
 يوا�صل املنتخب الوطني لكرة القدم لل�صاالت، 
نتائج��ه املمي��زة يف بطول��ة كاأ���س اآ�صي��ا حتت 
20 عام��ًا والتي تق��ام مناف�صاته��ا يف تايلند. 
البداي��ة كانت اأم��ام املنتخب البحريني يف اوىل 
مباريات البطولة، حني حق��ق املنتخب الوطني 
ف��وزه االأول بكاأ���س اآ�صيا لكرة الق��دم لل�صاالت، 
حتت 20 عاًما، والتي ت�صت�صيفها مدينة بانكوك 
التايالندية، عل��ى نظريه البحريني )1-4( على 
��ل اأه��داف العراق،  �صال��ة بانك��ون اآرين��ا. و�صجَّ
قائ��د املنتخب علي �صعد "هدفني" يف الدقيقتني 
 ،)10( الدقيق��ة  يف  عل��ي  وعبا���س  و30(،   ،4(
وفه��د ميثاق بالدقيق��ة )28(، فيما �صجل هدف 
البحري��ن حممد عيد من ركل��ة جزاء، يف الدقيقة 
)10(. حي��ث دخ��ل املنتخ��ب العراق��ي، اأج��واء 
املباراة �رسيًع��ا بت�صجيله هدف مبكر عن طريق 
قائده علي �صع��د بت�صديدة قوية بالقدم الي�رسى، 
م��ا اأعطاهم دفعة معنوية بعد دقائق من الهدف 
االأول، وبنف�س الطريقة عن طريق الالعب عبا�س 
عل��ي. واأعطى حار�س الع��راق زاهر مهدي، االأمل 
للبحري��ن بع��د دخوله العني��ف على �صي��د قا�صم 

حمم��د، ليحت�صب احلك��م الفيتنامي تروجن دوجن، 
ركل��ة ج��زاء نفذها الع��ب البحرين حمم��د عيد، 
بنج��اح. وب��داأ منتخ��ب البحرين، ال�ص��وط الثاين 
بق��وة، و�صيط��روا عل��ى جمري��ات املب��اراة، لكن 
ع��اب العبي��ه ع��ددم الرتكيز يف ظ��ل اعتمادهم 
على الت�صديدات البعي��دة؛ ب�صبب التكتل الدفاعي 
لالعب��ي الع��راق. وح�ص��ل الع��راق، عل��ى هجمة 
مرت��دة ترجمه��ا الالعب��ون له��دف بع��د جمل��ة 

متريرات رائعة ختمها فهد ميثاق باملرمى.
واأ�ص��اف قائد الع��راق علي �صعد، اله��دف الرابع 
بت�صدي��دة اأر�صي��ة، بعدم��ا ا�صتثم��ر متري��رة من 
الركل��ة الركني��ة، لينته��ي اللقاء بف��وز املنتخب 

العراقي.
ويف املب��اراة الثانية، تغلب على نظريه بروناي 
بنتيج��ة )1-6(، يف املب��اراة الت��ي اأقيمت على 
�صال��ة بانكوك اآرينا يف تايالن��د، �صمن اجلولة 
االأوىل يف  الثاني��ة م��ن مناف�ص��ات املجموع��ة 

البطولة.
و�صج��ل فهد ميثاق يف الدقيقة )5( وحمب الدين 
جمع��ة يف الدقيقت��ني )13 و40( وغيث ريا�س 

يف الدقيق��ة )14( وح�ص��ن كاظ��م يف الدقيقتني 
)20 و36( اأه��داف العراق، يف حني اأحرز حممد 
عب��د العظي��م يف الدقيق��ة )40( ه��دف بروناي 

الوحيد.
ويف اللق��اء الثال��ث، تغلب على نظ��ريه االأفغاين 
بنتيج��ة )3-4( واعتالء �ص��دارة املجموعة يف 
املب��اراة التي ج��رت يف �صالة بانكوك اآرينا يف 
بانك��وك، �صم��ن اجلول��ة الثالثة م��ن مناف�صات 

املجموعة االأوىل.
و�صجل فهد ميثاق )6( وح�صن كاظم )32 و33( 
وعبا���س الدخيل )38( اأه��داف العراق، يف حني 
اأح��رز ج��واد حي��دري )4 و34( وعل��ي جعفري 

)25( اأهداف اأفغان�صتان.
طال��ب  عل��ي  العراق��ي  الفري��ق  م��درب  وق��ال 
اإن منتخ��ب  "نع��م  ل:  يف ت�رسيح��ات خا�ص��ة 
اأفغان�صتان فريق حم��رتم ومتطور وحقق نتائج 
طيب��ة يف البطول��ة، اإال اأنن��ا نث��ق يف اإمكانيات 
العبينا بتجاوز الفريق االفغاين وخطف �صدارة 

املجموعة".
وع��ر طال��ب ع��ن �صعادت��ه لتحقيق��ه العالم��ة 

الكامل��ة من النقاط بع��د مرور ثالث جوالت 
، مبديا ر�صاه عن االداء الفني الذي قدمه العبو 

الفريق برغم �صغط املباريات.
لياأت��ي الدور عل��ى ماليزي��ا، بعدما تغل��ب عليه 
بينتيج��ة )2-4( عل��ى �صال��ة بانك��وك اآرين��ا، 
باجلولة الرابعة من مناف�صات املجموعة االأوىل.
��ل اأه��داف املنتخ��ب العراقي، فه��د ميثاق،  �صجَّ
وح�ص��ن كاظ��م، وعلي �صع��د، وموؤم��ن فوزي يف 
الدقائ��ق )5، 25، 26، 31(، و�صج��ل ملاليزي��ا، 
العراق��ي عل��ي ح�صني )22 باخلط��اأ يف مرماه(، 

وحممد عيديل يف الدقيقة )37(.
وق��ال علي طالب، مدرب الفريق، يف ت�رسيحات 
�صحفي��ة اإن "الف��وز يوؤك��د ق��درة الع��راق عل��ى 
اأن  امل�ص��ي قدًم��ا يف البطول��ة، وم��ن املمك��ن 
ي�صاه��م يف تاأهلن��ا لل��دور الثاين، وفًق��ا لنتيجة 

مباراة اأفغان�صتان وتايالند".
لنثب��ت  امل�ص��وار،  ملوا�صل��ة  "ن�صع��ى  واأ�ص��اف 
للجميع اأن العراق ق��ادم من اأجل املناف�صة على 
لقب البطولة، وفريقنا وفق املعطيات، قادر على 

بلوغ النهائي، واملناف�صة على اللقب".

استعدادات مباراة األردن

 ا�صتاأن��ف املنتخ��ب ال�صع��ودي االأول لك��رة الق��دم، ام���س ال�صبت، تخفيض أسعار التذاكر والتعاقد مع شركات لتنظيم كرنفال ملعب البصرة الدولي 
برناجم��ه االإعدادي، ا�صتع��دادا ملباراة اأ�صرتالي��ا، املقرر خو�صها 
8 يونيو/حزي��ران املقبل، �صم��ن اجلولة الثامنة من الت�صفيات 
االآ�صيوي��ة املوؤهلة ملوندي��ال رو�صي��ا 2018.  وكان االأخ�رس قد 
اأنهى، يوم الثالثاء املا�صي، الفرتة االأوىل من الرنامج االإعدادي 
بالعا�صم��ة الريا���س. وق��د ب��داأت الف��رتة الثانية م��ن الرنامج 
االإع��دادي، م�صاء االم���س، بتجمع الالعبني يف مط��ار امللك خالد 
ال��دويل بالريا���س، واالإقالع نح��و فرانكف��ورت االأملانية الإقامة 
مع�صك��ر اإع��دادي يف الف��رتة م��ن 20 اإىل 27 مايو/اآيار اجلاري. 
واأ�صن��د االحتاد االآ�صي��وي، اإدارة مباراة ال�صعودي��ة واأ�صرتاليا، اإىل 
طاق��م حتكيم اأوزبكي، مكون من راف�ص��ان ارماتوف حكم �صاحة، 
وعب��د احلميد ر�صل��وف م�صاعد اأول، و�صعي��دوف جاكهنغر م�صاعد 
ث��اين، وعزيز قا�صيم��وف حكم رابع. وتت�ص��در اليابان املجموعة 
بر�صي��د 16 نقط��ة بف��ارق االأه��داف ع��ن ال�صعودية، فيم��ا ياأتي 
منتخ��ب اأ�صرتالي��ا فى املركز الثال��ث بر�صيد 13 نقط��ة. واختتم 
املنتخب ف��رتة االإعداد االأوىل، االأربعاء املا�صي، بح�صة تدريبية 
على مالع��ب التدريب بن��ادي ال�صب��اب التي احت�صن��ت تدريبات 

االأخ�رس خالل الفرتة املا�صية.

 رف���س اأحمد مرت�صى من�ص��ور، ع�صو جمل�س اإدارة ن��ادي الزمالك، 
وامل���رسف على فري��ق الك��رة، ورئي�س بعث��ة الفريق بتون���س، ال�صفر 
مع البعث��ة ملدينة �صفاق�س، مف�ص��اًل االنتظار بالعا�صم��ة؛ انتظاًرا 
لو�ص��ول الثنائي حممود حمدي "الون���س"، واإبراهيم �صالح، العبي 
الفري��ق. كان الثنائ��ي، تخلَّف ع��ن ال�صفر مع البعث��ة؛ ب�صبب ظروف 
التجني��د، وه��و ما دفع ع�ص��و املجل�س لالنتظار بتون���س؛ ال�صتقبال 
الثنائ��ي املتوق��ع و�صولهما م�صاء االم���س. ويواج��ه الزمالك، اأهلي 
طرابل���س الليبي، الثالث��اء املقبل، يف اجلولة الثاني��ة من مناف�صات 
دور املجموع��ات ب��دوري اأبط��ال اأفريقي��ا لك��رة الق��دم. كان نبي��ل 
احلب�ص��ي، ال�صفري امل�رسي بدولة تون���س، يف ا�صتقبال بعثة الزمالك 
ف��ور و�صوله��ا، وكان ب�صحبت��ه ه��اين زادة، ع�صو جمل���س االإدارة، 
واإ�صماعي��ل يو�ص��ف، رئي���س جهاز ك��رة الق��دم، اللذين �صبق��ا البعثة 
للتجهي��ز ال�صتقباله��ا. وغادرت البعث��ة اإىل مدين��ة �صفاق�س، والتي 
�صت�صت�صي��ف لقاء الفريقني، ال��ذي يقام �صمن مباري��ات املجموعة 
الثاني��ة، الت��ي يت�صدرها احت��اد اجلزائ��ر، والزمالك ب���3 نقاط لكل 
منهم��ا. و�صيخو�س الفري��ق، مراًنا خفيف، م�صاء الي��وم ال�صبت، لفك 
الع�ص��الت، وا�صت�صفاء الالعبني، بعد و�صولهم ملدينة �صفاق�س، بناء 
عل��ى تعليمات املدرب اأوجو�صتو اإينا�صيو؛ لتفادي االإجهاد بعد عناء 

الرحلة الطويلة.

40،000 متف��رج، �صه��دت  اأك��ر م��ن  بح�ص��ور 
العا�صم��ة القطري��ة تد�صني ا�صت��اد خليفة الدويّل 
-اأول ا�صت��ادات بطوالت كاأ���س العامل لكرة القدم 
قط��ر -2022 وذل��ك بح�ص��ور ح���رسة �صاحب 
ال�صم��و اأمري الب��الد املفدى ال�صيخ متي��م بن حمد 
اآل ثاين، حيث تف�ص��ل �صموه بق�س �رسيط تد�صني 
اال�صت��اد. ويف تعليق��ه على تد�ص��ني ا�صتاد خليفة 
الدويّل قال اأمني ع��ام االحتاد الدويل لكرة القدم 
)فيفا( جياين اإنفانتينو: "نحن �صعيدون كمنظمني 
لبطول��ة كاأ���س الع��امل لك��رة الق��دم بروؤي��ة اأح��د 
ا�صت��ادات البطولة وقد بات عل��ى اأهبة اال�صتعداد 

ال�صتقب��ال املباريات والفعالي��ات الكروية، وهذا 
يزيدن��ا ثقة بتح�ص��ريات قط��ر ال�صت�صافة بطولة 
كاأ���س العامل لكرة القدم وبالتزام ال�صلطات هناك 
من خالل اللجنة العليا للم�صاريع واالإرث بتنظيم 
البطول��ة ونح��ن ما زلن��ا على بع��د 5 �صنوات من 
ا�صت�صافته��ا. اإن ب��دء االإجن��از يف ه��ذه املرحلة 
املبك��رة يوؤكد على اأن قط��ر �صتنظم بطولة مبهرة 
يف 2022". وكان م���رسوع حتديث ا�صتاد خليفة 
الدويّل قد بداأ يف �صيف عام 2014 وذلك بهدف 
تعديل موا�صفات اال�صت��اد لتتوافق مع متطلبات 

االحتاد الدويّل لكرة القدم.

 ا�ص��درت وزارة ال�صب��اب والريا�صة،  قائمة باملواد 
املمنوع��ة م��ن الت��داول يف املالع��ب كاف��ة ابتداءا 
من مب��اراة املنتخب الوطن��ي العراقي مع املنتخب 
املقب��ل.   حزي��ران  م��ن  االول  يف  ال�صقي��ق  االردين 
و�صمل��ت املمنوع��ات "املفرقعات الناري��ة وال�صالح 
واالدوات اجلارح��ة وا�صع��ة اللي��زر، باال�صاف��ة اىل 
القن��اين الزجاجية وقناين املياه الكبرية وال�صغرية 
وكذل��ك  للجمه��ور،  بالن�صب��ة  الفيدي��و  وكام��ريات 
وامل�رسوب��ات  واملخ��درات  والقداح��ات  ال�صكائ��ر 
الكحولي��ة والك��رزات، واي�صًا الالفت��ات العن�رسية 
والطائفي��ة الت��ي ت�صيء للوح��دة الوطني��ة واللحمة 
العراقي��ة وال�ص��ور ال�صيا�صية والديني��ة. وتاتي هذه 
اخلطوة �صمن اجلملة التي �رسعت بها وزارة ال�صباب 
والريا�صة، حيث ثمن وزي��ر ال�صباب والريا�صة عبد 
احل�صني عبط��ان تع��اون اال�رسة الريا�صي��ة عموما 

واجلماه��ري واالع��الم الريا�صي يف دع��م ملف رفع 
احلظ��ر ال��ذي اجنز منه ال�ص��يء الي�صري وم��ا بعد هذا 
امللف من جهد كبري بحاجة اىل تعاون ونكران ذات 
اك��ر وا�صمل لتكتم��ل الفرحة ال�صعبي��ة العراقية من 
الو�ص��ط الريا�ص��ي برفع احلظر نهائي��ا عن املالعب 
يف عموم مدن العراق. واكد ان احلديث عن م�صميات 
�صخ�صي��ة وجتي��ري اجن��از رف��ع احلظ��ر جله��ة دون 
اخ��رى هو الغ��ن بعينه للجه��ود العراقية املخل�صة 
من جميع االطراف الت��ي وقفت واثرت يف املجتمع 
الدويل واولهم بل وا�صحاب الف�صل االول هم ابطال 
قواتن��ا االمني��ة واحل�ص��د ال�صعب��ي ورج��ال الع�صائر 
وقوات البي�صمركة الوطنية، كل هوؤالء ر�صموا �صورة 
االمن وال�صلم يف مدنن��ا وكانت ر�صائلهم اىل العامل 
بليغ��ة وموؤث��رة وادت اىل تفاعله��م م��ع ق�صايان��ا 

امل�صريية.

األخضر يستأنف تدريباته 
لمواجهة أستراليا

كواليس اليوم األول 
للزمالك في تونس

قطر تكشف عن تحفة معمارية لمونديال 2022

الشباب والرياضة تصدر قائمة "الممنوعات" في  المالعب 

 وق��ال وزير ال�صب��اب والريا�صة عب��د احل�صني عبطان يف 
بيان تلقته )اجلورنال( اإن "الوزير اجرى زيارة اىل مدينة 
الب���رسة واالجتماع مع العامل��ني يف املدينة الريا�صية، 
حت�ص��رياً لت�صييف املب��اراة الدولي��ة الودي��ة على ملعب 
الب���رسة الدويل بني املنتخ��ب الوطن��ي ومنتخب االردن 
والت��ي متث��ل االختب��ار االول للع��راق بع��د ق��رار االحتاد 
ال��دويل لك��رة الق��دم )فيف��ا( برف��ع احلظ��ر ع��ن املالعب 

العراقية".
القائم��ني  جمي��ع  ح��ث  "عبط��ان  اأن  البي��ان  وا�ص��اف 
والعامل��ني يف املدينة الريا�صي��ة على موا�صلة جهودهم 
ب��ذات الكف��اءة والهمة العالي��ة الأظهار امللع��ب الرئي�صي 
واملرافق االخ��رى امللحقة به باأف�ص��ل �صورة، خ�صو�صا 

وان املب��اراة متث��ل االختبار الفعل��ي االول بعد قرار رفع 
احلظ��ر"، موؤك��دا ان "ثقت��ه كب��رية ب�صب��اب الب���رسة يف 
امل�صاهم��ة باأجناح املباراة من خ��الل امل�صاركة الفاعلة 
يف التح�ص��ري للمب��اراة �صواء داخل املدين��ة الريا�صية او 
خارجه��ا واظه��ار الب���رسة ب�صورتها النا�صع��ة، متهيدا 
لت�صيي��ف مباريات دولية ودية اخرى و�صوال اىل حتقيق 
اله��دف اال�صمى وهو ت�صييف املباريات الدولية الر�صمية 
للمنتخب��ات واالندية العراقية، وان تكون الهمة متوا�صلة 
يف مب��اراة االردن واملباري��ات االخ��رى ونعمل من االن 

وكاأن احلظر قد رفع ب�صورة نهائية".
وقال مدير اعالم ال��وزارة علي العطواين ل�)اجلورنال( اإن 
"وزارة ال�صب��اب والريا�صة تعم��ل بالتن�صيق مع االحتاد 
العراق��ي لك��رة القدم م��ن اجل التنظي��م االمث��ل للمباراة 
االوىل عل��ى ار���س الع��راق بع��د رف��ع احلظر جزئي��ًا عن 

الع��راق". وا�ص��اف اأن "ا�صع��ار التذاك��ر مت تخفي�صها من 
10 االف دين��ار اىل 4 االف فقط، كي يتن�صنى للمواطن 

العادي �رساءها وح�صور املباراة".
اح��دى  م��ع  �صتتعاق��د  "ال��وزارة  اأن  العط��واين  واو�ص��ح 

ال�رسكات العربية او االجنبية لتنظيم املباراة".
وب��دوره، اأك��د االحتاد العراقي لكرة الق��دم يف بيان تلقت 
)اجلورن��ال( ن�صخ��ة منه، اأن "تعليم��ات االحتاد اال�صيوي 
وقف��ت حائ��ال دون جعل املب��اراة جمانية، لذل��ك �صعينا 
اىل تخفي�صه��ا بال�ص��كل املنطقي حر�ص��ًا منا على تواجد 

جماهرينا املحبة الوفية العا�صقة لكرتنا".
وطال��ب االحت��اد اجلمه��ور العراق��ي ب���رسورة "تعزي��ز 
خطواتن��ا يف ق�صي��ة رف��ع احلظ��ر وو�صوله��ا اىل اخل��ط 
النهائي املتمثل برفع احلظر النهائي عن الكرة العراقية".
وق��ال ع�ص��و االحت��اد العراق��ي لك��رة القدم كام��ل زغري 

ل�)اجلورن��ال( اإن "االحت��اد �صيتوىل م�صاأل��ة تنظيم داخل 
امللع��ب من خ��الل ال�صم��اح لالعالميني وانت�ص��ار القوات 

االمنية وغريها من االمور".
وا�ص��اف اأن "و�صائ��ل االع��الم يج��ب ان حت�ص��ل عل��ى 
حقوق البث م��ن �رسكة ع�صتار ح�رساً، لغر�س اإ�صتح�صال 
العرو�س اخلا�صة بالبث املبا�رس للمباراة وكذلك خدمات 

التغطية االإخبارية للتقارير والريبورتاجات ال�صغرية".
وم��ن املوؤمل ان يخرج التنظيم بال�صكل املطلوب، ليعك�س 
�ص��ورة ايجابي��ة ع��ن الك��رة العراقي��ة وم��ا متتلكها من 
مالع��ب جاه��زة وجمه��ور واع��ي، واالهم من ذل��ك قدرة 

العراق على حماية املنتخبات القادمة امنيًا.
ويج��در على االحتاد ووزارة ال�صباب والريا�صة التعلم مم 
اخط��اء املا�ص��ي وعدم تك��رار ماح��دث يف افتتاح ملعب 

كربالء الدويل.

ي�ستمر العمل على قدم و�ساق 
من اأجل اال�ستعداد االمثل 
لتنظيم املباراة الودية بني 
املنتخب الوطني ونظريه 

االردين يف االول من �سهر 
حزيران املقبل على ملعب 

الب�سرة الدويل، حيث 
يوا�سل كاًل من االحتاد 

العراقي لكرة القدم و وزارة 
ال�سباب والريا�سة، و�سع 
اللم�سات لتنظيم احتفالية 
كربى للمباراة االوىل بعد 

رفع احلظر جزئيًا عن املالعب 
العراقية.

بغداد ــ محمد خليل

وج��ه الع��ب املنتخب الوطن��ي ال�صاب��ق يون�س بغداد - خاصبغداد - خاص
حممود، ال�صب��ت، ن�صائحه اىل االحتاد العراقي 
لك��رة الق��دم يف م�صال��ة التعاق��د م��ع امل��درب 
االجنب��ي، مطالب��ًا االحت��اد با�صت�ص��ارة الهيئة 
ال�صب��اب  وزارة  ال��ة  اللج��وء  وع��دم  العام��ة 

والريا�صة واللجنة االوملبية.
وق��ال يون���س حمم��ود خ��الل اجتم��اع الهيئة 
العام��ة الحتاد الكرة، اإن��ه "يتوجب على احتاد 
الك��رة اأن يع��ري اهتمام��ا لهيئته العام��ة فيما 
يخ���س املنتخب��ات الوطني��ة وت�صمي��ة م��درب 

املنتخب".
واأعرب حممود عن ا�صتغرابه من "جلوء االحتاد 
اإىل وزارة ال�صباب والريا�صة واللجنة االأوملبية 
فيما مل تتم ا�صت�ص��ارة الهيئة العامة لالحتاد"، 
مبينًا اأن "االأه��م يف عمل االحتاد هو املنتخب 
الوطن��ي �صيما واأن العراقي��ني جميعا متاأثرين 

بو�صع املنتخب".
وقد ح�رس قائد املنتخب الوطني ال�صابق يون�س 
حمم��ود، االجتم��اع بعدما ح�ص��ل على تخويل 

ر�صمي من نادي الطلبة ليكون ممثاًل عنه.
و�صادق��ت الهيئ��ة العام��ة الحت��اد ك��رة القدم 
باالإجم��اع، عل��ى التقريري��ن االإداري وامل��ايل 
خ��الل اجتم��اع الهيئ��ة العامة لع��ام 2016، 
حيث �صهد االجتماع قراءة التقرير االإداري من 
قب��ل اأمني ال�رس �صب��اح ر�صا ومن ث��م التقرير 

املايل كامل عديل.
اأو  اأي��ة مالحظ��ات  االإداري  التقري��ر  يل��ق  ومل 
اعرتا�ص��ات ومتت امل�صادقة علي��ه باالإجماع، 
يف املقاب��ل �صه��د التقري��ر امل��ايل مناق�ص��ات 
ب�ص��اأن بع���س االأرق��ام واآلية ال���رسف لكن يف 
النهاي��ة مت��ت امل�صادق��ة علي��ه قب��ل اأن تقدم 
االحت��ادات الفرعي��ة بطل��ب لزي��ادة ميزانيتها 

املالية ووعدها االحتاد خرياً. 

 يوا�ص��ل فريقا الزوراء والقوة اجلوية حت�صرياتهما 
للق��اء الكال�صيك��و املرتق��ب بينهم��ا عل��ى ملع��ب 
فران�ص��وا حريري يف ذهاب ن�ص��ف نهائي املنطقة 
الغربي��ة من كاأ���س االحت��اد االآ�صيوي لك��رة القدم. 
فريق ال��زوراء اجرى وحدت��ه التدريبية على ملعب 
الرتبي��ة الريا�صي��ة يف اربي��ل، بعدم��ا و�صل م�صاء 
اجلمع��ة اىل عا�صم��ة االقليم، وانتظم ف��وراً مبرانه 
ال�صباح��ي وامل�صائ��ي حت�ص��رياً للق��اء، حيث اكمل 
�صل�صل��ة احل�ص���س التدريبية التي بداه��ا يف بغداد 
قب��ل اي��ام. وتخللت احل�ص���س التدريبي��ة حت�صرياً 
نف�صيًا قبل اللقاء وحما�رسات لعدم تكرار االخطاء 
الت��ي وقع فيه��ا الدفاع يف املب��اراة االخرية امام 

نادي احل�صني والتي انتهت ب�صتة اهداف الربعة.
عل��ى اجلان��ب االخ��ر وا�ص��ل ال�صق��ور مران��ه على 
ملعب فران�ص��وا حريري )ار�صه املفرت�صة(، وو�صل 

اىل اجلاهزي��ة املطلوب��ة نف�صيا���س وبدني��ًا للعب 
املباراة، وجمي��ع الالعبون انتظم��وا باملران دون 

غيابات تذكر.
و�صيغي��ب عن املباراة املداف��ع �صامح �صعيد، ب�صبب 
احلرم��ان نتيج��ة تراك��م البطاق��ات ال�صف��راء يف 

االدوار ال�صابقة.
و تراأ���س بعثة ال�صق��ور العميد ولي��د حميد الزيدي 
نائ��ب رئي���س الهيئ��ة االداري��ة وامل��الك التدريبي 
املوؤل��ف م��ن با�صم قا�ص��م وم�صاعدة مه��دي جا�صم 
وم��درب حرا���س املرم��ى ها�ص��م خمي���س وم��درب 
اللياق��ة البدني��ة ن�صري عب��د االمري ومدي��ر املركز 
ال�صحف��ي واالعالم��ي ح�ص��ن �صاح��ب وامل�ص��ور 
حي��در حم��زة ه��ادي واجلهازين الطب��ي واالداري 
ف�ص��ال على " 20 " العب��ا، وكان الفريق قد وا�صل 
ام��ام  االخ��رية  املب��اراة  عق��ب  الي��وم  تدريبات��ه 
ال�رسط��ة الت��ي انته��ت بالتع��ادل م��ن دون اهداف 

ام�س يف الدوري املحلي املمتاز. 
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