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 تـــنــــطـــلق الــــيـــوم الـــثـالثـــاء اربع
مواجـهات ضمن مـنافسـات اجلولة
ـمـتاز الـثـانـيـة عشـرة من الـدوري ا
بـــكــرة الــقـــدم حــيث يـــواجه فــريق
الـطلـبـة على مـلعـب الشـعب الدولي
الـــوصــيف فــريق الـــشــرطــة فــيــمــا
يـــضــيف فـــريق زاخـــو فــريـق نــفط
ميـسان ويلـتقي فـريق احلدود على
ملعبه امانة بغداد واخيرا يستقبل
فريق نفط الوسط على ملعبه فريق

النجف.
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ــســـتــشـــار الــفــنـي لــفــريق واكــد ا
الـشـرطـة سـعـد حــافظ اهـمـيـة لـقـاء
ا فريق الـطلبـة ضمن هذه اجلـولة 
تـسـهم الـعالمـة الـكـامـلة فـي اعتالء
الصدارة مشيرا الى ضرورة تعامل
الك الـتــدريـبـي لـفـريـق الـقــيـثـارة ا
درب البرازيلي بكيتا الذي يقوده ا
ـــواجــــهـــة اخلـــصم بــــكـــثـــيـــر من
االهـــتـــمـــام وعـــدم االرتـــخـــاء امــام
السلبيات التي يعانيها في الدوري
ـــواجـــهــــات بـــ الـــفـــرق ذلـك ان ا
اجلماهيرية لها ظروف تختلف عن

واجهات االخرى . ا
واضـــاف حـــافظ ان االخـــضـــر بــدأ
مـــســتــواه يــتــصـــاعــد من اجلــانب
الــفــني والـــتــكــتــيـــكي واخلــطــطي
مــسـوغــا الــســبب في ذلك الـى بـدء
الالعب بالتاقلم مع مستوى الفكر
ــدرب الـــتــدريــبـي الــذي يــحـــمــله ا
والذي انعكس علـى ارتقاء مستوى
الالعــبـــ من الــنـــاحــيــة الـــفــنــيــة
وحتــقــيق نــتــائــد ايــجــابــيــة بــعــد
تعرضنا الى سلسلة من االنتقادات
ـــواجــهـــة االولى مـن انــطالق في ا
ــمــتــاز لــكن مــســابــقــات الــدوري ا
الك الـــصــبــر كـــان مــطــلـــوبــا من ا
التدريبي على الالعب الذي اسهم
كـــــثــــيــــرا فـي تــــطـــــويــــر االداء في

واجهات االخيرة. ا
واشار حـافظ الى ان قائـمة الـفريق
تـخلـو من االصـابات واحلـرمان في
ــواجـهــة فــضال عن ضـرورة هــذه ا

الـعـمل عـلى جتـهـيز الالعـبـ فـنـيا
دة تـسع وبدنـيا من اجل الـلعب 
دقـيـقـة ضـمن نفس االيـقـاع بـعـد ما
اكــدت دراســات الــعـلم احلــديث في
لعبة كرة القدم ان يسجل في الربع
رشح بـاراة هو ا االخيـر من زمن ا

باراة لصاحله. حلسم ا
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ـــكـــتب من جـــانــــبه اكـــد عـــضــــو ا
االعالمي لفريق الطلـبة  بكرة القدم
وائـل الــعـــنــزي اســـتــعـــداد االنــيق
واجـهة فريق الـشرطـة  بالرغم من
تـاحة صـعوبـته وفق االمـكانـيـات ا
لـلـفــريق االخـضـر مـقــارنـة بـاالنـيق
كــونه يـتــعـافـى تـدريــجـيــا في اخـر

ثالثة مواجهات.
واضـاف ان الفـريق يـجـري وحدات
تــدريـبــيـة بــشـكـل مـنــتـظم ومــكـثف
ــديــر الـفــني عــصـام حتت قــيـادة ا
ــسـاعــد مـبــيـنـا ان حـمــد  ومالكه ا
ـبـاراة الـعالمـة الــكـامـلــة في هـذه ا
سـتـكون مـهـمـة جدا سـواء لالعـب
او لــــلــــمالك الــــتــــدريب فــــضال عن
جتـاوز الـنتـائج الـسـلبـيـة السـابـقة
مـن خالل االعـتــمـاد عــلى الالعــبـ
الشـباب والتـحاق العـب محـترف
من الـــــدوري االفــــريــــقـي مــــؤخــــرا
وتسجيلهم ضمن موسم االنتقاالت

الشتوية. 
واوضح العنزي ان الـفريق لم يقدم
نتائج جـيدة  خالل الفتـرة السابقة
من خالل خوض تعرضه خلسارات
الك التدريـبي السابق في مرحلـة ا
مبـارت لـذلك تطـلب  الوقـوف على
اهم الـنـقـاط السـلـبـية فـي صفـوفـنا
من اجل معاجلتها  مبينا ان لقاءنا
مع الـقــيـثــارة اخلـضــراء  سـيــكـون
بـشـكل مــغـايـر بـعــد تـواجـد جـمـيع
الالعـبـ ونحـن نسـعى الى الـظـفر
بالعالمة الكاملة للعودة من جديد .

WO U  WF œ

وقــال الــعـنــزي ان وزارة الــتــعــلـيم
الـعــالي والـبــحث الـعــلـمي تــسـعى
ــالــيــة لــلــفـريق لـتــامــ الــدفــعـة ا
الـــــكــــروي  لــــلــــمـالك الــــتــــدريــــبي

والالعــبـ عـلى هــامش حل بـعض
ـشـاكل الـتي عـانـى مـنـهـا الـفـريق ا
في وقت سابق  فضال عن مـطالبته
ــزيــد من الــدعم مـن قـبـل الـوزارة
واجلـامـعـات كون الـنـادي يـعـد ملك
لـلــمــؤسـســة الـتــعـلــيـمــيـة الــعـلــيـا

برمتها.
وبـ الـعـنزي ان خـصـمـنـا في هذه
اجلولة قدم مسـتويات جيدة ونحن
البــد مـن الـــتــعـــامل مـــعه بـــجـــديــة
واعـــطــــاء الالعـــبــــ الـــواجـــبـــات
االنـظـباطـية الـتكـتيـكـية في مـنطـقة
الــعــمــلـــيــات لــلــحـــد من خــطــورته
ومــجـــاراته بـــالــشـــكل الـــصـــحــيح
كــاشـفـا   ان اغـلـب الالعـبـ الـذين
اصيبوا في صفوف االنيق تماثلوا
للشفاء  وسيتواجدون جميعهم في
ـرتقـبة  وهـذا سيـساعد واجـهة ا ا
درب عـلى وضع تشكـيلة مـناسبة ا

من اجل حتقيق الفوز   .
واردف  الــعــنــزي ان ادارة الــنــادي
تـــعـــمـل بـــشــكـل ايـــجـــابي من اجل
االنـــتــقــال بـــالــنــادي الـــطالبي الى
مــسـتـوى افـضل ومـحـاولـة تـخـطي
كـافة الـعقـبات الـتي مر بـها الـنادي
ـوسم احلـالي نـافـيـا ان تـكون في ا
هــنـاك اي مـشـاكل اداريـة او مـالـيـة
كـمـا يـذكـرهـا الـبـعض عـبـر وسـائل
االعالم مــبــيــنــا ان فــريـق الــطــلــبـة
اضـــاف إلى رصـــيـــده ثـالث نـــقــاط
جـــديــدة بـــعـــد فـــوزه  أمـــام فـــريق
احلسـ بهـدف دون رد على مـلعب
الـتـاجي ضـمن مــنـافـسـات اجلـولـة
السابقة من الدوري سيما ان الفوز
ـــتـــبـــقـــيـــة قـــبل فـــتح في األدوار ا
االنـتــقـاالت مــهم جـدا و اخلــيـارات
ـا ـتـاحــة لـنـا مـحــدودة ونـعـمل  ا
مــتـوفـر لـديـنـا من أدوات وبـالـتـالي
جمع الـنقـاط في مثل هـذه الظروف

عامل مهم للغاية.
وأوضح العنزي أن الـطلبة وقع مع
ـهــاجم مـصــطـفى كــر والـغـاني ا
صامـويل بـشكل رسـمي مشـيرًا إلى
أنه ســـيــنـــتـــقل لـــلــفـــريق مـع فــتح
االنـتقـاالت الـشتـويـة باإلضـافة إلى
عودة السنغالي فاولو سار وهناك

مساعٍ إلضافة العب جدد.

لـبــعض الالعـبــات ايـدى الـى فـقـدان
ــبــاريـات الــفــوز ولــقــد  حتــلــيل ا
وتـشخـيص االخطـاء و معـاجلتـها
ـصري احمـد محمد درب ا من قبل ا
من اجل عــدم تـكــرارهـا في اجلـوالت
ـهم هـو قلـة فـترة ـقـبـلة والـعـامل ا ا
االعــداد وكــذلك كــثــرة االنــقــطــاعـات
درب وعدم الـتواصل بـ الالعب وا
ويـتم الـتــجـمع قـبل الـبــطـولـة بـايـام
قـليـلة. وابـدى العب مـنتـخبـنا احـمد
جـــزا ســــعـــادته بــــتـــحـــقــــيـــقه ثالث
انـتـصـارات مـتـتـالـيـة في مـنـافـسـات
ـبـياد بـالـشطـرجن مـبيـنا بـطـولة االو
ان الـالعب الــفــلــســـطــيــني كــان نــدا
صعـبا وتـمكن من جتـاوزه وبالـتالي
كـــسب الــنــقــطـــة وهــذا االمــر يــعــزز
تـرتــيـبي في اجلـدول واحلـفـاظ عـلى
الــــصـــدارة فــــضال عـن رسم صـــورة
ايـــجـــابــــيـــة لالعب الــــعـــراقي امـــام

قبلة. واجهات ا نافس في ا ا
اما الالعبـة ريتاج سعـد التي ظهرت
ــــســـتـــوى مــــتـــمـــيـــز فــــاجـــئت به
ـنـافـسـات فـقــد اثـنت عـلى مـرافـقـة ا
ــا اعـطــاهـا والـدهــا الى االمــارات 
حـافــزا في حتـقــيق الـفــوز وتـتــمـنى
مــواصــلــة الـنــتــائج االيــجــابــيـة في

قبلة. راحل ا ا

الــنــفــسي في الــفــوز وعــدم الــوقـوع
ـستوى باالخـطاء ونتـمنى تواصل ا
ـقــبـلـة الـفــني اجلـيـد فـي اجلـوالت ا
مـــبــيـــنـــا ان تـــواجــد االمـــ الـــعــام
ــســـاعــد لالحتـــاد االمــاراتي وهــو ا
مـــحـــاضــر دولـي قــد حـــقق مـــكــسب
ايـجـابي النه يـعـد من افـضل احلـكام
العـرب واالسيويـ وانها فـرصة لنا
ولالعــبــ لالســتــفــادة من خــبــراته
وايـضـا تـمـيـز بــاحلـيـاديـة في عـمـله
ــــاضــــيـــة مــــبــــيــــنـــا ان اجلــــوالت ا
ـنـافـسـات لم تـشـهـد ايـة شـكوى او ا
ـشـاركـة اعــتـراض من قـبل الـوفـود ا
ــســتــمــر بــ من خالل الـــتــواصل ا

شرفة. احلكام واللجنة ا
وقـال مـحـمـد مــهـدي احلـكـيم رئـيس
الـوفـد العـراق ان نـتائج العـبـونا في
اجلـــوالت االولـى كـــانت مـــشـــجـــعـــة
ــشـــاركــات الـــدولــيــة قــيــاســـا الى ا
الــــســـابــــقــــة عـــلـى الـــرغـم من قـــوة
شـاركة العبـ مصـنف نـافسـة  ا
ــثــلــون مــصــر واجلــزائـر دولــيــا 

ا يؤكد تقدم اللعبة. واالمارات 
وعن اســـــبــــاب خــــســـــارة بــــعض
ــاضــيــة العــبــيــنـــا في اجلــولـــة ا
اوضح ان اهم االمـور الـتي تـؤثـر
باريات قلة التركيز على اجواء ا

حـــسن ان هــــذه الـــنـــتـــائـج تـــعـــطي
نتخب السيما العزمية من اعضـاء ا
ان الــلــعــبــة تــعـــتــمــد عــلى الــعــامل
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مــــــوفـــــــد االحتـــــــاد الـــــــعــــــراقـي لـالعالم
الريــــاضي

حـــقق العـــبـــو والعـــبـــات مـــنـــتـــخب
الـشطـرجن جمـيـعهم نـتائج ايـجابـية
بياد العربي في اجلولة الثالثة لالو
الـذي حتـتـضـنه الـشـارقـة االمـارتـيـة
شـاركة  17منـتخـبا اذ حـقق علي
لـيث احـمـد فـوز االول عـنـدمـا اجـتاز
السـوداني عثمـان عبـد الوهاب بـفئة
تقدم فـيما واصل الالعب احمد ا
جـزا جـمـال حـصـد الــنـقـاط لـيـسـجل
الـعالمــة الـكــامـلـة فـي فـئـة حتت 14
سـنـة بــعـد فـوزه عـلى الـفــلـسـطـيـني
قـــاسـم صالح وتـــمـــكـــنت اصـــغـــر
مشـاركة في منـتخبـنا ريتـاج سعد
مـحسن من الـفـوز علـى االماراتـية
شـــمـس امـــيــر  دون  8ســـنـــوات
وســجــلت الـالعــبــة كــارين كــمــال
فــوزهـا االول في الــبــطــولــة عـلى
نظيـرتها االمـاراتية حـنان خليل
وحــقق زيـد عالء جــاسب تـعـادله
الــــثــــالث عــــلى الــــتــــوالـي امـــام

الفلسطيني راجي ابو عزيزة.
وقال احلكم الدولي حس كاظم

الـلـجـنـة الـفـنـيـة والـتـطـويـر بـاحتـاد
الـكرة وبـإشـراف احملاضـر االسـيوي
ـشـاركـة ٢٤ الــدكـتـور قـاسـم لـزام و

مدرب .
وقال رئيس اللجنة الفنية والتطوير
مـالح مــهـدي ان الــدورة الـتــدريـبــيـة
شارك لفئة  Cافتتـحت بحضـور ا
الذين وجدنا فيهم احلماس والرغبة
في الــتــعـلم مـن اجل تــطـويــر الــكـرة
وان الـــــدورة الـــــتي الـــــعـــــراقـــــيـــــة 
حتـتـضنـها الـعـاصمـة بـغداد شـهدت
ـيـزة من العـبـ سـابـق مـشـاركـة 
ومــدربـ يــسـعـون الـى تـقـد شيء

حافظتهم.
واضـــاف ان الــــلـــجــــنـــة دابـت عـــلى
تـوســيع مـنــهـاجــهـا بــإقـامت دورات
منوعـة في احملافظات حـيث سيشهد
ـقبـل إقـامـة دورة تـدريـبـية الـشـهـر ا
لفئة   Bفي محافظـة واسط يحاضر
فيها احملاضر اآلسـيوي رحيم حميد
وبــإشـراف األردنـي ولـيــد فــطــاطـة 
فــيـمــا ســتـقــام في مــحـافــظـة صالح
ـقـبل الــدين في الـرابـع من الـشـهــر ا
دورة تــدريـبــيـة لــفـئـة Cيـحــــــــاضـر
فــيـــهـــا احملــاضـــر اآلســـيـــوي كــاظم

الربيعي .
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ـسابـقـات في االحتاد أعـلـنت جلنـة ا
الـــعـــراقي لـــكـــرة الـــقــدم عـن الـــغــاء
ـقـبــلـة من بـطــولـة كـأس الـنــسـخــة ا

العراق بشكل رسمي.
وقـــال رئــيس الــلــجـــنــة عــلي جــبــار
بــحـسب بــيـان العالم االحتــاد تـلـقت
(الـزمـان الـريـاضي) نـسـخة مـنه انه
ـرتـبـطـة (بـعـد دراسـة كـافـة االمـور ا
بـالـفتـرة الـزمـنـيـة النـهـاء مـسـابـقتي
ــوسم تـوصــلــنـا الـى قـرار مــفـاده ا
الـــغــاء بـــطــولـــة الــكـــأس لــلـــمــوسم

احلالي).
واضاف جـبار ان (عـدم توفـر الفـترة
الزمنية النهاء منافسات الكأس حال
ذكـورة السيما دون اقامـة البطـولة ا
ـســابـقــات تـسـعـى جـاهـدة ان وان ا
ـمـتـاز في وقت تـنــهي دوري الـكـرة ا
مـــبـــكـــر مـن خالل ضـــغط اجلـــوالت.
وجـدد جـبـار (تـأكــيـد رفـضه الـقـاطع
لــــتـــأجـــيل أي مــــبـــاراة اال في حـــال
الظروف القهـرية التي هي باألساس

خارج ارادة االندية واالحتاد).
من جانب اخر افـتتحت في مـحافظة
بـغـداد الـدورة الـتـدريـبـيـة اآلسـيـوية
بــكـرة الـقــدم لـفـئـة Cالــتي أقـامــتـهـا

عـودة العـبـيه الـذين كـانـوا يـلـعـبـون
ـــبي في ــنـــتـــخب االو بـــصـــفـــوف ا
نـهــائـيـات كـأس اسـيـا حتت سن 23
عاما وحقيـقة ارى ان خسارة غزالن
البادية امام القيثارة برباعية نظيفة
سـيـكون تـأثـيرهـا الـسلـبي عـلى نفط
ــا هـو عــلى العــبي الــوسط اكــبــر 
الــنــجف الــذيـن ســيــخــلــون الــلــقــاء
بـحـمـاس كـبـيـر بـغـيـة تـقـد مـباراة
خـاليـة من االخطـاء وحتقـيق نتـيجة
ايــجــابــيـــة يــعــوضــون مـن خاللــهــا
خسـارتهم الـكبيـرة امام الـشرطة في

الدور السابق.
وبـــ ان فــريـــقه ال يـــعــانـي من ايــة
غـيـابات وسـنـخوض الـلـقاء من اجل
تعويض الـنقطت الـثمينـت اللت
فـقـدنـاهـا امـام الـزوراء بـعـد ان كـنـا
نـسـتـحق الـنـقـاط الـثالث نـظـرا لـلكم
الهائل من الفـرص التي تسابق على
اضــاعــتـهــا العـبـي الـفــريق نــتـيــجـة
االســتـعــجـال وقــلـة اخلــبـرة ورهــبـة

ملعب الشعب الدولي.
 يـــشــار الـى ان فــريـق نــفـط الــوسط
ــركـــز الـــثـــامن فـي جــدول يــحـــتـل ا
مـتـاز برصـيد تـرتيب فـرق الـدوري ا

 16نقطة من  11مباراة.
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اكــــد مـــــدرب فــــريق
نــفط الـــوسط بـــكــرة
الــقـدم عـادل نــعـمـة ان
مــبـاراة الــيـوم الــثالثـاء
الـــتي ســـتــجـــمع فـــريــقه
نافسه التـقليدي فريق
الـــــــنــــــجف فـي ديــــــربي
احملــــــافــــــظـــــــة ضــــــمن
منافسـات الدور الثاني
عـــشـــر لـــدوري الـــكـــرة
مـتاز لن تـكون سـهلة ا

. على الفريق
وقـال نعـمـة ان مـباراة من
هــكــذا نـوع ال تــعــتــمــد عـلى
نــتـــائج الــفـــريــقــ في االدوار
الـسـابـقـة وال تخـضع لـلـمـقـاييس
ــعـايــيـر لــكن الــعـامـل الـنــفـسي وا
سيكون اكثر تـأثير من العامل الفني
في حـسم نـتـيـجـة لقـاء الـغـد لـصالح

. احد الفريق
واضــاف نـعـمـة ان فــريق الـنـجف لن
ـراس اطالقـا يــكـون خـصـمــا سـهل ا
درب عـبد خصـوصا بـعد ان سـمى ا
الغني شهد مدربا جديا له فضال عن

قـدم فـيهـا  الالعـبون مـجـهودا جـيدا
وحملـات فــنـيـة عــالـيـة بــعـد ان بـدأت
ـــبـــاراة بــاســـلـــوب هـــاد قــبل ان ا
يـتــصــاعـد االداء خالل تــقــدم دقـائق
ـــبـــاراة الـــتي حـــضـــرهــا عـــدد من ا
ــشــاركــ في ــســؤولــ الــعــرب ا ا

بي العربي لتقى البارا ا

ــتـحــركــة وتـقــويـة عــلى الـكــراسي ا
العالقات التي تربط العراق ومصر
ـنتخب الـعراقي على مـنتخب وفاز ا
مـصــر بـكــرة الـســلـة عـلـى الـكـراسي
ــبــاراة الـتـي جـرت ــتــحــركــة في ا ا
بينهما اول أمس بنادي وسام اجملد
بـنـتـيـجة  59مـقابل  50بـعـد مـباراة
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اعـلن وزيـر الـشـباب والـريـاضـة عـبد
ـوافقة على مقترح احلس عبطان ا
تــضــيـف الــعــراق دورة الــعــاب دول
غـرب اسـيـا لـلـمـعـاقـ الـعـام الـقـادم
ـشـاركـة اكـثر من  600رياضي من

 12دولة.
والدورة مـعترف بـها دوليـا ومدرجة
ـبـية ضـمن نـشـاطـات اللـجـنـة البـارا
الــدولــيـــة وحتت رعــايــة االحتــادات
الـدولــيـة. جـاء ذلك اثــنـاء اسـتــقـبـال
الوزيـر عبطـان لوفد االحتـاد العربي
ـتـحـدي االعـاقـة بـرئـاسة الـريـاضـي 
علي حرز الله رئيس االحتاد العربي
ـبي وايــهـاب حــسـنــ نـائب الـبــارا
ـصـرية ـبيـة ا رئـيس الـلـجـنة الـبـارا
والدكتور عـقيل حميد رئـيس اللجنة
ــبـيـة الـعـراقــيـة نـائب رئـيس الـبـارا
ــبي الــذي االحتــاد الــعــربـي الــبــارا
لتقى العربي في حرص على اقامة ا
بــغـداد في اطـار دعم خــطط وجـهـود
الــريــاضــة الــعـراقــيــة لــرفع احلــظـر
العب الــعــراقــيــة ــفــروض عــلـى ا ا
الجل استضافة البطوالت اخلارجية
ــيــا واشـاد عــربــيــا واســيــويــا وعــا
شـاركة الـوزير بـحرص مـصر عـلى ا
ـــبي الـــعــربي ـــلــتـــقى الـــبـــارا في ا
وحضـور منـتخب مـصر بـكرة الـسلة
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دير الفنـي األرجنتيني خـوان أنطونيو بـيتزي أسماء نتخب الـسعودي بقيـادة ا أعلـنت إدارة ا
باراة الودية الـتي ستجمع األخضر مع العراق والتي ستقام الالعـب الذين سيشاركون في ا
ـقـبل فـي مـديـنـة الـبــصـرة. وشـهـدت الـقــائـمـة عـودة بـعض الـالعـبـ الـقـدامى في  28شـبـاط ا
ـواليد ـنتـخب أمثـال حسـ عبد الـغني ومـحمـد الشـلهـوب مع انضمـام عنـاصر جـديدة من ا با

مثل عبد القدوس األنصاري وعبد الفتاح آدم.
رمى: وليد عبدالله وعبد القدوس األنصاري. : حراسة ا وجاءت القائمة على النحو التال

ـولد خط الـدفاع: حـسن مـعاذ سـعـيد الـربـيعـي أحمـد عـسيـري حـس عـبـدالغـني سـعيـد ا
محمد جحفلي وعبد الله الزوري.

خط الـوسط: إبراهيم غالب وليد بـاخشوين محمد أبو سـبعان هتان باهـبري أحمد الفريدي
مـحـمـد الشـلـهـوب ومـحـمـد الـكـويـكـبي. خـط الهـجـوم: عـبـدالـفـتـاح آدم حـسن الـراهـب ونـاصر

الشمراني.
ــواجـهــة أسـود الــرافـدين مع من جــانـبـه اخـتــار احتـاد الــكـرة الــعـراقي جلــانه الــتـحــضـيــريـة 

السعودية.
وقـال عضـو احتـاد الكـرة كـامل زغيـر في تـصـريح صحـفي إن االحتـاد لن يدخـر جـهدًا من

باراة. أجل إجناح ا


