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ـقـبـلـ في إطار ـنـتـخب الـوطـني لـكـرة الـيـد مـباراتـ وديـتـ خالل الـيـومـ ا يـخوض ا
مـعسـكره الـتـحضـيري في الـقاهـرة استـعداداً لـتـصفـيات آسـيا في الـكويت. وقـال األم
ـنتخب الوطني يـواصل معسكره الي لالحتـاد خليل إبراهيم في تـصريح صحفي  إن ا ا
في جمـهـورية مـصر الـعـربيـة حـيث لعب رابع مـبـارياته مـسـاء امس مع نادي  6 أكـتـوبر
ـبـاراة بـفوز مـنـتـخبـنـا الـوطني ب .  36-27 وأوضح أن مـنـتخـبـنا ـصـري حـيث انـتهت ا ا
الوطـني سيخـوض يومي األربعـاء واخلميـس اخر مبـارات في معـسكره مع فـرق الزهور
ـعـسكـر مؤكـداً عـلى االستـفادة واالهـرام مبـيـناً ان الالعـبـ التـزموا بـالـتدريـبات داخل ا
ـعسـكر والـتي ستـنعـكس بالـفائـدة على الالعـب فـي البـطولة الـعالـية لـلمـنتـخب من هذا ا

اآلسيوية.
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بغداد- الزمان
ــنـتــخب الــوطـني يـرغـب مـهــاجم ا
ونادي الدحيل القطري مهند علي
بـــالـــرحــــيل عن صـــفــــوف فـــريـــقق
الـقـطــري في االنـتـقـاالت الــشـتـويـة
ــقــبــلــة. وقــال مــصــدر مـقــرب من ا
الالعب فـي تـــصـــريح صـــحـــفي إن

الالعب مهند علي ال يشعر“
باالرتياح في صفوف فريق الدحيل
الـقطـري ال سـيمـا بعـد الـتعـاقد مع
ـــــهــــــاجم الــــــكـــــرواتـي مـــــاريـــــو ا
مــانـدزوكــيـتش وأوضح أن  مــيـمي
ابـلغ وكيل اعـماله الـديد كـرستـيان

امـيــلي بــانه يــرغب بــالـرحــيل عن
النادي مشيراً إلى أن اميلي يسعى
الـى نـــــــــقـل الـالعـب الـى أوروبـــــــــا
وبـالـتـحـديد الـى إيطـالـيـا  يـذكر أن
مـيــمي انـتـقل الى صـفـوف الـدحـيل
ـاضـية. في االنـتـقـاالت الـصـيفـيـة ا
ومن جــهــة اخـــرى يــواصل احملــلل
ـبـي عـلي الــفــني لــلـمــنــتـخـب األو
الـنـعيـمي عـملـه مع ليـوث الـرافدين
بـــالــرغم من عـــدم تــســلـــمه ديــنــاراً
واحداً منذ عام. وقـال مصدر مقرب
من الـنـعـيـمي في تـصـريح صـحـفي
ـنتخب إن احمللل الفـني اخلاص با

ـــبي عـــلي الـــنــعـــيـــمي مــازال االو
مـسـتـمراً فـي عمـله مع الـفـريق مـنذ
اكثـر من عام بـدون عقد او راتب و
لم يترك الفريق وفـاءً منه للمنتخب
و الـــكـــادر الـــتـــدريـــبي وأوضح أن
النعـيمي التحق بـالفريق يوم أمس
مـجـدداً بسـبب احلـاجـة الكـبـيرة له
مـن قـبل الـكـادر الـتــدريـبي بـالـرغم
من عــدم ايــفــاء االحتــاد لــوعــده له
ـاليـة السيـما ومـنحه مـستـحـقاته ا
ــبي ســيــخـوض ــنــتــخب األو ان ا
نـهـائـيـات آسـيا حتت  23عـاماً في

قبل. تايلند مطلع الشهر ا
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ستكون حتت   ضغط جمهور الفريق
ـهينة  الغاضب لـيس على النتـيجة ا
وحدهـا بل  على االداء الـغيـر مقـبول
للحد االدنى  بعدما جمعهم    حديث
مــــرتــــفع  عن أمــــال وأمــــاني في  ان
يـكون الـفـريق عـنـد رغبـتـهم والـتـقدم
ـــــــــــقـــــــــــبـل فـي ظـل الـى الـــــــــــدور  ا
وجــوداالســمــاء الــتي  كــانـت مــجـرد
اشــــبــــاح  وشـــواخـص وقـــفـت امـــام
الوحدة التدريبية التي قام بها العبو
الـــشـــبــاب الـــذين لم يـــواجــهـــوا أيــة
صـعـوبـات  البل  العـبـو الـشـرطـة من
ـهـمـة امـامـهم  وتـسـبـبـوا في سـهل ا
ـسـتـوى خـسـارة بـطـل الـدوري  في ا

الهزيل ليسقط الفريق  على عماه.

ــــبــــاد الـــــلــــعب  وفـــــشــــلــــوا في
االسـتـفـادة من الـنـقص الـعـددي بـعـد
طرد العب من الشباب ولـو  بتسجيل
هدف شـرفي على اقل تـقديـر  النعدام
خــــلـق  الـــفــــرص والن الـالعـــبــــ لم
ــــبـــاراة يـــرتــــقـــوا الـى مـــســــتـــوى ا
وأهــمـيــتـهـا ومــا تـشــكـله مـن خـطـوة
وطمـوح في الـتقـدم الى الدور الـقادم
قبل ان تتـراجع حظوظه البل تالشت
كـــثــــيـــرا ويــــحـــتــــاج الى مــــعـــجـــزة
لــلــتــعــويض  فـي لــقــاء اإليــاب الـذي
سيقام في العشرين من الشهر القادم
في الـبـحـرين  في ظل الـظـروف الـتي
درب الذي اختـلفت عـلى الفـريق   وا
 يرى ان  االمر تأزم امام مهمته التي

وسـيـياسـتـيـاو من ضـربـة جزاء د19
قـبل ان يـعـود  دانـيـلـو مـوريـنـو د44
قبل ان يخـتتم  مسـلسل االهداف دي
فريـتاس د  72الذين مـنـحو لـفريـقهم
فــوزا كـبــيـرا قـربــهم كــثـيـرا مـن لـقـاء
ــا الــوصـول الــنــصف الــنـهــائي ور

لنهائي البطولة.
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وغــابت األســلــحــة الــتـي كــان يــعـول
ـنـتخب درب  حـيث العـبو ا عـليـهـا ا
الـوطـني  وسـط األداء الـكـارثي الـذي
ازداد مع مـــرور الـــوقت  من دون ردة
فـــعل تــذكــر بـــعــدمــا قل مـــجــهــودهم
البدني  فقط كان يهرولون وراءحامل
الـكـرة وكأنـهم مـبـتـدئ وال يـفـقـهون

ــــبــــاراة الــــتي أهــــداف دون رد في ا
جــرت بـيـنــهـمـا فـي مـديـنــة الـريـاض
ضـمن الدور الـربع الـنـهائـي لبـطـولة
ـلك  مـحــمـد اخلـامس  بـكـرة الـقـدم ا
لألنـديــة االبـطـال. وانـتــظـر الـشـبـاب
فقط ستة دقـائق ليهز شـباك الشرطة
وعـزز تـقــدمه  بـالـهـدف الــثـاني بـعـد
دقيقتـ  والثالث والـرابع بعد مرور
اقل من عـشـرين دقيـقـة  مـا  اثـر على
شـكل الـلــقـاء  والـشـرطـة   والـظـهـور
بـالصـورة الـبـاهتـة الـتي كـان علـيـها
ـهزوز  واخملـيب    قبل حيث االداء ا
ان يسـتـمر الـشبـاب   في  الـتسـجيل
وحتـقـيق  الــسـداسـيـة الـتي  تـنـاوب
عـلـيـهـا  دانـيـلـو مـورينـو في د  6و8

ـردود فـني عالي بالـشـكل األفضل و
ــهـارات ــتـلــكــون ا ن  واغــلــبــهم 
ـنـتـخب وظـهـروا بـشـكل واضح مع ا
ــزدوجـة الــوطـني فـي الـتــصـفــيـات ا
وخليجي  24واالهم ان يصل ويدخل
باريـات الصعـبة بثـقة وبحـال جيد ا
ومن دون خــوف  وان يــكــون جــمــيع
ـثلون ـزاج  جيد عـندما  الالعب 
الفـريق  امـام  منـتـخب استـرالـيا في
الثامن  من الشهر القادم عند الثانية
ذكور عشرة  والربع من ظهر اليوم ا
وبـعدهـا بـثالثـة ايام يـواجه مـنـتخب
الـبـحـرين  ومـن ثم مـقـابـلـة أصـحـاب
األرض في مـبـاريــات تـبـدو  ثالثـتـهـا
غـايـة في الـصـعـوبة  ويـأمل ان تـاتي
مـــحــــوالت الــــفــــريق  امــــام  عــــبـــور
مـنـتـخبـات اجملـمـوعـة كـما تـتـطـلـبـها
ـهــمـة  في ان يـكــون مـنـتــخـبـنـا في ا
ـطلـوبة من خالل  جـهود اجلاهـزية ا
اجلـهـاز الـفــني والالعـبـ في حتـمل
ــكن  امـام ــهــمـة عــلى أفــضل مــا  ا
الـفرصـة الـقـائـمة  رغم صـعـوبـة فرق
ـنع ان يـقـوم اجملـمـوعـة  لـكن ذلك ال
ــهـمـة ــا تـمــلي عـلــيـهم ا الالعــبـ 
واسـتثـمـار كل الـعـوامل لـلـخروج من
مــبــاريــات الــتــصــفــيــات ومــواصــلـة
الـطــريق البـعـد نـقـطــة   كـمـا  يـتـعـ
ـدرب والالعب التصرف فيها على ا
ـبـاريـات ـا تـتـطـلـبه مـهـمـة حـسم ا
خصوصا األولى امام استراليا النها
رور مـنها ستـكون مفـتاح للـمهـمة وا
بـــاالجتــاه الــصـــحــيح   عـــبــر الــدور
ـدرب لــلـقــيـام به   في ــنـتـظــر من ا ا
مشـوار خـارجي اخـر  وسيـكـون امام
مـســؤولـيــة  قـيـادة الــفـريق  وهـو ان
ــنــتــخب حتــقـيـق هـدف يــجــعل من ا
ـشاركـة في بـلـوغ نهـائـيات طـوكـيو ا
ي  احلدث الذي احلدث الكروي الـعا
يــحـضى بـاهــتـمــام الـعــالم والـشـارع
الـــريــاضـي الــعـــراقي في ان يـــحــسم
نتخب تـأهله  الوطني  وهم كل من ا
( مـهنـد عـلي ومحـمـد قاسم  ومـحـمد
رضا  ومصطـفى محمـد وشريف عبد
الكـاظم وصـفـاء هادي  ومـحـمد داود
ومــحـمــد عــلي عـبــود  وعالء عــبـاس
إضـــافـــة الـى الالعـــبـــ عـــلي كـــاظم
وخــضــر عـلي  وعــمــر عـبــد الــرحـمن
ومنتـظر ستـار  وجنم شوان  وحيدر
عبـد  السالم  وحـمود احـمد وعـباس
إيــاد ومـنـتــظـر عــبـد الــسـادة  ومـراد
مــحـمــد وعـلي ريــاض ومـعــ احـمـد
وعالء رعـد  ومــحـمـد مــزهـر وصـادق
زامل  ومهـدي حمـيد  وإيـهاب نـاصر
وريـــان إبـــراهـــيم  وحـــســـام مـــهــدي
وعباس بديع  وحس جبار  وحسن
رائد  وامـير الـعمـاري  ولؤي الـعاني
وعــلي احلــمـادي ويــبــدو ان الــفـريق
ــــذكــــورة في ومـن خالل األســــمــــاء ا
وضع مقبـول لالن اذا ما مرت األمور
بسالم حل موعد اللقاء االول بعيدا
عـن اإلصـــابـــات وان يـــكـــون جـــمـــيع
الالعـــبـــ في احلـــالـــة الـــنـــفـــســـيــة
ـعنـويـة  وفي ان تـؤمن متـطـلـبات وا
ـنـغـصـات ـشــاركـة  وابـعـادهـاعـن ا ا
التـي اكثـر  ما تـظـهر   قي مـثل هـكذا
مناسـبات لكي يتـمكنـوا من تقد ما
ـهــمــة لــيـست ســهــلـة لــديــهم  والن ا
إطالقـا  امـام مــهـمـة حتـقـيق االجنـاز
الكروي  واالنتقال به من تايالند الى

طلوب.  طوكيو  وهو ا
WÞdA « …—U š

وضـع الــشــبـــاب الــســعـــودي عــاشــر
تـرتـيب الـدوري الـسـعـودي  قدمـا في
الدور النصف النهائي بعد اكتساحه
لبطل الدوري احملـلي  الشرطـة بستة
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ــوسـم احلــالي مــوســمًــا قــد يــكــون ا
استـثـنائـيًـا للـريـاضة الـعـراقيـة; جراء
ـــعـــوقــــات واألحـــداث الـــتـي رافـــقت ا
فصول الـعام احلـالي. ومرَّت الـرياضة
ــراحل حــرجـة وشــهـدت الـعــراقــيـة 
ــؤســسـات تــقـاطــعــات كــبــيـرة بــ ا
ـــبـــيــة وإيـــقــاف عـــمل الـــلـــجـــنــة األو
وتــداعـــيــات كـــثــيــرة عـــلى مـــســتــوى
ـنــتـخــبـات الــوطــنـيــة لـكل األلــعـاب ا
ونوجز في هـذا التقـرير أهم األحداث
الـــتي رافـــقت الـــريـــاضــة الـــعـــراقـــيــة
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ـوسم بطي صـفحة بدأ احتاد الـكرة ا
هـمة لـلمدرب درب احملـلي وإسنـاد ا ا
الـسـلـوفـيــني سـريـتـشـكــو كـاتـانـيـتش
ـــهــمــة في كـــأس آســيــا في لــقــيــادة ا
اإلمارات مـطلع هـذا الـعام وخـسر في
ربع الـنـهــائي أمـام قـطــر الـتي تـوجت
بــالــلــقب. ودخـل االحتــاد في مــرحــلــة
ــدرب مـــا بــ جــدل حـــول مـــصــيـــر ا
احلفاظ عليه أو االسـتغناء عنه وزاد
اجلـدل بـعــد خـسـارتـه نـهـائي بــطـولـة

غرب آسيا في كربالء أمام البحرين.
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ـهـمــة الـتي حـدثت هـذا من األحـداث ا
ـــبـــيــة الـــعــام هـي حل الـــلـــجــنـــة األو
الـعــراقــيـة وبــالــتـالـي  جتـمــيـد أي
أموال تصرف للجـنة وبعد شد وجذب
خـرجت احلـكـومـة الـعـراقـيـة بتـشـكـيل
جلنة لتسيير أمـور الرياضة العراقية
وصرف األموال عن طريقها واإلشراف
ــصـادقــة عـلى عـلى الــريـاضــة حلـ ا

ان ـبـيـة في الـبـر قـانون الـلـجـنـة األو
ــان في إقــرار الــعــراقي. وجنح الـــبــر
ــبـــيــة هــذا الــقـــانــون اخلــاص بـــاألو
الشـهـر لـتـنـتهي حـقـبـة فـراغ قـانوني
تــســـبب في عــدم اســـتــقـــرار احلــركــة
ــبـــيـــة بــســـبب الـــعـــمل بـــلــوائح األو
متحركة تتغـير وفق مزاجات القائم

بية.  على احلركة األو
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تـأثــرت كــرة الـقــدم الـعــراقــيـة بــشـكل
واضح بقرار إيقاف الدوري الذي شل
األنــديـــة بــالـــكــامل ومـــنــذ أكـــثــر من
شــهـريـن والــدوري الـعــراقـي مـتــوقف
نـتـيـجــة الـتـظـاهــرات واالحـتـجـاجـات
الــشــعــبــيــة الـــتي شــهــدهــا الــعــراق.
ودخلت األنديـة في مرحلـة شد وجذب
مع االحتـــاد إلنــــهـــاء حــــال اإليـــقـــاف
واســتـــئـــنـــاف الـــدوري الــذي دفـــعت
األنـديــة الــتي تــشـارك في الــبــطـوالت

القارية والعربية الثمن األكبر.
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الـــقـــضـــيـــة اجلــدلـــيـــة الـــتـي ال تــزال
عترض خيوطها قائمة هي شكوى ا
على انـتـخابـات احتاد الـكـرة حيث 
إبـعـاد الـبــعض عن الـتــرشح لـرئـاسـة
ـعــيـة االحتـاد مــثل عــدنـان درجــال 
جنــوم آخـــرين أمـــثـــال نــشـــأت أكــرم
ويــــونـس مــــحـــــمــــود. واجتـه هــــؤالء
للشكوى لدى احملـكمة الدولية "كاس"
وقــــدم درجـــال شــــكــــوى في احملــــاكم
العراقيـة والتي  علـى إثرها احلكم
بـــالـــســـجن عـــلى أمـــ ســـر االحتـــاد
ـوظف الدكتـور صبـاح رضا وأحد ا

 . دة عام ستار جبار زوير 
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العب جانب من غرفة مراقبة الكاميرات في ا

بي نتخب األو لقطة لالعبي ا
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عـلـى مـسـتــويـات الالعــبـ من خالل
ـــبـــاراتــ  فـي إطــار حتـــضـــيــراته ا
للـمشاركـة ببطـولة اسـيا  بكـرة القدم
قـرر اقامـتهـا في الثـامن من الشـهر ا
الـقـادم في تـايالنـد  من اجل اخـتـيـار
ـــطــلـــوب من الالعـــبــ 23 الـــعــدد ا
الــتـي ســتــمــثـل  الــفــريق
الــــعــــراقي   الــــذي
ســــــــــيــــــــــلــــــــــعـب
تصـفـياتـهـا ضمن
مـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات
اجملـموعـة األولى

الــتي تـضم مــنـتــخـبــات ( اسـتــرالـيـا
والــــبـــحـــريـن وتـــايالنــــد) واألمل في

تخطي مبارياتها بنجاح.
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و مهمـة الفـريق االستمـرار بالبـطولة
شاركـة بقطع إحدى وحتقيق هـدف ا
ــسـابــقـة كــرة الـقـدم تــذاكـر الــلـعب 
ــبـــيــاد طــوكـــيــو   صــيف ضـــمن  او
ـدرب الـعــام الـقـادم   بـقــيـادة نـفس ا
عـبــد الـغـنـي شـهـد الــذي كـان قـد قـاد
نتخب واللعب في بطولة  البرازيل ا

ومهم جدا ان  تكونت عنده 2018
الصورة عن   تسمية أفضل الالعب
مـن بـــ الــــذين تـــمـت دعـــوتــــهم من
بـــدايـــة  اإلعـــداد الـــتـي مـــرت بـــعــدة
محطات تدريبية  لكنها لم تخلوا من
ـدرب في أكـثر من  عثـرات كـمـا قال ا
مــرة  مــبـديــا قــلـقـه من األمـور فــيــمـا
يتعلق بالـتحاق عدد من الالعب في
مـعسـكـر الفـريق األخـير قـبل الـذهاب
ــضــيـف حــيث الــســفــر الـى الــبــلــد ا
بــعـدغـداجلــمـعــة الى تـايالنــد    لـكن
يبدو األمور استقـرت   كما يظهر من
اخــر تــصــريح لــشــهــد  بــقــوله له ان
بي سيكون رقما صعبا نتخب االو ا
ذكـورة التي يعول  في التصفـيات  ا
فـــيــهـــا عــلى  تـــســعــة العـــبــ من
ــنـتــخب الــوطـنـي( فـضال ا
عن اآلخــريـن الــذين  تــمت
دعـــــوتـــــهـم  في بـــــدايـــــة
االعــدادالــذي مــر بــعـدة
مـــــحـــــطـــــات  قـــــبل ان
يلـتـحق العـبـو الزوراء
واجلـــــــويــــــــة  ووضع
األسس لـــلـــمـــنـــتـــخب
واالنتهاء من  تـسمية
 أسماء الالعب التي
سـتــرسل يــوم غـدالى
ـسـابـقـات في جلـنـة ا
االحتــــاد األســــيــــوي
واالهـم ان يــــــــكـــــــون
ــدرب حــدد مــعــالم ا
الـلــعب وخــطـوطــهـا
مـن بــــــــ أفــــــــضل
الـالعــــبــــ  لــــكي
ـبـاريـات يـؤدوا ا

جنم فريق الشرطة
ضرغام اسماعيل
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مـستـوى الوطن.  ومن جـانبه ابـدى صدام حـس
اسـتغـرابه وانـزعاجـه من مثل هـذا الـتصـرف بـعدم
مــنـحه تــأشـيـرة الـدخــول إلى األراضي الـكــويـتـيـة
ـشــاركـة في بــطـولـة اجلــودو الـريــاضـيـة خلــوض ا
نـافسـة على الـعربـية وحـرمان فـريقه مـن فرصـة ا
ـستـوى العـربي ألول مـرة وهو طـمـوح لم يتـحقق ا
لـألسف.  وقــد  حــرمــان الــفـــريق بــســبب اإلسم
فـقط كما ادعت بـذلك السـلطـات الكويـتيـة وهو ما
أثــار اإلسـتــغـراب من مــثل هـكــذا تـصــرف يـعـكس
نـفسـه بالـسـلب جتـاه الـكـويـتـيـ خـاصـة وأن هذا
ـــا جــاء لألسف ـــنع لم يـــأت لــدواع أمــنـــيــة وإ ا
نع حيث بـسبب اإلسم فقط  والذي ال يـبرر هذا ا
ال يُـعـقل أبـداً أن يُـمـنع شخـص رياضـي من دخول

. الكويت جملرد أن إسمه صدام حس

حـس بن حـازب) الذي جـاء مع فريـقه للـمشـاركة
في الـبطـولة الـعربـية لـلـجودو الـتي سوف تـقام في
دولـة الكـويت نهـايـة كانـون الثـاني الـقادم. وقـد قدم
مـسؤول في االحتـاد الـكويـتي لـلجـودو إعـتذاره عن
عـنية تـأشيـرة الدخول لـلمدرب عدم مـنح اجلهـات ا
) فــيــمــا تــمت الــذي يــحــمـل إسم (صــدام حــســ
ـوافـقـة عـلى مــنح العـبـيه تــأشـيـرات الـدخـول إلى ا
ــدرب صـدام الــكــويت ولـكن نــظــرًا لـتــعــثـر مــنح ا
حـس بن حازب تـأشيـرة الدخول حـال هذا األمر
دون مــشــاركــة العـبـي فـريق جــودو نــادي ثــمـر في
البـطولة العربـية للجـودو التي ستقام مـطلع الشهر
الــقـــادم في الــوقت الــذي اســـتــعــد فـــيه الالعــبــون
لـلــمـشـاركـة في هــذه الـبـطـولــة الـعـربـيـة لــتـسـجـيل
حــضــور مــشــرف لــنــاديـهـم ولــعــبـة اجلــودو عــلى

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

ـركـزي لـلـعبـة اجلـودو سـمـير نـفى رئـيس االحتاد ا
ـوسوي ماتنـاقلته بـعض وسائل االعالم حول منع ا
ـدرب مـنـتخب دولـة الكـويت مـنح تـأشـيـرة الدخـول 
اجلـودو بسبب حمله اسم صدام حس . واضاف
ـشـارك قـد اكمل كـافـة اوراقـة الرسـمـية ان الـوفد ا
ــارس ودخـل الــكــويت بــشـــكل رســمي وهــو االن 
وضوع كون تدريـبياته مبينا ان هـناك التباس في ا
ـدرب اليـخص اجلانب نـشـور حـول مـنع ا اخلـبـر ا
ــا يــخص اجلــانب الــيــمـنـي . وكـانت الــعــراقي وا
الـسلطات الكويتية رفضت  منح مدرب جودو نادي
ثــمـــر الــريـــاضي من مـــديــريـــة لــبـــعــوس فـي يــافع
ــحـافــظــة حلج الــيـمــنــيــة تـأشــيــرة الــدخـول إلى
ــدرب الــكــابــ (صـدام أراضــيــهــا بــســبب إسـم ا
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ـبي حتت 23 ـنـتـخب االو يـخـوض ا
سنة الـيوم اخر مـبارياته الـتجريـبية
قـبل الـتـوجه الى  مـكـان الـتـصـفـيـات
ــقـررة في تــايالنــد  حـيث الــثـانــيـة ا
امام نـظيره االوزبـكي اليـوم األربعاء

اخلامس والـعشريـن من كانون
اول اجلـاري  وبـعـيـدا عن
الـنــتـيــجـة الــتي مـهم ان
تــأتي ايــجـابــيــة  لـرفع
مــعـنــويــات الالعــبـ
لــــــــــكـن األهـم هــــــــــو
مـــعـــاجلـــة األخـــطــاء
الــتي رافــقت الــلــقـاء
االول   الـذي  خـسره
ــــــاضي االثـــــــنــــــ  ا
بـــــهـــــدفـــــ ألربـــــعــــة
ألهـــمــيـــتــهــمـــا عــلى
إكمال عـملـية اإلعداد
من  خالل  مـعـسـكره
الــــــقــــــائـم  بــــــدولــــــة
اإلمارات  الذي بدا من
الــــتـــــاسع من الــــشــــهــــر

احلــــالـي  من اجل الــــوقــــوف
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قــال الـشــيخ ســلـمــان بن إبــراهـيم آل
خــلـــيــفــة رئــيـس االحتــاد اآلســيــوي
والــذي تــابع تــطــبــيق نــظــام فــار من
غـرفــة الـعـمــلـيــات في اإلمـارات: "كـرة
الـــــقـــــدم اآلســـــيـــــويـــــة وصـــــلت إلى
ـيـة ونـحن مصـمـمون مـستـويـات عا
على ضـمـان مواصـلـة دورنا الـقـيادي
ب االحتـادات القـارية في االسـتفادة
من أحـــدث وســائل الــتــكـــنــولــوجــيــا
ـمارسات احلـديثـة في كافة وأفضل ا
جــوانب تـطــويــر الـلــعـبــة". وأضـاف:
"شـــهـــدنـــا عـــمال هـــائال خـالل فـــتــرة
االستـعداد من أجـل إقامـة كأس آسـيا

في اإلمارات وكان قـرارنا باسـتخدام
ـسـاعد يـتوافق نظـام حـكم الفـيـديو ا
مع طموحاتنا في تطـوير مسابقاتنا
مـع الـــصــــعــــود الـــهــــائل فـي قـــدرات
حكامنا". وتابع: "أنا واثق أننا سوف
نبني عـلى النجـاحات السـابقة حيث
ستـكون بـطولة آسـيا حتت  23 عاما
 في تـــايالنــد فــرصـــة جــديــدة 2020
إلظـهـار قــدرات الـتـحــكـيم اآلسـيـوي".
وخـضع جــمـيـع احلـكـام الــذين جـرى
اختـيـارهم من أجل تطـبـيق نظـام فار
في بطولة آسيا حتت  23عاما 2020
في تايالند لتدريـبات مكثفة من أجل
تطلبات التي عاييـر وا التعامل مع ا

وضـعهـا اجملـلس الـدولي لـكـرة الـقدم
(إيفاب). 

ومـن أجل ضــــــمـــــان قـــــدرة االحتـــــاد
ـعايـير اآلسيـوي عـلى تطـبيق هـذه ا
فـقــد  تــنـظــيم ست دورات ونـدوات
منـذ شهـر آذار/مارس  2017لضـمان
قـــدرة احلــكـــام في قـــارة آســيـــا عــلى
تــطـبــيق أفــضل مــعـايــيــر وإجـراءات
ـساعـد. وسوف نظـام حكم الـفيـديو ا
ساعد ينحصر تطبيق حكم الفيديو ا
ـباريات وهي على أربع حاالت في ا
احـتــسـاب أو عــدم احـتـســاب الـهـدف
وضربات اجلزاء والبطاقات احلمراء

واخلطأ في حتديد هوية الالعب.


