
 
اأعلن االحتاد االماراتي لكرة القدم، تعاقده ر�سميًا 
مييع املييدرب االإيطييايل األربتييو زاكييروين، ليتوىل 

تدريب املنتخب االأول لكرة القدم، حتى 2019.
وقييال رجل االعمييال العراقي وو�سيييط التعاقدات 
نحم عبد اهلل لي)اجلورنال(، اإن "االحتاد االماراتي 
تعاقد ر�سيمًا مع املدرب االإيطايل الربتو زاكروين 
لقيادة املنتخب حتى �سهر �سباط من عام 2019". 
واأ�سيياف ان "املفاو�سات ا�سييتغرقت مدة اقل من 
مفاو�سييات التعاقد مع املدرب ال�سييابق لالبي�ض، 
االرجنتيني ادغاردو باوزا، الن االحتاد االماراتي 
كان مقتنعا بفكرة التعاقد مع زاكروين". واأو�سح 
اأن "توقيع العقد مت بح�سييوري وح�سييور امني �رس 
االحتاد االماراتي حممد حزام الظاهري وم�ساعده 
اإبراهيييم النمر واملييدرب زاكروين، باالإ�سييافة اىل 
املحامييي اخلا�ض به لوكا، حيييث مت االتفاق على 
التفا�سيييل كافة بعدما بلغت قيميية راتب املدرب 
ما يقارب الي6 ماليني دوالر". واأ�ساف ان "احتاد 

الكييرة االماراتي اختار زاكروين، نظراً خلربته يف 
القييارة ال�سييفراء وتتويجه مع املنتخييب الياباين 
ببطوليية كاأ�ييض ا�سيييا 2011 يف قطيير"، الفتًا اإىل 
اأن "عقييد املييدرب االإيطييايل �سييينتهي بعييد نهاية 
كاأ�ييض اآ�سيييا يف االمييارات 2019". وبييدوره، اأكد 
رئي�ض االحتاد االإماراتي، مروان بن غليطة، خالل 
املوؤمتيير ال�سييحايف التقدميييي ملييدرب "االأبي�ض" 
اجلديييد، االإيطييايل األبرتييو زاكييروين، اأن هييدف 
املنتخب حاليًا هو الو�سييول اإىل نهائي كاأ�ض اأمم 
اآ�سيا، التي ت�ست�سيفها االإمارات يف 2019. وقال 
بن غليطة اإن "زاكروين ا�سييطلع على اخلطة التي 
ر�سمها االحتاد االإماراتي لل�سنوات املقبلة، واأبدى 
ا�سييتعداده لقيييادة االأبي�ض". واأ�سيياف بن غليطة 
خييالل املوؤمتيير: "نحيين يف مرحلة حتييدي، اأطالب 
اجلميييع بالتعيياون والتكاتييف، وكل �سييخ�ض غر 
قادر على اأداء دوره، فاأنا اأطلب منه التنحي، يجب 
علينا بذل كل جهد لتحقيق الهدف املن�سييود، وهو 
التاأهل لنهائي كاأ�ض اآ�سيييا". وتابع رئي�ض االحتاد 
االإماراتييي: "نتعهييد نحن احتاد االإمييارات بتوفر 

كل �سييبل النجيياح ملنتخييب االإمييارات، ميين خالل 
توا�سييلنا مع االأندية والالعبييني، الأنهم �رسكاوؤنا 

يف هذا امل�رسوع، �سيينقوم باإطالق ح�سيياب خا�ض 
مبنتخييب االإمييارات 2019، نتوا�سييل ميين خالله 

مع اجلمهور يف ال�سييارع الريا�سي، اإذ �سيتاح لهم 
تقدمي اقرتاحات واالنتقادات".

واأكييد بن غليطيية اأن "منتخب االإمييارات لن يواجه 
منتخبييات اأقل منه بالت�سيينيف الدويل )ال�سييادر 
عيين فيفييا("، م�سييراً اإىل اأن "االأبي�ض" �سيييخو�ض 

مباراتيني وديتني اأمام م�رس واأوزبك�ستان.
األبرتييو  االإيطييايل  املييدرب  قييال  جانبييه،  وميين 
اخلا�ييض  ال�سييحايف  املوؤمتيير  خييالل  زاكييروين، 
بتقدميييه مدربًا ملنتخب االإمييارات اليوم الثالثاء، 
اإنييه "�سي�سييخر خرباتييه الكروية من اأجل ال�سييعود 
بي"االأبي�ييض" اإىل نهائييي كاأ�ض اأمم اآ�سيييا 2019، 

والتتويج باللقب".
واأ�سيياف زاكروين: "�سيينكون جنييوم كاأ�ض اآ�سيييا 
2019، هدفنييا هييو التتويج بالبطولة، �ساأ�سييخر 
كل خرباتييي لتحقيق اأف�سييل النتائييج مع منتخب 
االإمييارات، اأ�سييعر بحما�سيية كبييرة ميين اأجييل بييداأ 

م�رسوع كاأ�ض اآ�سيا 2019".
"�سيييخو�ض  اأنييه  اإىل  االإيطييايل  املييدرب  واأكييد 
مباريييات قوية مع منتخب االإمارات خالل الفرتة 

املقبليية، ميين اأجل االرتقيياء مب�سييتوى "االأبي�ض"، 
م�سيفًا: "�ساأركز على خو�ض مباريات ودية اأمام 

املنتخبات االآ�سيوي".
االإعييالم  و�سييائل  االإيطييايل  املييدرب  وطالييب 
واجلماهيير بالتكاتف معًا من اأجل حتقيق الهدف 

املن�سود مع املنتخب االإماراتي".
وميين جانبه اأكد نائب رئي�ييض احتاد الكرة ورئي�ض 
جلنيية دوري املحرتفني، عبييد اهلل نا�رس اجلنيبي، 
اأنه "مت التعاقد مع زاكروين ب�سبب خربته الكبرة 

يف كاأ�ض اآ�سيا".
للمييدرب  خلفييًا  "االأبي�ييض"  زاكييروين  و�سيييقود 
االأرجنتينييي اإدغاردو بيياوزا، الذي رحييل لتدريب 
العييامل  كاأ�ييض  يف  وقيادتييه  ال�سييعودية  منتخييب 

2018 يف رو�سيا.
واتفق احتاد الكرة االإماراتي مع املدرب االإيطايل 
علييى مييدة عقييده حتييى فرباييير )�سييباط( 2019، 
وذلييك بنهاية كاأ�ض اآ�سيييا ميين ال�سيينة ذاتها، التي 
ت�ست�سيييفها االإمييارات، وتقييام املبيياراة النهائية 

فيها يف 19 فرباير )�سباط( 2019.
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اتحاد الكرة يضم أحد قادة التظاهرات إلى لجنة المنتخبات الوطنية

 دعييت وزارة ال�سييباب الريا�سيية، االندية الريا�سييية كافيية اىل اجراء 
انتخاباتهييا وفق قانون االندية رقم 18 لعام 1986 وتعديل بالرقم 
37 ل�سيينة 1988 وانهاء جميع اال�سكاالت القانونية املتعلقة بعمل 
الهيئات االدارية احلالية. وذكرت الوزارة يف بيان اإن "وزارة ال�سباب 
والريا�سيية تدعو االندية الريا�سييية كافة اىل اجييراء انتخاباتها وفق 
قانون االندية رقم 18 لعام 1986 وتعديل بالرقم 37 ل�سنة 1988 
وانهيياء جميع اال�سييكاالت القانونية املتعلقة بعمييل الهيئات االدارية 
احلالييية، النتهاء الدورة االنتخابية اخلا�سيية بها، والتبعات املرتتبة 
علييى قييرارات حمكميية التمييز اخلا�سيية باإلغيياء اال�سييتثناء من �رسط 
ال�سييهادة الدرا�سييية، وتعيني امني ال�رس واالأمني املايل".  واأ�سافت اأن 
"وزارة ال�سييباب والريا�سة، جددت دعمها املادي واملعنوي لالأندية 
الريا�سييية كافيية"، مبديييًة ا�سييتعدادها التييام اىل "تقييدمي امل�سيياعدة 
القانونييية وفق بنود وفقرات القانون النافذ بهدف اإر�سيياء املمار�سيية 
الدميقراطية اىل �ساطئ االمان القانوين، وبنزاهة و�سفافية عاليتني".

 قررت جلنة الرتاخي�ض االبتدائية يف اجتماعها الثاين لدورة املو�سم 
احلايل، منح الرتخي�ض خلم�سيية اأندية بعد ا�سييتيفائها جلميع �رسوط 
ومتطلبييات نظام تراخي�ض االأندية االآ�سيييوية، وهييي الظفرة، الن�رس، 
الو�سل، االإمارات وال�سارقة. فيما قررت اللجنة منح ترخي�ض م�رسوط 
لناديييي اجلزيرة والوحدة، وعدم منحه الأندية العني، بني يا�ض، دبا، 
احتاد كلباء وحتا، لعدم ا�سييتيفائها لبع�ض املعاير اخلا�سيية بنظام 
تراخي�ييض االأندية االآ�سيييوية. كما قررت اللجنة ا�سييتبعاد ملف نادي 
�سييباب االأهلي دبي، ح�سييب لوائح تراخي�ض االأندية االآ�سيييوية، لعدم 
ا�سييتيفائه �ييرسوط نظام الرتاخي�ض، وذلك بعد االطييالع على التقرير 
النهائييي. ويعنييي ذلييك اأحقييية نييادي الن�ييرس يف امل�سيياركة بالدور 
التمهيدي لدوري اأبطال اآ�سيييا 2018، بعد عدم منح الرخ�سيية للعني 
و�سييباب االأهلييي دبي. ويحييق لالأندية التقدم بطلب اال�سييتئناف على 
قرارات جلنة الرتاخي�ض االبتدائية يف مدة اأق�سيياها 5 اأيام عمل من 
تاريخ ا�سييتالم قرار اللجنيية. اجلدير بالذكر اأنه يتوجييب على االأندية 
املتاأهليية للم�سيياركة يف دوري اأبطييال اآ�سيييا 2018، احل�سييول على 
الرتخي�ض. وبهذا ال�سييدد، اأ�سييدر الوحدة االماراتييي، بيانًا جاء فيه: 
"باالإ�سييارة اإىل ما جاء باملوقع الر�سييمي للجنيية دوري املحرتفني 
وبو�سييائل االإعالم، باأن جلنيية الرتاخي�ض االبتدائييية التابعة للجنة، 
منحت نادي الوحدة ترخي�سييا م�رسوطا، فاأننا نبدي ا�ستغرابنا الأنه 

مل يتم اإبالغنا ر�سميًا بهذا القرار حتى اللحظة".

  
يدخل منتخب ال�سيياالت العراقي يف مع�سكر داخلي 
مبدينيية النجف يبداأ من يوم ال�سييبت املقبل، على اأن 
يغييادر يوم 27 اأكتوبر/ت�رسين اأول اجلاري ي�سييتمر 
ملييدة �سييبعة اأيام اإىل اإيييران، من اأجييل خو�ض ثالث 

مباريات جتريبية هناك.
وقييال مدرب املنتخب العراقييي هيثم عبا�ض بعيوي 
اإن "منتخييب ال�سيياالت منييذ عودتييه ميين االأردن مل 

يخ�ض اأي وحدة تدريبية".
واأ�ساف: "االحتاد قرر اأن ينظم مع�سكًرا تدريبًيا يف 
مدينيية النجف للحفاظ على جاهزية الالعبني، على 

اأن يغييادر املنتخب اإىل اإيران يف ال�سييابع والع�رسين 
من ال�سهر اجلاري".

واأ�سييار اإىل اأن مع�سييكر اإيييران ي�سييتمر ملدة اأ�سييبوع، 
مو�سًحا اأن خالله �سيتم خو�ض ثالث وديات واحدة 
مييع املنتخب االإيراين والثانية مع نادي تاأ�سي�سييات 
والثالثة مع توليد قم، موؤكًدا اأن املنتخب يعول على 

هذا املع�سكر لتجهيز الفريق.
وتابييع: "�سييتغادر ميين طهييران ب�سييكل مبا�ييرس اإىل 
بانكوك العا�سمة التايالندية حيث تقام الت�سفيات 
االآ�سيوية، على اأن يخو�ض لقاء جتريبًيا مع منتخب 
لبنييان هناك فيما �سييتنطلق البطولة يف العا�رس من 

نوفمرب / ت�رسين الثاين املقبل".

كثييف فريييق القييوة اجلوييية اعييداده القييوي ملباراتييه 
املرتقبيية لنهائي كا�ييض االحتاد اال�سيييوي لكرة القدم 
املحدد لها يف الرابع من ال�سييهر املقبييل واأدى الفريق 
مرانًا قويًا م�سيياء اليييوم على ملعبييه وكان الفريق قد 
اجرى تدريباتييه املنتظمة قبل ا�سييبوع بقيادة مدربه 
ال�سوري ح�سام ال�سيد، وقد �سارك يف التدريبات جميع 
الالعبني.وركييز املدرب علييى زيادة معييدالت الرتكيز 
بالكييرة وال�رسعييات املختلفيية كما تكثيييف اجلرعات 
التكتيكييية املختلفيية من خالل تق�سيييم الالعبني لعدة 
جمموعات، باالإ�سافة للتدرب على اللعب حتت ال�سغط 
بعد ان خ�سييع الالعبني جلرعات االحماء بالكرة ومن 

دونها واجلري حول امللعب.من جانب اخر �سيييخو�ض 
الفريييق مباراة ودية، اليييوم االربعاء امام الطلبة على 
ملعييب اجلوييية يف ال�سيياعة الثانييية بعييد الظهيير وهي 
ميين �سييمن برنامج املييدرب االعييدادي للو�سييول اىل 
اجلاهزية املطلوبة قبل خو�ض النهائي اال�سيوي ومن 
املوؤمل دخول الفريق يف مع�سكر تدريبي خارجي بعد 
معرفة بطل نهائي �ييرسق القارة ليحدد املدرب وجهة 
الفريييق للدخييول يف املع�سييكر التدريبييي املتوقييع.يف 
اجلانييب االخر، تغلب فريق الطلبيية الكروي على فريق 
الكرخ بهدف نظيف يف مباراة ودية اأقيمت على ملعب 
االأخر ا�سييتعداداً للدوري الكروي املقبل، �سييجل هدف 
االنيييق الالعب م�سييطفى كييرمي يف ال�سييوط الثاين من 

اللقاء التجريبي.
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الصقور يالعب األنيق وديًا اليوم

إيران تحضر كرة الصاالت لتصفيات آسيا

 
لي)اجلورنال(،  القدم  لكرة  العراقي  االحتيياد  يف  م�سدر  وقال    
قادة  اأبرز  اأحد  وافق على �سم  القدم  لكرة  العراقي  "االحتاد  اإن 
املنتخبات  جلنة  اأع�ساء  اأحد  ليكون  فرحان،  ح�سن  التظاهرات 
يف احتاد الكرة". واأ�ساف ان "�سم فرحان جاء بعد االتفاق بني 
قادة التظاهرات ورئي�ض احتاد الكرة عبد اخلالق م�سعود، حيث 
13". ويعد ح�سن  كان هذا املطلب، اأحد مطالب املتظاهرين الي 
الفرق  يف  الكروية  م�سرته  بييداأت   ،1953 مواليد  من  فرحان 
املدر�سية يف منطقة الكاظمية يف بداية �سبعينات القرن املا�سي 
 1972 عام  اجلي�ض  لنادي  وان�سم  كمدافع.  اللعب  يجيد  وكان 
1983- باملو�سم  املمتاز  العراقي  الييدوري  بدرع  معه  وتوج 

1984، ومت ا�ستدعائه لتمثيل منتخب ال�سباب يف 1973، ولعب 
ومثل   ،1975-1980 للفرتة  مباراة   13 االوملبي  للمنتخب 
املنتخب  مثل  كذلك   .1974-1982 للفرتة  الوطني  املنتخب 
العامل  بطولة  بكاأ�ض  وتوج   1975-79 من  للفرتة  الع�سكري 
اأول مباراة  1977. لعب  اقيمت يف دم�سق عام  التي  الع�سكرية 
ليبيا  يف  جرت  التي  الثانية  فل�سطني  كاأ�ض  بطولة  يف  دولية 
1973 �سد املنتخب اجلزائري، حيث تقرر ا�رساك منتخب  عام 
ال�سباب بالدورة ومن �سمنهم فرحان ومب�ساركة جنوم املنتخب 
حميد  وقي�رس  فرطو�ض  وجمبل  الرحمن  عبد  جييالل  الوطني 
ورحيم كرمي و�سامل كامل حتت قيادة املدرب ثامر حم�سن، اذ 
اأحرزوا املركز الرابع.  و�سارك يف البطوالت املحلية واخلارجية 
ولعب يف بطوالت اخلليج 1976 و1977، وتوج بكاأ�ض بطولة 

ولعب   .1979 بغداد  يف  اقيمت  التي  اخلام�سة  العربي  اخلليج 
دولية،  اهييداف   7 خاللها  �سجل  دولية،  مباراة   95 من  اأكيير 
يف  اال�سيوية  باالألعاب  قطر  منتخب  مرمى  يف  هدفه  يعد  اذ 
واالهم.  االغلى  الهدف  هو  املباراة،  من   90 بالدقيقة   1978
اعتزاله على  واأقيمت مباراة   1985 الدويل عام  اللعب  واعتزل 
بفوز  انتهت  الهولندي،  االوملبي  املنتخب  �سد  ال�سعب  ملعب 
االهداف  جاءت  هدف  مقابل  اهداف  بثالثة  الوطني  املنتخب 
الثالثة بتوقيع الراحل ناطق ها�سم وكرمي عالوي وح�سني �سعيد. 
جلنة  مطالب  اأحد  املنتخبات،  جلنة  اىل  فرحان  ان�سمام  ويعد 
التظاهرات الي13. ويف هذا ال�سدد، قال قائد التظاهرات يون�ض 
"قدمت الحتاد الكرة  عبد علي يف ت�رسيح �سابق لي)اجلورنال(، 
13 بنداً الإ�سالح وتغير واقع حال الكرة العراقية، من �سمنها 

العراقية  الكرة  خدموا  الذين  الدوليون  النجوم  ت�سمية  يتم  ان 
بني  "من  ان  واأ�ساف  القدم".  لكرة  العراقي  االحتاد  جلان  يف 
ان  فقط، على  فريقًا   16 الدوري من  يتاألف  اأن  اي�سًا،  املطالب 
يقام دوري للفئات العمرية". وتابع "حني خرجنا للتظاهر امام 
ا�سالح  هدوء  وبكل  طالبنا  القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  مبنى 
رفع  على  توؤثر  كبرة  م�سكلة  بخلق  نرغب  ومل  االحتاد،  اأخطاء 
الكرة  احتاد  مع  "اجتمعنا  واأ�ساف  العراقية".  الكرة  عن  احلظر 
املو�سم  خالل  فيها  وقع  التي  واالخطاء  التخبطات  على  للرد 
احلايل، اما هوؤالء الذين تطاولوا علينا بو�سفنا مرت�سني، اأمتنى 
الفرتة الإكمال امل�سوار"، الفتًا  االأمور يف هذه  ان مي�سكوا زمام 
رفع  م�سوؤولية عدم  امل�ساكل كي ال يحملوه  يفتعل  "لن  اأنه  اإىل 

احلظر عن الكرة العراقية".

محمد خليل

بغداد- خاص

بغداد- خاص

مصطفى العبطان

خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 خاص
وجييه مييدرب منتخب النا�سييئني علي هادي، 
دعييوة لالعييب املغييرتب يف الدمنييارك علي 
املو�سييوي، من اجل االن�سييمام اىل تدريبات 
املنتخب ا�سييتعداداً لنهائيات اآ�سيا حتت 16 
عامييًا، والتي تقييام مناف�سيياتها يف ماليزيا 

خالل اأيلول 2018.
ون�ييرس هييادي عييرب �سييفحته علييى موقييع 
التوا�سييل االجتماعييي "الفي�سييبوك" قائيياًل: 
"اأدعوا اجلميع اىل م�ساعدتي للح�سول على 
عنييوان �سييكن او بريييد الكييرتوين او اأي جهة 
ات�سييال تقربنييا ميين الالعييب النا�سييئ علي 
ا�سييتدعائه اىل منتخييب  املو�سييوي لغر�ييض 

النا�سئني".
واأ�سيياف ان "هييذه تعتييرب دعييوة مفتوحيية 
لالعييب للتواجد يف اقييرب جتمع مع منتخب 
�سيياأتكفل مب�سيياألة  العييراق، حيييث  نا�سييئني 
ترتيب اأوراقييه الثبوتية بالتعيياون مع مدير 
منتخييب النا�سييئني علييي وهيييب واملن�سييق 

االإعالمي للمنتخب ح�سني البهاديل".
يذكيير ان ال�سييحافة العاملييية اأطلقييت علييى 
الالعب علي املو�سييوي، لقب مي�سييي ال�سغر 
وهييو ي�سييكن يف دوليية الدمنييارك، وحاليييا 
يتواجد الالعييب يف اأملانيا من اجل التدريب 
وتطوييير مهارتييه وهو اأي�سييًا قائييد منتخب 
الدمنييارك للنا�سييئني، حيييث اأبييدى الالعييب 

رغبته ال�سديدة بتمثيل منتخب العراق.
وكان مييدرب منتخب النا�سييئني علي هادي، 
طالب الالعب النا�سئ علي املو�سوي بالقدوم 

اىل العراق وال�سييكن فيه ملدة ال تقل عن �سنة 
من اجل قبوله مع منتخب النا�سئني.

جتدر االإ�سييارة اىل ان كل من اأندية بر�سلونة، 
مان�س�سييرت  ميونييخ،  بايييرن  مدريييد،  ريييال 
يونايتييد، ت�سيل�سييي، ليييون وباري�ييض �سييان 
جرمان مازالت تنتظر بلوغه �سن الي18 من 

اجل التعاقد معه.

 اأعليين نادي الييزوراء، عن موعد التحيياق مهاجمه 
الكامييروين اإيبيا توبي بتدريبييات الفريق، موؤكداً 
اكتمييال اأوراق الالعييب متهيييداً للدفاع عيين األوان 
"النوار�ييض" املو�سييم املقبييل. وقال ع�سييو الهيئة 
االإدارية عبد الرحمن ر�سيييد لي)اجلورنال( اإن "�سمة 
اإيبيييا توبييي، اىل  دخييول املحييرتف الكامييروين 
العييراق اكتملييت، ام�ض، متهيييداً للتوقيييع على عقد 

ان�سمامه اىل الفريق".
واأ�سيياف ان "الالعب �سيييلتحق مبا�رسة باملع�سكر 
اخلارجييي للفريييق والييذي �سييينطلق يف احلييادي 
والع�رسييين ميين ال�سييهر اجليياري مبدينيية انطاليييا 
املحييرتف  ان  اىل  اال�سييارة  جتييدر  الرتكييية". 
الكامييروين توبييي يجيد اللعب يف جميييع املراكز 
الهجومييية وخا�ييض يف م�سييرته االحرتافييية مع 

كابيياز 56 مبيياراة �سييجل ميين خاللهييا 15 هدفًا 
خالل املو�سمني املا�سيني.

يذكيير ان توبي ميين مواليد �سييهر �سييبتمرب 1990 
وبداأ م�سييرته الكروية مع فريق اإ�سرتي�ض ديالدوال 

الكامروين يف عام 2009.
وفيمييا يخ�ييض املع�سييكر التدريبييي، قييال ر�سيييد، 
اإن "الفريييق اأكمييل  التح�سييرات الالزميية الإقاميية 
املع�سييكر التدريبي يف مدينة انطاليا حيث ي�ستمر 
ا�سييبوعني تتخللييه اقاميية ثييالث  املع�سييكر  ملييدة 

مباريات جتريبية".  
وا�سيياف ان "ال�رسكيية التي تولت تنظيم املع�سييكر 
امنت ثالث مباريات جتريبية ح�سييب طلب  اجلهاز 
الفنييي، مو�سييحا ان الفريييق با�ييرس تدريباته منذ 
بداية ال�سييهر اجلاري والفريق بداأ  باال�سييتقرار وان 
املع�سييكر �سيييكون فر�سيية للوقوف علييى جاهزية 

الالعبني".  

)الجورنال( تكشف كواليس مفاوضات االتحاد اإلماراتي مع المدرب اإليطالي زاكيروني

"ميسي الصغير" يقترب من كتيبة الناشئين الزوراء يعلن موعد التحاق مهاجمه الكاميروني الجديد
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قرر االحتاد العراقي 
لكرة القدم، �ضم اأحد قادة 

التظاهرات اىل جلنة 
املنتخبات الوطنية، 

كخطوة ثانية لتنفيذ مطالب 
املتظاهرين التي يبلغ عددها 

طلبًا.  13
وكان االحتاد العراقي لكرة 
القدم قد حقق اأوىل مطالب 

املتظاهرين وهي اقالة مدرب 
املنتخب الوطني ال�ضابق، 

را�ضي �ضني�ضل بعد تراجع 
نتائج املنتخب يف ت�ضفيات 

كاأ�س العامل.


