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بـتـوليـفـة  من الالعـب الـشـباب
واخلـبــرة  وتـشــكـيــلـة مــدعـومـة
بالعـبـ مـهـمـ ومـهـاريـن بـعد
الـــظــهـــور اجلـــيــد لـــلـــعــنـــاصــر
ـضـيف وقـادرين عـلى جتـاوز  ا
ــطـلــوبـة لــتــحـقــيق الـنــتـيــجـة ا
وجتـاوز   خـيـبة فـشل الـنـسـخة

األخــــــــــيـــــــــرة
ـكان بـنـفس ا
ـــــتـــــوقع ان ا
يـــحــــقق فــــيه
الـفريق األداء
ـــســــتـــوى وا
والـــنــتـــيـــجــة
في ظل حــالـة
االســــتــــقـــرار
الــــــــــكــــــــــروي
لـــلـــمـــنــتـــخب
ولــــــــــفــــــــــريق

الشرطة.
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والن اجلــويـة
ــــــــــــتـــــــــــلـك
مــــــقــــــومــــــات
اللعب  ولديه
أســـــــلـــــــحـــــــة
هــــجــــومــــيــــة
جـــيــدة حــيث
حــــــــــمــــــــــادي
ن حس وأ
ـتـلك دفاع و
مـــــتــــــمـــــاسك
ووســـــــــــــــــــــط
مــهـاري  ومع
كل الذي عليه
اجلـويـة لـكـنه
سـيـكـون إمام
مــهـــمــة غـــيــر
ســـــهـــــله  الن
فـــــــــــــــــــــــــريــق
ـــــولـــــوديــــة ا

ـرور  من ـتـلك فــرصـة ا الــذي 
خـالل االســـتــــفــــادة مـن ظـــروف
الــلــعـب   وبــعــد جتــاوز مــهــمــة
الذهـاب بشكل مـقبـول ومهم  ما
وضــعه فـي ظـروف لــعب تــصب
ــصــلــحـتـه  وهــو مـا  يــعــلم به
جهاز اجلوية  والالعب في ان
ـســؤولـيـة يـكــونـوا عـلى  قــدر ا
وقــــلب كـل الـــتــــوقــــعـــات  وسط

مـســؤولـيــة مـخــتـلـفــة والبـد من
ــرور مـن هــدا الـــدور  وكــســر ا
ـالعب اجلـــــزائـــــريــــة عـــــقــــدة ا
ـــكن الـــتــأخـــر مـــرة أخــرى وال
فيهـا  بعدما اخـتلف الفريق من
حــــــيـث مــــــوجـــــود الـالعــــــبـــــ
ـن يــــلــــعــــبـــون خــــصــــوصــــا 
لـلـمـنـتـخب  بـعـدمـا ظهـر كل من
مـحمـد قـاسم بشـكل جـيد االسم
ـــتـــألق  بـــقـــطـــر إضـــافـــة الى ا
شـريف عـبـد الـكـاظم  وإبـراهـيم
ــــــدافع بــــــايش   وقــــــبـــــلــــــهم ا
احـــمــدابـــراهــيم  ووجـــود هــده
اجملـموعـة من الالعـبـ سيـعزز
مـن قــــــوة الــــــفـــــريـق ودوره في
واجهة  العـب يلعبون حسم ا
للمنتخب ثم يـلتحقون باجلوية
شيء مــهـــمــة وألنــهم يــقــدمــون
مـسـتــويـات عـلـيــة  رغم الـفـتـرة
الــقــصــيـرة الــتي لــعــبـوا فــيــهـا
لـــلــمــنــتــخب مـــا يــدفــعــهم  الى
تقد ما لديهم مع فريقهم امام
مـهمـة ليـست سـهلـة والتـقدم به
ــــقـــــبل وهـــــو مــــا الى الـــــدور ا
مطلـوب من الالعب فـي أهمية
حتقيق   دلك في مـباراة  تشكل
تهديدا للجوية   وجهازه الفني
يـعلم بـدلك والن الـفريق مـطالب
لــتــأكــيــد قــوته كــبــطل لـالحتـاد
األســيـوي ثالث مـرات مـتـتـالـيـة
واحـد أقـطــاب الـكـرة الــعـراقـيـة
وسيكـون إمام مهـمة الدفاع عن
ســمـــعــته والـــكــرة  الـــعــراقـــيــة
ومطالـب في ان يقف الى جانب
الـــغـــر الــشـــرطـــة الـــذي قــطع
قـبل بعد بطـاقة التأهـل للدور ا
مـهمـة سـهله تـخـتلف عن سـفرة
اجلــويـة الــقـلــقـة  واحلـذرة  في
تـلكه من كل األشـياء لـكن  مـا 
ــكــنه ان مـــجــمــوعـــة العــبـــ 
يفرض نـفسه  كطرف سـيحضر
لـلعب بـقوة وبـشـعار الـفوز  من
خالل جـــهـــود عــنـــاصـــره الــتي
ـنـتـخب سـيـلـتحـق بـهـا العـبو ا
الــوطـــنـي  بـــعــد االنـــتـــهـــاء من
بــطــولـة خــلــيـجي 24 وأهــمــيـة
تـبقية حل استغالل الـفترة  ا
ـهــمـة  الـتي يــتـرقـبـاه خـوض ا
أنــصـــار الــفـــريق واألمل في ان
يتخـطاها الفـريق الذي يحضى

ذكـورة عندما تخطى البطولة ا
ــيــة الــكـــويــتي وتــصــدر الـــســا
الـدوري احملـلي قـبل ان يـتـوقف
ثم لعب  اللقـاء األول في بطولة
ــلك الـــســـادس في الــدور 16  ا
ويـنـتـظر ان يـلـعب لـقـاء احلسم
وسط  اســتــعــدادات  مــرتــبــكــة
ـشـكـلة بـسـبب تـوقـف الـدوري ا
الـــتي تــــواجه جــــمـــيـع الـــفـــرق
والــتــحــاق خــمــسـة العــبــ مع
ـنتـخب إضـافة الى   اإلصـابة ا
الــتي يـــعــاني مــنــهــا الالعــبــ
عـلي حـصني وكـرار نـبـيل  احد
ــــهـــمـــة الـــتي يـــعـــول األوراق ا
ـدرب أيـوب اوديـشـيـو عـلـيـهـا ا
الذي يجد نفسه  إمام لقاء أكثر
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ضيف  وتدارك ومهم  تخـطي ا
األمور بـشكل أفـضل وما حصل
ــاضـيــة عـنــدمـا ـشــاركـة ا في ا
خـرج من قبل  احتـاد الـعاصـمة
وسط ظــروف الـــلــعـب  وضــغط
ـتـوقـع ان  تـبـرز الـتــشـجـيـع   ا
ـــشـــكـــلــــة  الســـتـــفـــزاز نـــفـس ا
ــطــالــبــ بــخــوض الالعــبــ ا
الــــلــــقــــاء حتت أي ظــــرف كــــان
وألنهم إمـام فرصة  كـبيرة   في
ــصـلـحــته ولـــــكـونه حـســمـهـا 
ـهـمـة في اجلـزائر احـد الـفـرق ا
كــمـا ظــهــر في اربــيـل  وكـاد ان
يـطيح بـاجلـوية ويـعـود بفـوائد
الـلـقـاء الـذي يجـده مـنـاسـبا في
الـلـقـاء احلـاسم  الـذي  سـيـقـود
أي منهما الى  الـــــــــدور األهم
وألنه ســـيـــلـــعب بـــدعم عـــامــلي
األرض واجلمـهور  والنه يـعول
كثيرا على عـناصره التي لعبت
بـــشـــكل واضح  الـــقـــادرة عـــلى
ـا تـمـتلـكه من تـقـلـيص الـفـارق 
مــــهــــارات ووجـــــود الالعــــبــــ

. احملترف
ـولــوديـة   بـاخــتـصــار شـديــد ا
فـريق قـوي وصـعب وقـد يـخـلق
ـــطــالب ـــشــاكـل  لــلــجـــويــة  ا ا
بــتـخــطي أشـيــاء مــهـمــة والـكل
يـدرك طـبــيـعـة الـلــقـاء وخـوضه
بـــحـــمــــاس  وأســـاســـا يـــنـــظـــر
لــلــجــويــة فــريــقــا صــعــبــا والن
الالعـــبــ يــدركــون ان عـــلــيــهم
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يـواصل فريق
الـقـوة  اجلـوية
اســـــــتــــــعــــــداداته
خلوض مـباراته  الـفاصـلة إمام
مولودية  اجلزائر في الدور 16
لـك محمد السادس من بطولة ا
 التي ستقـام في السادس عشر
من الشـهر احلـالي  في اجلزائر
وبـانــتـظــار الـفــريق الــثـامن من
باراة  إلكمال يترشح من هده ا
عــقــد الـــفــرق الــثــمـــانــيــة الــتي
ســتـــلــعب بــدور الــثــمــانــيــة في
مـــهــمـــة مــحـــفــوفـــة بــاخملـــاطــر
لـلـجـويـة   الـسـاعي لـلـفـوز بـهـا
من اجل مـــواصــلــة الـــبــقــاء في
الـبـطـولـة ألبـعـد نـقـطـة ولـغرض
االنـتـقــال لـدور الـثـمــانـيـة الـذي
ســـيــقـــربه كــثـــيــرا من حتـــقــيق
طــــمــــوحــــاتـه في الـــــبــــطــــولــــة
واحلـــصـــول عـــلـى جـــائـــزتـــهـــا
ـغـرية  الـبالـغـة سبـعـة مالي ا
دوالر   بـــعــدمـــا  انـــتــهى لـــقــاء
ــــلــــعب اإليــــاب الــــذي جــــرى 
فــرانــســـو حــريــري بـــالــتــعــادل
الـسـلـبي مـا وضع الـفـريـق إمام
مـهـمـة صـعـبـة   كـانت ان تـكون
بـوضـع مـخــتــلف لــو تـمــكن من
طـلـوبة  في حتـقـيق النـتـيجـة ا
باراة ملعـبه قبل ان  يـخوض ا
الـثــاني بـخــوف رغم مـجــمـوعـة
الالعـب الـتي سـتمـثـله  بيـنهم
نتخب الوطني عدد من العبي ا
 حـيث احـمـدابـراهـيم وإبـراهيم
بــايش ومـحــمـد قــاسم وشـريف
عبد الكاظم وميثم جبار إضافة
ـن حـــــــــــســـــــــــ   ومـن الـى  أ
استـمر يلـعب للفـريق  ألكثر من
مــوسم حــيث الــهــداف حــمـادي
احـمـد وكان لـهم دورا مـهـما في
حتــــقـــيق االجنـــازات احملـــلـــيـــة
واألسـيـويـة آدا  مـا اســتـثـنـيـنـا
ــوسـم األخــيــر عـــنــدمــا خــرج ا
الــــفــــريق خــــالي الــــوفـــاض في
درب درس كبـيـر دفع اإلدارة وا
في  إجـــراء بــعض الــتـــغــيــرات
بــــ الالعــــبـــــ  في انــــتــــداب
آخـرين  شبـاب لتـعـزيز صـفوف
الــفـريق الــذي انـطـلـق بـقـوة في
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دينة حمد الطبية بعد اجرى النـجم الكروي السابق حسن فرحان عملية قسطرة في القلب 
ـشـفى وزار فـرحـان رئـيس وفـد تـعـرضه الى وعـكـة صـحـيـة خـطـيـرة الـزمـته الـدخـول الى ا
مـنتـخبـنا الـوطـني على االسـدي وعبـد اخلالق مـسعـود والـعديـد من الشـخصـيات الـرياضـية
تـواجدة في الـدوحة مـنهم احـمد عـباس وكـر صدام واسـعد الزم وجنم االوسي وصـباح ا
قاسم وعـدنان درجال واخرين والكثير من الزمالء ووفد احتاد الصحافة الرياضية واالعالم
ـوفـد احتـاد الصـحـافـة الـريـاضيـة: ان زيـارة الـريـاضيـ واهـتـمـامهم ـرئي وقـال فرحـان  ا
ومـتابـعتـهم اليـوميـة حلـالتي الـصحـية خـففت الـكثـيـر من االلم في الغـربة   واتـقدم بـالشـكر
جلمـيع من زارنـي واعذر من تـخـلف بـسـبب االرتـبـاطـات في خـلـيجي 24 ومـتـمـنـيـا لألسود

الرافدين خلطف لقب البطولة والعودة به الى بغداد.
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اسدل الستار على اخر مباريات
دوري اجملـمـوعـات وبـلـغت اربع
منـتخبـات الدور نصف الـنهائي
في حــ غـادرت الــبــقـيــة اروقـة
البطولة احلـالية من خليجي 24
في الـدوحـة مكـتـفيـة بـهذا الـقدر
ــشـــاركــة وفي حـــقــائب كل من ا
مــنــهـــا مــلــيــون دوالر خــصــصه
احتـــاد كـــأس اخلـــلـــيج لـــلـــفــرق
نضـوية في مسابـقته وستنال ا
تقدمة جوائز مغرية من الفرق ا
ب 11 مـليـون دوالر  رصـدها

للنسخة احلالية .
جوائز فردية تشمل افضل العب
ــــثــــالي والــــهـــداف والـــفــــريق ا

وافــــضل حــــارس ســــتــــوزع في
ــــطـــــاف وتــــخــــضع نـــــهــــايــــة ا
ـبـاريـات لـرصـد جلـان مـشـكـلـة ا
لـــــهــــذا الــــغــــرض مـن فــــنــــيــــ
واحـصـائــيـ ومـهـتــمـ تـكـتب
مـالحــظــاتــهــا بــعــنــايــة وحتــدد
االبرز لنيل تـلك االلقاب مع اخر
لــقـاءات خــلـيـجي  24 عـلى وفق
مـعــايــيــر اوضــحــتــهــا لــلــوفـود
ــــــشـــــــاركـــــــة حــــــال انـــــــطالق ا

نافسات . ا
œuÝô« `Oýdð

اعـــلن عـــدد من الـــشـــخــصـــيــات
الــريـاضــيـة واالعالمــيـة وجنـوم
الــكـرة اخلــلـيــجـيــة عن تــرشـيح
ـــبــاراة مـــنـــتــخـــبـــنــا لـــبـــلــوغ ا
الـــنـــهـــائـــيـــة والـــتــأهـل خلـــتــام

الـبطـولة عـلى ضوء االمـكانـيات
ــسـتــوى اجلــيـد في الــفـنــيــة وا
الـلـقاءات الـسـابـقة وتـوقـعوا ان
يـكـون طـرف اللـقـاء الـنـهائي مع
اســـــود الــــرافــــديـن الــــعـــــنــــابي
القطري او االزرق الـكويتي قبل
مـوقـعتـي امس في الـدور نصف

النهائي .
واكــد الالعـب الــدولي الـــســابق
واحملــلل الـفــني في قــنـوات بـ
ســبــورتس الــقــطــريــة الــكــابــ
فــــيــــصل الــــدخــــيـل انه اعــــجب
بـــالــفـــريق الـــعــراقي الـــذي قــدم
مـسـتـويـات ثـابـثـة في الـبـطـولـة
احلـــالــيـــة والــبـــدايــة كـــانت مع
تــغـلــبه عـلى اصــحـاب الـدار في
الــلـــقـــاء االفــتـــتـــاحي بالعـــبــ

ـــــدرب شــــــبــــــاب مــــــنــــــحــــــهـم ا
السـلوفـيني كـاتانـيتش الـفرصة
لـلـتـجريب نـتـيـجة ارهـاق مـعظم
تــشــكـيــلــته من العــبي الــشــرطـة
نـتخب الدور الـثاني قبل وبلغ ا
مــبـــاراته الــثــالــثــة وهــذا يــؤكــد
القــــاة اســــتـــــعــــداده الــــكــــامـل 
مـنــافـسـيه وحتــقـيق مـا يــصـبـو

اليه .
ورشح الـدخـيل الفـريق الـقـطري
اواالزرق الـــكـــويـــتـي لـــلـــعب في
نـهـائي الــبـطـولـة احلــالـيـة امـام
ـــنـــتــخـب الـــعـــراقي شـــريـــطــة ا
ــهم لـهـمـا امس جتــاوز الـلـقـاء ا
في اجلــولــة الــثــالــثــة من دوري
اجملــــــــمــــــــوعــــــــات بـــــــ االزرق
والـبـحـرين ولـقـاء الـعـنـابي امام

االبيض االماراتي .
واعـــــلـن الــــدكـــــتـــــور ابــــراهـــــيم
االنـــــصـــــاري عـــــضـــــو االحتــــاد
الــكــويــتي لـكــرة الــقــدم وعــضـو
ـــكـــتب الـــتـــنـــفـــيـــذي لـالحتــاد ا
اخلـلـيـجي ان مـسـتـويـات الـفرق
ـــشــــاركـــة كـــانت مــــتـــوســـطـــة ا
نتخب العراقي ستوى وكان ا ا
هو االكـثر استـقرارا بيـنها فـنيا
ومهـاريـا ورشح اسود الـرافدين
ـبـاراة الـنـهـائـيـة حـيث لـبـلـوغ ا
قــــدم العــــبـــــوه اداءا الفــــتــــا في
مـــبـــاريــاتـه الــثـالث وتــمـــكن من
الـــتــأهـل مــبــكـــرا لــلـــدور نــصف
الـــــنــــهـــــائي وتـــــرك الـــــبــــقـــــيــــة
يــتــنـــــــافــســون لــغـــايــة نــهــايــة

اجلولة الثالثة .
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ابـــــــدى االعـالمي اجلـــــــزائـــــــري
االخـــــضـــــر بــــالـــــريش ومـــــقــــدم
البـرامج الـتـحـلـيلـيـة الـريـاضـية
فـي قـنـوات سـبـورتـس الـقـطـريـة
تــعـاطــفه مع كــرتـنــا ومــتـابــعـته
ـشـاركــاتـهـا الـدولــيـة واعـجـابه
بـالعـديد من جنـومـنا من اجـيال
عـــــديــــــدة وقـــــال في تــــــصـــــريح
ــــوفــــدي االحتــــاد مــــقـــــتــــضـب 
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ـبـيـة اشـار رئـيس الـلـجــنـة االو
العمانـية خالد الـبو سعيدي ان
خـــلــيــجي 24 في الـــدوحــة هــو
االكـــــثـــــر جنـــــاحـــــا فـي تـــــاريخ
الـدورات الــســابــقــة وســــــــجل
حــــضـــورا جــــيـــدا لــــلـــتــــواجـــد
اجلـــمـــاهـــيـــري وتـــشــــــــــجـــيع
ــتــنــافــســة داعـيــا الى الــفــرق ا
تــواصـل احــتــضـــانــهــا ودوران

عجلتها .
وجـاء اخـتـيـار نــسـخـة الـدوحـة
احلالية كافضل دورة في تاريخ
ــسـابـقـة الـكـرويـة حـسب مـا ا
اكــــده الـــبـــوســــعـــيـــدي الى
ارتــــــفــــــاع مـــــــســــــتــــــوى
ــشــاركـة ــنــتـخــبــات ا ا
وزيادة اعداد اجلماهير
الــــوافــــدة مـن الــــعـــراق
والكـويت وعمـان واليمن
فـــضـال عن اجلــــمـــهـــور

الــــقــــطــــري الـــذي
حــــــرص عـــــــلى

نتخب العراقي مع نظيره االماراتي بكرة القدم جانب من لقاء ا
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الالعب محمد قاسم

وجود عنـاصر وخطوط مـتكاملة
ومدرب له خـبرة  وتـغيـر الفريق

وسم . كثيرا مع بداية ا
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وسـتـجـرى مـراسم قـرعـة األدوار
ـسـابـقـة كـأس مـحـمد الـنهـائـيـة 
السـادس لألنديـة األبطال 2019

ــــقـــــبل في 2020 / األربـــــعــــاء ا
الـعـاصـمـة الــسـعـوديـة الـريـاض
بـحـضور األمـيـر عـبد الـعـزيز بن
تـركي الــفــيــصل رئــيس االحتـاد
العربي لكرة الـقدم بعدما تأهلت
ســبـعــة  فـرق إلى الــدور  الـقـادم
ويـبقى الـفـريق  الثـامن  عـلى ما
ــولــوديــة تـــســفــر عــنه مـــبــراة ا
واجلـــويــة  الـــتي ســتـــجــري في

الـــســــادس عـــشــــر من الــــشـــهـــر
اجلاري  في اجلزائر.

 وعـــلـق احـــد أنـــصـــار اجلـــويــة
عــلى مــهـــمــة الــفــريـق الــقــادمــة
بالقول التخلوا من اخلطورة بل
محفوفة باخملاطر مع ان الفريق
لـــديـه قـــدرات فـــنـــيــــة ســـتـــعـــزز

ـنـتـخب بــالـوجـوه الـتي مـثـلت ا
الـــوطـــنـي مـــؤخـــر وأبـــلت بالءا
حـسنـا ويعول عـليـها فـي  عبور
بــوابـة الــفـريق اجلــزائـري الـذي
ـهـمـة لم شـاهـدنـاه قـويــا  لـكن ا
تـــكن مــســتــحـــيــلــة اذا مــا لــعب
فــريــقـنــا بـطــريـقــة يـطــبق فـيــهـا
الالعـبـ واجـبـاتـهم  كـمـا يجب
ومن خالل وجــود العـــبــ كــثــر

ــنــتــخب مــهــارين والن العــبي ا
ــثــلــون نـــصف الــفــريق الــذي
سـيــلـعب بـقــوة عـنــاصـره حـيث
الـــوجــــوه الـــشـــابــــة واخلـــبـــرة
ـهمـة على ومـتوقع ان يـقدمـوا ا
أفــــــــضـل مـــــــا يــــــــرام   رغـم انه
ســـــيــــكـــــون إمــــام فـــــريق قــــوي

مــتــكـامـل وســيـلــعب فـي أجـواء
مـهـمـة لـكن  بـإمـكـــــــــان جلـوية
ان يـــــعــــــكس نــــــفـــــسـه بـــــقـــــوة
واألمــــــــل في ان يــــكـــمل عـــقـــد
الـــفــرق الــثــمــانـــيــة في مــبــاراة
مـتـوقع سـتـكون قـويـة  وصـعـبة
إمــــام فـــــريـــــقــــنـــــا الـــــذي فــــرط
بـنـقــطـــــــــتـ  في لــقـاء اإليـاب

ما صعب األمور على نفسه  .

الـعـراقي لـلـصـحـافـة الـريـاضـيـة
ـنـتـخب ـسـتـوى ا انـه مـعـجب 
احلــالي الـذي يــضم الـعــديـد من
ــواهـب الــشــابــة وتـــمــنى لــهم ا
دوام الــتـــفــوق مــشـــيــرا الى انه
يــجـد تـفـاعال مـن قـبل اجلـمـهـور
ا اجلزائري للكرة العراقية وطا
اســـتــمع الراء ايـــجــابــيـــة تــدعم

مسار اللعبة .
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يـــعــد الالعب الـــعــراقي مـــحــمــد
قـــــاسم صـــــاحب اول هـــــدف في
الــنــســخــة احلــالـيــة ســجــله في
مــــرمى قــــطـــر واســــتــــنـــد حــــكم
مـبـاراتـنـا مع االمـارات على اول
(فـــار   االعـــتــــمـــاد عـــلــــيه في
ـوجبه اول النـسخة 24 ومنح 
ـنـتـخـبـنا اخـفق في ركـلـة جـزاء 
اســكـانـهـا الــشـبـاك الالعب عـلي

عدنان .
شــهــدت مـبــاراة مــنـتــخــبــنـا مع
الـــــعــــنـــــابـي اكــــثـــــر حـــــضــــورا
جـــمـــاهـــيـــريــا زاد عـــلى 38 الف
ـــــــا يـقل عن الفي متـفــــــــرج 
مـــتــفــرج مـن طــاقــتـه الــقــصــوى
الـــــبــــالـــــغــــة 40 الف مـــــتـــــفــــرج
واكـــــــــــتـظ مــــلــــعب خــــلــــيــــفــــة
الــدولــــــــي امس بــاجلــمـــاهــيــر
الــقــطــريــــــــــــة وهي تـــــــــتــابع
لقاء قــــــــطر واالمارات في ح
كـان اقــــــــل عـددا لـلـحـضور في
مبـــــــاراة البحـرين والسـعودية
ــــا يــــقل عـن اربــــــــــــعـــة االف

متفرج .
اول هـاتــريك قــطــريـســجل العب
قـــطــر عـــبـــد الــكـــر حــسن اول
هــاتـــريك في تــاريـخ مــشــاركــات
العـنابي في الـدورات اخلليـجية

في مرمى اليمن.
 وكــــــــــــان االمـــــــــــاراتـي عــــــــــلـي
مـــــــبـــــــخـــــــــــوت قـــــــد وضــــــــع
ثــــــــالث كرات فـي مرمى الـيمن
ايـضا لـيسـجل الهـاترك االول له

ولفـــــــريقه .

تـــــواجـــــــــــده فـي مــــلـــــعـــــــــب
خـليـفة الـدولي في اللــــــــقاءات
ــنــتــــــــــخب الــثالث لــيــــــــس 
ــبــاريـات بــلــده فـقـط بل تــابع ا

االخرى .
وكـانت طـائـرات كـويـتــــــــيـة قد
نــــــقـــــلـت امس طــــــوابـــــيــــــر من
مـــشـــجـــعي االزرق لـــتـــشـــجـــيع
فـريـقهـم امام الـبـحـرين في اخر
جــــوالت دوري اجملــــــــــمــــوعـــة
الــــثـــانــــيـــة وســــبق ان حــــضـــر
ـنـتـخب ـئــــــــات من انـصـار ا ا
ــلـــــــــعب عـبــد الـله بن
خــــــــلـــــــــيــــــــفــــــــة
لــلــــــــــوقــو
ف مــــــــــــــع
العـــبــيـــهم
فــــــــــــــــــــــــي

مباراتي الـسعــــــــودية ومن ثم
سلطنة عمان .

وكــــــــــــــانـت ادارة مــــــتـــــــــــــرو
الــــدوحــــة قـــــــــــــد مـــنـــــــــــحت
شــــاكــــر مــــجــــانـــــيــــة لــــنـــــــــقل
ـــــتـــــفــــرجـــــــــــــ الـى مالعب ا
ــبــاريــات ومــنــــــــــهــا الــلــقـاء ا
االخــيـــر في اجملـــمـــوعــة االولى
ن بــ قـــــــطــر واالمــــــــــارات 
ـــــــباراة يحمل بـطاقة دخـول ا
في اسـتـــــــــاد خــلـيــفــة الـدولي
وســـبــقـــتـــهـــا خـــطـــوات اخــرى

تــــــــدعم جناح البطولة.
 كــــمــا اســـهـــمت اجلــــــــــــهــات
ـنح تــســـــــــهـيالت الـســانــدة 
عـــــــــديـدة لـلـجـماهـيـر الـراغـبة
نـافسات من مختلف بحضور ا

البلدان .

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعــرب الــكــابــ عـــدنــان درجــال عن ثــقــته الــكــامــلــة
ـنــتـخب الـعـراقي بـامـكــانـيـة ا
ــــــــضـي لالمــــــــام في عــــــــلى ا
مـسيـرته احلـالـية في خـلـيجي
24 مشيرا الى الى ان الفوز
فـي االدوار االولى بــــــــــهـــــــــذه
الـطـريـقـة والـوصـول بـسـهـولة
الـى الـدور الــثـانـي سـيــكـون له
مـردودات ايـجـابـيـة عـلى الـروح
ــعـــنــويــة لـالعــبــ في االدوار ا
احلــاسـمــة واشـار الى ان جــمـيع
الالعـبــ اثـبــتـوا انــهم رجـال في
ـسـؤولـيـة ـلـعب وانـهم عــلى قـدر ا ا
ورغم انـهم لـعـبوا بـصـفوف نـاقـصة
ـبـاراة االولى اال انـهم قـدمـوا في ا
مستـوى متمـيزا خاصـة الشباب
منـهم ..وابدى درجـال اعجابه
بــالالعب الـــشــاب مــحــمــد
قـــاسم صــــاحب هـــدفي
ــبـاراة الــفــوز فـي ا

االولى .
.
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