
 �سيتطلع الهالل، بطل ال�سعودية، لتتويج االحتفال 
مبرور 60 عامًا على تاأ�سي�س��ه بالتاأهل اإىل نهائي 
دوري اأبط��ال اآ�س��يا لك��رة الق��دم، يف اإطار �س��عيه 
ال�ستعادة اللقب القاري الغائب عنه منذ 17 عامًا.

ويدخل اله��الل، الفائز باللق��ب مرتني يف 1991 
ب��روزي  النهائ��ي �س��د  اإي��اب ن�س��ف  و2000، 
االإيراين يف م�س��قط غداً الثالثاء، وهو يحمل تقدمًا 
مريحًا بنتيجة 0-4، حققه يف لقاء الذهاب قبل 3 
اأ�س��ابيع يف اأبوظبي. ويتطلب االأمر اأداء ا�ستثنائيًا 
م��ن ب��روزي، ليحرم فري��ق امل��درب االأرجنتيني 
رام��ون دياز من بل��وغ النهائي للم��رة الثانية يف 
4 �س��نوات. ويحتاج الفريق االإيراين اإىل 4 اأهداف 
مع احلفاظ على �سباكه نظيفة، حتى ي�ستطيع فقط 
معادل��ة النتيجة، وهو اأمر يبدو م�س��تبعداً، بالنظر 
مل�ستوى الهالل حاليًا. لكن املفاجاآت معتادة يف 
م�س��ابقة امل�س��توى االأول لالأندية يف اآ�سيا. ويجب 
اأن يتوخ��ى اله��الل احل��ذر بعدم��ا حقق مناف�س��ه 

املحلي االحتاد انتفا�س��ة هائل��ة ليحرز اللقب يف 
2004. وخ���ر االحتاد حينه��ا 1-3 يف ذهاب 
النهائي اأمام �س��يونغنام اإيلهوا الكوري اجلنوبي، 
لك��ن يف مب��اراة تاريخية ف��از الفريق ال�س��عودي 

اإيابًا خارج ملعبه 0-5، ليحرز اللقب الأول مرة.
و�س��يعتمد اله��الل، وه��و الفري��ق الوحي��د الذي مل 
يخ���ر حت��ى االآن يف البطول��ة، م��رة اأخ��رى على 
مهاجم��ه ال�س��وري املتاأل��ق عمر خربني، اإ�س��افة 
لالع��ب الو�س��ط الربازيل��ي كارلو���س اإدواردو، يف 
ظل ا�س��تمرار غياب الدويل ال�سعودي نواف العابد 
ب�س��بب االإ�س��ابة. وح�س��ل العب الو�س��ط �س��لمان 
بع��د  للم�س��اركة  االأخ���ر  ال�س��وء  عل��ى  الف��رج 
تعافي��ه من االإ�س��ابة، لكن ظه��وره اأمام بروزي 
اأن  �س��حافية  تقاري��ر  وذك��رت  بع��د.  يتاأك��د  مل 
دياز ق��د يبقي الف��رج على مقاعد الب��دالء لتجنب 
ح�س��وله على اإنذار ق��د يحرمه من امل�س��اركة يف 
ذه��اب الدور النهائ��ي اإذا تاأهل الهالل. و�س��تكون 
املواجهة االأخرى يف ن�سف النهائي مفتوحة لكل 
االحتماالت، بعدما تعادل �س��نغهاي �س��يبغ 1-1 

م��ع اأوراوا ريدز الياباين بط��ل 2007 يف الذهاب 
قبل مواجهة الفريقني يف �س��ايتاما االأربعاء. وقد 

حتدث م�س��جعو الفريقني ملوقع االحتاد اال�س��يوي 
م�ستعر�س��ني توقعاته��م واآماله��م قب��ل مواجه��ة 

الثالثاء. ابراهيم الفريان، م�سجع لنادي الهالل
- ه��ل ال زال بر�س��يبولي�س ميل��ك فر�س��ة لقل��ب 

النتيجة اأم اأن املواجهة حم�سومة م�سبقًا؟
طبع��ًا لديهم اأمل يف التاأهل م��ا دامت اأمامنا 90 
دقيقة من كرة القدم، لكن بالعزمية واالأداء القوي 
�سي�س��تطيع الهالل احل�س��ول على نتيج��ة التعادل 
عل��ى االأقل ل�س��مان التاأه��ل. - يف حال��ة التاأهل 
للنهائي، هل تف�س��ل مواجهة �سنغهاي ا�س اي بي 

جي ال�سيني اأم اأوراوا ريد داميوندز الياباين؟
�سنغهاي ا�س اي بي جي قوي جداً هجوميًا، اأف�سل 
مواجه��ة اأوراوا ري��د داميون��دز. - يدخ��ل اله��الل 
مب��اراة االإياب وه��و متقدم بف��ارق اأربعة اأهداف، 

كيف ميكن ملدرب الهالل ح�سم التاأهل؟
على الهالل اللعب من اأجل الفوز، علينا اأن ن�س��جل 
هدفًا على االأقل يف هذه املباراة ل�سمان التاأهل.

- م��ن ه��و الالع��ب ال��ذي ميكن��ه ح�س��م املب��اراة 
ل�سالح الهالل؟

كارلو�س ادواردو وعمر خربني.
بيجمان، م�سجع لنادي بر�سيبولي�س

- هل لديك اأمل يف قلب النتيجة والتاأهل للنهائي؟
�سيكون ذلك �سعبًا جداً، ولكننا �ساهدنا غوانغزهو 
اأن كان  اأه��داف بع��د  ايفرغران��د ي�س��جل خم�س��ة 
متاأخ��راً بنتيج��ة 4-0 يف مب��اراة ذه��اب رب��ع 
النهائي اأمام �سنغهاي ا�س اآي بي جي. يجب علينا 

االإميان بحظوظنا.
- ما الذي يحتاج بر�س��يبولي�س لفعله لينجح يف 

العودة بنتيجة املباراة؟
علينا اأن نظهر �سخ�س��ية الفريق واأن ن�س��جل هدفًا 
مبك��راً له��ز ثق��ة العب��ي اله��الل. اإذا جنحن��ا يف 
الو�س��ول اإىل نهاية ال�سوط االأول ونحن متقدمون 
بهدفني، فاإن الهالل �س��يعاين من ال�س��غط النف�سي 

يف ال�سوط الثاين.
- ما هو توقعك لنتيجة مباراة االإياب؟

اأنا ل�ست متفائل كثراً، اأتوقع اأن نحقق الفوز ولكن 
بنتيجة 1-2 فقط.

- م��ن ه��و الالع��ب ال��ذي ميكن��ه ح�س��م املب��اراة 
ل�سالح بر�سيبولي�س؟

وحيد اأمري وفر�ساد اأحمدزاده.

بغياب هدافه األبرز

العراق يسعى الجتياز عقبة مالي في ثمن نهائي مونديال الناشئين

ارتق��ى املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة الق��دم، ثماني��ة مراكز يف ت�س��نيف 
االحتاد الدويل "الفيفا" ل�س��هر ت�ري��ن االأول اجلاري. وجاء املنتخب 
الوطن��ي يف املركز ال�80 عامليًا واملركز الثامن عربيًا بعد منتخبات 
تون���س وم�ر واملغ��رب وال�س��عودية واجلزائ��ر واالمارات و�س��وريا، 
وعلى �س��عيد املنتخبات االآ�س��يوية جاء املنتخ��ب الوطني يف املركز 
التا�س��ع بع��د منتخبات اي��ران واأ�س��راليا واليابان وال�س��ني وكوريا 
اجلنوبية وال�س��عودية واالمارات و�س��وريا. ووا�س��ل املنتخب االأملاين 
�سدارة الت�س��نيف العاملي، يليه املنتخب الربازيلي ومن ثم املنتخب 
الربتغ��ايل واالأرجنتين��ي. ويتواج��د منتخ��ب فرن�س��ا، يف امل�س��توى 
االأول، عن��د �س��حب قرعة كاأ�س الع��امل، بعدما قفز اإىل املركز ال�س��ابع 
يف ت�س��نيف "فيف��ا"، بعدم��ا كان ثامًنا يف الرتيب املا�س��ي ل�س��هر 
�س��بتمرب/اأيلول. واملنتخبات ال�سبعة االأوىل يف الت�سنيف، هي اأملانيا 
والربازيل والربتغال واالأرجنتني وبلجيكا وبولندا وفرن�س��ا، وهي من 

�سمن 23 منتخبا �سمنوا بالفعل التاأهل لنهائيات رو�سيا. 

 يوا�س��ل املنتخب الوطني لال�سبال بكرة القدم تدريباته على ملعب 
املدر�س��ة التخ�س�س��ية لكرة القدم التابعة لوزارة ال�سباب والريا�سة 
بتواج��د 35 العب��ا، منه��م 18 العب��ا مت اختيارهم من قب��ل املركز 

الوطني للموهبة الريا�سية الذي يديره ب�سام روؤوف.
وقال مدرب املنتخب في�س��ل عزي��ز: ان املنتخب يوا�س��ل تدريباته 
تدريبيت��ني  وحدت��ني  بواق��ع  التخ�س�س��ية  املدر�س��ة  ملع��ب  عل��ى 
باالأ�س��بوع، وحتدي��دا يوم��ي ال�س��بت والثالثاء م�س��يفا ان الالعبني 
يج��رون تدريباتهم باإندفاع وحر���س كبرين، اإذ يتواجد حاليا 35 
العب��ا، ون�س��عى اىل تقلي�س العدد اىل 25 حت�س��را لال�س��تحقاقات 
املقبلة �س��واء اأكانت دولية او حملية، اإذ فاحتنا احتاد الكرة بتنظيم 
بطول��ة او دوري حمل��ي لالعبني ال�س��غار من اج��ل ادخالهم يف جو 
البطوالت واملناف�س��ات م�سرا اىل انه اعتمد مبداأ االعمار ال�سحيحة 
لالعب��ني واالبتعاد عن التزوير، م�س��تفيدا من االجراءات ال�س��حيحة 
املتبع��ة يف املرك��ز الوطن��ي لرعاي��ة املوهب��ة الريا�س��ية باإعتماد 
االعم��ار ال�س��حيحة لالعبني، اإذ ميثل العبو املدر�س��ة التخ�س�س��ية 
العمود الفقري للمنتخب بتواجد 18 موهبة واعدة. وا�س��اف ان هذا 
املنتخب مبا ي�س��مه من مواهب �س��يكون النواة اال�سا�سية ملنتخبات 
الفئات العمرية، خ�سو�سا النا�سئني وال�سباب. مقدما �سكره وتقديره 
لوزارة ال�سباب والريا�سية ل�سناعتها هكذا مواهب مميزة، اىل جانب 
تخ�سي�سها ملعب املدر�سة الكروية الإجراء تدريبات املنتخب عليه.

 اأعل��ن االحت��اد العراق��ي لك��رة ال�س��لة، ع��ن مواعيد 
اجلول��ة الثاني��ة م��ن ال��دور االأول لل��دوري العراقي 
2018-2017. و�س��تنطلق  ال�س��لة  لك��رة  املمت��از 
مناف�س��ات اجلول��ة، ي��وم اجلمع��ة املقب��ل، باإقام��ة 
مب��اراة املين��اء والنا�رية على قاع��ة الب�رة يف 

متام ال�ساعة الرابعة ع�راً.
وت�ستكمل مناف�سات اجلولة يف اليوم التايل باإقامة 
ث��الث مباري��ات، حي��ث يواجه نفط اجلنوب �س��يفه 
احللة عل��ى ملعب الب�رة يف متام ال�س��اعة الرابعة 

ع�راً.

ويف ذات الي��وم ي�ست�س��يف الكهرباء فريق �س��والف 
اجلدي��د على قاعة ال�س��عب يف متام ال�س��اعة الرابعة 
ع�راً، وحتت�س��ن ذات القاعة مباراة فريق اخلطوط 
وفري��ق الك��رخ يف متام ال�س��اعة ال�ساد�س��ة م�س��اًء. 
ويف �س��ياق مت�س��ل، ق��رر االحت��اد العراق��ي لك��رة 
ال�س��لة، تاأجيل مباراتني يف الدوري ال�سلوي املوؤمل 
انطالق��ه، ام���س االثن��ني، ب�س��بب توت��ر االأو�س��اع 
االأمني��ة. ون�ر االحتاد ع��رب موقعه الر�س��مي بيانًا 
مقت�س��بًا، اأو�س��ح فيه قائاًل: “تق��رر تاأجيل مباراة 
ن��ادي زاخو م��ع النفط ومباراة �س��والف اجلديد مع 
املين��اء ملباريات الدور االول م��ن الدوري العراقي 

املمتاز لكرة ال�سلة للمو�سم 2017-2018”. 

 ك�س��فت الهيئ��ة االإداري��ة لن��ادي النج��ف، �س��بب غي��اب 
متو�س��ط مديان الفريق واملنتخ��ب الوطني اأجمد عطوان، 
ع��ن تدريب��ات الفريق ا�س��تعداداً للمو�س��م املقب��ل. وقال 
رئي���س الهيئة االإدارية لن��ادي النجف خ�س��ر العوادي، 
يف ت�ري��ح ن�ره املوقع الر�س��مي للن��ادي، اإن "الالعب 
اأجمد عطوان، غاب عن الوحدات التدريبية للفريق، ب�سبب 
ظ��روف عائلي��ة و�س��يلتحق يوم غ��ٍد الثالث��اء بتدريبات 
الفري��ق". واو�س��ح ان "الالع��ب مرتبط بعقد ر�س��مي مع 
الفريق وم�سدق يف االحتاد العراقي املركزي لكرة القدم 
ومل يتم اال�ستغناء عنه"، نافيًا "االخبار التي ا�سارت اىل 
رحيل��ه عن الفريق". يذكر اأن عطوان ان�س��م اىل �س��فوف 

"غزالن البادية" يف فرة االنتقاالت ال�سيفية اجلارية، 
بعد ان ح�سل على كتاب ا�ستغناء من فريقه ال�سابق نفط 
الو�س��ط. ويف �س��ياق مت�س��ل، اأعلن نادي النجف تعاقده 
ر�س��ميًا م��ع املداف��ع م�س��طفى ناظ��م للدفاع ع��ن األوان 
الفري��ق يف املو�س��م املقب��ل. وذكر بيان مقت�س��ب ن�ره 
الن��ادي ع��رب �س��فحته الر�س��مية، اأن "املدافع م�س��طفى 
ناظم وقع على عقد ان�س��مامه اىل �سفوف نادي النجف 
للدفاع عن الوانه املو�سم املقبل". ويحاول نادي النجف 
املناف�س��ة على احدى املراكز الثالثة االأوىل يف املو�س��م 
املقب��ل، ل�س��مان امل�س��اركة اال�س��يوية. وتعاق��دت اإدارة 
الن��ادي مع امل��درب ناظم �س��اكر لقي��ادة الفري��ق، فيما 
ابرم��ت عدداً م��ن التعاقدات املهمة مث��ل الالعب فرحان 

�سكور واأجمد عطوان.

العراق يرتقي 8 مراكز في 
تصنيف الفيفا

فيصل عزيز: الالعبون األشبال 
بحاجة إلى دوري محلي 

الكشف عن سبب غياب عطوان عن تدريبات الغزالن

 تعرف إلى مواعيد الجولة الثانية للدوري السلوي الممتاز

 
البطاقة  تلقى  الذي  داود،  حممد  هدافه  خلدمات  العراق  و�سيفتقد 
ال�سفراء الثانية امام اإنكلرا، وبالتايل �سيغيب عن مواجهة مايل 
يف ثمن نهائي املونديال. وبعد ان خ�ر منتخبنا للنا�سئني برباعية 
امام االنكليز ، نتيجة ارهاق وظروف مباراة املت بالفريق، طالب 
الكرة  احتاد  ع�سو  كرمي  يحيى  وكذلك  مهدي  مالح  الوفد،  رئي�س 
وعدم  انكلرا  مباراة  بن�سيان  الالعبني  جثر،  قحطان  وامل��درب، 
اخل�سارة  اث��ار  ملحو  والتهيوؤ،  واالع���داد   ، فيها  النف�سي  التاأثر 
وحماولة عدها من املا�سي والظهور  مبظهر جديد م�رف يليق 
، التي متتلك الكثر مما مل يظهر امام  بقدرات الالعبني احلقيقية 

انكلرا ، وان ي�ستعدوا بال�سكل االمثل لتجاوز االخطاء ، التي حدثت 
والعمل اجلاد على  بدفاعاتنا  �سوهد  ،الذي  واالنهيار  املباراة  يف 
عن  ف�سال  درو�سها،  من  واالفادة  وت�سحيحها  االخطاء  ت�سخي�س 
حتليل ودرا�سة نقاط قوة و�سعف املنتخب املايل، الذي �سنقابله 
القوية التي افرزتها  ال�16 يف واحدة من اهم املباريات  يف دور 
مواجهات  عن  متخ�ست  التي   ، االوىل  املرحلة  مباريات  نتائج 
اخرى حا�سمة ال تقبل الق�سمة ، اذ اخلا�ر يغادر البطولة والفائز 
النا�سئني  اأعرب مدرب منتخب  وبدوره،  الثمانية.  دور  اىل  يتاأهل 
مايل  عقبة  تخطي  على  العبيه  بقدرة  ثقته  عن  جثر،  قحطان 
والعبور اىل الدور ربع النهائي يف مونديال النا�سئني. وقال جثر 
ل�)اجلورنال(، اإن "الكادر التدريبي در�س االأخطاء التي تعر�س لها 

الفريق يف املباراة ال�سابقة امام اإنكلرا يف اجلولة الثالثة من دور 
غد  يوم  مايل  مواجهة  قبل  معاجلتها  على  وعملنا  املجموعات 
الثالثاء". واأو�سح بالقول: "اثق بقدرة الالعبني على جتاوز عقبة 
مايل وخطف بطاقة التاأهل اىل الدور ربع النهائي من امل�سابقة"، 
مبينًا اأن "املنتخب مبن ح�ر و�سنحاول تعوي�س غياب املهاجم 
حممد داود بالرغم من �سعوبة االمر". وفيما يخ�س ا�راك قائد 
مل  "خالد  اأن  جثر  اأو�سح  خالد،  �سيف  امليدان  ومتو�سط  الفريق 
و�سنحاول  ال�سابقة،  املباريات  يف  املطلوبة  اجلاهزية  اىل  ي�سل 
الزج به يف املباراة املقبلة". ومتكن منتخب مايل من بلوغ الدور 
ثمن النهائي، بعدما حل و�سيفًا يف املجموعة الثانية، حيث ح�سد 
6 نقاط من فوزين على نيوزلندا وتركيا وخ�سارة امام بارغواي. 

ثالثة  �سجل  الذي  نداي،  ال�سانا  هدافه  على  مايل  منتخب  ويعول 
اهداف يف دوري املجموعات، وكذلك دجيمو�سى تراوري، متو�سط 
امليدان املتميز الذي �سجل هدفني وميتلك قوة بدنية جيدة، حيث 
من املرجح ان يكونا م�سدر اخلطورة على دفاعات ليوث الرافدين. 
ال�ساعة  مت��ام  يف  ال�ساحلية،  غ��وا  مدينة  يف  امل��ب��اراة  و�ستقام 
اربع  اليوم،  و�ستقام،  الثالثاء.  اليوم  م�ساء  والن�سف  اخلام�سة 
مباريات ، اذ �سيلعب العراق امام منتخب مايل على ملعب مدينة 
اال�سبان  يلعب  وكذلك   ، املك�سيك  ايران منتخب  تقابل  فيما   ، غوا 
امام فرن�سا ، فيما انكلرا �ستواجه اليابان ، وكلها مباريات �سعبة 
وقوية وال �سعيف وال تعوي�س فيها ، مما يجعل الفرق تقدم كل ما 

عندها من اجل الفوز والبقاء بالبطولة.
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 ح�س��ل الع��ب املنتخ��ب الوطن��ي واملح��رف يف 
�سفوف اأودينيزي االإيطايل، علي عدنان، على تقييم 
جيد يف موقع "whoscored" العاملي، ملو�س��مه 
حتى االن مع فريقه االإيطايل. واأ�س��ار املوقع اىل ان 
عدنان �س��ارك يف اأربع مباري��ات كاحتياطي ولعب 
93 دقيق��ة حت��ى االن وجن��ح يف التمري��ر بن�س��بة 
75.6، فيما بلغت ن�س��بة الت�س��ديد على املرمى يف 
املب��اراة الواح��دة 0.3، ليك��ون تقييم��ه االإجم��ايل 
6.58، وتعت��رب ن�س��بة جيدة لعدن��ان مقارنة بعدد 

الدقائق التي لعبها مع اودينيزي.
وبهذا ال�سدد، عرب عدنان، عن �سعادته بهذا التقييم، 
موؤك��داً ان��ه يب��ذل اق�س��ى جه��وده لتق��دمي اأف�س��ل 

امل�ستويات من مباراة الأخرى.
وقال عدنان ل�)اجلورنال(، اإن "التقييم يعك�س اأدائي 

م��ع اوديني��زي ه��ذا املو�س��م، حي��ث اأح��اول جاهداً 
تقدمي اف�س��ل امل�س��تويات يف كل دقيق��ة العبها مع 

اودينيزي".
اىل  اال�س��تماع  دائم��ًا  "اأح��اول  بالق��ول:  واأو�س��ح 
تعليم��ات املدرب لويج��ي ديل ن��ري، والركيز يف 
التدريبات ال�ستعادة مكانتي االأ�سا�سية مع الفريق".
وفيم��ا يخ���س اللع��ب يف مرك��ز الظه��ر االأمين يف 
املباراة االأخرة ام��ام فيورنتينا، اأكد النجم الدويل 
بالق��ول: "دائم��ا م��ا اأك��ون حت��ت ت���رف املدرب، 
واليهمن��ي اللع��ب يف اأي مرك��ز، اإذ ا�س��عى لتق��دمي 

امل�ساعدة لزمالئي يف خمتلف املراكز".
يذكر ان عدنان ح�س��ل على ا�سادة مدرب اأودينيزي، 
بعد لعب��ه يف مركز الظهر االأمين يف مباراة الفريق 
االأخرة ام��ام فيورنتينا والتي انته��ت بفوز االأخر 
1-2. و�سارك عدنان يف املباراة كاحتياطي، ولعب 

ل�45 دقيقة كاملة.

ع��رب مهاجم املنتخ��ب الوطني مهند عب��د الرحيم، 
ع��ن ارتياح��ه باللع��ب يف �س��فوف ن��ادي الظفرة 

االماراتي لكرة القدم.
وق��ال عبد الرحي��م ل�)اجلورنال(، "اأ�س��عر بارتياح 
كبر يف �سفوف نادي الظفرة االماراتي، فاجلميع 

هنا يعاملونني جيداً وكاأننا عائلة واحدة". 
واأ�س��اف: "بالرغ��م من ق���ر جتربت��ي يف نادي 
الن���ر، اال انه��ا �س��اهمت يف تاأقلم��ي م��ع اأجواء 

الدوري االماراتي".
وتابع عبد الرحيم قائاًل: "م�ستعد للمباراة املقبلة 
ام��ام دبا فجرة، واملدرب ال�س��وري حممد قوي�س 
يثق بقدراتي ومنحني الثقة الكافية الأقدم اأف�س��ل 

ما لدي مع الفريق".
وا�س��تقبل ن��ادي الظفرة بط��ل ال��دوري االماراتي 

املو�س��م املن�رم نادي اجلزيرة، �س��من مباريات 
اال�سبوع الرابع لدوري اخلليج العربي للمحرفني، 
يف لقاء ح�سمه التعادل االيجابي بهدفني ملثلهما.
بداأ العبو اجلزيرة املواجهة ب�سكل قوي حيث افتتح 
”خلفان  مبارك“ النتيجة لل�سيوف يف الدقيقة 5 
، وبعده��ا ب�س��ت دقائ��ق متك��ن ”رومارينيو“ من 
ا�س��افة اله��دف الثاين للجزي��رة ، لك��ن رد الظفرة 
مل يتاأخ��ر كثرا ، ف�س��جل ”ايلتون خو�س��يه“ هدف 
تقلي�س الفارق لفريقه يف الدقيقة 21، ومع نهاية 
الوقت اال�س��لي لل�سوط متكن ”�س��لطان ال�سويدي“ 
من ت�س��جيل هدف التعادل للظفرة لينتهي ال�س��وط 

االول بالتعادل بهدفني لكال الطرفني.
ويف ال�س��وط الث��اين مل يفل��ح العب��و الفريق��ني يف 
الت�س��جيل حيث اكتفى كل طرف بنقطة وحيدة من 
املواجه��ة الت��ي اإنتهت عل��ى نتيجة ال�س��وط االأول 
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يواجه منتخب النا�شئني، 
اليوم الثالثاء، نظريه املايل 

يف مدينة غوا مبواجهة 
�شعبة �شمن دور الـ16 من 

بطولة مونديال النا�شئني 
املقامة مناف�شاتها يف الهند.

منتخب ليوث الرافدين تاأهل 
اىل دور ال�شتة ع�شر كثاين 

للمجموعة ال�شاد�شة، بعد 
تعادله مع املك�شيك بهدف 
ملثله، وتغلبه على ت�شيلي 

بثالثية نظيفة، وخ�شارته 
امام اإنكلرتا باأربعة اهداف 

دون رد.


