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اصـدر احتاد الـكرة امس الثـالثاء عدة قـرارات بيـنها عـدم االنضـمام الحتـاد جنوب غـرب اسيـا. وذكر بيـان لالحتاد ان احتـاد الكـرة عقد اجـتمـاعه الدوري بـحضور جـميع اعـضاءه وناقش
نتخبات.  واشار الى ان االحتاد ساعد قـرر االحتاد مناقشة ذلك مع جلنة ا نتخب النـاشئ مبينا فيما يخص كادره ا درب فيصل عزيز مدربا  جملة من القضايا. واضاف انه قرر تـسمية ا
شاركة في بطولة غرب اسيا لالشبال. ولفت البيان الى انه قرر تسمية طارق احمد ام سر مساعد لالحتاد قدم االعتذار رسميا عن االنضمـام الحتاد جنوب غرب اسيا واعتذر ايضا عن ا
وتعـي رمضان الـزبيدي رئيـسا للـجنة االستـئناف مـشيرا الى انه وافق على مـشروع احمـد راضي بشكل كامـل فيما يـخص التأهل لـلمونديـال. وتابع البيـان ان االحتاد رفض استـقالة رئيس

جلنة االنضباط طه عبد حالته وقرر منع اعضاء االحتاد من الظهور في البرامج التلفزيونية.
قبل  2019-2018 بخوضه اول وحدة تـدريبية على مـلعب البرج في جامعـة بغداد بتواجد الى ذلك استهل فريق الكـرة بنادي الشرطة الـرياضي مشواره التـدريبي حتضيراً للـموسم الكروي ا
ساعد هـيثم الشبول في بيـان للنادي إن الفريق خاض درب ا ساعـد وأعضاء الهيئـة اإلدارية للنادي وعدد كـبير من اجلماهيـر. وقال ا دير الفني لـلفريق نيبوتـشا يوفوفيتش والـكادر الفني ا ا
هـاجم مـحمد شـوكان الـذي  منـحه اجازة ـدرب الصـربي نيـبوتـشا بـتواجـد اغلب الالعـب الـذين  التـعاقـد معـهم في ظل غيـاب ا ـنهـاج التـدريبي الـذي وضعه ا اول وحـدة تدريـبيـة ضمن ا

راسيم زواجه باالضافة الى غياب صانع ألعاب الفريق مهدي كامل الذي لم يتوصل حتى اللحظة الى اتفاق مع إدارة النادي لتجديد عقده. النشغاله 
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تطرقنا في إعداد سابقة عن مشاركات
ــمـــتــاز بــكـــرة الــقــدم فــرق الـــدوري ا
للـموسم األخـير ونـتائـجهـا ومواقـفها
في سلم الـرتيب  وتـوقـفنـا عنـد فريق
ــوقع  نــادي مــيـــســان الــذي احـــتل ا
الــثــامن في افــضل مــشــاركــة لـه مــنـذ

صعوده للبطولة.
ونـسـلط األضــواء الـيـوم عــلى فـريـقي
ـوقع الــتـاسع نـفط الــوسط صــاحب ا
وكــذلـك فــريق نـــفط اجلــنـــوب عــاشــر
ــوقف  بــعــد دوري شــاق وصــعب  ا
وحتــمــلت الـــفــرق والعــبــيــهــا ضــغط
بـاريات وطـول فـترة الـبطـولة وسط ا
شكـاوى في  اخـذ وقت إقامـة الدوري
بــتـوقــيــتـات مــنــاسـبــة   وان تــقـام 
باريـات في أجواء أفضل   الن ذلك ا
ـا يـخدم  سيـنـعـكس علـى الدوري و
الــكــرة الـعــراقــيــة الــتي تــرتــكـز عــلى
الدوري الـذي مـهم ان يـسيـر بـاالجتاه
الــصـــحــيح  بــعـــدمــا أعــلـــنت جلــنــة
سـابـقـات عن حتـديد مـوعـد مـناسب ا
ــســابــقـة وذلك فـي الـرابع النـطـالقـة ا
ـقــبل  الـذي  تـراه عـشـر من أيــلـول ا
الوقـت األفضل   لـبـدايـة واالنـتـهاء 
ــســـابــقــة الــتـي الزالت تــشــكل من  ا
الـتــحـدي لـلــفـرق الـتي تــأمل ان يـاتي
الــدوري كـمــا  تــريــد والــتـخــلص من
مشاكله خصوصـا ما يتعلق بالوقت 
وهمـيـة أخذه بـنـظر االعـتـبار بـعـدما 
اســتــمــرت  الـبــطــولــة اســيــر بـشــكل
متـعثـر  وخشـية الـفرق قـائمـة  حتى
ـذكــور لـلــمـوسم ـوعــد ا مع حتـديــد ا
ـقــبل  في ظل حــالـة االرتـبــاك الـتي ا
ـــــــؤســـــــســــــات تـــــــســـــــود  عـــــــمـل ا
الـــريـــاضـــيــة    وضـــعـف تــطـــبـــيق
ـشاكـل  الكـثـيرة التـعـلـيمـات  إمـام ا
الـتـي ظـهــرت في الــفـتــرة األخــيـرة  
والن الرياضة العراقية مختزلة  بكرة
القدم  مـا يجعل من الـدوري ان يكون
في اعـــلي مــســـتــوى  من الـــتــنـــظــيم
واالهـــتـــمـــام واألمــر اليـــخـص احتــاد
الـــكــــرة وحـــده بـل جـــمــــيع اإلطـــراف

األخــــرى حــــيـث الــــفــــرق الـــــتي  هي
صـلحة األولى التي عـليها صاحبت ا
ان تهـتم باألمـور  وتتـعاون مع جلـنة
سابقات الخراج الدوري  مسؤولية ا
الـكل  وإخــراجه بـأفـضل حــال  بـعـد
ـــوسم األخـــيــر  الـــذي حــصـل  في ا
وأهمية الـعمل على تداركـها والتوجه
إلقــامــة الــدوري من خالل تــوقــيــتــات
ــبــاريــاته ومــا يــتـعــلق في واضــحـة 
ـــشـــاركـــات اخلـــارجـــيـــة وغـــيـــرهــا ا
ــا يـتــرب عــلـيــهـا من وااللـتــزام بــهـا 
ـباريـات التي  الزالت تأجـيل بعض ا
وراء تــلــكـــؤ وتــأخــر الـــدوري بــشــكل
مـــخــــتـــلف عن الــــدوريـــات احملـــلـــيـــة
األخرى   واالهم ان تكـون اللجـنة قد
اســتـفــادت من  الــبــطـولــة األخــيـرة 
وتـداركـهـا   لـكي التـؤثـر عـلى مـسـار
الــبــطــولــة الـــقــادمــة الــتي يــأمل ان 
تعكس حجم اهتمام االحتاد لتنفيذها

بأعلى درجات التنظيم.
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ونستعـرض اليوم مشـاركة فريق نفط
وقع الـتاسع في الوسط الـذي جاء بـا
وضع مـخـتـلف عن مـشـاركـاته الـثالث
عنـدما خطـف لقب الدوري  2014 في
اول مشـاركـة بعـد التـرحل من الـدرجة
األولى في موسم متميز بكل ما تعنيه
شاركة اسيوية  لم الكلمة عندمـا مر 
ـركـز يـنــجح فـيــهـا  قــبل ان يـحــقق ا
ـشــركــة لـثــانــيــة الـتي الــثـاني  فـي ا
مـــنــحــتـه الــلـــعب بــبـــطــولـــة االنــديــة
ــــاضي في الــــعــــربــــيــــة   الـــــعــــام ا
ـوقع  اإلسـكــنــدريـة قــبل ان يــحــتل ا
ــــاضي فــــيــــمــــا ـــــوسم ا اخلــــامس ا
ـــرة األخــــيـــرة وحـــقق تـــراجـع  في ا
ـوقع لــتـاسـع بـعــد ان مـرت  االمـور ا
بــعـدة مــراحل قــبل ان تــأتي الــبــدايـة
ـدرب عماد نـعمة تعـثرة  في وقت ا ا
الـذي فـضل الـلـعب بـالـوجـوه الـشـابـة
على حـسـاب عـناصـر  الـفـريق  التي
فـضــلت االنــتـقــال لــفـريق اخــرى  مـا
تــــركـت ذلك مـن تــــأثــــيـــــرات   عــــلى
النتائج خصوصـا عند الذهاب والتي

ـتـأخـرة قبل دفعـت الفـريق لـلـمـراكز ا
ــهـمـة  ــدرب االول بـتـرك ا ان تـلـزم ا
قــــــبل ان اتـي إجــــــراءات اإلدارة في 
دعـم خــــــطــــــوط الــــــفــــــريق مـن خالل
درب االنـتقـاالت  الـشـتـويـة وعـودة ا
عماد محمد  الذي ساهم بدفع األمور
عبر الـتركيـز على نـتائج األرض التي
وقع تـغيـرت بـعض الـشيء والـتـقـدم 
أفـــضـل  حـــتى بــــقي يـــنــــافس عـــلى
السـابع لكـنه  لم يقـدر على الـوصول
الـــيه في ظـل تـــبـــاين الـــنـــتـــائج في 
ـوسم في ـرحـلــة الـثـانـيــة وانـهـاء ا ا
نافسة القوية ذكور في ظل ا كان ا ا
بـــــ فـــــرق مـــــواقـع  الـــــوسط لـــــتي
ـواقع وأفـضـلـهـا اسـتـمـرت تـتــبـادل ا
كان فـريق نفط مـيسان  قـبل ان ياتي
بـــــعــــده نـــــفط الـــــوسط فـي  مــــوسم
مــرفـوض  مـن اإلدارة الــتي   يــبـدو
ـشـاركـة والــعـمل عـلى وضـعت تـلـك ا
ــشــاكل  الــوقــوف عــلى األخــطــاء وا
امام قـدرات الـنادي الـذي  يـريد  من
فريق كرة القدم البقاء دوما في دائرة
نـافسـة  في ظل إمكـاناته الـعالـية  ا
الــتي مـــهم ان تــســتــغـل في تــطــويــر
ملـعبه  واالسـتفـادة  منه   من دون
ــثال ان يــبــقى الــعــمل  تــقــلــيــديــا 
ـــوسم الــكــروي وعــلى ــشــاركــات ا
االدارة  ان تـطـور عـمـلـهـا وان تـعـمل
بنظر مستقبلية  وجعل النادي مكانا
ـدينـة  من خالل اعتمـاد اكثر البناء ا
من لعـبـة   وان تـؤدي االدارة الـعمل
احلقيقي  في جـوانب األمور وأهمية
بنـاء ناد مـتكـامل وان يكـون جزءا من
رياضة احملافظة التي مهم ان يتفاعل
معها   وعـدم حصر األمور من خالل
عـــمل  تـــقــلـــيــدي  كـــبــقـــيـــة اغــلب 
األنـديــة  الن الـوسـط دخل  بـســرعـة
ـكن ان يـبقى فضـاء  الـعمـل الذي ال
على كـرة الـقـدم  وحدهـا  بل اغـتـنام
فـرصـة دعم الـوزارة  الـتي عـلـيـها ان
تتدخل في عمل انديتها   وحتى في
اخـــتـــيـــار اإلدارات في زج أصـــحـــاب
رؤوس األمـوال واال ال مـعنـى ألنـدية 

التـــمــــتـــلك حـــتـى مـــقـــرات  لـــهـــا وال
مالعب  بـل  مـــجـــردفــرق وعـــنـــاوين

فارغة.
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وكـان نفـط الوسـط قدلـعب  38مـباراة
جنح في   10وحـــقق  19تـــعـــادال  
العدد الـكبيـر ب عموم الـفرق قبل ان
يـخـسـر 9مـبـاريـات وسـجل  42هـدفـا
وتلقت شباكه  38وجمع  49هو نفس
رصيد نفط اجلنوب لكنه تفوق بفارق
ـــوسم األهـــداف بــــعـــدمـــا اســـتــــهل ا
بـخــسـارة الـكــهـربــاء بـهـدفــ لـواحـد
والـفــوز عـلـى كـربالء بــاربـعــة اهـداف
وخسـارة من البـحـري بهـدف  قبل ان
  ثم تعادل مع يهزم الديوانية بهدف
زاخـو بـهدف  ثـم تغـلـب علـى احلدود
بــهـدفــ لــواحــد وتــغـلـب عـلـى فـريق
احلسـ بـهـدف  وخسـر من الـشـرطة

بهـدف  وتعـادل مع اجلـنوب بـهدف 
ــيـنــاء بـهــدف  قـبل ان وتـعــادل مع ا
يـخــسـر من الــغـر الــنـجـف بـهـدف 
وتـعادل مـع الطالب سـلـبـيـا واسـتـمر
يـخسـر مـبـاريـات الذهـاب عـنـدمـا عاد
ــة الــسـمــاوة بــهـدف  وخــسـر بــهـز
لعبه بهدف من األمانة  وخسر من
  قبل ان يـخسر النفـط بهدف لـهدفـ
من الصناعات بثالثة أهداف  قبل ان
ـرحـلــة االولى بـالــتـعـادل مع يـنــهي ا
ــرحـلـة اجلـويــة بـهــدفـ واســتـهل ا
الــثــانــيــة بــالــتــعــادل  بــدون أهـداف
  وتغلب وتعـادل مع كربالء  بـهدفـ
على الـبـحري بـثالثـة أهداف لـواحد 
وحــــقق الــــفــــوز االول ذهــــابــــا عــــلى
الديـوانيـة بـهدف  وتـغلـب في ملـعبه
على زاخو بهـدف وتعادل مع  فريق
احلـســ من دون أهـداف  وتــعـادل 
في النجف مع الشـرطة بثالثة أهداف

وعـاد بـتـعـادل  سـلـبيـا مـع اجلـنوب 
وفــاز عـــلى الـــديــوانــيـــة  بــثـالثــيــة 
وتعادل مع الطـالب بهدف وجنح في
الـفـوز عـلى الـسـمـاوة بـهـدفـ لـواحد
لعبه بهدف  وجنح في قهر األمانة 
  وخـسر وتعـادل مع مـيـسـان بهـدفـ
من النفط بـثالثة اهـدف وخسر الـلقاء

. لعبه بهدف األخير من اجلوية  
»uM'« jH½ o¹d

ــوقع واحــتل فـــريق نــفط اجلـــنــوب ا
العـاشـر  مـتـخلـفـا عن الـوسط بـفارق
األهداف بـعـد مسـار متـبـاين من حيث
الـــنـــتــائـج قــبـل ان يــحـــرر الـــنــتـــائج
االيجابـية من خالل  مـباريات األرض
عنـدمـا قهـر اجلويـة والـشرطـة  وعزز
ـواقع عبر موقفه مـنه في التـقدم في ا
نـافسة بـاريات التي أمـنته له ا تلك ا
الـــقــويـــة لـــكــنـه  تــعـــثــر كـــثـــيــرا في
مواجـهات الـذهاب  الـتي تسـببت في

درب ظافر ا
عبد الصاحب
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نتخبات الوطنية ا
العراقية من اجل
شاركة في ا
دورة االلعاب
االسيوية
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تـتـوجه صـبـاح الـيـوم االربـعـاء بـعـثة
ـؤلــفـة من 21 شـخـصـا بـ الـعــراق ا
ريـاضي وأداري من الـعـاصـمـة بـغـداد
للـمشـاركة في دورة االلـعاب االسـيوية
الـ 18التي ستـفتتح رسـمياً في الـ18
من شهـر اب اجلاري وحتـى الثاني

ــــــقــــــبـل في مـن ايــــــلــــــول  ا
العاصمة جاكرتا ومدينة
بــالـيــمــبــاجن وتـعــتــبـر
إنـدونــيـســيـا أول دولـة
تــضـــيف ثـــاني أكـــبــر
ـي في حـــــــــدث عــــــــــا

ـبـياد مـديـنـتـ مـخـتـلـفـتـ بـعـد األو
الصيفية.

وتـنـطـلق رحـلـة الـبـعـثـة الـعراقـيـة في
الـسـاعـة احلــاديـة عـشـر و 15 دقـيـقـة
عـلى مـ اخلـطـوط اجلـويـة الـقـطـرية
مــتــوجــهــة إلى مــطــار الـدوحــة الــتي
سـنـصـلـهـا في الـواحـدة و 15 دقـيـقـة
ظـهـر الــيـوم االربـعــاء اذ سـيـكـون
هناك انتظـار لنحو خمس
ســاعــات و 30دقــيــقــة
قــبـل الــتـــوجه الى
جــــــاكـــــرتــــــا ومن
ـــؤمل الـــوصـــول ا
شيـة الله صباح
يوم غد اخلميس.
وأعـلــنت الــلــجــنـة
ـــنـــظـــمـــة لــدورة ا
االلـعـاب االسـيـوية
الـ 18 أن أبــــطــــال
دولـة وبـطالت  45 
ـــثـــلـــون الـــقــارة
الــــصــــفــــراء

ســيـشــاركــون في  40 لــعــبـة و462
فعـالـيـة وسيـتـجاوز حـضـور البـطـولة
 11 ألف رياضي ورياضية إضافة

إلى  5اآلف مسؤول.
ويـتالـف وفـد العـراق من 91 شـخـصا
من ريـاضيـ وإداريـ وفـنـيـ ووفد
رســـمي ووفـــد إعـالمي ويـــتـــنـــافس 
العراق في 12 فعالية هي : كرة السلة
(3�x�3 ) وكــــرة الـــيــــد والــــتـــجــــذيف
واجلــودو والــعــاب الــقــوى والــقــوس
ـالكـمــة ورفع والــســهم والــكـانــوي وا
االثــقـال واجلــوجــيــتـســو والــكـوراش

والسامبو.
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ويتـرأس وفـد البـعـثة الـعـراقيـة لدورة
االلعاب االسيـوية نائب رئيس الـلجنة
ــــبــــيــــة فـالح حــــسن ويـــــضم في االو
عضويـته كال من سعـد محمـود وهيثم
محـمـود والـدكـتور حـسـ عـلي حسن
والدكـتـور طارق حـسن رزوقي وحـنان
مــصــطــفى اداريــ واحــمــد صــبــري
مــحـــاسب ومــوفـــد االحتــاد الـــعــراقي
لـلــصــحـافــة الـريــاضـيــة قــصي حـسن
ـصـور والـصـحـفي رحـيم الـدراجي وا
قــحـطــان ســلــيم واالعالمــيـ مــحــمـد
ابراهيم ومحمد حسن والدكتور احمد
خـيـر الـله طـبـيب الـبـعـثـة ومـهـنـد فـته

عالج. ا
ــثل الـعــراق في لــعــبـة الــتــجـذيف و
الالعب محمد رياض الى جانب مدربه
الفرنسي فنسـينت برناد ويتألف وفد
اجلودو من الدكتور عدي طارق اداريا
وعــلـي عــبــد اخلـــالق مــدربـــا وثالثــة
العـبــ هم : ســجــاد غـا ومــحــمـد
ستار وهادي علي اما منتخب كرة
ــدرب نـضـال الـســلـة فـســيـقـوده ا
غا الى جانب اربـعة العب هم
: ايـهـاب حـسن وجـاسم مـحـمـد
وعـــبــاس حـــكـــمت وعـــبـــد الــله
مــاجــد ويــتـــكــون وفــد الــعــاب
القـوى من الـدكتـور زيـدون جواد
اداريــا ورعــد عــبــد الــله وجــبــار
قاسم وهاني عـبد ولـيد ويوسف
عـبــد الـرحــمن مـدربــ وعـشـرة
العـــــبـــــات والعـــــبـــــ هم : دانه
حس ودلسوز عبد جنم ومر
عــبـد احلــمــيــد ومـنــتــظــر فـالح
وايــهــاب جــبـار وحــســ فالح
وعدنـان طـعـيس ومحـمـد سـعد
ومصـطـفى كـاظم داغـر واحـمد

عصام.
واخـــتـــار االحتــــاد الـــعـــراقي
لــلـــقــوس والــســـهم اســحــاق
ابـــراهـــيم وفـــاطـــمـــة ســـعـــد
نافسات الى للمشاركة في ا
ـدربـة حنـان جاسم جانب ا
والــكــانــوي حــمــود حــســ
مـدربا واحـمـد سـمـيـر العـبا
الكــمـة عـلي وسـمى احتـاد ا
تـكـلــيف اداريـا ورســول جـبـر
وسـامي عـبـد الـعـزيـز مـدربـ
واربـعـة مـالكـمـ هم : جــعـفـر
عــبــد الــرضـــا وعــمــار جــبــار 
وكرار كـاظم وحـسن علي ووقع

احتــاد رفع االثــقــال اخــتــيــاره عــلى 
ســبــعــة ربــاعــ وربـاعــة هـم: صــفـاء
راشـد وسـلـوان جـاسم واحـمـد فاروق
ومحمد رضا عـلي وحيدر حس علي
وسجـاد عـباس والـرباعـة هـدى سالم
ـدربــ مــحــمــد جـواد وســيــقـودهـم ا
مــحـــمــد كـــاظم وعــبـــد الــكـــر كــاظم
وعبـاس احـمـد ووضع اجلوجـيـتـسو
ثقته بخـمسة العب هـم : امير يحيى
وعـــلي احـــمـــد وامـــيـــر فـــارس وعالء
عـيسى ومـحـمـد اسـمـاعيـل الى جانب
ـدرب ثــائــر جـواد كــاظم وســيــمـثل ا
الكوارش الالعبان محمود رضا شاكر
درب حـيدر حسن ومجتـبى احمـد وا
والــسـامــبــو فالح حــسن عـبــد مــدربـا

وجاسم قدوري العبا.
ويـتــالف وفــد مـنــتـخـب كـرة الــيـد من
ظــافـر عــبــد الـصــاحب مــدربــا وكـاظم
كامل وكاظـم ناصر مـدرب مـساعدين
ومـحــمـد جـواد اداريــا فـضال عن 16
العـبـا هم : مـحـمــد عـلي واحـمـد مـكي
وبـــدر الـــدين حـــمـــودي وبالل حـــسن
وجـاسم غـصـاب وحـسـ عـلي ورائـد
عـبــد زيــد وعـلـي عـدنــان وكــرار كـاظم
ومـاجـد عـبـد الـرضـا ومحـمـد صـاحب
ومــصـطــفى مــحــمــد ومـنــتــظــر قـاسم
ومهـنـد عادل ومـيـثم عودة وعـلي عـبد

الرضا.
وكـان رئـيس الـبـعـثـة الـرياضـيـة فالح
حسن واالداري سعد مـحمود وهيثم
عبد احلميد وحنـان محمود والدكتور
حـســ عـلي والــدكـتـور طــارق حـسن
وطـبـيب الـبعـثـة الـدكـتـور احـمـد خـير
ـعـالج مـهـنـد فتـه علـي غادروا الـله وا
الى اندونـيـسـيا في الـتـاسع من شـهر
ـتـعـلـقة آب اجلـاري لـتـهـيـئـة االمـور ا
ــنــتــخــبـات بــالــبــعــثــة واسـتــقــبــال ا
شاركة اذ كان منتخب كرة اليد اول ا
ـــبــيــة الــواصـــلــ الى الـــقــريــة االو
واوقـعت قــرعـة مــنـافــسـات كــرة الـيـد
منتخب الـعراق في اجملموعـة الرابعة
الى جـــانب مـــنـــتـــخــبـــات الـــبــحـــرين

والـصـ تـايـبــيه والـهـنـد بـعـد أن 
ــــنــــتــــخــــبــــات إلى أربع تــــقــــســــيم ا
مجموعات وسيـتنافس في اجملموعة
االولى األولى مــنــتــخــبــات مــالــيــزيــا
وإيران وقطـر في ح ستـكون كوريا
اجلـنـوبــيـة والـيـابـان وبــاكـسـتـان في
اجملموعـة الثـانية وتـتالف اجملـموعة
الـثــالـثــة من مــنـتــخـبــات الـســعـوديـة

وإندونيسيا وهوجن كوجن.
وتــلــعب اجملـــمــوعــات األربع بــنــظــام
الــــدوري من دور واحــــد ثم يــــتــــأهل
األول والثـاني من كل مجـموعـة للدور
ـــنـــتــخـــبــات الـــثــانـي حــيـث تــوزع ا
ـتـأهـلـة إلى مـجـمـوعـت الـثـمـانـيـة ا

ومـنــهـا يـتــأهل األول والـثــاني لـلـدور
نــصف الـــنــهــائي لــلــمـــنــافــســة عــلى
يـداليـات الـثالث. وخسـر مـنتـخبـنا ا
اولى مـبــاريـاته امــام الـبـحــرين ثـاني
اســيــا بــنــتــيــجــة  24-30 هـدفــا رغم
تقدمه في الشوط االول  12-16 هدفا.
مــنــتـــخب الــيــد يـــواجه غــدا الــصــ

تايبيه

قال مـدرب منـتخب الـعراق بـكرة الـيد
ــنــتــخب ظــافــر عــبــد الــصــاحب ان ا
سـيخـوض مـبـاراة عـلى درجـة كـبـيرة
من االهــمــيــة امــام مــنــتـخـب الــصـ
تــايــبــيه في الــســاعــة الــســادســة من
مساء اليـوم االربعاء بتـوقيت جاكرتا

(الثانية ظهرا بتوقيت بغداد) .
وقـــال عـــبـــد الـــصـــاحب فـي اتـــصــال
هـاتــفي مع (مــوفــد االحتـاد الــعـراقي
للصحافة الرياضية) اننا نعول كثيرا
عــلى مــبــاراة الــيــوم النــهــا ســتــكـون
احملطة االبرز لولوج الدور الثاني في
منافـسات كـرة اليد وقـد ركزت كـثيرا
ـنـافس واخـتـيار عـلى اسلـوب لـعب ا
نـاسـبـة السيـمـا في جـانبي اخلطـط ا
الــدفــاع والـــهــجــوم حـــتى نــصل الى
ـطـلـوبة الـتـي تـقربـنـا من الـنـتـيـجـة ا

بلوغ دور الثمانية.
واضاف ان الـفوز هـو مـطلب اجلـميع
بـعـد اخلـسـارة امــام الـبـحـرين (ثـاني
اســـــيـــــا) بــــســـــبب فـــــارق اخلـــــبــــرة
ـبـاراة والـتـحـضـيـرات وقـد دخـلـنـا ا
بـقوة وتـمـكـنـا من الـتـقـدم في الـشوط
االول غـــيـــر ان اخلـــبـــرة واالخـــطـــاء
ـــنــافـس من تــرتـــيب اوراقه مــكـــنت ا
وانـهـاء اللـقـاء لـصـاحله مـبـيـنـا انـنا
طوينا صفحة لقاء البحرين وتركيزنا
عـلى مـواجـهـة الــصـ تـايـبـيه بـغـيـة
اخلـروج بـالــنـتـيــجـة االيـجـابــيـة قـبل
ــنـــتــخــــب القــــــــــاة ا االســتـــعــداد 
الــهــنــدي فـي اخــر مــبــاريــات االدوار

االولى.
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ووصل وفـد مـنـتخـب التـجـذيف امس
ـؤلف من الـثالثـاء الى انـدونــيـسـيـا ا

ــدرب الــفــرنــسـي فــنــســيت بــرنــارد ا
ارمــيل الــذي جـاء مـن بـاريـس فـضال
عن الالعب محـمد ريـاض جاسم الذي
ـــبــيـــنغ الـــتي وصل الـى مــديـــنـــة بـــا

حتتضن منافسات التجذيف.
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بيـة على تأم وحرصت اللجـنة االو
جـمــيع االجــراءات الالزمــة لـتــســهـيل
رحلة البعثة إلى جـاكرتا بشكل مبكر
فــــقــــد اســـتــــخــــرجت الــــتـــاشــــيـــرات
والـبـطــاقـات الـتــعـريـفــيـة وحـجـوزات
الـــطــيـــران والــتـــاكــيـــد عــلى اكـــمــال
الـبـطــاقـات الـتـعـريــفـيـة لـلــصـحـفـيـ
واالعالمـيـ ومـنـحـهم بـعـد وصولـهم
الى مسرح احلـدث كما دفعـت تكاليف

أماكن اإلقامة.
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ــبـيـة الــوطـنـيـة وأمـنت الــلـجـنـة االو
 اكـثـر من مـعـسـكـر داخـلي الـعـراقـيـة
وخـارجي لالحتــــــــــادات الــريـاضـيـة
التـي أكــــــــــدت مـشـاركـتهـا وقـدرتـها
ـــطــلــوب في عــلى حتـــقــيق االجنــاز ا
اسـيـاد جــاكـرتـا   2018  اذ ب ام
ـبيـة حيـدر اجلمـيلي عام الـلجـنة االو
ـبية ان جلنة اخلـبراء في اللـجنة االو
نــاقــشت واقـع الــتــحــضــيــر واالعــداد
لالعــبـ الــذين  االعــتــمـاد عــلــيـهم
للمشاركـة في دورة االلعاب االسيوية
بـية وفـرت كل الدعم وان اللـجنـة االو
ـشـاركـ في واالسـنـاد لـلـريـاضـيـ ا
دورة االلعـاب االسيـوية التـي نريد ان
حـضـورنــا فـيــــــــهــا نـوعـيــة ولـيـست
كـمـيـة وحتـقــيق االجنـازات في سـمـاء

جاكارتا.
واضاف اجلميلي ان مـنتخب القوس

والـسـهم اقـام مـعــسـكـرا تـدريـبـيـا في
الـــعــاصـــمـــة االيــرانـــيـــة ايــران حتت
ــــدرب االيــــراني مــــجــــيـــد اشــــراف ا
احـمـدي بــهـدف رفع قــدرات الالعـبـ
ـطـلـوبـة ووصـولـهم الى اجلـاهــزيـة ا
الــتي تــسـمـح لـهـم بـتــمــثــيل الــعـراق
بافـضل صـورة فـيمـا انـتظم مـنـتخب
عسكر تدريبي في الكمة  العراق با
عاصمة آذربيـجان باكو حتت أشراف
ـــدربـــ ســـامي عـــــــــبـــد الـــعـــزيـــز ا
ورسول جبر و اختيار  4 مالكم
لـلــمـشـاركــة في نـزاالت االســيـاد وهم
كـغم حـسن عــلي نــاصـر في وزن  49 
وجـعـفـر عـبـد الــــــــرضـا لــــــوزن 56
كـغم كـغـم وعـمــار جــــــبــار لـوزن  60 
وكـــرار كــــاظــــــــم ســــهم في وزن 64

كغم.
واوضـح امــــــ عـــــام الــــــلــــــجــــــنـــــة
بيـة ان منتخـب رفع االثقال اقام االو
معسكـره في باكو ايضـا و اختيار
سـبـعــة ربـاعـ وهم  ســجـاد عـبـاس
ومحمد رضا ومصطفى أنور في وزن
 69  كغم واحمد فاروق في وزن 77
كغم  كغم وصـفاء راشد في وزن  85 
وحيدر حس لوزن  94 كغم وسلوان
جـاسم في وزن  105 كـغم والــربــاعـة
كـغم مـوضـحـا هـدى سالـم لوزن  75 
ان مــــنــــتــــخب كــــرة الــــيـــد اخــــتــــتم
حتضيراته في بالروسـيا والتجذيف
في فـــرنــســا والـــكــانـــوي في اربــيل
واجلوجيـتسو والـسامبـو والكوراش
في لـبـنـان واجلــودو والـعـاب الـقـوى
في اذربـيجـان فـيمـا انـهى مـنـتخـبـنا
بي بـكـرة السـلة  3*3 مشـاركته االو
في بطـولـة غربي آسـيـا في الـعاصـمة

ــشـاركـة الـلـبـــــــــنـانـيــة بـيــــــــروت 
مــــنــــتــــــــــــخـــبــــات لــــبــــنـــان واالردن

وســـــوريا.
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اقـيـمت اول دورة الـعـاب اسـيـويـة في
الــــــهــــــنــــــد نــــــيــــــودلــــــهي 1951  ثم
ضــيـفت الــفــلــبـ مــانــيال الـنــســخـة
الـثـانـية  1954وفي الـيـابـان طـوكـيـو
اقــيـــمت الـــدورة الــثـــــــــــالــثــة 1958
وبعدها باربع سنـــــــــوات جاء الدور
على إندونـيسيـا جاكارتا وفي 1966
نـظــــــــــــمت تـايالنـد بـانـكـوك احلدث
االســـــيـــــــــــــــوي وفي 1970 انـــــيط
شرف تـنـظيـم النـسـخة الـسـادسة الى
تايالند بـانكـوك ايضا ونـظمت ايران
طهـران الـبــــــــــطـولـة الــــــــــــسـابـعة
في  1974 وعـادت تــايالنــد بــانــكـوك
لـتـنـظـيم الـنــــــــسـخـة الـثـامـنة 1978
فـــــيــــــمــــــا اقــــــيــــــمت الــــــنــــــســــــخـــــة
التـاسـعة في الـهـند نـيـودلهي 1982
ثم الـــــعـــــاشــــرة  1986 في كـــــوريــــا
اجلـــــنـــــوبـــــيـــــة ســـــول واحلـــــاديـــــة
عـــشــــرة في الــــصـــ بــــكـــ 1990
والـــثـــانــيـــة عـــشـــــــــرة في الـــيـــابــان
هيروشـيما  1994 والثـالثة عـشر في
والــرابــعـة تــايالنــد بــانــكــوك  1998 
عـــشــر فـي كــوريـــا اجلــــــــــــنــوبـــيــة
بــــــوســـــان   2002  واخلــــــامــــــســـــة
عــــشــــر في قــــطــــر الــــدوحـــة �2006
والــــســــــــــــــادســـــة عــــشــــــــــــــــر في
الــــصــــــــــــــــ غـــــوانغ زهــــو �2010
والــــســـــابــــعــــة عــــشـــــر في كــــوريــــا
اجلـــــــــنــوبـيـة إنــشــــــــــــيـون 2014
والثـامنـة عشـر في إندونـيســــــــــــيا

بينغ. جاكرتا وبا
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تــراجــعه   بـــعــدمــا تــقــدم لــلــمــركــز
ـهـمة في السـادس وبـاإلمكـان إنـهاء ا
موقـع أفضل مـن الذي انـتـهت عـنـدها
األمور التي بقيت حتت سيطرة نفس
ـدرب عادل نـاصـر الـذي صـرح أكـثر ا
ــــالــــيـــة الــــتي من مــــرة عن األزمــــة ا
واجـهـت الـفــريق فـي عـدة مــراحل من
ـــنـــافـــســـة ويـــبـــدو أثـــرت في أخـــر ا
ــشــوار عــلى واقـع الــنــتــائج وعــلى ا
شاركة ناصر   ان يستفيد من تلك ا
في وضع اإلصــــبع  عـــلـى األخـــطـــاء
والعمل على تدركها والسيطرة على 
ــــوسم األمــــور قــــبل الـــــدخــــول في ا
الـقـادم   من حـيث تــمـثـيل الالعـبـ
وفــــــتــــــرة اإلعــــــداد وغـــــيــــــرهــــــا من
ـهـمة لـتحـقي مشـاركة التـحضـيرات ا

أفضل.
ÍbOKIð qLŽ

ومـا يــقــال عن الـوسـط يـنــطــبق عـلى
اجلــنــوب  احــد االنـــديــة  الــتــابــعــة
لوزارة النـفط في ان تستـفيد من هذه
الفتـرة في تطويـر ملعب الـنادي الذي
تـراجع عــنـدمــا انـتـقـل الـفـريـق لـلـعب
لعب الـزبيـر  والبد ان يـكون توجه
في  ان يكـون مـقرا مـعتـبـرا للـنادي 
يضم منـشات متـكاملـة وكل ما يجري
في اجلـنـوب عــمل مـتــاخـر     غـيـر
نشات الرياضية مؤثر   امام واقع ا
نطقة    في وقت الكبيرة فـي دول ا
ان اكــبــر أنــديــتــنــا التــمـتــلـك ســاحـة
لــلـتــدريب حــيث اجلــويــة والــشــرطـة
والـــطالب  والـــزوراء  وأخـــرى وفي
جـمــيع  دول الـعــالم نــرى  األنـديـة 
تقف في الواجه في الوسط الرياضي
وعنـدنا  أنـدية وهـميـة وتمـتلك مـقرا
لــــهـــــا  ومــــا زاد الــــطــــ بــــلـه نــــقل
صالحيـات وزارة الريـاضـة والشـباب
الى احملـافــظـات  لــتـخــسـر األنــديـة 

منحها رغم قلتها.
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مثل الثـالث لكرة البصرة  اجلنوب ا
ــيــنـاء ظــهـر أفــضــلـهــا بــعـد تــعــثـر ا
شاكل الـتي الزالت تعرقل نشغـل با ا

ـيـناء  وقي وضع من  مهـمـة إعداد ا
ــؤســســات غــريب عــنـــدمــا تــتــفــرج ا
ــر بـهـا الـريــاضـيــة امـام مــهـزلــة لم 
الـنــادي   من قــبل  في الــوقت الـذي
سـابـقة لـلـموسم بقي  الـبـحـري في ا
الـــثـــالث  وهـــو اجنـــاز امـــام قـــدرات
الــنــادي الــتي التــعــكس حــجم وواقع
ؤسـسة  الـعسـكريـة الكـبيـرة وكان ا
اجلـنــوب قـد خـاض  38مـبـاراة حـقق
الـفـوز في  �12 مـرة  والــتـعـادل �12
وخــــســــارة  �13 مــــرة  وســـــجل 34
ـوسم هـدفـا  وعــلـيه  41 واسـتــهل ا
بــالـفــوز عــلى زاخــو بــهــدف  قـبل ان
ينـهـزم من األمانـة بـهدف  وخـسر من
احلــــدود بــــهـــــدف  وتــــعــــادل من دن
أهــــداف مـع مــــيــــســــان  ومـع فــــريق
  وتـعـادل بـهدف مع احلسـ بـهـدف
الــنــفط وخــســر من الــشــرطــة بــهــدف
  وفـاز عـلى اجلـنـوب بـهدف  لـهدفـ
كما تعادل مع الوسط بهدف وأفضل 
ـرحـلـة األولى بـالـتغـلب نـتـائـجه في ا
عـلى اجلـويـة بـهـدف  وبـعـدها تـغـلب
ـيـنــاء بـهـدف  قـبل ان عـلى الـغــر ا
  ثم يخسـر من الزوراء بـهدف لـهدف
خسـر من النـجف بـهدف  وتـعادل مع
البـحـري بـهـدف  وتـعادل مـع الطالب
بهـدفـ وخـسـر من الـديوانـيـة بـهدف
  وتغلب على السماوة بهدف لهدف
لواحـد  كـمـا تـعـادل مع  زاخـو بدون
أهداف  وخـسـر من  األمانـة بـهدف 
وتغـلب اجلنـوب على مـيسـان بهـدف
لـواحـد وهـزم فـريق احلـسـ بـهدف 
وتعـادل  سـلـبا مع الـنـفط وخـسر من
الـشـرطــة بـهـدفـ لــواحـد وخـسـر من
الـــصـــنــاعـــات بـــهـــدف  وتــعـــادل مع
الـوسط بـهـدف  ثم تـعـادل مع الـغر
ـــيــنـــاء بــهـــدف  وخــســـر  وتـــلــقى ا
اخلـسارة الـثـقـيـلـة من الـزوراء بـهدف
الربــعــة وخـــســر من الــنـــجف بــهــدف
لـثالثــة  وتـعـادل مع الــبـحـري ســلـبـا
وحقق فوزا مهما على الطالب بأربعة
اهـداف لـهــدفـ وخـســر من اجلـنـوب

. بهدف لهدف متاز الفرق النفطية تستعد من جديد للمشاركة في الدوري ا


