
يتوا�شييل العمييل اجلماعي امل�شييرك بيين وزارة 
ال�شباب والريا�شة واالحتاد العراقي لكرة القدم، 
ميين اجل اكمييال جميع اجراءات تنظيييم املباراة 
الدولييية االوىل على ار�ض العراق بعد رفع احلظر 
عن املالعب، فيما طراأ تغيري على موعد املباراة 
املحييدد يف �شييهر حزيييران املقبييل.  م�شييدر يف 
االحتيياد العراقي لكييرة القدم، اأفاد بيياأن املباراة 
الودية التي يحت�شيينها ملعب املدينة الريا�شييية 
ونظييريه  الوطنييي  املنتخييب  بيين  الب�ييرة  يف 

االردين �شهدت تغيرياً يف موعد اقامتها.
وقال امل�شييدر لي)اجلورنال( اإن "االحتاد االردين 
ابلييغ االحتيياد العراقي عيين تغيري موعد و�شييول 

بعثة منتخب الن�شامى اىل العراق".
ميين  االول  يف  �شييتقام  "املبيياراة  اأن  وا�شيياف 
حزيييران بييداًل ميين املوعد ال�شييابق والييذي كان 
ميين املقرر يف الثاين من ال�شييهر ذاته"، مبينًا اأن 
"االحتاد االردين ارجع �شبب ذلك اىل امور تتعلق 

بحجوزات الطريان".

ويف هذا ال�شدد، اعلنت وزارة ال�شباب والريا�شة، 
عن ت�شييكيل جلان من قبل الييوزارة واحتاد الكرة 
واال�شييتعدادات  التفا�شيييل  ادق  علييى  للوقييوف 
القامة املباريات الودية على املالعب العراقية.

وقييال وزييير ال�شييباب والريا�شيية عبييد احل�شيين 
عبطييان خييالل تراأ�شييه اجتماعييًا �شييم الكييوادر 
تلقييت  بيييان  وبح�شييب  الييوزارة  يف  املتقدميية 
)اجلورنال( ن�شييخة منه، اإن "الييوزارة حتتاج اىل 
تعاون الوزارات واملوؤ�ش�شييات احلكومية االخرى 
الجنيياح مباريييات رفييع احلظيير عيين املالعييب 
العراقية والتي من خاللها ن�شييتطيع نقل �شييورة 

حقيقية عن الو�شع الداخلي امل�شتقر للعراق".
جاهييز  العييراق  ان  نثبييت  ان  "علينييا  واو�شييح 
ال�شت�شييافة املباريييات الدولييية وانييه ي�شييتحق 

الرفع الكامل للحظر عن مالعبه".
وا�شيياف الوزير، انه "مت ت�شييكيل جلان م�شييركة 
ميين الييوزارة واحتيياد الكييرة، بييداأت عملهييا ميين 
االم�ييض االثنيين، للوقييوف على ادلق التفا�شيييل 
واال�شييتعدادات القامة املباريات الدولية الودية 
والتي �شتنطلق يف االول من �شهر حزيران املقبل 

بلقيياء املنتخب الوطني مع �شييقيقه االردين على 
ملعب الب�رة الدويل".

وزير ال�شييباب والريا�شيية وا�شل ت�شييليط ال�شوء 
املقبييل،  ال�شييهر  مطلييع  الودييية  املبيياراة  علييى 
حيث و�شييفها باالم�شييية الرم�شييانية الب�رية، 

و�شييتكون نقطيية ال�روع بييكل قييوة لتعزيز رفع 
احلظيير نهائيييا عيين املالعييب العراقييية، موؤكييدا 
ان انظييار العامل �شييتركز ب�شييورة مبا�رة على 
املباراة الودية االوىل بعد رفع احلظر ر�شميا من 

قبل االحتاد الدويل لكرة القدم.

وا�شيياف عبطان يف بيان �شييحفي ان "عنا�ر 
النجيياح التييي نراهيين عليهييا �شييتكون جمتمعيية 
باال�رة الريا�شييية العراقية باجمعها من وزارة 
ال�شباب والريا�شة واحتاد الكرة وجلانه العاملة 
كونييه املعني بتفا�شيييل كييرة القييدم يف العراق 
واللجنة االوملبية واحلكومة املحلية يف الب�رة 
واالعالم الريا�شي واملف�شل االهم هو اجلماهري 
الب�رييية التييي نتوقييع ان تزحف بيياالالف اىل 
ملعييب الب�ييرة الدويل والييذي �شيييكون على امت 

جاهزية ال�شتقبال منتخب ن�شامى االردن".
بحر�ييض  املطلقيية  "ثقتييه  عيين  عبطييان  وعيير 
اجلماهييري اال�شيييلة يف الب�رة العزيييزة مدينة 
الكرم والطيبة على اظهار اجمل �شييور الت�شجيع 
االردن  يف  باال�شييقاء  والرحيييب  احل�شيياري 
وموقفهييم امل�ييرف الداعييم للريا�شيية العراقييية 
بقييوة ميين اعلى �شييلم القيييادة الريا�شييية ممثال 
باالمييري علي بن احل�شيين و�شييوال اىل اجلماهري 
واالعييالم االردين والعربييي الييذي �شيييتوجه اىل 

الب�رة للقاء ا�شقائهم يف العراق".
وتابييع ان "وزارة ال�شييباب والريا�شيية التييي مل 

تدخيير جهييدا اال وبذلتييه ميين اجل الريا�شيية 
نت�ييرف  فنحيين  ذلييك  يف  منيية  وال  العراقييية 
بخدمة جماهرينا الريا�شييية والريا�شيية بجميع 
مفا�شييلها ونعمييل لتطويرهييا يف ميييدان البنى 
التحتييية بال كلييل، يحدونييا بذلك ال�شييعي لعودة 
الدولييية حتييى ميار�ييض  العييراق اىل املنظوميية 
العراق حقه الطبيعي يف اال�شت�شييافة واملناف�شة 
ونحن مقبلون على الكثري من املباريات وتعزيز 

جميع عنا�ر النجاح".
واختتييم عبطان ت�ريحه بي"اال�شييادة يف الدول 
ال�شقيقة وال�شديقة التي يتقدمها االردن لي�شجل 
ا�شييمه اوال ك�شييباق لعمييل كنا نتوقعييه دائما من 

اال�شقاء بن اهلهم يف ب�رتهم الفيحاء".
وكانت م�شييادر �شييحفية قد اكدت لي)اجلورنال( 
اأن "االمري علي بن ح�شن �شيكون على راأ�ض وفد 
املنتخييب االردين القييادم اىل العييراق"، مبينًا اأن 
"االمري ابلغ وزير ال�شباب والريا�شة عبد احل�شن 
عبطان ورئي�ض االحتيياد العراقي لكرة القدم عبد 
اخلالييق م�شييعود باأنه متمحم�ييض لروؤية املالعب 

العراقية".

في الدوري الممتاز

النوارس يالقي الحسين في ملعب الشعب واألنيق يواجه بغداد بحلة جديدة اليوم
 حييدد اجلهيياز الفني لفريييق االأهلييي امل�ري، بقيادة ح�شييام 
البييدري، يوم 20 مايو اجليياري، موعداً لل�شييفر اإىل الكامريون 
لييدور  الثانييية  الكامييريوين، باجلوليية  القطيين  لقيياء  خلو�ييض 
املجموعييات بييدوري اأبطال اأفريقيييا. وقال �شيييد عبد احلفيظ، 
مدييير الكرة بالنييادي االأهلييي، يف ت�ريحات لل�شييحفين اإن 
"الفريق �شيغادر فجر يوم 20 مايو للكامريون ، خلو�ض لقاء 

القطن املقرر يوم 23 مايو/ اآيار اجلاري".
 واأ�شيياف مدير الكييرة باالأهلي، اأن "اجلهاز الفني ا�شييتقر على 
ال�شييفر مبكًرا اإىل الكامييريون قبل املباراة ؛ حتييى يكون هناك 

مت�شًعا من الوقت لال�شتعداد ب�شكل جيد للمباراة" .
؛  الكامييريون  �شيييتدرب مرتيين يف  "الفريييق  اأن  اإىل  واأ�شييار   
ا�شتعداداً ملباراة القطن من بينهم مرة على ملعب اللقاء موؤكداً 
اأن الفريييق اأغلييق ملف لقيياء زاناكو الزامبي بييدوري االأبطال ، 

وي�شتعد خلو�ض لقاء ال�رقية غداً االأربعاء بالدوري.

يبحييث جمل�ض اإدارة نادي الزمالك خالل الوقت احلايل، م�شييري 
�شييانع األعيياب الفريييق حممييود عبد املنعييم كهربييا، العائد من 
رحلة اإعارة ل�شييفوف نادي احتاد جدة ال�شييعودي، نظراً لتلقيه 
عييدة عرو�ييض خليجية. وقالت �شييحيفة اليييوم ال�شييابع، اليوم 
االإثنن: "ك�شييف بع�ييض املقربن ملحمييود كهربا اأن م�شييوؤويل 
احتيياد جدة ال�شييعودي حتدثوا معييه عن مبالغة نييادي الزمالك 
يف القيمة النهائية لبيعه، بعدما حتدث املجل�ض "االأبي�ض" عن 
مبالييغ مالية طائلة نظري املوافقة على رحيله النهائي". ووفقًا 
مل�شادر مقربة من كهربا، يدر�ض م�شوؤولو احتاد جدة حال ف�شل 
اإمتام احل�شييول على خدماته ب�شييكل نهائي اأن يتقدموا بعر�ض 
للنييادي "االأبي�ض" با�شييتعارته ملو�شييم اإ�شييايف مقابل مليون 
و500 األف دوالر، اأي ما يوازي 30 مليون جنيه م�ري. يذكر 
ان كهربا خرج يف ت�ريحات �شييحفية، او�شييح من خاللها ان 
عقييد اإعارته للفريق االأول لكرة القدم بنادي االحتاد ال�شييعودي 
ينتهييي يف حزيران/يونيو املقبل ، مو�شييحا اأنه على توا�شييل 
دائم مع اإدارة نادي االحتاد وي�شييع االأولوية للفريق ال�شييعودي 

حيال م�شتقبله االحرايف. 
واأ�شييار كهربييا اإىل متابعتييه امل�شييتمرة لالأو�شيياع يف االحتاد، 
ويرقييب حتديييد م�شييريه يف االأيييام القادميية ، م�شيييدا بكافيية 
من�شوبي نادي االحتاد ، ومتمنيا اأن يحظى الفريق امللقب با�شم 
"العميد" باال�شتقرار االإداري يف املو�شم القادم ، خا�شة يف ظل 

اال�شتحقاقات املحلية والقارية التي تنتظر الفريق االأول.

حقييق االإفريقييي التون�شييي فييوزا ثمينييا وم�شييتحقا 
1-3 علييى �شيييفه ريفييرز يونايتييد النيجريي يف 
مرحليية  ميين  االأوىل  باملجموعيية  االأوىل  اجلوليية 
املجموعييات لبطوليية كاأ�ض االحتيياد االأفريقي لكرة 
القدم )الكونفدرالية االأفريقية( . وافتتح بالل العيفة 
الت�شييجيل للفريق التون�شييي يف الدقيقة 23، قبل اأن 
ي�شيييف اأ�شييامة الدراجي الهدف الثيياين يف الدقيقة 
45 من ركلة جزاء. واأعاد الفريق النيجريي املباراة 
اإىل اأجييواء االإثارة مرة اأخرى، بعدمييا قّل�ض الفارق 
يف الدقيقيية 54 عيير مهاجمييه اإيغبونييو، فيما جاء 

الهدف الثالث لالإفريقي عن طريق النريان ال�شديقة 
بعدما �شييجل دوهادجي مدافع ريفرز هدفا باخلطاأ 
يف مرمييى فريقييه يف الدقيقيية 71. ويف املجموعة 
الثانييية عيياد مولودييية اجلزائيير بتعييادل ثمن من 
جنييوب اأفريقيا اأمام بالتينيوم �شييتارز )1-1(. اأما 
يف املجموعيية الثالثيية فقييد انت�يير ريكرياتيفو دو 
ليبولو االأنغويل على �شيفه هالل االأبي�ض ال�شوداين 
بهييدف نظيف يف حن حقييق مازميبييي الكونغويل 
فييوزاً ثمينًا علييى مونانا الغابييوين بهدفن نظيفن 

حل�شاب املجموعة الرابعة.  

ك�شييف وزييير ال�شييباب والريا�شيية، عبد احل�شيين 
عبطان، عن �شييبط عييدد من حيياالت التزوير يف 
ملييف الييرواد، االميير الييذي �شيييتم التعامييل معه 
على وفق القانون باإحالة ملفاتهم على الق�شيياء 
العراقي.  وقال عبطان يف بيان تلقت )اجلورنال( 
ن�شييخة منييه، اإنه "خييالل الفرة املا�شييية اثريت 
العديييد من االمييور اخلا�شيية مبنح الييرواد، االمر 
الذي ولد لغطاًء وا�شييعًا حول ال�شيييغة القانونية 
ل�شييمول الييرواد بتلييك املنييح، ولكيين كمييا يعرف 
اجلميييع فالوزارة متتلك �شييالحيات وا�شييحة ال 
ميكيين جتاوزهييا".  وا�شيياف: "هناك تف�شييري من 
جهييات رقابييية ميين خارج الييوزارة للخ�شييو�ض 
املذكييور تعتمييد فيييه علييى االوراق الر�شييمية يف 

عملية التعامل مع اأي ملف يخ�ض االمور املالية، 
االميير الييذي ال ميكيين ان يتييم جتيياوزه ميين قبل 
الييوزارة".  واو�شييح ان "الييوزارة و�شييعت ايديها 
علييى عييدة حيياالت تزوييير يف االوراق الر�شييمية 
بغية احل�شييول على منح الرواد واال�شييتيالء على 
احلقييوق ال�رعية للييرواد احلقيقين الذين �شييبق 
لهم وان قدموا خدمات جليلة للريا�شة العراقية".  
واختتم بيانه قائاًل: "�شتتم احالة ملفات التزوير 
على الق�شيياء العراقي خالل الفرة املقبلة لتاأخذ 
الطييرق القانونية يف التعامل مع هذا امللف الذي 
اأثر ب�شييكل واخر يف ايقاف املنييح من اجل اثبات 
االحقييية، وخ�شو�شييًا الأعالم الريا�شيية العراقية 

الذين اأفنوا �شنن حياتهم خلدمة الوطن".

الكشف عن برنامج األهلي 
المصري في الكاميرون

اتحاد جدة يرصد مبلغًا كبيرًا 
لإلبقاء على نجمه المصري

بداية جيدة لألفريقي التونسي في كأس 
االتحاد األفريقي

إحالة عدد من الرواد إلى القضاء بسبب التزوير

عينيه،  ن�شب  الفوز  ي�شع  وهو  املواجهة  يدخل  الزوراء 
من اجل االبقاء على اماله يف املناف�شة على اللقب، حيث 
تاأمل كتيبة ع�شام حمد بالعودة اىل �شكة االنت�شارات 
ال�رطة بهدفن لكل  امام  التعادل االخري واملثري  عقب 
فريق. فريق النوار�ض دفع ثمن م�شاركته يف كاأ�ض االحتاد 
كرثة  نتيجة  االرهاق  من  الفريق  يعاين  حيث  اال�شيوي، 
امل�شابقات  للجنة  املتكررة  التاجيالت  ومع  املباريات، 
يف احتاد الكرة، فاأن النوار�ض ا�شبح يفتقد لالنتظام يف 

التمرينات والتخبط يف اال�شتعداد للمباريات.
من  ال�شاد�ض  املركز  يف  النوار�ض  و�شعت  نقطة   49
هذا  ولكن  موؤجالت  لديه  الزوراء  نعم  العام،  الرتيب 

حتقيق  ومع  الالعبن،  او  االدارة  طموح  اليلبي  املركز 
الفوز يف املباريات املتبقية، من املمكن ان نرى الزوراء 
يف احدى املراكز الثالثة االوىل يف �شلم تريتب الدوري 

العراقي املمتاز.
ويف اجلهة املقابلة، فاأن فريق احل�شن يحاول اخلروج 
بنتيجة ايجابية من املباراة، كي يح�شن موقفه يف �شلم 
الرتيب، فهو مل يح�شد �شوى 20 نقطة من 29 مباراة، 
الثانية،  الدرجة  اىل  الهبوط  خطر  من  يعاين  جعله  مما 
وكذلك فان الفريق حقق 3 انت�شارات فقط، كان اخرها 
قبل خم�ض جوالت حن تغلب على ال�شماوة بهدف نظيف.
الطلبة �شيفًا على فريق  ويف مباراة اخرى، يحل فريق 

امانة بغداد يف املباراة التي ي�شت�شيفها ملعب االخري.
الطلبة �شيدخل املباراة بثوب جديد، بعد ا�شتقالة املدرب 

حبيب  م�شاعده  وتعين  الفريق  تدريب  من  جبار  مظفر 
جعفر بدال عنه، ولي�ض ذلك فح�شب بل ان الفريق ا�شتبعد 
قريب  م�شدر  اكد  حيث  �شفوفه،  من  الالعبن  من  عددا 
من البيت الطالبي ان املدرب اجلديد للفريق حبيب جعفر 
م�شتوياتهم  تدين  نتيجة  الالعبن  من  عدد  ابعاد  قرر 

الفنية.
 ، ال�شتة  جتاوز  املبعدين  الالعبن  "عدد  ان   وا�شاف 
اىل  العدد  تقل�ض  وهناك   هنا  من  تدخالت  بعد  لكن 
ثالثة العبن وهم قائد الفريق مهدي كرمي ومثنى خالد 
واملهاجم ح�شن علي واحد، مبينا انه مت تبليغ الالعبن 
الثالثة بعدم ح�شور الوحدة التدريبية التي جرت و�شط 
تذمر الالعبن الثالثة وا�شتغرابهم على اعتبار ان طريقة 
االبعاد ال تليق بتاريخهم و�شمعتهم، ال�شيما قائد الفريق 

مهدي كرمي. وبدوره، ياأمل فريق بغداد مبوا�شلة التاألق 
وعلى  القوم،  كبار  فيه  احرج  لطاملا  الذي  ملعبه،  على 
را�شهم فريق الزوراء، اذ يوؤمن مدرب الفريق احمد خلف 
بقدرات العبيه يف احراج االنيق وخطف نقاط الفوز منه.
نقطة،   42 بر�شيد  التا�شع  املركز  الطلبة  فريق  ويحتل 
 46 بر�شيد  الثامن  املركز  يف  بغداد  فريق  يحل  فيما 

نقطة.
ملعبه  على  الكرخ  فريق  يواجه  املواجهات  بقية  ويف 
بقيادة  ال�شماوة  يحاول  بينما   ، مي�شان  نفط  فريق 
على  الثالث  الفوز  حتقيق  �شالح  حازم  اجلديد  مدربه 
التوايل حن يالعب احلدود على ملعبه وبن جماهريه، 
واخريا يواجه الكهرباء �شيفه البحري على ار�شية ملعب 

الكهرباء.

 تنطلق يف بغداد واملحافظات 
الدوري  من  مواجهات   5

العراقي املمتاز لكرة القدم، 
ابرزها تلك التي يواجه 

من خاللها فريق الزوراء 
نظريه فريق احل�سني على 

ادمي ملعب ال�سعب الدويل، 
فيما يحل الطلبة �سيفًا على 

بغداد يف ملعب االخري 
يف ابرز مواجهات الدور 
الـ12للمرحلة الثانية من 

البطولة.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاص

بغداد ــ محمد خليل

 بغداد - خاص
اأ�شييندت جلنة احلكام يف االحتاد االآ�شيييوي لكرة 
القدم، مهمة اإدارة مباراة الذهاب يف ثمن نهائي 
دوري االأبطييال بن فريقي اأهلي جدة ال�شييعودي 
و�شيييفه االأهلييي االإماراتييي، اإىل طاقييم حتكيييم 

عراقي.
ومن املنتظر اأن جتييرى املباراة، يوم 22 مايو/ 
اآيييار احلييايل، على ملعييب اجلوهرة امل�شييعة، يف 
مدينة امللك عبد اهلل الريا�شييية يف جدة. ويتاألف 
الطاقم التحكيمي العراقي، من علي �شييباح حكم 
�شيياحة، وم�شاعديه اأمري داود وحيدر عبد احل�شن، 
وزيييد ثامر حكمييًا رابعيياً . يذكر اأن علي �شييباح، 
قيياد موؤخييراً مبيياراة فريقييي جوانييزو ال�شيييني 
و�شام�شييوجن الكييوري اجلنوبي، التييي اأقيمت يوم 
9 مايو/ اآيار اجلاري، �شييمن اجلولة ال�شاد�شيية 

ال�شييابعة يف دوري  ميين مناف�شييات املجموعيية 
اأبطال اآ�شيييا، وانتهت بالتعييادل االإيجابي 2-2، 
وكان معه الطاقم امل�شاعد املوؤلف من اأمري داود 

وحيدر عبد احل�شن.
  وتاأهل فريق االأهلي لدور الي 16 يف دوري اأبطال 
اآ�شيييا لهذا العام ، بعد جتيياوزه دور املجموعات، 

حيث حل االأهلي ثانيًا يف جمموعته.
وتاأكد ر�شميًا تاأهل فرق الهالل ، االأهلي ، الن�ر 
لييدوري اأبطال اآ�شيييا 2018، ح�شييب الرتيب يف 
دوري جميل للمحرفن، وتاأهل االأهلي والهالل 

لنهائي كاأ�ض خادم احلرمن ال�ريفن.
ويف اجلانب االخر، ا�شار اأوالريو كوزمن، مدرب 
االأهلييي االإماراتييي، اإىل �شييغط املباريييات التي 
يخو�شييها فريقييه خالل وقييت ق�شييري والتي من 
املمكن ان توؤثر على م�شييتوى الفريق يف البطولة 

القارية.

 يلعييب منتخييب �شييباب البحرين لكرة ال�شيياالت، 
نظييريه  �شييد  االأوىل  مباراتييه   ، الثالثيياء  اليييوم 
العراقييي، يف اجلوليية االأوىل ميين بطوليية كاأ�ييض 
اآ�شيييا لكييرة قدم ال�شيياالت حتت 20 �شيينة، والتي 
ت�شت�شيييفها بانكييوك عا�شييمة تايالنييد. واأوقعت 
القرعيية منتخييب البحرييين يف املجموعيية االأوىل 
بجانب كل ميين العراق، وبروناي ، واأفغان�شييتان، 
وماليزيييا، وتايالنييد. وي�شييع منتخييب البحرييين 
التاأهييل للدور ربييع نهائي كهدف رئي�شييي، وذلك 
يف ت�ريحات �شييابقة لرائد بابييا مدير املنتخب، 
واأن التفكييري يف اأبعييد ميين ذلك �شيييكون مطروًحا 
اأذا ما �شييمن الالعبن تاأهلهم. و�شيكون املنتخب 
الوطني يف امتحان �شعب يف مالقاتهم للمنتخب 
البحريني، حيث يعد يعد من املنتخبات املر�شحة 

للو�شييول اىل االدوار انهائييية، ولكيين املباريييات 
اال�شييتعدادية التييي تغلييب فيها املنتخييب الوطني 
علييى منتخب لبنييان 2-5  ، وتعادله مع منتخب 
اإيييران 3-3 ، تبعييث بع�ييض الطماأنينيية للييكادر 
التدريبييي وللجماهييري العراقييية.  وعلييى العك�ييض  
بعييد  �شييلبية،  البحرييين  وديييات منتخييب  كانييت 
خ�شييارته من منتخب ماليزيا 3-5 ، وقطر 3-2، 
ورغم هذه النتائج ال�شييلبية فاإن منتخب البحرين 
ميلك بع�ييض العنا�ر التي فر�شييت نف�شييها بقوة 
علييى امل�شييتوى املحلييي مثييل جنييم الفريييق علي 
البييوري، وحار�ض املرمى لوؤي �شييلمان. ويف بقية 
مباريييات اجلولة االأوىل للبطولة يلتقي، لبنان مع 
قطر ، وال�شيين مع قريغ�شييتان ، وهوجن كوجن مع 
ميامنييار ، واالإمييارات مييع منغوليييا، وتايوان مع 
اليابان ، وبروناي مع اأفغان�شييتان ، واإندوني�شيييا 

مع طاجيك�شتان ، وماليزيا مع تايالند.
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