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يــرتـق الى مـــســتـــوى احلــدث رغم
شـاركة التي وديته وواقع الـفرق ا
سـتـويـات  لكن تـظـهـر متـسـاويـة ا
الــوضع ســيــكــون مــخــتــلــفــا امـام
احلــصـــول عـــلى لـــقب الـــبــطـــولــة
والـــضــغـط الــذي ســيـــكــون عـــلــيه
ـــنــتـــخب الـــعــراقي فـي ان يــرفع ا
الالعـبـ كـاس الـبـطـولـة  وهـو مـا
يــنـتــظـره اجلــمـهــورالـذي ســيـاتي
من اجل الـفرح  بـاللـقب  وان تاتي
االمـــور كــمـــا يـــريـــد بــعـــد  تـــعــدد
وتـواصل الــنــكـســات الــتي تـوالت
عـلى الـفـريق من اخلـروج من كاس
الـــعـــالم   واخلـــلـــيج والـــصـــداقــة
واســيــا لــكن االمــال بــاقـيــة في ان
ــــشـــــاركـــــات الــــقـــــادمــــة تــــاتـي ا
كمايـتمناه اجلمـهور الذي يرى في
لــــقـب الــــيـــوم بــــالــــشـيء اجلــــيـــد
النــعـكــاس ذلك عـلى مــسـار االمـور
الـتي تــعـثـرت كــثـيــر وحتـتـاج الى
ـشـاركـة كل اإلطـراف عــمل كـبـيـر 
والــــدور االول عــــلـى االحتــــاد  في
تــامـ األجــواء  من خالل الــعـودة
ــرتــبــكــة الـتـي  رافـقت لــلــفــتـرة  ا
مـــشــاركــة بــطـــولــة روســيــا وعــدد
ـــدربـــ  الـــذين تـــولـــوا االعــداد ا
ـطلـوب   إسناد والكل فـشل لكن  ا
ــدرب   وتـــامــ اجـــواء االعــداد ا
والـســيـطـرة  عــلـيـهــا  بـشـكل دائم
وتــســمـــيــة اكـــثــر من مـــســاعــد له
لالسـتـفادة  مـن خبـرته في تـطـوير

هما.
واسـنــدت جلـنـة احلــكـام بـبــطـولـة
الصداقـة الدوليـة إلى طاقم حتكيم
كويـتي مهمـة قيادة مـباراة اخلتام
نـتخـب الـشقـيق الـعراقي بـ ا

واألردني
ويــتـألف الــطــاقم الــتـحــكــيـمي من
ســعــد عــطــا الــفـــضــلي ومــحــمــد

ــتـوقع ان اجلــمــاهـيــري الــكـبــيــر ا
يـــحــــضــــر وان هــــنـــالـك إجـــراءات
لــتـســهــيل دخـولــهم لــلـمــلـعب كــمـا
اخبـرنـا عضـو الـلجـنـة التـنـظيـمـية
سـامي نـاجي  كـمـا حـصل فـي لـقاء
ســوريـا واالردن الــسـبـت  ولـو كـان
احلــــضــــور قـــلــــيل جــــدا قـــيــــاســـا
ــتـوقع ان يـتـابع لـقـاء لـلـجـمـهـور ا
الــيــوم لــكن مــهـم ان يـنــتــبـه لــهـذه
الـنـقطـة وتداركـهـا النعـكـاسهـا على
اجلــــمــــهــــور الـــذي  الزال  يــــواجه
ـلـعب ـداخـل ا صــعـوبــات الـوصل 
ــلــعب واالهم ان تــخــضع مــرافق ا

االخرى  للمتابعة والتنظيف.
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ـنــتــخب الــوطـني وتــبــدو مـهــمــة ا
بالغير سـهلة  امام رغبة االردن في
احلــصـول عـلى الــلـقب ومـتـوقع ان
يـعـكس نفـسه بـقوة وهـو الـذي قدم
مباريات كبيرة في بطولة ا اسيا
في وقت تــظــهــر الـصــعــوبــة  امـام
منتـخبنا  النه سـيلعب حتت ضغط
الــنــتــيــجــة والـلــقب  فـي تـعــويض
ـاضـي  عـنـدمـا حل نـكـســة الـعـام ا
ثـالثـا بـ ثالثة فـرق عـندمـا حصل
منـتخب قطـر على اللـقب ثم سوريا
ـكن ان يــظـهـر الـفـريق االردني  و
ــســـتـــواه اجلــيـــدفي الـــبــطـــولــة
ـــــكن ان يـــــحـــــفــــزه االخـــــيـــــرة و
احلـــصـــول عـــلى الـــلـــقب من خالل
جتـمـيع خـطـوطه  ويـعـد مـن الـفرق
ــتــطــورة واحلــال عـلى الــعــربــيـة ا
ستوى األسيـوي وهو االخر يبدا ا
خطـواته االولى من مديـنة الـبصرة
ـني الـنفس فـي الوصـول لـكاس و
الـــعـــالم بــعـــد ان لـــعب في مـــلــحق
بـطولـة الـبرازيل   ويـحـرص احتاد
اللعبة اخذ االمور على محمل اجلد
ويخطط من مـدة طويلة  عـلى تغير
واقـعـهـا   ويسـعى  الـدخـول  بـقوة
ـبـاراة وتــركـيـز واسـتـثـمـار  واقع ا
الـتي يـحـرص عـلـى الفـوز فـيـهـا ثم
احلـــصـــول عـــلى  الـــلــقـب الــشـــغل
دربـنا  في ان يـقدم الـلقب الشـاغل 
كـعـربـون عالقـة مع اجلـمـهـور الذي
يــعــيش غــصــة اخلــروج من اســيــا
واحلـال لـلـضـغط الـذي  سـتـمـارسه
وســائـل االعالم لــكن مــهم ان تــاتي
مـهـمـة اليـوم بـالـشـكل الـذي يـحـقق
ــدرب  وهــو  كــان قــد تــوجــهـــات ا
ا ـنتـخب االردني ر تعـرف على اا
قــبل بـطـولـة ا اســيـا كـونه سـبق
وعـمل مع مـنـتـخب االمـارات  ومهم
جدا في  ان ينطـلق من البصرة في
ـنــتـخب واالمـور اول لــقب في مع ا
الـتي الزالت غـيـر مسـتـقـرة وتفـتـقد
لــلـــتــفــاعل مـع الــشــارع الــريــاضي
درب نقسم على نفسه مع بقاء  ا ا
الــرجل قــال بـــاحلــرف الــواحــد انه
ــنـــتــخب مــلـــتــزم في الـــعــمـل مع ا
ـقـبـلة واالنـتـقـال به لـكـاس العـالم ا

درب. وضع ا
ــدرب ومـــؤكـــد  لن يـــكـــون وضـع ا
بــاحلـالــة االفــضل اذا مــا فــشل في
احلـصـول عـلى لـقب الـبـطـولـة  ولم

بـــخــيـــاري  الــتــعـــادل والــفــوز أي
بــأفــضــلــيــة واضــحــة من الــفــريق
االردني في وقت يــنــتــظــر الـفــريق
الـسـوري تعـثـر منـتخـبـنا بـنـتيـجة
الـهـدف لـكي  يـبـقى مـنـافـسـا  على
ـسـابـقـات ضـوء مـا تـقـرره جلـنـة ا
ـــتــــوقع ان تــــتـــجـه الى الــــلـــعب ا
الـنــظـيف  في احــتـسـاب بــطـاقـات

االنذار والطرد لكل فريق.
 الـفـوز الـذي حـقـقه مـنـتـخـبـنـا في
لـــقـــاء  االفــتـــتـــاح مـــنـــحه الـــقــوة
ــعــنــويــات الــعــالــيــة   لــدخـول وا
مواجهة  احلسم  اليوم في ظروف
ـــلـــعب لـــعب  مـــنـــاســـبـــة حـــيث ا
واجلـمـهـور والتـشـكـيل الـذي يضم
عـدة العبـ منحـوا فرصـة  تمـثيل
ــنـــتــخب  واهـــمــيــة ا
الــــظــــهــــور امـــام
ــــــــــــــــــــدرب ا
واجلـــمـــهـــور
لـالســـتـــمــرار
في اللعب مع
ـــنــــتــــخب الــــذي يــــكـــون ا
ـدة قـداسـتـفـاد من فــتـرة الـراحـة  
خـمـسـة ايـام يــكـون  كـانـاتـيش قـد
راجــع االمـــــــــــــــــــــور مــن خــالل
الوحـدات التدريـبية ومـعاجلة
ـــطــالب بــتــقــد األخــطــاء ا
ـطـلـوبة نـفـسه  بـالصـورة ا
ويبـقى مطـالبـا  في تقد
االداء والــنــتــيــجــة وهـو
يــــعـــول  عـــلـى جـــهـــود
الالعبـ الذين قـدموا
ـــــســــــتـــــوى امـــــام ا
مـــنـــتـــخب ســـوريـــا
بـــعـــدمــا تـــصـــاعــد
االداء مـع مـــــــــرور
الـــوقـت ويــعـــذلك
هم ان بالـشيء ا
يسـتـمر ويـحافظ
الـالعــبـــ  عــلى
الليـاقة وتوزيـعها
ــبـاراة خالل وقت ا
الـتي جنح فيـها بـشكل كـبيـر وكان
بامـكانه تسـجيل اكثـر من هدف لو
ـتــاحـة كــمـا تــعـامل مع الــفــرص ا
يـجب  رغم التـغـيرات الـتي ظـهرت
عـلى بعض الالعـبـ  وشيء  مهم
ان يـعكس الالعـبـ عبـر الـتشـكيل
ـنتـظر ـستـوى ا وخـطـوط اللـعب ا
في بـدايــة  االعـداد لــبـطــولـة كـاس
الــعـالم واخلــطــوة الـبــصــريـة  في
حتـقــيق الــلــقب   الهــمـيــة ذلك من
عـنـوي فقط النه ال مـكان اجلـانب ا
ــغـلــوب امـام األشــقـاء لـلــغـالب وا
وتـطـلـعـات الـتـحـضـيـر لـلـبـطـوالت
الــقـادمــة واالمل في ان يــزداد عـدد
ـنتـخـبات األسـيويـة الى  ثـمانـية ا
لــكن عــلــيـنــا ان نــنــجح مع الــعـدد
ـكن ان نـتـاخـر بـعد الـقـائم النه ال
ــشــاركـة االولى فـي كـاس الــعـالم ا
1968 امام فرصة التحضير التي
مـــهم ان تـــاتي مـــتـــكـــامـــلـــة عـــبــر
احلــصـول عــلى لــقب الــيــوم الـذي
ســيــكـون مــقــبــوال عـنــد احلــضـور

أي مـــنـــهم الـــلـــقب الـــذي يـــظـــهــر
مـنـتـخـبـنـا  األقـرب   الـذي يـحـتاج
رشح الساخن الى التعادل  وهو ا
 بــسـبـب الـفــوز الــذي حــقـقـه عـلى
مــنـــتــخب ســوريـــا بــهــدف الالعب
جسـ ميرام
 الـــــذي زاد
مـــــــــــــــــــن
حــظـوظه
فـــــــــــــــــــي
الـــــلـــــعب
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يـتـطلـع منـتـخبـنـا الوطـني حلـصد
نـقـطة واحـدة فـقط لـلحـصـول على
لــقب بــطــولـة الــصــداقـة الــكــرويـة
الـثانـيـة   التي  تـخـتتم  الـيوم في
مــديـنــة الــبـصــرة عـنــدمــا  يـواجه
ـــــبــــاراة نـــــظــــيـــــره األردنـي في ا
األخـيرة من الـبطـولة عـند الـساعة
السـادسة مـساءا عـلى ملـعب جذع
ـلـعب في الـنـخـلـة عـنــدمـا يـدخل ا
وضـع فــني ونــفـــسي وبــدني وفي
أجــــــواء صـــــحــــــيــــــة ومالئــــــمـــــة
واســتــعــداد وحتــضــيـر فـي فــتـرة
طـيـبـة بـعـد تـخـطي عـقـبـة الـفـريق

السوري  التي لم تكن سهله.
حاجة اللقب

وتــظــهــر احلــاجــة لــلــقب
الــبـطـولـة حملــو نـكـسـات
ــــــنـــــتــــــخب الــــــوديـــــة ا
والــرسـمـيــة وفي أهـمـيـة
طلـوب للمدرب الظهـور ا
حتت انـــظــار اجلـــمــهــور
واحلال لالعب في تقد
لـــقب الـــبــطـــولــة كـــهــديــة
جلــمـهــور   بــعـد مــعــانـاة
الـــنــــتــــائج والــــبــــطـــوالت
والــــعــــمل عــــلـى حتـــقــــيق
خـــطـــوة الـــبـــدايـــة نـــحــو
االنــــــطـالق  بـــــقــــــوة  في
الـدخــول في تــصــفــيـات
كـاس الـعـالم  وأهـمـيـة
االســـــتــــقـــــرار عــــلى
الــتـشـكــيل بـاجتـاه
الـــــــــــلـــــــــــعـب فـي
قبلة التصفيات ا
  ولــــو األمـــور لم
تــكن ســهــله امـام
ـــدرب مــــهــــمــــة ا

والـالعــــــبــــــ بــــــعـــــد
الـــنـــكـــبـــات الـــكـــرويــة
وأثــارهــا الـبــاقــيـة لالن
لـــكن عــلــيـــنــا ان نــفــكــر

ستقبل. با
 وتـــظـــهـــر االفــــضـــلـــيـــة
ـنــتـخــبـنــا عـلى حــسـاب
االردن في مـــــــخـــــــتـــــــلف
ــبـــاريــات الـــبــطـــوالت وا
الـــوديــة لـــكن عــلـــيــنــا ان
نـاخــذ االردن عـلى مـحـمل
اجلد بعد التطور السريع
الـذي شـهـده في الـفـتـرة
األخــــــيــــــرة  وكــــــاد ان
يــــحــــدث  شيء   لــــو
اسـتـمـر وحافـظ على
بـدايته الـنـارية  في

ا اسيا.
W¹ËU ²  ÿuEŠ 

وعـــــــلـى ضــــــوء
نـتــيــجـة الــلــقـاء
ســيـحــدد الـبـطل
وسط حــــــظـــــوظ
الـــفــــرق الـــثالثـــة
الـــقـــائـــمـــة  حلــ

ـــبـــاراة نــــهـــايــــة ا
ذكـورة  في احراز ا
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ثل وزارة الشباب والرياضة صباح الكناني اعرب االحتاد العرقي لكرة اليد عن استنكاره القتحام مقره من قبل 
ومـجمـوعة من مـوظفي الوزارة.وقـال االحتاد في بـيان تـلقت السـومريـة نيـوز نسخـة منه أن "االحتـاد العـراقي لكرة
اليد يستنـكر عن قيام مجموعة من موظفي وزارة الـشباب والرياضة رفقة صبـاح الكناني بالدخول الى مقر االحتاد
قر في بيـة الوطنية العـراقية بشارع فلـسط ومطالـبتهم باخالء ا العـراقي لكرة اليد الـواقع ضمن بناية اللـجنة االو
سـابقة خـطيـرة تمثل انـتهـاكا لالحتـاد العراقي لـكرة الـيد".وطالـب االحتاد في بيـانه وزير الـشباب والـرياضـة احمد
ـرفوضة واالنـتهـاكات التي صـدرت بحق االحتاد الـذي ينـتمي اليه الـوزير كونه العبـيدي بـ"ايقـاف هذه الـتجاوزات ا
ـتجاوزين ن مثل مـنتخـباتهـا الوطنـية ونـعلن عن توجـهنا الى اتـخاذ اجـراءات قضائـية بحق ا احـد ابناء الـلعبـة و 
وعدم تكرارها مستـقبالً".واقتحم الكناني وعدد من موظفي الشباب والرياضة مبنى اللجنة اليوم االحد في منطقة

شارع فلسط شرقي بغداد.
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سيدرس بشكل مفصل طريقة لعب
ــنــتـخـب اإليــراني ونــقـاط قــوته ا
وضعـفه مشددًا عـلى رغبـة العراق
في حتقـيق الـعالمة الـكامـلة وعدم

عقدة. الدخول في احلسابات ا
ومن جـانـبه عـبـر الـبـديل الـنـاجح
الــذي أحــرز الــهــدف الــثــاني أمــام
تركـمانسـتان سجــــــــاد جـــــــبار
عن سـعادته بـهـذا الهـدف وإثـباته
ــــــــــدرب واجلـــهـــاز لـــذاته أمـــام ا
الـفــني.وأضـاف االعب لن تــثـنــيـنـا
اجلـمـاهـيـر اإليــرانـيـة عن حتـقـيق

قبلة". باراة ا الفوز في ا
ـــــدافع وفـي ذات الــــصـــــدد قــــال ا
مصـطفى جـبر قـدمنـا مبـاراة جيدة
الـيوم رغم صـعـوبة الـلـقاء احلـفاظ
عــلى نــظــافــة الـشــبــاك بــعــد مـرور
مـبـاراتـ من التـصـفـيات يـضـعـنا

أمـــــام مـــــســـــؤولـــــيــــة
اســـتــــمــــرار ذلك ضـــد

إيران.
وتـــــابـع: تـــــطــــــبـــــيق
الـواجــبـات وااللـتـزام
ـدرب بـتــوجـيـهـات ا
عــبــد الــغــني شــهــد
سهل علـينا الـتعامل
مع فـريق عـنـيـد مثل
ـــــــــــنــــــــــــتـــــــــــخـب ا
الـــتــــــــــــركـــمـــاني
وســــيــــدفـــــــــعــــنـــا
للمـزيد من التـركيز
ــــثـــابــــرة أمـــام وا
إيــــــــــــران رغـم أن
ــــــــبــــــــــــــاراة ال ا
تـــــــــخـــــــــلـــــــــو من

الصعوبة.

درب عبد ا
الغني شهد 

الـالعــبـــ في مــواصـــلــة حتـــقــيق
النـتيـجة االهم عـلى حـساب  ابران
الـذي سـيــلـعب  بـافـضــلـيـة عـامـلي
االرض واجلمهور في مهمة لم تكن
ســهــله عـلـى الـفــريــقن لـكـن تـظــهـر
حظوظ منتخـبنا واضحة من حيث
ـسـتــوى  وتـسـجــيل االهـداف مـا ا
يدعم جهوده في حـسم اللقاء الذي
يـنـتــظـره الـشـارع الــعـراقي بـفـارق
الصبـر ويكون كل من الفـريق  قد
تـعرفـا على بـعـضهـما مـا  سيـجعل
ــبـاراة بــالــغـيــر ســهـله وسط من ا
رغـــبــــة أي مـــنــــهـــا فـي الـــوصـــول
ـبـاشرة لـلـدور الـنهـائي لـلبـطـولة ا
األســـيـــويـــة من دون انـــتـــظـــار مــا
يــــــحـــــصـل عـــــنــــــد بـــــقــــــيـــــــــــــــة
اجملــــــــــمــوعــات الـــتي ســتـــشــهــد
حتـديـد الفـرق  الـواصـــــــلـة لـلدور
الـنـهائـي  ومـا قـدمه مـنـتـخبـنـا في
الـلــــــــــــقــاءين االخــيــرن يـدعـــــــم
جـــهــــوده في  الــــتــــــــــفـــوق عــــلى

ـــــضيف. ا
وكـان  فـريـقـــــنـا قـدحـقــــــــق فوزه
الـثـاني تـواليـا بـعد تـغـــــــلـبه على
نـظـيــره  الـتـركـمــاني بـهـدفـ دون
ـبـاراة الــتي أقـيــمت مـسـاء ردفـي ا
الــيـــوم األحــد عــلى مـــلــعب نــادي

باص اإليراني.
ويدين  لفريق بالفضل  في حتقيق
ـراد مـحـمـد الـنـتـيـجــة االيـجـابـيـة 
الذي افـتتح لتـسجيل د16 وسجاد

جبار د88.
ـــبي مـن مـــواصـــلـــة وتـــمـــكـن األو
نـتـائـجه اإليـجــابـيـة بـتـحـقــــــــــيق
الـفــــــــــوز الـثـــــــــاني لـيــحـصـد 6
نقاط كاملة ليضــــــــع قــــــــدما في
الــدور الــثــانـي حــتى قــبل مــبــاراة
ــتــأهـل لــلــمــجــــمــوعـة حــســـــــم ا

اليوم.

النظر عن الفـوز الذي حققناه على
سوريا.
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من جـهـة اخـرى  يتـطـلع مـنـتخـبـنا
ـــبـي حتت سن 23 ســــنـــة الى االو
ــبــاشـــر الى نــهــائــيــات الـــتــاهل ا
بـــطــولــة اســـيــا في تــايـالنــد عــلى
حــسـاب اصـحــاب االرض في لـقـاء
حسم صدارة اجملـــــــموعـة الثالثة
في الــــلــــقـــاءالــــذي ســـيــــــــــــــقـــام
عــنــداخلــامــسـة  الــربـع من مــسـاء
الـــــيـــــوم   الـــــثالثـــــاء الـــــســــادس
والــعــشـرين مـن اذار اجلـاري  رغم
انـه وضـــــــــع قـــــدمــــــا في الـــــدور
الــقـــــــــادم اثــر فــوزه الــثــــــــــاني
وجمع 6 نقـاط  لكن طـــــــــموحاته
كـــبــــيـــرة في  الــــعـــودة بـــصـــدارة

اجملموعة
ويــحــتــاج مـنــتــخــبــنــا  لــلــتــعـادل
ـبـاشــر لـلـدور لـتــحـقــيق الـتـاهـل ا
الـنهـائي لـلبـطولـة بـسبب افـضلـية
فارق االهداف  عندمـا سجل سبعة
اهـداف   بـشبـاك نـظـيفـة من الـفوز
عــلى الـــيــمن بـــخــمــاســـيــة وعــلى
تـركـمانـسـتان  بـهـدف دون رد في
الــوقت الــذي تـمــتــلك ايــران ســتـة
اهداف وعـليـها هـدف واحد بـعدما
تـغــلـبت عــلى تـركــمـسـتــان بـثالثـة
اهداف لـواحد وعـلى اليـمن بثالثة
اهداف  دون مقابل   ويـتطلع غني
شهد حتقيق الوصل الثاني تواليا
لـــلــــفــــريق  حــــيث الــــوصـــول الى
طـــوكـــيـــو 2020 بـــعـــد مـــشـــاركـــة
ـبـيـادالـبـرازيل ويـراقب الـشارع او
ــطـــلــوب من الـــريــاضي   الـــدور ا

مــحــسن أشــكـنــاني وعــلي طــالب
جـــراق واحلــــكم الـــرابع مـــحـــمـــد
سـلـمـان شــبـيب إلى جــانب مـقـيم
احلــكــام الــعـــراقي لــؤي صــبــحي

أديب.
dOſ“ qOKł  

ويــقـول  رئــيس فـرع احتــاد الـكـرة
في ذي قــار جـلــيل زغــيــر  مــبـاراة
الـــيـــوم ســـتـــكـــون صـــعـــبـــة امـــام
طـمـوحـات االردن وسـوريـا مـحـذرا
ــقـابل الـذي مـن خـطـورة الــفـريق ا
كن الـتقـليل من شـانه حتى مع ال
خـســارته امــام سـوريــا وبـامــكـانه
ــتــلـكه من ـا  اســتـعــادة  نــفـسـه 
عـنـاصـر مـحـتـرفـة قـادرة ان تـعـود
للفـريق بقوة وحمـاس وتركيز رغم
مــــا قــــدمه من اداء مــــتــــواضع في
لـقـاء الـسـبت لــكن االمـور تـخـتـلف
عـنــدمـا يــضع عـيـنــيه عـلـى الـلـقب
شـــانه شـــان مــنـــتـــخــبـــنـــا  حــيث
مـحفـزات الـلقب والـلـعب  من اجله
اذا مـا عـلـمـنـا ان فـريـقنـا سـيـلـعب
حتت ضـغط اجلـمـهـور الـذي يـامل
ـنــتــخب من اخلـروج ان يـتــمــكن ا
ـنـتظـر بعـدما جنح بـالفـوز  وهو ا
الالعب في تقد مـباراة مناسبة
رغم وجـود بـعض الـتـغـيـرات عـلى
خــطــوط الــلـــعب  في ان تــقــدم مــا
عــلــيــهـا بــعــد فـتــرة الــراحــة الـتي
اعــقــبت لـــقــاء ســوريــا  فــضال عن
انعـكـاسـات الـنـتـيـجـة عـلى مـجمل
ـيـاراة ظــروف الـلـعب  وسـتـكـون ا
مــنــاســبــة  لــلــمــدرب في ان يــقـود
الـفـريق بــالـطـريـقــة الـتي تـؤمن له
رور بسالم بالتعويل على جهود ا
الالعـبـ ودعم اجلـمهـور لـكن كـما
قـلـنـا  عـلـيـنـا احلـذر كـمن خـطـورة
الـــفــريـق االردني  الـــذي ســيـــدخل
ـلعب بـنـفس  طمـوحـاتنـا  بغض ا

باشر بعد صدارة اجملموعة بي يطمح بالتأهل ا نتخب االو ÕuLÞ∫ ا
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اأكــد مــــــــــدرب احلــدود عــــــــــادل نــعــمــة أن فـريــــــــقه عــمل
خـالل فــــتـــــــــــرة تــــوقـف الــــدوري عـــــلـــــــى إعـــــداد الــــفـــــريق
واجهة نارية ضد للمرحـــــــلـة الثانية التي سـيفتـــــــتحهـا 

الزوراء.
وقال نعمة في تصريحات خاصة ل "فترة التوقف
كانت فرصة اللتـقاط األنفاس وإعادة ترتيب

األوراق مـجـددا لـلـمـرحـلـة الـثـانــــــــية
حـــــــــيـث نـطـمح لـلـحـــــــــفـاظ عـلى
موقـعنـا واحملاولة اجلـادة للـتقدم

في الالئحة.
وب "الـبدايـة ستـكون نـارية
حيث سنالقي فريق الزوراء
في الـــثـالثــ مـن الـــشـــهــر
اجلاري وبـدأنا الـتحـضير
لـــلــمـــبــاراة بـــشــكـل جــيــد
وخضنا مباراة جتريبية
مع الـــــقـــــوة اجلـــــويـــــة
ونعي أن الزوراء مـــــن
ــنــافــــــــــســة الــفــرق ا
علـــــــــى اللقب لـكننا
نراهـن على انـدفاعـنا
ورغــــــــــبــــــــــتــــــــــنــــــــــا
بــــــتــــــــــــــحــــــقــــــيق
الـــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــائـج

مـــــــــيزة. ا
يــــــشــــــار إلــــــى أن
احلـــــــــــــــــــــــــــــــــدود
خــــــــــســر في آخـر
مـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاراة
جتـريـبـيـــــــــة أمـام
الـــــقـــــوة اجلـــــوبـــــة

بهدف دون رد.
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ـبي الــعـراقي ــنـتــخب األو حـقق ا
انـتـصـارين مـتـتالـيـ عـلى الـيمن
وتـركمـانسـتان حلـساب تـصفـيات

كأس آسيا (حتت 23 عامًا).
ـنـتخب ـقـبلـة أمام ا ـباراة ا لـكن ا
اإليراني الـيوم الـثالثاء هي التي
سـتـحـسم بطل اجملـمـوعـة الثـالـثة
ــرور الــذي ســيــقــتــنص بــطــاقــة ا
بــشــكل مـبــاشــر إلى الــنـهــائــيـات
بـــيـــنـــمـــا ســــيـــدخل اخلـــاســـر في

حسابات معقدة.
درب ـواجـهـة قـال ا وحـول هـذه ا
ـبي حيدر سـاعد لـلمنـتخب األو ا
جنم خالل تـصريـحات خـاصة لـ""
إنــهــا في غــايــة األهــمــيــة مــؤكـدًا
ميزة. ضرورة مواصلة العروض ا
وأشــــار إلـى أن اجلــــهـــاز الــــفــــني
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اكـــــــد رئـــــــيس حتـــــــالـف االصالح
واالعــمـــار عـــمـــار احلـــكـــيم عـــلى
ضــرورة ان حتـظى بـغــداد بـصـرح
ريـاضـي كـبــيــر يـتــنــاسب مع عـدد
ســكـانــهـا مــبـيــنـاً ان رفع احلــظـر

العب الــــعـــراقـــيـــة الـــكـــامل عـن ا
ـــوذج عــالٍ في يـــتــطــلـب تــقــد 
باريات.وقال احلكيم خالل إدارة ا
استقـباله وزير الشـباب والرياضة
احــمـد الــعــبـيــدي وبـحــسب بــيـان
تلقت السومريـة نيوز نسخة منه

إنـه "مـن الـــــضــــــروري ان حتــــــظى
بـــغـــداد بـــصـــرح ريـــاضي كـــبـــيـــر
يـتـنـاسب مع عـدد سكـانـهـا" داعـيا
ــــــشـــــــاريع وزارة ـــــــضـي  الى "ا
الـشـبـاب كـمـشـروع رفع احلـظر عن
ـالعب الـعـراقـيـة بـشـكل كـامل عن ا
فـيمـا بـ سمـاحتـه ان ذلك يتـطلب
ـــــوذج عــــــال في ادارة تـــــقــــــد 
باريـات وتطبـيق شروط السالمة ا

عايير الدولية". وا
ودعـا احلــكـيم الى "تـوزيع االدوار
بـ ملـفي الشـبـاب والريـاضة عـبر
نتيات راكز الشباب وا االهتمام 
طـلوب فضال وتفـعيلـها بالـشكل ا
عن االهـتـمـام بـالـريـاضـة وتـطـويـر
البـنى التـحتيـة السيـما من وصلت
الى مــراحل مــتــقــدمــة من االجنــاز
العب فـيـمـا حث وفي مـقـدمـتـهـا ا

الـــوزارة بـــالـــتـــنـــســـيق مع بـــاقي
اجلــهـــات لـــلــســـعي الســـتــضـــافــة
ـا لــذلك من ــيــة  الــبــطـوالت الــعــا
مـــردودات ايـــجـــابـــيــة تـــســـهم في
تــعــزيـر مــكـانــة الـعــراق اقـلــيـمــيـا
ودوليـا".ودعا ايـضا الى "االهـتمام
بـالفـرق الـشعـبـية وضـرورة وجود
قانون ينظم نشاطاتها واالستفادة
من طاقـاتهم الـرياضيـة باعـتبارهم
شريـحة واسـعة بـاجملتـمع" مؤكدا
ضـرورة "الــتـنـسـيق مع االحتـادات
العـربية واالسـيوية والـدولية ومع
ـبــيــة وعــلى رأســهـا الــلــجــان االو
بـية العـراقية فاالدوار اللجـنة االو
تـكــامـلــيـة بــ اجلـمــيع فـضال عن
ضــرورة الـــتــنــســيق مع الــلــجــنــة
عـنية لـتشريع الـقوان النـيابيـة ا

همة للواقع الرياضي العراقي". ا
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