
بح��ث اإبراهي��م النم��ر، االأم��ن الع��ام الحت��اد 
االإم��ارات لك��رة الق��دم بالوكال��ة، اال�ستع��دادات 
اخلا�س��ة بالتح�س��رات ال�ست�ساف��ة مباري��ات 
 23 حت��ت  ملنتخب��ات  االآ�سيوي��ة  الت�سفي��ات 
�سن��ة، واخلا�س��ة مبجموعة املنتخ��ب االإماراتي 
االأوملب��ي، والت��ي ت�ست�سيفه��ا مدين��ة العن يف 

الفرتة من 19 وحتى 23 يوليو/ متوز املقبل.
وت�سم جمموعة "االأبي���ض االأوملبي"، منتخبات 
لبنان ونيب��ال واأوزبك�ستان، واطلع االأمن العام 
بالوكالة، عل��ى عر�ض قدمه فري��ق العمل، حول 
التح�سرات املتعلقة با�ست�سافة هذه الت�سفيات 

املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ض اآ�سيا حتت 23 �سنة.
وتن��اول االجتم��اع التح�سرات، م��ن مقر اإقامة 
بعث��ات املنتخب��ات االأربعة للمجموع��ة الرابعة، 
ومق��ر اإقامة ممثلي االحت��اد االآ�سي��وي واحلكام 
الت��ي  واملالع��ب  الر�سمي��ة،  البعث��ات  وممثل��ي 
�ستجرى عليه��ا املباريات الر�سمي��ة، باالإ�سافة 
اإىل مالع��ب التدريب��ات، وخمتل��ف التح�س��رات 
االأخ��رى الت��ي ت�سم��ن جن��اح ا�ست�ساف��ة ه��ذه 
الت�سفي��ات مبا ين�سج��م وال�سمع��ة العاملية التي 

تتمت��ع بها االإم��ارات يف ا�ست�ساف��ة امل�سابقات 
والبط��والت الريا�سية. واأكد النمر، اإن فريق عمل 
الت�سفي��ات االآ�سيوي��ة للمجموع��ة الرابع��ة حتت 
23 �سن��ة، يعمل بالتن�سيق مع االحتاد االآ�سيوي 
ومبتابعة وتوجيهات املهند�ض مروان بن غليطة 
رئي���ض احت��اد الك��رة، والت��ي تتلخ���ض بتوف��ر 
كل اأ�سب��اب النج��اح له��ذه اال�ست�ساف��ة املهمة، 
م�سراً اإىل اأن��ه مت التوجيه بالتوا�سل مع �رشكاء 
االحت��اد ورعات��ه وخمتل��ف االأط��راف املعني��ة 
بتوزي��ع االأدوار و���رشورة تكات��ف كل اجله��ود 
والعم��ل ب��روح الفريق الواح��د ل�سم��ان النجاح 
والتمي��ز لهذه الت�سفيات. وح���رش االجتماع كل 
من اأحمد به��ادر االأمن الع��ام امل�ساعد لل�سوؤون 
االإداري��ة واملالية بالوكالة، وعب��د القادر ح�سن 
الناط��ق  اجل�سم��ي  وح�س��ن  املنتخب��ات،  مدي��ر 
الر�سم��ي با�سم احت��اد الكرة مدي��ر اإدارة االإعالم 
الرقم��ي والت�سوي��ق، اإىل جان��ب ح�س��ور ممثلن 
عن االإدارات واالأق�سام. واقيمت قرعة الت�سفيات 
يف �سه��ر اآذار املا�س��ي حي��ث و�سع��ت الع��راق 
واأفغان�ست��ان  البحري��ن  منتخب��ات  جان��ب  اىل 

وال�سعودي��ة "الدول��ة امل�سيف��ة"، حي��ث يوا�سل 
املنتخب الوطني العراقي ا�ستعداداته للت�سفيات 
التمرين��ات وزي��ادة ع��دد  م��ن خ��الل تكثي��ف 
املع�سك��رات التدريبي��ة للو�س��ول اىل اجلاهزي��ة 
املطلوب��ة. وكان م��درب املنتخ��ب االوملبي عبد 

الغن��ي �سهد قد او�سح خالل الفرتة املا�سية، اأنه 
رف���ض خو�ض لقاء ودي مع املنتخب البحريني، 
ك��ون املنتخب��ان يلعب��ان يف نف���ض املجموع��ة 
م��ن الت�سفي��ات. �سم��ت اأول خم���ض جمموعات 
منتخب��ات دول غرب ا�سيا ففي املجموعة االأوىل 

اإيران وعمان و�رشيالن��كا وقرغيز�ستان "الدولة 
امل�سيف��ة"، واملجموع��ة الثاني��ة.. ، واملجموعة 
الثالث��ة.. �سوري��ة والهن��د وتركمان�ست��ان وقط��ر 
الرابع��ة..  املجموع��ة  و  امل�سيف��ة"  "الدول��ة 
واأوزبك�ستان ولبن��ان ونيبال واالإمارات "الدولة 
االأردن  اخلام�س��ة..  واملجموع��ة  امل�سيف��ة"، 
وطاجيك�ست��ان وبنغالد���ض وفل�سط��ن "الدول��ة 
اأربع��ون  الت�سفي��ات  امل�سيف��ة".  وي�س��ارك يف 
منتخب��ًا مت تق�سيمها على ع�رش جمموعات بحيث 
ت�س��م كل جمموع��ة اأربع��ة منتخب��ات ويتاأه��ل 
للنهائيات �ساحب املركز االأول من كل جمموعة 
اإىل جان��ب اأف�سل خم�سة منتخب��ات حت�سل على 
املرك��ز الث��اين يف املجموع��ات الع�رش علم��ًا اأن 
الت�سفي��ات تق��ام خ��الل الفرتة م��ن 19 اإىل 23 
ال�س��ن  منتخ��ب  اأن  ورغ��م   .2017 حزي��ران 
م�ست�سيف النهائي��ات ح�سل على بطاقة التاأهل 
املبا���رش اإال اأن االحت��اد ال�سيني لك��رة القدم اأكد 
رغبت��ه يف م�ساركة فريقه بالت�سفيات وبالتايل 
يف ح��ال ح�سول��ه على اإح��دى بطاق��ات التاأهل 
ف��اإن �ساد���ض اأف�سل فري��ق يح�سل عل��ى املركز 

الثاين �سوف يتاأهل للنهائيات. اأما منتخبات 
�رشق اآ�سيا فج��اءت يف املجموعة ال�ساد�سة التي 
�سمت اأ�سرتاليا و�سنغاف��ورة وبروناي وميامنار 
ال�سابع��ة..  واملجموع��ة  امل�سيف��ة”  الدول��ة   ”
الو���ض وال�س��ن تايبي��ه وهون��غ كون��غ كوري��ا 
الدميقراطي��ة ” الدول��ة امل�سيف��ة” واملجموع��ة 
الثامنة.. اإندوني�سيا وماليزيا ومنغوليا وتايالند 
” الدولة امل�سيفة” واملجموعة التا�سعة.. كوريا 
اجلنوبي��ة وتيم��ور ال�رشقية وم��اكاو وفيتنام ” 
الدولة امل�سيفة ” واملجموعة العا�رشة.. اليابان 
اأح��داث  وال�س��ن وكمبودي��ا والفلب��ن. وتق��ام 
البطول��ة يف التا�سع من كانون االأول 2018 يف 
ال�س��ن مب�سارك��ة 16 منتخبًا ي�سم��ون العبن 

من مواليد 1995 وما بعد هذا التاريخ.
يذك��ر اأن الن�سخ��ة االأوىل م��ن بطولة كاأ���ض اآ�سيا 
للمنتخب��ات االأوملبي��ة اأقيم��ت ع��ام 2014 يف 
�سلطن��ة عم��ان وح�س��ل عل��ى لقبه��ا املنتخ��ب 
العراقي فيما اأقيمت الن�سخة الثانية يف قطر عام 
2016 وكان��ت موؤءهلة الأوملبي��اد ريو 2016 

وح�سل على لقبها املنتخب الياباين.

صداع المدرب األجنبي

 من��ح ح�س��ام البدري، املدي��ر الفني لفري��ق االأهلي امل�رشي ثالثة مدربين أجانب على رادار اتحاد كرة القدم والمفاوضات الرسمية ستبدأ قريبًا
لك��رة الق��دم، ال�سوء االأخ���رش لرحيل العب��ه ال�ساعد، نا�رش 
ماهر، اإىل فريق فياريال االإ�سباين، يف املو�سم املقبل. وتلقى 
ا ر�سمًيا لق�ساء فرتة معاي�سة يف فياريال خالل  ماه��ر عر�سً
مايو/ اآيار املقبل، بعدما لفت الالعب اأنظار م�سوؤويل الفريق 
االإ�سب��اين. واأب��دى البدري عدم ممانعت��ه يف رحيل ماهر، يف 
ح��ال اجتي��ازه االختب��ارات الفني��ة والبدني��ة يف فياري��ال، 
خا�س��ًة اأن الالع��ب خارج قائمة الفري��ق يف املو�سم احلايل، 
حي��ث اأُعر اإىل نادي برتوجي��ت. وكان نا�رش ماهر قد تاألق 
ب�س��كل الفت يف بطولة كاأ���ض االأمم االإفريقي��ة لل�سباب حتت 
20 عاًم��ا، الت��ي اأُقيم��ت يف زامبي��ا خالل فرباي��ر/ �سباط 
املا�س��ي. واأك��د ماه��ر يف ت�رشيح��ات �سحفي��ة اأن "عر�ض 
فياري��ال االإ�سباين جاء عن طريق �رشكة ت�سويق بعد متابعته 
خ��الل بطولة اأمم اإفريقي��ا لل�سباب يف �سه��ر فرباير املا�سي 
الت��ي اأقيم��ت يف زامبيا، حي��ث ح�رش للبطولة اأح��د مندوبي 

الفريق االإ�سباين". 

ح��دد االحتاد االآ�سيوي يوم الثالث��ن من �سهر مايو / اآيار املقبل، 
موع��دا الإج��راء قرعة بطولة اأندي��ة اآ�سيا، والتي �ستق��ام يف مدينة 
هو�س��ي منه الفيتنامية خالل املدة م��ن التا�سع ع�رش اإىل الثالثن 
م��ن �سهر يوليو/ متوز املقبل ومب�سارك��ة 14 ناديا، فيما و�سعت 
ن��ادي نفط الو�س��ط يف امل�ستوى االول.وق��ال املحا�رش يف قانون 
اللعب��ة علي عي�سى يف ت�رشيحات �سحفي��ة اإن "االحتاد االآ�سيوي 
و�سع ن��ادي نفط الو�سط لكرة ال�ساالت و�سي��ف البطولة ال�سابقة 
اإىل جانب اأندية ثاي �سون نام الفيتنامي و�رشيكر اأو�ساكا الياباين 
وجونب��ور التايالن��دي يف امل�ست��وى االأول م��ن ب��ن املجموعات 
االأربعة".واأ�س��اف اأن "االأول والثاين م��ن كل جمموعة يرت�سح اإىل 
دور الثماني��ة، وتلع��ب الفرق املتاأهلة بطريق��ة التقاطع االأول مع 
الثاين والثاين م��ع االأول )و�سوف يحدد الحقا تقاطع املجموعات 
اأثن��اء اإج��راء القرعة".ومتك��ن عندليب الفرات يف الع��ام املا�سي، 
م��ن الو�س��ول اإىل املب��اراة النهائي��ة وكان قاب قو�س��ن اأو اأدنى 
من خطف اللقب ل��وال خ�سارته اأمام نادي ناجويا اأون�زش الياباين 
ب��ركالت اجل��زاء الرتجيحية  5 - 6 بعد اأن انته��ى الوقت االأ�سلي 
بالتع��ادل  3 - 3.واجلدي��ر بالذكر اأن الع��راق وللمرة الثانية على 
الت��وايل ي�سنف �سمن دول امل�ست��وى االأول يف بطولة اأندية اآ�سيا، 
بع��د اأن ح�سل نادي نفط الو�س��ط لكرة ال�ساالت ويف اأول م�ساركة 
ل��ه على املركز الرابع يف البطولة التي احت�سنتها مدينة اأ�سفهان 

االإيرانية قبل عامن.

اأ�س��در االحت��اد ال�سع��ودي لك��رة القدم، ق��راًرا مبنع 
املدرب��ن الوطنين املرتبطن بعق��ود مع االحتاد، 
م��ن الظه��ور يف الربام��ج الريا�سي��ة عل��ى القنوات 

الف�سائية لتحليل املباريات املحلية اأو اخلارجية.
وقال بيان �سادر عن االحتاد ال�سعودي اإن "االحتاد 
قرر من��ع املدربن الوطني��ن املرتبطن بعقود مع 
االحت��اد، م��ن الظه��ور يف الربام��ج الريا�سي��ة على 
القن��وات الف�سائي��ة لتحلي��ل املباري��ات املحلية اأو 

اخلارجية"، مبينة اأن "ذلك االمر يخل بعملهم".
واك��د االحتاد باأنه "�ستتم حما�سبة اأي مدرب وطني 
يخال��ف هذا الق��رار". وجاء الق��رار -بح�سب و�سائل 

اإعالمي��ة- عل��ى "خلفي��ة ظه��ور م��درب املنتخ��ب 
الناق��ل  م��ع  ال�سه��ري،  �سع��د  لل�سب��اب،  ال�سع��ودي 
الر�سم��ي للم�سابقات ال�سعودي��ة لتحليل املناف�سات 
املحلية، ب��داًل من الرتكيز عل��ى ا�ستعدادات منتخب 
اململكة لبطولة كاأ�ض الع��امل التي �ستقام يف كوريا 
اجلنوبي��ة، ال�سهر املقب��ل". ويف �سي��اق مت�سل، اأكد 
"احتاد الكرة ت�سليم العبي منتخب ال�سباب مكافاأة 
التاأهل اإىل كاأ�ض الع��امل، البالغة 65 األف ريال لكل 
العب". وكانت قرع��ة ت�سفيات كاأ�ض اآ�سيا لل�سباب، 
قد اوقعت املنتخب ال�سعودي يف املجموعة الرابعة، 

اىل جانب منتخبات اليمن وتركمان�ستان والهند.

  ت�ستاأن��ف مباريات اجلولة الرابعة من امل�سد�ض 
الذهب��ي، الي��وم، باإقامة مبارات��ن، حيث جتمع 
املباراة االوىل ب��ن فريقي امليناء والكرخ على 
القاعة االوملبية، فيما يالقي فريق النفط �سيفه 

فريق الكهرباء على قاعة ملعب ال�سعب.
ويطمح فريق امليناء بتحقيق الفوز االول له يف 
امل�سد�ض الذهبي بعدم��ا خ�رش يف اجلولة االوىل 
من امل�سد�ض الذهبي امام فريق ال�رشطة بنتيجة 
)80-97( ، وخ�رش يف اجلولة الثانية من النفط 
بنتيج��ة )75 - 90(، حيث مت تاجيل مباريات 
اجلول��ة الثالثة التي تزامنت مع ذكرى ا�ست�سهاد 

االمام الكاظم )ع(.
بينما ياأمل فريق الكرخ هو االخر بتحقيق فوزه 
االول اي�س��ًا، بعدم��ا مني بهزميت��ن امام النفط 

بنتيجة )99 - 88 ( وامام نفط اجلنوب بنتيجة 
بالق��ي  االخ��رى،  املواجه��ة  ويف   .)-83  85(
النفط ال�ساعي للتويج باللقب، فريق الكهرباء يف 

مواجهة مثرة حتت�سنها قاعة ملعب ال�سعب.
النف��ط ي�سر بخطى ثابتة نح��و التتويج باللقب، 
وياأم��ل بتحقي��ق الف��وز الثالث ل��ه يف امل�سد�ض 
الذهبي، حيث فاز يف مباراته االوىل امام الكرخ 
بنتيج��ة )99 - 88 ( ، ومتك��ن م��ن الف��وز على 

امليناء يف اجلولة الثانية بنتيجة )75 - 90(.
اأمام الكهرباء، فهو يبح��ث عن االنت�سار االول، 
عق��ب خ�سارت��ه يف اجلول��ة االوىل ام��ام نف��ط 
اجلن��وب بنتيج��ة)75-80(، وخ���رش كذلك من 
ال�رشطة يف اجلولة الثانية امام ال�رشطة بنتيجة 

.)87 - 84(

العب األهلي المصري يقترب 
من فياريال االسباني

صاالت نفط الوسط في المستوى 
األول بالقرعة اآلسيوية

السعودية تمنع المدربين من تحليل المباريات

مواجهتان مثيرتان في المسدس الذهبي للدوري السلوي 

وق��ال م�سدر داخ��ل اأروقة االحت��اد العراق��ي ل�)اجلورنال( 
اإن "جلن��ة املنتخبات انه��ت اجتماعها وقدم��ت تو�سياتها 
لالحت��اد العراقي لكرة القدم، ور�سح��ت ثالثة ا�سماء لقيادة 
ا�س��ود الرافدي��ن خالل الف��رتة املقبل��ة"، مبين��ًا اأن "اللجنة 
او�ست االحتاد ب�رشورة التعاقد مع احد املدربن االجانب 
املر�سح��ن وت��رك خي��ار امل��درب املحل��ي". واأ�س��اف اأن 
"اللجن��ة در�ست ب�سكل مكثف ال�سر الذاتية جلميع اال�سماء 
املقدمة والذين و�سل عددهم اىل 13 ا�سمًا، وا�ستقرت اأخراً 
عل��ى ثالثة ا�سماء وه��م االرجنتيني كالدي��رون والربازيلي 
اجنو���ض وااليطايل زنغا"، م�س��راً اإىل اأن "املدرب االيطايل 
زاكاروين كان �سم��ن املر�سحن اي�سًا، اإال ان االخر رف�ض 

فك��رة تدري��ب املنتخ��ب الوطن��ي، ب�سب��ب ع��دم رغبت��ه يف 
املج��يء اىل الع��راق، حي��ث يعد ه��ذا ال���رشط ا�سا�سيًا وغر 
قاب��ل للنقا�ض من قبل االحت��اد العراقي". وتابع اأن "رئي�ض 
االحت��اد العراق��ي عب��د اخلال��ق م�سع��ود �سيب��داأ ر�سمي��ًا يف 
املفاو�سات م��ع احد املدربن الثالث من اجل التعاقد معه 
لقي��ادة ا�سود الرافدين يف اال�ستحقاقات املقبلة"، الفتًا اإىل 
اأن��ه "من املرج��ح اأن تبداأ املفاو�سات خ��الل الفرتة القليلة 
املقبل��ة وكحد اق�س��ى بعد اجتم��اع كونغر���ض الفيفا الذي 
�سيعق��د يف ال���11 من ال�سه��ر املقبل". وتب��دو فكرة االحتاد 
يف التعاق��د مه��ع امل��درب االجنب��ي ج��ادة ج��داً، م��ن اأجل 
امت�سا���ض غ�س��ب اجلماهر العراقية الت��ي طالبت االحتاد 
باجراء اال�سالحات، ولكن تبقت م�ساألة توفر املبلغ املايل 
ال��الزم للتعاقد مع املدرب االجنبي، ف��اأن مل تتمكن اللجنة 

االوملبي��ة او وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة م��ن توف��ر مبل��غ 
م��ايل يكون كافيًا المت��ام ال�سفقة فاأن م�ساأل��ة التعاقد مع 
مدرب اجنب��ي "قدير" �ستكون �سعبة للغاي��ة، لوهذا ال�سبب 
ف��اأن احتاد الكرة قد يلج��اأ اىل التعاقد مع احد مدربي اوربا 
ال�رشقي��ة او اللج��وء اىل خي��ار امل��درب املحلي ال��ذي يبدو 
وارداً ج��داً. ول��و نظرن��ا اىل اال�سماء املر�سحة ف��اأن املدرب 
االرجنتين��ي كالدريون هو االف�س��ل، وكذلك زينغا قد يكون 
خياراً جيداً، ولكن مبا ان كرة القدم تتكلم بلغة االموال، فاأن 
ميزاني��ة االحتاد هي التي تر�سم مالمح املدرب، الأن م�ساألة 
اإقناع املدرب االجنبي يف القدوم اىل العراق �ستكون �سعبة 
وحتت��اج اىل توف��ر كاف��ة و�سائ��ل الراحة من �سك��ن وامور 
لوج�ستي��ة اخ��رى، واالهم م��ن ذلك عدم تدخ��ل االحتاد يف 
عمل��ه كما ح�سل مع املدرب الربازيلي زيكو. جتربة املدرب 

االجنب��ي جنحت ب�سكل كب��ر يف اخلليج العربي وقارة اآ�سيا 
ب�س��كل ع��ام، فلو نظرن��ا اىل مت�س��دري املجموعتن االوىل 
والثاني��ة يف ت�سفي��ات اآ�سيا املوؤهلة لكاأ���ض العامل 2018 
فهما منتخب��ا ال�سعودية واي��ران، وكال املنتخبن يعتمدان 
عل��ى مدرب��ن اأجانب، ف��االول يقوده الهولن��دي برت فان 
مارفيك، والثاين يقوده املدرب الربتغايل كارلو�ض كرو�ض.
مقوم��ات جناح املدرب االجنبي يف ظ��ل الو�سع الراهن قد 
ت�س��ل اىل %50، ك��ون الع��راق يلعب خ��ارج ار�سه وكذلك 
ف��اأن العبي املنتخب الوطني احلالي��ن يحتاجون اىل عمل 
كب��ر من اج��ل التاأقلم مع خطط امل��درب اجلديد، ولي�ض من 
امل�ستبعد ان يقوم املدرب بثورة كبرة يف ت�سكيلة املنتخب 
الوطن��ي، ا �سيحت��اج اىل عام��ن عل��ى اق��ل تقدي��ر لتظه��ر 

ب�سماته على الفريق. 

رفعت جلنة املنتخبات 
تو�صياتها اىل االحتاد 

العراقي لكرة القدم، 
ور�صحت 3 مدربني اجانب 

لقيادة املنتخب الوطني 
يف املباريات املتبقية من 

الت�صفيات املوؤهلة لنهائيات 
كاأ�س العامل 2018 ومن 

اأجل اال�صتعداد املبكر 
لنهائيات اآ�صيا يف االمارات 

االحتاد  �صيبداأ  فيما   ،2019
مفاو�صاته الر�صمية مع 

املدربني املر�صحني قريبًا.  

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

ي�ستقبل فريق القوة اجلوية �سيفه فريق نفط الو�سط 
يف لق��اء موؤج��ل �سمن ال��دور التا�سع م��ن املرحلة 
االوىل لل��دوري العراق��ي املمت��از لكرة الق��دم، غداً 
اجلمع��ة، فيم��ا يواج��ه فريق ال��زوراء �سيف��ه نفط 
اجلن��وب يف لقاء موؤج��ل يف غطار ال��دور ال�ساد�ض 
م��ن املرحلة الثانية.فريق ال�سقور يدخل املواجهة 
مبعنوي��ات وروحي��ة عالي��ة، حي��ث حق��ق العالمة 
الكامل��ة يف املباريات االربع االخرة من البطولة، 
ناهي��ك عن احياء اماله يف كاأ�ض االحتاد اال�سيوي 

بفوزه على ال�سفاء اللبناين بهدفن نظيفن.
و�سيح��اول م��درب الفري��ق با�سم قا�سم م��ن تدوير 
ت�سكيلته جتنبًا لالرهاق من اجل اال�ستعداد االمثل 
ملواجه��ة احل��د البحرين��ي يف اجلول��ة االخرة من 
دوري جمموع��ات كاأ�ض االحت��اد اال�سوي اال�سبوع 
املقبل.وم��ن جانب��ه، ي�سعى فريق نف��ط الو�سط اىل 

ا�سع��ال ال���رشاع عل��ى �س��دارة الرتتي��ب وت�سييق 
اخلن��اق على النف��ط وال�رشطة، حي��ث تطمح كتيبة 
اي��وب اودي�س��و بتاأكيد قدرتها عل��ى املناف�سة على 
اللقب حتى الرمق االخر من البطولة.ويحتل القوة 
اجلوي��ة املرك��ز ال�ساد���ض بر�سيد 45 نقط��ة، فيما 
يح��ل نف��ط الو�س��ط يف املرك��ز الثال��ث بر�سيد 53 

نقطة.
ويف مب��اراة اخرى، �سيحاول فريق الزوراء اخلروج 
م��ن ازم��ة النتائ��ج ال�سلبي��ة حملي��ًا والع��ودة اىل 
نغم��ة االنت�سارات الت��ي غابت ع��ن الفريق لثالث 
مباري��ات متتالي��ة، ويف ه��ذا ال�س��دد ف��اأن ادارة 
النوار�ض جددت ثقتها مب��درب الفريق ع�سام حمد 
ووعدته بتق��دمي الدعم الكايف لتج��اوز املحنة.اأما 
فري��ق نف��ط اجلنوب، فه��و ي�سعى اىل ت��اليف تكرار 
الهزمي��ة الكب��رة التي تلقاه��ا امام الق��وة اجلوية 
يف اجلولة املا�سية، وكذلك ا�ستغالل الفرتة ال�سيئة 

للزوراء من اجل خطف نقاط الفوز يف املواجهة.

ق��ررت اإدارة ال��زوراء، التم�س��ك مب��درب الفري��ق 
احلايل ع�س��ام حمد وقيادة الفري��ق فيما تبقى 
م��ن املباري��ات يف ال��دوري العراق��ي املمت��از 
وكاأ�ض العراق وكاأ���ض االحتاد االآ�سيوي، موؤكدة 
على توفر كافة م�ستلزمات الدعم لعودة الفريق 
اىل �سك��ة االنت�سارات وتخطي االنتكا�سة. وقال 
م�س��در يف اإدارة الزوراء ل�)اجلورنال( اإن "اإدارة 
ال��زوراء اجتمع��ت بال��كادر التدريب��ي للفري��ق 
وا�ستمع��ت لوجه��ات نظ��ر املدرب ع�س��ام حمد 
ومربرات��ه لرتاج��ع نتائ��ج النوار���ض يف االآونة 
االخ��رة، ف�سال عن خط��ط امل��درب امل�ستقبلية 
للخروج م��ن االزمة التي يعاين منها الفريق يف 
االون��ة االخ��رة". واأ�س��اف اأن "االدارة اقتنعت 
بوجه��ة نظر حمد، وق��ررت جتديد الثقة بالكادر 
التدريبي ومنحه الفر�سة كاملة من خالل تقدمي 

الدعم الالزم لعودة الفريق اىل �سكة االنت�سارات 
يف الدوري العراقي واكمال امل�سوار الناجح يف 
كاأ���ض االحتاد اال�سيوي وكاأ���ض العراق". وتابع 
اأن "االجتم��اع ح���رشه رئي���ض ن��ادي ال��زوراء 
ف��الح ح�سن واع�س��اء ادارة الن��ادي، باال�سافة 
االجتم��اع،  ه��ذا  و�سب��ق  الفن��ي".  اجله��از  اىل 
اجتم��اع اخ��ر ب��ن ادارة الن��ادي م��ع رابط��ة 
م�سجع��ي الزوراء الذي��ن طالب��وا االدارة بتوفر 
كل اجله��ود املمكن��ة من اجل ع��ودة الزوراء اىل 
التاألق وا�ستع��ادة الروح ، واك��دوا على ا�ستمرار 
م�ساندته��م للفريق مما يعرب ع��ن مدى حر�سهم 
ورغبته��م يف دعم ناديهم ب�سكل دائم. وانت�رشت 
العديد م��ن التقارير ال�سحفي��ة التي ا�سارت اىل 
ني��ة ال��زوراء يف التعاق��د م��ع م��درب املنتخب 
الوطن��ي ال�سابق را�سي �سني�س��ل من اجل قيادة 
الفريق يف املرحل��ة املقبلة، ولكن اإدارة الزوراء 

ابدت مت�سكها التام مبدربها احلايل. 

االتحاد اإلماراتي يبحث تحضيرات استضافة التصفيات اآلسيوية للمنتخبات األولمبية

الصقور والنوارس في بروفة أخيرة قبل المعترك اآلسيوي إدارة الزوراء تتمسك بالمدرب عصام حمد
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