
بغداد  / خليل جليل 

بطولة  م��ن  العا�شرة  اجل��ول��ة  تفتتح 
ل��ك��رة ال��ق��دم اليوم  ال����دوري امل��م��ت��از 
مر�شحة  مثرية  ن��اري��ة  بقمة  الثالثاء 
اربيل  املت�شدر  بني  ال�شاخن  لل�شراع 
دهوك  التقليدي  ومناف�شه  وج����اره 
م��ل��ع��ب مدينة  ي��ل��ت��ق��ي��ان ع��ل��ى  ع��ن��دم��ا 
املباراة  نقل  تقرر  بعدما  ال�شليمانية 
له لعدم �شعة ملعب ارارات يف اربيل 
ال�شتيعاب احلجم اجلماهريي املنتظر 
ان�شار  ق��ب��ل  م��ن  ال��ل��ق��اء  يح�شر  ان 
كانت  مثلما  وم�شجعيهم  ال��ف��ري��ق��ني 

ح�شورا  ت�شهد  ان  ال�شابقة  اللقاءات 
املت�شدر  اربيل  ي�شعى  وكبريا.  الفتا 
على  متقدما  نقطة  وع�شرين  بخم�س 
ب��ف��ارق نقطة واح����دة  اىل  ال�����ش��ق��ور 
وتو�شيع  بال�شدارة  جم��ددا  االبتعاد 
الفارق مع مطارده اجلوية عرب مباراة 
املهمة  ل�شعوبة  ادراك����ه  رغ��م  ال��ي��وم 
ك��ث��ريا ع��ل��ى ان�شاره  ي��ع��ول  ان���ه  ب��ي��د 
ياأمل  اي�شا وكذلك  الدولية  وعنا�شره 
يف  امل�شايف  ام��ام  اخفاقته  تعوي�س 
�شلبا.   بتعادلهما  امل��ا���ش��ي��ة  اجل��ول��ة 
القائمة  رابع  دهوك  يتطلع  وباملقابل 
ع��ل��ى ح�شاب  ث��م��ني  ف���وز  ب�����)16( اىل 

ويلتقي  م��رك��زه.   وحت�شني  م�شيفه 
اليوم اي�شا الزوراء الذي ان الفر�شة 
مواتية امامه لتح�شني مركزه اخلام�س 
املو�شل  مع  اجلولة  ه��ذه  يف  ب����)14( 
هذه  وت�شهد  االخ��ري.  املركز  �شاحب 
العا�شرة  امل��رح��ل��ة  و���ش��م��ن  امل��رح��ل��ة 
�شمن املجموعة االوىل اربع مباريات 
االط���راف  ك��ل  فيها  حت���اول  متكافئة 
املرحلة  ه���ذه  ث��م��ني يف  ف���وز  ان��ت��زاع 
امل�شابقة  م�شوار  يف  م�شارها  لتعديل 
ار�شه  فيها بري�س على  يتواجه  حيث 
���ش��د ���ش��الح ال���دي���ن وي��ق��اب��ل دي���اىل 
كركوك.   �شامراء  وي�شت�شيف  الهندية 

ل��ق��اءات  ت�شتكمل  ان  امل���وؤم���ل  وم���ن 
باإقامة  املجموعة االوىل غدا االربعاء 
واجهتها  يف  ت���ربز  م��ب��اري��ات  ث���الث 
مواجهة اجلوية والكهرباء على ملعب 
االول.  ويتطلع اجلوية ثاين الرتتيب 
كل  ان  يعتقد  طاملا  ال�شدارة  الرت��ق��اء 
هذه  يف  مفتوحة  �شتبقى  االحتماالت 
اي  من  ي�شتفيد  ان  ام��ل  على  املرحلة 
امام  اربيل  املت�شدر  يواجهه  قد  تعرث 
دهوك مقابل فوزه املنتظر على ح�شاب 
الكهرباء  ينتظر  املقابل  يف  الكهرباء. 
على  ال�شعبة  مهمته  رغم  نقطة   )18(
يبقيه يف  ثمينا  فوزا   ، مناف�شه  ملعب 

اقل تقدير يف هذه  الثالث على  املركز 
اجلولة ويعزز م�شواره يف اجلوالت 
املقبلة. وتقرر تاأجيل مباراة الرمادي 
اىل  اجل��ول��ة  ه��ذه  ب��غ��داد يف  و�شيفه 
ا�شعار اآخر ب�شبب وفاة مهاجم االخري 
اودى  �شري  ح��ادث  نتيجة  جابر  علي 
العا�شمة  اىل  توجهه  اث��ن��اء  بحياته 
قبل يومني الجراء التدريب مع فريقه 
التي  املباراة  لهذه  والتح�شري  بغداد 
بغداد  ن��ادي  لرغبة  ا�شتجابة  اأج��ل��ت 
يواجهها  التي  املعنوية  ب�شبب احلالة 
العبوه. وعلى ملعب امل�شايف يتقابل 
لقاء  يف  زاخو  امام  اجلنوب  م�شايف 

فاالول  للطرفني  والتعوي�س  التعديل 
يف  االخ��ري  املركز  مغادرة  اىل  يتطلع 
بنتائجه  للم�شي  مناف�شه  ي�شعى  حني 
املنطقية وهو ي�شتقر يف املركز الثامن 
الثالثاء  وت��ق��ام  ن��ق��ط��ة.   14 بر�شيد 
الثانية  امل��ج��م��وع��ة  �شمن  م��ب��ارات��ان 
والنا�شرية  ال��ن��ف��ط  ف��ي��ه��م��ا  ي��ت��ق��اب��ل 
�شراع  وي�شتعل  وامل��ي��ن��اء.  ومي�شان 
ال�������ش���دارة يف ه���ذه امل��ج��م��وع��ة بني 
يتقابالن  عندما  وال�شناعة  الطلبة 
على ملعب االول غدا االربعاء. وياأمل 
قب�شته  ت�شديد  نقطة  ال��ط��ل��ب��ة)21( 
التفريط  وعدم  الرتتيب  �شدارة  على 
مناف�شه  ام��ام  املهمة  �شعوبة  رغم  بها 
ال�شتعادتها  ي�شعى  ال���ذي  ال�شناعة 
بعدما تخلى عنها يف اجلولة املا�شية 
 ، امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  مناف�شه  حل�شاب 
ال�شرطة )0-2(. ويرى  بخ�شارته من 
مدرب الطلبة را�شي �شني�شل  مباراته 
عمال  يتطلب  ا�شتثنائي  ب��اط��ار  ه��ذه 
يدفعنا  ب��ال�����ش��دارة  "التم�شك  ك��ب��ريا 
لعدم  ون�شعى  اجلهد  من  املزيد  لبذل 
التفريط بها ولنا ثقة بذلك". اما مدرب 
ال�شناعة الدويل ال�شابق قحطان جثري 
فقد اعرب عن امله بتعوي�س اخفاقته 
الفريق  اخ��ط��اء  وم��ع��اجل��ة  امل��ا���ش��ي��ة 
االخطاء  معاجلة  على  �شنعمل  قائال 
ثمنا  ب�شببها  دف��ع��ن��ا  ال��ت��ي  ال��دف��اع��ي��ة 
باهظًا و�شنقدم مباراة نطمح فيها اىل 
الفوز وحده.  ويخو�س ال�شرطة رابع 
لدخول  ي�شعى  وال��ذي   )18( القائمة 
اختبارا   ، املراكز  يف  املناف�شة  �شلب 
�شهال على ار�شه وبني م�شجعيه امام 
الكوفة ياأمل فيه بتجديد فوزه وتعزيز 
مركزه. ويف بقية مباريات املجموعة 
يلتقي نفط مي�شان مع الديوانية على 
احلدود  الربيد  وي�شيف  االول  ملعب 
يف لقاء متكافئ وتنتظر النجف مهمة 
ويلعب  الكرخ  ام��ام  ملعبه  على  �شهلة 
ك���رب���الء ���ش��د احل�����ش��ن��ني ع��ل��ى ملعب 
كربالء ويرغب كربالء �شاحب املركز 
ار�شه  ا�شتثمار  نقطة  ب�15  ال�شاد�س  
يبقيه  ثمني  ف��وز  خلطف  وج��م��ه��وره 
قائمة  يف  املتقدمة  امل��راك��ز  من  قريبا 

املجموعة الثانية. 

بغداد / حيدر مدلول
اجمد  اجلوية  القوة  مهاجم  حافظ  
الدوري  را�شي على �شدارة هدايف 
اختتام  يف  ال���ق���دم   ب��ك��رة  امل��م��ت��از 
م��ن��اف�����ش��ات اجل���ول���ة ال��ت��ا���ش��ع��ه من 
دوري الكره املمتاز للمو�شم احلايل 
بر�شيد ثمانية  اهداف بعد ت�شجيله 
نادي  مرمى  يف  لفريقه  الفوز  هدف 
كركوك  متفوقا على و�شيفيه مهاجم 
احل�شني  عبد  عمار  امل�شايف  فريق 
ال�����ش��رط��ة ح�شني  ن�����ادي  وم��ه��اج��م 

يليهما  اه���داف  �شتة  بر�شيد  ك��رمي 
�شامراء  مهاجما  الثالث  امل��رك��ز  يف 
حممد  الدين  و�شالح  احمد  حمادي 
 . اه���داف     حممود بر�شيد خم�شه 
وارتفعت ح�شيلة االهداف امل�شجلة 
ادواره  خ����الل  ال���ك���رة  دوري  يف 
 162 منها  هدفا   302 لتبلغ  الت�شعة 
ال�شمالية و140 هدفا  املجموعة  يف 
ا�شفرت  اجلنوبية.  املجموعة  يف 
اجلولة التا�شعة من الدوري املمتاز 
بكرة القدم ت�شجيل31 هدفا يف 18 

ح�شيله   اعلى  خام�س  وهي  مباراة، 
يف  االن  حتى  �شجلت  االه���داف  من 
�شهدت  ان  بعد  ال���دوري  مناف�شات 
هدفا   23 ت�شجيل  االوىل  اجل��ول��ة 
 33 الثانية  اجلولة  يف  �شجل  بينما 
والرابعة  ه��داف��ًا   39 والثالثه  هدفا 
 30 وال�شاد�شة    33 واخلام�شة   40
 29 والثامنة  ه��دف��ا   42 وال�شابعة 
املجموعة  ح�����ش��ة  وك��ان��ت   . ه��دف��ًا 
اجل���ن���وب���ي���ة م����ن اه�������داف اجل���ول���ة 
ال��ت��ا���ش��ع��ة   16ه���دف���ا ب��ي��ن��م��ا كانت 

يف   ، 15ه��دف��ا  ال�شمالية  املجموعة 
اهداف  ت�شجيل  على  ت��ن��اوب  وق��ت 
حمادي  الالعبون  التا�شعة  اجلولة 
احمد )ثالثة اهداف( وحممد حممود 
و�شامر عبد العال )هدفني ( وحممد 
كاظم  واي��ه��اب  حممد  وعقيل  جديع 
وكرار طارق وح�شني كرمي ويون�س 
�شكور ونواف �شالل واحمد ح�شني 
واجمد را�شي و�شالح جابر وحممد 
في�شل  وح�شني فرهود وحممد �شعد 
وعبا�س ح�شن وحممد جمال ورائد 
ك��اظ��م وع��م��ار ك��اظ��م وب��اق��ر ح�شني 
جا�شم  وح�����ش��ني  حم��م��د  وج���ا����ش���م 
وغالء  جبار  وحممد  حميد  وم��ازن 
�شمال وموؤيد طه )خطاأ يف مرماه(. 
ح�شيلة  اعلى  اجلولة  هذه  و�شهدت 
تهديفية يف مباراه �شامراء و�شالح 
بثالثة  بالتعادل  انتهت  التي  الدين 
�شهدت  حني  يف  منهما  لكل  اه��داف 
ت��ع��ادالت وهي  �شبعة  ه��ذه اجل��ول��ة 
بني  ال��ت��ع��ادالت  م��ن  ح�شيلة  اع��ل��ى 
والهندية   )2-2( ودي��اىل  الكهرباء 
واربيل  وامل�شايف   )1-1( وده��وك 
)0-0( وال�شرقاط واملو�شل )0-0( 
والنجف واحلدود )0-0( والرمادي 
وكربالء  والكرخ   )0-0( وال��زوراء 
)0-0( و�شامراء و�شالح الدين )3- 
اول  ال�شناعة  فريق  وتلقى   .   )  3
 )2-0( ال�شرطة  فريق  ام��ام  هزمية 
ليفقد ال�شداره ل�شالح فريق الطلبة 
على  حمافظا  اربيل  فريق  وا�شتمر 
على  التا�شعة  للمرة  �شباكة  نظافه 

التوايل . 
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ال كبري يف الدوري املمتاز

ب�ضمة احلقيقة

طه كمر 
اأجرب  الذي  القدم  بكرة  املمتاز  ال��دوري  مناف�شات  انطالقة  مع 
الوحيد  االأني�س  العتباره  عليه  يعّول  ان  الريا�شي  اجلمهور 
العراقية  ال��ك��رة  ا�شبحت  ان  بعد  عزلته  م��ن  �شيخرجه  ال��ذي 
تاأهلت  التي  االن��دي��ة  اق�شيت  وق��د  خارجيا  باالإيقاف  مهددة 
اإق�شاءات تطول  لبطولة االندية اال�شيوية و�شتعقبها بالتاأكيد 
على  الكرام  متابعينا  اهتمام  ان�شب  لذلك  الوطنية  منتخباتنا 
�شارة  رّب   ( مبداأ  من  خ��ريًا  .وتو�شمنا  املحلي  ال��دوري  ف��رق 
نافعة ( على اأمل ان جتتهد هذه االندية وتقدم ع�شارة جهدها 
الإمتاع جمهورنا الكروي الذي ح�شر اىل مالعبنا بلهفة و�شوق 
الذين  جنومنا  م��ن  ق�شمًا  ت�شم  ال��ف��رق  بع�س  ان  خ�شو�شا 
الفرق  مع  التزاماتهم  ب�شبب  زم��ن  منذ  االن��ظ��ار  عن  ابتعدوا 
اخلارجية التي احرتفوا فيها وتوقع اجلميع ان دوريا �شاخنا 
على  نحن  رائعا  فنيا  وم�شتوى  املو�شم  هذا  مالعبنا  �شت�شهده 
لها  كانت  التي  اجلماهريية  الفرق  قبل  من  ال�شيما  معه  موعد 
ح�شة اال�شد من الالعبني الدوليني . فقد تعرثت فرق الزوراء 
وال�شرطة والطلبة خالل االدوار االوىل من عمر الدوري فيما 
تاألق ال�شقور خالل تلك االدوار وكرث الكالم حول هذه الفرق 
لكن  حمبيها  طموح  يلبي  ال  جدا  بائ�س  مب�شتوى  ظهرت  التي 
الياأ�س وعادت اىل  �شباتها ونف�شت غبار  فاقت من  ما  �شرعان 
النقاط  وحت�شد  الالحقة  املباريات  يف  الفوز  لتحقق  تاألقها 
التي و�شعتها يف مكانها الطبيعي اال اننا عدنا لنفاجاأ جمددا 
وا�شبحت  التاأ�شي�س  حديثة  ف��رق  مع  الفرق  ه��ذه  بانتكا�شة 
وجزر  م��د  ب��ني  فما  حمبيها  ي�شاور  القلق  جتعل  م�شتوياتها 
التي  االخرى  الفرق  وقبل  تتاأرجح خلف  الفرق  هذه  ا�شبحت 
كانت باالم�س �شيدا �شهال لها فا�شبح اجلميع ينظر اىل جميع 
و�شع  دون  النظرة  بنف�س  املمتاز  الدوري  يف  امل�شاركة  الفرق 
اية ح�شابات للكبري او ال�شغري واال مباذا نف�شر فوز اجلوية 
على الزوراء وبغداد املتخم بالنجوم ليعود ويخ�شر امام فريق 
زاخو الذي يقوده ابن اجلوية وليد �شهد اأو مثال فوز ال�شرطة 
على النجف و�شيف بطل الدوري للمو�شم املا�شي وان قوة هذا 
الفريق معروفة على مر املوا�شم ومن خالل هذا الفوز ا�شتب�شر 
حمبو االخ�شر خريا على ان هذا الفوز هو فاحتة خري بعد ثالثة 
تعادالت مع احلدود والكرخ واحل�شنني وخ�شارة امام كربالء 
اال ان عازيف القيثارة هذا املو�شم م�شّرون على ايهام حمبيهم 
مي�شان  نفط  مع  ليتعادلوا  ع��ادوا  النهم  م�شتواهم  خ��الل  من 
وعلى ملعبهم وبني جمهورهم ومل يكن و�شع الزوراء باف�شل 
اجلوية  ام��ام  قويتني  كبوتني  اىل  تعر�س  حيث  �شابقيه  من 
بادارته  وتطيح  اجلميل  النوار�س  ع�س  تبعرث  ك��ادت  وبغداد 
مثلها  وخ�شروا  االخرى  املباراة  يف  ليفوزوا  عادوا  انهم  لوال 
م�شتوى  يف  وجر  مد  بني  اي�شا  يتاأرجحون  ا�شبحوا  وهكذا 
فيما  العراق،  الذين ميتدون اىل خارج  يلبي طموح ع�شاقه  ال 
�شار الطالب بخطى ثابتة وواثقة جدا بعد ان تعرثوا يف بداية 
امل�شوار اال انهم اليوم يعتلون قمة املجموعة اجلنوبية . افرزت 
االدوار الت�شعة التي انق�شت من عمر الدوري عن �شمود فرق 
ال�شناعة ونفط اجلنوب وكربالء وبقائها �شمن دائرة ال�شوء 
لكن احلقيقة انهما لي�شت باف�شل من الفرق التي ذكرناها بل ال 
يختلف عنها يف االداء حيث تعرث ال�شناعة امام ال�شرطة وكلفته 
تلك الكبوة فقدان ال�شدارة والهبوط اىل املركز الثالث ومثله 
كربالء الذي بداأ بقوة مناف�شا للنجف وال�شناعة لكنه عجز عن 
. ومل يكن حال بطل  النجف  بالقمة ومثله  البقاء  ال�شمود يف 
الدوري لثالثة موا�شم متتالية باأف�شل حااًل من �شابقيه بل انه 
يلعب  الذي  م�شيفه  �شباك  هز  عن  لعبها  مباراة  اآخر  يف  عجز 
قدم  ال��ذي  امل�شايف  فريق  وهو  املمتاز  ال��دوري  يف  مرة  الول 
م�شتوى رائعا خ�شو�شا امام الفرق الكبرية ال�شيما انه حقق 
من  لذلك  موا�شمه،  با�شواأ  ظهر  ال��ذي  ده��وك  فريق  على  الفوز 
خالل هذه املعطيات ن�شتطيع القول ان ال كبري يف دورينا ومن 
لي�س هناك  او و�شيفه النه  ال��دوري  ببطل  التكهن  املمكن  غري 
الكرة  تعانيها  كبرية  م�شكلة  ذاتها  بحد  وه��ذه  ثابت  م�شتوى 
الوطنية  منتخباتنا  م�شتوى  على  �شلبا  �شتوؤثر  النها  العراقية 
فعلى مايبدو ان هاج�س االق�شاء بداأ يلقي بظالله على العبينا 

وانديتنا ويقودنا اىل حافة الهاوية .
Taha_gumer@yahoo.com

�شراع �شاحق يف مناف�شات دوري الكرة للجولة العا�شرة

اقامة بطولةالتن�س على ملعب جممع ال�شعب

اجمد را�شي يحافظ على �شدارته يف الئحة الهدافني

ــة ــي ــان ــث ال املـــجـــمـــوعـــة  ــد يف  ــت ــض ــ� الــــ�ــــضــــدارة ي �ــــضــــراع 

افتتــــاحية نارية للجولة العا�صرة بني املت�صدر اأربيل 
وجاره دهـوك يف ال�صـــليمانية

بغداد/ املدى 
التدريبية  ال����دورة  ام�����س  �شباح  افتتحت 
الهيئة  تقيمها  التي  القدم  بكرة  املتخ�ش�شة 
العراقي  االحت����اد  ���ش��وؤون  الإدارة  امل��وؤق��ت��ة 
مدربا   36 مب�شاركة  مقرها  يف  القدم  لكرة 
ميثلون عددا من اندية الدوري املمتاز ف�شال 

الوطنية.  املنتخبات  م��ن  ع��دد  م��درب��ي  ع��ن 
جمال  با�شم  املوؤقتة  الهيئة  �شر  ام��ني  وق��ال 
من  االول  لغاية  ت�شتمر  التي  ال���دورة  ان   :
فوملان  بيرت  فيها  و�شيحا�شر  املقبل  ال�شهر 
االحتاد  ل��دى  واملعتمد   ) اجلن�شية  )امل���اين 
حما�شراته  يف  و�شيتطرق   ، للعبة  ال��دويل 

على  ال��ت��دري��ب��ي��ة  العملية  م�����ش��ت��ج��دات  اىل 
ان  اىل  م�����ش��ريا   ، ال�����دورة  يف  امل�����ش��رتك��ني 
غالب  ال��دك��ت��ور  مب�شاعدة  �شيعمل  ف��ومل��ان 
 36 ان   : وا�شاف  ال�شاعدي.  وا�شعد  ال�شعد 
مدربا �شي�شرتكون يف الدورة التدريبية هم 
جلوب  وطالب  خليل  ورائد  �شني�شل  را�شي 

وعبا�س ح�شن وعبا�س عبيد و�شباح جعري 
واحمد  ح�شن  حممد  وج��ب��ار  ع���ودة  وع��ل��ي 
�شربي وحبيب جعفر وجليل �شالح وموفق 
ومظهر  جنم  وماجد  يو�شف  وكاظم  ح�شني 
احل�شن  عبد  وج���الل  ع��م��ران  وجعفر  خلف 
جمعة  واحمد  احمد  وح�شن  عبا�س  وماجد 

نعمة  وع���ادل  جثري  وقحطان  واثريع�شام 
وعبا�س عطية وحارث غفوري وبا�شم حممد 
ح�شن ومنريجابر و�شعد عبد احلميد وحامد 
وكرمي  وهيب  وعلي  �شربي  وهيثم  ح��امت 
وعبا�س  ر�شيد  وحميد  زغ��ري  وعلي  �شلمان 

رحيم وجليل زيدان. 

بـــغـــداد يف  تـــدريـــبـــيـــة  دورة  ــح  ــت ــت ــف ي فــــوملــــان 

بغداد / املدى 
ينظم نادي اجلي�س الريا�شي بالتعاون مع االحتاد العراقي املركزي للتن�س  �شباح 
اليوم بطولة كاأ�س وزير الدفاع بالتن�س وت�شتمر لغاية الثامن والع�شرين من ال�شهر 
مدير  احمد  ال�شالم  عبد  وق��ال   . ال�شعب  جممع  يف  االحت��اد  مالعب  على  اجل��اري 
البطولة : ان عددًا من اندية بغداد واملحافظات �شت�شارك يف البطولة التي تقام من 
اجل دعم لعبة التن�س بالعراق ا�شافة اىل اهتمام وزير الدفاع بكل االلعاب ومنها 
يليق  مبظهر  الظهارالبطولة  ت�شكيلها  مت  عدة  جلانًا  ان   : وا�شاف   . التن�س  لعبة 
ومكانتها يف العراق والعامل وان نادي اجلي�س الذي كان ومازال مت�شيدا للبطوالت 
الداخلية وجد اهتماما خا�شا من قبل رئي�س االحتاد العراقي املركزي للتن�س غازي 

�شايع يف متابعة امورها فنيا وتنظيميا وحتقيق النجاح املطلوب .

كاأ�س  بطولة  انطالق  اليوم 
وزير الدفاع بالتن�س مي�ضان /  خا�ص 

الريا�شي  دج��ل��ة  ن���ادي  ق��اع��ة  يف  اخ��ت��ت��م��ت 
بطولة اندية حمافظة مي�شان املفتوحة للقوة 
ال��ف��رع��ي يف  ال��ت��ي نظمها االحت����اد  ال��ب��دن��ي��ة 
)نفط  اندية  مب�شاركة  البدنية  للقوة  مي�شان 
،األعاب  الر�شالة   ، دجلة   ، العمارة   ، مي�شان 
ا�شماعيل  ال��دي��ن  و���ش��ام  وق���ال   .) ال�شرطة 
رئ��ي�����س االحت�����اد ال��ف��رع��ي اق����ام : االحت����اد 
مي�شان  حمافظة  يف  البدنية  للقوة  الفرعي 
اندية  بطولة  متتاليني  يومني  م��دى  وعلى 
مب�شاركة  البدنية  للقوة  املفتوحة  املحافظة 
اندية  مثلوا  العبا   )  25( بواقع  اندية  �شتة 
مي�شان وذلك على قاعة نادي دجلة الريا�شي 
 : ا�شماعيل  وا�شاف   . العمارة  مدينة  و�شط 
جيدة  م�شتويات  اظهرت  البطولة   ه��ذه  ان 

ان  خاللها  من  ن�شتطيع  املحافظة  اندية  يف 
نقول بان اللعبة يف تطور وانت�شار وقاعدتها 
جاهزون  واننا  ي��وم  بعد  يوما  تت�شع  ب��داأت 
خارجية  او  حملية  مناف�شة  الأي  كمحافظة 
املنتخب  م����درب  ق���ال ح��ي��در ���ش��دام  ف��ي��م��ا   .
الوطني للقوة البدنية : كانت امل�شاركة كبرية 
والنتائج جيدة وهي خطوة نحو بناء قاعدة 
الفردية  النتائج  ا�شفرت  حيث  اللعبة  لهذه 
كتيب  مهند  الوطني  املنتخب  العب  فوز  عن 
املركز  على  وح�شوله  )52كغم(  ب��وزن  الزم 
كغم   56 وزن  ويف  نقطة   420 جامعا  االول 
باملركز  يو�شف  علي  عبد  حممد  لالعب  جاءا 
مرت�شى  والالعب  نقطة   300 جامعا  االول 
كاظم ح�شن باملركز الثاين جامعا 290 نقطة 
ويف وزن 60كغم حقق الالعب �شباح ح�شن 

جامعا  االول  امل��رك��ز  مي�شان  نفط  ن��ادي  م��ن 
جا�شم  حممد  عبا�س  وال��الع��ب  نقطة   430
 360 جامعا  الثاين  املركز  العمارة  نادي  من 
نقطة والالعب يحيى جمعة من نادي العمارة 
اي�شا باملركز الثالث جامعا 310 كغم ، اما يف 
ن�شيب  من  االول  املركز  فكان  كغم   67 وزن 
مي�شان  نفط  ن��ادي  من  جعفر  عبا�س  الالعب 
فكان  الثاين  املركز  وام��ا  نقطة   520 جامعا 
من ن�شيب الالعب خالد ح�شني  جامعا 350 
الالعب  ن�شيب  م��ن  ال��ث��ال��ث  وامل��رك��ز  نقطة 
�شامر عدنان جامعا 320نقطة وهم من نادي 
جاء  75كغم  وزن  يف  اأما   : وتابع   . العمارة 
جامعا  االول  باملركز  �شالح  حيدر  ال��الع��ب 
باملركز  �شباح  حممد  وال��الع��ب  نقطة   490
الثالث  وامل��رك��ز  نقطة   400 جامعا  ال��ث��اين 

وهم  نقطة   295 جامعا  كاظم  يو�شف  لالعب 
من نادي دجلة الريا�شي  ويف وزن 82 كغم 
جاء بطل العراق كرار جمال من األعاب �شرطة 
االول جامعا 565نقطة ويف  باملركز  مي�شان 
املركز الثاين العب نادي العمارة احمد حميد 
الالعب  الثالث  املركز  جامعا 495نقطة ويف 
من  وه��و  نقطة   450 جامعا  ك��رمي  مرت�شى 
نادي العمارة اي�شا ، ويف وزن 90كغم جاء 
مي�شان  �شرطة  ال��ع��اب  الع��ب  االول  باملركز 
 440 جامعا  االول  باملركز  حميد  مرت�شى 
الكرمي  الثاين الالعب عبد  نقطة ويف املركز 
جمعة  جامعا 410 نقطة. ويف وزن 100كغم  
األعاب  الع��ب  ن�شيب  من  االول  املركز  فكان 
 520 جامعا  الله   عبد  ح�شني  مي�شان  �شرطة 
نقطة ويف وزن 110 كغم جاء باملركز االول 

نقطة    660 جامعا  نعمان  عمار  العرب  بطل 
ويف وزن 125كغم جاء باملركز االول العب 
نادي نفط مي�شان مهيمن عبد الكرمي  جامعًا 
( ح�شل على  كغم  نقطة ووزن )+125   395
جامعا  حممد  منتظر  ال��الع��ب  االول  امل��رك��ز 
الفرقية  النتائج  ام��ا  وا���ش��اف:  نقطة.   410
مي�شان  �شرطة  العاب  ف��وز  عن  ا�شفرت  فقد 
واملركز  نقطة   72 ج��ام��ع��ة  االول   ب��امل��رك��ز 
الثاين منا�شفة ما بني ناديي العمارة ونفط 
الثالث  املركز  اما  نقطة   51 ناد  لكل  مي�شان 
الريا�شي.  دجلة  ن��ادي  ن�شيب  من  ج��اء  فقد 
وختم : ان هذه البطولة ونتائجها مهدت لنا 
الطريق نحو اإجناز اكرب ينتظرنا يف بطولة 
املنتخبات العراقية التي �شتنطلق يف مدينة 

احللة خالل ال�شهر املقبل .

مي�صان  يف  الــبــدنــيــة  لــلــقــوة  املــفــتــوحــة  املــحــافــظــة  اأنــديــة  بــطــولــة  اخــتــتــام 

31 هدفًا .. احل�صيلة التهديفية للجولة التا�صعة من دوري الكرة دوري  انــطــالق  املقبل  اخلمي�س 
الدرجة االوىل ملجموعة بغداد

بغداد/ املدى        
املقبل  اخلمي�س  يوم  القدم  لكرة  العراقي  االحت��اد  �شوؤون  الإدارة  املوؤقتة  الهيئة  حددت 
  . فريقا  وع�شرين  اثنني  مب�شاركة  بغداد   الندية  االوىل  الدرجة  دوري  النطالق  موعدا 
وقال با�شم جمال امني �شر الهيئة املوؤقتة الإدارة �شوؤون االحتاد ان تلك الفرق مت توزيعها 
على ثالث جماميع حيث �شيلعب الكاظمية مع امليثاق ويواجه املحمودية فريق التجارة 
التاجي  �شيكون  فيما  ال�شليخ  مع  غريب  ابو  ويلعب  الر�شافة  فريق  امل�شلحة  ويالقي 
باالنتظار �شمن مناف�شات املجموعة االوىل. ويف املجموعة الثانية �شيلعب النجدة مع 
يواجه  العراق  وبدر  دياىل  ج�شر  يالعب  والرتبية  ال�شباب  يالقي  واالعظمية  احل�شني 
بالدي بينما يلعب يف املجموعة الثالثة �شيلتقي ال�شعلة مع العدالة والدفاع املدين يلعب 
الطارمية واحلرية يواجه اجلي�س والعربي يالقي الوطن فيما �شيبقى املجد يف حمطة 
االنتظار يف الدور املذكور . او�شح ان فرق املجاميع الثالث تلعب ب�شكل دوري عام ذهابا 
وايابا حيث يتاأهل فريقان من كل جمموعة ، مبينًا ان الفرق ال�شتة �شتلعب وفق نظام 
ليتاأهل فريقان من جمموعة بغداد بانتظار فريقني من كل من املنطقة  �شيعلن يف وقته 
ال�شمالية واجلنوبية والو�شطى والفرات االو�شط لي�شبح عدد الفرق ع�شرة تتناف�س فيما 

بينها ليتاأهل فريقان اىل م�شاف الدوري املمتاز بكرة القدم للمو�شم املقبل . 

بغداد / املدى
تتوا�شل على قاعة  فندق املن�شور – 
ميليا – مناف�شات بطولة اأندية العراق 
اخلمي�س  يوم  انطلقت  التي  للبولينغ 
اال�شتعداد  اط���ار  يف  وذل���ك  امل��ا���ش��ي 
 . ال��ع��ام  ل��ه��ذا  اخل��ارج��ي��ة  للمناف�شات 
: ان  وقال ليث تومي رئي�س االحت��اد 
اأندية العراق للبولينغ ت�شتمر  بطولة 
�شهر  م��ن  والع�شرين  ال�شابع  حتى 
�شباط احل��ايل  على قاعة االحت��اد يف 
ومب�شاركة  ميليا-   – املن�شور  فندق 
اأندية العراق . واأ�شاف : اإن الغاية من  

الالزمة  االختبارات  اإج��راء  البطولة 
وكافة  الوطنية  املنتخبات  وتهيئة 
الوطنية  املنتخبات  اأع�����ش��اء  حتديد 
الأي  اللعبة  ج��اه��زي��ة  م���دى  وم��ع��رف��ة 
العام. ه��ذا  خ��الل  خارجية  مناف�شات 
البطولة  ه��ذه  اإن  اىل  تومي  واأ���ش��ار 
املركزي  االحت����اد  يف  ل��ن��ا  ج���دا  مهمة 
العبينا  وق�����درات  ق��درات��ن��ا  لنخترب 
تنتظرنا  التي  اخلارجية  للم�شاركات 
خالل املرحلة املقبلة وما نحتاجه فقط 
هو بنى حتتية ودعم مادي كي تزدهر 

اللعبة اأكرث.

توا�صل مناف�صات بطولة العراق بالبولينغ


