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امـكن عـبـر مـواصـلـة فـتـرة االعداد
وتـسـمـيـة الـتـشـكـيل  الـذي يـتولى
نـتخب مـهمـة الدفـاع عن سـمعـة ا
الـــوطــــني في احملــــفل األســـيـــوي
كــــاحــــد الـــــفــــرق الــــتي حــــظــــيت
احلــصــول بــلــقب الــبــطــولــة عــام
 2007 قبل ان يقوم االحتاد
بـــتـــامــ اجـــواء اإلعـــداد بـــشــكل
ـشـاركـة افـضل مـن اجل حتـقـيق ا
ـــطــالب الـــتي تـــلـــيق   به وهـــو ا
ـطـلـوبـة بدا بالـظـهـور  بـاحلـالـة ا
من مــبــاريــات مــجــمــوعــته  الــتي
التـبـدو سهـله كـما التـظـهر صـعـبة
في ظل  اكـتـمال فـتـرة االعداد كـما
يجب  في اخـتيار افـضل الالعب
ــنــتــخب الــقــادرين عــلى تــقــد ا
بـاحلـالــة الـفـنــيـة من خالل تـدارك
االخـــــــطـــــــاء  مـن خـالل اقـــــــامــــــة
ـباريـات الـتجـريبـيـة ورفع ليـاقة ا
الالعـبـ الـبـدنيـة   بـعـدمـا أخذت
الـــصـــورة تـــتــــضح امـــام جـــهـــاز
نتخب الفني والـنظرة التفاؤلية ا
 الذي عـليه ان يـصل باألمور  الى
ــنــتــخب مــا يــنــســجـم وسـمــعــة ا
سـتـوى االسـيوي وحـجـمه عـلى ا
ويـنـتـظـر ان يـكـون عـنـد  مـسـتوى
ورغــــبـــة  اجلــــمـــيـع واهـــتــــمـــامه
ـذكـورة  وان يــظـهـر بـالــبـطـولــة ا
الـــرغــبـــة الـــكــبـــيـــرة في حتـــقــيق
ــهـمــة و حــصـد نــقـاط الــنـتــائج ا
مـبـاريـات مـجمـوعـته النـهـا تـشكل
الـــطـــريـق  الـــصـــحـــيح لـــلـــمـــرور
ـنــافــســات الطـول  فــتــرة امـام بــا
ـرتـبة طـمـوحـات احلـصـول عـلى ا
ـدرب  يدير تـقدمـة بعدمـا اخذ ا ا
االمور الفنية  بـشكل مختلف هذه
ــرة بــعــد الـــتــعــرف اكـــثــر عــلى ا
قــــدرات وإمـــكـــانــــات   الالعـــبـــ
واهـمــيـة ان  يــحــقق الـفــوائـد من
باريات التجـريبية  النه سيكون ا
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ـــنــتـــخب ــديـــر الـــفـــني   وكـــان ا
بــولـــيــفـــيــا الــفـــنــزويـــلي ســيــزار
فــاريـاس قــد اسـتـدعى   25 العـبـا
لــوديـتي الــفــريق أمــام الــعـراق و
قـبـلـهـا مع االمـارات  الـتي لـعـبـهـا
ـــاضـــيــــة  وانـــتـــهت اجلـــمــــعـــة ا
بالتـعادل  السـلبي وذلك عقب حل
األزمة الـتي كانت تـهدد بـاستـقالة
نتخب الوطني. جماعية لالعبي ا
وضمت غالبيـة القائمة العب من
الـــفــرق احملــلـــيــة مع إثـــنــ فــقط

يحترفان في دوريات أجنبية.
 وخـرجت هـذه الـقائـمـة لـلـنور في
خضم حتذيرات رابـطة العبي كرة
الـقــدم الـبـولـيــفـيـ من اســتـقـالـة

نتخب. جماعية لالعب من ا
 وكـان لالعــبـ مــطـالب يــبـرز من
بـينـها إلـزام األنديـة التي يـلعـبون
بــ صـــفـــوفـــهـــا بـــدفع الـــرواتب

ستحقة التي لم يتم سدادها. ا
ــثل الــرابــطــة ديــفــيـد  وأوضح 
بـانـيـاجـوا أن وجـود الالعـب في
ـنــتـخب يــعـود الــفــضل فـيه إلى ا
التوصل التفـاق تعاون فيه رئيس
االحتــاد الـبــولــيــفي لـكــرة الــقـدم

سيزار ساليناس.
وشـــكل هـــذه الــقـــائــمـــة فــاريــاس
كــمــدرب مــدعـو لــلــمــنــتـخـب عـلى
ـطـالـبــات بـإقـالـته من الــرغم من ا
ـــشــــجـــعـــ جـــانـب قـــطــــاع من ا
وبــعض وســائل اإلعالم احملــلــيــة
بــســـبب اعــتــدائه قـــبل أيــام عــلى
مــشـجع فـي مـطــار بــالــبالد وبـدأ
االحتاد حتقـيقا داخلـيا حول هذه

الواقعة.
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ويــقـــول احلــكم الــدولـي الــســابق
ورئــــيس  فـــرع احتــــادالـــكـــرة في
الــبــصــرة ســامي نــاجي  مــهم ان
ـنـتـخب  مـبـاراة الـغـد مع يـلـعب ا
احـد منـتخـبـات امريـكا اجلـنوبـية
واالهم ان يــسـتــفـيــد مـنــهـا كــلـمـا

التـجريبيـة مع منتـخبات مخـتلفة
ـسـتــويـات    ويـعــد هـذا بـاالمـر ا
ــهم ان  يـتــوفــر هــذا الــعـدد من ا
شـاركة ـباريـات الـتجـريبـيـة  وا ا
بــبـطــولــة  الــسـعــوديــة  واحلـدث
ــنــتــخب االبــرز عــنــدمــا الــتــقى ا
االرجـنـتـيـني  اجتـاه اكـمـال فـتـرة

االعداد.
احلــديث الــذي يــدور في الــشـارع
الــريـاضي  اليــقف عــنــد تــصـريح
ــدرب  وهـو يـخـتــلف تـمـامـا الن ا
ــطــلــوب الــكـل  يــريــد الــظــهــور ا
ـنـافـسـة   للـمـنـتـخب عـلى احد وا
درب هـمة بعـدما جنح ا واقع ا ا
احملـلي راضي شـنيـشل في قـيادة
ــنــتــخب بـــبــطــولــة اســتــرالــيــا ا
ـوقع األخـيــرة  بـاحلـصـول عـلى ا
الـرابع ويـفـتـرض ان يـنـافس هذه
ــرة عــلى الــلــقب فـي حــســابـات ا
شاركـات رغم ان التجـمع القادم ا
سـيـكـون مـخـتـلـفـا بـكل تـفـاصـيـله
والن الظهور األفضل في االمارات
يـشـكل الــدعم الـكـبـيـر لــلـمـنـتـخب
عـلى مسـتوى الـتـصفـيات االولـية
لــبــطــولــة كــاس الــعــالم فـي فــطـر
 2022وان تختلف االمور عما
جـرى في  تـصـفـيـات كـاس الـعالم
فـي روســــــيـــــا  الــــــتـي مــــــرت في
مسارات  غـريبة عـجيبة من خالل
سلـسلـة  اخطـاء  وسيـاسة  تـغير
همة درب عـندما توالى عـلى ا ا
خـمـسـة مـدربـ جمـيـعـهم فـشـلوا
بــاألخـيــر قــبل ان يــغـض االحتـاد
الـــنـــظـــر عن تـــلك األخـــطــاء فـــقط
اكتفى بتغير من مدرب الخر حتى
الــــوصـــــول الى الــــتــــصــــفــــيــــات
احلـاسـمــة بـصـعـوبــة بـالـغـة البل
بـالوقت الـقاتل عـنـدما سـجل علي
عــدنـان هــدف الــتــاهل في الــوقت
ـدد الـبـديل امـام تـايالنـد  وعلى ا
االحتـــاد ان يـــســـتــخـــلص دروس
ــــشـــاركــــات الـــســــابـــقــــة  امـــام ا

شاركات السابقة. ا

ـــراقـــبـــ وضــــغط اجلـــمـــهـــور ا
واتــهـامــهم  في وراء اخلـروج من
كاس  العالم  ويخشى ان تنعكس
ـقبـلة شـاركة ا هـذه االمور عـلى ا
بـعد الـتـراجع الواضح لـلـمنـتخب
والـذي لـم يـسـتقـر عـلـى التـشـكـيل

طلوب. ا
نـتـخب االستـفادة  وعـلى جهـاز ا
مـن لـقـاء الـغـد بعـد الـتـعـرف عـلى
مـــواقـع الــقـــوة والـــضـــعف عـــنــد
ــنــتــخب الــبــولــيــفـي الــذي كـان ا
قــدتـعــادل اجلـمــعـة  مـع مـنــتـخب
االمـــارات بـــدون اهـــداف  ومع ان
نتخب االخر حضر الى االمارت ا
 بــتـخـلف عـدد من عـنـاصـره لـكـنه
يــظــهـر احــد مـنــتــخـبــات امـريــكـا
ــثل ــعـروفــة   و اجلــنــوبــيــة   ا
ــنــاســبــة الــلــقــاء  به الــفــرصــة ا
لـلـوقوف عـلى مـسـتوى مـنـتخـبـنا
من حــــــيث طــــــريـــــقــــــة الـــــلــــــعب
والــتـــشــكـــيل واهــمـــيــة تــطـــبــيق
درب الواجبات التي سـيحددها ا
واالهـم  من   مـــــــبــــــاراة الـــــــغــــــد
الـوصـول  الى تسـمـية الـتـشكـيـلة
ولو االقـتراب من شكـلها الـنهائي
تبقية والن مواجهة امام الفترة ا
ـا ـهم  بـولـيـفـيـا  تــعـد بـالـشيء ا
يــتــمـتع به مـن خـبــرة وقـوة والنه
مــنــحــدر من امــريـكــا اجلــنــوبــيـة
ومـــهم ان تـــتــحـــقق الــفـــائــدة من
ـذكـور من خالل الـتـعامل الـلـقاء ا
اجلــدي مع االمـور ســواء من قـبل
ـــــدرب والـالعـــــبـــــ واالحتـــــاد ا
واتـخــاذ كل الـتــدابـيـر مـن جـمـيع
ـشـاركة اإلطـراف لـتـام اجـواء ا
ونـحن نـعلم ان األهـمـيـة من  هذه
باريات التجريبية هو الوصول ا
الى التـشكـيل عبـر االستـفادة  من
ـذكور   وارسـال  القـائمة اللـقاء ا
االوليـة الالعب الـذين سيمـثلون
ــــنـــتــــخب فـي الـــبــــطــــولـــة  في ا
اخلــامس من الــشــهـر الــقـادم  مع
ــنـــتــخب ســيــلــعب الــشــهــر ان  ا
الـــقــادم مـــبـــاراتـــ امـــام عـــمــان
وفلـسـط  من اجل الـوصول الى
حالـة االطمـئنان  عـبر مـا يقوم به
االحتــــــــــاد مـن حــــــــــرص عــــــــــلـى
ــبــاريــات االســتــمـــرار بــاقــامـــة ا
الـــتــجــريـــبــيــة  عـــنــدمــا يـــلــتــقي
ـــنــتـــخب الــصـــيــنـي في الــرابع ا
والــعــشـــرين والــفــلــســطــيــني في
الــثـامـن والـعــشــرين  من الــشــهـر
الـقادم وقـديخـوض  مبـاراة ثالـثة
مـع منـتـخب عـمـان  لـتـعـزيـز فـترة
االعــداد عـبــر جــهــود الـكـل  الـتي
يـــتــوجـب ان تــســـخــر  بـــاالجتــاه
الــصـحــيح  امــام مـهــمــة  كـبــيـرة
وعـنــدهـا ســيـتم ارســال الـقــائـمـة
الـنـهـائيـة في الـتـاسع والـعـشرين
ـنظـمة من الـشهـر القـادم لـلجـنة ا
ومـهم ان تدقق وان تـرسل اسـماء
نـتخب من هو قـادر على تـمثـيل ا
ودعـم خـــــــطـــــــوطه     لـــــــعـــــــكس
ـنـتـخب كمـا يـجب ولو مـسـتوى ا
درب يحاول  القـيام بهذا العمل ا
رغم انـه لـم يــــــــعــــــــطـي االمـل في
ـــســــؤولــــيـــة مـن حـــيث حتـــمـل ا
االجنـاز وانـه  سـيــكــون مـســئـوال
نـتخب لكـاس العالم عن وصول ا

بقطر.
WO³¹d−² «  U¹—U³*«  

ـبـاريـات ـنـتـخب الـعـديـد ا لـعب ا
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ـينـاء الريـاضي امس االحد  بـعقـد جلـسة حـاسمة مـع اجلهاز الـفني افـادت الهـيئـة االدارية لـنادي ا
للفريق الكروي اثر تردي مستوى النتائج وخروجه من بطولة الكأس مؤخراً.

ؤقتة لـلنادي بدر ناصـر في تصريح صحـفي  ان "نتيجة مـباراتنا امام وقال عضـو الهيئة االداريـة ا
ـلبي للـطموح وظـهرت خطوط ـستوى ا فريق امانـة بغداد تـعد مؤسـفة" مبيـنا ان "الفـريق لم يكن با

." درب لم تشهد استجابة من قبل الالعب الفريق متباعدة كما ان توجيهات ا
وتـابع ان "الـفريق ظـهـر مؤخـراً بال روح لذا فـان االدارة عـازمة عـلى عـقد جـلسـة مع اجلـهاز الـفني

تدني للميناء في الدوري والكأس". ستوى ا ناقشة ا
ـا االستغناء عن البعض منهم وأكد ناصـر ان "اجللسة قد تشهد اعـادة النظر ببعض الالعب ور

مقابل تعزيز الفريق بأسماء جديدة".
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توج  فـريق  نـادي اجليش بـقلب
بطولـة العراق لـلعام  2018 التي
ـتمـثلـة برمي انـتهـت فعـاليـتهـا ا
الــــــرمـح - رمـي الـــــثــــــقـل - رمي
الـــقــــرص - الـــقـــفــــز الـــطـــويل -

نتخب الوطني نظيره البوليفي في دبي ودياً W¹œË WNł«u∫ يواجه ا

االســــتـــفـــادة من   فــــتـــرة الـــوقت
ــتـــبـــقي حلـــ  حــلـــول مـــوعــد ا
االفـتـتـاح وسط تـطـلـعـات الـشارع
سـتويات الريـاضي في ان يقـدم ا
الــعــالـــيــة  ويــعــكس دوره كــاحــد
ــنــافــسـة الــفــرق االســيـويــة في ا
بــقـــوة عــلى حتــقــيـق طــمــوحــاته
والـــكـــرة الـــعـــراقـــيـــة  واهـــمـــيـــة
ـطلوبة ـنتخب بـالصورة ا اعدادا
ــطــلــوب في الهــمـــيــة الــظــهــور ا
احملــــفـل االســــيــــوي  وحتـــــقــــيق
الــــنــــجــــاح في اخلــــطــــوة االولى
بـعـبـور مـجـمـوعـته  الـتي التـظـهر
ـنـتخـب االيراني سـهـله بـوجـود ا
ـرشـحـة لـلـقب ـنـتـخـبــات ا احـد ا
الـبـطـولـة  بـعـد الـظـهـور الـواضح
ببطولة كاس العالم  بروسيا  في
ـكن الــتـقـلـيل من الــوقت الـذي ال
شــان مــنــتــخب فــيــتــنــام الــطـرف
ـــتــطــور كــثــيـــرا في الــســنــوات ا
االخــيــرة مع  فــرق شــرقي اســيــا
الـتـي خـطت  خـطـوات مـهـمـة  في
هم اعداد منتـخباتهـا  والظهور ا
ـشـاركـات األسـيـويـة عـنـدمـا فـي ا
عــكــست ثـقــتــهـا وحــقــقت نــتـائج
مهـمة وظـهرت بـعضـها افضل من
نــظـــرائــهـــا في غـــربي اســيـــا مــا
يجعلها ان تكون مؤثرة كما يجب
خـصـوصـا في الـبــطـولـة الـقـادمـة
الـتي ستـشهـد الول  مـرة مشـاركة
 24 فريقا  جميعها تواصل
اســتـــعــداداتــهــا  ســعــيــا
لــتــحــقــيق مــنــافــسـات
مــــــهـــــــمـــــــة  فـي اهم
البطوالت األسيوية
  خــــــــصــــــــوصـــــــا
لـلمـنـتخـبـات التي
لــم تــــــــــــــصـل الـى
نــهـــائــيـــات كــاس
الــــعـــالـم ومـــنــــهـــا
مـنـتـخـبـنـا الذي

عليه

ان يـستـفيد  كـلمـا  امكن مـن فترة
اإلعــداد الـــتي ســـتــشـــهــد اقـــامــة
مـبـاريــات جتـريـبــيـة اخـرى خالل

الشهر القادم.
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ـدرب كـانـاتـيـتش قـد ومــؤكـد ان ا
وقـف عــــــــلـى واقـع الـالعــــــــبــــــــ
واالخــطـــاء الــتي رافـــقت مــبــاراة
ــنــتــخب الــكــويت االولى لـه مع ا
الـتي انـتـهت بـتـعـادلهـمـا بـهـدف
شـاركة ببـطولة  الـسعودية قبل ا
الرباعية عنـدما خسر من منتخب
األرجنت برباعية نظيفة   عندما
جلـا فيـهـا للـعب الـدفاعي  لـتدارك
الـقـوة الـهـجـوميـة  لـلـطـرف االخر
ـدرب انــتـقـادات وعــنـدهــا واجه ا
شـــديــــدة مع الالعــــبـــ بــــســـبب
الـــلـــجـــوء  لالســـلـــوب الـــدفـــاعي
واالخـــطـــاء الــــتي رافـــقـت ســـيـــر
ـــذكــورة في خـــســارة ـــبــاراة  ا ا
ـنـتـخب لم يـظـهـر مـتـوقـعـة لـكن ا
سـواء في االداء او النـتـيجـة  لكن
ـــدرب قــد رصــد مــهـم ان يــكــون ا
االخــطــاء الــتـي ظــهــرت مع لــقــاء
ـــنــتـــخب الــســـعــودي وانـــتــهت ا
بـــالــــتـــعــــادل بـــهــــدف  وكـــانــــتـــا
بـارات الـفرصـة  للـوقوف على ا
مـــســـار االمــــور وحتـــديـــد مالمح
نـتخب الـتشـكـيل  التـي ستـمثـل ا
فـي مـبـاريـات مـجـمـوعـته الـتي لم
يستقر عليها لالن في ظل
الـــــتـــــغــــيـــــرات الـــــتي
يـشهـدهـا الـفريق من
فـــــتـــــرة لـــــكن عـــــلي
ـــدرب ان يــتـــعــامل ا
ـــــــواجــــــهــــــات مـع ا
ـقـبـلة الـتـجـريـبـيـة  ا
ـــطــلــوب بــالـــشــكل ا
لـــطـــمـــانت الـــشـــارع
الـــــريــــــاضي  الـــــذي
يـعـيش قلـقـا حـقيـقـيا
امام حالة االعداد الغير
مـستـقـرة  التي تـتـطلب رفع
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة واحلــالــة
عنوية  والتـركيز على حالة ا
االنــســجــام الــتي افــتــقــد
الــــــيـــــهــــــا الـــــفــــــريق
بــــــعــــــدتــــــســــــريح
الالعــبـ الــكـبـار
مـــــرة واحــــدة في
اخـــــطـــــاء غـــــيـــــر
مــسـوغــة وحـجج
واهـــــــيـــــــة في ان
بـــعـض الالعـــبــ
باتوا غير مؤهل
ـنـتـخب لــتـمـثـيـل ا
بـســبب كـبـر سـنـهم
فـي وقت هـــــــنــــــالك
العـديد من الالعـب
ن  تـزيـد اعـمـارهم
عــلى الـــثالثـــ ســنــة
يــلـعـبـون فـي الـكـثـيـر
ـــــنــــتـــــخــــبــــات من ا
األوربـــــيــــة  قـــــبل ان
يــفــتــقــد مــنــتــخــبــنــا
لــــهـــــؤالء الالعــــبــــ
بسـرعة بـعد اخلروج
مـن تــصــفــيــات كـاس
الـــعـــالم ومـــنـــهم من
ـنـتـخب فـضل تـرك ا
من تـــلـــقـــاء نــفـــسه
جــراء   انــتــقــادات

االركـاض مـسـافات 100 م - 200
م - 400 م - 800 م - 1500 م )
وحـلت اللـجـنة الـفـرعيـة في بابل
ركز الثاني فيـما جاءت اللجنة ا
ــركــز الــفـــرعــيــة في ديـــالى في ا
الـثـالث .وحــضـر نـهــائي مـعـالي

وزيــــر الــــعــــمل و الــــشـــــــــــؤون
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــســـيـــد بـــاسم
الــربـــيــعي و الـــدكــتـــورة عــبـــيــر
اجلــــلــــبي رئــــيـس هــــيــــئـــة ذوي
االعـاقه ومـديـر عـام دائـرة رعـاية
ذوي االحــــتـــيـــاجــــات اخلـــاصـــة
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يحتفي االحتاد الـعراقي للصحافة
الـريـاضـيـة بــالـتـعـاون مع االحتـاد
الــعــراقي لـــكــرة الــقــدم بـــالــزمــيل
الــــصــــــــحــــفي الــــريــــاضي عــــلي
الـسـبـتي لـتوقـيع كـتـابه االرشـيفي
وسـوم ( احلقيقة والتـــــــأريخي ا
الضـائعـة لتـأريخ الدوري الـعراقي
 (1974-1965 والــذي يــكــشف فــيه
حــقـيـقــة انـطــــــــالق الـدوري
الـــعــراقـي لــكـــرة الــقـــدم بــكل
احــــداثه وتــــفـــــاصــــيــــــــــــله
الــــغــــائـــــبــــة عـن الــــوســــــط

الرياضي .
قــاعـة االحتـاد الــعـراقي لـكـرة
الـقـدم سـتـكون مـكـانـا لـلـحفل
الــذي سـيــقــام عــنـد الــســاعـة
الـــواحــدة ظـــهـــرا بــحـــضــور
الـــعــديــد مـن الــشــخـــصــيــات
الـــريــاضــيــة واالجــتــمــاعــيــة
عـنيـ بالـوسط الرياضي وا
حيث  توجيه الدعوة لهم.
وقال الزميل عـلي السبتي ان
الكـتـاب يقع في  144 صفـحة
ـتــوسط يـكـشف من احلــجم ا
لـلـجـمـيع الـبـدايـة احلـقـيـقـيـة
لــــتـــاريخ الــــدوري الـــعـــراقي
ـشــاركـة واســمـاء واالنـديــة ا
الالعــــبــــ والــــتـــشــــكــــيالت
اخملـــتــــلــــفــــة عـــلـى مـــدى 18

مــوســمـا مـن االحـداث الــريــاضــيـة
الـتي شـهدتـهـا السـاحـة الريـاضـية
الـــعــراقــيـــة وهــو وثـــيــقــة مـــهــمــة
ا احـتوته من معلومات وتأريخية 
ارشـــــيــــفــــيــــة مــــوثــــقـــــة من خالل
علومات التي  احلصول عليها ا
من خـالل الــلــقــاءات الــشــخــصــيــة
ــتـنـاول ـهــمـة الــتي  والـوثــائق ا

اليد.
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يخوض منتخبنا الوطني يوم غد
 الـثالثــاء  الــعـشــرين من الـشــهـر
احلـالي لــقــاءا وديـا مع مــنــتـخب
ــديـنــة دبي بــولــيــفــيــا  يــجــري 
بـدولـة اإلمـارات الـعــربـيـة بـعـدمـا
يــــكــــون قـــد انــــهـى مــــعــــســــكـــره
الـتـدريــبي الـذي اسـتـمــر ثـمـانـيـة
ـشـارك 23 ـديـنـة   ايـام بـنـفس ا
العــبـا من احملــلــيـ واحملــتــرفـ
ـردود الــفـني واهـمــيـة ان يــقـدم ا
وعــكس الـصــورة احلــقـيــقــيـة من
خالل الالعـــبــ  في دعم مـــهــمــة
درب  وصوال لـتحقيق الـتشكيل ا
ـثل ــطـلـوب ومن يــسـتـحق ان  ا
ـنـتـخب وأهـمـيـة ان يـقـدم االداء ا
ـــنــــتـــظـــر وان تــــســـيـــر االمـــور ا
باالجتاه الصحيح في ظل ظروف
ـــنـــتــخـب الـــذي يـــعــيـش فـــتــرة ا
انـــحــــســـار من يــــوم خـــروجه من
تصـفيـات كاس الـعالم وان يـحقق
الـفـوائد من الـلـقاءات الـتـجريـبـية
واهــمــيــة ان يــخــرج بـالــنــتــيــجـة
االيـجابـية امـام  منـتخب بـوليـفيا
ـدرب قــداطـلع عـلى بـعـدمــا كـان ا
واقع  مـــنـــتـــخب بـــولـــيـــفـــيـــا في
مبـاراته مع االمارات الـتي انتهت

بتعادلهما السلبي  اجلمعة.
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ـواجـهـات سـتـكـون  واحـدة  من ا
ـنـتخب ـهـمـة وحتـديا لـقـدرات ا ا
ــطـالب في الـظــهـور االفـضل مع ا
اقـــتـــراب افـــتـــتـــاح   الـــبـــطـــولـــة
شاكل األسيوية  واهمـية تدارك ا
الــفــنـــيــة الـــتي الزال يــواجـــهــهــا
الالعب والفريق على حدالسواء
ـنـتـخـبـات االخرى  واخـذ  واقع ا
بـنظـر االهـتمـام خـصوصـا شرقي
اســـيـــا الـــتـي  تـــطـــورت كـــثـــيـــرا
وتـــقــــدمت  خـــطــــوات لالمـــام من
حـيث الالعـبـ والـبـنى الـتـحـتـية
ــشــاركـات كــمــا أثـبــتـت ذلك في ا
االخـــيــرة  وتــظــهــر اطــمــاعــهــا

كـبـيـرة امـام اكـبـر مـلـتـقى
اســيــوي  كـروي  تــريـد
ان تــــــــــــضـع حـــــــــــدا
لـلــمـنــتـخـبــات الـتي
تـــــعـــــاقـــــبت عـــــلى

حصول  األلقاب.
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ــبـاراة وتــاتي ا
ذكـورة ضمن ا
اســـتـــعـــدادات
ـــــنــــــتـــــخب ا
لبـطـولة  ا
قبلة اسيا  ا
الـــــــــــــــــــــــتــي
ستـنطلق في
اخلـامس من
الـشـهر االول
من الـــــــعــــــام
ـقـبل  بـدولة ا
االمـــــــــــــــــــــــــارات
وسيـلعب ضمن
اجملــــــمــــــوعـــــة
الـرابـعـة الـتي
تـــــــــــــــــــــــضــم
مــنــتـــخــبــات
ايـــــــــــــــــــــــران
وفــــيــــتــــنـــام
والــــــــيـــــــــمن
واهــــــمـــــيـــــة

لــبــطـولــة الـكــاس بــعـدمــا تــاهـلت
الــــفــــرق االربـــعــــة  االخــــيــــرة من
مــــبــــاريـــات امـس االول الـــســــبت
حـيث   نـفط اجلنـوب  اثـر جتـديد
فـــوزه  عـــلـى ســـامـــراء فـي لـــقـــاء
الـــذهــاب  بـــهـــدف  الالعب بـــاسم
عـلي  لـيـعـزز األمــور بـعـد نـتـيـجـة
األرض والـتـغلـب بخـمـسـة اهداف
ـهــمـة بــشــبـاك نــظـيــفـة ويــنــهي ا
ويـــنــتــظــر مــبـــاراته الــقــادمــة مع
متاز احداقرانه من فرق الدوري ا
فـيــمـا يــكـون ســامـراء  قــد خـاض
مـبـاراتي الـكـاس  كـبـروفـة لـدوري

الدرجة االولى القادمة.
كـمـا الـتـحق الـقـوة اجلـويـة بـركب
تاهل بعد تعـزيز نتيجة اللقاء ا
 بـالـفـوز   عـلى فريق بـلـد بـهـدف
دون ردسـجـلـهـمــا  عـدنـان مـحـمـد
ومــــحـــمــــدقــــاسم  ويــــنـــتــــقل الى
ــنـافــســات احلــقـيــقــيـة في  دور ا
ر الـثمـانـية ويـامل جـمهـوره ان 
مـنـهـا دون مـنـغـصـات لـتـاثـير ذلك
ـمـتاز  في عـلى مشـاركـة الدوري ا
الـوقت الذي يـستـحق بلـد التـحية
امـام ظروفه الـتي جتـاوزها ودون

اسمه في سجل البطولة.
وقـــادرحـــيـم اوالبي  احلـــدود الى
الــــدورذاته بــــعــــدمــــا تــــمــــكن من
تــســجــيـل هــدف الــفــوز واحلــسم
د  79الذي كـان كافـيا لـلتـاهل على
حـسـاب التـاجي  ويـسـتمـر بـنسج
ـطـلـوبـة عـلى مـسـتـوى الـنـتـائج ا

الدوري والكاس.
وتمـكن النـفط من الثـار  خلسارته
بـــهــدف من اجلـــنــســيـــة في لــقــاء
الذهاب بعدما جنح بالتغلب عليه
رة بـثالثيـة نظـيفة  ويـكمل هـذه ا
ــتــأهـلــة بــانــتــهـاء عـقــد الــفــرق ا
الدوري  32 من دون ايــة مـفـاجـأة
او انـتــقـال أي من فـرق الـدرجـتـ
االولى والثانـية الى دور الثـمانية
سابقات نتظـر ان  تعلن جلنـة ا ا

مواعيد مبارياته .

تحدي االعاقة جانب من احتفال نادي اجليش 

Í—Ëb « a¹—Uð w U×¹ w²³ «

ÂbI « …dJ  w «dF «

”QJ « W uD³  WO½UL¦ « —ËbÐ WK¼R*« ‚dH « œbŽ ‰UL² ≈ 

ــبــيــة ورئــيس الــلــجـــنــة الــبــارا
الــدكـتــور عـقــيل حــمـيــد واالمـ
العام كوثر حـس باالضافة الى
ـــــكـــــتب عـــــدد من اعــــــــــضـــــاء ا
الـتـنفـيـذي و روؤسـاء االحتادات
الـريـاضـيـة.و  تـكـر اصـحاب
ـشـاركـة االسـيـويـة االجنـاز فـي ا
االخــــــيــــــرة فـي الــــــعــــــاصــــــمــــــة
االندونــــــــيسيـة جاكارتـا أبطال
الـلــعـبــة من قـبل مــعـالـي الـوزيـر
ـوفــقــــــــيـة مـتــمـنـيــاً لـهم دوام ا
والـــنـــجـــاح ورفـع رايـــة الـــعــراق
عــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة فـي احملــــــــــــافـل
الــــدولـــيـــة.وبــــدروه قـــدم رئـــيس
ـبـــــــــية الـدكـتور الـلـجنـة الـبارا
عــــقـــيل حـــمـــيــــد درع الـــلـــجـــنـــة
ـبــيــة الى وزيـر الــعـمل و الـبــارا
الـشــؤون االجــــــــتـمـاعـيـة و الى
الــدكـتـورة عـبـيـر اجلـلـبي رئـيس
هــيــئـة ذوي االعــاقـــــــــة والــذين
بـدورهم اشادو بـآلـية تـنـظـــــــيم
الــــبـــــطــــولـــــة وســــعــــــــــــادتــــهم
بـــــــتـــــــواجـــــــــــدهـم وسـط هــــــذه
الـشـريــحـة من الـريــاضـيـ وفي
نـهـايـة الـــــــــفـعـالـيـات  توزيع
شـهـادات الــشـكـر و الـتــقـديـر من
قِــبل احتــاد الــلــعــبــة  عــلى رواد
ومـــدربـــــــي وخـــبـــراء وابـــطـــال
الــلـــعـــبــة و الـى جلــنـــة احلـــكــام
ـشاركـ في حتكـيم الفـعالـيات ا
يداليات على الفائزين وتوزيع ا
ـراكـز والـكــؤوس الى اصـحـاب ا

الثالثة االولى.
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أقـــام االحتـــاد الـــفــــرعي لـــكـــرة
الـقــدم / مــحــافــظــة الــديــوانــيـة
الـــدورة الــتــدريــبــيــة في حتــلــيل
األداء الـــــــفــــــنـي و اخلــــــطـــــــطي
باستخدام البرامج الرقمية عبر
الـكمـبـيوتـر لـلمـحـاضر رمـضان
الزبـيـدي وبأشـراف كامل زغـير
عـيـدان رئــيس االحتـاد الـفـرعي
لكرة قـدم الديـوانية ونـائبه غا
عــبـــد ســريح واســتــمــرت ثالثــة
ايــام بــاســـتــضــافــة قـــاعــة بــيت
ـــــشـــــاركــــة 40 الـــــشـــــبــــاب و
مـــدربـــاً واعالمـــيـــاً وتـــضـــمـــنت
الــــدورة الـــــعـــــديــــد مـن االمــــور
ـهــمـة الــتي تـصب الــريـاضــيـة ا
بخدمة ورقي الكرة العراقية من
خالل مـؤاكبـتـهـا لسـلم تـطورات

ية ومن أهمها :  الكرة العا
تــاريخ الـــتــحــلـــيل و أهــمـــيــته و
اجلوانب اخلـطـطيـة و والـتحـليل
ـبـاراة واهداف الـعـام و قـراءة ا
التـحلـيل و حتليـل أداء الالعب
و حتـــلــــيل االداء اخلـــطـــــــــطي
لالعــبـ وحتـلـيل سـيــكـولـوجـيـا
الـــفـــــــــــرق والــــتـــحـــلــــيل قـــبل

ـــــــبـــــــاراة و الـــــــعالقـــــــة بـــــــ ا
الـتحـــــــــلـيل الـفني و الـتـحـليل
االحـصـائي و دينـامـيـكـية االداء
الــــهـــــجــــومـــــــــي والـــــدفــــاعي
ــــــعــــــتــــــمــــــد و الــــــتــــــحــــــلــــــيل ا
الــــتـــكــــــــــــــتــــيــــكي .          
اسلوب اللعب بـاراة   (سرعة ا
و حتـــــويالت الـــــلـــــعـب وبـــــنــــاء
لـعب ضــغط دفـاعـي  الــهــجـمــة 
الـــتـــســـلل و الـــتـــســــــــــديـــدات
الـــــكــــرات ضــــربـــــات الــــراس 

العرضية) .
واسـتـراتـيـجـيـة الـلـعب و حتـلـيل
االداء الــنــفــسي والــعــقــلي وفي
خـــــــــتـــــــــام الـــــــــــــــــدورة وزعت
الــشـــهــادات الـــتــقـــديــريـــة عــلى
ــشــاركــ وقــال كــامل زغــيــر ا
ــشـرف ان الـدورة هي عـيـدان ا
االولى في تـنـظـــــــــيـمـهـا وذات
مـردودات ايـجــــــــــابـيـة عـديـدة
وهـي بـــــــــحــــــــاجـــــــــة مـــــــــاســــــــة
ساعــــــــدة مدربينا لترجمتها
الى واقع ملـــــــمـوس ومدروس
كــــمــــا شــــكــــر زغــــيــــر االحتـــاد
ــــــنــــــحـــــهـم ثــــــقـــــة الــــــعـــــراقـي 

استضـــــــــافة الدورة . 


