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نتخب نتـخب العراقي لكرة القـدم سيرتشكو كـاتانيتش امس االثن أن مـنتخب العراق جاهـز للقاء ا اكد مدرب ا
القـطري في مبـاراة اليوم الـثالثاء في افـتتاح خـليجي   24 مشـيراً الى عدم احـتياجه لالعب الـغائب جيـس ميرام.
ؤتـمر الـصحـفي الذي عـقد امس االثـن قـبل اللـقاء إن الـفريق الـعراقي مـستـعداً لـلقـاء قطر وقـال كاتـانيـتش في ا
ـبـاراة. واضاف أن لـديـنا وغـياب ثـمـانيـة العـبـ من الشـرطـة مـؤثر عـلى وضع الـفـريق لكـن لدي اسـلـوب خاص بـا
طـموحاً كبـيراً للـتأهل الى كأس الـعالم وهذا ما أسـعى اليه مع الفـريق وغياب جـيس ميـرام مؤثر لـكني ال افكر به
في الوقت احلـاضر. يشار الى أن لـقاء افتتـاح خليجي  24 بالدوحـة سيقام بـ قطر والعراق عـند الساعـة السابعة
والـنصـف من مسـاء اليـوم الثالثـاء على مـلعب خـليـفة الـدولي في قـطر. كـما عـقد امس االثـن في فـندق الـشيـراتون
ـنتخب القطري ضمن بطولة خليجي 24. وسيـرتدي منتخبنا الوطني الزي باراة منتخبنا الوطني مع ا ؤتمر الـفني  ا
نتخب الـقطري الـلون اللـعنابي وحارس ـرمى اللون الـبرتغالي بـينمـا سيرتـدي ا االبيـض الكامل وسيـرتدي حارس ا

نظمة للبطولة اعتماد تقنية الفار. رمى يرتدي اللون االخضر. وقررت اللجنة ا ا
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باراة العراق وقطر ؤتمر الفني  iOÐ_UÐ ‚«dF∫ سيرتدي منتخبنا الزي األبيض واحلارس بالبرتقالي وذلك خالل إعتماده با «

مرة في كأس اخلليج حيث لعب 23
مرة وتعادل  42مباريات وفاز  110

هدفا 112وسجل  41وخسر  27
واسـتـقـبـلت شـبـاكه  136هـدفـا نـسخ .
اما  منتخب اليمن األقل مشاركة بسبع
نسـخ ولعب  27مبـاراة ولم يـفز في أي
مــنــهــا  وتــعـادل  5مــرات  وخــسـر 22

سجل  9أهداف وتلقى .63
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ويقـول الدكتـور حامـد الشطـري توقيت
بطولة خليجي  24ياتي بوقت مناسب
ــــرحـــلــــة األولى من بـــعــــد انـــتــــهـــاء ا
ـزدوجة لكاس العالم وا التصفيات ا
اسـيـا الـتي تـشـارك فـيـهـمـا جـميـع فرق
البطولة التي  اتت من خوض مباريات
مثلت لها فرصة اعـدادمثالية متوقع ان
تـنعـكس على مـستـوياتـها في الـبطـولة
بـعد مـشـاركة جـميع فـريـقهـا التـقـليـدية
وفي حدث كروي يستهوي اهل اخلليج
باريات مـيدانيا توقع ان يـتابعـوا ا ا
ـنـظـمة في بـعـدمـا تـمـكنـت اللـجـنـة ا
تـدارك بـعـض الـصـعـوبـات وتـؤمن
ـــشـــاركـــة  امـــام ذاكــرة أجــواء ا
البطـولة التي حتمل الـكثير من
اإلحداث واحلـكـايات واألسـماء
مـــــــنــــــذ انــــــطـالقــــــتـــــــهــــــا في

بالبحرين  واستمرت1970
مـــتـــجـــددة فـي الـــكـــثـــيـــر من
التـفاصيل حـيث متـابعة اهل
بـارياتهـا التي نأمل نطـقة  ا
ان  يـــتــمــكـن مــنـــتــخــبـــنــا في
مـواجهـته إمام قـطـر التي تـشكل
التـحدي احلـقيقي لـلمـدرب إمام ما
ــتــلـــكه من العــبـــ أصــر عــلى  ان
ـنتخب في مهمـة التبدو سهله ثلوا ا
بـاريات سـتكون صـعبة ولوان جـميع ا
ـسـتـوى لــكن نـأمل ان يـقــدم  فـريـقـنــا ا
ـطـلوب والـلـعب بـشعـار الـفوز بـعـدما ا

لـهـا بــعـد ســقـوط الــنـظـام الــسـابق في
بطـولة   2009في عمـان  قبل ان يـعود
نتـخب  للمشـاركة فيـها والزال يبحث ا
عن لــقــبـه الــرابع بــعــدمـــا حــصل عــلى
الــــلــــقب االول 1979والــــثــــاني 1984
والثالث 1988فيمـا حصل عـلى الثاني
مرت  1976واألخر في بـطـولة 2013
ـوقع فـي الـبــحـرين كــمـا حــصل عــلى ا
الثـالث عام   2010وتـأتي بطـولـة قـطر
ـــنــــاسب وفي ظـل فـــتـــرة في الــــوقت ا

شاركة. ا
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دعوني ان احيي منتخـب اليمن وعلينا
ان نـرفـع له الـقـبـعـة وهــو اليـنـقـطع عن
ـشـاركـة بـالـبـطـولـة رغم ظـروف الـبـلد ا
الـتي الحتـتـاج إلى تـعـليـق لكـنه واصل
شـاركة في البطـوالت األسيوية ايضا ا
ــيـة وظـهــر في الـفـتــرة األخـيـرة والـعـا
بــشـــكل مــخــتـــلف ويــأمـل ان يــكــون له
حضـور في خلـيجي  24التي لم يـحقق
فيـهـا أي فوز لالن ويـأمل ان يـأتي على
حـــســـاب اإلمــــارات في الـــلـــقـــاء الـــذي
يــجـمــعـهــمــا الـيــوم  ضـمـن اجملـمــوعـة
األولى الـتي تــضم أيــضـا فــريــقـا قــطـر
والــعــراق  ويــجــد نــفـسـه امــام فــرصـة
ــطـلــوبـة  بــسـبب حتـقــيق الـنــتـيــجـة ا
تـــــراجـع مـــــســــــتـــــوى  اإلمــــــارات  في
ـزدوجــة لـكـنه اليـريـد ان الــتـصـفـيـات ا
يكون الطـرف السهل  كمـا كان عليه في
ــشــاركـــات الــســابــقـــة ومــا قــدمه من ا
العـــبــ  الزالـت الــذاكـــرة اإلمـــاراتـــيــة
حتــتـفظ بـهم  ومـؤكــدان جـهـازه الـفـني
يــحــرص عــلى ان يــســتــعــيــد دوره في
توقع البـطولة احملـببة لـدى جمهـوره ا
باراة والبطولة  أمال لعب ا ان يرافقه 
في احلـصـول عـلى الـلـقب  الـثـالث بـعد
احلـــــــصــــــول عــــــلـى األول عــــــام2007
والثاني.2013 شارك منـتخب اإلمارات

ـبــاراة  من وسط تــفــاؤله فـي خــوض ا
هـمة خالل مـا  موجـود من الـعنـاصـر ا
ــبــاريـات الــتي عــكـسـت نـفــســهــا في ا
ــدرب األخــيــرة قــبل ان تــتــعــزز ثــقــة ا
ـنتـخب وهـذا  امـر مـهم جدا بالعـبي  ا
ــــتـــــلـك نـــــظــــرة ـــــدرب  وواضـح ان ا
شاخصـة  لالعبـ  وثقة تـامة بهم  مع
افــتـقــد عـدد من األفــضل بـيـنــهم    لـكن
قنع ستـوى ا مهم ان  يـقدم الالعبـ ا
ــرور بــقـوة مـن بــوابـة قــطــر في وفـي ا
مــهـمـة حتـمل كل أوجه الــتـحـدي مـنـهـا
أهــمـــيــة الــفـــوز في أول مــبـــاراة لــدعم
ـــنــافــســـة في اجملـــمــوعـــة والن لــقــاء ا
االفــتــتــاح ســـيــضع األمــور واخلــطــوة
ــطـلـوب فـي ان يـقـدم األولـى بـالـشــكل ا
الالعب بثبات  دورهم  والن احلصول
عــلى أول ثـالث نــقـــاط  ســيـــســاهم في
االنـتـقال لـلـمـباراة الـثـانـية بـشـكل قوي
والن تأثـيـر الفـوز األول  يبـقى األهم ما
يــجــعل الالعــبــ الــلــعب  بــقــوة إمــام
حتـقـيق فـرصة الـفـوز وكـامل الـعالمات
ـنـتـخب األريـحـيـة إمام الـتي سـتـمـنح ا
خوض اللـقاء األخـر  ومن ثم حسم أمر
الـتـأهل لـلـدور األخر  والن بـغـيـر الـفوز
ـهمـة صعـوبـة  لكن مـهم جدا سـتزداد ا
ـذكور ان يـتعـامل الالعـب مع الـلـقاء ا
بـثقـة وقوة وتـركيـز بـعدمـا زاد جتانس
ـبـاريـات   والن الالعـبـ بـسـبب عـدد ا
الالعب يعرفون أهمية اللقاء  وتأثيره
ـشاركـة إمـام ثالث مـبـاريات هي عـلى ا
من تـــأخـــذ الــــفـــريق  لــــلـــمـــواجـــهـــات
االقصـائية  وعـلينـا ان ننتـظر عن الذي
درب  خوض سيـحصل  بعـدما فـضل ا
وجود الالعب اهم لقاءات الفـريق   
حتت أنــظــاره امــام جــائــزة الــبــطــولـة

غرية جدا حيث ثالثة مالي دوالر. ا
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وكـان مــنـتــخب  قــطـر قــد احـرز الــلـقب
ثـالث مـــــــــــرات  1992و 2004و2014
وأربع مــرات وصـيــفــا ومـثــلــهـا ثــالــثـا
ومــؤكـد يـتــطـلع لـلــرابع في ظل ظـروف
الـتــنـظــيم وألنه  الــفــريق الـقــوي الـذي
يـعـيش فـتـرة  تـصـاعـد  بـعـد احلـصـول
على لـقب أ أسيـا ويسيـر بشـكل جيد
في تـصـفـيات ا أسـيـا ويـقـدم مردودا
كـرويا   ويـضم مـجمـوعـة تقـدم نـفسـها
بثـقة عـالية  ويـعول عـليـها في ان تأتي
ــنـجــز الـرابع وكــان مـنــتـخب قــطـر بـا
شــــارك في  23نــــســــخــــة ولــــعب 108
مباريات فاز في  41مباراة وتعادل 28
مــرة وخــسـر  39مــبــاراة وسـجل 125
هــدفـا واســتـقــبـلت شــبـاكه  127هـدفـا
وكـــان قــــد احـــرز الــــلـــقـب ثالث مـــرات
شاركة متطلـعا للرابع في ظـل ظروف ا

التي تقف معه بقوة.
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وكان منـتخبـنا قد شارك في  12نسخة
لعب  57مـبـاراة وفاز  28مـنـهـا بـيـنـما
تعادل  11مرة وخـسر  .13سجل 102
هــدف واســتـقــبل   54وكــان قــد حـصل
عـلى لـقـب الـبـطـولـة ثالث مـرات ويـأمل
ــنـتــخب في في الــرابـعــة مــشــاركــات ا
وقتهـا التي بـدأت في عام  باول بـطولة
ــركـز عـام  1976عــنـدمــا حــصل عـلى ا
الـثـاني  ومـا رافـقـها مـن إحداث الزالت
مــاثـلـة األذهــان   ألسـبـاب مــعـروفـة في
حــيــنــهــا  قــبل ان تــؤثــر عــلى تــواجــد
مـنتـخـبنـا فيـهـا وابتـعد عـنـها والـعودة
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تــفـتــتح بــالــدوحـة بــدولــة قـطــر الــيـوم
الثالثـاء بطـولة خـليجي 24بكـرة القدم
احلـدث األبـرز الذي يـغـطي عـلى جـميع
نـطقة في ظل األنشـطة الريـاضيـة في ا
نظمة فضال استعدادات كبيرة للجنة ا
عن وجـود البـني التـحـتيـة التي تـتمـيز
بــهـــا  قـــطـــر الـــتي تـــســـيـــر بـــاالجتــاه
الـصحـيح  ولـتحـقيق مـا هـو اكبـر إمام
تـنـظـيم حـدث العـمـر والـتـاريخ الـكروي
حيث بطولـة كاس العالم  2022الشغل
ـنـظم حـسب بل الـشـاغـل لـيس لـلـبـلـد ا
للـعالم  الـذي يتـابع بـاهتـمام مـا يجري
العب امــام تـقـد وعــرض تـصــامـيم ا
نشـات واالنفراد بـها وسط األضواء وا
الـتي سـرقتـهـا  قطـر الـتي  تشـهـد عمال
مـــــذهـال  في أفــــــضـل اســـــتــــــعـــــدادات
ـونديـال الكـروي. وأفضل الستـضـافة ا
ـنظـمـة خللـيجي 24 قـامت به اللـجـنة ا
هـــو إقــنــاع مــنـــتــخــبــات الـــســعــوديــة

شاركة. والبحرين واإلمارات با
‚U³ « ‚öD½«

وانطالق سـباق الـفرق  الجل احلـصول
عليه من اليوم حيـث  لقاء االفتتاح ب
ضيف الشـقيقة قـطر ومنتـخبنا البلـد ا
الــذي تـفـوح مـنه رائـحــة الـثـار  بـعـدمـا
تسبب مـنتخب قـطر  بإقصـاء منتـخبنا
من الدور 16في بطولـة أ أسيا بدبي
مـطـلع الـعـام احلـالي وهـو الـفـوز الـذي
امن الـطـريق لـقـطـر في ان حتـرز الـلقب
األسـيــوي مع ان كل الـظــروف تـقف مع
قــطـر حـيـث عـامـلي األرض واجلــمـهـور
والدخول بـفريق مـتكامل ضم  23العبًا
وهم سـعـد الـشيب بـيـدرو كـوريـا سالم
الـهـاجـري طـارق سـلـيـمـان عـبـد الـكـر
حـسن خـوخـيـبـوعالم حـسن الـهـيدوس
وأكــرم عــفــيـف وبــســام الــراوي وكـر
ـعز علي إسمـاعيل محمد بوضياف وا
ومـــحــمــد مـــونــتـــاري وأحــمــد فـــتــحي
ويـوسـف عـبـد الـرزاق و مــحـمـد صالح
النيل فـهد شنـ ومصعب خـضر وعبد
هدي علي العزيز حا وفهد يونس وا
وعبد الله األحرق ومحـمد البكري وهو
يعـول على جـهود عـناصـره  التي تـريد
إن تــظـــهــر أفــضـل مــســتــويـــاته  مــنــذ
ـشـاركة احلـصـول عـلى بـطـولـة دبي وا
بــبـــطــولــة كــوبــا أمـــريــكــا وصــوال إلى
ــزدوجـــة وتــصـــدرهــا الـــتــصـــفــيـــات ا

جملموعتها.
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وسيـكون منـتخب قطـر  إمام حتد كـبير
ــتـــوقع ان يــواجه من  مـــنــتـــخــبــنـــا  ا
صـعـوبات وفي مـهـمة لـيـست بـالسـهـلة
ـر به إطالقــا بــسـبب  الــوضع الــذي  
بـعـد الـتـحـاق  ثمـانـيـة العـبـ   بـفريق
الــشــرطـة  الــذي يـكــون قــد واجه فـريق
وريتاني إضافة الى التحاق نوذبيو  ا
الالعـبـ  رابـ سـوالقـا وهـمـام طـارق
وبــشــار رسن بـــفــرقــهم مـــا يــجــعل من
ن ـدرب الـلـعب بـالـوجـوه الـشـابـة و ا
موجـود من التـشكـيل الذي واجه إيران
والـبـحــرين وقـد تــبـرز  مــشـكـلــة غـيـاب
الـالعـبـ امـام فــريق مـتـكــامل مـتـطـور

خصوصا خالل العام احلالي.
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ــدرب كـــاتــانــيـــتش  قــد رفض وكــان  ا
اســتــدعـــاء أي العب واالعــتـــمــاد و في
وجدين خوض لقـاء اليوم  بالالعـب ا

درب في ان يكون التشكيل على تعهد ا
من مـوجـود امــام من الالعـبـ ومع كل
الــذي يـجـري لــكن األهم ان تـظــهـر ثـقـة

درب  امام مبـاراة االفتتاح  في ا
ان تـــأتي كـــمـــا يـــنـــتـــظـــرهــا
ـتـرقب لألمور وفي الشـارع ا
ـنـتـخب ما ان يـقـدم  العبـو ا
لديـهم من اداء لعـبور بـوابة
قـطر الـصعـبـة   واالستـمرار
بتحقيق النتائج بعد اكتمال
صـفــوفه لـكـن األهم ان يـقـدم
نـفــسه كـمـا يــجب  والـلـعب
بــشــعــار الــفــوز الــذي
سـيـمــنح الـفـريق
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حتـفل بـطـوالت اخلـلـيـج بـنـكـهـة جـمـاهـيـريـة خـاصـة
مـتـمـيـزة حـتى وان كـانت الـبـطـولـة التـنـال نـصـيـبـها
ــا صـنــفت من ضـمن الــبـطـوالت الـوافــر دولـيـا ور
الـــوديـــة الــــتي يـــعـــتـــرف بـــهــــا االحتـــادين الـــدولي
واالســيـــوي ولــكن واحلق يـــقــال ان جلــمـــاهــيــرنــا
الـريـاضـية كـلـمـة اخـرى فـهـذه الـبـطـولـة التـي جتمع
اكــبــر اقــطــاب غــرب اســـيــا وتــنــال نــصــيــبــهــا من
ـغـريـة تــخـتـلف تـمـامـا لـديـنـا فـتـجـاوز ـكـافـئـات ا ا
مـنـتــخـبـات قــطـر والـسـعــوديـة والـكـويـت والـبـحـرين
وعمان واالمارات سيـعني لنا اكبـر من مجرد الفوز
بـالــبــطـولــة ومن جــانب اخـر فــان انــطالقـهــا يـؤذن
ـشـاركة بانـطالق حـديث الـذكـريات والـنـجـوم منـذ ا
االولى لـنـا في بطـولـة اخلـلـيج الـرابـعـة في الـدوحة
وايام الـنـجـوم الكـبـار من امثـال الـراحل عـلي كاظم
والـراحل كــاظم وعل والــبـقــيـة الـتـي يـشـار لــهـا في
البنان رعد حمودي ومجبل فرطوس وعادل خضير
وعالء احـمـد وهــادي احـمـد وفالح حــسن وصـبـاح
عــبــد اجلــلــيل ورحــيـم كــر وغــيــرهم ومن يــتــابع
صحف اخلـليج اليـوم باجـمعهـا سيـجد الـدليل على
كالمـنـا فقـد افـردت الـصـحف الـكـويتـيـة والـقـطـرية
ـــواقع والـــســـعـــوديـــة ومـــعـــهـــا وكــاالت االنـــبـــاء وا
االلـكـتـرونـيـة مـسـاحـات كـبـيـرة جـدا اعـادت لـنـا كل
صـغــيـرة وكـبــيـرة نــتـائج واحــداث وجنـوم وطـرائف
ـواقع بـصـورة جـمالـيـة لن تـتـكـرر بـصوت زيـنتـهـا ا

العمالق مؤيد البدري وخالد احلربان.
كل ما تقـدم يدفعـنا ان نضـعه شاخصـا امام جنوم
مـنـتــخـبـنــا الـوطـني ووفــد الـعـراق الى الــبـطـولـة في
الدوحة الـتي ستنـطلق اليـوم بلقـاء منتـخبنـا الوطني
نتخب الـقطري امام جمهوره وعلى ارضه بنظيره ا
وهـو مـنــتـشـيـا بــفـوزه الول مـرة بـبــطـولـة ا اسـيـا
ــزدان ـــتــنـــاسق وا االخــيـــرة الــتـي تــدفق فـــريــقه ا
شـروح لـتعـزيـز فوزه بالعبـ اكـفـاء الى الطـمـوح ا
في االفتـتـاح والتـعـلق بامل احـراز الـبطـولـة وتعـزيز
الـلقـب االسيـوي بـنـيل لـقب بـطـولـة خـلـيجي  24في
الدوحـة ومن جـانـبنـا فـان الـظروف وان كـانت غـير
مؤاتـية حسب مـا علـمنـا من تزامن اسـتحـقاق في
ـنـتـخـبـنـا ونـادي الـشـرطـة االمر ان واحـد تـقـريـبـا 
الذي سـيحـتم غيـاب مـجمـوعة من اهم الالعـب في
تشكيل االسود يصاحبـها عودة الالعب احملترف
الى انديـتـهم الننـكـر ان كل تلـك الصـعـاب سيـكون
لـهــا اثـرهـا في الــتـحـضــيـر واالســتـعـداد ومع ذلك
درب ـطـلـقـة بـتـصـريـحـات ا فـانـنـا سـنجـدد الـثـقـة ا
السـلوفـيـني كاتـانيـتش التي وصـفت بـانهـا شجـاعة
وحـازمــة بـاالعــتـمـاد عــلى وفـرة الالعــبـ الــشـبـاب
تواجـدين لديه وروحـهم القتـاليـة الوثابـة التي البد ا
لـهـا ان تــفـصح عن مــكـنـونـات الــقـوة لـديـهــا بـتـحـد
يــســتـــحق ان نــفــرز مـــنه مــجــمــوعـــة من الالعــبــ
القادريـن على ترسـيخ اقدامـهم بقـوة يؤطـرها هدف
الدفاع عن الـوان الكـرة العـراقية حـالة اخـيرة البد
من االشـارة الـيـهـا وتـؤكـد ايـضـا اهـمـيـة الـدعم في
هــذا الــوقت بــالــذات وتـرجــمــة تــفــاعل اجلــمــاهــيـر
واالعالم وجنــوم الــكـرة الــســابــقــ مع مــنـتــخــبــنـا
الوطني وتبـنت هذا الدعم وزارة الشـباب والرياضة
ستـويات بارسال وفد اعالمي رياضي على اعلى ا
كبـيـر مـعزز بـنـجـوم الكـرة الـسابـقـ الكـمال مـهـمة
ـنتخب الـتي اثبتت جـدواها في التـصفيات اسناد ا
زدوجة لكاس العالم وا اسيا واليسعنا مع هذه ا
ـبــارة اال ان نـثـمن اجلـهـد اخلـطـوة ا
اجلــــــبـــــار لـــــوزارة الــــــشـــــبـــــاب
والــريـاضــة ونــتــطــلع قــدمـا مع
جنوم منـتخبـنا وجماهـيرنا الى
فرحـة كـبـيـرة تصـلـنـا الـيوم من
الـدوحــة نـحن احــوج مـا نــكـون

اليها.
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جرت  23مباراة افتتاحية في دورات
كأس اخلليـج سجل خاللها  43هدف
باراة الواحدة. اول عدل  1.8في ا
ـباريات االفتـتاحية هدف سجل في ا
ـ في سـجـله الـبـحـريـني احـمـد سـا
مـــرمى قــطـــر في الـــدورة االولى عــام

 اما اخر االهداف في 1970
باريات االفـتتاحيه سـجله الكويتي ا
الــبـريــكي في مــرمى الــسـعــوديـة في
خـــلــــيـــجي  23عــام  2017 وســـجل
انتصـارا واحدا عـلى البـحرين فضال
ـــنـــتـــخب عن الـــتـــعـــادل مع نــــفس ا
ــــبــــاريـــات واســـتــــعــــرض الـــيــــكم ا

االفتتاحية:
1/2البحرين / قطر .. 27/3/1970

2/2السعودية / الكويت  16/3/1972
صفر /2الكويت / االمارات   15/3/1974

صفر /1قطر / السعودية  26/3/1976
صفر /4العراق / البحرين  23/3/1979

صفر /1االمارات قطر  19/3/1982
1 /صفر عمان / البحرين   9/3/1984

البحرين / العراق صفر/ صفر 22/3/1986
صفر /2 السعودية / عمان   2/3/1988
صفر /1الكويت / البحرين  21/2/1990

صفر /2قطر / عمان  27/11/1992
صفر /2االمارات / قطر  3/11/1994

1 / صفر عمان / السعودية /  15/10/1996
1 / صفر البحرين / االمارات /  30/10/1998

1/1السعودية / الكويت  16/1/2002

صفر / صفر الكويت / عمان   26/12/2003
2/2 قطر/ االمارات  10/12/2004
1/2 االمارات/ عمان  17/1/2007

صفر/ صفر عمان / الكويت  4/1/2009

4 / صفر اليمن / السعودية / 22/11/2010
 صفر/ صفر البحرين / عمان 5/1/2013

1/1 السعودية / قطر   13/11/2014
2/1 الكويت / السعودية  22/12/2017
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ــبــيــة الــوطــنــيـة اقــامت الــلــجـنــة االو
الــعـراقــيــة اول امـس االحـد مــجــلس
عزاء عـلى روح الفـقـيد الـراحل زاهد
ـكتب الـتنـفيـذي للـجنة نوري عـضو ا
ـبـيـة الـوطـنــيـة الـعـراقـيـة ورئـيس االو
ـركـزي لـلـرمـايـة وذلك في االحتـاد ا
ـــغــلـــقـــة لاللـــعــاب قــاعـــة الـــشـــعب ا
الــريــاضــيــة في الــعــاصــمــة بــغـداد
وحــضـــر مــراســيـم مــجــلـس الــعــزاء
بـيـة رعد حـمودي رئيس الـلـجنـة االو
بية والنائب االول لرئيس اللـجنة االو
فالح حــسن واالمــ الــعــام لــلــجــنـة
بـيـة حيـدر حـسـ وعضـو جلـنة االو
الــشـــبـــاب والــريـــاضـــة في مـــجــلس
الــنــواب ديــار بـــرواري ومــســتــشــار
رئــيس الـــوزراء لــشـــؤون الــريـــاضــة
الـسـيــد ايـاد بــنـيـان عــلي فـضال عن
ـكــتب الـتـنــفـيـذي عـدد من اعـضــاء ا
ــبــيـة ورؤســاء واعــضـاء لـلــجــنـة االو
ـــركـــزيــة االحتـــادات الـــريـــاضـــيـــة ا
ـبـيـة وجمع من وموظـفي الـلـجـنة االو
الـــريــاضـــيـــ ورجـــال الـــصـــحـــافــة
واالعالم وكـان رعـد حمـودي وفالح
حـسن فـضـال عن عـلي جنل الــفـقـيـد
الـــراحل في مـــقـــدمـــة مـــســـتـــقـــبـــلي

احلاضرين جمللس العزاء.
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ـنتـخب الـعراقي مـهـند عـاد العب ا
ــلـقـب (مـيــمــو) لـتــدريــبـات عــلي ا
أسـود الرافـدين حتـضـيرًا الفـتـتاح
بـطــولــة كـأس اخلــلـيـج أمـام قــطـر.
وتــنــطــلق بــطــولــة كــأس اخلـلــيج
ــواجــهــة قــطــر الــيــوم الــثالثــاء 
صـاحــبــة األرض والــضـيــافــة أمـام
العـراق على سـتاد خـليـفة الدولي.
وقال مهند في تصريحات صحافية
حــصــلت عــلـى يــوم راحــة من أجل
ــبــاراة االســتــشــفــاء واجلــاهــزيــة 
االفتتاح. وأضاف "سنحاول إسعاد
اجلماهير الـعراقية من خالل تقد
مـــســتــوى يــلــيـق بــســمــعــة أســود
الرافدين". وتـابع "النسخـة احلالية
من كـأس اخلـلـيج سـتـكـون صـعـبة
ـشاركـة مسـتعدة نـتخـبات ا كـون ا

بـشـكل مـثـالي وتـخـوض مـنـافـسات
ــؤهــلـة ــشــتــركــة ا الــتــصــفــيــات ا
ونديال  2022وكأس آسيا 2023
ــنــتــخب الــعــراقي وأشــار إلى أن ا
رغـم غـــيــــاب عـــدد من احملــــتـــرفـــ
وتأخر التحاق العبي الشرطة لكنه
واجـهة سـيكـون في أ اجلاهـزيـة 
أصــحـــاب األرض. من جــهـــته أكــد
عـلي عـدنـان العب مـنـتـخب الـعراق
جـاهــزيـة أســود الـرافــدين لـضــربـة
الــبــدايــة أمــام الــعــنــابي. وأضــاف
"مـنــتـخـب الـعــراق ال يــقف عـلى أي
ـسـئولـية العب سـنكـون عـلى قدر ا
في هــذه الــبــطــولــة". ونــوه "هــنــاك
رغـبــة لـدى الالعــبــ في مـواصــلـة
الـنـتــائج اإليـجـابــيـة بـعــد الـظـهـور
بـــشــــكل جـــيــــد في الـــتــــصـــفـــيـــات

شتركة". ا
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ـواجـهة ـنـتـخب الـقـطـري فـلـيـكس سـانـشيـز جـاهـزيـة العـبي الـعـنـابي  أكـد مدرب ا
العراق فـي افتتاح بـطولة كأس اخلـليج وتستـضيف قطر مـنافسات الـبطولة خالل
ـــشــاركــة 8 ــقـــبل  ــدة من  26 تــشــرين ثـــان اجلــاري وحــتى  8 كـــانــون أول ا ا
ي "اجلماهـير سـتكون الـداعم األكبر ـؤتمـر التقـد منتـخبـات. وقال سانـشيز خالل ا
لـنـا سـنـلـعب في كــأس اخلـلـيج حتت الـضـغط رغم حـصـد لـقب كـأس آسـيـا 2019
نتـخب العراقي في كأس آسـيا لكن الـوضع يختلف باإلمـارات". وأضاف "واجهنـا ا
ربع الذهبي". ونوه اآلن اجملموعـة صعبة ويجب علينا تقد مسـتويات جيدة لبلوغ ا
نحـنا فرصة االقـتراب من نصف النهـائي سنقدم كل ما باراة األولى  "الفـوز في ا

لدينا لتحقيق الفوز".
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زخـمـا كـبيـرا في مـواصـلـة مـشواره في
البطـولة  وهـو االن بوضع مهم  بـعدما
جنح فـي الـتـصـفـيــات األخـيـرة وإنـهـاء
خـــمـس مــبـــاريـــات من دون
خـســارة في وضع جـيـد
مــهم ان يــنــعـكـس عـلى
ــشـاركـة اخلـلــيـجـيـة ا
ــنــافــســة عــلى وفي ا
إحــراز لــقــبــهــا وهــو
ـــهم وكــــلـــنـــا ثـــقـــة ا
ـــــــدرب بـــــــقـــــــدرات ا

. والالعب

لقطة أرشيفية تب إحراز العراق لقب خليجي 5 في بغداد حتت قيادة عمو بابا

نتخب العراقي جنم ا
علي عدنان احملترف
في الدوري األمريكي


