
 رف�ض نادي الهالل ح�سم التتويج بلقب دوري 
جمي��ل ال�سع��ودي للمحرتف��ن، بعدم��ا اكتف��ى 
بنقطة واحدة اإثر التعادل ال�سلبي مع الأهلي يف 
قمة اجلولة الثالثة والع�رشي��ن، التي احت�سنها 
ا�ست��اد امللك فهد الدويل بالريا�ض، م�ساء اليوم 
ال�سبت. واكتفى الفريقان باإ�سافة نقطة واحدة 
اإىل ر�سيدهم��ا حيث اأ�سبح ر�سي��د الهالل 57 
نقط��ة، يف ال�س��دارة فيم��ا خرج الأهل��ي فعليا 
من ح�ساب��ات الدوري، بعدما �سار ر�سيده 46 
نقطة يف املرك��ز الرابع. احتفظت دقيقة واحدة 
باإثارة ال�س��وط الأول، عندما لحت يف الدقيقة 
41 اأول فر�سة حقيقية للتهديف للهالل، عندما 
توغ��ل اإدواردو من اجلهة الي�رشى داخل منطقة 
اجل��زاء ومي��رر عر�سي��ة لن��واف العاب��د، داخل 
منطق��ة ال�ست ي��اردات، لكن الأر���ض تن�سق عن 
من�س��ور احلرب��ي الذي اأبع��د الكرة م��ن اأمامه، 
و�س��ط ذه��ول كل م��ن يف امللع��ب. كاد ال�سومة 
اأن يعاق��ب الهاللي��ن، عندم��ا ارت��دت الهجمة 
الهاللي��ة، عن طري��ق املوؤ�رش ال��ذي �سق طريقه 
من جهة الي�س��ار باأق�سى �رشعة، ودخل منطقة 

اجل��زاء وقبل اأن ي�سل اإىل خ��ط املرمى مرر اإىل 
ال�سومة الذي لدغها بقدمه، لكن القائم يتعاطف 
مع املعيوف ويرد الك��رة، لينتهي ال�سوط الأول 
بنتيج��ة �سلبية. بعد 5 دقائ��ق من بداية ال�سوط 
الثاين، اأهدر الهالل فر�ستن موؤكدتن لفتتاح 
الت�سجي��ل، الأوىل عندم��ا تلق��ى بوناتيني كرة 
باخلط��اأ م��ن من�سور احلرب��ي وف�س��ل الت�سديد 
م��ن خارج منطق��ة اجل��زاء، ليحوله��ا امل�سيليم 
اإىل ركني��ة تنف��ذ ولكنه��ا ترت��د م��ن القائم بعد 
راأ�سي��ة هاللي��ة. وقرر دي��از منح فريق��ه مزيداً 
من الفاعلي��ة الهجومية، فدف��ع باملهاجم عمر 
خريب��ن ب��دل م��ن �س��امل الدو���رشي، وبعده��ا 
بدقائ��ق �سح��ب العاب��د ليدخ��ل مكان��ه عبداهلل 
ال��زوري. وانح�رش اللعب يف و�س��ط امللعب، مع 
ظه��ور الإجه��اد عل��ى اأغل��ب لعب��ي الفريقن، 
ويح��اول اإدواردو تغيري اإيقاع اللعب، من خالل 
ت�سدي��دة قوية يف الدقيق��ة 74، ولكن امل�سيليم 
ت�سدى لها، وحولها اإىل ركنية. وتراجع جرو�ض 
عن الدفع بح�سن املقهوي الذي ي�ستعد للدخول 
اإىل ملعب املباراة، ويقرر ال�ستعانة مبحمد عبد 

ال�سايف بدًل من �سلمان املوؤ�رش يف الدقيقة 80، 
وبعد دقائق يدخل املقهوي بدًل من عبد الفتاح 
ع�س��ريي. وكاد حممد الربي��ك اأن يفعل ما ف�سل 
في��ه املهاجمون، عندم��ا وجه ك��رة متقنة من 
ركلة ح��رة مبا�رشة، من ف��وق احلائط الب�رشي، 
لك��ن امل�سيلي��م كان له��ا باملر�س��اد وحوله��ا 
اإىل ركني��ة. وبعده��ا اختت��م جرو���ض تغيرياته، 
باإ���رشاك املدافع اأمري ك��ردي بدل من فيتفا يف 
بداي��ة الوق��ت املحت�سب ب��دًل من �سائ��ع فيما 
يوا�س��ل امل�سيلي��م التاأل��ق يف الوق��ت القات��ل، 
عندم��ا ت�س��دى لراأ�سي��ة اإدواردو لينتهي اللقاء 
بتع��ادل �سلب��ي. ويف املب��اراة الثاني��ة، ح��ول 
الن���رش تاأخره به��دف اأم��ام التع��اون اإىل فوز 
2 - 1 ليبق��ي على فر�س��ه قائمة يف التتويج 

بلقب الدوري.
وتق��دم التعاون بهدف �سجل��ه حممد ال�سيعري 
يف الدقيق��ة 16 وتع��ادل فيكتور اأي��ال للن�رش 
يف الدقيقة 49 قبل اأن ي�سجل حممد ال�سهالوي 

هدف الفوز يف الدقيقة .63
ورف��ع الن�رش ر�سي��ده اإىل 49 نقطة يف املركز 

الثاين، واأ�سب��ح بحاجة للفوز يف مبارياته 
الث��الث املتبقي��ة وخ�س��ارة اله��الل ملبارياته 
للتوي��ج بلق��ب ال��دوري ، فيم��ا توق��ف ر�سي��د 

التعاون عند 27 نقطة يف املركز ال�سابع.
ويف املب��اراة الثالث��ة، جدد فري��ق الفتح اآماله 
يف البق��اء بال��دوري بعدما انتزع ف��وزا �سعبا 
م��ن �سيفه الباطن 3 / .2 واأنتهى ال�سوط الأول 
بالتع��ادل 1 / 1 حي��ث تق��دم الباط��ن به��دف 
�سجل��ه ج��ورج برييرا دا �سيلف��ا يف الدقيقة 30 
وتع��ادل عبد القادر الو�سالتي بعدها بدقيقتن 
للفت��ح. ويف ال�س��وط الث��اين جونث��ان بينت���ض 
للباط��ن يف الدقيق��ة 56 قب��ل اأن ي�سج��ل عب��د 
الق��ادر الو�سالت��ي هدفه الثاين ل��ه ولفريقه من 
ركل��ة جزاء يف الدقيق��ة 75 وقبل ثالث دقائق 
من نهاية الوقت الأ�سلي للمباراة �سجل توفيق 
بوحيمد هدف الفوز للفتح. ورفع الفتح ر�سيده 
اإىل 22 نقط��ة وقفز من املركز الثالث ع�رش قبل 
الأخري اإىل املرك��ز احلادي ع�رش متفوقا بفارق 
الأهداف على الباطن الذي تراجع للمركز الثاين 

ع�رش. 

صراع الدوري الممتاز

النفط يواجه نفط ميسان ليبرهن على ارتفاع سعره والقيثارة يالقي زاخو لالنفراد بالصدارة
ا ر�سمًي��ا، لنبيل معلول،   ق��دَّم الحتاد التون�سي لك��رة القدم، عر�سً
ليخل��ف الفرن�سي هرني كا�س��ربزاك، يف تدريب املنتخب التون�سي 
الأول. وبلغ��ت املفاو�س��ات ب��ن الطرف��ن، �سوًط��ا متقدًما، ومن 
املتوق��ع توقيع العق��ود خالل �ساع��ات. وكان الحت��اد التون�سي، 
ال��ذي ل يزال يتكتم املفاو�سات، قرر التفاو�ض مع معلول، بعدما 
رف�ض رئي�ض الرتجي حمدي املوؤدب، التخلي عن مدرب فريق باب 
�سويقة، فوزي البنزرتي. والتقى رئي�ض الحتاد التون�سي، املوؤدب، 
وطل��ب منه التفاو�ض م��ع البنزرتي، لتدريب املنتخب، لكن رئي�ض 
الرتج��ي، اعتذر م��ن اجلرئ، خا�س��ة واأن فريق ب��اب �سويقة لديه 
��ه  العدي��د م��ن الرتباط��ات اأبرزه��ا دوري اأبط��ال اأفريقي��ا. ووجَّ
اجل��ريء، اهتمام��ه اإىل نبيل معل��ول، الذي يق��وم بالتحليل الفني 
للمباري��ات باإحدى القن��وات العربية، والذي اأ�س��ار اإىل اأنه اقرتب 
م��ن تدريب املنتخ��ب بن�سبة %98. كان معل��ول، اأعلن ر�سمًيا يف 
مار�ض/اأذار املا�سي، انف�ساله عن تدريب املنتخب الكويتي لكرة 

القدم. 

 اأ�ساد عالء عبدالزه��رة قائد نادي الزوراء العراقي بزميله املهاجم 
مهن��د عبدالرحي��م، موؤك��داً اأن��ه �سي�سب��ح اأف�سل مهاج��م يف ال�رشق 
الأو�س��ط، وذل��ك قبي��ل مواجه��ة ال��زوراء م��ع ال�سويق العم��اين هذا 
الأ�سب��وع يف اجلول��ة اخلام�سة من دور املجموع��ات لكاأ�ض الحتاد 
الآ�سي��وي 2017. وق��ال عب��د الزه��رة يف ت�رشي��ح ن���رشه املوق��ع 
الر�سم��ي لالحت��اد الآ�سي��وي اإن "مهن��د عبدالرحي��م اأف�س��ل �سديق 
يل يف ن��ادي الزوراء، نح��ن نتفق متامًا ونعرف كي��ف نلعب معًا". 
واأ�س��اف: "لعب��ت م��ع يون���ض حمم��ود لف��رتة طويلة، ح��وايل �سبع 
اأو ثم��اين �سن��وات، وميك��ن الق��ول اأن مهن��د يقوم بذات ال��دور، وهو 
ل زال بحاج��ة ملزي��د م��ن الوق��ت، ولكن��ه �سي�سبح اأف�س��ل مهاجم 
يف ال���رشق الأو�س��ط". واأو�س��ح اأن "مهند يلعب بطريق��ة ذكية، وهو 
يع��رف كي��ف ي�سجل الأه��داف عندما اأمرر له، وميتل��ك ح�سور جيد 
يف منطقة اجلزاء، حيث يعرف متى وكيف ي�سجل، مهند لعب ذكي 
واأن��ا اأعتقد بثق��ة اأنه �سي�سب��ح اأف�سل مهاجم يف ال���رشق الأو�سط". 
ويت�س��در ال��زوراء حاليًا ترتي��ب املجموعة الأوىل بف��ارق نقطتن 
اأم��ام اجلي�ض ال�س��وري، وقد �سجل مهند اأف�سل لع��ب �ساب يف اآ�سيا 
�سابق��ًا 4 اأهداف يف البطولة لغاي��ة الآن من اأ�سل 7 اأهداف للفريق 
العراق��ي. وكان عالء، البالغ م��ن العمر 29 عامًا، يعترب يف بداياته 
م��ن النج��وم التي يتوقع له��ا م�ستقبل كبري، حي��ث كان يطلق عليه 
لقب )كاكا العراق(، والآن فقد حظي مب�سرية احرتافية لع�رش �سنوات 
وخا���ض م��ا يقارب 100 مب��اراة دولي��ة، فقد بات يعت��رب من اأهم 

عنا�رش اخلربة يف منتخب بالده.

ح�سم فريق �سموحة تاأهله اإىل دور املجموعات ببطولة 
كاأ���ض الحت��اد الأفريقي لك��رة الق��دم )الكونفيدرالية 
الأفريقي��ة( بتغلب��ه، عل��ى �سيف��ه بيدفي�س��ت اجلنوب 
اأفريق��ي -1�سف��ر يف لق��اء الإي��اب بال��دور احلا�سم. 
اأفريقي��ا  بجن��وب  اأقي��م  ال��ذي  الذه��اب  لق��اء  وكان 
الأ�سب��وع املا�س��ي قد انته��ى بالتع��ادل ال�سلبي بن 
الفريقن ليتاأهل �سموحة مبجموع املباراتن بنتيجة 
-1�سف��ر. ويدي��ن �سموح��ة بالف�س��ل يف ه��ذا الفوز 
لالعب��ه اأحمد ح�سن مك��ي الذي �سجل ه��دف املباراة 
الوحي��د من ركلة ج��زاء. كما �سعد الن��ادي الإفريقي 
ل��دور املجموع��ات اأي�سا بعدما اكت�س��ح �سيفه بورت 

لوي�ض من موري�سيو�ض 2-4 اليوم يف مباراة الإياب. 
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الإفريقي 2-1 
لي�سع��د مبجم��وع مبارات��ي الذهاب والإي��اب 6-3. 
و�سع��د اأي�س��ا فري��ق الفت��ح الرباطي املغرب��ي لدور 
املجموع��ات بعدما اأط��اح مبواطنه املغ��رب الفا�سي 
مبجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-3. وكان الفتح 
الرباطي قد ف��از على اأر�سه يف مباراة الذهاب 2-1 
قب��ل اأن يتع��ادل يف مب��اراة الإي��اب 1-1. كم��ا بلغ 
ن��ادي مولودية اجلزائ��ر دور املجموعات للبطولة اإثر 
تغلبه على �سيفه يانغ اأفريكانز من تنزانيا -4�سفر، 

يف اإياب دور ال�32 الإ�سايف.

اأبط��ال  ب��ات الع��ن مه��ددا بالغي��اب ع��ن دوري 
اآ�سي��ا الع��ام القادم بع��د اأن ف��رط يف تقدمه بثالثة 
اأه��داف ليخ���رش 3-4 اأم��ام الو�سل ويفق��د املركز 
الثال��ث ل�سالح مناف�سه الق��ادم من دبي يف دوري 
املحرتف��ن الإمارات��ي لك��رة الق��دم. واأق��ر مدرب��ه 
زوران ماميت���ض باأن ا�ستعادة املركز الثالث مل تعد 
بن يدي العن بعد اأن خ�رش فريقه اأمام الو�سل يف 
ال��دوري لأول مرة من��ذ 2009. وقبل ثالث جولت 
على نهاي��ة املو�سم ميلك الو�س��ل 48 نقطة مقابل 
46 للعن و�سي��ف بطل اآ�سيا العام املا�سي الذي 
من��ي بخ�سارت��ه الثاني��ة يف اخ��ر ث��الث مباريات 
بال��دوري. ويتاأه��ل اأول فريق��ن يف الرتتي��ب اإىل 
دور املجموع��ات يف دوري الأبط��ال بينما ي�سارك 

�ساحب املركز الثالث يف الأدوار التمهيدية.
وق��ال ماميت���ض يف موؤمت��ر �سحف��ي بع��د املباراة 
التي اأقيم��ت يف زعبيل: "احلقيقة م��ن ال�سعب جدا 
التح��دث باللباق��ة املطلوب��ة بع��د مواجه��ة اليوم.. 
خا�س��ة بع��د بدايتن��ا املثالية وتقدمن��ا يف توقيت 
رائ��ع لكن بدت هناك بع�ض الأخط��اء الفردية التي 

كلفتنا الكثري".
واأ�س��اف املدرب الكرواتي ال��ذي عن يف منت�سف 
املو�سم خلًفا ملواطنه زلتكو داليت�ض "بعد تقلي�ض 
الو�سل للفارق باله��دف الثاين اأتيحت لنا 5 فر�ض 
للت�سجي��ل لكنن��ا مل ن�ستثمرها.. ويف ك��رة القدم اإذا 
مل تتمك��ن من ترجم��ة الفر�ض لأه��داف فبالتاأكيد 

�ستواجه امل�سري الذي واجهناه الليلة".

معلول يقترب من تدريب 
المنتخب التونسي

زميله: عبدالرحيم سيصبح 
أفضل مهاجم في الشرق األوسط

سموحة واألفريقي يبلغان كأس االتحاد اإلفريقي

الوصل يهدد ظهور العين في أبطال آسيا

مت�سدر الرتتيب فري��ق النفط ي�سعى اىل حتقيق النت�سار 
عل��ى �سيف��ه القادم من اجلن��وب فريق نف��ط مي�سان على 
ملعب النفط، اإذ يدخل ابناء ح�سن اأحمد املباراة وي�سعون 
الف��وز ن�سب اأعينهم من اأجل احلف��اظ على �سدارة ترتيب 

الدوري املمتاز.
النف��ط اإ�ستع��اد توازن��ه يف املباراة املا�سي��ة حن تغلب 
على فريق ال�سماوة بثالثة اهداف لهدف واحد، فهو ي�سعى 
يف مب��اراة اليوم اىل تاأكيد اأ�ستفاقته واملوا�سلة على هذا 
طري��ق النت�سارات للت�سبث بال�س��دارة التي باتت مهددة 

من قبل فريق ال�رشطة الذي ت�ساوى بنف�ض عدد النقاط.
و�ستك��ون هذه املباراة الخ��ري للنفط وهو يفتقد خلدمات 

هداف��ه امي��ن ح�سن، ال��ذي �سيعود بعد ف��رتة التوقف من 
اجل م�ساعدة زمالئه ملوا�سلة ال�سدارة.

وبدوره، �سيوؤمن فريق نفط مي�سان بحظوظه يف املباراة، 
ك��ي يحق��ق النت�س��ار ال�ساب��ع له ه��ذ املو�س��م، فالفريق 
ميتل��ك اأك��رب �سل�سل��ة تع��ادلت رفقة ف��رق نف��ط اجلنوب 
وزاخ��و مبعدل 12 تعادًل، وهذا الر�سيد و�سع الفريق يف 
املناط��ق الدافئة وهو يبتع��د عن مناط��ق الهبوط بفارق 

مريح، وبالتايل فهو يلعب من دون �سغوط.
ويف مواجه��ة اأخ��رى، يلتق��ي فري��ق ال�رشطة م��ع �سيفه 
فري��ق زاخو عل��ى اأدمي ملعب ال�سعب ال��دويل، حيث يطمح 
فري��ق القيث��ارة اخل�رشاء اىل ت�سييق اخلن��اق على النفط 
والنق�سا���ض على �سدارة الرتتيب يف اأنتظار تعرث النفط 

امام نفط مي�سان.
لعب��و القيث��ارة اخل���رشاء ا�ستع��ادوا روحه��م القتالي��ة 

ومتكن��وا من حتقيق ث��الث انت�سارات متتالي��ة اأمام نفط 
مي�سان والك��رخ واحلدود، فنغم��ة النت�سارات عادت مع 
تويل املدرب ناظم �ساكر قيادة دفة الفريق خلفًا للمدرب 

امل�رشي حممد يو�سف.
وقد يك��ون الداء م�سابهًا قلي��ال لداء الفريق حتت قيادة 
يو�س��ف، ولكن �ساكر يحاول ان يجع��ل مل�سته تطغي على 
اداء الفري��ق، وبكل تاأكيد فاأن ال��روح عادت للفريق حن 
متكنوا من العودة يف مباراتي الكرخ واحلدود باإنتزاعهم 

الفوز يف الدقائق الخرية.
ام��ا املباراة الثالث��ة ف�ستجمع بن فريقي بغداد و كربالء 
على ار�سية ملعب بغداد، يف مباراة ي�ستهدف من خاللها 

بغداد العودة اىل امل�سار ال�سحيح.
بغ��داد ق��دم اأداًء ملفت��ًا يف اأخ��ر 6 مباري��ات خا�سه��ا 
بال��دوري املمت��از، حيث حقق اربعة انت�س��ارات وتعادل 

يف مب��اراة وخ���رش يف اأخرى، فالفوز امله��م واملثري على 
فري��ق ال��زوراء يف اجلول��ة قب��ل املا�سية رف��ع من �سقف 
الطموح��ات ل��دى ابناء املدرب احمد خل��ف، ولكن هزمية 
القوة اجلوي��ة اربكت ح�سابات خل��ف وجعلته يعيد النظر 
يف اختيارات��ه م��رة اخ��رى، ولك��ن ب��ال ادن��ى �س��ك فاأنه 
�سيحاول اللعب بنف�ض ا�سلوب مباراة الزوراء اأمام كربالء 

اليوم.
ويف مباراة اخرى يلتقي �ساحب املركز قبل الخري فريق 
الك��رخ على ملعب��ه �سيفه فريق البحري ال��ذي ي�ستقر يف 
املرك��ز اخلام�ض ع�رش، فيما تختت��م مباريات اليوم بلقاء 
احل��دود )�ساحب املرك��ز 12( وفريق احل�س��ن )�ساحب 

املركز 16( على ار�سية ملعب القوة اجلوية.
واجلدي��ر بالذك��ر اأن جمي��ع املباري��ات �ستق��ام يف متام 

ال�ساعة الرابعة ع�رشاً بتوقيت بغداد.

ت�ست�أنف يف بغداد، اليوم، 
من�ف�س�ت اجلولة الت��سعة من 

املرحلة الث�نية للدوري العراقي 
املمت�ز لكرة القدم، حيث يواجه 

مت�سدر الرتتيب فريق النفط 
�سقيقه فريق نفط مي�س�ن، فيم� 
يلتقي فريق ال�سرطة مع �سيفه 

زاخو على ار�سية ملعب ال�سعب 
الدويل وي�ست�سيف بغداد �سيفه 

كربالء، ويالعب الكرخ فريق 
البحري، فيم� يواجه احلدود 

فريق احل�سني.

محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

رف�ض م��درب املنتخ��ب الوطني ال�ساب��ق را�سي 
�سني�سل، عر�س��ًا لقيادة نادي املين��اء الريا�سي 
لقيادة الفريق يف ال��دوري العراقي املمتاز لكرة 
القدم. وقال م�سدر من داخل اأروقة نادي امليناء 
ل�)اجلورن��ال( اإن "املدرب را�س��ي �سني�سل رف�ض 
العر�ض املقدم اليه من قبل اإدارة النادي خلالفة 
الروم��اين ايوان ماري��ن يف تدريب فريق ال�سفانا 
خ��الل املباري��ات املتبقية من ال��دوري العراقي 

املمتاز لكرة القدم".
وا�س��اف اأن "�سني�س��ل ابل��غ اإدارة املين��اء، باأنه 
ليرغ��ب بتدري��ب اي فري��ق يف الف��رتة احلالية، 
ل�سيما الندية العراقية، حيث يرغب باأن يق�سي 
ف��رتة من الراحة قبل الع��ودة اىل عامل التدريب". 
وتاب��ع اأن "رف�ض �سني�سل دف��ع اإدارة امليناء اىل 

التوج��ه للم��درب غازي فه��د الذي ي��درب اإحدى 
الفئ��ات العمري��ة يف ن��ادي الع��ن المارات��ي"، 
لفت��ًا اإىل اأن "فهد ا�سبح اخليار رقم 1 لالدراة". 
ولف��ت اإىل اأن "اإدارة امليناء قررت ال�ستغناء عن 
الروم��اين مارين ب�سب��ب تراجع م�ست��وى امليناء 
وع��دم �سيطرت��ه على لعب��ي الفري��ق"، مبينًا اأن 
"هن��اك عدد م��ن الق��رارات الن�سباطية �ستتخذ 
بحق ع��دد من الالعبن". اجلدير بالذكر اأن اإدارة 
املين��اء تعاق��دت م��ع امل��درب الروم��اين اي��وان 
ماري��ن يف �سهر مت��وز من الع��ام املا�سي، حيث 
ق��اد الفريق خلفًا للمدرب ال�س��وري ح�سام ال�سيد، 
ال��ذي يقود فريق الوح��دة ال�سوري حاليًا. ويحتل 
فريق ال�سفانة حتت قي��ادة مارين، املركز الرابع 
بر�سي��د 48 نقط��ة، ح�سده��ا م��ن 26 مب��اراة، 
حي��ث حقق 13 انت�ساراً وت�سعة تعادلت واربعة 

هزائم.

اعل��ن م��درب ن��ادي ال��زوراء ع�س��ام حم��د، عن 
قائمة فريقه ملواجهة ال�سويق العماين يف اجلولة 
اخلام�س��ة من بطولة كاأ�ض الحتاد ال�سيوي لكرة 

القدم.
وق��ال حم��د يف ت�رشي��ح خا���ض ل�)اجلورن��ال( 
اإن "قائم��ة ال��زوراء الت��ي �ستخو�ض لق��اء فريق 
ال�سوي��ق العماين، �سمت كل م��ن حلرا�سة املرمى 

حممد كا�سد ، عالء كاطع وحممد �ساكر".
واأو�سح اأن "خط الدفاع يتاألف من عبا�ض قا�سم، 
ك��رار حممد، جن��م �سوان، ع��الء مه��اوي، ح�سن 

اجلويد و ندمي ال�سباغ".
وتاب��ع اأن "خ��ط الو�س��ط ي�س��م كل م��ن حي��در 
عبدالم��ري ، ح�سن عل��ي ، احمد فا�س��ل ، �سفاء 
ه��ادي ، �سج��اد رعد ، علي رحي��م ، حيدر �سباح 

، اجم��د كل��ف و م�سطفى ح�س��ن"، لفت��ًا اإىل اأن 
"خط الهجوم يتاألف من عالء عبد الزهرة ، مهند 
عبدالرحي��م ، م�سطف��ى ك��رمي و ل��وؤي �س��الح". 
ال�سا�سي��ة  الت�سكيل��ة  تك��ون  اأن  املرج��ح  وم��ن 
لفري��ق ال��زوراء كالت��ي: حرا�س��ة املرمى: حممد 
كا�س��د، خط الدفاع: ح�سن جوي��د – كرار حممد 
– عبا���ض قا�س��م – ن��دمي �سب��اغ، خ��ط الو�سط: 
اأجم��د كلف – اأحم��د فا�سل – حي��در عبد المري 
– ح�سن علي، خط الهجوم: عالء عبد الزهرة – 
مهند عب��د الرحيم. ويحتل فريق ال��زوراء �سدارة 
املجموع��ة الوىل بر�سي��د 8 نق��اط جمعه��ا من 
تعادلن اأمام ال�سوي��ق العماين والهلي الردين، 
وانت�ساري��ن ام��ام اجلي�ض ال�س��وري. ومن املقرر 
ان جت��رى مباراة الزوراء امام نادي ال�سويق يوم 
غد الثالث��اء على ملعب جمم��ع ال�سلطان قابو�ض 

الريا�سي ببو�رش يف �سلطنة عمان.

الهالل يؤجل حسم الدوري السعودي بتعادله مع األهلي بمشاركة سعد األمير

شنيشل يرفض عرض السفانة حمد يعلن قائمة الزوراء لمواجهة السويق العماني
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