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أعــلن وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة الـدكـتـور احـمــد ريـاض اضـافـة مـلف الـريـاضـة الى مـلـفـات
ـهدي. كـافحـة الـفسـاد من قبل رئـيس مـجلس الـوزراء الدكـتـور عادل عـبد ا اجملـلس األعـلى 
وقال ريـاض خالل استـقبـاله عددا من الـرياضـيـ االبطـال في رياضـات مخـتلـفة  اضـافة

كـافحة الفساد لتصبح  41مـلفا مشيرا الى انه  ملف الـرياضة الى ملفات اجمللس االعلى 
ـالـية عـلى الريـاضة الـعـراقيـة منـذ عام  2004حـتى صـروفات ا ـتابـعة جـمـيع ا تـشكـيل جلـنة 
االن. واضاف وزيـر الشباب والرياضة ال يحق لي التدخل في إلغاء أي انتخابات لالحتادات
الريـاضـيـة لـكن سـيـتم تـشـكيل جلـنـة لـدراسـة الـهـيئـات الـعـامـة لالحتـادات. من جـهـتهـم ثمن

كافحة الفساد في الرياضة العراقية وتصحيح مسارها. الرياضيون خطوات الوزير 

œU H « W× UJ  fK−  v ≈ W{U¹d « nK  W U{≈ ∫»U³A « d¹“Ë

 ÊU e «≠ œ«bGÐ

أحـرز فـريق الـبـصــرة بـكـرة الـسـلـة
لـــقـب دوري الـــدرجـــة االولى بـــعـــد
ــبـاراة الــنـهــائـيــة الـتي فـوزه في ا
ضـيـفـتـها قـاعـة الـشـعب عـلى فريق
غــــــاز الــشــمــال بــنــتــيــجــة 63/66

نـــقــطـــة.  وحـــــل الـــقـــوة اجلـــويــة
ـــركــز الـــثــالـث إثــر فـــوزه عــلى بــا
الفرات من الـناصرية بـنتيجة / 60
  نقطة وبهذه الـنتائج فقد تأهل80
 فـريـقـا الـبصـرة وغـاز الـشـمال الى
ــمــتــاز مـــصــاف انــديــة الـــدوري ا

بـيـنـمـا حـصل العـب الـبـصـرة عادل
مــحـسن عـلى لــقب أفـضل العب في
الـبطـولة وجـرى في خـتام الـبطـولة
مــــراسم تـــتـــويـج الـــفـــرق وتـــوزيع
اجلــوائــز والـــكــؤوس عــلى الــفــرق

الفائزة.
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فريق الشرطة
يواصل صدارته
لفرق الدوري
متاز بكرة القدم ا
بعد فوز متوقع
على اجلنوب

وسط تـصـاعـد رغــبـة الـفـرق في حتـسـ
مـواقــعـهـا  االمـر الــذي تـشـهــد مـبـاريـات
الحـق ومـن البـقـية اجلويـة حتـدا من ا
الــســـاعــيــة لــلـــبــقــاء  مــا يـــتــوجب عــلى
بـاريات الالعبـ الـسيـطـرة علـى بقـيـة ا

صلحته. وتوفير نقاطها 
وتـقــدم احلـدود مــوقـعـا  مــسـتــفـيـدا  من
خــســارة اجلــنـوب بــهــدف رحــيم اوالبي
الـذي حــقق الــفـوز وكــامل الــنـقــاط الـتي
مـنـحت كل الـفـوائـد لـكـتـيـبـة عـادل نـعـمة
والـــتـــقـــدم تـــاســـعــا   32عـــلى حـــســاب
الصنـاعات  وتوقف نـتائجه  والـبقاء في
مكـانه السـادس عشر   24ويرى احلدود
سار حتقيق النتائج اهمية في ان يعود 
االيــجــابـيــة بــعــدمــا تــأخـر فـي اجلـوالت
االخيـرة والـتراجـع للـمـوقع الثـاني عـشر
لـكــنه ســرعـان مــا صـحـى   والـرغــبـة في
نـافـسـات  بعـد الـتوقف العـودة لـدائـرة ا
ــواجـهـات مـخــتـلـفـة الـسـريـع  وبـتـطـلع 
تـخـدمه بــشـكل صـحــيح في الـوقت الـذي
يـــتــوجب عـــلى الــصـــنــاعـــات ان يــراجع
ـذكـور االمـور الــتي تـوقـفـت في الـلـقــاء ا
وألنه مـقبل عـلى مـبـاريـات لم تـكن سـهله
حتى ال تـتكـرر ازمـة الثـقة الـتي نالت من
طالـب في االبتعـاد  عن  مواقع الفـريق ا
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وانتـهى لقـاء الكـرخ والوسط بـتعـادلهـما
بـهــدف عــنـدمــا تـقــدم الـوسـط عن طـريق
مـحـمد جـاسم د 30فـيـمـا  ادرك اصـحاب
االرض الـتـعادل د   46عن طـريق مـحـمد
تـركي لــيـرفع الـكــرخ رصـيـده  46بـنـفس
مكانه الثالث محافظا على سجل النتائج
طلوبة من ملعـبه الذي بقي صعبا على ا
مـخـتـلف الـضـيـوف  عـبـر الـيـة اعـتـمـدها
كر سلمان الـذي ابعد عدد من الالعب
 ألســبــاب  هـو مـن قـدرهــا ألنه  يــرى في
رتـكـز لـتقـدم الـفريق عـملـيـة االنضـبـاط ا
ــبـاريــات  بـنـجــاح وألنه يـرى وخـوض ا
ذلك مــكـــمال في  االســتـــفــادة من جــهــود

به الـفـريـق في مـواصـلـة تــقـد نـتـائـجه
األخـيرة   قـبل الـتـأثـر بخـسـارة الـشـرطة
التي تراجع بسببها  موقعا للوراء   قبل
ان يــتــجـــمــد رصــيــده  30نــقــطــة   لــكن
قدره الـعودة لـسكـة النتـائج االيجـابية
عـلى مــسـتـوى مـيــدانه ومـهم ان تــتـغـيـر
ــســتــواه لــكن ال ذهــابــا مع تــلـك الــتي 
يـعــاب عـلـى الـفــريق والالعــبـ لالن في
ــشــاركــة االفـضـل بـ ثـالثي الــبــصـرة ا
ر بـسبـب معـانـاة  ابـنـهـا االول   الـذي 
بــفــتــرة صــعــبــة و االمــر ال يـحــتــاج الى
تعـلـيق ألنه لم يـعس نـفـسه  حتت انـظار
جمهوره  بـعدما فـرط بالعديـد من النقاط
مع ضيوفه لتبقى مشكلة التأخر تالزمه.
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ـثل عـلى الــطـرف االخــر زادت مـعــانـاة 
البصرة الـثالث الذي يـعيش اسوء ايامه
حــيث  الــبــحــري بــعــد تــلــقي اخلــســارة
الـثـانـيــة عـشـرة   من مـضــيـفه الـسـمـاوة
الذي  هزمه بثالثة اهداف دون رد ليبقيه
ـوقع االخــيـر حتت رحـمــة الـنـتـائج في ا
السلبية واخمليبة وعدم القدرة على تغير
مسار االمـور التي زادت صعـوبة باجتاه
التخلـي عن مكانه احلالـي في ظل العجز
في مـلــعـبه وخـارجـه ولم تـنـفـع تـغـيـرات
درب   الن الـبدايـة متعـثرة واسـتمرت ا
ـشـاركـة الـتي تـشـيـر  كل تـنـعـكس عـلى ا
الـــدالئل عل  ان لـــفـــريق راجع لـــلـــدرجــة
االولى ألنه لم يقدر على تدارك االمور في
هذه الفترة وهو ينزف النقاط تلو النقاط
 بـسـبـب الـضـعف الـكــبـيـر  تـغــيـر مـسـار
باريـات  التي انـقلبت  عـليه  سواء في ا
البـصرة او خـارجـها  بـعدمـا حقق الـفوز
في مبارات والتـعادل في عشرة  لقاءات
من جــانـبه تــنــفس الـســمــاوة الـصــعـداء
ـذكـور  لـيـتـقـدم مـوقـعـ  ويرى بـفـوزه ا
نفسه في مكان شـبه امن لو بشكل مؤقت
ألنه لو فاز في ملعـبه وب جمهوره فانه
لم يــسـتــطــيع حتــقـيــقه ولــو مـرة ذهــابـا
ـشــكـلـة  الــعـصـيــة  عـلى الــفـريق الـذي ا
ـكانه يبـحث  حيث مـا استـطاع لـلبـقاء 
الـذي يـحـتـاج الـى دعم الـنـتـائج في هـذه
الفـتـرة  بعـدما تـبـاينت عـلى غـير الـعادة
ـهم ان يـعـود لـتـحـقـيق الـفـوز ـلـعـبه  ا
في مــهــمـة وفــرهــا لــنـفــسه عــبــر ظـروف
اللعب والوضع  الـصعب للبحـري  لكنها
كـانت نــتـيــجـة مــؤثـرة في ان تــخـرج من
ــسـابــقـة ــرشـحــة لــتـرك ا ـواقع ا احــد ا
االولى  وترفع من حظـوظ البقـاء  الهدف
شـاركة التـي الزالت مبعـث قلق ب من ا
جمـهـوره الـكبـيـر الـذي يـحث اخلطى مع
الفريق في ان تتدارك االمور بعدما تذوق
الفوز في وقت حرج بـات يؤثر على واقع
مـبـاريــاته   بـعـد االجـهـاد الــكـبـيـر وعـدم
الـتـركـيـز وضـعف الـتـهـديف والـدفـاع في
خطوط اخـذت تتعـب امام مهـمة  مرتـبكة
جـدا ولـو عـلى مـسـتـوى االرض  االخـرى
ــوسم احلــالـي الـذي الــتي عــانــدته في ا
الزال يــثــيــر مــخــاوف االدارة واالنــصــار
وكل من له عالقـة  بـسب انـعـدام الـفـرص
لكن مـهم ان يسـود شـعور الـفوز  مـجددا
اهل الـــســـمــاوة واألمـل في ان يـــتــحـــقق
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والزال اجلويـة بعـيد عن الـغر الـشرطة
بفارق  9نقاط رغم الفوز الذي حققه على
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واصل فــريق الــشـرطــة  صــدارته  لــفـرق
ـمـتـاز بكـرة الـقـدم بعـدمـا حقق الدوري ا
فـوزا مـتوقـعـا ومـسـتـحـقـا عـلى اجلـنوب
ـته بـربـاعيـة نـظيـفـة محـقـقا الـفوز وهز
الثامن عشر محافظا على فارق    9نقاط
مع اقـرب مـالحـقــيه اجلـويــة وذلك ضـمن
مبـاريات اجلـولة  24من الدوري  بـعـدما
فـر ض سـيــطـرته  عـلى الــلـقـاء في  عـمل
ــسـتـوى جـيــد  تـمـكن من خـالله تـقـد ا
ـباراة الذي   مـنـحه الـتفـوق عـلى واقع ا
وتـعـامل مـع الـفـرص  بـفـضـل الـسـيـطـرة
على الكرة واالسـتفادة من حـالة التراجع
الــتي كــان عـــلــيــهــا اجلــنــوب فــضال عن
ـدافعـ الـتي كـانت تـسـبب في أخـطـاء ا
زيادة حاصل االهـداف ويخرج من الـلقاء
مع جـمهـوره الـقـليل من الـبـاب الـعريض
وفي تــوجـه  كــبــيــر لـألمــام دون الــنــظــر
ـــعـــنـــويــة لـــلـــوراء   بـــفـــضـل احلـــالـــة ا
والـنـفــسـيـة  واالنـســجـام  الـتي واصـلت
تقدم مباريات  جيدة تدعم الصدارة التي
يغـرد بـها خـارج الـسـرب وكل شيء يقف
الى جــانب الــفــريق. لــقــد كــانـت مــبـاراة
مـــــهـــــمــــة فـي كل شـيء من حـــــيث االداء
ـهاري والتـسـجـيل والـلعب اجلـمـاعي وا
مــا عــزز مـن دور الــفــريق فـي الــتــصــدي
واحلسم  بأعلى درجات احلماس لألمور
الــتـي دارهــا عـــبــر خــطـــوط  قــدمت اداء
واضحا اسـفر عن تـسجيل أربـعة اهداف
تـقـاسمـهـا مـهـنـد عـلي  الـذي سجل االول
والــــثـــالـث  وعالء عـــبــــد الــــزهـــرة خالل
الدقائق   28و43و58و  91ليسـتمر  في
ــرشـحـ لـلـحــصـول عـلى لـقب مـقـدمـة ا
ـوسم  الــذي يـخــطط له بــقـوة وحـرص ا
وتـــركــيـــز بـــوتــشـــيـــا  من خالل  تـــقــد
مجموعـة العب  حيث االسـماء واخلبرة
ومـنـهـا من  مــثـلت واخـرى الزالت تـلـعب
للـمـنـتخـبـات الوطـنـية   وتـواصل حـصد
الـنـقاط بـعـدمـا ارتـفع رصـيـد الـفريق 60
ـيزة  تـظهر نقـطة عبـر  سلـسلة نـتائج 
فـيـهـا حـالـة  الـتـفـوق الـفنـي والـتهـديـفي
االقوى ب الكل  في افضلية التعامل مع
 الـفـرص واسـتغـاللهـا حـيث بـلغ حـاصل
األهـــداف بـــعـــد الـــلـــقـــاء  الى  50هــدف
ــبـاريـات  بــشـعـار بـعــدمـا دخل جــمـيع ا
الــفـوز الــذي بـات يــجــسـده حتت انــظـار
جـمــهـوره  واحلــال لـلــدفـاع الــذي  يـدعم
االمور بشكل جيد وهو االخر االقوى ب
عموم الفرق  في مشاركة  مهمة عجز عن
رات السابقة قبل ان يظهر ها في ا تقد
سيطر علـى االجواء وكله امل كبير في ا
حسم اللـقب  وهو يـواصل مشـواره  كما
يــــجب  وفـي عـــمـل يـــحــــسب لــــلــــمـــدرب
والالعـبــ الـذين يـقــدمـون الــفـريق عـلى
افــضل مــا يـــرام  و يــعــكس الــتــخــطــيط
اجلـيـد إلدارة الـنــادي الـتي امـنت افـضل
ا في ذلك من يجلس على دكة الالعب 
االحـتـيـاط والـكل يـخـدم الـكل  والـشـعـور
في  الـتـصـدي لــلـمـهـمـة واالقـتـراب شيء
فشيء  من اللقب الـذي طال انتظاره  في
عـــــمـل جـــــيـــــد  لإلدارة  حـــــيـث االعــــداد
واالســـتــعـــداد اجلـــيــد مـن االدارة  الــتي
استمرت تستقـطب الالعب بعدما  تمت
اضـافـة ضـرغـام اسـماعـيـل وكرار جـاسم
لـتعـزيـز مـفـارزهـا  التي تـديـر الـواجـبات
بـتـركـيـز بـفـضل قـوة اخلـطوط. مـن جـهة
اخرى بقي فـريق اجلنوب يـواجه مشاكل
تواصل امام مباريات الـذهاب والفـشل ا
الفـرق اجلماهـيريـة وكان احلـذر واضحا
عــــلـى الالعــــبــــ   مــــا انـــــعــــكس عــــلى
مجهودهم الـذي قل  مع مرور الوقت ولم
يتحسن االداء    حيث اخلسارة القاسية
والــفـــشل في  عــكـس نــفــسـه  عــبــر وقت
ـبــاراة الـتي غــاب فـيـهــا وفي احلـد من ا
سيطـرة الشـرطة التي تـمكـنت من إضافة
الــــهــــدف الـــــرابع في الـــــوقت االضــــافي
وقــبــلــهــا لم يــقــدر عــلى تــقــلــيـص فـارق
نـتظر ان يستمر االهداف  في االختبار ا

الالعب  في مسـار الفريق الذي يهم في
ـكـانه احلـالي  الـذي يـعـد حتـوال ابـقـاء 
ــشــاركـة  بــعــد االنــتـقــال لــلــدرجـة في  ا
ـمــتــازة  في الـوقت الــذي بــقي الـوسط ا
رحلة بعيد عن نتائج  الفـوز منذ بداية ا
الـــثــانـــيــة  حـــيث الـــتــعـــادل اربع مــرات
وخسـارة من الـشـرطـة  لكـنه  اسـتـمر في
مكـانه الـسادس   34مسـتـفـيدا من بـقـية
النـتـائج  وبـقي يواجـه صعـوبـات االمور
بشـكل واضح وبـعـيد عـن حتقـيق  فـوائد
ـنـافـسـات الـتي مـبـاريـاته وسط  دائـرة ا
زادت قـوة  وأهــمـيــة وتـطــلـعـات الــفـريق
تلك العب  وامـكانات من شانها الذي 
ان تـخــدمه والــعـودة الى الــنـتــائج الـتي
رحلـة االولى   التي عكـسها  فـي وسط ا
كــشف  فــيــهـــا عن دور مــهم ســاعــده في
االنتـقال لـلمـكان احلالـي الذي استـمر به
ـصلـحته  رغم بعـدما الت بـقيـة النـتائج 
تـأخــره  الـواضح  في اجلــوالت اخلـمس
األخيرة وتوقف عداد النقاط التي كاد ان
ـواقـع نـفط مـيــسـان الـذي يـتــقـدم فـيــهـا 
ـاضـيـة ـرات ا تـأخـر بـشـكل واضح في ا
في نــفس الــوقت بــات الــوسـط   يــشــعـر
الحـقة الـنـفط الـقـويـة الذي عـاد لـسـكة
االنـتــصـارات  وايــقـاف تــداعي الـنــتـائج
الـســلـبــيـة بـعــد خـســارتـ من الــشـرطـة

والنفط قبـل ان يضيف كامل
الــــعـالمـــــات  من خالل
الـفــوز عـلى الــنـجف
بـــــثالثـــــة اهــــداف
لــــواحـــــد لــــيــــرفع
رصــــيــــده الى 33
نــقـــطـــة ويــتـــطــلع
ـــوقــــعه الــــعــــودة 
الــــــســـــابـق وهـــــذا
يـــــتـــــوقف عـــــلى
ـــــرور بـــــنـــــهج ا
االنـــــتــــــصـــــارات
ـــــــــــتـــــــــــوقـع ان ا

يــحـــقــقــهـــا  عــنــدمــا

قبل للبصرة في عملية  لم يخرج الدور ا
تــكـن ســهــلـه  ويــدرك بــاسـم قــاسم مــدى
تأثـيـرهـا علـى موقف الـفـريق الـذي سبق
وتـغلب عـلى اربـيل في اول طـلـعـة ذهـابا
يناء  والن اكثر مع الذي يقدر مواجهـة ا
ما تـعـاني مـنه فرق الـعـاصمـة الـلعب في
ــقـابـل    جتـمــد رصــيـد احملــافـظــات  بــا
وقع الـثاني عـشر  بـعد النجف  27في ا
ـرحـلـة احلـاليـة وله اول خـسـارة له في ا
مـبــاراة مـؤجـلــة مع الـزوراء فـي الـنـجف
والزال  بـالـقـادر لــلـعـودة الى  عـزف نـغم
االنتصارات  عبر جهود عناصره التي ال
ـكن الــتـقــلـيل مـن شـان اجنـازاتــهـا في
ـنافـسـات  والـظهـور الـقـوي بعـد بـداية ا
يــتـذكــرهـا جــمـهــوره  وسـبــبـا في تــوتـر

العالقة مع االدارة السابقة.
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وواصل  األمانة مسيرته الناجحة بعدما
تـمــكن من فــرض الــتـعــادل عــلى الـطالب
بدون اهداف ليرفع رصيده الى  30نقطة
مــتــقــدم تـــاســعــا  واحلــال لــلــطالب  30
ــوقــعـهـم الـثــامن لــكن في كل والــعـودة  
االحوال يـظـهر االمـان افـضل من الطالب
ــيــز في ظل مــســار الــنـتــائج وبــشــكل 
التي يقودها عصام حمد بعدما جنح في
جتنب الفريق  الهزة بعد ثالث  مباريات
قوية حيث التـغلب على الزوراء والنفط
والــــــــتـــــــعــــــــادل  مع الــــــــطالب  وان
ـستوى وللفترة االستمرار بهذا  ا
الــقـريــبـة الــقـادمــة سـيــمــكـنه من
الــتـــغــلـب عــلى الـــزوراء في ربع
نـــهــائـي الــكـــاس في وقت زادت
مـــــشـــــاكل الـــــطـالب الـــــذين لم
يـرتـقـوا الى رغـبـة انـصـارهم
ولـــو انــــهم تــــداركـــوا قـــوة
ـــــتـــــصـــــاعــــدة االمـــــانـــــة ا
واحلـصــول عـلـى نـقــطـة في
كل االحـــوال كـــانت مـــفـــيــدة
لـكن الـفــريق بـحـاجــة  لـتـحـديـد

مسار النتائج بثقة.
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جــدد فــريـق نــادي الــزوراء خـــســارته امـــام فــريق نــادي
الــنـصــر الـســعـودي فـي ايـاب الــدور االول من مـبــاريـات
بـطـولـة دوري ابـطـال اسـيا لـتـثـأر الـكـثـيـر من الـتـساؤالت
حـول االداء الــذي بـرز فـيه الـفـريق الـعـراقي في الـبـطـولـة
ـواصـلـة نتـائـجه الـتي أبـرزها وعمـا كـانت لـديه احلـظوظ 
في مــبــاريــاته االولى بــالــبــطــولــة قــبل ان يــســقط في فخ
رت متتالي امام فريق النصر السعودي..  اخلسارة 
ومـن خالل مـا ظـهـر فــيه فـريق الـزوراء بــرزت اسـئـلـة من
ـدرب حـكـيم بـاب انـتــهـاء شـهـر الـعـسل بــ الالعـبـ وا
شاكـر او ان االخير استنـفذ كل خبرته في ابراز فريق له
ـنافسـة وهو الـهاجس الذي مكـانته وقـدرته على حتـقيق ا
درب الـسابق لـلفـريق ايوب اوديـشو من ان يـكون دفع بـا
درب ـا حـقـقه ا سـبـبـا في  تـلـويـحه االسـتقـالـة بـالـرغم 
ـذكـور والـتـولـيــفـة الـتي  ابـرزهـا لـيـكـون لـفـريق الـزوراء ا
نـافسـة قبل ان تـدفع الظـروف الال مسـتقرة قدرته عـلى ا
ـدرب ايـوب اوديشـو من ان يـرجتل من سفـيـنة الـفريق با
وسط االزمـــة الــتـي عــصـــفـت به قـــبل ايـــام مــعـــدودة من
شوار الفرق مشـاركته االسيوية  التي جاءت اسـتكماال  
العـراقية في البـطولة االسيـوية  والتي تبـاينت ب صعود
ـا يـدفع الـكـثيـر من االفـكـار حول رات عـديـدة هـبوط  و
قدرة الكرة العراقية على اثبات جدارتها وسط ما تشهده
الـقـارة االسـيـويـة وبـروز مـنـتـخـبـات  اسـيـوية  سـواء  في
بطـولة اال االسـيويـة او ما تـقدمه االنـدية  في الـبطوالت

اخلاصة بها .. 
حالـة الـزوراء وما شـهده في مـباراتـيه الـسابـقتـ اعادت
لـألذهــان  نـــفس الــظـــروف  الــتي عـــاشــهــا فـــريق نــادي
اضي مانـشستر يونايتـد خصوصا في ظرف االسبوع ا
حيـنمـا  ركـز معـلق مبـاراة  الـفريق االنـكلـيـزي مع نظـيره
هـمة بـعد فريق مـانشـستـر سـتي والتي حـظي بنـقـاطهـا ا
ـعـلق عبـارة انـتهـاء شـهر فوز االخـيـر حيـنـما اعـاد ذلك ا
الــعـــسل الـــتي حــظـي بــهـــا مــدرب الـــشــيـــاطــ احلـــمــر
درب مـورينـيو بـعد كـبوات مر سولـسكـيار  الـذي خلف ا
درب الشاب سولسكيار ان يونايتد  ليتولى ا بهـا فريق ا
ـهـمــة  مـارا بــالـعــديـد من احملـطــات الـتي كــان اغـلــبـهـا ا
سعـيدا خـصوصـا حيـنـما اجـتاز في مـحطـة من محـطات
دوري ابــطـال اوربـا  فــريق نـادي بـاريس ســان جـيـرمـان
واالنـتـصـارات التـي حقـقـهـا الفـريق لـيـشـهـد فيـمـا غـروبا
وافوال لم يـكن في احلسبان حينما مـني بخسارة برباعية
امــام فــريق نــادي ايــفـرتــون ولــتــشــهــد احملـطــة الــتــالــيـة
بخسارة جديدة امام  الند مانشستر ستي وقبلها فقدانه
ـباراته  الـرئيسـية بـدوري ابطال حملطـة مهـمة بخـسارته  
باراة ـا كانت تـلك ا اوربا امـام فريق نـادي برشـلونة ور
الثـقل الذي كـان يـعتـمـده سولـسكـيـار للـمـضي بعـيدا في
هـذه الـبطـولـة االكثـر شـعبـيـة  لتـنـعـكس نتـائـجهـا عـلى ما
ـتـمـيـزة  في اطـار يـقـدمـه الالعـبـ وهم من الـتـولـيــفـات ا

الدوري االنكليزي .. 
نـأتـي الى مـحـطـة اخــرى  بـرغم اخـتالف الــنـمـاذج فـهـذا
فريق نـادي ريـال مدريـد  الـذي استـعاد هـويـته بعـد تولي
درب زيـدان مـهـمـته  بـعـد اسـبـوع عاصـف مر بـه اغلى ا
ــدرب ســوالري انــديــة الــعــالم في ظـل قــيــادته من قــبل ا
ا احدثه فيه الذي تـولى الفريق وهو يـعاني  من الكثـير 
درب حـديث الـعهـد لـوبتـيـغي الذي تـسـلم قيـادة الـفريق ا
ـمـيـزة فـمر ـنـحه تـلك الـهـويـة ا ـوسم  فـلم  مـنـذ بـدايـة ا
الـفـريق في مـرحـلـة  فـقـدان الهـويـة وغـاب كـثـيرا عـن تلك
ـدرب زيـدان الـصــورة الـتي كـان عـلــيـهـا وهـو فـي عـهـد ا
اضية  فعاد زيزو مجددا في قارنة مع نسخ االعوام ا با
ـاضي لــيـعــيـد لـلــفـريق الــقه  بـعــد اخلـسـارات الـشـهــر ا
الـتـراجـيـديـة  فـي صـفـوف الـفـريق وبـقـيت هـنـالك كـبـوات
خـفـيـفـة  مثـل التـعـادل االخـيـر مع خـيتـافي  الـذي اعـتـمد
ـاضي بـشـكـل كـبـيـر عـلى الـدفـاع في مـبـاراة اخلـمـيس ا
رير الذي ال يؤثر لكي حلافة التعادل ا وجنح في جـذب ا
ـركز الـثالث الـذي اسـتقـر فيه الـريال بشـكل كبـيـر على ا
وهـــو يـــخــــوض مـــبـــاريــــات الـــدوري االســـبــــاني  بـــدون
قـارنة مع الضـغـوطات واالرهـاق الذي شـاب الالعـب بـا
ـوسـمـ االخـيـرين  فـضال عن ما كـانـوا يـقـدمـونه  في ا
رؤيـة مـحـددة لـلـمـدرب زيـدان  من خالل الـتـجـريب الـذي
باريات حينما عمد الى برز في سياسة للفريق في هذه ا
جتريـب اكثر من اسم  من اجل االبقـاء عليهـا او اعارتها
او الـتصـرف بهـا  من اجل اسـتقـطاب اسـماء
اخـرى  خصـوصا وان وسائل االعالم
كنهم بـدأت بترشيح اكثر من العب 
ان يكـونوا  جنوما محتمل بفانيلة
ـوسم الـقـادم السيـما الـريال في ا
من بـيـنهم العـب نادي مـانـشـسـتر
يـونـايـتـد بـول بوغـبـا  وجنم فـريق

نادي تشيلسي ادين هازارد..
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نتخب الـوطني علي عدنان أكد جنم ا
احملـــتــــرف في صـــفـــوف فــــانـــكـــوفـــر
شـارك بالدوري وايتـكابس الـكنـدي ا
األمــيـركـي لـلــمــحــتـرفــ أنه يــشــعـرُ
بالـكثيـر من التـجدد رغم قـصر الـفترة
التي كان فيها مع فريقه اجلديد الفتاً
إلى أنه كــان يـعــاني من صــعــوبـة في
بـدايــة مـشـواره مع الــفـريق الــكـنـدي

رور اإليام.  لكن هذا األمر ذهب 
وقـال الـعـراقـي عـدنـان خالل رده عـلى
أســئــلــة الــصـــحــافــيــ قــبل مــبــاراة
فيالدلفيا يونيون في اجلولة التاسعة
لـــدوري احملــــتـــرفـــ األمــــيـــركي في
اجملموعـة الغربـية: "أعتقـد بأنني اآلن
ا كنت عليه لقد لعبنا أفضل بكثير 
بـاريات الـصعـبة نـشعر العـديد من ا
ـباريـات لكن بالـتعب بـسـبب ضغط ا
لـديـنــا مـبـاراة مـهــمـة عـلـيـنــا الـتـطـلع
لـتـحقـيق الـفـوز اجلـمـيع يـعـلمُ بـأنـنا
لعبـنا ثالث مـباريات في ثـمانـية أيام
وهــذا شيء صـــعب بــالــنـــســبــة لــنــا.
وأضـاف: "لـقـد لـعــبـنـا ثالث مـبـاريـات
صعـبة أمام سـياتل وغـالكسي ولوس
أجنـليـس وهذه مـن أفضـل الفـرق في
الدوري األمـيـركي وعلـيـنا أن جنـتـهد
: لـتــحــقـيـق الـنــتـائـج اجلـيــدة".  وبـ
"الــدوري األمـــيــركي? إنـه دوري جــيــد

ولـكـنه لــيس سـهالً هــو حـقـاً صـعب
وعـنـدمـا أتـيت إلـى هـنـا اعـتـقـدت أنه
سهل لكن اتضح بعد ذلك بأنه دوري
مـهم جــداً وقــوي".  وأكـد عــدنـان أنه:
"شيء جــمــيل عــنــدمــا أسـمـع بـأنــني
أفـــضل ظــــهـــيـــر أيـــســـر في الـــدوري
األميـركي لكن هـذا لـيس كافـياً ألنـنا
هم باريات لذلك ليس ا ال نفوز في ا
أن أحصل على أفضل ظهير أيسر في
الــدوري األمـيــركي بــقــدر مــا نــحـقق
ـبـاريات".  وتـابع: االنـتـصـارات في ا
"بــالـنــســبــة لــبـقــائي مع فــانــكــوفـر
وايتكابس الكندي بـعد انتهاء فترة
إعـاراتي أنــا حـقــاً ال أعـلم األمـور
تـنـاسبـني هـنـا وكل شـيء علـى ما
يرام لكنـني ال أعلم تفـكيري فقط
بـاريـات مع فريـقي ال نـعلم في ا
ماذا تُخبئ لنـا األشهر القادمة
عـــقـــدي ألربـــعـــة أشـــهـــر قـــد
أحصل على عقدٍ جديد أو ال
نـنـتـظـر ونـرى بـقـادم اإليام".
ـــشـــار إلى أن الـالعب عـــلي يُ
عدنان انتـقل لفريق فـانكوفر
وايتـكابس الـكنـدي باإلعارة
ألربــــعــــة أشـــــهــــر من نــــادي
أوديـنــيـزي اإليــطــالي عـلى أن

يـعــود لـنــاديه بــعـد انــتـهــاء فـتـرة
اإلعارة.
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ـيـة لـه في الـعـاصـمة بـغـداد مـن اجل تـطـوير أعـلن نـادي لـيـغـانـيس االسـبـاني افـتـتـاح اكاد
ـواهب. واتخذ النادي االسباني من نـادي اليرموك الترفيـهي وسط العاصمة بغداد وصقل ا
مقـراً له حيث سيـباشـر باستـقطاب الالعـب الـذين تتراوح اعـمارهم ب  15 -6سـنة وكان
يـة في بغـداد فـيمـا اتـفق ريال مـدريد نـادي اسبـانـيول هـو اول فـريق اسبـاني يـفتـتح اكـاد

قبلة. ؤمل ان تتفتح خالل الفترة القليلة ا يته في بغداد إذ من ا رسمياً على افتتاح اكاد
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فريق احلـسـ بهـدف ليـرفع رصـيده الى
5موسـعـا  الـفـارق مع الـكرخ الى      51
مـبـتـعـدا عن الـزوراء    13والزال يعـاني
من ضـــعف الـــتــهـــديف عـــنــدمـــا افـــتــتح
رحـلة الـثـانيـة بالـفـوز على الـصنـاعات ا
بـهدف وعـلى الـكـهـربـاء بنـفس الـنـتـيـجة
وتـعـادل ســلـبـا مع مـيــسـان وحـقق فـوزا
مــتـــوقــعـــا البل حتــصـــيل  حـــاصل عــلى
ــؤخــرة  لـكن الــسـمــاوة حــتى مع فــرق ا
تبـقى العـبرة بالـفوز الـذي حتقق في ظل
غياب عدد من الالعـب  ألسباب مـختلفة
 وهو يـلعب حتـت ضغط جـمهـوره  الذي
يـــرفض  بــقـــاء الــفـــارق عــلـى حــاله رغم
انتـهاء اجلـولة   24صحـيح  ان الـطريق
الزالت طويـلـة لـكن يتـوجب عـلى اجلـوية
مواصلـة حتقيق  النـتائج من دون توقف
وحـتى الـتـعـادل مـرفـوض  لـكن االمـور ال
تـتعـلق بـنـتـائج اجلـويـة وحده  بـل  على
من يقـدر ايـقاف الـشرطـة الـتي تسـير من
دون توقف وتـلـعب بأريـحـية ومـتوقع ان
يتحسن اداء  الوصيف بعد غياب للفترة
االخيرة ألنه مطالب في البقاء  على قرب
 بـعـد اكـثـر من الـشـرطة  قـبـل ان يتـوسع
ـهــمـة   والن الــفـارق اكــثـر وتــصــعب   ا
الفريق قادر على مواصلة مشواره اذا ما
تـكـامـلت صـفــوفه خالل الـفـتـرة احلـالـيـة
الـتي تـظهـر فـيـهـا احلـاجـة الى عـطاء كل
هـمـة غـايـة في الـصـعـوبة الالعـبـ الن ا

نتخب الوطني علي جنم ا
عدنان احملترف في صفوف
فانكوفر وايتكابس الكندي


