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ـنافـسات  واسـتمـرار تباين على  ا
يـناء الـنتـائج    فبـعـد فوزه عـلى ا
ـلعب الكـرخ النتـيجة لكـنه  سقط 
الــتي اثــارت سـخـط االنـصــار عـلى
ـــدرب  خــــصـــوصـــا الالعـــبــــ وا
بـعــدضـيــاع مـروان حــسـ لــركـلـة
اجلــزاء فـي اخــر الـــوقت الـــتي لــو
شـسـجـلت خلـفـفت من االمـور عـلى
درب والالعـب واالنصار نفوس ا
الــذيـن يــرون بــاخلــســارة  نــكــســة
كبيـرة  النها اتت بـغير وقـتها امام
احلاجة الكبيرة للتقدم الذي توقف
اكـثر من مـرة  لـعدم قـدرة الالعـب
الـســيـطــرة عل اجـواء مــبـاريــاتـهم

بسبب تفكك صفوفهم.
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وشكل فوزه على الصناعات اهمية
  لفريق النجف عندما تقدم للموقع
التاسع ما يعكس قوة الفريق الذي
يؤكد قدراته وتـــــــــفوقه ومواجهة
 شــكل الـتـحـدي لـلـكل  لـكن اضـافـة
كـــامل الــنــــــــــقــاط يـــعــد بــالــشيء
اجلــيـد  33 نــقـطــة مــتــســاويـا مع

المانة  واجلنوب.
توقع  توقفت مباشرة وعلى غير ا
سـلـسـلـة نتـائج  االمـانـة والـتراجع
مــوقــعــا لــلـوراء 33 وسط تــهــديـد
اجلـــــــنــــــــوب واحلـــــــدودواربــــــــيل
والــديـوانـيـة فـي وضع اخـتـلف في

بــطـــولــة الــكــاس الــتي تــســتــانف
مطلع الشهر القادم.

ــســـتــوى وقــدم نـــفط مـــيــســـان  ا
الـواضح  امـام جـمـهوره مـن حيث
االداء والنـتيجـة التي كان بـامكانه
صلحته قبل  ان يخرج ان يبقيها 
بـنقـطة  طـبعـا  كانت مـهمـة للـغاية
ـكـانه  الذي بـقي به النـهـا ابـقـته 
لـهــذه الـفـتــرة  رغم مـا خــسـره من
ـــرحـــة نـــقـــاط   خـــصـــوصـــا في ا
احلـاليـة امام الـسمـاوة  الديـوانية
وفـريق احلسـ  وتعـثـر باكـثر من
ـلـعـبـه   لـكن مـا قـدمه امـام لـقـاء 
الـــشــرطـــة كـــان حتــوال في مـــســار
االمـور الــتي يـحـرص احـمـد دحـام
الـبــقـاء  عـنـدهــا البـعـد نــقـطـة وكم
سـيـكـون االمـر جـيـدا اذا  مـا انـهى
ــكــانه احلــالي وهــو مــا ــوسم  ا
ـم من يـامـله جـمـهـوره الكـبـيـر ا

الالعب والعودةبعد تعثر كبير.
وفــرط الـوسط بــفــوز في مــتــنـاول
الـيـد وعـلى بـعـد ثـوان عـلى نـهـاية
لـقـاء الـزوراء  والـتـنـازل عن الـفوز
والعودة بنقطة في اخفاقة  جديدة
ــرحـلـة عــنـدالــذهـاب  مــنـذبــدايـة ا
ـكانه احلـاليـة   ماجـعله يـستـمر 
ــواقع نــفط والــفــشل في الــتــقــدم 
ميسـان  بعد اكثـر من اخاقة طالت
مـبـاريــات مـلـعــبه   والزال الـفـريق
مـنـافـسـا عـلى مـواقع  الـعـمارة اذا
مــــا حـــالـــفه احلظ فـي مـــبـــاريـــاته
ــــتــــلك الــــقــــادمــــة  وهــــو الـــذي 
مـجمـوعة العـبـ قادرة عـلى صنع
الــفـــارق ومــنح الــفــريـق الــنــتــائج
نافسات طلوبة في ظل تصاعد ا ا
وجتــددهــا امــام رغــبــة الــفــرق في
حتــســـ مـــواقـــعــهـــا امـــام  قــادم
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والزال الــــنــــفط يــــواجـه مــــشــــاكل
النتائج  فبعـد التغلب على االمانة
 في مـهـمـة صـعبـة لـكن سـرعـان ما
ـلعب الـبصـرةوتعادل مع تراجع 
مـتذيل الـترتـيب  ليـفشل هـو االخر
في تــعــديل االمـور واجلــرمـان  من
الـتقـدم مـوقع لالمام بـعـد التـواجد
ـــوقع الـــســـابق الـــذي فــرض في ا
عـلــيه الـبــحـري النـه لم يـقــدر عـلى
ادارة االمـور كـمـا يـجب  ولم يـقـدر
االسـتـمـرار  عـلى حتـقـيق الـنـتـائج
بـــعـــد الــــعـــودة بـــتـــعـــادل بـــطـــعم
اخلــســارة الـتي حتــتم عــلى بـاسم
قاسم تدارك االمور قبل ان تتفاقم.
  وفـشل الـطـالب بـاخـتــبـار الـكـرخ
حتت انـظـار جـمـهـورهم فـي مـهـمة
زادت من مــشـاكل الــفـريق الـذي لم
يــســـتــقـــر عــلى ســـيــاق الــنـــتــائج
ـطـلـوبـة وعــكس رغـبـة جـمـهـوره ا
الـغــاضب النه لم  يــشـاهــد تـغــيـرا

ــوقــعـه الــثــالث 52 مــتــمـــســكـــا 
مـبتـعدا عن الـبـطل الزوراء  بـسبع
نـــــقــــاط  مــــتـــــواصال مـع تــــقــــد
مـيـزة قبل ـسـتويـات والنـتـائج ا ا
اثـــبـــات جـــدارتـه بـــفـــضل عـــطـــاء
الالعــبـ في بـدايــة الزالت مـؤثـرة
لــــلـــــيــــوم  وتــــقـــــد مــــبــــاريــــات
نـــاجــحــةخــصـــوصــا عــنــد االرض
ويـــامل ان يـــتـــعـــثـــر اجلـــويـــة مع
الــشــرطـة  لــيــتــقــلص الــفـارق الى
ثالث نـــقـــاط  مـــا يــدفـع الالعـــبــ
لـلــضـغط عــلى اجلــويـة  وتــشـديـد
الحــقــة الن كل شـيء واقع بــكـرة ا
ـر في افـضل الـقـدم والن الـفـريق 
يامه ويستحق االحترام بعد عودة
حـمـلت مـعـهـا اصـرار الـفريـق على
تــقـــد نــفــسه   بــالــشــكل اجلــيــد
ومـــنــتــظــر ان يــســـتــمــر في نــسج
ستوى لنتائج من خالل حتـس ا
 عبـر  احلـالـة الـفـنيـة الـتي عـلـيـها
الالعــبــ  وطــريــقــة الـلــعب الــتي
ــدرب الــنــاجح كــر يــخــتــارهــا ا
توقع ان يذهب للعمل مع سلمان ا
ـقدمـة بعـدما قـدم الكرخ احـدفرق ا
على افـضل ما يـرام  معتـمدا  على
العب واعدين وليس جاهزين كما
هـو الـوضع عـلـيه مع اغـلـب الـفرق
وطـمــوحـات الــفـريق في ان يــنـهي
وسم في مثـلث الترتيب من اجل ا
 احلـصـول عـلى مشـاركـة خـارجـية
ولالن  الخــوف عـلى الــفـريق الـذي

يؤدي ما عليه.
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واستمـرت معانـاة الزوراء على كل
ـر من ـشـاركـات فـبـعـد اخلـروج ا ا
بـــــطــــولــــة اســــيــــا  بــــقـي يــــواجه
باريـات احمللية   وفي صعوبـات ا
وضع غـيــر مـسـتــقـر ومـتــبـاين من
يناء جولة الخـرى فعنـدما يفـوز  ا
يعودليـخسر من الكـرخ وعادليهزم
الــبــحـري  لــيــتـعــثــر امــام الـوسط
بـعـدما بـقي مـتـاخرا  حـتى الـثوان
االخيرة من وقت  مـباراته االخيرة
الــتي زادت  مـن قـلـق االنـصــار في
ان يــســتــمــر  تــراجع الــفــريـق  كـا
يـجـري امـامـهم والــتـاخـر في لـقـاء
خارج الـتوقـعات بعـدما كـان يلعب
في ظـروف مـنـاسـبـة وحتت انـظـار
جــمـــهـــوره الــكـــبـــيــر الـــذي خــرج
بحـسرة الـنتيـجة  والنه اليـستحق
ــراقــبــ  وفي الــتــعــادل بــنــظــر ا
هـمة حـكيم شـاكر حتديـات 
الــذي يــواجه جــمــهـورا
صــعــبــا اليـهــمه من
يــــــــــــــدرب بـل مـن
يــحـقـق الـنــتـائج
والـــــبـــــطـــــوالت
الـتي لـن يـبـقى
مـــــــنـــــــهــــــا اال

جــهـودالالعــبــ  واالســمــاء الـتي
كـلفت خـزينـة النـادي  اموال كـبيرة
ــبــاربـات واهــمـيــة الــتـعــامل مع ا
الـــقـــادمـــة بــتـــركـــيـــز حـــيث لـــقــاء
اخلـمـيس مع اجلـويـة الـذي يـحمل
اهــمــيـــة كــبــيــرة عــلـى الــفــريــقــ
فتـعثر الـشرطة سـيدخل االمور في
ا اجواء اخرى  قـدتفتح  مـنافذ ر
ـــكن  تــداركــهــا كـــلــمــا تــقــلص ال
ـدرب بالالعـب الـفارق  رغم ثـقة ا
بـعـدمـا حـقـقـوا الـفـوز في  عـشرين
لـقـاء والتـعـادل في البـقـية من دون
خــســارة  مع فــارق مـــهم لــكن  في
حسـابات كـرة القـدم كل شيء قابل
للتغير امام كل الفرق على مختلف
تـســمـيــاتـهـا  وعــنـاويـنــهـا  وجنـد
ـتلك الخـوف عـلى الـشرطـة الـذي 
خطوط قـوية فاعـلة   قدمت الـكثير
ـطـلـوب والزالت تـسـيـر بـالــشـكل ا
وقــادرة عـــلى الــعـــودة لـــلــنـــتــائج
خـصـوصـا امـام اجلـويـة  لـطـمـانـة
جـمـهـورهـا بـان الالعـبـ عـازمـون
ـــوسم في عـــلـى حـــسم االمــــور وا
وقت  اســتــعــاد اجلــويــة شيء من
قـوته وتوزانـه امام احلـدود وظـهر
بــشــكل مــخــتــلف عــمــا قـدمـه امـام
الـديــوانـيــة واربـيل ولــو انه حـقق
فــوزا صــعــبـــا عــلى احلــدود  لــكن
تبقى الـعبرة بـالنتـيجة التي  زادة
من ثــــقــــة الالعــــبــــ ورفــــعت من
ـعـنـويــة  قـبل مـواجـهـة حـالـتــهم ا
الشرطة االختبار احلقيقي لالعب
واديــشـيـو ورغــبـة االنـصـار في ان
حتـقق نـتـيـجـة االسـبـوع الكـثـر من
الحقـة على سـبب منـهـا  تشـديـد ا
الـــشــرطــة  والن لـــلــفـــريق مــبــاراة
مـــــــؤجــــــلـــــــة مع  الـــــــزوراء  وهي
حسابات  في مذكرة اجلهاز الفني
وكل االمــور تـــتــوقف عـــلى عــطــاء
الـالعـــبــ والـــفـــريـق الـــذي  اخــذ
هـمة يـستـعيـد  عدد  عـناصـره ا
وعد  امام نتيجة وان يكون على ا
ســـتــشــكل مــنـــعــرجــا اذا مــا رغب
ــنـافـسـة عــلى الـلـقب الـفـريق في ا
الذي سيـكون  قريبـا  ما يجعل من
الالعـبــ تـقــد مـا بـوســعـهم من
اجل اصـالح االمـور الــتي تــاخـرت

في الكثير من التفاصيل.
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وعاد الـكرخ بـقوة محـققـا النتـيجة
هـمة عـلى حسـاب الطالب لـيبقى ا
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عـشــرة تـغــيـرات شــهـدتـهــا مـواقع
سـلم التـرتيب الـفريق  بـعد انـتهاء
اجلـولـة 27 من مــســابـقــة الـدوري
ـمتـاز بـكرة الـقدم  بـعـدما انـتهت ا
ـتـوقـعـة لـها بـاريـات  بـاحلـالـة ا ا
وخــلت مـن ايــة مــفــاجــاة  لــكــنــهـا
تركت تـاثيـرات مهـمة حـيث تداخل
الفـرق  من حيـث  مجـموع  الـنفاط
فـارق الـنـقـطـة  مع لـتـطـورات التي
ـتـوفع ان ــبـاريــات وا تـشــهـدهـا ا
تــــاخــــذ مــــنــــحــــا اخــــر من حــــيث
ــــنـــــافــــســــات فـي ظل احلــــاجــــة ا
الـــواضـــحـــة لـــبـــعض الـــفـــرق في
حتــــســـ مــــواقــــعـــهــــا واالخـــرى
والــــســــعي من اجـل الـــهــــروب من
مـــراكــز اخلـــطـــر امال في حتـــقــيق
البـقاء مـوسم اخر بـعدمـا تعرضت
لـلكـثيـر من النـتائج الـسلـبيـة التي
حتـاول تــداركـهــا في هــذه الـفــتـرة
الـتي  تـزداد صـعـوبـة  ومـتوقع ان
ـــبـــاريــات تــنـــعـــكس عـــلـى واقع ا
الـقـادمـة  االكـثر اهـمـيـة  والـدخول
في حـسـابـات اخرى  والـكل يـنـشد
طـلوبـة ولتـمسـكهـا عبر الـنتـائج ا
جهود عناصرها التي تدرك طبيعة
باريـات القادمة خـصوصا الفرق ا
الــتي تــخـضـع  لـتــهــديـد الــهــبـوط
واالهم هنـا ان ترتـقع درجة حرارة
ـــقـــبـــلـــة   وهـــو من ـــبـــاريـــات ا ا
مــصــلـــحــة الــدوري رغم تــاخــرهــا
جريا على العادة  ويبدو ان مساع
ـــســابـــقــات فــشـــلت امــام جلــنــة ا
االنتهاء من البطولة بوقت مناسب
ــتــوقع لـــهــا ان تــنــتــهي خالل  وا
ــقــبل  مــشــكــلـة كل شــهــر تــمـوز ا
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وينتظر ان تشـهد مباريات اجلولة
الــقـــادمـــة مـــواجــــــــــهـــات قـــويــة
بــعـــــــــدمــا تـــقــلـص الــفـــارق بــ
الـشـرطة  67 واجلـوية 58 وباتت
االنظـار تتـجه بقوة نـحو مـباريات
ذكـورين حـصرا بـعدما الـفريـق ا
عاد  الـشرطة  بـتعادل من الـعمارة
ليفقد نقطـت  ليتقلص الفارق مع
اجلـــويـــة الى 9 نـــقــاط و مـــتـــوقع
سـيـنـعــكس عـلى  وضع الــفـريـقـ
في الـصـراع على الـلـقب   مـا يدفع
الـــشـــرطـــة الـــعـــودة الى حتـــقـــيق
االنـتـصــارات وعـدم الـتــوقف بـايـة
مـحـطـة كـانت  واخـذ االمـور بـحذر
والوقـوف بقـوة بوجه اقـرانه  عبر
معاجلة  االخـطاء التي رافقت اخر
مــبــاراتــ  عـــنــدمــا تــلـــقى ثالثــة
اهداف  من الكهـرباء وهدف بوقت
مبـكر من لقـاء العمـارة  االمر الذي
درب مراجعة االمور عن سيجعل ا
كـــثب  والـــعــمل   عـــلى تــســـخــيــر

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

واجهة فريق الوصل تحدة استـعداداً  وصل وفد نـادي الزوراء الى دولة االمارات العربـية ا
في اجلولة االخيرة من دور اجملموعات بدوري ابطال آسيا.

وانـهى النـوارس الـتحـضيـرات في الـعاصـمة بـغداد بـعـدما اجـرى الفـريق وحـداته التـدريبـية
بـانـتظـام عـلى مـلـعـبه حـيث  وصـوله امس االحـد وكـانت مـبـاراة الذهـاب بـ الـفـريـقـ قد

انتهت بفوز الزوراء بخماسية بيضاء. 
يذكـر ان الفـريقــــــــ ودعا رسـميـاً منـافــــــسـات دوري ابطـال آسيـا حيث يـحتل الـنوارس
ركـز الثالث بـرصيـد اربع نقـاط فيمـا يتـذيل الوصل ترتـيب اجملمـوعة االولى بـرصيد اربع ا

نقاط.
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ــنـتـخـب الـوطـني اسـتــطـاع العب ا
الـــــعـــــراقـي ونـــــادي فـــــانـــــكـــــوفـــــر
وايتـكابس الـكنـدي علـي عدنان
ان يـنقـذ فريـقه من اخلـسارة

بصـناعـته لهـدف حاسم فـي مباراة
فـريـقه امـام سـبــورتـيـنغ كـانـسـاس
.MLS سيتي في الدوري االميركي
بـاراة انتـهت بالـتعـادل االيجابي ا
ــثــله حـث كــان فــانــكــوفـر بــهــدف 

متاخراً بهدف نـظيف حتى الدقيقة
90 حـ مـرر عـلي عـدنـان عـرضـيـة
متـقنـة لزمـيله ديريك كـورنيـليوس
الــــذي بـــــدوره اســــكـن الــــكـــــرة في
الـشـبـاك. عـدنان قـدم مـبـاراة رائـعة

الــتـــرتــيب واخلـــروج من الــصــراع
النفـسي الكبـير الذي أرهق العـبينا
بـســبب الـتــفـكــيـر في االبــتـعـاد من

هددة بالهبوط. ناطق ا ا

يـذكـر أن الـكـهـربـاء بـعـد فـوزه عـلى
أمـانة بـغـداد تـقدم 3 مراكـز لألمام
بـعـد أن رفع رصـيـده لـلـنـقـطة الـ29

ركز الـ 15. في ا

علي عدنان

ŸUI « bMŽ Ÿ«dB « œ«b²ý≈Ë UNF «u  vKŽ W bI*« ‚d   U³Ł 
rO UE*« Í—ËbÐ ◊uI « ÍœUH²

متاز قدمة في مسابقات الدوري ا قاعد ا Ÿ«d∫ يشتد الصراع على ا
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أكَّـد عـباس عـطـية مـدرب الـكهـرباء
ـنـاسب أن فـريـقه عـاد في الـوقت ا
مـن خالل الـفـوز عـلـى أمـانـة بـغـداد

(0-1) ليستعيد الفريق توازنه.
وقــال عـطـيـة في تـصـريـحـات ل إن
الـــكـــهــــربـــاء عـــانـى في اجلـــوالت
اضية من تراجع في النتائج رغم ا
أنه يـقدم مـسـتوى فـني مـقبـوال لكن
الـنـتـائـج لم تـصب في مـصــلـحـتـنـا
وبــــالــــتـــالـي الــــفــــريق تــــراجع في

الترتيب.
ـناسب وبيّـن الفـريق عاد بـالوقت ا
حـــــيـث إن الـــــنـــــقـــــاط الـــــثالث في
الـــتـــوقـــيت احلـــالـي مـــهـــمـــة جــدا
ــهــددة ــنـــطــقـــة ا لالبــتـــعــاد عـن ا
بــالــهــبــوط وتـأمــ وضـع الـفــريق

بعض الشيء.
وأشار فريقنا مطالب باحلفاظ على
مـيزة وتـعزيز الـفوز في نـتائـجه ا
ـقـبـلة لـتـأم مـوقـعـنا في األدوار ا

اجلـولـت االخـيـرتـ عنـدمـا سقط
امـام  الـنـفط والـكـهـربـاء  ويـقـتـرب
ـاخرة اذا من  التـواجـدفي مواقع ا
لم يـتــدارك عــصـام حــمـد االخــطـاء
من اجل العودة بـافريق الى اجواء
ــنــافــســات  الــتي تــظــهــر الــيـوم ا
صعبة  البل حتـدي للفرق  من دون

استثناء.
وجتـرع اجلــنــوب مــرارة  خــسـارة
ــا ــيــنـــاء   والــتي  ر اجلــيـــران ا
يــتـــقـــبـــلـــهـــا من أي فـــريق اال  من
ــيــنــاءالسـبــاب مــعــروفــة قـبل ان ا
تـلـزمه الــتـراجع لـلــمـوقع  احلـادي
عــشـر  امــام وقع الـنــتــيـجــة  الـتي
تــركت تــاثــيــراتــهــا عــلـى  مــشـوار
الـــفـــريق الـــذي  خـــرج مـن الـــبــاب
الضيق في مهة كانت ادارة النادي
تـمنـي النـفس في ان يـنجح   فـيـها
ـينـاء  ا مـهـمة لـكـنه واجه قـوة ا
الـبـقاء الـتي تـفـرض علـيه ان يـفوز
ليخـطوا خطوة باالجتـاه الصحيح
ـهــمـة التــقـبل غــيـرذلك والن والن ا
اجلــنـــوب ظــهــر مــتـــقــاعس  ورغم
رضية جلمهوره حتقيقه للنتـيجة 
الـقـلـيل والـتـقـدم مـوقـعـ لـكن  مـا
ـر به الــفـريق الزال يــثـيــر الـقـلق
ـا بقي قريب من مـواقع  اخلطر طا
والن الـنتـائج  تركـت تاثـيرهـا على
الفريق لكن مهم جدا ان يقود عماد

عـــودة الــفــريـق لــلــفـــوز الــذي دعم
جهود الـبقاء في هـذه االوقات على
ــــــوقع مـن خالل امـل حتــــــســــــ ا
ــبـــاريـــات الـــقــادمـــة  الن الـــفــوز ا

عاجلة الوضع. االخير اليكفي  
 وبــعـد ســبــعــة ادوار عـانى فــيــهـا
اربيل مشاكل تاخر النتائج قبل ان
يـحــقق فــوزه عـلى فــريق احلــسـ
لـــيــرفع رصــيــده الى 32 في وضع
شـكل مـنــعـطـفـا في مــسـار الـفـريق
الــذي يــتـــشــد مـــواصــلــة حتـــقــيق
الــنـــتــائج امــام رغـــبــةاخلــروج من
ـــوقـع مـــنـــاسب    حتت ـــوسم  ا
ــدرب اكـــرم ســـلـــمــان  في قـــيـــادة 
الـــتــعـــويل عــلـى قــدراته وخـــبــرته
الكروية الطويلة في االخذ بالفريق

الى ما يتطلع
 وقـدم حلــدود اداءاجـيـدا احـرج به
اجلوية وكادان يخرج متعادال  قبل
ان يــــخــــســــر  الـــلــــقــــاء ويــــخـــرج
بـاخلــسـارة  الــتـاســعـة  ويــتـراجع
32 ويــحــتــاج الى مــتــابــعــةجــيـدة
ـبـاريـاته الـقـادمـة بـعـدم تـاخـر في
اجلــوالت االخـــيــرة  ويــامـل عــمــاد
نـعـمـة ان تـثـمـر جـهـوده الـى انـهاء

كان افضل. اموسم 
وواصل الديوانيـة صحوته  وظهر
 اكــــثــــر تــــمــــاســــكــــا مـن ضــــيــــفه
الــــســــمـــــاروه والــــزامه  الــــعــــودة

باخلـسارة بهـدف لثالثـة والتراجع
لــلـمــوقع الـثــامن عـشــر امـام تــقـدم
الــديــوانــيـــة لــلــرابـع عــشــر وبــات
الالعـبـ يــقـررون مـصــيـر الـفـريق
الــــذي اســـتــــفـــاد مـن اجلـــولــــتـــ

األخيرتـ   باضافـة ست نقاط 30
وفي وضع مقبول لكنه بحاجة الى
ـبــاريـات  فــيـمـا مــعـكـيــات بـقــيـة ا
ــواجــهـة صــعــوبـة عــادالــسـمــاوة 
االمـور بعـدما جنح مـن يقف بـقريه
وخــلــفه  بــعــداضــافــة ســبع نــقـاط

ويامل  تدارك مكانه احلالي.
سـتفـيدين كـان لكـهرباء ومن بـ ا
الذي احـبط جهوداالمـانة والـتغلب
عـــلـــيه واخلــــروج بـــكل الـــفـــوائـــد
والـعـودة لـلـمـوقع   اخلـامس عـشر
وظـهـر اكثـر حـيويـة لـلمـرة الـثانـية
رغم خـسـارته امــام الـشـرطــة لـكـنه

س طريق البقاء  29. اخذ يا
 ويواجه الصناعات مشاكل البقاء
بـعـد خسـارته من  الـنـجف  قبل ان
ـيـنـاء يـخـرج  لـيـحل ضـيـفـا عـلى ا
ـهمـة صعـبة بـعدمـا خسـر مرت

ركز  السابع عشر 27. با
وتـدهـور امـور فـريق احلـسـ بـعد
الـعـودة باخلـسـارة الرابـعـة وباتت
مـهدد بـارك مـكـانه النه  اليسـتـطيع
مـداواة جــراحه واحلـال لــلـبــحـري

وقف اليحسد عليه. ر  الذي 

ناطق االمنة يسعى فريق الكهرباء السكون في ا

وحـصــد تـقــيـيــمـاً جــيـداً بـ  7.5من
.10وفــيــمـــا يــلي ارقـــام الالعب في

باراة:التسديدات: .2 ا
نــسـبــة االسـتــحـواذ: .%5.7نـســبـة

التمريرات الناجحة: 

ـــــراوغــــــات الـــــنــــــاجـــــحـــــة: %79ا
2.االلـــتــــــــــــحـــامـــات الــــهـــوائـــيـــة
الـــــنـــــاجـــــحــــة: 1.الـــــتـــــــــــــدخالت
الـنـاجـحة: 2.الـركـنـيات: 2.صـنـاعة

االهداف: 1.
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أعـلن االحتـاد الـعراقي لـكـرة الـقدم
أنه تلقى إشـعارا من نظيـره الليبي
ـباراة الـوديـة ب يـقـضي بإلـغـاء ا
ـنـتــخـبــ الـتي كـانـت مـقـررة في ا

قبل.  شهر حزيران ا
وذكـر االحتـاد في بـيـان صـحفي أن
نـظيـره الـليـبي أبلـغه بـتعـذر إجراء
ـقررة ب بـاراة الدولـية الـودية ا ا
ــنـتـخـبـ في تـونس في الـعـاشـر ا

مـن يـونـيـو/حــزيـران وذلك بـسـبب
الــظـروف األمــنــيـة الــتي تــمـر بــهـا
الـبالد وخــصــوصـا في الــعـاصــمـة
طـــرابــــلس مـــا يـــتــــعـــذر جتـــمـــيع

الالعب وتهيئتهم.
ــنـتــخب الــعـراقي إلى وسـيــغـادر ا
قبل تونس في الثـاني من الشـهر ا
خلــوض مـبـاراة وديـة مـع مـنـتـخب
تــونس ثم يـعـود إلـى الـعـراق بـعـد

إلغاء مباراة ليبيا.

نتخب الوطني بكرة القدم ا


