
قبل. من شهر شباط ا
ـسابقات في االحتاد واعلنت جلنة ا
العـراقي لكرة الـقدم عن حتديـد فترة
تنقالت الالعبـ احملل واحملترف

متاز. ب اندية دوري الكرة ا
وقــال نـائب رئــيس الــلـجــنـة يــحـيى
كـر  اشـعر االحتـاد الـعـراقي لـكرة
القدم االحتاد القاري بـتحديد الفترة
الشتوية لتنقالت الالعب ب اندية
ـرحـلة ـمـتـاز قـبل نـهـايـة ا الـدوري ا
ــتـاز الــكـرة. وســتــفـتح االولى من 
ابواب االنـتـقاالت من االول من شـهر
ــــقــــبل وحــــتى ال ـ28 من شــــبــــاط ا
الــشـهــر ذاته بـغــيـة اتــاحـة الــفـتـرة
ـناسـبـة لالعبـ واالنـدية الـزمـنيـة ا
البــرام صــفـقــات االنــتــقـال وتــعــزيـز
الصفوف. واضاف ان حتـديد الفترة
الــزمــنــيـة لـالنــتــقــاالت قـبـل نــهــايـة
ــــرحـــلـــة االولى ال يــــتـــعـــارض مع ا
الـلــوائح واالنــظـمــة خـصــوصـا وان
ـسابـقـات جاء بـعـد استـشارة قـرار ا
شخصيات مختصة اسيويا ومحليا
حيث  الـتأكـيد عـلى ان العـديد من
دوريات الـعالم سـبق لهـا وان فتحت
ـرحـلة فـتـرة االنـتقـاالت قـبل نـهايـة ا

االولى من الدوري.
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مــــوفـــــد االحتـــــاد الـــــعـــــراقـي لالعالم
الرياضي

ـبي لـكـرة يــواجه مـنـتــخـبـنــا االو
القدم اول اجملموعـة الثالثة  يوم
ـقبل في الساعـة الثانية السبت ا
والنـصف من بعد الـظهر بـتوقيت
العـاصمـة احلبـيبـة بغـداد نظـيره
الـــفــيـــتــنـــامي ثـــاني اجملــمـــوعــة
الــرابـعـة فـي الـدور ربع الــنـهـائي
لـكاس اسـيا لـكرة الـقدم حتت 23
تـواصـلـة منـافـسـاتـها في عـامـا ا
الـصـ لغـاية الـسـابع والعـشرين
من هـذا الشهـر فيـما تقـابل كوريا
اجلـنوبيـة اول اجملمـوعة الـرابعة
منـتخب مـالـيزيـا ثـاني اجملمـوعة
الثالثة في الساعة احلادية عشرة
صـبـاحا بـتـوقـيت عـاصمـتـنـا يوم
في وقت ــقــبل ايــضــا  الـــســبت ا
تـنـطلق غـدا مـنافـسـات الدور ربع
الــنـهـائي بـاجـراء لــقـائـ يـلـتـقي
في  االول الــــذي ســــيـــجــــري في
الـسـاعة احلـاديـة عـشـرة صـبـاحا
بــــتــــوقـــيـت بــــغـــداد  قــــطـــر اول
اجملــمـوعــة االولـى مع فــلــســطـ
ثاني اجملـمـوعـة الثـانـيـة في ح
تالعب الـــيــابــان اول اجملـــمــوعــة
الــثــانـيــة مع اوزبــكــســتــان ثـاني
اجملـــمــوعـــة االولى فـي الــســـاعــة

الثانية من بعد الظهر .
وكـانت كــوريـا اجلـنــوبـيـة هـزمت
اســتــرالـيــا في اجلــولــة الـثــالــثـة
واالخـــــيــــرة   2-3لـــــتــــتـــــصــــدر
مــجـمـوعـتـهـا الـرابـعـة بـرصـيـد 7
نـقـاط فــيـمـا تــعـادلت فـيــتـنـام مع
ركز الثاني سوريا  0-0لتضمن ا
فـي اجملـمــوعـة ذاتــهـا بــرصـيـد 4
ركز نقاط فيما احتلت استراليا ا
الـثــالث بـرصــيـد  3نــقــاط وتـذيل
ـــنـــتـــخب الـــســـوري الـــشــقـــيق ا
اجملــــمـــوعــــة بـــرصــــيـــد نــــقـــطـــة

واحدة.     
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ــبي عــبـد مــدرب مـنــتــخـبــنـا االو

ـــؤتــمــر الــغــنـي شــهـــد قــال في ا
الصـحـفي الذي اعـقب الـلقـاء كـنا
نتخب االردني سيدخل نعلم ان ا
ـبــاراة بــحـثــا عن خــيـار الــفـوز ا
ـقـبـلـة ـرحـلـة ا الـذي يـنـقـله الى ا
لــذلك فـقـد بـادرنـا بــالـهـجـوم مـنـذ
الـدقـيـقـة االولى وكـدنـا ان نـتـقـدم
في الـدقـائق اخلـمـسـة االولى لكن
رمى كـرتـان ارتطـمـتـا بـعـارضـة ا
واخـــرى مــرت من جــانـب الــقــائم
ــنــحـــهم فــرصــة الــوصــول ولم 
ــــرمـــانـــا اال مـــرة او مـــرتـــ في
الــشــوط االول لــكن الــهــدف الـذي
ســجـــلــنــاه بــعـــد اربع دقــائق من
انــطـالقــة الــشــوط الـــثــاني جــعل
العـبـيـنـا يـحـاولـون الـلـعب بـحـذر
ــنـــتــخب االردني بــشـــكل جــعـل ا
يــبـــادر بــالـــهــجـــوم الســيـــمــا في
الــدقـائـق االخـيــرة الن لــيس لـديه
شيء ليخـسره فعـمدنا الى اجراء
تلكون تغيـيرين بالزج بالعبـ 
ميـزة دفاعيـة اكثر مـنها هـجومية
ومع تـوفـر عـدد من الـفـرص كـأمر
متوقع لالندفاع االردني في لعبنا
ــقـابل اعــتـمـدنــا عـلى اال انـنــا بـا
ـرتدة التي اضعنا من الهجمات ا
كن خاللها اكثـر من فرصة كان 
ان توسع فـارق االهداف لـوال عدم
اسـتــغاللـهــا بـصــورة مـنــاسـبـة 
وفـي معـرض اجـابـته عـلـى سؤال
ــوفــد االحتـــاد الــعــراقي لالعالم
الــريــاضي بــ شــهــد ان هــنــالك
بــعض االخــطـاء الــتي حــدثت في
خط الـدفـاع وهي امر طـبـيعي في
ــدة ـــنــتـــخـب  ظـل عــدم جتـــمـع ا
طــويــلــة وتــواضـع مــدة االعـداد 
ـنـتخب مشـيـرا الى ان مـستـوى ا
ـقـبـلـة ـبـاراة ا في تـصـاعـد وان ا
ستشهد تماسكا اكبر خلط الدفاع
واخلـطوط االخـرى  وابدى شـهد
ــــنـــــتــــخــــبــــ اســــفـه خلــــروج ا
الـسعودي واالردنـي من البـطولة
مــــوضــــحــــا انه اشــــاد كــــثــــيــــرا
ـاليـزي بعـد ان حاول نـتخب ا بـا
ـــاقـــدمه الـــبـــعض الــــتـــقـــلـــيـل 
مـنــتــخـبــنـا امــامه وتــعـرضه الى

ـة ثقـيلة قـوامها  ? 1-4وزاد هز
انه شـاهـد مـنتـخـبـا مـنظـمـا وكـنا
نـواجـه صـعــوبـة في اســتـخالص
الـكرة من اقـدام العبيـه وان تاهله
ووصـوله الى الدور ربـع النـهائي
ـنـتـخـبـات غـرب اسـيـا هـو انـذار 
عـــلى ضـــرورة وضع حـــســـابـــات
جـــــديــــدة عـــــنــــدمـــــا تـــــواجه في
ـسـتقـبل مـنـتـخـبـات تصـنف في ا
ـسـتـوى الثـاني او الـثـالث عـلى ا
الـقارة النهـا باتت تـتطور بـسرعة
ومـاحـصل من خروج لـلـمنـتخـب
الـــســعــودي واالردني دلـــيل عــلى

صحة كالمه .
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بي عاود يوم امس منتخـبنا االو
ـبـاراة الدور تدريـبـاته حتـضيـرا 
ـقبل ربع الـنهـائي  يوم الـسبت ا
امام فـيتنام واشـتملت الـتدريبات
كـمـاجـرت العـادة عـقب كل مـباراة
ـــاضـــيـــة في اجلــــوالت الـــثالث ا
حــيـث انــتــظـم الالعــبـــون الــذين
خـاضوا مـباراة االردن بـتدريـبات
خـفـيـفـة فـيـمـا اشـتـمـلت تـدريـبات
اجملـمـوعة االخـرى عـلى تمـريـنات
مـتــعــددة الـهــدف مـنــهـا االرتــقـاء
بـــاحلــالــة الـــبــدنــيــة وامـــكــانــيــة
مــــشــــاركــــة أي مــــنــــهم فـي حـــال
ــدرب خلـدمـاته  وقـال احـتـيـاج ا
ـنتـخـبـنا الك الـتـدريـبي  عـضو ا
ــدرب حـــيــدر جنم ان الالعــبــ ا
ابـــــدوا انــــدفــــاعـــــا كــــبـــــيــــرا في
الـتــدريـبـات وان أي مــنـهم مـؤهل
لـلــعب في أي وقت يــحـتــاجه فـيه
ــدرب حـيث عــمـلــنـا عــلى زيـادة ا
اجلـــرعــات الــتــدريــبــيــة بــعــد كل
مبـاراة لالعـبـ الذين لـم يلـعـبوا
دة طـويـلـة فـيهـا او لم يـشـاركوا
فيها  معربا عن ثقته في امكانية
تـصـاعـد مـسـتــوى مـنـتـخـبـنـا في
ـقــبـلــة من خالل حــالـة ــبــاراة ا ا
االنـــســـجــام الـــتي بـــدأت تـــســود
ــبـاريـات صــفـوف الــفـريق بــعـد ا
الـثـالث الـتي خـاضـهـا مـنـتـخـبـنـا

حتى االن في البطولة .
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قال اجلـهاز االداري لـكرة الزوراء ان
عــددا من الالعــبــ سـيــغــيــبـون عن
مــواجـهــة ديـربي الــعـاصــمـة بــغـداد
ـقــبل بــشــكل رســمي يــوم الــسـبـت ا
ـتاز حلسـاب اجلولـة العـاشرة من 
الـكرة السـباب تـبايـنت ب احلـرمان

واالصابة.
ــديــر االداري لــكــرة الــزوراء وقــال ا
عبـد الرحمن رشـيد رسـميا سـيغيب
عن صــفـوف الـزوراء خالل مـواجـهـة
قبل الديـربي امام الشـرطة السـبت ا
الالعب مصطفى جودة بسبب تراكم
االنــــذارات وامـــيـــر صـــبـــاح بـــداعي
االصــابــة فــيــمـا عــاود حــيــدر عــبـد
ـــــران مع االمــــيـــــر وجـالل حـــــسن ا
الــفــريق بـشــكل طــبــيـعي وســيــكـون
مــوضـوع مـشـاركــتـهم من عـدمه امـر
مرتبط بـقناعـة اجلهاز الفـني بقيادة

درب ايوب اوديشو. ا
الى ذلك اكد رشيد االتـفاق على كافة
ـالــيـة مع الالعب االمــور االداريـة وا
مهنـد عبد الرحيـم الذي سيصار الى
اعالن انـضمـامه بـشـكل رسمي الى
الـزوراء اليـوم عـلى ان تـكون اولى
مشاركة له امام النجف في الثالث

لـــهم طــعــامـــا جــيــدا بــوجــود االداري
الـطـبـاخ حـمـيـد ابو رجـوة فـضال عـلى
ـكــمالت الـغـذائــيـة االخـرى من خالل ا
وسـوي وبـشكل تـوجيـهـات الدكـتـور ا
جعـلهم يشـعرون بـارتيـاح عال توضح
من خالل مـا بـذلـوه من مـجـهـود كـبـيـر
بـاريـات الثالث والـذي نـتوقع ان في ا
يـــزداد في الــدور ربع الـــنــهـــائي بــعــد
ــعـنــوي الـذي االســتـقــرارالــنـفــسي وا
دة التي تواجدوا حتصلوا علـيه في ا
فـــيـــهــــا مـــديـــنـــة تـــشـــانـغ شـــو الـــتي
سـيخـوضـون فـيهـا مـبـاراتهم الـرابـعة

في النهائيات .

عـلـى مـدى الـشــوطـ والـتي ســيـكـون
استغالل نصفها كفيل بالوصول الى 
ـباراة الـنـهـائيـة  واضـاف زغـير انه ا
ــالي تــلــقى اتــصــاالً اخـر مـن االمـ ا
بـية سـرمد عـبد االله الذي للـجنـة االو
يواصل مشـاركته في احدى مـحطات 
دورة برنامج  الدراسات التابع للجنة
ـتواصلـة في مدينة بيـة الدولية ا االو
كـــولــورادو االمـــيــركـــيــة بـــدوره بــارك
مــاحتـقق من اجنــاز وحــاثـا الالعــبـ
عـلـى مـواصـلــة الـنـجــاح والـتـاهل الى
ـنتخب بـاراة النهـائية لـتاكـيد قوة ا ا
بـ فـرق الـقــارة االسـيـويـة بـرغم مـدة
ـــتــــعــــثــــرة الـــتـي ســـبــــقت االعــــداد ا
  واضـاف زغـير الـنهـائـيـات احلـاليـة 
ان االتـصـاالت عـلـى جـواله لم تـتـوقف
عـــقب الــــفــــوز حـــيـث اتـــصـل رئـــيس
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رئــيس وفـدنـا لــلـنـهــائـيـات االســيـويـة
عضـو احتـاد الكـرة يـحيـى زغيـر الذي
كان رئيسـا لوفدنا في الـنسخة االولى
ــدرب حــكــيم بـــســلــطــنــة عــمـــان مع ا
شـاكـروتـوج بـلـقـبـهـا عام  2013تلـقى
امس واول امـس اتـــصــــاال من االمـــ
بـية الـعراقـية حـيدر العـام للـجنـة االو
حسـ علي هنـأ فيهـا العبي مـنتخـبنا
ـــــبي ومـن مـــــعـــــهم مـن مالكـــــات االو
تــدريـبــيـة واداريــة وطـبــيـة واعالمــيـة
نـتخب االردني الـشقيق بالـفوز عـلى ا
وضـمـان صـدارة اجملــمـوعـة الـثـالـثـة 
معربا عن ثـقته في امكانـية االستمرار
ـكن اذا ما ـنـافسـة البـعـد مـدى  في ا
تمكن العبـونا من التقـليل من االخطاء
واسـتـثــمـار الـفـرص الـتـي تـتـوفـر لـهم

عـمل كـثـيرا قـبل ان
ا وصل اليه يصل 
من خـالل تــنـــفـــيــذه

ـــتــطــلــبــات صــعــبــة ارادهــا االحتــاد
االســيـوي لــكـرة الــقـدم مــنـهــا اتـقـان 
تقـدم اللـغت الـعربيـة واالنكلـيزية  ا
ـتـقدم عـلى  30عـاما وان اليـقل عـمـر ا
ـــتـــقـــدم خـــبــرة 5 وان تـــكـــون لـــدى ا
ـباريات ثم دخول سنوات في تـنظيم ا
دورة االشــراف �mcوقــد تـــقــدمت مع
 99من كل انـــــحــــاء اســــيـــــا وبــــعض
الـشـركــات اخلـاصـة و قـبـول  6فقط
كـنت انـا من ضـمـنـهم وكـانت مـفـردات
الدورة مكثفة ومعقدة تبدأ من الثامنة
صباحـا لغايـة السادسـة مساء قبل ان
يـتم االخـتـبـار الـنـهـائي الـذي يـحـتوي
عـلـى ثالثـة مـقــاطع مـدة كل مــنـهـا 15
دقيقة منها خمس دقائق لكل مقطع
ـتـقـدم بـكـاتـبة قـبل ان يـطـالب ا
تــقــريــرمـفــصل عـن االحـداث
ــقـاطع الــتي تـضــمــنـتــهـا ا
الثالث وباللغـة االنكليزية
فــيــمــا يــكــون االخــتــبـار
االخــيــر فـي الــلــغــة عن
كـــــــــيــــــــفـــــــــيــــــــة ادارة

االجتماعات .
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في اول رسـالــة اعـقـبـت وصـول الـوفـد
الــعــراقي الـى الــصــ ذكــرنــا تــواجـد
كوفند عبد اخلـالق مسعود كواحد من
اربـعـة مـشــرفـ اسـنـد الـيـهم االحتـاد
االسـيـوي لـكـرة الـقـدم مـهـمـة االشراف
عــــلى احـــدى اجملـــامـــيـع االربـــعـــة في
النهائيات وهي اجملموعة الرابعة الي
تــضم كــوريـا اجلــنـوبــيـة واســتـرالــيـا
وفيتنام وسوريـا في مدينة كوان شان
الـتي تـبـعـد نـحـو سـاعـة كـامـلـة فـانـنـا
وكـونه يخـوض اول مـهـمة له ولـصـغر
ـشرفـ االخـرين حيث سنـه قيـاسا بـا
يبلغ  33عامـا مـاجعـله اصـغر مـشرف
يـــعــمل فـي تــاريخ االحتـــاد االســيــوي
لــذلـك فــقــد قــررنــا الـــتــريث في اطالق
االحـــكـــام عـــلى اداءه حلـــ اكـــتـــمــال
مــنـافــسـات اجملــمـوعــة ومـعــرفـة مـدى
ــهــمــة  وقـد جنــاحه او اخــفــاقه في ا
حـصـل كـوفـنـد عــلى تـقـيــيم جـيـد لـدى
مــســـؤولي االحتــاد االســـيــوي في ظل
ماقدمه من اداء ينسجم مع التعليمات
الصارمة التي يطبقها اثناء بطوالته 
وفـد االحتاد الـعراقي وحتدث كـوفنـد 
لالعـالم الــــــريــــــاضي عـن ســــــعــــــادته
ـاحـصل عـلـيه من اشـادة مـؤكـدا انه

¡«—Ëe « ·uH  w   UÐUOſ
 WÞdA « ¡UI  q³

TÒMNð WO³*Ë_«Ë s¹b «d « ÀuO  eÒN−¹ w³D « r UD «

·«dýù« w  w «dŽ ÕU$
 UOÝ¬  UOzUN½ vKŽ

ÊUL²² ¹ œËb(«Ë n−M «
WFÝU² « “U²L*« W uł

التاسعـة رافعاً رصيده إلى  27نقطة
بعد فـوزه على فـريق احلس بـهدف
ـبــاراة الـتي مـقــابل هـدف واحــد في ا
ضيفها مـلعب التاجي وسجل أهداف
الــزوراء لـؤي صالح في الــدقـيــقـة 22
ومـــصــطــفى جــودة فـي الــدقــيــقــة 45
وقلص الفـارق احمد يـاس بتـسجيل
هـدف فريـقه احلـسـ في الدقـيـقة 52
وبــذلك جتـمــد رصـيــد فـريق احلــسـ
ــركــز عــنــد الـــنــقــطــة الــثـــامــنــة في ا
اخلـامـس عـشـر مــؤقـتـاً. وحــقق فـريق
الــسـمـاوة فـوزاً عــريـضـاً عــلى ضـيـفه
فريق الـديوانـية بـثالثة أهـداف مقابل
هدف واحـد وسـجل أهداف الـسـماوة
الالعـبـون حـسـ يـونس في الـدقـيـقـة
الـــتــاســـعــة ثم اضـــاف صــادق عــادل
الهدف الثاني في الدقيقة  ?36قبل ان
يقلص محمد حا النتيجة بتسجيله
هدف الديوانيـة في الدقيقة  ?17فيما
اضاف احـمد دبـور الـهدف الـثالث في
الــدقـــيــقــة  .70وبـــهــذا الــفـــوز تــقــدم
ــركــز احلــادي عــشـر الــســمــاوة إلى ا
مــؤقـتــا وله  11نــقـطــة فــيــمـا واصل
ـرتـبة فـريق الـديوانـيـة تمـركـزه عـند ا

السابعة عشرة برصيد  8نقاط.
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تـختـتم مـبـاريات اجلـولـة التـاسـعة
ــمــتـاز ــرحــلــة االولى لــلـدوري ا من ا
بـكــرة الـقـدم الـيـوم اخلــمـيس بـلـقـاء
احلـدود والـنـجف في مـلـعب الـتـاجي
ركـز الرابع عـشر للـحدود  9نقـاط بـا
ــرتــبـة فــيـمــا لــلــنـجف  14نــقــطـة بــا
السادسة.  واكـد مدافع فريق احلدود
شترك الذي حسن عباس ان العامل ا
يـــجــمع فــرســان احلــدود هــو طــمــوح
حتــقـــيـق أفـــضل الـــنـــتـــائج من خالل
الـلـعب الـرجـولي الـذي يـقـدمه الـفريق

الشبابي.
وذكــر عـبــاس ان ثـقــته كـبــيـرة بــقـدرة
زمالئه على تـقد مـباراة كـبيـرة امام
الـنـجف مـبـيـنـا ان إمـكـانـيـة حتـقـيـقه
الـعالمـة الـكـاملـة السـيـمـا وأن الـفارق
نافسـة ليس بالكبير وفي ب الفرق ا
حال حصد النقاط الثالث فإن احلدود
ســيــرتــقي ضــمن الــعــشــر األوائل في

سلم ترتيب دوري الكرة.
وحافظ فريق نادي الزوراء
عـــــلى صـــــدارته لــــدوري
ــمـــتــاز بـــعــد الـــكـــرة ا
انــــتــــهــــاء اجلــــولــــة

االحتاد عـبد اخلالق مـسعـود واعضاء
االحتـــــــــــاد فــــــــــــضـال عـن عـــــــــــدد مـن
ـعـروفة من الـشـخصـيـات الـرياضـيـة ا
العـــبــ دولــيــ ســـابــقــ ورؤوســاء
انديـة واعالميـ . ولم تشـهد الـوحدة
الــتـدريـبــيـة  مـشــاركـة مـدافع الــيـسـار
حــمــزة عــدنــان والعب الــوسـط امــجـد
نـتخـبنا عـالج الطـبي  عطـوان وب ا
فارس عبد الله ان  الالعـب تعرضا 
لكـدمت فـي منطـقة الـركبـة في مباراة
االردن  وقــد  تــقــد الــعالج الالزم
بـاراة وقد ارتاى اجلـهاز الطبي بعد ا
ـنـتـخب الـدكـتـور الـذي يـضم طـبــيب ا
ــعــالج صــالح غــالب عــبــد الــكــاظم وا
طـرار مـنح الالعـبـ اجازة مـن تدريب
االمـس عــــلى ان يــــتــــدربــــان مع

الفريق في تدريبات اليوم
اخلـمـيس مع زمالئـهم
 واضــاف عــبــد الــله
ان وضع الـالعــــبـــ
االخــرين جــيــد وان
ادارة الـوفـد وفـرت
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أفادت الهيئة االدارية لنادي القوة اجلوية الرياضي امس االربعاء بعودة العب
فــريـقــهــا الـكــروي هـمــام طــارق الى بـغــداد. وقـال عــضــو ادارة الـنــادي مـوفق
الزهـيري ان الالعب الـدولي همام طـارق عاد الى الفـريق من تركـيا مبـينا ان
. واشـار الزهـيري الى انه من ـدة موسـم الالعب مرتـبط بعـقد مع الـفريق 
قـرر ان يـخوض الالعـب وحدة تـدريـبيـة مع الـفريق مـوضـحا ان االدارة ا
سـتـجـتـمع مع الالعـب بخـصـوص مـغـادرته الـى تـركـيا واالتـفـاق مـع احد

االندية هناك للعب من دون علم االدارة.
يذكـر ان هـمام طـارق غادر قـبل ايام الـى تركـيا واتـفق مع نادي االزيغ

سبور الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية لتمثيله. 

واجهة فيتنام في ربع نهائي اسيا بي استعدادته في الص تأهبا  نتخب االو »œ«bF²Ý» ∫ يواصل ا


