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مبروك )ألبو عمر(
انعــم اهلل علــــى رجل األعـمــــال املهـنــــدس
لـؤي سـامـي صبـري الـقيــسي )أبــو عمـر(
والــسـيـــدة عقـيلـته مبــولــود ذكــر أسـمـيــاه
)صقــر( اقــر اهلل بـه عيــون والــديـه وجعله

من أبناء السالمة وألف مبروك.
العائلة

مناقصة رقم 8/ 2004
تـعلن املـديـريـة العـامــة لكـري األنهـر احـد تـشـكيالت وزارة املـوارد املــائيــة عن وجـود
منــاقصــة لتـجهيـز محـركــات كتـر بلـر عـدد/3 وحـسب املـواصفـات املـطلـوبــة. فعلـى

الراغبني باالشتراك:
1ـ مراجعة مركـز املديرية/ القـسم القانونـي الكائن يف بغداد مقـابل مخازن األدوية
يف منـطقــة اإلسكــان لــستـلم نــسخـــة من الـشــروط واملــواصفــات وجــدول الكـميــات
مقـابل مـبلغ مقــداره )50.000( خمـســون ألف دينــار غيـر قــابل للـرد مـستـصحـبني
معهم هـوية غـرفة التجـارة وتقدمي الـتأميـنات البـالغة )7.500.000( سـبعة ماليني

وخمسمائة ألف دينار بصك مصدق أو خطاب ضمان.
2ـ مراجعة مديرية اإلحصاء يف بغداد لغرض اإلدالء باملعلومات اإلحصائية.

3ـ مراجعة شركة التأمني العراقية أو الوطنية.
4ـ يكـون تقـدمي العــروض بظــرفني األول جتـاري يـتضـمن شــروط املنــاقصـة وهـويـة
الـتـصـنـيف وخـطـــاب الـضـمـــان أو الــصك املـصـــدق والـثـــانـي فـنـي يـتـضـمـن كـــافـــة

املواصفات الفنية املطلوبة.
5ـ علـماً بـان آخر يـوم لتقـدمي العطـاءات السـاعة الـثانـية عـشرة مـن يوم )األربـعاء(
املــوافق 29/ 12/ .2004 وان املــديــريـــة غيــر ملــزمــة بـقبــول اوطــأ العـطــاءات سعــراً
ويهمل كل عـطاء لم يـستوف الـشروط املـطلوبـة ويتحمـل من ترسـو عليـه املناقـصة

أجور اإلعالن.
املديرالعام

 Tender No. 8 /2004
The general directorate for dredging of rivers, which is one of collection of
ministry of water, announces about tender of supply 3 cater pillar engine for
the dredgers according to bill of quantities and  specifications.
Who likes to take part must attend to the directorate center /legal section in
front of medicine stores in Al’ Eskan district to receive a copy of the
conditions, specifications and the quantities table in return  for amount
(50000 ID) non refundable and must bring trading room card with the
insurances amount of the tender which equal (7 500 000 ID) paid by certified
check, insurance letter and attend statistics directorate and Iraqi or national
insurance company..
The offer must be in two close envelopes, first trade, contents conditions
certified check and classification level , the second, contents the specification
and quantities table.
Closing date of the offers is 12 AM on Wednesday 29/ 12 / 2004 and the
directorate isn’t bond to accept the lowest offers and the offer which does not
follow the above mentioned conditions and the insurance will be neglected.
The person who will win the tender will cary on the advertisement fees.

D.G
Rasheed Yasir Hassan

General Directorate for Dredging of Rivers

وزارة املوارد املائية.. املديرية العامة لكري األهنر
إعـــــــــــــــــــــــالن

فقدان هوية
فقـدت الهوية املـرقمة )4765( لـشركة
بالطــات اخلـضــراء ـ كــاشـي وتكـسـيــر

احلجر وتشريح املرمر.
لـصــاحـبهـــا )هنــدي مـحمــود شالش(
ـــــــة ـــــــرة الـــتـــنـــمـــي والــــصـــــــادرة مـــن دائ

الصناعية.
الـرجـاء ممـن يعثـر عـليهـا تـسلـيمهـا
إلــــى جــــريــــدة )املـــــدى( وله الـــشـكــــر.

ـ ـ ـ

فقدان وثائق
فقـدت مـني الـوثـائق املــدرسيـة
باسم )فادي ماجد مانوئيل( و
)يـــوسف مـــاجـــد مـــانـــوئــيل( و
ـــــوئـــيل( )مـــــرمي مـــــاجـــــد مـــــان
فـــالـــرجـــاء ممـن بعـثـــر علـيهـــا
تـــسلـيـمهـــا إلـــى مقـــر جـــريـــدة

)املدى( وله الشكر.
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وزارة العدل
محكمة بداءة بغداد اجلديدة

تنفيذاً للحكم الصـادر من هذه احملكمة يف االضبارة املرقمة 561/ 5/ 2004 بتاريخ 22/ 6/ 2004
القـاضي بـإزالة شـيوع العقـار املوصـوف أدناه بـيعاً وتـوزيع البـدل على الـشركـاء والكتسـاب احلكم
املذكور الدرجـة القطعية، قرر االعالن عن بيـعها وملن يرغب بالشـراء خالل )15( يوماً ابتداءً من
اليوم التـالي للنشر مراجـعة هذه احملكمة مـستصحباً معه التـأمينات القانـونية 10% من القيمة

املقدرة والبالغة 75.000.000 خمسة وسبعني مليون دينار إذا لم يكن شريكاً.
وستجـرى االحالـة القطـعية بعـد مرور خمـس دقائق من املـزايدة األخـيرة من آخـر يوم للمـزايدة

ويتحمل املشتري الداللية ورسوم التسجيل.
القاضي األول
اسماعيل خليل

األوصاف
دار سكـن م )702( ز36 د/5 تــسلــسل 8/ 811م 11 مــزرعــة حـمــدي وتـتكــون الــدار مـن طــارمــة مـبلـطــة بـــالكــاشـي
املـوزائيك وحتـتوي علـى غرفـة استقـبال وهـول ومطبخ وحـمام وغـرفة نـوم وتوجـد باحـة خلفيـة )شرقـي( مشـيد
فيها مخـزن والطابق العلـوي يحتوي علـى غرفـة كبيرة وغـرفتني متـداخلة والـدار مشيـدة بالطـابوق والــشيلمان

وهي مشغولة من قبل املدعى عليهم سالم، ورزاق، ومراتب اوالد جاسم حمد وال يرغبون بالبقاء بعد البيع.
املساحة 135م.2

العدد: 561/ 5/ 2004 
ـالــــتــــــــــاريـخ: 11/ 12/ 2004

ــــــــــــــــة  تــهــــــنــــــئ
ــــــال ــــــة رقـــيـقــــــة مـــن اقـــب تـهـــنـــئ

وابراهيم
ــــــة عقـــــد قـــــران االخ ـــــاســب مبــن
العـــزيـــز محـمـــد عـبـــد صـــالح
ـــراء ـــى اآلنـــســـة ب الـنــــداوي عل
حـسن الكـرطـانـي نتـمنـى لهمـا

دوام السعادة والرفاهية.
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املدى- يوسف فعل
تغلب فـرق الشـرطـة لكـرة القـدم
علــــــى ضــيـفه الـكــــــوت بـــــــاربعــــــة
اهـــداف جمـيلـــة يف املبــاراة الـتي
جـرت بيـنهمـا علـى مـلعب الكـرخ
وقــــادهــــا بــنجــــاح كـبـيــــر احلـكـم
الــــــدولــي حــــــازم حــــســني ولــــــؤي
صـبحـي وعـبـــاس دويـن ومـــاجـــد
حــطــــاب واملـــشــــرف رعـــــد سلـيـم
وحـضــرهــا جـمهــور جـيــد بــرغـم

برودة اجلو.
لعـــب للــــشـــــرطــــــة علــي حــــســني
ومحمــد علي كـرمي وامنـار سالم
وحــمـــــزة هـــــادي ووســـــام نـــــاصـــــر
وفـــراس  فـــاضـل وصفـــاء كـــاظـم
وقـــــاســم زيـــــدان وخـــــالــــــد سعـــــد
وتـيــسـيـــر عـبـــد احلــسـني وبــشـــار
سعـد ثـم لعب هــاشم رضـا وايـاد

عباس وسهيل نعيم.
وللكــوت صبــار مهــدي وعلي ابـو
الــــدر وهـــشــــام خـــشــــان ومــــالـك
عبــاس وسجــاد حــسني ومـحمــد
خـضـيـــر ومحـمــد شـــاد ومحـمــد
كـلـف وصــــــــادق عـــبــــــــد احلــــــســـن

وقصي حبيب.
قـــــدم فـــــريق الـــشـــــرطـــــة مـبـــــاراة
جـميلــة وتنــاقل العبـو الـشـرطـة
كـــــرات سـهلـــــة اســتــطـــــاعـــــوا مــن
خاللهــا الــوصــول بـسهــولــة إلــى
مـــــرمـــــى الـكـــــوت الـــــذي ذاد عــنه
احلـــارس الــشـــاب صـبـــار مهـــدي
وكـان من اسـباب فـرض الشـرطة
سيـطــرته علــى احــداث الـشــوط
االول جنـــــــاح وســــطـه مــن عـــــــدم
تـــــأخــيـــــر الـلعــب او االحــتفـــــاظ
املـبالغ فيه بـالكرة وهـذا ما ازعج
مـــــــدافعــي الـكــــــوت ولـــم يجــــــدوا
طريقة للـحد من هذه الـطريقة
اال الــتــــــراجع إلـــــى مــنـــــاطـقهــم
الـدفاعـية ممـا سهل املهـمة عـلى
فــــراس فــــاضل والـــشــــاب صفــــاء
كاظم وقـاسم زيدان وخالد سعد
مـــــن االســـــتـــــمـــــــــــــرار يف الـــــنــهــج
الـهـجــــــــومـــي وامــــــــداد املـــتــــــــألـق
الصغيـر بشار سعد وتيـسير عبد

ـ

د االجواء الباردة  الرشطة بدَّ
بــــاربعــــة اهــــداف يف مــــرمــــى الـكــــوت

الــشـبـــاك وكـــان قــبلهـــا بـــدقـيقـــة
طرد احلكم الدولي حازم حسني
املــدافع هـشـام خـشـان حلـصــوله
علــى االنــذار الـثــانـي خملــاشـنـته
هـاشم رضا ولم متض سوى اربع
دقـائق حتـى انبـرى صفاء كـاظم
الـــذي قـــدم مـجهــــوداً سخـيـــاً يف
وســــط املـــيــــــــدان مـــن تــــــسـجـــيـل
الهـــدف الـثـــالـث بعـــد تــســـديـــدة
رائعـة اخـذت طــريقهــا للــشبـاك
وبعــــــــد الهـــــــدف الــثـــــــالــث قـــــــدم
الشـرطة فـواصل هجوميـة كانت
بحــاجــة إلــى الـنهــايــة الـسلـيمــة
ويف الدقيقة )74( سجل املهاجم
بـــــشـــــــار سعـــــــد الهــــــدف الـــــــرابع
بطـريقـة جـميلـة ، بعـدهـا واصل
الشرطة سيطرته على املباراة. 

)42( بصعـوبة إلـى ضربـة زاوية.
ومـن ضــــربــــة حــــرة احـتـــســبهــــا
احلكـم لفـــريـق الكـــوت ســـددهـــا
صــادق عبـد احلـسني ارتــدت من
اجلــــدار فلعـبهـــا سجـــاد حــسـني
بقــــــوة ضــــــربـــت العــمـــــــود بقــــــوة
وعادت إلـى امللعب وشتتهـا وسام
نـــاصـــر ويـنــتهـي الــشـــوط االول
بـتقـدم الـشـرطــة )1-صفـر( ويف
مـحـــــــاولـــــــة لــتـعـــــــزيـــــــز املـقـــــــدرة
الـهجـــــومــيـــــة وزيــــــادة غلــته مــن
االهداف اشرك يونس عبد علي
هـــــاشــم رضـــــا فـكــــــان له مـــــا اراد
فـــسـجل املـتــــألق تـيـــسـيــــر عـبــــد
احلـــســني الهـــــدف الــثـــــانــي يف د
)56( بعــــد مـنــــاولــــة. مـن بـــشــــار
سعـــــــد لعـــبهــــــا تــيـــــســيـــــــر داخل

احلـسـني يف الكـثيــر مـن الكــرات
الــسهلــة اثــر ذلـك اختــرق بـشــار
سعـــد يف )38( مــــدافعــي الكـــوت
فقــــــام الالعــب هــــشـــــام خــــشـــــان
بـإسقـاطه بتعمـد داخل منطـقة
اجلــزاء لـم يـتــوان حــازم حــسـني
يف اطالق صافـرته معلـناً ضـربة
جــــــزاء صحــيحـــــة سـجل مــنهـــــا
اخلـبـيــــر حـمــــزة هــــادي الهــــدف
االول لفـــريق الــشـــرطـــة بـــاعـثـــاً
احلرارة والسخونة يف املدرجات.
وهــذا جعل الكـوت يقـوم بـطلعـة
هجــــومـيــــة عـن طــــريـق محـمــــد
كلف لكنه لـم يجد املـسانـدة من
قـــبل زمـالئه العــبــي الـــــــوســـط.
وسـدد تيـسيـر عبـد احلـسني كـرة
قـويـة ابعـدهـا صبـار مهـدي يف د

املدى- يوسف فعل
ــــــــواصـل االحتــــــــاد الـعــــــــراقـــي ي
لـلـفـــــــروســـيـــــــة اتــــصـــــــاالتـه مـع
االحتــــــــــــــــــاديـــــــن االمــــــــــــــــــاراتـــــــي
والـــسعـــودي لـتـنــظـيـم واقـــامـــة

ـ ـ ـ

ـ ـ

السعودية واالمارات حتتضنان فرساننا
املصـري لـلعبـة صـرح بــذلك لـ

)املــــدى الــــريــــاضـي( الـــسـيــــد
حـيــــدر حـــســني علـي أمـني
ســــــــر االحتــــــــاد املــــــــركــــــــزي

للفروسية.

مـعسكر تـدريبي ملنـتخب القفز
االوملبي استعدادا للمشاركة يف
الــبـــطـــــولــــــة االسالمــيـــــة الــتــي
ستقام يف السعودية، ويذكر ان
هـنــــاك اتــصــــاالت مع االحتــــاد

املدى- يوسف فعل
يــــــــــدعــــــــــو االحتــــــــــاد الـعــــــــــراقــــي
للفـروسيـة جمـيع العبـي القطـر
الــشـبـــاب واملـتقـــدمــني يف القفـــز
االوملبـي للـمبــاشـــرة يف التـــدريب
حـيـث يـنـظـم االحتــاد تــصفـيــات
اخــتــيـــــار )8 العــبــني( يـــشــكلـــــون
املـنـتخـب الــوطـنــي للعـبـــة وذلك
اســـتعــــــداداً للــــــدورة االسالمــيــــــة

احتاد الفروسية 
يدعو العبيه للتدريب

الــــتــــي ســــتـقـــــــــــام يف
السعودية.

ــــــــــــــدى اعــلــــــن ذلـــك)امل
الــــــريــــــاضــي( الـــــســيــــــد

حــيـــــدر حــــســني علــي امــني ســـــر
االحتــــاد واضــــاف: نــــسعــــى إلــــى
حتـقيـق نتــائـج جيــدة يف الــدورة
االسالمـيـــة لـتعـيــــد اللعـبـــة إلـــى

الواجهة مرة اخرى.

ـ

قــرر االحتــاد العــراقي املــركــزي للــدراجــات
الغـــاء بــطـــولــــة القــطـــر الـتـي كــــان مقـــرراً
اقـامتـها يف مـحافـظة دهـوك خالل الشـهر

اجلاري.
اعلن ذلك الـسيــد حميـد املـشهــداني امني
سـر االحتـاد وقـال ان الغـاء الـبطـولـة جـاء
ـــــــــــة. ـــــــــــة وتـــــنـــــــظـــــيـــــمـــــي ـــــــــــاب فـــــنـــــي ـالســـــب ـ ـ

الغاء بطولة القطر
بالدراجات

تــــــرشح فــــــريق نـــــادي الــــصحـــــة واالتـــصـــــاالت
والبـريد إلـى دوري الدرجـة االولى بـالشـطرجن
بعــد ان جمعـا 18 و16 نـقطـة علــى التــوالي يف

بطولة التأهل التي جرت يف بغداد مؤخراً.
وقــال الــسـيــد عـبـــد الهـــادي مفـتــول امـني ســر
االحتـاد ان الفـريقني املـذكـورين سـيشـاركـان يف
دوري الــــدرجــــة االولــــى الــــذي ســيقــــام نهــــايــــة

شباط املقبل.

صعود ناديي الصحة
واالتصاالت والربيد لدوري

الدرجة االوىل بالشطرنج

حيدر مدلول
وعــــــــد احــــــــد اعــــضــــــــاء
احتــــاد الـكــــرة الـكــــابـنت
هـــادي مـطـنــش مـــدرب
مـنتخـب شبـاب العـراق
الـــســــابق بـــادراج اســمه
يف قـــــــائــمـــــــة املـــــــدربــني
الذين سـتتم تسميتهم
لــتـــــدريــب املــنـــتخــبـــــات
الوطنية العراقية التي
يـنـتــظـــر اعـالنهــــا بعـــد
انــــتـهـــــــــــاء دورة كـــــــــــأس
اخلــلــــــيــج الــعــــــــــــــــربــــــي
السـابعة عـشرة املقـامة

حالياً يف الدوحة.

بــاءت اجلهــود الكـبيــرة
الــتــي بـــــــذلهــــــا مــــــدرب
الـشــرطــة يــونــس عبــد
علـي يف اقـنــــاع مــــدرب
النـفط حـميــد سلمـان
مبــنح حــــارس مــــرمــــى
الفـريـق محمـد كـاصـد
كتـاب االسـتغنـاء الـذي
يـــضــمـــن له الـلعــب يف
صـفـــــــــــوف االخــــــضـــــــــــر
بــالفـشل الــذريع نـظـراً
حلـاجــة النـفط املـاسـة
الـــيه ورفـــض الــــســيــــــد
كـاظم محـمد  سلـطان
الـتنـازل عـنه حتت ايـة

ظروف!!

ابـــــدى مهــــاجــم القــــوة
اجلــويــة الــســـابق اكــرم
عـمـــا نـــوئــيل املقـيـم يف
العــــــاصــمــــــة االردنــيــــــة
عمـان )زعله( الـشـديـد
بعـــــــد رفـــض الـــــســيـــــــد
نــــاجح حـمـــود الـنـــائـب
االول لـــرئيـس االحتــاد
ادراج اســـــــمــه ضـــــــمـــــــن
قـــــــــــائــــمـــــــــــة املـــــــــــدربــــني
الـعـــــــــراقـــيـــني الـــــــــذيـــن
شــــــاركــــــوا مــــــؤخــــــراً يف
الـدورة التـدريبيـة التي
اقـــــــامـهـــــــا االحتـــــــاد يف
ــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــراف االردن ب
االحتــــــــاد االنــكـلـــيــــــــزي
لــــــلــــــعـــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة!!.
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بال عنوان

املدى- يوسف فعل
اختتـمت يف عمـان الـدورة التـدريبيـة التي
اقـــــامهــــا االحتـــــاد العــــراقـي لـكـــــرة القــــدم
بـــــــــالـــتـعـــــــــاون مـع االحتـــــــــاد االنــكـلـــيـــــــــزي
وبـالتنـسيق مـع االحتاد االردنـي ومبشـاركة
)36( مدربـاً من بغـداد وجمـيع احملافـظات
واسـتـمـــرت مـــدة )12( يـــومـــاً تـلقـــى فـيهـــا
املـشـاركـون محـاضــرات نظـريـة وعـمليـة يف
املـبـــادئ االســـاسـيــــة لكــــرة القـــدم واصـــول
التــدريـب وتعـليـم النــاشـئني. وقــد حــاضــر
فـيهـــا خـبـيـــران مـن االحتـــاد االنـكلـيـــزي .
وحتـدث السـيد نـاجح حمـود النـائب االول
لـــــــرئـــيــــــس االحتـــــــاد عـــن الـــــــدورة قـــــــائـالً:
احملــــاضــــرون كــــانـــــوا علــــى درجــــة عــــالـيــــة
ومشهـود لهم بالـكفاءة واملقدرة واملـشاركون
خـضعـــوا الكثـــر من اخـتبــار عـملـي اهلـهم
الن يـجتــازوا الــدورة بـنجــاح وقـــد اختــاروا
)8( من املـشـــاركني وقـــد زودهم  بــشهــادات
تــسمــى شهــادات الـتفــوق. واضــاف: الــدورة
كـــانـت مفـيـــدة جـــداً وقـــد ســـاهـمـت بــشـكل

ناجح محود: 
الـدورة التــدريبيـة كـانـت مفيـدة

جـيــد يف اعــداد مــدربـي الفـئـــات العـمــريــة
حتـى ان بعض املـشاركـني يف دورات سابـقة
قالـوا عنـها انـها كـانت مـتميـزة جداً ولـقد
الحـظـت خالل زيـــارتـي االنـــدفـــاع العـــالـي
للــمــــشـــــاركــني ممــــــا ادخل الــــســـــرور لـــــدى

احملاضرين.
وواصل حـديـثه: املنـا كـبيـر يف احتـاد كـرة
القــــدم ان يـــســــاهـم املـــشــــاركــــون يف نـــشــــر
الـهـــــــدف االول الـــــــذي مــن اجـلـه اقــيــمــت
الــدورة هــو نـشــر كــرة القـــدم بني الــشبــاب
واملـســاهمــة الفعـالــة يف قيـادة فـرقـهم وفق

املفاهيم التي تعلموها من الدورة.
وقـــــد عـبـــــر العـــــديـــــد مـن املـــشـــــاركـني عـن
سعـادتهم يف املشـاركة فيهـا واالستفادة من
املعلومـات القيـمة التـي تلقوهـا طيلـة ايام
الدورة وبـشكل يسهـم يف تطويـر قابلـياتهم

يف املستقبل القريب.

متابعة- جنان محمد
ــــــــركــــــــزي يـــنـــــظـــم االحتــــــــاد امل
للـمــصـــارعـــة بــطـــولــــة العـــراق
للناشـئني يف محافظـة كركوك
يف اخلــــامـــس والعـــشــــريـن مـن

الشهر اجلاري.

ـ ـ ـ

بطولة العراق للناشئني
بــاملـصــارعــة احلــرة والــرومــانـيــة

للتنـافس حـول احلصـول على
مـقعــــد يف تـــشـكــيلــــة املـنــتخـب
الوطني للـناشئني الذي سيتم
اعــــــــــــداده لـــــبـــــــطــــــــــــوالت 2005
الـــدوليـــة كمـــا سيـتم يف ضــوء

نتائج البطولة.

ـ ـ

اعلن ذلك السيـد شعالن عبد
الـكــــــاظــم امــني ســــــر االحتــــــاد
وقــــــال: ان املــــشــــــاركــــــة تــــشـــمل
جـمــيع انــــديــــة القــطــــر وذلـك
لـغـــــــرض اعــــطـــــــاء الـفـــــــرصـــــــة
جلـــمـــيـع املــــصــــــــارعـــني فـــيـهــــــــا

املدى- بغداد
اصـــدرت االحتـــاد الفـــرعــي لكـــرة القـــدم يف ديـــالـــى
جــدوالً ملبـاريـات دوري الــدرجتـني الثــالثــة والثــانيـة
الذي ينطـلق نهاية الـشهر اجلاري يف مالعـب اندية
احملــافـظــة . وقــد اكـمل االحتــاد اسـتعــداده الجــراء
املـباريـات وابدت االنـدية تعـاونها يف اخـراج البطـولة
بـاملـظهــر الالئق ، ودعـا الــسيـد لـطـيف خلـف رئيـس
االحتـــاد الفـــرعـي رؤســـاء الـــوحـــدات االداريـــة إلـــى
تقـدمي الــدعم املــالي لالنـديــة الن امليــزانيـة خـاويـة
والـتكــالـيف كـثـيـــرة للـتجهـيــزات والـنقل والـتغــذيــة
.مبــــوجـب جــــدول دوري الــــدرجــــة الـثــــالـثــــة يـلعـب
الـوجيهيـة مع  زهـراء اخلالـص يف ملعب الـوجيهـية
والـــزهـيـــرات وقـــزانـيـــة يف مـلعـب االول امـــا يف دوري
الــدرجـــة الثـــانيــة لـلمـجمــوعــة االولــى يلـعب نــاديــا
اخلــالـص والـشـهيــد اركــان يف ملـعب اخلــالــص وأبي
صيــدا وشهــربـــان يف ملعـب االول ويلعـب بنـي سعــد
وهـبهب يف مـلعب بـني سعــد ويف اجملمـوعــة الثــانيـة
ـــوالء ـــاريــــاتهــــا يف مالعـب خــــانقــني وجل جتـــري مـب
والـسعـديــة ويلعـب جلــوالء مع رزكـاي وخــانقـني مع

السعدية.
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دوري الدرجة الثانية
والثالثة يف دياىل

جنح احتـــاد املـبــــارزة العـــراقـي يف
احلـصــول علــى عـضــويــة االعالم
والــــــدعــــــايـــــــة لالحتــــــاد الــــــدولــي
لـلـــمـــبــــــــارزة مـــن بـــني 118 دولــــــــة
مشـاركـة خـالل االجتمـاع الـدولي
الـــــــــذي عـقـــــــــد يف الـعـــــــــاصـــمـــــــــة

الفرنسية باريس مؤخراً.
ويــــذكــــر ان الـــسـيــــد مهـنــــد عـبــــد
الـــــــــرزاق رئـــيـــــــس االحتـــــــــاد مـــثـل
العــراق يف االنـتخــابــات املــذكــورة.

احتاد املبارزة العراقي 
عضوًا يف جلنة االعالم 

باالحتاد الدويل متابعة- جنان محمد
تلقى االحتاد العراقي للكراتيه دعوة من االحتاد
العــربـي حلـضــور اجـتـمــاع اجلـمعـيـــة العـمــومـيــة
لالحتـــــاد الـــــذي ســيـعقــــــد يف القـــــاهـــــرة  مــن 22

لغايـــــــــــــــــة 25 من الشهر اجلاري.
وسـيـمــثل العـــراق يف االجـتـمـــاع املـــذكـــور الـنـــائـب

االول لالحتاد السيد عباس مهدي صالح. 
مــن جهــــة اخـــــرى يقـيــم االتخـــــاد خالل الــــشهــــر
اجلـاري بطـولـة منـتخبـات العـراق لالعمـار  17 و
18 و 19 وذلك الخـتـيـــار مـنــتخــب العـــراق الـــذي
سـيـمــثلـنـــا يف دورة الـتــضـــامــن االسالمـيـــة الـتـي
سـتقـــام يف الـــسعـــوديـــة خالل نـيــســـان مـن العـــام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل. ـاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـ ـ

دعوة الحتاد الكراتيه العراقي

املدى- يوسف فعل
نـظم االحتـاد العـراقـي للجــودو بطـولـة انـديــة املنـطقـة الــوسطـى
للمتقدمني علـى بساط نـادي ديالى يف بعقـوبة واسفرت الـبطولة
الفــرقيــة عن فـوز ديـالـى بـاملـركـز االول وشهـربـان بـاملـركــز الثــاني.
وشهـدت منــافسـات الـبطـوالت تنــافســاً مثيـراً وقـويـاً بني الـالعبني
املــشـــاركـني الجل احلـصـــول علـــى القـــابهـــا كـمـــا افـــرزت عـــدداً مـن
الــشبــاب سـيقــولــون كلـمتـهم يف املـشــاركــات املقـبلــة ، كمــا حـظـيت
املنــافـســات بـــاقبـــال جمـــاهيـــري جيــد واهـتمـــام من قـبل االحتــاد
الفــرعـي للجــودو يف ديــالــى الــذي وفــر كل سـبل اجنــاح الـنــزاالت

والبطولة.

دياىل بطل
للمنطقة الوسطى باجلودو


