
  قدم��ت اإدارة املنتخ��ب ال�س��وري لك��رة الق��دم 
احتجاج��ًا ر�سمي��ًا للفيف��ا والحت��اد الآ�سيوي، 
لإع��ادة النظر يف اإيقاف اأحم��د ال�سالح، مدافع 
املنتخ��ب، بعد نيله بطاقة �سفراء خالل مباراة 
ال�س��ن )2-2(، الثالث��اء املا�س��ي، يف اإط��ار 
ت�سفي��ات كاأ���س الع��امل 2018. وق��ال ف��ادي 
دبا�س، نائب رئي�س احتاد الكرة ال�سوري، ومدير 
املنتخب، يف ت�رصيحات �سحفية، اإن "البطاقة 
ال�سفراء التي رفعه��ا احلكم الإماراتي، عبد اهلل 
جمع��ة، �ستمن��ع ال�سالح م��ن خو���س املباراة 
املقبل��ة اأم��ام قط��ر، يف اجلول��ة القادم��ة م��ن 
الت�سفي��ات، لكونها البطاقة الثانية، م�سرًيا اإىل 

انتظار الحتاد ال�سوري الرد على احتجاجه".
وكان خ��راء يف التحكي��م قد اعت��روا اأن حالة 
اإن��ذار ال�سالح غري �سحيح��ة. وانتزع املنتخب 
ال�س��وري تع��ادًل قاتاًل من ال�س��ن، حن �سجل 
ال�سالح نف�س��ه الهدف الثاين ملنتخب بالده يف 
الدقيق��ة 92. وميتلك املنتخب ال�سوري 9 نقاط 

يف ر�سي��ده، حمتاًل املركز الرابع يف جمموعته 
بالت�سفيات، متفوًقا بفارق 3 نقاط على ال�سن 
�ساحب��ة املركز اخلام���س )قبل الأخ��ري(، فيما 
يت�س��در املنتخ��ب الإي��راين املجموع��ة بر�سيد 
20 نقطة، وقد �سمن تاأهله للمونديال، وياتي 
املنتخ��ب الكوري اجلنوبي و�سيًفا ب�13 نقطة، 
والأوزبك��ي ثالًثا ب�12 نقط��ة. وف�سل املنتخب 
ال�س��وري يف ا�ستغ��الل نتائ��ج املجموعة، حن 
خ���رص املنتخب الأوزبك��ي اأمام اإي��ران، وكذلك 
حق��ق املنتخب القطري فوزاً مث��رياً على كوريا 
اجلنوبي��ة. ونظراً ملعطيات املباراة، فاأن هناك 
4 اأ�سباب �ساهمت يف تعادل املنتخب ال�سوري 

اأمام ال�سن، يلخ�سها يف الآتي: 
املبالغة الدفاعية

بع��د اأن جنح املنتخب ال�سوري يف التقدم 1-0 
يف املب��اراة، ع��ر ركل��ة ج��زاء نفذه��ا حممود 
املوا���س، بالغ لعبو ن�س��ور قا�سيون يف الدفاع 
ع��ن اله��دف، وذلك بالع��ودة للخط��وط اخللفية 
وعدم املبادرة بالهجوم. وتراجع معظم لعبي 
�سوري��ا، دون اأي مرر، لي�ستفيد التنن ال�سيني 

من ذلك، وي�سجل هدفن.
 اأخطاء فردية

لأول م��رة ظه��ر دف��اع املنتخب ال�س��وري دون 

املتوق��ع، وك��رت الأخطاء الفردي��ة، مع غياب 
الن�سجام والتع��اون. وتوغل املنتخب ال�سيني 
يف عم��ق الدفاعات ال�سوري��ة، دون اأي معاجلة 

فورية اأو توجيه مالحظات من اجلهاز الفني.
 غياب الثالثي

تاأث��ر املنتخ��ب ال�س��وري بغي��اب 3 م��ن اأب��رز 
املهاجم��ن، وه��م عمر خرب��ن لع��ب الظفرة 
وعم��ر  اخلطي��ب،  فرا���س  والقائ��د  الإمارات��ي، 
ال�سومة لعب الأهل��ي ال�سعودي والعائد موؤخراً 
للمنتخ��ب.  غياب الثالثي كان ب�سبب الإ�سابة، 
واأ���رصك اأمين احلكي��م، مدرب �سوري��ا، مارديك 
مارديكيان كمهاج��م �رصيح، ومب�ساندة كبرية 
من املوا���س، الذي كانت حتركاته خطرية، لكن 

الن�سجام مع مارديكيان كان غائبًا .   
الرتكيز والثقة

املنتخ��ب ال�س��وري دخ��ل املباراة بثق��ة زائدة، 
ليجد املنتخ��ب ال�سيني يقل��ب التوقعات باأداء 
خمتل��ف، وخا�سة يف ال�س��وط الثاين الذي غاب 
في��ه الرتكي��ز ع��ن لعبي ن�س��ور قا�سي��ون. كما 
ت�سبب فقدان الرتكي��ز، يف اإهداء ن�سوح نكديل، 
ركل��ة ج��زاء للمنتخ��ب ال�سين��ي، بخط��اأ فردي 
داخ��ل منطق��ة اجل��زاء، ليكون اله��دف ال�سيني 

نقطة حتول يف املباراة.

وي��رى املدرب ال�سوري حمم��د العطار، باأن 
تعادل منتخب بالده مع نظريه ال�سيني 2-2، 
يف اجلول��ة الثامن��ة م��ن مناف�س��ات املجموعة 
املوؤهل��ة  الآ�سيوي��ة  بالت�سفي��ات  الأوىل، 
ملوندي��ال رو�سي��ا 2018، كان بطع��م الهزمية 
وقد اأزع��ج اجلمهور ال�سوري. وق��ال العطار يف 
ت�رصيح��ات �سحفية "ع��دة اأ�سباب �ساهمت يف 
التع��ادل، اأبرزها العودة للع��ب بطريقة دفاعية 
وخا�س��ة يف بداية ال�س��وط الثاين، حي��ث ت�سلم 
و�سج��ل  املب��ادرة  زم��ام  ال�سين��ي  املنتخ��ب 
هدف��ن". واأ�س��اف العطار "املنتخ��ب ال�سوري 
مل يفق��د الأم��ل، ولكن��ه مل ي�ستف��د م��ن هزمي��ة 
املنتخ��ب الأوزبك��ي وكذلك املنتخ��ب الكوري. 
احلظ��وظ لزالت قائمة". وبدوره مت�سك حممود 
املوا���س، لعب املنتخ��ب ال�س��وري، بالأمل يف 
ت�سفي��ات اآ�سيا املوؤهل��ة لنهائيات كاأ�س العامل 
رو�سي��ا 2018. وق��ال املوا���س، ع��ر �سفحته 
ال�سخ�سي��ة عل��ى موق��ع التوا�س��ل الجتماعي 
في���س ب��وك "�سك��راً للجماه��ري ال�سوري��ة عل��ى 

دعمها وحتفيزها وم�ساندتها للمنتخب".

على ملعب الشعب الدولي

النوارس يتطلع إلى الثأر والصقور يحاول تأكيد علو كعبه في كالسيكو الوطن
 عين��ت جلنة احلكام يف الحتاد العراقي لك��رة القدم، ال�سبت، احلكم 
الدويل حممد طارق لقيادة مباراة "الكال�سيكو" املوؤجلة بن ناديي 
الزوراء والقوة اجلوية والت��ي ي�ست�سيفها ملعب ال�سعب الدويل اليوم 
الحد.   وقال م�سدر مقرب من احلكم الدويل ل�)اجلورنال( اإن "جلنة 
احل��كام يف الحت��اد العراقي لك��رة القدم كلفت احلك��م حممد طارق 
بقي��ادة مب��اراة الكال�سيكو ب��ن ال�سق��ور والنوار���س". واأ�ساف اأن 
"اللجن��ة ق��ررت تكليف طارق بعد طلب الحت��اد الآ�سيوي برتحيل 
احلك��م �سمن ح��كام ال�سن��ف الأول لقي��ادة املباري��ات الكبرية يف 
ال��دوري العراق��ي". واأو�س��ح امل�سدر- الذي ف�سل ع��دم الك�سف عن 
ا�سمه- اأن "الحتاد ال�سيوي �سيكلف حكم اآ�سيوي لتقييم اأداء طارق 
خ��الل املب��اراة". اجلدير بالذك��ر اأن ط��ارق ا�ستطاع اجتي��از دورة 
احل��كام الواعدي��ن الآ�سيوية، الت��ي اختتمت يف العا�سم��ة املاليزية 
كوال لمبور مب�ساركة )20( حكما من كال اجلن�سن. وقد نال طارق 
ثناء رئي�س جلنة احلكام يف الحتاد الآ�سيوي �سيم�سول بعد ان حقق 

جناحا كبريا يف اجتياز الدورة،

   اتف��ق الحت��اد العراق��ي لك��رة ال�سل��ة، م��ع امل��درب الرتك��ي 
م�سطف��ى داري��ن لقي��ادة املنتخ��ب الوطني يف نهائي��ات اآ�سيا 
الت��ي تقام مناف�ساتها يف بريوت �سه��ر اآب املقبل.وقال م�سدر 
يف الحت��اد العراق��ي لك��رة ال�سل��ة ل�)اجلورن��ال( اإن "امل��درب 
الرتك��ي م�سطف��ى داري��ن، �سيت��وىل قي��ادة املنتخ��ب الوطن��ي 
ب�س��كل ر�سم��ي يف نهائي��ات اآ�سي��ا الت��ي تق��ام مناف�ساتها يف 
لبنان الع��ام اجلاري".واأ�س��اف اأن "الحتاد دخ��ل مفاو�سات 
م��ع دارين فور تعر التفاق مع املدرب ارمون كوتر، الذي وقع 
عل��ى عقد ان�سمامه لنادي غالطا ���رصاي الرتكي"، لفتًا اإىل اأن 
"املفاو�سات مع دارين مل تاأخذ وقتًا طوياًل و�رصعان ما اتفق 
الطرف��ان لتقارب وجه��ات النظ��ر بينهما".واأو�س��ح امل�سدر- 
ال��ذي ف�س��ل عدم الك�سف ع��ن ا�سمه- اأن "داري��ن �سي�سل بغداد 
خ��الل الأ�سبوع احلايل من اجل قي��ادة املنتخب الوطني خالل 
التجم��ع الأول على قاعات ملعب ال�سعب الدويل قبل التوجه اىل 
تركي��ا للدخ��ول يف مع�سكر تدريبي".اجلدي��ر بالذكر اأن الحتاد 
العراقي لكرة ال�سلة، اعلن عن م�ساركة املنتخب الأول يف بطولة 
ولي��م جونز الدولية، التي �ستقام يف ال�سن، خالل �سهر يوليو/ 
مت��وز املقب��ل، قب��ل خو�س بطول��ة اآ�سي��ا بالعا�سم��ة اللبنانية 
بريوت.وي�س��ار اىل ان دارين هو املدرب الثال��ث الذي يفاو�سه 
الحتاد بع��د تعر املفاو�سات مع العراق��ي ق�سي حامت مدرب 

قطر احلايل واملدرب ارمون كوتر.

 اأك��دت م�س��ادر مقرب��ة م��ن املهاج��م ال�س��وري عمر 
خرب��ن، اأن��ه طل��ب م��ن اإدارة نادي��ه الظف��رة ع��دم 
التفاو�س م��ع اأي ناٍد يرغب باحل�سول على خدماته، 
موؤك��داً اأنه اتخذ ق��راره مبوا�سلة م�سريت��ه مع الهالل 
ال�سع��ودي، اأو البق��اء م��ع الظف��رة ال��ذي ي�سعى لال�س 

تفادة من الالعب عر رفع قيمة عقده وبيعه.
وقال��ت �سحيف��ة الريا���س ال�سعودي��ة، ام���س ال�سبت: 
"يطالب م�سريو النادي الإماراتي الالعب بالنظر يف 
العرو�س الت��ي قدمت له من اأندية اإماراتية وخليجية 
واجللو�س عل��ى طاولة املفاو�سات، وه��و ما يرف�سه 
الالع��ب". وكانت اإدارة الهالل تو�سلت لتفاق مبدئي 
م��ع نظريته��ا يف الظفرة ل���رصاء عقد خرب��ن، غري اأن 

الخت��الف بقي عل��ى اجلدول الزمن��ي، ودفعات مبلغ 
النتقال. و�سهدت الأيام القليلة املا�سية، مفاو�سات 
مكثفة بن النادين، لإنه��اء �سفقة خربن، و�سمان 
ا�ستم��رار الالع��ب م��ع اله��الل. وك�س��ف مقرب��ون من 
التف��اق  اأن  ال�سع��ودي،  الزعي��م  يف  الق��رار  �سن��اع 
النهائي مع الظفرة قد يحدث، خالل ال�ساعات املقبلة، 
عل��ى اأن يوق��ع الالعب ال�سوري ر�سمي��ا للهالل. ولعب 
عمر خرب��ن للهالل، بنظام الإعارة مل��دة �ستة اأ�سهر، 
بداي��ة من فرتة القيد ال�ستوية املا�سية، ولفت الأنظار 
اإلي��ه بق��وة. واتفق الطرف��ان، على اأن ي�س��رتي الهالل 
املدة املتبقية م��ن عقد الالعب مع الظفرة الإماراتي، 

وتبلغ 4 �سنوات.

  خا�س منتخب العراقي للنا�سئن، ام�س ال�سبت، اأوىل 
وحداته التدريبية يف عمان ا�ستعداداً ملالقاة نظريه 
الأردين الي��وم، يف مب��اراة ودي��ة �سم��ن ا�ستعدادات 
لي��وث الرافدين ملونديال النا�سئ��ن يف الهند. وقال 
مرا�س��ل )اجلورن��ال( اإن "منتخ��ب النا�سئ��ن خا�س 
اأوىل وحدات��ه التدريبي��ة يف عم��ان، م�س��اء ام���س، 
ا�ستعداداً ملالق��اة اأ�سحاب الأر�س املنتخب الأردين 

يف مباراة ودية اليوم الحد".
واأ�ساف اأن "التدريبات ت�سمنت عمليات ال�ست�سفاء 
الع�سلي للتخل�س من ارهاق ال�سفر، ف�ساًل عن بع�س 
التعليمات التكتيكية من اجل ال�ستعداد جيداً ملباراة 
الي��وم"، مبينًا اأن "م��درب منتخب النا�سئن قحطان 
جث��ري �سي�رصك اأكر عدد ممكن من الالعبن للوقوف 

عل��ى م�ستوياته��م". واأع��رب مدرب الفري��ق قحطان 
جثري عن "طموحه يف حتقيق لعبيه نتائج ايجابية 
بع��د ان حظي الفريق بدعم لحمدود من قبل الحتاد 
العراقي املركزي لكرة القدم".  واأ�ساف ان "لعبونا 
يتمتع��ون مبوؤهالت فنية عالي��ة متكنهم من حتقيق 
اف�س��ل النتائج يف ال�ستحقاق الدويل املقبل". وبن 
اأن "مبارياتن��ا اأم��ام اْلردن من اج��ل الوقوف على 
م�ستوي��ات لعبين��ا وجاهزيتهم قي��ل امل�ساركة يف 
نهائي��ات كا�س العامل حتت ١٧ �سن��ة". ي�سار اىل ان 
منتخب النا�سئن و�سل اىل مدينة عمان، م�ساء اأم�س 
الول، وا�ستق��ر يف مكان اقامت��ه بفندق "ريجن�سي" 
مبدين��ة عم��ان للدخ��ول يف مع�سكر تدريب��ي ي�ستمر 

حتى ال�21 من ال�سهر اجلاري.

محمد طارق حكمًا لمباراة 
"الكالسيكو المرتقب"

الكشف عن موعد وصول المدرب 
التركي لقيادة سلة الوطني

خربين: لن ألعب لغير الهالل

منتخب الناشئين يواجه األردن وديًا اليوم

الثاأر يفوح من مع�سكر النوار�س
اخل��روج بنتيج��ة غ��ري الف��وز ل��ن يك��ون مر�سي��ًا لفري��ق النوار�س 
البي�ساء، خا�سة بعد الهزمية املخيبة لالآمال يف املواجهة الأخرية 
ب��ن النوار���س وال�سقور بكاأ�س الحتاد ال�سي��وي، حن هزم بهدف 
دون رد يف اإي��اب ن�سف نهائ��ي املنطقة الغربي��ة للبطولة. الزوراء 
وا�س��ل وحدات��ه التدريبية عل��ى ملع��ب ال�ساجلية، وخا���س مباراة 
ودي��ة مع املنتخب �سب��اب العراق وانتهت بف��وز الأخري بهدف دون 
رد، حي��ث �ساعدت هذه املباراة م��درب الفريق ع�سام حمد للوقوف 
عل��ى جاهزية الفريق.    واكتملت �سفوف النوار�س بعد عودة لعبي 
املنتخب الوطني والأوملبي العراقي اىل �سفوفه، حيث اأجرى وحدة 
تدريبي��ة بتواج��د جمي��ع لعبيه ي��وم اخلمي�س املا�س��ي، حيث من 

املرج��ح اي�س��ًا م�ساركة مدافعه و�ساحب اله��دف الأخري يف مرمى 
ال�سقور عالء مهواي بعد تعافيه من الإ�سابة.

ال�سقور مت�سلح بالثقة
ن��ادي الق��وة اجلوي��ة ي�س��ري بخط��ى ثابتة نح��و الق��رتاب اأكر من 
�س��دارة الرتتيب العامل الذي يحتله النفط، و�ستكون ال�سدارة م�ساألة 
وق��ت ل اأك��ر. وبالتاأكيد فاأن فوز ال�سق��ور يف اخر مواجهة جمعت 
الفريق��ن، �سيعط��ي الفري��ق الأف�سلي��ة يف املباراة، حي��ث �سيكون 
ال�سغ��ط امل�سلط عل��ى لعبي الق��وة اجلوية اقل مما ه��و م�سلط على 
فريق الزوراء، وقد تكون نتيجة التعادل مر�سية للجماهري الزرقاء، 
كون��ه �سيعطي الأف�سلي��ة لفريقهم يف جمم��وع املواجهات املحلية 
والقاري��ة ب��ن الغرمي��ن.  وم��ع ان�سغ��ال امل��درب با�س��م قا�سم مع 
املنتخ��ب الوطني خ��الل الف��رتة املا�سي��ة، ا�ستلم م�ساع��د املدرب 
مه��دي جا�سم دف��ة قيادة ال�سق��ور موؤقتًا، وتغل��ب يف مباراة ودية 

ام��ام منتخب النا�سئن بثالث��ة اهداف لهدفن من اج��ل ال�ستعداد 
لعبي��ه  اي�س��ًا  ال�سق��ور  وا�ستع��اد  للكال�سيك��و.  الأمث��ل  بال�س��كل 
املن�سمن للمنتخب الوطني والأوملبي، وخا�س اول وحدة تدريبية 

وهو مكتمل ال�سفوف يوم اخلمي�س املا�سي.
 الت�سكيلة املتوقعة

من املرجح ان يبداأ مدرب الزوراء لقاء الكال�سيكو بالت�سكيلة التالية:
حرا�سة املرمى: حممد كا�سد، خط الدفاع: ح�سن جويد، كرار حممد، 
عبا���س قا�سم، ن��دمي �سباغ، خ��ط الو�س��ط: حيدر عبد الأم��ري، احمد 
فا�س��ل، ح�س��ن علي، اأجم��د كلف، خ��ط الهجوم: عالء عب��د الزهرة، 
مهن��د عب��د الرحيم. وعلى اجلان��ب الخر، فاأن امل��درب با�سم قا�سم 
م��ن املرجح ان يبداأ اللقاء بالت�سكيل��ة التالية:  حرا�سة املرمى: فهد 
طالب، خط الدفاع: احمد عبد الر�سا، �سامح �سعيد، علي عبد اجلبار، 
عل��ي بهجت، خ��ط الو�سط: حمم��د جف��ال، اأ�سامة علي، ب�س��ار ر�سن، 

همام طارق، خط الهجوم: عماد حم�سن، حمادي احمد.
ترتيب الفريقن

يحت��ل فري��ق القوة اجلوية املرك��ز الرابع بر�سي��د 53 نقطة، بعدما 
لع��ب 24 مباراة، متكن من النت�س��ار يف 15 مباراة وتعادل يف 8 
وخ���رص يف واحدة فقط. بينما يقف خلفه مبا�رصة الزوراء يف املركز 
اخلام���س، بر�سيد 52، حيث لعب 27 مباراة، ا�ستطاع الفوز يف 15 

منا�سبة وتعادل يف 7 وخ�رص يف 5 منا�سبات.
توقيت املباراة

�ستقام املباراة يف متام ال�ساعة العا�رصة م�ساًء بتوقيت بغداد، فيما 
�ستفتح اأبواب امللعب اجلماهري بدًء من ال�ساعة الرابعة م�ساًء.

واك��د الحت��اد العراقي لك��رة القدم على "���رصورة اللت��زام ب�رصاء 
التذاك��ر م��ن املنافذ املح��ددة والتاأكد من وجود ل�سق��ة ) ف�سفورة 

( خلف البطاقة جتنبًا للبطاقات املزورة". 

يحت�شن ملعب ال�شعب 
الدويل، م�شاء اليوم، 

لقاء "الكال�شيكو" املثري 
بني القوة اجلوية 
والزوراء يف لقاء 
موؤجل من اجلولة 

الثالثة للدوري العراقي 
املمتاز لكرة القدم، حيث 

تعد هذه املواجهة هي 
الرابعة بني الغرميني 
التقليدين هذا املو�شم.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاص
بغداد - خاص

 اأك��د مدرب املنتخ��ب الوطني ون��ادي القوة اجلوية 
با�س��م قا�سم، اأن فريق "ال�سق��ور" �سيخو�س مباراة 
الي��وم وهو مكتم��ل ال�سف��وف، لفت��ًا اإىل اأن لعبي 
ال�سق��ور ي�سع��ون خلط��ف نق��اط املب��اراة م��ن اجل 
ا�سع��اد اجلماه��ري وتاأكيد احقي��ة وج��دارة ال�سقور 

وعلو كعبهم على النوار�س هذا املو�سم.
وق��ال قا�سم ل�)اجلورن��ال( اإن "فري��ق القوة اجلوية 
م�ستع��د ب�س��كل جي��د للمباراة، نظ��راً لتواج��د جميع 
�سعي��د"،  �سام��ال  املداف��ع  با�ستثن��اء  الالعب��ن 
موؤك��داً بالقول: "علين��ا ان ن�ستثمر ه��ذا التواجد يف 
املب��اراة املوؤجل��ة ام��ام ال��زوراء من خ��الل حتقيق 
الفوز لال�ستم��رار يف الطريق ال�سحي��ح نحو �سدارة 
الرتتي��ب الع��ام". واأو�س��ح "يتوجب علين��ا ان نوؤكد 
جدارتن��ا وا�ستحقاقن��ا امام ال��زوراء، مثلم��ا فعلنا 
يف مواجهت��ي كاأ�س الحت��اد ال�سيوي وتاأهلنا على 

ح�سابه��م اىل نهائ��ي منطق��ة غرب اآ�سي��ا". واأ�ساف 
"�سنحاول ك�سب النقاط الثالث يف مباراة اليوم من 
اج��ل ا�سعاد جماهرينا اي�سًا الت��ي توؤازر الفريق يف 
جميع الظ��روف، وبالتاأكيد ان حققن��ا نقاط مباراة 
الي��وم ف�ستك��ون خط��وة اأخ��رى نحو الم��ام ملو�سم 
مليء بالنجاح��ات لل�سقور". وفيم��ا يخ�س م�ساألة 
اعت��زال مهاج��م الق��وة اجلوي��ة واملنتخ��ب الوطني 
حمادي احمد، اأو�س��ح "اجلرنال" اأن "حمادي لعب 
مه��م ج��داً يف ت�سكيل��ة املنتخ��ب الوطن��ي ون��ادي 
الق��وة اجلوي��ة وعالقتن��ا ممتازة ج��داً، فه��و ي�سعى 
دائم��ًا لتق��دمي اأف�سل ما لديه وحري���س على احداث 
الفارق يف كل مباراة يخو�سها"، مرجحًا ان "يكون 
حمادي عالمة فارق��ة يف مباراة الكال�سيكو". يذكر 
ان "اجل��رنال" يحقق نتائج طيب��ة رفقة ال�سقور يف 
بطول��ة الدوري وكا�س الحت��اد ال�سيوي وكذلك يف 
مهمته اجلدي��دة مع املنتخب الوطن��ي يف ت�سفيات 

املونديال.

اك��د مدرب ن��ادي ال��زوراء ع�سام حم��د، اأن فريقه 
�سيبحث ع��ن النقاط الثالث يف مب��اراة الكال�سيكو 
املوؤجل��ة امام القوة اجلوية يف اإطار اجلولة الثالثة 
م��ن الدوري العراقي املمتاز لك��رة القدم، مبينًا اأن 

الفريق يعاين من الغيابات والعداد ال�سيء.
وق��ال حمد ل�)اجلورن��ال( اإن "ال��زوراء �سيلعب من 
اج��ل الفوز يف ه��ذه املباراة، مث��ل بقية مواجهات 
الكال�سيكو ال�سابقة، خا�سة وان اخر مباراة ر�سمية 
لعبه��ا النوار�س كانت امام الق��وة اجلوية يف اإياب 
ن�س��ف نهائ��ي املنطق��ة الغربي��ة لكاأ���س الحت��اد 
ال�سي��وي والتي انته��ت بفوز الق��وة اجلوية بهدف 
دون رد". واأ�ساف اأن "مواجهة الكال�سيكو دائمًا ما 
تكون ذات طابع خا�س بالن�سبة جلمهور الفريقن، 
ورمبا الفوز فيها قد ين�سي الفريق النتائج الأخرى، 

حتى وان مل تتوج بلقب الدوري".
واأو�س��ح اأن "الع��داد للمب��اراة مل يك��ن بال�س��كل 
�س��وى  تكتم��ل  مل  الفري��ق  كتيب��ة  لن  املطل��وب، 
ي��وم اخلمي���س املا�سي، ب�سب��ب ارتب��اط الالعبن 
باملنتخ��ب الوطن��ي واملنتخ��ب الأوملب��ي، ولك��ن 
بالرغ��م م��ن ذل��ك �سنحاول ب��ذل ق�س��ارى جهدنا 
لالنت�س��ار يف اللقاء من اج��ل القرتاب من املراكز 

الثالثة الأوىل".
وفيم��ا يخ�س اإ�ساب��ات الالعبن، اأو�س��ح حمد اأن 
"فريق النوار�س �سيفتقد خلدمات كال من م�سطفى 
كرمي ب�سبب احلرمان، وحيدر �سباح ومن املحتمل 
حيدر عبد الأم��ري وعالء مهاوي الذي مازال يعاين 

من بع�س الآلم".
وا�ستلم امل��درب ع�سام حمد دفة قيادة الزوراء مع 
بداي��ة العام احلايل خلف��ًا للم��درب امل�ستقيل ثائر 

اأحمد. 

منتخب سوريا يحتج لدى الفيفا إلعادة النظر في إيقاف مدافعه أحمد الصالح
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