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كــشف األمـ الــعـام لالحتـاد الــلـيـبي
لـكـرة القـدم عبـد الـناصـر الصـويعي
ـتـداولة احلـقـيـقـة الـكـامـلـة لألخـبـار ا
ـباراة حـول نـيـة احتاد الـكـرة إلغـاء ا
الـوديـة التي جتـمع منـتخب بالده مع
ـنتـخب الـعراقي خالل شـهر نـظـيره ا
ـقـبل. وأكـد الـصـويـعي في حـزيـران ا
تـــصــريح صـــحــفي "وصـــول خــطــاب
رسـمي من االحتـاد العـراقي منـتصف
وافقـة على اضي من أجـل ا الـشهـر ا
تأم مباراة ودية مع أسود الرافدين
فـي أيـام "الــفــيــفـا دي" عــلى األراضي
وافقة رسمياً على الـتونسية. وأكد ا
ـبـاراة نـافـيـاً في الـوقت ذاته إقـامــة ا
األخـبار التي تتداولها وسائل اإلعالم
احملــلـيــة عن إلـغــائـهــا عـقـب خـسـارة
لــيـبــيــا أمـام جــنـوب إفــريــقـيــا وعـدم

الــتـأهل إلى بــطـولــة األ األفـريــقـيـة
ـقررة إقامتها في مـصر شهر يونيو ا
ـقـبـل. من جـانب آخـر أكـد حــزيـران ا
ـتــحـدث الـرسـمي لالحتـاد الـعـراقي ا
ـباراة ستقام حـس اخلرساني إن ا
ــقـرر فـي الـعــاشـر من فـي مـوعــدهـا ا
شـهر حزيران وتسبـقها مباراة أخرى
ـنـتـخب الـتـونـسي في الـسابع أمـام ا

من الشهر ذاته.
من جانب اخر قال عضو احتاد الكرة
فـالح مـوسى ان زيـارة مـرتـقـبـة لـوفد
مـن االحتـــاد االســيـــوي الـى الـــعــراق
العب الكــمـال رفع احلـظـر عن بـاقي ا
الــعــراقـيــة. واضـاف هــنــاك وعـد من
رئـيس االحتاد االسيـوي برفع احلظر
العـب الـعـراقــيـة وهـنـاك الــكـلي عن ا
وفـــد مـــتــوجـه الى الـــعــراق قـــريـــبــاً
مـستدركاً اليوم كعراقي مقبل على

اسـتــقـبـال الـفـرق في تـصـفـيـات كـأس
الـعالم ومازالت الرياضـة العراقية من
دون قانون وهناك أناس مستفيدة من

الفوضى الرياضية.
وبـــ ان الـــهــيـــأة الـــعـــامــة لـالحتــاد
االســيــوي لـديه 46 صــوتــاً فـعــنــدمـا
يــــأتي شـــخـص ويـــأخـــذ 36 صــــوتـــاً
نـعـتـبـره اجنـازاً لـلـريـاضـة الـعـراقـية
وانـنا ال نـنسـا دور الشـيخ سلـمان بن
إبـراهـيم آل خـليـفـة الـذي فاز بـرئـاسة
االحتــاد اآلسـيـوي بــالـتــزكـيـة في رفع
العب الــعــراقــيــة وهـذا احلــظــر عن ا
يــعـني ان الـعـراق لــديه دور كـبـيـر في
الـرياضـة والعـراق تواجـد مع الشيخ
ســــلــــمـــان مـن اجل احلــــصـــول عــــلى
عــضـويـة االحتـاد االسـيـوي.وتـابع ان
مـحمد الرميـثي التقى برئيس االحتاد
ولـم يغيـر من كالمه وكان رأيه واضح
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واجنبية  شهدت اروقة قاعة سعد
عبـدالله في مـحافـظة اربيل ,وقائع
ــؤتـمــر الـعــلـمي الــريـاضي االول ا

نتخب العراقي لكرة القدم ا

ـكـنـا جتـنب احلـديث عن تـقـصـيـر واضح من قـبل عـدد غـيـر قلـيل من لم يـعد 
ــمـتـازة لــكـرة الـقـدم ,في مــسـاعـدة مــدربي فـرق بـطــولـة دوري انـديــة الـدرجـة ا
باريات طلوب في ا هارات احلركية االساسية على النحو ا العبـيهم على اداء ا
الرسـمـية .. مـبـاراة القـمـة ب فـريق نـادي الشـرطـة وفريق نـادي الـزوراء كانت
ـتـابعـ واحمللـلـ سجـلوا ـقبـول .. عدد من ا مثـاال اخر لـهـذا التـقصـيـر غيـر ا
عـتبـهم الـشـديد عـلى مـدربي الفـريـق  ,لـ(عـدم) تمـكـنـهمـا من تـقـد فريـقـهـما
تابعون هارات احلركية االساسية .. ا طلوبة من جهة تنفيد ا بالصورة الفنية ا
ـسـتوى تـطغى ـباراة الـعالـية ا واحمللـلـون لم ينـكروا حـقـيقـة واضحـة وهي ان ا
عـليـهـا التـوتـر واحلسـاسـية في غـالب االحـيان ,ويـنعـكس الـتوتـر عـلى اجلوانب
التـكنيـكية والـتكتـيكيـة والليـاقية ,ولـكن عندمـا يتـعلق االمر بالعب هـو عضو في
هـارات احلركيـة االساسـية يـجب ان تُؤدى على مـنتـخب العـراق الوطني ,فـان ا
نحـو يستقيم مع العنوان الرياضي الـرفيع لالعب .. التمريرة هي مهارة حركية
ـطـلـوبة ,عالمـة جـودة واضـحـة لالعب .. نـعم اسـاسـيـة ,اسـتـخـدامـهـا بـالـدقـة ا
سـتمـر يقـلل نسـبة جنـاح التمـريرة من العب الـى زميله ,ولـكن عنـدما الضـغط ا
تـهبط هـذه النـسبة الى دون (%50) فـان هذا يـعني ان هـناك ثـغرات في اعداد
ـمـتـازة .. الالعب الـدولي او الالعـب الـذي يـلــعب في صـفـوف فــريق الـدرجــة ا
باشر في هذه احلالة هو الذي تهم ا وهذه الثغرات ,تـدريبية بال ادنى شك .. ا
ـهارات احلـركـية ـنح الوقت الـكـافي لالعـبيه ,لـلـتدريب عـلى ا ـدرب ,الـذي ال  ا
هارات حتت االسـاسية في اطار وحـدات تدريبيـة مبرمجة ,تـضمن تنفـيذ هذه ا
درب نـافسة ,بـنسـبة جناح تـتعدى الـ(%70) وقـد يختـلف معنـا هذا ا ضـغط ا
مـتازة, ـدرب الذي يـلعـب فريـقه في بطـولـة دوري الدرجـة ا او ذاك ,ويـقول ان ا
ـهـارات احلركـية ليـس عنـده الوقـت الكـافي لتـخـصيـصه لـتدريب الـالعب على ا
نـافسات ,خـاصة وان الـفريق قد يـلعب مـبارات في االسـاسية ,اثـناء مـرحلـة ا
اسـبـوع واحـد ,واالولـويـة في هـذه احلـالـة تـكون ,لـتـدريب الالعـب عـلى كـيـفـية
تـنفيـد احلاالت التـكتكـية الفـردية واجلمـاعية ,لـلتكـيف معهـا .. وانا ال انفي هذه
هـم جداً هـو كـيف يسـاهم الالعب في تـنـفـيد جـمـلة احلـقـيـقة ,ولـكن التـسـاؤل ا
ـهـارات احلـركـيـة االسـاسيـة .. وهـنـا اتـذكـر جـيداً ان تـكـتـيـكـية ,وهـو ال يتـقن ا
مـدرباً مـحـلـيـاً مـعـروفاً قـال قـبل مـدة زمـنـية ,ان مـهـمـة ان مـدرب فـريق الـدرجة
ـمـتازة ,تـتحـدد في تطـوير احلـالـة التـكتـيـكيـة لفـريقه ,ويـفتـرض ان يتـقن العبه ا
ــهـــارات احلــركــيــة ســـواءاً كــان مـــدافــعــاً او العـب وسط او مــهـــاجــمــاً ,اداء ا
االسـاسـيـة ,وهـو في فـريق الـنـاشـئـ او فـريق الـشـباب فـي احسـن االحوال ..
ـعـروف ال تـتـهمـونـا بـالتـقـصـير ,الـعالج يـكـمن في اسنـاد مـهـمة درب ا وقـال ا
ـدربـ مجـربـ يـتـمـتعـون بـالـكـفاءة تـدريب فـرق الـناشـئـ في كـافـة االنـدية ,
ـهـارات احلـركـيـة االسـاسـيـة ـطـلـوبـة في تـدريب وتـقـو ا ا
ـعروف ولـكن من يسـاعدنا درب ا لالعـب .. نـتفق مع ا
ـدربـ عـلى انـهــاء (خـدمــات) الـعـشــرات من اشـبــاه ا
الـذين ينشطون في (تـدريب) فرق الناشئـ في انديتنا
ــخـتـلف درجـاتـهـا ,و ال احــد يـجـرؤ عـلى الـريـاضـيـة 

االشارة اليهم بالسلب ولو بكلمة واحدة.

بـانه سبق وأعطى كلمة لالنتماء لهذه
الــكــتــلــة بـالــتــالي الــنــصــر ال يــكـون
لـرئـيس االحتـاد بل لـلـعـراق ونـحـمله
االن مـسؤولـية مضـاعفة وعـليه يجب
ـصـلـحة ان تـسـتـثـمـر هـذه األصـوات 

الرياضة العراقية.
وعـزا مـوسى إبتـعـاد العـراق وغـيابه
عـن عــضــويــة االحتــاد االســيــوي الى
ـنـافـسـة في نـوعـيـة ضــعف اإلرادة وا
ـرشح وعدم الـدعم الكـامل للـشخص ا
ــــرشـح في ظل حــــظــــر ظــــالم عــــلى ا
ـالعب الــعـــراقــيـــة مــشـــيــرا الى ان ا
; االقـنـاع في الـفـتـرة الـسـابـقـة صـعـبـاً
لــكـن األســبــاب الــتي هــيــأت لــرئــيس
االحتـاد عـبـد اخلـالق مـسـعـود سـابـقا
العب (رفـع احلـــــظـــــر عن عـــــدد مـن ا
الــعــراقـــيــة) كــان الــعــامل األكــبــر في

جناحه.

ÊU e « ≠  œ«bGÐ

ـشـاركة 282 عـلى مـدى يـومـ و
باحثا وباحثة من جامعات عراقية
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وعـاد الـكـرخ بــنـقـطـة مــهـمـة بـفـرضه
يناء البصري ليستمر التعادل على ا
في مـكــانه الـثــالث بــفـارق نـقــطـة عن
الــزوراء وعــلى بــعـد ســبـع نـقــاط من
ـربع اجلـويــة ومـتــواجــد بـقــوة في ا
االول بــعـد ســلــســلـة جنــاحــات وهـو
ــبــاريـات فــخـور جــدا في ان يــقــدم ا
ويشعر بـشيء من القوة واالرادة قبل
ـــلـــعــــبه الـــدور الــــثـــالث ان يـــعــــود 
ويـستـقـبل الـسـماوة والـرغـبـة لـعزف
نـغــمــة الـفــوز بـعــد خــسـارة الــنـجف
يـناء ويـبقى مـنافـسا قـويا وتعـادل ا
في مــيـدانـه الـذي يــديــر  من خالله 

مبارياته بقوة دون توقف.
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ــيــنــاء  من جــانــبـه تــثــيــر نــتــائج ا
البـصـري مـخـاوف جمـهـوره بـعـدما 
تـواصلت مـعـانـاته  بـسـبب الـتـفريط
بــالــنــقــاط وفـــقــدان فــرصــة حتــقــيق
الــنـتــائج واالســتــفـادة من مــبــاريـات
هـمة صـلحـته وا االرض وحتويـلهـا 
وقع اخلامس عـشر  لكنه في تغيـر ا
ـوسم الذي بدأ لم يتـعلم مـنذ بـداية ا
بــصـعــوبــة كــبـيــرة كــانت ســبــبـا في
تـاخـره  وهـو يـتــعـثـر قـبل ان تـظـهـر
ـــكـــان ـــشــــاركـــة حـــيـث ا مـــشــــاكل ا
ـــتــواجـــد به  الــبـــعـــيــد عن رغـــبــة ا
االنصار في ان يتدارك االمور بسرعة
من خالل االســتـــفــادة الــقــصــوى من

مواجهات االرض والتوازن ذهابا.
لعب السماوة  وسقط نفط ميسان 
ليعكس مؤشـر التراجع منذ اجلوالت
ـاضية ومرشح ـرحلة ا األخيرة من ا
لترك مكانه الـذي استمر به من بداية

الــصــحــيح وبــقـوة ويــواصـل رحـلــته
الناجـحة من جـولة الخـرى بعـدما قدم
ــســـتــوى امـــام الــزوراء في مـــهــمــة ا
ارتقى بـها وعـكس قوته ووجه رسـالة
القـــرانه في مـــواجـــهــتـــهم  بـــجــدارة
ـطـلـوبـة لـلـنـهـاية ـواصـلـة النـتـائج ا
بـعــدمــا قـطع شيء مـن الـطــريق الـذي
الزال طــويال  وهــو  يـــســيــطــر عــلى
اجواء الصدارة واالمساك بها بسجل
ــدرب الــبــرازيــلي ان نــظــيف يـــريــد ا
ـوسـم به في  حتـقـيق اجنـاز يـنـهي ا
ــشــاركـة ــيــز مــنـتــظــر ان يــحــقق ا
اخلــارجـيــة الــغــائب عـنــهــا من فــتـرة
لك مدرب  مجتهد ترك طويلة والنه 
بــــصــــمــــته عــــلـى االمــــور بــــوضـــوح
  أغلـبيـتهم من لعب   مـهمـ والعب
والزال للـمنـتخـب الوطـني في تشـكيل
متـكامل  اليـنقـصه شيء ويعـول على
جـهــود عــنـاصــره الــتي  لالن  تــقـدم
مــســتــويـات عــالــيــة مــحــقــقـة افــضل
الــنــتـــائج وفي افــضــلـــيه هــجــومــيــة
يـزة والزال الشرطة افضل ودفاعية 
الـفـرق  ويــلـعب بـاريــحـيـة ومــسـتـقـر
ومتـوازن في نـتـائجه الـتي تـاتي عـبر
ـــهـــمــة  ـــيـــدان وخـــارجه  لـــكن  ا ا
ـنافسات الزالت صعبة مع  تـصاعد ا
واصـلـة التـقـدم  لكن  التي تـرشـحه 
االمور التخلوا من الصعوبات في ظل
  اجلـويـة والزوراء مالحقـة الـغـر
ومعـهـما الـكـرخ وتـامل في ان يتـعـثر
الــشــرطـــة من اجل تــقـــلــيص الــفــارق
واالقتـراب مـنه خـصوصـا اجلـوية اذا
مــا جنح في الــفــوز عــلى الــزوراء في
ـؤجل الـذي سيـقـلص الـفارق اللـقـاء ا
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وواصل  الزوراء نـزف النـقـاط عنـدما
خسر اربع بتعادله التالي مع الشرطة
ة اربيل في وقبلـها مع احلدود وهـز
اختتام مباريات النصف االول وقبلها
ــتــاخــر خــرج بــتــعــادل مـــخــيب مع ا
الديوانية بـثالثة اهداف ويتراجع في
التهديف ويتـوسع الفارق مع الشرطة
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دوري ابـطـال اسـيـا مــا يـضع الـفـريق
امــام  اتــخــاذ الـــتــدابــيــر الــعــمــلــيــة
والـسريـعـة وحتـويل نـتـائج مـبـارياته
صـلـحته وان يـلـعب بتـركـيز القـادمـة 
ـهمـة غـاية بـالـصعـوبة وحمـاس الن ا
وتـتـطـلب الـلــعب بـروحـيـة الـفـوز وان
يـكـون الـقـرار بـيـد حـكـيم شـشـاكـر في
كــيــفـــيــة  تــســيـــر االمــور امــام ثالث
مشاركـات تتطـلب التـوازن في حتقيق
الــنـتــائج  عــلى حــد ســواء لـتــبــعـات
ـشاركات وتاثيرها النتائج على تلك ا
عـلى الالعــبـ ومـا يــريـده األنـصـار 
  بـــدورهم في ان  يــــقـــوم الالعــــبـــ
الفني خـصوصـا وان تشكـيلـة الفريق
جتــمع بــ الـشــبــاب واخلــبــرة الـتي
عـلـيـهــا ان تـلـعب وتـقــدم الـنـتـائج في
جـمــيع الـبـطــوالت وتـقــد افـضل مـا
باريات التي يلعبها لديها رغم كثرة ا
الفـريق في ثالث مـسـابـقـات جمـيـعـها

السالح بـقوة وحتت انـظار جـمهوره
الذي يامل ان تـتغـير االمـور في فترة
احلسم التي مـهم ان تتـغير من خالل
االنـتـقـال لـلـنتـائـج االكبـر النـه ما زال
ــنــافــسـة يــعــمل بــشــكل بــعــيــد عن ا
طلوبـة رغم ان العبرة تـبقى بالفوز ا
وتـطـلــعـات االنـصـار ان يــاتي بـشـكل
مـخــتــلف واسـتــغالل الــفـرص  عــبـر
تـسـخـيـر جــهـود الالعـبـ في تـامـ
الـــنـــتـــائج األفـــضـل من خالل الـــدعم
الـهـجـومي ومن مـصـلـحـة الـفـريق ان
يظـهر قـويا في الـهجـوم النه سيـكون
امـام مــبـاريـات صــعـبــة مع أي فـريق
كــان وسط رغـــبــة الــكـل في حتــســ
درب واقع ويـامل ان تـاتي قـيـادة ا ا
واصلة الرحلة التي ايوب اوديشو 
التـبـدو ســهـلـة بـعـد الــتـاخـر في اخـر
ــرحـلــة االولى الــتي الـزمت جـوالت ا
ـــهــمـــة الـــتي مع قـــاسم عـــلى تـــرك ا
الـفــريق  الـذي الزال يــعـاني من شح
الــتـــهــديـف وضــعـــفه بــعـــد ان خــرج
بنتيـجة الفـوز بالهدف لـلمرة الـثانية
وسـيــكـون امــام االخـتــبـار احلـقــيـقي
عنـدمـا يـخـرج الى العـمـارة األسـبوع
الـثـالث بــعـدمـا سـقـط  مـيـسـان امـام
الـســمـاوة  ويـحــاول الـعـودة لــسـكـة
لـعبه وب جـمهوره االنتصـارات  
في وقت الزالـت مــبـــاريـــات الـــذهــاب
ومالعب احملـافـظـات تـشـكل الـتـحـدي
بعينه للفرق اجلماهيرية  بعدما عاد
اجلويـة في اخـر طلـعـاته اخلارجـية 
بـتــعـادل بـطــعم اخلـسـارة مـن مـلـعب
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ــقـابل يــكـون الــكـهــربـاء قـد تــلـقى بـا
اخلـسارة االولـى في الـنصـف الثـاني
ـســابـقـة والــثـامــنـة في الـدوري من ا
والــتـراجـع مـوقــعــا لــكــنه لالن يــقـدم
مستويات مـقبولة عـبر عناصره  في
بتنـفيذ تـوجيهـات عباس عـطية الذي
يدير االمـور كمـا يجب  من اجل
نـافـسة تعـزيـز حـظوظه فـي ا
والــــبــــقـــــاء ضــــمن دائــــرة
ــنــافــســة الــتي عــاد لــهـا ا
بقوة متـخطيـا بدايته التي
كلـفته الـتفـريط بالـكثـير من
الـــنـــقـــاط  ويـــبـــدو الـــيـــوم
مـــــــتــــــوازن رغـم خــــــســــــارة
اجلويـة  التي ظـهـرت  فيـها
الفوارق الفنية ورجحت كفة 
الوصيف في مواصـلة  مالحقته
واالقتـراب   بـعـد اكثـر من الـصدارة
في مـهـمـة  تـتـطـلب بـذل كل اجلـهـود
ـدرب الذي يـدرك انه من الالعـبـ وا
امام فريق صـعب وجمـهور اليرحم و
سبق  وعمل مـعه ولعب له كـما يامل
ـنــاســبـات في تــعــثـر الــشــرطـة فـي ا
القادمـة  الن ما يقـدمه اجلوية  لالن
الزال بـعــيـد عـن طـمــوحـات األنــصـار
ـرحــلـة لــتـأثــره بـنــتــائج مـبــاريــات ا
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ومــازال الــشــرطــة يــســيــر بــاالجتــاه

ن لـــواحــد مـــا يــدفـــعـــهــمـــا لــتـــقــد
وحتس االداء قبل فوات االوان فقد
حـــافظ فـــريق الـــقــوة اجلـــويـــة عــلى
موقـعه الـثـاني في سلـم التـرتـيب اثر
تأخـر على الكهرباء فوزه الصعب وا
بـــهــدف الـالعب زاهـــر مــيـــداني د84
في  اخـــر لـــقــاءات اجلـــولـــة لـــيــرفع
رصــيــده الى  44نــقـــطــة ويـــقــلص
الـــفـــارق الى ســــبع نـــقـــاط  مع
ـتـصدر  وأفـضـلـية الغـر ا
مـــــبــــاراة مـــــؤجــــلـــــة مع
الزوراء الرابع على بعد
ست نقاط  بعدما خرج
بـالـنـتـيـجـة االيـجـابـيـة
الثـانيـة ولو بـصعـوبة
وبــات يــعــانى كــثــيـرا
وسط تراجع التهديف
واهــمـــيــة ظـــهــور هــذا

راضي
شنيشل

مـــوسم اخــــر بـــعـــد االعـــتـــمـــاد عـــلى
ـوقع الــسـابع مـبــاريـات االرض فـي ا
عـشـر وسط مـشــاكـله الـتي الزمـته من
الـبـدايـة. ورغم  الـتـراجع مـوقـعـا اثر
تعادله مع الوسـط فقد استـمر االمانة
الـــــلــــعب مـن دون خــــســـــارة  عــــبــــر
اجلـــــوالت االخـــــيـــــر فـي ظل قـــــدرات
عنـاصره الـتي بـقي يوظـفـها  عـصام
ـقدور  حمـد وعزز من تـواجـدها  و
الـــفـــريـق ان يـــســـتـــمـــر بـــعـــد اكـــثـــر
ويــتــوازن  قــبـل ان يــخــســر الــوسط
ـوقع الــسـادس وتــركه لـلــنـفـط بـعـد ا
خـسـارة الـشـرطـة والـتـعـادل الـتـالي 
لكن بـامكـان كـتيـبة شـنـيشل ان تـبقى
مـنــافـســة بـعــد الـتــغـيـر الــذي احـدثه
ـــدرب والــبـــحث عـن مــوقـع افــضل. ا
وعـمق الــنـجف من مــعـانـاة الــبـحـري
بـعـد الـفـوز عـلــيه في الـوقت الـقـاتل 
ليـنـتقل لـلـموقع احلـادي عـشر  فـيـما
اسـتــمــرت الـنــتــائج اخملـيــبــة تـواجه
البـحـري وجنح الصـنـاعات بـاضـافة
كــــامل عالمــــات مــــبــــاراته مع فــــريق
  لـلـتــقـدم لـلـمـوقع اخلـامس احلـسـ
عشر ومواصلة محاوالت االبتعاد عن
رشـحة لـلـهبـوط فيـما واقـع ا خطـر ا
استمر فريق احلس متذيال للترتيب
وسط  حــــســــابــــات مــــعــــقــــدة امـــام
اسـتـمــرار اخلـسـارات الــتي نـالت من
قــدرات عـــنــاصـــره وعــاد الـــســمــاوة
ليـصالح جـمـهوره عـبر نـتيـجة الـفوز
ـــهـــمـــة عـــلى نـــفط مـــيـــســـان  رغم ا
ــركــز الـثــامن عــشـر اســتـمــراره في ا
الذي يثـير قـلق جمهـوره عنـدما عزف
عن  احلضور على غيـر العادة فيما 
تلقى الضـيوف ضربة قـوية في بداية
ـرفـوضـة مـن جـمـهـوره. ـرحـلــة   ا ا

اخلــســارة  الـثــامــنــة ومــهــدد بــتـرك
موقعه مـن قبل الكـهربـاء واالمانة اذا
مـــا فــشـل في حتــقـــيق  الـــنـــتــيـــجــة
طـلـوبة الـدور القـادم عـندمـا يواجه ا
الطالب  اللـذين سبق وتعـادال بهدف
في الــقــاء االول وفي لــقــاء ســيــكــون
مــخـــتــلف بـــعــدمــا جنـح الــطالب في
الـفـوز الــكـبـيــر عـلى اربـيل بــربـاعـيـة
نـظـيــفـة زادت ورفـعت من مــعـنـويـات
ــــواجــــهـــة الالعــــبــــ فـي خــــوض ا
القـادمـة  بـافـضل حتـضيـر وبـنـشوة
ـدرب ثـائـر الـفـوز الــكـبـيــر عـلى يــد ا
احمـد  الساعـي لقيـادة الطالب  الى
ما يقدر عليه في اقناع جمهورهم من
خالل  حتقيق الـنتائج الـتي  تعزز 
من دور الـفــريق  من خالل  قـدرات 
الالعـبــ الـتي جتــمع بــ اخلـبـرة 
والشبـاب والتي ظـهرت قويـة وتلعب
بحمـاس في بعـض اجلوالت وها هي
تعود اليوم عـبر نتيجـة اربيل الدفعة
ـواجــهــة احلـدود بــالـدور الــكـبــيــرة 
ــقــابل تــكــون قــد تــركت الــقــادم  بــا
اخلسارة العريضة اثارها على اربيل
بـــالـــتـــراجع مـــوقـــعــ ومـــتـــوقع ان
تــنــسـحـب عـلى مــهــمــة نــاظم شــاكـر
وقـبــلـهـا نــكـسـة الــنـفط في فــرانـسـو
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وتــقــدم اجلـنــوب  تــاســعــا  بـفــضل
فوزه عـلى  الـديـوانـية مـعـززا نـتائج
االرض الـتـي بـاتـت تـقـف الى جــانـبه
ــعــروفـة وتــعـكـس قـدرات االســمــاء ا
الـتي  تـلــعب لـلـفــريق من فـتـرة  مع
ـهمة درب عادل نـاصر الـذي يدير ا ا
بـشـكـل مـقـبــول لالن في الـوقت زادت
معاناة الـديوانيـة في مواجهـة البقاء

ـوسم الـذي انـطـلق به بـقـوة بـعـدما ا
تبايـنت نتـائجه لكـنه لالن الزال مؤثر
وقــادر عــلى الــعــودة عــبــر مــبــاريـات
االرض الـــــدور الـــــقــــــادم والـــــســـــعي
الستغاللهـا رغم تعثره امـام الكهرباء
لكنه يـشعـر بقوة الـعطـاء حتت انظار
جمهوره والرغبة في معاجلة االمور 
بـعـد الـتـطـور الــذي حـقـقه الـنـفط اثـر
الـــفـــوز مــرتـــ مـــا قـــربه من مـــواقع
مـيسـان عـلى بـعـد نقـطـتـ قـادر على
اختـزالهـما بـعدمـا تغـير وجه الـفريق
بــعــودته الــقــويــة ويــعـكـس أحــقـيــته
بالفوز على اربيل واحلدود وتسجيل
خــمـــســة اهــداف فـي مــعــدل يـــعــكس
قـدرات الالعــبــ عـلى الــعـطــاء الـذي
ـاضـيــة بـعـدمـا تـوقف في اجلــوالت ا
شـهـد الـفـريـق تـراجـعـا واضـحـا الـزم
همة بعد فترة حسن احمد على ترك ا
ــا هي االكــثــر واألطــول بــ عــمل ر
اقرانه قدم نفسـه والفريق على افضل
ما يرام وفي  عمل يـستحق االحترام
من حـــيث مـــســتـــوى نــتـــائج الـــنــفط
واحلصول على اول مشاركة خارجية
وتـقـد عــدد من الالعـبــ الـواعـدين
ن اخــذوا طـريــقــهم لــلـمــنــتـخــبـات
الـوطنـيـة بـكل ثـقة وعـودة الـنـفط لـها
ـنافـسة اهمـية كـبيـرة عـلى مسـتوى ا
بــــعـــد االبــــتـــعــــاد عـــنــــهــــا قـــبل ان 
ـدرب الــثـاني وهـو مـا يـسـتــعـيـدهـا ا
يـؤكــد عـلى وجـود مــجـمـوعــة العـبـ

قادرة على العطاء.
من جــــانـــبـه اثـــرت اخلــــســــارة عـــلى
احلدود عنـدما تراجـع للمـوقع الثاني
عشر ومـتوقع ان تـختـلف االمور على
مهمة عادل نعـمة امام صعوبة االمور
وللـحد مـن تراجع الـنتـائج بـعد تـلقي

طموحات: تسعى فرق الدوري الى حصد النقاط وحتس مواقعها في الترتيب
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نـتخب النـاشئـ يواصل رحلـة البحث الك التـدريبي  ركـزي لكرة الـقدم امس االثنـ ان ا اعـلن االحتاد العـراقي ا
رحلة اإلعداد الفعلية خالل واهب الكروية في جميع مـحافظات العراق بهدف ضمهم واالستفادة منهم والبدء  عن ا
رحلة الثانية من محافظة رحلـة األولى لتبدأ ا قبلة بعد ان  اجـراء اختبارات ألكثر من عشر محافظات في ا دة ا ا

حافظات دهوك واربيل ونينوى والسليمانية. كركوك مروراً 
نتـخب الوطني لـلناشـئ عمـاد محمـد  إن اكثر من 300 العب في محافـظة كـركوك  اختـبارهم على وقال مـدرب ا
ـنظـمـة عـلى عمـلـيـة االختـبـارات الـتي استـمـرت ألكـثر من 6 مـلعب نـادي سـوالف بـعد تـعـاون كـبيـر من قـبل الـلجـنـة ا
ستـويات الفنية التي قدمها الك التدريبي لم يتوصل الختيار اي العب لـعدم القناعة با ساعات متواصلة مؤكـداً ان ا
ـيات التي تمثل الالعبـون.وأشار محمد إلى ان اخـتبارات محـافظة دهوك اقيـمت امس االثن بتـواجد األندية واألكاد
هم بالنسبة لـنا تواجد عدد اكبر ـوهوب السيما ان الهـدف ا احملـافظة والتي نأمل ان نخرج بـحصيلة من الالعب ا

لالعب اجليدين والدخول في منافسة حقيقية من اجل اختيار األفضل.
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شــهــدت اجلــولـة  21من مــســابــقـة 
مـتـاز بـكـرة الـقـدم  سـبـعة الـدوري ا
تغييرات في سلم الـترتيب بعيدا عن
ــقــدمـة فـي ظل الــنـتــائج  مــواقع  ا
التي اسفرت عنهـا مباريات االسبوع
بافـضـليـة كبـيـرة وواضحـة لـلشـرطة

فـي مـــــواصـــــلـــــة االمـــــســـــاك
بالـصـدارة وبـسـجل خال
ــة في وقت من الــهـــز
زادت مـعـانــاة الـفـرق
الــســتـة األخــيــرة في
مواجهـة البقاء رغم 
اثــنــ مــنــهــا حــقــقت
الــفــوز عــنـــدمــا تــغــلب
الـصـنـاعــات عـلى فـريق
احلـــــــســــــ بـــــــهــــــدف

والــسـمــاوة عــلى
مـــــيـــــســـــان
بهدفي
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عــقــد احتــاد الـصــحــافــة الـريــاضــيـة
نـاقشة قـضية توقف اجـتماعـا طارئا 
العـب بـــحــضـــور جـــمـــيع جـــريـــدة ا
االعـضـاء وغيـاب رئيـسه خالـد جاسم
ـهمة رسمية. ـتواجد خارج البالد  ا
وأصـــدر اجملـــتــمـــعـــون بــيـــانـــا جــاء
فـيه:  يـعبـر االحتـاد عن أسفه الـبالغ
وحـــزنه الـــعـــمـــيق اليـــقـــاف جـــريــدة
ـالعب اكبـر الصـحف الـرياضـية في ا
ــالـيـة الــعـراق عــلى خـلــفـيــة االزمـة ا
اخلــانــقـة الــنـاجــمــة عن اخلالف بـ
وزارة الـشــبـاب والـريـاضـة والـلـجـنـة
ـبية والذي راح ضـحيته االبرياء االو
ومنها الصحافة الرياضية التي تدفع
ــبــررة بــ ثــمن الــصــراعــات غــيــر ا

االطراف الرياضية. 
ويــــحـــمـل االحتـــاد وزارة الــــشـــبـــاب
ــسـؤولـيـة الــكـامـلــة اليـقـاف اصـدار ا
ريــاضي مـهم نـتـيــجـة الـقـرارات غـيـر
تـخذة في االونة االخيرة احملـسوبة ا
سؤولون حجم والـتي لم يراع فيهـا ا
الـصـحافـة الـرياضـية وثـقـلهـا واالثار
الـسـلـبـيـة الـتي تـدفـعـهـا كـمـؤسـسات

وعـــامــلــ وعـــوائل تــعـــيش من هــذا
ـصـدر كـمـا ينـاشـد االحتـاد مـجلس ا
الـــوزراء الــــتـــدخل لـــرفـع الـــظـــلم عن
الـصـحـافة الـريـاضـية واعـادة احلـياة
ـالعب لـدورهـا احلـيوي الـى جريـدة ا
فـي دعم الــشـــبــاب وكـــونــهـــا صــوتــا
وطنيا يحتاج اليه اجلميع للدفاع عن
حـقوق العـراق ومؤسساته الـرياضية

في مختلف اجملاالت. 
كـما يناشد االحتاد نقـابة الصحفي
وحتـــــديــــدا مـــــؤيــــد الـالمي نـــــقــــيب
الـصحفي العراقي التدخل الفوري
العب ــــعــــاجلــــة تــــوقف جــــريــــدة ا
وضــرورة اتــخــاذ االجــراءات الالزمـة
ـشـروع لـلــحـيـلـولـة دون تـوقف هـذا ا
ــثل ركــيـزة ــهم الــذي  الــصــحــفي ا
مــهـــمــة في الــصــحـــافــة الــريــاضــيــة
الــعـــراقــيــة. ويــدعــو االحتــاد جــمــيع
ــتــصـارعــة الى الــتــهــدئـة االطــراف ا
والـــلــجـــوء الى طــاولـــة احلــوار حلل
ـشاكل العالـقة وضرورة عــــدم الزج ا
بـالصـحافـة الريـاضيـة كضـحيـة تدفع
ثـــــمن اخلـالفــــات احلـــــاصــــلـــــة بــــ

. تخاصم ا

ـؤتــمـر ضـمت الــريـاضـة مـحــاور ا
ـدرسيـة واجلـامعـيـة وتكـنـلوجـيا ا
الـتدريـب احلديث ,وفـسـيـولـوجـيـا
الـــــريــــاضــــة ,وعـــــلــــوم احلـــــركــــة
والــبـــايـــومــيـــكـــانـــيك الـــريــاضي,
واالدارة والـــتــســـويق الـــريــاضي,
والــعــلـوم الــتـربــويــة والـنــفـســيـة,
وريــــاضــــة ذوي االحــــتــــيــــاجــــات
اخلـاصـة ,واالصـابـات الــريـاضـيـة
ـكمالت نـشـطات وا وتاهـيلـها ,وا
الـغــذائــيـة ,والــهـنــدســة الـوراثــيـة
وتـطبـيـقاتـهـا في الريـاضـة. رئيس
ــؤتـمـر الــدكـتــور حـســ سـعـدي ا
ابــراهــيم هــيـــراني عــمــيـــد كــلــيــة
الـتربـيـة الـبدنـيـة وعـلوم الـريـاضة
في جامعـة صالح الدين في اربيل,
شـكـر جــمـيع الـلـجــان الـتي عـمـلت
ـــؤتــــمـــر ,وقـــال لـ عــــلى اجنــــاح ا
(الــزمـان) انه ســعـيــد بـالــتـظــاهـرة
الــعـلـمــيـة الـتي شــهـدتـهــا جـامـعـة
صالح الـــدين ,والـــبــــحـــوث الـــتي
قـــدمت لــلــمــؤتــمـــر كــانت بــحــوثــا
ـــشــاكل الــتي رصــيـــنــة تــنــاولت ا
تـــواجه فـــرق وريــاضـــيي االنـــديــة
نـتـخبـات الـوطنـية فـي مخـتلف وا
االلـــــــعــــــــاب الــــــــريـــــــاضــــــــيـــــــة .

جلامعة صالح الدين ,حتت عنوان
ـستـقبل ( بالـبحث الـعـلمي نـبني ا
ونــــرتـــقي بــــالـــواقع الــــريـــاضي),

ي الرياضي بجامعة صالح الدين ؤتمر العا شاركة في ا جانب من ا


