
 
 تاأه��ل منتخ��ب اأ�سرتالي��ا اإىل امللح��ق العاملي عقب 
ف��وزه عل��ى �سوري��ا 1-2 بع��د �سوط��ن اإ�سافي��ن، 
الثالث��اء على �ستاد اأ�سرتاليا يف �سيدين، �سمن ذهاب 
ملحق الت�سفي��ات الآ�سيوية لكاأ�س العامل 2018 يف 
رو�سيا. املدير الفني للمنتخب ال�سوري، اأمين احلكيم، 
دخل بت�سكيلة �سمت كاًل من: احلار�س اإبراهيم عاملة، 
اأمام��ه فه��د اليو�سف وجه��اد الباع��ور وحممد زاهر 
املي��داين وموؤي��د العج��ان للدفاع، وحمم��ود املوا�س 
وتامر حاج حممد وحميد ميدو وعدي جفال للو�سط، 
ويف الهجوم ماردي��ك مارديكيان وعمر ال�سومة. اأما 
اأ�سرتالي��ا دخلت املواجهة بت�سكيلة مكونة من: ماثيو 
راي��ان، ديجني��ك، ميليجان، جورم��ان، ماثيو ليكي، 
براد �سمي��ث، كاهيل، روبى ك��روز، جيم�س تروي�سي، 
توما���س روجي��ك، �ساين�س��ري. وغ��اب ع��ن منتخب 
�سوريا يف املب��اراة، 5 لعبن اأبرزهم اأحمد ال�سالح 
وعم��رو املي��داين وعمر خريب��ن وه��ادي امل�رصي. 
ودخ��ل املنتخ��ب ال�س��وري املواجه��ة بق��وة وفاج��اأ 

م�ست�سيف��ه الأ�س��رتايل من��ذ الدقائ��ق الأوىل، حت��ى 
تق��دم منتخ��ب "ن�سور قا�سيون" ع��ر هدف املهاجم 
عم��ر ال�سوم��ا يف الدقيق��ة ال�ساد�س��ة، معلن��ًا الفراح 
يف مدرج��ات ملعب �سي��دين. لكن �رصع��ان ما عادت 
اأ�سرتالي��ا، واأح��رزت ه��دف التع��ادل يف الدقيقة 13 
ع��ن طريق تيم كاهيل من كرة راأ�سية متقنة، لينتهي 
ال�س��وط الأول به��ذه النتيج��ة. ويف ال�س��وط الث��اين، 
دخ��ل املنتخ��ب الأ�سرتايل بق��وة وح��اول يف العديد 
م��ن املنا�سب��ات ت�سجي��ل اله��دف الث��اين م��ن خالل 
حماولت كرو�س وكاهي��ل وتراوي�سي، لكن احلار�س 
ال�س��وري اإبراهي��م العامل��ة تاأل��ق وابع��د اخلط��ر عن 
مرماه يف العديد من املرات، بالإ�سافة اىل ا�ستب�سال 
الدفاع ال�سوري، الذي قاتل من اجل تفكيك الهجمات 
ال�سرتالي��ة، لينته��ي الوق��ت الأ�سلي بالتع��ادل فتم 
اللج��وء اإىل �سوطن اإ�سافين �سه��دا ت�سجيل منتخب 
اأ�سرتاليا الهدف الثاين بوا�سطة كاهيل اأي�سًا )109(. 
ويف الدقيق��ة الأخ��رة م��ن الوق��ت الإ�س��ايف �س��دد 
ال�سوم��ة قذيفة من ركلة حرة لكنها ارتدت من القائم 
الأي���رص لأ�سرتالي��ا لينته��ي حلم �سوري��ا يف موا�سلة 

م�س��وار التاأه��ل اإىل كاأ���س الع��امل لأول م��رة. واأكمل 
املنتخب ال�سوري املب��اراة بع�رصة لعبن عقب طرد 

لعب الو�سط حمم��ود املوا�س يف الدقيقة الرابعة من 
ال�سوط الإ�س��ايف الأول نتيجة ح�سول��ه على الإنذار 

الث��اين. وكانت مب��اراة الذه��اب ب��ن الفريقن يوم 
اخلمي���س املا�سي انتهت بالتع��ادل 1-1 على �ستاد 
هانغ جيب��ات يف مدينة مي��الكا املاليزي��ة، فتاأهل 
املنتخ��ب الأ�س��رتايل بعدم��ا تف��وق بواق��ع 2-3 يف 
جمموع املباراتن. وتاأهلت اأ�سرتاليا خلو�س امللحق 
العاملي م��ن الت�سفيات اأمام �ساح��ب املركز الرابع 

يف ت�سفيات منطقة كونكاكاف.
وكان منتخ��ب �سوري��ا ح�س��ل يف ال��دور الثالث من 
الت�سفي��ات على املركز الثال��ث يف املجموعة الأوىل 
بر�سي��د 13 نقطة م��ن 10 مباريات، بفارق 9 نقاط 
خل��ف اإي��ران الأوىل ونقطتن خل��ف كوريا اجلنوبية 
الثانية، ومتقدمًا بف��ارق الأهداف اأمام اأوزبك�ستان، 

مقابل 12 نقطة لل�سن و7 لقطر.
يف املقاب��ل ح�سل��ت اأ�سرتالي��ا عل��ى املرك��ز الثالث 
يف املجموع��ة الثاني��ة بر�سي��د 19 نقط��ة م��ن 10 
مباري��ات، بفارق نقطة واحدة خل��ف اليابان الأوىل 
وبفارق الأهداف خلف ال�سعودية الثانية، مقابل 13 

نقطة لالإمارات و11 للعراق ونقطتن لتايالند.
و�ستلع��ب اأ�سرتالي��ا يف امللحق العامل��ي مع �ساحب 

املرك��ز الراب��ع يف ت�سفيات احتاد اأمري��كا ال�سمالية 
يف  )الكون��كاكاف(  الكاريب��ي  ودول  والو�سط��ى 
مواجهة فا�سلة على بطاقة الظهور يف رو�سيا العام 

املقبل.
و�ستنتظ��ر اأ�سرتالي��ا اجلول��ة الأخ��رة م��ن ت�سفيات 
الكون��كاكاف ، قب��ل اأن تع��رف اإذا كان��ت �ستواج��ه 

الوليات املتحدة اأم بنما اأم هندورا�س.
الق��ارة  يف  م�سري��ة  مواجه��ات  ث��الث  و�ستق��ام 
الأمركي��ة، حيث �ستحل الوليات املتحدة الأمركية 
تالع��ب  فيم��ا  وتوباغ��و،  ترين��داد  عل��ى  �سيف��ة 
الهندورا�س �سيفته��ا املك�سيك، واخراً تخو�س بنما 

مباراتها امل�سرية على ار�سها امام كو�ستاريكا.
و�ستلع��ب جميع املباريات يف مت��ام ال�ساعة الثالثة 

فجراً بتوقيت بغداد.
وبخ��روج �سوريا، فان عدد املنتخب��ات العربية التي 
م��ن املقرر ان تتواجد يف مونديال رو�سيا تقل�س اىل 
اأربع��ة منتخبات، حيث �سمن��ت منتخبات ال�سعودية 
وم���رص وتون���س ومغ��رب الو�س��ول اىل اللع��ب على 

الأرا�سي الرو�سية العام املقبل.

في مونديال الناشئين

ليوث الرافدين يبحثون عن بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بوابة تشيلي

 ح��دد الحتاد العراقي لك��رة القدم، موعد اإقامة املباراة الودية بن 
املنتخب الوطني ونظره الوغندي على ملعب كربالء الدويل �سمن 

م�ساعي العراق لرفع احلظر الكلي عن املالعب العراقية.
وق��ال ع�س��و املكت��ب الإعالم��ي لحت��اد الك��رة ح�س��ن اخلر�ساين 
ل�)اجلورنال( اإنه "مت حتديد يوم الثالث ع�رص من �سهر ت�رصين الثاين 
املقبل، موعدا لإقامة املباراة التجريبية ملنتخب العراق مع نظره 
الوغن��دي". واأ�ساف ان "الحتاد حدد ملعب كربالء الدويل، ليكون 
م�رصح��ا لتلك املب��اراة، التي تاأت��ي يف اإطار م�ساع��ي العراق برفع 
احلظ��ر الكلي عن مالعبه". وفيما يخ�س م�ساركة العراق يف بطولة 
دوري ابطال ا�سيا، اأكد اخلر�ساين ان احتاد الكرة تلقى كتابا ر�سميًا 
م��ن نظره ال�سيوي حول م�سارك��ة اندية العراق يف البطولة الأوىل 
يف الق��ارة. وقال اخلر�س��اين يف هذا ال�س��دد، اإن “الحتاد ال�سيوي 
لك��رة القدم، ار�سل يف وقت �سابق، كتاب��ًا اىل احتاد الكرة يوؤكد فيه 
من��ح العراق مقع��داً ون�سف املقع��د يف دوري ابط��ال اآ�سيا املو�سم 
املقب��ل”. واأ�س��اف ان “ال�سيوي ا�سرتط اكم��ال الرخ�سة ال�سيوية 
قبل ال�سماح لالأندية بامل�ساركة يف البطولة القارية الأوىل”، مبينًا 
بالقول: “يف حال اكتملت �رصوط الرخ�سة، فاأن نادي القوة اجلوية 
�سي�س��ارك مبا���رصة يف دوري ابطال ا�سيا، فيم��ا �سيلعب الزوراء يف 

امللحق املوؤهل للبطولة”.

 تعق��د جلن��ة الرتاخي���س يف الحت��اد العراق��ي لكرة الق��دم، اليوم 
الأربعاء، موؤمترا �سحفيا تك�س��ف فيه عن الن�سب النهائية لالأندية 
الت��ي �ستتح��دد يف �سوئه��ا م�ساركته��ا يف امل�سابق��ات املحلي��ة 
وال�سيوي��ة. وق��ال ع�س��و اللجن��ة حم��ي دواي ل�)اجلورن��ال(، اإن 
"املوؤمت��ر �سيعق��د يف قاعة احتاد الكرة يف مت��ام ال�ساعة الثانية 
ع�رصة من ظه��ر اليوم الأربعاء، حيث �سيتم فيه الك�سف عن الن�سب 
النهائي��ة لعمل الندية يف ما يخ�س الرخ�سة ال�سيوية". وا�ساف 
ان "اللجن��ة امهلت الندية املديون��ة اىل ظهر، ام�س الثالثاء حل�سم 
ما بذمتها من اموال لالعبن واملدربن"، مبينًا ان "هذا املو�سوع 
ق��د يوؤث��ر يف الن�س��ب املمنوح��ة لالأندية". م��ن جانب��ه، اأكد ع�سو 
املكتب الإعالمي لحتاد الك��رة ح�سن اخلر�ساين ل�)اجلورنال( ان 
احت��اد الكرة تلقى كتابا ر�سميًا من نظره ال�سيوي حول م�ساركة 
اندية العراق يف البطولة الأوىل يف القارة. وقال اخلر�ساين يف هذا 
ال�س��دد، اإن “الحت��اد ال�سيوي لكرة الق��دم، اأر�سل يف وقت �سابق، 
كتاب��ًا اىل احتاد الكرة يوؤكد فيه منح العراق مقعداً ون�سف املقعد 

يف دوري ابطال اآ�سيا املو�سم املقبل”.

وج��ه وزي��ر ال�سب��اب والريا�سة عبد احل�س��ن عبطان، 
الدع��وة اىل املنتخ��ب الرتكي لزيارة الع��راق وخو�س 
مب��اراة ودية م��ع منتخبنا الوطني تات��ي �سمن اطار 
رفع احلظر ع��ن املالعب العراقية. وذك��ر بيان �سادر 
عن مكت��ب عبطان، اأن “وزير ال�سب��اب والريا�سة عبد 
احل�س��ن عبط��ان، ا�ستقب��ل ال�سفر الرتك��ي يف العراق 
فاحت يل��دز، ومت خالل اللقاء بح��ث التعاون الريا�سي 
امل�س��رتك ب��ن البلدي��ن، اذ �سدد عبط��ان على �رصورة 
زيادة التعاون بن البلدين يف القطاع ال�سبابي ب�سكل 
اك��ر واي�س��ا عل��ى �سعيد ال���رصكات الرتكي��ة املنفذة 

للم�ساريع الريا�سية، موؤكدا ان رفع احلظر عن املالعب 
العراقي��ة فت��ح افاق��ا اكرعل��ى ال���رصكات العاملي��ة. 
الدع��وة اىل املنتخ��ب  “عبط��ان، وج��ه  اأن  وا�س��اف 
الرتك��ي والندية الرتكي��ة اىل زيارة الع��راق وخو�س 
مباريات �سد املنتخب العراقي يف حمافظتي الب�رصة 
او كرب��الء املقد�سة وهو م��ا ي�سهم برفع احلظر الكامل 
ع��ن املالع��ب العراقي��ة، ول�سيم��ا ان تركي��ا لها ثقل 
كب��ر يف املنطقة والحت��اد الوربي وناأمل منها دعم 
الع��راق يف ملف رفع احلظر ع��ن املالعب الريا�سية”. 
م��ن جانبه ا�ساد يلدز، بتجربة املعاي�سة التي احدثتها 
ال��وزارة مع ال�ساب امن��ار خالد، مثمنًا دور الوزارة يف 

ملف رفع احلظر عن املالعب العراقية

اك��د ع�سو الحتاد العراقي لك��رة القدم، فالح مو�سى 
، ان الحت��اد اق��ر نظ��ام املجوعت��ن ل��دوري الك��رة 
املمت��از املقب��ل. وقال مو�س��ى ان الحت��اد العراقي 
لكرة القدم قرر اإقامة الدوري املمتاز للمو�سم اجلديد 
بنظ��ام املجموعت��ن موؤك��داً ان الحت��اد وجه جلنة 
امل�سابق��ات ببيان ع��دد الفرق امل�سارك��ة واملالعب 
ومل ي�س��ع الحتاد ع��دد حمدد للفرق الت��ي �س�ستارك 
يف الدوري وامنا فقط اعتمد اآلية نظام املجموعتن.
وا�س��اف ان هذا الق��رار جاء خلف�س ام��وال تكاليف 
التنق��ل وال�سك��ن لالندي��ة اثناء �سفره��م اىل عدد من 
املحافظات خلو�س مباريات الدوري م�سيفًا ان هذا 

القرار �سي�سهم بتقليل عدد املباريات يف املو�سم .
وا�سار مو�سى اىل ان اإختيار هذا النظام ياأتي متا�سيا 
مع ظ��رف البلد القت�س��ادي ال�سعب ف�س��ال عن انه 
�سي�سم��ح لالندية يف ا�ستخدام ام��وال التنقل وال�سكن 
يف اإدام��ة بناها التحتية م�سراً اىل الظروف احلالية 
الت��ي متر به��ا البالد غ��ر مالئم��ة لإقام��ة الدوري 
املمت��از باآلية الدوري العام ل�سيما وان احتاد الكرة 

ليريد ان يقع مبطبات واخطاء املو�سم املن�رصم.
ي�س��ار اىل ان ع��دد م��ن الندي��ة يعار�س��ون اإقام��ة 
وه��ددوا  املجموعت��ن  بنظ��ام  املمت��از  ال��دوري 
بالن�سح��اب اإذا م��ا اأ�رص الحتاد عل��ى تطبيق نظام 
املجموعت��ن فيم��ا يطالب عدد م��ن الندية الخرى 

باإتباع الية تق�سيم الفرق اىل جمموعتن.

تحديد موعد مباراة العراق 
وأوغندا

لجنة التراخيص تعلن نسب 
إنجاز األندية اليوم

 اعتماد نظام المجموعتين لدوري الكرة الممتاز

عبطان يدعو تركيا إلى اللعب في العراق

وتعادل منتخب النا�سئن يف مباراته الأوىل باملونديال، امام 
منتخب املك�سيك بهدف ملثله، اذ تقدم ليوث الرافدين اوًل يف 
الدقيقة ال� 16 عن طريق املهاجم حممد داود، ال ان املك�سيك 
الالعب  طريق  عن   53 ال���  الدقيقة  يف  التعادل  من  متكنت 
واأ�ساد املدرب امل�ساعد، غالب عبد احل�سن،  روبرتو ديالروزا. 
اأقرب للفوز يف  "العراق كان  اإن  الرافدين، قائاًل:  "ليوث  باأداء 
العامل،  كا�س  مباريات  رهبة  فيه  جتاوزنا  مثايل،  اول  �سوط 
ل�سيما وان فريقنا مل يخ�س اي مباراة اعدادية حقيقية تليق 
باملونديال وتت�سابه ظروفها مع قوة البطولة وفرقها، خا�سة 
واأ�سعدنا  الكثر  قدمنا  ذلك  مع  جمموعة،  باأقوى  نلعب  ونحن 
التي توا�سلت معنا وعرت عن فخرها، مبا قدمه  جماهرنا، 
الت�سيلي،  باملنتخب  يتعلق  وفيما  الأكرث".  وينتظرون  الالعب 
قال عبد احل�سن، اإن "ت�سيلي فريق لي�س بال�سهل، رغم اخل�سارة 

على  وركزنا  مرة،  من  اأكرث  مباراته  �ساهدنا  ونحن  الكبرة 
نقاط القوة وال�سعف وناأمل التوفيق من اهلل لتجاوزه والتاأهل 
الكابنت  املرمى  حرا�س  مدرب  اأ�ساد  جانبه،  من  بوابته".  عر 
الذي و�سفه بالبطل،  باأداء حار�سه علي عبادي  ح�سن جبار، 
اأكرث مما قدمه يف مباراة املك�سيك، وهو يثق  مذكرا بان لديه 
احلرا�س  من  �سيكون  عبادي  ان  ويعتقد  احلرا�س،  وببقية  به 
ك�رصت  قد  املباريات  رهبة  ان  ويعتقد  البطولة،  يف  املميزين 
للفوز  اأف�سل  وظروفنا  املك�سيك  امام  النف�سي  احلاجز  وعرنا 
على الفريق الت�سيلي. وفيما يخ�س احلالة البدنية لالعبن، اأكد 
طبيب الفريق الدكتور بدران عبد الرزاق واملعالج عبد الرحمن 
جابر، اأن "الفريق العراقي ب�سحة جيدة ومل ي�سكوا اأحد الالعبن 
من اي ا�سابة خطرة او اأي امر اخر يعيق لعبيه عن امل�ساركة.
"لدينا �سد ع�سلي ب�سيط لدى حبيب حممد  وذكر بدران قائاًل: 
يعيقهم عن  لن  ذلك  لكن  داود واحلار�س علي عبادي،  وحممد 
امل�ساركة و�ستعالج خالل ال�ساعات القادمة". من جانبه، ذكر 

"الفريق العراقي ح�سل  الكابنت جليل �سالح مدير الفريق، ان 
امام  ونديتها  املباراة  قوة  جراء  �سفراء،  بطاقات  ثالث  على 
واللتزام  التقيد  و�رصورة  لعبينا  على  حر�سنا  مع  املك�سيك، 
وحتا�سي النذارات، التي تعد مكلفة اإذا ما تكررت، وهذا ما ل 
نتمناه، خا�سة تلك النذارات املجانية التي ل داع لها"، مثنيا 
يف ذات الوقت على "اخالقية والتزام الالعبن وح�سن �سلوكهم 

العام داخل ال�ساحة وخارجها".
وبدوره، عر ع�سو احتاد القدم العراقي وم�رصف الفريق، يحيى 
كرمي، عن ارتياحه لأداء ليوث الرافدين وك�سب النقطة املهمة 
فوز  حتقيق  ن�ستطيع  "كنا  كرمي:  وقال  املك�سيكي.  الفريق  من 
وناأمل  الثاين  الهدف  ت�سجيل  بعدم  احلظ  �سوء  ل  لو  تاريخي 
بالرباعية  خل�سارته  الت�سيلي  الفريق  احباط  من  ن�ستفيد  ان 
ونحن  الفوز  حتقيق  من  ونتمكن،  ال�سا�سي  حار�سه  وط��رد 
اىل  التاأهل  ن�سمن  كي  لعبونا،  قدمه  ملا  وفقا  عليه  قادرين 
وفيما  الأولية".  ح�ساباتنا  يف  اله��م  هو  وه��ذا   16 ال���  دور 

الكرة،  "احتاد  ان  قائاًل:  بن  حوله،  يثار  وما  بالإعداد  يتعلق 
التدريبي  املالك  قبل  من  املقدم  الع��دادي  الرنامج  كل  نفذ 
ا�سبانيا  مع�سكر  تنفيذ  من  نتمكن  ومل  الفريق،  عن  امل�سوؤول 
الذي كان من املفرت�س ان يكون على ح�ساب الوملبية لكنها 
مل ت�ستطع اليفاء به، لظروف خا�سة وازمة مالية خانقة متر 
اعدادنا مل  اي�سا  يراه  "فعال  انه  واأ�ساف  العراقية".  الكرة  بها 
يكن مب�ستوى الطموح ملثل هذه البطولة، لكنه كان املمكن يف 
الظروف احلالية لحتاد الكرة العراقي، وكذا للظروف العراقية 
العامة، التي مير بها البلد، مع ثقتنا العالية بالعبينا ومالكنا 
التدريبي، فهم ابطال ا�سيا وجتاوزا ال�سعاب وحتدوا الظروف 
من قبل وانا قريب منهم بكل املراحل واثق بهم متاما واتوقع 
اأف�سل خالل املباريات القادمة". و�ستقام املباراة  لهم نتائج 
ال�ساعة اخلام�سة والن�سف  "�سالت لكي" يف متام  على ملعب 
م�ساًء بتوقيت بغداد، حيث �ستقوم قناة بن �سبورت املجانية 

بنقل املباراة على الهواء مبا�رصة.
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ك�س��ف لعب املنتخ��ب الوطني لك��رة ال�سلة، ح�سان 
علي، عن اللحظة الأهم يف بطولة الألعاب ال�سيوية 
بعا�سم��ة تركمان�ست��ان ع�س��ق اآباد. وق��ال علي يف 
ت�رصي��ح خا���س ل�)اجلورن��ال(: "بالن�سب��ة يل، اإن 
اللحظ��ة الأه��م يف البطول��ة، ه��ي النق��اط الث��الث 
الأخ��رة التي �سجلته��ا اأمام قرغ�ست��ان". واأو�سح 
اأن "�سبب اختي��اره لهذه اللحظة، لنها النقاط التي 
اأهلتنا اإىل الدور النهائي، لذلك لن اأن�سى هذه اللحظة 
ط��وال حيات��ي كالعب كرة �سل��ة". وح�سد املنتخب 
الوطني لكرة ال�سل��ة 3×3، امليدالية الف�سية بدورة 
الألع��اب الآ�سيوية املقام��ة مناف�ساتها يف عا�سمة 
تركمان�ست��ان ع�س��ق اآب��اد، للف��رتة م��ن 17 27- 
اأيل��ول املا�س��ي. وقاد املنتخ��ب الوطن��ي، املدرب 
ن�س��ال غ��امن مب�سارك��ة اأربعة لعب��ن وهم: حممد 

�س��الح وعل��ي موؤي��د لعب��ا ن��ادي ال�رصط��ة وعلى 
عب��د اهلل لع��ب ن��ادي النف��ط وح�س��ان عل��ي لعب 
الكهرب��اء. وقدم املنتخب الوطن��ي م�ستويات جيدة 
خ��الل م�ساركته يف دورة الألع��اب الآ�سيوية، حيث 
متكن م��ن ت�سدر جمموعته بعد ف��وزه على منتخب 
طاجك�ستان بنتيج��ة 13-21 وعلى لبنان بنتيجة 
10-21، فيم��ا خ�رص اأمام تركمان�ستان 20-13. 
ويف الدور الثاين تغلب عل��ى منتخب �سامو بنتيجة 
17-20، ليتاأهل اإىل الدور ن�سف النهائي ويتغلب 
عل��ى قرغيز�ستان بنتيج��ة 18-20، قبل اأن يخ�رص 
النهائي اأمام قط��ر 21-21. وقال مدرب املنتخب 
الوطن��ي ن�س��ال غ��امن، اإن "حب واح��رتام اجلمهور 
كان ه��و املك�س��ب الأه��م م��ن البطول��ة، واحلمد هلل 
ا�ستطعن��ا اأن نعك���س �س��ورة جميلة عن ك��رة ال�سلة 
العراقي��ة والتطور، الذي طراأ عل��ى اللعبة يف الآونة 

الأخرة ب�سهادة اجلميع".

م��ن  بناهين��ي  اميانوي��ل  الغ��اين،  املهاج��م  اق��رتب 
الن�سم��ام اىل �سفوف نادي املين��اء لتدعيم �سفوفه 
خ��الل مناف�س��ات املو�س��م املقب��ل. وق��ال م�سدر من 
داخ��ل اأروقة نادي امليناء ل�)اجلورنال( اإن “املهاجم 
الغ��اين اميانوي��ل بناهين��ي �سرتدي قمي���س امليناء 
ان  واأ�س��اف  املقب��ل”.  املو�س��م  مناف�س��ات  خ��الل 
“املهاج��م الغاين، ح�س��ل على تاأ�س��رة الدخول اىل 
الأرا�س��ي العراقي��ة و�سي�س��ل اىل الب���رصة قريبًا من 
اج��ل اجراء الفح�س الطبي والب��دين قبل التوقيع على 
عق��د ان�سمامه اىل امليناء”. يذك��ر ان بناهيني، اأنهى 
تعاقده مع فريق ت�سانلرفا�سبور الرتكي قبل الدخول 
ن��ادي املين��اء. ولع��ب  انتقال��ه اىل  يف مفاو�س��ات 
بناهين��ي لفري��ق الإ�سماعيلي يف الف��رتة من 2015 
حت��ى بداية 2017 قبل اأن ينتقل لفريقه الرتكي ملدة 

6 اأ�سه��ر. اميانويل او�س��ي بناهيني من مواليد -16
1988-8 ول��د يف غان��ا ويلع��ب يف مرك��ز الهجوم 
ويبل��غ طول��ه 180 �سم. وب��داأ بناهين��ي كالعب �ساب 
يف ن��ادي دي ورد و�سيدار�س الغانيان، ولكن م�سرته 
كمح��رتف ب��داأت مو�س��م 2005-2004 م��ع ن��ادي 
�ست��اي ك��ول. ومثل بناهين��ي 15 نادي��ًا يف م�سرته 
لنادي��ي  العربي��ة  املنطق��ة  يف  ولع��ب  الحرتافي��ة، 
ال�سع��ودي والإ�سماعيل��ي امل���رصي، ويع��د  العروب��ة 
امليناء هو الفريق العربي الثالث، الذي ميثل املهاجم 
الغاين. وبداأ بناهيني حياته املهنية يف الفريق الغاين 
"�ستاي كول"، ثم انتقل اإىل "انرت الي�س"، ثم اىل نادي 
"ه��ارت ليون��ز فك" ثم مثل "هابوي��ل بيتا�س تكفا" 
وبعدها وقع ل�"ه��ارت ليونز" ثم اإىل نادي "بريكوم 
"اأوردو�سب��ور"  الرتك��ي  الن��ادي  اإىل  ث��م  ت�سيل�س��ي"، 
وبعده��ا انتقل اىل ن��ادي "جري�سون�سبور" واعر اىل 

كار�سياكا، وبعدها اأنهى اتفاقه مع اأوردو�سبور،

إستراليا تضع حدًا لمغامرة سوريا وتقصيها من الملحق المؤهل لمونديال 2018

حسان علي يكشف اللحظة األهم في عشق آباد مهاجم غاني على أعتاب "السفانة"
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يبحث منتخب النا�شئني 
عن بطاقة العيور اىل دور 

الـ 16 من بطولة كاأ�س 
العامل للنا�شئني املقامة 

مناف�شاتها يف الهند، حني 
يواجه املنتخب الت�شيلي 

يف اجلولة الثانية من 
مناف�شات املجموعة 

ال�شاد�شة للبطولة.


