
  ا�ستعللدت كل الأنديللة ال�سعوديللة قبللل انطللاق 
املو�سللم اجلديللد مللن دوري املحرتفللن ب�إبللرام 
العديللد مللن ال�سفقلل�ت خ��سللة مللع رفللع عللدد 
املحرتفللن الأج�نللب اإىل 6 لعبللن، وكذلك فتح 
البلل�ب اأملل�م التع�قللد مللع حرا�للس مرمللى، بينم� 
ي�ستمر املللدرب الأجنبي، يف فر�س �سيطرته على 
الدوري، لكن هذا املو�سم �سي�سهد ظهور اثنن من 
املدربللن املواطنللن مللع فريقي ال�سبلل�ب، واأحد 
الوافللد اجلديللد. والافت اأنَّ �س�مللي اجل�بر مدرب 
ال�سبلل�ب، وعبد الوهلل�ب ن��رص الللدوك�يل مدرب 
اأحللد، هم� اأطللول املدربللن بق�ء مق�رنللة بب�قي 

املدربن.
وفيملل� يلللي نر�سللد اأبللرز �سفقلل�ت الأنديللة قبل 
املو�سم اجلديد، الذي ينطلق غد، حيث �سم الهال 
احل�ر�س العملل�ين علي احلب�سللي، والأوروجوي�ين 
خربللن،  عمللر  وال�سللوري  بريتو�للس،  م�تي��للس 
وخمتلل�ر فاتللة، وح�سللن ك�د�للس، وحممللد كنللو، 
فيملل� تع�قد الأهلي: الثن�ئللي الربازيلي ليون�ردو 

دا �سيلفلل� �سللوزا، وكلودمري، واأحمللد الزين، و�سم 
الن�رص الربازيلي ليون�ردو رودريجيز، والليبريي 
وليلل�م جيبللور، واملغربي �سعد لكللرو. بينم� جدد 
الحتلل�د اإعلل�رة الت�سيلللي ك�رلو�للس فيانويفلل�، 
والكويتللي فهللد الأن�سلل�ري، وامل�للرصي حممود 
عبللد املنعللم )كهرب�(، يف ظللل التعر�للس لعقوبة 
منللع التع�قللد مللع لعبللن جللدد، وتع�قللد الرائد 
مللع الربازيلللي اإيلللي �س�بيلل�، وعبللد اهلل ال�سمري، 
ال�سبلل�ب  �سللم  بينملل�  اجلمعلل�ن.  العزيللز  وعبللد 
الأرمينللي م�ركو�للس بيزيلللي، والتون�سي ف�روق 
بن م�سطفللى، والكونغويل اإدري�س مبومبو، وفجر 
التعلل�ون بجلب الثن�ئي امل�رصي احل�ر�س ع�س�م 
احل�للرصي، وم�سطفللى فتحللي، وجفللن البي�سي، 
وعبد املجيللد ال�سواط، واإ�سم�عيللل مغربي. و�سم 
الفتللح التون�سللي عبللد القلل�در الو�ساتللي، واأحمد 
�رصاحيلللي، وعلي الزقعلل�ن، وتع�قد الفي�سلي مع 
حممد عيد، وحممد اأبو �سبع�ن، والربازيلي لوي�س 
جو�ست�فللو، فيم� احرز الق�د�سيللة تع�قدات كبرية 
مع النيجريي �ست�نلللي اأوه�وت�سي، واإيريف ج�ي 
لعب �س�حل الع�ج، والربازيلي جون كلي، ووليد 

ال�سنقيطي، وجلب التف�ق العراقي اأحمد اإبراهيم، 
وعلللي اخليربي، وم�جللد اخليللربي، والب�طن كل 
مللن عبد امللللك ال�سمللري والعراقي عللاء مه�وي 
والربتغلل�يل ف�لللدو األينيللو، والفيحلل�ء الت�سيلللي 
روين فرن�نديللز، واأدميل�سون دي�ز )جيجي( لعب 

الراأ�للس الأخ�رص، وح�سن معلل�ذ، وطال جمر�سي، 
وم�سلللم اآل فريللج، وعبللد اهلل كنللو، وعبللد املجيد 
الرويلللي، ومعتز متبكتي، و�سم اأحد اجلزائري عز 
الديللن دوخة، والغلل�ين اإيزاك فور�سلل�ه، والثن�ئي 
اإدواردو  ولويللز  هرنيكللي،  رون�لللدو  الربازيلللي 

)دودو(، وك�رولي�للس اأندريلل� م�ت�سينللورو، لعللب 
مدغ�سقر.

ويف �سيلل�ق مت�سللل، اأعلللن علل�دل عللزت رئي�للس 
الحتلل�د ال�سعللودي لكرة القللدم، ت�أ�سي�للس �رصكة 
الحت�د ال�سعللودي لكرة القللدم، يف خطوة تهدف 
اإىل تعزيز ال�ستثملل�رات امل�لية، وتنمية م�س�در 
الدخللل لحت�د الكللرة، م�سرًيا اإىل اأنهللم انتهوا من 
اإجراءات الت�أ�سي�س متهيًدا لإطاق ن�س�ط ال�رصكة.

الحتلل�د  اجتملل�ع  انتهلل�ء  بعللد  عللزت  وك�سللف 
ال�سعللودي لكللرة القدم، الللذي عقد ظهللر اأم�س يف 
الري��للس، اأنه ب�إمللك�ن �رصكة الحتلل�د ال�سعودي 
احل�سللول علللى قرو�س بنكيللة، موؤكًدا اأنلله �سيتم 
اليللوم اإيداع دفعة من حقللوق الأندية لدى الن�قل 

احل�رصي للدوري، بعد ا�ستامه� اأم�س.
من جهة اأخرى، وافق املجل�س على تعديل الفقرة 
)اأ( من امللل�دة )15( من النظ�م الأ�س��سي لرابطة 
دوري الدرجللة الأوىل للمحرتفللن، ب�سلل�أن اأحقية 
ت�سويللت رئي�س الرابطة، اإىل ج�نب اعتم�د اخلطة 
املقدمة من م�رك كاتنبريج رئي�س جلنة احلك�م 
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واأو�سللح حممللد عبداجلللواد لعللب املنتخب 
ال�سعللودي والن�دي الأهلي �س�بقلل�، اأنه من اخلط�أ 
احلكللم املبكر علللى اأي جتربة جديللدة، موؤكدا اأن 
قللرار احتلل�د القدم قد يكللون له نظره بلل�أن القرار 
�سي�س�هللم يف عللودة امل�ستويلل�ت الفنيللة للدوري 
اأن  املمكللن  مللن  وقلل�ل:  والاعبللن،  ال�سعللودي 
تنجللح التجربة ولكللن اجلوانب ال�سلبيللة �ستطغى 
علللى املنتخب ال�سعودي، ف�لآن 6 لعبن اأج�نب 
ولدينلل� 14 فريقللً�، مبعنى 84 لعبلل� اأجنبي� يف 
الللدوري، وت�سلل�ءل "كيللف �ستكللون اآليللة اختي�ر 
الاعبللن يف املنتخللب؟ هللل �سيختلل�ر املللدرب 
لعبللن يف الحتي�ط؟ ولو كنللت مدرب� للمنتخب 
ال�سعودي �سيكون يل راأي يف القرار، وت�بع "يجب 
اأن يكللون ت�أثري القرار على �سنللوات طويلة ولي�س 
ملو�سم اأو مو�سمن، واعترب القرار حمبط� لاعبي 
اجليل احل�يل، مو�سح� اأنه مفرت�س على الاعبن 
اأن يثبتوا قيمللة الاعب ال�سعودي، ويربهنوا على 
عدم وجود فلل�رق فني كبري مع الاعب الأجنبي، 
وبللن اأن موهبة ورغبللة الاعبن ال�سعودين يف 

التطوير يف ال�س�بق اأكرث من الآن.

في الجولة األخيرة

90 دقيقة تفصل الصقور عن التتويج بلقب الدوري السادس في تأريخه

هلل� ح�سلللت على   اأعلنللت اللجنللة الري��سيللة العليلل� يف وزارة النفللط، اأنَّ
املوافقلل�ت الر�سميللة وب�لتف�ق مللع وزارة ال�سبلل�ب والري��سة، لإكم�ل 
ملعب احلبيبية ليكون �رصًح� ري��سًي� يف بغداد، يخدم الأندية النفطية. 
وقلل�ل ك�ظم م�سللري، رئي�س اللجنة يف ت�رصيح�ت �سحفيللة ، اإنَّ "اللجنة 
ح�سلللت علللى موافقللة وزير النفللط وب�لتفلل�ق مللع وزارة ال�سب�ب على 
اإكملل�ل ملعللب احلبيبية". واأو�سللح "�سيتم الأمر بتمويل مللن النفط وفق 
�سيغللة م�لية لللن توؤثر على ميزانية الللوزارة، اأو الأنديللة ليكون اإ�س�فة 
� لاأندية النفطية  للماعب التي ي�سعى العراق لإكم�له�، ويكون خم�س�سً
وفللق نظ�م الرتاخي�للس الآ�سيويللة". واأ�سلل�ر اإىل اأنَّ الللوزارة م��سية يف 
الع�م احل�يل لإحللداث طفرة نوعية على البنى التحتية لاأندية النفطية؛ 
حيللث متللت املوافقة على اإعملل�ر ملعب النفط يف بغللداد وفق موا�سف�ت 
ع�ملية ب�لإ�س�فة للمن�س�آت املرافقة له. واأو�سح اأنَّ اللجنة م��سية وفق 
منه�جهلل� لإحداث قفزة نوعية على تطوير الأندية وفق ثقة الوزارة بن�، 
وثقتنلل� يف اإدارات الأندية لبن�ء اأنديللة ع�رصية.  يذكر اأنَّ م�رصوع ملعب 
احلبيبيللة، توقف منللذ مدة زمنية لقلللة التخ�سي�سلل�ت امل�لية املتوفرة 
لللوزارة ال�سب�ب. ويف �سي�ق مت�سل، �ستقيللم اللجنة الري��سية العلي�، يف 
وزارة النفللط العراقللي، بطولة ت�سم الأندية النفطيللة الأربعة يف الدوري 
املمتلل�ز، ب�لإ�س�فللة اإىل الأنديللة الأربعللة الأوىل يف ترتيللب الللدوري 
العراقللي، وبجوائز م�لية �سخمة.  وق�ل رئي�للس اللجنة الري��سية العلي� 
يف القطلل�ع النفطللي، ك�ظم م�سللري، اإن اللجنللة ح�سلت علللى املوافق�ت 
الر�سميللة لتنظيللم بطولللة ك�أ�س وزير النفللط، والتي �ست�سللم اأندية النفط 
الأربعللة وهي النفط ونفط الو�سط ونفط اجلنوب ونفط مي�س�ن.ب�لإ�س�فة 

اإىل اأندية القوة اجلوية، ال�رصطة، الزوراء ب�لإ�س�فة اإىل املين�ء.

 �سمى الحتلل�د الدويل لألع�ب القوى رئي�س الحتلل�د العراقي الدكتور 
ط�لللب في�سل  ع�سوا يف جلنة التطوير الت�بعللة لاحت�د الدويل.  وق�ل 
في�سللل ان رئي�س الحت�د الدويل لألعلل�ب القوى الربيط�ين �سبي�ستي�ن 
كللو ابلغلله  ب�سكل ر�سمللي مت اختيلل�ره ع�سوا للجنللة التطويللر الت�بعة 
لاحت�د الدويل ، ولقى  اختي�ره ترحيب من اجلميع .  وبن ان ت�سميتي 
لهللذا املوقع جلل�ء وفق املقرتحلل�ت التي قدمته� خللال الجتم�ع�ت 
 الدوليللة للعبة ، لفتلل� ان الحت�د الدويل ا�سلل�د مبجموعة املقرتح�ت 
التللي قدمللت من  قبلن� ، وب�لت�يل مت اختيلل�ري للجنة التطوير وفق م� 
مت تقدميلله من درا�سلل�ت  وم�س�ريع يرى الحت�د الللدويل انه� م�س�ريع 
ن��سجللة.  وا�سلل�ر اىل ان جلنة التطوير من اللجلل�ن املهمة يف الحت�د 
الللدويل ، وان �سبي�ستيلل�ن  كو وجهة دعوة يل ب�سللكل �سخ�سي حل�سور 
اجتملل�ع الحت�د الدويل الدوري يف مقره  مبدينللة مون�كو الفرن�سية ، 
لفتلل� انلله �سيقدم م�س�ريللع ودرا�س�ت اخرى ت�س�هللم يف  تطوير اللعب 
وفللق م� ميلكلله من خربة كاعللب واداري خال الفللرتة الطويلة التي 

 عمل به� مع ع�مل الع�ب القوى. 

اأكللد لعللب منتخللب ال�سب�ب حممللد املهللدي عب��س، 
ج�هزيللن  اأ�سبحللوا  الوطنللي  املنتخللب  لعبللي  اأن 
للم�س�ركللة يف البطولت الق�رية، معربً� عن اأمله ب�أن 
ي�سللل العللراق اىل ابعد الأدوار يف بطولللة غرب اآ�سي�. 
وق�ل عب��للس لل)اجلورن�ل( "ن�ستفيللد ب�سكل كبري من 
تدريبلل�ت املللدرب ال�رصبللي بيرت ميجوفيت�للس، التي 
ت�ستغللرق 6 �س�ع�ت يوميً�، حيللث اأ�سبح هن�ك تطور 
ملحوظ من حيث املهلل�رة واجل�نب البدين". واأو�سح 
"بعللد هذا العمل ال�سلل�ق نرى انن� اأ�سبحن� ج�هزون 
املل�م  واللعللب  الق�ريللة  امل�س�بقلل�ت  للم�س�ركللة يف 
اأكللرب املنتخبلل�ت، كي نربهن للجميللع ب�نن� منتخب 

جيللد وقلل�در على جملل�راة اأي الفرق الكللربى". وبن 
ب�لقللول: "ن�سعللى اىل الو�سللول لأبعللد دور ممكن يف 
بطولة غللرب اآ�سي� التي �ستق�م يف اإيران نه�ية ال�سهر 
املقبللل، من اجل �سملل�ن الت�أهللل اىل البطولة الأكرب 
يف القلل�رة ك�أ�س اآ�سي�". وبللدوره، ق�ل مدرب منتخب 
ال�سب�ب بيللرت ميغوفت�س، "بداأن� العمللل قبل 6 اأ�سهر، 
ال�سب�ب يتمرنون بجللد ونعمل على حت�سن امله�رات 
ال�سخ�سيللة، التكتيكيللة والفنيللة ملللدة 6-5 �س�ع�ت 
يوميللً�، ا�ستطيللع روؤية املهلل�رة واملوهبللة احلقيقية 
يف لعبللي الفريللق الذين اعم�رهم ل تتجلل�وز الل17 
�سنة، والهم هو توفري الوقت الازم من اجل حت�سن 
امل�ستويلل�ت وجتهيزهللم"، مبينللً� اأن "الفريق يحت�ج 

اىل 12 �سهراً للتدريب يف ال�سنة". 

ر�سح ن�دي النجف الري��سي، اأربعة مدربن لقي�دة 
الفريللق يف الللدوري العراقللي املو�سم املقبللل خلفً� 
للم�ستقيللل عملل�د حممد. وقلل�ل م�سدر داخللل اأروقة 
النلل�دي لل)اجلورنلل�ل( اإن "نلل�دي النجللف يف��سللل 
بللن اأربعة مدربن لقي�دة الفريللق خال من�ف�س�ت 
اأن  واأو�سللح  املقبللل".  املو�سللم  العراقللي  الللدوري 
"فجللر ابراهيم ونزار حمرو�س وع�س�م حمد وايوب 
اودي�سللو، هم املر�سحن الأربعللة لقي�دة كرة النجف 
يف املو�سللم اجلديد"، لفتللً� اإىل اأن "حمد هو الأقرب 
لت�سنللم املهمة". واأ�س�ف اأن "الخبلل�ر التي ا�س�رت 
اىل اقللرتاب الإدارة من التع�قد مللع مدرب املنتخب 

الوملبي عبد الغني �سهد ل اأ�س��س له� من ال�سحة"، 
لفتللً� اإىل اأن "�سهللد قريللب من قي�دة حتللدى الفرق 

اجلم�هريية يف املو�سم املقبل".
وعقللدت الهيئللة الداريللة لنلل�دي النجللف اجتم�عً� 
قررت فيلله املوافقة على طلب املللدرب عم�د حممد 
واملت�سمللن اعفلل�ءه مللن تدريللب الفريق مللل� تبقى 
من املو�سللم، ب�لإ�س�فة اىل تكليللف املدرب ج��سب 
�سلطلل�ن بقي�دة الفريق يف اآخللر مب�راتن وي�س�عده 
حممللد زغري و�سي�ء ف�لح وحممد عبد الزهره مدرب� 
حلرا�س املرمللى. ونظرا ل�سوء النت�ئج، قررت الإدارة 
خ�سللم ن�سبة من عقود الاعبن وح�سب م�مربم من 
فقللرات متفق عليه� من العقللود و�ستعلن تف��سيله� 

لحق�.

إكمال إنشاءات ملعب 
الحبيبية في بغداد

فيصل عضو في لجنة تطوير 
االتحاد الدولي أللعاب القوى

ترشيح 4 مدربين لقيادة النجف الموسم المقبل

عباس: سلة الشباب جاهزة للمشاركة في البطوالت القارية

فريللق ال�سقور ك�ن ب�إمك�نه ان يح�سم لقب الدوري املمت�ز يف 
الأ�سبوع امل��سي، لكن فريق الكرخ ك�ن نداً قويً� للفريق الأزرق 
واجل افراحه بعدم� فر�س عليه التع�دل الإيج�بي بهدفن لكل 
منهم�.   ال�سقور وا�سللل مرانه خال الأي�م امل��سية ا�ستعداداً 
للمبلل�راة احل��سمللة، حيللث اأجرى وحداتلله التدريبيللة بروحية 
ع�لية وو�سط اأجواء ي�سوده� التف�وؤل بح�سور جم�هري ال�سقور.
 مللدرب الفريق ب��سم ق��سم عرب عن اطمئن�نه من تتويج فريقه 
ب�للقللب ال�س�د�للس يف ت�أريخه، موؤكداً اأن اللقللب �سيمنح الفريق 
دفعللة معنويللة للتويللج بلقللب ك�أ�س الحتلل�د ال�سيللوي. وق�ل 
ق��سللم لل)اجلورنلل�ل( اإن "اللقللب حم�سوم لن�دي القللوة اجلوية 

و�سيفللوز الفريللق علللى �سيفه احلللدود يف اجلولللة الأخرية من 
الللدوري العراقي املمت�ز لكرة القدم"، مط�لبً� جم�هري ال�سقور 
بل "حت�سري الحتفلل�لت". واأ�س�ف اأن "اللقللب املحلي �سيمنح 
الفريللق دفعللة معنويللة كبرية لاحتفلل�ظ بلقب ك�أ�للس الحت�د 
ال�سيوي"، موؤكللداً ب�لقول: "القوة اجلوية يجني ثم�ر تعبه هذا 
املو�سم". واأو�سح اأن "الهدف الأول لن�دي الكرخ اأربك ح�س�ب�ت 
نلل�دي القوة اجلوية، مم� اأدى اىل ت�ستت ذهن املدافعن وتكرار 

الأخط�ء يف اخلط اخللفي".
وت�بللع اأن "القوة اجلوية لن يكللرر الأخط�ء يف املب�راة املقبلة 
املل�م فريق احلدود يللوم اخلمي�س املقبل"، مبينللً� اأن "ال�سقور 
�سيحتفللل مللع جم�هللريه علللى ملعبلله الللذي مل يهزم فيلله هذا 
املو�سم". و�سيغيب عللن كتيبة الفريق يف مب�راة اليوم، الاعب 

ب�سلل�ر ر�سن بعد ح�سوله على كت�ب ال�ستغن�ء من فريقه، لكنه 
�سيتواجد يف املدرج�ت من اجل الحتف�ل مع زمائه ب�للقب.

ويف املق�بللل، ف�أن فريللق احلدود معت�د علللى اللعب يف ملعب 
القللوة اجلوية، كونه الأر�للس املفرت�سة للفريللق، ولكن املهمة 
لللن تكون �سهلة اطاقللً�. وي�أمل فريق احلللدود بدخول الت�أريخ 
واف�سلل�د فرحللة ال�سقللور علللى ملعللب ال�سعللب الللدويل وكذلك 
يطمللح بتقدمي هديللة اىل الو�سيف فريق ال�رصطللة. ويف الوقت 
نف�سه �سيحت�سللن ملعب الب�رصة الدويل مبلل�راة فريقي املين�ء 
وال�رصطللة، يف مواجهللة يرغللب مللن خالهلل� فريللق القيثلل�رة 
اخل�للرصاء تعزيللز �سدارتلله علللى اقللل تقديللر. فريللق القيث�رة 
اخل�للرصاء ي�أمل بتحقيللق املعجزة للظفر بلقب الللدوري ، حيث 
ي�أمللل ب�لفوز بف�رق خم�سة اهللداف، ب�رصط ان يتلقى هدية من 

احلللدود يف ح�ل متكن من الفللوز على القوة اجلوية. و�سيح�ول 
فريللق املينلل�ء بللدوره اكملل�ل �سل�سلللة النت�سلل�رات املتت�لية 
وحتقيللق الفللوز الث�لث على التللوايل، على امللل حت�سن موقعه 
يف �سلللم ترتيللب الدوري العراقللي املمت�ز، حيللث يحتل املركز 
ال�س�د�للس بر�سيللد 63 نقطللة. و مت ت�أكيد تواجد مللدرب الفريق 
غلل�زي فهللد، وعدم مغ�درتلله الب�رصة متوجهللً� اىل دبي، حيث 
�ستعقللد اإدارة املين�ء اجتم�عً� ط�رئً� ملن�ق�سة م�ستقبل الفريق. 
ويف بقية املب�ري�ت يواجه فريق الكهرب�ء �سيفه الطلبة، فيم� 
ي�ست�سيللف زاخو فريق الزوراء، وياقي احل�سن �سيفه النجف، 
فيملل� �سيكللون ملعب الزبللري م�رصحللً� ملواجهة البحللري ونفط 
الو�سللط، و�سيواجه فريق كرباء فريق الكرخ، وي�ست�سيف بغداد 

ن�دي النفط، واخرياً ياقي ال�سم�وة فريق نفط اجلنوب.

 تختتم بطولة الدوري العراقي 
املمتاز لكرة القدم، اليوم، 

باإقامة 9 مباريات يف اجلولة 
الأخرية من امل�سابقة، واأبرزها 

مواجهة مت�سدر الرتتيب القوة 
اجلوية اأمام فريق احلدود 
على ملعب ال�سعب الدويل، 

وكذلك لقاء الو�سيف ال�سرطة 
امام م�سيفه امليناء على ملعب 
املدينة الريا�سية يف الب�سرة.

بغداد – محمد خليل
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  بغداد - خاص
اأكد املكتب العامللي لن�دي املين�ء، ان مدرب فريقه� 
الكروي غلل�زي فهد مل ي�س�فر اىل الملل�رات و�سيتواجد 
علللى دكللة البدلء لقيلل�دة ال�سف�نللة مبب�راتهم الخرية 
املل�م �سيفهم ال�رصطة اليوم اخلمي�للس �سمن من�ف�س�ت 
اجلولة الث�منة والثاثن للدوري املمت�ز.  وق�ل ع�سو 
املكتللب العامللي لنلل�دي املينلل�ء حيللدر احلمللود يف 
حديث خ��س لل )اجلورن�ل(: ان عقد املدرب غ�زي فهد 
انتهى يف احللل�دي والثاثن من ال�سهر امل��سي وك�ن 
مللن املقرر ان يغ�در اىل الملل�رات عقب مب�راة الطلبة 
ال انلله قرر البقلل�ء لقي�دة ال�سف�نللة يف اجلولة الخرية 

ام�م ال�رصطة. 
واأ�سلل�ف ان الن�دي ك�ن مير بفللرتة من عدم ال�ستقرار 
علللى م�ستللوى الدارة �سيم� ان الهيئللة الدارية ت�سلمت 
النلل�دي قبل يومن فقط مللن الهيئة املوؤقتللة م� ا�سهم 

بعللدم جلو�سهلل� مع فهللد قبل نه�يللة عقللده م�سيفً� ان 
الدارة اجتمعللت معلله وك�نللت جل�سللة وديللة تبلل�دل 
الطرفللن احلديث حول الفريق وم� يحت�جه يف املو�سم 

املقبل. 
وا�س�ر احلمود اىل ان الدارة �ستجتمع مع مدير املوانئ 
امليزانيللة  اليللوم اخلمي�للس ملعرفللة  �سللوادي  ري��للس 
املخ�س�سللة للفريللق يف املو�سم املقبللل و�سقف العقود 
امل�ليللة امل�سمللوح بلله للتع�قد مع الاعبللن م�سرياً اىل 
ان كل المللور �ستت�سح بعد معرفة حجم التخ�سي�س�ت 
امل�لية. وك�ن املدرب غ�زي فهد قد اأ�رصف على تدريب 
املين�ء يف الث�لللث والع�رصين من �سهر ني�س�ن امل��سي 
وق�د الفريق يف ثم�ن مب�ري�ت حقق من خاله� الفوز 
3 مللرات ومبثله� تع�دل وخ�للرص يف من��سبتن.  يذكر 
ان فريق املين�ء يحتللل املركز ال�س�د�س يف �سلم ترتيب 
الللدوري املمتلل�ز ويف جعبته 63 نقطللة قبيل مواجهة 

ال�رصطة اليوم اخلمي�س.

 
اأكللد م�سللدر مقرب من ادارة نلل�دي احل�سن ان 
املف�و�س�ت بللن الدارة واملدرب علي وه�ب 
انتهللت واأ�سبح هنلل�ك اتف�ق �سبلله ر�سمي بن 
الطرفللن لقيلل�دة فريللق احل�سللن مبن�ف�سلل�ت 

دوري الكرة املمت�ز يف املو�سم املقبل . 
وقلل�ل امل�سدر الللذي رف�س الك�سللف عن ا�سمه 
يف ت�رصيللح خ�للس بلله )اجلورنلل�ل( ان الهيئة 
الإداريللة للن�دي اأكملت ك�فللة المور املتعلقة 
مع وهلل�ب وان الدارة تنتظر نه�ية من�ف�س�ت 
الللدوري املمتلل�ز حتى يتللم الإعللان الر�سمي 

خال ال�سبوعن املقبلن . 
التجديللد  النلل�دي رف�سللت  اإدارة  ان  وا�سلل�ف 
للمللدرب احللل�يل " �سبلل�ح عبد احل�سللن " نظراً 
الفريللق يف  بهلل�  مللر  التللي  ال�سيئللة  للنت�ئللج 

املب�ريلل�ت الخللرية م�سيفللً� ان الدارة ت�سكر 
املللاك التدريبي والاعبن علللى جمهوداتهم 

التي قدموه� طوال املو�سم احل�يل.
ويحتللل فريللق احل�سللن املركللز ال�س�بللع ع�رص 
يف �سلللم ترتيللب الللدوري املمت�ز قبللل خو�س 
مب�راتلله الخللرية املل�م �سيفه النجللف اليوم 
اخلمي�للس علللى ملعللب )اخلم�سللة الف متفرج( 
ويف ح�ل حتقيقه الفوز وتعرث زاخو ف�أن فريق 
احل�سللن �سينهللي الللدوري ب�ملركللز ال�س�د�للس 
ع�للرص. يذكر ان املدرب علللي وه�ب ق�د العديد 
مللن الندية منهلل� ال�سليللخ ودهللوك والنجف 
واخرهلل� فريق نفللط اجلنوب اعتللذر عن اإكم�ل 
الكللرة  لللدوري  الوىل  املرحلللة  يف  امل�سللوار 
املمتلل�ز للمو�سم احل�يل وقدم ا�ستق�لته  ع�زيً� 
ال�سبب ل�سوء احلظ الذي رافق الفريق يف العديد 

من املب�ري�ت.
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فهد يقود السفانة أمام القيثارة  تعيين وهاب مدربًا لنادي الحسين 
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