
�ص��اّدق جمل���س ادارة االحت��اد العراق��ي لك��رة 
الق��دم، عل��ى املقرتح��ات املقدم��ة م��ن اللجنة 
املكلف��ة بتحدي��د �ص��قوف عق��ود الالعب��ن ومت 
تعميمه��ا عل��ى ادارات اندي��ة ال��دوري املمت��از 
وج��اء فيها:  تكون عقود الالعبن ملدة �ص��نتن 
بدال من �ص��نة واحدة، على ان يكون احلد االعلى 
للعقود مئة وخم�صن مليون دينار عراقي او ما 
يعادله بالعمالت االخرى، ويحدد العقد باليوم 
وال�ص��هر وال�ص��نة وال تزيد مدة التعاقد بالن�ص��بة 
لالعبن )18 �صنة فما فوق( على خم�س �صنوات 
وال تق��ل ع��ن املدة ب��ن مدتي ت�ص��جيل فيما ال 
تزي��د م��دة العقد عل��ى ث��الث �ص��نوات لالعبن 
)دون 18 �ص��نة(.  وبخ�ص��و�س املتعاقدي��ن اكد 
االحتاد يف تعميمه جواز حتديد جزء من القيمة 
الكلي��ة للرواتب خ��الل مدة العق��د كمقدمة عقد 
والبقية كرواتب �ص��هرية، كما يجوز للمتعاقدين 
االتفاق على ادراج املكافاآت املالية يف حاالت 

يت��م االتف��اق عليه��ا وكذل��ك تخ�ص��ي�س ب��دل 
�ص��كن ونقل واطعام ورعاية �ص��حية وم�صاعدة 
الالعبن عل��ى ا�ص��تكمال درا�ص��تهم. كما يجوز 
لالأندية ت�ص��جيل 30 العبا خالل املو�صم، ثالثة 
منهم اجانب، ويجوز لالأندية ت�ص��جيل الالعبن 
الهواة دون حتديد عددهم يف كل فريق، ا�ص��افة 
اىل تخ�ص��ي�س م��ا ن�ص��بته %50 م��ن ميزانية 
كل ن��اد لتغطية قي��م عقود الالعبن والن�ص��ف 
االخر للبن��ى التحتية، كما يجوز لالأندية توقيع 
عق��ود رعاية لالعبن )دون 18 �ص��نة( ت�ص��من 
لهم تدريبا جيدا ورعاية �ص��حية لكي ت�ص��تطيع 
االندية اال�ص��تفادة من مبداأ تعوي�صات التدريب 
عن��د توقي��ع ه��وؤالء الالعب��ن عق��ودا احرتافية 
م��ع اندية اخ��رى. ويف هذا ال�ص��دد، اأبدى النجم 
ال��دويل ال�ص��ابق نعيم �ص��دام، وجه��ة نظره يف 
ق��رار حتديد �ص��قف عق��ود الالعبن، موؤك��داً اأن 
هذا القرار �صي�ص��ب يف م�صلحة االأندية العراقية 
بالدرج��ة االأ�ص��ا�س. وق��ال �ص��دام يف ت�رصي��ح 
ل�)اجلورنال( اإن "قرار حتديد �صقف مايل لعقود 

الالعب��ن �صي�ص��اهم يف تطوي��ر الك��رة العراقية 
ب�ص��كل عام، كونه �ص��يدفع االأندية اىل االهتمام 
بالبن��ى التحتي��ة وع��دم ���رصف مبال��غ طائلة 

على عق��ود الالعب��ن". واأو�ص��ح "يتوجب على 
االأندي��ة العراقي��ة ان ال تنتظ��ر مثل هك��ذا قرار، 
لتلتفت اىل االهتمام بالبنى التحتية واملن�صاآت 

الريا�ص��ة، اإذ كان يتوجب على االأندية ان تبادر 
به��ذه اخلطوة م��ن تلقاء نف�ص��ها". واأ�ص��اف اأن 
"املالعب املتهالكة ال ت�صاهم يف ابراز مواهب 
الالعب��ن، فكلما كانت اأر�ص��ية امللعب ممتازة، 
كلم��ا �ص��اهمت يف تط��ور م�ص��توى الالعب��ن". 
وم��ن جانب��ه، ي��رى الالع��ب ال�ص��ابق وحمل��ل 
قنوات العراقية الريا�ص��ية، �صفوان عبد الغني، 
اأن القرار �صي�ص��ب يف م�ص��لحة الك��رة العراقية، 
لكنه من ال�ص��عب ال�ص��يطرة عليه يف ظل الو�صع 
احل��ايل. وقال عبد الغني ل�)اجلورنال( اإن "قرار 
حتدي��د �ص��قف عق��ود الالعب��ن ب��ال ادنى �ص��ك 
ي�ص��ب يف م�ص��لحة ال��دوري العراق��ي املمتاز، 
حيث �ص��تتجه االأندي��ة اىل االهتمام مبالعبها". 
ملباري��ات  م�ص��اهدتنا  خ��الل  "م��ن  واأ�ص��اف 
ال��دوري العراقي املمتاز، ف��اأن املباريات التي 
الريا�ص��ية يف  املدين��ة  اأقيم��ت عل��ى مالع��ب 
الب���رصة وملعب كربالء الدويل وملعب ال�ص��عب، 
ظه��رت مب�ص��توى فن��ي اأف�ص��ل م��ن املباريات 
الت��ي اأقيمت على املالعب القدمية واملتهالكة". 

وتابع "�ص��يكون من ال�ص��عب على احتاد الكرة، 
اأن ي�صيطر على هذا القرار، نظراً للتناف�س ال�صديد 
بن االأندية اجلماهريية التي ت�صعى بكل الطرق 
اغ��راء الالعب��ن بعرو���س كب��رية". واأ�ص��ار اىل 
ان "الق��رار ل��ن ي��وؤدي اىل هج��رة الالعبن من 
ال��دوري العراقي، الن مبل��غ 150 مليون دينار 
لي���س باملبلغ القليل، واغل��ب الدول املجاورة ال 
ت�صتطيع ان تدفع اأكرث من هذه املبالغ با�صتثناء 
الدوري القطري واالماراتي وال�ص��عودي، والتي 
م�ص��توى  ذات  العب��ن  ع��ن  تبح��ث  بدوره��ا 
ع��ايل". واأكم��ل اأن "م�ص��ادقة االحت��اد على ان 
يك��ون عق��د الالع��ب ملدة �ص��نتن، �صي�ص��ب يف 
م�ص��لحة االأندي��ة، الت��ي �صت�ص��تقر فني��ًا، ببقاء 
نف���س الالعبن مل��دة عام��ن او اأك��رث". واأكمل 
قائ��اًل: اإن "الالعب��ن الذي��ن ي�ص��تمرون يف ناٍد 
واح��د، يلعب��ون م��ن اجل امل��ال ولي���س للوفاء، 
كون فرقه��م م�ص��تقرة ماديًا وبع���س الالعبن 
هاج��روا الدوري العراقي ب�ص��بب مدت��ه الطويلة 

التي ا�صتمرت ملدة عام كامل".

والد "ياسين": سنرفع دعوى قضائية على رئيس اتحاد الكرة ونائبه الثاني 

مسعود: ردي سيكون حاضرًا بعد رفعهم الدعوى رسميًا 

 اأكد نادي الطلبة الريا�صي ا�صتكماله ال�رصوط اخلا�صة بجولة الرتاخي�س، 
منتق��داً دواف��ع "البع���س" يف االلتفاف عل��ى ما و�ص��فه باحلقائق. وقال 
املكت��ب االعالم��ي لن��ادي الطلبة الريا�ص��ي يف بيان تلقت��ه "اجلورنال" 
ان اح��دى مواقع التوا�ص��ل االجتماعي ن�رصت ب�ص��عة �ص��طور عن ق�ص��ية 
الرتاخي�س اال�ص��يوية واملهلة التي منحها احتاد الكرة لالندية الريا�صية، 
حاول فيها النا�رص خلط االأوراق ب�صكل مك�صوف ورمي اأ�صباب منح املهلة 
االحتادي��ة على ن��ادي الطلبة. واأ�ص��اف ان احت��اد الكرة قرر ح�ص��م ملف 
الرتاخي�س اال�ص��يوية لالندية الريا�ص��ية بعد خم�ص��ن يوم��ًا حلن انتهاء 
االندي��ة من بع�س املتعلقات اخلا�ص��ة بالرتاخي�س ومنه��ا نادي الطلبة، 
ال��ذي اأجن��ز امللف اخلا�س به ب�ص��ورة تام��ة ومن اجلوانب كاف��ة. وتابع 
النادي ان حماولة اإيهام ال�صارع الريا�صي وااللتفاف على احلقائق باتت 
عملي��ة مك�ص��وفة ومعروفة الدوافع، ونعلم جيداً من يقف خلفها مل�ص��الح 
�ص��يقة لن حتيد اإدارة النادي يف امل�ص��ي قدمًا نحو بناء فريق قوي قادر 

على املناف�صة جمدداً يف نيل لقب الدوري املمتاز.

ي�ص��تعد منتخبن��ا الوطن��ي للبي�ص��بول وال�ص��وفت ب��ول للم�ص��اركة يف 
البطول��ة العربي��ة بن�ص��ختها االوىل لفئة الن�ص��اء والتي م��ن املقرر ان 
تنطل��ق احداثه��ا يف جمهورية تون�س ما بن احل��ادي ع�رص واخلام�س 
ع�رص من �ص��هر ايلول املقبل . وقال رئي�س احتاد اللعبة، علي البلداوي 
: ان اال�ص��تعدادات جارية على قدم و�صاق من اجل الو�صول للجاهزية 
املثلى من الناحيتن البدنية والفنية حت�ص��ريا للم�صاركة يف البطولة 
العربي��ة مبين��ا ان وف��د منتخبنا الوطني �ص��يتاألف من فخ��ري جابر 
عي�ص��ى رئي�ص��ا للوفد، وي�ص��م يف ع�ص��ويته كل من براء كامل يو�صف 
مدي��را ومرت�ص��ى �ص��لطان ح�ص��ن مدرب��ا، و12 العب��ة ه��ن: غف��ران 
جالل و�رصى عبا�س ونور الهدى و�ص��هد جا�ص��م وكوثر كاطع وزهراء 
ح�ص��ن ودعاء عبد احل�ص��ن وهبة عبا�س و�ص��ارة حنون ور�ص��ا عبا�س 
ورغد �ص��تار عبد اجلبار وانهار عبد اجلبار.  وا�ص��اف ان على هام�س 
مناف�ص��ات البطولة العربية �ص��يعقد اجتماع اجلمعية العمومية والذي 
�ص��يناق�س في��ه منه��اج ع��ام 2018، وكذل��ك اق��رار النظ��ام الداخلي 
لالحتاد وامل�ص��ادقة عليه من قبل االحتاد العربي، والذي �ص��يح�رصه 
رئي�س االحتاد العراق��ي واالمن العام لالحتاد العربي علي البلداوي، 
واحمد حنون نائب رئي�س االحتاد العراقي والعربي م�صيفا كما �صتتم 
ا�ص��افة اع�ص��اء ج��دد للمكت��ب التنفي��ذي لالحتاد العرب��ي من خالل 
الطلب املقدم من قبل ع�ص��وي املكت��ب التنفيذي يف اللجنة االوملبية 

ال�صورية 

  
 ي�صارك 3 �صباحن يف بطولة ا�صيا لل�صباحة االوملبية 
التي ت�ص��يفها اوزبك�صتان يف التا�ص��ع من �صهر ايلول 
املقب��ل، وال�ص��باحون الثالث��ة ه��م: بكر �ص��الم واحمد 
عقيل وزين العابدين رحاب، وي�رصف عليهم املدربان 
عب��د الر�ص��ا حميب���س واحم��د ح��ازم. وق��ال املدرب، 
عبدالر�ص��ا حميب�س: ان اختيار ال�صباحن الثالثة جاء 
ا�ص��تنادا اىل امل�ص��توى الفني اجليد الذي يتمتعون به، 
وحت�ص��ن االزمن��ة الت��ي حققوها يف الفعالي��ات التي 
�صي�ص��اركون فيها، يف الوقت الذي �ص��تكون املناف�ص��ة 
قوية ان�ص��جاما مع تواجد اف�ص��ل ال�صباحن لي�س على 
امل�ص��توى القاري فح�ص��ب، بل على امل�صتوى العاملي ، 
وله��ذا فاإن احل�ص��ور يف هكذا مناف�ص��ات يعد �رصورة 

ملعرفة امل�صتوى احلقيقي ل�صباحينا، ف�صال عن الرغبة 
يف حت�ص��ن االرقام التي يحققوها، وملعرفة م�ص��توى 
التطور الذي و�ص��لوا اليه. من جانبه، بّن ال�صباح، بكر 
�صالم: ان م�صاركته يف البطولة اال�صيوية تغلفها رغبة 
لعك�س ال�ص��ورة االيجابية عن ال�صباحة العراقية، وهو 
ما يدفعنا الن نكون مب�ص��توى امل�صوؤولية امللقاة على 
عاتقن��ا، و�ص��يكون طموحي فيه��ا تلم�س رق��م عراقي 
جدي��د يف فعالي��ة 100 م ح��رة، وه��و 51 ثانية، يف 
الوقت الذي �ص��كلت االزمنة ال��ذي حققناها يف بطولة 
الع��امل بهنغاريا يف فعالية 100 م حرة و 50 م حرة 
حاف��زاً لتحقي��ق ازمنة اف�ص��ل، كما ان قوة املناف�ص��ة 
تعك���س ال�ص��ورة احلقيقي��ة بالن�ص��بة لن��ا ك�ص��باحن 
االرق��ام  اىل  ا�ص��تنادا  االو�ص��مة  اىل  دائم��ا  �ص��اعن 

املتحققة. 

 اعلن��ت الهيئة االدارية لن��ادي الكهرباء عن تعاقدها 
ر�ص��ميًا مع الالعب ال�صاب كرار جبار قادمًا من فريق 
احل��دود بعد ان ق�ص��ى مو�ص��مًا واحداً ب�ص��فوف فريق 
فر�ص��ان احلدود قب��ل ان يقرر التوجه �ص��وب الكتيبة 
الربتقالي��ة وخو���س جترب��ة جدي��دة.  واأع��رب جبار 
عن �ص��عادته الكب��رية بارتداء فانيل��ة الكهرباء وقال 
يف ت�رصيح خ�س به وكالة �ص��بورت ارام ” انا �ص��عيد 
بتوقيع��ي للكهرب��اء وخو���س جتربة جدي��دة يل بعد 
جتربتي مع فريق احلدود الذي اأقدم الدارته كل ال�صكر 
والتقدير على منحي فر�ص��ة الظهور بالدوري املمتاز 

والت��ي ا�ص��تطعت من خاللها اثبات نف�ص��ي وامتنى ان 
اوف��ق بتجربتي اجلدي��دة “ وكان كرار جب��ار قد قدم 
مو�ص��مًا جي��داً مع فريقه ال�ص��ابق احلدود حيث �ص��جل 
اربع��ة اهداف و�ص��اهم بح�ص��ول الفريق عل��ى املركز 
ال12 على �ص��لم ترتيب الدوري املمتاز . ويف �ص��ياق 
مت�ص��ل، اأك��د ن��ادي الكهرب��اء الريا�ص��ي، اأن اإدارت��ه 
جددت عقد حم��رتف فريقها الكروي الغاين اأمن�ص��اه، 
مبين��ا اأنه اأكم��ل عقد حمرتفي��ه الثالثة، فيم��ا تعاقد 
مع الالعب �ص��يف حامت قاما م��ن القوة اجلوية. وقال 
م���رصف الفري��ق ح�ص��ن زه��راوي اإن "اإدارة الن��ادي 
ج��ددت عق��د املحرتف الغاين اأمن�ص��اه ليمث��ل الفريق 

املو�صم املقبل"، 

إدارة الطلبة: أكملنا ملف 
التراخيص

منتخبنا للبيسبول والسوفت بول 
يستعد للمشاركة بالبطولة العربية

الكهرباء يضم كرار جبار رسميًا

3 سباحين يمثلون العراق ببطولة آسيا

وق��ال والد الالعب ل� )اجلورنال(: "�ص��رفع دعوى ق�ص��ائية �ص��د 
رئي�س االحتاد العراقي عبد اخلالق م�صعود ونائبه الثاين رئي�س وفد 
املنتخب الوطني يف تايالند علي جبار، بعد اتهام ابني بتحري�س 
زمالئه على عدم االلتحاق باملنتخب الوطني ". واأ�صاف اأن "ذلك 
اتهام خطري وممكن ان تكون له �ص��لبيات كبرية وخطرية م�صتقبال 
م��ع اجلماهري العراقية الوفية"، مطالبًا رئي�س االحتاد ب�"ت�ص��كيل 
جلنة حتقيقية ملعرفة من هو اخلائن ومن �صاحب ت�رصيبات هكذا 
اخبار مزيفة". واأو�ص��ح والد الالع��ب، "لن نتنازل عن الدعوى اما 
بخ��روج رئي�س االحتاد او النائب الثاين لالإعالم بت�رصيح وا�ص��ح 
م��ع اعتذار ر�ص��مي لعائلت��ي التي اطالتها اأ�ص��هم االته��ام"، مبينًا 

اأن "الالعب �ص��يعلق التحاقه باملنتخب الوطني حتى تتم ت�ص��كيل 
تل��ك اللجن��ة التحقيقية".  وم��ن جانبه حتدث رئي���س اإحتاد الكرة 
عب��د اخلالق م�ص��عود بت�رصيح مقت�ص��ب ل� )اجلورن��ال( : لن يكون 
يل اي رد يف الوق��ت احلا�رص و�صاأك�ص��ف عنه بع��د رفعهم للدعوى 
الق�ص��ائية ر�ص��ميًا.  على �ص��عيد مت�ص��ل اكد رئي�س وفد املنتخب 
الوطن��ي يف تايالند علي جبار يف ات�ص��ال خا���س مع )اجلورنال 
( من العا�ص��مة بانك��وك : مل اأديل باأي ت�رصيح او اأ�ص��هر بالالعب 
احمد يا�ص��ن او اتدخل باالمر كون مدرب املنتخب الوطني با�ص��م 
قا�ص��م هو �ص��احب القرار االول واالخري يف اتخاذ مايراه منا�صبًا 
موؤك��داً ان قا�ص��م ه��و الذي قرر اإ�ص��تبعاد يا�ص��ن حتى ل��و تواجد 
يف بانك��وك فاأن��ه لن ي�رصك��ه يف مباراتنا مع تايالن��د .  وبن ان 
اجلميع هنا يف مهمة وطنية ومتثيل املنتخب هو حلم و�رصف لكل 

الع��ب والعراق ل��ن يتوقف على العب او العب��ن مبينًا ان املكتب 
التنفي��ذي الأحتاد الكرة �ص��يعقد اجتماعًا عقب الع��ودة من االردن 
ويت��م في��ه تق��دمي تقريرين االول مل��درب املنتخب الوطني با�ص��م 
قا�ص��م والثاين للمدير االداري با�ص��ل كوركي�س و�صيتم بعدها رفع 
مل��ف كامل الإحت��اد الكرة ملناق�ص��ة االم��ر يف االجتم��اع واإتخاذ 
القرار النهائي واملنا�ص��ب ملا حدث.  و ا�ص��ار جبار اىل ان الالعب 
خمطئ كان يتوجب عليه احل�صور اىل بانكوك للتواجد مع زمالئه 
الالعبن والتح�ص��ري اجليد للمباراة ف�ص��اًل ع��ن تقدميه الإعرتا�س 
ل��دى رئي�س الوفد او املدرب او املدير االداري ولي�س التن�ص��ل عن 
احل�ص��ور والن���رص عرب �ص��فحات التوا�ص��ل االجتماعي وت�ص��خيم 
االمور.  وفيما يتعلق بتدخل وزير ال�ص��باب والريا�صة عبد احل�صن 
عبط��ان ع��ّد خط��وة وزير ال�ص��باب والريا�ص��ية مبحادث��ة الالعب 

هاتفيًا تدخاًل وا�صحًا يف �صوؤون اإحتاد الكرة واأنها تهدف الإحداث 
�رصخ��ًا كبرياً ب��ن العبي املنتخ��ب الوطن��ي اإذ كان يتوجب عليه 
التحدث مع مدرب املنتخب الوطني با�ص��م قا�صم او املدير االداري 
با�ص��ل كوركي�س واال�صتي�صاح منهما ب�ص��اأن امل�صكلة التي افتعلها 
الالع��ب ، قبل االت�ص��ال ب��ه وتكفله بدفع نفق��ات تذكرته من نوع 

رجال االعمال. 
ي�ص��ار اىل ان املدي��ر االداري للمنتخ��ب الوطن��ي با�ص��ل كوركي�س 
�رصح يف وقت �ص��ابق ان اإبعاد الالعب احمد يا�ص��ن عن �ص��فوف 
املنتخ��ب الوطني ج��اء بقرار من املدير الفني با�ص��م قا�ص��م الذي 
امتع���س كث��ريا عندما عل��م برف�س الالع��ب االلتحاق بالت�ص��كيل 
�رصيط��ة �ص��فره يف درجة رجال االعم��ال او الدرجة االوىل اأ�ص��وة 

بالالعب جا�صنت مريام.

جبار: المدرب هو من 
قرر إستبعاد ياسين عن 

مباراة تايالند 

بغداد – مصطفى العبطان 

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد - محمد خليل

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

  خاص – مصطفى العبطان 
اأعل��ن ن��ادي النفط لك��رة الق��دم، �ص��م مهاجم نفط 
الو�ص��ط زياد اأحمد للدفاع عن األوان الفريق املو�صم 

املقبل.
وذكر بيان ن�رصه املوقع الر�صمي للنادي اأن "نادي 
النف��ط تعاقد م��ع املهاج��م زياد احم��د، حيث متت 
ال�ص��فقة يف مدين��ة اأربي��ل". واأ�ص��اف اأن "الفري��ق 
�صيربم �ص��فقة اأخرى �ص��مالية اأخرى اليوم او غداً". 
جت��در االإ�ص��ارة اىل ان نادي النف��ط تعاقد مع اأحمد 
مل��لء الف��راغ ال��ذي ترك��ه املهاج��م امي��ن ح�ص��ن 
بانتقال��ه اىل نادي ال�رصطة. وج��ددت اإدارة النادي 
تعاقدها مع املدرب ح�صن احمد، الذي �صاهم ب�صكل 
كب��ري يف تطور م�ص��توى الفريق واحتالله و�ص��افة 

الرتتيب العام بعدما كان مت�صدراً ل�22 جولة.
بعدها ب��ادرت االإدارة اىل جتديد عقد مدرب حرا�س 

املرم��ى جليل زيدان، ال��ذي كان قريبا من مغادرة 
ا�ص��وار الفريق نظرا للعرو�س التي تلقاها من اندية 

الزوراء والقوة اجلوية.
ثم وا�ص��لت اإدارة نادي النفط هوايتها با�ص��تقطاب 
الالعب��ن ال�ص��باب والواعدي��ن، حي��ث تعاقدت مع 
الع��ب الديواني��ة عم��اد عب��د الزه��رة، ال��ذي ق��دم 

م�صتويات جيدة رفقة فريقه يف الدرجة االأوىل.
لتب��ادر االإدارة بتجدي��د عق��د املهاج��م علي �ص��عد، 
الذي قدم من النفط يف املريكاتو ال�صتوي املا�صي، 
وكان خ��ري بدي��ل لالعب امين ح�ص��ن يف العديد من 

املباريات.
لت��ربم االإدارة �ص��فقة مهم��ة للغاي��ة بتعاقدها مع 
املدافع ع�ص��ام يا�ص��ن قادم��ًا من �ص��فوف نادي 
ال�رصطة، حيث من املرجح ان ي�ص��كل اإ�ص��افة كبرية 
للفريق النفطي، الذي �ص��يخو�س مناف�صات الدوري 

العراقي وملحق دوري ابطال ا�صيا.

 و�ص��ل املحرتف الكروات��ي �صيبا�ص��تيان انتيت�س، اىل 
حمافظ��ة ال�ص��ليمانية لاللتح��اق باملع�ص��كر التدريبي 
للق��وة اجلوية ا�ص��تعداداً لنهائي منطقة غرب اآ�ص��يا يف 
كاأ�س االحتاد اال�صيوي لكرة القدم. وقال م�رصف الكرة 
يف نادي القوة اجلوية جا�ص��م حممد غالم ل� اجلورنال 
ني��وز اإن "املح��رتف الكروات��ي �صيبا�ص��تيان انتيت�س، 
و�ص��ل قبل قلي��ل اىل حمافظ��ة ال�ص��ليمانية لاللتحاق 
باملع�ص��كر التدريب��ي لن��ادي القوة اجلوية". واأ�ص��اف 
اأن "انتيت�س اأ�ص��بح ب�صكل ر�صمي، العبًا للنادي بعدما 

اأنهى تعاقده بالرتا�صي مع نادي الوحدات االأردين".
بح�ص��ور ومتابع��ة رئي�س بعث��ة ال�ص��قور العميد وليد 
حميد الزيدي نائب رئي�س النادي يوا�ص��ل فريق القوة 
اجلوي��ة لك��رة القدم تدريبات��ه على فرتتن �ص��باحية 

وم�ص��ائية وذل��ك �ص��من برناجمه اال�ص��تعدادي املقام 
حاليا يف ال�ص��ليمانية للو�صول اىل اجلاهزية املطلوبة 

ملباراة الوحدة ال�صوري.
وخ�ص���س املدير الفني للفريق ال�ص��وري ح�ص��ام ال�صيد 
التدريبات ال�ص��باحية للجوانب البدنية واللياقية ، اأما 
التدريب��ات امل�ص��ائية فغلب عليها اجلوان��ب التكتيكية 
م��ن خ��الل تدريب��ات منوع��ة �ص��ملت تدريب��ات عل��ى 
التنظي��م الدفاعي وال�ص��غط عل��ى حامل الك��ره وبناء 
الهجم��ات والك��رات العر�ص��ية ، كم��ا خ�ص��ع حرا���س 
املرم��ى لتدريبات خا�ص��ة م��ع مدرب احلرا���س عماد 
ها�ص��م ، وي�ص��تمر مع�ص��كر الفريق لغاية ال�ص��اد�س من 
ال�ص��هر املقبل و�صيكتمل عقد الفريق يف املع�صكر خالل 
اليوم��ن املقبلن . يذكر ان مدرب اللياقة ن�ص��ري عبد 
االم��ري والالعب عم��اد حم�ص��ن اآخر من التح��ق ببعثه 

ال�صقور يف ال�صليمانية.

اتحاد الكرة يصدق على تحديد سقف لعقود الالعبين وخبراء يصفون القرار بـ"اإليجابي"

النفط يتعاقد مع بديل أيمن حسين محترف كرواتي يلتحق بكتيبة "الصقور"
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 �أبدت عائلة العب نادي هاكن 
�ل�سويدي و�ملنتخب �لوطني 

�حمد يا�سني، نيتها برفع 
دعوى ق�سائية �سد �الحتاد 

�لعر�قي لكرة �لقدم بعد �تهام 
�لالعب بتحري�ض زمالئه بعدم 

�اللتحاق باملنتخب.
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