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يدخل منتخبنا الوطن��ي بالكرة ال�شاطئية، يوم الثالثاء املقبل، 
مع�شك��ره التدريبي الداخل��ي االول يف حمافظة كربالء املقد�شة 
حت�ش��را لبطول��ة ا�شيا التي �شتقام يف تايالن��د مطلع �شهر اذار 
املقب��ل . وقال امل��درب امل�شاع��د للمنتخب الوطن��ي، احمد عبد 
اهلل يف ت�رصي��ح �شحف��ي ان " املنتخ��ب �شيع�شك��ر يف كرب��الء 
ي��وم الثالث��اء املقب��ل، بع��د ان مت جتهي��ز ملعب خا���ص للكرة 
ال�شاطئي��ة من قبل حمافظ��ة كربالء، بالتعاون م��ع احتاد كرة 
الق��دم". وا�ش��اف ان " اجلهاز الفن��ي، بقيادة امل��درب االيراين 
ك��رمي مق��دم، اخت��ار القائم��ة النهائي��ة للمنتخب، الت��ي �شمت 
19 العب��ا �شينخرطون يف مع�شكر كربالء، ومن ثم �شيتجهون 
اىل قط��ر للدخ��ول مبع�شك��ر مغلق خا���ص بالتدريب��ات البدنية 
والتكتي��ك دون خو���ص اية مب��اراة ودية".  وب��ن عبد اهلل ان " 
املنه��ج التدريب��ي، الذي ق��دم للجن��ة ال�شاطئية واحت��اد الكرة، 
يت�شم��ن مع�شكرين تدريبين يف االم��ارات ولبنان، ومباريات 
ودية". وا�شار اىل ان " املنتخب �شيخو�ص، يوم غد االثنن ، اآخر 
وحدة تدريبية يف بغداد بتواجد 19 العبا، وهم }حممد �شامي 
واورا���ص عب��د احلميد وعلي عب��د النبي وحممد �شع��د عبد النبي 
وعلي جودة ومهند حممود و�شالم ابراهيم وحممد ناجي وعلي 
مهدي وحممد ر�شا عل��ي وم�شطفى حممد بدر ومرت�شى قا�شم 
ح�ش��ن وعلي احمد ح�ش��ن وم�شطفى عامر جرب وحم�شن معن 
مكت��وب وح�شن��ن علي كاظم وعل��ي جبار عب��د النبي و�شالح 

ح�شن علي وح�شن جبار ح�شن{".

�شنع ماوري�شيو بوكيتينو تاريخًا اأدخل ال�شعادة على جماهر توتنهام هوت�شبر 
اأم���ص ال�شبت، عندما تفوق على املدرب ال�شاب��ق الآر�شنال، اآر�شن فينغر، بتحقيقه 
اإجن��ازاً كبراً يف الدوري االإجنلي��زي املمتاز لكرة القدم. وفاز توتنهام 0-1 على 
برنل��ي بف�شل هدف كري�شتيان اإريك�شن يف الوقت بدل ال�شائع، ليحقق بوكيتينو 
انت�ش��اره ال���ذ100 يف 169 مب��اراة، وهو ما يقل بواق��ع 10 مباريات عن الرقم 
ال��ذي احتاجه فينغ��ر للو�شول لالنت�ش��ار ال�100 مع ىر�شن��ال. وت�شر جماهر 
اآر�شن��ال اإىل انت�شار الفري��ق 2-4 مطلع ال�شهر احلايل عل��ى مناف�شهم اللندين، اأو 
اإىل لق��اء الفريق��ن يف دور الثمانية يف كاأ�ص رابطة االأندي��ة االإجنليزية االأ�شبوع 
احل��ايل، باعتبارهما مباراتن مهمتن، لكن امل��درب االرجنتيني �شي�شعر ببع�ص 
الر�ش��ا بالتفوق على غرميه القدمي خا�شة يف اال�شب��وع الذي �شمن فيه توتنهام 
التاأه��ل ملراح��ل خروج املغل��وب بدوري اأبط��ال اأوروبا. وافل��ت بوكيتينو بالفوز 

اأم�ص ال�شبت، بعد اأن حث العبي فريقه على الهجوم لتحقيق االنت�شار.
���ص واجدت مطالباته نفعًا بعد اأن متكن البديل اإريك�شن من التفوق على  ر حا

برنل��ي، جو هارت، لي�شجل هدف اللق��اء الوحيد، وهو ما 
ترك توتنهام مبتعداً بفارق ثالث نقاط خلف ليفربول 

�شاح��ب املرك��ز الث��اين، ال��ذي �شيالق��ي مان�ش�ش��ر 
يونايت��د غ��داً االأحد. ويف ظل كاف��ة االنتقادات التي 
واجهه��ا بوكيتين��و م��ع فريق��ه وكرثته��ا، ب��دا م��ن 

امل�شتحي��ل عدم التفكر باأنه م��ن اأكرث املدربن الذين 
يتمتعون مب�شاندة احلظ لهم.

واأم��ام برنلي، منح امل��درب االأرجنتيني 
الالع��ب اأوليف��ر �شكي��ب )18 عام��ًا( 

فر�ش��ة امل�شاركة من��ذ البداية يف 
يف  املمت��از  بال��دوري  مب��اراة 
مرك��ز خ��ط الو�ش��ط وطالب بن 
ديفي��ز ب�شغ��ل مرك��ز قلب خط 

الو�شط.
ودف��ع بوكيتين��و باإريك�ش��ن 
ب��داًل م��ن لوكا�ص م��ورا يف 
يف  ليج��ري   ،65 الدقيق��ة 
النهاي��ة التغي��ر ال��ذي ب��دا 

حا�شم��ًا، ليظه��ر توتنهام يف 
النهاي��ة املرونة الت��ي تتطابق 

مع طبيعة مو�شمه احلايل.

قال املدير الفني لريال مدريد، االأرجنتيني �شانتياغو �شوالري، عقب 
انت�ش��ار فريق��ه ال�شعب على رايو فايكان��و 0-1 يف اجلولة 16 من 
الدوري االإ�شباين لكرة القدم، اإن الفريق �شنع فر�شًا اأكرث للت�شجيل من 
املباراة ال�شابقة يف البطول��ة اأمام اأوي�شكا، وكان باإمكانهم اخلروج 
بنتيج��ة اأكرب. واأ�شار �شوالري يف ت�رصيحات اأثناء املوؤمتر ال�شحفي 
بعد اللقاء الذي احت�شنه ملعب �شانتياغو برنابيو: "ا�شتحوذنا على 
الكرة معظم فرات املباراة، و�شنعنا فر�شًا كثرة.. مل مننح الفر�شة 
لراي��و لل�شيط��رة عل��ى اللق��اء، على الرغم م��ن هبوط ن�ش��ق االأداء يف 
ال�شوط الثاين". كم��ا اأكد ر�شاه التام عن ال�شوط االأول الطيب للغاية 
الذي قدم��ه الفريق. وحول مناف�شه يف املباراة رايو، �شاحب املركز 
ال���19 وقبل االأخر، اأو�شح �شوالري اأن��ه "قدم مباراة قوية". وحول 
�شاف��رات اال�شتهجان من جماهر البرنابي��و يف نهاية اللقاء، قلل 
امل��درب ال�شاب م��ن اأهمية هذا االأم��ر، واأقر باأن��ه "كان �شعيداً بدعم 
اجلماهر على مدار املباراة". وارتقى الريال بهذا االنت�شار ال�شعب 

للمركز الثالث موؤقتًا بعد اأن رفع ر�شيده ل�29 نقطة.

رحيل رونالدو يفرغ مدرجات "البرنابيو"

حيدر محمود: كاتانيتش وكادره المساعد يستهزئون بأداء العبي الدوري الممتاز
منتقدًا الكادر التدريبي

ك�شف النجم الدول ال�شابق حيدر حممود، اأن منتخب ا�شود 
الرافدي��ن يفتق��د للقائد وعن�رص اخلربة، قب��ل الدخول يف 

نهائيات كاأ�ص اآ�شيا 2019 باالإمارات.
وقال حممود ل�»اجلورنال«  اإن "املنتخب الوطني بحاجة 
اإىل القائ��د داخل اأر�شية امليدان، وكوين مطلع على ثقافة 
العبين��ا وخرباتهم ف��اإن املنتخب بحاج��ة لقائد حقيقي 

مثله مثل بقية املنتخبات العاملية والعربية".
واأو�شح اأن "املنتخبات العربية ت�شم يف �شفوفها العبن 
خ��ربة اأعماره��م ت�ش��ل اإىل 36 عام��ًا ال�شيم��ا منتخبات 
االإم��ارات وال�شعودي��ة وقطر، فالالعب اخل��ربة هو القدوة 

واملدرب الثاين على اأر�شية امللعب".
واأ�ش��اف اأن "اغل��ب العب��ي املنتخب الوطني ه��م �شباب 
ووج��وه جدي��دة على املنتخ��ب الوطن��ي، فه��م يفتقدون 

لثقاف��ة التنظي��م والف��وز".  واأكمل حممود: "كن��ت اأمتنى 
اأن يحظ��ى املنتخ��ب الوطني بف��رة حت�ش��ر كافية قبل 
الدخ��ول اىل مع��رك اأمم اآ�شيا فباالإ�شاف��ة اإىل املباريات 
الت��ي خا�شه��ا املنتخب كنا نحت��اج اإىل اأرب��ع مباريات 
اأخ��رى كي ي�شتقر كاتانيت�ص عل��ى ت�شكيلة ثابتة". وتابع 
اأن "كاتانيت���ص ال ي�شتدعي الالعبن االحتياط او الذي ال 
ي�ش��ارك كثرا مع فريقه، لكن بوجهة نظري هذه ال�شيا�شة 
خاطئ��ة فالكث��ر م��ن الالعب��ن يلعب��ون كاحتياطي��ن 
يف انديته��م وي��اأدون جي��دا م��ع املنتخ��ب الوطن��ي، فقد 
يك��ون الالعب غ��ر جاهز نف�شيا يف اح��دى املباريات او 
يع��اين م��ن اآالم او امرا�ص فال ميك��ن ان حتكم عليه بهذه 

الطريقة".
واكم��ل : "ح���رصت ع��دد مباري��ات لن��ادي اأربي��ل ام��ام 
الديوان��ة والطلب��ة وال�رصطة، واالج��واء كانت ممطرة قبل 
مواجه��ة اربي��ل وال�رصط��ة وبالتايل ف��اإن ار�شية امللعب 

كان��ت مببل��ة وغ��ر �شاحل��ة للع��ب مم��ا ادى اىل �شقوط 
الالعبن يف اغب دقائق لعب املباراة ".

ولف��ت اىل ان��ه "كلم��ا حدث ه��ذا االمر او �شق��ط العب من 
الفريق��ن خ��الل املب��اراة بداأ ال��كادر التدريب��ي امل�شاعد 
لكاتانيت���ص بال�شح��ك واال�شتهزاء وهذا االم��ر مل اتقبله، 
خا�ش��ة وان املنتخ��ب العراقي توج بكاأ���ص اآ�شيا 2007 
واالم��ر ح��دث اي�ش��ا يف مب��اراة الديواني��ة حي��ث كانت 

االر�شية جيدة ".
وا�شتدع��ى مدرب املنتخب الوطني بكرة القدم ال�شلوفيني 
�شري�شكو كاتانيت�ص، اليوم الثالثاوؤ، ٢٨ العبا لالنخراط 
يف املع�شكر التدريب��ي الذي �شيقام يف العا�شمة القطرية 
الدوح��ة يف الثام��ن ع���رص م��ن ال�شه��ر اجل��اري حت�شرا 
للبطول��ة اال�شيوية التي �شت�شيفها االم��ارات مطلع العام 
املقب��ل. و�شم��ت القائمة الالعبون "ج��الل ح�شن وحممد 
كا�ش��د وحمم��د حمي��د وفهد طال��ب ووليد �ش��امل و�شامح 

�شعيد وع��الء مهاوي واحمد ابراهي��م وعلي فائز وريبن 
�شوالق��ه واحم��د عب��د الر�شا و�شع��د ناطق وعل��ي عدنان 
وفران���ص بطر���ص وهم��ام ط��ارق واحمد يا�ش��ن و�شفاء 
ه��ادي وب�شار ر�شن وا�شام��ة ر�شيد واجمد عطوان ومهدي 
كام��ل وح�شن علي وعلي ح�شني ومهند علي ومهند عبد 

الرحيم وامين ح�شن وحممد داود وعالء عبا�ص".
الدوح��ة،  الوطن��ي خ��الل مع�شك��ر  و�شيواج��ه املنتخ��ب 
منتخبي ال�ش��ن وفل�شطن يف ال�24 وال���28 من كانون 
االول اجلاري، حيث من املوؤمل ان ي�شتقر كاتانيت�ص على 
ت�شكيلت��ه النهائية قبل خو�ص البطولة االهم قاريًا مطلع 

العام املقبل.
واوقععت القرع��ة املنتخب الوطني يف املحموعة الرابعة 
اىل جانب منتخبات ايران وفيتنام واليمن، حيث �شتنطلق 
مناف�شات كاأ�ص اآ�شيا ب�شكلها اجلديد يف اخلام�ص من �شهر 

كانون الثاين املقبل بدولة االمارات العربية املتحدة.

الصناعات الكهربائية يستعيد اربعة من العبيه قبيل مواجهة الزوراء

اأ�شتع��اد فريق ال�شناعات الكهربائي��ة اأربعة من العبيه 
امل�شابن قبل مواجهة الزوراء يوم غد  �شمن مناف�شات 
اجلولة الثالثة ع�رص من الدوري املمتاز واملقرر اإقامتها 
يف ملع��ب ال�شع��ب  ال��دويل.  وق��ال م��درب ال�شناع��ات 
الكهربائي��ة مظفر جب��ار اأن عودة  الالعب��ن امل�شابن 
�شيمنحن��ا فر�ش��ة للمناورة حيث ع��اد املحرف الغاين 
اأكوت��ي واملهاج��م  ال�شاب �شامر ماج��د والالعبن اأحمد 
كاظ��م وتق��ي ف��الح وبالت��ايل ع��ودة ه��وؤالء الالعبن 
�شيمن��ح  الفري��ق ق��وة اأ�شافية.  وب��ن اأن فري��ق الزوراء 

فري��ق كبر بكل �ش��يء وميلك قاع��دة جماهرية وا�شعة 
متث��ل دع��م كب��ر  للفري��ق، وبالت��ايل املب��اراة �شعب��ة 
لكنن��ا نراه��ن عل��ى فريقن��ا ال�شباب��ي ومعرفت��ي بفك��ر 
امل��درب اأيوب  اأودي�شو الذي عملت معه الأكرث من مو�شم، 
وبالت��ايل هدفن��ا الظه��ور ب�ش��كل اإيجابي يف املب��اراة.  
واأو�شح اأن االأ�شلوب الذي �شننتهجه يف املباراة �شيكون 
متغ��را وفق معطي��ات املباراة  و�شنح��اول غلق املنافذ 
اأ�م��ام العبي ال��زوراء مع حماولة ا�شتغ��الل الثغرات يف 
اخلط��وط اخللفية  له��م، الفتا اأنه ي�شع��ى لتحقيق نتيجة 
اإيجابي��ة ونقط��ة التع��ادل تعد مك�شب يف ح��ال خرجنا 
من  املباراة بنتيجة التعادل.  ي�شار اإىل اأن الزوراء يحتل 

املرك��ز الثالث بر�شيد 25 نقطة، فيما يحتل ال�شناعات 
الكهربائية  املركز الرابع ع�رص بر�شيد 11 نقطة. 

ويغي��ب ثالثي نفط اجلنوب، �شف��اء ح�شن واأحمد قا�شم 
وحمم��د عبد الك��رمي، عن مب��اراة الفريق الي��وم االأثنن 
اأم��ام النفط، �شم��ن اجلولة ال� 13 من ال��دوري املمتاز، 

املقرر اإقامتها يف ملعب الفيحاء بالب�رصة.
وق��ال امل��درب امل�شاعد لنف��ط اجلنوب ع��الء نروز، يف 
ت�رصيحات خا�ش��ة ل، اإن مباراة الغ��د مهمة للفريقن، 
كونهم��ا تعر�شا للخ�شارة يف اجلول��ة املا�شية، ال�شيما 
فريق��ه ال��ذي اأه��در فر�ش��ا كثرة اأم��ام ال��زوراء وخ�رص 

املباراة برغم اأف�شليته. 

�شه��دت مدرج��ات �شانتياجو برنابيو ح�ش��ورا �شعيًفا 
للغاية يف مباراة ريال مدريد اأمام رايو فاليكانو، التي 
اأقيمت ال�شب��ت، وانتهت بفوز املرجن��ي بهدف نظيف، 

�شمن اجلولة ال�شاد�شة ع�رص من الدوري االإ�شباين.
فق��ط 55،229 األف م�شج��ع ح�رصوا املب��اراة، بالكاد 
٪68 من �شعة اال�شتاد االأبي�ص والتي تبلغ )81،044(، 
�شهدت تواجد م�شجعن، وهذه هي املباراة الثالثة التي 
يك��ون احل�ش��ور اجلماهري فيها �شعيف��ا بهذا ال�شكل، 
بع��د مب��اراة الري��ال �شد مليلي��ة )انت�ش��ار 1-6(، مع 
55.243 متف��رج، ومباراة �ش�شكا )هزمية 3-0(، مع 

.51.636
يف املباريات االثنتي ع���رصة التي ا�شت�شافها برنابيو 
ه��ذا املو�شم، جتاوزت فقط حاج��ز 60 األف م�شجع يف 
�شبعة منهم و70000، يف منا�شبة واحدة: يف الديربي 
�ش��د اأتلتيك��و مدري��د )0-0(، ال��ذي �شه��دت ح�ش��ور 
��ا، ٪97 م��ن اإجم��ايل طاقة امللعب.  78.642 �شخ�شً
اأ�شب��اب غياب جمه��ور ريال مدريد هناك ع��دة اأ�شباب 
تف�رص غياب اجلمهور: االأداء ال�شعيف للفريق، مع تغير 
امل��درب، زيادة �شع��ر تذاكر املو�شم بن�شب��ة ٪10، عدم 
وج��ود وجوه جدي��دة يف الفريق معروف��ة للم�شجعن.. 
وغي��اب كري�شتيانو، ال��ذي كان ميلك جماهرية كبرة 

يف ري��ال مدري��د خ��الل العق��د املا�ش��ي وال��ذي غادر 
دون اأن يق��وم فلورنتين��و بريز رئي���ص النادي امللكي 
بالتعاق��د مع العب م��ن العيار الثقي��ل يعو�ص رحيله، 
على االأقل جزئيا، الفجوة التي خلفها الربتغايل عندما 
مت نقل��ه اإىل يوفنتو���ص. يف املب��اراة االأوىل بعد رحيل 
كري�شتيان��و، بداأ ريال مدريد الدوري �شد خيتايف )-2
0( وح�رص املباراة 48466 متفرج، وهو اأدنى دخول 

من برنابيو منذ 24 مايو 2009.
يف ه��ذه املرحل��ة م��ن الع��ام املا�ش��ي، �شه��د برنابيو 
��ا يف 12 مب��اراة، ح��وايل  ح�ش��ور 819،569 �شخ�شً
68،297 يف املب��اراة، ه��ذا املو�شم، انخف�ص اإجمايل 
احل�ش��ور اإىل 753،462 متفرًج��ا )اأق��ل بن�شب��ة 8٪(، 

و62،788 يف املتو�شط يف كل مباراة.
هناك 5،509 �شخ�ص اأقل يف كل مباراة يلعبها مدريد. 
يف الف��رة ما ب��ن 2017 و18، يف نف���ص املو�شم، مل 
يذه��ب اإىل برنابيو اأقل م��ن 60 األف متفرج �شوى يف 

مباراة )بطولة كوبا �شد فوينالبرادا 2-2(.
الكاأ�ص هي املناف�شة الوحيدة التي ت�شتطيع فيها مدريد 
القول ب��اأن احل�شور يف امللعب قد ازداد، من 49،638 
خالل مب��اراة ريال مدريد وفوينالب��رادا قبل عام، زاد 
عدد امل�شجعن يف مباراة مليلية اإىل 55،243 م�شجع. 
ودوري  ال��دوري  يف  ولك��ن  االأبط��ال  ودوري  الليج��ا 
االأبط��ال، ف��اإن امل�شابقات الت��ي ا�شت�شاف��ت اأحد ع�رص 

مب��اراة من اثني ع�رص مب��اراة يف برنابيو، هو �شقوط 
وا�شح.

يف الليج��ا، املو�شم املا�شي خالل اأول 8 مباريات يف 
ملع��ب ري��ال مدري��د كان احل�ش��ور 548،986 زائًرا ، 
ح��وايل 68،623 زائًرا يف املتو�شط، هذا املو�شم هناك 
يف   63،747 اأقل(،ح��وايل   39،010(  509،976

كل مب��اراة )4،876 اأق��ل(. ويف دوري االأبط��ال، يظهر 
االنكما���ص الكبر يف احل�ش��ور اجلماهري: ففي العام 
املا�ش��ي، �شه��دت مباري��ات ري��ال مدري��د يف مرحلة 
املجموع��ات ح�شور 220،972 متفرًجا، اأي ما ال يقل 
ع��ن 73،657 يف املتو�ش��ط، يف الن�شخ��ة احلالية كان 
احل�ش��ور 188،243 األف م�شجع، اأي حوايل 62،748 

لكل مباراة. يقل عددهم االإجمايل عن 32،729 ونحو 
11،000، بال�شبط ، 10،909 لكل مباراة. يف الن�شخة 
ال�شابقة، خ��الل دور املجموعات م��ع اأبويل وتوتنهام 
وبرو�شي��ا، مدرجات ري��ال مدريد مل تقل ع��ن 70 األف 
متف��رج يف اأي مب��اراة، وخ��الل الن�شخ��ة احلالي��ة �شد 
روم��ا، بل��زن و�ش�ش��كا، مل ت�ش��ل مدرج��ات �شانتياجو 

برنابيو لهذا الرقم يف اأي مباراة.
يف املوع��د كان رونال��دو جم��ددا، اإذ �شج��ل هدفا منح 
يوفنتو���ص انت�شارا �شعبا وثمين��ا على الغرمي تورينو، 
رف��ع انت�شارات "ال�شيدة العج��وز" يف البطولة اإىل 15 
انت�ش��ارا يف 16 مب��اراة، واأبع��د حام��ل لق��ب املوا�شم 
ال�شبع��ة ال�شابق��ة يف ال�شدارة بف��ارق 11 نقطة كاملة 

عن نابويل بعد 16 جولة.
ب�شمة رونال��دو التي جاءت من ركلة جزاء يف الدقيقة 
70، اتبعها باحتفال مثر للجدل، بعدما رك�ص باجتاه 
حار���ص مرمى تورين��و اإيت�شات�شو، ودفع��ه بكتفه اأثناء 
احتفال��ه بهدفه رقم 11 يف ال��دوري، ليتقا�شم �شدارة 

الهدافن مع ك�شي�شتو فبياتك مهاجم جنوى.
لك��ن احتف��ال رونال��دو وقيم��ة هدفه ل��ن تقت�رص على 
م�شه��د مث��ر اأو 3 نقاط ثمين��ة، واإمنا تتع��دى ذلك اإىل 
�شفح��ات التاري��خ. فاله��دف اجلدي��د هو رق��م 5000 
ليوفنتو���ص يف تاريخ دوري الدرج��ة االأوىل االإيطايل، 
مما يعني اأن الربتغايل بات �شاحب �شجل تاريخي يف 

بالد "الكالت�شيو".
ويالح��ظ من التطور التاريخي لالأهداف، اأن هدفا األفيا 

ي�شجل بعد فرة تراوح ما بن 15 20-  عاما.
رونال��دو خا�ص منذ انتقاله هذا ال�شيف اإىل يوفنتو�ص 
21 مباراة بقمي�ص "البيانكونري"، اأحرز خاللها 12 

هدفا منها 11 يف الدوري.

كربالء تحضر منتخب 
الشاطئية لكاس آسيا

بوكيتينو يتفوق على فينغر في 
الدوري اإلنجليزي

سوالري يرد على صافرات 
االستهجان في البيرنابيو

بغداد -  محمد خليل

بغداد - الجورنال

ري�ش��ان  العراق��ي  االأكادمي��ي  عر���ص 
الفني��ة  اللجن��ة  اأع�ش��اء  م��ع  خريب��ط 
مل�رصوع رعاية املوهوبن ل دولة االإمارات 
العربي��ة املتحدة يف فندق "فرموينت البحر" 
يف العا�شمة اأبو ظبي. ومت العر�ص بح�شور رئي�ص الهيئة 

العام��ة للريا�شة حممد خلفان الرميث��ي، والبطل الأوملبي 
ال�شي��خ احمد بن ح���رص ، و�شعيد عبد الغفار - االمن العام 
للهيئ��ة ، اع�ش��اء اللجن��ة االأوملبي��ة، وروؤ�ش��اء االحتادات 
الريا�شي��ة والداعمن ل�شندوق رعاي��ة املواهب الريا�شة 
م��ن ا�شح��اب روؤو���ص االأم��وال ، وال���رصكات ، والتج��ار ، 
وعدد كبر من الدوائر الر�شمية و�شبه الر�شمية. ومت عر�ص 
تقرير اللجنة الفنية اخلا���ص مب�رصوع املواهب الريا�شية 
واإعداد املنتخبات االإماراتية للم�شاركة للدورات االوملبية 

يف طوكي��و 2020، ودورة باري���ص 2024، وبعد االنتهاء 
م��ن العر���ص مت عقد موؤمت��ر �شحفي لالإجاب��ة على جميع 
اأ�شئل��ة وا�شتف�ش��ارات رجال ال�شحافة واالإع��الم.  يذكر ان 
االأكادمي��ي العراق��ي ري�شان خريب��ط حامل اأعل��ى �شهادة 
علمية تخ�ش�شي��ة بالعلوم الريا�شية و هو رئي�شًا للمجمع 
العلم��ي العربي لعل��وم الريا�ش��ة وموؤلف لع���رصات الكتب 
العلمي��ة الريا�شي��ة الت��ي يدر���ص بع�شه��ا كمناه��ج يف 

اجلامعات العربية.

عراقي يعرض مشروع إعداد الرياضيين اإلماراتيين 
لألولمبياد

خاص

بغداد -  الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد -  الجورنال


