
  
يلتقي الفي�سلي الأردين م�ساء اليوم الأحد، نظريه 
الرتج��ي التون�س��ي، يف املباراة النهائي��ة لبطولة 
الأندي��ة العربي��ة لك��رة الق��دم، والت��ي جتمعهم��ا 
يف الإ�س��كندرية. وج��اء بل��وغ الفريق��ن للمباراة 
النهائي��ة م�س��تحقا، بعدما ت�س��درا جمموعتيهما، 
الت��ي خا�س��اها يف  اللق��اءات  وف��ازا يف كاف��ة 
البطول��ة. وي�س��عى الفي�س��لي اإىل تتويج م�س��واره 
الالف��ت يف البطول��ة بح�س��د لقبه��ا، بعدما حقق 
4 انت�س��ارات متتالي��ة اأهلته للنهائي عن جدارة 
وا�س��تحقاق. ويت�س��لح الفي�س��لي بالطموح الكبري 
م�س��ريته  يف  عربي��ة  بطول��ة  لق��ب  اأول  حل�س��د 
الكروي��ة، ولذل��ك فه��و يتم�س��ك مب�س��اعي حتقيق 
الف��وز واإجناز املهمة بحثا عن اإ�س��عاد جماهريه. 
والرتج��ي  الفي�س��لي  ب��ن  املواجه��ة  وتعت��ر 
تاريخي��ة، فهما يلتقيان لأول مرة يف م�س��ريتهما 
الكروي��ة، ما يعط��ي املباراة اأهمية ‘�س��افية، يف 
ظل �س��عي كل منهما اإىل حتقيق ف��وزه الأول على 
الآخ��ر. وبلغ الفي�س��لي املباراة النهائي��ة، بعدما 

الأهل��ي  عل��ى  بف��وزه  الأوىل  املجموع��ة  ت�س��در 
امل���ري 0-1، ون���ر ح�س��ن داي اجلزائ��ري 
0-1، والوح��دة الإماراتي 1-2، ثم عاد ليلتقي 
الأهلي امل�ري يف الن�س��ف النهائي ليفوز عليه 
اإن  1-2. وتبدو �سفوف الفي�سلي مكتملة، حيث 
كاف��ة لعبيه جاهزين خلو�ض املواجهة املرتقبة 
با�س��تثناء مهاجمه بالل قويدر الذي يغيب ب�سبب 
الإ�سابة. ويتوقع اأن يحافظ املدير الفني نيبو�سا 
على ت�سكيلة الفريق، بحيث �سيتواجد معتز يا�سن، 
واإبراهيم الزواهرة ويا�ر الروا�سدة وعدي زهران 
وابراهيم دل��دوم، وبهاء عبد الرحمن وال�س��نغايل 
دوميني��ك وخليل بني عطية ويو�س��ف الروا�س��دة، 
اأك��رم  والليب��ي  لوكا���ض  البولن��دي  واملح��رتف 
ال��زوي. يف املقابل، ف��اإن الرتجي ميني هو الآخر 
النف���ض للعودة اإىل وطنه بلقب البطولة، حيث جاء 
بلوغ��ه للمباراة النهائية بعد �سل�س��لة انت�س��ارات 
م�س��تحقة. وحقق الرتجي العالمة الكاملة يف دور 
املجموع��ات عندما ت�س��در جمموعته بفوزه على 
نف��ط الو�س��ط العراق��ي 0-1، واملري��خ ال�س��وداين 
0-2، والهالل ال�سعودي 2-3، ويف الدور ن�سف 

النهائي ف��از على الفتح الرباط��ي 1-2. ويتطلع 
املدي��ر الفن��ي للرتجي فوزي البنزرت��ي اإىل الدفع 
بت�س��كيلة قادرة على تقدمي الأداء املطلوب، حيث 
كان انتق��د اأداء فريق��ه يف املباراة ال�س��ابقة اأمام 

الفتح الرباطي. ويعول فريق الرتجي على ت�سكيلة 
قوامه��ا، مع��ز ب��ن �ريفي��ة يف حرا�س��ة املرم��ى 
و�س��م�ض ال��ذوادي وعلي امل�س��اين، وخليل �س��مام 
ومنت�ر الطالبي، وفو�س��يني كوليبايل وفرجاين 

�سا�س��ي وغي��الن ال�س��عاليل، واأني�ض بدري و�س��عد 
بق��ري. وب��ات اإيه��اب املبارك��ي مداف��ع الرتجي، 
جاه��ًزا ملب��اراة فريق��ه اأم��ام الفي�س��لي الأردين، 
اليوم، بنهائ��ي البطولة العربي��ة لالأندية امُلقامة 
يف م���ر. ومن��ح اجله��از الطبي للفري��ق الالعب 
ال�س��وء الأخ�ر للم�س��اركة باللقاء بعدما اأثبتت 
الفحو�سات الطبية التي خ�سع لها اليوم اجلمعة، 
�س��فاءه من الإ�س��ابة التي حلقت به موؤخًرا. وكان 
املبارك��ي، 25 عاًم��ا، غ��اب عن مب��اراة الرتجي 
اأمام الفتح املغربي؛ ب�س��بب �سعوره ببع�ض الآلم 
يف اآخر ح�س��ة تدريبية للفريق قبل موقعة ن�سف 
النهائي. و�س��يكون كل لعبي الرتجي، حتت رهن 
امل��درب ف��وزي البنزرتي، با�س��تثناء طه يا�س��ن 
اخلني�س��ي الذي نال البطاق��ة احلمراء يف مواجهة 
الفت��ح. و�سيح�س��د الفائ��ز يف املب��اراة النهائي��ة 
2.5 ملي��ون دولر، قيم��ة جائ��زة البطل. ورغب 
فريق��ا الرتجي التون�س��ي، والفي�س��لي الأردين يف 
خو���ض املب��اراة النهائية للبطول��ة العربية، على 
ملع��ب اجلي���ض يف ب��رج الع��رب، ب��دًل من اإ�س��تاد 
الإ�س��كندرية. وكان م��ن املقرر اأن ُتق��ام املباراة 

على ملعب اجلي�ض يف برج العرب، قبل اأن يتم 
حتويل بو�سلة املباراة �سوب اإ�ستاد الإ�سكندرية. 
والفي�س��لي  الرتج��ي  م�س��وؤويل  م��ن  كل  وتق��دَّم 
بخط��اب م�س��رتك لالحت��اد العربي يطالب��ان فيه 
باللع��ب على اإ�س��تاد اجلي�ض يف ب��رج العرب، بدًل 
ع  من ملعب الإ�س��كندرية. وجاء يف اخلطاب املوقَّ
من قبل رئي�ض بعث��ة الرتجي ريا�ض بنور، وبعثة 
الفي�سلي رمزي اأبو ال�سند�ض: "نرجو من �سيادتكم 
التكرم باعتماد ملعب برج العرب لإقامة املباراة 
النهائي��ة، علًم��ا ب��اأن ه��ذا الطل��ب م�س��رتك ب��ن 
النادين نظًرا لقرب امل�سافة بن اإقامة الفريقن، 
وملعب اجلي�ض يف برج العرب". واأ�ساف اخلطاب: 
��ه مت اعتماد ملعب ب��رج العرب للمباراة  "كم��ا اأنَّ
النهائية م�س��بًقا من قبلكم، ول نعتقد اأنَّ الدواعي 
الأمني��ة وراء نق��ل املب��اراة النهائي��ة اإىل اإ�س��تاد 
الإ�سكندرية". واأ�سار اخلطاب اإىل اأنه "�سبق مللعب 
ب��رج الع��رب واأن احت�س��ن العديد م��ن املباريات 
خا�س��ة مب��اراة الأهل��ي والفي�س��لي الأردين؛ ل��ذا 
ناأم��ل م��ن �س��يادتكم اح��رتام املواعي��د واللوائح 

املعتمدة م�سبًقا من اللجنة املنظمة".

الجولة الـ36

عين الصقور تستهدف اللقب السادس من عش الكناري في الدوري الممتاز
تكث��ف م���ر ا�س��تعداداتها ل�ست�س��افة بطولة العامل للك��رة الطائرة 
للرج��ال حت��ت 23 عام��ًا، والت��ي �س��تقام داخ��ل ال�س��الت املغطاة 
باإ�ستاد القاهرة يف الفرتة من 16 وحتى 26 اأغ�سط�ض )اآب( اجلاري. 
12 منتخب��ًا مت تق�س��يمهم اإىل جمموعت��ن.  وي�س��ارك يف البطول��ة 
و�س��تلعب م���ر يف املجموع��ة الأوىل اإىل جان��ب بولن��دا والياب��ان 

والرازيل وكوبا واملك�سيك.
بينما ت�سم املجموعة الثانية منتخبات اجلزائر والأرجنتن وال�سن 
وتركيا ورو�سيا واإيران. واأكد وزير ال�سباب والريا�سة امل�ري خالد 
عبدالعزي��ز، على دعمه الكام��ل ملنتخب بالده، م�س��رياً اإىل اأن الدولة 
لديه��ا ثقة كبرية يف قدرات الالعبن وتاأمل يف حتقيق نتائج كبرية 
يف البطولة. واأ�سار اإىل اأنه �سيزور مع�سكر الفريق قبل انطالق البطولة 
للم�س��اندة وتاأكي��د الثق��ة. وق��ال رئي�ض الحت��اد امل���ري للطائرة 
ورئي���ض اللجنة املنظمة فوؤاد عبدال�س��الم، اإن اجلهاز الفني للمنتخب 
بقي��ادة الرازيل��ي ماركو�ض مريندا ي�س��عى اإىل حتقي��ق اأكر قدر من 
درج��ات الرتكيز لدى اجلميع من اأجل حتقيق اأف�س��ل ا�س��تعداد ممكن 
خلو�ض مناف�س��ات البطول��ة بهدف حتقيق نتائج اإيجابية وال�س��عود 
اإىل الأدوار الأخرية لها. واأ�س��اف عبدال�سالم: "ناأمل يف خو�ض اأكرث 

من 4 مباريات ودية يف الأيام الأخرية قبل انطالق البطولة". 

اأعلن��ت الهيئ��ة الإداري��ة لن��ادي احل�س��ن الريا�س��ي مت�س��كها مبدرب 
فريقه��ا الكروي �س��باح عبد احل�س��ن بع��د اأن اأعلن الأخرية ا�س��تقالته 
موؤخ��راً.  وق��ال مدي��ر الفري��ق بالنادي فا�س��ل زغري يف بي��ان ن�ره 
املكت��ب الإعالم��ي للن��ادي وتابعت��ه )اجلورن��ال( اإن "اإدارة الن��ادي 
اأعلنت ب�س��كل ر�س��مي مت�س��كها باملدرب القدير �س��باح عبد احل�س��ن".  
واأ�س��اف زغري، اأن "املدرب املذكور �س��احب �سخ�سية موؤثرة وميتلك 
فكر تدريبي عاٍل فهو كفاءة تدريبية من ال�سعوبة ال�ستغناء عنها". 

وتابع زغري حديثة، اأن "اإدارة النادي قررت باأنها �ست�ستبعد اأي لعب 
كان م��ن الفري��ق ي�س��يء اإىل النادي م��رة اأخرى". وقد ك�س��ف املدرب 
�سباح عبد احل�سن عن نهاية م�سوار تدريبه لكرة احل�سن . وقال عبد 
احل�سن: "قرار مغادرتي ا�سوار نادي احل�سن جاء عطفًا على ت�رفات 
اأحد لعبي الفريق الذي مل ي�سرتك يف مواجهة امانة بغداد". وا�ساف: 
"من غري املعقول ان تكون ردة فعل اأحد الالعبن بالتجاوز اللفظي 
وحماولة العتداء ب�س��بب ع��دم ا�راكي اياه يف املب��اراة، المر الذي 
جعلني اتخذ قرار مغادرة تدريب الفريق". وتعادل فريق احل�س��ن يف 
مبارات��ه الأخرية امام امانة بغداد بنتيجة 1-1 يف اجلولة ال�س��ابعة 
ع���ر من املرحلة الثانية للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم. ويحتل 
فريق احل�سن املركز ال�ساد�ض ع�ر من الدوري العراقي املمتاز، حيث 
جمع 22 نقطة من 35 مواجهة، اإذ تغلب يف 3 مواجهات وتعادل يف 

19 مواجهة. 13 وخ�ر يف 

 وجه��ت الهيئة الإدارية املوؤقتة لنادي امليناء، كتابا 
الوملبي��ة  واللجن��ة  والريا�س��ة  ال�س��باب  وزارة  اإىل 
الوطنية العراقية لإيجاد خمرج ينهي الأزمة الإدارية 
التي تع�س��ف بالنادي. وقال بيان �سادر عن النادي 
اإن "هناك م�س��اعي حثيثة وحتركات تقوم بها الهيئة 
الإداري��ة من خ��الل لقائها املبا�ر م��ع مدير الدائرة 
القانوني��ة ب��وزارة ال�س��باب والريا�س��ة عل��ي طاه��ر 
ومدي��ر دائ��رة الرتبي��ة البدني��ة بال��وزارة ذاتها عالء 
عب��د القادر ونائب رئي���ض اللجنة الوملبي��ة الوطنية 

العراقية ب�سار م�سطفى".
واأو�س��ح اأن "الدارة طالب��ت بو�س��ع حل��ول �ريع��ة 
ت�س��منت ع��دة نق��اط خلي��ارات منه��ا متدي��د عم��ل 
الهيئ��ة الإداري��ة املوؤقتة احلالي��ة او التخويل باإجراء 

انتخاب��ات او ت�س��كيل هيئ��ة اإدارية موؤقت��ة جديدة او 
اي خمرج قانوين اآخر ي�س��ع حال جذريا لتلك الأزمة، 
وذل��ك خ�س��ية ان ت��رتك فراغا ي��وؤدي اىل توقف كافة 

الأن�سطة الريا�سية يف النادي وخا�سة كرة القدم".
اىل ذل��ك نا�س��دت اإدارة الن��ادي وزي��ر النق��ل الرئي�ض 
الفخري للنادي كاظم احلمامي، بالتدخل ال�سخ�س��ي 
لإيجاد حل لهذه الأزمة التي األقت ب�س��اللها ال�س��لبية 
على فرق النادي وخا�س��ة فريق كرة القدم، ملتم�س��ه 
م��ن معالي��ه اللتف��ات اىل و�س��ع الن��ادي ) اخلطري ( 
باتخ��اذ اإج��راء �ريع حل�س��م كافة المور وو�س��عها 
بن�س��ابها ال�س��حيح م��ن خالل التن�س��يق م��ع معايل 
وزير ال�س��باب والريا�سة عبد احل�سن عبطان ورئي�ض 

اللجنة الأوملبية الوطنية العراقية رعد حمودي.

 يواج��ه املنتخ��ب الن�س��وي لكرة ال�س��لة، الي��وم الحد، 
نظ��ريه الأردين يف اجلولة الثانية من البطولة العربية 
لكرة ال�س��لة ال�سيدات.  وو�سلت بعثة املنتخب الن�سوي، 
اأم���ض الول، اىل القاه��رة وخا���ض املنتخ��ب وح��دة 
تدريبي��ة ا�س��تعداداً ملواجهة م�ر اأم�ض. وي�س��ارك يف 
البطول��ة الت��ي ت�ست�س��يفها جمهوري��ة م���ر العربية 
منتخبات م���ر والع��راق وتون�ض والأردن. و�س��تقام 
مباراة املنتخب الوطني الن�س��وي امام نظريه الأردين 
يف مت��ام ال�س��اعة الرابعة ع�راً بتوقي��ت بغداد، فيما 
�ستقام املباراة الثانية بن املنتخب امل�ري ونظريه 
التون�س��ي يف متام ال�ساعة ال�ساد�س��ة ع�راً. املنتخب 
الوطن��ي لكرة ال�س��لة بداأ مع�س��كره التدريبي يف مدينة 
ال�س��ليمانية للبطول��ة العربية ابتداًء من نهاية ال�س��هر 

املا�سي، حيث اأجرى املنتخب وحدتن تدريبيتن يف 
اليوم الواحد من اجل ال�ستعداد التام لبطولة القاهرة.
وب��دوره، اأج��رى رئي���ض الحت��اد العراقي لكرة ال�س��لة 
ح�س��ن العميدي، زيارة اىل مع�س��كر املنتخب الن�سوي 
يف مدين��ة ال�س��ليمانية لالطمئن��ان عل��ى ا�س��تعدادات 
املنتخ��ب. العميدي اطلع خ��الل زيارته على تدريبات 
املنتخب الن�سوي من اجل الطمئنان على توفري جميع 
املتطلبات والت�سهيالت الالزمة لإجناح املع�سكر الذي 
اأقيم يف قاعة مدر�س��ة املوهوبن التي ترعاها منظمة 
زمي��ا لتطوي��ر الريا�س��ة مبدين��ة ال�س��ليمانية. رئي���ض 
الحت��اد، طالب الالعب��ات ببذل املزيد م��ن اجلهد من 
اج��ل الو�س��ول اىل ال�س��تعداد التام للبطول��ة العربية 

التي انطلقت مناف�ساتها، ام�سظ.

مصر تستعد الستضافة بطولة 
العالم للطائرة

إدارة الحسين تتمسك 
بمدرب فريقها الكروي

نسوي السلة يواجه األردن في البطولة العربية اليوم

مؤقتة الميناء تواصل سعيها إلنهاء االزمة اإلدارية

 واليوم اأ�س��بح احللم قريبًا من التحقيق، بعد مو�س��م �ساق 
ا�س��تطاع فيه الق��وة اجلوية ان ي�س��تعيد اجم��اده ويتحدى 
الظ��روف ال�س��عبة الت��ي واجهته م��ن اإ�س��ابات وغيابات 
وارهاق ب�س��بب ان�سغاله مب�س��ابقة كاأ�ض الحتاد ال�سيوي. 
ال�سغط على ال�سقور ازداد يومًا بعد يوم وجولة بعد جولة، 
وخا�س��ة يف املباري��ات الثالث الأخرية، الت��ي تغلب فيها 
الفري��ق ب�س��ق النف�ض ويف اللحظات الأخ��رية، وهذا ان دل 
عل��ى �س��يء فهو يدل عل��ى اإ�رار لعبي��ه يف خطف نقاط 
الف��وز من اج��ل خطف اللق��ب، الذي ط��ال انتظ��اره كثرياً. 
مب��اراة اليوم ل��ن تكون اقل من �س��ابقتها، فل��م تعد هناك 
مواجهة �س��هلة بالن�س��بة للقوة اجلوية، وال�س��غط �س��يكون 

م�س��اعفًا على الالعب��ن، الذين اأ�س��بحوا مطالبن بنقاط 
املباراة. ال�س��قور مل تتمكن من هزمية الكناري يف مباراة 
الذهاب، حيث انتهت املواجهة بالتعادل ال�س��لبي من دون 
اه��داف، حينها ا�س��تطاع الكن��اري بقيادة املدرب ال�س��اب 
احم��د عب��د اجلب��ار ال�س��يطرة على اغل��ب جمري��ات اللقاء. 
عب��د اجلبار الي��وم يتواجد كم�س��اعد للمدرب ك��رمي قمبل، 
و�س��تكون مهم��ة ال��كادر التدريب��ي للك��رخ، اف�س��اد فرحة 
ال�س��قور بالتتويج باللقب على ار�سه. الفارق يف اإمكانات 
الفريق��ن �سا�س��ع للغاي��ة، فنح��ن نتح��دث ع��ن املت�س��در 
ومتذيل الرتتي��ب، ولكن عن�ر املفاجاأة قد يكون حا�راً 
يف اأي وقت من اأوقات املباراة، ولأن اجلميع ينتظر تتويج 
ال�س��قور باللقب الغلى، ال ان الكناري قد يبقي على امال 
ال�رطة والنفط يف التتويج باللقب. و�سيف الرتتيب فريق 

ال�رطة، �س��يكون على موع��د مع فريق النج��ف العنيد يف 
مباراة يحت�س��نها ملعب ال�س��عب الدويل، وقد تكون نتيجة 
ه��ذه املباراة غري موؤثرة كونها �س��تلعب قبل نهاية مباراة 
الق��وة اجلوي��ة بدقائ��ق. ام��ا ثالث الرتتي��ب، فري��ق النفط 
فه��و الخر يطمح اىل ا�س��تعادة الو�س��افة عل��ى اقل تقدير 
م��ن بوابة �س��قيقه نفط اجلن��وب يف مباراة �س��يكون ملعب 
النف��ط م�رح��ًا له��ا، حي��ث يح��اول امل��درب ح�س��ن احمد 
تتوي��ج مو�س��مه الرائع برتتي��ب مينحه م�س��اركة خارجية 
�س��واء كانت يف كاأ�ض الحتاد ال�سيوي او البطولة العربية 
لالأندي��ة. ول��ول �س��وء احلظ وبع���ض الأخط��اء التحكيمية، 
لوجدن��ا النفط يف �س��دارة الرتتي��ب الن، لأنه كان الفريق 
الأف�سل طيلة فرتات الدوري العراقي املمتاز، وا�ستطاع ان 
يرف��د املنتخبات العراقية الوطني��ة بالعبن متميزين. اما 

فري��ق الزوراء ف�س��يواجه احلدود على ملع��ب القوة اجلوية، 
يف مب��اراة ياأمل فيها ع�س��ام حمد انقاذ م��ا ميكن اإنقاذه 
من مو�س��م خرج في��ه النوار�ض من دون الق��اب. ويف بقية 
املواجهات يواجه فريق الكهرباء �س��يفه زاخو على ملعبه 
يف مواجه��ة ي�س��عى م��ن خالله��ا اأ�س��حاب الأر���ض اىل 
موا�سلة �سل�س��لة النت�سارات والو�سول اىل الفوز اخلام�ض 
على التوايل. فيما �سيحاول فريق البحري ا�ستغالل عاملي 
الأر�ض واجلمهور، لالإطاحة ب�س��يفه بغداد، فيما �سيالعب 
فري��ق نفط مي�س��ان �س��يفه كرب��الء يف مب��اراة يرغب من 
خاللها نفط مي�سان بت�سجيل اول فوز له على ملعب مي�سان 
الأوملبي. و�ستقام جميع املباريات بتوقيت واحد يف متام 
ال�س��اعة 4:45، عدا مواجهة ال�رطة والنجف التي �س��تقام 

يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء.
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  بغداد - خاصبغداد - خاص
اأع��رب م��درب ن��ادي النف��ط ح�س��ن احمد، ع��ن فخره 
مب��ا حقق��ه فريق النف��ط يف ال��دوري املمت��از، مبينًا 
ان��ه حقق م��ا خطط الي��ه الفري��ق يف بداية املو�س��م.  
وق��ال احم��د ل�)اجلورن��ال( اإن "خ�س��ارة النف��ط م��ن 
الق��وة اجلوي��ة الق��ت بظاللها عل��ى اجلانب النف�س��ي 
واملعن��وي لالعب��ن، اإذ اأ�س��بح الفري��ق منه��اراً بعد 
فقدان��ه ال�س��دارة الت��ي مت�س��ك بها مل��دة 26 جولة". 
واأ�س��اف اأن "التاأثري ال�سلبي ظهر يف املباراة التالية 
ام��ام كرب��الء، بعدما اأ�س��اع الالعبن ما يق��ارب ال� 
20 فر�س��ة حمقق��ة نتيج��ة ذهنهم امل�س��تت وخيبة 
امله��م بفق��دان ال�س��دارة". واأو�س��ح "خ��الل الوحدة 
التدريبية الأخرية، طلبت من الالعبن ن�سيان املركز 
الأول، والرتكيز على و�س��افة الرتتيب، الذي يتيح لك 
امل�س��اركة يف بطولة كاأ�ض الحتاد ال�سيوي". وتابع 

اأن "نفط اجلنوب فريق ل ي�س��تهان به، فهو فريق جيد 
ومنظم وميتلك اأ�س��ماء جيدة م��ن الالعبن ودائما ما 
يتواجد يف فرق و�س��ط الرتتي��ب والتفكري يف املباراة 
�سين�س��ب على النقاط الثالث فقط ل�ستعادة و�سافة 
الرتتيب". ولف��ت اىل ان "فريق النفط جاهز ملواجهة 
نف��ط اجلنوب نف�س��يًا ومعنوي��ًا وبدنيًا وفني��ًا، ولكن 
�س��يغيب عن املواجه��ة الالعبان امين ح�س��ن ووليد 
كرمي لالإ�س��ابة". واأكمل "حققن��ا ما خططنا اليه هذا 
املو�سم، وهو التواجد �سمن املراكز الثالث الأوىل هذا 
املو�سم، حن ت�سلمت قيادة الفريق، كان ترتيب النفط 
املركز التا�س��ع والعام املا�س��ي حققنا املركز الرابع 
واملو�س��م احلايل نحن يف املركز الثالث وكنا قريبن 
جداً من خطف اللقب". واختتم احمد ت�ريحه قائاًل: 
"فخ��ور مب��ا قدمه النفط، واعت��ر فريقي هو املتوج 
باللق��ب بح�س��ب قناعتي وقناعة املراقبن وو�س��ائل 

العالم املن�سفن".

 
اقرتب مهاجم نادي امليناء حممد جبار �سوكان، 
م��ن الن�س��مام اىل ن��ادي الرمث��ا الأردين خالل 
فرتة النتقالت ال�س��يفية اجلارية. وقال م�سدر 
مق��رب م��ن الالع��ب ل�)اجلورن��ال( اإن "مهاج��م 
املين��اء حمم��د �س��وكان تلقى عر�س��ًا لالحرتاف 
يف �س��فوف ن��ادي الرمث��ا الأردين خ��الل ف��رتة 
اأن  واأ�س��اف  اجلاري��ة".  ال�س��يفية  النتق��الت 
"الالع��ب مل يبل��غ اإدارة الن��ادي الأردين بقراره 
حت��ى الن، كونه يفا�س��ل بن عر�س��هم وعر�ض 
وتاب��ع  املغرب��ي".  الريا�س��ي  ال��وداد  اإدارة 
امل�س��در- الذي ف�سل عدم الك�سف عن ا�سمه- اأن 
"عر�ض الرمثا اعلى من عر�ض الوداد الريا�سي، 
المر الذي قد يدفع الالعب للموافقة على الفريق 
الأردين". واحت��ل فري��ق الرمثا املرك��ز اخلام�ض 

يف ترتي��ب ال��دوري الأردين املمتاز لك��رة القدم، 
بعدم��ا جم��ع 33 نقط��ة، حي��ث يح��اول الفري��ق 
الأردين حت�س��ن موقعه يف �س��لم الرتتيب املو�سم 
املقب��ل من خ��الل التعاقد مع ع��دد من الالعبن 
املميزي��ن وم��ن م�س��نهم العراق��ي حمم��د جبار 
�س��وكان. اما فري��ق ال��وداد الريا�س��ي، فقد توج 
ببطولة الدوري املغربي للمحرتفن بعدما ح�سد 
66 نقطة وتاأهل لدوري ابطال افريقيا للمو�س��م 
املقب��ل. ويف املو�س��م احل��ايل م��ن دوري ابطال 
افريقي��ا، فهو مازال مناف�س��ًا عل��ى اللقب بتاأهله 
اىل الدور ربع النهائي، حيث �سيواجه ماميلودي 
�س��ن داون��ز اجلنوب افريقي يف ال� 16 من �س��هر 
�س��بتمر املقبل. و�س��جل �س��وكان حت��ى الن مع 
فري��ق املين��اء 13 هدف��ًا يف ال��دوري العراق��ي 
املمت��از، وبهذا الأداء امللفت ا�س��تطاع ان يجذب 

انظار العديد من الأندية املحلية والعربية.

الفيصلي األردني والترجي التونسي يستعدان لكتابة التأريخ في نهائي البطولة العربية لألندية

أحمد: فخور بما قدمه النفط هذا الموسم شوكان على رادار الرمثا األردني
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