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نتخب الوطني العراقي ونادي الدحيل القطري لكرة القدم مهند علي "ميمي" يستحوذ مهاجم ا
على اهـتمام ثـالثة انديـة في دوري جنوم قـطر. مـيمي يـعيش سـاعاته االخـيرة في الـدحيل بـعدما
تعاقد االخير مع مهاجم نادي يوفنتوس الـكوري الشمالي كواجن سوجن هان حيث سيتم تفريغ
ـنـسق مـقـعــد الالعب االسـيــوي الـذي يـشـغــله مـيــمي من اجل اضـافــة الالعب الـكـوري. وقــال ا
االعالمي للنادي مـحمد بشيـر السليـطي في حديث صحفي إن هـناك اهتمـام من قبل ثالثة اندية
قطـريـة للـظـفـر بخـدمـات الالعب مـهنـد عـلي في االنتـقـاالت الـشتـويـة اجلاريـة. واوضح أن "انـدية
االهلي واخلور وام صالل مهتمة بالالعب لكن لم تتلق اي عرض رسمي إلدارة النادي من اجل

تقييمه واتخاذ القرار بشانه".
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قــرر االحتـاد اخلــلـيـجـي لـكــرة الـقـدم ارســال وفـد الى
الـعـراق من اجل االطالع عـلى مـالعـبه قـبل اسـتـضـافـة
خـليجي  25 في الـبصرة. وقال مـصدر في احتاد الكرة
في تـصـريح صـحـفي :ال يــهـمـنـا اذا مـا قـدمت كل دول
اخللـيج الستضافـة البطولـة كون القرار اتـخذ باالجماع
صـلحة الـعراق. وأضاف في حـال لم يتم ايـفاء العراق
تـطلـبـات استـضافـة كـأس اخللـيج فأن الـبـحرين وقـطر
ستـتنافـسان بصـفة البـديل الحتضـان البطـولة. وب أن
احتاد كأس خليج سيرسل خالل مدة اقصاها  50يوماً
وفـدا الى الـعـراق لــلـتـفـتـيـش عـلى جـمـلـة مـن مـتـطـلـبـات
صدر أن احتاد الكرة سيرسل خطابا البطولة. وتابع ا
الى احتاد كـأس اخلليج يؤكد فيه استعداده الستضافة
البطولة متمسكاً بحقه الذي شرع بقرار اعلن باالجماع
عن احتـــاد كـــأس اخلــلـــيـج. ومن جـــانـــبه غـــادر مــدرب
ـنـتـخب الـوطـني لـكـرة الـقـدم سـريـتـشـكـو كـاتانـيـتش ا
امس  الثالثـاء الى العاصـمة التـايلنـدية بانـكوك.  وقال
ـسـاعـد لـلــمـنـتـخب رحـيم حـمـيـد  في تـصـريح ـدرب ا ا
تـابـعة صحـفي إن كـاتانـيـتش سـيسـافـر الى بانـكـوك  
ــبي في نـهــائـيــات آسـيـا حتت 23 ـنــتـخب األو العــبي ا
ـراقـبـة الالعـبـ عن ـدرب يـرغب  عـامـاً. واوضح أن ا
ـنتـخب الوطني في قـرب من اجل ضمهم الـى صفوف ا
بي يبدأ قبلة استعداداً للتصفيات يذكر ان االو االيام ا
ــواجــهــة مــشــواره فـي الــبــطــولــة بــعـــد غــدٍ االربــعــاء 

بياستراليا. نتخب األو نتخب الوطني كاتانيتش يراقب أداء ا مدرب ا
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ـسـتوى اجلـيد امـام حتقـيق النـتيـجة ا
ـــطــلـــوبــة الـــتي يــراقـــبــهـــا الــشــارع ا
ـهــتم  بـالــبـطـولــة  كـونـهـا الــريـاضي ا
الــطـريق  لــلـوصــول الى مـحــفل كـروي
ـبيـاد  طـوكيـو الـصيف ي حـيث او عـا
الـــقــادم  ولــنــا ثـــقــة كــبــيـــرة بــجــهــود
ـنــافـسـات اجملــمـوعــة الـتي اخــتـيــرت 
الـــبــطـــولــة  ودورهـــا في  حتــقـــيق مــا
مـنتظر منها  من خالل حتقيق وتخطي
ـهـمـة األولى الـيـوم فـي مـهـمـة التـبدو ا
سـهـله والن الـفـوز فـيـهـا يـعـني الـكـثـير
وفـي ان جتــــعل مـن األمــــور الــــســــيــــر
ـطـلوب كـما بـاالجتـاه الصـحـيح وهو ا
ـدرب  مسؤوليـة  ادارة اللقاء يـتحمل ا
عـبر خـبرته الـتدريـبيـة عنـدما جنح في
ـبـيـاد الـبـرازيل في نـقـل الـفـريق في او
الــدورة الــســابـقــة لــكن تــبـقـى عـمــلــيـة
احلــــسـم بــــجــــهــــود الالعــــبــــ في ان
يظهروا ما عندهم والتعامل مع الفريق
ـقـابل بـروحـيـة الـفوز الـنـتـيـجـة التي ا
ســتـدعم األمـور امــام فـرصـة احلـصـول
عـــلـى  إحـــدى بـــطـــاقـــات الـــتـــأهل الى
طــوكــيـــو لــكن عــلى  الالعــبــ تــقــد
الــعــمل الــذي يــسـهـم في حــسم األمـور
فـي خـطـوة جــيـدة  نـأمل ان تــأتي كـمـا
يــريـد الــوسط الــكـروي الــذي سـيــتـابع
ـذكور في بـداية  مهم بـاهتـمام الـلقاء ا

ان تأتي جيدة.

ـبادرة الـهـجومـية ـسـتوى  وخـطف ا ا
ـنافذ واالسـتحـواذ على الـكرة  وغـلق ا
طـلوبة الـدفاعـية  وان تظـهر الـوجوه ا
عــلى أفـضل مــسـتـوى في مــبـاراة تـعـد
اخـتـبـارا حـقـيـقيـا والـفـوز فـيـهـا يـعني
الــكـثـيـر  في  رفع مــعـنـويـات الالعـبـ
واالنتقال بشكل أفضل الى لقاء السبت

 الذي اليقل أهمية اذا لم يكن اخطر.
s¹d×³ «Ë b½ö¹Uð

وجتــري في الـرابـعـة والـربع من عـصـر
ــبـاراة الــثــانــيــة ضـمـن نـفس الــيــوم ا
اجملـموعة عندمـا يتواجه منتـخبا البلد
ـضيف والبحـرين وكالهما يبحث عن ا
حتقيق النتيجة  االيجابية  ألنها األهم
مـهـمـا  والـعـبرة سـتـكـون فـيـهـا النه ما
الــفـائــدة تـلــعب وتــؤدي لـكــنك تـخــسـر
عـندمـا يلـعب تايالنـد في ظروف أفضل
حــيث األرض واجلـمـهـور كن الـبـحـرين
فـي وضع  فــنــني مــقــبـول وقــادر عــلى

احلصول على كامل النقاط.
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كـــمــا جتـــري يــوم غـــد اخلــمـــيس أربع
مـبـاريـات وفيـهـا سيـلـتـقي اوزبسـكـتان
وإيـران  ثم تـلتـقي قـطر بـسـوريا ولـقاء
مــهم يــجـمع الــيــابـان والــسـعــوديـة ثم

. كوريا اجلنوبية والص
ويــقـول احلـكم الـدولي الـسـابق مـحـمـد
ـبي صــاحب نـأمل ان يـقــدم العـبـو االو

ــتــمــرس غـنـي شـهــد الــذي   يــتــمـتع ا
بـخـبـرة تدريـبـية مـن خالل فتـرة الـعمل
الـتي استـمر  بـها مـن فترة طـويلـة قبل
ــبي بــعـد ان يــتــفــرغ لــلــمــنــتـخـب االو
همة في البرازيل  وهو احد ـشاركة ا ا
ـدرب اجملتهـدين  والقادر على إدارة ا
األمــــور فــــنــــيـــا  والنـه كـــان قــــد وضع
األسـس لـلـفـريق بــعـد فـتــرة عـمل  غـيـر
قــصـيـرة  قـد تـخـتــلف قـيـاسـا الى فـرق
اجملـمـوعة  ألسـبـاب معـروفـة لكـنه قادر
فـي ان يقدم الفريق عـلى أفضل ما يرام
ـــتــلـــكه من مـــفـــردات عــمـــلـــيــة ـــا    
اسـتنداليهـا في كيفية اخـتيار الالعب
الـقـادرين عـلى تـمثـيل الـفـريق لـكن هذا
ـنع من ان يـقدم الالعـب مـا علـيهم ال
مـن األداء الـعـالـي وحـسم األمــور  عـبـر
اخلــطــوة األولى الــتي ســتــدعم األمـور
ـنـتـخب االنـطالقـة احلـقـيـقـية وتـمـنح ا
درب وان يقوم به وهـو ما يؤكد عليه ا
الـالعب من خالل الـدفاع احملكم وربط
الـوسط الذي مـهم ان يزيـد من فاعـليته
لـدعم الـهـجوم  خلـلق فـرص التـسـجيل
ــتـــلك الــهـــجــوم أســـلــحــة واالهـم ان 
مـــقــــتـــدرة عـــلى الـــتــــعـــامل مع فـــرص
الـــتــســجــيـل  ويــتــعــ الـــلــعب بــروح
حــمــاســـيــة وتــركــيــز  النه من األفــضل
ـرجـوة واالهـم ان  تـتـحـقق الـنـتـيـجـة ا
مـن خالل أداء الـالعــــبــــ   لــــتــــقــــد

ودخـل في اكــثــر مـن مــعــســـكــر ولــعب
بـطـولة دبي و عـدة مـباريـات جتـريبـية
مـؤكـد أتـاحت الـفـرصة لـلـجـهـاز الـفني
فـي الـوقــوف عـلـى الالعـبــ الــقـادرين
ـنتـخب  وفي ان يـلعـبوا عـلى تـمثـيل ا
ـتـاح من دون مـعـانـاة في ـسـتـوى ا بـا
أي  مـــــركـــــز كـــــان  الن مـــــواجـــــهـــــات
ـبـاريـات اجملــمـوعـة مـهـمـة جـدا والن ا
مـــحــدودة والبــد مـن خــوضــهـــا بــقــوة
وتـركـيـز وبـخـطـوط مـتـكـامـلـة وببـدائل
قــادرة عـلى الــتـعــويض ومـؤكــد يـكـون
اجلـــهــاز الـــفــنـي ومــديـــر الــفـــريق قــد
ـطلـوب 23 اسـتـقروا عـلى الالعـب ا
رشحة الـذين  دفع بهم ضمن القائمة ا
ردود ـنـظـمة  وفي ان تـقـدم ا لـلـجـنة ا
ــهـم  واإلســهــام في حتــقــيق  الــفــوز ا
ـــــهم فـي حتــــقــــيق الـــــيــــوم الــــشيء ا
ـــقـــبل مع األريـــحـــيـــة إمـــام الـــلــقـــاء ا
الـبحرين  الـسبت ومهم ان يأتي األداء
ـــنــتـــظــر من الـالعــبـــ ي ان يــخــدم ا
الـــــبــــــعض لـــــلــــــبـــــعض وفـي حتـــــمل
ـسـؤولـيـة  كـمـا يـجب  وهـم يـعـلـمون ا
سـيكـون حتت األنظـار مع بـداية الـلقاء
الـذي اليـبـدو سـهال امام الـتـطـور الذي
عــلـيه الـكــرة االسـتـرالــيـة الـتـي تـظـهـر
مـتـقـدمـة عـلـيـنـا في احملـافل األسـيـوية
لـكن على الالعبـ حتمل احمـال اللقاء
درب الـذي يـشـكل الـتحـدي لـلـفـريق وا

فـيها بعدما تطـورت الكرة وهو ما ظهر
ــــنــــتــــخـب األول الــــذي يــــضم عــــلـى ا
مــجـمـوعــة كـبــيـرة من الالعــبـ الـذين
ــبي الــذي سـيــواجه ســيــلــعــبــون لالو
مــنــتــخب تــايالنــد بــعــد لــقــاء الــعـراق
واســـتـــرالــيـــا الـــتي تـــمــثل الـــتـــحــدي
. اما مـنتـخب تايالنـد متوقف لـلفـريقـ
ســيـكــون فـرس الـرهــان اذا مـا رجــعـنـا
لـلوراء  واطـلعنـا على الـتقدم احلـقيقي
لــلــفــريق األول  وكـاد ان يــخــرجــنـا من
تـصفيات بـطولة روسيـا  وألنه سيلعب
بــظــروف مـنــاســبـة وبــدعم من عــامـلي
األرض واجلـمـهور مـا يـجعـهـا التـركـيز

في اللعب  وان يسعد جمهوره.
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وكـان مـدرب الـفـريق عـبـد الـغـنـي شـهد
قـــدبــذل جـــهــود واضـــحــة في تـــخــطي
ـطبـات خالل فـترة اإلعداد الـكثـير من ا
عــنـدمـا تـمـكـن من تـدارك بـعض األمـور
وصـوال الى حتقيق فريق في اجلاهزية
بـاالعـتمـاد على من فـظلـهم على غـيرهم
في تـمثيل الكرة العراقـية وفي تمثيلها
كـما يجب  في  محفل كروي كبير  وفي
ان يــقـدر الـالعـبــ مـســتـويــات مـهــمـة
نـافسـات الى ابعد بـاجتاه الـبقـاء في ا
نتخب سيواجه نـقطة   وهو يعـلم ان ا
مـنـافسـا قـويا  قـد  أعلـن عن  استـعداد
الــفـريق  خلــوض مـبـاريــات اجملـمـوعـة
بــرغـبــة كـبــيـرة وطــمـوحــات والـتــطـلع
هم والغير سهل حلسم لقاء استراليا ا
والنـه ســـيـــكـــون مـــفـــتـــاح األمـــور  في
ـنافـسات  ومـواصلـة بشكل تـصعـيد ا
جــــيـــد مـن خالل االعــــتـــمــــاد عـــلى
الـعـنـاصر األسـاسـية الـتي تـكون
ـعـنـوية فـي احلالـة الـفـنـيـة وا
ــــطــــلــــوبــــة  وان تـــلــــعب ا
بـــــتــــجـــــانس مـن حــــيث
خــــطـــوط الـــلـــعب في
عــــدم تــــلــــقي
األهـــــــــــــداف
وهــــذا مــــهم
فـي ان  يـــؤدي
الــــدفـــاع بـــشـــكل
ايــــجــــابـي واحلـــال
لـلوسط والهجوم  فـي ان يكون حاسما
لـلمباريات بـعدما حددت مالمح الفريق
ـشـاكل  الـفـنـية عـلى الـرغم من بـعض ا
الـتي  مرت مع فتـرة اإلعداد التي يكون
قـد تــداركـهـا  الـفـريق  الـقـادر لـلـظـهـور
بقوة ومنافسا قادرة على حتقيق هدف
ـشاركـة عبـر مجـموعـة العبـ تريدان ا
تــقـدم نــفـســهـا بــامـتــيـاز امـام حتــقـيق
فـرصة االنتقال  لطـوكيو  وهذا مرهون
  بـقدرات الالعبـ الذين يـعتمد عـليهم
ـستوى الـفني وان يـرتقوا فـي  تقد ا
هـمـة  في تـخطي عـقـبة الـى مسـتـوى ا
اسـتـراليـا  ضمن اجملـمـوعة الـتي تضم

أيضا فريقا البحرين وتايالند.
ـنـتخب في فـتـرة إعـداد منـاسـبة ومـر ا

مـستوى عال  لـتقارب مسـتويات الفرق
حــيث اســتــرالـيــا الــذي يـتــمــتع بــقـوة
أجــسـام عـنــاصـره الـذين اخــتـيـروا من
دوري قـوي امام مسـتوى متطـور للكرة
هــنــالك  كــمـا اســتــمـر مــنــتــخـبه األول
الــظـهــور بــشـكل جــيـد والن االحــتـراف
فـيها جيد. بنفس الوقت أخذت
الـــــبـــــحــــريـن حتــــقـــــيق
خطوات متقدمة  منذ
ـدرب اسـو وصــول ا
الــذي يــقــود الــفـريق
األول  الـــــــذي بــــــات
مـنـافـسـا مـهـمـا على
مــسـتـوى أسـيـا كـمـا
ــــــــــبي حــــــــــضي االو
بـفـرص إعداد مـنـتظـمة
ــــكــــنه  ان وفـي وضع 
يـكـون طرفـا مـنافـسا
وفـي وضع اخذ
يــــخـــتـــلف

ومــنـتــظــر عـبــد الـســادة وصـادق زامل
ومـنتظـر ستار وجـاسم مهـدي  ومحمد

مزهر  واحمد ستريب).
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ــنـتـخب قـدلـعب اخـر مـبـاريـاته وكـان ا
الـتجريـبية امام فـريق نورث التـايلندي
ـاضـية حـقق الـفـوز فيـها اجلـمـعة ا
الــذي  كـــان مــهــمــا ان يــأتي قــبل
نافسات الرسمية الـدخول في ا
الـتي تـنـطـلق الـيـوم وان يـكون
الـالعبـ في الوضع الـطبـيعي
ـــدرب قــــد حـــقق وان يــــكـــون ا
األهـم في اخــتـــيــار الــتـــشــكــيل
ـناسب خلـوض مباراة افـتتاح ا
اجملـمـوعـة الـصـعـبـة الـتي تـضم
أربــعــة فــرق  قـويــة  ومــتـوقع ان
يــنــال  احــدهـا  تــذكــرة الــتـأهل

فـي ظل مــــنـــافــــســـات
توقع اجملـموعة ا
ان تـــــــشــــــهــــــد
مـــــبـــــاريــــات
عــــــــــــــــــلـى
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بي حتت  23سنة يـعول  منتخبنا االو
ـمـيز عـلى شـبـابه في أهـميـة الـظـهور ا
ـهمـة لتـحـقيق االنـطالقة وفـي  حتمل ا
ــطـــلــوبــة الـــصــحــيـــحــة  والــبـــدايــة ا
والـسيطـرة على األمور  عـندما يـستهل
مـنــافـسـات مـجـمـوعـته األولى  الـقـويـة
والــصـــعــبــة   في مــواجـــهــة مــنــتــخب
اسـتراليا   في بـطولة أسيـا بكرة القدم
الـتي تفتتح  ظهر اليوم في تايالند في
الــلـقــاء  الـذي ســيـجـري عــنـد الــسـاعـة
الــثــانـيــة عــشـرة  والــربع ظــهـر الــيـوم
األربـــعــاء الــثــامن مـن كــانــون الــثــاني
اجلــــاري من خالل الــــتـــشـــكــــيل الـــذي
سـيـعـتـمـده  عـبـد الـغـني شـهـد واثـبات
أحـــقــيــته  فـي الــتــقــدم عـــبــر جتــهــيــز
ـنــتـخب  وسط  الـلـعب بـرغـبـة الـفـوز ا
عـــلى أمل حتــقـــيق   الــنــتـــيــجــة الــتي
يـتــرقـبـهـا الـشـارع الـريـاضي بـاهـتـمـام
والتي سيكون لها  طابع خاص وتأثير
ـــنـــتـــخب كـــبــــيـــر  عـــلى مـــشــــاركـــة  ا
وطــمــوحــاته في صــدارة اجملــمــوعـة و
الــتـقـدم واحلـصــول عـلى إحـدى تـذاكـر
الــتــأهل لــنــهـائـي بـطــولــة كــرة  ضـمن
قبل ي الـصيف ا ـبياد طوكـيو العا او

هم. وهو ا
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واآلمـــال  ســـتـــكــون مـــعـــقــودة عـــلى
مـجـموعـة العـب تـكـون قداسـتـفادة
مـن  فــتــرة اإلعـــداد  وهم العــبــون
قـــادرون عــــلى  احلـــصـــول عـــلى
فـرصـة الـتـألق والـلـعـب وتـقد
األداء اجلــــــيـــــد وتــــــشـــــكــــــيل
ــــــرور اخلـــــــطــــــورة  وفـي  ا
بـــالــــفـــريق من لـــقـــاء ألخـــر
واالهـم  التـقـدم وفي حسم
اخــتـبــار الـيــوم اخلـطـوة
ــهـمـة والــذي سـيـعـزز ا
مـن ثــقـــة الـــفـــريق في
ـــشــوار مـــواصـــلــة ا
بـاهـتـمـام ومن دون
خـــــوف  وبـــــدايـــــة
الـــــــــــــــــطــــــــــــــــريـق
واالســـــتــــمــــرار في

الـصـراع  عـلى إحـدى بطـاقـات الـتأهل.
ــنــتـــخب قــد وصـل الى مــكــان وكـــان ا
الـبطولة من وقت   مناسب بوفد تكامل
ـنتـخب في ضم  23العـبـا سـيـمـثـلـون ا
خــوض مــبــاريــات الــبــطــولــة بــدءا من
ن وقع الــــيـــوم من خـالل الالعـــبــــ 
االخـتيار علـيهم وهم  كل من (مصطفى
مــحـمــد جـبـر ومــصـطــفى مـحــمـد مـعن
وجنـم شــوقي وعــبــد الــعــبــاس إيــاد
وأمــيــر ألــعــمــاري  ومــراد مــحــمــد
وعــــلـي قـــاسـم  ومــــحـــمــــد قــــاسم
ومـــحـــمـــد  رضــا وعـــمـــران عـــبــد
الــرحـــمن وعــلي كــاظم  وإيــهــاب
جـرير  وحسـ جبار وعالء رعد
وحــــسن رائـــد ومــــعـــ احـــمـــد
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عـبر مدرب الزوراء باسم قاسم عن قلقه
ـــر به الـــفـــريق قـــبل لـــلـــوضع الـــذي 
ـلــحق اآلسـيـوي أمـام خــوض مـبـاراة ا
بـــونـــيــودكـــور األوزبـــكي يــوم  21من
الــــشـــــهــــر اجلــــاري. وقــــال قـــــاسم في
ـر تــصــريـحــات صــحــفـيــة : الــزوراء 
ــرحــلــة حــرجــة قــبل خــوض مــبـاراة
بـونـيـودكـور بسـبب مـغـادرة الالعـب

الية التي يعيشها الفريق. والـضائقة ا
وبـ اجلـنرال  أن  3العـبـ رحـلوا عن
الـــزوراء هم: عـالء عـــبــاس الحـــتـــرافه
بــنــادي الـــكــويــتي الــكــويــتي وعــمــاد
مـحسن ومصطـفى ناظم اللذين حصال
عـلى بـطاقـتـهمـا الـدوليـة. وأردف قاسم
مـن الصعـب تعويـض الالعبـ الثالثة
خالل االنـتـقاالت الـشتـويـة كون جـميع
ـمـيــزين مـرتـبــطـ بـأنـديـة الالعــبـ ا
أخــرى مــشـيــرا الى  أن اربــعـة العــبـ
ـنــتـخب مــؤثـرين آخــرين الـتــحـقــوا بـا
ــــبي ومـن الـــصــــعب أن يــــعـــودوا األو
ــلــحق لــلـــفــريق قــبـل مــبــاراتــنـــا في ا
اآلسـيوي هم: مصـطفى محمـد ومحمد
رضــا جــلــيل وجنم شــوان وعـالء رعـد
ـا يـزيـد من مـعانـاة الـفـريق. وأكد أن
ـالــيـة مــسـتـمــرة رغم أن وزيـر األزمــة ا

شـاكل لـكن روت الـنـقل وجه بتـذلـيل ا
ـعـامالت في وزارة النـقل عقـد األمور. ا
واســتــرسل قـاسم بــالــتـالي لـم يـســتـلم
الـالعـبــون واجلـهــاز الـفــني رواتــبـهم"
الفــتـا إلى أن مـعـســكـر تـركـيــا سـيـكـون
مـهـددا وفق تـلك الـغـيابـات ألن الـفـائدة
ـعسـكر انتـفت بسبب هـذا النقص من ا

الــكـــبــيــر بــالــفــريـق. وتــابع أنه نــصح
ــلــحق لــكن اإلدارة بــاالنــســـحــاب من ا
ـشـاركـة لـتـجـنب اإلدارة مـجـبـرة عـلى ا
الـعــقـوبـات الـتي قـد يـفـرضـهـا االحتـاد
اآلســـــيــــوي عـــــلى الـــــنــــادي فـي حــــال
انـسحابه "وبالتالي سـنغادر للمشاركة

وسط هذه الظروف.
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متاز جانب من إحدى مباريات فريق الزوراء في الدوري ا
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ــتــلك العــبــ طــوال لــيـس غــريــبــا و
ـقابل لـدينا الـقامـة واجسـام قويـة وبا
من االســـمــاء تــســتــطـــيع ايــقــاف هــذا
توقع ان بـاراة من ا الـفريق لـذا فان ا
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أدت األهـــداف الــثالثــة الـــتي أحــرزهــا
ـهاجم مراد صبح في الـتصفيات إلى ا
تــصـدره قـائــمـة الـهـدافــ في صـفـوف
ـنـتـخب الـعراقي خالل طـريـقه حلـجز ا
مـكـانه في تـايالنـد وسـيـصـبح مـهاجم
فــريـق الــكــهــربــاء مــرة أخــرى من بــ
أخـطـر العـبي مـنـتـخب أسـود الـرافدين
خالل الـبطولة القـارية في جنوب شرق
آسـيـا. يـحمل صـبح مـسـؤولـية كـبـيرة
لـتكرار دوره مواطنه مهـند عبد الرحيم
جنـم نـــســـخـــة عـــام  2014الــــتي نـــال
الـــعــراق خاللــهــا الـــلــقب والــذي عــاد
ن حــــــســـــ وســــــجل إلـى جـــــانـب أ
ـنـتــخب الـغـرب األهــداف الـتي قــادت ا
ـبـية آسـيـوي لـيتـأهل إلى األلـعاب األو

في ريو دي جانيرو. 2016

يـحيى زغيـر  أكد انه متـفائل بـالشباب
الـواعدين وماوجده من اندفاع يؤكد ان
ــهــمــة لن تــكــون بــالــصــعــوبــة الــتي ا
يـــعــتــقـــدهــا الـــبــعض رغم ان الـــفــريق
االسـتـرالي فريق مـعـروف لدى اجلـميع
وفــيه من الـعــنـاصــر الـفـرديــة اجلـيـدة.
واضـاف: مـباراة الـغـد ورغم حسـاسـية
مــبـاريــات االفــتـتــاح اال انـهــا سـتــكـون
اخـتـبـار حـقـيقـي     لالعـبيـنـا وثـقـتـنا
الـيـة بـهم في حتـقـيق نـتيـجـة ايـجـابـية
ســتـكــون مـفــتـاح لــلـمـنــافـســة في فـرق

اجملموعة.
UIK  X  ∫bO³Ž ”U³Ž

ـدرب عـبــاس عـبـيـد اكـد انه مــسـاعـد ا
لـيس قلـقا من لـقاء الـغد امـام استـراليا
ــبـاراة كـونـهـا االولى رغم حــسـاسـيـة ا

ودائما ماتكون الصعوبة في البداية.
واضـــاف: عـــمــلـــنــا جـــاهـــدين من اجل
ايـصال الفريق الى اجلاهـزية وتعاملنا
مع الـالعــبــ بــطــرق نـــفــســيــة جتــعل
ـــبـــاريـــات من دون تـــركـــيـــزهـم عـــلى ا
" الـفـريق االسـترالي ضـغـوطـات". وب

قرر اجملـموعة االولى لنـهائيات اسـيا ا
انــطالقــهــا يــوم غـد االربــعــاء. الــفـريق
الـعـراقي سيـرتـدي االخضـر الـكامل في
لـقاء الغـد امام استرالـيا بيـنما حارس
ـرمى سـيـلـعب بـالـقـمـيص الـسـمـائي ا
فيما يرتدي منتخب استراليا االصفر.
امـا لـقـاء البـحـرين في اجلـولـة الثـانـية
قرر له ان يقام في  11كانون الثاني وا
نتخب الـعراقي سيلعب اجلـاري فأن ا
بــاالبـيض والــبـحـرين بــاالحـمـر فــيـمـا
ـــبــاراة ـــنــتـــخب الـــعـــراقي ا يـــلـــعب ا
االخـيـرة في اجملـموعـة امـام تايـلـند في
من الشهر اجلاري بالزي االخضر 14

وتايلند باالزرق.
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وأعــلن االحتــاد اآلسـيــوي لــكـرة الــقـدم
أســمـاء حـكـام مـبـاراتي اجلـولـة األولى
مـن مــنــافــســات اجملـــمــوعــة األولى في
بـطـولـة آسـيا حتت  23عـاماً  2020في
تايالند واللت تقامان اليوم األربعاء.

يحيى زغير: متفائل بالواعدين
رئــيس الـوفــد الـعـراقي عــضـو االحتـاد

العــبـ واعــدين مــؤهـلــ لـلــتـأهل الى
ـبـياد طـوكـيو مـثـلمـا حـدث في ريو او

دي جانيرو 2016 .
واضـاف" اما بـالنـسبـة العمـار الالعب
فـفريـقنـا مشـارك ضمن الـسن القـانوني
احملـــدد في لـــوائح االحتـــاد االســـيــوي
وحـــســابـــاتــنـــا احلــالـــيــة تـــنــصب في
اجملـموعـة فقط ولديـنا معـلومات كـافية
عـن كل الفـرق التـي هي االخرى تـشارك

باالعمار القانونية".
" بالتاكـيد مباراة اسـتراليا االولى وبـ
هي مــدخل لـلــبـطـولــة ولـديـنــا مـعـلـوت
وافـية عن الفريـق االسترالي وان ابعاد
اربـعـة العـبـ مـنه هي نـقطـة ايـجـابـية

للفريق العراقي".
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ؤتمر ؤتمر الـصحفي  عـقد ا وقـبل ا
الــفــني في الــســاعــة اخلـامــســة فــجـرا
بــتـوقــيت بـغــداد احملـلي و من خالله
حتــديـد  الـزي الـذي سـيــرتـديه الـفـريق
الـعـراقي والـفـرق االخـرى فـي مـبـاريات
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موفد االحتاد العراقي للصحافة
الرياضية
دخـلت بـطـولة آسـيـا بـكرة الـقـدم الـيوم
ــقــرر انــطالقــهــا يــوم غــد الــثـالثــاء وا
االربــعــاء مــرحــلــة اجلــديــة بــانــعــقــاد
ـــؤتــمــر الــفـــني تاله الـــطــبي ومن ثم ا
باريـات اجلولة االولى لفرق الـصحفي 
اجملموعة االولى والتي تضم منتخبات

العراق وتايلند واستراليا والبحرين.
غني شهد: طموحنا اعادة اجناز قطر
بي العراقي نتخب االو واشـار مدرب ا
بــكـرة الــقـدم عـبــد الـغــني شـهــد الـيـوم
الـثالثاء ( 7 كـانون الـثاني 2020) قـبل
مـبـاراة استـرالـيـا في افتـتـاح نهـائـيات
ــقـرر ـبــيـة ا اســيـا لــلـمــنـتــخـبــات االو
انـطالقـهـا في تايـلـنـد يوم غـد االربـعاء

نتخب االسترالي جيدا. انه يعرف ا
ـؤتمـر الـصحـفي الذي وقـال شـهد في ا
" لـدينا طـموحات سـبق لقـاء استرالـيا 
ــتـلك بي بالزي األخضركــبـيــرة بـاعــادة اجنـاز قــطـر  و نتخب األو لقطة للمؤتمر الفني الذي يحدد ا

أحمد سرتيب


