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الت�شجيع املزّيف

ب�ضمة احلقيقة

طه كمر 
بحبه  يتغنى  وهو  العزيز  جمهورنا  نرى  عندما  ج��دًا  جميل 
اأو  ال��دوري  ب��درع  للظفر  بينها  فيما  تتناف�س  عندما  لأنديته 
وجمهوره  ال��ن��ادي  ل��ه  يطمح  م��ا  يالئم  متقدم  مركز  حتقيق 
من  تتعاىل  الأهازيج  ن�سمع  ونحن  طويل  زمن  .فمنذ  الكرمي 
ال�سعب  ملعب  يف  ال���زوراء  فريق  م�سجعي  مق�سورة  مكان 
يطلقها  ال��ت��ي  الأغ����اين  تلك  ت��ك��ون  حيث  ل�سماعها  ون��ط��رب 
اجلمهور الزورائي جميلة جدًا لإحتوائها على عبارات اإطراء 
  : الأخ���رى  ال��ف��رق  جمهور  وك��ذل��ك  ومدربهم  الفريق  لالعبي 
العزيزة  حمافظاتنا  فرق  وحتى  وال�سرطة  والطلبة  اجلوية 
جمهورهما  يتمتع  اللذين  وكربالء  النجف  فريقي  خ�سو�سًا 
بالعبارات  والتمعن  لال�ستماع  تدعونا  جميلة  فنية  مبوهبة 
تقابل  الفرق ل�سيما عندما  التي يطلقها بحق لعبي  اجلميلة 
اجلماهريية منها ، وقد اعتاد كل من يرتاد املالعب على �سماع 
ه��ذه اله��ازي��ج ، وم��ن خ��الل ت��واج��دي يف امل��الع��ب حكى يل 
اأحدهم ان ما يدعوه اىل ح�سور املالعب هو طريقة الت�سجيع 
خ�سو�سًا  املحلية  فرقنا  م�سجعو  بها  يتحلى  التي  اجلميلة 
الأغاين التي تطرب حتى الفريق اخل�سم بحيث يف كل مباراة 
العطاء  على  الفريق  اأغاين جديدة حتفز لعب  هناك  ان  جند 

اأكرث وتقدمي الأف�سل لتحقيق الفوز .
لكن ما �سمعته باأذين وما راأيته باأم عيني خالل املباراة التي 
الكرخ  ملعب  على  اأقيمت  التي  وده��وك  بغداد  فريقي  جمعت 
ومن  جعلتني  هدفني  مقابل  اأه��داف  باأربعة  بغدادية  وانتهت 
جل�س معي يف تلك املباراة اأن اأ�ستاء من الطريقة البدائية التي 
ابتكرها اأحد م�سجعي فريق بغداد الذين كانوا يعّدون باأ�سابع 
اليد الواحدة عندما حمل بيده مكرب ال�سوت وانهال باإطالق 
املباراة  دقائق  ط��وال  امل��ربر  غري  وال�سراخ  الفجة  العبارات 
الله  عبد  عالء  الزميل  ي�ساطر  باأن  لنف�سه  احلق  واأعطى  بل   ،
مبا�سرة  نقلت  التي  املباراة  تلك  تعليق  مهمة  به  اأنيطت  الذي 
قريب  لأن��ه  عليه  ي�سّو�س  وب��داأ  الريا�سية  العراقية  قناة  عرب 
�سو�ساء  يتخلله  الذي  العايل  ب�سوته  يعّلق  و�سار  منه  جدًا 
اأن ن�سمعنا بحكم  اأ�سبحنا جمربين على  ما  وعبارات �سمجة 
تواجدنا يف تلك املباراة .يقينًا ان هذا امل�سجع مل ياأت لي�سجع 
فريقه احلقيقي كما هو احلال يف م�سجعي الفرق اجلماهريية 
يح�سب  ل  انه  قلت  اذا  مبالغًا  اأك��ون  وقد  عنهم  حتدثنا  الذين 
على جمهور كرة القدم الذين يتحّلون بالثقافة الريا�سية التي 
القراءة  الريا�سية ومتابعتها عرب  املوا�سيع  فهم  حتتم عليهم 
يرتادون  الذين  العامل  مب�سجعي  التاأثر  وحتى  وامل�ساهدة 
املالعب العاملية خ�سو�سًا يف الدوريات الإ�سبانية واليطالية 
.فهذه  فرقهم  م��وؤازرة  يف  املتوازنة  وا�ساليبهم  والنكليزية 
انهم  وبالتاأكيد  مثله  ومن  العزيز  زميلنا  اىل  نقدمها  ن�سيحة 
مل  لالأ�سف  لكن  اجلميع  �سمل  ال��ذي  التطور  ع�سر  يف  قالئل 
ي�سمله اأن ينزع جلباب الرثثرة واملبالغة يف الت�سجيع املزّيف 
Taha_gumer@yahoo.com

 

 بغداد/ خليل جليل 
القدم  لكرة  الطلبة  نادي  فريق  يرفع 
الرابعة  اجل��ول��ة  يف  واح���دا  �سعارا 
القدم  لكرة  العراق  ع�سرة من بطولة 
�سواه  ولي�س  وح��ده  ال��ف��وز  ع��ن��وان 
النا�سرية  ومناف�سه  م�سيفه  بوجه 
ملعب  ع��ل��ى  ال��ي��وم  يلتقيان  ع��ن��دم��ا 
النا�سرية يف مباراة يريد ال�سيوف 
العودة من هناك بفوز ثمني على اكرث 

من �سعيد فاأي انت�سار جديد �سيعيده 
اىل �سراع �سدارة املجموعة من جهة 
مبعنويات  املقبلة  اجلولت  ويدخله 
ذلك  يدفعه  ما  ثانية  جهة  من  كبرية 
اىل عدم التفريط باية فر�سة �سانحة 
للفوز اليوم.ويف الجتاه ذاته يرغب 
امل�سابقة  اىل  لف��ت��ة  ب��ع��ودة  النجف 
اليوم  ال��ربي��د  م�سيفه  يقابل  عندما 
املباريات  اه��م  من  واح��دة  يف  اي�سا 

لل�سيوف املتطلعني اىل انت�سار ثمني 
قيا�سا  منه  قريبا  �سيكون  ان��ه  يبدو 
ل��ف��ارق امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي وامل��ه��اري 
حجم  جيدا  الربيد  وي��درك  للطرفني  
وياأمل  النجف  ام��ام  مهمته  �سعوبة 
وعدم  مناف�سه  بوجه  بندية  يقف  ان 
ال�سماح له بتحقيق اهدافه ب�سهولة.
املنتظر  من  اليوم  لقاءات  باقي  ويف 
�سعبا  اخ��ت��ب��ارًا  ال��ك��رخ  ي��واج��ه  ان 

املتحفز  ال�سناعة  على ملعب م�سيفه 
لت�سديد قب�سته على �سدارة الرتتيب 
وعدم التفريط بها ومن الوهلة الوىل 
و�سهلة  اأمامه  �سانحة  الفر�سة  تبدو 
بهزائم  خ��رج  خ�سما  �سيواجه  طاملا 
املقبلة واثبت  متالحقة يف اجلولت 
من دور لآخر عدم قدرته على دخول 
اجواء �سراع البطولة ومبا ين�سجم 
مع حجم املناف�سة فيها واكتفى بفوز 

ثماين  مقابل  ل��ه  متوقع  غ��ري  واح���د 
خ�����س��ارات وارب��ع��ة ت��ع��ادلت ووفق 
املوؤمل  م��ن  ن���رى  ه���ذه الح�����س��ائ��ي��ة 
بالغة  ���س��ع��وب��ة  ال��ك��رخ  ي��واج��ه  ان 
ال�سناعة واخلروج  بوجه  بال�سمود 
باأقل اخل�سائر بعد ما اخفق يف ر�سم 
مالمح م�ساركته املتعرثة وامل�سطربة 
اثبات  على  قدرته  وعدم  املو�سم  هذا 
لبع�س  احل��ال  هو  مثلما  ا�ستحقاقه 

التي  البطولة  يف  الندية،بالتواجد 
ان  دون  م��ن  بكثري  منه  اك��رب  ب��ات��ت 
وايجاد  ل��ذل��ك  ال��ن��ادي  ادارة  تلتفت 
الفريق  لنت�سال  املنا�سبة  احل��ل��ول 
الكوفة  احلايل.و�سيكون  واقعه  من 
مناف�سات  يف  ج���دي���د  م���وع���د  ع��ل��ى 
على  احل��دود  ي�ستقبل  وهو  البطولة 
متكافئة  غ���ري  م��واج��ه��ة  يف  م��ل��ع��ب��ه 
واجلمهور  الر���س  �ساحب  حل�ساب 
كثريا  ب��ه  يبتعد  مهم  ل��ف��وز  املتطلع 
املجموعة  لقائمة  الثاين  الن�سف  عن 
الكوفة  ي�ستثمر  ان  ويتوقع  الثانية 
خلطف  واجل��م��ه��ور  الر����س  عاملي 
اليوم.ويختتم  لقاء  يف  الفوز  نقاط 
مباريات  وال�����س��م��اوة  ال��دي��وان��ي��ة 
مناف�سات  �سمن  الثانية  املجموعة 
لبطولة  ع�����س��رة  ال���راب���ع���ة  امل��رح��ل��ة 
على  الربعاء  غدا  بلقائهما  ال��دوري 
متكافئة  م��واج��ه��ة  يف  الول  ملعب 
رغبتهما  رغ��م  الطرفني  ب��ني  مبدئيا 
مل�سلحتهما.ويلعب  ال��ل��ق��اء  بح�سم 
الثالثاء  اليوم  ملعبه  على  املو�سل 
الخري  فيها  وي�سعى  ك��رك��وك  ���س��د 
اخفاقاته  وتعوي�س  نتائجه  لتعديل 
ي��ري��د �ساحب  م��ا  امل��و���س��م يف  ه���ذا 
هذه  يف  ذات��ه  الهدف  بلوغ  ال�سيافة 
املواجهة التي تتميز بتكافوؤ املناف�سة 
الثالثاء  اليوم  بغداد  بينهما.ويحل 
�سيفا على �ساحب الر�س دياىل يف 
غام�سة  �ستكون  انها  يبدو  مواجهة 
تاأكيدات  رغ��م  لل�سيوف  وجمهولة 
يخرج  ال���ذي  ع��ل��وان  يحيى  امل���درب 
عن  ليعرب  مباراة  اي��ة  قبيل  كعادته 
ثقته بتخطي مناف�سيه والعودة بفوز 
احلال  ه��و  مثلما  مالعبهم  م��ن  ثمني 
ك��ل م���رة ي��راه��ن ف��ي��ه��ا ع��ل��ى لعبيه 
الفريق  ت�سكيلة  يف  املوؤثرة  واوراقه 
الذي عجز اىل الآن عن تقدمي �سورة 
من�سجمة  مب��الم��ح  يظهر  او  ج��ي��دة 
من  الفريق  على  انفق  ما  مع  ومتفقة 
مال خ�س�س للتعاقدات و�سعته اول 
لقب  على  املتناف�سني  ب��ني  م��ن  الم��ر 

املو�س��م احلايل. 

الطلبة يريد العودة من ملعب النا�شرية بفوز ثمني

بغداد / اكرام زين العابدين
ارزوقي  و�سليم  الله  عبد  علي  باملدرببني  ال�سلة  لكرة  العراقي  الحت��اد  ان��اط  
مهمة ال�سراف على تدريب منتخب ال�سباب بكرة ال�سلة الذي تنتظره م�ساركة 
اللبنانية بريوت  العا�سمة  التي حتت�سنها  لل�سباب  ا�سيا  مهمة يف بطولة غرب 
يف التا�سع ع�سر من ني�سان املقبل.ومتت ت�سمية املدربني خالل اجتماع الحتاد 
العراقي لكرة ال�سلة حيث  متت دعوة 24 لعبا لالنخراط يف تدريبات املنتخب 
وان   ، ال�سرطة  نادي  قاعة  يف  ام�س  ظهر  التدريبية  الوحدات  اوىل  بدات  التي 
ا�سيا كبرية خا�سة  نهائيات  بالتاهل اىل  الكبرية  لفر�ستنا  امل�ساركة جاء  قارار 
بعد ان تقرر ان تتاأهل خم�سة فرق لنهائيات ا�سيا ف�سال عن ان احتاد غرب ا�سيا 
ال�سباب  املن�سحبة من بطولتها .و�سيدخل منتخب  الفرق  يفر�س غرامات على 
اربيل و�سيتم خالله  البطولة يف مع�سكر تدريبي يف  ت�سبق  التي  الفرتة  خالل 
اختيار اربعة ع�سر لعبا و�سيخو�س خالل املع�سكر عددا من املباريات التجريبية 
هناك مع فريق دهوك بعدها من املوؤمل ان نقيم مع�سكرا يف �سوريا قبل ا�سبوع 

من انطالق البطولة .

�شلة ال�شباب يف بطولة 
غرب اآ�شيا

بغداد/يو�ضف فعل
الوطني  املنتخب  م���درب  لزم  ا�سعد  اأك���د 
لنطالق  املتبقية  الفرتة  ان  الكرة  خلما�سي 
من  املزيد  ب��ذل  تتطلب  للعبة  اآ�سيا  بطولة 
املعوقات  لتذليل  الكرة  من احتاد  اجلهود   
ا�ستعداداته  يف   امل��ن��ت��خ��ب  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
الدوار  اىل  ال��ت��اأه��ل  بطاقتي  اح���دى  لنيل 
خالل  من  وذل��ك   ، ا�سيا  لنهائيات  املتقدمة 
واملباريات  التدريبية  املع�سكرات  اق��ام��ة 
حديث  يف  لزم  ال��ق��وي��ة.وق��ال  التجريبية 
للمنتخب  ال��ت��دري��ب��ي  امل����الك  ان   : ل��ل��م��دى 
الفنية  اللجنة  اىل  التدريبي  منهاجه  ق��دم 
الدولية  اللقاءات  خو�س  املت�سمن  لالحتاد 
لعدة  تايلند  و  اي��ران  منتخبي  مع  ال��ودي��ة 
املنتخب  ان  منها  وتنظيمة،  فنية  اعتبارات 
املنتخبات  اأق��وى  الي��راين يعد واح��دا من 
لعبينا  يك�سب  ام��ام��ه  واللعب  ال�سيوية  
التايالندي  واملنتخب   ، م�ساعفة  خ��ربات 
يلعب بطريقة ت�سابه طرائق لعب املنتخبات 
اليابان  وه���ي  جم��م��وع��ت��ن��ا  ت�سمها  ال��ت��ي 
من  مهمتنا  ي�سهل   ، وتركمان�ستان  وال�سني 
تلك  مواجهة  عند  التكتكية   احللول  ايجاد 
ومكامن  القوة  نقاط  ولكت�ساف  املنتخبات 
على  يعتمد  اغلبها  ان  ل�سيما  فيها  ال�سعف 
نقل الكرة من اللم�سة الوىل والنتقال من 
حظوظ  ب�سرعة.وعن  الهجوم  اىل  الدفاع 
الدوار  اىل  التاأهل  يف  الوطني  منتخبنا 
ان  ق���ال:  ال��ق��اري��ة  النهائيات  م��ن  املتقدمة 

اأقوى  م��ن  واح���دة  تعد  منتخبنا  جمموعة 
لوجود  الآ�سيوية  النهائيات  يف  املجاميع 
على  لعبني  ميتلك  ال��ذي  الياباين  املنتخب 
ق���درع���ال م��ن امل���ه���ارات ال��ف��ردي��ة واخل���ربة 
ولديهم دوري قوي للمحرتفني ي�سم لعبني 
من خمتلف اجلن�سيات ،اما املنتخب ال�سيني 
فيعد م�ساركتة فر�سة منا�سبة للمناف�سة على 
احراز اللقب الآ�سيوي لول مرة يف تاريخه 
اىل  الرتكمان�ستاين  املنتخب  ي�سعى  ،بينما 
ت�سجيل ح�سور لفت يف البطولة لالنتقال 
اىل الدور الثاين ،وبرغم من �سعوبة املهمة 
�سيقول  منتخبنا  و  م�ستحيلة  لي�ست  لكنها 
كلمته يف املجموعة للمناف�سة وحجز اإحدى 
الثاين.وب�ساأن  ال��دور  اىل  التاأهل  بطاقات 
دعوة لعبني جدد اىل املنتخب الوطني قال 
لزم: ان اأبواب املنتخب مفتوحة لحت�سان 
ادامة  با�ستطاعتها   التي  الواعدة  الطاقات 
القاري  املحفل  يف  كرتنا  انت�سارات  زخ��م 
املزيد  بذل  الالعبني  من  يتطلب  ذلك  ،ولكن 
من اجلهود لتاأكيد جدارتهم بارتداء الفانلية 
الدولية ، والوقت املتبقي  لنطالق البطولة 
الالعبني  الرتكيز على جمموعة من  يتطلب 
لجل  بينهم  والتفاهم  الن�سجام  ل��زي��ادة 
ا�ستيعاب اخلطط التكتيكية التي ن�سعى اىل 
ويبقى  الالآ�سيوية،  النهائيات  يف  تطبيقها 
املتقدمة  الدوار  اىل  ال��و���س��ول  طموحنا 
لعبة  ���س��اأن  واإع���الء  القارية  النهائيات  م��ن 

اخلما�سي بني كبار اآ�سيا.

ـــات اأوزبــــكــــ�ــــضــــتــــان لــلــ�ــضــاالت ـــي ـــائ ـــه ـــى طــــريــــق ن ـــل ع
م�شتحيل��ة لي�ش��ت  ولكنه��ا  �شعب��ة  اال�شيوي��ة  املهم��ة  الزم:  اأ�شع��د 

بغداد/ املدى 
اأمناء نادي ال�سفاء رابع ترتيب  قال رئي�س جمل�س 
اندية الدوري اللبناين لكرة القدم  بهيج اأبو حمزة  
اإن ق�سية ال�ستغناء عن �سانع األعاب الفريق  �سالح 
�سدير  اأ�سبحت يف نهايتها بعد اأن اتفقنا مع الالعب 
اأن نوؤذيه  على ف�سخ العقد بالرتا�سي، لأننا ل نريد 
يف حال قرر الحرتاف مع اأحد الفرق خارج لبنان.
على  ال��ن��ادي  ملوقع  �سحفي  ت�سريح  يف  واأ���س��اف 
�سدير غري  به  قام  الذي  الأم��ر  ان  النرتنيت:  �سبكة 

مع  تعاقد  اأن  ال�سفاء  ل��ن��ادي  ي�سبق  ومل  مقبول، 
لعب يقوم مبثل هذا الت�سرف البعيد كل البعد عن 
الريا�سة، بغ�س النظر عن حاجة الفريق لأمثاله من 
الناحية الفنية.من جهته  اأكد �سالح  �سدير   اأنه مل 
بانتظار  واأن��ه  ال��ن��ادي،  اإدارة  من  ات�سال  اأي  يتلق 
لإدارة  والح���رتام  املحبة  كل  اأك��ن  اأنني  مع  ال���رد،  
املباراة  خالل  ح�سل  الذي  لكن  وجلمهوره،  النادي 
اأي لعب  قد يح�سل مع  املا�سي،  الأحد  مع احلكمة 
اأخ��ط��اأت، وك��ان رد فعلي  باأنني  اأع���رتف  اأن��ا  اآخ���ر، 

كان  عليه  تهجمت  الذي  ال�سخ�س  لكن  مقبول،  غري 
الإدارة  اأم��ام اجلمهور وهو ل ميت اىل  قد �ستمني 
اإن�سان معر�س  اأو من بعيد، كل  ب�سيء ل من قريب 
اأن يخطئ، ومثال على ذلك جنم منتخب م�سر احمد 
ح�سام  الذي تهجم على مدربه ح�سن �سحاته بلحظة 
غ�سب، قبل اأن يعود ويعتذر ويقبل اعتذاره، واآمل 
اأن حتل هذه الق�سية باأ�سرع وقت ممكن، واأنا على 
الإدارة  ارت��اأت  الأم��ور يف حال  اأ�سلح  ا�ستعداد كي 
والع�سبية  الت�سنجات  ع��ن  البعيد  ال���ودي  احل��ل 

قبل  من  ا�ستبداله  على  اعرت�س  قد  �سدير  .وك��ان 
املدرب فخلع قمي�سه ومتتم ببع�س الكلمات غري 
ما  ال�سفاء  جمهور  اأف��راد  مع  وتال�سن  امل�سموعة 
الرئي�سية  املن�سة  على  ك��ان  من  كل  حفيظة  اأث��ار 
وخ�سو�سا رئي�س جمل�س الأمناء بهيج اأبو حمزة 

اللجنة  باأن  علما  ال�سايغ.  ع�سام  النادي  ورئي�س 
العليا لالحتاد اللبناين لكرة القدم، كانت قد اأوقفت 
�سدير مباراتني ل�ستمه املتفرجني، بح�سب ما جاء يف 

بيان الحتاد الأخري. 

ال�������ش���ف���اء ال���ل���ب���ن���اين  ي��ف�����ش��خ ع���ق���ده ودي��������ًا م�����ع  ���ش��دي��ر

بغداد/املدى
 ينظم الحتاد العراقي املركزي للكيكو �سنكاي 
غد  ي��وم  والن��دي��ة  للمنتخبات  الوىل  البطولة 
مب�ساركة  العظمية  ن��ادي  قاعة  على  اخلمي�س 
ع��دن��ان وه��ي��ب رئي�س  ع�سر حم��اف��ظ��ات. وق���ال 
يف  �ست�سارك  حم��اف��ظ��ات  ع�سر  ان  الحت�����اد:  
ال�سبت  ي���وم  ل��غ��اي��ة  ت�ستمر  ال��ت��ي  امل��ن��اف�����س��ات 
بابل،  بغداد،دياىل،الديوانية،النجف،   ( املقبل 
والنبار(  الدين  املثنى،مي�سان،الب�سرة،�سالح 
ا�سافة اىل اندية اخرى . وا�ساف :ان امل�ساركة 
الحتاد  و�سي�سكل  املختلفة  ب���الوزان  �ستكون 
جل��ن��ة خ��ا���س��ة مل��ت��اب��ع��ة ال���ط���اق���ات وامل���واه���ب 
زجها  وامكانية  احت�سانها  �سبيل  يف  الواعدة 
مبع�سكرات تدريبية داخلية وخارجية ا�ستعدادا 
الكيكو�سنكاي  ان  يذكر  املقبلة".  للم�ستحقات 
العراقي �سي�سارك بدورة اللعاب العربية التي 
الردنية  العا�سمة  يف  املقبل  مت��وز  يف  �ستقام 
اخرى  قتالية  العاب  �سبع  مع  م��رة  لول  عمان 
هي: اجلوجت�سو، وم�سارعة الكورا�س،الو�سو 
الكاراتيه  بوك�سنغ،  الكيك  تاي،  املواي  كونفو، 

والتايكواندو.

بغداد\املدى
الحتاد  يف  العام  ال�سر  ام��ني   احمد  ط��ارق  ق��ال 
ال��ع��راق��ي امل��رك��زي ل��ك��رة ال��ق��دم ان���ه مت توجيه 
الدعوة اىل ممثلي 23  ناديا من اأندية  الدرجة 
الثانية يف بغداد فقط للم�ساركة يف النتخابات 
ظهرا  ع�سرة  الثانية  ال�ساعه  يف  �ستجري  التي 
لختيار  ال��ه��دف(  )م�����س��روع  الحت���اد  مقر  يف 
الحت��اد  يف  ال��ع��ام��ة   الهيئة  يف  عنهم  ممثل 
.واأ�ساف  اأحمد: ان الحتاد طلب من ممثلي 
ح�سور  تخولهم  ر�سمية  كتب  جلب  الن��دي��ة 
ت��ل��ك  الن��ت��خ��اب��ات  حيث ان  الن��دي��ة ال��ت��ي حتق 
والولء  العمل  و�سباب  والإخ���اء  التجارة  هي  امل�ساركة   لها 
الحرار  وال��ك��رد  والئ��ت��الف  وامليثاق  والطارمية  والآث���وري 
امل�ساهدة  و���س��ب��اب  والع��ظ��م��ي��ة  ال��و���س��ط  وك��ه��رب��اء  والفيلية 
والتحدي  والرتبية  وامل�سلحة  والعمال  والبياع  واخلطوط 

والهالل وطريان اجلي�س والن�سر وال�سالم  .

الب�شرة حترز بطولة كرة 
الهدف للمكفوفني

بغداد/ املدى
اأحرز فريق اللجنة الفرعية ملحافظة الب�سرة 
والفرات  اجل��ن��وب��ي��ة  املنطقة  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب 
الأو�سط  لكرة الهدف للمكفوفني مب�ساركة 
الفرعية  اللجان  ف��رق  مثلت  ف��رق  خم�سة 
الأو�سط  والفرات  اجلنوبية  للمحافظات 
وذي  البطولة  م�سيفة  الب�سرة  وه��ي 

.وحل  وبابل  والديوانية  والنجف  ق��ار 
الفرعية  اللجنة  ف��ري��ق  الثانية  باملرتبة 

ملحافظة الديوانية واملرتبة الثالثة كانت من 
ن�سيب فريق اللجنة الفرعية ملحافظة بابل وقد 

متيزت البطولة بت�ساعد م�ستويات الالعبني الفنية وبروز خامات 
�سابة جديدة لدى الفرق امل�ساركة خ�سو�سا يف فريق الب�سرة امثال 
اخل�سر. عبد  جنم  ق��ار  ذي  فريق  ويف  ع��ودة  ون�سيم  مفنت  �سياء 
احتاد  ب���اإدارة  ممثاًل  الباراملبية  اللجنة  من  وف��د  البطولة  وح�سر 
املجيد رئي�س الحتاد ونعيم  �سعد عبد  للمكفوفني وهم  الهدف  كرة 
معوا�س الأمني املايل و�سعد علي احمد و�سباح عبد احل�سني واياد 

فاروق. 

ممثلي  انتخابات  اليوم 
الثانية  الدرجة  اأندية 

يف بغداد

احتاد الكيكو �شنكاي ينظم بطولة العراق االوىل

الــــيــــوم ديــــــــــاىل  اإىل  ـــــداد  ـــــغ ـــــب ل ــــة  غــــامــــ�ــــض ورحــــــلــــــة 

الطلبة ي�صعى للعودة اىل ال�صدارة يف لقاء اليوم

جانب من احدى مباريات غرب ا�صيا كرة ال�صاالت تواجه مناف�صات �صر�صة

االعظمية ت�صييف بطولة الكيكو �صنكاي

�صالح �صدير 
خارج ا�صوار 
ال�صفاء


