
 
 يختت��م ممثل العراق ن��ادي نفط الو�شط، م�شاركته 
يف البطولة العربية للأندية، اليوم، مبواجهة نادي 
املري��خ ال�شوداين يف اجلول��ة الثالثة والأخرية من 
دور املجموع��ات. وتع��د ه��ذه املب��اراة حت�شي��ل 
حا�ش��ل بالن�شب��ة للفريقني، بعد تاأك��د خروجهما 
م��ن البطول��ة، ال ان اأبن��اء املدرب هات��ف �شمران 
يرغبون بتح�ش��ني موقعهم يف �شلم الرتتيب، حيث 
يحت��ل فريق نفط الو�شط املركز الثالث يف البطولة 
بعدم��ا جم��ع نقط��ة يتيمة اأم��ام كل م��ن الرتجي 
التون�ش��ي وردي��ف اله��لل ال�شعودي. نف��ط الو�شط 
خ���ر يف مبارات��ه الأوىل به��دف دون رد ب�شب��ب 
الأخط��اء التحكيمي��ة الفادح��ة، وتع��ادل ايجابيًا 
بهدف��ني ام��ام ردي��ف ن��ادي اله��لل ال�شع��ودي. 
امل��درب امل�شاع��د لفريق نفط الو�ش��ط، علي ها�شم، 
هاج��م جلن��ة احل��كام يف الحت��اد العرب��ي لك��رة 
الق��دم، متهم��ًا حكم مب��اراة نفط الو�ش��ط والهلل 
العراق��ي  الفري��ق  بحرم��ان   ،)2-2( ال�شع��ودي 
م��ن ه��دف �شحي��ح، يف اجلول��ة الثانية م��ن دور 

املجموعات ببطولة الأندية العربية. وقال ها�شم، 
يف ت�ريح��ات �شحفي��ة "يبدو اأن هن��اك م�شكلة 
للح��كام م��ع نف��ط الو�ش��ط، ليتك��رر اخلط��اأ نف�شه، 
فبعد ف�شيحة مب��اراة الرتجي التي اأف�شدها احلكم 
امل�شاع��د الليب��ي، تك��رر ال�شيناري��و اأم��ام الهلل، 
بوا�شط��ة احلك��م امل�شاع��د ال�ش��وري عل��ي اأحم��د". 
��ا هدًفا لنفط  وكان احلك��م امل�شاعد ق��د األغى اأي�شً
الو�شط يف لق��اء الرتجي باجلول��ة الأوىل )1-0(، 
وا�شتبعد احلكم على خلفية هذا القرار من البطولة. 
واأ�ش��اف املدرب امل�شاعد: "نفط الو�شط بات كب�ش 
ف��داء ل�ش��وء التحكيم، والختي��ار اخلاطئ للطواقم 
التحكيمية، بل اأن هذه الأخطاء قتلت طموح الفريق 
واأبعدت��ه عن البطولة، وهن��ا يربز ال�شوؤال، ما الذي 
�شي�شتفي��ده نفط الو�شط م��ن معاقبة احلكم؟ طاملا 
اأن��ه اأُبع��د ع��ن املناف�شة نتيج��ة اأخط��اء كارثية". 
واعت��رب ها�ش��م اأن فريقه "م��ن اأف�ش��ل الأندية يف 
البطول��ة، وكان �شي�شبح مناف�ًش��ا قوًيا على لقبها 
لول الأخطاء التحكيمي��ة". املدرب هاتف �شمران، 
و�ش��ف التع��ادل باأنه اأ�شبه باخل�ش��ارة، حيث اأبعد 
الفري��ق ع��ن املناف�شة. واتف��ق �شمران م��ع رئي�ش 

الن��ادي عل��ى اأن "الفري��ق اأهدر يف ال�ش��وط الأول 
5 اأه��داف حمققة، م��ا اأتاح للهلل فر�شة العودة 
اإىل املب��اراة، اللعب��ون ابتعدوا عن اأج��واء اللقاء 
لدقائ��ق ب�شيط��ة، ا�شتثمره��ا اله��لل يف ت�شجي��ل 
هدفني.. متكنا من العودة و�شغطنا بكل ثقلنا بعد 
ذلك من اأجل حتقيق الفوز، لكن احلظ مل يحالفنا". 
واأ�ش��اف: "احلكم األغى هدًفا بداعي الت�شلل، لندفع 
ثم��ن الأخط��اء التحكيمي��ة، الت��ي �ش��ادرت م��ن 
الفري��ق 3 نق��اط اأم��ام الرتجي التون�ش��ي". واأ�شار 
امل��درب اإىل اأنه �شعى للمجازفة يف الدقائق الع�ر 
الأخ��رية، لإحراز هدف "لكن فريقنا اأهدر 3 فر�ش 
�شانحة، حيث ينق�شنا مهاجم قنا�ش يح�شن اإنهاء 
الهجمات". اأما مدافع الفريق، �شعد عطية، فاأكد اأن 
"ال�شتهانة بالفريق املناف�ش ت�شببت لنا يف هذه 
النتيجة، التي تعد خ�ش��ارة، حيث اأهدر مهاجمونا 
ا باجلمل��ة، وبالتايل كنت اأتوقع �شخ�شًيا اأن  فر�شً
كرة القدم �شتعاقبنا، بعد ال�شيناريو املوؤمل ل�شياع 
الفر�ش يف ال�شوط الأول". واأ�شاف اأن لعبي نفط 
الو�ش��ط ا�شتهانوا بفريق اله��لل بعد انتهاء ال�شوط 
الأول "وبالت��ايل م��ن الطبيع��ي اأن يك��ون فري��ق 

��دم لعبونا  اله��لل بو�ش��ع اأف�شل، حي��ث �شُ
ا اأخرى". و�شمن م�شل�شل  بهدفني، واأ�شاع��وا فر�شً
اإخفاق��ات البطولة العربي��ة، تعر�ش احلكم الدويل 
العراق��ي عل��ي �شب��اح، اىل العت��داء بع��د نهاي��ة 
املب��اراة التي قادها ب��ني فريقي الأهلي امل�ري 
ون���ر ح�ش��ني داي اجلزائري والت��ي انتهت بفوز 
الأول 1-2 يف البطول��ة العربي��ة للأندية املقامة 
مناف�شاته��ا يف م���ر. وتعر�ش �شب��اح للعتداء 
واحتجاج��ات عنيفة من قبل لعب��ي ن�ر ح�شني 
داي ب�شب��ب الق��رارات الت��ي اتخذه��ا يف املب��اراة 
واحت�شابه ركل��ة جزاء لفريق الأهلي. ومن جانبه، 
اعت��ذر امل��درب نبي��ل نغي��ز، املدي��ر الفن��ي لن�ر 
ح�ش��ني داي، للجمي��ع عما بدر م��ن لعبي الفريق، 
م��ن اعرتا�ش��ات، وخروج ع��ن الن���ش.  واأ�شار اإىل 
اأن م��ا حدث جاء ب�شب��ب الروح العالي��ة للعبني، 

وحزنهم بعد اخل�شارة وتوديع البطولة.
 واأ�شاف: "فريقي يعاين من متاعب بدنية، وبع�ش 
الغياب��ات، وحر�شنا على التاأم��ني الدفاعي، اأمل 
يف اإح��راز ه��دف، وهو ما مت بالفع��ل، ولكن عودة 

الأهلي ال�ريعة �شعبت املهمة".

بعد نتائج التصفيات

قاد جنم املنتخب الوطني ال�شابق كرار جا�شم، فريقه اجلديد �شنعت األولمبي يتجنب مواجهة كبار القارة ويدخل المستوى األول في نهائيات آسيا
نف��ط عب��ادان اىل اأول اإنت�ش��ار يف اإفتتاحي��ة مباريات��ه يف الدوري 
الإي��راين عل��ى و�شيف املو�ش��م ال�شاب��ق وفريقه ال�شب��ق ” اإ�شتقلل 
طهران ” بهدف وحيد جاء عن طريق ركلة جزاء يف الدقيقة 18 من 
اللقاء. املباراة بداأت ب�شغط كبري لأهل الدار ” �شنعت نفط ” وكانوا 
عل��ى و�ش��ك الت�شجيل عند الدقيق��ة ال�شابعة لكن الك��رة اأ�شلت طريق 
ال�شباك لي�شتمر ال�شغط حتى الدقيقة 18 حني دون ” جا�شم ” هدف 
التق��دم بعد ركلة ج��زاء نفذها بنجاح ، ليبقى احلال على ماهو عليه 
حت��ى نهاية اللق��اء والذي ك�شب فيه �شنعت نف��ط عبادان نقاطا يف 
غاي��ة الأهمية يف بداية م�شوار ال��دوري. العراقي كرار جا�شم �شارك 
ا�شا�شي��ا ولغاية الدقيقة 76 ، حي��ث قدم مباراة كبرية ، قام خللها 
ب�شناعة �شت فر�ش حمحقه لزملئه ، مل يوفقوا يف ت�شجيلها ، و�شدد 
كرة ردتها خ�شبات املرمى لكنه توج اداءه بهدف الفوز ، ليلقى بعد 
ذل��ك اإ�شادة كبرية من جماهري الفري��ق. بعد الفوز اإحتل �شنعت نفط 
عبادان املركز اخلام�ش بالت�شاوي مع الفرق الأربع الأوىل بر�شيد 3 
نق��اط ، فيما اإحتل اإ�شتقلل طهران املركز الثالث ع�ر بر�شيد خال 

من النقاط من بني �شتة ع�ر فريقا.

 يخو���ش منتخبنا الوطن��ي للنا�شئني بالكرة الطائرة، الحد، يف متام 
ال�شاعة اخلام�شة ع�راً مباراته الثانية امام املنتخب العماين حل�شاب 
املجموع��ة الثانية �شمن مناف�ش��ات البطولة العربي��ة اجلارية حاليا 
يف قاع��ة ق���ر الريا�شة بالعا�شم��ة الردنية عّم��ان. وي�شعى ليوث 
الرافدي��ن اىل حتقي��ق النت�شار الول يف البطولة م��ن بوابة املناف�ش 
الُعم��اين بعد التع��ر يف اجلولة الوىل امام املنتخ��ب البحريني برغم 
الداء الرجويل لكتيبة املدرب التون�شي عامر ن�راوي ا�شاد به جميع 
احلا�ري��ن واملتابعني كون الحم��ر البحريني املر�شح ال�شاخن لنيل 
لقب هذه البطولة. رئي�ش وفد منتخبنا جميل العبادي، اأكد ان "مباراة 
الي��وم �شتكون خ���راء خال�شة"، مبين��ا ان "ملف اللق��اء الول بات 
يف ط��ي الن�شيان". وق��ال العبادي: ان "منتخبنا جدي��ر بخطف الفوز 
م��ن مناف�شه العماين الذي ق��دم مباراة كبرية اول اأم�ش امام المارات 
وا�شتطاع من الفوز عليه بثلثة ا�شواط من دون رد ال ان ذلك ل يعني 
ان كتيبتن��ا �شتقف عاجزة، بل �شن�شعى جاهدين على احراج املناف�ش 
وخط��ف الفوز". وا�شاف: "اجلميع يعلم جيدا ان الفريق البحريني من 
اق��وى الفرق ال�شيوية ولي�شت العربية فح�ش��ب وقد حظي بفرتة اعداد 
طويلة  و�شيدخل للمناف�شة ببطولة العامل ال ان لعبينا كانوا الف�شل 
يف ال�شوط��ني الول والث��اين وب�شب��ب اخط��اء فردي��ة ح�ش��م املناف�ش 
ا�شواط اللقاء". وا�شار العبادي اىل ان "اخل�شارة الوىل ل تعني نهاية 
املط��اف �شيم��ا وان نظام البطولة مينح اجلمي��ع حظوظ املناف�شة يف 
الدوار التمهيدي��ة ال انن��ا �شرنف��ع �شعار الفوز يف جمي��ع املباريات 
وبع��د ان اغل��ق مل��ف اخل�ش��ارة لتع��ود الج��واء مثالية وب��ات جميع 
اللعبني باأف�شل حالتهم املعنوية لإكمال املهمة بال�شورة املثلى".

اختتمت بطول��ة املراكز الوطنية بكرة القدم مب�شاركة 
فروع املحافظات و�شيفت مناف�شاتها وزارة ال�شباب 
والريا�ش��ة، دائ��رة �ش��وؤون الأقالي��م واملحافظ��ات/ 
املرك��ز الوطني يف ملعب الراحل عل��ي ح�شني �شهاب 
باملدين��ة ال�شبابي��ة، ومت اختيار 13 لعبًا من املركز 
الوطني يف بغداد وف��روع املحافظات للن�شمام اإىل 
ت�شكيلة املنتخب الذي يوا�شل حت�شرياته للمناف�شات 
الآ�شيوي��ة بع��د �شل�شلة مع�شكرات تدريبي��ة ومباريات 
جتريبية حمليًا وخارجي��ا. وت�شكيلة امللك التدريبي 
ملنتخ��ب النا�شئني حتت 16 �شن��ة بقيادة علي هادي 
وم�شاعدي��ه احمد جمع��ة و�شاكر حمم��د �شبار وعلي 
ح�شني م�ربت مدرب حرا�ش املرمى، واملدير الإداري 
علي وهي��ب، ت�شم حاليًا لعب��ي املركز الوطني وهم 

) حمم��د ح�شن حار���ش املرمى ور�ش��ا نا�ر وخالد 
فري��د ويا�شني ك��رمي وكرار ع��لء واحمد عب��د المري 
وعبد ال��رزاق قا�شم م��ن بغداد، ويو�ش��ف ليث حار�ش 
مرم��ى وم�شطفى رحمن وحممد علي عطية من بابل، 
وزي��د جن��اح وعب��د اهلل ح�ش��ون وامري ح�ش��ن فنجان 
م��ن النج��ف(. فيم��ا يوا�ش��ل الع�رات م��ن اللعبني 
مم��ن ينتم��ون اإىل املرك��ز الوطن��ي بك��رة الق��دم يف 
بغ��داد وف��روع املحافظات، ح�شوره��م يف ت�شكيلت 
املنتخبات الوطني��ة للفات الخرى اخلا�شة بالفئات 
العمري��ة، حتت ا�راف م��درب منتخ��ب الأ�شبال �شعد 
ها�ش��م، ومنتخب الرباعم حتت قي��ادة املدرب في�شل 
عزي��ز، وكذلك منتخب موالي��د 2006 بقيادة املدرب 

طالب جلوب.

بداأ املنتخب الوطني الن�ش��وي لكرة ال�شلة، مع�شكره 
التدريبي يف مدينة ال�شليمانية ا�شتعداداً للم�شاركة 
يف البطول��ة العربية الت��ي تنظمها القاهرة �شهر اآب 
املقب��ل. وق��ال مرا�ش��ل )اجلورن��ال( اإن "املنتخ��ب 
الوطني لكرة ال�شلة بداأ مع�شكره التدريبي يف مدينة 
ال�شليمانية ا�شتعداداً للم�شاركة يف البطولة العربية 
يف القاه��رة ال�شهر املقبل"، لفتًا اإىل اأن "اللعبات 
يخو�ش��ن وحدت��ني تدريبيت��ني يف الي��وم الواح��د 
من اج��ل ال�شتع��داد الت��ام لبطولة القاه��رة ال�شهر 
املقبل". واأ�ش��اف اأن "رئي�ش الحتاد العراقي لكرة 
ال�شل��ة ح�ش��ني العميدي، اأج��رى زي��ارة اىل مع�شكر 
املنتخ��ب الن�شوي يف مدينة ال�شليمانية للطمئنان 

عل��ى ا�شتعدادات املنتخب". واأ�ش��اف اأن "العميدي 
اطلع خلل زيارته على تدريبات املنتخب الن�شوي 
م��ن اجل الطمئن��ان على توفري جمي��ع املتطلبات 
والت�شهي��لت اللزم��ة لإجناح املع�شكر ال��ذي اأقيم 
يف قاع��ة مدر�شة املوهوبني الت��ي ترعاها منظمة 
زمي��ا لتطوير الريا�شة مبدين��ة ال�شليمانية". وتابع 
اأن "رئي���ش الحت��اد، طالب اللعبات بب��ذل املزيد 
م��ن اجلهد م��ن اجل الو�ش��ول اىل ال�شتع��داد التام 
للبطول��ة العربي��ة الت��ي �شتنطل��ق مناف�شاته��ا يف 
الراب��ع من �شه��ر اآب املقبل يف م���ر، موؤكداً دعمه 
الت��ام للمنتخب وثقته بتحقيق نتائ��ج اإيجابية يف 

البطولة املرتقبة". 

كرار يعود إلى التألق من جديد

طائرة الناشئين تبحث عن 
االنتصار من بوابة عمان

نسوي السلة يبدأ استعداداته للبطولة العربية

13 العبًا جديدًا في كتيبة علي هادي

و�شن��ف الحت��اد الآ�شي��وي املنتخ��ب الأوملب��ي يف امل�شتوى 
الأول، بع��د تاأهل��ه اإىل النهائيات يف �ش��دارة املجموعة التي 

�شمت منتخبات ال�شعودية والبحرين وافغان�شتان.
وجاء ت�شنيف املنتخبات املتاأهلة كالآتي: )امل�شتوى الأول(: 
ال�ش��ني - الياب��ان - كوري��ا اجلنوبي��ة – الع��راق، )امل�شتوى 
اأ�شرتالي��ا،   – ال�شمالي��ة  كوري��ا   - الأردن   - قط��ر  الث��اين(: 
)امل�شت��وى الثال��ث(: اأوزبك�شت��ان - �شوري��ا - ال�شعودي��ة – 
تايلن��د، )امل�شت��وى الراب��ع(: فيتن��ام - عم��ان - فل�شطني – 

ماليزيا.
و�شتق��ام بطول��ة اآ�شي��ا بال�شني يف يناير / كان��ون الثاين من 

العام املقبل.

به��ذا الت�شني��ف �شيتجنب املنتخ��ب الوطن��ي مواجهة ال�شني 
)�شاحبة الأر�ش( والياب��ان �شاحبة اللقب و الو�شيف كوريا 
اجلنوبي��ة يف دوري املجموع��ات. فيم��ا �شتك��ون منتخب��ات 
قط��ر، الأردن، كوريا ال�شمالية، اأ�شرتالي��ا، اأوزبك�شتان، �شوريا، 
ال�شعودي��ة، تايلند، فيتنام، عمان، فل�شطني، ماليزيا جميعها 

مر�شحة لتكون �شمن جمموعة املنتخب الأوملبي.
ل��و ا�شتذكرن��ا بطولة الع��ام املا�شي، فاأن املنتخ��ب الأوملبي 
كان �شمن اأف�شل املنتخبات يف البطولة ولكن خ�شارته بهدف 
قات��ل ام��ام الياب��ان يف الوقت الإ�ش��ايف، ق�شى عل��ى اأحلم 
كتيب��ة امل��درب عب��د الغن��ي �شهد يف بل��وغ املب��اراة النهائية 
ومواجه��ة كوري��ا اجلنوبي��ة. ام��ا يف الت�شفي��ات املا�شي��ة، 
ف��اأن املنتخ��ب الأوملب��ي كان الأف�ش��ل على الط��لق، بعدما 
ق��دم م�شتويات كبرية ومتكن من احل�شول عل��ى الكاملة امام 

منتخبات اأفغان�شتان والبحري��ن وال�شعودية. وكانت الأخطاء 
قليل��ة ج��داً، بل تكاد ان تكون معدوم��ة يف املباريات الثلث، 
لكن رغم ذلك فاأن املدرب عبد الغني �شهد يوؤكد �رورة احلذر 
وت�شحيح الأخطاء يف النهائيات، حيث اأو�شح اأن فريقه حقق 
اله��دف الذي جاء من اجل��ه يف ت�شفيات اآ�شيا، فيما اأكد �شعيه 
اىل ت�شحي��ح الأخط��اء يف نهائيات اآ�شيا الع��ام املقبل. وقال 
�شه��د اإن "الف��وز الذي حتقق عل��ى املنتخب ال�شع��ودي مل يكن 
�شهل، ب��ل اننا واجهنا منتخبًا مميزاً وميتلك لعبني مهاريني 
وعمل��وا على جماراتنا بالرغم م��ن تقدمنا بهدفني يف ال�شوط 
الول م��ن املب��اراة". وا�ش��اف "حققنا اله��دف املن�شود الذي 
جئنا من اجل��ه يف هذه الت�شفيات وهو التاأهل اىل النهائيات 
ال�شيوي��ة، وكانت رغبتنا كبرية منذ دخولنا اليها باأن نتاأهل 
كاأول ع��ن املجموع��ة ول نبح��ث ع��ن التاأه��ل كو�شيف فيها 

ونبع��د اأنف�شنا ع��ن هذه الحتمالت التي كن��ا ل نريد الدخول 
فيها". واو�شح "احرازنا لهدفني يف ال�شوط الول من املباراة 
عزز الروح املعنوية لدى اللعبني الذين ظهروا مب�شتوى كبري 
يف ه��ذه املواجه��ة ومتكنوا م��ن فر�ش ا�شلوبه��م وكان هناك 
تنظيم عايل وكبري يف اأدائهم". وبني بالقول: "بعد حالة الطرد 
هاج��م املنتخب ال�شعودي بكثافة عددية وا�شتحوذ على اجواء 
املب��اراة، ال اننا عرفنا كيفية عدم ف�شح املجال لهم للت�شجيل 
وحققنا ما نريده". واختتم ت�ريحه قائًل: "ابارك للجماهري 
العراقي��ة التاأه��ل اىل نهائي��ات ا�شي��ا، واجلمي��ع يبح��ث ع��ن 
النتائ��ج يف هك��ذا ت�شفيات، لذلك رغبتنا كان��ت وا�شحة باأن 
احل�ش��م �شيكون ل�شاحلنا، والهم انن��ا حققنا الهدف الرئي�شي 
وما ن�شبو اليه و�شنعمل على الكثري من المور التي من �شاأنها 

ان تخدمنا خلل النهائيات املقبلة".

اأعلن االحتاد 
االآ�سيوي لكرة القدم، 

ت�سنيف املنتخبات 
املتاأهلة اإىل نهائيات 

اأمم اآ�سيا دون 23 
عامًا التي �ستقام 

العام املقبل يف 
ال�سني، حيث حمل 

الت�سنيف اخبارًا 
�سارة اىل املنتخب 
االأوملبي بعد تاأكده 
من جتنب مواجهة 

كبار القارة ال�سفراء.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

  بغداد - خاصبغداد - خاص
وافق مدرب نادي الوح��دة ال�شوري ح�شام ال�شيد، 
على عر�ش تدريب ن��ادي الزوراء املو�شم املقبل، 
فيم��ا ا�شرتط عل��ى اإدارة الفريق التعاق��د مع اأحد 
لعب��ي خ��ط و�شط ن��ادي الوح��دة. وق��ال م�شدر 
م��ن داخل اأروقة ن��ادي ال��زوراء ل�)اجلورنال( اإن 
"امل��درب ال�شوري ح�شام ال�شيد، وافق على قيادة 
دف��ة ن��ادي ال��زوراء خ��لل مناف�ش��ات املو�ش��م 
املقب��ل". واأ�شاف اأن "اإ�رار اإدارة نادي الزوراء 
عل��ى جل��ب امل��درب كان ل��ه ال��دور احلا�ش��م يف 
موافق��ة ال�شيد على عر���ش النوار���ش"، لفتًا اإىل 
اأن "الإدارة وعدت املدرب بتنفيذ جميع مطالبه".
واأكم��ل امل�ش��در اأن "ال��زوراء ف�شل خي��ار ح�شام 
ال�شي��د، ب�شب��ب ك��رة الق��دم اجلميلة الت��ي يقدمها 
با�شتخدام��ه الط��رق احلديث��ة يف التدريب، ف�شًل 

وتفج��ري  ال�شب��اب  باللعب��ني  اهتمام��ه  ع��ن 
طاقاتهم".

وتاب��ع اأن "ال�شي��د ا�ش��رتط عل��ى اإدارة ال��زوراء، 
التعاقد م��ع عدد من اللعبني وعلى راأ�شهم لعب 

ارتكاز الوحدة ال�شوري، خالد املبي�ش".
ولف��ت اىل ان "املفاو�ش��ات م��ع املبي���ش ت�ش��ري 
ب�شورة اإيجابية وو�شلت اىل مراحلها النهائية"، 
مو�شح��ًا اأن "ما ينق�ش اعلن ال�شفقة هو توقيع 

اللعب يف فرتة النتقالت ال�شيفية املقبلة".
و�شب��ق للمبي���ش متثي��ل فريق زاخ��و العراقي يف 
املو�شم احل��ايل، يف املرحل��ة الأوىل من الدوري، 
قب��ل ان ينتق��ل اىل �شف��وف الوح��دة بطل��ب م��ن 

املدرب ح�شام ال�شيد.
وقد اأعلنت اإدارة ن��ادي الزوراء، ان مدرب الفريق 
ع�ش��ام حمد �شيغادر نهاية املو�شم احلايل ب�شبب 

انتهاء عقده الذي ي�شتمر حتى نهاية املو�شم.

 
ق��ررت الهيئ��ة الإداري��ة لن��ادي ال�رط��ة، تاأجي��ل 
انتخاب��ات الن��ادي ملدة اأ�شب��وع واح��د، مبينة انها 

اتخذت هذا القرار وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية.
وقال مرا�شل اجلورنال نيوز اإن "املوؤمتر النتخابي 
لنادي ال�رطة انطلق، �شباح اليوم، يف مقر النادي 
بح�ش��ور 498 ع�ش��واً م��ن اأ�ش��ل 548 م��ن الهيئة 
العامة لنادي ال�رطة". واأ�شاف اأن "الهيئة الإدارية 
لنادي ال�رطة قررت تاأجيل النتخابات اىل ال�شبت 
املقب��ل وفقًا لتعليم��ات وزارة الداخلي��ة"، مبينًا اأن 
"ع��دداً كبرياً من الهيئة العام��ة واجلماهري طالبت 
باإقامة النتخابات وترف�ش التاأجيل". وكان مكتب 
وزير الداخلي��ة قا�شم العرجي، ق��د ار�شل كتابًا اىل 
ن��ادي ال�رطة يطالب فيه تاأجيل النتخابات حلني 
اإيجاد خمرج قانوين حل�شم مو�شوع الهيئة الإدارية. 

ويف �شي��اق مت�ش��ل، غ��ادر حمرتف ن��ادي ال�رطة 
احم��د جم��دي، �شف��وف ن��ادي ال�رطة بع��د انتهاء 
م��دة اعارته م��ع القيث��ارة اخل�راء. وق��ال مرا�شل 
)اجلورن��ال( اإن "حم��رتف ن��ادي ال�رطة، امل�ري 
احم��د جمدي خا�ش امام امانة بغداد اخر مبارياته 
بقم�شان القيثارة اخل�راء بعد انتهاء فرتة اعارته 
املم��ددة". واأ�ش��اف اأن "اللع��ب �شيغ��ادر الع��راق 
خ��لل اليوم��ني املقبل��ني متوجه��ًا اىل العا�شم��ة 
القاه��رة للنخ��راط يف تدريب��ات فريق��ه ال�شاب��ق 
برتوجي��ت". وقدم احمد جمدي اداًء جيداً مع الفريق 
الأخ���ر، و�شاه��م يف �شناع��ة العديد م��ن الفر�ش 
لزملئ��ه، و�شجل هدفني م��ع الفريق منذ انتقاله اىل 
القيث��ارة خلل فرتة النتق��الت ال�شتوية املا�شية. 
ووق��ع جمدي ل�شف��وف القيث��ارة بطلب م��ن مدرب 
الفري��ق ال�شابق، امل�ري حمم��د يو�شف، لكن ب�شبب 

�شوء النتائج تعر�ش املدرب للإقالة.

مسلسل اإلخفاقات يستمر في بطولة األندية العربية.. والعندليب يختتم مشاركته فيها اليوم 

السيد يوافق على عرض النوارس تأجيل انتخابات الشرطة إلى األسبوع المقبل
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