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ومـحــمـد كـاصــد ومـحـمــد حـمـيـد
وولــــيــــد ســــالم وعالء مــــهــــاوي
وأحـــمـــد إبـــراهـــيم وعـــلي فـــائــز
وريــبـــ ســوالقه وســـعــد نــاطق
وعــلي عــدنــان وفــرانس بــطــرس
وهـــمــام طـــارق وأحــمـــد يــاســ
وصــــفــــاء هــــادي وبــــشــــار رسن
وأسـامــة رشـيــد وأمـجــد عـطـوان
ومحمد داود وحـس علي وعلي
ن حــــصـــني ومـــهــــنـــد عـــلي وأ

حس وعالء عباس.
ـدرب قـد وضع يـده على ويـكـون  ا
ـنتـخب  في من يـسـتـحق تـمـثـيل ا
احملفل الكروي االسيوي  والسعي
ا وقع و ستوى وا الى حتقيق ا
ــســتــوى يــتــنــاسـب ودوره عــلى ا
األســيــوي والــسـعـي في الــظــهـور
الــذي يـــلــيق بـه  عــبـــر مــبـــاريــات
مـجـمـوعـته  والـلـعب بـتـركـيز  النه
ـهـمة الزال بـ مـنـتـخـبات اسـيـا ا
عـنــدمـا احــرز لــقب بـطــولـة 2007
ــــوقع الــــرابع في الــــنــــســــخـــة وا
االخـيـرة الـتي جـرت فـي اسـتـرالـيا
بـاريات وسـيكـون مطـالبـا تقـد ا
ـهــمـة النه ســيـلــعب حتت ضـغط ا
الـشــارع الـريــاضي وبــانـتــظـار ان
سـتوى بعد فـترة  انحصار يقدم ا
حــيـث اخلـروج مـن كــاس   الـعــالم
وقف العام وتاثيره السلبي على ا
عاجلات  التـرميمية التي لم رغم ا
تـــــصل الـى  اهــــدافــــهـــــا من خالل
بـاريـات  الـودية خـوض عـدد من ا
اثـنـاء مهـمـة رفع احلصـار الـكروي
عن مالعــبــنـــا الــتي لم تــخــرج عن
عنـوية بعـدما  خسر دعم احلالـة ا
الوصول الى روسيا لكن الباس ان
شـاركـة األسيـويـة  في هذه تـاتي ا
درب األوقات وتاتي مـعها خـبرة ا
االجنـبي بعـدما فشـل من سبقه من
احملـــلــــ في ادارة االمــــور وبـــقي
متأرجحـا ب مدرب واخر  قبل ان
ياتي كاتـانيتش ويديـر االمور عبر
فكر تدريبي  سيكون امام االختبار
احلقيقي  والرجل كان واضحا في
اول تصريح له من  انه غـير معني
ـشاركة األسـيوية وانه  سـيكون با
مــــســــئــــول عن الــــوصــــول به الى
نــهــائـــيــات قــطــر 2022 قــيــبل ان
يـكـشف عن رايه االخـر في الـدوحة
ــاضي عــنــدمــا قـال ان االســبـوع ا
االمور  تسير كما يريد وهذا يعني
انــهــا اخــتــلـفـت عـنــده بــعــد فــتـرة
االعــدادالـتـي تـظــهــر  تـســيــر عـلى
نـحـو جـيـد ويـبـدو انه يـتـطـلع  مع
الالعـبـ لـتـحـقـيق نـتـيـجـة جـيـدة
ويـعـتـمـد عـلـى مـواصـلـة الالعـبـ
عــلى  بـذل مــا بــوسـعــهم وهــو مـا
ســيـغـيـر من االمـور  وبـعـدان لـعب
ـتخب اخـر مبـارات جتـريبـيت ا
ــهم  ان عــلى شــكل افــضل وهــو ا
ياتي الـتحول االيـجابي قـبل موعد
افـتـتـاح البـطـولة ويـحـقق مـكاسب
باريات الـتجريبيـة التي التخلوا ا

بــهــدفـ لــواحــد وعـلـى فـلــســطـ
بـهـدف  ويـعـدان افــضل نـتـيـجـتـ
عـبـر مـبـاريـاته الـتـجـريـبـيـة الـست
الــتي اســتــهـلــهــا في الــتــعـادل مع
الـــكــويت بــهــدفـــ قــبل االنــتــقــال
لــلــســـعــوديــة  وشــارك في الــدورة
الــربــاعـــيــة وخـــســر من مـــنــتــخب
االرجنـت  بـرباعـية  والـتعادل مع
السـعودية بـهدف قبل االنـتقال الى
دبي وخـــاض لــقـــاءا مع مــنـــتــخب
الـسـلـفـادور انـتهى بـتـعـادلـهـما من
دون اهــــداف ومـــهم ان يـــاتي
ـباريات التـحول في مـسر ا
الــتـــجــريـــبــيـــة الــتي تـــعــد
مــحـطــات مــهــمـة لــلــوقـوف
جــلـيــا عــلى االمــور وتــمـثل
شــيـــئــا مــفـــيــدا وانت امــام
بـطـولـة  قـويـة وان تـظـهر في
اجواء مناسبة قبل  الدخول
نافسات الرسمية في ا
ــــقـــبل  االســـبــــوع ا
ومــــــهم ان يــــــكـــــون
ــنـتــخب قـد جــهـاز ا
وقف بـــشــكل واضح
على مستوى الالعب
وحـــالــتــهـم الــنــفـــســيــة
والفـنية والـليـاقة البـدنية
ـباريات حيث الـتحول من ا
الــتـجـريـبــيـة الـتي يـامل ان
تــكـــون ادت إغــراضـــهــا في
عـمـليـة االعـداد الـتي مهم ان
ـــنـــتـــخـب بـــحــال جـــهــزت ا
مـقـبــولـة   ومـهم ان يــشـعـر
الالعــبــ بــشــكل ايــجــابي
ــطــالـب في عــكس وهـــو  ا
نـــــفـــــسـه من الـــــبـــــدايـــــة
والـظهـور الـطرف الـقوي
في مجـموعـته واخلروج

منها بثقة وبقوة.
V ²M*« œ«bŽ«

ـنتخب وخضع  العـبو ا
لفترة اعداد مـقبولة كما
ــــدرب اعــــلن عــــنــــهــــا 
نـــفـــســـهـــا ووصـــفـــهــا
ـهــمـة وان كل شيء بــا
يـــــســــيـــــر بـــــاالجتــــاه
الـــصــــحــــيح وحتـــدث
بـتـفـاؤل واضح خالل
مـــعــســـكــر الـــدوحــة
والـبروفـة الـنهـائـية
امـــــام مـــــنــــتـــــخب
فـــلـــســـطــ قـــبل
حتديـد الالعـب
23 لتمثيل
الــــفـــريق وهم
وهـــــم جــــالل
حـــــــــــــــسـن
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أقيـمت في دبي اخـتبـارات جلمـيع احلـكام الـذين سيـتولـون قيـادة مـباريـات بطـولة امّم اسـيا 2019 التي سـتنـطلق
شاركة 60 حكما وقد جنح حكـامنا الثالثة علي صباح ومهند قاسم وحيدر عبد احلسن من قبل و االسبوع ا
الي لـلجنة احلكام لؤي صبحي في بيان لالحتاد: استطاع حكامنا الثالثة اجتياز عبور االختبارات. وقال األم ا
قـبل وهم كل من عـلي صـباح االختـبـارات الـتي أقـيمـت في دبي قبـل انطالق بـطـولـة امّم اسـيا 2019 االسـبـوع ا
ـشـارك ومـهـنـد قـاسم وحـيـدر عـبـد احلـسن. واضـاف صـبـحي: “اثنـى مسـؤولـو الـبـطـولـة عـلى جـمـيع احلـكـام ا

ـبـاريـات في بـطـولـة اسـيـا وبـدأت اآلن دورة الصـقل وجـاهـزيـة حـكـامـنـا الـثالثـة خـصـوصا وسـتـنـاط لـهم قـيـادة ا
رة االولى اخلاصة لشرح تعليـمات البطولة وآلية تنفيـذ احلكم االضافي لألدوار االخيرة. وتابع صبحي أن هذه ا
التي تتم فـيها دعـوة ثالثة حـكام الى نهـائيات ا اسـيا والتي كـانت مقتـصرة عـلى حكام مـساعدين لـكن ما قدمه
اضيـة من مستويـات طيبة اجـبر اللجـنة على دعوتـهم وبطولة اسـيا بوابة لـكي يطلعوا حكامـنا خالل مشاركـاتهم ا

تميزين. كن من حكامنا ا على مستويات حكامنا بصورة جديدة ومستقبال ان شاء الله ستتم دعوة اكثر عدد 
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الـتـخـطـيط والـتـنـظـيم والـدرس وهـما
االســـاس فـي جنـــاح اخــــراج الـــدرس
عرفية ومالئمته االنشطـة واالهداف ا
والوجدانية واحلـركية ومعرفـة كيفية
االخـتيـار الـصـحيـح للـتـمـارين نـاهيك
ـدرسـ بـاالشتـراك في عن تـشـجـيع ا
االنــشــطـــة الالصــفــيـــة والــســبــاقــات
درسية للمحـافظة ( كرة قدم والسلة ا
واليد والـطائـرة واخلمـاسي وااللعاب
القـوى ) وكـذلك اقـامة دوري سـبـاقات

الـــصـــفــــوف وفي خـــتـــام الـــدرس 
مــنـــاقــشــة مـــفــردات الـــدرس من قــبل
ــشــاركــة ــشــرف احـــســان فــالـح و ا
احلـاضرين والـتـأكـيـد عـلى عـدة امور
ريــــاضـــيــــة تــــصب في خــــدمـــة درس
التربية الرياضية ذي االهمية الكبيرة
لصـحـة الـطالب وقـدم اجلمـيع الـشـكر
والتقديـر إلعدادية اجلـواهري على ما
قدمـته اسـرتـها من تـسـهيالت لـنـجاح

الدرس التدريبي.
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ـبـاراة وقوة وهـو  يـدرك طـبـيـعـة ا
مــنــتــخــبــنــا  في حــســمــهـا   والن
الـفــوز عـلى فــيـتــنـام سـيــجـعل من
الـطـريق سـالكـة واسـهل   ومـتوقع
ان تكون مباراة االشـقاء اليماني
تـناول  للـفوارق الكـبيرة ب في ا
نتخب التي ال يريد ان يجدوها ا
مــعــرقــلـــة لــهم  فــضال عن ظــروف
ــشــاركـة الــتي عــلــيــهـا االعــداد وا
ـعروفـة لـلجـمـيع لـكن مهم الـيـمن ا
ان تــاتي مـشـاركـتـه في اهم مـحـفل
ـهـمة اسـيـوي كـروي  لـكن تـبـقـى ا
األصــعب واالخــتـــبــار الــقــوي  مع
ـرشح القـوي لنيل منـتخب ايران ا
ـر بظـروف مشـاركة اللـقب  الذي 
ــتــدة من بــطــولــة كــاس مــهـــمــة 
الـعالم فـي روسيـا  ويـضم عدد من
الالعـبــ احملـتــرفـ وهــو االكـثـر
تـــاثـــيـــرا من خالل مـــا احـــرزه من
الــقـاب  الــبــطــولـة حــيث بــطـوالت
1968و  1972و 1976ويــــظــــهـــر
مستـقر  فنـيا من خالل وجودنفس
ـدرب البرتـغالي الذي الالعب  وا
استمر بقـيادة الفريق ويسعى الى
حتقيق اللقب الرابع وان يجده في
البطـولة حلاليـة وكان منتـخبنا قد
هـزم ايــران في بـطـولــة اسـتــرالـيـا
الـنسـخة االخـيرة  في الـدور الربع
الـنــهـائـي بـفــارق ضـربــات اجلـزاء

عنوية من الفوائد وتدعم احلـالة ا
عندما تاتي النتائج االيجابية.

 UO³¹d−² « bz«u

ويـامل ان تظـهـر انعـكـاسات الـفوز
ــذكــورتــ  عــنـد ــبــاراتــ ا في ا
مواجـهة  فيـتنـام في لقاء االفـتتاح
الـــذي اكــثـــر مـــا تــعـــمل وحتــرص
الــــفـــرق  في حتــــقــــيق الـــظــــهـــور
ـطلـوب والـسعي لـلـفوز  وهـو ما ا
ـــدرب الـــذي يـــكـــون يــــخـــطط لـه ا
قـدخـطـط لـلـمــواجـهـة الــتي تـشـكل
خـطـورة كبـيـرة امـام التـطـور الذي
ـنـتـخب االخـر واخلـطـوات عــلـيه ا
العـريضة الـتي قطـعها  في الـفترة
االخـيرة  ومـدة االعداد لـتي عـليـها
كـمــا  تـمــتـاز عـنــاصـره بـالــسـرعـة
ـتـلك والـقـوة ومــؤكـدان مـدربـنــا 
ــنــافس مــعــلــومــات عن الــفــريق ا
ـناسب وعـلـيه ان يـعـد الـتـشـكـيل ا
لـلـمـبـاراة من اجـل ايـقـاف خـطورة
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 كــــمـــا ورد في جـــدول مـــبـــاريـــات
البطولة ومجموعتنا حيث يستهل
مـباريـاته امام مـنـتخب فـيتـنام في
الــثــامن من الــشــهــر احلــالي عــنـد
الــســاعـــة الــرابــعــة والــنــصف في
ملـعب زايد بـابو ظبي  فـيمـا يلعب
مبـاراته الثـانية مع مـنتـخب اليمن

في الــــثــــاني عــــشــــر  في مــــلــــعب
الـــشـــارقـــة ويـــخـــتـــتم مـــبـــاريـــات
ـواجـهــة ايـران عـنـد اجملـمـوعــة  
الـساعـة السـابـعة مـساء في مـلعب
نـادي الــنـصـر فــــــي دبي واذا مـا
ارادان يـعــبـر اجملــمـوعـة والــتـاهل
لـلدور  16عـلـيه ان يـتـجـاوز فـريق
فـيـتنـام كـانطـالقة  اولى  من خالل
ـستوى اداء الالعبـ وان ياتي با
طـلوب فـرديا وجـماعـيا وتـطبيق ا
درب  من اجل حتقيق توجيهـات ا
الفـوائد الـتي مهم ان يـجنـيها  في
اخلــــطــــوة االولـى الــــتي تـــــشــــكل
الـتـحـدي احلـقـيـقي لـلـمـنـتـخب في
ــنـافس ظل الـتــطــور الـذي عــلـيه ا
بعد خطـوات عملية ومـهنية ويجد
نــــــــفـــــــسـه فـي وضع افــــــــضـل من
ـشـاركـات الـسـابـقـة   وقـادر عـلى ا
احراج منتخبنا  الذي سيحاول ما
فـي وسـعه جتـاوز خـطــورة الـلـقـاء
ـــنـــحه بــطـــاقــة االول  الـــذي قــد 
الــتــاهل مـن دون مــشــاكل عــنــدمــا
ـواجهـة مـنـتـخب الـيمن سـيـنـتـقل 
ـتـواضع وخدمـته فـرصة الـفريق ا
شـاركة ـنتـخبـات ا رفع عـدد فرق ا
الى   24الـــوصـــول الول مـــرة الى
الــدور الــنــهــائي  لــلـبــطــولــة عــبـر
ــــلـــحـق  لـــكــــنه فـي كل االحـــوال ا
يطمح ان يحقق ولو الشيء القليل
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قـــــال الــــرئـــــيـس األســـــبق لـالحتــــاد
العراقي لـكرة القـدم حس سـعيد ان
حظـوظ منتـخب العـراق في نهـائيات
ا اسيا 2019 في االمارات قائمة
وأن أسـود الـرافـدين غـالـبـاً مـا يـكون
ـرشحـة لنيـل اللقب نـتخـبات ا من ا
ــــضي بــــعــــيــــداً في أو عــــلـى األقل ا
مـشــوار الـبــطـولـة مــشـدداً أن أسـود
الــــرافــــديـن مــــؤهل خلـــــطف إحــــدى
ـرور إلى الـدور الـتالي عن بـطاقـات ا

مجموعته الرابعة.
واضـاف ســعــيـد الى ضــرورة احلـذر
من مباراتي فيـتنام واليـمن وحتمية
لعب منـتخب الـعراق بجـد وقوة أمام
ـــنــتـــخـــبــ لـــتـــحـــقــيـق هــدفه كال ا
ــــرســـــوم وأن الــــدور الــــتــــالي من ا

ـقـيـاس الـبـطـولـة يـعـد هـو األهم وا
ـــدى قــوة كل مـــنــتــخب احلـــقــيــقي 
ضي بـعـيداً ورغـبته احلـقـيقـيـة في ا
في مــشــوار الـبــطـولــة ومــدى قـدرته
ـنــافـسـة حــتى الـرمـق األخـيـر عــلى ا
إلحراز الـلقب الـقاري الـكبـير مـشيراً
إلى أن مــــنــــتــــخب الــــعــــراق ســــجل
حــضـــوراً قــويــاً في الـــنــسخ الــثالث

األخيرة من بطولة آسيا.
وتــطـــرق ســعــيــد إلى الــســلــوفــيــني
درب احلالي ستريـشكو كـاتانيـتش ا
ـنــتـخب الـعـراق مــشـدداً أن بـطـولـة
آسـيــا تـعـد احملـك احلـقـيــقي لـقـدرات
كــاتــانــيــتش وكــيــفــيــة تــعــامــله مع
مـتـطلـبـات بـطـولة كـبـيـرة بـحجم أ
آسـيـا مـعــتـبـراً مـراحل إعـداد أسـود
الرافدين لبطولة آسيا أكثر من جيدة

وخصوصاً أن مراحل اإلعداد شهدت
خوض أسود الرافدين مباريات ودية
مع منتخـبات مرموقـة. وأبدى حس
سـعـيـد ارتـيـاحه لـلـعـنـاصـر احلـالـيـة
الــتي ســتـمــثل مــنـتــخب الــعـراق في
بطـولة آسـيـا في اإلمارات مـؤكدا أن
الـتـشـكيـلـة احلـالـيـة ألسـود الـرافدين
ــيــزين في غــالــبــيـة تــضم العــبــ 
خــطـوط الــلــعب مـتــوقــعـاً أن تــكـون
الـنـسـخــة احلـالـيـة من بـطـولـة آسـيـا
مسرحاً لوالدة عدد من النجوم سواء
فـي مــنـــتــخب الـــعــراق أو غـــيــره من

نتخبات اآلسيوية األخرى. ا
واعـــرب عن قـــنـــاعـــته بـــأن اإلمــارات
جـديـرة بـتـنـظـيم مـثـالي لـبـطـولة أ
آسـيــا الفـتــاً إلى أن االمـارات عـودت
اجلـمـيـع تـنـظـيـمــاً أكـثـر من رائع في

جميع البطوالت واألحداث الرياضية
التي حتـتضنـها في مـختـلف األلعاب
الرياضـية متـمنيـاً أن يوفق األبيض
اإلمـــاراتي في حتـــقــــيق تـــطـــلـــعـــات
جــــمـــاهـــــــيـــره في احملـــفل الـــقـــاري

الكبير. 
وتــوقع سـعـيــد أن تـظــهـر الـنــسـخـة
اجلـــديــدة لــبــطــولــة آســيــا بــصــورة
مخـتلـفـة مقـارنة مع الـنسخ الـسابـقة
من الـناحـيـت الـفـنيـة والـتنـظـيمـية
ــســتــوى اســتــعـدادات مــعــلالً ذلـك 
ــشـــاركــة وتــضــاؤل ــنــتــخـــبــات ا ا
الـــفــوارق الــفــنــيـــة بــ الــعــديــد من
ـنـتـخـبـات واتـسـاع رقـعـة احلـا ا

عانقـة اللقب اآلسـيوي إضافة إلى
جــاهـزيــة اإلمـارات الــتـامـة لــتـنــظـيم

نسخة مثالية.

مدرب
نتخب ا
العراقي
كاتانيتش
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يـــــتــــــواصل االشــــــراف الـــــتـــــربـــــوي
االخـتـصاص لـلـتـربـيـة الـريـاضـية في
مـحافـظـة الـديـوانـية بـإكـمـال مـفردات
خطـة الوحدات الـتعـليـميـة - التدريب
السنـوي للنـهوض بالـواقع التعـليمي
في احملافظة ,ولالختصـاص التربوي
ادة التربية الـرياضية ) دوراً مهماً  )
في الــنــهـوض بــواقع درس الــتــربــيـة
ـباشر الريـاضية مـن خالل االشراف ا
عــــلى اقــــامــــة  الــــنــــدوات والـــدروس
درسي ومدرسـات التـربية التدريـبيـة 
ـدارس احملـافظـة كـافة في الريـاضـية 
ـركز واالقـضـيـة ( قـضـاء الـشـامـية ) ا
ــشـرفـ مـحــمـود خـريـبط بـأشـراف ا
وعــلي عــبـد االمــيــر و( قــضــاء عـفك )
ـشرفـ عالء كـاظم بلـكوت بأشـراف ا
وعدي عبـد العـباس و( قضـاء احلمزة
ــشــرف بــاسم الــشــرقي ) بـــأشــراف ا
رســـول فـــيـــمـــا اشـــرف عـــلى الـــدرس
الــــتــــدريـــبـي الـــذي اقــــيـم في مــــركـــز
احملـــافـــظـــة احـــســـان فـــالح مـــحـــمـــد
وضيـفـته بنـجـاح اعداديـة اجلـواهري
حيث قام بإخراجه صادق جبار ورعد
ـــســــاعــــدة ودعم ادارة ســــلــــمــــان و
االعداديـة ( قتـيبـة عبـد االميـر وهشام
عبد الرضـا وجواد كاظم ) و  خالل
الدرس الـتأكـيد علـى جملـة من االمور
الــتي جــاءت كـمــنــهــاج عـمـل ريـاضي
حــديث لــدرس الــتــربــيــة الــريــاضــيـة

مـعــتــمـداً عــلى مــفـردات دلــيل مـدرس
التربـية الريـاضية لـلمرحـلة االعدادية
علومات اجلديدة هنية وإليصـال ا وا
واحلـــــديــــثـــــة من طـــــرق الــــتـــــدريس
والـــتـــعـــديالت اجلـــديـــدة لـــلـــتـــدريب
والــتــحـــكــيم إثــر مــعـــرفــة االســالــيب
ـادة في احلـديـثـة ومـسـاعدة مـدرس ا
اختيار الفـعاليات واالنشـطة احلركية
والـتـمـارين الـبـدنـيـة واالحـمـاء لـكـافـة
االعمار بـاإلضافـة الى توضـيح كيـفية

ـــبـــاريـــات والـــعـــمل بـــجـــهـــود وا
متـواصـلة  من خالل دور الالعـب
في ان يـكــونـوا في  لــيـاقـة بــدنـيـة
ـدرب  في عـالــيــة والـتــعــاون مع ا
رحــلــة التــبــدو  ســهــله  بـل شــاقـة
وتشكل التحدي مرة اخرى للفريق
والــكـرة الــعــراقــيــة الـتـي مـهم  ان
تـظـهر مـتـالـقة في  احملـفل الـكروي
الــكــبــيـر الــذي تــسـتــضــيــفه دولـة
االمـارات الـتـي جنـحت في تـنـظـيم
نــســخـــة بــطــولــة  انـــديــة الــعــالم
ــنـظــمـة االخــيـرة  والن الــلــجـنــة ا
صـــرحـت ان كل شــــــــيء جــــاهـــز
والنــهـــا تـــريــد ان تـــقـــدم بــطـــولــة
متكـاملة  بفضـل  قدرات وامكانات
الـبـلــد الـذي يـنــــــــــــظم الــبـطـولـة
لـلـمـرة الـثـانـية حـيث االولـى كانت
في ســنــة   1996الـــتي احــرزتــهــا
الـــســعـــوديـــة  بــعـــد الـــفـــوز عــلى
االمــــــــارات بــــــــفــــــــارق الــــــــركالت
الــتـرجــيــحـيــة قـبـل ان تـشــــــــــهـد
ـذكـورة خـطـوات سـريـعـة الـدولـة ا
فـي الـــــتــــــطــــــــــــــور الــــــريـــــاضي
خـصـوصـا كرة الـقـدم حـيث انـشاء
العـب والــــبــــنـى الــــتــــحـــــتــــيــــة ا
ــــــــــيـــات الـــريــــاضـــيـــة واألكـــاد
ومـــتـــوقـع ان تـــنـــجح  في اخـــراج
الــبــطــولــة بــافــضل حــال  احلــدث

نتظر. الكروي  ا

وهو قـادر على مـواجهـته بقوة من
اجل بلوغ الـدور الثاني لكن عـلينا
اول هو الـتخلص من عـقبة فـيتنام
ــأمـوريــة وذلك الــتي قــد تــعــرقل ا
بـعـبــور بـوابـتي فـيــتـنـام  والـيـمن
شوار هـمت بـداية ا اخلطـوت ا
واهــمـيـة االسـتـمـرار به الى  ابـعـد
نـقـطـة وحتقـيق رغـبـة الـشارع  من
ـطــلـوب  وحتـقـيق اجـل الـظـهـور ا
ــنـــتـــظـــر والن الـــشــارع ـــوقـع  ا ا
ــنـتـخب  وفي ـزيـد من ا يـنـتـظــر ا
جتــاوز مــشــاكـــله وعــكس هــويــته
وقدرته عـلى االستمـرار في تخطي
مـبــاريـات مــجــمـوعــته االمـر االهم
بالنسبـة له  وجلهوره السيما وان
الـوضع مـخــتـلف الــيـوم امـام قـوة
فـــرق شــرقي اســيـــا وبــقــة الــفــرق
ــشــاركــة الـــتي اغــلــبـــهــا تــلــعب ا

بطموحات احلصول على اللقب.
والـــكل يــرى انـه التــوجـــد مــبــاراة
ســهـلـه امـام  جــمــيع الــفــرق الـتي
حتـــرص عـــلى حتـــقـــيق الـــبـــدايــة
ـطــلـوبــة  وبـدا مـشــوارهـا بــثـقـة ا
وهـو مــا يـنـطــبق عـلى مــنـتـخــبـنـا
واالمل ان يــــــذهب  الـى االمـــــارات
وعـيـنه عـلى حتـقـيق االجناز االول
وان يـقــدم نــفـسـه كـفــريق مــنـافس
عـلـيه ان يسـتـعـيد دوره كـمـا يجب
ـــشـــاركـــة وان يــــواجه ضـــغـــوط ا

نتخب اليوم الى االمارات خلوض نهائيات أ آسي œUG—…∫ يتوجه ا
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أكــد الالعب الــعـراقـي الـدولي الــسـابق
ـــدرب احلــــالي عـــدنـــان درجـــال أن وا
مــهــمـة أســود الــرافـديـن في نـهــائــيـات
آســيــا لن تــكـون ســهــلــة لـكــون هــنـاك
مـنتخبـات قوية طمـوحها الفـوز باللقب
ـنتـخـبات اآلسـيـوي فـضال عن تطـور ا
ــــنـــــتــــخب األخـــــرى. وقــــال درجــــال ا
الــــعــــراقي يــــضم عــــدد مـن الالعــــبـــ
ــوهـوبـ الــشـبـاب ولــكن يـنــقـصـهم ا
ـــبـــاريــات اخلـــبـــرة واالحــتـــكـــاك في ا
تلك جـيل شبابي واعد عليه الـدولية 
االنـظار في نـهائـيات آسـيا بـأنتـظار ان
يـقولوا كلمتـهم في النهائيات. وأضاف
درجـال البدايـات مهمة في أي مـسابقة
ـنــتـخب ان أو بــطـولــة لــذلك أذا اراد ا
يـصل بـعيـداً علـيه التـغـلب على فـيتـنام
في أفـتتاح مبـاريات اجملموعـة الرابعة
وبـعدها سيـكون الطريق متـاحاً للتأهل

للدور الستة عشر.
ـنـتـخب حـقق نـتـائج جـيـدة وأوضـح ا
خـالل أخـر ثـالث مـبــاريــات وديــة بــعـد
الــتــعــادل مع بــولــيــفــيــا والــفــوز عــلى

ـنتـخب اسـتـفاد الـصـ وفـلسـطـ وا
مـن مــعـــســـكـــر الـــدوحـــة من خالل رفع
اجلـاهزيـة التـامة وخـلق االنسـجام قبل
الــتــوجه إلى الــنــهــائــيـات. وتــابع في
2007 لم نكن مرشح للفوز باللقب
اآلسـيوي ولكن الفريق دخل مجموعته

االولى بـقـوة بعـد الـتعـادل مع أصـحاب
االرض مــنـتــخب تـايــلـنــد والـفــوز عـلى
مـنتخب أستراليـا بثالثة أهداف لهدف
والـفـريق أخذ الـثقـة الـكامـلة فـيـما بـعد
لـتـحـقـيق الـلـقـــــب ألول مـرة في تـاريخ
نـتـخب البد ـنـتخـب العـراقي. وهـذا ا ا

مـن دعــــمه والـــــوقــــوف خـــــلــــفـــــهم في
الـــنــهـــائــيـــات وتــرك كـل شيء يــخص
ـــــــنتخب ألننا االن في مهمة وطنية ا
يـجب دعم العبـينـا ومنـتخـبنـا لتـحقيق
طـــــــموحـاتنـا بالـوصول بـعـــــــيداً في

النهائيات.
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يـتوجه الـيـوم اخلمـيس الـثالث من
كــانــون ثــاني احلــالي مــنـتــخــبــنـا
الوطني الى دولة االمارات العربية
قرر للـمشاركـة ببطـولة ا اسيـا ا
قبل   بلقاء لها ان تنطلق السبت ا
 االفـــــتـــــتــــاح  بـــــ االمـــــارات مع
البحرين وسيلـعب منتخبنا ضمن
اجملـــمــوعــة الـــرابــعــة الـــتي تــضم
مـنـتـخبـات فـيـتنـام وايـران والـيمن
عــــــــلـى ان يــــــــخـــــــــوض اولى

مــبــاريـاته فـي مـواجــهـة
منتخب فيـتنام الثالثاء
ـنـتخب الـقادم وكـان ا
قــدانـهى اخــر مـفـردات
حتـــــــضــــــــيـــــــراتـه في
مــعــســـكــره بــالــدوحــة

خــــاض خالله
مـبــاراتـ
تـــــغـــــلب
فـــــــــــــــــي
االولـــــى
عـــــــــــلـى
مـنـتخب
الــصـ

VF _« UL¼ ÕU²² ù« Uð«—U³  ∫g²O½UðU
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

لــفـت مــدرب مــنــتـخـب الــعــراق األول لــكــرة الــقـدم
الـسلـوفيـني سـتريـشـكو كـاتانـيـتش إلى أن أسود
الـرافــدين يــحـتــرم كــثـيــراً كل مــنـتــخــبـات الــقـارة
الصـفراء معـتبراً مـباراتي فـيتنـام واليمن في أ
آسـيـا اإلمارات 2019 األصـعب في مـشـوار أسود
الــرافـدين بـالــبـطـولـة. وشــدد كـاتـانــيـتش عـلى أن
مـنــتـخب الـعــراق جنح في حتـقـيق فــوز مـسـتـحق
عــلى نـظـيــره الـفـلــسـطـيـنـي بـهـدف دون رد وديـاً
مـنوهـاً بأن الـفلـسطـينـيـ لعـبوا بـأسلـوب دفاعي

باراة ما حال دون تسجيل أكثر من مغلق طوال ا
ــنــتــــــــخب الــعـــراق مــتــوقــعــاً أن يــلــعب هــدف 
مـنــتــــخــبــا فـيــتــنـام والــيـمـن بـذات األســـــــــلـوب

غلق. الدفاعي ا
وابـدى احتـرامه لـكل منـتـخبـات الـقارة اآلسـيـوية
وأن احلظ يـبـقى مـهـمـاً جـداً في فـوز أي مـنـتـخب
ومنها العـراق بكأس القارة الـصفراء مشدداً على
أن أســود الـرافــدين ال يــعـتــمـد عــلى العب أو جنم
بـعيـنه وهـو لـيس منـتـخب الـنجـم األوحد مـبـدياً

ثقته العالية بقدرات جميع العبيه.

وعن إمــكـانـيـة فـوز مــنـتـخب الـعــراق بـلـقب آسـيـا
للمرة الثـانية في تاريخه شـدد كاتانيتش على أن
اجلمـيع سوف يـبـذلون قـصارى جـهودهم من أجل
حتـقــيق هـذا الـهـدف الـكـبــيـر ولـكن بـلـوغ الـهـدف
يــتــطـلـب عـوامل كــثــيـرة مــنــهـا احلـظ وردة فـعل
ـبــاريــات خـصــوصــاً الـشــبـاب الالعــبــ خالل ا
وكــيـفــيـة الــتـعــامل مع ضــغـوط الــبـطــولـة. وشـدد
كاتـانـيتش عـلى أنه يتـوجب عـلى منـتخب الـعراق
الـلـعـب من الـقـلب وبـروح الـفــريق الـواحـد لـبـلـوغ

باريات. نشودة في جميع ا األهداف ا

شرفي الرياضة جانب من الدوري التدريبية 


