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تــعـتـمـد االحـتــراف ومـتـوقع ان تـكـون
مـباراة قـويـة يعـلم بهـا جـثيـرومهم ان
يـكون قـد تعـرف عـلى  مسـتوى وواقع
الــــفــــريق االخــــر لــــكي تــــأتـي األمـــور
باالجتـاه الـصحـيح والن عبـور تونس
يـعــني حتــقــيق  خــطـوة  جــيــدة عـلى
ــنـــافــســـة عــلى طـــريق االســـتــمـــرار ا
ــهم  وهي صــدارة اجملــمــوعــة وهــو ا
الرغبة التي يبـحث عنها  جثير  الذي
يــدرك صــعـــوبــة األمـــور  وفي يــحــدد
مــعــالم الــلــعب عــبــر الــطــريــقــة الــتي
ســيـحـددهـا لـتــامـ فـرصـة الـفـوز الن
قابل سـيكـون صعبـا ويلعب الفـريق ا
بـنـفس طـمـوحـات شـبـاب جـثـيـر الـتي
عـليـهـا ان تعـبـر عن نفـسهـا بـعد فـترة
عـمـل طـويــلــة وان تـظــهــر في مــبـاراة
تـشـكل الـتـحدي وان يـصـلـوا بـالـفريق
الـى الـفــوز  األول  الــذي تـعــول عــلـيه
الفرق  الذي يشكل لـها نقطة االنطالق

نافسات. في دخول ا
ــبـاراة الــثــانـيــة بـغــيـر كــمـا تــظــهـر ا
السهـلة عند مـواجهة منـتخب الكويت
ـــلــعب بـــعــد ثـالثــة ايـــام  في نـــفس ا
ــديـــنــة اخلــبــر الـــســعــوديــة  وكــان
الفريـقان قد التـقيا في تصـفيات أسيا
بـعـمـان انـتـهى بـتـعـادلـهـمـا بـهـدف ما
يظـهر تـقاربـهمـا الن الكويـت  قد يأتي
مـن مــبـــاراة ســهـــلـــة عــنـــدمـــا يــواجه
مــــوريــــتــــانــــيــــا في االفــــتــــتــــاح وكل
ـصــلــحــته في الــتــرشــيــحـات تــصـب 
حتقـيق النـتيـجة األولى وهـو ما يدعم

تـرشح لنـهائـيات اسـيا الـتي ستـجري
في الربع األخير من الـعام احلالي اثر
تــــصـــدره جملــــمـــوعــــته الـــتـي ضـــمت
مـنتـخـبات الـكـويت وعمـان وفـلسـط
بـعدمـا   نـقل التـصفـيـات من كربالء
بــســبب تـــصــاعــد االحــتــجــاجــات في
الــعــراق عــنــدمــا تــعــادل مع الــكــويت
بـــهـــدف ومع عـــمـــان بـــثالثـــة أهــداف
وتغلب عـلى باكستـان  بثالثية نـظيفة

ليصعد اول على مجموعته.
w³¹—bð dJ F

ـنـتــخب مـعــسـكــرا في مـكـان ودخـل  ا
الـتـصـفـيـات يـخـوض خالله مـبـارات
جتــريــبــيــتـــ لــلــتــحــضـــيــر الــكــامل
والـدخــول في تــصـفــيـات مــجـمــوعـته
الصـعبـة التي تـضم منـتخـبات تونس
والكويت وموريتانيا وأهمية اخلروج
ـنـافـسات مـنـهـا ومـواصـلـة الـبـقـاء بـا
البـعـد مـحـطة فـي ظل جتـانس الـفريق
وفترة العمل الـتي مر بها حتت انظار
ـــدرب الـــبـــاحث عن حتـــقـــيق نـــفس ا
مــنـجــز شــخــصي ولـلــكــرة الـعــراقــيـة
واالهم االســتـفـادة من الـبــطـولـة الـتي
تــضـم مـنــتــخــبــات تــتــمــتع بــســمــعـة
واضـحـة ومـهم جـدا ان يـلـعب مـبـاراة
االفتتاح بقوة وتـركيز وان يقدم نفسه
كــفــريق قـوي مـن الـبــدايـة ومــؤثـر في
تـصـفـيـات اجملـمـوعـة عـنـدمـا يـسـتـهل
مبـاريـاته في مواجـهة مـنتـخب تونس
في مهـمة غيـر سهلـة امام منتـخب بلد
مـتـطـور كـرويـا من خالل وجـود أنـدية

الــتي سـتـفــتـتح في الـســابع عـشـر من
الــشــهـر احلــالي  لـغــايــة اخلـامس من
اذار القادم  في السعـودية حيث يكون
ـنــتـخب بـقــيـادة قـحــطـان جـثــيـر قـد ا
وصل الى  مدينة الدمام التي ستشهد
إقــامـة تـصـفـيـات اجملـمـوعـة ( الـعـراق
وتونس والكـويت موريتـانيا) وضمت
القائمـة النهائية الـالعب عبد الرزاق
قـــاسم كــعـــده وحـــسن حــســـ عــودة
ومــنـتـظـر عـبــد  االمـيـرهـادي وحـسـ
جاسم محـمد وحتس عـبد زيد وليث
جنم عـــبــود واحــمـــد حــسن مـــكــنــزي
ورضــا فـاضـل عــبــاس وحــســ زيـاد
طــارق وكـرار سـعـد مــحـسن  وحـسـ
عبد الله خـضير وعبد اللـه محمد عبد
اجللـيل وموحد حـسن  حمـادي وأمير
غـا  حــمـيــد وعــلي شـوقـي يـعــقـوب
واحـمـد شاكـر مـرواح ومجـتـبى خـليل
مــحـمـد وكـرار مـحــمـد حـسن وحـسـ
حيـدر عبد اخلـالق ومصطـفى سعدون
عـبــود ومــحــمـد مــنــعم مـوسـى وعـلي
جــاسم لــعــيـبـي ومـنــتــظــر مــصــطـفى

محمد.
درب قـد قاد منـتخب النـاشئ وكان ا
الـذي أحــرز لـقـب بـطــولـة اســيــا الـتي
جـرت في الـهـنـد   2016وصـعـد اكـثـر
ـنتـخب الـشبـاب الـذي سبق من العب 
وحـصل عـلى لـقـب بـطـولـة غـرب أسـيا
التي جرت في فلسط بعد فوزه على
مـنــتـخب األردن بــفـارق ركالت اجلـزاء
الترجيحية بأربعة أهداف لهدف كما

يـــعــنـي الــفـــشل وان تـــخـــضع االمــور
لــضـوابط شـديـدة واألدلــة والـشـواهـد
تــؤكــد ان الــكـــثــيــر من فــرق الــفــئــات
شاركات العمرية كانت خـارج معاير ا

ومرت حتت انظار االحتاد.
d¹U³Ý« W1œU «

وبــــاإلمـــكــــان وضع الــــلـــبــــنـــة األولى
ية (اسبايـر) لأللعاب اخملتلفة لألكاد
 لكـننا نـتحدث عن كـرة القدم اخملـتزلة
لرياضة الـعراقعبـر التعاون مع احتاد
سـؤول بقـطر  الـدولة التي الكـرة وا
قـطـعت مـشـوارا طـويال  بـهـذا االجتاه
وألنـهــا بـدأت بـدايـة صـحـيـحـة جتـني
واهب التي اليوم الثمـار في تخريج ا
دعـمت فـرق أنــديـة ومـنــتـخـبــات قـطـر
والنـــهـــا اعــــتـــمـــدت عــــلى اخلـــبـــرات
األجــنـــبـــيـــة لــكـن من يـــفــكـــر ويـــقــوم
ـيـة عـنــدنـا حـتى لـو بـتـأسـيس أكــاد
طـرح األمــر عــلى ألــفـيــفــا  سـتــجـدون
ـتـلك انـفـانـتـيـنـو احـرص مـنـكم النه 
تـصـورا اسـتـراتـيـجيـا لـتـطـويـر الـكرة
وهي في  مـقــدمـة مــشـاريــعه وقـبــلـهـا
قبلة وان يعول على تشكيلة االحتاد ا
ــثـلـة بــأصـحــاب اخلـبـرة من تـكـون 
ـ يتـمتـعون العبـ ومدربـ واكاد
بـنظـرة عمل  مـستـقبلـية تـنعـكس على

مسار اللعب التي تسير في الوهم.
»dF « W uDÐ

ــــوضـــوع حـــيث ونـــعــــود الى أصل ا
مـشــاركـة مـنــتـخب الـشــبـاب بـبــطـولـة
العـرب بـكرة الـقدم حتت سن  19سنة

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

الفترة احلالـية مهمة جـدا ألنها تشهد
اعـتــمـاد فـرق الــفـئـات الــعـمــريـة عـلى
العب من أعمـار صحيحة يـعول فيها
على جيل من اجل بناء كروي وضمان
مـسـتـقـبل الالعـبـ في اخـذ فـرصـتهم
كمـا يجب بـعد ان كـانت تهـدر وتسرق
ـدرب بـسبب االعـتمـاد على من قبل ا
اعمـار مـزيفـة رغم علـمهم بـذلك وحتى
االحتاد له ضلع فـيها رغم تـكرار األمر
لـلـحــصـول عـلـى بـطـوالت وهــمـيـة في
سابـقة خـطيرة تـركت أثارهـا السلـبية
شـاركات قبل ان تـضر أصحاب على ا
ن صـلحـة احلقـيقـية من الالعـب  ا
يتمتعون بالضـوابط التي افتقد اليها
عـمل االحتـاد الذي تـغـافل وتـعامل من
دون أهــــمــــيـــة مـع هــــذه الـــبــــطـــوالت
ــشــاركــات قــبل ان تــظــهــر رائــحــة وا
ـسـوغ واسـتـمـرت تـزكم الـعــمل غـيـر ا
األنـوف  وأعـقبـتـها اكـثـر من فضـيـحة
كــمــا حــدث  في  مــطــار بــغــداد وعـدم
الـســمـاح لـذهـاب   لـعـدد من الالعـبـ
مع فـــرقـــهم ومـــا تـــرتب عـــلى ذلك من
مـشــاكل بــقـيـت عـالــقـة مـع مـشــاركـات
الـالعـــبـــ أنـــفـــســـهم في ظل غـــيـــاب
الـرقــابــة وجلـنــة االنــضـبــاط لــدورهـا
ـــعــــروف فـي ان تـــكــــون حــــيــــاديـــة ا
وحتـــارب االخـــطــــاء بـــشـــدة ولـــو في
االنتـخابـات على األقل رغم انـها جرت
حتت أنـظــار الـعــالم والـفــيـفــا قـبل ان
تـذهـب وبـإصــرار لــتــشــويه احلــقـائق
وتصدر األكـاذيب فكانوا حـفرة وقعوا
فيـها ومن ثـم مغـادرة جمـهوريـة القدم

غير مؤسفا عليهم.
W¹Ëd   WO1œU √

اخملــتـصـون بــشـؤون الـكــرة والـفـئـات
الـعــمـريــة يـعــرفـون ان عــمـلــيـة إعـداد
وبــــنـــاء فــــرق الـــفــــئـــات الــــعـــمــــريـــة
واالســتـفـادة مـنـهــا طـوال الـوقت غـيـر
سـهـلة التـتـعلق بـدقـة  أعمـار الالعـب
وحـدهـا فــهي  تـتــطـلب تـامــ أشـيـاء
كـثــيــرة واالمــســاك بــزمـام االمــور من
البـداية في تـسمـية   مـدرب تـربوي
تـلـكون خـبرة ـ  مـتمـرسـ واكاد
س وقــادرين عـلى تــأديـة احلــركـات و
الـكـرة ودحـرجـتـهـا ويـعـكـسون الـوجه
همة الن الالعب احلقيقي للمدرب وا
يـنظـرون له ويـطبـقـون ما يـقوم به أي
األهـمـية في األسـاس والـبـدايـة ومهم
ـية مـتكـاملـة لكرة جدا ان تـنشـا أكاد
ن القدم  تدار من أصحاب اخلبرة و
يــتــمــتــعــون بــســمــعــة ونـزاهــة  عــلى
ــســـتــوى الـــريــاضي واالجـــتــمــاعي ا
ــعـــنى ادق قــيــاديــ  تـــتــوفــر بــهم
مــواصــفــات الــعــمل في هــذا اجلــانب
النـهم سـيـتـعـامـلـون مـع  أعـمـار غـضة
العب تــضع إقــدامــهــا الول مــرة في ا
وتنـطلق عـبر من يتـولى مهـمة االعداد
والـــبــنـــاء ( من شب عـــلى شيء شــاب
عـــلــيه) والـــنـــقــطـــة األســاس وهي ان
يـجـري الـتـعـامل مع أعـمـار ونـوعـيـات
الالعــــبــــ بــــعــــيـــــدا عن الــــعالقــــات
ـعـاناة والـضـغوط ومـتـوقع سـتكـون ا
اكـبـر اذا اخـتل الـعـمل وفي أهـمـية ان
ية بعملها الن غير ذلك تستقل األكاد
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ـنـتـخب سـريـتـشـكو ـديـر اإلداري لـلـمـنـتـخب الـوطـني لـكرة الـقـدم بـاسل كـوركـيس ان مـدرب ا قـال ا
ـمتـاز لالطالع علـى مسـتويـات الالعـب خـوض مواجـهات كاتـانـيتش سـيتـابع مـباريـات دوري الكـرة ا

ؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022. التصفيات ا
مـتاز عن قـرب كي يخـتار العـب تـابعـة مبـاريات الـدوري ا واضـاف كوركـيس أن كاتـانيـتش يرغـب 
متاز جدد ويضمهم الى صفوف اسود الرافدين استعداداً للتصفيات.جتدر اإلشارة الى ان الدوري ا
نـتخب العراقي صدارة اجملـموعة الثالـثة برصيد سـينطلق في الـ 16من شهر شبـاط اجلاري.ويحتل ا
ـركز نـتخب الـبـحريـني فيـمـا يحـتل منـتـخب إيران ا 11 نـقطـة وبـفارق نـقطـت عـن أقرب مـنافـسـيه ا
ـباريات الـثالث بـرصيد 6 نقـاط وبات مرشـحاً لـلتـأهل للدور احلـاسم فيـما لـو سجل انتـصارات في ا

قبلة. ا
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ـسابـقات في االحتاد عقـدت جلنة ا
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم امس االثـن
ــثـلي االنـديـة مـؤتـمــراً بـحـضـور 
ـمـتاز الـ15 الجـراء قـرعـة الـدوري ا
سابقات 2020.  واعتمدت جلنة ا
نظام الدور الـعام حيث لم يجرٍ أي
تـغـييـر عـلى نـظام الـبـطولـة بـالرغم
مـن اعـتـراض بــعض األنـديــة عـلـيه
ومطالباتها بـتغييره. وجاءت قرعة
الــدور األول عـلى الــنــحــو الــتـالي:
الـــشــرطـــة انــتـــظــار (اســـتــحـــقــاق
اسـيـوي)  الـنـجف مـع الـصـنـاعات
الـكـهـربـائـيــة والـزوراء مع الـطـلـبـة

ـــــيـــــنـــــاء مع نـــــفـط اجلـــــنــــوب وا
والكـهربـاء مع النـفط وامانـة بغداد
مع نفط الـوسط واربيل مع احلدود
والـقـوة اجلــويـة مع نـفـط مـيـسـان
وسـتــقـام مـبـاريـات الـدور األول في
تــمـام الــسـاعـة الــثـالــثـة مــسـاءً في

العب.  جميع ا
ـــقـــرر ان يـــنـــطـــلق الـــدوري ومـن ا
ـمـتـاز في الـ 16 من شــهـر شـبـاط ا
اجلـــــاري. وبـــــحـــــسب الـــــقـــــرعـــــة
ســـيــخـــوض الــزوراء 4 مـــبــاريــات
ـــيـــنــاء نـــفط خـــارج ارضه امـــام ا
اجلـنـوب اربـيل نـفط مـيـسـان. اما
الـــقــوة اجلــويــة مـــبــاراتــ خــارج

بـغـداد امـام نـفط اجلـنـوب واربـيل
بـينـما سـيـلعب الـشرطـة واحدة مع

نفط الوسط في ملعب كربالء. 
وســيــخــوض كل فــريق 14 مــبـاراة
والــفــريق األكــثـر حــصــداً لـلــنــقـاط
سيـتوج بالـلقب. وفيـما يلي مالعب
ـوسم احلـالي: مـلـعب األنـديـة فـي ا
الـــشـــعب (الـــشــرطـــة - اجلـــويــة -
الزوراء - الـطلـبة)  مـلعب الـتاجي
(احلـــدود - الـــكـــهـــربـــاء)  مــلـــعب
الصناعة (الصناعات الكهربائية) 
ملـعب النفط (الـنفط)  ملـعب امانة
بــغـــداد (امـــانــة بـــغـــداد)  مـــلــعب
) (الـنـجف)  مـلعب الـنـجف (الـقد

كــــربالء الـــدولي (نـــفط
الــــــوسط)  مــــــلـــــعب
فـــرانـــســـو حـــريــري
(اربـــيـل)  مـــلــــعب
يـناء - الفـيحـاء (ا
ن جـنـوب)  مـلـعب
مـيــسـان الـدولي (ن

ميسان).

متاز WŽd∫ جانب من مؤتمر احتاد الكرة بشأن قرعة الدوري ا

سـابقات تغلب رأي ادارات االنـدية على رأي جلـنة ا
ستقيل بخصوص في االحتاد العراقي لكرة القدم ا
آليـة تـنظـيم بطـولة دوري انـدية الـعراق لـفرق الـدرجة
ـمــتـازة اذ الـغت الـلـجـنـة فــكـرة اقـامـة الـبـطـولـة في ا
مـالعب انـديــة اربـيـل ودهـوك وزاخــو والـســلـيــمـانــيـة
بـاقـلـيم كـوردسـتـان الـعـراق بـتـوزيع الـفـرق الـ (15)
على ثالث مجموعاتوحلت محلها فكرة اقامة البطولة
ـرحــلـة واحـدة بـحــيث يـلـعب كل وفق نــظـام الـدوري 
فــريق ســبـع مــبــاريــات في مــلــعـــبه ومــثــلــهــا خــارج
ملعبهويبدو ان هناك شبه اجماع على الفكرة الثانية
التي تـعد انتـصارا لـراي ادارات االندية الـتي تعرف
ـسـابـقـات في مـصـلـحـتــهـا الـفـنـيــة اكـثـر من جلـنــة ا
االحتاد. خـبراء ومـتابعـون للـشأن الـرياضي اشادوا
ـــوقف ادارات االنــــديـــة من الــــيـــة دوري الـــدرجـــة
متازة واشاروا الى فـوائد اقامة البـطولة وفق نظام ا
ـرحـلة واحـدة فـمن الـنـاحـية الـفـنـيـة يـضمن الـدوري 
نظام الدوري حصـول مواجهات مهـمة جدا ب كبار
فــرق االنــديـــة وهــنــا تـــقع هــذه الــفـــرق حتت ضــغط
ــكن لــيس ايــجــابـي من جــهــة تــقــد افــضل اداء 
ــا لــتـحــقــيق مـردود الرضـاء انــصــارهـا وحــســبـوا
ـميـزة وال شك ان الذي يرفع يسـتقيم مع عـناويـنها ا
ـباريات هو الالعب الذي احملور القيمة الـفنية لهذه ا
نافـسة في مـصلحة االهم في البطـولة وتصب هـذه ا
مــنـتـخب الــعـراق الـوطـني الــذي يـتـعـ عــلـيه مالقـاة
منـتخب هونك كـونك في اليـوم االخيـر من شهر اذار
ـؤهلـة الى نهـائيات ـزدوجة ا قـبل في التـصفـيات ا ا
ـوهي مـبـاراة مـهـمـة بـطـولـتـي ا اسـيـا وكـاس الـعـا
جـدااذ ان الــفـوز فــيـهــا يـعــزز من فـرص مــنـتــخـبــنـا
الـوطـني في االنـتـقال الى الـدور احلـاسم لـتـصـفـيات

بطولة كاس العالم 2022.
ـنافـسـات القـوية وهـناك طـرف اخر سـيـستـفـيد من ا
في الدوريوهو اجلمهور الذي كان وال يزال وسيبقى
ـعـنـوي االول لـلـبـطـوالت الـريـاضـيـة ـالـي وا ـمـول ا ا
كـلـهـاوارضـاء اجلـمهـور سـيـرفع الـقـيـمة الـتـسـويـقـية

للبطولة وهي احدى عالمات جناح البطولة. 
ـكـن انـكـار حـقـيـقـة الـضـرر الـكـبـير ـقـابل ال  وفي ا
الذي احلقته الظروف غيـر االعتيادية التي مرت على
مـتاز لن ـدة الزمـنيـة السـابقـةفالـدوري ا البالد في ا
يـعـود الى طـبـيـعـته بـحـكم الـزمن الـذي اقـتـطع اربـعة
اشــهــر من عــمـــره الــتــنــظــيــمـي كــمــا ان الالعب لن
يستـفاد من بطـولة الدوري بـالشكل الـذي كان يطمح
الـيـهاذ ان (14)  مـبـاراة لن تـوصـله الى (الـفـورمة)
الــفـنــيـة. وال جـدال ان ادارات االنــديـة تــضـررت هي
االخــرى من فــتــرة تـوقـف مـبــاريــات بـطــولــة الـدوري
ــمــتــاز من جــهــة عــدم قـدرتــهــا عــلى االيــفــاء بــكل ا
ـالـيــة الـتي بــذمـتـهــا لـصـالـح الالعـبـ ـتـطــلـبــات ا ا
ــدربــيــنــوال يــزال الــنــقــاش قـائــمــاً بــ الـالعــبـ وا
ـــدربــــ من جــــهــــة وادارات االنـــديــــة من جــــهـــة وا
تفق عليه ثانيةحول تسديد نسبة قيمة العقد. ولكن ا
ــرحــلــة هــو ان تــســيــيــر مــبــاريـات دوري في هــذه ا
رحـلـة واحـدةهو ـمـتـازة باسـلـوب الـدوري  الـدرجة ا
القـرار االفـضل ومـشاركـة االنـدية
في اتــخـاذ هــذا الـقــرارهـو من
ــدرب مـــصـــلــحـــة الالعـب وا
والـنــادي وكـرة الــعـراق عـلى

حد سواء.
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نـتـخب الوطـني بكـرة الـقدم مـهنـد علي يـنـتظـر جنم ا
ميمي إصدار الـفيزا لغرض السـفر الى البرتغال

وتمثيل بورتيمونيسي. 
وقــــال مــــصــــدر مـــقــــرب من الـالعب في
تــصــريح صـــحــفي له  ان الــفــيــزا
اخرت الـتحاق مـيمي لـصفوف
الفريق وفور وصولها فانه
سيتوجه الى البرتغال.
وبـ ان مـيـمي كان
ــــفــــتـــرض من ا
تـــواجــده في
تــشــكـيــلـة
الـفريق
امـــــــــام
ســبــور
تــــــــيــــــــنغ
لــشـبــونـة لــكـنه
سـيـغـيب عن الـلـقـاء. وخـاض
مــيــمـي جتــربــة ســيــئــة مع الــدحــيل
القطـري لم تستـمر طويال لـيغادر على

اثرها الى البرتغال.
ـــنــتـــخب مـن جــانـب اخـــر أكــد العـب ا
الــوطــني بــكــرة الــقــدم بـشــار رسن ان
ـالـيـة مع نـادي بـيـرسـبـولس ـشـكـلـة ا ا
االيـــراني مــــســـتــــمـــرة. وقــــال رسن في
تــصــريح صــحــفـي انه لم أعــد أرغب في
اليـة ألنها أصبحت التحـدث عن األمور ا

مشكلة متكررة.
وأضـاف يـبـذل مـسـؤولـو الـنـادي قـصـارى
جـــهـــدهم ويـــتـــابـع مــديـــر الـــفـــريـق هــذا

وضوع باستمرار.  ا
شكلة موجودة ولكن على أرض وب ان“ا
ــشـكــلــة الـفــنــيـة الـواقع أركــز فــقط عــلى ا

واحاول تطوير مستواي اكثر فأكثر.

مهند علي

حــظــوظه في الــلــعب بــأريــحــيــة امـام
مـنـتـخــبـنـا ومـتـوقـع ان تـكـون مـبـاراة
قــويـة اذا مــا فــاز االثــنــ في الــلــقـاء
األول ما يجعل من  لقائهما في أهمية
كـبــيـرة الن الـفــائـز ســيـضـمـن الـتـاهل
لـلــدور الـقــادم  وأسـاســا  تـظــهـر قـوة
ـبـاريـات من الـبـداية وأهـمـيـة جـميع ا
قابلة نتخب مبارياته  فيما يختتم ا
مـــنــتـــخب مــوريـــتــانـــيــا في الـــســابع
والـعـشــرين  من شـبـاط احلـالي  الـتي

هي من حتدد بطل اجملموعة.
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واهمية ان يحقق  جثير وعبر عناصر
ـطــلـوبـة بــجـمـيع الـفــريق  الـنـتــائج ا
مبارياته في بـطولة مهمـة  يعول فيها
عـلى  الالعـبـ الـذين يـلـعـبـون سـوية
من فـتــرة سـويــة ومـثــلـوا الــفـريق في
أكثـر من بطـولة حالـفهم فـيها الـنجاح
رغم ظروف العمل الصعبة التي شكى
ــشـاركـة بـبـطـولـة ـدرب مـنـذ ا مـنـهـا ا
غرب اسيا لكن يـبقى الرهان على أداء
الالعب فـي مشاركـة مؤكد ان الـلجنة
ـشاركة نـظمة سـتؤمن كل  جوانب ا ا
مـن اإللف الى الــيــاء والنـهــا اكــثــر مـا
اهــتـــمت بــهـــذه اجلــوانب  فـي تــوفــر
ـشـاركـة  والن ظـروف الــلـعب لـلـفـرق ا
االحتــاد الــسـعــودي جنح في تــنــظـيم
عـدة بــطـوالت رسـمـيـة ووديـة  أخـرهـا
بـطـولـة السـوبـر االسـبـاني في الـثامن
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ويـقـول  مـدرب النـاصـريـة وتـربـية ذي
قــار الـــســابق كـــاظم صــبـــيح مــهم ان
ـنتخب الـشبابي في الـبطولة يشارك ا
ذكورة ليواصل اإلعداد بشكل أفضل ا
النـه سـيـكـون إمـام بـطــولـة أسـيـا بـعـد
عـدة أشـهـر وكــان جـثـيـر مــصـيـبـا في
ــشــاركــة في الــبــطـولــة الــتي قــبــول ا
تــشـارك فـيـهـا فــرق مـعـروفـة ومـهم ان
ـــنـــتــخب هـــذا الـــعــدد من يـــخــوض ا
ـبــاريـات اذا مــا جتـاوز مــجـمــوعـته ا
التي من شانها ان تدعم مهمة اإلعداد
لــلـبــطـولــة الــقـادمــة وفي ان يــسـتــمـر
الـفـريق بـروحـيـة عــالـيـة كـمـا يـتـطـلب
ـنتـخب دون تـامـ الـدعم  لـيـسـتـمـر ا
تــوقف حـتى مـوعـد تـصـفـيـات بـطـولـة
شبـاب أسيا البـطولة الـتي تتطـلع لها
ـشـاركـة في حتـــــــــقيـق لقب الـفـرق  ا
قــاري  وهــو مــؤهل  بــعــد مــشــاركـات
نــاجـحــة   والن الـفــريق كـان قــد حـقق
نــتـائـج جـيــدة في جــمــيع مــشــاركـاته
هـمة األكـبر بـطولـة أســــــــيا وتبـقى ا
الــتـي حتــتــاج الـى اعــداد كـــبــيــر وان
يــنـظــر  لإلمــام امــام  مــســــــــــــتــقـبل
اكـبـر لالعبـ  والـكـرة العـراقـيـة التي
ـــنـــافـــســات ظـــهـــرت مـــتـــوازنـــة في ا
األسـيــويـة ويـأمل ان تـسـانـد اجلـهـات
ـنـتـخب لـتـسـهـيل  عـمـلـية الرسـمـيـة ا
ـشـاركـة وان يـكـون قـادرا فـيـهـا بـعـد ا
فــتــرة مــنــاســـبــة عــلى تــشـــكــيــله مــر
ـحطـات جتـريبـية  خـرج مـنهـا بثـقة
ــدرب  الــذي يـســيـر وبـقــيــادة نـفس ا
ـــطــلـــوب عـــنـــدمـــا وضع بــالـــشـــكـل ا
الالعبـ بالطـريق الصـحيح من حيث
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يـــــواصل نـــــادي الــــزوراء
اســــتــــعـــــداداته النــــطالق
ــمـتـاز الــدوري الـعـراقي ا
لــكـرة الــقـدم 2020. وقـال
عــضــو الــهــيــئــة اإلداريــة
للنادي عبد الرحمن رشيد
إن الــــــــــزوراء يــــــــــواصـل
تــــدريــــبـــاتـه الـــيــــومــــيـــة
حتــضـيــراً النـطالق دوري
مـتاز في السادس الكرة ا
عـــشــر مـن هــذا الـــشـــهــر.
وأضــــــــــاف ان الــــــــــزوراء
ســيــواجه الـنــفط يــوم غـد
االربعاء في ملعب الزوراء
في الشـاجليـة في السـاعة
الـثــانـيــة ظـهــراً. يـذكـر ان
ـمتـاز سـيـنـطلق الـدوري ا
في الــــســـادس عــــشـــر من

شهر شباط احلالي.

مـن جــــانب اخـــــر تــــلــــقى
مـنتـخب العـراق للـصاالت
ــغـلــقــة لـقــصــار الـقــامـة ا
بــــــكــــــرة الـــــقــــــدم دعـــــوة
لـــلــمــشــاركـــة في بــطــولــة
الـــكـالســـيــــكــــو الـــعــــربي
األفـــــــــــريــــــــــــقـي الـــــــــــتـي
سيحـتضنها مـنتجع شرم
الـــشـــيخ في جـــمـــهـــوريــة

مصر العربية .
وقــــال مـــشــــرف الــــفـــريق
حس جـليل إن البـطولة
ستنـطلق نهـاية شهر آذار
ـشاركة منـتخبات قبل  ا
عـــربـــيــة وأفـــريـــقـــيــة هي
سـيرالـيـون وكيـنـيا وغـانا
ــغــرب واألردن والـبــلـد وا
نظم مصر باإلضافة الى ا
الـعراق مـبيـناً أن اجلـهاز
الفني للمنتخب اختار 18

ـــوهـــبــة العـــبـــاً لـــديـــهم ا
سـتوى اجليـد ليمـثلوا وا
مــــنــــتــــخـب الــــعــــراق في

قبلة. استحقاقاته ا
وأضـاف جــلـيل أن هـنـالك
دعوة للمشاركة في بطولة
كأس القارات الـتي ستقام
ـــغـــرب خالل شـــهـــر في ا
ــقـــبل وكــأس حــزيـــران ا
كــوبــا أمـــريــكــا في بــيــرو
خالل شـهــر تـشـرين األول
ــقــبـل بـاإلضــافــة الى أن ا
شاركة نتخب تنـتظره ا ا
ـــــونـــــديـــــال األهـم وهي ا
ي لــلــصــاالت الــذي الــعــا
ســـيــقـــام في األرجـــنـــتــ
لـــلــمـــدة من األول لــغـــايــة
الــعـاشــر من نـيــسـان عـام
ـــشــاركـــة ثالثــ  2021
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