
درب فـيصل عـزيز في زاويـة حرجـة جدا وهو احتاد كـرة القـدم العـراقي وضع ا
يـكلـفه لـقيـادة منـتخـب النـاشئـ في بطـولـة غرب اسـيا بـعد هـروبه من مـسؤولـيته
ورميـها في ملـعب اجلهازين الـفني واالداري   خسـارة فريقـنا الوطـني للنـاشئ
مع االردن بسـبعة اهداف اصـبحت موضع سـخرية وتنـدر للكثـيرين وهي تكشف
عورة كـانت مغطاة بـكل عملـيات الغش واالحـتيال والتـزوير يوم كـان مباحا حالال
ـشـاركة زالل من وجهـة نـظر االخـوة في االحتـاد وكـان االجدر به ان يـعـتذر من ا
ويعـالج مشـاكلـه التي لـها اول ولـيـست لهـا اخر  هل بـات يـحق لنـا  بعـد خراب
مالطـا   ان نصف كل البـطوالت التي حصـلنا عـلى القابهـا بانها كـانت مزيفة ام
مازال االحتـاد يعدها من ضمن االجنازات العظيمة للكرة العراقية وهو من اسهم
نـحـلة وغـيرهـا  االحتـيال في تـطورة وجلـانه ا ـدروسة وبـرامـجه ا بـهـا بخـططه ا
مـبـاريات كـرة الـقـدم موجــــــــود وكـذلك الـتالعب بـالنـتـائج ويـضيـف لهـا احتـادنا
ـكن االســــــاءة لـها ولو تـطلب االمـر لفعـــــــل كل شيء واي شي وقـر كل ما  ا
كـنة وقـد كان كـذلك فـعال ولكن من من اجل ان يبـقى مـوجودا الطـــــــــول مـدة 
ـرحـلـة يـقف بـوجـهه ويـحـاسـبه عــلى تـشـويه كـرتـــــنـا وانــــــــحـدارهـا الى هـذه ا
الـهـابـطـة.هـنــاك من يـطـالـبـهم بـتـقـد االسـتـقـالــة اجلـمـاعـيـة واخـرين يـطـالـبـونـهم
طالبات ستبقى مستحيلة باالعتذار وهناك من يطالبهم باالعتراف ولكن كل هذه ا
مارسة اية عـملية اخرى وان قراطـية تسمح لـهم  النهم يـدركون ان العملـية الد
كـانت الـفضـائح تصل لـكل بـقاع الـدنيـا لـيس مهـما عـنـد احتاد امن الـعقـاب وهو
يتصـور عمله نظيفا عفيفا شريفا ومن يـنتقده ينظر بع واحدة ويحاول مزاحمته
على كـيكة اصال اصبح طعـمها مرا وهي محروقـة وجه وقفا واطراف  ان فقدان
الثـقة بهذا االحتاد من قبل وسائل االعالم واجلماهـير الرياضية اليعني باي حال
من االحـوال انه سـيـتـعـرض الى هـزة عـنيـفـة او ضـغـوطـات من هـيـئـته الـعـامة اذا
ماعرفـنا ان االخيـرة قالت كلـمتهـا في االنتخـابات وانتـهى االمر  وهي بتـصرفها
طـار تؤكد بانـها فعال عـبارة عن هيئـة صامتة او بسكـوتها الـغريب من فضيـحة ا
غيـر قادرة ان ترفع صوتها حتى في اكثر االوقـات حرجا  ماذا سيكون رد فعله
وهو يـرى منـتـخب النـاشـئ بـحال اليـحـسد عـلـيه ويتـعرض
ـتتـالـيـة من فرق كـنـا لـوقت قريب الى هـذه اخلسـارات ا
هم خـضـنا مـباراة جتـريبـية نهـزمهـا بـشكل سـهل  ا
مع مـنـتــخب فـلـسـطــ وحـقـقـنــا انـتـصـارا تــاريـخـيـا
سيبقى عالقا في االذهان الى ان تتحرر فلسط من

براثن العدو الصهيوني الغاشم احملتل .
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قبل سـعد عبـد اجمليد الـصاحلي ان إجراءات شـاركة في دورة األلعـاب اآلسيويـة الثالـثة  التي تـقام في العـاصمة االنـدونيـسية جـاكارتا  شـهر تشـرين االول ا أعـلن رئيس البـعثة الـعراقـية ا
التسجيل الرسمي للبعثة العراقية انتهت يوم امس جلميع اسماء البعثة العراقية لدورة االلعاب اآلسيوية.. 

بارزة والقوس والسهم والسباحة وكرة السلة والكرة الطائرة بية  ان العراق سيشارك في ( 13) فعالية هي الـعاب القوى ورفع االثقال وا وقال الصاحلي في تـصريح  العالم اللجنة البارا
والتـنس االرضي وتنس الـطـاولة واجلـودو وكرة الـهـدف والرمـاية وبـوتـشيـا. واضاف ان عـدد الـرياضـي الـلـذين سيـمثـلـون العـراق في منـافـسات الـدورة بلغ (18) ريـاضيـا اضـافة الى (6)

 . سؤولي واالداري اعالمي وعدد من ا
بية وقال الصـاحلي ان الكثير من العقبـات في التسجيل قد واجهتـنا لبعض االحتادات الرياضيـة ولكن  اجتيازها بنجـاح بالتعاون مع السيد سـعد قاسم من قسم العالقات بالـلجنة البارا
عسـكرات التدريـبية داخليـة في بغداد وخارجـية في تركيـا وايران ابتداءا من االول من باشـرة با بية الـعراقية قـررت في وقت سابق ا العـراقية الذي بـذل جهودا كبـيرة وكانت اللـجنة البـارا

قبل. قبل ولغاية اخلامس والعشرين منه  استعدادا للمشاركة في دورة االلعاب االسيوية  في العاصمة االندونيسية جاكارتا تشرين االول ا ايلول ا
.
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ثالثـــة مــواسـم  ويــبـــدو  انه يـــفــضل
الــــعــــمل مـع هــــذه الــــفـــــرق لــــكــــسب
االجنــازات و بــعــدمــا وفــرت له ادارة
اربــيل مــسـتــلــزمــات الـعــمل من وقت
ــقــعـده بـعــيــد فــيــمــا  الجل الــعــودة 
ويـأمل مــيـســان  حتـقـيـق الـفـوز الول
بـعد تـعادلـ   واليريـد االنتـظار بـعد

اكثر.
rÝUI «Ë q u*«

في الوقت الذي كان الـقاسم قد صعد
من أمـاله في البـقاء مـنافـسا يـشار له
بــعـــد الــفـــوز  عــلى صـــلــيـخ  بــهــدف
واحلــــصــــول عـــلـى اول ثالث نــــقـــاط
ــوصل الــيـوم وكـله امـل في عــبـور  ا
بــعـــدمــا اســتـــعــاد تــوازنه  ويـــظــهــر
بــــالــــقـــــادر  في مــــواجـــــهــــة الــــيــــوم
وسـيــحـضـر بـجــهـود عـنــاصـره الـتي
تــمـــني الــنـــفس بــالـــفــوز في مـــهــمــة
سيكـون لها  تـأثيرات  عـلى مشاركته
الـتـي اسـتــعــدلـهــا  من وقت واليــريـد
ظـاليم  في االنتـظـار بعـد في دوري ا
وصل عن فوزه الوقت الـذي يبـحث ا
نافسة بعد االول  الذي سيبقيه في ا
تــعــادلـ ويــكـون مــحــمـد فــتــحي قـد
تـدارك األخـطـاء ووضع إصـبـعه عـلى

حتــضى بــاهــتـمــام الــفــريــقـ مع ان
اربيل  مـرشح للـحسم في ظل ظروف
الــــــلــــــعـب  حــــــيـث عــــــامــــــلي االرض
واجلـمـهـور مـا يدفـعه الـلـعب  بـخـيار
البديـل عن الفـوز  للـبقـاء وسط دائرة
نـافسة عبـر استغالل اجـواء اللعب ا
في احد أصعب  اخـتباراته بـحثا عن
االستمرار في الصدارة والنه سيكون
إمــام مــبــاريــات اخــرى صــعــبــة امـام
كن شـتركـة  وال طـموحـات الفـرق  ا
ان يكـون االمر ضـربة حظ بل يـحتاج
الى عـمل   فـنـي عـيـر خطـوط الـفـريق
الـذي انــتـدب عـدد من الالعـبـ لـدعم
ــشــاركـة وحتــقـيـق هـدفــهـا حــظـوظ ا
قعـده بعدمـا شعر بـالغياب بالـعودة 
عن منافـسات كرة القـدم احمللية التي
صــال وجـــال وحـــقق  األلـــقــاب  وفي
مـواسـم راسـخــة في ذاكــرة األنــصـار
الـــذين ســـيـــتـــابـــعـــون لـــقـــاء الـــيـــوم
للخروج بفرحـة مشتركة مع الالعب
 كـون انتـصار الـيوم  يـشكل مـنعـطفا
شـاركة التي الزالت كبـير في مسـار ا
في حوزة اكـثر من فريق  ويـعلم علي
وهــاب واقع األمــور وهــو يـبــحث عن
االجنـاز الـذي حـقه مع الـسـمـاوة قبل

يــخـص مــوجــود الالعــبــ   بــعــدمــا
تـركه الــكـثـيــر من الالعــبـ الى فـرق
اخــرى حلــثــا عن الــعــقـود والــرواتب
الـتي تـظـهـر معـدومـة عـند الـنـاصـرية
ــشــاركــة وسط مــعــانــاة الــذي دخل ا

شديدة.
ÍœU d «Ë  w²¹«dÐ 

وســيــعــمل بــرايــتي بــثالث نــقــاط مـا
بوسعه من اجل حتـقيق الفوز لـلبقاء
ـنافـسة  عـندمـا يواجه الـرمادي في ا
مـتــذيل الـتــرتـيب  في مــبـاراة تــظـهـر
ــؤكـد سـيـلـعب األفـضـلــيـة لـبـرايـتي ا
بــــخـــيـــارات الــــفـــوز  الحـــيــــاء امـــاله
رور من دون ويـدرك جهـازه  الـفـني ا
ــطـلــوبـة يــعـني حتــقــيق الـنــتـيــجـة ا
اخلروج والمجال للحديث  بعدان أي
شـيء فـي وقت  تــــــــراجـــــــعـت امـــــــال
الـرمـادي بـعـد خـسـارتـ   والـثـانـيـة
الثـقيـلة من الـصناعـة خلبـطة  األمور
امام  الفريق   يـراها    قدخرجت عن
مــسـارهــا  ومـتــوقع ان يــزيـدبــرايـتي

الط بله.
ÊU O Ë  qOÐ—«

ــواصــلــة تــصــدره ويـــتــطــلع اربــيـل 
عــنــدمــا يــواجه مــيــســان فـي مــبـاراة

بـطـريـقة  نـاجـحـة والتـعـامل مع سـير
ــبــاراة بــدقــة بـعــدمــا ارتــفــعت ثــقـة ا
الالعـبـ وهم في اجلـاهـزيـة الـعـالـية
امـــام حتــقـــيق نــتـــيــجـــة الــفـــوز لــتي
سـتــمـثل الــتـحـول الــكـبـيــر في مـسـار
شاركة التي يريد الفريق ان يضرب ا
ــتــصـدر ضــربـتـه بـقــوة في إســقـاط ا
بـعـيـدا  عن اعـتــبـارات الـضـيـافـة الي
يـقــوم بــهـا الن كل شيء يــســقط امـام
اخلـروج بــكـامل الــنـقــاط الـتي تــعـني
الـكـثـيـر  الن عـفك كـان قـد اسـتـفاد من
اضيتـ  وحتما انعكسا بارات ا ا
ـتوقع يكون قد على مستوى األداء  ا
حتـــــسن   يـــــســـــاهم فـي مــــواجـــــهــــة
ــعــنــويـة ــتــصــدر بــكل األســلــحــة ا ا

والفنية وارادة اللعب.
 pHŽ —uNLł

ومـتوقع ان يـحضـر جـمهـور عفك الى
ـبـاراة  دون ان يـتـاخـر  احـد مــلـعب ا
ـــؤازرة الالعـــبــ ودعـــمـــهم في اهم
مبارياته وهـو يشعر بـحالة جيدة من
ــوقف  وان تـاتي ــسـتــوى وا حــيث ا
ـوسم بـوقتـها الـتي  ستـنقل نـتيـجة ا
الـفــريق الى وضـع اخـر  وقــد يــحـقق
طمـوحات اخلـروج بالـفوز والـصدارة
ـدرب قـد وكـل الـفـوائـد الـتـي  يـكـون ا
ا  تـنـقـله  للـواجـهة حـددهـا  الـتي ر

متاز. رور للدوري ا ومن ثم ا
W¹d UM «Ë WŽUMB «

ويبـحث الصنـاعة برصيـد ثالث نقاط
عن الفـوز الثـاني توالـيا عـلى حساب
الـناصـرية في لـقاء الـيوم  الـذي يريد
االول  تعزيز  النتيجة الكبيرة األولى
وأهـمــيـة عـبــور الـنـاصــريـة  الـذي قـد
ينقـله للوصافـة بانتظـار خدمة الكرخ
في التفوق  على عفك  ما يدفع العبي
طـلـوب ومهـمة الـفريق تـقـد االداء ا
ـنافـسـة الـتي تـعـتـمـد عـلى الـنـتائج ا
ــطـــلــوبــة   في الــوقـت الــذي تــمــكن ا
الـصـنـاعـة  مـن تسـجـيـل سـتـة أهداف
رمى الـرمادي  لكـنه تلقى اربـعة ما
يـعكس الـوضع الـسلـبي لـلدفـاع الذي
يبدو يشكل نقطة الضعف امام الفرق
ــسـتــواه الــذي يـكــون قـد الــتي هي 
تدارك أخطـاء خسارة بـرايتي والفوز
عـلى الرمـادي اضعف فـرق اجملمـوعة
وسـيــكـون  الــصـنـاعــة امـام  اخــتـبـار
لــيس بــالــسـهـل  حـتـى مع الـنــتــيــجـة
الـعريـضة الـتي خرج بـها في اجلـولة
ــاضــيــة  ويــامل ان  تــظــهــر قــدرات ا
الالعـبــ بـشـكل أفــضل   لـلــبـقـاء في
دائــرة الـصــراع عـلى بــطــاقـة الــتـأهل
التي تظهر بعـيدة عن الناصرية  بعد
خــســارة الـــكــرخ والــتــعــادل مع عــفك
وبنـقطة وحـيدة  لكـنه اليريد ان يـفقد
األمل  بـالـتـعـويل عـلى   بـقـيـة نـتـائج
مـبـاريـات اجملـمـوعـة ومـا  سـتـقـوم به
عــنــاصــره فـي  حــسم مــهـــمــة الــيــوم
الــتي تــعــد مــفــتــرق طــرق الن بــغــيــر
حتـــقــيق االنــتــصـــار يــعــني اخلــروج
بـــشـــكل نـــهــائـي  لــكـن مــهـم ان تــاتي
الـنـتـيجـة  االيـجـابيـة  مع احلـسـابات
التي تظهر معقدة  امام جهاز الفريق
الفـني الذي  واجه مـشاكل فنـية فـيما
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ــبــيـة طــالب رئــيس الــلــجـنــة االو
الـوطـنـيـة الـعراقـيـة رعـد حـمودي
ـشاركة اعضـاء البـعثـة العراقـية ا
في دورة االلـعـاب االسـيـوية الـ18
في انــدونـيــسـيــا الـتي ســتـفــتـتح
رســـمـــيـــا في الـ 18من شـــهـــر آب
اجلــــــاري بــــــعــــــكس الــــــصـــــورة
احلـقـيقـيـة عن الريـاضـة العـراقـية
رغم الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتي
تــواجــهــهــا وان ثــقــتــنــا كــبــيـرة
ـكــانـة بــريــاضـيــيـنــا في تــأكـيــد ا
ـرمـوقــة عن بالد الـرافـدين خالل ا
ـــنـــافــســـات الـــتـي ســتـــقـــام في ا

مدينتي جاكارتا وباليمبا.
ــوفـد (االحتـاد واضــاف حـمـودي 
العراقي للصحافة الرياضية) اننا
ـشـاركــة االيـجـابـيـة نـتـطــلع الى ا
التي تـعكس اسم الـعراق ومـوقعه
عـــلى جــــغـــرافــــيـــة االجنـــاز وان
النتائج مهمة في احملفل االسيوي
ــنــافــســة الــتي جتــمع رغم قــوة ا
افـضل ريـاضـيـي الـقـارة الـصـفراء
الـــذين يــقــدمـــون قــدرات كــبــيــرة
ســيـــتم الــتـــعــرف عـــلــيـــهــا خالل
ـنـافــسـات ويـتـوجب عــلـيـنـا ان ا
ـلـتزم ـوذجـا لـلـريـاضي ا نـكـون 
احلــريص عــلى ســمــعــة بـلــده في
االستـحقـاقات اخلارجـية كـما هو
حـرصه حـيـنـمــا يـتـنـافس مـحـلـيـا
لـلـوصـول الى مـنــصـات الـتـتـويج

وتمثيل العراق خارجيا.
ــبــيــة وبــ رئــيس الــلــجــنــة االو
الــوطـنــيــة الـعــراقــيـة ان االلــتـزام
الـعـالي واالنـضبـاط الـذي يـتـحلى
به الـريـاضي واالداري طـيـلـة ايـام

ــنــاشيء لــكـي تــكـتــمـل حــلــقـات ا
الـــنـــجــاح مـــؤكـــدا انـه يــتـــطـــلب
تـوظيف االمـوال رغم محـدوديتـها
حتى نحصل على رياضة اجناز.
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ـنتخب العـراقي بكرة اليد خسر ا
اول مــبـــاريـــاتـه امــام الـــبـــحـــرين
بـنتـيـجة  24-30 هـدفا في الـلـقاء
الـــــذي جـــــرى امس االثـــــنـــــ في
الـعـاصـمة االنـدونـيـسيـة جـاكـارتا
عـــــلـى صــــالـــــة بـــــوبـــــكي ضـــــمن
منافـسات دورة األلعـاب اآلسيوية
الــثـامــنـة عــشـرة الــتي تـضــيـفــهـا
ـــبـــانغ مـــديـــنـــتي جـــاكـــرتـــا وبـــا

بـإنــدونـيـسـيـا من  18اب اجلاري
قبل. حتى  2ايلول ا

وانـهى منـتخـبـنا الـوطني الـشوط
االول مـتـقـدمـا بـنـتـيـجـة  16هـدفا
يـز غير ان مقابل  12بعـد اداء 
الــنــتــيــجــة انــقــلــبت في الــشــوط
الـــثـــانـي الـــذي شـــهـــد ســـيـــطـــرة
لـلـمنـتخـب البـحريـني الـذي سجل
 18هدفا فيما زار منتخبنا شباك
الـــبـــحـــريـن ثـــمـــان مـــرات فـــقط 
لــتــنــتــهي الــنـتـــــــــيــجــة لــصـالح
البحرين  26-30ويقود مـنتخـبنا
ـدرب ظـافـر الـوطـني بـكـرة الــيـد ا
عـبـد الـصـاحب مـحـمـد ويـسـاعـده
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قبل متاز ا r∫ يسعى فرق االولى الى حسم مقاعدها في الدوري ا Š

الـدورة االسـيـويـة سـيـكـون مـدعاة
شاركة الـتي نسعى لتـقييم هـذه ا
مـن خاللـــهـــا ان يــكـــون لـــلـــعــراق
حــضــورا جــيـــدا رغم الــفــارق في
ــــتـــقــــدمـــة االجنـــاز مـع الـــدول ا
مسـتدركا البـد ان نخطط وجنـتهد

لالرتقاء بالرياضة العراقية .
وطــالب حـمــودي من الـريــاضـيـ
واالداريـــــــ تــــــــقــــــــد افــــــــضل
ـستـويات بـعـد ان وفرت الـلجـنة ا
ـــبــيـــة االعــداد اجلـــيــد الــذي االو
تــضــمن جتــمــعــات ومــعــســكـرات
داخلية وخارجية فضال عن تهيئة
الـتجـهـيزات الـريـاضيـة من افضل

نتخب الوطني بكرة اليد جانب من بعثة ا
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ـنـافسـة  والـلعب واسـتـغالل اجواء ا
وقعه الذي بقوة وتركيـز من العودة 
يــرى بــدونه الجــدوى من الــبــقــاء في
الـــدرجـــة االولـى  الـــتي حتـــتـــاج الى
جهود واضحة للتـخلص منها عندما
يواجه اليوم  اجملتـهد عفك الوصيف
بـــاربع نـــقــاط ويـــدرك جــهـــاز الــكــرخ
باراة التي الفني والالعب  اهمية ا
تشـكل االختبـار الصعب   وفي مـهمة
لم تـكن سهـلة الـتي يكـون قد اعـد لها
واألمـل في حتـــقـــيق الـــفـــوز الـــثـــالث
تـوالــيـا الن األمـور تـتـطـلب ذلك ورفع
تـــفــاؤل لــلـــمــرور من ون مـــشــاكل من
محـطة عـفك والن التـفكـير بـاحلصول
عـــلى بـــطـــاقـــة اجملــمـــوعـــة يـــتــطـــلب
ـطـلـوبـة مـواصـلـة حتـقـيق الـنـتـائج ا
والن الــكـرخ سـيـلـعب  بـحـوافـز حـيث
ـنافـسات التي الفـوز مرتـ  أجواء ا
يـدرهـا واالمل في الـتـقـدم عـبـر بـوابة
عــــفك الـــتـي ســـتـــســــهم في تــــعـــزيـــز
ـا يقطع اكـثر من نصف صدارته ور
ـؤهـلـة لـلـعــودة لـلـمـمـتـازة الـطـريـق ا
عــبــر جــهــود عــنــاصــره الــتي  تــدرك
ـهـمـة عـبـر الـتـعـامل  مـعـها طـبـيـعة ا
بـــحــذر الن حــظــوظ عــفـك قــائــمــة في

خطف الصدارة.
مــا زاد من  وضع  الــكــرخ  وتــطــوره
درب في إدارة األمور بشكل وقدرة  ا
دعم جـهــود الـفــريق الـذي يــسـيـر في
ـطـلـوب  ومـؤكـد  سـيـخـتار الـوضـع ا
طـريـقة الـلعـب   التي تـؤدي لـتحـقيق
الـفـوز الـذي يـبـحث عـنه  عـبـر جـهود
الالعب الذين قـدموا مبارات  وفي
وضع  انــعـكس ايــجــابـا عــلى مــسـار
ـشـاركـة التي لـالن تسـيـر  بـاالجتاه ا
الــصــحـــيح وتــظــهــر مـــبــاراة الــيــوم
بـاألهـمـيـة الكـبـيـرة  والن الفـوز فـيـها
يـعـني الكـثـير والـتحـول في االقـتراب
الى حيث قطع تذكرة الصعود بقطار
ـمتـاز  البل  الـفوز سـيـقرب الـدوري ا
ـتـصـدر أكـثـر من حـسـم األمـور بـعد ا
تعثر بـقية الفرق ويـدرك العبو الكرخ
ان مــهـــمـــة الــيـــوم صــعـــبـــة  وتــضع
الـــفــريـق حتت واقع الـــنــتـــيــجــة  الن
اضافة كامل الـنقاط  ستـمنحه فرصة
ـنافـسة بـدرجة اعلى االستـمرار في ا
ـــهــمــة والن غــيـــر ذلك قــدتـــتــعـــرقل ا
نـافسة  من ا يـخرج عن دائـرة ا ور
اجل الــوصــول لــلــمــمــتــازة   قــبل ان
يـــدخــلـه عــفـك الــذي قـــدم مـــبـــاراتــ
مـهـمتـ  فـأجـا بهـمـا فرق اجملـمـوعة
الــــتـي  وجـــدت  مـن الــــفـــريـق خـــارج
تـوقعاتـها واخـتلـفت نظـرتهـا له  بعد
الذي قام  في اجلـولت وكله امل في
عــــرقـــلــــة مـــهــــمـــة الــــكـــرخ والــــلـــعب
بــطــمـوحــات الـفــوز الــذي سـيــمــنـحه
ــرور بـهـا الـصــدارة وتـرســيـخــهـا وا
واجهة ومؤكدان الفريق اعـد نفسه  
تصدر عبر طريقة صاحب األرض وا
الـــلــــعب   وجــــني ثــــمـــارهــــا في اهم
ـا تـأخـذ عـفك  لـتـحـقـيق مـواجـهـة ر
ـمـتـاز  ويرى حـلم الـلـعـب بـالـدوري ا
الالعـبـون نفـسـهم امام مـهـمة صـعـبة
ألسبـاب معروفـة  ما يـدفع الى اللعب
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جتري اليـوم الثالثاء الـرابع عشر من
اب احلـالي  مبـاريات اجلـولة الـثالـثة
مـتاز للموسم ـؤهل للدوري ا للدور ا
ـقـرر ان يـنـطـلق  في الـرابع الـقــادم  ا
ــقـــبل عـــلى ان عــشـــر  مـن الــشـــهـــر ا
يكـتمل عقـد الفرق الـعشرين من خالل
ــقــرر ان ــذكـــور ا مـــبــاريـــات الــدور ا
قـبل بعـدما تـصدر يـنتـهي األسبـوع ا
ــوصل فــرق اجملـــمــوعــة  الـــثــانــيــة ا
دني بعد بفارق األهداف عن الدفاع ا
ـجـمــوع الـنـقـاط  4في تـســاويـهـمــا 
الـــوقت الــذي يــتـــصــدر الــكــرخ  فــرق
اجملـــمـــوعـــة األولى بـــست نـــقـــاط من
فـوزين عـلى الـنـاصـريـة وبرايـتي  في
الـدور  الــذي سـيـدفـع بـفـريــقـ   الى
مــوقـعـيــهـمـا الــسـابـقــ  او  فـريـقـ
ــســابــقـة يــنــضــمــان الول مــرة  الى ا
هم ان تخضع لـضوابط عمل جتعل ا
منـها ان تسـير بـانسيـابية عـالية  من
خالل تقد مـباريات اجلـوالت بشكل
واضح لـيس لــلـفــرق وحـدهــا بل لـكل
اإلطراف الـتي تتـطلع ان تـنجـح جلنة
رة في وضع االمور سابقـات هذه ا ا
على الطريق الصـحيح  وضبط ايقاع
ـبـاريـات الـتـي  يبـدو سـتـشـكـل حتد ا
امـام الــفـرق من حـيث وجـود عـدد من
ـالعب  الـــغـــيـــر صــاحلـــة   مـــهم ان ا
يصـار الى  تـهـيـاتـهـا  لـكي  تـسـتـقبل
ـبــاريـات كــمــا يـجب  وأمــور أخـرى ا
يـفتـرض ان تتخـذ  اللـجنـة دورها في
تـأميـنـها  بـالتـعـاون مع الفـرق وبقـية
اإلطـراف إمـام مهـمـة  يـجب ان تـنجح
خـــصــوصـــا  من حـــيث الـــوقت الــذي
يـــجب إن يـــســـتــغل كـــمـــا يــجب  وان
التبقى األمـور حتت ظل التـصريحات
ــتـكـررة في مـثـل كل مـوسم   ونـأمل ا
ــوسـم كـمــا مــخــطط له وفي ان ان   ا
سابـقة متكاملـة ومختلفة عن تأتي  ا
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سابقات ان تلتفت وكان على جلنة  ا
الى  دوري الــدرجــة األولـى وأهــمــيــة
ـــعـــرفـــة االنــــتـــهـــاء  مـــنه وحــــســـمه 
الـفــريـقــ الـصــاعـدين   بــوقت حـتى
يستعدا   كبقية بقية الفرق  ومهم ان
 ياخـذ هذا  األمر بـجدية  لـكي تمشي
األمــور كــمــا يــجب  ومــهـم ان تــتــخـذ
ـســابــقـات خــطــوات عـمــلــيـة جلــنــة ا
لتـنظـيم  دوري الدرجـة االولى   فـيما
يـخص الـوقت  ومـنح الفـرق الـفـرصة
ــنــافـســات وتـقــريـر ــتــكـامــلـة  في ا ا
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ونـعـود الى مــبـاريـات الـيــوم  عـنـدمـا
يـــســعـى الــكــرخ الـى حتــقــيـق الــفــوز
الثـالث تواليـا  بعد خـطوت مـهمت
نــاجــحـــتــ رفــعــتــا من حــظــوظه في
ـرور بهـا   بـثـقة  بـعـدما الـصـدارة وا
كـــــسـب اول رهـــــانـــــ وتـــــعـــــامل مع
بـارات بشـكل منـحه جميع الـنقاط ا
الـفـريق  الـوحيـد الـذي ارتـفع  صوته
لـيس بـ اقـرأنه في مـجـمـوعتـه التي
ضــــيـــفـــهــــا  من اجل اســـتــــثـــمـــارهـــا

كــاظم كـامل فـيــروز وكـاظم نـاصـر
لــفـــته فــضال عـن االداري مــحــمــد
جـوادســلـمــان واخــــتــار اجلـهـاز
الـفـني  16العـبــا هم: مـحـمـد عـلي
مــهـدي واحـمـد مــكي صـالح وبـدر
الدين حمـودي ناصر وبالل حسن
عــلــوان وجــاسم غــصــاب مــحــمـد
وحـســ عـلي حــمـزة ورائــد عـبـد
زيــد عــلـوان وعــلي عــدنــان جــيـاد
وكــرار كـاظم جــبــار ومـاجــد عــبـد
الـرضــا شـعالن ومــحـمــد صـاحب
رشـيــد ومـصــطـفى مــحـمــد احـمـد
ومـنـتظـر قاسـم جبـر ومـهنـد عادل
طـالب ومــيـثم عــودة عـبــد الـرضـا

وعلي عبد الرضا شعالن.
درب نتـخب البحـريني ا ويقـود ا
اآليـــســـلـــنـــدي آرون جـــونـــســون
وتــضم الــقــائــمــة  16العــبــا وهم
حـــســ الـــصــيـــاد وعــلـي مــيــرزا
وحــــــــسـن شـــــــــهــــــــاب وحـــــــــسن
الــســـمــاهـــيــجي وعـــيــسـى خــلف
ومحـمود عبـد القـادر ومحمـد عبد
الرضا ومحـمد ميرزا ومـحمد عبد
احلسـ وبالل بشـام وحسن مدن
وحـسـ البـابـور وكـميل مـحـفوظ
وجــاسم الــسـالطــنــة وعــلي عــبــد

القادر ومحمد حبيب.
واوقعت قـرعة منـافسات كـرة اليد
مــنــتــخب الــعــراق في اجملــمــوعـة
الــرابــعــة الى جــانب مــنــتــخــبـات
البـحرين والـص تايـبيه والـهند
نـتخـبات إلى بـعد أن  تـقسـيم ا
أربع مـجمـوعـات وسيـتـنافس في
اجملموعة االولى األولى منتخبات
مـالـيــزيـا وإيـران وقــطـر في حـ
ستكون كـوريا اجلنوبـية واليابان
وبـاكسـتان في اجملـموعـة الثـانية

وتــتـالف اجملــمـوعــة الــثـالــثـة من
منتخبات السـعودية وإندونيسيا

وهوجن كوجن.
وتـلعب اجملـمـوعات األربـع بنـظام
الـدوري من دور واحـد ثم يـتـأهل
األول والــثــاني من كل مــجـمــوعـة
لــــلــــدور الــــثــــانـي حــــيث تــــوزع
تـأهلة إلى ـنتخـبات الـثمـانيـة ا ا
مـجـموعـتـ ومـنهـا يـتأهل األول
والـثــاني لــلـدور نــصف الـنــهـائي
يداليات الثالث. للمنافسة على ا
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وعـقــد ول اامس االحـد االجـتـمـاع
الــفــني لــفـعــالــيـة كــرة الــيـد و
خالله مـناقـشـة العـديـد من األمور
ــنـافــسـات كــنـظـام الـتي تــخص ا
اللعب وعدد من القوان اجلديدة
و الـتـأكــيـد عـلى أهــمـيـة دخـول
وخــــروج الـــفـــرق في الــــتـــوقـــيت
احملـــدد ومــــنـــاقـــشـــة مــــخـــتـــلف
ـتعلـقة بالـتحكـيم كما اجلوانب ا
ــنــتــخــبــات  اعــتــمــاد لــبــاس ا

شاركة. ا
ـقرر مـشـاركة اكـثر من 10  ومن ا
االف ريــــاضـي فــــضال عن  5آالف
مسؤول من  45 دولة آسيوية في
دورة االلـــعــاب االســـيـــويــة وهي
ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات
في الـــعـــالم بـــعـــد دورة االلـــعــاب
ــبــيــة الــصـيــفــيــة. وتــضـيف االو
انــدونـيــسـيــا الـنــسـخــة الـثــامـنـة
عــشـرة من االلــعــاب في مــديــنـتي
جـاكـرتــا وبـالـيـمــبـانغ في جـنـوب
ســـومــــطــــرة من  18آب اجلـــاري
قـبل وسـبق لـها حتى  2ايـلـول ا
احـتضـان النـســــــخـة الرابـــــــعة
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األخــطــاء  بـحــثـا عـن نـتــيــجـة الــيـوم
الـــتي تــكـــثل االخـــتـــبــار  احلـــقـــيــقي
للفريق  بنقطـت وحتما سيركز على
ـباراة  التي سـتعيـد نتيـجتها  هذه ا
االمــال  في  االســتــمــرار في  الــبــقـاء
ـنـافــــــــسـة لــفـتـرة أخـرى  من وقت ا
عــلى بــطـــــــــاقــة الــتــأهل اذا مــا اتت
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ــشــارك ــدنـي ا وســـيــكـــون الــدفـــاع ا
الربـــيل في الـــصـــدارة  إمــام مـــبــاراة
مــنــاســـبــة   عــنـــدمــا يــواجـه مــتــذيل
وقف صلـيخ ويظهـر أفضل منه في ا
الـكثـيـر مـن التـفـاصـيل وسـيـلـعب في
امــــال الـــــفــــوز األقــــرب لـه  لــــســــحب
الــصـــدارة من أصـــحــاب الـــضــيـــافــة
بـانـتـــــــــــظـار حتــــــــــقـيق الـنـتـيـجة
ـــطــــلـــوبـــة في ظـل ارتـــفـــاع عـــطـــاء ا
الـالعـــبــ بـــعـــد  فـــــــــــوز  وتـــعــادل
ويـــظـــهــــر في احلـــالـــة الـــفـــــــــــنـــيـــة
ني صـليخ طـلوبـة   في وقــــــــت  ا
الــنــفس فـي حتــــــــــقــيق الــنـــتــيــجــة
ـــطـــلــوبـــة  بـــعـــد خـــســارتـــ م في ا
مـــهــمــــــــــة تــظـــــــــــهــر غـــايــــــــة في

الصعوبة.  


