
 
 يواجه ن��ادي نفط الو�صط لكرة ال�صاالت نظريه 
الري��ان القط��ري يف اجلول��ة الثالث��ة واالأخرية 
م��ن دور جمموعات بطول��ة اآ�صيا لكرة ال�صاالت 

2017 املقامة مناف�صاتها حاليًا يف فيتنام.
وخط��ف ن��ادي نف��ط الو�ص��ط العراق��ي بطاق��ة 
التاأه��ل لل��دور رب��ع النهائ��ي بع��د ف��وزه عل��ى 
فامو�س االندنو�صي بنتيجة 3 – 6. يف املباراة 
الت��ي جرت عل��ى �صالة فو ث��و يف هوت�صي منه، 
�صم��ن اجلولة الثانية م��ن مناف�صات املجموعة 
لك��رة  االآ�صيوي��ة  االأندي��ة  بطول��ة  يف  الثاني��ة 
ال�ص��االت 2017 يف فيتن��ام. و�صج��ل للع��راق 
�ص��امل في�ص��ل ) هدف��ن ( ولي��د خال��د وفره��اد 
توكل��ي و راف��د حميد وح�صن دخي��ل) هدف لكل 
منهم��ا ( وانف��رد نفط الو�ص��ط يف �صدارة ترتيب 
املجموع��ة بر�صيد 6 نقاط م��ن مباراتن، يليه 
الري��ان القط��ري بر�صي��د 6 اأهداف لك��ن فارق 
االأه��داف رج��ح كف��ة نف��ط الو�ص��ط، يف حن ال 
زال ر�صي��د فامو���س ودي�صي انف�ص��ت خاليًا من 

النق��اط. و�صتق��ام اجلولة الثالث��ة واالأخرية من 
مناف�ص��ات املجموع��ة اليوم، حي��ث يلتقي نفط 
الو�صط مع الري��ان، وفامو�س مع دي�صي انف�صت. 
وكان��ت اجلول��ة االأوىل �صهدت ي��وم اجلمعة فوز 
نف��ط الو�صط على دي�صي انف�ص��ت 2-7، والريان 
عل��ى فامو�س 1-2. و�صج��ل اأهداف نفط الو�صط 
املحرتف االإيراين قدرت باهادوري ) 5 ( اهداف 
و�صامل في�صل ورافد حميد ) هدف لكل منهما ( ، 
يف ح��ن اأحرز �صوكت حليموف وبرونو مورينو 

هديف دي�صي انف�صت.
�صيطرة مطلقة

وفر���س الفريق العراق��ي �صيطرت��ه املطلقة من 
البداية ولك��ن دي�صي انف�صت خطف هدف التقدم 
عن��د الدقيق��ة اخلام�صة اإث��ر ركلة ركني��ة نفذها 
االإي��راين اأم��ن ن���ر اهلل زاده وتابعه��ا �صوكت 
حليم��وف بال�صب��اك. ولك��ن نف��ط الو�ص��ط اأدرك 
التع��ادل مبا���رة بع��د �صل�صل��ة م��ن التمريرات 
و�صل��ت عل��ى اإثره��ا الك��رة اإىل الالع��ب ق��درت 
باهادوري لي�ص��دد يف املرمى )5(، ثم عاد ذات 
الالعب و�صجل الهدف الثاين يف الدقيقة ال�صابعة 

اإثر متريرة من �صامل في�صل. ووا�صل باهادوري 
التاأل��ق لي�صج��ل اله��دف الثالث ل�صال��ح الفريق 
العراق��ي ع��ر ت�صدي��دة قوي��ة ، قب��ل اأن ي�صيف 
اله��دف الراب��ع اإثر متري��رة من مواطن��ه فرهاد 
توكل��ي . وا�صتمر تف��وق نفط الو�ص��ط يف ال�صوط 
الثاين، لي�صجل �صامل في�صل الهدف اخلام�س ، ثم 
اأ�صاف باهادوري الهدف ال�صاد�س عر ت�صديدة 
بعي��دة امل��دى . وقل���س دي�ص��ي انف�ص��ت الفارق 
عن طري��ق برونو مورينو لكن نف��ط الو�صط عاد 

و�صجل الهدف ال�صابع بوا�صطة رافد حميد .
بعيوي : حققنا االهم وهو النقاط الثالث

هيث��م عبا���س مدرب نف��ط الو�ص��ط العراقي قال 
عقب املب��اراة "كنا بحاجة له��ذا الفوز، الفارق 
ال يهمن��ي كث��رياً، فال�ص��يء االأهم ه��و احل�صول 
على النق��اط الثالث، �صعرنا بالقل��ق يف البداية 
ولكنن��ي حافظت على ثقت��ي واأملي بالالعبن، 
اأدرك  فه��م جمموع��ة حمرتف��ة للغاي��ة وكن��ت 
اأن نحاف��ظ عل��ى �صرن��ا، حي��ث  اأنن��ي يج��ب 
�صتاأت��ي النتيجة مبرور الوقت، وبالتايل �صياأتي 
االأداء". واأ�ص��اف "�صاهدنا من خالل مبارايات 

املجموع��ة اأن��ه ال توج��د فرق �صهل��ة، يجب 
اأن نوا�ص��ل العمل بقوة وكم��ا قلت ال�صيء االأهم 
اأنن��ا ح�صلنا على النقاط الث��الث". اما اف�صايل 
ح�صن م��درب دي�ص��ي انف�ص��ت الطاجيكي فقال 
عق��ب املب��اراة، "نحن ن�صارك للم��رة االأوىل يف 
ه��ذه البطول��ة، وله��ذا بالتاأكي��د �صيك��ون االأمر 
�صعب��ًا، لدين��ا العب��ن �صب��اب، حي��ث اأن اأك��ر 
العب��ي الفريق يبلغ من العم��ر 22 عامًا.. النفط 
يعت��ر م��ن اأف�صل الف��رق يف اآ�صي��ا واأعتقد اأنهم 
قدموا م�صتوى جي��د، خ�رنا اليوم ولكن العبي 
فريقي مل يخ�روا، الأنهم اكت�صبوا خرة ثمينة". 
م��درب نف��ط الو�ص��ط العراق��ي "هيث��م عبا���س 
بعي��وي، اأو�ص��ح قائاًل: "و�صعن��ا نتيجة مباراة 
دي�صي انفي�صت الطاجيكي خلف ظهورنا، هدفنا 
االهم هو �صمان التاأهل اإىل دور ربع النهائي". 
وكان الدع��م االإعالم��ي واجلماه��ريي اإيجابيا 
برفع��ه معنويات الالعبن، نتمنى اأن ي�صتمر يف 
كل مب��اراة، الأننا منثل العراق يف هذه البطولة، 
عن��د حتقيقنا لالإجن��از فهذا يح�ص��ب لبلدنا اوال 

وهذا ما ن�صعى اإليه.

بعد تألقه الملفت للنظر

مدربه: أيمن حسين يمتلك جينات "السفاح" واألولمبي منحه الخبرة الدولية

ع��اد مهاج��م فري��ق اله��الل ال�صع��ودي، نا���ر ال�صم��راين، اإىل 
التدريب��ات االنفرادية، يف مقر النادي بالريا�س، بناء على طلب 
املدي��ر الفني االأرجنتيني، رامون دي��از.  وكان ال�صمراين، راف�صا 
لفك��رة البق��اء دون اأن يلع��ب الأي فريق، واالكتف��اء بالتدريبات 

االنفرادية فقط، كما هو احلال مع زميله عبد العزيز الدو�ري.
وي�صعى ال�صم��راين، اإىل توقيع خمال�صة مالية م��ع اإدارة النادي، 
يتن��ازل خاللها عن الف��رتة املتبقية من عق��ده االحرتايف، الذي 
ينته��ي يف �صه��ر ماي��و املقبل، وتت��م ت�صوية االأم��ور املادية مع 
النادي، حتى يتمكن الالعب من االنتقال الأي فريق حملي. يذكر 
اأن االأرجنتيني رامون دياز، ا�صتبعد ال�صمراين، من مع�صكر النم�صا 
احل��ايل الأ�صب��اب فني��ة، واأبدى ع��دم حاجته اإلي��ه يف مناف�صات 
املو�ص��م املقب��ل. اأب��دى اله��الل ال�صع��ودي موافقته عل��ى انتقال 
مهاجم��ه نا�ر ال�صم��راين اإىل ناديه ال�صابق ال�صب��اب، مقابل 8 
مالين ريال للتعاقد معه ملو�صم واحد، وهي الفرتة املتبقية من 
عقد الالعب مع الزعيم. وا�صرتطت ادارة الهالل ت�صلم املبلغ دفعة 
واحدة من ال�صباب. وكان ال�صمراين دخل �صمن اهتمامات العديد 
م��ن االأندي��ة للظفر بخدمات��ه خالل املو�ص��م املقب��ل، وذلك بعد 
نهاية فرتة اإعارته للعن االإماراتي قادما من الهالل. ويف �صاأن 
�صباب��ي اآخ��ر حقق الفري��ق االأول بالنادي فوزا ودي��ا على فريق 
�ص��اك �صالزب��ورج النم�ص��اوي، بهدفن دون مقاب��ل، يف املباراة 
التي جرت بينهما م�صاء الثالثاء، �صمن مع�صكر الفريق بالنم�صا.

�صعر م��درب الزمالك امل�ري، الرتغايل اأوغو�صت��و اإينا�صيو، بغ�صب 
ع��ارم بع��د تعر�صه النتق��ادات عق��ب ا�صتقب��ال هدف ق��رب النهاية 
والتع��ادل 2-2 م��ع الفت��ح الرباط��ي املغرب��ي، يف بداي��ة م�ص��وار 
الفريق��ن بالبطول��ة العربي��ة لالأندي��ة لك��رة الق��دم. ووج��د الزمالك 
نف�ص��ه متاأخ��راً 1-0 حممد االأم��ن دياكيتي بعد ثم��اين دقائق ورد 
بهدف��ن �صجلهم��ا با�صم مر�صي م��ن ركلة جزاء، وحمم��ود عبدالرازق 
)�صيكاب��اال( بواقع ه��دف يف كل �صوط، لكن دياكيت��ي اأدرك التعادل 
للفري��ق املغربي يف الدقيقة 89. وق��ال اإينا�صيو يف موؤمتر �صحايف: 
"كان��ت لدين��ا بع�س ال�صعوبات قبل املب��اراة، وكنا منلك جناحن 
فق��ط، اأ�صيب اأحدهما وهو رفعت ومل اأجد بدياًل. ال ميكن اأن اأطلب من 
الالعب��ن اأكرث من ذلك. ل�صت �صاحراً". واأ�ص��اف "ال اأ�صتطيع اأن اأفعل 
اأكرث من ذلك بالالعبن املتاحن لدي واإذا كنتم تطلبون املزيد فاأنا 
ل�صت الرجل املنا�صب لذلك. ل�صت �صاحراً". وتابع: "ل�صت اأنا الذي اأبيع 
الالعب��ن. ل�صت اأنا املخطئ فاأنا ال اأبيع الالعبن. اأكرر من جديد اأنا 
ل�ص��ت �صاحراً وال اأ�صتطيع اأن اأحول العب��ًا اإىل مركز اجلناح". ورف�س 
اإينا�صي��و احلديث عن فر���س الزمالك يف الفوز بلقب البطولة العربية، 
وق��ال: "حالي��ًا ال اأمل��ك العب��ًا يف مرك��ز اجلن��اح �ص��وى �صيكاباال". 
وب��ات ر�صيد الزمال��ك والفتح نقطة واحدة وه��و نف�س موقف الن�ر 
ال�صع��ودي والعهد اللبناين بعد تعادلهما 1-1 يف املجموعة الثانية. 
و�صيلعب الزمالك مع العهد، ويلتقي الفتح مع الن�ر االأربعاء املقبل، 
�صم��ن مناف�صات اجلولة الثانية للمجموع��ة الثانية. ويتاأهل مت�صدر 

كل جمموعة فقط ب�صكل مبا�ر اإىل ن�صف نهائي البطولة.

 اأك��د م��درب املنتخ��ب االأوملبي عب��د الغني �صه��د، اأن 
فريق��ه حق��ق الهدف الذي جاء من اجل��ه يف ت�صفيات 
اأك��د �صعي��ه اىل ت�صحي��ح االأخط��اء يف  اآ�صي��ا، فيم��ا 
نهائي��ات اآ�صي��ا العام املقب��ل. وقال �صه��د يف املوؤمتر 
ال�صحف��ي ال��ذي عقب املب��اراة اإن "الف��وز الذي حتقق 
عل��ى املنتخب ال�صعودي مل يكن �صهال، بل اننا واجهنا 
منتخب��ًا ممي��زاً وميتلك العبن مهاري��ن وعملوا على 
جماراتن��ا بالرغ��م م��ن تقدمن��ا بهدف��ن يف ال�ص��وط 
االول من املباراة". وا�ص��اف "حققنا الهدف املن�صود 
ال��ذي جئنا م��ن اجله يف هذه الت�صفي��ات وهو التاأهل 
اىل النهائي��ات اال�صيوي��ة، وكانت رغبتن��ا كبرية منذ 
دخولن��ا اليه��ا ب��اأن نتاأه��ل كاأول ع��ن املجموعة وال 
نبحث عن التاأهل كو�صيف فيها ونبعد اأنف�صنا عن هذه 
االحتم��االت التي كنا ال نري��د الدخول فيها". واو�صح 

"احرازن��ا لهدفن يف ال�ص��وط االول من املباراة عزز 
ال��روح املعنوية لدى الالعبن الذي��ن ظهروا مب�صتوى 
كب��ري يف هذه املواجه��ة ومتكنوا من فر���س ا�صلوبهم 
وكان هن��اك تنظي��م ع��ايل وكب��ري يف اأدائه��م". وبن 
بالق��ول: "بعد حال��ة الطرد هاجم املنتخ��ب ال�صعودي 
بكثاف��ة عددية وا�صتحوذ على اج��واء املباراة، اال اننا 
عرفنا كيفية ع��دم ف�صح املجال لهم للت�صجيل وحققنا 
م��ا نريده". واختتم ت�ريحه قائاًل: "ابارك للجماهري 
العراقي��ة التاأه��ل اىل نهائيات ا�صي��ا، واجلميع يبحث 
ع��ن النتائ��ج يف هكذا ت�صفي��ات، لذل��ك رغبتنا كانت 
وا�صح��ة باأن احل�ص��م �صيك��ون ل�صاحلن��ا، واالهم اننا 
حققن��ا الهدف الرئي�صي وم��ا ن�صبو اليه و�صنعمل على 
الكث��ري م��ن االمور التي م��ن �صاأنه��ا ان تخدمنا خالل 

النهائيات املقبلة".

 راه��ن الع��ب املنتخب الوطني ون��ادي الزوراء، عالء 
مه��اوي، املنتقل حديثًا اإىل الفري��ق االأول لكرة القدم 
يف ن��ادي الباطن على قدراته ومهاراته يف ك�صب ثقة 
اجلهاز الفني يف النادي ال�صماوي واإ�صعاد جماهريه.

وقال مه��اوي يف ت�ريح لل�صحاف��ة ال�صعودية: "اأنا 
اأث��ق بقدرات��ي، اأمتن��ى اأن اأك��ون على ق��در الثقة التي 
و�صعها امل��درب الرتغايل مات�صادو، اأنا اأعرف نادي 
الباط��ن جي��دا، �صن�صع��ى جاهدين لو�ص��ع الفريق يف 
املركز الذي ي�صتحق". وتابع: "اأعلم اأن هذا هو املو�صم 
الث��اين للفري��ق يف دوري املحرتف��ن، الفري��ق ق��دم 
مو�صم��ًا اأول جيداً، وجميع الالعب��ن متحدون لتقدمي 

مو�صم ثان يليق با�صم الباطن، الفريق يلعب يف دوري 
ق��وي عل��ى م�صت��وى املنطق��ة".  وحتدث مه��اوي عن 
امل��درب الرتغايل مات�ص��ادو، قائاًل: "اإن��ه �صعيد باأن 
يح�ص��ل على ثقة امل��درب، واأنه �صيعمل جاهدا لتقدمي 
كل ما لديه يف �صبيل حتقيق تطلعات االإدارة والفريق 
ور�ص��م الب�صم��ة عل��ى حميا جماه��ري الباط��ن". وذكر 
املوق��ع الر�صمي للنادي على موقع التويرت، اأن "اإدارة 
نادي الباطن انهت ب�صكل ر�صمي، تعاقدها مع الالعب 
العراقي عالء مهاوي ظهري فريق الزوراء واملنتخبن 
االأوملب��ي واالأول العراقين، وينتظر اأن تعلن ال�صفقة 

يف غ�صون ال�صاعات املقبلة".

الشمراني يعود إلى تدريبات الهالل

مدرب الزمالك: لست ساحرًا

شهد: سنعمل على تصحيح األخطاء في نهائيات آسيا

مهاوي يراهن على كسب ثقة مدرب الباطن

وق��ال اأحم��د ل�)اجلورن��ال( اإن "اأمين ح�ص��ن لعب لنادي 
غ��از ال�صمال ونادي ده��وك، لكنه مل يكن العب��ًا ا�صا�صيًا 
م��ع الف��رق التي مثله��ا، خالل ف��رتة تواجدن��ا يف نادي 
النف��ط طورن��ا م��ن اأداء الالع��ب، الأنن��ا كن��ا نلتم�س فيه 
بع���س اجلين��ات من النج��م الكبري يون�س حمم��ود ولديه 
اإمكان��ات جيدة جداً ويلعب بروح قتالي��ة كبرية، اإ�صافة 
اىل م��ا ميتلكه من بنية ج�صماني��ة توؤهله ليكون مهاجم 

�صندوق من الطراز االأول".
 واأو�صح "قبل جميء امين اىل نادي النفط حن كان حتت 
ا���راف املدربن ال�صابقن، كان��وا يدربونه على الكرات 
العالي��ة فق��ط، وكان لدي��ه �صعف يف اجلان��ب املهاري، 

خ��الل املو�صم��ن املا�صين عملت عل��ى تطوير مهاراته 
الفني��ة واالن اأ�صبح ي�صجل بجمي��ع الطرق، �صواء بالراأ�س 
او م��ن مه��ارة فردي��ة او ك��رات مق�صية وكذل��ك التمركز 
اجلي��د".  واأ�صاف "امين العب يلتق��ط املعلومة ويطبقها 
جي��داً، ف�صاًل عن رغبته الكب��رية بالتعلم واال�صتفادة من 
الن�صائح التي اوجهه��ا اليه، وهو املهاجم ميتلك اخلرة 
املحلي��ة وم��ع تواجده يف �صف��وف املنتخ��ب الوطني او 
االأوملب��ي، ا�صافت اليه املزيد من الثقة واخلرة الدولية، 
والدلي��ل اأن امي��ن لو مل يتعر�س لالإ�صاب��ة لكان هو االن 
هداف��ًا لل��دوري العراقي، فف��ي املباريات ال��� 10 االأوىل 
م��ن ال��دوري العراقي املمتاز �صجل امي��ن 14 هدفًا، لكن 
االإ�صاب��ة حال��ت دون تتويجه بلقب اله��داف فهو ميتلك 
ق��درة كب��رية بت�صجي��ل االأه��داف". وب��ن بالق��ول: "يف 

ن��ادي النفط امين ي�صجل وي�صنع االأهداف ب�صبب توظيف 
الالعب ب�صكل جيد، حي��ث ي�صجل جميع اأهدافه من داخل 
منطق��ة اجلزاء، فه��و يحت��اج اىل بع���س التوجيهات يف 
منطق��ة احل�ص��م �صتج��ده ي�صج��ل يف كل مب��اراة هدف او 

هدفن".
واأ�ص��ار اىل ان��ه "م��ن اخلط��اأ ان توظف الع��ب مثل امين 
ح�ص��ن يف مكان ال يتنا�صب مع قدرته وامكانياته، امين 
يج��ب ان يوظف كالعب �صن��دوق دون اناطت��ه باملهام 
الدفاعي��ة، ه��ذا االمر ح��دث مع��ه يف املنتخ��ب الوطني 
وب�ص��كل قليل م��ع املنتخ��ب االأوملبي، لذلك جت��ده يلعب 
من دون اريحية، الأنه لو ابتعد عن منطقة ال� 18 �صيبتعد 
ع��ن املرمى و�صتكون عدد اأهدافه �صئيلة". واأكمل: "امين 
اأك��د م��راراً وتك��راراً ان ن��ادي النفط هو �صاح��ب الف�صل 

يف ب��زوغ جنم��ه، الن ن��ادي النف��ط وقف مع��ه يف ا�صوء 
الظ��روف وكان له الف�صل الكبري يف التعايف من ا�صابته 
م��ن خ��الل اجراء عمليت��ن جراحيت��ن".  واختتم مدرب 
النف��ط حديث��ه قائ��اًل: "خالل ف��رتة االنتق��االت االأخرية 
العديد من االأندي��ة اجلماهريية اأبدت اهتمامها بالالعب 
وقدمت له عرو�س كبرية، لكنه ادار ظهره لتلك العرو�س 
الأن��ه لن ينكر معروف فريقه ولن ميث��ل فريقًا غري النفط 
يف ال��دوري العراقي واإدارة الن��ادي رحبت بذلك وتتمنى 
التوفي��ق لالعب��ه". و�صج��ل اأمي��ن ح�ص��ن ٦ اأه��داف يف 
الت�صفي��ات، خم�ص��ة منه��ا يف مرمى اأفغان�صت��ان وواحد 
مبرم��ى ال�صعودي��ة، فيم��ا �صج��ل 14 هدف��ًا يف ال��دوري 
العراق��ي املمت��از، حي��ث يق��ف يف املرك��ز الثال��ث ب�صلم 

ترتيب الهدافن.

يف حديث مع �صانع 
جنومية املهاجم امين 

ح�صني ومدرب نادي 
النفط ح�صن حمد، 

يك�صف لـ)اجلورنال( 
�صبب تطور اأداء 

املهاجم يف الآونة 
الأخرية وت�صجيله 

للعديد من الأهداف 
الرائعة، م�صبهًا اأمين 

باملهاجم الكبري يون�س 
حممود، فيما ك�صف 

عن وجهة الالعب يف 
املو�صم املقبل.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

 بغداد - خاصبغداد - خاص
 فت��ح نادي امليناء لك��رة القدم، ب��اب التفاو�س مع 
مهاج��م املنتخ��ب الوطني ون��ادي العرب��ي الكويتي 
عل��ي ح�صن��ي، للع��ودة اىل نادي��ه االول خالل فرتة 

االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
اإن  ل�)اجلورن��ال(  املين��اء  اإدارة  يف  م�ص��در  وق��ال 
"اإدارة النادي كثفت ات�صاالتها خالل االأيام القليلة 
املا�صي��ة م��ن اج��ل ا�صتعادة الع��ب الفري��ق ال�صابق 
علي ح�صني للدفاع ع��ن األوان الفريق خالل املو�صم 

املقبل".
واأ�ص��اف اأن "اإدارة ال�صفان��ة حت��اول اقن��اع الالعب 
بالع��ودة اىل �صف��وف الفري��ق االأول ال��ذي ب��رز يف 
�صفوف��ه"، الفت��ًا اإىل اأن "مكان الالع��ب موجود يف 
الت�صكيل��ة االأ�صا�صي��ة". وتاب��ع اأن "الالع��ب يدر���س 
العر���س بجدية لكنه مل ي�ص��ل اىل قرار نهائي لغاية 

االن، حي��ث م��ازال ينتظ��ر نهاي��ة املفاو�ص��ات مع 
العربي الكويتي، الذي يرغب باالإبقاء على الالعب".

وكان م�ص��در مقرب م��ن الالعب ق��ال ل�)اجلورنال( 
اإن "ن��ادي العربي الكويتي وافق على �روط الالعب 

علي ح�صني للبقاء مع الفريق املو�صم املقبل".
واأ�ص��اف اأن "ح�صن��ي ا�صرتط على الن��ادي الكويتي 
احل�ص��ول على رواتب ثالثة اأ�صه��ر مقدمًا، باالإ�صافة 
اىل حل م�صكلة االقامة املتعلقة بوالدته يف الكويت".
وتاب��ع امل�ص��در- ال��ذي ف�ص��ل ع��دم الك�ص��ف ع��ن 
اأندي��ة  "ح�صن��ي رف���س عر�ص��ن م��ن  اأن  ا�صم��ه- 
ال�صاملي��ة والن���ر واأعطى االولوية للن��ادي العربي 
يف التجدي��د". واأ�ص��ارت ال�صحاف��ة الكويتي��ة اىل ان 
النادي العربي املفاو�صات مع العراقي علي ح�صني 
املح��رتف يف �صف��وف الفري��ق االول لك��رة الق��دم 
مراحلها النهائية لتجديد عقد الالعب للمو�صم الثاين 

على التوايل.

 
اك��د مدرب منتخب ال�صباب بي��رت ميغوفت�س، على 
���رورة �صق��ل مواه��ب العب��ي منتخ��ب �صباب 
الع��راق، مبين��ًا ان العب��ي املنتخ��ب يخو�ص��ون 
ح�ص�ص��ًا تدريبي��ة يومي��ة لبناء جيل ق��وي لكرة 

ال�صلة العراقية.
وق��ال ميغوفيت���س "بداأن��ا العم��ل قب��ل 6 اأ�صه��ر، 
ال�صب��اب يتمرن��ون بج��د ونعم��ل عل��ى حت�ص��ن 
امله��ارات ال�صخ�صي��ة، التكتيكي��ة والفني��ة مل��دة 
6-5 �صاع��ات يومي��ًا، ا�صتطي��ع روؤي��ة امله��ارة 
واملوهب��ة احلقيقي��ة يف العب��ي الفري��ق الذي��ن 
اعماره��م ال تتج��اوز ال���17 �صن��ة، وااله��م ه��و 
توف��ري الوقت الالزم من اج��ل حت�صن امل�صتويات 
وجتهيزه��م"، مبين��ًا اأن "الفريق يحت��اج اىل 12 

�صهراً للتدريب يف ال�صنة". 

واأ�ص��اف ان "خل��ق روح املناف�ص��ة بن الالعبن 
ام��ر مهم، لتكوين فريق كرة �صلة متكامل، بالرغم 
من كون بع�س الالعبن ذو خرة وموهبة، اال انه 
م��ن املبكر جداً ا�صرتاكه��م يف البطوالت املتقدمة 
العاملي��ة"، موؤك��داً على �رورة "�صق��ل مهارات 
الالعب��ن الذي��ن ال تتج��اوز اعماره��م 14-15 
�صن��ة"، معرب��ًا عن اأمل��ه ب� "زيادة ع��دد الالعبن 
تدري��ب  طري��ق  ع��ن  امل�صتقب��ل  يف  املحرتف��ن 

االأجيال ال�صغرية". 
واأو�ص��ح ميغوفيت���س بالق��ول: "م��ن ال���روري 
بن��اء مدر�ص��ة لتعليم كرة ال�صلة م��ع توفري بطولة 
للنا�صئ��ن ال�صغ��ار على امل�صت��وى املحلي، يجب 
ان نعم��ل عل��ى اختي��ار اف�ص��ل املدرب��ن الذي��ن 
�صيعمل��ون عل��ى توف��ري برام��ج تدريبي��ة مكثف��ة 
ومثم��رة على م��دى 365 يوم��ا يف ال�صن��ة لبناء 

جيل قوي لكرة ال�صلة العراقية".

نفط الوسط يواجه الريان في ختام دور مجموعات بطولة آسيا لكرة الصاالت
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