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نـتخب العراقي ونادي الشرطة صفاء هادي اجلهود التي بذلـها العبو أسود الرافدين ضد قطر في افتتاح كأس اخلليج الـ  .24 وقال هادي إن الالعب الشباب ثمن العب ا
بـاراة وأثنـاء دقائـقهـا وقدمـوا أداء رجولـيا تـكلل ـدرب كـاتانـيتش في الـتشـكيـلة األسـاسيـة أبلـوا بالء حـسنـا مضـيفـا: "كلـنا كـنا داعـم لـهم قبـل بدايـة ا الـذين دفع بهم ا
ـرشح األول للـقب". واضاف هـادي "نحن سـعداء بـهذه الـبدايـة ال سيـما أن العـبي الشـرطة خـاضوا مـباراة مهـمة في بـحصـــد  3 نقـاط من صاحـب مستـضيف الـبطـولة وا
باراة يزة. وبيّن أن ا درب الدفع بأحدنا لكن الالعـب الشباب أثلجـوا قلوبنا بنتـيجة  البطولة الـعربية قبل يوم من مبـاراتنا أمام قطر". وكنـا جاهزين جميعا إذا ما قـرر ا
قبلة أمـام اإلمارات "ال تقل أهمية عن مباراة قـطر وعلينا التحضـير لها بشكل مناسب". وأكـمل: "تكمن أهمية نقاط لقـاء اإلمارات في أنها ستضعنـا بنصف نهائي البطولة. ا
باراتـ فقال: "علينا استثـمار الوقت بشكل صحيح وترك مباراة عبور دور اجملموعـات هو هدفنا ومن ثم سنخطط لكـيفية الفوز باللقب". وأشـار إلى الوقت قصير ما ب ا
وريتاني في إياب ثمن نهائي قبلة حلصد نـقاطها". وكان كاتانيـتش قد أبدى انزعاجه من مشاركـة العبي الشرطة ضد نواذيبـو ا ـباراة ا قطر خلف ظهـورنا والتركيز على ا

كأس محمد السادس لألندية األبطال واستبعد على إثر ذلك العبي الفريق من تشكيلة العراق في مباراة قطر.
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خطوة واحـدة ستنـقل كرتـنا الى مربع
الذهب اخلـليـجي في لـقاء غـد اجلمـعة
ـــنـــتــخـب االمــاراتي مـــتـــصــدر امــام ا
اجملـمـوعـة االولـى بـفـارق االهـداف عن
فريـقـنا الـذي خـضع لـتدريـبـات مكـثـفة
مــنــذ يــوم امس حتت اشــراف طــاقــمه
الفـني ويسـعى لكـسب الرهـان والظـفر
باحـدى بـطـاقـتي الـتـأهل لـلـدور نصف
الـنـهــائي. كـاتــانـيــتش ابـدى ســعـادته
بــالـــفــوز عـــلى بــطـل اســيـــا وصــاحب
االرض واجلــمــهـــور وثــمن مـــا حــقــقه
الالعبـون الـبـدالء وهم اكـثـر من نصف
التشكـيلة الـوطنيـة في اول اطاللة لهم
بقميص الفريق االول واكد على اهمية
االستفادة من جتـربة اللقـاء االفتتاحي
والثقـة الكبـيرة الـتي تزود بهـا العبوه
من اجل اســتــثـمــار تــلك الــعــوامل في

تـــخـــطي عـــقـــبــــة االبـــيض االمـــاراتي
واالعالن رســــمـــــيــــا عن بـــــلــــوغه دور
االربـعـة قـبل مـواجــهـة الـيـمن في اخـر
نـتخبنا عمل في الك الفني  طاف. ا ا
الـــتـــدريــــبـــات االخـــيــــرة عـــلى اعـــادة
ن استشـفاء وتأهـيل العبي الـشرطة 
لم يـشــاركــوا في لــقـاء قــطــر وتـهــيــئـة
الئمة لالنسجام ب توليفة الظروف ا
الشـباب واهل اخلـبـرة واصبـحت لديه
خـيـارات مــتـعـددة لــلـزج بـهــا في لـقـاء
ـعـنـوية االمارات اثـر ارتـفـاع احلـالـة ا
لــلــفــريق والــبــدالء الــنــاجــحــ وركــز
كاتانيتش في الوحدات التدريبية على
حــسن الـــتـــنــظـــيم الـــدفــاعـي وتــرابط
اخلـطـوط وسـرعـة االنـتـقـال من الـثـلث
الوسـطي الى الـهـجـومي مع الـتـشـديد
على تفعيل االطراف وتنويع الهجمات
ـبـالــغـة في االحـتـفــاظ بـالـكـرة وعـدم ا
وشملت التـدريبات عـلى االستفادة من

ـنـتـخب االمـاراتي التي نقـاط ضـعف ا
ــدرب الـســلـوفــيـنـي بـعـد شـخــصـهـا ا
باراة االمارات واليمن التي مشاهدته 

انتهت اماراتية بثالثية بيضاء .
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اعلن رئـيس احتـاد الـكرة عـبـد اخلالق
مـســعــود عـن تــقـد الــوفــد الــعــراقي
شارك في البطولة اخلليجية احلالية ا
قبـلة مؤكدا ملف استضـافة النسـخة ا
وافـقة رؤساء ان هذا الطـلب يحـظى 
ـنـضـويــة لـكـأس اخلـلـيج االحتـادات ا
واليـتــوقع مـنــافــسـة اخــرى من احـدى
البـلدان الـشـقيـقـة بعـد ان تعـذر عـليـنا
من احـتـضـان الـبـطـولـة طـيـلـة الـعـقود
السابـقة واخـر تنـظيم لـلعـراق كان في
النسخة اخلـامسة في العام  1979في
بـغـداد. واوضح مـســعـود ان الـبـصـرة
ــدن االخــرى جــاهــزة الســتــضــافــة وا
االشــقــاء وتـتــوفــر الــبــنـى الــتــحــتــيـة

ـتــطـلــبـات االخــرى من اجل اجنـاح وا
قـبلـة التي لف الـعراقي في الـدورة ا ا
سـتـقــام في الـعـام  2021ان شـاء الـله
ـسعى ونيل و تهيـئة ما يـدعم هذا ا
ــوافــقــة وقــد ســبـق ان كــلف بــلــدنــا ا
بتنـظيم اكـثر من نـسخة مـنصـرمة لكن
ظـروفــا عــديــدة حــالت دون اتــمــامــهـا
وبـات الــوقت مــتــاحــا العالن مــبــاركـة

ملفنا .
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يتصـدر االماراتي عـلي مبـخوت قـائمة
الـهــدافــ بــرصــيــد ثالثــة اهــداف في
الـشـبـاك الـيـمـنـيــة وحل ثـانـيـا العـبـنـا
محمد قاسم بهدف في مرمى العنابي
والـقـطــري عـبــد الـعــزيـز حــا بـهـدف
واحـد في مـرمـانـا في لـقـاء االفـتـتـاح .
يشـارك الالعب الـعـمـاني احـمـد مـبارك
كانـو لـلـمـرة التـاسـعـة في تـاريخ كأس
اخلــلــيج وخــاض امس لــقــاءه ال177
ي دوليا متفـوقا على رحلـة جنوم عا
وسبق له ان قاد فـريق السلـطنة لـلفوز
بالـنـسـخـة الـسابـقـة من هـذه الـبـطـولة
ونال جـائـزة االفـضـل. يونـس مـحـمود
ونـشــأت اكــرم من بـ اكــثــر العـبــيــنـا
مـشــاركـة في دورات اخلــلـيج وتــسـنى
لـهــمـا الــلـعب فـي اربع دورات سـابــقـة
وارتدى الـكابـ حـسن فرحـان قـميص
نـتخـبات الـوطنـية في ثالث بـطوالت ا
اولها في العام  1976في الدوحة وفي
العام  1979في بغداد وتكللت بخطف
اول الــــقــــابه وتــــكــــرر احلــــضــــور في
الـــــعـــــــــام  1982في االمـــــارات لـــــكن
ـنــافــسـات مـنــتــخـبــنــا انــسـحب مـن ا

وشطبت نتائجه .
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أكـد ســالم الــوهــيــبي رئــيس االحتـاد
العماني لكرة الـقدم احقية العراق في
استـضافـة بطـولـة خلـيجي  25مشـيرا
لــوفــد االحتــاد الــعــراقي لــلــصــحــافــة
الـريــاضــيـة الـى ان االحتـاد الــعــمـاني
داعم وسانـد لـلـمـلف الـعـراقي النه بـلد
عزيز على قلوبنا ونتمنى له االستقرار
الـدائم وإن شــاء الــله تــنــتــهي األزمـة
احلالية ال سيمـا وان العراق قادر على
استضافـة البطـولة بامـتياز إذا  حل

شاكل األمـنية وهـناك شواهـد كثيرة ا
على ذلك .
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 الصحـفي في جريـدة العـرب القـطرية
الـســوداني اجلـنــسـيــة مـجــتـبى عــبـد
الرحمن وصف مـنتخـبنا بانـه منتخب
غير تقليدي ابدا وروحـه القتالية اكبر
ـدربـ من كل تـكـتــيـكـات ووصــفـات ا
. وقـال عبـد الرحمن واحملللـ الفـني
انا متابع جيد للمنتخب العراقي ومن
عـجبـ به واعـرف تمـاما ان الالعب ا
العـراقي في الـظـروف الصـعـبة كـثـيرا
مـا يــتــســامى فــوق ظـروفه الــصــعــبـة
ستـحيل كما حصل في 2007 ويبلغ ا
  2004وهـــو مـــا حـــصـل  ايـــضـــا في
مـبـاراتــكم االولى امــام قـطــر حـيث كل
ـــنـــتــخب الــظـــروف كــانـت لــصـــالح ا
الــقــطــري الــذي لــعب بــكــامل جنــومه
وامام حـشـد كـبـيـر من جـمـاهـيره وفي
وضع مـسـتــقـر لــكن الـنــتـيــجـة ذهـبت

نتخب العراقي. لصالح ا
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وصف مساعد مدرب منتخبنا الوطني
الكـابـ رحـيم حـمـيـد ان مـبـاراة الـغد
امـام االمــارات ســتــكــون حــاسـمــة في
الـطــريق نــحـو نــصف الــنـهــائي وهـو
رحـلي حاليا مـشيرا الى اننا هدفنا ا
ـبــاراة االولى الـتي طـويـنــا صـفــحـة ا
ـنتخب الـقطري الذي فزنا فيـها على ا
يـعـد احــد افـضل مــنـتــخـبــات  الـقـارة
ـدرب االسـيــويـة. وكــشف حــمـيــد ان ا
كاتـانـيـتش طـلب من العـبي مـنـتـخـبـنا
البس بــ الــشــوطــ في في غــرف ا
ـبــاراة االولى االلـتــزام بــالـواجــبـات ا
نـتخب وعدم االحـتفـاظ بـالكـرة كـون ا
القـطـري فريق مـنـظم ويعـرف الـضغط
على حـامل الـكرة وال بـد من احلذر في
نافس رغم التمريـر وعدم استسـهال ا

. التقدم بهدف
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أقر مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم
السـلـوفـيـني سـيـتريـشـكـو كـاتـانـيتش
بــصــعــوبــة الــفــوز الــذي حتــقق عــلى
حـسـاب قــطـر صــاحـبــة الـضـيــافـة في
افتتـاح منـافسـات خلـيجي 24 بيـنما

أكـد أن الـتـحــضـيـرات تـســيـر بـوتـيـرة
مـــتـــصـــاعـــدة مـن أجل الـــوصـــول إلى
ــطــلــوبــة قــبل مــواجــهـة اجلـاهــزيــة ا
اإلمـــارات يـــوم غـــد اجلـــمــــعـــة ضـــمن
اجلولة الثانية من منافسات اجملموعة
ـؤتمر األولى. وقال كـاتانيـتش خالل ا
ـباراة الـفنـي الـذي عـقـد عـقب نـهـايـة ا
أمــام قـطــر وحــضــرتـه بــعــثــة االحتـاد
الـعــراقـي لـلــصــحــافــة الــريــاضــيـة ان
منـتـخبـنـا لم يكـن جيـدا خالل الـدقائق
ـــــبــــاراة واتـــــيـــــحت األولى من زمـن ا
للـمـنافـس العـديـد من الـفرص احملـقـقة
للـتسـجـيل لكـنـنا كـنا مـحـظوظـ جدا
من خالل عدم تلـقي أي هدف. وأضاف
أن مــنــتـــخــبـــنــا دخـل اجــواء الـــلــقــاء
تدريـجـيا بـعـد تـقدمه بـالـنـتيـجـة وكان
الطـرف االفـضل اسـتـحواذا وتـنـظـيـما
يدان منوها وانتشارا داخل أرضية ا
بأن ثمـرة جهود الـتفوق الـعراقي تمت
ـكـنـة من تـرجـمـتـهـا بـأفــضل صـورة 
خالل مضاعـفة الغـلة التـهديفـية األمر
الذي أصاب أصحـاب األرض بالدهشة
واإلحـبــاط. ولــفت إلى أن قــطــر دخـلت
بـــقـــوة في الـــشـــوط الـــثــــاني من أجل
ـبـاراة إلى نــقـطـة الـبـدايـة الـعـودة بـا
وجنـحـت بــتـقــلــيـص الـفــارق مــا دفع
اجلهاز الـفني لـلتـدخل سريـعا وإجراء
تـغـيـيـرات نـاجــحـة اسـهـمت في إعـادة
التوازن لـلمـنتـخب. وكشـف كاتانـيتش
عن انه طـــالب الالعـــبـــ قـــبل بـــدايــة
ناطة بهم باراة بتطبيق الواجبات ا ا
دون الـنـظـر إلى نــتـيـجـة الــلـقـاء كـون
اجلـمــيع كــان يــتــوقع أن يــخــرج بـطل
آسـيـا بـفــوز مـريح وكـانـوا جــمـيـعـهم
ـسؤوليـة واثبـتوا احقـيتهم على قدر ا
ـنتـخب. وتـابع أن منـتـخبـنا بتـمثـيل ا
ســيـــلــعب بـــأســـلــوب مـــخــتـــلف أمــام
اإلمـــارات مـن خالل الــــتـــركــــيـــز عــــلى
اجلـوانـب الـهــجــومــيــة مع إمــكــانــيـة
إجـراء اكـثـر من تـغـيــيـر عـلى الـقـائـمـة
ــبـاراة مــؤكـدا أنه الـتي ســتـخــوض ا
سـيــمــنح الــفــرصــة جلــمـيـع الالعــبـ
تواجدين معه لـالفصاح عن قدراتهم ا
همة كونها ستسهم في هذه البطولة ا

في اكتسابهم اخلبرة والتجربة.
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نتخب فرح بعد فوزهم على قطر بخليجي 24 WŠd∫ العبو ا

الـــذين ابـــلــــوا بالءا حـــســــنـــا في ظل
الغـيابـات التي يـعاني مـنهـا  الفريق (

العبا وقلبوا كل التوقعات التي (11
ــصــلــحــة قــطــر وأكــثــر كــانت تــصب 
نـتخبنـا  توقع انهاء تفـائل  ا
الـلـقـاء بـالـتـعـادل  بـعـدمـا قاد
الـبـدالء الـشـبـاب الـسـبـعة
هم نتخب الى  فوز ا ا
 وثـــمــــ  وحتــــقـــيق
اخلطـوة الـكبـيرة في
شوار حينما بداية ا
ـــــدرب في تـــــمـــــكن ا
تـــرتــــيب االوراق مـــا
جـــــعـل من الـــــفـــــريق
جتـاوز حالـة االرتـباك
الـــتي ســادت صـــفــوفه
واحلــذر الــشــديــد  عـلى
ادائهم خوفا من االندفاع
 الهجـومي لفريق مـتكامل
ويـتـمـتع بـأفـضـلـيـة الـلـعب
حــــــــــيـث عـــــــــامــــــــــلي االرض
واجلمهور والنه بطل اسيا قبل
ان يــــثـــــار فــــريـــــقــــنــــا
خلـــــــــســــــــارتـه في
الــــــدور   16في
بــــطــــولــــة دبي
مـــطــلع الــعــام

احلالي.
÷d
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وتــــــــمــــــــكن
مـنــتــخــبــنـا
مـن فــــــــرض
الـــســــيـــطـــرة
عــــــــــلـى وسـط
ــلــعب في ظل ا
االعـــتــمـــاد عــلى
خـــــطي الـــــوسط
والـــــــــــــدفـــــــــــــاع
كـــحــائــطي صــد
لـــــــلـــــــحـــــــد من
االنــــــــــدفــــــــــاع
الـقـطـري الذي
بـدا مــهـاجـمـا
من الــلـحــظـة
االولــــــــــــــــــى
عــــــنــــــدمــــــا
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احتفل الشعب العراقي من أقصاه إلى
ثـير ـنتـخب الوطـني  ا أقـصاه بـفوز ا
عـلى شـقــيـقه الـقـطـري بــهـدفي مـحـمـد

قاسم  فيما سجل لقطر عبد
الـــعــزيـــز في افـــتـــتــاح
بـطــولــة خــلــيـجي

بكرة القدم  24
فـي الـــــــدوحـــــــة
أمــــــــــــــس األول
لـــيـــدعـم امـــاله
في الـــــــتــــــأهل
لـلـدور احلاسم
 في  مباراة لم
تــتـوقف الــكـرة
فيهـا على مدى
وقــتـهــا بـعــدمـا
اســـــــتـــــــخــــــدم
درب كاتـانيتش ا
 سالح الـــبـــدالء
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ـلحـمة الـكـروية الـتي سطـرها جنـوم منـتخب الـعراق ا
الـوطـني لـكـرة القـدم في افـتـتـاح بطـولـة كـاس اخلـليج
ــنـافس الـقـطـري الـعــربي الـرابـعـة والــعـشـرين امـام ا
تيم بـعشق كرة العراق. سـتبقى طويال في ذاكـرة ا
نـعم وصـف الـفـوز عـلى مـنـتـخب قـطـر بـطل اسـيـا في
ـلحـمة الـكـروية فـيهـا مـبالـغة افـتتـاح بـطولـة (ودية) بـا
ولــكن االداء الـــنــوعي لالعــبــ عـــلى مــدى اكــثــر من
بـاراة هـو الذي يـدفعـنا الى سـبعـ دقـيقـة من عمـر ا
رفع قــيـمــة الـفــوز واهـمــيــته من زوايـا عــدة مـنــهـا ان
ـنتخب العراقي لـعب بخطه البديل ,وانه غادر اجواء ا
االداء اخملــيب لـالمـال امــام اخلــصم الــبــحــريــني في
ـزدوجـة رابع مـبـاريـاتـه في الـتـصـفـيـات الـتـمـهـيـديـة ا
ـؤهلة الى نـهائيـات بطولـة كاس العالم  2022 وكاس ا
ـضـيف ـنــتـخب ا ا اسـيـا  2023 وان الــفـوز عـلى ا
ـنتخب القطري بـطل ا اسيا له قيمة لـلبطولة وهو ا
تـكمن في ميـثم جبار ومـصطفى والـبطل محـمد قاسم
ومـحـمـد رضـا وشـريف عـبـد الـكـاظم وابـراهيـم بايش
الـذين اكدوا بـانـهم العبـ اصالء بكل مـعنى الـكلـمة
ـــنــتـــخب واكـــدوا ان الـــثــقـــة الـــتي زرعـــهـــا مـــدرب ا
سـتـريـشـكـو كـاتـانـيـتش كـانت في مـحـلـها ,وشـغل كل
تلك واحـد منهم مراكـزهم بكفاءة عـالية. ميـثم كاظم 
ــهــارة والـوعـي وعـدم اخلــوف ومــحــمـد قــاسم جنم ا
ــبـاراة لــعب بــعـقالنــيـة وثــقــة وكـان عــلى اسـتــعـداد ا
السـتالم الكرات حتت الضـغط وتسليـمها الى الزميل
رمى ان سنحت له الفرصة ناسب ,والـتسديد الى ا ا
وجنح في تـسجـيل هـدف رائعـ ثمـنهـما ثـالث نقاط
سـتــكـون خـيـر حــافـز لـتـصــدر اجملـمـوعـة ,بـل والـفـوز
بـالبـطولـة. محمـد رضا وشـريف عبـد الكـاظم كانا في
سلط ـوعد ورفـعا عن نـفسـيهـما الـضغط الـنفسـي ا ا
عـلــيـهــمـا في الــظـهــور االول لـهـمــا في بـطــولـة عــالـيـة
ـسـتوى مـثل بـطولـة اخللـيج الـعربي. ابـراهـيم بايش ا
ادى واجبه الدفاعي على نحو جيد ولم يكن كذلك في
درب كـاتانيـتش هو الذي ا الن ا الـشق الهجـومي ر
نتخب القطري الذي لعب كلفه باداء هذا الدور لقوة ا
ـسـاندة اكـثر من  35 الف مـتـفرج . ان سـتة العـب
ـنـتـخب الـوطـني من اصل احــد عـشـر في تـشـكـيـلــة ا
ـوكلـة الـيهم حتت الـعـراقي يؤدون مـعـظم الـواجبـات ا
ـسـتـقـبل ـنـافس ,مـؤشـر ايــجـابي يـؤكـد ان ا ضــغط ا
نـتـخب العـراق يـبشـر بـخيـر كـثيـر. واالنـدفاع الـفـني 
الـعالي احملـسوب صفـة حميـدة اخرى تـمتع بهـا مثيم
جـبار ومـصطـفى محـمد ومـحمـد قاسم ومـحمـد رضا
وشـريف عـبـد الـكـاظم  ,يــؤكـد انـهم كـانـوا في افـضل
درجـات التركيز وانهم العب اصالء كما قال زميلهم
ـتميـز علي عـدنان الذي اكـد لوسائل اعالم ريـاضية ا
ـنتـخب العراقي ال باراة ,ان ا في الـيوم الـذي سبـق ا
يـعـاني من اي نـقص في كل مـراكـز الـلـعب وال بد من
تـوجيه الشكر الى احـمد ابراهيم وجالل حسن وعلي
عــدنـان ومـهــنـد عــلي وامـجــد عـطـوان وصــفـاء هـادي
سـؤولية ولكن النـهم كانوا في مـستوى ا
ال بــد من االسـتــعـداد لــلـمــبـاريـات
ـعــنـويــات االيـجــابـيـة الــقـادمــة بـا
ذاتـها والـتـركيـز عـينه واالحـترام
نــفـسه لـضـمــان حتـقـيق الـهـدف

وهو الفوز بالبطولة.
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 اعرب العب منـتخبنـا الوطني علي
عدنان عن سعادته بنجاح الالعب
الــشـــبــاب في اثــبـــات الــوجــود في
باراة االولى امام صاحب االرض ا
نتخب القطري مشيرا واجلمهور ا
الى انـنا كمـنتـخب علـينـا ان ننسى
باراة االولى وتفاصـيلها وننسى ا
رشح اننـا فزنـا على بـطل اسيـا وا
الـسـاخن لـلـفـوز بـالـلـقب اخلـلـيجي
ونركز على مباراة الغد التي اعدها
ــبــاريـات النــهــا سـتــكـون من اهم ا
محطة العبور الى الدور الثاني اذا
مــا وفـقــنـا فــيـهــا وهـو االمــر الـذي
نـسـعى بــجـد الـيـه ..واشـار عـدنـان

ــتــلك روحــا الـى ان مــنــتــخــبـــنــا 
معـنـويـة هـائـلة خـاصـة بـعـد الـفوز
االول لــــذا نــــحـن عــــازمـــــون عــــلى
مـواصــلـة مـشــوار الـنــجـاح الفـراح
جماهـيرنا الـكبيـرة التي ازرتنا في
بـاراة االولى وادت دورا ايجـابيا ا
في الفـوز الذي حتقق وكـانت سندا
ـنـتــخب االمـاراتي لــنـا . وقــال ان ا
ـتـلك الـكـثـيـر من مـنـتـخب مـنـظـم 
عنـاصر الـقوة ولـنا مـعه الكـثير من
ـواقف وهــو مـتــصـدر اجملــمـوعـة ا
ــبـاراة حــالــيــا لــذا نــدرك قــيــمــة  ا
واهـمـيـتـهـا بـالـنـسـبـة لـلـمـجـمـوعـة
ونــعــد جـمــاهــيـرنــا الــوفـيــة بــبـذل

باراة . مجهودا افضل في ا
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ـنتـخب الوطني لـكرة الـقدم هـمام طارق في تـأهل فريـقه االسمـاعيلي ساهم العب ا
صري الى بـلوغ ربع نـهائي البـطولة الـعربيـة لالندية الـعربيـة االبطال  كـأس محمد ا
ـباراة السـادس وجدد االسمـاعيلي فـوزه على اجلزيـرة االماراتي بنـتيجة  0-2 في ا
الـتي اقـيـمت عـلى مـلـعب مـحـمـد بن زايـد بـنـادي اجلـزيـرة حـيث سـجـل هـمـام طارق
الـهــدف االول في الـدقــيـقـة  86 ثم اضــاف زمـيــله حــازم مـرسي الــهـدف الــثـاني في
الـدقيقة   .93 وكان االسـماعيلي قد تغلب ذهـاباً بنتيجة  0-2 عـلى ملعب االسماعيلية
نتـخب الوطني في قطر في مصـر. يذكر ان االسماعـيلي رفض التحاق هـمام بوفد ا

للمشاركة في بطولة كأس اخلليج.
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نتخب العراقي علي عدنان في الوحدة التدريبية مع ا

نتخب العراقي يعاود تدريباته إستعداداً للقاء اإلمارات ا

عندما عاد نفس الالعب مجدد ليسجل
هـدفـا جــمـيال مـن كـرة صـاروخــيـة من
خــارج مــنـطــقــة اجلـزاء لــيــقـتـل فـيــهـا
ـبـاراة بوقت مـبـكـر بعـدمـا لعب دورا ا
مـؤثـرا في حــسم  نـتـيـجــة  الـلـقـاء من

الشوط األول.
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درب ومع بدا الشوط الثاني  حرص ا
الــقــطــري عــلى  األداء الــهــجــومي في
مــحــاولــة لـتــقــلــيص الــفــارق و الـدفع
بـالالعب عبـد الـعزيـز حـا الذي جنح
في التسجيل من كـرة ملعوبه من  عبد
الـكر حـسن  من جـهة الـيسـار تبـاطأ
الالعب مـصطفـى  محـمد  من ابـعادها
ليـسددهـا مبـاشرة عـلى  احلارس
د 49وكـــاد الـــبـــديل الـــنـــاجح امـــجـــد
ـنـح الـتـعـادل لــلـمـنـافس عـطـوان ان 
بـكـرة راســيـة من ركـلـة ركــنـيـة  ردتـهـا
العـارضة  قـبل ان يتـغيـر مسـار اللعب
وهـدا كــثـيــرا امـام مــحـاوالت لـلــفـريق
الــقـــطــري لـــكن من دون تـــاثــيـــر عــلى
النـتـيجـة التي كـاد  صاحب االرض ان
باراة لـنقطة الـبداية وتدارك يعديـوا ا
اخلــسـارة من فـرصــة خـوخي بـو عالم
الــتي تــصــدى لـهــا جـالل حـسـن الـذي
تــــألق وتــــصـــدى النــــفـــرادة مــــحـــمـــد
مـونـتـاري مـهـاجم قـطـر الـذي تردد في
تــســـديــد الــكـــرة  لــيـــتــمـــكن جالل من
الـسيـطـرة علـيهـا اوانـقاذ هـدفا مـؤكداً
في الــوقت الــذي اعـتــمــد فــيه الــفـريق
ـرتـدة التي الـعـراقي عـلى الـهـجـمـات ا

اسـتـلم  اكـرم عـفــيـفي الـكـرة وسـددهـا
ـنـاسب ـكـان ا بـقـوة لـتـجـد جالل في ا
واستمر بضغطه في محاول للتسجيل
الـسـريع واسـتـحـوذ االدعم عـلى الـكرة
عـز علي لـكن دون جدوى بـعدمـا كـاد ا
ان يـفـتـتح الـتـسـجيل  د  12لـكن كرته
ذهبت على يسار احلارس جالل حسن
ــبــاراة وكــان وراء احــد ابــرز جنــوم ا
ـنـتخـب  قبل ان يـرد مـهـنـد علي فـوز ا
وكـاد ان يـحــقق هـدف الـســبق بـعـدمـا
تالعب  بـــالــدفــاع وفـي وصل مــهــاري
لكن كرته خرجت على يسار احلارس.
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وعـــلى عــكس  ســـيــر  الــلــعـب  تــمــكن
مـــحــمـــد قــاسم مـن قــلب االمـــور واثــر
تـمـامـا عـلى شـكل الـلـقـاء بـعـدمـا جنح
بــثـقـة  مـن تـسـجــيل هـدفــ جـمــيـلـ
هـمة   بعد خالل عشر دقـائق وإنهاء ا
ـــبــاراة مــرور  28دقــيـــقـــة  من وقت ا
عـنـدمـا  اسـتـهل  الـتـسـجـيل بـتـسـديـد
كرة عـرضية  من جـهة اليـسار خادعت
الــكل واحلــارس سـعــد الــشـيب لــتــهـز
الــشــبــاك الــقــطــريـة د  17مـا  زاد من
حـماس الالعـبـ الذين كـانـوا االفضل
واالســرع في  عــدد من  اوقـات الــلـعب
والرغبة في حتقيق الـنتيجة التي كان
يبحثـون عنها مـا ريح  الالعب الذين
زادوا ثــقـة وقـوة وانـدفـاع والـسـيـطـرة
عـلى اجـواء الـلـعب وقـبل ان يـسـتـفيق
الــفــريق الــقـطــري من صــدمــة الــهـدف
االول تـلـقى الــثـاني  بـعــدعـشـر دقـائق

رمى القطري في شكلت خطورة على ا
الدقائق األخيرة وكاد ان يضيف مهند
 هـــدفـــا ثـــالـــثـــا وسط حـــالـــة اإلربـــاك
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ـهـمـة شـكل الــلـقـاء  الـتــحـدي بـعـيــنه 
ــدرب ـــدرب الـــذي جنح  بـــتـــقـــد ا ا
لالعـــبــ بـــوجه جــيـــد عـــنــدمـــا لــعب
ــــوجـــود مـــنـــهم الــــذين تـــقـــيـــدوا بـــا
ـدرب الـذي بـالـوجـبـات الـتي حـددهـا ا
تــعــامل مع األمــور بــشــكل جــيــد عــبـر
نظرة فنية وثـقة  عالية بالالعب وفق
اختـيارات صـائبـة حتى بـاجلدد الذين
نـتـخب حيث مـنـحوا فـرصـة تمـثـيل  ا
مــحــمـــد رضــا وشــريف عــبــد الــكــاظم
وحـسن حـمود ولـيعـكس قـيمـة جـميع
ـسـتـوى وهـو مـا الالعــبـ من حـيث ا
ـدرب كل اآلراء حــصل عــنـدمــا رفض ا
ـطـالـبـة في اسـتـدعـاء العـبـ اخـرين ا
بدال من العبي الـشرطة الذين الـتحقوا
بفـريقهم  قـبل يوم من مـوعد لقـاء قطر
قـبـل ان يـقــتل مــنـافــسه في عــقـر داره
وحتـت أنــظـــار جــمــهـــوره في مـــهــمــة
لـيست بـالسـهلـة عنـدما اخـتار  طـريقة
الـلـعب واالعتـمـاد عـلى خطـوط ظـهرت
مـنسـجمـة والـتعـامل بحـذر وهدوء مع
باراة وغلق منطقة الوسط لتي سير ا
ـــنــتـــخب بـــعــد زادت من  ســـيــطـــرة ا
الـلجـوء للـعب الـدفاعي  كـما  جنح في
استـخـدام الـبـدالء بـشـكل جـيـد عـنـدما
عـزز الـدفـاع بـالــزج بـالالعـبـ  امـجـد

ــســتــقــر فـــنــيــا في جــمــيع عــطــوان ا
ـنــتـخب والــشـرطــة وبـات مــبـاريــات ا
مـــصــدر ثــقـــة اكــبــر فـي حــسم األمــور
واحلـال لــسـعــد نــاطق  وكـذلك صــفـاء
هاجم ـدافع وا هادي الـذي لعب دور ا
درب الـدور الفاعل وأدار بعدمـا لعب ا
األمور باقتدار من خالل قـدراته الفنية
ن أضـافـهم وثــقـته بـالالعـبــ حـتى 
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ويــعـود مــنـتــخـبــنـا يــوم غـد اجلــمـعـة
واجهة منتـخب اإلمارات عند الساعة
 اخلامـسة والـنصف مسـاء امام مـهمة
حــسم الــتــأهل لــلـدور االقــصــائي  في
مهـمة أخـرى التظـهر سـهلـة إمام عودة
طالب في حسم جميع العبي الـفريق ا
ستوى ـذكور بعد ا األمور من اللقاء ا
نـتـخب امام قـطر اجلـيد الـذي  قـدمه ا
ومـواصـلـة النـتـائج االيـجابـيـة حـصرا
في لـقـاء الـغـد الـذي سـيـضـمن الـتـقـدم
الى الـدور الـقـادم بشـكل كـبـير السـيـما
وان الــلـــقـــاء الــثـــالث ســـيــكـــون إمــام
مـنـتـخب الـيـمن وهـو مـا يـدركه العـبـو
ــنـتـخـب إمـام مــهـمـة حتــقـيـق الـفـوز ا
ـــنـــتـــخب وبـــكـل تـــاكـــيـــد ســـيـــدخـل ا
ـعنـويـات عـالـيـة بـعد نـتـيـجـة الـفوز
ــضـيف وجتـري بـعـدهـا عـلى الـبـلـد ا
مـبــاراة قـطــر والـيــمن وتـظــهـر األمـور
ـصلـحة قـطر ومـحاولـة تسـجيل اكـبر
عــدد من األهـداف لـإلبـقـاء عــلى  امـاله

في التأهل للدور القادم.
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