
توجه��ت، �ص��باح الي��وم الأح��د، بعث��ة فري��ق 
الوح��دة ال�ص��وري للعا�ص��مة اللبناني��ة بريوت 
ا�ص��تعداداً ملواجه��ة فري��ق احل��د البحريني يف 
اجلولة قبل الأخرية حل�ص��اب املجموعة الثانية 

من بطولة كاأ�س الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم .
الت��ي  املواجه��ة  ت�ص��هد  اأن  املتوق��ع  وم��ن   
ي�صت�ص��يفها ملعب �ص��يدا البلدي ي��وم الثالثاء 

املقبل اإثارة وندية كبرية .
 اإدارة الن��ادي ال�ص��وري ك�ص��فت اأن معنوي��ات 
للمجموع��ة  ت�ص��دره  بع��د  مرتفع��ة  الالعب��ن 
بر�ص��يد 8 نقاط من فوزين على احلد البحريني 
وال�ص��فا اللبن��اين ذهاب��ًا، وتعادلن م��ع القوة 
اجلوية ذهابًا واإيابًا، وكذلك بعد حتقيق فوزين 
متتالي��ن بالدوري املحلي عل��ى  فريقي جبلة 

و الوثبة.
 وكان اجله��از الفن��ي  لفري��ق الوح��دة بقي��ادة 
ح�ص��ام ال�ص��يد قد كثف التدريبات يف الأ�ص��بوع 
املقب��ل والعم��ل عل��ى تهيئ��ة الأج��واء ليك��ون 
الفري��ق بحال��ة مثالي��ة وذل��ك ع��ر تدريب��ات 
خا�صة بعد درا�صة الفريق البحريني ومب�صاركة 

جمي��ع الالعبن با�ص��تثناء لعب الو�ص��ط وائل 
عيان الغائب عن املواجهة.

 وم��ن املرج��ح اأن يك��ون عي��ان جاه��زاً للق��اء 
الأخري اأمام  فريق ال�ص��فا اللبناين بعد تعر�صه 
لإ�صابة بالكاحل يف مباراة فريق جبلة  �صمن 

الدوري املحلي. 
 بدوره اأك��د غياث دبا�س نائ��ب رئي�س النادي، 
ومدير الكرة اأنه ل م�ص��تحيل اأمام الفريق لقطع 
تذك��رة العب��ور موؤكداً وجود دع��م كبري معنوي 
ومادي للفريق و �ص��يكون هناك مكافاأة جمزية 

يف حال التاأهل.
يف املقاب��ل اأك��د ح�ص��ام ال�ص��يد م��درب الفريق 
ال�صوري اأهمية و �صعوبة اللقاء مبينًا اأن فريقه 
�صي�ص��تخدم كام��ل ق��واه لتجاوز احل��د وحتقيق 

حلم اجلماهري بالتاأهل للدور الثاين.
وت�ص��م بعث��ة فري��ق الوح��دة كل م��ن غي��اث 
دبا���س رئي�ص��ا للبعث��ة ومديراً للفريق وح�ص��ام 
ال�ص��يد مدرب��ًا ووليد ال�رشيف م�ص��اعداً و�ص��امر 
ريح��اين مدرب��ًا للحرا���س واأنور كيك��ي و بهاء 
م�ص��تو اإدارين ومهند �ص��عدية معاجلًا و يون�س 

امل�رشي من�صقًا اإعالميا.
و�ص��مت قائم��ة الالعب��ن كال من طه مو�ص��ى 
-ر�ص��وان الأزه��ر  - ق�ص��ي حبي��ب - برهان 

�ص��هيوين- ابراهي��م العبداهلل - عل��ي دياب - 
وائل عيان- علي رمال- �صعيب العلي - حممد 
احل�صن- رجا رافع - عبد الهادي �صلحة - علي 

رم�صان -حممد غبا�س - حممد فار�س- ماجد 
احل��اج- حممد عل��ي - عمرو مي��داين -هادي 

امل�رشي -ا�صامة اأومري -خالد املبي�س.
وكان الوح��دة حق��ق فوزا �ص��هال عل��ى احلد يف 

مباراة اجلولة الأوىل بهدف يف املنامة.
لتحدي��د  حا�ص��مة  الثالث��اء  مب��اراة  و�ص��تكون 
مالم��ح املناف�ص��ة عل��ى التاأهل، حيث يت�ص��در 
الوح��دة املجموع��ة الثاني��ة بر�ص��يد 8 نق��اط، 
وبفارق نقطتن عن احلد الو�ص��يف، مت�ص��اويا 
م��ع الق��وة اجلوي��ة العراقي الذي يحت��ل املركز 
الثال��ث، فيم��ا يحت��ل ال�ص��فاء اللبن��اين املركز 

الأخري يف املجموعة بر�صيد نقطة وحيدة.
وكان الفريق��ان يف مواجه��ة الذهاب يجهالن 
بع�ص��هما فنيا ب�ص��كل كبري، ولذلك دخل ح�صام 
ال�ص��يد، مدرب الوحدة، املب��اراة بتكتيك جديد، 
ويف  لعبي��ه،  وخ��رة  خرت��ه  عل��ى  فاعتم��د 
مقدمته��م رجا راف��ع، وحممد فار�س، واأ�ص��امة 
اأومري، ف�صاهم بح�صد النقاط الثالث، لكن احلد 
ا�صتعاد عافيته وبات و�صيفا للمجموعة وباتت 
الأوراق مك�ص��وفة بالن�ص��بة جلهازه الفني الذي 

وع��د بتحقي��ق نتيجة مر�ص��ية يف مواجهة 
الثالثاء، فالفوز لأي فريق �صيكون ب�6 نقاط.

اخلط البي��اين لفريق الوحدة يرتفع من مواجهة 
لأخ��رى، وظه��ر ذل��ك وا�ص��حا يف مواجهات��ه 
املحلي��ة والآ�ص��يوية، وكذلك ان�ص��جام خطوطه 
الثالثة، التي و�صلت حلالة جيدة، وهو �صي�صاعد 
الفري��ق على تقدمي مب��اراة كبرية اأمام احلد يف 
مب��اراة و�ص��فها م��درب الوحدة باأنه��ا ل تقبل 
الق�ص��مة عل��ى اثنن، ول يختل��ف اثنان على اأن 
الوحدة ي�صم عددا كبريا من الالعبن املحلين 
املخ�رشم��ن، وخرته��م ق��د ت�ص��اهم بتج��اوز 

احلد.
ويتلق��ى فري��ق الوح��دة دعم��ا معنوي��ا وماليا 
ا�ص��تثنائيا م��ن جان��ب جمل���س اإدارة الن��ادي 
برئا�صة اأحمد قوطر�س، ومن غياث دباث نائب 
رئي�س الن��ادي مدير الكرة ال��ذي وعد الالعبن 
مبكافاأة م�ص��اعفة يف ح��ال الفوز يف املباراة، 
فيم��ا وع��د ع��دد م��ن املحب��ن بتك��رمي لئ��ق 
لالعب��ن يف حال ح�ص��دهم النقاط الكاملة يف 

مواجهة احلد.

صداع المدرب األجنبي

إتحاد الكرة يرشح 6 مدربين أجانب واإليطالي زينكا االوفر حظًا لقيادة أسود الرافدين
ق��رر جمل���س اإدارة احتاد الإمارات لكرة الق��دم تاأجيل الجتماع الذي 
كان مقرراً اأم�س ال�ص��بت اإىل الأربعاء، من اأجل اختيار ال�ص��م املر�ص��ح 
لقيادة املنتخب الوطني، بح�ص��ب �ص��حيفة اخلليج. ومل حت�ص��م اللجنة 
الفني��ة املكلف��ة باختيار ال�ص��م املوؤهل لقيادة "الأبي���س" حتى الآن 
هوي��ة املر�ص��ح خلالفة املدير الفني ال�ص��ابق امل�ص��تقيل مه��دي علي، 
مما اأدى باملجل�س اإىل تاأخري موعد الجتماع بانتظار ح�ص��م ال�صورة 
ب�ص��كلها النهائ��ي.  ويف ه��ذا ال�ص��دد، قال م��روان بن غليط��ة، رئي�س 
الحت��اد المااراتي لكرة القدم، "نتفهم الغ�ص��ب واحلزن يف ال�ص��ارع 
الريا�ص��ي بعد خ�ص��ارتي املنتخ��ب الإماراتي اأم��ام منتخبي اليابان 
واأ�ص��راليا، ولدينا �صري ذاتية لعدة مدربن عاملين، ومل يتم الت�صال 
باأي مدرب لتويل قيادة املنتخب، ومت طرح كثري من الأ�ص��ماء التي مل 
نتفاو�س معها بعد". وتابع  بن غليظة "نبحث عن مدرب لديه �ص��غف 
التح��دي، وي�ص��عى لتفجري طاق��ات لعبينا واكت�ص��اف مواهب جديدة 
لك��رة الإم��ارات، وهدفنا مدرب عاملي لديه �ص��رية ذاتي��ة كبرية، ولن 
نتعاقد مع مدرب بالقطعة، بل مدرب يقود "الأبي�س" يف كاأ�س اآ�صيا.

اأعل��ن الحتاد الآ�ص��يوي لكرة القدم، عن ف��وز الرازيلي ايفرتون 
ريب��ريو، لع��ب الأهل��ي الإمارات��ي، بجائ��زة ه��دف الأ�ص��بوع، 
املقدمة من �رشكة اليانز، وذلك عن مباريات اجلولة الرابعة من 
دور املجموع��ات يف دوري اأبطال اآ�ص��يا 2017. وجاء ذلك بعد 
الت�ص��ويت الذي جرى عر مواقع التوا�صل الجتماعي، حيث مت 
تر�ص��يح 4 اأهداف، وه��ي هدف نام تاي-ه��ي لعب خلويا، يف 
املب��اراة اأم��ام ا�ص��تقالل خوز�ص��تان، ويل �ص��يوك-هيون لعب 
�ص��يوؤول، يف املباراة اأمام وي�ص��رن �ص��يدين ون��دررز، وايفرتون 
ريبريو لعب الأهلي الإماراتي، يف املباراة اأمام التعاون، وكيم 
جاي-�ص��وجن لعب اأديالي��د يونايتد،  يف املب��اراة اأمام جيجو 
يونايتد. وعلى جانب اآخر، ح�صل كو �صيوجن-بيوم لعب �صوون 
�صام�صوجن بلو وينجز الكوري اجلنوبي، على جائزة لعب تويوتا 
لالأ�ص��بوع يف اجلولة الرابعة من دوري اأبطال اآ�صيا 2017، بعد 
املباراة التي فاز فيها فريقه على اي�صرن من هوجن كوجن 5-0 
يوم الأربعاء املا�صي، �صمن املجموعة ال�صابعة. و�صجل الالعب 
البال��غ م��ن العم��ر 22 عامًا هدف��ن يف املباراة، و�ص��نع هدفا 
ليق��ود فريق��ه اإىل حتقي��ق فوز كب��ري، وحقق كو ن�ص��بة متريرات 
ناجح��ة بلغ��ت %96 ليجم��ع 9.3 نقطة،  ليختار اأف�ص��ل لعب 
لهذا الأ�ص��بوع. و�صنع ريبريو هدف فريقه الأول لزميله ماكيتي 
دي��وب، قبل اأن ي�ص��جل الهدف الث��اين من �رشبة ح��رة مبا�رشة 

متقنة ومن زاوية �صعبة.

 يالقي فريق الطلبة، اليوم، نظريه فريق ال�صماوة على 
ار�ص��ية ملعب ال�ص��عب ال��دويل يف اإفتتاح مناف�ص��ات 
ال�صبوع التا�صع من املرحلة الثانية للدوري العراقي 
املمت��از لكرة القدم. فريق النيق يطمح اىل موا�ص��لة 
اأدائه املتميز، والعتماد على روح ال�صباب يف مباراة 
اليوم امام فريق ال�صماوة، والهم من ذلك العودة اىل 
�ص��كة النت�ص��ارات التي افتقدها النيق يف مباراتيه 
ام��ام كرب��الء والنف��ط، حي��ث ياأم��ل م��درب الفري��ق 
مظف��ر جبار بالرتق��اء بالفري��ق اىل املراكز الربعة 

الوىل يف �ص��لم الرتيب، حيث اأكد يف ت�رشيح �صابق 
ل�)اجلورن��ال( اأن طم��وح الفري��ق هو املرب��ع الذهبي 
وان الالعبن �صيقاتلون من اجل حتقيق هذا الهدف".
اأم��ا فري��ق ال�ص��ماوة، فالفريق يلعب م��ن غري طموح 
او �ص��غوط، اإذ مازال يبحث ع��ن الفوز الذي غاب عن 
الفريق يف هذا املو�صم، فهو مل ي�صتطع من حتقيق اي 
انت�ص��ار، وبالتايل فاأن اأق�صى احالمه هي البقاء يف 
الدوري املمتاز، وبالتايل �ص��يلعب مب��اراة اليوم من 

دون �صغوط.

 و�ص��ل وفد نادي ال��زوراء، اىل العا�ص��مة العمانية 
م�ص��قط اأ�ص��تعداداً ملالقاة نادي ال�صويق العماين يف 
اجلولة اخلام�ص��ة م��ن كاأ�س الحتاد الآ�ص��يوي لكرة 
القدم. وقال مدرب حرا�س مرمى نادي الزوراء عماد 
ها�ص��م يف ت�رشي��ح ل�)اجلورن��ال( اإن "وف��د ن��ادي 
الزوراء و�ص��ل، اأم�س، اىل العا�ص��مة العمانية م�صقط 
اإ�ص��تعداداً ملالقاة نادي ال�ص��ويق العم��اين يف الدور 
اخلام���س من كاأ�س الحتاد ال�ص��يوي ي��وم الثالثاء 
املقبل". واأ�ص��اف اأن "الوفد تاأل��ف من رئي�س الوفد 
فالح ح�ص��ن و نائب الرئي�س �ص��عدون ال�رشع ومدير 
الفري��ق كرمي عب��د ال��رزاق واملن�ص��ق العالمي عبد 
الرحمن ر�ص��يد". وتابع اأن "ال��كادر التدريبي تاألف 
م��ن الكابنت ع�ص��ام حمد م��درب الفري��ق وابراهيم 
عبد نادر وبا�ص��م لعيبي م�ص��اعدين للمدرب وعماد 
ها�ص��م مدرب احلرا�س ورعد �ص��لمان م��درب اللياقة 

وداود �صليم معالج الفريق وحممد علي اكر وفرا�س 
خمي���س اداري��ن ويحي��ى حمم��د م�ص��ور الفريق".  
واو�ص��ح اأن "قائمة الالعبن �ص��مت كاًل من حممد 
كا�ص��د وع��الء كاطع وحممد �ص��اكر وعبا�س قا�ص��م 
وك��رار حمم��د وجنم �ص��وان وعالء مهاوي وح�ص��ن 
جوي��د ون��دمي �ص��باغ وحي��در عب��د المري و�ص��فاء 
ه��ادي وعل��ي رحي��م وحيدر �ص��باح وح�ص��ن علي 
وم�ص��طفى ح�صن و�ص��جاد رعد واجمد كلف واحمد 
فا�ص��ل ولوؤي �ص��الح وم�ص��طفى كرمي وع��الء عبد 

الزهرة ومهند عبد الرحيم".
واختتم ها�ص��م ت�رشيحه قائ��اًل: "الفريق ينتظم يف 
تدريباته اليومية للو�صول اىل اجلاهزية التامة قبل 
مواجهة نادي ال�صويق"، مبينًا اأن "العبي النوار�س 
لديهم رغب��ة جاحمة لتخط��ي الهزميتن املحليتن 

والعودة اىل �صكة النت�صارات".

تأجيل االعالن عن مدرب 
منتخب اإلمارات

العب األهلي يفوز بجائزة 
هدف األسبوع آسيويًا

الدوري الممتاز: األنيق يبحث عن بريقه أمام السماوة

الزوراء يصل مسقط لمواجهة السويق آسيويًا

وق��ال م�ص��در يف اإحت��اد الك��رة ل�)اجلورن��ال( اإن "الحت��اد 
�ص��يدر�س خ��الل اإجتماع��ه، اليوم الحد، ال�ص��ري الذاتية ل�ص��تة 
يف  الوطن��ي  املنتخ��ب  قي��ادة  اأج��ل  م��ن  اأجان��ب  مدرب��ن 
املباريات املتبقية من الت�ص��فيات املوؤهل��ة لنهائيات كاأ�س 
العامل 2018 وكاأ�س اآ�ص��يا 2019". وا�صاف اأن "املر�صحن 
ال�ص��تة ه��م: الرازيل��ي ماركو�س باكيت��ا والأملاني��ن بريند 
�صو�ص��ر ولوثار ماتيو���س والهولندين فرانك ري��كارد وديك 
اأدفوكات والإيطايل والر زينجا"، مبينًا اأن "الحتاد �صيدر�س 
ال�ص��ري الذاتية لكل املدربن، ف�ص��اًل عن التكتيك الذي يعتمده 
املدرب��ن وم��دى توافقه مع اإمكانيات الالعب��ن العراقين". 
واأو�صح امل�ص��در اأن "املدرب اليطايل والر زينكا هو الوفر 
حظًا لقيادة اأ�صود الرافدين، حيث هناك �صبه اجماع عليه نظراً 

لتحم�صه ال�صديد لقيادة ا�صود الرافدين، بال�صافة اىل معرفته 
بك��رة القدم العربية واخلليجية حتديداً، كونه درب اربعة فرق 
خليجية يف ال�ص��عودية والمارات". ويحظى زينكا بدعم كبري 
من جنوم املنتخب الوطني العراقي، ل�ص��يما الالعبان ن�صاأت 
اأكرم وهوار م��ال حممد، فالول عر عن اعجابه باملدرب من 
خ��الل من�ص��ور على موقع��ه يف الن�ص��تغرام، حي��ث علق على 
�ص��ورة زينغا قائاًل: "اأف�ص��ل حار�س مرمى يف العامل وواحد 
من اف�ص��ل املدربن الذين ا�رشفوا على تدريبي، حمرف لكن 
ل��ه اننتم��اء وحري�س عل��ى النادي الذي ي���رشف على تدريبه 
اأكرث من ا�ص��حاب ال�ص��اأن اأنف�ص��هم، يف املقاب��ل لدينا مدرب 
عراقي يتمنطق بالوطنيات كثرياً، ويف نهاية املطاف يف�صل 
م�ص��لحته ال�صخ�ص��ية على البلد، فعاًل الع��راق يف ماأزق". اأما 
ه��وار مال حممد فخ��رج بت�رشيح �ص��حفي عن زينغ��ا قائاًل: 
"اليط��ايل زنغا م��ن املدرب��ن املميزي��ن واملعروفن على 

م�ص��توى منطق��ة اخلليج، وله جتارب �ص��ابقة ناجحة، و�ص��بق 
يل ان ا���رشف على تدريب��ي عندما كنت لعبا مع نادي العن 
المارات��ي مو�ص��م 2007، كم��ا ا���رشف اي�ص��ا عل��ى تدري��ب 
ن�ص��اأت اأك��رم مع الن���رش الماراتي". واأ�ص��اف "زينغا مدرب 
�ص��احب �صخ�ص��ية قوي��ة ج��دا، ويتمتع بفك��ر تدريب��ي عاٍل، 
واأراه منا�ص��با ج��داً لتدري��ب املنتخ��ب الوطني خ��الل الفرة 
القادم��ة، وقادر عل��ى قيادة املنتخب اىل م�ص��تويات متقدمة 
بالت�ص��فيات املقبل��ة". وكان زينغا حار���س مرمى املنتخب 
الإيطايل يف كاأ�س العامل 1990 والتي جرت مناف�ص��اتها يف 
ايطالي��ا، حيث لعب زينغا يف كاف��ة األعاب املنتخب الإيطايل 
وق��د اأبلى بالء ح�ص��نا يف البطول��ة التي حققت فيه��ا اإيطاليا 
املرتبة الثالثة. وحّطم زينغا الرقم القيا�ص��ي يف عدد الدقائق 
املتوا�ص��لة للمحافظ��ة على املرم��ى نظيف��ا دون اأهداف فقد 
حاف��ظ عل��ى مرماه مل��دة 518 دقيقة دون ه��دف )اأقل قليال 

من5 مباريات(، وقد كان الرقم القيا�ص��ي ال�ص��ابق حتت ا�ص��م 
بي��ر �ص��يلتون الإجنليزي. ام��ا م�ص��واره التدريبي بداأ مو�ص��م 
1998–1999 يف اإجنلرا مع فريق نيو اإجنالند ريفولو�صن، 
ثم ق��اد نادي بريرا اليط��ايل، ليدرب بعده��ا فريقا رومانيا 
بوخار�ص��ت و�ص��تيوا بوخار�ص��ت الروماني��ان، ثم ا�ص��تلم دفة 
قي��ادة ن��ادي النج��م الأحمر بلغ��راد ال�رشب��ي، وبعدها درب 
فريق غازي عينتاب الركي. لتبداأ م�صريته يف اخلليج العربي 
ع��ام 2007 ح��ن درب فريق الع��ن الماراتي قب��ل العودة 
اىل ال��دوري الروم��اين م��ع نادي دينام��و بوخار�ص��ت، وعاد 
اىل وطن��ه ايطاليا ليدرب نادي��ا كاتانيا وبالريمو لغاية عام 
2010 حيث درب وقتها نادي الن�رش ال�ص��عودي وبعد عام 
انتق��ل اىل الم��ارات ليدرب نادي الن���رش لغاية عام 2013، 
ث��م درب اجلزي��رة الماراتي مو�ص��م 2014-2013، قبل ان 

يعود اىل �صمبدوريا اليطايل مو�صم 2015.

ر�شح االحتاد العراقي 
لكرة القدم، �شتة مدربني 

اأجانب لقيادة املنتخب 
الوطني فيما تبقى من 

مباريات خالل الت�شفيات 
االآ�شيوية املوؤهلة 

لنهائيات كاأ�س العامل 
اإ�شتعدادًا  وكذلك   2018

لنهائيات اآ�شيا يف 
االمارات عام 2019.

محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

اأكد م�ص��در يف نادي املين��اء، اأن اإدارة الفريق 
�ص��تعقد اإجتماعًا اليوم لتحديد م�ص��ري املدرب 
الروم��اين اي��وان مارين يف البقاء م��ع الفريق 
من عدمه، فيما اأو�ص��ح اأن اإدارة الفريق حددت 
بع�س ال�ص��ماء خلالف��ة امل��درب الروماين يف 

حال متت اقالته.
وقال امل�ص��در ل�)اجلورن��ال( اإن "اإدارة امليناء 
جمي��ع  اكتم��ال  بع��د  الح��د،  الي��وم  جتتم��ع 
اع�ص��اءها لتحدي��د م�ص��ري امل��درب الروماين 
اي��وان ماري��ن"، لفت��ًا اإىل اأن "ق��رار بقائه او 
ال�ص��تغناء عن خدماته �ص��يطبق بع��د مواجهة 
الك��رة  دوري  يف  املقب��ل  الثالث��اء  الكهرب��اء 

املمتاز".
واو�ص��ح اأن "الدارة ح��ددت بع���س ال�ص��ماء 
خلالفة مارين"، مبينًا اأن "الت�صالت جتددت 

م��ع امل��درب غ��ازي فه��د، ال��ذي يعد املر�ص��ح 
القرب لت��ويل مهمة تدريب ال�ص��فانة يف حال 

اقالة مارين".
ولف��ت اىل اأن "امل��درب الروماين ووف��ق العقد 
الذي يجمعه بامليناء ت�ص��لم منذ فرة ق�ص��رية 
دفعت��ه املالية الخرية من عق��ده البالغ ١٥٠ 
الف دولر"، م�ص��رياً اإىل اأن "عقد مارين ي�صتمر 
حتى نهاية �صهر ايار ولي�س لنهاية املو�صم كما 

ن�رش يف بع�س مواقع التوا�صل الجتماعي".
وتعاق��دت اإدارة املين��اء مع امل��درب الروماين 
ايوان مارين يف �صهر متوز من العام املا�صي، 
حيث قاد الفريق خلفًا للمدرب ال�ص��وري ح�صام 
ال�صيد، الذي يقود فريق الوحدة ال�صوري حاليًا.
ويحت��ل فري��ق ال�ص��فانا حت��ت قي��ادة مارين، 
املركز الرابع بر�ص��يد 48 نقطة، ح�ص��دها من 
26 مباراة، حيث حقق 13 انت�ص��اراً وت�ص��عة 

تعادلت واربعة هزائم.

اأك��د مدرب نادي القوة اجلوية با�ص��م قا�ص��م، اأن فريقه 
ال��كادر التدريب��ي والالعبن مل يلتم�ص��وا حل��وًل جدية 
للخ��روج م��ن الزم��ة املالي��ة الت��ي مي��ر به��ا الفريق، 
ثابت��ة  ميزاني��ة  بتخ�ص��ي�س  الدف��اع  وزارة  مطالب��ًا 
لل�صقور. وقال قا�ص��م يف ت�رشيح خا�س ل�)اجلورنال( 
اإن "الم��ور املعنوي��ة مهم��ة ج��داً بالن�ص��بة لالعب��ن، 
كونهم ميتلكون ثقافات متباين��ة، ونحن بدورنا نوؤكد 
اأن ال��ولء للفريق وللجمهور م�ص��األة مهمة جداً ولعبي 
الق��وة اجلوي��ة اظه��روا تع��اون كب��ري يف ه��ذا اجلانب 
وي�ص��كرون على هذا المر، خا�صة وهم حتملوا 9 ا�صهر 
من دون ا�ص��تالم حقوقه��م املادية وهي ف��رة طويلة، 
لك��ن رغ��م ذلك حقق��وا لقب كاأ���س الحتاد ال�ص��يوي". 
واأ�ص��اف اأن "امل�ص��كلة لي�ص��ت م�ص��كلة الدع��م امل��ادي 
لدارة الق��وة اجلوية، فالدارة تبذل جهد كبري من اجل 
توفري م�ص��تحقات الالعبن، ال ان امل�ص��كلة هي م�صكلة 

وزارة الدفاع وامل�صوؤولن عن الريا�صة العراقية ب�صكل 
ع��ام، وهذا مامل�ص��ته من خ��الل عملي املو�ص��م املا�س 
م��ع نادي الزوراء وهذا املو�ص��م مع الق��وة اجلوية، فاذا 
مل ن�ص��تطع معاجل��ة م�ص��كلة املنتخب الوطن��ي والكادر 
التدريب��ي، فليتف��ت امل�ص��وؤولن اىل الندي��ة العمالق��ة 
ومعاجل��ة م�ص��اكلها"، مت�ص��ائاًل: "اذا مل متتل��ك الندية 
اجلماهريي��ة مالع��ب وميزاني��ة ثابت��ة فكيف �ص��نطور 
"اك��ر دلي��ل عل��ى ع��دم  الك��رة العراقي��ة؟". واأو�ص��ح 
الهتم��ام بالف��رق الريا�ص��ية، هو ماحدث م��ع فريقي 
اربي��ل وده��وك، اللذان حققا لقب الدوري لعدة موا�ص��م، 
وبالت��ايل ويف حلظ��ة ما ين�ص��حب م��ن بطول��ة الدوري 
العراقي". واختتم قا�ص��م ت�رشيح��ه قائاًل: "لعبو القوة 
اجلوية يدركون حجم امل�صوؤولية ومل يتاأثروا بهذا المر، 
ولك��ن يف الوق��ت نف�ص��ه نتمن��ى ان حت��ل هذه امل�ص��األة 
قريب��ا، وان تبادر وزارة الدف��اع بحلها، لننا اىل اليوم 
نتلق��ى فقط الوع��ود ومل نلتم�س حلول جدي��ة"، مطالبًا 

الوزارة ب�"تخ�صي�س ميزانية ثابتة للقوة اجلوية".
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