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ـصلـحة مـنتـخبـنا لـكن احلديث
كـان عن االنـتــقـال لـلــدور الـقـادم
بـعـدما حـصـدنـا النـقـاط  الثالث
وخــــــروج الـالعـــــــبـــــــ من دون
إصابـات وبحالـة معـنوية عـالية
وانــهــوا الـلــقــاء من حـيث االداء
ـــدرب والـــنـــتـــيــــجـــة   ورؤيـــة ا
لالمـــور بـــشــــكل افـــضل لـــوضع
االمــور في نـصـابــهـا خالل لـقـاء
ــــثل الــــتــــحـــدي ايـــران الــــذي 
ـدرب عـلى لـلــمـنـتــخب ويـضـع ا
احملك في كــيــفــيــة ادارة الــلــقـاء
واهــمـيــة الــتـفــوق الن غــيـر ذلك
ســــيــــصـــعـب االمـــور فـي الـــدور
الـقـادم كــمـا يـعـلـم اجلـمـيع لـذي
يــــــامـل ان  يـــــواصـل الــــــفــــــريق
مـــــــــشــــــــــواره من دون تــــــــــوقف
وتـظـهــر قـيـمـة الــفـــــــــــوز عـلى
الــيــمن اضــعـف فــرق الــبــطــولـة

الــفــاعـلــيـة الــهــجـومــيـة ورغــبـة
تــــســـجــــيل الــــعـــدد االكــــبـــر من
االهداف   السباب معروفة والن
اخلروج بنتيجة  كبيرة   يجعل
االمـور في الـوضع االفـضل قـبل
ان  يتمكـن  الفريق منـالتسجيل
د  91عــبـــر هــدف الـــبــديل عالء
عــــبــــاس   الـــــذي يــــســــجل اول
ــنــتـــخب ويــظــهــر أهــدافـه مع ا
مـكـسبـا  كـبـيرا لـلـمنـتـخب الذي
ــــهــــاجم يـــــعــــاني مـن الالعـب ا
ولــوانه في الـبـدايــة لـكـنه وضع
إقدامه في بدايـة الطريق  ومهم
ــنـــتــخـب   تــقــد ان يـــشــهـــد ا
وجــــــــوه واعـــــــــدة  فــــــــضـال عن
ــطــلــوب في احملــفل الــظــهــور ا
ــدرب االســـيــوي والن مـــهــمـــة ا
ستقبلـية تتجه نحو الوصول ا
 الـى نـــهــائـــيـــات كـــاس الــعـــالم
ـقـبلـة ومهـم ان تاتي تـولـيفـية ا
الفـريق عـلى  التـشكـيل  احلالي
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وكــاد  فــريق الــيــمن ان يــقــلص
الــفـارق  د 93 من كــرةمــلـعــوبـة
من جـهــة الـيــسـار فـي طـريــقـهـا
لـلمـرمى  قـبل ان يـقطـعـها جالل
حسن وقـبلهـا تسديـدة قوية من
جهـة اليمـ ردها  جالل بـعدما
سمحنـا للفريق االخـر ان يتغير
من حـيث قـطع الـكـرات  واغالق
مــنــطـقــته بــشــكل مــخـتــلف  عن
الــشـــوط  االول  ولــعـب  افــضل
من الـشوط االول عـلى  مسـتوى
قـدرات عنـاصـره ولو الـكل يـعلم
بـاراة هي حتصـيل حاصل ان ا
 قيـاسا للفـوارق الكبـيرة وليس
لـديه حلـول تـمكـنه  من اخلروج
بــاقل اإلضــرار وهــو  مــاحــصل
بعـدما  واجه مـنافس قـوي  قدم
شـوطـ مـختـلـفـ  منـهـا يـعود
ضــعف لـيــاقــة بــعض الالعــبـ
والـــتــراجـع الــغـــيــر مـــبــرر ولــو
استمر  على نفس األداء  خلرج
بـنتـيـجة اكـبر  لـكـنه حقق االهم
هــــو الـــصـــعــــود الى الـــدور 16
ـشاركة  التي الهدف االول من ا
زادت من اهـــــتـــــمــــام الـــــشــــارع
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 الكل هـنا في الـعراق والـشارقة
كــانـوا فـي سـعــادة كــامـلــة بــعـد
الـنـتـيـجـة  رغم الـتـوقـعـات التي
ســـبـــقت الـــلــقـــاء والــتـي صــبت

الــشـــوط االول تــوقع ان يـــنــهي
بـاراة بـنتـيـجة كـبـيرة الـعـراق ا
قـــبـل ان يـــتـــراخى في الـــشـــوط
الـثــاني وانـحــسـر االداء بــشـكل
غــــريب وكــــأنه  ضــــمـن الــــفـــوز
بنـتيجـة الهدفـ  حتى حصـلنا
عـــلى ركــلـــة ركــنــيـــة واحــدة مــا
د الهجومي يعكس  انخفاض ا
 الـذي ظهـر به في الـشوط االول
كما   تاخـر في السجيل وزيادة
عــدد األهــداف   وواصل الــلـعب
عبـر محـاوالت لم تكـتمل  ومرت
دقــائق الــشـوط الــثـاني من دون
تــغـيــر بــعــدمــا افــتـقــد فــريــقــنـا
ــســـتـــوى احلــصـــة االولى  في
االحـــتــفـــاظ بــالـــكــرة ولـــعب في
حــدود الـنـتـيـجـة لـكـنه لم يـدخل
بـشـكل هـجـومـي كـمـا كـان عـلـيه
فـي الـــــــــــوقـت االول  وتــــــــــوغـل
الـالعــبـــ في مــنـــطــقــة الـــيــمن
لـكنـهم فظـلوا تـمريـر الكـرة على
الـتسـديد  فـيمـا ظهـرت واضحة
مـــحـــاوالت  قـــطع الـــكـــرات  عن
العـبي الـيمن بـشـكل أفـضل هذه
ـرة وتـمــكـنـوا من نــقـلـهـا  الى ا
مـنطـقتـنا لـكنـها  افـتقـد للـنهـاية
ـــهــاري لـــعـــدم وجــود الـالعب ا
ولــــــظــــــروف اعــــــداد الــــــفــــــريق
ــشـاركـة ومـشــاكـله االكــبـر من ا
ــســـتــوى الــعــام وبــ وفــارق ا
الالعــبــ والـــدوري والــنــتــائج
السـابقة وحالـة الفريـق احلالية
كـلـها تـقف الى جـانب منـتـخبـنا
الذي لم يـستغـلها كـما يجب في
احلــــصــــة االخـــرى  وان يــــقـــدم
ردود الذي كان عليه في بداية ا
الـلـقـاء والـتـوقـعـات الـتي تـصب
ـهـمة ـصـلـحـته في ان  يـنـهي ا
بفارق اكـبر من االهداف  بـعدما
بـــقي مـــحــــافـــظـــا عـــلى تـــقـــدمه
بالـهدف  مفـوتا فرصـة توسيع
الـــفـــارق ويـــبــدو انـه اســتـــخف
ــقـــابل  ولم يـــلــعب بـــالــطـــرف ا
بنـفس جديـة الشـوط االول  قبل
الــتـراجع الــغـيــر مــسـوغ وغــيـر
مـــفــهــوم ويــبـــدو خــروج هــمــام
طـارق وحــســ  عــلي اثــر عـلى
مــواصـلــة الـســيــطـرة الــتي كـاد
ان يــضـيف فـريــقـنـا  هـدف اخـر
عــنـــدمــا ارتـــطــمت كـــرة مــهـــنــد
بــالـــعــمــود وارتـــدت مــرتــ في
مـنطـقـة الهـدف لـكن دون جدوى
قبل ان  يـتراجع العـامل البدني
عــنـــد اغــلب عـــنــاصـــرنــا وقـــلــة

االخيرة من  تصفيات اجملموعة
ـــنـــتـــخب اداءا بـــعــــدمـــا جنح ا
ونتيجة وكان عند رغبة الشارع
الـذي اســتـقـبل الــفـوز بــارتـيـاح
كـبـيــر عـنـدمـا تـوجـه الـكـثـيـرون
وهم يـطـلـون من سـياراتـهم  في
الـــشــوارع ويــطــلــقــون الــعــنــان
لفرحـتهم   احتفـاال بالفوز الذي
مـثل بـروفة مـهـمـة قبل مـواجـهة
حـسم صــدارة اجملـمــوعـة  عــبـر
ــــقـــبـل. وســـجل لـــقــــاء ايـــران ا
الهدف االول مهندعلي د 11قبل
ان  يـــعــــززه  بــــشـــار رسن د19
فيما اضـاف البديل عالء عباس
الـــهـــدف الـــثـــالث د 91من وقت
ـباراة الـتي بـدائهـا  منـتـخبـنا ا
بـــشـــكل  هـــجـــومي بـــحـــثـــا عن
الـــهـــدف االول وهـــو مــا حتـــقق
ســـــــــريـع بــــــــعـــــــــد مــــــــرور  11
ـهـنـد الذي ـيـز  دبـجـهـدفـردي 
تـالعب واخـــــــتــــــرق دفــــــاعــــــات
نافس قبل ان يـسدد كرة قوية ا
هزت الشباك ما اعطي األريحية
 والـسـيطـرة الـواضـحـة  قبل ان
تــضـيع فـرصـة تـسـجـيل الـهـدف
الـثــاني بــسـبب الــتـســرع وعـدم
الـتــركـيـز  ولم يــنـتـظــر العـبـونـا
كـثـيــرا حـتى تـمــكن بـشـار رسن
من تسـجيل الهـدف الثاني د19
وكــــان االفـــضـل بـــشــــكل واضح
وكان بـامكـان الفـريق زيادة غـلة
األهداف  عندما فرض السيطرة
وخــلق الـفـرص احلـقـيـقـيـة عـلى
ــرمى االخــر واســتـحــوذ عــلى ا
الكرة  بـشكل كبيـر وامام فرصة
زيــــــادة عـــــــدد األهــــــداف امــــــام
اخلطورة الـتي شكلـها الالعب
ــلــعب الــيــمن الـذي واالنــتـقــال 
ظـهـر مـفـكـكـا وبـقي فـي عـزلة  و
بـدفـاع افــتـقـد لـلـتــنـظـيم وشـهـد
الفـريق برمـته تـراجعـا  حملاولة
احلــد من تــلــقي  اهــداف اخـرى
الـفـرصة الـتي لم يـتـعامل مـعـها
ـا يشـكله العـبونـا كـما مـطلـوب 
ذلك من أهــمــيــة عــلى مــســتـوى
مـــنــافـــســة صـــدارة اجملــمـــوعــة
والـظـهـور الـقـوي وعـكس الـقوة
الـــهــجـــومــيــة ومـــر الــوقت دون
تـغــيـر قـبل  ان يــنـتــهي الـشـوط
ـصـلـحـة فـريـقـنـا بـهـدف االول 
دون رد بــــعـــدمـــا شــــهـــد  وقـــته
مـــحــاولــة  وحـــيــدة لــلـــيــمن من
ضــــربــــة راس  مـــرت مـن  فـــوق
الــــعـــــارضــــة د 16ومـن شـــــهــــد
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تـاهل  مــنـتــخـبــنـا الــوطـني الى
الدور16 اثر فوزه عـلى منتخب
الـيـمن الـشقـيق بـثالثـيـة نظـيـفة
في الـــلـــقـــاء الـــذي جـــرى  امس
االول على مـلعب نـادي الشـارقة
ضــمن تــصــفــيــات اجملــمــوعـات
حـيث اجملــمـوعــة  الـرابــعـة  من
ــتــواصــلـة بــطــولــة ا اسـيــا ا
بدولة اإلمـارات العربيـة  محققا
الــفــوز الــثــاني  تــوالــيــا رافــعـا
رصـيـد نقـاطه الى ست مـشـاركا
ــــنــــتـــــخب االيـــــراني صــــدارة ا
اجملـمـوعـة   الذي يـتـفـدم بـفارق
االهــداف ويــبــقى حــسم مــوقف
صـدارة اجملـموعـة  عـلى نتـيـجة
ـقبلة ـنتخـب األربعاء ا لقاء  ا
الــذي ســـيـــقــام عـــنـــد الــســـاعــة
ــلـعب نـادي الـســابـعـة مــسـاء 
ـدينة دبي فـيمـا يحتل النـصر 
ــركــز ــنــتــخب الــفــيــتــنــامي ا ا
الــــــثـــــــالـث والــــــيـــــــمن الـــــــرابع
ركز الثالث وسينافسـان  على ا
عـــلى امل   حـــصـــول احــدهـــمــا
فـــرصــــة  الـــبــــقـــاء  وقــــديالعب
منتخب االردن في الدور 16 في
وقـت  ســـــــيـالعب مـــــــتـــــــصــــــدر
اجملموعة الـرابعة   افضل ثالث
من اجملـــمــــوعـــات  اخلــــامـــســـة
والــســادســة والــسـابــعــة فــيــمـا
يـواجه ثانـي اجملمـوعـة الرابـعة
اول اجملـمــوعــة اخلـامــســة وقـد

يصطدم بالسعودية. 
 VFK « WI¹dÞ 

لـعب مـنـتـخـبـنـا بـطـريـقة 1\5\4
ومــــــثــــــله كـل من جـالل حــــــسن
ــرمى وعـلـي عـدنـان حلــراسـة  ا
واحـمـدابراهـيم ورابـ سـوالقة
وعـالء مـهـاوي لــلـدفــاع  وهـمـام
طـارق (امــجـد عـطـوان ) وبـشـار
رسـن وحـــســـ عـــلي (مـــحـــمـــد
داود) ووصــفــاء هــادي واحــمــد
يـــاســ لــلــوسط  ومـــهــنــدعــلي
(عالء عــبـاس) .وكـان  بـاالمـكـان
ــــا كـــان من حتــــقـــيـق افـــضل 
حــيـث الــنـــتـــيــجـــة  والالعـــبــ
يـــــدركـــــون اهـــــمـــــيـــــة ذلـك وفي
حــســـابــات صــدارة اجملـــمــوعــة
وجتــــنب مـــشـــاكـل مـــواجـــهـــات
ـقـبل الــفـرق الـقـويـة في الـدور ا
ولــو االمـور الزالـت قـائــمـة امـام
ـــوقف ــــنـــتـــخـب في حـــسـم  ا ا
وحتـقـيق اول اهـداف مـشـاركـته
عـلـى حـسـاب ايـران في اجلـولـة
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ـنـتخب الـيمـني يان كـوتشـيان أن الـفـوارق كبـيرة بـ الالعب العـراقي ونظـيره أكـد مدرب ا
الـيـمـني مـبـيـنـاً ان االول يـحـتـرف في اوروبـا واالخـيـر ال يـلـعب اسـاسـاً في انـديـة السـيـمـا
الالعب احمللي.وقـال كوتشـيان في تصـريح صحـفي عندمـا تعيـد ارتكاب بـعض األخطاء من
باراة الثانـية وعلى بطولـة في مستوى كأس آسـيا أمام فرق مثل إيران بـاراة األولى في ا ا
ـباراة.واوضح أن "مـنـتخب الـعـراق سجل والـعـراق فإنه ال تـوجـد لديـك فرصـة بـالفـوز في ا
ـبـاراة ولـكن األهـداف الـثالثـة كـانت كـثـيرة أهدافـاً سـريـعـة بـذلـنـا مـا بـوسـعنـا لـلـعـودة في ا
علـيـنـا.واخـتـتم حـديـثه بـالقـول: مـعـظم العـبي فـريـقي ال يـلعـبـون في أنـديـة خـاصـة الالعـب

احمللي وبالتالي فإن الفوارق كبيرة بينهم وب العبي إيران والعراق احملترف في أوروبا.
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كل مبـاراة نخـوضهـا ونأمل بأن
نــحـقق نــتــيـجــة ايـجــابـيــة أمـام
الــعـراق".وكـان أزمــون قـد سـجل
هـدفـي إيـران في مــبــاراة الــيـوم
أمـام فيـتنام لـيسـاعد فـريقه في
ــقــبل.وســيـواجه بــلـوغ الــدور ا
ــــنـــتـــخـب الـــوطـــنـي نـــظـــيـــره ا
االيـراني عـلى اسـتـاد آل مـكـتوم
بـــنـــادي الـــنــــصـــرفي الـــســـاعـــة
السابـعة من مسـاء يوم االربعاء
ــقــبل.ومـن جــانــبه اكــد مــدرب ا
ـنــتـخب الــوطـني ســتـريــشـكـو ا
كــاتــانــيـــتش أنه يــفــكــر في دور

الـ 16من بطولة كأس آسيا اكثر
ـقـبــلـة امـام من مـبــاراة فـريـقـه ا
إيــران فـي اجلــولـة االخــيــرة من

دور اجملموعات بالبطولة.
ــؤتــمـر وقــال كــاتــانــيــتش فـي ا
الــصــحــفـي الــذي عــقب مــبــاراة
ــــنــــتــــخب ن إن "ا الــــعــــراق و
الوطـني قدم مبـاراة كبيـرة وكنا
نـسـتـحق الـفـوز والـتـأهـل لـلدور
ــــقـــبـل ونـــحن ســــعـــداء لألداء ا
ُـــــقـــــدم الـــــيـــــوم ونـــــأمل أن ا
نــــواصل هــــذا الـــعــــمل في

اللقاءات القادمة".
واوضح كــاتـــانـــيــتش
شــاهــدت لـقــاء الــيـمن
وايـــران وشــــخـــصت
بعض نـقاط الـضعف
لـــــــــدى األخـــــــــيـــــــــر
وســـــنـــــعـــــمـل عـــــلى
اسـتـغاللـهـا من اجل
حتــــــقــــــيـق الــــــفـــــوز
وانــــــتـــــزاع صـــــدارة
افــــكـــر اجملــــمــــوعــــة 
بــالـدور الـثــاني أكـثـر
ـقبل أمام من اللـقاء ا

نتخب االيراني". ا
واخـــــتــــــتم حــــــديـــــثه
ســنـــعــمـــد إلى إراحــة
بــــــــعـض الـالعــــــــبــــــــ

اجملــــهـــديـن في الـــلــــقـــاء
ــقـبل وإشــراك آخـرين لم ا
تـــتــاح لـــهم فـــرصـــة خــوض
مـــواجـــهــــــــــتي فـــيـــتـــــــــنـــام

واليمن .
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نتخبنا الوطني على منتخب اليمن بثالثية نظيفة ستحق الثاني  ٥.الفوز ا
في منافسات اجملموعة الرابعة لبطولة ا اسيا لكرة القدم التي تقام في
منح وسـائل االعالم العـربية تـحدة  االونة في مالعب االمـارات العـربيـة ا
ورفع اسـهم اسود واالسيـويـة ذريـعـة االشادة بـعـدد من العـبي مـنتـخـبـنا 
ـركز متقدم في الـبطولة .. نعم الـفوز على اليمن كان الرافدين في الفوز 
ا بـعدد اكـبر  ولكن االداء هو متـوقعـا لـيس بثـالثة اهـداف وحسب  وا

وقف ..  الذي كان محل امتحان .. الترقب كان سيد ا
هل سـيـحــرر كـاتـانـيــتش كـامل قــدرات العـبي الـعــراق ام انه سـيـركن من
ـهـضـومـة    من زاويـا انـتـخـاب الـتـشـكـيـلـة   جـديـد الى خـيـاراته غـيـر ا
وتـوظيـف امـكـانات الـالعـب  واخـتـيـار طـــــــريـقـة الـلـعب الــتي تـتـفق مع
مؤهالت العـبـــــي العراق .. 1-4-1-4 اخليـار الذي جلـأ اليه كـاتانـيتش
من االعـتــمـاد عـلى ـدرب  اوضح مـدى تــردد هـذا ا مـجـددا امــام الـيـمن 
وعدم قبـوله  بالـرأي االخر الـذي ينصـحه باعـتــــــماد اللعب الـهجومي   
ستـراتيــــــــجيـة هجـوميــــــــة مـستـــثمـرا قدرات العــــــبيه .. الـتــــــكـتيك
ودفاعي (1-4-1-4) الذي تـطور احيـانا الى (3-3-4) كان غيـر منـظماً 
نافس الطابع احيانـا .. خط الدفاع لم يختـبر لتواضع خبـرات ومهارات ا

اليمني .. 
او اداء خط الــوسط لم يــكن مــهــيـأً لــصــنــاعـة هــجــمــات كـثــيــرة ومــؤثـرة 
الواجـبـات الـهـجـوميـة عـلى الـنـحـو الذي يـنـسـجم مع خـبـرات بـشار رسن
وراينا كيف ان وهمام طـارق واحمد يـاس وحسـ علي وامجـد عطوان 
ـطـلـوب من زمالئه في خط الـوسط مـهـنـد عـلي كـان يـفـتـقـد الى االسـنـاد ا
فـهـو فـاز بـالـكـرة الـتي سـجل مـنـهـا وهـدفه يـلـخص هـذا الـكالم  احـيـانا 
ثم راوغ مدافـعـ اخرين دافـع الـيمـني  بـعـد التـحـام نـاجح مـع ا الـهدف
ـرمى وسـجل الـهدف االول .. هـدف بـشار رسن وسدد الـكـرة بقـوة الى ا
ولكن اداء هذا الواجب يعني ان العب الوسط ادى واجبا هجوميا بنجاح 
وهذه ثغرة عجيبة جداً نهجا في اطار تكتيك متفق عليه مسبقاً  لم يكن 
وعلى لـسان اكـثر من مـحلل يثـير تـساؤالً تكـرر في غـير وسيـلة اعـالمية 

رياضي .. 
التـساؤل هـو ماذا كـان يفـعل كاتـانـيتش في الـشهـور االربعـة التي سـبقت
ـبـاراتـ الـودت ـاذا لم يـتم تـثـبـيت الـتـشـكـيـلـة في ا انـطالق الـبـطـولـة .. 
ليـتم او حـتى في مـبـاراتي فـيـتـنـام والـيـمن  االخـيـريتـ عـلـى اقل تـقـدير 
وينسجم االداء مع مؤهالت الالعب طلوب  هضم الواجبات على النحو ا
خاصـة ان الفوز ـدرب كاتـانيتش  .. مباراة ايـران امتـحان مهـم لقدرات ا
ويسـهل مـهـمة مـنـتخـبـنا الـوطـني من جـهة مـواجـهة ـركز االول  نـحـنا ا

منتخب غير قوي في ثمن نهائي البطولة .. 
وهذه حـقـيـقـة سـاطـعة نـتـخب االيـراني خـصم قوي  ا
ولكـن ما هـو مـؤكـد ان مـنـتـخـبـنـا مؤهل كالـشـمس 
لتـقد وحتـقـيق االفضل (اذا) اسـتـثمـر كـاتانـيتش

طلوب . امكانات الالعب على النحو ا
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نتخب العراقي الى الدور الثاني أل آسيا q¼Qð∫ اجلماهير العراقية تفرح لتأهل ا
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أكـــد مـــهـــاجـم مـــنـــتـــخب ايـــران
ســـــردار أزمـــــون الـــــســـــبت أن
مـنتـخب بالده اليـفكـر بالـثأر من
الـعـراق في مــواجـهـة الــفـريـقـ
ـقـبـلـة في اجلـولـة الـثـالـثـة من ا
دور اجملــمــوعــات بــكــأس آســيـا

 2019باالمارات.
وقال أزمون في تصريح للموقع
الــــرســــمي لالحتــــاد االســــيـــوي
وتـرجـمــته الـسـومــريـة نـيـوز إن
ـنتـخب االيرانـي قدموا "العبي ا
مباراة رائعة أمـام فيتنام وال بد

ان اثــني عــلــيــهم بــعــد نــتــيــجـة
مباراة اليوم".

واوضـح أن "تــســجــيل االهــداف
اليــهـمــني بـقــدر مـايــهـمــني فـوز
ـباريات نـتخب االيراني في ا ا
شــخـصـيـاً اُفــضل تـتـويج ايـران
بـلــقب كـأس آسـيـا عـلى ان افـوز

بلقب الهداف في البطولة".
ـــنــتــخب واضــاف أزمــون أن "ا
االيـــراني اليـــفــــكـــر بـــالـــثـــأر من
ــقـــبــلــة ــبـــاراة ا الـــعــراق فـي ا
نـتخب طـالبـنا بـتقد فمـدرب ا
اداء جـيـد والـتـفـكـيـر بـالـفوز في

ـــشـــاركــة لالن في ظـل ظـــروف ا
ـعروفـة للـجمـيع لكن عـليـنا ان ا
ـــــــــــشــــاركــــة  واين نــــحــــيي  ا

ستنتهي . 
الـفـوز حـقق اخلـطـوة االولى في
االنـتــقـال لــدور الـثـمــانـيــة  بـعـد
نـتيـجـت ايـجابـيـت   ظـهر في
االخـرى بـشــكل افـضل من حـيث
التشكيل وطريقة اللعب وتعامل
ـــهــمــة ـــدرب مع الــعـــنــاصــر ا ا
عندما غيـر الالعب همام طارق
 وحــســـ عـــلـي ومــهـــنـــد عـــلي
ضــــمن اجــــراءات االحـــتــــرازيـــة
خلـوض مبـاراة ايـران احلاسـمة
ــــــبــــــاراة  واالداء . شـــــــكــــــلـت ا
والـنـتــيـجـة بـروفه نــاجـحـة قـبل
مـــــواجــــهــــة ايـــــران احــــد ابــــرز
ـــرشـــحـــ لـــلـــقب الـــبـــطـــولــة ا
للمنافسة على صدارة اجملموعة

واهــمــيــة ذلـك عــلى مــواجــهــات
الدور 16كـمـا مـوضح هـنـا والن
الـفــارق سـيـكــون كـبـيــرا عـنـدمـا
تــتــصــدر وتــواجه  احــد افــضل
الـثوالث وتـخـرج ثانـيـا وتواجه
مــتـصــدر اجملـمــوعــة اخلـامــسـة
حـيث تـظهـر الـسعـوديـة االفضل
بـعـد فـوزهـا علـى لبـنـان بـهـدف
وقـبـلـهـا عـلى  كـوريـا الـشـمـالـية
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة وهــو االخـر
ـرشح الــقـوي لـلــقب الـبــطـولـة ا
وعـــلـــيـــنـــا جتــنـب احلـــســـابــات
ـعـقدة   والـلـعب بـشعـار الـفوز ا
بـعـدمــا تـدارك الـفــريق االخـطـاء
ـكن في الـلــقــاء الـثــاني ولــو ال
الــتــعـويـل عــلى مــا حـصـل امـام
اضـــعف فــرق الـــبــطـــولــة  والنه
التوجد اوجه مقارنه ب  ايران
والــيـمن في كل شـيء  وان فـزنـا

ولـعــبــنـا وقــدمــنـا لــكن كل شيء
سيتغير في لقاء االربعاء القادم
ــتــصــدر  االســتــثـــنــائي امــام  ا
والقوي ايران  وانهاء  مباريات
اجملـــمـــوعـــة بــــافـــضل طـــريـــقـــة
وعــنـدهــا ســيــكـون احلــديث عن
اشـــيــــاء اكـــبـــر   والى أي مـــدى
ـنتخب ونقـطة بعيـدة  سيصل ا
البل احلــــــديـث ســـــيــــــكــــــون عن
احلــصـــول عــلى الـــلــقب . وكــان
مـــنـــتــخـب ايــران قـــد تــمـــكن من
حتــقــيق الــفــوز عــلى   فــيــتــنـام
بـهـدفـ  دون رد لـيـرفع رصـيـدا
هـــــدافـه الى ســـــبـــــعـــــة اهـــــداف

وبشباك نظيفة.
 كــــــمـــــا يــــــتـــــصـــــدر  الـالعـــــب
اإليــــــرانـي ســــــــــــــردار ازمـــــون
صــــدارة الـــهـــدافـــ بـــــــــثالثـــة

اهداف .
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الــرافـــــــــدين تـقـــــــــد مـبـاراة
أفضـــــــل أمـام إيران لـكي يثبت
أنـه يــــــســـــــيــــــر فـي االجتـــــــــــاه

الصحيح.
وأشـــار إلى أن االســـــــــــتـــقــرار
ــــنـح الــــفــــريـق ارتــــفــــــــــاعــــا
تــصـاعـديـا عــلى مـسـتـوى األداء
نتخب وبالتـــــــالي ننتظر من ا
مـــــبــــاريـــــات أفـــــضل في األدوار
ــــقـــبــــلـــة ونــــتـــمــــنى أن نـــرى ا
مـــــــنـــــــتــــــخـــــــبــــــنـــــــا في األدوار

الــــنــــهـــــــــــائــــيــــة من
البطولة.

يشار إلى أن مـنتخب
الـــــــعـــــــراق هـــــــــــــزم
الـــيـــمـن بـــثـــــالثـــيـــة
نـــــظـــــــــــــيـــــفـــــة  في
مـبــاراته الـثـانــــــــيـة
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور
اجملــــــمــــــوعــــــــــــات
وضـــمن التأهل إلى

الدور الثاني.
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أكــد مــدرب نــادي نــفط الــوسط
راضي شنـيـشل أن أداء منـتخب
الـعـراق في بــطـولـة كــأس آسـيـا
الـتي تـسـتـضـيـفـهـا اإلمارات في

تصاعد.
وقـال شــنـيـشـل في تـصــريـحـات
صــحـــفـــيــة  إن مـــبـــاراة الـــيــمن
كـشــفت عن تـصـاعـد نــــــــــسـبي
عـلـى مـســتــوى أداء الـــــــــفـريق
وهــــــنــــــاك تـــــــطــــــور مـن حــــــيث

االسـتــــــــــحـواذ وخـلق الـفـرص
ــــرمى واســــتــــعـــــــــــادة عــــلى ا

الكرة.
واستـدرك لكن عـليـنا أن نـتوقف
عـــنـــد نـــقــــطـــة مـــهـــمـــة وهي أن
نتخب واجه أضعف فريق في ا

البطولة .
وأوضح أن منـتخب الـيمن فـقير
كن أن نحكم فنيـا وبالتـالي ال 
عـلى مـستـوى مـنـتخـــــــــبـنا من
خاللـه الفــتـا إلـى أن عـلـى أسـود

راضي شنيشل

وتمر الصحفي للمنتخب الوطني بكرة القدم جانب من ا


