
تغي��ر طفي��ف وا�ستع��دادات هادئ��ة يف اأج��واء 
�سيا�سية ملتهبة، هكذا يبدو املوقف يف الدوحة 
قبل املواجهة املرتقبة ب��ن املنتخب القطري، 
الي��وم  ونظ��ره الك��وري اجلنوب��ي، واملق��ررة 
الثالثاء يف اجلولة الثامنة من مناف�سات الدور 
النهائ��ي بالت�سفيات الأ�سيوية املوؤهلة لبطولة 

كاأ�س العامل.
وعلى الرغم من الأجواء ال�سيا�سية امللتهبة بعد 
قرار عدد من ال��دول العربية قطع العالقات مع 
قطر، تب��دو ال�ستع��دادات لهذه املب��اراة بعيدة 
ع��ن ه��ذه الأج��واء حي��ث ت�س��ر الأم��ور ب�سكل 
ه��ادئ، ودون اأي تغي��رات كب��رة �س��واء على 
م�ستوى تنظي��م املباراة اأو ال�ستع��داد بالن�سبة 

للمنتخبن قبل هذا اللقاء.
ومل ي�سف��ر الو�سع ال�سيا�سي امللتهب وقرار قطع 
العالق��ات اإل ع��ن تغي��ر طفيف ل يوؤث��ر كثرا 
يف ال�ستع��داد للق��اء، حي��ث ا�سط��ر املنتخ��ب 
الك��وري اجلنوب��ي اإىل تغي��ر خط �س��ر رحلته 

اإىل الدوح��ة، نظ��را لغل��ق املج��ال اجل��وي بن 
الدول العربي��ة �ساحبة قرار قطع العالقات مع 
قط��ر وبن الدوحة. وكان م��ن املقرر اأن ي�سافر 
الفري��ق مبا�رشة من الإمارات، الت��ي اأقام فيها 
مع�سك��ره خالل الأيام القليلة املا�سية من اأجل 
ال�ستع��داد للق��اء، كما خا�س مب��اراة ودية مع 
الع��راق انته��ت بالتع��ادل ال�سلب��ي، اإىل الدوحة 
يف رحل��ة ت�ستغ��رق �ساع��ة واح��دة. ولك��ن بعد 
توق��ف الرحالت اجلوية من دب��ي اإىل العا�سمة 

القطرية، ا�سطر الفريق للبحث عن طريق اآخر.
 وذكرت وكالة اأنباء كوريا اجلنوبية )يونهاب( 
اأن الفري��ق �سي�سافر اأول اإىل الكويت ثم اإىل قطر 
م��ا يزيد من ف��رة ال�سف��ر. ولكن الأمل��اين اأويل 
�ستيلك��ه املدير الفني للمنتخ��ب الكوري، اأعرب 
ع��ن اعتق��اده ب��اأن ه��ذا التغي��ر يف خ��ط �سر 

الرحلة لن يرك اأثرا �سلبيا كبرا على فريقه.
ويحتاج املنتخب الكوري للفوز يف املباراة من 
اأج��ل احلفاظ على اآمال��ه يف املجموعة الأوىل، 
الت��ي يتاأه��ل منه��ا الأول والث��اين مبا�رشة اإىل 

النهائيات يف رو�سيا.

ويحت��ل املنتخ��ب الك��وري املرك��ز الث��اين يف 
املجموع��ة بر�سي��د 13 نقط��ة بف��ارق 4 نقاط 
خل��ف نظ��ره الإي��راين وبف��ارق نقط��ة واحدة 

ياأت��ي   ، املقاب��ل  ويف  اأوزبك�ست��ان.  اأم��ام 
املنتخ��ب القط��ري يف املركز ال�ساد���س الأخر 
يف املجموع��ة، بر�سي��د اأرب��ع نق��اط حيث فقد 

املوندي��ال،  اإىل  املبا���رش  للتاأه��ل  فر�س��ة  اأي 
لكنه ما زال ميتل��ك فر�سة �سعيفة من الناحية 
النظرية لحت��الل املركز الثالث وامل�ساركة يف 
امللحق الأ�سيوي الفا�سل، ثم يف الدور الفا�سل 
مع رابع ت�سفي��ات احتاد كون��كاكاف )اأمريكا 

ال�سمالية والو�سطى والكاريبي( .
ح�س��ورا  املب��اراة  جت��ذب  األ  ينتظ��ر  وله��ذا، 
جماهريا كبرا بعد �سياع اأمل العنابي عمليا 

يف التاأهل للمونديال.
غ��دا  الدوح��ة  اإىل  الك��وري  املنتخ��ب  وي�س��ل 
الثن��ن، وقب��ل يوم واح��د من املب��اراة بعدما 
ا�ستع��د جي��دا م��ن خ��الل مع�سك��ره الإماراتي، 
نظ��را لت�سابه ظروف الطق�س ب��ن البلدين وهو 
م��ا حر�س �ستيلكه عليه من خالل هذا املع�سكر 
ليتاأقلم الالعبون مع ه��ذه الأجواء.كما ل تبدو 
هن��اك اأي موؤ���رشات عل��ى ا�ستخ��دام املب��اراة 
واأن  خا�س��ة  �سيا�سي��ة،  ر�سائ��ل  اأي  لتوجي��ه 
اجلماهر القطري��ة ترف�س دائما مزج ال�سيا�سة 
بالريا�س��ة، و�سيكون احل�سور املتوقع من اأجل 
م�ساه��دة مب��اراة جيدة فح�س��ب. كما اأك��د اأحد 

م�س��وؤويل املنتخب القطري اأن ال�ستعدادات 
للمب��اراة ت�س��ر ب�س��كل طبيع��ي للغاي��ة، مث��ل 
اأي مب��اراة اأخ��رى يف الت�سفي��ات واأنها لي�ست 
املب��اراة الأوىل للفريق بع��د الأزمة، حيث لعب 
العنابي مباراة �سابق��ة قبل اأيام قليلة وتعادل 

فيها 2 � 2 مع منتخب كوريا ال�سمالية وديا.
كما اأك��د اأن املنتخب الكوري مل يطلب اأي �سيء 
اإ�س��ايف فيم��ا يتعل��ق بالإقام��ة اأو النتقالت، 

خالل تواجده يف الدوحة.
وينتظ��ر األ يواج��ه العناب��ي اأزم��ة كب��رة يف 
ا�ستكمال م�سرته بالت�سفيات احلالية، ل�سيما 
واأن جمموعت��ه ل ت�سم من الفرق العربية �سوى 
املنتخ��ب ال�س��وري ال��ذي يلتقي العناب��ي اإيابا 
يف 30 اأغ�سط���س املقب��ل عل��ى ملع��ب املدين��ة 
الريا�سي��ة يف ب��روت، فيما �سيختت��م العنابي 
م�سرت��ه يف الت�سفيات على ملعبه يف مواجهة 
املنتخب ال�سيني يف الرابع من �سبتمرب املقبل.
كم��ا خرجت جميع الأندي��ة القطرية من بطولة 
دوري اأبط��ال اآ�سيا لهذا املو�س��م، وكان اآخرها 

خلويا من دور ال�ستة ع�رش للبطولة.  

تصفيات المونديال

أسود الرافدين يواجه اليابان بثوب جديد ويطمح بتأجيل حسم تأهل 
ق��دم مدرب نادي ال�رشط��ة ال�سابق حكيم �ساك��ر، �سكوى ر�سمية 
ل��دى جلنة �سوؤون الالعب��ن التابعة لالحتاد العراقي لكرة القدم 

لعدم ا�ستالمه م�ستحقاته املالية منذ عامن.
وقال م�س��در مقرب من املدرب ل�)اجلورن��ال( اإن "مدرب نادي 
ال�سوي��ق العم��اين احل��ايل وم��درب املنتخ��ب الوطن��ي ون��ادي 
ال�رشط��ة ال�ساب��ق حكيم �ساك��ر، قدم �سك��وى ر�سمي��ة لدى جلنة 
�س��وؤون الالعبن �سد ن��ادي ال�رشطة لعدم ا�ستالم��ه م�ستحقاته 

املالية املتبقية يف ذمة الفريق".
واأو�سح اأن "املدرب خاطب عدداً من ممثلي النادي خالل الفرة 
املا�سي��ة من اجل حل الأمور وديًا، لكن اإدارة النادي مل تعر اأي 
اهمية للمو�سوع". واأ�س��اف امل�سدر – الذي ف�سل عدم الك�سف 
ع��ن ا�سم��ه- اأن "جلنة �سوؤون الالعبن �ستتخ��ذ قرارها النهائي 

بعد ال�ستماع اىل افادة ممثل نادي ال�رشطة يف مقر اللجنة".
وكان حكيم �ساكر قد تعر�س لالإقالة من من�سبه كمدرب لنادي 

ال�رشطة ب�سبب تراجع نتائج الفريق قبل عامن.

 رف���س م��درب منتخ��ب الإم��ارات الأول لك��رة الق��دم، الأرجنتين��ي 
 beIN Sports اإدغ��اردو باوزا، الإجابة عن �سوؤال ل�سبك��ة قنوات
القطرية، خالل املوؤمتر ال�سحايف ملب��اراة "الأبي�س" اأمام تايالند، 
املق��ررة الي��وم الثالث��اء. وج��اء موق��ف ب��اوزا، متا�سيًا م��ع موقف 
الإم��ارات، اإىل جانب ال�سعودية والبحرين وم���رش، بقطع عالقاتهم 
م��ع قط��ر، بعد اإدانته��ا بدع��م الإره��اب. وبح�سب احل�س��اب الر�سمي 
لحت��اد الك��رة الإماراتي على توير، ف��اإن بعثة "الم��ارات رف�ست 
التعام��ل اأو الإجاب��ة ع��ن اأ�سئل��ة القن��اة القطرية". ويح��ل املنتخب 
المارات��ي �سيفًا عل��ى نظره التايلندي، الي��وم الثالثاء، يف اجلولة 
الثامنة م��ن الت�سفيات املوؤهل��ة ملونديال رو�سي��ا 2018. وحتدث 
ب��اوزا ع��ن مواجه��ة تايالند، قائ��اًل: "ف��رة الإعداد مل تك��ن كافية، 
لكنن��ي �سعي��د ج��داً مب��ا مل�سته م��ن الالعبن م��ن تفاع��ل وجتاوب 
يف املع�سك��ر". واأ�س��اف: "مب��اراة الغ��د لن تك��ون �سهل��ة و�سنواجه 
�سعوب��ات، لكنن��ي اأ�سع��ى فق��ط لتحقيق النق��اط ال�3". وع��ن تاأثر 
ال�سيام على اأداء الالعبن يف مواجهة تايالند، اأو�سح باوزا: "موعد 
املب��اراة حمدد م��ن الحتاد الآ�سي��وي، و�سيكون قب��ل اأذان املغرب، 
والالعبن ح�سلوا على الرخ�سة ال�رشعية لإفطار هذا اليوم". ويحتل 
املنتخ��ب الإماراتي املركز الرابع يف املجموع��ة الثانية، بر�سيد 9 
نقاط، بفارق 7 نقاط اأمام منتخبات اليابان وال�سعودية واأ�سراليا، 
بع��د فوز "الكنغر" عل��ى "الأخ�رش" قبل اأي��ام، يف اإطار هذه اجلولة، 
فيما يحل املنتخب الياباين �سيفًا على نظره العراقي يف العا�سمة 

الإيرانية طهران.

 يوا�سل بطل رمي القر�س العراقي احلائز على ذهبية 
الت�سامن الإ�سالمي الأخرة، م�سطفى داغر، مع�سكره 
التدريب��ي يف رو�سي��ا البي�ساء "بالرو�سي��ا" ا�ستعداداً 
لبطولة اآ�سيا يف الهند املوؤهلة لبطولة العامل يف لندن.
وق��ال الأم��ن املايل لحت��اد األع��اب الق��وى، زيدون 
ج��واد ل�)اجلورن��ال( اإن "لعب ن��ادي امليناء والبطل 
بع���س  اأج��رى  داغ��ر،  كاظ��م  م�سطف��ى  الآ�سي��وي 
التدريب��ات يف الوحدة ال�سباحي��ة، اأم�س الثنن، يف 
بيالرو�سي��ا". واأو�س��ح اأن "الوح��دة التدريبية اأ�رشف 
عليه��ا مدرب��ه هاين عب��د وليد، حي��ث ت�سمنت الرمي 
اأن  اإىل  لفت��ًا  الطبي��ة"،  بالك��رات  واخا���س  الع��ام 
"داغ��ر خا�س، ام�س الثنن، وحدة تدريبية م�سركة 

م��ع املنتخ��ب البيالرو�س��ي بالتن�سي��ق م��ع الحت��اد 
املرك��زي العراقي". ومن املنتظ��ر اأن ي�ستمر املع�سكر 
حت��ى انطالق بطول��ة اآ�سي��ا يف الهن��د، يف الرابع من 
�سهر مت��وز املقبل. وكان الالع��ب ومدربه، و�سال اإىل 
بيالرو�سي��ا، ومت تاأم��ن مق��ر منا�س��ب للتدريب، ويف 
مدر�س��ة متخ�س�سة للرمي، على اأن يكون مدربه هاين 
عب��د ولي��د، يف الطاق��م التدريب��ي الذي ي���رشف على 
الالع��ب حت�سرا لبطول��ة اآ�سيا التي �ستق��ام يف الهند 

مطلع ال�سهر املقبل.
وياأتي هذا املع�سكر �سمن التكرمي الذي خ�س�سه وزير 
النق��ل كاظ��م فنجان احلمام��ي، على خلفي��ة ح�سول 

الالعب على الو�سام الذهبي.

 اأك��د لع��ب املنتخ��ب الوطني ون��ادي اأي��ك �سولنا 
الوطن��ي  املنتخ��ب  اأن  يا�س��ن،  احم��د  ال�سوي��دي، 
ي�س��ر يف الطري��ق ال�سحي��ح نح��و حتقي��ق النتائج 
الإيجابي��ة، لفت��ًا اإىل اأن منتخ��ب ا�س��ود الرافدي��ن 
ق��ادر عل��ى تخط��ي الياب��ان يف مب��اراة ت�سفيات 
املونديال الثالثاء. وقال يا�سن يف ت�رشيح ار�سله 
موف��د احتاد الك��رة وتلقت (اجلورن��ال( ن�سخة منه، 
اإن "املنتخ��ب الوطني ب��دء ب�سكل جيد وا�ستطاع ان 
يحقق الفوز يف املباراة الودية الأوىل امام الأردن، 
وحالي��ًا يتمرن لعبو املنتخب باأق�سى جهدهم مع 
املدرب اجلدي��د با�سم قا�سم". واأ�ساف اأن "املباراة 

الأخرة ام��ام كوريا اجلنوبية كان��ت مباراة جيدة 
بالن�سبة لن��ا من الناحية التح�سري��ة، حيث لعبنا 
ب�س��كل جيد وهذا يدل على اننا يف الطريق ال�سحيح 
لتحقيق �س��يء اإيجابي مع ه��ذا املنتخب الوطني".  
واأو�س��ح يا�سن اأن "مب��اراة الياب��ان �ستكون ذات 
اأهمي��ة كب��رة بالن�سب��ة لنا، لأنن��ا نرغ��ب باإ�سعاد 
�سعبنا وجماهرن��ا بفوز معنوي، و�سنوا�سل العمل 
م��ن اجل خطف النقاط الثالث يف املباراة". ويقدم 
يا�سن م�ستويات مميزة مع املنتخب الوطني، حيث 
ت�سب��ث مبرك��زه الأ�سا�سي مع املنتخ��ب الوطني مع 

املدرب اجلديد با�سم قا�سم. 

حكيم شاكر يشكو إدارة الشرطة 
لعدم تسلمه مستحقاته المالية

مدرب اإلمارات يرفض اإلجابة 
"beIN Sports" عن أسئلة

داغر يخوض مران مشترك مع منتخب بالروسيا

احمد ياسين: نحن في الطريق 
الصحيح وسنتخطى منتخب اليابان

م��ران الي��وم الأول جرى بعد ال�ساعة التا�سع��ة م�ساًء، حيث 
ركز عل��ى تدريب��ات ال�ست�سفاء الع�سلي ف�س��اًل عن اجلري 
لع��دة دقائ��ق م��ن اج��ل التخل���س م��ن اره��اق ال�سف��ر من 

المارات.
ويف الي��وم الث��اين، �سع��د م��درب الفري��ق با�س��م قا�سم من 
وت��رة التدريبات، اإذ تدرب ا�سود الرافدين ع�رش يوم الحد 
املا�س��ي، حيث بذل الالعبون جمه��ودات كبرة يف املران 
وكان الركي��ز من�س��ب على اللياق��ة البدني��ة. و�سهد اليوم 
الثالث والرابع من التدريبات، مترينات مكثفة تخللتها عدة 
دقائ��ق من اجلري من اج��ل رفع اللياق��ة البدنية لالعبن، 
ف�س��اًل ع��ن بع���س الدرو���س التكتيكي��ة م��ن قب��ل ال��كادر 

التدريب��ي الذي يقوده امل��درب با�سم قا�س��م. وا�ستعد ا�سود 
الرافدي��ن لهذه املب��اراة مبباراتن وديتن امام الأردن يف 
ملع��ب الب�رشة الدويل وامام كوريا اجلنوبية يف المارات، 
حيث انتهت املباراة الأوىل بتغلب املنتخب الوطني بهدف 
دون رد، فيم��ا تع��ادل يف الثاني��ة �سلبيًا م��ن دون اهداف. 
ومل يتمكن حمرف اودينيزي علي عدنان وحمرف العربي 
الكويتي علي ح�سني من اللتحاق ببعثة املنتخب الوطني 

يف المارات ب�سبب الإجراءات الإدارية.
واأك��د مدرب املنتخب الوطني با�سم قا�سم، ل�)اجلورنال( اأن 
الغيابات التي �رشبت �سفوف املنتخب الوطني مل تكن يف 
ح�سب��ان الكادر التدريبي.  وقال قا�س��م ان "الغيابات التي 
�رشب��ت ا�س��ود الرافدين مل تك��ن ح�سبان ال��كادر التدريبي 
وكن��ا نتمن��ى ان ل نفق��د ه��ذه املجموع��ة الكب��رة م��ن 

الالعب��ن لأ�سب��اب خمتلفة مثل يا�رش قا�س��م وج�سنت مرام 
وكذلك �رشغ��ام ا�سماعيل وعلي فائ��ز وغياب علي عدنان 
وعلي خ�سن��ي وكذلك اإ�سابة عالء مه��اوي". وبالرغم من 
انته��اء م�سوار املنتخب الوطني يف الت�سفيات، ال ان اأبناء 
الرافدي��ن �سيلعب��ون م��ن اجل �سمع��ة العراق واإع��ادة هيبة 
الكرة العراقية من جديد. املنتخب مل يتمكن طوال مبارياته 
ال�سب��ع املا�سية من حتقيق الفوز �سوى يف منا�سبة واحدة، 
حن تغلب على تايلند باأربعة اهداف دون رد، فيما تعادل 
ام��ام ا�سراليا بهدف ملثل��ه يف اجلولة ال�ساد�س��ة، عدا ذلك 
ف��اأن املنتخ��ب الوطني ه��زم يف جميع مباريات��ه ال�سابقة 
امام ال�سعودية مرتن، وامام ا�سراليا واليابان والمارات.
مب��اراة الذه��اب ب��ن املنتخب الوطن��ي والياب��اين انتهت 
بتغل��ب الياب��ان بهدف��ن له��دف يف الدقائ��ق الأخرة من 

املب��اراة، حينها تعر���س املنتخب الوطن��ي لظلم حتكيمي 
وا�س��ح باحت�سابه لهدف م��ن حالة ت�سل��ل وا�سحة وهدف 
ث��اٍن من ركلة حرة غ��ر �سحيحة ت�سبب��ت بت�سجيل الهدف 
الثاين لليابان، ويف تلك املباراة اأحرز متو�سط امليدان �سعد 

عبد الأمر هدف العراق الوحيد من كرة راأ�سية.
املنتخ��ب الياباين و�سل اإىل اإيران يف وقت مبكر يوم الحد 
املا�س��ي، ويرافقه 100 اإعالمي ميثلون موؤ�س�سات يابانية 
اإعالمي��ة خمتلف��ة، لدعمه يف مباراة الي��وم املرتقبة، حيث 
اإن املباري��ات املتبقي��ة يف املجموع��ة حا�سم��ة، لتق��ارب 

املنتخبات الثالثة الأوىل، اليابان واأ�سراليا وال�سعودية.
ويحتل املنتخب الياباين �سدارة املجموعة الثانية بر�سيد 
16 نقط��ة، فيما يحتل املنتخب الوطن��ي املركز اخلام�س 

)قبل الأخر( بر�سيد اربع نقاط فقط.

يواجه املنتخب الوطني، اليوم 
الثالثاء، �ضيفه املنتخب الياباين 

على اأر�ضية ملعب با�س يف 
العا�ضمة الإيرانية طهران �ضمن 

مناف�ضات املجموعة ال�ضيوية 
الثانية املوؤهلة لنهائيات كاأ�س 

العامل يف رو�ضيا 2018.
املنتخب الوطني اأجرى اأربع 

وحدات تدريبية فور و�ضوله اىل 
العا�ضمة الإيرانية طهران، فهو 

يوا�ضل اجلرعات التدريبية منذ 
يوم ال�ضبت املا�ضي فور و�ضوله 

اىل اإيران من اجل ال�ضتعداد 
املبكر ملباراة اليوم.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاص
بغداد - خاص

اأكد مهاجم املنتخب الوطني ونادي الزوراء عالء 
عب��د الزه��رة، اأن املنتخ��ب الوطني ا�ستع��د ب�سكل 
جي��د ملواجه��ة املنتخ��ب الياب��اين يف ت�سفيات 
املوندي��ال، لفت��ًا اإىل اأن الع��راق �سيلع��ب ب��روح 
عالي��ة من اجل الظف��ر بنقاط املب��اراة، مبينًا اأن 
املب��اراة �ستك��ون مفي��دة للمنتخ��ب الوطن��ي يف 
ت�سني��ف "الفيفا". وقال عب��د الزهرة يف ت�رشيح 
خا�س ل�)اجلورنال( اإن "لعبي املنتخب الوطني 
ا�ستع��دوا ب�سكل جيد ملب��اراة اليابان، بعد خو�س 
مباراتن ام��ام الأردن وكوريا اجلنوبية"، معربًا 
ع��ن "امنيته باأن يقدم ا�سود الرافدي��ن اأداًء جيداً، 

بالإ�سافة اىل النتيجة الإيجابية".
واأو�س��ح بالق��ول: "نع��م خرجنا م��ن الت�سفيات 
ر�سمي��ًا، ولكن يف الوقت نف�سه ف��اأن هذه املباراة 
تعن��ي الكثر يف الت�سنيف الدويل، بالإ�سافة اىل 

ان��ه �سي�س��ب يف م�سلح��ة �سمعة الك��رة العراقية، 
�سنق��دم ما علينا يف ه��ذه املب��اراة لنحقق الفوز 
فيه��ا". واأ�س��اف اأن "املنتخب الوطني ي�سعى اىل 
اإعادة الثق��ة للجماهر، لذلك �سنلعب بروح عالية 
خلط��ف نقاط املب��اراة". وفيما يخ���س املنتخب 
الياب��اين، اأك��د عبد الزه��رة اأن "املنتخب الياباين 
لدي��ه لعب��ن جيدي��ن، وه��و حالي��ًا يناف�س على 
تاأكي��د التاأه��ل ملوندي��ال رو�سيا الع��ام املقبل"، 
موؤك��داً اأن "املنتخ��ب الوطن��ي �سيح��اول جماراة 
املنتخ��ب الياباين والتفوق علي��ه من اجل تاأجيل 

ح�سم التاأهل".
واختت��م عب��د الزه��رة ت�رشيح��ه قائ��اًل: "ظروف 
منتخ��ب اليابان تختلف عن ظ��روف العراق، فهو 
يناف���س عل��ى �س��دارة املجموع��ة فيم��ا يح��اول 
الع��راق حت�سن موقع��ه يف �سلم الرتي��ب"، لفتًا 
اإىل اأن "منتخ��ب ا�س��ود الرافدي��ن �سيلع��ب بجودة 

كبرة يف مباراة اليوم". 

اأك��د م��درب املنتخ��ب الوطن��ي با�س��م قا�س��م، اأن 
فريق��ه �سيلع��ب، اليوم، امام املنتخ��ب الياباين من 
اج��ل اإعادة هيبة و�سمعة املنتخ��ب الوطني، موؤكداً 
اأن الع��راق حق��ق ا�ستف��ادة كب��رة م��ن املباراتن 
التجريبيت��ن امام الأردن وكوري��ا اجلنوبية، فيما 

لفت اىل غياب عدد كبر من الالعبن. 
وق��ال قا�س��م يف ت�رشي��ح خا���س ل�)اجلورن��ال( 
اإن "املنتخ��ب الوطن��ي حق��ق ا�ستف��ادة كب��رة من 
وكوري��ا  الردن  اأم��ام  التجريبيت��ن  املبارات��ن 
م��ن  رفع��ت  "املبارات��ن  اأن  مبين��ًا  اجلنوبي��ة"، 
جاهزي��ة الالعب��ن و�ساهم��ت يف تعويده��م عل��ى 
طريقة واأ�سل��وب اللعب املراد تطبيقه �سد املنتخب 

الياباين".
واأ�س��اف اأن "الع��راق ق��د يلج��اأ اىل تغي��ر اأ�سلوب 

اللع��ب ملواجه��ة كل الحتم��الت م��ع فري��ق مثل 
الياب��ان الذي يح��اول التاأهل اىل نهائي��ات كاأ�س 
العامل من خ��الل هذه املباري��ات"، موؤكداً بالقول: 
"نحن ندافع عن �سمعة الكرة العراقية وهيبتها من 
خالل ه��ذه مواجهة مث��ل هذه الف��رق الكبرة مثل 

اليابان".
واأو�سح "اجل��رال" قائاًل: "بالرغم م��ن اننا نفتقد 
ملجموع��ة من الالعب��ن اأمثال �رشغ��ام ا�سماعيل 
وعل��ي فائز وعالء مهاوي لالإ�ساب��ة ويا�رش قا�سم 
وج�سنت مرام لرتباطه��م مع فرقهم، وكنا نتمنى 
ان يكون��وا متواجدين معنا يف مباراة اليوم، ولكن 
ثقتنا كبرة مبا موجود من لعبن لتحقيق نتيجة 

اإيجابية يف املباراة".
و�سيحت�سن ملعب "با���س" يف العا�سمة الإيرانية 
طه��ران مباراة املنتخب الوطن��ي ونظره الياباين، 

اليوم، يف متام ال�ساعة 15:25 بتوقيت بغداد.
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