
 
 �ست�س��عى م���ر حلج��ز مك�نه��� يف نه�ئي���ت ك�أ�س 
الع���مل لكرة الق��دم للمرة الأوىل من��ذ 1990، عندم� 
تواج��ه الكونغ��و، الي��وم الأح��د، لكنه��� بح�ج��ة اأوًل 
اإىل هدي��ة م��ن غ�ن��� اأم���م اأوغن��دا. وتت�س��در م�ر 
املجموعة اخل�م�س��ة بت�س��ع نق�ط، وبف���رق نقطتني 
ع��ن اأوغن��دا، واأربع ع��ن غ�ن���، فيم� حتت��ل الكونغو 
املرك��ز الأخ��ر بنقط��ة واح��دة، و�ست�س��من م���ر 
الت�أه��ل اإىل نه�ئي�ت رو�س��ي� لو ف���زت على الكونغو 
وف�س��لت اأوغن��دا يف التغلب على غ�ن���. لكن لو ف�زت 
اأوغندا وم�ر، ف�س��يت�أجل احل�سم اإىل اجلولة الأخرة 
ال�س��هر املقب��ل، عندم��� تخ��رج بطل��ة اأفريقي��� �س��بع 
مرات ملواجهة غ�ن�، بينم� تلعب اأوغندا يف �س��ي�فة 
الكونغو. و�ستفتقد م�ر خدم�ت لعب الو�سط عبداهلل 
ال�س��عيد، الذي اأ�سيب يف خ�س���رة الأهلي اأم�م النجم 
ال�س�حلي يف ذه�ب قبل نه�ئي دوري اأبط�ل اأفريقي�، 
ب�لإ�س���فة اإىل م�س��طفى فتح��ي. و�س��يكون ال�س��وؤال 
الأهم اأم�م هيكتور كوبر مدرب م�ر هو من �س��يقوم 

ب��دور ال�س��عيد. وت�س��م ت�س��كيلة م�ر �س���لح جمعة 
)زميل ال�س��عيد يف الأهلي(، لكن املدرب الأرجنتيني 
املخ�رم يف�سل دائمً� العتم�د على لعب ي�ستطيع 

اأداء الواجب�ت الدف�عية بكف�ءة.
وي�سمن ع�س���م احل�ري مك�نه يف حرا�سة املرمى 
حلم��ه  لتحقي��ق  وي�س��عى  ع�م��ً�،   44 بلوغ��ه  رغ��م 
ب�مل�س���ركة يف ك�أ���س الع�مل. كم� ي�س��من الظهران 
اأحمد فتحي وحممود عبد ال�س���يف م�س�ركتهم�، فيم� 
يج��ب على كوبر الختي�ر من �س��يلعب من بني رامي 
ربيعة وعلي جرب و�س��عد �س��مر بجوار اأحمد حج�زي 
مدافع و�ست بروميت�س البيون. و�سيكون حممد النني 
وط���رق ح�م��د يف قلب خط و�س��ط م���ر واأم�مهم� 
حممد �س��اح )جن���ح ليفربول الإجنلي��زي(، لكن مل 
يت�س��ح بعد م��� اإذا ك�ن كوبر �سيوا�س��ل العتم�د يف 
مركز امله�جم على عمرو جم�ل اأم �س��يعطي الفر�سة 
اإىل اأحم��د ح�س��ن )ك��وك�( الذي اأح��رز اأربع��ة اأهداف 
يف 12 مب���راة م��ع �س��بورتنغ براغ��� الربتغ�يل هذا 
املو�سم. ومل ت�س��ل م�ر اإىل ك�أ�س الع�مل منذ فوزه� 
1990، عندم�  0-1 عل��ى اجلزائر لتبلغ نه�ئي���ت 

اأحرز ح�س�م ح�س��ن هدف النت�س�ر ب�إ�ست�د الق�هرة، 
ال��ذي مل يلع��ب عليه الفري��ق اأي مب�راة ر�س��مية منذ 

نوفم��رب )ت�رين الث���ين( 2014، مع تف�س��يل كوبر 
اللعب ب��س��ت�د اجلي�س امل���ري يف برج العرب على 

م�س���رف الإ�س��كندرية. ويف ت�س��في�ت ك�أ���س الع�مل 
ال�س���بقة، تلقت م���ر هزمية مذل��ة 1-6 اأم�م غ�ن� 
يف ذه���ب جولة ف��س��لة من اأج��ل الت�أهل لنه�ئي�ت 
2014، لك��ن بع��د اأربع �س��نوات ينتظ��ر امل�ريون 

هدية من غ�ن� من اأجل ح�سم ال�سعود اإىل رو�سي�.
وينتظ��ر منتخب م�ر هدي��ة من غ�ن��� ب�لتع�دل اأو 
الفوز عل��ى اأوغندا، من اأجل ت�س��هيل مهم��ة الفراعنة 
نح��و الت�أه��ل للموندي�ل بع��د غي�ب طوي��ل منذ ع�م 
1990، حي��ث يعني الفوز  وقته� �س��عود املنتخب 

امل�ري لك�أ�س الع�مل.
ورغ��م ف���رق الإمك�ني���ت ب��ني اأوغندا وغ�ن��� اإل اأن 
البع���س داخل الو�س��ط الكروي مب���ر يتحدثون عن 
موؤامرة غ�نية ل�س���لح اأوغن��دا، يف ظل تراجع فر�س 

ت�أهل النجوم ال�سوداء.
وي��رى ه��وؤلء اأن غ�ن��� �س��تقوم بتفوي��ت املب���راة 
لأوغندا، على اأن تق�تل للفوز على م�ر ب�أر�سه� يف 

اآخر جولة حلرم�نه� من الت�أهل.
وميل��ك منتخ��ب غ�ن� اآم���ًل �س��عيفة يف الت�أهل، من 
خ��ال الف��وز عل��ى اأوغن��دا وانتظ�ر هزمي��ة م�ر اأو 

تع�دله� مع الكونغو ثم النتظ�ر للجولة الأخرة.
وي��رى الكث��رون اأن هن���ك غي�ب���ت مث��رة للجدل 
يف �س��فوف املنتخب الغ�ين، بعد ا�س��تبع�د الأخوين 
اأندري��ه وجوردان اأيو جنلي الأ�س��طورة عبيدي بيليه 
لأ�س��ب�ب فني��ة. ورف���س الأرجنتيني هيكت��ور كوبر 
املدير الفني ملنتخب م���ر يف ت�ريح�ت اإعامية 
م� يرتدد حول وجود تواطوؤ من غ�ن� ل�س�لح اأوغندا، 
كم� ا�س��تبعد اأي�سً� ال�س��وداين عبد املنعم �سطة املدير 
الفن��ي لاحت���د الأفريق��ي "ك�ف" يف ت�ريح���ت 
اإذاعية ح��دوث تفويت من ج�نب غ�ن�، خ��س��ة اأنه� 
لن ت�س��حي ب�سمعته� من اأجل اأوغندا. وط�لب ع�س�م 
عب��د املنع��م، رئي�س احت���د الكرة امل�ري الأ�س��بق، 
لعب��ي منتخ��ب م���ر بع��دم الن�س��غ�ل مبث��ل هذه 
الأم��ور، موؤك��داً اأن الفر�س��ة مواتي��ة للت�أه��ل ب�أقدام 
لعب��ي الفراعن��ة. وق���ل عب��د املنع��م اإن الن�س��غ�ل 
بهذه الأم��ور يهدد منتخب م�ر قب��ل اللق�ء، ويجب 
اأن يكون الرتكيز من�س��بً� على الف��وز بلق�ء الكونغو، 
ثم الفوز على غ�ن� يف عقر داره� وت�أكيد اأحقيته يف 

الت�أهل للموندي�ل. 

مونديال الناشئين

ليوث الرافدين جاهزون لمواجهة المكسيك وجثير يسعى إلى إسعاد الجماهير العراقية

 متكن منتخبن� الوطني لكرة القدم من اإ�س���فة "29" نقطة  جديدة 
اىل ر�س��يده م��ن النق�ط  الب�لغ��ة 400 نقطة  لت�س��بح 429 نقطة  
يف الت�س��نيف اجلدي��د ال�س��هري "للفيف���" الذي �سي�س��در يف ال� 16 
ت�ري��ن الأول احل���يل . ومن املوؤمل اأن يرتق��ي منتخبن� من املركز 
ال� 88 ع�مليً� اىل 81 على الأقل عقب خو�سه ملب�راة دولية واحدة 
خ��ال املدة من ال� 14 اأيل��ول ولغ�ية ال� 5 ت�رين الأول احل�يل  مت 
اعتم�ده� �س��من اأجندة الفيف�  لل�س��هر احل�يل اإذ متكن منتخبن� من 
الفوز على نظره الكيني )1-2( يف املب�راة التي اأقيمت على ملعب 
ج��ذع النخل��ة ب�ملدينة الري��س��ية يف حم�فظة الب���رة عن طريق  
�س���نع الألع�ب  بروا ن��وري واملدافع اأحمد اإبراهي��م يف الدقيقتني 
)17 و46( من ال�س��وط الول يف اللق�ء الذي ح�رُه اأكرث من "30" 
األف متفرج  يف اأط�ر امل�س�عي الرامية لرفع احلظر الكلي من الحت�د 
الدويل لكرة القدم عن املاعب العراقية .    و�س��هدت املب�راة اإ�راك 
لعب��ني جدد من قبل املدير الفني ب��س��م ق��س��م يف اإط�ر م�س���عيه 
لدعم ال�سفوف بدم�ء �س�بة ومنه� اجلن�خ الي�ر اأحمد جال  الذي 
ي�س���رك لأول مرة يف املب�ري�ت الدولي��ة الودية  بعد الت�ألق الافت 

 اعلن مدرب ن�دي النجف الري��س��ي لكرة القدم "ن�ظم �س���كر" عن 
ا�س��تعداد فريقه لبدء هذا املو�سم وحت�س��ر الفريق مبع�سكر تدريبي 
خ�رجي يف انط�لي� يف الع�رين من ال�سهر اجل�ري  . وق�ل �س�كر ان 
فريقه ميتلك لعبني مهمني وحمرتفني وميتلكون احلم��س والعزمية 
املطلوبة للمن�ف�س��ة على لقب الدوري للمو�س��م اجلديد. وا�س�ف انه 
�س��ينتظر ٤ حمرتفني يف املع�س��كر اخل�رجي لختي�ر الف�سل منهم 
لقي�ده خط هجوم غزلن الب�دية.  على �سعيد منف�سل ا�سطر فريق 
نف��ط الو�س��ط العراقي اإىل تغير مك�ن مع�س��كره اخل�رجي من م�ر 
اإىل مدينة اأنط�لي� الرتكية ب�س��بب �س��عوبة احل�س��ول على ت�أ�سرات 
الدخول اإىل م�ر. وق�ل م�رف نفط الو�س��ط فرا�س بحر العلوم : ان 
الإدارة ق��ررت تغير دفة املع�س��كر اخل�رجي ال��ذي ك�ن من املقرر 
اإق�مته يف م�ر والتوجه اإىل مدينة اأنط�لي� الرتكية ب�سبب �سعوبة 
احل�س��ول على ت�أ�س��رات الدخول اإىل م�ر. واأثنى بحر العلوم على 
ال��دور ال��ذي لعب��ه الحت�د امل���ري بتذلي��ل املهم��ة، اإل اأن الوقت 
الذي يحت�جه لإكم�ل اإجراءات الدخول ي�س��تغرق 20 يوم�، م�س��راً 
اإىل اأن ذل��ك مل ي�س��مح لفريقه ب�ل�س��تعداد اجليد قبل بداية املو�س��م 
املقبل. وا�س�ر اإىل اأنه اأجرب على تغير املك�ن واخت�ر مدينة اأنط�لي� 

الرتكية لعدم وجود �رط "الفيزا"، 

 خ����س املنتخب ال�س��وري لك��رة الق��دم، اأول مران له 
يف �س��يدين ا�س��تعداداً ملواجه��ة املنتخ��ب الأ�س��رتايل 
ي��وم الثاث���ء املقبل، يف مب���راة الإي�ب م��ن امللحق 
الآ�س��يوي املوؤه��ل ملوندي���ل رو�س��ي� 2018، بعدم��� 

تع�دل ذه�بً� بهدف لكل منهم�.
وق���د اأمي��ن احلكيم، مدرب �س��وري�، تدريب�ت خ��س��ة 
يف �س���لة اجليم لاعبني البدلء، حيث من املتوقع اأن 
يزج بخم�س��ة من الاعبني ك�أ�س��سيني بعد ت�أكد غي�ب 
مثلهم عن الت�سكيلة وهم عمر خربني وه�دي امل�ري 
وخ�لد مبي�س، بعد نيلهم بط�ق�ت �س��فراء، يف مب�راة 

الذه�ب واأحمد ال�س�لح وعمرو ميداين لاإ�س�بة.
يف  ال�س��ديد  ب�لرتكي��ز  الاعب��ني  احلكي��م،  وط�ل��ب 
التدريب���ت خوف��ً� م��ن اأي اإ�س���بة جدي��دة ق��د ترب��ك 
احل�س���ب�ت جمدداً. وك�ن املنتخب ال�س��وري و�سل اإىل 
�س��يدين، م�س���ء اأم�س اجلمع��ة، وحظيت بعث��ة منتخب 
ن�س��ور ق��س��يون، ب��س��تقب�ل رائ��ع م��ن اأبن���ء اجل�لية 

ال�سورية والعربية يف اأ�سرتالي�.
وتع��د املب�راة م�س��رية ول تقبل الق�س��مة على اثنني 
خ��س��ة ملنتخب ن�سور ق��س��يون الذي يحلم ب�لو�سول 
للموندي�ل لأول مرة يف ت�ريخه، فيم� تخطط اأ�سرتالي� 
مل�س�حلة جم�هره� الغ��سبة من الأداء والنت�ئج يف 

الت�سفي�ت الآ�سيوية.

 ع���د اىل الع��س��مة بغ��داد، ام���س الأول، لعبو فريق 
ال�رط��ة بكرة القدم، بعد انته�ء مهمتهم مع املنتخب 
الوطني ب�لفوز عل��ى املنتخب الكيني بهدفني لهدف، 

حيث انخرطوا يف الوحدات التدريبية ام�س ال�سبت. 
حي��ث اأكد الاع��ب وليد �س���مل ان��ه "ك�ن يتطلع لأداء 
الوح��دات التدريبي��ة مع الفري��ق واللتق���ء بزمائه، 
�س��يم� بعد فرتة لي�ست ب�لق�س��رة على انته�ء الدوري 

يف ن�سخته امل��سية". 
وق���ل: "تواجدت رفقة بقية زمائ��ي الدوليني مبران 
فري��ق ال�رطة، ال�س��بت، ل��دوران عجلة ال�س��تعدادات 
للمو�س��م املقب��ل ال��ذي نتمن���ه ان يك��ون ا�س��تثن�ئيً� 

يف كل �س��يء، خ�سو�س��� وان جمي��ع عن��ر النج�ح 
متواج��دة ول ينق�س��ن� �س��وى التوفيق لر�س��م الفرحة 

على حمي� اجلم�هر اخل�راء".
من ج�نبه اأ�س���ر، امله�جم امين ح�سني اىل انه "ع�زم 
ان يك��ون املو�س��م احل���يل خمتلفً� يف كل �س��يء على 
ال�س��عيد ال�سخ�س��ي واجلم�ع��ي من خال املن�ف�س��ة 
بقوة عل��ى اللق�ب واع�دة درع ال��دوري اىل اخلزائن 

اخل�راء". 
م�س��راً يف الوق��ت ذاته اىل ان "منح جهود م�س���عفة 
وبذل ق�س���راه� هي ال�س��فة املازمة جلميع لعبين� 
الذي��ن يع��ون مت�م��ً� اهمية اجن���ح م���روع ال�رطة 
ال�رط��ة  جم�ه��ر  وا�س��ع�د  ب�لألق���ب  ب�لتتوي��ج 

الكبرة".

المنتخب الوطني يواصل تسلق 
سلم تصنيف الفيفا

أنطاليا تحضر الغزالن 
والعندليب للموسم الجديد 

الدوليون يخوضون مرانهم األول مع القيثارة

 سوريا تبدأ االستعداد لمواجهة أستراليا

من  تعد  التي  جمموعته،  يف  املنتخب  مب�ري�ت  اوىل  وهي   
ول  الوطي�س  ح�مية  من�ف�سة  له�  ويتوقع  املجموع�ت  اقوى 

حت�سم نت�ئجه� ال يف اخر حلظة من عمر املب�ري�ت.
التدريبية  ال��وح��دات  م��ن  ع��دد  العراقي  املنتخب  واأج���رى 
خ��سة  وحم�ية  م�سددة  امنية  اجواء  ظل  يف  واملح��رات، 
اهمية  مع  يتن��سب  م�  املنظمة  واجلهة  ال�سلط�ت  وفرته� 
م�سددة  امنية  حرا�سة  حت��ت  ال��وف��ود  تتنقل  حيث  احل���دث، 
ووا�سحة للعي�ن بكل مك�ن، ب�سكل يعطي انطب�ع من الحرتام 
وامل�س�ركني  ب�ل�سيوف  والهتم�م  ال�سامة  على  واحلر�س 
الذي  املوندي�ل،  لإجن�ح  الهندية  وال�سلط�ت  الفيف�  قبل  من 
ي�ستقطب ح�سورا جم�هري� واعامي� كثيف جدا. وقد �سوهد 
وانتظ�م  كبرة  بهمة  ولعبيهم  العراقي  التدريبي  امل��اك 

، ف�حل�سور  واآن وقت تطبيقه�  �سلف�  ع�يل وفق� خلطط معدة 
واداء  واملح��رات  والتدريب  والتغذية  والنهو�س  والنوم 
وم�ستلزم�ته�  املنظمة  للجهة  منهم  مطلوب  وم�  الواجب�ت 
ك�نت مب�ستوى احلدث، وقد �س�دات اجواء من التف�وؤل وطيب 
اخل�طر والح�س��س ب�أهمية احل�سور الوطني والفني ، وتعزيز 
كل م� ميكن ان يلبي الطموح وي�سعد اجلم�هر العراقية ويرفع 
علم الوطن ع�لي� بني اعام ) 24( دول وفقن� ان يكون علمن� 
ب�لفوز  تعزيزه  ينتظر  جديد  عراقي  و�رف  ب�إجن�ز   ، بينه� 

وامل�س�ركة الن�جحة ان �س�ء اهلل.
 الفيف� يرحب ويفح�س لعبين� 

ال�سوء  واعط�ء  املن�ف�س�ت  دخ��ول  ج��واز  نحو  اوىل  بخطوة 
من  العراقي  الوفد  ا�ستقب�ل  مت   ، لعبين�  مل�س�ركة  الخ�ر 
قبل جلنة الفيف� املخ�س�سة لهذا الغر�س ، اذ رحب بوفدن� بود 
لإجن�ح  املن�سود  دورهم  ب�أداء  والتمني�ت  م�س�ركته  وتثمني 

احلدث وحتقيق الجن�ز، ثم فح�س الاعبني مع�ينة ومط�بقة 
ال�سور واجلواز والب�ج�ت، كم� مت منحهم بط�ق�ت م�س�ركة ، 
ت�ريخية تعزز ثقة الاعب بنف�سه وت�س�عده على فهم الواجب 
التحدث  مت  كذلك   ، به  امل�س�ركة  احلدث  واهمية  اليه  املن�ط 
عن اخاقي�ت امل�س�ركة ، وذكروا ب�ن هن�ك ارق�م وك�مرات 
تاعب  اي  ملنع   ، ���ري  ب�سكل  خم�س�سة   ، اخ��رى  وادوات 
كم�   ، ذاك  وعي  و���رورة  للم�س�ركة  ي�سيء  م�  او  ب�لنت�ئج 
الرتحيب  اجلن�سية  رو�سي  البطولة  يف  الت�سويق  م�سوؤول  القى 
، متمني� تقدمي الف�سل لفريق يعد  العراقي  للوفد  والمني�ت 

بطل ا�سي� وينتظره دور اكرب يف البطولة.
جثر ي�سعى ا�سع�د اجلم�هر

اكد مدرب منتخب الن��سئني قحط�ن جثر، اأن فريقه ي�سعى اىل 
الفوز على املك�سيك يف اجلولة الأوىل من املوندي�ل،  حتقيق 
من اأجل اإ�سع�د اجلم�هر العراقية. وق�ل جثر خال املوؤمتر 

ال�سحفي الذي ي�سبق املب�راة، اإن “منتخب الن��سئني اعد العدة 
ملواجهة منتخب املك�سيك القوي يف اجلولة الأوىل من بطولة 
الن��سئني، حتقيق  “هدف منتخب  اأن  واأ�س�ف  الع�مل”.  ك�أ�س 
ال�سغوط�ت  جت�وز  اجل  من  املب�ري�ت  اأوىل  يف  النت�س�ر 
منتخب  اأو�سح مه�جم  وبدوره  العراقية”.  اجلم�هر  وا�سع�د 
الن��سئني، حممد داود اأن “ليوث الرافدين ق�درون على حتقيق 
“�س�أعمل  ايج�بية مبواجهة املك�سيك”، مبينً� ب�لقول:  نتيجة 
ج�هداً على الت�سجيل يف �سب�كهم من اجل عبور اخلطوة الأهم 

والأ�سعب”.
ل  “زمائه  اأن  �سيف خ�لد،  الن��سئني  منتخب  ق�ئد  اأكد  فيم� 

يخ�سون العم�ر والج�س�م الكبرة للمنتخب املك�سيكي”.
ون�ستطيع  غر،  ل  الفوز  حتقيق  اجل  من  “�سنلعب  واأ�س�ف 
مميز  وم��درب  متج�ن�سة  جمموعة  منتلك  لأنن�  ذلك،  حتقيق 

ق�درين على حتقيق املف�ج�أة يف املوندي�ل”.
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علم��ت )اجلورن���ل(، من م�س���دره� اخل��س��ة، موعد 
انطاق املو�س��م اجلدي��د من ال��دوري العراقي املمت�ز 
لكرة القدم، ب�لإ�س���فة اىل موعد اغاق ب�ب انتق�لت 
الاعب��ني ال�س��يفية. وق���ل م�س��در يف احت���د الك��رة 
اي���م  �س��يلعب  العراق��ي  “ال��دوري  اإن  ل�)اجلورن���ل( 
اجلمع��ة وال�س��بت على �س��كل جمموعتني يف املو�س��م 

املقبل”.
�س��تبداأ  الأوىل،  املجموع��ة  “مب�ري���ت  ان  واأ�س���ف 
بت�ري��خ 17 او 24 م��ن �س��هر ت�رين الث���ين املقبل، 
فيم��� �س��تنطلق مب�ري���ت املجموع��ة الث�نية يف 18 
“النتق���لت  اأن  ال�س��هر”. واأو�س��ح  25 م��ن ذات  او 
ال�س��يفية لاعبني املحرتفني واملحليني �س��تغلق يف 
اخل�م�س من �س��هر ت�رين الث���ين املقبل”. وقد اأعلنت 
جلن��ة الرتاخي���س يف الحت���د العراق��ي لك��رة القدم، 

اكم���ل 26 ن�دي��ً� ل���روط الرتاخي�س التي و�س��عه� 
الحت���د ال�س��يوي لك��رة الق��دم. وق���ل ع�س��و اللجنة 
حم��ي دواي ل�)اجلورن�ل(، اإن "اللجنة ت�س��لمت ملف�ت 
ك�ملة من 26 ن�ديً� يف الدوري العراقي املمت�ز لكرة 

القدم".
واأ�س���ف ان "هن�ك بع�س املاحظ�ت الب�سيطة حول 
بع�س ال�روط الغر منج��زة من قبل بع�س الندية"، 
مبين��ً� ان "13 ن�دي��ً� م�زال��ت �روطه��م معلق��ة ومل 

تكمله� على امت وجه".
واأو�س��ح ان "اللجن��ة �س��تجتمع خ��ال الأي���م القليلة 
املقبلة لتقييم ن�س��ب اجن�ز �روط الرخ�سة ال�سيوية 
وعلى اأ�س��سه� �سنقرر منح الرتاخي�س لتلك الأندية من 
عدمه���". ويف ح�ل وافق الحت�د ال�س��يوي على ملف 
تراخي���س الأندي��ة العراقية، ف�أن ن���دي القوة اجلوية 
�سي�س���رك يف دوري ابط�ل اآ�س��ي� املو�سم املقبل، فيم� 
�سيلعب الزوراء يف امللحق املوؤهل لنه�ئي�ت البطولة.

اق��رتب ح�ر���س مرم��ى املنتخ��ب الوطن��ي ون�دي 
الزوراء ال�س���بق، حممد ك��سد، من الذود عن عرين 
املين���ء املو�س��م املقب��ل. وق���ل م�س��در يف اإدارة 
املين���ء ل�)اجلورن���ل( اإن "احل�ر���س حممد ك��س��د 
قري��ب جداً من حم�ية عرين ن�دي املين�ء املو�س��م 
املقب��ل". واأ�س���ف ان "اإدارة املين���ء اقرتب��ت من 
تلبي��ة مط�ل��ب احل�ر�س، حي��ث ك�ن الع�ئق الوحيد 
هو الراتب الذي �سيتق��س�ه ك��سد املو�سم املقبل".
واأو�س��ح اأن "ك��س��د خف���س من مط�لب��ه من اجل 
اإمت���م عملية انتق�ل��ه اىل الفريق ومل يتبقى �س��وى 
اإدارة  ال�س��فقة". وت�س��عى  الر�س��مي ع��ن  الإع��ان 
الن�دي برئ��سة جليل حنون، اىل اإع�دة اجم�د ن�دي 

املين�ء، بعد الإخف�ق يف املو�سمني الأخرين.

وعملت الإدارة خال فرتة النتق�لت ب�س��كل ج�د، 
حي��ث ا�س��تع�دت الاع��ب عل��ي ح�س��ني وج��ددت 
ملوهب��ة الفري��ق احم��د اأبو كري�س��ة ب�لإ�س���فة اىل 

التع�قد مع جنم نفط الو�سط �س�لح �سدير.
وتوا�س��ل الإدارة عمله� اجل�د بعدم� �س��مت مدافع 
النفط عم�ر ك�ظم، وهي ب�س��دد ا�س��تع�دة امله�جم 
امل���ري احمد ي��ر، بعد ان ك�ن ق�ب قو�س��ني او 

اأدنى من التوقيع للزوراء.
واأف���د م�س��در يف اإدارة الن���دي ل�)اجلورن���ل( اأن 
"الاع��ب احم��د ي��ر ينتظر احل�س��ول على ورقة 
ا�س��تغن�ء م��ن فريق��ه امل���ري البور�س��عيدي من 
اج��ل اإمت���م عملية انتق�ل��ه اىل املين�ء". واأ�س���ف 
ان "امل��درب فج��ر اإبراهيم ط�لب ب���رورة تواجد 
الاعب كونه ت�أقلم مع الفريق منذ املو�سم امل��سي 
وق�در على اإ�س���فة الكثر لكتيبة ال�سف�نة"، م�سراً 

اىل ان "الزوراء م�زال يرتقب و�سع الاعب".

منتخب "الفراعنة" يطرق أبواب المونديال وينتظر هدية من غانا
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وا�صل املنتخب العراقي 
للنا�صئني بكرة القدم، 

تدريباته على ملعب بهارتا 
الثاين بالقرب من امللعب 

الرئي�س الذي �صتقام عليه 
مباراة العراق واملك�صيك، 

اليوم، يف ال�صاعة اخلام�صة 
والن�صف بتوقيت كلكتا 

الثامنة م�صاًء بتوقيت 
العا�صمة بغداد.


