
 تق��ام هذا الأ�سبوع مناف�س��ات اجلولة التا�سعة من 
ال��دور الثالث يف الت�سفيات الآ�سيوية لكاأ�س العامل 

2018 يف رو�سيا.
ويتاأهل اأول فريق��ن من كل جمموعة مبا�رشة اإىل 
نهائي��ات كاأ�س العامل، يف ح��ن يتواجه الفريقن 
احلا�سل��ن عل��ى املرك��ز الثال��ث �سم��ن امللح��ق 
الآ�سي��وي م��ن اأج��ل حتدي��د الفري��ق املتاأه��ل اإىل 
امللح��ق العاملي ملواجه��ة رابع ت�سفي��ات منطقة 

كونكاكاف.
املجموعة الأوىل

يف املجموع��ة الأوىل يلتق��ي منتخ��ب اإي��ران الذي 
�سم��ن التاأهل للنهائيات، خ��ارج ملعبه مع كوريا 
اجلنوبي��ة يوم اخلمي�س عل��ى �ستاد كاأ�س العامل يف 
�سي��وؤول. ويلتق��ي يف باقي املباري��ات �سمن ذات 
املجموعة يوم اخلمي�س اأي�سًا، �سوريا مع قطر على 
�ست��اد هانغ جيب��ات يف مدينة مي��اكا املاليزية، 
وال�سن مع اأوزبك�ستان على �ستاد مدينة ووهان.

املجموع��ة  ترتي��ب  الإي��راين  املنتخ��ب  ويت�س��در 
بر�سي��د 20 نقطة من ثم��ان مباريات، مقابل 13 
و9  لأوزبك�ست��ان  و12  اجلنوبي��ة  لكوري��ا  نقط��ة 

ل�سوريا و7 لقطر و6 لل�سن.
وتق��ام مباري��ات اجلول��ة العا���رشة والأخ��رة من 
مناف�سات املجموعة يوم 5 اأيلول/�سبتمرب املقبل، 
حي��ث تلتقي قطر م��ع ال�سن يف الدوح��ة، واإيران 
م��ع �سوري��ا يف طه��ران، واأوزبك�ست��ان م��ع كوريا 

اجلنوبية يف ط�سقند.
وكانت اجلول��ة الأوىل �سهدت فوز اأوزبك�ستان على 
�سوري��ا 0-1 يف ط�سقن��د، وكوري��ا اجلنوبي��ة على 
ال�س��ن 2-3 يف �سيوؤول، واإي��ران على قطر 2-0 
يف طه��ران. يف ح��ن �سه��دت اجلول��ة الثانية فوز 
اأوزبك�ست��ان عل��ى قطر 0-1 يف الدوح��ة، وتعادل 
ال�س��ن م��ع اإي��ران 0-0 يف �سينيان��غ، و�سوري��ا 
مع كوري��ا اجلنوبي��ة 0-0 يف �رشميبان، و�سهدت 
اجلول��ة الثالث��ة ف��وز كوري��ا اجلنوبي��ة عل��ى قطر 
2-3 يف �س��وون، و�سوريا عل��ى ال�سن 0-1 يف 
جي��ان، واإيران على اأوزبك�ست��ان 0-1 يف ط�سقند، 

و�سهدت اجلولة الرابعة فوز قطر على �سوريا 1-0 
يف الدوح��ة واإيران عل��ى كوريا اجلنوبية 0-1 يف 
طهران واأوزبك�ستان على ال�سن 0-2 يف ط�سقند.

يف املقاب��ل �سه��دت اجلول��ة اخلام�سة ف��وز كوريا 
�سي��وؤول  يف   2-1 اأوزبك�ست��ان  عل��ى  اجلنوبي��ة 
كومنين��غ  يف   0-0 قط��ر  م��ع  ال�س��ن  وتع��ادل 

0-0 يف ب��اروي، و�سه��دت  اإي��ران  و�سوري��ا م��ع 
اجلولة ال�ساد�سة فوز �سوريا على اأوزبك�ستان 1-0 
يف مي��اكا وال�س��ن عل��ى كوري��ا اجلنوبية 1-0 
يف ت�سانغ�س��ا واإي��ران على قط��ر 0-1 يف الدوحة، 
و�سه��دت اجلول��ة ال�سابع��ة ف��وز كوري��ا اجلنوبي��ة 
عل��ى �سوريا 0-1 يف �سي��وؤول واإيران على ال�سن 
0-1 يف طهران واأوزبك�ستان على قطر 0-1 يف 
ط�سقن��د، و�سه��دت اجلول��ة الثامنة ف��وز اإيران على 
اأوزبك�ست��ان 0-2 يف طه��ران وقط��ر عل��ى كوريا 
اجلنوبي��ة 2-3 يف الدوح��ة وتع��ادل �سوري��ا م��ع 
ال�س��ن 2-2 يف مي��اكا. يف املجموع��ة الثاني��ة 
يخو�س منتخب ال�سعودية مواجهة قوية وحا�سمة 
اأم��ام الإمارات ي��وم الثاثاء على �ست��اد هزاع بن 
زاي��د يف الع��ن. وتق��ام بقية مباري��ات املجموعة 
ي��وم اخلمي���س، حيث تلتق��ي اليابان م��ع اأ�سرتاليا 
عل��ى �ستاد �سايتاما 2002 يف �سايتاما، وتاياند 

مع العراق على �ستاد راجامانغال يف بانكوك.
وتت�س��در الياب��ان ترتي��ب املجموع��ة بر�سيد 17 
نقط��ة م��ن ثمان مباري��ات، مقاب��ل 16 نقطة لكل 

و5  لاإم��ارات  و10  وا�سرتالي��ا  ال�سعودي��ة  م��ن 
للعراق ونقطت��ن لتاياند. وتقام مباريات اجلولة 
اأيلول/�سبتم��رب املقب��ل، حي��ث   5 ي��وم  العا���رشة 
تلتق��ي ال�سعودي��ة م��ع الياب��ان يف ج��دة، والعراق 
م��ع الإمارات يف عم��ان، واأ�سرتاليا مع تاياند يف 
ملبورن. وكانت اجلولة الأوىل �سهدت فوز الإمارات 
وال�سعودي��ة  �سايتام��ا،  يف   2-1 الياب��ان  عل��ى 
عل��ى تايان��د 0-1 يف الريا���س، واأ�سرتالي��ا على 
الع��راق 0-2 يف ب��رث. يف ح��ن �سه��دت اجلولة 
الثانية ف��وز ال�سعودية على الع��راق 1-2 يف �ساه 
عل��م، والياب��ان عل��ى تايان��د 0-2 يف بانك��وك، 
اأب��و ظب��ي،  0-1 يف  الإم��ارات  عل��ى  واأ�سرتالي��ا 
و�سهدت اجلول��ة الثالثة فوز الإمارات على تاياند 
1-3 يف اأبو ظبي، واليابان على العراق 1-2 يف 
�سايتاما، وتعادل ال�سعودية مع اأ�سرتاليا 2-2 يف 
جدة، و�سه��دت اجلولة الرابعة ف��وز ال�سعودية على 
الإم��ارات 0-3 يف ج��دة والع��راق عل��ى تايان��د 
0-4 يف طه��ران وتع��ادل اأ�سرتالي��ا م��ع اليابان 

1-1 يف ملبورن. 

من أجل رفع الحظر

العراق يسعى إلى تنظيم بطولة دولية بمشاركة منتخبات "غرب آسيا"

 ك�س��ف م�سدر مقرب م��ن ادارة نادي الق��وة اجلوية الريا�سي، 
الح��د، عن ا�ستبعاد مدافع من الفري��ق الكروي بالنادي. وقال 
امل�س��در ال��ذي رف�س الك�سف ع��ن ا�سم��ه : ان ادارة نادي القوة 
اجلوية قررت وبالتفاق مع املدرب ال�سوري ح�سام ال�سيد عدم 
التجديد لعقد املدافع علي عبد اجلبار م�سيفًا ان ال�سيد يرى انه 
ل م��كان لعل��ي عبد اجلبار يف اأجندت��ه للمو�سم املقبل، يف ظل 
وج��ود اأربع��ة لعبن مبركز قل��ب الدفاع.  فيم��ا ك�سفت الهيئة 
الداري��ة لنادي الق��وة اجلوية عن تعاقدها م��ع لعب كرواتي 

لتمثيل فريقها الكروي
وق��ال ع�س��و ادارة الن��ادي موف��ق الزه��ري : ان ادارة النادي 
تعاق��دت مع املدافع الكرواتي �سيبا�ستيان اأنتيت�س )25 عامًا( 
قادم��ًا من فري��ق الوحدات الردين، لتمثي��ل فريقنا يف املو�سم 
الك��روي املقب��ل 2018-2017. يذك��ر ان الاع��ب الكرواتي 
�سيبا�ستي��ان اأنتيت���س �سبق ل��ه اأن مثل اأندية كري��ك وبوموراك 
وزافريت�س يف كرواتيا، قبل انتقاله اىل الوحدات الردين. ي�سار 
اىل ان فري��ق القوة اجلوي��ة لكرة القدم، دخ��ل مبع�سكر تدريبي 
مغل��ق يف مدينة ال�سليمانية ا�ستع��داداً ملباراة الوحدة ال�سوري 
يف نهائي املنطقة الغربية لكاأ�س الحتاد ال�سيوي والتي تقام 

يف بروت يف الثاين ع�رش من ال�سهر املقبل.
وي�ستمر املع�سكر لغاية ال�ساد�س من ال�سهر املقبل، اإذ يهدف اىل 
رف��ع درجة جاهزي��ة الاعبن التي ت�سكل حت��د وا�سح للفريق 
لإثب��ات احقيت��ه للدف��اع ع��ن اللق��ب ال�سيوي واحلف��اظ عليه 
بقي��ادة مدربه ال�سوري ح�سام ال�سيد وماك��ه التدريبي اجلديد 
ال��ذي يتاأل��ف م��ن رزاق فرحان م�ساع��داً وعماد ها�س��م مدربًا 

حلرا�س املرمى . 

  
 اك��دت الأكادميي��ة د.اإمي��ان �سبي��ح ع�س��وة جلن��ة 
اخل��رباء يف اللجن��ة الأوملبي��ة الوطني��ة ان الرت�سيح 
لنتخاب��ات احتاد األعاب القوى ياأتي مكمًا لتن�سيط 
حرك��ة الريا�سي��ات البطات �سابق��ًا اللواتي انح�رش 
عددهن الي��وم ب�سبب الإهمال من العنا�رش القيادية 
من جن�سهن بعد ابتعاده��ا وغرها نتيجة التهمي�س 
واحت��كار الق��رار.  وقال��ت �سبي��ح : قبل اي��ام قليلة 
اقيم��ت جل�س��ة حواري��ة ب�سياف��ة اجلن��ة الريا�سية 
للح��زب ال�سيوع��ي العراق��ي ح��ول واق��ع الريا�س��ة 
الن�سوي��ة يف العراقعن واقع الريا�سة الن�سوية واآفاق 
تطوره��ا موؤك��ة ان هذه الن��دوات هي دلي��ل على ان 

الريا�س��ة له��ا مهتميها ولها حمبيه��ا وان الريا�سة 
الن�سوي��ة ل تخ���س البن��ات فق��ط ب��ل هن��اك رجال 
يري��دون للم��راأة اكرث حقوق��ًا واكرث تغي��را ايجابيا 
. وا�ساف��ت ان املرحل��ة املقبلة يج��ب ان يكون جزء 
منه��ا خم�س�س للتخل�س م��ن ال�سلبيات التي لزمت 
الريا�س��ة الن�سوي��ة من��ذ �سن��ن طويل��ة م�سيف��ة ان 
هناك جهات اخ��رى بداأت ت�سلت ال�سوء على احلركة 
الريا�سية الن�سوي��ة برغم من ان هذا املو�سوع بعيد 
وغر مطروق �سابقًا على ال�ساحة العراقية .  وا�سارت 
�سبي��ح ان املبدعن واملبدع��ات يف جميع جمالت 
احلي��اة ان كان��ت ثقافي��ة او ريا�سي��ة او علمية لهم 
وتطوي��ر  الف��كار  تغي��ر  يف  الوا�سح��ة  مل�ساته��م 

امل�سرة الناجحة با�رشاف الكادمييات.

 اك��د لعب نفط اجلن��وب " احمد عبا�س " ان مهمته مع 
نف��ط اجلن��وب انته��ت بنهاي��ة املو�سم املنق�س��ي ، بعد 
اتفاق جرى بينه وبن الدارة ، موؤكدا ان املو�سم الذي 
ق�سيت��ه ب�سع��ار نفط اجلنوب كان جي��دا وا�ستفدت منه 
كثرا ل�سيما ان هناك عاقة وطيدة تربطني مع ادارة 
الفري��ق والكادر التدريبي . وقال عبا�س : ان هناك عدة 
عرو���س و�سلتني م��ن اندية ممت��از الك��رة ، �ساحاول 
درا�ستها ومن ثم اختيار الف�سل من بينها ، م�سرا اىل 
ان فريق��ه نفط اجلن��وب كان ي�ستحق مرك��ز اف�سل يف 
الرتتي��ب العام لول �سوء الطالع ال��ذي رافق الفريق يف 
الكث��ر من املباريات .  لعب املنتخب الوطني ال�سابق 

او�س��ح ان م��ا ميي��ز ه��ذا املو�سم ع��ن �سواه ه��و ظهور 
خام��ات واع��دة �ست�سق طريقها بي�رش نح��و املنتخبات 
الوطني��ة يف قابات اليام ويف معر�س رده عن �سوؤال 
وجه الي��ه ب�ساأن ابتعاده عن املنتخب��ات الوطنية قال 
احم��د : " ان اللع��ب للمنتخب��ات الوطنية �رشف كبر ل 
ي�ساهيه �رشف ، وقد ت�رشفت بارتداء فانيلة منتخبات 
ال�سب��اب والوملب��ي والوطن��ي م��ع املدرب��ن الكابنت 
حكي��م �ساك��ر وال�رشبي فادمي��ر بيرتوفيت���س ، لكن 
لا�س��ف بع��د ذلك تعر�س��ت اىل ا�ساب��ة ابعدتني كثرا 
ع��ن �سفوف املنتخب الوطني ، مبينا انه �سي�سعى بقوة 
للع��ودة ل�سف��وف ال�س��ود يف املو�سم املقب��ل �سيما ان 
الكادر التدريبي او�سح يف منا�سبات عدة ان امل�ستوى 

هو املقيا�س احلقيقي لان�سمام للمنتخب الوطني . 

عبد الجبار خارج حسابات 
السيد للموسم المقبل

أحمد عباس: أنهيت ارتباطي مع نفط الجنوب

إيمان صبيح : هناك جهات بدأت تهتم بالرياضة النسوية

واأ�س��اف اأن "العراق حت�س��ل على موافقات مبدئي��ة من عدد من 
املنتخب��ات العربي��ة يف غ��رب اآ�سيا مثل �سوري��ا والأردن ولبنان 
واإي��ران"، مبينًا اأن "موافقة ه��ذه املنتخبات �سجعت الوزارة على 

تقدمي مقرتح اإقامة بطولة غرب اآ�سيا يف العراق".
وتاب��ع اأن "ه��ذا املقرتح �سيت��م درا�سته ب�سكل مو�س��ع بعد مباراة 
الأ�ساط��ر م��ن اج��ل تقدمي��ه لرئي���س احت��اد غ��رب اآ�سي��ا الأمر 
الأردين عل��ي ب��ن ح�سن خ��ال لق��اءه املرتقب يف عم��ان خال 
الفرتة املقبلة". وتاب��ع اأن “وزير ال�سباب والريا�سة عبد احل�سن 
العبط��ان اق��رتح يف ب��ادئ الأم��ر اإقام��ة بطول��ة ثاثي��ة، ت�س��م 
الع��راق وال�سعودي��ة ومنتخ��ب اخ��ر، واأي�س��ًا اإقامة مب��اراة ودية 

بن املنتخب الوطني وال�سع��ودي على احدى املاعب العراقية”. 
وبن العطواين، اأن “الحت��اد العراقي لكرة القدم، خاطب الحتاد 
ال�سع��ودي وحت�سل عل��ى موافقة مبدئية من الأ�سق��اء ال�سعودين 
وتع��ززت ه��ذه املوافقة بات�س��ال وزي��ر ال�سب��اب والريا�سة عبد 
احل�سن عبطان برئي�س هيئ��ة ريا�سة اململكة العربية ال�سعودية، 
حمم��د بن عبد امللك ب��ن عبد اهلل اآل ال�سيخ ومل يتبقى �سوى بع�س 
التفا�سي��ل ال�سغرة لتاأكي��د اللقاء”. وفيما يخ���س التح�سرات 
النهائي��ة ملباراة ال�ساط��ر، اأو�سح العط��واين اأن "جميع النجوم 
الذين وجه��ت اليهم الدعوة للع��ب املباراة �سيكون��ون متواجدين 
يف املب��اراة"، لفت��ًا اإىل اأن "الاعب��ن الخرين الذي��ن مل ت�سمح 
لهم الفيف��ا بلعب املب��اراة �سيكونون متواجدي��ن على املدرجات 
للم�سارك��ة يف كرنف��ال الب�رشة". ويف �سياق مت�س��ل، دعا النجم 
الهولن��دي ال�ساب��ق ايدغ��ار دافي��دز، اجلماهر العراقي��ة حل�سور 

املب��اراة ال�ستعرا�سي��ة ب��ن منتخ��ب ا�ساط��ر الع��امل وا�ساطر 
الع��راق على ملعب امللع��ب الب�رشة ال��دويل يف التا�سع من ايلول 

املقبل.
ون���رشت وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة العراقية مقط��ع فيديو يظهر 
في��ه النجم الهولندي وهو يرتدي ال�سماغ الب�رشي قائا: "مرحبا 
اين دافي��دز تعالو مل�ساهدتنا يف مب��اراة ا�ساطر العامل مع جنوم 

العراق يف ملعب الب�رشة يف التا�سع من �سبتمرب".
و�سي�س��ارك يف مب��اراة ال�ساط��ر ع��ددا م��ن النج��وم العاملي��ن 
ال�سابقن من بينهم رايان غيغز وريفالدو وخافر زانيتي وادغار 

دافيدز ومي�سيل �سلغادو وهرنان كري�سبو واخرين.
وم��ن جانبه، اعل��ن مدير �رشكة ع�ستار املنظم��ة املنظمة ملباراة 
ال�ساط��ر، حممد هيجل، وج��ود رايان غيغ��ز وريفالدو وخافير 
زانيتي �سمن منتخب ا�ساطر العامل الذي �سيواجه ا�ساطر العراق 

يف التا�سع من ايول املقبل على ملعب الب�رشة الدويل.
وق��ال هيج��ل ع��رب �سفحت��ه يف موق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي 
"في�سب��وك" ان "ت�سكيلة فريق جنوم الع��امل التي �ستعلب مباراة 
ال�ساط��ر يف الب�رشة ت�س��م قائمة من خرة لعب��ي العامل وهم 
ميتلكون املهارة واللياقة الكاملة كونهم م�ستمرون يف اللعب ولو 
اإتيح��ت لهم الفر�سة للم�ساركة يف دورينا ملا وقف اأمامهم فريق 
م��ع اإحرتامي للجميع". واختت��م حديثه قائا: "املب��اراة �ست�سهد 
تواج��د الربازيل��ي ريفال��دو والويل��زي رايان غيغ��ز والرجنتيني 
خافي��ر زانيت��ي واآخري��ن". يذك��ر ان مب��اراة ال�ستعرا�سية بن 
ا�ساط��ر العراق وا�ساطر العامل �ستقام على ملعب الب�رشة الدويل 
يف التا�س��ع من �سهر اأيلول املقبل يف مت��ام ال�ساعة الثامنة. ومن 
املقرر ان يحيي احلفل كًا من الفنان حامت العراقي والفنان وليد 

ال�سامي بعد اعتذار الفنان كاظم ال�ساهر من ح�سور الكرنفال.

اأعلنت وزارة ال�ضباب والريا�ضة، 
عن �ضعيها لتنظيم بطولة دولية 

يف العراق مب�ضاركة عدد من 
املنتخبات العربية والإقليمية من 

احتاد "غرب اآ�ضيا"، موؤكدة اأن 
موعد البطولة �ضيتم حتديده بعد 

التفاق على التفا�ضيل كافة.
وقال مدير اإعالم وزارة ال�ضباب 

والريا�ضة علي العطواين 
لـ)اجلورنال( اإن "وزير ال�ضباب 
والريا�ضة عبد احل�ضني عبطان 

وبالتن�ضيق مع الحتاد العراقي 
لكرة القدم، يدر�س اإمكانية 

ا�ضت�ضافة العراق لبطولة دولية 
خالل الفرتة املقبلة".

بغداد - محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد - امجد الموسوي 

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

  خاص – مصطفى العبطان 
با�رشت اللجنة التحقيقية امل�سّكلة من احتاد كرة القدم 
برئا�سة النائب �رشار حيدر اأعمالها للنظر ب�سكوى اإدارة 
ن��ادي الطلبة �سد عدد من لعب��ي فريقه الكروي الذين 
رف�س��وا خو�س املباراة املقررة اأمام فريق نفط الو�سط 
على ملعب الأخر يف حمافظة النجف �سمن مناف�سات 
ن�س��ف نهائي م�سابقة الكاأ�س للمو�سم 2016-2017 
مم��ا اعت��رب فريقه��م خا���رشاً بنتيج��ة )3-0(.وحققت 
اللجن��ة مع "21 لعبًا" وه��م كل من : علي عبد احل�سن 
والعاج��ي اأب��و بكر كونية وبرهان جمع��ة واإياد عبا�س 
وحي��در جمال الدين و�ست��ار يا�سن وعمر جياد واحمد 
خال��د ومهن��د ارزي��ج وك��رار عل��ي ب��ري واحم��د ناظم 
وايه��اب كاظ��م ويا���رش عب��د املح�س��ن ومهن��د جب��ار 
وم�سطفى حممد وعمر عدنان وحممد ر�سا وكرمي ديل 
وحي��در ح�س��ن وم�سطفى الأم��ن، واىل اقوالهم ب�ساأن 

ال�سك��وى املرفوعة �سدهم اىل جان��ب اإيقاف تعاقدات 
ع��دد منهم والت��ي اأبرموها م��ع اندية ال�رشط��ة والقوة 

اجلوية والزوراء وعدم ت�سديقها حتى اإ�سعار اآخر.
وق��رر الاعب��ن املذكروي��ن رفع دعوتن ل��دى جلنتي 
التابع��ة  الاعب��ن واملدرب��ن   الرتاخي���س و�س��وؤون 
لإحت��اد الك��رة �س��د اإدارة ن��ادي الطلبة وعل��ى راأ�سهم 
رئي���س النادي ع��اء كاظم لعدم ت�سلمه��م م�ستحقاتهم 
املالية.ي�س��ار اىل اأن ن��ادي الطلب��ة يع��د اأك��رث الندية 
العراقي��ة الت��ي قدم��ت �سدها يف الحتاد ال��دويل لكرة 
الق��دم �سكاوى من الاعبن املحرتف��ن الذين لعبوا له 
يف موا�س��م �سابق��ة وك�سبوا ق�ساياه��م، وكان من اأبرز 
ال�سب��اب الت��ي دعت جلن��ة منح الرتاخي���س يف احتاد 
الك��رة اىل منحه��م رخ�سة موؤقت��ة ومهل��ة زمنية ملدة 
50 يومًا للتخل�س نهائيًا من تلك امل�سكلة التي باتت 
ته��دد اأمر م�ساركته يف املو�س��م الكروي اجلديد املوؤمل 

انطاق مناف�ساته منت�سف ت�رشين الثاين املقبل.

اأك��دت اإدارة نادي الزوراء لكرة القدم، اأن املهاجم 
اأجم��د كل��ف باٍق م��ع الفري��ق يف املو�س��م املقبل. 
وق��ال ع�سو الهيئ��ة الإدارية لنادي ال��زوراء، عبد 
الرحم��ن ر�سي��د ل�)اجلورن��ال( اإن "الأخب��ار الت��ي 
حتدثت عن مغادرة الاعب اأجمد كلف عن �سفوف 

الفريق عارية عن ال�سحة".
واأو�س��ح اأن "كل��ف م�ستم��ر م��ع النوار���س و�سيتم 
جتديد عق��ده بعد ع��ودة الاعب م��ن ال�سفر، حيث 
�ستكون هناك جل�سة بن الاعب والكادر التدريبي 
للفري��ق". وتاب��ع اأن "اإدارة ال��زوراء ما�سي��ة يف 
جتديد الأعم��دة الأ�سا�سية للفري��ق، بالإ�سافة اإىل 
التعاق��د م��ع عدد م��ن الاعب��ن البارزي��ن، حيث 
اكملن��ا التعاقد م��ع مدافع نادي الوك��رة ال�سابق، 

علي ح�سن رحيمة، بالإ�سافة الاعبن حممد عبد 
الزهرة واأمر �سباح من �سفوف النجف". وكانت 
اإدارة النوار���س، قد اأعلن��ت ر�سميًا ام�س الأول، عن 
جتديد التعاق��د مع اجلناح الواعد م�سطفى ح�سن 
ملدة عام اإ�س��ايف، بالإ�سافة اإىل متو�سط امليدان 
علي رحيم وحار�س املرم��ى عاء كاطع. ثم اأعلن 
ع��ن تعاقده ر�سميًا مع حار���س مرمى نفط الو�سط 
جال ح�سن حلماية عرين النوار�س خلفًا للحار�س 
حمم��د كا�سد. وكانت اأوىل �رشب��ات النوار�س يف 
ال�س��وق، ه��ي التعاق��د مع امل��درب اأي��وب اودي�سو 
لقي��ادة الفري��ق يف املو�سم املقب��ل، خلفًا للمدرب 
ع�س��ام حم��د. وبعد اودي�س��و مت التجدي��د للمدافع 
ال�س��وري ح�س��ن جوي��د مل��دة ع��ام اإ�س��ايف، ث��م 
التعاق��د مع لع��ب الطلبة م�سطف��ى حممد ليملئ 

الفراغ الذي تركه الاعب عاء مهاوي.
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