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موفد االحتاد العراقي لالعالم الرياضي 

ــبي في يــخـــوض مــنـــتــخـــبــنـــا االو
الـســاعـة احلـاديـة عــشـرة من صـبـاح
الـيــوم االربـعـاء بــتـوقـيت الــعـاصـمـة
احلـبــيـبـة بــغـداد (الـرابـعــة بـتـوقـيت
) اولى مـبارياته في اجملـموعة الص
الـثــالـثـة  لـنـهــائـيـات اسـيـا حتت 23
الـيزي في مـلعب عامـا امام نـظيـره ا
مدينة تشانغ شو الذي يتسع الى 35
الـف مــــتـــــفـــــرج بـــــقـــــيـــــادة احلـــــكم
االوزبـكسـتانـي فالـنـت تـعقـبـها في
ـلـعب نـفسه وفـي السـاعـة الـثـانـية ا
ــبـاراة والــنــصف من بــعـد الــظــهـر ا
االخــــرى فـي اجملــــمــــوعــــة وجتــــمع
ـــنــتـــخــبـــ الــســـعــودي واالردني ا
وجتـري ضـمن مـنـافـسـات اجملـمـوعـة
الثـانيـة اليـوم مبـاراتان حيـث تقابل
تـايـلـنـد نـظـيرتـهـا كـوريـا الـشـمـالـية
تعـقبهـا مبـاراة اليابـان مع فلـسط

فـي وقت اســـفــرت مـــبـــاراة افــتـــتــاح
اجملــمــوعـــة االولى الــتي جــرت امس
الـثالثـاء عن فـوز الـصـ عـلى عـمـان
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مـنـتـخـبـنـا أجرى امـس الـثالثـاء اخر
وحداته التدريبية على ملعب  تشانغ
ــدة ســـاعـــة كــامـــلــة شــو الـــرئــيـس 
اشــتــمـــلت عــلى بــعض الــتــدريــبــات
ـدة خـفـيـفـة الـشـدة حـيث اسـتـمـرت 
ساعـة كاملـة حاول من خاللـها مدرب
سـاعد منـتخـبنـا الوطـني مع مالكه ا
حــيــدر جنم وعــبـاس عــبــيــد ومـدرب
ـــرمى عـــبــد الـــكـــر نــاعم حـــراس ا
ومدرب اللياقـة البدنية الـتركيز حول
بـعض اجلـوانب اخلـطـطـيـة السـيـما
من الـــنـــاحــيـــة الـــهـــجـــومـــيــة الـــتي
باراة نـتخب في هذه ا سينتهـجها ا
لـلـحـصـول عـلى الـنـقاط الـثالث الـتي
نتخب عدها شهد االهم في مسيرة ا
في هــذه اجملـمـوعـة كــونـهـا ســتـمـنح
مـنتـخـبنـا حـافزا نـفـسيـا لـلمـبـارات

قبلت امام السعودية واالردن . ا
وكـان يــوم امس الـثالثـاء شــهـد عـقـد
ـــؤتــــمـــرين الــــفـــنـي والـــصــــحـــفي ا
لـلـمـنـتـخـبـات االربـعـة في اجملـمـوعة
وقــد تـــقــرر في االول الـــذي حــضــره
دير االداري للـمنتـخب كر فرحان ا
ومـسؤول الـتـجهـيـزات طالب مـنـشد
ـبي الـلون ان يـرتـدي مـنـتـخـبـنـا االو
االخـــضــر في مـــبــاريــاتـه الــثالث في
ــنـتــخب الــبــطــولــة فــيـمــا يــرتــدي ا
ــالـــيـــزي الـــلـــون االبـــيض فـــيـــمــا ا
سيـرتدي حـراسـنا الـلون االصـفر في
مباريـاتهم الثالث  وسـيكون الالعب
احملــتـــرف مع نــادي بــيـــرســوبــولس
ـنـتخـبـنا االيـراني بشـار رسن قـائدا 
ـدافع عـلي لـطيف في الـنـهائـيـات وا

قــائــدا ثــانــــــــــــــيــا في حــال غــيــاب
االول .
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ــؤتــمــر الــصــحــفي الــذي حــضــره ا
ـنتخـبات االربعـة كان اشبه مدربو ا
درب لالخـر حيث حـاولة جتـنب ا
كـان احلــديث عـامـا لــكن اهم مـا فـيه
هـو درجــة الـتـحــضـيـر اجلــيـدة الـتي
سبـقت الـبطـولة لـلمـنـتخـبات الـثالثة
في مـجـمـوعـتـنا فـي وقت لم يـتـطرق
درب عـبد الغـني شهـد لتحـضيرات ا
ــنــتـــخب واكــتـــفى بــالــتـــأكــيــد ان ا
التحضـيرات كانت جـيدة للنـهائيات
وان طــــمـــوح الالعــــبـــ وكـل من في
الـوفـد حتـقـيق جنـاح مـتـمـيـز لـلـبـلـد

البطولة من االحتاد االسيوي اليكس
جون من هونغ كونك .
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واهب التي هاجم وليد كر احد ا ا
بــرزت في صــفــوف نــادي الــنــفط في
اضي وتمـكن من تسجيل 8 وسم ا ا
ــتــاز بــقــوة بــدنــيـة اهــداف  العب 
كــبــيــرة مـركــزه كــمــهـاجـم صـريح او
ــوسم ــهــاجــمـ وفـي هـذا ا خــلف ا
سجل هدف في ست مباريات  وليد
ــــشــــخــــاب من كــــر ابن قــــضـــــاء ا
مــحـافــظـة الــنـجف بــدايــته كـانت مع
فــرق الـشــعـبــيـة في فــريق الـتــعـارف
الـــشـــعــــبي قـــبـل ان يـــنـــضـم لـــفـــرق
االشــبـال والــنـاشـئــ والـشــبـاب في
ـشـخاب  مـدربه نـادي االزدهـار في ا
في الــفـرق الــشـعــبـيــة لـطــيف جـاسم
حـــــمــــود هــــو مـن وقف وراء بــــروزه
والـزج به مـع االنـديـة حــيث لـعب مع
الـسـمـاوة في الـدرجـة االولى ثم مـثل
ـرحـلـة واحدة  قـبل ان نـفط مـيـسـان 
ـدرب عـبد يـنـضم لـنـفط الـوسط مع ا
الغني شهد وتمكن في العام ذاته من
ـمـتـاز واحـراز الـتـاهل الـى الـدوري ا
وسم التالي لكنه اثر بعد اللقب في ا
ذلك االنــتـقــال الى الـنــفط ومن خالله
مـثل مـنـتـخب الـشـبـاب في نـهـائـيـات
درب عـباس اسيـا في البـحـرين مع ا
عطية وتـصدر قائمة الـهداف بثالثة

اهداف من ثالث مباريات.
برهان ومحاولة تأكيد الذات

ــدرب عــبــد العب اخـــر من كــتــيــبــة ا
الـغـني شـهــد يـنـتـظـر اسـوة بـزمالءه
يحاول ان تكـون هذه البطـولة فرصة
ــنـــتــخــبــات لــلــبــروز والـــتــالق مع ا
ـتــلــكه من امـكــانـات ــا الــوطـنــيـة 
جسمية واداء فني  بدايته كانت في
فـــريق الــهـالل الــشـــعــبي فـي قــضــاء
احلــويـجـة الــتـابع حملــافـظــة كـركـوك
والـذي ســبق لـوالـده ان لــعب له قـبل
ان يتجه الى نـادي الثورة الـكركوكي
ــدة مـوسم ثم اربــيل لـثالثـة لـعب له 
مـواسم والـطـلـبـة قـبل ان يـسـتقـر في

وسم مع النجف. بداية هذا ا

نائب عمدة مدينة تشانغ شو السيدة
لي وجهت دعوة في فندق (ميريالند)
ـشـاركـة في مـنـافـسات مـقـر الـوفود ا
اجملموعـة الثـالثـة الى رئيس وفد كل
ــديـــر االداري والـــوفــد مـــنـــتــخـب وا
ــكـلف مـن االحتـاد االســيــوي حـيث ا
تـــمــنت لــلــجــمــيـع طــيب االقــامــة في
ــديـنــة والـتــعـبــيـر عن فــرح اهـلــهـا ا
نتخبـات االربعة فيها فيما بتواجد ا
 خالل احلــــفل تــــبـــادل الــــهــــدايـــا
والـــدروع الــتــذكــاريـــة قــبل ان يــقــدم
رئــيـس وفــدنــا عــضــو احتــاد الــكــرة
يحيى زغيـر خمسة دروع ثالثـة منها
لــرؤســاء وفــود الــســعــوديـة واالردن
ومالـيزيـا وواحد لـنائب عـمدة مـدينة
تـشـانغ شـو واالخــيـر لـلـمـشـرف عـلى

ومحسن في التصفيات االولية .
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مـــدرب مــنــتــخب مــالــيــزيــا الــكــوري
اجلنوبي اوجن كـيم وي اكد ان فريقه
اســتـعـد جــيـدا لــهـذه الـبــطـولــة عـبـر
دة 6 معـسـكر في اسـتـراليـا اسـتمـر 
اسـابـيع تخـلـلـته مـبـاريات جتـريـبـية
عــديـدة النــنــا نـتــمـنـى من خالل هـذه
الــبــطـولــة حتــقــيـق نــتــيــجــة جــيـدة
الـيزية وبدايـة لكتـابة تـاريخ للكـرة ا
بــرغم اقـرارنــا بـصـعــوبـة اجملــمـوعـة
وقــوتـهـا  عــادا هـذه الــبـطــولـة حتـد
كبير له ولالعبيه وانهم عازمون على
ـا حتـقــيق نـتـيــجـة طـيـبــة فـيـهـا ور

مفاجأة غير متوقعة .

عـلـى سـؤال مـوفــد االحتـاد الــعـراقي
لالعالم الــريـاضـي عن تـاثــيـر غــيـاب
ن حس واحمد محسن الالعب ا
(اومــيـــغــا) لم يــخف امـــتــعــاضه من
ن قـرارحـرمـان مـهـاجم مـنـتـخـبنـا ا
حسـ هـداف التـصفـيـات برصـيد 6
بارات االولى والثانية اهداف عن ا
علـى خلـفيـة طـرده في اخـر مبـاريات
الـتصـفـيات امـام الـسـعوديـة وغـياب
العب الوسط احمد مـحسن (اوميغا)
عـن مــبـــاراة الــيــوم امـــام مــالـــيــزيــا
حلـصـوله عـلى انـذارين لـكـنه اكـد ان
الـــبـــدالء ســيـــكــونـــون قــادريـن عــلى
تــعــويض الـالعـبــ الــغــائــبــ ولن
يـشـكل لـديـنـا ذلك امـرا صـعـبـا بـرغم
ـــمـــيـــز الـــذي قـــدمه حـــســ االداء ا

السيـمـا وان الشـعب العـراقي يـنتـظر
جناحا كبيرا في هذه البطولة ونامل
ان النــــخــــيب ظــــنـــهـم  واضـــاف في
مــــعــــرض اجـــابــــتـه عــــلى اســــئــــلـــة
الــصـــحـــفـــيــ ان وجـــودنـــا كــبـــطل
ــاضـيــة عـام 2014 لــلـنــســخـة قــبل ا
ـاضـيـة عام 2016 وثـالث الـنـسـخـة ا
لن يـشكل ضـغـطـا على العـبـينـا بـقدر
كن ان يـحـقـقه من حـافـز لهم في مـا
تـكرار مـاحتـقق من اجنـاز وان لـديـنا
نـتـخـبـات الـثالثة تـصـور كامل عـن ا
وقــد وضـعـنــا لـكل مــنـتـخب حــسـابـا
خـاصـا لـكـن مـايـهـمـنـا اكـثـر االن هـو
الـظـفربـالـنـقـاط الثالث امـام مـالـيـزيا
وبـعـد ذلك يـكـون لكـل حادث حـديث 
ولم يـخف شـهــد في مـعـرض اجـابـته
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اكمل منتخبنا
بي االو
حتضيراته
باراته االولى
في نهائيات
اسيا امام
ماليزيا


