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ؤهـلة لنـهائيات كـأس العالم 2022 ـزدوجة ا قـرر االحتاد اآلسيـوي لكرة الـقدم اول امس االحد تـغييـر حكم مبـاراة إيران والعـراق ضمن اجلولـة اخلامسـة من التصـفيات ا
ـفتـرض إقـامتـها في وكـأس آسـيا  .2023وكان االحتـاد اآلسـيوي قـد قرر تـسـميـة احلـكم األردني أدهم مخـادمـة لقـيادة مـبـاراة أسود الـرافديـن أمام إيـران حيث كـان من ا
باراة وإناطة قيادتـها إلى احلكم السريالنكي هـيتكامكانامج ديالن بـيريرا. وستقام مباراة بـاراة إلى األردن قرر االسيوي تغييـر حكم ا البصرة. وبـعدما قرر االحتاد نقل ا
نتخب نتخب اإليراني لكرة القدم من غياب ثالثة العب قبل مواجهة ا قبل على ملعب عمان الدولي ويعاني ا ايران والعراق في الساعة اخلامسة من عصر يوم اخلميس ا
ـنـتـخب اإليراني إلى ـقـرر أن يصل وفـد ا ـؤهـلة لـنـهـائيـات كـأس الـعالم  2022وكـأس آسـيا  .2023ومن ا زدوجـة ا الـوطني الـعـراقي في اجلـولـة اخلامـسـة من الـتصـفـيـات ا
العاصمـة األردنية عمان اليـوم الثالثاء. وسيفتـقد البلجيـكي مارك فليموتس مـدرب منتخب إيراني خلدمـات ثالثة العب هم كل من احسان حـاج صافي لإلصابة وسامان
نسق االعالمي لـلمنـتخب العـراقي محمـد خلف ما تـداولته بعض وسـائل االعالم عن اصابة قـدوس بسبب احلـرمان وعلي رضـا جهانـبخش بسـبب عدم اجلـاهزية.  ونـفى ا
دة قصيرة بتمارين استشفاء وذلك الزالة التعب نتخب وفـريق اجلوية ابراهيم بايش. وقال إن الالعب ابراهيم بايش تدرب مع مجموعة العبي اجلوية بشكل منعزل و العب ا

الناجت من ادائه مباراة فريقه اجلوية امام موليدية اجلزائري ببطولة االندية العربية.
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ــبي لـكـرة يـواصـل مـنـتــخـبــنـا األو
الــقـدم حتـضـيــراته في مـديـنـة دبي
لـلــمـشــاركـة في الـبــطـولـة الــدولـيـة
لـلـمنـتـخـبات حتت  23عـاماً لـلـمدة
من الثالث عشر لغاية التاسع عشر
من الـــشــهـــر احلـــالي والـــبــطـــولــة
ســــتـــكــــون حتت اشــــراف الـــبــــلـــد
ضيف بالتـعاون مع شركة ايست ا
سـبــورت الـدولــيـة الى جــانب فـرق
االمارات الـعراق كوريـا اجلنـوبية
اوزبـكـسـتـان سوريـا الـسـعـودية
االردن البـحـرين التي تـدخل ضمن
اسـتعـداد لبـطولـة كأس آسـيا حتت
ؤمل اقامتها في تايالند 23 عاما ا
لـلمـدة من الـثامن ولـغـاية الـسادس
والـعشـرين من شـهر كـانون الـثاني

قبل.  ا
ــــؤمل ان اكــــتـــــمــــال عــــقــــد ومـن ا
الـالعــــبــــ بــــوصـــــول الالعــــبــــ
ــغــتــربــ  مــهــنــد جــعــاز امــيــر ا
الـــعــمـــاري عــلي احلـــمــادي لــؤي
الــعــاني عـــلي احلــمــادي بــحــسب
مـواعيـد طيـرانهم الـتي  االنتـهاء
منـهـا قـبل سـاعـات قـلـيـلـة من سـفر

الــفـــريـق الى دبي  فـــيـــمـــا اعـــتــذر
الالعب احــمـد حــسن عن احلـضـور
بــــــســـــبـب ارتــــــبــــــاطه مـع نــــــاديه
ــاركي نــيـســتــفــيــد.  ويـواجه الــد
ـنتـخب العـراقي نـظيـره االوزبكي ا
وافق  13تشرين يوم غد االربعاء ا
الــثـاني اجلـاري فـي اول مـبـاراة له
ـبـاراة في الـبـطـولـة فـيـمـا يـلـعب ا
الــثـانــيـة في  15من نــفس الـشــهـر
ــنــتــخب الــســوري ومن ثم امــام ا
ـنـتـخب الـكـوري اجلـنـوبي يالقـي ا
في  17واالردني في  19من شـــهــر

تــشـرين اجلــاري وتـعــد الــبـطــولـة
محـطـة اسـتـعـداديـة جـيـدة لـلـفريق
نـافسـات اجملمـوعة قـبل الدخـول 
االســيـويــة االولى في الــنــهـائــيـات
ـقـرر اقــامـتـهـا في تـايــلـنـد مـطـلع ا
ـــقـــبل". وكـــانـت قـــرعــة الـــشـــهـــر ا
الـنــهـائــيـات االســيـويـة قــد اوقـعت
ـــبي الـــعـــراقي في ـــنـــتـــخب االو ا
اجملـموعـة األولى الى جـانب البـلد
ـــنــــظم تــــايـالنـــد وأســــتــــرالــــيـــا ا
نـتخـبات والـبحـرين و تقـسـيم ا
الـ  16إلى أربع مجـموعـات بحيث
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نتخب العراقي تدريباته في األردن إستعداداً للقاء إيران U³¹—bð ∫ يواصل ا

ــسـتــوى الــذي لم يـصل عــلى االداء وا
الى طموحـات اجلمهـور الذي يأمل في
ان يقدم الفريق ما عليه الن بغير الفوز
قد تـتـبخـر األحالم حتى بـاالنتـقال الى
ـــرحــلـــة الـــثــانـــيــة ونـــأمل ان يــؤدي ا
طـلوب امام الالعبـ اللقـاء  بالـشكل ا
الـلعب حتـت ضغط الـنتـيـجة لـلـفريـق
علـى السـواء والفـوز يعـتمـد على  اداء
الالعب الذي مهم ان يرتقوا الى واقع
ـــهــمــة الـــتي حتــتـــاج الى الــتـــعــامل ا
اجلدي مـعهـا طيـلة الـوقت  النهـا تمثل
الـتـحـدي بـسـبب قـوة الـفـريق اإليـراني
ــشــاركـة الـبــاحث عـن تـعــديل مــسـار ا
التـي  تتـطلب الـعودة بـكامل الـعالمات
الن غـــيـــر ذلك ســـيـــبـــتـــعـــد عن دائـــرة
مــنــافــســات اجملــمــوعــة الــتي مــهم ان

يتمسك منتخبنا بصدارتها للنهاية.
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كــان مـقــرر ان تــقــام يـوم غــد األربــعـاء
مبـاريات دور الـثمانـية لـبطولـة الكاس
بـكرة الـقدم  لـكنـها هي االخـرى أرجات
ـمـتـاز بـسـبب بـعـد مـبـاريـات الـدوري ا
ر االحـتجـاجات  اجلـمـاهيـرية الـتي  
بها الـبلد وكان شيء مـهم لو  إقامة
غلوب باريات النـها جتري بخـروج ا ا
ولـم تــتــاثـــر الــفـــرق بــغــيـــاب عــدد من
ـنـتـخب ن الـتــحـقـوا  بـا عـنـاصـرهـا 
الـوطــني  امــام انــهـاء دورا مــهــمـا من
الـبــطـولــة وان يــكـون نــقـطــة االنـطالق

الــــثالث األخـــيــــرة حـــيث  الــــهـــفـــوات
الـــدفــاعـــيــة وضـــعف األداء فـي بــعض
األوقـــات وســـيـــكــون إمـــام االخـــتـــبــار
احلقيقي الذي سيكشف طبيعة الفريق
الذي تأثر ببعض األخطاء رغم تصدره
اجملــمـوعـة  عـنـدمـا سـيـكـون امـام عـمل
غـايـة في الصـعـوبـة الن منـتـخب ايران
من الـفـرق الـقـوية وسـبق وان لـعب في
عدة بطوالت على مـستوى كاس العالم
نـتخـبنـا الـذي بإمـكانه تـقد واحلـال 
ــردود واألداء اجلــيــدين والن الــلــقـاء ا
يــتـــطـــلب ذلـك وأهــمـــيـــة ان يـــتــفـــاعل
ـدرب الـذي الـالعـبـ مع تــوجـيـهــات ا
ــتـلك شـخـصـيـة  قـويـة وتـعـرف عـلى
خـفـايـا االمور  وكـل شيء مع الالعـب
وهــو االخــر الــذي يـــبــحث عن مــنــجــز
شخصي. وبالشك ان فتـرة العمل التي
جتـاوزت الـعـام  مع الالعـبـ سـاعـدته
عـلى تـشـخـيص  األخـطاء ومـعـاجلـتـها
وتــوقع ان يـظـهـر الــفـريق بـوضع اخـر
باراة الـتي علـينا انسـجامـا مع واقع ا
ان نعـترف التخـلوا من الصـعوبات في
مـــخـــتــلـف جـــوانـــبــهـــا وحتـــتـــاج الى
واجــبــات مـــحــددة من اجـل اســتــغالل
الفرص في مثل هكـذا مباريات حاسمة
حتــتـاج الى الـتـعــامل بـدقـة وان يـدخل
همة كما يجب واجهة ا الفريق بقوة  
 بـعــدمــا لـعـب الـفــريق أخــر مـبــاراتـ
بـشكل مـقبـول لكن  الـنتـيجـت غـطيـتا

قــيـمــة الــوصــول الى نــهـائــيــات كـاس
ــــهـم ان يــــقــــدمه الــــعــــالم والـــــشيء ا
الـالعـــبــ كـل مـــا لــديـــهـم في مـــهـــمــة
االخـتـبـار احلــقـيـقي والن الــفـوز فـيـهـا
سيـشكل نـقطة الـتحـول ويقربـنا كـثيرا
من الــوصـول الى  تــصــفــيــات احلـسم
وكـل شـيء يــــــأتـي مـن خالل عـــــــطــــــاء
الالعـب وتـطـبيق طـريـقة الـلـعب التي
ـدرب الـذي يكـون قـد جتاوز يـحددهـا ا
بعد فترة عمل زادت على العام وأهمية
ان يــقـدم األمــور عــلى  أفـضل مــا يـرام
ـنـتـخب فـوزين  مـهـم بـعـدمـا حـقق ا
قبل ان يـتصدر مـجمـوعته بسـبع نقاط
ـهـمـة في عــمل واضح يـأمل ان يــدعم ا
الـكــبـيــرة في ان يـظــهـر ويــلـعـب بـقـوة
وتركـيز عبـر خطـوط اللعب الـتي يكون
ـدرب قـد عـالج الــهـفـوات فــيـهـا  قـبل ا
دخـول مــهـمــة إيـران ونـريــدهـا نــهـايـة
تــسـعــد الــشــعب الـعــراقي الــذي يــقـدر
هـمة أهـميـة النـتيـجة وتـأثيـرها عـلى ا
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وقـراءة سـريـعـة جملـمـوعـات فـرق أسـيا
ـشاركـة في البـطولـت حـيث يتـصدر ا
مــنــتـخـب سـوريــا بــالــعالمــة الـكــامــلـة
مجموعته بتـسع نقاط من الفوز بثالث
مبـاريات  مـتقدمـا بفـارق األهداف على
منـتخب الصـ االخر الـذي جمع تسع
نــقـاط كـامـلـة ويــامل ان يـوفق األشـقـاء
ـــهـــمـــة امـــام صـــعـــوبـــة األوضــاع بـــا
عروفة للجميع كـما تتصدر استراليا ا
اجملـموعـة الثـانيـة بتـسع نقـاط وتلـيها
األردن بـــــســــبع نـــــقــــاط  وتـــــتــــصــــدر
اوزبـكـستـان اجملـمـوعة  الـرابـعـة بست
نـقاط وتـليـها الـسعـودية بـخمس نـقاط
وتـتــصـدر قــطـر اجملــمـوعــة اخلـامــسـة
بعـشر نـقاط وبـعدهـا تأتي عـمان بست
نــقـــاط وتــتــقــدم الــيــابــان اجملــمــوعــة
الـــســادســـة بـــتـــسع نـــقـــاط وتــلـــيـــهــا
قــيــرغـيــرســتـان بــست نــقـاط وتــتــقـدم
تايالند اجملموعة الـسابعة بسبع نقاط
 والـوصـافة  لـفـيتـنـام بـنفس الـرصـيد
وتــقف كـوريــا ج عـلى رأس اجملــمـوعـة
الثامنة واألخيرة  بـسبع نقاط وبعدها
كـوريـا ش بــنـفس الــرصـيــد  يـذكـر ان
تصـدرة جملموعـاتها الفـرق الثمـانيـة ا
وأفـضل أربع ثـوان تـنتـقل لـلـتصـفـيات
احلاسـمة  للـتأهل لنـهائيات قـطر التي
يـنتـظـرها الـشـارع  العـراقي بـلهـفة في
ان  يـبـلـغهـا مـنـتخـبـنـا مرة أخـرى بـعد
ـكـسـيك الــوصـول  األول  في بـطـولــة ا
1986.
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يقـول العب فـريق صالح الدين  ومـدير
الــنـشـاط الــريـاضي في ذي قــار نـاصـر
درب قـد تدارك حرابـة نـأمل ان يكـون ا
نتخب األخطاء التي رافقت مـباريات ا
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خاض مـنتخـبنا  الـوطني  مرانه األول
ـديـنة الـريـاضـية في مـلـعب الـبـتراء بـا
ـعـنويـات عـالـية حتـضـيرًا في األردن 
ـقـبل ضمن ـواجـهة إيـران اخلـمـيس ا
ـونديال ؤهـلة  زدوجـة ا الـتصـفيـات ا
والــتي  2023وكـــأس آســيــا  2022
نــقـلــهــا من الــبـصــرة إلى عــمــان الـتي
ســتـشــهــد أيـضــا لـقــاء مـنــتــخـبــنـا مع
منـتخب الـبحـرين في التـاسع عشر من
الشهر احلالي وسط اسـتقبال كبير من
اجلاليـة العراقـية في وقت كان االحتاد
الـــعـــراقي لـــكــرة الـــقـــدم قـــد اعــلن  ان

الـدخـول  لـلـمـباراة سـيـكـون مـجـانا 
ــنــتـخـب. ويـأمل ان اجل دعم مــهـمــة ا
يكـتمل عدد الالعـب الـذين  دعوتهم
درب كاتانيتش حيث وصول من قبل ا
ــهـمـة ــبـاراة ا احملـتــرفـ الى مــكـان ا
الـتـي يـتــطــلع لــهـا الــشــارع ال يـاضي
والـتــعــويل عــلى الالعــبــ في الــلـعب
ـطـلـوبة بـشـكل افـضل والن الـنـتـيجـة ا
في اهم لـقـاءات الـفريق تـأتي من خالل
طــريــقــة الـلــعـب وأداء الالعــبــ الـذي
يـامل ان يـكـون مـخـتـلفـا ومـثـمـرا لـفوة
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نـتخب قـد اعلن في وقت وكان مـدرب ا
سابق التـشكيلة الـنهائيـة التي ستمثل
نتخب وضمت الالعب جالل حسن ا
ومـحـمـد حـمـيــد وفـهـد طـالب حلـراسـة
رمى وعلي عدنان وضرغام إسماعيل ا
واحــمـد إبــراهـيم وســعـد نــاطق وعـلي
فايـز ورب سورقـا وميـثم جبار وعالء
مــهــاوي ومــصــطــفـى مــحــمــد لــلــدفـاع
وابــــراهــــيم بــــايـش وحــــسن حــــمــــود
وامــجـدعـطـوان وصــفـاء هـادي وبـشـار
رسن ومـــحــمــد قـــاسم ومــحـــمــد رضــا
وهــمـــام طــارق وشــريف عـــبــد لــكــاظم
لــلــوسط ومــهــنـد عــلـي  وعالء عــبـاس
وعالء عـبـد الـزهـرة لـلـهـجـوم  في وقت
ـدرب  الالعـبــ جـسـ مـيـرام ابــعـد ا
واحمـد ياسـ بسـبب اعتـذار الالعب
ـنـتـخب ـذكـورين عن  االلـتـحـاق مع ا ا
في مــبـاراتـي هـونـغ كـونغ وكــمــبــوديـا
ومـهم ان يــجـري الــتـعـامل بــالـطــريـقـة
ـدرب في ان تـضع حـدا الـتي يـجـدهـا ا
الي تــصـرف يـرى  تـأثـيــره سـلـبـا امـام
اهــمـــيــة الــتــزام جــمــيـع الالعــبــ في
ـبـاريـات والن الـوحـدات الـتـدريـبـيـة وا
هــذه  هي مـــهــمــة الالعـــبــ عــلى حــد
ــكن الي العب ان يـبـحث الـسـواء  وال
عن األعذار امام مـهمة  استـعادة هوية
الـكـرة العـراقـية امـام طـموحـات الـلعب
بـنــهـائــيــات كـاس الــعـالـم وسط تـرقب
الـشــارع الـريـاضي الـذي يـتـابع االمـور
بدقـة وحـرص شديـدين والن كرة الـقدم
اخـتـزلت بــقـيــة االلـعـاب والــكل يـعـرف

نـحـو الـعـودة إلقـامـة مـبـاريـات الدوري
ولو بطريقة اخرى يتفق عليها االحتاد
مع الــفـرق قــبل حتــريك األمـور ومن ثم
انعكاسها عـلى استئناف الدوري الذي
شـكلـة امـام  برنـامجـها تـراه الفـرق بـا
ـوسم   وخـشـية ان ـرسـوم بـبدايـة  ا ا
واسم األخـيرة التي يتـكرر سـيناريـو ا
شـهدت رفض الـفرق بـسـبب طول فـترة
الــدوري الــذي دخل في نــفق الــتــأجـيل

من فترة.
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ــســـابــقــات ولم تـالق جــهـــود جلــنـــة ا
ـــبــاريــات واألنـــديــة في اســتـــئــنــاف ا
صـدى من االحتــاد في مـعـاجلـة األمـور
سابقة نـاسب إلنقاذ ا واتخاذ القرار ا
الـتي تــعـد احلــدث األهم لــلـفــرق  امـام
وضع الـــــدوري وصـــــمت االحتـــــاد في
حتــديـد مــســار األمـور بــشـكل ادق  في
ــســـابـــقــات مع وقـت تــبـــحث جلـــنـــة ا
االحتـاد  عن  كيـفيـة استـئنـاف الدوري
امـام الفـرق التي  صـعـدت من لهـجتـها
النها جتـدمن توقف الدوري لفـترة بعد
اطــول  ســيــؤثــر عــلى  مــجــمل االمــور
ويــجــعل  مــنــهــا ان تــســيــر بــاالجتــاه
ــعــاكس  وسط مــخــاوفــهـا في ان ا
ـاضي ـوسم ا يــتـكـرر ســيـنـاريــو ا
عـنـدمـا اســتـمـر الــدوري  لـعـشـرة
اشـهــر  مـا احلق اضـرارا  مـالـيـة
بها جميعـا والن األغلبية  تواجه

ازمة مالية من عدة مواسم  وهي  التي
كــانت قـد اســتـعــدت  وصـرفت األمـوال
وترى في ان يقـدم االحتاد حال لتـنظيم
الـبطـولـة بصـيغـة اخـرى من شانـها ان
تـسـهم في إعـادة الفـرق لـلـمالعب  عـبر
الـبحث اجلـدي في  ايـجاد حال  لـعودة
إقــامــة مــبــاريــات الــدوري امــام رغــبـة
الـفـرق التي مـنـهـا راحت تـعقـد لـقاءات
لـلــبـحث  عن طـريـقـة اخـرى النـهـا تـرى
باستـمرار توقف الـدوري سيؤثـر سلبا
عــلـى الــفــرق والـالعــبــ امـــام تــكــرار
ـثلـة بـطول واسم االخـيـرة  أخـطـاء ا
مــدة اقـامـة الــدوري الـذي الزال يـواجه
مـــشــاكـل الــوقت كـــمـــا يــبـــدو الــذي لم
يــسـتـغل كـمـا يــجب  مـثال في  افـتـتـاح
الـبـطـولـة بـوقت مــتـقـدم وكـذلك الـعـمل
ـبـاريـات ويـرى الـبـعض عـلى  ضـغط ا
تابعـ للدوري ان توقف الدوري من ا
مـنح مـبررا لالحتـاد الـدولي في اتـخاذ
ـنـتـخب الـوطني قـراره نـقل مـباريـات ا
الى عــمـــان وقــد يــؤثــر ذلـك عــلى  رفع
احلــــظـــر الـــكـــروي عن بــــقـــيـــة مالعب

العراق.
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مــرة اخــرى يــتــعـــرض مــنــتــخـب الــعــراق الى قــرار
ـنعه تعـسـفي من قـبل االحتـاد الـدولي لكـرة الـقـدم 
من التمتع بـحق اللعب فـي ارضه وامام انصاره في
اطــار ذريــعــة ( عـــدم ) اســتــتــبـــاب الــوضع االمــني
نـتـخب الـعـراقي الـوطـني لن يـلـعب اهم مـبـارات ..ا
ــؤهـلـة الى ـزدوجـة ا في الـتـصــفـيـات الــتـمــهـيـديــة ا
نهـائـيـات بطـولـتي كـاس ا آسيـا وكـاس الـعالم في
دينة الـبصرة  امـام اخلصم ملعب جذع الـنخلـة 
تربـص بـنا ايـران والبـحرين . رسـائل االطمـئنان ا
االمـني الــتي بـعــثـهـا االحتــاد الـعــراقي لـكــرة الـقـدم
ومحافـظ مديـنة الـبصرة  ,لم جتد نفـعا عـند االحتاد
الـدولي الــظــالم الـذي لم يــلب طــلـبــاً مــشـروعــاً آخـر
ـباراة من البصرة الى للعراق وهو اسـتبدال مكان ا
اربيل ليـؤكد االحتاد الـدولي بانه يكـيل بعدة مـكاييل
ظاهـرات لم تتوقف حلد االن اذ ان االحتجاجـات وا
في هـونغ كـونغ ,ومع ذلك لم يـحــرم االحتـاد الـدولي
ــبـاريــات الـدولــيـة مـنــتـخب هــذه الـدولــة من اقــامـة ا
ـؤسسـة الـدولـية الرسـمـيـة في مالعـبهـا ولم حتـرك ا
لكرة الـقدم (فيـفا) ساكـنا ازاء الشـغب الذي مارسه
نتخب االيراني في نتخب البحريني ضد ا جمهور ا
ــبــاراة الـــتي الـــتي جــرت قـــبل اقل من شـــهــر في ا
ؤهلـة الى نهـائيات زدوجـة ا التصـفيات الـتمـهيديـة ا
بطـولـتي كـاس ا آسيـا وكـاس العـالم وذلك عـنـدما
استـهانـوا بالـنشـيد الـوطـني االيراني عـند عـزفه قبل
باراة ,في تطاول صارخ على الـروح الرياضية بدء ا

باد السامية. وا
لست مع تثبيط معنويات العـبي منتخبنا الوطني ,في
حـرمـانــهم من الــلـعب امــام مـحـبــيـهم وفـي مـلـعــبـهم
اجلمـيل جـدا في الـبـصـرة الفـيـحـاء .. قـرار االحتاد
الدولي لـكرة الـقدم صـدر ويجب ان يـتعـامل االحتاد
ـنـتهى الـواقعـية اذ ان وقف اجلـديد  العـراقي مع ا
نتخبات الوطنية العراقية تعودت على اللعب خارج ا
ارضها عـلى مسـتوى جـميع الـفئـات لسـنوات طـويلة
ومع ذلك حقـقت نتـائج الفتـة للـنظر اهـمهـا على وجه
االطالق هي التاهل الى نـهائيـات بطولـة كاس العالم
كـسـيـك عام .. 1986 الثـالـثـة عـشـر الـتي جـرت فـي ا
نتخب العراقي الـوطني احلالي ليس اقل شانا من ا
نـتـخب الـوطـني الـعراقي الـذي تـاهل الى نـهـائـيات ا
كاس الـعالم  1986فهـو يـضم في صـفوفه عـدد جـيد
ـؤهـلـ تـمـامـا لقـيـادة مـنـتـخـبـهم الى من الالعـبـ ا
ـركــز االول او الــثــاني فـي اجملـمــوعــة الــتي تــضم ا
ايـران والــبــحــرين وهــونغ كـونـغ وكـمــبــوديــا. واقـول
ـنـتـخب لـعبـوا في مؤهـلـ تـمـامـا الن اعـضـاء هـذا ا
مـسـتـهل هـذا الـعـام مـبــاراة تـاريـخـيـة امـام مـنـتـخب
ايران في بطولة ا اسيا التي جرت منافساتها في
ـتـحـدة  ,انـتـهت بـالـتـعـادل دولـة االمـارات الـعـربـيـة ا
واحيط منتخب ايران هالة اعالمية كبيرة لم تؤثر في
ــنــتـخب مـعــنــويـات العــبي مــنــتـخــبــنــا الـوطــني . وا
البـحريـني هـو اقل كـفاءة فـنـية من مـنـتخـبنـا الـوطني
ـنـامة. ثم ان هـناك الذي لم يـتعـرض لـلخـسارة في ا
حـقــيـقــة واضــحـة وهـي ان مـنــتــخـبــنـا
الـــوطـــنـي هـــو الـــذي يــــتـــصـــدر
مــجـــمـــوعـــته ,ويــجـب ان يــدخل
ـعـنـويـات مـبـاراته امـام ايــران 
ـــنـــتـــخـب االعـــلى كــــعـــبـــا في ا
اجملموعة ويـكون هدفه االول هو
تبوء الصدارة وهو مؤهل لذلك.
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ــنــتــخب ـــنــسق االعالمـي  أعــلن ا
الـعـراق بـكـرة الـقـدم مـحـمـد خـلف
عن اكــــتــــمـــال عــــقــــد الـــفــــريق في
الــعــاصــمـــة االردنــيــة عـــمــان قــبل
ـــنــتـــخب االيـــراني يــوم مـــبــاراة ا
ـقـبل ضـمن مـنـافـسـات اخلــمـيس ا
ـرحلة االولى اجلولـة االخيرة من ا
لفرق اجملموعة الثالثة بالتصفيات
ـــزدوجــة لـــكــأس الــعـــالم وكــأس ا
آســــيـــا. وكـــان االحتــــاد الـــعـــراقي
العب االردنية بالـلعبـة قد اختـار ا
كأرض مفترضة لـلمنتخب العراقي
بــعــد قــرار االحتـــاد الــدولي بــنــقل
مـبــاراتي ايـران والــبـحــرين ضـمن
مـنـافـسـات فـرق اجملمـوعـة الـثـالـثة
بـــتـــصـــفـــيــــات كـــاس الـــعـــالم من
ـقـرر اقـامتـهـما في 14 الـبـصرة وا
و 19تشرين الثاني اجلاري . وقال

خــلف إن مــنــتـخـب الــعـراق
اكــتـمـلت صـفـوفه بـالـتـحـاق
جــمـيع احملـتــرفـ واخـرهم
ريب سوالقا الذي خاض مع
فـــــريــــقـه لــــقـــــاء بــــالــــدوري
االوكــــــــــــــــــــــــرانــي ووصــل
الـعــاصـمـة االردنـيـة امس
. واضــــاف أن االثــــنــــ
نتخب يواصل اجراء ا
الــوحـدات الـتــدريـبـيـة
عـلـى مـلــعب الــبــتـراء
قـــــبـل لـــــقـــــاء ايــــران
ـــقـــبل. اخلـــمـــيـس ا
ـــــــــــدرب وركــــــــــــز ا
كــــاتــــانـــــيــــتش في
الـوحدة الـتـدريبـية
عـــــلى عـــــمـــــلـــــيــــة
االستشفاء واجراء
ـرونـة ثم تـمـارين ا

الـــتـــركـــيـــز عــــلى بـــعض احلـــاالت
التـكـتـيكـيـة ولم تـشـهد الـتـدريـبات
غـيـاب اي العب بـداعي االصـابـة او
رض واجـريت في اجواء مـثالـية ا
و وسط روح معنوية عالية من قبل
. يــشــار الى ان مــنــتــخب الالعــبــ
الـــعــــراق يـــتـــصـــدر حـــالـــيـــا فـــرق
اجملمـوعة الثـالثة بـالتصـفيات بـ 7
نـقـاط وهو نـفس رصـيـد الـوصيف
ـــنـــتــخـب الــبـــحـــريـــني وبـــفــارق ا
ــنــتــخب االهــداف فــيــمــا يــحــتل ا
االيــراني الــذي ســيالقي نــظــيــره
الـــــعــــراقي في  14مـن تــــشــــرين
ـركـز ـقـبل بـالـبـصـرة ا الـثـاني ا
ـ  6نـــــقــــاط ويـــــقف الـــــثـــــالث ب
ركز منـتخب هـونغ كونـغ عنـد ا
الرابع بنقطة واحدة واخيرا
منتـخب كمبـوديا في اخر
الـــقــائـــمــة وبــنـــقــطــة

ايضا.

اجلزائر بددت اي مخاوف بـشهادة كل من حضر
اللـقـاء من االحتاد الـعـربي. واوضح بـحر الـعـلوم
بأن هـناك تـطـميـنات تـلقـتـها االدارة اخلـضراء من
بـاراة في اربيل و اجلانب الـعربي لـتأمـ اقامـة ا
بانتظار صدور القرار بصيغته الرسمية. يذكر ان
االحتــاد الــعـــربي قــرر فـي وقق ســابق عـــلى نــقل
مباريـات نادي الـشرطة الى خـارج العـراق معلال
قراره هذا على ضوء ما قرره االحتاد االسيوي و
ـنـتـخب الـوطني الدولي قـبل ايـام بـنـقل مـباريـات ا

زدوجة الى خارج البالد. في التصفيات ا
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ـبـاراة اياب دور الـ16 امام يفـيـد بـتحـديـد ملـعب 
وريتاني خـارج العراق خاطبنا االحتاد نواذيبو ا
الـعـربي بـأخـتـيـار مـلـعب فـرانـسـو حـريـري مـلـعـبا
لـلـمــبـاراة واالحـتــفـاظ بـحق الــنـادي بـالــلـعب عـلى
االراضي الـعــراقـيــة. واضــاف مـفــاحتـة الــعـربي
بأختيار اربيل بدال من كربالء جاءت على اساس
ـتطلبات ان احملافظة االخـيرة اثبتت تـوفيرها كل ا
الـــتي من شـــأنـــهــا ان تـــلـــغي اي مـــســـوغ لـــعــدم
ـبـاريـات الـتي تـقـام في االطـار الدولي استـقـبـال ا
ســيـمــا وان مــواجــهــة الــقـوة اجلــويــة و مــولــوديـة
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كشف نادي الشرطة الرياضي امس االثن عن
مـفــاحتـته لالحتــاد الـعـربـي لـكـرة الــقـدم الخــتـيـار
ـباراته ملـعب "فـرانسـو حـريري" لـيـكون مـسرحـا 
وريتاني في اياب دور الـ16 لكأس امام نواذيبو ا
مـحـمـد الـسـادس لألنـديـة الـعـربـيـة األبـطـال. وقال
أمـ ســر نـادي الــشـرطــة عالء بـحــر الـعــلـوم في
ـركز اخلبـري لنادي الـشرطة تصريـحات نقـلها ا
عــطــفــا عــلى كـــتــاب االحتــاد الــعــربي الــوارد في
الـسـابع من شـهـر تـشـرين الـثـاني اجلـاري الـذي

تـضم كـل مـجـمـوعـة  4مـنــتـخـبـات
ـــركــزين األول يـــتــأهـل صــاحـــبــا ا
والــــثـــاني من كـل مـــجـــمـــوعـــة إلى
األدوار اإلقــــصـــائــــيــــة (الـــدور ربع
النـهائي) ويتـأهل البـطل ووصيفه
ــركــز الـثــالث إلى دورة وصــاحب ا
ــبـيــة طـوكــيـو 2020 األلـعــاب األو
وفي حـال تـواجـد مـنـتـخب الـيـابان
بية) (مستضيف دورة األلعاب األو
راكز الـثالثة األولى فسيتم ضمن ا
ركـز الرابع أيـضا تأهـيل صـاحب ا

بياد. إلى األو
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بي يستعد خلوض بطولة اإلمارات الدولية نتخب األو ا

نتخب مدرب ا
العراقي كاتانيتش


