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مــــــوفــــــد االحتــــــاد الــــــعــــــراقي لـالعالم
الرياضي

بـهـمة وانـدفـاع عالـيـ وفي اجواء
ـطـرة يـواصـل مـنـتـخـبـنا بـاردة و
ــبي لـــكــرة الـــقـــدم تــدريـــبــاته االو
اليومية في مدينة تشانغ شو حيث
مــنــافـــســات اجملــمــوعـــة الــثــالــثــة
لنهائيات اسيا حتت  23عاما التي
تــنـطــلق يـوم غــد الــثالثـاء وشــهـد
تــــدريب االمس مـــشــــاركـــة جـــمـــيع
الـالعـبـ فـي الـتـدريـب الـذي جـرى
ـلعب الذي في ملـعب مخـتلف عن ا
اجـرى فـيه الـفـريق تـدريـبـاته خالل
ـــاضــيـــ  وتـــركــزت الــيـــومـــ ا
الــتــدريــبــات عــلى اجــراء االحــمـاء
وبـعض تـدريـبـات الـلـياقـة الـبـدنـية
مـن خـالل عــــــــدد مـن احملــــــــطـــــــات
بـاشــراف مـدرب الــلـيـاقــة الـبــدنـيـة
غـونـزالـو قـبل تــقـسـيم الـفـريق الى
مـــجــمـــوعــتـــ حــاول من خـاللــهــا
ــدرب عـبــد الـغــني شـهــد تـعــويـد ا
الالعــبــ عــلـى الــلــعب في اجــواء
ـطـرة وصعـوبـة تـوقع الكـرة بـعد
ارتـــطـــامــــهـــا فـي االرض وتـــامـــ
اجلــانب الـدفـاعي بــشـكل جـيـد في
ــــرمى وقـت كـــان مــــدرب حــــراس ا
الـدكـتور عـبد الـكـر ناعم مـنـهمـكا
مع حـراسه الـثالثـة حـيث تـقع على
رمى العراقي عاتقهم مهمة تام ا
مـعـربـا عن ثـقـته بـاحلـراس الـثالثة
وان الـــيــوم االخـــيــر الــذي يـــســبق
ـبــاراة هـو مـن يـقــرر اخـتــيـار أي ا
مـــنــــهم بــــســـبب مــــســـتـــوى االداء
ـتـقـارب في التـدريـبـات واالنـدفاع ا
الـعـالي لـيس بـ احلراس فـقط بل

ب الالعب ايضا.
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شـارك في نـهائـيات رئـيس وفدنـا ا
اسيا عضو احتـاد كرة القدم يحيى
زغـيـر قـدم شـكـره وامـتـنـانه النـديـة
الـنــجف والــزوراء والـشــرطــة عـلى
بي مـوقـفهـا الداعـم للـمنـتـخب االو
ومـوافقـتهـا عـلى استـمرار العـبيـها

فـي مــهــمـــتــهم الــوطـــنــيــة من دون
اجـبــارهم عـلى الــرجـوع النــديـتـهم
وهـم في امس احلــاجـــة الي مــنــهم
ــمــتــاز فـي مــنــافــســـات الــدوري ا
مـؤكدا انه يـعلـم حجم الـضغـوطات
ـســلـطــة عـلى هـذه اجلـمــاهـيــريـة ا
الـفـرق ورغـبتـهـا في حتـقـيق اجناز
ـــوسم ومـــااتــخـــذوه من في هـــذا ا
موقف اكـدوا من خالله ان مصـلحة
الوطـن فوق مـصالح االنـدية بـشكل
ـــتـــواجـــدين مع مـــنـح الالعـــبـــ ا
الــفــريـق دافــعــا مــعــنـــويــا كــبــيــرا
لــتـــحــقـــيق اجنــاز يـــلــيق بـــالــكــرة
واقف العراقـية  كما اشـاد زغير 
االنــديـة االخــرى الـتي اســهـمت في
ــبي بـالالعــبـ ــنـتــخب االو رفـد ا
وهي انــديــة الـنــفط ونــفط الــوسط
ـيــنـاء وامــانـة والـقــوة اجلـويــة وا

بغداد والطلبة ونفط ميسان.
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سـيـقـود طـاقـم حكـام اوزبـكـسـتـاني
ـبي الـعراقي مـبـاراة منـتخـبـنا االو
ـــالـــيـــزي والـــتي امـــام نـــظـــيــــره ا
ستـجري بـعد غـد االربعـاء في تمام
الـسـاعــة احلـاديـة عـشــرة بـتـوقـيت
الـعـاصمـة احلـبـيبـة بـغداد الـرابـعة
بـتوقـيت الصـ على مـلعب تـشانغ
شـــو الـــذي يــــتـــسع الـى خـــمـــســـة
وثالثـ مـتفـرج حـيث يـتـالف طاقم
الـتـحـكيـم من الدولي فـالـنـتـ حكم
وسط ورســولف حـكم مــسـاعـد اول
وســعــيـــدوف حــكم مــســاعــد ثــاني
واحلكم الـرابع ابو بـكر من سلـطنة
عُـــمــان وســـيــكـــون احلــكـم الــدولي
ـعــروف رفـشـان حــكـمـا االوزبـكي ا
اضافيا اول واحلكم العماني احمد
الـكـاف حـكـمـا اضافـيـا ثـانـيـا حيث
يـتــالف كل طــاقم من ســتـة حــكـام 
كـمــا سـتــكـون مـبــاريـات نـهــائـيـات
اسـيا مـنقـولـة حصـريا عـبر قـنوات
بـ ســبـورت وســتـكــون مـبــاراتـنـا
ـــعــلق امـــام مــالـــيـــزيــا بـــصـــوت ا

العراقي الزميل علي لفته. 
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ســيـرتــدي مـنـتــخـبــنـا الــوطـني في
الــنـــهـــائــيـــات  الــلـــونـــ االبــيض

واالخـضـر فيـمـا سيـرتـدي احلراس
اللون االحمر واالصفر كما اجتاز
احلــكــمــان الـدولــيــان عــلي صــبـاح
ومــهــنــد قــاسم االخــتــبــارات الــتي
اجـرتـها جلـنـة  احلـكـام في االحتاد
االسـيـوي لـكـرة الــقـدم و تـكـلـيف
ــهــمــة حـكم احلــكم عــلي صــبـاح 
اضــافي ثــاني في مــبـاراة تــايــلــنـد
وكــوريــا الــشـمــالــيـة فــيــمــا حـصل
حكمنا االخر مهند قاسم على راحة

في اجلولة االولى.
واكـتـمل عـقد مـنـتـخبـات اجملـمـوعة
الـــثــالـــثــة الـــتي يـــتــنـــافس فــيـــهــا
ـبي لـكـرة الـقدم مـنـتـــــــــخـبنـا االو
في نـهـائـيـات اسـيـا حتت  23عـاما
قرر ان حتتـضنها  4مدن صينية ا
مابـ التاسع والـسابع والـعشرين
ــشـــاركــة 16 مـن هــذا الـــشــهـــر و
منـتخبـا بيـنها  7منـتخـبات عـربية
اضــافـــة لــلــعـــراق ســوريــا واالردن
والــســعــوديــة وفـــلــســطــ وقــطــر
وسـلــطـنـة عــمـان قــسـمت الى اربع
مــجــامـيع حــيث تـضـم االولى الـتي
تلـعب في مـدينـة  شانغ زو ويـتسع
ملعبها الى  38الف متفرج  وتضم
الـــصــــ واوزبـــكـــســــتـــان وقـــطـــر
وسـلـطـنـة عُـمـان وتـضم اجملـمـوعـة
الـثـانـيـة  الـتـي حتـتـضـنـهـا مـديـنـة
جـان ج الـتي يـتسع مـلـعبـها الى
 32الف متـفرج  مـنتخـبات الـيابان
وكـــوريـــا الـــشــمـــالـــيـــة وتــايـــلـــنــد
وفـلـسـطـ فيـمـا ضـمـت اجملـمـوعة
الثالثة الـتي تضيفهـا مدينة تشانغ
شــو ويـتـسع مـلـعـبـهـا الى  35الف
ـــبي مـــتـــفـــرج  مـــنـــتـــخـــبـــنـــا االو
والـــســعــوديــة واالردن ومـــالــيــزيــا
وضـمت الـرابـعـة الـتي حتـتـضـنـهـا
مديـنـة كـون شـان ويـتـسع مـلـعـبـها
الى  25الف متـفرج  وشـهد مـساء
امـس االول الـــــــــســــــــبـت وصــــــــول
نـتخـب الـسعـودي الذي كـان اخر ا
الــواصــلــ لـفــنــدق (مــيــري النـد )
قـادمـا من مـدينـة شـنـغهـاي بـعد ان
ـدة اسـبـوع بـعـد ان عـسـكـر فـيــهـا 
سبقه في الوصول مـنتخب ماليزيا

واالردن.

لالعـالم الــريـــاضي حـــول مــشـــاركــة
الالعب مـحمـد داود الذي تـخلف عن
ـــنــتـــخب بـــداعي االصـــابــة دعـــوة ا
ومـــشــاركـــته اول امـس الــســـبت في
مبـاراة ناديه الـنفط امـام الصـناعات
ـمتاز أبدى الكـهربائيـة في الدوري ا
ـــوضـــوع شـــهــــد امـــتــــعـــاضه مـن ا
مــــوضـــــحـــــا ان الالعب
مـــحــمــد داود كــان من
ضــــــمـن خـــــيــــــاراته
ـــــهـــــمــــة فـي هــــذه ا
الــبـــطــولــة لـــكــنه لم
ــعــســكــر يــلــتــحق 
الــــنـــجـف بـــذريــــعـــة

االصابة.

االتـصــال بــاالحتـاد االســيـوي لــكـرة
الـــقــــدم من اجل اتــــخـــاذ خــــطـــوات
حــاسـمــة الــبـعض مــنــهـا يــصل حـد

السجن.
بي كان الى ذلك مدرب منتخبنا االو
محط انظـار الصحفـي واالعالمي
ـديـنـة حـيث اجاب ـتـواجـدين في ا ا
بـايـجـاز عن حتـضــيـرات مـنـتـخـبـنـا
واصـفا ايـاها بالـبسـيطـة والتي
شـــهــــدت خـــوض مــــبـــاراتـــ
جتــريـبــيـتـ فــقط لـكن ذلك لم
ـنـعه من الـتاكـيـد ان الـفريق
الـعـراقي مـؤهل لـلـوصـول الى
ـكــنــة في هـذه ابــعـد نــقــطــة 
نـتخب ـايضـمه ا الـنهـائيات 
من مـواهب واعدة سـيـكون لـها
ستقبل  وتابع شان كبير في ا
ان الــتــصــفــيــات االولــيــة في
الـســعـوديــة افـرزت اثــنـ او
ثالثـة العــبــ حـصــلــوا عـلى
ــنــتــخب فــرصــة جــيـــدة مع ا
الـوطــني في تـصــفـيــات كـاس
الـعالم  وهـو مـاسنـسـعى اليه
شاركـة  مشيرا الى في هذه ا
ان مـــدة االيــام الـــســتـــة الــتي
ــنـتــخب في تــواجـد فــيــهــا ا
مــديـنــة تـشــانغ شــو كـافــيـة
ـناخ لـلـتعـود عـلى اجـواء ا
ـمــطـرة وفـارق الــبـاردة وا
الـتــوقـيت بــ الـبــلـدين.
ـــــــوفـــــــد وفي ســــــــؤال 
االحتـــــــاد الــــــــعــــــــراقي
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ابـدى االحتـاد االسـيـوي لـكـرة الـقـدم
اهـتـمـامـا كـبـيـرا بـالـنـسـخـة الـثـالـثة
لــنــهــائــيـات اســيــا حتت   23عــامـا
ــــواهب الـــتي تـــتـــنـــاسـب وحـــجم ا
شاركة نتـخبات ا تضمها مـختلف ا
والــتي يـــلــعـب الــبـــعض مــنـــهــا مع
منـتخـبات بالده فيـما هـنالك اخرون
يـبـحثـون عن فـرص مع مـنـتخـبـاتهم
الـــوطـــنــيـــة او فـــرص احـــتــراف مع
مـخـتـلف الـدوريـات مع وجـود اعـداد
من الــكــشــافــ الـذيـن حـضــروا الى
الـصــ لـهـذا الــغـرض وشــهـد يـوم
امس اجــتــمــاعـــا لــلــمــشــرف الــعــام
ــكـــلف من االحتــاد لــلــمـــجــمـــوعــة ا
االســـيــوي الـــيـــكس جـــون وهــو من
الكـات هــونغ كـونـغ مع الالعـبــ وا
التدريـبية لـكل منتـخب كل على حدة
حـيث عـبــر عن تـمـنـيـاتـه لـلـمـنـتـخب
الــعــراقي بـتــحـقــيق نـتــيـجــة طـيــبـة
عـروف كواحد تنـسجم مع تـاريخه ا
ـتقـدمة ثم قدم من الفـرق االسيـوية ا
درع من االحتــاد االســيــوي تـســلــمه
كـاب مـنتـخـبنـا بشـار رسن  قبل ان
يــقــدم بــايــجــاز الــعــامــلــ مــعه من
ـشـرفـ مؤكـدا عـلى مـوضـوع مهم ا
وهـو عـملـيـة التالعب بـالـنتـائج عـبر
ــال حـيث االتــفـاقــات او عن طـريق ا
حـذر جـون وفـقـا لـتعـلـيـمـات االحتاد
االسـيـوي من هـذه الـظاهـرة مـطـالـبا
كن ان يتعرض لهكذا من أي العب 
مــوقف بــاخــبــار الــعــامــلـ مــعه او
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بــحـث رئــيـس مــجـــلس الـــنـــواب ســـلــيم
اجلـبـوري مع وزيـر الـشـبـاب والـريـاضة
عـبــد احلـسـ عـبــطـان ورئـيس الــلـجـنـة
ــبـيــة رعــد حــمـودي ســيــر احلــركـة االو
الـرياضية وسبل تطويرها لتعزيز مكانة
كتبه تـلقت (الزمان الـعراق. وذكر بيـان 
الــريـاضي) نــســخـة مــنه (ان اجلــبـوري
امس االحــد عــبــطــان ورعـد اســتــقــبل 
ــثــلـ عـن جلـان الــشــبـاب حــمـودي و
والـرياضة والـقانونيـة ومنظـمات اجملتمع

انية). دني البر ا
واضـــــاف انه (جـــــرى خـالل الـــــلـــــقـــــاء
اسـتعراض الواقع الرياضي في العراق
عـوقات التي تعـترض سير ـشاكل وا وا
احلـركة الرياضية وسـبل تطويرها على
الـــنـــحــو الـــذي يــعـــزز مــكـــانــة الـــعــراق
الــريـــاضـــيـــة في احملـــافل والـــبـــطــوالت
الـعـربيـة والـقـاريـة والدولـيـة في مـخـتلف

االلعاب).
 فـيـمـا اعـرب وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
ـبـيـة عن شـكـرهـمـا ورئـيس الـلـجـنـة االو
لـلــجــهـود الــتي يــبـذلــهـا رئــيس مــجـلس
الـنـواب واهـتــمـامه بـالـريـاضـة من خالل
ـسـتمـرة ومـتابـعته الـشـخصـية لـقاءاته ا
لــكل الـــقـــضــايـــا الــتـي تــخص الـــشــأن

الرياضي.

ـبي ابـراهـيم بـايش ومـنــتـخـبـنـا االو
طريقه بسرعة الصاروخ وبات مطمع
ـنـتــخـبـات االنـديــة اجلـمـاهــيـريــة وا
الــوطــنــيــة العب وسط مــوهــوب بــدا
مــســيــرته مع الــفــرق الــشــعــبـيــة في
مـنـطـقـة االمـ الـثـانـيـة ومـثل شـباب
الـقــوة اجلـويـة لــكـنه لـم يـسـتــمـر مع
الــفــريق االول بــعــد ان خــيــره مـدرب
الــقــوة اجلــويـــة انــذاك نــاظم شــاكــر
لـلـتوقـيع مع الـفـريق خلـمس سـنوات
ـدرب فـذهب لــنــادي الــصـنــاعــة مع ا
حــمـــزة داود الــذي وضع ثـــقــتـه فــيه
لـلعب مـع نادي الـصـناعـة وتـمكن من
ــمـتــاز ولــعب الـتــاهـل الى الــدوري ا
وسم واحد قـبل ان يهبط فريقه معه 
لـدرجـة ادنى ليـنـتـقل الى زاخـو الذي
ــرحــلـة واحــدة وذهـب صـوب مــثـلـه 
نـفط الـوسط وتـالق مـعه بـشـكل الفت
لـيـكـون جـواز مـروره للـفـريق الـكـبـير
الـزوراء الـذي تـمـكن ان يـحـصل عـلى
مـركـز اســاسي فـيه وجنح بـتـسـجـيل
هـدفـ احـدهـمـا عـلى كـربالء واالخـر
عـلى الـصـناعـات الـكـهربـائـيـة  سبق
ان مثل منتخب النـاشئ مع قحطان
جــثـيـر في بـطـولــة غـرب اسـيـا ومـثل
ـدرب ذاته في مـنـتـخب الـشبـاب مع ا
تــصـفــيــات اســيـا االخــيــرة في قــطـر

وجنح في التاهل الى النهائيات.
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الــــقى احملــــاضــــر ومـــقــــيم احلــــكـــام
االسيـوي اسـماعـيل احلـافي وهو من
االردن مــــحـــاضـــرة عــــلى الـالعـــبـــ
بي ـنتـخـبـنـا االو الك الـتـدريـبي  وا
اوضح مـن خاللــــــهــــــا االهـــــتــــــمـــــام
االســتــثــنــائـي الــذي يــولــيه االحتــاد
االسـيـوي لــهـذه الـفـئـة دلـيـله في ذلك
ـثـلـون تـكـلـيف اكـثـر من  40حـكـمـا 
جـــمـــيع الـــطــواقم االســـيـــويـــة الــتي
ستقود مباريات كاس العالم بروسيا
فـي هـذا الــعــام  قــبل ان يــشــرح اخـر
ـسـتجـدات الـتي طـرات عـلى قـانون ا
اللعـبة باسلـوب جميل للـغاية اضاف
ـــقـــاطع الـــفــيـــديـــويــة الـــيه بـــعض ا
للحـاالت التي حتدث عنـها واخلاصة
ـواضــيع ايـقـاف الـهـجـمـة الـواعـدة
ـقـررة اجتـاه الـتـحـايل والـعـقـوبـات ا
ـبـرر عـلى احلــكم واالعـتـراض غـيـر ا
على قراراته وتاخير استئناف اللعب
فضال على فتح بـاب االسئلة امام أي
اســـــتــــفـــــســـــار يـــــخص الـــــقــــرارات
كـمــا اوضح احلــافي الــتــحـكــيــمــيــة 
اهمـيـة ان يكـون الالعب في مـثل هذا
الـعمـر قادرا عـلى التـحكم بـتصـرفاته
من خـالل احــتــرامه لــزمالئه ومــدربه

ومنافسيه ومدربيهم.
وشـق العـب وسط نــــــــادي الــــــــزوراء

واضـاف ان فــريـقــنـا ضـغـط مـنـذ
الـبـداية عـلى كـربالء واسـتطـعـنا
تسجيل هدف وكان الشوط االول
سـجـاال بـ الـفـريـقـ مـبـيـنـا ان
خـطورة فـريق كـربالء كانت تـكمن
بـالكرات الـثابـتة لكـننـا استطـعنا

جتريدهم من هذه اخلطورة.
وتــابع صــالح ان الــشــوط الــثــاني
كـــان جــمـــيالً من حـــيث مـــســـتــوى
الـفــريـقــ وكـانــا مـصــمـمــ عـلى
الفـوز مشيـرا الى ان فريقـنا تعامل
ـــبـــاراة بــصـــورة صـــحــيـــحــة مع ا

وبواقعية".
ـبـاراة بأنـها واعـتـبر صـالح نـقاط ا
االغـلى واالهم ألنهـا وضعـتنـا على
الــــطـــــريق الــــصــــحـــــيح وزادت من

. معنويات الالعب
يـشـار الى ان فـريق السـمـاوة تـمكن
من الـفـوز عـلى فـريق كـربالء بـهدف

دون مقابل.

وأضــاف نــفط الـــوسط ثالث نــقــاط
جـديـدة لــرصـيـده بــعـد فـوزه عـلى
فـــريق احلــــســـ بـــهـــدف دون رد
ــلـعب الــنـجف حلــسـاب اجلــولـة

متاز. السابعة من الدوري ا
وسـجل هـدف نفط الـوسط الـوحـيد
الالعب فـارس حـسـون في الـدقـيـقة
 15لـيـقـفـز الــفـريق لـلـمـركـز الـرابع
بــرصـيـد  13نـقــطـة بــيـنـمــا جتـمـد
رصــيـــد احلـــســ عـــنـــد الــنـــقـــطــة

ركز الرابع عشر. السابعة في ا
من جـانب اخـر أكـد مدرب الـسـماوة
بــكــرة الـقــدم حــازم صــالح ان فـوز
مـتاز فـريقه عـلى كـربالء بالـدوري ا

. لم يكن سهالً
ـــبــــاراة لم تـــكن وقـــال صـــالح ان ا
ســهـلــة عـلى فــريـقــنـا وكـنــا بـأمس
احلــاجــة لـــلــحــصــول عل اول ثالث
ـمـتاز والسـيـما نـقـاط في الدوري ا

انها على ملعبنا".

منهما.
من جــهــته أشــاد مــدرب نـادي نــفط
الـوسط عـادل نـعـمـة بالعـبي فـريقه
بعد الفوز الـذي حققه على احلس
فـي الــدور الـــســابـع لــدوري الـــكــرة
ـمـتـاز مـبــيـنـا ان الـفـوز جـاء رغم ا

. غياب  10العب
وقال نعمة إن الـفوز كان مهماً جداً
ر بـها بـالنـظـر إلى الظـروف الـتي 
الـفـريق في ظل غـيـاب  10عـنـاصـر
أساسية ما بـ إصابات والتحاق

بي. نتخب األو العب با
ـيـزة وأكـد أن فـريــقه قـدم مــبـاراة 
رغم الغـيابات وسـجل هدفًا مـبكرًا
كمـا أهدر  3فـرص بسـبب التـسرع
مـعربـاً عن أمله في اسـتعـادة بعض
الالعــبـ جلــاهـزيــتـهم خــاصـةً أن
ـــقــبــلـــة ســتـــكــون ضــد ـــبــاراة ا ا
ـمـيزة الـشـرطـة وهـو أحـد الـفـرق ا

تخمة بالنجوم. ا

اجلـــويـــة فـي ربع الـــســـاعـــة االولى
بـهـدفـ حـمال توقـيع عـمـاد مـحسن
وحمادي فيمـا قلص اصحاب الدار
عن طـريق ركـلـة جـزاء نـفـذهـا وسام
ســعـــدون وبــهــذه الـــنــتـــيــجــة رفع
اجلـويــة رصـيـده الى  11نـقـطـة في
ـركـز الـسـادس وبـقى رصـيـد نفط ا

ركز .12 ميسان عند  8نقاط في ا
وفي مـبـاراة ثـالــثـة لم تـهـتـز شـبـاك
ـيـناء وتـخـتـتـم اجلـولة احلـدود وا
الــيــوم بــلــقــاء يـــجــمع الــنــجف مع
الـــديـــوانــيـــة وكـــانت اجلـــولـــة قــد
افـتـتــحت اول امس حــيث أسـفـرت
الــنـتــائـج عن فــوز الــكــهـربــاء عــلى
امــــانــــة بـــــغــــداد بــــهــــدف دون رد
والـــســـمــــاوة عـــلى كــــربالء ونـــفط
الــــوسـط عــــلـى فـــــريق احلـــــســــ

والصنـاعات الكـهربائيـة على النفط
بــالــنــتــيــجــة ذاتـهــا فــيــمــا تــعـادل
الــبـحـري مـع الـطـلــبـة بـهــدفـ لـكل

w{U¹d « ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

 حـقق فــريق الـزوراء فــوزه الـسـابع

عـلى التـوالي في منـافسـات الدوري
دب متاز بكرة القدم حتت قيادة ا ا
ايوب اوديـشو واحلق امس االحد
ـــضــيــفـه فــريق زاخــو اخلــســارة 
بـثالثـة أهـداف مــقـابل هـدف واحـد
ضــمن اجلـــولــة الــســابـــعــة لــيــرفع
رصيده الى  21نقـطة بـينمـا جتمد
رصــيـد زاخــو عــنــد ثالث نــقـاط في

ركز  19قبل االخير. ا
وجـاءت اهــداف الـفـوز لــلـزوراء عن
طـريق امـيـر صـبـاح وحـسـ جـويد
ومصطفى جودة فيما سجل لزاخو

كامونيان.
وتـمـكن الـقـوة اجلويـة حـامل الـلقب
من الــــعـــودة من مـــلـــعب مـــيـــســـان
ــبي بـثالث نــقـاط ثــمـيـنــة بـعـد االو
تــغــلـــبه عــلى فــريـق نــفط مــيــســان
بـهـدفـ مـقـابل هـدف واحـد وتـقدم
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