
 احت�صن ملعب الك��رخ يف العا�صمة بغداد، اول 
جتم��ع للمنتخ��ب الوطن��ي بح�ص��ور 23 العبًا 
ا�صتع��داداً ملب��اراة �صوري��ا الودي��ة ومبارات��ي 
تايلند االمارات العربية املتحدة يف الت�صفيات 
املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 2018. التجمع 
االأول �صه��د تواج��د جميع الالعب��ني، املحليني 
واملحرتف��ني، حي��ث التحق املهاج��م مهند عبد 
الرحيم باملنتخب الوطني ، بعد ان تلقى ال�صوء 
االخ���ر م��ن ادارة ن��ادي الظف��رة االمارات��ي 
والتحق حمرتف بري�صبولي�س الدويل ب�صار ر�صن 
يف ماليزي��ا قادما من م�صقط بعد نهاية مباراة 
الفري��ق االيراين امام االهلي ال�صعودي يف اطار 
دوري ابطال ا�صي��ا، االمر الذي �صريفع من عدد 
الالعب��ني املحرتفني املتواجدي��ن يف مواجهة 
�صوري��ا الودية اىل خم�صة بع��د حمرتفو الدوري 
ال�صع��ودي �صع��د عبد االم��ري و احم��د ابراهيم و 

عالء مهاوي.
م��درب املنتخ��ب الوطن��ي با�ص��م قا�ص��م ك�صف 

ل�)اجلورن��ال( ع��ن اأهدافه وخطط��ه امل�صتقبلية 
رفق��ة ا�ص��ود الرافدي��ن وكذلك ع��ن م�صريه مع 
والعرو���س  املقبل��ة  الف��رتة  خ��الل  املنتخ��ب 
التدريبية التي تلقاها من االأندية اجلماهريية.

وقال قا�ص��م ل�)اجلورنال( "ه��ديف يف املرحلة 
املقبل��ة، ه��و تعزي��ز االأداء املميز �ص��د اليابان 
وحتقي��ق الفوز على تايلند واالإم��ارات، �صاأمنح 
الفر�صة لالعبني ال�صباب بالتدريج وم�صاركتهم 
ل��ن تكن على ح�صاب الت�صني��ف والنتائج". اأما 
ع��ن �صب��ب ع��دم ا�صتدعاء الع��ب الق��وة اجلوية 
املهاج��م حم��ادي احم��د، اأو�ص��ح "اجل��رال" 
خيارات��ي  �صم��ن  زال  ال  احم��د  "حم��ادي   ،
و�صيتواجد معنا بعد مباراتي تايلند واالإمارات 

ومن بعدها �صتكون الكرة يف ملعبه".
وم��ازن  عل��ي  ح�ص��ني  "الالعب��ني  اأن  وتاب��ع 
فيا���س واحمد جالل وعلي يا�صني هم م�صتقبل 
املنتخ��ب الوطن��ي و�صي�صكل��ون اإ�صاف��ة كبرية 

ملنتخب ا�صود الرافدين".
واأكم��ل "فهد طال��ب ت�صبب باأه��داف موؤثرة يف 
املباري��ات االأخرية وتواجده مع املنتخب دليل 

براءتي من تهمة حماربة العبي اجلوية".
وب��ني قائاًل: "جل�ص��ت مع احتاد الك��رة لتحديد 
م�ص��ريي خالل الف��رتة املقبلة وبع��د ت�صفيات 

املونديال �صاأنظر اىل العرو�س الثالثة املقدمة 
يل م��ن قب��ل االأندي��ة اجلماهريي��ة او العر���س 

االماراتي".

واأ�ص��ار اىل اأن "الالعب��ني هم��ام ط��ارق وعلي 
ح�صابات��ي  دائ��رة  م��ن  يخرج��ا  ل��ن  ح�صن��ي 
و�صيعودان قريبا للمنتخب، لكن كل ما يف االمر 
هو انني اأح��اول ان اعطي فر�صة اكرب لالعبني 
ال�صب��اب، الذي��ن مل يت�صن��ى لهم ارت��داء قمي�س 

املنتخب الوطني خالل الفرتة ال�صابقة".
واأ�ص��اف "حان وق��ت اجراء تغي��ري يف ت�صكيلة 
املنتخ��ب الوطن��ي واإعط��اء الفر�ص��ة لل�صب��اب 
والالعبني الذي��ن مل متنح لهم فر�صة امل�صاركة 

مع ا�صود الرافدين خالل الفرتة املا�صية".
واأو�ص��ح اأن "�صي��ق الوق��ت كان �صبب��ًا لع��دم 
ا�صتدع��اء عدد اأك��رب من الالعب��ني اجلدد، حيث 
ا�صتلمت مهام تدريب املنتخب الوطني يف فرتة 
حرج��ة وينتظرين عمل كبري ا�صع��ى اىل اإجنازه 

خالل فرتة ق�صرية".
و�صم��ت قائم��ة املنتخ��ب الوطن��ي، كاًل م��ن: 
احلار�س حمم��د كا�صد ) الزوراء ( وعلي يا�صني 
) النفط ( وفهد طالب) القوة اجلوية( والالعبني 
احمد ابراهيم) االتفاق ال�صعودي ( و�صعد ناطق 
) العرب��ي القطري ( وريب��ني �صوالقا ) املرخية 

القطري ( وعلي عدنان ) اودنيزي االيطايل 
( و عل��ي بهج��ت ) القوة اجلوي��ة ( ووليد �صامل ) 
ال�رط��ة ( وعالء مهاوي ) الباط��ن ال�صعودي ( 
ومهن��د عبد الرحيم ) الظفرة االماراتي( و اجمد 
عط��وان )ن الو�صط ( و �صعد عبد االمري) ال�صباب 
ال�صع��ودي ( و احمد يا�ص��ني ) هاكن ال�صويدي ( 
و ب��روا نوري ) او�صرتا�صوند ال�صويدي ( و مهدي 
كام��ل ) ال�رط��ة ( و م��ازن فيا���س ) النف��ط ( 
و ح�ص��ني عل��ي ) ال��زوراء ( و احم��د ج��الل ) ن 
اجلن��وب ( و امين ح�صني ) النفط ( و ب�صار ر�صن 
) بري�صبولي���س االي��راين ( و عالء عب��د الزهرة ) 
ال��زوراء ( وج�ص��ن م��ريام ) كولومبو���س ك��رو 

االمريكي(.
و�صيخو���س املنتخ��ب الوطن��ي لق��اًء وديًا مع 
املنتخب ال�ص��وري يف ال�صاد���س والع�رين من 
�صهر اآب اجل��اري يف ماليزي��ا، وبعدها �صيلعب 
ام��ام املنتخب التايلندي يف احلادي والثالثني 
يف  م�ص��واره  و�صيختت��م  ذات��ه،  ال�صه��ر  م��ن 
الت�صفيات مبباراته امام االمارات يف اخلام�س 

من �صهر اأيلول املقبل.

خاص لـ )الجورنال(

إدارة الطلبة: الميزانية المالية المخصصة لألنيق تتراوح ما بين )630-680( مليون دينار
 ارتفع عدد الالعبني امل�صاركني يف تدريبات املنتخب االإماراتي االأول 
لك��رة القدم يف مران م�صاء اليوم ال�صب��ت، اإىل 21 العًبا، بعد ان�صمام 
العب��ي فريق��ي الوحدة و�صب��اب االأهلي دب��ي الدولي��ني، وم�صاركتهم 
يف احل�ص��ة التدريبي��ة الثانية للمنتخب، ويدر���س اجلهاز الفني، مدى 
اإمكاني��ة خو���س االأبي���س مباراة ودية خ��الل االأي��ام املقبلة. وكان 
مران املنتخب االإماراتي االأول م�صاء اأم�س اجلمعة، على اأر�صية ملعب 
ذي��اب عوانه يف مق��ر احتاد الكرة بدب��ي، حتت اإ���راف املدير الفني 
االأرجنتين��ي اإدجاردو ب��اوزا. و�صهد مران منتخ��ب االإمارات م�صاركة 
10 العب��ني فقط، �صم��ن ا�صتعداداته ملباراتي منتخب ال�صعودية يف 
29 اأغ�صط�س/ اآب احلايل، على �صتاد هزاع بن زايد، ومنتخب العراق 
يف 5 �صبتمرب/اأيل��ول املقب��ل، على �صتاد عَمان ال��دويل يف العا�صمة 
االأردني��ة، �صم��ن الت�صفي��ات االآ�صيوية املوؤهل��ة اإىل نهائي��ات كاأ�س 
الع��امل يف رو�صي��ا 2018. وجت��در االإ�ص��ارة اإىل اأن قائم��ة املنتخ��ب 
االإمارات��ي احلالي��ة، ت�صم 28 العًب��ا، وهم �صهيل اأحم��د النوبي )بني 
يا���س(، اأحمد خلي��ل، علي مبخوت، حممد ف��وزي، فار�س جمعة وعلي 
خ�صي��ف )اجلزيرة(، عبد العزيز هيكل، وليد عبا�س، خمي�س اإ�صماعيل، 

حبيب الفردان، حممد مرزوق وماجد نا�ر )�صباب اأهلي دبي(.

 قدمت اإدارة ن��ادي ال�صباب مكافاأة فوز لالعبني وللجهازين الفني 
واالإداري بواق��ع 6 اآالف ريال تقديراً لهم على املجهود الذي بذلوه 
يف لق��اء القاد�صي��ة اليوم ال�صب��ت على ملعب االأم��ري في�صل بن فهد 
يف الريا���س، والذي انتهى ل�صالح الفري��ق ال�صبابي بنتيجة 4-1. 
وح�صد ال�صباب بذلك اأول ثالث نقاط له ليحتل املركز ال�صابع، فيما 
توق��ف ر�صيد القاد�صي��ة عند ثالث نقاط يف املرك��ز العا�ر. وكان 
ال�صب��اب ق��د خ���ر مباراته االأوىل يف ال��دوري ال�صع��ودي اأمام اأحد 
2-1. ويلعب ال�صباب مع الباطن يوم 15 �صبتمرب املقبل يف اجلولة 
الثالث��ة. اللقاء �صهد م�صاركة العراقي �صعد عبد االمري ب�صكل ا�صا�صي 
وطيلة دقائقه ، م�صج��ال امل�صاركة االوىل مع الفريق بعد االإن�صمام 
م��ن االأهل��ي ، حيث قدم اداء جيدا ، وكان راب��ع اف�صل العبي فريقه 
وخام���س املتواجدين يف املباراة ح�صب التقيي��م العام ، كما وكان 
االكرث دقة يف التمرير بن�صبة %95.7 بعد متريره ل44 متريرة ، و 
حت�ص��ل يف النهاية عل��ى تقييم 7/10. بهذا الفوز تقدم ال�صباب اىل 
املرك��ز ال�صابع م��ن دوري جميل بر�صيد ثالث نق��اط ، فيما تراجع 
القاد�صية اىل املركز العا�ر بر�صيد ثالث نقاط. ومتكن ال�صباب من 
�صم عبد االأمري من مواطنه نادي احتاد جدة خالل فرتة االنتقاالت 
ال�صيفية اجلارية، حيث كان ملدرب الفريق �صامي اجلابر دور كبري 

يف اإمتام هذا التعاقد بعد اإ�راره على جلب الالعب.

 مل يظهر الهالل ب�صكل مقنع يف بداية دفاعه عن لقب 
دوري املحرتف��ني ال�صعودي لكن��ه ورغم غياب جنمه 
ن��واف العاب��د يبدو اأك��رث جاهزية من الع��ني الذي مل 
ي�صتهل مو�صم��ه بعد يف االإمارات قبل مواجهتهما يف 
دور الثماني��ة ب��دوري اأبطال اآ�صيا لك��رة القدم. ويحل 
اله��الل �صيفا عل��ى الع��ني يف ا�صتاد هزاع ب��ن زايد، 
االإثنني ثم تتك��رر املواجهة اإيابا يف ال�صعودية ال�صهر 
املقب��ل. وفاز الهالل، ال��ذي مل يحرز اللق��ب االآ�صيوي 
من��ذ 17 عام��ا، ب�صعوب��ة يف اأول جولت��ني بالدوري 
ال�صع��ودي عل��ى الفيح��اء ال�صاعد لالأ�ص��واء 1-2 ثم 
على التع��اون 3-4 االأ�صبوع املا�صي بينما �صينطلق 

دوري املحرتف��ني االإمارات��ي ال�صه��ر املقبل. وخا�س 
العني، بطل اآ�صيا 2003 وو�صيف بطل العام املا�صي 
املدع��وم بنجمه عمر عب��د الرحمن )عم��وري( اأف�صل 
الع��ب يف اآ�صي��ا 2016، فرتة اإع��داد يف النم�صا وبعد 
عودته لالإمارات واجه املحرق البحريني مرتني وديا 
فف��از -3�صف��ر وتع��ادال 1-1. لكن اإ�صماعي��ل اأحمد 
مداف��ع الع��ني اأكد اأن فريق��ه �صيك��ون يف اأمت ا�صتعداد 
للمواجهة بف�صل اأ�صاليب املدرب زوران ماميت�س رغم 
اأن اله��الل بداأ املناف�ص��ات الر�صمية بالفعل يف بالده. 
وق��ال حل�صاب الع��ني على تويرت: "منل��ك حافزا كبريا 
خ��الل هذه املواجهة ون��درك اأن املهم��ة لي�صت �صهلة 
لكنن��ا منلك كل املقومات الت��ي ت�صاعدنا على التفوق 

والتاأهل للدور املقبل".

 ق��دم الفن��ان العراق��ي كاظ��م ال�صاه��ر، اعت��ذاره اىل 
اجلماه��ري العراقي��ة ب�صب��ب ع��دم قدرت��ه عل��ى احي��اء 
احلفل الذي ي�صبق املباراة بني ا�صاطري العامل وا�صاطري 
العراق على ملع��ب الب�رة الدويل يف التا�صع من �صهر 
اأيل��ول املقب��ل.  وذك��ر بيان �ص��ادر عن �رك��ة ع�صتار 
املنظمة للحفل وتلقت )اجلورنال( ن�صخة منه، "وجهنا 
دع��وة للفن��ان العراقي الكب��ري كاظم ال�صاه��ر حل�صور 
مب��اراة اال�صاط��ري يف اتا�ص��ع م��ن اأيل��ول املقب��ل على 
ملع��ب الب�رة ال��دويل". واأ�ص��اف اأن "القي�ر تفاعل 
م��ع الدعوة ب�صكل كب��ري واأبدى موافقة عل��ى احل�صور، 
ح��ني كانت املباراة بتاريخ ٢٨ متوز، ولكن بعد تغيري 

وق��ت املب��اراة ب�صب��ب ح��رارة الطق���س وتاأجيله��ا اىل 
تاري��خ التا�صع من اأيلول اأعتذر القي�ر ب�صبب ارتباطه 
بحفل يف هذا التاريخ". وتابع البيان، اأن "اإدارة �ركة 
ع�صت��ار، قامت مبفاحتة فن��ان عراقي كبري اخر واأعرب 
ع��ن رغبت��ه باحل�صور و�صيعلن عن ا�ص��م الفنان اجلديد 
خ��الل االأيام القادمة". وتابع البي��ان، "حتية للقي�ر 
الفنان العراقي الكبري كاظم ال�صاهر وبالتاأكيد �صيكون 
حا���راً يف اإح��دى الكرنف��االت الت��ي تنظمه��ا �ركة 
ع�صتار يف قادم املنا�صب��ات". ويف �صياق مت�صل، قال 
مدي��ر اع��الم وزارة ال�صب��اب والريا�صة عل��ي العطواين 
ل�)اجلورنال( اإن "وزارة ال�صباب والريا�صة وبالتن�صيق 
م��ع االحتاد العراقي لكرة القدم، �صتقوم باإر�صال كتاب 

جديد اىل االحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا".

21 العبًا في المران الثاني لمنتخب 
اإلمارات

عبد األمير يتلقى مكافأة بعد 
فوزه مع الشباب

"القيصر" يعتذر عن عدم حضور مباراة األساطير

الهالل وجهًا لوجه أمام العين في أبطال آسيا

وقال رئي�س املكتب االعالم��ي للنادي وائل العنزي ان الهيئة 
االداري��ة عازم��ة على رف��ع مذك��رة اىل احتاد الك��رة بعد عقد 
اجتماع��ًا ملناق�ص��ة االحداث الت��ي �صبقت مباراته��م امام نفط 
الو�ص��ط م�صيف��ا ان ادارة االني��ق تاأمل ان تك��ون هناك عقوبة 
قا�صي��ة بحق الالعبني املتخاذلني حت��ى يكونوا عربة لالعبي 
االندي��ة االخرى ك��ي ال يقدموا على مثل ه��ذه االفعال جمدداً.  
وا�ص��اف ان الالعبني وافق��وا على خو�س املب��اراة امام نفط 
الو�صط و�ص��ارك جميعهم يف الوحدة التدريبية االخرية للفريق 
حت�ص��رياً ملواجهة العندلي��ب موؤكداً ان يف الي��وم التايل وبعد 
وجب��ة الغ��داء ق��رر بع���س الالعب��ني ع��دم ال�صف��ر اىل النجف 

خلو���س املب��اراة ما جع��ل االدارة يف موقف �صع��ب وجعلها 
تتخ��ذ ق��راراً حا�صمًا باالن�صح��اب ومن البطول��ة يف اللحظات 
االخ��رية.  وا�صار العن��زي اىل ان امليزاني��ة املخ�ص�صة لنادي 
الطلب��ة للمو�ص��م املقب��ل ت��رتاوح ب��ني )630 – 680( مليون 
دينار وهي قد التكفي الإبرام �صفقات كبرية لتح�صني م�صتوى 
نتائ��ج الفري��ق يف املو�صم اجلدي��د م�صرياً اىل ان��ه يف حال مت 
تنفي��ذ اال�صتقطاعات املالية من اجلامع��ات والكليات االهلية 
ق��د ي�صه��م باإنعا���س الو�صع امل��ايل لالنيق ولو ب�ص��كل ب�صيط.  
وفيم��ا يخ���س م�ص��ري رئا�ص��ة الن��ادي ب��ني ان اإدارة النادي 
متم�صك��ة ببقاء عالء كاظ��م رئي�صًا لهيئته��ا االدارية ومت ذلك 
خ��الل جتديد الثقة ب��ه خالل االجتماع االخري ل��الدارة مبينًا 
ان االنباء التي تتحدث عن ت�صلم الالعب الدويل ال�صابق يون�س 

حمم��ود لرئا�صة ن��ادي الطلبة ه��ي جمرد "اقاوي��ل واحاديث 
في�صبوكي��ة" ال ا�صا���س لها على ار�س الواقع اإذ مل يلتقي كاظم 
م��ع حممود موؤخراً ومل يحدث بينهم��ا اي توا�صل فيما يخ�س 
او�ص��اع الن��ادي عل��ى امل�صتوي��ني االداري وامل��ايل.  وب�صاأن 
املدير الفني اجلديد او�صح العنزي ان االدارة عازمة عن ك�صف 
ا�ص��م املدرب اجلدي��د لالنيق ال��ذي �صيقود الفري��ق يف املو�صم 
املقب��ل خلفًا للم��درب احلايل حبي��ب جعفر مو�صح��ًا ان عدم 
تاأكي��د موعد انط��الق مناف�صات دوري الك��رة املمتاز للمو�صم 
اجلدي��د وعدم و�صوح الروؤية ب�ص��اأن االلية التي �صتتبعها جلنة 
امل�صابق��ات يف احت��اد الك��رة الإقام��ة املناف�صات ه��ي ال�صبب 
يف ع��دم الك�ص��ف ع��ن هويت��ه. وتاب��ع ان االدارة انه��ت كافة 
االتفاقات مع املدرب اجلديد ومل يتبقى �صوى معرفة تفا�صيل 

مناف�ص��ات املو�ص��م املقب��ل ليت��م اإ�صتقدامه اىل بغ��داد لتوقيع 
العق��د معه وتقدميه ر�صمي��ًا اىل و�صائل االعالم واجلمهور عرب 
موؤمت��ر �صحفي. وحول م�صاأل��ة اإ�صتثمار النادي زاد العنزي ان 
النادي معلن لال�صتثمار من قب��ل دائرة اال�صتثمار وامل�صاريع 
التابع��ة ل��وزارة التعليم العايل والبحث العلم��ي وهم باإنتظار 
العرو�س املقدمة لدرا�صتها بالتعاون مع اإدارة النادي واتخاذ 
ق��راراً نهائيًا لقب��ول العر���س االف�صل. يذك��ر ان فريق الطلبة 
ح��ل يف املركز ال�صابع ب�صل��م ترتيب ال��دوري املمتاز للمو�صم 
املن�رم وبجعبت��ه 54 نقطة جمعها من 36 مباراة اإذ تكمن 
من الفوز يف 14 لقاء وتعادل يف 12  مواجهة وخ�ر يف 10 
منا�صب��ات وجنح مهاجم��وا االنيق بت�صجي��ل 51 هدفًا وتلقت 

�صباكهم 38 كرة .  

 اكد املكتب االعالمي 
لنادي الطلبة ان اإدارة 

االنيق �ستعقد اإجتماعًا 
الإتخاذ قرار ب�ساأن 

الالعبني املتخاذلني 
الذين رف�سوا خو�ض 

مباراة دور الثمانية 
لبطولة الكاأ�ض امام 

م�سيفهم نفط الو�سط.  

بغداد- مصطفى العبطان

بغداد- خاص

محمد خليل
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بغداد - خاص

بغداد - خاص

  بغداد - خاص
اق��رتب ن��ادي الق��وة اجلوية م��ن ح�صم ث��الث �صفقات 
كربى م��ن اجل تدعي��م الفري��ق لبطولة كاأ���س االحتاد 
اال�صي��وي وا�صتع��داداً ملناف�ص��ات املو�ص��م املقب��ل يف 

الدوري العراقي ودوري ابطال اآ�صيا.
وق��ال م�ص��در من داخ��ل اأروق��ة ن��ادي الق��وة اجلوية 
ل�)اجلورن��ال( اإن "اإدارة ن��ادي القوة اجلوية اقرتب من 
ح�صم 3 �صفقات كربى خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية 

اجلارية".
واأ�صاف اأن "العب نفط الو�صط اأجمد عطوان والالعبان 
�صي��ف �صلم��ان وعل��ي ح�ص��ني رحيم��ة، اقرتب��وا م��ن 
التوقي��ع على ك�صوفات فريق الق��وة اجلوية خالل فرتة 

االنتقاالت ال�صيفية اجلارية".
واأو�ص��ح اأن "اإدارة الفري��ق االزرق ا�صتطاع��ت اقن��اع 
الالعب اجمد عطوان م��ن االن�صمام اىل كتيبة ال�صقور 

بعدما كان قريبًا جداً من االن�صمام اىل نادي امليناء".
واأ�ص��ار اىل ان "حت��ركات ال�صق��ور يف املريكات��و ل��ن 
تتوق��ف عند هذا احلد، اإذ توا�ص��ل البحث ل�صم عدد من 
الالعب��ني املتميزي��ن والواعدي��ن يف ال��دوري العراقي 
املمتاز وعلى راأ�صهم العب نفط الو�صط اإبراهيم باي�س".
وتاب��ع اأن "االإدارة �صتوا�ص��ل جتدي��د عق��ود العبيه��ا 
املهم��ني، حيث �صتجدد عقد الالعب اأجمد را�صي وزاهر 

ميداين خالل االأيام القليلة املقبلة".
وكان ن��ادي الق��وة اجلوي��ة، ق��د اعلن ع��ن جتديد عقد 
خم�ص��ة من العبي��ه للدفاع عن األ��وان الفريق ملدة عام 
اإ�ص��ايف. وذكر بي��ان �صادر عن املوق��ع الر�صمي للقوة 
اجلوي��ة اأن "ن��ادي الق��وة اجلوي��ة ج��دد عق��ود العبيه 
حمادي احمد و�صامال �صعيد وعلي بهجت وا�صامة علي 
و�صام��ح �صعيد مل��دة عام اإ�ص��ايف". واأ�صاف اأن "العب 
نادي الطلبة كرار علي بري وقع على ك�صوفات النادي، 

اليوم، ليدافع عن األوان ال�صقور املو�صم املقبل".

 
اك��دت الهيئ��ة االداري��ة لن��ادي ال��زوراء، انه��ا تنتظر 
اإنتهاء مناف�صات بطولة الكاأ�س حتى تعلن عن ا�صتمرار 
امل��درب احلايل ع�ص��ام حمد مع فريقه��ا الكروي من 
عدم��ه.  وقال ع�ص��و ادارة النادي عب��د الرحمن ر�صيد 
يف ت�ري��ح خا�س ل� )اجلورن��ال( ان االدارة مل تتخذ 
الق��رار النهائي ب�صاأن بقاء حمد او مغادرته للفريق اإذ 
نح��ن ننتظر نتائج البطول��ة الإجراء ما يلزم.  وا�صاف 
ان عقب اختتام مناف�صات بطولة الكاأ�س �صيتم االعالن 
ع��ن ا�صم��اء الالعب��ني الذي��ن �صيبق��ون يف �صف��وف 
النوار���س للمو�ص��م املقب��ل ف�صاًل عن زمالئه��م الذين 
قرروا املغادرة لبدء مغامرة جديدة م�صيفًا ان االدارة 
ت�صعى جاه��دة للحفاظ على اغل��ب العبيها مع العمل 
عل��ى ا�صتقطاب العبني جدد يقدم��ون اال�صافة الفنية 
م��ا ي�صه��م بتح�صن نتائ��ج الفريق يف املو�ص��م املقبل. 

وا�صادت ر�صيد بخطوة احتاد الكرة الذي يعتزم حتديد 
�صقف اعلى لعق��ود الالعبني و�صفًا اياها  بااليجابية 
كونه��ا �صت�صتهم كثريا يف تقلي�س نفقات االندية على 
عق��ود الالعبني م�ص��رياً اىل ان مثل هك��ذا خطوات من 
�صاأنه��ا اأن تعيد احياء البن��ى التحتية لالندية واعادة 
اعمار مالعبها ال�صيما انها �صتوفر هذه اخلطوة مبالغ 
جيدة لالهتم��ام مبن�صاآت ومالع��ب االندية املختلفة. 
وكان االحت��اد العراقي لكرة القدم قد حدد مبلغ 100 
مليون دينار، ك�صق��ف اأعلى لعقود الالعبني يف عموم 
االندي��ة. ي�صار اىل ان اإدارة ن��ادي الزوراء قد تعاقدت 
م��ع امل��درب ثائر احم��د لقي��ادة فريقه��ا الكروي يف 
بداية املو�صم املن�رم ث��م اقالته ب�صبب �صوء النتائج 
لت�صم��ي بعدها املدرب ع�صام حمد مديرا فنيًا للفريق 
علم��ًا ان النوار�س ح�صلوا عل��ى املركز الرابع يف �صلم 
ترتي��ب الدوري املمت��از بعد جمعهم ل��� 72 نقطة من 

36 مباراة.
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