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بــعـــيـــدا عن الـــتـــكــاتـف والــعـــمل
ـتـبـعة بنـكـران الـذات الـطـريـقـة ا
فـي الـتـواصل بـيـنــهـمـا ال تـنم عن
االحـتـرافيـة والـتقـالـيد في تـمـثيل
ــنــاســبــات الــعــراق بــاحملــافل وا
الـــكـــرويــة وســـوء الـــعالقـــة بــ
الـــشـــبـــاب واالحتــاد كـــان مـــثــارا
لــلــحــديث في اوســاط الــبــطــولـة
ــثالن بــلــد وكــيف ان الــوفـــدين 
ـا يـتـطـلب مـن الـطـرف واحـد  
التعامل بهدوء واالبتعاد عن حب
االنــــــا من اجـل تــــــوفــــــيـــــر ارض
منـاسبة السود الـرافدين لتـحقيق
اليـ من االنـتــصـارات السـعـاد ا

ابناء شعبنا. 

الـطـبي الـذي يـشرف عـلى عـمـلـية
إعادة تأهيله.
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اثار اخلالف القـوي احلاصل ب
وزارة الشباب والـرياضة واحتاد
الـــكــرة اســـتــغـــراب االوســاط في
خــلــيــجي 24 اذ يــتــعــمــد احتــاد
الـكرة جتـاهل اي طـلب او تـعاون
مع الـــوزارة  فـي جـــمـــيع االمـــور
ـواقف  بـشـكل كـشف عن عـدم وا
الــتــنـســيق والــتــعــاون بـ
الـــــطـــــرفـــــ مـــــايـــــعـــــزز
االخــــتـالف ان كل جـــــهــــة
ـعـزل عن االخرى تـعمل 

والـنهـائي وحتديـد الفـائز الـثالث
في خليجي  24.

وسـيـغيـب عن منـتـخـبنـا الـوطني
في مـوقـعة الـيـوم الالعبـ امـجد
عــطـوان بــداعي احلــرمـان والـذي
مـن احملــــــتــــــمل ان يــــــغــــــيـب عن
مـواجــهـة الـدور نــصف الـنــهـائي
بــســـبب اصــابــتـه بــشــد عــضــلي
وكــذلك سـعـد نــاطق الـذي أصـيب
بــكـــســـر في االنف خالل مـــبــاراة
االمـــــارات واجـــــرى عــــــلى اثـــــره

تداخال جراحيا .
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مـــدرب مـــنــــتـــخــــبـــنـــا الــــوطـــني
كــاتــانـيــتش مــنح راحــة سـلــبــيـة
لالعـبــيــنـا يــوم امس االحـد بــعـد
االجـــهــاد الـــكــبــيـــر الــذي أصــاب
الـالعــبــ من اجـل اعــادتــهم الى
الـفـورمـة واكـتــسـاب االسـتـشـفـاء

قبل موقعة اليوم .
واسـتــغـرب كــاتـانــيـتش تــسـريب
واقع ـنتـخب الوطـني  تـشكيـلة ا
الـتواصل االجـتـماعي مـؤكدا" انه
ــــتــــلـك مــــواقع لــــلــــتــــواصل ال 
االجــتــمــاعـي ولــديه هــاتف قــد
يـسـتـخـدمه في االتـصـال فـقط وال
يــطـــالع مــا يــكــتـب في الــصــحف

واقع العراقية نهائيا . وا
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العب خط وسط منتخبنا الوطني
صـفـاء هادي اكـد بـأن الـفـوز على
قطـر واالمارات حـرر الالعب من
الــضــغــوطــات ومــنــحــهم جــرعــة
مــعــنــويـة كــبــيـرة قــبل مــواجــهـة
الـيـمن الـيـوم والتي نـبـحث فـيـها
عـن الــفـــوز وتـــطــبـــيق واجـــبــات
ـدرب من اجل العـبـور بالـعالمة ا

الكاملة .
وبــعـث هــادي بــرســالـــة لــعــوائل
شــهـداء الـتـظــاهـرات قـائال: نـحن
هــنـا من اجــلـكم ونــقـاتل من اجل
دمــاء الـشــهـداء وســنــعـود بــلـقب
خــلــيـجي 24 الى بــغــداد اكــرامـا
لـدمـاء من دفــعـوا حـيـاتــهم ثـمـنـا

لتراب الوطن .
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اكــــمل مــــنــــتـــخــــبــــنــــا الـــوطــــني
اسـتعـداداته خلـوض اخر لـقاءات
الــدور االول من بـطــولـة خــلـيـجي
قامة حاليا في الدوحة  24ا
وسيقابل اليوم نظيره اليمني في
مـلعب عـبد الـله بن خـليـفة بـنادي
الـدحــيل سـاعــيـا لـقــطف الـنــقـطـة
الــتـاســعـة والــتـشــبث بـالــبـطــاقـة
ـربع االولى الـتي اهــلـته مــبـكــرا 
الـذهب وسـيـكـون الـتـعـادل ايـضـا
ـــركـــز في حــ ضــامـــنــا لـــهــذا ا
سـيــشـهــد مـلـعب خــلـيــفـة الـدولي
وفـي وقـت واحـــــــد مـع مــــــــوعـــــــد
مـبـاراتـنـا مـبـاراة حـاسـمـة لـبـيان
رشح الثاني عـن هذه اجملموعة ا
بـ اصــحـاب االرض واجلـمـهـور

واالمارات .
مـدرب مــنـتــخـبـنــا الـوطــني بـكـرة
الــقــدم الـســلـوفــيــني كـاتــانــيـتش
اخـتــار تــشـكــيــلــته لـلــقــاء الــيـمن
واراح عــــــــــدد مـن الـالعــــــــــبـــــــــ
ـقـبـلة في االسـاسـيـ لـلـمـبـاراة ا
نصف نهائي البطولة مع صاحب
ــركــز الــثــاني الــذي ســيــتــحــدد ا
الــيـــوم في مـــواجـــهــة الـــعـــنــابي
القطري واالبيض االماراتي ولكل
منهما ثالثـة نقاط وغلبة االهداف
ضيف بتسجيله لصالح الفريق ا
7 اهداف ودخلت مرماه كرت .
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اعـلن رئيس جلـنة حـكام الـبطـولة
طـارق احــمــد عن مــغـادرة قــضـاة
ـنافسـات احلالية العب اروقة ا ا
ن تــأهـلت فـي نـصف الــنـهــائي 
ـربع الذهبي منـتخـبات بلـدانهم ا
ومن بـيــنـهم الـطــاقم الـتـحــكـيـمي
ـؤلف مـن عـلي صـبـاح الــعـراقي ا
ومهند قاسم وحيدر عبد احلس
وســـتــكـــون اخلـــيـــارات مـــتـــاحــة
تواجدين لتكليف اهل الصافرة ا
في الدوحـة من فرنـسا والبـرتغال
وسـويــسـرا وبــلـجـيــكـا والــيـابـان
الدارة مـبــاريـات نــصف الـنــهـائي
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كـشف االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم حـقـيـقـة الغـاء دوري الـدرجـة االولى لـلـمـوسم
احلالي 2020 /2019.

سابقـات في احتاد الكرةعلي جبار في بـيان صحفي نسخة منه وقال رئيس جلنة ا
وسم. تداولة بالغاء مسابقة دوري الدرجة االولى لهذا ا انه الصحة لالخبار ا

ـسابقة قـائمة حـال االنتهاء من الـتظاهـرات واالعتصامـات في بلدنا واكد جبار أن ا
ان شاء الـله والـتي ستـتـكلل بـتـحقـيق كل مـطالب الـشـعب العـراقي احلـر وستـنـطلق

فورا بعد هذه الفترة.
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نتخب الوطني كاتاينتش قال مدرب ا
 ان سيدفع بـتشـكيلـة  شبابـية الراحة
بعض الالعبـ   والعـمل على خوض
الـلـقاء بـاهـتـمـام  ومـواصـلـة الـنـتائج
طـلـوبة ألهـمـية بـطـولة خـلـيجي 24 ا
عـنـدمــا يـخـوض مـنــتـخـبــنـا الـوطـني
مــبــاراتـه الــثــالــثـــة واألخــيــرة ضــمن
اجملـــمــــوعـــة األولـى من  الـــبــــطـــولـــة
اجلارية حـاليـا بالـدوحة بقـطر عـندما
يـواجه نــظـيـره مــنـتـخب الــيـمن الـتي
تــاتـي بــوقــتـــهــا بــعـــدمــا   ضــمــان
االنـتـقـال لــلـنـصف الـنــهـائي في عـمل
جيـد  وواضح  كمـا يجب   كـما عكس
نـتـخب مـؤشـرا واضحـا في الـرغـبة ا
الكبـيرة لـلمـنافسـة على لـقب البـطولة
ـتابعة التي تشكل أهـمية وحتضى  
اجلمهور العراقي  وشيء مناسب  ان
تاتي مـواجـهة الـيمن بـعـد الفـوز على
فريق منافس لهما مشاركات مهمة
ـبـاريـات في الـبـطـولـة   امـام ضـغط ا
ــــنح عـــدد مـن الالعــــبـــ الــــراحـــة و
اسـتـعـدادا خلـوض مـواجهـة الـنـصف
النـهـائي والتـحضـيـر لهـا بـشكل جـيد
في مهـمـة ليـست بـالصـعبـة والـسهـلة
لـكن يـتـوجب اخـذ األمـور علـى محـمل
اجلد واللـعب بحـذر  وعدم االستـهانة
ــقـــابل الــذي خـــســر من بــالـــفــريـق  ا
اإلمارات وقطـر واهتزت شـباكه  تسع
مــــــرات من اجـل تـــــعــــــزيـــــز صـــــدارة
ــرور بــســـجل نــظــيف اجملــمــوعـــة وا
ومـواصــلــة انـطـالقـته مـن دون تـوقف
حلـــ مــــوعـــد مــــواجـــهـــة الــــنـــصف

قبل بـعدما ضرب النهائي اخلـميس ا
بقـوة فريقـا قطـر واإلمارات  ورفع من
حـــــــظـــــــوظـه وفي أفـــــــضـل احـــــــواله
والدخول بثقـة كبيرة لـقاء اليوم الذي
سـيـقـام  بـإسـتـاد عـبـدالـلـة بن خـلـيـفة
لـعب  بـنـادي الـدحيـل عنـد الـسـاعة
اخلــامـســة والــنــصف مــســاءا الـوقت
الـذي تـقــام به مـبـاراة مــنـتـخــبـا قـطـر

واإلمارات.
 o¹dH « ¡«œ«

ـتـصــاعـد بـقـوة وشـكل اداء الـفــريق ا
ونتيجتيه بـالفوز على قطر واإلمارات
امــرا مــهــمــا وزادا من تــطــلــعــاته في
حتقـيق نتـيجـة اليـوم واخلروج مـنها
ــطـــلــوب  بــعـــد الــفــوزين بــالـــشــكل ا
اللذين شكال  دفـعة قوية ضـمن فيهما
التـأهل لـلـدور القـادم  ومـؤكـد جدا ان
يـلــعب الــيـوم بــشـعــار الـفــوز وتـدارك
همة  وهو يدخل حقبة مهمة وجيدة ا
ويدفع باألمور نـحو األفضل من خالل
ــــدرب الــــذي يـــــتــــولى إدارة فــــكـــــر ا
ـنـتــخب والـتـعـامـل مع سـيـر األمـور ا
بــشــكل جـــيــد ويــعــزز من قــوة وثــقــة
الــفــريق الــذي بــات يــقــدم مــبــاريــاته
ـــســـتـــوى ثـــابـت  ويـــلـــعب  بـــقـــوة
وســيـــدخل مـــهــمـــة الــيـــوم وكــله امل
بــجـهــود عــنـاصــره الــشــبـابــيــة الـتي
ـنـتـخب سـتـتـاح لـهـا فـرصـة تـمـثـيل ا
درب كاتانيتش  الذي زادت كما قال ا
ثقـته بـجـميـع   الالعبـ  لـيـعكس من
خاللـهم حالـة االسـتـقـرار التي بـلـغـها
الفريق  وهذا بـدوره يؤدي الى تعزيز
ــنــتــظــر ان ومــواصــلــة  الــنــتــائج وا

يضيف لها  نـتيجة الـيوم لقدرته على
خــــوضـــهــــا  بــــاهـــتــــمــــام ومن خالل
عناصره سواء األساسية ومن يجلس
عـلـى دكـة   االحــتــيـاط والن الــكل  في
نتخب من حالة  مستقرة افتقد لها  ا
درب فترة غيـر قصيـرة بعدمـا تمكن ا
ـشاكل  الفـنية من جتاوز الكـثير من ا
 ومعـاجلـتـهـا من لـقـاء ألخر في وضع
اختـلف كـثـيرا عن بـدايـة الفـتـرة التي
ـدرب  قــبل ان يــحـدث تــسـلم فــيــهــا ا
الــتــغــيــر  والن الالعــبــ يــريـدون ان
يـتـحـســنـوا ويـلـعـبــوا ويـنـجـحـوا مع
ــبــاريــات ــنــتـــخب رغم ان بــعـض ا ا
حتـمل الـتـحـديـات  لـكن اجلـمـيع بـات
يلـعب الـيوم بـأهـميـة وثـقة  بـحـثا عن
الـنـتـائج الـتي اخـذ الـشـارع يـتـرقـبـها
ويتعامل معها بثـقة كبيرة معوال على
جهود الالعب ومـهم ان يقدم الفريق
مبـاراة مـتكـامـلة رغم   غـيـاب عدد من
ـهمـة  لكـنه بدو  قـادر على عنـاصره ا
الـلـعـب بـأفـضــلـيـة واخلــروج بـفـوائـد
الـلـقـاء وخــوض الـلـقـاء كـمــا تـتـطـلـبه
ـهمـة  ومـواصـلـة الـتصـدر بـانـتـظار ا

مواجهة ثاني اجملموعة األولى.
ـني مـنـتــخب الـيـمن ان  من جـانـبـه 
يترك بـصمـة في البـطولـة في  حتقيق
الـفــوز األول عـبـر جــمـيع  مــشـاركـاته
وسـيـكـون تـاريـخـيـا إذا  مـا أتى  رغم
همـة للـفريق الذي يـستحق صعوبـة ا
الـتـحـيـة إمـام مــشـاركـاته  الـتي تـأتي
وسط ظـروف معـقـدة يـعشـهـا األشـقاء

في اليمن.
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وتـقام بـنـفس الـوقت مـباراة مـنـتـخـبا
قـطــر واإلمـارات  وكـل مـنــهـمــا بـثالث
ـوقع الـثـاني في نـقـاط األول  يـحـتل ا
مجـموعـته  بـأفضـليـة بفـارق األهداف
اثــر فـوزه الــكــبــيـر الــذي حــقـقـه عـلى
مـنتـخب الـيـمن بـسـتـة أهداف دون رد
ليرفع من أمال االنتقال للدور النصف
الــنــهــائـي ويــكــفــيه الــتــعــادل الــيــوم
ـتــلـكه من فـارق لـلـتــأهل بـفــضل مـا 
أهـداف هـو األعـلى بـ جـمـيع الـفـرق
شـاركـة كمـا ان الـفـريق القـطـري هو ا
أفــــــــــــــــضــل مــن اإلمــــــــــــــــارات   وكـل
صـلـحته في  ان التـرشـيحـات تـصب 
يـحـسم األمـور عـبــر الـتـصـدي لـفـريق
ـعــنــويـة اإلمـارات وهــو في احلــالــة ا
اجليدة بـعدمـا تمـكن من اخلروج بكل
فــوائــد لـقــاء الــيــمن  نــقـطــة الــعــبـور
إلقـرانه فـرق اجملـمـوعــة كـمـا سـيـلـعب
قــــطـــر مــــدعــــومـــا بــــعــــامـــلي األرض
واجلمـهور وفي الـوضع الفـني اجليد

وعل .
1980/ العـراق - اليـمن تصـفيات
ـبــيـاد مــوسـكــو في بـغــداد فـوز او
الــعـراق 3/ صـفــر ســجل لــلــعـراق

حس سعيد 2- وعادل خضير .
1989/ الـعــراق - الـيــمن بـطــولـة
الـصداقـة والسـالم في الكـويت فوز
الـعراق 2/6 سـجـل لـلـعـراق احـمـد
2 - راضي 2- ولـــــــيـث حــــــســــــ

وسمير كاظم وباسل فاضل .
1993/ العـراق - اليـمن تصـفيات
كأس الـعـالم في االردن فوز الـعراق
1/6 ســجل لــلــعــراق لــيث حــســ
وعالء كــــاظم  2- ومـــهــــدي كـــاظم

وواحمد راضي وسعد قيس .
 /1993الـعـراق- اليـمن تـصـفـيات
كاس العالم في الـص فوز العراق
3/ صـــفــر ســجـل لــلــعـــراق احــمــد
راضي وسعد قيس وليث حس .
2004/ الــعــراق - الــيــمن مــبــارة
دولــــيــــة وديــــة فـي االمــــارات فـــوز
الـعراق 1/3 سـجل لـلـعـراق نـشأت
اكـرم من ركـلة جـزاء وصـالح سـدير

وعماد محمد
2010/ الـعــراق - الـيــمن بـطــولـة
غرب اسيا السادسة في االردن فوز
العراق 1/2 سـجل لـلعـراق سـامال

ال محمد . سعيد وهوار ا
2011/ الـعـراق- اليـمن تـصـفـيات
كـاس الـعالم في اربـيل فـوز الـعراق

ال 2/ صـفـر سـجل لـلـعـراق هوار ا
محمد وعالء عبد الزهرة .

2011/ الـعـراق- اليـمن تـصـفـيات
كـاس الـعـالم في االمـارات الـتـعـادل
. نتخب السلبي .اول تعادل ب ا
2013/ الـــعـــراق - الـــيـــمن كـــاس
اخلـــلــيج  21 فـي الــبــحـــرين فــوز
الــعـراق 2/ صـفــر ســجل لــلــعـراق
ضرغام اسماعيل و حمادي احمد .
2013/ الـعــراق - الــيــمن مــبـاراة
دولـيـة وديـة في لبـنـان فـوز الـعراق
2/3 ســجل لــلـعــراق امــجـد راضي
ومصطفى ناظم ويونس محمود .
2016/ الـعـراق- اليـمن تـصـفـيات
ــبـــيـــاد ريـــودي جــانـــيـــرو فــوز او
العراق /2 صفر سجل للعراق علي

فائز و علي حصني .
2017/ الــــعـــراق- الـــيــــمن كـــاس
اخلـــــلــــيج 23 في الـــــكــــويت فــــوز
العراق 3/ صفر سجل للعراق علي
حصني وعلي فائز و مهدي كامل .
2019/ العـراق - اليـمن كاس ا

اسـيـا في االمـارات فـوز الـعراق /3
صــفــر سـجل لــلــعــراق مـهــنــد عـلي

وبشار رسن وعباء عباس .
2019/ الــعــراق- الــيــمن بــطــولـة
غرب اسيا التـاسعة في كربالء فوز
الـــعـــراق 1/2 ســـجــــــل لـــلـــعــراق
ابـراهـيم بـايش وحـسـ عـلي ركـلة

جزاء .
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واجهة اليمن في خليجي 24 U³¹—bð ∫ تستعد كتيبة اسود الرافدين 

وعــــلـم وفــــد االحتــــاد الـــــعــــراقي
لـلـصــحـافـة الـريــاضـيـة ان احتـاد
الكـرة رفض اقامة مـؤتمر مـشترك
بــ الـطــرفــ يـحــضــره عـدد من
مــســؤولي الـــوزارة وهم الــوكــيل
االقــدم عــصـــام الــديــوان وشــاكــر
اجلـبــوري والـدكــتـور اكـرم نــعـيم
ــكـتب االعالمي عــطـوان ومــديـر ا
الــدكـــتــور مـــوفق عـــبــد الـــوهــاب
ومــــحـــمـــود خــــلف العالن جنـــاح
ـلف العـراقي والـرد علـى اسئـلة ا
االعالم احملــــــــــلـي والـــــــــعــــــــــربي
وتــــوضـــــيح اســـــتـــــــــــــعــــدادات
الـبصـرة الحـتضـان االشـــــقاء في

خليجي 25. vHDB  rOJ(«b³Ž

ويـحــسب لــلــمـدرب يــحــسب لــلـمــنــتــخب الــعـراقـي العـبــا العــبــا 
ـنتظر في مـباراتي قطر واالمارات ستريشـكو كاتانـيتش التفوق ا
في بـطـولـة اخلـلـيج الـعـربي الـرابعـة والـعـشـرين لـكـرة الـقـدم التي
باحلصول على ست جتري في هذه االونة في  مالعب دولة قطر 
نـقـاط من اصل ست نـقـاط وتـصدر مـجـمـوعـته بـغض الـطرف عن
ليـقدم مـنتخـبنـا نفسه نـتيجـة مبـاراته الثالـثة امـام منـتخب اليـمن 
كمرشح ساخن للفوز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته
اذ فـاز بـبـطـولـة كـاس اخلـلـيج الـعـربي اخلـامـسة الـتي جـرت في
وبـالنـسـخة الـسـابعـة لـلبـطولـة الـتي جرت في بغـداد عام 1979 
وللـمـرة الثـالثـة في النـسخـة العـاشرة سلـطنـة عمـان عام 1984 
ملكة الـعربية السعودية عام 1988.. في مباراة التي جرت في ا
تـحدة مـنتـخبـنا الـوطني الـثانـية امـام منـتخب االمـارات العـربيـة ا
ـهم وهو الـفـوز بثالث نـقـاط عززت تـصـدرنا لـلـمجـمـوعة حتـقق ا
ومــهــدت الـطــريق لــنــا لالنــتــقــال الى الــدور الـثــاني .. نــعم اداء
منتخـبنا كان متـذبذباً .. سيطـرة نسبية ايجـابية في الشوط االول
بكرة ـتميـز عال عبـاس  االول سـجله ا اثمـرت عن هدفـ رائع 
تالق ارضية باغت بها احلـارس االماراتي مستفيـدا من تمريرة ا
والـثـاني جـاء من ضـربـة رأسـيـة ذكـية جـداً من عـلي عـبـدالـزهـرة 
الذي نقل الكرة اخملضرم رئيس منتخب العراق عالء عبدالزهرة 
رمى الـى داخل ا الـرائـعـة التي وصـلـته من الـبـارز عـلي عـدنان  

االماراتي على  حارسه .. 
نـتخب االمـاراتي في الـشوط الـثاني فـقدنـا االستـحواذ لـصـالح ا
عـلى حـد ولـكن هـذا االسـتـحـواذ كـان كـان سـلــبـيـا وغـيـر فـاعل 
وصـف الـنـجم الـكـويـتي الـكـبـيـر الـسـابق فـيـصل الـدخـيل الحـدى
الذي اشاد ايـضا بالتنظيم القنوات الفضـائية الرياضيـة العربية 
ـؤديـة الى ـمــرات ا وقـال عـنـه انه اغـلق كل ا الــدفـاعي الـعــراقي 
ـتـالق مـحـمـد حـمـيد الـذي لم يـفـقـد تـركـيـزه طـوال دقائق مـرمى ا
ــمـيـز الـسـابق نــاظم شـاكـر بـحـسن ـبـاراة .. وامـتـدح الـدولي ا ا
وعلق على الشوط باراة منتخبنا امام االمارات  ادارة كاتانيتش 
الــثــاني بــالــقــول ان مـــنــتــخب االمــارات كــان االفــضل من جــهــة
ولـكن كـان بـوسع سـعـد نـاطق ومـهـنـد علـي (ميـمي) االسـتـحـواذ 
وعلي عدنان ان يسجلوا هدفا واحدا على االقل من الفرص التي
خـاصـة ضـربـة اجلـزاء في تـهـيـات لـهم فـي مـدد زمـنـيـة مـتـفاوتـة 
الدقيقة الثالثـة والثمان التي اضاعها عـلى نحو غير منتظر علي
عـدنـان .مبـاراة مـنتـخـبنـا الـوطنـي الثـالـثة في بـطـولة خـلـيجي 24
رغم ان االخير استقبل تسع نتخب اليـمني ليست سهلـة  امام ا
كـــرات في مـــبـــاراتـــيـه امــام قـــطـــر واالمـــارات .. احلـــرص عـــلى
الن االنـتـقـال الى الـدور االسـتـئـثــار بـنـقـاط الـفــوز مـطـلـوب جــداً 
مثـلما حـافز معـنوي حـيوي  الثـاني بتسع نـقاط  
هـــو دافع فـــني لـــتـــقـــد اداء االفـــضل في
واالسـتـمـرار في حتـقيق نـصف الـنـهـائي 
االنـتصـارات حـتى الصـعـود على مـنـصة
والـفــوز بـكـاس بـطــولـة اخلـلـيج الــتـتـويج 

العربي الرابعة والعشرين .
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ـــوهــوب شــريـف عــبــد الـــكــاظم ا
تعرض لـشد عضـلي خفيف خالل
الـوحـدة الـتـدريـبـيـة قـبل األخـيرة
ومن الـــوارد جـــدا ان يـــغـــيب عن
مـــبــاراة الـــيــوم مـع الــيـــمن كــون
ــدرب يــبـحث عـن احلـفــاظ عـلى ا
الالعـــبـــ وعـــدم اجملـــازفــة بـــهم

نتخب . باالتفاق مع طبيب ا
شـريف اكـد ان جـلـوسه عـلى دكـة
الـبـدالء في مـبـاراة االمـارات بـعـد
تـألـقه في مـوقـعـة قـطـر امـر يـعود
لـلــمــدرب ولن يــؤثـر عــلى رغــبـته
وطـمـوحه بل يـعـطيه دافـعـا قـويا
لـلــعـودة الى الـتـشـكـيل األسـاسي
بـعد ان خـلق كـاتانـيـتش جوا من

نافسة ب جميع الالعب . ا
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أوضح مـدرب مـنـتـخـبـنـا الـوطني
لــــكــــرة الـــقــــدم الــــســــلــــوفـــيــــني
سيتريشكو كاتانيتش ان التركيز
بـاريات سـر اخلروج في جمـيع ا
بــالــنــتــائـج اإليــجــابــيــة مــؤكــدا
صعوبـة لقاء اليمـن الذي سيلعب
مـتـحــررا من الـضـغــوط ويـحـاول
اخلروج بنـتيجة إيجـابية ترضي

أنصاره.
وقــال كـاتــانــيــتش انه ســيــطـالب
الالعـبـ بـالـتـركـيـز الـعـالي أمـام
اليمن في محاولة حلصد العالمة
الكـاملة مـبينـا أنه لم يقرر لـغاية
االن من سـيــلـعب في الــتـشـكــيـلـة
األساسية لكنه سيلجأ إلى اراحة
ـهـمـة من اجل بـعض الـعـنـاصـر ا
الـــــوصــــــول إلـى الـــــدور نــــــصف
الــنـهــائي واغــلب الالعــبــ بـأ

جاهزية.
امــا فـيـمـا يــخص الالعب حـسـ
عــلـي فــإنه مـن الــصـــعب جــدا أن
ـنتخب فـي الفترة يتـواجد رفقة ا

احلـالـيـة إال في حـال
عـــــــودتـه لـــــــلــــــــعب
بـصـورة طـبـيـعـية
وافـقة اجلـهاز
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نتخب العراقي التقى ا
ــنـتـخب الــيـمـني في وا
نتخب  18مباراة فـاز ا
مـبـاراة الـعـراقي في 16 
نتـخب اليمني في وفاز ا
مــــــبـــــاراة واحــــــدة وحل
الـــتــعـــادل الــســـلــبي في
مــبــاراة واحــدة ايــضـاً .
نـتـخب الـعراقي سـجل ا
في الشبـاك اليمـنية 49
ـنـتـخب هـدفــاً وسـجل ا
الـــيــمـــني في الـــشــبــاك
الـعـراقـيـة 10 أهداف .
والــــــيــــــكـم الــــــســــــجل
التـاريخي بـ العراق

واليمن .
Ø1965 الـــــعـــــراق -
الـيــمن دورة االلـعـاب
الـعـربـيـة الـرابـعة في
الـقاهـرة فـوز الـعراق
Ø6 صـــــــفـــــــر ســـــــجل
لـلــعـراق عـمـو بـابـا -2
وقيس حـميد2- هشام

Æ2 عطا عجاج
Ø1973 الـــــــعـــــــراق -
الـيـمن كـأس فـلـسـطـ
الـثانـية في لـيـبيـا فوز
الـــــعــــراق Ø2 صـــــفــــر
سـجـل لـلـعـراق جـلـيل
حــــــــنــــــــون وكــــــــاظم

العيبي.
1974/ الـــــعـــــراق-
الـيــمن مـبـارة دولـيـة
وديــــــة في الــــــيـــــمن
خسر العراق صفر/

.2
1976/ الـــعـــراق-
الـــيــــمن كـــأس ا
اســـيــــا في ايـــران
فـــوز الـــعــراق /1
صــــفــــر ســــجل
للعراق كاظم

وكل شيء يــــقف جلـــانــــبه  لـــكن
الشيء مــضــمـــون بــكــرة الــقــدم
التي تـبـقى األمور فـيهـا مـعلـقة
عـــلى جـــهـــود الالعـــبـــ وفي
حتـقـيق الــنـتـيــجـة والن بـقـاء
قطر في البطولة امر مطلوب
ويدعـمهـا فـنيـا وجمـاهيـريا
فــــيـــمــــا ســـيــــلـــعـب فـــريق
اإلمارات بكل  ما لديه إمام
حتـــقــــيق فـــرصــــة الـــفـــوز
الوحـيـد إمـام الالعـب اذا
مــا أرادوا بـــلــوغ االنـــتــقــال
لــلـــدور الــقـــادم وبــإمــكـــانــهم
ـنتخب تلك ا ـا  حتقيق ذلك  
من مـجـمـوعـة العـبـ قـادرة عـلى
صــنـع الــفـــارق واالنــتـــصــار احلل
ــنــحــهــا تــذكـرة الــوحــيــد الــذي 
كن التقـليل من شان العبـور وال
مـنـتـخب اإلمـارات الـفريـق  الذي
قدم مباراة مـقبولـة إمام العراق
خـصــوصــا في الـشــوط الــثـاني
وجنح بـنـقل الكـرة بـثـقـة عـالـية
وســـــيــــــر األمـــــور عـــــلـى خالف
الشـوط األول ويعـول عـلى قوته
الـهـجـومـيـة بقـيـادة هـدافه عـلي
مـبـخـوت الـورقـة الـرابـحـة دوما
ـدرب الـهـولـندي كمـا يـؤمـلـها  ا
فان مـارفـيك  الذي يـدرك طـبيـعة
ـهـمـة وخـــــــوضــهـا بـاهـتـمـام ا
كـبـيـر ومن خالل طـريـقـة الـلـعب
ــبـاراة الــتي الــتي تــنــسـجـم وا
تــظـــهــر صـــعــبـــة وسط ظــروف
الـلــعب  الــتي تـقـف الى جـانب
أصــحـــاب األرض في مـــهـــمــة
صعـبة عـلى االثــــــــــن رغم
انها تظـهر اقرب لـقطر التي
سـتــعـلـب بـخــيـاري الــفـوز
والتعـادل فيـــــــما يـتحتم
عــــــلى اإلمــــــارات  فــــــقط
حتـقـيق الــفـوز  ويـتـوقع
ان تـكــون مــبـاراة قــويـة
والن كل مــنـهــمــا يــعـلق
أمــــــاله فـي الــــــبــــــقـــــاء
بـــالـــبـــــــــطـــولـــة عـــلى
نــتــيــجـة الــيــوم  وهي
التي تقــــــود أي منها
الى ما يـريد لـلوصول
الى النـصف الـنـهائي
ـــا ومن خـاللــــهــــا ر
لـــــلـــــنـــــهـــــائـي وسط
ـنــافـسـة تـطــلـعــات ا
الـتي تـرتـفع من دور

ألخر.

لقاء ارشيفي للعراق امام اليمن

باراة نتخبنا الوطني قبل دخوله ا لقطة 


