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نـقـلـهــا بـإتـقــان   ولم يـواجه أي مـواقف
نافس  بسبب تبعثر صعبة من الفريق ا
خــطــوطه  امــام ضـغـط العـبــيــنــا  الـذين
قــدمــوا أفــضل شــوط لــهم في اخــر اربع
ـنـتـخب  عـلى مـبـاريـات عـنـدمـا سـيطـر ا
مـجـريــات الـلـعب تـمــامـا وقـدم الالعـبـ
ـــكـن   بـــعــــدمـــا فــــرضـــوا أفــــضل مــــا 
ســيــطــرتــهم عــلى مــســار األمــور وإلـزام
الفريق اإليراني على التراجع بشكل غير
مـعــتـاد عـلــيه مـا اضــطـر االعـتــمـاد عـلى
ـرتـدة دون جـدوى  فـضال عـلى الـكـرات ا
الــلــعب اخلــشن الــذي كــلــفــهم اكــثــر من
بـطـاقـة صـفـراء قبل   ان يـتـلـقى مـسـعود
ليـغادر شـجاعي الـبـطاقـة احلـمراء د 81 
ـــلــعب  ويـــبــقى الـــفــريق عــلى أثـــرهــا ا
اإليــراني يـلــعب نــاقص العــبـا   لــيــمـنح
نـتخـبنا الـذي واصل  التـعامل الـفرصـة 
بعـد افضل وتـركيـز والضغـط على مرمى
ايـران  لـوال  الــتـبـاطىء  وتــراجع لـيـاقـة
نتخب ان بعض الالعبـ لكان بإمـكان ا
ـهمة قبل  تدخـل البديل الناجح يحسم ا
عالء  عــبــاس الــذي  كــان سالحــا فــعــاال
درب  د76 ليـدخل مبـاشرة استـخدمه   ا
في أجـــواء الــلـــقــاء وكـــشـــر عن انـــيــابه
بعدما جنح في  قلب األمور بعدما حاول
ــدرب الـبــلـجــيــكي  مـارك  جــر  الـلــقـاء ا
لـلــتـعــادل امـام تـراجـع مـجـمـل الالعـبـ
وإخراج احملـترف  العب زيـنيت الروسي
ســردار  وكـــأنه اســتــســلـم لألمــور الــتي
ـصــلـحــة مــنـتــخـبــنـا في بـقــيت تــسـيــر 
ـنـطـقـة إيـران االسـتـمـرار في الـتـواجـد 
ومحـاصرتـهم ما تـسبب باحـتسـاب ركلة
ركنـيـة  حـولـهـا بـدقـة امـجـد عـلى الرأس
الذهبية  لعـباس  الذي هز قلوب من كان
ــلـعب وســوح االحــتـجــاجــات  قـبل في ا
نافس ولـيكتب اسمه في شباك الـفريق ا
ـــنــتـــخب والـــكــرة ســـجل الـــلــقـــاءات وا
العراقـية التي تـعاني اليـوم من الهداف
باريات بهدفه اجلميل  وفي واحدة من ا
 االسـتـثـنـائـيـة قـبل ان  يـؤدي دوره عـلى
أكــمل وجـه بــالــهــدف الــغــالي  الــذي قــد
يـكون نـقطـة الـتحـول في مسـيرة الـفريق
اذا ما جنح بالفوز على البحرين بعد غد
الـثالثاء وعـنـدها  سـيكـون األقـرب كثـيرا
لــلـتــأهل البل صـدارة اجملــمـوعـة  الن في
ذلك ســيـــكــون الــفــارق خــمس نــقــاط مع
الـبحـرين وسـبع نـقاط مع إيـران  وتـبقى
له مبـارات  تـظهر له األفـضلـية الكـبيرة
بـهمـا عـندمـا يـخرج الى هـونغ كـونغ قبل
ان يـــخــتـــتم مـــبـــاريــات اجملـــمـــوعــة في
مـواجـهـة كـمـبــوديـا  لـكن  جتـاوز بـوابـة
إيران  كـان امرا مـهمـا وغيـر سهال ودعم
األمـور بشكـل كبـير   حيـث التفـوق  على
أفــــضل فــــرق اســـيــــا  الن الــــفـــوز عــــلى
نـافس الغـير سهـل هو األخر الـبحريـن ا
الــذي سـبق لـه وهـزم ايــران  واحلـصـول
عــلى كــامـل الــعالمــات مــا ســيــجــعل من
مـنـتـخـبنـا األوفـر حـظا في خـطف بـطـاقة
التأهل بأريحية  وهو قادر على مواصلة
ـقبـلة واألمل في ان رحـلته لـلـتصـفيـات ا
ـهم قدم يـصل الى نـهـائـيات قـطـر وهـو ا

ما عليه.

عـلى إشـهـار البـطـاقـة الصـفـراء اكـثر من
مـرة  بـعـدمـا افتـقـدا الـفـريـقـان لـلـتـنـظيم
ــرمـيـ امــام ضـغط الــنـتــيـجــة وبـقي  ا
بـــعــيـــدا  عن اخلـــطـــورة  ولم يــســـتـــفــد
مـنتـخبـنا من الـكرات الـثابـتة بـعدما راح
يــلـعـبــهـا عــلي  عـدنــان مـبــاشـرة   وكـان
افـــضل لـــو رفـــعت الى مـــنـــطـــقـــة جــزاء
ـنـافس كـمـا حصل في تـسـجـيل الـهدف ا
األول امـــام حــالـــة االرتـــبــاك الـــتي  كــان
عــلــيـــهــا احلــارس االيــراني  عــلي رضــا
والــطـريــقـة الـتـي جـاء بــهـا هــدف الـفـوز
احلــاسم ألنـه لم يــكن بــيـومـه وكـان وراء
ـرشـح خـسـارة فـريـقه  وهـو مـن بـ ا

ألفضل العب أسيوي.
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وانـتـفض مـنـتــخـبـنـا مع بـدايـة  الـشـوط
الـثاني واظـهر نـواياه الـهجـوميـة وسرع
إيــقــاع الـــلــعب وانـــدفع الالعــبـــ بــعــد
الــــســــيــــطــــرة عــــلـى مــــنــــطــــقــــة ايـــران
واالســــتـــحــــواذ الـــواضـح عـــلى الــــكـــرة
والـلـعب من اجلانـبـ عـندمـا تـوغل علي
مــهــاوي ودخـل مــنــطــقــة جــزاء اخلــصم
وســدد كـرة قـويـة ارتـدت من الـدفـاع كـمـا
اندفع علي عدنان من جهة اليسار وسدد
كـرة قـويــة  لـلـشــبـاك من اخلـارج  وجنح
الــــوسط عــــلـى  األمــــور   والــــربط بــــ
الــهـجـوم والـدفــاع  ولـعب بـشـكل واضح
فـي عمـل هو األفـضل لـلـمـنـتـخب  عـنـدما
ادى بـأقل األخـطـاء وخسـارة الـكـرة  فقط
االحـتـكـاك الـبـدني عـنـد بـعض  الـالعـب
وكــذلك االعــتــراض عــلى قــرارات احلــكم
الغـير مـجديـة كمـا حصل مع عـلي عدنان
الـذي تـلقى إنـذارا حـرمه من الـلـعب امام
زيد من القدرات البحرين  واظهـر الكل ا
الــفـنـيــة في الــسـيـطــرة عـلى الــكـرة وفي

صـفـاء هـادي د  23لـكن ايــران احـتـاجت
وقتا لالستيقاظ من صدمة الهدف   لترد
عن طـريق   احـمـد نـور الـله د  25بـخـطأ
من  عــلي عــدنــان الــذي تـبــاطئ بــإبــعـاد

الكرة.
واستعاد منتخب  ايران  توازنه وسيطر
 نـــســبــيـــا  عــلى   األمــور وعـــلى نــصف
ـلعـب واستـحـوذ على  الـكـرة لكن  دون ا
جــدوى  بـــعـــدمـــا واجه صـــعـــوبـــات في
اخــــتــــراق  الــــدفــــاع  ومـن ابــــرز مالمح
الـشـوط االول والـلـقـاء  كـثـرة  االحـتـكـاك
الــبــدني مــا اجــبــر احلـكـم الـســريالنــكي

ألسماء التشكـيل ملك كل العراقي الذي
ـشــهـد االســتـثـنــائي لـلــمـبـاراة تــصـدر ا
سواء في عمان ومحافظات العراق التي
سـاهـمـت في حتـقـيـق االنـتـصــار بـعـدمـا
قـلبـت الطـاولـة على الـفـريق االيراني في
ــدرب أكــثــر اخـــر ثــوان الــلــقـــاء وكــان ا
وضــوحــا (مــحــمــد حـمــيــد جالل حــسن
ــرمى وعــلي عــدنــان ورابـ حلــراســة ا
والقــا واحــمــد إبـــراهــيم وعالء مــهــاوي
وسعد ناطق للـدفاع وبشار رسن وبديله
عالء عـبـد الـزهرة وصـفـاء هـادي وهـمام
طـارق وأمــجـد عـطــوان لـلـوسط ومــهـنـد
علي وبديله عالء عباس وكل منها سجل

هدفا).
ــدرب كـاتــايــنـتش في ادارة كـمــا جنح ا
ن تــــواجـــد من ـــبــــاراة بـــاقــــتـــدار و ا
الالعـبـ بــعـد تـعـزيــزهم بـوجـوه شـابه
شـككـ بقدراته ليـسكت ويـرد على كل ا
الـتــدريـبــيـة بـعــدمـا مـنح أكــثـر من العب
شــاب الـــثـــقــة مـن دون االعــتـــمـــاد عــلى
األسـمــاء ووضع الــفــريق عــلى الــطـريق
الصحيح وسكة االنتصارات ومنتظر ان
يــخـــلق مــعه االنـــتــصــارات وصــوال الى
الـتصـفـيـات احلـاسـمـة ونـهـائـيـات كاس

العالم.
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ظــهــر احلــذر واضــحــا عــلى الــفــريــقــ
بــســبب تــأثـيــر الــنــتــيـجــة   فــيــمــا بـدء
منتـخبنـا بطريقـة الدفاع الضـاغط سعيا
لـلتـسـجـيل وهـو مـا حـصل عـنـدمـا تـقدم
بهـدف مهـند علي د 11على بدايـة اللعب
من كرة مـلعوبه مـن   اجلهة الـيمنى الى
مـنــطـقـة الـهــدف  حـاول  بـشــار أرسـلـهـا
للـهدف قـبل ان يردهـا احلارس ثم حاول
عـــلي عـــدنـــان من الـــتـــســـجـــيل قـــبل ان
يــسـددهــا هـداف الـفــريق   مــهـنــد بـقـوة
ـناسب  لـيـسكـنـها كـان ا لـتـواجده فـي ا
نـح األفضلـية للـمنتـخب بعد الشـباك و
الـسـيطـرة الـسـريعـة في الـدقائق الـعـشر
األولى  ولـــيـــبـــرك حـــســـابـــات الـــفـــريق
اإليراني ورد احلـارس كرة قـوية سـددها
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قدم رئيس االحتاد العـراقي لكرة القدم عبد اخلالق مسعود اسـتقالته الرسمية من منصبه في االحتاد
سـابـقات اجلـزائـري محـمـد روراوة على نـقل مـباراة الـعربـي للـعـبة عـلى خـلفـيـة اصرار رئـيس جلـنـة ا

وريتاني في كاس محمد آلسادس لألندية األبطال. الشرطة امام نواذيبو ا
ـسـابـقـات في االحتـاد الـعـربي الـنـائب االول لالحتـاد مـحـمـد وقـال مـسـعـود ان اصـرار رئـيس جلـنـة ا
روراوة على نـقل مبـاراة الشرطـة خارج الـعراق بـرغم اجابـة االحتاد الدولي - فـيفـا - الواضـحة التي
ـونـديـال هـو اجـراء مؤقـت وان االحتاد اشـارت إلى نـقل مـبـاراتي إيـران والـبـحـرين بـرسم تـصـفـيـات ا

كان الذي يرتأون. باراة في ا العربي هو من يقرر إقامة ا
وأضاف ان محاوالت عـدة أجريتها مع رئـيس اللجنـة اجلزائري محمـد روراوة اال انه كان مصرًا على
ـبـاراة وهــذا مـا دفـعــني إلعالن االسـتــقـالــة من مـنـصــبي نـائــبًـا ثـانــيًـا لــرئـيس االحتـاد. عــدم إقـامــة ا

wÐdF « œU%ù« s  W UI²Ýû  œuF  l bð WÞdA «

v d*« w

bŽu*« vKŽ

 «dO 0 oKDMð Êœ—_« w  WO «dF « WO U'« 

„—U³¹ ÷U¹—Ë Õd

w «d?????F?????? « œU?????%ô« b????? Ë - ÊU?????L?????Ž

WO{U¹d « W U×BK

نتخب الوطني بكرة القدم أجرى ا
عـنويات ثاني وحـداته التـدريبـة 
عــالــيــة عـقـب الـفــوز الــبــاهــر عـلى
نــظـيــره االيـرانـي بـهــدفـ لــهـدف
وكانت الوحـدة التدريبـية قد جرت
في مــلـــعب جـــوانــا بـــالــعـــاصــمــة
ـواجـهة االردنيـة عـمان اسـتـعدادا 
الــبـحــرين يــوم بـعــد غـدا الــثالثـاء
ضمن مـنافـسات اجلـولة اخلـامسة
ـــزدوجــة مـن تــصـــفــيـــات اســـيــا ا
ــؤهــلـــة الى كــاس الــعــالم 2022 ا

واسيا 2023.
ويـتــصـدر اسـود الـرافــدين تـرتـيب
اجملموعة الـثالثة ب  10نقاط يليه
ــنــتــخب الــبــحـريــني ب  8نــقـاط ا
ـنـتـخب ـركـز الـثـالث ا ويـقف في ا

االيراني.
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صـف عــــضــــو االحتـــاد الــــعــــراقي
ركـزي لـكرة الـقـدم كامـل زغيـر ما ا
حـدث في عــمـان انـتـفــاضـة كـبـيـرة
حتـــتــاجـــهــا الـــريــاضـــة في االيــام

قبلة. ا
وقال زغـير ان الـفوز عـلى أحد اهم
مـنـتـخـبـات اسـيا والـضـيف الـدائم
في بـطـوالت كـأس الـعـالم له نـكـهـة
خـــاصــة ومـــا أثـــلج الـــصــدور هي
فـــرحـــة اجلـــمـــاهـــيـــر نـــاهـــيك عن
ـنــتــخب مــنـافـس عـلى االطــاحــة 
باراة البطاقـة االولى.واضاف ان ا

قـبـلة اهم من الـسابـقـة وسنـلعب ا
بـنـفس الـروحـيـة من اجل االنـفـراد
بالـصدارة ونشـكر اجلـماهـير التي
ـبـاراة سـواء حـضـرت في مــلـعب ا
كــــــــانـت في االردن او جــــــــاءت من
بـــغــداد ونـــتـــمـــنـى ان يـــســـانــدوا

رتقبة. باراة ا ابنائهم في ا
ـنـتـخب الـوطـني وبـ ان ابـواب ا
دائمـا ما تـكون مـشرعـة امام ابـناء
الرافـدين سواء كانـوا محـترف او
مـــحــلــيــ ونــحـــرص دائــمــا عــلى
اســتـــقــطــاب أبــرز الــعــنــاصــر الى

نتخب. ا
وزاد ان العـبي االسـود اسـتـجـابوا
ـــعـــنــوي وتـــفـــاعـــلــوا مع الـــدفع ا
لـــلــشــارع الـــعــراقي وتـــوجــيــهــات

درب التـي انعكـست ايجـاباً على ا
ـــلــعب فـي مــبــاراة ادائـــهم داخل ا

نتخب االيراني. ا
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ــــديـــر االداري مـن جــــانــــبه أكــــد ا
للـمـنتـخب الـوطني الـعـراقي باسل
كـوركـيس ان ابـرز الـغـيـابـات الـتي
سـتـشهـدهـا مـبـاراتنـا امـام نـظـيره
البحريني الالعب علي عدنان فيما
ستشهد الوحدة التدريبية انضمام
ـــهــاجـم مــهـــنــد عـــلي واحلــارس ا

محمد حميد لتدريبات الفريق.
واشـــار كـــوركـــيس الى ان مـــعـــظم
ــعـنــويـات الالعــبــ يـتــمـتــعـون 
عالية وانضباط والتزام عال داخل
ـــلـــعب وخـــارجـه وهـــذه احلـــالــة ا

اجلماهـيريـة الكبـيرة التي سـتبقى عـالقة
في االذهان بظروفها وجماهيريتها.

وقـدم ريــاض شـكــره الى الــوفـد الـوزاري
الــذي نـقل صــورة وافـيــة عن اجلـمــاهـيـر
الـعـراقيـة في مـلـعب عـمـان الـدولي فضال
ـبـاراة وجـمـيع مـتـعـلـقـاتـهـا عن ظـروف ا
عـنوية االمر الذي أسـهم في رفع الروح ا
لالعـب وتـغـلبـهم عـلى الـذات واستـنـفار

كنونة. جميع قواهم ا
ودعـا الوزيـر وفـد منـتـخـبنـا الـوطني الى
رحـلة الـثانـية تعـزيز الـفوز في انـطالق ا
من الــتـصــفـيـات عــنـدمـا يــقـابل مــنـتـخب
الـبحـرين الـشقـيق يـوم بـعد غـدا الـثالثاء
مؤكدا ان الـوزارة كجهة قـطاعيـة ستكون
ثل داعمـة كعـهـدها لـشبـابنـا وخيـر من 

رياضتـنا ويـدافع عن الوانـها في احملافل
الدولية.

وشهدت العاصمـة االردنية مسيرات فرح
لـلـجـالـيـة الـعـراقـيـة وهي تـتـغـنى بـالـفوز
الكبير السود الرافدين وتعزيزهم صدارة
اجملمـوعة االسـيويـة الثـالثـة بعـشر نـقاط
بــعـيـدا عن الــبـحـرين الــوصـيـفـة بــنـقـطـة
وإيـــران الـــثـــالـــثــــة بـــست نـــقـــاط وادت
االحتفاالت الى اختناقات مرورية السيما
ـديـنـة الـريـاضـيـة في في مـحـيط مـلـعب ا
لعب عمان حـيث خرجت اجلـماهيـر من ا
تتـغـنى بالـفوز وتـلـوح باألعالم الـعراقـية
في مـســيـرات راجـلــة واخـرى عن طـريق
ـزامــيــر في افـراح الــســيـارات مــطـلــقــة ا

عفوية.
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نتخب االيراني ركز الثالث ا في ا

في اداء الفت لالنـتباه قـدمه العبـو منـتخـبنـا الوطـني في مبـاراتهم ضد
ـونـديـال قـطر ـؤهـلـة  ـزدوجـة ا نـتـخب االيـراني ضـمـن التـصـفـيـات ا ا
حيث كان العبو 2023 وبطولة اال االسيوية في الص عام  2022
وعد تـماما حيـنما حقـقوا الفوز الغـالي الذي حمل عدة نتـخب على ا ا
درب كاتانـيتش على قراءة اخلصم جيدا واعداد دالالت أبرزها قدرة ا
ناسـبة في ضوء تلك القـراءة التي جاءت متطـابقة تماما مع التشكـيلة ا
ـســتـوى الـهــزيل والـغــريب الـذي ظــهـر فـيـه اقـوى مـنــتـخـبــات الـقـارة ا

االسيوية..
ـبـاراة مجـردا من سـالح مهـم جراء حـرمـانه من لـقـد دخل مـنـتـخـبـنـا ا
ـباراة االحتـاد االسيـوي بـنقـل مبـاراته بـ جمـهـوره وارضه فتم نـقل ا
العب االردنـيـة الـتي اسـهـمت بشـكل كـبـيـر ليس بـنـقل اجلـمـهور الى ا
ـد جسـر لـلتـواصل الـعراقي الـذي برز الـعراقي فـحـسب بل اسهـمت 
في كل بـقعـة من االرض لتـجسد ذلـك العـشق العـراقي للـمنتـخب الذي
مـثل مسـكنـا لإلالم وضـمادا جلـروح السـياسـة واالوضـاع االجتـماعـية

التي يعيشها ابناء هذا البلد..
ـبـاراة الى ملـعب اخـر بان الـعـراقيـ متـواصـل مع تـناسى مـن نقل ا
ـنـتــخب الـعـراقي في مـلـعـبه مـنـتـخـبـهم في اي مــكـان فـحـتى لـو لـعب ا
مجـردا من جماهـيره مثـلمـا هو احلال مع نـظيره الـلبنـاني الذي خاض
نـتخب الكوري اجلنوبي في مالعب مباراته ضمن اجلولـة ذاتها امام ا
ـد فــارغـة تــمـامــا من اجلــمـهــور لـكــنه في احلــقـيــقــة اسـتــشـعــر ذلك ا
اجلـمـاهـيــري لـيـتـرجـم ذلك الحـقـا عـبــر اداء مـهم ومـعـبــر انـطـلق بـأداء

رة.. الالعب الالفت با
ـنـتـخب العـراقي من تـبـقى الـتـسـاؤالت مـرهونـة حـول مـا قـدمه العـبي ا
ـبـاريـات الـسـابـقـة ـنــتـخب في ا ـا قـدمه ا اداء الفت ال يـقـارن تـمـامـا 
ــبـاريــات الـتي جــرت ضـمن اطــار الـتـصــفـيـات الـتي لــو حـددنــاهـا  بـا
ـزدوجـة والـتي خـاضـهـا اوال ضـد مـنـتــخب الـبـــــــحـرين وفـقـدنـا من ا
خاللـهـا  نقـاط الـفوز  الـتي بـددناهـا بـهفـوة غـريبـة من احلـارس محـمد
حـمـيد لـنقـتـنع بنـقـطة يـتيـمـة  جراء الـتـعادل الـذي كان نـتـــــــــيجـة تلك
رة نـتخب الـتي كانـت منـطقـية بـا ـباراة لـتـتوالى بـعدهـا انتـصـارات ا ا
ستوى الالفت  وهي كال من منتخبي هونغ امام منتخبات ال حتظى بـا
ـنتـخب االيراني كـمحك ـنتـخب امام ا كـونغ وكمـبوديـا  لتـاتي مبـاراة ا
ـستوى احلـقيقي لـلمنـتخب والذي كن من خالله  اكـتشاف ا حقـيقي 
ــوعــد  في هــذه لــعـب العــبــوه مــبــاراة عــمــرهم فــكــلــهـم كــانــوا عــلى ا
ـا قـدمه من ــــــــــبـاراة ولم يـسـتـثـنى اي العب مـن تلـك الـتـشكـيـلـة  ا
رمى محمد حميد والذي يز والفت  باستثناء مسـتوى حارس ا اداء 
ــنـتــخـب ايـران  وتــبــقى الــهــواجس يــســــــــــال عن هــدف الــتــعــادل  
ـركـز ـنـتـخب بــعـيـدا بـوضع مـعـاجلـات مـهـمـة  ـضي ا مـرهــــــــــونـة 
ـــرمى الــذي ال يـــتــــــــــنـــاسب مع ســـقف طــــــــــــمــوحــات حـــراســة ا
شاركة الثانية اجلماهير الرياضـية في حتقيق اآلمال بالوصـول الى  ا
ـونــــــديال  كـأمنـية يـحتــــــفظ بـعمـقهـا  كل متابع ـنتخـبنـا في اطار ا

للكرة ..
قـابل كـانت هـنـالك بعض ـوعـد  لكن فـي ا كـان العـبـو منـتـخـبنـا عـلى ا
باراة السيـما تأثرهم باجلو الهوامش  التي  اسـتنباطها مـن وقائع ا
ـشحـون  الذي انـعكس عـلى مجـمـوعة من االلـتحـامات  الـتي تسـببت ا
ـدرب كاتـانـيـتش  لالعـبيه بـبـطـاقات ال طـائل لـهـا  وكـانت الفتـة دعـوة ا
بـعدم الـتأثـر باجلـو الذي  خـلقه العـبو مـنتـخب ايران بـجر العـبيـنا الى
ـشـاحـنات االنـفالت والـنرفـزة  من خالل تـوالي ارتـكـاب االخـطاء  او ا
التـي برزت ب فـترة واخـرى لتـحقق قـصورا في الـتعـامل النـفسي من
باراة بطرد ـباراة  وكانت  نقـطة انعطـاف ا جانب العبـينا  مع اجواء ا
ـدرب كـاتـانـيتـش في اجراء الالعب االيـراني شـجـاعي والـتي وظـفـهـا ا
ـضاعـفـة الـزخم ـنـتـخب الـهـجـومـيـة  تـبـديل  مـسـتـعـجل لـيـعـزز قـدرة ا
الهـجـومي وحتقـيق هدف الـفوز الـذي لم يكن بـعيـدا ابدا عن اي حلـظة
نـتخب  وبقـــــــــاء احلارس جالل حسن ـستمر لالعبي ا مع التسيد ا
 في اغلـب االوقات مـرتاحـا من  التـواصل الهــــــجومي الـذي غاب عن
ابـرز العبي ايـران وهـو سـردار ازمـــــــون والـذي يـعد
الـورقة الـرابـحة  في هـــجـوم ايران والـذي اضـطر
ـنـتــخب لـتـبـديـله بـعـد ان بـدا عـاجـزا عن مـدرب ا
اخـتــراق الــدفــاعـات الــعــراقــيـة الــتي كــانت  في

باراة .. افضل حاالتها في هــــــــذه ا
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عـاشت بـعــثـة وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
الى عــمــان من العــبــ دولـيــ ســابــقـ
واعـالمـيــ وصـحــفــيـ لــيـلــة جــمـيــلـة
مـصــحـوبـة بـأجـواء رائــعـة من الـسـعـادة
جتـلت فــيـهـا الـوطـنـيــة احلـقـة والـتـفـاني
خلـدمـة عـراقـنـا احلـبـيب بـأبـهى الـصـور
مــتــزامــنـــة مع مــبــاركـــة وزيــر الــشــبــاب
والـــريـــاضـــة الــــدكـــتـــور احـــمـــد ريـــاض
ـنـتـخـبـنـا الـوطـني ـسـتـحق  االنـتـصـار ا
عـلى نـظـيـره االيـراني ضـمن الـتـصـفـيات
ـونـديـال قـطـر 2022 ـؤهـلـة  ـشـتـركــة ا ا
وا اســيــا في الــصــ 2023 مـــشـــيــدا
بــاألداء الـعــالي والـلــعب الـرجــولي الـذي
ـــــبــــاريــــات اظــــهـــــروه في واحـــــدة من ا
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نتخب تالعب منتخبنا الوطني بنظيره ا
االيراني وهزمه بهدف لواحد في الوقت
الــقـاتل بـعـدمـا جنح الـبـديل عالء عـبـاس
انتـزع دور  البطل بـتسـجيله هـدفا  قاتال
في الــوقـت الــبـــدل ضــائع د 91 من كــرة
ركنـيـة رفـعـهـا امجـد عـطـوان لـتـجد رأس
عـبـاس بـانـتـظـارهـا  الذي لـم يـتـردد بـهز
شــبــاك عــلي رضــا و يــقــضي عــلـى امـال
ـباراة  تـلفظ أنـفاسـها   لـينهي ايران  وا
االمـور على أفـضل مـا يرام بـعدمـا اعتـقد
ـبـاراة ذاهـبــة لـلـتـعـادل بـهـدف الـكل ان ا
ـصلـحة  مـنتـخبـنا  الذي قـبل ان تنـتهي 
كـان الــطــرف األفـضـل  وتـغــيــر من حـيث
األداء بـعـد اخـر ثالث مـواجـهـات رسـمـية
ـبـاراة انـسـجــامـا مع أهـمـيـة وطــبـيـعـة ا
ويخرج بأغـلى ثالث نقاط في الـتصفيات
ــبــاراة لالن  وجـــني ثــمــارهــا وفــوائــد ا
التي  جـرت بيـنهـما في األردن  اخلـميس
ــــاضي ضــــمن   مــــبــــاريـــات اجلــــولـــة ا
اخلامسة  للمجموعـة الثالثة  للتصفيات
زدوجـة لبطولـتي كاس العـالم  في قطر ا
ليرفع 2023وأ أسيا في الص  2022
رصـيـده  الى عـشـر نـقـاط والـبـحـرين الى
ثمـانـيـة نقـاط  فـيـمـا جتمـد رصـيـد ايران
ست نـقـاط بـعـد خسـارتـ تـوالـيا األولى
ـاضية  وسط من البـحرين في  اجلـولة ا
ـكن وصــفــهـا امــتـدت فــرحـة عــارمــة ال 
شـهد ال يـحتاج لـصبـاح اليـوم التـالي وا
ـنـتـخب  بـقـوة من الـى تـعـليـق واقـترب ا
حــــسـم  امــــر اجملــــمــــوعــــة   كــــمــــا وجه
نتـخب البحرين الذي كاتانيـتش  إنذارا 
تـعـثر إمـام هـونغ كونـغ   لإليقـاع به بـعد
ـريح غــد الــثالثـاء  لــتــحـقــيق  الــفــارق ا
همـة مبكرا وعلى ا وجه  قبل وانهاء ا
الـذهـاب  لـلـراحـة اإللـزامـيـة حلـ مـوعـد
اســـتــئـــنــاف الـــتــصـــفــيـــات في احلــادي
ـــقـــبل والــــثالثـــ من اذار  مـن الـــعـــام ا

واجهة هونغ كونغ. عندما يخرج 
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 قبل كل شيء االهم هنا ان نـشير وبفخر
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تـولــدت قـبل مــبـاراة الـفــوز االخـيـر
ـنتـخب االيراني مـشددا على على ا
ان االسـود قــد وضـعــوا قـدمــا عـلى
ـؤهل الجـتـياز الـطريـق الصـحـيح ا

هذه التصفيات بنجاح.
وأردف كـــوركــيس ان ســـريــان روح
ة مازالت مـتوهجة التفاؤل والـعز
بــ صــفـوف العــبــيـنــا والــتـفــكــيـر
اجلـــدي بـــالـــفـــوز عـــلى مـــنـــتـــخب
البـحرين حـاضراً بـأذهانـهم لتـأكيد
جــدارتــهم واســتــحــقــاقـهـم صـدارة

ترتيب اجملموعة.
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دير الفني لـلمنتخب الوطني منع ا
العراقي اجراء اللقـاءات الصحفية
مع الزمالء موفدي االحتاد العراقي
لــــلـــصــــحـــافــــة الـــريــــاضــــيـــة وكل
االعالميـ االخرين الـذين يرافـقون
وفد مـنتـخبـنا الـوطني ويـأتي هذا
االجــراء ومـــنــتـــخــبـــنــا يـــلــعب في
العاصمـة االردنية عمـان بعيدا عن
بـغداد او الـبـصـرة  اذ من الـصعب
ـلـعب جـدا ان يــتـنـقل الــزمالء من ا
الـرئـيس الى مالعب الـتـدريب الـتي
سـافات طويـلة عن بعـضها تبعـد 
ـا يـتطـلب صـرف اموال البـعض 
طـــائــلــة ال يــقــدر عـــلــيــهــا احــد من
الــزمالء وكــنـا نــرجــو ان يـتــعـاون
ـــديـــر الــــفـــني كــــاتـــانـــيــــتش مع ا
الصـحـافة واالعالم الـعـراقيـ على
االقل لــتـســهـيل مــهـمـتــهم واجـراء

نتخب. اللقاءات مع العبي ا
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حاول االحتاد االسيـوي لكرة القدم
ان يـجد حال مـنـصـفا لـلـمـنتـخـبات
والـفــرق االسـيــويـة وهـي تـخـوض
نـافسـات حتت خيـمة االحتاد اذ ا
يــــحـــــرص االحتــــاد عــــلى سالمــــة
اجلــمــهـور اوال واخــيــرا وضــمـان
انـــســـيـــابـــيـــة دخـــول اجلـــمـــهــور
ــلــعـب بــسالم وامــان ومــغـــادرة ا
ويــرى االحتـاد االســيــوي الـلــجـوء
ـــنــصــفـــة في حــال الى احلـــلــول ا
تنافس ويضع اتفاق الفريقـ ا
ـقاعد احلل بالـرجوع الى تقـسيم ا
مناصفـة ب جمهـور الفريق مع
الـتـأكـيـد عـلى اهـمـيـة االنـتبـاه الى

مقاعد العوائل واالتفاق عليها.
ـنتـخبـات الوطـنية وفي مبـاريات ا
فــان االحتـاد االســيـوي يــعــطي مـا
قاعـد تقـريبا الى نسبته  %8من ا
جـمـهـور الـفـريق الـضيـف والبـاقي
الى جــمـهــور الـفــريق الـذي يــلـعب
ــفـتــرضـة عــلى ارضه او االرض ا
ـثــابـة ارضه وكــمـا الــتي تـكــون 
حدث في مبـاراة منتـخبنـا الوطني
نتخب االيراني والتي انتهت مع ا
عـراقـيـة وبـحـضـور جـمـهـور غـفـير
وبـقت اعـداد غـفـيـرة من اجلـمـهـور
الــــعــــراقي الــــوفي خــــارج اســـوار
ـــقـــاعــد ـــلـــعب فـي حـــ ظـــلت ا ا
اخملــصــصــة لــلــجــمــهـور االيــراني
خاوية اال من اعداد قليلة تعد على

عدد اصابع اليدين.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـنــظــمـة أعــلــنت الــلـجــنــة ا
لــبـطــولـة خــلــيـجي 24 اول
أمـس اجلـــــمـــــعـــــة جــــدول
مـبــاريـات الــبـطــولـة حـيث
باراة االفتتاحية ستجمع ا
بـ قـطــر والـعـراق في 26
نـــوفـــمــــبـــر/تـــشــــرين ثـــان
اجلـاري ثـم لـقــاء اإلمـارات
مع اليمن في نفس اليوم.
ويــلــعب في الــيــوم الـتــالي
منتخب عـمان مع البحرين
ثم الـسـعـودية مـع الكـويت
باراتـان على ملـعب عبد وا
الــله بن خــلــيــفـة فـي إطـار

اجملموعة الثانية.
وتــقــام مــبــاريــات اجلــولــة
الـــــــثــــــانـــــــيـــــــة يــــــوم 29
نوفـمبـر/تشريـن ثان حيث
تلـعب اإلمارات مع الـعراق
ثم الـــيـــمـن مع قـــطـــر. وفي
اجملـمـوعة الـثـانـيـة تـلـتقي
الـــــكـــــويت مـع عــــمـــــان ثم
الــبـحــرين مع الــسـعــوديـة
يـوم  30نــوفـمــبــر/تــشـرين

ثان.
وتــقــام مــبــاريــات اجلــولــة
األخــــــــــــــــيـــــــــــــــــرة مـن دور
اجملــــــمـــــــوعــــــات يــــــوم 2
ديسمـبر/كـانون أول حيث
تـتـواجه قـطر مـع اإلمارات
والكويت مع البحرين على
مـلــعب خـلــيـفــة الـدولي ثم
الـيــمن مع الــعـراق وعــمـان

مع الـسعـوديـة عـلى مـلعب
عبد الله بن خليفة.

وتـــــقـــــام مـــــبـــــاريــــات أول
جـــولـــتـــ مـن اجملـــمـــوعــة
األولى عـلى مـلـعب خـلـيـفة
الــدولي فــيــمــا تــلــعب أول
جـــولـــتـــ مـن اجملـــمـــوعــة
الـثــانـيـة عــلى مـلــعب عـبـد

الله بن خليفة.
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شــهـــدت الــعـــاصــمــة
االردنـــيـــة مــســـيــرات
فرح لـلجاليـة العراقية
وهي تــتـغــنى بـالــفـوز
الــــــــــــرائـع الســــــــــــود

الرافدين


