
 تاأهل العني الإماراتي لدور ال�ستة ع�رش لدوري 
اأبط��ال اآ�سيا لكرة الق��دم، بعد فوزه الثمني )-3
�سف��ر( على م�سيف��ه ذوب اآهن الإي��راين، بينما 
تراج��ع الهل��ي ال�سع��ودي اىل و�سافة الرتتيب 
بهزميته من بونديك��ور الوزبكي بهدفني دون 
رد، ومن��ي الريان بهزمية قا�سي��ة امام الوحدة 

الماراتي، حني هزم بخما�سية لهدف.
الع��ام  بط��ل  ، و�سي��ف  الع��ني  وب��ات ر�سي��د 
املا�س��ي، 9 نقاط يف ال�س��دارة قبل جولة على 
النهاي��ة بف��ارق نقطت��ني عن م�سيف��ه �ساحب 
املرك��ز الثال��ث بينما تراجع الأهل��ي ال�سعودي 
للمرك��ز الث��اين بثم��اين نق��اط بع��د خ�سارت��ه 
املفاجئ��ة -2�سف��ر عل��ى ملع��ب بونيودك��ور 
الأوزبك��ي. و�ستقام اجلول��ة الأخرية يف الثامن 
م��ن ال�سهر املقبل حي��ث ي�ست�سيف العني فريق 

بونيودكور بينما يلتقي الأهلي مع ذوب اآهن.
وو�س��ع الكولومب��ي دانيل��و ا�سربي��ا الع��ني يف 
املقدم��ة بع��د متريرة رائع��ة من كاي��و لوكا�س 
يف الدقيق��ة 25 وعزز القائ��د عمر عبد الرحمن 
)عموري( اأف�سل لع��ب يف اآ�سيا العام املا�سي 

النتيجة بت�سدي��دة من على حافة منطقة اجلزاء 
يف الدقيقة 81. وقبل النهاية بع�رش دقائق مرر 
عموري اإىل حمم��د عبد الرحمن الذي راوغ اأحد 
املدافعني و�س��دد يف ال�سباك قبل النهاية بت�سع 
دقائ��ق. وح�س��ل ذوب اآه��ن على �رشب��ة جزاء 
قبل نهاية ال�سوط الأول لكن جريي بينجت�سون 
اأ�ساعه��ا. ويتاأهل اأول فريقني من كل جمموعة 
لل��دور الت��ايل ال��ذي تق��ام مناف�سات��ه بنظ��ام 
الذهاب والإياب خالل ال�سهر املقبل. وبهزميته 
امام بونديكور، حقق فريق اأهلي جدة ال�سعودي 
عدة اأرقام �سلبية، بعد �سقوطه اأمام بونيودكور 
اجلول��ة  �سم��ن  نظيف��ني،  بهدف��ني  الأوزبك��ي 
اخلام�س��ة م��ن دور املجموعات ب��دوري اأبطال 
اآ�سي��ا. وجتمد ر�سيد الأهلي عند 8 نقاط، وبات 
مه��دداً بفقدان �س��دارة املجموع��ة الثالثة، يف 
ح��ال فوز اأي من الع��ني الإماراتي اأو ذوب اآهن 

اأ�سفهان مبباراتهما �سمن اجلولة ذاتها.
وحقق الهلي 3 اأرقام �سلبية من خ�سارته امام 
بونديك��ور، حي��ث خ�رش الأهل��ي اأوىل مبارياته 
يف دوري الأبطال هذا املو�سم، بعد الفوز مرتني 

والتعادل مثلهما، و لأول مرة يف�سل الأهلي يف 
ت�سجي��ل اأي اأه��داف يف دوري اأبطال اآ�سيا، منذ 

خ�سارت��ه اأمام العني الإماراتي بهدف عمر عبد 
الرحم��ن "عم��وري" يف 26 مار���س 2016 اأي 

قب��ل  )13 �سه��ًرا(، و لأول م��رة اي�س��ًا، يخ���رش 
الأهل��ي اأم��ام فري��ق اأوزبك��ي بف��ارق اأكرث من 
ه��دف، حيث �سبق له اخل�س��ارة اأمام باختاكور 
1-2 عام 2005، ونا�ساف كار�سي بالنتيجة 
ذاتها الع��ام املا�س��ي. وبخ�س��ارة كبرية وغري 
متوقع��ة عل��ى ي��د الوح��دة الإمارات��ي بخم�سة 
اأه��داف لهدف، و�سع فريق الكرة بنادي الريان 
القط��ري نف�سه يف موقف ل يح�سد عليه ببطولة 

دوري الأبطال الآ�سيوي.
الريان بهذه اخل�سارة اختار الطريق ال�سعب يف 
البطولة القارية بعدم��ا كانت اأمامه الكثري من 
اخليارات قبل دقائق قليلة من انطالق مباراته 
مع الوحدة. وا�سبح الري��ان ملزما بالفوز على 
اله��الل يف مباراتهم��ا باجلول��ة الأخ��رية التي 
�ستق��ام بالدوحة ، بعدما جتم��د ر�سيده عند 7 
نقاط يف املركز الثاين خل��ف الفريق ال�سعودي 
�ساح��ب ال�س��دارة بت�سع نق��اط، ومتقدما على 

الفريق الإيراين بنقطة واحدة.
الفري��ق القط��ري اأه��در م��ن ب��ني يدي��ه فر�سة 
كب��رية، وهي فر�سة التاأهل للدور الثاين ، وذلك 

بعدم��ا تع��ادل ب��ريوزي الإي��راين والهالل 
ال�سعودي يف لقائهما، وهي النتيجة التي كانت 
تعطي الفر�سة للريان للتاأهل ب�رشط الفوز على 

الوحدة وهو مامل يحدث.
واخت��ار الفري��ق القطري الطري��ق ال�سعب بهذه 
اخل�سارة املفاجئ��ة اأمام فريق فقد كل حظوظه 
يف التاأه��ل وحقق اأول فوز له بالبطولة احلالية 

على الريان.
الري��ان بداأ مب��اراة الوحدة مبنته��ى القوة ، بل 
واأح��رز هدف تق��دم به على اأ�سح��اب الأر�س ، 
لكن��ه فجاأة وبدون مقدمات انهار متامًا وتلقى 
مرم��اه 5 اأه��داف �سعبت مهمت��ه يف البطولة ، 
وبعدما كان من اأب��رز املر�سحني للتاأهل للدور 
الثاين ع��ن هذه املجموعة ، وذل��ك قبل انطالق 
اجلول��ة اخلام�س��ة ، اأ�سب��ح اأقل الف��رق حظوظًا 
يف بل��وغ الدور الث��اين خا�س��ة اأن مناف�سة يف 
املباراة املقبلة وهو الهالل ال�سعودي لن يكون 
�سي��داً �سهال وي�سعى لحت��الل قمة املجموعة ، 
وخ�سارت��ه من الريان �ستعيده اإىل املركز الثاين 

وهو ما لير�ساه الزعيم ال�سعودي. 

الدوري الممتاز

الصقور يقهر الظروف ويواصل االنتصار والنوارس بال فوز للمباراة الثالثة على التوالي
دخ��ل ن��ادي اجلزي��رة �سب��اق الأندي��ة الراغب��ة يف التعاق��د مع 
الالعب امل�رشي حممود عب��د املنعم كهربا، املعار من الزمالك 
امل���رشي اإىل احت��اد ج��دة ال�سع��ودي. وذك��رت �سحيف��ة اليوم 
ا من الأهلى  ال�ساب��ع امل�رشي��ة اأن "حممود كهربا تلق��ى عرو�سً
ال�سع��ودي بجان��ب اجلزي��رة الإماراتى، للح�س��ول على خدماته 
ف��ى املو�س��م املقبل بعد نهاية اإعارته م��ن الزمالك اإىل الحتاد، 
خا�س��ة بعد تاألق��ه ب�سورة رائع��ة". واأ�سافت: "ن��ادى اجلزيرة 
الإمارات��ي امللق��ب ب�"فخر اأب��و ظبي"، �سيدخل ف��ى مناف�سة مع 
نظريه الع��ني على ا�ستقدام كهربا للدورى الإماراتي، خا�سة اأن 
الأخ��ري قد دخل فى مفاو�سات ت�سب��ق اجلزيرة ل�سم الالعب، اإل 
اأن الأهل��ي قد يفتح خزائنه لبق��اء الالعب فى الدورى ال�سعودي 
بعد جناحه الباهر فى الأج��واء ال�سعودية وخطفه من "العميد". 
ويلع��ب كهربا لحت��اد جدة ملدة مو�س��م واحد بنظ��ام الإعارة ، 
وينته��ي عق��ده بنهاية املو�س��م احلايل ، يف الوق��ت الذي تكثف 
في��ه اإدارة احت��اد جدة برئا�سة حامت باع�س��ن حماولت التجديد 
م��ع حمرتيف الفريق الأجانب ، خا�س��ة بعد قرار الحتاد الدويل 
لكرة القدم مبنع النادي من ت�سجيل حمرتفني اجانب اأو حمليني 
جدد، خالل فرتتي قيد الالعبني املقبلتني، ب�سبب ق�سايا الديون 

املثارة �سد النادي بالفيفا. 

 اأك��د وزي��ر ال�سب��اب والريا�س��ة عبد احل�س��ني عبط��ان، اأن العراق 
�سيبع��ث ر�سالة جميلة للعامل خالل اإفتت��اح ملعب مي�سان الدويل، 

مبينًا اأن افتتاح امللعب �سيكون خالل اليام القلبلة املقبلة.
وق��ال بيان �س��ادر عن مكتب عبط��ان وتلقت )اجلورن��ال( ن�سخة 
من��ه، اإن "الوزي��ر �س��كل جلن��ة خا�س��ة باأفتت��اح ملع��ب مي�س��ان 
ال��دويل برئا�س��ة مدير ع��ام دائ��رة �س��وؤون املحافظ��ات والقليم 
طال��ب املو�س��وي وعدد من م��دراء الدوائر يف ال��وزارة"، لفتًا اإىل 
اأن "عبط��ان ناق�س خالل اجتماعه بالكادر املتقدم، جميع المور 
املتعلق��ة بربنامج احلفل واجلوانب اللوج�ستية التي جتعل كرنفال 

افتتاح ملعب مي�سان ناجحًا".
واأك��د عبط��ان بح�س��ب البي��ان، اأن "افتتاح ملعب مي�س��ان �سيكون 
النطالق��ة احلقيقية لأكم��ال اربعة مالعب قي��د الن�ساء يف بغداد 
واملحافظ��ات، وهي ال��زوراء والنجف والكف��ل والعزيزية"، م�سرياً 
اإىل اأن "افتت��اح ملعب مي�سان �سيكون خالل اليام املقبلة بعد ان 

و�سل اىل مراحله النهائية".
واو�س��ح ان "حفل افتت��اح ملعب مي�س��ان �سيكون مثالي��ًا ومميزاً 
بجه��ود كل العاملني، و�سنبعث ر�سالة جميل��ة للعامل باأجمعه عن 

الواقع الريا�سي وال�سبابي يف العراق".

تعر���س م��درب املنتخب الوطن��ي ال�ساب��ق ومدرب 
فري��ق الوح��دات الردين احل��ايل عدن��ان حم��د، اىل 
اعت��داء بال���رشب م��ن قب��ل جماه��ري فريق��ه الت��ي 
ح���رشت اىل التدريب��ات ي��وم ام�س الثن��ني ب�سبب 
نتائ��ج الفريق غ��ري املر�سية للجماه��ري، خ�سو�سًا 
بع��د تعادله الخ��ري مع ذات الراأ�س وع��دم ا�ستغالل 
تع��رث مناف�س��ه الفي�سل��ي.  وق��ال حم��د يف ت�رشيح 
�سحف��ي انه "يرتبط مع الوح��دات بعقد حتى نهاية 
املو�س��م احل��ايل وان م��ا ح��دث يف التدريب��ات يوم 
ام�س مل يتع��دى الرثثرة"، ملوحًا ب�"ال�ستقالة ان مل 
توف��ر له اإدارة الوحدات احلماية الكافية له".  وكان 

الوح��دات ق��د تعادل م��ع فري��ق ذات الراأ�س حل�ساب 
اجلول��ة الع���رشون م��ن مناف�س��ات ال��دوري الردين 
املمت��از ليرتاج��ع للمرك��ز الثال��ث خل��ف كاًل م��ن 
املت�سدر الفي�سلي واجلزيرة الثاين قبل جولتني من 
نهاية ال��دوري الردين. واأ�سار امل��درب العراقي يف 
ت�رشيح��ات �سابقة، اإىل اأنه مرتاح لو�سع فريقه يف 
البطول��ة القارية، واأنه يطم��ح حل�سد لقب قاري هذا 
املو�س��م، حيث ���رشح قائاًل: "الوح��دات يفتقد للقب 
ق��اري، واجلمي��ع يف النادي م��ن اإداري��ني، وجهاز 
فن��ي، ولعبني، وجماهري يدرك��ون اأنه حان الوقت 

حل�سد بطولة كاأ�س الحتاد الآ�سيوي".

ح��دد الحت��اد القط��ري ي��وم الث��اين والع�رشي��ن من 
ايلول املقب��ل موعداً لجراء قرع��ة خليجي 23 الذي 
ت�سيف��ه الدوح��ة للمدة من 22 كان��ون الول ولغاية 
5 كانون الثاين املقبل. وتتجه املوؤ�رشات اىل اقامة 
البطول��ة يف جمموعت��ني حت��ى يف ح��ال ا�ستم��رار 
الكويت��ي حي��ث رفع��ت  ال��دويل لالحت��اد  اليق��اف 
جلن��ة امل�سابق��ات تو�سياته��ا لقام��ة البطول��ة من 
جمموعت��ني ولي�س بنظ��ام ال��دوري. يف غ�سون ذلك 
تراأ���س ط��ارق احم��د رئي�س جلن��ة احل��كام يف احتاد 
الك��رة العراق��ي، الجتم��اع الول للجن��ة احلكام يف 
الحت��اد اخلليج��ي الذي عق��د يف العا�سم��ة القطرية 
الدوح��ة.  وقال احم��د ان "الجتماع ج��رى بح�سور 
ممثل��ي الحت��ادات املن�سوي��ة حت��ت ل��واء الحت��اد 
اخلليجي حيث ج��رت مناق�سة الكثري من المور التي 
تخ���س فئ��ة احل��كام". وا�س��اف ان "اللجن��ة در�ست 

العدي��د من املقرتحات التي من املمكن لها ان ت�سب 
يف م�سلح��ة التحكيم يف الحتاد اخلليجي وبطولته 
املقبل��ة ل �سيما خليج��ي 23 اذ مت رفع تو�سية على 
م�ساركة 3 حكام م��ن كل احتاد واحد للو�سط واثنان 
م�ساع��دان حيث �سيت��م اختيارهم من ح��كام النخبة 
الآ�سيوي��ة او املر�سح��ني للظه��ور يف كاأ���س العامل".  
وتاب��ع ان "اللجنة رفعت تو�سية ب�ساأن اعتماد تقنية 
الفيدي��و يف البطول��ة املقبلة واذا مت��ت املوافقة فان 
ذل��ك �سيعو�س عن ال�ستعان��ة باحلكام الجانب كما 
يف كل م��رة". وا�س��ار اىل ان "اللجن��ة �س��ددت عل��ى 
اعطاء الدور الرئي�س للحكم اخلليجي من خالل ا�سناد 
املباراة النهائية ملن ميتلك مقومات قيادتها اىل بر 
المان"، مبينًا اأن "التو�سيات مت رفعها اىل اجتماع 
اللجنة التنفيذي��ة لالحتاد اخلليجي الذي �سيعقد يوم 

اجلمعة املقبل على هام�س بطولة كاأ�س قطر".

المصري كهربا يسيل لعاب 
كبار الخليج

عبطان: سنبعث رسالة جميلة إلى 
العالم خالل افتتاح ملعب ميسان 

عدنان حمد يتعرض للضرب في األردن

االتحاد القطري يحدد موعد قرعة خليجي 23

  الق��وة اجلوي��ة فر���س ا�سلوبه من��ذ بداية املب��اراة ومتكن 
م��ن الو�س��ول اىل �سب��اك نفط اجلن��وب يف الدقيق��ة الرابعة 
عن طري��ق مهاجمه ال�ساب عماد حم�س��ن، ليوا�سل ال�سقور 
ال�سغط يف مناطق نفط اجلنوب و�سناعة العديد من الفر�س 
املحققة للت�سجي��ل، حيث عاد حم�سن لي�ساعف النتيجة يف 
الدقيق��ة ال�31 من عمر ال�س��وط الول، ليدخل فريق ال�سقور 
اىل غرف��ة تغيري املالب�س ويف جعبتهم هدف��ني. اأما ال�سوط 
الث��اين، ف��اأن جمريات��ه كان��ت م�سابهة نوعا م��ا ملجريات 
ال�س��وط الول، فال�سقور وا�سل ايقاع��ه املرتفع وو�سل اىل 
منطق��ة جزاء نفط اجلنوب يف العديد من املرات، حتى متكن 
متو�س��ط املدي��ان املتاأل��ق اأ�سامة عل��ي من ا�ساف��ة الهدف 

الثال��ث للفريق الزرق يف الدقيق��ة ال�86، لتنتهي املواجهة 
به��ذه النتيج��ة. وبهذا الف��وز رفع القوة اجلوي��ة ر�سيده اإىل 
النقط��ة 45 يف املرك��ز ال�ساد���س، بينم��ا جتم��د ر�سيد نفط 
اجلن��وب عند النقط��ة 27 يف املركز ال���11. ويح�سب لفريق 
الق��وة اجلوية ومل��درب الفريق با�سم قا�س��م حتديداً متكنهم 
م��ن و�س��ع الزم��ة املالية جانب��ًا والرتكي��ز يف املباريات 
وال�ستم��رار بح�سد النت�س��ارات. وقال قا�س��م يف ت�رشيح 
خا�س ل�)اجلورنال( اإن "المور املعنوية مهمة جداً بالن�سبة 
لالعب��ني، كونهم ميتلكون ثقافات متباين��ة، ونحن بدورنا 
نوؤك��د اأن الولء للفريق وللجمهور م�ساألة مهمة جداً ولعبي 
القوة اجلوية اظهروا تعاونًا كبرياً يف هذا اجلانب وي�سكرون 
عل��ى ه��ذا الم��ر، خا�س��ة وه��م حتمل��وا 9 ا�سه��ر م��ن دون 
ا�ست��الم حقوقه��م املادية وهي فرتة طويل��ة، لكن رغم ذلك 

حقق��وا لقب كاأ�س الحتاد ال�سي��وي". واأ�ساف اأن "امل�سكلة 
لي�س��ت م�سكل��ة الدعم املادي لدارة الق��وة اجلوية، فالدارة 
تب��ذل جهد كبري من اجل توف��ري م�ستحقات الالعبني، ال ان 
امل�سكلة هي م�سكلة وزارة الدفاع وامل�سوؤولني عن الريا�سة 
العراقي��ة ب�سكل عام، وهذا مامل�سته من خالل عملي املو�سم 
املا���س م��ع نادي الزوراء وه��ذا املو�سم مع الق��وة اجلوية، 
ف��اذا مل ن�ستطع معاجل��ة م�سكلة املنتخ��ب الوطني والكادر 
التدريبي، فليتفت امل�سوؤولني اىل الندية العمالقة ومعاجلة 
م�ساكله��ا"، مت�سائ��اًل: "اذا مل متتل��ك الندي��ة اجلماهريي��ة 

مالعب وميزانية ثابتة فكيف �سنطور الكرة العراقية؟".
اأم��ا فريق الزوراء، فهو يختلف عن ح��ال القوة اجلوية، لن 
الفري��ق مل ي�ستط��ع حتقي��ق النت�س��ار يف ث��الث مواجهات 
متتالية، وكان اخرها ام��ام كربالء والتي انتهت بالتعادل 

ال�سلبي يف املباراة التي احت�سنها ملعب كربالء الدويل.
النوار���س انت���رش اآ�سيوي��ًا يف مواجه��ة ال�سوي��ق العم��اين، 
ولكن��ه مل يتمك��ن م��ن ا�ستعادة نغم��ة النت�س��ارات حمليًا، 
وال�سبب يكمن يف ارهاق لعبي النوار�س وت�ستيت تركيزهم 
ب��ني البطول��ة املحلية والقارية. م��درب الفريق ع�سام حمد 
"الالعب��ني  اإن  ل�)اجلورن��ال(  ق��ال يف ت�رشي��ح مقت�س��ب 
مازال��وا يعان��ون م��ن الره��اق ب�سب��ب توقي��ت مباري��ات 
ال��دوري املتقارب��ة جداً من توقيت مباري��ات كاأ�س الحتاد 
ال�سي��وي"، مبين��ًا اأنه "طال��ب بتاأجيل مب��اراة كربالء لكن 
جلن��ة امل�سابق��ات يف احتاد الكرة رف�س ه��ذا المر". وبهذا 
التعادل رفع الزوراء ر�سيده اىل النقطة 42 باملركز الثامن 
بينم��ا رفع كرب��الء ر�سيده اىل النقط��ة 25 باملركز الثالث 

ع�رش.

وا�صل فريق القوة اجلوية 
حتدي االزمة االقت�صادية 

التي مير بها الفريق ومتكن 
من ح�صد االنت�صار الرابع 

على التوايل حني انت�صر 
على �صيفه نفط اجلنوب 

بثالثية بي�صاء، يف الوقت 
الذي مازال فريق الزوراء 

يفتقد للفوز للمباراة الثالثة 
على التوايل حمليًا بتعادله 

�صلبيًا مع كربالء من دون 
اهداف.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

اك��د م���رشف فري��ق ال�رشطة بك��رة الق��دم علي 
ال�سحم��اين، عل��ى تلم���س اجله��از الفن��ي لك��رة 
القيث��ارة اخل�رشاء النتائج املتوخاة من اقامة 
املع�سكر التدريبي يف حمافظة اربيل والو�سول 
اىل اله��داف املر�سومة ل�ستثم��ار فرتة توقف 
امل�سابقة الت��ي �ستدور عجلتها من جديد مطلع 

ال�سهر املقبل. 
وقال ال�سحماين يف بيان ن�رشه املوقع الر�سمي 
لنادي ال�رشطة وتابعت��ه )اجلورنال( اإن "اإدارة 
ن��ادي ال�رشط��ة اجتمع��ت م��ع اجله��از الفن��ي 
لك��رة ال�رشطة بغية درا�س��ة املعطيات اخلا�سة 
بالف��رتة املقبل��ة م��ن املناف�سة وكيفي��ة تعزيز 
النتائ��ج اليجابية الت��ي ظفر به��ا الفريق بعد 
احل�س��ول عل��ى العالم��ة النقطي��ة الكاملة من 
اجل��ولت الربعة املا�سية، حيث متت املوافقة 

عل��ى ادخ��ال الفري��ق اىل مع�سك��ر تدريب��ي يف 
اربيل". 

وا�س��اف اأن "امل��الك التدريب��ي بقي��ادة ناظم 
�ساك��ر ك�س��ف ع��ن و�س��ول املع�سك��ر اىل ن�سبة 
كب��رية م��ن اله��داف املر�سومة ل��ه، خ�سو�سًا 
عل��ى �سعيد اجلان��ب البدين، حيث م��ن املوؤمل 
ان يتم انهاءه والعودة اىل العا�سمة بغداد يوم 

اجلمعة املقبل". 
ال�سحماين ويف ختام حديثه ك�سف عن "توجيه 
ادارة ن��ادي ال�رشط��ة خطابًا ر�سمي��ًا اىل جلنة 
امل�سابق��ات يف الحت��اد العراق��ي بك��رة القدم 
مفادة �رشورة انه��اء ملف املباريات املوؤجلة 
من اج��ل ان تكون فر�س املناف�س��ة على اللقب 
مت�ساوية بني جميع الف��رق وتفادي اي �سكوك 
ق��د حت��وم ح��ول مو�س��وع التالع��ب بالنتائج 
اقام��ة  قناع��ة  اىل  الف��رق  بع���س  و�س��ول  او 

املباريات كا�سقاط فر�س ل اكرث".

اأف��اد م�س��در داخ��ل اروقة الحت��اد العراق��ي لكرة 
الق��دم، باأن �سقف املبلغ املايل الذي حتدده اللجنة 
الوملبي��ة، يهدد �سفقة التعاقد م��ع مدرب اأجنبي، 
لفت��ًا اإىل اأن الحت��اد قد يلج��اأ اىل املدرب املحلي 
ليقود املنتخب الوطني يف املباريات املتبقية من 
الت�سفي��ات املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 2018. 
"�سق��ف املبل��غ  اإن  وق��ال امل�س��در ل�)اجلورن��ال( 
امل��ايل ال��ذي حتدده اللجن��ة الوملبية يه��دد فكرة 
التعاق��د م��ع مدرب اجنب��ي لقيادة ا�س��ود الرافدين 
يف الت�سفي��ات ال�سيوية املوؤهل��ة لنهائيات كاأ�س 
الع��امل 2018". واأ�س��اف اأن "جلن��ة املنتخب��ات 
الجان��ب  املدرب��ني  عم��ل  �س��ري  تدر���س  مازال��ت 
املر�سح��ني لقي��ادة املنتخ��ب الوطني"، لفت��ًا اإىل 
اأن "اللجن��ة �ستقدم مر�سحني اثنني فقط كي يختار 
الحت��اد العراق��ي احدهما لقي��ادة ا�س��ود الرافدين 

يف املرحل��ة املقبل��ة". وتابع اأن��ه "يف نهاية المر 
ق��د يلجاأ الحت��اد العراق��ي اىل التعاق��د مع مدرب 
حملي ليكون ح��اًل موؤقتًا، يف حال مل يقبل املدرب 
اأن  العراق��ي"، مبين��ًا  الحت��اد  الجنب��ي بعر���س 
"الحت��اد يرغب بالتعاقد مع م��درب اجنبي يلبي 
طموحات اجلماهري العراقية ولكن يف الوقت نف�سه 
يجب النظر اىل المور املادية التي قد ت�سكل عائقًا 
كبرياً اأمام عقد ال�سفق��ة". واو�سح امل�سدر –الذي 
ف�س��ل ع��دم الك�سف عن ا�سم��ه- اأن "�سق��ف املبلغ 
امل��ايل الذي �ست�سعه اللجن��ة الوملبية لن يتجاوز 
مبل��غ ال�مليون دولر"، مت�سائاًل: هل �ستكون كافية 
للتعاق��د مع م��درب كبري وذو خ��ربة دولية". ويعد 
اليط��ايل وال��رت زينغ��ا والربازيلي باكيت��ا الوفر 
حظوظ��ًا لتدريب ا�س��ود الرافدين، فيم��ا مت تر�سيح 
ا�سم م��درب النفط ح�سن احمد ومدرب القوة اجلوية 
با�سم قا�سم كخيار احتياطي يف حال ف�سلت �سفقة 

املدرب الجنبي.
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