
 
�أح��رز �لود�د �لبي�ضاوي لق��ب دوري �أبطال �إفريقيا، 
�ل�ضب��ت، بع��د فوزه عل��ى �لأهل��ي )1-2(، مبجموع 

�ملبار�تني، عقب �نت�ضاره يف لقاء �لإياب )1-0(.
وير�ض��د �لتقرير يف �ل�ضط��ور �لتالية، �أبرز 5 م�ضاهد 

من مبار�ة �لأهلي و�لود�د:
�أخطاء فنية

�ضه��دت �ملب��ار�ة �أخط��اًء فني��ة كب��رة م��ن م��درب 
�لأهل��ي، ح�ض��ام �لب��دري، وو�ض��ح من��ذ �للحظ��ات 
�لأوىل، �أن �لأخ��ر فقد �ل�ضيطرة على �ملبار�ة، حيث 
ظه��ر متوتًر� ط��و�ل �للقاء، ما جعله غ��ر قادر على 

�لرتكيز.
مل يك��ن �لب��دري يف يوم��ه، وكل تغير�ت��ه مل تك��ن 

�ضليمة، ومل تقدم �لإ�ضافة للأهلي.
جدل حتكيمي

مل تك��ن �أخطاء �حلكم باكاري جا�ضاما، موؤثرة على 
�ض��ر �للقاء، فهدف �لود�د كان �ضحيحا متاما، لكن 
ما يعيب �حلكم، ه��و عدم �حت�ضاب وقت بدل �ضائع 

منا�ضب لأح��د�ث �ملبار�ة، �إىل جان��ب عدم �لتعامل 
بح�ض��م م��ع لعب��ي �ل��ود�د، �لذي��ن تعم��دو� �إ�ضاعة 

�لكثر من �لوقت.
وعلى �جلهة �لأخ��رى، حجم جا�ضاما لعبي �لأهلي 

بكرثة �لإنذ�ر�ت، �لتي منحها لهم.
�أز�رو

ع��اد مهاجم �لأهل��ي، ولي��د �أز�رو، لعادت��ه �لقدمية 
يف �إ�ضاع��ة �لفر�ص، حي��ث ق��دم �أد�ًء �ضيًئا، ل يليق 
بالأهل��ي، م��ا �أدى �إىل خروج��ه يف �ل�ض��وط �لثاين، 
ون��زول �أحم��د حم��ودي بدًل من��ه، ليو�ج��ه �للعب 

�ملغربي �لكثر من �لنتقاد�ت.
�ل�ضلبة �لدفاعية

�أظهر لعبو �لود�د �ضلبة دفاعية كبرة، كما فعلو� 
يف مب��ار�ة �لذهاب، �لتي ظهر فيها �لفريق �ملغربي 

ب�ضكل قوي.
لعبو �لود�د كان��و� ملتزمني دفاعيا بدرجة كبرة، 
وظهرو� ب�ض��كل متما�ضك ومن�ضجم، يف جميع �أرجاء 

�مللعب، على عك�ص لعبي �لأهلي.
معلول وعا�ضور

�أظه��رت �ملبار�ة حجم �لقيمة �لفني��ة للثنائي، علي 
معل��ول، �لظه��ر �لأي�رس للأهل��ي، وح�ض��ام عا�ضور، 
لع��ب خ��ط �لو�ض��ط �ملد�فع، وم��دى �لإ�ضاف��ة �لتي 

يقدمها �للعبان للفريق �لأحمر.

وق��د تاأثرت �جلبه��ة �لي�رسى ب�ض��دة، بغياب معلول، 
حيث مل يقدم بديله، ح�ضني �ل�ضيد، �مل�ضتوى �ملنتظر 
من��ه، دفاعًي��ا �أو هجومًيا، فيم��ا مل يكن خط �لو�ضط 
بنف���ص �لكف��اءة، �لت��ي كان يظه��ر به��ا يف وج��ود 

عا�ض��ور. و�ضم��ن �ل��ود�د �لبي�ض��اوي م�ضاركته يف 
كاأ���ص �لعامل للأندية �لتي �ضتنظم يف �لإمار�ت، بعد 
فوزه بلقب دوري �أبطال �أفريقيا على ح�ضاب �لأهلي 

�مل�رسي.
ويعت��ر �لفري��ق �لبي�ضاوي ثالث فري��ق ميثل �لكرة 

�ملغربية يف مونديال �لأندية.
وكان �أول فري��ق مثل �ملغرب هو �لرجاء يف 2000 
و2013، وبعده �ملغرب �لتطو�ين يف ن�ضخة 2014، 
علما باأن ن�ضختي 2013 و2014، نظمتا باملغرب.
وهناأ عاه��ل �ملغرب، �مللك حمم��د �ل�ضاد�ص، مدرب 
وقائ��د فري��ق �ل��ود�د �لبي�ض��اوي، بالتتوي��ج بلقب 
�أفريقي��ا، بع��د �لف��وز عل��ى �لأهل��ي  �أبط��ال  دوري 

�مل�رسي 1-2 يف جمموع مبار�تي �لنهائي. 
و�ت�ض��ل �لعاه��ل �ملغرب��ي هاتفيًا ب��كل من �ملدرب 
�حل�ض��ني عموتة، و�لقائد �إبر�هي��م �لنقا�ص، من �أجل 

تهنئة �لفريق �لبي�ضاوي بهذ� �للقب.
وكلف �مللك حممد �ل�ضاد�ص كًل من �ملدرب عموتة، 
و�لقائ��د �لنقا�ص، بنقل �لتهنئ��ة �إىل جميع �للعبني 
و�لطاق��م �مل���رسف، و�أن�ض��ار �لن��ادي، عق��ب ه��ذ� 

�لإجن��از �لكبر، "�لذي هو م�ضدر فخر لكل �جلمهور 
�لريا�ضي ول�ضائر �ل�ضعب �ملغربي".

وبذل��ك يلتحق �ل��ود�د بالرجاء و�ملغ��رب �لتطو�ين، 
ليحظى ب�رسف متثيل �لكرة �ملغربية يف هذ� �حلدث 

�لعاملي.
ويف �جلان��ب �لخر، ين��وي �لأهل��ي، ت�ضعيد موقفه 
�ضد �لتحكيم �لأفريق��ي، بعد يوم و�حد من خ�ضارته 

لقب دوري �أبطال �أفريقيا ل�ضالح �لود�د �ملغربي.
وق��ال يا�رس �أيوب مدي��ر قطاع �لإع��لم و�ملتحدث 
ر �لتق��دم  �لر�ضم��ي با�ض��م �لأهل��ي، �إَن �لن��ادي ق��رَّ
ب�ضك��وى ر�ضمي��ة لل��كاف، �ض��د �لتحكي��م �لأفريقي 
ب�ضكل عام، ولي�ص �ضد �حلكم بكاري جا�ضاما فقط.

و�أ�ضاف �أيوب يف ت�رسيحات �إذ�عية: "هناك �أخطاء 
حتكيمي��ة متعم��دة ومتكررة �ض��د �لأهل��ي، وكانت 

�أبرزها بالنهائي، و�جلميع �ضاهدها".
�لأدل��ة  كل  �ضيق��دم  �لأهل��ي  �أنَّ  �أي��وب  و�أو�ض��ح 
د "ل  و�مل�ضتند�ت �لت��ي توؤكد حقه يف �ل�ضكوى، و�ضدَّ
نق��دم �أي مرر�ت خل�ضارة �لبطولة، لكن يجب �إعادة 

�لن�ضباط، و�للتز�م للملعب مرة �أخرى".

للمرة الثانية تواليًا

الصقور تحلق في سماء دوشنبه وتعود بلقب كأس االتحاد اآلسيوي إلى أرض الوطن

يو�جه نادي �مليناء لكرة �لق��دم، م�ضت�ضيفه �لنجم �ل�ضاحلي �لتون�ضي 
وديًا خلل مع�ضكره �لتدريبي �ملقام حاليًا يف مدينة �ضو�ضة �لتون�ضية 
��ضتع��د�د�ً للدوري �لعر�قي �ملمتاز لكرة �لق��دم. و�أجرى فريق �مليناء، 
وح��دة تدريبي��ة �ضباحي��ة مبع�ضك��ره �جل��اري حاليا مبدين��ة �ضو�ضة 
�لتون�ضي��ة �لت��ي و�ضلها م�ض��اء �لم���ص �ل�ضبت، عل��ى �ن يجري وحدة 
تدريبي��ة م�ضائي��ة. وو�ضلت بعثة ن��ادي �مليناء، م�ض��اء �ل�ضبت، مطار 
قرط��اج يف تون�ص للدخول مبع�ضكر تدريبي ي�ضتمر ع�رسة �يام مبدينة 
�ضو�ض��ة ��ضتعد�د�ً للدوري �لعر�ق��ي �ملمتاز لكرة �لقدم. و�أجرى �لفريق، 
�أم�ص، وحدة تدريبية خفيف��ة لغر�ص �ل�ضت�ضفاء و�لتخل�ص من �رهاق 
�ل�ضف��ر و�ضيجري �لفريق، �لي��وم، وحدته �لتدريبي��ة �ل�ضباحية �لأوىل 
يف مع�ضك��ره �لتدريب��ي، �لذ يتخل��ل ثلث مباريات ودي��ة. ويف �ضياق 
مت�ض��ل، �لتح��ق ببعثة �لفري��ق مدرب �للياق��ة �لتون�ضي ه�ض��ام غزية، 
�ل��ذي مت �لتعاق��د معه يف وقت �ضاب��ق وتاأخر تاأ�ض��رة دخوله للعر�ق 
حالت دون �لتحاقه بالفريق. ويغيب عن �لفريق، �للعب علي ح�ضني 
لتو�ج��ده مع �ملنتخ��ب �لوطني �لذي ي�ضتعد ملو�جه��ة �ضقيقه �ل�ضوري 
ودي��ا و�حم��د فرح��ان �ملتو�ج��د حالي��ا م��ع منتخ��ب �ضب��اب �لعر�ق 

�مل�ضارك بت�ضفيات �لقارة �ل�ضيوية لل�ضباب بدولة قطر.

 ت�ضتم��ر �لوح��د�ت �لتدريبية لكرة �ل�رسط��ة حت�ضر� لنطلق دوري 
�لك��رة �ملمتاز �لذي من �ملوؤمل �ن يتم حتدي��د موعد �نطلقه ب�ضكل 
ر�ضمي غد�ً �لحد يف �ملوؤمتر �لفني �لذي �ضيقيمه �حتاد �لكرة.  حيث 
خا�ص، �ل�ضبت، كتيبة �لقيثارة �خل�رس�ء وحدة تدريبية م�ضائية ركز 
من خللها باكيتا على تطبيق عدد� من �ملفرد�ت �خلططية �لتي من 
�ملوؤم��ل �ن يتم تطبيقها خلل مناف�ضات �ل��دوري باإطاره �لر�ضمي. 
وق��ال �ملدي��ر �لفني لك��رة �ل�رسطة �لر�زيل��ي باكيتا ب��ان "�لفريق 
يو��ض��ل ��ضتعد�د�ت��ه لإي�ض��ال �لفري��ق �ىل �جلاهزي��ة �لتام��ة فنيا 
وبدني��ا لنط��لق م�ضابقة �لدوري يف ن�ضختها �جلدي��دة". مفند�ً كل 
�لنب��اء �لت��ي ��ضيعت موؤخر� حول �مكانية مغادرت��ه ��ضو�ر �ل�رسطة 
قائ��ًل: "�رتب��ط بعق��د ر�ضم��ي م��ع �د�رة ن��ادي �ل�رسط��ة ميتد حتى 
نهاي��ة �ملو�ضم ول يوجد �ي �ضبب يجعلن��ي �أفكر يف مغادرة �لفريق 
�ض��وب �ي وجهة تدريبية جدي��دة �ضيما بتوفر �لد�رة كل مقومات 
�لنج��اح وحتقي��ق �مال �جلماه��ر". وختم حديثه قائ��ًل: "�أركز يف 
عمل��ي مع �لفري��ق حاليا دون �لنظر �ىل �ي �مور جانية �خرى حيث 
�ضيتم �جر�ء عدد� م��ن �ملباريات �لودية لو�ضع �خر �للم�ضات �لفنية 

لنطلق �لدوري".

 
هن��اأ �ل�ضي��خ �ضلم��ان ب��ن �إبر�هي��م �آل خليف��ة، رئي�ص 
�لحت��اد �لآ�ضي��وي لك��رة �لقدم، ن��ادي �لق��وة �جلوية 
�لعر�ق��ي، بف��وز فري��ق �لك��رة ببطولة كاأ���ص �لحتاد 
�أن  موؤك��د�  تاريخ��ه،  يف  �لثاني��ة  للم��رة  �لآ�ضي��وي، 
ه��ذ� �لإجن��از يج�ض��د �لتط��ور �ملتنام��ي يف م�ض��رة 
عل��ى  �ملرموق��ة  ويوؤك��د مكانته��ا  �لعر�قي��ة،  �لك��رة 
�ل�ضاح��ة �لكروي��ة �لقارية.و�أو�ضح �ل�ضي��خ �ضلمان بن 
�إبر�هي��م، يف ت�رسيح �ضحفي عق��ب �ملبار�ة �لنهائية 
للم�ضابق��ة، �أن ف��وز فريق �لقوة �جلوي��ة للمرة �لثانية 

عل��ى �لت��و�يل، يرتج��م روح �لعزمي��ة و�لإ���رس�ر �لتي 
يتحل��ى بها �أف��ر�د �لفريق، �ل��ذي ��ضتف��اد من خر�ت 
لعبي��ه، وجن��ح يف حتقي��ق �للق��ب �لث��اين للأندي��ة 
�لعر�قي��ة يف ه��ذه �مل�ضابق��ة، موؤك��ًد� �أن ه��ذ� �لإجناز 
يع��زز �لنجاح��ات �لعر�قي��ة �ملتمي��زة، عل��ى �ل�ضاحة 
�لآ�ضيوية، يف �ل�ضن��و�ت �لقليلة �ملا�ضية.ووجه رئي�ص 
�لحتاد �لآ�ضي��وي �لتحية �إىل فريق ��ضتقلل دو�ضنبه، 
عل��ى �لروح �لعالية �لتي �أظهره��ا لعبوه يف �ملبار�ة 
�لنهائي��ة، مبين��ا �أن �لفريق كان �ضف��ر� ناجحا لكرة 
�لق��دم �لطاجيكي��ة، وجن��ح يف متثي��ل ب��لده ب�ضورة 

طيبة يف بطولة كاأ�ص �لحتاد �لآ�ضيوي.

�ل�ضل��ة، وحدت��ه  �لوطن��ي لك��رة   يخو���ص �ملنتخ��ب 
�لتدريبية �لأوىل ��ضتعد�د�ً لت�ضفيات مونديال �ل�ضني 
2019. و�ضتحت�ضن قاعة �ل�ضعب يف �لعا�ضمة بغد�د 
�لتجم��ع �لأول للمنتخ��ب �لوطن��ي، حي��ث �ضيجتم��ع 
م��درب �ملنتخب �لوطني م�ضطفى د�رين مع �للعبني 
يف متام �ل�ضاع��ة �حلادية ع�رسة، على �ن تبد�أ �لوحدة 
�لتدريبي��ة يف مت��ام �ل�ضاع��ة �لو�حدة ظه��ر�ً. ��ضتدعى 
م��درب �ملنتخب �لوطني، م�ضطف��ى د�رين، 17 لعبًا 
��ضتع��د�د�ً خلو���ص ت�ضفي��ات كاأ���ص �لع��امل.  و�ضمت 
�لقائم��ة كل م��ن �للعب��ني:  )�لنف��ط( قتيب��ة عبدهلل، 
عل��ي عب��دهلل، كر�ر جا�ض��م، دي ماري��و، ح�ضني ح�ضن. 

)�لكهرباء( حممد �ضياء، ح�ضان علي. )�ل�رسطة( حممد 
�ض��لح، علي موؤيد، �ضنار �ياد، نور�ص �رس�ر. )�لكرخ( 
حمم��د عبد�خلال��ق. )نف��ط �جلن��وب( ح�ض��ني ه��ادي. 
)�ملين��اء( عمر عامر، علي حامت، عل��ي عامر. )�حللة( 
�يهاب ح�ضن. و�ضيو�جه �ملنتخ��ب �لوطني لكرة �ل�ضلة 
نظره �لير�ين يف �لر�ب��ع و�لع�رسين من �ضهر ت�رسين 
�لث��اين �جلاري، فيم��ا يلعب كازخ�ضت��ان يف �ل�ضابع 
و�لع�رسي��ن م��ن �ل�ضهر ذ�ت��ه، فيا يو�ج��ه منتخب قطر 
يف �لث��اين و�لع�رسين من �ضهر �ضب��اط �ملقبل. وك�ضف 
مدرب �ملنتخ��ب �لوطني لكرة �ل�ضلة، م�ضطفى د�رين، 
�ضب��ب قبوله عر�ص تدريب �لعر�ق، فيما �أكد �أنه ي�ضعى 
�ىل رف��ع م�ضت��وى لياق��ة �للعب��ني �لبدني��ة لتج��اوز 

�خل�ضوم يف بطولة �آ�ضيا.

الميناء يواجه النجم الساحلي 
التونسي وديًا

كتيبة باكيتا تستمر 
بالتحضير للممتاز

وطني السلة يبدأ استعداده لتصفيات المونديال

آل خليفة يهنئ "الصقور" بفوزه بكأس االتحاد اآلسيوي

 
جمريات �للقاء

�أن  وكاد  و��ضحة  باأف�ضلية  للمبار�ة  �لأول  �ل�ضوط  �جلوية  بد�أ 
قائم  لكن  مبكر  هدف  �إىل  �خلام�ضة  �لدقيقة  يف  تفوقه  يرتجم 

مرمى ��ضتقلل حال دون ذلك عندما رد ر�أ�ضية همام طارق.
مل ت�ضتمر �ضيطرة �جلوية �ضوى خم�ص 15 دقيقة �إذ تر�جع تاركًا 
ففر�ص  تو�زنه،  ويعيد  �أنفا�ضه  ليلتقط  ��ضتقلل  �أم��ام  �ملجال 
�لفر�ص  من  �لكثر  �إه��د�ره  �ضهدت  �لتي  �ملبار�ة  على  �ضيطرته 
فهد  و�حلار�ص  �جلوية  مد�فعي  ويقظة  جهة  من  �لرتكيز  لقلة 
�جلوية  �أد�ء  حت�ضن  �لثاين،  �ل�ضوط  ويف  ثانية.  جهة  من  طالب 
جز�ء  �رسبة  على  فح�ضل  م�ضيفه  مرمى  على  و�ضغط  كثر�ً 
�حلار�ص  ت�ضدى  �أن  بعد  �حمد  �أهدرها حمادي   ،54 �لدقيقة  يف 

�ندفاعه  وو��ضل  �لتقدم  فر�ضة  ل�ضياع  �جلوية  ي�ضت�ضلم  مل  لها.  
�إحر�ز هدف  �لهجومية حتى متكن عماد حم�ضن من  وحماولته 
له  هياأ  �أن  بعد  بي�رس�ه  قوية  ت�ضديدة  من   68 �لدقيقة  يف  �لفوز 
زميله حمادي �أحمد كرة وهو مبو�جهة �ملرمى. حاول �ل�ضتقلل 
�لعودة وتعديل �لنتيجة لكن عابه غياب �لفاعلية �لهجومية. يف 
يف  �جلوية  تقدم  لتعزيز  �ضهلة  فر�ضة  ط��ارق  همام  �أه��در  حني 

�لدقيقة 90 عندما �نفرد باحلار�ص ثم �ضدد كرة فوق �لعار�ضة.
قوة هجومية دفاعية

بعدما  �ملا�ضي  �لعام  �لبطولة  بلقب  توج  �جلوية  �لقوة  وك��ان 
�أحمد  12 مبار�ة، وح�ضل �ملهاجم حمادي  27 هدفًا يف  �ضجل 
على جائزة هد�ف �لبطولة بر�ضيد 16 هدف، ولكن �لق�ضة كانت 
خمتلفة هذ� �لعام حيث �ضجلو� 10 �أهد�ف يف ع�رس مباريات قبل 
خط  قوة  يف  كان  �لأب��رز  �لفريق  جناح  ولكن  �لنهائية.  �ملبار�ة 

مبار�ة   11 �أهد�ف يف  �لفريق خم�ضة  �ضباك  تلقت  �لدفاع، حيث 
نظافة  على  �لفريق  حافظ  حيث  �لنهائية،  �ملبار�ة  �ضمنها  من 

�ضباكه يف �ضبع مباريات.
�ل�ضقور حتدى �لظروف

من  بد�ية  للمبار�ة،  �ع��د�ده  ظ��روف  حتدى  �جلوية  �لقوة  ن��ادي 
مع  جتريبية  مباريات  ت�ضمن  �لذي  �لد�خلي،  �لتدريبي  �ملع�ضكر 

فرق حملية و�إلغاء مع�ضكري تركيا و�وزباك�ضتان.
�ىل  رحلته  تاأخر  هو  "�ل�ضقور"  منه  عانى  �لذي  �لخر  و�لم��ر 
�لعا�ضمة  يف  �جلوية  �لأحو�ل  �ضوء  ب�ضبب  �لطاجكية،  �لعا�ضمة 
بغد�د، حيث تاأخر يومًا كامًل عن رحلته �ىل �لعا�ضمة �لطاجكية.
و�خر�ً، �لأر�ص و�جلمهور، حيث لعب �ل�ضقور على ملعب دو�ضنبه 
�مام �أكرث من 20 �ألف م�ضجع، لكن كتيبة ح�ضام �ل�ضيد كانو� على 

قدر �مل�ضوؤولية و��ضتطاعو� �ن يخطفو� �للقب.

فرحة �ل�ضيد
برتكيز  �جلوية  �لقوة  نادي  مدرب  �ل�ضيد  ح�ضام  �ل�ضوري  �أ�ضاد 
�لآ�ضيوي  �لحتاد  كاأ�ص  لقب  على  حافظو�  بعدما  �لفريق  لعبي 
2017، عقب �لفوز على �ل�ضتقلل �لطاجيكي 0-1 يوم �ل�ضبت 
على �ضتاد هي�ضور �ملركزي يف هي�ضور. وقال �ل�ضيد يف ت�رسيح 
“كانت �ملبار�ة �ضعبة  �لر�ضمي للحتاد �ل�ضيوي:  ن�رسه �ملوقع 
�أمام خ�ضم يلعب على �أر�ضه، �ضياع �رسبة �جلز�ء كان ميكن �أن 
على  حافظهم  �للعبني  ولكن  �ملبار�ة،  يف  �لتحول  نقطة  ي�ضكل 
قوتهم �لذهنية وتركيزهم، و�أنا فخور بلعبي فريقي”. و�أ�ضاف: 
جلبنا  حيث  �لبطولة،  بلقب  �لفوز  وهو  �لأه��م  �ل�ضيء  “حققنا 
�لفرحة �إىل �ل�ضعب �لعر�قي.. �لبطولة باملجمل كانت �ضعبة جد�ً، 
كان �لفوز باللقب �أمر �ضعب، ولكن �لأمر �لأ�ضعب هو �ملحافظة 

على �للقب”.

محمد خليل
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خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

 خاص
�ضوت 16 ناديًا م��ن �ندية �لدوري �لعر�قي �ملمتاز 
لكرة �لقدم، على ت�ضعيد ناديي �ملو�ضل و�لنا�رسية 

�ىل دوري �لكرة �ملمتاز �ملو�ضم �ملقبل.
وق��ال مر��ض��ل )�جلورنال( �إن "16 نادي��ًا من �ندية 
�ل��دوري �لعر�ق��ي �ملمت��از، �ضوت��و� عل��ى ت�ضعي��د 
ناديي �ملو�ضل و�لنا�رسية �ىل دوري �لكرة �ملمتاز 

�ملو�ضم �ملقبل".
و�أ�ضاف �ن "مقرتح ت�ضعيد �لناديني لقى �عرت��ضًا 
�ضدي��د�ً م��ن بع�ص �لأندي��ة يف بادئ �لم��ر، خا�ضة 
ن��ادي �لنف��ط، �ل��ذي حمل �لحت��اد م�ضوؤولي��ة ما قد 

تتعر�ص له بعثة �لفرق �لتي �ضتلعب هناك".
و�أو�ض��ح �ن "�لحت��اد ق��رر م�ضارك��ة �لفريق��ني يف 
�لدوري، �ل��ذي �ضيتاألف من جمموعت��ني وي�ضم 28 

ناديًا".

وقال رئي�ص جلنة �مل�ضابقات علي جبار خلل �ضحب 
قرعة �لدوري �لعر�قي �ملمتاز وح�رسته )�جلورنال( 
�إن "ن��ادي �ل�رسطة هو �لنادي �لوحيد �لذي �عرت�ص 

على �آلية �لدوري �لعر�قي �ملمتاز".
و�أ�ض��اف �ن "ع��دة �ندي��ة �ضلم��ت �حتاد �لك��رة، عدة 
مقرتح��ات م��ن �ج��ل تعدي��ل �آلي��ة �ل��دوري"، مبينًا 
�أن "�لحت��اد �ضيدر���ص ه��ذه �ملقرتح��ات و�تخاذ ما 

ينا�ضب ويخدم �لدوري �لعر�قي".
وتاب��ع �أن "جلنة �مل�ضابقات �ضت�ض��در كر��ضًا خا�ضًا 
بقو�نني وعقوبات تاأجيل مباريات �لدوري �لعر�قي 

�ملمتاز".
توقف��ات  في��ه  يك��ون  ل��ن  "�ل��دوري  �ن  و�أ�ض��اف 
وتاأجي��لت حت��ى ل��و غاب ع��ن �ضف��وف �لفريق ما 
باملنتخ��ب  للتحاقه��م  لعب��ني  �خلم�ض��ة  يق��ارب 
�ضينته��ي مبوع��ده  "�ل��دوري  �أن  مبين��ًا  �لوطن��ي"، 

�ملحدد خلل �ضهر مايو �ملقبل".

 �أعل��ن ن��ادي �لنف��ط، تعاق��ده ر�ضميًا م��ع حار�ص مرمى 
�ملنتخ��ب �لوطني ون��ادي �لزور�ء �ل�ضاب��ق حممد كا�ضد 

للذود عن عرين �لفريق �ملو�ضم �ملقبل.
وذك��ر بيان ن�رسه �ملوق��ع �لر�ضمي للن��ادي �ن “حار�ص 
مرمى منتخبنا �لوطني حممد كا�ضد، وقع على ك�ضوفات 

فريق �لنفط ليمثله يف �ملو�ضم �لكروي �جلديد”.
و�أو�ضح كا�ضد، بح�ضب �لبيان، �ن “توقيعه لفريق �لنفط 
ج��اء لإميانه �ن فري��ق �لنفط بات �أحد �لفرق �ملميزة يف 

�لدوري �ملحلي”.
و�كد كا�ضد بالقول: “عازم على تقدمي �أف�ضل �مل�ضتويات 

و�مل�ضاهمة يف قيادة �لفريق نحو من�ضات �لتتويج”.
ويف �ضي��اق مت�ض��ل، �أك��د �ملدي��ر �لد�ري لفري��ق �لنفط، 
م�ضت��اق كاظ��م �ن �بتع��اد �حلار���ص عل��ي يا�ض��ني ع��ن 

�ضفوف فريق �لنفط يعتر خ�ضارة كبرة.

وق��ال كاظم يف ت�رسيح ن�رسه �ملوق��ع �لر�ضمي للنادي، 
�إن “�بتع��اد �حلار���ص عل��ي يا�ضني عن �ضف��وف �لفريق 
بد�ع��ي �ل�ضابة و�لتي �ضتبعده عن �مللعب لفرتة لي�ضت 

بالق�ضرة تعتر خ�ضارة كبرة لفريق �لنفط”.
و�أ�ضاف �أن “�حلار�ص علي يا�ضني من �لركائز �ل�ضا�ضية 
للفري��ق وب��ذ�ت �لوقت متنى �لكابنت م�ضت��اق �ن يتماثل 
يا�ض��ني لل�ضفاء باأ�رسع وق��ت و�ن يع��ود �ضاملا للوقوف 

بني �خل�ضبات �لثلث”.
و�أكم��ل نادي �لنفط مع�ضكره �لتدريبي يف مدينة �نطاليا 
�لرتكي��ة و�ل��ذي ��ضتم��ر مل��دة �أ�ضبوع��ني وتخلل��ه ثلث 
مباري��ات جتريبي��ة، لي�ض��ل �لفريق �ىل �لع��د�د �ملثايل 
قبل �نطلق مناف�ضات �لدوري �لعر�قي �ملمتاز -2017

.2018
وت�ضعى �لكتيب��ة �لنفطية �ىل �ملناف�ضة على لقب �لدوري 
�ملمت��از، بعدم��ا كان قاب قو�ضني �و �دن��ى من �لظفر به 

�ملو�ضم �ملا�ضي.

األخطاء الفنية والجدل التحكيمي.. أبرز مشاهد نهائي دوري أبطال أفريقيا 

اتحاد الكرة يضيف الموصل والناصرية للدوري  كاصد يحمي عرين النفط
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على ا�ستقالل دو�سنبه 
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