب���رة.  و�أ�س���ف يف 
ت�ريح���ت �سحفية للموق��ع �لر�سمي لالحت���د �لأردين: "نتدرب 
�لي��وم بغي���ب 6 لعبن، لكنن� نثق يف ك�ف��ة �لأ�سم�ء �حل��رة، 
وندرك مت�مً� قدرته��� على تثميل �لن�س�مى على �أكمل وجه.. لق�ء 
�لع��ر�ق ي�أخذ ط�بع �حتف���يل، لكنن� يف �جله���ز �لفني نركز على 
كرة �لقدم فقط وحتقيق �لف�ئدة �ملطلوبة، ومن هن� يتوجب علين� 
�ن نق��دم �ف�سل م�ستوي�تن��� للعودة �ىل �لع��سم��ة عم�ن بنتيجة 
�يج�بي��ة". و�س��دد �مل�سف��ر على �جل�ن��ب �لتكتيكي، موؤك��د�ً �أهمية 
تطبي��ق �ف��ك�ر �جله�ز �لفن��ي خ��الل �لتدريب���ت ويف �ملب�ري�ت 

�لر�سمية.

ي�ستع��د �لأرجنتين��ي هيكتور كوبر، �ملدير �لفن��ي للمنتخب �مل�ري 
�لأول لك��رة �لق��دم، للك�س��ف ع��ن ق�ئم��ة �لفر�عن��ة ملو�جه��ة تون�س 
�ملرتقب��ة �لي��وم �لثالث���ء، وذل��ك عق��ب �نته���ء مب�ري���ت �ملرحل��ة 
�لثالث��ن للدوري �ملمت���ز. ويدخل �لفر�عن��ة يف مع�سكر مغلق بربج 
�لعرب يف �لإ�سكندرية بد�ية من �لأحد �ملقبل، وحتى �ل�سفر �إىل تون�س 
ومو�جهة منتخبه� ي��وم 11 يونيو �ملقبل، يف م�ستهل ت�سفي�ت �أمم 
�أفريقي��� ب�لك�مرون 2019. و�أو�سح �إيه���ب لهيطة مدير �ملنتخب 
يف ت�ريح�ت��ه لل�سحفي��ن، �أن��ه �سيتم عق��د موؤمتر �سحف��ي لكوبر 
ي��وم �ل�سبت �ملقبل مبركز �ملنتخب�ت �لوطنية مبدينة 6 �أكتوبر، قبل 
�لتوج��ه لربج �لع��رب ب�لإ�سكندري��ة للدخول يف �ملع�سك��ر . و�أ�س�ف 
لهيط��ة �أن هن���ك برن�جم��� تدريبي��� للفر�عن��ة �سيت��م تطبيقه عقب 
�نط��الق �ملع�سكر، يركز خالله عل��ى �لنو�حي �لبدني��ة و�لفنية، على 
�أن يت��م �إنه�ء جميع �ل�ستعد�د�ت قبل �ل�سفر لتون�س على �أن يخو�س 
�لفري��ق تدريب��ن عقب �لو�سول هن���ك. وك�ن �مل��درب �لأرجنتيني، 
ق��د �أعلن ق�ئمة �لالعبين �ملحرتفن ��ستع��د�ًد� للمع�سكر وهم: �أحمد 
�ملحم��دي )ه�ل �سيتي �لإجنلي��زي(، حممد عبد �ل�س���يف )�أهلي جدة 
�ل�سع��ودي(، حممد �لنني )�لأر�سن�ل �لإجنليزي(، حممد �سالح )روم� 
�لإيط�يل(، عمر ج�بر )ب�زل �ل�سوي�ري(، حممود ح�سن "تريزيجيه" 
)�أندرخل��ت �لبلجيك��ي(، ك��رمي ح�ف��ظ )لن���س �لفرن�س��ي(، رم�س���ن 
�سبح��ي )�ستوك �سيت��ي �لإجنليزي(، عم��رو وردة )ب���وك �ليون�ين(، 

�س�م مر�سي )ويج�ن �لإجنليزي(.

فت��ح  �ل�سع��ودي،  �له��الل  ن���دي  �إد�رة  ق��ررت   
�ملدرج���ت جم�ًن��� للجم�هر، مبلع��ب ��ست�د ث�ين 
بن ج��سم، بن���دي �لغر�فة ب�لدوح��ة، وهو �مللعب 
�ل��ذي �سي�ست�سيف مب�ر�ة �لإي�ب، �لثالث�ء، يف دور 
�ل� 16 من دوري �أبط���ل �آ�سي�، بن �لهالل و�سيفه 

��ستقالل خوز�ست�ن �لإير�ين.
 و�أدى فري��ق �له��الل، تدريًب� مغلًق�، م�س���ء �لأحد، 
ب�مللعب �لرديف بن���دي �لغر�فة، حت�سًر� ملالق�ة 
�لفري��ق �لإي��ر�ين.  وعمد �مل��درب دي���ز، �إىل و�سع 
�ملب���ر�ة، خ��س��ة  به���  �سيخو���س  �لت��ي  �خلط��ة 
م�سق��ط،  يف  �لذه���ب  مب���ر�ة  رب��ح  �لفري��ق  و�أن 
بهدف��ن مق�بل هدف و�حد. و�نه��ي �لفريق �لأزرق 

حت�سر�ت��ه، مبر�ن مغلق م�س�ء �لإثنن، على ملعب 
ث���ين بن ج��س��م، بن���دي �لغر�فة، فيم��� عقد مدير 
�جله���ز �لفن��ي، �لأرجنتين��ي ر�م��ون دي���ز، و�أحد 
�لالعبن، موؤمتًر� �سحفًي� مبقر �إق�مة بعثة �لفريق، 
يف مت���م �ل�س�عة �خل�م�سة م��ن م�س�ء �لإثنن، على 
�أن ي�سبقه �لجتم�ع �لفني للمب�ر�ة. و�خت�ر �لحت�د 
�لآ�سي��وي لكرة �لقدم، �حلك��م �لي�ب�ين جومبي �إيد�، 
لقي���دة مب�ر�ة �لهالل و��ستقالل خوز�ست�ن، �ليوم، 

يف �إي�ب دور �ل� 16  بدوري �أبط�ل �آ�سي�.
 ويتك��ون �لط�ق��م م��ن �ل��دويل جومب��ي �إي��د� حكم 
�س�حة، ويع�ونه كال من تورو �س�ج�ر� م�س�عد �أول، 

وهرو�سي ي�م� م�س�عد ث�ين.

 �أف���د م�س��در يف �لحت���د �لعر�قي لك��رة �لقدم، 
ب���أن �ل��دوري �لعر�ق��ي مه��دد ب�لإلغ���ء ب�سب��ب 
�لت�أجي��الت �ملتك��ررة، فيم��� �أو�س��ح �أن جلن��ة 
�مل�س�بق���ت تبح��ث عن حل��ول �ريع��ة لتف�دي 

خي�ر �إلغ�ء �لدوري.
وق�ل �مل�سدر ل�)�جلورن�ل( �إن "جلنة �مل�س�بق�ت 
يف �حت���د �لك��رة يفك��ر جدي��ً� ب�إلغ���ء �ل��دوري 
�أن  �إىل  �لع���م"، لفت��ً�  له��ذ�  �ملمت���ز  �لعر�ق��ي 
"�لوقت ل ي�سمح ب��ستكم�ل �لدوري وفق �لآلية 
�لت��ي و�سعت له بوقت �س�ب��ق ب�سبب �لت�أجيالت 

�مل�ستمرة للم�س�بقة".
و�أ�س���ف �أن "�لحت���د ق��رر �إق�م��ة �ملب�ري���ت 
�ملوؤجل��ة بعد ��ستئن���ف �لدوري بع��د 40 يومً�، 

ع��دد  يف  �لأندي��ة  جمي��ع  تت�س���وى  �أن  عل��ى 
�ملب�ري�ت وحينه� �لفري��ق �لأكرث جمع� للنق�ط 

�سيتوج بلقب �لبطولة".
و�أو�سح �أن "�لحت�د ق��د يعود �ىل نظ�م �لدوري 
بطريق��ة �ملجموعت��ن كم� ك�ن معم��ول به يف 
�ملو��س��م �مل��سي��ة، حي��ث يج��ب �أل يهب��ط �أي 
فري��ق �ملو�سم �حل���يل ولكن ت�سع��د �أربعة �أندية 
م��ن دوري �لدرج��ة �لأوىل، ويت��م تق�سي��م �لفرق 
�إىل جمموعت��ن يت�أه��ل �لأول م��ن كل جمموعة 
خلو�س مب���ر�ة نه�ئية لتحديد �لبطل". و�جلدير 
ب�لذك��ر �أن �لدوري �ملحل��ي مت ت�أجيله ملدة 40 
يوم��� لرتب���ط �ملنتخ��ب �لعر�ق��ي ب�ملب�ري�ت 

�لودية وت�سفي�ت ك�أ�س �لع�مل.

األردن يستعد للعراق بـ19 العبًا

مدرب مصر يعلن قائمة 
مواجهة تونس اليوم

دخول مجاني لجماهير الهالل أمام خوزستان اليوم

التأجيالت تهدد دوري النخبة باإللغاء

وق�ل مدير �عالم وز�رة �ل�سب�ب و�لري��سة علي �لعطو�ين 
ل�)�جلورن���ل( �إن "وز�رة �ل�سب���ب و�لري��س��ة و�لحت���د 
�لعر�ق��ي لك��رة �لقدم، �كمل��و� ك�فة �ل�ستع��د�د�ت لإق�مة 
�ملب���ر�ة �لودي��ة بن �ملنتخ��ب �لوطني و�سيف��ه �لأردين 
عل��ى ملعب �لب���رة �لدويل"، لفت��ً� �إىل �أن "هن�ك نق�ط 
مت �لتف�ق عليه� بن �لوز�رة و�لحت�د، حيث �ستتوىل كل 

جهة جمموعة من �مل�سوؤولي�ت �خل��سة ب�ملب�ر�ة".
 و�أ�س���ف �أن "كل م� يتعل��ق ب�ملب�ر�ة وتنظيمه� �سيكون 
بعه��دة �لحت�د �لعر�ق��ي لكرة �لق��دم، �إذ �سي�ستلم �لحت�د 
ملع��ب �ملب���ر�ة قبل يومن م��ن �نطالقه�، فيم��� �ستوفر 
�لوز�رة كل م� يتعلق ب�لأمور �للوج�ستية �لد�عمة لإجن�ح 

�ملب���ر�ة، م��ن حيث توف��ر �لمن ب�لتع���ون مع �جله�ت 
�لأمني��ة و وز�رة �لد�خلية، ب�لإ�س�فة �ىل �لنقل ب�لتع�ون 
مع وز�رة �لنقل، وبقي��ة �خلدم�ت ب�لتع�ون مع حم�فظة 
�لب���رة، وكل ه��ذه �لتف��سيل �ستكون بعه��دة �لوز�رة". 
وفيم��� يخ���س بي��ع تذ�ك��ر �ملب���ر�ة، �أو�س��ح �لعط��و�ين 
�أن��ه "مت فت��ح �أكرث م��ن منفذ لبي��ع �لتذ�ك��ر يف حم�فظة 
�لب���رة، و�لقب���ل ك�ن �سديد على ���ر�ء �لتذ�كر، حيث 
ق�رب��ت تذ�ك��ر �ملب�ر�ة م��ن �لنف�ذ". و�أكم��ل ب�لقول: "مت 
طب��ع 55 �ألف تذك��رة خم�س�س��ة للبي��ع، �إذ مت حجز 10 
�لف تذك��رة، لق�سي��ة �ل�سي��وف م��ن �أجل �إكم���ل عملية 
تنظي��م دخول �جلم�هر �ىل �مللع��ب حتى ل يكون هن�ك 
�رب���ك يف عملي��ة دخ��ول �جلم�ه��ر". وع��ن حت�سر�ت 
��ستقب���ل �ل�سي��ف �ملنتخ��ب �لأردين، ق���ل مدي��ر �ع��الم 

�ل�سب�ب و�لري��س��ة �إن "�ملنتخب �لأردين �سي�سل بت�ريخ 
31 م��ن �ل�سهر �حل�يل، �أي يوم غ��د �سب�حً�"، لفتً� �إىل 
"�كتم���ل جمي��ع �حلج��وز�ت �خل��سة من فن���دق ومقر 
�إق�مة �ل�سي��وف".   وت�بع "هن�ك �سيوف من �لحت�دين 
�ل��دويل و�ل�سيوي و�سيوف ���رف مع �ملنتخب �لأردين، 
و�ل��وز�رة م�ستع��دة ل�ستقب�لهم على �مت وج��ه، حيث من 
�ملوؤم��ل �ن تك��ون �ملب���ر�ة كرنف���ًل ر�ئعً� لرف��ع �حلظر 
�لكلي ع��ن �ملالعب �لعر�قي��ة".  وقد ح�سل��ت )�جلورن�ل 
نيوز( على ن�سخة من �لتذ�ك��ر �لر�سمية �ملعتمدة حل�سور 
�ملب���ر�ة �لودية ب��ن �ملنتخب �لوطن��ي و�سيفه �لأردين، 
�ملقرر �ق�مته� على ملع��ب �ملدينة �لري��سة يف �لب�رة 
مطلع �ل�سه��ر �ملقبل. و�أعلن �لحت���د �لعر�قي لكرة �لقدم 
ع��ن من�فذ بيع تذ�كر �ملب�ر�ة يف حم�فظة �لب�رة، حيث 

�ستب���ع يف �ملدين��ة �لري��سي��ة يف �لب���رة و جتهيز�ت 
ن�دي �ملين�ء )�بو رقية( �ل�س�دق ملن�طق �لدير و�ملدّينة 
و�لقرن��ة، منت��دى �سب���ب وري��سة �ب��ي �خل�سيب، مطعم 
�حل�س��ون/ �جلز�ئر �س�رع �لعب��سي��ة، مطعم ب�ب �حل�رة/ 
�س��وق �ملعق��ل ) خم�سن حو���س(، كويف �س��وب �مل�سو�ر/ 
مق�ب��ل حمط��ة وق��ود كلي��ة �س��ط �لع��رب، �سوب��ر م�ركت 
�ل�س��الم ) �جلمعي�ت - �لت�أميم(، ��س��و�ق �لديرة �لعب��سية 
) خل��ف ج�مع �لعب��سية(، ��سو�ق ب�ب��ل )�س�رع �جلز�ئر(، 
عن �جلز�ئر للبط�قة �لذكية )�س�رع �جلز�ئر مق�بل ب�رة 
�سنرت(. وتبل��غ قيمة �لتذكرة �لو�ح��دة٥٠٠٠ دين�ر فقط، 
حيث �أعلنت وز�رة �ل�سب�ب و�لري��سة عن تخ�سي�س ريع 
�ملب���ر�ة ب�لك�م��ل لالحت�د �لعر�قي لك��رة �لقدم من �أجل 

ت�أمن نفق�ت �ملب�ر�ة.

�شهدت منافذ بيع تذاكر 
املباراة الودية بني املنتخب 
الوطني مع نظريه الأردين 
على اأر�شية ملعب الب�شرة 

الدويل يف اأول مباراة دولية 
تقام على ار�ض العراق بعد 

رفع احلظر جزئيًا عن املالعب 
العراقية. واكملت جميع 
ال�شتعدادات ل�شت�شافة 

املباراة بالتن�شيق بني وزارة 
ال�شباب والريا�شة والحتاد 

العراقي لكرة القدم، حيث 
جرى العمل على قدم و�شاق 

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاص
بغداد - خاص

 ح��ددت �لهيئ��ة �لإد�ري��ة لن���دي نف��ط �لو�سط، 
�لع����ر من �سه��ر يوليو �ملقب��ل، موعد� لإق�مة 
�لع��سم��ة  يف  للفري��ق  �لتدريب��ي  �ملع�سك��ر 
�مل�ري��ة �لق�ه��رة، و�لت��ي �ست�ست�سيف بطولة 
�لأندي��ة �لعربي��ة للف��رتة م��ن 22 يوليو وحتى 
�خل�م���س من �أغ�سط�س �ملقبل��ن.  وق�ل م�س�عد 
م��درب ن���دي نف��ط �لو�س��ط �س���دق �سع��دون 
ل�)�جلورن���ل( �إن "�لإد�رة �بلغتن� مبوعد �إق�مة 
�ملع�سك��ر �لتدريبي يف م�ر، حي��ث �سنخو�س 
مب�ري���ت جتريبي��ة حت��ى ي�ستطي��ع �لالعبون 
�لعتي���د و�لتطب��ع عل��ى �لأج��و�ء يف �لق�هرة، 
ك��ي يكون �لع��د�د على �مت وجه قب��ل �لدخول 
يف من�ف�س�ت بطولة �لأندية �لعربية". و�أ�س�ف 
�أن "�ل��ك�در �لتدريب��ي بقي���دة �أي��وب �أودي�سو، 
يرغ��ب ب�أن يو�سل �لفريق �ىل �ل�ستعد�د �لأمثل 

م��ن �ج��ل تقدمي م�ستوي���ت كب��رة يف �لبطولة 
�لعربية لالأندية".

و�أعرب �سعدون عن قلقه ب�س�أن جدول مب�ري�ت 
�لدوري و�لبطولة �لعربي��ة، حيث �أو�سح ق�ئاًل: 
"زخم �ملب�ري�ت قد يوؤثر على مردود �لالعبن 
م��ن حي��ث �لإره���ق و�ل�س�ب���ت"، معربً� عن 
�أمله ب�أن "جتد جلنة �مل�س�بق�ت يف �حت�د �لكرة 
�ن�سب �حللول لو�سع جدول مب�ري�ت ل يتق�طع 

مع مب�ري�ت �لبطولة �لعربية". 
وك�ن ع�س��و �لهيئة �لد�رية فر��س بحر �لعلوم، 
�أ�س���ر يف ت�ريح�ت �سحفي��ة �ىل �أن "�لإد�رة 
فتح��ت قنو�ت �لتف�و�س م��ع عدد من �لالعبن 
�ملحرتف��ن مب�ست��وى ممي��ز، ليكون��و� �إ�س�ف��ة 
نوعي��ة للفريق". ي�س���ر �إىل �أن نفط �لو�سط وقع 
يف �ملجموع��ة �لث�لث��ة للبطول��ة �لعربي��ة، �إىل 
ج�نب �أندية �لهالل �ل�سعودي و�ملريخ �ل�سود�ين 

و�لرتجي �لتون�سي.  

 تق�م يف �لع��سمة �للبن�نية بروت، �ليوم، قرعة 
ك�أ���س �آ�سي� لكرة �ل�سلة و�لت��ي تنطلق من�ف�س�ته� 
يف �سه��ر �آب/�أغ�سط�س �ملقب��ل. ويرتقب �ملنتخب 
�لوطن��ي جمموعت��ه يف هذه �لبطول��ة، و�لتي من 
�ملرج��ح �أن تك��ون جمموع��ة �ملنتخ��ب �لوطن��ي 
�سعب��ة، نظر�ً لع��دم وجود �ملنتخ��ب �لوطني يف 
ت�سني��ف "�لفيب�". ومن �ملقرر �أن تنطلق �لبطولة 
�لت��ي �ستق�م يف لبن���ن يف �لث�من من �آب �ملقبل 
وت�ستم��ر لغ�ي��ة �ل���20 من��ه، وذل��ك يف �ح��دى 
�س�لت فن��دق لو روي�ل �سبي��ة.  �لقرعة �ستق�ّسم 
�لف��رق �ل��� 9 عل��ى جمموعت��ن ت�س��م �حد�ه� 4 
ف��رق و�لخرى، حي��ث �أعلن �لحت���د�ن �لآ�سيوي 
و�للبن�ين عن ك�فة �لتف��سي��ل �ملتعلقة ب�لقرعة 
�إ�س�ف��ة �ىل نظ���م و�سع���ر وmascot �لبطولة. 

هذ� و�ستق�ّسم �ملنتخب�ت بح�سب �لت�سنيف �لدويل 
وب�لت�يل �ستكون منتخب���ت �أ�سرت�لي� ونيوزيلند� 

و�ل�سن و�إير�ن على ر�أ�س كل جمموعة. 
فيم� يفرت�س مبدئي� ب�أن يخت�ر لبن�ن �ملجموعة 
�لت��ي يريد كونه �مل�ست�سيف. يذكر �أن �ملنتخب�ت 
�مل�س�رك��ة يف �لبطول��ة ه��ي : ��سرت�لي��� و�ي��ر�ن 
و�لعر�ق و �لأردن ولبن�ن ونيوزلند� وفلبن وقطر 
و�سوري���. و�سعد منتخب لبن���ن مركز�ً و�حد�ً يف 
�لت�سني��ف �جلديد �ل��ذي ��سدره �لحت���د �لدويل 
لك��رة �ل�سلة "�لفيب�" بع��د �نته�ء معظم �لبطولت 
�لق�ري��ة. وج���ء تق��دم لبن�ن �لذي ل ي��ز�ل يحتل 
�ملركز �لول بن �ملنتخب�ت �لعربية على خلفية 
تر�ج��ع كند� �إىل �ملرك��ز 24، وميلك لبن�ن 47.4 
نقط��ة �م��� منتخ��ب �لردن �لذي خ����س نه�ئي 
بطولة �آ�سي� فتقدم 4 مر�كز و�س�ر يف �ملركز 28 

ع�مليً� و�لث�ين عربيً� بر�سيد 33.8 نقطة. 

الوحدات األردني يحلم بقهر المستحيل أمام الوحدة السوري في كأس االتحاد اآلسيوي

القاهرة تعد نفط الوسط لبطولة األندية العربية وطني السلة يترقب مجموعته في كأس آسيا اليوم

Tue. 30 May. 2017 issue no 355رياضة
الثالثاء 30 آيار 2017 العدد 355


