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الـنـهــائي بـوابـة الــعـبـور لـتــحـقـيق
شاركة  التي تسير بكل طموحات ا
يـز امام عـملـية االقتـراب من لقب
الـبـطــولـة األمل في إحـرازه عـبـر
درب التـعويل عـلى قدرات ا
الـتي اخـذ يفـصح عـنـها في
الـــفـــتـــرة األخـــيــرة بـــشـــكل
واضح كـمـا احلـال لالعـبـ
وحالـة التـكامل الـتي بلـغها
الـفـريق من خالل  الـتـعـامل
ـا مـوجود ـبـاريـات  مع ا
من الـالعـبــ كــمــا حـصل
مع قــطـر  الــنـتـيــجـة الـتي
خـالـفـت كل الـتـوقـعـات مـا
يـعــكس  احلــالــة الــفــنــيـة
التي عليها اليوم الالعب
 وكل يــــــكـــــمـل األخـــــر في
وضـع مـــــــــهـم ان يــــــــــدعم
بـنـتـائج مبـاريـات  بـطـولة
اخلــلـيج 24 الـتـي حتـظى
باهـتـمام  الـشارع الـعراقي
ـتابـعة الـكبـيرة  من حيث ا
أقــصى الــبـــلــد الى أقــصــاه
الــذي يـنـتـظـر الــعـودة بـلـقب
الـبطـولـة  خصـوصـا في هذه
ر األوقات  االستثنائية التي 
بـهـا الـبـلـد لـكـنه لم تـشـغـلـهم عن
ـبـاريـات الـتي مــهـمـة مـتـابــعـة ا
زادت  مـن الــــــرغــــــبــــــة فـي ظل
الــنــتــيــجــتــ االيــجــابــيــتـ
ــهـمــتـ  إمــام الـتــقـدم الى ا
الــنـصف الـنـهــائي  وبـعـدمـا
زادت ثـــقـــة الـــكل بـــجـــهـــود
الالعب وإمكانية تقد ما
لــديـهـم.وأضـاف مــتـوقع ان
يـــتـــصــــاعـــد الـــصـــراع في
اجملمـوعة الثـانية بـعد فوز
الــكـويت عـلى الــسـعـوديـة
بـثالثـة أهـداف لـواحد في
وقـت تــــعـــــادلـت عـــــمــــان
والـبـحـرين بـدون أهداف
واي فـريق ســنـواجه في
لقاء النـصف النهائي ال
يـــبــــدو ســـهال حتت أي
مــســـوغ لـــوقت الـــفــرق
األربـــعــــة مع خــــســـارة
الــسـعــوديــة بــنــتــيــجـة
ثـــقــيـــلــة تـــبــقى عـــمــان
والبحـرين بوضع مؤثر
كــمــا شــاهـدنــاهــمـا في
لــقــاءهـمــا الــذي اتـسم
بــالــقـوة لــكن ثــقـتــنـا
بالعـبـي مـنـتـخـبـنـا
في تـــخـــطي الــدور
ذكـور والوصول ا
خلــــوض نــــهـــائي
الــبـطـولــة بـفـضل
تطور اداء الفريق
وجــــــــــــــهــــــــــــــود
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ــطـلــوبــة عـلى وحــقق الـنــتــيـجــة ا
صـــــاحب األرض قـــــبل ان يـــــنــــهي
هـمـة األخرى عـلى أفضل مـا يرام ا
ويواصل السير باالجتاه الصحيح
 في ظل حتقـيق النتـائج االيجـابية
حـــيث مـــبـــاريـــات  الـــتـــصـــفـــيــات
ـــزدوجـــة وتــصـــدر مـــجـــمــوعـــته ا
ــرور من دون مــشــاكل بــجـــدارة وا
لــفـريق اخـذ يـتـطــور بـفـضل عـطـاء
عناصـره التي تـقدم  أفضل األدوار
ـدرب الـذي اسـتـمـر مع مـحـاوالت ا
يـدير األمـور كـمـا يجب بـفـضل قوة
شخـصيتـه ونظرته لالعـب عـندما
ـنــتـخب جنـح في تـعــزيـز العــبـ ا
قبل لقاء إيران بوجوه شابة  بدأت
 تـــأخــذ فـــرصـــتــهـــا بــعـــد وضــوح
ـهـمـة األمـور الـتـي  أخـذت  تـدعم ا

كما يجب.
وبـــهــــذه اخلــــســــارة فــــقـــد فــــريق
اإلمــارات الـصـدارة وتـراجـع ثـالـثـا
فـي تـــرتـــيـب اجملـــمـــوعــــة بـــفـــارق
األهــداف عن مــنــتــخب قــطــر الـذي
تــقــدم ثــانــيــا اثــر  حتــقـيـق  اكــبـر
نتيجة في البطولة عندما تمكن من
الـفــوز عـلى مـنـتـخب الـيـمن بـسـتـة
أهـداف دون رد مـا زاد من حـظوظه
في االنتقال للدور القادم  وسيلعب
يــوم غــد  إمــام األمـــارات ويــكــفــيه
الــتــعـــادل بــعــدمـــا جنح في زيــادة
حــــاصل األهــــداف عــــلى حــــســـاب
مــنـتــخب الــيــمن في الــلــقــاء الـذي
جرى مباشرة بعد مـباراة منتخبنا
واإلمــارات واســتــفــاد مـنـه كــثــيـرا
حيث كامل العالمات  واالهداف ما
ـتـوقع ان  سـيـخــدم مـهـمــة الـغــد ا
تـكـون صـعـبة عـلى الـفـريـقـ  إمام
حظوظ  قطر التي ستلعب بخياري
الفوز والتـعادل  مع  ظروف اللعب
الـتي تـقف إلى جـانبـهـا كـما يـظـهر
أفضل فنيا من اإلمارات لكن مع كل
ـكن ــتـلــكه الـفــريق  لــكن ال  مــا 
التكهن  بـالنتيـجة حتت أي مسوغ
كان ألنه ال يـوجـد فريق قـوي وأخر
ضــعـيف بـل تـبــقى األمـور مــنـقـادة
إلى من يـــلــعب ويــقـــدم  والــعــبــرة

بالنتيجة دوم.
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ويــقــول الــزمــيل كــاظم الــعــبــيــدي
فوزنا عـلى اإلمارات مثل حتول في
مــســار الـصــراع الـقــوي عــلى لـقب
نـتخب امام البـطولة عـندمـا يقف ا
ـــبـــاراة خــــطـــوة لــــلـــتــــوجه الـى ا
الــنـهـائـيـة واجــد مـهـمـا ان يـتـدارك

درب. ا
األخـطـاء الــتي رافـقت أداء الـشـوط
الـثـاني اخملـتـلف عن الـذي ظـهر به
الـالعــبــ خـالل الــشــوط االول من
اجل خوض لـقـاء النـصف النـهائي
بـروحـيـة الـفـوز مع انه امـام مـهـمة
مـنــاسـبـة غــدا مع مـنــتـخب الــيـمن
والـتي يـتـوجب خـوضه بـكل جـدية
رغم الـــوضع الـــفـــني الـــذي عــلـــيه
األشـقــاء لــكن ال امـان لــلــمـبــاريـات
هم عـليـنا ان نـفكر بـلقـاء النصف ا

w½U¦ « ◊uA «

وتــغـيــر احلـال في الــشـوط الــثـاني
بــعـدم ظــهـر فــريق اإلمـارات بــشـكل
مغايـر عن الشوط األول  وجنح في
ـنطـقة االنـتقـال لـلهـجـوم واللـعب 
مـنـتـخـبنـا سـعـيـا لتـشـكـيل خـطورة
بعدما تقـاربت خطوطه وبحال مهم
 بعـدما  لعب الـشوط األول مـتأخرا
في كل شيء عـندمـا بـدا مفـكـكا ولم
يتعامل مع الكرة كما يجب وكاد ان
يــتــلــقى  خــســارة عــالــيــة  قــبل ان
يـتـحـسن ادائه  في الـفتـرة الـثـانـية
وخـلق أكـثر مـن فرصـة لـكـنه  وكان
بحـاجة الى التـركيز  وفـرض نفسه
عــــــلى  األمـــــور
بــعـــدمـــا ظـــهــر
تـــراجع لـــيــاقــة
اكــثـــر من العب
والـــبطء بـــنـــقل
الكـرة  وتسريع
األمــــــور الــــــتي
كـادت ان تـمـنح
ـقابل لـلـفـريق ا
فـرصـة تـقلـيص
الـــــفــــارق عــــلى
األقل  مـا اجـبـر
العـــــــبــــــيـــــــنــــــا
للتراجع للدفاع
 واالعتماد على
ـرتـدة الـكـرات ا
ومـن خاللـــــهـــــا
حــــــصـل عــــــلى
ركـــــلــــــة جـــــزاء
أهــــدرهـــا عـــلي
عدنان كما فشل
مهـند علي في تـرجمـة أفضل فرص
ـنـتـخب بـعـدمـا انـفـرد  بـاحلـارس ا
الـذي تــمـكـن من الـتــصــدي  لـلــكـرة
ـبـاراة بـنـتـيـجـة الـشوط لـتـنـتـهـي ا
ـهم   في ان يـنـهي األول  مـحـقـقـا ا
ـهمـة الثـانيـة عـلى أفضل مـا يرام ا
وكمـا يقولـون اذا أردت شيئـا عليك
ان تـفـوز  الن غـيـر ذلك قـد يـعـرضك
لــصــعــوبــة  األمــور  الــتي مــهم ان
ــــدرب تــــنـــــتــــهـي كــــمـــــا أرادهــــا ا
ـنـتـخب عـلى والالعـبــ لـيـحـافظ ا
ــنــافـــســة عــلـى الــلــقب أمــالـه في ا
بـعــدمـا اخـضع األمـور بـشـكل جـيـد
والتـقدم خطـوة  لإلمام وكـذلك قيام
نح فرصة اللعب ألكثر من درب  ا
ـنــتـخب العب  ضـمـن تـشــكـيــلـيــة ا
ـتوقع ان يـشهـد تشـكيـلة مـختـلفة ا
تـمـامـا في لـقـاء الـيـمن الـتـي تـظـهر
فـيـهـا الفـوارق إمـام مـهمـة  يـحـتاج
فـيـهـا فـريـقـنـا الى نـقـطـة لـيـسـتـمـر
بـصـدارة اجملـموعـة  امـام مـواجـهة
الـثـانـي من اجملـمـوعـة األخـرى  في
مــواجـهــة اإلقـصــاء  الـتي ســتـكـون
ــؤديــة خلــوض مــبـاراة الــطـريـق ا
نـهـائي الـبـطـولـة التي يـظـهـر فـيـها
نـتخب  األوفـر حظـا في خوضـها ا
ــســـتــوى الـــذي قــدمه في فـي ظل ا
الــلـقــاءين خـصــوصـا األول عــنـدمـا
لـــعب بـــنــقـص عــدد من عـــنـــاصــره

الالعـبــ في مـواصــلـة الــسـيــطـرة
عــلى مـســار الـلــعب وتـقــد نـفـسه
بــــقــــوة ووضــــوح.وكــــاد الــــفــــريق
ـنـافس ان يـدرك الـتـعـادل من كـرة ا
ثـابتـة ردهـا احلارس مـحـمد مـرت
بقـبضة يـده   قبل ان تـنعدم بـعدها
فرص الفريق اإلماراتي الذي يشهد
تراجعا في اآلونة األخيرة كما ظهر
ــزدوجــة وكــان في الــتــصـــفــيــات ا
خــارج الــتــوقــعـــات في لــقــاء أمس
األول بعدما جنح من الفوز بثالثية

على اليمن.
ومهم ان يبـكر منتـخبنا بالـتسجيل
ــنـح لــنــفـــسه األريــحـــيــة وهــذا و

جــانب مـــهم إمــام مـــبــاراة احلــسم
واالنـتـقـال للـدور الـنـصف الـنـهائي
والـسيـطـرة عـلى صدارة اجملـمـوعة

األولى بجدارة واستحقاق.
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ـنتـخب من إنـهـاء الـشوط وتـمـكن ا
األول بـأريـحـيـة وثـقـة بـفضـل هدف
الـتـرجـيح لـعالء عـبـد الـزهـرة بـكرة
راسـيــة تـســلـمــهــا من عـلي عــدنـان
لـتـسـتـقـر في شـبـاك فـريق اإلمارات
الذي  فـشل في تشـكيل ايـة خطورة
تذكـر  وتهديـد  مرمى مـحمد حـميد
بــسـبب  تــراجع أداء األشــقـاء إمـام
ستوى الواضح الذي قدمه العبو ا
مــنــتـخــبــنــا بـعــدمــا قــدمـوا  األداء
طلوب  والـتمكن من حسم األمور ا
من الشـوط األولى ويكـرر سيـناريو
الــــلـــقــــاء األول من احلــــصـــة األول
ــنـافس بـعــدمــا تالعب بــالــفــريق ا
واستـطاع الالعـب من االسـتحواذ
عــلـى الــكــرة وتــبــادلـــهــا  والــلــعب
بخـطوط فاعـــــــــــلة   قـدمت شوطا
درب كـاتـانيش مـهمـا وكـمـا أراده ا
والن الـــــــــفـــــــــريـق لـم يـــــــــواجه أي
صعوبات في مهمة قادته لألفضلية
والـتــقـدم في الــنـتــيـجــة الـتـي تـعـد
شيء جــيــد في ان يــتــقـدم الــفــريق
بــشـــكل ســريـع فــارضــا ســـيــطــرته

وتفوقه.
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تـابع مـنـتـخـبـنـا الـوطـني انـطالقـته
الــقــويــة في بــطــولــة خـلــيــجي 24
اجلـــاريــة االن  بـــالـــدوحــة بـــقـــطــر
بــتـحـقــيق الـفـوز الـثــاني والـعالمـة
الـــكـــامـــلــــة في مـــبـــاراتـــيه  ضـــمن
اجملــمـوعـة األولى   بــعـد الـفـوز في
لـقـاء االفــتـتـاح عــلى قـطـر بــهـدفـ
لـواحـد لـيـتـأهل الى الـدور الـنصف
النهائي  اثر فوزه  أمس األول على
مـنـتخب اإلمـارات الـعـربيـة بـهـدف
دون رد ســــجـــلــــهــــمـــا كـل من عالء
عـبـاس عـنـدمـا  لـعب  الـكـرة بـشـكل
جـمــيل لــيـبــاغت احلــارس  مـحــمـد

الـشـامــسي بـعـد مـرور ست  دقـائق
عـلى بــدايـة الـلـقـاء قـبل ان يـضـيف
عالء عــبـــد الــزهــرة هـــدف تــعــزيــز
الــنــتــيــجـــة  والــتــرجــيح واحلــسم
بــضــربــة رأس  وضع الــكــرة  عــلى
نتخب  احلارس د 37ليرفع  ا
رصـيــده الى ســتــة نــقـاط حــاســمـا
مـوقف اجملـمـوعـة من حـيث الـنـقاط
واألهداف بغض الـنظر عن  نـتيجة
مــبـــاراته الــثــالــثـــة في اجملــمــوعــة
األولـى مع  مــنــتـخـب الـيــمن  الــتي
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ومـــهم جـــدا ان تـــأتي الـــنـــتـــيـــجــة
االيـــجــابـــيـــة االخــرى  ومـــتــابـــعــة
ــنـتــخب  جنـاحــاته في الـبــطـولـة ا
ـــذكـــورة  والـــتـــطــــلع لـــلـــقـــبـــهـــا ا
والـتــطــور  خالل الــفـتــرة األخــيـرة
لــيــضع قــدمـه في الــدور  الــنــصف
الــنــهـائـي بـثــقــة كــبــيـرة ويــواصل
مشواره  ويقتـرب الفريق  بقوة من
الـتـأهل لـلـمـبـاراة الـنـهـائـيـة بـعـدما
ظـهـر بــشـكل أفــضل طـيـلــة الـشـوط
األول وضــغط وهـز شــبـاك الــفـريق
نـافس مبـاشرة مـن كرة  تـسلـمها ا
عالء عـــبـــاس الــــذي لم يـــتـــردد من
تسديدها بشكل فـني جميل  ليتقدم
ـنــتـخب بــوقت مـهم  لــيـأثــر عـلى ا
شــكل الــلـــقــاء مــا  زاد من حــمــاس

ÊU e « ≠ WŠËb «

ـنتخب الـوطني سـعد ناطق عـمليـة جراحيـة في مستـشفى حـمد في العـاصمة الـقطريـة الدوحة أجري العب ا
باراة التي جرت اليوم بإطار بعد ان تعرض الى إصابة بليغة اثناء اشتراكه مع العب منتخب اإلمارات في ا
ـديـر االداري لـلمـنـتـخب باسل كـوركـيس ان الـطبـيب اخملـتص أكـد وجود ثالث بـطـولـة خـلـيجي 24 . وقال ا
كسور في انف الالعب مع وجود جرح في الـلثة والشفة العليا لالعب.وأضاف ان الدكتور طلب منح الالعب
ـدرب كاتـانـيتش إمـكـانيـة اضافـة العب جـديد وفق راحة قـصـيرة مـبـينـا ان اجلهـاز االداري سـينـاقش مع ا
ـعـايـنـة الـعـمـلـيـة التـخـاذ الـقـرار األخـيـر ـقـبل مـوعـدا  الـلـوائح.وأشـار إلى ان الـدكـتـور حـدد يـوم اخلـمـيس ا
بـاستراحة الالعب .وتواجدت بعـثة منتخبـنا الوطني في مستشـفى حمد برفقة الالعب سـعد ناطق لالطمئنان

نتخب من اجل الراحة على حالته وقد غادر بعد ساعات قليلة الى مقر إقامة ا
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أعلن االحتاد اخلـليجي لـكرة القدم
استضافة مـدينة البصـرة العراقية
النـسـخة اخلـامـسة والـعـشرين من
كـــأس اخلــــلــــيـج في كــــرة الــــقـــدم

"خليجي 25.
وكـــــتب االحتــــاد اخلــــلـــــيــــجي في
تــغـريــدة عـلى حــســابه في تـويــتـر
"بــإجــمــاع جــمــيع أعــضــاء احتــاد
كأس اخلـلـيج البـصـرة تسـتـضيف
النسخة رقم 25 من كأس اخلليج".
وقـــــال االمـــــ الـــــعــــــام لالحتـــــاد
اخلــلــيــجـي جــاسم الــرمــيــحي في
مــؤتــمــر صــحــافي عــقب اجــتــمـاع
رؤســاء االحتـاد في الــدوحــة الـتي
تــســتــضــيف الــنــســخــة الــرابــعــة
والعشـرين حتى الـثامن من الـشهر
احلــالي " مــبــدئــيــا قــبــول طــلب
وملف الـعراق السـتـضافـة خلـيجي

25 في عام 2021.
ــعــايــيـر واضــاف "ســوف نــرسل ا
ـلف االســتــضــافـة الى اخلــاصــة 
جــمـيع االحتــادات خالل االســبـوع
ــتــعـارف ــعــايـيــر ا الــقــادم وهي ا
عـــــلــــيـــــهـــــا من مـالعب وفـــــنــــادق
ومــواصـالت واالمن ونــعـــتــقــد ان
العراق من حقه استضافة البطولة

التي لم ينظمها منذ 40 عاما".
وتابع "مـعـاييـر االستـضافـة سوف
تــتــضـمـن ايـضــا اجلــدول الــزمـني
ـلــفـات رسـمـيـا وايـضـا لـوصـول ا
ــوعـد الـنــهـائي الخــتـيــار الـدولـة ا

نظمة وايضا الدولة البديلة". ا
واسـتـطـرد الــرمـيـحي قـائال "كـانت
هناك مـوافقة من جـميع االحتادات
عـــلى طـــلب الـــعــراق اســـتــضـــافــة
خلـيجي 25 ومن وجهـة نـظري ان

ـــلك من 70 الى % 80 الـــعــراق 
من معايير االستضافة".

من جانبه قال عبد اخلالق مسعود
رئـيس االحتـاد الــعـراقي "حـصـلـنـا
على موافقة مبدئية على استضافة
خـلــيـجي 25 في مـديــنـة الــبـصـرة

نتخبات الثمانية". شاركة ا و
واضاف "اعتبر االستضافة اجنازا
للـكرة الـعراقـية والـشعب الـعراقي
وان شاء الـله سـوف نلـبي مـعايـير
وشروط االستـضافة ولـدينا تـعهد

حكومي بذلك".
ـــؤتــمــر الـــعــام لــكــأس وانــعــقــد ا
اخلـلـيج بـرئــاسـة الـشـيخ حـمـد بن

خلـيـفـة بن احمـد ال ثـاني رئيس
االحتـادين الـقـطـري واخلـليـجي
وحضـور الشـيخ احـمد الـيوسف
رئــيس االحتـاد الــكــويـتي وعــبـد
اخلـالق مـســعـود رئـيس االحتـاد
العـراقي وسـالم الوهـيـبي رئيس
االحتــــاد الـــــعــــمـــــاني وحـــــسن
بــاشــنــفــر نــائب رئــيـس االحتـاد
الـــيـــمـــني فـــيــمـــا غـــاب رؤســاء
احتـادات الــسـعــوديـة واالمـارات
والــبـحـرين واقــتـصــر الـتــمـثـيل
على امناء السر االماراتي محمد
هـزام والبـحـرينـي ابراهـيم سـعد
البـوعـينـ والـسعـودي ابـراهيم

سليمان القاسم.
ـــوقع الـــرســــمي لالحتـــاد وذكــــر ا
الــعـراقي في بــيـان مــقـتـضـب بـعـد
االنــــتـــهـــاء من اجـــتـــمـــاع رؤســـاء
االحتادات اخلـليجـية "خـليجي 25

في البصرة".
وقــدم وفـد االحتــاد الــعـراقي خالل
االجـتـمـاع مـلف اسـتـضـافـة مـديـنة
البصـرة جنوب البـالد التي تعيش
غليانا بسبب اسـتمرار التظاهرات

واالحتجاجات الشعبية هناك.
وقدم االحتـاد العراقي فـي أكثر من
مرة طـلبـا السـتضـافة بـطولـة كاس
اخلــلــيج مــنــذ عـام 2013 عــنــدمـا
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ـسـتواه منح مـنـتـخبـنـا الـوطني جلـمـاهـيره كـل االمان واالطـمـئـنان 
الذي تصاعد ادائه بـعد كل مباراة من مـباريات بطـولة كاس اخلليج
بنـسخـتهـا الـرابعـة والعـشـرين والتي جتـري مبـارياتـهـا حالـيا بـدولة

قطر..
ــعـلــوم ان كــاتــانــيــتش وظف كل االنــتــقــادات  والــضــغـوط الــتي وا
تعـرضهـا خصوصـا في الفـترة الـسابـقة لـيمـنح العـراقيـ منـتخـبنا
ــتص زخم مــطــمـئــنــا يــأتي بــالــفــوز واحلــسم في الــشــوط االول و
درب الـسـلـوفـيني دخل نـتـخـبـات التي يـقـابـلـها  خـصـوصـا وان ا ا
بطـولة اخلـليج دون االضـواء التي تـمنـحه االفضـليـة بالـغيابـات التي
ـبــاراة االولى الــتي خــاضـهــا ضـد قــطــر  والـتي عـانـى مـنــهـا فـي ا
باراة من استثمر نـقاطها ليـكون منتخبـنا قد  كسب  كل مـعطيات ا
ـبـاراة خالل الـنـجـوم اجلــدد الـذين قـدمـهـم كـاتـانـيـتـش خالل تـلك ا
ـبــاراة  بـكل وبـزوغ جنــومـيـة مــحـمــد قـاسم  الــذي كـان جنم تــلك ا
نتخب العراقي  مقدما اوراق االفضلية  التي قدمها  والتي لعـبها ا
باراة رشح الذي تـزايدت حظوظه  عـبر ا اعتماده كـنجم البطـولة وا
ــبـاراة الــثـانـيــة الـتي لــعـبــهـا امـام االولى لـتــتـضــاعف مع احـداث ا
االمارات  الذي يخوض فتـرة صعبة  في  اآلونة االخـيرة عبر تبادل
ـسـيــرتـهم الــكـرويـة بــظـهــور اسـمـاء شــابـة  وبــقـاء بـعض االجـيــال 
ـرون بظـروف صعـبة السـيما الالعبـ من عنـاصر اخلبـرة  الذين 
ونديال زدوجة   من خالل نتائجهم الغيـر مستقرة في التصـفيات ا
قـطر 2022 واال االسـيـويـة الـتي سـتـجـري في الـصـ عـام 2023
ـنـتـخب الـفـيـتـنـامي ـفــاجـئـة امـام ا خـصـوصـا من خالل خـسـارته ا

تطور. ا
نتخب االماراتي نعود ألحداث مباراتنا التي خاضها جنومنا ضد ا
بـاراة بدون ايـة طمـوحات برغم حتـقيـقه لفـوز مقنع في الذي دخل ا
ـستوى مبـاراته االولى امام الـيمن  وبـثالثيـة نظـيفـة لكـنه لم يظـهر 
باراة من اية هجمة لذلك نتخب الطامح الذي يبغي له ان يـحسم ا ا
بدا ان احلارس البديل محمد حـميد  كان في نزهة في اغلب دقائق
باراة حتى الهجمـات التي تسنت للمـنتخب االماراتي لم تكن بتلك ا
ــنـتـخـب الـذي بـدا مــتـأثــرا كـثــيـرا بـدورة اخلـطــورة  حـتى النــظـلم ا
ـنتـخب وغـياب اسـماء االجيـال وضخ الدمـاء الـشابـة  في صـفوف ا
نتخب الذي يـهد الرقم الصعب مؤثرة  كان لهـا ثقلها في صفـوف ا

نتخبات اخلليجية .. في مصاف ا
ـدرب كـاتـانيـتش في ضخ مـنـتـخب اخر مـغـايـر  في احداث واتقن ا
ا حدا باحملـلل لـترك العـديد من عالمات االسـتفهام بـاراة  تلك ا
درب  مبـاراته  لـكن االجابـة علـيها نتـيجـة اخلطـة التي خـاض بهـا ا
بعد نـهاية الـشوط االول كـانت مقنـعة فـالبطـولة تعـد مرحـلة جتريـبية
درب في هذا االجتاه لعشرات االسماء الـشابة  واحسن توظيـفها ا
ه ألسـمـاء  شـابـة كـان لـهـا الـفـضل في مـنح االمـان من خالل تـقـد
ـبـاراة االولى او عـبـر دقائق جلمـاهـيـر الـكـرة الـعراقـيـة  سـواء في ا
الحظـات والهـوامش التي كان باراة الـثانيـة  خصـوصا وان كل ا ا
ـرمى او الـثـغرات نـتـخب يـعاني مـنـهـا سواء فـي  مركـز حـراسة ا ا
درب  فلم يعد كن ان تبرز من خط الدفاع عاجلها وبإتقان ا التي 
ـكن ان ـنـتـخب يـشـكـل مؤشـرا  ـراكـز اخلـاصـة با اي مـركـز من ا
تـابـع  لـكن تـبقى الـتـساؤالت ـتـذبذبـة في صـفـوف ا يزرع الـثـقة ا
ـبرر بعد نـتخب من خالل تراجـعه غير ا مرهونة بـجزئيـات  اداها ا
تـسـجــيـله لـهــدف الـتـقـدم االول فـي مـبـاراتـنــا ضـد االمـارات مع ان
ـنـتخب االخـيـر لم يـحسـنـوا اتمـام واجـباتـهم ولم يـكن بذلك العبي ا
كـنه من الـتـقدم لـذلك بـدا الـتراجـع غيـؤر مـبرر في نـتـخب الـذي  ا
ـطلـوبة ـنتـخب اخلـليـجي بـالتـقدم ألحـداث الـثغـرات ا اغراء العـبي ا
فحـتى  هـنالك دقـائق اخـرى قد تـنـاهز نـهـاية الـشوط الـثـاني  والتي
منحت لالعبي االمارات بعض الثقـة في احداث خطورة غابت تماما
سواء بأسـباب شتى من خالل  الـتسـرع والتركـيز  الذي غـاب تمام
نـتـخب ـدرب  الـهـولنـدي االصـل   بـرغم الـتـبـديالت الـتي اجـراهـا ا

االمارات ..
ــدرب كـاتــانـيــتش اخــراجه لـهــذه اجملـمــوعـة من الالعــبـ أحـسن ا
ـمـيـزين وحـتـمـا سـتــسـخن مـحـطـات الـبـطـولـة مع ا
ـنتـخب لوضع قدم بـاريات وضـمان ا توالي ا
في الـدور نـصف الــنـهـائي وتــبـقى خـيـارات
ـدرب مـتـاحـة في ان تــكـون هـذه الـبـطـولـة ا
عــراقـــيــة بـــالــكـــامل إلســعـــاد اجلــمـــاهــيــر

تعطشة للفوز.. ا
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ـنـتـخب ثـمّـن سـريـتـشـكــو كـاتـانـيـتـش مـدرب ا
ــهم الــذي حــقــقه اول أمس الــعــراقـي الــفــوز ا
اجلمعة عـلى منتخب اإلمارات 0-2 في اجلولة
الـثانـيـة من دور اجملـموعـات لـبـطولـة خـلـيجي
ؤتمر الـصحفي بعد 24. وأكد كاتانيـتش في ا
ــبـاراة أنه رغم حتــقــيق االنـتــصـار الــثـاني ا

لكنه لم يقتنع باألداء.
ا ـمكـن أن نكـون بـحـال أفـضل  وتـابع: "من ا
ظـهـرنـا عـلـيه كل األمـور بـحـاجـة إلى الـنـقاش
قـبلـة لنـقدم بـاراة ا وسنـركز عـلى أدائنـا في ا

أداء أحسن".
وأوضـح: "هــنـــاك نـــقص واضح فـي الــلـــيـــاقــة
البدنية وقد يـكون توقف الدوري السبب وراء
ذلك وكذلك مشاركـة العبي الشرطـة مع فريقهم
ـهم أن الـفـريق فـاز (في الـبـطـولــة الـعـربـيـة) ا
باراة وضمنا التأهل وصنع الفرص وكسبنا ا

لنصف النهائي".
واسـترسل: "سـأواصل مـنح دور أكـبـر لالعـب
الـــشــــبـــاب أمــــام الـــيــــمن ألن الــــفـــريـق تـــأهل
وسـنـحـاول إراحـة أغـلب الالعـبـ األسـاسـي
لتجهيز الفريق لنصف النهائي بشكل جيد".
وأردف: "أحــتـــرم الـــفــريـق الــيـــمـــني وجـــمــيع
نتخـبات لكن علـينا أن نتـعامل مع منـتخبنا ا

قبلة". ونخطط للمباريات ا
وبـيّن: "العـبـونـا بـحـاجـة إلى ضـبط مـشاعـرهم
بعد الـفوز على قـطر وقبـلها عـلى إيران وهناك
ضــغـط من الـــشــارع الـــعـــراقي الـــذي يــطـــالب
ــزيــد من الــعــطــاء لـكـن الالعــبـ الـالعـبــ 

بالعموم بحاجة إلى راحة".
ـتــلـكـون وعن مــنـتـخـب اإلمـارات قـال: "إنــهم 
فريـقا شـبابـا لكـنهم يـحتـاجون لـلوقت ومـزيد

باريات وسيكون مستقلبهم أفضل". من ا
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صوت االحتاد
اخلليجي

باإلجماع على
منح احلق
بدئي ا
للبصرة
بتضييف
اخلليج

 سريتشكو
كاتانيتش مدرب
نتخب الوطني ا

خـــلــيـــجي 24 بـــفـــوزه مــســـاء اول أمس
اجلـمعـة عـلى مـنـتخب اإلمـارات بـهـدف

دون رد.
ــنــتـخب الــعـراقي وقــال جالل إن تـأهل ا
ا قدمه لنصف النـهائي جاء باستـحقاق 
ــيـــز وحتـــقـــيق الـــفــوز عـــلى مـن أداء 

نافس األصعب قطر واإلمارات. ا
وأشـار إلى أن الــفـريق اإلمــاراتي لم يـكن
ــبـاراة ــرة ودخل ا مــنــافــسًــا ســهــلًــا بــا
بطـموح الـنقـاط الثالث لـيتـجنب الـدخول
في عـنق الزجـاجـة وحصـر تـأهله بـالـفوز
ــضـيـف لـكن ــنــتـخـب الـقــطــري ا عــلى ا
العـبـيـنا اسـتـغـلـوا الـفـرص الـتي أتـيحت
ـبــاراة وأمــنــوا الــنــتــيـجــة من لــهم فـي ا

الشوط األول.
ـنـتـخب يـركـز عـلى حـصـد وأوضح ا
ه هدية للشعب العراقي اللقب لتقد
الــذي يـعــاني في الــفـتــرة احلـالــيـة
ويـحـتـاج لـتـضـمـيـد جراحـه وكأس

اخلليج فرصة إلسعاده.
ــــــنــــــتـــــخـب الـــــعــــــراقي وواصل ا
انتـصاراتـه في خلـيجي 24 وحقق
فــوزه الـثــاني (0-2) عــلى حــسـاب
اإلمـــــارات بـــــعــــدمـــــا فـــــاز عـــــلى
ستضيف قطر (1-2) في افتتاح ا

البطولة.
ـنـتـخب الـعـراقي رصـيده ورفع ا
إلى 6 نـــــــقــاط لـيـحــسم تـأهـله
إلى نصف نهائي الـبطولة التي
تسـتـضــــــــيـفـها الـدوحـة حتى
8 ديسمبر/ كانون األول

قبل. ا
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ـنتخب العراقي جالل أكد حارس مرمى ا
حـــــسـن أن الـــــعــــراق
حــــسم الــــتــــأهل
إلـى نــــــــــصـف
الـــــــنــــــهـــــــائي
لــــــبـــــطــــــولـــــة

حارس مرمى
نتخب ا
العراقي
جالل حسن

تـقـدم بـطــلب اسـتـضـافـة الـنـسـخـة
احلــاديـة والــعــشــرين الـتـي ذهـبت
الى البحريـن بسبب عدم اسـتكمال
ـناسبة نشآت والـبنى التـحتية ا ا

ثل هذه االستضافة.
وذكـر مـسـعـود قـبل بـدء االجـتـمـاع
ـلف "تــلـقــيت تــأكـيــدات مــسـانــدة 
العـراق في استـضافـة خلـيجي 25
مـن قـــبل االحتـــادين الـــبـــحـــريـــني
والـــــســـــعـــــودي وكـــــذلك االحتـــــاد

اإلماراتي".
واضـاف مـسـعـود "مـوعـد خـلـيـجي
 25هـــو شــهـــر كــانـــون االول عــام
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