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موفد االحتاد العراقي لالعالم الرياضي
تنطلق اليوم الثالثاء نهائيات اسيا
لكرة القدم حتت  23عاما بنسختها
الــثــالــثــة ثــاني اهم الــبــطــوالت في
روزنــامــة االحتـاد االســيــوي والـتي
حتتـضنـها الـص ابـتداء من الـيوم
ولـغايـة الـسابـع والعـشـرين من هذا
الـشـهـر حـيث تـقـام الـيـوم مـبـاراتان
عـلى مـلـعب مـديـنـة شانـغ زو  ضمن
اجملـمـوعـة االولى ب الـصـ الـبـلد
ـنـظم وسـلـطنـة عـمـان في الـسـاعة ا
احلـاديــة عـشــرة صـبـاحــا بـتــوقـيت
بــغــداد والــثــانــيــة جتــمع قــطــر مع
اوزبـكـسـتــان  في الـسـاعـة الــثـانـيـة
والــنـصف مـن بـعــد الـظـهــر عـلى ان
تـسـتـكمـل منـافـسـات اجلـولة االولى
غدا وبعد غد عندمـا يالقي منتخبنا
ـاليزي عـلى ملعب بي نـظيره ا االو
تـشــانغ شــو في الــســاعــة احلــاديـة
عــشــرة صــبـــاحــا بــتــوقــيت بــغــداد
ــلـعب ذاتـه مـبـاراة تـعــقـبـهــا عـلى ا
ـنـتـخـبـ الـسـعـودي واالردني في ا
الـسـاعـة الـثانـيـة والـنـصف من بـعد
الــظـهـر فـيـمـا تــقـام في نـفس مـوعـد
ـبي مـبـاراة مـبـاراة مـنــتـخـبـنــا االو
ضمـن اجملمـوعة الـثانـية  في مـلعب
ـــركــزي بـــ كــوريــا جــيـــان جــ ا
الشمالية وتايلـند تعقبها على نفس
لـعب بعد سـاعت ونـصف مباراة ا
الـيــابـان وفــلـسـطــ فـيــمـا تــخـتـتم
اجلــولــة االولى بــعــد غــد اخلــمـيس
بـاقـامــة لـقـائي اجملــمـوعـة الــرابـعـة
عـنـدمـا تـواجه اسـتـرالـيـا نـظـيـرتـها
سـوريـا في الـساعـة احلـاديـة عـشرة
صـبــاحـا بـتــوقـيت بـغــداد تـعـقــبـهـا
ـــبــــاراة االخـــرى في اجملــــمـــوعـــة ا
وجتــــمع كــــوريـــا اجلــــنـــوبــــيـــة مع

فيتنـــام.
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الــسـاعــة الـعــاشـرة من صــبـاح هـذا
ؤتـمر الفني اليوم سـتشهـد اجراء ا
لـفرق مـجـموعـتنـا االولى في قـاعات
لـعب الرئيس الـذي ستجـري عليه ا
ـؤتمر الـصحفي بـاريات يعـقبها ا ا
ـنـتـخـبـات االربـعـة الـعـراق ـدربي ا
ومـالــيـزيـا والـسـعـوديـة واالردن في
وقت خـاض منـتـخـبنـا امس االثـن

العب وحــدة تــدريـبــيـة فـي احـدى ا
ـنـظـمة الـتـي خصـصـتـهـا الـلـجـنـة ا
ـدرب عـبـد الـغـني شـهد حـيث ركـز ا
على بعض النواحي التكتيكية التي
ـكن ان يـنـتـهـجـهـا منـتـخـبـنـا امام
الـيزي والـتي يحاول فـيها نظـيره ا
شهـد حتقيق نـتيجـة طيبـة يزيد من
الــضــغـــوط عــلى مــنـــتــخــبي االردن
بـاراة التي تـعقب والسـعـودي في ا
مباراتنـا امام ماليزيا الـتي ستشهد
غـــيــابــا اجــبـــاريــا لالعـــبــ احــمــد
محـسن ( اومـيغـا) الذي حـصل على
بـــطــاقـــتــ في الـــتــصــفـــيــات امــام
الـــبــحــرين والـــســعــوديـــة وغــيــابــا
ن حس الـذي سيغيب للمـهاجم ا
عـن مـبـاراتي مـالـيــزيـا والـسـعـوديـة
بعـد حصوله عـلى بطاقـة حمراء في
اخــر مــبــاريــات الــتــصــفــيــات امــام
ـــنــتـــخب الــســـعــودي  وشـــهــدت ا
الوحدة الـتدريبـية شدة اقل من يوم
امس وســــتـــقـل الـــيـــوم ايــــضـــا في
الـوحـدة الــتـدريـبــيـة االخــيـرة الـتي
ـلــعب الـرئـيس الـذي ســتـقـام عـلى ا
ـــبـــاراة والــذي ســـتـــجــري عـــلـــيه ا
ستـكون مـدته لسـاعة كـاملـة بحسب

تعليمات االحتاد االسيوي.
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نـائب الــسـفـيـر الـعـراقي في الـصـ
احـمـد مـؤيـد رشـاد الـعـزاوي اتـصل
نـسق االعالمي للمنـتخب الزميل با
حـس اخلـرسـاني لالطـمئـنـان على
كن ان حتتاجه نتخب ومـا بعثـة ا
من خـدمات اثـنـاء النـهائـيـات مبـديا
استـعداد السـفارة الكامـل لتلـبية ما
يحـتاجه الـوفد الـذي ينـتظـر منه ان
يـحـقـق الـكـثـيـر للـكـرة الـعـراقـيـة في
ــهـم  وقـد هــذا احملــفـل االسـيــوي ا
شـكـر اخلـرسـاني الـتـفـاتـة الـسـفـارة
الـعـراقـيـة ومـايـشـكـله تـواجـدهم في
ـباريـات من دافع مـعنـوي لالعـب ا
يحـفزهم عـلى تقـد اداء متـميز في
ـقـابل فقـد وعد احـمد ـباريـات  با ا
ـثل اجلالية الـعراقية في الربيعي 
مـديـنــة أيـوو  الـصــيـنـيــة بـحـضـور
ديـنة الى اجلـماهـير الـعراقـيـة من ا
مــديــنــة تــشـــانغ شــو الجل مــؤازرة
ـــنـــتـــخـب وقـــد  االتـــفـــاق عـــلى ا
شـجع في استـئجـار باص لنـقل ا

باريات. يوم ا

ــقــرر ان يـغــادر الــيــوم العب ومـن ا
ـبي احـمـد محـسن ( مـنـتـخـبـنـا االو
ابـوكريـشه) الى الـدوحة ومـنـها الى
الك الــــبــــصــــرة بــــعــــد ان طــــالب ا
يناء التدريـبي بالعودة الى نـاديه ا
على خـلفيـة عدم وجـوده مع الثالثة
والــعــشــرين العــبــا الــذي ضــمــتــهم
درب القائمـة النهائية الـتي قدمها ا
الى االحتـــاد االســيــوي من بــ 24
العــبـا حــضــروا الـى الــصــ  وقـد
رفض (ابوكـريشـة) البـقاء مع الـوفد
وانـتـظـار اذا مـاحـدثت اصـابـة الحد

الالعب في البطولة.
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امس االثن شهدت مدينة شانغ زو
الـــتي تــبـــعــد حــوالي  130كــلم عن
ـديـنـة التي يـلـعب فـيهـا مـنـتخـبـنا ا
ـؤتمر الـصحفي بي مـبارياته ا االو
لـفـرق اجملــمـوعـة االولى الـتي تـضم
مـــــنــــتــــخـــــبــــات الــــصـــــ وقــــطــــر
واوزبكـستـان وسلطـنة عـمان والتي
وصـفت بــالـصــعـبــة نـظــرا لـتــقـارب
ـشــاركـة ــنـتــخـبــات ا مـســتــويـات ا
واســـتـــعــانـــتــهـــا بـــعــدد مـن العــبي
منتخـبات بالدها بشـكل سيكون من
ـتـاهل عن الــصـعب تــوقع الـفـريـق ا
هذه اجملموعة  وعبر مدرب سلطنة
عـمـان  حـمـد الـعـزاني عن  ثـقـته في
قدرة العـبي فـريقه عـلى التـعامل مع
ــتـــوقع عــنـــد مــواجــهــة الــضـــغط ا
ضـيـفة الـيـوم الـثالثاء في الـصـ ا
اجلــــولــــة األولـى من مــــنــــافــــســـات
اجملموعة األولى ضمن بـطولة آسيا
حتت  23عــــــامـــــاً  2018واضـــــاف
بالـتأكـيد الـص تـلعب عـلى أرضها
وأمام جـماهـيرهـا نحن نـتوقع دعم
باراة جمـاهيـري كبـير لـلصـ في ا
االفتتاحـية ولكنـني آمل أال يتسبب
هـذا بضـغط كـبيـر عـليـنـا رغم أنني
أعـتــقــد أن احلــضـور اجلــمــاهــيـري
ســـيــضع الـــضـــغط عــلـى مــنـــتــخب
الص من أجل تقد مـستوى جيد
 مؤكدا أهمية حتقـيق نتيجة جيدة
ــبـاراة األولـى قــبل مــواجــهـة فـي ا
قطر وأوزبكستان في باقي مباريات
اجملــــمـــــوعــــة وأوضـح: إذا حــــافظ
الالعبون على ثقتهم بأنفسهم فإنه
ـــــــــــكـن أن نـــــــــــتـــــــــــجــــــــــاوز دور

اجملــــــــــموعات.

التخصـصية التابـعة لوزارة الشباب
والـريـاضـة يوم الـسـبت  بـيـنـما حل
رتبـة الثانيـة برصيد فريق الكـرخ با
12 نــقــطــة بــعــد فــوزه عــلى صــاحب
الضيافة فريق كربالء بنتيجة 24-27
ـركـز هـدفــآ  وأحـتل فـريق الـنـجف ا
الثالث بـرصيد 10 نقاط بعـدما تمكن
من حـسم ديــربي مــحـافــظـة الــنـجف
لـصـاحله عـلى حـسـاب فـريق الـكـوفة
بنـتيـجة 22-21 هدفـآ في مبـاراة قدم
ـيـزة فـيـهـا الـفـريـقـان حملـات فـنـيـة 
ـبـاراة  وحـافظ فريق طـيـلة دقـائق ا
كـــربالء عـــلى مـــركـــزه الـــرابع بـــرغم
خـــســــارته األخــــيــــرة أمـــام الــــكـــرخ
وبــــرصـــيـــد 9 نـــقـــاط وجــــاء فـــريق
ـركـز اخلامس بـرصـيد 6 الـشـرطة بـا
نـقـاط وأمـتالكه مـبــارتـان مـؤجـلـتـان
نـتـيجـة مـشاركـته في بـطولـة األنـدية
اآلســيـويــة الــتي أخـتــتــمت بــالـهــنـد
وكذلك تأجيل مباراة الفريق األخيرة
أمـــام نــفط مـــيــســـان وحتــتـل بــاقي
الفرق األخرى تسلسلها وكما مب 
الــكـوفــة سـادسـا بــرصـيـد 6 نـقـاط و
بلـدية البـصرة سـابعآ بـثالث نقاط و
الـســنـيـة ثــامـنــآ بـثالث نــقـاط ونـفط
ــركـز األخـيـر من مـيـسـان تــاسـعـآ بـا

دون رصيد.

مع تـوفيـر كل متـطـلبـات النـجاح لـها
من أجل سـمـعة كـرة الـيـد العـراقـية 
وقف الالعبون من جانبهم تفهموا ا
احملــــرج الـــــذي مـــــر عــــلـى األحتــــاد
مؤكدين عـزمهم على الظـهور بأفضل
شاركـات العـراقية سـتويـات عنـد ا ا
وتقـد السمـعة الطـيبة الـتي ظهرت
عـــلــيـــهــا كـــرة الــيـــد الـــعــراقـــيــة في
شاركات اخلـارجية األخيـرة ومنها ا
احلصول عـلى الوسام الـبرونزي في
دورة التـضامن األسالمي بـاكو 2017
 وفي نـهــايـة الــلـقــاء أتـفق اجلــمـيع
عـلى الـعـمل الـبنـاء سـويـة في سـبيل
األرتـقـاء بــواقع كـرة الــيـد الـعــراقـيـة
ـزيــد من الــعـطـاء الـتـي يـنــتـظـرهــا ا
مستقـبآل. على صعـيد متصل واصل
فريق اجلـيش احملافـظة عـلى صدارة
فرق دوري النخـبة بكرة الـيد برصيد
ـبـاريات 13 نـقـطـة رغم عـدم خـوضه 
ــرحــلـة األولى الــدور الــسـادس من ا
ـسابـقـة بعـد حصـوله على من عـمر ا
فــرصــة األنــتــظــار بــحــكم عــدد فــرق
الـدوري اآلن هـو 9 فــرق لـذلك لــعـبت
الـفرق األخـرى الثـمـانيـة فيـما بـينـها
عـدا مـبـاراة الـشـرطــة ونـفط مـيـسـان
التي تـأجلت والتي كـان مفتـرض لها
ــــــدرســــــة أن تــــــقــــــام في قــــــاعــــــة ا
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ألـتـقى رئيـس األحتاد الـعـراقي بـكرة
الــيــد سالم عــواد مع جنــوم والعــبي
منـتخب الـعراق لـلعبـة الذين تـقدموا
بـــطــلــبـــات األعــتــزال الـــدولي وعــدم
قـبلة  ـراحل ا ـنتخب في ا تمـثيل ا
اجملـتـمـعون وخالل الـلـقـاء الـذي كان
رئــــــــيـس األحتـــــــاد أول
ـــتــحــدثــ   شــرح ا
الظروف التي مرت على
أحتاد اللعبة في الفترة
ــســبــبـات ـاضــيــة وا ا
الـــتي أثـــرت عـــلى عــدم
ــشـاركــة الـعــراقـيـة في ا
تــــصـــفـــيــــات آســـيـــا
ـــونـــديـــالـــيـــة  ا
واعـــدآ أيـــاهم
بــحل جــمــيع
ـــــــشـــــــاكل ا
الـــتي أثـــرت
عــــــلـــــــيــــــهم
وهـنــاك عـدد
مـــــــــــــــــــــــــــــن
الــــبــــطـــوالت
اخلــــارجــــيـــة
الــتـي ســيــتم
ـشاركـة بـها ا

عــــلى مـــدار الـــشــــوطـــ عن طـــريق
الالعـبـ عـلي حـس فـنـدي واحـمد
عـبـد الـعـبـاس ومـروان عـبـاس اال ان
احلظ لم يـحالـف العبـينـا في مـباراة
ــيـنـاء الـذي لم يـشـكل ايـة خـطـورة ا
عــلى مــرمى فــريـقــنــا طــوال شـوطي
الـــلــقـــاء. واضــاف جــبـــار ان العــبي
احلــــــدود جنــــــحـــــوا فـي احلــــــد من
ـنــافس من خالل خــطــورة الـفــريق ا
تـعـطيـل مفـاتـيح اللـعب لـدى الـفريق
تمـثلة بـالالعب صالح البصـري وا
سدير وعلي حصني وبالتالي تمكن
فـريـقي من الـسـيطـرة عـلى مـجـريات
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ابـــدى مـــدرب فـــريق نـــادي احلـــدود
بكرة الـقدم مظفـر جبار اسفه الـكبير
نـتيجـة عدم تـمكن فـريقه من حتـقيق
انـتـصـار كـان فـي متـنـاول الـيـد عـلى
ضـيـفه الـقادم من مـحـافـظة الـبـصرة
ـباراة التي انتهت يناء في ا فريق ا
بـالـتـعادل الـسـلـبي ضمـن منـافـسات
اجلـولــة الـســابــعـة من دوري الــكـرة

متاز بنسخته احلالية. ا
وقـال جـبـار ان فـريق احلـدود اضـاع
ـيناء فوزا سـهال على ضـيفـه فريق ا
بعد ان تمكن من خلق فرصا حقيقية

االثــنـ خــسـارة فـريــقـهــا الـكـروي
ـمـتـاز امـام الـزوراء بـدوري الـكـرة ا

 . الى سبب
وقـال عـضـو ادارة الـنـادي هـوشـيار
دوبانكي ان فريـقنا أضاع عدداً من
الــفـرص الـســانـحـة لــلـتــسـجـيل في
لــقـــــــــاء الـــزوراء بــســـبب ضـــعف
الـــتـــركـــيـــز والـــتـــســـرع في بـــعض

االحيان.
واضـاف دوبانـكي ان عـامل اخلـبرة
كان لصالح الزوراء والذي استثمر
ـــتــاحـــة له بـــتـــســـجــيل الــفـــرص ا
االهـداف اضـافـة الى ســوء تـمـركـز
دافـع ما سـهل من مهـمة العبي ا

الزوراء.
يـشــار الى ان فــريق الـزوراء تــغـلب
اول أمس االحــد عـلى زاخـو بـثالثـة
أهــداف مـقــابل هــدف واحــد ضـمن
مـنــافــســات اجلـولــة الــســابــعـة من
مـتاز بكرة رحلـة االولى للدوري ا ا

القدم.

خــطف الــنـقــاط الــثالث مــبـيــنـا ان
الالعــبـ جنــحـوا بـتــطـبــيق أفـكـار
درب راضي شـنيـشل علـى أرضية ا
ـلعـب. وتابع الـزهـيري ان اجلـهاز ا
الفني للفريق أشرك بعض الالعب
ــبـاريــات ومـنــهـا الــشـبــاب خالل ا
ـركز اشـراك الالعب عدنـان محـمد 
الــدفـــاع عــاداً اخلــطــوة جــيــدة من
حيث ضخ دماء شابة في التشكيلة.
واشار الى ان الفـوز رفع من احلالة
ــعـنـويــة لالعـبــ بـصــورة عـامـة ا
مــؤكــدا عـزم الــفــريـق عـلـى الــســيـر
بطريق االنتصـارات للتقدم أكثر في
جـدول ترتـيب فـرق الدوري. وتـغلب
فريق القوة اجلوية اول امس االحد
على مستضيفه نفط ميسان بهدف
مـقـابل هـدف واحـد في اطـار الـدور
ــمــتـاز لــكـرة الــسـابـع من الـدوري ا

القدم.
من جانب اخر عزت الـهيئة االدارية
لــــنـــــادي زاخــــو الــــريـــــاضي امس
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أكــدت الــهـيــئـة
االداريــة لـنـادي
الــقــوة اجلــويــة
الـرياضي امس
االثــــــــنــــــــ ان
فـريـقـهـا الـكروي
اســتــحـق الــفـوز
على نفط ميسان
بـــدوري الـــكـــرة
مـشـيـدة بـخـطـوة
اشـــراك العــــبـــ
شـــــــــــبـــــــــــاب فـي

الفريق.
وقــال عــضـو ادارة
الــــــنـــــــادي مــــــوفق
الزهيري ان فـريقنا
قـــدم مــبـــاراة جــيــدة
اســتــحق من خاللــهـا

ظـــــروفـــــهـــــا
اخلاصة ? 

ويـــــلـــــتـــــقـي في
مــلــعب الــكــوفـة
بـالـنـجف فـريـقا
الـــــــتــــــضـــــــامن
الــــــــنــــــــجــــــــفي
واخلــــــطــــــوط 
االول يـــــطـــــمح
ـبـاراة بـنـقـاط ا
سعيا للمنافسة
ــــراكــــز عــــلى ا
الـــــدافـــــئـــــة في
تـرتـيب الـفرق 
اذ يـقـبع حـالـيـا
ــركـز الـثـامن بـا
خـــلـف احلـــلــة 
الســـــيـــــمــــا وان
ــــنـــــافس هــــو ا
اخلـــطــوط الــذي
يـــتـــذيـل اجلــدول

بدون فوز . 

امـا الـضـيف الـنــاصـريـة فـهـو فـريق
ـقاومـة ولديع عذر في اليقـوى على ا
ادي ذلك فالفـريق يفتـقد الى الدعم ا
الـذي يسـمح له بـالتـعـاقد مع اسـماء
رنــانــة فــضال عن خــلــو قـائــمــته من

الالعب احملترف . 
ــيــنـاء في ويــواجه الــنـفط ضــيــفه ا
الـسـادسـة من مسـاء الـيـوم في قـاعة
الشعب  وبرغم ارجحية النفط الذي
ـينـاء واحلفـاظ على يـسعى لـعبـور ا
مركزه نـظرا لنجاحـه الباهر في اخر
جــوالت الــدوري وتــمـــكن من الــفــوز
عـــلى وصـــيف الـــدوري الـــقـــيـــثـــارة
ـدرب خـالد اخلـضـراء  اال ان عـلى ا
يـحي ان يـضع بـنــظـر االعـتـبـار قـوة
ـنتـخب علي ـينـاء بوجود ثـالوث ا ا
عـــامــر وعــمــر عـــامــر وعــلي حــا 
النفط بـوجود عناصـر اخلبرة امثال
قـتــيــبــة عــبــد الــله وعــلي عــبـد الــله
وحـسـ حسن واحملـتـرف االمـيركي
دي مـاريـو قـادر عـلى الــظـفـر بـنـقـاط
ــبـــاراة لـــكن تـــبـــقى لـــكل مـــبــاراة ا
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تـــقــام الـــيـــوم الـــثالثـــاء في بـــغــداد
والنـجف ثالث مباريـات ضمن الدور
ـرحلـة الـثـانيـة لـلدوري الـثـالث من ا
متاز بكرة الـسلة . وحتتضن قاعة ا
الــشــعب بــبــغــداد مــبــاراتــ االولى
ـــتـــصـــدر الــــكـــهـــربـــاء مع جتـــمـع ا
ركز النـاصرية الفـريق الذي يحـتل ا
مـاقـبل االخـيـر في جـدول الـتـرتـيب 
تصدر ـتناول يد ا باراة  وتبدوا ا
ـتلك جـميع االمـكانـيات التي الذي 
تــتـــيح له الــتـــفــوق مــنــهـــا نــوعــيــة
الالعب امـثال حسان عـلي عبد الله
ومـــحــمــد ضـــيــاء فـــضال عن وجــود
محـتـرف يعـد االفضل من بـ اقرانه
في الــدوري وجنح في تــقـد اوراق
اعتمـاده لالدارة الفنيـة للفريق الذي
ـــدرب ثـــامـــر يـــقف عـــلـى راســـهـــا ا
مـــصــطـــفى   الـــذي جنح فـي خــلق
توليفـة ناجحة من الالعـب الشباب
واخلـبـرة يـسـيـر بـهم بـخـطى ثـابـتـة
ـوسم  نــحـو الـلـقب الـسـلـوي هـذا ا
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ـبـاراة وتـشـكيـل خطـورة مـسـتـمرة ا
ــنــافس لـذلك عـلى مــرمى الــفـريق ا
فـأن احلـدود خـسـر نـقـطـتـ اثـنـت

ولم يكسب نقطة واحدة.
واوضح جبـار ان احلـكم سالم عـامر
لم يــــكـن مــــوفــــقــــا في قــــيــــادته
لـلـمـبـاراة وخـصـوصـا بـعـد ان
تـغـاضى عن احـتـسـاب ضـربة
جــزاء واضــحــة لــلــحــدود في
الــنـصف الــثــاني لــلـمــبـاراة
والـتـي لـو احـتـسـبت لـكـان
مــجـرى الــلـقــاء قــد تـغــيـر

بـالـكـامل لـصـاحلـنـا.
ويـــحـــتـل فـــريق
احلــــــــــــــدود

ــــركــــز 11 ا
في جــدول
تـــــرتـــــيب
فـــــــــــــــــرق
الـــــــدوري
ـــمــــتـــاز ا
بــــرصـــيـــد
تــــــــــــــــــسـع
نـــقــــاط من
7مباريات.
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ـبي الدكـتور عبـد الكر يبـدو ان اخلياراالقـرب امام مدرب حـراس مرمى مـنتخـبنا االو
نـاعم لـيـكـون احلارس االول فـي النـهـائـيـات حلـارس مرمـى الشـرطـة احـمـد بـاسل الذي
سجل في مـرماه هدف واحـد في التصـفيات االولـية التي جـرت في السعـودية في شهر
ـاضي في ثالث مـباريـات  كمـا انه مـواظب في الـتدريـبات مـع زميـليه تمـوز من العـام ا
كن ان يكون جواز علي عـبد احلسن وحيدر رحيم وسط طموح بتـحقيق حضور الفت 
مروره للـمنتخبات الوطنية  احمد باسل كانت بدايته مع فريق شعبي في منطقة حي
العـامل هما شـباب الـطلبـة وشباب الـزوراء قبل ان يـذهب حلراسة مـرمى التاجي وجنح
مـعه في الـتـاهل لـدوري الـنخـبـة وابـتـعـد عام واحـد عن الـدراسـة وعـاد لـيـلعـب مع نادي

احملمودية ونادي العلوم والتكنولوجيا  في الدرجة االولى.

بي حتضيراته في الص قبل مواجهة ماليزيا في نهائيات اسيا حتت 23 عام %dOC» ∫ يواصل االو


