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بـية لكرة القدم في مقر االحتاد االماراتي امس ـؤتمر الفني لبطولة دبي الدولـية للمنتخبات األو عقد ا
ـبي نظيره االوزبـكي يوم غد األربعاء فـي تمام الساعـة الثانية و 45 دقـيقة نتخب األو الثالثـاء. ويواجه ا
ـبي الـعراقي في بـطـولة دبي الـدوليـة أوزبـكسـتان ـنـتخب األو مـساءً بـتوقـيت بـغداد. وتـضم مـجمـوعة ا
وكوريـا اجلنوبية وسوريا واألردن. وسـتطبق تقنية  VAR في جمـيع مباريات البطولـة التي ستنقل عبر
بي استـعداداته في مـدينة دبي اسـتعداداً لـلبـطولة الـدولية ـنتخـب األو قناة دبي الـرياضـية. ويواصل ا
نتخب بي عبـد الكر نـاعم إن ا التي تشـهد مشـاركة ثمانـية منـتخبـات. وقال مدرب حراس مـرمى األو
ـبي يـواصل وحـداته الـتـدريـبـية فـي مديـنـة دبي عـلى مـلـعب سـيـفيـنـز اسـتـعـدادا لـلبـطـولـة الـدولـية. األو
وأوضح نـاعم أن الـبـطـولـة تضم  8 مـنـتـخـبات وهـي: العـراق االمـارات الـسـعـودية كـوريـا اجلـنـوبـية

أوزبكستان سوريا البحرين واألردن.
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تنتظر اجلماهير
الرياضية نتيجة
الفوز في لقاء
إيران

مـنــاسب وقـادر عــلى تــخـطي إيــران امـام
رغبة حتـقيق الـفوز والـبقـاء في الصدارة
الـــتي ســـتـــقـــودنــا الـى من نـــريـــده وهــو
االحتفال بالفوز الذي يقدر الكل أهميته. 
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وأعـرب رئـيس فـرع احتــاد كـرة الـقـدم في
ذي قار جليل زغير عن ثقته  بقدرة العبي
ـــنــتـــخب عـــلى تـــخـــطي عــقـــبـــة إيــران ا
ومواصلة حتقيق الـنتائج التي تقربه من
حتقـيق هـدف االنـتـقـال للـمـرحـلـة األخرى
بـعـدمـا زاد الـفـريق جتـانـسـا وانـسـجـامـا
والرغـبـة في صـنـاعـة االجناز امـام مـهـمة
االقـتــراب شيء فــشيء مـن الـوصــول الى
نهائيـات كاس العالم وبـعد ما حتقق  من
انتصـارات  يظـهر منـتخـبنا  األوفـر حظا
في  حـسم األمـور الــتي أكـثـر مــا تـتـوقف
وحتــسم من خالل لــقــاء اخلــمــيس الــذي
ثل التـحدي  لالعـب في أهـميـة اللعب
بـحــذر ودقــة وحــرص وهم يــدركــون قـوة
الـفـريق اإليــراني امـام أهـمــيـة الـنــتـيـجـة
نـتـخب في وضع جيـد جدا التي جتـعل ا
البل الفـوز سيـكون الـبـوابة نـحو حتـقيق
االنــتـــصـــار عــلـى الــبـــحـــرين  وكالهـــمــا
مبـارات قـويتـان بكل مـعنى الـكلـمة امام
ايـران الــتي تـرغب في الــعـودة الـى سـكـة
االنتصـارات ومحـو اثار سـقوط الـبحرين
األخـرى التـي تـبحـث عن الـصـدارة اذا ما
حــســمـت مــوقــعـــة هــونغ كـــونغ وفي ظل
حسـابـات فنـية تـظـهر األمـور مـعقـدة لكن
احلل في ان نــنــهي مــهـمــة ايــران بــشـكل
ايجابي  ولـو ان  فريـقنـا الزال يعاني من
ـســتــوى  وبـعض مـشــكــلــة عـدم ثــبــات ا
الهـفوات الـدفـاعيـة وتأثـيـرها امـام ضيق
الـوقت وعـدم جتـمع الالعـبـ بـفـترة لـكن
مـــا حتـــقق مـن نـــتـــائج ســـتـــدعم األمـــور
وسـيكـون مـنـتـخـبـنـا قـادرا عـلى اإلطـاحة
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ويــــقــــول جنـم الــــقــــوة اجلـــــويــــة والعب
نتخب الـوطني السـابق صالح عبيد ان ا
منتـخبنـا يطمح بـالفوز امـام اختبـار غير
سـهـل  بـعــدمـا  زاد الــفــريق تـفــاهــمـا من
خالل الــلـعب بــنــفس الــتـشــكــيل في اخـر
ـطـلـوب ما زاد مـباراتـ وحـقق فـيـهـمـا ا
من  تـــطـــلـــعــات الـالعــبـــ فـي  حتــقـــيق

ـقـبل ويـكون مهـمـة  الـبـحريـن األسبـوع ا
الالعـب قـد وصـولـوا جـمـيـعـا الى مـكان
باراة الذي فضله االحتاد العراقي لكرة ا
الـقـدم  ألكـثـر من سـبب إمـام مـهـمـة  غـيـر

سهلة بل غاية في الصعوبة.
UHOH « —«d

ويــقــول اخلــبـيــر الــكــروي ســامي نــاجي
رئــيس فــرع احتــاد الــكــرة في الــبــصـرة
نتـخب الوطني الـلقاء حتت سيخـوض  ا
تأثير قرار االحتاد الدولي لكرة القدم بعد
نـقـلـهـا من مـلـعـبـهـا بالـبـصـرة الى االردن
نـتخـب الى  التـعامل مع وفيـها يـسـعى ا
ـبـاراة  عـبـر الـتـعـويل عـلى اداء ظـروف ا
وجهـود عـناصـره الـتي تمـر بـفتـرة جـيدة
اثر الفوز على كمبوديا وقبلها على هونغ
كـونغ مــا يـجــعـله خــوض الـلــقـاء بــحـالـة
معنويـة عالية  من اجل حتـقيق االنتصار
ـدرب قـد حـدد االخـطـاء الـثـالث ويـكــون ا
بـاريـات األخيـرة النه يدرك التي رافـقت ا
صـعـوبــة مـهـمــة إيـران الــتي حتـتـاج الى
الـــلــعـب الــقـــوي والـــلـــجــوء الـى الــلـــعب
ـــنــــافس من ــــنع الــــفـــريـق ا الـــضــــاغط 
الــســـيــطـــرة عــلى الـــكــرة  وأهـــمــيــة
التعامل مع الفرص بجدية  النها
ستكون مـباراة الفرص التي
ـستوى تتـطلب إظـهار ا
نح طلـوب الذي  ا
فريقـنا السـيطرة
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أكــدت شـــخـــصــيـــات كــرويـــة عـــلى قــدرة
مـنـتـخـبـنـا الــوطـني في جتـاوز االخـتـبـار
األصعب  عـنـد مواجـهـة  نظـيـره اإليراني
في اللقـاء الذي يـجمـعهـما في األردن يوم
ـزدوجة غد اخلـميس ضـمن التـصفـيات ا
لــكـــاس الـــعــالم وأ اســـيـــا واالبــتـــعــاد
بـــصـــدارة مــجـــمـــوعـــته الـــثـــالــثـــة وذلك
بــاالعـتــمــاد عــلى الــتــشــكـيـل الـذي حــقق
ــبـاريــات الــثالث ــهــمـة فـي ا الــنــتــائج ا
اضية  ويعول عليه في حتقيق النتيجة ا
ـذكـور الذي طـلـوبـة في  الـلقـاء االهم  ا ا
ـدرب كـاتـانـيـتش ـهـمـة ا ـثل الـتـحـدي 
والالعب  وأهـمية الـعمل على  مـواصلة
الـنـتـائج عــلى طـريق االنـتـقــال لـلـمـرحـلـة
احلــاســـمــة وكل األشـــيــاء تــتـــوقف عــلى
حـــسم لــــقـــاء إيـــران الـــذي
سـيـكـون الـبـوابة
ـهــمــة  امـام ا
دخــــــــــــــول

الــنـتــيــجــة الــثـالــثــة  امــام  ظــروف لـعب
مـنـاسـبـة والن الـفــريق بـقي يـلـعب خـارج
ارضه الكــثـر مـن  ثالثــة عـقــود وجنح في
حتـقــيق اكــثـر من بــطــولـة حــيث االجنـاز
األســـيــوي   2007والـــيــوم زاد الـــفـــريق
هـمة في تنـظيـمـا امام حتـقـيق النـتـائج ا
مــجـمــوعــته  وكــلــنـا امل عــلى قــدرته في
تخـطي وعـبور بـوابة ايـران الـتي تغـيرت
بـعـد خــسـارة ايــران لـكن هــذا اليـعـني ان
مهـمـتنـا سـتكـون سـهلـة  وبـالتـالي يـكون
طـلوب الالعبـ مطـالبـ في الـتعـامل  ا
عــبـــر احلـــلــول احلـــاضـــرة  الجل اجنــاز
درب هـمـة على افـضل مـا يرام  وبـات ا ا
عـلى اطالع تــام  في اخــتـيـار  الــتـشــكـيل
توقع ان يكـون  نفسه الـذي حقق الفوز ا
مرتـ  لكـنه سـيكـون امـام وضع مخـتلف
وعلينا ان  نقدر قوة فريق إيران اخملتلفة
  عن كــمــبــوديــا وهـــونغ كــونغ وأهــمــيــة
مواجهـة ايران بروح مـعنوية عـالية  امال

في ان نخرج بفوائد اللقاء.
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ـتــلك مــنــتـخــبـنــا فــرصـة الــفــوز عـلى و
منـتـخب إيـران هذا  مـا اكـده إداري فريق
الـســمـاوة عــلي عـزيــز الـذي أضــاف عـلى
الالعــــبـــ حتــــقــــيق االنـــتــــصــــار حـــتى
باريات التواجههم أيـة مشاكل في قـادم ا
والن إضافة ثالث نـقاط اخرى سـيزيد من
فــرصـــة  الــلـــعب بــقـــوة امــام الــبـــحــرين
والتغلب عليها رغم صعوبة االختبار لكن
اجـد من الالعـبـ ان يـكـونـوا عنـد حـسن
الــظن بــهم  وبــوضع جــيــد والــفــريق في
وضع مستقـر وهذا شيء جيـد ما سيدعم
اللعب بقوة امـام ايران والبحث عن كامل
الـنـقاط الـتي تـظـهـر قـيـمـتـهـا كـبـيرة البل
مــؤثــرة امــام حــسم الـــتــأهل لــلــمــرحــلــة
األخـرى ويــرى الــكل انه يــتــوقف اوال في
االنتصار في لقاء يوم غد ومن ثم التوجه
بـقـوة الى مـبـاراة الـبـحـرين الـتي التـبـدو
سهلة إطالقا بعدما عكس الفريق  تطوره
ـدرب  مـحـقـقــا أفـضل نـتـائــجه عـلى يـد ا
الـبـرتـغـالي حـيـث الـفـوز عـلى إيـران مـثل
اخلطـوة النـوعيـة ألنه فـريق منـظم وقوي
كن الـنظر له تلك عـناصر مـؤثرة وال و
بعد خسارته امام البحرين علينا ان نفكر
في مواجـهـتنـا مـعه بدقـة  النه فـريق بالغ

اخلـطـورة  وعـلـيـنـا ان نـلـعب بـحـذر وفي
خطوط فاعلة ومن دون.
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وأكد رئـيس فرع احتـاد الـكرة في  واسط
عـبـد الــكـر اسـكــنـدر  نـامل ان يــسـتـمـر
مـنــتــخـبــنــا في انــتـفــاضــته بـعــدمــا قـدم
مبارات مقبولت ومؤكد سيكون جاهزا
خلوض أصعـب لقاء امـام ايران من خالل
تـقـد نـفس الـعـمل الـذي شـاهـدنـاه امـام
ــدرب هــونغ كــونـغ وكــمــبــوديــا ويــدرك ا
ثـله من نـقطة ا  طبـيعـة لقاء اخلـميـس 
التـحول في مـسـار التـصفـيـات وقد تـمثل
مـبـاراة ايـران الـفـرصـة احلـاسـمـة حلـسم
ــقـبـلـة مـصـيــرنـا في الـتــأهل لـلـمــرحـلـة ا
احلاسـمـة مـا يتـوجب خـوضـها بـاهـتـمام
استـثنـائي واالهم ان ننـظر النـفسـنا عـبر
اختيـار طريقـة اللعب والـتشكـيل وحتديد
ادوار الالعبـ  في ان يدخـلوا مـبكرا في
اللـقـاء واللـعب بـتركـيـز وااللتـزام وتـقد

العطاء األكبر.
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ويقـول رئيس جلـنـة حكـام ذي قار  احـمد
مـكـطـوف الـشـارع يـنـتـظـر بـلـهـفـة كـبـيرة
لـلـقـاء اخلـمـيس الــذي يـحـضى بـاهـتـمـام
الـــكل  ألهـــمــيـــته مـن حــيـث الـــنــتـــيـــجــة
والصدارة واالقتراب بعد اكثر من التأهل
للمـرحلة احلـاسمة وألنـها حتدد مسـتقبل
نـتخب مع الـوصول الى نـهائـيات كاس ا
ــؤجل من عـام  1986في الـعــالم احلــلم ا
مشوار الزال  طويال لـكن عليـنا  ان نلعب
ـواجهة بصـبر وثـبات ومن دون  أخـطاء 
مـنـتـخب مـتـكـامـل ومـنـظم لـكن عـلـيـنـا ان
نــكـــون األقــوى  واألشـــرس امــام مـــهــمــة
حتـقـيق االنـتــصـار الـذي سـيــكـون نـقـطـة
الــــتـــحــــول واالنــــتــــقــــال  الى اخلــــطـــوة
درب في احلاسـمة ومهـم جدا ان يقـوم ا
معاجلة األخطاء بعد ثالث مباريات تكون
ــدرب ان يــجــد ظــهــرت واســعـــة وعــلى ا
احلــلـول لــلــهـجــوم ومــعــاجلـة الــهــفـوات
ثل الدفاعية وحتـس األداء الن  اللقاء 
خطوة هامة لنا نحو التأهل ولدينا الثقة
الـعـالــيـة بـالالعـبــ الـذين كـلــهم  بـنـفس
ــســتـوى وبــعــدمــا بــلــغــوا  الــتـجــانس ا
ـدرب  في تـقد وانسـجـمـوا كـثـيـرا مع ا

مباراة متكاملة ومثمرة  ومتوجة بالفوز.
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ــسـمــيـات عــلى ان الـظــروف الـتي جنـمع بــجـمــيع ا
تـواجه مــنـتــخـبـنــا الـوطـنـي بـكـرة الــقـدم حــالـيـا هي
قتل برمتـها ظروف استـثنائـية اصابت جـماهيـرنا 
بــعــد ان كــانت تــمــني الــنــفس بــوقــفــة هــائـلــة عــلى
مـدرجـات مـلـعب الـبــصـرة الـدولي لـتـؤدي واجـبـهـا
علـى اكمـل وجه نحـو تـتـويج االسـود  بـفـوز يـضمن
ونديال لهم آهلية االستمـرار في الصدارة والتاهل 
الــــدوحـــة  2022 وا اســــيـــا  2023 مع ان هــــذه
الــفــرضــيـــة غــدت الــيــوم في مـــهب الــريح لــظــروف
خارجة عن االرادة وتستنزف جميع مفاصل احلياة
توخى وعبر في العراق بضمنهـا الرياضة اال ان ا
التاريخ وما شهـدناه طوال عقـود منصرمـة يثبت لنا
ـواقف التي ان القـوة تاتي وتـستـنـزف من اصعب ا
تليق برجـال العراق اسود الرافـدين الذين يدركون
ــوضــوعــة بــاجتـاه ــطــبــات ا كل تــلك الــعــراقــيل وا
تقدمـهم والتي تـستـلزم ان يتـحول احـدهم الى فرقة
كاملة تـذود عن الوان الريـاضة العـراقية وتـعلن اننا
شـــعـب اصـــيل النــــتـــوقف عــــنـــد حـــدود ولـن تـــقف
الصعاب حائال دون تتويجنا بفوز مستحق سيكون
ؤثر في نفوس جماهيرنا الرياضية ونثبت له وقعه ا

ان جنومنا اهل لكل تلك الصعاب.
قد يظن البعض ان هذا الكالم االفتراضي هو لشد
ـصـنف اوالً الـعـزائم ونـحن نـقـابـل مـنـتـخب ايـران ا
اسـيـويـا بـكـامل جنـومه واسـتـعـداداته وتـصـريـحات
ـسـتـمـرة بـان مـباراتـهـم مع الـعـراق فـرصة مـدربه ا
لتصحـيح مسار الفـريق بعد كبوة الـبحرين هو ظن
ـعسـكر في محـله خـاصة وان مـنـتخـبنـا لم يـنتـظم 
ــبـــاراة ولم يـــخض مـــبــاراة ــيـــز قــبـل ا اعـــدادي 
جتـريـبـيـة واحـدة عـلى اقل تـقـديـر نـاهـيك عن تـوقف
الدوري احملـلي مـع الصـعـاب الـتي فـاجـأت اجلـميع
ن يـسأل ـبـاريات الـى عمـان ولـكن نـقولـهـا  بنـقل ا
ويـود االسـتـفـســار بـاالدلـة الـقـاطــعـة الـيس الـتـاريخ
بـشـاهـد حي عـلى جـمـيع االحـداث الـسـابـقـة ومـنـها
ــــونـــــديــــال  1986 او الــــفـــــوز بــــكــــاس الــــتـــــاهـل 
اســـــــــــــــــيا  2007 وعشـرات االمثـلة احلـاضرة
بي من هنا نؤكد انه نتخبات الـشباب واالو ايضا 
رهان مستحق وحالة من االطمئنان على ان اسودنا
سـتـثـور في مـوقـعـة عـمـان يـوم غـد اخلـميـس لـتـؤكد
استمرار النهج والتعلق باالمل الى النفس االخير.
ان تلك احلـاالت الـتي نـشـير الـيـهـا البد ان نـعـززها
بـــشـــواهـــد اخــــرى لـــتالحم اجلــــمـــهـــور الـــعـــراقي
ـســانـدة والـوقـوف ـؤسـســات الـريـاضـيــة نـحـو ا وا
ـشــرف هـنـاك فـي االردن ونـخص مــنـهم اجلــالـيـة ا
الـعـراقـيـة في عـمـان وجـمـيع الـبـلـدان االخـرى الـتي
تـكـفــلت ان تـكـون عـمــان هي الـبـصــرة ذاتـهـا فـالف
حتــيــة لــهــؤالء كــمــا البــد من االشــارة لــدور وزارة
الشـبـاب والريـاضـة وتـفاعـلـها مع االحتـاد الـعراقي
ـركـزي لـكـرة الـقـدم وتـقـد جـمـيع اسـبـاب الـدعم ا
لـلــمـنــتـخـب واالعالم الـريــاضي واجلـمــهـور التــمـام
ـهمـة وهـو لـيس بـغـريب او جـديـد عـلى مـا حصل ا
ـكن ان يـحـصل في سـابـقـا في ارض الـوطن ومـا 
البـلـدان االخرى مع ثـقـتنـا بـان الظـرف االستـثـنائي
الذي سـيـرافق مـبـاراتي ايران والـبـحـرين هـو ظرف

وجبة لذلك. سيزول حتما بانتفاء االسباب ا
تـذكـرة اخـيـرة البـد ان نـدرجــهـا ونـوجـهـهـا حتـديـدا
لبـعـثـتنـا في االردن بـجمـيع مـسـميـاتـها
تـكــمن في ابــعــاد الــفـريـق عن ايـة
اجــواء سـلــبــيــة النــريــد لــهـا ان
تــعــكـــر صــفــو االجـــواء هــنــاك
ـرتـفـعـة لـنـجـومـنـا ـعـنـويـات ا وا
الـــتـي تـــؤمـن بـــالــــفـــوز والشيء

غيره.
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ــنــسق االعالمي لــلـمــنــتـخب قـال ا
الـعراقي بـكـرة القـدم مـحمـد خلف
امـس الـثالثـاء عـن اخـتـيــار مـلـعب
ثـالث لـلـوحدات الـتـدريـبيـة لـلـفريق
الــعــراقي في االردن بــعــد الــبــتـراء
ـدرب قرر وجـاوة مـشـيـراً الى أن ا
ان تـكـون الـوحـدة الـتـدريـبـيـة لـيوم
امس الــــثالثــــاء ظــــهــــرا بــــدال من
ـنتـخب االيراني سـاء قبل لـقاء ا ا
اخلــمــيس ضــمن مــنــافــســات فـرق
اجملـموعـة الثـالثـة بتـصفـيات كأس
ـنـتخب الـعـالم. واضاف خـلف إن ا
الــعــراقي اضــطـر لــتــغــيـيــر مــلـعب

التـدريب وذلك لـتزامن تـواجده في
االردن قــبل لــقــاء ايــران اخلــمــيس
ــقــبل ضــمن مــنـافــســات اجلــولـة ا
االخـيـرة لـلـمــرحـلـة االولى ولـلـمـرة
الـثــالـثـة الفــتـاً الى أن ذلـك بـسـبب
العب بــوجـود مـنـتـخب انــشـغـال ا
ـنـتـخب االردني قـبل اسـتـرالـيـا وا
لـقـاء الـفـريقـ اخلـمـيس ايـضا في
تـصـفـيـات كـأس الـعـالم عـلى مـلعب
الـقـويـسـمـة. وأضـاف أن لـهـذا فأن
ــنــتـخـب الـعــراقي اخــتــار مــلـعب ا
الـــســـلط بـــدال من جـــاوة لــلـــوحــدة
ـدرب الــتـدريــبــيــة مـوضــحــاً أن ا
كاتانـيتش حدد الـثانية عـشر ظهرا

كــمــوعــد لــهـــا وذلك من اجل مــنح
الالعـــبـــ راحـــة اكـــثـــر. وبــ أن
الــفــريق تــكــامل اول امس االثــنــ
بـالـتـحـاق ريـبـ سـوالقـا احملـتـرف
بــالــدوري االوكـراني وان الــوحـدة
الــتــدريـــبــيـــة لــيــوم امـس شــهــدت
انــدفـاعــا كــبــيـرا لـالعـبــ من اجل

باراة.  خطف نقاط ا
يُـذكـر أن مـنـتـخـب الـعـراق مـتـصدر
فرق اجملموعة الثالـثة بالتصفيات
ـقـبـل مـباراة ويـنـتـظـره اخلـمـيس ا
مــهــمــة امــام نــظــيــره االيــراني في
الــعـاصـمـة االردنــيـة عـمـان االرض
ـفـترضـة لـلـمنـتـخب العـراقي عـند ا

الــســـاعــة اخلــامــســة عــصــرا عــلى
ـدينـة الريـاضية فـي عمان مـلعب ا
بــعـــد قــرار االحتــاد الــدولـي بــنــقل
مــــبـــاراتي ايـــران والــــبـــحـــرين في
تصـفيات كـاس العالم من الـبصرة.
عــلى صـــعــيــد آخــر نــسب االحتــاد
اآلسـيوي لـكرة الـقـدم طاقم حتـكيم
عراقي لقـيادة مباراة لـبنان وكوريا
اجلــنـوبــيــة يـوم غــد اخلــمـيس في
ـديـنـة الريـاضـية بـبـيـروت ضمن ا
مـنـافـسات اجلـولـة اخلـامسـة لـفرق
اجملمـوعة الـثامـنة بتـصفـيات كأس
الـعـالم. وقـال احلـكم الـدولـي مـهـند
قـاسم لــقـد تـمت تــسـمـيــتي كـحـكم
ســـاحـــة لـــلـــقـــاء لـــبـــنـــان وكـــوريــا
اجلــنــوبــيـــة في تــصـــفــيــات كــأس
الـعـالم اضافـة لـواثق مـدلل ومـيثم
خماط كمساعـدين وزيد ثامر كحكم
ان الــطــاقم جــمـيــعه رابع مــبــيــنــا

عراقي. 
واضــاف ان الـــوفــد الـــتــحـــكـــيــمي
الــعـراقي غــادر امس الـثالثــاء عـنـد
السـاعة الرابـعة عصـرا الى بيروت
لـلـتحـضـير لـلـمبـاراة. يـشار الى ان
اجملــمـــوعــة اآلســيـــويــة الــثـــامــنــة
ـنـتـخب بـالـتـصـفـيـات يـتـصـدرهـا ا
الـكـوري اجلـنـوبي بـ  7نـقـاط وهـو
نــفـس رصــيــد الــوصـــيف الــكــوري
الـشـمــالي وبـفـارق االهــداف فـيـمـا
ــركـز ـنــتــخب الــلــبــنــاني بــا حـل ا
الثالث جامعا  6نقاط يليه الفريق
ركز التـركمـانسـتاني بـ  3نقـاط وا
ركـز االخيـر منـتخب الرابـع وفي ا

سري النكا من دون نقاط.
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يـدخل مـنـتـخب شـبـاب الـعـراق لـكـرة الـقـدم
اليوم االربعـاء معسـكراً تدريبـياً في الدوحة
يـسـتـمـر لـسـتة أيـام وذلـك حتـضـيـراً خلوض
ؤهلـة لنـهائيـات آسيا التصـفيات اآلسـيويـة ا
لــلــشـــــــــــــــبـاب  2020 في أوزبــكــســتـان.
وسيخوض منتخب شباب العراق التصفيات
اآلســيـويــة في اجملــمــوعــة األولى إلى جــانب
مــنـــتــخــبـــات عــمـــان والــكـــويت وفــلـــســطــ
وبــاكــســتــان في اجملـــمــوعــة الــتي كــان من
قرر ان تلعب مبارياتها في العراق بالثاني ا
من الـشـهــر اجلـاري قـبـل أن يـقـرر االحتـاد
اآلسيوي نقلها إلى مسقط  وأقامتها بالثاني
والـعــشــرون من هـذا الــشــهـر. وذكــر مـدرب
منـتـخب شـبـاب العـراق لـكـرة القـدم قـحـطان
ـنتخب سـيدخل معـسكراً تـدريبياً جثير ان ا
اليوم االربعاء في الدوحة يستمر لستة أيام
ولـغـايـة العـشـرون مـن الـشهـر اجلـاري قـبل
التـوجه إلى سـلـطنـة عـمـان خلوض مـبـاريات
التصفـيات . وأضاف جـثير كنـا نأمل إقامة
مـبـاريـات اجملــمـوعـة في الــعـراق ولـكن هـذا
ثالي الشيء لم يحصل وعليـنا االستعداد ا
خالل معـسكـر الـدوحة قـبل خـوض مبـاريات
الــتــصــفــيــات وذلك خلــطف بــطــاقــة الــتــأهل
لـنــهــائـيــات آســيـا  2020 في أوزبـكــســتـان.
يـشـار إلى أن أربـعـة عـشـر مـنـتـخـبـاً ضـمـنـا
الـتـأهل لـنـهـائـيـات آسـيـا لـلـشـبـاب بـانـتـظار
مـتــصـدر اجملــمــوعـة األولى بــاإلضــافـة إلى
ـنــتـخب الــذي سـيــحـصل عــلى االفـضــلـيـة ا
ـركـز الــثـاني ضـمن اجملــمـوعـات اإلحـدى بـا

عشر.
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أبدى نادي الشرطة انزعاجه من عدم اتضاح الرؤية
نتخب لبعض العبيه الذين تمت دعوتهم لصفوف ا
الـــعـــراقي األول في بـــطـــولـــة اخلـــلـــيج  ?24الـــتي
نتخب تضيفها قطر. وستتقاطع مواعيد مباريات ا
الـعـراقي مع مــبـاراة الـشـرطــة الـتي تـنــتـظـره أمـام
ـوريـتـاني في إيـاب ثـمن نـهـائي بـطـولـة نـواذيــبـو ا
كـأس مـحـمـد الـسـادس لألنــديـة األبـطـال (الـبـطـولـة
ساعد ـدرب ا العربيـة). وقال حس عـبد الواحد ا
ــبــاراة احملـددة إليــاب ثــمن نــهـائي لـلــشــرطـة إن ا
الــبــطــولـة الــعــربــيـة في الـ 25من تــشــرين الــثـاني
اجلاري بينما سيكون منتخبنا قد افتتح مشاركاته
في خليجي  24بالدوحة في الـ 24من نفس الشهر.
وتــابع عــبــد الـواحــد الـشــرطــة يـضم  8العـب من
صــفــوف مــنــتــخب الــعـراق وغــيــابــهم عـن الـفــريق
همة أمام سيشكل عائقًا كبيـرًا للفريق في مباراته ا

نـواذيـبو وهـذه مـشـكلـة يـجب أن حتل بـشـكل سريع
ـبـاراة اإلياب. كـون الـفـريق سـيـبـاشـر حتـضـيـراتـه 
وأوضح أن إدارة النـادي واالحتـاد يجب أن يـتفـقان
على آلية التحاق الالعـب بحيث ال يتضرر النادي
كـون بـطولـة اخلـلـيج بطـولـة غيـر رسـمـية وبـالـتالي
كن أن يحـتفظ الشرطـة بالعبيه ألن مهـمته ليست
وريتـاني. وذكر عبد الواحد بالسهلـة أمام الفريق ا
أن الـفريق بـاشر تـدريـباته امس الـثالثـاء تدريـباته
ـباراة اإليـاب ونـنـتظـر مـوافـقة الـيـومـية حتـضـيـرًا 
االحتــاد الـعــربي عــلى أن تـكــون مـبــاراة اإليـاب في
دينـة أربيل كون الشرطة ملعب "فرانسـو حريري" 
من حــقه أن يـلــعب في أرضه وبــ أنـصــاره. يـشـار
ــنـتــخـب الـعــراقـي اسـتــدعى  8العـب من إلـى أن ا
الشـرطة وهم: احلـارس محـمد حـميـد سعـد ناطق
ضـرغـام إسمـاعـيل عالء مـهـاوي علي فـائـز صـفاء

هادي أمجد عطوان وعالء عبد الزهرة.
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ــواجـــهــة إيــران جــمـــيع الالعــبــ جــيــد 
عــازمـــ عــلى حتـــقــيـق الــفـــوز وإســعــاد
سـاندة لنـا دائماً في اجلـماهيـر العراقـية ا

كل مكان وزمان. 
وأضـــــاف هــــــداف مـــــنـــــتـــــخـب الـــــعـــــراق
زدوجـة ان مباراة بـالتـصفـيات اآلسـيويـة ا
إيـران مـهـمـة لـنـا لـتـحـقـيق الـفـوز وتـعـزيـز
صـدارتــنــا لــلـمــجــمــوعــة الـثــالــثــة جــمـيع
الـالعــــبــــ عـــلـى أ اجلــــاهـــزيــــة ونــــأمل
ـواصـلة االنـتـصـارات في هذه اجملـمـوعة
بـعــد فــوزنـا عــلى هـونـغ كـونغ وكــمـبــوديـا.
يــشــار إلى أن الالعب مــهــنــد عـلـي سـجل
ـــنــتـــخب بالده خالل ثالث ثالثـــة أهــداف 
مـباريـات بـالـتصـفـيات بـعـد التـسـجيل في
مـرمـى مـنـتــخـبــات الـبــحـرين وهــونغ كـونغ

وكمبوديا.
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شـدد العب منـتخب الـعراق لـكرة الـقدم
ومـحـترف نـادي الـدحيل الـقـطري مـهـند
عـلي عن أهمـية الـظـفر بـالنـقاط الـكامـلة
ـنـتخب اإليـراني في مـواجـهـة يوم أمـام ا
اخلـمــيس ضـمن الــتـصــفـيـات اآلســيـويـة
ـونـديــال قـطـر 2022 ـؤهـلــة  ـزدوجــة وا ا
. ونـــهـــائــــيـــات آســـيـــا  2023 فـي الــصـ
وســيـالعب مـــنــتـــخـب الــعـــراق مـــتـــصــدر
اجملـمــوعـة الـثــالـثــة بـسـبع نــقـاط مــنـتـخب
إيــران عـــلى مـــلــعب عـــمــان الـــدولي وهي
ـفترضة ألسود الرافدين بعد نقل األرض ا
مـبــاريـاتـه خـارج الــعـراق عــلى أن يـلــتـقي
مـنــتــخب الـبــحـريـن بـالــتـاسـع من الـشــهـر

لعب.  اجلاري على ذات ا
وذكـر الـالعب مـهــنـد عــلي ان اسـتــعـدادنـا

وهو يلعب في ظروف مناسبة امام جالية
ؤازرة عراقـيـة كبـيـرة مـتوقع ان حتـضـر 
ـنـتـخب  الـذي عـلـيه ان يـنـوع من األداء ا
الذي كـان متـبايـنا من لـقاء ألخـر وأهمـية
الوصـول لـلـمسـتـوى الثـابت ومع كل ذلك
جنــد قــدرة الالعــبـــ في  الــوصــول الى
هـدف الـلــقـاء  الـذي سـيــغـيـر الــكـثـيـر من
ـنتـخب االنـتـصار التـفـاصـيل وسيـمـنح ا
ر امام ضـغط الـنـتـيجـة والـوضع الـذي 
ـــنــتـــخب اإليـــراني بـــعــد خـــســارة به ا
البحرين ويريد وضع خلفه خيبة تلك
اخلــســارة اخملــيـــبــة في حــ يــجــد
منـتخـبـنا  الـفرصـة مـناسـبة لـغرض
اإلمـــســــاك بـــالــــصـــدارة الن الــــفـــوز
سيجعل منه ان يقـطع خطوة كبيرة اذا
ـدرب مـا لـعـب  كـمـا يــنـبـغي ومــؤكـد ان ا
طـلوب فـي اللـقاء سـتـوى ا يريـد عـكس ا
نافس ذكور من اجل تخطي أصـعب ا ا
في اجملـمـوعــة  لـكن مـنـتــخـبـنـا في وضع

جانب من تدريبات أسود الرافدين في عمان
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