
 ع��ر م��درب املنتخ��ب الوطن��ي ون��ادي الق��وة 
ال�ساب��ق، با�س��م قا�س��م ع��ن �سعادت��ه  اجلوي��ة 
بتكرمي وزير الدفاع عرفان حممود احليايل بعد 
حتقيقه لقب ال��دوري العراقي املمتاز وو�سوله 
اىل نهائ��ي املنطق��ة الغربي��ة يف نهائ��ي كاأ�س 
االحت��اد اال�سيوي مع فريق القوة اجلوية، موؤكداً 
اأن كت��اب التكرمي اأثلج �س��دري وعو�سني عناء 
14 �سه��راً خدم��ة. ووجه وزي��ر الدفاع عرفان 
حمم��ود احليايل، كتاب �سكر وتقدير اىل املدرب 
با�س��م قا�سم بعد تتويجه بلق��ب الدوري املمتاز 

والنتائج الرائعة التي حققها رفقة ال�سقور.
ح�سل��ت  ال��ذي  الكت��اب  يف  احلي��ايل  وق��ال 
)اجلورنال( على ن�سخة من��ه، "نقدم لكم �سكرنا 
الت��ي  املتمي��زة  للجه��ود  العالي��ن  وتقدرين��ا 
بذلتموه��ا خ��ال ف��رة عملكم مع ن��ادي القوة 
وحتقيقك��م  املا�س��ي  املو�س��م  خ��ال  اجلوي��ة 
اإجن��ازات متمي��زة م��ن خ��ال احل�س��ول عل��ى 

كاأ�س االحت��اد اال�سي��وي والفوز ب��درع الدوري 
مل�سابقة اندية الدرج��ة املمتازة لكرة القدم يف 
العراق وهذا اهلكم لت�سنم مهام تدريب املنتخب 
الوطني العراقي متمنن لكم املوفقية والنجاح 
امل�ستم��ر خدم��ة لبلدنا العزي��ز". وه��ذا الكتاب 
ا�سعد با�سم قا�سم كث��راً، حيث عر عن �سعادته 
الكب��رة بهذا التكرمي. قا�س��م اختار )اجلورنال( 
من��راً ليوجه �سك��ره اىل الوزير، حي��ث رد عليه 
قائ��ًا: "جزيل ال�سك��ر واالمتنان ملع��ايل ال�سيد 
وزي��ر الدف��اع املح��رم عل��ى ه��ذه االلتفات��ة 
الطيب��ة والتقيي��م، بتوجيه هذا ال�سك��ر والتقدير 
وه��و بكل تاأكيد و�سام فخر و���رف اعتز به ما 
حيي��ت و�سيكون خر حافز يل لتقدمي كل ما هو 
اف�سل خدمة للكرة العراقية، ولن ان�سى ان اأتقدم 
بجزيل ال�سكر والعرفان حل�رتكم الكرمي واالأخ 
العزي��ز ا�ستاذ ابوهم��ام على جهودك��م الكبرة 
ودعمك��م املتوا�س��ل وال��ذي اثم��ر ع��ن حتقي��ق 
هذه االجن��ازات لنادي اجلوي��ة العريق، حقيقة 
ال ابال��غ ان قل��ت ان ه��ذا ال�سك��ر والتقدي��ر ق��د 

اثل��ج �سدري كثرا واغم��رين بالفرحة وال�رور 
وعو�سن��ي عناء وتعب اأربعة  ع�ر �سهراً خدمت 
بها كرة اجلوية ورفع عنى االذى وان�ساين جفاء 

واهم��ال اإدارة اجلوية واإبخا�س حقي من جميع 
النواح��ي، الت��ي حتى ه��ذه اللحظ��ة مل تقدم يل 
حتى ال�سكر وما تقييم معايل ال�سيد وزير الدفاع 

املحرم تقييما ال يعلى عليه تقييم جزيل ال�سكر 
واالمتنان اخوكم با�سم قا�سم".

وقاد "اجلرنال" كما يلقبه اجلمهور، فريق القوة 
اجلوي��ة اىل حتقيق اللق��ب ال�ساد�س يف تاأريخه، 
والذي غاب عن خزائن الفريق منذ عام 2004.
وكذل��ك ا�ستطاع "اجل��رنال" اأن ي�سجل ا�سمه يف 
تاأري��خ النادي، ح��ن حقق لقب كاأ���س االحتاد 
االأندي��ة  تاأري��خ  يف  االأوىل  للم��رة  اال�سي��وي 
العراقي��ة. وبالرغ��م من الف��رة الق�س��رة التي 
قاده��ا املدرب يف قي��ادة دفة ال�سق��ور، اال انه 
دخ��ل اىل قل��وب م�سجع��ي "ال�سق��ور"، والت��ي 

بدورها مازالت تتغنى باجنازاته.
ويف هذا ال�سدد ���رح "اجلرنال" ل�)اجلورنال( 
"اأك��ن كل االح��رام جلماه��ر الق��وة اجلوي��ة، 
لذل��ك اتعام��ل معهم ب�سدق وعاقت��ي بهم اأكرث 
من جم��رد مدرب وجمه��ور وعمل��ت جاهداً كي 
اأ�سعده��م ومن كان يعل��م ان كان��ت ادارة القوة 
اجلوي��ة ق��د فاحتتن��ي يف م�ساأل��ة جتدي��د العقد 
لرمبا كنت �ساأبقى مع ال�سقور". وقبل ان يت�سلم 

مهام��ه التدريبي��ة يف املنتخب الوطن��ي، تلقى 
قا�س��م 3 عرو�س تدريبية م��ن فرق جماهرية، 
اإذ اأك��د قا�س��م اأن “ثاث��ة اندي��ة جماهرية من 
بغ��داد واجلنوب ات�سلت بي لقيادة فرقها خال 
مناف�سات ال��دوري العراقي املو�سم املقبل، لكن 
احرام��ًا لن��ادي الق��وة اجلوي��ة وجلماه��ره مل 

اأف�سح عن هذا االمر ومل اتخذ اأي قرار ب�ساأنه”.
و�سيق��ود اجل��رنال املنتخ��ب الوطني مل��دة عام 
واحد قابلة للتجديد، اإذ �سيقود املنتخب الوطني 
يف ت�سفي��ات املوندي��ال وبطول��ة كاأ���س اآ�سي��ا 
لكرة الق��دم. و�سم "اجل��رنال" 23 العبًا لكتيبة 
املنتخ��ب الوطن��ي وه��م: عل��ي يا�س��ن، حمم��د 
كا�س��د، فهد طالب، �سعد ناط��ق، ريبن �سوالقا، 
اأحم��د اإبراهي��م، علي عدنان، عل��ي بهجت، وليد 
�س��امل، عاء مه��اوي، اأجم��د عط��وان، �سعد عبد 
االأمر، اأحمد يا�سن، ب��روا نوري، مهدي كامل، 
م��ازن فيا�س، ح�س��ن علي، اأحمد ج��ال، اأمين 
ح�سن، ب�سار ر�سن، مهند عبد الرحيم، عاء عبد 

الزهرة، ج�سنت مرام.

تصفيات المونديال

أسود الرافدين يواجه تايلند وعينه على االرتقاء في تصنيف الفيفا

 نف��ى ن��ادي اأربيل الريا�س��ي ت�سمية جهاز فني جدي��د لفريقه االأول بكرة 
الق��دم . وق��ال املن�س��ق االعام��ي للن��ادي رين رم��زي ان االخب��ار التي 
حتدثت ع��ن ت�سمية ناظم �ساكر مديرا فنيًا للفري��ق واحمد �ساح م�ساعداً 
ل��ه ال �سحة ل��ه موؤكداً ان هذه االقاويل عارية ع��ن ال�سحة وادارة النادي 
مل تع��ن اأي م��درب حل��د االن.  وا�س��اف ان الهيئة االإدارية لن��ادي اربيل 
قررت م�ساركة جميع فرقها من كرة القدم و الطائرة و اليد و رفع االأثقال 
والدراج��ات يف جميع بطوالت على م�ست��وى العراق و كورد�ستان م�سيفًا 
ان امل�سارك��ة �ستكون لغر�س املناف�سة وه��ذا يحتاج اإىل دعم من اجلهات 
املخت�سة واالدارة �ستكثف ات�ساالتها للح�سول على الدعم املادي الازم 
الإجناح م�ساركات فرقها.  وا�سار رمزي اىل ان ادارة النادي قررت ت�سكيل 
جلنة خا�سة الختيار الاعب��ن لفريقي كرة القدم امل�ساركن يف الدوري 
العراقي و الكورد�ستاين م�سراً اىل ان اللجنة �ستتكون من مدربن ا�سحاب 
خ��رة الإختيار الاعبن املنا�سب��ن الذين ميكنهم حتقيق اال�سافة الفنية 

لتقدمي م�ستوى جيد يلبي طموح االدارة وجماهر االمراطور

�رع��ت الهيئ��ة االداري��ة لن��ادي ال�رطة باإب��رام عدد م��ن ال�سفقات 
لتعزي��ز �سف��وف فريقها بالك��رة الطائ��رة حت�سرا النط��اق الدوري 

بن�سخته اجلديدة يف العا�ر من �سهر ت�رين االول املقبل.
وق��ال املدير االداري لطائرة ال�رطة عل��ي يعقوب يف ت�ريح ن�ره 
املوق��ع الر�سمي للن��ادي، "وقع على ك�سوفات الن��ادي لتمثيل الفريق 
ي��وم ام���س الثاث��اء عددا م��ن اب��رز الاعب��ن بانتظار اكم��ال باقي 
اال�ستقطاب��ات الت��ي �ستت��م خ��ال اليوم��ن املقبلن، حي��ث مت الظفر 
بخدمات كل من الدويل ريا�س عزيز ، و حيدر حمزة قادمن من غاز 
اجلن��وب فيم��ا مت التجديد لكل من الدويل امين عل��ي وم�سطفى حميد 
وح�سن علي فيما مت توقيع املوهوب ح�سن جمعة �راد العب منتخب 

النا�سئن".
واأو�س��ح اأن "عجل��ة التدريب��ات �ستدور جم��ددا بعد نهاي��ة عطلة عيد 
اال�سح��ى عل��ى ان يكون االول م��ن �سهر ت�ري��ن االول موعدا الإقامة 
مع�سك��را تدريبيا يف تركيا حت�سرا النطاق الدوري الذي من املوؤمل 

ان ينطلق يف الع�رين من ال�سهر ذاته".
واختت��م حديث��ه قائ��ًا: "ادارة الن��ادي ت�سع��ى بق��وة ك��ي تذل��ل اي 
معرق��ات قد تواجه رحلة اعداد الفريق من اجل �سناعة كتيبة قادرة 
عل��ى ال���رب بقوة النت��زاع لقب ال��دوري ال��ذي فقدن��اه يف االمتار 
االخرة املو�سم املا�سي ومتثيل العراق خر متثيل يف بطولة االندية 

العربية".

  
حت�سرات��ه  النف��ط  فري��ق  يب��داأ  ان  املوؤم��ل  م��ن   
ملناف�س��ات املو�س��م املقب��ل منت�س��ف �سه��ر ايلول 
املقبل على ان يكون هناك مع�سكر تدريبي خارجي 
للفري��ق يف مدينة انطالي��ا الركيا يف �سهر ت�رين 

االول املقبل
وق��ال مدرب الفري��ق ح�سن احم��د دائما م��ا ن�سبق 
جمي��ع االندي��ة بف��رة االع��داد للمو�س��م اجلديد لذا 
ال�سه��ر املقب��ل  �سنع��اود تدريباتن��ا يف منت�س��ف 
ال�سيم��ا امل�سارك��ة اال�سيوية مبلح��ق دوري ابطال 
ا�سي��ا الت��ي حتت��اج اىل اع��داد مثايل حت��ى نتمكن 
من الظه��ور مب�ستوى جيد يعك�س مدى تتطور الكرة 
العراقي��ة.  وا�س��اف ان و�سع الفري��ق اختلف كثرا 

مبغادرة اعمدة الفريق �سوب االندية االخرى امثال 
الاعبن امين ح�سن وعم��ار كاظم وح�سام كاظم، 
منوه��ًا اىل انه �سعى الجراء تعاقدات للتعوي�س مع 
انه��ا لي�ست بحج��م طموحاته��م اال ان��ه تعامل مع 

املو�سوع على وفق ما متوفر من املال.
وا�سار اىل ان االدارة جنحت يف ابرام �سفقة جديدة 
مت م��ن خالها ا�ستقطاب املداف��ع بيار عبدالرحمن 
ليكم��ل عق��د الفريق للمو�س��م املقبل م�س��راً اىل انه 
ق��د يلجئ اىل التعاقد مع حمرف��ن اثنن باإنتظار 
موافقة االدارة كون امل�ساركة اال�سيوية حتتاج اىل 
حمرفن يقدم��ون اال�سافة الفنية اجليدة لتنعك�س 
ب�سكل اإيجابي على مردود الفريق وحماولة التواجد 
يف دوري ابط��ال ا�سي��ا وخو���س مباري��ات عل��ى 

م�ستوى عايل امام كبار القارة ال�سفراء .

 
�س��دد رئي�س احت��اد الك��رة اال�سبق ح�س��ن �سعيد على 
���رورة ب��ذل جهود كب��رة لتاأم��ن اقامة ع��دد من 
املباريات الدولي��ة الودية خال املدة املقبلة لتعزيز 

جهود رفع احلظر عن الكرة العراقية.
وق��ال �سعي��د يف ت�ري��ح �سحف��ي : بع��د ان ح��ال 
ا�ستم��رار مباريات دوري الكرة واجلو احلار بظالهما 
عل��ى مو�سوع تاأم��ن العدد املنا�سب م��ن املباريات 
الدولي��ة املقبل��ة فان امل��دة املقبلة �ستك��ون منا�سبة 
بع��د انته��اء مباري��ات ال��دوري والتح�س��ن املتوق��ع 
يف املن��اخ وتوفر اي��ام الفيفا دي لنوؤم��ن على االقل 

ثاث مباري��ات دولية ت�سيفها املاعب امل�سموح لنا 
خو���س املباريات الودي��ة فيها وهي ملع��ب املدينة 
الريا�سية يف الب�رة وملعب كرباء وملعب فران�سوا 
حري��ري يف اربي��ل. وا�ساف : ان مباري��ات املنتخب 
الوطن��ي ه��ي وحدها التي يعول عليه��ا يف ملف رفع 
احلظ��ر، اذ يفر�س مفاحت��ة االحتاد ال��دويل الر�سال 
م�رف��ن حل�س��ور وكتابة تقاري��ر ت�ساعدنا يف ملف 
رفع احلظر من املباريات االخرى �سواء التي تخو�س 
غمارها منتخب��ات االوملبي وال�سب��اب والنا�سئن او 
املباريات االحتفالية فا يعول عليها يف هذا املجال 
وان كن��ا بحاجة اىل تقري��ب املعلومات يف ما يتعلق 

بو�سع البلد وا�ستقراره

إدارة أربيل تنفي تسمية شاكر 
مدربًا لفريقها الكروي 

"القيثارة" تشرع بحملة تعاقدات 
فريقها بالكرة الطائرة

حسين سعيد: المباريات االحتفالية ال تسهم برفع الحظر

كرة النفط تعسكر في أنطاليا وتضم عبد الرحمن إلى صفوفها

املنتخ��ب الوطن��ي ي�سع��ى اىل تك��رار ف��وزه الوحي��د يف م�سوار 
الت�سفيات للمرة الثانية ام��ام املنتخب التايلندي، حيث انتهت 
مب��اراة الذهاب بفوز ا�سود الرافدي��ن بنتيجة اأربعة اهداف دون 
رد، لذل��ك �سيحاول املنتخب الوطني الف��وز للو�سول اىل النقطة 

الثامنة يف الت�سفيات.
 التح�سر اجليد

اأج��رى املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة الق��دم، ح�س�س��ه التدريبية يف 
العا�سمة التايلندية بانكوك، على مدار ثاثة اأيام، بعدما و�سل 
اإليه��ا يف وقت �سابق من �سب��اح اأم�س االثنن، بعد ختام ناجح 
ملع�سك��ره املالي��زي والذي ا�ستم��ر اأ�سبوعًا كام��ًا اختتمه ا�سود 

الرافدي��ن بودي��ة ناجحة مع منتخب �سوريا تع��ادل فيها بهدف 
�سجله مازن فيا�س مع غياب بع�س املحرفن.

واأكمل ا�س��ود الرافدين ح�سته التدريبية عل��ى ملعب االأكادميية 
التكنولوجي��ة يف بانك��وك مب�ساركة جميع الاعب��ن با�ستثناء 
احمد يا�س��ن والذي اعتذر عن االلتحاق وق��رر الكادر التدريبي 

ابعاده نهائيا بالرغم من الرجوع يف قراره.
 تكتيك "اجلرنال"

م��درب املنتخ��ب الوطن��ي با�س��م قا�س��م، اأك��د ل�)اجلورن��ال( اإن 
"اأ�سلوب املنتخب الوطني �سيكون مبهم جلميع املناف�سن، حيث 
�سنطب��ق اأكرث من فكر تدريبي واأك��رث من خطة تدريبية يف نف�س 

املباراة".
واأ�ساف اأن "طريقة لعب املنتخب الوطني كانت معروفة جلميع 

املناف�س��ن، فاجلميع كان يع��رف مناطق ال�سعف والقوة ب�سبب 
اخلط��ة الثابتة التي يظهر فيها املنتخب الوطني يف كل مباراة، 
لكن مع تواجد الاعبن احلالين يف ت�سكيلة املنتخب، فاأن ذلك 

�سيعطينا اأكرث من خيار لتغير الر�سم التكتيكي للفريق".
واأ�س��اف ان "العب��ي املنتخ��ب الوطن��ي يلعب��ون االن من دون 
اأي �سغ��وط، فهم يفكرون يف الفوز فقط م��ن اجل حت�سن موقع 
املنتخ��ب يف ت�سنيف الفيف��ا، باالإ�سافة اىل الدف��اع عن �سمعة 

وا�سم املنتخب الوطني".
معو�س يا�سن

بع��د اعت��ذار الع��ب ن��ادي هاك��ن ال�سوي��دي احم��د يا�س��ن من 
االلتح��اق باملنتخ��ب الوطني، ب�سب��ب م�سكلة يف تذك��رة ال�سفر، 
فاأن الكادر التدربي ال�سود الرافدين لن يجد م�سكلة يف تعوي�س 

الاع��ب. فهناك ع��دة اأ�سم��اء باإمكانها تعوي���س الاعب، وعلى 
راأ�سه��م العب النفط واملنتخب االأوملبي مازن فيا�س، الذي قدم 

اداًء كبراً يف مباراة �سوريا الودية باإحرازه هدف التعادل.
باالإ�ساف��ة اىل فيا�س فهناك اأ�سماء اأخرى باإمكانها ان تعو�س 

يا�سن، مثل ب�سار ر�سن و وليد �سامل واحمد جال.
 ت�سنيف الفيفا 

ويطم��ح املنتخب الوطني بح�سد نقاط املباراة كاملة، لارتقاء 
يف ت�سني��ف الفيف��ا، اإذ يحت��ل العراق املرك��ز 102 يف ت�سنيف 
الفيف��ا بر�سي��د 324 نقط��ة، فيم��ا حتت��ل تايلن��د املركز 130 
بر�سي��د 243 نقط��ة. وم��ن املرج��ح ان يرتق��ي منتخ��ب "ا�سود 
الرافدي��ن" مرتبة اىل مرتبتن يف الت�سني��ف الذي ي�سدر ال�سهر 

املقبل.
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  خاص – مصطفى العبطان 
 تو�س��ل ن��ادي ال��زوراء اىل اتفاق م��ع العب نادي 
خ��ال  الفري��ق  لتمثي��ل  ج��ودة  م�سطف��ى  النف��ط 

مناف�سات الدوري العراقي املو�سم املقبل.
وذك��ر م�س��در مق��رب من الاع��ب للجورن��ال نيوز 
اأن "الع��ب نادي النفط �سيوقع عل��ى عقد ان�سمامه 

لنادي الزوراء، م�ساء اليوم".
اىل  االنتق��ال  يف  ي��ردد  مل  "ج��ودة  ان  واأ�س��اف 
�سف��وف ال��زوراء وواف��ق عل��ى االن�سم��ام للفري��ق 

االأبي�س بعد مفاو�سات ا�ستمرت لعدة اأيام".
وكان ج��ودة اح��د الركائ��ز االأ�سا�سي��ة يف ت�سكيل��ة 
م��درب النف��ط ح�س��ن احم��د، ومتك��ن م��ن ت�سجي��ل 
10 اه��داف يف ال��دوري العراقي املمت��از املو�سم 
املا�سي. وكانت اأوىل �ربات النوار�س يف ال�سوق، 
هي التعاقد مع املدرب اأيوب اودي�سو لقيادة الفريق 

يف املو�سم املقبل، خلفًا للمدرب ع�سام حمد.
وبع��د اودي�س��و مت التجديد للمداف��ع ال�سوري ح�سن 
جويد ملدة عام اإ�سايف، ثم التعاقد مع العب الطلبة 
م�سطف��ى حمم��د ليملئ الف��راغ الذي ترك��ه الاعب 

عاء مهاوي.
اإدارة النوار�س اأعلنت ر�سميًا، عن جتديد التعاقد مع 
اجلناح الواع��د م�سطفى ح�سن ملدة ع��ام اإ�سايف، 
باالإ�ساف��ة اىل متو�سط امليدان علي رحيم وحار�س 

املرمى عاء كاطع.
قب��ل ان توقع ر�سميًا م��ع حار�س مرمى نفط الو�سط 
جال ح�سن حلماية عري��ن النوار�س خلفًا للحار�س 

حممد كا�سد.
وبدوره ق��ال اأجمد كلف ل�)اجلورن��ال( اإن "االخبار 
وال�سائع��ات الت��ي انت���رت خ��ال االأي��ام القليل��ة 
املا�سية حول عودتي اىل نادي ال�رطة هي عارية 

عن ال�سحة".

 اأك��د جنم املنتخ��ب الوطني ونادي ال��زوراء عاء عبد 
الزه��رة، اأن العب��ي املنتخب �سيحاول��ون التغلب على 
منتخ��ب تايلند يف ت�سفيات موندي��ال رو�سيا 2018 
م��ن اج��ل �سمع��ة الك��رة العراقية. وق��ال عب��د الزهرة 
ل�)اجلورن��ال( "�سندخل مواجه��ة تايلند بطموح الفوز، 
بالرغ��م من فق��دان امل التاأه��ل اىل موندي��ال رو�سيا 
"جميع الاعبن بذلوا ق�سارى  اأن  2018". واأ�ساف 
جهده��م يف التمرين��ات ليقدم��وا اأف�سل م��ا لديهم يف 

املباراة، اإذ نرغب بتكرار الفوز يف مباراة الذهاب".
واأو�س��ح اأن "احلاف��ز ال��ذي �سيلع��ب م��ن اجل��ه العبي 
املنتخب الوطني، هو م��ن اجل �سمعة الكرة العراقية"، 
مبين��ًا اأن "حتقيق النتائ��ج االإيجابي��ة �سينعك�س على 
ا�س��م الاعب العراق��ي". وتابع اأن "الف��وز يف املباراة 

يع��د ام��راً يف غاي��ة االأهمي��ة، كون��ه �سيح�س��ن موق��ع 
املنتخب الوطن��ي يف الت�سنيف الدويل للفيفا"، موؤكداً 
اأن "االرتق��اء يف �سل��م ترتي��ب الت�سني��ف ه��و الهدف 
الرئي�س��ي للمنتخ��ب يف املرحلة احلالي��ة". وقدم عاء 
عب��د الزه��رة م�ست��وى كبر خ��ال مناف�س��ات الدوري 
العراق��ي يف املو�سم املا�سي، حي��ث متكن من ت�سجيل 
23 هدف��ًا و�سعته يف �سدارة هدايف الدوري وبفارق 
5 اه��داف عن اأق��رب مناف�سيه. ومتكن "كاكا العراق" 
كم��ا يلقبه حمبيه، م��ن ت�سجيل هدف الف��وز على نفط 
الو�س��ط، الذي جلب به لقب الكاأ�س للمرة اخلام�سة ع�ر 
يف تاأري��خ النوار���س. يذكر ان عاء عب��د الزهرة تلقى 
عدداً من العرو�س لاح��راف يف الدوريات اخلليجية 
واخره��ا عر�س ن��ادي الرائد ال�سع��ودي، اال ان الاعب 
مل يتخذ القرار النهائي بالبقاء مع النوار�س او الرحيل 

اىل احدى االأندية اخلليجية.

"الجنرال" لوزير الدفاع: التكريم أثلج صدري وعوضني عناء 14 شهرًا من الخدمة

جودة يلتحق بسرب "النوارس" عبد الزهرة: سنهزم تايلند من أجل سمعة الكرة العراقية
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يخو�ض املنتخب الوطني 
مباراته التا�صعة يف ت�صفيات 

اآ�صيا النهائية املوؤهلة لنهائيات 
كاأ�ض العامل 2018، حني يحل 

�صيفًا على املنتخب التايلندي 
يف مباراة يطمح من خاللها 
منتخب "ا�صود الرافدين" 

بالفوز فيها من اجل حت�صني 
موقعه يف ت�صنيف الفيفا. 


