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ت�سه��د قاعة ال�سعب املغلقة، يف ال�ساعة الثامن��ة من يوم غد اخلمي�س، 
اق��وى واهم مباري��ات اجلولة التا�سع��ة لبطولة ال��دوري املمتاز بكرة 
ال�سل��ة بني فريقي الك��رخ ، الواق��ف يف ال�سدارة، والنف��ط الذي يتطلع 
لإيق��اف زحف��ه وابع��اده عن املقدم��ة . تتاأل��ف ت�سكيلة فري��ق الكرخ، 
بقي��ادة املدرب��ني حمم��د النج��ار وب��الل ح��امت، من الالعب��ني حممد 
عبداخلال��ق وفريد رع��دي واحمد عبيد من�سد امللق��ب )علو�س( وايهاب 
ح�س��ن وعمر عامر وم�سطف��ى جا�سم وا�سماعيل موؤي��د ونور�س �رضار 
وري��زان حاج��ي واملح��رف ك��ي .. بينما ت�س��م ت�سكيلة فري��ق النفط 
الكابنت قتيبة عبداهلل وكرار جا�سم وعلي عبداهلل وح�سني ح�سن ور�سيد 
عم��اد وعلي حامت وعل��ي موؤيد وخالد ح�سن وعل��ي عبا�س ونيجرفان 

�سعد اهلل ، واملحرف تايلر.
يق��ف فريق الكرخ يف �سدارة لئحة بطولة ال��دوري بر�سيد 16 نقطة 
من ف��وزه يف املباريات الثم��اين التي خا�سها على ف��رق اندية احللة 
73-95 نقطة وزاخو 54-103 نقطة وامليناء الب�رضي 115-62 
نقط��ة والت�سام��ن النجف��ي 60-82 نقطة وال�رضط��ة 90-93 نقطة 
ونفط اجلن��وب 70-85 نقطة واخلط��وط 90-140 نقطة والكهرباء 
77-79 نقطة.. وبالن�سبة لفريق النفط، فقد فاز يف جميع املباريات 
التي خا�سها بدوري هذا املو�سم با�ستثناء خ�سارة واحدة جاءت امام 
فريق ال�رضطة بنتيجة 69-58 نقطة، يف حني جاءت انت�ساراته على 
ف��رق اندية امليناء الب���رضي 58-76 نقطة والت�سامن النجفي -70
50 نقط��ة ونفط اجلن��وب 46-65 نقطة واخلطوط 58-102 نقطة 

والكهرباء 82-86 نقطة والعظمية 36-104 نقطة.

قال فريجيل فان ديك، مدافع ليفربول، اإن فريقه جعل الأمور �سعبة على 
نف�سه، يف انت�ساره 0-1 على نابويل، اأم�س الول الثالثاء، يف ختام دور 
املجموع��ات بدوري اأبط��ال اأوروبا. واأهدر ليفرب��ول، العديد من الفر�س 
للت�سجي��ل، وفيم��ا بني ذلك، هز حمم��د �سالح ال�سباك، ث��م �سمد �ساحب 
الأر���س لينهي املجموعة الثالثة يف املرك��ز الثاين، متفوقا على نابويل 
بف��ارق الأه��داف امل�سجل��ة. واأ�س��اف فان دي��ك، يف ت�رضيح��ات ملوقع 
ليفرب��ول الر�سم��ي "كان ميكن اأن ن�سه��ل الأمور على اأنف�سن��ا، لو اأحرزنا 
هدف��ني، لكنن��ا اأجنزنا املهمة وبلغن��ا اأدوار خروج املغل��وب". و�سيعرف 
و�سي��ف البطل يف املو�س��م املا�سي، هوية مناف�س��ه يف دور ال� 16، عند 
اإج��راء القرع��ة الإثنني املقب��ل، واأكد فان دي��ك، اأن اأندي��ة اأوروبا تخ�سى 
ال�س��دام م��ع ليفرب��ول. وتابع فان دي��ك "ل اأعتقد ذلك، هذا م��ا اأظهرناه 
يف املو�سم��ني املا�سي واحلايل، �سرنى ماذا �سيح��دث". يغيب الهولندي  
فريجي��ل فان دي��ك، جنم دف��اع ليفرب��ول الإجنليزي، ع��ن امل�ساركة مع 
فريق��ه يف مبارات��ه املقبلة بدوري اأبطال اأوروبا، ح��ال تاأهل الريدز اإىل 
ثمن نهائ��ي امل�سابقة. وتلقى فان ديك، بطاقة �سفراء يف مباراة فريقه، 
املقام��ة م�ساء الثالثاء اأمام نابويل الإيطايل، عل��ى ملعب "اأنفيلد رود"، 

يف قمة ختام دور املجموعات لدوري اأبطال اأوروبا.
و�سه��دت الدقيقة 13 تدخال عنيفا م��ن فان ديك على دري�س مريتينز يف 
و�س��ط امللعب، ت�سبب يف ح�سوله على بطاق��ة �سفراء، لتكون هي الثالثة 

له بهذا الدور.

ت��وج لعب منتخبن��ا الوطني للم��واي تاي ، م�سطف��ى رعد التكريت��ي ، بالو�سام 
الذهب��ي يف بطولة ا�سيا للمتقدمني التي اختتمت ، ام�س الول الثالثاء، يف ماكاو 
/ ال�س��ني ، مب�سارك��ة 22 دولة . ومتك��ن البطل م�سطفى رعد م��ن اجتياز لعبي 
املنتخب��ني الكويت��ي والهن��دي ليواج��ه يف النهائي نظريه ال�سين��ي ، يونغ كنغ ، 
لينته��ي اللق��اء ل�ساحل��ه بواقع جولت��ني مقابل جول��ة واحدة . م��درب املنتخب 
الوطن��ي ، م�سطف��ى جب��ار علك ، اك��د : ان البطل م�سطفى رعد متك��ن من ت�سجيل 
ح�سور طيب يف البطولة ، ومن لقاء اىل اخر ، لي�سري بخطوات ر�سينة نحو اخلتام 
، ويواج��ه �ساح��ب الر�س واجلمهور ، يون��غ كنغ ، وينهي اللق��اء ل�ساحله و�سط 
�سيح��ات وهتاف��ات بح��ب العراق . يذك��ر ان احلكمني العراقي��ني ، حممود ها�سم 
وحي��در حمي��د ، كانا من �سمن احلكام الدوليني اللذين قادا اكرث من نزال ، وكانا 
حمط احرام وتقدير جلنة احلكام على امل�ستويني ال�سيوي والدويل الذين ا�رضفوا 
عل��ى قيادة املناف�سات التي �سهدت تواجد نخبة من اف�سل الالعبني على م�ستوى 
الق��ارة ال�سفراء . و هن��اأ وزير ال�سباب والريا�سة احم��د ريا�س العبيدي، الحتاد 
العراق��ي املركزي للمبارزة حل�سوله على ميداليت��ني ف�سية وبرونزية يف بطولة 
الع��رب باملبارزة للمتقدمني اجلارية احداثها يف تون�س. واكد العبيدي ان وقوف 
الالع��ب العراق��ي علي عب��ود فوق من�س��ات التتويج باح��رازه امليدالي��ة الف�سية 
لفعالي��ة ال�سي��ف العرب��ي، وزميله الالع��ب عالء ح�س��ني احلا�سل عل��ى امليدالية 
الربونزي��ة بفعالية �س��الح �سيف املبارزة، يب��ني النهج ال�سليم لحت��اد اللعبة يف 
تطوي��ر اللعب��ة وحر�سه على رف��ع راية اهلل اك��رب عالية يف امل�س��اركات العربية، 
وان ال��وزارة �ستوا�س��ل تق��دمي الدع��م وال�سن��اد لالحت��ادات الريا�سي��ة لتحقيق 

النت�سارات ورفع ا�سم العراق عاليا.

حلم التأهل يراود 16 فريقا في اليوم األخير من مجموعات الدوري األوروبي

اتحاد الكرة يلغي مواجهة كوريا الجنوبية ويكتفي بوديتي الصين وفلسطين
تحضيرًا لكأس آسيا

اأك��د املدي��ر الإداري للمنتخ��ب الوطن��ي، با�سل كوركي���س، اليوم 
الأربع��اء، اأن منتخ��ب ا�سود الرافدي��ن �سيكتف��ي بوديتي ال�سني 
وفل�سط��ني قبل الدخ��ول يف كاأ�س اآ�سي��ا 2019. وقال كوركي�س 
ل�)اجلورنال( اإن "احتاد الك��رة فاحت نظريه الكوري اجلنوبي من 
اجل تاأمني مباراة ودية ثالثة للمنتخب الوطني قبل التوجه اإىل 
كاأ���س اآ�سي��ا مطلع العام املقب��ل". واأو�س��ح اأن "الحتاد الكوري 
اعت��ذر ع��ن خو���س املب��اراة وبالت��ايل ف��اإن املنتخ��ب الوطني 
�سيخو���س مبارات��ني وديتني اأم��ام ال�سني وفل�سط��ني يف ال�24 
وال���28 م��ن كانون اجل��اري"، لفت��ًا اإىل اأن "املنتخ��ب الوطني 

�سيتجه اىل الدوحة يف الثامن ع�رض من ال�سهر اجلاري".
وا�ستبع��د كوركي���س اإ�ساف��ة لعب��ني ج��دد اإىل قائم��ة املنتخب 

الوطن��ي، موؤك��داً اأن "القائم��ة �ستبق��ى على ما ه��ي عليه و�سيتم 
تقلي�سه��ا اىل 24 لعبًا والكادر التدريبي �سي�سيف لعبني جدد 
يف ح��ال تعر���س احد الالعب��ني لالإ�سابة". ويف �سي��اق مت�سل، 
اعلن��ت جلن��ة املنتخبات الوطنية يف احتاد الك��رة، انها اختارت 
الف�س��ل من خارج ت�سكيلة املنتخب الوطن��ي للمرحلة املا�سية 
من الدوري )2019-2018(. وقال رئي�س اللجنة، فالح مو�سى 
يف بيان لالحتاد، اإن "اللجنة داأبت خالل املرحلة املا�سية على 
اختي��ار الأف�سل يف م�سابقة الدوري املمت��از من خارج ت�سكيلة 
املنتخ��ب الوطني على وف��ق قيا�سات علمي��ة". واأو�سح اأن "هذا 
الختي��ار �سي�ستم��ر ل��كل 10 ادوار م��ن امل�سابقة لالأك��رث عطاًء 
وثبات��ا من مدرب��ني ولعبني ملن ه��م خارج ت�سكيل��ة املنتخب 
الوطن��ي". واأ�س��اف اأن "اللجنة اختارت، خ��الل اجتماعها الذي 
ج��رى ام���س الثالث��اء، يف مقر الحت��اد، ال�سماء التي��ة، و�سيتم 

تكرميه��م ب��درع التميز مطل��ع ال�سبوع املقب��ل يف مقر الحتاد، 
وه��م: كرمي �سلمان، مدرب نادي الك��رخ، اف�سل مدرب، م�سطفى 
�سع��دون، حار���س مرم��ى النفط.، حمم��د علي عب��ود، لعب القوه 
اجلوي��ة، حممود خلي��ل، لعب نادي الكرخ، �رضي��ف عبد الكاظم، 
لع��ب ن��ادي احل��دود". وا�س��ار اىل ان "اللجنة �سم��ت ال�سيد عبد 
الله عبد احلميد نائبا لرئي�س اللجنة"، مبينًا اأن "اللجنة �سدقت 
عل��ى املرحلة الثانية م��ن اإعداد املنتخب الوملب��ي من برنامج 
اإع��داده للت�سفيات الأولية املوؤهلة لوملبياد طوكيو بعد لقائها، 
اأم���س، املالك التدريبي للمنتخب". وح��ث مو�سى مدربي الندية 
عل��ى "تزويد اللجنة بال�س��ري الذاتية من اجل تزويدهم با�ستمارة 
التق��ومي اخلا�س��ة بالت�سني��ف ال��ذي �ستعمله اللجن��ة". ويحتفل 
�سبعة لعب��ني عراقيني، باأعياد ميالدهم بالتزامن مع مباريات 
بطول��ة كاأ���س اآ�سيا، التي �ستنطلق يف اخلام���س من كانون الول 

2019. ويت�س��در الع��راق الفائ��ز باللق��ب الق��اري عام 2007 
قائم��ة املنتخب��ات يف كاأ���س اآ�سيا، لأن��ه يحتم��ل اأن يكون لديه 
�سبعة لعب��ني ي�ستعدون لإ�سعال ال�سموع اإذا ما تاأهلوا اإىل الدور 
رب��ع النهائي على الأقل. و�سيحتفل كل من وليد �سامل )5 كانون 
الث��اين( - �سيبلغ ال��� 27 عامًا ومهدي كام��ل )6 كانون الثاين( 
- �سيبل��غ ال� 24 عام��ًا وم�سطفى حمم��د )14 كانون الثاين( – 
�سيبل��غ ال� 21 عامًا واأ�سام��ة ر�سيد )17 كانون الثاين( – �سيبلغ 
ال��� 27 عام��ًا و�سعد عبد الأمري )19 كانون الث��اين( – �سيبلغ ال� 
27 عامًا وبروا نوري )23 كانون الثاين( – �سيبلغ ال� 32 عامًا 

وحممد حميد )24 كانون الثاين( – �سيبلغ ال� 26 عامًا.
وبالرغم من عدم وجود �سعد عبد الأمري وبروا نوري يف القائمة 
الأولي��ة للمنتخ��ب الوطن��ي، اإل اأن م��درب املنتخ��ب الوطني قد 

ي�ستدعي الالعبني خالل الأيام القليلة املقبلة.

صانع مجد آسيا 2007 بال ناٍد

 ا�ستق��ر جمل���س اإدارة الن��ادي الإ�سماعيلي، برئا�سة 
اإبراهي��م عثمان، ر�سمًيا على قب��ول ال�ستقالة التى 
تق��دم بها الربازيلى يو�سف فيريا من تدريب الفريق 

الأول. 
طال��ب  ق��د  املخ���رضم  الربازيل��ى  امل��درب  وكان 
بالرحي��ل ع��ن تدري��ب الفري��ق من��ذ ف��رة ، ليق��وم 
املجل���س بالبحث ع��ن مدرب اأجنب��ى جديد خلالفة 
في��ريا يحمل �س��رية ذاتية مميزة ويك��ون قادرا على 
اإح��داث نقلة بنتائ��ج الفريق خالل الف��رة املقبلة. 

وبع��د درا�س��ة العديد من ال�س��ري الذاتي��ة للعديد من 
املديري��ن الفني��ني ا�ستق��ر جمل���س الإدارة وجلن��ة 
الك��رة على مدير فن��ي اأجنبي �ساحب �س��رية ذاتية 
ممي��زة لقي��ادة الفري��ق يف املرحلة القادم��ة. يذكر 
اأن في��ريا قاد املنتخ��ب الوطني العراقي وحقق لقب 
كاأ���س اآ�سيا 2007 لأول مرة بتاأريخ العراق. اختار 
موقع الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم، مدرب املنتخب 
الوطني العراقي ال�سب��ق، الربازيلي جورفان فيريا، 
ليك��ون �سمن اأف�س��ل �ستة مدربني للف��وز بت�سويت 
اأف�س��ل م��درب يف تاأريخ كاأ���س اآ�سيا. وت��وج فيريا 
مع املنتخب الوطني بكاأ�س اآ�سيا عام 2007، حني 

قاد ا�سود الرافدين لتحقيق اأول لقب يف تاريخ بالد 
مابني النهرين.

ون�رض املوقع يف تقري��ره: "كان فيريا، العقل املدبر 
وراء الفوز التاريخي لكاأ�س اآ�سيا يف كاأ�س اآ�سيا عام 
2007، فمن��ذ الثمانينات ت��وىل املدرب الربازيلي 
م�سوؤولي��ة اجلوان��ب ال�سبابي��ة يف كل م��ن ُعم��ان 

والكويت وماليزيا على مدى 20 عامًا".
وا�س��اف: "بع��د تولي��ه م�سوؤولي��ة الأ�س��ود يف بالد 
 AFC الرافدي��ن، قبل �سهرين فقط م��ن كاأ�س اآ�سيا
2007، حت��دى فيريا كل ال�سع��اب لقيادة الفريق 

العراقي غري موؤهل اإىل اللقب".

 تبح��ث ف��رق اإ�سبيلي��ة، �ساح��ب الرق��م القيا�س��ي 
بخم�س��ة األق��اب، وفياري��ال الإ�سباني��ان، وميالن 
الإيطايل، عن ح�سم التاأهل للدور التايل يف بطولة 
الدوري الأوروبي، عندما تخو�س اآخر جولت دور 

املجموعات، اليوم اخلمي�س.
وكانت ف��رق اآر�سنال وت�سيل�س��ي وباير ليفركوزن 
واآينراخ��ت فرانكفورت ودينام��و زغرب ودينامو 
بيتي���س  وري��ال  ولت�سي��و  وفرنبخ�س��ة  كيي��ف 
و�سالزب��ورج و�سبورتن��ج ل�سبون��ة وزيني��ت �س��ان 
بطر�س��ربج وزيورخ، قد حج��زت مقاعدها بالفعل 

يف الدور التايل.
ي�ساف اإىل هذه الأ�سماء الثالثي الذي تاأكد قدومه 
م��ن بطول��ة دوري الأبط��ال: فالن�سي��ا الإ�سب��اين 
البلجيك��ي،  ب��روج  وكل��وب  الربتغ��ايل  وبنفي��كا 
ليتبق��ى بذل��ك معرف��ة 16 فريقا �ستك�س��ف عنهم 
اجلولة اخلتامية خلو�س دور ال�32 الذي �ست�سحب 

قرعته يوم الإثنني املقبل.
وو�سع��ت خ�س��ارة اإ�سبيلي��ة اأم��ام �ستان��در ليي��ج 
البلجيكي يف اجلولة اخلام�سة بهدف نظيف �سمن 
املجموع��ة العا�رضة، الفري��ق الأندل�سي اأمام خيار 
الف��وز فقط يف مباراته الأخ��رية عندما ي�ست�سيف 

كرا�سنودار الرو�سي، �ساحب ال�سدارة ب�12 نقطة.
وجتم��د ر�سي��د حام��ل الرق��م القيا�س��ي يف الفوز 
باللق��ب )5 مرات( عند 9 نق��اط، وهو نف�س ر�سيد 
الفريق البلجيكي، ولكن كبري اإقليم الأندل�س يتفوق 

باأف�سلية املواجهات املبا�رضة والأهداف.
ويكف��ي الفريق الرو�سي العودة بنقطة التعادل من 
الأندل�س ل�سمان احلف��اظ على �سدارة املجموعة، 
كم��ا اأن خ�سارته م��ع خ�سارة �ستان��در لييج اأي�سا 
�ستكف��ل له العبور للدور الت��ايل، اأما يف حالة فوز 
الفري��ق البلجيك��ي، ف�سيك��ون عل��ى ممث��ل رو�سيا 
اأن يخ���رض بف��ارق اأكرث م��ن خم�سة اأه��داف ليودع 

البطولة بفارق الأهداف.
ويف املجموع��ة ال�ساد�س��ة، يح��ل مي��الن، �سيف��ا 
ثقي��ال عل��ى اأوليمبياكو���س اليون��اين وعينه على 
اخلروج على الأقل بنتيجة التعادل ل�سمان العبور 

للدور التايل.
ويحتل "الرو�سونريي" املركز الثاين يف املجموعة 
بر�سي��د 10 نق��اط، بينم��ا ميتل��ك ممث��ل الإغريق 
7 نق��اط ول بديل اأمامه �س��وى اخلروج بالنقاط 
الث��الث، وبف��ارق اأكرث من هدف��ني، حتى تكون له 
اأف�سلية املواجهات املبا���رضة، بعد انتهاء مباراة 
الذه��اب بينهما على ملعب )�س��ان �سريو( بنتيجة 
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عل��ى اجلانب الآخر، يحط ريال بيتي�س الرحال يف 
لوك�سمب��ورج ملواجه��ة اإف91 ديدي��الجن، وهدفه 

اقتنا���س النق��اط الث��الث حل�س��م بطاق��ة التاأهل 
كمت�سدر للمجموعة.

بينم��ا تبدو الأمور اأكرث ت�سابكا بالن�سبة لفياريال 
يف املجموع��ة ال�سابع��ة، حي��ث يتقا�س��م الفري��ق 
�س��دارة الرتي��ب ب�سب��ع نق��اط م��ع رابي��د فيين��ا 
النم�س��اوي، بينم��ا ياأت��ي م��ن خلفهم��ا رينج��رز 
ال�سكتلن��دي مبا���رضة ب�س��ت نق��اط، وم��ن بع��ده 
�سبارت��اك مو�سكو الرو�سي بخم���س نقاط، وهو ما 

يعني اأن الفرق الأربعة لديها فر�سة يف التاأهل.
و�ست�سه��د اجلول��ة اخلتامي��ة يف املجموعة خروج 
رينج��رز ملواجه��ة رابي��د فيين��ا، بينم��ا �سيت�سلح 
فياري��ال بعاملي الأر�س واجلمه��ور اأمام الفريق 
الرو�س��ي للعب��ور باللق��اء اإىل ب��ر الأم��ان وتاأكيد 

اأحقيته بالتاأهل كمت�سدر للمجموعة.
ولك��ن يب��دو اأن الأم��ور لن تك��ون �سهل��ة بالن�سبة 
لفري��ق "الغوا�سات ال�سفراء" الذي يعاين من �سوء 
نتائ��ج يف امل�سابق��ة املحلي��ة ه��ذا املو�سم، حيث 
يحتل املرك��ز ال�17 بر�سيد 14 نقط��ة، ول يبتعد 
عن مناطق الهب��وط �سوى باأف�سلية الأهداف اأمام 

اأتلتيك بيلباو.
و�ستك��ون املب��اراة مبثاب��ة الظه��ور الأول ملدربه 
اجلدي��د لوي���س جار�سيا ال��ذي ت��وىل املهمة خلفا 

خلايف كاييخا املقال ب�سبب �سوء النتائج.
ويف الوقت ال��ذي ت�سعى فيه الفرق املذكورة �سلفا 
يف تاأم��ني موقفه��ا م��ن ال�ستم��رار يف البطول��ة، 

تتطل��ع ف��رق اأخ��رى ملوا�سل��ة �سل�سل��ة اأرقامه��ا 
القيا�سية والإيجابية يف هذه الن�سخة والتي تتمثل 
يف ح�سد العالمة الكاملة يف جميع اجلولت وهي 

�سالزبورج واآينراخت وت�سيل�سي.
الفري��ق  �سيدخ��ل  الثاني��ة،  املجموع��ة  و�سم��ن 
النم�س��اوي مبارات��ه اأم��ام �سيلتي��ك وعين��ه عل��ى 
موا�سلة عزف نغمة النت�سارات للجولة ال�ساد�سة 
تواليا، ل�سيما واأن��ه اأمن بالفعل �سدارته وبفارق 
املواجه��ة  ع��ن م�ست�سيف��ه يف  نق��اط كامل��ة   6

اخلتامية.
يف  موقع��ه  ح�س��م  ال��ذي  الأمل��اين،  الفري��ق  اأم��ا 
ال�سدارة، فل��م يعرف هو الآخر طعما للخ�سارة يف 
املجموع��ة الثامنة على مدار 5 ج��ولت متتالية، 
و�سي�سعى بالطبع للحفاظ على هذا ال�سجل النظيف 
عندما يحل �سيفا على لت�سيو يف العا�سمة روما، 
يف مب��اراة حت�سي��ل حا�سل ل��كال الفريقني الذين 

ح�سما تاأهلهما بالفعل للدور التايل.
و�سم��ن املجموع��ة ال���12 ، �سيك��ون ت�سيل�سي يف 
نزه��ة عندما يحل �سيفا على مول فيدي املجري، 
حي��ث �سيخو�س رجال الإيطايل ماوري�سيو �ساري 
اللقاء بن�سوة النت�سار بثنائية نظيفة على حامل 
لق��ب الربمييريلي��ج، مان�س�س��ر �سيتي ي��وم ال�سبت 

املا�سي.

صدام مثير بين النفط 
والكرخ بالسلوي الممتاز

فان ديك: أندية أوروبا تخشى 
ليفربول

العراق يتوج بالذهب في بطولة آسيا 
للمواي تاي

بغداد - محمد خليل

بغداد - الجورنال

ت�ستكم��ل الي��وم اخلمي���س بقي��ة مباري��ات اجلولة ، 
باج��راء 3 مباري��ات. فف��ي ملعب الفيح��اء يتواجه 
نف��ط اجلن��وب وال��زوراء ، حيث يطم��ح النوار�س يف 
الرتق��اء ب�سل��م ترتيب ال��دوري املمت��از وموا�سلة 
ال�سغ��ط عل��ى ال�رضطة والقوة اجلوي��ة والكرخ، ويف 
ملع��ب الزب��ري جت��رى مب��اراة البح��ري والكهرباء ، 
حي��ث ي�سعى البح��ري اىل ا�ستغ��الل عاملي الر�س 
واجلمه��ور لتحقيق النت�سار الث��اين له هذا املو�سم 
وم��رور ثم��ان جولت م��ن دون اأي انت�س��ار، حيث 

كان النت�س��ار الخ��ري والوحي��د ام��ام امليناء يف 
اجلول��ة الثاني��ة، فيم��ا ياأم��ل فري��ق الكهرب��اء يف 
مغ��ادرة ق��اع الرتي��ب الذي يحتل��ه بر�سي��د �سبع 
نق��اط. ويف مب��اراة ثالث��ة ي�سي��ف الك��رخ مبلعبه 
فري��ق نف��ط مي�س��ان، حيث ياأم��ل فري��ق الكرخ يف 
موا�سلة م�سواره الرائع وحتقيق الفوز اخلام�س على 
الت��وايل وا�ستع��ادة و�ساف��ة الرتيب جم��دداً، فيما 
يح��اول املين��اء، الع��ودة لالنت�سارات جم��دداً بعد 
بعد تعرثه يف اخر ثالث مواجهات امام ال�سناعات 
الكهربائي��ة والكهرباء ونفط مي�س��ان. وتقام جميع 
املباري��ات يف ال�ساع��ة 2 ظه��راً، با�ستثن��اء مباراة 

ال�ساع��ة  ف�ستجري��ان يف  وال��زوراء  اجلن��وب  نف��ط 
الرابع��ة و15 دقيقة ع���رضا.  وتاأجلت مباراة امانة 
بغ��داد اأم��ام الديواني��ة يف هذه اجلول��ة، حيث اعلن 
ن��ادي الديواني��ة الريا�س��ي، تاأجيل مب��اراة فريقه 
الك��روي اأم��ام اأمان��ة بغ��داد يف اجلولة ال���12 من 
ال��دور املمتاز لكرة الق��دم. وذكر الن��ادي يف بيان 
اأن "مب��اراة الديوانية واأمانة بغداد �سمن مباريات 
الدوري املمت��از املقررة هذا الأ�سب��وع، تاأجلت اإىل 
اإ�سعار اآخر ب�سب��ب الأزمة املالية لنادي الديوانية". 
وكان م��ن املق��رر اأن تق��ام املب��اراة ي��وم الأربعاء 

املقبل، بني الفريقني على ملعب بغداد.

ثالث مباريات في ممتاز الكرة اليوم
خاص

بغداد - الجورنال

بغداد - متابعة

بغداد -  الجورنال


