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بغداد/ إحسان المرسومي 


    

   
    
    
     
   
     
   
 

   
   
    

    

  
    

  

    
  
  

    
   

     
    
   



دعوات مشاركات ومعسكرات 
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تحديد مواعيد البطوالت 
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البطوالت النسوية 
    
      
    
   
     


    
     
    
     
    

   
   


    
     

    





    
     
   


   

   

   
   
    
    



مبالغ لالتحادات الفرعية 


     
    
    
   
   

    

     


    
    


    
    
    
    



    

     
     
    
    
      
    
   
    



استقالة مؤيد سامي 


    

    
    
    


     


   
 
  
     



    

  
      
     
     
     

    
    

    
    
    
    

    
    

     
    

     
  


    



تشكيل لجنة حكام مؤقتة 


  

    
   
   

   
   
   


    

     
     
    
    
   

   

      

  

    



ميني باسكت 

    
    
     

    
    

    
   

    
    
    
     
   
    
      

   

    
     
    
   
    






ــــع  ــــســــاب ـــــمـــــاعـــــه الــــــــــــــــدوري ال ـــــــاء اجـــــت ـــــــن أث

بغداد/ إحسان المرسومي بغداد/ إحسان المرسومي 



    








فــي بطولتــي غــرب آســيا  المشــاركة  يقــر  الســلة  اتحــاد 
والمــلك عبــد اللــه 

الدوحة/ محمد العبيدي

      
      
      

     
  








      
     
  



    
        



  

     


   
 
   
  


  

  
  



     
      

  
      

       






      
        


       
      


     

       
   


   
 
   







فوز العبودي وجعفر بجوائز األفضل
نجاح إعالمي عراقي في الدوحة

بغداد / المدى الرياضي

  
   
    
   
     
     
   



   

    
     

   

  





    

    
     
   
     
    
      
    


     

    
     
    
     



     
    
     
     

     

     



      
     


     




    

    
    
    
    

   
   
    
   

    


    
    
    
  
   
 
   
   
    



    
    
     
   

    
    
    
    
  
    




فيصل غــازي يفوز برئاســة ممثليــة الديوانية

العدد (2140) السنة الثامنة األربعاء (25) آيار 2011





 


