
 انخف�ض��ت وترية تعاقدات الأندية العراقية بعدما 
انفق��ت املاي��ن خ��ال الف��رة القليلة املا�ض��ية، 
ولك��ن لت��زال هن��اك فر�ص لإب��رام تعاق��دات من 
الطراز الرفيع قد ت�ض��هدها ال�ضاعات القليلة املقبلة 

حتى الأيام الأخرية من املريكاتو ال�ضيفي.
نادي ال�رضطة كان بطل ال�ض��وق ب�رضباته املدوية 
يف ال�ض��وق من اجل بناء فريق الحام للمناف�ض��ة 
على لقب ال��دوري املمتاز، فيما كان فريق النجف 
م��ن الف��رق الت��ي قام��ت ب�ض��وٍق مميز وا�ض��تقطبت 
لعب��ن م��ن ط��ارز ع��اٍل م��ن املمك��ن ان يذهبوا 

بالفريق بعيداً يف الدوري العراقي.
فريق القيثارة اخل�رضاء، قاب قو�ض��ن او اأدنى من 
�ضم مهاجم املنتخب الوطني ونادي الزوراء عاء 
عب��د الزهرة للدفاع ع��ن األوان الفريق يف املو�ض��م 

املقبل.
وقال م�ض��در مقرب م��ن الاع��ب ل�)اجلورنال( اإن 
"عبد الزهرة مل يتو�ضل اىل اتفاق مع اإدارة نادي 

ال��زوراء، وبالتايل �ض��يكون خارج ا�ض��وار النوار�ص 
املو�ضم املقبل".

واأ�ض��اف اأن "اإدارة نادي ال�رضطة ات�ضلت بالاعب 
ووعدت��ه بتلبي��ة جمي��ع متطلبات��ه وم��ن املرجح 
ان تت��م ال�ض��فقة ر�ض��ميًا خ��ال ال�ض��اعات القليلة 

املقبلة".
وكان��ت اخ��ر �ض��فقات "القيث��ارة"، ه��ي �ض��فقة 
املح��رف الغ��اين اكوتي من�ض��اه، ال��ذي وقع على 
ك�ض��وفات ن��ادي ال�رضطة لتمثي��ل الفري��ق اعتباراً 
من املو�ض��م الكروي يف ن�ض��خته اجلدي��دة التي من 
املزم��ع انطاقه��ا منت�ض��ف �ض��هر ت�رضي��ن الثاين 

املقبل.
و�ض��م ال�رضط��ة ثاثي الدفاع �ض��ام �ض��اكر وعلي 
فائز وح�ض��ام كاظم، حيث �ضمت الأول بعد انتهاء 
عق��ده م��ع احت��اد كلب��اء الماراتي وتعاق��دت مع 
الث��اين بع��د جتربته مع ريزا �ض��بور الرك��ي، فيما 

ح�ضلت على خدمات الأخري من نادي النفط.
وق��ال �ض��ام �ض��اكر: "مت التوقي��ع ب�ض��كل ر�ض��مي 
م��ع ادارة ن��ادي ال�رضط��ة لان�ض��مام اىل فريقهم 

الك��روي، الذي يعد م��ن اهم الفرق املناف�ض��ة على 
الألق��اب". وا�ض��اف: "م���رضوع الن��ادي يف بن��اء 
فري��ق ق��ادر على املناف�ض��ة وبق��وة عل��ى اللقاب 

املحلي��ة واي�ض��ًا ال�ض��يوية يجع��ل م��ن اي لع��ب 
للقم�ض��ان اخل���رضاء". واختت��م  يفتخ��ر بارت��داء 
حديث��ه قائ��ًا: "�ض��اأبذل ق�ض��ارى جمهوداتي مع 

بقي��ة زمائي الاعبن لر�ض��م الفرح��ة على حميا 
اجلماه��ري ال�رضطاوي��ة م��ن خال الظف��ر مبختلف 
اللقاب املو�ض��م املقبل". وبدوره، وقال علي فائز: 
"ب�ضكل ر�ضمي وقعت على ك�ضوفات نادي ال�رضطة 
لتمثي��ل فريقهم الك��روي اعتباراً م��ن دوري الكرة 
املمت��از بن�ض��خته اجلدي��دة مع��ارا من ن��ادي ريزا 
�ض��بور الركي". وا�ض��اف: "املو�ض��م قبل املا�ضي 
الذي ق�ض��يته مع ال�رضطة كان من اف�ض��ل املوا�ضم 
التي �ضهدتها م�ض��ريتي الكروية عطفا على املحبة 
الت��ي احطتن��ي به��ا اجلماه��ري اخل���رضاء واجواء 
العائل��ة الواحدة الذي ت�ض��عر بها وان��ت تدافع عن 
�ض��عار القيث��ارة".  واختتم حديثه قائًا: "املو�ض��م 
ا�ض��تثنائيًا جلماه��ري  ب��اأذن اهلل  املقب��ل �ض��يكون 
وادارة الن��ادي م��ن خ��ال املناف�ض��ة بق��وة عل��ى 
انت��زاع خمتلف اللق��اب املمكنة حمليًا وا�ض��يويًا 
لإث��راء اخلزائن اخل�رضاء واعادة الفراح اىل البيت 

ال�رضطاوية".
 �رضبات "غزلن البادية"

النتق��الت  �ض��وق  يف  النج��ف  فري��ق  حت��ركات 

مدرو�ض��ة ورائع��ة، ف��اإدارة النادي ت�ض��عى جاهدة 
لإب��رام تعاقدات من العيار الثقيل لبناء فريق قوي 

يكون رقمًا �ضعبًا على اجلميع.
واق��رب نادي النجف لكرة الق��دم، من التعاقد مع 
املهاج��م الكولومبي دييغ��و كالديرون خال فرة 

النتقالت ال�ضيفية اجلارية.
النج��ف  لن��ادي  الإداري��ة  الهيئ��ة  رئي���ص  وق��ال 
خ�ض��ري الع��وادي يف بي��ان ن�رضه املوقع الر�ض��مي 
للن��ادي، اإن "اإدارة النج��ف اقرب��ت م��ن التعاق��د 
م��ع املهاجم الكولومبي دييغ��و كالديرون للدفاع 
ع��ن األ��وان الفريق املو�ض��م املقب��ل". واأ�ض��اف اأن 
"الاع��ب مثل الن��ادي الإ�ض��ماعيلي امل�رضي يف 
املو�ض��م املا�ضي و�ضجل معه �ضبعة اأهداف يف 16 
مباراة، و�ض��بق لهذا الاعب اأن مثل اأندية اوك�ضاكا 
املك�ضيكي وزاكاتيبيك املك�ضيكي ونادي اإنفيجادو 

الكولومبي قبل اأن ينتقل للنادي الإ�ضماعيلي".
يذك��ر ان الاع��ب كان قري��ب م��ن الح��راف يف 
ال��دوري الإمارات��ي، قب��ل اأن يدخل ن��ادي النجف 

على خط املفاو�ضات معه.

بمبادرة من العزاوي وشقيقه

بغداد أول عاصمة عربية تحتضن بطولة العالم للكيك بوكسنغ والمواي تاي

 دخ��ل لعب��و الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية بال�ض��طرجن يف مع�ض��كر 
تدريب��ي ا�ض��تعداداً للم�ض��اركة يف بطولة الع��رب التي �ض��تقام يف املغرب 
للم��دة م��ن 20 ولغاية 30 من �ض��هر ت�رضي��ن الثاين املقب��ل.  وقال رئي�ص 
الحت��اد العراق��ي للعبة ظاف��ر عبد المري ان املع�ض��كر خ�ض���ص لاعبن 
املر�ض��حن  للم�ضاركة ببطولة العرب اإذ �ضي�ض��تمر املع�ضكر ملدة ا�ضبوعن 
بفن��دق ب��رج ال�ض��ام يف العا�ض��مة بغ��داد، وذلك �ض��عيًا لإع��داد الاعبن 
وحت�ض��ريهم ذهنية ونف�ض��يًا من خال ال�ض��تعداد المثل قبل الدخول يف 
البطولة واملناف�ض��ة على او�ضمتها. وا�ضاف ان هذه البطولة تتميز بقوتها 
نظراً مل�ض��اركة اف�ض��ل لعبي الدول العربية فيها ف�ض��ًا عن انها �ض��نوية 
وتق��ام وف��ق مواعيد حم��ددة �ض��لفًا م�ض��يفًا ان املع�ض��كر التدريب��ي اقيم 
باإ�رضاف امن �رض الحتاد مهدي عطية، ومب�ض��اركة 7 مدربن هم: غ�ضان 
حمم��د علي وحيدر عب��د الغني واجمد علي وعمار عبد اجلبار، بال�ض��افة 
اىل املدربن امل�رضين الثاثة، وهم �ضامح حممد �ضادق وحممد ابراهيم 
واحمد املختار.  وا�ض��ار عب��د المري اىل ان برناجمًا مكثفًا و�ض��ع لتهيئة 
هوؤلء الاعبن ب�ضكل مثايل وبواقع وحدتن تدريبيتن، واحدة �ضباحية 
واخ��رى م�ض��ائية، من اجل الو�ض��ول اىل قم��ة اجلاهزية قب��ل الدخول يف 

مناف�ضات البطولة 

 ح��دد الحت��اد العراقي املركزي للك��رة الطائرة ي��وم اخلمي�ص املقبل 
احل��ادي والع�رضي��ن من �ض��هر ايل��ول اجلاري موع��داً لإقام��ة املوؤمتر 
الفن��ي لل��دوري املمت��از " اأ  ". وقال رئي�ص الحتاد مناف فا�ض��ل يف 
بيان و�ضل لل� "اجلورنال" : ان ال�ضاعة احلادية ع�رض من �ضباح اليوم 
اخلمي�ص �ض��يقام املوؤمتر الفني للدوري املمت��از " اأ " يف فندق اوروك 
على ان يكون احل�ض��ور ح�رضا ل�"رئي�ص النادي ، امن ال�رض ، ومدرب 
الفري��ق .  وا�ض��اف ان عل��ى احلا�رضي��ن تزويدن��ا بكت��اب تخوي��ل 
م��ن النادي حل�ض��ور املوؤمت��ر مع دفع ر�ض��م ال�ض��راك يف اليوم ذاته 
م�ضيفًا ان الحتاد حدد الع�رضين من �ضهر ت�رضين الول املقبل موعدا 
لنطاق التجمع الول مب�ضاركة 16 فريق هي “ البي�ضمركة والبحري 
وغاز اجلنوب وال�رضطة وال�ض��ناعة واحلبانية والكوفة واملدينة ونفط 
مي�ض��ان وارارات و�ض��ريوانة والق��وة اجلوي��ة واربي��ل واجلباي�ص وبلد 
واكاد.  وا�ض��ار فا�ضل ان الفرق ال 16 �ضيتم تق�ضيمها اىل جمموعتن 
بطريقة الزرع يف املومتر الفني الذي �ضيجمع ممثلي الندية والحتاد 
�ض��بيحة الي��وم  م�ض��ري اىل ان الحتاد منح ال�ض��وء الخ���رض لاندية 

با�ضافة حمرف واحد وا�رضاك لعب من تولد 1999 فما فوق

 ،٣xو�ضل املنتخب الوطني لكرة ال�ضلة امل�ضغرة ال� ٣
اىل دولة تركمان�ض��تان للم�ض��اركة يف دورة اللعاب 
الآ�ض��يوية لل�ضالت يف منت�ضف �ض��هر اأيلول احلايل.
و�ض��يقود املنتخ��ب الوطن��ي، امل��درب ن�ض��ال غ��امن 
وال��ذي ا�ض��تدعى اربع��ة لعبن وهم )حممد �ض��اح 
وعل��ي موؤي��د لعب��ان ن��ادي ال�رضطة و عل��ي عبداهلل 
لع��ب ن��ادي النف��ط و ح�ض��ان عل��ي لع��ب الكهرباء 
(.و�ضيخو�ص منتخبنا الوطني غمار البطولة لتحقيق 
"وجن��اد" اخ��ر بعد ان حق��ق برفقة املدرب ال�ض��اب 
ن�ض��ال غامن امليدالية الربونزية للبطولة ال�ض��اطئية 
التي اأقيمت يف فيتنام ال�ضنة املا�ضية.ويقع منتخبنا 
يف املجموعة B اىل جانب منتخبات ) لبنان وايران 

وطاجاك�ض��تان وتركمان�ض��تان (.واأج��رى املنتخ��ب 
الوطن��ي وحدات��ه التدريبي��ة عل��ى قاعة ال�ض��عب يف 
بغ��داد، مل��دة اأ�ض��بوع واح��د م��ن اج��ل الو�ض��ول اىل 
اجلاهزي��ة التام��ة قبل امل�ض��اركة يف بطولة الألعاب 
ال�ض��يوية.وغادرت بعث��ة املنتخ��ب الوطن��ي، اأم���ص 
لعب��و  هب��ط  حي��ث  تركمان�ض��تان،  اىل  الأربع��اء، 
املنتخ��ب يف مدين��ة م�ض��هد الإيراني��ة، قب��ل التوجه 
اىل تركمان�ض��تان براً.وج��اء اختي��ار الاعبن حممد 
�ضاح وعلي موؤيد و علي عبداهلل و ح�ضان علي ، نظراً 
مل�ضتوياتهم املتميزة مع املنتخب الوطني وكذلك ملا 
قدموه مع انديتهم خال مناف�ض��ات الدوري العراقي 
املو�ضم املا�ضي، حيث وجد املدرب حممد فا�ضل يف 
هوؤلء الاعبن التوليفة املنا�ض��بة للدخول يف غمار 

مناف�ضات بطولة الألعاب ال�ضيوية.

 
 اأعل��ن وزي��ر النف��ط جب��ار عل��ي اللعيب��ي، موافقت��ه 
لإن�ض��اء ملعب نادي النفط الريا�ض��ي ب�ض��عة 9500 
متفرج، فيما وافق على ان�ض��اء مدرجات ملعب نادي 
نفط اجلنوب ب�ض��عة 5600 متفرج وفق املوا�ض��فات 
واملعاي��ري العاملي��ة. وق��ال اللعيبي يف بي��ان تلقت 
النف��ط  "وزارة  اإن  ن�ض��خة من��ه،  ني��وز«  »اجلورن��ال 
وافق��ت عل��ى اإن�ض��اء ملع��ب ن��ادي النفط الريا�ض��ي 
ب�ض��عة 9500 متفرج، كما متت املوافقة على ان�ض��اء 
مدرج��ات ملعب ن��ادي نف��ط اجلنوب ب�ض��عة 5600 

متفرج وفق املوا�ضفات واملعايري العاملية".

ال��وزارة للن�ض��اطات الريا�ض��ية  "دع��م  واو�ض��ح ان 
م�ض��تمر ولن يتوقف، من اجل ت�ضجيع تلك القطاعات 
للنهو���ص بالواقع الريا�ض��ي وحاف��زاً مهما لتحقيق 
الجن��ازات املحلي��ة والقليمي��ة والدولية لرفع ا�ض��م 

العراق عاليا يف كافة املحافل".
ويذك��ر ان ملع��ب ن��ادي النفط الريا�ض��ي ومدرجات 
ملع��ب ن��ادي نف��ط اجلن��وب �ض��تنفذ وف��ق تعليم��ات 
وموا�ض��فات ومعاي��ري الحت��اد الدويل لك��رة القدم ) 
الفيفا( والحتاد ال�ض��يوي، و�ض��تقوم بتنفيذ العمال 
املاع��ب  ان�ض��اء  ���رضكات عاملي��ة متخ�ض�ض��ة يف 
الدولية، ومن املوؤمل ان ت�ضتقبل هذه املاعب جميع 

املباريات املحلية والدولية .

منتخبات الشطرنج تستعد 
لبطولة العرب 

المؤتمر الفني لدوري الطائرة 
الممتاز يعقد اليوم 

إنشاء ملعب دولي لنادي النفط بسعة 9500 متفرج

سلة العراق تصل إلى تركمانستان للمشاركة بالبطولة اآلسيوية

وقال العزاوي يف حديث خا�ص ل� )اجلورنال( : ان العا�ض��مة 
بغداد �ض��تكون اول عا�ض��مة يف الوطن العرب��ي تنظم بطولة 
الع��امل للمحرفن بالكيك بوك�ض��نغ واملواي تاي مب�ض��اركة 
ابط��ال عاملين ميثل��ون 18 دولة م�ض��يفًا ان املفاو�ض��ات 
مازال��ت جاري��ة م��ع جنمين عاملي��ن ليتم اح�ض��ارهم اىل 
الع��راق للم�ض��اركة يف البطول��ة التي من املق��رر اإقامتها يف 

الرابع والع�رضين من �ضهر ت�رضين الثاين املقبل. 
والحت��ادات  للعب��ة  ال��دويل  الحت��اد  اإقن��اع  ان  واأ�ض��اف 
املن�ضوية حتت لوائه مل يكن �ضهًا اإذ مت بذل جهود كبرية مع 
�ض��فارات الدول امل�ض��اركة يف البطولة طوال 6 ا�ضهر ل �ضيما 

وانهم رف�ضوا فكرة اإقامة البطولة يف بغداد نتيجة لاو�ضاع 
المنية م�ض��يفًا انه جنح باإقناعهم مب�ض��اعدة �ض��قيقه حممد 
و املهند���ص ارا�ص حبيب الذي يعد من اه��م الداعمن لإقامة 
البطولة يف العا�ض��مة بغ��داد لك�رض احلظر الظ��امل املفرو�ص 

على الريا�ضة العراقية. 
وبن ان النت�ض��ارات الع�ضكرية التي حققتها قواتنا المنية 
على الرهاب و الفيديوات التي مت ت�ض��ويرها وت�ض��ليمها اىل 
الحتاد الدويل للعبة اأ�ضهم باحل�ضول على املوافقات الدولية 

املطلوبة لإقامة البطولة يف بغداد. 
وا�ض��ار العزاوي اىل انه �ض��عيد ج��داً باإقامة الن��زال يف بغداد 
كونه��ا امنية ينتظ��ر حتقيقها منذ 20 عام��ًا يتمنى ان يقام 
ن��زال احلفاظ على لقب��ه العاملي الن ملا ميلك��ه من حما�ص 

وطاق��ة م�ض��رياً اىل ان��ه من��ذ خو�ض��ه لنزال��ه الول يف لعبة 
الكينك بوك�ضينك وهو يحلم باأن يتوج باللقب يف العراق بن 

اهله وحمبيه . 
واأو�ضح ان البطولة ل ميكن ان تنجح من دون تعاون اجلميع 
معهم ل �ض��يما وزارة ال�ض��باب والريا�ض��ة واللجنة الوملبية 
مو�ض��حًا ان الي��ام القليل��ة املقبل��ة �ضت�ض��هد اإجتماعات مع 
ال��وزارة واللجن��ة لتكثي��ف اجله��ود وتن�ض��يق كاف��ة الم��ور 
الداري��ة واللوج�ض��تية لإجن��اح البطول��ة الت��ي تع��د البداي��ة 

احلقيقية لتنظيم البطولت العاملية يف العراق. 
واأختت��م الع��زاوي حديث��ه باأن الاعب��ن الذين �ضي�ض��اركون 
يف البطول��ة �ضي�ض��لون قب��ل 4 اي��ام م��ن اإنط��اق البطول��ة 
حت��ى يعت��ادون على الج��واء ويتح���رضون للبطولة ب�ض��كل 

جي��د منوه��ًا اىل ان عدد الاعبن قابل للزيادة ل�ض��يما وان 
هن��اك م��ا يق��ارب ال��� 50 يومًا وه��ي فرة كافي��ة لاعبن 
الذي��ن يرغبون بامل�ض��اركة.  فيما اكد رئي���ص الحتاد الدويل 
للعب��ة كيغ��ن كيغ انه �ض��عيد بالتواجد يف العراق و�ض��ط هذا 
احل�ض��ور الكبري من خمتلف و�ض��ائل العام موؤكداً انه �ضيذل 
ق�ض��ارى جهده لإجناح البطولة العاملية املهمة التي �ضتقام 
مب�ضاركة 18 دولة وهي : "انكلرا ، تاياند ، فيتنام ، ايرلندا 
، ا�ض��بانيا ، ال�ض��ن ، الربتغ��ال ، انغ��ول ، هولن��دا ، جامايكا 
، ال�ض��ويد" وغريها من ال��دول التي اب��دت موافقتها املبدئية 
على امل�ض��اركة يف البطولة .  وبن ان البطولة �ضي�ضارك فيها 
لعب��ن مبختل��ف الوزان منها : "الوزن الثقيل ، املتو�ض��ط ، 

اخلفيف ، ال�ضوبر " وغريها . 

بغداد – مصطفى العبطان 

بغداد- خاص

بغداد- خاص

بغداد - محمد خليل

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

  خاص 
اكدت لعبة املنتخب الوطني للعبة اجلوجي�ض��تو ع�ضتار 
الع��زاوي، ا�ض��تعدادها الت��ام لبطولة الألعاب ال�ض��يوية 
الركمان�ض��تانية  العا�ض��مة  مناف�ض��اتها  تق��ام  الت��ي 
ع�ض��ق اآباد للفرة م��ن 17 27- ايلول احل��ايل. وقالت 
ع�ض��تار ل�)اجلورنال( "ادخل مناف�ض��ات بطولة الألعاب 
ال�ض��يوية مبعنويات عالية واأ�ض��عى اىل ح�ضد امليدالية 
الذهبية يف البطولة". واأ�ض��افت "بع��د الفوز بامليدالية 
الذهبية يف البطولة ال�ضيوية ال�ضابقة بفيتنام، وا�ضلت 
املران يوميًا و�ض��اعفت اجلهود كي ا�ضل اىل اجلاهزية 
الق�ض��وى ا�ض��تعداداً لهذه البطولة". ومتكنت ع�ضتار من 
الفوز يف ث��اث مبارزات امام لعبة فيتنامية وايرانية 
واماراتي��ة ل��وزن اأك��ر م��ن 70 كلغ��م، حي��ث اأج��ربت 
مناف�ض��اتها على ال�ضت�ض��ام يف مبارزت��ن فيما فازت 
يف املب��ارزة الأخ��رية بف��ارق النق��اط. وقالت ع�ض��تار 

ل�)اجلورن��ال( "فخ��ورة بهذا الإجن��از ولتمكني من رفع 
ا�ض��م الع��راق عالي��ًا يف املحف��ل ال�ض��يوي". واأ�ض��افت 
"اخرياً ا�ضتطعت ان اجني ثمار اجلهد الذي بذلته خال 
الأ�ض��هر املا�ض��ية"، مبينة اأنها "تاأمل مبوا�ض��لة ح�ضد 
امليدالي��ات يف البط��ولت القاري��ة املقبل��ة". واجلدي��ر 
بالذك��ر اأن ع�ض��تار �ض��بق وان ح�ض��دت ميدالي��ة ذهبية 
يف بطول��ة مدري��د 2014، وذهبية يف زيوريخ 2015، 
ف�ض��ًا عن 3 ف�ض��يات يف المارات و2 برونزية اأي�ضًا، 

وبرونزية يف بطولة باري�ص.
الآ�ض��يوية  الألع��اب  دورة  يف  الع��راق  و�ضي�ض��ارك 
اخلام�ض��ة داخ��ل ال�ض��الت التي �ضت�ض��ّيفها العا�ض��مة 
الركمان�ض��تانية ع�ض��ق اآباد خال الفرة من 17 27- 
ايل��ول احل��ايل بع�رض الع��اب وهي منتخب اجلوجيت�ض��و 
والتايكوان��دو  الق��وى  والع��اب  والكورا���ص  وال�ض��امبو 
3x3 والكي��ك بوك�ض��ينغ ورف��ع  وال�ض��لة  وامل�ض��ارعة 

الثقال واملواي تاي.

 تلق��ت الهيئة الإدارية لن��ادي كرباء، دعوة من نادي 
م�ض��هد الإي��راين للم�ض��اركة يف مب��اراة افتت��اح ملعب 
المام الر�ضا منت�ضف �ضهر ايلول اجلاري. وذكر بيان 
ن�رضه املوقع الر�ض��مي لنادي كرب��اء اأن "اإدارة نادي 
كرباء تلقت دعوة للم�ض��اركة يف مباراة افتتاح ملعب 
المام الر�ض��ا يف مدينة م�ضهد الإيرانية". واأ�ضاف اأن 
"افتتاح امللعب �ض��يكون يف ال�ض��اد�ص ع�رض من �ض��هر 
اأيل��ول اجل��اري". يذك��ر اأن ملعب الأمام الر�ض��ا )عليه 
ال�ض��ام( يت�ض��ع ل� ٣٠ األ��ف متفرج ويبعد م�ض��افة 25 
دقيقة عن مرك��ز مدينة )م�صھد( ويحت��وي على اأكر 
م��ن ٢٠ قاع��ة لاأغرا�ص الريا�ض��ية. ويوا�ض��ل نادي 
كرباء ا�ض��تعداده للمو�ض��م اجلدي��د باإب��رام العديد من 
ال�ض��فقات من اج��ل تقوية �ض��فوفه خال مناف�ض��ات 

الدوري العراقي املو�ض��م املقبل. وكانت اأوىل تعاقدات 
الفري��ق، �ض��م م��د افع ن��ادي الع��راق م�ض��طفى رحيم 
لتمثي��ل الفري��ق الكروي للمو�ض��م املقبل، ث��م تعاقدت 
م��ع منتظر جلي��ل لعب ن��ادي احل��ر، لتتعاقد ب�ض��كل 
ر�ض��مي مع الاعبن �ض��ادق كاظم ال��ذي مثل امليناء 
وال�ض��ليمانية �ض��ابقًا وعل��ي ح�ض��ن قادمًا م��ن الكرخ 

لتمثيل الفريق الكروي خال املو�ضم املقبل.
كذلك تعاقدت الإدارة مع الاعب علي قا�ضم، الذي مثل 
اأندي��ة الكرخ و ال�رضطة �ض��ابقًا، ثم تعاق��دت مع ثاثة 
لعبن لتمثيل الفريق الكروي للمو�ضم املقبل وهم كل 
من مدافع الطلبة رائد جبار ولعب منتخب النا�ض��ئن 
مهاج��م  اهلل  عب��د  ومرت�ض��ى  �ض��ام  ح�ض��ن  ال�ض��ابق 
ال�ض��ناعات الكهربائية. واخرياً �ضمت الإدارة كًا من 
حممد ميثم قادمًا من نادي احل�ض��ن وا�ضعد جبار من 

ال�ضحة وعلي وهاب املحرف يف الدوري الرو�ضي.

الميركاتو العراقي: ساعات تفصل عبد الزهرة عن القيثارة ومحترف كولومبي يقترب من النجف

عشتار مستعدة للبطولة اآلسيوية  "العميد" يشارك في افتتاح ملعب اإلمام الرضا في إيران
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اعلن البطل الذهبي ريا�ض 
العزاوي عن اقامة نزال 

احلفاظ على لقبه ببطولة 
العامل للكيك بوك�سنغ على 

احدى حلبات بغداد يف 
ملعب ال�سعب الدويل ب�سهر 
ت�سرين الثاين املقبل وذلك 

خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي 
عقد يف احدى قاعات فندق 

بابل و�سط ح�سور كبري 
من امل�سوؤولني الريا�سيني 

واالعالمني. 


