
 
 يوا�ض��ل نادي نفط الو�ضط لكرة ال�ضاالت، حت�ضرياته 
اجل��ادة ا�ض��تعدادا لبطول��ة اأندي��ة اآ�ض��يا الت��ي تنطلق 
مناف�ض��اتها يف الع�رشي��ن م��ن ه��ذا ال�ض��هر، واوقعت 
القرع��ة نف��ط الو�ض��ط عل��ى راأ���س املجموع��ة الثانية 
الت��ي �ض��مته اإىل جان��ب الري��ان القط��ري وفامو���س 

االندنو�ضيي ودي�ضي انف�ضت الطاجيكي .
14 نادًيا ي�ضاركون يف هذه البطولة، اذ مت تق�ضيمهم، 
عل��ى 4 جمموعات، بحيث ت�ض��م جمموعتني 4 اأندية، 

وجمموعتني 3 اأندية.
م�ضتوى فني مت�ضاعد

واأو�ض��ح مدير اجلهاز الفني لنادي نفط الو�ض��ط لكرة 
ال�ض��االت "هيثم عبا�س بعي��وي " اأن الالعبني طبقوا 
خ��الل املباراة الكث��ري من اخلطط الت��ي تدربوا عليها 
خ��الل املع�ض��كر، م�ض��رياً اإىل اأن "امل�ض��توى الفني يف 
ارتفاع م�ض��تمر"، معربًا عن اأمله يف اأن "يتوا�ضل هذا 
التقدم حتى موعد املباراة مع النادي الطاجيكي يوم 
غ��د اجلمع��ة". وحول املع�ض��كر التدريبي الق�ض��ري يف 
فيتنام الذي ي�ض��بق انطالق البطول��ة، اأعرب "بعيوي" 

ع��ن "ر�ض��اه رغ��م ق���رش الف��رة وقل��ة املباري��ات 
التجريبي��ة الت��ي اختزل��ت مبباراة واح��دة فقط كانت 
ام��ام ن��ادي نانيلن��غ ال�ض��يني وانته��ت بالتع��ادل 
الالعب��ني  بالت��زام  واأ�ض��اد    ."4  –  4 االإيجاب��ي  
بالتدريبات خالل هذا املع�ض��كر، حيث اأو�ضح اأن "هذا 
االلتزام ظهر يف املباراة الودية مع النادي ال�ض��يني، 
الت��ي كن��ا االأقرب اإىل الف��وز بها لوال �ض��ياع الفر�س 
واراح��ة عدد من الالعبني املهمني للحفاظ عليهم من 

االإ�ضابات التي قد حتدث يف هذا الوقت احلرج".
روح جماعية

من جانبه، اأ�ض��ار رئي�س الوفد "م�ضطفى احلكيم" اإىل 
"الروح اجلماعي��ة واالندفاع الذي يقدمه بالالعبني 
بقيادة املدرب هيثم بعيوي، اأثناء الوحدات التدريبية 
وهو اأمر اإيجابي مينح الالعبني ثقة باأنف�ضهم، واالأهم 
من املك�ضب ان اجلهاز الفني ي�ضع يده على ال�ضلبيات 
وكيفية عالجها حتى يتمكن من االرتقاء بامل�ض��توى 
الفني للفريق اأثناء مناف�ض��ات بطولة اأندية اآ�ضيا، كما 
ركز عل��ى النواح��ي املعنوية والنف�ض��ية للفريق حيث 
اك��د اأن عندلي��ب الفرات يوا�ض��ل ا�ض��تعداداته يف ظل 

روح عالية للغاية ورغبة يف حتقيق نتائج جيدة".

اخلربة هي الفي�ضل
و�ض��دد مدي��ر الفريق علي عي�ض��ى عل��ى جانب اخلربة 

حي��ث ق��ال ان "ع��ددا كب��ريا م��ن العبي ن��ادي نفط 
الو�ض��ط لكرة ال�ض��االت، �ض��ارك ب�ض��فة اأ�ضا�ض��ية مع 

املنتخ��ب الوطن��ي، لذل��ك عن���رش اخل��ربة موج��ود 
وه��و �ض��الح مهم يف مث��ل هكذا بط��والت، اىل جانب 
وج��ود الالعب��ني االإيرانيني، فره��اد توكلي وقدرتي 
به��ادوري، والن�ض��وج الفك��ري ال��ذي يتمتع��ون به، 
يعطينا �ض��عور بالتفاوؤل اإننا �ضنحقق نتائج اإيجابية 
تع�ض��د م��ا حتققه كرة ال�ض��االت العراقي��ة من طفرة 
نوعي��ة يف التط��ور ال��ذي ط��راأ عليه��ا يف ال�ض��نوات 
االأخ��رية". يذك��ر ان نفط الو�ض��ط لكرة ال�ض��االت يف 
م�ضاركته االأوىل يف البطولة قبل عامني، حقق نتائج 
مميزة بعدما ت�ضدر يف الدور االأول ترتيب املجموعة 
الثانية متفوقًا على ت�ضونبوري بلو وايف التايالندي 
والري��ان القط��ر قبل اأن يخ�رش يف قب��ل النهائي اأمام 
تا�ضي�ضات داريائي االإيراين والذي توج باللقب. وعاد 
الفريق العراق��ي للبطولة العام املا�ض��ي ليتاأهل اإىل 
املب��اراة النهائية قبل اأن يخ�رش اأمام ناغويا او�ض��نز 
الياباين بفارق ركالت الرجيح بعد تعادل الفريقني 

.4-4
دي�ضي انف�ضت الطاجيكي

يخو���س دي�ض��ي انف�ض��ت امل�ض��اركة االأوىل لف��رق 
طاجيك�ض��تان يف البطول��ة، و ي�ض��م يف �ض��فوفه 

الالع��ب االإي��راين الدويل اأمني ن���رش اهلل زاده 
القادم من نادي غيتي با�ضاند.

الريان القطري
ف��از الريان بلقب الدوري القطري لكرة ال�ض��االت 
عام 2006 لي�ض��جل ا�ض��مه بعد ذل��ك كاأحد الفرق 
املمي��زة يف اللعب��ة، حي��ث �ضي�ض��ارك يف البطولة 
للم��رة الرابع��ة يف تاريخ��ه، علمًا باأن��ه كان بلغ 
ال��دور قب��ل النهائ��ي مرت��ني عام��ي 2011 يف 
قط��ر و2012 يف الكوي��ت. وق��د جن��ح الريان يف 
جتاوز دور املجموعات خالل امل�ضاركات الثالث 

ال�ضابقة.
فامو�س )اإندوني�ضيا(

�ض��يكون ن��ادي فامو�س اأول فريق من اإندوني�ض��يا 
ي�ضارك يف البطولة، حيث كان قريبًا من احل�ضول 
عل��ى بطاق��ة امل�ض��اركة ع��ام 2011 لكن��ه خ�رش 
يف ال��دور التمهيدي اأمام الك��رخ العراقي. ويعتمد 
الفري��ق عل��ى ع��دة العب��ني مميزين من �ض��منهم 
االإيراين علي عابدين الالعب ال�ضابق لنادي غيتي 
با�ض��اند، وكذلك الالع��ب الدويل الهولندي �ض��عيد 

بوزامبو.

بدأت عملها الفعلي

لجنة التراخيص تجري زيارات ميدانية لألندية.. وتؤكد: لمسنا تطورًا في تنفيذ المعايير 
  م��ن املوؤم��ل ان يخو���س فريق ال�رشط��ة مباراتني �ض��من االطار 
ال��ودي حت�ض��رياً ال�ض��تئناف مناف�ض��ات دوري الك��رة املمت��از من 
بواب��ة امانة بغ��داد يف اطار اجلولة ال�ض��ابعة ع���رشة. وقال املدير 
االداري لكرة ال�رشطة ها�ضم ر�ضا اإن "العديد من ال�ضلبيات خلفتها 
التاأجيالت امل�ضتمرة ومن بينها قتل طموح الالعبني يف املناف�ضة 
واداء الوح��دات التدريبي��ة كنوع من انواع ا�ض��قاط الفر�س، �ض��يما 
واأنن��ا نخو���س املران حت��ت درجات ح��رارة تتجاوز اخلم�ض��ون". 
وا�ض��اف: "م��ن اج��ل ك���رش حاج��ز روت��ني الوح��دات التدريبي��ة 
املتوا�ض��ل وا�ض��تثمر فرة التوقف امل�ض��ابقة ارت��اأى اجلهاز الفني 
خو�س ع��دد من املباري��ات الودية خالل الف��رة القليلة املقبلة". 
واختتم حديثه قائاًل: بعد اعتذار املدير الفني لكرة منتخب ال�ضباب 
قحط��ان جثري ع��ن اداء املواجه��ة الودي��ة االوىل الأ�ض��باب تتعلق 
بال�ض��فر خلو�س مع�ض��كراً تدريبيًا، مت حتديد ال�ض��اعة اخلام�ضة من 
م�ض��اء اليوم اخلمي���س موعداً ملواجه��ة احلدود عل��ى ملعب الربج، 
فيما �ض��نواجه فريق احل�ضني ال�ضبت املقبل على ملعب كلية الربية 
البدني��ة وعل��وم الريا�ض��ية". وقال م��درب الفريق ناظم �ض��اكر اإن 
"اقامة اأكرب عدد ممكن من املباريات التجريبية امر ال بد منه، من 

اجل ك�رش حاجز الروتني القاتل للوحدات التدريبية".  

اختتم الفريق العراقي الألعاب القوى م�ض��اركته يف البطولة العربية، 
الت��ي اقيمت يف تون�س باإحراز برونزية التتابع 4 × 400 م ن�ض��اء، 
لرف��ع ر�ض��يد الع��راق اإىل 6 ميداليات متنوعة. وق��ال رئي�س البعثة 
العراقي��ة، اأم��ني ع��ام االحت��اد الدكت��ور ع��ادل الع��ذاري، اإن "فريق 
التتاب��ع ن�ض��اء 4 × 400 م ق��دم م�ض��توى طيبا ليتمك��ن من خطف 
برونزية ال�ض��باق، رغم قوة املناف�ضة، فحل ثالثا بعد املغرب املتوج 
بالذهب، وال�ض��ودان الذي نال الف�ض��ة". واأ�ضار اإىل اأن "العراق �ضارك 
ب�3 العبني و4 العبات واجلميع حقق اأرقاما مميز يف البطولة، رغم 
ق��وة البطول��ة وم�ض��اركة جن��وم دول املغرب العرب��ي املتميزين يف 
األعاب القوى". واأو�ضح اأن الالعبات االأربع )دانة ح�ضني واأالء حكمت 
ولد�ض��وز عبيد وبيجان اأحمد( الالتي ح�ض��لن على برونزية التتابع، 
ك�ض��ن اأي�ض��ا ف�ض��ية تتاب��ع 4×100م. واأكم��ل اأن "الع��راق يحقق 
االإجنازات يف البطولة العربية، رغم �ض��عف االإعداد نتيجة ال�ضائقة 
املالية التي تع�ض��ف بالريا�ض��ة ب�ض��ورة عامة، اإال اأننا نراهن على 
منهاج العمل الذي و�ض��عه االحتاد". ي�ض��ار اإىل اأن الريا�ضي ح�ضني 
فالح، افتتح �ض��جل امليداليات العراقية بالبطولة العربية، بح�ض��ده 
ذهبي��ة الوث��ب العايل. ومتكن فالح م��ن تخطي مناف�ض��ه اجلزائري، 

الذي حل ثانيًا، يف القفز العايل، فيما ذهبت الربونزية لقطر.

 يدخ��ل منتخب �ض��باب الع��راق لك��رة القدم مع�ض��كرا 
االأوملبي��ة  اللجن��ة  نفق��ة  عل��ى  تون���س  تدريبي��ا يف 
العراقي��ة حت�ض��ريا لنهائي��ات كا�س الع��امل حتت ١٧ 
�ض��نة. وق��ال مدرب املنتخ��ب قحطان جث��ري اإن "وفد 
منتخ��ب ال�ض��باب غ��ادر ام���س االأربع��اء اإىل تون���س 
للدخول يف مع�ض��كر تدريبي حت�ضريا لنهائيات كا�س 
العامل حتت ١٧ �ض��نة التي �ضتقام يف الهند بداية �ضهر 
اأكتوب��ر املقب��ل"،  مبين��ا اأن "املع�ض��كر ي�ض��تمر مل��دة 
اأ�ض��بوعني تتخلل��ه مبارات��ان وديتان اأم��ام املنتخب 
التون�ض��ي". واأ�ض��اف ان "املنتخبات املناف�ضة دخلت 
مراح��ل متقدمة يف االعداد وخا�ض��ت لق��اءات دولية 
عديدة علينا ان جند الطريقة املنا�ض��بة التي ت�ضاعدنا 

عل��ى ايجاد اال�ض��راتيجية الت��ي ت�ض��عفنا يف تخطي 
العقب��ات الفنية من خالل خو�س لقاءات دولية ودية 
واقامة مع�ض��كرات تدريبية داخلي��ة وخارجية لنكون 
م��ن املنتخبات املر�ض��حة بقوة للو�ض��ول اىل املربع 
الذهبي". وقد �ض��حبت قرع��ة بطولة كاأ�س العامل حتت 
اأماكن يف جميع  17 �ض��نة، والتي �ض��تقام يف �ض��تة 
28 ت�رشي��ن االول  6 اإىل  اأنح��اء الهن��د للف��رة م��ن 
2017، اليوم يف مدينة مومباي الهندية. وو�ض��عت 
القرع��ة املنتخ��ب الوطن��ي يف جمموع��ة حدي��دة اىل 
جان��ب منتخبات املك�ض��يك وت�ض��يلي واإنكل��را. ومن 
املق��رر ان يك��ون هن��اك مع�ض��كر خارج��ي يف احدى 

الدول االأوروبية،

 يخو���س املنتخب الوطني لكرة ال�ض��لة، اليوم اخلمي�س، 
مبارات��ه ال�ضاد�ض��ة يف بطول��ة "ولي��م جون��ز" املقامة 
مناف�ض��اتها يف �ض��ني تايبي��ه لغاي��ة ال� 23 من �ض��هر 
متوز/يولي��و اجل��اري. املنتخ��ب الوطني قدم م�ض��توى 
مقبول خالل اجلوالت اخلم�س املا�ض��ية امام منتخبات 
الهن��د والياب��ان كندا و�ض��ني تايبيه B و�ض��ني تايبيه 
االأول، حيث تعد البطولة اأف�ض��ل اع��داد ممكن للمنتخب 
الوطني قبل الدخول يف معرك نهائيات اآ�ض��يا ببريوت 
�ض��هر اآب/اأغ�ض��ط�س املقب��ل. وم��ن املوؤم��ل ان يدخ��ل 
املنتخب الوطني مع�ض��كراً يف مدينة اإ�ضطنبول الركية، 
ي�ض��تمر لغاية اأ�ض��بوعني قب��ل التوج��ه اىل لبنان، حيث 
نهائيات ا�ض��يا. من جانبه، قال جن��م املنتخب الوطني 
ونادي نفط اجلنوب ذو الفقار فاهم يف ت�رشيح خا�س 

ل�)اجلورنال( اإن "املنتخب الوطني ي�ض��ري بخطى ثابتة 
من ناحية االعداد نحو بطولة كاأ�س ا�ضيا واجلميع عازم 
على تقدمي اأف�ض��ل ما لديه من اجل ح�ض��د االنت�ضارات 
والذهاب بعيداً يف البطولة املنتظرة". واأ�ض��اف "متثيل 
بلد كامل لي�س باالأمر ال�ض��هل اطالقًا، فهو يعد م�ضوؤولية 
كبرية ونتمن��ى ان نقدم االأداء ال��ذي يحلم به اجلميع"، 
موؤك��داً بالقول: "ن�ض��ع ا�ض��م العراق ن�ض��ب اعيننا ولن 
ندخ��ر جه��داً يف خدم��ة املنتخ��ب الوطن��ي".  واأو�ض��ح 
قائاًل: "امل�ض��توى اجليد الذي ظهرت فيه �ضواء مع نادي 
نف��ط اجلن��وب او م��ع املنتخ��ب الوطن��ي، ج��اء بالعمل 
امل�ض��تمر ودعم النا�س الذي��ن يحبونني ويدعمونني من 
احتاد اللعب��ة واملدرب وزمالئ��ي يف املنتخب"، معربًا 

عن "امله باأن يكون عند ح�ضن ظن اجلمهور العراقي".

الشرطة يواجه الحدود 
والحسين وديًا

العراق يحصد 6 ميداليات في 
البطولة العربية أللعاب القوى

شباب العراق يعسكر في تونس استعدادًا للمونديال

وطني السلة يالقي الفلبين في وليم جونز

وق��ال ع�ض��و اللجن��ة حم��ي دواي ل�)اجلورن��ال( اإن "جلن��ة 
الراخي���س املكلف��ة م��ن قبل االحتاد اال�ض��يوي، ب��داأت منذ 
ام�س االأول الثالثاء، زياراتها امليدانية لالطالع على ن�ض��ب 
اجن��از االأندي��ة ملعاي��ري و���رشوط االحت��اد اال�ض��يوي، حيث 
اأجرين��ا زي��ارة لنادي��ي امانة بغ��داد والكرخ". واأو�ض��ح اأن 
"هناك همة عالية وجهد كبري مبذول من قبل االأندية لتنفيذ 
�رشوط ومعايري االحتاد اال�ض��يوي" ، الفتًا اإىل اأن "الناديني 
طبقا اأغلب ال�رشوط ب�ض��كل كامل و�ضجلنا بع�س املالحظات 
على ال���رشوط االأخ��رى لتنفيذها بال�ض��كل املطلوب، لتاليف 
اأن "اللجن��ة  اأي��ام مقبل��ة". واأ�ض��اف  االأخط��اء خ��الل 10 
اج��رت يوم اأم�س، زيارة ميدانية لناديي ال�ض��ناعة والنفط"، 

مبين��ًا اأن "الناديني طبقوا ال�رشوط باأف�ض��ل �ض��ورة ممكنة، 
ومل ن�ض��جل �ض��وى بع�س املالحظ��ات ال�ض��غرية التي ميكن 
معاجلتها ب�ض��هولة ومن ودن عناء". وتابع "اليوم �ض��نجري 
زي��ارة اىل اندي��ة احل�ض��ني واحل��دود والكهرباء، و�ضت�ض��تمر 
الزي��ارات الأندية بغداد وكذلك مللعب ال�ض��عب الدويل". ولفت 
اىل اأن "اللجن��ة �ض��ت�رشع يف االأ�ض��بوع املقبل بزي��ارة اأندية 
بغ��داد جميعًا و�ض��تجرى مقارن��ة لقاعدة البيان��ات الواردة 
يف ملفاته��ا وب��ني واق��ع عمله��ا ميدانيًا، وتّطل��ع على عمل 
االإدارات وموا�ض��فات ال�ض��كرتري واجلانب املايل وامل�ضوؤول 
االأمن��ي واملن�ّض��ق االإعالمي من حيث �ض��هاداتهم وخرباتهم 
هل تتطابق وتتفق مع املعايري، اإذ اأننا اثناء درا�ضة امللفات 
املر�ض��لة للجنتن��ا وجدن��ا درج اأح��د االندي��ة العريق��ة اأح��د 
االأ�ضخا�س ب�ض��فة ناطق اإعالمي لي�س له عالقة بال�ضحافة 

واعر�ضنا عليه و�ض��األنا هل ثّبتم ا�ضم ال�ضخ�س مللء الفراغ 
���س، فتم  اأم م��اذا، فاأجاب��وا كال، لدينا �ض��حفي اآخر متخ�ضّ
االتف��اق عل��ى اعتم��اد االأخري كون��ه ميار�س العم��ل املهني 

و�ضيتم درجه يف حقل اال�ضتمارة اخلا�س به".
واأكمل "خالل االأ�ضبوع التايل، �ضنزور ناديي كربالء والنجف 
وكذلك اندية الب�رشة والعمارة لتدقيق املعلومات عن اأندية 
الو�ض��ط واجلنوب، ويف اال�ض��بوع الثالث �ض��نزور اأندية اإقليم 
كرد�ض��تان وننطلق باجت��اه اأربيل وزاخو ث��م كركوك ومنها 
اىل ال�ضليمانية ونعود اىل بغداد، ويف اال�ضبوع الرابع حّددنا 
فرة من 7 – 15 اآب املقبل، �ضنعاود خاللها جل�ضة النقا�س 
للب��تِّ ب�ض��كل نهائ��ي يف امللفات اخلا�ض��ة مبن��ح تراخي�س 
االندي��ة الت��ي مّت��ت زيارتها، و�ضن�ض��در قرارنا ع��ن االندية 
التي لها احلق يف اللعب بدوري املحرفني، ومن ال ت�ضتطيع 

امل�ض��اركة". ومن جانبه، اأو�ض��ح مدير اعالم وزارة ال�ضباب 
والريا�ض��ة عل��ي العط��واين ل�)اجلورن��ال( ان "الوزي��ر عب��د 
احل�ض��ني عبطان ناق�س ق�ض��ية الراخي���س وكيفية التعاون 
بني جميع املوؤ�ض�ض��ات من اجل اخ��راج االأندية العراقية من 
ازم��ة احل�ض��ول على نظ��ام تراخي�س االحتاد اال�ض��يوي من 
خالل توفري بع�س متطلبات االحتاد اال�ض��يوي من اجل منح 
الرخ�ضة لالأندية امل�ض��اركة يف الدوري العراقي للمحرفني 

العام املقبل".
واأ�ض��اف ان "الوزي��ر ناق�س حلول م�ض��ركة من اجل جتاوز 
ق�ض��ية الراخي�س من خ��الل منح املالع��ب التابعة لوزارة 
ال�ض��باب والريا�ض��ة لبع�س االأندية التي ال متتلك مالعب او 
م��ن خالل املعاونة يف ح��ل االإ�ض��كاليات املتعلقة بالنقاط 

االأخرى التي يتطلبها االحتاد اال�ضيوي".

 �شرعت جلنة 
الرتاخي�ص املكلفة من 
قبل االحتاد اال�شيوي، 

يف زياراتها امليدانية 
ملالعب االأندية من 
اجل االطالع على 

ن�شب اجناز ال�شروط 
واملعايري، موؤكدة 

اأنها التم�شت تطورًا 
ملحوظًا يف تطبيق 

�شروط االحتاد 
اال�شيوي.

بغداد ــ محمد خليل
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 بغداد - خاصبغداد - خاص
 عرب م��درب املنتخ��ب الوطني للنا�ض��ئني علي هادي، 
ع��ن تفاوؤل��ه الكب��ري مب�ض��تقبل املنتخ��ب يف الف��رة 
املقبل��ة، خ�ضو�ض��ًا بع��د الت�ض��اعد الكبري الذي مل�ض��ه 
خالل املع�ض��كر احلايل املقام يف لبنان. وقال املدرب 
عل��ي ه��ادي ان "املع�ض��كر التدريب��ي ي�ض��ري وف��ق ما 
خمطط ل��ه ويعت��رب م��ن املع�ض��كرات الناجح��ة والتي 
نع��ول عليه��ا كث��ريا يف رحلة اال�ض��تعداد للت�ض��فيات 
االآ�ض��يوية رغم �ض��وء املالع��ب التي تتواج��د يف لبنان 
وعدم �ضالحيتها ب�رشاحة الإقامة الوحدات التدريبية 
اًو املباريات عليها". وا�ضاف علي هادي ان "املباراة 
الودي��ة الثاني��ة الت��ي اأقيم��ت االربعاء كان��ت مبثابة 
املي��زان احلقيق��ي للوق��وف عل��ى التط��ور يف م�ض��رية 
الالعب��ني الذي��ن وب��كل �رشاحة ن��واة حقيقي��ة للكرة 

العراقي��ة يف امل�ض��تقبل". يذكر ان جمموع��ة منتخبنا 
للنا�ض��ئني �ضمت منتخبات "النيبال)امل�ضيف( والهند 
وفل�ض��طني عل��ى ان يتاأه��ل املنتخ��ب �ض��احب املركز 
االول اىل النهائي��ات التي مل يح��دد مكان اأقامتها من 
قب��ل االحتاد االآ�ض��يوي". وتقام البطول��ة خالل الفرة 
م��ن 6 اإىل 28 ت�رشي��ن االأول وذلك يف م��دن نيودلهي 
وغواهات��ي وكالكوتا وكوت�ض��ي ومارغ��او ومومباي. 
وي�ض��عى هادي اىل بناء منتخب قوي ي�ضتطيع ان يرفد 
املنتخ��ب الوطن��ي يف امل�ض��تقبل، من خ��الل االبتعاد 
لليافع��ني.  الكامل��ة  الفر�ض��ة  واعط��اء  التزوي��ر  ع��ن 
وابتك��ر ه��ادي ع��دداً م��ن الط��رق الفريدة م��ن نوعها 
يف التعام��ل م��ع الالعب��ني، حيث بداأ م��درب املنتخب 
الوطني العراقي للنا�ضئني علي هادي، باالجتماع مع 
اولي��اء امور العبي املنتخب الإعداد الالعبني ب�ض��ورة 

�ضحيحة ومتابعة حياتهم ال�ضخ�ضية.

 
 اق��رب م��درب ن��ادي النف��ط ح�ض��ن احم��د، م��ن 
التدري��ب يف دوري جن��وم قط��ر خ��الل املو�ض��م 
املقبل، فيما رف�س عر�ض��ني للتدريب يف الدوري 

العماين.
اعم��ال  "مدي��ر  اإن  ل�)اجلورن��ال(  احم��د  وق��ال 
املدرب��ني مو�ض��ى الهداب��ي، ال��ذي يتوىل ق�ض��ية 
التعاق��دات م��ع املدربني العراقيني، والذي �ض��بق 
وان نق��ل املدرب حكيم �ض��اكر اىل نادي ال�ض��ويق 
اأح��د  م��ع  تعاق��دي  م�ض��األة  �ض��يتوىل  العم��اين، 
االأندية اخلليجية وعلى وجه اخل�ض��و�س الدوري 
القطري". واأو�ض��ح "تلقيت عر�ض��ني للتدريب يف 
الدوري العماين، ولكن العر�ضني مل يكونا ملبيان 
للطم��وح"، م�ض��رياً اىل اأن��ه "يرغ��ب بالتدريب يف 
دوري اأك��رب واأف�ض��ل م��ن ال��دوري العراق��ي، من 

الناحي��ة الفني��ة واملتابع��ة وال�ض��عبية". واكد اأن 
"االأمور املادية ال ت�ضكل عائقًا امام انتقاله الحد 
االأندي��ة اخلليجية، بقدر ما يهمني ان يكون ناديًا 
ين�ضط يف دوري ذات �ض��معة طيبة لدى الدوريات 
العربي��ة". واأو�ض��ح بالقول: "الهداب��ي يبحث عن 
عق��د مالئم يف دوري جنوم قطر، وهذا االمر مثري 
لالهتم��ام، الن التدري��ب يف دوري جن��وم قط��ر 
�ضيعترب طفرة للمدرب العراقي". وبني اأن "االأندية 
القطري��ة ال تبح��ث فقط عن امل��درب اجليد، وامنا 
تبح��ث ع��ن م��درب الفريق ال��ذي يت�ض��در ترتيب 
ال��دوري العراق��ي"، الفتًا اإىل اأنه "ي�ض��ب تركيزه 
حالي��ًا على فري��ق النفط من اجل املناف�ض��ة على 
اللقب حت��ى الرمق االأخ��ري من املناف�ض��ة". يذكر 
ان ح�ضن احمد يقدم مو�ضمًا رائعًا مع فريق النفط 
ويحتل �ض��دارة ترتي��ب الدوري العراقي بر�ض��يد 

70 نقطة. 

صاالت نفط الوسط مستعد لمواجهة ديسي أنفست الطاجيكي في بطولة آسيا

علي هادي متفائل بمستقبل الناشئين الشاطر حسن يقترب من الدوري القطري
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