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ــشـرفـة عــلى انـتـخـبــات االحتـادات واالنـديــة الـريـاضـيــة مـوعـدا الجـراء حـددت الــهـيـئـة ا
ـشمولة بـعلمـية االنتخـاب بتزويد الـلجنة االنتخـابات اخلاصة بـها على ان تـقوم اجلهات ا
ـثـلـهـا في ـشـرفـة بـاسـمـاء مـرشـحي االنـديـة لـعـضـويـة الـهـيـئـات االداريـة واسـمـاء من  ا
بـية في الـدائرة الـقانـونيـة وسوف االنـتخـابات بـكـتاب رسـمي يسـلم االحتاد والـلجـنـة االو

تهمل الترشيحات التي ترد قبل شهر من موعد االنتخاب .  AZZAMAN SPORT
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الـصـراع على  بـطـاقة الـصـعود بـقـطار
ـمـتـاز بـعــد انـتـظـار اكـثـر من الـدوري ا
موسم في  مـحطـة الدرجـة االولى التي
ـرة  عبر جهود يأمل مغـادرتها هذه  ا
العـبي الـفريق  الـذي سـيقـابل  صـليخ
الـدور القـادم فيـمـا رفع ميـسان رصـيده
   ويـراهن الى نــقـطــتــ من تـعــادلــ
عـلى لـقـاء الغـد  عـنـدما  سـيـكـون امام

اصعب مواجهة مع اربيل.
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وحـقـق فـريق الـقـاسم الـفـوز األول عـلى
حـساب صـليخ بـهـدف   قبل ان يـخرج
بفوائد النتيجة متقدما للمركز الثالث 
مــعـــززا من امــال مــواصــلــة الــتــنــافس
لألخـــيــر والـــتــعـــويل عــلـى مــا يـــقــدمه
  من اداء يـــنــســـجم  وواقع الالعـــبـــ
ـباريات الـتي تـتطلـب اللعـب  بحذر  ا
وهـو االخــر الـذي اســتــعـد  من  فــتـرة
ويحدوه االمل في ان يحـقق  االنتقال 
ـمـــــــــتـاز  بــاالعـتـمــاد عـلى لـلــدوري ا
ـعــروفـة  فـيـمـا يـكـون قـدرات الـنـادي ا
صـلـيـخ قـد تـعـرض لـلـنــتـيـجـة اخملـيـبـة
ـوقع االخــــــيـر بـرصـيـد األخـرى  فـي ا

من النقاط .

نـطقـة لكن االهم مـهمـة بتــــــــصـفيـات ا
ـسـتوى الـظـهـور الـفـني من حـــــــــيـث ا
والـــــنــــــــــــــــتــــــائج هــــــنـــــا فـي الـــــدور

التأهيلي . 
وصل قد رفع رصيده من جانبه يكون ا
ن الـنفس الى نـقـطـتـ من تـعـادلـ و
في تـغـيـر واقع احلـال امـام مـا تـبـقى له
من مــواجـهــات تـظــــــــــهـر مــهـمــة امـام
ـنــافــــــــــسـات ومــؤكـد تــصـاعــد واقع ا
يـســعي الالعــبـ في تــغـيــر مـســـــــــار
الـــنـــتــــائـــــــج مـن اجل الـــبــــقـــاء وسط

الصراع.
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ـــدني  بـــقــوة وظــهـــر فـــريق الـــدفــاع ا
ــوقع  الــصــدارة في بــعــدمــا   تــقــدم 
التـرتـيب الـفـرقي  للـمـجـموعـة  بـعـدما
رفع رصـيــده الى اربـع نـقــاط اثــر فـوزه
عـــلى  الـــقـــاسـم بـــهـــدف وتـــعـــادله مع
ميسان من دون أهداف  متطلعا الى  
بـــذل كل اجلـــهـــود والــعـــمل مـــا بــوسع
عـنـاصره لـالمسـاك بـها لـلـنهـايـة بعـدما
غـيـر كل الـتوقـعـات في تـواجد يـسـتحق
اإلشــــادة  بــــعــــدمــــا قــــدم مــــبــــاراتـــ
   ساهـمتـا بـتعـزيز دوره في  مـهمـتـ

يــــــعــــــمل كـل شـيء من اجـل الــــــعـــــودة
نـافـسة لـلـممـتـازة   بـعدمـا جـعل من ا
اكـثـر صـعـوبــة امـام مـبـاريـات مـعـدودة
ومــحــسـوبــة تـتــطـلـب خـوضــهـا بــحـذر
شديد   خصوصا وان اربيل يلعب في
ـكن ان تسـتغل بـأفضل ظروف جـيدة 
وجه بـــعـــدمـــا امن كـل األمـــور اإلداريــة
ـثلـة بتـنظـيم  مبـاريات اجملـموعة  
وفـتـرة اإلعداد  الـطـويلـة بـعد تـكـليف 
كادر فـني مـتكـامل  إلدارة الفـريق الذي
ـهمـة  اخـتلـفت امـام نتـيـجة يـعـلم ان ا
اجلـولة الـثـانيـة وسيـكـون يوم غـد امام

اختبار صعب في مواجهة القاسم.
ويــدرك العـبـو وجـمــهـور الـفـريق ان أي
تـعــثـر اخــر سـيــغـيــر من مالمح األمـور
الــتـي يــفـــتــرض ان تـــســـيــر بـــاالجتــاه
ـطـلـوب   من خالل تـصـعـيـد جـهوده ا
وحـظـوظه في ان يـؤدي بـنـشاط واضح
مـبـارياتـه الثالث األخـيـرة   وهـو قادر
على خـلق فرص النـجاح في ظل اجواء
الـلـعب امـام تـطـلـعات االنـتـقـال لـلدوري
االهم باالعتـماد على مجـموعة الالعب
الــذين  انــتـدابــهم من وقت وجنــحـوا
في قـيـادة الــفـريق في تـقــد مـبـاريـات

ـعــزز بـالعـبــ من جــهــود عــنــاصــره ا
ــديــنــة قــبل ان  يــدعـم الــفـرق خــارج ا
شاركة بـاال عتمـاد على عدد من جهـود 
ـنــاطق اجملـاورة حلل مــشـكـلـة العـبي ا
ـمتـازة  ولألن يكون االنتـقال لـلدرجة ا
الفريق قد قطع خطوة مهمة وقادر على
نافـسة بقوة مواصلـة العطاء بـاجتاه ا
عـــــلـى بــــطـــــاقـــــة الــــتـــــأهـل  رغم انه 
سيـخوض مبـاراة الغد امـام فريق قوي
بـــعـــدمــا تـــمـــرس كـــثــيـــرا وزادت ثـــقــة
ــبـاريــات بــرغــبـة الالعــبــ في اداء  ا
كن الحد ان يـقلل من شانه كبيـرة وال 
  وكـسـر عـقدة في ظل انـدفـاع الالعـبـ
ـــشــاركـــة األولى   الــتي اخلــوف من ا
دخلها بثـقة عالية   ويـنتظر ان يقدم 
ـرافـقـ له مـا  يـتـطـلع الـيـه االنـصار ا

اينما يحل ويلعب
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وصل بهدف  وتعادل  فريقـا اربيل وا
في نـتـيـجـة مـنـحت صـدارة  اجملـمـوعة
د الـثـانيـة بـشكل مـؤت لـفريق الـدفـاع ا
ني  الــذي تـعــادل مع مــيــســان بـدون 
اهــداف ويــخــشى جــمــهــور اربــيل ان 
يؤثـر التـعادل عـلى موقف الـفريق الذي

الفوز  الـثاني في الوقت الـذي سيطرت
الـنـتيـجـة  الثـقـيلـة علـى فريق الـرمادي
ـوقع األخــيـر بــعـد خــسـارة  عـقك في ا
بهدف  لتتـراجع حظوظه بشكل واضح
في مهمـة شكا مـنها الفـريق بسبب عدم
سـئولة في احملـافظة اهتـمام اجلهـات ا
التي تركت اإلدارة وحدها امام مشكلة 
نــقص اآلمـــال  الــتي  ألــزمـت الــفــريق
ديـنة عـلى عكس االعـتمـاد على العـبي ا
فرق اجملـموعـة التي اسـتعـانت بالـعديد
ـــدن   من الالعــــبــــ من مـــخــــتــــلف ا
ـطــلــوبــة  الـتي ـشــاركــة ا لـتــحــقـيـق ا
اخــتـــلــفت عـــلى فـــريق الــرمـــادي الــذي
ـنــافــســة الـتي تــضــاءلت جــهـوده فـي ا
زادت صـــعــوبـــة وفي نـــتـــيـــجـــة خــارج
الـتـوقــعـات رغم قـوة فـريـق الـصـنـاعـة 
وتـظهـر أزمـة الرمـادي في ظل  خـسارة
مباراتيه وانعكاسهما  سلبا على واقع
شاركـة التي تأثرت كـثيرا  ويبدو انه ا
افـتـقد لـلـسيـطـرة وسيـكـون امام مـباراة
اخـرى ال تبـدو سهـله  عـندمـا  يواجه 
بـــرايـــتـي األخـــر الـــســــاعي حملـــو اثـــأر
ــة   الــكـــرخ والــبـــقــاء في دائــرة هـــز
ـنـافـسـة الـتي سـيـطـيـر عـلـيـهـا الـكـرخ ا
الذي اخذ يقترب من حسم األمر في ظل
مــا يـقـدمه من  مـسـتـوى  جـيـد والـدفع

باألمور لإلمام
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وفشل فريق الناصرية للمرة الثانية في
حتقـيق النتيـجة االيجـابية بـعدما خرج
ـستـفـيد بتـعـادل غيـر مـفـيد امـام عـفك ا
عنـدما تـقدم لـلموقع الـثاني بـأربع نقاط
من فــوز عـلـى الـرمــادي في وقت تـراجع
النـاصريـة  خامـسا بعـد خسـارة الكرخ
وفي حـصـيـلـة مـتراجـعـة ال تـخـدم هدف
ـــشــاركـــة الــتـي بــاتـت تــظـــهــر غـــايــة ا
بــالــصــعــوبــة عـلـى الـفــريق  الــذي  لم
يــشــكل  اخلـــطــورة وفي عــكس نــفــسه
مـنافـسـا  وهذا  طـبعـا يـعود لـلمـشاكل
ـالـيــة الـتي يـان مـنــهـا الـنـادي  الـذي ا
ـديـنة فـي مـشـاركة اعـتـمـد عـلى ابـنـاء ا
صـعـبـة وزاد مـنـهـا نـتـيـجـتي مـبـاراتـيه
  مـا قـلل من حـظـوظـه  وقد ـذكـورتـ ا
هـمة بـعد اكـثر عـندمـا يواجه تـتعـرقل ا
غـد الصـنـاعـة في مـهـمـة ال تـبـدو سـهـلة
بــعـدمـا جنح االخـر  فـي حتـقـيق الـفـوز
االكـبـر  ويـبـحث عـن مـواصـلـة حتـقـيق
ـطـلـوبـة وقــد يـسـتـغل وضع الـنـتـائـج ا
الـناصـريـة الذي سـيكـون امـام االختـبار
احلاسم الن أي نتـيجة غيـر الفوز يعني
اخلروج من البطولة وهذا مرهون بأداء
العـبـي الـفـريق  الـذين يـدركـون طـبـيـعة
ـبـاراة الـقـادمة بـعـد الـتعـثـر امـام عفك ا
الــذي اســتــفــاد كـــثــيــرا من الــنــتــيــجــة
بــاالنـتــقـال لـلــوصـافــة  ويـرى الــطـريق
مـفـتـوحـة خلـطف الـصـدارة مـن الـكرخ 
اذا مـا جنح في الـتـفـوق علـيه غـد  بـعد
حـضـور مـهـم للـفـريـق القـادم مـن قـضاء
ـني عـفك فـي اول مـشـاركــة تـأهــيـلــيه 
الــنـفـس في ان  يـحــقق اهــدافــهـا عــبـر
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ـنـتــخب الـعـراقي لـكـرة يـقص ا
الـيـد شـريط مـباريـاته في دورة
االلـعـاب االسـيـوية الـ  18التي
تـــفــتــتح رســـمــيــا في الـ 18من
شـهــر اب اجلـاري بـلــقـاء قـوي
نـتخب البـحريني يجـمعه مع ا
الــثـانـي اســيــويـا فـي الــســاعـة
الـــــــثــــــانــــــيــــــة ظــــــهـــــــــــــــرا بـ
تــــــــــــــوقــــيـت ( الــــعــــاصــــمــــة
االنــدونــيــســيــة جــاكــــــــــارتــا)
الــســاعــة (الــعــاشــرة صــبــاحــا
بـــتــوقــيت بــغــداد) من يــوم غــد

. االثن
ووصل مــــنـــتــــخب كــــرة الــــيـــد
والـوفـدين االداري والـطبي الى
العاصمة جـاكارتا يوم اجلمعة
اضية وكان اضية اجلمعة ا ا
في اسـتـقـبـالـهم رئـيس الـبـعـثة
الــــعــــراقـــيــــة لــــدورة االلــــعـــاب
االســـيـــويــــة الـــنـــائـب الـــثـــاني
ـبـية فالح لرئـيس الـلـجـنـة االو
حسن واداري البعثة هيثم عبد
احلــمـيــد الـذي يــشـغل مــنـصب
مــديــر الـــعالقــات الـــدولــيــة في
ــبــيــة الــوطــنــيــة الــلــجــنــة االو

العراقية.
واوقـعت قـرعـة مــنـافـسـات كـرة
الـــيــــد مــــنـــتــــخب الــــعـــراق في
اجملـمـوعــة الـرابــعـة الى جـانب
مـنــتـخـبـات الـبــحـرين والـصـ
تــايـــبــيه والـــهــنـــد بــعــد أن 
ـنــتــخـبــات إلى أربع تــقــسـيـم ا
مــجـمــوعــات وسـيــتــنـافس في
اجملـــــــمــــــــوعــــــــة االولـى األولى

عــن االداري مــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد
جـوادسـلـمـان واخـتـار اجلـهاز
الفني  16العبا هم: محمد علي
مهدي واحمد مكي صالح وبدر
الـــدين حـــمــودي نـــاصــر وبالل
حـسن عـلــوان وجـاسم غـصـاب
مــحــمــد وحـــســ عــلي حــمــزة
ورائــد عـبــد زيـد عــلــوان وعـلي
عدنـان جيـاد وكرار كـاظم جبار
ومــاجــد عـــبــد الـــرضــا شــعالن
ومـــــحـــــمـــــد صـــــاحـب رشـــــيــــد

ومـــصــــطـــفـى مـــحـــمــــد احـــمـــد
ومـنــتــظـر قــاسم جــبــر ومـهــنـد
عـادل طـالب ومـيــثم عـودة عـبـد
الــــرضـــا وعـــلي عـــبـــد الـــرضـــا

شعالن  
وانـــهت الـــبـــعـــثـــة الـــعـــراقـــيــة
ـــشــــاركـــة فـي دورة االلـــعـــاب ا
االسيوية جميع االمور االدارية
اخلـاصـة بالـبعـثـة من اجراءات
االقـامــة في الـقـريـة الــريـاضـيـة
ـنـافـسات والـفـنـادق وجـداول ا

ـــكــــتب بـــاإلضــــافــــة إلى أعــــضــــاء ا
اإلعالمي للنادي.

وا مـجــلس إدارة الـنــادي عـددا من
الك الـتـدريـبي تـعـاقـداته بـإشـراف ا
حـيـث وصل عـدد الـالعـبــ الـذين 

الـتعـاقـد معـهم بـشـكل رسمي إلى 24
ــؤمل أن يـــصل الــعــدد العــبـــا ومن ا
النـهـائي إلى نـحو  30 العبـا تعـزيزا
اراثـوني الذي جرى لرحلـة الدوري ا

عليه احلال.
ومن ابــرز الالعــبــ الـذين انــتــدبـوا
قبل ضمت الالئحة للفريق للموسم ا
هاجم الدولي مصطفى جودة قادما ا
ـــدافع الــــدولي عـــلي من الــــزوراء وا
لـــطــيف قـــادمــا من الـــشــرطــة والعب
الـوسط الـدولي عـلي قـاسم قـادما من
ــيــنــاء في الــبـــحــري بــعــد ان مــثل ا
ـــوسم ــــرحـــلــــة االولى مـن دوري ا ا
ـاضـي والعب مـنـتــخب الـنــاشـئـ ا
الك مـرتـضى أحـمـد فـيـمـا يـحـرص ا
التدريبي على تـدعيم صفوف الفريق
بـأسـمـاء دولـيـة من اصـحـاب اخلـبرة

في االيام القليلة القادمة.
وعن رحلة اإلعـداد ب مـدرب الفريق

يحيى علوان انه يعتزم الوصول إلى
الـتــشـكـيـلــة اخلـتـامـيــة خالل الـفـتـرة
اإلعـداديـة األولى سـعـيـا إلى تـسـمـية
ــعـسـكـر خــتـامـيــة سـيـتم إحلــاقـهـا 
تــدريــبي خــارجي يــتــخــلــله عــدد من
باريات التجـريبية قبل الدخول في ا

متاز. نافسات الرسمية للدوري ا ا
وكـــــان مـــــجــــلـس اإلدارة قـــــدم مالكه
التدريـبي الدولي في مـؤتمـر صحفي
ـــاضي في فــنــدق عــقـــده األســبــوع ا
بـــغـــداد فـــيــــمـــا اســـتــــعـــرض خالله
ـالـيـة الـتي أقـرتـها وزارة ـيـزانـية ا ا
الــتـعــلـيم الــعـالـي والـبــحث الـعــلـمي

قبل. وسم ا للنادي خالل ا
وكــــان رئــــيس الــــنــــادي عالء كــــاظم
ونائبه محمد الهـاشمي التقيا رابطة
مشجعي النادي لـفتح صفحة جديدة
من الــتـواصل الــبـنـاء ودعـم الـفـريق
ــد بــشـــكل مــثـــالي وإنـــهــاء حـــالــة ا
واجلزر التي يفـــــــتعلها البعض في
كـل مــوسم مــثــلــمــا ســمت الــهــيــئــة
اإلداريـــة الــــزمـــيل حــــــــــســـ عـــلي
حـــســ مـــديــرا لـــلــمــكـــتب اإلعالمي

للنادي.

جانب من
الوحدات

التدريبية لفريق
الطلبة لكرة

القدم

متاز مواجهات قوية تنافسة في التأهل الى الدور ا UNł«u ∫ تشهد الفرق ا

مــنــتــخــبــات مــالــيــزيــا وإيــران
وقـطـر في ح سـتـكون كـوريا
اجلـنوبـية والـيابـان وباكـستان
في اجملـموعـة الثـانية وتـتالف
اجملموعة الثالـثة من منتخبات
السعودية وإندونيسيا وهوجن

كوجن.
ويـقود مـنتـخبـنا الـوطني بـكرة
درب ظافر عبد الصاحب اليد ا
مــحـمــد ويـســاعـده كــاظم كـامل
فيروز وكاظم ناصر لفته فضال
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انـطـلــقت الـوحـدة الـتــدريـبـيـة األولى
لــفــريق كــرة الــقــدم بــنــادي الــطــلــبـة
ــلــعب كــلــيـة الــطب الــبــيــطـري في
ـشاركة جامعـة بغـداد في اجلادرية 
 24العــبــاً  الـتــعــاقـد مــعــهم وآخـر
الك حــــزمـــــة اخــــتـــــبــــارات أكـــــمل ا

التدريبي تصفيتها.
وقاد الوحدة التدريبية مدرب الفريق
ؤلف ـساعد ا يحيى عـلوان وكادره ا
ـــســتــشــار الــفــني نــزار اشــرف من ا
ـــســاعــد صــادق ســعــدون ــدرب ا وا
ـرمى واحـمـد جــاسم مـدرب حـراس ا

وضياء ناجي مدربا للياقة البدنية.
وجـرت الـتـدريـبـات بـنـسق اخـتـباري
ابتغـاء الوصول إلى تـشكيـلة نهـائية
سـتـدافع عن ألـوان الـفـريق في دوري
قبل والـذي لم يتضح موعد وسم ا ا

انطالقه بشكل جاد حتى اللحظة.
هذا وحضر الوحدة التدريبية األولى
نائب رئيس النادي مـحمد الهاشمي
ـشـرف على وعـضو مـجـلس اإلدارة ا
الـفــريق حـيـدر عـبــد الـرزاق وعـضـو
مــــجــــلـس اإلدارة عــــبــــاس وحــــيــــد
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الــتي  كـانت تـمـنـي الـنـفس في إضـافـة
نـقـاط  الـلقـاء والـتـصـدر قـبل الـتـراجع
لـلموقـع الرابع  لـكنه  ال يـريد ان يـفقد
ــنـافــســة بــعــدمـا جنـح في احـد أمــال ا
ـمـتـازة امام ـرات والـلـعب بـالـدرجـة ا ا
شـعور الـعودة الـيـها  من هـذه األوقات
ــذكـور الــذي قـد ال يــتـكـرر ومن الـدور ا
ــر مــرة أخـــرى امــام الــفـــريق الــذي  
ـوسم مــهم والزالت أمــاله قــائــمـة في
ـنافـسة عـلى بـطاقـة اجملمـوعة مع انه ا
صـعب  األمـور عـلى نـفـسه وتخـلي عن
الـبدايـة اجلـيدة عـندمـا قـهر  الـصنـاعة
ـرشح القـوي  خلـطف البـطـاقة االخـر ا
الـتي تـظـهـر حظـوظ الـكـرخ األقـوى لكن
الــتــكــهـــنــات شيء والــواقع شيء اخــر
كن ان تعطي بقدر بكرة القدم التي ال 
ان تــأخــذ وتــعـــرقل  األمــور بــوجه أي
فـريق مـهمـا كـان حجـمه   بـعدمـا فشل
بــرايــتـي في مــهــمــة كــادت ان تــمــنــحه
الــكـثــيـر ن مـن األفـضــلـيــة الــتي ذهـبت
لـلـكـرخ  كـما يـتـحـاج الفـريق الى تـغـير
ــبـاريــات الــقــادمــة فــيــمـا وضــعه فـي ا
بـتعـلق بتـحـس األداء والـهجـوم  لفك
مـشـاكل نـتائـجه بـعدمـا سـجل هـدفا من
  مــا جـــعــله ان يـــنــحـــيــني مـــبــاراتـــ
ــهــمـــة الــتي تـــظــهـــر غــايــة ويــواجـه ا
بـالـصـعـوبـة  امـام إكـمـال مـباريـاته في
الــتـنــافس  الـذي يــتـصــاعـد من جــولـة
ألخــرى ومــتـوقـع ان  يــظـهــر ذلك عــلى
مــبــاريـــات اجلــولــة الــثـــالــثــة يــوم غــد

الثالثاء
ÍœU d « qŽ WŽUMB « “u

واحــتــفل العــبــو الــصــنــاعــة  بــالــفـوز
بــأجــمل طــريــقــة  وخــرجــوا بــســعـادة
كبيرة  بعد عودة فـريقهم  لعزف نغمة
الفـوز بعدمـا تمكن من حتـقيق النـتيجة
األكــبــر لالن بــالــتــغــلب عــلـى الــرمـادي
بستة أهداف مقابل  ثالثة ليكسب اول
ثالث نـقــاط  بــعـدمــا كــشف عن قـدرات
عــنــاصــره الــتي حــقـقت الــنــتــيــجـة في
ــهــمـة ــا تــخــدم ا ــطــلــوب ر الــوقت ا
بــشــكل أفــضـل   وظــهــر تــأثــيــر فـارق
ــوقع الــثـاني  األهــداف الـذي مــنــحه ا
عــلى   امل ان يـتـعــثـر الـكـرخ في قـادم
ـبـاريـات   التي ال تـظـهـر سـهله  في ا
همة من الالعب نفس الوقت تتطـلب ا
مـواصـلـة الـعـمل والـتـعـامل مع الـفرص
ـــواصــلـــة حتـــقـــيق الـــنـــتـــائج في ظل
ـنـافسـات الـتي اختـلـفت هذه تـصـاعد ا
ـرة بــعــد اجلــولــة الــثــانــيــة  ويــبـدو ا
الـنـتـيـجـة واقـعـيـة امـام قـوة الـصـنـاعـة
األخـر الــذي بـدا اســتـعــداداته مـبــكـرا 
عـلى امل حتقـيق االجنـاز والعـودة مرة
أخـرى لـلـعب في الـدرجـة األهـمـيـة التي
حتـظى بـاهــتـمـام الــكل وهـو الـذي قـدم
مواسم جيدة ونـاجحة  ودفع بعدد من
ـــهـــمــ لـــلـــمـــنـــتـــخـــبــات الالعـــبـــ ا
الـوطـنــيـة    وبـعـد اســتـعـادة تـوازنه
يــســتــعـد الــصــنـاعــة خلــوض مــبـاراته
قبلة امام الناصرية والتطلع لتحقيق ا
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تــصـــدر فــريق الــكــرخ فــرق اجملــمــوعــة
األولـى اثـر  فـوزه الــثـاني  عــلى فـريق
برايـتي بهـدف دون رد فـي اللـقاء الذي
جرى بينهما في العاصمة  امي االول 
بغـداد  ضمن مـباريـات اجلولـة الثـانية
من  الــــدور الـــتـــاهــــيـــلي مـن الـــدرجـــة
مـتـازة  لـلـمـوسـم الـقادم األولى  الـى ا
رافـــعـــا رصـــيـــده الـى ست نـــقـــاط بـــ
  ورفع من أفــضل  فــرق اجملــمــوعــتــ
ــنــافـســة عــلى  بــطــاقـة حــظــوظه في ا
اجملــمـــوعــة  بـــعــدمـــا جنح في الـــفــوز
  لـيــنـعـكس ذلك بــشـكل ايـجـابي مـرتـ
ـهـمة الـتـي تـسيـر لـالن بـاالجتاه عـلـى ا
ـقـعـده  الـصـحـيح امـام رغــبـة الـعـودة 
بـعدمـا اسـتعـد بشـكل واضح من فـترة 
مـن خالل اخــــتـــيــــار اجلــــهــــاز الـــفــــني
والالعـبـ الـذيـن كـانـوا قـد اجـتازوا  
تصفـيات اجملموعة األولـى قبل ان تمتد
الـى الـدور احلـاسم وحتـقــيق خـطـوتـ
ــقــدمــة   وضــعـــتــاه  في ا نــاجــحــتــ
ويـسـعى جـاهـدا الـى مـواصـلـة حتـقـيق
طلـوبة ضمن دائرة اجملموعة النتائج ا
الـتي يــكـون قـد حــدد مالمح الـســيـطـرة
عليها من الـبداية مع نوايا اإلدارة التي
اتــخـــذت الــقــرار الــصــحـــيح في حتــمل
اسـتـضــافـة فـرق اجملــمـوعـة   من اجل
وقـعه  بعدما بدا قطع بطاقـة العودة  
هـمة بـالفـوز على فـريق النـاصرية في ا
مسـتهل  مـباريـات اجملموعـة   محـققا
األفضـليـة من تلك النـتيـجة التي دعـمها
أمس األول بـــالـــفـــوز عـــلى  احـــد فــرق
اجملـمـوعـة الـقويـة  حـيث بـرايـتي الذي
سبق وتغلب على الصناعة لكنه  واجه
ضي قوة الكرخ الذي يـبدو قادرا على ا
دون تـــوقـف  بـــفـــضل  فـــتـــرة اإلعـــداد
لـلـمــهـمـة الـتي مـنـحــته الـسـيـطـرة عـلى
مـجـمــوعـته من الـبـدايــة  ويـريـد إنـهـاء
األمــور بــأفــضل حــال من خالل جــهــود
عناصره التي جنحت مرت في حتقيق
االفـضـلــيـة واخلـروج بـكــامل الـعالمـات
وهـذا امر مـهم يـطـرح من خالله الـفريق
نفـسه بقـوة في حسم االمـور بعـدما بدا
قـويــا واسـتــمـر مـتــمـاسـكــا وفي نـشـاط
واضح ويــبـدو ان إدارة شـرار حـيـدر  
قــد رتـبت األمــور عـلى أفــضل مـا يـرام 
ــصــلــحـة حـتـى الـنــتــائج لـالن تـســيــر 
الكـرخ    القـادر على تـوسيـع الفارق 
عــبــر لـــقــاء الــغــد مع عــقك في اجلــولــة
ـــهــمــة إمــام الــثـــالــثــة رغم صـــعــوبــة ا
ـغمـور لـكنه قـدم نـفسه بـثـقة الـفـريق  ا
ولــديـه أربع نــقــاط   ويـــريــدان يــكــون
حــــجـــر عــــثـــرة امــــام الـــكــــرخ وخـــطف
ــبـاراة الــصــدارة وقــد  تــســاعــد تــلك ا

الفريق في مواصلة الصراع بقوة 
 ويــكــون الـــكــرخ قــد أحــبط مــحــاوالت
بــرايــتي  قــبل حتــقــيق الــفــوز الـثــاني
ويـــهــزمـه  ويــرتـق الى الـــصــدارة  في
نــتــيــجـــة لم تــكن ســهـــله امــام انــدفــاع
ــتــمــتع بــقــدرات عــنــاصـره بــرايــتي  ا
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والـــتـــنــقـل واالطــعـــام ومـــراكــز
الـتــدريب إذ يــعـد الــعـراق اول
دولــــة مـــشــــاركــــة انــــهـت هـــذه
االجراءات خالل عـشر سـاعات
في حــــــ احــــــتـــــاجـت الـــــدول
شاركة الى يوم النهاء هذه ا
االجـــراءات مـــا يــــؤكـــد جنـــاح
الــوفـــد االداري بـــهــذا الـــصــدد
حـــيث اســــتـــمـــر الـــعـــمل داخل
العـراق ألكثـر من عام حتـضيرا

لهذا احملفل القاري الكبير.
وسـيشـهد  يـوم السـادس عشر
من شهر اب اجلـاري رفع العلم
ـبية العـراقي في القــــــرية االو
في حــــفـل حتـــــــــضــــره الـــدول

شاركة. ا
وتستعد إندونيسيا الستضافة
ـــــــــنـــــــــافـــــــــســـــــــ اآلالف مـن ا
ـشـجـعــ فى دورة األلـعـاب وا
األســيــويـة وحــمــلت أســطـورة
كـــرة الــريــشـــة اإلنــدونــيـــســيــة
ســوزى سـوســانـتي بــصـحــبـة
العـب الــــــــتــــــــنـس الــــــــســــــــابق
يـوسـتدجـو تاريـك شعـلة دورة
األلـعــاب األسـيـويـة. واحــتـفـلت
ــاضي انــدونــيــســيــا الـشــهــر ا
بـوصــول شـعـلــة دورة االلـعـاب
االسـيـويـة الــثـامـنـة عـشـرة الى
اراضـيـهـا وحتـديـدا الى مـديـنة
يــوغـيــاكـارتــا عـلى مــ طـائـرة
عــســـكــريـــة وبــدأت الـــشــعـــلــة
رحلـتـهـا في انـدونيـسـيـا لـقطع
مــسـافـة  18الــــــــف كـيـلــومـتـر
تعبـر خاللها  54مدينة قبل ان
تــصل الى الــعـاصــمــة جـاكــرتـا
حــــيث يــــقــــام حــــفل افــــتــــتـــاح

االلعاب.

نتخب العراقي بكرة اليد يدخل مواجهته االولى امام نظيره البحريني ا


