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ضمن التشكيل األساس.
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وحـظـيت مـبـاراة إيـران الـكـثـيـر من
ـدرب الذي األهمـية عـلى مسـتوى ا
أسهم في حتـقيق تـشكـيل جيد رغم
إصـراره عـلى إبـعـاد أكـثـر من العب
ـثل الفريق حـتى قبل تـسلمه كان 
لــلــمــهــمــة الــتـي اخــذ يــســيــر بــهـا
بـاالجتـاه الـصـحـيح  وحـقق أفـضل
انـتــصـار ونـتــيـجــة امـام  مــتـصـدر
التصنيف األسيوي والفريق القوي
ــــتـــكــــامل  والــــشيء اجلــــيـــدان وا
تتـكامل الـصورة عنـده فيـما يخص
اخــتـيـار الـالعـبـ   وفي االعــتـمـاد
ؤمل ان تتم على الـوجوه الـشابـة ا
ـقــبــلـة ــواجــهــات  ا رؤيـتــهم في ا
ومــهم ان تـتـرتب وضـعــيـة تـشـكـيل
ـــهــام عــلى الــفـــريق امــام تـــزايــد ا
الالعـــــبــــ في حتـــــقــــيـق الــــفــــوز
واالقتراب من حـسم اجملموعة وفي
ــوعــد ـــنــتــخب عـــلى ا ان يــكــون ا
ـنتظـر  في مباراة سـتكون الهدف ا
مـخـتـلـفة تـمـامـا عن لـقـــــــــاء إيران
نـتخب لالن ومرجح وكل ماحقـقه ا
ــدرب بـنــفس الــتـشــكـيل ان يــدفع ا
الــذي لـــعب إمـــام إيـــران  وبـــنــفس
طــريـــقــة الـــلــعب واإلفـــادة من تــلك
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ــقـابل  ان تــعـثــر إيـران  مــرتـ بـا
امـام مــنـتــخب الـبــحـرين والــعـراق
وجتـــمـــد رصــيـــدهــا 6 نــقـــاط لــكن
حـظوظـها قـائمـة في الـتنـافس على
إحدى بـطاقتي الـتأهل ألنه سـيكون
امــام خـوض أربـع مـبــاريـات  ثالث
مـنـهـا سـيلـعـبـهـا في ملـعـبه عـنـدما
يـسـتــقـبل   هـونغ كـونغ والـبـحـرين
والعـراق وسيكـون رهانه كـبيرا في
حسمـهما وسط ظـروف اللعب التي
تعول علـيها كل الفرق عـندما تلعب
في مــيــاديــنــهــا وجتــعل مــنــهــا ان
تـســاهم في حـسم األمــور   لـكن مـا
يعـول  علـيه فريق إيـران ان تنـتهي
مباراة اليوم بالتعادل   ويفضل ان
تــفـــوز الــبـــحــرين   في حـــســابــات
معقدة  تتطلب من ايران الفوز على
العـراق   والبـحرين امـام قدرته في
ــلــعــبه حــسم لــقــاء هــونغ كــونك 
ــتــوقع عــلـى كــمــبــوديــا والــفـــوز ا
الـنـتيـجـة التي الزالـت تمـنـحه أمال
الــــتــــأهـل بـــفــــضـل عــــدد األهـــداف
ــسـجــلـة  بـعــد الـفـوز ب 14هـدفـا ا
وبإمـكانه ان يـزيد من غـلة األهداف
خلــدمــة الـتــأهل في وقت   تــتــعـلق

بـعــد شـفـاء كـل من مـهــنـد ومــحـمـد
حـمــيـد ولـو الـثــاني في مـوقف شك
ـــــشــــــاركـــــة  النـه  لـــــيـس من مـن ا
ــقــلق ــســتـوى ا اإلصـابــة بـل من ا
ـدرب جـدا لـكـن تـبـقى األمـور بـيـد ا
نــفـسـه الـذي غــيـر من مــسـار األداء
ــــســــتــــوى الالفـت إمــــام ايـــران وا
النتيجة التي زادت من حظوظه في
ـشوار بـثـقة اكـبـر وجاء مـواصلـة ا
كل شيء بـوقــته بـعـداداء مـتـواضع
ــبــاريــات الــتي ســبــقت لــقــاء في ا
إيران ومـهم ان يـسهم الالعـب في
تقـدم الفريق عـبر لـقاء اليـوم األكثر
ــا الــفـاصل خـطــورة وأهــمـيــة ور
رغم مــا قــدمه الــفــريق مـن اداء هـو
األفـضل فـي  مـنـافـسـات اجملـمـوعـة
وليحقق الفوز الثالث تواليا  وهذا
عـــمل مــهـم وتــطـــور  عــنـــدمــا كــان
الـفـريق يدافع بـكـثـافة عـدديـة وهذا
مــهم النه خــيــر وســيـلــة لــلــهــجـوم
واحلــــال فـي مــــنـــــطــــقـــــة الــــوسط
واالندفاع بقوة للهجوم  كما حصل
عند تسجيل الهدف األول في مرمى
إيران والشيء األخر هـو االستفادة
من الــكـرات الـثـابـتـة عـنـدمـا حتـقق
هــدف احلـــسم وكــان مـــفــتــرض ان
يـقـوم عـلي عـدنـان بـعـمل اخـر مـثال
لـعب الـكـرات الـثـابـتـة عـلى مـنـطـقة
ـــنـــافس بــعـــدمــا فـــشل في هــدف ا
ـبـاشــر  اكـثــر من مـرة الـتــسـديــد ا
خــصـوصـا وانه كـان غــيـر مـسـتـقـر
اغـلب  الـوقت قـبل ان يـحـصل عـلى
البـطاقة الـصفراء  الـتي حرمته من
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ويعول منتخبنا إمام البحرين على
الـورقـة الـرابـحـة مـهـنـد عـلي  الـذي
ــــبــــاريــــات ســــجل فـي جــــمــــيـع  ا
وبــرصــيــد أربـــعــة اهــداف بــفــضل
ارتــفـــاع مــســتــواه مـن لــقــاء الخــر
وشيء جيد ان يكون ضمن  تشكيل
اليوم بعدما سمح له طبيب الفريق
ـذكـور في بـالـلــعب وظـهـر الالعب ا
ــــنـــاسـب وكـــان الــــسالح الــــوقت ا
اجليـد بيد كـاتانـيتش عنـدما سجل
هـدف التـعـادل مع البـحـرين ثم عاد
ــــرمـى هــــونغ كــــونغ لـــــيــــســــجل 
وكـمـبـوديـا  وهـدفه الـغـالي بـشـباك
ايــران  وتـأثـيـره عـلـى سـيـر الـلـعب
والنـتيجـة  كما مـهم ان يعود جالل
ـتـلكه ـا  حـسن  في  لـقـاء ايـران  
من خـبـرة  ولـو انه لـم يـخـتـبـر كـما
يجب بسبب  سيطرة منتخبنا على
أجــواء الـلــعـب ومــتـوقـع ان يــكـون

ــنــتـخــبــنــا واحلـال بــشــكل كــبــيـر
وواسع مـع كــمـــبـــوديــا  وعـــنـــدهــا
ســـــيــــحـــــسم  كـل شيء حـــــتى لــــو
افـترضـنا إنـنـا سنـخسـر مع  إيران
وعـندهـا سـيـرتفع رصـيـدنا الى 19
نــقــطــة ســتــكــون كــافــيــة لــصــدارة
اجملـمــوعــة بـعــيـدا عـن لـقــاء ايـران
الــذي ســـيــكـــون حتــصـــيل حــاصل
ـطـلـوب  ويـجب ان نـفـكر به وهـو ا
ونعمل عليه بـتواضع  والكل  يعلم
 تـبـقـى األمور مـعـلـقـة عـلـى نـتـيـجة

البحرين  رغم انـه  سيلعبـها بشكل
مــرتــاح   الــتي يـــجب ان  تــنــتــهي
بـتــحـقــيق االنـتــصـار الن غــيـر ذلك
نتخب نفسه إمام حسابات ويجد ا

أخرى ستكون أكثر تعقيدا
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وسيكون كاتانـيتش إمام حتد اكبر
ــنــتــخب مـن لــقــاء ايــران رغم ان  ا
عنويات  أفضل سيخوض اللقـاء 
مـن الـبـحــرين لـكــنه سـيــلـعب حتت
ضغط الـنتـيجـة ويأمل اإلفادة   من
ــســلط عــلى االهــتـــمــام الــكــبــيـــر ا
ـــــدرب الـــــفـــــريـق والالعــــــبـــــ وا
ـواجهـة التـي تعـداالقوى واالهم وا
ـنــتـخب ــوقف ا ــا احلـاســمـة  ور
ـتوقع  ان يـلـعب بنـفس الـتشـكيل ا

حال الـفوز سـيرفع رصـيده الى 13
نـقطـة وعـندهـا سيـوسع الـفارق مع
البـحرين الى 5نقاط  والى  7نقاط
مع ايـران  وسـيكـون مـحـظـوظ جدا
لـــو  قـــطـع  وتـــخـــلص من مـــهـــمـــة
البحرين على أفضل وجه   ويخطـأ
من ان  فوزنـا عـلى إيران  كـان على
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ـبـاريات لـكن دقـقـوا في حسـابـات ا
ـتـبـقـيـة ـنـجـزة وتـأثـيـرهــا عـلى ا ا

حـــــيث بــــقــــيـت  ثالث مــــبــــاريــــات
ـنـتـخـبنـا عـنـدمـا يـخرج الـى هونغ
كـــونـك في احلـــادي والـــثالثـــ من
ـقــبل ثـم يـضــيف كــمــبــوديـا آذار ا
ويـــخــــتـــتم  مـــبــــاريـــاته مع إيـــران
والفـوز اليوم سـيجـعل  منه بوضع
جيـد جدا  وسيـكون احلـافز الكـبير
ـواجـهـة هـونغ كـونك في اخلـروج  
ــهــمــة التـقــبل بــأفــضل حــال رغم ا
غير الفوز ومتـوقع ان تكون صعبة
رغم تـــــــأخـــــــر هـــــــونغ كـــــــونـك في
اجملـمــوعــة  الن  عـنــدهــا سـيــنــظـر
واجهتنا بشكل اخر ومختلف  عن
الـلـقـاء األول الـذي جـرى بـالـبـصـرة
اذا ما  عزز صدارة اجملموعة اليوم
لـكن كل الدالئل تـمـنح فـرصة الـفوز
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يـسـود الــشـارع الـريـاضي الـعـراقي
شـــــعــــور من االرتـــــيــــاح اثــــر فــــوز
مــنــتـخــبــنــا الــوطــني عــلى نــظـريه
اإليـراني  في أفـضل نـتـيـجـة حصل
ـاضي من عــلـيــهـا لـالن اخلـمــيس ا
زدوجة لبطولتي كاس التصفيات ا
العالم 2022 وأ أسيا في الص
ــــزيـــد من 2023 ويـــحــــضى االن 
الــــتــــطـــــور  وفي دعم مـــــواصــــلــــة
ـنـتخب االجنـازات عـنـدما يـلـتـقي 

الـبــحـرين الــشـقــيق  عــنـد الــسـاعـة
اخلـامسـة من مـسـاء اليـوم الـثالثاء
في األردن   في حتـقـيق الـفوز  أمال
فـي صـــنــــاعــــة الــــتــــاريـخ  من اجل
إسعاد الشعب العراقي في مواجهة
 تـظـهـر مـفـتـوحـة ومـعـقـدة سـتـتـرك
تـــأثـــيــراتـــهـــا عــلـى  فــرق الـــعــراق
والـــــبـــــحـــــريـن وإيـــــران في تـــــأهل
ــــنــــتــــخب  األول مــــبـــاشــــرة  عن ا
اجملمـوعـة الثـالثـة  واألخر  يـترشح
من خالل مـوقف أفضـل أربع ثواني
في اجملموعات الثمـانية  ما يتطلب
من مـنتـخبـنـا خوض الـلقـاء بشـعار
البــديل عن الـفــوز  الـذي سـيــمـنـحه
اريـــحــيـــحـــة عـــالـــيـــة  واالنـــتـــقــال
قبـلة احلاسمة الن في للتصـفيات ا
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ـلـحق لـلمـنـطـقـة الـغـربـيـة في دوري أبـطـال آسـيا أعـلن االحتـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم عن مـبـاريـات ا
2020. وسـيشـارك الـعـراق في دوري أبطـال آسـيا 2020 بـفريـقـ األول الشـرطـة والذي سـيـتأهل

لحق كونه بطل كأس العراق. مباشرة لدوري اجملموعات والزوراء سيلعب في ا
وقال عضـو الهيئـة اإلدارية لنادي الزوراء عـبد الرحمن رشـيد في حديث صحـفي إن الزوراء سيلعب
ـلحق ضـد ثاني الـدوري األوزبـكي بونـيودكـور في العـاصـمة األوزبـكيـة طشـقنـد في أولى مـباريـاته با

ؤهل جملموعات دوري أبطال آسيا. ا
وأضاف رشـيد أنه في حال حقق فـريق النوارس الفوز فـإنه سيلعب ضـد الع اإلماراتي وفي حال

حقق الفوز سيتأهل لدور اجملموعات بدوري األبطال.
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ـبــاراة الـســابـقــة مع ايـران إن لم ا
تــكـن اهم مــنــهــا النــهــا ســتــضــمن
ـرحلة ـنتخـبنـا تخـطي تصفـيات ا
ـنـتـخب بـاريـحـة  مـشـيـرا الى ان ا
الـضــيف كـان قـد وصل قـبل يـومـ
الـى عـمـان وانـتـظـم في الـتـدريـبـات
عــلـى مــلــعب الــســلط و تــهــيــئــة
جــمـــيـع الــســـبل الـالزمــة لـــتـــكــون

باراة على اكمل وجه. ا
‰ušb « d «cð

ســيـتم طـرح تـذاكـر مـبـاراة الـعـراق
والبحرين اجملانية في ملعب ملعب
عمـان الـدولي قبل اربع سـاعات من
انـــطالقـــهـــا وســـيـــكـــون بـــامـــكـــان
اجلــمـاهــيــر احلـصــول عـلــيــهـا من
ــلـعـب قـبل ــوزعــة في ا االكــشـاك ا

الدخول عبر البـوابات االلكترونية
وســيـــقــود الـــلــقـــاء طــاقم حتـــكــيم
سـنـغـافـوري بقـيـادة احلـكـم مـحـمد
تقي فيما سـيكون احلكم الرابع من
االردن ومـقـيم احلـكـام من االمـارات

شرف من لبنان. وا
 «œUý«

النجم الدولي السابق حيد محمود
الــذي كـان خــلـيــة عـمل مــتـواصــلـة
وصــلـة وصل بـ جــمـيع الالعـبـ
واالعالمــيـ وجه شـكـره وتـقـديـره
لـوزير الـشبـاب والـرياضـة الدكـتور
احـمد ريـاض باتـاحة هـذه الفـرصة
لــلـقـاء جنـوم االمس مـعـا في رحـلـة
هــادفــة كــبــيــرة لــدعم مــنــتــخــبــنــا
ـهـمـة نـبـيـلـة مـبـيـنـا ان الـوطـني 
مـجــرد لـقــاء جنــوم االمس بـالــيـوم
اعـــاد احلــــيـــاة بـــابــــهى صـــورهـــا
لــلـجـمـيع واثــمـرت عن فـوز صـريح
ـنـتـخـبــنـا سـيـتـعـزز بـالـتـاكـيـد في

قبلة مع البحرين. باراة ا ا
اما احلارس الـدولي السابق هاشم
ـهـمـة خـمــيس فـاكـد انه ســعـيـد بــا
الــوطـنـيــة الـكــبـيــرة الـتي وفــرتـهـا
وزارة الـشبـاب والريـاضة لـنا الجل
دعم العـبي منـتخـبنـا الوطنـي نحو
صــدارة اجملـمـوعـة واشـعـر كل مـنـا
ـهـمـته الكـبـيـرة التي تـكـفـلت نقل
امـانــة الى جنــومـنــا احلـالــيـ من
اجلــيـل الــســابـق لــهم بـــانــهم اهال
للمسـؤولية واسعاد شـعبنا الطيب
بفوز مستحـق منوها بانه وجميع
الالعب يشعرون بالفخر ويقدرون
ما اقدمت عليه الوزارة بتوفير هذه
الـفـرصـة الـرائعـة لـنـا لنـكـون سـندا
ـهـمة وطـنـيـة رياضـيـة وهو ان دل
على شيء فـانه يؤكد سالمـة النهج
للـوزارة والسـير بخـطى مهـمة جدا

ثمر . نحو التطور والعمل ا
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تـرنوا إبـصـار وقـلـوب جـمـاهيـرنـا الـكـرويـة في الـعـراق وخارجه
صوب مـلعب عـمـان الدولي الـيوم الـثالثـاء بانـتـظار فـرحة الـفوز
الـتي تــسـجـل لـهم من الــعـاصــمــة األردنـيــة عـمــان وهم يالقـون
منتـخب البحـرين الشقـيق الذي وصل متـسلحـا بجمـيع عناصر
القـوة لديه وأبـرزها نـشوة الفـوز علـى منتـخب إيران فـي اجلولة
الرابـعة الـتي أنعـشت جذوة الـفـوز وروحهـا الوثـابة فـيه متـطلـعا
لنتيجة ايجابية مع منتخبنا تنسيه تعادله مع منتخب هونغ كونغ

التي أعلنها مدربهم صراحة أنها للنسيان . 
سـنا تطلعات وخالل تواجدنا في عمان بـقرب منتخـبنا الوطني 
ـتابعة كل صغيرة وكبيرة عنه حيث تعطشة بشوق  جماهيرنا ا
ال يــســاورنــا ادني شـك بــان اجلــمــيع هـــنــا في األردن ومــعــهم
اجلـمـاهـيـر الـعـراقـيـة الـرائــعـة يـعـيـشـون في خـضم أجـواء غـيـر
مسبـوقة وحـالة من اإلخـاء والتـعاضـد والتفـاني من اجل الوطن
ـا يعـزز الـثقـة لـدينـا بـان مـا قدمه مـنـتخـبـنا الى ابعـد احلـدود 
ـمكن ان يـتعزز في بـاراة السـابقة من ا الوطني مع ايـران في ا
نـتـخبـنا ـدرب السـلـوفيـني  مبـاراة البـحـرين حتى وان حـاول ا
ستريـشكـو كاتـانيـتش االبتعـاد عن إي تفـاؤل مبـكر خلـشيته إن
يكون لإلفراط بالثـقة نتائج عكـسية وهو محق بـذلك بالتاكيد من

وحي احترافيته في العمل. 
الــشـق األخــيـــر من اجـــواء االســـتــعـــدادات الـــتي تـــضــاف إلى
حتضيرات منتخبنا الوطني التي تسير بصورة جيدة هي سعي
وزارة الشباب والرياضة في استمرار زخم العمل الذي شرعت
به وأثـمـر عن نـتـائج بـاهـرة بـاسـتـقـدام وفـود الالعـبـ الـدولـي
ـثـلي اإلعالم الـريــاضي فـبـعـد وفــد الـبـصـرة في الـسـابـقــ و
مـبـاراة هـونغ كـونغ ووفـد مـبـاراة إيـران يـصل إلى عـمـان الـيـوم
ــشــتــركــة لإلعالم الــريــاضي والـالعــبـ احــد اكــبــر الــوفــود ا
الدولـيـ السـابـق والـفـنانـ في خـطوة اثـبـتت جناحـهـا ومدى

تأثيرها بسرعة .
وأكدت سالمة الـنهج الـذي تسـير علـيه باعـتبـارها جهـة قطـاعية
راعــيـة واحلــديث بــذات االيــجــابـيــة والــتــفـاعـل قـابــله الــنــجـوم
ــا قـدم ومــا  حتـقــيــقه من هـدف الـســابـقــون وهم فــخـورون 

نتخب الوطني بعدته وجنومه .  الزيارة إلى عمان ولقاء ا
ـا األجمل فـيها هذه الصـورة بجـمالـيتـها نـنقلـها من عـمان ور
هو اسـتـمـرار خفـقـان رايـة الـعراق بـألـوانـها الـزاهـيـة في إرجاء
دينـة وكان اجلـمهور الـرائع يسـابق الزمن وصـوال إلى حلظة ا
ــاسـة إلى الـســعـادة ال يـواجـــــــــهـهـا إي االنـطالق فــاحلـاجـة ا
شــعـور آخــر وهــذا مــا نــلــمـسـه الـيــــــــوم ونــعــيــشه بــلــحـظــاته

التاريخــــــية.
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يعـيش وفد منـتخبـنا الوطـني بكرة
ـــشــــارك في تـــصـــفـــيـــات الـــقـــدم ا
اجملـــمــوعـــة االســيـــويــة الـــثــالـــثــة
ـؤهـلـة لنـهـائـيـات كاس ـزدوجـة ا ا
الــعـالم وا اسـيـا اجـواء مـثـالـيـة
تـسـودهـا الثـقـة بـالنـفس والـشـعور
بــاالرتــيــاح لــلــدعم الالمــحــدود من
اجلــــمــــاهــــيــــر واالعالم واجلــــهــــد
ـثال بــوزارة الـشــبـاب احلـكــومي 
والـريــاضـة الــتي اعـطـت انـطــبـاعـا
رائــعــا كــان مــحط اعــجــاب وثــنــاء
ـا فيـهم االعالم االردني اجلـمـيع  
الــذي كــثـف من تــغــطــيــاته فــيــمــا
تترقب اجلـالية الـعراقية في االردن
بـشغف مـوعـد مبـاراة منـتـخبـنا مع

الـبـحـرين الـسـاعـة الـرابـعـة عـصـرا
بتوقـيت عمان يوم بـعد غد الثالثاء

على ملعب عمان الدولي.
واكد رئـيس وفد مـنتخـبنـا الوطني
باراة البـحرين نائب رئيس احتاد
الـكـرة عـلي جـبـار ان مـبادرة وزارة
همة التي اتت الشباب والرياضة ا
في مــوعـد مــثـالـي شـكــلت مـحــطـة
مـهـمة لـدعم اسـود الـرافدين وزادت
من ثـقـتهم بـالـنفس مـشـيرا الى ان
احتــاد الــكــرة بـــرمــته يــقف مع اي
جـــهــد حــكـــومي اصــيـل وايــجــابي
يصب في خـدمة الريـاضة العـراقية
ويعزز نتائجها اجليدة في احملافل
الـدولـيـة. واضـاف جـبـار ان مـباراة
ـقــبـلـة التــقل شـانـا عن الـبـحــرين ا

قصي حسن مع نائب رئيس االحتاد علي جبار في حوار صحفي
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ـهــمـة  عــلى نـتــيـجــتي الـبــحـرين ا
قرر  خوضهما بطهران والعراق  ا
باريات األربع القادمة  أي الفوز با
سـيــرفع من رصـيـده الى 18 نـقـطـة
الـــتـي  قـــد التـــخــــدمه في الــــتـــأهل
مــــبــــاشـــرة    ويــــبــــدو  ان األمـــور

تتوقف على نتيجة اليوم حصرا.
وهــنـا نـعــود مـرة أخـرى  لــلـحـديث
عن  فــرصـــة مـــنــتـــخـــبــنـــا األكـــبــر
واألفـــضل اذا مــا حــقق االنــتــصــار
الـيــوم عـلى الـبـحـرين   مـاسـيـخـدم
هـمة بأفـضل طريـقة  بعـدما اثبت ا
الالعـبـ جدارتـهم امـام إيـران ولو
لــكـل مــبــاراة ظـــروفــهـــا والن لــقــاء
الـبحـرين  سـيكـون مخـتـلفـا  تمـاما
ويظهر صعبا في كل تفاصيله امام
حتــد الــفــوز  وحــده الــذي سـيــدعم
االنـتقـال للـتصـفـيات الـقادمـة حيث
ـتلك مـنتـخبـنـا التـشكـيل متـكامل
وزاد عـنـادا وإصـرارا عـلى حتـقـيق
الــنـــتــائـج وفي أفــضـل أحـــــــــواله
وأفـضل فـرق اجملـــــــمـوعـة  ويـأمل
ان يتقدم ويـحافظ على حـــــــظوظه
ويـعـززهــا وتـكـبـر من خالل  تـقـد
ــتـــوازن  من اجل حتــقــيق األداء  ا
خـطــوة الــبــحـرين الــتي ســتــحـدث
الــــتـــــغــــيــــر بــــعــــيـــــــــــنـه وتــــضع
ـــــنــــــــــــــتـــــخب فـي االجتــــــــــــاه ا
الــصـحـيـح إمـام اغـلـى  ثالث نـقـاط
حتى من تلك الـــــــتي حصل عـليها
من إيــران وألنه في تــصـاعــد وقـوة
ويـــســتــحـق كل الالعـــبــ الـــثــنــاء
واألمـل في ان يــظــهـــروا في أفــضل

أحوالهم.
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ويــقـــول  احلــكم الـــدولي الـــســابق
مـهــدي فـلـيح  الـيـوم جـاء الـتـحـدي
نتخب رفي حاجة إمام البحرين وا
هـمة كـبيـرة إلظهـار قـوته وإكمـال ا
عـــلى ا وجه الن الــفـــوز ســيــضع
نـتخب األمـور بنـصـابهـا ويضـع  ا
بـالـطــريق الـصـحـيح اذا مـا تـمـسك
ـرهــون بـالــفـوز الـذي بــالـصــدارة ا
يـتـوقف عـلى جـهـود الالعـبـ التي
أخــذت تـتـصـاعــد من جـولـة ألخـرى
وقـدمــوا مـبـاراة كـبـيـرة امـام إيـران
لـكن لـقــاء الـيــوم يـعـكس االهــتـمـام
الــكــبــيـــر  عــلى مــســتــوى الــفــريق
واجلمـهور والبـطولـة  بعدمـا تمكن
ـدرب من إعادة بـنـاء الـفريق   من ا
خـالل اجلــهـــود واألداء  وااللـــتــزام
ـــكـن أي العب في الــــذي هــــو مـن 
ــنـتــخـب  وهـذا عــمل الــبــقـاء مـع ا
درب الـذي يتـفاعل مؤثـر يقـوم به ا

بــجـديـة  قــبل ان يـطـور
من مــســار األمــور كــمــا
ظـــهــر فـي لـــقـــاء إيــران
الـذي حقق نـقـله  كبـيرة
ـــنـــافــســـات الـــتي في ا
تتوقف بشـكل كبير على
مهمة اليـوم عندما يعود
ــلـعب الـذي  الى نـفس ا
هــزم بـه إيــران والــلــعب
حتـت أنـــــــظـــــــار نـــــــفس
اجلــمــهــور احــد عــوامل
حتقيق نتـيجة اخلميس
 مع مـــهــــمـــة  تـــتـــطـــلب
الــــلـــــعب بــــجــــد وقــــوة
وحــــمــــاس  الـالعــــبــــ
وهي  لـيـست بـالـسـهـلـة
واألهــمــيــة تــتــحــدد في
تـــــصــــدر اجملـــــمــــوعــــة
وحـدهــا الـتي ســتـغـني
الــــفـــــريق عـن بــــقــــيــــة
ــعــقــدة احلـــســابــات ا
ونــــحن جنـــد  دخـــول
فرق اجملـمـوعة وسط
مــنــافــســات صــعــبـة
جـدا  وهو مـا يـعرفه
الالعبـ في أهمـية
تـــســـريـع اإليـــقـــاع
والــســيــطـرة عــلى
مــجـريـات الــلـعب
واحلــذر من قــوة
الـــــــبــــــــحـــــــرين
الـــفـــريـق الــذي
اخـــذ  يـــظـــهــر
بشكل  مـغاير
  وقدم مباراة
كـــبــيــرة امــام
إيـران ويــعـلم
بــــــقــــــيــــــمــــــة
وأهمـية لـقاء
الــــــــــيــــــــــوم
وتــأثــيـراته
عـــــــــــــــــــلـى
مـــــــجـــــــمل
ـــشــاركــة ا
الـــــــــــــــــــتـي
تــــــكــــــــــون
عــــلى بـــعـــد
خـــطـــــــــوة
هــــــــي مـــــــن
تــــــــــــقــــــــــــرر

مصيره.

حارس
رمى فهد ا
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يـواصل مــنـتـخــبـنـا الـوطــني بـكـرة
الــقـــدم حتـــضــيـــراته عـــلى مـــلــعب
جـوانـا في الـعـاصـمـة عـمـان لـلـقـاء
ـــرتـــقب امـــام الـــبـــحــريـن الـــيــوم ا
الـــــــثالثــــــاء  وسـط اجـــــــــــــواء من
الـتـفـاؤل بـتـحــقـيق الـفـوز وتـعـزيـز
صـدارته لـلــمـجـمـوعــة الـثـالـــــــــثـة
وتـــامـــــــــــــ حـــظــــوظه بــــخـــطف
ــــؤهـــلــــة الى الــــبـــطــــاقــــة االولى ا
ـــــرحلة احلاسمــــــــة للتصفيات ا
ـــزدوجــة بـــغض الـــنــظـــر عن مــا ا
ــنــافــســات فــرق ســتــســفــر عــنه  ا
اجملـمــوعـة لـلــحـصـول عــلى افـضل

الثواني .
d¹UG  »uKÝ«

ـنتـخـبنـا الـوطني ـساعـد  ـدرب ا ا
رحيم حميـد اكد ان اسود الرافدين
ـــقــبـــلــة ـــبــاراة ا ســـيــخـــوضــون ا
بتكتيك مـغاير مشددا على ضرورة
ـالحــــقـــ االبــــتــــعــــاد عن اقــــرب ا
وبــفــارق كــبــيــر من اجل ان تــكــون
ــقــبــلــة حتــصــيل مــوقـــعــة ازادي ا

حاصل .
وقال حميد ان اسود الرافدين على
ـواجـهـة االحـمـر اهـبـة االسـتـعـداد 
البـحريني وحتـقيق الفـوز وانتزاع
الــــــنــــــقـــــاط الــــــثـالث من وصــــــيف
اجملموعة وبالتـالي سيكون الفارق
كبـيرا بـيننـا وب الـوصيف بغض
الـــــنــــظــــر عن بـــــاقي مــــواجــــهــــات

اجملموعة .
ـالك الـــــتــــــدريـــــبي واضـــــاف: ان ا
بـقــيـادة الـســلـوفــيـني كـاتــانـايـتش
سـيــلـعب بــاسـلـوب مــخـتــلف النـنـا
نـعــلم جــيـدا من اين تــؤكل الــكـتف
ــعــلــومــات الــوافــيــة عن ولــديــنــا ا
طريقة اللعب لـلمنافس لذا ستكون
ـــبــاراة الـــطــريـــقـــة مــغـــايـــرة عن ا
السـابقة الـتي تمكـنا من الفـوز بها
ــــنــــتــــخب واحلــــد مـن خــــطــــورة ا
االيـراني وابـطـال هجـومه وتـفـكيك
دفــاعــاته . وزاد ان االســتــيــاء كـان

حـاضرا قـبيل مـواجهـة ايران النـنا
كنا نعتمـد بشكل كبير على االرض
واجلـمـهـور وهـمـا عـامالن مـؤثـران
ـــبــــاريـــات الـــقـــويـــة بـــيـــد ان في ا
حــضـور اجلــــــــالـيـة الـعـراقـيـة في
عــمــان والـعــراقـــــــــيــ من عــمـوم
مــحــافــظـــات الــعــراق ادخـــلــنــا في
اجــــواء تـــــنـــــافـــــــــــســـــيــــة كـــــانت
العـبنا وبالتالي فان مشـــــــــابهة 
الــفـــوز عـــلــــــــى ايـــران اطــــــــــفى
شــرارة الــغــضب لـديــنــا وانــســانـا
الـــقـــرارات  اجلـــائـــرة ضـــد الـــكــرة

العراقية .
واخــتــتم احلــديث  امـل ان تـتــرجم
جـمـيع مــعـاني االنـتــصـار الـسـابق
واحلــضـور اجلـمــاهـيـري في ارض
ـقبلـة ونطمح ان لـعب للمـباراة ا ا
نــحــصـــد الــنـــقــاط الــثـالث بــنــفس
ة الـلـتان تـعدان من الـروح والعـز

صفات الالعب العراقي .
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ــــدافع عــــلي من جــــانــــبـه اعــــرب ا
عـدنــان الـذي ســيــغـيب عن مــبـاراة
الـبـحـرين عن حــزنه الـشـديـد لـعـدم
مشاركته مع زمالئه مؤكدا بانه لم
يــذق طـعم الـنـوم بـعـد نـيـله االنـذار
الــثــانـي الــذي كــلــفه االبــتــعــاد عن

شاركة مع الفريق. ا
 الفتا الى انه كـان يتمـنى ان يكون
ضـــمن الـــتـــشــكـــيل االســـاس الــذي
ســـيــخـــوض اهم مـــبـــاراة لالســود
كـونهـا ستـكون مـفتـاح العـبور الى

قبل.  الدور ا
واضـــــاف "عـــــلى الـــــرغم" مـن عــــدم
تـــواجـــده مـع االســـود اال انه يـــثق
تـــمـــامـــا بــقـــدرة بـــقـــيـــة الالعـــبــ
بـتــحـــــــــــقـيـق نـتــيــجــة ايـجــابــيـة
سيـكون لـها الـوقـــــــــع االكبـر لدى
تـعــــطـشة جـماهـيرنـا الريـاضيـة ا
الى الفـرحة مـعربـا في الوقـــــــــت
ذاته عن سـعـادته بـانه سـيـكون من
ضـمن الالعــبـ الــذين ســيـزرعـون
الـــبـــســـمــة عـــلى مـــحـــيـــا الــشـــعب

العراقي.
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