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أعلنت بعثة العـراق ببطولة خليجي
 23بالكويت أن رئيس مجلس األمة
الـكـويـتي مـرزوق الـغـا فـاحت وزير
الــداحــلـيــة الــكـويــتي بــشــأن دخـول
اجلـمــاهـيـر الــعـراقـيــة إلى الـكـويت
ـسـانـدة أسـود الـرافـدين في مـباراة
نـصف النـهائي أمـام اإلمارات الـيوم
ـــكــــتب الــــثالثــــاء. وقــــال عــــضــــو ا
االعالمي الحتـاد الـكـرة مـحـمـد خلف
في تـصــريـحـات صــحـفـيـة "الــلـجـنـة
نـظمة للـبطولة أبـلغتـنا بأن رئيس ا
مجلس األمة الـكويتي خاطب وزارة
الـداخلـيـة الـكـويـتـيـة بـشـأن حـصول
تــأشـــيــرات الــدخـــول لــلــجـــمــاهــيــر
العراقية". وأضـاف: "وزارة الداخلية
الكويتية وافـقت بشرط التنسيق مع
نـظــيـرتــهـا الـعــراقـيــة ورفع أسـمـاء
باراة اجلمـاهيـر الراغـبة بـحضـور ا
عن طــريق الـداخــلــيـة الــعـراقــيـة من

أجل تنظيم عملية دخولهم".
وأشــــار إلـى أن الــــوفـــــد الــــعـــــراقي
واالحتــاد يـبــذالن جــهــودًا حـثــيــثـة
لتأمـ تأشيرات الـدخول للجـماهير
ومــنـــاصـــرة الـــفـــريق الـــعـــراقي في
مــــبــــاراة نـــــصف الــــنــــهــــائي أمــــام
اإلمـارات وأن اجلمـيع حـريص على
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تـــواجـه اســـود الـــرافـــديـن في تـــمـــام
السـاعـة الـثـامنـة والـنـصف من مـساء
اليوم الثالثـاء االبيض االماراتي على
مـــلـــعـب جـــابـــر الـــدولـي وذلك ضـــمن
الدور نصف الـنهائي لـبطولـة اخلليج
العربي التي تضيفها الكويت حاليا.
ويـتــطـلع مـنــتـخب الــعـراق إلى وضع
حــد لـــتــفـــوق نــظـــيــره اإلمـــاراتي في
ــاضـيـة عـنـدمـا الـسـنـوات الــقـلـيـلـة ا
يلـتقـي الفـريقـان في قـبل نهـائي كأس
اخلــلـيج لــكــرة الــقـدم (خــلــيـجي (23
ـواجهتـهما اليوم الـثالثاء في إعادة 
في نـهـائي الـنـسـخة  21من الـبـطـولة

قبل خمسة أعوام.
ولم يـــحـــقق الـــعــراق الـــذي يـــســعى
إلحراز لـقبه الـرابع في كأس اخلـليج
إال فــوزا واحــدا عـــلى اإلمــارات في 6
مــبــاريــات مــنــذ عـام  2011وكـان في
تـصــفــيـات كــأس الـعــالم األخــيـرة في

اضي. سبتمبر ا
وانتصرت اإلمـارات خمس مرات على
ـا في ذلك الـعــراق في تـلك الــفـتــرة 
تـفــوقـهـا في نــهـائي خــلـيـجي  21في
ـركـز الـثـالث في الـبـحـرين ومـبــاراة ا

كأس آسيا  2015بأستراليا.
وفي الـــنــســـخـــة احلــالـــيـــة من كــأس
اخلـلــيج صـعــدت اإلمـارات إلى الـدور
قـبل الـنــهـائي رغم أنـهــا حـقـقت فـوزا
واحدا في الـدور األول عـنـدمـا هزمت
عـــمـــان الــتـي تــصـــدرت اجملـــمـــوعــة
األولى قـبل تـعـادلــهـا مع الـسـعـوديـة

والكويت صاحبة الضيافة.
ـنـتخـب العـراقي أكـثر إقـنـاعا وكان ا
إذ تـصدر اجملـمـوعـة الـثـانيـة مـتـفـوقا
ــركـز عــلى الــبـحــرين الــتي احــتــلت ا
الثانـي وفاز في طريـقه لقـمة الـترتيب

على قطر واليمن.
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نتخب  باسم قاسم في وأكد مدرب ا
ـؤتـمـر الـصحـفـي أنه يـحـلم بـحـصد ا
لــقب بـــطــولــة كــأس اخلـــلــيج  وقــال
"مــواجـهــة اإلمــارات قــويـة وصــعــبـة
لــكــنـنــا نــســعى حلــسم الــتــأهل أمـام
مـنـتـخـب لـديه خـبـرة طــويـلـة في مـثل

هذه البطوالت". 
وأوضح قاسم أن منـتخب بالده لديه
اسـتـقـرار فـني ونـفـسي في الـبـطـولـة
ـــواجــهــة وهــو مـــا يــجـــعــله جـــاهــز 

اإلمارات على أفضل حال.
وأضـــاف "الــــكـــرة الـــعــــراقـــيـــة مـــرت

ـاضية بإخـفاقات كـثيـرة في الفـترة ا
ـثابة عودة الفوز بالـبطولـة سيكون 

الثقة ألسود الرافدين".
ـن حــســ العب من جــانـــبه أكــد أ
أسـود الـرافـدين أن فــريـقه قـادر عـلى
جتــاوز األبــيض اإلمــاراتي وإســعــاد

الشعب العراقي بحصد اللقب.
ــنـتـخب الــعـراقي أحـمـد امـا مـدافع ا
إبراهـيم فـقـد اقر بـصـعـوبة مـواجـهة
ـنـافس  بـالـنظـر إلـى قوة ا اإلمـارات
و"طــريــقـة الــلــعب اإليــطــالــيـة" الــتي
ــدرب ألــبــيــرتــو يــعــتــمـــد عــلــيــهــا ا
زاكــيــروني.وقـــال إبــراهــيم "ســبق أن
خــضت جتــربـة احــتــرافــيــة في نـادي
اإلمـارات وأعــرف الـكــثـيـر عـن الـكـرة
اإلمـــاراتــيـــة مــنـــتــخـــبــهـم من أقــوى
ــنــتــخــبـــات عــلى مــســتــوى آســيــا ا

ويستفيد من قوة الدوري هناك".
وتــــابع: "طــــمــــوحــــنــــا هــــو إســــعـــاد
اجلــمــاهــيــر الــعــراقــيــة مـا يــتــطــلب
ــبـاراة مــنـذ بـدايــتـهـا الـتــركـيـز في ا
ومـواصــلــة االنـتــصـارات خــاصـةً أن
ـنـتـخب الـعـراقي هـو الـوحـيـد الـذي ا

حصد  7نقاط في الدور األول". 
واخـتـتـم مـنـتــخب الـعـراق تــدريـبـاته
ـلـعب الـرئـيسي  عـلى ا امس االثـن
السـتــاد عـلي صـبــاح الـســالم بـنـادي
القــاة نــظــيـره الــنــصــر اســتــعــدادا 

اإلماراتي.
Ê“«u² « sŽ Y×³ «

ــــنــــتــــخب ــــقــــابـل دافع مــــدرب ا بــــا
اإلمـــاراتي لــــكـــرة الـــقـــدم اإليـــطـــالي
ألبـيرتـو زاكيـروني عن أسلـوبه الذي
انتهـجه في خـليجي  23موضـحا أنه
يـبـحث عن الـطـريـقة الـتي تـنـاسب كل
ـؤتمـر الـصـحفي مبـاراة. وأشـار في ا
ـنـتخب ـبـاراة اليـوم أمام ا اخلاص 
العـراقي في الـدور قبل الـنـهائي إلى
أنه يــبــحث عن الــتــوازن بــ الــدفـاع
نتخب اإلماراتي قد والهجوم. وكان ا
تـأهل فـي وصـافــة اجملـمــوعـة األولى
بعـد الـتـعادل فـي مواجـهـتي الـكويت
والـسـعـوديـة والــفـوز عـلى عـمـان في

باراة االفتتاحية. ا
وقــال زاكــيــروني: "ال أنــتــهج طــريــقـة
دفـاعيـة وأبـحث عن طـريـقـة مـنـاسـبة
في كل مباراة لدي خبرة  45سنة في
العب وأعــتـقـد أن مــبـاراة الــكـويت ا
األخــيــرة شــهــدت  5فــرص حــقـــيــقــة
للتـهديف وهو مـا يكشف أن الـطريقة
هـــجــــومـــيـــة لـــكـن هـــذا ال يـــنـــفي أن

ـــنــتـــخب اإلمـــاراتي لـــديه دفـــاعــات ا
ـعـدل الـتـهـديفي قـوية". وعن تـراجع ا
للـمـنتـخب اإلمـاراتي ومدى انـعـكاس
نـتـخب الـعراقي ذلك علـى مواجـهـة ا
الــــــذي ســـــــجل  6أهــــــداف أضــــــاف
زاكيروني أنه دخل منافـسات خليجي
 ?23في ظل إصـابـات مـتـفـرقـة وعدم
جاهـزيـة كـامـلة إلسـمـاعـيل احلـمادي
وأحـمـد خــلـيل وعــمـر عـبــد الـرحـمن

وعلي مبخوت.
وأشار إلى أن األداء الهجومي يتطور
من مبـاراة ألخرى بـعد االستـفادة من

الفترة السابقة خالل خليجي .23
وعن مــواجـهــة الــعــراق أكـمـل: "أعـلم
نـتخب العراقـي وما يضمه من قوة ا
العب جنحوا في الصعود على رأس
اجملــمـــوعــة الــثـــانــيــة" مـــشــيــرا إلى
احـتـرامه الكـبـيـر لـلـمـنـتـخب الـعراقي
الـــذي واجــهه وديـــا قـــبل الـــبــطـــولــة

مباشرة.
ورفض زاكـــيـــروني الـــتـــعــلـــيق عـــلى
ـدرب مهدي الفتـرة التي تـولي فيـها ا
ـنتـخـب مشـيـرا إلى أنه عـلي قـيـادة ا
ـهـمـة مـنذ فـتـرة قـصـيرة من اسـتلم ا
ـنــافـسـات أجل إعـداد مــنـتـخـب قـوي 
كأس آسيا. وحول ما تردد عن إصابة
عـمـوري وخــلـيل واحلـمــادي تـمـنى
زاكـيــروني أن يـكــون الـثالثـي جـاهـزا
لـلمـبـاراة نـافـيـا مـا تـردد عن حـضور
طبـيب من اإلمارات لـتجـهيـز الالعب

الثالثة.
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ــــنــــتــــخب من جــــانــــبـه عــــلق العب ا
اإلماراتي علي مبخوت على ابتعاده
عن التسجيل في خليجي  ?23مؤكدا
أن األهم هـو حتـقـيق الـفـوز والـتـقـدم
في البـطولـة مـشددا عـلى أن األبيض
جهوده وليس كما اإلماراتي صعد 
ـجـهـود اآلخـرين مـشـيـرا إلى يـقـال 
ـشوار ـنـتخب عـلى مـواصلـة ا قدرة ا

في البطولة بنجاح. 
ـنتخب العراقي وأضاف مبخوت أن ا
لك تـاريخـا كبـيرا ولـديه نقـاط قوة
وضعف وقدم أداء قويـا في البطولة
ــدرب زاكــيــروني مــبــديــا ثــقــتـه في ا

وقدرته على قيادة الفريق ببراعة.  
واعتبر مبخـوت أن غياب أحمد خليل
ــلـكه من إمــكـانــيـات ــا  أمـر مــؤثـر 
درب كبيرة مبديا احترامه  لطريقة ا
زاكـــيـــروني الـــتي يـــنـــتـــهـــجــهـــا في

البطولة.  

تواصل كما التأقلم من خالل اللعب ا
ســبق وأشـرنــا أن هـدفــنـا بــطـولـة أ
آسـيا  2019باإلمـارات ولـكن البد من
أن يـكـون حـضورنـا قـويـاً وهـدفـنـا هو
بلوغ النهائي وقـال أطمئن جمهورنا
الــوفي أن كل شـيء ســيـكــون عــلـى مـا
ـعـنويـة لالعـب عـالـية يـرام والروح ا
وكل األجــواء طــيـبــة وتــبـشــر وتــدعـو
لــلــتــفــاؤل وبـإذن الــله هــدفــنــا بــلـوغ

النهائي والفوز بكأس اخلليج.
وأضاف اجلنيـبي يسعدني أن أتوجه
بـــالـــشـــكــر إلـى الـــبـــعــثـــة اإلعـالمـــيــة
اإلمـاراتـيــة عـلى مـا يــقـدمـونه من دعم
ــســيـــرة األبــيض بـــهــذه الــتـــغــطــيــة
ــمـــيـــزة والــرائـــعــة دور اإلعـالمــيـــة ا
اإلعالم ال يقل عن دور الالعـب وبـقية
ـنتـخب كلـنا في قـارب واحد عنـاصر ا
ونشكل فريق عمل واحد وهدفنا واحد
وهــو مـصــلــحـة األبــيض وهــذا لـيس
بــغـريب ولــيس بـجــديـد عـلـى إعالمـنـا
ــتــألق دومـاً مــوضــحـاً أن جــمــهـور ا
اإلمـارات دائــمـا مـتــواجـد مع األبـيض
واجـهات وجـمهـورنا ليس في كافـة ا
في حاجة إلى دعـوة ومثلـما ثقـتنا في
العــبــيــنــا كــبــيــرة أيــضــاً ثــقــتــنــا في
اجلـمهـور كـبيـرة وبكـل تأكـيـد جمـهور

األبيض سيكون خلف األبيض.

اجلــمـــهــور الـــذي كــان مـــلــحـــاً لــهــذه
البطولة.

واكـد إبن غـلـيـطـة لـلـصـحـافـيـ اثـنـاء
ركـز االعالمي ان الـهـدف كان زيارتـه ا
مشاركـة الكويت افراحـها بعـد عودتها
ـفروض من قـبل االحتاد من االيقـاف ا

الدولي لكرة القدم.
من جــانب اخــر قـال عــبـد الــله نــاصـر
اجلنـيبي رئيس الـبعـثة اإلمـاراتية في
خـلــيـجي  23بــالـكــويت انـنــا قـطــعـنـا
شـــوطــاً مــهــمــاً فـي خــلــيــجي  23وأن
رحلة القادمة هي األهم موضحاً أن ا
درب والالعب استفادوا من الثالث ا
مــبـاريــات الــسـابــقـة وكــلـمــا زاد عـدد
ـــســتــوى ــبــاريـــات كــلــمـــا تــطــور ا ا
وحتـــسـن األداء وقـــال بـــكل تـــأكـــيـــد
ـســتـوى أفــضل والـظــهـور ســيـكــون ا
أقـــوى فـي مــبـــاراة الـــيـــوم ونـــأمل أن
يـــتـــحـــقق ذلـك ويـــكـــون مـــصـــحـــوبـــا
ـباراة بـالـنـتـيـجـة الـتي تـؤهـلـنـا إلى ا
الـنــهـائـيـة خـصـوصــاً وأن مـنـتـخـبـنـا
متـطور فـنـياً من مـباراة ألخـرى ونأمل

أن تتواصل هذه الناحية.
وأوضح اجلنـيـبي ال يخـفى عـلى أحد
أن منتخبنـا عانى كثيراً من اإلصابات
وهـــذا لـــيـس بـــعـــذر وقـــال ال شك أن
الـالعـــبـــ في حـــاجـــة إلى مـــزيـــد من
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أكـــد رئــيس االحتـــاد االمــاراتـي لــكــرة
الـــقــــدم مــــروان بن غــــلــــيـــطــــة ان من
ـنـتـخـبــات الـتي بـلـغت الـدور نـصف ا
سـتوى مـبيـناً ان النـهائـي متـقاربـة ا
لــلــمــواجـهــات خــصـوصــيــة يـعــرفــهـا
. وتابع: أرى ان درب الالعبون قـبل ا
ــنــزلــة مـــبــاريــات نــصف الــنـــهــائي 
»الــديــربــيــات «والالعــبــون يــدركــون
ـــبـــاريــات داخل خـــصـــوصـــيــة تـــلك ا
لعب متمنياً ان يظهر اللعب ارضية ا
اجلمـيل والـروح الريـاضـية لـيـستـمتع

ؤازرة العمانية من مسقط إلى الكويت 
نتخب العماني في مواجهتهم بالدور ا
ــنــتــخب نــصـف الــنــهــائي غـــدا أمــام ا
الـبحـريـني مشـيـرا إلى أن هنـاك بعض
األشـخاص سـيـبادرون بـنـقل اجلمـهور
وهناك آخرون سيـحضرون من انفسهم
سواء عن طـريق الطـيران أو الـبر وهو
أمر ليس بغـريب على جمهور الـسلطنة
وهـناك جلنـة ستـقوم بـالتـنسـيق معهم.
وشـكـر الـفـارسي جـمـيع الـشـركـات على
ميزة بنقل اجلماهير بسعر مبادرتهم ا
ـنـتخب بالده رمـزي مـتمـنـيا الـتـوفيق 

والعودة من الكويت بلقب البطولة.
الى ذلك اعــلـــنت الــعــديــد من اجلــهــات
احلــكــومــيــة والــشــركــات اخلــاصــة في
ـلـكـة الـبـحـرين دعم الـفـريق من خالل
توفير  11طائرة لنقل جماهير البحرين
ـنتخب البحرين في إلى الكويت دعماً 
ـــقـــبـــلـــة الـى جـــانب عـــدد مـــبـــاراتـه ا
كـــــبـــــيـــــــــــــــر مـن احلـــــافالت جتـــــاوز
الـعشـرين حـافـلة والـسـيارات اخلـاصة
الــتي نـقــلت اجلــمـاهــيــر بـراً وســتـصل
واجهة مباشـرة الى استاد جـابر قبـل ا

احلاسمة
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ــنــتــخب الـــعــراقي ســابــقــا قــال جنـم ا
يــونس مـحـمـود انه تــوقع قـبل انـطالق
الـبطـولة وصـول منـتخب الـعراق وقـطر
الى نـهـائي الــبـطـولـة لــكن بـعـد خـروج

قطر توقع وصول عمان الى النهائي.
وعن مـهــاجـمي الــبـطــولـة أكــد الـنـجم
الـعـراقـي ان الـبـطــولـة ال يـوجــد فـيـهـا
مهاجم بارز حتى ان أهدافهم شحيحة
بـاسـتـثـنـاء عــمـان والـتي يـكـون فـيـهـا
مــهــاجــمـــوه بــدالء لــذلك نــتــمــنى ان
نـشــاهـد في نـصف الـنـهـائي انـطالقـة
حـقـيـقـيـة لـلـمـهـاجـمـ حـيث سـجـلت
مــــعـــظـم اهـــداف الــــدورة من العــــبي
الـوسط والـدفـاع. واضـاف يـونس ان
الالعب الـــعــراقي حــســـ عــلي كــان
مفـاجأة البـطولـة السارة فـرغم عمره
الصغير إال أن عقله كـبير متمنيا أن
ــــنــــوال في يــــواصل عــــلـى نــــفـس ا
قـبلة. من جـانب اخر أكد بـاريات ا ا
عضو مجـلس إدارة االحتاد العماني
ورئــيس الــوفـــد اإلعالمي د ..أحــمــد

الـــفــارسـي أن هــنــاك  8طــائــرات 
اإلعالن عنها رسـميا لنـقل اجلماهير

باراة كاالتي: الـتقييم في ا
8.1 االجــــــــــــــــمـــــــــــــــــالـي: 

االستحواذ: 3.4
مــعـدل الـتـمـريـر الـنـاجح:
ـــراوغـــات ـــئـــة ا 72 بــــا
الـــنـــاجـــحـــة: 1 الـــفـــوز
بـالصـراعـات الهـوائـية:
3  التدخالت الناجحة:

2 صناعة االهداف: 1
ويـــــــــحــــــــتـل نــــــــادي
ـــركــز اوديـــنــيـــزي ا
الــــســـــابع بــــدوري
الــــــدرجــــــة االولى
االيـــطــــالي لـــكـــرة
الــقــدم وبـــرصــيــد
( (27نــــــقــــــطـــــة 
بــانـتــهـاء اجلــولـة
الـ 19ومــــرحـــــلــــة
الـــــــــــذهــــــــــاب مـن

سابقة. ا

مـكـتـمل الـعــدد ولن نـحـتـاج الضـافـة
العب جـــديـــد لــهـــذا اخلط مـع كــامل
احـترامي لـقـدرات وامكـانات الالعب
سالم شـاكـر. يـذكـر ان فـريق الـزوراء
يـتـصـدر جـدول تـرتـيب فـرق الـدوري
ـمـتاز بـرصيـد ثـماني عـشـرة نقـطة ا

من ست مباريات.
من جــــــهـــــة اخــــــرى واصل مــــــدافع
ـنـتخب الـعـراقي واحملتـرف بـنادي ا
اوديـنــيـزي االيــطــالي عـلي عــدنـان
عـروضه الــرائـعـة في الــكـالـتــشـيـو 
واسهم بفـوز فريقه على بـولونيا -2
 1فـي االســـــــبـــــــوع الـ 19من دوري
الــدرجــة االولى االيــطـالـي . وحـصل
علي عدنان على تقييم ( (8.1نقطة 
بـــعـــدمـــا صـــنع هـــدف فــريـــقه االول
بـعــرضـيـة مـتــقـنـة عــلى راس زمـيـله
سـيـلـفـان فـيـدمـر الـذي لم يـتوان في
ــــــرمـى احلـــــارس وضـع الـــــكــــــرة 
مـيرانـتي. وجـاءت ارقام عـلي عـدنان
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 كـشف عضـو الـهيـئـة االدارية لـنادي
الزوراء الـرياضي والنـاطق الرسمي
بـإسمـها عـبد الـرحمن رشـيد عن ان
االخبار التي حتـدثت هنا وهناك في
بــعض وســـائل االعالم بـــخــصــوص
ــدافع الــدولي تــعــاقــد نــاديــنــا مع ا
الـسـابق سالم شـاكـر هي عـارية عن

الصحة تماما.
دافع الدولي سالم  وقال رشيـد ان ا
شاكر لم يـوقع على كشـوفات الفريق
االبـيض فهـو يتـواجد في الـوحدات
الــتــدريــبــيــة لـلــفــريق حتـت اشـراف
ـدرب ايوب اجلـهـاز الـفـني بـقـيـادة ا
اوديشو من اجل فـترة التـأهيل التي
يـجريـها عـقب االصابـة التي تـعرض

لـها قـبل اكثـر من شهـر وبسـببـها 
فـسخ الـتـعـاقــد الـرسـمي بـيـنه وبـ
ادارة نادي الـشرطـة الريـاضي لذلك
اســتــطـيـع الـتــأكــيــد ان خط الــدفـاع
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منـتخب الـعراق الذي سـجل هدف
من أصل  6أهــداف لـلــمــنـتــخب في
ــــنــــتــــخب حــــقق الــــدور األول ان ا
ــطـلـوب في الـدور األول وصـعـدنـا ا
مـتـصـدرين اجملمـوعـة الـثانـيـة وهو
مـا خطـطنـا له من البـداية ورغم أن
الفريق كان يتأخر في حتقيق الفوز
ــلك الــبـديـل الـقــادر عـلى إال أنــنـا 
ـبـاراة ولـديـنـا مـجـمـوعـة تـغـيــيـر ا
مـتمـيزة من الالعـب وتـعامـلنا مع
كل مبـاراة على حـدة ولم نفكـر أبعد
من كل مـــبــاراة نـــظـــراً ألن جـــمــيع
ـا فـيـها ـبـاريـات كـانت حـاسـمـة  ا
مــبــاراة الــيـمـن األخـيــرة الــتي كــنـا
بحـاجـة لـلـفـوز بـهـا من أجل تـصدر
اجملــــمــــوعــــة وعــــدم الــــدخــــول في

حسابات معقدة.
وأضـــاف ان لـــديـــنـــا الــقـــدرة عـــلى
مــواصــلـــة الــســـيــر فـي الــبـــطــولــة
والــوصــول لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيـة
خـاصـة أن الـرغــبـة كـبـيـرة وقـيـاسًـا
بــالـعــطـاء واحلــمــاس الـذي يــطـغى
على األداء الـفني إلى جانب الـرغبة
الـكـبـيـرة لالعـبـ الـشـبـاب إلثـبـات
وجـــودهم وأحـــقـــيـــتـــهم بـــالـــلـــعب
للـمنتخـب الوطني وسعـيهم الدائم

لتقد األفضل.

الـسـمـاح لـلـجـمـاهـيـر بـالـتـواجـد في
لعب. يذكـر ان  مسؤولي اإلمارات ا
ـواجهـة التي دعـوا اجلمـاهيـر قبل ا
سـاندة فريقهم ـلعب جابر  ستقام 
تـوقع أن جتتذب أيضا باراة ا في ا
ـــشــــجـــعـــ أعــــدادا كـــبــــيـــرة مـن ا

 . العراقي
كـمـا أراد عـبـد الله نـاصـر اجلـنـيبي
نائب رئـيس االحتـاد اإلماراتي لـكرة
الــقــدم إبــعــاد الــضــغط عن العــبــيه
قـائال في وقت سـابق هـذا األسـبـوع:
"الـهدف الـرئـيـسي الذي نـسـعى إليه
اآلن هـو إبـعــاد الالعـبـ تــمـامـا عن
الضـغوط ورفع حـالة التـركيـز لديهم
ــــبــــاراة الــــدور قــــبل اســــتــــعــــدادا 

النهائي".
ـنــظــمـة الـى ذلك حــددت الـلــجــنــة ا
لبـطولة خـليجي  23حكـماً أوزبـكياً
لـقـيـادة مــبـاراة مـنـتـخـبـنـا الـوطـني

لكرة القدم أمام نظيره االماراتي.
ـنــظــمـة وقـال خــلف ان الــلـجــنــة ا
سـمت االوزبـكي قـاسـيـمـوف لـقـيادة
مــبـاراة مــنــتــخـبــنــا الــوطــني امـام
نــظــيــره االمـــاراتي في الــدور شــبه
قامة النهائي لبـطولة خليجي  23ا

حالياً في الكويت.
الـى ذلك قــــال عــــلـي فــــائــــز مــــدافع

ؤتمر الصحفي اخلاص باجلهاز الفني العراقي في خليجي 23 ×wH∫ جانب من ا  dLðR


