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اعــــــــــــــــــــــــــــــالنات
محكمة بداءة كركوك 
املدعى عليه/ جبار فارس حسن 

اقــامت املــدعيــة سنــدس مـحمــد صــالح
ــــطـلـــب الـــــــــدعـــــــــوى 2134 / ب / 2004 ت
ــــــيـــك الــعــقـــــــــــــــــار 7/841  م 54 خ.ت متــل
وجملهــــولـيــــة اقــــامـتـك تقــــدر تــبلــيغـك
بصحيفتني وعليك احلضور يوم 8 / 11
/ 2004 وبعـكــــسه ســتجـــــرى املــــــرافعـــــة

غيابياً.
القاضي 
يوسف عز الدين حسن 

محكمة بداءة كركوك
املدعى عليه/ غازي هالل خلف 

اقــامت املــدعيــة سنــدس مـحمــد صــالح
ــــطـلـــب الـــــــــدعـــــــــوى 2095 / ب / 2004 ت
متـليـك العقــار  510/4429 م 39 تـسـعني
وجملهــــولــيــــة اقــــامــتــك تقــــرر تــبلــيغـك
بـصـحيـفتـني وعلـيك احلـضــور  يــوم 6 /
11 / 2004 وبـعكــسه سـتجــرى املــرافعــة

غيابياً.
القاضي 
يوسف عز الدين حسن

محكمة بداءة كركوك
املدعى عليه/ خلف موسى مهدي

اقـام املدعـي شيرزاد علـي احمد الـدعوى
2112 / ب / 2004 يطـلب متلـيك العقـار
9/3853 م 53 خ. ت وجملهــوليــة اقــامـتك
تقــــرر تــبلــيغـك بــصحــيفــتــني وعلــيـك
احلــضـــور يــــوم 7 / 11 / 2004 وبعـكـــسه

ستجرى املرافعة غيابياً.
القاضي
يوسف عز الدين

محكمة بداءة كركوك
املدعى عليه/ فائق ابراهيم علي

اقــامت املــدعيــة عـالهن مـحمــد سـميــر
ــــطـلـــب الـــــــــدعـــــــــوى 1868 / ب / 2004 ت
متلــيـك الـعقــــار  658/341م 39 تـــسعــني
وجملهــــولــيــــة اقــــامــتــك تقــــرر تــبلــيغـك
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بصحيـفتني يومـيتني للحضـور  يوم 9 /
11 / 2004 او ارســـــال مــن يــنـــــوب عــنـك
قانوناً وبعكـسه ستجرى املرافعة بحقك

غياباً.
القاضي 
عبد الكرمي خضر

محكمة بداءة كركوك
املــدعــى علـيهــا/ سعــديــة عــارف محـي

الدين 
اقــام املــدعي فــاضل عــارف مـحي الــدين
الـدعـوى 2019 / ب / 2004 يـطـلب ازالـة
شـيـــوع العقــار املــرقـم40/666  م 54 خ.ت
وجملهــــولــيــــة اقــــامــتــك تقــــرر تــبلــيغـك
بـصحـيفتـني وعليـك احلضـور يـوم 21 /
11 / 2004 وبـعكــسه سـتجــرى املــرافعــة

غيابياً.

محكمة بداءة كركوك
املــدعــى علـيهـم/ رافــد وخــديجــة وعلـي
وســـــالــم وســـــامــي ورائـــــد اوالد نــصــيف
خـــزعل وجنـمـــة عـبـــود جـعفـــر وثـــائـــرة

نصيف خزعل.
اقام املدعي سامان عادل مجيد الدعوى
املرقمـة 1684 / ب / 2004 طالـباً متليكه
الــعــقــــــــــــــار املــــــــــــــرقــــم 71 / 63 م 53 خ.ت
وجملهـــولـيـــة اقـــامـتـكــم تقـــرر تــبلــيغـكـم
بـصحـيفـتني وعـليـكم احلـضــور يــوم 8 /
11 / 2004 او ارســــال مــن يــنــــوب عــنـكــم
قانوناً وبعكسه ستجرى املرافعة غيابياً

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 1632/ ب/ 2004

إلى املدعى عليه/ سعيد محمد زغير
أقـام املدعي كـاظم فنجان جهـد الدعوى
املـــرقـمــــة 1632/ ب/ 2004 وجملهـــولـيـــة
ـــاً مـحل إقـــامـتـك تقـــرر تــبلــيغـك إعالن
بـصـحيـفتـني محـليـتني بـاحلـضـور أمـام
هـــــذه احملـكــمـــــة صــبـــــاح 22/ 11/ 2004
وبعــــدم حــضــــورك ســتجــــرى املــــرافعــــة

بحقك غيابياً على وفق األصول.
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بغداد-املدى الرياضي
تفــــــاعل اجلـــمهـــــور الـــــريـــــاضـــي مع
احملــــــاور الــتــي اثــيــــــرت يف املــــــؤمتــــــر
ـــــــذي عـقـــــــده مـــــــدرب الــــصـحـفـــي ال
مـنـتخـبـنــا الــوطـنـي عــدنــان حـمــد،
واتــفــق بــعـــــــــض ممــــــن يـــــــــــــــــرون ان
املسـؤوليـة ملقـاة علـى املـدرب وحـده
بـــأنه عــرف كـيف يخــرج مـن االزمــة
مثل الـشعر من العجني، وقسم آخر
رأوا ان االعـذار الـتي تنـاولهـا املـدرب
هـــي نفـــــسهــــــا تعـكــــــز علـــيهــــــا بعــــــد
نهـــائـيـــات امم اسـيـــا وضـيـــاعه احـــد
ــــــــة ــــــــا االوملـــبـــي اوســـمــــــــة دورة اثـــيـــن
وتــــصفــيـــــات كــــــأس العـــــالــم، وذهــب
اخـــــــرون لـالشـــــــادة بـجـــــــرأة حـــمـــــــد
وبـهـجــــــــــومـه ضــــــــــد اآلراء احلــــــــــادة
بــــأسـلحــــة ادلــــة مقــنعــــة وبـني هــــذا
وذاك اختــار الـبعـض فــرصــة اخيــرة
يف دورة اخللــيج الـــســـــابعــــة عـــشــــرة
املقــبلـــــة وبعــــدهـــــا يحــــدد مــصـيــــره
حــسـب نـتـيجــة مـنـتخـبـنــا فـتعــالــوا
نـــطــــــالع مــــــاجــــــاء يف اراء الــــشــــــارع

الرياضي..

املقربون خذلوه!
حيـــدر البــابلـي )28 سنــة( مــوظف:
ارى ان انتكـاسـة املـنتخـب تتحـملهـا
عـــــدة اطـــــراف مــنهـــــا احتـــــاد الـكـــــرة
واملـدرب والالعبـون ولكن يف الـدرجة
االولـى يقف املـدرب امام املـسؤولـية،
اذ لـم تكن خياراته نـاجحة يف اغلب
مـبــــاريــــات الـتـــصفـيــــات وغــــاب عـن
مفكـرته التـدريبيـة العبون مـؤهلون
الداء املهـمــــة وبــــالـتــــالـي خـــســــرنــــا
التـصفيـات الن املقـربـني من املـدرب
هـم مــن تالعـبـــــوا بـــــالفـــــرصـــــة ولـم
يكـونـوا جـديــرين بـارتـداء الفــانيلـة
الـــوطـنـيـــة، لكـن املـــدرب عـــرف كـيف
يــتــملـــص مــن املــــســـــؤولــيــــــة والقـــــى
بــــــالالئــمــــــة علـــــى تــبـــــريـــــرات غــيـــــر
ــــــة وحــــــرس مــنــــصــبـه مـع مــنــــطـقــي
املـنــتخـب بــــذكــــاء واجـبـــــر املعـنـيـني
بـالبقـاء مثلـما طـالعنـا يف الصحف
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املـنتقـدين بـادلــة مقنعـة، فمـا تـوفـر
لـلمـــدرب واملنـتخـب من سـبل اعــداد
التقــــارن ابــــداً مـع الفــــرق االخــــرى
وعلينا مـساندة هـذا املدرب والعبيه
النهـم افرحـونا يف مـناسـبات سـابقة
والكـبـــوة الـتـي حــصلـت بــــامكـــانـنـــا
تعــويــضهــا بــاجنـــاز يف دورة اخللـيج
ــــــــا ــــــــى ذلــك وان ونـحـــن قــــــــادرون عـل
كـمـــشجع ملـنـتخـب بلـــدي ارجـــو مـن
العــــــاملــني يف الــــصحـــــافـــــة مـــــؤازرة
املـنـتخـب وطــي صفحـــة املـــونـــديـــال
الننـــا متـشــوقـــون لبـطــولــة اخللـيج

التي غبنا عنها سنني كثيرة.

اين بيان االحتاد؟
حسني البصري )30سنة( اكادميي:

-ارى ان احتـــــــــاد الــكـــــــــرة لــــم يــكــــن
شجــاعــاً يف قــضيــة االنـتكــاســة ولــو
كـان مـدركـاً البعـاد اخلـسـارة التخـذ
قـــراراً مـــشــــابهـــاً لـنــظـيـــره املــصـــري
عــنـــــدمـــــا اقـــــال املـــــدرب االيـــطـــــالــي
ــــــاردللـــي بعــــــد اخفــــــاقــــــة لــيــبــيــــــا، ت
والغريب اننـا لم نقرأ بيـاناً لالحتاد
يخاطب فيه الـشارع الريـاضي، يبرر
فـيه بــاالدلــة والــوقــائـع اسبـــاب تلك
االنـتكــاســة مــاعــدا تـصــريح خجــول
الحــــــد أعـــضــــــائـه اعلــن فــيـه بقــــــاء
املدرب على رئاسة املالك التدريبي.
لقــــد كــــان مــن املفــــروض ان يـعقــــد
االحتـــاد مـــؤمتـــراً بـــرئـــاســـة حــسـني
سعـيــد ورئـيــس الــوفــد يـتـنــاول فـيه
االزمـة ويجيب عن تـساؤالت الـشارع
ــــــــاضـــي ومــــــــا هـــي اخلـــــطـــــط ــــــــري ال
املـتـــسقــبلـيــــة لهــــذا االحتــــاد الــــذي
تـــــاملـنــــا مــنه خـيـــــراً بعــــد فــــوزه يف
االنتخـابــات، واننــا نقـرأ يــوميــاً عن
اعمــال جلــانه ونـشــاطــاتهــا احملـليــة
ــــــــــــــــى ــــــنــعــــكــــــــــــس عــل مــــــن دون ان ت
استحقـاقـات منـتخبـاتنـا يف اخلـارج
خـصــوصــاً ان بـطــولــة اخللـيج علــى
االبـــواب والـتـي صـــرح فـيهـــا املـــدرب
بـان مـراحل اعـداده لهـا شـبه فقيـرة

فماذا يرد االحتاد على كالمه ؟!

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

قــــرأنــــا امـــــوراً بعـيــــدة عــن حقــيقــــة
مـــاجــــرى ويفـتـــرض بـــاحتــــاد الكـــرة
اتخــــاذ اجــــراءات حــــاسـمـــــة واولهــــا
مـطــالبـة املـدرب بـتقـدمي اسـتقـالـته
واخــتــيـــــار مـــــدرب جـــــديــــــد لقــيـــــادة
ـــــــا املـــنـــتـخـــب يف دورة اخلـلـــيـج النـــن
غـــرقـنـــا يف الهـمـــوم ولــسـنـــا قـــادريـن
على حتمل هم جديد السمح اهلل.

على الصحافة مساندة
املنتخب

عمار حميد )28سنة( كاسب:
-بصـراحــة اعتقـد ان املـدرب عـدنـان
حـمـــد كـــان جـــريـئـــاً يف هجـــومه مـن
خالل طــــروحـــــاته ضــــد االراء الـتـي
ارى انها كـانت حادة نـوعاً مـا وجابه

ـ

بـتصـديق اعـذاره هـذه واال مـافـائـدة
االهـداف املـتحـركـة، او عـدم خـوض
مـباريات خالل 35 يومـاً وغيرها من
احلـجج ازاء اهــــــدار اغلـــــى فـــــرصـــــة
ميكـن ان نحقق بهـا عبـورنـا الثـاني

الى املونديال.

غرقنا يف الهموم!
محـمــد عـبــود اجلـبــوري )40 سـنــة(

اعمال حرة
-اني العـجب كـيف يـتمـسك املـدرب
عـدنان حـمد بـالتـوليفـة نفسهـا من
الالعـبـني عـنـــــدمـــــا يفـــــوز ويـنـــسـب
النجاح له وحده ويوم يخفق يتعذر
بــشـتـــى انـــواع املـبـــررات ويـنــســـى انه
لعب بــادواته نفـسهـا، والغـريـب اننـا

واعـتقد ان التقصيـر يتحمله وحده
فقــــد كــــانـت فــــرصـتـنــــا افـــضل مـن
اوزبكــسـتـــان لــــو تعـــامـل مع املـبـــاراة

احلاسمة بهدوء وبادوات فاعلة..

النصدق اعذاره!
حــــســـني علـــي جلــمـــــوط )42ســنـــــة(

مهندس:
-مـن املـــؤسـف القـــول انـنـــا ســمعـنـــا
تبـريـرات مـسـتهلكــة سبق ان عـزفهـا
املدرب عـدنان حمـد يف بطوالت امم
اسـيـــا واثـيـنـــا وكــــأس العـــالـم وكـــان
االجــدر به ان يـعتـرف بـشـكل واضح
ـــــــــاب االخـفـــــــــاق اذ ان كـل عــــن اســــب
مـــاذكـــره يعـــد غـيـــر مهـمً يف جـــوهـــر
االخفــاق وهــو اليــستــطيـع اقنــاعنــا

ـ ـ

)املدى الرياضي( جتس نبض الشارع الرياضي عن مؤمتر حمد...

حـــرس مــهمتـه بذكـاء.. ودافـع باحلـجـج نفسها.. وهــاجم 
باســلحة مقنعة وفرصـته يف الــدوحــة االخـــــرية! اكـــــــد املـهــنـــــــدس عـلــي فـــــــائـق

الـغـــبـــــــــان وزيـــــــــر الـــــــشـــبـــــــــاب
والــريــاضــة ان الـــوزارة تهــدف
الــى ارســاء وتـعمـيق القــاعــدة
االساسـية للحـركة الـرياضـية
وفـق الـقـــــــــــواعـــــــــــد واالســــــــس

العلمية احلديثة.
وقال الغبـان خالل لقائه عبد
الكـرمي حـميــد رئيـس الهـيئـة
االداريــــة لـنــــادي الـكــــاظـمـيــــة
وعــــدداً مـن اعــضـــــاء الهـيـئــــة
بحـــضـــــور الـــــدكــتـــــور طـــــالــب
فـيــصل وكـيل الـــوزارة لــشـــؤون
الــــريــــاضــــة ان علـيـنــــا العـبء
الكبـير لبنـاء واعمار مـا خربه
الـنــظـــام الـــســــابق يف الـبـنـيـــة
االساسـية للحـركة الـرياضـية
يف عـمــــوم العــــراق لكــي يعـــود
شبابنا الى ممـارسة هواياتهم
مــن خالل االنــــديــــة ومــــراكــــز
الــشـبـــاب ريـــاضـيــــاً وثقـــافـيـــاً

وعلمياً وفنياً.
واضاف ان الـبناء الـذي نبنيه
العادة منـشآتنـا الريـاضية يف
عمــوم العــراق يجـب ان يكــون
بنـاء حقـيقيـاً يخـدم االجيـال
القــادمــة، واكــد وزيــر الــشبــاب
والريـاضة ان نـادي الكاظـمية
مـن االنـــديـــة املـتـمـيـــزة الـــذي
خــرج الــريـــاضيـني املتـميـــزين
واالبـطـال بــااللعــاب الفـرديـة
وغيـرهـا الـذيـن مثلـوا العـراق
والعـــرب واسـيـــا. ودعـــا رئـيــس
واعـــضـــــــاء الهــيــئــــــة االداريــــــة
لــنـــــــادي الـكـــــــاظــمــيـــــــة الـــــــى
االسـتمـرار بـالـعمل يف اجملـال
الــــريــــاضـي ملـــــا يخــــدم ابـنــــاء
مــديـنـــة الكــاظـمـيــة املقــدســة

ويليق مبكانتها املقدسة.
كـما دعـاهم الـى التـركيـز على
البــرامج الـثقــافيــة والعلـميـة
واالجــتــمــــــاعــيــــــة فــــضالً عــن
الـــريـــاضـيـــة لــشـبـــاب املـــديـنـــة
واســتـعـــــــرض عــبـــــــد الـكـــــــرمي
حميـد رئـيس الـهيئـة االداريـة
لـنــــادي الـكــــاظـمـيــــة مـــسـيــــرة
النادي ودوره يف تعـبئة طاقات
شـبـــاب الكــاظـمـيـــة وزجهـم يف

الفــرق الــريـــاضيــة واالشــراف
على تدريبـهم ليكونوا العبني
جــيــــــديــن. وقــــــال ان الــنــــــادي
ميـــــــارس العــــــابـــــــاً مخــتـلفــــــة
وهـنـــاك 12 لعـبــة احــرز فـيهــا
الــنـــــــادي بــــطـــــــولـــــــة الـعـــــــراق
لـلــــنـــــــــــاشــــئــــني والــــــــشــــبـــــــــــاب
واملــتقــــدمــني. واوضح رئـيـــس
الـهـــيـــئــــــــة االداريــــــــة لـــنــــــــادي
الـكــــــاظــمــيــــــة الــــــريــــــاضــي ان
الـــنــــــــادي الــــــــذي يـقـع عـلــــــــى
مساحـة 25 دومنا يرى ضرورة
ايجـاد مجـال لالسـتثمـار لكي
يــــــســــــــاهـــم يف دعـــم الـــنــــــــادي

ونشاطاته.
وعلـى الـصعيــد نفـسـه التقـى
وزيـــــر الـــشــبـــــاب والـــــريـــــاضـــــة
مبـــســــؤولـي انــــديــــة مــــديـنــــة
الـصـــدر وجـــرى خـالل اللقـــاء
الــذي حضـره الـدكتـور طـالب
فـيــصل وكـيل الـــوزارة لــشـــؤون
الـــــــريـــــــاضـــــــة بـحـــث الــــــســـبـل
الكفيلة بتطوير عمل االندية
وتكثيف نـشاطاتهـا وبرامجها
الـريــاضيــة الستـيعــاب شبـاب
املــدينــة ملمــارســة نـشــاطــاتـهم
مـن خاللهــا. واثنــى املـهنــدس
علـي فــــائـق الغـبــــان علــــى دور
املــــــســــــــؤولـــني عـــن احلــــــــركــــــــة
الـريــاضيـة يف مــدينــة الصـدر
لقـيـــامهـم بـتـنـظـيـم بـطــوالت
ريـــاضيــة خالل شهــر رمـضــان
املــبــــــارك والــتــي تــــســــــاهــم يف
تنشط احلـركة الريـاضية بني

الشباب. 

الغبان يلتقي رئيس نادي الكاظمية
الريايض د. عدنان الباقي 

يعـد نــادي النـاصـريـة احــد افقـر
االنـــــديـــــة املـــشـــــاركـــــة يف الـــــدوري
الـكــــروي املـمـتــــاز، فهــــذا الفــــريق
الــــــذي عــــــانــــــى االمــــــريـــن خالل
املــوسـم املــاضـي بــدأ هــذا املــوسـم
وهــــو يـكــــابــــر مــن اجل الــنهــــوض
بـــواقـعه الــــذي وصل الـــى حـــالـــة
مــؤملــة بــسـبـب الـضـــائقــة املــالـيــة
..والـتـي تــسـبـبــت يف الكـثـيـــر مـن
االمور الـسيئـة لعل اهمهـا هجرة
ـــــــة ـــــــدي ـــــــى االن اغـلـــب العـــبـــيـه ال
االخـرى وتقـاعــد البـعض اآلخـر.
فقـــد لـــوحــظ يف املـبـــاراة االولـــى
التـي خاضهـا ضمن الـدوري ضد
نــادي الـبـصـــرة انه يعــانـي غـيــاب
ــــــرة( كــــــذلـك انـه العـــبـــيـه )اخلـــب
بحــــــاجــــــة إلــــــى تــــــرمــيــم مـلعـــبه
املـتهــالـك ذي االرضيـــة التـــرابيــة

ـ ـ ـ

ـ ـ

الـتـي لـم تــسـتــطع االمـــوال الـتـي
صـــرفـت علـيه والـتـي جتـــاوزت الـ
)135( الف دوالر اكرر )135( الف
دوالر ذهــبــت جــمــيـعهـــــا لــــشـــــراء
)البنـتاليت( واملعـانـاة االخـرى ان
خـــزيـنـــة الـنـــادي خـــاويــــة فكــيف
يــسـتـمـــر يف الـــدوري وعلـــى مـــاذا
يعـتمـد يف مبـاريــاته التـي ستقـام
خـــــارج ارضه.. مـــــا زالــت اصـــــوات
الهـيـئـــة االداريـــة للـنـــادي تـنـــادي
)امـــا مـن مغـيـث يغـيـثـنـــا( وهـــذا
الـــصــــــوت وصل الـــــى )الـــــوزارة( و
ـــــــــة( و )احملـــــــــافــــــظ( و )االوملــــبــــي
)اجلـمـــاهـيـــر( ولكـن ال حـيـــاة ملـن
تـنـــــادي ونحـن هـنـــــا يف جـــــريـــــدة
ــــــا ــــــرفـع مـعـهــم صــــــوتــن ــــــدى ن امل
بـالقول- ساعدوا نـادي الناصرية

فهو يستحق املساعدة. 

ـ ـ
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انطلق الدوري.. ونجوم النارصية 
تغادر اىل االندية اجلنوبية متابعة- عدنان الفضلي

اثـبت مهـاجم نـادي النـاصـريــة الشـاب خـالـد حـربي
انـه مهـــــاجــم مــن الـــطـــــراز االول.. جـــــاء ذلــك بعـــــد
املـستـوى الـرائع الـذي قــدمه خالل مبـاراة نـاديه مع
نـــادي البـصــرة والـــذي اجبــر مـن خاللـه اجلمـــاهيــر
على الـوقوف مع كل هـجمة يقـودها وكـذلك بعد ان
سجل هـدف التعـادل لفـريقـه يف تلك املبـاراة. يـذكـر
ــــــر اقـالم الــــصـحــــــافــــــة ان هــــــذا الـالعـــب جـعـل حـــب
الـريــاضيـة يـسـتنـزف خـالل البـطـولـة الـتي اقــامهـا
نادي الزوراء قبل اشهر بعد ان قـدم مستوى متميزاً
اشــــادت بـه كل االقـالم للـــصحــــافـيـني الــــذي غــطــــوا

وقائع تلك البطولة ..حلوة ابو سمرة. 

ـ ـ ـ ـ

ابو سمرة.. امل النارصية اختتام بطولة املرحوم ) حممد يونس (
بألعاب القوى
املوصل / مكتب املدى / نوزت شمدين

نـظم االحتاد العـراقي أللعاب القـوى فرع نيـنوى بطـولة
بأسم املرحوم ) محمد يونس ( يف ملعب جامعة املوصل
شــارك فيهـا العـديــد من األنـديـة يف احملــافظــة وبفئـتي
املـتقـــدمـني والــشـبـــاب ، ففـي الفـئـــة األولـــى أحـــرز نـــادي
الـشـهيــد صفــوك املــركــز األول فـيمــا حل نــادي القــوش
بـاملركـز الثـاني ونـادي جمـال عبـد النـاصر ثـالثـاً . أما يف
فئـة الشبـاب فقد جـاء مركـز شبـاب احلدبـاء أوالً وأحتل
مـنتـخب تــربيــة محـافـظـة نـينـوى املـركــز الثــاني ونـادي

برطلة يف املركز الثالث. 
ومن اجلدير بالـذكر أن املرحوم الشاب ) محمد يونس (
الذي أقيمت هـذه البطولة تـكرمياً لذكـراه ، حاصل على
املاجستير يف التربية الرياضية من جامعة املوصل وكان
مـن أبــــرز مـبــــدعـي عـــــروس األلعــــاب يف نـيـنــــوى وبـــطالً

جلامعات القطر بالطفر العريض والقفزة الثالثية .

احتاد الشباب يف نينوى 
يعود ملامرسة نشاطه

املوصل / مكتب املدى / نوزت شمدين
بعــد انقـطـاع دام قـرابــة العــام والنـصـف استــأنف احتـاد
الـشبـاب يف محــافظـة نـينـوى نـشـاطه الـريـاضي بـإقـامـة
بطولـة للفرق الشعبية حتمل أسـم املرحوم ناطق هاشم
يــشـــارك فـيهـــا عــشـــرة مـن أبـــرز فـــرق احملـــافـظـــة وهـي )
الـيقظة ، الـزوية ، الـوحدة ، العـودة ، القادسيـة ، املثنى ،

التفوق ، النضال الضباط ، جلوية ( . 
ويـذكر أن هذا االحتاد كان له دور كبـير يف إبراز الطاقات
واملواهب الـرياضيـة من خالل تنظـيمه لبطـوالت الفرق
الــشعـبـيـــة بكـــرة القـــدم الـتـي تـــدخل يف صـمـيـم عــمله ،
وعـودته ملمارسـة نشـاطه من جديـد يشكـل دفعة معنـوية
كـبيــرة لهــذه الفــرق خـصــوصــا وإنهــا عـــانت طــويـالً من

جتاهل أهل الشأن الرياضي يف احملافظة . 

إكرام زين العابدين
شهـــدت مـبـــاريـــات الـــدور الـثـــانـي
لـــدوري أنـــديــــة القــطـــر املـمـتـــازة
بكرة القدم بـعض املفاجآت وكان
أهمها تعادل فريق القوة اجلوية
العــريق مع الـسلـيمــانيــة سلـبيــاً
التـي ضيّفهـا ملعب الـسليمـانيـة
وبتحكيم جنم عبود وعزيز كرمي
وسبهـان أحمد. ولم تـرتقِ املباراة
إلــى سمعـة فــريق القـوة اجلـويـة
كـأحـد الفـرق اجلمـاهيـريـة الـتي
ــــــدوري ــــــى لـقــب ال ــــــافـــــس عـل تــن
واسـتطــاع السـليمـانيـة الـفتي أن
يخطف مـنه نقطـة ويحـرمه من

تصدر هذه اجملموعة.
ولــم يـكــن فـــــريق الـكـــــرخ أفـــضل
حاالً مـن القوة اجلـوية فـبعد أن
ـــــــى خـــــطـف األضـــــــواء وفـــــــاز عـل
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اإليجــابي بهــدف لكل مـنهمـا يف
ملعـب الكـاظـميــة. وأخيـراً كــانت
مباراة بـابل واالستقالل بـالطعم
نفـسـه وانتـهت بــالـتعــادل بهــدف

لكل منهما يف ملعب بابل.
1- الـسلـيمـانيـة × القـوة اجلـويـة
= صــفــــــــــــــــر - صــفــــــــــــــــر مــلــعـــــب

السليمانية
2- الـكـــــرخ × الـــــرمـــــادي = 1 - 1

ملعب الكرخ
3- كــــــــركــــــــوك × زاخــــــــو = 3 - 1

ملعب كركوك
4- أربيل × دهوك = 2 - 2 ملعب

أربيل
5- كـــاظـمـيـــة × صـنـــاعـــة = 1- 1

ملعب الكاظمية
ـــــــــــابـل × اســــتـقـالل = 1 - 1 6- ب

ملعب بابل
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ــــــــدور األول عــــــــاد الـــــطـالب يف ال
ليتعادل مع نادي الرمادي الذي
مير بظروف غير اعتيادية ولكنه
اســـتـــــطــــــــاع أن يـحــــــــرج الــكــــــــرخ
ويخـــطف مــنـه نقــطـــــة يف عقـــــر

داره. 
أمـا فـريق كـركـوك فـإنه اسـتطـاع
أن يداوي جراحه التي سببها له
نادي املوصل وفـاز بثالثة أهداف
ضـــد هـــدف واحـــد لـنـــادي زاخـــو

وخطف نقاط املباراة الثالث.
أمـا فــريق أربـيل فــإنه تعــادل مع
نادي دهوك. بهدفني لكل منهما
يف املـبـــاراة الـتـي شهـــدهــــا ملعـب

أربيل.
ولـم يكن الكـاظميـة أفضل حـاالً
من بقيـة الفـرق وانـتهت مبـاراته
مع نـــادي الـصـنـــاعـــة بـــالـتعـــادل
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يـــــــوم حـــــــافل بالــتـعـــادالت يشــــهده الــــــــدوري
البصرة-حسني عودة

اختتمت يف الـبصرة دورة تعليم )التجديف لطلبة املدارس
االبــتـــــدائــيـــــة واملــتـــــوســـطـــــة دون ســن 1991/ 1990/ 1988
ومبــشـــاركـــة 14 ريـــاضـيـــاً وقـــد نـظـم هـــذه الـــدورة االحتـــاد
الفــرعـي للـعبــة واسـتمــرت شهــراً كــامالً تعـلم فـيهــا طـلبــة
املدارس طـريقة التجديف يف املـياه اضافة الـى اهميتها يف
تقريب هذه اللعبـة الرياضيـة لتشجيعهم علـى ممارستها.
ويف خـتــام الــدورة مت اخـتـيـــار مجـمــوعــة مـن الــريــاضـيـني
النــاشـئني والــشبــاب لتـمثـيل نــادي اجلنــوب الــريــاضي يف
بطـولة القطـر التي ستجـري يف بغداد وكـان السيـد فيصل
ابـراهـيم مــدرب منـتخب الـبصــرة يف التجـديف قـد اشـرف
على دورة الناشئني والشباب من طلبة املدارس للتجديف.

نادي امليناء حيرز بطولة التايكواندو
احرز نـادي املينـاء بطـولة الـتايـكوانـدو التـي نظمهـا احتاد
التـايكوانـدو وهي بطـولة 15 شعبـان مبشـاركة 11 نـادياً من
محــافظــات القطـر وكـانت الـبطـولـة قـد جـرت منــافسـاتهـا
على قاعة نادي نفـط اجلنوب يف حني احرز نادي احلسني

املركز الثاني وجاء نادي اجلنوب باملركز الثالث.

اختتام دورة لتعليم التجديف
يف البـــــــــــــــــرصة


