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ب��ات بحك��م �مل�ؤك��د �نتقال الع��ب منتخب �لع��ر�ق لكرة �لق��دم �أ�سامة 
ر�سي��د، �إىل بنفيكا �لربتغايل خالل فرتة �النتق��االت �ل�سيفية �ملقبلة، 

بعقد ميتد لثالث �سن��ت للدفاع عن �أل��ن بطل �لدوري �لربتغايل.
و�أعلن��ت �سحيف��ة "�أب���ال" �لربتغالية ، ع��ن �إمتام بنفي��كا �لتعاقد مع 
�ل��دويل �لعر�ق��ي  �ساح��ب �ل���)27( عام��ًا، م�سيف��ة �أن بط��ل �لدوري 
�لربتغ��ايل ح�س��م تفا�سيل �لعقد م��ع �سانتا كالر�، و�ل��ذي ميتد لثالث 

�سن��ت مقبلة.  
و�أ�س��ادت �ل�سحيفة مب�ست�يات �لالعب �لكب��رة �لتي قدمها مع �سانتا 
كالر� خ��الل �مل��سم �ملا�سي، بعد م�ساركته �أ�سا�سيًا مع فريقه يف 25 

مبار�ة، �سجل خاللها �سبعة �أهد�ف مع �ست مترير�ت حا�سمة.
وت��س��ل بنفي��كا �إىل �تف��اق مع �سانت��ا كالر� لنقل ر�سي��د، ودفع قيمة 
�ل�رشط �جلز�ئ��ي �خلا�سة بالالعب و�لبالغة ملي�نًا و200 �ألف دوالر، 
لين�سم �لالعب �لعر�قي �ل��ذي يق�سي حاليًا فرتة عطلته، قبل �لتحاقه 

بفرتة �لتح�سر مع فريقه �جلديد.
ي�سار �إىل �أن العب منتخب �لعر�ق �أ�سامة ر�سيد، ميلك 20 مبار�ة دولية 
م��ع منتخب "�أ�س���د �لر�فدي��ن"، وت��جد مع �ملنتخب خ��الل نهائيات 
�آ�سيا 2019، لكنه مل ينل ثقة �ملدرب �ل�سل�فيني كاتانيت�ش بالت�سكيلة 

�الأ�سا�سية.
�ما ب�سار ر�سن فقرر جتديد عقده مع فريقه ملدة م��سم ��سايف.

وق��ال وكيل �عمال �لالعب، به��روز دزهب�د، �إن "ب�سار ر�سن تلقى عدد 
م��ن �لعرو�ش �لرتكية و�خلليجية، من �ج��ل �سمه يف فرتة �النتقاالت 

�ل�سيفية �جلارية".

ح��ددت جلنة �مل�سابقات يف �الحت��اد �لعر�قي لكرة �لقدم، م�عد مناف�سات 
دوري �لدرجة �الأوىل �لعر�قي �مل�ؤهل للدوري �ملمتاز.

وق��ررت �للجن��ة �أن يك���ن �خلام���ش من �سه��ر مت�ز �ملقب��ل، م�ع��د�ً لبدء 
مناف�س��ات دوري �لدرج��ة �الأوىل �لعر�قي �لتاأهيلي ل��دوري �ملمتاز، حيث 
�ستق��ام �ملباري��ات كل ثالثة �أي��ام وتختت��م مناف�سات �ل��دور يف 17 من 

�ل�سهر ذ�ته وتك�ن هناك �أي�سًا مبار�ة نهائية حتدد يف م�عد الحق.
و�أقيمت قرعة �لدور �مل�ؤهل للدوري �ملمتاز، �الحد، حيث �سمن �ملجم�عة 
�الأوىل �سم��ت ف��رق كرب��الء و�سام��ر�ء و�لقا�س��م ووغاز �ل�سم��ال ومي�سان 
و�جلن�سي��ة، فيم��ا �سم��ت �ملجم�ع��ة �لثاني��ة، ف��رق �ل�سناع��ة و�لرمادي 

و�لك�فة وبر�يتي و�س�ق �ل�سي�خ وز�خ�.
و�سيتاأه��ل مت�س��در� �ملجم�عي��ن �ىل �ل��دوري �ملمت��از مل��س��م 2019/ 

.2020
يذك��ر �أن مباري��ات �ملجم�ع��ة �الوىل �ستق��ام يف كرب��الء، فيم��ا �ستق��ام 

مباريات �ملجم�عة �لثانية يف �لعا�سمة بغد�د.

ح��ددت �لهيئة �لعامة الحتاد �ل�سباحة �ملرك��زي ي�م �لثالث ع�رش من �سهر 
مت���ز �ملقبل م�عد�ً لعقد  �جتماع طارئ للهيئة �لعامة لالحتاد لطرح �لثقة 

ببع�ش قياد�ت �حتاد �ل�سباحة.
وق��ال ع�س� �لهيئ��ة �لعامة خالد كبيان، �إن "�الأندي��ة �لريا�سية �لتي متثل 
�لهيئ��ة �لعام��ة لالحتاد عازمة عل��ى حتديد م�سر بع�ش قي��اد�ت �الحتاد 

وت�سحيح م�سار �للعبة و�إر�ساء �ل�سارع �لريا�سي".
و �أ�س��اف كبي��ان، �أن "هناك �رتياحًا كب��ر�ً لدى �أ���رشة �ل�سباحة �لعر�قية 
خلط���ة �لهيئة �لعام��ة يف �إبعاد �ملت�سببني يف عرقل��ة م�سرة �ل�سباحة يف 

�لبلد و�لتفرد بالقر�ر�ت �مل�سرية".
وطالب ع�س� �لهيئة �لعامة، جميع �الندية �لريا�سية ب�"�أخذ دورها ك�سلطة 
�أ�سا�سية بهدف تغير و�قع �لريا�سة �لعر�قية مبا يليق ب�سمعتها �لتاريخية 

و�أخذ زمام �ملبادرة لك�نها �أ�سا�ش �لريا�سة يف �لبلد".
و�أك��د كبي��ان، �أن "�ل���ز�رة ��ستلم��ت ن�سخة م��ن ملف جدول �أعم��ال م�ؤمتر 
�لهيئ��ة �لعام��ة الحت��اد �ل�سباح��ة، ف�س��ال ع��ن ��ست��الم �للجن��ة �الوملبية 

و�الحتاد �ملركزي للعبة ن�سخ من جدول �الأعمال".

�أعلن نادي �لطلبة، ت�سمية "علي هادي" مدربًا لفريق �لكرة خلفًا للم�ستقيل 
ثائ��ر �حمد.وقال �لنادي يف بي��ان �إن "�لهيئة �الد�رية لنادي �لطلبة، تقدم 
�سكره��ا وتقديره��ا لل��كادر �لتدريبي للفري��ق �لطالبي ثائ��ر �حمد ومهدي 

كاظم وف�زي عبد �ل�سادة ملا قدم�ه بالفرتة �ل�سابقة".
و�و�س��ح �أن "�الد�رة قررت �ناطة �ملهمة للكابن علي هادي وي�ساعده كل 
من حمزة هادي مدربا م�ساعد� وعبا�ش لعيبي مدربا للياقة �لبدنية وعماد 

ها�سم مدربا حلر��ش �ملرمى".
وب��ني "�النيق"، �ن "قر�ر ت�سمية �جلهاز �لفني �جلديد ملا تبقى من �مل��سم 

�حلايل و�إعد�د فريق للم��سم �لكروي �ملقبل".
كم��ا قررت �لهيئة �الد�رية لنادي �لطلب��ة �لريا�سي، فر�ش عق�بات مالية 
بحق العبي فريق �لكرة بعد تدين �مل�ست�ى �لفني وتر�جع نتائج �لفريق يف 

�لدوري �لكروي �ملمتاز.
وذك��رت �الد�رة �ن "�الد�رة ق��ررت خ�س��م 50  %  م��ن قيم��ة عق�د العبي 

�لفريق بعد تدين �مل�ست�ى وتر�جع نتائج �لفريق".
 و�و�سح��ت �ن "�الد�رة ق��ررت معاقبة �لالعب �سي��ف �سلمان وحرمانه من 
متثيل �لفريق �ىل نهاية �ملرحلة �لثانية من دوري �مل��سم �حلايل -2018

2019 ب�سب �س�ء �ل�سل�ك د�خل �مللعب".
ي�س��ار �ىل �ن �لطلب��ة تلق��ى خ�س��ارة كب��رة �م��ام �لنفط بنتيج��ة 1-4 يف 

�لدوري �ملمتاز، �الحد �ملا�سي.

كأس أمم أفريقيا.. أساطير عرب كتبوا التاريخ

العراق يالعب اليابان في ربع نهائي آسيا لشباب كرة الصاالت  اليوم
ي��ج��ه منتخ��ب �سب��اب �لع��ر�ق، نظ��ره �لياب��اين، �لي���م 
�لثالثاء، يف ربع نهائي كاأ�ش �آ�سيا لكرة �ل�ساالت �ملقامة 

مناف�ساتها يف مدينة تربيز �الير�نية.
و�كتملت �س�رة م��جهات �لدور ربع �لنهائي يف �لبط�لة، 
فقد جنحت منتخبات �إير�ن وتايالند و�ليابان و�إندوني�سيا 

يف �لرتبع على �سد�رة جمم�عاتها.
وف��ازت �إي��ر�ن ب�س��د�رة �ملجم�ع��ة �الأوىل متقدم��ة عل��ى 
�أفغان�ست��ان، يف حني ت�سدرت تايالن��د �ملجم�عة �لثانية 
�أم��ام لبنان، وجاءت �ليابان يف �سد�رة �ملجم�عة �لثالثة 

عل��ى ح�س��اب فيتن��ام، وح�سل��ت �إندوني�سيا عل��ى �سد�رة 
�ملجم�عة �لر�بعة �أمام �لعر�ق.

وحق��ق منتخب �سباب �لع��ر�ق بد�ية جي��دة يف �أول مبار�ة 
ل��ه يف نهائي��ات �أمم �آ�سيا، و�لت��ي ت�ست�سيفها مدينة تربيز 
�الإير�ني��ة، بع��د تغلبه على نظ��ره �ل�سني تايبي��ه بنتيجة 

)2-5(، يف �جل�لة �الأوىل مبناف�سات �ملجم�عة �لر�بعة.
وتق��دم �لعر�ق يف �لن�س��ف �الأول من �ملب��ار�ة ب�3 �أهد�ف 
عرب يا�س��ني ح�سني )هدفني( وعلي م�فق، يف حني �أ�ساف 
ح�س��ني ز�مل �لهدف �لر�بع، و�ختت��م �سجاد هيثم مهرجان 

�الأهد�ف، بالهدف �خلام�ش.
  ي�س��ار �إىل �أن �ملنتخبني �حلا�سلني عل��ى �ملركزين �الأول 

و�لثاين يف �لبط�ل��ة �سيمنحان بلديهما بطاقتي �مل�ساركة 
يف م�سابقة كرة �ل�ساالت �سم��ن �أوملبياد �ل�سباب 2020 
يف �ل�سنغال، حيث �سيتمثل �لبلد�ن مبنتخب حتت 23 عاًما.
و�ثنى �ملدرب علي طالب على م�ست�ى �لالعبني وما قدم�ه 
من �د�ء كبر �مام منتخب �ندوني�سيا رغم �خل�سارة بهدفني 
مقاب��ل هدف �سمن �جل�لة �لثاني��ة للمجم�عة �لر�بعة من 

بط�لة كاأ�ش �آ�سيا .
 وق��ال طالب يف بيان �ن��ه " وبالرغم من م��ر�رة �خل�سارة 
�ال �ن منتخ��ب �سباب �ل�ساالت �ك��د ح�س�ره و��ستطاع من 
جم��ار�ة �خل�س��م خ�س��س��ا يف �ل�س���ط �لثاين �ل��ذي كان 

عر�قيا بامتياز " .

و�و�س��ح �ن��ه" كان يطمح لت�س��در �ملجم�عة لك��ن �سياع 
�لفر���ش �ل�سهل��ة �م��ام �ملرمى ح��ال دون حتقي��ق نتيجة 
�يجابي��ة " م�سيفا �ن "�جله��از �لفني و�لالعبني �سيعمل�ن 
عل��ى ن�سيان هذه �خل�سارة و�لتفك��ر باملبار�ة �لقادمة يف 

ثمن نهائي �لبط�لة ".
وجن��ح منتخب��ي �أفغان�ست��ان وفيتن��ام يف بل���غ �الأدو�ر 

�الإق�سائية للمرة �الأوىل يف تاريخ م�ساركتهما بالبط�لة.
وي�س��م �ل��دور رب��ع �لنهائية ثالثة ف��رق من منطق��ة �آ�سيا 
وفريق��ني من غرب �آ�سيا �إىل جان��ب فريقني من و�سط �آ�سيا 
وفري��ق من �رشق �آ�سيا. و�ستقام مب��ار�ة لي�ث �لر�فدين يف 

متام �ل�ساعة 12 و30 �لي�م �لثالثاء.

12 العبا في 22 يوما.. تحد عسير في مواجهة زيدان

يعتم��د منتخ��ب م���رش ب�سكل كب��ر على جن��م ليفرب�ل 
�الإجنلي��زي، حممد �س��الح، للتت�ي��ج بلق��ب كاأ�ش �الأمم 
�الأفريقي��ة 2019، �لت��ي ت�ست�سيفه��ا "�أر���ش �لكنانة" 
يف 21 ي�ني��� )حزي��ر�ن( �ملقب��ل، ولك��ن �ل�سغ�ط��ات 
�الإعالمي��ة �لكبرة على �لهد�ف �ملتمي��ز قد يدفع ثمنها 
"�لفر�عن��ة" خالل مناف�سات �لبط�ل��ة.  و�سائل �الإعالم 
مب�ساع��دة رو�د م��ق��ع �لت���سل �الجتماع��ي ال ي�سغلهم 
قب��ل �نطالق �لعر�ش �الأفريق��ي �الأكرب، �إال ن�رش حتقيقات 
وتقارير و�أخبار وب��ستات عن �لالعب، تتحدث معظمها 
على �أن جنم "�لريدز" يحمل على عاتقه م�س�ؤولية جناح 

�أو ف�س��ل �ملنتخ��ب يف "كان"، و�أن��ه مطال��ب بت�سجي��ل 
�أه��د�ف مث��ل �لت��ي يحرزه��ا يف �ل��دوري �الإجنلي��زي، 
حت��ى ينت���رش "�لفر�عن��ة" يف �ملباري��ات، وكاأن "م�" 
يلع��ب مبفرده. كم��ا ي�س�ر �الإع��الم د�ئمًا �س��الح �أمام 
�جلمه���ر �مل�رشي باأنه "�لبط��ل �خلارق" �لذي ي�ستطيع 
فع��ل كل �س��يء مبف��رده، متجاهاًل باقي جن���م �لفريق، 
مما جع��ل �ل�سعب �لذي يف�ق ع��دده 100 ملي�ن ن�سمة، 
ينظ��رون �إلي��ه مبثابة "�ل�س�بر مان"، م��ن خالل ت�جيه 
له �لعديد من �لر�سايل عرب ح�ساباته �خلا�سة على ت�يرت 
و�إن�ستغر�م وفي�ش ي�ك، يطالب�ن من خاللها باأن يخرج 
كل �إمكانياته، و�أن ال يتخاذل من �أجل حتقيق �لف�ز. تلك 
�لر�سائ��ل حينما يقر�أها �سالح، �سحيح �ستدفعه لالأمام 

الأن��ه �سيعل��م وقتها ب��اأن �جلماهر تث��ق يف �إمكانياته، 
ولكن بكل تاأكيد �سي�سعر �لالعب كاأي �إن�سان يف ظل تلك 
�ل�سغ���ط، باالرتب��اك �لنف�س��ي بع�ش �ل�س��يء خ�فًا من 
�الإخف��اق، حتى �إذ� كان ميلك �خل��ربة �لكافية، وبالتايل 
رمب��ا يتاأثر م�ست����ه خ��الل مباري��ات ور �ملجم�عات. 
وف���ر و�س���ل �سالح �إىل م���رش، وخا�سة �أثن��اء ق�ساء 
�إجازته بعد م��سم ط�يل مع ناديه ليفرب�ل، ن�رش �لنجم 
�لدويل ع��رب ح�سابه �لر�سمى على ت�تر �س�ر�ً الإجازته، 
و�تهم��ه بع�ش و�سائ��ل �الإعالم بالتاأخر ع��ن �الن�سمام 
�إىل تدريبات ومع�سكر �ملنتخب، مما �أثارت تلك �الأخبار 
حفيظ��ة �جلمه���ر �مل���رشي �ل��ذي �نقلب عل��ى �لالعب 

بحجة �أنه يجب عليه حتمل �مل�س�ؤولية.

يف  العبي��ه  زي��د�ن  �لدي��ن  زي��ن  �لفرن�س��ي  ��ستدع��ى 
فري��ق ري��ال مدريد وطل��ب منه��م �لت��ج��د يف �ساحية 
فالديبيبا���ش، قرب �لعا�سم��ة �الإ�سبانية، يف �لثامن من 
ي�لي� �ملقبل، حيث �سيب��د�أ ريال مدريد م��سمه �لكروي، 
يف حماول��ة من��ه الإيجاد خمرج ل�12 العب��ا من �لفريق 
�الأول. فق��د �أث��ارت �لتعزيز�ت و�لتعاق��د�ت مع �لالعبني 
�لقل��ق يف معق��ل �سانتياغ���  �جل��دد يف ري��ال مدري��د 
برنابي���، خ�س��سا �أنه مل يتم �الإعالن عن رحيل �أو بيع 

�أي العب حتى �الآن.
وعل��ى �لرغم م��ن �له��دوء �لظاهري �ل��ذي يحيط بنادي 
ري��ال مدري��د، �إال �إن ب����در �لقل��ق و�لع�سبي��ة تزد�د مع 
م��رور �ل�قت و�الأيام م��ن دون بيع �أي العب ،�أو �الإعالن 

عن �نتقال العبني من �لربنابي� �إىل �أندية �أخرى.
ويتمث��ل �لتح��دي �لذي ي��جهه �ملدي��ر �لفني زين �لدين 
زي��د�ن يف تاأكيد مغادرة 12 العب��ا يف غ�س�ن �أقل من 
�سه��ر، وحتدي��د� خالل 22 ي�م��ا، بح�سب م��ا ذكر م�قع 

"بي �س�كر" �ملتخ�س�ش باالأخبار �لريا�سية.
وعل��ى �لرغم من �أن �لتخل�ش من هذ� �لعدد من �لالعبني 
لي���ش �رشوري��ا للغاية خالل تل��ك �لفرتة، ف��اإن �ل��سع 
�ملثايل بالن�سبة �إىل زيد�ن ه� �لعمل مع �لالعبني �لذين 
�سي�ستم��رون يف �لفريق ف�ر ب��دء �الإعد�د �لر�سمي، ورمبا 
مع بع�ش �ال�ستثناء�ت �لتي قد تطر�أ يف �النتقاالت �لتي 
�سيت��م �الإعالن عنه��ا يف �للحظ��ات �الأخرة م��ن �ل�سهر 

�الأخر من �ملركات�.
ويف ح��ني �أكمل مارك��ش ي�رينت��ي تعاقده مع �أتلتيك� 
مدري��د، م��ا ز�ل ري��ال مدري��د و�ثق��ا من بي��ع خامي�ش 

رودريغيز �إىل ناب�يل و�أن��ه �سيتمكن من �إعارة �سرخي� 
ريغ�لني.وت�ستبعد خطط �لفرن�س��ي زيد�ن �لالعبني د�ين 
�سياي��ش وماتي� ك�فات�سيت�ش، فيما يعلم كيل�ر نافا�ش 
�أن �لبلجيك��ي تيب���ت ك�رت���� �سيك���ن حار���ش مرم��ى 

�لفريق �الأول يف �مل��سم �ملقبل.
وعل��ى �لرغم من ت�سبثه بعقده، فاإن �ل�يلزي غاريث بيل 
يب��دو عل��ى و�سك �خلروج م��ن �لنادي �مللك��ي، فيما يتم 
�لنظ��ر يف �لعرو�ش �ملقدم��ة لل�كا���ش فا�سك�يز، بينما 
يب��دو مرتدد� بخ�س����ش �العتماد عل��ى �أي من �إبر�هيم 

دياز �أو �أوديغارد �أو فيني�سي��ش.
عل��ن �أوملبيك لي���ن �لفرن�سي، �الأربع��اء، �نتقال �ملد�فع 
�لفرن�س��ي ف��رالن ميندي م��ن �سف�فه �إىل ري��ال مدريد 
�الإ�سب��اين، يف �سفقة قد تعني �قرت�ب رحيل جنم �لفريق 

مار�سيل�.

�سه��دت بط�ل��ة كاأ���ش �أمم �أفريقي��ا لك��رة �لق��دم على 
م��د�ر تاريخها، بروز �لعديد من �لنج�م �لعرب، �لذين 
جنح���� يف كتاب��ة �أ�سمائه��م بح��روف م��ن ذهب يف 

تاريخ �لبط�لة �لقارية.
وهن��ا �أبرز �لنج���م �لعرب على م��ر �لعر�ش �الأفريقي، 
�ل��ذي �سينطل��ق بن�سخت��ه �جلديدة يف م���رش ي�م 21 

ي�ني� �ملقبل:
حمم�د �جل�هري

يف �لن�سخ��ة �لثاني��ة م��ن بط�ل��ة كا���ش �أمم �أفريقيا، 
و�لتي ��ست�سافتها م�رش عام 1959، كان �الأ�سط�رة 
�مل�رشي �لر�حل حمم�د �جل�هري �أو "�جلرن�ل"، كما 
�أطلقت عليه �جلماهر �مل�رشية على م�عد مع كتابة 
�لتاري��خ، بت�سجيله "ثالثي��ة" يف مبار�ة �الفتتاح، ثم 
يق���د �ملنتخب �مل���رشي للت�يج بلقب ه��ذه �لن�سخة 
للمرة �لثاني��ة يف تاريخه، بعد ف�زه بالن�سخة �الأوىل 

و�لتي �أقيمت يف �ل�س�د�ن.
وع��اد �جل�هري ليق���د منتخب م�رش للق��ب �لبط�لة 

عام 1998 بب�ركينا فا�س�، بعد غياب 12 عاما.
جمال مناد

ب��رز جن��م �لالعب �جلز�ئ��ري �ل�سابق جم��ال مناد يف 
ن�سخ��ة 1990 �لتي ت���ج بها منتخب ب��الده، �إذ قدم 
م�ست�ي��ات ر�ئع��ة حينه��ا، بالرغم من وج���د زميله 
ر�بح ماج��ر �لذي كان العبا ذو ق��در�ت بدنية وفنية 

على �أعلى م�ست�ى.
�أحمد فر�ش

يعد �أحمد فر�ش م��ن �أهم �لالعبني يف تاريخ �ملغرب، 
يف  �الأطل�سي��ة  �الأ�س���د  م��ع  جناح��ات  حق��ق  وق��د 
�ل�سبعينيات، من �أبرز �إجناز�ته �أنه �سارك مع منتخب 
�ملغرب يف �لظه�ر �الأول ب� 1970، و�لتت�يج ب�كاأ�ش 

�الأمم �الإفريقية �سنة 1976.
ويعد فر���ش �لهد�ف �لتاريخي للمغ��رب باأمم �أفريقيا 
بر�سي��د 6 �أه��د�ف يف جمي��ع �لبطةالت �لت��ي �سارك 

فيها.
خل�رش بل�مي

�س��ارك بل�م��ي م��ع منتخب �جلز�ئ��ر يف كاأ���ش �الأمم 
�الأفريقي��ة يف 1980، وو�سل �لنهائي �أمام �ملنتخب 

�لنيج��ري، وفاز بجائ��زة �أف�سل العب يف 
�لبط�لة.

حامت �لطر�بل�سي
�أ�سب��ح �لطر�بل�س��ي من �الأعم��دة �لرئي�سي��ة للمنتخب 
�لت�ن�س��ي بنهاي��ة �لت�سعين��ات وبد�ية �الألفي��ة، لذ� مل 
يك��ن غريب��ا �أن يتاألق �لطر�بل�س��ي يف 2004، عندما 

حققت ت�ن�ش لقبها �الأفريقي �ل�حيد.
و�ساه��م �لظه��ر �الأمي��ن يف �سناعة "ج��د�ر" دفاعي 
�سل��ب لن�س���ر قرطاج، و�ل��ذي كان �سبب��ا رئي�سيا يف 

حتقيق �لبط�لة عام 2004.
حممد �أب�تريكة

�أ�سب��ح �لنج��م �مل���رشي حمم��د �أب�تريك��ة ج��زء� ال 
يتج��ز�أ م��ن �جلي��ل �لذهب��ي �مل���رشي يف �الألفينات، 
وكان �لنج��م �الأول للمنتخ��ب خ��الل بط�لتي 2006 

و2008، و�لتي حققها �ملنتخب �مل�رشي.
ع�سام �حل�رشي

4 بط���الت �أفريقي��ة "لل�س��د �لع��ايل" ه��� رق��م غر 
م�سب���ق الأي الع��ب �أفريق��ي، لي�س��م �حل���رشي ه��ذ� 

�الإجناز ل�سجله �حلافل باالإجناز�ت.

رشيد ينتقل الى صفوف 
بنفيكا البرتغالي ورسن يجدد 
عقده مع بيرسبوليس االيراني 

المسابقات تحدد مواعيد 
منافسات الدور المؤهل لدوري 

الكرة الممتاز

عمومية السباحة تعقد اجتماعًا 
طارئًا لطرح الثقة باالتحاد

إدارة الطلبة تسمي علي هادي 
مدربًا لكرة االنيق وتخصم 50  %  

من عقود الالعبين

الضغوط اإلعالمية على صالح قد يدفع ثمنها "الفراعنة"

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

 بغداد – الجورنال 

 بغداد - الجورنال  

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد_ الجورنال

Tue.18 Jun. 2019 issue 600
الثالثاء 18 حزيران 2019 العدد 600


