
اأعل��ن االإمارات��ي عبداهلل امل�سف��ر، ام�س االول، 
 ، االأردين  للمنتخ��ب  اجلدي��دة  القائم��ة  ع��ن 
ي��وم  كمبودي��ا  منتخ��ب  ملواجه��ة  ا�ستع��داًدا 
يف  م�س��واره  م�سته��ل  يف  مار���س،  اآذار/   28
الت�سفي��ات االآ�سيوية لكرة القدم. وجاءت ردود 
الفع��ل متباينة عل��ى القائمة اجلدي��دة، فهناك 
م��ن وجدها منا�سبة ن�سبي��ًا ، والبع�س االآخر مل 
يتقبله��ا، وخا�سة اأنها خلت م��ن اأف�سل العبي 
الدوري االأردين يزن ثلجي، فيما �ساع املهاجم 

ال�ساب بهاء في�سل "بني حانا ومانا"!!.
ويقدم ه��ذا التقرير، اأب��رز املالحظات حول كل 

ما يتعلق بقائمة املنتخب االأردين:
قب��ل نح��و �سهري��ن تقريب��ًا، كان املدي��ر الفني 
قائم��ة،  اأول  يعل��ن  االأردين  للمنتخ��ب  اجلدي��د 
يف  تدريب��ي  مع�سك��ر  يف  االنخ��راط  به��دف 

االإمارات يتخلله مباراة ودية مع جورجيا.
وما ب��ني القائمة التي مت اإعالنه��ا قبل �سهرين 
وقائمة اليوم، فاإن �سبعة العبني غادروا قائمة 
مرحل��ة  ي�سارك��وا يف  ول��ن  االأردين  املنتخ��ب 
االإع��داد املقبل��ة. و�سم��ت القائم��ة االأوىل قبل 

�سهري��ن كل م��ن : عام��ر �سفي��ع ، معت��ز يا�سني 
، اأحم��د عب��د ال�ست��ار حلرا�سة املرم��ى، وحممد 
الدمريي ،اإبراهيم دلدوم ، فرا�س �سلباية ، يا�رس 
الروا�س��دة ، اإبراهي��م الزواهرة ، ط��ارق خطاب، 
مهن��د خرياهلل ، حمم��د زريق��ات ، اح�سان حداد 
،�سعي��د مرج��ان ، بهاء عب��د الرحم��ن ، رجائي 
عاي��د وعام��ر اأبو ه�سي��ب ، اأحمد �سم��ري ، ثائر 
الب��واب ، منذر اأبو عمارة ، ي��زن ثلجي ، مو�سى 
التعم��ري ، يو�سف الروا�س��دة ، حممود مر�سي ، 

بهاء في�سل ، حمزة الدردور. 
و�سم��ت القائمة اجلدي��دة : عام��ر �سفيع، معتز 
يا�س��ني، يزيد اأبو ليلي، حممد الدمريي، اإبراهيم 
دل��دوم، فرا�س �سلباية، يا�رس الروا�سدة، اإبراهيم 
الزواه��رة، طارق خط��اب، حمم��د البا�سا، بهاء 
عب��د الرحمن، رجائي عايد، عام��ر اأبو ه�سيب، 
اأحم��د �سم��ري، خلي��ل بني عطي��ة، ثائ��ر البواب، 
مو�س��ى  ال�سيف��ي،  ع��دي  عم��ارة،  اأب��و  من��ذر 
التعم��ري، حمم��ود مر�س��ي، يا�س��ني البخي��ت، 
حممود زعرتة وحمزة ال��دردور. وبتاأمل اأ�سماء 
القائمت��ني، ف��اإن 7 العب��ني غ��ادروا مواقعهم 

وه��م: اأحم��د عبد ال�ستار، مهن��د خري اهلل، حممد 
زريق��ات، اإح�س��ان ح��داد، �سعيد مرج��ان، يزن 

ثلجي، يو�سف الروا�سدة، بهاء في�سل.
بع���س املتابعني وجد اأن قائم��ة املنتخب بها 

ن��وع م��ن املجامالت لبع���س الالعب��ني الذين 
ينت�سب��ون لفرق جماهريي��ة، وخا�سة اأن هناك 
م��ن مل يقدم املاأمول يف مباريات فريقه بل اأن 

منهم من كان يتم الدفع به كورقة بديلة.
وك�سف��ت املعطي��ات ع��ن وج��ود خل��ل وا�س��ح 
يف التن�سي��ق ب��ني االأجهزة الفني��ة، حيث �ساع 
مهاج��م الوح��دات به��اء في�سل ب��ني املنتخب 
االأول ومنتخ��ب ال�سباب ب�سبب غي��اب التن�سيق 

بني االأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.
انح�رست اختي��ارات اجلهازالفني لالعبني يف 
خم�س��ة اأندي��ة فق��ط ه��ي: الوح��دات والفي�سلي 
والرمث��ا واجلزي��رة و�سب��اب االأردن واالأهل��ي، 
وغاب العبو فريق من�سية بني ح�سن، عن قائمة 

املنتخب االأردين.
ت�سمن��ت القائمة اجلديدة اختي��ار 4 حمرتفني 
يف اخلارج وهم : حممود زعرتة وعدي ال�سيفي 
)دب��ا  البخي��ت  يا�س��ني  الكويت��ي(،  )ال�ساملي��ة 
الفج��رية االإمارات��ي( اإىل جان��ب ثائ��ر الب��واب 
)دينام��و بوخار�ست الروماين(، فيم��ا ت�ساءلت 
اجلماهري عن �رس غياب حمرتف احلد البحريني 

حمم��د ال��داوود. وت�ساءل��ت اجلماه��ري بعد 
اإع��الن الت�سكيلة ع��ن غياب عدد م��ن الالعبني 
مم��ن خطف��وا االأنظ��ار يف امل�سابق��ات املحلية 
يتقدمه��م جن��م االأهل��ي ي��زن ثلج��ي اإىل جانب 
جن��م اجلزيرة حمم��د طنو���س، واح�س��ان حداد، 
و�سعيد مرجان وعبداهلل الزعبي وعالء ال�سقران 
واأحم��د العي�س��اوي واأحم��د اأب��و كب��ري. بالنظ��ر 
للقائم��ة اجلديدة، فهي ب��دت حمرية اإىل حد ما، 
فاملنتخ��ب االأردين ينته��ج من��ذ ف��رتة �سيا�سة 
"االإح��الل والتبدي��ل" لتقدمي جي��ل جديد قادر 
على خدمة الكرة االأردنية حتى نهائيات كاأ�س 
اآ�سيا 2019 على اأقل تقدير، لكن هذه ال�سيا�سة 
�رسع��ان ما مت ن�سفها. و�سم��ت قائمة املنتخب 
ع��ن  املا�سي��ة  الف��رتات  يف  ابتع��دوا  العب��ني 
الت�سكيل��ة بحكم تقدمهم بالعم��ر، ويبدو اأن هذا 
التخبط يف تطبيق �سيا�سية "االإحالل والتبديل" 
عائ��د لغي��اب االإ�ستق��رار الفن��ي ع��ن املنتخب، 
فل��كل مدرب روؤيته، وهذا التناق�س يف وجهات 
النظ��ر قد يجعل كرة الق��دم االأردنية ت�سري دون 

تخطيط حقيقي للم�ستقبل.

في دوري الكرة الممتاز اليوم

تنطل��ق، الي��وم اخلمي�س، يف قاع��ة برج ال�سالم ببغ��داد، بطولة األنيق يستقبل البحري بثوب جديد وغزالن البادية في مهمة معقدة أمام كناري بغداد
الع��راق الدولي��ة اخلام�سة لل�سطرجن مب�سارك��ة 14 دولة.  وقال 
ظافر عبد االأمري، رئي�س االحتاد العراقي لل�سطرجن اإن "البطولة 
�ستنطل��ق الي��وم، مب�ساركة 14 دولة"، مبين��ًا اأن "وفود 7 دول 
و�سلوا حت��ى االآن، وه��م االأوزبكي األيك���س بار�سوف احلا�سل 
عل��ى �سه��ادة كراند ما�س��رت )GM(، وامل���رسي �سامح حممد 
�س��ادق، واجلورجي مرياب جاجونا�سفيلي الذي يحمل �سهادة 
ما�سرت)GM(". وا�ساف "كما و�سلت الالعبتان االأوكرانيتان 
اأولكا بابيي )WGM(، وماركريتا نوفيكوفا، باالإ�سافة اإىل 
العب��ني م��ن اإي��ران، واحلك��م الرئي�س��ي للبطولة �سي��د خليلي". 
وتاب��ع بالقول: "و�سل الوفد ال�س��وري املوؤلف من رئي�س الوفد 
�سليم��ان ح�س��ن، و3 العبات هن: روال املحم��ود، ومنار خليل، 
وفاطم��ة م��راد، والوف��د االأرميني، ال��ذي ميثله الالع��ب اأرتور 
جارجيوزي��ان"، م�س��رياً اإىل اأن "الوف��د الرتكي، ال��ذي �سيمثله 
الالع��ب �ساهني حاجييف، و�س��ل ام�س االربع��اء، وكذلك وفد 

اأذربيجان، الذي ميثله الالعب النور علييف". 

��د مدرب ن��ادي الوحدة ال�سوري، ح�سام ال�سي��د، اأن فريقه مل  اأكَّ
ُيقدِّم مباراة جيدة، اأمام القوة اجلوية العراقي يف بطولة كاأ�س 
االحت��اد االآ�سيوي. وتعادل الوحدة، مع القوة اجلوية �سلبًا، يف 
اجلول��ة الثالثة من مباريات املجموعة الثانية، ليبقى الوحدة 
يف ال�س��دارة ب���7 نق��اط، مقاب��ل 5 نق��اط للفري��ق العراق��ي. 
وق��ال ال�سي��د، يف ت�رسيح��ات �سحفية عق��ب املب��اراة: "اأبرز 
اأ�سباب ع��دم تقدمي الوحدة االأداء املتوقع، هو االندفاع الزائد، 
والت���رسع م��ا �ساهم يف �سع��ف الرتكي��ز، خا�س��ة واأن معظم 
الالعب��ني، مل يكون��وا يف حالتهم الطبيعية". واأك��د اأن "فريقه 
ارتك��ب العديد من االأخطاء، لكنه لفت يف الوقت نف�سه اإىل قوة 
املناف�س، حامل لقب الن�سخ��ة املا�سية، م�سدًدا على اأن فريقه 
ح��اول اقتنا�س الف��وز، لكن الالعبني مل يح�سن��وا التعامل مع 
الفر���س التي �سنحت لهم". واأو�سح: "�سعينا نحو الفوز، بدليل 
اأننا اأجرينا تبديالت هجومية"، م�سيًفا: "النقطة لي�ست �سيئة، 
ولدين��ا عم��ل �س��اق يف الفرتة املقبل��ة، لتدارك االأخط��اء التي 
وقعنا به��ا". بدوره، قال طه مو�سى، حار���س الوحدة: "مدرب 
الفري��ق اأعطان��ا تف�سي��اًل كام��اًل ع��ن  فري��ق اجلوي��ة، وكيف 
نواجه��ه لكنن��ا مل نتمكن من تطبيق املطل��وب". واأ�سار اإىل اأن 
"اأر�سية امللعب ال�سيئة مل ت�ساعدنا على تنفيذ التعليمات التي 

طلبها منا املدرب".

ح�س��ل احلار�س املغرتب يف ال��دوري البولندي قي�س 
الع��اين، على ج��واز ال�سف��ر العراقي ع��د اإكمال جميع 
اإجراءات اال�سدار، ام���س االربعاء، فيما التحق ببعثة 
املنتخ��ب الوطني الت��ي �سدت الرح��ال اىل العا�سمة 
االيراني��ة طهران ا�ستع��داداً لت�سفيات ى�سيا املوؤهلة 
لنهائي��ات كاأ�س العامل 2018. وح�س��ل العاين على 
ج��واز �سف��ر عراق��ي، اأم���س االربع��اء، بع��د احل�سول 
عل��ى موفق��ة ر�سمي��ة م�س��اء ام���س االول م��ن قب��ل 
جمل���س الوزراء. وقال املتح��دث با�سم وزارة ال�سباب 
والريا�س��ة احم��د املو�س��وي "كان م��ن املفرت�س ان 
يتم ا�سدار جواز �سف��ر عراقي، يوم الثالثاء املا�سي، 
لالع��ب قي���س الع��اين املح��رتف يف �سف��وف ن��ادي 
كارك��وف البولندي، ولك��ن بع�س االم��ور املخت�سة 
باالوراق الر�سمي��ة لوالده حالت دون ذلك". وا�ساف 

"وزير ال�سباب والريا�سة عبد احل�سني عبطان عر�س 
املو�س��وع خ��الل اجتم��اع جمل�س ال��وزراء وحت�سل 
على املوافقة الر�سمية الأ�سدار جواز �سفر عراقي وفق 
املادة ال�سابعة من قانون اجلوازات". واختتم حديثه 
قائ��اًل: "العاين راجع مديري��ة اجلوازات يف بغداد من 
اج��ل احل�سول على ب�سمته، قب��ل ان ي�سد الرحال مع 
وف��د املنتخب الوطن��ي اىل ايران، فيم��ا �سيتم ار�سال 
اجل��واز اىل طه��ران بع��د اكم��ال كاف��ة االأج��راءات 
املرتبط��ة بعملية ا�سداره". احلار�س ال�ساب ذو ال�٢٠ 
ربيعًا، يلعب يف �سفوف رديف نادي في�سال كراكوف 
البولندي، ومن املرجح ان ي�سارك يف املباراة الودية 
ام��ام اي��ران يف ال�18 من ال�سهر احل��ايل، حيث تعلق 
عل��ى احلار���س اآم��ال عالي��ة من اج��ل حماي��ة ا�سود 

الرافدين يف امل�ستقبل القريب.

توجهت بعثة املنتخب ال�سوري لكرة القدم اأم�س االول 
للعا�سمة املاليزي��ة كواالملبور ا�ستع��داداً ملواجهتي 
اأوزبك�ست��ان وكوريا اجلنوبي��ة يف 23 و28 من �سهر 
اآذار احلايل، يف اإطار ت�سفيات اآ�سيا املوؤهلة ملونديال 
رو�سيا 2018. و�سمت البعثة اجلهاز الفني واالإداري 
والالعب��ني املحليني اأبرزه��م اإبراهيم عاملة ون�سوح 
نك��ديل واأ�سامة اأومري فيم��ا �سيتوجه العبو املنتخب 
�سم��ن فريقي اجلي���س والوحدة مبا�رسة م��ن الدوحة 
وبريوت ملاليزيا فيم��ا �سيلتحق الالعبني املحرتفني 

يف االأردن وال�سعودي��ة والعراق خ��الل االأيام املقبلة 
اجلمع��ة  ي��وم  املنتخ��ب  �سف��وف  تكتم��ل  اأن  عل��ى 
املقب��ل.  ب��دوره اأب��دى م��درب املنتخب اأمي��ن احلكيم 
تفاوؤل��ه بالت�سفي��ات وقال يف ت�رسيح��ات �سحفية: 
"جمموعتنا التي اخرتناها هي االأف�سل بني جمموعة 
الالعب��ني، واملنتخ��ب اكت�س��ب اخل��رة املطلوب��ة من 
خ��الل مباريات��ه ال�سابق��ة  يف الت�سفيات ومن خالل 
املباري��ات الت��ي خا�سه��ا الالعبون م��ع اأنديتهم يف 

الدوريات العربية اأو امل�سابقات االآ�سيوية".

انطالق بطولة العراق الدولية 
للشطرنج بمشاركة 14 دولة

مدرب الوحدة غير راض عن 
فريقه أمام القوة الجوية

العاني يحصل على الجواز العراقي ويلتحق بوفد األسود 

منتخب سوريا يتوجه الى ماليزيا استعدادًا 
لمواجهة أوزبكستان

ويدخ��ل الطلبة املواجه��ة بثوب جديد، بع��د تويل املدرب 
مظف��ر جب��ار مهم��ة قي��ادة الفري��ق خلف��ًا للم��درب ايوب 
اودي�س��و الذي رحل لتدريب فريق نفط الو�سط، حيث يطمح 
جبار باإعادة الريق لالنيق بعد تراجع النتائج يف االونة 
االخ��رية ال�سب��اب فني��ة واقت�سادي��ة اثرت عل��ى م�ستوى 
الط��الب يف م�سوار الدوري العراق��ي. الطلبة �سيعول كثرياً 
عل��ى جمه��وره ال��ويف الذي �سيك��ون الالعب رق��م 12 يف 
املباراة، خا�سة بوجود الرتا�س فتيان ال�سفانة، فاأف�سلية 
االر���س واجلمه��ور باال�ساف��ة اىل املدرب اجلدي��د، كلها 
�ست�سه��م بتحفيز الالعبني من اجل تق��دمي اف�سل مالديهم 
والظف��ر بنق��اط املباراة، اإذ يدرك االني��ق ان البحري لي�س 

بالفري��ق ال�سه��ل، خا�س��ة وان لق��اء الذه��اب ق��د انته��ى 
بالتع��ادل االيجابي بهدف��ني لكل منهما. الف��وز �سريتقي 
بالطلب��ة اىل املرك��ز ال�ساب��ع يف ح��ال تع��ر النج��ف يف 
مباراة اليوم، اإذ ميتلك االنيق 34 نقطة وي�ستقر يف املركز 
التا�س��ع م��ن �سلم ترتي��ب ال��دوري العراقي املمت��از لكرة 
الق��دم. اما فريق البح��ري، فبالتاأكيد خط��ف الفوز الرابع 
ل��ه هذا املو�سم �سيكون هدف العبيه، فهو قادم مبعنويات 
عالية بعدما حقق الفوز على فريق احل�سني باربعة اهداف 
لهدف��ني يف اجلول��ة املا�سي��ة، ولطامل��ا كان البحري نداً 
�سعب��ًا للفرق التي تواجهه بالرغ��م من تراجع النتائج، اإذ 

يحتل املركز ال�15 بر�سيد 15 نقطة.
ويف مواجهة اخرى، �سيحل فريق النجف �سيفًا على فريق 

الكرخ يف املباراة التي �سيحت�سنها ملعب االخري.

حي��ث ي�سع��ى فري��ق غ��زالن البادي��ة اىل ا�ستع��ادة نغمة 
االنت�سار بعد تعادله ال�سلبي يف اجلولة ال�سابقة مع فريق 
نفط مي�سان، وا�ستعادة نغمة الفوز �سيكون عربون ال�سلح 

جلماهري النجف املتعط�سة لالنت�سارات.
م��درب الفريق عم��اد حممد، متك��ن من �سن��ع فريق قوي 
ومناف���س، ا�ستطاع ان يحرج الف��رق اجلماهريية الكبرية، 
فالفريق ع��ازم على التواجد �سمن الف��رق الثالثة االوىل، 
ولك��ن يتوج��ب علي��ه ان يه��زم مناف�سي��ه املبا�رسين كي 
يحق��ق هذا الهدف، فالفريق يقف يف املركز  الثامن ب�36 
نقط��ة، وبف��ارق 9 نق��اط عن املرك��ز الثالث ال��ذي يحتله 
ال�رسط��ة. ام��ا فريق الك��رخ، فهو يعاين كثرياً ه��ذا املو�سم 
كون��ه يقبع يف املركز ال�17 بر�سي��د 13 نقطة، بفارق 3 
نق��اط فقط عن متذيل الرتتيب ال�سماوة، ولبالرغم من هذا 

الو�س��ع املاأ�ساوي اال ان فريق كناري بغ��داد يراهن على 
�سخ�سي��ة الفري��ق ال�سع��ب يف داخله، ومتك��ن من حتقيق 
التعادل مع الفرق الكبرية مثل القوة اجلوية ونفط الو�سط.
ويف بقية مباري��ات اجلولة، انفرد النفط، ب�سدارة الدوري 
العراق��ي لكرة الق��دم، اإثر فوزه على احل�س��ني )0-2(، بعد 
اأن تع��ر مالحقه ال�رسطة بالتع��ادل ال�سلبي مع ال�سماوة، 
فيما حقق فريق نفط الو�سط فوًزا مهًما على �سيفه احلدود 
الي��وم بهدفني لهدف يف افتت��اح مناف�سات اجلولة الثالثة 

من اياب دوري الكرة املمتاز.
حي��ث جن��ح النف��ط يف ح�س��م املب��اراة ل�ساحل��ه به��ديف 
لينف��رد   ،)39( داوود  وحمم��د   ،)33( ج��ودة  م�سطف��ى 
بال�س��دارة ب���47 نقط��ة، فيم��ا جتم��د فري��ق احل�سني عن 

النقطة )13( يف املركز ال�16.

ي�ستقبل فريق الطلبة، 
اليوم، على ملعب ال�سعب 

الدويل �سيفه القادم من 
الب�سرة فريق البحري، فيما 

يحل فريق النجف �سيفًا 
على فريق الكرخ يف ملعب 

االخري �سمن مناف�سات 
اجلولة الثالثة من املرحلة 

الثانية للدوري العراقي 
املمتاز لكرة القدم. 

محمد خليل

 يوا�س��ل فريق املين��اء بالقوة البدني��ة تدريباته بغداد - خاص
اليومي��ة ا�ستع��دادا لتمثي��ل منتخ��ب الب���رسة يف 
بطولة منتخب��ات العراق لل�سباب والنا�سئني التي 
�سيقيمها احت��اد اللعبة خالل �سهر ني�سان املقبل.  
وق��ال م��درب الفري��ق حي��در حنت��او يف ت�رسيح 
ن�رسه املوق��ع الر�سمي للن��ادي اإن "جميع العبي 
منتخ��ب الب�رسة الذي��ن �سي�سارك��ون يف البطولة 
من ن��ادي املين��اء ممن حقق��وا نتائ��ج طيبة يف 
البطوالت ال�سابق��ة"، مبينًا ان "منتخبه �سي�سارك 
بع���رسة العب��ني 5 لفئ��ة النا�سئني ومثله��م لفئة 
ال�سباب"، مرجحًا ان "يناف�س فريقه على املراكز 
االأوىل يف البطول��ة التي ته��دف الختيار منتخب 

العراق يف بطولة اآ�سيا والعامل".
واأ�س��اف اأن "فريق امليناء ي�سم ع��دد من اأبطال 
اآ�سي��ا والع��امل بينهم م�سطفى حنت��او الذي اأحرز 
83 كغ��م وفائ��ق  ب��وزن  اآ�سيوي��ا  االأول  املرك��ز 

جا�س��م حمم��د الثال��ث ببطول��ة العامل ب��وزن 93 
حمم��د  م�سطف��ى  الرب��اع  اىل  باالإ�ساف��ة  كغ��م 
ح�س��ني املر�س��ح لبطولة اآ�سيا"، كم��ا نا�سد حنتاو 
اإدارة ن��ادي املين��اء ب�"م��د ي��د الع��ون للن��ادي 
ورفع املعان��اة عن فريقه ودعمه ماديا ومعنويا 
لتحقيق اأف�سل النتائج".  وتابع بالقول: "املو�سم 
املا�س��ي مل ي�س��ارك املين��اء باأية بطول��ة ب�سبب 
ال�سائق��ة املادي��ة التي اأثرت حت��ى على التجهيز 
بالبدالت التي تعتر م��ن اأهم اأدوات الرباع الذي 
يحت��اج اىل 3 بدالت كون نظام اللعب يعتمد على 
3 فعالي��ات وه��ي رفع��ة الدبني والبن��ج بري�س 
وال�سحب، فيما يتعذر على العبينا امل�ساركة الأننا 
المنتل��ك �سوى بدلتني فق��ط بعد ا�ستهالك البدالت 
االأخ��رى الت��ي مت جتهيزن��ا بها منذ ع��ام 2012 
، وم��ن خاللك��م ننا�س��د الهيئ��ة االإداري��ة املوؤقتة 

بااللتفات للفريق وتوفري البدالت للرباعني،

تعادل فريقا الوحدة ال�سوري والقوة اجلوية العراقي 
�سلبي��ًا �سمن مواجهات املجموعة الثانية يف بطولة 
كاأ���س االحت��اد اال�سيوي. املب��اراة التي ج��رت على 
ملع��ب الرئي���س رفي��ق احلري��ري يف �سي��دا ، ب��دون 
جمهور، �سه��دت بداية حذرة م��ن الطرفني با�ستثناء 
حماولت��ني من خ��ارج املنطقة لنجم فري��ق ال�سقور 
حم��ادي احمد ج��اءت حماذية للقائ��م االأمين )12( 
واملحاول��ة الثاني��ة ع��ر الع��ب اجلوي��ة احم��د عبد 
الر�س��ا حني �سدد كرة �ساروخية من خارج املنطقة 

انرى لها احلار�س طه مو�سى براعة )15(.
ودخ��ل الفريق��ان �رسيع��ًا يف اأج��واء ال�س��وط الثاين 
للمباراة حيث ت�سدت العار�سة لت�سديدة عماد جميد 
العب اجلوية )52(. وح�سل الوحدة على �رسبة حرة 
مبا���رسة بالدقيقة )70( �سددها حممد الغبا�س بقوة 

اىل املرمى ليت�سدى لها احلار�س فهد طالب.
وانح���رس اللع��ب يف الدقائ��ق االأخرية للمب��اراة يف 
و�س��ط امللعب، وخرج الوحدة بنقطة التعادل ل�سمان 
�س��دارة املجموعة بر�سيد 7 نقاط يليه القوة اجلوية 

بر�سيد 5 نقاط.
واأعرب مدرب الق��وة اجلوية، با�سم قا�سم، عن ر�ساه 
بنتيج��ة املباراة، حيث ق��ال: "عزميتنا قبل املباراة 
ورغ��م الظ��روف التي غيّب��ت 7 العب��ني موؤثرين من 
الت�سكيلة، اإال اأن الفريق مل يوفق يف ا�ستثمار الفر�س 
ال�سانح��ة، ورّدت العار�س��ة كرة لعم��اد حم�سن وكّنا 
االأقرب للفوز، مع ذلك النقطة لي�ست �سيئة بل مقبولة 
من املت�سدر ويف ملعبه املفرت�س"، موؤكداً اأن "فريق 
الوحدة لي�س بال�سهل، فهو مت�سدر الرتتيب بفوزين ، 
لكنن��ا قراأنا اأوراقه واوقفن��ا مفاتيح لعبه وحجمناه 
داخ��ل امللع��ب، وطبق العبون��ا الواجب��ات املطلوبة 

منهم، وبالتايل كنا االف�سل داخل امللعب".

مدرب األردن يعلن القائمة الجديدة لمنتخب النشامى المشاركة في التصفيات اآلسيوية

الميناء يواصل إستعداداته لبطولة العراق 
للمنتخبات بالقوة البدنية

القوة الجوية يكتفي بالتعادل السلبي أمام 
الوحدة السوري آسيويًا
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