
اأكييد وزييير ال�سبيياب والريا�سيية عبييد احل�سيين 
عبطييان، اأن مباراة اال�ساطيير �ست�سهد فعاليات 
فنية تنفذ للمييرة االأوىل يف العراق، فيما ك�سف 

عن �سعر التذكرة والقنوات الناقلة للمباراة.
موقييع  عيير  ن�ييره  بيييان  وقييال عبطييان يف 
"عقدنييا  "في�سبييوك"  االجتماعييي  التوا�سييل 
اجتماعييا مهمييا مع اع�سيياء اللجنيية امل�سوؤولة 
عن تنظيييم مباراة االأ�ساطيير يف الب�رة ، ومت 
مناق�سة التح�سييرات واال�ستعييدادات املطلوبة 
لنجيياح هذا احلدث الريا�سييي الكبر ملا له من 

اهمية يف رفع احلظر عن الب�رة والعراق".
واأو�سييح "كييي يكييون جمهورنييا الريا�سي يف 
احلدث نبن مايلي: تاريخ اقامة املباراة ٩/٩ 
يف ال�ساعيية ٩ م�سيياء ، �ستطييرح التذاكيير للبيييع 
نهاييية هذا اال�سبييوع ويف بغييداد واملحافظات 
و�سيتييم ن�يير العناوييين بدقيية خييال اليومن 
املقبليين ، �سعر التذكرة ٢٥٠٠٠ دينار وطبعت 
بتقنييية جديييدة ، مت االتفاق علييى التن�سيق مع 

النقييل اخلا�ييص يف الب�رة لنقييل اجلمهور من 
الييذي ح�سييل  واىل امللعييب لتييايف اال�سييكال 
اثنيياء مباراة االأردن". واأ�ساف " اكملنا اخلطط 
االمنييية وحتديييد املهييام و�سيتييم التن�سيييق مع 
 ، الب�ييرة  حمافظيية  يف  االأمنييية  املوؤ�س�سييات 
اعددنييا لفعاليييات فنييية تنفييذ الأول مييرة يف 
ماعبنييا ، النقييل التلفزيييوين لقنييوات عربييية 
وبتقنييية عالييية اف�سل ميين املبيياراة ال�سابقة ، 
�سيتييم ن�يير امل�ستجييدات ب�سييورة م�ستمييرة يف 
ال�سفحيية الر�سمية لييوزارة ال�سبيياب والريا�سة 
علييى الفي�ييص بييوك . وميين املرجييح ان ت�سهييد 
املباراة ح�سييوراً جماهريًا كبراً ي�سل اىل ما 
يقييارب الي65 الف متفييرج. ويف �سياق مت�سل، 
قييدم الفنييان العراقي كاظييم ال�ساهيير، اعتذاره 
اىل اجلماهيير العراقية ب�سبب عييدم قدرته على 
احييياء احلفل الذي ي�سبق املبيياراة بن ا�ساطر 
العييامل وا�ساطيير العييراق علييى ملعييب الب�رة 
الييدويل يف التا�سع من �سهر اأيلول املقبل. وذكر 
بيييان �سادر عن �ركة ع�ستييار املنظمة للحفل 
وتلقييت )اجلورنال( ن�سخة منييه، "وجهنا دعوة 

للفنييان العراقييي الكبر كاظييم ال�ساهر حل�سور 
مبيياراة اال�ساطيير يف اتا�سع من اأيلييول املقبل 

على ملعب الب�رة الدويل".

واأ�سيياف اأن "القي�ر تفاعييل مع الدعوة ب�سكل 
كبيير واأبدى موافقة علييى احل�سور، حن كانت 
املباراة بتاريخ ٢٨ متوز، ولكن بعد تغير وقت 

املبيياراة ب�سبييب حييرارة الطق�ييص وتاأجيلها اىل 
تاريييخ التا�سع من اأيلول اأعتييذر القي�ر ب�سبب 
ارتباطه بحفل يف هذا التاريخ". وتابع البيان، 
اأن "اإدارة �ركيية ع�ستييار، قامت مبفاحتة فنان 
عراقييي كبر اخر واأعرب عيين رغبته باحل�سور 
و�سيعليين عن ا�سييم الفنان اجلديد خييال االأيام 
القادمة". وتابع البيان، "حتية للقي�ر الفنان 
العراقي الكبر كاظم ال�ساهر وبالتاأكيد �سيكون 
حا�ييراً يف اإحييدى الكرنفيياالت التييي تنظمها 

�ركة ع�ستار يف قادم املنا�سبات".
ويف �سييياق مت�سييل، قييال مدييير اعييام وزارة 
ال�سبيياب والريا�سة علي العطواين لي)اجلورنال( 
اإن "وزارة ال�سبيياب والريا�سيية وبالتن�سيييق مع 
االحتيياد العراقي لكييرة القدم، �ستقييوم باإر�سال 
كتيياب جديييد اىل االحتيياد الييدويل لكييرة القدم 
"الفيفييا"، تبيين ميين خالييه طبيعيية املباراة 
و�سنوؤكييد باأنها لي�ست مباراة دولية ودية وامنا 
كرنفييال ا�ستعرا�سييي ال توجييد فيييه اأي �سفيية 
ر�سمية". وتابع اأن "هذه املباراة �ستنقل �سورة 
اإيجابييية لرفييع احلظيير عيين العييراق، و�ستكون 

مبثابيية تكييرمي للييدور الكبيير الييذي بذلييه 
جيييل 2007 يف احييرازه كاأ�ييص ا�سيييا"، موؤكداً 
بالقييول: "�سننتظر االإجراءات التييي �ستتخذ من 
قبييل الفيفييا، كي النحرم اأحد ميين الاعبن من 

امل�ساركة يف هذه املباراة". 
وقييال مدييير اعييام وزارة ال�سبيياب والريا�سة 
علي العطييواين لي)اجلورنييال( اإن "هذه املباراة 
�ستنقييل �سورة اإيجابية لرفع احلظر عن العراق، 
و�ستكون مبثابة تكييرمي للدور الكبر الذي بذله 
جيييل 2007 يف احييرازه كاأ�ييص ا�سيييا"، موؤكداً 
بالقييول: "�سننتظر االإجراءات التييي �ستتخذ من 
قبييل الفيفييا، كي النحرم احد ميين الاعبن من 

امل�ساركة يف هذه املباراة". 
ا�سيييا  جنييوم  اىل  "باالإ�سافيية  قائييًا:  واأكمييل 
2007، فيياأن وزارة ال�سبيياب والريا�سة قررت 
ا�ستدعيياء جنييوم دولين �سابقن ميين جيل 86 
فمييا فييوق للم�ساركيية يف املبيياراة"، مبينييًا اأن 
"قرار الفيفا مل يكن ال�سبب يف ا�ستدعاء االأجيال 
ال�سابقة وامنا الوزارة قررت ا�ستدعائهم تكرميًا 

لعطائهم الكبر وخدمتهم للمنتخب الوطني".

على ملعب الصناعة

تحد كبير بين النوارس والعندليب لخطف البطاقة العربية في نهائي كأس العراق
 دعييا مدرب منتخب العييراق لكرة ال�ساالت هيثم عبا�ص بعيوي 
25 العًبييا لانخييراط يف املع�سكيير التدريبي الييذي �سيقام يف 
مدينيية كربيياء خييال الفييرة ميين 25 وحتييى 31 ميين �سهيير 
اأغ�سط�ييص/ اآب اجليياري، حت�سييرا لت�سفيات اآ�سيييا التي �ستقام 
يف تاياند خييال �سهر اأكتوبر/ ت�رييين االأول املقبل. و�سمت 
القائميية كا ميين ح�سيين علييي دخيل وح�سيين علي جبييار ووليد 
خالييد فاهييم ورافييد حميد عي�سييى وزييين العابدين عبييد الرزاق 
و�سجيياد حميد و�سييامل في�سل وحممد قا�سييم وفرا�ص حممد عبد 
وغيييث ريا�ييص وعلي حقي و زيد علي و فيياح عبد اهلل وح�سام 
�سبتييي مط�يير وحيدر كييرمي �ساجت وعبا�ص علييي دخيل وعلي 
�سعييد وح�سيين كاظم وعييزت كامل واحلرا�ييص اأحمد دريييد اأحمد 
وحممييد نور نعمة وعبييد الكاظم حممد يحيى عبييد النور وزاهر 
مهييدي واأحمييد عبييد احل�سيين. يذكيير اأن القرعة اأوقعييت منتخب 
العييراق علييى راأ�ييص املجموعيية الثانييية اإىل جانييب منتخبييات 
ال�سعودييية واالإمارات والبحرين، ويتاأهل االأول والثاين من هذه 
الت�سفيات اإىل نهائيات بطولة اآ�سيا التي تنطلق مناف�ساتها يف 

�سهر فراير/ �سباط من العام املقبل يف ال�سن. 

 اأعليين مدرب نييادي القوة اجلوية، ح�سام ال�سيد عن موعد اعان القائمة 
النهائييية للفريييق ا�ستعييداداً لنهائي منطقة غرب ا�سيييا يف بطولة كاأ�ص 
االحتاد اال�سيوي. وقال ال�سيد يف ت�ريح ن�ره املوقع الر�سمي للنادي 
وتابعتييه )اجلورنييال( اإن "القائميية النهائييية لاعبن، �سيتييم االإعان 
عنهييا يف نهاييية اال�سبوع احلييايل". وا�ساف ان "القائميية التي �ست�سم 
عييدة ا�سماء جديدة البع�ص اعلنت ا�سمائهم والق�سم االخر يتم التفاو�ص 
معهييم ب�رييية تامة ميين قبل جلنيية التعاقييدات امل�سكلة من قبييل ادارة 
النييادي ميين اجل امتام تعاقداتهييم مع الفريق". واو�سييح ان "الاعبن 
الذييين مل يقع االختيار عليهم �سيغييادرون الفريق اىل االأندية االأخرى". 
ويف �سييياق مت�سل، و�سييل املدافع الدويل ال�سابق علييي ح�سن رحيمة، 
اىل العا�سميية بغييداد، اليوم، متهيداً للتوقيع علييى عقد ان�سمامه لنادي 
القوة اجلوية خال فرة االنتقاالت ال�سيفية اجلارية. وقال م�سدر من 
داخييل اأروقة نادي القوة اجلوية لييي )اجلورنال( اإن "الاعب علي ح�سن 
رحيميية و�سل اىل العا�سمة بغداد، قبل قليل، ليوقع على عقد ان�سمامه 
اىل انييادي القييوة اجلوية". واأ�ساف اأن "اإدارة النييادي ات�سلت بالاعب 
واأكدت على نيتها بالتعاقد معه للدفاع عن األوان الفريق يف مناف�سات 
الييدوري العراقييي ودوري ابطال ا�سيا املو�سم املقبييل". يذكر ان رحيمة 
�سبييق وان مثل نادي القييوة اجلوية يف مو�سييم 2007-2006 قبل ان 

ي�سد الرحال اىل اأربيل.

يوا�سييل منتخبنا الوطنييي بكرة ال�سلة علييى الكرا�سي 
وحداتييه التدريبييية ا�ستعييداداً للم�ساركيية يف بطوليية 
ت�سفيييات القييارة االآ�سيوييية املوؤهليية اىل مونديييال 
العييامل. وقال رئي�ص احتيياد كرة ال�سلة علييى الكرا�سي 
خالييد ر�سك: ي�ستعد منتخبنييا الوطني بكرة ال�سلة على 
الكرا�سييي للم�ساركيية يف ت�سفيييات القييارة ال�سفييراء 
التييي �ستقام يف العا�سمة ال�سينييية بكن خال �سهر 
ت�رييين االول املقبييل املوؤهليية اىل مونديييال العييامل 
الييذي �سيجري العييام املقبل يف املانيييا. وا�ساف ان 
البطوليية تعد مهمة جداً بالن�سبة ملنتخبنا ونطمح من 
خالهييا التاأهل اىل مونديال العييامل ال �سيما نحن قد 

�ساركنييا يف الت�سفيييات عام 2014 التييي اقيمت يف 
كوريييا اجلنوبية ومل نتاأهل وهذه املرة عازمون على 
حتقيييق هدفنا يف حجز بطاقيية التاأهل و�سي�سارك يف 
البطوليية )16( منتخبنا عربيييًا وا�سيويًا بينها العراق 
عمييان  و�سلطنيية  والكويييت  وال�سعودييية  واالمييارات 
وافغان�ستييان وال�سيين وا�سراليييا وكوريييا اجلنوبية 
وايران وتايلند وال�سيين تايبيه والهند و�سيتم تق�سيم 
الفييرق اىل اربييع جماميييع ت�سييم كل جمموعيية اربعة 
االول  املركزييين  يتاأهييل منهييا �ساحبييا  منتخبييات 
والثاين علمًا بان اربعة منتخبات �ستتاأهل عن القارة 
ال�سفييراء اىل مونديال العييامل. واو�سح ر�سك ان )14( 
العبييًا �سين�سمون اىل املع�سكر التدريبي يف العا�سمة 

بغداد و�سيتم اختيار )12( العبًا.

 ت�سلييم االحتيياد املركزي لكييرة ال�سلة موافقيية 9 اندية 
للم�ساركيية يف الييدوري املمتيياز للمو�سييم املقبييل التي 
تنطلييق مبارياتييه يييوم الثامن من �سهيير ت�رين االول 
املقبييل.  وقييال رئي�ييص االحتيياد ح�سيين العميييدي : ان 
املوؤمتيير الفني الذي عقييده االحتاد مييع ممثلي االندية 
يف ال�سهر املا�سييي حدد يوم االحد املا�سي اأخر موعد 
لت�سلييم الكتييب الر�سمية ميين ادارات االندييية باملوافقة 

على امل�ساركة يف مناف�سات الدوري. 
وا�سيياف ان احتيياده منييح 5 ايييام كفر�سيية لاندييية 
املتاأخييرة الر�سييال موافقتهييا الر�سمييية وحتديييد مبلغ 
مليييون دينييار غراميية مالييية علييى االندييية املتاأخرة 

م�سيفييًا ان االندييية التييي ار�سلييت موافقتهييا الر�سمية 
اىل ادارة االحتيياد هييي: النفييط والكرخ ونفييط اجلنوب 
والت�ساميين  وال�سليييخ  واخلطييوط  واحلليية  واملينيياء 

النجفي والكهرباء. 
كمييا اجييرت ادارة نادي النا�رية ات�سييااًل هاتفيًا مع 
ادارة االحتيياد ا�سعييرت فيييه موافقتهييا الر�سمييية علييى 
م�ساركيية فريقها ومن املنتظر ان يكون كتاب املوافقة 
قييد و�سل اىل االحتيياد يوم االحييد املا�سييي. ي�سار اىل 
ان فريييق النفط توج بلقب الدوري املمتيياز لكرة ال�سلة 
للمو�سم املن�رم بعد حتقيقه للفوز على فريق ال�رطة 
بنتيجة 84 – 82 يف ختام مناف�سات البطولة للمو�سم 
احلييايل. وكان فريق النفط قد فاز علييى ال�رطة للمرة 

اخلام�سة من اأ�سل ت�سع مباريات.

25 العبًا في معسكر منتخب 
الصاالت بكربالء

السيد يحدد موعد إعالن 
قائمة الصقور

9 أندية توافق على المشاركة في دوري السلة الموسم المقبل

سلة الكراسي تعسكر في مصر استعدادًا للتصفيات اآلسيوية 

الطريق اىل النهائي
طريييق النوار�ييص اىل النهائي مل يكن مفرو�سييًا بالورود، وامنا 
كان طويييًا وواجه فيه العديد ميين املطبات، فيما كان طريق 

العندليب ا�سهل بكثر، حيث مل يلعب �سوى مباراتن فقط.
بداية عندليب الفرات كانت امام غاز ال�سمال يف الدور 32، 
حيين تغلب نفييط الو�سط بهييدف دون رد، فيمييا كانت بداية 
النوار�ييص �سعبة للغاية، حيين حقق فييوزاً دراماتيكيًا على 
فريييق امل�سلحيية باأربعة اهداف لثاثيية. ويف دور الي16، مل 
يلعييب فريق نفييط الو�سط مباراتييه امام كربيياء، الن�سحاب 
االأخر من امل�سابقة، يف الوقت الذي تغلب فيه الزوراء على 

نفييط اجلنوب بهدف يتيم. ويف دور ربييع النهائي، احت�سبت 
نتيجة مباراة نفط الو�سط والطلبة ل�سالح العندليب بنتيجة 
0-3، وذلييك ب�سبب عدم ح�سور االنيق اىل ملعب املباراة. 
اما الزوراء، حقق املطلوب وتغلب على نفط مي�سان بهدفن 
دون رد، ليتاأهييل اىل الييدور ن�سييف النهائي ميين امل�سابقة. 
ويف الييدور ن�سييف النهائي، واجه فريق نفييط الو�سط �سيفه 
امليناء يف مباراة كبرة انتهييت بالتعادل االإيجابي بهدف 
ملثلييه، قبل ان يح�سمها العندليب ل�ساحله بركات الرجيح 
بنتيجيية 3-4. يف حيين تاألييق فريييق النوار�ييص واق�سييى 
مفاجيياأة البطوليية امانة بغييداد بتغلبه عليييه بثاثة اهداف 
لهييدف، لي�ييرب النوار�ص موعييداً مع العندليييب يف نهائي 

الكاأ�ص.

 طوق النجاة
تعييد بطولة الكاأ�ص طوق النجيياة لفريقي الزوراء ونفط الو�سط، 
بعد مو�سم خميب الآمال جماهر الفريقن. النوار�ص ي�سعى اىل 
تعوي�ص اخفاقه يف العام املا�سي، حن و�سل نهائي الكاأ�ص 
وخ�ييره امام القوة اجلوية، واي�سًا كييي ينهي مو�سمه بنهاية 
�سعيييدة تن�سيييه اإخفاقييات الييدوري العراقييي وكاأ�ييص االحتاد 
اال�سيييوي. مدرب الفريق ع�سييام حمد، يعلم جيييداً ان التتويج 
بلقييب الكاأ�ص �سيبقيييه على دكة بدالء النوار�ييص العام املقبل، 
لذلك و�سييع كل تركيزه على هذه البطوليية التي �ستمنحه قبلة 
احلييياة يف البيييت االأبي�ص. و�سييع عندليب الفييرات ال يختلف 
كثييراً عن و�سييع النوار�ص، فهو االخر قييادم من مو�سم خميب 
لاآمييال باإخفاقه حمليًا يف الدوري العراقي وكذلك يف بطولة 

االأندييية العربييية بعد خروجييه ميين دور املجموعييات. الكادر 
التدريبييي لنفط الو�سط بقادة علي ها�سم، ياأمل باإجناز املهمة 
علييى امت وجه وانهاء مو�سم عندليب الفييرات املتخبط باأف�سل 
�سييكل ممكيين، كونه �سهد تغييير 3 مدربن بدًء ميين عبد الغني 

�سهد وايوب اودي�سو وهاتف �سمران.
م�رح املباراة

كرث اجلدل حول ملعب املباراة النهائية للبطولة، حيث طالبت 
وزارة ال�سبيياب والريا�سيية بنقييل املبيياراة اىل ملعييب مي�سان 
االأوملبييي، لكيين رد االحتيياد العراقييي لكرة القييدم كان حازمًا 
واكييد فيه انه ليين يتم تغير مكان اإقامة املبيياراة. وذكر بيان 
�سادر عن االحتاد، تلقت اجلورنال نيوز ن�سخة منه، "ن�ستغرب 

املطالبات بنقل نهائي الكاأ�ص اىل ملعب مي�سان االوملبي".

 يحت�صن ملعب ال�صناعة 
ع�صر، اليوم الثالثاء، نهائي 

بطولة كاأ�س العراق بني 
الزوراء ونفط الو�صط، 

حيث ي�صعى الفريقان 
خلطف بطاقة التاأهل اىل 

كاأ�س االحتاد اال�صيوي 
املو�صم املقبل. وت�صلط 

)اجلورنال( يف التقرير 
التايل على اأبرز م�صاهد 

هذه املباراة املثرية 
التي �صتحدد املتاأهل اىل 

اال�صتحقاق العربي املو�صم 
املقبل.
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  بغداد - خاص
اقييرب حار�ييص نييادي ال�رطيية حممييد حميييد ميين 
االن�سمييام اىل نييادي النجف خال فييرة االنتقاالت 

ال�سيفية اجلارية.
وقييال م�سييدر مقييرب ميين الاعييب لي)اجلورنييال( اإن 
"الاعييب حممييد حميد تلقييى عر�سييًا لان�سمام اىل 

نادي النجف وحماية عرينه املو�سم املقبل".
واأ�ساف اأن "اإدارة النجف متفائلة بالتعاقد مع حميد 
خال فرة االنتقاالت ال�سيفية اجلارية، حيث وعدت 

احلار�ص مبركز اأ�سا�سي يف الفريق".
واأو�سييح اأن "حميييد م�ستيياء ميين تواجييده علييى دكة 
البييدالء مع فريق ال�رطة، وكذلييك ب�سبب ابتعاده عن 
ت�سكيلة املنتخب الوطني بعد ا�ستقالة املدرب را�سي 
�سني�سييل". وتابييع امل�سدر- الذي ف�سييل عدم الك�سف 
عيين ا�سمييه- اأن "اإدارة النجييف ترغب بتقييدمي حميد 

هدية للييكادر التدريبي اجلديد، الييذي مل يتم االإعان 
عن ا�سمه حتى االن".

وفيمييا يخ�ص املدرب اجلديييد، اأ�سار امل�سييدر اىل ان 
"املدرب فجيير ابراهيم ونزار حمرو�ص وع�سام حمد 
وايييوب اودي�سو، هييم املر�سحن االأربعيية لقيادة كرة 

النجف يف املو�سم اجلديد".
ويف �سييياق مت�سل، اأعليين نادي النجف لكييرة القدم، 
تعاقييده مع العب نييادي احلدود خ�ر علييي للدفاع 

عن األوان الفريق خال مناف�سات املو�سم املقبل.
بيييان  لنييادي احلييدود يف  الر�سمييي  املوقييع  وذكيير 
مقت�سييب اأن "الاعييب خ�يير علي، وقييع ر�سميًا على 
ك�سوفييات نييادي النجييف لتمثيل الفريييق يف املو�سم 
املقبييل". يذكيير ان الاعييب خ�ر علي، يعييد من ابرز 
املواهييب ال�سابة يف الييدوري العراقييي املمتاز وقدم 
م�ستييوى متميييز جذب ميين خالييه انظييار العديد من 

االأندية.

 
 اكييد م�سدر مطلع جلو�ص رئي�ييص الهيئة االدارية لنادي 
الطلبة عاء كاظم مع عدد من جماهر االنيق وبح�سور 
بع�ص من اع�ساء االدارة من بينهم نائب الرئي�ص حممد 
الكييرة يف املو�سييم  الها�سمييي ملناق�سيية و�سييع فريييق 
املقبييل.  وقال امل�سييدر الذي كان متواجييداً يف اجلل�سة 
لي)اجلورنييال( ورف�ييص الك�سييف عيين ا�سمييه : ان رئي�ييص 
النييادي عاء كاظم ابدى رغبته التاميية بت�سليم النادي 
اىل قائييد املنتخب الوطني ال�سابق وفريق الطلبة يون�ص 
حممود على ان يكون القرار امام وزارتي التعليم العايل 
والبحييث العلمييي وال�سبيياب والريا�سة موؤكييداً ان كاظم 
ليين ميانع من تواجد حممود يف اي مييكان يريده داخل 
النييادي ف�سًا عن توفر الدعم الازم له الإجناح مهمته 
.  وا�سيياف ان كاظم مل يرى اي �سيء ر�سمي من حممود 
بخ�سو�ص ت�سلم رئا�سة النادي وكل ما يدور من حديث 

يف ال�سييارع الريا�سي ومواقع التوا�سل االجتماعي هي 
جمييرد اقاويل م�سيفييًا ان كاظم �سدد علييى ان من يريد 
الظفر برئا�سة النادي عليه ان يدفع مبلغ"400" مليون 
دينييار ف�سييًا عيين ان العبييي الفريييق يطلبييون النادي 
%60 ميين قيمة عقودهم ما قييد ينذر بعدم توقيع اي 

العب على ك�سوفات النادي يف املو�سم املقبل . 
وا�سار امل�سدر اىل ان يون�ص حممود لن يقوم بدفع مبلغ 
ال "400" مليييون دينييار اإذ  يعييول علييى م�سدر متويل 
قطييري من خال االتفيياق مع مموليين مل�روعه �سيما 
ان حممييود ينوي هدم ملعب النادي والتعاقد مع �ركة 
قطرييية لبناء ملعييب جديد مع مرفقاتييه.   وفيما يتعلق 
باملييدرب اجلديد لانيق بن امل�سييدر ان الروماين تيتا 
فالييرو متت ت�سميته ر�سميًا وعقب االنتهاء من الازمة 
احلالييية واالعييان عن الييية الييدوري املمتيياز للمو�سم 
املقبل مبينًا ان مدرب الفريق حبيب جعفر رف�ص العمل 
كم�ساعد مدرب �سمن املاك التدريبي اجلديد لفالرو.   
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