
 تنطلق مناف�سات الدور ثمن النهائي يف بطولة 
كاأ���س الع��راق، الي��وم، باإقامة ارب��ع مباريات، 
حي��ث ي�ست�سي��ف فري��ق نف��ط اجلن��وب �سيف��ه 
الزوراء فيما يالقي بطل امل�سابقة القوة اجلوية 
م�ست�سيفه الكهرباء ويالعب احلر فريق امليناء، 

فيما يالقي فريق النجدة �سيفه الطلبة.
 ال�سقور ي�سعى حل�سد الثنائية

فريق القوة اجلوية ي�سعى اىل احلفاظ على لقبه 
يف املو�س��م املا�س��ي، والتتويج بلق��ب ثاٍن هذا 
املو�س��م بعد درع الدوري املمتاز، ولكن مهمته 
�ستك��ون معق��دة ح��ن يواج��ه فري��ق الكهرباء 

املتاألق يف الآونة الأخرية على ملعبه.
الأجواء املثالية التي يعي�سها ال�سقور �ست�ساهم 
يف تعزي��ز ثقت��ه يف مب��اراة الي��وم م��ن اج��ل 
امل�سي قدمًا نحو اإ�سافة لقب كاأ�س العراق اىل 
خزائنه، ليتفرغ بعدها اىل بطولة كاأ�س الحتاد 
ال�سي��وي. وب��دوره �سيح��اول فري��ق الكهرب��اء 
ان يفاج��اأ بطل امل�سابقة وبط��ل الدوري، حيث 

يراهن على �سل�سلة نتائجه الإيجابية يف اخر 6 
مواجهات خا�سها يف الدوري املمتاز.

 النوار�س يبحث عن انقاذ مو�سمه
�ستك��ون مهمة نادي ال��زوراء وو�سيف الن�سخة 
املا�سي��ة م��ن البطول��ة، �سعب��ة حي��ث �سيح��ل 
�سيف��ًا عل��ى فري��ق نف��ط اجلن��وب عل��ى ملعب 
الأخري. و�سيحاول فريق النوار�س انقاذ مو�سمه 
والظفر بلق��ب على اقل تقدي��ر، حيث ي�سعى اىل 
الرتكي��ز يف بطولة الكاأ�س من اجل التتويج بها 
وامل�سارك��ة يف بطولة كاأ�س الحت��اد ال�سيوي 
املو�سم املقبل.  فريق النوار�س فاز يف الدور ال� 
32 على فريق امل�سلحة باأربعة اهداف لثالثة، 
حي��ث كان اأداء الفري��ق الأبي���س ي�سوبه الكثري 
من عالمات ال�ستفهام، لكنه �سيحاول ت�سحيح 
ام��وره والف��وز يف املب��اراة لي�س��ق طريقه نحو 
اللقب. اما فريق نفط اجلنوب، فكان اداءه رائعًا 
يف ال��دور ال� 32 حيث حقق ف��وزاً عري�سًا على 
الك��رخ باأربعة اه��داف دون رد، ومبا ان بطولة 
الكاأ�س تعتمد على نظام املباراة الواحدة ولي�س 
الذهاب والإياب، فاأن نفط اجلنوب �سيكون امام 

فر�س��ة ذهبية للعبور اىل الدور ن�سف النهائي، 
خا�س��ة وان املب��اراة �ستقام عل��ى ار�سه وبن 

جماهريه.  النيق وال�سفانة ي�ستهدفان الفوز
ويف املبارات��ن املتبقيتن، �سيح��اول امليناء 
جت��اوز فريق احلر، الذي �سيخو���س اللقاء على 

ار�س��ه، فيما ياأم��ل نادي الطلب��ة تخطي فريق 
النجدة للذهاب بعيداً يف بطولة الكاأ�س.

املين��اء �سيخو���س لق��اءه امام احل��ر من دون 
مدرب��ه غازي فه��د، حيث �سيق��ود املدرب منري 
جاب��ر قي��ادة ال�سفانة يف البطول��ة موؤقتًا حتى 

يت��م التفاق ر�سمي��ًا مع املدرب اأي��وب اودي�سو 
ليت��وىل زمام الأم��ور ابتداًء من بطول��ة الكاأ�س 

احلالية.
وب��دوره تبح��ث كتيب��ة امل��درب حبي��ب جعفر، 
مب�ساحل��ة جماهري النيق واملناف�سة على لقب 
كاأ�س العراق، ليعيد �سيئًا من هيبة وبريق فريق 

الطلبة التي فقدها يف املوا�سم الأخرية.
ان�سحابات باجلملة

بعد ان�سح��اب اندية ال�سناعة واجلي�س والنجف 
وكرب��الء تاأهل��ت ف��رق نف��ط الو�س��ط واحل��دود 
وبغ��داد ونف��ط مي�س��ان اىل الدور رب��ع النهائي 
ال�ساب��ع  الثماني��ة يف  دور  و�سيق��ام  مبا���رة 
ع�ر م��ن ال�سهر اجلاري، حي��ث �سيواجه الفائز 
من مباراة نفط اجلن��وب والزوراء ي�ستقبل على 
ار�س��ه نف��ط مي�سان. فيم��ا �سيالق��ي الفائز من 
مباراة الكهرباء واجلوية يحل �سيفًا على بغداد 
يف ملع��ب بغداد، و�سي�ستقب��ل فريق نفط الو�سط 
ي�ستقب��ل على ار�س��ه الفائز من مب��اراة النجدة 
والطلب��ة، ام��ا الفائز من مباراة احل��ر وامليناء، 
�سي�ستقب��ل عل��ى ار�سه احلدود. وم��ن املقرر اأن 

الع�ري��ن  النهائ��ي يف  يق��ام دور ن�س��ف 
م��ن ال�سه��ر نف�س��ه، ويك��ون النهائ��ي يف الثاين 

والع�رين من ال�سهر اجلاري.
واأك��د نائب رئي�س جلنة امل�سابقات يحيى كرمي 
ل�)اجلورنال( اإن "بطول��ة كاأ�س العراق م�ستمرة 
ول��ن تلغى"، مبينًا اأنه��ا "�ستمنح الفريق الفائز 
يف امل�سابق��ة ا�ستحق��اق امل�سارك��ة يف كاأ���س 

الحتاد ال�سيوي".
واأو�س��ح اأن "هن��اك اندي��ة مت��ر باأزم��ة مالية 
واأخرى باأزمة اإدارية ب�سبب قانون النتخابات 
مما اأدى اىل ان�سحابها من امل�سابقة"، لفتًا اإىل 
اأن "اللجن��ة ل تل��زم اأي فري��ق بامل�ساركة ومن 

ينح�سب �سيتحمل تبعات قراره". 
واختتم ت�ريحه قائ��اًل: "امل�سابقة �ستقام يف 
مواعيده��ا، حي��ث �سيقام ال��دور ال�ستة ع�ر يف 
الراب��ع ع�ر من �سهر اآب اجل��اري، فيما �سيقام 
ال��دور ربع النهائي يف ال�ساب��ع ع�ر من ال�سهر 
ذات��ه، و�سيقام دور ن�سف النهائ��ي يف التا�سع 
احل��ادي  يف  النهائ��ي  يق��ام  ان  عل��ى  ع���ر، 

والع�رين من ال�سهر اجلاري".

)الجورنال( في حوار لـ

ناظم شاكر: إدارة القيثارة وصفت الحصول على المركز الثالث بـ"المعجزة"

 وجه��ت ادارة ن��ادي بر�سلون��ة ال�سب��اين. دعوته��ا اىل اأن�س��ار وحمبي 
الن��ادي يف الع��راق وذلك لغر���س مناق�سة ادارة الن��ادي مع رابطته يف 
الع��راق عل��ى الأمور التي تخ���س م�ستقبل الرابطة واقام��ة مباراة ودية 
جتم��ع ب��ن فريق الرب�س��ا A مع اأحد ف��رق الندية العراقي��ة على ملعب 
الب���رة ال��دويل. وذك��ر الن��ادي يف بيانه الر�سم��ي: نكت��ب للتعبري عن 
فرحتن��ا يف اهتمام �ركاء النادي لإن�ساء رابطة جديدة لأن�سار الرب�سا 
يف الع��راق، ف�س��ال عن تنظيم مب��اراة بر�سلون��ة يف الع��راق على ملعب 

الب�رة .
وا�س��ار البيان: نود اأن ننتهز هذه الفر�سة لالحتفال باجتماع بن ادارة 
الن��ادي واع�س��اء الرابطة يف تاريخ )1اىل 10 م��ن �سهر �سبتمرب املقبل 
2017( يف مقر نادي بر�سلونة يف ا�سبانيا وذلك ملناق�سة هذا امل�روع 

مع الأ�سخا�س املدعوين اإىل الجتماع.
وم��ن املرج��ح ان تق��وم �رك��ة ع�ست��ار بالتن�سي��ق م��ع وزارة ال�سب��اب 
والريا�سة بتنظيم هذه املباراة التي تاأتي بالتزامن مع مباراة ال�ساطري 
يف كرنف��ال الب�رة. واكد وزير ال�سباب والريا�سة عبد احل�سن عبطان، 
ان��ه "مت بح��ث حتدي��د التوقيت��ات النهائي��ة لإقام��ة املوؤمت��ر ال�سحفي 
ملب��اراة الأ�ساطري، ف�ساًل عن موعدها وكيفية اقامتها"، مبينا ان "عدم 
توفري  مباريات للمنتخبات الوطنية  �سيجعل مباراة الأ�ساطري ذو فائدة 
واهمية كبرية للجماهري والتوا�سل مع جنوم منتخباتنا الوطنية وكذلك 

مبا يتعلق برفع احلظر عن املالعب العراقية ب�سورة تامة".

 اأعلن��ت جلن��ة الرتاخي�س يف الحت��اد العراقي لكرة الق��دم، عن ن�سب 
اجن��از الأندي��ة للنظ��ام اخلا���س برتاخي�س الحت��اد ال�سي��وي لكرة 
الق��دم "كال�س" خالل الفرتة املا�سية. وق��ال رئي�س جلنة الرتاخي�س 
حمم��د التميم��ي يف موؤمت��ر �سحف��ي ح�رت��ه اجلورن��ال ني��وز اإن 
"ت�سع��ة اندي��ة فقط، جنحت يف تنفيذ �روط الرتاخي�س ب�سكل كامل 
وه��م ال�سليمانية، البح��ري، غاز ال�سمال، نفط اجلن��وب، الكرخ، اأربيل، 
ال�سناع��ة، امانة بغ��داد والنفط". واأ�س��اف اأن "اللجنة منحت رخ�سة 
معلقة لعدد من الأندية، على ان يتم اليفاء بباقي ال�روط خالل مدة 
50 يوم��ًا وبخالفه �سيتم الغاء الرخ�سة"، مبينًا ان الأندية هي كاًل 
م��ن الكوفة، نفط مي�سان، نفط الو�سط، كربالء، ال�سناعات الكهربائية، 
ال��زوراء، الطلب��ة، ال�سم��اوة، الق��وة اجلوية، زاخ��و، احل�س��ن، امليناء، 
النج��ف، الكهرباء، احلدود و ال�رطة". وقال ع�سو اللجنة حمي دواي 
ل�)اجلورن��ال( اإن "جلنة الرتاخي�س املكلفة من قبل الحتاد ال�سيوي، 
ب��داأت زياراته��ا امليدانية لالط��الع على ن�سب اجن��از الأندية ملعايري 
و�روط الحتاد ال�سيوي". واأو�سح اأن "هناك همة عالية وجهد كبري 
مب��ذول من قب��ل الأندية لتنفيذ ���روط ومعايري الحت��اد ال�سيوي"، 
لفتًا اإىل اأن "النادين طبقا اأغلب ال�روط ب�سكل كامل و�سجلنا بع�س 
املالحظ��ات على ال�روط الأخرى لتنفيذها بال�سكل املطلوب، لتاليف 

الأخطاء خالل 10 اأيام مقبلة".

اق��رتب ن��ادي القوة اجلوي��ة من التعاقد م��ع املدرب 
ال�س��وري ح�س��ام ال�سي��د، لقي��ادة الفري��ق يف الدوري 

العراقي املمتاز ودوري ابطال اآ�سيا املو�سم املقبل.
وق��ال م�س��در م��ن داخل اأروق��ة نادي الق��وة اجلوية 
ل�)اجلورن��ال( اإن "امل��درب ال�ساب��ق لن��ادي الوح��دة 
ال�س��وري ح�س��ام ال�سيد اقرتب من قي��ادة نادي القوة 
"اإدارة  اأن  واأ�س��اف  املقب��ل".  املو�س��م  يف  اجلوي��ة 
الن��ادي الأزرق اأكمل��ت جمي��ع اإج��راءات التعاقد مع 
امل��درب ال�سوري خلالف��ة املدرب با�س��م قا�سم، الذي 
�سيتف��رغ لقي��ادة املنتخب الوطن��ي". وربطت العديد 
م��ن التقاري��ر ال�سحفي��ة ع��دداً من املدرب��ن لقيادة 

الفري��ق الأزرق، م��ن بينه��م املدرب جمب��ل فرطو�س 
ب�سف��ة مدير فني اىل جانب م��درب �ساب ،  واملدرب 
امل���ري ا�رف قا�س��م ، لكن الإدارة ق��ررت التعاقد 
مع املدرب ال�سوري ح�سام ال�سيد، الذي مل يجدد عقده 
م��ع فري��ق الوحدة ال�س��وري الذي �سيقابل��ه يف الدور 
النهائ��ي لبطولة كا�س الحتاد ال�سي��وي عن منطقة 
غ��رب ا�سي��ا. وكان ال�سي��د قري��ب م��ن تدري��ب نادي 
الزوراء، لك��ن اإدارة ال�سقور ك�سب��ت التحدي ومتكنت 
م��ن خط��ف امل��درب ال�س��وري، حي��ث اب��دى الأخ��ري 
موافقت��ه عل��ى تدري��ب ال��زوراء يف ب��ادئ المر لكن 
التفاق كان �سفهي��ًا. والزوراء مل يكن الفريق الوحيد 
ال��ذي فاحت ال�سيد، حيث �سعت اإدارة امليناء اىل اإعادة 

املدرب لفريقه الأول يف الدوري العراقي.

ي�ستح��وذ متو�سط مي��دان نادي نف��ط الو�سط �سالح 
�سدي��ر، عل��ى اهتمام عدد م��ن الأندي��ة اجلماهريية 
يف ال��دوري العراق��ي املمت��از لك��رة الق��دم. وق��ال 
م�س��در مق��رب من الالع��ب ل�)اجلورن��ال( اإن "عددا 
م��ن الأندية اجلماهريية اأب��دت رغبتها بالتعاقد مع 
الالعب �سالح �سدير خالل فرتة النتقالت ال�سيفية 
اجلارية". واأ�ساف اأن "اندية ال�رطة والقوة اجلوية 
ات�سلت فعليًا باللعب متهيداً ل�سمه خالل املريكاتو 
ال�سيف��ي اجل��اري". واأو�س��ح اأن "الالع��ب مل يتخذ 
القرار النهائي حت��ى الن، حيث مازال يفا�سل بن 
العرو���س الت��ي قدم��ت ل��ه"، لفت��ًا اإىل اأن "العامل 

املادي ل ي�سكل اأهمية لالعب بقدر ما يهمه التواجد 
مع الفريق ب�سفة اأ�سا�سية".

وتابع امل�سدر- الذي ف�سل عدم الك�سف عن ا�سمه- 
اأن "الأندي��ة ب��داأت ات�سالته��ا بعد انته��اء البطولة 
العربية لالأندية"، لفتًا اإىل اأن "الأداء املميز لالعب 

كان �سببًا يف جذب انظار كبار الدوري املمتاز".
وق��دم �سالح �سدي��ر اداًء ملفت��ًا يف البطولة العربية 
لالأندي��ة، حي��ث بره��ن للجميع باأن��ه م��ازال قادراً 
على العطاء وتق��دمي اأداء ي�سفع له التواجد مع فريق 
جماهريي كبري. ومن املقرر ان ي�سارك �سالح �سدير 
م��ع منتخب جنوم الع��راق املتوج بلق��ب كاأ�س اآ�سيا 
2007 ام��ام منتخب ا�ساطري العامل يف �سهر اأيلول 

املقبل.

برشلونة يرغب باللعب في العراق

لجنة التراخيص تعلن نسب 
إنجاز األندية لنظام "كالس"

 صالح سدير يثير اهتمام األندية الكبرى

السيد مدربًا للقوة الجوية

وق��ال �ساكر يف حديث خا���س ل� )اجلورنال(: عملي مع فريق 
ال�رط��ة كان �سعب��ًا للغاي��ة نظ��راً للتعاق��دات اخلاطئة التي 
اجراه��ا املدرب امل���ري حممد يو�سف ل م��ن خالل تعاقده 
م��ع لعبن حمرتفن غ��ري جيدين ومل ي�ستطيع��وا عمل فارق 
فني ي�ساع��د الفريق على التتطور بالداء والنتائج م�سيفًا ان 
بع���س الالعبن املحلين كانوا يعانون على امل�ستوى البدين 
والخرين مل يكونوا من�سبطن والفريق كان ي�سوده حالة من 
ع��دم الن�سب��اط.  واأ�ساف انه قام باإبع��اد عدد من الالعبن 
ع��ن ت�سكيل��ة الفري��ق ب�سب��ب امل�س��اكل الت��ي يفتعلوه��ا يف 
التدريبات واملباريات ف�ساًل عن تغيري تكتيك وا�سلوب اللعب 

الذي اثم��ر بتح�سن النتائ��ج والداء العام للفري��ق م�سيفًا ان 
العدي��د من املعوقات وامل�س��اكل الدارية رافقتهم طوال فرتة 

عمله ال انه ا�ر على اإكمال مهمته مع القيثارة اخل�راء. 
وب��ن �ساك��ر ان فريق��ه كان قري��ب ج��داً م��ن احل�س��ول على 
املرك��ز الثاين ال ان �سعوبة املواجهة الخرية امام م�سيفهم 
املين��اء ال��ذي يلع��ب مب�ستوى رائ��ع عندما يلعب عل��ى ار�سه 
وب��ن جماهريه حال دون حتقيق نتيج��ة جيدة للحفاظ على 
الو�ساف��ة مبين��ًا ان��ه را���س متاما عل��ى امل�ست��وى والنتائج 
الت��ي قدمها الفريق خالل ف��رتة تدريبه.  وا�سار اىل ان الهيئة 
الداري��ة اجلديدة لنادي ال�رطة �سكرته ومن معه على حلول 
القيث��ارة اخل���راء باملركز الثالث وقام��ت بتكرمي الالعبن 
وباقي الفريق قبل خو�س املباراة الخرية امام امليناء م�سرياً 

اىل ان الدارة و�سف��ت ماحتق��ق باملعجزة يف ظل التخبطات 
وامل�س��اكل التي رافق��ت الفريق.  وحول الح��داث التي رافقت 
املب��اراة الخ��رية ام��ام املين��اء واتهام��ه بال�س��ب والتجاوز 
واخل��روج عن املاأل��وف اأو�س��ح ان هناك بع���س املح�سوبن 
عل��ى الع��الم يبحث��ون يف كل م��رة ع��ن ال�سه��رة والبت��زاز 
والنتقا���س م��ن الخرين مو�سحًا ان��ه ريا�سي معروف وله 
ا�سم��ه وتاريخي��ه كالعب ومدرب وم��ن امل�ستحي��ل ان ي�سيئ 
اىل م�سريت��ه الريا�سي��ة منوه��ًا اىل ان العدي��د م��ن املعنين 
بال�س��اأن الريا�س��ي الك��روي ات�سلوا به للتاأكد ح��ول احلادثة 
وبع�سه��م ع��رف ان ال�س��وت مل يك��ن �سوت��ي. وب�س��اأن تلقيه 
لعرو���س تدريبي��ة ن�سح �ساك��ر زمالئه املدرب��ن بالبتعاد 
ع��ن الت�ريح يف و�سائل العالم ح��ول العرو�س وان يعملوا 

ب�سم��ت بعيداً عن ال�سواء وعند اإكمال التفاق والو�سول اىل 
م�ساأل��ة توقيع العق��د يقومون بتبليغ و�سائ��ل العالم مطالبًا 
املدرب ح�سن احمد بالهدوء والتحدث بواقعية وعقالنية فمن 
غ��ري املعق��ول ان يتح��دث ان لديه عر�سي��ن لتدريب فريقن 
جماهريي��ن وعند �سوؤاله عنهما يقول انه كالم فقط �سيما ان 
هذا المر غري منطقي يف عامل التدريب.  ي�سار اىل ان م�سادر 
مقربة من ادارة نادي اربيل اكدت ان هناك مفاو�سات جادة 
ج��رت بن الدارة ومدرب ال�رطة ناظم �ساكر لال�راف على 
تدريب المرباطور يف املو�سم املقبل واملحت اىل �ساكر اعطى 
موافقت��ه املبدئي��ة عل��ى العر���س م�سرتط��ًا ان يتاألف مالكه 
التدريب��ي امل�ساعد من احم��د �سالح م�ساعدا وغ��امن ابراهيم 

مدربا للحرا�س .

اأكد مدرب نادي ال�شرطة 
ناظم �شاكر ان ح�شول 

فريقه على املركز الثالث 
يف مناف�شات الدوري 

املمتاز لكرة القدم الذي 
اختتمت مناف�شاته 

اخلمي�س املا�شي يعد 
امرًا جيدًا يف ظل 

الظروف ال�شعبة التي 
رافقت القيثارة اخل�شراء 

طوال املو�شم احلايل. 

بغداد – مصطفى العبطان 

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

  بغداد - خاص
ح�سدت الالعبة العراقية ع�ستار العزاوي، امليدالية 
الذهبي��ة يف بطولة اآ�سيا للعبة اجلوجي�ستو املقامة 
مناف�ساته��ا يف فيتنام. ومتكنت ع�ست��ار من الفوز 
يف ث��الث مبارزات امام لعب��ة فيتنامية وايرانية 
واماراتي��ة ل��وزن اأكرث من 70 كلغ��م، حيث اأجربت 
مناف�ساته��ا عل��ى ال�ست�س��الم يف مبارزت��ن فيما 

فازت يف املبارزة الأخرية بفارق النقاط.
وقال��ت ع�ستار ل�)اجلورن��ال( "فخورة بهذا الإجناز 
ولتمكن��ي م��ن رفع ا�سم الع��راق عالي��ًا يف املحفل 

ال�سيوي".
واأ�ساف��ت "اخ��رياً ا�ستطع��ت ان اجني ثم��ار اجلهد 
ال��ذي بذلت��ه خالل الأ�سه��ر املا�سي��ة"، مبينة اأنها 
"تاأم��ل مبوا�سل��ة ح�سد امليدالي��ات يف البطولت 

القارية املقبلة".
املنتخب الوطن��ي الذي �س��ارك يف امل�سابقة تاألف 

م��ن الالعب ام��ري جواد الذي لع��ب �سمن فئة حتت 
85 كلغ��م، والالع��ب عل��ي العبد �سم��ن فئة حتت 
69 كلغ��م، واخرياً الالع��ب عالء عي�سى �سمن فئة 
ف��وق 110 كلغم، ال انه��م مل يتمكنوا من ح�سد اأي 

ميدالية.
اأن ع�ست��ار �سب��ق وان ح�س��دت  واجلدي��ر بالذك��ر 
ميدالي��ة ذهبية يف بطولة مدري��د 2014، وذهبية 
3 ف�سي��ات يف  2015، ف�س��اًل ع��ن  يف زيوري��خ 
الم��ارات و2 برونزية اأي�س��ًا، وبرونزية يف بطولة 

باري�س.
وم��ن املوؤم��ل ان ت�س��ارك ع�ستار يف بطول��ة ثانية 
جت��رى مناف�ساته��ا يف تركمان�ست��ان خ��الل �سهر 

ت�رين الأول املقبل.
الع��راق،  با�س��م  اللع��ب  ان ع�ست��ار ف�سل��ت  يذك��ر 
رغ��م تلقيه��ا عر�سن لتمثي��ل رو�سي��ا وبريطانيا، 
لمتالكه��ا ج��واز �سفر رو�س��ي وبريط��اين، ال انها 

رف�ست متثيل بلد اخر غري العراق.

 
اأكد مدرب نادي الديوانية ق�سي منري، اأن حتقيق 
الإجن��از يف بداي��ة م�س��واره التدريب��ي مل يك��ن 
بالأم��ر ال�سهل اطالق��ًا، لفتًا اإىل اأن��ه ي�سعى اىل 
ان يجعل فريق الديوانية رقمًا �سعبًا يف الدوري 

العراقي املمتاز املو�سم املقبل.
وتوج فريق الديوانية بطاًل لدوري الدرجة الأوىل 

و�سمن تاأهله اىل دوري النخبة املو�سم املقبل.
وق��ال من��ري ل�)اجلورن��ال( اإن "حتقي��ق الإجناز 
مهمة �سعبة يف اول امل�سوار التدريبي، فاملهمة 
مل تك��ن بال�سهلة، ولكن اخلربة املكت�سبة من قبل 
الالعب��ن �ساهم��ت يف حتقيق��ه، اإذ حاولن��ا قدر 
الإمكان التعامل م��ع الظروف ال�سعبة والدوري 

اململ".
واأ�س��اف اأن "فري��ق الديوانية واج��ه العديد من 
املعوقات، ل�سيما �سعف الدعم املايل من توفري 
حجز اأماكن الإقام��ة يف الفندق والنقل وغريها 

من الأمور، لكننا ا�ستطعنا ان نتجاوزها بعزمية 
الالعبن".

"الالعب��ن ا�ستطاع��وا ان يحقق��وا  اأن  واأو�س��ح 
الإجناز ملدينتهم، والع��داد النف�سي اأحد اأ�سباب 
التاأه��ل ل��دوري النخب��ة"، موؤك��داً اأن "املو�س��م 
املقب��ل �ستكون املهمة اأ�سع��ب وحتتاج اىل دعم 

مادي كبري".
وتاب��ع "مل نتلقى دعم��ًا من جمل���س املحافظة، 
حي��ث توىل 3 ا�سخا�س م��ن الإدارة مهمة توفري 
ال�سيول��ة املادية"، مبينًا اأن��ه "جل�س مع الإدارة 
التي اأبدت رغبتها باأن يكون الفريق مناف�سًا وان 

يظهر ب�سكل لئق".
واختت��م ت�ريح��ه قائ��اًل: "�سنح��اول ان نبن��ي 
فريق��ًا قويًا وجاه��زا للمو�سم املقب��ل من خالل 
اأن  اإىل  لفت��ًا  التعاق��دات"،  م��ن  العدي��د  اب��رام 
حمرتف��ن  لعب��ن  اىل  يحت��اج  ل  "الديواني��ة 
وامنا �سيعتمد ب�سكل كبري على الالعبن ال�سباب 

واملحلين كما هو احلال يف نادي النفط".

الصقور يبحث عن الثنائية والنوارس يأمل بإنقاذ موسمه في بطولة كأس العراق
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