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 23ألف متطوع لكأس آسيا
بغداد  -الجورنال

�أقام��ت اللجن��ة العلي��ا املحلية املنظمة لبطول��ة ك�أ�س �آ�سي��ا  2019ور�شة عمل
للمتطوعني امل�شاركني يف تنظيم مباريات البطولة ،التي �ستقام خالل الفرتة من
 5يناير (كانون الثاين) حتى الأول من �شباط (فرباير) املقبلني ،و�سط م�شاركة
� 5000آالف متطوع ،وذلك يف �إ�ستاد مدينة زايد الريا�ضية ،للإعالن عن بداية
تدريباتهم ،ا�ستعداداً النطالق الن�سخة الأكرب يف تاريخ بطولة ك�أ�س �آ�سيا .ورحبت
اللجنة العليا املحلية املنظمة للبطولة خالل الور�شة باملتطوعني ،قبل انخراطهم
يف ع��دد م��ن التدريبات ،ا�ستعداداً للمباراة االفتتاحية ب�ين املنتخبني الإماراتي
ونظ�يره البحرين��ي� ،إذ �سيلع��ب �أكرث من � 5آالف متطوع�� ًا دوراً حموري ًا يف تقدمي
الدع��م ملختل��ف احتياج��ات البطولة يف امل��دن الأرب��ع امل�ست�ضيف��ة للمباريات
(�أبوظب��ي ودبي وال�شارقة والع�ين) .وا�شاد مدير الت�سوي��ق واالت�صال يف اللجنة
العلي��ا املحلية املنظمة لك�أ���س �آ�سيا � ،2019أحمد القبي�سي ،بالإقبال الكبري على
امل�شارك��ة يف برنام��ج املتطوع�ين يف البطولة والذي بلغ � 23أل��ف مر�شح ًا ،ومت
اختي��ار � 5آالف متطوع�� ًا ،لدعم اخلدمات التنظيمية للبطول��ة ،يتحدثون  41لغة،
وميثل��ون  113جن�سي��ة ،وت�تراوح �أعمارهم من � 16إىل  84عام�� ًا ،م�شرياً �إىل �أن
الع��دد الكبري يعك�س روح امل�س�ؤولية املجتمعية التي يتمتع بها جمتمع الإمارات،
وحر�ص��ه على امل�ساهم��ة يف دعم الفعاليات الريا�ضية الكب�يرة التي ت�ست�ضيفها
الدول��ة .م��ن جانبه �أكد مدير برنامج املتطوعني ،حمم��د ال�شاطري ،خالل اجلل�سة
التدريبي��ة ،عل��ى الدور املهم الذي يلعبه املتطوع��ون يف �إجناح البطوالت ،م�شرياً
�إىل �أنهم "مبثابة حجر الزاوية والعمود الأ�سا�سي الذي ت�ستند �إليه اللجنة املنظمة
لتحقيق �أهدافها".

كاتانيتش يعزز هجوم االسود بـ"داود" ويكتفي بوديتي الصين وفلسطين
قبيل كأس آسيا
بغداد – محمد خليل

ابل��غ مدرب املنتخ��ب الوطني� ،سرتي�شك��و كاتانيت�ش،
االحت��اد العراق لكرة القدم ،ب�أنه �سيكتفي باملباراتني
الوديتني ،التي خا�ضهما �أمام ال�صني وفل�سطني خالل
الأ�سب��وع املا�ض��ي يف مع�سكره التدريب��ي بالعا�صمة
القطري��ة الدوح��ة حت�ض�يراً لك�أ���س �آ�سي��ا بالإم��ارات
.2019
وذك��ر بيان الحتاد الكرة� ،أن "امل��درب كاتاني�ش ابلغ
�إدارة املنتخ��ب العراق��ي باعتم��اد �أ�سم��اء  23العب�� ًا
�سيمثل��ون املنتخ��ب الوطن��ي يف بطول��ة �أمم �آ�سيا يف
الإمارات".

عصام حمد مدربًا ألمانة بغداد
بغداد  -متابعة

اتف��ق امل��درب ع�صام حم��د ،مع �إدارة ن��ادي �أمانة بغ��داد ،لقيادة فريق��ه الكروي خالل
مناف�سات املو�سم اجلاري من الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.
وذك��ر الن��ادي يف بيان مقت�ضب �أن "ع�ص��ام حمد مدرب ًا لأمانة بغ��داد خالل مناف�سات
املو�سم اجلاري من الدوري املمتاز لكرة القدم".
جت��در اال�ش��ارة �إىل �أن حمد درب العديد م��ن االندية من بينها ال��زوراء والطلبة والكرخ،
وح�صل على لقب ك�أ�س العراق مع النوار�س مو�سم .2017 /2016
وق��د انتق��د حمد ،املعايري الت��ي اتبعها احتاد الك��رة يف اختيار م�ساع��د مدرب املنتخب
الوطني �سرتي�شكو كاتانيت�ش.
وق��ال حمد يف حديث �سابق �إن "ا�سمي كان من �ضم��ن املر�شحني لالن�ضمام �إىل الكادر
التدريبي امل�ساعد للمدرب ال�سلوفيني� ،سرتي�شكو كاتانيت�ش".
و�أو�ض��ح �أن "بع���ض �أع�ضاء احتاد الك��رة مل ي�صوتوا يل وف�ضلوا تر�شي��ح �أ�سماء �أخرى"،
مبين ًا �أن "معايري االحتاد ال تعتمد على الكفاءة وامل�ؤهالت و�إمنا لأمور �أخرى".
و�أ�ض��اف" :ال �أح��ب التحدث عن نف�سي ،لكني الع��ب دويل �سابق و�شاركت يف ك�أ�س �آ�سيا
وا��شرف على تدريبي م��درب �أجنبي وم�ش��واري التدريبي كان ناجح�� ًا بتحقيقي مراكز
متقدم��ة م��ع الك��رخ واملركز الثال��ث وبطولة الك�أ�س مع ال��زوراء ف�ض ًال ع��ن اتقاين للغة
لا" :ما ال��ذي ينق�صني الك��ون م�ساعداً
االنكليزي��ة ك��وين خري��ج كلية اللغ��ات" ،مت�سائ� ً
للمدرب االجنبي؟".

و�أو�ضح �أن "الالعبني الذين مت ا�ستدعائهم هم حلرا�سة
املرم��ى حمم��د كا�ص��د وج�لال ح�س��ن وحمم��د حميد
وللدف��اع عل��ي عدن��ان وفران���س بطر�س وولي��د �سامل
وع�لاء مهاوي واحمد ابراهيم وعلي فائز و�سعد ناطق
وريب�ين �سوالق��ا وخل��ط الو�س��ط �صفاء ه��ادي واجمد
عط��وان وا�سام��ة ر�شيد واحم��د يا�سني وهم��ام طارق
وعل��ي ح�صني وح�سني علي وحمم��د داود وب�شار ر�س
وللهجوم مهند علي وامين ح�سني وعالء عبا�س".
وا�ض��اف البي��ان� ،أن "كاتانيت�ش ابل��غ الالعبني مهند
عب��د الرحيم ومه��دي كامل و�سامح �سعي��د واحمد عبد
الر�ض��ا وحمم��د �صال��ح ب�شك��ره وتقدي��ره جلهوده��م
ومثابرته��م يف التدري��ب ودعوته��م لال�ستم��رار

بالتدريبات الحتياج��ه خلدماتهم يف اي وقت قادم".
وتاب��ع البي��ان� ،أن "كاتاني�ش �أكد ع��دم وجود مباراة
جتريبية قادمة للمنتخب وانه اكمل جميع ا�ستعداداته
للدخ��ول اىل البطول��ة حيث �سيغ��ادر منتخبنا الوطني
بع��ون اهلل الدوحة متوجها اىل اب��و ظبي يوم اخلمي�س
الثالث من كانون الثاين".
وقرر م��درب املنتخب الوطن��ي� ،سرتي�شكو كاتانيت�ش،
الأح��د� ،إ�ضاف��ة املهاج��م حمم��د داود �إىل القائم��ة
النهائي��ة ال�س��ود الرافدين الت��ي �ست�ش��ارك يف بطولة
ك�أ�س �آ�سيا  2019بالإمارات.
وقال املدير االداري للمنتخب الوطني با�سل كوركي�س
�إن "م��درب املنتخب الوطني كاتانيت���ش ،قرر �إ�ضافة

العراق ينتظر رد قيرغستان للعب في الدوحة
بغداد  -الجورنال

ف��احت االحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم ،نظ�يره
القريغت�ست��اين لت�أم�ين مب��اراة ودي��ة للمنتخ��ب
الوطني يف مع�سكره بالعا�صمة القطرية الدوحة.
وق��ال رئي�س احت��اد الكرة عب��د اخلال��ق م�سعود �إن
"االحت��اد العراق��ي لك��رة القدم اجتم��ع مع نظريه
القطري يف الدوحة لالط�لاع على املنتخبات التي
تع�سكر يف الدوحة من اجل خماطبة �إحداها لت�أمني
مباراة ودية ثالثة للمنتخب الوطني".
و�أو�ض��ح �أن "احت��اد الك��رة �أر�سل طلب�� ًا �إىل االحتاد

القريغ�ست��اين م��ن اج��ل ت�أم�ين مب��اراة ودي��ة بني
املنتخب�ين ومازلن��ا بانتظ��ار رده��م" ،مبين�� ًا �أن
"املب��اراة �ستق��ام بع��د ودية فل�سط�ين لتكون اخر
مواجهة ال�سود الرافدي��ن قبل خو�ض بطولة �آ�سيا".
يذكر �أن املنتخب القريغ�ستاين يع�سكر يف العا�صمة
القطري��ة الدوح��ة ا�ستع��داداً لنهائيات ك�أ���س �آ�سيا.
وتغل��ب املنتخب الوطني ،ام���س االول اجلمعة ،على
نظ�يره الفل�سطين��ي  1-0يف املب��اراة الودية التي
جمعت الفريقني عل��ى ا�ستاد �سحيم بن حمد بنادي
قطر يف العا�صمة القطري��ة الدوحة .وانتهى ال�شوط
االول من املباراة بالتعادل ال�سلبي من دون اهداف،

لي�أت��ي ال�شوط الث��اين ،الذي �سجل م��ن خالله ا�سود
الرافدي��ن هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة  46عن
طريق همام طارق .ويعد هذا الفوز هو الثاين ال�سود
الرافدي��ن يف مع�سكره التدريبي بالعا�صمة القطرية
الدوح��ة ،بعدم��ا تغلب على ال�ص�ين بهدفني لهدف،
يوم االثنني املا�ضي.
وكان مدرب املنتخب الوطني �سرتي�شكو كاتانيت�ش،
قد ا�ستبعد خم�س��ة العبني من قائمة ا�سود الرافدين
النهائي��ة لك�أ�س �آ�سيا وهم مهند عبد الرحيم وحممد
داود واحم��د عب��د الر�ض��ا و�سام��ح �سعي��د وحمم��د
�صالح.

كأس آسيا ..منتخب العراق في سطور
وكاالت  -الجورنال

فاج���أ املنتخ��ب العراق��ي لك��رة الق��دم الع��امل كل��ه يف
 ،2007بعدما تغلب على امل�شاكل الداخلية يف بالده،
وانت��زع لقب ك�أ�س �آ�سي��ا  ،2007وذلك للمرة الأوىل يف
تاريخ��ه .ومل يكن اللقب ه��و الأول �أو الوحيد يف تاريخ
املنتخ��ب العراقي ،ولكنه كان الأغل��ى والأهم� ،إذ �سبقه
ف��وز الفري��ق بلقب ك�أ���س اخلليج ث�لاث م��رات ،وك�أ�س
احت��اد دول غرب �آ�سي��ا ،بالإ�ضاف��ة للميدالي��ة الذهبية
يف دورة الألع��اب الآ�سيوية ،وخم�سة �ألقاب يف بطوالت
ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب.

ولك��ن ف��وز العراقيني باللق��ب الآ�سيوي قب��ل  12عاماً،
يف ظ��ل ظ��روف قا�سية ووح�شية مرت به��ا بالدهم منذ
الغ��زو الأمريك��ي يف  ،2003لف��ت الأنظ��ار ب�ش��دة �إىل
"�أ�س��ود الرافدي��ن" ،بعدما خطفوا اللقب من �أنياب فرق
عني��دة وقوية مثل اليابان وكوريا اجلنوبية وال�سعودية
وغريها.
وفيما يلي منتخب العراق يف �سطور:
 اللقب� :أ�سود الرافدين. ت�أ�سي�س االحتاد العراقي لكرة القدم :عام .1948 االن�ضمام لفيفا :عام .1950 -الت�صني��ف احلايل :احلادي ع��شر �آ�سيوي ًا واملركز 88

عاملياً.
 �أف�ضل مركز يف ت�صنيف فيفا 39 :يف �أكتوبر (ت�رشينالأول) .2004
 �أ�س��و�أ مرك��ز يف الت�صني��ف :املرك��ز  139يف يولي��و(متوز) .1996
 م�شاركات��ه ال�سابق��ة يف ك�أ���س �آ�سي��ا :ثم��اين م��رات،يف �أع��وام  1972و 1976و 1996و 2000و2004
و 2007و 2011و.2015
 �أف�ض��ل نتيج��ة يف ك�أ�س �آ�سيا :الف��وز باللقب يف عام.2007
� -إح�صائيات الفريق يف ك�أ�س �آ�سيا :خا�ض  35مباراة

ف��از يف  13منها وتع��ادل يف �سبع وخ��سر  15مباراة
و�سجل  38هدف ًا ودخل مرماه  42هدفاً.
 م�شاركات��ه ال�سابقة يف ك�ؤو�س العامل :مرة واحدة يفعام .1986
 �أف�ض��ل نتيجة يف ك�ؤو�س العامل :خرج من الدور الأوليف .1986
 �إجن��ازات �أخ��رى :توج بك�أ�س اخللي��ج ثالث مرات يف�أعوام  1979و 1984و.1988
 تاريخ الت�أهل لك�أ�س �آ�سيا 29 :مار�س (�آذار) .2016 املدير الفني :املدرب ال�سلوفيني �رسيت�شكو كاتانيت�ش. -قائد الفريق :حار�س املرمى حممد كا�صد.

املهاج��م حممد داود ،بد ًال م��ن متو�سط امليدان مهدي
كامل يف القائم��ة النهائية امل�شاركة يف بطولة ك�أ�س
�آ�سيا بالإمارات".
يذك��ر �أن داود قدم م�ستويات كب�يرة خالل املباريات
الودي��ة مع ا�س��ود الرافدين يف الآون��ة الأخرية .وحقق
املنتخ��ب الوطن��ي انت�صاري��ن معنوي��ن مهم�ين يف
املع�سك��ر التدريب��ي املق��ام يف الدوح��ة ،بالفوز على
املنتخ��ب ال�صين��ي بهدف�ين له��دف وج��اء االنت�صار
الث��اين ودي��ا عل��ى منتخب فل�سط�ين به��دف دون رد،
و�سيالق��ي منتخ��ب ا�س��ود الرافدي��ن منتخب��ات ايران
وفيتن��امواليمن� ،ضمن املجموعة الثالثة بك�أ�س �آ�سيا
.2019

سولشاير يكشف سر عودة بوغبا
وكاالت  -الجورنال

غ��اب جوزي��ه موريني��و فت�أل��ق بول بوغب��ا ،هكذا هو �ش��كل املعادل��ة الآن يف
�ص��فوف فريق مان�ش�س�تر يونايتد لكرة القدم ،الذي قرر قبل ع��شرة �أيام �إقالة
املدرب الربتغايل واالعتماد على الالعب الرنويجي ال�سابق �أويل غونر �سول�شار
على ر�أ�س اجلهاز الفني للفريق �إىل نهاية املو�سم.
الآن ونظ��راً لأدائ��ه يف مبارات�ين فاز فيهما "ال�ش��ياطني احلم��ر" ،الأوىل �أمام
كارديف �س��يتي بخم�س��ة �أهداف مقابل هدف يتيم ،ثم �أمام هدر�س��فيلد بثالثة
�أهداف مقابل هدف ،ميكن القول �إن النجم الفرن�سي بول بوغبا ( 25عام ًا) �أغلق
ملف مورينيو نهائي ًا ،ذلك املدرب ،الذي كانت جتمعه به عالقة �شديدة التوتر،
وجه النجم الفرن�س��ي ال�ش��كر للمدرب ال�س��ابق على "م�ساعدته مهني ًا
ومع ذلك َّ
و�إن�سانيا" ،وذلك عند رحيل مورينيو عن �سفينة مان يونايتد .وا�ستطاع بوغبا
يف املبارات�ين الأخريتني� ،إحراز هدفني و�ص��نع هدف�ين �آخرين ،كما �أنه �أظهر
ا ل�س��ا بق .
ق��درات قيادي��ة كان��ت مطمورة يف حقب��ة املدرب
�سول�ش��ار،
و�أجمع��ت ال�ص��حافة الربيطاني��ة �أن امل��درب
كالع��ب،
الذي حمل قمي�ص "ال�شياطني احلمر"  11عام ًا
حوار مع
َب َّث روح ًا جديدة يف العب خط الو�س��ط .ويف
ا لت��ي
التلفزيون الرنويجي �رشح �سول�شار الو�صفة،
اتبعها لتحفيز بوغبا خالل هذه املدة
الوجي��زة ،قائ� ً
لا" :ال بد من منحه
حق اال�س��تمتاع بك��رة القدم".
و�أ�ض��اف امل��درب اجلدي��د
متحدث ًا عن بوغبا�" :إنه بطل
العامل و�أح��د �أف�ضل الالعبني
على الإط�لاق حالي ًا ،لكن �رشيطة
�أن يك��ون يف و�ضع جيد ..عملت معه منذ
�أن كان طف� ً
لا ..وهو م��ا يزال ذلك الطفل،
مل يتغري� ..إن��ه الآن �سعيد ي�ضحك ويحب
كرة القدم".

كأس آسيا :العراق يتسلح بالحماس والمواهب الشابة
بغداد  -الجورنال

فاج���أ املنتخ��ب العراق��ي لك��رة الق��دم العامل
كله ع��ام  ،2007بعدما تغلب عل��ى امل�شاكل
الداخلي��ة يف ب�لاده ،وانتزع لقب ك�أ���س �آ�سيا
 ،2007وذلك للمرة الأوىل يف تاريخه.
ومل يك��ن اللقب ه��و الأول �أو الوحيد يف تاريخ
املنتخب العراق��ي ،ولكنه كان الأغلى والأهم،
�إذ �سبق��ه ف��وز الفري��ق بلق��ب ك�أ���س اخللي��ج
ث�لاث م��رات ،وك�أ�س احت��اد دول غ��رب �آ�سيا،
بالإ�ضافة للميدالية الذهبية يف دورة الألعاب
الآ�سيوي��ة ،وخم�س��ة �ألقاب يف بط��والت ك�أ�س
�آ�سيا لل�شباب.
ولكن فوز العراقيني باللقب الآ�سيوي قبل 12
عام�� ًا ،يف ظل ظ��روف قا�سي��ة ووح�شية مرت
به��ا بالدهم منذ الغ��زو الأمريكي يف ،2003
لفت الأنظار ب�شدة �إىل "�أ�سود الرافدين" ،بعدما
خطفوا اللقب من �أنياب فرق عنيدة وقوية مثل
اليابان وكوريا اجلنوبية وال�سعودية وغريها.
ولك��ن احل��ظ عاند الفري��ق يف ن�سخ��ة 2011
بقط��ر� ،إذ عرب ال��دور الأول ،لكن��ه ا�صطدم يف
دور الثماني��ة للبطول��ة باملنتخ��ب الأ�سرتايل
العني��د ،و�سق��ط به��دف قبل ث�لاث دقائق من

انتهاء ال�شوط الإ�ض��ايف الثاين ،الذي جل�أ �إليه
الفريقان بعد ا�ستمرار التعادل على مدار 118
دقيقة.
ورغ��م ا�ستمرار املعوقات التي تعرقل ا�ستعداد
املنتخ��ب العراقي (�أ�س��ود الرافدين) ملثل هذه
البط��والت الكب�يرة ،ك�رش الأ�سود ع��ن �أنيابهم
جم��دداً و�أح��رزوا املرك��ز الراب��ع يف الن�سخ��ة
املا�ضية التي ا�ست�ضافتها �أ�سرتاليا .2015
وله��ذا ،يظ��ل املنتخ��ب العراق��ي مر�شح�� ًا
للمناف�س��ة على الألقاب �أو عل��ى الأقل املراكز
الأوىل يف البطوالت التي ي�شارك فيها.
وميتل��ك املنتخ��ب العراق��ي مقوم��ات العودة
بق��وة �إىل املناف�س��ة عل��ى اللق��ب الق��اري يف
الن�سخ��ة اجلدي��دة ،التي ت�ست�ضيفه��ا الإمارات
م��ن  5يناير (كانون الث��اين) �إىل الأول فرباير
(�شب��اط) املقبل�ين ،والت��ي ت�شه��د امل�شارك��ة
التا�سعة لـ"�أ�سود الرافدين" يف النهائيات.
وكان املنتخ��ب العراق��ي مع نظ�يره الكويتي
�أول املنتخب��ات العربي��ة ظه��وراً يف نهائيات
ك�أ���س �آ�سيا� ،إذ �ش��ارك يف بطولة عام ،1972
والتي خرج فيها من الدور الأول.
كما خرج الفريق من دور الثمانية يف بطوالت
 1996و 2000و 2004و ،2011يف ح�ين

احت��ل املرك��ز الراب��ع يف ث��اين م�شارك��ة ل��ه
بالبطولة وذلك عام .1976
وال يختل��ف اثن��ان عل��ى �أن الك��رة العراقي��ة
�شهدت على مدار تاريخها الكبري ظهور العديد
م��ن النجوم واملواه��ب التي ترك��ت ب�صمتها،
ولك��ن ك�أ���س �آ�سي��ا  2007جنح��ت يف بلورة
و�إظهار جنوم الفريق ب�شكل مل ي�سبق له مثيل.
ورغ��م الكبوة الت��ي مر بها املنتخ��ب العراقي
يف ال�سن��وات املا�ضي��ة بعد ف��وزه بك�أ�س �آ�سيا
 ،2007ال ميكن التغا�ضي عن تر�شيحه بقوة
للمناف�س��ة عل��ى املراك��ز الأوىل يف الن�سخ��ة
اجلديدة هذا ال�شهر.
ومل يك��ن املنتخب العراق��ي مر�شح ًا للمناف�سة
عل��ى اللق��ب يف ع��ام  2007ولكن��ه انت��زع
الك�أ���س بج��دارة ،ولذل��ك ف�إن��ه يظ��ل �ضم��ن
املر�شح�ين للف��وز بالك�أ���س �أي�ض ًا ه��ذه املرة
بعدم��ا اكت�س��ب عدد م��ن العبيه خ�برة كبرية
�سواء على م�ستوى امل�شاركة مع الفريق �أو يف
�أنديتهم رغم �صغر �سنهم.
ومل تكن م�سرية الفريق يف الت�صفيات امل�ؤهلة
لك�أ���س �آ�سي��ا  2019مفرو�ش��ة بال��ورود� ،إذ
اجت��از الفريق الن�ص��ف الأول م��ن الت�صفيات
امل�شرتكة امل�ؤهلة لك�أ�س العامل  2018وك�أ�س

�آ�سي��ا  2019ب�صعوب��ة ،واحت��ل املركز الثاين
يف املجموع��ة ال�ساد�س��ة بر�صي��د  12نقط��ة،
وبف��ارق نقطتني خلف نظريه التايالندي ،ومل
يتعر���ض الفري��ق لأي هزمي��ة و�سج��ل العبوه
 13هدف ًا مقابل �ستة �أهداف اهتزت بها �شباك
الفريق.
ويف الن�ص��ف الث��اين م��ن نف���س الت�صفي��ات،
عان��دت القرع��ة املنتخ��ب العراق��ي و�أوقعت��ه
يف جمموع��ة انتحاري��ة ،وف�ش��ل الفري��ق يف
الت�أه��ل ملونديال � ،2018إذ ح��ل خام�س ًا يف
جمموعته خلف منتخبات اليابان وال�سعودية
و�أ�سرتالي��ا والإمارات ،ولكنه ح�صد  11نقطة،
بف��ارق ت�سع نقاط ع��ن املنتخ��ب التايالندي
الذي حل يف املركز ال�ساد�س الأخري.
ولك��ن �إخفاق الفري��ق يف ت�صفيات املونديال
ق��د يكون م��ن الأ�سب��اب والدواف��ع التي حتفز
الفريق عل��ى الت�ألق يف الإم��ارات ،واملناف�سة
بق��وة عل��ى الت�أه��ل ل�ل�أدوار الإق�صائية رغم
�صعوبة املواجهات التي ينتظرها الفريق.
واحلقيق��ة �أن ال�ص��ورة مل تك��ن قامت��ة ب�ش��كل
كبري بالن�سبة لكرة القدم العراقية يف ال�سنوات
الأخ�يرة� ،إذ حقق��ت الك��رة العراقي��ة �أكرث من
�إجن��از رغم الظروف ال�صعبة التي يعي�شها هذا

البلد نتيجة التوتر الأمني وال�سيا�سي.
وت��وج املنتخب العراقي بلق��ب الن�سخة الأوىل
لبطول��ة ك�أ�س �آ�سيا لل�شب��اب (حتت  22عام ًا)
يف مطل��ع ع��ام  ،2014كم��ا ح��ل املنتخ��ب
العراق��ي ثاني ًا يف بطولة ك�أ���س �آ�سيا لل�شباب
(حت��ت  19عام�� ًا) يف  ،2012قب��ل �أن يف��وز
الفريق نف�سه يف الع��ام التايل باملركز الثالث
يف بطول��ة ك�أ���س الع��امل لل�شب��اب (حت��ت 20
عام ًا) التي �أقيمت برتكيا.
كم��ا �أح��رز املرك��ز الراب��ع يف ك�أ���س �آ�سي��ا
 2015وبلغ املربع الذهبي يف ك�أ�س اخلليج
املا�ضية.
وينتظ��ر �أن تك��ون ه��ذه الإجن��ازات حاف��زاً
�إ�ضافي�� ًا للمنتخب على الت�أل��ق يف ك�أ�س �آ�سيا
ال�سابعة ع�رش بالإمارات ،علم ًا ب�أنه �سيخو�ض
البطول��ة بقي��ادة �صاح��ب اخل�برة الكب�يرة،
املدرب ال�سلوفيني �رسيت�شكو كاتانيت�ش ،التي
متت��د لأكرث من عقدين و�شملت فرتات تدريبية
مع منتخبات �سلوفيني��ا ومقدونيا والإمارات
ونادي �أوملبياكو�س اليوناين.
كم��ا يدعم موقف الفري��ق يف الن�سخة اجلديدة
م��ن البطول��ة الأ�سيوية ظه��ور مواه��ب �شابة
مث��ل ع�لاء عبا�س ومهند عل��ي و�صفاء هادي

وح�س�ين علي و�أمين ح�س�ين� ،أ�ضيفت �إىل عدد
قليل للغاية من الالعبني القدامى مثل حار�س
املرمى حممد كا�ص��د واملدافعني علي عدنان
�أحمد �إبراهي��م ،فيما ابتعد ع��ن الفريق العديد
م��ن جنومه يف ال�سن��وات املا�ضي��ة مثل عالء
عب��د الزهرة واملهاجم اخلط�ير يون�س حممود
(ال�سفاح).
و�أوقعت القرعة املنتخب العراقي يف جمموعة
متو�سطة امل�ستوى ببداية م�سريته يف البطولة
الآ�سيوي��ة� ،إذ ج��اء يف املجموع��ة الرابع��ة
الت��ي ت�ضم مع��ه منتخب �إي��ران الفائز باللقب
ثالث م��رات �سابقة� ،إ�ضاف��ة ملنتخبي فيتنام
واليم��ن ،علم�� ًا ب���أن الأخري يخو���ض البطولة
للمرة الأوىل.
ولذل��ك ،ف���إن املنتخ��ب العراق��ي �سيواج��ه
االختب��ار ال�صعب يف الأدوار الإق�صائية ،لكنه
�سيتعام��ل م��ع جمموعته حتت �شع��ار "ال�سهل
املمتنع".
ويب��د�أ املنتخب العراقي م�سريت��ه يف البطولة
بلق��اء نظ�يره الفيتنام��ي ث��م يلتق��ي نظ�يره
اليمن��ي ،قب��ل �أن ي�صطدم باملنتخ��ب الإيراين
يف مواجهة مثرية ومتكافئة بختام مباريات
املجموعة.

