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العب الـتـابـعة قرر وزيـر الـشـبـاب والريـاضـة الـسـيـد عبـد احلـسـ عـبطـان تـخـفـيض اجـور تذاكـر دخـول ا
وسم الكروي اجلديد  . 2018-2019 للوزارة خالل مباريات ا

وقـال مديـر عـام الـدائرة الـقـانـونيـة واالداريـة في الـوزارة علي طـاهـر ان الـوزير قـرر ان تـكـون اسعـار تـذاكر
العب التابعة للوزارة في بغداد واحملافظات بسعر  3االف دينار. دخول ا

ـقصـورة في ملعـب الشعب بـسعر  5 االف ديـنار . واضـاف طاهر ان  فيـما ستـكون اسـعار تذاكـر جانبي ا
العب خلـدمـتـهم ولـكي تـتزين قـرار الوزيـر جـاء من اجل دعم شـبـابـنا وجـمـاهـيـرنا الـريـاضـيـة التـي وجدت ا
ـقـبل الذي ـوسم ا بـحـضـورهم ومـؤازرتـهم وتـشجـيـعـهم اجلـميـل النديـتـنـا وفـرقنـا الـريـاضـيـة في مبـاريـات ا

سينطلق قريبا. AZZAMAN SPORT
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في حتــضــيــرات مــهــمــة  حــيـث انــتـداب
ــعــروفــ لــتــدعــيم صــفـوف الـالعـبــ ا
مـراكـزه   التي شـهـدت دخول عـدد جـديد
من االسماء   اضافة للموجدين للتصدي
لــلـمـهــمـة الــقـادمــة عـلى امل ان   تــسـيـر
االمـور بـاالجتــــــــــاه الـصحـيح لـلـنـهـاية
نجز الذي فشل به الفريق في وحتقيق ا
ـــــــــــــواســـــــــــم  األخـــــــــــــيــــــــــــرة  رغـم ا
ن تــلـعب ـهـــــــــــمـة  وجـوداالســمـاء  ا
لــلــمــنــتـخب الــوطــني   قــبل ان تــنــطـلق
الــرحــلــة اجلــديــدة في ضــيــافــة الــوسط
ــتــجـدد الــعــازم عــلى حتــقـيق الــفــريق ا
اخلـطوة األولى عـلى حـسـاب احد الـفرق
ــنــافــســة  عــلى الــلــقب  وحتـت أنــظـار ا
جــمــهـوره الــذي يــامل في مــوسم نــاجح
بـــــعــــدمــــا اهــــتــــز  فـي األخــــيــــر وواجه
احـتـجـاجـاتـهم  قـبل ان تـبادر اإلدارة في
تـأهيل الـفـريق  الذي يـكـون قد جـهز كـما
يـــجب وتـــخـــتـــتم  مـــبـــاريـــات اجلـــولــة
ـذكـورة االحـــــــــد بـلـقـاء الـكـــــــــهـربـاء ا
ونــفط مــيـــســان وكالهـــــــــــمـــا يــتــطــلع
لـلبـداية  واألفـضـليـة  واخلروج بـالنـقاط
الـــثالث الهــمـــيــتــهـــا وفــــــــــي ان تــاتي
طـلـوبة  النـعكـاسهـا على الـبـــــــــدايـة  ا
ـــشــاركــة حــصــرا مـــــــــــبــاريــات واقع ا
اجلـولـة الـثـانـية االربـعـاء  الـتـاسع عـشر

من الشهر احلالي.

الــبــطل في اول مــهـمــة لــلـمــدرب الــقـد
اجلـديـد  لـــــــــلـحـدود  عـادل  نـعــــــــــمـة
الـــذي يــبـــدو فـــضل الـــعـــمل مـع فــريـــقه
الـــســــــــــابـق بــعــد تـــعــثـــره في الــوسط
ــــوسم األخــــيــــر ويـــأمل ان والــــطالب  ا
ــســتـوى يــدعــمه الـالعــبــ في تــقــد ا
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وجتـري السـبت ن مـبـاراتان   االولى في
الـبـصرة عـنـدمـا يسـتـقبل اجلـنـوب فريق
احلــســ وكـــله امل فـي وضع اخلــطــوة
االولى لــتــرســيخ الــنــتــائـج  واحلــضـور
ـطلـوب عبر الـتوازن فـي النتـائج وعدم ا
االعـتمـاد على  مـيدانه في الـبصـرة الذي
اســتــفـــاد مــنه الـــفــريق في الـــعــديــد من
ــبــاريــات  مـنــهــا الـفــوز عــلى اجلــويـة ا
والــشـــرطــة واحــدث  تــغــيــرا في مــســار
ـنـافسـة الـتي انحـصـرت على مـبـاريات ا
األرض الــتـي يــأمل ان تـــقف الـى جــانب
ـتـطـلع لـلـنتـيـجـة األولى  الـتي الـفـريق ا
يبحث عنها الضيوف في  إحداث التغير
عند نتائج الـذهاب  وحتقيق التحول من
الــبـدايــة وتـمــكـ الــفـريق من   حتــقـيق
الــتــوازن في الــنــتـائج  وتــخــطي عــقــبـة
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وسم وجريـا على الـعادة يبـدا الشـرطة ا

واجهة اجلزيرة. والتحضير 
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 ويكون الزوراء قدانهى حتضيراته   من
عـسـكره في خالل مـعـسـكره الـتـدريبـي 
تـركيـا وتخـطي العـقبـات  وحتقيـق حالة
ـــنـــتـــدبــة االنـــســـجـــام بـــ الــوجـــوه  ا
ة  واالستعداد بكل قوة  للنسخة والقد
اجلـديــدة الـتي يـسـتــهـلـهــا في مـواجـهـة
احلـدود  والـتـعـويل عـلى طـريـقـة الـلـعب
الـتي يحـدده اوديشـيو وجـهود الالعـب
ـطـلـوب   والـدخـول ـسـتـوى  ا لـتـقـد ا
بقوة  للدفاع عن اللقب  وان ينعكس ذلك
ـهـمـة في دوري ابـطـال عـلى مـشـاركـتـه ا
اسـيـا كـا ول فـريق عـراقي  يـشـارك فـيـها
بــعــدمــا  عــزز صــفـــوفه بــثالثــة العــبــ
مـحـتـرفـ واتـخـاذ الـتـرتـيـبـات  الالزمـة
امــام حتــــــــــقـــيق تــعـــلــيـــمــات االحتــاد
االســيــوي ويــــــــبــدو ان  بــطل الــدوري
ــنـــافــــــــــســة ـــتــلـك ادوات الــلــعـب وا
مـــحـــلـــيــــا وأســـيـــويـــا  والــــقـــدرة عـــلى
الـتــــــــواجـد في البـطـولـت كـاحـد  ابرز
ـطـالب بعـكس نـفسه الـفـرق احمللـــــــية ا

بافضل حال  .
كما مطلوب من اجلـهات  الرسمية تام
الــدعم لــلـمــشـاركــة األســيـويــة  وأهـمــيـة
تمثيل الكرة  العراقية على ا وجه  في
الــوقت الـــذي يــحــاول احلــدود  اســقــاط

الـسـابق اسعـد  عـبد   الـرزا ق لـتضـمـيد
جـــراح  الـــفـــريـق الـــذي افـــتـــقـــد الغـــلب
عروفة بسبب سياسة  االدارة عناصره ا
السابقة   واخلالفات  مع اجلهة الراعية
وانـشــقــاق الـهــيــئـة الــعــامـة وانــتــخـاب
ادارتـــ بــــوقت واحـــد في عــــمل غـــريب
عـجيـب انعـكس عـلى مشـاركـة  احد  اهم
واعــرق فــرق الــدوري   قـــبل ان تــتــمــكن
بـية بـوضع حـد لألمور  من الـلجـنـة االو
خـالل تـشـكــيل ادارة مـؤقــتـة تـولى إدارة
قدمة همة لفرق وأنشطة النادي وفي ا ا
كـرة الـقدم الـذي حتـاول ادارته اسـتـعادة
عــدد من  العــبي الــفــريق  الــذيـن تــركـوا
الـفـريق  قـريـبـا حيث اإلخـبـار تـشـير الى
عــودة الالعب حــســام مـالـك عـلى امل ان
تـنتـهي اإلدارة من  تـسمـيـة الفـريق الذي
ـثل النـادي في الـدوري عنـدما  سـيحل
ضـيـفا عـلى الـسـماوة  صـحـبة جـمـهوره
ـــبــاراة االي يــأمل اهل لــقـــرب  مــلــعب ا
ــصـلـحــتـهم وجتـاوز الـبــصـرة ان تـاتي 
مـشـاكل  اللـقـاء االول  واستـعـادة سمـعة

الفريق.
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ويـشـهـد مـلعب الـتـاجي لـقاء الـصـنـاعات
وسم األخـير في لـقاء  يـشكل ووصيـف ا
ــهم لــكـال الــفــريــقــ حــيث االخــتــبــار ا
الــصـنــاعـات في جتــاوز بــوابـة اجلــويـة
القويـة في اول مهمـة للمدرب عـلي عطية
الـذي يكـون قد جـهز األمـور عبـر معـسكر
الـفريق في تـركـيا   في مـهـمة جـديدة  له
يـامل ان تـنـجح مـنــذ الـبـدايـة في  عـبـور
فــريــقه  الــســابـق الـقــوة اجلــويــة ونــقل
الـصـنـاعـات لـلــواجـهـة الن الـتـغـلب عـلى
احـد اقطـاب الصـراع عـلى اللـقب له طعم
خاص وكم ستـكون االمور مـريحة اذا ما
استـهل الفـريق مباريـاته  بشـكل ايجابي
ـهمـة التي  مع عـلم الالعبـ بـصعـوبة ا
يـــبــحث  اجلــويــة عـن حتــقــيق الــبــدايــة
ــوسم ــطــلــوبــة وان اليــتــكــرر خــطــا ا ا
االخير وما حصل من تـعثر لم يتمكن من
تـداركه قـبل ان يـفقـد الـلـقب الذي سـيـبدأ
اخلـطــوة االولى لـلــدفـاع عـنـه ويـريـد من
ـواجـهـة  االنـطالقـة احلـقـيـقـة قبل هـذه ا
مـــواجــهـــة اجلـــزيــرة االردني  االربـــعــاء
ـقبل   كـما يـريد بـاسم قاسم   الـوقوف ا
عـلى  اداء خـطـوط الـفـريق التـي مهم  ان
تظهر فاعـلة  لالطمئنان عـليها  اكثر قبل
ـواجـهة األسـيويـة  الـتي تظـهـر صعـبة ا
عندمـا يرحل الى االردن  للـدفاع عن لقبه
االســـيـــوي الــــثـــالث  في وقـت يـــامل في
ــسـابــقـة احملــلـيـة انــطالقـة جــيـدة  في ا
وسط اهــتـمـام جــمـهــوره الـكــبـيـر في ان
يـــحــــقق اخلــــطـــوة االولـى عـــلـى طـــريق
الـصـراع  عـلـى الـلـقب  لــكن االهم اقـنـاع
جــمـهــوره من حــيث االداء لــطــرد الــقـلق
الذي ولـده اخلروج من البـطولة الـعربية
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ويخرج الكرخ  األخـر العائد للدوري الى
ـواجـهة اصـحاب االرض مـدينـة الـنجف 
ـنجز االول في وكله امل في ان  يـحقق ا
مهمة جتري حتت انـظار جمهور النجف
ــؤثـر  واالمل في  قــهـرهم  من الـكـبــيـر ا
خالل تقـد االداء  الفـني وخلـق الفرص
درب عبر طريقة اللعب التي سيحددها ا
 من اجل بداية قوية تعطي الدعم للفريق
فـي الـبــدء بــقـوة وتــركــيــز وفي نـتــيــجـة
ايــجــابــيــة الن مــبــاريــات الــذهــاب تــعـد
االخـتـيارات احلـقـيـقـيـة لـفـرق الـعـاصـمة
التي تـزيد من مـخاوفهـا  امام   مـواجهة
فـرق احملـافـظـات  في الـوقت الـذي يـكون
الــنـــجف قــد اكـــمل فـــتــرة اإلعـــداد عــبــر
مــعــســكــره  وبــعــدمــا اثــبت جــدارته في
ــشـاركــة األخـيـرة كـبــاريـات االرض في ا
التي جنح فـيهـا الى حد مـا قبل ان تاتي
الـتغـيرات  بـ الالعبـ لتـعزيـز خطوط
الـلـعب في ان تـظـهـر اكـثـر جـاهـزيـة مـنذ
االخــتــبـار االول عــبــر اســتــغالل عــامـلي
االرض واجلــــمــــهــــور مـن اجل انــــهــــاء
ـوسم  في مــركـز افــضل حـيث تــتـوقف ا
االمـور اوال عـلى نتـائج مـبـاريات األرض
التي تراهن عليها الفرق والنجف احدها
الـذي يــكـون قــد امن الالعــبـ الــقـادرين
لـتـلـبـية طـمـوحـات جمـهـوره  الـذي سبق
ورفـض نــتــائج الـــفــريق عــبـــر اكــثــر من
احــتـجــاج عــلى اإلدارة الــتي  تــكــون قـد
ـشـاركـة ـلـمت األمـور وتـدارك مــشـاكل ا
األخـيـرة   والــعـمل عـلى تــقـد مـوسـمـا
مـخــتــلـفــا عــبــر جـهــود الالعــبــ الـذين
ـوسم احلـالي  وواقع يـدركـون طـبـيـعـة ا
ــبـاريــات  الــتي تــتـطــلب االداء الــقـوي ا
ايــــنــــمـــا يــــحـل الــــفــــريق ولــــيس عــــلى
مواجهـات عقر الدار الـتي  مرات تخالف
اصـــحـــاب كــمـــا حــصـل مع الــنـــجف في
اجلـوالت األخـيـرة  لـيـتـراجع سـادسا في

سلم الترتيب.
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ويــعــود الــسـمــاوة بــعـد مــوسم مــقــبـول
اسـتـفـاد من مـبـاريـات األرض  والـتـحول
ـبـاريـات الـتي واجه فـيـهـا بـقوة كل في ا
الــضــيــوف عـــلى مــخــتــلـف عــنــاويــنــهم
وقع نـال رضا األنصار ـوسم  وانهاء ا
وسم اخـر يدعـم جهود الذين  يـاملـون 
ــمـــتــاز  ويــكــون الــبــقــاء  فـي الــدوري ا
الفريق قد استعد كما يجب   وان ينطلق
فـي االداء الـــنـــاجح  وان يـــكـــون بـــقـــلب
شـاركة ومتـوازن  في مباريـات الذهاب ا
ـشـاركـة الـتي يـعـول  لـتـعـزيـز  حـظـوظ ا
فـيـهـا عـلى قـدرات الالعـب  بـعـد تـعـزيز
خـطـوط اللـعب بـعنـاوين اخـرى    بعـدما
ــدرب حـازم طــالب عــلى مـواقع تـعــرف ا
اخلــلـل  في الـــوقت الــذي تـــكــون اإلدارة
ــدرب والعب الــنـادي ــؤقـتــة بــقــيـادة ا ا
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غـادر امـس األربـعـاء وفـد مـنـتـخب
شـــبــاب الــعــراق بـــكــرة الــقــدم الى
العاصـمة القـطرية الدوحـة للدخول
تد من 9 – 12 عـسكـر تدريـبي 
الى  9 – 21وبـعــدهـا الى عـاصـمـة
ـــواجــهــة مــنــتــخب االمــارات دبي 
شـــبـــاب االمــــارات في مــــبـــاراتـــ
وديـت اسـتـعداداً لـنهـائـيات اسـيا
للشباب التي ستقام في اندونيسيا
ـــقـــبل في أولى شـــهـــر أكـــتـــوبـــر ا
اخلطوات من اجل بنـاء جيل جديد
لـلـكـرة العـراقـيـة ورفع اسم الـعراق
عالـياً في احملافل الـدولية. ويـتكون
الوفد من مالح مهدي رئيسا للوفد
وعـبد اجلـلـيل صالـح مديـراً ادارياً
ـنــتـخب وقــحـطــان جـثــيـر مــدرب ا
الـــوطــني لــلــشـــبــاب وغــالب عــبــد
احلـس ومـؤيد جـودي مسـاعدين
وحـــســـ جـــبـــار مـــدربـــا حلــراس

مـجـيـد وعـلي صـفـاء حربـي وحسن
رائـد حـسن وزين الـعـابـدين يـحـيى

وامــيـــر عــلي ســـلـــمــان(. وتـــخــلف
الالعب حسن عـبد الكـر جبار من

مهاراته ومراوغاته.
العب تـتمـنى الـوصول الى مـسـتواه:
الـالعب الـــــدولـي الــــســـــابق يـــــونس

محمود.
فـضل محلـياً: نادي الزوراء النادي ا
الــــــريـــــــاضـي واحــــــــــــــرص عـــــــلى
ـنتـخب الوطني متابـــــعة مـباريات ا
وتـــــشـــــــــــــــجـــــيـــــعـه.الـــــــــــــنـــــادي
يًـا : ريال مـدريـــــــــد فـــــــــضل عـا ا

االسباني.
مـــدربـــون اشـــرفـــوا عـــلـى تـــدريـــبك:
الكـبـاتن عبـاس حـسن وحـس كـمال
الــذي اســتـفــدت مــنه كــثـيــراً لــكـوني
تـدربـت عـلى يــديه وقـتــاً أطـول كـذلك

دربني كاب شفيق.
ـدرسـة الــكـرويـة: مـاذا تــعـلـمـت من ا
ــدرســة الــكــرويـة اوالً تــعــلــمت مـن ا

ــواظـــبــة عــلى االلــتـــزام وا
الـــتـــدريب بـــاالضـــافـــة الى
ــهـارات االســاســيــة  مـثل ا
كــيــفـيــة احلـــــــــــفــاظ عـلى
الـــــــكــــــــــــرة مــــــــا ادى الى
تــنــــــــــمــيــة مـــوهــبــتي في
ـراوغــة واجـتــيـاز الالعب ا

نافس. ا
ماذا عن مستواك الدراسي:
احــرص عــلى الــنــجــاح في
ـــــدرســــة والــــتــــفــــوق في ا
الـدراسـة واذا احسـست ان
لــعـب الــكــرة يـــؤخــرني عن
الـــــدراســــــــــــــــة فــــــأتـــــرك
ـــــدرســـــة الــــــذهـــــاب الـى ا
الـــتــخــصــصـــيــة وانــشــغل

بالدراسة .
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ــرمى وأرشـد الـسـاعـدي مـنـسـقـا ا
إعالمــــيـــاً وبــــدران عـــبــــد الـــرزاق
طـبيـبـاً وعبـد الرحـمن جـابر وَعَـبَد
الـعـبــاس جـبـار مــعـاجلـ ووعـدي
جبار اداريـاً وحميد مـحسن مديرا
لـلـتـجـهـيـزات. ويـضم الـوفـد ايـضـاً
( (23العـبـا هم (هـافـال بـهـاء الدين
كاكه حمد ووليـد عطية عبد السالم
ومــؤمل مــحــمــد حــسن ) حلــراســةً
لــلــمــرمى والالعــبــ (عــلي قــاسم
حـــســــ وعـــلـي مـــحـــسـن نـــاصـــر
وحــســ حـسن جــاسم وعــلي رعـد
كــــاظم وعــــبــــاس بـــــديع وهــــيب و
مــصــطــفى عــلي حــسن ولــيث جنم
عـــبـــود ومـــرتـــضـى ســـلـــيم غـــازي
وعباس جاسم لعيـبي ومنتظر عبد
االمير هـادي ووكاع رمضـان جمعة
ومـومل عــبـد الـرضــا جـبــر واحـمـد
سـرتـيب عـمـر ومـحمـد الـبـاقـر كر
وامــيـر عـالء كـاظـم وعـبــد الــســتـار

االختبار وجناحي فيه.
مـا الذي دفـعك الى لـعب الـكـرة: حبي
لـــلـــعــــبـــة هـــو مـن دفـــعـــنـي الى ذلك
بـــاالضــافــة  الى تــشــجـــيع عــائــلــتي

وخاصة والدي.
ــدرسـة الــفـريق: أتــدرب حـالــيـاً في ا
التخصـصية الـتابعة لـوزارة الشباب
وفي مــدرســة حــسن كـمــال الــكــرويـة
واحلـــمــد لـــله تــطـــورت ســريـــعــا في
ـفـضـل مـحـلـيـاً: .الالعب ا ـدرسـتــ ا
يًا ـفضل عا يونس محمود.الالعب ا
: كريـسـتيـانو رونـالـدو ودائمـاً أتابع
باريات التي يشترك فيها سواء في ا
ناديه اجلـديد يـوفـانتس االيـطالي او
نــاديه الــســابق ريــال مــدريـد وحــتى
باريات الـتي يخوضهـا مع منتخب ا
بالده الـــربـــتــــغـــال لـــكي اتــــعـــلم من
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في اطـــار حـــرصــهـــاعـــلـى تــشـــجـــيع
ــواهب الــصــغــيــرة تــقــدم (الــزمــان ا
الــريــاضي) زاويــة جــديــدة بــعــنــوان
(بـرعم في الطـريق) تـلـقي الـضوء من

خاللها على الرياضي الصغار.
االسم: منجد عباس 

التولد : 2007
رحلة الدراسية: اخلامس االبتدائي ا
ـــركـــز: وسط  العـب وسط وصـــانع ا

ألعاب.
مـتى بدأت لـعب الـكـرة : بـدأت الـلعب
ــدرسـة الـتـخــصـصـيـة الــتـابـعـة في ا
لوزارة الشباب والرياضة منذ سنت
ولــكـــنــني كـــنت ألــعب مـع رفــاقي في
العـب الــشــعــبــيــة قــبل ذهــابي الى ا
ـــدرســة الــتـــخــصــصـــيــة واجــرائي ا
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انتظم منتخب
الشباب في
معسكر
خارجي
حتضيراً

لنهايات اسيا

ــوقع الـــذي يــلـــيق بــســـمــعـــة الــطالب ا
ـطـالـبـ اللـعب بـصـفوف  مـنـظـمة  من ا
الـبدايـة التي يـريد الـديوانـية   تـفكـيكـها
ـكنه وهو االخـر الذي يـامل في موسم  
شاركة التي تؤمن له البقاء من حتقيق ا
 مـوسم اخـر بـعـدمـا جنح في االخـيـر في
الــبــقـاء  بــعـدمــا اهــتـزت نــتــائـجه داخل
وخـــارج مـــلــــعـــبه قـــبـل ان تـــاتي فـــتـــرة
الـتـحــضـيـر لـلــدوري احلـالي الـذي يـامل
ـبـاراة الـعــودة مع جـمــهـوره  بــفـوائــد ا
ـشوار الـتـي تـشـكل الـتـحـدي في بـدايـة ا

الذي اليظهر سهال.
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وسـم الرابع ويـنـتـظـر ان يـقـدم الـنفـط  ا
توالـيا  بـاحلالـة التي عـرضها  من خالل
اداء عــنــاصـره  الــواعــدة الــتي  تــعـززت
بــعــدد من الالعــبــ من خالل  مــعــايــنـة
سـتمـر مع الفريق درب حـسن احمـد  ا ا
وحـقق مـعه االســتـقـرار الــتـدريـبي  احـد
وســائل الـــدعم لــلـــمــشــاركـــات األخــيــرة
سـتويات  الـفنية الـعالية بفـضل تقد ا
الـتي امــنت له الــنـتــائج الــتي رفـعت من
حظوظه  في حتقيق أفضل اجنازين عبر
تاريخ مشاركاته حـيث الوصافة والثالث
ـــوسم االخـــيـــر   مــا امن لـه مــشـــاركــة ا
عربية  عـندما سيخـرج الى تونس نهاية
ـواجـهـة الصـفـاقسي  الـتـونسي الـشـهر 
في مـواجـهـة احلسم واالنـتـقـال لدور 16
من بــطـولـة  أنــديـة الـعــرب بـعـد انــتـهـاء
الـلـقـاء االول الـتـعـادل بـهـدف. وسـيـكـون
النـفط  إمام مبـاراة قوية عـندما يـستقبل
العائد اربـيل واألمل في ان يقدم  الفريق
 مــنـافــسـات قــويـة يــعـكس قــوته وصـنع
االجنــازات من خالل مــبــاريــات الــذهـاب
حــيث االخــتـبــار احلــقــيـقي   فـي مـواقع
درب الناجـح عماد عودة النـفط بقيـادة ا
الـذي يــامل حتـقــيق مـوسـم اخـر بــعـدمـا
جنح مـع الــصــنــاعــات  ولـــو الــعــمل مع
ـقـعـده وهو اربـيل تـخـتـلف بـعـد عـودته 
احـداهم الــفــرق احملـلــيـة الــذي يـامل في
ــنــجـز من مــنــافـســة تــؤمن له حتــقـيق ا
خالل  جـــهـــود عــنـــاصـــره الـــتي يـــكــون
ـواصفـات الفنـية التي قدانـتدب ضمن  ا
ـــهـــمـــة األولى   الـــتي تـــشـــكل تـــخـــدم ا
االخــتـبــار الـصــعب لـلــمـدرب والالعــبـ
وتـأثـيرهم عـلى الـفـريق   الذي  يـفـترض
ان يـكـون في اجلــاهـزيـة امــام  مـواجـهـة
نـافسـة  القـوية  الـذي اكثر احـد الفـرق ا
ـلــعــبه  فـيــمــا يـامل مـا يــظــهـر  قــويــا 
جــمـهــور اربـيـل ان يـشــكل فــريـقــهم قـوة
ـوسم في مـواجـهـة واضـحــة من بـدايـة ا
اسـتـثـنـائـيــة  بـعـدمـا يـكـون قـد تـعـلم من
درس الهـبوط والـلعب مـوسم في الدرجة
اولى وينتظر   عودة مهـمة تليق بسمعة
أصــحـاب األلــقـاب األربــعـة خالل اقل من

عقد من الزمن.
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ــســـابــقــات اهم عــمـل قــامت بـه جلــنـــة ا
واحتـــاد كــرة الــقــدم هــو تـــعــديل مــوعــد
الــدوري الـذي يــفـتــتح يـوم غــد اجلـمــعـة
الــرابع عــشــر  من ايــلــول اجلـاري دوري
ــمــتــاز لــلــمـوسـم اجلـديــد وذلك الــكــرة ا
باقـامة ست مبـاريات في العـاصمة وعدد
من  احملافـظات عـلى ان تتـواصل السبت
وتـــخــتـــتـم االحــد فـي تــوقـــيت  مـــتـــقــدم
ــواسم  الــسـابــقــة  لـكن ومــخـتــلف عن ا
األهم هـنــا ان تـظـهــر واضـحـة  مــواعـيـد
ــبــاريــات وبـــشــكل ثــابـت امــام الــفــرق ا
واجلــــمــــهـــور ووســــائل اإلعـالم من اجل
ــوسم  يــعــتــمـد عــلى حتـقــيق الــبــدايــة 
مـواعيـده  بـشـكل مـسـتمـر  ومـعـلـوم كـما
طــالــبت الــفــرق  كــثــيــرا الــتي كــانت قــد
انــتـــهت اســتـــعــداداتـــهــا  لــلـــدخــول في
مباريـاتها بجاهـزية  عاليـة في منافسات
التـبدو سـهلـة  امـام  الصـراع على الـلقب
ورغــبـة الــفـرق في تــقـد مــوسم مـلــبـيـا
لــطــمــوحــاتــهــا وجــمــاهــيـرهــا   بــأعــلى
ـستـويات بـعـد التـغيـرات التي حـصلت ا
خالل فــتــرة االعــداد  الـتـي اخـتــلــفت من
فــريق الخـــر  مع ان األغـــلــبـــيــة فـــضــلت
العـمل في الدول اجملـاورة في معـسكرات
تـظهـر ترويـحية اكـثر مـنهـا تدريـبيـة كما
يـبـدو ومهم ان تـتـعـاون الفـرق مع جلـنة
ـباريات ـسابـقات عبـر عمـليـة تنـظيم  ا ا
واظـهـارهـا بـالـشـكل الـبـعـيـد عن مـظـاهـر
الـشـغب  من خالل الـعـمل بـحيـاديـة  كـما
ـــدربــ مــهـم ان يــتـــحــلـى الالعـــبــ وا

بروحية اللعب.
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وجتـري يـوم غـدا اجلمـعـة ست مـبـاريات
تــتــوزع بــ مـالعب   الــشــعب  والــنــفط
واالمانة والصناعة   والنجف والسماوة
 حـيث يامل جـمهـور الـطالب في ان تاتي
مباراة فريقهم االولى مع الديوانية نقطة
االنـطالق في احلـصـول عـلى الـفوز االول
وكـامـل الـعالمـات بـعـد فـتـرة اإلعـداد  في
األردن التي توالهـا   يحيـى علوان  الذي
يعـول علـيه كثـيرا في تغـير مـسار األمور
شـاركـة بـعـد الـتغـيـرات الـتي قـام بـها وا
في انـتـداب العـبـ مـؤثـرين قادريـن على
الـــعـــطــاء ومـــحـــو اثــار ازمـــة الـــنـــتــائج
رفوضة األخيرة  بعد تراجع شاركة ا وا
ـالعب احملافـظات نـوع االداء  والتـاثر  
بـعدما فـشل  في جـميع مـباريـات الذهاب
قـبل ان يتـعثـر حتت أنظـار جمـهوره  في
ـشــاركـة مــوسم لـلــنـســيـان   وان تــاتي ا
اجلـديـدة  بـوضع يـتــمـكن  فـيه الالعـبـ
الـدفــاع عن سـعـمــة الـفـريق  عــبـر تـقـد
ـطلـوب  واللـعب بطـريقـة ناجـحة االداء ا
تــضـمـن اول ثالث نــقـاط ومــهم ان تــاتي
ـهـمـة الـتي الـبـدايـة نـاجـحـة مـا  يـخـدم ا
التـظــهـر سـهـلــة امـام طـمــوحـات حتـقـيق
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االلـتـحـاق بـوفـد مــنـتـخب الـشـبـاب
بعد منعه من الـسفر من قبل الكادر

وتابع كاظم سـنطالـب احتاد الكرة
بــاتــخـاذ عــقــوبــة تـخـص لـعــبه مع
ـــنــتـــخب بــســـبب تــصـــرفــاته مع ا
النـادي مردفـا ان الالعب طلب اوال
االنتقال الى القوة اجلوية ومن ثم
طـلب استـغـناء حـرا وبـعدهـا طلب
االنــــضــــمــــام الى الــــصــــفــــاقــــسي
الــتــونـسـي. وبــ نـرغـب بـعــودته
لوضعه الـطبيعي وأن تـكون هنالك
مــصــداقــيـة بــ الـالعب والــنـادي
والسـيــمـا انه لـعب دوراً مـؤثـراً في

نتائج النادي.
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من جانب اخـر اعلـن نادي الـبحري
الــريـــاضـي تـــعــاقـــده مـع العـــبــ
مـحـتـرف لـتـعـزيز صـفـوف الـفريق
ـــشــارك بــالــدوري الــكــروي االول ا
ـــمـــتـــاز. وقـــال مـــدرب الـــعـــراقي ا
الـــفــــريق نــــاصـــر طالع ان االدارة
تعاقدت بشكل رسمي مع احملترف

هاجم الغاني بنيام االفريقي ا
دافع الـنـيـجيـري ألـيكس تـيـري وا
جـــــونـــــيـــــور. واضـــــاف ان االدارة
تــعــاقــدت ايــضــا مع العب الــوسط
حـيـدر جـبـار لـتــمـثـيل الـبـحـري في

الدوري الكروي اجلديد. 
وتـــابع طـالع ان الـــتـــحــــضـــيـــرات
ـــمـــتــاز كـــانـت جـــيــدة لـــلـــدوري ا
والســيـمـا من خالل اقـامـة مـعـسـكـر
تــدريــبـي خــارجي خــضـــنــا خالله
مبـاريات على مـستوى عـال حققت
الــفـــائــدة لــلــفـــريق. واشــار الى ان
الـــفــــريق جــــاهـــز خلــــوض غـــمـــار
مــــبــــاريــــات الــــدوري وال تــــوجـــد
اصابات بـصفوف الالعبـ منوها
الى ان بــــداية الدوري غـالباً تكون
صعــــــبة لـكنـــــــنا نـأمل ان نحقق
نتائج ايـجابيـة ومركز يخـتلف عما
ـــــوسم حــــقـــــــــــقه الـــــفـــــريق في ا

اضي. ا

الـتـدريـبي لـنـادي الـشـرطـة ألسـباب
مـجهـولة. ويـذكر ان الـقرعـة أوقعت
الـعراق الى جـانب الـيـابان وكـوريا
الـشــمـالـيـة وتــايـلـنـد في نــهـائـيـات
كـــاس اســيـــا لــلـــشــبــاب  2018في

اندونيسيا.
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كشف نـادي الـنفط الـرياضي امس
االربــعـــاء عــزمـه اتــخـــاذ عــقـــوبــة
انــضـبــاطـيــة ثـانــيــة بـحق مــهـاجم
. وقال ن حسـ الفـريق الكـروي أ
مدير فـريق النفط مـشتاق كاظم ان
ن حـــســـ مــــرتـــبط مع الالعـب أ
ــدة سـنــتـ لــكـنه الــنـادي بــعـقــد 
مـتـذمـر عــلى الـتـدريـب حـالـيـاً ولم
نــــتـــوصـل مـــعـه حلل. واضـــاف ان
االدارة عــاقـبــته بـغــرامــة خـمــسـ
مـلـيون من عـقـده اضافـة الى شـهر
مـبـيـنـا ان االدارة سـتـجـتـمع قـريـباً
لتحديـد عقوبة ثـانية بحق الالعب.
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هم باإلضافة بهذا احملفل الرياضي ا
إلى أنـهـا تُـعـد مـحـطـة غـايـة األهـمـية
الستعداد رباعـينا للمـشاركة بالدورة

اآلسـيـويـة الـتي تُضـيـفـهـا الـعـاصـمة
االنـدونيـسـيـة جاكـارتـا تـشرين األول

القادم .
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ـبي فــارس سـعـدون نـال الــربـاع االو
بـرونزيـة مـنـافسـات الـوزن فوق 100
كغم ح تـمكن من رفع 240 كغم في
قـامة حـالياً بطـولة اسـيا اوشيـنيـا ا
في مـديـنـة كـيـتا كـيـوشـو الـيـابـانـية,
ــنـــتــخــبــنــا وهــو الــوســام الـــثــاني 
ــــشـــارك بـــعـــد أن كــــان الـــذهب من ا
نـــــصـــــيب زمـــــيـــــله رســـــول كـــــاظم,
نـافسـات مـا تزال جـارية ونـنتـظر وا
ان يعـزز باقي العـبيـنا حـصاد وفـدنا

شارك بهذه البطولة. ا
وهذه البطولـة مهمة عـلى الصعيدين
الـــقــاري والـــدولي كــونـــهــا مـــؤهــلــة
ـبيـاد طوكـيو  2020 باإلضـافة لبـارا
شاركة فـيها إجبـارية للفرق إلى أن ا
كـسيك أيلول التي فاتـها منافـسات ا
ـقـاعد اضي ,وهي فـرصـة حلـجـز ا ا

برونزية للرباع فارس سعدون


