
 
 اأبدى طالل اآل ال�س��يخ ع�س��و االحتاد ال�س��عودي 
لك��رة الق��دم، امل���رف الع��ام عل��ى املنتخب��ات 
ال�سنية، ا�س��تغرابه من �سيطرة املدربني االأجانب 

"املغمورين" على تدريب فرق الدرجة االأوىل.
ع االأحد، عقوًدا مع جهاز فني  كان احتاد الكرة وقَّ
وطن��ي للمنتخ��ب االأوليمب��ي، مكون من �س��الح 
املحم��دي، مديًرا فنًي��ا، وماجد الطفيل م�س��اعًدا 
للمدرب، وم�ساري ال�سريم، مدرًبا للياقة، واأحمد 
البح��ريي مدرًب��ا للحرا�س. جاءت ه��ذه اخلطوة، 
دعًم��ا من االحت��اد للمدربني الوطنيني، بح�س��ب 
اآل ال�سيخ. وقال اآل ال�سيخ يف ت�ريحات اإذاعية: 
اأندية  "اأ�س��تغرب �س��يطرة االأجانب على تدري��ب 
دوري الدرجة االأوىل، رغم عدم امتالكهم �س��رية 
ذاتية كبرية، وال اأرى �س��بًبا قوًيا لتف�سيل روؤ�ساء 
االأندية هوؤالء على نظرائهم الوطنيني". واأ�ساف: 
"يجب منح الفر�سة للمدربني الوطنيني االأكفاء، 
واللجن��ة الفني��ة �ست�س��در ت�ريع��ات مل�س��اعدة 

املدرب الوطني، مع عدم االإ�رار باالأندية".

وعن مدرب املنتخب االأوليمبي، قال: "املحمدي 
ال�س��ابقة، وجه��ازه  بالف��رة  الفري��ق  م��ع  كان 
الفن��ي امل�س��اعد ميل��ك اخل��رة الكافي��ة لتحقيق 
تطلعات احتاد الكرة. هذا املنتخب �سيكون النواة 

احلقيقية لالأخ�ر خالل ال�سنوات املقبلة".
ع عقوًدا  ه وقَّ وق��د اأعلن احتاد الكرة ال�س��عودي، اأنَّ

مع اجلهاز الفني اجلديد للمنتخب االأوليمبي.
و�س��ي�رف اجله��از الفن��ي اجلديد، عل��ى الفريق 
الذي ي�س��تعد للم�س��اركة يف الت�س��فيات املوؤهلة 
لكاأ�س اآ�س��يا 2018 يف ال�س��ني. ويتكون اجلهاز 
الفني اجلديد من كل من �س��الح املحمدي، مديًرا 
فنًيا، وماجد الطفيل م�س��اعًدا للمدرب، وم�ساري 
ال�س��ريم، مدرًب��ا للياقة، واأحم��د البحريي مدرًبا 
للحرا�س. و�سبق ل�سالح املحمدي اأن �سغل من�سب 
م�ساعد مدرب املنتخب ال�سعودي حتت 11 عاًما، 
وم�ساعًدا ملدرب منتخب ال�سباب الذي �سارك يف 
2017، وم�س��اعًدا مل��درب املنتخ��ب  موندي��ال 
االأوليمب��ي يف الت�س��فيات املوؤهلة لكاأ�س اآ�س��يا 
حتت 23 عاًم��ا 2016، وبطولة جمل�س التعاون 

للمنتخبات االأوليمبية ال�ساد�سة 2015.

كما �س��بق مل�س��اعد املدرب ماجد الطفيل، العمل 
م�س��اعًدا ملدرب الفري��ق االأول بالعروبة، ومدرًبا 
للفري��ق االأول بن��ادي هج��ر، كم��ا عم��ل مدرًب��ا 
للفريق االأول بال�س��علة، وي�س��غل حالًيا ع�س��وية 

اللجنة الفنية باالحتاد ال�سعودي.
م�س��اري  اللياق��ة  م��درب  اأ���رف  م��ن جانب��ه، 
ال�س��ريم، عل��ى املنتخ��ب ال�س��عودي للنا�س��ئني، 
وعمل مدرًبا للياقة يف اأندية ال�سباب، والريا�س، 

وال�س��علة. وعمل م��درب احلرا�س اأحم��د البحريي 
�س��ابًقا يف املنتخب الوطني لل�سباب، كما اأ�رف 
عل��ى تدريب ع��دد م��ن االأندي��ة، باالإ�س��افة اإىل 
اإ�رافه على عدد من ال��دورات التدريبية حلرا�س 

املرمى.
د ع�س��و جمل���س اإدارة االحت��اد امل�رف على  واأكَّ
املنتخبات ال�سنية طالل اآل ال�سيخ يف ت�ريحات 
ملوق��ع االحت��اد الر�س��مي، اأن هذه العق��ود تاأتي 
دعًم��ا من االحتاد للمدربني الوطنيني، وثقًة بهم 

يف قيادة املنتخبات ال�سنية.
وبنيَّ اأن جمل�س اإدارة االحتاد، و�س��ع يف �سل�سلة 
اهتمامات��ه دع��م وتاأهيل امل��درب الوطني وفق 
اأعلى املعايري، وامل�ساهمة يف تطوير م�ستوياتهم 

واإتاحة الفر�سة لهم يف �سبيل االرتقاء بهم.
و�س��ارك عدٌد من املدربني ال�سعوديني، يف دورة 
املعاي�س��ة مع مدربي عدد من االأندية اخلليجية، 
والعربي��ة، واالأوروبي��ة، �س��من الرنام��ج املعد 
لدورة رخ�س��ة PRO للمدربني الوطنيني، الذي 
يقيم��ه االحت��اد العرب��ي ال�س��عودي لك��رة القدم، 

واملعتمد من االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم.

واأك��د املدير الفني باالحتاد ال�س��عودي لكرة 
الق��دم ي��ان ف��ان وين��كل، يف ت�ري��ح ملوق��ع 
االحت��اد ال�س��عودي اأن جترب��ة املعاي�س��ة الت��ي 
خا�سها املدربون، تعد نوًعا من التدريب لتحفيز 
باقي املدربني للح�س��ول على الرخ�س��ة الدولية 
واكت�س��اف مزي��ٍد من ثقافة ك��رة الق��دم والتعلم 

منها.
واأ�س��ار وين��كل، اإىل اأن جترب��ة املعاي�س��ة، اأم��ر 
رائ��ع �سي�س��اهم يف تط��ور م�س��تويات املدرب��ني 
ب�س��كٍل اأكر، معًرا عن فخره واعتزازه مب�س��اركة 

املدربني يف جتربة املعاي�سة الدولية.
وتاب��ع "كم��ا قل��ت ف��اإن م�س��تقبل ك��رة الق��دم 
ال�س��عودية بني اأي��دي املدرب��ني الوطنيني، وهذا 
امل�س��تقبل يبدو باه��ًرا كما ن�س��اهد، ونلم�س من 

قبلهم".
قائمة املدربني الوطنيني، الذين خا�س��وا جتربة 
املعاي�سة مع االأندية: �سعد ال�سهري، عبد الوهاب 
احلرب��ي، حممد عي��د الدني�س، �س��الح املحمدي، 
خال��د العط��وي، بن��در االأحم��دي، م�س��بب زي��اد، 

عبا�س مرت�سى، املدرب احلبيب ال�سادق.

في دوري الكرة الممتاز

النوارس يواجه النفط في مباراة مفصلية وعندليب الفرات يستقبل األنيق في النجف
 قلب فريق �س��باب امليناء تاأخره به��دف اىل فوز بثالثة اأهداف 
له��دف عل��ى فري��ق نف��ط اجلن��وب )اخل��ط االول(، يف املب��اراة 
التجريبي��ة التي جرت بينهما على ملعب نفط اجلنوب ا�س��تعداداً 
للم�س��اركة يف بطول��ة فرن�س��ا الدولي��ة لل�س��باب. مدرب �س��باب 
امليناء حممد عبد احل�س��ني اأك��د ان "فريقه خا�س عدة مباريات 
جتريبي��ة حت�س��ريا لبطول��ة فرن�س��ا الدولي��ة التي ي�س��ارك فيها 
الفريق للمرة الثانية بعد ان اأحرز و�سافتها يف اأول م�ساركة له 
العام املا�س��ي".  واأ�س��اف "ح�رنا منذ فرة لي�ست بالق�سرية 
له��ذه البطول��ة ودخلنا مع�س��كرات وفرتها ادارة النادي خ�س��نا 
فيها العديد من املباريات، ف�س��ال عن املباريات التي خا�س��ها 
الفري��ق مع فرق ال��دوري املمتاز منها امام نفط اجلنوب وفريق 
املين��اء والبح��ري وخرجن��ا م��ن جميعه��ا بح�س��يلة ايجابي��ة 
و�س��عتنا اإمام ال�س��ورة احلقيقية للفريق". وتابع "خ�س��نا اآخر 
بروف��ة اأم��ام فريق كب��ري ومتمر�س مثل نفط اجلن��وب والفوز له 
دفع��ه معنوية لالعبني للدخول بثقة يف البطولة الدولية بعد ان 
ادى الالعبني اداًء جيدا بن�سبة ا�ستحواذ اكرث ومتكنوا من العودة 
اىل املباراة بعد ت�س��جيل نفط اجلن��وب الهدف االأول يف املباراة 
وه��ذه فاأل خ��ري للبطولة التي نطمح باحل�س��ول على لقبها بعد 
خ�س��ارتنا نهائي الن�س��خة املا�س��ية بفارق ركالت اجلزاء امام 

منتخب زامبيا".  

 ق��رر املكت��ب التنفي��ذي الحت��اد الك��رة القطري ر�س��ميًا تعي��ني املدرب 
االإ�س��باين فيليك���س �سان�س��يز لقيادة منتخب قط��ر االأول يف ما تبقى من 
الت�س��فيات االآ�س��يوية النهائية املوؤهلة اإىل بطولة كاأ���س العامل 2018 
املقرر اإقامتها يف رو�سيا.  وجاء قرار املكتب التنفيذي بتعيني �سان�سيز 
مدرب��ا للمنتخ��ب القط��ري االأول بع��د قب��ول ا�س��تقالة االأوروجواي��اين 
خورخ��ي فو�س��اتي امل��درب ال�س��ابق للمنتخ��ب القط��ري ال��ذي تق��دم 
با�س��تقالته 13 يونيو/حزيران املا�س��ي عقب مب��اراة كوريا اجلنوبية 
والت��ي حققها فيه��ا الفوز بنتيجة 3 / 2.  وي�رف �سان�س��يز على قيادة 
املنتخ��ب القطري خ��الل املباراتني املتبقيتني بالت�س��فيات احلا�س��مة 
لكاأ�س العامل 2018 برو�س��يا، اأمام �سوريا يوم 31 اأغ�سط�س/اآب املقبل 
مباليزيا، وال�سني يف اجلولة العا�رة واالأخرية 5 �سبتمر/اأيلول املقبل 
بالدوحة  ويقود �سان�س��يز حاليا تدريب املنتخب القطري االأوملبي الذي 
ي�س��تعد خلو�س ت�س��فيات كاأ�س اآ�س��يا حتت 23 عاًم��ا بالدوحة من 15 
اإىل 23 يوليو/مت��وز اجلاري. ي�س��تعد منتخب قط��ر االأوملبي لكرة القدم 
ملواجهة نظريه قريغيز�س��تان م�س��اء غ��ٍد الثالثاء يف اللق��اء الثالث له، 
والثاين بني املنتخبني بالدورة الدولية الودية التي ي�سارك معهما فيها 
منتخب اأوزبك�س��تان. وتعتر فر�س��ة تاأهل قطر ملونديال رو�سيا �سئيلة 
للغاي��ة حيث يحتل املرك��ز اخلام�س )قبل االأخري( بر�س��يد 7 نقاط قبل 

جولتني من نهاية الت�سفيات.

الك��رة ع��ن  االن�س��باط يف احت��اد  اأعلن��ت جلن��ة   
معاقبة العبة اجلوية بكرة ال�س��االت نادية فا�سل 
باحلرم��ان اأرب��ع مباريات، ب�س��بب �س��وء �س��لوكها 
جت��اه اجلمهور يف دوري ال�س��االت الن�س��وي الذي 
اأقي��م يف حمافظ��ة ده��وك قب��ل اأك��رث من �س��هرين. 
وق��ال رئي�س اللجنة طه عب��د حالته يف بيان تلقت 
)اجلورن��ال( ن�س��خة منه، اإن "تاأخ��ر عقوبة الالعبة 
ج��اء ب�س��بب ع��دم اكتم��ال االأدل��ة، وبع��د و�س��ول 
ت�س��جيل الفيدي��و، الذي اأكد قيام الالعبة باإ�س��ارات 
غ��ري الئقة بح��ق اجلمه��ور املتابع للبطول��ة قررنا 

اإ�س��دار عقوبة احلرم��ان بحقها الأرب��ع مباريات". 
واأ�س��اف، "وتهي��ب جلنة االن�س��باط بجميع فرقنا 
العزيزة باإتباع اأ�سلوب اللعب النظيف واالبتعاد عن 
الت�رفات التي تخد�س احلياء وت�س��تفز اجلماهري، 
ل�س��مان تقدمي ريا�س��ة جميلة تعك�س واجهة بلدنا 
احلبي��ب". ي�س��ار اىل الالعب��ة املعاقب��ة كان��ت ق��د 
قامت باإ�س��ارة باجتاه حذاء اللع��ب كردة فعل على 
�سافرات اال�س��تهجان ال�سادرة من اجلمهور، حيث 
ن�ر االحتاد العراقي لكرة القدم مقطع فيديو يظهر 

فيه ت�رف الالعبة جتاه اجلمهور.

 تفقد وزير ال�س��باب والريا�سة عبد احل�سني عبطان، 
�س��ري االعم��ال اجلاري��ة يف ملعبي الر�س��افة )عمو 
باب��ا( والزوراء يف العا�س��مة بغ��داد.  وقال عبطان 
يف بي��ان ن�ره املوقع الر�س��مي لل��وزارة ان "ملعب 
الر�س��افة �سي�س��هد ن�س��ب اجناز متقدمة ويف فرات 
زمني��ة، الن امللع��ب يتك��ون م��ن هي��اكل حديدي��ة 
ومبجرد ان تنجز القواعد اخلا�سة به �سن�ساهد التقدم 
امللح��وظ بامللعب، ال�س��يما ان جميع املواد االولية 
"وزارة  ان  وا�س��اف  امل���روع".  داخ��ل  موج��ودة 
ال�س��باب والريا�س��ة تب��ذل كل اجله��ود ال�س��تئناف 
ت�س��هيالت  وقدم��ت  الر�س��افة  ملع��ب  يف  العم��ل 
كب��رية لل�رك��ة املنف��ذة لتب��داأ عمله��ا م��ن جدي��د، 
وان ال��وزارة �ست�س��خر امواله��ا وامكانياتها الإكمال 
جميع املالعب الريا�س��ية يف العا�سمة بغداد وذلك 
للحاجة املا�س��ة اليها و�سنعطي بغداد اولوية كبرية 
الإجناز امل�س��اريع الريا�س��ية".  ويف ال�س��ياق ذاته، 

اطل��ع عبطان على �س��ري االعمال يف ملع��ب الزوراء 
مثنيا على جه��ود ال�ركة املنفذة للم�روع ودائرة 
املهند���س املقيم على اجن��از امل�روع باأ�رع وقت 
ممكن. واكد عبطان ان "ال�ركة مل تتوقف عن العمل 
بالرغم من امل�س��اكل التي تواج��ه الوزارة يف توفري 
ال�سيولة املالية لل�ركة وغريها من املعوقات التي 
ا�س��تطاعت ال��وزارة م��ن حله��ا واليوم ي�س��ري العمل 
ب�س��كل طبيعي للغاي��ة يف امللعب عل��ى امل اجنازه 

نهاية العام احلايل".
وا�س��اف ان "ال��وزارة ا�س��تطاعت رفع ع��دد مقاعد 
املتفرجني يف امللع��ب من 12 الف متفرج اىل اكرث 
من 15 الف متفرج، وان زيادة املقاعد لي�س بالعمل 
ال�س��هل حيث يتطلب البحث عن اماكن جديدة داخل 
امللع��ب مطابق��ة ملتطلب��ات االحت��اد ال��دويل لكرة 
القدم )فيفا( ا�س��افة اىل الكلفة املالية الكبرية التي 

ال ت�ستطيع ان توفرها الوزارة يف الوقت احلايل".

شباب الميناء يستعد للمشاركة 
في بطولة فرنسا الدولية

سانشيز مدربًا لمنتخب قطر

إيقاف العبة صاالت القوة الجوية 4 مباريات

عبطان: سننجز مالعب بغداد في أسرع وقت 

 العندليب يواجه االنيق لتاأكيد اال�ستفاقة
يحت�س��ن ملع��ب نفط الو�س��ط، مب��اراة اأ�س��حاب االأر�س مع 
�س��يفه الطلبة، يف مباراة يطمح من خاللها عندليب الفرات 
اال�س��تمرار عل��ى �س��كة االنت�س��ارات، فيم��ا �س��يكون االنيق 
مطالب��ًا بالف��وز الإر�س��اء اجلماه��ري. و�س��يحاول فريق نفط 
الو�س��ط حتقيق فوزه الثاين على الت��وايل، حتت قيادة مدرب 
الفريق هاتف �س��مران، اذ �س��يكون الفوز هو الهدف الرئي�سي 
لالعب��ي العندلي��ب بع��د النتائ��ج املتذبذب��ة خ��الل الف��رة 
املا�س��ية نتيج��ة عدم ا�س��تقرار اجلهاز الفن��ي للفريق. فيما 
�سيحاول الطلبة، اإر�ساء جماهريه بعد الهزمية االأخرية امام 
الق��وة اجلوية بهدفني له��دف، املباراة التي خرج على اأثرها 
جمهور االنيق من امللعب منذ الدقائق االأوىل احتجاجًا على 

م�س��توى الفريق يف املو�سم احلايل. ويحتل فريق نفط الو�سط 
املركز الرابع بر�س��يد 61 نقطة، ح�س��دها من 17 انت�ساراً 
و10 تعادالت و5 هزائم. وي�س��تقر الطلبة يف املركز التا�سع 
بر�س��يد 46 نقط��ة، جمعها من 12 انت�س��اراً و10 تعادالت 

و8 هزائم.
ال�سقور ي�ستقبل البحري وعينه على االنت�سار

�س��يكون فريق الق��وة اجلوية مطالب��ًا بالفوز، حني ي�س��تقبل 
فريق البحري على ار�س��ه وبني جماهريه ملوا�سلة م�سواره 
بنج��اح نح��و اللق��ب. فري��ق ال�س��قور اكتف��ى بالتع��ادل يف 
مبارات��ه ال�س��ابقة امام نف��ط اجلنوب بهدف ملثل��ه، لذلك لن 
ير�س��ى بغري الف��وز يف املباراة من اجل موا�س��لة م�س��واره 
الناج��ح نح��و خط��ف درع ال��دوري ال��ذي غاب ع��ن خزائن 

الفريق منذ مو�سم 2004-2005.
ويف املقاب��ل فاأن فريق البح��ري يحاول قدر االإمكان البقاء 

يف املناط��ق الدافئ��ة واله��روب م��ن �س��بح الهب��وط، ونظ��راً 
لنتائج��ه ال�س��لبية يف اآخ��ر 4 مباري��ات، ف��اأن حظوظ��ه يف 

اقتنا�س نقاط الفوز من القوة اجلوية تبدو �سئيلة.
فري��ق القوة اجلوية يحتل املرك��ز الرابع، اذ ميلك يف جعبته 
61 نقط��ة، جمعه��ا من 17 ف��وزاً و10 تع��ادالت وهزمية 

واحدة فقط، ومازال ميلك 3 مباريات موؤجلة.
وب��دوره يقف البح��ري يف املركز ال�15 بر�س��يد 25 نقطة، 

حيث فاز يف 6 مباريات وتعادل يف 7 وخ�ر يف 17.
 النوار�س امام النفط يف قمة اجلولة

واملب��اراة االأخرية هذا اليوم، تلك الت��ي جتمع فريق الزوراء 
بفري��ق النفط يف قمة مباريات االأ�س��بوع ال�14 من املرحلة 

الثانية للدوري املمتاز.
 فري��ق ال��زوراء يبح��ث ع��ن ف��وز ثال��ث عل��ى الت��وايل، بعد 
االنتعا�س��ة الكب��رية التي عا�س��ها الفريق نتيج��ة الفوز على 

النج��ف والبحري خارج الدي��ار، حيث اع��ادت الثقة لكتيبة 
املدرب ع�س��ام حمد بعد تذبذب النتائج يف االآونة االأخرية، 
ولك��ن مواجه��ة الي��وم تختل��ف عن بقي��ة املواجه��ات فهي 
ام��ام النف��ط املت�س��در، وم��ا يزيد متاع��ب ال��زوراء افتقاده 
لثالثة العبني وهم حممد كا�س��د و�س��فاء ه��ادي للحرمان 
وح�سني جويد لالإ�س��ابة. وبدوره ياأمل فريق النفط، الت�سبث 
بال�س��دارة وحتقيق فوز معنوي �سي�س��اهم كث��رياً يف تقريب 
كتيبة املدرب ح�سن احمد من حلم التتويج، فلم يبقى امامه 
�س��وى 5 مباري��ات ويف انتظ��ار تع��رث القوة اجلوي��ة ليتوج 
ر�س��ميًا بلقب البطولة للمرة االأوىل يف تاريخه. ويحتل فريق 
النفط �س��دارة ال��دوري العام بر�س��يد 67 نقطة، جمعها من 

19 انت�ساراً و10 تعادالت وهزميتني.
يف املقابل يحتل الزوراء املركز اخلام�س بر�سيد 59 نقطة، 

بعدما فاز يف 17 مباراة وتعادل يف 8 وخ�ر يف 5. 

 ي�سهد الأ�سبوع الـ14 من 
املرحلة الثانية لدوري 

العراقي املمتاز لكرة 
القدم ثالث مواجهات 

مثرية ومرتقبة بني فرق 
ال�سدارة، حيث يواجه 

فريق الزوراء نظريه 
النفط، فيما ي�ستقبل نفط 

الو�سط �سيفه الطلبة على 
ملعبه يف النجف، بينما 

يواجه القوة اجلوية �سيفه 
البحري.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

اأك��د مدرب نادي النفط ح�س��ن احم��د، اأن فريقه 
�س��يقدم مباراة كب��رية امام ال��زوراء يف اجلولة 
ال���14 م��ن املرحل��ة الثاني��ة لل��دوري العراقي 
املمت��از، الفت��ًا اإىل اأن النفط �س��يلعب مبارياته 

املتبقية كاأنها نهائي.
اإن  ل�)اجلورن��ال(  ت�ري��ح  يف  احم��د  وق��ال   
مثله��ا  ال��زوراء،  النف��ط ملب��اراة  "ا�س��تعدادات 
مث��ل املباريات االأخ��رى، حيث ا�س��تعدنا جيداً 
للمب��اراة بالرغ��م م��ن ف��رة التوق��ف لل��دوري 
العراقي املمت��از، الذي قتل روح املناف�س��ة يف 
ال��دوري العراق��ي، ف�س��اًل عن درج��ات احلرارة 

املرتفعة".
واأ�ساف اأن "النفط انتظم يف وحداته التدريبية 

وخ�س��نا مباري��ات جتريبية ك��ي يبقى الالعب 
داخ��ل اأجواء املناف�س��ة كي ال يراجع م�س��تواه 
ب�س��بب االإيقاف"، مبينًا اأن "النفط ا�س��تغل فرة 

الوقوف بخو�س اأربع مباريات جتريبية".
واأو�سح اأن "االأدوار اخلم�سة املقبلة من الدوري 
املمت��از �س��تكون مبثاب��ة 5 مباري��ات نهائي��ة 
للنفط، وبالتايل اإذا ما اأردنا حتقيق اللقب فالبد 
م��ن الفوز يف جمي��ع املباري��ات املتبقية وهذا 
يهدف اليه الكادر التدريبي والالعبني"، م�سرياً 
اإىل اأن "الالع��ب ولي��د كرمي ه��و الغائب الوحيد 

عن مباراة اليوم، ب�سبب تعر�سه لالإ�سابة".
وتاب��ع اأن "قب��ل التفكري يف الف��وز نفكر بتقدمي 
اأداء جي��د يلي��ق مبت�س��در الرتي��ب ام��ام فريق 
كبري مثل الزوراء، خا�س��ة وان املباراة �ستكون 

منقولة على قنوات عربية وحملية".

وع��د م��درب نادي الزوراء ع�س��ام حم��د، جماهري 
الفري��ق بتق��دمي اأداء ممت��ع ام��ام املت�س��در فريق 
النف��ط يف املب��اراة الت��ي جتم��ع الفريق��ني الي��وم 
عل��ى اأر�س��ية ملعب ال�س��عب الدويل �س��من اجلولة 
العراق��ي  لل��دوري  الثاني��ة  املرحل��ة  م��ن  ال���14 
املمت��از لكرة القدم. وق��ال حم��د ل�)اجلورنال( اإن 
"ال��زوراء اكم��ل ا�س��تعداداته ملب��اراة الي��وم امام 
مت�س��در الرتي��ب فري��ق النف��ط وا�س��بح جاه��زاً 
خلو���س املب��اراة من اجل حتقيق نتيج��ة اإيجابية 
واالق��راب من املراكز االأوىل يف �س��دارة الرتيب 
الع��ام". واأ�س��اف اأن "فري��ق النف��ط يقدم مو�س��مًا 
ا�س��تثنائيًا وميتلك العبني ممتازين ا�س��تطاعوا ان 
يثبت��وا قيمته��م الفنية واقتنا�س �س��دارة الرتيب 
الع��ام، لذلك فاأن املباراة �س��تكون �س��عبة وفر�س 

الفوز متكافئ��ة للفريقني". واأو�س��ح اأن "النوار�س 
ي�سعى اىل حتقيق الفوز لالقراب من فرق املقدمة 
لن�سمن م�ساركة ا�س��يوية العام املقبل"، الفتًا اإىل 
اأن "العبيه �س��يقدمون اأداء ممتعًا الإ�سعاد جماهري 
الزوراء التي �س��تملئ املدرجات يف مباراة اليوم". 
وفيم��ا يخ�س غياب��ات الالعبني، اأو�س��ح حمد اأن 
"الزوراء �س��يفتقد خلدمات احلار�س حممد كا�س��د 
ومتو�س��ط امليدان �س��فاء هادي بداع��ي احلرمان، 
فيم��ا �س��يغيب املح��رف ال�س��وري ح�س��ني جوي��د 
ب�سبب االإ�س��ابة والتي �س��تبعده عن املالعب ملدة 
10 اأيام". واختتم حمد ت�ريحه قائاًل: "درجات 
احل��رارة اثرت ب�س��كل كب��ري على م��رود الالعبني، 
ول��وال خرته��م وحنكتهم ملا متكنوا م��ن التعادل 
ام��ام القوة اجلوية والفوز ام��ام النجف والبحري، 
لذلك �س��نحاول اجتياز ه��ذه العقبة وحتقيق االأهم 

وهي النقاط الثالث".
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