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رئي موفد االحتاد العراقي لالعالم ا
ـبي لـكــرة الـقـدم عــاود مـنـتــخـبـنــا االو
ـباراة امس االحـد تـدريبـاته حتـضـيرا 
اجلـولـة الـثالـثـة واالخـيرة امـام نـظـيره
االردنـي  يــوم غـــد الـــثالثـــاء فـي اطــار
مـنافسات اجملموعة الثالثة لكاس اسيا
حتت  23فـيــمـا غـادر الـيـوم مـنـتـخـبـنـا
الـسعـودية ومـاليزيـا مديـنة تـشانغ شو
الى مـدينة كون شـان التي تبـعد مسافة
نــصف سـاعــة فـيـمــا حـضــر الـيـوم الى
ـديـنـة مـنـتـخـبـا سـوريـا وفـيـتـنـام عن ا
ـقرر ان اجملـمـوعـة الـرابـعـة حـيث مـن ا
جتـري يـوم غـد الثالثـاء مـباراتـا كـوريا
اجلــنـوبـيـة مع اسـتــرالـيـا وسـوريـا مع
فــيـتـنـام ضــمن اجملـمـوعــة الـرابـعـة في
تـــوقــيت واحــد في الـــســاعــة احلــاديــة
عـشـرة صـبـاحـا فـيـمـا يالقي مـنـتـخـبـنا
نـــظـــيـــره االردني وتـــواجـه مـــالـــيـــزيــا
السعودية في الساعة الثانية والنصف

من بعد الظهر بتوقيت بغداد .
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ـبي عـبـد الـغـني مـدرب مــنـتـخـبـنـا االو
شــهـد اكــد في كـلـمــة قـبل بــدء الـوحـدة
الـتدريبـية لالعبيه ان حـظوظ منتـخبنا
االوفـر في العبور الى دور الـثمانية في
ظل مـعرفـته الكامـلة بامـكانيـة الالعب
وقـــدرتــهم عـــلى الــتـــعــامـل مع اصــعب
الــظـروف الفــتـا الى ان مــنـتــخـبــنـا هـو
الـــوحــيــد بـــ فــرق اجملــمـــوعــة الــذي
سـيلعب بخياري الفوز او التعادل فيما
ـنتـخبـات الثالث االخـرى ستـلعب من ا
اجل الـفـوز لـلتـاهل  مـبديـا عـدم رضاه
عـلى اداء بعض الالعبـ وعدم قدرتهم
عــــلى تـــقــــد اداء جـــيـــد فـي مـــبـــاراة
الــســعــوديــة وطــالب شــهــد الـالعــبـ
نـسـيــان مـبـاراة الـسـعـوديـة والـتـفـكـيـر
ـباراة االردن التي سنخوضها بخيار
الــــفـــوز لـــضــــمـــان الـــتــــاهل كـــاول عن
ـنـحـنا افـضـلـية اجملـمـوعـة كونـه امر 
ـلـعب ذاته لـلـقـاء الــبـقـاء بـالـلـعب فـي ا

ثاني اجملموعة الرابعة .
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الــوحـدة الـتـدريــبـيـة  خــوضـهـا عـلى
درب مـجموعـت فبـعد احمـاء جماعي 

الـلـياقـة البـدنيـة االسبـاني غونـزالو 
عــزل الالعـبــ الـذيـن خـاضــوا مـبـاراة

اول امس امـام الـسـعـوديـة ومـجـمـوعـة
تــمـثل الالعـبــ الـذين لم يــلـعـبـوا اول
امس او خـاضوا دقـائق قـليـلة كـفرحان
شـكـور وعالء عـبـاس حـيث  الـتـركـيز
عـلى اجملموعة الـثانية  بـتدريبات ذات
طــابع هـجــومي عـلى مــرمـيـ قــريـبـ
ـــدرب ايـــصـــال بـــعض حـــيـث حـــاول ا
االمــور الــتـكــتــيـكــيــة والـتــهــديف عـلى
ـرمى من مـختـلف اجلـهات من جـهته ا
وعـد يـحيى زغـيـر عضـو احتـاد اللـعـبة
رئـــيس الـــوفــد اجلـــمــهـــور الـــريــاضي
ـنتـخب االردني بـتـحـقـيق الـفـوز عـلى ا
مـؤكــدا ان جـمـيع من في الـوفـد لم يـكن
راضـيا على اداء يوم امس وعدم ظهور
بــعض الالعـبـ الـذين يـعــتـمـد عـلـيـهم
ـطلوبة فضال على ـنتخب بالصورة ا ا
االســـلـــوب الـــدفـــاعـي الـــذي اعـــتـــمــده
ـنـتـخب الـسـعـودي وحـاالت الـسـقوط ا
ــتـعــمـد لـكن كـل مـاذكـرته اليــعـفي من ا
ــــؤكــــد ســـيــــتم وجــــود اخــــطــــاء من ا
جتـاوزهـا امـام االردن وصـوال لـنـتـيـجة

طيبة تنقلنا الى دور الثمانية .
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عـبـاس عـبـيد مـسـاعـد مـدرب منـتـخـبـنا
ـــوفــد ـــبي اجـــاب عـــلى تـــســـاؤل  االو
االحتـاد الـعـراقي لالعالم الـرياضي عن
وجـود عـدم رضا لـدى اجلـميع جـمـهور
واعـالم واحتاد والعبـ ومالك تدريبي
عـلى مـاقـدمه مـنـتـخـبـنـا اول امس امام
ـنـتـخب الـسـعـودي والـدفع بـابـراهـيم ا
كن بـايش لـلعب كـمـهاجم صـريح ومـا
ان يــــكـــون احلــــال عـــلــــيه امـــام االردن
ن حـــســـ لـــلـــعب مـــجــددا وعـــودة ا
فــاجـاب : الـفـريق داخـل بـطـولـة ولـيس
فـي مــبــاراة واحــدة لــذلك اليــقــيم عــلى
اسـاس مـبـاراة وبـرغم ان االداء لم يـكن
مـقـنعـا لـكن منـتـخبـنـا االن هو مـتـصدر
اجملــمـوعــة بـاربع نــقـاط مــتـفـوقــا عـلى
االردن والــســعـوديــة بـنــقــطـتــ وعـلى
ماليزيا بثالث نقاط وتبقت لديه مباراة
ســيــحــســمــهــا ويــقـبـض عــلى بــطــاقـة
الــصـــدارة  مــشــيــرا الى ان مــســتــوى
الـبطولة والظـروف اجلوية من الصعب
ـستـوى واحد ان يـبـقى فيـهـا الفـريق 
والـفريق الـسعودي مـنتخب مـنظم جدا
وهـو ماصـعب من مهـمتـنا في اخـتراقه
وخــلق الـفـرص لــكن كـتـقـيــيم فـني فـان
مـسـتوى خـطورة مـنتـخـبنـا كانت اكـبر

ـنافـس وارى ان مـسـتوى مـن الفـريـق ا
فــريـقــنــا طـبــيـعـي كـمــقـيــاس لــبـطــولـة
الكـمـبـاراة ومايـتـعلـق باشـراك ابـراهيم
بـايش فـان هذا هـو مـامتـوفـر لديـنا من
ادوات وعـلينا ان نتالعب بها من خالل
مـايـستـجد اثـنـاءالتـدريبـات ومـايتـعلق
ـــبــاراة ن حـــســ في ا ـــشــاركـــة ا
ــنـتـخب افـتـقـد ـقــبـلـة اكـد عـبـيـد ان ا ا
ـاضيت ـبارات ا ن في ا خلـدمات ا
بــرغـم كل مــاقــدمه زمالءه االخــرون من
اداء مــرض كـفـرحـان شــكـور وابـراهـيم
بـايش وعالء عبـاس لكن الـتجـربة التي
ن مع مــنـتـخـبــنـا الـوطـني خــاضـهـا ا
وسـوء الطالع الذي واجـهه في خليجي
 23االخيرة ورغبته في التعويض في
هـذه البطـولة فانـنا نامل مـنه ان ينجح
في تـقد مـباراة جـيدة وهـو قادر على
ذلـك  وزاد ان الـفـوز عــلى االردن بـرغم
انه صـــعب لـــكـــنه يــجـــد ان حتـــقــيـــقــة
كن ان ـكنـا جدا في ظل مـا سـيـكون 
نـقدمه من اداء ومانقوم به من عالجات

اليقاف خطورة بعض العبيه .
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عـدد مـن اجلـمـاهـيـر الـتي حـضـرت الى
ـــــنــــتــــخب مــــبـــــاراة اول امس امــــام ا
دن الـصـينـية الـسـعودي من مـخـتلـف ا
واقـربـهـا تـبـعـد مـسـافـة خـمس سـاعات
فـي الــــطــــريق الــــبــــري وقــــدر عــــددهم
بـــحـــوالي  220مـــشـــجع حـــضــروا مع
ــنـسق طــبــولــهم ومـزامــيــرهم وقــال ا
ــبي حــسـ االعـالمي لـلــمــنـتــخب االو
ـثـلـ عن اجلـمـاهـيـر اخلـرســاني ان 
احـضــروا مـعـهم مـواد غـذائـيـة وحلـوم
في مــبـادرة كــان لـهـا صــدى كـبــيـر بـ
اعــضـاء الـبــعـثــة بل ان الـبـعـض مـنـهم
حــــضـــروا مع عــــوائـــلــــهم الـى فـــنـــدق
ـنـتخب (مـيـريالنـد) حـيث تـقيـم بعـثـة ا
دة ثالثة ايـام تنتهـي بنهاية وحـجزوا 
مـباراة االردن يوم غد الثالثاء لصعوبة
الـسفر والعودة بعد يوم فيما حضر
مـشـجـعـان اثـنـان من مـديـنـة شـنـغـهـاي
وهــمــا يــحــمالن عــلم الــعــراق ومــعــهم
ن ـبي ا صـور لالعـبي مـنـتـخـبـنا االو
حـــســـ وحــســـ عـــلي وبـــشــار رسن
وعالء مـهـاوي لـيحـصـلوا عـلى تـواقيع
عــلـيـهـا مـقــابل تـفـاعل من العــبـيـنـا في
الـتـقـاط الصـور مـعـهمـا ومع اجلـمـهور
دينة اجلميلة. تواجد في ا باراة االردنالعراقي ا بي حتضيراته في الص استعدادا  نتخب االو  %dOC» ∫ يواصل ا


