
  
�سيبقى جورفان فيييرا مرتبطًا اإىل الأبد  ببطولة 
كاأ�ييس اآ�سيييا بعييد اأن قيياد املنتخييب العراقي اإىل 
النجيياح التاريخييي يف عييام 2007 اأي قبل 10 
�سنوات من اليوم. ويعود املدرب الربازيلي للوراء 
للنظيير يف جمريات الأحداث التييي ظهرت للعيان 
يف العقد املا�سي، حيييث اأن خططه التي و�سعت 
بعناييية قدمييت واحدة من اأكيير النتائييج التي ل 

تن�سى يف الآونة الأخرة.
التاريييخ غالبييًا ما ياأتييي لتحديد حلظييات، وهي 
اأن ت�سييكل امل�سيير،  التييي ميكيين  م�ساأليية ثييوان 
وبالن�سبيية للمييدرب جورفييان فيييرا، مل تكن تلك 
اللحظيية يف نهائييي كاأ�س اآ�سيا لعييام 2007 هي 
راأ�سية املهاجييم يون�س حممود الذي حقق للعراق 
انت�ساراً تاريخيًا على اململكة العربية ال�سعودية 

يف جاكرتا.
بالن�سبيية لفيرا الييذي بذل كل جهييد ممكن خالل 
ال�سهرييين قبييل انطييالق البطوليية، كانييت حلظيية 
انت�سييار و�سيييك ميين �ساأنه الظهييور لي�س فقط يف 

عناوين ال�سحييف الريا�سية حييول اأنحاء العامل، 
خا�سة بعد انتزاع ما كان يبدو بعيداً.

وقييال فيرا: اإن ذاكرتييي يف الدقائق الأخرة من 
اللقيياء اأن الفييوز كاد اأن ي�سيع تقريبييًا من اأيدينا 
عندما �سدد مالك معاذ كرة راأ�سية فوق العار�سة، 
وكنييت اأ�ييرخ علييى اجلميييع واأردت الدخول اإىل 
اأر�سييية امللعب، ولكن عندما اعتلت الكرة املرمى 

اأدركت وقتها اأننا �سنكون الأبطال.
مييع حماولة فيييرا احلفاظ على وقييف الحتفال 
الوقييت املحت�سييب بييدل  ال�سابييق لأوانييه خييالل 
ال�سائييع كحييد اأدنييى ممكيين، فقييد كان حار�ييس 
مرمييى املنتخب العراقي نييور �سربي مثل نظره 
يا�يير امل�سيلييم قبييل 20 دقيقة، عندمييا تعر�س 
لكييرة خطرة، لكيين حل�سن حييظ منتخييب العراق، 
فقييد �سقطت كييرة املهاجم مالك معيياذ يف نهاية 
املطاف فوق ال�سباك اخلارجية للمرمى. ومبجرد 
ح�سييول العييراق علييى ركليية املرمييى، مت اإطالق 
�سافرة نهاية املباراة، ليتم ال�سماح اأخراً لفيرا 
وفريقييه الحتفييال بهييذا الإجنيياز الرائييع لدوليية 
مزقتهييا احلييرب. واأ�سيياف فيييرا: ال�يير مل يكيين 

يف النييوم، حتييى يف ال�سباح الباكيير كنت اأجتول 
يف جميييع طوابييق الفندق من اأجييل التاأكد اأن كل 
�سيييء على ما يييرام، كنت اأود الذهيياب اإىل غرف 
الالعبني و�رب ال�ساي معهم ملنحهم الثقة، هذه  
هييي طريقتييي، ولكن مع هييذه الطريقيية لقد فزت 

بالعديد من الألقاب.
وقبل اأن يتوجه منتخب العراق اإىل بانكوك خالل 
مناف�سات دور املجموعييات، كان قد خ�ر اللقاء 
النهائي يف بطولة غرب اآ�سيا 2007 اأمام اإيران، 
قبييل اأن يتعر�ييس املنتخييب العراقييي خل�ساراتني 
ثقيلتييني اأمام كوريا اجلنوبييية  واأوزبك�ستان يف 

مباراتني وديتني.
وقييال فيييرا: لقييد كنييت �سعيييداً بالو�سييول اإىل 
املباراة النهائية ميين بطولة غرب اآ�سيا، واأدركت 
حينهييا اأننا ن�ستطيع اأن نفعييل �سيئًا يف نهائيات 
كاأ�ييس اآ�سيا، وحل�سن احلظ اأنني اخرتت املجموعة 
املنا�سبيية من الالعبييني، ولكيين يف كل يوم كان 
الالعبييون يفقييدون اأحداً ميين اأقاربهييم، فقد كان 
ميين ال�سعييب اإعييداد الفريييق يف هييذه الظييروف، 
لكنهييا كانت جتربيية رائعة واأعطيياين ذلك فر�سة 

للنمييو والتطييور. وعلى الرغم ميين ذلك، متكن 
فيييرا من اإبقاء فريقه يف كامييل الرتكيز وت�سدر 
املجموعيية الأوىل بعييد اأن تعييادل اأمييام تايالند 
و�سلطنيية ُعمييان، يف حني حقق الفييوز 1-3 على 

اأ�سرتاليا، و كان هذا يعني اأن العراق �سيبقى
يف تايالنييد خلو�ييس الييدور ربييع النهائييي ميين 
البطوليية اأمام فيتنام، حيث فيياز منتخب املدرب 

فيرا 0-2 على امُل�سيفيني.
وبعييد رد العتبار اأمام منتخييب كوريا اجلنوبية 
من خالل الفوز بفارق الركالت الرتجيحية 4-3 
بعييد التعييادل ال�سلبي خييالل الوقييت الأ�سلي من 
زمن اللقاء يف الدور قبل النهائي يف كوالملبور، 
اإىل  العراقييي يف وقييت لحييق  توجييه املنتخييب 

العا�سمة الإندوني�سية لتحديد امل�سر.
واأكد فيرا بقوله: اإذا كنت م�ستعداً عقليًا وج�سديًا 
ميكنييك امل�سييي قدمييًا، وذلييك كان املفتيياح يف 
العييام 2007، لذلك قمنييا باإعداد الالعبني عقليًا 
وج�سديييًا، يف ذلك الوقييت كانت الفرتة معقدة يف 
العييراق، وكان هنيياك حرب والنتيجيية كانت كما 

تعلمون.

خطوة إلى األمام

 اأ�سبييح نييادي التعاون اأول الأندييية التي ت�ستطيييع ت�سجيل لعبيها اتحاد الكرة يدرس تحديد سقف رواتب المحترفين والعبون دوليون سابقون يؤيدون المقترح
اجلييدد، خالل فييرتة النتقييالت الأوىل، التي انطلقييت يف الثاين من 
�سهيير يوليو اجلاري، وت�ستميير حتى الي12 من �سهيير �سبتمرب املقبل، 
وذلييك بعييد اأن اأعليين الحتيياد ال�سعييودي لكييرة القييدم اأم�ييس اإمتامه 
كافيية ال�ييروط لت�سجيييل الالعبني املحليييني والأجانييب يف دوري 
املحرتفييني. وفيمييا يخ�ييس اأندييية دوري الأوىل، اأعلن احتيياد القدم 
اإمتييام اأندية جدة والكوكييب واملجزل ال�روط اخلا�سيية بالت�سجيل. 
وكانييييت جلنييييية الحييرتاف قييد اأعلنييت يف وقييت �سابق، القييرارات 
ال�سييادرة من غرفة ف�ييس املنازعات، التي متنييع الأندية املحرتفة 
ميين الت�سجيييل. واأكييييدت جلنييية الحتييييراف واأو�سيياع الالعبني، اأن 
علييى جميع الأندييية املحرتفة اللتزام بالتعليمييات املحددة م�سبًقا 
من اللجنة يف تعميمها ال�سابق لالأندية، وهي اللتزام بتقدمي �سورة 
طبييق الأ�سل من ك�سف حتويل رواتييب الالعبني املحرتفني ومديري 
الحييرتاف مبا�رة عن طرييييق ح�ساباتهم ال�سخ�سيييية لدى البنوك، 
حتى نهاية �سهر يونيو 2017م لأندية الدرجتني املمتازة والأوىل.
كما طالبت بتقدمي ما يثبت ت�سديد جميع اللتزامات املالية الأخرى 

املثبتة لأندية اأو الالعبني املحرتفني.

 ك�سييف رئي�س جلنة امل�سابقات باحتاد الكييرة امل�ري، عامر ح�سني، 
اأن الأميين وافييق على ح�سور 25 األييف م�سجع، اإىل جانييب زيادة عدد 
الدعييوات فى مباريات ن�سييف النهائي، والنهائييي.  وبح�سب �سحيفة 
اليييوم ال�سابع امل�رية: "ح�سل م�سوؤولو البطولة العربية على موافقة 
جهييات الأمن بح�سور 25 األف م�سجع، بعد حالة اللتزام التي ظهرت 
بهييا اجلماهيير يف املدرجييات بالإ�سكندرية وبييرج العييرب وال�سالم. 
وو�سلييت 4 فييرق للدور ن�سف النهائييي هي: الأهلي امل�ييري، الفتح 
املغربييي، الرتجي التون�سييي، والفي�سلييي الأردين. ويف �سياق مت�سل، 
اأر�سييل جمل�س اإدارة احتاد كييرة القدم امل�ري برئا�سة هاين اأبو ريدة، 
خطاًبييا ر�سمًيا اإىل اجلهييات الأمنية، يطلب فيه حتديييد العدد النهائي 
حل�سييور اجلماهر مبيياراة م�ر واأوغندا. ويلتقييي املنتخب امل�ري 
اأمام نظره الأوغندي يوم 5 من �سهر �سبتمرب/اأيلول املقبل، يف اإياب 
الت�سفيات املوؤهلة اإىل مونديال رو�سيا 2018، حيث اأن لقاء الذهاب 
يقييام 31 اأغ�سط�ييس/اآب املقبييل. وكانت اجلهييات الأمنية قييد وافقت 
ب�سييكل مبدئي علييى ح�سور 40 األييف م�سجييع، اإل اأن جمل�س اجلبالية 
ي�سعى لزيادة العدد اإىل 50 األف م�سجع. ويدخل منتخب م�ر مع�سكًرا 
مغلييق اأحد اأيييام 21 اأو 22 اأو 23 من �سهر اأغ�سط�س/اآب املقبل، حيث 
ي�ستعييد منتخب م�ر ملواجهتي اأوغندا، يومييي 31 اأغ�سط�س/اآب، و5 
�سبتمرب/اأيلييول، �سميين الت�سفيييات املوؤهليية اإىل بطوليية كاأ�س العامل 

)رو�سيا 2018(.

 حقييق فريق ثيياي �سون نييام الفيتنامي املركييز الثالث 
يف بطوليية الأندية الآ�سيوية لكييرة ال�سالت 2018 يف 
فيتنييام بعدمييا تغلييب على الريييان القطييري 1-6 يوم 
الأحييد على �سالة فييو ثاو يف هوت�سي منييه، يف مباراة 
حتديييد املركزييين الثالييث والرابييع. وتقييدم الريان عرب 
هدف حازم �سليم يف الدقيقة ال�ساد�سة، قبل اأن يرد ثاي 
�سون نام ب�سدا�سية عن طريق تران فاو فو )18( وفونغ 
ترونغ لوان )31( وح�سني طيبي )33 و40( وتران ثاي 
هييوي )37( ولوكايييان بابتي�ستييا )38(. وكان الريان 
ح�سييل يف الدور الأول على املركز الثاين يف املجموعة 
الثانية بر�سيييد 6 نقاط من ثالث مباريات، بعدما فاز 

علييى فامو�ييس الإندوني�سييي 1-2 وعلى دي�سييي انف�ست 
الطاجيكييي 1-2 وخ�يير اأمييام نفييط الو�سييط العراقييي 
4-2، وفيياز يف ربييع النهائي على الظفييرة الإماراتي 
3-4، ثييم خ�يير يف قبل النهائي اأمييام �ساناي غيتي 
با�سانييد الإيييراين 4-2. يف املقابييل ح�سل ثيياي �سون 
نييام على املركييز الثيياين يف املجموعيية الأوىل بر�سيد 
6 نقيياط ميين ثييالث مباريات، بعدما خ�يير اأمام ارمي 
القرغيييزي 5-4 وفاز على فيك فايربز الأ�سرتايل 9-2 
وعلى الظفييرة الإماراتي 0-2، وتغلب يف ربع النهائي 
علييى نفط الو�سط العراقييي 0-4، قبل اأن يخ�ر يف قبل 

النهائي اأمام ت�سونبوري بلو وايف التايالندي 0-6.

 و�سلييت بعثة فريييق الديوانية بكرة القييدم، �سباح 
اأم�س الأحييد، اإىل العا�سمة بغييداد ا�ستعداداً خلو�س 
املبيياراة الفا�سليية اأمييام فريييق ال�سناعيية لتحديد 
الفريييق الرابييع الذي �سيخو�ييس مناف�سييات املربع 
املمتيياز. وخا�ييس  الييدوري  اإىل  املوؤهييل  الذهبييي 
الفريييق مرانييه الأخيير م�سيياء الم�ييس علييى ملعب 
الكييرخ الييذي �سيحت�سيين املواجهة املرتقبيية اليوم 
الإثنييني يف متييام ال�ساعيية ال�ساد�سة ع�ييرا. وذكر 
مييدرب الفريق وجنييم الكرة العراقييية ال�سابق ق�سي 
منيير اأن الفريييق اأكمل حت�سراتييه مب�ساركة جميع 
الالعبييني بعييد خو�س غمييار ت�سفيييات املجموعة 
اجلنوبية يف حمافظيية ذي قار واجلميع عازم على 
حتقيق الفوز والعودة اإىل ببطاقة التاأهل. موؤكدا اأن 
فريييق ال�سناعة من الفرق املحرتمة ولها خربة يف 

هكييذا منا�سبات وميتلك نف�س الطمييوح لكن الأحمر 
�سيكييون له راأي اآخيير. ودعا منر احتيياد كرة القدم 
اإىل اإعطيياء اأهمية للمباراة من خييالل ت�سمية طاقم 
حتكيم دويل لقيادتها ملا متثله من اأهمية للفريقني 
وخا�سيية نييادي الديوانية الذي �ستكييون جماهره 
حا�رة وبقوة كعادتهييا ملوؤازرة الفريق والوقوف 
خلفييه. يذكيير ان منيير تعر�س خييالل الربييع �ساعة 
الخييرة ميين لقيياء النا�رييية والديوانييية، والذي 
انتهى مل�سلحيية الأخر اىل تهجم مدرب النا�رية 
عليييه ونعتييه باألفيياظ م�سينيية، حيييث قييام هيثييم 
ها�سييم بالعتييداء بال�ييرب علييى منيير وم�ساعده 
عدي عمييران بعد حييدوث احتكاك بييني اأحد لعبي 
الديوانييية امل�سابني مع اأحد اإداري النا�رية الذي 

حاول اإخراجه بطريقة غر لئقة.

التعاون أول ناد يكمل شروط 
االحتراف في السعودية

25 ألف مشجع يحضرون 
البطولة العربية

الديوانية يواجه الصناعة في مباراة مصيرية اليوم

الريان القطري يحل رابعًا في األندية اآلسيوية للصاالت

واأ�سيياف اأن "اخلطوة لقت تاأييييداً وترحيبًا من قبل وزارة 
اأن  اإىل  لفتييًا  الأوملبييية"،  واللجنيية  والريا�سيية  ال�سبيياب 
"الحتاد �سي�سدر هذا القرار فور انتهاء الدوري املمتاز".

واأو�سح قائاًل: "وفقًا للقييرار اجلديد فاأن اأعلى �سقف لراتب 
لعبييي املنتخبييات الوطنية �سيرتاوح ميين 130 اىل 150 
مليون، فيما �سيكون �سقف رواتب الالعبني املحليني 100 

مليون دينار عراقي".
من جانبهم عرب لعبون دوليون �سابقون عن تاأييدهم لهذا 
القييرار، كونه �سينظييم م�ساألة التعاقييدات ويدفع الأندية اىل 
�رف اأموالها نحو جتهيز مالعبها واملن�سئات الريا�سية. 
النجييم الييدويل ال�سابييق �سعييد قي�ييس يييرى ان هييذا القانون 

�سي�سييب ب�سييكل اإيجابي يف م�سلحيية الكييرة العراقية، لأنه 
�سيدفييع الأندييية نحو �ييرف اأموالها علييى املالعب. وقال 
قي�ييس لي)اجلورنييال( اإن "ان حتديد �سقييف رواتب الالعبني، 
ي�ساهييم يف تطوييير الكييرة العراقية، لن الأندييية لن ت�سطر 
ل�رف مبالغ طائلة للتعاقد مع لعبني جدد". واأ�ساف اأن 
"المر الأهم هو توجه الأندية ل�رف الأموال على تهيئة 
وتطوييير املالعييب، كي يكون لييكل نادي ملعييب خا�س به 

ي�ستويف �روط الرتاخي�س ال�سيوية".
وتابييع اأن "الالعبني احلاليييني يلعبون من اجل املال فقط، 
ولي�ييس من اجييل �سعار الفريق كمييا كان يف ال�سابق"، لفتًا 
اإىل اأن "املبالييغ اخلرافييية التييي تدفييع يف التعاقدات �ستت 
اأذهان الالعبني وجعلهم يلهثون وراء املال فقط". وبدوره 
اأو�سييح النجم الييدويل ال�سابييق يون�س عبد علييي، اأن حتديد 

�سقف مييايل لرواتب الالعبني �سيقلل من ن�ساط النتقالت، 
فيما بني انه �سيتيح للفرق ال�سغرة التعاقد مع لعب جيد.
وقال عبد علي لي)اجلورنال( اإن "حتديد �سقف مايل لرواتب 
الالعبييني �سيقلل من ن�ساط �سوق النتقييالت، لأنه اإذا كان 
لعبًا حمرتفًا وي�ستلم احلد الأعلى من الراتب فاأنه لن يكون 

م�سطراً ملغادرة فريقه واللعب لفريق اآخر".
واأ�ساف اأن "الفرق ال�سغرة �سيكون باإمكانها اقناع لعب 
ذو م�ستييوى عييايل والتوقيييع معييه خالل فييرتة النتقالت 
ال�سيفية"، مبينًا اأن "هذا المر �سي�ساهم بتقارب م�ستويات 
الأندييية مع بع�سها". وتابع اأن "قرار �سقف الرواتب �سيوؤثر 
على عمل ال�سما�رة ووكالء العمال، الذين يربمون العديد 
ميين ال�سفقات امل�سبوهيية من خالل اخذ عمييولت كبرة". 
واختتييم ت�ريحييه قائيياًل: "�سابقييًا كنييا نرتييدي قمي�ييس 

فريييق واحد ونلعب كل ثالثيية اأيام، والن الييدوري يتوقف 
لأ�سبوعني والالعب ينتقييل للفريق الذي يدفع اأكر"، مبينًا 
بالقييول: "الظييروف اختلفت الن وحتييى م�ستوى واحرتاف 

الالعبني والدوري العراقي مل يعد مثل ال�سابق". 
يذكيير ان العديييد ميين الأندية بييداأت تتجه ل�ييرف اأموالها 
نحييو تطوير وترميم مالعبهييا واملن�سئييات الريا�سية التي 
ترافقهييا، ب�سبييب نظييام الرتاخي�ييس الييذي فر�سييه الحتاد 
ال�سيوي كي يكون الدوري العراقي دوري حمرتفني ولي�س 
هييواة. وبعد تلكوؤ عمل بع�ييس اإدارات الأندية يف تنفيذ هذه 
ال�ييروط، تعر�سييت لبع�ييس النتقييادات ميين قبييل ال�سارع 
الريا�سي، كونها تنفق امييواًل طائلة على �سفقات التعاقد 
مييع الالعبييني وتركييوا الميير الأهييم وهييو البنييية التحتية 

للنادي. 

يدر�س االحتاد العراقي لكرة 
القدم، حتديد �سقف حمدد 

لتعاقدات االأندية مع العبي 
الدوري العراقي املمتاز من 

حمليني وحمرتفني خالل 
فرتة االنتقاالت املقبلة. 

وقال م�سدر من داخل اأروقة 
االحتاد لـ)اجلورنال( اإن 

مع  اتفق  العراقي  "االحتاد 
وزارة ال�سباب والريا�سة 

واللجنة االأوملبية العراقية 
على و�سع اآلية لتحديد �سقف 

مايل لتعاقدات االأندية مع 
الالعبني".

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

  بغداد - خاصبغداد - خاص
اأكييد لعب نادي النفييط واملنتخب الوطني ح�سني 
ح�سيين، اأن بطوليية "وليييم جونز" لي�سييت املقيا�س 
احلقيقييي مل�ستييوى املنتخييب الوطنييي، فيما بني 
اأن الالعبييني �سيبذلييون اق�سى ما لديهييم ليثبتوا 
اأن العراق قادر على حتقيق الإجنازات يف اأ�سعب 
الظييروف. وقال ح�سيين لي)اجلورنييال( اإن "بطولة 
وليييم جونييز لي�ست املقيا�ييس احلقيقييي للمنتخب 
الوطنييي، وامنييا كانييت �سميين مرحليية العييداد 
الوطنييي  "املنتخييب  اأن  اآ�سيييا"، موؤكييداً  لبطوليية 
�سيظهيير ب�سييورة اقييوى يف كاأ�ييس اآ�سيييا ببروت 

ال�سهر املقبل".
واأ�سيياف اأن "متثيل املنتخب الوطني يف البطولة 
ال�سيوية �سي�سعنا اأمام م�سوؤولية كبرة ولكن يف 
الوقييت نف�سييه هو حافز كبر كي نبييذل اق�سى ما 

لدينا لنثبت ان العراق قادر على حتقيق الإجنازات 
يف اأ�سعييب الظروف". وتابع اأن "الحتاد العراقي 
قييدم دعمييًا كبييراً للمنتخييب الوطنييي، من خالل 
العييداد الأمثل لبطوليية ا�سيا، حيث وفيير مع�سكراً 
تدريبيًا ميين الطراز الرفيع"، مبينييًا بالقول: "مع 
مييرور الأيييام والعمل اجليياد ن�سييل اىل امل�ستوى 
املطلييوب لتمثيل العراق باأف�سييل �سورة". اختتم 
املنتخب الوطني لكرة ال�سلة، م�ساركته يف بطولة 
"وليييم جونز" التي اأقيمييت مناف�ساتها يف �سني 
تايبيييه خييالل الفييرتة 23-15 متييوز اجليياري، 
حيث خا�س ت�سييع مواجهات لت�سعة اأيام متتالية 
ا�ستطاع ان يتغلب يف 4 مواجهات وخ�ر يف 5.

و�سافيير املنتخييب الوطنييي اىل تركيييا يف الرابييع 
والع�رين ميين ال�سهر اجلاري للدخول يف مع�سكر 
تدريبي اخر قبل الدخول يف بطولة ا�سيا ببروت 

اب املقبل. 

 
وا�سييل مدافييع نييادي القييوة اجلوييية ال�سابييق، �سعد 
بعييد  الدوحيية  ميين  فريقييه  نتائييج  متبعيية  ناطييق، 
انتقالييه اىل �سفوف فريييق العربي القطري يف فرتة 
النتقييالت ال�سيفية اجلارية. وقال م�سدر يف اإدارة 
نادي القوة اجلوييية لي)اجلورنال( اإن "مدافع الفريق 
ال�سابييق �سعييد ناطق مييازال يتابع نتائييج مباريات 
القييوة اجلوية من اجل الطمئنان على نتائج الفريق 
لفوز بييدرع الدوري". واأو�سييح "بالرغم من ان�سغال 
ناطق باملع�سكر التدريبييي لفريقه ا�ستعداداً للمو�سم 
املقبييل، اإل انييه يحر�ييس دائمييًا على معرفيية نتائج 
ال�سقييور اوًل باأول". واأ�سيياف اأن "ناطق كان ياأمل 
بيياأن ينهي جميييع مباريات الييدوري للتويييج رفقة 
زمالئييه باللقب الغائب منذ عييام 2004، لكن طول 
مدة الدوري العراقييي وفتح �سوق النتقالت وتلقيه 

عر�سييًا جيداً من العربي القطييري وقف امام اكماله 
امل�سوار حتى النهاية".

وكان ناطييق قييد عرب عيين �سعادته الكبييرة باللعب 
يف �سفييوف فريق العربي وقال: اللعب للعربي ميثل 
حتييدي جديد بالن�سبيية يل كالعب واأمتنييى ان احقق 
النجيياح مييع الفريييق الول لكييرة القييدم يف املو�سم 

اجلديد.
واأ�سيياف: العربييي نادي كبر و�ساحييب جماهرية 
كبرة واللعب له ميثل �رف كبر لأي لعب واأمتنى 
ان اوفق مع الفريق واعطي الإ�سافة الفنية املطلوبة 

يف املو�سم اجلديد.
وكان ناطييق قريب من الن�سمام اىل نادي املرخية 
اتفيياق  اىل  يتو�سييال  مل  الطرفييني  ان  ال  القطييري، 
نهائي، حيث كان يرغب يف البقاء مع ال�سقور اأطول 
فرتة ممكنيية، لكن عر�س العربي كان ملبيًا للطموح 

ولميكن ان يقابل بالرف�س. 

جورفان فييرا يعود إلى الوراء ويكشف عن تفاصيل التتويج ببطولة آسيا 2007

حسن: وليم جونز ليست مقياسًا لمستوى وطني السلة ناطق يتابع مباريات الصقور من الدوحة
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