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مشروع بنانة على طاولة السامرائي

افرح املوهوبني يف بالد اليمن السعيد ...فمتى ترى نوره عروس االلعاب احلزينة؟!
بغداد  -اياد الصاحلي
الميـكن ان منّـر علـى تــاريخ العـاب
القــوى العــراقيـة مــرور الكــرام من
دون ان ن ـت ـ ــوقـف مل ـيـ ـ ـاً ام ـ ــام اســم
الـ ــدكـتـ ــور صـبـ ــري بـنـ ــانـ ــة رئـي ــس
االحتاد العـراقي للعبة للفترة من
ع ـ ــام  1989ح ـت ـ ــى  1999وهــي مــن
اصعـب بـل اتع ــس م ـ ــرحلـ ــة مـ ــرت
عل ــى ال ــري ــاض ــة الع ــراقـي ــة ع ــام ــة
ب ـ ـس ـبــب ظ ـ ــروف احلـ ـص ـ ــار ال ـ ــذي
ض ــرب بق ـس ــاوة الق ــاع ــدة امل ــادي ــة
التي تـستنـد إليهـا جميـع االلعاب
وشـل ان ـ ـ ـش ـ ـطـ ـتـهـ ـ ـ ــا بـعـ ـ ـ ــد ان شـح
مـ ـ ــوردهـ ـ ــا مــن ال ـت ـمـ ـ ــويـل وجفــت
فعالياتهـا اخلارجية بأستثناء كرة
القـدم صــاحبــة القــدح املعلّــى من
الرعاية مقارنة ببقية االلعاب من
اخ ــوات الق ــوى وغـي ــره ــا الـتـي لـم
ت ـنـهل سـ ـ ــوى ال ـنـ ـ ــزر الـقل ــيل مــن
م ـي ـ ـ ــزان ـي ـ ـ ــة الـلـج ـن ـ ـ ــة االومل ـب ـي ـ ـ ــة
الـ ـ ـس ـ ـ ــابق ـ ـ ــة ,,ولهـ ـ ــذا كـ ـ ــان ع ــمل
الدكـتور صبـري بنانـة يعيـش على
املع ــون ــات الـتـي ت ــوزعه ــا االوملـبـي ــة
انـ ـ ــذاك ومع ذلـك لــم حت ـ ــد ه ـ ــذه
االحبــاطــات مـن طمــوح ــاته علــى
صعـي ـ ــد انع ـ ــاش آم ـ ــال الع ـ ــدائـني
وم ــدربـيهـم للـبق ــاء يف مـض ــامـي ــر
(الـصمـود) وممــارستهـم اللعبـة يف
ظـل تكيفهـم لتلك االجـواء ،وشاء
القـدر ان يـشـد الـرجل رحـاله الـى
الـيمن الـسعيـد بعـد ان تـرك وراءه
ت ــاريخـ ـاً مـض ــاء ب ــالعـمل اجل ــدي
والـنتـائـج املقبـولـة الـتي تـوازي مـا
تـوفر له يف تلك احلقبة وجنح مع
ابناء الـيمن يف اعداد مشروع كبير
سمـاه (رعـايـة الـواعــدين) بعـد ان
قـدم لهم خالصـة خبـرته يف عمله
االكادميـي والعاب القوى الـعراقية
ونــال استحـســان اللجنـة االوملـبيـة
الـيمـنيـة الـتي مـدته مبــستلـزمـات

املـشـروع بــانتقـاء املـوهــوبني ودعـاَ
اك ـث ـ ــر مــن اربع ـ ــة آالف م ـ ــوه ـ ــوب
لالنخراط يف املـشروع ووضع لهم
بـ ـ ــرنـ ـ ــامج ـ ـ ـاً م ـتـكـ ـ ــامالً مـ ـ ــرفق ـ ـ ـاً
بــتخ ـطـيــط مـنـهجـي حـتـ ــى عـ ــام
 2012الـ ـ ــذي س ـيـ ـ ــشهـ ـ ــد اقـ ـ ــامـ ـ ــة
اوملـبيــاد لنــدن ،ولـكم ان تـتخـيلــوا
مـ ــدى االهـتـمـ ــام الـ ــذي سـيـلقـ ــاه
ه ــؤالء واعـم ــارهـم ال تـتج ــاوز 14
سـنـ ــة وي ـ ــأمل صـبـ ــري بـنـ ــانـ ــة ان

االرهاب يطول حياة العب
كرة اليد حممد هادي

يختار احتاد العاب القوى اليمني
عـشـرة عــدائني لـيكـونـوا جـاهــزين
يف املـن ــاف ـس ــة بق ــوة النـت ــزاع اح ــد
اوسمة االوملبياد,

احتضان ذوي االختصاص

بنانـة ودع اليمن مـؤخرا وعـاد الى
وطنه وسـط حفـاوة زمالء االمـس
وهو يتوق لرفد الرياضة العراقية
بـعطـائه الـعلمـي والعمـلي بعـد ان
اضطـرته الظـروف املذكـورة لقطع

عالقـته بهــا مكــره ـاً ،وملح الــى انه
سـ ـبـق ان سـل ــم رئـ ـيـ ـ ــس الـلـجـ ـنـ ـ ـ ــة
االوملـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــوطـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة احـ ـمـ ـ ـ ــد
الـسـامــرائي نـسخــة من مـشــروعه
مع الواعـدين مطلع  2004لغرض
دراسـته ولم يـتلق (كمـا قـال) الـرد
عنهـا حتى اآلن ,,ونـأمل ان تكثف
اللجـنــة االوملـبـيــة دراســة م ـشــروع
بنـانة طاملـا اننا بـحاجة الـيوم الى
افكــار رصـينــة من انــاس عــاصــروا
همـوم الـريـاضـة وجسـوا معـانـاتهـا

حمافظة كركوك ستشهد انطالق دوري الدراجات
يف منتصف الشهر اجلاري

كرمية كامل
ط ــالت يــد االرهــاب الغ ــادر حي ــاة العب كــرة
الـيـ ــد الـ ـسـ ــابـق محـمـ ــد هـ ــادي وذلـك يـ ــوم
اخلمـيس الـفائـت والشهـيد سـبق له ان مثل
انـديـة الكـرخ واجليـش يف الثمـانـينيـات قبل
ان يـتحــول إل ــى احليــاة العــسكــري ــة عنــدمــا
تخ ـ ــرج مـ ـطـلع ال ـتـ ــسع ـي ـن ـي ـ ــات يف الــكل ـي ـ ــة
الع ــسك ــري ــة لـي ـصــبح ض ــاب ـطـ ـاً يف اجلـيــش
الـعـ ـ ـ ــراق ــي الـ ـ ــسـ ـ ـ ــابـق وتـ ـ ـ ــدرج يف الـ ـ ـ ــرت ــب
العــسكــري ــة حتــى وصل إل ــى رتبــة مقــدم
وبعـ ــد سق ــوط الـن ـظ ــام ال ـس ــابـق تف ــرغ
لـلع ــمل ال ــتجـ ـ ــاري يف محـله اخل ـ ــاص
حيث اطلق عليه مسلحون مجهولون
الـنــار امــس االول وه ــو واقف يف بــاب
ذلك احملل والـشـهيــد مـحمــد هــادي
شـقيق الــسيــد صالح هــادي االمني
الـعام املـساعـد يف اللجنـة االوملبـية
الــوطنيـة العـراقيـة والـسيـد كـرمي
هــادي جنـم كــرة الـي ــد العــراقـيــة
ومدرب املنتخب الوطني السابق
واس ــرة (ري ــاض ــة امل ــدى) تــتق ــدم
باحر التعـازي إلى عائلـة الشهيد
سـ ـ ــائلــني امل ـ ــول ـ ــى جـل يف عاله ان
يـ ـسـكــنه فـ ـســيح جـن ـ ــاته وان يـلهـم
اهـله وذويه الصبـر والسلـوان انا هلل
وانا اليه راجعون,

الديوانية /باسم الشرقي
ق ـ ـ ــرر االحت ـ ـ ــاد امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي
ل ــل ـ ـ ـ ــدراجـ ـ ـ ـ ــات حتـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــد
اخلامس عـشر من شهر
شـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط امل ـق ـ ـ ـبــل
مـوعــداً النطالق
املرحلـة االولى
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
الـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق
بالـدراجات
ـ
يف
ـافظـة
محـ ـ
كـركـوك و
سـتتــضم
ن
سـبــاقـ ــا
ت
ا ـل ـ ــدوري
ف ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
املــتقـ ــد ـم ــني
وال ـ ــنـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
والـنـ ــاشـئـني ,وقـ ــد
أفـ ــاد لـنـ ــا الـ ـسـيـ ــد
(ك ـ ـ ـ ـ ــاظ ـ ــم دلـ ـ ـيـح)
ـ
نـائب رئيـس احتاد
الـدراجـات املـركـزي

هوامش كروية من الدوري
بني استقرار التحكيم وامكانية
فتيان الزوراء الواعدين
وغموض جلنة املسابقات

اجلــوالت املــاضـيــة مـن مــسـ ــابقــة دوري
اك ـ ـ ــدت ـه ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ــوســم
ال ــك ـ ـ ــرة امل ـمـ ــت ـ ـ ــاز ـ
انعطـافـة واضحـة يف مـستـوى الصـافـرة
العــراقيــة التـي عكـسـت تطـوراً وان كـان
قي ــادة املبــاريــات والــسيـطــرة
ـبي ـاً يف ـ
نـس ـ
بف ــضل االم ــك ـ ــانــيـ ـ ــة
ـوائه ـ ـ ــا ـ
اج ـ ـ ـ ـ
عل ـ ــى ـ
ـ
الـتحكيمـية وهـم يقودون مـباريـات هذا
املوسم,
وبالتـأكيد ان هذه املؤشـرات تستند الى
الــدور املــؤثــر واحليــوي للـجنــة احلكــام
التـابعـة الـى احتـاد الكـرة وسـعيهـا الـى
ازالة كـلة العـوامل التي تعـترض مهـمة
الع ــراق ــي ــة محلـيـ ـاً وايج ــاد
ـاف ــرة ـ
ـص ـ ـ
ال ـ
احللــول املـســانــدة ملـهمــة احلكــام خالل
املوسم,
** املـستـويــات املتـواضعــة واالمكـانـات
الفـنيــة الفـقيــرة التـي اظهــرتهــا بعـض
ـارك ــة يف دوري ـه ــذا املـ ــوسـم
ـش ـ ـ
الف ــرق املـ ـ
ـ
ـاحت ــاد الكـ ــرة ال ــى
يف ــت ــرض ان ـت ــدفع ـب ـ ـ
التـفكيـر جيـداً ومـراجعـة رؤيـة تـسـميـة
الف ــرق الـتـي ـت ـسـتـحق ان تـتـ ــواجـ ــد يف
ـ
منــافـســات الــدوري املـمتــاز الــذي شهــد

تــرهالً واضحـاً لـكثـرة الفـرق املـشـاركـة,
مـؤكداً ان رغـبة احتـاد الكرة يف زج اكـبر
احمل ـ ــافـ ــظ ـ ــات يف دوري
ـع ـ ــدد مــن ـف ـ ــرق ـ
الكـرة قائـمة عـلى اسـاس اشاعـة اجواء
اللعبــة يف مالعب محــافظـاتنـا وايجـاد
احمل ــافــظـ ــات لكـن
ـظه ــور ـف ــرق ـ
ـف ــرص لـ ـ
احملــافظـة علـى مـستـوى الـدوري يف كل
مـ ــك ـ ـ ــان ـي ـ ــن ـ ـطـلـق ـم ــن ـق ـ ـ ــدرات الـفـ ـ ـ ــرق
املشاركة واملتنافسة فيه,
** يف اك ــث ــر مـن م ــن ــاس ــب ــة اتـيحـت لـي
ـم ــرافقــة مـنـتخـب ش ــب ــاب العـ ــراق لكــرة
ومع ـسـكـ ــرات
ـ
ـارك ـ ــات
ـش ـ ـ
الق ــدم ع ــب ــر ـم ـ ـ
ـ
ـخ ـ ــارجـ ــي ـ ــة ،ع ــك ـ ــس ـع ـ ــدد مــن العــب ــيه
استحقاقـا لتمثيل الفـرق اجلماهـيرية
عبر خطوطها االولى,
فقــائمـة الــزوراء اليـوم تـضم ابـرز هـذه
ـته ــا علـي يـ ــوسف
مق ــدمـ ـ
ـاص ــر يف ـ
الع ــن ـ ـ
وخلـدون ابـراهـيم اللـذان بــدأا يكـونـان
مفتـاحي الفـوز لفـريقهمـا يف اكثـر من
مبـاراة خالل الـدوري ,,هــذان الالعبـان
اشار الى قدراتهما وامكـاناتهما الفنية
املـستقـبليـة املـدرب القـديـر انـور جـسـام
املع ــروف ـب ــرؤيـتـه الفـن ــي ــة ال ــت ــدريـبـي ــة
ـ
وقراءته للمستويات الواعدة,
امل ــواعـيـ ــد
ـيغ ــة ـ
ـتق ــرار صـ ـ
** ـع ــدم اسـ ـ
اللق ــاءات بخـ ــاص ــة
ـ
ـيع ــة ـم ــواع ــي ــد
وطـب ـ

ـب ـ ـ ـ ـ ــأن ـي ـ ـ ـ ـ ــوم اخل ـ ـم ـ ـيـ ـ ـ ــس
املـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــادف 2006 /2/ 15
سيتـم فيه عقـد االجتمـاع
الفنـي للفـرق املـشـاركـة يف
مقـ ـ ــر مم ــثل ـيـ ـ ــة الـلج ـنـ ـ ــة
االوملـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة يف كـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــوك,
وستنـطلق يف يوم اجلـمعة
س ـبـ ـ ــاقـ ـ ــات  50كــم فـ ـ ــرقــي
الرجال ضد الساعة 20كم
فـردي عـام النـاشئـني20كم
فــردي عــام النــاشئـني كمــا
س ـيـ ـ ــشهـ ـ ــد يـ ـ ــوم الـ ـ ـس ـبــت
انـ ــطالق س ـب ـ ــاق ـ ــات 40كــم
فــرقي ضـد لـسـاعــة شبـاب
10كم فـردي ضـد الـسـاعـة
نـاشئني 15كـم فردي نـساء
ضـد الـسـاعــة شبـاب ويـوم
االح ـ ـ ــد س ـب ـ ـ ــاق ـ ـ ــات 20كــم
فـ ـ ـ ــردي ضـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة
املتقدمني15كم فردي ضد
الـ ـس ـ ــاع ـ ــة شـب ـ ــاب ,واش ـ ــار
الـ ـسـيـ ــد ( دلــيح ) الـ ــى ان
جلـنـ ــة احلك ــام سـتقـيـم يف
بـدايـة الـشهــر القـادم دورة
حتـك ـي ـم ـيـ ـ ــة درجـ ـ ــة اولـ ـ ــى
لعـدد من حكـام العـاصمـة
بغداد واحملافظات,

يف اشــد الظـروف قـســاوة وستكـون
ال ــدراس ــة مـن مــصلح ــة االوملـبـي ــة
الـبـ ــاحـثـ ــة دوم ـ ـاً عـن االكـ ــادميـني
واالخـتـصــاصـيـني الــذيـن هجــروا
البـالد السبــاب مخـتلفــة وآن أوان
احـتـض ــانهـم وتق ــدمي الع ــون لهـم
بـ ـ ـ ــدالً م ــن ان تـ ـبـ ـ ـ ــاع خـ ـبـ ـ ـ ــراتـه ــم
لآلخرين بعوائد مالية يائسة!!

مقترح تعاقد

ولكي يشعر الـدكتور صبـري بنانة
بـ ــأنه اخـتـ ــار القـ ــرار ال ـصـ ــائـب يف
العــودة الــى الــريــاضــة يف عهــدهــا
اجلـديد فـما املـانع من ابـرام عقد
مـ ـشـجع يـ ـسـمـح له بـ ــالعــمل ال ــى
جــوار لعبـته التـي احبهـا واخـلص
لهــا وتغــرب بــسبـبهــا لـيتــسنــى له
مـ ــداراته ــا مـن صـمـيـم الـتج ــرب ــة
القـ ــدميـ ــة م ـضــيف ـ ـاً الــيهـ ــا وعــيه
وحسـاباتـه ملتطلـبات مـستقبـلها,,
وأمل ـنـ ـ ــا ان ي ـ ـس ــتج ـيــب ال ـ ـس ـيـ ـ ــد
الـسامـرائي لهـذا املقـترح طـاملا ان
مـ ـشـ ــروع الـ ــدكـتـ ــور سـيـنـيـ ــر واقع
ع ـ ـ ــروس االلعـ ـ ــاب ال ـتــي مـ ـ ــازالــت
تعـي ــش ظلـمـ ــة انح ـس ــار امل ــواهـب
ال ــواع ــدة وانع ــدام املـن ــاف ـس ــة بـني
الـعـ ـ ـ ــدائ ــني احملـلـ ـي ــني انـف ـ ـ ـسـه ــم
وصنـاعـة جنم واحــد بـ (القطـارة)
كل خـمسة اعوام االمر الذي ينذر
بـتـ ــراجع خ ـطـ ــر السـيـمـ ــا ان اهل
الـ ـشـ ــأن يف احت ـ ــاد الع ـ ــاب القـ ــوى
بـالغوا يف تفـاؤلهم بتـحقيق بضع
نتـائج يف مـشاركـة طعيمـس ودانة
يف دورات اسيوية العام املنصرم يف
فع ــالـي ــات االرك ــاض ال ـسـ ــريع ــة,,
فـأيـن بقيـة املـسـابقــات التـي كلف
لهــا مالكــات تــدريـبـيــة معــروفــة,,
مـ ــاذا عــملـت وكـم ب ــطالً اعـ ــدت؟!
ه ـن ـ ــا مـك ـمــن خـ ـط ـ ــورة ال ـتـ ـ ــراجع
والعودة الى نقطة الصفر!!,

جهود مباركة
بعــد الـتـص ــريحــات الـنــاريــة الـتـي
أطلـقهـ ــا الــبعــض مـ ــؤخـ ــراً جتـ ــاه
اللجـن ــة األوملـبـي ــة مـتهـمـ ـاً إي ــاه ــا
بشـتى الـتهم غيـر املبنـية علـى أية
م ـسـتـنــدات أو وث ــائق ممــا اضـطــر
الـلج ـن ـ ــة األومل ـب ـي ـ ــة لـلج ـ ــوء إل ـ ــى
الق ـض ـ ــاء مــن أجـل إحقـ ـ ــاق احلق
بـدأ الـزميل هـادي عبـد اهلل رئـيس
احتاد الـصحافة الـرياضيـة حتركاً
عـاجالً الحتـواء األزمــة حيث بـادر
لالتـ ـصـ ـ ــال بـ ـ ــأطـ ـ ــراف املـ ـ ــوضـ ـ ــوع
ودعــاهـم لعقــد جلـســة مـصــارحــة
مـن احملـتــمل أن تـتـم هـ ــذا الـيـ ــوم
بعد أن حصل الزميل أبو عبد اهلل
علـى مــوافقــة مبــدئيــة من جـميع
األط ــراف عل ــى حـض ــوره ــا ,وهـن ــا
البـ ــد لـنـ ــا مـن الـتـ ــأكـيـ ــد علـ ــى أن
تـغلـيــب لغـ ــة احلـ ــوار وامل ـصـ ــاحلـ ــة
ونكــران الــذات هـي الـتـي يجـب أن
تـعلـ ــو يف الـ ــوقـت احلـ ــاض ـ ــر داخل
وسـ ـط ـن ـ ــا ال ـ ــري ـ ــاضــي ألن إشغ ـ ــال
الـلج ـنـ ـ ــة األومل ـب ـيـ ـ ــة بـ ـصـ ـ ــراعـ ـ ــات
ج ــانـبـي ــة ب ـسـبـب امـتالك الـبعـض
طمــوحــات بــشغل ه ــذا املنــصب أو
ذاك ال يـصـب إطالقـاً يف مـصلحـة
الـ ــريـ ــاض ـ ــة العـ ــراقـي ـ ــة بل يـ ـشـغل
الـلجـن ــة األوملـبـي ــة عـن مهـمـ ــاته ــا
األســاسيـة ويــدخل يف نفق مـظـلم
وهي الـتي ق ــدمت الـشـيء الكـثيــر
للريـاضة العراقيـة خالل السنتني
ـامل ـ ـ ـ ــاض ـ ـي ـ ـتـ ــني ولـ ــن ـت ـ ـ ـ ـس ـ ـتـ ـ ـط ـ ـيـع
(شــرارات) الـبعـض أن حتــرق هــذه
احلق ــائق بــسهــولــة ل ــذلك فــإنـنــا
ن ـب ـ ــارك ون ـ ــدعــم اجله ـ ــد امل ـض ـنــي
للــزمـيل هــادي عـبــد اهلل مـن أجل
مللمـة املوضوع ووضع النقاط على
ـح ـ ـ ــروف احلـقـ ـي ــق ـ ـ ــة بـع ــيـ ـ ـ ــداً ع ــن
الـت ـصـ ــريحـ ــات االنـفعـ ــالـيـ ــة هـنـ ــا
وهناك,

خالد الطائي

مالمح الفرق املتأهلة لدوري النخبة هلذا املوسم
بغداد  /اكرم زين العابدين
بعد انقـضاء مبـاريات الـدور الرابع
للـمرحلـة الثـانيـة للمـوسم احلـالي
 2006 - 2005وكـ ــذلـك لعــب بعــض
الف ــرق ملـب ــاري ــات مـن ادوار الحق ــة
ظـهـ ـ ـ ـ ـ ــرت مـالمـح الـفـ ـ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـتـ ــي
سـتـت ـ ــأهل لـ ــدوري الــنخـب ـ ــة لهـ ــذا
املوسم,
ففــي اجمل ـم ـ ــوع ـ ــة االولـ ـ ــى ظه ـ ــرت
امك ــانـي ــة وصــيف امل ــوسـم امل ــاضـي
امليناء الذي جمع  24نقطة من 11
مـباراة وتـصدر اجملـموعـة فيـما حل
كـربالء بـاملـركــز الثــاني بــرصيـد 20
نقـطة من  10مباريات فيما تساوى
نف ــط اجل ـن ـ ــوب وم ـي ـ ـس ـ ــان بـ ـ ــواقع
نقطة لكل منهما ,

امـ ــا يف اجملـمـ ــوعـ ــة الـثـ ــانـيـ ــة فـ ــأن
الـطـلبــة م ــازال يف قم ــة اجملمــوعــة
بـواقع  21نقطـة من تـسع مبـاريات
لعبـها بـينمـا يقـف دهوك يف املـركز
الثـاني بـواقع  13نقطـة من ثمـاني
مبـاريــات ,واربيل يف املـركــز الثــالث
بـواقع  12نقطـة من تـسع مبـاريات
لعـبهــا الفــريق فـيـمــا يحـتل زاخــو
وسـ ـي ـ ـ ـ ــروان امل ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــزي ــن ال ـ ـ ـ ــرابـع
واخلامس بواقع عشر نقاط,
ويف اجملمـوعـة الثـالثـة يقف بـزهـو
الــزوراء بــاملــركــز األول الــذي جـمع
 30نق ـطـ ــة مـن  12مـب ـ ــاراة لعــبهـ ــا
واض ـ ـ ــاف ضح ـيـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة الـ ـ ــى
ضحـايـاه وهـو سـامـراء الـذي تغلب
عـل ـ ـيـه  1-4يف م ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاراة االث ـ ـنـ ــني

املــاضـي ,ويحـتل املــرك ــز الثــانـي كل
مــن ان ـ ــدي ـ ــة ال ـنـجف والــكه ـ ــرب ـ ــاء
والـنفط بـواقع  14نقطـة مـن عشـر
مـبـ ــاري ـ ــات بفـ ــارق االه ـ ــداف فقــط
بـيـنـمـ ــا يـقف سـ ــامـ ــراء يف املـ ــركـ ــز
اخلـامس بواقع  13نقطـة من عشر
مباريات,
امـ ــا يف اجملـمـ ــوعـ ــة ال ـ ــرابعـ ــة فـ ــان
الشرطـة يقف يف صدارة اجملمـوعة
بــواقع  21نقطـة من تـسع مبـاريـات
يـقف يف املـ ــركـ ــز الـثـ ــانـي اجلـ ــويـ ــة
ب ـ ــواقـع  19نقـ ـط ـ ــة مــن  11م ـب ـ ــاراة
واجليـش بـاملـركـز الثـالث بـواقع 17
نقطـة من  10مـباريـات بينمـا يقف
دي ــال ــى ب ــامل ــرك ــز ال ــرابع ول ــديه 12
نقطة من عشر مباريات,

منتخب تربية نينوى حيرز بطولة املحافظة يف مخايس الكرة
املدى /مكتب املوصل

اح ــرز مـنـتخـب ت ــربـي ــة
نـ ـي ــنـ ـ ـ ـ ــوى ب ـ ــطـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــة
احمل ــاف ـظـ ــة بخـم ــاسـي
الـك ـ ــرة ال ـتــي نـ ـظــمه ـ ــا

مـنتـدى شبـاب املـوصل
وتــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق مـ ـ ـنـ ـ ـت ـخ ـ ــب
ال ـتـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة يف امل ـبـ ـ ــارة
الــنه ــائـيـ ــة للـب ـط ــول ــة
علـ ــى فـ ــريق ال ــشهـيـ ــد

اي ـ ــاد ش ـيــت ب ـن ـتــيج ـ ــة
سـبعــة اه ــداف مق ــابل
هـ ـ ــدفــني  ,وشـ ـ ــارك يف
الـبطـولـة التـي اقيـمت
عـلـ ـ ـ ــى مـلـعــب شــب ـ ـ ــاب

املــوصـل ستــة ف ــرق هي
املـ ـ ـ ـ ــوصـل والـ ـ ـ ـش ــب ـ ـ ـ ــاب
والـف ــت ـ ـ ـ ــوة ومـ ـن ــت ـ ـ ـ ــدى
املـ ـ ـ ــوصـل واحلـ ـ ـ ــدبـ ـ ـ ــاء
والقوش,

بغداد  -خليل جليل
املـؤجلة من اجملمـوعات االربع املـشاركة
ال ـ ــدوري وعـ ـ ــدم وض ـ ــوح
ـابق ـ ــة ـ
ـس ـ ـ ـ
يف ـم ـ ـ
االعـالن االسبــوعـي للـجنــة املـســابقــات
بخـصــوص املـبــاريــات مــازال الـتعــاطـي
معه قائماً من قبل اللجنة,
ال ــوقت الــذي اشـ ــارت فيـه يف وقت
فـفي ـ
تق ــدمي مبــاريــات املـينــاء
ســابق وقــررت ـ
واجلـويـة والـزوراء بـسبـب استحقـاقـات
ـخ ـ ــارجـ ــي ـ ــة ـع ـ ــادت الـلجــنـ ـ ــة تـ ـ ــوضح ان
امليناء سيلتقـي مع السماوة يف اجلولة
االي ـ ــاب علــمـ ـ ـاً ان
ـس ـ ــة مــن دور ـ
ـام ـ ـ
اخل ـ ـ ـ
ـ
املبـاراة هي اسـاسـا مـؤجلـة من اجلـولـة
ـذك ــور ـب ـسـبـب ع ــدم
لل ــدور ـامل ـ ـ
ـرابع ــة ـ
ـال ـ ـ
صالح ملعب امليناء,
وتـؤكد ايضـاً ان اجلويـة سيقابل ديـالى
لق ــاء اعلـنـت عــنه الـلجـنـ ــة بـ ــأنه
وه ــو ـ
ـ
سيكــون مبكــراً ولم يقـم بني الفــريقني
يف املوعد اجلديد,
ثـم ان غـيــاب الــزوراء عـن بــاقـي االدوار
ـادم ــة ـي ــاتـي مـن دون الـتـنـ ــويـ ــة عـن
الق ـ ـ
ـ
استكمال مبارياته املبكرة,
ـؤش ــرات لكــون املــسـ ــابقــة
نقــول هــذه املـ ـ
حتـظــى بــاهـتـمــام وم ــت ــابعــة خــارجـيــة
وعلـينـا ان نكــون مع خطـوات املنـافـسـة
ـابق ــة دقـيق ــة يف
ـس ـ ـ
تك ــون جل ــن ــة املـ ـ
وان ـ
ايضاحاتها,

