
 
 يخو���ض نادي �لقوة �جلوي��ة، �ليوم �لثالثاء، �إياب 
نهائ��ي �ملنطقة �لغربي��ة لكاأ�ض �الحت��اد �ال�سيوي 
�م��ام �لوحدة �ل�سوري يف �ملب��ار�ة �لتي يحت�سنها 
�لعا�سم��ة  يف  �لرحم��ن  عب��د  ب��ن  �سع��ود  �إ�ست��اد 
�لقطري��ة �لدوح��ة. وكان��ت مب��ار�ة �لذه��اب ب��ن 
�لفريق��ن، �نته��ت بف��وز �لوح��دة بهدف��ن له��دف، 
حي��ث �سج��ل للفري��ق �ل�س��وري كاًل من �ن���ض يوطة 
�حم��د  �سج��ل حم��ادي  فيم��ا  �مل���ري،  وه��ادي 
ه��دف "�ل�سق��ور" �لوحي��د. وخا���ض ن��ادي �لق��وة 
�جلوي��ة، �الثنن، مر�نه �الأخ��ر على ملعب �ملبار�ة 
��ستع��د�د�ً ملب��ار�ة �لي��وم. وكانت بعث��ة "�ل�سقور" 
و�سل��ت �ىل �لعا�سم��ة �لقطرية �لدوح��ة يف �ل� 19 
م��ن �ل�سهر �جل��اري، وبد�أت حت�س��ر�ت �لفريق منذ 
�لي��وم �لتايل بخو�ض �لوح��د�ت �لتدريبية حت�سر�ً 
للمب��ار�ة �ملرتقب��ة. ومتكن فريق �لق��وة �جلوية من 
�لتغل��ب عل��ى �لوكرة �لقطري بثالث��ة �هد�ف لهدف 
و�ح��د تناوب عل��ى ت�سجيلها كاًل م��ن عماد حم�سن 

وثام��ر برغ�ض وطاه��ر حميد. و�جم��ع العبو فريق 
�لق��وة �جلوي��ة على ق��درة فريقه��م للتتوي��ج بلقب 
�ندية غ��رب ��سيا وبل��وغ نهائي  �الحت��اد �ال�سيوي 
ورد �لدي��ن لفريق �لوحدة �ل�سوري من خالل مبار�ة 
�الي��اب �لتي �ستق��ام �ليوم يف ملعب ن��ادي �لوكرة 
�لقط��ري.  ويعول �الزرق �جلوي  على عامل �الر�ض 
و�كتم��ال �سفوفه و�رتفاع �ل��روح �ملعنوية للفريق 
للظفر بلقب كا�ض غرب �لقارة  و�كمال �مل�سو�ر نحو 
�للق��ب �الآ�سي��وي.  و�ك��د م�ساعد مدرب فري��ق �لقوة 
�جلوية رز�ق فرح��ان، �ن "�لفريق مكتمل �ل�سفوف 
بالتحاق �ملحرتف  �ل�س��وري خالد �ملبي�ض وعودة 
�مل�سابن"، الفتا �ىل �ن "�لتدريبات ت�سهد �ندفاعًا 
جلمي��ع �لالعب��ن  و�لعزمية و��سح��ة على حمياهم 
لتحقي��ق �لف��وز �لذي مبوجب��ه �سينقلن��ا �ىل نهائي 
كاأ���ض �الحت��اد �ال�سي��وي  و�الق��رت�ب م��ن �حلفاظ 
عل��ى �للق��ب".  و��س��ار �ىل �ن "�لق��وة �جلوي��ة يعول 
كث��ر� على مع�سك��ر �لدوح��ة للتاأقلم عل��ى �الجو�ء 
يف �لعا�سم��ة  �لقطري��ة وكذلك �ملب��ار�ة �لتجريبية 
�م��ام �لوكرة �لقطري �لتي �نتهت مل�سلحتنا بثالثة 

�هد�ف لهدف و�حد، وتلك �لتفا�سيل  �ستمنح فريقنا 
قوة ��سافية لتخطي �لفريق �ل�سوري".

 وب��ن �ن "�ملناف�ض لي���ض بال�سهل، �ال �ننا �سخ�سنا 
كل تفا�سي��ل �لفريق وحددنا مو�طن �ل�سعف �سيما 

 �ن �ملدرب ح�سام �ل�سيد على در�ية باإمكانات العبي 
�لوح��دة، م��ا يهمن��ا �ن يطب��ق العبون��ا �لو�جبات 
 لتحقيق �لفوز و�مل�س��ي بهدفنا �حلفاظ على �للقب 
�ال�سي��وي".  وب��دوره، �أ�سار �ل��دويل �ل�سابق �ملن�سم 
حديث��ا ل�سف��وف �الزرق �جلوي �سي��ف �سلمان، �ىل 
�ن "مب��ار�ة �لوحدة  �ل�سوري متثل مب��ار�ة كاأ�سن، 
حيث �ن �لفوز �سي�سعنا على من�سة �لتتويج الأندية 
غرب ��سي��ا  و�سيقربنا بدرجة كبرة للتتويج جمدد� 
باللق��ب �ال�سيوي �لذي ظفر ب��ه �لفريق يف �لن�سخة 
�ملا�سي��ة  بفوزه عل��ى فريق بنغال��ورو �لهندي يف 

�ملبار�ة �لنهائية".
 و�و�سح �ن "�لالعب �لعر�قي يت�سح معدنه �حلقيقي 
يف مب��ار�ة �حل�سم وطامل��ا �كدنا ذلك مر�ر�  وتكر�ر� 
و�سنوؤك��د ذلك �مام �لوحدة �ل�سوري، حيث ال تهاون 
يف �ملبار�ة و�حلر�ض مطلوب من  �لالعبن لتحقيق 

�لفوز �لذي �سيحقق لنا ما خططنا له". 
�لالع��ب �ل�ساب عل��ي يو�سف، �ك��د �ن "�لهدف �لذي 
�ح��رزه حمادي �حم��د يف مبار�ة �لذه��اب �سي�سهل 
علين��ا  �ملهم��ة يف مبار�ة �الياب، فنح��ن مطالبون 

ب��رد �لدي��ن للوح��دة و�جلماه��ر تنتظرن��ا وفري��ق 
�لق��وة  �جلوية حام��ل �للقب و�حلف��اظ على �الجناز 
ب��ات عل��ى مرم��ى حج��ر".  و��س��ار �ىل �ن "�لق��وة 
�جلوي��ة توج بلقب �لدوري وجماهره �عتادت على 
حتقيق �لبطوالت  و�ليوم و�جبنا �ن ن�سعد �جلماهر 
لنخط��ف لهم بطول��ة �ندية غ��رب ��سي��ا و�القرت�ب 
م��ن حتقيق لق��ب  ��سيوي ث��ان"، الفت��ا �ىل �ن "كل 
�لدالئل و�ملوؤ�ر�ت ت�سب يف م�سلحتنا و�سنخو�ض 
�ملبار�ة بعزمية  �البط��ال فاجلوية تعود �ن ال يفقد 
�لكوؤو���ض يف �خلو�تيم".  و�و�سح قائاًل: "على �لرغم 
م��ن �ن �لفريق �ل�س��وري لي�ض �سه��ل �ملر��ض وي�سم 
نخب��ة م��ن �لالعبن  �ملميزي��ن، �ال �ن �لقوة �جلوية 
موؤه��ل لتخطي��ه ففريقن��ا ير�ه��ن عل��ى �جلاهزي��ة 
�لتام��ة و�رتف��اع �ل��روح  �ملعنوية و����ر�ر العبيه 
عل��ى تعوي�ض مب��ار�ة �لذهاب".   وتق��رر �أن يرتدي 
فريق �جلوية �الأزرق �لكامل و�لوحدة �ل�سوري �لزي 
�لربتق��ايل و�ستقام �ملب��ار�ة، �لثالث��اء، على ملعب 
�لوكرة �لقطري يف مت��ام �ل�ساعة �ل�ساد�سة بتوقيت 

بغد�د ويقودها طاقم حتكيم من ��سرت�ليا.

)الجورنال( في تصريح خاص لـ

"الجنرال" يصف قرعة خليجي23 بـ "المتوازنة".. ويؤكد: سنظهر بشكل أفضل من التصفيات

 �بدى مدرب طائرة غاز �جلنوب، عالء خلف، ��ستغر�به ��ر�ر �حتاد 
�للعبة عل��ى ��ر�ك العب نا�سئ يف �لدوري �ملمت��از، معلنا ��ستعد�د 

فريقه للم�سابقة برغم غمو�ض ميز�نية �لنادي �لتي مل حتدد بعد.
وق��ال خل��ف: �ن ����ر�ر �حتاد �لطائ��رة على ��ر�ك الع��ب من تولد 
1999 غر �سائب، �سيما و�نه لن يجدي بنفع، ال لالعب وال للفريق، 
بذريع��ة �ن �ملنتخ��ب مقب��ل عل��ى م�سارك��ة ��سيوي��ة، وكان �الجدر 
�الرتق��اء بحلول �خ��رى ال حلول ترقيعة، فمث��ال �قامة دوري رديف 
�و دوري نا�سئ��ن �و ����ر�ك جمي��ع �لالعب��ن يف �ل��دوري �ملمت��از 
“ب”، وبالتايل �سيكون �لفريق من�سجما ومتناغما وجاهز� للدخول 
�ىل �ملع��رتك �ال�سي��وي . و��ساف: �ن العبي غ��از �جلنوب على �هبة 
�ال�ستع��د�د للدخول �ىل مناف�سات �ل��دوري �ملمتاز “�أ” �لتي �ستنطلق 
مناف�ساته��ا يف �لع�ري��ن م��ن �ل�سه��ر �ملقب��ل برغم غمو���ض منحة 
�لن��ادي بعد ق��ر�ر جمل�ض �ل��وزر�ء، �إال �ننا كم��الك تدريبي والعبن 
م�ستع��دون للعمل من دون مقابل من �ج��ل �لنادي و��سمه �لذي مثل 
�لع��ر�ق يف �ملحافل �لعربي��ة و�ال�سيوية يف �ل�سن��و�ت �ملا�سية خر 

متثيل .

 و��س��ل فريقا �ل�رطة و�جلي�ض �سد�رتهم��ا للدوري �ملمتاز بكرة �ليد 
بع��د حتقيق كل منهم��ا �لفوز �ل�ساد�ض على �لتو�يل لرتفع ر�سيده �ىل 
12 نقطة. فقد حقق �ل�رطة �لفوز على �لكوفة بنتيجة 17-37 هدفًا 
يف �ملبار�ة �لتي جرت بينهما يف قاعة حمافظة ذي قار �سمن �لدور 
�ل�ساد���ض من مناف�سات ف��رق �ملجموعة �الوىل.و�سج��ل فريق �جلي�ض 
ف��وزه �لثمن عل��ى كربالء بنتيج��ة 30-35 هدفًا يف �ملب��ار�ة �لتي 
جرت بينهما �م�ض �الول �سمن �لدور �ل�ساد�ض لفرق �ملجموعة �لثانية 
يف قاع��ة �لك��رخ وتغلب بلدية �لب���رة على �مل�سي��ب 23-27 هدفًا 
يف �ملب��ار�ة �لت��ي جرت بينهما يف �لقاعة ذ�ته��ا.  و�نطلقت ت�سفيات 
�لتجم��ع �لثاين لدوري �ندي��ة �لعر�ق بكرة �ليد للدرج��ة �ملمتازة على 
قاعة كلية �لرتبية �لريا�سية و�لتي ي�ست�سيفها نادي �لن�ر �لريا�سي 
يف حمافظ��ة ذي قار بعد ��ست�سافة ن��ادي �لنجف �أربع مباريات لكل 
فريق يف وقت �سابق. وقال رئي�ض �لهيئة �الإد�رية لنادي �لن�ر حافظ 
نعي��م للمربد، �ن �لفرق �مل�ساركة متث��ل �ملجموعة �الأوىل من جمموع 
�لف��رق �مل�ساركة لدوري �لع��ر�ق و�لبالغ عدده��ا 16 فريق و�لتي من 
�ملق��رر تاأهل �أربعة فرق منها لدوري �لنخب��ة، فيما يبقى منها �أربعة 

فرق �سمن �لدرجة �ملمتازة، 

 �ألغ��ى �حتاد ك��رة �ل�سلة �لبطول��ة �لتن�سيطي��ة �لتي كان 
م��ن �ملزمع �قامته��ا يف �لثالث ع�ر م��ن �ل�سهر �ملقبل 
ب�سب��ب �رتب��اط �الندي��ة مبع�سكر�ت خارجي��ة ف�سال عن 
عدم �كتمال عقود العبيها، فيما حدد �ل�ساد�ض ع�ر من 

�ل�سهر ذ�ته موعد� النطالق مناف�سات �لدوري �ملمتاز. 
وق��ال رئي�ض �الحتاد ح�سن �لعمي��دي خالل �الحتفالية 
�لتي �قيمت يف ن��ادي �لعلوية �الجتماعي/ �م�ض �الأول، 
الإجر�ء قرعة �ل��دوري �ملمتاز للمو�سم �حلايل 2017 – 
2018، �نه "مت �لغاء �لبطولة �لتن�سيطية ب�سبب �رتباط 
ع��دد من �الندية مبع�سكر�ت حت�سرية خارجية". و��سار 

�ىل �ن��ه "مت �ال�ستعا�س��ة عن ذلك باإقام��ة مبار�ة كا�ض 
�ملثاب��رة يف �لر�ب��ع ع���ر من �ل�سه��ر �ملقب��ل يف قاعة 
�ل�سعب �ملغلقة ب��ن فريقي �لنفط و�لكهرباء لتكون هذه 
�ملب��ار�ة مبثاب��ة باكورة ن�ساط �الحت��اد للمو�سم �جلديد 
، الفت��ا �ىل �ن هن��اك جو�ئز مالي��ة للفريقن، �ذ يح�سل 
�الول عل��ى مبل��غ ملي��وين دين��ار ومينح �لث��اين مليون 
دين��ار فقط".  وجرت قرعة �لبطولة مب�ساركة 13 ناديًا، 
�ذ قام كل من ع�سوي جلنة �حلكام مرو�ن ماجد وجو�د 
ح�س��ن وع�س��وي جلن��ة �ملدرب��ن حمم��د ح�س��اين وعبد 
�الم��ر عبد �حل�سن ب�سحب كر�ت �لقرعة �لتي �وقعت يف 
�ل��دور �الول �لذي �سينطلق يف �ل�ساد���ض ع�ر من �ل�سهر 

�ملقبل �ل�سليخ مع �لكرخ، 

�أعلن��ت �لهيئة �الإد�رية لن��ادي �حل�سن �لريا�سي، �أنها 
�ستمن��ع �أي قناة تلفزيونية �و �ركة ناقلة للدوري من 
نقل مبارياتها يف �ملو�سم �لكروي �جلديد.  وذكر بيان 
�س��ادر عن �إد�رة �حل�س��ن �إن "�الد�رة �ستمنع �أي قناة 
تلفزيونية �و �رك��ة ناقلة للدوري من نقل مبارياتها 
يف �ملو�س��م �ملقبل". و�أ�ساف �ن "ق��ر�ر �إد�رة �لنادي، 
ج��اء ن�سب��ة �إىل �لظل��م و�حليف �لذي تعر���ض له فريق 
كرة �لق��دم يف �ملو�سم �ملن�رم، لع��دم نقل مبارياته 
تلفزيوني��ًا �ال �لقليل منها، ومم��ا �سبب بظلم لكثر من 
�لالعب��ن بعدم روؤيته��م من قبل مكت�سف��ي �ملو�هب".  
و�أ�س��ار �لن��ادي، يف بيان��ه �إىل �أن��ه "يطال��ب �أي قناة 

�أو �رك��ة ناقل��ة ملباري��ات �ل��دوري �ملمت��از بتقدمي 
�سمان��ات بت�سجيل ونق��ل جميع �ملباري��ات وهذ� هو 
نظ��ام �الح��رت�ف �ملتعل��ق بالرت�خي���ض �الآ�سيوي��ة". 
وكان��ت �إد�رة �لن��ادي، �أعلن��ت �أن جلن��ة �لرت�خي���ض 
منح��ت "نادي �حل�س��ن " �لرخ�سة �الآ�سيوي��ة �لكاملة 
وبالت��ايل �سي�س��ارك يف �ل��دوري �لعر�ق��ي للمحرتفن 
�ملو�سم �ملقبل. و�أعلنت �لهيئة �الإد�رية لنادي �حل�سن، 
ت�سمية هادي مطن�ض مدربًا لفريقها �لكروي وي�ساعده 
كل من زياد قا�سم وم�ستاق علي وعبا�ض لعيبي مدربًا 

للياقة �لبدنية و�ساجد جمعة مدربًا حلر��ض �ملرمى.
وك�سف��ت �إد�رة �لن��ادي عن زي �لفري��ق �جلديد، و�لتي 
�ستكون مطروحة من �ركة UR لتجهيز�ت �لريا�سية 

للمو�سم �جلديد. 

خلف: طائرة غاز الجنوب ستعود 
إلى التحليق

الشرطة والجيش يتربعان على صدارة 
يد الممتاز 

نادي الحسين يمنع نقل مبارياته في الدوري الممتاز

اتحاد السلة يستبدل بطولة المثابرة 

�لوطني  �ملنتخب  قطر  يف   23 خليجي  قرعة  و�أوق��ع��ت 
و�لبحرين  قطر  منتخبات  �ىل جانب  �الأوىل  �ملجوعة  يف 
منتخبات  �لثانية  �ملجموعة  �سمت  فيما  و�ل��ي��م��ن، 
ل�)�جلورنال(  قا�سم  وقال  وعمان.  و�الم��ار�ت  �ل�سعودية 
بالندية  تت�سم  م��ا  د�ئ��م��ًا  �خلليج  ك��اأ���ض  "بطولة  �إن 
تكون  فاملو�جهات  �ملنتخبات،  جميع  بن  و�ملناف�سة 
�الآونة  يف  �ملنتخبات  م�ستوى  عن  �لنظر  بغ�ض  �سعبة 
متو�زنة   23 خليجي  "قرعة  �أن  و�أ���س��اف  �الأخرة". 
وجميع �ملنتخبات حظوظها و�حدة يف بلوغ دور ن�سف 
�لنهائي"، م�سر�ً �إىل �أن "جميع �ملنتخبات مر�سحة للفوز 
وفيما  �خر".  على  ملنتخب  �ف�سلية  توجد  وال  باللقب 

�أو�سح  فل�سطن،  منتخب  �م��ام  �لودية  �ملبار�ة  يخ�ض 
قا�سم "من �لناحية �لفنية، نحتاج �ىل مالقاة �لفل�سطيني 
ونحن م�ستعدون لهذ� �للقاء، و�أبلغنا �الحتاد �لعر�قي لكرة 
�أن  �إىل  الفتًا  �ملبار�ة،  هذه  �إقامة  على  مبو�فقتنا  �لقدم 
"�ملنتخب �لفل�سطيني يحاول �ن ميد يد �لعون لرفع �حلظر 
�لتدريبي  �لكادر  ��سرت�تيجية  وعن  �لعر�قية".  �لكرة  عن 
مع �ملنتخب �لوطني، �أكد "�جلرن�ل" �أن "�لكادر �لتدريبي 
وهي  و��سحة،  با�سرت�تيجية  مي�سي  �لوطني  للمنتخب 
�لفر�سة  و�عطائهم  �ل�سباب  �لالعبن  على  �العتماد 
�مام  �نهم  يدركون  �ل�سباب  "�لالعبن  �أن  مبينًا  كاملة"، 
فر�سة ذهبية قد ال تتكرر يف �ل�سنو�ت �ملقبلة، لذلك جتد 
جميع �لالعبن �ل�سباب يقدمون ق�سارى جهدهم من �جل 
�لوطني". و�أ�ساف  �لتدريبي للمنتخب  �لكادر  �نتباه  لفت 

"�لكادر �لتدريبي للمنتخب �لوطني يتابع عن كثب جميع 
�لالعبن �ل�سباب، �سو�ء يف �لدوري �لعر�قي �و �ملحرتفن 
العبن   6 ��ستدعاء  مت  �ملا�سية  �لفرتة  يف  �خل��ارج  يف 
وتابع  �ملقبلة".  �لفرتة  يف  �لعدد  يزد�د  �ن  �ملرجح  ومن 
�لوطني يتعامل بعقالنية  �لتدريبي للمنتخب  "�لكادر  �أن 
كبرة مع �لالعبن �ل�سباب، ويف �لوقت �حلايل ��سعى �ىل 
تكوين منتخب خليط بن �لالعبن �خلربة و�ل�سباب، الأننا 
عطائهم  قمة  يف  والز�ل��و�  عطاء  �أ�سحاب  العبن  منتلك 
�أن  �ل�سباب". وبن  �لفر�سة لالعبن  �أتيحت  ولوالهم ملا 
�لوطني  �ملنتخب  ت�سكيلة  يف  �ل�سباب  �لالعبن  "�نخر�ط 
�ل�سباب من حيث  �سيكون بالتدريج، وننظر �ىل �لالعبن 
�لنوع ولي�ض �لكم، �إذ �سيتم ��ستدعاء من هو موؤهل لتمثيل 
�ملنتخب �لوطني". و�كد بالقول: "ن�ستغل خربتنا يف �لكرة 

�لعر�قية خالل عملية ��ستدعاء �لالعبن، ونعلم جيد�ً من 
�ملثال  �سبيل  على  �لوطني،  للمنتخب  �الإ�سافة  �سي�سكل 
�جلميع �ساهد م�ستوى العب �لزور�ء ح�سن علي مع ��سود 
�لر�فدين، بالرغم من �سهام �لنقد �لتي توجهت لنا ب�سبب 
يدل  �ل�سباب  �لالعبن  "جناح  بالقول:  وز�د  ��ستدعائه". 
�لكفوء  لالعب  و�ختيارنا  �لتدريبي  �لكادر  نظر  بعد  على 
من �ل�سباب، حيث نتعامل مبهنية مع جميع �العبن وال 
يوجد خط �حمر �سد �أي العب". و�ختتم ت�ريحه قائاًل: 
يف  �لق�سرة  �لتمرير�ت  على  �للعب  تعزيز  �ىل  "ن�سعى 
�ملرحلة �ملقبلة، و�ن يكون م�ستوى �ملنتخب �لوطني �أكرث 
بالظهور  �لعر�قي  �ل�سارع  �مام  مطالبون  نحن  جناحًا، 
�ملبار�تن  يف  �ملنتخب  عليه  ظهر  مما  �أف�سل  ب�سكل 

�الأخرتن بت�سفيات �ملونديال".

بغداد - محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد- خاص

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

خاص

يع��اين منتخب �لع��ر�ق �لوطن��ي لكرة �ل�س��االت، من 
�سعف �الإع��د�د لغر���ض �لتهيوؤ لت�سفي��ات ��سيا �لتي 

تنطلق منت�سف �سهر ت�رين �لثاين �لقادم.
وق��ال �ملن�سق �الإعالمي لكرة �ل�س��االت، عدي �سبار 
ل�)�جلورن��ال( �إن "منتخب كرة �ل�س��االت، يعاين من 
�سعف �الإع��د�د لغر�ض �لتهيوؤ لت�سفي��ات ��سيا، حيث 
�سيو�جه منتخب��ات �ل�سعودية و�المار�ت و�لبحرين". 
و�أ�ساف �أن "�ملنتخب �ل�سعودي دخل مع�سكر تدريبي 
يف ��سباني��ا ويخو���ض �خ��ر�ً يف م���ر، فيم��ا دخ��ل 
�ملنتخ��ب �الإمار�ت��ي، مع�سك��ر�ً تدريبي��ًا يف �لرب�زيل 
و�الآن م�س��ارك يف بطول��ة �الوملبي��اد لل�ساالت �لتي 
ت�ست�سيفه��ا تركمان�ست��ان و�ما �ملنتخ��ب �لبحريني 
لدي��ه مع�سك��ر�ت يف �أوروبا". و�أو�س��ح �ن "�ملنتخب 
�لعر�ق��ي يع�سك��ر يف �لنج��ف ويف قاع��ة ال ت�سل��ح 

للتدري��ب، ك��ون �حت��اد ك��رة �لق��دم يعاين م��ن �زمة 
مالي��ة حادة، �لق��ت بظاللها على جمي��ع �ملنتخبات 
وم��ن �سمنها �ل�س��االت ". وتاب��ع "تقدمنا كثر� يف 
�لت�سني��ف �الآ�سي��وي وجاهدن��ا م��ن �ج��ل �ن نك��ون 
باملقدم��ة و��ستطعن��ا �ن ن�س��ل �ىل �ملرك��ز �ل�ساد�ض 
��سيوي��ا و�الول عل��ى ع��رب ��سي��ا".  و�أكم��ل بالقول: 
"ك��رة �ل�ساالت مهدده بالرت�ج��ع ب�سبب عدم وجود 
�الهتم��ام �ملطل��وب من قب��ل �ملوؤ�س�س��ات �لريا�سية، 
ه��ذه �للعبة حتت��اج لوقفه ج��ادة من �جلمي��ع، الأننا 
نخط��ط خلطف كاأ�ض ��سيا وهو �جن��از يح�سب للعر�ق 
ككل ولي���ض لالحت��اد".  و�ختت��م ت�ريح��ه قائ��اًل: 
بع��دم  تتلخ���ض  �م��ام م�سكل��ة  �لوطن��ي  "�ملنتخ��ب 
�مل�سارك��ة بالت�سفي��ات ب�سبب �ل�سائق��ة �ملالية كما 
��سلفت و�سعف و�نعد�م �الإعد�د و�لتح�سر بينما فرق 
جمموعتن��ا تتهياأ وتخو�ض مباري��ات ودية قوية مع 

منتخبات �أوربية وعربية".

ح�سد �ملنتخب �لوطن��ي لكرة �ل�سلة X 33، �مليد�لية 
�لف�سي��ة بدورة �الألعاب �ال�سيوية �ملقامة مناف�ساتها 
يف عا�سم��ة تركمان�ست��ان ع�س��ق �باد، بع��د خ�سارته 

�مام قطر يف �ملبار�ة �لنهائية بنتيجة 21-12.
وو�س��ل �ملنتخب �لوطن��ي �ىل �ملب��ار�ة �لنهائية بعد 
تغلب��ه عل��ى منتخ��ب قرغ�ست��ان يف �ل��دور ن�س��ف 
�لنهائ��ي، بنتيج��ة 18-20 بع��د �لتع��ادل يف �لوقت 

�الأ�سلي 18-18.
يذك��ر �ن �ملنتخ��ب �لوطن��ي ق��دم م�ستوي��ات ر�ئع��ة 
ت�س��در  م��ن  ومتك��ن  �ال�سيوي��ة  �الألع��اب  دورة  يف 
جمموعته �لتي �سمت منتخبات لبنان وتركمان�ستان 

وطاجك�ستان.
ومتكن �ملنتخب �لوطني من �لفوز على منتخب �سومو 

بنتيج��ة 17-20 يف مبار�ة �سهدت ندية و�ثارة بن 
�لفريقن.

 ،X 33 أك��د م��درب �ملنتخ��ب �لوطن��ي لك��رة �ل�سل��ة�
ح�س��د  �إىل  يطم��ح  كان  فريق��ه  �أن  غ��امن،  ن�س��ال 
�مليد�لية �لذهبية يف دورة �الألعاب �الآ�سيوية �ملقامة 

مناف�ساتها يف عا�سمة تركمان�ستان، ع�سق �آباد. 
وقال غ��امن ل�)�جلورنال( �إن "�لدول �لتي �ساركت يف 
دورة �الألع��اب �الآ�سيوي��ة ذ�ت م�ست��وى متق��ارب جد�ً 
و�لقرع��ة �أوقعتن��ا يف جمموعة �حلديدي��ة �إىل جانب 
منتخبات لبنان وتركمان�ستان وطاجك�ستان ومتكنا 

من ت�سدر �ملجموعة".
و�أ�س��اف "يف �لدور �لثاين �لتقين��ا مع منتخب �سومو 
ث��اين �ملجموع��ة c، و�لت��ي �سم��ت منتخب��ات قط��ر 
�لث��اين  �ل��دور  ويف  و�أفغان�ست��ان  و�سام��و  و�الأردن 

و�جهنا �سومو قبل مو�جهة قرغ�ستان و�خر�ً قطر.

"الصقور" يرفع شعار الفوز أمام الوحدة السوري في إياب نهائي المنطقة الغربية
كأس االتحاد اآلسيوي
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   و�صف مدرب املنتخب 
الوطني با�صم قا�صم، قرعة 

خليجي 23 يف قطر، 
بـ "املتوازنة" وجميع 

املنتخبات مر�صحة للظفر 
باللقب، فيما اأكد اأن 

املنتخب الوطني ي�صعى 
اىل الظهور ب�صكل اأف�صل 

من املباراتني الأخريتني من 
ت�صفيات املونديال.


