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 اكد امن عام اللجنة االوملبية الوطنية، حيدر ح�سيين علي: اأن اللجنة 
االوملبييية امّنت مع�سكرات خارجية الأغلييب االحتادات الريا�سية التي 
�ست�سارك بدورة االلعاب اال�سيوية التي تقام يف العا�سمة االندوني�سية 
جاكارتييا منت�سييف �سهر اب املقبييل. وبن علي: ان احتيياد اجلودو بداأ 
التح�سيير يف اذربيجان، فيما �سيبداأ منتخب املالكمة نهاية اال�سبوع 
اجليياري مع�سكييره اي�سييا يف اذربيجييان بغية رفييع قييدرات الالعبن 
الفنييية والبدنييية قبل االنخراط يف مناف�سييات دورة االلعاب اال�سيوية 
يف جاكارتييا. م�سييرا اىل: ان منتخييب كرة اليد يف حييال مل تتم اقامة 
مع�سكييره يف تون�س او البحرين ف�ستتم مفاحتة اجلانب االذري لتاأمن 
مباريييات جتريبييية للدخييول مبع�سكيير يف اذربيجييان اي�سييا. وتابييع: 
ان منتخبييات اجلوجيت�سييو وال�سامبييو والكورا�س توا�سييل اعدادها يف 
العا�سميية اللبنانييية بروت ا�ستعييدادا لدورة االلعيياب اال�سيوية، فيما 
�سيبييداأ منتخييب القو�ييس وال�سهييم حت�سراتييه يف العا�سميية االيرانية 
طهييران. منوهييا اىل: ان منتخييب التجذيييف يوا�سييل التح�سيير لدورة 
االلعيياب اال�سيوييية يف العا�سميية الفرن�سييية باري�ييس، فيمييا �سيدخييل 
منتخييب كييرة ال�سلة 3×3 مع�سكييرا داخليا ا�ستعداد للييدورة اال�سيوية. 
وختييم علي قولييه: ان املنتخب االوملبي بكرة القييدم يوا�سل التح�سر 
يف اقليييم كرد�ستان حتت ا�رشاف املييدرب عبدالغني �سهد، و�سيخو�س 
خالل املع�سكر مباراتن جتريبيتيين مع نظره االيراين بغية الوقوف 
على الت�سكيلة الر�سمية التي �ستمثل العراق بدورة االلعاب اال�سيوية يف 
جاكارتييا. من جانب اخر، ا�ساد امن �رش احتيياد رفع االثقال، الدكتور 
م�سطفى �سالييح، باملع�سكر التدريبي لالعبييي املنتخب الوطني الذي 
اختتييم يف اذربيجان، موؤكدا جناح املع�سكر. وقال �سالح: ان املع�سكر 
كان ناجحييا ميين جميييع اجلوانب، حيييث توفرت كل �سبييل جناحه من 
قاعييات ولقاءات وامييور لوج�ستية كانت كفيلة برفع قييدرات رباعينا 
وو�سولهييم اىل اجلاهزييية التييي نعول عليها يف قهيير احلديد يف �سماء 

جاكارتا، وحتقيق اجناز ي�ساف اإىل �سجل االإجنازات العراقية.

اأبدى الالعب الدويل كيليان مبابي مهاجم منتخب فرن�سا ونادي باري�س 
�سان جرمنا غ�سبه من الثنائي الربازيلي نيمار دا �سيلفا و داين األفي�س 
ب�سبييب معاملتهما ال�سيئة لييه.  واأفادت �سحيفيية "اآل باي�س" االإ�سبانية 

باأن "الالعييب الفرن�سي ال يتقبل مزاح الالعبن الربازيلين، ب�سبب 
تهكماتهمييا �سده ب�سبييب �سكله، وكان الثنائييي ينادي عليه 

با�سييم "دوناتيلييو" اأحد �سخ�سيات الر�سييوم املتحركة يف 
فيلم �سالحييف النينجا". وزعم التقرييير اأي�سًا اأن "نيمار 

واألفي�ييس يوؤكييدان اأن مبابييي لي�س لديه �سييوى ال�رشعة 
فقييط، ويعتمييد عليهييا بعيداً عيين قدرتييه يف ال�سيطرة 

علييى الكييرة". ويحيياول النييادي الفرن�سييي اأن ينقل 
رغبتييه جلميييع الالعبيين مبحاوليية دعييم بع�سهم 
البع�ييس اأمييام االإعييالم وال�سحافيية، لينعك�س ذلك 
علييى م�ستوى الفريييق يف املو�سم املقبييل. واأفادت 
ال�سحيفيية اأن "هناك اأنباء عن قلييق ت�سعر به اأ�رشة 

مبابييي ونقلته هييي االأخييرى اإىل اإدارة باري�س �سان 
جرمان ملحاوليية ت�سحيح العالقات بيين الالعبن". 

 يييرى اإيدييين هييازارد جنييم املنتخييب البلجيكييي، اأن 
الفرن�سييي ال�سيياب كيليييان مبابييي لديييه القييدرة 

علييى التتويييج بجائزة الكرة الذهبييية كاأف�سل 
هييازارد، خييالل  وقييال  العييامل.  العييب يف 
ت�رشيحييات نقلتهييا �سحيفيية "اإك�سربي�س" 
الربيطانييية: "بنيياء علييى مييا يقدمييه، من 

الوا�سييح اأن مبابييي قادر علييى التتويج 
بالكرة الذهبييية". واأ�ساف: "بالن�سبة 

الإمكانياتييه، وقدراتييه، بالن�سبة يل 
نعييم، هييو ي�ستحييق بالفعييل هييذه 

اجلائييزة". وتابييع: "لقييد حتدثت 
معييه علييى الهاتف عييدة مرات، 
وكان ي�ساهييد يل لقطييات حن 
كان طفييال، واالآن اأنييا اأ�ساهييد 
له لقطييات".  واأمت: "اأحرتم ما 

يقدمه مبابي يف هذا ال�سن، 
ويف كييرة القدم احلديثة 

مل نرى مثل هذا".

اأعلنت جلنة امل�سابقات يف االحتاد العراقي لكرة القدم، موعد انطالق الدوري 
العراقييي املمتيياز 2018/ 2019. وقال رئي�س جلنيية امل�سابقات علي جبار 
يف حديييث لي)اجلورنال( اإن "الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم �سينطلق يف 
اخلام�ييس ع�رش من �سهر اأيلول املقبييل". واأو�سح اأن "الدوري �سيقام مب�ساركة 
20 فريقييًا كمييا مت االتفيياق عليه م�سبقييًا"، الفتييًا اإىل اأن "املو�سم الذي يل 
املو�سم املقبل، قد ي�سهد تغيراً يف عدد الفرق امل�ساركة".وكان وزير ال�سباب 
والريا�سيية عبييد احل�سن عبطييان، اعلن ال�سبييت املا�سي، اأن الييوزارة �ستغلق 
املالعييب يف �سهر اآيار الأغرا�س ال�سيانة بييدًء من العام املقبل. وبهذا ال�سدد 
اأو�سييح جبار، اأن جاهزييية امللعب للمباراة من م�سوؤولييية الفرق، لكن اللجنة 

�ستحاول اإنهاء الدوري مبكراً من خالل اإطالقه يف �سهر اأيلول املقبل".
اأجرت جلنة امل�سابقات باحتاد الكرة تعديالت على ثالث مباريات يف اجلولة 

املقبلة للدوري املمتاز.
وقال ع�سو االحتاد نائب رئي�س اللجنة يحيى كرمي يف بيان تلقت )اجلورنال( 
ن�سخيية منه، اإن "اللجنة قررت اإقاميية مباريات ال�رشطة مع اجلوية ، والزوراء 
مييع نفييط ، مي�سييان وامليناء مييع النفط ، يف ال�ساعيية ال�سابعة م�سيياًء بدال من 

موعدها املحدد م�سبقا وهو الرابعة وخم�س واأربعن دقيقة.
واأ�ساف اأن "بقية املباريات �ستجري مبوعدها ال�سابق دون تغير".

وميين املوؤمييل ان يتوج الييزوراء بلقب الدوري املمتاز يييوم اجلمعة املقبل يف 
حييال تعرث القييوة اجلوية امام النفط او يف حال تعييادل الزوراء مع النفط يف 

مباراته يوم ال�سبت املقبل.

كرواتيا تتحدى إنكلترا لصناعة المجد في مونديال روسيا

احمد راضي يرسم خارطة وصول المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2022
تبدأ من المدرب األجنبي

و�سييع النجم الييدويل ال�سابق، احمييد را�سي، 
ا�سرتاتيجية اأمام االحتاد العراقي لكرة القدم 
ميين اجييل و�سييول املنتخييب الوطني 
اإىل نهائيييات كاأ�ييس العامل يف قطر 
2022.  وقييال را�سييي يف بيييان 
تلقت )اجلورنال( ن�سخة منه، "قبل 
ان اأتلقييى ات�سال من رئي�س احتاد 
الكرة عبد اخلالق م�سعود لتوجيه 
الدعييوة يل الأكون �سميين اللجنة 
كانييت  لالحتيياد،  اال�ست�سارييية 
لييدي الرغبة مبفاحتة احتاد كرة 
القييدم لتقييدمي ملييف مونديال 
اأن  2022 يف قطيير". واأو�سح 

"هذا امللف اال�سرتاتيجي الكبر �ساأخت�رشه ب�سطور عري�سة، 
ويبييداأ بتقييدمي ملييف وفييق درا�سيية جييدوى هند�سييية وفنييية 
للحكوميية العراقية اجلديدة وبعييد ت�سكيلها ويكون هذا امللف 
حتييت رعاييية الدولة بييكل موؤ�س�ساتهييا لدعمييه، ويكون هدف 
ا�سرتاتيجييي يتم من خالله دعم الكرة العراقية والو�سول بها 
اإىل نهائيييات كا�ييس العامل ويتييم امل�سادقة علييى هذا امللف 
ميين قبل جمل�ييس الييوزراء وحتديييد ميزانية مالية ملييدة اأربع 
�سنييوات وتهيئة كل االأمييور اللوج�ستية لغر�ييس تطبيقه على 
ار�ييس الواقييع". واأ�ساف اأن "اهييم متطلبات هييذا امللف، هو 
تخ�سي�س ار�س منا�سبة وبناء م�رشوع مركز تدريبي الحتاد 
كرة القدم خا�س بتدريبات املنتخبات الوطنية ي�سم مالعب 
كييرة قدم وفندق منا�سب وقاعة األعاب وم�سبح داخلي ومركز 
طب ريا�سييي وقاعات لتطوير االإدارييين واملدربن". وتابع 
بالقييول، "ثييم التعاقد مع فريييق عمل اأجنبي مميييز للتدريب، 
يراأ�سييه مييدرب املنتخييب الوطنييي لتدريب املنتخييب الوطني 

ومنتخبييات الفئييات العمرييية ويكييون هييذا العقد مدتييه اأربع 
�سنييوات ومن خالل هييذا الفريق التدريبي يتييم و�سع رزنامة 
�سنوية مكثفة لتدريب املنتخبات ومع�سكراتهم وم�ساركاتهم 
الدولييية". وبيين اأن "هناك اأمييور فنية كثييرة يطول �رشحها 
الييدوري وعييدد االأندييية امل�ساركيية  وخا�سييه يف مو�سييوع 
يف الييدوري ومييدة ا�ستمييرار الييدوري وقييرارات حتمي العبي 
املنتخبييات". واختتم را�سي بيانه بالقول، "اأخرا يتم و�سع 
حملة اإعالنييية كبرة لهذا امل�رشوع ليكييون هدف وطني يتم 
من خالله حتفيز اجلهود االإعالمية واجلماهرية وموؤ�س�سات 
الدوليية واعتبييار اجلميع هييو م�سييارك وداعم لهييذا امل�رشوع 
واأمييا بالن�سبيية ملوقفييي ميين االإخييوان يف االحتيياد، اأنا كنت 
دائمييا اأو�سييح اأين انتقد عملهييم وال انتقد �سخو�سهييم واليوم 
ومن خالل هذا امللييف هناك فر�سة كبرة لتعديل م�سار كرة 
القدم وبالتعاون مع االإخوان يف االحتاد واالإعالم واحلكومة 
واجلماهيير، اأما مو�سوع اال�ست�سييارة باعتقادي ال ي�سمن وال 

يغنييي من جييوع دون وجود اأهداف وا�سحيية وحقيقية". وقد 
ك�سييف رئي�ييس احتاد الكييرة عبد اخلالييق م�سعود، عيين اأهداف 

احتاد الكرة خالل ال�سنوات االأربع املقبلة.
وقييال م�سعود يف كلمته بانتخابات احتيياد الكرة، اإن "احتاد 
الكييرة جنييح واأخفق يف عييدة جوانب خييالل ال�سنييوات االأربع 
املا�سييية ومنهييا رفع احلظر عيين املالعب وتاأهييل املنتخب 

االوملبي الوملبياد ريو دي جانريو".
واأ�سيياف، اأن "اخفاق االحتاد يتمثييل يف عدم تاأهل املنتخب 
الوطني ملونديال رو�سيا 2018"، موؤكدا ان "االحتاد �سيعمل 
خييالل ال�سنييوات االربع املقبليية على تاأهل العييراق ملونديال 
قطيير". وقييرر االحتيياد خييالل اجتماعييه االول ت�سكيييل جلنة 
للتعاقييد مع مدرب اأجنبي لقيادة املنتخب الوطني يف بطولة 

كاأ�س اآ�سيا باالإمارات 2019.
وقييرر اأي�سييًا اال�ستعانيية مبدييير فني يقييود املفا�سييل الفنية 

للمنتخبات الوطنية".

اتحاد المالكمة يبحث عن مدرب أوزبكي

 ك�سف وزييير ال�سباب والريا�سة عبييد احل�سن عبطان، عن 
م�سيير امللعييب الييذي اأهدتييه اململكيية العربييية ال�سعودية 

للعراق، حمددا موقعن مر�سحن لبنائه يف بغداد.
وقييال عبطييان يف حديثييه لعدد ميين و�سائل االإعييالم، من 
بينها )اجلورنييال(، "نحن كوزارة حددنا موقعن للملعب، 
االأول ناحييية الوحييدة القريب ميين ب�سماييية والثاين خلف 
علييوة الر�سيييد على طريق احلليية، وانا اميييل للملعب الثاين 
لكيين جمل�ييس الوزراء طلب منييا حتديد مكانيين"، مو�سحا 
اأنييه "توجد جلنيية تن�سيقية مع اجلانب ال�سعييودي الختيار 

موقييع امللعب". و اأ�ساف عبطييان، اأن "الوزارة بعثت قرار 
جمل�س الييوزراء ب�سكل ر�سمي اإىل اجلانييب ال�سعودي، حيث 
طالبناه اي�سييًا باأن يكون له راأي يف اختيار مكان امللعب 
الن الت�ساميييم حتتاج ملعرفيية امل�ساحة وفحو�سات تربة 
واأمور اأخرى"، م�سرا اىل اأنه "يتوجب على ال�رشكة املنفذة 
اأن تكييون مطلعيية على كل هييذه التفا�سيل، وتوؤيييد اإقامته 
يف احييد املواقييع وميين ثييم تقييوم بت�سميم امللعييب بلجنة 
م�سرتكيية". وبيين عبطان، اأنييه "يوجد اكرث ميين 15 ملعبًا 
يف بغييداد، خا�سة مالعب االأندييية التي ال يحتاج تاأهيلها 
اإىل مبالغ طائلة ولي�س من ال�رشورة اأن تكون مالعب ذات 
موا�سفييات دولية، فمن املمكيين اأن تكون مدرجات جميلة 

وذات اأر�سييية واإنارة جيييدة وتكون حمييل التدريب وتليق 
باأي نييادي يف بغداد"، داعيا اىل "�ييرشف ق�سم من مبالغ 
عقود الالعبن، حتى لو كان ل�سنة او �سنتن، على املالعب 

وتاأهيلها".
اآذار   29( الثالثيياء  اأعلنييت،  العراقييية  احلكوميية  وكانييت 
2018(، عن حتديد موقعن لتنفيذ م�رشوع امللعب الذي 

تربعت به ال�سعودية للعراق.
وكان ملييك ال�سعودييية �سلمان بيين عبد العزيييز اعلن، ام�س 
االثنيين، يف ات�سييال هاتفييي مييع رئي�ييس الييوزراء حيييدر 
العبادي عن �رشوره بنجاح املباراة الودية بن املنتخبن 

العراقي وال�سعودي، فيما اهدى ملعبا للعراق.

 اكييد رئي�ييس االحتيياد املركزي للمالكميية، علي 
تكليييف: انه �سيتوجه اىل اوزبك�ستان مبعية اخلبر 
الدكتييور مو�سى جواد، للتعاقد مييع مدربن لال�رشاف 
علييى منتخبي النا�سئن وال�سبيياب، لالرتقاء بواقع اللعبة، 

ونقل اخلربات االوزبكية اىل مالكمينا.
وقييال تكليييف: ان دوليية اوزبك�ستان من 
الييدول املتقدمة يف فنييون املالكمة، 
مييع  التعاقييد  فييان  وبالتييايل 
االوزبكييية  التدريبييية  الكفيياءات 
�سيلقييي بظالله على واقييع اللعبة 
باملواهييب  واالرتقيياء  حمليييا، 

الواعييدة �سعيا لتحقيق االجنازات علييى جميع امل�ستويات، 
وعييودة األييق وبريق العبينييا يف اال�ستحقاقييات اخلارجية 

املقبلة.
علييى �سعيد مت�سييل، ك�سف رئي�ييس االحتاد، عيين م�ساركة 
املدربيين ح�سيين حلو وطييارق حممد، واحلكميين غ�سنفر 
2 يف  �ستييار  التدريبييية  بالييدورة  قا�سييم،  وكييرمي  خليييل 
العا�سميية االندوني�سييية جاكارتا، فيما ي�سييارك احلكمان 
فرا�ييس �سهيييل وجا�سم جييواد بالدورة التحكيمييية �ستار 3 

اجلارية يف العا�سمة التايلندية بانكوك.
وختم تكليف حديثه: ان املدربن طارق احللو وماجد نعيم 
و�سادق ح�سن �سي�ساركون اي�سا يف الدورة التدريبية فئة 
�ستييار 2 التي �ستنطلييق يف العا�سمة االردنية عمان مطلع 
اال�سبوع املقبييل. مبينا: ان االحتاد جاد باإ�رشاك املدربن 

واحلييكام يف جميع الدورات التييي تقام بغية االطالع على 
جميييع امل�ستجييدات التي تخييدم واقع اللعبة التييي نريد ان 
ننه�ييس بها اىل االف�سل، وموا�سلة الطريق خدمة لريا�سة 

العراق ب�سكل عام، واملالكمة ب�سكل خا�س.

ترتقييب اجلماهيير، املواجهيية املثييرة بيين منتخييب 
اإجنلييرتا، ونظييره الكرواتييي، االأربعيياء، علييى اإ�ستيياد 
"لوجنيكييي" بالعا�سميية الرو�سية مو�سكو، يف ن�سف 
نهائييي مونديييال رو�سيييا. ويتطلييع منتخييب كرواتيا 
الإجنيياز غر م�سبوق يتمثييل بالو�سول للنهائي، للمرة 
االأوىل بتاريخييه، بينمييا ياأمييل منتخييب اإجنلييرتا، يف 
التقييدم نحو تكرار اأجماد مونديال 1966 عندما توج 
باللقب. ورغم اإجهاد منتخب كرواتيا الذي تعر�س له 
بخو�سييه وقًتا اإ�سافًيا بثمن وربييع النهائي، يخو�س 
الفريقييان مبيياراة الغد بثقة عالية، مييا ينذر مبناف�سة 
�رش�سة من اأجل انتييزاع بطاقة التاأهل للنهائي املقرر 
يييوم االأحد املقبل. ومنييذ التتويج باللقييب الوحيد يف 
ن�سخيية 1966 علييى ملعب وميبلييي ، مل ت�سل اإجنلرتا 
اإىل نهائي املونديييال. ومل ي�سل املنتخب االإجنليزي، 
اإىل ن�سييف النهائي بكاأ�ييس العامل، منييذ هزميته اأمام 
منتخييب اأملانيا الغربية ب�رشبات اجلييزاء الرتجيحية 
يف املربييع الذهبي لبطولة عييام 1990 باإيطاليا. اأما 
املنتخييب الكرواتييي فقد خا�ييس الدور قبييل النهائي، 
بيياأول م�ساركة لييه باملونديال بعييد اال�ستقالل، وذلك 

يف ن�سخيية 1998 بفرن�سييا. وقدَّم املنتخييب الكرواتي 
ا رائعة يف دور املجموعات باملونديال، حيث  عرو�سً
فاز علييى نيجريييا، واالأرجنتن، واأي�سلنييدا، ما جعله 

مر�سًحا لدى كثرين باملناف�سة على اللقب.
ع�ييرش،  ال�ستيية  دوري  خييالل  عانييوا  الكييروات،  لكيين 
والثمانية اأمام الدمنارك ورو�سيا؛ حيث خا�سوا وقًتا 
اإ�سافًيييا يف كل من املباراتن قبييل اأن يح�سم التاأهل 

عرب �رشبات اجلزاء الرتجيحية.
وقييال زالتاكييو داليت�ييس مييدرب كرواتيييا "يف االأيام 
ال�سييت املا�سييية، بذلنييا الكثيير ميين الطاقيية. خ�سنا 
مباراتيين باإجمايل 240 دقيقة ، وبالطبع رمبا ميثل 
ذلك م�سكلة بالن�سبيية لنا". واأ�ساف "�سنفعل كل �سيء 
ميين اأجل التعايف واأنا واثييق من اأننا �سن�ستعيد الطاقة 

ملواجهة اإجنلرتا".
من جانبه، قال املهاجييم ماريو ماندزوكيت�س، اإنه ال 
يتوقييع تاأثر منتخب بالده باالإجهيياد يف مباراة الغد. 
اإننا انتظرنا الأعوام عديدة حتى حققنا ذلك لكرواتيا".
اإجنلييرتا، فقييد ح�سييم تاأهلييه ميين دور  اأمييا منتخييب 
املجموعييات مبكييًرا، اإثر فوزه على تون�ييس، وبنما، ما 

�سمييح للمييدرب جاريييث �ساوثجيييت، باإراحيية بع�ييس 
الالعبيين يف املبيياراة الثالثة التي انتهييت بالهزمية 

اأمييام بلجيييكا )1-0(. وبعدها تغلب علييى كولومبيا 
ب�رشبييات الرتجيييح يف دور ال�ستة ع�رش، قبل اأن يهزم 

نظره ال�سويدي )0-2( بدور الثمانية. ويعلق االأ�سود 
الثالثيية اآمالهم على تاألق النجم هيياري كن، مت�سدر 
قائميية هدايف املونديييال بي6 اأهداف، لكيين يتوقع اأن 
يواجييه الالعييب رقابة ل�سيقيية من جانييب العب قلب 

الدفاع الكرواتي ديان لوفرين، العب ليفربول.
وقييال داليت�س: "كل التقدير لكن. لقد �سجل 6 اأهداف، 
لكننا جنحنا يف الت�سدي خلطورة مي�سي، وكري�ستيان 

ا اأن ن�ستطيع اإيقاف كن". اإريك�سن، واأمتنى اأي�سً
ورمبييا يتمتييع املنتخييب الكرواتييي باأف�سلية يف خط 
الو�سييط مع تواجييد لوكا مودريت�س جنييم ريال مدريد، 

واإيفان راكيتيت�س، العب بر�سلونة.
وقييال راكيتيت�س: "لدينا نقاط القوة ونتمتع بالوحدة 

على اأر�س امللعب. نلعب كقلب واحد وروح واحدة".
واأ�سيياف مودريت�ييس "نتوقييع مبيياراة �سعبيية وندية 
املنتخييب  اأمييام  عالييية  متطلبييات  وذات  للغاييية 
االإجنليييزي. هكييذا كانييت كل مباراة يف كاأ�ييس العامل 

احلالية".
وبييدت ال�رشبييات الثابتة من بن نقاط قييوة اإجنلرتا؛ 
حيييث اأ�سفرت 11 كييرة ثابتة عن 8 اأهداف حتى االآن، 

من بينها 3 �رشبات جزاء.
ا على  ورمبييا يعلق املنتخييب االإجنليييزي، اآمالييه اأي�سً
هييذا اجلانييب، خا�سة بعييد اأن اهتزت �سبيياك كرواتيا، 
بهييدف من �رشبة ثابتة للمنتخييب الرو�سي يف الوقت 

االإ�سايف من مباراتهما بدور الثمانية.
وقال مودريت�س "�سيكون علينا الرتكيز ب�سكل اأكرب يف 
الدفاع عند الكييرات الثابتة؛ الأن �سباكنا اهتزت اليوم 
)يف املباراة اأمام رو�سيا( من كرة ثابتة. علينا تطوير 

هذا اجلانب يف االأداء".
املنتخبيين  جمعييت  �سابقيية  مبيياراة  اآخيير  كانييت 
االإجنليييزوي والكرواتييي، يف اأيلول/�سبتمييرب 2009، 
وفييازت اإجنلييرتا )1-5( �سميين الت�سفيييات املوؤهليية 

لكاأ�س العامل.
وقييال العييب املنتخييب االإجنليييزي اآ�سلييي يييوجن، اإنه 
وزمالئه دائًما ما كان هدفهم الو�سول للنهائي، رغم 
اأن الكثرييين مل يتوقعييوا ذلك بل انده�سييوا بالعرو�س 
التييي قدمها املنتخييب. واأ�سيياف "لقد كتبنييا ق�ستنا 
ا العب يف الفريق بال ثقة  باأيدينييا. مل يكن لدينييا اأي�سً

يف قدرتنا على حتقيق ذلك".

اتحاد المالكمة يبحث عن مدرب 
أوزبكي

مبابي منزعج من نيمار والفيس

المسابقات تحدد موعد انطالق 
مباريات الموسم المقبل

موقعين لبناء الملعب المهدى من السعودية في بغداد

محمد خليل

خاص

بغداد_ خاص

بغداد - خاص

بغداد_ خاص


