
العام��ة  الهيئ��ة  اإدارة  جمل���س  رئي���س  هن��اأ   
للريا�شة، حممد بن عبد امللك اآل ال�شيخ، القيادة 
ال�شعودي��ة وال�شع��ب ال�شع��ودي مبنا�شب��ة تاأهل 
املنتخب الوطن��ي اإىل نهائيات كاأ�س العامل يف 
رو�شي��ا 2018، فيم��ا ووع��د ب���رف مكافاآت 
خا�شة لأع�شاء املنتخب قريبًا. وقال: "رجالنا 
داخ��ل امللعب رفعوا روؤو�شنا مبا قدموه من بذل 
وعط��اء ونتيجة، وما اأجنز هو ثمرة عمل طويل، 
واأق��دم ال�شك��ر اإىل الأمري حممد ب��ن �شلمان ويل 
العهد على متابعته الدائمة وحر�شه على تهيئة 
اأف�ش��ل ال�شب��ل للجمه��ور ال�شع��ودي م��ن خالل 

�رائه كل تذاكر املواجهة احلا�شمة".
واأ�شاف: "�شاهدنا يف املدرج اأكرث من 62 األف 
م�شج��ع �شع��ودي، وما حتقق اليوم م��ن انت�شار 
وفرحة ه��و اأب�شط هدية تق��دم لل�شعب ال�شعودي 
بع��د اأن �ش��ر مل��دة 12 عام��ًا بعيداً ع��ن كاأ�س 
الع��امل، لقد عدنا جمدداً، والتاأهل للمونديال هو 

بداي��ة امل�شوار لقادم اأجم��ل".    واأ�شار اآل ال�شيخ 
اإىل اأن ويل العه��د اأمر ب���رف مكافاآت خا�شة 
لأع�شاء املنتخب بعد تاأهلهم للمونديال و�شيتم 
الإع��الن عنها قريبًا. وهناأ وحي��د خليلوزيت�س، 
املدير الفني للمنتخب الياباين نظريه ال�شعودي 
بالنت�شار البارحة والتاأهل اإىل كاأ�س العامل يف 
رو�شي��ا 2018  وقال امل��درب البو�شني الأ�شل 
والفرن�شي اجلن�شية يف املوؤمتر ال�شحفي: "اأ�شعر 
مب��رارة الهزمية، اللقاء جم��ع بني اأقوى فريقني 
يف الق��ارة، اأ�ركن��ا الالعب��ني اجلاهزين، لأننا 
كن��ا نريد حتقيق النت�شار ولك��ن اأجواء امللعب 
كانت �شعبة والفريق ال�شعودي لعب بقوة بدنية 
هائل��ة، وهذا الأمر كان حا�شم��ًا، وال�شيء اجليد 
امتالكنا ل�شف ثان جيد". واأ�شاف: املعنويات 
العالي��ة ل��دى املنتخب ال�شع��ودي �شاعدتهم يف 
دخ��ول اللقاء ب�شكل مريح ل �شيما بعد معرفتهم 
بنتيج��ة لق��اء اأ�شرتالي��ا وتايالن��د".  م��ن جهة 
اأخ��رى، اأه��دى الهولن��دي ب��ريت ف��ان مارفيك 
م��درب الأخ���ر التاأه��ل اإىل ال�شع��ب ال�شعودي 

الذي يع�شق كرة القدم ب�شكل كبري، وقال: "اأ�شكر 
امل�شجع��ني الذين دائم��ا ما يح���رون للملعب 
لك��ي ي�شاندونا، ول��و كان امللعب يت�شع ل� 100 

األف م�شجع لمتالأ عن بكرة اأبيه".
واأ�ش��اف: "منتخ��ب اليابان ق��وي للغاية، ويف 
ال�ش��وط الثاين تفوقنا عليه��م وكنا الأف�شل، يف 

ال�شوط الأول كنا �شيئني يف الخرتاق الهجومي، 
�شححن��ا ذل��ك باإ���راك فهد املول��د يف اجلناح 
الأي���ر، وو�شعن��ا ن��واف العاب��د يف املقدم��ة 

واأ�شفر ذلك عن ت�شجيلنا للهدف الوحيد". 
واختت��م مارفي��ك حديث��ه قائ��ال: "الأه��م ه��و 
التاأه��ل للموندي��ال، وع��ن جتديد عق��ده رف�س 
الهولن��دي احلدي��ث عن��ه، مبين��ًا اأن��ه �شيتحدث 
عن ذل��ك لحقًا". وبدوره اأ�ش��اد فهد املولد جنم 
هج��وم املنتخ��ب ال�شع��ودي، و�شاح��ب ه��دف 
التاأه��ل ملوندي��ال رو�شي��ا، بالهولن��دي ب��ريت 
ف��ان مارفي��ك، م��درب الأخ���ر، ال��ذي دفع به 
يف ال�ش��وط الثاين اأمام الياب��ان، ليقلب موازين 
املباراة. وح��لَّ املولد، بدياًل ملحم��د ال�شهالوي 
م��ع انطالقة ال�ش��وط الثاين، ليح��رز هدف الفوز 
مانًح��ا   ،63 بالدقيق��ة  الياب��اين،  املرم��ى  يف 
املنتخ��ب ال�شعودي، بطاقة الع��ودة للمونديال، 
بع��د غي��اب 12 عاًما. وق��ال املولد ع��ن هدفه، 
يف ت�ريحات اإذاعية عقب املباراة: "الت�شديدة 
توفي��ق م��ن اهلل، بعد اأن اأ�شع��ت قبلها فر�شة ل 

ت�شي��ع، ورب��ي عو�شن��ي، ومتكن��ت م��ن اإ�شعاد 
زمالئي الذين مل يق�روا طيلة املباراة".

وح��ول تعليم��ات مارفيك ل��ه عند نزول��ه، علق 
لعب احتاد ج��دة: "مارفيك مدرب قدير، يعرف 
ما مييز كل لعب، واليوم كان الت�شكيل غريًبا اإذ 
توق��ع اجلميع عند نزويل اأن األعب مهاجًما، لكن 
املدرب طالبني باللعب على الطرف، وتْرك مركز 
الهج��وم لنواف العاب��د، وكان تكتي��ًكا ناجًحا، 
ومتكنت من ا�شتغالل موقعي يف اإحراز الهدف". 
��د املولد اأنَّ نتيجة مباراة اأ�شرتاليا وتايالند  واأكَّ
)1-2(، اأعطتهم دافًعا كبرًيا لتحقيق الفوز على 
الياب��ان، والتاأه��ل مبا���رة للموندي��ال، عقب 
ع��رثة اخل�ش��ارة اأم��ام الإم��ارات )2-1( �شمن 
اجلول��ة املا�شي��ة، واع��ًدا اجلماه��ري ال�شعودية 
بتقدمي م�شتويات مميزة يف املونديال الرو�شي. 
وقال��ت �ركة اخلط��وط اجلوي��ة ال�شعودية اإنها 
�شتقوم باإهداء امل�شافرين بجميع رحالتها على 
كل الدرجات، خدمة اإنرتنت مفتوح ملدة اأ�شبوع 

كامل.

كرنفال المدينة الرياضية

منتخب األساطير يصل إلى البصرة ويستعد لخوض وحدته التدريبية األخيرة قبل المباراة

 اأنق��ذت �شوريا، حلمها يف التاأهل ملونديال رو�شيا 2018، بعدما فر�شت 
التع��ادل عل��ى اإي��ران )2-2( يف اآخر ج��ولت الت�شفي��ات الآ�شيوية. كان 
الوق��ت الأ�شلي للمباراة، انتهى بتقدم اإي��ران، التي مل تهتز �شباكها يف 9 
مباريات بالت�شفيات، بنتيجة )1-2(، ولو ا�شتمر الو�شع كذلك يف الوقت 
ب��دل ال�شائع لنال��ت �شوريا املركز الرابع يف املجموع��ة الأوىل. لكنَّ عمر 
ال�شوم��ة، �ش��دَّد يف الوقت ال�شائع الك��رة بني قدمي حار���س اإيران، ليحرز 
هدف��ه ال��دويل الأول ومين��ح ب��الده نقط��ة غالي��ة منحتها املرك��ز الثالث 
ب�13 نقطة، بف��ارق الأهداف عن اأوزبك�شت��ان. و�شتخو�س �شوريا امللحق 
الآ�شي��وي مع اأ�شرتالي��ا )ثالثة املجموعة الأخرى(، عل��ى اأن يتاأهل الفائز 
ملواجه��ة راب��ع ت�شفيات احت��اد دول اأمري��كا ال�شمالي��ة والو�شطى ودول 
الكاريبي )الكونكاكاف( على الظهور يف رو�شيا. وقال اأمين احلكيم مدرب 
�شوري��ا: "كان لدين��ا الع��زم على التاأه��ل كثاين املجموع��ة، لكن الظروف 
ه مل يدخل  لنا عليه رغم اأنَّ راأيتموه��ا وواجهنا اأقوى منتخب باآ�شي��ا، و�شجَّ

مرماه اأي هدف قبل ذلك، وهذا فخر".  

 و�ش��ل املنتخ��ب الوطن��ي اىل العا�شمة بغ��داد، �شب��اح الأربعاء، 
بعدم��ا اختت��م م�ش��واره يف الت�شفي��ات املوؤهل��ة لنهائي��ات كاأ�س 
الع��امل يف رو�شي��ا 2018. وحق��ق املنتخب الوطني ف��وزه الثالث 
يف ت�شفي��ات ا�شي��ا املوؤهل��ة اىل مونديال رو�شي��ا 2018، بتغلبه 
عل��ى املنتخب المارات��ي بهدف دون رد يف املب��اراة التي جمعت 
الفريق��ني على ملعب عمان الدويل �شمن اجلولة العا�رة والخرية 

من الت�شفيات.
و�شيطر املنتخب الوطني على معظم جمريان ال�شوط الول، وو�شل 
اىل منطق��ة جزاء املنتخ��ب الماراتي من خ��الل اخرتاقات ج�شنت 
م��ريام وب�ش��ار ر�ش��ن لك��ن دون ان ت�ش��كل تل��ك الهجم��ات خطورة 
حقيقية حت��ى جاءت الدقيقة ال�29 ومن هجمة منظمة �شجل امين 
ح�شني الهدف الول للمنتخب الوطني من كرة راأ�شية رائعة م�شتغال 
عر�شي��ة متقنة من زميل��ه وليد �شامل. ويف ال�ش��وط الثاين انخف�س 
رمت الداء قليال م��ع اف�شلية ن�شبية للمنتخب الوطني، حيث وا�شل 
ا�شود الرافدين حماولتهم مل�شاعفة النتيجة من خالل ب�شار ر�شن 
وامي��ن ح�ش��ني لك��ن النتيجة بقي��ت على حاله��ا حت��ى اطلق حكم 
املب��اراة الردين اده��م خمادم��ة �شافرت��ه معلنًا نهاي��ة املباراة. 
وبه��ذا الفوز و�ش��ل املنتخب الوطني اىل النقط��ة احلادية ع�ر يف 
املرك��ز اخلام�س، فيما جتمد ر�شيد املنتخب الماراتي عند النقطة 
13 يف املرك��ز الراب��ع. ويف ه��ذا ال�ش��دد، اأعرب م��درب املنتخب 
الوطن��ي بك��رة الق��دم با�ش��م قا�ش��م، اليوم الثالث��اء، ع��ن �شعادته 

بتحقيق الفوز على المارات �شمن ت�شفيات مونديال رو�شيا.

  
ا�شتقب��ل الأمري علي ب��ن احل�شني، رئي���س احتاد غرب 
اآ�شي��ا لك��رة الق��دم، رئي�س الهيئ��ة التنفيذي��ة لالحتاد 
الأردين م�ش��اء الثالث��اء، يف منزل��ه وف��دي احت��ادي 
العراق، والإم��ارات، على هام�س املباراة التي جمعت 
منتخب��ي البلدي��ن عل��ى اإ�شت��اد عمان ال��دويل، �شمن 

الت�شفيات املوؤهلة ملونديال رو�شيا 2018.
��ى الأم��ري عل��ي، املزي��د م��ن التوفي��ق والنجاح  ومتنَّ
للمنتخب��ني مب��ا يعود بالفائ��دة على م�شت��وى اللعبة 
يف منطق��ة غرب اآ�شيا، لفًت��ا اإىل اأنَّ الأردن، وبقيادة 
امللك عب��د اهلل الث��اين، وتوجيهات��ه �شيبق��ى حا�شًنا 
ومرحًب��ا بالأ�شقاء العرب. كم��ا متَّ خالل اللقاء، بحث 
العدي��د م��ن الأمور الت��ي تهم اللعب��ة يف منطقة غرب 

اآ�شيا، والرام��ج، واخلطط امل�شتقبلية الهادفة لإحداث 
املزيد من التطور، والرتقاء بامل�شتويات كافة، فنًيا، 
واإدارًي��ا. من جانبه، عرَّ رئي���س الحتاد العراقي عبد 
اخلالق م�شعود، ع��ن عظيم ال�شكر لالأمري علي للجهود 
املتمي��زة الت��ي بذله��ا الحت��اد الردين ل�شت�شاف��ة 
املب��اراة املهم��ة بت�شفيات كاأ���س الع��امل. ولفت اإىل 
ال��دور املح��وري واملهم ال��ذي يقوم ب��ه الأمري علي، 
لدعم اللعبة يف منطقة غرب اآ�شيا، وبالقارة الآ�شيوية 
عموًم��ا. بدوره، قدَّم رئي�س الحت��اد الإماراتي مروان 
ب��ن غليط��ة، ال�شك��ر والتقدي��ر لالأم��ري عل��ى التنظي��م 
املمي��ز، واملثايل ملباراة منتخبي العراق، والإمارات. 
واأكد اأنَّ ذلك لي�س بغريب على الحتاد الأردين بقيادة 
الأم��ري عل��ي ال��ذي يحر���س دوًما عل��ى اإث��راء اللعبة 

بالأفكار الطموحة واجلهود الطيبة.

 
 جدد وزير ال�شباب والريا�شة عبد احل�شني عبطان، 
ترحيب��ه باإقام��ة مباري��ات املنتخ��ب ال�شوري يف 
ملح��ق الت�شفي��ات ال�شيوي��ة املوؤهل��ة ملوندي��ال 
رو�شي��ا 2018. وق��ال عبط��ان ع��ر �شفحت��ه يف 
موقع التوا�شل الجتماعي "في�شبوك" اإن "مالعب 
الع��راق مفتوح��ة وجاه��زة لأخوتن��ا يف �شوري��ا 
و�شنق��دم كل الت�شهي��الت املطلوب��ة له��م يف ح��ال 
رغب��وا ذلك". يذك��ر ان املنتخب ال�ش��وري جنح يف 
التاأه��ل اىل ملح��ق الت�شفي��ات املوؤه��ل لنهائيات 
2018، حي��ث �شيواج��ه املنتخ��ب  الع��امل  كاأ���س 

الأ�شرتايل يف اخلام���س والعا�ر من ال�شهر املقبل. 
وفيم��ا يخ���س مب��اراة ال�شاط��ري، عل��ق عبط��ان 
عل��ى احلدث الأب��رز الذي يحت�شن��ه ملعب الب�رة 
الدويل ي��وم ال�شبت املقبل. وق��ال عر �شفحته يف 
"الفي�شب��وك" اإن "الب�رة حتت�شن ا�شاطري العراق 
والع��امل يف ملعبه��ا الكب��ري ي��وم ال�شب��ت املقب��ل، 
�شتك��ون املب��اراة الأوىل يف تاري��خ الع��راق الت��ي 
جتم��ع جنوم العامل يف مدين��ة عراقية منذ تاأ�شي�س 
الدول��ة العراقي��ة يف ع�رينيات الق��رن املا�شي". 
وم��ن املقرر ان يلتقي وزير ال�شباب والريا�شة عبد 
احل�ش��ني عبط��ان، برئي�س احتاد غ��رب ا�شيا الأمري 

الأردين علي بن ح�شني خالل الأيام املقبلة.

"نسور قاسيون" يبحث 
عن حلم المونديال

المنتخب الوطني يعود إلى بغداد

عبطان: العراق جاهز الحتضان مباريات سوريا

األمير علي يستقبل وفدي العراق واإلمارات في منزله

عل��ى  الع��راق  ق��درة  للجمي��ع  �شتعك���س  "املب��اراة  اأن  واأ�ش��اف   
احت�ش��ان البط��ولت وتنظيم املباري��ات الر�شمي��ة، وتواجد جنوم 
الع��امل مبدين��ة الب�رة، �شيكون دلي��اًل قاطًعا عل��ى اأحقية العراق، 
برف��ع احلظر عن مالعب��ه يف الفرتة املقبلة". وتاب��ع اأن "تاأكيدات 
امل�شارك��ة يف املباراة، اأتت من جن��وم كبار �شمتهم القائمة اأمثال 
اأ�شط��ورة مان�ش�ش��رت يونايت��د ري��ان جيج��ز، واإنرت مي��الن خافيري 
زانت��ي، ولعب��ني اآخري��ن اأمث��ال �شلج��ادو، ومات��ريازي، واإدج��ار 
ديفي��دز، وي��ورك، واحلار�س الفرن�شي بارتي��ز". ويف �شياق مت�شل، 
اأك��د العطواين ان “ال��وزارة اتفقت مع الفنان ولي��د ال�شامي لإحياء 
حف��ل املباراة ال�شتعرا�شية الت��ي �شتجمع ا�شاطري العامل با�شاطري 

الع��راق".. وا�ش��اف ان “ال��وزارة توا�ش��ل العم��ل على ق��دم و�شاق 
م��ن اج��ل اظهار احلف��ل باأبهى �ش��ورة ك��ي ننقل �ش��ورة ايجابية 
ع��ن الع��راق يف �شبيل حتقي��ق الهدف الأ�شمى وه��و رفع احلظر عن 
املالع��ب العراقي��ة”. ومن جانبه، اأك��د اأمني عام الحت��اد الأردين 
لالأع��الم الريا�ش��ي، عاطف ع�ش��اف، ان مب��اراة ال�شاطري �شتكون 
بواب��ة لرف��ع احلظ��ر ال كل��ي عن الك��رة العراقي ��ة. وق��ال ع�شاف يف 
بي��ان ن���ره املوق الر�شمي ل��وزارة ال�شب��اب والريا�ش��ة العراقية، 
ان “الع��راق بداأ ي�شتعيد عافيته، م��ن خالل جتهيز املالعب وان�شاء 
اخ��رى بحلة جد يدة وا�شبح اكرث تاأهيال ل�شت�شافة املباريات بعد 
رف��ع احلظر الك��روي”. وا�ش��اف ان “م�شاع��ي م�ش��وؤويل الريا�شة 
العراقية وا�شحة يف تهيئة الر �شية املنا�شبة لعودة املباريات اىل 
العراق من خالل اإقناع امل�شوؤولني بالحتاد الدويل ب�رورة اإقامة 

املباري��ات يف بالد الرافدين العا�شقة للكرة”، مبينا اأن “العراق ما 
ي��زال قادرا على ا�شت�شافة جميع الت ظاهرات الكبرية ومنها مباراة 
ال�شاط��ري التي �شتقام ال�شه��ر املقبل والتي �شتفت��ح الباب م�رعا 
ام��ام رف��ع احلظر ع��ن الك��رة العرا قية ب�ش��كل كام��ل”. واو�شح ان 
“الك��رة الن يف مرم��ى اأ�شحاب ال�ش��اأن بالكرة العراقي��ة وال لجنة 
الأوملبي��ة ووزارة ال�شب��اب والريا�شة لت وفري الج��واء املالئمة، ل 
�شيم��ا توف��ري عوا مل جن��اح اقامة املبار ي��ات وتكات��ف املنظومة 
باأكمله��ا،”، لفت��ا اىل ان “الع��راق حت��ت جمه��ر املراقب��ة مل عرفة 
مدى قدرت��ه على ا�شت�شافة مباراة ال�شاط ��ري وتاأكيد احقيته على 
جل��ب ف��رق العامل للعب يف العراق وهو قادر على ذلك يف ظل توفر 
المكاني��ات املادية وا لب�رية خا�ش��ة وان العر اق ميتلك املواهب 
الكروي��ة يف ف��ن الإدارة والتنظي��م”. وت�شمن��ت ت�شكيل��ة منتخ��ب 

ال�شاط��ري كاًل من الرازيلي ريفال��دو والهولندي باتريك كاليفرت 
ومواطن��ه اإدج��ر ديفي��دز والأرجنتين��ي خافيري زانيت��ي واحلار�س 
الرتغ��ايل فيت��ور باي��ا والإيط��ايل مارك��و ماتريات��زي وال�شباين 
مي�شيل �شيلجادو والأرجنتيني هرنان كري�شبو والرازيلي جوليانو 
بيليت��ي ومواطنه ادميل�شون وال�شب��اين لوي�س_جار�شيا والفرن�شي 
روب��ريت بريي���س ودوايت ي��ورك من ترين��داد وتوباغ��و واحلار�س 
الرازيلي ديدا. ون�ر وزير ال�شباب والريا�شة عبد احل�شني عبطان، 
ع��ر �شفحت��ه يف موق��ع التوا�شل الجتماع��ي "في�شب��وك" قائاًل: 
"الب���رة حتت�شن ا�شاطري الع��راق والعامل يف ملعبها الكبري يوم 
ال�شبت املقبل، �شتكون املباراة الأوىل يف تاريخ العراق التي جتمع 
جن��وم الع��امل يف مدين��ة عراقية من��ذ تاأ�شي�س الدول��ة العراقية يف 

ع�رينيات القرن املا�شي".
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  خاص
اأعل��ن نادي ال��زوراء، جتدي��د عقد لعبه ال�ش��اب �شفاء 
هادي ملدة مو�شمني. وذكر بيان ن�ره املوقع الر�شمي 
للن��ادي ان "الالع��ب �شف��اء ه��ادي ج��دد تعاق��ده مع 
ال��زوراء مل��دة مو�شمني". جت��در ال�ش��ارة اىل ان هادي 
ق��دم م�شتوي��ات كب��رية رفق��ة املنتخ��ب الوملب��ي يف 
ت�شفي��ات ا�شيا الخرية، مما جعله حم��ط انظار العديد 
م��ن الندية اجلماهريي��ة. ورجح مدرب ن��ادي الزوراء 
ال�شاب��ق ع�شام حمد، تاألق متو�ش��ط ميدان “النوار�س” 
واملنتخب الأوملبي �شفاء هادي خالل املو�شم املقبل، 
فيم��ا بني م��ا الذي يحتاج��ه الالعب لإب��راز اإمكاناته، 
كا�شف��ًا كوالي�س �شمه اىل ن��ادي الزوراء خالل املو�شم 
اإن  اجل��اري. وق��ال حم��د يف ت�ري��ح ل�)اجلورن��ال( 
“�شف��اء ه��ادي م��ن الالعب��ني ال�شب��اب املميزين يف 
ن��ادي ال��زوراء واملنتخ��ب الأوملبي و�شيك��ون له �شاأن 

كب��ري خ��الل امل�شتقبل القري��ب”. واأ�ش��اف اأن “هادي 
يجي��د اللع��ب يف جميع مراك��ز خط الو�ش��ط، �شواء كان 
امام املدافع��ني او خلف املهاجمني، وهو لعب متعدد 
اخل�شائ���س وكن��ت اراقب��ه منذ ف��رتة طويل��ة”. وتابع 
“فور ت�شلمي قيادة دفة الكادر التدريبي لنادي الزوراء 
طالب��ت اإدارة النادي بالتعاقد ف��وراً مع اللعب”، مبينًا 
بالق��ول: “اردت ان اثبت لرئي�س النادي فالح ح�شن ان 
ه��ذه النوعية من الالعبني هي التي باإمكانها ان تخدم 
كرة ال��زوراء للموا�ش��م املقبلة”. وبني قائ��اًل: “طالبت 
الإدارة بتح�ش��ني الالع��ب م��ن خالل توقي��ع عقد ملدة 
مو�شم��ني او اكث��ري، كي يتمك��ن الفريق م��ن الحتفاظ 
ب��ه خ��الل املوا�ش��م املقبل��ة”. واأكمل “موهب��ة هادي 
�شتنفج��ر خالل املو�شم املقب��ل، انا واثق من هذا المر، 
ولكي يتحقق ذلك فه��و يحتاج اىل ال�شتقرار والفر�شة 
الكامل��ة، بالإ�شافة اىل وجود لع��ب و�شط باإمكانيات 

جيدة يخفف من عبء املهام الدفاعية له”.

اقرتب لعب نادي امل�ري البور�شعيدي، احمد يا�ر، 
م��ن العودة اىل فريق امليناء من اأجل الدفاع عن الوان 

الفريق املو�شم املقبل.
وذكر م�شدر من داخ��ل اأروقة النادي ل�)اجلورنال( اأن 
"الالعب امل���ري ال�شابق لنادي امليناء احمد يا�ر 
اق��رتب من العودة اىل �شف��وف الفريق لرتداء قمي�س 

الفريق املو�شم املقبل".
واأ�ش��اف اأن "رئي���س الهيئ��ة الإداري��ة للن��ادي جليل 
حنون، حر�س على اإعادة الالعب اىل �شفوف ال�شفانة، 
نظ��راً للم�شتويات اجليدة الت��ي قدمها خالل مناف�شات 

املو�شم املا�شي".
وتاب��ع ان "الالعب يوا�شل اكم��ال ارتباطاته واوراقه 
الر�شمي��ة م��ع ن��ادي امل���ري البور�شعي��دي من اجل 

الن�شم��ام اىل �شفوف املين��اء خالل فرتة النتقالت 
ال�شيفية اجلارية".

وكان��ت اإدارة امليناء، قد اأعلنت ان املحرتف امل�ري 
الالع��ب اأحم��د يا���ر اأنه��ى ارتباط��ه م��ع الفريق بعد 
رف���س ناديه امل�ري البور�شعي��دي طلب اإدارة نادي 

امليناء متديد اإعارته لتكملة الدوري الكروي املمتاز.
وقال��ت الإدارة يف بي��ان �شاب��ق اأنه��ا "وجه��ت كتابا 
ر�شمي��ا للن��ادي امل���ري ملرت��ني متتاليت��ني طلبت 
متدي��د اإع��ارة الالعب احم��د يا�ر والبقاء م��ع الفريق 

حتى انتهاء الدوري املحلي للحاجة اىل خدماته” .
وا�ش��اف البي��ان ان “ادرة ن��ادي البور�شعي��د رف�شت 

العر�س”.
يذك��ر اأن عق��د الالع��ب احم��د يا���ر الذي مث��ل فريق 
املين��اء منذ بداي��ة املرحل��ة الثانية للمو�ش��م احلايل، 

وانتهى يف 31 من �شهر متوز املا�شي.

مكافآت خاصة للمنتخب السعودي بعد تأهله لمونديال روسيا 2018

الزوراء يحصن جوهرته لموسمين ياسر يقترب من العودة إلى "السفانة"
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ي�سل م�ساء �خلمي�س �إىل مدينة 
�لب�سرة، منتخب �أ�ساطري �لعامل 

خلو�س مبار�ة �حتفالية �أمام 
جنوم �لعر�ق �ل�سبت �ملقبل مبلعب 

�ملدينة �لريا�سية من �أجل خو�س 
مبار�ة ��ستعر��سية متهيدً� لرفع 

�حلظر ب�سكل كامل عن �لكرة 
�لعر�قية. وقال مدير �عالم وز�رة 

�ل�سباب و�لريا�سة، علي �لعطو�ين 
لـ)�جلورنال( �إنه "من �ملوؤمل 

�أن ي�سل منتخب �أ�ساطري �لعامل 
م�ساء �ليوم �خلمي�س �ىل حمافظة 

�لب�سرة، حت�سرًي� ملبار�ة �حتفالية، 
�أمام جنوم �لكرة �لعر�قية، 

وبالتن�سيق مع �سركتي ع�ستار 
�لعر�قية وتو��سل �لإمار�تية".


