
 
قرر �سيد عبداحلفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي 
امل�رصي، �رصف مكافاآت مالية لالعبني، وفًقا 
لالئحة الفريق اخلا�سة بال�سعود لدور الثمانية 
يف دوري اأبط��ال اإفريقي��ا عق��ب تخط��ي عقب��ة 
القطن الكامريوين )1-3(. واأ�سار مدير الكرة يف 
ت�رصيحات لل�سحفيني اإىل اأن �رصف املكافاآت 
اأم��ر طبيع��ي؛ وفق��ا لالئح��ة الفري��ق ولتحفي��ز 
الالعبني على موا�سلة امل�سوار الإفريقي بنجاح 
واملناف�س��ة عل��ى لقب البطول��ة. واأو�س��ح مدير 
الك��رة اأن اجلهاز الفن��ي بقيادة ح�س��ام البدري 
اأغل��ق �سفح��ة مب��اراة القط��ن الكام��ريوين بعد 
ال�سعود ل��دور الثمانية بدوري اأبط��ال اإفريقيا؛ 
م��ن اأجل التجهيز بقوة ملواجهة وادي دجلة يف 
كاأ�س م���رص. واأ�سار عبد احلفي��ظ اإىل اأن الفريق 
الأحم��ر يعاين من �سغط كب��ري ب�سبب امل�ساركة 
يف دوري اأبط��ال اإفريقي��ا وكاأ�س م���رص مروًرا 
بلق��اء الزمال��ك يف م�سابق��ة ال��دوري، وو�سوًل 
اإىل البطول��ة العربية. واأ�ساد عب��د احلفيظ بروح 

الالعب��ني وخرباتهم وان�سباطه��م مع تعليمات 
اجله��از الفن��ي يف ال�ستجاب��ة لذل��ك اجل��دول 
امل�سغوط م��ن املناف�سات املحلي��ة والإفريقية 
والعربي��ة. و اأك��د مدي��ر الكرة بالن��ادي الأهلي، 
على اأهمي��ة احلفاظ على ا�ستقرار الفريق، خالل 
املرحلة القادمة، خا�س��ة بعد التاأهل لدور ال�8 
م��ن دوري اأبطال اأفريقي��ا. واأ�ساف عبداحلفيظ 
ح�س��ام  اأزم��ة  اأن  تلفزيوني��ة،  ت�رصيح��ات  يف 
غ��ايل م��ع اجلهاز الفن��ي، انتهت متاًم��ا، بعدما 
مت توقي��ع العقوب��ة الالزم��ة وتقبله��ا الالع��ب، 
م�سرًيا اإىل قيمة غايل كقائد للفريق. و�سدد مدير 
الكرة بالأهلي، على اأهمية الثنائي عماد متعب 
وح�س��ام غ��ايل، ودورهما داخل الفري��ق، موؤكًدا 
�سعوب��ة ال�ستغناء عنهم��ا ولديهما القدرة على 
اللع��ب لف��رة اأط��ول وتق��دمي الإ�ساف��ة للنادي 
الأهلي. وبدوره اأك��د عماد متعب، مهاجم فريق 
الأهل��ي امل���رصي لك��رة الق��دم، عدم وج��ود اأي 
تفك��ري لدي��ه يف اتخ��اذ ق��رار العت��زال بنهاية 
املو�س��م اجل��اري.  ووجه��ت جماه��ري الأهل��ي 
حتي��ة خا�سة ملتع��ب بعد نهاية مب��اراة القطن 

الكام��ريوين اأم���س ال�سب��ت يف اجلول��ة الأخرية 
اإفريقي��ا،  اأبط��ال  ب��دوري  املجموع��ات  ب��دور 
وق��ال   .3-1 بنتيج��ة  الأحم��ر  الت��ي ح�سمه��ا 
متع��ب يف ت�رصيح��ات لل�سحفي��ني اإن "التحية 

يعن��ي  ل  الأهل��ي  جماه��ري  اأم��ام  والنحن��اء 
التفك��ري يف العت��زال". واأ�ساف: "�سع��دت جًدا 
بروؤية جماه��ري الأهلي يف املدرجات من جديد 
وا�ستمراره��م اأم��ر ي�سعدن��ا جميًع��ا كالعبني". 

واختتم متعب �ساح��ب ال�34 عاًما ت�رصيحاته 
قائ��اًل: "جماهري الأهل��ي كان لها دور كبري يف 
م��وؤازرة الالعب��ني وال�سعود ل��دور الثمانية يف 
البطول��ة الإفريقية والنحناء اأمامهم اأقل تقدير 

وحتية لهذا الدور الكبري".
اما عمرو جمال، مهاجم فريق الأهلي امل�رصي 
لكرة القدم، اك��د جاهزيته ملواجهة وادي دجلة 
ي��وم الأربع��اء املقب��ل يف دور الثمانية ببطولة 
كاأ���س م���رص مو�سًح��ا اأن��ه ا�ستكى م��ن اإجهاد 
ب�سي��ط يف ع�سل��ة ال�سمان��ة بعد مب��اراة القطن 
ت�رصيح��ات  يف  جم��ال  واأع��رب  الكام��ريوين. 
لل�سحفي��ني ع��ن "�سعادت��ه بالفوز ال��ذي حققه 
فريق��ه على القطن الكامريوين، وقاد الأهلي من 

خالله اإيل دور الثمانية بالبطولة الإفريقية".
واأو�س��ح جم��ال اأن "الأهل��ي ذه��ب اإىل مكان��ه 
الطبيع��ي بالتاأه��ل لرب��ع نهائ��ي دوري اأبطال 
اإفريقيا واملناف�سة على اللقب الذي يطمح دائما 
لإح��رازه م��ن اأج��ل اإ�سع��اد اجلماه��ري". واأ�سار 
مهاج��م الأهل��ي اإىل "ثقت��ه الكب��رية يف حتقيق 
فريق��ه اللق��ب ه��ذا املو�س��م بع��د انته��اء مو�سم 

حمل��ي مميز وهو ما يثبت اأن الفريق الأحمر 
الأف�س��ل يف م���رص بالأرق��ام ولي���س بال��كالم 
وال�سع��ارات". وع��ن ا�ستعادته ذاك��رة التهديف، 
ق��ال جم��ال اإن "ت�سجي��ل الهدف��ني يف مب��اراة 
القط��ن يع��د ترجم��ة ملجه��ود وعم��ل جماع��ي 
للفري��ق باأكمله، ولول جمه��ود زمالئه ما �سجل 
الهدف��ني". وك�س��ف مهاجم الأهلي ���رص اجلل�سة 
الت��ي جمعت��ه باملدي��ر الفن��ي ح�س��ام الب��دري 
مو�سًح��ا اأن��ه اأخ��ربه بامل�سارك��ة يف املب��اراة 
قبله��ا ب�48 �ساع��ة. واأ�ساف: "كلم��ات البدري 
وحتدي��د مهامه يل وثقته يّف كان لها دور كبري 
يف تركي��زي باملب��اراة". ويف �سي��اق مت�س��ل، 
قرر الحتاد امل�رصي لك��رة القدم برئا�سة هاين 
اأبوريدة، ارتداء لعبي الأهلي والزمالك قم�سان 
تذكاري��ة مزين��ة ب�سورة ال�سحي��ة اأحمد من�سي 
الذي ت��ويف يف ح��ادث رفح الإرهاب��ي الأخري. 
���س وا�ستق��ر م�سوؤول��و اجلبالية عل��ى ا�سطفاف 
الفريق��ني فق��ط تخلي��ًدا لل�سحاي��ا الذي��ن لق��وا 
م�رصعهم يف احل��ادث الذي وقع يوم 7 يوليو/

متوز اجلاري.

على ملعب الشعب الدولي

 القيثارة تضبط أوتارها لعزف أجمل األلحان أمام نفط الجنوب في الدوري الممتاز
 اأعل��ن الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم اليوم الأح��د، اأن يوم 6 اأغ�سط�س/ 
اآب املقب��ل، اآخ��ر موعد لت�سلي��م قوائم لعبي الف��رق املتاأهلة اإىل ربع 
نهائ��ي دوري اأبطال اآ�سيا. وتاأهلت فرق اله��الل والأهلي )ال�سعودية( 
والع��ني )الإمارات( و بري�سيولو�س )اإيران( و�سنجهاي وجواجنزو اإيفر 
جراند )ال�سني( وكاو�ساكي فرونتال واأوراوا ريد دياموندز )اليابان( 
اإىل رب��ع نهائ��ي البطول��ة الآ�سيوي��ة. ومن املق��رر اأن تق��ام مباريات 
الذه��اب عل��ى مدار ثالث��ة اأي��ام بتاري��خ 21، 22، 23 اأغ�سط�س/ اآب 
املقب��ل. وحت��اول الأندي��ة ا�ستغالل ف��رة النتق��الت ال�سيفية لدعم 
�سفوفه��ا بالعبني جدد، وال�ستفادة من خدماتهم يف م�سوار البطولة 
الآ�سيوي��ة. وي�ست�سي��ف العني الإماراتي نظريه اله��الل ال�سعودي يوم 
21 اأغ�سط�س/ اآب املقبل، فيما يحل اأهلي جدة �سيًفا على بري�سبولي�س 
الإي��راين، ومل يتحدد مكان املب��اراة ب�سفة نهائية، بعد رف�س الأندية 
ال�سعودية اللعب يف قطر. من جانبه نفى الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم 
يف وق��ت �ساب��ق م��ا ت��ردد عن عدم نق��ل مب��اراة الع��ني والهالل عرب 
القن��وات �ساحبة احلق احل�رصي يف البث التليفزي��وين، ب�سبب الأزمة 

بني ال�سعودية والإمارات من ناحية وقطر من ناحية اأخرى.

 اعلن��ت وزارة ال�سباب والريا�س��ة، افتتاح ملعب مي�سان الوملبي يف 
ال���22 من �سهر متوز احلايل يف احتفالي��ة مميزة تقام حتت ال�سواء 
الكا�سف��ة لي��اًل. وقال مدي��ر ق�سم الع��الم والت�س��ال احلكومي علي 
العط��واين ل�)اجلورنال( اإن "ال��وزارة قررت ارج��اء الفتتاح الر�سمي 
مللع��ب مي�س��ان الوملبي من ال�20 اىل ال�22 م��ن �سهر متوز اجلاري 
وذل��ك لأ�سباب تنظيمية، اذ اعدت ال��وزارة حفال مميزا يليق باملن�سئ 

الريا�سي الذي �سيخدم ريا�سة العراق وريا�سيي مي�سان".
وا�س��اف العط��واين ان "الحتفالية تت�سمن فق��رات متنوعة و�ستنقل 
ع��رب القن��وات التلفزيوني��ة الت��ي �ستوث��ق احلدث وتب��ني حجم اجلهد 
املبذول من قبل الوزارة لإجناز امللعب الذي �سيكون جاهزا لت�سييف 
املباري��ات الر�سمي��ة بع��د اخذ موافق��ات الحتاد الدويل لك��رة القدم 
)فيف��ا(". واختت��م ت�رصيح��ه قائ��اًل: ان "وزارة ال�سب��اب والريا�سة، 
فاحت��ت الحتاد العراقي لك��رة القدم من اج��ل ا�ستح�سال املوافقات 
الر�سمي��ة م��ن الفيف��ا حتى يت��م اعتم��اده اىل جانب مالع��ب كربالء 
والب�رصة واربيل لرفع احلظر عن الكرة العراقية". و اأكد وزير ال�سباب 
والريا�س��ة عب��د احل�س��ني عبطان، ان رف��ع احلظر عن ملع��ب مي�سان 
الوملب��ي �سيب��داأ من اجناح حف��ل الفتتاح الذي حدد ل��ه يوم ال�سبت 
امل�سادف ال�22 من �سهر متوز اجلاري يف احتفالية مميزة. وا�ساف 
انه "�سيتم بيع 20 األف تذكرة مرقمة ب�سعر 5 الف دينار فقط داخل 
امللعب وعلى اجلماه��ري م�ساعدتنا بعدم احل�سور دون بطاقة دخول 

لكي ننجح برفع احلظر عن ملعب حمافظتهم". 

قرر اجله��از الفني ملنتخب قط��ر الأوملبي، بقيادة 
الإ�سب��اين فيليك���س �سان�سي��ز، ال�ستعان��ة باأك��رم 
عفيف، لعب فياري��ال الإ�سباين، خالل الت�سفيات 
املوؤهل��ة لكاأ���س اآ�سي��ا لكرة القدم حت��ت 23 عاًما، 
الت��ي �ستق��ام يف الدوح��ة اعتباًرا م��ن 17 يوليو/
مت��وز اجل��اري. وجاء ذل��ك نظًرا حلاج��ة املنتخب 
الأوملب��ي لالع��ب مميز يف خ��ط الهج��وم، من اأجل 
تعزي��ز فر���س التاأه��ل للبطول��ة الآ�سيوي��ة، الت��ي 
�ستق��ام بال�س��ني، الع��ام املقب��ل. و�سين�س��م اأكرم 
عفي��ف لتدريب��ات املنتخ��ب الأوملبي اعتب��اًرا من 
غ��د الأح��د، حيث يحت��اج لبع���س الوقت م��ن اأجل 

الن�سج��ام مع لعب��ي "العنابي". وميث��ل ان�سمام 
عفي��ف ق��وة اإ�سافية ملنتخ��ب قطر، ال��ذي يخ�سع 
لفرة اإعداد قوية، لعب خاللها عدًدا من املباريات 
الودي��ة، اآخرها الدورة الثالثية اإىل جانب منتخبي 
اأوزبك�ست��ان وقريغز�ست��ان. وا�س��اد �سعي��د امل�سند 
م�ست�س��ار املنتخبات الوطنية القطرية بفكرة اقامة 
بطولة دولية ودية جتم��ع ثالثة منتخبات ا�سيوية 
قب��ل موع��د الت�سفي��ات القادمة والت��ي �ستقام يف 
الدوح��ة، م�س��ريا اىل ان العناب��ي الوملب��ي ح�سل 
عل��ى فر�س��ة اع��داد جي��دة كون��ه يخو���س ارب��ع 

مباريات مع منتخبي قرغيز�ستان واوزبك�ستان.

 يغ��ادر وفد املنتخ��ب العراقي الوملبي بك��رة القدم، 
الثالث��اء، للعا�سم��ة الأردنية عم��ان، ملالقاة نظريه 

الأردين جتريبيًا يف الثاين ع�رص من متوز اجلاري.
وق��ال مرا�س��ل )اجلورن��ال( ان "املنتخ��ب الوملب��ي 
العراق��ي �سيغ��ادر الثالث��اء، اإىل العا�سم��ة الردني��ة 
عم��ان ملالقاة املنتخب الأردين الأربعاء املقبل وهي 
املباراة التجريبي��ة الخرية للفريق قبل املغادرة اىل 
ال�سعودية للم�ساركة يف الت�سفيات الآ�سيوية املوؤهلة 
للنهائي��ات". وا�س��اف، "يتاألف الوفد م��ن عبد الغني 
�سه��د وحي��در جن��م وعبا�س عبي��د وعبد الك��رمي ناعم 
وال�سب��اين غونزال��و مدرب��ني، وك��رمي فرح��ان مديرا 
اداري��ًا، ا�سافة اىل 23 لعب��ًا هم، احمد با�سل وحيدر 
حمم��د وبره��ان جمعة وعل��ي لطيف وع��الء مهاوي 
ورع��د فرن واحم��د عبد الر�س��ا وحمزة عدن��ان وعلي 
كاظ��م وعالء رعد و�سفاء هادي واأجمد عطوان وعلي 

رحي��م واحمد ح�سن )اوميكا( وم��ازن فيا�س وحممد 
خال��د وفرح��ان �سك��ور وجب��ار ك��رمي وب�س��ار ر�س��ن 
وامي��ن ح�سني وعلي عبد احل�س��ن وح�سني علي واحمد 
ح�س��ن )ابو كري�س��ة(". وخا�س املنتخ��ب الأوملبي 4 
مباريات جتريبية ا�ستعداداً لت�سفيات اآ�سيا التي تقام 
مناف�ساته��ا يف الريا�س يف ال�15 من ال�سهر اجلاري. 
واأجرى املنتخب الأوملبي، مع�سكرين تدريبني، الأول 
خا�س��ه يف العا�سم��ة التايلندي��ة بانك��وك بع��د ان 
خا�س مباراتني وديتني ام��ام ت�سونبوري التايلندي 
والأوملب��ي التايلندي. والثاين، يف العراق حيث التقى 
باملنتخب الوملبي ال�سوري يف مباراتني وديتني يف 
23 و26 من �سهر حزيران املا�سي على ملعب كربالء 
الدويل. ي�سار اىل ان املنتخب الوملبي العراقي كانت 
ق��د اأوقعته قرعة الت�سفيات يف املجموعة الثانية اىل 

جانب منتخبات ال�سعودية والبحرين وافغان�ستان.

تحديد آخر موعد لتسليم قوائم 
فرق ربع نهائي أبطال آسيا

الكشف عن الموعد النهائي 
الفتتاح ملعب ميسان 

األولمبي القطري يستدعي العب فياريال

األولمبي يدخل معسكره التدريبي في عمان

فري��ق القيث��ارة ي�سع��ى اىل ا�ستغ��الل نتيج��ة مباراتي، 
الم���س، بني النفط والقوة اجلوية ونفط الو�سط والنجف، 
ك��ي ي���رصب ع�سفوري��ن بحج��ر واح��د، الأول من اجل 
�سمان و�سافة ترتيب الدوري املمتاز، والثاين من اجل 
الق��راب اأك��ر من كر�س��ي رئا�سة الدوري ال��ذي يحتله 
النف��ط. ناظم �ساكر وجد اخللط��ة ال�سحرية التي اأو�سلت 
الفري��ق ل��رب الأم��ان، حيث يبح��ث اليوم ع��ن النت�سار 
الثال��ث على التوايل، وال��� 18 للفريق هذا املو�سم، حيث 
ي�سع��ى اىل ا�ستغالل تع��ر مناف�سيه خلطف لقب الدوري 

العراقي املمتاز هذا املو�سم.
�ساكر ميتلك فريق متكامل، ل يعاين من اأي نقطة �سعف 
�س��واء يف خ��ط الدف��اع او يف خط الهج��وم، حيث ت�سكل 

اأ�سم��اء احم��د با�سل وع�سام يا�س��ني وح�سني علي واحد 
وولي��د �س��امل واجم��د وليد وعب��د القادر ط��ارق ومروان 
ح�س��ني وغريه��م من الالعب��ني، القوة ال�سارب��ة للفريق 

الأخ�رص هذا املو�سم.
القيث��ارة لعب اخر مباراة يف الدوري املمتاز يف ال� 28 
من ال�سهر املا�سي، حني تغلب على نفط الو�سط بهدفني 
له��دف، وقبلها لعب م��ع كربالء يف ال� 23 من �سهر اآيار 
املا�س��ي، اأي ان الفري��ق مل يتاأث��ر بالف��رات املتباعدة 
بني مب��اراة واأخرى، حيث اعتمد ال��كادر التدريبي على 
املباري��ات الودي��ة التجريبي��ة من اجل اإبق��اء الالعبني 

مب�ستوى اللياقة املطلوب.
ونظ��راً لفتق��اد الفري��ق مللعب��ه اخلا���س، ف��اأن جميع 
مباريات��ه تق��ام عل��ى اأر�سي��ة ملع��ب ال�سع��ب ال��دويل، 
اإ�ساف��ة اىل امل�س��اكل الإدارية التي ياأمل ق��ادة الفريق 

باأن ل توؤثر على مردود الالعبني داخل اأر�سية امللعب.
الفريق الأخ�رص �سيعول على ثنائية مروان ح�سني وعبد 
القادر طارق يف خط الهجوم، الالعبان اللذان متكنا من 
ت�سجيل 22 هدفًا من اأ�سل 49 هدفًا للقيثارة اخل�رصاء، 

اذ �سيكونان مفتاح النت�سار يف مباراة اليوم.
يف اجلانب الخر �سيكون فريق نفط اجلنوب امام �سعبة 
جداً، نظراً لفارق الإمكانات الفنية بني لعبي الفريقني، 
لكن مدرب الفريق عادل نا�رص مازال يوؤمن بقدة فريقه 

على قلب التوقعات والطاحة بالفريق الأخ�رص.
نفط اجلنوب مل يتمكن من الفوز يف اخر 4 مباريات من 
الدوري املمتاز، لكنه يف الوقت نف�سه اأحرج فرق كبرية 
بعدم��ا تعادل م��ع القوة اجلوي��ة بهدف ملثل��ه وتعادل 
�سلبي��ًا مع املين��اء من دون اه��داف يف دوري الب�رصة، 
لذل��ك ف��اأن املب��اراة لن تكون �سهل��ة اطالقًا عل��ى اأبناء 

املدرب ناظم �ساكر.
ويحت��ل فريق ال�رصطة املركز الث��اين بر�سيد 66 نقطة، 
جمعها من 18 انت�ساراً و10 تعادلت وهزميتني، فيما 
يحت��ل فريق نف��ط اجلنوب املرك��ز العا���رص بر�سيد 36 
نقطة، ح�سدها من 7 انت�سارات و15 تعادًل وهزميتني.
ويف مب��اراة اأخ��رى، �سيحت�س��ن ملعب الب���رصة الدويل 
لقاء فريق امليناء امام �سيفه بغداد يف ختام مباريات 
الي��وم. وياأم��ل فري��ق ال�سفان��ة با�ستع��ادة نغم��ة الفوز 
واخل��روج م��ن دوام��ة النتائ��ج املتذبذبة ه��ذا املو�سم، 
ويف املقاب��ل ف��اأن ح��ال امانة بغ��داد لي���س اأف�سل من 
ال�سفان��ة، فهو الخر يعاين م��ن غياب النت�سار يف اخر 

4 مباريات.
ويحتل فريق املين��اء املركز ال�ساد�س بر�سيد 56 نقطة 

ويقف امانة بغداد خلفه مبا�رصة بر�سيد 49 نقطة.

 ي�ستعد فريق 
ال�سرطة لالنق�سا�ض 

على خ�سمه نفط 
اجلنوب، اليوم، 
يف املباراة التي 
جتمع الفريقني 

على ملعب ال�سعب 
الدويل يف اإطار 

مناف�سات اجلولة الـ 
الثانية  للمرحلة   15

للدوري العراقي 
املمتاز لكرة القدم.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

ب��داأت اإدارة ن��ادي ال��زوراء، البح��ث ع��ن م��درب 
جدي��د لفريقها الكروي ابت��داًء من املو�سم املقبل 
ليت�سلم دفة الفريق يف مناف�سات الدوري العراقي 

املمتاز.
وق��ال م�س��در يف اإدارة ال��زوراء ل�)اجلورنال( اإن 
"اإدارة النوار���س ب��داأت باحلث ع��ن مدرب جديد 
لقي��ادة الفريق ابتداًء من املو�س��م املقبل"، لفتًا 
اىل ان "م��درب الفريق احلايل ع�س��ام حمد اتفق 
مع اإدارة الفريق عل��ى البقاء حتى نهاية املو�سم 
اجل��اري". واأ�س��اف اأن "اأبرز الأ�سم��اء املر�سحة 
لقي��ادة النوار�س املو�سم املقب��ل هما مدرب نفط 
الو�سط ال�سابق اأيوب اودي�سو ومدرب نادي النفط 
ح�سن احمد"، مبين��ًا اأن "اودي�سو هو الوفر حظًا 

اأن  لقي��ادة النوار���س املو�س��م املقب��ل". وتاب��ع 
باأودي�س��و واملفاو�سات  ات�س��ل ر�سميًا  "النادي 
و�سل��ت اىل مراحله��ا النهائي��ة ومل يتبقى �سوى 
التفاق على مدة العقد والراتب الذي �سيتقا�ساه 
اودي�س��و". واأ�س��ار امل�س��در- ال��ذي ف�س��ل ع��دم 
الك�س��ف عن ا�سمه- اىل ان "خي��ار املدرب ح�سن 
احم��د �سيظ��ل قائمًا، ولك��ن ما يق��ف عائقًا امام 
التعاق��د معه ه��و التزام��ه بعقد مع فري��ق النفط 
ال��ذي يعتلي �س��دارة الرتي��ب وم��ن املرجح ان 
ي�س��ارك يف البطولت ال�سيوي��ة املو�سم القادم". 
ي�س��ار اىل ان امل��درب اأيوب اودي�س��و ا�ستقال من 
تدري��ب ن��ادي الطلب��ة حت��ى منت�س��ف املو�سم، 
وبعدها اجت��ه لتدريب نفط الو�سط، ال ان جتربته 
كان ق�س��رية ج��داً وت��رك من�سب��ه لع��دم تلقي��ه 

م�ستحقاته املالية. 

اق��رب مداف��ع املنتخ��ب الوطن��ي ون��ادي الفريم 
الرنويج��ي، ريب��ني �سولق��ا، م��ن الن�سم��ام اىل 
ف��رة  القط��ري خ��الل  ن��ادي املرخي��ة  �سف��وف 

النتقالت ال�سيفية اجلارية.
وق��ال م�سدر مقرب م��ن الالع��ب ل�)اجلورنال( اإن 
"نادي املرخية القط��ري ا�ستاأنف مفاو�ساته مع 
الالع��ب ريبني �سولقا من اج��ل اإقناعه بالنتقال 
ال�سيفي��ة  النتق��الت  ف��رة  اىل �سفوف��ه خ��الل 
"ريب��ني اعط��ى موافق��ة  اأن  اجلاري��ة". واأ�س��اف 
مبدئي��ة لالن�سمام اىل �سفوف الفريق الذي ين�سط 
يف دوري جنوم قطر"، لفتًا اىل اأن "الالعب و�سل 
اىل العا�سم��ة القطري��ة، اأم���س ال�سب��ت، ل�ستكمال 

مفاو�سات انتقاله واكمال جميع بنود العقد".
يذك��ر ان نادي املرخي��ة كان قريبا ج��داً من �سم 

مداف��ع املنتخب الوطني ونادي القوة اجلوية �سعد 
ناط��ق ال ان ال�سفق��ة مل تكمل ب�سبب رغبة الالعب 
ال�ستم��رار مع الق��وة اجلوية للفوز ب��درع الدوري 
وكا�س الحتاد ال�سيوي. وذكر النادي عرب موقعه 
يف "توي��ر" اأن " بعد روؤي��ة املدير الفني للمرخية 
يو�س��ف ادم ان املرخي��ة يحت��اج خلي��ارات اخري 
غ��ري اخليارات الدفاعية وما كان من جمل�س ادارة 
املرخي��ة ال اح��رام رغب��ة وروؤية املدي��ر الفني و 
تق��دمي �سك��ر لالع��ب العراقي �سع��د ناط��ق وقريبًا 
�سيح��دد املرخي��ة اخلي��ارات الخ��ري املعرو�سة 
امامه لتعوي�س خانة املحرف الخري للمرخية". 
وقدم �سولقا م�ستويات طيبة مع املنتخب الوطني 
خالل الت�سفي��ات املوؤهلة لنهائي��ات كاأ�س العامل 
2018، و�سكل ثنائية ممتازة رفقة املدافع احمد 
اإبراهيم، مما جعله حم��ط انظار العديد من الأندية 

اخلليجية والقطرية على وجه اخل�سو�س. 

مكافآت مالية لالعبي األهلي المصري بعد التأهل األفريقي والنادي يكشف عن مصير نجومه

إدارة الزوراء تبحث عن مدرب جديد سوالقا على أعتاب المرخية القطري
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