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ــر من مــحـــطــة الــكـــهــربــاء فـي ان 
بــالــنــتـيــجــة  لــتـحــســ مـوقــعه في
ـساعـدة في  حسم سبـاق الدوري وا
ـهـمـة الـتـي التـظـهـر سـهـلـة وسـعي ا
مـدرب الــكـهـربــاء عـبـاس عــطـيـة الى
مــــنع الـــــنــــوارس من الــــتـــــحــــلــــيق
وإجــبــارهم عــلى الــتــنـازل مـن كـامل
ـهـمة له شـخـصـيا ولـلـفريق الـنقـاط 
الذي قدم مـباراة جـيدة إمام الـشرطة
قــبل الــتــفــريط بــهــا  لــكـنــهــا في كل
األحـــوال دعــمـت مــشـــاركــة الـــفــريق
ــتــوقع ان يــكــون مــنــافــســا وهـو وا
يخوض ثالث لـقاء صعب بـعد النفط

والشرطة.
jHM «Ë ¡UMO*« 

ركز الثالث يناء بـا ويأمل جمهـور ا
بـست نـقـاط  ان يـسـتـمـر فريـقـهم في
ــهـمـة وحتـقـيق مـواصـلــة الـنـتـائج ا
الـفوز الـثـالث والـبـقاء مـنـافـسـا على
صــدارة اجملــمـوعــة عــنـدمــا يــضـيف
ـوقف الــنـفط بــأربع نــقـاط خــامس ا
وبعـد نتيـجتي الـفوز وظروف الـلقاء
رشح الساخن يـناء ا ما يجعل من ا
للخروج بالفوز وإضافة كامل النقاط
في مــبــاراة تــشــكل حتــدي لــلــمـدرب
الرومـاني والعـبي البـصرة إمـام قوة
النفط التي الزالت تظهر واضحة في

موقع تتواجد به.
jÝu «Ë œËb(«

ويـسـعى احلـدود الى إيـقاف الـوسط
ر في استغالل حالة التداعي التي 
ـيناء لعـبه إمام ا بها اثـر سقـوطه 
الــبـصــري ومـؤكــد تـأثــر بـاخلــسـارة
النها غيرت من حسابات شنيشل في
 تـــقـــد فـــريق مـــنــافـس قــادر عـــلى
ــلــعـبه او مــنــافــسـة اقــرأنه ســواء 
خــارجه عـنــدمـا تــغــلب عـلى األمــانـة
بـهـدف ويـبـدو ان الفـريق يـعـاني من
ضعف الهـجوم مـا يدعم طريـقة لعب
مـظــفـر جـبـار وكــتـيـبـته لــلـعب بـقـوة
ومن خالل مــسـاحــات تـؤمن الــتـقـدم
والتعـامل مع الفـرص و كما سـيعمل
عـــلى حث الـالعــبـــ في  اســتـــفــزاز
الضيوف بـسبب حالتـهم النفسي ما
يـناء والن احلدود رفع بعـد سقـوط ا

ــوقـع الــســابع بــثالث الــزوراء في ا
نـــــقـــــاط  من فـــــوزه  مـن مـــــبـــــاراته
الــوحـيـدة عــلى الــطالب والـكــهـربـاء
ثــاني عــشــر بـنــقــطــة من تــعـادل من
الـشـرطـة وخــسـارة من الـنـفط  وذلك
عــنــد الــســاعــة الــرابــعــة والــنــصف
عـصرا ويـبـدو الـزوراء حذر لـلـغـاية
من مواجهـة شباب الـكهربـاء الواعد
في ظل رغـبة األخـيـر لـلثـار خلـسارة
اضي وسم ا نهائي بطولة ألكاس ا
وألنه جـاء  بـالـنـقـطة مـن تعـادل  مع
الشـرطة مـا يضع  بـاسم قاسم حتت
رور واالسـتمرار ضغط الـنتـيجـة وا
رة في مهـمـة تظـهر مـخـتلـفة  هـذه ا
واقع من حـيث موجـود الالعـبـ وا
وكــان الــزوراء قــد واجه صــعــوبــات
ــســتـوى كــبــيـرة من حــيث األداء وا
قـبل ان يـخــرج بـهـدف قـاتل في اخـر
دقــيــقــة مـن وقت لــقــاء الــطالب قــبل
ــر بـفــتـرة راحــة بــعـدم الــلـعب في
ـاضي ويعـود اليـوم  ويعول الدور ا
على مـجمـوعة  الالعـب التـي لعبت
مـــبــاراة اقـل وتــســـعى الى إنـــعــاش
حظوظ الفريق حتت أنـظار جمهوره

أضاعوا الفرص احلقيقية واخلروج
بنـتيـجة سـلبـية لـيجـد الفريـق نفسه
فـي مـــوقـف صــــعب جــــدا في لــــقـــاء
احلسم مع مـوريتـانيـا قبل ان تـظهر
مــهـــمــة الــيــوم اكــبــر وأصــعب بــكل
الــتــفـاصــيل بــعـد الــنـتــائج اجلــيـدة
الــتـي خــرج فــيــهــا مــنــتــخب مــصــر
ــجــمــوعــته وهــو األخــر ســيـلــعب
بــطـمــوحـات الــفـوز   لـلــحـفــاظ عـلى
أمـاله في الـبــطـولـة بـعـدمـا جنح في
جتاوز مجـموعـته الصعـبة التي
شـهــدت خـروج مـنـتــخب الـبـلـد
نظم للبطولة لكن هذا اليعني ا
ان الطريق ستبقى سـالكة عندما
سيكون إمام  منتخب الشباب القادر
الــذي قـدم مــســتـويــات واضــحـة في
مــبــاريــاته الــثالث ويــبــدو انـه قـادر
عــلى حتــقــيق الــفــوز  النه ســيــكـون
قريـبا من الـوصول لـنهـائي البـطولة
ـتـلك مـجمـوعـة العـب والن جـثيـر 
تـعــرف عـلـيـهـم تـفـصـيــلـيـا من خالل
فـتـرة الـعـمل الـطـويـلـة والتـطـلع الى
لـقب الــبـطـولـة احلـافــز لـلـدخـول في
بطولة شباب أسيا العام احلالي في
وقت يــــبــــحـث جــــثــــيــــر عن اجنــــاز
شخـصي اخـر في عـمله مع مـنـتخـبا
الناشـئ والـشباب واحلـال لالعب
في تــقـد مـســتـويــاتـهم كــمـا يـجب
واحلــصــول عـــلى فــرص االحــتــراف
كـن ان يفـوز  الـشبـاب حـتى ولو و
تـــعــثـــروا في تـــســجـي األهــداف في
الــلـقـاءات الــسـابـقــة الـتي يــكـون قـد
تركهـا خلف ظـهره النه سيـكون إمام
مبـاراة مـختـلـفة وحـافـز كبـير في ان
ـرشـحــ لـلـقب يـعــبـر بـوابــة احـد ا
الــبـطـولــة لـكن ان تــقـدم  اجملــمـوعـة
ــــطــــلــــوب  عــــلى الــــرغم من األداء ا
ــهــمــة واالهم ان يــلــعب صــعــوبــة ا
ـباريات الفريق ويـقدم مـا عليه في ا

الفاصلة واحلاسمة.
¡UÐdNJ «Ë ¡«—Ëe «

وجتــري الــيـــوم ثالث مــبــاريــات في
الــدور الــثـــالث من بــطــولــة الــدوري
ــمــتــاز بــكــرة الــقــدم أهــمــهــا بــ ا

بـطـولـة  الـعـرب  حتت سن 20 سـنة
اجلاريـة حاليـا في السـعودية  وذلك
عــنـد الــسـاعــة الـســادسـة والــنـصف
مــســاءا في مـهــمــة صـعــبــة حتـضى
بـاهـتـمــام الـشـارع الـذي يـعـول عـلى
قــدرات قـــحـــطــان جـــثـــيــر وجـــهــود
الالعبـ في ان يدافـعوا ويـهاجـموا
جـــيــدا طــيـــلــة وقت الــلـــعب والــدفع
بــــاألمــــور بـــاالجتــــاه الــــصــــحــــيح.
ــنــتــخب  إمــام فــرصــة وســيــكــون ا
مثـالية حلـسم االنتـقال لـلدور نصف

النـهـائي ودعم حـظوظه في
الصراع على لقب البطولة
عـنـدمـا يـخـوض  الـلـقـاء
األهم بجـمـيع عنـاصره
الـــــــــتـي قـــــــــدمت

مــردودا واضــحــا
ــــــبــــــاريـــــات في جــــــمــــــيع ا
وينـقصـها زيادة
غـلـة الــتـهـديف
بــســـبب عــدم
الـــــتــــركــــيــــز
والــــدقـــــة في
الــتــعــامل مع
ـنـتخب الـفـرص وأهمـيـة ان يـدخل ا
مـتــمـاسـكــا مـتـفــائال  وان يـكـون في
وضع جيد وقد يكون الالعب إمام
فــرصـة  كــبـيــرة تـمــنـحــهم عـكس
مـهارتـهم والـبقـاء كـفـريق مرشح
لــلـعــودة بــلـقب الــبــطـولــة وبـلغ
ـــذكـــور الــــشـــبـــاب الـى الـــدور ا
كـثـاني اجملـمـوعـة االولى  بـاربع
نـقاط من الـفـوز عـلى موريـتـانـيا
بـهــدفـ والــتـعـادل مـع الـكـويت
بــــدون اهـــداف واخلــــســـارة من
تــونس بــهــدف لــهــدفــ  فــيــمـا
تــصــدرت مــصــر مــجــمــوعــتــهـا
الــثـــالــثــة من خـالل الــفــوز عــلى
مـنتـخب اجلـزائـر بأربـعـة أهداف
لـواحـد والـتــعـادل مع الـسـعـوديـة
بـهـدفــ والـتـغـلب عــلى فـلـسـطـ
بــأربـعــة أهـداف لــهـدفــ ويـظــهـر
ـصــري مـتـوازنـا من حـيث الـفـريق ا
الدفاع والهـجوم عندمـا سجل عشرة
أهداف واستـقبل خمسـة فيمـا يظهر
منـتـخبـنـا بدفـاع منـظم  قـوي عنـدما
تلقى هدف واحد فقط  من نفس عدد
ـــبــــاريـــات وســـجل ثالثـــة أهـــداف ا
احـدها بـالـنيـران الـصـديقـة في لـقاء
مـوريـتـانـيـا وتـظـهـر األهـمـيـة في ان
يــدخل الـشــبــاب بـتــشـكــيل مـتــكـامل
وبخـطوط فاعـلة  وان يـكون قـحطان
جــثــيــر قــدعــالـج  أخــطــاء الــهــجـوم
لــلـــتـــعـــامل مع الـــفـــرص  اخلـــطــرة
وتــرجــمـتــهــا  ويـكــون الالعــبــ قـد
تـعــلـمـوا مـن مـبـاريــاتـهم الـثالث
خـصـوص مع الــكـويت وكـيف
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أكد مـديـر شؤون االحتـاد العـراقي لـكرة الـقدم احـمـد عبـاس ان االحتاد طـالب االحتـاد الدولي "فـيـفا" بـنقل مـبـاراته رسمـياً امـام هـونغ كونغ في الـتـصفـيات
قبل حلساب ـباراة على ارض هونغ كونغ في الـ 31من شهر اذار ا قرر ان تقام ا ؤهلة لنـهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. ومن ا زدوجة ا ا
زدوجة. وقـال عباس في مؤتمـر صحفي امس االربعاء إن االحتـاد العراقي لكرة الـقدم خاطب نظيـره الدولي من اجل نقل مباراة اجلولة الثامـنة للتصـفيات ا

نتخب الوطني من ارض هونغ كونغ بسبب مرض كورونا. ا
باراة في ارض أخرى خـاصة وان هونغ كونغ باراة بالـتالي بادرنا نـحن وبلغنـاه رسمياً كي تـكون ا وأوضح أن "الحتاد الدولي حتى الـلحظة لم يـغير مكـان ا
من الدول التي ينتشـر فيها مرض كورونـا بشكل كبير. وتـقول السلطات في هـونغ كونغ إنها سجلت 69 إصابة مؤكدة بالفـيروس في هونغ كونغ إضافةً إلى

موت ضحيت حتى اآلن.
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ـــنــــتــــخب الــــعـــراقي انـــهـى ا
لـلــرمـايـة رحــلـة مـشــاركـته في
الـبـطـولـة الــعـربـيـة اخلـامـسـة
عـشــر لـلــرمـايــة  الـتي اقــيـمت
عــــــــــــلـى مـالعـــــــــب نـــــــــــادى
الـرمـــــــايـة بـالهــــــــرم ونادي
صيد 6 أكـتوبـر في الـعاصـمة
صـرية القـــــــاهرة لـلمدة من ا
2020 شــــــبــــــاط 26 الى 18
اجلـــاري  دون ان  يـــحـــقق اي
وسـام او تــرتـيب مــتـقــدم بـ
شاركة. وقد شارك في الفرق ا
الـبــطـولـة 400 رام ورامـــــيـة
من 13 دولـــــة هـي (الـــــعــــراق
ــغـــرب اجلــزائــر وتــونـس ا
الكـويت لبنان سوريا الـيمن
االمـارات الــكـويت الـبـحـرين
سـلـطـنة عـمـان ومـصـر) ومثل
الــعـراق بالعــبـ اثــنـ رامي
حامد بـلعبـة (سكيت) ومـنتظر
صبـاح بلـعبـة (تراب)  وتراس
وفـده مصـطفى حـشمت عـضو
ــــركـــزي االحتــــاد الـــعــــراقي ا
لـلرمـاية رئـيس اللـجنـة الفـنية
(تــراب وســـكــيت) وعـــضــويــة
ــشـاركـة ــدرب لـيـث مـراد و ا
احلـــــكم طالل مـــــدحت (حـــــكم
دولـي - رصـــــــاص) واحلـــــــكم
ســنــان جــمـــيل (حــكم دولي -

خرطوش) .
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شارك جنوم العراق في بطولة
الــتـارجـت سـبــرنت يـومى 22
في مـالعب نــادي الــصــيـد 23
بـــــالـــــســــادس مـن اكــــتـــــوبــــر

واسـتـطاعـا من تـسـجـيل ارقام
شــــخـــصـــيــــة في الـــبــــطـــولـــة
واكــتــســـاب اخلــبــرة في هــذه
ـشـاركـة الضافـتـها لـسـجـلهم ا
ومــشــاركــاتــهم الــســابــقــة في
االمارات والـكويت ولم يـحقـقا
اي مــوقع مــتـقــدم بــالـبــطــولـة
لـكـونـهـا تـضم ابـطـال افـريـقـيا
واســـيــا من الـــدول الــعـــربــيــة
ـشــاركـة والـتـي تـسـيــد عـلى ا

مجرياتها ابطال مصر.
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واكــد الـلـواء مـحــمـد الـشـاذلي
عــضــو مــجــلس ادارة االحتـاد

ـصـري للـرمـايـة نـائب رئيس ا
الـلـجنـة الـعـلـيـا لـلـبـطـولـة بان
ــشـــاركــة الـــعــراقـــيـــة كــانت ا
مــتــمـــيــزة واســتـــفــاد ابــطــال
الـعراق من اكـتـساب اخلـبرات
ـهارات ح الوقوف وتنمية ا
ــيـــادين الــتي في مــثـل هــذه ا
يتـواجد فيـها جنـوم من معظم
ـشـاركـة  في الـبـطـولة الـدول ا
الـــســاعــ جــمـــيــعــا  خلــطف
االلــقــاب واالعــجــاب في االداء
والـنـتــيـجـة وتـمـنــمى لـلـفـريق
الــــــعـــــراقـي الـــــتــــــوفـــــيـق في
ـقبـلة وخـاصة اذا البـطوالت ا

حــــــــظـــــي بــــــــدعــــم مـــــــــادي
ومــعـــنــوي .من جـــانــبه اشــار
رئيس الوفد العراقي مصطفى
ــــشــــاركـــة حــــشــــمـت الى ان ا
العراقية مهمة للغاية  لتواجد
الـعراق في احملـافل الـرياضـية
الـعـربــيـة والـقـاريــة والـدولـيـة
التـاحــة الــفـرصــة امــام جنـوم
الـعــراق لـلــمـشــاركـة واالطالع
عـلى اخـر الـتـعـديـالت بـقـانون
اللعبة واسـلوب ادارة وتنظيم
ـسـابـقـات الـدولـيـة  ومـعـرفة ا
مــــســـتــــويــــات جنــــوم الـــدول
الــعـــربــيـــة الجل الـــتــخـــطــيط

باراته امام العراقي. واضاف ربيع وجدي 
ان الـبـطـولة افـرزت فـرق قويـة وتـعـد أفضل
ــصـري وانـنــا نـبـحث عن إعـداد لـلــفـريق ا
ــبـــاريــات الـــقــويـــة من أجل الــتـــجـــارب وا
الــتـعــرف عـلـى نـقــاط الـقــوة والــضـعف في
صـــفـــوف فـــريـــقـــنـــا اســـتـــعـــداداً خلـــوض
ـؤهـلة لـبـطولـة كـاس أفريـقـيا التـصـفيـات ا
للـشباب التى تـستضـيفها مـوريتانـيا العام
ستويات والنتائج قبل. وأشاد ياس بـا ا
مـيـزة الـتي قـدمـهـا الـفـريق أمـام اجلـزائر ا
والسـعودية وفـلسطـ وانه يستـعد بشكل
ـواجهـة العـراق في لقـاء مصـيري في جـيد 
ظل الـتـشــابه في األمـور الـبـدنــيـة والـفـنـيـة

ونامل ان يكون الفوز حليفنا فيها.
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الـتي لم تـنـته لـكي تـبـدأ من األزمـة 

جديد.
من جــانب اخــر أكــد مــدرب حــراس
مــرمى فـريق الــشـرطــة لـكــرة الـقـدم
عماد هاشـم أن السبب وراء تراجع
ـــــرمى في مــــســــتـــــوى حــــراســــة ا
ـمـتـاز هـو ـنــتـخـبـات والــدوري ا ا

مدربو حراس الفئات العمرية .
ـرمى تـعد وقال هـاشم إن حـراسة ا
ها منذ مشكلة أزلية توضحت معا
الــســنـوات الــثــمــاني الـتـي مـضت
مـبيـنـاً أنه بـعد فـقـــــــــدان احلارس
ـنتخبـات الوطنية نور صبري من ا
وجــــدت حــــالــــة مـن الــــتــــأرجح في
ــــرمى مــــســــــــتــــويــــات حــــراس ا
ـــدربي الـــفــئــات والـــســبـب يــعــود 

العمرية.

في مــحـاضـرة اعالمــيـة سـابــقـة كـلــفت بـهــا من قـبل احـدى
ــؤسـسـات الـريـاضــيـة حتـدثت بــشـأن عـمـلـيــة الـتـخـصص ا
ـكـانه ــؤسـســة عـارفــا  وضــرورة ان يـكـون كـل من أبـنـاء ا
وإمكـانـاته وان يجـيـد ضمن دائـرته واختـصـاصه (رحم الله
امـريء عـرف قدر نـفـسه ). قـبل مـئـات السـنـ قـالـها نـبـيـنا
االكرم محـمد (ص) ليس كـجزء متـخصص في عمـلية تـربية
الفرد وتعلـيمه ... فحسب بل انها عـملية بنـاء متكامل للذات
ؤسسـة وتمـتد الى ابعـد االفاق وتتـغلـغل بكل اجلزيـئيات وا
وجبة للنجاح العام حتى تدرج حتت عنوان بناء اجملتمع. ا
قـبل سـنـوات كـان احـد جنـوم الـلـعـبـة قـد اعـتـزل وهـجشـرته
ـؤســسـات فـلم يـتــمـكن من الـعــمل بـجـوار مـحــبـوبـته الـتي ا
عشـقهـا وامتـهنـها منـذ الصـغر وقـد سألـني مسـتنـصحا :-
(ما الـعمل ) ? . فـقلت له وشـجعـته على احلـضور اإلعالمي
واســتـخــدام مـواقع الــتــواصل بـشــكل إيـجــابي يــعـطي رايه
ـا تـعـلـمه مـن جتارب وانـطـبـاعـاته وحتـلـيـله الـفـني الـبـحت 
عـاشــاهـا من الـصــبى حـتى االعــتـزال فـهي واســعـة تـشـمل
كن اسـتخـدام خزيـنهـا بشـكل امثل حقـول معـرفيـة كرويـة 
بـصــورة تـشـجع االخـرين لـإلفـادة مـنه. فـمن يــقـضي عـمـره
العب الدولـية واحمللـية لم تكن حـصيلـته سهلـة وال متاحة با
طـلـوبة في مـجال لـلجـميـع وهي تدخل ضـمن سـير الـعـمل ا

التخصص .
جنـــحت اخلـــطــة وقـــد اجــاد الـــتـــحــدث في وســـائل االعالم
ـسـموح وايـصـال صوتـه بعـد تـلـعـثم وتـلكـا وحـتى جتـاوز ا
كن يـساعده في لكـنه في احملصلـة النـهائيـة تعلم فـن اخر 
الـتـعـاطي مع قـادم افـضل حلـيـاته في الـتـدريب او غـيره من
كن ان يلجهـا من باب هو أولى فيه. وقد  تعينه مجاالت 
مدربـا ألحدى الـفرق كـحق طبـيعي مـنسـجم مع واقع احلال
والقدرات فضال عن كونها جزء من الوفاء ألصحاب العطاء
واجلـمـاهــيـريـة خالل ســنـوات خـلت  –في األقل من نـاحـيـة
اجلـنـبـة االجتـمـاعـيـة -.. وقـد شـاهدتـه مرة أخـرى بـالـتـلـفاز
ارس ذات الدور ويوجه النقد ويتحدث عن أمور شتى هنا
وهناك. فاتـصلت به محذرا إيـاه : (انت اليوم مدرب  –تعلم
الـتـخـصص وركـز في مـجـالك االحـتـرافي وال تـدخل نـفـسك
في مــشـاكل انت في غـنـى عـنـهـا فــالـعـمل واالســتـمـرار فـيه
يـتــطــلب الــكــثـيــر من احلس والــذوق والــقــدرة الـتــواصــلــيـة
ـؤسسـة بل واحلـياة الـعـامة. واإلعالمـية مع بـقـية مـفـاصل ا
فــمـمــارس الـعـمل الــكـروي خــاصـة والــريـاضي عــامـة لـيس
ارس طـقـوسه بانـزواء بعـيدا شخص مـعـتزل في صـومعـة 
عن اجملتـمع بل العـكس صـحيح انه مـيدان مـتشـابك شائك
ال يحل بالـفردية واس الـعمل اجلمـاعي جوهر الـنجاح فيه 
فال وجود لفوز دون تـفاهم وتعاون تـام ب مفاصل وأدوات
ـطــلــوب وذاك ال يــتم اال عــبـر الــفــريق كــله حــتى يــتــحـقـق ا
ـنـظـومـة هـنـا يـكـمن ضـرورة تـعـلم ـفــاصل ا انـسـجـام تـام 
تأثرة ؤثرة وا االختصاص والعـمل في حدوده االحترافيـة ا
حظور دس االنف الذي إيجابا باحمليط  شريطة ان ال تقع 
ـؤسـسـة والـذات نـفـسـهـا مـهمـا حـمـلت من يـهـدم الـفـريق وا
ــكن ان يـســعف بال اخالق انــضــبـاطــيـة تــاريخ مــجـيــد ال 

صارمة معززة بقدرة التواصل اإليجابي مع احمليط.
اثـنــاء احملـنـة الــتي ضـربت بـرشــلـونـة مـؤخــرا في مـا سـمي
بأزمة الرئـيس جوسيب ماريـا بارتوميـو مع مواقع التواصل
ـتـخـصــصـة فـيه سـأل الـنـجم بـيـكـيه عن رايه والـشـركـات ا
بــذلك فــقــال : ( لـن أحتــدث عن هــذا األمــر .. االنــتــخــابـات
تــقـتــرب وهـذا أمــر سـيــقـرره األعــضـاء) .. هـنــا يـكــمن سـر
وفـحــوى تـلك الـوصــيـة واحلــديث الـرسـالي
الـــذي يــنـــبــغي ان نـــتــعـــلم مــنـه وجنــيــد
الـتـعــاطي مع مـفــرداته ال عـلى اطـراف
الـلـسـان بل في كل جـزيـئـيـات حـيـاتـنـا

اليومية.
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تتواصل في
بغداد

واحملافظات
مباريات

دوري الكرة
متاز ا

بطموحات
الفوز
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ـدينة يـشهـد ملـعب االميـر محـمد بن فـهد 
الـدمـام  الـسـعـوديـة نـهـائي مـبـكـر لـبـطـولـة
كـاس العـرب لـلشـباب حتت 20 عامـاً حيث
صري يلـتقي مـنتخـبنا الـشبابي بـنظيـره ا
بـالــسـاعـة (6,30) مــسـاء الـيــوم اخلـمـيس
بـربع نــهـائي الـبــطـولـة الـــــــــتي تـتـواصل

قبل. لغاية 5 اذار ا
واصلة نتائجه ويسعى منتخبنا الشبابي 
ـبـاريات تـصـاعـد في ا االيـجـابـيـة واداءه ا
االخيـرة بالبـطولة الـعربية والـسعي حلسم
قبلة والوصول الى نصف نهائي باراة ا ا
كاس العرب للشـباب بالرغم من ان منافسه
ـلك العــبــ  اعـدادهم ـصــري قــوي و ا
لكون بشكل متميز للبطوالت اخلارجية و
اجــســام كــبــيــرة تــدل عـلـى انـهـم اكـبــر من
ة اعمارهم احلقيقية  لكن االصرار والعز
واالمل سالم العـبيـنا في لـقاء اخلـميس من
اجل رفع اسم الــعــراق عــالــيــاً في احملــافل

الرياضية العربية .
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واكـد مدرب مـنتـخـبنـا الشـبابي لـكرة الـقدم
قحـطان جـثير ان الـفريق في ا اجلـاهزية
ــبـــاراة احلــاســمــة مع الــفــنـــيــة خلــوض ا

صري. نتخب ا ا
واضــاف جــثــيــر ان الــوحــدة الــتــدريــبــيــة
االخــيـرة الـتي جـرت عــلى مالعب الـتـدريب
ساء امس االربـعاء شهدت تطبيق باخلبر 
مـفـردات خـطــة الـلـعب الـتـي سـيـواجه بـهـا
ـصـري والـتـاكـيـد عن اجلـوانب ـنـتـخب ا ا
االنضباطية والـتكتيكية خالل الـ90 دقيقة
ـبـاراة وهي الـكـفـيـلـة بـالـتـواجد من زمن ا
بــــنــــصـف الــــنــــهـــــائي اذا جنح الـــــفــــريق
باجتيازها ومواصـلة مشواره بالبطولة ان

شاء الله .واشـاد جثيـر بتصـرفات الالعب
ــثــالى وســلــوكـــهم األخالقى والـــريــاضى ا
خالل البطولة ألنهم وضعوا نصب أعينهم
أنــهم يـــلــعـــبــون بـــاسم الـــعــراق والبــد أن
سـتوى األخالقى والفنى العالي يظهروا با
والذى يـتناسـب مع قيمـة هذا البـلد الكـبير
ـــواثـــيق وانـــهـم جنـــحـــوا فـي تـــطـــبـــيـق ا
االخالقية التي يؤكد علـيها الفيفا واالحتاد
االسـيوي والـعـربي من خالل االلـتزام داخل
ـلـعب واحـترام الـقـانـون واحلـكام وخـارج ا

نافسة له. والفرق ا
nK²  qJAÐ bF² ½ ∫dB  »—b

واكـد مـدرب مـنـتـخـب مـصـر لـلـشـبـاب ربـيع
يـاسـ ان الـفريـق يسـتـعـد بشـكل مـخـتلف

ÿuEŠ∫ يسعى منتخب الشباب الى اجتياز عقبة الفراعنة في بطولة العرب

مـن رهـــان  مـــبـــاريـــات األرض بـــعــد
احلــصــول عــلى أول ثالث نــقــاط من
الــفـوز عــلى اجلـنــوب بـفــضل هـدفي
حـسـام جــاد الـله والـعــويل عـلـيه في
لقاء الـيوم خلـدمة الفـريق وتطـلعاته

. نافسة على لقب  الهداف في ا
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ويريد اجلوية ان يـفرض نفسه بقوة
واالستـمرار بالـصدارة والـبقاء فـيها
عــنـدمــا يــضـيـف الـطالب فـي ديـربي
ــلــعب الــعــاصــمـــة الــذي ســيــقـــام 
الــشـــعب عـــنـــد الــســـاعـــة الــرابـــعــة
والنـصف عـصرا بـرصيـد سـتة نـقاط
ـر في حـالـة مـعـنـويـة عـالـيـة بـعد و
فوزين متـتال وخـمسة  أهداف  في
خوض الـتـحدي الـثـالث امام الـغر
اللـقاء  الـذي يـستـهوي عـشاق الـكرة
ولـيس جـمـهــورهـمـا عـنـدمـا يـدخالن
ـلــعب بـظـروف مــخـتـلــفـة من حـيث ا
واقع وواقع النـتائج التي تسلـسل ا
يــسـعى اوديــشــو الـدفع بــهــا لإلمـام
فــيـــمــا يــشــعــر الــطالب وأنــصــارهم
ــوقـع الــذي عــلــيه بــعــدمــا ــرارة ا
فـرطـوا بـخـمس نـقـاط  قـبل ان يـاتوا
ـواجـه غـايـة بــالـصــعـوبـة لــلـمـلــعب 
الـتـي تـتـطــلب من احـمـد خــضـيـر ان
يــقـدم صــفــوف الـطــــالب مــتــكـامــلـة
والــدفع بــهــا نــحــو حتــــقــيق الــفـوز
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ويسعى  مـتذيل التـرتيب الصـناعات
ــواقع بــعــدمــا اخلــروج من أســـوء ا
ـــتي الــنــجف واجلــويــة جتــرع هــز
واهـتــزاز شـبــاكه ست مـرات عــنـدمـا
ـركـز الـرابع عـشـر يـضـيف صـاحب ا

نفط ميسان.
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ويـحل  الـوصـيف اربـيل بـست نـقاط
ضــيـفــا  ثـقــيال عــلى اجلـنــوب بـدون
رصيد  وسط تطلعات العودة بالفوز
الـثـاني ذهـابـا والـثـالث في الـبـطـولة
في ظل مجمـوعة العبـ زادت ثقتهم
بعد اخلـروج من ملـعب ميسـان بفوز
ثــمـ  شــكل دافــعــا لـهـم في خـوض

لقاء اجلنوب بأعلى درجات احلذر.

مدرب
منتخب
الشباب
قحطان
جثير
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يــدخل مـــنـــتــخب الـــشـــبــاب الـــيــوم
اخلـــمــيس بــغــرض حتـــقــيق الــفــوز

ــواصـــلــة مــشــواره
عبـر خوض
 لقـاء ربع
النـهائي
 مــــــــــــــع
نــظــيــره
ـنـتـخب ا
ــــصـــري ا
ضــــــــــــــمـن

لــتـطــويـر مـســتـويــاتـهـم نـحـو
حتقيق االجنازات.
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نتخب وقال ليث مراد مدرب ا
ـشـاركة الـعـراقي للـرمـاية ان ا
الــعـراقــيـة كــانت مــفـيــدة جـدا
جلميع اعـضاء الوفـد وخاصة
ــعـــرفــة احلـــكــام والـالعــبـــ 
الــــتــــطــــور احلــــاصل في اداء
ومــسـتــوى الالعـبــ االخـرين
من الــدول الــعــربــيــة في هــذه
الــبـــطــولــة وكــذلك لــتــحــســ
ارقـامــهم الــتي سـجــلــوهـا في
الـــبـــطـــوالت او الـــتـــدريـــبــات
الـســابـقــة والـتـفــكـيــر بـدخـول
منـافسات بـطوالت مقـبلة وهم
ــــــتــــــلــــــكــــــون  الــــــقــــــدرات
واالمكانيات الذهنية والبدنية
ــهــاريــة بـشــكل والــفــنــيــة  وا
افــــضـل .واضــــاف ان الــــوفـــد
الـعـراقي لــلـعـبــة قـد تـاخـر في
ـصـرية الـوصـول لـلـعـاصـمـة ا
االقاهرة  يـوم واحد عن موعد
افـتـتـاح الـبـطـولـة بـسـبـب عدم
وجـــود حـــجـــز طــيـــران  كـــمــا
حتـمل اعـضـاء الـوفـد تـكـاليف
الـــســفـــر واالقــامــة والـــطــعــام
واالنـــتـــقــــاالت وكـــذلك حتـــمل
ـلــعب الــوفــد قــيــمــة ايــجــار ا
وايـــــجـــــار الــــبـــــنــــادق الـــــتي
اسـتـخـدمـها الالعـبـ  وقـيـمة
شـــــراء عــــــلب االطـالقـــــات من
ــــصـــري لــــلـــعــــبـــة االحتـــاد ا
بـاالضافـة الى قـيمـة االشـتراك

بالبطولة.

خرجت الرماية العراقية من سباق العرب بال نتائج

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـالي لـنـادي الزوراء أوضح األم ا
الرياضي شاكر اجلبوري أن األزمة
الـية لـنادي الـزوراء مسـتمرة وال ا
ـــكن حــلـــهــا في الـــوقت احلــالي.
ــالــيـة وقــال اجلــبـوري إن األزمــة ا
ـكن حـلـهـا إال بـتـطـبيق لـلـنادي ال 
الـــقــانـــون اجلــديـــد كــونه يـــعــطي
احلـــريــة لألنـــديــة في االســتـــثــمــار
ـكن والـتـأجـيـر واسـتـغالل كل مـا 
أن يدر مبالغ ماليـة لتمويل األندية
وتسـهل عمـليـة االنفـاق على جـميع
األنــشـطـة الــريـاضــيـة ومـنــهـا كـرة
ـالـيـة ـشـاكل ا الـقـدم مـضـيـفـا أن ا
لـــلــنـــادي تــتــجـــدد كل عــام بـــشــكل
مـسـتـمــر من دون إيـجـاد أي حـلـول
مـن شــأنـــهـــا أن تــضـع حــدّاً لـــهــذه
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