
 يتطل��ع �لأهل��ي �لأردين �إىل رد �عتب��اره �أم��ام 
�سيفه �جلي�ش �ل�سوري، وذلك يف �ملو�جهة �ملهمة 
�لت��ي جتمعهما م�ساء �لي��وم �لثالثاء، على ��ستاد 
عمان �ل��دويل، يف خام�ش لقاء�تهما باملجموعة 
�لأوىل ببطول��ة كاأ���ش �لحت��اد �لآ�سي��وي لك��رة 
�لق��دم.  وكان �لأهل��ي ق��د خ�رس مب��ار�ة �لذهاب 
�أمام �جلي���ش �ل�سوري بهدف حمم��د حمدكو، يف 
مب��ار�ة جمعتهم��ا عل��ى ��ست��اد �خل��ور يف قطر. 
ويت�س��در �ل��زور�ء �لعر�ق��ي ترتي��ب �ملجموع��ة 
بر�سيد 8 نقاط، يلي��ه �جلي�ش �ل�سوري بر�سيد 6 
نقاط، ثم �لأهلي �لأردين بر�سيد 5 نقاط، و�أخري�ً 
�ل�سوي��ق �لُعم��اين بنقطينت فق��ط. وي�سعى �لأهلي 
�لأردين �إىل �قتنا���ش نقاط �لف��وز لالإبقاء �أي�سًا 
على حظوظ��ه يف �ملناف�سة عل��ى بطاقة �لتاأهل، 
حي��ث �أن تعادل��ه �أو خ�سارت��ه �سيفق��ده فر�س��ة 
�لتاأه��ل. يف �ملقاب��ل فاإن �جلي���ش �ل�سوري ينظر 
للمب��ار�ة باأهمي��ة خا�س��ة، ويجد فيه��ا فر�سته 
�ملثالي��ة لتعوي���ش خ�سارت��ه �لتي من��ي بها يف 
�جلول��ة �ملا�سي��ة �أم��ام �ل��زور�ء �لعر�قي 0-3، 
حيث �أن �لتعادل قد يقل�ش حظوظه يف �ملناف�سة 

على �لتاهل. وقدم �لأهلي �لأردين �أد�ء مميز �أمام 
�جلي�ش يف مبار�ة �لذهاب وكان �أقرب للفوز لكن 
قلة خ��رة لعبيه �لآ�سيوية حال��ت دون حتقيقه 
ذلك. ويعاين �لأهلي من تذبذب و��سح يف نتائجه 
عل��ى �ل�سعيد �ملحلي حي��ث تعر�ش للخ�سارة يف 
�آخر مو�جهت��ن يف بطولة �لدوري �ملحلي وعلى 
�لت��و�يل �أم��ام �ل�رسي��ح 2-1 ث��م �أم��ام �حل�سن 
�إرب��د 3-1، وه��و يبح��ث ع��ن �لظه��ور ب�س��ورة 
مغاي��رة �آ�سيوي��ًا. وي��درك جمال حمم��ود �ملدير 
�لفن��ي لالأهلي �أهمي��ة �ملبار�ة و���رسورة �لعمل 
عل��ى مو��سلة حتقيق �لنت�سار�ت ومبا يعزز من 
فر�سة �لفريق باملناف�سة. وميتلك �لأهلي لعبن 
دولين قادرين على �لوقوف ند�ً قويًا �أمام خرة 
لعب��ي �جلي���ش وطموحات��ه يف حتقي��ق �لف��وز. 
وي��رز من فريق �لأهلي حار�سه حممد خاطر �إىل 
جانب يزن ده�سان ويزن ثلجي وحممود مر�سي 
وعبي��دة �ل�سمارن��ة وحمم��د �لعالون��ة �إىل جانب 
�ملحرتفن �لليبريي ماركو�ش و�ل�سنغايل �حلاج 
مالك. من جهت��ه فاإن �جلي�ش يعرف جيد�ً قدر�ت 
�لأهلي ويتطلع ل�ستثمار نقاط �ل�سعف بحثًا عن 

مباغته بهدف مبكر. ويعتمد �جلي�ش على كوكبة 
من لعبيه �ملميزين من �أمثال عز�لدين �لعو�ش 

وبه��اء �روت و�سم��ري بالل �إىل جان��ب عبد �مللك 
عني��ز�ن و�ملهاج��م حمم��د حمدكو. و�أك��د �ملدير 

�لإد�ري لالأهل��ي �لأردين �أحمد �لبيطار، �أن فريقه 
ل��ن يقبل �س��وى بالفوز يف �ملب��ار�ة �لتي جتمعه 
م��ع �سيفه �جلي���ش �ل�سوري وتق��ام يف �ل�ساد�سة 
عم��ان  ��ست��اد  �لأردن" عل��ى  "بتوقي��ت  م�س��اء 
�ل��دويل، يف خام�ش مو�جه��ات �ملجموعة �لأوىل 

لبطولة كاأ�ش �لحتاد �لآ�سيوي لكرة �لقدم.
"يف  �لبيط��ار يف ت�رسيح��ات �سحفي��ة:  وق��ال 
مبار�ة �لذهاب �لتي �أقيمت يف قطر، كان �لأهلي 
ي�ستحق �خل��روج بنتيجة �لتعادل على �أقل تقدير 
لكن��ه خ�رس �ملبار�ة به��دف �أمام �جلي�ش". وتابع 
�لبيط��ار: "�ملحافظ��ة على حظوظن��ا يف �لتاأهل 
تتمث��ل ب���رسورة �لف��وز عل��ى �جلي���ش �ل�س��وري 

�لثالثاء ودون �لنظر لنتائج �لآخرين".
ولف��ت �لبيط��ار �إىل �أن "�جلي���ش �ل�س��وري و�سل 
�لعا�سم��ة �لأردني��ة عم��ان و�سيو��س��ل تدريبه، 
على ملعب �لن��ادي �لأهلي يف غمد�ن، و�ختتمها 

�م�ش �لإثنن على ملعب �ملبار�ة".
وك�س��ف �لبيط��ار �أن "�سف��وف �لأهل��ي �ستك��ون 
تت�س��ح  مل  فيم��ا  �جلي���ش  مب��ار�ة  يف  مكتمل��ة 
بع��د �إمكاني��ة م�سارك��ة حار���ش �ملرم��ى حممد 

خاط��ر �ل��ذي عانى م��ن �لإ�ساب��ة يف �لفرتة 
�ملا�سي��ة". و�أك��د �لبيطار �أن "�لحت��اد �لآ�سيوي 
و�ف��ق على طل��ب �لأهل��ي بتاأخ��ري موع��د �إقامة 
�ملب��ار�ة �ساعة و�ح��دة لتق��ام يف �ل�ساد�سة بدًل 
م��ن �خلام�س��ة حي��ث ج��اء ه��ذ� �لطل��ب لإف�ساح 
�ملج��ال �أمام جماه��ري �لكرة �لأردني��ة مل�ساندة 
وم��وؤ�زرة فريق �لأهلي �لذي ب��ات بحاجة ما�سة 
له��ذه �مل�سان��دة لتحقي��ق تطلعات��ه يف �لبطول��ة 
�لآ�سيوي��ة". وب��دوره، مير فريق �جلي���ش �ل�سوري 
بف��رتة ع��دم ت��و�زن حملي��ًا و�آ�سيويًا بع��د تعرثه 
�لق��وة �جلوي��ة  "ذهاب��ًا و�إياب��ًا" �أم��ام  مرت��ن 
�لعر�ق��ي وتعادل��ه 3 مر�ت يف �ل��دوري �ملحلي. 
و�سمت بعثة �جلي�ش �ل�س��وري، موؤيد �خلويل بعد 
تعافي��ه م��ن �لإ�ساب��ة فيما ��ستم��ر غياب حممد 
�لو�ك��د هد�ف �لفري��ق لالإ�سابة. �أن���ش �ملخلوف 
مدرب �جلي�ش حاول يف �لتدريبات �ملا�سية رفع 
�حلالة �ملعنوية لالعب��ن خا�سة، و�أن �ملو�جهة 
م�سريية ول تقب��ل �لق�سمة على �ثنن معربا عن 
ثقت��ه �لكب��رية يف لعبي��ه �لذي��ن وع��دو� بتقدمي 

�أف�سل ما لديهم حلجز مقعد يف �لدور �ملقبل. 

كأس االتحاد اآلسيوي

النوارس يواجه السويق من أجل حسم التأهل والصقور يالقي الصفاء لالقتراب من الصدارة
نف��ى �حت��اد �لك��رة �لإمار�ت��ي م��ا ن���رس ع��ن و�س��ول �مل��درب 
�لأرجنتين��ي جابريي��ل كالدي��رون، �إىل �لإم��ار�ت لالتف��اق على 
تدري��ب �ملنتخ��ب �لأول، بحكم معرفته �ل�سابق��ة و�جليدة بالكرة 
�لإمار�تي��ة. وق��ال �إبر�هيم �لنمر، �لأمن �لع��ام بالوكالة لحتاد 
�لر�سم��ي  �أبرزه��ا �حل�س��اب  �لك��رة �لإمار�ت��ي، يف ت�رسيح��ات 
لالحتاد على موقع �لتو��سل �لجتماعي "تويرت"، "نهيب بجميع 
و�سائ��ل �لإع��الم ��ستق��اء �لأخب��ار �خلا�س��ة باحت��اد �لك��رة من 
�لقن��و�ت �لإعالمي��ة �لر�سمية لالحتاد، و�أب��و�ب �لحتاد مفتوحة 
جلمي��ع �لإعالمين، و�ملركز �لإعالمي، و�ملتحدث �لر�سمي با�سم 
�لحت��اد، على ��ستعد�د للرد على جمي��ع �ل�ستف�سار�ت". و�أ�ساف 
�إبر�هي��م �لنم��ر "كالدي��رون لي���ش �سم��ن �لأ�سماء �لت��ي ناق�سها 
ور�سحه��ا �لفري��ق �لفني �ملكلف مبناق�سة هوي��ة مدرب �ملنتخب 
�لإمار�تي �لقادم، و�سيتم �لإعالن عن �ملدرب عر قنو�ت �لحتاد 
�لر�سمي��ة". ويبح��ث �لحت��اد �لإمار�ت��ي ع��ن مدي��ر فن��ي جديد 

لالأبي�ش، بعد ��ستقالة مهدي علي، �ملدير �لفني �ل�سابق للفريق.

�أك��دت �للجن��ة �لوملبية �لعر�قي��ة، عدم �عرت�فه��ا بالنتخابات 
�لت��ي �قامه��ا ناديي نف��ط �لو�س��ط و�لعلم، فيما ج��ددت دعوتها 
لالأندي��ة لعدم �لت���رسع يف �ج��ر�ء موؤمتر�ته��ا �لنتخابية حلن 
�س��دور �لتعليمات �خلا�سة، بعيد�ً عن م��و�رد �لجتهاد.  وقالت 
�لوملبي��ة يف بي��ان تلقت )�جلورن��ال( ن�سخة من��ه، "يف �لوقت 
�ل��ذي نحي فيه ����رس�ر �لندية عل��ى �لقي��ام بانتخاباتها وفق 
�لقان��ون �لناف��ذ �ل �ن م��ا يوؤ�سفن��ا ذه��اب بع���ش �لندي��ة �ىل 
�قامته��ا برغ��م حتذي��ر�ت �للجن��ة �لوملبي��ة ومنا�سد�تها بعدم 
�ج��ر�ء �ملوؤمتر�ت �لنتخابية �ل بعد �س��دور �لتعليمات �خلا�سة 
مم��ا يبعدنا عن ح��رج عدم �لعرت�ف بالنتائ��ج �ملرتتبة منها". 
و�أو�سح��ت �ن "�للت��ز�م �ل��ذي تطلب��ه �للجن��ة �لوملبي��ة ناب��ع 
م��ن م�سوؤولي��ة تاريخي��ة ومهنية �ز�ء خط��وة لي�س��ت �فرت��سية 
لذل��ك ف��ان �لتعليمات �لت��ي �ست�سدره��ا �للجن��ة �لوملبية وفق 
قان��ون 18 وتعديل��ه 37 �سيجعل �لعملي��ة �لنتخابية يف ماأمن 
ول��ن يعر�سه��ا �ىل مطب��ات و�عرت��سات لن ت�س��ب يف م�سلحة 
�لريا�س��ة �لعر�قي��ة".  وتابعت �ن "�للجن��ة �لوملبية لن تعرتف 
بنتائ��ج �نتخاب��ات ناديي نفط �لو�سط و�لعل��م"، جمددة دعوتها 
�ىل "�لندي��ة �لخ��رى �ىل ع��دم �لت���رسع يف �ج��ر�ء موؤمتر�ته��ا 
�لنتخابي��ة حلن �س��دور تعليمات �للجنة �لت��ي �ست�سع �لندية 
يف �ل�سكة �ل�سحيحة بعي��د� عن مو�رد �لجتهاد يف �لن�سو�ش".  
يذك��ر �أن ن��ادي نف��ط �لو�س��ط �أق��ام �نتخاب��ات هيئت��ه �لد�رية 

�جلديدة ومت جتديد �لثقة بالهيئة �لد�رية �حلالية.

تو�ج��ه �إد�رة فري��ق �لن���رس �سعوب��ة كب��رية يف 
�حل�س��ول عل��ى �لرخ�س��ة �لآ�سيوي��ة ب�سبب 100 
ملي��ون ري��ال مطال��ب �لن��ادي بت�سديده��ا حتى 
للفري��ق  تتي��ح  �لت��ي  �لرخ�س��ة  ���رسوط  يجت��از 
�مل�ساركة يف دوري �أبط��ال �آ�سيا للمو�سم �ملقبل. 
وك�سف��ت تقارير �إعالمية �أن م��ا يعيق �لن�رس عن 
ت�سجيل �لالعبن �ملحلين و�لأجانب يف �ل�سيف 
�ملقب��ل مبلغ 70 مليون ري��ال تقريبا، ورمبا يتم 
تخفي�سه��ا �إىل 45 ملي��ون ريال يف حال مو�فقة 
بع���ش �لالعبن عل��ى تاأجي��ل ��ست��الم مقدمات 
عقودهم كما حدث قبل فرت�ت �لت�سجيل �ل�سابقة. 

ورجح��ت �لعدي��د من �مل�س��ادر �أن دي��ون �لإد�رة 
�ل�سفر�ء جت��اوزت مبلغ 250 ملي��ون ريال وهو 
م��ا ي�سعب مهّمة تق��دم �أي ع�سو ���رسف لرئا�سة 
�لنادي مما يعني �إمكاني��ة �إقناع �لرئي�ش �حلايل 
بال�ستم��ر�ر حتى منت�سف ع��ام 2020م. وكان 
�لأم��ري م�سع��ل ب��ن �سع��ود رئي���ش هيئ��ة �أع�ساء 
�ل���رسف يف �لن�رس فت��ح �لباب لأع�س��اء �ل�رسف 
لتق��دمي تر�سحه��م لرئا�س��ة جمل���ش �لد�رة خلفا 
للرئي���ش �حل��ايل �لأم��ري في�س��ل بن ترك��ي �لذي 
�بلغ��ه م�ساء �لأربعاء �ملا�س��ي برغبته يف تقدمي 

��ستقالته نهاية �ملو�سم �حلايل. 

يو��سل مهاجم نادي كولومبو�ش �لمريكي ح�سنت 
مري�م تاألقه يف �لدوري �لمريكي للمحرتفن، حيث 
ق��اد فريقه لتحقيق فوز هام عل��ى �سيفه تورونتو 
�سم��ن مباري��ات �جلول��ة �ل�سابع��ة م��ن �ل��دوري 
�لمريكي للمحرتفن. جاءت بد�ية �ملبار�ة هادئة 
جد�ً من جان��ب �لفريقن حتى �لدقيقة 21 لي�سجل 
تورونتو، �لهدف �لول ع��ن طريق �لالعب �ألتيدور، 
بع��د �له��دف �سع��ى كولومبو���ش لإدر�ك �لتع��ادل، 
ليتحول��و� تدريجي��ًا م��ن �لدف��اع �ىل �لهجوم حيث 
ه��ددو� مرمى تورونتو يف �أكرث م��ن كرة و�سيطرو� 
عل��ى جمري��ات �ملب��ار�ة لي�سجل��و� ه��دف �لتعادل 
يف �لدقيق��ة 37 عن طريق �لالع��ب وليامز كامار� 
،بعدها وعاد �لعر�ق��ي ج�سنت مري�م و�سجل �لهدف 
�لث��اين لفريق��ه يف �لدقيق��ة 44 م��ن عم��ر �ل�س��وط 

لينتهي بتقدم كولومبو�ش بهدفن لهدف و�حد.
�نطالق��ة �ل�س��وط �لث��اين كان��ت �أق��وى م��ن جانب 
تورونتو و�لذي �سعى لت�سجيل هدف �لتعادل لكنهم 
�إفتق��دو� للم�سة �لأخ��رية ، لي�ستمر �حلال على ماهو 
علي��ه حت��ى و�سل��ت �ملب��ار�ة �إىل نهايته��ا ليطلق 
�حلكم �سافرته معلنا فوز كولومبو�ش كرو بنتيجة 
1-2. �لدويل �لعر�قي ج�سنت مري�م �سارك ��سا�سيا 
ولطيل��ة دقائق �للقاء، حيث قدم �د�ء مميز�أ كعادته 
عل��ى �ل��رو�ق �لأي���رس لفريق��ه و�سجل ه��دف �لفوز 
لفريق��ه ، حيث مير مري�م بف��رتة مثالية يف �لوقت 
�حل��ايل م��ع نادي��ه �لأمريك��ي. بع��د �لف��وز �إحتفظ 
كولومبو���ش ك��رو باملرك��ز �لول يف �ملجموع��ة 
�لوىل ب13 نقط��ة بينما ظ��ل تورونتو يف �ملركز 

�ل�ساد�ش ب�سبع نقاط.

االتحاد اإلماراتي يوضح حقيقة 
التعاقد مع المدرب الجديد

األولمبية: انتخابات نفط الوسط 
غير معترف بها

النصر السعودي مهدد بالحرمان آسيويًا

MLSميرام يواصل التألق في الـ

فري��ق �لنو�ر�ش يدخل �للقاء وي�سع �لفوز ن�سب عينيه، 
من �جل ح�سم �لتاأهل �ىل �لدور �ملقبل ب�سكل مبكر دون 
�لنظ��ر لنتائج �ملباري��ات �لخرى، فهو يحت��ل �سد�رة 
ترتيب �ملجموعة بفارق نقطت��ن عن �جلي�ش �ل�سوري.
و�ستكون �سد�رة �لنو�ر�ش مهددة يف حال �خفق �لفريق 
يف حتقي��ق �لف��وز عل��ى �ل�سوي��ق، خا�س��ة �إذ� ما متكن 
فري��ق �جلي���ش �ل�سوري من �لفوز عل��ى �لهلي �لردين، 
وبالت��ايل �ست�سبح م�ساألة تاأهل �لنو�ر�ش معقدة.مدرب 
�لفري��ق ع�س��ام حمد ق��ر�أ تكتيك م��درب �ل�سويق حكيم 
�ساكر ب�س��كل جيد، و�سيحاول عدم تكر�ر �خطاء مبار�ة 
�لذه��اب �لتي �نتهت بالتعادل �ل�سلبي من دون �هد�ف، 
ولك��ن �له��م من ذل��ك هو �ع��د�د �لالعب��ن نف�سيًا قبل 

�ملب��ار�ة، فالفريق ه��زم يف مبيار�ت��ن متتاليتن يف 
�لدوري �لعر�قي �م��ام فريقا �مانة بغد�د ونفط �لو�سط.
�ل��زور�ء و��سل مر�نه خالل �ليومن �ل�سابقن حت�سري�ً 
ملبار�ة �ليوم، و�لجو�ء كانت مثالية وجميع �لالعبن 
�ظه��رو� جاهزيتهم خلو�ش �ملب��ار�ة، فالفريق �سيلعب 
م��ن دون غيابات وهو كام��ل �لعدد.�لت�سكيلة �ملتوقعة 
لفريق �لنو�ر�ش �ستكون كالتايل: حر��سة �ملرمى: حممد 
كا�سد، خط �لدفاع: عالء مهاوي- عبا�ش قا�سم- كر�ر 
حمم��د- ندمي �سب��اغ، خط �لو�سط: �أجم��د كلف- حيدر 
عب��د �لمري- �حمد فا�س��ل- ح�سن علي، خط �لهجوم: 
ع��الء عبد �لزهرة- مهن��د عبد �لرحيماأم��ا فريق �لقوة 
�جلوية، فهو ياأمل بخطف �لفوز من �ل�سفاء �للبناين يف 
�ملبار�ة �لتي �ستقام على �ر�ش �لقوة �جلوية �ملفرت�سة 
"ملعب �سعود ب��ن عبد�لرحمن" يف �لعا�سمة �لقطرية 

�لدوحة.�ل�سق��ور كثف��و� م��ن مر�نه��م خ��الل �ليوم��ن 
�ل�سابقن، �إذ �جرى ح�س�سه �لتدريبية مب�ساركة جميع 
�لالعبن للو�سول �ىل �جلاهزية �ملطلوبة قبل مو�جهة 

�ليوم.
م��درب �لفري��ق با�سم قا�س��م، �فتتح �لوح��دة �لتدريبية 
مبحا���رسة فنية �رسح فيها لالعب��ن �برز �ليجابيات 
و�ل�سلبي��ات �لت��ي �ساحب��ت مب��ار�ة �لفريق م��ع �مانة 
بغ��د�د يف �لدوري �ملحلي �ملمت��از �لتي �نتهت ل�سالح 

�ل�سقور بثنائية عن طرق �لهد�ف حمادي �حمد.
وكان��ت �حل�س��ة عب��ارة ع��ن تدريب��ات ��سرتجاعي��ة 
مل��دة �ساع��ة، فيم��ا و��سل بقي��ة �لالعب��ن تدريباتهم 
�لعتيادي��ة بد�ية بالتدريب��ات �للياقية، قبل �أن يجري 
مناورة ركز فيها على تطبيق عدد من �جلمل �لتكتيكية 
و�لت�سديد من م�سافات وزو�يا خمتلفة ومن كر�ت ثابتة 

ومتحركة.�خل��ر �ل�س��يء �لوحي��د �لذي قد يعك��ر �سفو 
ج��و �لق��وة �جلوية، ه��و �لآلم �لتي يع��اين منها هد�ف 
�لفريق حم��ادي �حمد، حيث ماز�ل��ت م�ساألة م�ساركته 
يف �س��ك لغاي��ة �لن.ومن جانب �أخ��ر، �أجرى �ملحرتف 
�لكامريوين نغوم��و ك�سفًا طبيًا ح��ول مو�سع �لإ�سابة 
�لت��ي تعر�ش لها يف مو�جه��ة �مانة بغد�د، و�ت�سح �أنه 
ل��ن ي�ستطي��ع �مل�ساركة يف مبار�ة �لي��وم، فيما تاكدت 
م�سارك��ة �لالعب ب�سار ر�س��ن يف �ملقابلة �ملرتقبة مع 
�ل�سف��اء �للبناين.وم��ن �ملرجح �ن يبد�أ �جل��ر�ل با�سم 
قا�س��م مبار�ة �ليوم بالت�سكيلة �لتالية: حر��سة �ملرمى: 
فه��د طالب، خط �لدف��اع: �أحمد عبد �لر�س��ا- علي عبد 
�جلب��ار- �سعد ناطق- �سامح �سعي��د، خط �لو�سط: ب�سار 
ر�س��ن- ��سامة علي- ز�هر مي��د�ين- همام طارق، خط 

�لهجوم: عماد حم�سن- �أجمد ر��سي.

 يحل فريق الزوارء 
�سيفًا على فريق ال�سويق 
العماين �سمن مناف�سات 

اجلولة اخلام�سة من كاأ�س 
الحتاد الآ�سيوي لكرة 

القدم، فيما ي�ستقبل حامل 
اللقب فريق القوة اجلوية 

�سيفه فريق ال�سفاء 
اللبناين على ملعب 

�سعود بن عبدالرحمن يف 
العا�سمة القطرية الدوحة 

�سمن مناف�سات اجلولة 
ذاتها.

محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

�أك��د م��درب ن��ادي �ل��زور�ء ع�س��ام حم��د، �أن فريقه 
�سيدخ��ل مو�جهة �ل�سويق �لعم��اين يف �لدور �خلام�ش 
م��ن كاأ�ش �لحت��اد �ل�سوي بنف�ش خمتل��ف عن نف�ش 
�لدوري �لعر�قي، مبينًا �ن فريقه �سيبحث عن �لفوز يف 
�ملب��ار�ة لي�سمن بقائه يف �س��د�رة ترتيب �ملجموعة 
�لوىل. وق��ال حمد يف ت�رسيح خا���ش ل�)�جلورنال( 
�إن "�لف��وز عل��ى �ل�سويق �لعم��اين �سي�ساهم يف تعزيز 
�س��د�رة �ملجموع��ة �لوىل و�سمان �لعب��ور �ىل �لدور 
�ملقب��ل وكذلك كي نلعب �ملو�جهة �لخرية يف دوري 
�ملجموعات �مام �لهلي �لردين باأريحية تامة ومن 
دون �سغ��وط". و�أو�س��ح �أن "و�سع �ملب��ار�ة �حلالية 
�م��ام �ل�سوي��ق يختل��ف متام��ًا ع��ن و�س��ع مو�جه��ة 
�لذه��اب، فاملبار�ة �لوىل كان��ت �وىل مبارياتنا يف 
كاأ�ش �لحتاد �لآ�سيوي ومل نكن باجلاهزية �ملطلوبة، 
بينم��ا يف �لوقت �حلايل يختلف و�سع �لزور�ء، فنحن 

�كرث ��ستعد�د�ً وجاهزية، و�لهم من ذلك نحن نت�سدر 
"ظ��روف فري��ق �ل�سوي��ق  �أن  �ملجموع��ة". و�أ�س��اف 
�لعم��اين جي��دة يف �لون��ة �لخ��رية، فه��م ��ستطاعو� 
�لتاأهل لنهائي كاأ���ش عمان و�سيلعبون �ملبار�ة على 
�ر�سهم وبن جماهريهم، ولكننا م�ستعدون للمبار�ة 
و�سنلع��ب من �أجل �لفوز فقط". وتابع "�سنلعب مبار�ة 
�ل�سوي��ق بنف�ش �آخ��ر، ولي�ش بنف�ش �ل��دوري، �إذ ركزنا 
خ��الل �لوح��د�ت �لتدريبية على �خ��ر�ج �لالعبن من 
�جو�ء �ل��دوري �لعر�قي و�لهزميت��ن �لخريتن �مام 
بغ��د�د ونف��ط �لو�س��ط، حي��ث �أكدن��ا ���رسورة �لف�سل 
ب��ن �ج��و�ء �لبطولت��ن و�عط��اء كل بطول��ة طابعها 
�خلا���ش". وع��ن م�ساركة حمم��د كا�س��د يف حر��سة 
�ملرمى، �و�سح حمد �أن "حظوظ كا�سد يف �مل�ساركة 
باملب��ار�ة كب��رية، ولك��ن �لم��ر يعتم��د عل��ى مدرب 
حر��ش �ملرمى عماد ها�سم �لذي �سيقرر م�ساركته من 
عدمها، نظر�ً جلاهزية حر��سه �سو�ًء كان حممد كا�سد 

�و عالء كاطع".

و�س��ف م��درب ن��ادي �لق��وة �جلوي��ة با�س��م قا�سم، 
مو�جه��ة �ل�سف��اء �للبن��اين يف �ل��دور �خلام�ش من 
كاأ���ش �لحتاد �ل�سي��وي، ببو�بة �لم��ل للعودة �ىل 
د�ئ��رة �ملناف�س��ة على �س��د�رة �ملجموع��ة �لثانية، 
فيم��ا بن �أن م�ساركة ه��د�ف �لفريق حمادي �أحمد 

ماز�لت يف �سك نظر�ً لعدم تعافيه من �لآلم.
وق��ال قا�س��م يف ت�رسي��ح خا�ش ل�)�جلورن��ال( �إن 
"فريق �لقوة �جلوية �سيدخل مبار�ة �ل�سفاء �للبناين 
و�سيلع��ب من �أجل �لنقاط �لث��الث، فال خيار �مامنا 
�سوى �لفوز من �ج��ل ت�سييق �خلناق على �ملت�سدر 
فري��ق �لوحدة �ل�س��وري". و�أ�ساف "ن��درك �سعوبة 
�ملب��ار�ة �م��ام �ل�سفاء، فه��ي ت�سكل �همي��ة كبرية 
بالن�سب��ة لنا، ومهم��ا كانت نتيجته��ا فهي �ستحدد 
م�سرينا يف �ملجموعة، لن �خل�سارة فيها �سي�سعنا 
يف �ملركز �لثالث وبالتايل �ستت�سائل فر�ش تاهلنا 

�ىل دور �ل�ستة ع�رس من كاأ�ش �لحتاد �ل�سيوي".
جي��د�ً،  �ل�سف��اء  فري��ق  خط��ط  "در�سن��ا  و�أو�س��ح 
و�سنح��اول ��ستغ��الل جميع �لفر�ش �لت��ي تتاح لنا 
يف �ملب��ار�ة، فه��ذه �ملو�جه��ة ه��ي �لبو�ب��ة لعودة 

�لمل لفريق �لقوة �جلوية".
وفيم��ا يخ�ش �إ�ساب��ات �لفريق، ق��ال "�جلر�ل" – 
كم��ا يلقبه �جلمهور- �إن "م�سارك��ة مهاجم �لفريق 
حم��ادي �أحم��د �أمام �ل�سف��اء �للبناين غ��ري موؤكدة، 
ب�سب��ب تعر���ش �لالع��ب لبع���ش �لآلم، ومل ي�ستطع 
�ليوم��ن  �ن يخو���ش �مل��ر�ن ب�س��كل �سحي��ح يف 
�ملا�سي��ن". و�أ�س��اف قا�سم �أن "�ل��كادر �لتدريبي 
�لالع��ب،  �سح��ة  ح��ول  �لطب��ي  �لتقري��ر  �سينتظ��ر 
وبعده��ا �سنتخ��ذ �لق��ر�ر �ل��الزم". وتاب��ع قا�سم �أن 
"�ملح��رتف �لكام��ريوين جي��ل نكوم��و �سيغيب عن 
�للق��اء لال�ساب��ة"، لفت��ًا �إىل �أن "�لالعب مل يتمكن 
م��ن �لو�س��ول �ىل �جلاهزي��ة �ملطلوبة �لت��ي توؤهله 

للم�ساركة يف �ملبار�ة". 
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