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ـدربـ اجلـيدين األولـيـة وألنه احـد ا
الـقـادر عـلى تـقـد الـفـريق كـمـنـافس
اليــســـتــهــان بـه بــعــدمـــا زادت ثــقــته
ـــا يـــتـــمــتع بــالـالعــبـــ وبـــنــفـــسه 
بـشـخـصـيـة تـدريـبـيـة قـويـة ومـهـنـيـة
وكـارزمـة عالـيـة وقـادر على الـتـحـليل
ـعـاجلـة إضـافة الى والـتـشـخـيص وا
صــراحـتـه اجلـديـة مـن دون مـجــامـلـة
سواء الالعـبـ او االحتاد وذلك عـبر
ـــتــلك تـــصـــريــحـــاته الــواقـــعـــيــة و
ــطــلــوب إضــافـة ــدرب ا مــقــومــات ا
تابعاته العلمية والتعلم أكثر لصقل
خــبــراته والــتـطــور بــعــد أكــثــر إمـام
ــنــتـــخب الــوطــني اســتالم مـــهــمــة ا
وشيء جــيـد ان يــبـقـيـه االحتـاد عـلى
نـفس الـفـريق عـلى أمل ان يـنـجح في
مهـمة لـيست بـالسهـلة عـندمـا تتوجه
أنظار العالم الى طوكيو التي تسعى
ـــبـــيــاد مـــخــتـــلف عـــبــر لــتـــقــد او
االستخـدام لكل الطـاقات االلكـترونية
والـبشـرية والـعلـمـية والـرياضـية في
إخبـار مذهله تـاتي من هنـاك وهو ما
مــتـــوقع ان يــحـــصل اكـــثــر من شيء
بي جـديد ومـهم جـدا ان يـشـارك االو
مرة اخرى دعـما للـكرة العـراقية وفي
ــســـابــقــة ان يـــرتق الى مـــســتـــوى ا
ــهم عـلى ان يــتـأهل الــكـرويــة وهـو ا
الوطني الذي يسير بشكل منتظم من
جــولـة الخـرى لــبـطـولــة كـاس الـعـالم
بي في قبـلة قـبل ان تأتي مهـمة او ا
الـتعـويل عـلى جهـود الالعـب الـباب
نـتـخب الوطـني كـمـا تظـهر وجنـوم ا
في صـفــوف الـفــريق أسـمــاء تـتــطـلع
لـالســتــمــرار في تــقــد األداء واخــذ

فرصتها للعب مع الوطني.
ويــــقـــــول العب نــــادي صـالح الــــدين

إضـافة االسـتـعانـة بـثالثـة آخرين من
خارج األعمـار احملددة للبـطولة وهذا
شيء جيد امام مـهمة شهـدبعدالتالق
ـنـتـخب الـذي ظـهــر به اغـلب العـبي ا
الـــوطــــني ســـواء في الـــتـــصـــفـــيـــات
ـزدوجـة وخـليـجي  24قـبل الـذهاب ا
الى تايالنـد حيث إقامـة معسـكر أخر
والـــعــــمل عــــلى إقـــامــــة مـــبــــاراتـــ
ـتواجدة هناك بالتنـسيق مع الفرق ا
ــشـــاركــة بـــالــبــطـــولــة وصــوال الى ا

حتديد تشكيل الول مباراة.
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كمـا تظهـر الفـرصة أيضـا امام مدرب
ــنـتـخب الــوطـني كـاتــانـيـتش الـذي ا
ـبي في فـضل مـتـابـعـة مـبـاريـات االو
تـايالند سـعيـا لـلحـصول عـلى أفضل
ـستـويات ن سـيقـدمون ا الالعـب 
نتـخب الوطني العـالية لـدعم مهمـة ا
إمــام اخـر ثالث مــبـاريــات مـصــيـريـة
إمــام هـونغ كـونغ وكــمـبـوديـا وإيـران
مـن اجل االسـتــمـرار بـالــنـتــائج الـتي
تـؤهل الــفـريق لــلـمـرحــلـة احلــاسـمـة
لـبــطـولـة كــاس الـعــالم الـتي ســتـقـام
بـقـطر  2020ويـأمل ان يكـون تـأثـيرا
ـتـابـعـة كــاتـانـيـتش وسط ايـجـابـيــا 
مسـاع الالعـب لـتقـد ما لـديهم من
مــسـتـويــات وأداء عـلى امـل دعـوتـهم
درب للمـنتخب الـوطني بعـدما اخذ ا
يعتـمد على الـوجوه الشابـة منها من
أخذت طريقها للعب لكن مهم جدا ان
ــبي في احلـصـول تــثـمـر جــهـود االو
عـلى احدى تـذاكـر الـلعب في طـوكـيو
ـبـيـاد الـبرازيـل وما كـمـا ظـهـر في او
قـدمه من مـسـتـوى حتت قـيـادة نـفس
ــدرب الــشــهــد الــذي يــكــون قــد عـز ا
األسس التي وضـعها مـن التصـفيات

وخـلـيـجي  24وقــبـلـهـا بــغـرب أسـيـا
وسيـتولى سـوزا مهمـة قيـادة الفريق
ومـهم جــدا ان تــأتي اول نــتـيــجــتـ
ايــجـــابــيــتــ مع حـــصــيــلــة أهــداف

لغرض وضع قدما في الدور األخر.
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ـنــتـخب أخـر مــبـاريـاته في ويــلـعب ا
اجملــمــوعــة عــنــد الــســاعــة الــرابــعـة
والــربع من عــصـــر الــرابع عــشــر في
مهـمة هي األخـرى تظهـر صعـبة امام
أصـحاب االرض وأهـمـية اخـذ األمور
بــنـظـر االعــتـبـار إمــام ظـروف الـلـعب
حـيث عـامـلي األرض واجلـمـهـور لكن
ــطـــلــوب واالهم ان تـــثــمـــر جــهــود ا
الـفـريق في تصـدر مـجـمـوعته الن في
ذلك مواجـهة ثـاني اجملموعـة الثـانية
التي تـضم منـتخـبات( قـطر والـيابان
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وســــيــــلــــعـب الــــفــــريق مــــبــــاراتــــ
جتـريبـيتـ امام نـظـيره اوزبـكسـتان
في نــهــايـة مــعــســكــره احلــالي الـذي
يـخـتــتم في الـسـادس والـعـشـرين من
الــشــهــر اجلــاري األولى في الــثــاني
والـــعــشـــرين واألخـــرى في اخلــامس
والــعـشـرين ومـهم ان تــتـاح الـفـرصـة
لـلـمدرب لـلـوقـوف بشـكل نـهـائي على
الــوضع الــفـني لالعــبـ إضــافـة الى
الـــــوصــــول الى مـن يــــقــــدر الــــلــــعب
والختيار  23العبـا مطلـوب لتـمثيل
الـــفـــريـق الـــذي يـــعـــول عـــلى جنـــوم
ــنــتـــخب الــوطــنـي والعــبي الــفــرق ا
اجلــمــاهــيــريــة امــام مــهــمــة لــيــست
بالـسهـلة ومـتوقع االعـتمـاد على عدد
ن نتخب الوطني  كبير من جنوم ا
تنـطـبق أعمـارهم مع شروط الـبطـولة

ـقرر ان تقام في مباريـات اجملموعة ا
تـايـالنـد لــلـمــدة من الــثـامـن ولـغــايـة
السادس والعشرين من الشهر القادم
وفـي حتـــــــقـــــــيـق اجنــــــاز  2016في
الـبـطولـة الـتي جـرت في قـطـر وتأهل
بـياد الـبرازيل مع من خاللهـا الى او
ــدرب شـــكـى أكــثـــر من مـــرة من ان ا
تـعـثر عـمـلـية اإلعـداد ألكـثـر من سبب
إمــام تـأثــيـر تــواجـد الالعــبـ الـذين
ـلــتـحــقــ مع فـرق يـحــتــاجـهم مـن ا
أنـديتـهم ومـهم ان تنـتهي بـالـتنـسيق
مـا بــ االحتـاد واألنــديـة لــصـعــوبـة
ـهمـة عـندمـا سيـلـعب في اجملمـوعة ا
األولـى الــــتـي أوقــــعـــــته الـى جــــانب
مــنــتــخــبـات اســتــرالــيــا والــبـحــرين
وتـايالند وتـظهـر صعـبة لـقوة الـفرق
ـذكـورة إمام رغـبـة حتقـيق الـنـتائج ا
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مـــا يـــدعـــو الـى تـــكـــثــــيف اجلـــهـــود
وتــصــاعــدهــا لــتــحــقــيق اجلــاهــزيـة
ـطـلـوبـة قـبل الـدخـول في مـبـاريـات ا
الـبطـولة الـتي سـيتـرشح مـنهـا ثالثة
فــرق الى مـسـابـقــة كـرة الـقـدم بـدورة
ـــبــيــة الـــدولــيـــة الــتي األلـــعــاب االو
تـنظمـها الـعاصـمة اليـابانـية طـوكيو
الصيف القادم عـبر االعتماد على 23
العــبـا يــتم اخــتــيــارهم من مــجــمـوع
ن سـيـلـتـحق الالعـبــ احلـالـيـ و
ومـهم جـدا ان تـاتي الـتـسـمـيـة بوقت
متقدم لغرض حتقيق التشكيل القادر
والتعويل على العـناصر القادرة على
تـمـثـيل الــكـرة الـعـراقـيــة امـام مـهـمـة
الـتحـدي لفـرق اجملمـوعة الـتي تظـهر
فرق قـوية ومنـافسة وتـقوم بعـمليات
اعــداد مــهــمــة امــام فــرصــة اخلـروج
بــشــكل ايــجـابي مـن اجملـمــوعـة والن
األمــر اليـنــتـهـي عـنــد هـذا احلـد الن
الدور األخر يشـهد منافـسات اكبر
إمام فرق وسط طموحات التأهل

لطوكيو.
WOLÝ—  U¹—U³

شـرفة قد حدد وكانت اللـجنة ا
ــنـتــخب مــواعـيــد مــبــاريــات ا
ضـمـن مـجـمـوعــته األولى الـتي
تلك اجلهاز الفني مهم جدا ان 
مـعلـومـات عن الفـرق الـثالثـة عنـدما
سيـلعب مبـاراته األولى امام مـنتخب
اسـتـرالـيـا في الـثـامـن الـشـهـر الـقادم
عـنـد الـسـاعـة الـثـانـيـة عـشرة والـربع
ظهـرا والن فريق استـراليـا من الفرق
القـوية ومـنافس مـهم واالهم جتاوزه
الن مفتـاح األمور الفوز بـاللقاء األول
درب الذي ومؤكـد هو مـا يخـطط له ا
يـقــدر مـدركـا أهــمـيـة الــنـتـيــجـة امـام
متـابعـة الشـارع الريـاضي الذي اكـثر
ــبــاريــات فــرق مــا يـــتــابع ويــهــتـم 
ـنــتــخـبــات وان يــكـون دورا مــهــمـا ا
ــبي فـي ان يــكــون مــقــنــعــا وان لالو
يـحقق اخلـطـوة األولى كـما سـيـلعب
بعد ثالثـة ايام احلادي عـشر مباراته
الــثـانـيـة بـنـفـس الـوقت في مـواجـهـة
ـهـمة الـغـير سـهـله امام الـبـحرين ا
كــرة مـتــطـورة ســريـعــا والن فـريق
البحرين سيـضم سبعة العب من
نتـخب األول الذي فـرض نفسه ا
ــــزدوجـــة فـي الــــتـــصــــفــــيـــات ا
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هاجم العراقي الشاب مهند علي امس االربعاء افضل العب كرة قدم في منطقة غرب اسيا. اختير ا
ـلقب هـاجم الـعراقي مـهـند عـلي ا وبحـسب الـتـصويت الـذي طـرحه االحتاد اآلسـيـوي لكـرة الـقدم عـلى مـوقعه الـرسـمي فـإن ا

يمي اختير كأفضل العب في غرب آسيا حيث حصل على أعلى نسبة تصويت من منافسيه.
واهب الـتي ال تنضب وكـان مهـند علي الـبالغ من الـعمر  19عـاماً النجم وأكدت كرة الـقدم العـراقيـة من جديد أنـها حـافلة بـا
شاركـة في كأس آسيا  2019 حـيث أنه برز بقوة الصاعـد في كرة القدم الـعراقية هـذا العام. مهـند برز في الواجـهة خالل ا
مع مـنتـخب بالده ليـسجل هـدف ويـساهم في بـلوغه دور الـ 16 قبل اخلـسـارة أمام قـطر الـتي تـوجت الحقـاً بالـلقب. وواصل
الالعب تألـقه خالل هذا العام ليحجـز مكانه الثابت في تشكـيلة الفريق حيث سجل  4أهـداف في التصفيات اآلسيوية وكان

له دور في تأهل العراق إلى قبل نهائي كأس اخلليج.
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طــالب االحتــاد الــدولـي لــكــرة الــقـدم
(فـيفـا) من االحتـاد الـعـراقي بالـلـعـبة
تـزويـده بـكـتـاب من دائـرة اجلـوازات
واجلـــنــســيــة الســتـــبــيــان االســبــاب
ــــوجــــبه والــــتــــاريـخ الــــذي مــــنـح 
اجلـنــسـيـة واجلـواز الــعـراقي لالعب
لــؤي الــعـانـي تـمــهــيـدا لــلــســمـاح له

بي . نتخب االو بتمثيل ا
وقــال عـضــو االحتـاد الــعــراقي فـالح
مـوسى في تـصــريـحـات صـحـفـيـة ان
عرفة اسباب الفيفا طالب باستبيان 
والـتــاريخ مـنح الالعب لــؤي الـعـاني
اجلــنــســيــة الــعـراقــيــة مــضــيــفـا ان
االحتـــــاد الـــــدولـي طـــــالـب االحتـــــاد
ـبـاريـات ـغـربي تــزويـده بـنـوعـيـة ا ا
التي خاضها الالعب لؤي العاني مع
ـوافـقة عـلى ـغـربي قـبل ا ـنـتـخب ا ا
السماح له بالتواجد في بطولة اسيا

حتت  23في تايلند.
وبـــ مـــوسى ان االحتـــاد الــعـــراقي
ارسل خـــطــابـــا جــديـــدا الى االحتــاد
ـــغــربـي من اجل ضـــرورة االســراع ا
بــاالجـابــة عـلـى كـتــاب الـفــيـفــا حـول
ــبــاريـــات الــتي خــاضــهــا نـــوعــيــة ا
الالعب بغيـة التعجـيل بانهاء اوراقه

بي. نتخب االو والتحاقه با
w½UF « W —UA

وكـــان احتـــاد الــكـــرة اكـــد مــشـــاركــة
ـــنــتــخب الالعـب لــؤي الــعـــاني مع ا
بي في تصفيات طوكيو رسميا االو
بــــعـــد االتـــفـــاق عـــلى اكـــمـــال اوراق

غربي. الالعب من االحتاد ا
وكــــان االحتـــاد الــــعـــراقـي قـــد ارسل
ـغــربي من أجل بــرقـيــتـ لالحتــاد ا

تـــســــجـــيل الالعـب الـــعـــراقي االصل
ــغــربي اجلــنــســيــة لــؤي الـعــاني ا
ــبي ــنــتـــخب األو ضـــمن صــفـــوف ا

بعدما استخرج جوازه العراقي.
وذكــر االحتـــاد الــعـــراقي أن االحتــاد
غربي يفيد تلقى إشعارا من نظيره ا
بـــإمــكـــانــيــة تـــســجــيـل الالعب لــؤي
ــنــتــخب الــعــاني ضــمـن تــولــيــفـــة ا
بي الذي تـنتظـره مشاركـة مهمة األو
تتـمـثل بنـهـائيـات اسيـا الـتي ستـقام
في تــايــلــنــد في الــثــامن من الــشــهـر

قبل. ا
وأضـــاف: انـه جـــاء في الـــكـــتـــاب ان
الالعب مـوضـوع الـبـحث لـعب ضـمن
نـتخـبات الـفئـات العـمريـة للـممـلكة ا
غربية حتت 20 عاما فقط العربية ا
غـربي فإن الالعب ووفقـا لإلشعـار ا
لـؤي الـعـاني بـات متـاحًـا لـلـتـسـجيل
ضـمن القـائـمة الـرئـيـسيـة لـلمـنـتخب

بي. األو
واختـار اجلـهاز الـفـني االسمـاء التي
ــبي في بــطــولــة كـأس ســتــمــثل االو
اسيـا حتت 23 عـامـا والـتي سـتـقام
ــقـــبل في تــايــلــنــد , مـــطــلع الــعــام ا
وضمت القائـمة االولية كل من ( علي
كاظم وخضر علي وعمر عبد الرحمن
ومـنـتظـر سـتـار وجنم شـوان وحـيدر
عـبـد الـسالم وحـمـود احـمـد وعـبـاس
ايــاد ومـنــتــظـر عــبــد الـســادة ومـراد
مــحـمــد وعـلي ريــاض ومـعــ احـمـد
وعالء رعــد ومـحــمــد مـزهــر وصـادق
زامل ومـهـدي حـمـيـد وايـهـاب نـاصـر
وريـــان ابـــراهـــيـم وحـــســـام مـــهـــدي
وعباس بـديع وحس جـبار و حسن
رائـد وامـيـر الـعـمـاري ولـؤي الـعـاني

ارسـال القـائـمـة النـهـائـية في الـفـترة
ـنـتخب قـبـلة ,يـذكر ان مـجـموعـة ا ا
بي تـضم مـنتـخـبات اسـترالـيا  االو
الـبحـرين  تـايـلـند لـنالقي اسـتـرالـيا
ــواجـهــات في الــثـامن من في اولى ا

قبل . الشهر ا

s Š wB

ونديـال قطر 2022. ولـفت إلى ان بـوصلة ؤهلـة  ـرحلة احلـاسمـة ا اآلسـيوية وا
اجلـهاز الـفني سـتـتجه نـحو نـهائـيات آسـيا حتت  23عـاما الـتي سـتنـطلق مـطلع
تميزين منهم لصفوف الوطني. راقبة الالعب وضم ا العام اجلديد في تايالند 
ـنتخب الـعراقي ترتـيب فرق اجملمـوعة االسيـوية الثـالثة بـرصيد (11) ويـتصدر ا
نـقطة من (5) مـباريات مقابل (9) نـقاط للبحرين من (5) مـباريات و(6) إليران
من (4) مباريات و(5) لـهونغ كونغ ونقطة واحدة لكمبوديا وكالهما خاض (5)
مـباريـات. وسـتـقـام اجلولـة الـسـابعـة من الـتـصـفيـات خالل شـهـر آذار من الـعام
ـقبل وتشهـد مواجهتي ايـران مع هونغ كونغ في طهـران والبحرين مـع كمبوديا ا
نـتـخب العـراقي لـلراحـة. يـذكر ان اإلحتـاد الـعراقي ـنامـة عـلى ان يخـلـد ا في ا
لـكرة القـدم اختـار العاصـمة األردنـية عمـان إلقامـة مواجهـتي منـتخب بالده امام
ايـران والـبحـرين بـسـبب األوضـاع األمـيـنـة واالحـتجـاجـات الـتي تـمـر بـهـا البالد

للشهر الثاني على التوالي. بي »½ÂULC∫ احتاد الكرة يبذل جهود لضم لؤي العاني رسميا لالو

مـرة اخـرى تكـتـوي جـماهـيـرنا الـريـاضـية بـنـيران
االقـصــاء من الـبــطـوالت اخلــارجــيـة الــتي عـولــنـا
عــلـيـهـا حتـقــيق الـقـاب جـديــدة تـضـاف لـسـجالت
نتخبات الوطنيـة بكرة القدم فقد اضاع اجلوية ا
فـرصـة الـعـمـر وعـاد خـالي الـوفـاض من اجلـزائر
لــلـمــرة الــثــانــيـة عــلى الــتــوالي ولــكن امــام نـادي
ـرة الـذي عــزز تـواجـده مــولـوديـة اجلــزائـر هــذه ا
عــلـى حــســـاب اجلـــويــة مـــنــتـــقال إلـى الــدور ربع
الـنهـائي من الـبطـولـة العـربـية لألنـديـة بعـد فوزه
ــســابــقـة بــركالت الــتـرجــيح في دور الـ 16 من ا
ديـنة الـبلـيدة ومع علـى ملـعب مصـطفى تـشاكـر 
ــة الحـــد اكــبــر الــفــرق ــرارة الــهــز الــشــعـــور 
ـنتـخـبات ـعـززة بنـجـوم ا الـعـراقـية اجلـمـاهـيريـة ا
الـوطنـيـة واجلمـاهيـر الـهائـلة فـضال عن تـوشحـها
بــثالث جنـــوم لالحتـــاد االســيــوي فـــقــد فـــشــلت
مـنـظـومـة الـكـابـ ايـوب اديـشـو من رد الـدين الى
تـناول االنـدية اجلـزائريـة مع ان الـفرصـة كـانت 
الـيــد في مـبـاراتـ لـعـبــنـا االولى مـنـهـا في اربـيل
ــغـلق فــيــهـا ــرمى ا واخـفــقــنـا مـن فك شـفــرات ا
وحانت الفرصة الثانيـة في البليدة اجلزائرية ولم
نستثـمر عامل الطقـس وسرعة الرياح بـجانبنا
في الـشـوط الـثاني الـذي شـهـد تـراخ مـفرط
ـوــــلـودية وكـان باالمـكان وتثـاقل لالعبي ا
هـز شـبـاكهم فـيـمـا لـوتعـامل الـفـريق بـرمته
نتـخب الذي مـثلـوه غير باصـرار وروحيـة ا
مــرة ولم يـحـمــلـوا ذات االصــرار في الـفـوز

اذا حتديدا ? بقمصان االندية والنعلم 
والـــســبب االخـــر الــذي كـــان له وقع اجلــرح
الـنـازف لــدى جـمـاهــيـرنــا الـريـاضــيـة هـو

نكـسة ضربـات اجلزاء الـترجيـحية
التي لم نستطع تكييفها باية
صــــورة تـــذكــــر وشـــريط
ـــبــــارة مــــاثل امــــامــــنـــا ا
لـيـوضح ان ضــربـة الـثـقـة
االولى دمرت حظوظنا بعد
الـــريــــاح الـــعــــاتـــيــــة الـــتي
ـــبــاراة اجـــتـــاحت مــلـــعب ا
وهي ليست باحلالة اجلديدة
ابدا على انـديتنا ومـنتخـباتنا
الــوطــنــيــة ايــضــا فــضــربـات
اجلـزاء التي حتـسم مـجـهودات
كامـلة لـفك اسـر التـعادل تـضيع
هباء وكان مـنفذها يـتقدم السقاط
فرض التـهديف ال اكثـر بال حرفية
باراة او تعامل منطقي مع ظروف ا
والــتــحــكـم بــاالعــصـــاب وغــيــر ذلك

ا تتطلبه الظروف .  الكثير 
خسـر اجلـوية وودع الـبطـولـة كمـا هو
ـاضـي ومـثــله ســيــــــــنــاريــو الــعــام ا
ودعــــــت انــديـتــنـا االخــرى فـاجلــويـة
ـــــثـاال لالسـتـثـنـاء واالجدر ان لـيس 
ـتـكـررة تـتم مــعـاجلـة هـذه الـنـكـسـات ا
بواقـعية كـون انديـتنا هي
ــثـــلــنــا في اخلــارج
ـنــتــخــبـات اســوة بــا
الــوطــنــيــة عــلى حــد

سواء.
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ـبـي مـعـسـكره ـنـتـخب االو يـواصل ا
التدريـبي في مدينة دبي مـنذ التاسع
من الــشــهـر احلــالي بــعــدمــا الــتـحق
العــبي الـزوراء عالء عـبــاس ومـحـمـد
ـؤمل ان رضـا ومــصــطــفى مــحــمــد ا
يـلــتــحق العـبــو اجلــويـة الــست وهم
حــسن راشــد وحـســ جــبـار ومــيـثم
جـبــار ومـحــمـد قــاسم ومــحـمــد عـلي
عــبـود وايــهــاب نــاصــر بــعــد خـروج
ــلـك مــحـــمــد الـــفـــريق من بـــطــولـــة ا
ـاضي إضـافة الى اخلـامس االثنـ ا
بـقـيـة الالعـب بـعـد إنـهـاء متـعـلـقات
فنية وأخرى إدارية وأهـمية ان تظهر
نـتخب جهـود الـفرق في دعم مـهمـة ا
درب غـني شـهـد في مـهـمة وجـهـود ا
تـطـويــر وحتـسـ واقع الالعـبـ من
ـعـسـكـرات خالل الـتــواجـد مـعه في ا
وأهـمـيـة ان يـتـواجـد اجلـميـع إمام
تبـقية الفـتتاح الفتـرة ا
الـــبــطـــولـــة جلـــعل
الـالعــــــــــبــــــــــ في
طـلوب سـتـوى ا ا
وذلـك اســـتـــعــدادا
خلوض مـنافـسات
الـنـسـخـة الـرابـعـة
من بــطــولــة كــاس
اســـــيــــاحتت 23
سـنة لـكـرة الـقدم
خلــــوض 2020

عبد الغني شهد

والـنـاصــريـة الـســابق نـاصــر حـرابـة
ــــدرب مـــــؤكــــد ان ســــعـي ورغــــبــــة ا
والـــفـــريق في الـــظـــهـــور اجلــيـــد في
مـبـاريـات مجـمـوعـته وتـخـطي اقرانه
لكي يعز فرصـة احلصول على احدى
الـتـذاكـر لـلـعب في بـطـولـة كـرة الـقدم
هم في ان تـظهر في طوكيـو احلدث ا
ي الــكـرة الـعــراقـيـة في احلــدث الـعـا
بــعـد فــتــرة اإلعــداد اجلــاريــة بـشــكل
مــسـتــمـر ومــهم ان تـؤثــر عـلى اعـداد
درب في العـبي الفـريق وفق مـسـاع ا
جعلهم فريق جيد قادر على تقد ما
لـديه في مـهـمة يـقـدرها جـهـاز لـفريق
الـفـني بعـد فـتـرة اعداد مـنـاسـبة رغم
تـعـرضــهـا لـبــعض الـصـعــوبـات لـكن
ـنتـخب سيدعم وجود بـعض العبي ا
األمور الـتي نـأمل ان تسـير بـاالجتاه
الـصـحيح عـبـر مـا سيـقـدمه الالعـب
في الدفـاع عن سمـعة الكـرة العـراقية
وقــدرتــهم عـلى حتــقـيـق الـنــتـائج في
اجملـــمـــوعـــة والــســـعي لـــلـــبـــقــاء في
الـبـطـولـة ألطـول مدة واالهـم ان تأتي
اإلخـبار الـسـعيـدة في ان يـنال تـذكرة
الـتأهل لـطـوكيـو واللـعب هـناك حتت
ـــدرب غـــني شـــهـــدالــذي قـــيــــــــادة ا
تعـززت خبـرته التجـريبـية بعـدما قاد
ــبـــيــاد الــبــرازيل وجنح الــفــريق الو
بـــشـــكل الفت وهـــو قـــادر ان يـــحـــقق
ـرة الـقـادمـة حـيث جنـاحـا اخــر في ا
نــلـمس جـهــودا واضـحـة من االحتـاد
واجلـهـاز الـفـني ورغـبـة الالعـب في
درب شاركة غـير السهلـة عبر ثقة ا ا
بــالالعـبــ ودوره في قـيــادة الـفـريق
ــرون بـــأفــضل مع وجـــود العــبـــ 
فتـراتهم وفي اجلـاهزية بـعد الـظهور

قنع مؤخرا. ا

وعـــلي احلـــمــادي ومـــحــمـــد قــاسم )
اضــافـة لالعـبـي مـنـتــخـبـنــا الـوطـني
الـسـبـعـة ( مـهـنـد عـلي ومـحـمـد رضا
ومـــصــطــفـى مــحــمــد وشـــريف عــبــد
الكـاظم وصفـاء هادي ومـحمد داوود
ومــحــمــد عــلي عــبـود ) عــلى ان يــتم

بي مبارات امام اوزبكستان حتضيرا لنهائيات اسيا %dOC» ∫ يخوض االو

بـطـوالت تـخـضع لـتـصـنيـف االحتاد
الــدولي وتــابع بـالــقــول ان بـطــولـة
مسقط الدولية كـانت محطة اعدادية
ـشاركة في بطولة غرب مهمة نحو ا
اسـيا في الـبـحريـن من الثـامن عـشر
الى الــثـامن والــعـشــرين من الــشـهـر
احلالي سبقـها معسكـرين تدريبي

في قطر وعمان . 
واشـــار عــبـــد الـــعـــال الى ان فـــريق
ــدرب مـــقــداد مــصـــطــفى بـــلــعــبــة ا
ثلنا فيه كل من الالعب السنوكر 
عــمــر مـــحــمــد وعــلي جـــلــيل وعــلي
ــثـلــنــا في لــعــبـة حــسـ  فــيــمــا 
درب صالح البلـيارد حتت اشراف ا
حـسن الالعــبـ امـيـر عـلي وعـبـاس
مــهـدي وكـرار عــبـد الــواحـد وحـسن
 . تقدم هويدي والبطولتـ لفئة ا
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نـال جنم مـنـتـخـبنـا الـوطـني بـلـعـبة
ـركـز االول الــسـنـوكــر عـلي جـلــيل ا
يدالية الذهبية في بطولة مسقط وا
الـــدولــيــة بـــســلــطـــنــة عـــمــان الــتي
اخـــــتــــــتـــــمت اول امـس الـــــثالثـــــاء
شاركة خمسة وست العبا مثلوا
ثالث وعــشـرين دولـة وجنـح جـلـيل
في ازاحة ابطال اسيـوي معروف
ـركـز االول في طـريق تــأهـله لـنـيل ا

باسم العراق .
اعــلن ذلك رئــيـس االحتـاد الــعــراقي
ركـزي لـلبـليـارد والسـنوكـر شمس ا
الـدين عبـد الـعال مـشـيرا بـان جنوم
مــنـتــخــبـنــا الــوطـنـي في الـبــلــيـارد
والــســنــوكــر جنـــحــوا خالل الــعــام
احلـالـي بــنــيل الــقــاب مـتــعــددة في
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نـتخب تـحدث الـرسمي بـأسم احتاد الـكرة حـس اخلـرساني ان مـدرب ا أكـد ا
الـوطني سيتريشكـو كاتانيتش طالب االحتـاد العراقي لكرة القدم بـتأم معسكر
ـالقاة هـونغ كـونغ تـدريـبي طـويل األمـد في احـدى دول شـرق الـقـارة حتـضـيرا 
ؤهـــــلة إلى نـهـائيـات كأس الـعالم ـزدوجـة ا ضـمن اجلولـة الثـامنـة لـلتـصفـيات ا

بقطر 2022 وأ آسيا في الص 2023.
عسكر اخلارجي إلى رفع معدالت درب يهدف من خالل ا وقـال اخلرساني إن ا
متاز متوقفة منذ اجلـاهزية البدنية لالعب السيما ان منافسات الدوري احمللي ا

أكثر من شهرين.
قبلة للمـنتخب الوطني أمام هونغ كونغ مهمة باراة ا واشـار اخلرساني الى ان ا
جـدا ومـفـصـلـيـة في حتـديـد مالمح اجملـمـوعـة الـثـالـثـة مـوضـحـاً ان الـفـوز فـيـها
سـيضع أسـود الرافـدين قاب قـوسـ أو أدنى من ضمـان التـأهل إلى النـهائـيات


