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الـنـفط الـتـي تـظـهـر مــخـتـلـفــة وعـلى غـيـر
العـادة   لكن مـهم ان يفـوز اجلويـة  بعد
رحـلة بـاختـاكور واثـار الـنتـيجـة السـلبـية
على نفوس الالعب واجلمهور وما اشيع
عن تــــصــــدع الــــعـالقــــة  مــــا بـــ االدارة
ـدرب  والتـفـكيـر بالـلـقاء نـفـسه بعـدما وا
تعادال الـفريقـ في لقاء الـكاس قبل ايام 
لــكــنه حتــاشي الــنــتــيــجــة عـبــر ردة فــعل
الالعب السريعة  في الرد والفوز الذي 
  ســــعــــدنــــاطق يــــدين بـه الى الـالعـــبــــ
بـتـحـقـيق هـدف الـتـعـادل   د 57قبل  ان
حتسم االمور عـن طريق عمـادمحسن د80
ــبـاراة الـتي  تــقـدم بـهــا الـنـفط د47 من ا
لــكن اجلـــويــة كــشـف عن نــفـــسه  وحــقق
ــطــلــوب  بــقــلب  الــطــاولــة  عــلى اهل ا
الــنــفط  في مـــواقــعــهم الـــتي  بــاتت اقل
خـــطــورة مـن  بــدايـــة الـــدوري بـــتــلـــقي 
اخلــســارة الــثــالــثــة الخــتــلــفت االمــورفي
اجلــــــوالت االخــــــيـــــرة والــــــتـــــراجـع رابع
الـتـرتـيب  من  15مـبـاراة  لــكن حـظـوظه
ـتـلـكه من ـا  ـنـافـسـة بـقـوة  قـائـمــة في ا
عـنـاصــر مـؤثـرة قـادرة لـلـدفـاع  عن هـدف
ـوسم   والـعــودة بـالـفـريق  لـلـصـراع  ا
الستهـداف اللـقب  في الوقت الذي واصل
الـنـفط  تــراجـعه  في اخـر ثالث جـوالت 
ر    في اسـوء فـتـرة  مـتـلقـيـا خـسـارت
بـهــا وكــادان يــفــقـد مــركــزه لــوال تــعـادل 
الـطالب واربيل وخـسـارة احلدود لـتـتغـير
االمــور كـثــيـرا  امــام حـسـن احـمــد  بـعـد
الــتـــاخــر  الــســـريع  وفــقـــدان الالعــبــ
ـنــافــســة مــا يــزيــد من اطــمـاع   لــروح ا
اقــرانه    ومــرشح لــلــتــراجع   بــعــدمـا
اهــتـــزت خــطـــوطه  بــوضـــوح  وتــراجع
ستوى الـعام  بتلـقي ثالث هزائم وستة ا

تعادالت .
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وسقط اربـيل بفخ الـتعـادل  امام الـبحري
بـلــقـاء افـتـتـاح اجلـولـة نـفـسـهـا اخلـمـيس
بـــدون  اهـــداف وتــراجـع مـــعــدل نـــتـــائج
الــذهـاب بــعـد الـفــوز عـلى الــكـرخ الـدوري
اضي الذي كان وسط  الـتكهنات في ان ا
يعـود من البـصرة بكل الـفوائـد االحساس
الــذي  كـان يــراود مـخــيـلــة نـاظـم شـاكـر 
ـني الـنفـس في حتقـيق الـفوز الـذي كان 
الــثــاني ذهــابــا والـثــالـث تــوالـيــا  لــكن 
العودة بالنـقطة  مفيـدة عندما  وضعته 
في مـواقع احلـدود   23وهـذا امـر مـهم ان
تعود باربع نقاط وتتقدم موقعا  وتتدارك
صعوبات الذهاب وتخلق الفرص  ويبقى
واقع  قائـما   بعد اسقاط احلوار على ا
ـلــعـبه  والــعـودة بـنــقـطـة  من الــكـرخ  
الـبـصرة  لـلـفـريق الـذي يـامل ان  يؤمن 
ـرحلة بـارات االخـيريـت عـلى نهـاية ا ا
وقف مـرشح للتـغيـر لالمام لكن االولى وا
بــشـرط حتـقــيق الـفــوز بـهـمــا من جـانـبه 
اسـتـمــر الـبــحـري بــنـفس مــكـانه الــسـابع
عشر  محققا التـعادل الثاني مباشرة بعد
الـديــوانـيـة من دون أهـداف  مــا يـقـلل من
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يـفـتتح فـريـقا احلـدود والـبـحري مـبـاريات
اجلولة الـثامنـة عشرة  مـاقبل األخيرة من
متاز رحلة األولى من مـسابقة الـدوري ا ا
اليـوم  ويـسعى أصـحاب األرض الـعودة 
ـطـلـوبة  بـعـد خـسـارت ـسـار الـنتـائج ا
متتاليـت ليلزم  التـراجع للموقع التاسع
ـة والــعـمل مـا بــوسـعه  حملـو اثــار الـهـز
الـقـاسـيـة من الـكـرخ   عـبـر لـلـعب بـشـعار
الـفـوز امـام البـحـري الـقـوة الـتي تـراجعت
  حـتى في مـبـاريـات االرض بـعـد تـعـادلـ
ـركز السـابع عشر عـلى بعد ليتـواجد في ا
موقع من الهبوط  وفي وضع متازم .  
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عزز فـريق الـشرطـة صـدارته لفـرق الدوري
ـيــنـاء الــبـصـري ـمـتــاز اثـر فــوزه عـلى ا ا
بــــثالثــــة اهـــداف دون  رد تــــنـــاوب عــــلى
تسجيـلها كرار جاسم  وهـدف لعالء عبد
الـزهـرة  لـيـرفع رصـيـده  الى  40نـقـطة 
 مــواصال الـسـيـر بـثـبــات وبـثـقـة عـالـيـة 
وحتديد مالمح االمور من هذه االوقات في
عــمل كـبــيـر يــحـسب لـالعـبـ فـي احلـفـاظ
على   نظافة السـجل وفي أفضلية الدفاع
ـسابقة والهجـوم والسيطـرة على أجواء ا
ــر بــهــا بـقــوة وتــركـيــز من جــولـة الـتي 
الخرى امام فـارق مباراة مؤجـلة مع النفط
مـستـهدفـا اقـرانه   بحـثـا عن اللـقب الذي
غـــاب  عن خـــزائــنه   فـي مــشـــاركــة لالن
جـيـدة اخـتـلف فـيـهـا  عن بـقـيـة الفـرق من
حــيث الـنــتــائج والـتــهـديف   37والـدفـاع
عـنـدمـا تـلـقى سـتـة اهـداف  مـعـتـمدا عـلى
ــعــروفــة  مــركـز ثــقل جــهـود عــنــاصــره ا
الــفـريق  الـقــادر عـلى  مـواصــلـة تـقـدمه 
االستمرار بالطريقة التي انطلق بها وسط
ـشوار سـعادة جـمـهوره  في ان يـواصل ا
حـيث االجنــاز االولي احلـصــول عـلى لـقب
ــرحــلــة االولى  الــتي بــات االقــرب لــهــا ا
بشكل كبير  والنه يستحقها امام مواجهة
الكـرخ الدور الـقادم ويـختـتمـها بـاستـقبال
الــبـحــري  ويـسـتــمـر واثــقـا  من خالل  
ـيـنـاء ـسـتـويـات الـعـالـيـة  فـيـمـا تـاثـر ا ا
بــاخلـسـارة  مـتـراجـعـا بـسـبـبـهـا لـلـمـوقع
اخلـامس عـشـر متـلـقـيـا اخلسـارة الـثـامـنة
والزال يـفـتــقـد حلـلـول مـبـاريـات  الـذهـاب
ــنــافــســات الــتي بــوقت تــتــصــاعــد فــيه ا

انحصر فيها الفريق.
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وقـلب اجلــويـة تـأخـره مـن الـنـفط الى فـوز
  لــواحــد والــعـودة مــهم ومــؤثـر بــهــدفــ
بسـرعـة لسـكة االنـتصـارات بعـد  التـعادل
مـع  الــوسط واخلــروج  من تــصــفــيــات 
ـشـاكل الـفـنـية دوري االحتـاد األسـيـوي وا
ــثــلـــة بــعالقــة بــاسم قــاسم مع االدارة 
وابتعاد الـالعب فهـدطالب وامجد راضي
واصــابـة عــلي حـصـنـي وكـان مـتــوقـعـا ان
يـواجه مــنـافــســة قـويــة من الـنــفط  لــكـنه
عـبـر   بــثـقـة وخـرج بـكـامل الـنـقـاط ورفع
الــرصـيــد الى  34نــقــطـة  وعــبــور بــوابـة
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نـتخب الـوطني ستـريشـكو كاتـانيـتش الى العـاصمة بـغداد امس االحـد بعد نـهاية وصل مدرب ا
اجـازته عـقب مـشـاركـة اسـود الـرافـدين في كـأس آسـيـا . 2019وقـال مـسـاعـده احـمـد خـلف في
ـنتـخب الوطـني كـاتانـيتش وصل  إلى الـعـاصمـة بغـداد بعـد نهـاية تـصريح صـحـفي  إن مدرب ا
االجـازة الـتي مـنـحـهـا له االحتـاد عقب مـشـاركـة الـعـراق في كـأس آسـيـا بـاالمارات. واوضح أن
ناقشة مشـاركة منتخبنا نتخـبات  الكادر التـدريبي للمنتخب الـوطني سيعقد اجتـماعاً مع جلنة ا
باريات تابعة عدد من ا درب السلوفيني سيستغل تواجده  الوطني في آسيا    .2019 وب أن ا
نتـخب الوطني مـتاز من اجل مـراقبة عـدد من الالعب تـميهـداً لضمـهم لصفـوف ا في الدوري ا

قبلة. في الفترة ا
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تكرار مثل هـكذا حالـة سيتم مـضاعفة
الـعــقـوبــة ". وتـابــعت "تـقــرر مـعــاقـبـة
الـالعـب (ســــــــيـف جـــــــــاسـم عــــــــبــــــــد
اجلـــــــــلــــــــيـل)بــــــــفــــــــرض غــــــــرامــــــــة
مـقـدارها( (000?150مائـة وخـمـس
الف ديــنــار تـــقــطع من راتـــبه لــشــهــر
شباط  2019وذلك حلصوله على على
(البـطـاقة الـصـفراء) بـشـكل غيـر مـبرر
في مبـاراة الفـريق األخيـرة امام فريق
الـكـرخ  وفي حـالـة تــكـرار مـثل هـكـذا
حــالــة ســيـــتم اســتــبـــعــاد الالعب من

الفريق وفسخ عقده نهائيا".
واضــافت أن "االدارة قــررت مــعــاقــبــة
الالعب (فـاضل مقـداد مـنـخي) بـفرض
غـرامــة مـالــيـة مــقـدارهـا ((000?100
مـائـة الف ديـنـاربسـبب حـصـوله عـلى
(البـطـاقة الـصـفراء) بـشـكل غيـر مـبرر
بسبـب سوء سلـوكه والتـصرفـات غير
قبولة في مـباراة احلدود امام فريق ا
ــــيـــنــــاء ". واشــــارت الى ان "االدارة ا
بــلــغت الالعب (عــبــد الــعــبــاس ايــاد)
بــضـــرورة إرســال الــتـــقــريـــر الــطــبي
اخلـاص بــأصـابــته الى إدارة الــنـادي
في مدة أقـصـاها48سـاعة  وفـي حال
ه للـتقريـر اعاله سيصدر تأخير تـقد
بحـقه عقـوبة إنـضباطـية". ولـفتت الى
ان "االدارة تـــمـــنع إجـــراء الـــلـــقـــاءات

وتـقــد الـتــصـريــحــات الى مـخــتـلف
بـاريات او وسائل اإلعالم سـواء في ا
في االيـام االعتـيـاديـة اال بـعـد مـوافـقة
ــكــتب اإلعالمي زيــد الــزيــدي مــديــر ا
ـدرب ومشرف الفريق" وباالتفاق مع ا
وتـابـعـت "تـقـرر تــوجـيه إنــذار نـهـائي
الى جـــمــيـع اعــضـــاء الــفـــريق بـــعــدم
االعــــتـــراض عــــلى قــــرارات احلــــكـــام
ضـورورة االلــتـزام واإلنـضــبـاط داخل
دكـة الـبــدالء من جـمـيع افــراد الـفـريق
مـــدربــ والعـــبـــ وإداريـــ  وعــدم
ـبـالـغـة في اإلحـتــفـال عـنـد تـسـجـيل ا
االهداف". وزادت "تـقـرر فـرض عـقـوبة
مقدارها ( (000?100مائة الف دينار
لـــكل العب يـــتــحـــصل عـــلى (بـــطـــاقــة
صــفـــراء) دون مـــبــرر  و((000?500
خـــمــســـمـــائـــة الف ديـــنــار لـــكل العب
يتحـصل على (الـبطاقـة احلمراء) دون

مبرر او بسبب اإلهمال ".
واختتمت بـيانهـا بالقول أإن "الـهيئة
اإلدارية لنادي احلدود تتـقدم بالشكر
والــتــقــديـــر الى مــدرب الــفــريق األول
ــا ابـداه من إنــضـبـاط (عـادل نــعـمـة) 
ـبـاراتـ االخـيرتـ لـلـفريق عال في ا
رغم نتـيجـة اخلسـارة متمـن له دوام
الـتــوفــيق والــنـجــاح واإلرتــقـاء اكــثـر

بنتائج الفريق".
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اضاع فـريق نادي القـوة اجلويـة  فرصة  مـستـحقة حـينـما بدد الـظهور
لحق امـام نادي باخـتاكور كفريق عـراقي ثان حيـنما خـسر في مبـاراة ا
االوزبكي  بنتيجة مستحـقة  بهدف لهدف وحيد  جاء من خالل هداف

هاجم حمادي احمد .. الفريق ا
لقـد كانت االمنـيات مـنوطة بـالفـريق اجلوي بـان يخرج من نـطاق  بـطولة
كاس االحتاد االسيـوي التي خطف لقـبها  لثالثـة مواسم متتـالية  حيث
ـا اسـتاثـر بـها ـكنـه هذا الـتـميـز من ان  يـغـير نـطـاق الـبطـولـة التي طـا
ليكـون ضيفـا جديدا عـلى بطولـة اكثر تمـيزا وتسـتقطب االنـدية النـخبوية
ن  اثـبـتت جـدارتـهـا في نـطـاق بـطـولـة دوري ابـطـال اسـيا  االسـيـويـة 
الـبطـولـة التي عـدت مـنفـذا البـطالـهـا من ان يكـمـونوا جنـومـا في البـطـولة
ـعروفة ببطولة كاس اندية  العالم التي  تستقطب افضل اندية العالم وا

..
من الطبـيعي ان التاثـر بدا  على جمـاهير الـفريق اجلوي لضـياع فرصة
كـان مسـتحـقـة للـفـريق اجلوي من ان يـغـادر البـطـولة الـتي حـقق كاسـها
ـا حـسمت العـوام سـابقـة  فـضال عن جـمـاهـير الـكـرة الـعـراقيـة لـكن ر
اخلـبرة  فـرصـة الـفريق االوبـكي الـذي كـان مسـتـاثـرا بالـظـهـور في هذا
لـحق االسـيوي احملـفل االسيـوي  وضـيـفا دائـمـيا  لـكن كـانت مـبـاراة ا
ا عرف االوزبك حسم هم الطاللة الـفريق االوبكي الذي طا نفذ ا كانت ا
ــبـاريــات احلـاســمــة بـفــضل خــبـرة العــبــيـهم وقــدرتــهم عـلى مــثل تــلك ا
امـول  وهذا مـا بدا طـاولـة  وابراز عـامل اللـيـاقة الـبدنـيـة في ادراك ا ا
باراة تبرز لـحق حينما بـدت اهداف ا عنوانا منـاسبا لسيـناريو مباراة ا
الحـقـة دقائق في الـدقائق احلـاسـمـة  وهذا نـتـيـجة اسـتـدراك الالعبـ 
ـبـاراة من ان تـطـول نـحو ـبـاراة الـفاصـلـة وابـراز قـدراتـهم في حـسم ا ا
ركالت الــتــرجـيح وهــنــا يـبــرز عــامل احلظ دون االســتـفــادة من اخلــبـرة

باريات .. العامل الفاصل في هذه ا
باراة قبل انطالقتها بدافع انهم فقدوا قبل لقد توقع  اجلويون صعوبة ا
باراة احـد العوامل الرئـيسية في االسـتفادة من عاملي االرض انطالق ا
رتقب واجلمهـور لتـوظيفـها كـعوامل منـاسبة في االسـتحـقاق االسيـوي ا
ـلـمـوس  خـصـوصـا وان الـفـريق ـا لم يـكن هـذا الـعــامل بـالـتـاثـيـر ا ور
اجلوي في االعـوام التي شـهدت تـالـقه االسيـوي  لم يكن يـحظى بـالدعم
ـباراة الـنـهـائـيـة الـتي حـقق فيـهـا لـقب الـبـطـولة اجلـمـاهـيـري باسـتـثـنـاء ا
االسيـويـة االخيـرة حيـنمـا حـقق الفـوز على فـريق اسـير الـطاجـيكي  في

نصرم .. وسم ا نهاية ا
ـكـن ان نـحـدد الـفـريـق اجلـوي بـانه بـقي بــعـد خـسـارته لــفـرثـصـته هل 
ـرتقبة بـانه فريق البـطولة الوحـيدة دون ان تبرز تـطلعاته  في االسيوية ا
ان يطل على بـطولـة جديدة بـغض النظـر عن زخم االستحـقاقات الـكروية
ـيـة تقـاتل عـلى جبـهات عـديـدة فالـفرق اذا ما صـحت مـقارنـته بـانديـة عا
ـا سـتـمنح الـعـراقـيـة فـقـدت فرصـتـهـا في ان تـطل في  بـطـولـة مـهـمـة ر
لظهـور الفرق الـعراقية فـيها دعـما المحدود سـيكون تـاثيره مـلموس على
كـن ان تـقدم واقع الـكـرة الـعـراقـيـة فـبـطـولـة مـثل دوري ابـطـال اسـيـا  
االسناد لـلفـرق العراقـية  وبـالتالي تـوظيف مثـل هذا الدعم  في الـظهور
الدولي لـلـمنـتخـبات الـعـراقيـة  خصـوصا وان خـروجـنا من بـطولـة كاس
اال االسـيــويـة لـم يـكن مــحـددا  في غــيـاب االوراق الــرابـحــة الـتي من
شانها تغـيير نتيجـة اي مباراة بغض النـظر عن توظيف مثل تلك االوراق
ستمرة لالسماء شاركات ا وقدرتها على صنع الفارق وهذا متـات من ا
الـكـرويـة فالعـب مـثـيل حـمـادي احـمـد  وبــجـانـبه  العب االرتـكـاز هـمـام
طـارق في فـريق مثل اجلـويـة لـهمـا الـقـدرة الفـاعـلـة في تغـيـيـر اي نتـيـجة
درب لصالح الفريق اجلـوي وقد اثبتت تـلك اخلطط  التي يستـع بها ا
درب على بهذين االسمـ في صنع الفارق  البـراز حدس ا
ـطـلـوب  مع االخذ تـغـييـر اي نـتـيـجـة واحداث الـفـارق ا
بنظر االعتـبار عامل اخلبرة التـي يتمتع بها الالعب
حــــمـــادي احـــمــــد والـــذي اثــــبت جـــدارتـه في كل
اســـتــحـــقــاق كـــروي بــغـض الــنـــظــر عن حـــاجــة
ـنـتـخـبـات الـدولـيـة من االفـتـقـار خلـبـرة الالعب ا

ا برز كالعب مظلوم دوليا .. ككونه لطا
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الــكــاظم. مـن جــهــتــهــا اصــدرت ادارة
نــادي احلــدود جــمــلــة من الــقــرارات
االنضباطية بحق العبي فريق الكرة.
وخـــــســـــر فـــــريـق احلـــــدود في اخـــــر
مـبــاراتـ خــاضــهـا في دوري الــكـرة

يناء  0-2وامام الكرخ .5-3 أمام ا
وذكر النـادي عبـر موقـعه الرسمي أن
"إدارة نــــادي احلــــدود تــــصــــدر عــــدة
قرارات تـأديبـيـة بحق العـبـيهـا والتي
ـسـار وتـصـحـيح يـراد مـنـهـا تـعـديل ا
األخــطـاء". واوضـح أن "ادارة الــنـادي
قــقـرت مــعــاقـبــة الالعب (عــلي عــبــيـد
سـيـد) بـفـرض غـرامـة مـالـيـة مـقـدارها
( (000?250تستقطع من راتبه لشهر
شـــبــاط  2019وذلك حلـــصــولـه عــلى
(الـبـطـاقـة احلمـراء) فـي الـشوط االول
ــيــنــاء والــتي من مــبــاراة احلــدود وا
ـبــاراة لــصـالح اثـرت عــلى نــتـيــجــة ا
ـنـافس وفي حـال تـكـرار مـثل هـكـذا ا

حاالت سيتم مضاعفة العقوبة".
وبـيـنـت أنـهـا "قــررت مـعـاقــبـة الالعب
(عالء خــلــيل جــويــد) بــفــرض غــرامـة
مــالــيــة مــقــدارهـا ( (000?150مــائـة
وخـمــســ الف ديــنـار تــســتـقــطع من
راتــــبه لــــشــــهــــر شــــبـــاط 2019وذلك
حلـصـوله عــلى( الـبـطـاقــة الـصـفـراء )
وهــو عـــلى دكـــة الـــبـــدالء  وفي حــال
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اعـتـلى جنم نـادي الـشـرطـة عالء عـبـد
الــــزهـــــرة صــــدارة هـــــدافي الــــدوري
متـاز لكرة القدم بـتسجيله العراقي ا
ـيـناء يـوم الـسبت ثنـائـية في مـرمى ا
ـاضي. وقـاد عـبـد الــزهـرة الـقـيـثـارة ا
ـينـاء بنـتيـجة اخلضـراء للـفوز عـلى ا
حــــيث وصـل الى الــــهــــدف رقم ?3-0
بــالـتــســاوي مع مــهــاجم الــنـفط ?13
محـمـد داود الـذي بـدوره سـجل هدف

فريقه في مرمى القوة اجلوية.
ركز الثالث مهاجم الطلبة ويأتي في ا
مروان حس برصيد  12هدفاً بعدما
سـجل هـدف فـريق الـوحـيـد في مـرمى
ركز الرابع نفط ميسان الـيوم. وفي ا
جــاء مــهــاجم الــنــوارس عالء عــبــاس
برصيد  10اهداف حـيث سجل هـدفاً
في مــــــرمى فـــــريـق احلـــــســـــ امس
اجلمعة. مـهاجم الكرخ مـحمود خليل
ـركــز اخلـامس بـتــسـجـيـله جـاء في ا
هــــــدفــــــاً في مــــــرمـى احلــــــدود خالل
واجهة الـتي انتهت بخـمسة اهداف ا
لـثالثـة يـوم امس. وبــرصـيـد ثـمـانـيـة
اهـداف يتـسـاوى كل مـن مهـاجم نـفط
مــيـســان وســام ســعــدون ومــهـاجــمي
الـشـرطـة احلــسن ديـالـو ومــهـنـد عـلي
"ميـمي" ومـهـاجم احلـدود شـريف عـبد
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وصـل إلى مـــديـــنـــة الــــبـــصـــرة  احملـــتـــرف
اإليـراني مـصـطـفى طـاهـري لالنـضمـام إلى
صفـوف فـريق نفط اجلـنـوب لكـرة الـصاالت
ـرحـلـة الـثـانـية مـن الدوري. وتـمـثـيـله في ا
وقال مـدرب نفط اجلـنوب عبـاس فاضل في
تـصريـحـات صـحـفـية إن مـصـطـفى طـاهري
التحق بصفوف الفريق بعد وصوله صباح
اليـوم إلى مديـنة الـبصـرة. وأضاف الالعب
يعد إضافة نـوعية للفـريق السيما أن إيران
واحـدة من أبـرز مـنـتـخـبـات الـعـالم في كـرة
الصـاالت واألولى آسيـويا وبـالتالـي نسعى
ألن يــكــون طــاهــري مــصــدر قــوة لـلــفــريق.

وأكــمل طـــاهــري ســبق وأن مــثـل مــنــتــخب
إيـــران في كـــأس الــعـــالم  2012واخـــتـــيــر
حينـها أفضـل العب شاب في العـالم ما يدل
عـلى قيـمـة الالعب الـفـنـيـة. وواصل صاالت
ـــرحــلــة األولى نــفـط اجلــنــوب قـــدمت في ا
ــيـزًا وخـرجــنـا بــنـتــائج جـيـدة مـســتـوى 
ـرحــلـة الــثـانــيـة فــرصـة ونــأمل أن تـكــون ا
للمـنافسـة على الـلقب وبالـتالي التـعاقد مع
مـحتـرف بـحجـم مصـطـفى طـاهري سـيـكون
إضــافـة جــيــدة. يـشــار إلى أن صــاالت نـفط
رحلة ركز الثاني بنهاية ا اجلنوب يحتل ا
األولى بــرصــيـد  34وبـفــارق نــقـطــتـ عن

تصدر. الشرطة ا
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نـتخب الـنسوي كـشفت مـسؤولـة ا
لـلــبـولــيـنغ  اســمـاء ابــراهـيم امس
نـتخب الـوطـني سيـبدأ االحـد ان ا
قامة رحلته في البـطولة العربـية ا

منافساتها في مصر.
وقــــالـت ايــــراهــــيـم في تـــــصــــريح
ــنـــتـــخب الـــوطــني صــحـــفي  إنـــا
ركز للبـولنغ اجرى تدريـباته في ا

صر العـام للـبطـولة في الـقاهـرة 
حـيث اجـرى بــوحـدتـ احــداهـمـا
صــبــاحـيــة والــثــانــيــة مــســائــيـة

شاركة جميع اعضاء الوفد.
واضــافت أن مــنــتـخــبــنــا الــوطـني
بـالـبـولـنغ سـيـدخل  اخـتـباره االول
في البـطولة الـتي تشهـد مشاركة 9
فــرق عــربـــيــة فــيــمـــا قــدمت قــطــر

شاركة. واالردن اعتذارهما من ا
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الالعب اإليراني احملترف مصطفى طاهري

هداف فريق الشرطة عالء عبد الزهرة

درب أيوب اديشو ا

وجه وان ياخـذ األمـور  على مـحـمل اجلد
ولـــيس كــمـــا حــصل فـي لــقــاء امس االول
الذي ترك مخاوف  حـقيقية عـند جمهوره
امـام انـخـفـاض االداء والـتـفـريط بـالـنـقـاط
ويــبـدو افــتــقــد لــلـتــركــيــز  كــمـا بــالغ في
الــنـــتــيـــجــة الــتـي  كــادت ان تـــضــعه في
احملذور  في وقت يـنتظـر األنصار    ان
ـطـلـوب  قـبل االنـتـقال ـسـتـوى  ا يـقـدم ا
ـنـافـسـة في صـراع الى الـبـطـولـة االهم وا
ـنــافـسـات  الـتي مـخــتـلف ودورهم  في ا
سـتـتــصـاعـد  امـام ثالث مـشـاركـات حـيث
الدوري والكـاس ودوري ابطـال اسيا  من
جــانـبه زادت الـنــتـيـجـة من مــشـاكل فـريق
ني النفس في ان احلس الذي كان 
يـخـرج بــالـتـعـادل امـام دقـيـقـتـان
 عـــــلـى الـــــوقت اإلضـــــافي
لـكـنه  خـرج من الـبـاب
الــضـيق   بــتــلـقي
اخلـــــــــــســــــــــارة
الــــتـــاســــعـــة 
الــتـي اثــقــلت

كاهله.  

ـقبل ـبـارات  بـصـعـوبـة وهـو ا سـارتـا ا
عـلى مــشــاركـة اســيــويـة وفـي مـواجــهـات
كـبــيـرة   يـدركـهـا الـالعـبـ وادويـشـيـو 
يـتـطــلب تـقـد االداء اجلـيـد  في الـدوري

احمللي  الن االمور
لم تـكن ســهـله
ـــهــمــة في ا
األسـيـويـة 
الـــــــــــــــــــتـي
تـــتــطـــلب 
تــــشــــكــــيل
متـماسك 
  والعـب
قــــــــــادريـن
عــــــــــــــــــلـى
الـــــعــــطــــاء
والـعـمل مـا

بــــــوســــــعـــــــهم
واحلـضـور اجلـيد 
في ان يـــــتــــــمـــــكن
ـطـلوب بالـظـهور ا
هنـا  في مبـاريات
الــــدوري عــــلى ا

حــظــوظ الــدفــاع عن مــكــانه والــبــقــاء في
الـــبــطـــولــة  عـــنــدمـــا خـــســر اربع نـــقــاط

يدانه.     
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  وكاد الـزوراء ان يقع بـفخ فريق احلـس
قبل ان  يـحسم االمـور في الوقت  الـقاتل
من الـلـقـاء  د 91عن طـريق حـسـ جـويد
بـعـدمـا تــقـدم  من قـبل عالء عـبـاس  د19
ــضـــيف  الـــتـــعــادل \  38عن ثـم  ادرك ا
  قـبل ان يـنـتـهي الـلـقـاء طـريق عـلـي كـر
بـفوز الـزوراء بـهدفـ لـواحد بـعـد معـاناة
كــبـيـرة حــتى  تـمــكن من  حتـقــيق الـفـوز
ويـضــيف ثالث نـقـاط غــايـة في االهـمـيـة 
مـتـدارك الـوقــوع في الـتـعـادل الـثـاني قـبل
ــاضي مع نــفط مــيــســان  رافــعـا الــدور ا
ـوقع  الـثـالث الـذي رصـيده الى  35في ا
ســيـسـتـمــر به لـلـدور الـقــادم بـعـدمـا وسع
الحق اجلـوية الى اربع نقاط الفارق مع ا
 لــكــنه وجـــمــهــوره  يــشــعــران بــتــاثــيــر
الـنتـيـجـة وقبـلـها  مـع نفط مـيـسان وسط
مــخــاوف األنــصــار  امــام الــصــراع عــلى
ـبـاريات ـرور  بـا الـلـقب  الـذي يـحـتـاج ا
بــشــكل ايــجــابي من دون تــوقف  بــعــدمـا

قدمة متاز التي تشهد صراع على مقاعد ا U ∫ جانب من منافسات الدوري ا UM


