
 
 اأك��د رئي���س جمل���س اإدارة الهيئ��ة العام��ة للريا�ض��ة يف 
ال�ضعودي��ة، رئي���س اللجن��ة الأوملبي��ة العربي��ة، تركي بن 
عب��د املح�ض��ن اآل ال�ضي��خ، الي��وم الأح��د، عل��ى الهتم��ام 
بكاف��ة الألعاب وبكل ما ميك��ن اأن ي�ضهم يف رفع وتطوير 

الريا�ضة وممار�ضيها.
واعتم��د رئي���س جمل���س الإدارة، ع��دداً من الق��رارات على 

النحو التايل:
� فيما يخ�س اإكمال امل�ضاريع:

* اإنهاء م�رشوع اإ�ضتاد الأمري عبداهلل الفي�ضل بجدة خالل 
مدة ل تتجاوز 18 �ضهراً بواقع 25 األف متفرج.

* النتهاء من م�رشوع اإن��ارة من�ضاأة نادي الطائي خالل 
اأ�ضهر.  4

* العم��ل عل��ى اإجناز من�ضاأت��ي ناديي الرائ��د واأبها خالل 
مدة ل تتجاوز 18 �ضهراً.

� ما يتعلق بتح�ضني بيئة املالعب:
1. اإن�ض��اء من�ضة لبيع التذاك��ر الكرتونيًا، وذلك خالل 5 

اأ�ضهر من تاريخه.
اإ�ضت��اد   ( م��ن  كل  يف  اإلكرتوني��ة  بواب��ات  تركي��ب   .2
املل��ك فه��د ال��دويل � مدينة املل��ك عب��داهلل الريا�ضية يف 
بري��دة � اإ�ضت��اد الأم��ري حمم��د ب��ن فه��د بالدم��ام � مدينة 
الأم��ري عب��داهلل ب��ن جل��وي بالأح�ض��اء ( بالإ�ضاف��ة اإىل 
تطوي��ر البوابات الإلكرتونية يف مدين��ة امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز بجدة.
3. فتح املق�ضورة للجماهري كفئة جديدة للتذاكر.

اإن�ض��اء جمم��ع ترفيه��ي �ضام��ل وملتق��ى للجماه��ري   .4
 � مقاه��ي   � � مطاع��م  غذائ��ي  مرك��ز متوي��ن   ( يحت��وي 
�ضا�ض��ات عر�س للربام��ج واملباريات ( يف كل من )اإ�ضتاد 
املل��ك فهد الدويل � ا�ضتاد الأمري حمم��د بن فهد بالدمام � 

اإ�ضتاد مدينة امللك عبداهلل الريا�ضية يف جدة
5. الب��دء يف تركي��ب اأجهزة لتهوية ا�ضت��اد مدينة امللك 
م��دة ل  خ��الل  160 جه��ازاً  بواق��ع  عب��داهلل يف ج��دة، 

تتجاوز 5 اأ�ضهر.
6. اإعادة تنظيم اأ�ضعار تذاكر املباريات لكافة الدرجات.
� ح���رش امل�ضتحقات املتاأخرة حلكام كرة القدم وقد بلغت 

)18.211.720( ريال وجار ا�ضتكمال �رشفها.

-مت اإعداد الالئحة التنظيمية واملعايري الالزمة لبتعاث 
املدربني الوطنيني و�ضيتم بدء البتعاث يف يناير 2018.
– بع��د الط��الع على ما رفعته اللجن��ة امل�ضكلة لدرا�ضة 
اأو�ض��اع نادي الوحدة ق��رر رئي�س جمل���س الإدارة رئي�س 

اللجنة الأوملبية ما يلي:
اإدارة نادي الوحدة. -1 حل جمل�س 

-2 تكليف حممد اأحمد طيب برئا�ضة النادي حتى نهاية 
املو�ضم.

اأو�ض��اع م�ضت�ضف��ى  لدرا�ض��ة  امل�ضكل��ة  اللجن��ة  – اأنه��ت 
الأم��ري في�ضل ب��ن فهد للطب الريا�ض��ي اأعمالها ومت رفع 

تقريرها لرئي�س و�ضيتم رفعه للجهات املخت�ضة.
اأما ما يخ�س ت�ضغيل امل�ضت�ضفى فقد مت:

– توقي��ع مذك��رة تفاه��م مع مرك��ز ) كليفالن��د كلينيك 
( لت�ضغي��ل واإدارة م�ضت�ضف��ى الأم��ري في�ضل ب��ن فهد ويعد 
املرك��ز م��ن اأف�ض��ل ثالثة مراك��ز �ضحي��ة متخ�ض�ضة يف 

العامل. 
-تق��رر الب��دء يف تهيئة ثالثة مالعب ) ا�ضت��اد امللك فهد 
يف الريا���س / مدين��ة املل��ك عب��داهلل يف ج��دة / ملع��ب 
الأمري حمم��د بن فهد يف الدمام ( لتك��ون جاهزة لدخول 

العائالت وفقًا لل�ضوابط اخلا�ضة بذلك مطلع 2018.
-اإط��الق مب��ادرة )ادعم نادي��ك( من خالل فت��ح ح�ضاب 
بنك��ي موح��د حت��ت ا���رشاف الهيئ��ة العام��ة للريا�ض��ة 
وح�ضاب��ات فرعية خا�ضة لالأندية يتم من خاللها حتقيق 

مداخيل اإ�ضافية لكل ناد من قبل جماهريه.
-الب��دء يف اإ�ض��دار البطاق��ات اخلا�ض��ة باأبن��اء ال�ضهداء 

والتي متكنهم من دخول املالعب واملن�ضاآت الريا�ضية.
-فيما يخ�س الإعالم الريا�ضي:

1. اإطالق احتاد الإعالم الريا�ضي.
2. اعتماد التنظيم الأ�ضا�ضي لالحتاد.

3. تعي��ني وكيل هيئ��ة الريا�ضة لالإعالم رئي�ضًا لالحتاد 
عل��ى اأن يعني مديراً تنفيذيًا وي�ض��كل جمل�س الإدارة وفقًا 

لالئحة املعتمدة خالل 60 يومًا من تاريخه.
4. �ضيك��ون الحت��اد م�ض��وؤوًل ع��ن تنظيم كل م��ا يتعلق 
بالإع��الم الريا�ضي. وك�ضف الحتاد ال�ضعودي عن مرحلة 
اع��داده ملوندي��ال رو�ضي��ا 2018، حيث اأك��د عادل عزت 
رئي���س الحت��اد ال�ضع��ودي لكرة الق��دم، اأن مرحل��ة اإعداد 
منتخ��ب ال�ضعودي��ة الأول لكاأ�س الع��امل برو�ضيا 2018، 
تختل��ف ع��ن مرحلة م��ا قب��ل التاأه��ل، م�ض��رًيا اإىل توفري 
جمي��ع امل�ضاع��دات بدع��م م��ن هيئ��ة الريا�ضة م��ن اأجل 

الظهور امل�رشف يف املحفل العاملي.
واأو�ض��ح عزت خالل املوؤمتر ال�ضحف��ي الذي عقدته هيئة 
الريا�ض��ة الي��وم الأحد، اأن هن��اك ثالث مباري��ات مهمة 
�ضيخو�ضه��ا الأخ�رش يف اأي��ام الفيفا خالل �ضهر نوفمرب/
ت�رشين الثاين املقبل، ليق��ف املدرب اإدجاردو باوزا على 
م�ضتوي��ات الالعبني احلقيقية، حي��ث يلعب الأخ�رش اأمام 

منتخبات الربتغال وبلغاريا ولتفيا على التوايل.

اتحاد الكرة يرد على األندية المعترضة

علي جبار: متمسكون بآلية الدوري ولن نلتفت إلى من يتحدث في البرامج التلفزيونية

 تق��دَّم هيث��م عبا�س بعيوي، م��درب منتخ��ب العراق لك��رة ال�ضالت، 
باعت��ذاره عن عدم قيادة الفريق يف ت�ضفيات كاأ�س اآ�ضيا، التي تنطلق 

ال�ضهر املقبل، يف تايالند.
وق��ال بعي��وي يف ت�رشيحات �ضحفي��ة: "و�ضلت لقناع��ة تامة برتك 
املهم��ة دون رجع��ة، بعدم��ا اأيقن��ت اأن امل�ضوؤول��ني ينظ��رون لك��رة 

ال�ضالت على اأنها فعالية تكميلية، ول يعطونها الهتمام الكايف".
واأ�ض��ار اإىل اأنَّ اللعبة، لقت اإهماًل كبرًيا، رغم �ضعيه لأن يكون للعراق 

موقع موؤثر يف اخلارطة القارية.
د "اجلهد الذي بذلناه لإي�ضال ك��رة ال�ضالت العراقية لأن تكون  و�ض��دَّ
ال�ضاد���س اآ�ضيوًي��ا، اأُهدر بالإهم��ال الكبري للعبة، وهذا م��ا ل ن�ضتطيع 

حتمله".
ر اللتف��ات اإىل عمله يف ن��ادي نفط الو�ض��ط، الذي حقق  ��ه قرَّ وب��ني اأنَّ
الكث��ري من الإجن��ازات، مقدًما �ضكره وامتنانه ل��كل من �ضانده ودعمه 

يف م�ضواره مع ال�ضالت.
يذكر اأن هيثم بعيوي يعد �ضبًبا رئي�ضًيا يف تطور اللعبة بالعراق.

وبدوره��ا، اأكدت جلنة ك��رة ال�ضالت مت�ضكها بامل��درب هيثم بعيوي 
وا�ضتمراره مع املنتخب الوطني.

وقال��ت جلن��ة ك��رة ال�ض��الت يف احت��اد الك��رة اإن "اللجن��ة متم�ضكة 
بخدمات املدرب هيثم بعيوي وترغب با�ضتمراره مع املنتخب".

 غادرت بعثة نادي القوة اجلوية، يف ال�ضاعة الثانية من ظهر الثنني 
على منت طائرة خا�ضة اىل العا�ضمة دو�ضنبه ملالقاة نادي ا�ضتقالل 
دو�ضنب��ه الطاجيكي يف نهائي كا���س الحتاد ال�ضيوي يف الرابع من 

ال�ضهر املقبل.
وتراأ���س بعثة النادي العميد وليد حميد الزيدي و�ضمت مدرب الفريق 
ح�ض��ام ال�ضيد وم�ضاعده رزاق فرح��ان ومدرب حرا�س املرمى و�ضفي 
جبار ومدرب اللياقة البدنية ن�ضري عبد الأمري وم�رشف الفريق جا�ضم 

حممد غالم واجلهازين الطبي والإداري ف�ضال على ع�رشين لعبا.
ويدخل الفريق مع�ضكرا تدريبيا يف طاجيك�ضتان لغر�س رفع معدلت 
اللياق��ة البدنية والن�ضجام ب��ني الالعبني والتاأقلم عل��ى اأجواء البلد 

امل�ضيف من اأجل الو�ضول اإىل اجلاهزية املطلوبة فنيا وبدنيا.
اجلدي��ر بالذك��ر ان الالعب��ني يتمتع��ون مبعنوي��ات عالي��ة بروحهم 
الندفاعي��ة املتع��ارف عليه��ا للع��وة بالكاأ���س اإىل بغ��داد وا�ضع��اد 

اجلماهري العراقية ل �ضيما اأن�ضارهم.
ت�ضبب��ت الح��وال اجلوية ال�ضيئ��ة، بتاأجيل اقالع طائرة ن��ادي القوة 
اجلوي��ة املتجه��ة اىل طاجك�ضت��ان ا�ضتع��داداً لنهائي كاأ���س الحتاد 

ال�ضيوي لكرة القدم.

 
 اأك��د م��درب فريق ال�رشط��ة حممد فا�ض��ل جاهزية 
جمي��ع لعب��ي فريق��ه ملواجه��ة فري��ق امليناء يف 
يف  املمت��از  ال�ضل��ة  دوري  م��ن  الرابع��ة  اجلول��ة 
املب��اراة الت��ي �ضتحت�ضنه��ا قاع��ة الب���رشة ي��وم 
الأربع��اء املقب��ل. وق��ال فا�ض��ل يف ت�رشيح ن�رشه 
املوق��ع الر�ضمي للن��ادي اإن "الإ�ضابة التي تعر�س 
له��ا لع��ب الفري��ق حمم��د �ض��الح ل تدع��و للقل��ق 
وبالرغ��م من اإ�ضابت��ه بك�رش بالأن��ف، ال انه اأ�رش 
عل��ى خو�س الوحدة التدريبي��ة الخرية للفريق يف 
موقف يوؤكد اندف��اع وحر�س الالعب على م�ضاعدة 
الفري��ق يف البق��اء يف �ض��دارة الرتتي��ب".  واأ�ض��ار 
اىل ان "مب��اراة املين��اء وبالرغ��م م��ن �ضعوبته��ا 

لق��وة الفري��ق املناف�س �ضيما وان��ه يلعب يف ار�ضه 
وب��ني جماه��ريه، ال ان الالعب��ني عاقدي��ن الع��زم 
على العودة بنتيجة اإيجابي��ة وتقدمي م�ضتوى يليق 
با�ض��م وتاريخ النادي من اج��ل البتعاد بال�ضدارة 

والزحف نحو من�ضات التتويج". 
وكان فري��ق �ضل��ة ال�رشطة ق��د حقق الف��وز يف اخر 
مب��اراة خا�ضه��ا �ض��د فري��ق الت�ضام��ن النجف��ي 
بنتيج��ة 61-106. وم��ن جانبه، اأك��د لعب نادي 
ال�رشطة لكرة ال�ضلة، حممد �ضالح، اأنه �ضيبذل كل ما 
لديه من اجل فريق��ه، بعدما تلطخ قمي�ضه بالدماء 
يف مب��اراة فريق��ه الأخ��رية امام الت�ضام��ن. وقال 
�ض��الح ل�)اجلورن��ال( اأن "ال�رشب��ة الت��ي تلقيته��ا 
كانت متعمدة من اأحد لعبي نادي الت�ضامن، لأجد 

نف�ضي فجاأة غارقًا بالدماء".

 ا�ضتدع��ى مدرب املنتخب الأوملب��ي، عبد الغني �ضهد، 27 
لعب��ًا للدخول يف مع�ضكر تدريبي بالدوحة يف الرابع من 
�ضه��ر ت�رشين الثاين/ نوفمرب املقب��ل. و�ضيالعب املنتخب 
الأوملب��ي منتخب��ات �ضوريا وعمان ودي��ًا خالل مع�ضكره 
التدريب��ي ال��ذي ميتد لغاي��ة الثاين ع�رش م��ن ال�ضهر ذاته.  
و�ضم��ت قائمة الأوملبي كاًل م��ن: احمد با�ضل ) ال�رشطة (
و علي عبد احل�ضني ) الطلبة ( و علي حم�ضن ) امانة بغداد 
(وعل��ي لطي��ف ) ال�رشط��ة ( و برهان جمع��ة ) النجف ( و 
رع��د ف��ر ) النفط ( و احمد عبد الر�ض��ا ) القوة اجلوية ( و 

عالء مهاوي ) ال�رشطة ( و خ�رش علي ) النجف ( و حمزة 
عدن��ان ) املين��اء ( و حممد كرمي ) النفط ( و �ضفاء هادي 
) ال��زوراء ( و عل��ي رحيم احمد ) الزوراء ( و مازن فيا�س 
) النف��ط ( و احم��د ح�ضن عا�ضور ) املين��اء ( و احمد ح�ضن 
�ضاب��ر ) النف��ط ( و احم��د جالل ) النف��ط ( و احمد جالل ) 
نف��ط اجلن��وب ( و حممد خالد ) املين��اء ( و فرحان �ضكور 
) النج��ف ( و جبار كرمي ) النجف ( وم�ضطفى حممد جرب 
) ال��زوراء ( و فه��د ك��رمي ) الق��وة اجلوية ( وب�ض��ار ر�ضن ) 
بري�ضبولي���س اليراين ( و ري��وان امني ) دالكورد ال�ضويدي 
( و ج��ودت �ضال��ح ) �ضندزف��ال ال�ضوي��دي ( و عب��د اهلل 

اخلال�ضي ) تا�ضمن يونايتد النيوزلندي(. 

كرة الصاالت تتمسك بالمدرب بعيوي

الصقور يغادر إلى 
طاجكستان

شهد يستدعي 27 العبًا للمنتخب األولمبي

مدرب سلة الشرطة يطمئن الجماهير بشأن إصابة صالح

 
واأ�ضاف ان "احتاد الكرة متم�ضك بقراره ب�ضاأن اآلية الدوري العراقي 
ال يف حالة و�ضول مقرتحات  اأي تغيري،  املمتاز ولن يطراأ عليه 
ال��دوري  اىل  والتاأهل  الهبوط  ب�ضاأن  ال��دوري  اآلية  تخدم  مقنعة 

املمتاز".
ونحن  ر�ضمية،  موؤ�ض�ضة  الكرة  "احتاد  قائاًل:  واختتم جبار حديثه 
الف�ضائيات  يتحدث يف  نلتفت ملن  ولن  الر�ضمية  بالكتب  نتعامل 

او يف املقاهي".
رد احتاد الكرة جاء عطفًا على ما حتدث به رئي�س نادي ال�رشطة 
اياد بنيان يف احدى الربامج التلفزيونية حول اعرتا�س 15 ناديًا 

على قرار الحتاد.

 26 ب�  الدوري اجلديد  اآلية  النادي ترف�س  "اإدارة  ان  بنيان  وقال 
فريقًا،  اننا لن نلعب يف اأربيل اإل مبوافقة املوؤ�ض�ضة الراعية وزارة 

الداخلية ".
و اكمل ان "الحتاد مل يجتمع بالأندية لتخاذ هكذا قرار وكمتحدث 

با�ضم الندية �ضنوؤ�ض�س رابطة حمرتفني تدافع عن حقوقنا ".
الأكرث  وهي  الدوري  اآلية  ترف�س  فرق   10 من  "اأكرث  ان  وا�ضاف 
تاأثرياً ) ال�رشطة - الزوراء – القوة اجلوية - الطلبة - امليناء - 
النجف - النفط - نفط الو�ضط - احلدود - نفط اجلنوب ( وفريق 

ال�ضماوة بت�رشيح املدرب بالربنامج".
من  يتاألف  دوري  اإقامة  "مطلبنا  قائاًل:  ت�رشيحه  بنيان  واختتم 
دوري  يلعبون  جمموعة،  كل  من  منتخبات   4 وتاأهل  فريقًا   20
عام و الذي يجمع النقاط الأكرث يتوج بالدوري و يف حال اإ�رشار 

على  �ضن�رش  وحدنا  نبقى  لو  حتى  بالدوري  ن�ضارك  لن  الحت��اد 
موقفنا".

بنيان مل يكن الوحيد الذي اعرت�س على اآلية الدوري، حيث اأعرب 
امليناء  نادي  موافقة  امليناء جليل حنون، عن عدم  نادي  رئي�س 
على اآلية الدوري التي اقرها الحتاد العراقي لكرة القدم يف مو�ضم 

.2017-2018
"اإدارة  اإن  للنادي  الر�ضمي  املوقع  ن�رشه  بيان  يف  حنون  وقال 
النادي ل توافق على اآلية الدوري التي اقرها الحتاد العراقي لكرة 

القدم".
الندية وميكن لأي فريق  النظام ي�ضادر جهود  "هذا  ان  وا�ضاف 

يف حال تعرثه مبباراة واحدة يجد نف�ضه بعيداً عن املناف�ضة".
واختتم حنون حديثه قائاًل: "نتمنى ان جند قراراً جديداً من الحتاد 

ي�ضمن حقوق جميع الندية ومبا فيه م�ضلحة للكرة العراقية".
للمو�ضم  ال��دوري  بطل  حتديد  القدم،  لكرة  العراقي  الحتاد  قرر  و 
املقبل وفق نظام الذهاب والياب يف مباراة نهائية بني مت�ضدري 

املجموعتني.
وذكر م�ضدر مطلع ل�)اجلورنال( قائاًل : “بعد الت�ضاور بني اع�ضاء 
احتاد الكرة، تقرر حتديد بطل الدوري العراقي للمو�ضم املقبل من 
خالل مباراة نهائية جتمع بني مت�ضدري املجموعتني على وفق 

نظام الذهاب والياب”.
�ضيلعب على جمموعتني  املقبل  للمو�ضم  العراقي  الدوري  ان  يذكر 
مب�ضاركة 26 فريقًا، حيث يلعب مت�ضدرا املجموعتني لتحديد بطل 
املركز  �ضاحب  لتحديد  املجموعتني  و�ضيفا  يلعب  فيما  الدوري، 

الثالث.
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  خاص
اأك��د م��درب املنتخ��ب الوطن��ي با�ض��م قا�ض��م، اأن اأب��واب 
املنتخ��ب مفتوحة امام لعب ن��ادي الرمثا الأردين حممد 
�ضوكان لالن�ضمام اىل ا�ضود الرافدين خالل الفرتة املقبلة.
وق��ال قا�ض��م ل�)اجلورن��ال( اإن "اأب��واب املنتخ��ب الوطني 
مفتوح��ة ام��ام الالع��ب حممد �ض��وكان وجمي��ع الالعبني 

الذي يقدمون اداًء مميزاً مع انديتهم".
واأك��د بالقول: "نبحث عن ال�ضتق��رار خالل الفرتة املقبلة، 
هناك م��ا يقارب الثالثني لعبًا يت��م ا�ضتدعائهم ل�ضفوف 
املنتخ��ب الوطني من مباراة لأخ��رى، نعم اأبواب املنتخب 
مفتوح��ة امام جمي��ع الالعب��ني لكننا ل��ن ن�ضتدعي �ضوى 

الالعبني الذين ميتلكون م�ضتوى ثابت".
واأكم��ل: "مل نغلق اأبواب املنتخب ومل ن�ضع خطوطًا حمراء 
حتت اأي ا�ضم، ومن مت ا�ضتبعاده فذلك تبعًا ل�ضياقات العمل 
ولك��ن هذا ل يعني ان��ه لن يتم ا�ضتدعائه جم��دداً ل�ضفوف 

املنتخب الوطني".
ولف��ت اىل اأن "اأب��واب املنتخب اأغلقت ام��ام من مترد على 
املنتخ��ب الوطن��ي ومل يلب��ي دع��وة احل�ض��ور ملباري��ات 
املنتخ��ب الر�ضمي��ة او الودية يف اإ�ض��ارة اىل الالعب يا�رش 

قا�ضم".
واحت��ل لعب نادي امليناء ال�ضاب��ق ونادي الرمثا الردين 
احل��ايل حمم��د �ض��وكان املرك��ز الث��اين يف ج��دول ترتيب 
الهداف��ني يف دوري املنا�ضري الأردين للمحرتفني مرور 7 

جولت وبر�ضيد 6 اأهداف.
 وكان �ض��وكان قد �ضجل 6 اأهداف يف 7 مباريات خا�ضها 
الفري��ق الأزرق كان اآخره��ا هدف��ني يف مرم��ى الفي�ضلي 

حيث قاد فريقه للفوز برباعية مقابل هدفني.
ويقدم �ضوكان م�ضتويات متميزة منذ ان�ضمامه اىل الرمثا 
يف فرتة النتق��الت ال�ضيفية اجلارية، وا�ضتطاع ان يرفع 
م��ن معدله التهديفي، مما لفت اهتمام الأو�ضاط الريا�ضية 

يف العراق ويف الأردن.

وا�ض��ل مدافع ن��ادي اوديني��زي الإيط��ايل، العراقي 
عل��ي عدنان، تاألق��ه وم�ضتواه الت�ضاع��دي مع فريقه 
يف م�ضابق��ة ال��دوري الإيطايل لك��رة القدم -2017

.2018
وتغل��ب اودينيزي، اأم���س الحد، عل��ى �ضيفه اتالنتا 
م��ن  ع���رش  احلادي��ة  اجلول��ة  يف  رد  دون  بهدف��ني 
الكالت�ضي��و. عدن��ان ح�ض��ل عل��ى ث��اين اعل��ى تقييم 
يف املب��اراة بن�ضب��ة 7.6، بف��ارق قليل ع��ن الالعب 
الأف�ضل يف املواجه��ة زميله دي باأول، الذي حت�ضل 
عل��ى ن�ضب��ة 7.9. وكان تقيي��م عدن��ان يف املب��اراة 

كالتايل:
الت�ضديد: 1 ال�ضتحواذ: 3.9 %. التمريرات الناجحة: 
الك��رات  ���رشاع   .2 الناجح��ة:  املراوغ��ات   .72%
العالي��ة: 1 ناج��ح. التدخ��الت الناجح��ة: 5. وبه��ذا 

ال�ضدد، عرب عدنان، عن �ضعادته بهذا التقييم، موؤكداً 
انه يب��ذل اق�ضى جه��وده لتقدمي اأف�ض��ل امل�ضتويات 
م��ن مباراة لأخرى. وق��ال عدن��ان ل�)اجلورنال(، اإن 
"التقيي��م يعك���س اأدائي مع اودينيزي ه��ذا املو�ضم، 
حي��ث اأح��اول جاه��داً تق��دمي اأف�ض��ل امل�ضتويات يف 
كل دقيق��ة العبها م��ع اودينيزي". واأو�ض��ح بالقول: 
امل��درب  تعليم��ات  اىل  ال�ضتم��اع  دائم��ًا  "اأح��اول 
لويجي ديل نريي، والرتكيز يف التدريبات ل�ضتعادة 
مكانتي الأ�ضا�ضية م��ع الفريق". وفيما يخ�س اللعب 
يف مرك��ز الظهري الأمي��ن يف املب��اراة الأخرية امام 
فيورنتين��ا، اأك��د النج��م ال��دويل بالق��ول: "دائما ما 
اأك��ون حتت ت�رشف املدرب، ول يهمني اللعب يف اأي 
مركز، اإذ ا�ضعى لتقدمي امل�ضاعدة لزمالئي يف خمتلف 
املراك��ز". يذك��ر ان عدنان ح�ضل عل��ى ا�ضادة مدرب 
اأوديني��زي، بع��د لعب��ه يف مرك��ز الظه��ري الأمين يف 

مباراة فيورنتينا والتي انتهت بفوز الأخري 2-1.

السعودية تسمح بدخول العائالت المالعب مطلع العام المقبل
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اأكد االحتاد العراقي لكرة 
القدم، مت�سكه بنظام اآلية 

الدوري املمتاز ملو�سم 
اأنه  مبينًا   ،2017-2018

لن يلتفت ملن يتحدث يف 
الربامج التلفزيونية او يف 

املقاهي.
وقال رئي�س جلنة امل�سابقات 

يف احتاد الكرة علي جبار 
لـ)اجلورنال( اإن "االحتاد 
مل يتلقى اأي كتاب ر�سمي 

من االأندية املعرت�سة على 
اآلية الدوري العراقي املمتاز 

ملو�سم 2017-2018".


