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غ��اب جوزي��ه موريني��و فتاأل��ق بول بوغب��ا، هكذا ه��و �شكل املعادل��ة الآن يف 
�شف��وف فريق مان�ش�شرت يونايت��د لكرة القدم، الذي قرر قبل ع���رة اأيام اإقالة 
املدرب الربتغايل والعتماد على الالعب الرنويجي ال�شابق اأويل غونر �شول�شار 

على راأ�س اجلهاز الفني للفريق اإىل نهاية املو�شم.
الآن ونظ��راً لأدائ��ه يف مبارات��ني فاز فيهم��ا "ال�شياطني احلم��ر"، الأوىل اأمام 
كاردي��ف �شيتي بخم�ش��ة اأهداف مقابل هدف يتيم، ثم اأم��ام هدر�شفيلد بثالثة 
اأهداف مقابل هدف، ميكن القول اإن النجم الفرن�شي بول بوغبا )25 عامًا( اأغلق 
ملف مورينيو نهائيًا، ذلك املدرب، الذي كانت جتمعه به عالقة �شديدة التوتر، 
ه النجم الفرن�ش��ي ال�شكر للمدرب ال�شابق عل��ى "م�شاعدته مهنيًا  وم��ع ذلك وجَّ
واإن�شانيا"، وذلك عند رحيل مورينيو عن �شفينة مان يونايتد. وا�شتطاع بوغبا 
يف املبارات��ني الأخريت��ني، اإحراز هدفني و�شنع هدف��ني اآخرين، كما اأنه اأظهر 

. ق��درات قيادي��ة كان��ت مطمورة يف حقب��ة املدرب  ب��ق ل�شا ا
امل��درب  اأن  الربيطاني��ة  ال�شحاف��ة  �شول�ش��ار، واأجمع��ت 

كالع��ب، الذي حمل قمي�س "ال�شياطني احلمر" 11 عامًا 
حوار مع َبثَّ روحًا جدي��دة يف لعب خط الو�شط. ويف 
لت��ي التلفزيون الرنويجي �رح �شول�شار الو�شفة،  ا

اتبعها لتحفيز بوغبا خالل هذه املدة 
الوجي��زة، قائ��اًل: "ل بد من منحه 

حق ال�شتمت��اع بك��رة القدم". 
اجلدي��د  امل��درب  واأ�ش��اف 
متحدثًا عن بوغبا: "اإنه بطل 
اأف�شل الالعبني  العامل واأح��د 

على الإط��الق حاليًا، لكن �ريطة 
اأن يك��ون يف و�شع جيد.. عملت معه منذ 
اأن كان طف��اًل.. وهو م��ا يزال ذلك الطفل، 
مل يتغري.. اإن��ه الآن �شعيد ي�شحك ويحب 

كرة القدم".

ح��دد الحتاد العراقي املرك��زي للكرة الطائ��رة موعداً جديداً لنط��الق مباريات 
التجم��ع الث��اين لل��دوري املمت��از بالك��رة الطائرة وذلك ي��وم اجلمع��ة الرابع من 
كان��ون الثاين املقبل ، ب��دًل من املوعد ال�شابق الذي كان يوم ال�شبت اخلام�س من 
ال�شهر املقبل ، وتقرر ان تقام مناف�شات التجمع الثاين لفرق املجموعة الوىل يف 
قاع��ة ال�شعب املغلقة مب�شاركة ف��رق غاز اجلنوب ونفط مي�شان وال�شناعة والقوة 
اجلوي��ة والقا�ش��م والغراف والث��ورة الكركوكلي ، وكانت مباري��ات التجمع الول 
ق��د جرت يف قاع��ة حمافظة الب�رة بوقوف غاز اجلن��وب يف ال�شدارة بعد فوزه 
يف جمي��ع املباري��ات التي خا�شها ، وج��اء فريق نفط مي�ش��ان باملرتبة الثانية 
اث��ر خ�شارت��ه يف مب��اراة واحدة امام غاز اجلن��وب وتفوقه على الف��رق الخرى . 
ام��ا مباريات التجمع الث��اين لفرق املجموعة الثاني��ة ف�شتقام يف قاعة حمافظة 
اربي��ل بعد ان وقف فريق ال�رطة بال�شدارة يف التجمع الول الذي �شيفته قاعة 
حمافظ��ة ال�شليمانية ، وجاء فريق البي�شمركة باملرتب��ة الثانية يليه فريق اربيل 
ثم احلبانية وبلد وارارات وقره قو�س . ويف �شوء نتائج مباريات التجمعني الول 
والثاين �شيرت�شح الفريقان الول والثاين من كل جتمع للعب يف مناف�شات املربع 

الذهبي يف املرحلة احلا�شمة ملباريات الدوري . 

اتف��ق امل��درب ع�شام حم��د، مع اإدارة ن��ادي اأمانة بغ��داد، لقيادة فريق��ه الكروي خالل 
مناف�شات املو�شم اجلاري من الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.

وذك��ر الن��ادي يف بيان مقت�شب اأن "ع�ش��ام حمد مدربًا لأمانة بغ��داد خالل مناف�شات 
املو�شم اجلاري من الدوري املمتاز لكرة القدم".

جت��در ال�ش��ارة اإىل اأن حمد درب العديد م��ن الندية من بينها ال��زوراء والطلبة والكرخ، 
وح�شل على لقب كاأ�س العراق مع النوار�س مو�شم 2016/ 2017.

وق��د انتق��د حمد، املعايري الت��ي اتبعها احتاد الك��رة يف اختيار م�شاع��د مدرب املنتخب 
الوطني �شرتي�شكو كاتانيت�س.

وق��ال حمد يف حديث �شابق اإن "ا�شمي كان من �شم��ن املر�شحني لالن�شمام اإىل الكادر 
التدريبي امل�شاعد للمدرب ال�شلوفيني، �شرتي�شكو كاتانيت�س".

واأو�ش��ح اأن "بع���س اأع�شاء احتاد الك��رة مل ي�شوتوا يل وف�شلوا تر�شي��ح اأ�شماء اأخرى"، 
مبينًا اأن "معايري الحتاد ل تعتمد على الكفاءة واملوؤهالت واإمنا لأمور اأخرى".

واأ�ش��اف: "ل اأح��ب التحدث عن نف�شي، لكني لع��ب دويل �شابق و�شاركت يف كاأ�س اآ�شيا 
وا���رف على تدريبي م��درب اأجنبي وم�ش��واري التدريبي كان ناجح��ًا بتحقيقي مراكز 
متقدم��ة م��ع الك��رخ واملركز الثال��ث وبطولة الكاأ�س مع ال��زوراء ف�شاًل ع��ن اتقاين للغة 
النكليزي��ة ك��وين خري��ج كلية اللغ��ات"، مت�شائ��اًل: "ما ال��ذي ينق�شني لك��ون م�شاعداً 

للمدرب الجنبي؟".

تعرف على المباريات الـ10 األكثر إثارة في دور المجموعات بكأس آسيا 2019

مدرب المنتخب الوطني يقر بصعوبة البطولة
كاتانيتش: لسنا اليابان او كوريا الجنوبية او ايران لنفوز بكأس آسيا

اأك��د م��درب املنتخب الوطن��ي، �شرتي�شكو كاتانيت���س، اأن الفوز 
بكاأ���س اآ�شي��ا لي���س م�شمونًا للع��راق فهو لي�س مث��ل منتخبات 
الياب��ان وكروي��ا اجلنوبية وايران، الذي��ن يتواجد لعبوهم يف 
اف�ش��ل البطولت بالعامل. وق��ال كاتانيت�س يف ت�ريح ملوقع 
الحت��اد ال�شي��وي، اإن "لق��د حت�شن��ت ا�شتعداداتن��ا ب�شكل جيد، 
كل �ش��ئ على ما ي��رام، نحن يف قطر مل��دة 10 اأيام حتى الآن، 
املع�شك��ر كان ممت��ازاً واجلمي��ع يف حال��ة معنوية لي���س لدينا 
لعب��ني م�شاب��ني". واو�ش��ح: "ل اأحت��دث عن فر���س التتويج 
بكاأ���س اآ�شي��ا، لأن ك��رة الق��دم هي لعب��ة غريبة ج��داً، لقد مرت 
اأربع��ة اأ�شه��ر فقط منذ اأن كن��ت معهم ولكن ما اأعرف��ه هو اأنهم 

جمموعة �شعيدة للغاية وه��م ملتزمون متامًا". وا�شاف: "هذه 
الأي��ام كل مب��اراة �شعبة، ملاذا؟ لأنك ميك��ن اأن تكون يف يوم 
�ش��يء وتخ���ر يف مب��اراة كان��ت يج��ب ان تكون عل��ى الورق 
�شهل��ة، ه��ذا هو ال�شب��ب يف اأنني اأح��رتم جميع الف��رق بالن�شبة 
يل كم��درب ف��اإن املباري��ات الأك��ر �شعوب��ة ه��ي �ش��د اليمن 
وفيتن��ام، ه��م اأي�شا هن��ا لإظه��ار اإمكاناتهم، فه��م �شيقاتلون 
ونح��ن �شنح��ارب لي���س هناك ما هو �شه��ل". واأك��د كاتانيت�س: 
"ي�شاألن��ي العديد من النا�س وحتى ال�شحفيني اإن كان العراق 
�شيف��وز بكاأ���س اآ�شيا، كل م��ا ميكنني قوله هو اأنن��ي هنا لأبذل 
ق�ش��ارى جهدي، ع��ن النتائج؟ ح�شن��ا، هذا يعتم��د على الكثري 
م��ن الأ�شي��اء، اأي�ش��ا احلظ مهم ج��داً، اأن��ت ل تعرف اأب��دا كيف 
�شيك��ون رد فعل بع���س الالعبني ال�شباب ملواق��ف معينة، اإنها 

لعب��ة �شغ��ط يف بع���س الأحي��ان يثب��ت الالعبون م��ن مقاعد 
الب��دلء اأنهم اأكر اأهمية م��ن الالعبني الذين يب��دوؤون اللعبة". 
وتابع: "اأنا اأع��رف وظيفتي واأعلم ما اأفعله، اإذا قال �شخ�س ما 
اأنن��ا �شنفوز فل��ن اأوافق، نحن ل�شنا الياب��ان اأو كوريا اجلنوبية 
اأو اإي��ران، يلع��ب لعبوه��م يف اف�ش��ل البطولت بجمي��ع اأنحاء 
الع��امل، نحن ل�شنا يف هذا املوقف، كل ما ميكنني قوله هو اأننا 
�شنحاول و�شيعطي الالعبون ٪100". واأكمل: "اأنا اأف�شل الفوز 
باملباري��ات كفري��ق، يجب اأن نلعب معًا كفري��ق يلعب بالقلب، 
يلع��ب بالعاطف��ة، لي���س فقط يف املباري��ات ولكن اأي�ش��ًا اأثناء 
التدري��ب". وبني" "ل يوجد فريق يعتمد على لعب واحد، �شواء 
كان فريًق��ا من اآ�شيا اأو من اأي م��كان اآخر يف العامل، فال يوجد 
لع��ب ميكنه الفوز مبباراة مبفرده، اإذا جاء اأي لعب ويقول يل 

"ح�شنًا  اأتفق معه، �شاأقول له  "�شاأفوز يف هذه املباراة" ، فلن 
، اذه��ب وا�شم��ح لنا بروؤيتك تفع��ل ذلك بنف�شك، �ش��رنى واإذا مل 
يفعل ذلك، �شوف اأطرده"، )ي�شحك( هذه مزحة. واختتم حديثه 
بالق��ول: "لقد اأخذت ه��ذا العمل حتديًا لأنني اأع��رف اأن للعراق 
ما���سٍ عظيم، لديه��م الكثري من الالعب��ني املوهوبني، اعتقدت 
اأن ه��ذه كانت فر�شت��ي بالن�شبة يل للقيام ب�ش��يء جيد لهوؤلء 

الرجال". 
وم�ش��ى اأربع��ة اأ�شه��ر فق��ط عل��ى ت��ويل �شرتي�شك��و كاتانيت�س، 
م�شوؤولي��ة فري��ق ك��رة الق��دم العراق��ي. لك��ن خالل ه��ذه الفرتة 
الق�ش��رية متكن ال�شلوفيني من تكوي��ن مثل هذا الرتباط القوي 
مع الالعبني وحتويلهم اإىل وحدة قتال مالئمة ، وهو يعتقد اأنهم 

.AFC 2019 شيعطون كل ما لديهم ليتفوقوا يف كاأ�س اآ�شيا�

الشباب والرياضة: نساند حملة تضييف العراق أمم آسيا 2027

اك��دت وزارة ال�شب��اب والريا�ش��ة ، انه��ا تدع��م اجله��ود 
وامل�شاع��ي الت��ي تن�شب يف ع��ودة الع��راق اىل لعب دوره 

احلقيقي على ال�شاحة الريا�شية القليمية .
وق��ال وكيل ال��وزارة ل�شوؤون الريا�شة ع�ش��ام الديوان يف 
بيان للوزارة اإن " الوزارة ت�شاند احلملة التي اطلقتها قناة 
دجل��ة الف�شائي��ة ع��رب برنام��ج �شتوديو اجلماه��ري ب�شاأن 

ت�شييف العراق نهائيات كا�س امم ا�شيا 2027 " .
وب��ني الدي��وان ان " احت�شان حدث ا�شي��وي يعد الول يف 
القارة عل��ى �شعيد كرة القدم يتطلب جه��د دولة وم�شاندة 

حقيقي��ة من جمي��ع القطاعات ومنظم��ات املجتمع املدين 
حت��ى نتمك��ن م��ن تهيئ��ة الر�شي��ة املنا�شب��ة ل�شتقبال 
الوا�شع��ة يف بغ��داد  املنتخب��ات ال�شيوي��ة وجماهريه��ا 

واملحافظات " .
واو�ش��ح ان " البنى التحتي��ة التي ميتلكها الع��راق توؤهله 
لجن��اح احلدث القاري ل �شيما وان مالعب دولية عدة يف 
جميع املحافظ��ات �شتكتمل وتكون جاه��زة قريبًا، ف�شال 

عن مدينة الب�رة الريا�شية املتكاملة " .
و�شيحت�شن العراق الن�شخ��ة التا�شعة من بطولة غرب اآ�شيا 
لك��رة القدم على مالعب اأربيل وكرب��الء، كما وجه الدعوة 
اإىل 12 احت��اداً وطني��ًا م��ن اأج��ل امل�شارك��ة يف امل�شابقة 

الإقليمي��ة. وقال رئي���س الحتاد العراقي لك��رة القدم، عبد 
اخلال��ق م�شع��ود، يف ت�ريحات لقن��اة "الكاأ�س" القطرية: 
"لقد قررنا ا�شت�شافة بطولة غرب اآ�شيا بن�شختها التا�شعة 

على ملعبي كربالء واأربيل".
واأ�ش��ار اأرفع م�شوؤول يف الكرة العراقية اإىل اأن بطولة غرب 
اآ�شيا �شتقام مبدئيًا مطلع اأغ�شط�س املقبل، لفتًا يف الوقت 
ذات��ه اإىل اأن الحتاد الإقليمي وج��ه الدعوة اإىل 12 احتاداً 

وطنيًا، من اأجل امل�شاركة يف البطولة.
و�ش��دد "م�شع��ود" على اأن احت��اد الكرة ي�شع��ى ل�شت�شافة 
البطول��ة لأول م��رة على اأر���س العراق، ويطم��ح اأي�شًا اإىل 

تنظيمها ب�شكل مميز وا�شت�شافة "الأ�شقاء العرب".

ل تزال هناك �شبعة اأيام فقط على انطالق 
كاأ���س اآ�شيا بالإمارات 2019، حيث بداأت 
الفرق وامل�شجع��ني بالهبوط يف الإمارات 

العربية املتحدة.
وكم��ا ه��و احل��ال دائم��ًا، �شت�شه��د مرحلة 
املجموعات عدداً م��ن املواجهات املثرية 
�شلط، الحتاد الآ�شيوي ال�شوء عليها وهي:

اإلمارات العربية المتحدة - 
البحرين

اإن املباراة الفتتاحية للبطولة تولد دومًا 
حما�ش��ة وا�شعة النطاق، وم��ن املناف�شني 
املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات  الإقليمي��ني 
والبحرين، الل��ذان �شيلعبان يف املجموعة 

الأوىل يف 5 كانون الثاين.
وعندم��ا احتلت الإم��ارات املرك��ز الثالث 
يف اأ�شرتالي��ا قب��ل اأرب��ع �شن��وات، ف��ازوا 
بنتيج��ة 1-2 عل��ى البحري��ن يف مرحلة 
املجموع��ات، حي��ث �شج��ل عل��ي مبخوت 
اأ�رع هدف يف تاريخ كاأ�س اآ�شيا بعد 14 
ثاني��ة فقط، قد ينظ��ر البحرينيون اإىل هذا 

على اأنه فر�شة لالنتقام.

كوريا الجنوبية – الفلبين
موع��د  يح��ني  عندم��ا  املناف�ش��ة  حتت��دم 
مباريات املجموعة الثالثة، حيث �شتواجه 
كوري��ا اجلنوبي��ة منتخ��ب الفلب��ني، الذي 
�شيبح��ث ع��ن الدعم م��ن جمتم��ع مغرتب 

كبري يف الإمارات.
وبعد خ�ش��ارة �شيقة من التاأهل لأ�شرتاليا 
يف  مكانه��ا  الفلب��ني  حج��زت   ،2015
النهاي��ات ه��ذه امل��رة ، يف ح��ني يبح��ث 
حمارب��و "تايجوك" عن لقبه��م الأول منذ 
ع��ام 1960، بع��د اأن خ���ر النهائ��ي منذ 

اأربع �شنوات.

العراق – فيتنام
تاأهل منتخبان لديهم��ا طموحات للتاأهل 
الفتتاحي��ة  البطول��ة يف مباراتهم��ا  اإىل 
للمجموعة الرابع��ة، يف الوقت الذي تاأهل 
في��ه منتخب الع��راق الفائ��ز ببطولة كاأ�س 

اآ�شيا يف فيتنام يف 2007.
ومل تظه��ر فيتن��ام يف البطول��ة من��ذ عام 
اأ�ش��ود  اأم��ام  خ���رت  عندم��ا   ،2007

الرافدين 0-2 يف ربع النهائي بعد هديف 
يون�س حممود.

يابان – تركمانستان
�شيك��ون املنتخب الأك��ر جناحًا يف كاأ�س 
اآ�شي��ا، الفائ��ز باأربع��ة م��رات، اليابان من 
بالبطول��ة  للف��وز  املر�شح��ة  الف��رق  ب��ني 
2019، و�شيلعب��ون يف املجموع��ة  ع��ام 
ال�شاد�ش��ة منت��خ تركمان�شت��ان القادم من 

اآ�شيا الو�شطى.
وت��وج بطل "ال�شام��وراي" الأخري يف عام 
2011 ، يف حني زعم   اأي�شا املجد يف عام 
2004، يف امل��رة الأوىل والوحي��دة التي 
ظهر فيها الرتكمان يف امل�شابقة القارية.

إمارات – الهند
وهن��اك فري��ق اآخ��ر لدي��ه ع��دد كب��ري من 
الوافدي��ن يف الإم��ارات العربي��ة املتحدة، 
وهو الهن��د، الذي ياأم��ل يف احل�شول على 
بع���س الدعم من بني ع���رات الآلف من 
الإماراتيني عندما ي�شت�شيفون امل�شيفني 

يف اأبوظبي يف اجلولة الثانية.
و�شتع��ود الهن��د اإىل املناف�شة للمرة الأوىل 

من��ذ عام 2011، وتاأمل "النمور الزرقاء" 
يف حت�ش��ني اأداءها ال��ذي �شه��د خ�شارتها 
ث��الث م��رات من ث��الث حيث اأنه��ا ت�شعى 
للح�ش��ول عل��ى اأول نقطة يف كاأ���س اآ�شيا 

منذ عام 1984.

أوزباكستان – تركمانستان
و�شارك��ت الدولت��ان يف اأول درب��ي لو�شط 
اآ�شي��ا يف امل�شابق��ة القاري��ة عندما �شجل 
يف  الوحي��د  اله��دف  جيرني��خ  األك�شن��در 
املباراة بانت�ش��ار الأوزبك 0-1 يف دور 

املجموعات عام 2004.
وبعد م��رور خم�ش��ة ع�ر عام��ا، يتناف�س 
اخل�ش��وم م��رة اأخ��رى، م��ع وج��ود اأربعة 
منتخب��ات من اآ�شيا الو�شط��ى يف البطولة 

مع ا�شتمرار فرق املنطقة يف التقدم.

استراليا – سوريا
مب��اراة الأبط��ال املدافع��ني ع��ن اللق��ب 
يف  الأخ��رية  مباراته��م  يف  �شوري��ا  م��ع 
املجموعة الثانية، ت�شتذكر مباراتهما يف 
الت�شفي��ات املوؤهلة لكاأ�س العامل 2018، 
حي��ث تاأهل��ت اأ�شرتالي��ا بفزه��ا 2-3 يف 

جمموع املباراتني بعد الوقت الإ�شايف.
كانت تل��ك املباراة مليئ��ة بالدراما، ومع 
احتف��اظ �شوري��ا بواجه��ة اأمامي��ة مثرية 
لع��ام 2017 ، لع��ب الع��ام يف الإحت��اد 
الآ�شي��وي عم��ر خريب��ني وعم��ر ال�شوم��ة، 
ف��اإن  لالنتق��ام،  ال�شع��ي  اإىل  بالإ�شاف��ة 
ه��ذا الأمر م��ن املحتم��ل اأن يك��ون حدًثا 

ا. كال�شيكًيا اأي�شً

كوريا الجنوبية – الصين
�شيواجه منتخ��ب كوريا اجلنوبية املر�شح 
ل�ش��دارة املجموعة الثالث��ة يف العا�شمة 
امل��رة  يف  ال�ش��ني  منتخ��ب  الإماراتي��ة، 
الأوىل الت��ي يلتق��ي فيه��ا الفريق��ان يف 
دور  يف   2-2 تع��ادل  من��ذ  امل�شابق��ة، 

املجموعات عام 2000 يف لبنان.
كوري��ا  حقق��ت  الأخ��رية،  الآون��ة  ويف 
اجلنوبي��ة الفوز على ال�ش��ني 2-3 خالل 
الت�شفي��ات املوؤهلة لكاأ�س العامل 2018، 
حي��ث فازت كوري��ا اجلنوبية على ال�شني 
2-3 يف �شيوؤول يف ايلول 2016، وجنح 
0-1 يف  ال�شيني��ون يف الف��وز بنتيج��ة 

ت�شاجن�شا يف اآذار 2017.

إيران – العراق
ط��ال  الت��ي  املب��اراة  اإن  الق��ول  وميك��ن 
املجموعات،ه��ي  مرحل��ة  يف  انتظ��اره 
مواجه��ة اإي��ران والعراق، الت��ي تعد تكرار 
لربع نهائ��ي 2015، وه��و التعادل الذي 
كان رائع��ًا 3-3 قب��ل اأن يفوز العراقيون 
ب��ركالت   7-6 بنتيج��ة  النهاي��ة  يف 
الرتجي��ح. وقد يفتخ��ر الإيراني��ون ب�شجل 
الأف�ش��ل يف البطول��ة، لكنه��م مل يذوق��وا 

املجد منذ عام 1976. 

السعودية – قطر
لق��د مر بع�س الوقت منذ اأن واجه منتخب 
ال�شق��ور اخل���راء نظ��ريه العناب��ي، �شد 
بع�شه��م البع�س يف كاأ���س اآ�شيا، اإذ كانت 
اخ��ر مواجه��ة بينهم��ا، تل��ك الت��ي انتهت 
بالتع��ادل ال�شلب��ي يف لبن��ان يف مرحل��ة 
املجموعات عام 2000. يف تلك البطولة، 
تق��دم املنتخب��ان اإىل الدور رب��ع النهائي 
وياأم��الن يف القيام باملثل قبل اأن تنتهي 
 17 يف  اخلام�ش��ة  املجموع��ة  مباري��ات 

كانون الثاين.

سولشاير يكشف سر عودة بوغبا

تحديد موعد مباريات التجمع الثاني 
لممتاز الطائرة

عصام حمد مدربًا ألمانة بغداد

بغداد – محمد خليل

 وكاالت - الجورنال

نظ��ريه  الق��دم،  لك��رة  العراق��ي  الحت��اد  ف��احت 
للمنتخ��ب  ودي��ة  مب��اراة  لتاأم��ني  القريغت�شت��اين 

الوطني يف مع�شكره بالعا�شمة القطرية الدوحة.
وق��ال رئي�س احت��اد الكرة عب��د اخلال��ق م�شعود اإن 
"الحت��اد العراق��ي لك��رة القدم اجتم��ع مع نظريه 
القطري يف الدوحة لالط��الع على املنتخبات التي 
تع�شكر يف الدوحة من اجل خماطبة اإحداها لتاأمني 

مباراة ودية ثالثة للمنتخب الوطني".
واأو�ش��ح اأن "احت��اد الك��رة اأر�شل طلب��ًا اإىل الحتاد 

القريغ�شت��اين م��ن اج��ل تاأم��ني مب��اراة ودي��ة بني 
املنتخب��ني ومازلن��ا بانتظ��ار رده��م"، مبين��ًا اأن 
"املب��اراة �شتق��ام بع��د ودية فل�شط��ني لتكون اخر 
مواجهة ل�شود الرافدي��ن قبل خو�س بطولة اآ�شيا". 
يذكر اأن املنتخب القريغ�شتاين يع�شكر يف العا�شمة 
القطري��ة الدوح��ة ا�شتع��داداً لنهائيات كاأ���س اآ�شيا. 
وتغل��ب املنتخب الوطني، ام���س الول اجلمعة، على 
نظ��ريه الفل�شطين��ي 0-1 يف املب��اراة الودية التي 
جمعت الفريقني عل��ى ا�شتاد �شحيم بن حمد بنادي 
قطر يف العا�شمة القطري��ة الدوحة. وانتهى ال�شوط 
الول من املباراة بالتعادل ال�شلبي من دون اهداف، 

لياأت��ي ال�شوط الث��اين، الذي �شجل م��ن خالله ا�شود 
الرافدي��ن هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 46 عن 
طريق همام طارق. ويعد هذا الفوز هو الثاين ل�شود 
الرافدي��ن يف مع�شكره التدريبي بالعا�شمة القطرية 
الدوح��ة، بعدم��ا تغلب على ال�ش��ني بهدفني لهدف، 

يوم الثنني املا�شي.
وكان مدرب املنتخب الوطني �شرتي�شكو كاتانيت�س، 
قد ا�شتبعد خم�ش��ة لعبني من قائمة ا�شود الرافدين 
النهائي��ة لكاأ�س اآ�شيا وهم مهند عبد الرحيم وحممد 
داود واحم��د عب��د الر�ش��ا و�شام��ح �شعي��د وحمم��د 

�شالح.

العراق ينتظر رد قيرغستان للعب في الدوحة

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد -  متابعة

وكاالت - الجورنال

بغداد - الجورنال

San.30 Dec. 2018 issue no 539
االحد 30 كانون االول 2018 العدد 539


