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قـدم نادي بـورتيـمونـينـسي البـرتغـالي جنم الكـرة العـراقيـة مهـند عـلي ميـمي رسمـيا مـساء
اليوم اإلثـن بعد انضـمامه للفريق مـعارا من نادي الدحيل الـقطري. ويسعى مـهند ميمي
خلـوض جتربـة أوروبيـة ناجـحة بـعد مـهمـة لم يكـتب لهـا النـجاح في الـدوري القـطري لـقلة
ـباريـات. وستـكون جتـربة مـيمي مع بـورتيمـونيـنسي فـرصة حـقيـقية مـشاركـاته في أغلب ا
اضي لالنطالق نـحو الـدوريات األوروبـية. وكان الـدحيل قـد ضم ميـمي في صيف الـعام ا
تد  5 سـنوات. وتضـم قائـمة الدحـيل جنومـا عدة في من نـادي الشـرطة الـعراقي بـعقـد 
عـز علي خط الهـجوم عـلى غرار الـكرواتي اخملـضرم مـاندزوكـيتش وجنم مـنتـخب قطـر ا

اضية. األمر الذي أثر كثيرا على فرص الالعب العراقي في الفترة ا
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عـلى ان تكـون النتـائج القـادمة ايجـابية
ـطلـوبة الـتي خرج بـها بـعد الـنتـيـجة  ا
امــام فـريق صــعب اسـتــمـر  دون تـوقف
شاركـة  وسيكـون الفريق في اإلعـداد وا
امــام مـواجــهـة صــعـبــة عــنـدمــا يـواجه
الـشرطة حـيث االختـبار احلقـيق لكتـيبة
عـبـاس عـطـية الـتـحـدي لـقـدرات الـفريق
وان يـعبر عن مستواه  ويغير من مسار
األمـور امـام اجلــريح الـشـرطـة الـسـاعي
حملــــو اثــــار خــــســـــارة الــــوحــــدة وألنه

يستهل مشواره دفاعا عن اللقب.

عـنـدمـا يسـتـقـبل اربـيل  وان يـبـقى على
ثقته في االستفادة من ملعبه.

وتغلب النفط على الكهرباء بهدف دون
رد عـلى الكهـرباء في نتـيجة  مـهمة  بدا
بـها يـحيى عـلوان   لـوضع الفـريق على
ــرور بــهــا لــيــعــيــد ســكــة الــنــتــائـج وا
ـواسم ـمــيـز لــلـفــريق في ا ــسـتــوى ا ا
األخـيرة عنـدما اعتـمد على وجـوه شابة
مـنه مـن أخـذت طـريــقـهــا لـلـمــنـتــخـبـات
واألخـرى تـهـافـتت علـيـهـا  فـرق الدوري
ومـهم ان  يخرج بنـتيجة الـفوز  والعمل

ــنــافـســات    وان جتــري األمـور حتت ا
رؤيـة  أيـوب اوديـشـو وأهـمـيـة ان يـقود
الـفريق بالشكل الذي يجعل منه منافسا
وسم الـوحيدة قـويا علـى لقب  بطـولة ا
ــذكـور الــتي افـتــتح مـشــواره بـالــفـوز ا
الــذي يـعـد خــطـوة مــهـمــة في وقت قـدم
نـفط مـيـسـان  مـا عـلـيه وهـو يـعـاني من
انـتـقـال عـدد من عـناصـره  وهـو يـعـتـمد
عـلى  مــجـمـوعــة شـبـابـيــة يـأمل  احـمـد
دحــام ان تـتــجـاوز نــكـســة اجلـويـة وان
تـســتـعـيــد دورهـا عـبــر مـلـعب الــعـمـارة

عــودة مـــثــمــرة في  مـــســتـــهل مــشــوار
الصراع على لقب الدوري بعد  اخلروج
ـلك وقـبـلـهـا من دون شيء من بـطـولـة ا
ـــاضـي ولم يـــبــقـى  إمــام ـــوسم ا في ا
كـتيبـة أيوب  الـتي  تضم  مجـموعة من
الالعـــبــــ الـــواعـــديـن واخلـــبـــرة   في
االسـتمرار في  خوض مباريات الدوري
بـالـسيـطرة عـلـيهـا  وحتـقيق   الـنـتائج
باريات   التي التكون واالندفاع خالل ا
سـهلة إمام رغـبة الفرق لـلنيل من الفرق
اجلــمــاهـــيــريــة الـــتي  تــدرك طـــبــيــعــة

بـجـاهــزيـة أفـضل النه ســتـكـون مـفـتـرق
ــنـتـخب بــسـقـوط طـريق بــعـدمــا تـأثـر ا
تــونس مــا وضــعه الــلــعب حتت ضــغط
الـنــتـيـجـة الــقـادمـة وان يــسـعى  جـهـاز
الــفـريق الــفــني والالعــبـ اخــذ األمـور
عــلى مــحــمل اجلــد وان تــأتي خــيـارات
ــدرب كـمــا يـجـب في وضع الــتـشــكـيل ا
ـناسب إمام مـهمة غيـر سهله حتى مع ا
خـسارة الـكويت وان يظـهر  كـما منـتظر
مــنه في مــهــمــة لــيــست بــالــســهـلــة في
خـسارة مـنتـخب الكـويت األخر الـباحث
عن الـتـعويـض ألنه يدركـان بـغيـر الـفوز
قـد تدفع لـلخـروج بسـرعة من مـنافـسات
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يناء الـبصري أول ثالث نقاط وخـطف ا
غــالـــيــة من الـــغــر نــفـط اجلــنــوب في
ديـربي الـبصـرة الـذي  اكـثر مـا تـهتم به
ـديـنة عـلى مـخـتـلف مـستـويـات أبـنـاء ا
الـذيـن يـحـمـلــون  ذكـريـات  حــلـوة  عـنه
راســخـــة في ذاكــرة الـــكــرة الــبـــصــريــة
ـيـنـاء  هـديـة الـعـريـقــة  قـبل ان يـقـدم  ا
جلـــمــــهـــوره  الــــذي اســـعــــد بـــالــــفـــوز
واحلــصـــول عــلـى كــامل الـــعالمــات في
اخـتبـار لم يكن سـهال جريـا علـى العادة
ــثـــلي الـــبـــصــرة الـــتي في لـــقـــاءات  
دينة  واألغـلبية حتـضى باهتمـام اهل ا
تــمـيل لــلــمــيـنــاء الــذين ثــمـنــوا جــهـود
الالعــبــ في حتــقــيق اخلــطــوة األولى
ـهمـة وفي ان يسـتهل الـفريق مـشواره ا
بـعــبـور بـوابـة  اجلــنـوب  قـبل اخلـروج
ــواجـهــة الــوسط لــلــمــهــمــة األصـعـب  
ـقـبل واالهم في األمـور هو ان الـسـبت ا
يــخـــرج الــفـــريق بـــالــفـــوز حتت ضــغط
جـمــهـوره  وان يــدخل جـمـيع مــبـاريـات
الـدوري بـرغبـة الـفوز ويـتمـنى ان يـعود
الــفــريـق بــالــفـــوز من الــنــجـف بــعــدمــا
ـعـنـويـة لالعـبـ الن ارتـفـعت  احلـالـة ا
الــنـتــيـجــة أتت عــلى حــسـاب اجلــيـران
وألنه اسـتـهل مـشـوار الـبـطـولـة بـالـفـوز
واحلـــصـــول عـــلى اول ثالث نـــقـــاط من
جـانـبـه  مـهم ان يـتـجـاوز نـفط اجلـنـوب
مـشاكـله التي كـبرت وتـزامنت  قـبل ايام
شـاركة بالـبطولـة التي أعلن من بـداية ا
عـنـها رئـيس الـنادي مـحـمد ولي عـنـدما
هــدد بــاالســتــقــالــة اذا لم حتل مــشــاكل
ـالـيـة  ويـبـقى مـسـتـحـقـات  الالعـبـ  ا
ـدرب عـمار الـفـريق يـعـول على جـهـود ا
عـبد احلسـ ومن يلعب له في الـبطولة
الـتي  يأمل ان يـظهر بـشكل مـختلف في
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وجـمهـور اجلـوية سـعيـد بـالفـوز   الذي
حـققه الفريق  ضيفه نـفط ميسان عندما
تـغـلب عـلـيه  بـهـدفـ لـواحـد  لـيـمـر من
االخــتـبــار األول حتت أنـظــار جـمــهـوره
ـؤكـد  قنع بـالـفـوز وكامل الـنـقاط وفي ا

( لـيس من الـعـدل ان يـخـسـر الـشـرطـة )
وتــابع األمــر بــات صـعب جــدا  عــنــدمـا
تـنـزف الــنـقـاط بـالـطـريــقـة الـتي انـتـهت
عــنــدهـا مــبــاراة أمس األول وكــان عـلى
فـــريـــقـــنـــا ان يـــحـــقق االنـــتـــصـــار ألنه
اليـسـتـحق اخلـسـارة  امـام مـهـمـة زادت
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وفـشل مـنتـخب الشـباب حتت  20 سـنة
من احلــفــاظ عـلـى تـقــدمه عــلى نــظــيـره
مــنـــتــخب تـــونس في بـــطــولـــة الــعــرب
لـلـشـبـاب الـتي افـتـتـحت في الـسـعـودية
أمس األول  بـــهـــدف الالعب عـــبـــد الــله
مـحمد د 42 ومـهم جدا ان يـاتي السبق
البس قــبل اخلـروج الـى غـرف تــبـديل ا
وفي أريــحـيـة وأفــضـلــيـة ان تــتـقـدم في
احلــصــة األولى وتــتــســلم زمــام األمـور
ـرور بهـا  الى ما قبل  20دقـيقـة على وا
نـهاية اللـقاء  لتنـقلب األمور على كـتيبة
جـثــيــر بـعــدمـا عــاد الـفــريق الـتــونـسي
ــبـاراة وحــقق األفــضــلــيـة في ألجــواء ا
االنـدفاع مهاجمـا وبشكل منظم وواضح
وانـطــلق من اجلـوانب مــسـتـغال تـراجع
مـنـتـخب الـشـباب لـلـحـفـاظ عـلى الـهدف
قــبل ان يـدفع الــثـمن ويـخــسـر كل شيء
باراة حـينمـا تمكن  األشقـاء من إعادة ا
لـــلــــبــــدايــــة عن طــــريق الالعـب فـــاروق
ــيـمـوني د  70 قــبل ان يــنـجح زمــيـله ا
بــابـــيس الـــصــغـــيــر  من حـــسم األمــور
والــقــضــاء عــلـى امــال مــنــافــسه. وكــاد
الـفريق الـفائز ان يـزيد من غـلة األهداف
لــــو ركــــز عــــلـى الــــفــــرص الـــــتي الحت
لـعـنـاصـره الـتي قـدمت مـسـتـوى واضح
خالل الـشـوط الـثـاني  مـا مـنـحـهـا  قلب
األمور خالل  مدة قصيرة انكمشت فيها
كـتيـبة جـثيـر التي كـان علـيهـا ان تخرج
بــــتــــعــــادل ألنه أفــــضل مـن اخلــــســـارة
والــتــنــازل عن كل فــوائــد الــلــقــاء الــتي
ذهـبت للـفريق األحـمر صـاحب لقب اخر
نـسخـة للـبطـولة  2012 ويـبدو انه جاء
ـســتـوى مــقـبـول لـلــدفـاع عــنه وظـهــر 
بــعــدمــا  كـــشف عن صــفـــوف مــنــظــمــة
ووجـود عـناصـر مـؤثـرة تمـتـلك مـهارات
واضـحـة  سخـرتـهـا لتـحـقـيق النـتـيـجة.
وتــصــدر مـــنــتــخـب مــوريــتـــانــيــا فــرق
اجملــمـــوعـــة اثــر فـــوزه عــلـى مــنـــتــخب
الــــكـــــويت بـــــهــــدفـــــ دون رد في وقت
يـخوض منـتخب شـباب العـراق مباراته
ـقـبل امـام مـنتـخب الـثـانـيـة اخلـمـيس ا
الـكـويت  عـنـد الـسـاعـة الـثـالـثـة  و 45د
ويـخـتـتم مـبـاريـاته األحـد امـام مـنتـخب
مـوريـتـانـيـا ويـأمل ان يـسـتـعـيد تـوازنه
ويـتدارك كبوته األولى  ليواجه التحدي
احلـقيـقي من اجل االنـتقـال للـدور األخر
ــنـافــسـات ألبــعــد نـقــطـة والــبـقــاء في ا
وعـــلى جـــثــيـــر ان يـــعــمـل عــلـى تــدارك
األخــطـاء  لــلـدخــول في الــلـقــاء الــثـاني

بـعدمـا قـدم اداءا هو األفـضل في الفـترة
األخـــيـــرة امـــام كل الـــتـــوقـــعـــات الـــتي
ـصـلــحـة الـفـريق  من اسـتــمـرت تـصب 
خالل قـدرات  الالعـبـ  على الـتـسـجيل
وعـــلى اقل تـــقـــديــر اخلـــروج بـــتـــعــادل
واحلـصــول عـلـى نـقــطـة إمــام الـلــحـظـة

الصعبة التي انهت كل شيء.
WKNÝ ’d  

كـانت إمام  الـشـرطة الـكثـير من الـفرص
ـهــمـة الــسـهــلـة البل  اخلــطـرة حلــسم ا
مــبـكــرا  لـكــنه لم يــسـجـل عـنــدمـا امــتـد
مـهـاجمـا من اجلـانبـ والـوسط بقـيادة
سـعــد عـبـداالمـيـر الــذي هـيـا عـدة كـرات
ومـعه مازن فياض ومعـهما علي يوسف
 ونـبـيـل صـبـاح الـذين  ظــهـروا بـتـأثـيـر
واضح البل  جـــمــيع الالعـــبــ لــعــبــوا
بــوضــوح  وعــمــلــوا كل شيء لــكن دون
جـــدوى واالســــوء ان يـــخـــرج الــــفـــريق
خـاسرا بـعدمـا كان األفـضل وهدد مرمى
الـوحـدات كـثيـرا قـبل ان تـاتي النـتـيـجة
الـســلـبــيـة الـتـي  قـد جتـعل مـن الـفـريق
ـــبــكــر  من مــواجــهـــة خــطــر اخلــروج ا
اجملـمــوعـة بــعـد احلــصـول عــلى نــقـطـة
واحدة من مباراتي األرض وما يزيد من
صـعـوبــة  الـشـرطـة انه سـيـخـوض اخـر
رحلة األولى في  ملعب الهالل لـقاءات ا
الــســعــودي بـــعــدمــا فــرط بــنـــتــيــجــتي
مــبــاراتي اســتــقالل طــهــران والــوحــدة
وخـرج مـنـهـمـا بـنـقـطـة يـتـيـمـة. وارتـفع
رصـيــد الـوحـدة الى أربع نـقـاط  واالهم
ان تـأتي الـنـتـيجـة االيـجـابـيـة من خارج
ـيدان  عـندمـا  بـقي الوحـدة متـماسـكا ا
دفـــاعـــيــــا  ومن خـــلــــفه  احلـــارس جنم
ـباراة الـذي قدم جـهدا اسـتثـنائـيا ولم ا
يـخطـا حتى  ويـدين له بالـفوز اوال ومن
ثم لـصاحب الهدف  باول مبكو في وقت
تــــــصــــــدر فــــــريـق الــــــهالل
الــــــــــســــــــــعـــــــــودي
اجملـمـوعـة اثـر
فــــــوزه عــــــلى
اســـــــتــــــــقالل
طـــــــــهـــــــــران
بـــــهـــــدفـــــ
لــــــــواحـــــــد
رافـــــــــــــــــــع
رصــــــيـــــده
الــــى أربــــع
نـقاط متـقدما
عـــلى الـــوحــدة
اإلمـاراتي بـفارق
األهـداف  فيـما حل
 االســـتـــقالل ثـــالـــثـــا
بــنــقـــطــة  ثم الــشــرطــة
بــنــقــطــة.   احــد أنــصــار
الــــــشــــــرطــــــة عــــــلق
الــــنــــتــــيــــجـــة
بـــالــقــول
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 يـوم مخيب للكرة العـراقية عندما خسر
فـريق الـشـرطـة في مـلـعـبه إمـام الـوحدة
اإلمـاراتي  بـهدف في الـلـقاء الـذي جرى
بـاربيل ضمن تصفيات اجملموعة األولى
لـــدوري إبـــطـــال أســـيـــا  وقـــبـــله ســـقط
مـنتـخب الشـباب امـام نظـيره الـتونسي
بــهـدفــ لـواحــد ضـمـن بـطــولـة شــبـاب
الــعــرب الــتـي افــتــتــحت أمس األول في
الـسـعـودية   وكـان بـإمـكانـهـمـا اخلروج
بـنتـيجـتـ أفضل.  الـشرطـة  اليسـتحق
اخلــــســـارة الــــتي جــــاءت عــــلى عــــكس
الــتــوقــعــات  ألنه  كــان األفــضل طــيــلــة
الـوقت  ولـعب في مـنطـقـة الوحـدة الذي
تــراجع لــلــدفــاع فـيــمــا اســتــمــر العــبـو
الــشــرطــة  ضــغـــطــهم  واإلطــبــاق عــلى
ـنـافس وقدم   الالعـب مـنـطقـة  جزاء ا
مـا عــلـيـهم  وضــغـطـوا  واسـتــخـلـصـوا
الـكرات والـسـيطـرة واالستـحواذ عـليـها
بـشـكل كـبـيـر  واالنـدفـاع  والـلعـب اغلب
الـــوقت فـي مـــنـــطـــقــــة هـــدف الـــوحـــدة
وشــكــلـــوا خــطــورة  مــســـتــمــرة  وسط
ـنافس   وأضاعـوا عدة فرص دفـاعات ا
ـكن عـدها  عـلى حـقـيـقـيـة لـلـتـهـديف ال
مــرمى   مـحـمــد الـشـامــسي  الـذي وقف
ســدا مــنــيــعــا  مع الــدفــاع  في احــبــاط
جـهود الـشرطـة وليقـلبـوا  الطـاولة على
أصــــحـــــاب األرض في اخـــــر دقــــيـــــقــــة
وحتـقـيق الـفـوز  بطـريـقـة أثـارت احلزن
بــــــ  األنـــــــصــــــار
الـــــذين نـــــدبــــوا
حــــظـــهم مـــرة
أخرى  بعد ان
كــان لـــلــفــريق
كـل مـــا يــــلـــزم
ـباراة إلنـهاء ا
بـنتيـجة أخرى
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اكـد الــنــجم الـدولـي الـســابق ســعـد
ـــــلـــــيـــــارات ال جتـــــلب قـــــيـس ان ا
الــــبـــطـــوالت ذا غـــاب الــــتـــخـــطـــيط
والــتـنـظـيم. الـشـرطـة خـسـر  بـهـدف
نـــظـــيـف أمـــام الـــوحـــدة اإلمـــاراتي
بــــهـــدف دون رد فـي دوري ابــــطـــال
اسيا.  وقال قيس عبر احدى مواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي  "أن تَـخـسـر
باراة من ثالث مباريـات وتتعـادل 
اصل اربع مبـاريات رسـميـة ويدخل
مرمـاك تسعـة أهداف وتـسجل هدف
وحـيـد فـهنـاك خـلل ومـشـكلـة كـبـيرة
حتـــــتـــــاج حلــــلـــــول".  وأضــــاف ان
ــلــيــارات ال جتــلب الــبــطـوالت ان "ا

غــــاب الـــتــــنــــظـــيـم والـــتــــخــــطـــيط
ـعـنـاهـا احلـقـيـقي.. واالحـتـرافـيـة 
ــشـكـلــة اداريـة وفـنــيـة.. عن نـادي ا
الـشــرطـة أتـكـلم". يـذكـر ان الـشـرطـة
خـاض مواجـهتـ في دوري ابـطال
اسـيـا حـتى االن حـيث تـعـادل امـام
استـقالل طـهران  1-1 وخسـر امام
الــوحــدة االمــــــــــــاراتي  0-1 ومن
جـــانـــبه عـــلق قـــائـــد نـــادي الـــقــوة
اجلــويـة حـمـادي احــمـد عـلى فـوز
فــريـــقه األول فـي بــطـــولـــة الــدوري
متـاز لكرة القدم. حمادي العراقي ا
قـــاد الـــصــقـــور لــلـــفـــوز عــلـى نــفط
ميســـــــان 1-2 بعدم سـجل ثنـائية
فـريــقه في الــلــقـاء الــذي أقــيم عـلى

ملعب الشعب الدولي. وقال حمادي
 "جــمـهـورنـا الـعــزيـز عـشـاق الـوطن
االزرق الـــعـــريق الف مـــبـــروك هـــذا
الــفـوز الــذي حتـقق بــفـضل تــكـاتف
اجلـــمــيـع من ادارة وكــادر تـــدريــبي
والعـبـيـنـا االبـطـال وخـلـفـهم عـشـاق
رائـعـون كـانـوا خـيـر سـنـد لـنا نـحن
". وأضــاف أن "الالعـــبــ الـالعــبـــ
قـــدمــوا اداء طـــيــبــا طـــيــلـــة دقــائق
ـــبــاراة واخـص بــالـــذكـــر زمـــيــلي ا
ن حـسـ الـذي سـاعـدني ـبـدع ا ا
كــثــيــراً وكــان خــيــر عــون لي داخل
ــلـعب مع بــقـيــة الالعـبـ ارضــيـة ا
االبطال ادعمـوا جميع الالعب من

اجل اإلجناز".
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سعد قيس

حمادي أحمد

لـدى السيد مقتدى الصدر إلنهاء االزمة
بـ درجـال واحتاد لـكرة أجـاب محـمد
إن "هــــذا االمـــر غــــيـــر صــــحـــيـح عـــلى
االطـالق". وتـابـع "قــد يــتـوسـط الــتــيـار
الــصــدري او الـســيــد مــقـتــدى الــصـدر
إلنـهاء اخلالف ب شخص ودياً لكن
حــ يـتـعـلق االمــر بـالـقـضــاء كـمـا هـو
احلــال بـ درجـال واحتــاد الـكـرة فـإن
الـسيـد الصـدر او التـيار لن يـتدخل في

مثل هذه األمور".

الـنـاجـحـ وكـان عـمـلـهم اإلداري جـيـد
جـــداً في االحتــاد". وأوضح أن "يــونس
مـحـمـود اكـد كـثـر من مـرة بـأنه مـعـجب
بــــعــــمل مــــســـعــــود وجـــبــــار في إدارة
االحتـاد" مبـيناً بـالقـول "سأبقى ادافع
عن مـسـعـود وجـبـار النهم عـمـلـوا بـجد

في احتاد الكرة". 
وعـن ســؤال مــقــدم الــبــرنــامج طه أبــو
رغـــيف فـــيــمـــا اذا كــان قـــد طـــلب احــد
األشـخــاص بـأن يـتـوسط عـمـاد مـحـمـد

ÊU e « ≠œ«bGÐ

كــشف الـنــجم الـدولي الــسـابق ومـدرب
مـنتخب الـناشئـ عماد مـحمد حـقيقة
تــدخل زعـيم الــتـيــار الـصـدري مــقـتـدى
الــصــدر في انــهــاء االزمــة بــ عــدنـان
درجــال واحتـاد لـكـرة. وقـال مـحـمـد في
العب" الذي تـصريح لبـرنامج "صوت ا
يـعرض على قناة السومرية إن "رئيس
احتــاد الـــكــرة عــبــد اخلــالق مــســعــود
ونــــائـــــبه عــــلـي جــــبــــار من اإلداريــــ
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ســـمى االحتـــــاد اآلســـيــوي لـــكــرة
الــــقـــــدم طــــاقم حتـــــكــــيـم عــــراقي
لقيــــــادة مباراة سوون سامسوجن
الـــــــكـــــــوري اجلـــــــنـــــــوبـي ونــــــادي
فيـســــــــــيل كـوبي اليـابـاني ضمن
اجلــولــة الـثــانــيــة من دوري أبــطـال
ـقبل قـررة يوم األربـعاء ا أسيـا وا
عــــلى اســــتـــاد ســــواون بــــكــــوريـــا

اجلنوبية. 
والـــطـــــــــاقم الـــعــراقـي مــؤلف من
مــــــهـــــنـــــد قــــــاسم حــــــكـــــمـــــا أول
ويـســــــــاعـده الـدكـتـور واثق مـدلل
ومـيــثم خـمـاط فــيـمـا ســيـكـون زيـد

ثامر حكما رابعا. 
يــــشـــار إلى أن الـــطــــاقم ذاته قــــاد
مبـاراة أمانـة بـغـــداد ونـفط الوسط
في افـــتــــتــــاح مـــبـــاريـــات الـــدوري
ــيــز حتـضــيـرا الــعـراقـي وبـأداء 

باراة اآلسيوية. لقيادة ا

اخلـــاصــة.  وقـــال مـــشــرف االلـــعــاب
درب عصـام كاظم في بيـان صحفي ا
لـــوزارة الـــشـــبــــاب والـــريـــاضـــة  ان
الــوحــدة الــتـــدريــبــيــة لـــهــذا الــيــوم
تضمنت عـدة فعاليـات منها فـعاليات
النطق والـتدريب الفـكري واخرى عن
ــتــدرب ذكــر االرقـام طــريق تــعــلــيم ا
وترديـد اسم العـراق واجلانب االخر
من الفـعـاليـات شهـد اقامـة محـاضرة
عـن الــعـالقــات االجـــتـــمــاعـــيــة واداء
مـجـمـوعـة من الـتـدريـبـات اجلـمـاعـية
والـفرديـة اخملـتـلـفة احملـفـزة لالعـب
وتــابع تـضــمــنت الـتــدريـبــات اجـراء
االحـــمـــاء الــعـــام واخلـــاص وبــعض
تــــمـــــارين الـــــتــــقـــــويـــــة واالنــــطالق
بــالــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة وحــسب
ـدرب مـنـهـا كـرة الـسـلة تـخـصص ا
ورفع االثـقـال وكـرة الـيـد والـبـوليـنغ
واجراء تمارين خاصـة بصغار السن
مع بعض الـفعالـيات الـترويحـية لهم
ــنــتــخــبـات وبــ كــاظم اســتــعــداد ا
بياد اخلاص الرياضية التـابعة لألو
لـلـمـشـاركـة في الـبـطـوالت اخلـارجـية

لسنة 2020.
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ــبــيــاد تــواصـل مــنــتــخــبــات االو
ـديـنـة اخلـاص تـدريـبــاتـهـا في ا
الــشــبــابــيــة الــتــابــعــة لــوزارة
الــشــبــاب والــريــاضــة بــواقع
ثالث وحـــدات اســـبــوعـــيــة
وحدة تـدريـبـية عـلى قـاعة
رأة الـعـراقيـة لاللـعاب ا
الـرياضـيـة وتـضـمنت
مــــــجــــــمــــــوعــــــة من
الـــــــــتــــــــــمــــــــــارين
والـــفــــعـــالـــيـــات
الـــــريــــاضــــيــــة
لذوي االعاقات
الـــــذهـــــنـــــيــــة
واالحتياجات
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ـبـيـة الـعراقـيـة الـكـابـ فالح حـسن. وذكـر بـيان ونـائب رئـيس اللـجـنـة األو
ــركـــز االعالمي تــلــقـــته (الــزمــان) أمس أن (رئـــيس مــجــلس صــادر عن ا
القضـاء األعلى بـحث باالجتـماع مع الـسادة الضـيوف تـعزيز عـمل اللـجنة

بية ومسيرة الرياضة العراقية). األو
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أستقـبل رئيس مجـلس القضـاء األعلى الـقاضي فائق زيـدان أمس الثالثاء
ـانية في مكتـبه عضـو مجـلس النـواب رئيس جلنـة الشـباب والـرياضة الـبر
بية العـراقية الكاب رعد حمودي النائب عباس عليوي ورئيس الـلجنة األو
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النجم عماد محمد
يتداول مع مقتدى
الصدر قضية
إحتاد الكرة


