
املقب��ل  اخلمي���س  ال�س��وري  املنتخ��ب  يفتت��ح 
مباريات��ه يف مرحل��ة الإي��اب من الدور احلا�س��م 
للت�س��فيات الآ�س��يوية املوؤهلة ملونديال رو�س��يا 
2018 بلق��اء نظ��ره الأوزبك��ي يف مواجهة من 
ال�س��وري  املنتخ��ب  مث��رة.  تك��ون  اأن  املتوق��ع 
ف�س��ل يف تنظي��م اأي مب��اراة ودي��ة قب��ل مواجهة 
اخلمي���س، ورغم ذل��ك من املتوق��ع اأن يقلب فريق 
ن�س��ور قا�س��يون التوقع��ات، ويحق��ق نتائج جيدة 
�س��تكون اأف�س��ل من مرحل��ة الذه��اب، حيث جمع 
5 نق��اط م��ن تعادل��ن اأمام املنتخب��ن الكوري 
اجلنوب��ي والإي��راين وف��وز عل��ى منتخب ال�س��ن 
يف عق��ر داره، مقاب��ل هزميتن اأمام اأوزبك�س��تان 
وقط��ر. وتعول اجلماهر ال�س��ورية عل��ى منتخبها 
لتحقيق حلمها بالو�سول للمونديال لأول مرة يف 
تاريخ كرة القدم ال�س��ورية، وقد يكون ذلك �س��عبا 
لوجود منتخبات اأكرث قوة وجاهزية وخربة، لكن 
ال�س��ورين متفائل��ون يف ه��ذه الت�س��فيات بقلب 
التوقعات ومفاجاأة اجلميع باأداء متوازن ونتائج 

م�رشفة.

3 عوام��ل �ست�س��اهم يف عودة املنتخب ال�س��وري 
الأوىل،  املجموع��ة  يف  املناف�س��ة  لأج��واء 

ن�ستعر�سها على النحو التايل:
 عودة الهدافن

  افتق��د املنتخ��ب ال�س��وري يف مرحل��ة الذه��اب 
للهداف رغم وجود عمر اخلريبن حمرتف الهالل 
ال�س��عودي، لكن يد واحدة ل ت�سفق، لذلك مت دعوة 
فرا���س اخلطي��ب حم��رتف العرب��ي الكويت��ي بع��د 
غياب 6 �س��نوات عن املنتخب ومارديك مردكيان 
حم��رتف اجلزي��رة الأردين وكالهم��ا يتاأل��ق م��ع 
فريقه ويت�سدر قائمة الهدافن، وعودتهما منحت 

الفريق قوة هجومية كبرة لن ي�ستهان فيها.
اأمي��ن  ال�س��وري  للمنتخ��ب  الفن��ي  املدي��ر  وكان 
احلكيم، قد اعلن ا�ستدعاء املهاجم فرا�س اخلطيب 
اإىل الت�س��كيلة للم��رة الأوىل من��ذ 2011، حي��ث 
كانت اآخر م�س��اركة دولي��ة للخطيب يف نهائيات 
كاأ�س اأمم اآ�س��يا يف قطر يف يناير 2011. و�سارك 
اخلطيب يف 51 مب��اراة دولية بن عامي 2001 
و2011 �س��جل خالله��ا 31 هدف��ا، علم��ا اأنه بداأ 
م�س��رته مع نادي الكرامة ال�س��وري عام 2000، 

قب��ل اأن يتنقل بن اأندية عراقية وقطرية وكويتية 
املو�س��م  مطل��ع  الكوي��ت  اإىل  و�س��ول  و�س��ينية، 

اجلاري.

 الثقة والروح القتالية
للمنتخ��ب منح��ت  ع��ودة اخلطي��ب وماردكي��ان 
الالعب��ن ثقة ومعنويات كبرة كانت مفقودة يف 

بع�س مواجه��ات مرحلة الذه��اب حيث خ�رش مع 
املنتخب الأوزبكي يف الوقت القاتل.

 ال��روح القتالي��ة واحلما���س الكب��ر ال��ذي يتمتع 
ب��ه لعب��و املنتخب ال�س��وري �س��تكون يف اأف�س��ل 
حالتها يف مرحلة الإياب، فال �سيء يخ�رشه واأي 
نزيف للنقاط لن يتم تعوي�سه، وقد يلعب املنتخب 
ال�س��وري على املركز الثالث يف املجموعة ليدخل 

امللحق الآ�سيوي.
 اخلربة وثقافة الفوز

 معظ��م لعبي املنتخ��ب ال�س��وري مل يتوقفوا عن 
التدريبات واملباريات املحلية والآ�سيوية، ولذلك 
�سين�س��موا للمنتخب وهم باأف�سل حالتهم الفنية 
والبدني��ة والذهنية، والأهم ثقافة الفوز التي بات 
لعب��و فريق ن�س��ور قا�س��يون يتمتعون به��ا، وقد 
ظه��ر ذلك يف مواجه��ات الذهاب م��ع املنتخبات 
الكوري والإيراين وال�س��يني. وعلى �سعيد مت�سل، 
اأعلن الحتاد ال�سوري لكرة القدم، ام�س الول، نقل 
مب��اراة املنتخ��ب، املقررة اخلمي���س املقبل، اأمام 
اأوزبك�ستان يف ت�سفيات مونديال رو�سيا 2018.  
وكان من املقرر اإقامة املباراة على ملعب توانكو 

عبد الرحمن، يف مدينة �س��رم بان املاليزية، 
قب��ل اأن يتقرر نقلها اإىل ملع��ب جيباتا يف مدينة 
مل��كا.  وقال الحتاد، اإن نظ��ره املاليزي، اأخربه 
بع��دم اإمكاني��ة اإقامة اللق��اء على ملع��ب توانكو؛ 
نظ��ًرا لإقامة حفل وطني عل��ى اأر�س امللعب، يوم 
املب��اراة.  واأ�س��اف الحتاد، يف بي��ان: "الحتاد 
املالي��زي، ت�س��اور معن��ا، وق��دم ملعب��ن لإقامة 
املباراة بذات اليوم، والتوقيت، وهما ملعب �س��اه 
عل��م، يف كوالملب��ور، وملع��ب جيبات��ا يف ملكا، 
حي��ث مت اختي��ار الأخ��ر، ومت اإب��الغ الحتادين 
ال��دويل، والأ�س��يوي، اللذين بدورهم��ا وافقا على 
امللع��ب".  م��ن جانبه، اأك��د ف��ادي الدبا�س، نائب 
رئي�س احت��اد الكرة، ومدير املنتخب، اأن "التغير، 
جاء لظروف طارئ��ة خارجة عن اإرادة الحتادين 
املالي��زي وال�س��وري".  لكنه �س��دد عل��ى اأن "ذلك 
ل��ن يوؤث��ر اأب��ًدا ع��ن معنوي��ات، وثق��ة الالعب��ن، 
واإ�رشاره��م عل��ى حتقيق نتيج��ة اإيجابي��ة، وثقة 
الحتاد ال�سوري، واإدارة املنتخب باجلهاز الفني، 
كب��رة وبالالعب��ن، على ر�س��م الب�س��مة ملالين 

ال�سورين".

تحضيرًا لمواجهة أستراليا

التفاؤل يسود صفوف أسود الرافدين بعد الفوز المعنوي على إيران في طهران
اأبدى حمد ال�س��نيع ع�س��و احتاد الك��رة ال�س��عودي، امل�رشف على 
منتخب��ات الفئ��ات ال�س��نية، ثقت��ه يف ق��درة املنتخ��ب ال�س��عودي 
الأوملبي على التاأهل لنهائيات كاأ�س اأمم اآ�س��يا 2018 بال�س��ن. 
واأ�س��فرت قرعة الت�س��فيات املوؤهلة لكاأ�س اآ�سيا التي �سحبت اأم�س 
بكوالملبور، عن وقوع املنتخب ال�سعودي الأوملبي يف املجموعة 
الثاني��ة، اإىل ج��وار منتخب��ات الع��راق، والبحرين، واأفغان�س��تان. 
وق��ال ال�س��نيع يف ت�رشيحات اإذاعي��ة: "جمموعتن��ا تعترب جيدة 
ج��ًدا مقارن��ة بباق��ي املجموعات بع��د قرعة الأم���س، ومتفائلون 
بامل�س��وار والقدرة على الو�س��ول والتاأهل لالأوملبياد". واأ�س��اف: 
"�سنقدم ملنتخباتنا ال�سنية جميع ما يحتاجونه دون اأي تق�سر، 
فهم م�س��تقبل املنتخب الأول، و�س��يكون حت�سرهم للمنتخب على 
اأعل��ى م�س��توى". و�رشح ال�س��نيع اأهمي��ة التاأهي��ل يف املنتخبات 
الأدن��ى قبل املنتخ��ب الأول بقوله: "هناك ف��ارق يف اإعداد لعب 

متر�س على اللعب مع املنتخب منذ ال�سغر.

ي�س��ابق املنتخ��ب الإماراتي، الزم��ن من اأجل جتهي��ز الثالثي 
اإ�س��ماعيل مطر واأحمد خليل وحم��دان الكمايل، للحاق بقائمة 
الفري��ق قبل مواجهة اليابان ي��وم اخلمي�س املقبل، يف اجلولة 
ال�ساد�س��ة من الت�س��فيات املوؤهلة اإىل مونديال رو�س��يا.ولعل 
اإ�س��ابة هذا الثالثي املهم، مبثابة �سداع كبر يف راأ�س مدرب 
املنتخب مهدي علي، الذي يحاول مع اجلهاز الطبي للمنتخب 
تاأهيل الالعبن بال�س��كل املنا�س��ب، قبل خو�س لقاء اخلمي�س 
ال��ذي يعترب يف غاية الأهمية.ويت�س��اوى املنتخ��ب الإماراتي 
يف ر�س��يد النقاط مع اأ�س��رتاليا بر�سيد ت�س��ع نقاط يف املركز 
الثالث وي�سبقهما اليابان وال�سعودية ولكل منهما ع�رش نقاط.
ونق��ل املنتخب الإماراتي تدريباته اإىل مدينة العن ا�س��تعداد 
ملواجهة اليابان على ا�س��تاد هزاع بن زايد، ثم ي�س��افر الفريق 
بعده��ا ملواجه��ة منتخب ا�س��رتاليا يوم الثالث��اء املوافق 28 
اآذار/ مار���س احل��ايل.واأدى املنتخ��ب الياب��اين اأم���س الأحد، 
تدريبات��ه على ا�س��تاد خليفة ب��ن زايد، ثم يتدرب على ا�س��تاد 
ه��زاع بن زايد ي��وم الأربعاء قبل خو�س مب��اراة اخلمي�س.من 
جانب��ه اأكد عدن��ان الطلياين م���رشف املنتخ��ب الإماراتي يف 

ت�رشيحات �سحفية على اأهمية حتقيق منتخب بالده للفوز.
وق��ال اإن "هن��اك تركي��ز كبر حالي��ًا بن �س��فوف املنتخب، 
املب��اراة  ق��وة  عل��ى  الالعب��ن  جمي��ع  م��ن  اإدراك  وهن��اك 
وخطورتها، واأن الهدف من املباراة �س��يكون البحث عن الفوز 
للمنتخب الإماراتي لكي ت�ستمر طموحاتنا يف ال�سر قدما نحو 

رو�سيا 2018".

اعلنت الهيئة الدارية لنادي الطلبة عن ت�س��مية 
الالع��ب ال��دويل ال�س��ابق حبي��ب جعف��ر، مدربًا 
م�ساعداً للمدرب مظفر جبار لين�سم بذلك للكادر 
التدريبي الذي �سيقود النيق يف املو�سم احلايل.
وق��ال رئي���س الهيئ��ة الداري��ة ع��الء كاظ��م اإن 
"الدارة �س��مت حبي��ب جعف��ر مدرب��ًا م�س��اعداً 
مل��درب الفريق مظف��ر جبار وبا���رش مهامه منذ 
ام���س الح��د، ليك��ون �س��من ال��كادر التدريب��ي 
املوؤل��ف من مظف��ر جبار م��درب الفريق وحبيب 
جعفر واحمد وايل وبا�س��م عبا�س وو�سفي جبار 
مدرب��ًا للحرا�س وع��الء عبد اهلل مدرب��ًا للياقة". 
وجاءت ت�س��مية حبيب جعفر بعد ت�سمية املدرب 
الول مظف��ر جب��ار ب��دًل للمدرب ايوب اودي�س��و 
ال��ذي وق��ع لقي��ادة فري��ق نف��ط الو�س��ط، حي��ث 
ا�س��طحب معه املدرب امل�س��اعد �سادق �سعدون 
اىل كتيب��ة عندليب الفرات. دخ��ل املدرب حبيب 

جم��ال التدريب، حن بداأ كم�س��اعد للمدرب ثائر 
اأحم��د، ثم ا�س��بح بعدها مدربا للطلب��ة، ومدربًا 
لن��ادي الك��رخ، ث��م م�س��اعداً مل��درب املنتخ��ب 
الوملبي عبد الغني �سهد، كما ي�ساهم بال�رشاف 

على مدر�سة كروية يف مدينة ال�سدر.
وكان جعف��ر لعب��ًا و�س��احب اخل��ربة الدولي��ة 
الطويل��ة و�س��احب الإجنازات م��ع انديته، حيث 
ا���رشف على تدريبه كب��ار املدربن ونال الكثر 
م��ن ال�س��هادات التدريبي��ة اأحده��ا م��ن الحتاد 
الإنكلي��زي واأخرى من ال�س��ويد واأخرى با�رشاف 
الحت��اد العراق��ي.  ويحتل فري��ق الطلبة املركز 
 10 37 نقط��ة، جمعه��ا م��ن  التا�س��ع بر�س��يد 

اإنت�سارات و7 تعادلت و5 هزائم.
وحقق املدرب مظفر جبار فوزه الول مع الطلبة 
يف اول مب��اراة له مع الني��ق، حن انت�رش على 

البحري بهدفن نظيفن، اخلمي�س املا�سي.

اوع��ز جمل�س الوزراء بجل�س��ته العتيادية الوزارات 
الراعي��ة لالندي��ة اىل تاأهي��ل املالع��ب الريا�س��ية 
التابع��ة له��ا �س��من دوري الك��رة املمت��از ودوري 
الدرج��ة الوىل.وق��ال بي��ان �س��ادر ع��ن املجل���س 
واأطلعت )اجلورنال( عليه اإن "جمل�س الوزراء، اوعز 
خالل جل�سته العتيادية، الوزارات الراعية لالندية 
اىل تاأهي��ل املالعب الريا�س��ية التابعة لها �س��من 
دوري الك��رة املمت��از ودوري الدرجة الوىل، وذلك 
�س��من حدود امكانياته��ا والتخ�سي�س��ات املالية 

املتوف��رة لديه��ا ومب��ا يتطابق م��ع ال���رشوط التي 
اعتمدها الحتاد الدويل لكرة القدم ) فيفا ( ونظره 
ال�س��يوي". وكان الحتادين الدويل وال�سيوي قد 
وجه��ا الحت��اد املركزي لك��رة الق��دم بالعمل وفق 
قان��ون الرتاخي���س ال�س��يوية لالندي��ة الريا�س��ية 
وال��ذي جع��ل اغل��ب انديتنا الريا�س��ية خ�سو�س��ًا 
الكب��رة منه��ا يف موق��ف حم��رج اذ انها �س��تكون 
مه��ددة بع��دم التواجد يف املو�س��م املقبل بالدوري 

الكروي املمتاز اذ مل تعمل وفق هذه الرتاخي�س.

االتحاد السعودي يثق بقدرة 
األولمبي على التأهل لكأس آسيا

الثالثي المصاب صداع 
في رأس مدرب اإلمارات

رسميًا: حبيب جعفر المساعد األول لمدرب الطلبة

مجلس الوزراء يوعز بتأهيل المالعب الرياضية

املب��اراة جرت عل��ى ملع��ب اآزادي من دون حظ��ور اجلمهور 
والإع��الم، ولك��ن م�س��در يف وف��د املنتخب الوطني او�س��ح 
ل�)اجلورن��ال( بع�س مقتطف��ات املواجهة الت��ي انتهت بفوز 
ال�سود. مدرب املنتخب الوطني را�سي �سني�سل دخل املواجهة 
بت�س��كيلة �سمت يف حرا�س��ة املرمى جالل ح�سن وخط دفاع 
يتاألف من احمد ابراهيم ، ريبن �س��ولقا ، عالءمهاوي، علي 
بهج��ت ، ويف الو�س��ط تواجد كل من اأجمد عطوان ، �س��عد عبد 
المر ، اأجمد كّلف ، علي عدنان ، فيما تواجد يف خط الهجوم 
كل من عالء عبدالزهرة، مهند عبد الرحيم. �سني�سل طالب من 
الالعب��ن اللع��ب به��دوء وتركيز وكذل��ك اللعب عل��ى حتقيق 
الف��وز، حتى وان كانت مباراة ودية، وبالفعل طبق الالعبون 

خطط املدرب بنجاح وا�س��تطاعوا فر�س �سيطرتهم على و�سط 
املي��دان، وخل��ق بع�س الفر���س ويف الوقت نف�س��ه عدم ترك 

املجال امام مهاجمي ايران للحفاظ على نظافة ال�سباك.
املنتخب جنح من الو�سول اىل �سباك ايران يف الدقيقة ال�72 
م��ن عم��ر املباراة عن طري��ق املحرتف يف ن��ادي اهلي جدة 
ال�س��عودي، �سعد عبد المر، حيث جنح يف ترجمة ركلة جزاء 
حن و�سع الكرة على ي�سار احلار�س اليراين. بعد هذا الهدف 
جنح ا�س��ود الرافدين م��ن احلفاظ عليه حت��ى نهاية املباراة 
التي تعد ا�س��تعداداً جيداً ملواجهة الكنغر ال�س��رتايل اخلمي�س 
املقب��ل. املنتخ��ب الوطن��ي خ��رج بع��دة نق��اط اإيجابي��ة يف 
املب��اراة، ابرزها جاهزية حار�س املرم��ى حممد حميد الذي 
دخل يف ال�سوط الثاين، حيث جنح يف ابعاد العديد من الكرات 
عن مرماه واحلفاظ على نظافة �س��باكه، دون ان نن�س��ى دور 

احلار�س جالل ح�سن الذي قدم املطلوب يف ال�سوط الول.
الالع��ب علي بهجت قدم مباراة طيبة اي�س��ًا، ومازال معتاداً 
عل��ى رمت املبارايات الدولية، حي��ث جنح يف قطع العديد من 
التمريرات والكرات الهوائية، ف�س��اًل ع��ن تدخالته الناجحة، 
اي ان بامكان��ه ان يك��ون بدي��اًل ناجح��ًا لالعب �س��عد ناطق 
ال��ذي اج��رى عملية جراحي��ة بازال��ة الزائدة الدودي��ة والتي 
ابعدت��ه ع��ن �س��فوف ال�س��ود. كذل��ك يج��ب ان نذك��ر الداء 
اجلي��د للمحرتف يف اوديني��زي اليطايل، عل��ي عدنان، فهو 
الخ��ر كان جيداً وقدم اداًء مميزاً عل��ى الرواق الي�رش، وعلى 

ال�سعيدين الدفاعي والهجومي.
املنتخ��ب الوطني حق��ق املهم يف املباراة، حت��ى وان كانت 
ودية، فالفوز فيها كان �رشوريًا للغاية ل�سيما على اجلانب 
املعن��وي والنف�س��ي، فالدخ��ول يف مواجه��ة ا�س��رتاليا وانت 

منت�رش على مت�سدر ترتيب املجموعة الوىل يف الت�سفيات، 
يف���رش ل��ك انك قادر على جماراة اي منتخ��ب، ولكن ان لعبت 
ب��روح وتركيز �س��ديدين، دون ان نن�س��ى التوفيق اي�س��ًا وهو 
م��اكان يفتق��ده املنتخ��ب الوطن��ي يف مباري��ات الذه��اب 
بالت�س��فيات. بع��د انته��اء املب��اراة خ�س��ع لعب��و املنتخب 
الوطني لتمارين اللياقة البدنية يف النادي ال�سحي املوجود 
يف مق��ر اقامة الوف��د، فاجلميع يح��اول ان يرك��ون على امت 

ال�ستعداد ملباراة ا�ستارليا.
الم��ر اليجابي الخ��ر، هو ان الفيفا اإحت�س��ب مواجهة ايران 
�س��من مباري��ات الفيف��ا الودي��ة، اأي اإن املب��اراة �ستح�س��ن 
ت�س��نيف املنتخب الوطني، لن من الع��راق تغلب على ايران 
يف ال��ذي يحت��ل املرك��ز ٣٣ عاملي��ًا، فيم��ا يحت��ل املنتخب 

الوطني املركز ١٢٢ يف ت�سنيف الفيفا.  

حقق املنتخب الوطني 
فوزًا معنويًا على نظريه 

الإيراين بهدف دون رد 
يف املباراة الودية التي 

جمعت الفريقني يف 
العا�صمة اليرانية طهران 

اإ�صتعدادًا للمواجهة 
املرتقبة اأمام اأ�صرتاليا 

يف ت�صفيات اآ�صيا املوؤهلة 
لنهائيات مونديال 2018 

يف رو�صيا.

محمد خليل

حقق او�سرت�س��وند بقيادة متو�س��ط ميدان��ه العراقي بغداد - خاص
ب��روا نوري تاأه��اًل تاريخي��ًا للنادي، بع��د اأن حجز 
مقع��دا يف نهائي كاأ�س ال�س��ويد بعد اإق�س��ائه لفريق 
هاك��ن يف مب��اراة الن�س��ف نهائ��ي بثالث��ة اأهداف 

لهدف.
او�سرت�س��وند ب��داأ املب��اراة �رشيع��ا وتق��دم بالهدف 
الأول عن��د الدقيقة ال�ساد�س��ة عن طري��ق لعبه توم 
بيرت�س��ون، ليع��ود املتاألق �س��امان قدو�س وي�س��جل 
ث��اين الأه��داف لفريقه بعد مرور ن�س��ف �س��اعة من 
بداية ال�س��وط، ليعود بعدها هاكن بدقيقتن ويدون 
ه��دف تقلي���س الف��ارق ع��ن طري��ق لعب��ه احل�س��ن 

كامارا لينتهي بعد ذلك ال�سوط على هذه النتيجة.
�س��وط اللق��اء الث��اين مل ي�س��هد احداث��ا كث��رة وظل 
فيه او�سرت�س��وند مت�س��يدا ملجرياته ورغم حماولت 
هاك��ن للتعدي��ل ال اإن قدو�س عاد واأطلق ر�سا�س��ة 
الرحمة يف الدقيقة 87 . بروا نوري �س��ارك ا�سا�س��يا 

وحمل �س��ارة القي��ادة لفريقه ال�س��ويدي وق��دم اداء 
مميزا كعادته حيث اإ�س��تحوذ خط و�س��ط او�سرت�سوند 

على معظم كراة املباراة.
او�سرت�س��وند �س��ينتظر يف النهائي الفائز من مباراة 
نور�س��وبينغ وبرومابويكرنا، حيث �سي�سمن الفائز 
يف كاأ���س ال�س��ويد امل�س��اركة الأوربي��ة يف املو�س��م 
الق��ادم، اأي اإن ب��روا ن��وري �س��يكون لدي��ه فر�س��ة 
امل�ساركة الأوربية املو�سم القادم 2017 – 2018 

اإذا ما حقق الفوز هو ورفقائه يف النهائي.
ه��ذا الإجن��از هو الأب��رز للن��ادي الذي تاأ�س���س قبل 
عقدي��ن م��ن الزم��ن ) 20 عام��ا ( وظه��ر لأول م��رة 
يف تاريخ��ه املو�س��م املن�رشم يف ال��دوري املمتاز، 
و�س��يمنح الإجناز كذل��ك الفر�س��ة لأول قائد عراقي 
يف التاريخ على م�ستوى الدوري املمتاز يف اوروبا، 
حم��ل كاأ�س البطولة كاإجناز تاريخي اأي�س��ا ي�س��جل 

باإ�سم العراق، اإذا ما جنح الفريق يف حتقيق اللقب.

غ��ادرت بعثة فريق امليناء الأول لكرة القدم، ام�س 
الول، حمافظ��ة الب���رشة، متجه��ًا �س��وب مدين��ة 
اأنطالي��ا يف تركي��ا؛ للدخ��ول مبع�س��كر تدريب��ي؛ 
مناف�س��ات  م��ن  املتبقي��ة  للمباري��ات  ا�س��تعداًدا 
ال��دوري العراق��ي املمت��از لك��رة الق��دم. الناط��ق 
با�س��م الهيئة الإدارية للنادي حيدر عويف اأو�س��ح 
يف ت�رشي��ح ن���رشه املوقع الر�س��مي اإن "املع�س��كر 
ج��اء بطلب من م�رشف الفري��ق واملدرب ب�رشورة 
توفر مع�س��كر للفريق ل�س��تغالل فرتة التوقف من 
اج��ل تهيئ��ة الفري��ق وحت�س��ره جي��دا للمباريات 
املقبلة �س��يما بعد الإ�سابات التي حلقت مايقارب 
8 لعبن من اجل جهوزيتهم وخلق الن�سجام مع 
زمالئهم، ف�س��ال ع��ن رفع احلالة البدني��ة والفنية 
واملعنوي��ة لالعب��ن من خالل هذا املع�س��كر الذي 

�س��تكون في��ه الأج��واء مثالي��ة بتوفر ال�س��احات 
والقاعات واأدوات وم�س��تلزمات التدريب وباأح�سن 
قيا�س��ا  التكلف��ة  قل��ة  ع��ن  ف�س��ال  املوا�س��فات 
باملع�سكرات الداخلية التي دائما ما تكون تكلفتها 
اأكرث ومنفعتها اقل". وا�ساف ان "جميع الالعبن 
مب��ا فيهم لعب��ي املنتخ��ب الوملب��ي متواجدون 
مع الفريق مبع�س��كره اخلارجي ، با�س��تثناء حممد 
�س��وكان وم�س��طفى ناظم اللذان التحقا ب�س��فوف 
املنتخ��ب الوطني ف�س��ال عن املح��رتف امل�رشي 
احم��د يا���رش لنته��اء �س��الحية ج��وازه وال��ذي 
�س��يلتحق بالفريق حال جتديد ج��وازه ، ملمحا اإن 
فريق امليناء �س��يخو�س 3 مباري��ات جتريبية مع 
فرق مب�ستوى عال مت التن�سيق معها م�سبقا". يذكر 
ان الفري��ق كان م��ن املفرت�س ان يدخل مع�س��كره 
اخلارجي بع��د انتهاء املرحلة الوىل لكن ا�س��بابا 

ادارية ارجاأته ليع�سكر يف فرتة توقف الدوري.

بالرغم من ضعف اإلعداد .. منتخب نسور قاسيون يخوض مواجهة أوزبكستان بشعار الفوز

نوري على موعد مع إنجاز تأريخي في كأس السويد الميناء يغادر إلى تركيا لخوض معسكر تدريبي
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