
مر�شح��ًا  املو�ش��م  اجلزي��رة  ن��ادي  يدخ��ل  مل 
لتحقي��ق لق��ب دوري اخللي��ج العرب��ي، ومل يكن 
اأ�شد املتفائل��ن يتوقع اأن يحقق "فخر اأبوظبي" 
اأك��ر عدد من النق��اط يف تاريخ امل�شابقة، اأو اأن 
ي���رب كل من يقف يف طريقه بنتائج قيا�شية، 
لكنه يف النهاية خال��ف جميع التوقعات وحقق 
لق��ب ال��دوري للم��رة الثاني��ة يف تاريخ��ه ع��ن 
ج��دارة وا�شتحق��اق.  بداي��ة "فخ��ر اأبوظبي" يف 
ال��دوري كانت مب���رة، حيث مل يخ���ر يف اأول 
10 مباري��ات، ف��از ب�8 وتع��ادل باثنتن )26 
نقط��ة(، قب��ل اأن يخ���ر م��ن م�شيف��ه الن���ر، 
وكان��ت نتائج��ه عل��ى النح��و الت��ايل:  اجلزيرة 
1-1  اجلزيرة، اجلزيرة  1-3 الو�شل، الوحدة 
0-3 ال�شارق��ة، احت��اد كلب��اء  3-0 اجلزي��رة، 
 1-1 الإم��ارات  يا���س،  بن��ي   5-0 اجلزي��رة 
اجلزي��رة، اجلزيرة 0-2 الأهل��ي، اجلزيرة 2-0 
دب��ا الفجرية، ال�شب��اب 7-3 اجلزي��رة، اجلزيرة 
0-1 حتا، الن�ر 0-2 اجلزيرة. وعاد اجلزيرة 
للنهو���س بعد اخل�ش��ارة اأمام الن���ر، ليحقق 8 
انت�ش��ارات متتالي��ة، جم��ع خالله��ا 24 نقط��ة 

كامل��ة، قب��ل اأن ي�شقط اأم��ام الأهل��ي يف الوقت 
القاتل، وجاءت نتائجه كالتايل: الظفرة 

اجلزيرة  اجلزيرة،   2-3  4-0 اجلزيرة، الو�شل 
1-5 الوح��دة، الع��ن 3-1 اجلزي��رة، ال�شارقة 
1-0 اجلزيرة، اجلزيرة  0-1 احتاد كلباء، بني 
اجلزي��رة، اجلزي��رة 0-5 الإمارات،  يا�س 1-3 
الأهل��ي 1-2 اجلزيرة. وكعادته بع��د اخل�شارة، 
ا�شتف��اق اجلزي��رة م��ن جدي��د، ليكم��ل م�شريت��ه 
نحو اللقب ب���6 انت�شارات متتالية دون خ�شارة 
يف  نتائج��ه  وج��اءت  نقط��ة(،   18( نقط��ة  اأي 
املباري��ات الأخرية على النح��و التايل: اجلزيرة 
اجلزي��رة،   0-3 الفج��رية  دب��ا  الع��ن،   2-0
 ، ة ي��ر جلز ا اجلزيرة 0-3 ال�شباب، حتا 0-5 
اجلزي��رة 0-1 الن���ر، اجلزي��رة  0-4 الظفرة. 
وبهذه النتائج املبه��رة )22 انت�شاراً، تعادلن، 
وخ�شارت��ان( ح�ش��د "فخ��ر اأبوظب��ي" 68 نقطة 
كاملة، م�شجاًل 72 هدفًا، ليتوج باللقب املنتظر 
من��ذ 2011. ت��ن كات �شانع املج��د اجلزراوي 
يف 28 دي�شم��ر )كان��ون الأول( 2015، تعاقد 
ن��ادي اجلزيرة مع امل��درب الهولندي هينك تن 

كات حت��ى نهاية املو�شم، خلف��ًا للرازيلي اأبيل 
براغ��ا، يف خطوة اعترها الكثريون مغامرة يف 

مو�ش��م اقرتب فيه "فخ��ر اأبوظبي" م��ن الهبوط 
للدرج��ة الثانية. ومل تك��ن جماهري اجلزيرة تثق 

يف ق��درة مدربه��ا اجلدي��د على حتقي��ق النتائج 
املرج��وة، نظراً لعمله كم��درب م�شاعد يف معظم 
فرتات م�شريته، اإ�شافة لكرثة تنقله بن الأندية، 
لك��ن م��ع تتوي��ج "فورم��ول العا�شم��ة" بلق��ب 
كاأ�س رئي�س الدولة، ب��داأت املطالبات با�شتمرار 

"الثعلب الهولندي".
جن��اة وخ�ش��ارة وم��ع انته��اء مو�ش��م -2015
2016، وجناة اجلزيرة من الهبوط، بداأ املدرب 
ت��ن كات التخطيط بهدوء للمو�ش��م اجلديد، ركز 
خالل��ه عل��ى الأ�شم��اء ال�شاب��ة لتق��ود م�شتقب��ل 
الفريق، لكنه ا�شطدم بخ�شارة ال�شوبر الإماراتي 
اأم��ام الأهل��ي 2-1 يف القاهرة. ومل يبد املدرب 
الهولندي اأي خماوف عل��ى م�شتقبل الفريق بعد 
خ�ش��ارة ال�شوب��ر، اإمنا اأكد اأن لعبي��ه �شيحققون 
اأكر فائدة ممكنة من هذه التجربة الكبرية، وهو 

ما بداأ يتجلى مع مرور الوقت.
الفوز والثقة

ومع انطالقة بطول��ة دوري اخلليج العربي، ركز 
ت��ن كات عل��ى ���روة التفك��ري يف كل مباراة 
على ح��دة، مع اأهمية حتقيق الف��وز ملنح �شباب 

اجلزي��رة الثقة لإكم��ال امل�شرية بهدوء، وهو 
م��ا اأجاد تنفيذه، اإذ حق��ق العالمة الكاملة يف 8 
من اأول 10 مباريات قب��ل اخل�شارة من الن�ر، 
اإل اأن��ه تعامل مع تلك الهزمي��ة بحنكة، وحولها 

اإىل دافع للم�شي قدمًا نحو حتقيق احللم.
 اخلرة وال�شباب

واأجاد تن كات خل��ق اأجواء عائلية يف �شفوف 
"فخر اأبوظبي"، ومتكن من مزج عنا�ر اخلرة 
كفاح��ه،  اجلزي��رة  ليكم��ل  ال�شب��اب،  روح  م��ع 
وي���رب اخل�ش��وم واح��داً تل��و الآخ��ر، لينه��ي 
املو�ش��م ب�22 انت�ش��اراً وخ�شارت��ن وتعادلن، 
ويبلغ 68 نقط��ة، وهو رقم تاريخي مل ي�شبق اأن 

و�شل اإليه اأي فريق يف تاريخ الدوري.
اإيجاد احللول

ويح�ش��ب اأي�ش��ًا لت��ن كات اإيجاد احل��ل املثايل 
مل�شكل��ة الدف��اع، التي عانى منه��ا اجلزيرة منذ 
 ،2011 يف  الكاأ���س  ال��دوري  ثنائي��ة  حتقي��ق 
اإ�شاف��ة اإىل اإخراجه كل ما يف جعبة النجم علي 
مبخ��وت، لي�شب��ح اله��داف التاريخ��ي لل��دوري 

ب�33 نقطة.

احتفظ بالصدارة لـ20 جولة

الشاطر حسن يكشف لـ"الجورنال" أسباب تمسك النفط بكرسي رئاسة الدوري الممتاز
 ق��ال النجم امل�ري حممود عب��د املنعم "كهربا"، لعب 
فري��ق الزمالك واملع��ار لفريق احتاد ج��دة ال�شعودي، اإنه 
�شيك��ون متواجدا يف وقت قريب يف ج��دة حل�شم م�شتقبله 
الح��رتايف ، وذل��ك بعد اأن احتف��ل بخطبته يف م�ر على 
ابن��ة حار���س املرم��ى ال��دويل ع�ش��ام احل���ري.  وقال 
كهرب��ا، يف ت�ريح��ات �شحفية، اإن عق��د اإعارته للفريق 
الأول لك��رة الق��دم بن��ادي الحت��اد ال�شع��ودي ينتهي يف 
حزيران/يوني��و املقب��ل ، مو�شحا اأنه عل��ى توا�شل دائم 
م��ع اإدارة نادي الحتاد وي�شع الأولوية للفريق ال�شعودي 
حي��ال م�شتقبل��ه الح��رتايف. واأ�ش��ار كهرب��ا اإىل متابعته 
امل�شتم��رة لالأو�شاع يف الحت��اد، ويرتقب حتديد م�شريه 
يف الأيام القادم��ة ، م�شيدا بكافة من�شوبي نادي الحتاد 
، ومتمني��ا اأن يحظ��ى الفري��ق امللق��ب با�ش��م "العمي��د" 
بال�شتق��رار الإداري يف املو�ش��م الق��ادم ، خا�شة يف ظل 
ال�شتحقاقات املحلية والقارية التي تنتظر الفريق الأول. 
وق��اد كهربا فريق الحت��اد للفوز بلقب كاأ���س ويل العهد 
ال�شعودي حيث �شجل هدف الفوز للفريق يف �شباك الن�ر 
يف املب��اراة النهائية ، كم��ا اأحرز الالع��ب املركز الثالث 
يف قائم��ة ه��دايف دوري عب��د اللطي��ف جمي��ل ال�شعودي 

للمحرتفن بر�شيد 16 هدفا.

ا�شتقب��ل ال�شي��خ �شلمان ب��ن اإبراهيم اآل خليف��ة، رئي�س الحتاد 
الآ�شي��وي لكرة القدم، الأمري تركي ب��ن خالد بن في�شل، رئي�س 
الحت��اد العرب��ي لك��رة الق��دم، مبنا�شب��ة زيارت��ه، اإىل مملك��ة 
البحري��ن. وق��دَّم �شلم��ان، الته��اين اإىل الأمري تركي ب��ن خالد، 
لتجدي��د الثقة به، رئي�ًش��ا لالحتاد العربي، لدورة جديدة، خالل 
اجتم��اع اجلمعي��ة العمومي��ة الأخ��ري، ال��ذي ُعق��د بالعا�شمة 
امل�ري��ة، القاه��رة. وب��نَّ اأن "اختي��اره، يعك�س ثق��ة الأ�رة 
الكروي��ة العربي��ة، يف ق��درة الأمري تركي، على قي��ادة الحتاد 
العرب��ي، نح��و املزي��د م��ن التق��دم، والنج��اح عل��ى خمتل��ف 
��د ال�شيخ �شلمان، حر�س الحتاد الآ�شيوي، على  الأ�شعدة". واأكَّ
تنمي��ة جمالت التع��اون، والتن�شي��ق مع الحت��اد العربي، مبا 
ي�ش��ب يف اجت��اه تعزيز التطلع��ات امل�شرتك��ة بتطوير خمتلف 
مكون��ات منظوم��ة كرة الق��دم، بالق��ارة الآ�شيوي��ة. واأ�شار اإىل 
اأن الطرف��ن ملتزم��ان، بتنفيذ بنود مذك��رة التفاهم امل�شرتكة 
الت��ي تركز على برام��ج التدري��ب، والتطوير وتب��ادل املعرفة، 

واخلرات يف خمتلف اأركان املنظومة الكروية.

اأك��د وزير ال�شباب والريا�ش��ة عبد احل�شن عبطان، 
اأن هن��اك حاجة لعمل كبري من اأجل اإجناح مباراة 
رف��ع احلظر، منا�شداً اجلماه��ري ال�شتمرار باجلهود 
الت��ي بذلت وعك�س ال�ش��ور اليجابية عن الت�شجيع 
اجلمي��ل والهتم��ام بنظاف��ة املن�ش��اآت. وقال عبد 
)اجلورن��ال(  تلق��ت  بي��ان  يف  عبط��ان  احل�ش��ن 
ن�شخ��ة من��ه اننا "نحت��اج اإىل عمل كب��ري من اأجل 
اإجن��اح مب��اراة رفع احلظ��ر عن املباري��ات الودية 
يف مالع��ب حمافظ��ات كربالء املقد�ش��ة والب�رة 

واربي��ل، متهي��دا لرفع احلظر الكلي ع��ن املباريات 
الر�شمي��ة يف جمي��ع مالع��ب حمافظ��ات العراق". 
وا�ش��اف عبط��ان اأن "ال��وزارة �شتعق��د اجتماعات 
مطولة مع احتاد الكرة واإدارات املالعب و املعنن، 
بغي��ة تنظي��م وتق�شي��م العم��ل وحتدي��د الواجب��ات 
واملالع��ب الت��ي �شت�شي��ف املباري��ات"، مبينا ان 
"املرحلة التي مير بها اجلميع هي مرحلة اختبار 
حقيق��ي وه��م اأم��ام م�شوؤولية كب��رية لال�شهام يف 

ر�شم الفرحة على وجوه جماهرينا".

 يوا�ش��ل املنتخ��ب الوطن��ي لل�شباب بك��رة القدم 
لل�ش��الت، وحدات��ه التدريبي��ة، وذل��ك يف اإط��ار 
ا�شتعدادات��ه املكثفة لبطولة نهائي��ات ا�شيا التي 
العا�شم��ة  يف  املقب��ل  الثالث��اء  ي��وم  �شتنطل��ق 
 21 فيه��ا  وي�ش��ارك  »بانك��وك«،  التايلندي��ة 
منتخب��ا من القارة الأ�شيوي��ة.  وقال عدي �شبار 
املن�ش��ق الإعالمي لكرة ال�ش��الت اإن "منتخبات 
وبرون��اي،  وماليزي��ا  واأفغان�شت��ان  البحري��ن 
اإ�شاف��ة اإىل الع��راق و�شل��ت اإىل فن��دق امل��رياث 
)فن��دق البطول��ة("، مبينًا ان "منتخب��ي البحرين 
وافغان�شت��ان و�شال قبل خم�ش��ة ايام من اإنطالق 
البطول��ة لغر���س ال�شتع��داد المث��ل لنهائي��ات 
كاأ���س اأ�شي��ا، حي��ث با���ر الفريق��ان بالوحدات 
التدريبي��ة، خ�شو�ش��ا منتخ��ب البحري��ن ال��ذي 

كث��ف م��ن ا�شتعداداته قبل مواجه��ة منتخبنا يف 
افتت��اح مباري��ات املجموع��ة الأوىل".  وا�شاف 
لي��وث  اأجراه��ا  الت��ي  التدريبي��ة  "الوح��دات  اأن 
الرافدي��ن بعد و�شولهم اإىل »بانك��وك«، اأو�شحت 
حجم الندف��اع الع��ايل والن�شب��اط الكبري لدى 
الالعب��ن يف تطبي��ق الواجبات الت��ي انيطت لهم 
م��ن قب��ل امل��الك التدريب��ي".  ومن جهت��ه، ذكر 
مدي��ر املنتخ��ب عقي��ل عب��د الزه��رة ان "اجلهاز 
الفني كث��ف من متارينه �شعيا منه لزيادة احلمل 
عل��ى الالعب��ن من اأج��ل الو�ش��ول اىل اجلاهزية 
الق�ش��وى والتطب��ع عل��ى اأر�شي��ة امللع��ب الت��ي 
تختل��ف ع��ن مالعبن��ا كث��ريا، اذا م��ا علمن��ا اأن 
منتخبن��ا �شيخو�س مبارياته اخلم�س يف غ�شون 

خم�شة اأيام". 

المصري كهربا يكشف عن 
وجهته المقبلة

االتحاد اآلسيوي: نحرص على 
تعزيز التعاون مع االتحاد العربي

عبطان يطالب الجماهير بعكس صورة 
إيجابية عن الكرة العراقية

شباب الصاالت يواصل االستعداد لنهائيات آسيا

وق��ال اأحمد يف ت�ريح خا���س ل�)اجلورن��ال( اإن "م�شتوى 
فري��ق النف��ط ثابت وي�شري بخ��ط بياين ت�شاع��دي، ولكن يف 
الوقت احلايل الفرق مل تعد تنظر اىل النفط باملنظار ال�شابق، 
ب��ل ب��داأت تنظ��ر الينا كفري��ق مت�ش��در ول يقل ع��ن الفريق 

اجلماهريية الكرى".
واو�شح اأن "جميع الفرق التي تقابل النفط تلعب وكاأنها يف 
مباراة نهائية من حيث ا�شتب�شال الالعبن والتكتل الدفاعي 
واللع��ب باأ�شالي��ب غري ريا�شي��ة يف بع�س الحي��ان، مثلما 
ح��دث يف املباراة الخرية مع احلدود، والذين قاموا باأفعال 
ل مت��ت بك��رة القدم ب��اأي �شلة م��ن "تف�شي���س" الكرات ومن 
تاأخ��ري الوقت م��ن ت�شنع ال�شقوط والعرتا���س على قرارات 

احلكم والتلفظ بكلمات بذيئة وغريها من المور".

واع��رب عن ا�شتغراب��ه من "بع���س الذين يقول��ون ان نادي 
النف��ط ي�شتفي��د م��ن ق��رارات احلك��م، بل عل��ى العك���س، فاأن 
الذين ي�شاه��دون مباريات النفط �شيعرفون مدى الظلم الذي 
تعر���س له الفريق يف املباريات ال�شابقة، ولكننا ل نعرت�س 
ولنتح��دث كما يفع��ل الخرين من العرتا���س على قرارات 

احلكم، لننا نعتر هذا ال�شلوب غري ريا�شي".
وب��ن اأن "النفط لميتلك مقوم��ات البطل واحتفظ بال�شدارة 
ل�20 جولة، وهذا يدل على ان الفريق جيد، بال�شافة اىل ان 
الفريق لميتلك حمرتفن وم��ن دون جمهور، ولكن ا�شتطاع 
النف��ط باأن يك��ون من اف�شل الف��رق هجومي��ا ودفاعيا وان 
يرف��د املنتخب��ات الوطني��ة بعدد م��ن الالعب��ن املتميزين، 

وهذه المور هي نتاج عمل كبري وتخطيط".
وعن ا�شتع��دادت فريقه ملباراة زاخو الثالثاء املقبل، اأو�شح 
احم��د بالق��ول: "نح��ن ننظ��ر اىل كل الف��رق مبنظ��ار واحد، 

�ش��واء كان فريق كبري او يقب��ع يف املراكز الخرية، فالهدف 
واح��د من جمي��ع املباريات وهو كيف نقتن���س الفوز، الذي 
�شي�شم��ن لنا ال�شدارة م��ع ال�شتفادة م��ن نتائج املباريات 
الخ��رى"، مبينًا ان "الكادر التدريبي �شيلقي حما�رة على 
لعب��ي الفريق من اجل اي�ش��اح نقاط ال�شعف والخطاء يف 
املب��اراة ال�شابقة ونحدد منهاج العداد خ��الل الثالثة ايام 

املقبلة".
وع��ن التاأجيل املتك��رر للمباريات، و�ش��ف احمد عمل جلنة 
امل�شابقات يف الحتاد ب�"املتخبط"، واكمل بالقول: "اللجنة 
لجتيد الت�رف، فبعد مباراتنا امام احلدود، ابلغنا الحتاد 
ب��اأن ال��دوري العراق��ي �شيتوقف من اجل مت�شي��ة املوؤجالت 
حت��ى 29/5، وي�شتاأن��ف ال��دوري مطل��ع ال�شه��ر ال�شاد���س 
وبالتاأكي��د ف��ان امام ه��ذا الوق��ت الطويل منحن��ا الالعبن 
اجازة للراحة". وا�شاف اأن "التاأجيالت �شتبعرث اوراق الفرق 

من حيث ال�شتعداد، وت�شتت اذهان الالعبن عن الرتكيز يف 
املباريات، وهذا لن ي�شب يف م�شلحة امل�شابقة".

ولف��ت اىل ان "جلن��ة امل�شابق��ات تتعر���س ل�شغ��وط بع�س 
الندي��ة املتنف��ذة، الت��ي تتحك��م مببارياته��ا ل�شاحلها من 
خالل ال�شتفادة من املوؤجالت، لن م�شتوى وطموح الفريق 
اخل�ش��م ل��ن يك��ون كم��ا كان علي��ه قب��ل التاأجي��ل، فالفرق 
الت��ي تفق��د روح املناف�ش��ة �شتمنح فر�شة لالعب��ن ال�شباب 

والحتياطين".
واختت��م احمد ت�ريح��ه قائاًل:  "ال��دوري العراقي الن مير 
بحالة مناف�شة قوية �شواء الفرق اخلم�شة الوىل التي تناف�س 
على ال�شدارة او الفرق اخلم�شة الخرية التي حتاول الهروب 
م��ن خطر الهبوط"، مطالبًا الحت��اد ب�"امل�شاواة، لن جميع 
الندي��ة عراقي��ة ولديه��ا نف�س اله��داف وهي خدم��ة الكرة 

العراقية وتقدمي لعبن للمنتخبات الوطنية".

 ك�شف مدرب نادي النفط 
ح�شن اأحمد، عن اخللطة 

ال�شحرية التي جعلت 
فريقه يتم�شك ب�شدارة 
الرتتيب العام للدوري 

العراقي املمتاز، فيما 
لفت اىل امل�شايقات التي 

يتعر�ض لها من قبل بع�ض 
املدربني وو�شائل االعالم، 

مبينًا ان التاأجيالت �شتقتل 
متعة املناف�شة يف مباريات 

دوري النخبة.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

اكد ن��ادي الزوراء لكرة االق��دم، اأن النادي غري 
قل��ق من تطبيق نظ��ام تراخي���س الندية الذي 
و�شعه الحتاد ال�شيوبي لكرة القدم، لفتًا اإىل 
اأن الحت��اد ال�شيوي �شه��ل املهمة على الندية 
العراقي��ة نظ��را لظ��روف الب��الد. وق��ال ع�ش��و 
الهيئ��ة الداري��ة لنادي ال��زوراء عب��د الرحمن 
ر�شي��د ل�)اجلورن��ال( اإن "الزوراء غ��ري قلق من 
تطبيق ���روط ومعايري الحت��اد ال�شيوي من 
اجل اعتماد الدوري العراقي دوري حمرتفن". 
وا�ش��اف ان "ال��زوراء ق��ادر عل��ى تطبيق اكرث 
م��ن %50 من ���روط الرتاخي���س، لن فريق 
النوار�س ميتلك جمهور كبري و�شي�شتاأجر ملعب 
ال�شع��ب الدويل او ملعب كرب��الء الدويل، ف�شال 
عن بقي��ة المور املتعلق��ة باملنا�شب الدارية 
والعقود وفرق الفئات العمرية وغريها". وفيما 

يخ���س اختي��ار اللع��ب يف العا�شم��ة القطرية 
الدوح��ة ب��دل م��ن اأربيل، ب��ن ر�شي��د اأن اإدارة 
الن��ادي مل تقم باختيار الدوح��ة واإمنا الحتاد 
الآ�شي��وي فر�ش��ه عل��ى الفري��ق. وا�ش��اف اأن 
"اإدارة ن��ادي الزوراء خاطبت الحتاد العراقي 
لكرة القدم من اجل اإبالغ الحتاد الآ�شيوي باأن 

الزوراء يرغب باللعب يف كربالء اأو الب�رة".
واأو�ش��ح اأن "اإدارة الزوراء تلق��ت بعدها كتابا 
ر�شمي��ًا م��ن الحت��اد الآ�شي��وي، يبن في��ه اأن 
ال��زوراء �شيخو�س مباراته اأم��ام القوة اجلوية 
يف اإ�شت��اد حمد الكبري بالدوح��ة، كونه الأر�س 
املفرت�ش��ة لل��زوراء يف بطول��ة كاأ���س الحتاد 
الآ�شيوي". واختتم ت�ريح��ه قائاًل: "ن�شتغرب 
من بع�س املواقع التي تن�ر اأخباراً عن اختيار 
ملعب قطر ورف�س اللعب يف العراق"، لفتًا اإىل 
اأن "النادي يحق له اختيار اأي ملعب يف العراق 

طاملا اأن الفر�شة متاحة للعب يف العراق".

ا�شتبع��د نادي الطلبة، 7 لعب��ن من قائمة الفريق 
م��ن بينه��م لعبون ا�شا�شي��ون، فيما قب��ل ا�شتقالة 
امل��درب مظف��ر جب��ار ليعن حبي��ب جعف��ر مدربًا 

للفريق الول.
وق��ال م�شدر من داخل اروقة النادي ل�)اجلورنال( 
اإن "اإدارة الطلب��ة ا�شتبع��دت 7 لعب��ن م��ن قائمة 
الفري��ق"، مبينًا اأن "من بن هوؤلء الالعبن مهدي 
ك��رمي ومثن��ى خال��د ومهن��د رزي��ج وح�ش��ن علي 

واحد".
وا�ش��اف ان "ادارة الطلب��ة وافق��ت عل��ى ا�شتقال��ة 
املدرب مظف��ر جبار و�شمت م�شاع��ده حبيب جعفر 
مدرب��ًا للفريق الول"، م�ش��رياً اإىل اأن "ادارة النيق 
�شم��ت حبي��ب جعفر مدربًا و حي��در حممد اأبو عجة 

م�شاعداً و و�شفي جبار مدربًا حلرا�س املرمى".
وتاأتي ا�شتقالة جبار ب�شبب الهزمييتن املتتاليتن 

الت��ي تلقاه��ا الفري��ق امام نف��ط اجلن��وب بثالثية 
نظيف��ة وامام نفط مي�شان بهدفن لهدف، لتتال�شى 
امال الفريق ويبق��ى يف املركز التا�شع بر�شيد 42 

نقطة.
ومت ت�شمية جبار خلفًا للمدرب ايوب اودي�شو، حيث 
خا���س م��ع النيق 6 مباري��ات حقق م��ن خاللها 

انت�شارين وتعادلن وهزميتن.
وق��ال جب��ار يف ت�ريح �شاب��ق ل�)اجلورن��ال( اإن 
"الطلب��ة فري��ق جماه��ريي كبري ولكن��ه يف نف�س 
الوق��ت يفتق��د اىل الدعم املادي ال��ذي ي�شكل عائقًا 
كبرياً امام جماراة الفرق اجلماهريية الخرى مثل 

الزوراء والقوة اجلوية".
وا�ش��اف اأن "جماه��ري الطلب��ة من حقه��ا ان تفكر 
يف الن�شتار والتتويج ولكن يف الوقت نف�شه يجب 
ان تراع��ي ظروف الفري��ق، فالالعبن حن يقعون 
حت��ت ال�شغط ل��ن ي�شتطيع��وا ان يحقق��وا امل�شتوى 

املطلوب".
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