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مبـاراة العـراق والـصني تنــال اهتاممـاً كبـري ًا ضمن احلـدث االسيـوي
العني /د .ضياء املنشئ
موفد االحتاد العراقي للصحافة الرياضية

تـن ــال مـب ــاراة الع ــراق والـصــني بك ــرة الق ــدم نـصـيـب
االسد من التـوقعات والـتكهنات واالهـتمام االعالمي
مـن قـبل امل ــراقـبـني والـنق ــاد ال ــري ــاضـيـني املـتـ ــابعـني
للحدث االسيـوي .ويشتـد وطيس احلمـى االعالمية
مع ان ــطالق اجل ـ ــول ـ ــة الــث ـ ــانــي ـ ــة مــن املــب ـ ــاري ـ ــات يف
التصفيات االسيـوية املؤهلة لنهائيات كاس امم اسيا
 2007الـتـي يخ ــوضه ــا الـي ــوم االربع ــاء  24مـنـتخـبـ ـ ًا
اسيوي ًا موزعة على ست مجموعات ويلعب العراق يف
اجملـم ــوعـ ــة اخلـ ــام ــسـ ــة ( )Eالـتـي ت ـضــم فلـ ـس ـطـني
وسنغافورة ايضا.
وتع ــد مـب ــاراة املـنـتخـبـني الع ــراقـي والـصـيـنـي عـتل ــة
االرتكاز يف اجملمـوعة اخلـامسة نـظر ًا ألهميـتها لكال
الفـريقني فـمنتـخب الصـني يسـعى الـى تعـزيز مـوقع
الـصــدارة يف اجملمــوعــة بعــد فــوزه علــى فلـسـطني يف
بكـني  0 -2اما الفـريق العراقـي فهو يف مـوقف صعب
للغـايــة بعـد خـســارته املــوجعـة امـام سـنغـافـورة 2 -0
وي ــواجه كـيـن ــون ــة املـصـي ــر الـتـي جتــس ــده ــا املق ــول ــة
املـشهــورة للـشــاعــر االنكـليــزي شكـسـبيــر (يكــون اوال
يكــون) ،فــاذا مــا خ ــرج العبــونــا الع ــراقيــون بـنتـيجــة
سلـبيــة (ال قــدر اهلل) امــام الالعـبني الـصـينـيني فــان
حظــوظهم يف مـواصلـة الـتنـافـس علـى بـاقـة التـأهل
الى الـنهائـيات االسـيويـة تتـضاءل الـى حدهـا االدنى
وهـو امـر ال يـرجـى للكـرة العـراقيـة الـتي لهـا كلـمتهـا
القوية يف البطوالت االسيوية السابقة.
ويـك ـتــنف مــب ـ ــاراة الــي ـ ــوم بــني امل ـنــتخ ـبــني الع ـ ــراقــي
والـصينـي الغمـوض ويحـيطهـا من كل حـدب وصـوب
اذ لم يحـدد مـوعـد اقـامـة املبـاراة علـى ملعـب خليفـة
يف مــدينــة الـعني االمــاراتيــة بـشـكلهــا الـنهــائي وكــان
مقــرر ًا للـمبــارة ان تقــام يف الـســاعــة الــرابعــة حــسب
الـت ـ ــوقـيــت احمللـي يف االم ـ ــارات الع ـ ــربـي ـ ــة املــتح ـ ــدة
(الــس ــاع ــة الـث ــالـث ــة بـت ــوقـيـت بغ ــداد) اال ان االحت ــاد
العـراقي لكـرة القـدم طلب من االحتـاد االسيـوي عن
طريق الـبريـد االلكـترونـي املوافـقة علـى جعل مـوعد
املبــاراة يف السـاعــة السـابعـة ولـم حتصل ادارة الـبعثـة
العراقية على اي رد حتى كتابة هذه التقرير.
كما يـشوب الغمـوض تشكـيلة الفـريق العراقـي ملباراة
الصـني فاملعـلوم ان اربعـة العبـني قد مت ابعـادهم عن
املعـسكــر التــدريبـي السبـاب انـضبــاطيـة وفـنيــة وهم
نشـاة اكرم وعـماد محـمد وحـيدر عـبد الـرزاق وصالح
س ــدي ــر .كـم ــا ان اربع ــة العـبـني آخ ــريـن وهـم ي ــونــس

محـم ــود ومه ــدي ك ــرمي ومحـم ــد ن ــاص ــر وه ــوار مال
محمـد غـادروا مـن سنغـافـورة الـى انــديتهـم يف قطـر
وقبــرص ولـبنــان عل ــى الت ــوالي مـعن ــى ذلك انهـم لم
يـنتـظمــوا يف التــدريبــات حتــى يــوم االثنـني اذ وصل
الالعـب ــون م ــا ع ــدا ه ــوار مال محـم ــد ال ــذي يـت ــوقع
وصــولـه قبـل املبــاراة بـ  24ســاعــة ورمبــا يحــدث تـغيــر
علــى تــشكـيلــة فــريقـنــا طـبق ـ ًا جلــاهــزيــة الالعـبـني
احملتـرفني امللتحقني بالوفدين يف مدينة العني التي
تبعد  120كـم عن مدينة دبـي .اماالتشكيلـة املقترحة
خل ــوض مـب ــاراة ال ـصـني فـتـت ــألف مـن نـ ــور صـبـ ــري
حلـراسـة املـرمـى وحيـدر عبـد االميـر وجـاسم حـاجي
وعلـي ح ـسـني رحـيـم ــة وب ــاسـم عـب ــاس وي ــاس ــر رع ــد
ومهـدي كـرمي وقـصي مـنيــر وهيـثم كــاظم وهـوار مال
محمد ويونس محمود.
وشـاب الغمـوض مـوعـد وصـول الـالعبني الـصيـنيني،
فقــد وصـل  40صحفـي ـ ًا صـيـنـيـ ـ ًا مع وص ــول الف ــريق
الع ــراقـي وت ــابع ــوا حت ــرك ــاته وت ــدريـب ــاته ولـم يـعلـن
صـحفـي صـيـنـي واح ــد عـن م ــوع ــد وصـ ــول الـ ــوفـ ــد
الـصيـني بـدقــة ،اال اننـا علـمنــا من مهـدي كــرمي عن
وصـول منتخـب الصني يف سـاعـة متـأخـرة مـن مسـاء
االثـنــني وظل ــوا س ــاع ــات يف املــط ــار ب ــانـتــظـ ــار مـن
ي ـســتقـبـلهـم مـن االحت ــاديـن االم ــاراتــي والعـ ــراقـي
لتـسهـيل مهمـة دخـولهم الـى دولـة االمـارات بــاعتبـار
احت ــاد الك ــرة العــراقـي هــو املـضـيف عل ــى (ارضه) يف
االمارات!.
وعلمنا أن الـصينيني اعتـرضوا علـى اقامـة املباراة يف
م ـ ــديــن ـ ــة العــني وف ــضل ـ ــوا اق ـ ــام ــته ـ ــا يف دبــي اال ان
اعتــراضهـم لم يـؤخــذ به مـن قبل االحتــاد االسيـوي
ويـجثم (الـتنني) الـصيـني بجـسمه الـضخم ويـوظف
كل قواه اخلـارقة يف مباراة العراق العتقاد الصينيني
بـان مبـاراة اليـوم تـشكل لهـم مفتــرق الطـرق والفـوز
وحــده يق ــودهم الــى الـطــريق املــؤديــة الــى نه ــائيــات
املونديال االسيوي 2007.
وبرغم صعوبة موقف منتخبنا الوطني بعد خسارته
غيــر املتــوقعــة امــام سـنغــافــورة وقلــة اخليــارات الـتي
بحـوزة اكــرم سلمـان اال انه يـدرك بـان مـصيـر املبـاراة
م ــودع يف كـف عف ــريـت ل ــذلك اجـتـمع مـع الالعـبـني
ب ـشـكل مـط ــول وبـص ــرهـم ب ــاهـمـي ــة املـب ــاراة وض ــرورة
الـتعــويـض عن اخلـســارة الـســابقــة وطـي صفحــاتهــا
والـبــدء بــأمل جــديــد وتف ــاؤل وبهج ــة فهل تـتحــول
االمـنـي ــات ال ــى واقع حقـيقـي؟ ن ــأمـل ذلك ونـتـمـن ــاه
بشـدة فلقـد بلغ الـسيل الـزبـى ومـاعـاد جمهـور الكـرة

كارفاليو وتياغو
خارج تشكيلة الربتغال ملواجهة السعودية اليوم

العواصم /الوكاالت

أعلـن الـبـ ــرازيلـي لـ ــويـ ــز فــيلـيـبـي
س ـك ـ ـ ـ ـ ــوالري م ـ ـ ـ ـ ــدرب م ـ ـن ـ ـتـخـ ــب
الـب ــرتغ ــال لك ــرة القــدم اسـتـبعــاد
املــدافع ريكـاردو كـارفــاليــو والعب
ال ـ ــوســط تـي ـ ــاغ ـ ــو مـن ـ ــدي ــش عـن
الـ ـت ـ ـ ـش ـكـ ـيـلـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي سـ ـتـ ـ ـ ــواجـه
ال ـ ــسع ـ ــودي ـ ــة ال ـي ـ ــوم يف م ـ ــدي ـن ـ ــة
دودورف االملـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة يف اطـ ـ ـ ـ ـ ــار
اسـتعــدادات الـط ــرفني لـنه ــائيــات
م ــون ــدي ــال  2006يف امل ــانـي ــا مـن 9

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى  9مت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز.
واستدعـى سكوالري املدافع باولو
فـي ــري ــرا لــيحل مـحله ك ــارف ــالـي ــو
زمـيـله يف ف ـ ــريق تـ ــشلـ ـسـي ب ــطل
ال ـ ــدوري االنــكل ـي ـ ــزي وم ـتـ ـص ـ ــدر
تـرتـيب الـبطـولـة حــاليــا ،يف حني
س ـيـحل ه ـ ـ ــوغ ـ ـ ــو ف ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــا العــب
استــاريجــا من الــدرجــة الثــانيــة،
محل تـي ــاغ ــو العـب وسـط لـي ــون
الفرنسي يف التشكيلة التي تضم
 18العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم:

 لل ـم ـ ــرم ـ ــى :ريـك ـ ــاردو ب ـي ـ ــري ـ ــرا(سبـورتينغ لشـبونة) وكـيم سيلفا
(بنفيـكا) -لـلدفـاع :باولـو فيـريرا
(تـ ــشلـ ـسـي االنـكلـي ـ ــزي) وج ـ ــورج
انـ ــدراده (ديـبـ ــورتــيفـ ــو الكـ ــورونـ ــا
االسـب ـ ــانـي) وف ـ ــرن ـ ــان ـ ــدو مـيـي ـ ــرا
(ش ـتـ ـ ــوتغ ـ ــارت االمل ـ ــانــي) وم ـيـغل
مونتيرو (فالنسيا) وماركو كانيرا
(سـبـ ــورتـيــنغ لـ ـشـبـ ــونـ ــة) ونـ ــونـ ــو
فــالـنـتـي (ايفــرتــون االنـكلـيــزي).
 -للــوسـط :كــوسـتيـني ــا (دينــامــو

تشكيلة ايطاليا ملباراهتا الودية مع املانيا
روما /الوكاالت

اس تـد عـى مـدرب ا ملـنت خـب االي طـالي ل كـرة
ال قــدم مــار تـشـي لــو لـي بـي ال يــوم اال حــد 32
العبا خلوض املباراة الدولية الودية امام
ا مل ــا نـي ــا ا لـي ــوم االرب ع ــاء يف ف ل ــور ن ـس ــا ،يف
ا ط ــار ا ســت ع ــدادات ا ملـنــت خـبـني مل ــو ن ــد ي ــال
2006امل قـ ــرر مـن  9حـ ــز يـ ــران ا لـ ــى  9متـ ــوز
املقبلني يف املانيا.
وي غ ـيــب عــن تـ ـشـكــي ل ـ ــة ال"ازوري" ص ـ ــانع
ال ع ــاب رو م ــا ف ــرا ن ـشـي ــس ك ــو ت ــو تـي ا ل ــذي
خــضع ا لـ ــى عــم لـيـ ــة جـ ــرا حـيـ ــة يف سـ ــاقه
اليسرى عقب االصابة التي تعرض اليها
خـالل م ـب ـ ـ ــاراة ف ـ ـ ــر يـقـه ا م ـ ـ ــام ا م ـب ـ ـ ــو لــي،
و سـيغيب عـن املالعب لف تـرة شهر يـن على
اقل ت قـد يـر ممـا ي هـدد ام كـان يـة مـشــاركته
يف املونديال.

و جـ ــدد لـيـبـي ا لــث ق ـ ــة مب هـ ــا جـم مـ ــو نـ ــا كـ ــو
ال فـ ــر نـ ـسـي كـ ــر يـ ـسـتـيـ ــان فـيـي ـ ــري ،ووجه
ا لـ ـ ــد ع ـ ـ ــوة ل ل ـمـ ـ ــرة االو ل ـ ـ ــى لال عــب و س ــط
ف يــورن تـي نـا مـا نــويل بــاس كـوال ،فـي مـا عـاد
ح ــارس م ــر م ــى ي ــو فـنـت ــوس جـ ــان لـ ــوي جـي
بــو فــون ا لــى ال تــش كـي لــة ب عــد غ يــابه عـن هــا
بسبب االصابة.
يـ ــذ ك ـ ــر ان ال قـ ــر ع ـ ــة اوق عـت ا ي ـطـ ــا لـيـ ــا يف
ا جملـم ــو ع ــة ا خل ــا م ـس ــة ا ل ــى ج ــا نـب غ ــا ن ــا
وا لـوال يـات املت حـدة وت شـيك يـا ،في مـا يلعب
ا لـب لــد ا ملــض يـف يف اجمل مــو عــة االو لــى ا لــى
جانب كوستاريكا وبولندا واالكوادور.
والالعبون هم:
 ل لـم ــر م ــى :م ــار ك ــو ا مـي لـي ــا ( لـي ف ــور ن ــو)وجان لـويجي بـوفون ( يـوفن تـوس) ومورغن
دي سانكتيس (اودينيزي).

 ل لــد فــاع:ا ن ــدريه ب ــارزاغ لـي ( بــا لـيــر مــو)و ف ــا بـي ــو ك ــا ن ــا ف ــارو ( ي ــو فـنـت ــوس) و ف ــا بـي ــو
غــرو ســو و كــر يـسـت يــان زا كــاردو ( بــال يــر مــو)
و مـ ـ ــار كـ ـ ــو مـ ـ ــا ت ـيـ ـ ــرا تـ ـ ــزي (ا ن ـتـ ـ ــر م ــيالن)
واليسا نـدرو نستا ( مـيالن) وماسيمو اودو
(التسيو) ومانويل باسكوال (فيورنتينا).
 لـلـ ـ ـ ـ ــو س ـ ــط :مـ ـ ـ ـ ــاورو كـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــورا نـ ـيـ ـ ـ ـ ــزي( يـوفن تـوس) وسي مـوني بارو نـي (بال يـرمو)
و و سـي مــو نـي ب يــرو ت ــا ودان يـي لـي دي روسي
(روما) وا ميـو ديا نـا (سم بـدوريا) و جـينارو
غاتوزو واندريا بيرلو (ميالن).
 لـلـهـج ـ ـ ــوم :ا لـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ــا ن ـ ـ ــدرو دل بـ ـيـ ـي ـ ـ ــرو( يـوف نـتوس) وا لـبر تـو جيالردي نـو (ميالن)
وكري سـتيان فـييري ( مـونا كـو) وفين تـشنزو
ي ـ ــا ك ـي ـن ـت ـ ــا (اود ي ـن ـي ـ ــزي) و ل ـ ــو ك ـ ــا ط ـ ــو نــي
(فيورنتينا).

النتيجة الهدافون
 0-1صباح حامت
حسني سعيد مهاجم
1-0
حسني سعيد مهاجم
1-0

0-1
2-1
4-1
3-0
كأس امم اسيا -نتائج اجلولة االولى
اجملموعة االولى
اليابان الهند 0-6
اليمن السعودية 4-0
اجملموعة الثانية
ايران -تايوان 0-4
سوريا -كوريا اجلنوبية 2-1
اجملموعة الثالثة
االردن باكستان 0-3
االمارات عمان 0-1
اجملموعة الرابعة
البحرين -استراليا 3-1
لبنان -الكويت 1-1
اجملموعة اخلامسة
الصني -فلسطني 0-2
سنغافورة -العراق 2-0
اجملموعة السادسة
اوزبكستان -بنغالديش 0-5
هونغ كونغ -قطر 3-0
لقاءات اجلولة الثانية هذا اليوم2006 :
اجملموعة االولى
الهند واليمن
السعودية واليابان
اجملموعة الثانية
كوريا اجلنوبية وايران
تايوان وسوريا
اجملموعة الثالثة
عمان واالردن
باكستان واالمارات
اجملموعة الرابعة
استراليا والكويت
البحرين ولبنان
اجملموعة اخلامسة
العراق والصني
فلسطني وسنغافورة
اجملموعة السادسة
بنغالديش وهونغ كونغ
قطر وازبكستان

رونالدينيومل يشارك يف املباراة
الودية للربازيل ضد روسيا

يف مــــــونــــــديــــــال 2006

مـ ـ ــوسـكـ ـ ــو) وارمـ ـ ــانـ ـ ــدو بـ ـ ــوت ـيــت
(بـ ـنـفـ ـي ـكـ ـ ـ ــا) وهـ ـ ـ ــوغـ ـ ـ ــو فـ ـيـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــا
(اسـت ــاريجـ ــا) وديك ــو (ب ــرشل ــون ــة
االسباني) -.للهجـوم :كريسـتيانو
رون ــال ــدو (م ــان ـش ـسـت ــر ي ــون ــايـت ــد
االنـكلـي ــزي) وهــيل ــدر ب ــوسـتــيغ ــا
(ســانـت اتـي ــان الفــرن ـسـي) وبــدرو
ب ــاولـيـت ــا (ب ــاريــس س ــان ج ــرم ــان
الفــرن ـسـي) ولــويــس فـيغــو (انـتــر
مـ ـيـالن االيـ ـ ـطـ ـ ـ ــال ــي) وري ـكـ ـ ـ ــاردو
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا (بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو).

العـراقي يتحمل املـزيد من الـضربـات املوجعـة يف اثر
كل خسارة يتعرض لها منتخبنا الوطني.
وحتمـل مبــاراة اليــوم بني مـنتـخبـي العــراق والــصني
الـرقم ( )9يف اللقـاءات الدولـية بـرصيـد  3انتـصارات
للعراق مقابل خمسة للصني.
اما صفحـة اللقاءات بـني الفرق الـعراقيـة والصيـنية
فيـرجع الـى شهـر اب عـام  1959حيـنمـا انـطلق ابنـاء
الـرافـديـن للعـب عنـد سـور الـصـني العـظـيم وخـاض
مـنـتخـب اجلـيــش العــراقـي مـبــاريــات ع ــدة يف بكـني،
واول كـرة عـراقيـة يف الـشبـاك الصـينيــة انطلـقت من
قدم الالعب عـادل عبد اهلل القادم من مـدينة الذهب
االسـود  -كركـوك فهل يـجدد مهـاجمـنا الـبارع يـونس
مـحمــود ذكــرى ابـن بلــدته واحــرازه هــدف ـ ًا يف مــرمــى
الصني يـاتي بعد هـدف سلفه الراحل عـادل عبد اهلل
الذي سجله قبل  47عاما!.
واحرز عمـو بابـا  3اهداف يف تلك اجلـولة التـاريخية
ال اول
الى بالد الـصني قبل نـصف قرن تقـريبـ ًا مسج ً
(هـاتــريك) يف الــشبـاك الـصيـنيــة يف مبــاراة اجليـش
العراقي والصني.
يف ع ـ ــام  1974ويف اثـن ـ ــاء دورة الع ـ ــاب االسـي ـ ــوي ـ ــة يف
طهــران الـتقــى الـبلــدان اول م ــرة دولي ـ ًا وفــاز العــراق
علــى الــصني بـنتـيجــة  -1صفــر اح ــرزه صبــاح حــامت
منــذ ذلك احلـني تطــورت الكـرة الـصيـنيــة وانطـلقت
الـى افـاق جـديـدة حتـى اصـبح الالعبـون الـصيـنيـون
ي ـشـكل ــون ق ــوة ض ــارب ــة كـب ــرى يف مج ــال ك ــرة الق ــدم
االسيوية .فلمـن تدق اجراس النصر اليوم للصني ام
للعراق؟
اللقاءات الدولية بني العراق والصني
التاريخ املكان املباراة
 1974طهران دورة االلعاب االسيوية
 1976طهران نهائيات امم اسيا
 1978بانكوك االلعاب االسيوية
 1978بانكوك االلعاب االسيوية
 1993اربد تصفيات كأس العالم
 1993بكني تصفيات كأس العالم
 2001بكني بطولة بكني الدولية
 2004بكني نهائيات امم اسيا

احمد راضي
اكرم عمانوئيل
هشام محمد

ريودي جانيرو/الوكاالت

اكـ ـ ـ ــد االحتـ ـ ـ ــاد الـ ـبـ ـ ـ ــرازيـل ــي ل ـكـ ـ ـ ــرة الـقـ ـ ـ ــدم ان
رونالـدينيو ،صانع العاب برشلونة بطل الدوري
االسباني ومتصدر الترتيب احلالي ،لن يشارك
مع منـتخب البـرازيل يف املبـاراة الدولـية الـودية
ضــد روسـيــا الـي ــوم املقـبل يف م ــوسكــو يف اطــار
استعداداته لنهائيات مونديال  2006يف املانيا.
واشـار االحتاد الـى ان رونالـدينيـو ،افضل العب
يف العالم يف العـامني املاضيني ،تعـرض الصابة
يف ال ـكـ ـ ـ ــاحـل خـالل املـ ـبـ ـ ـ ــاراة ضـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـشـل ـ ـ ـس ــي
االن ـكـلـ ـيـ ـ ـ ــزي يف دوري اب ـ ـطـ ـ ـ ــال اوروبـ ـ ـ ــا ()1-2
االربعـاء املـاضـي ،ولعب الـسبت ضـد سـرقـسطـة
يف الـ ــدوري االسـبـ ــانــي (-2صفـ ــر) لـكـنـه شعـ ــر
بـ ــاالالم شـ ــديـ ــدة سـتـمـنـعه مـن املـ ـشـ ــارك ـ ــة مع
املـنتـخب.وكــان املــدرب كــارل ــوس البــرتــو بــاريــرا
اختـار قـبل اسبــوعني الئحـة بــاسمــاء  22العبـا
تـضـمـنـت اسـم رون ــال ــديـنـي ــو ال ــذي انـضـم ال ــى
مجـمـ ــوعـ ــة مـن امل ـصـ ــابـني اجلـ ــدد مـن بـيــنهـم
احلــارســان ديــدا (مـيالن االيـطــالـي) وجــولـيــو
سـيزار (انتـر ميالن االيطـالي).ولم يعني بـاريرا
بـديال لرونالـدينيو فيـما سيحل روجيـريو (ساو
بـ ــاولـ ــو) مـحل ديـ ــدا ،وغـ ــومـي ــش (ايـنـ ــدهـ ــوفـن
الهولندي) محل جوليو سيزار.
والالعبون هم:
 -لـلمــرم ــى:روجيــريــو (ســاو بــاولــو) وغ ــوميـش

(ايندهوفن الهولندي).
 للـدفاع :مـايكـون (مونـاكو الفـرنسي) وروبـرتوكـارلــوس وسيــسيـنيـو (ريـال مـدريــد االسبــاني)
وغـوستـافو نـيري (كـورينثـيانـز) ولوسـيو (بـايرن
مـي ــونــيخ االمل ــانـي) وج ــوان (ب ــاي ــر لــيف ــرك ــوزن
االملـاني) ولـويـزاو (بنـفيكـا البـرتغـالي) وكـريـس
(ليون الفرنسي).

 للوسط :كاكا (مـيالن) وجونينيو برنامبوكانو(ليـون الفـرنـسي) وزي روبـرتـو (بـايـرن ميـونيخ)
واميــرســون (يــوفـنتــوس االيـطــالـي) وجيـلبــرتــو
سـيـلفـ ــا (ارسـنـ ــال االنـكلـيـ ــزي) وريـكـ ــارديـنـيـ ــو
(سانتوس) وادميلسون (برشلونة االسباني).
 لـلهجــوم :رونــالــدو وروبـيـنـيــو (ريــال مــدريــد)وادريانو (انتر ميالن) وفريد (ليون).

مباراة العراق والصني حرصياً عىل قناة ART
بغداد /املدى

عـلـ ـم ــت (ا مل ـ ـ ــدى) ان مـ ـب ـ ـ ــاراة
ا لـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق وا ل ـ ـ ـ ـصـ ـ ــني ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي
ستجري على ملعب العني يف
اال م ــارات ال ي ــوم س تـن قـل ع بــر

ق نـاة  ARTح صـر ي ـا ً ب صـوت
املعلق الرياضي علي لفتة.
و مـن ا ملــؤمل ان تـبــادر ال قـنــاة
الرياض يـة العراقية للتنسيق
مـع ال ق ـن ـ ــاة ا مل ـ ــذ ك ـ ــورة ل ـنـقل

املباراة الى اجلمهور العراقي
عبر البث االرضي.
وال ن ــدري م ــا م ــوقف اال حت ــاد
العراقي ل كـرة القدم من نقل
ا ملـب ــاراة ح ـص ــر يـ ـا ً عـب ــر قـن ــاة

 ARTيف و قــت تـع ـ ـ ــد ض ـمــن
ح قــوق م نـت خـب نــا بــال تـصــرف
يف نـقـلـه ـ ـ ـ ــا ا ل ـ ـ ـ ــى جـ ـمـه ـ ـ ـ ــوره
بـ ـ ــا ع ـت ـبـ ـ ــار هـ ـ ــا جت ـ ـ ــرى ع لـ ـ ــى
ملعبه.

