
 
 جن��ح ن���دي اله��ال ال�س��عودي يف الت�أه��ل لل��دور 
النه�ئ��ي بعدم� تع���دل م��ع بري�س��يبولي�س الإيراين 
2-2 ي��وم الثاث���ء عل��ى �س��ت�د جمم��ع ال�س��لط�ن 
ق�بو���س الري��س��ي يف م�س��قط، �س��من اإي���ب قب��ل 
نه�ئي دوري اأبط�ل اآ�س��ي� 2017. و�سجل النيجريي 
غودوين مين�س��� هديف بري�س��يبولي�س يف الدقيقتني 
16 و61، يف حني اأحرز ال�سوري عمر خريبني هديف 

الهال )30 من �رضبة جزاء و76(.
وك�نت مب�راة الذه�ب قبل ثاثة اأ�س�بيع �سهدت فوز 
الهال 0-4 على �س��ت�د حممد بن زايد يف اأبو ظبي، 
فت�أهل اله��ال بعدم� تفوق بواقع 2-6 يف جمموع 

مب�راتي الذه�ب والإي�ب.
وبه��ذه النتيج��ة ح�ف��ظ اله��ال على �س��جله اخل�يل 
من اخل�س���رة يف البطولة الق�ري��ة هذا الع�م، ليدخل 
النه�ئ��ي مبعنوي���ت ع�لي��ة م��ن اأجل الف��وز ب�للقب 
الأول يف ت�ريخ بطولة دوري اأبط�ل اآ�س��ي� بنظ�مه� 
اجلدي��د. ويلتق��ي يف املب���راة الث�نية �س��من ذه�ب 

الدور قبل النه�ئي يوم الأربع�ء، اأوراوا ريد داميوندز 
الي�ب�ين مع �سيفه �سنغه�ي ا�س اآي بي جي ال�سيني 
عل��ى �س��ت�د �س���يت�م� 2002 يف �س���يت�م�، علم��ً� 
ب���أن مب�راة الذه���ب ك�نت انته��ت ب�لتع�دل 1-1. 
وتقدم الفريق الإيراين عن طريق مه�جمه النيجريي 
غودوين مين�س� الذي لعب كرة راأ�سية متقنة يف �سب�ك 
احل�ر���س عبداهلل املعي��وف، بعد عر�س��ية من وحيد 
اأم��ريي الذي تخل�س من حممد الربيك )16(. وع�دل 
اله��ال �رضيعً� من �رضبة جزاء احت�س��بت اثر عرقلة 
�س��د �س���مل الدو�رضي على حدود املنطقة، وترجمه� 
�س���قطة عل��ى طريق��ة ب�نين��ك� امله�ج��م ال�س��وري 
ال��دويل عم��ر خريب��ني، �س���حب ثاثي��ة يف مب�راة 
الذه���ب، يف �س��ب�ك احل�ر���س علي ر�س��� بريانف�ند 
)29(. ويف ال�سوط الث�ين، تقدم بري�سيبولي�س جمددا 
عن طريق مين�س��� بت�س��ديدة قوية من داخل املنطقة 
)61(، لك��ن خريب��ني رد جم��دداً عندم��� الت��ف على 
نف�س��ه داخل املنطقة و�س��دد اأر�سية ي�س���رية جميلة 
ه��زت �س��ب�ك الفريق الي��راين )76(، رافع� ر�س��يده 
اإىل 9 اهداف يف امل�س���بقة ب�لت�س���وي مع املت�سدر 

الربازيلي هولك مه�جم �س��نغه�ي ال�س��يني. وي�سعى 
الهال، بطل الأندية الآ�س��يوية 1992 و2000، اىل 

لق��ب اأول حتت م�س��مى دوري الأبط���ل واللعب لأول 
مرة يف بطولة الع�مل لاأندية. وك�ن الفريق�ن تق�با 

مرتني يف الن�س��خة احل�لي��ة يف دور املجموع�ت يف 
�س��لطنة عم���ن، وك�ن التع�دل �س��يد املوقف )1-1 

ذه�بً� و0-0 اإي�بً�(.
وت�س��در اله��ال يف ال��دور الأول ترتي��ب املجموعة 
الرابعة بر�س��يد 12 نقطة من �ست مب�ري�ت، مق�بل 
9 نق�ط لبري�س��يبولي�س الإيراين و7 للري�ن القطري 
و4 للوح��دة الإم�رات��ي. وف���ز يف دور ال���16 عل��ى 
ا�ستقال خوز�ست�ن الإيراين بواقع 2-4 يف جمموع 
املب�رات��ني، ث��م ف���ز يف رب��ع النه�ئ��ي عل��ى العني 

الإم�راتي 0-3 يف جمموع املب�راتني.
يف املق�بل ح�س��ل بري�س��يبولي�س على املركز الث�ين 
يف املجموع��ة الرابع��ة بر�س��يد 9 نق���ط م��ن �س��ت 
مب�ري���ت، وف���ز يف دور ال�16 عل��ى خلوي� القطري 
بواق��ع 0-1 يف جمم��وع املب�رات��ني، ث��م ف���ز يف 
قبل النه�ئي على الأهلي ال�س��عودي بواقع 3-5 يف 
ر  الأرجنتيتي رامون دي�ز،  جمم��وع املب�راتني.  وقرَّ
م��درب الهال ال�س��عودي اإق�مة مع�س��كر حت�س��ريي؛ 
ا�س��تعداًدا لنه�ئي دوري اأبط�ل اآ�سي� يف اأبوظبي من 

14 نوفمرب/ت�رضين ث�ٍن املقبل. اإىل   5

نوفمرب/ت�رضي��ن   18 يف  اله��ال،  و�سي�ست�س��يف 
ث���ٍن املقب��ل، الف�ئز من لق���ء اأوراوا ري��د دي�موندز 
الي�ب�ين، و�س��نغه�ي ال�س��يني، غ��ًدا الأربع�ء ب�إي�ب 
ن�س��ف النه�ئ��ي، بع��د اأن تع���دل الفريق���ن ذه�ًب��� 
ب�ل�س��ني )1-1(. و�س��تتع�ر�س فرتة اإع��داد الهال 
لنه�ئ��ي دوري الأبط���ل م��ع ا�س��تعدادات منتخ��ب 
ال�س��عودية ملب�راة الربتغ�ل الودية املق��رر اإق�مته� 

يف ل�سبونة يوم 10 نوفمرب/ت�رضين ث�ن املقبل. 
وم��ن املنتظر اأن تطل��ب اإدارة اله��ال، اإعف�ء لعبي 
الفري��ق م��ن مع�س��كر املنتخ��ب ال�س��عودي املقب��ل؛ 
لا�س��تعداد ب�س��كل جي��د للنه�ئي املنتظ��ر، وحتقيق 
حلم الفوز ب�لبطولة الآ�س��يوية. ك�ن اإدج�ردو ب�وزا 
م��درب املنتخ��ب ا�س��تدعى يف جتمع الفري��ق الأول 
حت��ت قي�دته، عدًدا كب��رًيا من لعب��ي الهال، وهم: 
عبداهلل املعيوف، اأ�س���مة هو�س�وي، عبداهلل احل�فظ، 
عب��داهلل ال��زوري، ي����رض ال�س��هراين، حمم��د الربي��ك، 
�س��لم�ن الف��رج، عبدامللك اخليربي، عب��داهلل عطيف، 
حمم��د كن��و، �س���مل الدو���رضي، ال�س���ب عبدالرحمن 

اإلي�مي.
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 يف اط�ر الرغبة مبواكبة التطور احل��س��ل يف علم الدارة ، ومت��س��ي� 
م��ع املهمة التي اخذه� عل��ى ع�تقه احت�د ال�س��ب�حة املركزي ب�إدارة 
م�سبح ال�سعب الوملبي واظه�ره ب�ل�سورة املتميزة كموؤ�س�سة ري��سية 
واجتم�عي��ة يف اآن واحد، حيث ا�س��تقط�به للجمه��ور الكبري املهتمني 
ب�للعب��ة كج�ن��ب ب��دين و�س��حي، ف�س��ا ع��ن التدريب���ت املنتظم��ة 
ملنتخب�ت��ه والندي��ة يف الفع�لي���ت املختلف��ة املعتمدة، وان�س��ج�م� 
م��ع ه��ذه الروؤية، �س���رك ثاثة من اع�س���ء احت�د ال�س��ب�حة املركزي 
موؤخ��را، وهم امني ال�رض الع�م لاحت�د رائد ف��س��ل ، وع�س��و الحت�د 
ه��س��م حممد ، ومدي��ر الدارة عدن�ن علي، يف ال��دورة الدولية لإدارة 
امل�س���بح واملعتمدة من قبل الحت���د الدويل للعبة، و�س��هدته� مدينة 
دب��ي الم�راتي��ة ملدة ا�س��بوع.  وق�ل ام��ني ال�رض الع�م، رائد ف��س��ل: 
ان ال��دورة ت�س��منت حم�ور مهمة تتعل��ق ب�لدارة املث�لية للم�س���بح 
فيم��� يتعلق بتعقيم املي�ه ، وم�س��خ�ت التعقي��م ، وكمية م�دة الكلور 
امل�س��تخدمة للمح�فظة على املي�ه من البكرتي�، واملحور الخر يتعلق 
ب�إدارة امل�سبح من الن�حية ال�ستثم�رية ، وكيفية التع�مل مع الزبون، 
وموا�س��ف�ت ال��ك�در الفن��ي والداري املعتمد يف امل�س��بح، اىل ج�نب 

املنقذين والعم�ل ، 

 يع���ين فري��ق ن�دي كرباء لكرة القدم وقبل �س��هر تقريب� من املوعد 
ال��ذي حددته جلنة امل�س���بق�ت يف احت���د اللعبة لنطاق امل�س���بقة 
ازم��ة م�لي��ة ح�دة �س��تكون له� انعك��س���ت �س��لبية على حت�س��ريات 
الفري��ق لل��دوري املمت���ز .  وق���ل رئي���س الن���دي حمم��د ن��رض: ان 
الدارة تق��ف ع�ج��زة مت�م��� ام���م مهمته��� يف اليف���ء مبتطلب���ت 
اع��داد الفري��ق لل��دوري املمت�ز من تهيئ��ة ملع�س��كر خ�رجي وتوفري 
التجهيزات الري��سية لاعبني واملاك التدريبي والتكفل مب�س�ريف 
ال�س��كن والطع�م ل�س��يم� لاعب��ني الق�دمني م��ن حم�فظ�ت اخرى، 
ف�س��ا على عدم قدرته� على �س��داد الق�س��ط الول من العقود امل�لية 
الت��ي ابرمته� م��ع الاعب��ني واملدربني الذي��ن يط�لبون ب�حل�س��ول 
عليه��� وبني المتن�ع عن ح�س��ور التدريب�ت. وا�س���ف ان م� يقدمه 
حم�ف��ظ كرباء وجمل�س املح�فظة �س��عيف جدا وغ��ري ملب للطموح 
حيث يح�س��ل الن�دي �سهري� على 4 مايني دين�ر من املح�فظ وهي 
ل ت�سد ن�سف مبلغ اق�مة لعبي املح�فظ�ت يف الفندق يف حني ف�ن 
جمل���س املح�فظة مل يقدم اأي مبلغ م�يل من��ذ ع�مني وم� زال مدين� 
لن��� ب100 ملني دين���ر من منحة الع�م قبل امل��س��ي ونحن ننتظر 

ال�سهر املقبل كم� وعدون� للح�سول على مبلغ 20 مليون دين�ر.

ق���د امل��اك التدريبي العراق��ي املح��رتف فريق ن�دي 
اإخ���ء اأهلي ع�ليه اللبن���ين، للفوز على فريق الن�س���ر 
مت�س��در الرتتيب يف اجلولة الرابعة من املرحلة الوىل 
ملن�ف�س���ت دوري لبن���ن بك��رة القدم بهدف��ني نظيفني 
�س��جلهم� اأحم��د حج���زي واأليك�س��ي خزاق��ة. امل��درب 
عبدالوه�ب ابو الهيل، ابدى �س��ع�ته ب�لفوز على الفريق 
املتخ��م ب�لنج��وم، و�س���حب الألق���ب الكب��رية، وق�ل 
ان��ه ج�ء بع��د جهود كب��رية لاعبني يف املب���راة التي 
�س��يفه� ملع��ب بحمدون البل��دي يف ع�ليه. وا�س���ر اإىل 
ان فريق الن�س���ر بعد خ�س�رته يوم ال�سبت، ب�ت مهدداً 

بفقدان ال�س��دارة، حيث ميلك 7 نق���ط يف املركز الول 
بف���رق اله��داف عن من�ف�س��يه عل��ى التوايل، ال�س��ف�ء 
ب��ريوت والنب��ي �س��يت والنجم��ة وطرابل�س الري��س��ي، 
حي��ث يتق��دم عل��ى الندي��ة الربع��ة بف���رق اله��داف 
فق��ط. وق�ل ان الفري��ق اللبن�ين بقي���دة مدربه الأمل�ين 
روب��رت ج��س��ربت، ك�ن يتوقع حتقيق الفوز وامل�س��ي 
قدمً� ب�ل�س��دارة وتو�س��يع الف���رق مع املن�ف�س��ني، بيد 
اأنه تف�ج���أ بطريقة الداء التي اعده��� املاك التدريبي 
ومت تطبيقه� بنحو متميز من الاعبني فوق امل�س��تطيل 
الخ���رض، ليخ��رج الإخ���ء مزه��وا بفوز لم��ع بهدفني 
وا�س���فة 3 نق�ط اأ�سهمت يف تقدمه اإىل الرتتيب ال�س�بع 

يف الدوري اللبن�ين بر�سيد 5 نق�ط.

 اأعلن ن�دي النجف، عن تعيني اأحد جنومه ال�س���بقني، 
مديراً ري��سيً� جديداً لفريق كرة القدم.

وذكر بي�ن ن�رضه املوقع الر�س��مي للن���دي اأن "الهيئة 
الإدارية لن�دي النجف الري��سي، قررت تعيني الاعب 

ال�س�بق �سي�ء ف�لح مديراً ري��سيً� جديداً للفريق".
واأ�س���ف ان "الإدارة اتخ��ذت ه��ذه اخلط��وة لتعرب عن 
وف�ئه��� لأبن���ء الن�دي، متمن��ني له التوفي��ق مبهمته 

اجلديدة".
يذك��ر اأن ف�ل��ح مثل النجف ببط��ولت الدوري ودوري 
ابط�ل اآ�سي� وبطولة الندية العربية وح�سل مع الفريق 
على لق��ب بطولة املحب��ة وهو و�س���حب اأ�رضع هدف 

ب�لدوري العراقي. ويف �س��ي�ق مت�س��ل، ك�س��فت الهيئة 
الإداري��ة لن�دي النجف، �س��بب غي�ب متو�س��ط مدي�ن 
الفريق واملنتخ��ب الوطني اجمد عطوان، عن تدريب�ت 
الفريق ا�س��تعداداً للمو�س��م املقبل. وق���ل رئي�س الهيئة 
الإدارية لن�دي النجف خ�س��ري الع��وادي، يف ت�رضيح 
ن���رضه املوق��ع الر�س��مي للن���دي، اإن “الاع��ب اأجم��د 
عط��وان، غ�ب ع��ن الوحدات التدريبية للفريق، ب�س��بب 
ظروف ع�ئلية و�س��يلتحق يوم غ��ٍد الثاث�ء بتدريب�ت 

الفريق”.
واو�س��ح ان “الاع��ب مرتبط بعقد ر�س��مي مع الفريق 
وم�س��دق يف الحت�د العراقي املركزي لكرة القدم ومل 
يتم ال�س��تغن�ء عنه”، ن�فيً� “الخب�ر التي ا�س�رت اىل 

رحيله عن الفريق”. 

اتحاد السباحة يختتم مشاركته 
في دورة دولية إلدارة المسابح

إدارة كربالء تطالب مجلس المحافظة 
بتقديم منحة مالية طارئة

النجف يعين مديرًا رياضيًا جديدًا للنادي

أبو الهيل سعيد بالفوز على األنصار 

 
مب�س�ركة  ي�سمح  ل  اآ�سي�  غ��رب  بطولة  "نظ�م  اأن  واأ���س���ف 
يف  حمرتفني  او  مغرتبني  ك�نوا  �سواء  املحرتفني،  الاعبني 
كبرية".  تغيريات  �ست�سهد  الت�سكيلة  ف�أن  لذلك  العربية،  الدول 
"ثم�نية لعبني حمرتفني �سيغيبون عن املنتخب  اأن  واأو�سح 
الأ�س��سية  الت�سكيلة  ن�سف  من  اأكرث  يع�دل  م�  اأي  الوطني، 
اىل  ب�لإ�س�فة  ال�سب�ب،  ب�لاعبني  الزج  اىل  �سنلج�أ  وب�لت�يل 

ا�ستدع�ء وجوه �س�بة جديدة".
الع�م  نه�ية  �سعبة  مهمة  ام�م  الوطني  "املنتخب  اأن  وت�بع 
خال  الفيف�  ت�سنيف  يف  الرتق�ء  اىل  ن�سعى  حيث  احل���يل، 
الوقت الذي نفتقد فيه لأبرز لعبي املنتخب"، مبينً� ب�لقول: 

"�سنمنح الثقة الك�ملة لاعبني ال�سب�ب و�ستكون ام�مهم فر�سة 
ك�ملة كي يقدموا كل م� لديهم". واأ�س�ر اىل ان "الت�سكيلة التي 
يف  �ست�س�رك  التي  ذاته�  هي  اآ�سي�،  غرب  بطولة  يف  �ست�س�رك 
الوطني  املنتخب  "بعثة  ب�لقول:  مبينً�  اخلليج"،  ك�أ�س  بطولة 
الن�سخة  للم�س�ركة يف  الدوحة  �ستتجه مب��رضة من عم�ن اىل 
ال� 23 من بطولة ك�أ�س اخلليج". واكد ق�ئًا: "اأهدف اىل بن�ء 
ت�سكيلة م�ستقرة للمنتخب الوطني، تكون مزيجً� من الاعبني 
اخلربة وال�سب�ب تكون ب��ستط�عته� الدف�ع عن األوان املنتخب 
الوطني لفرتة طويلة". وفيم� يخ�س الت�سنيف ال�سهري اجلديد 
ويعك�س  مهم  امر  "الت�سنيف  اأن  "اجلرنال"  اأكد  "الفيف�"،  ل� 
تطور اأداء املنتخب الوطني، و�سيخدمن� كثرياً يف قرعة ك�أ�س 
الوقوع يف جمموعة حديدة".   اآ�سي� املقبلة ب�لإم�رات لتايف 

التوا�سل  مواقع  احدى  ن�رضته  مم�  ا�ستي�ئه  عن  ق��سم،  وعرب 
من  اأي  ت�رضيح  على  رده  بخ�سو�س  ل�س�نه  على  الجتم�عي 

زمائه املدربني.
وق�ل ق��سم يف هذا ال�سدد "ات�أ�سف على الأ�سلوب الذي تتبعه 
على  ردي  بخ�سو�س  الجتم�عي،  التوا�سل  مواقع  بع�س 
ت�رضيح اأحد املدربني حول ت�سنيف الحت�د الدويل لكرة القدم 

)الفيف�(".
واأو�سح: "حتدثت عن ت�سنيف الفيف� وفوائده للمنتخب الوطني 
يف قرعة ك�أ�س اآ�سي� ب�سكل ع�م ومل اتطرق يف حديثي اىل اأي 
�سخ�س ومل اق�سد ابداً التلميح او م� �س�به ذلك"، موؤكداً ب�لقول: 
"اأكن كل الحرتام لزمائي املدربني ولن احتدث عنهم ب�ل�سوء 
اطاقً�". واحتل املنتخب الوطني املركز ال� 80 يف الت�سنيف 

 16 ال�  يف  �سدر  الذي  "الفيف�"،  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت���د 
الأول اجل�ري. وو�سعت قرعة ك�أ�س اخلليج،  من �سهر ت�رضين 
املنتخب الوطني يف املجموعة الأوىل بج�نب منتخب�ت قطر 

والبحرين واليمن.
وعم�ن  ال�سعودية  منتخب�ت  الث�نية  املجموعة  �سمت  فيم� 

والإم�رات.
ومل يتم �سحب ا�سم املنتخب الكويتي ب�سبب عقوب�ت التجميد 
رفع  ح�ل  ويف  القدم،  لكرة  ال��دويل  الحت���د  من  املفرو�سة 
اإىل  الكويت  اإ�س�فة  ف�ستتم  ال��دورة،  انطاقة  قبل  العقوب�ت 
املجموعة الث�نية. اجلدير ب�لذكر اأن "خليجي 23 " �سوف يق�م 
دي�سمرب/  23 من  الفرتة  خال  الدوحة  القطرية  ب�لع��سمة 

ك�نون الأول اإىل 5 ين�ير/ك�نون الث�ين املقبلني.

محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد- خاص

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 خاص
 تلق��ى الحت���د املرك��زي لكرة ال�س��لة موافق��ة نظريه 
ال�س��وري على تلبية الدع��وة العراقية ب�إق�مة مب�راتني 
دوليت��ني وديتني ب��ني املنتخبني ال�س��قيقني يف ق�عة 
ال�س��عب يف بغ��داد خ��ال امل��دة م��ن 12 ولغ�ي��ة 18 
ت�رضي��ن الث���ين املقب��ل. وق���ل رئي�س الحت�د ح�س��ني 
العمي��دي ان "موافقة الأ�س��ق�ء ال�س��وريني على خو�س 
املب�رات��ني يف بغ��داد تع��د مك�س��ب� كب��ريا للري��س��ة 
العراقي��ة ب�س��فة ع�م��ة ولك��رة ال�س��لة ب�س��كل خ��س، 
ب�لنظر مل� يحتله املنتخب ال�سوري من مك�نة متقدمة 
عل��ى خ�رطة اللعبة عربي� وا�س��يوي�، وهو اأول منتخب 
وطن��ي ي��زور العراق ويلع��ب يف الع��س��مة بغداد على 
�س��عيد الألع�ب اجلم�عية املنظمة منذ �س��نوات لي�ست 
ب�لقليلة". واأ�س���ف العمي��دي اأن "مب�رات��ي املنتخب 
ال�سوري مع منتخبن� الوطني ال�سهر املقبل، اإ�س�فة اىل 

كونه� فر�سة ذهبية اأم�م جمهورن� ال�سلوي املتعط�س 
مل�س���هدة منتخبن� يتب�رى دولي� يف الع��س��مة بغداد 
ويف ق�عة ال�س��عب حتديدا مع منتخب عربي وا�س��يوي 
مرم��وق، فه��ي فر�س��ة ممت���زة للمنتخبني ال�س��قيقني 
يف جتهيز نف�س��يهم� وتك�مل حت�س��رياتهم� ملن�ف�س�ت 
ت�س��في�ت ك�أ���س الع���مل الت��ي تنطل��ق بع��د مب�رات��ي 
بغ��داد ب�أي�م مع��دودات ويلعب كاهم� يف جمموعتني 

خمتلفتني".
واأك��د اأن "املب���راة الأوىل الت��ي �سيخو�س��ه� منتخبن� 
يف ه��ذه الت�س��في�ت �س��تكون ي��وم الراب��ع والع�رضين 
بينم���  الإي��راين،  املنتخ��ب  م��ع  املقب��ل  ال�س��هر  م��ن 
ياعب يف ال�س���بع والع�رضين من ال�س��هر ذاته منتخب 

ك�زاخ�ست�ن".
ويح�ول الحت�د العراقي لكرة ال�س��لة ت�أمني مع�سكرات 
لت�س��في�ت  الوطن��ي  املنتخ��ب  لتجهي��ز  تدريبي��ة 

املوندي�ل. 

اأعل��ن ن�دي الطلبة لكرة القدم، عن الغ�ء مع�س��كره 
ا�س��تعداداً  تركي���  يف  اق�مت��ه  املق��رر  اخل�رج��ي 

للمو�سم املقبل.
وق���ل مدي��ر اع��ام ن���دي الطلب��ة وائ��ل العن��زي 
لت)اجلورن�ل( اإن "ن�دي الطلبة �سيوا�سل مع�سكره 
التدريب��ي يف الع��س��مة بغ��داد، �س��عيً� للو�س��ول 

بلي�قة الاعبني اىل اجل�هزية املطلوبة".
واأو�س��ح ب�لقول: "تق��رر الغ�ء املع�س��كر التدريبي 
حي��ث  الرتكي��ة،  انط�لي���  مدين��ة  يف  اخل�رج��ي 
�س��يخو�س املزي��د م��ن املب�ري���ت الودي��ة الت��ي 
يت�س���عد رمته� تدريجيً� مع القرتاب من انطاق 

الدوري املمت�ز".
وفيم��� يخ���س تع�ق��دات الفري��ق، اأكد العن��زي اأن 
"الإدارة اأكمل��ت اج��راءات التع�ق��د م��ع املحرتف 

ال�س��وري �س��عد احم��د، وهي ب�س��دد اب��رام التع�قد 
مع عدد من الاعبني املحرتفني الذين �س��يحددهم 

مدرب الفريق الروم�ين تيت� ف�لريو".
ويوا�س��ل ن�دي الطلبة، تدريب�ته على ملعب الطب 
البيط��ري يف بغداد ا�س��تعداداً ملن�ف�س���ت املو�س��م 

املقبل.
وط�لب مدرب الفري��ق تيت� ف�لريو، الاعبني ببذل 
املزي��د من اجلهود خال التدريب���ت من اجل رفع 

م�ستوى اللي�قة البدنية لاعبني.
وب��داأ فري��ق الطلب��ة الكروي ا�س��تعداداته للمو�س��م 
الودي��ة  املب�ري���ت  بخو���س  اجلدي��د  الك��روي 
ال�س��ن�ع�ت  فري��ق  التق��ى  اذ  مبك��را،  التجريبي��ة 
الكهرب�ئي��ة عل��ى ملعب كلي��ة الط��ب البيطري يف 
ج�مع��ة بغداد، ح��ث انتهت املب���راة بفوزه بهدف 
للفري��ق  حديث��ً�  املن�س��م  توقي��ع  حم��ل  رد  دون 

م�سطفى ن�ظم.

الهالل السعودي يكمل ما بدأه أمام بيرسيبوليس اإليراني ويبلغ نهائي أبطال آسيا

سلة الوطني تواجه سوريا وديًا األنيق يلغي معسكره الخارجي ويستمر في بغداد
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ك�شف مدرب املنتخب 
الوطني با�شم قا�شم، عن 
مالمح ت�شكيلة املنتخب 

الوطني، التي �شتخو�ض 
غمار مناف�شات بطولتي 

غرب اآ�شيا بعمان وكاأ�ض 
اخلليج 23 يف قطر خالل 

�شهر كانون الأول املقبل.
  وقال قا�شم لـ)اجلورنال( اإن 

الوطني  املنتخب  "ت�شكيلة 
�شيطراأ عليها تغيريات 

كبرية يف بطولتي غرب 
اآ�شيا وكاأ�ض اخلليج املقرر 
اقامتهما خالل �شهر كانون 

الأول املقبل".


