
يف  الث��اين  املرك��ز  املقا�ص��ة  م���ر  ح�ص��م 
ال��دوري امل���ري املمت��از لكرة الق��دم بفوزه 
به��دف نظيف على الزمال��ك يف مباراة موؤجلة 
�ص��هدت جدال حتكيميا كبريا وان�ص��حاب العبي 
الزمالك يف الوق��ت املحت�صب بدل ال�صائع قبل 
اأن يع��ودوا ال�صتئن��اف اللعب.وتغا�ص��ى احلكم 
جه��اد جري�صة عن احت�صاب ركل��ة جزاء بعدما 
اأبع��د اأحمد �صامي الكرة بي��ده ب�صكل وا�صح يف 
ال�ص��وط الثاين عندم��ا كان الزمالك متاأخرا يف 
النتيجة.ورف��ع م�ر للمقا�صة ر�صيده اإىل 45 
نقطة بفارق �صبع نقاط خلف االأهلي املت�صدر، 
بينم��ا يظل الزمالك يف املرك��ز الثالث بر�صيد 
40 نقطة وله مباراة اأخرى موؤجلة.اأنهى م�ر 
للمقا�ص��ة ال�ص��وط االأول متقدم��ا ع��ر ح�ص��ن 
ال�صح��ات بعدما ا�صتغل كرة مرتدة من احلار�س 
حمم��ود عب��د الرحي��م )جن���س( بع��د ت�صدي��دة 
اأحمد ال�صيخ ليتابعه��ا ال�صحات يف ال�صباك يف 
الدقيقة 19.وترك العبو الزمالك اأر�س امللعب 
يف الدقائق االأخ��رية مهددين باالن�صحاب قبل 
اأن يع��ودوا ال�صتئناف اللعب بع��د دقائق قليلة 

ولك��ن ا�صتم��رت النتيج��ة على حاله��ا ليخ�ر 
الزمالك للمرة الثالثة هذا املو�صم.

وحت��دث املدي��ر الفني للفري��ق الك��روي االأول 
بالزمال��ك حمم��د حلم��ي، ع��ن خ�ص��ارة فريقه 
1-0 من م�صيفه م�ر للمقا�صة، م�صدداً على 
اأن جهاد جري�صة حكم املباراة اأحد اأبرز اأ�صباب 
اخل�صارة.واأكد حلمي، يف ت�ريحات �صحافية 
عق��ب املب��اراة، اأن "فريقه كانت ل��ه االأف�صلية 
ط��وال اللقاء منذ الدقيق��ة االأوىل، وكان االأكرث 
�صيطرة على جمريات اللعب"، معربًا عن "حزنه 
ال�صديد لوجود حكم دويل مثل جهاد جري�صة ال 
يحت�ص��ب ركلة ج��زاء وا�صح��ة لفريق��ه، ويهدر 
حقه يف الفوز بكل �صهولة وب�صكل ظامل".و�صدد 
حلمي على اأنه "يرف�س التاأكيد باأن قرار احلكم 
�صب��ب اخل�صارة الوحي��د، ولكنها كان��ت �صتغري 
جمرى املباراة وتع��ود بالزمالك اإىل املناف�صة 
"حمم��ود  اأن  حلم��ي  جديد".واأو�ص��ح  م��ن 
عبدالرحي��م )جن�س( حار�س مرمى الزمالك ، مل 
يت��م اختب��اره يف اللقاء، وال ي�ص��األ عن الهدف 
ال��ذي من��ي ب��ه مرماه".واأ�صاف املدي��ر الفني 

اأن��ه "ال ي�صتطي��ع احلدي��ث عن املب��اراة ولكنه 
مل يهاج��م التحكي��م يف اأي لق��اء م��ن قب��ل"، 

مو�صح��ًا اأن "هدف املقا�صة ج��اء عر هجمة 
وحيدة، �ص��ادف خاللها الفري��ق التوفيق، ومل 

يظه��ر بعده��ا املقا�ص��ة يف اأي هجم��ات تهدد 
ال�صب��اك البي�صاء".ووجه حلمي ال�صكر لالعبيه 
عل��ى امل�صت��وى واالأداء طوال املب��اراة وا�صفًا 
ما حدث من ظلم حتكيم��ي لفريقه يف املباراة 
بالكارثة غري املقبول��ة، على حد قوله.وبدوره 
طال��ب رئي�س نادي الزمال��ك مرت�صى من�صور، 
باإع��ادة مب��اراة الفريق الك��روي االأول بناديه 
اأم��ام م���ر للمقا�صة م��ن اأج��ل املوافقة على 
ا�صتم��رار الفريق "االأبي���س" يف بطولة الدوري 
املمت��از، مه��دداً باالن�صح��اب م��ن امل�صابق��ة 
املحلية.وخ���ر الزمال��ك م��ن املقا�صة بهدف 
نظي��ف يف مباراة موؤجلة م��ن اجلولة اخلام�صة 
لبطول��ة الدوري.وطال��ب الزمال��ك باحل�ص��ول 
عل��ى ركلة ج��زاء خالل املب��اراة، بعدما مل�صت 
الك��رة يد اأح��د العب��ي املقا�صة داخ��ل منطقة 
ج��زاء فريقه يف ال�ص��وط الثاين، ولك��ن جري�صة 
اأ�ص��ار با�صتم��رار اللع��ب يف قرار مث��ري للجدل.
وه��دد الزمال��ك باالن�صح��اب من املب��اراة يف 
الدقائ��ق االأخرية اعرتا�صًا عل��ى التحكيم، قبل 
اأن ت�صتاأنف املباراة فعالياتها مرة اأخرى.واأكد 

رئي���س الزمالك يف ت�ريح��ات تلفزيونية 
عقب املب��اراة، "مت�صكه باإع��ادة املباراة عقب 
خ�ص��ارة الفريق، وتغا�ص��ى احلكم عن احت�صاب 
ركل��ة جزاء وا�صحة للزمال��ك، على حد و�صفه، 
يف ال�ص��وط الث��اين بع��د اإبع��اد املداف��ع اأحم��د 
�صام��ي للكرة بيده اأم��ام اأع��ن اجلميع".وقال 
من�ص��ور: "م��ا حدث م��ن مه��ازل حتكيمية يف 
لق��اء املقا�ص��ة لن مي��ر م��رور الك��رام، واإذا مل 
يوافق احتاد الكرة عل��ى اإعادة املباراة �صيعلن 
الزمالك ان�صحابه من الدوري فلن نقبل بالظلم 
التحكيم��ي الواق��ع علينا".وظ��ل الزمال��ك يف 
املرك��ز الثالث بجدول ترتيب امل�صابقة بر�صيد 
40 نقط��ة ول��ه مب��اراة موؤجل��ة، فيم��ا يحتل 
املقا�ص��ة املرك��ز الث��اين بر�صي��د 45 نقط��ة، 
بف��ارق �صب��ع نقاط خل��ف االهل��ي )املت�صدر(.
واأب��دى ح�ص��ن �صحات��ة املدي��ر الفن��ي لن��ادي 
برتوجت اأ�صف��ه ال�صتمرار االأخط��اء التحكيمية 
يف املب��اراة، قائاًل: من ح�صن احلظ اأن املباراة 
اأقيمت بدون جماهري، واإال حلدثت كارثة داخل 

امللعب".

القيثارة الخضراء يتطلع إلى مواصلة عزف ألحان االنتصار أمام 
قررت الهيئة االدارية لنادي القوة اجلوية، عودة فريقها البحري الساعي لتفجير المفاجآت

ال�صل��وي ومتثي��ل الن��ادي يف مناف�ص��ات دوري الدرجة 
االوىل العراقي لكرة ال�صلة، بعد ان غابت ل�صنوات طويلة 
واكتف��ت بريا�ص��ة ك��رة القدم فق��ط، على الرغ��م من ان 
فريقه��ا ال�صلوي كان يعد من اجن��ح الفرق على م�صتوى 

العراق.
 ه��ذا وقد عين��ت الهيئة االداري��ة لنادي الق��وة اجلوية، 
النج��م ال��دويل ال�صاب��ق للمنتخ��ب الوطني لك��رة ال�صلة، 
رعد �صمخي كم��درب للفريق، وي�صاعده علي عبد االمري، 
و�صيخو���س الفريق ت�صفيات حمافظ��ة بغداد التاأهيلية 

للدوري املمتاز.
 وكان فري��ق ن��ادي الق��وة اجلوي��ة لكرة ال�صل��ة قد توج 
بلقب الدوري ال�صلوي املمتاز الأربع موا�صم على التوايل 
�صابقًا، للفرتة من مو�صم 89 لغاية مو�صم 93، حيث يعد 
م��ن اجنح ف��رق كرة ال�صل��ة يف تلك الفرتة قب��ل ان يحل 

بعدها ب�صبب ال�صائقة املالية.

و�ص��ل وف��د فري��ق ال��زوراء لك��رة الق��دم، ام���س ال�صب��ت، العا�صمة 
االأردني��ة عمان، وذل��ك ا�صتعداداً ملواجهة فري��ق االأهلي م�صاء غداً 
االإثنن على ا�صتاد عمان الدويل، يف ثاين مواجهاتهما باملجموعة 
االأوىل لبطول��ة كاأ�س االإحتاد االآ�صيوي بك��رة القدم. وخا�س فريق 
النوار���س ام�س ال�صب��ت اأوىل تدريباته على مالع��ب النادي االأهلي 
مبنطق��ة غم��دان فيما �صيت��درب االأهلي على ملع��ب خريبة ال�صوق. 
ويت�صدر اجلي�س ال�صوري املجموعة االأوىل بر�صيد ثالث نقاط يليه 
فريقي ال��زوراء وال�صويق الُعماين ولكل منهما نقطة، ويحل االأهلي 
باملرك��ز االأخري دون اأي نقط��ة. وبدورها �صلت بعث��ة فريق القوة 
اجلوي��ة، اإىل العا�صم��ة القطرية الدوح��ة، ا�صتع��داًدا ملواجهة احلد 
البحرين��ي، االإثن��ن املقبل، عل��ى ملعب نادي الوك��رة، يف اجلولة 
الثاني��ة من دور جمموع��ات بطولة كاأ�س االحت��اد االآ�صيوي. يذكر 
اأن الق��وة اجلوية، تع��ادل يف مباراته االأوىل م��ع ال�صفاء اللبناين، 
يف اجلول��ة االأوىل، حي��ث يحتل املركز الث��اين بالت�صاوي مع فريق 
ال�صفاء اللبناين بر�صيد نقط��ة واحدة، فيما يحتل الوحدة ال�صوري 
�ص��دارة املجموع��ة بر�صيد 3 نقاط بعد فوزه عل��ى احلد البحريني 

بهدف نظيف.

ق��رر اجله��از الفن��ي للمنتخ��ب االأردين لك��رة القدم 
تاأجي��ل جتم��ع الن�صام��ى اىل ي��وم 17 اأذار احلايل 
بداًل من 15 من نف�س ال�صهر، على �صوء قرار تاأجيل 
مباراة الوحدات ومن�صية بني ح�صن �صمن االأ�صبوع 

ال�صاد�س ع�ر من دوري املنا�صري للمحرتفن.
واأك��د اأ�صامة طالل املدير االإداري للمنتخب االأردين 
اأن "روؤي��ة اجله��از الفني تركز عل��ى اأهمية التحاق 
غالبي��ة الالعب��ن بالتجمع من الي��وم االأول، االأمر 
ال��ذي فر���س تاأجيل دخ��ول الن�صام��ى يف املع�صكر 
حلن اإ�صدال ال�صتار عل��ى لقاءات اال�صبوع ال�صاد�س 
م��ن  "اله��دف  اأن  واأ�ص��اف  ال��دوري".  م��ن  ع���ر 

التاأجي��ل التجم��ع ل�صم��ان تواج��د كاف��ة الالعبن 
املحلي��ن الذي��ن �صيختاره��م اجله��از الفن��ي قبيل 
لق��اء ه��وجن ك��وجن ودي��ا يف 23 اذار املقب��ل، ث��م 
مواجه��ة كمبودي��ا يف 28 م��ن ال�صه��ر نف�ص��ه يف 
افتت��اح الت�صفي��ات املوؤهل��ة لكاأ�س اآ�صي��ا 2019، 
االمر الذي يعزز الفائدة املنتظرة للتجمع من يومه 
االول".  يف املقاب��ل، وا�ص��ل اجله��از الفني ر�صده 
لدوري املحرتفن، حيث تابع املدير الفني الدكتور 
عبداهلل امل�صفر لقاء الفي�صلي واالأهلي على املن�صة 
الر�صمي��ة بح�ص��ور مدي��ر املنتخب ط��الل واملدرب 

العام جمال اأبو عابد واملدرب عبداهلل ابو زمع.

وقع املنتخ��ب االوملبي لكرة القدم �صمن امل�صتوى 
االول يف قرع��ة كاأ���س اآ�صيا للمنتخب��ات االوملبية 
والتي �صتجرى منت�صف ال�صهر احلايل يف العا�صمة 
املاليزية كواالملبور.وم��ن املقرر ان جترى القرعة 
يف ال�صاب��ع ع���ر م��ن ه��ذا ال�صه��ر يف العا�صم��ة 
املاليزي��ة كواالملب��ور، حي��ث �صتق�ص��م املنتخبات 
ال�42 اىل 10 جمموعات، اإذ تتكون منتخبات غرب 
اآ�صي��ا م��ن 22 منتخبا تق�ص��م اىل خم�س جمموعات 
وث��الث  منتخب��ات  خم���س  جمموعت��ان  ت�ص��م 
جمموعات ت�ص��م ارب��ع منتخبات.وت�صت�صيف قطر 
وال�صعودية واالمارات وفل�صطن وقريغيز�صتان تلك 

الت�صفيات من 15 اىل 23 متوز من العام احلايل.
و�صت�ص��م منطقة غرب اآ�صي��ا 20 منتخبًا توزع على 
خم�س جمموع��ات، يتاأهل االول م��ن كل جمموعة، 

ا�صاف��ة اىل اف�ص��ل خم�س منتخبات ث��واين لت�صبح 
15 منتخبًا، ا�صاف��ة اىل ال�صن التي �صت�صت�صيف 

النهائيات العام القادم لت�صبح 16 منتخبًا.
وقط��ر  الع��راق  منتخب��ات  �ص��م  االول  امل�صت��وى 
واالمارات واالردن واي��ران، وذلك بف�صل نتائجهم 
يف البطول��ة ال�صابق��ة وتاأهل املنتخ��ب الوطني اىل 
اوملبي��اد ري��و دي جانريي��و، فيم��ا �ص��م امل�صتوى 
الث��اين منتخب��ات ال�صعودي��ة وعم��ان اوزبك�صت��ان 
و�صوري��ا، وكان��ت منتخب��ات طاجيك�صت��ان والهند 
امل�صت��وى  يف  وباك�صت��ان  وفل�صط��ن  والبحري��ن 
الثال��ث، بينم��ا �ص��م امل�صت��وى الراب��ع منتخب��ات 
لبن��ان وقريغيز�صت��ان وافغان�صت��ان وبنغالدي���س 
نيب��ال  منتخب��ات  ج��اءت  فيم��ا  و�ريالن��كا، 

وتركمان�صتان يف امل�صتوى اخلام�س.

سلة الجوية تعود إلى الدوري 
بعد غياب طويل

الزوراء يصل إلى عمان والقوة 
الجوية في الدوحة استعدادًا 

لكأس االتحاد اآلسيوي

األردن يؤجل معسكره استعدادًا لتصفيات آسيا

العراق ضمن المستوى األول في قرعة كأس آسيا

فري��ق القيث��ارة اخل�راء ا�صتعاد قوت��ه ومتكن من العودة 
اىل �صك��ة االنت�ص��ارات بع��د تذب��ذب نتائج��ه يف االآون��ة 
االخ��رية، حيث فاز يف اخر مواجهت��ن على فريقي الطلبة 
واحل�ص��ن بينتجة هدف نظيف.مدرب الفريق حممد يو�صف 
او�ص��ح اأن "ال�رط��ة يبحث ع��ن الثالث فق��ط بغ�س النظر 
ع��ن االداء"، مبين��ًا اأن��ه "يتعام��ل م��ع كل مب��اراة ب�ص��كل 
خا�س وبتكتيك خا�س".وا�ص��اف اأن "االإجهاد كان �صببًا 
يف تراج��ع م�صت��وى ال�رط��ة ام��ام فريق احل�ص��ن"، الفتًا 
اإىل اأن "فري��ق احل�ص��ن ا�صتخ��دم ا�صلوب التكت��ل الدفاعي 
وغلق امل�صاح��ات امام العبي ال�رطة، وه��ذا االمر �صعب 
املهمة".وو�ص��ل ظه��ر ي��وم اجلمع��ة، وف��د ن��ادي ال�رطة 

اإىل حمافظ��ة الب���رة، وخا���س وح��دة تدريبي��ة م�صائية 
عل��ى ملعب نف��ط اجلن��وب، اإذ �ص��ارك جمي��ع الالعبن يف 
التمرين��ات ا�صتعداداً ملب��اراة اليوم.تكتي��ك فريق ال�رطة 
تط��ور ب�صكل ملفت للنظر ه��ذا املو�صم، وبات الفريق يعتمد 
على ال�صغط العايل والدفاع من منطقة الهجوم، ف�صاًل عن 
االعتماد على الهجمات املرتدة لوجود مفاتيح اللعب التي 
تنف��ذ ذلك، حيث ميتلك املدرب امل���ري العبن من طراز 
ع��ايل ي�صتطيع��ون تنفي��ذ هذه الهجم��ات مثل عب��د القادر 
ط��ارق واجمد وليد واملحرتف امل�ري احمد جمدي، الذي 
ان�صج��م مع منظوم��ة الفريق ب�ص��ورة �ريع��ة.ويف اجلهة 
الثاني��ة، يدخ��ل فري��ق البح��ري اللق��اء مبعنوي��ات عالية 
بع��د ان حق��ق تعاداًل مث��رياً اأمام فريق املين��اء يف اجلولة 
املا�صية بهدفن لكل منهما، بل كان قاب قو�صن او ادنى 

م��ن االنت�صار لوال ع��ودة امليناء اىل املب��اراة يف الدقيقة 
ال���85 منع م��ر اللقاء.البح��ري يعد من الف��رق التي تعاين 
م��ن �ص��وء النتائ��ج، والفوز غ��اب عنه ل�11 جول��ة، فهو مل 
يحق��ق الف��وز �صوى يف مباراتن فقط، كان��ت احداها امام 
املين��اء واالخ��رى ام��ام الك��رخ وبنتيج��ة هدف��ن لهدف، 
فاأبن��اء امل��درب عبد اليمة ورور يحارب��ون من اجل البقاء 
يف دوري اال�ص��واء والره��ان على حظوظه��م حتى الرمق 
االخري.ابناء اجلنوب يدركون فارق االمكانيات واملهارات 
الفني��ة بينهم وبن العبي ال�رطة، ومن املرجح ان يدخل 
ورور املباراة با�صلوب دفاعي بحت، اي التكتل يف مناطق 
الدف��اع وغلق امل�صاحات امام ال�رطة، وهذا اال�صلوب كاد 
ان ينج��ح في��ه فري��ق احل�ص��ن يف مباراته ال�صابق��ة امام 
ال�رطة، ولكن القيثارة متكنوا من خطف هدف يف الدقيقة 

ال���75 عن طريق حمم��د اودو.ويحتل فريق ال�رطة املركز 
الراب��ع بر�صيد 40 نقط��ة، اإذ يتخلف بف��ارق نقطتن فقط 
ع��ن املت�صدر النف��ط، فيما يقبع فريق البح��ري يف املركز 
ال���17، حي��ث يحم��ل يف جعبت��ه 12 نقطة.و�صي�صه��د يوم 
غد االثن��ن، اإقامة 6 مباريات جميعها تق��ام عند ال�صاعة 
الثالث��ة ع�را، ويلتق��ي فيها احل�ص��ن والطلبة على ملعب 
مدين��ة ال�ص��در، فيم��ا ي�صت�صي��ف النفط عل��ى ملعبه فريق 
املين��اء، ويحل النجف �صيف��ًا على ال�صم��اوة، وي�صت�صيف 
نف��ط اجلن��وب احلدود على ملع��ب جذع النخل��ة بالب�رة، 
ويحت�ص��ن ملعب امليمونة لقاء نف��ط مي�صان ونفط الو�صط، 
فيم��ا جتمع املب��اراة ال�صاد�ص��ة بغداد والك��رخ على ملعب 
االول، بينم��ا تختت��م اجلولة الثالثاء املقب��ل بلقاء كربالء 
والكهرباء عند ال�صاد�صة م�صاء على ملعب كربالء االوملبي.

يتطلع فريق ال�شرطة، اليوم، 
اىل حتقيق الفوز الثالث على 

التوايل حني يواجه فريق 
البحري على ار�شية ملعب 

الزبري يف اإفتتاح اجلولة 
الثالثة من املرحلة الثانية 

للدوري العراقي املمتاز لكرة 
القدم.

بغداد - محمد خليل

بغداد - خاص

اأفاد م�صدر يف نادي امليناء الريا�صي لكرة القدم، 
ب��اأن اإدارة الفري��ق ق��ررت اقالة امل��درب الروماين 
اإي��وان ماري��ن بع��د النتائ��ج ال�صلبي��ة يف االون��ة 
االخ��رية، مو�صح��ًا اأن االدارة �صتعل��ن عن املدرب 
اجلدي��د يوم غد االثنن. وق��ال امل�صدر يف ت�ريح 
خا�س ل�)اجلورنال( اإن "اإدارة نادي امليناء قررت 
اقال��ة م��درب الف��رق الروم��اين اي��وان ماري��ن من 
من�صب��ه ال�صيما بعد التع��ادل املخيب لالآمال اأمام 
فريق البح��ري يف اجلولة املا�صي��ة"، الفتًا اإىل اأن 
"االإدارة تدر���س البدي��ل وهن��اك ثالثة مدربن مت 
طرحهم على طاولة النقا�س بينهم ثائر اأحمد وعلي 
ه��ادي وعماد عودة". وا�صاف اأن "الهيئة االدارية 
عق��دت اأجتماعًا طارئًا اأم���س االول يف مقر النادي 

ملناق�ص��ة التداعي��ات و االح��داث االأخ��رية"، مبينًا 
اأن "االدارة اتخ��ذت ع��دة قرارت مهم��ة اخرى فيما 
يخ���س الفريق االول لك��رة القدم بالن��ادي و�صيتم 
االع��الن عنها بعد امل�صادق��ة عليها يف االجتماع 
الذي �صيعق��د يوم غد االثنن". واجلدي��ر بالذكر اأن 
امل��درب الروماين اي��وان مارين ا�صتل��م دفة قيادة 
فري��ق ال�صفان��ة من��ذ بداي��ة املو�ص��م، وخا�س 20 
مباراة ف��از يف 10 مواجهات منها وتعادل يف 6، 
فيما خ�ر يف اأربع مباريات، ليحتل الفريق املركز 
ال�صاد���س يف جدول ال��دوري العراق��ي بر�صيد 36 
نقطة. ومل يظهر فري��ق امليناء بامل�صتوى املطلوب 
ال��ذي ير�صي ع�ص��اق ال�صفانة لعدة ظ��روف ادارية 
ومالي��ة، مما اثر على نف�صي��ة الالعبن ب�صبب تاأخر 
���رف عقوده��م وع��دم خو���س مع�صك��ر خارجي 

ا�صوة ببقية الفرق اجلماهريية.

حق��ق العبو فري��ق ال�رطة باجل��ودو نتائج مميزة 
يف بطول��ة االندي��ة العربية ابطال ال��دوري املقامة 
حالي��ًا يف العا�صمة املغربية الرباط مب�صاركة اكرث 
من 20 ناديًا ميثلون 12 دولة عربية.وقال م�رف 
الفريق عدي الربيعي يف بيان ن�ره املوقع الر�صمي 
للن��ادي، "مع نهاية الي��وم االول من بطولة االندية 
العربي��ة باجلودو حقق العبو ن��ادي ال�رطة ثالثة 
او�صم��ة ملونة، حيث حق��ق بطلن��ا االوملبي ح�صن 
عل��ي ح�ص��ن امليديالي��ة الذهبي��ة ل��وزن 90 كغ��م 
بع��د ان جتاوز ابطال من املغ��رب واجلزائر وتون�س 
فيم��ا كان الن��زال النهائي امام بط��ل اآ�صيا االردين 
ابراهي��م خل��ف، الذي تغل��ب عليه بعد ن��زال مثري".

وا�ص��اف "وخطف الالعب حمم��د �صتار ف�صية وزن 
66 كغم بعد جتاوز يف االدوار االوىل كل من بطل 
املغ��رب واجلزائر، فيما خ�ر بالنق��اط امام البطل 

اال�صي��وي عي�ص��ى النجر�ص��ي م��ن ال�صعودي��ة، بينما 
اكتف��ى الالعب �صجاد غامن بوزن 73 كغم بالو�صام 
النحا�ص��ي بعد ظف��ره باملرك��ز الثالث"، مبين��ُا اأنه 
"يتو�صم خرياً ببقية الالعبن للمناف�صة بقوة الهداء 
الفري��ق او�صم��ة اخ��رى ت�صه��م يف املناف�ص��ة عل��ى 
املراكز االوىل فرقيًا".وب��دوره ك�صف مدرب الفريق 
احم��د جا�ص��م ع��ن جملة املعرق��الت الت��ي واجهت 
الفري��ق قب��ل الو�ص��ول اىل املغرب، حي��ث ا�صتمرت 
رحل��ة الو�صول اىل مقر اقام��ة البطولة لثالثة ايام 
اىل جان��ب �صعوبة احل�صول عل��ى "�صمة الدخول"، 
اإذ مل يتوف��ر عام��ل الوق��ت قب��ل الدخ��ول يف ف��رتة 
ال��وزن واعقبها الدخول يف الن��زاالت ولكن بالرغم 
من ذلك حق��ق العبينا نتائج مميزة يف اليوم االول 
من البطولة ونعول كثرياً ان نزيد الغلة من االو�صمة 

خالل نزاالت غداً.

الدوري المصري: المقاصة يهزم الزمالك بعد جدل تحكيمي وتهديد باالنسحاب

إدارة الميناء تقيل مدرب الفريق وتعلن 
البديل غدًا

جودو الشرطة يحصد ثالثة أوسمة في بطولة 
األندية العربية
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