
  

حممد خليل

اأك��دت جلن��ة امل�س��ابقات يف االحت��اد العراقي 
لك��رة الق��دم، اأن بطول��ة كاأ�س العراق م�س��تمرة 
اأن  مبين��ة  املح��ددة،  مواعيده��ا  و�س��تقام يف 
الف��رق التي ق��ررت االن�س��حاب �س��تطبق عليها 

الئحة جلنة امل�سابقات.
وقال نائب رئي�س جلنة امل�سابقات يحيى كرمي 
ل�)اجلورنال( اإن "بطولة كاأ�س العراق م�س��تمرة 
ول��ن تلغى"، مبينًا اأنها "�س��تمنح الفريق الفائز 
يف امل�س��ابقة ا�س��تحقاق امل�س��اركة يف كاأ���س 

االحتاد اال�سيوي".
واأ�س��اف اأن "جلنة امل�س��ابقات ملزمة باإكمال 
"البطول��ة  اأن  الع��راق"، موؤك��داً  بطول��ة كاأ���س 
�س��تقام يف مواعيدها واي فريق قرر االن�سحاب 

�ستطبق عليه الئحة امل�سابقات".
واأو�س��ح اأن "هن��اك اندي��ة مت��ر باأزم��ة مالية 

واأخرى باأزمة اإدارية ب�سبب قانون االنتخابات 
مما اأدى اىل ان�سحابها من امل�سابقة"، الفتًا اإىل 
اأن "اللجن��ة ال تل��زم اأي فريق بامل�س��اركة ومن 

ينح�سب �سيتحمل تبعات قراره". 
واختت��م ت�رصيح��ه قائ��ًا: "امل�س��ابقة �س��تقام 
يف مواعيده��ا، حيث �س��يقام الدور ال�س��تة ع�رص 
يف الثال��ث ع���رص م��ن �س��هر اآب اجل��اري، فيما 
�س��يقام الدور رب��ع النهائي يف ال�س��اد�س ع�رص 
من ال�سهر ذاته، و�سيقام دور ن�سف النهائي يف 
التا�سع ع�رص، على ان يقام النهائي يف احلادي 

والع�رصين من ال�سهر اجلاري".
واأعلن ن��ادي اجلي�س لكرة القدم، ان�س��حابه من 
بطول��ة كاأ�س الع��راق وعدم خو�س دور ال�س��تة 

ع�رص من امل�سابقة.
وق��ال مرا�س��ل )اجلورن��ال( اإن "ن��ادي اجلي�س 
اأر�س��ل كتابًا ر�س��ميًا اىل االحت��اد العراقي لكرة 
الق��دم يبلغ��ه فيه ان�س��حابه م��ن بطول��ة كاأ�س 

العراق".
واأ�ساف اأن "نادي اجلي�س عزى �سبب ان�سحابه 
م��ن البطول��ة اىل ت�رصيح��ه لع��دد م��ن العبيه، 

باالإ�سافة اىل تاأجيل امل�سابقة الأكرث من مرة".
وكان من املقرر ان يواجه نادي اجلي�س نظريه 

احلدود يف دور ال�ستة ع�رص من البطولة.
الفريق االخر الذي �س��يعلن ان�سحابه ر�سميًا هو 
نادي كرباء، حيث قدم النادي اعتذاره الحتاد 

الكرة وقرر االن�سحاب من البطولة.
وقال مرا�سل )اجلورنال( اإن "نادي كرباء قرر 
االن�س��حاب من بطولة كاأ�س العراق، حيث يعود 
الق��رار اإىل مغ��ادرة اأغلب العب��ي كرباء وعدم 
ق��درة النادي على توفري مبالغ مالية اإ�س��افية 

لاإبقاء عليهم بعد انتهاء مناف�سات الدوري".
االن�س��حاب  اأرجع��ت  "االإدارة  اأن  واأ�س��اف 
الأ�س��باب مالي��ة بحتة، واأن الفري��ق كان يطمح 
للمناف�س��ة على اللقب اأثناء تداخله مع الدوري، 
ك��ون الاعب��ني متواجدي��ن �س��واء املحليني اأو 

املحرتفني".
وم��ن املق��رر ان تكون لقاءات دور ال�س��تة ع�رص 
كالت��ايل: يلتق��ى ن��ادى اجلي���س م��ع احل��دود، 
ويواجه امليناء فريق احلر، ويقابل نفط الو�س��ط 
فري��ق كرباء، ويلتقي الطلبة مع النجدة، بينما 

يلتق��ى الزوراء م��ع نفط اجلن��وب ، ويلتقي 
نفط مي�سان مع ال�س��ناعة، وبغداد مع النجف ، 

و القوة اجلوية مع الكهرباء .
وقد ا�س��ارت العديد من التقارير ال�س��حفية اىل 
الغاء بطولة كاأ�س العراق ب�س��بب متديد الدوري 

العراقي املمتاز.
وكذل��ك كان��ت هن��اك فك��رة باإلغاء مناف�س��ات 
كا���س الع��راق للمو�س��م احل��ايل ب�س��بب ارتباط 
فريق��ي ال��زوراء والقوة اجلوي��ة بكا�س االحتاد 
اال�س��يوي مما ادى اىل تاأجيل مبارياتهما التي 

و�سلت اىل 7 مباريات لفريق اجلوية.
وباالإ�سافة اىل االأ�سباب اأعاه، فاإن تواجد عدد 
كبري من الاعبني مع املنتخب الوطني ب�س��بب 
ارتباط املنتخب باملباريات الودية وت�سفيات 

مونديال رو�سيا 2018.
وفيما يخ���س بطولة الدوري املمتاز، اأكد كرمي 
اأن "دوري الك��رة للمو�س��م احل��ايل رافقته كثري 
م��ن االإيجابيات وال�س��لبيات”، معت��را اأن "من 
االإيجابي��ات ه��و نظ��ام ال��دوري الع��ام وق��وة 

املناف�سة وبروز العبني للمنتخبات الوطنية".

)الجورنال( في حديث خاص لـ

عبد القادر زينل: التقاطع موجود وملموس بين المؤسسات المسؤولة عن الرياضة العراقية
و�س��لت مفاو�س��ات اإدارة الن���رص، مع ح�س��ام غايل قائ��د االأهلي 
امل���رصي، ملرحل��ة متقدم��ة لتدعيم خط و�س��ط الفريق ال�س��عودي. 
وقال��ت م�س��ادر يف ت�رصيح��ات �س��حفية اإنَّ الن�رص ح�س��ل على 
موافقة مبدئية من نادر �سوقي وكيل اأعمال غايل، 36 عاًما؛ حيث 
ه  اتف��ق الطرف��ان على كافة بنود العقد. واأ�س��ارت امل�س��ادر، اإىل اأنَّ
م��ن املتوق��ع اأن يت��م االإعان عن ال�س��فقة، قبل ب��دء دوري جميل 
ال�س��عودي للمحرتف��ني، ال��ذي ينطل��ق اخلمي���س املقبل. واأ�س��افت 
ه من املتوقع اأن ين�س��م الاعب الذي �س��بق له اللعب  امل�س��ادر، اأنَّ
للن���رص عام 2009، للفريق ال�س��عودي ملدة مو�س��م واح��د. وتاأتي 
ه��ذه التح��ركات م��ن جان��ب الن���رص يف حماول��ة لتدعي��م الفريق 
باعب خرة، ف�س��ًا عن تراجع م�ستوى حموري االرتكاز بالفريق 
اإبراهي��م غالب، وعبد العزيز جرين، وهو ما ك�س��فت عنه مباريات 
الفريق البطولة العربية. ويحل الن�رص �س��يًفا على الفي�سلي ال�سبت 
املقب��ل يف اجلولة االأوىل من الدوري ال�س��عودي. وقال وكيل غايل 
يف ت�رصيحات �س��حفية اإن "كل ما يق��ال من وحي اخليال ال اأكرث 
وال اأقل". واأ�س��اف "ال توجد اأي مفاو�س��ات من االأ�سا�س مع نادي 
الن�رص ال�س��عودي". وتابع "غايل م�ستمر وملتزم بعقده مع االأهلي. 
تركيزه فقط مع املارد االأحمر". وزاد �س��وقي قائا: "ال ميكن بناء 

قرار اأو اإبداء رغبة على اأمر من وحي اخليال".

 رح��ب مداف��ع ن��اد االتف��اق ال�س��عودي احم��د اإبراهي��م، بزي��ارة امري 
مدين��ة تب��وك ال�س��عودية فهد بن �س��لطان اىل الع��راق. وق��ال اإبراهيم 
خال �س��فحته على مواقع التوا�سل االجتماعي "الفي�سبوك" "تخجل 
الكلمات امام حروف االمري فهد بن �سلطان، امري منطقة تبوك، عندما 
قال اجمل الكام عن العراق"، م�س��رياً اإىل اأن "�س��لطان قال يل �سنزور 
الع��راق عن قريب" واأ�س��اف "باأ�س��مي وبا�س��م �س��عب الع��راق، اأحيّي 
موقف االمري الرائع، وي�سعدنا زيارتك لبغداد والعراق متى ما �سئت".

وت��وِّج فري��ق االتف��اق ال�س��عودي بلق��ب دورة تب��وك الودي��ة الدولية 
الثاني��ة، بعد فوزه اليوم على ال�سفاق�س��ي التون�س��ي بهدف نظيف يف 
املباراة النهائية. و�س��جل حممد ال�س��يعري، ه��دف االتفاق واملباراة 
الوحي��د يف الدقيق��ة 47، بعد دخوله بدقيقتني فقط، بداًل من يو�س��ف 
ال�س��امل. وحق��ق االتفاق لقب الدورة دون اأن يتلق��ى مرماه اأي اأهداف، 
حي��ث بداأ م�س��واره بالفوز 0-2 على االإ�س��ماعيلي امل���رصي، قبل اأن 
يه��زم احتاد ج��دة بثاثية نظيف��ة، لينهي املجموعة االأوىل مت�س��دًرا 
للرتتيب، ويتاأهل اإىل النهائي. يذكر اأن البطولة احلالية، هي الن�س��خة 
الثاني��ة من الدورة، بينما فاز الوداد الريا�س��ي املغربي باالأوىل على 
ح�ساب االإنتاج احلربي امل�رصي، العام املا�سي. وكان نادي االتفاق 
ال�سعودي، اأعلن عن تعاقده ر�سميًا مع مدافع املنتخب الوطني ونادي 
االم��ارات ال�س��ابق، احمد اإبراهي��م للدفاع ع��ن األوان الفريق املو�س��م 
املقبل. جتدر االإ�س��ارة اإىل اأن االتفاق ال�سعودي اأنهي املو�سم املا�سي 

يف املركز ال� 11 بر�سيد 27 نقطة.  

 اأعلن��ت الهيئة االإدارية املوؤقت��ة لنادي امليناء، اليوم، 
ا�س��تقالتها امام وزير النقل كاظم احلمامي، الفتة اىل 
انها اتخذت قرار اال�ستقالة اكرامًا للنادي وجلماهريه. 
وذك��ر بيان ن���رصه املوقع الر�س��مي للن��ادي وتابعته 
»اجلورن��ال نيوز« اإن "موؤقتة امليناء تعلن ا�س��تقالتها 
اأمام وزير النقل كاظم احلمامي خال االجتماع الذي 

جمع االإدارتني املوؤقتة واملنحلة".
واأ�ساف اأن "الوزير كاظم احلمامي دعا االدارتني اىل 
العمل امل�س��رتك لت�س��يري النادي، اإال اأن االإدارة املوؤقتة 
اعت��ذرت واأث��رت اأن تق��دم ا�س��تقالتها اإكرام��ا للنادي 
وجماهريه، حيث باركت لل�س��يد جلي��ل حنون بعودته 
اىل من�س��به". وق��د وجه��ت الهيئ��ة االإداري��ة املوؤقتة 
لن��ادي املين��اء، كتابا اإىل وزارة ال�س��باب والريا�س��ة 

واللجن��ة االوملبي��ة الوطني��ة العراقي��ة الإيجاد خمرج 
ينه��ي االأزم��ة االإدارية التي تع�س��ف بالن��ادي. وقال 
بيان �سابق �سدر عن النادي اإن "هناك م�ساعي حثيثة 
وحت��ركات تقوم بها الهيئ��ة االإدارية من خال لقائها 
املبا���رص م��ع مدير الدائ��رة القانونية بوزارة ال�س��باب 
والريا�س��ة عل��ي طاهر ومدي��ر دائرة الرتبي��ة البدنية 
بال��وزارة ذاتها عاء عبد الق��ادر ونائب رئي�س اللجنة 

االوملبية الوطنية العراقية ب�سار م�سطفى".
واأو�س��ح اأن "االدارة طالب��ت بو�س��ع حل��ول �رصيع��ة 
ت�س��منت عدة نقاط خليارات منه��ا متديد عمل الهيئة 
االإدارية املوؤقتة احلالية او التخويل باإجراء انتخابات 
او ت�س��كيل هيئ��ة اإداري��ة موؤقت��ة جدي��دة او اي خمرج 

قانوين اآخر ي�سع حا جذريا لتلك االأزمة.

 منح��ت اإدارة نادي الق��وة اجلوية العب الفريق ب�س��ار 
ر�س��ن، كت��اب اال�س��تغناء متهي��داً النتق��ال الاعب اىل 
�س��فوف بريوزي االإيراين. وذكر بيان �سادر عن اإدارة 
القوة اجلوية ل�)اجلورنال( "ننفى جملة وتف�سيا ما مت 
تداوله عر مواقع التوا�سل االجتماعي وبع�س املواقع 
االخباري��ة الت��ي حتدث��ت ب�س��اأن موقف الاعب ب�س��ار 
ر�س��ن القانوين للعب مع اجلوية". واأ�س��اف اإن "بع�س 
االجتماع��ي  التوا�س��ل  ومواق��ع  االإخباري��ة  املواق��ع 
تداولت �س��ائعات ت�س��تهدف النادي وهي حلقة جديدة 
من حلقات م�سل�سل اال�ستهداف التي يتعر�س لها نادي 
القوة اجلوية". واو�س��ح ان "الاعب ب�سار ر�سن موقفه 
القانوين �س��ليم ومل يوقع للفري��ق االيراين الأنه مل مينح 
كتاب اال�س��تغناء من قب��ل ادارة اجلوية قب��ل مباراتي 

نفط مي�سان والكرخ، بل ان ادارة النادي منحت الاعب 
املذك��ور كت��اب اال�س��تغناء ليل��ة اأم���س االأول".  وتابع 
اأن "اإدارة الق��وة اجلوي��ة مل تخال��ف تعليم��ات االحتاد 
اال�س��يوي واالحت��اد العراقي ب�س��اأن لوائ��ح االحرتاف، 
وبذل��ك ف��ان من ح��ق الاعب االن�س��مام اىل �س��فوف 
ب��روزي االي��راين قانون��ا وال ميكنه اللعب م��ع اجلوية 
يف مب��اراة احل��دود اخلمي���س املقب��ل". ووق��ع ر�س��ن 
ر�س��ميا على ك�س��وفات نادي بريوزي االإيراين لتمثيله 
اعتبارا من املو�س��م املقبل. وقال ر�سن يف ت�رصيحات 
�س��حفية اإن "هذا االحرتاف �س��يكون بداية حتقيق حلم 
انتظرته طويا وهو االحرتاف يف الدوريات االأوروبية 
خ�سو�س��ا ان نادي  بريوزي والدوري االإيراين اإ�س��افة 

حقيقية الأي العب يرغب يف االحرتاف االأوروبي".

غالي على رادار النصر السعودي

أحمد إبراهيم يرحب بزيارة 
أمير تبوك إلى بغداد

رسن يلتحق بصفوف بيروزي اإليراني

استقالة الهيئة اإلدارية المؤقتة لنادي الميناء 

  وق��ال زينل يف حديث خا�س ب��ه )اجلورنال(: "كان االجدر 
بلجنة ال�س��باب والريا�س��ة يف الرمل��ان ان تكون اأكرث جدية 
وتتحمل امل�س��وؤولية يف ايجاد �س��يغ توافقية من �س��اأنها ان 
حت��د م��ن تلك االختاف��ات التي ط��ال امدها م��ن خال عقد 
موؤمت��ر مو�س��ع لكافة االط��راف املعني��ة وبح�س��ور كفاءات 
لها باع طويل يف ال�س��اأن الريا�س��ي العراق��ي ومعروفة لدى 
االو�س��اط العربي��ة والقاري��ة والدولية لو�س��ع قان��ون جديد 
للجنة االوملبية الذي �سي�س��هم باال�ستقرار ويوقف العودة اىل 

القوانني القدمية بني فرتة واأخرى".
واأ�س��اف ان "اجله��ات املعني��ة يف الريا�س��ة العراقي��ة غري 

متفقة على ا�س��رتاتيجية �س��حيحة مل�س��ار الريا�سة ما اأ�سهم 
ب�س��كل رئي���س برتاجعه��ا وتقهقره��ا وهذا ما يدع��و اىل عقد 
موؤمت��ر وا�س��ع ملناق�س��ة االمور ب��كل �س��فافية واالبتعاد عن 
املتعنت��ات ال�سخ�س��ية الإ�س��دار القرار ال�س��ائب فيما يخ�س 
انتخاب جمال�س ادارات االندية الريا�سية ب�سيغها املعروفة 
مب��ا يخدم الريا�س��ة العراقية وافاق تطورها م�س��يفا اىل ان 
اال�س��تقرار هو مبداأ التطور يف املوؤ�س�سات الريا�سية، وعندما 
تك��ون هن��اك اختاف��ات وتباين��ات يب��داأ االثر ال�س��لبي لكل 

عمل".
وفيم��ا يتعلق مب�س��األة رف��ع احلظ��ر الكلي ع��ن ماعبنا، اكد 
زين��ل عل��ى �رصورة "التع��اون ب��ني وزارة ال�س��باب واللجنة 
االوملبي��ة واحتاد الك��رة مبا فيها االإعام الذي با�س��تطاعته 

ان يلع��ب دوراً ريادي��ًا و مهم��ًا يف نقل ال�س��ورة اجليدة عن 
البل��د"، موؤكداً ان "رفع احلظر يتطلب ا�س��تعدادات امنية على 
م�س��توى عايل من خال و�س��ع خطط ر�سينة لتاأمني �سامة 
الفرق الريا�س��ية واحلكام واجلمهور وهذا يحتاج اىل تن�سيق 
جاد ومدرو�س بني االجه��زة االمنية كونه جزء هام ال ميكن 

اإغفاله". 
وب�س��اأن ما حتتاجه كرة القدم العراقية للعودة اىل م�س��ارها 
ال�س��حيح، او�س��ح ان "هناك حلول عدي��دة للنهو�س بها يف 
اجلانب��ني الفن��ي واالداري من خال اختي��ار عنا�رص كفوءة 
ومهني��ة ملجل���س ادارة االحت��اد تتمت��ع ب�س��معة طيب��ة يف 
الو�س��طني االجتماع��ي والريا�س��ي ولك��ن ه��ذا يتوقف على 
اختيار الهيئة العامة الأع�ساء جمل�س ادارة احتادهم بقناعة 

تامة ونكران ذات ف�سًا عن م�ساركتها بالقرارات التي ت�سهم 
بعملية النهو�س كرويًا الن امل�س��اهمة يف �س��نع القرار الذي 
هو جزء من امل�سوؤولية امللقاة على عاتقهم وتنم على روحية 

العمل اجلماعي الذي هو ا�سا�س النجاح". 
واأ�س��ار زين��ل اىل "وجوب اإعط��اء الفر���س احلقيقية ملدربي 
التدريب��ة  ال��دورات  يف  بامل�س��اركة  الوطني��ة  منتخباتن��ا 
املختلف��ة ولي���س فقط الرتكيز على دورات االحتاد اال�س��يوي 
الن االط��اع عل��ى مدار�س خمتلفة من �س��اأنه ان ي�س��اعد يف 
عملي��ة االب��داع واالبت��كار"، م�س��رياً اىل "���رصورة ت�س��كيل 
مكتب عاقات خارجية مبوا�س��فات احرتافيه لبناء عاقات 
ايجابي��و مع االحت��ادات العربي��ة والقاري��ة والدولية كونها 

عامل موؤثر وكبري يف عمليه النهو�س".

اأكد اخلبريالكروي د.عبد 
القادر زينل، ان عملية 
رف�ض الربملان لإدراج 
الت�صويت على قانون 
الندية ي�صري اىل عدم 

القناعة مب�صمونه �صيما 
عقب حتويل القانون 

جمددًا اىل اللجنة 
الأوملبية، موؤكدًا ان 

املو�صوع مازال عالقًا 
وهذا يو�صح ان التقاطع 

موجود وملمو�ض بني 
وزارة ال�صباب والريا�صة 

واللجنة الأوملبية.

بغداد – مصطفى العبطان 

بغداد ــ محمد خليل

  بغداد - خاصبغداد - خاص
و�س��ل املنتخب الوطني لكرة ال�س��لة، اىل العا�سمة 
اللبنانية بريوت ا�ستعداداً للم�ساركة يف بطولة اآ�سيا 
لكرة ال�سلة والتي �ستنطلق اليوم الثاثاء على ملعب 
نه��اد نوف��ل يف بل��دة زوق مكايل ب�س��مال بريوت، 
مب�ساركة 16 منتخبا بينها ا�سرتاليا ونيوزيلندا يف 
اأول ظهور لهما يف البطولة. ولبنان ثالث بلد عربي 
ي�ست�سيف احلدث القاري بعد ال�سعودية يف 1997، 
وقط��ر يف 2005. و�س��يلتقي منتخ��ب لبن��ان بع��د 
حف��ل االفتتاح يف مواجه��ة حمفوفة باملخاطر مع 
كوريا اجلنوبية، بينما �س��تخو�س نيوزيلندا مباراة 
يتوقع اأن تكون �س��هلة امام كازاخ�ستان. وال يتوقع 
اأن تواجه تايوان �س��عوبة كب��رية عندما تلتقي مع 
هوجن ك��وجن، بينما تنتظ��ر ا�س��رتاليا مواجهة قوية 
اأم��ام اليابان يف اأبرز مباريات اليوم االأول. واأعرب 

بي��ار كخيا رئي�س االحتاد اللبناين لكرة ال�س��لة، عن 
اأمل��ه باح��راز منتخ��ب ب��اده لق��ب البطول��ة للمرة 
االأوىل بع��د اأن �س��بق وحل و�س��يفا ث��اث مرات يف 
اأعوام 2001 و2005 و2007. واأ�س��اف امل�سوؤول 
اللبن��اين "حظوظن��ا كب��رية يف اإح��راز اللق��ب على 
اأر�س��نا واأم��ام جمهورن��ا، منتخبنا اأ�س��بح جاهزا 
له��ذه التحديات بعد اأن اأنهى ا�س��تعداداته بخو�س��ه 
مع�س��كرين تدريب��ني يف �رصبيا وتركي��ا". ووزعت 
اأرب��ع جمموع��ات، و�س��مت  اإىل  الف��رق امل�س��اركة 
املجموع��ة االأوىل اإي��ران واالأردن و�س��وريا والهند، 
و�س��مت الثانية ال�س��ني حامل��ة اللقب م��ع العراق 
والفلب��ني وقط��ر. واختار لبنان �س��احب ال�س��يافة 
اللع��ب يف املجموع��ة الثالثة اإىل جان��ب نيوزيلندا 
وكوري��ا اجلنوبي��ة وكازاخ�س��تان، يف حني �س��مت 
املجموعة الرابعة ا�سرتاليا املر�سحة للمناف�سة على 

اللقب مع اليابان وتايوان وهوجن كوجن.

 
عر مدرب نادي القوة اجلوية با�س��م قا�س��م، عن 
اطمئنان��ه من تتويج فريقه باللقب ال�س��اد�س يف 
تاأريخ��ه، موؤك��داً اأن اللق��ب �س��يمنح الفريق دفعة 
معنوي��ة للتوي��ج بلق��ب كاأ�س االحتاد اال�س��يوي. 
وق��ال قا�س��م ل�)اجلورن��ال( اإن "اللق��ب حم�س��وم 
لنادي القوة اجلوية و�س��يفوز الفريق على �سيفه 
احل��دود يف اجلولة االأخرية من ال��دوري العراقي 
املمت��از لكرة الق��دم"، مطالبًا جماهري ال�س��قور 
ب��� "حت�س��ري االحتف��االت". واأ�س��اف اأن "اللقب 
املحل��ي �س��يمنح الفري��ق دفع��ة معنوي��ة كب��رية 
اال�س��يوي"،  االحت��اد  كاأ���س  بلق��ب  لاحتف��اظ 
موؤك��داً بالق��ول: "القوة اجلوية يجن��ي ثمار تعبه 
هذا املو�س��م".  واأو�س��ح اأن "الهدف االأول لنادي 
الك��رخ اأربك ح�س��ابات نادي الق��وة اجلوية، مما 

اأدى اىل ت�س��تت ذهن املدافع��ني وتكرار االأخطاء 
يف اخل��ط اخللف��ي". وتابع اأن "الق��وة اجلوية لن 
يك��رر االأخط��اء يف املب��اراة املقبلة ام��ام فريق 
احلدود يوم اخلمي�س املقبل"، مبينًا اأن "ال�س��قور 
�س��يحتفل مع جماهريه على ملعبه الذي مل يهزم 
في��ه ه��ذا املو�س��م". واج��ل فري��ق الك��رخ، افراح 
�س��يفه الق��وة اجلوي��ة اىل ال��دور املقب��ل بعدم��ا 
فر�س عليه التعادل بهدفني لكل منهما. ا�سحاب 
االر���س ك�رصوا ع��ن انيابهم منذ بداي��ة املباراة 
واح��رزوا اله��دف االول يف الدقيق��ة الثالث��ة عن 
طريق حممد عبد الهادي، لكن فريق ال�سقور عاد 
�رصيع��ا و�س��جل التعادل يف الدقيق��ة الثامنة عن 
طري��ق حمادي احمد، قبل ان ي�س��يف زميله فهد 
كرمي الهدف الثاين لل�سقور يف الدقيقة ال٣٥ من 
ت�س��ديدة بعيدة، ليعدل الكرخ النتيجة يف الدقيقة 

ال٤٢ بهدف حمل توقيع الاعب اركان عمر.
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