
ك�صفت الإح�صائيات الرقمية جلولة الذهاب من 
دور املجموع��ات بدوري اأبط��ال اآ�صيا تفوق عمر 
عبدالرحم��ن "عم��وري"، لعب الع��ن الإماراتي، 
خا�صه��ا  الت��ي  املباري��ات  خ��ال  التمري��ر  يف 
فريق��ه يف البطولة.  وم��رر عموري 236 متريرة، 
كان م��ن بينها 58 متريرة باجت��اه الثلث الأخري 
الاعب��ن،  جمي��ع  عل��ى  ليتف��وق  امللع��ب،  م��ن 
وكان الأق��رب اإليه كرمي بو�صي��اف، لعب خلويا 
القط��ري. ويعت��ر ي��وم كي-هون، لع��ب �صوون 
بل��و وينجز الك��وري، الأك��ر �صناع��ة لاأهداف، 
ب�3 متريرات حا�صم��ة، اإ�صافة اإىل حماولة رابعة 
تانيجوت�ص��ي، لع��ب  �صوج��و  بت�صجي��ل  ت�صبب��ت 
كاوازاك��ي فرونت��ال الياب��اين، هدف��ا يف مرم��ى 
فريقه. بينم��ا حقق يو�صف العرب��ي، لعب خلويا 
القط��ري، اأعل��ى ن�صب��ة يف الت�صدي��دات الدقيق��ة، 
مقارن��ة بع��دد املح��اولت عل��ى املرم��ى، حيث 
�صجل 3 اأهداف م��ن 5 حماولت له على املرمى. 
وج��اء يف املرك��ز الثاين كل من يوم��ا �صوزوكي، 
اإي��ن- الياب��اين، وكي��م  اإنتل��رز  لع��ب كا�صيم��ا 
�ص��وجن، لعب اأول�صان هيون��داي الكوري، وجريي 

الإي��راين، ولي��او  بينجت�ص��ون، لع��ب زوباه��ان 
لي�صي��ج، لع��ب جواجنزه��و اإيفرجران��د ال�صيني، 
و�صج��ل كل واح��د منهم هدفن م��ن 5 حماولت 
على املرم��ى. وت�صدر قائمة الأ�ص��وء حظا، فريق 
جيجو يونايتد الكوري اجلنوبي، والذي كان اأكر 
الف��رق معاناة مع خ�صبات املرم��ى، حيث ارتدت 
4 ت�صديدات لاعبي الفريق من خ�صبات املرمى، 
وعل��ى م�صتوى الاعب��ن، ارت��دت حماولتن من 
خ�صب��ات املرم��ى لكل م��ن عم��ر ال�صوم��ة، لعب 
الأهل��ي ال�صع��ودي، ومار�صيل��و تو�صكان��و، لعب 
جيج��و يونايت��د، ودي��ان داميانوفيت���ش، لع��ب 
كاوازاك��ي  ن��ادي  وفر���ش  الك��وري.  �صي��وؤول 
فرونت��ال تفوق��ه يف اأعلى معدل ن�صب��ة ا�صتحواذ 
عل��ى الك��رة يف اأول 3 مباريات، حيث كان معدل 
ال�صتح��واذ على الك��رة بن�صب��ة %67.5 للفريق، 
مقابل %64.7 ل�صيوؤول و%61.59 للعن. ويف 
املقاب��ل كانت ن�صبة ا�صتحواذ ن��ادي اإي�صرتن من 
هوجن ك��وجن الأدنى مبعدل %24.69. وبالن�صبة 
للت�صجيل بالراأ���ش، ف�صجل كل من خلويا والريان 
6 اأهداف لكل منهما، وكان من �صمنها 3 اأهداف 

عر كرات راأ�صية لكل منهما، وهي الن�صبة الأعلى 
لغاية الآن.

 ويف الت�صدي��ات، ب��رز يا���ر امل�صيلي��م، حار�ش 

الأهل��ي ال�صع��ودي، يف اأول 3 مباري��ات، بعدم��ا 
ت�صدى ل���24 حماولة على املرمى، وكانت ن�صبة 
الت�ص��دي %88.46، وه��ي الأعل��ى ب��ن جميع 

احلرا���ش لغاي��ة الآن.  وجن��ح الرازيلي��ان هولك 
ورامريي��ز، يف الف��وز بالك��رة يف 36 التحام��ا، 
لي�صاع��دا فريقيهم��ا �صنغه��اي اإ���ش اآي ب��ي جي، 
وجياجن�ص��و، يف حتقي��ق 3 انت�ص��ارات متتالي��ة 
ل��كل منهم��ا، علم��ا ب��اأن الاعبن �صج��ا معا 5 
اأه��داف يف اأول 3 ج��ولت.  وبالن�صب��ة لرت��كاب 
املخالف��ات، فت�صدر الريان القائم��ة ب�61 خطاأ، 
وح�ص��ل لعبيه على 10 اإن��ذارات، وجاء الوحدة 
اإن��ذارات،  ب���57 خمالف��ة و8  الإمارات��ي ثاني��ا 
وارتكب لعبو مواجن ث��وجن يونايتد، 25 خمالفة 
فق��ط يف اأول 3 مباري��ات، يف ح��ن مل يح�ص��ل 
لعب��و زوباه��ان الإي��راين، على اأي اإن��ذار. وفيما 
يخ�ش الت�صكيل املثايل للجولة الثالثة من دوري 
اأط��ال اآ�صيا، ظهر لعب��ان �صعوديان، يف الت�صكيل 
املث��ايل للجول��ة الثالثة من مرحل��ة املجموعات 
وال��ذي اأعلن��ه احل�ص��اب الر�صم��ي للبطول��ة عل��ى 
موق��ع التوا�ص��ل الجتماع��ي "توي��رت".  وفر�ش 
النجم ال�ص��اب عبد اهلل عطيف، لع��ب و�صط فريق 
اله��ال نف�ص��ه على الت�صكي��ل، بع��د اأن تاألق ب�صدة 
خال التعادل الثمن ال��ذي انتزعه "الزعيم" من 

ملعب الوحدة الإماراتي، بع�رة لعبن، بعد 
طرد نواف العابد جنم الفريق الأزرق.  كما اقتحم 
علي الزقع��ان مهاجم الفت��ح، الت�صكيلة املثالية، 
بع��د اأن �صجل هدفن �صمن ثاثي��ة "النموذجي" 
يف �صب��اك اجلزي��رة الإمارات��ي، خ��ال املب��اراة 
الت��ي قّدم خالها فريق��ه وجًها مغايًرا متاًما عن 

الدوري املحلي.
 وجاء الت�صكي��ل كامًا كالتايل: يف مركز حرا�صة 
املرم��ى: الياباين هيتو�ص��ي �صوجاهاتا )كا�صيما 
اأنتلرز(، اأما يف خط الدفاع ف�صهدت تواجد الكوري 
اجلنوبي جيوجن دوجن ه��و )اأول�صان هيونداي( - 
الياب��اين ناوكي اأويام��ا )مواجنتوجن يونايتد( - 
الرازيلي �صيلي��و �صانتو�ش )مواجنتوجن يونايتد( 
- التايان��دي برياب��ات نوت�صاي��ا )مواجنت��وجن 
القط��ري  تواج��د  الو�ص��ط  خ��ط  ويف  يونايت��د(، 
رودريج��و تابات��ا )الريان( - ال�صع��ودي عبد اهلل 
عطيف )اله��ال( - الرازيلي باولينيو )جوانزو( 
- الكوري اجلنوبي اإل لوك يون )�صيول(، اأما خط 
الهجوم ف�صم الإيراين مهدي طارمي )بريوزي( - 

ال�صعودي علي الزقعان )الفتح(.

معترك التصفيات

الشارع الرياضي ينقسم بين متفائل ومتشائم حول حظوظ أسود الرافدين في الفوز على الكنغر األسترالي
ا�صتدع��ى مه��دي علي، مدرب املنتخ��ب الإمارات��ي الأول لكرة القدم، 
حممود خمي�ش، لع��ب نادي الن�ر، لان�صمام ل�صفوف "الأبي�ش"؛ 
ا�صتع��داًدا ملواجهة اليابان، يوم غ��د اخلمي�ش، يف ت�صفيات مونديال 
رو�صي��ا 2018. وي�صت�صي��ف املنتخ��ب الإمارات��ي، نظ��ريه الياباين، 
عل��ى اإ�صت��اد ه��زاع ب��ن زاي��د، اخلمي���ش املقب��ل، باجلول��ة ال�صاد�صة 
م��ن الت�صفي��ات، ثم يرح��ل ملواجه��ة اأ�صرتالي��ا، يف 28 مار�ش/اأذار 
املقب��ل. وت�ص��م قائم��ة املنتخب الإمارات��ي، 25 لعًب��ا، وهم: ماجد 
نا���ر، عبد العزيز هي��كل، عبد العزيز �صنقور، ولي��د عبا�ش، خمي�ش 
اإ�صماعيل، حبيب الفردان، اإ�صماعيل احلمادي، واأحمد خليل )الأهلي(، 
ط��ارق اأحمد، �صامل �صال��ح، حممود خمي�ش )الن���ر(، ح�صن اإبراهيم 
)ال�صب��اب(. خالد عي�ص��ى، �صامل العن��زي، اإ�صماعيل اأحم��د، حممد عبد 
الرحم��ن، اأحم��د برم��ان، عمر عب��د الرحم��ن )العن(، عل��ي خ�صيف، 
فار�ش جمعة، حممد فوزي، عل��ي مبخوت، خلفان مبارك )اجلزيرة(، 

حمدان الكمايل، اإ�صماعيل مطر )الوحدة(.

اكتمل��ت �صف��وف املنتخ��ب ال�ص��وري لك��رة الق��دم، بو�ص��ول 
الرباعي اأحمد ال�صالح، املحرتف يف ال�صن، وفرا�ش اخلطيب، 
جنم وهداف العربي الكويت��ي، وعمر خريبن، حمرتف الهال 
ال�صع��ودي، وتام��ر ح��اج حممد، حم��رتف ظفار العم��اين، اإىل 
ماليزي��ا. وكان يف ا�صتقب��ال الرباع��ي يف املط��ار موفق فتح 
ال�ص��وري. ويلتق��ي املنتخ��ب  للمنتخ��ب  الإداري  اهلل، املدي��ر 
ال�ص��وري نظريه الأوزبكي يف اجلول��ة ال�صاد�صة من الت�صفيات 
الآ�صيوي��ة املوؤهلة ملونديال رو�صي��ا 2018، يوم غد اخلمي�ش 
يف ماليزي��ا. ووا�ص��ل منتخ��ب ن�ص��ور القا�صي��ون ا�صتعداداته 
للمب��اراة، حيث �صه��دت ح�ص�ص��ه التدريبية التزاًم��ا تاًما من 
الاعب��ن، وترك��زت احل�ص�ش، عل��ى اأ�صلوب اللع��ب والنواحي 
التكتيكي��ة، وتخلله��ا اأي�ص��ا تدريبات خا�ص��ة حلرا�ش املرمى 
با���راف املدرب �صف��وان احل�ص��ن، واختتم��ت بالت�صديد من 
خ��ارج منطق��ة اجل��زاء، والك��رات الثابت��ة من عل��ى الأطراف. 
وكان برنام��ج املنتخ��ب، اأم�ش الثاث��اء، متنوًعا بن النظري 
والعمل��ي، حي��ث خ�ص���ش احلكيم، در���ش نظري مدت��ه �صاعة 
ون�ص��ف لعر�ش اأبرز نق��اط قوة و�صعف املنتخ��ب الوزبكي، 
قبل املران امل�صائي.  ويحتل املنتخب ال�صوري املرتبة الرابعة 
باملجموعة الأوىل ب�5 نقاط، من فوز، وتعادلن، وخ�صارتن، 
فيم��ا يت�ص��در منتخب اإي��ران املجموعة ب�11 نقط��ة، وكوريا 
اجلنوبي��ة 10 نقاط، واأوزبك�صتان 9 نق��اط. وتعول اجلماهري 
ال�صورية على منتخبها برد الدين للمنتخب الأوزبكي الذي فاز 

ذهابا بنتيجة 1-0.

املل��ك عب��داهلل  القوب��ع مدي��ر مدين��ة  اإبراهي��م  اأك��د 
الريا�صي��ة بجدة "اجلوهرة امل�صع��ة" جاهزية امللعب 
لحت�ص��ان املب��اراة املقبل��ة للمنتخ��ب ال�صعودي يف 
ت�صفي��ات املوندي��ال، بالأر�صية اجلدي��دة. ويتعر�ش 
امللع��ب ال�صه��ري حالًي��ا لعملية تغي��ري اأر�صيت��ه، بعد 
النتق��ادات ال�صدي��دة الت��ي وجه��ت له��ا ب�صب��ب �صوء 
حالتها وعدم تنا�صبها مع امل�صتوى املتميز لا�صتاد. 
وق��ال القوب��ع يف ت�ريح��ات اإذاعي��ة: "انتهين��ا من 
زراع��ة ما يق��ارب %30 من اأر�صي��ة ملعب اجلوهرة 
 100% بتقني��ة جدي��دة، و�صيك��ون جاه��ًزا بن�صب��ة 
لحت�ص��ان مواجهة املنتخ��ب اأمام الع��راق الأ�صبوع 
املقب��ل".  واأ�صاف: "الأر�صية اجلدي��دة تعالج العديد 
من امل�صاكل ال�صابقة مثل الت�ريف والري وغريهما، 
وعملن��ا فيها باأ�صلوب علم��ي وبا�صت�صارة خراء حلل 
امل�صكلة ب�ص��كل جذري". ويف�صل الهولندي بريت فان 

مارفي��ك املدير الفن��ي للمنتخب ال�صع��ودي احت�صان 
اجلوه��رة ملباري��ات ال�صعودي��ة، اإذ ا�صت�صاف امللعب 
الكائن بج��دة 5 مباريات ل�"الأخ�ر" يف الت�صفيات 
انته��ت 4 منه��ا بف��وزه والأخ��رية بالتع��ادل. وكانت 
مواجه��ة الذه��اب ق��د احت�صنه��ا ملع��ب "�ص��اه علم" 
يف ماليزي��ا، والتي انته��ت بفوز املنتخ��ب ال�صعودي 
بهدفن لهدف بعدما رف���ش الحتاد ال�صعودي اللعب 
مع العراق يف ايران، المر الذي دفع العراق اىل تقدمي 
طل��ب ملحكم��ة "الكا���ش" باإقام��ة مب��اراة املنتخ��ب 
الوطن��ي مع نظريه ال�صعودي��ة يف ار�ش حمايدة، لكن 
املحكمة ق��ررت اقامة املب��اراة يف ال�صعودية. ويحل 
املنتخ��ب ال�صع��ودي يف مبارات��ه املقبل��ة �صيفًا على 
املنتخ��ب التايلندي يف ملع��ب "راجاماجنال امللعب 
ال��دويل" اخلمي���ش املقب��ل، فيم��ا يواج��ه املنتخ��ب 

الوطني العراقي يف ال�28 من ال�صهر احلايل.

با���ر املنتخ��ب الأ�ص��رتايل تدريبات��ه م�صاء ام���ش الول 
عل��ى ملعب "�صهر�صت��ان قد�ش" الذي يبعد ع��ن العا�صمة 
الإيراني��ة طه��ران ب�20 ك��م ا�صتعدادا ملواجه��ة املنتخب 
الوطن��ي العراق��ي ي��وم اخلمي���ش املقبل �صم��ن ت�صفيات 
كاأ�ش الع��امل رو�صيا 2018. وت��درب املنتخب الأ�صرتايل 
بع��د ر���ش اأر�صية امللع��ب باملاء حت�صبا لهط��ول الأمطار 
كم��ا هو متوقع ي��وم املب��اراة. وخا�ش ثنائ��ي املنتخب 
الأ�ص��رتايل تي��م كاهيل وميل��ي جيدين��اك مرانهما ب�صكل 

منف��رد قب��ل �صاع��ة م��ن التدريب��ات اجلماعي��ة و�صه��دت 
تدريباتهم��ا وح��دة تدريبية منف��ردة وخفيف��ة، على اأمل 
حت�صريهم��ا ملباراة اخلمي�ش. ومن املقرر عقد املوؤمترين 
الفن��ي وال�صحف��ي، الي��وم الربع��اء، علم��ا ب��اأن املباراة 
�صت��دار بطاق��م حتكيم��ي م��ن كوري��ا اجلنوبي��ة. وكان��ت 
التقارير ال�صحفية ت�صري اىل ان كاهيل يعاين من ال�صابة 
وق��د ليلتحق مبباراة العراق، لكن ا�صابة الاعب متاثلت 

لل�صفاء و�صيكون جاهزا للمباراة منذ الدقيقة الوىل.

مدرب اإلمارات يضم محمود 
خميس لصفوف األبيض

اكتمال صفوف المنتخب السوري 
قبل مواجهة أوزبكستان

مدير المدينة الرياضية يؤكد جاهزية ملعب 
"الجوهرة المشعة" لمباراة العراق والسعودية

كاهيل يجري مرانًا منفردًا استعدادًا لمواجهة العراق

 الإنت�ص��ار الذي حققه املنتخب الوطن��ي العراقي على املنتخب 
الإيراين، منح اجلميع بع�ش التفاوؤل بتحقيق نتيجة ايجابية يف 
مب��اراة ا�صرتالي��ا لتكون دافع��ًا معنويًا للفريق م��ن اأجل اإنعا�ش 

الآمال خلطف تذكرة �صفر اىل الرا�صي الرو�صية.
 )اجلورن��ال( اأجرت ا�صتط��اع اآراء املدربن والاعبن الدولين 
ال�صابقن حول اإمكانية عبور املنتخب ال�صرتايل، وكانت اآرائهم 

كالتايل:
�صعوبة املهمة

م��درب النفط ح�ص��ن اأحمد قال اإن "مواجه��ة املنتخب ال�صرتايل 
�صتك��ون �صعب��ة للغاية، ولنكن واقعي��ن، ل اأرجح فوز املنتخب 
الوطن��ي يف املب��اراة، وال�صب��ب لن اإع��داد ا�ص��ود الرافدي��ن يف 
مرحلة الذه��اب كان اف�صل من العداد احلايل ومل يحقق نتائج 

ايجابية، فما بالك يف ظل العداد احلايل".
واأ�ص��اف اأن "لعبي املنتخب الوطن��ي �صيكونون امام م�صوؤولية 
كب��رية وعليه��م ان ليفقدوا الرتكيز يف املب��اراة، لن اخلطاأ يف 
حلظ��ة �صيكلفهم الكثري"، لفتًا اإىل اأن "مباراة ا�صرتاليا هي التي 
�صتحدد مامح املجموعة وقدرة العراق على التاأهل من عدمه".

الإ�رار على النجاح
الاعب الدويل ال�صابق �صعد قي�ش اأكد اأن "املباراة �صتكون �صعبة 
عل��ى املنتخ��ب الوطني، ولكن برغ��م �صعوبتها ارج��ح ان يظهر 
اأ�ص��ود الرافدين ب�صورة مثالي��ة". واأ�صاف اأن "املنتخب الوطني 
ميل��ك حظوظ اأوفر من ا�صرتاليا للظفر بنق��اط املباراة، وخا�صة 
ان الع��راق يت�صلح باف�صلية الر�ش واجلمهور، ولكن مايحتاجه 
ال�ص��ود يف املباراة هو الرتكيز والمي��ان باإمكاناتهم وقدرتهم 
عل��ى مقارعة كبار فرق الق��ارة". وتابع "على �صوء ت�ريحات 
ال��كادر الفن��ي نبن��ي حظوظن��ا ونحلم بتغي��ري يدع��وا للتفاوؤل، 

ولكنن��ا رمب��ا نلم�ش بع���ش الإ�رار م��ن الاعبن عل��ى تقدمي 
مب��اراة تليق ب�صمعة الك��رة العراقية ولكني وب��كل �راحه اأرى 
اأن العامل النف�صي والرتكيز وعدم الت�رع هي مفاتيح الفوز يف 

هذه املباراة".
الفوز املعنوي على اإيران

م��درب الزوراء ع�صام حم��د اأو�صح اأن "الفوز ال��ذي حققه اأ�صود 
الرافدي��ن عل��ى اي��ران �صيمن��ح دفع��ة معنوية لاعب��ن وحافزاً 
كب��رياً لتحقي��ق الف��وز اأمام املنتخ��ب ال�ص��رتايل يف الت�صفيات 
املوؤهل��ة ملونديال رو�صيا". واأ�صاف اأن "املدرب را�صي �صني�صل 
�صيتعامل ب�صكل جيد مع املباراة وباإمكانه اإيجاد مفاتيح الفوز 

من اجل العودة للمناف�صة على بطاقة التاأهل".
 توا�صل الخبار ال�صارة

وتتوا�ص��ل الخب��ار ال�صارة ل�ص��ود الرافدين بع��د التحاق جميع 
الاعب��ن املحرتف��ن لكتيبة ال�ص��ود، وكان اآخره��م لعبا ريزا 

�صب��ور الرتك��ي �رغ��ام ا�صماعي��ل وعل��ي فائ��ز، وكذل��ك لعب 
العربي الكويتي علي ح�صني.

وم��ن المور التي تب�ر بخ��ري اي�صًا اأن لعب نف��ط الو�صط اأجمد 
عط��وان ع��اد اإىل التدريبات اليومي��ة ملنتخب الع��راق، اجلارية 
بالعا�صمة الإيرانية طهران. وابتعد عطوان عن تدريبات الفريق 
جراء اإ�صابة طفيفة حلقت به يف املباراة التي خا�صها املنتخب 
العراق��ي �صد نظريه الإيراين، والتي انتهت بف��وز اأ�صود الرافدين 
به��دف دون رد، وخا���ش عطوان م�صاء الي��وم الوحدة التدريبية 
م��ع الفري��ق ب�ص��كل منف��رد ا�صتع��داًدا للم�صارك��ة يف التدريبات 

اجلماعية.
وكذل��ك تاأك��د ال��كادر الطب��ي للمنتخ��ب الوطن��ي اأ�صتع��داد علي 
ح�صن��ي للمب��اراة بع��د انت�ص��ار اخب��ار ا�صابته م��ع العربي يف 
ال��دوري الكويت��ي، لك��ن الاعب اأكد ان��ه كان يع��اين من بع�ش 

الآلآم يف املعدة وهو بحالة جيدة الآن.

مع اإقرتاب موعد املباراة 
املرتقبة للمنتخب الوطني 

اأمام نظريه اال�سرتاليا، 
يوم غد اخلمي�س، �سمن 

املرحلة الثانية يف 
ت�سفيات كاأ�س العامل يف 

رو�سيا 2018، اإنق�سمت 
اآراء املدربيني والالعبني 
الدوليني ال�سابقني حول 

حظوظ اأ�سود الرافدين يف 
حتقيق الفوز يف املباراة.

محمد خليل

 عق��دت اللجن��ة الفني��ة والتطوي��ر يف احت��اد الك��رة بغداد - خاص
موؤمتره��ا ال��دوري الول، يف مق��ر الحت��اد ببغ��داد 
بح�ص��ور �صخ�صي��ات ريا�صية ومدرب��ن، ف�صا عن 

عدد من رجال العام وال�صحافة.
وقال اأمن �ر الحتاد، �صباح ر�صا يف كلمة القاها 
باملوؤمتر اإن "اللجنة امتازت هذا العام ب�صكل وا�صح 
بع��د اجله��د الكب��ري املبذول م��ن قبل رئي���ش اللجنة 
املهند���ش مال��ح مه��دي واأع�صائها باإقام��ة دورات 
م�صتم��رة ومكثفة لت��وؤدي واجباته��ا وعلمها.ب�صكل 

علمي ر�صن".
وا�صاف ر�صا "اأراقب عم��ل اللجنة الفنية با�صتمرار 
حي��ث �صاهدت قف��زة نوعية من ع��ام 2015 مرورا 
بع��ام 2016 و2017 م��ن دورات متع��ددة الفئات 
بعد احل�صول على موافقة الحتاد الدويل والآ�صيوي 

باإقامتها يف العراق وهذا يعد من اهم اجنازاتها".
وا�ص��ار اىل اأن "الع��راق كان يتح��ن الفر���ش م��ن 

اج��ل ا�صافة م��درب للم�صارك��ة يف دورات خارجية 
لك��ن الن الو�ص��ع اختل��ف اذ انن��ا بتن��ا نتملك الن 
حما�رين دولي��ن جعلنا نفتخر به��م وبوجودهم 
ح�صل املئ��ات من املدرب العراقي��ن على �صهادات 

تدريبية".
وم��ن جهته حت��دث رئي���ش اللجنة الفني��ة والتطوير 
املهند���ش مال��ح مه��دي خ��ال كلمت��ه يف املومت��ر 
قائ��ا: ان "هذا املوؤمتر �صيكون الن��واة الوىل لأكر 
م��ن موؤمتر �صيعق��د يف امل�صتقب��ل ويت�صمن حوارات 
نقا�صي��ة ومنها �صيخ�ص���ش لبطل ال��دوري العراقي 

املمتاز والفرق امل�صاركة يف املناف�صة".
وا�ص��اف: "يف ع��ام 2015 مل يك��ن لدين��ا حما�ر 
يف الع��راق، حي��ث ان املحا�ري��ن الدولي��ن كانوا 
يرف�صون العمل يف العراق مما جعلنا نعمل على زج 
حما�ري��ن عراقي��ن يف دورات خارجي��ة من اجل 

الإ�راف على الدورات داخل العراق".

اأك��د مدرب ن��ادي النفط ح�ص��ن اأحم��د، اأن املباراة 
الودي��ة الت��ي جمعت فري��ق باملنتخ��ب الوملبي، 
اأم�ش، ا�صتع��داد مثايل للمرحلة املقبلة من الدوري 
العراق��ي املمتاز لكرة القدم، فيما اأو�صح ان النفط 
يطم��ح لتو�صي��ع الفارق م��ع مناف�صي��ه يف �صدارة 
الرتتي��ب الع��ام. وق��ال احم��د يف ت�ري��ح خا�ش 
ل�)اجلورن��ال( اإن "املب��اراة الت��ي جمع��ت النف��ط 
باملنتخب الوملبي، اأم�ش، فر�صلة مثالية لاعداد 
للمرحل��ة املقبل��ة من الدوري املمت��از لكرة القدم، 
حي��ث كانت فر�ص��ة لاعب��ن البدلء، ك��ي يثبتوا 
اإمكاناته��م"، مبينًا اأن "الفري��ق �صيحتاج اىل اكر 
ر�صي��د ب���ري يف املباري��ات املقبل��ة". واأ�صاف 
اأن "املنتخب الوملب��ي ا�صتدعى �صبعة لعبن من 
النفط، وهذا يدل ان النفط متفوق على بقية الفرق، 

يف م�صاألة ا�صتدعاء الاعبن للتمثيل املنتخبات".
وتاب��ع اأن "النفط وجد من هذه املب��اراة ا�صتعداداً 
ملب��اراة ال�صناعة يف بطولة كاأ���ش العراق وكذلك 
ملباراة البحري يف الدوري املمتاز"، لفتًا اىل اأنه 
"لميك��ن التكهن يف اي مب��اراة بالدوري املمتاز 
فايوج��د فري��ق قوية وفري��ق �صعي��ف". واو�صح 
قائ��ًا: "املباري��ات املقبل��ة ل��ن تك��ون مب�صت��وى 
املباريات التي لعبناها، واكر من مباراة �صتكون 
عل��ى ار�صن��ا لذل��ك �صنطم��ح ان نذهب بعي��داً عن 
الف��رق التي تقرتب من��ا يف �صلم الرتتي��ب"، مبينًا 
اأن "ال��دوري العراقي ه��ذا املو�صم قوي والدليل اأن 
خم�ص��ة فرق تناف�ش على �ص��دارة الرتتيب". وفيما 
يخ�ش عودة ه��داف الفريق اأمين ح�صن، اأكد اأحمد 
اأن "ح�ص��ن دخل يف مرحلة التاأهي��ل بعد ت�صافيه 
من ال�صابة، وم��ن املرجح اأن ي�صرتك يف �صفوف 

الفريق بعد ثاث مباريات".

أرقام دوري األبطال تبرز تفوق عموري والعربي ونحس السومة

اللجنة الفنية والتطوير باتحاد الكرة تعقد 
مؤتمرها الدوري األول
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