
تب��دو �لفر�س��ة �سانح��ة �أم��ام 5 ف��رق عربية 
للظه��ور يف دور �لثماني��ة بدوري �أبط��ال �آ�سيا 
لك��رة �لقدم م��ع �إقام��ة مباريات �إي��اب دور �ل� 
16 �ليوم وغد�ً.  و�إ�سافة �إىل �إقامة قمة عربية 
�ل�سع��ودي  و�لأهل��ي  �لإمار�ت��ي  �لأهل��ي  ب��ن 
ف��اإن باق��ي �لأندي��ة �لعربي��ة �لع��ن �لإمار�تي 
و�لهالل �ل�سع��ودي وخلويا �لقط��ري حققت يف 
�لذه��اب نتائج مقبولة. وخ���ر �لعن ب�سعوبة 
�أم��ام ��ستق��الل طه��ر�ن بينم��ا فاز  -1�سف��ر 
�له��الل خ��ارج �لأر���ض 1-2 عل��ى ��ستق��الل 
خوز�ست��ان وتعادل خلوي��ا يف �سيافة بريوزي 
ب��دون �أهد�ف �لأ�سبوع �ملا�سي. و�ليوم �سيلعب 
�لع��ن عل��ى �أر�س��ه بينم��ا �سين�س��ب تفك��ريه 
عل��ى تكر�ر �إجن��از �ملو�سم �ملا�س��ي عندما بلغ 
نهائ��ي دوري �لأبط��ال. وق��ال �لرب�زيلي كايو 
لوكا���ض لعب �لعن ملوقع �لنادي: "نت�سلح يف 
�ملو�جه��ة بالرغبة �لقوية و�لفو�رق �لكبرية يف 
�لإمكاني��ات بيننا وب��ن �ملناف�ض وندرك جيد� 
�أن��ه ينبغي �إظهار روح �لقتال و�لتعامل باحلذر 
يف كل حلظة باملبار�ة من �أجل حتقيق هدفنا".  

و�أ�س��اف �لالع��ب �لذي و�س��ف �للق��اء بالأهم 
يف �ملو�س��م �حل��ايل: "�ملتابع ملب��ار�ة �لذهاب 
يف �إي��ر�ن ي��كاد يجزم باأن �لع��ن كان �لأف�سل 
و�لأق��رب للع��ودة بالنتيج��ة �لإيجابي��ة بيد �أن 
ك��رة �لق��دم �أحيانا حتت��اج ل�سيء م��ن �لتوفيق 
خ�سو�سا يف �خلطوط �لأمامية". وبعد �نطالق 
مب��ار�ة �لعن بدقائ��ق قليلة �ستب��د�أ مبار�ة يف 
دب��ي عندم��ا يكف��ي �لأهل��ي �ساح��ب �لأر���ض 
�لتع��ادل دون �أهد�ف لالإطاحة مبناف�سه �لقادم 
من ج��دة. وتع��ادل �لفريق��ان �لعربي��ان 1-1 
يف مبار�ة �لذه��اب �لأ�سبوع �ملا�سي و�سيفتقد 
�لأهلي �ل�سعودي مهاجمه �خلطري عمر �ل�سومة، 
�لفائز بلقب هد�ف �لدوري يف �آخر ثالثة مو��سم، 
بعدم��ا خ�سع موؤخ��ر� جلر�ح��ة يف �لركبة. لكن 
�سيتعن عل��ى كري�ستيان جرو�ض مدرب �لأهلي 
�ل�سع��ودي �إيجاد �خللط��ة �لهجومي��ة �ملنا�سبة 
لتعوي���ض �ل�سوم��ة يف ظ��ل توقع��ات بفق��د�ن 
من�سب��ه �إذ� ودع دوري �لأبطال خا�سة �أنه فقد 
لقب �ل��دوري �ملحلي وخ�ر نهائي كاأ�ض �مللك 
�أم��ام �لهالل. وو�س��ل فريق �لأهل��ي �ل�سعودي، 

فج��ر �ل�سب��ت، �إىل مدين��ة دبي، وذل��ك حت�سري�ً 
ملالقاة فريق �لأهل��ي �لإمار�تي. و�جرى �أهلي 
ج��دة مر�ن��ه �لأول بدب��ي م�س��اء �ل�سب��ت عق��ب 

�س��الة �لع�ساء، وعكف �ملدي��ر �لفني كري�ستيان 
جرو���ض، عل��ى جتهي��ز �لالعبن له��ذه �ملبار�ة 
�ملهمة، من �أجل حتقيق �لفوز �أو �لتعادل باأكرث 

من هدف من �أجل �سمان �لتاأهل لدور �لثمانية. 
و�أج��رى �لفريق �لأه��الوي مر�نا م�ساء �جلمعة، 
عل��ى ملع��ب �لن��ادي قب��ل �ملغ��ادرة �إىل دبي، 
و��ستمل �لتدريب عل��ى بع�ض �جلمل �لتكتيكية، 
وتدريب��ات لياق��ة لالعب��ن. و�إذ� كان ه��ذ� هو 
حال �لأهلي فاإن غرمي��ه �ملحلي �لهالل يعي�ض 
�أحل��ى �أيامه بع��د �لتتوي��ج بالثنائي��ة �ملحلية 
لأول م��رة يف تاريخه ث��م حتويل تاأخره بهدف 
�إىل ف��وز 1-2 عل��ى مناف�سه �لإي��ر�ين وقبل �أن 
يخو�ض مبار�ة �لإياب يف قطر بعد غد �لثالثاء. 
و�سيفتق��د �له��الل �ملهاجم لي��و بوناتيني �لذي 
يعاين من �إ�ساب��ة وح�سل على �إذن من �لنادي 
بالع��ودة �إىل �لرب�زيل ل�ستكمال �لعالج. وتقام 
كل �ملو�جهات �ل�سعودية-�لإير�نية يف مالعب 
حماي��دة يف ظل توتر �لأو�س��اع �ل�سيا�سية بن 
�لبلدي��ن، و�أقيم��ت مب��ار�ة �لذه��اب يف �سلطنة 

عمان.
قط��ر  يف  �ل��دوري  بط��ل  خلوي��ا  و�سيح��اول   
�ل�ستف��ادة م��ن �لتع��ادل مع ب��ريوزي يف لقاء 
�ل��دور  �لظه��ور يف  بطاق��ة  و�نت��ز�ع  �لذه��اب 

�لثماني��ة. وحت��وم �سك��وك ح��ول م�ستقب��ل 
�لعدي��د م��ن لعبي خلويا يف ظ��ل �لندماج مع 
نادي �جلي�ض حتت م�سم��ى "�لدحيل" بد�ية من 
�ملو�س��م �جلديد. لكن �لتق��دم يف دوري �لأبطال 
ق��د ي�سمن للعدي��د من �لالعب��ن �ل�ستمر�ر يف 

ظل قيدهم يف �لقائمة �لآ�سيوية.
�ملدي��ر  بلما�س��ي  جم��ال  �جلز�ئ��ري  ورف���ض 
�لفن��ي لفري��ق �لك��رة بن��ادي خلوي��ا �لقط��ري 
�لق��ول باأن فريقه ح�س��م �لتاأهل ب�سكل كبري �إىل 
دور �لثماني��ة، وذلك بعد �لتع��ادل مع بريوزي 
وق��ال  �لذه��اب.  مب��ار�ة  يف  �سلبًي��ا  �لإي��ر�ين 
بلما�س��ي يف �ملوؤمتر �ل�سحفي عق��ب �ملبار�ة: 
"�لتع��ادل ل يعني �أننا ح�سمنا �لتاأهل، �أمامنا 
مب��ار�ة �أخ��رى يف �لدوح��ة بعد �أ�سب��وع، وهذه 
�ملبار�ة لن تكون �سهلة على �لإطالق، �سوناجه 

ا عن �لتاأهل". مناف�ًسا يبحث �أي�سً
 و�أكد �ملدرب �جلز�ئري �أن �لتعادل مع بريوزي 
يعترب خط��وة على �لطري��ق نحو �لتاأه��ل للدور 
ربع �لنهائي بدوري �أبطال �آ�سيا، ولكنه ل ميكن 

�أن يكون حا�سًما �أو يقرب فريقه من �لتاأهل.

كالسيكو الوطن

النوارس والصقور يحلقان في 90 دقيقة حاسمة بكأس االتحاد اآلسيوي

�أكد م��درب �لقوة �جلوية با�سم قا�س��م، جاهزية فريقه 
للتغل��ب على �ل��زور�ء يف �إياب ن�س��ف نهائي �ملنطقة 
�لغربي��ة لكاأ���ض �لحت��اد �لآ�سي��وي، مبين��ًا �أن لعبي 
�ل�سق��ور ل��ن يتنازلو� ع��ن طموح �حلف��اظ على �للقب 
�لآ�سي��وي.   وقال قا�س��م ل�)�جلورنال( �إن "فريق �لقوة 
�جلوية كثف مر�نه خالل �لأيام �ملا�سية و�أ�سبح �أكرث 
جاهزية �لن خلو���ض مبار�ة �لكال�سيكو �مام �لزور�ء 
من �جل خطف بطاقة �لعبور �ىل �لدور �ملقبل". وفيما 
يخ���ض غيابات �لفري��ق، �أكد قا�س��م �أن "�لقوة �جلوية 
ليع��اين من �لغيابات، لن جميع �لالعبن �مل�سابن 
و�ملحروم��ن ��سبح��و� متاحن ملب��ار�ة �ليوم، حيث 
�سيك��ون �لالع��ب �سامح �سعيد جاه��ز�ً ملو�جهة �ليوم، 
بع��د �جتي��ازه عقوب��ة �حلرم��ان، وكذل��ك ف��اأن ب�سار 
ر�س��ن مترن ب�س��كل طبيعي مع زمالئ��ه ول يعاين من 

�لإ�سابة".
و�أ�س��اف �أن "لعب��ي �ل�سقور ل��ن يتنازلو� عن طموح 
�لدف��اع ع��ن �للق��ب �لآ�سي��وي"، لفت��ًا �إىل �أن "فريقه 
ل��ن يك��رر �أخط��اء مب��ار�ة �لذه��اب و�سيعم��ل جاهد�ً 
خلط��ف بطاق��ة �لعب��ور �ىل نهائ��ي �ملنطق��ة �لغربية 
لكاأ���ض �لحت��اد �ل�سيوي". وعن خ�سم��ه �لزور�ء قال 
"�جلرن�ل" �إن "فريق �لزور�ء ل ي�ستهان به، فهو فريق 
عري��ق ويق��دم �أد�ء جي��د �سو�ء عل��ى م�ست��وى �لدوري 
�لعر�ق��ي �و كاأ���ض �لحتاد �لآ�سي��وي، ولكن بالإ�ر�ر 
 و�لعزمي��ة، �سنلعب �ملبار�ة باندف��اع كبري، و�ن لعبنا 
باأ�سل��وب �أف�س��ل م��ن مب��ار�ة �لذه��اب ف��اأن �لتاأه��ل 
�سيك��ون م��ن ن�سيبنا". يذك��ر �أن �مل��درب با�سم قا�سم 
وقع على عقد "�عارة" لتدريب �ملنتخب �لوطني خلفًا 

للمدرب �ملقال ر��سي �سني�سل. 

�أك��د مدرب ن��ادي �ل��زور�ء ع�س��ام حم��د، �أن فريقه 
�سيلعب بطريقة مغايرة عن مبار�ة �لذهاب و�ستفاجاأ 
�لق��وة �جلوية، لفتًا �إىل �أن �لزور�ء لن يلعب من �أجل 

�لتعادل �ل�سلبي �لذي يكفي لتاأهل �لفريق.
وق��ال حم��د يف ت�ري��ح خا���ض ل�)�جلورن��ال( �إن 
"�ل��زور�ء جاهز للمب��ار�ة ون�سعى لن يكون �حل�سم 
مل�سلحتن��ا يف مو�جه��ة  �لدوح��ة ، حي��ث خرجن��ا 
بنتيج��ة تع��د �يجابية لن��ا يف مب��ار�ة �لذهاب على 
�مل �ن يكون �حل�سم يف  ملعبنا �ملفرت�ض بالدوحة".  
و�أو�س��ح "�سنلع��ب بخي��ار �لف��وز م��ن �أج��ل ك�س��ب 
�ملب��ار�ة ، دون �لتفكري بنتيجة �لتعادل �ل�سلبي رغم 
 �نه��ا توؤهل فريقنا ، لذل��ك �سن�سع �لنت�سار فقط يف 
ح�ساباتن��ا �سنلعب من �جل جت��اوز �ملناف�ض"، لفتًا 
�إىل �ن "غي��اب  �لالع��ب ع��الء مهاوي ل��ن يوؤثر على 

طموحاتنا بوجود �لبد�ئل". 
وبن �أن "�لور�ق مك�سوفة للفريقن، لذلك �سنحاول 
�للع��ب باأ�سل��وب خمتل��ف وطريقة لع��ب مغايرة عن 
�ملب��ار�ة  �لأوىل، �سعي��ًا ملفاجاأة �ملناف���ض"، معربًا 
ع��ن "�أمله باأن يوفق �ل��زور�ء يف �ملبار�ة و�لنتقال 

�ىل �ملبار�ة �لنهائية". 
 يذك��ر �ن مو�جه��ة �لذه��اب �نته��ت بنتيج��ة 1-1 
يف ملع��ب "فر�ن�س��و� حري��ري" �ر�ض �لق��وة �جلوية 
�ملفرت�س��ة، لذل��ك ف��اأن �لتع��ادل �ل�سلب��ي �سيوؤه��ل 
�ل��زور�ء �ىل �ل��دور �ملقب��ل. و�سج��ل هدف��ا �ملب��ار�ة 
كاًل م��ن عالء مه��اوي للزور�ء، و�أجم��د ر��سي للقوة 
�جلوي��ة. وق��د �أج��رى �مل��درب ع�س��ام حم��د موؤمتر�ً 
�سحفي��ًا  بح�سور �لالعب مهند عبد �لرحيم و�ملن�سق 
�لعالمي عبد  �لرحمن ر�سيد، �أم�ض، حيث ��ستمر ملدة 

١٥ دقيقة.

  �لتح��ق ثنائ��ي �ل�ساملي��ة �لكويت��ي، ع��دي �ل�سيفي 
و�سال��ح ر�تب، م�ساء �أم�ض �لأحد، بتدريبات �ملنتخب 
�لأردين لكرة �لقدم عل��ى ملعب �لبرت� مبدينة �حل�سن 
لل�سباب. وتاأتي �لتدريبات �لتي يقودها �ملدير �لفني 
عب��د �هلل �مل�سف��ر، بهدف رفع مق��د�ر �جلاهزية �لفنية 
و�لبدنية ��ستع��د�ًد� ملو�جهة �لعر�ق ودًيا يف �لب�رة 
�خلمي���ض �ملقب��ل، يف �إط��ار �لتح�س��ري�ت ملو�جه��ة 
فيتنام ي��وم 13 يوينو/ حزي��ر�ن �ملقبل، بت�سفيات 
�لدور �لثالث �ملوؤهل لنهائيات �آ�سيا.  ويو��سل لعبو 

�لوح��د�ت �لغي��اب ع��ن تدريب��ات �ملنتخ��ب، يف ظل 
�رتباطه��م بتدريبات فريقهم �لذي ي�ستعد ل�ست�سافة 
�لوح��دة �ل�س��وري بعد غ��د �لثالثاء عل��ى ��ستاد �مللك 
عب��د �هلل �لث��اين يف �لدور قبل �لنهائ��ي لبطولة كاأ�ض 
�لحتاد �لآ�سي��وي. ول يز�ل �ملهاج��م حمزة �لدردور 
يو��سل تدريبات��ه �لنفر�دية حتت �إ���ر�ف �لتون�سي 
منت���ر �سع��ور، وذل��ك به��دف �لت�ري��ع م��ن عملية 
�سفائ��ه ومب��ا ي�سم��ن م�ساركت��ه م��ع �ملنتخ��ب يف 

�ملو�جهات �ملقبلة.

 و�س��ع �لحت��اد �لعر�ق��ي لك��رة �لق��دم، م��درب نادي 
�لك��رخ عام��ر طال��ب وم��درب ن��ادي �لكهرب��اء ثامر 
م�سطف��ى �سم��ن قائم��ة �ملر�سحن لقي��ادة �ملنتخب 
�لوطني خالل �ل�ستحقاقات �ملقبلة. وقال م�سدر يف 
�حت��اد �ل�سلة ل�)�جلورنال ني��وز( �إن "�لحتاد �لعر�قي 
لك��رة �ل�سل��ة و�س��ع مدرب ن��ادي �لكرخ عام��ر طالب 
وم��درب نادي �لكهرب��اء ثامر م�سطف��ى �سمن د�ئرة 
�ملر�سح��ن لقي��ادة �ملنتخ��ب �لوطني". و�أ�س��اف �أن 
"�لقائم��ة �سمت �ي�سًا ع��دد�ً من �ملدربن �ملحلين، 
بالإ�ساف��ة �ىل مدرب��ن �أجان��ب"، لفت��ًا �إىل �أنه "من 

�ملرج��ح �أن يعلن �لحت��اد عن �مل��درب �جلديد نهاية 
�لأ�سب��وع �حلايل". وكان �لحت��اد �لعر�قي لكرة �ل�سلة 
ق��د ��ستدعى عدد�ً من �لالعبن و�لوجوه �جلديدة �لتي 
قدم��ت م�ستويات طيبة طيل��ة مباريات �ملو�سم، حيث 
مت ��ستدعاء لعبا نادي �مليناء "حيدر جمعة" و "نور 
بدر". وي�ستعد �ملنتخب �لوطني لكرة �ل�سلة للم�ساركة 
يف بطول��ة �آ�سي��ا 2017، حي��ث �ستق��ام �لقرع��ة يوم 
�لثالث��اء �ملقبل، يف �ل�ساعة ١١ ظه��ر� بتوقيت بغد�د 
يف فن��دق �لروي��ال �سبية ب��ريوت. يذكر ب��اأن بطولة 

�آ�سيا �ستبد�أ يف �سهر �آب/ �غ�سط�ض �ملقبل يف لبنان.
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ي�ستع��د فريق��ا �ل��زور�ء و�لقوة �جلوي��ة، �ليوم، 
خلو���ض �إياب ن�س��ف نهائي �ملنطق��ة �لغربية 
و�لت��ي  �لآ�سي��وي  �لحت��اد  كاأ���ض  لبطول��ة 
يحت�سنه��ا �ست��اد حم��د �لكب��ري يف �لعا�سم��ة 
�لقطري��ة �لدوح��ة، بعدما �نتهى لق��اء �لذهاب 
بهدف ملثله يف ملعب فر�ن�سو� حريري باأربيل.

 ��ستعد�د �لنو�ر�ض
 وخا���ض فريق �لنو�ر�ض، �أم���ض �لأول، وحدته 
�لتدريبية �لثانية على ملعب �لعربي �لثاين عند 
�ل�ساع��ة  �لتا�سع��ة، و��ستكمل �ع��د�ده يوم �م�ض 
�لحد، يف �مللعب  �لرئي�سي حيث خا�ست كتيبة 

�لزور�ء مر�نها عند  �ل�ساعة �لعا�رة م�ساًء.
ويغي��ب ع��ن �سف��وف فري��ق �ل��زور�ء �ساحب 
ه��دف مب��ار�ة �لذه��اب ع��الء مه��اوي،  حي��ث 
تعر���ض �لالع��ب �ملمي��ز لإ�ساب��ة موؤث��رة يف 
مب��ار�ة �لذه��اب وغ��ادر عل��ى �ثره��ا �مللع��ب 
�للح��اق باملب��ار�ة،  �لوق��ت  يف  ، ومل ي�سعف��ه 

بالت��ايل �سيفتق��د �لفري��ق خدمات��ه يف مبار�ة 
�لع��ودة و�لتي �ستقام �لي��وم �لثنن  �ملقبل يف 
��ستاد حمد �لكبري بنادي �لعربي يف �لعا�سمة 
�لقطري��ة �لدوح��ة.  و�سيح��اول م��درب �لزور�ء 
ع�سام حم��د �إيجاد �حللول م��ن �لبد�ئل، �سيما 
�لالع��ب �ل�س��وري �ملجتهد ح�س��ن جويد، �لذي 
يث��ق باإمكان��ات فريق��ه يف تخط��ي �ل�سق��ور 
وبل��وغ نهائ��ي �ملنطق��ة �لغربية. وق��ال جويد 
يف ت�ري��ح ل�)�جلورن��ال(: "�سنف��وز يف  ه��ذه 
توؤ�زرن��ا  �لت��ي  جماهرين��ا  ونف��رح  �ملب��ار�ة 
د�ئم��ا، و�سنق��دم مب��ار�ة جميل��ة م��ن ناحي��ة 
�لأد�ء  و�لنتيج��ة".  وتاب��ع بالق��ول: "عازم��ون 
على �ل�سري نحو خط��ف �للقب، لن �لزور�ء ��سم 
�لعري��ق وحق��ق �لعديد م��ن �للق��اب  وخز�ئنه 
حتتاج �ىل هذ� �للق��ب �ل�سيوي". و�كمل جويد 
�أن "�لزور�ء ب��اأمت �جلاهزية للمبار�ة ونعلم �ن 
فريق  �جلوية لي�ض �سهال لكن �سنلعب بالطريقة 
�جلماعي��ة �لتي متي��ز فريق �لنو�ر���ض من �جل 

قطع  بطاقة �ملرور". 

حت�سري�ت �ل�سقور
 وي�س��ود مع�سك��ر �ل�سق��ور حال��ة م��ن �لتفاوؤل 
نتيج��ة �رتف��اع �ل��روح �ملعنوية للفري��ق، بعد 
�لتحاق  �ملدرب با�سم قا�سم بالوحدة �لتدريبية 
�لأوىل يف �لدوح��ة، وكذل��ك متاث��ل �لالعب��ن 
 �مل�ساب��ن �إىل �ل�سفاء �لتام وع��ودة �ملوقوف 
يف �ملب��ار�ة �ل�سابقة �سام��ح �سعيد �إىل �سفوف 
�لفري��ق.  تل��ك �لعو�م��ل منحت �لفري��ق �لأزرق 
�ندفاع��ا معنويا كبري� قبل موقع��ة �ليوم �أمام 
�ل��زور�ء �ملوؤهل��ة  �إىل نهائ��ي كاأ���ض �لحت��اد 
�لآ�سي��وي، علم��ا ب��اأن مب��ار�ة �لذه��اب �نتهت 
بالتع��ادل �لإيجاب��ي 1-1.  وخا�ض �ل�سقور، 
�آخ��ر وح��دة تدريبي��ة ي��وم �أم���ض يف �مللع��ب 
 �لرئي�س��ي، حيث خا���ض فريق �ل�سق��ور مر�نه 
يف متام �ل�ساع��ة �لتا�سعة م�ساًء، �أي قبل مر�ن 
�لنو�ر���ض ب�ساعة. �لالعب �لغائ��ب عن �ملبار�ة 
�لناب���ض ب�س��ار ر�س��ن  �لوىل وقل��ب �جلوي��ة 
�أك��د �أن��ه ي�سعى لتعوي���ض  غيابه ع��ن �ملبار�ة 
دون  حال��ت  �لت��ي  �لإ�ساب��ة  ب�سب��ب  �لأوىل 

م�ساركت��ه مبب��ار�ة �لذه��اب يف  �أربي��ل.   وقال 
ر�سن ل�)�جلورنال(: "�أ�سعى لأن �أ�سارك زمالئي 
مبهم��ة �لتاأه��ل �إىل �ملبار�ة �لنهائي��ة و�إكمال 
�مل�س��و�ر  نح��و �حلفاظ عل��ى �للق��ب �لآ�سيوي".  
و�أ�س��اف: "ندرك ق��وة �لفري��ق �ملناف�ض بذ�ت 
�لوقت ونحفظ عن ظهر  قلب طريقة �للعب �لتي 
ينتهجه��ا �ل��زور�ء م��ن خ��الل متابعتنا له يف 
�ل��دوري �ملحلي م��ا مينح �لطرف��ن  قدرة على 
ق��ر�ءة �أور�ق �ملناف���ض ب��كل و�س��وح". و�أ�سار 
�إىل �أن "�ل�سق��ور يعي�ض حال��ة معنوية جيدة"، 
موؤكد� �أن "�جلميع على �أمت �جلاهزية ول توجد 
غياب��ات ما مينح �ملدرب ق��درة على �ملناورة 
باأور�ق��ه".  و�أكم��ل: "�أن��ا �سخ�سي��ا �أمتن��ى �أن 
�أق��دم �أد�ء مبثاب��ة  مبار�ت��ن لتعوي�ض �لغياب 
يف �لذه��اب و�أمتن��ى �أن �ك��ون �سبب��ًا يف ف��وز 
فريقي  وتاأهله �إىل �ملبار�ة �لنهائية".  و�ستقام 
�ملب��ار�ة يف متام �ل�ساع��ة �لتا�سعة م�ساًء على 
�ستاد حمد �لكب��ري "�لأر�ض �ملفرت�سة" لنادي 

�لزور�ء يف كاأ�ض �لحتاد �لآ�سيوي. 

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ خاصبغداد ــ خاص

 بغداد - خاص

دخ��ل لع��ب و�سط ن��ادي �آر�سن��ال �لإجنليزي 
حممد �لنني تاريخ �لإجنليزي، بعد فوز فريقه 
بلق��ب كاأ���ض �لحت��اد �لإجنلي��زي، حيث بات 
�أول لع��ب م�ري، يتوج بلق��ب هذه �لبطولة. 
وجنح �أر�سنال يف �لفوز على ت�سيل�سي بنتيجة 

2 / 1 يف �ملب��ار�ة �لنهائي��ة لكاأ�ض �لحتاد 
�لإجنلي��زي �لت��ي �أقيم��ت �لي��وم �ل�سب��ت على 

ملعب "وميبلي".
 و�سارك �لنني كبدي��ل يف �لوقت بدل �ل�سائع 
م��ن �ملب��ار�ة ب��دل م��ن �لت�سيل��ي �أليك�سي���ض 

�سان�سيز ليكتب ��سمه بحروف من ذهب. 
يذك��ر �أن �لنن��ي �نتق��ل �إىل �سف��وف �أر�سن��ال 
مطل��ع ع��ام 2016 قادما م��ن �سفوف بازل 
�ل�سوي���ري. وت��ّوج �لفري��ق �للن��دين بكاأ���ض 
�لحت��اد �لإجنلي��زي للم��رة �ل���13 يف تاريخ 
�لن��ادي كرق��م قيا�س��ي، علم��ا ب��اأن �مل��درب 
�لفرن�س��ي �آر�سن فينجر حق��ق �للقب 7 مر�ت. 
ويعد �لنني من �برز �لالعبن �مل�رين ومن 
�هم عنا�ر كتيبة هيكتور كوبر يف �ملنتخب 

�مل�ري.
�لن��ادي  �لنن��ي يف �سف��وف نا�سئ��ي  وظه��ر 
�لأهل��ي منذ �س��ن �خلام�سة قب��ل �أن يغادر يف 
�سن �ل�16 متجهًا �إىل �ملقاولون �لعرب ليلعب 
يف �سف��وف نا�سئي��ه قب��ل �أن ي�سع��د للفريق 
�لأول بع��د مو�سم��ن فق��ط. تاأل��ق �لنن��ي يف 
�سفوف �ملقاولون و�ملنتخبات �مل�رية مما 
دف��ع نادي بازل �ل�سوي���ري ل�سمه يف يناير 
2013، ويف يناي��ر 2016 �نتق��ل �إىل نادي 

�آر�سنال �لإجنليزي.

 �علن��ت �لهيئ��ة �لإد�ري��ة لن��ادي �ملين��اء، ع��ن 
ت�سمي��ة وزي��ر �لنق��ل كاظ��م فنج��ان �حلمام��ي 
رئي�س��ًا فخري��ًا لإد�رة �لن��ادي. وق��ال �لناط��ق 
با�س��م �لهيئ��ة �لإد�ري��ة لن��ادي �ملين��اء حي��در 
"ت�سمي��ة  �إن  ني��وز"  ل�"�جلورن��ال  �لطائ��ي 
�لوزي��ر رئي�س��ًا فخري��ا للن��ادي و�لت��ي �س��وت 
عليه��ا جمي��ع �أع�س��اء �لهيئ��ة �لإد�ري��ة خالل 
�لجتماع �لذي عقدته ي��وم �م�ض، جاءت للدعم 
�لالحم��دود و�لهتم��ام �ملتو��س��ل من��ه لف��رق 
�لن��ادي". و�أ�س��اف �أن "تكرميه لأبن��اء �لنادي 
م��ن �لريا�سين �لذي��ن حققو� نتائ��ج طيبه يف 
�ل�ستحقاق��ات �ملحلي��ة و�لدولي��ة ورفع��و� بها 
��س��م �لع��ر�ق عالي��ا يف خمتل��ف �ملحافل، كان 

�سببًا �آخر لت�سميته رئي�سًا فخريًا". 
و�ختت��م �لطائي ت�ريحه مو�سح��ًا �أن "�لوزير 
�مل�س��اكل  جمي��ع  وحلحل��ة  بت�سهي��ل  �ساه��م 
و�ملعوق��ات �لت��ي تق��ف يف طريق عم��ل �لهيئة 
�لإد�ري��ة للن��ادي، �سيم��ا �لأزم��ة �ملالي��ة �لتي 
تعر�س��ت لها موؤخر� و�لت��ي �سهدت �نفر�جا بعد 
تدخ��ل �لوزي��ر".  وكان ن��ادي �ملين��اء يع��اين 
م��ن �أزمة مالية خانقة، حي��ث �وعز وزير �لنقل 
كاظ��م فنج��ان �حلمام��ي، ب���رورة �ل���ر�ع 

باإنه��اء �ملتعلق��ات �ملالي��ة و�إط��الق �ملنح��ة 
ل��الإد�رة، حت��ى يت�سن��ى له��ا دف��ع م�ستحق��ات 
�لف��رق �لريا�سية �سيما فريق كرة �لقدم لإكمال 
م�س��و�ره يف بطول��ة كاأ���ض �لع��ر�ق، ف�س��ال عن 

مبارياته �ملتبقية بالدوري �ملحلي".
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