
نظم الع�رشات من جماهيير نادي الطلبة، تظاهرة 
امام مبنييى وزارة التعليم العييايل والبحث العلمي 
للمطالبة باإجراء اإ�صيياحات يف النييادي. وطالب 
الع�ييرشات منهييم باإقاليية الهيئيية االدارييية لنادي 
الطلبيية برئا�صيية عيياء التي عدوها �صييببًا رئي�صييًا 
يف تدميير النييادي واإبتعيياده عن حتقيييق االلقاب 
مبختلف االلعاب ال�صيما الفريق االول لكرة القدم.  
وبعد انطاق املظاهرات دخل 5 ا�صخا�ص ممثلني 
وو�صييعوا  الييوزارة  مبنييى  اىل  املتظاهرييين  عيين 
مطالبهييم على مكتييب الوزير عبد الرزاق العي�صييى 
اإذ ت�صيير االنباء اىل انه اوعز بت�صكيل هيئة ادارية 
موؤقتيية لنييادي الطلبيية بييداًل ميين االدارة احلالييية 

اإ�صتجابة ملطالب املتظاهرين.
وكانييت جماهيير نادي الطلبة قد �صييكلت يف وقت 
�صابق ، رابطة حتت م�صييمى “رابطة انقاذ االنيق” 
من اجل اإعادة الفريق اىل �صييابق عهده بعد �صنوات 
االإخفيياق بالتعيياون مييع عدد ميين العبييي الطلبة 

القدامييى. اذ �صييعت هييذه الرابطيية الإعييادة الفريق 
اىل عهده ال�صييابق والعييودة اىل من�صييات التتويج 
بعييد االإخفيياق يف املوا�صييم املا�صييية.  ومر فريق 
الطلبيية مبرحليية انتقالييية يف املو�صييم املن�رشم ، 
بعدما اعتذر املدرب اأيوب اودي�صييو من اال�صييتمرار 
مييع الفريييق نتيجيية تلقيه عر�صييًا من نييادي نفط 
الو�صط ، ليخلفه املدرب مظفر جبار يف قيادة دفة 
االنيق، قبل ان يقدم االأخر ا�صتقالته ب�صبب تراجع 
النتائج، ليت�صلم م�صاعده حبيب جعفر زمام االأمور 
حتييى نهاية املو�صييم. وقام جعفر با�صييتبعاد عدد 
ميين العبي الفريق ب�صييبب تراجع م�صييتواهم الفني 
وكان علييى راأ�صييهم النجييم الدويل ال�صييابق مهدي 
كييرمي. االأمور مل تقف هنييا، بل ان االزميية املالية 
اثرت ب�صييكل كبر على مييردود النادي وكذلك عدم 
قدرة االإدارة على دفع م�صييتحقات عقود الاعبني 
يف املوا�صم املا�صية، وهذا االمر بات يهدد م�صر 
العبييي االنيق ، الذين ي�صييعب ا�صييتمرارهم يف ظل 
الظروف االقت�صييادية ال�صييعبة للفريق. ومع كرثة 
هذه امل�صيياكل والق�صييايا، فاأن الفريق مهدد بعدم 

احل�صييول علييى رخ�صيية االحتيياد اال�صيييوي التييي 
متنحهييا جلنيية الرتاخي�ييص. وقييدم العبييي الطلبة 

ال�صييابقني �صييكوى لييدى ” جلنة ف�ييص النزاعات ” 
يف االحتاد اال�صيييوي عن طريق موكلهم املحامي 

” ر�صييا احمييد الفقي ” ، بداعي عدم ا�صتح�صييال 
م�صييتحقاتهم املالييية املرتتبة على النييادي الذي 

مثلوه يف املوا�صم املا�صية.
والاعبييون الذييين تقدمييوا بال�صييكوى هم �صييالح 
�صييدير ، ا�صامة علي ، حممد عبد الزهرة ، وليد بحر 
، مهنييد قا�صييم ، احمد علييي ، ندمي كييرمي ، ابراهيم 

كامل.
واطلعييت )اجلورنييال( يف وقييت �صيياعلى الكتيياب 
الر�صمي الذي يبني فيه ن�ص ال�صكوى املقدمة طيًا 

بالكتاب املعنون اىل االحتاد اال�صيوي.
وا�صييعر االحتاد اال�صيوي احتاد كرة القدم العراقي 
ب�رشورة امتام تراخي�ص االندية يف موعد اق�صاه 
اخلام�ييص ع�ييرش ميين ال�صييهر املقبييل ، ومن �صييمن 
�رشوط الرتاخي�ييص ان يكون النادي قد برئ ذمته 
ميين جميييع ال�صييكاوي املقدميية ميين الاعبييني او 

العاملني يف النادي .
وطالييب االحتيياد اال�صيييوي ب�رشورة فتييح حتقيق 
حقييوق  علييى  للح�صييول  الق�صييية  بهييذه  ر�صييمي 
الاعبييني املذكورييين ، ونا�صييد االحتيياد العراقييي 

بتحمييل م�صييوؤوليته االخاقييية والقانونييية لرفع 
الظلييم عيين هييوؤالء الاعبييني الذييين مل يتقا�صييوا 
ا�صييتحقاقاتهم املالية املرتتبة بذمة نادي الطلبة 

واباغه بالتفا�صيل التي تتعلق بهذه الق�صية .
وال توجييد موؤ�رشات اإيجابييية النتهاء ازمة االنيق، 
فاالأمور اأ�صييعب مما تبييدوا، وكييون الفريق ميتلك 
قاعييدة جماهرييية كبييرة، فيياأن هذا االمر �صييكل 

عامل �صغط على العبي الفريق.
فيمييا ك�صييف م�صييدر مقرب ميين االحتيياد العراقي 
بايقيياف  االخيير  بقيييام  القييدم  لكييرة  املركييزي 
تعاقييدات العبي الطلبة ب�صييبب �صييكاوى من ادارة 

االنيق.
وقييال امل�صييدر ان االحتاد قييرر ايقيياف تعاقدات 
عييدد ميين العبييي الطلبيية مييع باقييي االندية،على 
خلفية �صكاوى تقدمت بها ادارة االنيق �صد هوؤالء 
الاعبني بعد تداعيات املو�صييم املا�صي موؤكداً ان 
االحتاد �صييكل جلنة بهذا ال�صييدد، تتاألف من نائب 
رئي�ييص االحتاد �ييرشار حيييدر وع�صييوية اثنني من 

اللجنة القانونية يف االحتاد حل�صم هذا االمر.   

مساعي رفع الحظر

اقييرتب مدافييع املنتخييب الوطنييي ونييادي املينيياء، كربالء تحتضن مباراة أساطير العراق والعرب وبطولة ثالثية بمشاركة سعودية خا�ييص: 
م�صييطفى ناظم، من االن�صمام اىل نادي العربي الكويتي خال 
فييرتة االنتقيياالت ال�صيييفية اجلارية. وقييال م�صييدر مقرب من 
الاعب لي)اجلورنال( اإن “نادي العربي الكويتي ات�صل بالاعب 
م�صييطفى ناظم وابلغه باهتمامه ل�صمه خال فرتة االنتقاالت 
ال�صيييفية اجلارييية”. واأ�صيياف اأن “ناظييم طلييب ميين النييادي 
الكويتييي منحييه القليل ميين الوقت قبييل اتخاذ القييرار النهائي 
بقبول العر�ص او رف�صييه”. وكان وكيل اعمال الاعب جنم عبد 
اهلل يف ت�رشيح خا�ص لي)اجلورنال( اإن مدافع املنتخب الوطني 
م�صييطفى ناظم، ميين التوقيع الحييد االأندييية االإماراتية لتمثيل 
فريقها الكروي اعتباراً من املو�صييم املقبل. واأ�صيياف حممد اأن 
"احد االأندية االإماراتية، و�صع مدافع املنتخب الوطني ونادي 
املينيياء، م�صييطفى ناظم يف قائميية الاعبني، الذين ي�صييتهدف 
التوقيييع معهييم ابتداًء من املو�صييم املقبل". واو�صييح اأن "اإدارة 
�صييباب االأهلي، تنتظر اكمييال اإجراءات اإن�صيياء النادي بعد دمج 
اأندية )ال�صباب العربي-دبي الثقايف-االأهلي( بح�صب تعليمات 

حاكم دبي ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم".

اقييرتب العب املنتخب الوطني ونادي اودينيزي االإيطايل، علي عدنان، 
من االنتقال اىل نادي ليل الفرن�صي خال املركاتو ال�صيفي احلايل.

وقال �صييقيق الاعب كاظم عدنييان لي)اجلورنال( اإن "نييادي ليل اأجرى 
ات�صيياالت اأولية بنييادي اودينيزي للتعاقد مع علييي عدنان خال فرتة 

االنتقاالت ال�صيفية اجلارية".
واأ�صيياف اأن "عدنييان ابدى موافقيية مبدئية لان�صييمام اىل نادي ليل، 
كونه ال يرغب باجللو�ص على دكة البدالء"، الفتًا اإىل اأن "ال�صفقة قريبة 

من االغاق بحلول االأ�صبوع املقبل".
وكان النجييم الدويل قد او�صييح باأن اإدارة اودينيييزي ابلغته باأنها تلقت 
عر�صييني لان�صمام اىل �صي�صييكا مو�صكو الرو�صي وا�صييبانيول اال�صباين 

خال فرتة االنتقاالت ال�صيفية اجلارية.
وقييال عدنييان يف ت�رشيييح خا�ص لي)اجلورنييال( "تلقيت عر�صييني من 
ناديييي �صي�صييكا مو�صييكو الرو�صييي وا�صييبانيول اال�صييباين لانتقال اىل 

�صفوفهما خال فرتة االنتقاالت ال�صيفية احلالية".
واو�صييح بالقييول "مل اتخذ قراراً لانتقال اىل احييد الناديني حتى االن، 
حيث ما زلت اقيم العر�صني جيداً وادر�صه من جميع اجلوانب قبل اتخاذ 

القرار املنا�صب بالرحيل او البقاء مع اودينيزي االإيطايل".
جتدر اال�صارة اىل ان النجم الدويل انتقل اىل �صفوف اودينيزي االإيطايل 
يف مو�صييم 2016-2015 ومتكن من دخول تاريييخ الدوري االيطايل 

من او�صع ابوابه كاأول عراقي يلعب وي�صجل هدفًا يف الكالت�صيو.
واأ�صييارت بع�ييص التقارير الرتكية اىل ان الاعييب علي عدنان قريب من 
االنتقال اىل نادي غوز تبه الوافد اجلديد للدوري الرتكي املمتاز، اال ان 

الاعب نفى هذا اخلرب جملة وتف�صيًا.

اأكييد العب منتخب ال�صييباب ح�صييني عييادل، اأن مدرب 
املنتخب بيرت ميغوفيت�ص منح الاعبني الثقة الازمة 
خلو�ييص اأ�صييعب التحديات، فيما اأعرب عيين اأمله باأن 
يرفع ا�صييم العراق عاليًا ببطولة غرب اآ�صيييا يف اإيران. 
وقال عادل يف ت�رشيح خا�ص لي)اجلورنال( "و�صلنا 
اإىل اال�صييتعداد التييام خلو�ييص مباريييات دولييية على 
م�صييتوى عاٍل، واملدرب بيرت ميغوفيت�ص منحنا الثقة 
الازمة خلو�ص اأ�صعب التحديات وكيفية التعامل مع 
اأ�صييعب الظروف". واأو�صييح "بعد التمرين املتوا�صييل 
ملييدة 6 اأ�صييهر، التم�صيينا تطييوراً كبييراً يف مهاراتنييا 
الفنييية وارتفع م�صييتوى لياقتنييا البدنييية"، مبينًا اأن 

"جميييع الاعبني يخو�صييون املران بنف�ييص العزمية 
واالإ�رشار يوميًا". واأعرب ح�صييني امللقب "بدعدو�ص" 
عن اأمله باأن "يظهر منتخب ال�صييباب ب�صورة م�رشفة 
يف بطولة غرب اآ�صيييا املقبلة يف اإيران والو�صييول اإىل 
االأدوار النهائييية ميين اجل رفع ا�صييم العراق عاليا يف 
البطوليية". وبدوره، اكييد مدرب منتخب ال�صييباب بيرت 
ميغوفت�ص، على �رشورة �صقل مواهب العبي منتخب 
�صييباب العراق، مبينييًا ان العبي املنتخب يخو�صييون 
ح�ص�صييًا تدريبية يومية لبناء جيل قوي لكرة ال�صييلة 
العراقية. وقال ميغوفيت�ص "بداأنا العمل قبل 6 اأ�صهر، 
ال�صييباب يتمرنون بجد ونعمل على حت�صييني املهارات 
ال�صخ�صييية، التكتيكييية والفنييية ملييدة 6-5 �صيياعات 

يوميًا.

تعاقييدت اإدارة القوة اجلوية، مييع املدرب غامن اإبراهيم 
لان�صييمام اىل الييكادر التدريبييي الذي يقييوده املدرب 
ال�صييوري ح�صييام ال�صيييد. وقال م�صييدر من داخل اأروقة 
النييادي لي)اجلورنال( اإن "اإدارة القييوة اجلوية تعاقدت 
مع مييدرب حرا�ص املرمى غامن اإبراهيييم خلفًا للمدرب 
ها�صييم خمي�ييص". واأ�صيياف اأن "االأيام القليليية املقبلة 
�صت�صهد ت�صمية املدرب امل�صاعد لل�صوري ح�صام ال�صيد"، 
الفتًا اإىل اأن "الهيئة االإدارية �صت�صييمي املدرب امل�صاعد 
بالتن�صيييق مييع املدرب ح�صييام ال�صيييد". واأ�صييار اىل اأن 
"اإدارة نادي القوة اجلوية اقرتب من ح�صم 3 �صفقات 

كربى خال فرتة االنتقاالت ال�صيفية اجلارية".

واأ�صيياف اأن "العييب ال�صييويق العميياين ال�صييابق �صيييف 
�صييلمان وقع ر�صميًا على ك�صييوفات فريق القوة اجلوية 

خال فرتة االنتقاالت ال�صيفية اجلارية".
واأو�صييح اأن "اإدارة الفريييق االزرق ا�صييتطاعت اقنيياع 
العب نفط الو�صييط اأجمد عطوان باالن�صييمام اىل كتيبة 
ال�صقور بعدما كان قريبًا جداً من االن�صمام اىل نادي 
امليناء". واأ�صار اىل ان "حتركات ال�صقور يف املركاتو 
ليين تتوقف عند هذا احلد، اإذ توا�صييل البحث ل�صييم عدد 
من الاعبني املتميزين والواعدين يف الدوري العراقي 
املمتاز وعلى راأ�صهم العب نفط الو�صط اإبراهيم باي�ص".
وتابييع اأن "االإدارة �صتوا�صييل جتديييد عقييود العبيهييا 
املهمني، حيث �صييتجدد عقد الاعب اأجمد را�صي وزاهر 

ميداين خال االأيام القليلة املقبلة".

ناظم على أعتاب العربي الكويتي

عدنان قريب من ليل

إبراهيم مدربًا لحراس مرمى "الصقور"

عادل: ميغوفيتش منحنا الثقة لخوض أصعب التحديات

وقييال مييدر اعييام وزارة ال�صييباب والريا�صيية علييي العطييواين 
لي)اجلورنييال( اإن "الييوزارة توا�صييل العمل مع نف�ييص ال�رشكات 
الراعية ملباراة ا�صاطر العامل، من خال �رشكة ع�صتار العراقية 
و�رشكة توا�صييل االإماراتية، حيث �صيتم الرتتيب الإجراء مباراة 
ا�صتعرا�صييية بييني ا�صيياطر العراق وا�صيياطر العييرب يف نهاية 
العام احلايل".  واأ�صيياف "املباراة �صتقام بعد االتفاق مع عدد 
ميين النجييوم العرب للم�صيياركة يف الكرنفال الذي �صيييقام على 
ملعب كرباء الدويل"، مبينًا اأن "توقيت املباراة �صيتم حتديده 
ر�صميًا فور االنتهاء من جميع االتفاقات والتفا�صيل". واأو�صح 
اأن "املباراة �صييتكون فر�صيية امام الاعبني الذين لن ي�صاركوا 
يف مبيياراة ا�صيياطر العييامل يف الب�رشة يف التا�صييع ميين اأيلول 

املقبل، حيث ت�صعى الوزارة اىل توجيه الدعوة الأكرث عدد ممكن 
من الاعبني". وتابع اأن "وزير ال�صباب والريا�صة عبد احل�صني 
العبطان اقرتح اإقامة بطولة ثاثية، ت�صييم العراق وال�صييعودية 
ومنتخب اخر، واي�صًا اإقامة مباراة ودية بني املنتخب الوطني 
وال�صييعودي على احدى املاعب العراقييية". وبني العطواين، اأن 
"االحتاد العراقي لكرة القدم، خاطب االحتاد ال�صعودي وحت�صل 
علييى موافقيية مبدئية من اال�صييقاء ال�صييعوديني وتعييززت هذه 
املوافقة بات�صال وزير ال�صباب والريا�صة عبد احل�صني عبطان 
برئي�ص هيئة ريا�صيية اململكة العربية ال�صعودية، حممد بن عبد 
امللك بن عبد اهلل اآل ال�صيييخ ومل يتبقى �صييوى بع�ص التفا�صيل 
ال�صغرة لتاأكيد اللقاء". وبدوره، اكد مدير عام دائرة العاقات 
والتعاون الدويل يف وزارة ال�صييباب والريا�صة احمد املو�صوي 
ان القائميية التييي رفعت اىل �رشكة توا�صييل االماراتية واملاك 

الفني ملباراة اال�صيياطر يف التا�صع من ايلول املقبل يف ملعب 
الب�ييرشة الييدويل تاألفت من 177 العبًا مميين مثلوا املنتخبات 
الوطنييية على اجيال متعاقبة من املعتزلني وممن هم على قيد 
احلييياة، معلنا عن اقامة مبيياراة جتمع جنوم العراق ونظرائهم 
العرب يف ملعب كرباء نهاية العام احلايل. وا�صاف املو�صوي 
انه "�صيتم تقلي�ص القائمة اىل 40 العبًا من قبل املاك الفني 
بقيييادة الربازيلي فيرا وم�صيياعده رحيم حميييد على ان يكون 
الاعبني املعتزلني ممن مثل املنتخب الوطني يف بطولة ا�صيييا 
2007 ح�صييب رغبة �رشكة توا�صييل االماراتييية، وان القائمة 
التي �صييمت 28 العبا ملباراة اال�صيياطر، هييي قائمة اقتطعت 
من القوائم اال�صلية التي يبلغ عددها اربعة قوائم والتي �صمت 
177 العبييا و�صييتدخل املعاير التي حددتها �رشكة توا�صييل 
الختيار الاعبني امل�صيياركني يف مباراة اال�صيياطر بني جنوم 

العراق والعييامل اذ يجب ان يكون الاعب قد خا�ص 20 مباراة 
دولية فما اكرث ف�صييا عن وزن الاعب ومدى قدرته على لعب 
املبيياراة". وا�صييار اىل ان "ميين ال تنطبق عليييه املعاير وممن 
ال ي�صييتطيع اللعييب الأ�صييباب معينة ف�صيييتواجد ك�صيييف �رشف 
يف مق�صييورة كبار ال�صخ�صيييات VIP مبلعييب الب�رشة الدويل 
تقديييرا وتثمينا جلهودهم، كما �صييمت القائميية دعوات لعوائل 
املدربييني والاعبييني الدوليييني الراحلييني يتقدمهم عمييو بابا 
وناطق ها�صييم وعلي ح�صني وب�صار ر�صيد ومظهر خلف وعبا�ص 

رحيم وغرهم".
وذكر املو�صوي ان "هناك العديد من الكرنفاالت التي �صتقيمها 
وزارة ال�صييباب والريا�صيية حيث مت االتفاق علييى اقامة مباراة 
جتمع جنوم العراق بنجوم العرب ي�صيفها ملعب كرباء الدويل 

نهاية العامل احلايل".

اأعلنت وزارة ال�شباب 
والريا�شة، عن اإقامة 

مباراة ا�شتعرا�شية 
بني ا�شاطري العراق 

وا�شاطري العرب على 
ملعب كربالء الدويل 
نهاية العام احلايل، 

فيما ك�شفت عن م�شاعي 
الوزير عبد احل�شني 
عبطان لإقامة بطولة 

ودية ثالثية مب�شاركة 
املنتخب الوطني 

ونظريه ال�شعودي. 

محمد خليل
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  بغداد - خاص
غادرت بعثة املنتخب الوطني، االربعاء، اىل العا�صييمة 
املنتخييب  ا�صييتعداداً ملواجهيية  املاليزييية كواالملبييور 
ال�صييوري وديًا ال�صبت املقبل، يف اإطار حت�صرات ا�صود 
الرافدييين لت�صييفيات مونديييال رو�صيييا 2018. وقييال 
مدرب املنتخب الوطني با�صييم قا�صييم لي)اجلورنال( اإن 
"املنتخب الوطني اأجرى متريناته بانتظام على ملعب 
الكرخ خال االأيام الثاثة املا�صية بتواجد 9 العبني"، 
مبينًا اأن "كتيبة ا�صود الرافدين �صتكتمل يف كواالملبور 
"مبيياراة  اأن  واأو�صييح  الاعبييني".  جميييع  بان�صييمام 
�صييوريا �صييتكون بروفة ملباراتي تايلند واالمارات يف 
ت�صييفيات املونديال، حيث ا�صييعى اىل ا�رشاك اأكرب عدد 
ممكن ميين الاعبني اجلدد للوقوف على م�صييتوياتهم". 
وبييني اأن "الاعبييني احمد يا�صييني وج�صيين مييرام لن 
يتمكنييا ميين لعب املبيياراة الودية امام �صييوريا، كونها 

غيير مندرجيية يف اأيييام الفيفييا دي، لذلييك �صيييلتحقون 
باملنتخييب يف تايلنييد للعب امام اأ�صييحاب االأر�ص يف 
ت�صفيات املونديال". وتابع قا�صم، بالقول: "ن�صتهدف 
الفييوز يف املباريييات الثاث املقبلة، من اجل حت�صييني 
موقع املنتخب الوطني يف ت�صيينيف الفيفا"، مبينًا اأنه 
"ي�صييعى اىل بناء منتخب قوي يكون رقمًا �صعبًا على 
املنتخبات املناف�صة". وفيما يخ�ص عقده مع املنتخب 
الوطني، اأكد قا�صم بالقول: "اتفقت مع احتاد الكرة على 
جميع التفا�صيل و�صاأوقع العقد ر�صميًا بعد الت�صفيات، 
حيث �صاأوقع عقداً ملدة عام واحد قابل للتجديد". و�صم 
"اجلييرال" 23 العبييًا لكتيبة املنتخييب الوطني وهم: 
علييي يا�صييني، حممد كا�صييد، فهييد طالب، �صييعد ناطق، 
ريبني �صوالقا، اأحمد اإبراهيم، علي عدنان، علي بهجت، 
وليد �صامل، عاء مهاوي، اأجمد عطوان، �صعد عبد االأمر، 
اأحمد يا�صييني، بروا نوري، مهييدي كامل، مازن فيا�ص، 

ح�صني علي.

 
تلقى مدرب نادي الزوراء ع�صييام حمييد، ثاثة عرو�ص 
تدريبييية لقيييادة اأحييد الفرق خييال مناف�صييات الدوري 
العراقي املمتاز املو�صييم املقبل. وقال حمد يف ت�رشيح 
خا�ييص لي)اجلورنييال( "تلقيت ثيياث عرو�ييص تدريبية 
لقيادة احييدى الفرق العراقية خال مناف�صييات الدوري 
املمتيياز املو�صييم املقبييل". واأ�صيياف اأن "االأولوييية هي 
البقاء مع الزوراء خال مناف�صات املو�صم املقبل، كوين 
اع�صييق األييوان الفريق وانا ابيين النادي واأمتنييى النجاح 
للنوار�ييص �صييواء كنت مدربييًا للفريق او ال". واأو�صييح اأن 
"بطولة كاأ�ص العراق توجت جمهوداتنا يف مو�صم �صاق 
و�صييعب، اإذ عانينييا من ال�صييغوطات وزخييم املباريات 
نتيجيية م�صيياركتنا يف الييدوري املمتاز وكاأ�ييص العراق 

وكاأ�ص االحتاد اال�صيوي".
وبييني اأن "اللعييب خييال 6 اأيييام يف ثيياث حمافظييات 

امر �صييعب وي�صبب االإرهاق واال�صييابات لاعبني، لكن 
بف�صييل جهود الاعبني وعزميتهم متكنا من ح�صد لقب 
الكاأ�ص و�صييمان امل�صيياركة يف بطولة االأندييية العربية 

العام املقبل".
وذكيير م�صييدر يف نادي النجف اأن املدرب ع�صييام حمد 
هييو املر�صييح االأبييرز لقيييادة الفريييق خال مناف�صييات 

الدوري العراقي املو�صم املقبل.
وكان ع�صييو الهيئة االدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن 
ر�صيد، قد �رشح لي )اجلورنال( اإن "مدرب الفريق ع�صام 
حمد �صيييغادر الفريق نهاية املو�صييم اجلاري بعد انتهاء 

عقده مع النادي".
ومتكن ع�صام حمد من ح�صد لقب كاأ�ص العراق اخلام�ص 
ع�رش يف تاأريخ النادي، فيما خرج من مناف�صييات كاأ�ص 
االحتيياد اال�صيييوي بالييدور ن�صييف النهائي امييام القوة 
اجلوية، وقاد الزوراء للمركز الرابع يف الدوري العراقي 

املمتاز بر�صيد 72 نقطة.

جماهير األنيق تتظاهر أمام وزارة التعليم للمطالبة بإقالة اإلدارة الحالية
اتحاد الكرة يمنع نادي الطلبة من التعاقدات

"أسود الرافدين" يصل إلى ماليزيا  حمد يتلقى 3 عروض تدريبية
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