
 تلق��ت اإدارة نادي اأهلي ج��دة اجلديدة برئا�سة 
الأم��ر فه��د ب��ن خال��د، موافق��ة مبدئي��ة م��ن 
امل��درب الأوكراين �سرجي ري��روف للإ�رشاف 
الفن��ي عل��ى فريق الك��رة الأول بالن��ادي خلفا 
لل�سوي���رشي كري�ستيان جرو���س. وطلب املدرب 
الأوكراين مهلة 48 �ساعة اعتبارا من اأم�س للرد 
عل��ى العر�س الذي تلقاه من الإدارة الأهلوية، 
وال��ذي ي�س��ل اإىل ثلث��ة ملي��ن ي��ورو �سنويا 
ملدة مو�سم��ن. وت�سع��ى اإدارة الأهلي للنتهاء 
م��ن ملف امل��درب اجلديد خلل الأي��ام املقبلة 
للب��دء يف الإ���رشاف عل��ى الفري��ق يف املع�سكر 
الداخلي عقب عطلة عيد الفطر املبارك، ومن ثم 

ال�ستعداد لبدء املع�سكر اخلارجي يف النم�سا.
وتتوقع الإدارة و�س��ول املدرب اإىل جدة نهاية 
الأ�سب��وع احل��ايل يف ح��ال موافقت��ه النهائية، 
وذلك لتوقيع العقد يف مقر النادي وعقد موؤمتر 

�سحفي لإعلن تفا�سيل التعاقد.
واأ�س��ارت تقارير �سحافي��ة اأن اإدارة اأهلي جدة 

اأكملت تعاقدها مع لع��ب نادي التعاون اأحمد 
الزين لأربع �سنوات مقابل 10 ملين ريال.

وم��ن املقرر اأن تعلن اإدارة الأهلي عن تفا�سيل 
ال�سفقة ب�سكل ر�سمي خلل ال�ساعات املقبلة.

واأكمل��ت اإدارة الأهلي �سفق��ة الزين بعد �رشاع 
كب��ر مع ن��ادي الحتاد ونادي الن���رش اللذين 

اأرادا الظفر بخدمات اللعب.
من جهة اأخرى، يوا�سل الثلثي معتز هو�ساوي 
وا�سلم �رشاج وعلي عواجي براجمهم التاأهيلية 
ا�ستع��دادا لع��ودة تدريبات الفري��ق الكروي يف 

الأول من يوليو/ متوز املقبل.
ودخ��ل الثلثي برناجم��ا تاأهيلي��ا مبركز فيفا 
الطب��ي بدب��ي ت�سته��دف رف��ع املع��دل اللياقي 
وتقوي��ة الع�سلت، كما تق��رر اأن يدخل اللعب 
ال�س��وري عم��ر ال�سومة يف املرحل��ة الثالثة من 

العلج التاأهيلي بدولة الكويت.
واكد متو�س��ط ميدان نادي اهلي جدة ال�سعودي 
واملنتخ��ب الوطن��ي العراق��ي �سعد عب��د الأمر، 
اأكد بقائ��ه مع ناديه ال�سعودي خلل مناف�سات 
املو�س��م املقب��ل وانه لن يغ��ادر ا�س��وار الفريق 

الأخ���رش مع نهاية املو�سم احلايل كما ن�رش يف 
بع�س املواقع، بح�سب ت�رشيح �سحفي.

وقال م�سدر مقرب من اللعب ل�)اجلورنال( اإن 

"اإدارة ن��ادي الأهلي ال�سع��ودي اكدت مت�سكها 
باللع��ب واإنها لن تنظ��ر اىل العرو�س املقدمة 

اليه من الأندية الأخرى".

وكان��ت ال�سحاف��ة اليوناني��ة ق��د ا�س��ارت اىل 
اق��راب ن��ادي "ب��اوك �سالوني��كا" م��ن الظفر 
بخدم��ات عب��د الأمر مقاب��ل 2 ملي��ون يورو، 

بح�سب موقع باوك 24 اليوناين.
وانت���رشت العدي��د م��ن الخب��ار يف ال�سحاف��ة 
ال�سعودي��ة والعربي��ة اىل اق��راب عب��د الأم��ر 
م��ن الع��ودة اىل ن��ادي القاد�سية بع��د جتربته 
الق�سرة مع اهل��ي جدة، ولكن �رشعان ما نفى 

اللعب ذلك.
املتمثل��ة  ال�سع��ودي  الفري��ق  ادرة  ان  ويب��دو 
بالرئي�س اجلدي��د الأمر فهد بن خالد، متم�سكة 
بجميع لعبيها و�ستعقد �سفقات جديدة لتقوية 

�سفوف الفريق.
ودخ��ل الأمر فهد بن خالد، قائمة حمدودة من 
الأ�سم��اء، تولت رئا�سة "قلع��ة الكوؤو�س"، لأكرث 

من فرة، طيلة تاريخ النادي، منذ تاأ�سي�سه.
 وكّلف��ت الهيئ��ة العام��ة للريا�س��ة ال�سعودي��ة، 
فه��د ب��ن خال��د، برئا�س��ة الأهل��ي، مل��دة �سنة، 
خلًفا لأحمد املرزوق��ي امل�ستقيل، والذي تراأ�س 
النادي مل��دة عام واحد، عق��ب ا�ستقالة م�ساعد 

الزويه��ري. وت��وىل فهد ب��ن خال��د، رئا�سة 
النادي الأهل��ي، للم��رة الأوىل، يف 24 يونيو/
حزي��ران 2010، عق��ب ا�ستقال��ة عب��د العزي��ز 
العنقري، حن مت تزكيته رئي�ًسا ملدة 4 �سنوات، 

من جانب اجلمعية العمومية للنادي.
وق��اد فهد بن خالد، الفري��ق الكروي الأهلوي، 
يف فرته الأوىل، للحتفاظ ببطولته املف�سلة، 
مرت��ن  ال�رشيف��ن،  احلرم��ن  خ��ادم  كاأ���س 
وكاأ���س  و2012،   2011 عام��ي  متتاليت��ن، 
��ا لعامن متتالين  الأمر في�س��ل بن فهد اأي�سً
2012 و2013. وت�س��م قائمة الروؤ�ساء الذين 
تولوا قم��ة اله��رم الإداري يف الن��ادي الأهلي، 
لفرت��ن، 7 اأ�سم��اء، قب��ل اأن يقتحمه��ا الأم��ر 
فه��د بن خال��د، بعد تكليف��ه. والأ�سم��اء ال�سبعة 
ه��ي: عم��ر حمم��ود �سم���س، وعب��د اهلل بحري، 
وعبد الفت��اح يو�سف عبد ربه، والأمر خالد بن 
عب��داهلل، والأم��ر عبد اهلل بن في�س��ل بن تركي، 
وعب��د الرزاق اأبو داود، واأحم��د املرزوقي، علًما 
باأن اأبو داود ت��وىّل رئا�سة الأهلي لفرة ثالثة، 

وهو الوحيد الذي نال هذا المتياز.

اعتزال حمادي أحمد

مدربه يؤكد: المنتخب الوطني بأمس الحاجة له وأنتظر منه قرار العودة
 اأك��د اأم��ن ع��ام اللجن��ة الباراملبي��ة الوطني��ة العراقي��ة فاخ��ر علي 
اجلم��ايل، ان الوفد العراق��ي لبطولة تن�س الطاول��ة اجلارية حاليا يف 
مدين��ة برث الملانية قد حرم من امل�سارك��ة يف البطولة ب�سبب عدم 
منحه تاأ�سرة الدخ��ول اىل الرا�سي الملانية بالرغم من املراجعات 
الكثرة والنتظار الطويل للوفد الذي يراأ�سه ع�سو احتاد اللعبة و�سن 
عب��د الر�س��ا. وقال اجلم��ايل ان "م�سارك��ة العراق يف بطول��ة املانيا 
الدولي��ة كانت مهمة جدا ملا لها من تاأثر ايجابي على رفع امل�ستوى 
الع��ام للعبن من خلل الحت��كاك مب�ستويات عالية م��ن �ساأنها ان 
ترف��ع من امكانيات لعبين��ا الفنية والبدنية والذي��ن كانوا يتطلعون 
اىل م�سارك��ة ناجحة باحل�س��ول على الو�سمة امللون��ة". واأ�ساف ان 
"منتخ��ب الع��راق املتك��ون من �ست��ة لعبن ثلثة من فئ��ة الرجال 
وثلث��ة من فئة الن�ساء حيث ميثل الرج��ال �سعيد مو�سى فئة 8 وعلي 
عب��د الم��ر فئة 8 وحمم��د قحطان فئ��ة 7 بينما ميث��ل الن�ساء �سهر 
عب��د المر فئة 8 وجنلة عماد فئ��ة 4 وحوراء �سعد فئة 3 ا�سافة اىل 

املدرب احمد عبد احل�سن واحلكم الدويل احمد زغر.

 اف��اد م�س��در مق��رب م��ن ادارة ن��ادي املين��اء الريا�س��ي، اأن وزارة 
ال�سب��اب والريا�س��ة منع��ت فري��ق املين��اء م��ن التدريب عل��ى ملعب 
املدين��ة الريا�سي��ة، مبينًا ان هذا الم��ر اثار ا�ستي��اء جماهر فريق 
"ال�سفانا". وقال امل�سدر ل�)اجلورنال( اإن "وزارة ال�سباب والريا�سة 
منع��ت فري��ق املين��اء م��ن اإج��راء تدريبات��ه عل��ى ملع��ب املدين��ة 
الريا�سي��ة"، مبينًا اأن "الوزارة ا�سرطت ا�ستئجار امللعب ودفع مبلغ 
مايل اإزاء تخ�سي�سه لتدريبات الفريق". واأ�ساف امل�سدر الذي ف�سل 
عدم الك�سف عن ا�سمه، اأن "هذا القرار اثار ا�ستياء جمهور امليناء، مما 
دفعه��م اإىل تنظي��م حملة للمطالبة بالعدول ع��ن ذلك القرار". وكانت 
اإدارة املين��اء، قد ا�ستنف��رت كل طاقاتها من خلل ور�سة العمل التي 
اإقامتها ملناق�سة كيفية التو�سل اىل حلول مر�سية لإنهاء هذه الفقرة 
الت��ي باتت توؤرق اجلميع واأ�سب��ح لزاما الإيفاء بها يف املدة الزمنية 
املح��ددة. حيث اك��دت عزمها لط��رق جمي��ع الأب��واب والتحرك على 
مديري��ة �سب��اب وريا�سة الب�رشة من اجل اإي�س��ال �سوتها اىل وزارة 
ال�سباب والريا�سة لغر�س حثها بالإ�رشاع لإبرام عقد ا�ستئجار ملعب 
الفيح��اء، ف�سل عن لقائها بحكومة الب���رشة املحلية وبالتحديد مع 
م�ست�سار املحافظ ل�سوؤون الريا�سة وال�سباب للتن�سيق معه لإبرام عقد 
اإيج��ار ملعب الزب��ر الوملبي كونه تاب��ع اىل الإدارة املحلية ليكون 
ملعبا للفريق يف حال تعرث املفاو�سات مع وزارة ال�سباب والريا�سة. 
وياأت��ي ذلك من اجل اكتمال جميع متطلب��ات نظام الراخي�س الذي 
تتطل��ع جماهر ال�سفانة ان يكون �سمن الندية املحرفة يف املو�سم 

الكروي املقبل.

 
ع�س��ام  م���رش  منتخ��ب  مرم��ى  حار���س  و�س��ل 
احل���رشي اإىل الكوي��ت، ام���س الح��د، م��ن اأج��ل 
امل�سارك��ة يف دورة رم�ساني��ة مع عدد من جنوم 
الع��امل، يف مقدمته��م حار���س بورت��و الرتغايل، 
الإ�سبان��ى اإيك��ر كا�سيا�س.وقال��ت �سحيفة اليوم 
ال�ساب��ع امل�رشية: "احل�رشي ق��ام بت�سجيل حوار 
تليفزيوين مع كا�سيا�س يف الكويت قبل امل�ساركة 
يف فعالي��ات ال��دورة الرم�ساني��ة، عل��ى اأن يعود 
22 يوني��و )حزيران(. "ال�س��د الع��ايل" للقاه��رة 
وتلق��ى احل���رشي دع��وة للم�سارك��ة يف ال��دورة 

الرم�سانية باعتب��اره من اأبرز حرا�س املرمى يف 
تاري��خ الكرة، و�سبق ل��ه احل�سول على لقب اأف�سل 
حار�س يف ق��ارة اأفريقيا عدة م��رات".ويف �سياق 
مت�سل، ق��ال ع�سام احل�رشي اإن ن��ادي التعاون 
ال�سع��ودي مل يتح��دث معه اأو مع م�س��وؤويل ناديه 
ب�س��اأن �سم��ه، مثلم��ا ي��ردد يف بع���س و�سائ��ل 
ت�رشيح��ات  يف  احل���رشي،  الإعلم.واأو�س��ح 
�سحفي��ة اأن��ه "�سم��ع بوج��ود اهتم��ام م��ن نادي 
التع��اون، معت��ًرا اأنه "���رشف كبر" ل��ه، خا�سًة 
اأن "ال��دوري ال�سعودي م��ن الدوريات القوية على 
م�ستوى ال�رشق الأو�سط واملنطقة العربية، كما اأنه 

ي�سهد ح�سوًرا جماهرًيا كبًرا".

والريا�سي��ة  الريا�سي��ة،  دب��ي  قن��وات  دخل��ت   
ال�سعودية، والأردنية الريا�سية، يف �سباق احل�سول 
على حقوق بث البطولة العربية للأندية املقررة يف 
مدينة الإ�سكندرية امل�رشي��ة، من 21 يوليو )متوز( 
وحت��ى اأغ�سط���س )اآب( املقبل��ن. وقال��ت �سحيف��ة 
"الريا�سي��ة" ال�سعودي��ة نق��ًل ع��ن م�سادره��ا، اإن 
اللجن��ة املنظمة حددت 8 ملين و250 األف ريال، 
قيم��ة حق��وق البث لكل قن��اة، عل��ى اأن حت�سم كافة 

الأمور قبل نهاية يونيو )حزيران( اجلاري.
وح�سلت "اأون �سبورت"، وقنوات اأبوظبي الريا�سية، 

والنيل الريا�سية على حقوق البث.

وحتظ��ى البطول��ة مب�سارك��ة ف��رق عربي��ة عريق��ة 
وجماهري��ة، واأوقع��ت القرع��ة التي اأجري��ت ال�سهر 
املا�س��ي يف العا�سم��ة امل�رشية القاه��رة، الأهلي 
امل���رشي والفي�سل��ي الأردين ون���رش ح�س��ن داي 

اجلزائري والوحدة الإماراتي يف املجموعة الأوىل.
وجاء الن���رش ال�سعودي والزمال��ك امل�رشي والفتح 
الرباط��ي املغرب��ي والعه��د اللبن��اين يف املجموعة 

الثانية.
وح��ل اله��لل ال�سع��ودي واملريخ ال�س��وداين والنفط 
العراق��ي والرجي الريا�سي التون�سي يف املجموعة 

الثالثة.

"الفيزا" تحرم تنس طاولة المعاقين 
من المشاركة ببطولة ألمانيا الدولية

جماهير السفانة مستاءة من عدم 
تدرب فريقها على المدينة الرياضية

الحضري يلتقي كاسياس في الكويت

صراع ثالثي على حقوق بث بطولة 
األندية العربية

 واأ�س��اف اأن "ا�ستدعائي ل�سبع��ة لعبن من �سفوف نادي 
الق��وة اجلوي��ة تعر�ست لنتقادات كب��رة، ولكن بف�سل اهلل 
حققن��ا نتائج جيدة واأكدن��ا اننا ن�سع م�سلح��ة البلد فوق 
كل اعتب��ار". واأو�سح اأن "عدم ا�رشاك اأي لعب من ال�سقور 
يف املباراة الأخرة امام اليابان، مل يكن ب�سبب ا�ستجابتنا 
لل�سغوط��ات، وامن��ا ه��ي م�ساأل��ة قناع��ة، متى م��ا وجدت 
يف مب��اراة م��ا ان اللعب��ن ال�سبعة )لعبو الق��وة اجلوية( 
ي�ستحق��ون اللع��ب فحينه��ا �ساأ���رشك جميعهم"، لفت��ًا اإىل 
اأن��ه "ال��كادر التدريبي ينظ��ر دائمًا اىل م�سلح��ة املنتخب، 
ولدي��ه دراي��ة كافية ويقف عل��ى اأر�سية �سلب��ة ولن يتاأثر 
ب�سغوطات ال�سارع الريا�س��ي". واأكمل بالقول: اأن "جميع 

اللعب��ن بالن�سب��ة لن��ا �سوا�سي��ة، ونح��ن نوؤم��ن ب�سيا�سة 
الحت��واء، والدليل انن��ا اعطينا فر�سة اأخ��رى ليا�رش قا�سم 
وج�س��ن مرام وغرهم من اللعب��ن". واكد "اجلرنال" اأن 
"حم��ادي احمد من اللعب��ن املمتازين واجليدين، ولديه 
طم��وح بارتداء قمي���س املنتخب الوطني واللع��ب ا�سا�سيًا، 
ولكن مل يحالف��ه احلظ مع اغلب املدربن الذين توالوا على 
تدري��ب املنتخب الوطني، لذلك فهو لديه رغبة �سديدة للعب 
ا�سا�سي��ًا يف �سف��وف ا�س��ود الرافدي��ن وهذا ب�سب��ب حر�سه 
وطموحه الكبر خلدمة قمي�س بلده". واأو�سح "جل�ست مع 
اللعب واأكدت له مدى اأهميته للمنتخب الوطني، وباأنه من 
الأوراق املهم��ة بالن�سبة يل وللكادر التدريبي امل�ساعد وان 
اأب��واب العودة مفتوحة له، و�سنعطيه كل الوقت للتفكر كي 
يرت��دي قمي�س املنتخ��ب جمدداً". وبن قائ��ًل: "انا اعرف 

حمادي جي��داً، فهو لعب حري�س ان كان مع القوة اجلوية 
او املنتخ��ب الوطن��ي، وان��ا اك��دت ل��ه لأكرث من م��رة باأن 
املنتخب الوطني باأم�س احلاجة له"، م�سراً اإىل اأن "علقته 
باللع��ب ممتازة جداً ولي�س هو فح�سب وامنا جميع لعبي 
املنتخ��ب الوطني ونادي الق��وة اجلوية". وكان حمادي قد 
اأعل��ن عن اعتزاله اللعب دوليًا، عقب نهاية مباراة املنتخب 
الوطني امام اليابان والت��ي انتهت بالتعادل بهدف ملثله. 
ومل ي�س��ارك حم��ادي يف تلك املباراة، ولكن��ه لعب ا�سا�سيًا 
اأمام الأردن وكوري��ا اجلنوبية. وقال حمادي عر �سفحته 
يف موق��ع التوا�سل الجتماعي "في�سب��وك" "دوليًا، انتهى 
امل�س��وار" يف ا�سارة اىل نهاية م�سواره م��ع ا�سود الرافدين. 
وف�س��ل "الذباح" كم��ا يلقبه جمهور الق��وة اجلوية، التفرغ 
للع��ب م��ع نادي��ه واملناف�سة عل��ى لق��ب ال��دوري العراقي 

املمت��از لك��رة القدم. واأح��رز حمادي حت��ى الن 9 اهداف 
يف ال��دوري املحلي مع فريق الق��وة اجلوية. وقدم حمادي 
م�ست��وى كب��ر يف بطول��ة كاأ�س الحت��اد ال�سي��وي، العام 
املا�سي، حيث �ساه��م ب�سكل كبر يف تتويج فريقه باللقب 

للمرة الأوىل يف تاأريخه وتاأريخ الأندية العراقية.
واحتل املهاجم العراقي �سدارة هدايف البطولة بر�سيد 16 

هدفًا يف 11 مباراة.
وت�س��اوى حمادي يف املركز الثاين يف ترتيب اأف�سل هداف 
يف ن�سخ��ة واح��دة من البطولة، مع التون�س��ي ع�سام جمعة 
لع��ب الكوين��ي الكويتي الذي �سجل 16 هدف��ًا يف البطولة 
ع��ام 2013، يف ح��ن ل زال الرازيلي ريك��و يحمل الرقم 
القيا�س��ي مبجم��وع 19 ه��دف يف ن�سخة ع��ام 2008 مع 

املحرق البحريني. 

اأكد مدرب املنتخب الوطني ونادي 
القوة اجلوية با�سم قا�سم، اأن 

مهاجم ال�سقور حمادي احمد من 
الالعبني املوؤثرين يف كتيبة ا�سود 

الرافدين، مبينًا اأن املنتخب الوطني 
باأم�س احلاجة اىل خدماته، فيما 
اأو�سح اأنه ينتظر القرار النهائي 
من الالعب خالل الفرتة املقبلة. 

وقال قا�سم يف ت�سريح خا�س 
لـ)اجلورنال( "منذ ا�ستالمي ملهمة 

قيادة املنتخب الوطني، و�سحنا 
للجميع باأننا ننظر اىل جميع 

الالعبني بنظرة واحدة ونقف على 
م�سافة واحدة من اجلميع وال 

نفرق بني العب واخر".

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاص
بغداد - خاص

بغداد - خاص

 اأكد وزير ال�سباب والريا�سة عبد احل�سن عبطان، 
اأن ف��رة اختب��ار "رف��ع احلظ��ر" ع��ن امللع��ب 
العراقية انته��ت بنجاح �ساحق يف مباراة الأردن 
الودية على ملعب الب�رشة الدويل، مبينًا اأن جميع 
الحت��ادات ريا�سي��ة والندية مطالب��ون بتعزيز 
ق��درة الع��راق عل��ى اإقام��ة البط��ولت مبختل��ف 
الألعاب. وقال عبط��ان يف ت�رشيح ن�رشه املوقع 
الر�سم��ي لل��وزارة اإن "م��ا ي�سمى بف��رة الختبار 
او املراقب��ة ق��د انته��ت فعليا بنج��اح �ساحق يف 
الب���رشة، و�سيتعزز بعد اي��ام يف كربلء املقد�سة 
وم��ن قبل��ه باأربي��ل، وه��ي دللت كب��رة نح��ن 
واثقون منها متامًا بان احلظر قد طويت �سفحته 
اىل الب��د"، موؤك��داً ���رشورة "الع��داد للبطولت 
وا�ست�ساف��ات �ستدخ��ل معه��ا حمافظ��ات اخرى 
ومن�سئ��ات ريا�سي��ة جدي��دة غاي��ة يف اجل��ودة 

الق��دم  ك��رة  ولي���س  اللع��اب  والتق��ان جلمي��ع 
وحدها".

وتابع بالق��ول ان "اجلميع من احتادات ريا�سية 
واندي��ة وغره��ا مطالب��ون بتعزيز ق��درة العراق 
الريا�سي��ة يف جتمي��ع الفرق واقام��ة املنا�سبات 
والبط��ولت مبختل��ف الألعاب، وه��ي ل ميكن ان 
تك��ون اأ�سع��ب م��ن ���رشوط ومتطلب��ات الحت��اد 

الدويل لكرة القدم".
باأن�سط��ة  مطالب��ة  "الحت��ادات  اأن  واأو�س��ح 
وفعاليات �ساندة اثن��اء اقامة اي منا�سبة كروية 
وا�ستثمار الزخ��م اجلماهري لإقام��ة الفعاليات 
الريا�سية بالألعاب الفردي��ة واجلماعية، كما ان 
وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة بكام��ل ثقلها م�ستعدة 
ال��دورات التطويري��ة يف الدارة  متام��ا لإقام��ة 
والتنظي��م والتجهي��ز ول��ن تدخر جه��دا يف �سبيل 
اع��لء �س��ان الريا�س��ة العراقية من وح��ي العمل 

امل�سرك والتعاون لهدف الجناز والطموح". 

 و�س��ل نادي نفط الو�سط، اأم�س الحد، اىل حمافظة 
الب�رشة ا�ستعداداً ملواجه��ة اأ�سحاب الأر�س نادي 
املين��اء على ملعب ج��ذع النخلة �سم��ن مناف�سات 
اجلول��ة ال�ساد�س��ة ع�رش م��ن الدوري املمت��از لكرة 
الق��دم. وخا���س فريق نفط الو�س��ط مرانه الأول يف 
الب�رشة، م�ساء الم�س، من اجل الو�سول اىل اق�سى 
درج��ات ال�ستعداد قبل مواجه��ة امليناء يف اللقاء 

املرتقب.
ويح��اول فري��ق "عندلي��ب الف��رات" حتقي��ق الفوز 
الأول ل��ه، حتت قيادة مدربه اجلديد هاتف �سمران، 
بعدما عن خلفًا للم��درب اأيوب اودي�سو، الذي ترك 

مهمة تدريب الفريق لأ�سباب مادية.
وكان اجلهاز الفني لفريق نفط الو�سط، قد قرر عدم 
خو���س اية مباراة م��ا مل يراجع احت��اد الكرة يف 

قرارات��ه ومين��ح الفري��ق فر�سة خو���س مناف�سات 
بطول��ة الندي��ة العربية التي �ستق��ام يف جمهورية 
م�رش العربي��ة خلل ال�سهر املقبل والتي تعد اقوى 

من بطولة كاأ�س الحتاد ال�سيوي.
يف املقاب��ل يح��اول فري��ق امليناء ا�ستع��ادة نغمة 
النت�سار التي غابت عن الفريق يف اخر مواجهتن 
ام��ام ال��زوراء والق��وة اجلوي��ة، حيث يطم��ح اأبناء 
امل��درب غ��ازي فهد توحي��د ال�سفوف بع��د اجتياز 
الفري��ق  لعب��ي  جمي��ع  وت�سل��م  املالي��ة  الزم��ة 

مل�ستحقاتهم املالية.
ويحتل فريق نفط الو�سط املركز الثالث بر�سيد 58 
نقط��ة، حيث لعب 29 مباراة، اأحرز من خللها 16 

انت�ساراً و10 تعادلت و3 هزائم.
فيم��ا يحت��ل امليناء املرك��ز ال�ساد���س، بعدما لعب 
29 مب��اراة، ح�سد من خللها 14 انت�ساراً و10 

تعادلت و5 هزائم.

أهلي جدة يبحث عن مدرب جديد ويبرم صفقات جديدة الستعادة المجد

عبطان: طوينا صفحة الحظر إلى األبد نفط الوسط يصل إلى البصرة تحضيرًا لمواجهة الميناء
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