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ركز الثالث تحركة على ا حصل منـتخبنا الوطني بكرة السلة على الكراسي ا
بعد فـوزه على مـنتـخب مصر في الـبطـولة الـعربيـة الثـالثة الـتي جرت احـداثها
غربـية بنـتيجة 58 الـعراق 43 وكان مـنتخـبنا قـبيل الـبطولة في مديـنة اغاديـر ا
ـرشح لـنـيل الـكـأس لـكن الـبـطولـة شـهـدت مـنـعطـفـات كـثـيـرة أبعـدته عن يـعد ا
نـافسة السيـما بعـد اخلسارة امام مـنتخب مـصر في مبـاراتهما االولى ومن ا
ـغرب واجلـزائـر ثم الـفوز عـلى الـكـويت احتاد كـرة الـسـلة ثـم اخلسـارة امـام ا
ذكـر انه يــهـدي هـذا الـفــوز الى الـشــعب الـعـراقـي وزارة الـشـبــاب والـريـاضـة

بية العراقية. واللجنة البارا
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فرحة علي عدنان مع زمالئه في الدوري األمريكي
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موقع  مـستقـر  بفارق  8نقاط من
ـتـعـثـر كثـيـرا وكـالهـما الـسـمـاوة ا
يـواصالن رحــلـة صــعـبــة ومـشـوار
مـشـاركـة صـعـبــة في كل جـوانـبـهـا
ولم يجـدان الطـريق سالـكة وألنه ال
   يجد  عندهـما  العب معروف
مـا وضـعـهمـا حتت ضـغط الـنـتائج
عـنـدما  خـسـر الصـنـاعات  14مرة
والسماوة  19وكالهما يـعتمدا في
البقـاء  على ما يقـدران ان يقدمانه
الحـــقــة ومـــا  تـــقــوم بـه الــفـــرق ا
وتـظـهـر حـظوظ الـصـنـاعـات افضل

في البقاء.
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ويـــعــود اربـــيل الى مـــلــعـــبه وبــ
جـمـهـوره بـعـدمـا تـراجـعه لـلـمـوقع
احلالي عـشر  39اثر خـسارتيه من
الشرطة واألمانة وفي وضع استمر
مـــهـــتـــز ولم يـــصـل الى الـــنـــتـــائج
طـلوبة ذهـابا وبـقي معتـمدا على ا
مـبـاريـات عقـر الـدار التـي يسـتـقبل
فـيـهـا الـنـجف رابع عـشر  36االخر
الـذي اختـلـفت امـوره في اخر اربع
جـوالت حصل فـيـها  عـلى نـقطـت
من تـــعـــادل من فـــريـــقـــا احلـــســـ
والــديـوانـيـة  وال يـريـد ان يـتـخـلى
عن مبـاريات األرض  التي اسـتفاد
مـنهـا كثـيرا مـنذ تـسلم اكـرم محـمد
ســلــمــان لــلـمــهــمــة  الــتي بــقـيت 
تـواجه مـشـاكـل مـبـاريـات الـذهاب 
عندما كلفته السفرة األخيرة  نزف
سـت نـقـاط وقـبـلهـا الـعـديـد  بـسب
ـنــافـسـة خـارج عـدم الـقــدرة عـلى ا
فـرانـسو حـريـري الـذي يعـول عـليه
الـيوم  ومن خـالل جهـود الالعـب
لـــلـــعـــودة الى حتـــقـــيق الـــنـــتـــائج
االيـــجــابــيــة واســتــعــادة الــتــوازن
ومــحـــاولــة حتـــقــيق الـــنــتـــيــجــة 
ــطــلــوبـــة  الــتي في كل االحــوال ا
ستمنحه  احـد موقعي اجلنوب او
الـــطالب الــلــذين ســـيــلــتــقــيــان في
الــبـــصــرة  وهــو مــا يـــضع اربــيل
ـسـتـوى امـام  مـحــفـز في تـقــد ا
ــهـمـة  والـوصـول الــفـني وحـسم ا
الى احلــــلــــول واخلــــروج بــــكــــامل
الـعالمـات التـي تظـهـر لهـا احلـاجة
اكـثـر من أي وقت بـعـد الـذي حصل
في العـاصمـة والن األمور اسـتمرت
تـعـتـمد عـلى مـبـاريـات االرض التي
  وذلك حـقق فيـها افـضل نتـيجـت
بالفوز على الزوراء برباعية نظيفة
والـتــعـادل قـبل  ايـام مع اجلـويـة 
ويــكــون اجلــهــاز الــفــني قــد جــهــز
ـواجهة النـجف وأهمية    الالعب
الـلـعب بـشـعـار  البـديل عن الـفوز 
لــلـــعــودة لــلــنـــصف االول من ســلم
الـتــرتـيب  وهـذا يـتـوقف عـلى اداء
الالعب االكثر ما يقدمونه باحلالة
اجليـدة في اربـيل  ويأمل األنـصار
ــوعــد ألهــمــيـة ان يــكــونــوا عــلى ا
حتقيق  النتيجة التي تعد حتوال 
ـدرب في ان  يـنهي امـام مـهـمـة ا
ـكـان يـلـيق بـالـفـريق ـوسـم  ا
صاحب األلـقاب االربع خالل
عـقـد من الزمـن ولو ان كل
شيء اخــتــلف  الــيـوم

اضي  لـكن مـهم ان تأتي الـعودة ا
في هذه األوقات  وتختلف االمور 
من خالل واقع الـنـتـائج الـتي زادت
من تـطلـعات الـالعبـ في مواصـلة
ـطـلـوبـة بـعـدمـا حتـقـيق الـنـتـائج ا
تعززت صفوف الـفريق الذي  يقدم
مـبـاريـات مـهـمـة مـنـحـته الـفـوائـد 
واصـــبح مـــنــافس واضـح بــعـــدمــا
انــتــقل من جـولــة ألخــرى من حـيث
وقع وهو في افـضلها  النتـائج وا
امـام طـمــوحـات الـتـقــدم بـعـد اكـثـر
وهـو قـادر من خالل وجـود عدد من
ن ساهـموا الالعـب الـواعـدين  
ــوسم ــوقـع جــيــد ا في اخلــروج 
اضي في افـضل نسـخة  انـتقل  ا
فيهـا لبطولـة األندية العـربية ومهم
ان يـسـتـمر الـفـريق بـاالعتـمـاد على
الـوجـوه الشـابـة ومنـهـا من فرضت
ـنـتخـبـات الـوطـنـية نـفسـهـا عـلى ا
ويـســعى  العـبــو الـفـريـق احلـفـاظ
عــلى نـسق الـنـتــائج االخـيـرة الـتي
اسـتـفـاد مـنـهـا كـثيـرا وكـله امل في
إضـافـة  نـقـاط الــيـوم كـامـلـة  وان
حتـقق ذلك ســيـكـون بــاالمـر اجلـيـد
ولو ان كل الـترشيـحات  تصب في
مــصــلــحــة الــنــفط  امــام الــفـوارق
الفنية مع الضيوف الذين يعانون 
ـوقع  مـن تـراجع الـنــتـائج حــيث ا
الــســـابع عـــشــر  32نـــقــطـــة بـــعــد
خسارتي الـوسط والزوراء ولو انه
قدم شيء مـقبـول في الـلقـاء االخير
لكنه خرج من الباب الضيق ويدرك
العبو الـصناعات ان مـهمة اليوم ال
تبدو سهله امام الـتطور الذي علية
الــنــفط لــكن  كل شيء واقـع بــكـرة
القـدم والن الفـريق الذي قـدم بعض
قدوره ان باريات بشكل مقبول  ا
يـقـلب االمـور عـلى اصـحاب االرض
ـهمـة من اجل ثـبيت رغم صـعوبـة ا
مـــوقــــعه والــــبــــقـــاء فـي الـــدوري 
وســـيــكـــون امــام فــرصـــة حتــســ
موقعه اذا ما اتت نتيجة الديوانية
ــيــنــاء  بــالــتــعــادل او خــسـارة وا
ـضــيف  لـكن االول  ان يـعـتـمـد  ا
ويـعـول عـلى قـدرات عـنـاصـره في 
ـرور من مـواقعه تـعـطـيل الـنـفط وا
نـافسات في بسالم امـام اختالف ا
اخــر اجلــوالت الــتي هي من تــقــرر
مصير الكل  مع الـصناعات اقترب
ـوسم الـقادم في كـثـيـر من البـقـاء ا
مـشـاركـة اختـلـفت عن اول مـشـاركة
كـثــيـرا بــعـدمـا اســتـمـر يــعـاني من
ــالـيــة الـتي ضــربت اغـلب االزمـة ا
الـفـرق  والزال الـصـنـاعـات يـعـاني
مـنهـا كـثيـرا  وبقي مـعـتمـدا على 
عـــــدد مـن الالعـــــبـــــ الـــــواعـــــدين
الـذيـن   تـبــايــنت نـتــائــجـهم وفي
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جتري الـيوم االثـن اربع مـباريات
ضـــمن اجلــولــة  33مـن مــســـابــقــة
متاز بكرة القدم على بعد الدوري ا
خمس جـوالت من نهـايتهـا  ينفس
اضي وقبله بعدما وسم ا نسخة ا
سابقات من  تنظيم عجزت جلنة ا
طـلوب ولـم تقدر الدوري بـالشـكل ا
االمــور كـمــا مـنـتــظـرا مــنـهــا وكـمـا
أعـلــنت عــنه في مــنــاسـبــة واخـرى
ليذهب الدوري مـرة اخرى الى غير
ــــطـــلـــوب   وسـط مـــلل ـــوعـــد ا ا
الـالعــبـــ والـــفــرق  والـــشـــكــاوى
ـبـاريات ـتـكـررة  بـسـبب إقـامـة ا ا
كن التعامل في توقيتات حارة ال 
مــعــهــا  ومــؤكــد انــهــا اثـرت عــلى
الــعــطــاء  في اهم واخــطــر اوقــات
الـبــطـولــة الـتي  اســتـمـرت بــالـعـد
الـتــنــازلي والــكل يـأمل ان تــنــتـهي
بـــــأقـــــرب وقت مـن اجل الـــــذهـــــاب
ــقـبل في ان   لـألعـداد لــلـمــوسم ا
يـهــتم االحتــاد ويـخــرج من الــعـمل
الـتــقـلــيـدي الــقـاتل الــذي اخـذ مـنه
الــكـثـيـر وقــبـله من الـفـرق    دون
تـكررة التي االكتـراث لالنتقـادات ا
يـــفــتـــرض ان تــأخـــذ عــلى مـــحــمل
اجلــــــد  مـن اجـل تــــــنــــــظــــــيـم اهم
ــسـتـوى  الـبــطـوالت احملـلــيـة  بـا
ــطــلــوب بــســبب تــأثــيــرهــا عــلى ا
تـطـوير الـلعـبـة  واهمـيـة ان ترتـكز
عـــلى عــمل  فـــني  نــاضج واداري
واضح وان يـــكــون دور لــلـــجــهــات
الــسـانـدة واحلـال  لالسـتـعـانـة من
اصـحـاب اخلـبـرة وجتـارب االحتاد
احملــلــيـــة الــتي جــمــيـــعــهــا تــؤدي
مـسـابـقـاتـهـا عـلى افـضل مـا يـرام 
ـكن ان رغم ظـروف الـلـعب لـكن ال 
ـكـانـهـا امام تـبـقى االمـور تـراوح 
مـــســابـــقــة اخـــتــزلت  كـل ريــاضــة
الـعــراق   والـكل يــعـرفــهـا  بــكـرة
الـقـدم الـتي لألسف الـشـديـد الزالت
ــعـــنــيــ خــارج رغـــبــة الــفـــرق وا
واالعالم والـكل الـذين يبـحـثون عن
اجــــواء عـــــمل ومــــنــــاخ مـالئم رغم
التطـرق للمـوضع  مرات  لكن  ما
نسـمعه فـقط  تأكـيدات من االحتاد
وجلــانه   ويـبـدو ان الــكل يـعـيش
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ــبــاريـات الــيــوم  وفــيــهـا وعــودة 
يـــســتـــقـــبل الـــنـــفط  فـي مــواقـــعه
الصناعات وهو  في افضل حاالته
بـعــدمـا حــقق الـفــوز في اخـر ثالث
مـبـاريـات انـتـقل بـفـضـلـهـا للـمـوقع
اخلامس  49بعدمـا بقي لفـترة غير
قصـيرة يبـحث عنه قـبل ان  يؤمنه
بـفـضل الـفوز عـلى اجلـنـوب بـهدف
ويـستـمر في تـقـد االداء والعـطاء
الـفــني والــعـودة بــســرعـة الى
درب باسم مسـتواه بـقيـادة ا
قــاسم الــذي يــتــدبــر االمـور
عـــبــــر مـــوجــــود الـــوجـــوه
الــواعـــدة   الـــتي  عــادت
لــتــقــد نــفــســهــا وتــخـدم
ــدرب ــشـــاركــة ومــهـــمــة ا ا
نافسة على وسط طموحات ا
ـتقدمـة  وهو ما واقع ا احد ا
يــركـــز عـــلـــيه الـالعــبـــ الـــذين
اســـــــتــــــعــــــادوا دورهم مـن خالل
حتــقــيق  االنـتــصــارات في عـمل
ـواقع مــتــوازن داخل وخــارج ا
ــهـمـة الــتي يـأمـل ان تـخـدم ا
ـوقـع وتـوسـيع لــتـعــزيـز  ا
الــفـارق مع نــفط مــيـسـان
فــــــضال عـن مالحــــــقـــــة
الـكـرخ ولـو االمور

اختلفت عن
ـــــــــوسم ا

شاركة اآلسيوية والعربية قاعد من أجل ضمان ا قدمة في صراع شرس على ا Ÿ«d∫ تدخل فرق ا

حــيث االداء والـنـتــائج  وتـأمل في
حتقق الفوز اليوم  للعودة بسرعة
واقع  وكل اآلراء تمنح نافسات ا
  الــفـوز لـلـكـرخ الـذي واصل تـقـد
ـمـيـز وفـي مـوقع جـيـد ـسـتــوى ا ا
وكله امل في  اضـافة كـامل الـنقاط
الــتي ســيــفــعل فــريق احلــســ مـا

بوسعه من اجل اخلروج بها.
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وجتـري يـوم غد الـثالثـاء مـبـارات
االولى بـــ اجملــتـــهــد االمـــانــة في
ــوقع الــثـامن  44واحلــدود ثـالث ا
عـشر37 وسـيـضـيف نـفط اجلـنوب
العـاشر  40الطالب الـتاسع بـنفس
الــرصــيـد ويــأمـل أصــحـاب األرض
ـيدان بـعد الـفشل الـعودة لـنتـائج ا
رت فـي وقت يأمل الطالب ذهابـا 
حتقـيق الفوز الـثاني تـواليا بـعدما
جنـحوا فـي التـغـلب على الـسـماوة
بـاريات ب جـمهـوره. وتتـواصل ا
بـعـد غـد االربـعـاء وفـيـهـا يـسـتـقـبل
الـشـرطـة الـســمـاوة وكـلـهـا امل في
رشح الـقوي له اضافـة الفوز  25ا
امام وضع السماوة الذي ال يحتاج
الى تــعــلــيق. ويــسـتــقــبل مــيــسـان
الـوسط في لقـاء مـهم بعـدمـا تعـثرا
ـــاضي. وتــخـــتــتم ســـويــة الــدور ا
ـبـاريات اخلـمـيس وفـيه يسـتـقبل ا
الــــزوراء الــــكــــهــــربــــاء واجلــــويـــة

البحري.

لـلـبـصـرة ومـتـوقع ان يـحـضـر لـقاء
الديوانية.
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وقع   في ا والزال  فريق احلـسـ
ــني الــنـفس مــا قــبل االخــيـر 22 
بــالـبـقـاء امـام اخـر ست مـبـاريـات 
وفـارق خــمس نـقــاط مع الـســمـاوة
عندما يضيف الكرخ في مهمة 27
غـايـة في الـصعـوبـة  بـعد سـلـسـلة
نــتــائـج مــخــيــبــة اخــرهــا خــسـارة
ــيــنــاء الــبــصــري لــتــزداد االمـور ا
تـقـيـدا وسـيـكـون امـام فريـق صعب
عــــازم  عـــــلى الـــــعــــودة لـــــســــكــــة
االنـــتــصــارات الــتـي اخــرج مــنــهــا
اجلـويــة بــتـلــقي اثــقل خــسـارة في
ـــوسم وال يــــريـــد االبـــتــــعـــاد عن ا
الـــزوراء والــــعـــمل عــــلى حتــــقـــيق
ي الـنفس ـطـلـوبـة  و الـنـتـيـجة ا
بـتـعـثـر الـزوراء من الـكـهـربـاء لـكي
ـوقـعه الثـالث والن غـير ذلك يـعود 
سيواجه صعـوبات اخرى   امام 
مالحـقــة الــنـفط   الــذي اسـتــعـد 
ـطلوبة   وفي كل دوره ونتائجه ا
االحـوال ان الــلـقــاء يـظــهـر صــعـبـا
عل  الــفـريـقــ تـطــلـعـات الــبـقـاء 
ألصـحاب االرض  الـبـعـيد لالن في
وقـت  يـــحـــرص الــــكـــرخ الـــعـــودة
ـهـمـة  في مـوسم االن  لـلــنـتـائج ا
يـعـد بـاجليـد  عـبـر جهـود عـنـاصر
الــفــريق الــتي اظــهــرت تــفــوقــا من

كثيرا  على ملعبه  الذي جنح فيه
كـثيـرا في اجلوالت االخـيـرة عنـدما
تعـادل مع االمانة  وعـاد من تعادل
مــهـم من الــنــجـف ويــرى االهــمــيــة
ـــيـــنــاء  والــفـــوائـــد  من عـــبــور ا
وكالهـمـا في مـسـتـوى مـتـشـابه اذا
مــــا نـــظــــرنــــا لــــســـلـم الــــتـــرتــــيب
ونتائجهـما  وتظهر مهـمة مختلفة
عـلـيهـمـا امـام ظروف الـلـعب  التي
تــقف جلــانب الــديــوانــيـة   حــيث
عــامل االرض واجلـمــهــور الـكــبــيـر
الذي سيحضر بكثرة  بعد التحول
الـــذي طــــرا عـــلـى الـــفـــريــــقـــ في
اجلـــــولــــتـــــ األخــــيـــــرتــــ وسط
واقع امام ما طموحات حتسس  ا
تـبقى  من مـباريـات والن  الفـوائد
تـظـهر كـبـيـرة ومؤثـرة امـام نتـيـجة
الـفوز الـتي سـيـلعب من اجـلـها كال
الـفريـق في مـباراة اسـتثـنائـية  
بــكل مــا تــعــنــيه  الــكــلــمــة  وسط
سعي الطـرف حلصد كـامل النقاط
نـقطـة التـحـول بعـدما تـعثـرا كثـيرا
والفوز سـيشكل نـقلة  حقـيقية الي
منها خصوصـا للميناء  الذي يرى
ان الـلـقــاء مـخـتـلــفـا عن الـذي اقـيم
بـالبـصرة  وانـتهى بـتعـادلهـما من
دون أهـداف قــبل ان تـتـغـيـر االمـور
ـدرب  الـثـالث احــمـد صـبـري مـع ا
ــهــمــة لــلــمـدرب الــذي ســيــتــرك  ا
الـــرومــانـي الــذي ســـيــصل الـــيــوم

مــواقع  مـرة واحــدة عـلـى حـسـاب
الـــنـــجف الـــذي ســـيـــخــرج ألربـــيل
واحلـدود الذي سـيـحل ضيـفـا على
االمـانـة والـكـهـربـاء الـذي سـيالعب
الزوراء مـا يحفـز الالعب لـبذل ما
فـي وسـعــهم لــتـحــقــيق الــنـتــيــجـة
اجلـيـدة بعـدمـا عادوا لـعـزف نغـمة
ـاضي عـلى حـسـاب الـفــوز الـدور ا
فـــريق احلــســـ والــتــغــلـب عــلــيه
بــثالثــة أهــداف لــهــدفــ وقــبــلــهـا
الــتــعــادل مع اجلـويــة  وفي وضع
اختلف وحتسن  وتـقدم في السلم
وهـذه أشـيـاء افـتـقـدهـا الـفـريق في
الــفـــتــرة األخـــيــرة قـــبل ان يـــعــود
ويـحـقق االنـتصـار   في ان يـحـفز
ــرافـــقــتـه  الى مـــلــعب األنـــصـــار 
ـباراة جـريـا على الـعـادة  لدعم  ا
األمــور بـعــدمـا  اســتــعـاد الــفـريق
تــوازنـه والــيـــوم بــوضع مـــنــاسب
ــســتـوى   وقــادر عـلـى  تـقــد ا
ـني الـنفس في وحتـقـيق الفـوز و
ان تـتـعـثـر  فـرق الـنـجف واحلدود
والـكــهـربـاء  وهـو من يـتـكـفل في 
قـهـر اصـحـاب االرض في مـواجـهة
يـنـتـظـرهــا رزاق فـرحـان وعـنـاصـر
وجـمـهــور الـفـريق  والــكل يـسـعى
لــلـفــوز ألهــمـيــته وتــأثــيـره  وألنه
ســيـــدعم الـــتــرتـــيب  بـــاالنــتـــقــال
موقع مرة واحدة  على حساب 
ـيـنـاء والـنـجف وهـو الـذي يـعول ا

لـكن مـهـما ان يـبـقى اربـيل منـافـسا
قويا ومؤكد ان ادارته حترص على
ــوسم الـــقــادم بــحــالــة مـــشــاركــة ا
افـضل وكـمـا يـأمـلـهـا جـمـهوره. من
ـهمة جانـبه يدرك الـنجف طـبيـعة ا
وهــو الــذي خــسـر  لــقــاء مــيــسـان
وتعـادل مع فـريق احلسـ في اخر
ديـنة الـتي شهدت طلـعتـ خارج ا
ســقـوطه امــام اجلــويـة والــتــفـريط
بـنـتيـجـة الـديوانـيـة الـتي كانت في
ـتـنـاول حـتى الــدقـيـقـة األخـيـرة  ا
  الــعــودة لــكـن بــإمــكــان الالعــبــ
ـستـوى  والنـتائج  التي لتـقد ا
يـأمل ثــائـر جــسـام ان  تــأتي عـلى
ضيف من خالل  اهـتمام حسـاب ا
ـستوى سـعيا الالعبـ في تقد ا
لـلحـصول عـلى كامل الـنقـاط  وهو
الـفـريق الذي قـدم مـبـاريات مـهـمة 
وبــإمــكـــانه الــعــودة بــســرعــة  من
كن خالل جهود عنـاصره التي ال 
الـتـقلـيل من شـانهـا والـدور الكـبـير
للـمدرب والـكل  جنحـوا في  اتقاذ
ــتــعــثـرة الــفــريق وتــرك الــبـدايــة ا

خلفهم.
¡UMO*«Ë WO½«u¹b «

ركز ولقاء مـهم ب الديوانـية في ا
ــــيــــنـــاء الــــســــادس عــــشـــر  34وا
اخلامس عـشر  35وكالهمـا يتـطلع
نتظرة  للفوز   لفوائده الكبيرة ا
ـيـنـاء الـذي قـد يـتـقدم ثالث حـيث ا

األمـــريـــكي عـــلى اإلطالق والـــثــاني
عـمـومــا بـعـد جـسـ مـيـرام صـاحب
الـ 29مــبــاراة دولـــيــة مع مـــنــتــخب
الـــــعـــــراق والــــذي وُلـــــد فـي واليــــة

ميشيغان األمريكية.

الــتـعــاقـد مع الــعـراقي عــلي عـدنـان.
وانضم الـالعب إلى وايتـكـابس على
سـبـيل اإلعـارة قـادمـا من أوديـنـيـزي
اإليـطـالي  وأصـبح عـلي عـدنـان أول
ولِد يلعب في الدوري العب عراقي ا

الــسـويـدي زالتـان ابـراهــيـمـوفـيـتش
والـالعب االنــــكـــلـــيــــزي واين روني.
وكــان نــادي فــانــكـوفــر وايــتــكــابس
الــكــنــدي الــذي يـنــافس فـي الـدوري
األمـــــريـــــكي  MLSقـــــد أعـــــلن عن
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كـرمـت الـهــيــئــة اإلداريـة
يناء الرياضي لـنادي ا
عددا من العبي فريق
هم كـرة الـقدم لـتـقـد
ــــــمـــــيــــــز في األداء ا
مــــبــــاريـــات الــــفــــريق
االخـيـرة وقـال مـشرف
الـفـريق جــهـاد الـطـاهـر
أن تـــكـــر الالعـــبـــ يـــعـــد
ــا هـــو مــادي مــعـــنــويـــا أكــثـــر 
وســيــكــون لالعــبــ كــافــة ذات الـتــكــر فـي األيـام
الـقـادمـة. وأشـار الـطـاهـر الـى ان الـتـكـر جـاء بـعد
الك الـتدريـبي للـفريق. وطـالب الطـاهر االتفـاق مع ا
باريات العبي الـفريق بتـقد اقصى مـا لديهم فـي ا
الـقــادمـة وحتــديـدا في مـبــاراة الـيـوم االثــنـ والـتي
سيـواجهون فيهـا فريق الديوانيـة على ملعب االخير.
ـدرب الرومـاني تـيـتا ومـسـاعده الـسوري يذكـر ان ا
عــمــار ريـــحــاوي وصال أمس االحـــد الى الــبــصــرة
ــا تــبـقى من لــتــولي مـهــمــة قـيــادة فــريق الـســفــانـة 
مبـاريات الـدوري. يذكـر أن فالـيريـو سبق وأن عمل
في العـراق مدربـا للـطلـبة ومـازالت لديه مـستـحقات
متـأخـرة وقدم شـكوى لالحتـاد الـدولي "فيـفا" بـشأن

ذلك.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أرجع مدرب نفط الوسط راضي شنيشل خسارة الفريق أمام الكهرباء
في اجلولة  32من الدوري العراقي بنتيجة  2ـ  1إلى تراخي الالعب
بعد التقدم بهدف. وقال شنيشل في تصريحات صحفية "كرة القدم
حرص ومثابرة من البداية لصافرة النهاية أما أن تتراخى جملرد

تسجيل هدف فهذا أمر خاطئ". وأوضح: "بعض العبينا لم يقدموا ما
تبقية باريات ا كان منتظرا منهم الدوري لم ينته بعد ومن يتصور أن ا
باريات األخيرة مهمة وما تأدية واجب فهو واهم وأكدت لالعب أن ا
باريات يقدمه كل منهم خاللها دليل على مدى التزامه". وأشار: "ا
تبقية ستكون اختبارا حقيقيا جلميع الالعب ونحن مطالبون ا
بالتعويض وعلينا أن نقدم مستوى يليق باسم النادي كون اإلدارة

واجهات وبالتالي وسم كامل وليس لعدد من ا تعاقدت مع الالعب 
اجلميع مطالب باحلرص والتفاني حتى آخر ثانية من الدوري".
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استطاع النجم العراقي علي عدنان
ـثالية أن يتواجـد ضمن الـتشكـيلة ا
سـتـويات لـلدوري األمـيـركي بـعـد ا
الـكـبـيــرة الـتي قــدمـهـا رفـقــة فـريـقه
فــانــكـوفــر وايــتـكــابس في الــنـصف
ـسابـقة. وبـحـسب شبـكة األول من ا
"اوبــتــا" لـإلحــصــاءات فــإن عــدنـان
أفــضل ظــهــيــر أيــســر في الــنــصف
ــســـابـــقــة حـــيث ذكــرت األول من ا
الــشــبــكــة أن "الــقــدرة الــهــجــومــيـة
لعدنان كانت حاسـمة في لفانكوفر
فـهـو واحد من ثالثـة مـدافـعـ فقط
اسـتـطـاعـوا أن يـكـمـلوا  20مـراوغة
نـاجــحـة وخــلق أكـثـر من  10فرص

للتسجيل".
 وأضـافت أن "عــدنـان هـو واحـد من
أربعة مدافع فازوا بأكثر من 100
التحام وكذلك فـإن العبي وايتكابس
يـسجـلون أهـدافاً أكـثـر بوجـود علي
ـــلــعـب فـــقــد عـــدنـــان عــلـى أرض ا
ـعـدل  0.9في  90دقـيـقـة سـجـلـوا 
ــلــعب حــ يـكــون عــدنــان خــارج ا
و 2.1هدف في  90دقيقة ح يكون

لعب".  عدنان داخل أرض ا
وخــــلت الـــتــــشـــكــــيـــلـــة مـن الالعب
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