
 ق��رر االحتاد العراقي لكرة القدم، عقد اجتماع 
لل��رد على منح��ة رئا�سة ال��وزراء املقدرة ب� 2 
ملي��ار دين��ار عراق��ي، فيما ك�سف ع��ن م�سري 
مدرب املنتخ��ب الوطني احل��ايل با�سم قا�سم. 
وق��ال رئي���س جلن��ة املنتخب��ات يف االحت��اد، 
فال��ح مو�س��ى ل�)اجلورن��ال( اإن "احت��اد الكرة 
اطل��ع على كت��اب رئا�س��ة جمل�س ال��وزراء من 
خ��ال و�سائ��ل االإع��ام، حيث خ�س���س مبلغ 
2 ملي��ار دينار عراق��ي، اأي ما يقارب مليون 
و700 األف دوالر اأمريكي".وؤواأ�ساف "طالبنا 
مببل��غ 3 ملي��ون دوالر، م��ن اج��ل التعاقد مع 
مدرب اأجنبي ذات م�ستوى عايل كمنحة مالية 
م��ن رئا�سة الوزراء ولي���س من �سمن امليزانية 
اأن  وب��ن  لاحت��اد".  املخ�س�س��ة  ال�سنوي��ة 
"امليزاني��ة ال�سنوية لتغطية ن�ساطات االحتاد 
خ��ال ال�سن��ة الواح��دة ه��ي 4 ملي��ون دوالر، 
ويف ح��ال مت ا�ستقط��اع مبل��غ 2 مليون دوالر 
للتعاق��د مع مدرب اأجنب��ي، فبالتاأكيد �سيكون 

هناك عجز كبري يف هذا املو�سوع". وتابع اأن 
“كتاب جمل�س الوزراء غري ملبي لطموح احتاد 
الكرة لكون �سيكون لنا جواب على هذا الكتاب 
ن���رح من خال��ه الطريقة الت��ي طلبناها من 
رئا�س��ة ال��وزراء”، مو�سحًا بالق��ول: “اإن كان 
هن��اك �سوء فهم للطلب اأو اإن املعلومات اأخذت 
بتف�س��ري اآخر، حينها يتوج��ب علينا اأن نو�سح 
لرئا�س��ة ال��وزراء مل��اذا مت طل��ب ه��ذا املبل��غ 
وم��ن اأي موازنة يج��ب اأن يخ�س�س”. واأو�سح 
رئي���س جلنة املنتخبات، اأن “بع��د عطلة العيد 
�سيك��ون هناك اجتماع الحت��اد الكرة ملناق�سة 
الإر�س��ال  احلكوم��ة،  م��ن  املخ�س���س  املبل��غ 
كت��اب اإىل رئا�س��ة ال��وزراء بخ�سو���س مبل��غ 
امل��درب االأجنب��ي”. وفيم��ا يخ���س م�ستقب��ل 
م��درب املنتخ��ب الوطني با�سم قا�س��م، اأو�سح 
مو�س��ى اأن احتاد الكرة اتفق م��ع قا�سم لقيادة 
املنتخ��ب الوطن��ي حت��ى نهاي��ة الت�سفي��ات، 
ويف ح��ال بقي��ت م�ساألة املبلغ امل��ايل معقدة 
ومل يت��م اإيجاد ح��ل لها، فبالتاأكي��د �سنتعامل 
م��ع النتائ��ج االإيجابية التي يحققه��ا قا�سم”. 

واأك��د بالق��ول: “يهمنا جناح امل��درب املحلي 
لا�ستم��رار معه مل��دة اأطول ويف ق��ادم االأيام 
�ستت�سح الروؤيا اأك��ر حول م�ساألة مدرب ا�سود 
الرافدي��ن”. رئي���س جلن��ة املنتخب��ات اأكد يف 

وق��ت �ساب��ق اأن امل��درب با�سم قا�س��م باٍق مع 
املنتخب الوطني وان �سفحة املدرب االأجنبي 
انط��وت،  وقال مو�س��ى اإن "اجلمي��ع يعلم بان 
احت��اد الك��رة وبتو�سية من جلن��ة املنتخبات 

كان ين��وي م��ن البداي��ة التعاق��د م��ع م��درب 
اأجنبي حتى قب��ل ت�سلم املدرب را�سي �سني�سل 
للمهم��ة لكن العج��ز املايل كان �سب��ب رئي�سي 
يف ت�سمية املدرب املحلي وان جميع املدربن 
املحلي��ن هم م��ن اأف�سل املدرب��ن العراقين 
وي�ستحق��ون ت�سلم قي��ادة املنتخ��ب الوطني". 
وا�س��اف: لقد طوينا �سفح��ة املدرب االجنبي 
وت�سمي��ة املدرب با�سم قا�سم وجهازه امل�ساعد 
املباري��ات  يف  الوطن��ي  املنتخ��ب  لقي��ادة 
املتبقي��ة بت�سفيات كا�س العامل  ، وبعد نهاية 
الت�سفي��ات �سيكون هناك تقيي��م لعمل اجلهاز 
الفن��ي وما قدم��ه يف املباري��ات وبعدها يتم 
اتخاذ ق��رار جتديد التعاقد م��ن عدمه . واكمل 
: يف حال عدم جتديد التعاقد مع املدرب با�سم 
قا�س��م �سيتم التوجه �سوب امل��درب االجنبي ، 
لك��ن  لدينا الثقة الكبرية ب��ان املدرب املحلي 
ق��ادر عل��ى قي��ادة املنتخ��ب الوطن��ي وتغيري  
و�سع��ه وتقدمي م�ستويات جيدة يف املباريات 
املتبقي��ة ام��ام تايلن��د واالم��ارات. واك��د : ان 
امل��درب با�سم قا�سم ميل��ك املعلومات الكافية 

ع��ن جميع العب��ي املنتخ��ب الوطني كون 
اغلب الاعبن هم يف الدوري املحلي وبالذات 
بالف��رق اجلماهريية وهو قاد الزوراء واجلوية 
يف املو�س��م املو�سمن االخريين و�ساهد جميع 
الاعبن لذلك هذه فر�سة كبرية للجهاز الفني 
بان يوكد ح�سن اختياره من قبلنا ، وان ي�سعى 
لتحقي��ق النتائ��ج اجلي��دة من اج��ل اال�ستمرار 
باملهم��ة . وكان م��درب املنتخب الوطن با�سم 
قا�س��م، قد ك�سف عن اح��داث "ثورة تغيري" يف 
ت�سكيل��ة ا�سود الرافدين عق��ب مواجهة اليابان 
يف ت�سفي��ات موندي��ال كاأ�س الع��امل 2018، 
الفت��ًا اإىل اأن اربعة العب��ن �سباب �سين�سمون 
اىل ت�سكيل��ة املنتخب الوطن��ي. وقال قا�سم اإن 
�سيحدث  الوطني  للمنتخ��ب  التدريبي  "الكادر 
ث��ورة تغي��ري يف ت�سكيلة ا�س��ود الرافدين، عقب 
مباراتي كوريا اجلنوبي��ة واليابان". واأ�ساف 
"ح��ان وقت اجراء تغيري يف ت�سكيلة املنتخب 
الوطن��ي واإعط��اء الفر�سة لل�سب��اب والاعبن 
الذي��ن مل متنح لهم فر�س��ة امل�ساركة مع ا�سود 

الرافدين خال الفرتة املا�سية".

سوق االنتقاالت

العبو أسود الرافدين يغزون دوري جميل السعودي للمحترفين الموسم المقبل 
 ك�سف نائب رئي�س الهيئة االإدارية لنادي الديوانية �ستار 
جرب، عن ت�سكيل اأكادميية متخ�س�سة لاألعاب الريا�سية 
ت�سم��ل كرة الق��دم والكاراتيه وامل�سارع��ة والتن�س وفتح 

باب االنت�ساب لها من اأجل دعم الفئات العمرية.
وذك��ر جرب يف ت�ريح للمكتب االإعامي للنادي واطلعت 
)اجلورن��ال( علي��ه اإن "االأكادميي��ة �ستب��داأ بك��رة الق��دم 
كمرحلة اوىل ال�ستقط��اب املواهب الكروية يف املحافظة 
ابت��داًء م��ن عم��ر 8 �سن��وات اىل 18 �سنة لفئ��ات الرباعم 
واالأ�سبال والنا�سئن وال�سب��اب وباإ�راف كوادر تدريبية 

متخ�س�سة".
وا�سار اإىل ان "التقدمي �سيكون من 7-1 2017- يف مقر 
الن��ادي وبا�سرتاك �سهري ق��دره 25000 األف دينار فقط 

ي�سمل النقل واأجور املدربن".
 واأ�س��اف ج��رب اأن "االأكادميي��ة �ستك��ون ب��اإدارة ع�س��و 
التدريب��ة  وامل��اكات  ح�س��ن  كاظ��م  الكاب��ن  االإدارة 
باإ�راف امل��درب القدير عادل حممد حط��اب"، موؤكدا اأن 
"العنا���ر الت��ي تثبت موهبته��ا وبتو�سية م��ن الكادر 
التدريب��ي �ستعف��ى من االأج��ور دعما له��ا وامل�ساهمة يف 

احت�سانها وتطويرها".

خا���س: يواجه نادي الق��وة اجلوية، م�سيفه فري��ق نفط اجلنوب 
عل��ى اأر�سي��ة ملع��ب الفيح��اء يف املدين��ة الريا�سي��ة مبحافظة 
الب�رة يف لقاء موؤجل م��ن اجلولة ال�سابعة من الدوري العراقي 
ملمتاز لك��رة القدم. وي�سعى فريق ال�سق��ور اىل حتقيق االنت�سار 
الثال��ث عل��ى التوايل لاقرتاب اأك��ر واأكر من �س��دارة الرتتيب، 
حي��ث تطمح كتيبة املدرب با�سم قا�س��م بتحقيق الفوز يف جميع 
املباري��ات املوؤجل��ة لتخط��ي املت�سدر فريق النف��ط الذي يتفوق 
علي��ه بف��ارق 7 نقاط فق��ط. فيما ياأم��ل فريق نف��ط اجلنوب اىل 
ا�ستغ��ال عامل��ي االأر���س واجلمهور الإيق��اف مد ال�سق��ور نحو 
�س��دارة الرتتيب، وبالرغ��م من ان الفريق مل ي��ذق طعم الفوز يف 
اآخر مباراتن، اال ان الفوز على القوة اجلوية �سيمنح الفريق دفعة 
معنوية اىل االمام و�سيخدم �سقيقه املت�سدر فريق النفط للت�سبث 
بقم��ة الرتتيب. وكان نائ��ب رئي�س الهيئة االإداري��ة لنادي القوة 
اجلوي��ة، العمي��د وليد حميد الزي��دي قد اأكد ان ملع��ب "الفيحاء" 
يف املدين��ة الريا�سي��ة بالب�رة، �سيكون م�رح��ا ملباراة القوة 
اجلوية ونفط اجلنوب، فيما اأو�سح انه مت تغري موعد املباراة من 

ال�ساعة اخلام�سة ع�را اإىل ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.

 اك��دت وزارة ال�سب��اب والريا�س��ة، ان ملع��ب كرباء 
ال��دويل �سيت��م ادخال��ه اىل ال�سيانة خ��ال االأ�سبوع 
احل��ايل من اجل تغيري ار�سيت��ه بالكامل ال�ست�سافة 
املباريات الدولي��ة واملحلية. وقال مدير عام �سوؤون 
االقالي��م واملحافظ��ات طال��ب املو�س��وي اإن " ملعب 
كرب��اء ال��دويل �سيت��م ادخال��ه اىل ال�سيان��ة خ��ال 
االأ�سب��وع احل��ايل من اج��ل تغي��ري ار�سيت��ه وتهيئة 
ه��ذا ال���رح الريا�سي الكبري ملباري��ات رفع احلظر 
ع��ن الك��رة العراقي��ة". واأ�س��اف اأن "مب��اراة كرباء 
واملين��اء، اأم�س ال�سبت، �سمن مناف�سات دوري الكرة، 
�ستك��ون االخرية على ملعب كرب��اء الدويل �سعة 30 
األ��ف متف��رج، اذ �سيت��م ادخ��ال امللع��ب اىل ال�سيانة 

م��ن اجل تغيري ار�سيته". وق��د ظهرت اأر�سية امللعب 
ب�س��ورة غ��ري الئقة خ��ال املبارات��ن الوديتن بن 

املنتخب االأوملبي ونظريه ال�سوري.
وكان املدي��ر املفو���س ل�رك��ة بهادر ك��ول الرتكية 
بزار على جوكل، قد او�سح باأن اأر�سية امللعب كانت 
يف اأف�سل الو�سعية وكانت جاهزة قبل �سهر من االن 
وعلى هذا االأ�سا�س مت التن�سيق بن الوزارة واملتمثلة 
بالدائ��رة الهند�سي��ة والدوائ��ر احلكومي��ة م��ن مدينة 
كرب��اء املقد�س��ة وال�رك��ة املنفذة للملع��ب بتهيئة 
كاف��ة االأم��ور ولكن ب�س��كل مفاج��ئ اأ�س��اب اأر�سية 
امللع��ب مبر���س فايرو���س مم��ا اأدي اإىل تل��ف جذور 

الثيل وا�سفرارها. 

 يغادر، �سباح اليوم االأحد، وفد احتاد األعاب القوى 
العراق��ي متوجه��ا �س��وب مدين��ة اأودي�س��ا الهندية 
للم�سارك��ة يف بطول��ة اآ�سيا للرج��ال والن�ساء والتي 
�ستق��ام خال الفرتة من 5 وحت��ى 9 من �سهر متوز 
املقبل. وقال االأمن املايل لاحتاد الدكتور زيدون 
ج��واد يف ت�ريح��ات �سحفي��ة اإن "وف��د املنتخب 
العراقي �سيغ��ادر االأحد �سباحا متوجه��ا اإىل الهند 
ملدينة اأودي�سا للم�ساركة يف بطولة اآ�سيا مبعدل 12 

ريا�سي وريا�سية".
�ساب��ق  وق��ت  "املنتخ��ب دخ��ل يف  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
مع�سكرا تدريبيا يف اأربيل ا�ستعدادا للبطولة وا�ستمر 
مل��دة �سهر كام��ل، وقال: "ناأم��ل اأن يحق��ق اأبطالنا 
نتيجة مميزة". واأو�سح اأن "العب املنتخب العراقي 

يف رمي القر�س م�سطفى كاظم داغر ومدربه هاين 
عبد ولي��د �سيلتحق��ان بالوفد م��ن بيارو�سيا حيث 
يع�سك��ران هناك بدع��م من وزير النق��ل ال�سيد كاظم 

فنجان احلمامي".
وغادر رئي���س االحتاد الدكتور طالب في�سل ونائبه 
ولي��د ترك��ي م�س��اء اأم���س ال�سب��ت حل�س��ور اجتماع 

االحتاد االآ�سيوي.
بيارو�سي��ا،  اإىل  و�س��ا  ومدرب��ه،  داغ��ر  وكان 
ومت تاأم��ن مق��ر منا�س��ب للتدري��ب، ويف مدر�س��ة 
متخ�س�س��ة للرمي، على اأن يك��ون مدربه هاين عبد 
وليد، يف الطاقم التدريبي الذي ي�رف على الاعب 
حت�س��ريا لبطول��ة اآ�سيا التي �ستق��ام يف الهند مطلع 

ال�سهر املقبل.  

نادي الديوانية يؤسس أكاديمية 
متخصصة باأللعاب الرياضية

الصقور يواجه نفط الجنوب 
على ملعب الفيحاء اليوم

تغيير أرضية ملعب كربالء الدولي

وفد العراق أللعاب القوى يغادر إلى الهند

 اأحمد اإبراهيم يوقع لاتفاق
 اأعل��ن ن��ادي االتفاق ال�سعودي، عن تعاق��ده ر�سميًا مع مدافع 
املنتخ��ب الوطن��ي ونادي االم��ارات ال�ساب��ق، احم��د اإبراهيم 

للدفاع عن األوان الفريق املو�سم املقبل.
وق��ال وكي��ل اأعم��ال الاعب، جن��م حمم��د يف ت�ريح خا�س 
ل�)اجلورن��ال( اإن "ن��ادي االتف��اق ال�سع��ودي اأكم��ل اإجراءات 
التعاق��د م��ع املداف��ع احم��د اإبراهي��م، حيث �سريت��دي قمي�س 
الفريق ال�سعودي ملدة مو�سمن". واأ�ساف "مت توقيع العقد يف 
مدينة دبي بفن��دق “كونراد” بح�سور ممثل��ي اإدارة النادي"، 
الفت��ًا اإىل اأن "جماه��ري االتفاق �ستك��ون يف ا�ستقبال الاعب 
"اإبراهي��م  ال�سعودي��ة". واأو�س��ح بالق��ول:  اإىل  ف��ور و�سول��ه 

�سيلتح��ق مبع�سك��ر الفري��ق يف ال��� 10 من �سهر مت��وز املقبل، 
قب��ل اأن ي�سارك يف بطولة ودي��ة ت�سم اأندية تون�سية وم�رية 
و�سعودي��ة قب��ل انط��اق املو�س��م اجلدي��د". يذك��ر اأن االتفاق 
ال�سعودي اأنه��ي املو�سم املا�سي يف املركز ال�11 بر�سيد 27 

نقطة.
 عاء مهاوي قريب من الباطن

 اأب��دى ن��ادي الباط��ن ال�سعودي رغبت��ه، بالتعاقد م��ع مدافع 
املنتخ��ب الوطن��ي ونادي ال��زوراء عاء مه��اوي، خال فرتة 
االنتق��االت ال�سيفي��ة احلالي��ة. وق��ال وكي��ل اأعم��ال الاعب 
"ن��ادي  اإن  جن��م حمم��د يف ت�ري��ح خا���س ل�)اجلورن��ال( 
الباط��ن ال�سعودي اأجرى ات�س��ااًل هاتفيًا مبدافع نادي الزوراء 
واملنتخ��ب الوطن��ي ع��اء مه��اوي للتعاق��د معه خ��ال فرتة 
االنتق��االت ال�سيفي��ة احلالي��ة". واأ�س��اف اأن "الباط��ن طالب 

الاع��ب باملج��يء اىل دب��ي من اج��ل االتفاق عل��ى تفا�سيل 
العق��د"، الفت��ًا اإىل اأن "مه��اوي اأبلغن��ي ب��اأن افاو���س اإدارة 
الباط��ن كوين وكي��ل اعمال��ه". واأو�س��ح اأن "التفاو�س مازال 
جاريًا مع النادي ال�سعودي ولكن حتى اللحظة مل نتو�سل اإىل 
اتفاق نهائي"، مبين��ًا اأن "هناك اختاف على بع�س ال�روط 
املالي��ة يف عقد الاع��ب". واأ�س��ار اىل اأن "العر�س الذي قدمه 
الن��ادي ال�سعودي ال يليق مبكانة مهاوي، كونه العب منتخب 
وطني، ولكن من املرجح اأن يرفع النادي ال�سعودي من عر�سه 
خ��ال االأيام املقبلة من اجل تلبية ���روط الاعب". يذكر اإن 
ن��ادي الباطن يناف�س يف دوري جمي��ل ال�سعودي للمحرتفن، 

حيث احتل املركز ال� 12 خال مناف�سات املو�سم املا�سي. 
عبد االأمري ينتظر م�سريه مع اأهلي جدة

 لغ��ت ادارة ن��ادي االهل��ي ال�سع��ودي، عددا م��ن الاعبن عن 

طري��ق ادارة االحرتاف بعدم الرغبة يف ا�ستمرارهم مع الفريق 
يف املو�س��م املقب��ل، فيم��ا منح��ت العب��ن اخري��ن الفر�س��ة 
للح�س��ول على موافق��ة اجلهاز الفني اجلدي��د للنادي. وح�سب 
�سحيف��ة )عكاظ ال�سعودية( التي كتب��ت “االمري وامان وحمد 
والفهم��ي م��ع ال�سام��ة” ف��اأن ادارة االهلي ابلغ��ت الاعبن 
بالبح��ث ع��ن عق��ود احرتافي��ة جديدة م��ن اج��ل تقدميها اىل 
االدارة للموافق��ة عليه��ا او اجللو���س عل��ى الطاول��ة م��ن اجل 
التفاو���س حول خمال�ساتهم ليت�سنى له��م البحث عن ناد من 
اج��ل االن�سم��ام اليه. واأبلغ��ت ادارة النادي الاع��ب �سعد عبد 
االم��ري بعدم الرغب��ة يف ا�ستم��راره مع الفريق خ��ال املو�سم 
املقب��ل و���رورة البحث عن عر���س جديد من اج��ل املوافقة 
علي��ه لانتقال اىل اأحد االندية خ�سو�س��ا وان هناك اكر من 

ناد �سعودي يرغب بالتعاقد معه.

 مع بداية �سوق االنتقاالت 
ال�سيفية، ي�ستحوذ العبي 

املنتخب الوطني واندية 
دوري النخبة العراقي على 

اهتمام العديد من االأندية 
اخلليجية، وخا�سة ال�سعودية 
نظرًا للم�ستويات الكبرية التي 

يقدمها الالعبني مع انديتهم 
والأ�سعارهم املنا�سبة واملقبولة 

مقارنة بالالعبني االخرين، 
وهذه االأ�سباب جعلت الالعبني 
العراقيني وجبة د�سمة لالأندية 

الراغبة بتدعيم �سفوفها.
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اق��رتب م��درب املنتخب الوطن��ي االأ�سب��ق ونادي 
ال�سوي��ق العماين ال�سابق، حكي��م �ساكر، من تدريب 
ن��ادي الطلبة خ��ال املو�سم املقب��ل. وقال م�سدر 
"اإدارة  ان  ل�)اجلورن��ال(  الطلب��ة  ن��ادي  اإدارة  يف 
االنيق فاحتت امل��درب حكيم �ساكر لقيادة الفريق 
املو�سم املقبل خلفًا للمدرب املوؤقت حبيب جعفر". 
واأ�س��اف اأن "االإدارة ر�سح��ت ع��دداً م��ن املدربن 
لقي��ادة الفري��ق خ��ال املو�س��م املقبل م��ن بينهم 
املدرب الروماين تيتا فالرييو، ولكن اإدارة النادي 
ا�ستق��رت على ا�سم حكيم �ساكر كونه مدرب له باع 
طوي��ل يف الك��رة العراقية وحقق نتائ��ج جيدة مع 
فريق��ه ال�ساب��ق ال�سويق العم��اين". وتعاق��د نادي 
ال�سويق العماين م��ع املدرب حكيم �ساكر يف بداية 
املو�سم احل��ايل قبل ان ينهي خدماته، حيث متكن 
من انت�سال الفريق من مراكزه املتاأخرة وا�ستطاع 

ان يق��ود الفري��ق اىل حتقيق جناح��ات ا�سادت بها 
ال�سحاف��ة العمانية ب�س��كل كب��ري. ويوا�سل نادي 
الطلب��ة، البح��ث عن م��درب جي��د ي�ستطي��ع قيادة 
فريق��ه اىل ب��ر االأمان، بعدم��ا تواىل عل��ى تدريبه 
ثاث��ة مدرب��ن خ��ال املو�س��م احلايل، ه��م اأيوب 
اودي�س��و و�ساع��ده �ساك��ر حمم��ود وبعده��ا مظفر 
جب��ار وحبيب جعف��ر. وكانت العديد م��ن التقارير 
االإخباري��ة ا�س��ارت اىل ان رئي�س الهيئ��ة االإدارية 
لن��ادي الطلبة ع��اء كاظم، وجنم الفري��ق ال�سابق 
با�س��م عبا���س كان��ا يف دول��ة االإم��ارات العربية، 
ووقع��ا العق��د ب�س��كل ر�سمي مع امل��درب الروماين 
مل��دة �سنة قابل��ة للتجدي��د واأر�سل ن���س العقد اإىل 
الدفع��ة  الن��ادي  اإدارة  ودفع��ت  ال��دويل  االحت��اد 
االأوىل م��ن عقد املدرب. ولكن ال�سفقة مل تتم حتى 
االن، خا�س��ة مع تخوف االإدارة م��ن ف�سل املدرب 
االأجنبي، الذي �سيوؤدي اىل هيجان جماهري االنيق 

�سد اإدارة النادي.

 متك��ن ن��ادي �سي�س��كا مو�سك��و الرو�س��ي م��ن تخطي 
مناف�س��ه ن��ادي ا�سباني��ول اال�سباين للظف��ر بخدمات 
جن��م املنتخ��ب الوطني ون��ادي اوديني��زي االإيطايل 
علي عدنان خال فرتة االنتقاالت ال�سيفية اجلارية.
 وق��ال م�س��در مق��رب م��ن عدن��ان ل�)اجلورن��ال( اإن 
"ن��ادي �سي�سكا مو�سكو الرو�سي بات املر�سح االأقرب 
وبق��وة للظف��ر بخدمات العب املنتخ��ب الوطني علي 
عدن��ان بنظام االإع��ارة، حيث ابدى الن��ادي اهتمامًا 
كب��رياً ب�س��م الاع��ب ه��ذا ال�سي��ف وات�س��ل ب��اإدارة 
اودينيزي لعقد اجتماع بن اإدارة النادين يف االأيام 
القليل��ة القادم��ة حل�س��م االمر". واو�س��ح ان "الاعب 
اإدارة  ولك��ن  ا�سباني��ول،  لن��ادي  االنتق��ال  ��ل  يف�سّ
اوديني��زي ه��ي التي متلك الكلمة العلي��ا يف االنتقال 
ب�سب��ب ارتب��اط الاعب مع النادي بعق��د ميتد خلم�س 

�سن��وات". وكان النج��م ال��دويل قد او�سح ب��اأن اإدارة 
اوديني��زي ابلغته باأنها تلقت عر�سن لان�سمام اىل 
�سي�سكا مو�سك��و الرو�سي وا�سباني��ول اال�سباين خال 
ف��رتة االنتقاالت ال�سيفية اجلاري��ة. وقال عدنان يف 
ت�ريح خا���س ل�)اجلورن��ال( "تلقي��ت عر�سن من 
نادي��ي �سي�سكا مو�سكو الرو�س��ي وا�سبانيول اال�سباين 
االنتق��االت  ف��رتة  لانتق��ال اىل �سفوفهم��ا خ��ال 
ال�سيفي��ة احلالية". واو�س��ح بالق��ول "مل اتخذ قراراً 
لانتق��ال اىل احد النادين حت��ى االن، حيث ما زلت 
اقي��م العر�س��ن جي��داً وادر�سه م��ن جمي��ع اجلوانب 
قب��ل اتخ��اذ الق��رار املنا�س��ب بالرحي��ل او البقاء مع 
اوديني��زي االإيط��ايل". جت��در اال�س��ارة اىل ان النجم 
ال��دويل انتق��ل اىل �سف��وف اوديني��زي االإيط��ايل يف 
مو�س��م 2016-2015 ومتك��ن م��ن دخ��ول تاري��خ 
ال��دوري االيطايل من او�سع ابوابه كاأول عراقي يلعب 

وي�سجل هدفًا يف الكالت�سيو. 

اتحاد الكرة يعقد اجتماعًا للرد على منحة رئاسة الوزراء للتعاقد مع مدرب أجنبي
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