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ـنتخب أنـقذ جهـاز تقـنيـة الفـديو ا
الــوطـــني الــعــراقـي من اخلــســارة
ولـيـخـرج بـتعـادل بـطـعم اخلـسارة
امام نظـيره اليمن وذلك بـعد إلغاء
هـــــــدف الالعـب عــــــبـــــــد الــــــواسع
طـيري د 60عنـدمـا اقتـنع احلكم ا
احـمــد الـعـلي بـذلك بـسـبب حـدوث
خــطــا بــتــعــرض الالعب إبــراهــيم
بايش للضرب قـبل تسجيل الهدف
فـي الـلــقــاء الــذي جــرى بــيــنــهــمـا
ضـمـن مـبـاريــات اجلـولــة الـثــالـثـة
للمجـموعة األولى لبطـولة خليجي
 24اجلـــــاريــــة أالن فـي الــــدوحــــة
وانتهى بتعادلهما من دون أهداف

لــيـرفع  الـعــراق رصـيـده الى سـبع
نـقـاط مـعـززا صـدارته لـلـمـجـمـوعة
االولـى ودخل الـفــريــقـان بــظـروف
مختلفة كثيرا حيث العراق بسجل
نــظــيف مـن فـوزيـن وحـسـم األمـور
في التاهل لـلنصف النـهائي مبكرا
اثـر الـتـغـلب عـلـى قـطـر واإلمارات
وتـاثــر الـفــريق بـحــالـة الــطـرد د8
ـــا فــسح ــبـــاراة  عـــلى بـــدايـــة ا
اجملــال لــلــيـــمن لالســتــحــوذ عــلى
الـكرة مـستـفـيدا من حـالة االرتـباك
الـتي سـادت اداء الـفـريق الـعـراقي
وفـــــشـل الالعــــــبـــــ فـي اســـــتالم
وتـسلـيم الكـرة وقطـعهـا بعـيدا عن
ـسـتـوى الـعـام بـاسـتـثـنـاء الـكـرة ا
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مـحـمـود  من مـحـاوالت احتـاد الـكرة
ابـعـاد الالعـبـ الـنـجـوم من تـوفـيـر
عـنوي لدعم اسـود الرافدين الزخم ا
في خــــلـــيــــجي 24 وتـــنــــاســـوا  ان
واجــــبـــنـــا دعـم مـــنــــتـــخـب الـــوطن
. وقال واليرتـبط باسم شـخص مـع
ـــنـــتـــخب مــــحـــمـــود : مـــواجـــهــــة ا
الـبـحـريـني تـتـطـلب احلـذر والـلـعب
بـواقـعـيـة مـن كاتـانـيـتـش والـدخول
ــبـــاراة بــاحلـــمــاســـة والــقــوة الـى ا
باراة النتزاع الفوز والوصول الى ا
الـنـهـائـية  واالبـتـعـاد عن الـتراخي
النه ليست كل بطولة يصل منتخبنا
ربع الذهبي. واضاف : بطولة الى ا
اخلـلـيـج لـهـا مـعـايـيــر فـنـيـة خـاصـة
وتـخـتـلـف عن غـيـرهـا تــعـتـمـد عـلى
قـضـايـا عـدة النـتـزاع الـفـوز ودائـما
نـتــائـجــهـا تـكــون خـارج الـتــوقـعـات
واحلــســابــات فــمــثال كــان الــعــديــد
يــرشح االمــارات والــكــويت وعــمــان
لالنتقال الى الدور النصف النهائي

الـطـبي لـتـتـضح الـصـورة بـالـنـسـبـة
للجهاز الفني.

وشـكـا كاتـانـيـتش من حالـة االجـهاد
ـــســـيــطـــرة عـــلى الالعـــبـــ بـــعــد ا
خـوضـهم  5مـبــاريـات في ظـرف 15
يــومـــا الســيــمـــا ان الــدوري احملــلي
متوقف منذ فـترة طويلة في العراق
مـوضـحـا انه يـحـاول في كل لـقاء ان
يشرك العناصـر األكثر جاهزية برغم
النقص الواضح في القائمة السباب
مـخـتـلـفـة مـنـهـا االصـابـة فـضال عن
عـــــدم الــــســــمـــــاح الكــــثـــــر من العب
بااللتـحاق بسـبب قوان وتعـليمات
الـبــطـولــة. وفي خـتــام حـديــثه شـدد
الــسـلـوفـيـني عـلى انه لن يـقـوم بـاي
أمــر جـديــد قــبل لــقــاء الــدور نـصف
الـــنـــهــائـي وســـيــطـــالـب الالعـــبــ
باالسـتمتاع وتـقد أفضل مـا لديهم

في محاولة لبلوغ النهائي.
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استغرب جنم الكـرة العراقية يونس

ؤتـمـر الـصـحفي كـاتـانـيتـش خالل ا
ـــبــاراة الــذي عـــقــد عـــقب نــهـــايــة ا
وحـــضـــره "وفـــد االحتـــاد الـــعـــراقي
ـباراة لم لـلـصحـافة الـريـاضيـة" ان ا
تــكن سـهـلـة عـلى االطالق كـمـا انـهـا
غــيـــر مــهــمــة فـي الــوقت ذاته كــون
مـنتـخـبـنـا قـد ضمن الـتـأهل مـسـبـقا
بـعـد فـوزيه عـلى قـطـر واالمارات في
اجلولتـ األولى والثانيـة مبينا ان
حـالـة الــطـرد في الـدقـائق األولى من
ـــهــــمـــة ـــواجــــهــــة عـــقــــدت ا زمـن ا
واســـتـــنـــزفت طـــاقـــات وامـــكـــانـــات
الالعـب كـثيـرا وهذا مـؤشر سـلبي
قبل دخول دوامة الـتنافس في الدور
نصف النهائي غدا اخلميس. واشار
الى ان الـتـعـادل ليس نـتـيـجة سـيـئة
عــلـى االطالق النه حتـــقق بــعـــشــرة
ـنتـخب اليـمني العـب السـيمـا ان ا
يــضم في صــفــوفـه عــنــاصــر جــيـدة
بــــغض الــــنـــــظــــر عن خـــــســــارتــــيه
الـسابـقـت بـدليل حتـقـيقه أكـثر من
نـتيـجـة ايـجـابـية ضـمن الـتـصـفـيات
ـــزدوجـــة ومـــنــــهـــا تـــعـــادله أمـــام ا
األخــضـر الــســعــودي مـنــوهــا بـانه
وبـــرغـم الـــنــــقص الــــعــــددي حـــاول
اخلــــروج فــــائـــــزا من خالل اشــــراك
ـهـاجم مـهـنـد عـلي الى جـانب عالء ا
عــبـــاس لـــكن خـــبـــرة الالعـــبـــ لم
تسـعفهم السـيمـا ان اغلبـهم ما يزال
ـتـلـكـون في في مـقـتـبل الـعــمـر وال 
ســجــلـــهم الــدولي ســوى مــبــاريــات

معدودات. 
وانــتــقـد الــسـلــوفـيــني حــكم الـلــقـاء
الـكـويـتـي أحـمـد خـالــد الـعـلي قـائال
ـبـاراة مـنـذ بدايـتـهـا" في "لـقـد قـتل ا
اشارة الى اشهاره البـطاقة احلمراء
ـدافع مـصـطـفى مـحـمـد بـعد بـوجه ا
استـعانته بـتقـنية "الـفار". ولفت الى
ان مـنتـخبـنا لم يـبلغ مـرحلة الـنضج
الــكــروي الـتــام لــذا فــان تــعـادله أو
حـتى اخلـسارة في أي مـواجـهـة أمر
وارد كــون كــرة الــقـــدم تــلــعب عــلى
جـزئـيــات بـســيـطـة ومن يــنـجح في
اسـتـغالل انـصاف الـفـرص سـيـخرج

فائزا.
وتــــابع ان أغـــلـب الالعـــبــــ الـــذين
خاضـوا لقاء الـيمن لن يشـتركوا في
مـواجهـة الدور نـصف الـنهـائي أمام
الــبـحــرين بـانــتـظــار تـقـيــيم األمـور
بــصـــورة دقــيـــقــة مـن قــبل اجلـــهــاز

واالمـــارات والــــتـــعــــادل مع الــــيـــمن
مسجال اربـعة اهداف ودخـلت مرماه
كـــرة قــطــريــة واحــدة وبـــلغ الــفــريق
الــبـحــريــني هـذا الــدور بــعـد ان حل
نقاط ثـانيـا في مجـموعـته برصـيد 4 
مـن تـعـادل امــام عـمــان وخـسـارة مع
االخضر السعودي وفوز على االزرق
الكويـتي بفارق االهـداف عن منتخب

السلطنة .
ويقابل منتخب قطر صاحب البطاقة
الثانـية عن اجملموعـة االولى برصيد
6 نـقـاط ظفـرهـا من الـيـمن واالمارات
وخـسـارة امــام فـريـقـنــا مـسـجال 11
هــــدفـــا في دوري اجملـــمـــوعـــات هـــو
ـشـاركة في ـنـتخـبـات ا االعـلى بـ ا
خلـيجي  24 وهزت شـباكه  4 كرات
نــصــفــهــا عـراقــيــة والــنــصف االخـر
امـاراتـيـة في اخر لـقـاءات اجملـمـوعة
نـظيـره الـسعـودي بنـقـاطه الست من
فوزين مثـيرين على البـحرين وعمان
وخسـارة مع الكـويت وسجـل العبوه
ستة اهداف ودخلت مرماه 5 كرات.
وكـانت مـنـتـخـبـات االمـارات والـيـمن
وعـــــمـــــان والـــــكـــــويـت قـــــد غــــادرت
ــنـافـسـات من دورهـا االول واقـلـهـا ا
رصـيـدا من الـنـقـاط الـفـريق الـيـمـني
وحـــصـــد نـــقـــطـــة واحـــدة في لـــقـــاء
مـنـتـخـبـنـا دعـته لالحـتـفال في ارض
لعب ومـزقت شباكه  9 اهداف هي ا
شاركة نتخبات ا االعلى في مرمى ا

في النسخة احلالية.
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درب السلوفـيني كاتانيتش حرص ا
ــنــتــخــبـ عــلى مــتــابـعــة مــبــاراة ا
السعـودي والعمـاني في اخر لقاءات
اجملـمـوعـة الـثـانـيـة ودون مالحـظاته
وافـكـاره الــتي تـخـدم مــسـار االعـداد
ـنتخـبنـا وكيفـية الـتعـامل مع الفرق
االخـرى ومع ان االخـضـر الـسـعـودي
سـيواجه الـفـريق القـطـري في نصف
الـــنــهـــائي لـــكن كـــاتــانـــيــتـش اهــتم
شـاهدة ذلك اللـقاء واالسـتفادة من
مـجـريـاته . وأبـدى مـدرب مـنـتـخـبـنـا
الــوطــني لـكــرة الــقـدم الــسـلــوفــيـني
ســيــتـريــشـكــو كـاتــانـيــتش ســعـادته
بــالـتــعـادل أمــام الـيــمن عــطـفــا عـلى
الــظــروف الـــتي رافــقت لــقــاء خــتــام
مــرحـــلـــة اجملــمـــوعــات مـن بــطـــولــة
ـتـواصـلـة فعـالـيـاتـها خـلـيجي  24 ا
في العـاصمة الـقطريـة الدوحة. وقال
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شــهـد مــلـعب اجلــامــعـة في الــدوحـة
امس الـثالثـاء اجراء وحـدة تـدريبـية
ـنـتخـبـنـا الـوطـني بـكـرة الـقـدم بـعد
يــوم واحـد من خــوضه اخــر لـقـاءات
اجملموعة االولى امام نـظيره اليمني
التي انتهت بالتعادل السلبي شملت
تـمـريـنـات بــدنـيـة الكـتـسـاب الـلـيـاقـة
ورفع مـنسـوبهـا لـدى الالعبـ جراء
شــدة احلــمل في غــضــون االســبــوع
نـصرم عبر لـقاءات متـعددة ارهقت ا
التشكيلـة واستنزفت اجلهد وهذا ما
ــبـاراة االخــيـرة. ووضع اوضــحـته ا
نتخـبنا وطاقمه الطبي الك الفني  ا
مـنـهاجـا يـضمن تـأهـيل الالعـب في
كـل اجلــوانب والـــوصــول الى درجــة
مـتـقـدمة من االسـتـشـفـاء في احلاالت
الـــتـي تـــتــــطــــلب عـالجـــا ســــريــــعـــا
وتـشـخـيـص االصـابـات ومـعـاجلـتـها
نـاسبة لتـخطي عقبة ورسم اخلطة ا
الـــدور نــصـف الــنــهـــائي واجـــتــيــاز
ـركـز احلـاجـز الــبـحـريـنـي صـاحب ا
الـــثـــاني في اجملـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيــة
بـــاالســـتـــنـــاد الـى مـــنـــهـــاج يـــراعي
ــقــبــلـة االكــثــر صــعــوبـة اخلــطــوة ا
ـــتــــاحـــة الــــقــــادرة عـــلى واالوراق ا
ــنـتـخب حتـقــيق الـفــوز. تـدريــبـات ا
ستتواصل عـلى وفق ما رسم لها من
ـســتــطـيل تــنــفـيــذ لــلـواجــبــات في ا
االخــضــر والــســبـل الـكــفــيــلــة بــرفع
ــــعــــنــــويــــات واجلــــهــــد الالزم في ا
نافسة ومعاجلة االخطاء احلاصلة ا
ـبـاراة االخيـرة وكـلفـتـنا بـطـاقة في ا
ـــوجـــبــــهـــا الالعب حـــمـــراء طــــرد 
مــصــطــفـى مــحــمـــد وانــذر ضــرغــام
اسـمـاعـيـل من قـبل احلـكـم الـكـويـتي
احــمــد خـالــد الــعــلي وســبق المــجـد
عـــطـــوان ان تـــلـــقـى بـــطـــاقـــتـــ في
مـبـاراتي قـطـر واالمـارات حرمـته من
الــتـواجــد مع مـنــتـخــبـنـــــا فـي لـقـاء

واحد .
ويـخوض مـنتـخبـنا الـوطني يـوم غد
لــقـاء نــصف الــنـهــائي امــام نـظــيـره
الـبـحريـنـي حـسب مـعـطـيات الـتـأهل
الـتـي اوصـلت اسـود الـرافـدين لـهـذه
ــرحــلـة مــتـربــعـا عــلى مــجـمــوعـته ا
االولى بـرصـيد سـبـعة نـقـاط جمـعـها
من الـفوز عـلى العـنـابي في االفتـتاح
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كرم االحتاد اخلليجي جنم الكـرة العراقية حس سعيد ضمن كوكـبة من الشخصيات والالعب الذين قدمـوا خدمات جليلة وتركوا بصمة مـؤثرة في بطوالت اخلليج وجرت االحتفالية
شـاركة في خـليجي 24 شـمل التـكر احمـد بن احمـد البوعـينـ نائب رئـيس االحتاد البـحريـني وحس اول امس االثـن في فـندق برج احلـياة بـحضـور رؤساء االحتادات الـوطنـية ا
ـكرمة جاء عن طـريق احتاداتهم الـوطنيـة . وقال النجم سـعيد وجنم الكـرة العمـانية مـحمد ربيع والـقطري مـحمود الـصوفي ومبدع الـكرة الكـويتية بـشار عبـدالله اختـيار الشخـصيات ا
زيد من اجلهود اخمللصة في البطوالت وسعادتي الغامرة تأتي وفد احتاد الصحافة الرياضية: ان التكر لفتة رائعة من االحتاد اخلليـجي تشجع اجلميع لبذل ا كرم حس سعيـد  ا
تـألق ولم تذهب االبـداعات مرور الكـرام .وب سعيـد ان اخلطوة حتسب الى االحتـاد اخلليجي الـذي يعمل بجـد للنهوض بـالواقع الكروي في ـبدع وا من باب ان هـناك من ينصف ا

نطقة.  ا
نافـساتـها وتسـحرني اجـوائهـا. واكتفى اجلـمهـور العراقي واصـلة الـتألق وتـرك لوحة جـميـلة في بطـولة اخلـليج الـتي اعتز كـثيـرا   واختتم : اشـكر من كـرمني واعـده فرصة لـلشـباب 
شـاركة في خليجي 24 بنشـوة صدارة اجملموعـة وتأهله الى الدور نـصف النهائي الـذي سيالقي البحـرين وحبس فرحته نـتخبات ا كان احملبب جلـماهير ا تواجـد في سوق واقف ا ا

باراة النهائية. بانتظار اطالقها بعد الوصول الى ا
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ـنــتـخـبـنـا ــسـاعـد  ـدرب ا اكـد ا
الـوطني رحـيم حمـيد ان اصـابة
مـيمي غـيـر مقـلـقة  والــــــــالعب
جــاهــز لــلــمــشــاركــة في مــبــاراة
نـــــصـف الـــــنـــــهــــــائي امـــــــــــــام

البحرين. 
واضاف الالعبون ادوا الوحدة
الـتــدريـبــيـة بـعــد مـبــاراة الـيـمن
بــــروح مــــعـــنــــويــــة عـــالــــيـــة اذ
يـتـطـلـعـون بـثـقـة لـتـخطـي عـقـبة
الـــــبـــــحــــريـن امــــا االصـــــابــــات
نـتخب ـتنـوعـة التي تـضـرب ا ا
نــتـــنــظـــر مــعــاجلـــتــهـــا من قــبل
اجلـهـاز الطـبي واعالن جـاهـزية

 . الالعب
وعن تـأثـيــر الـتـعــادل مع الـيـمن
ـنتخبنا قبل على الوضع العام 
مــبـــاراة الـــبـــحـــرين قـــال : لـــكل
مــبــاراة ظـروفــهــا وطــريـقــتــهـا
مـــرحـــلـــة الـــدور االول انـــتـــهت
وتركناها خلف ظهورنا نستعد
ـبــاراة الـنـصف نـهـائي حـالـيـا 
وبـخـصـوص مـبـاراة الـيـمن فـقد

ـدافع مصطـفى محمد اثر طرد ا
ـــبـــاراة عــلى االداء من بـــدايــة ا
الــعـــام وحـــاولــنـــا الـــســيـــطــرة
ـــيــــدانـــيـــة وقـــمـــنـــا بـــأجـــراء ا
ـوازنة تـبـديالت لـلـحـفـاظ عـلى ا
بـــ الــدفـــاع والــهــجـــوم ولــكن
الطرد كانت له مردودات سلبية
الن اغـلب الالعـبـ من الـشـبـاب
الـذين وجدوا انـفسـهم يـلعـبون
بــعــدد اقل امــام مــنــتــخـب فــقـد
نافسـة ويلعب بأريحية فرصة ا
لتـحـقـيق نـتـيجـة ايـجـابـيـة امام

بطل اجملموعة.
وعن مباراة منتـخبنا والبحرين
في دور نــــصـــــــــف الــــنــــهـــائي
ـواجهـة صـــــــعـبة الن اجـاب: ا
كل مـنتـخب يـعـرف االخر جـيدا
شخـصنـا نقـاط القـوة والضعف
ـــــنـــــتـــــخب فـي صـــــفـــــــــــــوف ا
الــــبـــــحــــريـــــني ونـــــعــــمـل عــــلى
عـاجلات التـكتيـكية لـكل حالة ا
ـتـلك مـنـتــخـبـنـا الـعـديـد مــــن
نــــقــــاط الـــقــــوة ألنــــهـــاء احلــــلم

البحريني.

الــوحـيـدة الـتي سـددهـا عـلي فـائـز
الـى مــا قــبل دقــيــقــة عــلى نــهــايــة
ــتـــابـــعــ في ـــبـــاراة وتــوقـع ا ا
الشوط الثاني ان يـحدث تغيرا في
أداء مـنـتـخـبـنـا في الـشـوط الـثاني
لـكن الالعبـ فـشلـوا في استـعادة
الـســيـطـرة  بــعـدمـا  راح مــنـتـخب
الـيـمن يـضـغـط بـقـوة وكـاد نـاصـر
اجلـحوشي  ان يـستـهل الـتسـجيل
قـــبل ان تــذهـب كــرتـه الى ركــنـــيــة
بـعـدما اصـطـدمت بـقدم عـلي فـائز
درب كاتينتش ولم تأتي تغيرات ا
ـكــانـهــا إلنـقـاذ  لـدعـم الـهـجــوم  
وقف بـعدمـا زج  مهـند عـلي بدال ا
محمـد قاسم  وإبراهـيم بايش بدال
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ـنافسات مبكرا من ولكنهم غادروا ا
الـــــــــدور االول واجـــــــــد ان تـــــــــأهل
مــنـــتــخــبـــنــا وقــطــر والـــســعــوديــة
والــــــبــــــحــــــريـن جــــــاء عن جــــــدارة
باراة واستحـقاق. وبشأن توقـعاته 
مـنتـخـبنـا والبـحـرين في دور نصف
الـــــنــــهـــــائـي اجــــاب: ارشـح اســــود
ـنـتـخب الـرافــدين لـتـخــطي عـقـبــة ا
ـبـاراة الـبــحـريـني واالنــتـقــال الى ا
النـهائـية لتـوفر الـعديد من مـقومات
االنتصار من تواجد مجموعة رائعة
من العــبي اخلــبــرة و الــشـبــاب مع
ـنـتـخـبـنـا ـعــنـويـة  ارتـفـاع الـروح ا
ـــســانـــدة واالهــتـــمــام  من داخل وا
الــعـراق وحـضـور اجلــمـهـور الـوفي
الى الـدوحـة لـتـشـجـيع االسـود تـلك
االمـور  االيـجـابـيـة تـزيـد من اصـرار
ــنـتـخب الالعـبــ لـلـفــوز كـمـا ان ا
الــبــحـريـن طـريــقـة لــعــبه مــكـشــوفـة
لــكـاتــانــيـتـش وافـكــار مــدربه سـوزا

معروفة.

مـن حـسن حــمـود واالعـتــمـاد عـلى
رتد على استحياء عندما الكرات ا
 حيث ميمي كرة سهلة  ذهبت الى
ـلعـب وبعـده عـلي مـهاوي خـارج ا
ارتـطـمت بالـدفـاع   لـتمـر  الـدقائق
صعـبة على فـريقنـا وسط محوالت
غير مـجدية  وخـجولة بـعدما سدد
مــيــمي كــرة زاحــفــة مــرت بــجــوار
الـقــائم فــيـمــا حـاول عالء مــهـاوي
بــتـســديـدة تــمـكن مــنـهــا احلـارس
اليمني  كاد فريق اليمن ان يحسم
األمـــور  من كـــرة  خـــطــرة لـــعـــمــر
الـــداحي أبــعـــدهــا احلـــارس فــهــد
طــالب وعــاد مـــيــمي لــيــحــاول من
تـسديـدة قـوية مـرت بـجوار الـقائم
وأبــعــد احلـارس الــيــمــني رأســيـة
خــطـيــرة لالعب عـلي فــائـز  أفـضل
مـحاوالت مـنتـخبـنا  الـتي لم تغـير
ـبـاراة بـالـتـعادل شـيء  لـتـنـتـهي ا
السلـبي  بعدما ظـهر فريقـنا بعيدا
عن مستواه كـما لم يظهر أي العب
ستوى يستحق اإلشارة  في ظل ا
الفردي والعام الذي كان عليه الكل
ــكن تــســويغ الــنــتــيــجـة  كــمــا ال
بسبب طـرد   مصطـفى محمد وفي
ـستـوى اخمليب ان يتـأثر  ويـقدم ا
بـعــدمـا انـعــدم الـتـركــيـز والـفـرص
وغـــاب احلـــمـــاس  وقل اجملـــهـــود
الـــبـــدني عـــنــــد بـــعض الالعـــبـــ
واسـتــمـر الــتـراجع بــشـكل واضح
طـــيــــلـــة وقـت الـــشــــوط األول  مـــا
اسـتــفــاد مـنـه  فـريق الــيــمن الـذي
ــســـتــواه اخملــتــلف فـــأجــا الــكل 
وكـــان األقــرب لــلــفــوز  ومــعــاقــبــة
منتـخبنا وإلـزامه على دفع فاتورة
الـلـقـاء  بـعـدما بـقي يـلـعب مـدافـعا
وسط أخطاء فادحة لالعب   امام
ــنـتـخب ـد الــهـجــومي  لـلــيـمن ا ا
الــذي ادى مـــبــاراة مــتــكــامــلــة وال
اتـــردد ان قــــلت انه أفــــضل فـــريق
يـنـقل الكـرة ومن مـسـاحات ضـيـقة
حـــتى في مـــنــطـــقــة جـــزائه واجــد
الالعـــبــ في الـــدفــاع والـــهــجــوم
قـــدمــوا أفـــضل مـــا لــديـــهم  وهــذا
حتول مهم  والن الفريق قدم نفسه
بــشــكل مـــتــأخــر وخــضـع لــرغــبــة
اإلمـارات وقــطــر واهـتــزت شــبـاكه
تــسع مــرات في وضع اخــتـلف عن
ـزدوجة مـستـواه في الـتصـفـيات ا
قــبل ان يـتــرك اسـمه في  خــلـيـجي

24 في مشاركة معنوية.

“uHK  ‚«dF « `ýd¹ ‰Uł—œ

VIK UÐ
 ÊU e « ≠ WŠËb «

وصف الــكــابــ عــدنــان درجـال
جنم منـتخبـنا الوطـني السابق
ـتـلك مـنـتـخـبـنـا الـوطـني بـانه 
شــــخـــصــــيــــة الـــبــــطل فـي هـــذه

البطولة .
مـــشــــيـــرا الـى ان الـــفــــريق قـــدم
مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة حـــتى في
ــنــتـخب مـبــاراته االخــيـرة مع ا
الـيـمـني الـتي انـتـهت بـالـتـعـادل
حـيث لـعب حتت تـاثـيـر الـنـقص
الـعــددي دون ان تـهـتـز خـطـوطه
او تـتـاثـر بـفـعل الـنـقص مـشـيرا
الـى ان احلـظ والـــــــــتـــــــــوفـــــــــيق
ـضـيـان لـصـاحلـنـا وان الـلـقب
ســيـــكــون هـــديــة جلـــمــاهـــيــرنــا
ــتــعـــطش لــلــفــوز ولــشــعـــبــنــا ا

باللقب اخلليجي. 

واثــنـــــى درجــال عـــلى روحــيــة
الالعـب الـعـــــــــراقي واصــــــــفـا
ايــــاه بــــانه بــــطــــل يــــقــــاتل في

لعب.  ا
ــنـتـخب من جــانب اخـر مـدرب ا
الــبــحــريــني الــبــرتــغـالـي سـوزا
اشــار في مـؤتــمـر صــحـفي حـال
فـوزه عـلى نـظـيـره الـكـويـتي انه
ســيـقــابل مــنــتــخب الــــــــــعـراق
الــذي يـــــــــــعــد مـن بــ افــضل
الفـرق في القـارة االســــــــــيـوية
وســــــــــــــبـق ان الــــــتـــــــقـــــــاه في
ونديال مرت وغرب تصفيات ا
اســـيـــا في غـــضـــــــــــون اشـــهــر
وخــــــبــــــر اســــــلــــــحـــــتـه وادواته
الــــــــفنية ويـسعى لتســـــــجيل
فوز يصل به الـى ختام الـبطولة

اخلليجية ..
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اعلن رئيس جلنة احلكام في خليجي 24 طارق احمد عن
ابعـاد نصف احلكام بـعد انتـهاء الدور االول بـسبب نظام
الـبـطولـة الـذي يـتطـلب اخـتـيار الـطـواقم الـتـحكـيـمـية من
الـذين لم يـتـأهـلـوا الـى دور الـنـصف نـهـائي بـسـبب قـوة

باريات وحساسيتها. ا
موضحا ان عمليـة االبعاد ادارية وليست من باب ارتكاب
باريات. وقال احمد : ان السبب في احلكام االخطاء في ا
ـربع االبـعــاد يـتـمـثل بـصـعـود مـنــتـخـبـات احلـكـام الى ا
ـباريـات ومدى الـذهبي وعن اسـتـخدام تـقنـية الـفار في ا
جنـاحــهـا اجـاب: ان تـقـنـيـة الـفــار جنـحت بـدرجـة كـبـيـرة
حـفزت االحتاد اخلـليـجي على اسـتخدامـها في الـبطوالت
ـعايـير الـتي البـد من توفـرها في ـقـبلـة وان تكـون من ا ا
عمـلـيـة احلصـول عـلى شـرف التـنـظـيم وبعـيـدا عن الـفار
حــصـلـوا من اجــد ان احلـكـام قــدمـوا مــسـتـويــات جـيـدة 
ـشــرفــ ولم تـكن هــنـاك ورائـهــا عـلى تــقـيــيم عــال من ا
ـبـاريـات كانت في اخطـاء مـؤثـرة وتـدخل الـتـقنـيـة  في ا

حاالت محدودة. 
ــنــظــمــة قــررت الــغــاء وكــشـف احــمــد الى ان الــلــجــنــة ا
ـلونة الـتي حتصل علـيها الالعـبون في الدور البـطاقات ا
االول وعلـيه سـيـتـواجـدون في مبـاريـات نـصف الـنـهائي
لتكون درسا لهم في االبتعاد عن احلصول على البطاقات
ــبــاريـات قــويـة والــقـرار يــخـدم  وهي فــرصـة لــتـظــهـر ا

تأهلة من دون استثناء. نتخبات ا ا

فوز مـنتخب العراق الوطني لكرة القدم في مـباراتيه امام منتخبا قطر
وتـصـدر ـنـتـخب الـيـمـني  وتـعـادله مع ا ـتـحدة  واالمـارات الـعـربـيـة ا
في بـطـولـة كـاس مـجـمـوعــته عـلى حـسـاب مـنـتــخب قـطـر بـطل اسـيـا 
اخلـلـيج الـعربي الـرابـعة والـعـشرين الـتي جتـري منـافـساتـهـا في هذه
االونـة في مالعب دولة قـطر ,حـصّن مدربه سـتريـشـكو كـاتانـيتش من
االنـتـقـادات الـتي طالـته مـرارا وتـكـرارا من جـهة عـدم اسـتـقـراره على
تشـكيلة واحدة يخوض بهـا مباراتيه امام منافـسيه في مباريات بطولة
اذ اشـاد مـحلـلـو الـقـنوات كـاس اخللـيج الـعـربي الـرابعـة والـعـشرين 
بـخـطوات بـسـتـريـشـكو ـقروء  الفـضـائـيـة الـريـاضـيـة ونـقـاد االعالم ا
نـتخب كالعـب اصالء عـظم العـبي ا ـنح فرصـة اللـعب  كاتـانيـتش 
في مبـاريات قطـر واالمارات واليـمن .. الالعب الدولي الـسابق حسام
فـوزي احـصى فـوائـد (تـدويــر) الالعـبـ الحـدى الـقـنـوات الـفـضـائـيـة
بالـقول انه مـنح كاتـانيـتش فرصـة لتـنويع خـياراته الـرياضـية احملـلية 
الــتـــكــتـــيــكـــيــة بــ (1-1-4-4) و (2-5-3) و(2-4-4) و(4-5-1)
ـهاريـة والوعي اخلـططي لـكل الالعبـ الذين للـوقوف عـلى القـدرات ا
انـتـخـبـهم لـتـمـثــيل الـعـراق في بـطـولـة كـاس اخلــلـيج الـعـربي الـرابـعـة
لـلـعب في نصف ثم االسـتـقـرار عـلى افضل (11) العب  والـعـشرين 
نهـائي البطولة .. وحلسن احلظ ان القـسم االكبر من الالعب جنحوا
وكشـفت مـبـاريـات منـتـخب الـعراق وكـلـة الـيـهم  في اداء الـواجـبـات ا
امام قـطر واالمـارات وتـعادله مع الـيـمن عن فائـدة فـنيـة حـيويـة اخرى
همة من واجب العب واحد اذ لم يـعد هذه ا تتـعلق بتسجيل االهداف 
حيث سجل الـرائع محمد قاسم هدفي العراق هو مـهند علي (ميمي) 
وسجل عالء عباس وعالء يزتـ  في مرمى مـنتخب قطـر بطريقـت 
باراة الثالثة امام نتخب االماراتي .. وكـانت ا عبـدالزهرة في مرمى ا
ولـكـنـهـا كانـت ايضـا مـهـمـة لكل ـنـتـخب اليـمـني خـارج احلـسـابات  ا

. الالعب
محـللـون متـعمـقـون في كرة الـقدم يـؤكدون ان مـبـاراة منـتخب الـعراق
مـختلفـة تماما في نـصف بطولـة خليجي 24  ـنتخب الـبحريني امام ا
خاصة وان حلساسـيتـها ودرجـة اهميـتهـا  عن مبـاريات الـدور االول 
ومن احليوي نافـسة على كـاس البطـولة  اخلاسـر فيها يـفقد فـرصة ا
ـنـتخـب العـراقي ( لـم ) يصـل الى الـدرجة الـقـول ان الـتـنـظـيم الـفـني 
اذ ان الـبـعض انــتـقـد طـريـقـة ادارة ـبـاراة الـثـالــثـة له  ـنـتـظـرة فـي ا ا
رغم النـقص الـعددي نـتـخب اليـمـني  ـباراة فـريـقه امـام ا كـاتـانيـتش 
الكـثـر من ثـمانـ دقـيـقـة من عـمر ـنـتخب الـعـراقي  الـذي عـانى مـنه ا
من زاويـا (عـدم) حـرص , ـدافـع مـصـطفـى مـحـمد ـبـاراة اثـر طرد ا ا
ولعب الكرات الـطويلة الى االمام نـتخب العراقي عـلى حيازة الكـرة  ا
رات عديـدة للمـهاجم الصريح طلـوبة  سـاندة ا وغـياب ا كيـفما اتفق 
ـطلـوب فـي اعداد لـيـفـسـر الـبـعض بـان كـاتـانـيـتش لم يـبـذل اجلـهـد ا
تفائـلون بوصول مـنتخب العراق فريـقه للمبـاراة .. ا
الـى نــهـــائي خــلـــيــجي  24 يــعـــولـــون عــلى
مردوده في الدور االول وتصدر مجموعته
ولــكـنــهم يـؤكــدون ان اجـتــيـاز الـبــحـرين
يحـتـاج الى جـهـد مـنـظم ومـكـثف وتـركـيز

كبير .

القوة الهجومية
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