
مـن جــهـــة اخــرى ان لـــيــست هـــنــاك
مباراة صعبـة واخرى سهلة الن كرة
الـقــدم التـعـتــرف اال بـالــعـطـاء داخل
السـاحة ونحن نـعمل بشـكل مخلص
وجاد مع فـريق الديـوانية وسـنجعل
منه رقما صعبا ومهما في منافسات
ــمـتـاز الن هـنـاك من وضع الـدوري ا
ثقته بنا والبـد ان نحترم ونقدر هذه
ـحلها الثقـة ونؤكد لـهم انها كانت 
وهـذا االمر يـتـطلب تـعاونـا وتـكاتـفا
من اجلمـيع الن جناح اجلهـاز الفني
يــؤدي الى جنـاح فــريق الــديــوانــيـة
وهو بالتـالي يحسب جناحا لالدارة
ــشـجــعــ وكل من يــقف خــلـفــنـا وا
ويـــســاعـــدنـــا عــلى اداء مـــهـــمــتـــنــا
الــتـدريــبـيــة . واخـتــتم مــدرب فـريق
الديـوانيـة حديثه بـالقـول ان الوفاء
كن ان يجعل من الالعب لفريقهم 
هـمة في من الـديوانـية احـد الفـرق ا
ــمـــتـــاز وهم يـــدركــون ان الـــدوري ا
كن ان يرفع العـطاء في كل مبـاراة 
من مستوياتهم الفنية ويكونوا مثار
تابع وسائل اعجاب اجلماهير وا

االعالم الرياضية .

االيــرانـــيــة طـــهــران  خالل الـــنــصف
ــقــبل كـون ان الـثــاني مـن الـشــهــر ا
ـنــتـخب الـوطــني تـنــتـظــره مـبـاراة ا
ــنـــتـــخب االيـــراني في ثـــانـــيــة مـع ا
الـــعــاصـــمــة طـــهــران يـــوم اخلــامس
ـــقـــبل والـــعـــشـــريـن من الـــشـــهــــر ا
ـكـننـا الـبـقـاء في طـهران وبـالـتـالي 
بعـد لقاء قـطر بانـتظار مـباراة ايران
الية ايضا من اجل تقـليل النفـقات ا
ـواجـهة فـبـدال من السـفـر الى االردن 
ــغــادرة الى قــطــر ومن ثم بـــعــدهــا ا
ـــواجـــهـــة مــنـــتـــخب الـــبـــلــد ايــران 
ــــضـــــيف ســـــنــــغـــــادر الى ايــــران ا
السـتـضـافـة قـطر وبـعـدهـا الـبـقاء في

نتخب االيراني. نخوض لقاء ا
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مـــــوفــــــد االحتـــــاد الـــــعـــــراقي لـالعالم
الرياضي

ــبي لـكـرة يــواجه مـنــتـخـبــنـا االو
الــقــدم الــيـوم الــثـالثـاء فـي تــمـام
السـاعة الثـانية والنـصف من بعد
الظهر بـتوقيت العاصـمة احلبيبة
(بــغــداد) نـــظــيـــره االردني ضــمن
مـــنـــافـــســـات اجلــولـــة الـــثـــالـــثــة
واالخيـرة لـلمـجـموعـة الثـالـثة في
بـطولـة كاس اسـيا حتت  23عاما
تـواصلـة منافـساتهـا في الص ا
حـالـيــا وتـسـتــمـر لـغـايــة الـسـابع
والـعـشـرين من هـذا الـشـهـر فـيـمـا
جتــــري في الــــوقـت نــــفــــسه وفي
مدينـة كوان شان مبـاراة منتخبي
السـعـوديـة ومـالـيـزيـا وجتري في
هــذا الـيـوم ايــضـا ضــمن اجلـولـة
ذاتهـا مـبـاراتـان ضـمن اجملـمـوعة
الـــرابـــعـــة حـــيث تـــواجـه كـــوريــا
اجلـنــوبـيـة نــظـيـرتــهـا اسـتــرالـيـا
وتالقي سوريا فيـتنام في الساعة
احلـادية عـشـرة صـبـاحـا بـتـوقيت

بغداد.
WKL²J  ·uHBÐ V¹—bð

ــبي اجـرى امس مــنــتـخــبـنــا االو
ـدة سـاعة االثنـ تـدريـبا مـغـلـقا 
ــشـاركــة جــمـيع العــبـيه كـامــلـة 
حــيث اكـد مـدرب مــنـتـخـبــنـا عـبـد
الـغـنـي شـهـد خاللـه عـلى عـدد من
الواجـبـات التـكـتـيكـيـة التي تالئم
ــنـتـخب االردني في الـدفـاع اداء ا
والـهـجوم  فـيـما كـانت هـنالك في
الـساعـة الثـامنـة محـاضرة مـغلـقة
لـلمـالك التـدريبي والـالعبـ عقب
وجـبـة الـعــشـاء في احـدى قـاعـات
فندق مـيريالند  ومع عدم رغـبتنا
في االعالن عن الـتشكـيلـة السباب
ــنـتـخب والعـبـيه تـهـم مـصـلـحـة ا
درب سـيلعب من فانـنا نـؤكد ان ا
اجل الـفـوز لـضـمـان التـاهـل كاول
عـن اجملـــــــــــمــــــــــــوعـــــــــــة مـن دون
كن ان تـقدمه مـاليـزيا انـتظـارمـا
ـبـاراة االخــرى امـام الـفـريق في ا
ـؤكد ان مهاجمنا السعودي لكن ا

ن حس سيـقود خط هجومنا ا
في مباراة الـيوم  بعد ان غاب عن
مــبـاراتي مــالــيـزيــا والــسـعــوديـة
ــبــاراتـ عــلى بــســبب حــرمــانه 
خلفية طرده من مباراة السعودية
في الــتــصــفــيــات الــتي جــرت في
الرياض وهو امـر بعث الكثير من
االرتيـاح لدى زمالئه من الـالعب
الك الــــتــــدريــــبي وحــــتـى لــــدى ا
واجلـــمـــهـــور كـــونه كـــان هـــدافـــا
لـلـتـصـفـيـات بـسـتـة اهداف فـضال
على خبرته اجليدة التي اكتسبها
ـدة الـتي اعقـبت الـتـصفـيات في ا
الـتـمـهـيـديـة في الـسـعـوديـة حـيث
شــــغل مــــركــــز راس احلـــربــــة في
مـــنــتــخـــبــنــا الــوطـــني ســواء في
تـــصــفـــيــات كـــاس الــعـــالم او في
مـنـافسـات خـلـيجي  23بـاالضـافة
طـبــعــا الى  رغــبـتـه الـكــبــيـرة في
تعـويض االداء الباهت الـذي ظهر

عليه في الكويت .
حمودي ومسعود وضرورة الفوز
يـوم امس شـهـد اتـصـاالن بـرئيس
وفــدنــا في الــبــطــولــة االســيــويــة
عـضـو احتـاد الـكـرة يـحـيى زغـيـر
االول كــــان من بــــغــــداد حث فــــيه
ـبيـة الـوطنـية رئيس الـلـجنـة االو
الــعـراقـيــة الـكـابــ رعـد حـمـودي
الك الــتـدريــبي والالعـبــ عـلى ا
حتــقــيق الـفــوز ونـســيـان مــبـاراة
الـسـعـوديـة والـتـفـكـيـر في مـباراة
اليوم  معربا عن ثقته الكاملة في
ان يـــكـــونـــوا عـــنـــد حـــسن الـــظن
ويـنـجـحـوا في حتـقـيق مـاتـتـطـلع
الـيه اجلـمـاهـيـر  من اجنـاز يـعـيد
الــثــقــة بــكـرتــنــا الــعــراقــيــة بــعـد
مـاحـصل من اخـفـاق في خـلـيـجي
 ? 23وطــــــــــــالـب حـــــــــــمـــــــــــودي
باسـتحضـار اجنازات منـتخبـاتنا
بية في الـدورات والتصفيات االو
عــلى حـــد ســواء الســيــمــا وانــنــا
تــاهـلـنــا لـست مـرات ســابـقـة كـان
درب عبـد الغني اخرهـا على يـد ا
شــهــد مــطـلـع عـام  2016عــنــدمـا
ؤهل ركـز الثالث ا حصلـنا على ا
ــبــيــاد ريــودي جــانــيـرو  الـى او

واوضح حـمـودي ان الـفـوز بـاحـد
راكز الـثالثة في هذه النـهائيات ا
ســـيــجــعـــلــنـــا في صــدارة احــدى
اجملموعات االربعـة في النهائيات
ـقـبلـة في كـانون الـثـاني من عام ا
 2020والـتي ستـكـون مؤهـلة الى
ــبــيــة في نــهــائــيــات الــدورة االو
طـوكـيـو في الــعـام ذاته كـونه امـر
ســـيــمــنــحــنــا وضـــعــا افــضل من
االخـــــرين  ووعـــــد حـــــمــــودي ان
ـــبـــيـــة ومن خالل الـــلـــجـــنـــة االو
مـكـتبـهـا الـتـنفـيـذي لن تـتـاخر في
تــقــد مــكــافــات جــيــدة في حــال
احلـصــول عـلى الـلــقب او ضـمـان
ـراكـز الـثالث األولى تـمـاما احـد ا
ـنـتـخب كـمــا وعـدنـا االخـوة فـي ا
الـــوطــني قـــبل بـــطــولــة اخلـــلــيج
االخـيــرة  وفي االتــصـال الــثـاني
الـذي جـاء من الـعاصـمـة القـطـرية
الـدوحـة فـقـد عـبـر رئـيس االحتـاد
العـراقي لـكـرة الـقـدم عـبـد اخلالق
ابذله مسعود عن شكره وتقديره 
الالعـبون من جـهود كـبيـرة لكـنهم
مع ذلك مـطــالـبـون الـيـوم بـتـقـد
اداء اكـبـر ومـواصـلـة الـطـريق في
ــهـمــة من خالل هـذه الــبــطــولــة ا
حتــقـيق الـفــوز في مـبــاراة الـيـوم
قـبلة وحتقيق اجناز باريات ا وا
ـثـابـة مـصـاحلة مع طيـب يكـون 
جـمــاهـيــر الـكــرة الـعــراقـيــة الـتي
كانت تمني النفس بالعودة بكاس
خــلـيـجي  23الى الــعــراق  ونـقل
مــســعــود من خالل رئــيس الــوفـد
حتـــيـــات اعــضـــاء احتـــاد الـــكــرة
لالعــبـ مــوجـهــا بــتـوفــيـر كــافـة
همة الوطنية مستلزمات اجناح ا

الكبيرة .
ÊU² JÐ“Ë« q¼Uð

وجنح مــنـتــخب أوزبــكـســتـان في
الـتـأهل لـلــدور ربع الـنـهـائي بـعـد
فوزه على عمان  0-1امس االثن
ضـمن اجملــمـوعــة االولى. وسـجل
منـتـخب أوزبـكـستـان هـدف الـفوز
الــثــمــ فـي الــدقــيــقـة  36طــريق
الـعـماني ثـاني الرشـيـدي باخلـطأ

في مرمى فريقه.

انـــتـــهت لـــصــاحلـــنـــا لـــكــون فـــريق
ـتـلك ثـمـانـي نـقـاط وهو الـسـمـاوة 
ـمـاثل لـفـريق لـلـديـوانـيـة الـرصـيـد ا
فـــضال عن كـــون الــســـمــاوة فـــريــقــا
صـعـبـا وهـو يـلـعب في ارضـه وامام
جـمـاهـيـره. واضاف زكـي في حـديثه
لـــلـــزمـــان الـــريـــاضي ان صـــعـــوبـــة
مواجهة اليوم مع السماوة التمنعنا
من تـــقـــد مــبـــاراة تـــلــيـق بــفـــريق
الديوانية واخلروج بنتيجة ايجابية
وتــعــزيـــز تــقــدم الــفــريق الى االمــام
مـــشـــيـــرا الى ان مــــشـــجـــعي فـــريق
الـديـوانـيـة يـقـفـون مع فـريـقـهم وهم
ــصـاعب في ـشــاق وا يــتـحــمـلــون ا
سـبـيـل حـضـور مـبـاريـاتـنـا ومؤازرة
الــقــمــيـص االحــمــر وهــو بـــالــتــالي
شجع الثبات عشقهم حماس من ا
لـفـريق مـحـافـظـتـهم الـعـزيـزة . وب
زكي ان فــريق الـسـمــاوة من الـفـرق
اجليدة وهو يؤدي مبارياته بشكل
مـــقــنع فـي الــوقـت الــذي نـــثق به
بــقــدرات العـــبــيــنــا وهم يــبــدون
جتـــاوبــا وتــعــاونـــا كــبــيــرا مع
اجلـهـاز الـفـني مـضـيفـا نـعـتـقد
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قال نبيل زكي مدرب فريق الديوانية
بكـرة القدم ان مـباراة اليـوم الثالثاء
امــام الـسـمـاوة ســتـكـون اصـعب من
ـاضـيـة مع الـطـلـبـة والـتي ـبـاراة ا ا
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قال رئـيس االحتـاد الـعراقي
لكرة السلة حس العميدي
عـن ان االحتـــــاد االيــــــراني
وافـق رســـــــمــــــــيـــــــا عــــــــلى
اسـتضـافة مـباراة مـنتـخبـنا
الـوطـني بـالـلعـبـة مع نـظـيره
الــقـطـري في الــعـاصـمــة طـهـران يـوم
الــثـاني والـعــشـرين من شــهـر شـبـاط
ــقـبل ضــمن الــتــصـفــيــات الـقــاريـة ا

ونديال الص عام .2019 ؤهلة  ا
وقال العميدي ان احتـاد اللعبة سبق
وان قـــدم طــلـــبــا رســمـــيــا لــنـــظــيــره
االيــــرانـي من اجل اقــــامــــة مــــبــــاراة
مــنـتــخــبـنــا مع قــطــر في الـعــاصــمـة

وسيخـوض الزوراء مباراته
في اجلولة االولى مع الـعهد

 12شباط في لبنان
ـثل الــعـراق الــقـوة ويـلــعب 
اجلــــويــــة حــــامل الـــــلــــقب في
اجملـــمـــوعـــة االولـى الى جـــانب
ــــالــــكــــيــــة اجلــــزيــــرة االردني وا
ـــتـــاهل من الـــدور الـــبـــحـــريـــنـي وا
الـتمـهيدي لـغرب اسـيا هـالل القدس

والسويق العماني.

بــيـكي مـسـاعـد اول وآرمـان اسـعـدي
مـســاعـد ثــان ووحـيــد كـاظــمي حـكم
رابع واخــتـيــر مــراقب لـلــحــكـام من
قــطـر ومــراقب لـلــمـبــاراة من لـبــنـان
ــبـــاراة في الــعـــاصــمــة وســتــقـــام ا
القطرية الدوحة في الـ 26من الشهر
ــــقب ضــــمن اجلـــولــــة الـــثــــانـــيـــة ا
لـلـمـجمـوعـة االسيـويـة الـثانـيـة التي
ــنـامــة الــبـحــريـنـي والـعــهـد تــضم ا

اللبناني.
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أخطـر االحتاد اآلسيـوي لكـرة القدم
االحتــــــاد االيـــــــرانـي لـــــــلـــــــعـــــــبــــــة
بتخـــــــــصيص طاقم حتكيم ايراني
لـــقــيــادة مـــبــاراة الـــزوراء الــعــراقي
واجلــيش الـسـوري ضــمن مـبـاريـات
اجملـمــوعـة الــثـانــيـة لــكـأس االحتـاد

االسيوي.
ويتـكـون هذا الـطاقم من كل من بـيام
حــيـدري حــكم ســاحـة وعــلي مــيـرزا
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ــبـاراة االخــرى فــان الـتــعــادل بـ ا
الــســعـــوديــة ومــالــيــزيـــا ســيــجــعل
ـركـز ـنـتــخب الـعــراقي مـتـاهـال بـا ا
ـــبــاراة الـــثـــاني حـــتـى لـــوخـــســـر ا
(السـمح الـله) فــيـمـا ســيـؤهل الـفـوز
الـــســعـــوديــ بـــرصــيـــد نــقـــطــتــ
لالنــتـقــال واالمـر ذاته لــلـمــالـيــزيـ
بـنـقـطـة واحــدة لالنـتـقـال الى الـدور
ــقــبل كــثـــاني لــلــمــجــمــوعــة بــعــد ا
ـبي . وفي اجملـمـوعة مـنـتـخـبنـا االو
ــنــتــخـبــات االربــعـة الــرابــعــة فـان ا
جميعها مرشـحة للتاهل مع افضلية
كوريا اجلنوبية في حال تعادلها مع
اسـتـرالـيـا  فـفـوز كـوريـا اجلـنـوبـية
صاحبة النقاط االربع على استراليا
بنقاطـها الثالث سيـؤهلها كاول عن
اجملموعة االولى ويخرج استراليا
بـــــصـــــورة نـــــهـــــايـــــة فـــــيـــــمـــــا
الـــتــــعـــــــــــــــــادل ســــيــــجـــعل
اسـتـرالـيـا تـنـتـظـر تـعـادل او
فوز سـوريا لـضمـان التاهل
النــــهـــا ســـبـق ان غـــلـــبت
ــواجــهـات ســوريــا فـي ا
ـــبــاشـــرة فـــيــمـــا فــوز ا
فـيـتـنـام او تـعـادلـهـا مع
ســـوريــا ســيــجـــعــلــهــا
ترافق كوريا اجلنوبية

كثاني اجملموعة .

دة عـلى ماقـدمـوه من دعم كبـيـرفي ا
الـــتـي الـــتــــحـــقت بــــهـــا مـع زمالئي
اخلمسة االخـرين بعد انتـهاء بطولة
اخلــلـيج حـيث تـمـكـنت من مـواصـلـة
ة اكـبـر وانـا الـيوم تـدريـبـاتي بـعـز
ســــــاحــــــاول ان اكــــــون عــــــلـى قـــــدر
درب سؤولية التي حملني اياها ا ا
وشــدد بـالـقـول انه عـلى ثـقـة مـؤكـدة
بــامـكــانــيـة الــفــوز وضـمــان صـدارة

اجملموعة.
 ويـبــدو ان احلــال لـيس مــعــقـدا في
ـبـاريات االربـع التي سـتـجـري هذا ا
الـيوم حـيث حتـتاج سـتة مـنـتخـبات
لـتـحقـيق الـفـوز في مـباريـاتـها وهي
الــســعــوديــة ومــالـيــزيــا واالردن في
الثـالثة وسـوريا وفيـتنام واسـتراليا
فيمـا هنالك منتـخبان سيـلعبان على
خيـاري الفـوز والتعـادل همـا العراق
عـن الـثـالـثـة  وكوريـا اجلـنـوبـيـة عن
الـرابـعـة   مـنـتخـبـنـا بـنـقاطه االربع
في حالة فوزه عـلى  االردن سيجعله
متصدرا مـجموعته بـغض النظر عن
نتيجة مباراة الـسعودية مع ماليزيا
 وفي حـالـة تـعـادله  فــانه سـيـنـتـظـر
ــبــاراة االخــرى لــيــعــرف نــتــيــجــة ا
مصيـره كاول او ثاني فـي اجملموعة
فيما المجال امام االردن سوى الفوز
لــلـــتــاهل الـى دور الــثـــمــانـــيــة وفي

w{U¹d « ÊU e «–  5B «

ن بي ا قـال مـهاجم مـنـتـخبـنـا االو
ـــوفــــد االحتـــاد الـــعـــراقي حـــســـ 
لالعالم الـرياضي انه يـنتـظر مـباراة
االردن بـفارغ الـصـبر وسـيـحاول من
خالله تـقـد كل مابـوسـعه من جـهد
لـتـحـقـيق الـفـوز مـن دون احلـاجة ان
يـنـسب الــفـوز الـيـه الن فـوز الـعـراق
اهم من حتـقـيق أي مـجـد شـخصي 
واكـــد حـــســـ انـه مـــتـــالم جـــدا من
اخلـــروج من الـــدور قـــبل الـــنــهـــائي
خلـلـيجي  23امـام االمـارات بركالت
التـرجـيح من عالمة اجلـزاء النه كان
يامل ان يـقدم الكـاس كهـدية بسـيطة
ا ازرت للجمـاهير العراقـية التي طا
ـنتخب في كل وشجعـت الالعب وا
ـبـاريـات سـواء الـتي لـعـبـنـاهـا في ا
الـعــراق بـكــربالء والــبـصــرة او تـلك
التي خـضنـاها خـارج العراق  وزاد
قــدر الــله مــاشــاء فـــعل ولم نــكن في
وضـع جـــيـــد فـي مـــبـــاراة االمـــارات
وهـو امـر اثـر كـثـيـرا عـلى نـفـسـيـتي
وادائي حـــــتى مـع الـــــتـــــحـــــاقي مع
بي ألنه يديـن بالفضل نتـخب االو ا
الك لــلـمــدرب عـبــد الـغــني شــهـد وا
ـــســـاعــد حـــيـــدر جنم الـــتـــدريــبـي ا
وعباس عبيد ومدرب اللياقة البدنية
االسـبـاني غـوانـزالـو ولـكل الـالعـب
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ـدرب اجلديـد لـفـريق الطـلـبة بـكـرة الـقدم عـصـام حمـد امس االثـنـ عن هدفه  كـشف ا

همة خلفاً للروماني تيتا فاليريو. وخططه مع الفريق بعد توليه ا
 وقال حـمد انني أسعى لتصحيح االوضاع في الفـريق والسيما اجلوانب الفنية منه من
خالل تشـخيص االخـطاء وتـصحـيح نقـاط اخلـلل فيه رغم الـظروف الـصعـبة الـتي حتيط
ـهمة ال تـخلـو من الصعـوب لكـنني قبـلت التـحدي ولدي بالنـادي. واشار حـمد الى ان ا
الـثــقـة بـنـفــسي وبـالالعـبــ في قـدرتـهم عــلى الـتـخـلص مـن بـعض االخـطـاء وتــوجـيـهـهم

باريات. بالصورة الصحيحة ألجل اعادة الطلبة الى مساره الصحيح في القادم من ا
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اجملــمــوعــة الــثـانــيــة في حــ تــلــعب أوزبــكــسـتــان مع أول
اجملموعة الثانية.

ــيـزا مـن جــانب الــعـنــابي ــبــاراة أداء   وشــهــدت هــذه ا
الـقطري حـيث كان يحتـاج إلى نقطة فـقط من أجل العبور
لـلــدور الـثـاني ولـكن العـبـيـه جنـحـوا في انـتـزاع الـفـوز
وتـأكيـد جـدارتهم بـتصـدر اجملمـوعة وبـالتـالي االبتـعاد
قبـل كونهـا متصدرة عن مـواجهة الـيابان فـي الدور ا

للمجموعة الثانية. 
ــقـابل تـأثـر مـنـتــخب الـصـ بـطـرد العـبه هي وفي ا
تـــشــاو في الــدقــيــقــة 41 وهــو األمــر الــذي زاد من
الــضـــغط عــلــيه فـي الــلــقــاء ولــكـن هــذا ال يــقــلل من
ــســتـوى الــذي قــدمه مــنـتــخب قــطــر واسـتــحق به ا

التأهل وبجدارة للدور الثاني من البطولة.
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ـبي القـطري إلـى ربع نهـائي بطـولة كأس نـتخب األو تـأهل ا
ـقامـة حالـيا في الـص وذلك بـية ا آسـيا لـلمـنتـخبـات األو
ـباراة بـعـد فـوزه عـلى أصـحـاب األرض بـنـتـيـجة 2-1 فـي ا
التي أقيمت مساء امس في اجلولة الثالثة للمجوعة األولى.
نتخب الصيـني أوال بهدف عن طريق ياو جونشنج وتـقدم ا
في الـدقـيـقة الـثـالـثة من بـدايـة الـلقـاء في حـ سـجل هدفي
ــعـز عــلي في الـدقــيـقــتـ 44و 77. وبــهـذه مــنـتــخب قــطـر ا
الـنتيـجة رفع العـنابي القـطري رصيده إلى 9 نـقاط متصدرا
ـنتخب الـصيني اجملـموعة األولـى بالعالمـة الكامـلة وخرج ا
من الـبطـولة بـعد أن جتمـد رصيـده عند 3 نـقاط فـقط. وتاهل

ايضا اوزبكستان بعد فوزها على عمان.
 وتـتـقابل قـطـر في الدور ربع الـنـهائي يـوم اجلـمعـة مع ثاني

باراة االردن في نهائيات اسيا بي حتضيراته  نتخب االو %dOC» ∫ اكمل ا


