
 ي�صه��د دور ن�ص��ف النه�ئ��ي يف بطول��ة ك�أ���س 
الع��راق مواجه���ت مرتقبة ومث��رة، حيث يحل 
فري��ق املين���ء �صيف��ً� عل��ى فريق نف��ط الو�صط 
على ملعب النجف، فيم� ي�صت�صيف ام�نة بغداد 
و�صي��ف الن�صخ��ة ال�ص�بق��ة ن�دي ال��زوراء على 

ملعب بغداد.
طموح النوار�س ومغ�مرة بغداد

يحت�صن ملعب بغداد مواجهة الزوراء واأ�صح�ب 
الأر���س ام�نة بغداد يف مب���راة مثرة �صتحدد 

ال�صلع الأول من نه�ئي بطولة ك�أ�س العراق.
م��درب الفريق ع�ص�م حمد ل��ن يتن�زل عن لقب 
ك�أ���س الع��راق، حي��ث يع��ده اله��دف الأ�ص��ص��ي 
يف املو�ص��م ال�صع��ب، ال��ذي �صه��د تراجع��ً� يف 
اأداء النوار���س. وبع��د خيب���ت ال��دوري املمت�ز 
الحت���د  ك�أ���س  ال�صق��ور يف  ام���م  واخل��روج 
ال�صي��وي، مل تبق��ى �ص��وى بطول��ة الك�أ�س ام�م 
وي�صم��ن  جم�ه��ره  ي�ص�ل��ح  ك��ي  الزعي��م، 
امل�ص�ركة ال�صيوية الع���م املقبل. وب�لرغم من 

فق��دان الفري��ق خلدم�ت ع��الء مه���وي وعالء 
عبد الزهرة ومهند عب��د الرحيم بعد انته�ء عقد 
الأول وانتق���ل الالعب��ن الخري��ن اىل الدوري 
ال�صع��ودي، ال ان ال��زوراء بقي قوي��ً� وا�صتط�ع 
ان يفر���س �صخ�صيت��ه عل��ى الف��رق املن�ف�ص��ة 
والت�أه��ل اىل ال��دور ن�ص��ف النه�ئ��ي. وب��دوره 
ف�أن فريق ام�نة بغداد، يعول ب�لدرجة الأ�ص��س 
على مدرب��ه ال�ص�ب احمد خل��ف، الذي ا�صتط�ع 
ان يخل��ق فريق��ً� �صب�بيً� من�ف�ص��ً� يحرج الفرق 
الكب��رة، فه��و ال��ذي متكن م��ن اإيق���ف �صل�صلة 
العراق��ي.  ال��دوري  يف  النوار���س  انت�ص���رات 
والجن���ز الأك��ر لكتيب��ة خلف، ه��و اخراجهم 
لبط��ل ال��دوري املمت���ز وبطل م�ص�بق��ة الك�أ�س 
يف الع���م امل��ص��ي فري��ق الق��وة اجلوي��ة م��ن 
ال��دور رب��ع النه�ئي من امل�ص�بق��ة بعدم� تغلب 
عل��ى ال�صقور به��دف دون رد. وب�لرغم من قلة 
الإمك�ن�ت امل�لي��ة و�صحة الالعبن املحرتفن 
يف ت�صكيل��ة ام�ن��ة بغ��داد، ال ان الفري��ق ق��دم 
مو�صمً� جي��داً احتل فيه املرك��ز الث�من بر�صيد 

51 نقطة.

عزمية العندليب وحلم ال�صف�نة
يحت�ص��ن ملع��ب النج��ف ع���ر الي��وم، مب�راة 
اأ�صح���ب الأر�س فريق نفط الو�صط واملين�ء يف 

مت���م ال�ص�ع��ة الرابعة والن�صف م�ص���ًء بتوقيت 
بغ��داد. فري��ق نف��ط الو�ص��ط يح���ول ان يكت��ب 
نه�ئي��ة �صعي��دة ملو�صم��ه احلزين، ال��ذي ابتعد 

في��ه عن البط��ولت املحلي��ة والعربي��ة، بعدم� 
اأنهى ال��دوري يف املركز اخل�م���س بر�صيد 68 
نقط��ة وكذلك ف�أن م�ص�ركت��ه يف بطولة الأندية 
العربية مل تتكلل ب�لنج�ح بعد خروجه من دور 

املجموع�ت بنقطة يتيمة.
والنقطة الأخرى التي اثرت على م�صتوى الفريق 
هذا املو�ص��م، هو عدم ا�صتقرار الك�در التدريبي، 
الذي اأثر على م�صتوى العندليب كثراً، حيث ق�د 
الفري��ق 4 مدرب��ن حتى الن، ب��دًء من املدرب 
عب��د الغن��ي �صه��د، ال��ذي ت��رك مه�م��ه وتفرغ 
للمنتخ��ب الأوملب��ي، ث��م اأي��وب اودي�ص��و، الذي 
غ���در ا�ص��وار الن���دي لأ�صب���ب م�دي��ة، بعده� 
ه�تف �صمران، الذي بدوره غ�در الفريق تخوفً� 
م��ن الإق�لة، واخراً ف�أن امل��درب امل�ص�عد علي 
ه��صم هو من �صيقود الفريق حتى نه�ية بطولة 

الك�أ�س.
ويفتقد نفط الو�صط خلدم�ت حمرتفيه ال�صورين 
موؤي��د العج�ن وعالء ال�صبلي، بعد انتق�لهم� اىل 
ال��دوري امل���ري. وت�أه��ل فريق نف��ط الو�صط 
اىل ه��ذا ال��دور بع��د ان�صح�ب ن���دي الطلبة من 

�صيدخ��ل فري��ق  امل�ص�بق��ة. وم��ن ج�نب��ه، 
املين�ء املواجه��ة ب�أريحية كبرة، اإذ مل يخ�س 
مب���راة ال��دور رب��ع النه�ئ��ي م��ن البطولة بعد 

ان�صح�ب ن�دي احلدود.
الخب���ر ال�ص���رة لفري��ق ال�صف�ن��ة توالت خالل 
الأي���م القليل��ة امل��صي��ة، حي��ث ج��ددت اإدارة 
الفري��ق تع�قده� مع الالعب علي ح�صني، الذي 

�صيبداأ لق�ء اليوم منذ الدقيقة الأوىل.
وب�لإ�ص�ف��ة اىل ح�صني، ف�خلر ال�صعيد الخر، 
ه��و جتدي��د عق��د امل��درب غ���زي فه��د وك�دره 
امل�ص�ع��د، فكل هذه املعطي���ت تعطي موؤ�رات 
اإيج�بي��ة ح��ول م�صت��وى الفري��ق يف مواجه��ة 

اليوم.
و�صيكون التتويج يف بطولة الك�أ�س اأمراً مر�صيً� 
جلم�ه��ر ال�صف�ن��ة، الت��ي تنتظر ع��ودة فريقه� 
اىل الواجه��ة بعد الأداء املتذب��ذب يف ال�صنوات 

امل��صية.
و�صيواج��ه الف�ئ��ز من هذه املب���راة، الف�ئز من 
مب���راة ال��زوراء وبغداد، ي��وم الثالث���ء املقبل 

على ملعب ال�صن�عة.

مباراة األساطير

  مب�ص�رك��ة ثالث��ة مدربن عراقي��ن انطلقت اأم���س الول يف بروت الشباب والرياضة تطمئن جيل 2007 وتدعو األساطير السابقة إلى المشاركة في كرنفال البصرة
، فع�لي���ت دورة التدري��ب الدولي��ة لك��رة ال�ص���لت ، والتي ينظمه� 
الحت���د اللبن���ين لك��رة القدم . وت�صتم��ل الدورة الت��ي يح��ر فيه� 
م��درب منتخ��ب اإ�صب�ني� احل�يل بط��ل الع�مل و اأورب� لك��رة ال�ص�لت 
“خو�صيه فين�ن�صيو لوبيز هيرو ” ، وي�ص�ركة فيه� مدرب احلرا�س 
اأدري���ن ب���ز ، على درو�س نظري��ة وعملية وتزويده��م ب�مل�صتجدات 
الت��ي ط��راأت على هذه اللعب��ة ، اذ ترك��ز الدورة على �صق��ل وتطوير 

مه�رات املدربن ب�صكل مكثف واأكر .
وتق�م الدورة على مدار ثالثة اأي�م ، ابتداءا من 18 ولغ�ية 21 / 8/ 
2017 وي�ص�رك فيه� عدد كبر من املدربين اللبن�نين ، اإىل ج�تب 
ثالث��ة مدرب��ن عراقين وه��م ، مدرب منتخ��ب �صب�ب الع��راق لكرة 
ال�ص�لت “علي ط�لب” ومدرب ن�دي اخل�لدون رعد مع�رج ومدرب 
ن���دي املو�صل ك�بنت ربي��ع. واأكد مدربين� امل�ص�رك��ن على اأهمية 
ال�صتف���دة م��ن هذه ال��دورات، وال�صع��ي من اأجل حتقي��ق ال�صتف�دة 

الق�صوى من املح��رات التي يتلقونه� اأثن�ء فرتة الدورة .

ك�ص��ف لعب منتخ��ب ال�صب�ب حممد عبد اخل�لق، ع��ن طبيعة املن�ف�صة 
بن لعبي منتخب ال�صب�ب، فيم� اأ�ص�ر اىل اأن املدرب بيرت ميجوفيت�س 
يعم��ل على اب��راز اأف�صل الإمك�ن�ت ل��دى الالعبن. وق���ل عبد اخل�لق 
"من��ذ 5 �صن��وات وان��� ام�ر�س لعبة كرة ال�صلة، لك��ن هذا المر ل يعد 
ك�في��ً�، لأنن� نحت���ج اىل تطوير املوهبة الت��ي منتلكه� من قبل مدرب 
حمرتف يجيد التع�مل مع ال�صب�ب مثل ميجوفيت�س". ولفت اىل "وجود 
روح من�ف�صة �ريفة بن لعبي منتخب ال�صب�ب"، مبينً� اأن "هذا المر 
انعك���س ايج�بيً� على م�صتوي�ت الالعب��ن، اإذ ي�صعى اجلميع اىل تقدمي 
اأف�ص��ل م� لديه وهذا ب�ملجم��ل �صي�صب يف م�صلحة املنتخب". واختتم 
ت�ريح��ه ق�ئ��اًل: "ميجوفيت���س يتع�مل معن� ب�حرتافي��ة ويعمل على 
اب��راز اأف�صل م� لدين�، فهو مدرب ميتلك خرة ع�لية ودائم� م� يذكرن� 
ب�أهمي��ة حتمل امل�صوؤولية للدف�ع عن قمي�س املنتخب، الذي يعد حلمً� 
ل��كل لعب". وبدوره، اكد مدرب منتخ��ب ال�صب�ب بيرت ميغوفت�س، على 
���رورة �صقل مواه��ب لعبي منتخب �صب�ب الع��راق، مبينً� ان لعبي 
املنتخب يخو�صون ح�ص�صً� تدريبية يومية لبن�ء جيل قوي لكرة ال�صلة 
العراقية. وق�ل ميغوفيت�س "بداأن� العمل قبل 6 اأ�صهر، ال�صب�ب يتمرنون 
بج��د ونعمل عل��ى حت�ص��ن امله���رات ال�صخ�صي��ة، التكتيكي��ة والفنية 
مل��دة 6-5 �ص�ع�ت يوميً�، ا�صتطيع روؤية امله���رة واملوهبة احلقيقية 
يف لعب��ي الفري��ق الذين اعم�ره��م ل تتج�وز ال�17 �صن��ة، والهم هو 
توفر الوقت الالزم من اجل حت�صن امل�صتوي�ت وجتهيزهم"، مبينً� اأن 

للتدريب يف ال�صنة".  12 �صهراً  "الفريق يحت�ج اىل 

 اعلن��ت اللجن��ة الب�راملبي��ة الوطني��ة العراقي��ة ان 
اخر موع��د للرت�صيح لنتخ�ب���ت اللجنة الب�راملبية 
بك�ف��ه مف��صله� احت���دات وجل�ن وخ��راء للدورة 
الحت���دات  ت�صم��ل  والت��ي  اجلدي��دة  النتخ�بي��ة 
الري��صية املركزية واللج�ن الفرعية يف املح�فظ�ت 
والندي��ة الري��صي��ة ك�فة �صيكون ي��وم غداً الثنن 
املواف��ق 21 م��ن �صه��ر اب اجل���ري.  ج���ء ذلك يف 
بي���ن للمكتب التنفيذي للجن��ة الب�راملبية العراقية 
تلق��ت )اجلورن���ل( ن�صخة منه : ان ه��ذا املوعد ج�ء 
وفق��� لوائح النتخ�ب�ت الت��ي اقرته� الهيئة الع�مة 
للجن��ة الب�راملبي��ة يف اجتم�عه��� الر�صم��ي وال��ذي 

عق��د يف مطل��ع ال�صه��ر اجل���ري.  وذك��ر البي���ن ان 
امل�صتم�ص��ك�ت املطلوبة للرت�صي��ح �صتت�صمن �صورة 
حديثة عدد ) 2( ون�صخة من بط�قة الحوال املدنية 
و�صه�دة اجلن�صية العراقية وبط�قة ال�صكن والبط�قة 
التمويني��ة وال�صه���دة الدرا�صي��ة. واو�ص��ح ان��ه عند 
مل��ئ ا�صتم�رة الرت�صيح يتوج��ب على املر�صح كت�بة 
ال�ص��م الرب�عي واللق��ب وا�صم الم الثالث��ي واللقب 
ويف �صي���ق منف�صل غ�در وف��د منتخب العراق بكرة 
اله��دف للمكفوفن بع��د ان اأنهى مع�صك��ره الداخلي 
الذي اقي��م يف ق�عة و�ص�م املج��د ب�لع��صمة بغداد 
للم�ص�رك��ة مبن�ف�ص���ت البطول��ة الدولي��ة الآ�صيوية 
الب��صفي��ك والت��ي �صتجري اأحداثه��� يف ت�يالند بدًء 

من يوم 19 ولغ�ية 27 اأب اجل�ري.

 اعل��ن الحت���د العراقي املرك��زي لكرة الي��د عن قرعة 
من�ف�ص���ت ال��دوري املمت���ز للمو�ص��م املقب��ل. وق���ل 
الم��ن امل�يل لالحت���د عبد ن�جي ال�ص��دي : ان احت�د 
اللعب��ة عق��د اجتم�ع� مع ممثل��ي الف��رق امل�ص�ركة يف 
اإذ   2018-2017 للمو�ص��م  الي��د  ك��رة  دوري  دوري 
تق��رر مبوجب الجتم���ع توزيع الف��رق امل�ص�ركة على 
جمموعت��ن . وا�ص���ف ان املجموع��ة الوىل ا�صف��رت 
ع��ن وق��وع اأندي��ة ال�رطة والنج��ف ودي���ىل والكوفة 
والن���ر وال�صني��ة ونف��ط مي�ص���ن والن��ري��ة فيم��� 
�صمت املجموعة الث�نية اأندية احلي�س والكرخ وكربالء 
وال�صليم�نية واخل�لدون وبلدية الب�رة و�صالح الدين 

وامل�صي��ب . وب��ن ال�ص��دي ان املجموعت��ن �صتلعب���ن 
بطريق��ة التجمع���ت، اإذ وق��ع الختي�ر عل��ى حم�فظة 
النج��ف ل�صت�ص�ف��ة املجموع��ة الأوىل، بينم��� تق��وم 
الث�ني��ة،  املجموع��ة  ب��صت�ص�ف��ة  كرب��الء  حم�فظ��ة 
يف ح��ن ت�صت�صي��ف حم�فظ���ت بغ��داد وال�صليم�ني��ة 
والب�رة ب�ق��ي التجمع�ت . وعلى �صعيد منف�صل وقع 
على ك�صوف�ت ن�دي ال�رطة ر�صميً� خم�صة ع�رة لعبً� 
حت�ص��راً للدخ��ول يف من�ف�ص�ت دوري الك��رة املمت�ز 
الت��ي �صتنطلق يف الت��صع من �صهر ايلول املقبل.  وق�ل 
املدي��ر الداري لي��د ال�رط��ة حمم��د ج��واد: مت توقيع 
ر�صمي��� مع امل��الك التدريب��ي للفريق بقي���دة الك�بنت 
ظ�ف��ر �ص�ح��ب وي�ص�عده رع��د رم�ص�ن وعم���ر جلوب 

ومدرب احلرا�س �صري ي��رعلى.

مشاركة عراقية في دورة بيروت 
الدولية لكرة الصاالت

عبد الخالق: بيغوفيتش طور 
منتخب شباب السلة

الجيش والكرخ بمجموعة واحدة في دوري اليد الممتاز 

غدًا.. آخر موعد لغلق باب الترشيح النتخابات اللجنة البارالمبية

وق���ل مدي��ر اع��الم وزارة ال�صب���ب والري��ص��ة عل��ي العط��واين 
ل�)اجلورن���ل( اإن "الكت���ب الذي ار�صل��ه احت�د الك��رة، اىل الفيف�، 
مت��ت �صي�غت��ه ب�ص��ورة خ�طئة، مم� دف��ع الحت�د ال��دويل للعبة 
بتحدي��د الالعب��ن امل�ص�رك��ن يف املب���راة ال�صتعرا�صي��ة ب��ن 
ا�ص�ط��ر العراق والع���مل". واأو�صح اأن "املب�ري���ت ال�صتعرا�صية 
والحتف�لي��ة ل تن�ص��وي تخت مظلة الفيف���، اإذ ل يتدخل الحت�د 
الدويل ويحدد مع�ير امل�ص�ركة يف مثل هكذا مب�ري�ت". واأ�ص�ف 
"هن�ك مب�ري�ت ا�صتعرا�صية ي�ص�رك فيه� جنوم ع�ملين لزالوا 
يلعبون يف اأبرز الدوري�ت الع�ملية، كم�ص�ركة كر�صتي�نو رون�لدو 
و ليوني��ل مي�ص��ي او كم� حدث مع منتخ��ب ا�ص�طر اجلزائر، حن 

�ص�رك الالعب ري��س حمرز". وبن اأن "وزارة ال�صب�ب والري��صة 
وب�لتن�صيق مع الحت�د العراقي لكرة القدم، �صتقوم ب�إر�ص�ل كت�ب 
جدي��د اىل الحت���د الدويل لكرة الق��دم "الفيف�"، تب��ن من خالله 
طبيع��ة املب�راة و�صنوؤكد ب�أنه��� لي�صت مب�راة دولي��ة ودية وامن� 
كرنف���ل ا�صتعرا�ص��ي ل توج��د في��ه اأي �صفة ر�صمي��ة". وت�بع اأن 
"ه��ذه املب���راة �صتنقل �صورة اإيج�بية لرف��ع احلظر عن العراق، 
و�صتك��ون مبث�ب��ة تك��رمي لل��دور الكبر ال��ذي بذله جي��ل 2007 
يف اح��رازه ك�أ���س ا�صي���"، موؤك��داً ب�لق��ول: "�صننتظ��ر الإجراءات 
الت��ي �صتتخذ م��ن قبل الفيف�، ك��ي لنحرم احد م��ن الالعبن من 
امل�ص�رك��ة يف هذه املب�راة".  واأكمل ق�ئاًل: "ب�لإ�ص�فة اىل جنوم 
ا�صي� 2007، ف�أن وزارة ال�صب�ب والري��صة قررت ا�صتدع�ء جنوم 
دولي��ن �ص�بق��ن من جيل 86 فم� ف��وق للم�ص�ركة يف املب�راة"، 

مبينً� اأن "قرار الفيف� مل يكن ال�صبب يف ا�صتدع�ء الأجي�ل ال�ص�بقة 
وامن� الوزارة قررت ا�صتدع�ئهم تكرميً� لعط�ئهم الكبر وخدمتهم 
للمنتخب الوطن��ي". واختتم العطواين ت�ريح��ه ق�ئاًل: "من اأبرز 
الأ�صم���ء الت��ي �صت�ص���رك يف ه��ذه املب���راة، النجم احم��د را�صي 
وح�ص��ن �صعيد وه���دي احمد ورع��د حمودي، واي�ص��ً� من اأجي�ل 

خمتلفة مثل حبيب جعفر وليث ح�صن وعب��س عبيد واخرين".
وج��رى يف حم�فظة الب���رة، الثنن امل��صي، موؤمت��راً �صحفيً� 
ح��ول مب���راة ال�ص�ط��ر بح�ص��ور النج��م الرجنتين��ي ال�ص�ب��ق 
هرن���ن كري�صب��و وا�صط��ورة املنتخ��ب الوطن��ي يون���س حمم��ود 
ومدي��ر ع�م دائرة العالق���ت والتع�ون ال��دويل يف وزارة ال�صب�ب 
والري��ص��ة احمد املو�ص��وي ومدير �ركة ت��وارد الإم�راتية راتب 
احم��د ومدي��ر �ركة ع�صت�ر حمم��د هيجل. وق�ل النج��م ال�صب�ين 

ال�ص�ب��ق مي�صيل �ص�لغ���دو، "�ص�أعمل على تق��دمي �صيء خ��س اىل 
ال�صع��ب العراق��ي والري��ص��ة العراقية، والمر ل يتعل��ق ب�ملب�راة 
واجلم�ه��ر واملت�بعن فقط وامن��� اي�صً� المر يتعلق ب�لالجئن، 
حيث �صنح���ول عر�س مع�ن�تهم اىل جميع دول الع�مل عن طريق 

لعبة كرة القدم".
ولفت اىل ان "تواجد ال�ص�طر يف الب�رة هو للم�ص�همة يف رفع 
احلظ��ر ع��ن الكرة العراقية، م��ن خالل عالق�تن� م��ع الفيف�، حيث 
ن�ق�صن��� خالل كونغر�س الفيف� يف البحرين م�ص�ألة رفع احلظر عن 

الكرة العراقية،".
و�صتق���م مب�راة ال�ص�طر يف الت��صع م��ن �صهر اأيلول املقبل على 
ملعب الب�رة الدويل، يف مب���راة ا�صتعرا�صية �صت�صهد ح�صور م� 

يق�رب ال�60 الف متفرج.

 اأعلنت وزارة ال�شباب 
والريا�شة، عن اأبرز 

اأ�شماء الالعبني، الذين 
�شي�شاركون اأمام منتخب 

ا�شاطري العامل يف التا�شع 
من اأيلول املقبل على 

اأر�شية ملعب الب�شرة 
الدويل، فيما و�شعت 

حدًا للجدل حول م�شاركة 
جميع جنوم منتخب 

العراق املتوج يف بطولة 
كاأ�س اآ�شيا 200.
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  بغداد - خاص
 �صرف��ع اأبن�ء القيث�رة اخل�راء �صع�ر الأ�صتقرار خالل 
من�ف�ص���ت املو�ص��م الك��روي املقبل ، وذل��ك بعد جتديد 
تع�قده��� م��ع �صبع��ة لعب��ن مم��ن مثل��وا الفري��ق يف 
املوا�ص��م الأخرة ملدة مو�صم��ن ق�دمن ومب� يتن��صب 
م��ع م��� قدم��وه م��ن م��ردود فن��ي ع���يل متمي��ز فوق 
امل�صتطي��ل الأخ�ر وهم كل من ك�ب��نت الفريق ح�صن 
عب��د الواح��د واملدافع�ن الدولي���ن علي لطي��ف ووليد 
�ص���مل اإ�ص�ف��ة اىل امله�جم القن��س عب��د الق�در ط�رق 
واجلن�ح�ن نبيل �صب�ح واأجمد وليد واحل�ر�س �ص�حب 
املوؤه��الت الكب��رة اأحمد ب��ص��ل ، كم� جنح��ت الإدارة 
اجلدي��دة يف �ص��خ دم���ء �صب�بي��ة للفري��ق ب�أ�صتقط�ب 
لعب��ي فريق الطلبة �صت���ر ي��صن وعمر جب���ر . وق�ل 
اي���د بني���ن رئي���س الهيئ��ة الإداري��ة لن���دي ال�رطة 
الري��ص��ي عقب الأنته�ء من توقيع عقود الالعبن : ان 

جتدي��د عقود الالعبن ي�أتي �صم��ن اإط�ر ال�صرتاتيجية 
الت��ي و�صعته��� الإدارة وته��دف احلف���ظ عل��ى هي��كل 
الفري��ق يف املو�ص��م الأخر م��ن اأجل توف��ر الأ�صتقرار 
الفن��ي وهو عن�ر مهم ج��داً �صيقود الفري��ق للمن�ف�صة 
وبق��وة على الق�ب املو�صم الق���دم. واأ�ص�ف بني�ن : اأن 
الإدارة لزال��ت تعم��ل بجهد حثيث من اأج��ل اأ�صتقط�ب 
اأف�ص��ل الالعب��ن لتدعي��م �صف��وف الفري��ق ، وب�لفعل 
هن���ك ع��دد م��ن الالعب��ن اأ�صح���ب امله���رات الفنية 
الع�لي��ة الذي��ن اأبدوا رغب��ة وحم��صة كب��رة يف متثيل 
الفري��ق يف املو�ص��م اجلدي��د حي��ث اأن املف�و�ص�ت مع 
بع�صهم و�صلت اىل مراحله� النه�ية يف طريق الأعالن 
عنه��� ر�صمي��ً� خالل اليوم��ن املقبلن . وح��ول ت�أخر 
ت�صمي��ة اجله���ز الفن��ي للفري��ق اأك��د بني���ن ان الإدارة 
تف��صل بن ثالث اأ�صم�ء تدريبية له� خرة كبرة وهم 
حملي وحمرتفن اأثنن حيث �صيتم ح�صم هذا املو�صوع 

قريبً� بعد الت�ص�ور مع اللج�ن املخت�صة بهذا ال�ص�أن .

 
واف��ق املدرب غ���زي فهد على جتدي��د تع�قده مع 
ن�دي املين�ء ملو�صم جديد ليقود ال�صف�نة يوم غدا 
الح��د ام���م م�صيفهم نف��ط الو�صط حل�ص���ب الدور 

ن�صف النه�ئي لبطولة ك�أ�س العراق بكرة القدم . 
اله��صم��ي وكي��ل اعم���ل امل��درب  وق���ل و�ص���م 
فه��د ، انه اجتم��ع م��ع ادارة املين���ء ومت التف�ق 
عل��ى ال���روط الت��ي و�صعه��� امل��درب لال�راف 
اإذ  الفري��ق يف من�ف�ص���ت املو�ص��م املقب��ل  عل��ى 
تعه��دت الدارة بتذلي��ل ك�ف��ة ال�صعوب���ت ام���م 
امل��الك التدريب��ي ومنح��ه احلري��ة الك�مل��ة دون 
التدخ��ل يف عمل��ه .  وا�ص���ف ان فه��د طل��ب عدد 
م��ن الالعبن الذي��ن �صيقدم��ون ال�ص�ف��ة الفنية 
الالزم��ة للمن�ف�ص��ة عل��ى درع ال��دوري وحم�ولة 
التتويج فيه ب�ملو�ص��م املقبل و اكدت الدارة انه� 

�صت�صعى اىل �صمهم وتلبية ك�فة متطلب�ت اجله�ز 
الفن��ي .  وا�ص�ر اله��صم��ي اىل ان فهد يحظى بدعم 
كبر م��ن الدارة والالعبن واجلمه��ور وهذا ك�ن 
�صببً� رئي�صً� لعودت��ه اىل املين�ء جمدداً م�صراً اىل 
ان موكل��ه يطمح اىل اإع�دة ال�صف�ن��ة اىل من�ص�ت 
التتويج من خالل الفوز بلقب الدوري او الك�أ�س . 

و �صم��ت ادارة املين���ء امل��درب غ�زي فه��د مدربً� 
لفريقه� عقب ف�صل املف�و�ص�ت مع املدرب القدير 
ايوب اودي�صو نظراً لالنق�ص�م�ت بن اع�ص�ء الهيئة 
الدارية لن�دي املين�ء م� ادى اىل توقفه� وحتول 
بو�صل��ة ال�صف�نة نحو فه��د الذي ك�ن ميني النف�س 
بقي���دة الزرق الب���ري جم��دداً.  وك�ن امل��درب 
غ���زي فه��د ق��د ا���رف عل��ى تدري��ب املين�ء يف 
الث�ل��ث والع�رين من �صه��ر ني�ص�ن امل��صي وق�د 
الفري��ق يف ثم�ن مب�ري�ت حقق من خالله� الفوز 

3 مرات ومبثله� تع�دل وخ�ر يف من��صبتن. 

كأس العراق: النوارس يتحدى أبناء العاصمة والعندليب في مهمة صعبة أمام السفانة

بنيان : 3 مدربين كبار على رادار الشرطة   فهد يجدد تعاقده مع الميناء ويقوده أمام العندليب 
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