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من بــــــــ األهـــــــداف الـ 855 وهـي
مـجـمـوع األهـداف الـتي سـجـلت في
نـهـائــيـات كــأس آسـيـا مــجـتــمـعـة 
هـنـاك ســبـعــة عـشــر هـدفـاً ســجـلت
أي تــلـك الــتي بـــنــيـــران صــديـــقـــة 
ســجـلــهــا العب في مـرمـى مـنــتـخب

بالده بطريق اخلطأ .
و هــنـاك سـتـة عـشــر العـبـاً سـجـلـوا
ــنــافس  وحــده أهـــدافــاً لــصــالح ا
دافع اإلماراتي ولـيد عباس  وقع ا
باحملظور مرت  فسجل هدف في
مـرمـى مـنـتـخب بالده فـي الـنـسـخـة
اخلــامـســة عــشـرة في قــطـر 2011 
ـصـلــحـة الـعـراق الـتي فـازت األول 
بــهــذا الــهــدف  والـــثــاني لــصــالح
إيـــــران الــــتـي فــــازت بـــــثالثـــــيــــة 
ــــبــــاراتــــان ضــــمـن مــــبــــاريـــات وا

اجملموعة الرابعة .
من ب الالعـب الـستـة عشـر هناك
تــســعـة العــبـ عــرب  أكــثـرهم من
دافع سوريـا بثالثـة العبـ أولهم ا
عبـد النافـع حمويـة لصـالح الكويت
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ــــدرب  عــــكـس الــــفــــاعــــلــــيـــة ا
الــهــجــومـيــة من خالل طــريــقـة
الــلــعب الــتي تــتــطــلب  اشـراك
اكــــثـــر مـن  مــــهـــاجـم  من اجل
اشـــغـــال دفـــاع ايــران الـــذي لم
تــهــتــز شــبــاكه لالن  واالبــقــاء
عـلى العبي الـوسط الـذي يضم
مــجـمــوعــة العــبـ مــحــتــرفـ
لـتـاثـيـرهم   الـقـوي في عـمـلـيـة
الـربـط والـعـمل الــتـكــتـيـكي مع

ظروف اللقاء
زادت نـــتـــيــجـــتي الـــفـــوز عــلى
فـــيــــتــــنـــام والــــيــــمن من ثــــقـــة
الالعب في خـوض لقاء اليوم
درب والالعب الذي سيضع ا
عـــلى  احملك واهـــمــيـــة خــوض

ــشـاركــة اذا مـا عـلـى اهـداف ا
اردنــــا االســـــتــــمــــرار فـــــيــــهــــا
والـــــتـــــطـــــلـع لالجنـــــاز الـــــذي
ســـيــكـــون قــريـب مــنـــا بــشــرط

تخطي عقبة ايران.
وفـي ظـل تـــــــــصــــــــــاعـــــــــد اداء
ـــنــــتـــخـب الـــذي يــــكـــون قـــد ا
تـــخـــلـص من الـــضـــغط  بـــعـــد
جتـاوز الــلــقـاء االول والــثـاني
قـــبـل ان يـــنـــهي حتـــضـــيـــراته
واجهة ايران ويامل ان يكون
في احلـــالــة الــطــبـــيــعــيــة وان
يـضـع في حــسـابــاته نــتــيــجـة
الـفـوز اخلـيـار الـوحـيـد اذا مـا
اراداالســــــــــتــــــــــمــــــــــرار  وسط
رور ـنـافـسـة   وا طـمـوحـات ا
للدور القـادم من حيث النتائج
والنقاط  فلن يواجه صعوبات
امـــام  حتــــقـــيـق الـــنــــتـــيــــجـــة
طـلـوبـة التـي تتـطـلب الـلعب ا
بـقــوة وتــركــيــز واالســتــحـواذ
عـــلى الـــكـــرة وخـــلق الـــفــرص
احلـــقـــيـــقـــة   والــضـــغط عـــلى
نافذ عبر حامل الكرة وغلق  ا
تــــنــــفــــيــــذ الـــواجــــبــــات لــــتي
ـدرب الـذي سبق سـيـحـددهـا ا
وصــرح بــعــد لــقـاء الــيــمن انه
ســيــلـعـب بــالـبــدالء ولـم يـفــهم
مــــعـــنى ذلـك  امـــام صـــعـــوبـــة
الـــلــــقـــاء الــــذي ســـيــــكـــون مع
ـــرشـــحـــ لــلـــقب احـــدابـــرز ا
الـبــطــولــة وقــدتــكـون لـه رؤيـة

اخـــــــرى  من

حـــــــيث
ـــنــتــخب مــواصـــلــة مــشــوار ا

بالبطولة  عبر دور الثمانية.
طلوب ما ا

اهـميـة معـاجلة اخـطاء الـدفاع
ـــبـــاراتــ الـــتي ظـــهــرت في ا
وســيـكـون تــاثـيـرهـا كــبـيـر في
ستوى الذي لقاء اليوم امام ا
ـنـتـخب االيـراني الـذي عـلـيه ا
تلك قـوة هجوميـة  دائما ما
 تـــســـجل اهـــدافـــا كـــمـــا عـــلى

حتـــضى بـــاهـــتـــمـــام الــشـــعب
ــنــشــغـل بــهــا من الــعــراقـي  ا
حلـــظـــة االنــتـــقـــال لـــلــدور 16
ويـــامل ان يـــحـــتـــوي الــفـــريق
االيــراني  ويــكـــرر ســيــنــاريــو
نتـيجة الـفوز  التي حـققها في
بطولة استراليا  بفارق ركالت
اجلزاء  بسبعة  اهداف مقابل
ست بـــعـــدمـــا انـــتـــهى الـــوقت
االـرسـمي بــتـعـالـدهـمـا بـثالثـة
اهــــداف ويــــحـــلـق في ســــمـــاء
الــــبــــطـــولــــة والــــوصــــول الى
ـتـلك فـرصـة ابـعـدنـقـطـة النه 
الــــلــــعـب والــــفـــــوزوالــــتــــقــــدم

شوار. وموصلة ا
 ويـدخل  الـفـريـقـان في ظروف
مــتــشــابـه ولــكل مــنــهــمــا ست
نقاط  ويـصب  فارق  االهداف
صـلحة  ايـران الذي يعـتبرها
مــبــاراة ثـــاريــة  النه خــرج من
الــــدور نـــفــــسـه  في بــــطــــولـــة
اسـترالـيا  2015عـندمـا خـسر
مـنا ويـشكل اول عـقبـةحقـيقـية
امــــامــــنــــا والــــذي ســــيــــلــــعب
بـافــضــلــيـة االهــداف ويــكــفـيه
التعادل  ليـستمر في الصدارة
ـهمـة  الـتي تـتـطـلب  مـنا في ا
اللـعب بـخـيـارالفـوز  عـبـر بذل

الـالعـــــبـــــ
لـكل اجلــهـود والـعــمل بـجـديـة
امـام مهـمة مـختـلفـة تمـاما عن
اللـقـاءين الـسابـقـ بعـدالـفوز
عـلى فيـتنام والـيمن الـلذين لم
يعدلهما ذكر  امام مهمة اليوم
الــــتـي هي مـن حتــــدد مــــســــار
الــــطــــريق مـن دون مــــطــــبــــات
ويــــــامل ان يــــــكـــــون جــــــمـــــيع
الالعـب في قـمـة مسـتويـاتهم
امام اللقـاء الصعب واالختبار
احلـقيـقي وتـاثـيـرات النـتـيـجة
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قبلة أمام إيران مهمة رغم تأهل الفريق إلى ثمن باراة ا أكد عضو احتاد الكرة العراقي كامل زغير أن ا
نهائي كأس آسيا.

ـبـاراة تـكمـن في نـقاطـهـا فـالـفـوز سـيـمـنـحـنـا صدارة وقـال زغـيـر في تـصريـحـات صـحـفـيـة ان أهـمـيـة ا
ـقـبـلـة من الـبـطـولـة ومـواجـهـة أحـد اجملـمـوعـة مـا يـعـني أن الـفـريق سـيـكـون مـسـاره أسـهل في األدوار ا
تأهـل من أفضل الـثوالث في ثمن الـنهائي. وأشـار إلى أنه يتوقع في حـال فوز العـراق على إيران أن ا
نتخب سيـصل إلى نصف النهـائي. يشار إلى أن منتـخب العراق سيـواجه إيران في دبي يوم األربعاء ا

قبل لتحديد هوية متصدر اجملموعة الرابعة. ا
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الـتي فـازت  1/3 في نـسـخـة 1984
والــثــاني حــســـان عــبــاس لــصــالح
الـيـابــان الـتي فـازت أيـضـاً  1/2في
ـدافع نـسـخة  1996 فـيـمـا سـجل ا
عـلي ديــاب الـهـدف األول لألردن في
شبـاك منـتخـبه  في نسـخة 2011 
باراة انتهت أردنية 1/2 علماً بأن ا
- كـذلـك سـجل العــبـ من اإلمـارات
ثالثة أهـداف عـكسـية  مـنهـا هدفي
ــدافع ولــيـد عــبــاس  وسـبــقه في ا
دافع بشير سعيد الذي سجل ذلك ا
لصالح الكويت التي فازت  2/3 في

نسخة 2004 .
 أمـا العــبـوا قـطـر فـسـجـلـوا هـدفـ
ـدافع عـكــســيــ أولـهــمــا ســجـلـه ا
مــبـارك عــنـبــر لـصـالـح سـوريـا 1/1
ـنـاسـبـة في نـسـخـة  1984وهـو بـا
أول هــــــدف عــــــكــــــسي فـي تــــــاريخ
الــبـــطــولــة  كـــمــا ســجـل ابــراهــيم
الـرميـحي لـصالـح الكـويت وانـتهت
ــبــاراة بـهــذا الـهــدف.كــذلك سـجل ا
العـبـوا إيــران هـدفـان عـكـسـيـان في
شــبـاك مــنـتـخــبـهـمــا  األول سـجـله

شاه بـاياني لـصالح السـعودية 
فـي نــصف نـــهــائي نـــســخــة 1984
وهــو هـــدف الـــتــعـــادل الــذي مـــهــد
ـــة مـــنــتـــخب بـالده بــركالت لــهـــز
الـتـرجـيح فيـمـا بـعـد  بيـنـمـا سجل
ــــدافع رحــــمن رضــــائـي الــــهـــدف ا
الـوحيـد ألوزبـكـستـان الـتي خـسرت
 2/1في دور اجملمـوعات في نـسخة

2007
- أيضاً الصـ لها هدفـان عكسيان
 األول سـجله فـان زهـاي في شـباك
مـنتـخبـه لصـالح اليـابـان في نصف
نهائي نسخة  2000وفازت اليابان
في طريقها للنهائي  2/3أما الهدف
ـدافع غـاو الـثــاني فـكـان صــاحـبه ا
ل  وسجله لصالح منتخب كوريا
الــشــمــالــيــة الــتي خــسـرت  2/1في
ـاضـيـة الـدور األول مـن الـنـسـخــة ا

2015
- بــدورهـم ســجل العــبــوا الــيــابـان
هــدفــ عــكــســيــ أيـضــاً لــصــالح
ــنـــافـــســ  األول ســـجــله قـــائــد ا
ـــنــــتــــخـب مــــوريـــوكــــا لــــصــــالح ا

UO «d²Ý≈ W−O²½ —«dJð vKŽ —œU Ë t U¹√ qC QÐ d1 UM³ ²M  

نتخب العراقي الفوز على نظيره االيراني ألحتالل صدارة اجملموعة u“∫ يسعى ا

االمـور التـقـبـل اال الـفـوز الـذي
هـمة سـيـكون نـقطـة الـتحـول ا
ـشـاركة ـنـعـطف في مـسـار  وا
ولن يـكــون ذلك  بـعـيــد بـعـدمـا
حتــسن االداء وزادت ثــقــــــــــة
الـالعـبـ  والـدعم الـذي تـلـقاه
من االنــصـــار مــيــدانـــيــا  وفي
ـدن الـعـراقـيـة يـقـفون جـمـيع ا
ـنـتـخب قــلـبـا وقــاـــــــلـبـا مـع ا
ــــطــــالب بــــتــــقــــد مــــبـــاراة ا
األســــــبــــــوع  واجملــــــمــــــوعــــــة
الهـــمـــــــــــيــــتـــهـــا الــــكـــبـــيـــرة
وتـــــاثــــيـــــراتـــــهـــــا عـــــلى واقع
ـــشــاركــة  الـــتي نـــــــــامل ان ا
ـــنـــتـــــــــخب يــبـــقى فـــيـــهــا  ا

للالخير.

ســــيـــــكـــــون  من بـــــ افــــضل
الـثـوالث   احملـفـز  الـكـبـير في
كن ـشـوار ولـو ال مـواصـلة ا
الـــتــــكـــهـن في االمــــور في ظل
الـتـطـور الــذي شـاهـدنـاه عـلى
اغــلب الـــفــرق خــصـــوصــا في
ـطــلـوب من جــولـة الــبـدايــة  ا
العـبـيـنا  خـوض الـلقـاء بـحذر
ـهمة غـاية في لصـعوبة كون ا
ـقـابل يـتـمـتع ـنـتـخب ا والن ا
ـواصـفـات  عـالـيـة من حـيث
الـلـيـاقــة والـسـرعـة  ومـوجـود
الالعب الـذين يلعـبون سوية
ـــتـــلك مـن فـــتـــرة بـــعــيـــدة  و
اخلــبــرة  وبــامــكــان العــبــيــنـا
ــبــاراة  بــقــوة  والن خــوض ا

الـــــلـــــقــــاء بـــــاقــــصـى درجــــات
طــمــوحــات  الـــفــوز  والــقــدرة
عـلى حتـقـيــقه  ويـجب  عـلـيـنـا
تكرار نتيجة الفوز في  نسخة

استراليا.
 ويـــقـــول  رئـــيس فـــرع احتــاد
الــكــرة في الــبــصـرة  اخلــبــيـر
سـامي نـاجي  يـعـدلـقـاء الـيوم
ــهم جــدا  الكــثــر من ســبب بــا
والفوز  سيكـون نقطة التحول
امــام الـفــريـقــ في حـســابـات
مـــــــواجـــــــهــــــات دور  الـــــــرابع
الــــنـــهـــائـي  عـــنـــدمــــا تـــصـــدر
اجملــمــوعــة وعــلــيك ان تــكــون
جـاهـزا لـتـجـد الـطـريق سـالـكة
في عـبـور الـطرف الـقـادم الذي

الـــســــعــــوديـــة فـي الـــدور األول من
نـسـخـة  2000 عـلــمـاً بـأن الــيـابـان

فازت 1/4.
أمــا الـهــدف الـثــاني فـكــان صـاحـبه
كــيـيــتـا سـوزوكـي وسـجـلـه لـصـالح
فــيــتـنــام في نــســخـة 2007 وفـازت

اليابان أيضاً 1/4
 *العب كــوري جــنــوبي واحــد وقع
في احملــظـور هــو بـارك جــ سـوب
الـذي سـجل هـدفـاً إليـران في شـبـاك
منتخب بالده في ربع نهائي نسخة
ــبــاراة الــرائــعــة  2004وانـــتــهت ا

إيرانية   4/3
وســـجل الـــتـــايـــلــنـــدي رانـــغـــســان
تشـايـتشـوك هدفـاً لصـالح البـحرين
في شبـاك منتـخب بالده  في الدور
األول من نـــســـخـــة  2004لـــتـــفـــوز

البحرين بهدف نظيف .
× آخــر األهـداف الــعـكــسـيـة ســجـله
دافع الـبحريـني محمـد حس في ا
شــبـاك مــنــتـخــبه لـصــالح اإلمـارات
الــــتي فــــازت  1/2في الــــنــــســــخـــة

األخيرة في أستراليا 2015.

نتخب جنم ا
الوطني
السابق

نشأت أكرم

ـهمـة الـتي سـتـعطي البـدايـة ا
احلــوافــزخلـوض لــقــاء الــيـوم
بـــقــــوة ومـــواصـــلــــة حتـــقـــيق
الــنـتـائج  اجلـيـدة  في اصـعب
اخــتــبــار لــلـمــدرب والـالعــبـ
والــــفــــريـق الــــذي نــــعم اثــــبت
ــنـــافـــســـة لــكـــنه قـــدراته فـي ا
سـيــكـون امـام  مــبـاراة خـطـرة
حتتاج الى التـعامل اجليد من
خـالل فــــــــكــــــــر
ـــــــــــــــــدرب ا
واداء
الالعـب
  فــــي ان
يــكــونــوا
عــــــــــــــلـى
ــــوعــــد ا
فـــــــــــــــــــي
مــــبـــاراة
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يسـعى منتخـبنا الـوطني لكرة
القـدم حسم صدارة مـجموعته
الـرابـعـة عنـدمـا يواجه نـظـيرة
االيـرانـي  الـيـوم االربـعـاء عـند
الـسـاعـة الــسـابـعـة مـسـاءا في
مــلــعب نــادي الــنــصــر  ضــمن
تـصــفـيـات ا اســيـا اجلـاريـة
في  دولــة  االمـارات الــعـربــيـة
في مباراة مهـمة النها ساحدد
بــطل اجملــمــوعــة  في نــفس
الوقت تقام مباراة فيتنام
والــــيـــمن فـي احلـــصـــول
عـــلى فـــرصـــة   انـــتـــقــال
احـــدهــمـــا لـــلـــدور االخــر

كافضل ثالث.
ـــنــتـــخـب بــافـــضل ـــر ا و
ــشــاكل ايــامه بــعــد جتــاوزا
الـفـنـيـة ومخـاوف الـلـقاء االول
ــــر بــــثـــقــــة من قــــبل ان 
ــــهــــمــــة الـــــثــــانــــيــــة ا
وســـــيــــكـــــون امــــام
االخــتــبـار االهم
مـع ايــــــــــران
واليــعــاني
مــــــــن أي
شــــــــــــيء
بــــــــعـــــــد
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عــــلي مــــهـــاجـم فـــريـق الـــشــــرطـــة
الـــعــراقـي فــرصـــة الــســـطــوع في

بطولة كأس آسيا باإلمارات.
ـتــوقـعـة من وفي ظل الـسـخــونـة ا
مــبــاراة الـغــد نــظـرا لــلــمـنــافــسـة
الشرسة والتاريخية ب الفريق

ــدربـ كـاتــانـيـتش يـتــعـ عـلى ا
والــبــرتــغــالي كــارلــوس كــيـروش
ـديـر الـفـني لـلـمـنـتـخب اإليـراني ا
ــبـاراة الـتي الـتــعـامل بــحـذر مع ا
جتـمـع بـ بـطـلـ سـابـقـ لـكأس

آسيا.
وسبق للمنتخب اإليراني التتويج
بالـلقب 3 مـرات سابـقـة فيـمـا توج
ــنــتــخب الــعــراقي بــالــلـقـب مـرة ا

واحدة في 2007. 
وقـال كـاتـانـيـتش: "أعـلم مـا تـعـنيه
واجـهـة بالـنسـبـة للـعراق... هـذه ا
ا ـبـاراة فحـسب وإ لن نـخوض ا

نرغب في الفوز بها".

وأشـار كــاتـانـيـتش  55عـامـا إلى
أنه ال يـبالـي بتـصـدر اجملمـوعة أو
ــــركــــز إنــــهــــاء الـــــدور األول في ا
الـثاني كـمـا أنه ال يفـكـر كثـيرا في
نـافس الـذي سـيلـتـقيه في هـويـة ا

الدور الثاني.
ويــــدرك كــــيـــــروش أيــــضــــا أن
مــواجــهـة فــريــقه لــلـمــنــتـخب
الـــعــراقـي مــســألـــة تــتـــعــلق
"بــالـــكــبــريـــاء والــســـمــعــة
ـــــكـــــانـــــة" إلى جـــــانب وا
الـرغـبـة في احلـفـاظ على

صدارة اجملموعة.
كـــمـــا يـــتـــسم الـــلـــقــاء
بــالـطـابـع الـثـأري في
ــواجــهــة الـتي ظل ا
جـــــــــمــــــــعـت بــــــــ
الـــــفـــــريــــقـــــ في

الــنـــســـخــة
ـــاضــيــة ا
مـــــــــــــــــــــن
الــبــطــولـة
عـــام 2015
بأستراليا
عـــنــــدمـــا
تـــــعـــــادل
ـنـتـخب ا

اإليــراني بـعــشـرة العـبــ فـقط مع
نـــظـــيـــره الــعـــراقي  3 / 3 في دور
ــبـاراة الــثـمــانــيـة حــيث امــتـدت ا
لــــوقـت إضـــافـي قـــبـل أن يـــحــــسم
ـباراة لصاحله نتـخب العراقي ا ا

بركالت الترجيح.
وقال كيروش : "كل ما نـفعله جيدا

اآلن يــــــنــــــصب
لصاحلن

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ما زال النجم العراقي مهند كاظم
في الـ 18من عمره لكنه لعب دورا
ــنــتــخب الـعــراقي في بـارزا مع ا

بطولة كأس آسيا 2019. 
ــوهـوب وأثــبت الالعب الــشـاب ا
أن األداء الـــقـــوي في الـــبـــطـــوالت
الكـبيرة مـثل كأس آسيـا ال يرتبط
بقدر اخلبرة التي يـستحوذ عليها
ــا قــد يــرتــبط أيــضـا الالعب وإ
وهـبة واحلـمـاس والقـدرة على بـا
االنـــخــراط مع عـــنــاصـــر اخلــبــرة

والشباب بالفريق.
ـنـتـخب الـعراقي واآلن يـخـوض ا
غــدا األربـعــاء أصـعب اخــتـبـار له
في الـبـطــولـة احلـالــيـة حـتى اآلن
نتخب اإليراني في حيث يلتقي ا
اجلــولـــة الــثـــالــثـــة األخـــيــرة من
مباريات اجملمـوعة الرابعة بالدور

األول للبطولة.
ـــنـــتـــخـــبـــان الـــعـــراقي وضـــمن ا
ـبــكــر لــلـدور واإليــراني الــتـأهـل ا
ــبــاراة الــثــاني (دور الـ16) لــكن ا
بــيــنــهــمـا غــدا ســتــحــسم صـدارة
اجملــمـوعـة فــيـمــا بـيــنـهـمــا حـيث
نـتـخب اإليراني الـتـعادل يـكفـي ا
لــتــفــوقـه بــفــارق األهـــداف فــيــمــا

نتخب العراقي للفوز. يحتاج ا
وهــز الالعب الـشـاب الــشـبـاك في
كـل من مــــبــــاراتي الــــفـــريـق أمـــام
فــيــتــنــام والــيـــمن لــيــقــود أســود
ـبارات الرافـدين إلى الفوز في ا
ـنـتخـب اإليرانـي على ومـزاحـمـة ا

صدارة اجملموعة.
وقــال الــســلــوفـيــني ســريــتــشــكـو
ديـر الفني للـمنتخب كاتانـيتش ا
الــعـراقي بــعـد هــدف مــهـنــد عـلي
الــذي كـــســر حــاجــز الـــصــمت في
مــبـاراة الـفـريق أمـام الـيـمن يـوم
اضـي "قدم مـهنـد مباراة السـبت ا
قوية... أظهر شخـصية رائعة على

لعب". أرض ا
وأثـارت هــذه الـشــخــصـيــة بـعض
اجلــدل حـول الالعب حــيث ذكـرت
بعض الـتقاريـر أنه من الضروري
أن يــكــون الـسن احلــقـيــقي لالعب

أكبر من هذا بـ 3سنوات.
ولـــكن بـــغض الـــنـــظــر عـن الــسن
احلـقـيــقي لالعب اقــتـنص مــهـنـد

ا في مواجهة العراق حيث نحتاج
إلى تــــركــــزيـــنــــا الــــتـــام فـي هـــذه
ـباراة... سـنـبذل قـصـارى جهـدنا ا

بالطبع لنكون أفضل منهم".
ــــنــــتــــخب اإليــــراني واســــتــــهـل ا
مسـيرته في الـبطـولة بـفوز ساحق
 / 5صــفـر عـلى نـظـيـره الـيـمـني ثم
تـغـلب عـلى نـظـيره الـفـيـتـنامي / 2
صـفـر بتـشـكيل مـخـتـلف في بعض
راكز حيث بـذل الفريق جهدا في ا
ا بذله الفوز على فيتنام أقل 
ـنتـخب العـراقي لـلفـوز على ا
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ويـــــحــــــتـــــاج كـــــيـــــروش
وكــاتــانـــيــتش لــقــيــاس
ـتــرتـبـة عـلى الــفـوائـد ا
مـــنح الـــراحـــة لــبـــعض
الالعـب فـي مبـاراة الـغد
ومــقـارنـتـهـا بـفـوائـد جتـنب
ـواجـهـة الـصـعبـة احملـتـمـلة ا
ــنـــتـــخـب الــســـعـــودي في مـع ا
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انـــتــصــارهم عــلـى فــيـــــــــتــنــام
ــــــــــــثل خـــــطـــــوة والـــــيـــــمـن 
إيــجـابــيــة كـبــــــيـرة وســيــشـكل
حــافــزًا مـــعــنــويًــا مـــهــمًــا أمــام

إيران".

: "أتـمـنى أن يـأتي الـظـهـور وأ
األفـضل لـلـمـنـتـخب أمـام إيران
واصـلة مـسيـرة التـألق وحسم

الصدارة".
ـــنــــتـــخب الـــعـــراقي ويـــحـــتل ا
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أكـــد نــشـــأت أكــرم جنم الـــكــرة
ـنـتخب الـعـراقـية الـسـابق أن ا
بـدأ يسـير في طـريق االستـقرار
ويـــظــهـــر بــشـــكل مــنـــســجم من

مباراة ألخرى في كأس آسيا.
وقـــال أكـــرم فـي تـــصـــريـــحــات
صـحــفــيـة "جتــنب األخــطـاء في
التشـكيلـة خالل اجلولة الـثانية
أمـر يجـعـلـنـا نـشـعـر بـالـتـفاؤل
ـــنـــتـــخب غـــدًا قـــبل مـــبــــاراة ا
األربـعـاء مع إيـران في اجلـولـة

الثالثة".
وأضاف: "مـؤشر أداء مـنتـخبـنا
يتـصاعـد وجنح أغلب الـالعب
ـطــلـوبـة في تـقــد الـصــورة ا
حيث جتنـبت أغلب األسماء في
لـــقـــاء الــــيـــمن األخــــطـــاء الـــتي

ارتكبت ضد فيتنام".
ـكن بطـبيـعة احلال وتابع: "ال 
ـــنــــتـــخب اإليـــراني مـــقـــارنـــة ا
بـفـيـتـنام والـيـمن مع احـتـرامـنا

نتخبات". جلميع ا
وواصـل: "جنـــاح الالعـــبـــ في
الــــتــــحــــرر من الــــقــــيـــود عــــقب

وصـافـة اجملـمـوعـة الـرابـعـة في
كـأس آســيــا بــرصــيـد 6 نــقـاط
بـالـتــسـاوي مع مـنــتـخب إيـران
ـتـصـدر ولـكن األخـيـر يـتـفوق ا

وفقًا لألهداف.
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