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ـصـري مع الالعب الـعـراقي هـمـام طـارق في صـفـقـة انـتـقـال حـر. تـعـاقـد الـنـادي اإلسـمـاعـيـلي ا
ـوهـوب عـلى أن يـتم إعـالن الصـفـقـة بـشـكل وحـصل اإلسـمـاعـيـلي عـلى تـوقـيع الالعب الـعـراقي ا
رسمي خالل الـساعات الـقليـلة الـقادمة.  ولـعب همـام طارق في صفـوف عدة أنـدية بدايـة من القوة
اجلويـة العراقي ثم شبـاب األهلي دبي اإلماراتي والظـفرة اإلماراتي أيضـا واالستقالل اإليراني.
وخـاض الالعب  52مبـاراة دولـية مع مـنتـخب العـراق منـذ عام   2012ويـجيـد اللـعب كصـانع ألعاب
وجناح.  ويـعد هـمام طارق رابع األجـانب في قائـمة اإلسمـاعيـلي بعـد التعـاقد نـهائيـا مع النـاميبي
بينـسون شيـلوجنو وضـم العب غينـيا بيـساو بيـكيـتي مع استمـرار الغـاني ريتشـارد بافور. وتـعاقد
اإلسـماعـيـلي خالل االنـتقـاالت الـصيـفـيـة اجلاريـة مع مـحمـود عـبد الـعـاطي دوجنـا وأحمـد مـدبولي
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قـبل الـدخـول في تفـاصـيل  في تـفـاصيل
لـقــائي افــتـتــاح اجملــمـوعــة لـثــانــيـة من
تـصفيات كاس غرب اسيـا التاسعة بكرة
الـقــدم الـتي سـتــنـطـلق الــيـوم في اربـيل
مــهم ان تــلـتــفت الــلـجــنـة الــتــنـظــيـمــيـة
ـبــاريـات  اجملـمــوعـة االولى في مــديـنـة
كـربالء  والـقـيـام بتـنـظـيم عـمـلـيـة دخول
نـاسبة ألنه ـتفرجـ وإيجاد احلـلول ا ا
تفرج مسافة عقول ان يسير ا من غـير ا
تـصل الى اكثـر من اربع كيلـو مترات في
ظل هـذا اجلو احلـار والالهب في عمـلية
لم تـوجد لـها احلـلول كـما هـو احلال في
مـلـعب جـذع الـنـخـلـة في الـبـصـرة  الذي
يـضـيف تــصـفـيـات كـاس الــعـالم بـعـدمـا
ـتـفــرجـون من عــمـلـيــة الـوصـول شـكــا ا
ـشكـلة لـلمـلـعب  لذا يـجب تـتدارك هـذه ا
بـالــتـنــســيق مـا بــ االحتـاد واجلــهـات
االمـنيـة لـتامـ احـواء افضل لـلـجمـهور
ـبـاريات واالكـثـر حـضورا في ألنه مـلح ا
نطـقة.  وتفتـتح مباريات عـموم مالعب ا
اجملـمـوعـة الـثـانــيـة مـسـاء الـيـوم بـلـقـاء
مـنــتـخـبي الــبـحـرين واالردن وكـل مـنـهـا
ـطلـوبة  عـبر الـكشف يـتطـلع للـنتـيـجة ا
عن قـدراتــهــمـا خلــوض الـلــقــاء بـشــعـار
الـفــوز لـيــكـون فـاحتــة ألمـور اجملــمـوعـة
الـتي ستـلـعب فيـها الـفرق االربع مـباراة
اقل من اجملـموعة االولى  ما يضعه امام
ـطـلـوبـة امـام لـقاءات حتـقـيق الـنـتـائج ا
مـعدودة تـدفع الالعـب الـلـعب بشـعار ال
بــديل عـن الــفـــوز خـــصــوصـــا في لـــقــاء
االفـــتـــتــــاح لـــرسم مـالمح الـــطــــريق في
حتــقــيـق  كــامل الـــعالمــات كـــمــا تــدخل
ـباريـات ضمن اسـتـعدادهـما لـبطـولتي ا
ـقـبل كـاس الـعـالم  وا اسـيـا الـشـهـر ا
ـنـافـسـة ويـأمل ان يـكـون احـد اطـراف  ا
فـي وقت يـــظــــهـــر االردن اكـــثـــر الـــفـــرق

مـشــاركــة في بــطــولـة غــرب اســيــا الـتي
انـطـلقـت  من ارضه البـطـولـة االولى عام
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ـبـاراة الـثـانـيـة بـ مـنـتـخـبي وجتـري ا
الــكـويـت والـســعــوديــة وســتــكـون عــلى
اهـمية خـاصة عنـد جمهـورهما والسـيما
بـعـد عـودة الكـويت لـلـبـطـوالت والـتـطلع
الى مـشـاركـة أفـضل في تـصـفـيـات كـاس
ـقبـلة وكالهـما يأمل فـي حتقيق الـعالم ا
اخلـطوة االولى الـتي ستـكون مـؤثرة الن
اهم مـا تـشغـل الفـرق مـبـاريات االفـتـتاح
تـمرسـان في البـطوالت اخملتـلفة وهـما ا
حـيث احـرزت الـكـويت بـطـولـة الـنـسـخـة
الـســادسـة الـتي جـرت في االردن قـبل ان
تـفشل في الـدفاع عن الـلقب فـي النـسخة
الـسـابعـة رغم اسـتـضـافتـهـا لـها. األزرق
الــذي أعـلن مــدربه الـكــرواتي جـوزاك أن

الـبـطـولـة تــمـثل احملـطـة األهم في رحـلـة
ؤهـلة ـزدوجـة ا الـتجـهـيز لـلـتصـفـيات ا
ـــونــديــال  2022 وكـــأس آســيــا 2023
يـــطــمح في حتـــقــيق نــتــائـج إيــجــابــيــة
ــنـتــخب قــبل مـواجــهـة تـنــعـكـس عـلى ا
قرر نـيبـال باول محـطات الـتصـفيـات وا
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عـلى صــعـيــد مـتــصل  تـابـع مـنــتـخــبـنـا
الـوطني  نتـائجه االيجابـية محـققا فوزا
نتخب الـفلسطيني صـعبا بتغلـبه على ا
بـهدف لواحد  ضمن مباريات اجملموعة
الـثانية من بطولة غـرب اسيا بكرة القدم
رافـع رصــيــده الى  6نــقــاط  لـــيــتــصــدر
اجملـمـوعـة بـعـد الـفـوز االول الـذي حقـقه
نتخب اللبـناني بهدف في افتتاح عـلى ا
ـــاضي في وضع الــبـــطــولــة الـــثالثــاء ا
افضل من بقية فرق اجملموعة التي نأمل

ان يــــتــــواصل في حتــــقــــيق الــــنـــتــــائج
ــردود الــفــني االيــجـابــيــة ودعــمــهــا بــا
ـــطـــلـــوب ـــنـــتــــخب ا وعــــكس صـــورة ا
لالسـتحقـاق االكبر واالهم وحتـقيق حلم
الــلـعب بــكــاس الــعـالم مــرة اخــرى امـام
تـرقـب الـشـارع الــريـاضـي الـذي  يــشـعـر
بـقــلق حـقــيـقي ازاء الــعـرض الــضـعـيف
نـتـخب من بـوابة لالعـبـ بعـدمـا عـبـر ا
الـفـريق الفـلـسـطـيني  بـشـكل غـيـر مريح
بـشــعــار الـنــتـيــجــة  مع ظــهـور وتــكـرار
ـنــتـخب الـفـلـسـطـيـني الـهـفـوات. وبـدا ا
الـتـسـجـيل  بــهـدف الـسـبق في الـدقـيـقـة
ـبـاراة  من ضـربة الـثـانـيـة عـلى بـدايـة ا
جــزاء نــفــذهــا اسـالم الــبــطــران قــبل ان
يـتــمــكن مــهـنــد عــبـد الــرحــيم من اعـادة
اللقاء للبداية بهدف ملعوب بعدما تسلم
الـكرة في مـنطقـة اجلزاء من حـس علي
لـيـرسـلـها لـلـشـبـاك في الـدقـيـقة  21بـعـد

تـسديدات عدة  من خارج مـنطقة اجلزاء
باراة قـبل ان يتدارك النتيـجة ويحسم ا
 في الـدقـيـقة  83بـعـدما احـتـسب احلكم
رة ركلة الـسعودي تركي اخلضير هذه ا
نـتخـبنـا تصـدى لهـا حسـ علي جـزاء 
نـتـخب فوزا مـهمـا  في الوقت لـيحـقق ا
الـقـاتل مـنـحه الـصـدارة  ورفع حـظـوظه
ـرور ــنـافــســة عــلى الـلــقب عــبــر ا في ا
بـصدارة اجملـمـوعة ولـكن مـا يعـاب على
فـريـقــنـا هـو غـيــاب الـفـرص احلـقــيـقـيـة
وانـعـدم الـتـركــيـز وتـقـد اداء تـقـلـيـدي
عـلى مدى الـوقت كما ظـهر االجـهاد على
عـــــدد من الـالعــــبـــــ وضــــعـف حــــالــــة
ـهــارات الــفــرديـة االنـســجــام وغــيــاب ا
بـاستثناء حس علي الذي يقدم مردودا
جـيدا لـلمبـاراة الثـانيـة فيـما ظـهر مـهند
عــبـــد الــرحــمـن كالعب مـــؤثــر من خالل
الـضغط على الدفاع  واستخدام االلعاب
الـراسـية لـتي كـاد ان يـسجل مـنـهـا  قبل
هـدف الــتـعـادل. وبــعـيـدا عـن الـنـتــيـجـة
وتـأثـيــرهـا مـعـنــويـا عـلى الــفـريق ظـهـر
ـنتخب الـوطني بأداء غـير مقـنع للمرة ا
الـثـانـيـة  وهـو مـا يـدعـو اجلـهـاز الـفـني
الى حتــديـد االخــطـاء ومــعــاجلـتــهـا الن
ـهمة ال تقـتصر على احـراز لقب بطولة ا
غـــرب اســـيـــا  بـل االهم  الـــوصـــول الى
ـنــتـخب امـام مــهـمـة تــصـفـيـات اعـداد ا
بـطـولـة كـاس الـعـالم وا اسـيـا عـنـدمـا
يـسـتـهل مـشـواره في مـواجـهـة مـنتـخب
ـنــامــة وضـرورة الــبـحــرين هــنــاك في ا
نتخب طلوب رغم ان ا حتقيق االعداد ا
لــعب دون جنـومه احملــتــرفـ لــكن عـلى
ــدرب اعـطى االولــويــة لـلــوقــوف عـلى ا
األخـطـاء بـعـدما زاد الـعـرض الـتـقـلـيدي
ــمل لــلــمــنـــتــخب وظــهــور االخــطــاء وا
الـدفـاعـيـة لـو لـعـبـنـا امـام مـنـتـخب اخـر
افـــضـل واقـــوى مـن االشــــقـــاء  قــــبل ان

يـنتهي الـشوط االول بالـتعادل بـهدف ما
وضع مـنـتـخـبــنـا حتت ضـغط الـنـتـيـجـة
لــيـــدخل الــشـــوط الــثـــاني بـــوضع اخــر
وانـتقل الى منطقة جزاء اخلصم وفرض
سـيطـرته لـكن في اداء غـير مـنـتج بعـدما
عــــجــــز عن االخــــتـــراق مـن اجلـــانــــبـــ
والـوسط  امام تكـتل الدفاع الـفلسـطيني
ومـحاولـة اخـذ اللـقاء لـلتـعـادل لكـنه قدم
مـبــاراة مـنـاســبـة في ظل ظــروف الـلـعب
الـتي لم يتـعـامل معـهـا منـتـخبـنـا عنـدما
فـــــشـل عــــدد مـن الالعـــــبـــــ في عـــــكس
نـتخب الذي مـستويـاتهم الـفنيـة ودعم ا
مـــا يـــزال  بـــدون هـــويـــة  لـــكن االهم ان
تـشــخص األخـطـاء في وقت قــصـيـر قـبل
هـمـت انـطالقة تـصـفـيات الـبـطولـتـ ا
ــنـتــخب الـوصـول والن الـكـل يـريـد من ا
الى كـاس الـعالم. اجلـمـيع يعـلم ان  فرق
ــرتــقــبـة اجملــمــوعــة فـي الــتــصــفــيــات ا
تـختـلف عن اجملـمـوعة الـتي يـلعب فـيـها
في غــرب اسـيــا خـصــوص وجـود ايـران
والــبـحــرين وقــد شــهــد االخــيــر تــطـورا
ـتــلك واضــحـا فـي الـفــتــرة االخــيــرة و
ـقـبل طـمـوحــات الـلـعب بـكـاس الــعـالم ا
وعـليـنا ان نعـترف انـنا لـلمـرة الثاني لم
نـخـرج فـقط بـالنـتـيـجـة نـعم انـهـا مـهـمة
ومـؤثرة لكن على الفريق ان يكون مدعاة
ثـقة اجلـمهـور ويتكـامل من كل اجلوانب
ـــدرب دوره في ان يـــحــقق وان يـــأخــذ ا
ـطلوبـة في وقته وهو ـهمة ا ـنتخب  ا ا
ـنــتــخب لــكـاس الـذي وعــد بــإيــصــال  ا
قاييس هـمة الغيـر سهله بـكل ا الـعالم ا
وهـو مـا يـتـطـلب بـنـاء مـنـتـخب مـتـكـامل
قــادر لــلـدفــاع عن اســمه فـي اهم واكــبـر
الـبطوالت الكـروية  بعـدما تأخرنـا كثيرا
تكررة بـسبب ضعف االعداد واالخـطاء ا
شـاركة االخيرة بـبطولة كـما حصل في ا

روسيا عندما خرجنا مبكرا

∫“u

نتخب الوطني ا
يحقق الفوز
الثاني على
التوالي امام
فلسط في

بطولة غربي اسيا

‚«dFK  ÎU³ J  U¼ÒbF¹ fO —u Ë qC _« W uD³ « b R¹ ÂUF « ·dA*«

w½b³ « ÊËe<« ∫©ÊU e «® vKŽ Î«œ— g²O½UðU

 5D K  ÂU √ œuÝ_« ¡«œ√ vKŽ dŁ√

ستوى الذي يليق بسمعة الكرة العراقية دير اإلداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح للزميل قصي حسن ان الالعب عازمون على تقد ا WLN∫ أكد ا  W uDÐ

ـــبــــاراة عـــزى ذلك الى األجـــواء من ا
احلارة التي أثرت على اللياقة البدنية
وحــتـى أفــضل الــفــرق كــريــال مــدريــد
وبرشلـونة فإنهـا ال تستطـيع ان تظهر
ــســتـويــات عــالـيــة مــشــيـرا إلى إن
هـدفـنــا هـو حتـقـيق الــلـقب وسـأجـرب
الـكـثــيـر من الـالعـبـ حــتى أقف عـلى
ــرور الـوقت الــتـشــكــيـلــة األفــضل و
سيكون لدينـا حلول. وأضاف إننا كنا
ـــرتـــدة لـــكــون حــذريـن من الـــكـــرات ا
ـرمى ـنـافس يـحـاول الـوصـول إلى ا ا
ولكن الالعبـ قدموا ما عـليهم وحتى
دكــة االحــتــيـاط أيــضــا كــانت جــاهـزة
وهـذا مـا يهـمـنـا السيـمـا وان البـطـولة
جتــريـبـيـة وديـة مـوضـحـا انه يـواجه
صــعــوبـات فـي اخـتــيــار الــتــشــكــيــلـة
األسـاسـيـة لـكـون اجلـمـيع يـسـعى إلى
تـقــد األفــضل وارتــداء قــمـيص
ــنـتـخب في االسـتـحـقـاقـات ا

قبلة. ا
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ــــديـــــر الــــفــــني وأشــــاد ا
لـلـمـنتـخب الـعـراقي بـكرة
تـمـيز ـسـتـوى ا الـقـدم با
لــالعـب خـط الــــــــــــــوسـط
حـسـ عـلي الـذي سجل
هـــدف الــفـــوز من ركـــلــة
جــزاء فـيـمـا تـكـفل زمـيـله
مهـند عبد الـرحيم بالـتوقيع
عـلى هــدف الـتــعـادل واخــتـيـر
ـباراة. أفـضل العب في ا
ويعتلي منتخبنا
صـــــــــــــــدارة
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لم يـتـبـق النـطالقـة الـدوريـات االوربــيـة سـوى ايـام مـعـدودة
لـذلك كـثـفت االنـديـة الـكـبـيـرة من وتـيـرة اسـتـعـداداتـهـا من
بـاريـات الـتـجريـبـيـة الـتي جاءت خالل اجـراء الـعـديـد من ا
شاركة ببطوالت ترعاها بعض بإطـار منفرد او من خالل ا
الشـركات االستـثمارية لـيتم تقـاسم االرباح ب تـلك الفرق

نظمة.. واجلهات ا
وقد افـرزت مثل تلك البـطوالت نتائج مـخيبة لـبعض االندية
ا عكست تساؤالت عن تلك البدايات التي ينبغي الكبرى 
ان تكون مـثالية خصوصـا وان البطولة احمللـية لم تتبق لها
سوى ايـام معدودات لالنطالق والفرصة قائمة لتلك االندية
وسم السابق وخير باسـتعادة القها وتغيير ما قدمت في ا
وسم االمـثـلـة هـو فـريق نادي ريـال مـدريـد الـذي قـدم في ا
السـابق مستوى سيء افقده للكثير من البطوالت التي كان

ينافس عليها..
وواصل الفـريق االسـبـاني مـسـتـوى مـتذبـذب من خالل كم
ـبـاريــات الـوديـة الــتي  خـاضــهـا  والـتـي واجه فـرق مـثل ا
تـوتنـهام هـوتسـبيـر االنكـليـزي الذي فـاز علـيه بهـدف وحيد
ـواجـهـة في بـطــولـة اودي  فـضال عن خـسـارته قــبل تـلك ا
ا ه اتليـتكو مدريد بسبعة اهداف  بنتـيجة ثقيلة امام غر
زاد الطـ بلة  في ما سيواجه الفـريق الذي ينظر اليه بانه
يسـعى  الستعادة مـوقعه  ومحو النـتائج السيـئة التي مني
ـوسم الـسابق بـهـا  خصـوصـا وانه استـعـان  قبل نـهـاية ا
دربه االثـير زين الـدين زيدان  الـذي حقق بأدوار عـديـدة 
واسم ثالثة متتالية باإلضافة له  كاس دوري ابـطال اوربا 

لتحقيقه درع الدوري  والكاس في مواسم سابقة ..
خسارات الريال ونتائجه اخمليبة  شكلت عالمات استفهام
بـرغم انـه لم يـقف مــكـتـوفـي االيـدي  في سـوق االنــتـقـاالت
مـسـتـقـطـبـا الـعـديـد من االسـمـاء الالمـعـة من جنـوم الـكـرة
السيـما العب فريـق نادي تشـيلسي ادين هـازارد لكنه وقع
في حـيـرة مـن امـره بـورطـة الــتـخـلص من العــبه  الـويـلـزي
غـــاريث بــيـل الــذي اصـــبح مـــادة دســـمـــة في  الـــصــحف
ـتـخـصصـة  بـعـد ان رشحـت انتـقـاله لـلدوري الـريـاضيـة ا
الـصـيـني  من خالل احـد االنديـة الـتي اعـلـنت تمـكـنـها من
ـكـلف  والـذي يقف عـائـقـا امام تـسـديـد راتبـه االسبـوعي ا
ه الـفـرق االخــرى  مع االخـذ بــنـظــر االعـتــبـار  عـدم تــقـد
سـتوى ثـابت  يؤهلـه الن يكون احـد اوراق زيدان الـرابحة
وهـو ذاته الـذي اكـد لإلعالم  انه يـسـتـبـعـد بـيل من خـططه

رتقب .. وسم ا اخلاصة با
ـراكـز   الـتي يـحـتـاج ويـبـقى مـركـز صـانع االلـعـاب أحـد ا
الريـال لالستفـادة منهـا بدليل عـدم اذعانه الستـقطاب احد
مـيزين الـقادرين عـلى ربط اخلطـوط فيـما بـينـها الالعبـ ا
بينـما تبـقى نظـرات الريال تـتجه لـفريق مانـشسـتر يونـايتد
والعبه الـفرنسي بول بوجبـا الالعب الذي بإمكانه ان يلعب
في هــذا اخلط ويــوظف مـهــاراته لــصــالح الـريــال من اجل

اخلروج من ازماته..
قـابـلة  وبـعيـدا من الـدوري االسبـاني وقريـبا وفي اجلهـة ا
من الدوري االنـكليزي فان فـريق نادي ليفربـول ايضا يثير
نـافـسة بـعد ان مـثل تـلك االستـفـهامـات بشـان  احـقيـته بـا
خـسر فـي اخر مـباريـاته الـودية وبـنتـيجـة ثـقيـلة امـام نادي
نــابــولي االيــطــالي  والــفــريق االنــكــلــيـزي  انــهـى مـوســمه
ـاضي  بـشـكل مـثـالي تـمـامـا حـيـنـمـا حـقق دوري ابـطال ا
اوربـا بالـتفـوق علـى خصـمه االنكـليـزي توتـنهـام هوتـسبـير
اضــافـة الـى انه تـخــلف بــنـقــطـة واحــدة عن الــفـائــز بـدرع
الـدوري  لـذلك حـينـمـا يـسـقط فـريق كـقـامة لـيـفـربـول بـهذه
الـنتـيـجة تـبقى االسـتفـسارات قـائمـة حول  ظـهور مـثل تلك
ـعـهـود في الــدوري  الـذي لم تـتـعـدى ـسـتــواهـا ا الـفـرق 
ـنـافـســة احلـافـلـة سـوى ايـام لـالنـطالق وبـدء جـوالت مـن ا

باإلثارة والندية..
ويـعـزي اخلـبـراء واحملـلـلــ الى ان تـلك الـبـدايـات اخملـيـبـة
لـيــست سـوى مــتـطــلـبـات لــلـمــدربـ بــشـان الـوقــوف عـلى
ـثـال حـاهـزيـة اوراقـهـم السـيـمـا وان الـريـال عــلى سـبـيل ا
اسـتـقطب الـكثـير من االسـماء الـتي حتـتاج لـفتـرة انسـجام
ــبـــاريــات وتــرابـط من خالل وتـــيـــرة ا
لـــلـــوصـــول عــلـى اجلـــاهــزيـــة الـــتي
يـتـطـلـبـهـا الـدوري االسـبـاني مـثـلـما
االمــــــــر ذاته مـع فــــــــريـق نـــــــادي
لـيـفـربـول الـذي اليـجـد سـوى في
ــبــاريــات الــتـجــريــبــيــة مــحــطـة ا
طلوب اعداديـة لتحقيق الـترابط ا

ب العبيه..

أحـراز 3 مـدالـيـات ذهـبـية و11 مـدالـية
مـخـتلـفة فـي جمـيع األوزان".  واضافت
الــلــجـــنــة أن "رئــيس جلــنــة الــشــبــاب
والـرياضـة النائب عـباس عـليوي خص
أسـرة بــنـاء األجـسـام بـالـتــهـنـئـة بـفـوز
الـبطل مشـتاق العـزاوي وحصوله على
الـوسـام الذهـبي بوزن مـاستـر فوق 90
كــيـلــو ونــيـله لــقب بــطل األبـطــال عـلى
اسـتر (كارت االحتراف) جـميع أوزان ا
في الــبـطــولـة ذاتــهـا" مــبـيــنـا ان "هـذه
االجنــــــازات حتـــــقـــــقـت بـــــدون دعم أو

اهتمام حكومي يذكر".
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هـــنــأت جلـــنـــة الــشـــبـــاب والــريـــاضــة
الـنـيابـيـة بفـوز مـنتـخب الـعراق لـبـناء
االجــسـام بـحـصـوله عـلى  14مــيـدالـيـة
مـختلفة في بطـولة اسيا التي جرت في
الـــصــ مــبـــيــنـــة ان هــذه االجنــازات
حتـقـقت بـدون دعم أو اهـتـمـام حـكومي
يـذكـر.  وقـالت الـلـجنـة في بـيـان "نـهنئ
احتـاد بنـاء االجسـام بإجنـازهم الكـبير
الـذي حتـقق في بـطـولة كـمـال األجـسام
الــتي جـرت مــؤخـراً فـي مـديـنــة هـاربن
الـصينية وأستطاع الفريق العراقي من

œuŽ…∫ منتخب العراق ببناء االجسام بعد عودته من بطولة اسيا بالص

ـقبل كـما بـاخلامس من شـهر أيـلول ا
إن البـطولة تـأتي في وقت يتـعذر على
ـعـسـكـر الـتـدريـبي في األرجح إقـامـة ا
كـربالء قــبل انــطالق تـصــفـيــات كـاس
العالم بـسبب التـزامات أنديـة الشرطة
واجلـويـة والزوراء فـي بطـولـة األنـدية
العربـية اإلبطـال لذا نعول كـثيرا على
بــطــولـــة غــرب آســـيــا لــلـــوصــول إلى
ـطـلوبـة وسـتـكـون فـرصة اجلـاهـزيـة ا
لالعــبــ إلثـــبــات جــدارتــهـم بــغــيــاب
نتخب في احملترف وارتداء قميص ا

قبلة. شاركات ا ا
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شـرف العام على صـعيـد متصل ذكـر ا
لـبطـولة آسيـا سيـل الحتاد غـرب آسيا
التاسعة بكرة القدم احمد قطيشات إن
النـسخة احلـاليـة ستكـون األفضل ب
الـنـسخ الـسـابــقـة وذلك نـظـرا حلـسن
ـثـمـر ب وزارة الـتـنـظـيم والـتـعـاون ا
الـشبـاب والريـاضـة واالحتاد الـعراقي
لـكــرة الـقــدم واحتـاد غـرب آســيـا إلى
جـانب الـدعـم واحلـضـور اجلـمـاهـيري
الـكـبيـر الـذي سيـكـون فاكـهـة البـطـولة
واحـــد أهم أســبـــاب جنــاحـــهــا. وقــال
قطيـشات ان العراق يسـتحق ان يلعب
على أرضه وب جمهوره بعد إن غاب

اجملموعة األولى برصيد ست نقاط
ـــركــز الـــثــاني فــيـــمــا يـــأتي في ا
نـتخبـان اللـبناني والـفلسـطيني ا
بـثالث نـقـاط بـعد فـوز لـبـنـان على
سوريـا بهدفـ مقـابل هدف واحد
ثـم ســـوريـــا والـــيـــمن بال نـــقـــاط
وتـنـطـلق الـيـوم األحـد مـواجـهـات
اجملموعة الثانـية في مدينة اربيل
حــيث يـلـتـقـي االردن مع الـبـحـرين
في الـســاعـة الــسـابــعـة والــنـصف
مــســـاء تــعــقـــبــهــا في الـــعــاشــرة
والـــــنـــــصـف مـــــســـــاء مـــــبـــــاراة
السعودية مع الكويت.  إلى ذلك
ـديــر اإلداري لـلـمــنـتـخب قـال ا
الــعــراقي بــكــرة الــقــدم بــاسل
كــــــوركــــــيس ان الـالعــــــبـــــ
ستوى عازمون على تقد ا
الـذي يـلـيق بـسـمـعـة الـكـرة
الــعـراقــيــة وإحــراز الــلـقب
مبينا إن إقامة البطولة في
الـعـراق مكـسب كـبـير وهي
فـرصــة جــيـدة لـالسـتــعـداد
إلى تـصـفـيـات كـاس الـعـالم

حيث ستكون 2022
مــــبـــــاراتـــــنــــا األولـى إمــــام
ــــنـــــامــــة الـــــبــــحـــــرين فـي ا

لـعــقـود بــسـبـب مـا مــر به من ظـروف
وبالتالي فأن احتاد غرب آسيا سيقف
ـشــروع بـرفع ويـســانـد حق الــعـراق ا
احلــــظــــر بــــشــــكل كــــلي عـن مالعــــبه.
وأضـاف إن البـطولـة احلـاليـة ستـكون
األفـضل من الـنــسخ الـسـابــقـة بـسـبب
احلـــضـــور اجلـــمـــاهـــيـــري الـــكـــبـــيـــر
ثـالي وهو مـا لم نلـمسه وتـشجيـعه ا
في الـبــطـوالت الـســابـقـة مــثـمـنـا دور
وزارة الشـباب والـرياضـة واحتاد كرة
الـقـدم عــلى تـوفـيـر كـافــة مـسـتـلـزمـات

جناح البطولة.
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مـن جــــهــــة أخـــرى ذكــــر الــــصــــحــــفي
هم الفوز ي حامد الشطري ا واألكاد
ــنــتــخب بــالــنــتــيــجــة وان يــتـصــدر ا
مـــجـــمـــوعــتـه ويـــحـــدد مالمح طـــريق
الـوصـول لــلـمـبـاراة الـنــهـائـيـة ويـقـدم
طلوب الن ما قدمه الفريق زاد االداء ا
من مــخــاوف الـشــارع في قــدرته عــلى
جتـاوز مـهـمـة تـصـفـيـات اسـيـا وكاس
ــكن قــيــاســهـا عــلى الــعــالم الــتي ال 
مبـاريات غـرب اسيـا. أضاف الـشطري
يـــفــتـــرض ان تـــتــحـــقق الـــفـــائــدة من
الــبــطــولــة احلــالــيــة بــســبب الــفــتــرة
الــقــصــيـــرة الــتي تــفـــصــلــنــا عن اول

ـنـتـخب امـام الـبـحـرين في مـبـاريـات ا
ـقبل والن الفريق اخلامس من ايلول ا
ســـيـــكـــون حتت ضـــغط الـــنــتـــائج في
مجموعته امام بطولت هما االهم في
ـشـاركـات الـكـرويـة مـبـيـنا مـسـار كل ا
يـجـب ان يـكـون لـنـا حـضـور بـعـد قرار
االحتـاد الـدولي بإقـامـة مـباريـاتـنا في
الـبصـرة. وتابع الـشـطري الـكل يراهن
عــلى مــبـاريــات االرض الــتي يـجب ان
تستغل لقطع تذكرة مرحلة التصفيات
االولـيـة مـوضـحـا انـهـا لن تـكن سـهـله
اطالقا بـوجود فريـقا إيران والـبحرين
لـكن عــلـيــنــا ان نـنــتـظــر مــا سـيــقـدمه
ـنـتــخب في مـشـواره احلــالي بـغـرب ا
ــنـــتــخب اســـيــا عـــنــدمـــا ســيـــواجه ا
ــــقــــبل. وزاد الــــســـوري اخلــــمــــيس ا
ـنـتـخب الـشـطـري ان مـبـاراتـنـا امـام ا
السوري سـتمهد الطـريق خلوض لقاء
اخلــتـام واحــراز لـقب الــبــطـولــة الـتي
تـشــكل دفـعــة مـعـنــويـة وحتــقق رغـبـة
ـتـابع بـشـغف لـلـمـبـاريات اجلمـهـور ا
والـــتـــطـــلع ألداء أفــــضل مع أهـــمـــيـــة
حتـقـيق الـفـوز الثـالث تـوالـيا مـضـيـفا
ـــدرب ان يـــقـف عـــنــد اتـــمـــنى عـــلى ا
االخـــطــاء الــتـي رافــقت االداء لـــلــمــرة

الثانية
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ـديـر الـفـني لـلـمـنـتـخب الـعراقي قال ا
بــكـرة الـقــدم سـتــريـشـكــو كـاتــانـيـتش
الـســلــوفـيــني اجلــنــسـيــة انه ســعــيـد
ـــنـــتـــخب بـــتـــحـــقـــيق الـــفـــوز عـــلى ا
الـفـلـسـطـيـني والـوصـول الى الـنـقـطـة
السادسة في بطولة آسيا سيل الحتاد
غــرب آســيــا الــتــاســعــة بــكــرة الــقــدم
واعـــتـالء صـــدارة اجملـــمـــوعـــة االولى
اجلـاريـة احـداثـهــا في مـديـنـة كـربالء.
ــؤتـــمــر الـــصـــحــفي جـــاء ذلك خـالل ا
ـبـاراة الـعـراق وفـلـسـطـ الـذي عـقـد
مــســـاء اول أمس اجلــمــعـــة في قــاعــة
ـلعـب كربالء ـؤتـمـرات الـصـحـفـيـة  ا
الــدولي مـبــيـنـا ان الــبـطــولـة مــحـطـة
مـهـمة الخـتـبار جـاهـزية الالعـبـ قبل

خــوض تـصـفـيـات كـاس الـعـالم
وأ اســيــا الــشــهــر
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وفــــــــــــــــــــي رده
لــسـؤال مــوفـد
جــــــــــــريـــــــــــدة
(الــــــــزمــــــــان)
بــــــــــــشـــــــــــأن
انــــخــــفــــاض
اخملــــــــــــــــزون
الـــــــــــبــــــــــدنـي
لـالعـــــــبـــــــ في
الــدقـائق األخــيـرة
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