
ـينـاء لم تعرف الـواحدة مـنهـما من هي صـاحبة ادارتان لـنادي ا
الــشـرعـيـة او ان االدارتـ تـمـسك الــشـرعـيـة من ذيـلـهـا والـراس
تـتــحـكـم به أطـراف اخــرى. هـادي احــمــد وجـلــيل حـنــون رمـزان
كـبـيـران ولهـمـا ثـقلـهـمـا في كرة الـقـدم الـبصـريـة ولـكن كل واحد
منهم يسحب اخليط الى مصلحـته او لنقل مصلحة النادي الذي
حتـــول مـن نـــاد عـــريـق الى نـــاد غـــريـق بـــســـبـب ان كل قـــوانـــ
الرياضة في بلدنا غامضة ومبهمة وكل طرف او جهة تعمل وفق
يـناء الـقانـون الذي يـنسـجم مع بقـاء اشـخاصـها حـتى لو هـبط ا
الى الدرجة الـثانيـة وأصبح فريقـا للهـواة مع ان االحتراف الذي
يتـحدثـون عنه لـيس أكثـر من اجتـهادات شـخصـية وغـير خاضع

ألية ضوابط. 
ـيـناء هي االخـرى لـعبـة هـواة الن اقامـة االنـتخـابات ازمـة نادي ا
ـكن ان تمـر مرور الـكرام بـرغم كونـها جتـري بطرق ألية ادارة 
بدائـية وهي تـنسـحب الى موضـوع ذيل اخليط ومن يـسحب اوال
هم ان كن ان يفوز اخيـرا سواء كان اخليط غليـظا او رفيعا ا

تقوم بعملية السحب. 
فاصل ا يجري في كل مكان  ما يجري في الرياضة انعكاس 
ـكن ان تـكـون اسـتـثـنـاء فـهـو احلــيـاة ومن يـقـول ان كـرة الـقـدم 
رض يـعيش وهـمـا كبـيرا وسـتبـقى الـرياضـة العـراقـية مـصابـة 
ـوضـعي ولـكـنـهـا ال مـزمن وخـطـر وقـد تـسـتـمـر بــوجـود احلـقن ا

تشفى بشكل سهل وبوقت قريب.
يناء ال يتصور البعض او الكل ان بقية االندية أفضل حاال من ا
كن ان ـصـالح  ألنـها مـسـتمـرة بال مـشاكل الن اي تـضـارب با
يـظـهـر النـفـايـات عـلى السـطح مـثـلـما لـوح أحـدهم يـوم خـسر في
ـسـتـور. لـيست الـلـعـبـة االنـتـخـابيـة ثم اعـادوه خـوفـا من كـشف ا
ـعـنـى احلقـيـقـي واالمـوال الـتي تـصـرف عـلـيـها لـديـنا ريـاضـة بـا
ـؤسـسـات عــبـارة عن تـبـذيـر واهـمـال وتــقـصـيـر من الـوزارات وا
احلـكـومـيـة. هل يـعـقل ان تـهـدر ماليـ الـدوالرات في كل مـوسم
بـدون ان نـلـحظ ايـة تـطـورات او قـفــزة نـوعـيـة او كـروبـاتـيـكـيـة او

حلزونية في رياضتنا. 
ـبي امـر مـضــحك ان نـتـحـدث عن عـدم حـصـولـنـا عـلى وسـام او
بي يـتـحقق من خالل ونـحن ندرك تـمام االدراك ان الـوسـام االو
الــعـمل اخملـلـص الـنـزيه والــشـريف والـتــخـطـيط
والــبـــنــاء الـــصـــحــيح ومـن خالل الــقـــوانــ
والضوابط ونحن نـبتعد عن هذه كـلها بعد
ـــبي االرض عن الـــســـمـــاء. الـــوســـام االو
يــتـحــقق بـالـعــمل الـصــحـيح ولــيس بـآمـور

اخرى ايها السادة ?
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تعقد ادارة القوة اجلوية اليوم  اخلميس مؤتمرا صحفيا لتقد الطاقم التدريبي اجلديد بقيادة باسم قاسم.
ـكـتب اإلعالمي لـلـنـادي حـسام الـدراجي في تـصـريح صـحـفي  إن اجلهـاز الـفـني بـاشـر وحداته وقـال مـدير ا
قبل حيث تـنتظر الـفريق مباراة اإليـاب أمام احتاد العـاصمة اجلزائري التدريـبية بانـتظام حتضيـرا للموسـم ا

في البطولة العربية ونهائي منطقة غرب آسيا لكاس االحتاد اآلسيوي أمام اجلزيرة األردني.
ويتـألف اجلـهـاز الـفـني من باسـم قاسم مـديـرا فـنـيا ويـسـاعـده أحمـد خـضـيـر وهاشم خـمـيس مـدربـا حلراس

رمى.  ا
يـشــار إلى أن إدارة اجلـويــة أعـلـــــــــــنـت أمس تـــــــــــسـمــيـة مــجـبل فــرطـــــــــــوس مـســتـشـارا فــنـيــــــــــا

للـــــــفريق.
AZZAMAN SPORT
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األقرب لها حتى من أصحاب الضيافة
مــنــافــســـات اجملــمــوعــة الــتي لألسف
اتــخــذت مـــنــحــا اخــر  غـــيــر مــســوغ

طالقا  من أي طرف كان.
rÝUI « “u

ورفع الــقـاسم رصـيــده الى ست نـقـاط
ـــوصـل بـــهـــدفــ بـــعـــد فـــوزه عـــلى ا
لــواحـد  مــنــعـشــا امــاله في الــصـراع
الـقـائم عـلـى قـطع تـذكـرة اجملـمـوعة  
عـندمـا تـقدم وصـيفـا حلـ ما تـقرره 
ـشـرفة  فـيمـا يخص نـتيـجة الـلجـنة ا
اربـيل  ومــيـسـان  ويــظـهــر الـقـاسم 
الــفـريق الـذي يـؤدي بـشـكل  مـقـبـول 
بعـدما  مـتواصال في اسـتعداداته من
فترة طويلة  وبات اليوم مصدر خطر
فـي مجـمـوعـته   متـطـلـعا بـعـد الـفوز
ــــذكــــور الـى مــــواصـــــلــــة حتـــــقــــيق ا
الـنتـيجـت األخـيرتـ عندمـا  يواجه
يـوم غد اجلـمعـة مـيسـان وكله امل في
خــطف كــامل الــعالمــات عـلى امل  ان
تــأتي خـدمـة اربـيـل في إيـقـاف الـدفـاع
ــدنـي  في ان يــنـــتـــهي لـــقــاءهـــمــا  ا
بالـتعـادل ليـبقى  في  وسـط الصراع
لــغــايـة الــدور األخــيـر عــنــدمــا يـواجه
ـــنـــافـــســات   اربـــيل في اخـــتـــتـــام ا

نافسات  بعد ان يدفعه  الى خارج ا
ثالث خــســارات مــتــتــالـيــة في الــوقت
تـصدر  يقـدم مبارياته الذي استـمر ا
ستوى فني عالي وزاد من أماله في
الــصـراع عـلى بـطــاقـة الـتـأهل في اول
ذكور بعدما تقدم ظهور له في الدور ا
بـخـطى ثابـتة بـعـدما سـهـلت عنـاصره
من األمور بشكل واضح  وجناحه في
تـقــد مـبـاريـات نــاجـحـة  وســيـلـعب
وصل و ـدني يـوم غـد  مع ا الـدفاع ا
يــســـعى الى تـــخــطــيـه  عــبـــر جــهــود
عــنـــاصــره الــتي تـــظــهــر مــنـــســجــمــة
ومتماسكة وقادرة على العطاء وتدرك
أهـمـيـة نـتــيـجـة الـغـد ومـدى تـأثـيـرهـا
ـنافسة عـلى بطاقة على  وضعه في ا
الـــتـــأهل وحتـــقـــيق حــــلم الـــلـــعب في
مـتازة  وكل الـدالئل تشـير الى قدرة ا
ـــدني فـي  الـــتـــفـــوق عـــلى الـــدفـــاع ا
وصل الذي   يـواجه خطر اخلروج ا
بـــعـــد خــســـارة الـــقــاسـم  الــتي زادت
الـــطــــ بـــله  بــــوجه الـــفــــريق الـــذي
يـسكـون امام أصـعب االختـبارات بـعد
ـدني الـذي يـجـد تــألق فـريق الـدفــاع ا
ا ال تتكرر في  نفسه امام فرصـة  ر
خــطف  بـطــاقــة الـتــأهل الــتي يـظــهـر

صــعــبــهــا عــلى نــفـسـه لـكــنه يــأمل ان
تــتــغــيــر األمـور عــبــر نــتــائج الــغـد  
والـســعي إلضـافـة كـامل الـعالمـات الن
غــيــر ذلـك ســيــواجه خــطــر اخلــروج 
واحلــال لـفـريق عـفـك  ومـا يـشـغـله اال

حتقيق االنتصار.
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ومـبـاراة حتـصـيل حــاصل سـيـلـعـبـهـا
النـاصريـة بنـقطـة والرمـادي  متذيل 
ترتيب اجملموعة  وكالهما  يكونا قد
ـنـافـسـات  بـغض الـنـظـر خـرجـا من ا
ــذكــور   عن نــتـــيــجــة لـــقــاءهــمـــا  ا
ـة بــعــدمــا  تــلـقـى الـنــاصــريــة  هــز
الصناعة الثـقيلة  والرمادي  خسارة
بـــــــــــرايــــــــــتـي  وبـــــــــــاتـــــــــــا خــــــــــارج
الـتـصـفـيـات بـعـدمـا فـشال سـوية  في
ــنــيـان ــطــلــوب  وهــمــا  الــظــهــور ا
مـتـاز التي الـنـفس بالـعـودة للـدوري ا
ـالـيـة كـانت صـعــبـة امـام ظـروفـهــمـا ا
الـــــــصــــــــعـــــــبـــــــة لــــــــتي حــــــــالت دون
انــتـداب العـبـ قــادرين عـلى  تـقـد
نافسـة بعدما اعتمدا على باريات ا
العــبي مــديــنــتــهــمــا . عـلـى عـكـس مـا
قـــامت بـه الـــفـــرق الــــتي. اتـــفــــقت مع

العب آخرين سعيا  للتأهل .
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مـؤسف جـدا ان تـنـتـهي مـبـاراة اربيل
ومــيـســان عــلى واقع إحــداث الــشـغب
التـي شهـدنهـا خالل فتـرات من أوقات
ـــبــاراة الـــتي تــنـــاقــلت اإلخـــبــار عن ا
تعـرض احلكم  لالعـتداء  في  وضع
غـيـر مــقـبـول ومــرفـوض في ان تـذهب
ــؤسف  مـا األمــور  لـهــذا  الـوضع ا
  في ــسـبــبـ يـتــوجب  تـشــخـيص ا
احلــــــــادث  واتــــــــخــــــــاذ اإلجـــــــراءات
االنـضـبـاطيـة بـحق من يـحـاول تعـكـير
ـبــاريـات  ولـلــحـد من احـدث أجـواء ا
الــــشــــغـب الــــتـي لألسف  كـــــانت قــــد
العب لـكن من شــهـدتـهـا الـعــديـد من ا
دون إجراءات  رادعـة تذكـر رغم منـها
العب  نـفسـهـا وكان  طـال  مـرافق ا
مــبـاراة اربــيل ومــيــسـان قــد انــتـهى 
بتـعادلهمـا  بهدف بـعدما كـان ميسان
مــتــقــدمــا بــهــدف قــبل ان يــحــتــسب 
احلكم ضربـة جزاء  انسحب بـسببها
ميسـان قبل ان يعود وتـتكرر األحداث
ـبـاراة الــتي اضـطـرت احلـكم  ألنـهـا ا

قرر ? قبل وقتها ا
ـوقع الـثالث ويـذكـر ان اربـيل يـحـتل ا
بأربـع نقاط ومـيسـان الرابع بـنقـطت

للصدارة للمدني
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ــدنـي صــدارة وعـــزز فـــريق الـــدفـــاع ا
اجملوعة الـثانية اثر فـوزه على صليخ
بهدف ليرفع رصيده الى  7نقاط  قبل

اجلاهـزية إمام مـباراة  مصـيرية  الن
أي نتيجة غير الفوز يعني إنهاء أماله
نافـسات  التي زادتها واخلروج من ا
ذكـورة  قوة توقع ان نتـائج اجلولـة ا
تـنـعـكـس عـلى مـبـاريــات الـغـد لـتي قـد
ـنـافـسـات اجملـمـوعـة اما تـضـع حـدا  
تطلـعات الصـناعة الـباحث عن العودة
من موسم ويأمل  ان تنهي االمور 
على حساب الكـرخ في مباراة  متوقع
  من ان تـكـون صـعـبـة  عـلى الـطـرفـ
خـالل أهـمــيــة الـنــتــيـجــة  وتــأثـيــرهـا
علـيـهـمـا سـويـة  مع ان الـكـرخ يـسـير
بـخـطى ثـابـتة ويـتـطـلع الى النـتـيـجة 
الـرابـعـة الـتي يـكـون كـرس لـهـا جـهود
العــبــيه  من اجل الــدخــول  بــالـشــكل
طلـوب واستغالل االمـور كما يجب  ا
إمـام خــطـوة كــبــيـرة في الــوقت الـذي
عـاد لـصـنـاعـة الـى الـطـريق الـصـحـيح
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وعاد برايتي لـعزف نغمة الـفوز بعدما
تـــغــلب عــلى الـــرمــادي بــهــدف لــيــرفع
ـوقع الثالث رصيده الى  6 نقاط في ا
ــنــافــســة الــتي وأبــقى مـن أمــاله في ا
ـباريات تـتوقف عـلى نتـيجـته وبقـية ا
عنـدما سيـكون امام مـهمة صـعبة امام
عـفك ويــظـهــر في وضع مــنـاسب بــعـد
الــفـــوز الـــتـــوقع الـــذي خـــرج به عـــلى
حــــســـــاب الــــرمــــادي ودفـــــعه خلــــارج
نافسات بعد تلقي اخلسارة الثالثة. ا
قبل ان ينجح بـرايتي  فيتـام البقاء
ــنــافـســة الــتي يــراهـا وامــام فــرصـة ا
تتوقف بشكل اكبر على نتيجة عفك  
واألمل في ان يــتــعـثــر الــكــرخ عـلى ان
هـمة  الـتي ال تظـهر يـتكـفل  بحـسم ا
ســهــله  رغم مــا يــتــمـلــكه الــفــريق من
عـنـاصـر قـادرة عـلى حـسم األمـور على
حــســاب عــفك  4 نــقــاط بــعــدمــا تــأثـر
بــخـــســارة الــكــرخ الــتـي اضــعــفت من
حــظـوظه قـبل ان يـتــخـلى عن بـدايـته 
لكـنه بالت يـواجه خطر اخلـروج  بعد
خسـارة الكـرخ التي عرقـلت الكـثير من
ـشاركة االولى  التي توقف تفاصيل ا
ــضـــيف  ويــنـــتــظــر ان في مــحـــطــة ا
يـــتــــجــــاوز  بـــرايــــتي عــــبـــر جــــهـــود
عـناصـره   التي تـرى بالـفوز غـد اياء
ـنافسـة التي بـاتت صعبـة لكنه رمال ا
يـعــول عــلى عــنــاصــره في الــنــتــيــجـة
وعـلى   نتـيجـة الكـرخ والصنـاعة في
ان تـنــتـهي بـالـتــعـادل لـتــقـلـيص فـارق
النقـاط لكن االول على الالعبـ التقدم
هـمة الصـعبة جدا  الن على بـرايتي ا
ثل مـعـطـيـات الـنـتـائج لالن تـظـهـر  
اإلقــــلـــــيم فـي وضع فـــــني مـــــنــــاسب 
واســتــعــد كــثــيــرا  لــلـمــشــاركــة الــتي
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نـفـسه  عـلـى مـجريـات األمـور الـفـريق
القادر والطرف الصعب والذي استعد
بـشـكل مـبـكـر وجـيـد ويـضم مـجـمـوعة
العـبــ انـتـدبت ضـمن مـواصـفـات في
ظل جـــهـــود االدارة الـــتـي   اتـــخــذت
القـرار الصـائب في تضـيف اجملـموعة
والـلــعب  بـأجــواء مـنــاسـبـة  بــعـدمـا
مــكن  بــالـفــوز ثالث مــرات مــتـتــالــيـة
حيث التغـلب على الناصـرية  بهدف
لـواحـد وعلـى برايـتي بـهـدف دون رد
قــبل ان يــعــبــر عــفك  ويــســتـمــر  في
اإلمـســاك بـالــصـدارة  حــيث  قـبل ان
تــرتـفع حــظـوظـه   وحـالــة عـنــاصـره
عـنوية  عـندما سـيواجه  الصـناعة ا
في أهم مبـارياته  بـسبب قـوة الطرف
االخــر   االخــر الــذي   بــقي  قــويــا
ـــنــافـــســة  اثــر فـــوزه عــلى بــدائــرة ا
الـنـاصـريـة بـأربـعـة أهـداف لـواحـد مـا
مـنـحه فـارق اهـداف جــيـد بـعـدمـا رفع
صــيــده الى  10وعــلــيه  4اهــداف مــا
يــدفـعه  لــتـقــد مـا بــوسـعه لــلـفـوز 
وسـحب الــصـدارة   والـتـخـلص من 
  ورفع أمـــاله في ـــنـــافــــســـ اقـــوي ا
الـصـراع عـلى   تـذكرة الـعـبـور  بـعد
تـعـثـر عـفـك والتـراجـع رابـعـا  ويـعول
الـصـنـاعـة عـلـى قـوة هـجـومه األفـضل
ب فرق اجملـموعة االولى  خـصوصا
في لـقـاء الغـد الـذي  يـنعـكس بـشكل 
واضح عــلى  أي مــنــهـمــا خــصــوصـا
الـكـرخ األفـضل في ظل واقع نـتـائجه 
يــريـد الـتـوقف   وكـادره الـفـني يـدرك
همة  وانعكاساتها الكبيرة  طبيعة ا
عـلى  مجـمل األمـور  والتـقدم خـطوة
قد تكون حاسـمة اذا ما فرض أسلوبه
ـباريات بـثقة عـلية من والتـعامل مع ا
خالل خـــلق الـــفـــرص الـــتي مـــنـــحـــته
ـشــاركـة حتــقـيق ثالثــة انــتـصــارات 
العـــبي الـــفــريـق الــذين يـــســـعــون الى
مــواصـلــة الـتــمـسك بــتـقــد الـنــتـائج
االيــجـــابـــيــة امـــام  مـــبــاراة ال تـــبــدو
سهلـة  امام طمـوحات الصـناعة التي
ارتــفـــعت بــعــد الـــفــوز الــكــبـــيــر عــلى
الـــنـــاصـــريــــة وفـــارق االهـــداف الـــذي
ـنـحه األريـحـيـة في حـال الـفـوز على
الكرخ وبرايتي  وبعد تعثر عفك والن
ـتـلك قــوة هـجـومــيـة يـبـدو الـفــريق 
انـــــهــــا قــــادرة عــــلـى خــــلق الــــفــــرص
والـتــعـامل مــعه بـعــد تـسـجــيل عـشـرة
أهـــداف مـن ثالث مـــبــــاريـــات قـــبل ان
يـــتــحـــسن وضع الـــدفــاع عـــلى عــكس
الظهور  السلبي امام الرمادي ويبدو
ان كـادره لــفــني قــد تـدارك األخــطـاء 
قـــبل ان  يـــجـــهـــز عـــلى الـــنـــاصـــريــة
الـــنـــتـــيــجـــة الـــتي شـــجــعـت الــفـــريق
وعـناصـره للمـباراة الـقادمـة وبات في
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جتري يـوم غد اجلـمعـة  السـابع عشر
من اب اجلـاري مبـاريـات الـدور الرابع
ومـــا قـــبل األخـــيـــر من الـــتـــصـــفـــيــات
متازة بكرة ؤهلة  اللعب بـالدرجة ا ا
الـقـدم لـلمـوسم اجلـديـد  حيـث ينـتـظر
ـعــدل واحـد من كل صـعــود فـريـقــ 
ـقرر ان يـنـطلق مـنـتصف مـجـموعـة  ا
ـقبـل قبل ان تـسبقـه  اجلولة الـشهر ا
االولى مـن مــبــاريــات بــطــولــة الــكـاس
لــفـــرق الــدرجــتــ االولى والــثــانــيــة 
ويـأمل ان يـسهـم التـوقـيت اجلـديد في
ـــســـابــــقـــة  بـــوقت االنــــتـــهـــاء مـن  ا
مـناسب  يـخـدم الدوري والـفـرق جراء
عـدم استـقراره وطـول فتـرته  وأهمـية
طـلوب الذي إعادة الـدوري  للـوضع ا
يـــــخــــدم جـــــمــــيـع اإلطـــــراف من خالل
إخضاعه  لتوقيتات  واضحة لتدارك
مشاكل اللعب الـتي الزالت تشكو منها
ؤكد تواصل  استعداداتها   الفرق ا
حــيث فــتــرة انـتــقــال  الالعــبــ الـتي
تـقدمت بـها الـفـرق اجلمـاهيـرية  ومن
تـــمــتـــلك األمـــوال  عــلى امـل ان تــأتي
مـــشـــاركــاتـــهـــا  بـــأفـــضل حـــال وسط
لصراع عـلى لقب الـدوري الهدف الذي
يراود  بـعض الفـرق  في الوقت الذي
تــسـعى  الــبـقـيــة لـلــبـقــاء امـام األزمـة
ــالـيــة الـتي  تــعــاني مـنــهـا  جــمـيع ا
ـشـاركة الـفـرق الـتي تـسـعى لـلـدخـول 

أفضل
ويــنــتــظــر ان يــعــلن خالل مــنــافــسـات
ــــذكـــور يـــوم غـــد مـــبــــاريـــات الـــدور ا
اجلــمـعـة اإلعالن عن الـفـريـقـ الـلـذين
  بـقـطـار الدوري سـيـسـتـقالن عـربتـ
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اهم مــــبــــاريــــات اجملــــمــــوعــــة ألولى 
سـتـجـري  بـ الــوصـيف الـصـنـاعـة 
الـذي هـزم الـنـاصــريـة بـأربـعـة اهـداف
6 لـــــــــواحــــــــد ورفـع رصـــــــــيـــــــــده الى 
نـــقــاط ومــتـــصــدر اجملـــمــوعــة األولى
الــكـرخ  9 نــقــاط بـعــدمــا أضـاف ثالث
نقـاط  من انـتصـاره على  فـرق عفك 
بــهـــدف كــان كـــافــيـــا  لــلــخـــروج بــكل
الـفـوائـد  حـيث االســتـمـرار بـالـصـداة
واالبتعاد عن اقرب منـافسيه الصناعة
وبــرايــتي بــفــارق ثالث نــقــاط قــبل ان
ــشـاركـة  يـقــتـرب من حتــقـيـق هـدف ا
ـقــعــده الــذي كــان قـد وذلك بــالــعــودة 
ـــاضي  وفي وضع ــوسم ا خــســـره ا
  فـرق اجملـمـوعـة االولى  أفـضل  بـ
ويـخـطط كـادره الـفـني  لـعـبـور بـوابـة
الـــصــــنـــاعـــة فـي اصـــعب مــــهـــمـــة في
اجملــمــوعــة  الــتي قــد تــمــنــحه حــسم
األمور  بـعدما فـرض سيـطرته وعكس

ـــتــــوقع ان تــــزداد ســـخــــونـــة  بـــ ا
ــــدني والــــقــــاسم الــــثالثـي الـــدفــــاع ا
واربيل   وتـتضح الـصورة اكثـر عند

نتائج مباريات الدور الرابع غد.
ــــغــــادرين من  وكــــان صـــلــــيـخ اول ا
مـجـمـوعـته بـعد اخلـسـارة الـثـالـثة في
وصل الوقت تراجعت كـثيرا حظوظ ا
بـعـد خـسـارة الـقـاسم  وسـيـلـعـب يوم
غـد مع صلـيخ في نـتيـجـة تعـتمـد على
بــقـيــة نـتــائج مـبــاريـات الــدور الـرابع

وبعد انتهاء مباريات.
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 الــدور الـثــالث يــتــصـدر الــكــرخ فـرق
اجملــمـــوعـــة جــامـــعــا تـــسع نـــقــاط ثم
الصناعة بست نقاط مع أفضلية فارق
األهــداف بـعـدمـا سـجل عـشـرة أهـداف
مـنـحـته الـتـفــوق عـلى بـرايـتي الـثـالث
بـــنــفس الــرصـــيــد قــبل ان يـــقف عــقك
رابعا بأربع نقاط ثم الـناصرية ينقطة

خامسا والرمادي من دون نقاط.
دني مـوقفه في صدارة وعزز الـدفاع ا
اجملــمـــوعـــة االولى بـــســـبع نـــقـــاط ثم
الـقـاسـم وصـيـفــا بـست نــقـاط واربـيل
ــوصل ــيــســان وا بــأربع ونــقــطــتــ 

وصليخ.
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وصـلت بـعـثـة الـعـراق الـى مـطار
الـدوحة ظـهـر اليـوم االربـعاء في
طــــريـــــقــــهـــــا الى الــــعـــــاصــــمــــة
االنـدونـيـسـيـة جـاكـارتا الـتي من
قـرر ان تصـلهـا صبـاح يوم غد ا
اخلــمــيس لــلــمــشـاركــة في دورة
االلــعــاب االســيــويــة الـ 18الـتي
سـتــفــتـتح رســمــيـاً في الـ 18من
شـهر اب اجلـاري وتسـتمـر حتى
ــقـــبل في الـــثـــاني من ايـــلـــول  ا
الــعـــاصــمـــة جــاكـــرتــا ومـــديــنــة
ـشـاركة  45 دولة بـالـيـمـبـاجن 
في  40 لــعــبــة و 462 فـــعــالــيــة
وسيـتجاوز حـضور البـطولة 11
ألف ريــاضي وريـاضـيـة إضـافـة

إلى  5 اآلف مسؤول.
ــــغــــادر من ويــــتــــالـف الــــوفــــد ا
العـاصمـة بغداد  24شخـصا من
اداريـــــ وريـــــاضـــــيـــــ ووفـــــد
إعالمي اذ يضم ام عام اجلنة
بية الوطنية العراقية حيدر االو
اجلـمـيـلي ونـائـب رئيـس الـبـعـثة
ـــشـــهــدانـي ومــحـــاسب ســـعـــد ا
الــبــعـثــة احــمــد صـبــري ومــوفـد
االحتـــاد الــعـــراقي لـــلــصـــحــافــة
الـــــريـــــاضــــــيـــــة قـــــصـي حـــــسن
والــــصـــحــــفـي رحــــيم الــــدراجي
ــــصــــور قـــــحــــطــــان ســـــلــــيم وا
صور واالعالمي محمد حسن وا
يـاسـر جمـال فـضال عن مـنـتخب
كرة الـسـلة (x 3 3) الذي يـقوده
ــدرب نــضــال غــا الى جــانب ا
اربـعـة العبـ هم : ايـهـاب حسن
وجــاسم مـحـمـد وعـبـاس حـكـمت
وعـبـد الـله مـاجـد ومـنتـخب رفع
درب محمد كون من ا االثقال ا
جـواد مـحمـد كـاظم وعبـد الـكر
كـــاظم وعــبـــاس احــمـــد واربــعــة
ربــــاعــــ وربــــاعــــة واحــــدة هم:
صـــفــاء راشـــد وســلـــوان جــاسم
واحـــمــد فـــاروق ومــحـــمــد رضــا
عــــلي والـــربـــاعــــة هـــدى ســـالم
كون ومنتخب القـوس والسهم ا
من حـنان جـاسم مـدربة والالعب

أربعة أشـهر فقط من اسـتقاللها
عن إندونيسيا.

w «dF « rKF « l — rOÝ«d

وســـيــــتم يــــوم غــــد اخلـــمــــيس
مـراسيم رفع الـعـلم الـعراقي في
القريـة الرياضيـة لدورة األلعاب
اآلســيـويــة الـثــامــنـة عــشـرة في
جــاكــرتــا وذلك قــبل يــومــ من
االفـتـتاح الـرسـمي لـلـدورة التي

دة  15يوما. تستمر 
ــــؤتــــمــــر الـــفــــني اخلــــمــــيس ا

للتجذيف
ؤتمر ويعقد يوم غد اخلميس ا
الـفــني لــريـاضــة الـتــجـذيف في
الـقـريـة الـريـاضــيـة الـثـانـيـة في
ـبــيـنغ وسـيت خالله مــديـنـة بـا

اسحاق ابراهيم والالعبة فاطمة
سعد.

ـبيـة الـوطـنـية ومن الـلـجـان األو
ـشـاركـة في الـنـسـخـة احلـالـيـة ا
الـثامـنة عـشرة من دورة األلـعاب
اآلسيوية بإندونيسيا فإن ثالث
مــنــهــا لم تــنــجح فـي حــصـد أي
مــيـــدالـــيــة خالل مـــشـــاركــاتـــهــا
الـــســــابـــقـــة في األســـيـــاد وهي
ـالـديف الـتي شـاركت في تـسع ا
نــسخ سـابــقـة وبــوتـان (شـاركت
في 8 نـسخ) وتـيــمـور الـشــرقـيـة
الـــتـي ظـــهـــرت في األســـيـــاد في
أربـع مــنــاســبــات مـــنــذ نــســخــة
بوسـان عام 2002 والتي سـجلت
حضـورها في هذه الـنسخـة بعد

تـــثــبــيت الـــســبــاقــات واالوقــات
ـسابـقات ـسافـات وسـتقـام ا وا
ـدة من  19 ولــغــايـة 24 خالل ا
ـــثل من شـــهــــر آب اجلـــاري و
الــعـــراق في لــعـــبـــة الــتـــجــذيف
الالعب مـــحــمــد ريـــاض جــاسم
ويـــدربه الـــفــرنــسـي فــنــســـيــنت

برنارد ارميل.
ـنــتـخب الــوطـني واحــرز العب ا
مـحـمــد ريـاض الـوســام الـفـضي
في مـنـافــسـات بـطـولــة ايـطـالـيـا
الـــدولـــيـــة في ســـبـــاق الـــفـــردي
سافة  1000 متر بعد اخلفيف 
ان انهى السبـاق بزمن بلغ سبع
دقــائق وثالثــ ثـانـيــة واربـعـ
جـزءا من الــثــانـيــة في الـســبـاق

الالعب اسـحـاق ابـراهـيم مـحـمد
والـالعـبـة فـاطـمـة سـعـد مـحـمود
ـدربــة حـنــان جــاسم مـحــمـد وا
عــادوا امس الــثالثــاء مـن ايـران
ـعـسكـر الـتـدريبي بـعـد انـتهـاء ا
اســــتـــــعــــدادا لــــدورة االلــــعــــاب
ؤتمر االسيوية مشيرا الى ان ا
الـفـني لــلـعـبــة سـيـقـام في الـ20
مـن الـشــهــر اجلـاري فـي اجملـمع
الــــــريـــــــاضي وســـــــنــــــخــــــوض
ـنـافـسـات في فـعـالـيـة الـزوجي ا
ـركب بـعد اخملـتـلط في القـوس ا
الــغـاء فــعـالــيــتي فـردي الــرجـال
وفـــــردي الــــنـــــســــاء وســـــاقــــدم
ـنـظـمـة اعـتـراضـا الى الـلـجـنـة ا
ـبـرر بـشــان هـذا االجــراء غـيــر ا
والســـيـــمـــا انـه كـــان مـــثـــبت في
االجتمـاعات السابقـة وسينضم
الــيـــنـــا عــدد من الـــدول من اجل
اعادة الفعاليات التي  الغائها
ــــــكـن مـن خاللـــــــهــــــا والـــــــتـي 
لونة. احلصول على االوسمة ا
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اول اجنـاز عراقي تـصـدر مشـهد
ــــــــشـــــــاركـــــــات فـي الـــــــدورات ا
الــريــاضــيــة االســيـويــة كــان في
طهران في العام  1974 بذهبية
رائـعــة لـلـعـداء طـالب فـيـصل في
فعـالـية  400 متـر مـوانع وسار
عــلـى دربه ريــاضــيـون مـن طـراز
خــاص امـثـال عـــــــبـاس لـعـيـبي
في  400 مــتــر وحـــــــسن كــاظم
في  400 مـتـر حـواجـز وفــــــالح
نـــاجي في  800 و 1500 مـــتـــر
وفــــريق الــــتــــتــــابـع فــــضال عن
اجنـازات اهـل االثـقــال وفــضــيـة
الكـــمــة الـــدراجـــات وصـــوالت ا

صارعة وغيرها. وا
وكــــانت حــــصــــة الــــعــــراق ست
ذهبيات جمـعها خالل مشاركاته
في اســـــــيــــــاد ) 1974واحــــــدة)
و1978(ثــــــــــــــــنــــــــــــــــــــتــــــــــــــــان)
و1982(اثـــــــنـــــــتـــــــان) و2014 
(واحــدة) فــضال عن  15فــضــيــة
ــجـمـوع 42   و 21بــرونـزيـة و

ميدالية ملونة.

الذي شارك فيه  14متسابقا من
مختلف دول العالم.
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قال مدرب منتخب كرة السلة (3
x 3) نضال غا ان قرعة دورة
االلـــعــــاب االســــيــــويـــة اوقــــعت
الـعـراق في اجملــمـوعـة الــرابـعـة
الـى جــــــانب مــــــنــــــتــــــخــــــبــــــات
تــــــركـــــمــــــانـــــســــــتـــــان وايـــــران
وكـازخـســتـان ومـالــيـزيـا ولـدي
ـــنـــتـــخـــبــات تـــصــورات عـــلى ا
ـنـافـسة اذ تـعـد تـركمـانـسـتان ا
وايــــــران وكـــــازخـــــســــــتـــــان من
ـنــتـخــبـات الــقـويـة وســنـضع ا
ـناسبـة للحـصول على اخلطط ا
النـتائج االيـجابـية والـتاهل الى
ـرحلـة الـثانـيـة اذ ينص نـظام ا
الـبـطـولـة عـلى تـاهل فـريـق من
كل مـــجــــمـــوعــــة من اجملــــامـــيع
االربـــــــعـــــــة الــــــــتي  تــــــــوزيع
نـتخـبات الـ 20علـيهـا وبواقع ا
خـــــمس مــــنـــــتــــخــــبـــــات في كل

مجموعة.
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ــنـــتــخب الــعــراقي اكــد مــدرب ا
لرفع االثقـال محمد جـواد محمد
ـؤتـمـر الــفـني لـلـعـبـة كـاظم ان ا
رفع االثــقـــال في دورة االلـــعــاب
االسيـوية سيـقام يوم الـ 18 من
الـشــهـر اجلــاري في الــعـاصــمـة
جاكـرتا مبـينـا ان الرباع مـحمد
رضـــــا عـــــلي في وزن  69 كــــغم
ـنـافـسـات يوم سـيـبـدأ مـشـوار ا
 22آب اجلاري وفي اليوم الذي
يـلــيه يـلــعب احـمــد فـاروق غالم
في وزن  77 كـغم ويـوم  24 من
الـشـهـر اجلـاري يـخـوض صـفـاء
راشد محمود منافسات وزن 85
كــــغم وفـي يـــوم  26آب يــــلــــعب
ســلـــوان جــاسم عـــبــود في وزن
 105كغم والرباعة هدى سالم

نعمة في وزن  75كغم.
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اوضح رئـيـس االحتـاد الـعـراقي
شهداني للقوس والسهم سعد ا
ـكون من ـنتـخب الـعراقي ا ان ا
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شاركة في دورة االلعاب االسيوية في اندنوسيا بية ا نتخبات االو Ëœ—…: جانب من بعثة ا


