
  
 اأجري��ت ام���س، بالإ�صكندرية، قرع��ة الدور ن�صف 
نهائ��ي للبطولة العربية للأندية، التي ت�صت�صيفها 
م���رص حاليا، واأ�صفرت عن وقوع الأهلي امل�رصي 
يف مواجه��ة جدي��دة مع الفي�صل��ي الأردين، بينما 
�صيلع��ب الرتج��ي التون�ص��ي م��ع الفت��ح الرباط��ي 
املغرب��ي.  وكان الأهلي قد خ�رص بهدف نظيف يف 
افتت��اح مبارياته بالبطولة اأم��ام الفي�صلي، الذي 
ت�ص��در املجموع��ة الأوىل ب��� 9 نق��اط بينم��ا حل 
الأحمر و�صيفا، بر�صيد 6 نقاط.  ويخو�س الأهلي 
مباراة قب��ل نهائي البطولة اأمام الفي�صلي مبلعب 
ب��رج الع��رب بالإ�صكندري��ة يوم الأربع��اء املقبل، 
فيم��ا تقام مب��اراة الرتجي والفت��ح الرباطي، يف 

ملعب الإ�صكندرية يوم اخلمي�س.
واأُ�ص��دل ال�صت��ار عل��ى دور املجموع��ات بالبطولة 
العربية للأندية، وابرز ملمح اجلولة الأخرية من 

دور املجموعات كالآتي:
اأخطاء م�صتمرة

لت��زال الأخط��اء التحكيمي��ة تث��ري اجل��دل، من��ذ 

الأهل��ي  ب��ن  للبطول��ة  الفتتاحي��ة  املب��اراة 
والفي�صل��ي، فق��د �صه��د لق��اء الزمال��ك والن���رص 
ال�صع��ودي، اأم���س، احت�صاب حكم املب��اراة �رصبة 
ج��زاء عل��ى الفريق الأبي���س، بداعي مل���س اأ�صامة 
اإبراهي��م للك��رة بي��ده، اإل اأن الإع��ادة التلفزيونية 
اأثبت��ت غري ذل��ك. كما ُط��رد هيثم جوين��ي، لعب 
الرتج��ي، من مباراة فريقه م��ع الهلل ال�صعودي، 
الي��وم، بعدما ن��ال الإنذار الثاين بداع��ي التحايل 
م��ن اأجل احل�صول عل��ى �رصبة ج��زاء، وهو ما مل 

ا. تثبته الإعادة اأي�صً
اأ�رصع هدف

ت�صمن��ت اجلولة الثالثة اإحراز ح��ازم اإمام، لعب 
الزمالك، اأ�رصع ه��دف بالبطولة اأمام الن�رص، بعد 
م��رور 50 ثاني��ة فق��ط م��ن البداية، ع��ر ت�صديدة 

قوية من خارج منطقة اجلزاء.
اأهداف  5

�صه��د لقاء الرتجي والهلل اأعلى ن�صبة تهديف يف 
البطول��ة، حيث عرف��ت املباراة اهت��زاز ال�صباك 5 

مرات، بعدما انتهت بفوز الفريق التون�صي
.)3-2( 

العلمة الكاملة
جن��ح الرتج��ي والفي�صل��ي يف حتقي��ق العلم��ة 
الكامل��ة بدور املجموعات، حيث ح�صد كل منهما 

9 نق��اط من 3 مباريات. وتغل��ب الفي�صلي على 
الأهل��ي ون���رص ح�ص��ن داي اجلزائ��ري )1-0(، 
بينما فاز على الوحدة الإماراتي )1-2(. وافتتح 

الرتج��ي مباريات��ه بالنت�ص��ار على نف��ط الو�صط 
العراق��ي )0-1(، قبل الفوز على املريخ ال�صوداين 

)0-2(، ثم اإحلاق الهزمية بالهلل )3-2(.
بل ر�صيد

ُيع��د الوح��دة الفري��ق الوحي��د يف البطول��ة، الذي 
ف�ص��ل يف ح�صد اأي نقطة خلل الثلث مواجهات، 
مودًع��ا البطولة ب��دون ر�صيد، بينما اأح��رز هدًفا 
واحًدا فقط. وانهزم الوحدة اأمام ن�رص ح�صن داي 
والأهل��ي بنف�س النتيج��ة )0-2(، قب��ل اأن ي�صقط 
اأمام الفي�صل��ي )1-2(.  واأكد �صالح �صدير، لعب 
نفط الو�صط العراق��ي، اأن �صغط املباريات، ال�صبب 
وراء تراج��ع م�صتوى الفري��ق يف البطولة العربية. 
وق��ال �صدي��ر يف ت�رصيحاته عقب مب��اراة املريخ 
"نخو�س مناف�صات البطولة العربية عقب انتهاء 
م�صابق��ة الدوري العراقي مبا���رصة". وجنح فريق 
املريخ ال�ص��وداين يف حتقيق الفوز على فريق نفط 
و�ص��ط العراقي، بهدف��ن مقابل ه��دف، باملباراة 
الت��ي انته��ت بينهما من��ذ قليل، �صم��ن مناف�صات 
بالبطول��ة  الثالث��ة،  للمجموع��ة  الثالث��ة  اجلول��ة 
العربي��ة. وع��ن الأف�ص��ل يف البطول��ة م��ن وجهة 

نظره، ق��ال "الأهل��ي امل�رصي اأح�ص��ن فريق، 
ولعب��ه ح�صام غايل الأكرث متيزا". رئي�س الحتاد 
العربي الأمري تركي بن خالد، اأكد اأن هناك درا�صة 
حالية لإقامة الن�صخة املقبلة من البطولة العربية 
يف اح��دى الدول من خارج الوط��ن العربي. ياأتي 
ذل��ك رداً على م��ا تردد عن عزم الحت��اد العربي، 
اإقام��ة الن�صخة املقبلة يف لن��دن، موؤكداً اأن هناك 
اأك��رث من عر�س. واأكد رئي���س الحتاد العربي، يف 
ح��وار اأجرت��ه معه جري��دة الريا�صي��ة، اأنهم تلقوا 
بالفع��ل بع�س العرو�س من ع��دة دول من خارج 
الوط��ن العرب��ي ل�صت�صافة البطول��ة، مو�صًحا اأن 
اإع��لن مكان الن�صخة املقبلة للبطولة، �صيكون يف 

ختام البطولة احلالية املقامة يف م�رص.
واأو�ص��ح الأم��ري تركي ب��ن خال��د، اأن هناك موعد 
حمدد لإقامة البطول��ة يف امل�صتقبل، وهو ما بن 

اأغ�صط�س/اآب.  15 1 يوليو/متوز، وحتى 
وقال الأمري ترك��ي، اأن هناك ات�صالت يف الفرتة 
للمنتخب��ات،  العربي��ة  البطول��ة  لع��ودة  احلالي��ة 
خا�صة بعد اأن تلقى الحتاد العربي موافقة بع�س 

الدول العربية، متوقًعا اأن تعود خلل 2019.

في الدوري الممتاز

 يوا�ص��ل املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة ال�صلة، مران��ه يف مدين��ة اإ�صطنبول الميناء والنجف يبحثان عن الفوز الضائع والطلبة يستقبل زاخو على ملعب الشعب الدولي
الرتكي��ة ا�صتع��داداً لبطولة كاأ���س اآ�صيا يف �صه��ر اآب املقبل. ويخو�س 
املنتخ��ب الوطن��ي وحدت��ن تدريبيت��ن يف الي��وم الواح��د، على امل 
الو�ص��ول اىل اجلاهزي��ة التامة للح��دث القاري املرتق��ب، حيث ياأمل 
مدرب املنتخب الوطني م�صطفى دارين برفع م�صتوى اللياقة البدنية 
للعب��ن من خلل هذا املع�صك��ر الذي �صيت�صم��ن مباريات ودية مع 
منتخب الأردن وبع�س الفرق الرتكية. وقد اأعلن الحتاد العراقي لكرة 
ال�صل��ة، القائمة النهائية للعب��ن امل�صاركن يف بطولة اآ�صيا ببريوت 
يف �صه��ر اآب املقب��ل. و�صم��ت القائمة كًل من اللعب��ن: كرار جا�صم، 
عل��ي عامر، ح�صان علي، عم��ر عامر، كيفن كالوي، علي عبداهلل، نو-
ر���س ���رصار، ح�صن هادي، عل��ي حامت، ح�صن ح�ص��ن، حممد �صلح، 
عل��ي موؤي��د. و�صه��دت القائم��ة غياب اللع��ب ذو الفقار فاه��م ب�صبب 
تعر�ص��ه للإ�صاب��ة، وكذل��ك غي��اب املح��رتف الأمريك��ي دي ماري��و 
ال ��ذي قرر ع��دم متثيل منتخ��ب العراق بع��د تلقيه عرو�ص��ًا احرتافية 
م��ن الأرجنتن واأملانيا. وكذل��ك فاأن التدريبات يغي��ب عنها اللعب 
عل��ي عب��د اهلل، الذي تعر�س لإ�صابة يف الن��ف يف بطولة وليم جونز 

الدولية، حيث من املوؤمل ان يلتحق بالفريق خلل الفرتة املقبلة.

 عر مدرب نادي نفط الو�صط العراقي، هاتف �صمران، عن ا�صتيائه اإزاء 
م��ا و�صفها بالأخطاء التحكيمية، التي "ذبحت" فريقه خلل البطولة 
العربي��ة للأندية. وقال �صمران، يف ت�رصيحات للموفد الإعلمي لنفط 
الو�ص��ط: "ل اأع��رف �صبب تكرار اأخطاء احلكام م��ع فريقنا، ملاذا ُيلغى 
ه��دف يف كل مباراة لنف��ط الو�صط بداعي الت�صلل؟ حك��م اليوم حرمنا 
م��ن ه��دف حمقق، عر انف��راد تام باحلار���س.. اأخطاأ احلك��م امل�صاعد 
��ا يف تقدي��ر احلال��ة، ليحت�صبه��ا ت�صل��ل، ويفوت علين��ا فر�صة ل  اأي�صً
تعو�س". واأ�صاف: "احت�صبت �صدنا ركلة جزاء، ويف حالة اأق�صى منها 
تغا�ص��ى احلك��م عن ركلة جزاء لن��ا، اإثر دفعة وا�صح��ة ل�صالح �صدير، 
ه��ذه الزدواجي��ة اأث��ارت يف داخلنا �صجوًن��ا كبرية، و�صت��رتك ذكرى 
األيم��ة لدينا اإزاء البطولت العربي��ة املقبلة". وعن م�صاكل نفط الو�صط 
الفنية، قال املدرب اإن "الفريق عانى طيلة البطولة من غياب املهاجم 
القنا���س، الذي ي�صتطي��ع ترجمة الفر�س املتع��ددة يف كل مباراة اإىل 
اأهداف، لو كان لدينا هداًفا من طراز رفيع لناف�صنا بقوة على اللقب".
ويف النهاي��ة، �صكر �صم��ران اللعبن عل��ى "الأداء الرجويل يف جميع 
املباري��ات"، معت��ًرا اأن جترب��ة البطول��ة العربية كان��ت "مفيدة بكل 
حيثياتها". و�صكر �صمران و�صائل الإعلم التي تعاطفت كثريا مع نفط 
الو�ص��ط نتيج��ة الأخطاء املتكررة للح��كام، موؤكدا اأن��ه ل يريد حتميل 
مو�ص��وع الأخط��اء اأكرث مم��ا ي�صتح��ق، خمتتما: "الفري��ق بات خارج 

احل�صابات ومناق�صة �صلبيات البطولة اأمر راجع للحتاد العربي".

جددت الهيئة الأدارية لنادي ال�رصطة الثقة بكادرها 
للمو�صمي��ن  ال��دوري  ابط��ال  ولعبيه��ا  التدريب��ي 
املا�صي��ن لكرة اليد.  حي��ث جددت للكادر التدريبي 
املوؤلف من الكابنت القدير ظافر �صاحب وم�صاعديه 
رعد رم�ص��ان و�ص��ري يا�رص وعمار جل��وب ومدير 
ال�صي��د حمم��د ج��واد فيم��ا ج��ددت عق��ود  الفري��ق 
اللعب��ن البط��ال ح�صن علي حم��زة وعلي عدنان 
ورائ��د عب��د زيد وب��لل ح�صن وب��در الدي��ن حمودي 
وميث��م ع��ودة وعل��ي عب��د الر�ص��ا وحمم��د �صاحب 
و�صج��اد م�صطفى.  ومت ا�صتقطاب لعبن اأخرين من 
خمتل��ف الأندية الخ��رى متثلوا بكل م��ن ماجد عبد 
الر�ص��ا من نادي اجلي�س واأحم��د وئام من اخلالدون 
و�صام��ر م�صت��اق و �صيف عل��ي من الك��رخ ومرت�صى 

عب��د الهادي من النج��ف وال�صاب جعف��ر �صباح من 
املدر�صة التخ�ص�صي��ة. وبداأ الفريق رحلة الدفاع عن 
لقب��ة بدًء من الم�س، حيث �صيبا���رص الفريق وحداته 
التدريبية على القاعة التخ�ص�صية يف وزارة ال�صباب 
بقي��ادة امل��درب القدي��ر ظاف��ر �صاح��ب وكادره، اإذ 
ي�صتعد اأبِط��ال الدوري للم�صارك��ة يف بطولة الأندية 
العربي��ة بداي��ة �صهر �صبتم��ر القادم. وحت��دث مدير 
الفري��ق ال�صيد حممد جواد عن طموح��ات فريقه هذا 
املو�ص��م ويف مقدمته��ا املحافظة عل��ى لقب الدوري 
للمرة الثالثة تواليًا واملناف�صة بقوة على لقب بطولة 
الأندي��ة العربي��ة بعد ان حقق الفري��ق املركز الثالث 
يف امل�صارك��ة ال�صابقة وناف�س اق��وى الفرق العربية 

وحقق اأجناز غري م�صبوق لكرة اليد العراقية

 اأك��د وزير ال�صب��اب والريا�صة عب��د احل�صن عبطان، 
اإدارة  يف  الر�ص��ن  الإداري  اجلان��ب  بن��اء  اأهمي��ة 
املن�صاآت الريا�صية مبا ي�صمن جاهزيتها ودميومتها 
ل�صت�صافة املناف�صات الريا�صي��ة حمليًا وخارجيًا.  
وقال عبطان خلل ح�صوره دورة فن اإدارة املن�صاآت 
الريا�صي��ة، و التي تقيمها دائ��رة الدرا�صات و تطوير 
امللكات و القي��ادات ال�صبابية، ان "مقومات جناح 
اإدارة املن�صاآت الريا�صية من قاعات و ملعب تعتمد 
عل��ى تطوي��ر الك��وادر العامل��ة يف ه��ذه املن�صاآت و 
كيفية معرفته��م بالنظم و القوانن الدولية املعمول 
به��ا يف اإدارة عدي��د م��ن البل��دان املتقدم��ة مبجال 
البني��ة التحتية الريا�صية". واأ�صاف ان "املوؤ�ص�صات 
الريا�صي��ة كاف��ة امام اختب��ار لي�س باله��ن يتمثل 

بكيفية ا�صت�صافة وتنظيم املنا�صبات الدولية الودية 
بع��د ق��رار رف��ع احلظ��ر اجلزئي ع��ن الك��رة العراقية 
ويتطل��ب من��ا ان نهي��ئ الك��وادر املنا�صب��ة والكفوؤة 
املوؤهل��ة لإدارة املن�ص��اآت الريا�صي��ة م��ن ملع��ب 
الريا�صي��ة  باملدين��ة  دولي��ة متمثل��ة  ا�صرتاتيجي��ة 
يف الب���رصة وملع��ب كربلء الدويل وملع��ب مي�صان 
الوملبي ال��ذي مت افتتاحه موؤخراً ف�صل عن ملعب 
الزوراء والنج��ف والكفل التي �صيتم افتتاحها نهاية 
العام اجلاري". وثمن عبطان "عمل دائرة الدرا�صات 
وتطوي��ر امل��لكات و القي��ادات ال�صبابي��ة يف اإقامة 
هك��ذا دورات تطويري��ة مهم��ة ترف��ع م��ن امل�صتوى 
املعريف و الداري لدى الكوادر العاملة يف املن�صاآت 

الريا�صية". 

وطني السلة يواصل مرانه 
في إسطنبول

شمران: التحكيم تسبب بإخراج 
العندليب من البطولة العربية

عبطان يشدد على تطوير المالكات العاملة في المالعب

إدارة الشرطة تستقطب العبين لكرة اليد

ال�صفانة وجهًا لوجه اأمام غزلن البادية
م��ن اأب��رز مباريات ه��ذه اجلولة، ه��ي مواجه��ة امليناء 
ام��ام م�صت�صيف��ه فري��ق النج��ف على ملع��ب الأخري يف 
مب��اراة حتمل يف طياتها الكثري من الثارة والندية بن 

الفريقن.
فري��ق ال�صفانة مازال يبح��ث عن ا�صتق��رار النتائج التي 
فقده��ا ه��ذا املو�صم، فهو فقد نغمة الف��وز يف املباريات 
الث��لث الأخرية يف الدوري، ولعل اأ�صباب هذا الرتنح يف 
النتائج هو عدم ا�صتق��رار الكادر التدريبي وكذلك هجرة 
اللعبن اأمثال علي ح�صني ونور �صري واحمد يا�رص.

ام��ا فري��ق النج��ف فو�صع��ه اأك��رث تعقي��داً م��ن امليناء، 

فالفري��ق ال��ذي كان ن��داً جلمي��ع الأندي��ة اجلماهريي��ة 
تراجع��ت نتائجه ب�صورة خميفة، فه��و مل يحقق يف اخر 
10 مباريات �صوى 9 نقاط فقط. مواجهة اليوم �صتكون 
مث��رية بكل املقايي���س، ومن املرج��ح ان يلعب من دون 
حتفظ، نظراً حلاجة الفريقن املا�صة للفوز. ويحتل فريق 
امليناء املرك��ز ال�صاد�س بر�صيد 57 نقط��ة، فيما ي�صتقر 

فريق النجف يف املركز التا�صع بر�صيد 48 نقطة. 
   النيق ي�صعى اىل م�صاحلة جماهريه

م��ع اق��رتاب نهاي��ة املو�ص��م املخي��ب للآم��ال بالن�صبة 
جلماه��ري الطلب��ة، يح��اول املدي��ر الفن��ي حبي��ب جعفر 
حتقي��ق اأكر ق��در م��ن النت�ص��ارات من اج��ل م�صاحلة 
اجلماه��ري الغا�صب��ة على عم��ل الإدارة ونتائ��ج الفريق. 
مب��اراة الي��وم �صتك��ون امام زاخ��و اجلريح عل��ى ملعب 

ال�صع��ب ال��دويل، حيث ياأمل م��ن خلله��ا الطلبة بح�صد 
النق��ط الث��لث لتحقي��ق الفوز الث��اين على الت��وايل، بعد 
النت�ص��ار الأخ��ري على النج��ف بثلثة اه��داف لهدفن. 
حظ��وظ الطلب��ة بالفوز كب��رية جداً، ل�صيم��ا وان الفريق 
ا�صتطاع الفوز يف مباراة الذهاب هناك يف زاخو باأربعة 
اه��داف لثلث��ة، اذ �صتكون فر�صة منا�صب��ة للطلب باأن 
ي�صع��د جماهريه بف��وز ثاٍن على الت��وايل. فيما �صيحاول 
زاخ��و رد الدين للأنيق والفوز علي��ه يف بغداد، وبالرغم 
م��ن النتائج املرتاجعة وترتي��ب الفريق املتاأخر يف �صلم 
الرتتي��ب، اإل ان اأبناء اخلاب��ور قادرين على خطف الفوز 
م��ن فري��ق فقد بريق��ه يف املو�صم احل��ايل. ويحتل فريق 
الطلب��ة املرك��ز ال�صاب��ع بر�صي��د 50 نقط��ة، بينما يقف 

زاخو يف املركز ال�صاد�س ع�رص بر�صيد 22 نقطة.

الكهرباء يواجه احلدود ب� "فولتية" عالية
�صيك��ون ملعب القوة اجلوي��ة م�رصحًا ملواجه��ة فريق احلدود 
ب�صيفه الكهرباء يف موقعة املناطق الدافئة. الهدف امل�صرتك 
بن الفريقن هو البتعاد عن ذيل الرتتيب، وبالفعل جنحا يف 
ذلك حيث يحتل فريق احلدود املركز احلادي ع�رص بر�صيد 38 
نقطة، ويخلفه بخم�س نقاط فريق الكهرباء الذي يحتل املركز 
الثالث ع�رص. المر املثري للهتمام يف الآونة الأخرية، والذي 
مل ت�صلط عليه الأ�صواء، هو مدرب الكهرباء عبا�س عطية، الذي 
يقدم فريقه عرو�ص��ًا رائعة يف الآونة الأخرية، ل�صيما بفوزه 
يف اآخر ث��لث مباريات على التوايل على فرق ال�صماوة ونفط 
مي�صان والكرخ، حي��ث يطمح اىل اكمال ال�صل�صلة الناجحة يف 
مب��اراة اليوم امام احلدود، الطام��ح بتحقيق النت�صار الثاين 

على التوايل بعد فوزه الأخري على زاخو.

تنطلق مناف�سات اجلولة 
ال�سابعة ع�سر من املرحلة 

الثانية للدوري العراقي 
املمتاز لكرة القدم، باإقامة 

ثالث مباريات، حيث يواجه 
نادي الطلبة �سيفه زاخو على 

ملعب ال�سعب الدويل، فيما 
�سيكون ملعب النجف م�سرحًا 

ملباراة اأ�سحاب الأر�ض امام 
امليناء، اما ملعب القوة اجلوية 

�سيحت�سن مباراة احلدود 
والكهرباء.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

  بغداد - خاصبغداد - خاص
وج��ه لعب املنتخ��ب الوطن��ي ذو الفق��ار فاهم، 
ر�صالة اىل اجلماه��ري العراقية وزملئه اللعبن 
يف الفري��ق، فيم��ا ك�صف مدة غياب��ه عن امللعب 

بعد تعر�صه للإ�صابة يف بطولة "وليم جونز".
وق��ال فاه��م ل�)اجلورن��ال( "تعر�ص��ت لإ�صاب��ة 
خطرية يف منطقة الركب��ة خلل مباراة املنتخب 
الوطن��ي ام��ام نظ��ريه الإي��راين يف بطول��ة ولي��م 
جونز، و�صتبعدين عن امللعب ملدة اأربعة اأ�صهر".

بل��ده،  ميث��ل  ان  لع��ب  كل  "حل��م  اأن  واأو�ص��ح 
ل�صيم��ا يف حمف��ل قاري كب��ري مثل بطول��ة اآ�صيا 
م��ع  التواج��د  م��ن  �صتمنعن��ي  الإ�صاب��ة  ولك��ن 
زملئ��ي يف بريوت"، مبينًا اأن��ه "يركز يف كيفية 
معاجل��ة ال�صاب��ة والع��ودة باأ���رصع وقت ممكن 
اىل امللع��ب". وق��دم فاه��م اعت��ذاره للجماه��ري 

العراقي��ة قائًل: "اعت��ذر للجماه��ري العراقية عن 
ع��دم م�صاركت��ي يف بطول��ة اآ�صيا ول��و متكنت من 
اللع��ب كن��ت �صاأق��دم اأف�ص��ل ما ل��دي ول��ن اأدخر 
جهداً يف خدمة كرة ال�صلة العراقية". ووجه فاهم 
ر�صال��ة اىل زملئه اللعبن قائ��ًل: "زملئي انا 
اأثق بك��م ومتاأكد اأنك��م �صتكونون رج��اًل بكل ما 
حتمل��ه الكلمة م��ن معن��ى و�صتقدم��ون اأف�صل ما 
لديك��م يف العر���س الآ�صيوي و�صاأك��ون معكم قلبًا 
وقالب��ًا". واأو�ص��ح فاه��م ان "املنتخ��ب الوطني 
ي�ص��ري بخطى ثابتة من ناحية العداد نحو بطولة 
كاأ���س ا�صي��ا واجلميع عازم على تق��دمي اأف�صل ما 
لدي��ه من اجل ح�صد النت�ص��ارات والذهاب بعيداً 
يف البطولة املنتظ��رة". ويعد ذو الفقار فاهم من 
اأبرز اللعب��ن يف املنتخب الوطن��ي ونادي نفط 
اجلنوب، حيث قدم م�صتويات رائعة خلل املو�صم 

املا�صي.

 
اأعلن��ت اإدارة ن��ادي املين��اء، انته��اء م��دة اع��ارة 
املحرتف امل�رصي اأحمد يا�رص بعد 6 اأ�صهر ق�صاها 
مع الفريق قادمًا من امل�رصي البور�صعيدي خلل 
ف��رتة النتق��الت ال�صتوي��ة. وق��ال ع�ص��و الهيئ��ة 
الإداري��ة لنادي امليناء ح�صن م��وىل ل�)اجلورنال( 
اإن "املحرتف امل�رصي اللع��ب اأحمد يا�رص، اأنهى 
ارتباط��ه مع فريق ن��ادي امليناء بعد رف�س ناديه 
امل���رصي البور�صعيدي طل��ب اإدارة ن��ادي امليناء 
باعارته". واأ�صاف اأن "اإدارة امليناء وجهت كتابا 
ر�صمي��ًا للن��ادي امل���رصي على مرت��ن متتاليتن 
طلب��ت منه��ا اع��ارة اللع��ب املذك��ور والبقاء مع 

الفريق حتى انتهاء الدوري املحلي".
يذك��ر اأن عقد اللعب احمد يا���رص الذي مثل فريق 
امليناء منذ بداية املرحل��ة الثانية للمو�صم احلايل 

ينتهي يف 31 من �صهر متوز احلايل.
وبالرغ��م من الفرتة الق�صرية التي ق�صاها اللعب 
م��ع فري��ق ال�صفان��ة، اإل اأن��ه كان اأح��د العنا���رص 
الأ�صا�صية واملهمة يف �صفوف الفريق، حيث �صجل 
5 اأه��داف و�صاه��م ب�صناعة العديد م��ن الأهداف 
لزملئه، مما جعله اأحد الأوراق املهمة لدة املدرب 
غازي فهد ومل يجعل جماهري امليناء ت�صعر بغياب 

اللعب علي ح�صني.
ويف �صي��اق مت�ص��ل، ق��ال م�ص��در يف اإدارة نادي 
امليناء ل�(اجلورنال( اإن "مهاجم املنتخب الوطني 
ون��ادي العربي الكويتي علي ح�صني ا�صبح قريبًا 

جداً من العودة اىل �صفوف فريق امليناء".
ت�رصي��ع  حت��اول  املين��اء  "اإدارة  اأن  واأ�ص��اف 
املفاو�ص��ات م��ع اللع��ب ليقط��ع الطري��ق عل��ى 
الفرق الراغب��ة ب�صمه وعلى راأ�صه��م نادي العربي 

الكويتي".
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