
 يخو���ض منتخب �ص��باب العراق لكرة ال�ص��االت، 
الي��وم االإثن��ن، مواجهة �ص��عبة يف متام ال�ص��اعة 
الثالث��ة ظه��راً بتوقي��ت بغ��داد ) ال�ص��ابعة م�ص��اء 
بتوقي��ت تايلند ( ، عندما يقابل نظريه الياباين يف 
�ص��الة "بانكوك ارينا" يف ال��دور النهائي لبطولة 
كا�ض ا�ص��يا حت��ت 20 �ص��نة املقام��ة مناف�ص��اتها 
حالي��ا يف العا�ص��مة التايلندي��ة "بانكوك"بعد اأن 
ت�ص��در فرق جمموعته بالعالمة الكاملة. وو�ص��ف 
حمم��د،  طال��ب  عل��ي  ال�ص��بابي  منتخبن��ا  م��درب 
مب��اراة املنتخب ام��ام اليابان ب�"مف��رق طرق"، 
موؤك��داً تركيزه على حتقيق حل��م التاأهل الوملبياد 

االرجنتن 2018.
وقال طالب ل�(اجلورنال نيوز) اإن "الفرق الثمانية 
الت��ي تاهلت للدور رب��ع النهائي ت�ص��تحق التواجد 
فيه واح�صائيات تفوقها وا�صحة يف كل اجلوانب".
واو�صح "بالرغم من ق�رص املدة بن مباراتنا امام 
تايلن��د يف دوري املجموعات ومباراة اليابان، اإال 
اأننا انتهجنا اال�صراتيجية التي متكننا من حتقيق 

النتيجة التي ننتظرها امام الفريق الياباين".
وا�صاف اأن "مو�ص��وع اللياقة البدنية لن يقلقنا"، 

م�ص��رياً اإىل اأن "فريقه جاه��ز بدنيًا وفنيًا وخططيًا 
خلو�ض املباراة".

واك��د طالب بالق��ول: "مباراة الياب��ان هي مباراة 
مفرق طرق""، مبينًا انه "ي�ص��ب جل تركيزه نحو 
خطف احدى بطاقات التاأهل الوملبياد االرجنتن 

."2018
�ص��عوبة واهمي��ة مب��اراة الي��وم امام ال�ص��اموري 
تام��ة  جاهزي��ة  يف  العبين��ا  و�ص��عت  الياب��اين، 
وادخلتهم يف و�ص��ع ا�صتنفار عاٍل مع �صعي وا�صح 
لتق��دمي اق�ص��ى ماميك��ن تقدمي��ه الجن��از املهم��ة 
و�ص��مان التاه��ل اىل دور ن�ص��ف النهائي ومن ثم 
العبور اإىل نهائي كاأ�ض اآ�ص��يا وهو الهدف املن�صود 

والتاأهل الأوملبياد االرجنتن.    
املوؤمت��ر الفني ملب��اراة منتخبنا ال�ص��بابي ونظريه 
الياب��اين وال��ذي ح���رصه مدي��ر املنتخ��ب عقي��ل 
عب��د الزه��رة وم���رصف الفري��ق عل��ي عي�ص��ى ، مت 
في��ه االتفاق على ال��وان مالب���ض املنتخبن حيث 
يرتدي العبونا املالب�ض البي�ص��اء الكاملة ويرتدي 
احلار���ض االأخ�رص الليموين، فيم��ا يرتدي املنتخب 
الياب��اين الل��ون االزرق الغام��ق ، كم��ا اأو�ص��حت 

اللجن��ة املنظمة عل��ى �رصورة االلت��زام بالقوانن 
وال�ص��وابط التي و�ص��عتها اللجنة بغية ظهور هذه 

البطولة بن�صختها االأوىل باأف�صل �صورة.

منتخبن��ا  قدمه��ا  الت��ي  املذهل��ة  النتائ��ج  وبع��د 
ال�صبابي، قرر وزير ال�صباب والريا�صة عبد احل�صن 
عبط��ان، تكرمي منتخب ال�ص��االت بعد بلوغه الدور 

رب��ع النهائ��ي يف بطولة اآ�ص��يا لل�ص��باب حتت 20 
عام��ًا بكرة ال�ص��االت 2017 املقام��ة يف تايالند 
بع��د ت�ص��دره املجموعة االوىل بعالم��ة كاملة من 

خم�ض انت�صارات.
واك��د عبطان يف بي��ان تلق��ت )اجلورنال( ن�ص��خة 
من��ه، ان "النتائج التي يحققها منتخب ال�ص��االت 
لل�ص��باب يف تايالند مدعاة فخر كونها تتزامن مع 
قرار رفع احلظر اجلزئي عن املالعب العراقية وهو 
ما�صيدفع اجلميع اىل املزيد من النجاحات واعالء 

ا�صم العراق عاليا يف املحافل الدولية".
ووع��د عبط��ان ان "هن��اك تكرمي��ا اك��ر ملنتخ��ب 
ال�ص��االت لل�ص��باب يف ح��ال و�ص��وله اىل املباراة 

النهائية لبطولة ا�صيا".
ويف املقاب��ل، ف��اأن االحت��اد العراق��ي لك��رة القدم 
ا�ص��در بيانًا قال فيه، اإن احتاد الكرة ي�صيد بنتائج 
منتخب �صباب العراق بكرة ال�صاالت ويقرر تكرميه 
لت�ص��دره املجموع��ة وتاهل��ه ل��دور الثماني��ة من 
بطولة ا�ص��يا. ووا�ص��ل املنتخب الوطني لكرة القدم 
لل�صاالت، نتائجه املميزة يف البطولة، حيث كانت 
البداي��ة اأمام املنتخب البحريني يف اوىل مباريات 

البطول��ة، ح��ن حق��ق املنتخب الوطن��ي فوزه 
االأول بعدما تغلب عليه بنتيجة )1-4( على �صالة 

بانكون اآرينا.
ويف املب��اراة الثاني��ة، تغلب على نظ��ريه بروناي 
بنتيج��ة )1-6(، يف املب��اراة الت��ي اأقيم��ت عل��ى 
�ص��الة بانك��وك اآرين��ا يف تايالن��د، �ص��من اجلولة 
الثانية من مناف�صات املجموعة االأوىل يف البطولة.
ويف اللق��اء الثال��ث، تغل��ب عل��ى نظ��ريه االأفغاين 
بنتيج��ة )3-4( واعت��الء �ص��دارة املجموع��ة يف 
املب��اراة الت��ي جرت يف �ص��الة بانك��وك اآرينا يف 
بانك��وك، �ص��من اجلول��ة الثالث��ة م��ن مناف�ص��ات 

املجموعة االأوىل.
لياأت��ي ال��دور عل��ى ماليزي��ا، بعدم��ا تغل��ب علي��ه 
اآرين��ا،  بانك��وك  �ص��الة  عل��ى   )4-2( بينتيج��ة 
باجلول��ة الرابعة من مناف�ص��ات املجموعة االأوىل، 
ثم ح�ص��م منتخب العراق ال�ص��دارة بع��د فوزه على 
يف  اآرين��ا  بانك��وك  �ص��الة  عل��ى   7-3 تايالن��د 
بانك��وك، �ص��من اجلول��ة اخلام�ص��ة من مناف�ص��ات 
املجموعة االأوىل يف بطولة اآ�صيا لل�صباب حتت 20 

عامًا بكرة ال�صاالت 2017 يف تايالند.

للمرة األولى خارج بغداد

للمنتخ��ب الصقور والنوارس يبحثان عن التحليق في سماء آسيا بحضور 15 ألف متفرج  الفن��ي  املدي��ر  كوب��ر،  هيكت��ور  االأرجنتين��ي  اأعل��ن 
امل�رصي، قائم��ة الالعبن املحرفن الذي وقع عليهم االختيار، 
ملع�ص��كر �ص��هر يونيو/حزي��ران املقب��ل. ويدخ��ل منتخ��ب م�رص، 
مع�ص��كًرا مغلًق��ا، يف االأ�ص��بوع االأول م��ن �ص��هر يونيو/حزي��ران، 
ا�ص��تعداًدا ملواجه��ة تون���ض املرتقب��ة. ويلتق��ي اأحف��اد الفراعن��ة 
اأم��ام املنتخب التون�ص��ي يوم 11 من ال�ص��هر املقبل، يف م�ص��تهل 
م�ص��وارهما بالت�ص��فيات املوؤهلة اإىل بطول��ة اأمم اأفريقيا 2019 
الت��ي ت�صت�ص��يفها الكامريون. وحلت قائم��ة الالعبن املحرفن 
كالتايل: اأحمد املحمدي )هال �ص��يتي(، حممد عبد ال�صايف )اأهلي 
جدة(، حممد النني )اأر�ص��نال(، حممد �ص��الح )روم��ا(، عمر جابر 
)ب��ازل(، حمم��ود تريزيجيه )مو�ص��كرون(، كرمي حاف��ظ )الن�ض(، 
رم�صان �صبحي )�صتوك �صيتي(، عمرو وردة )باوك(، �صام مر�صي 

)ويجان(.
ومن املنتظر، اأن يعلن اجلهاز الفني للمنتخب امل�رصي، عن باقي 

قائمة الالعبن املحلين يف نهاية �صهر مايو/اآيار اجلاري.
امل��درب  بقي��ادة  امل���رصي،  للمنتخ��ب  الفن��ي  اجله��از  وكان 
االأرجنتين��ي، هيكت��ور كوب��ر، ق��د ا�ص��تقر عل��ى ع��دم خو���ض اأي 

مباريات ودية قبل مواجهة تون�ض، نظًرا ل�صيق الوقت.

�ص��يكون االأهلي ال�ص��عودي، يف اأ�ص��د احلاجة اإىل اخل��روج من كبوته 
احلالية والتم�ص��ك باأم��ل التقدم يف دوري اأبطال اآ�ص��يا لك��رة القدم، 
عندم��ا ي�صت�ص��يف االأهل��ي االإمارات��ي يف ذه��اب دور ال�ص��تة ع���رص 
بامل�ص��ابقة اليوم االثنن. و�ص��يخو�ض االأهلي املب��اراة بعد اأيام من 
اخل�ص��ارة اأمام اله��الل 2-3 يف نهائي كاأ�ض املل��ك، ليفقد الثنائية 
املحلية هذا املو�ص��م اأمام غرميه. وت�ص��ببت هذه اخل�ص��ارة يف زيادة 
ال�صغوط على املدرب كري�صتيان جرو�ض، و�صط تكهنات بقرب رحيل 
الرجل ال�ص��وي�رصي، الذي قاد الفريق للثنائية يف املو�ص��م املا�ص��ي، 
قب��ل اأن يرحل ثم يعود يف وقت الحق من املو�ص��م. وحتوم ال�ص��كوك 
حول م�ص��اركة الهداف ال�صوري عمر ال�صومة، بعدما جل�ض كبديل يف 
املباري��ات االأخ��رية يف ظل ع��دم تعافيه ب�ص��كل تام من االإ�ص��ابة. 
واأعلن االأهلي غياب املدافع عقيل بلغيث، ب�ص��بب معاناته من متزق 
يف اأربط��ة الكاح��ل، و�ص��يغيب اأي�ص��ا عن لق��اء االإي��اب يف دبي يف 
االأ�ص��بوع املقبل. اأما االأهلي االإماراتي، الذي احتل املركز الثالث يف 
ال��دوري املحلي، فيحاول اإنقاذ مو�ص��مه والتقدم يف البطولة وتكرار 
اإجناز 2015 عندما بلغ النهائي القاري. وبداية من املو�ص��م اجلديد 
�ص��يتغري �صكل وا�صم االأهلي بعد قرار دمج النادي مع ناديي ال�صباب 
ودبي، وتغيري ا�ص��مه اإىل �ص��باب االأهلي- دبي، ولذلك فاإنه �ص��يظهر 

ب�صكله احلايل حتى انتهاء م�صواره القاري. 

 ت�ص��تكمل مباري��ات اجلول��ة ال���13 م��ن املرحل��ة 
الثانية للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم باقامة 
ث��الث مباري��ات الي��وم. وابرز ه��ذه املباريات هو 
لق��اء مت�ص��در الرتي��ب فري��ق النف��ط مع م�ص��يفه 
الكهرباء، الذي ي�صعى اىل الت�صبث بزعامة الرتيب 
الع��ام واالق��راب اك��رث فاكرث م��ن �ص��مان اللقب 
ر�ص��ميًا، فابن��اء ح�ص��ن احم��د ح�ص��دوا 64 نقط��ة 
واعتل��وا ال�ص��دارة بج��دارة. م��درب الفريق ح�ص��ن 
احم��د، قال يف ت�رصيح ل�)اجلورنال( اإن "م�ص��توى 
فري��ق النف��ط ثابت وي�ص��ري بخط بياين ت�ص��اعدي، 
ولك��ن يف الوق��ت احل��ايل الف��رق مل تع��د تنظر اىل 

النفط باملنظار ال�صابق، بل بداأت تنظر الينا كفريق 
مت�ص��در وال يقل عن الفري��ق اجلماهريية الكرى". 
واو�ص��ح اأن "جميع الفرق الت��ي تقابل النفط تلعب 
وكاأنه��ا يف مب��اراة نهائي��ة م��ن حيث ا�صتب�ص��ال 
الالعبن والتكت��ل الدفاعي واللعب باأ�ص��اليب غري 
ريا�ص��ية يف بع���ض االحي��ان، مثلم��ا ح��دث يف 
املباراة االخرية مع احلدود، والذين قاموا باأفعال 
ال متت بكرة القدم باأي �صلة من "تف�صي�ض" الكرات 
ومن تاأخري الوقت من ت�ص��نع ال�صقوط واالعرا�ض 
عل��ى قرارات احلكم والتلفظ بكلمات بذيئة وغريها 

من االمور".

 اعلن��ت ادارة نادي املين��اء لكرة القدم، عن ا�رصاب 
العبو فري��ق كرة القدم عن التمرينات ب�ص��بب تاأخر 
م�صتحقاتهم املادية، فيما نا�صدت وزير النقل كاظم 
فنج��ان احلمام��ي بالتدخل حلل ه��ذه االزمة. وقال 
بيان �ص��ادر عن ن��ادي امليناء وتلق��ت )اجلورنال( 
ن�ص��خة من��ه، اإن "�رصكة امل��واينء العراقي��ة الراعية 
لن��ادي املين��اء، و�ص��عت الهيئ��ة االداري��ة املوؤقتة 
للن��ادي يف موقف اليح�ص��دها عليه، ب�ص��بب الكثري 
م��ن املح��ددات والروت��ن بالتعامل معه��ا ب�رصف 
امل�ص��تحقات املادي��ة". واو�ص��حت اأن "فري��ق ك��رة 
القدم ا�رصب عن ح�ص��ور الوحدات التدريبية لتاأخر 
م�ص��تحقاتهم املالية من��ذ مايقارب االربعة ا�ص��هر، 
االمر الذي و�ص��ع ادارة النادي بحرج كبري خا�ص��ة 
بع��د التعه��دات الت��ي قطعته��ا ووعوده��ا ب���رصف 
م�ص��تحقات الالعب��ن"، مبين��ة اأن "تاخ��ر ال�رصك��ة 

بدف��ع تلك االموال، �ص��كَل ازمة حقيقي��ة تهدد البيت 
االزرق وتلقي ب�صالله ال�صلبية على الفريق".

وا�ص��افت اأن "اإ�رصاب الفريق عن ح�ص��ور الوحدات 
التدريبي��ة املفر���ض اأن جت��رى على ملع��ب الزبري، 
الميك��ن ان مير مرور الكرام ب��ل نقطة يجب التوقف 
عنده��ا ومناق�ص��تها ومعرف��ة اإبعاده��ا وتداعياتها 
كم��ا يج��ب تداركها وو�ص��ع احلل��ول ال�رصيع��ة لها 
قب��ل ان تت�ص��ع اله��وة وتط��ول مدة غي��اب الالعبن 

وا�رصابهم عن التمرين".
ونا�ص��دت اإدارة الن��ادي وزي��ر النق��ل الكابنت كاظم 
فنج��ان احلمامي ب��اأن "يتدخل �صخ�ص��يًا حلل هذه 
االزمة التي يبدو حلها بات �ص��عبا بعد ان و�ص��عت 
ادارة النادي بن مطرقة ا�رصاب الالعبن و�ص��ندان 
حمددات وروت��ن �رصكة امل��واينء العراقية الراعية 

للنادي". 

الكشف عن قائمة الفراعنة 
لمواجهة تونس

مواجهة مثيرة بين األهلي 
السعودي واإلماراتي اليوم

ثالث مباريات في الدوري الممتاز اليوم
 

إضراب العبي الميناء عن التمرينات
 

 االعداد االمثل
نادي ال�صقور با�رص مبرانه منذ يوم ال�صبت املا�صي، حيث 
كث��ف م��ن وحداته التدريبي��ة على ملعب فران�ص��وا حريري 
)ار�ص��ه املفر�صة(، حيث اجرى وحدات تدريبية �صباحية 
وم�صائية، ت�صمنت حما�رصة القاها من قبل املدرب با�صم 
قا�ص��م، اإذ ركز على اخطا الفريق يف مباراته االخرية امام 
ال�رصط��ة وح��ث العبي��ه على تقدمي م�ص��توى يليق ب�ص��معة 
البط��ل م��ن اج��ل امل�ص��ي قدم��ًا لالحتف��اظ باللق��ب. يف 
املقابل اجرى فريق ال��زوراء وحداته التدريبية على ملعب 
كلي��ة الربي��ة الريا�ص��ية يف جامعة �ص��الح الدين، حيث 
خا�ض جمي��ع الالعب��ن التدريبات والتوج��د اي غيابات 
يف �ص��فوف الفري��ق، وب��دى احلما�ض وا�ص��حًا على وجوه 

اجلميع، رغم وجود بع�ض اال�ص��ابات الطفيفة لكن الكادر 
الفني اكد عل��ى جاهزية جميع الالعب��ن للمباراة وتقدمي 

اداء جيد قبل لقاء العودة يف الدوحة اال�صبوع املقبل.
 قائمة الغيابات

يع��اين فري��ق الق��وة اجلوية من غي��اب عنا�رص ب��ارزة يف 
�ص��فوفه، حيث �ص��يغيب عن الفريق املدافع �ص��امح �ص��عيد 
ب�صبب االيقاف، فيما يغيب اي�صًا املدافع �صعد ناطق ب�صبب 
اال�ص��ابة، و�صيغيب لل�صبب ذاته املهاجم ب�صار ر�صن. ولكن 
نظ��راً للظروف الت��ي مر بها فريق الق��وة اجلوية منذ بدابة 
املو�ص��م حت��ى االن، فه��و اعت��اد على ه��ذه الغياب��ات منذ 
بداية املو�ص��م احلايل، ولكن بوج��ود كادر تدريبي متمكن 
مثل الكابنت با�ص��م قا�ص��م فاأن ايج��اد البدائل واحللول لن 
ي�ص��كل عائقًا اأمام تقدمي مباراة كبرية بالن�ص��بة لل�ص��قور.  
وعل��ى اجلهة االخ��رى قد يكون الو�ص��ع اف�ص��ل يف كتيبة 

النوار�ض، ولكن حتى االن مل حت�ص��م م�صاركة عالء مهاوي 
من عدمها، حيث وا�صل مرانه منفرداً، واالمر نف�صه ينطبق 
على املدافع ال�ص��وري ندمي ال�ص��باغ الذي مازال يعاين من 

بع�ض االالم الطفيفة.
 احل�صور اجلماهريي

التذاك��ر ب��داأ طرحها منذ اأم���ض االول، بعدما مت حتديد عدد 
م��ن االماك��ن يف اربيل لبيعه��ا اىل اجلماه��ري التي ترغب 

بح�صور هذه املواجهة.
وجاءت اال�ص��عار عل��ى النحو التايل: مبلغ املق�ص��ورة 25 
الف دينار ومبلغ اجللو�ض يف اجلوانب بلغ 10 االف دينار 

واجللو�ض يف بقية ارجاء امللعب بلغ 5 االف.
ادارة الق��وة اجلوي��ة، ح��ذرت م��ن بي��ع التذاكر يف ال�ص��وق 
ال�ص��وداء و�ص��ددت على �رصورة االلتزام باال�صعار التي مت 
حتديدها من اجل دخول العدد امل�صموح به من اجلماهري.

وتبل��غ الق��درة اال�ص��تيعابية مللع��ب فران�ص��و حري��ري 18 
ال��ف متف��رج، حي��ث من املتوق��ع ان ت�ص��هد ه��ذه املباراة 
ح�ص��ور 15 ال��ف متفرج، اذ �صيح�ص��ى الفريق��ان مبوؤازرة 
جماهريي��ة �ص��واء من بغ��داد او م��ن بقي��ة املحافظات او 
حت��ى من اجلماه��ري املتواجدة يف اربي��ل. ووفق تعليمات 
االحتاد اال�صيوي فاأن ادارة القوة اجلوية قد حددت ح�صور 
جماه��ري ال��زوراء بن�ص��بة 10 % وه��و م��ا يعن��ي تواج��د 
1800 متفرج، يف حن �صتكون بقية املدرجات من ح�صة 

جماهري القوة اجلوية .
وغادرت خالل اليومن املا�صين عدد من احلافالت التي 
تق��ل جماه��ري الفريق��ن، اذ خرجت 12 حافل��ة من بغداد 
جلماهريال��زوراء ، فيم��ا خرج��ت اكرث م��ن 30 حافلة تقل 
جماه��ري القوة اجلوية لت�ص��جيع فرقه��م يف هذه املواجهة 

املنتظرة.

ي�ستعد فريقا القوة 
اجلوية والزوراء، 

خلو�ض لقاء الكال�سيكو 
املثري يف ن�سف نهائي 
املنطقة الغربية لكاأ�ض 

الحتاد الآ�سيوي والذي 
ي�ست�سيفه ملعب فران�سوا 
حريري يف مدينة اأربيل، 
حيث من املرجح ح�سور 

من  متفرجًا  الف   15
اأن�سار الفريقني.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

اأك��د م��درب ن��ادي ال��زوراء ع�ص��ام حم��د، اأن 
مباراة الكال�ص��يكو امام نادي القوة اجلوية يف 
ن�ص��ف نهائي املنطقة الغربي��ة لكاأ�ض االحتاد 
اال�ص��يوي �ص��تكون ماراثونية، مبينًا اأن احل�صم 
لن يكون مبكراً و �ص��يوؤجل اىل مب��اراة االياب، 
فيم��ا اكد على ا�ص��تعداد فريقه للمب��اراة. وقال 
اإن  ل�)اجلورن��ال(  خا���ض  ت�رصي��ح  يف  حم��د 
"مباراة اليوم �صتكون فر�صة كبرية باأن يقدم 
فريق��ا الزوراء والقوة اجلوية �ص��ورة طيبة عن 
الكرة العراقية، خ�صو�ص��ا وهي املباراة االوىل 
بع��د رفع احلظر جزئي��ًا عن املالع��ب العراقية 
و�ص��تقام للم��رة االوىل خارج بغ��داد يف ملعب 
فران�ص��وا حريري مبدين��ة اأربيل". وا�ص��اف اأن 
اأمت جاهزية، واال�صتعدادات  الزوراء يف  "فريق 
توا�ص��ل على قدم و�صاق"، الفتًا اإىل اأن "الكادر 

التدريب��ي حاولن��ا خ��الل اليوم��ن ال�ص��ابقن 
اأن يرت��ب جمي��ع اوراق��ه ملباراة الكال�ص��يكو". 
واو�ص��ح اأن "الفري��ق م��ر ببع���ض املطبات يف 
الف��رة االخرية، ولكنه �رصعان ما ا�ص��تطاع ان 
يتجاوزه��ا يف املباريات االخرية من الدوري، 
ال�ص��يما يف مبارتي ال�رصطة واحل�صن". وتابع 
اأن "املباراة �ص��تكون ماراثونية بن الفريقن، 
نظراً لتقارب امل�صتوى وماميتلكه الفريقان من 
جنوم مميزين ي�ص��تطيعون ح�ص��م املب��اراة من 
ان�ص��اف الفر�ض"، مرجحًا اأن "يح�ص��م التاهل 
يف لق��اء االي��اب يف الدوح��ة".  واختت��م حم��د 
ت�رصيح��ه قائاًل: الفريق��ان يعرفان بع�ص��هما 
البع���ض، ومب��اراة الدوري املمت��از كانت اكر 
بره��ان، وبالتاأكيد ف��اأن هذا االمر �ص��يزيد من 
اث��ارة ه��ذه املب��اراة"، معرب��ًا ع��ن اأمل��ه باأن 
"ينج��ح فريقه يف خطف نق��اط الفوز الكمال 

امل�صوار الناجح يف البطولة اال�صيوية". 

 اأك��د م��درب ن��ادي القوة اجلوية با�ص��م قا�ص��م، اأن 
مب��اراة فريق��ه ام��ام ال��زوراء يف ن�ص��ف نهائ��ي 
املنطق��ة الغربي��ة لكاأ���ض االحت��اد االآ�ص��يوي لكرة 
الق��دم هي بواب��ة الدفاع ع��ن اللقب الق��اري، فيما 
ك�ص��ف عن طموح العبيه يف املباراة.  وقال قا�ص��م 
ل�)اجلورن��ال( "نتمنى ان تكون املب��اراة ذات فال 
ح�صن لرفع احلظر عن الكرة العراقية، وكذلك نطالب 
من جماهري الفريق��ن وجماهري اربيل باأن يبعثوا 
ر�صالة جميلة لرفع احلظر كليًا عن الكرة العراقية"، 
معرب��ًا عن اأمله باأن "يقدم الفريقن م�ص��توى فنيًا 
يليق باأ�ص��مهما".  واو�صح اأن "طموح القوة اجلوية 
كب��ري بتحقيق نتيجة ايجابية امام الزوراء، للدفاع 
عن اللقب االغلى الذي غاب عن الكرة العراقية منذ 
45 عامًا، فعلينا ان ندافع عن هذا االجناز املميز، 
وان نق��دم جه��وداً كب��رية للتويج به للم��رة الثانية 

على التوايل". وتابع "ندرك �صعوبة املباراة، فريق 
ال��زوراء فريق كبري وفريق جيد، ولكن طموح الفوز 
يف املباراة وامل�صي نحو اللقب موجود لدى جميع 
الالعبن". وعن الغيابات، قال قا�ص��م: "ن�ص��كو من 
بع�ض الغيابات، للحرمان �ص��يغيب �ص��امح �ص��عيد، 
فيما يغيب �ص��عد ناطق وب�ص��ار ر�ص��ان لال�صابة"، 
وا�صتدرك قائاًل: "منذ ا�صتالمي ملهمة تدريب نادي 
الق��وة اجلوية، والفريق مازال يدفع ثمن م�ص��اركته 
االآ�ص��يوية وت�رصي��ف الكرة العراقية ب�ص��بب تعر�ض 
الالعب��ن للجه��د الع��ايل واال�ص��ابات التي حترم 
الفري��ق من من خدماته��م". واكمل اأن "95 % من 
املباريات التي خ�ص��ناها والقوة اجلوية يعاين من 
نق���ض يف �ص��فوفه بغياب 3 العب��ن او 4، ودائما 
ماتغلبن��ا على هذه احلالة ب��كل ثقة واقتدار، ورغم 
اهمي��ة هوؤالء الالعب��ن، اال انها لن ت�ص��كل حاجزاً 
يف حتقي��ق النتيجة االيجابية مع الزوراء، وتخطي 

النوار�ض يعتر بوابة للدفاع عن اللقب". 
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