
 
 اأ�س��دل ال�ستار على مناف�سات اجلولة الأوىل للبطولة 
العربية التي حتت�سنها م���ر خالل الفرتة احلالية 
وت�ستم��ر حتى يوم 6 من �سه��ر اأغ�سط�س/اآب املقبل. 
وت�سدر نادي ن�ر ح�سني داي اجلزائري املجموعة 
الأوىل بر�سي��د 3 نق��اط، بينما ت�س��اوت جميع فرق 
املجموع��ة الثاني��ة بنقط��ة واح��دة، يف الوقت الذي 
اعتل��ى فيه فري��ق الرتجي التون�سي قم��ة املجموعة 

الثالثة بر�سيد 3 نقاط.
خ�سارة الأهلي امل�ري

تلق��ى النادي الأهل��ي خ�سارة من نظ��ره الفي�سلي 
الأردين، حي��ث تع��د اخل�سارة الثانية ل��ه يف افتتاح 
لقاءات��ه بالبطول��ة العربي��ة، بعدما كان��ت اخل�سارة 
الأوىل عام 1995 م��ن فريق احتاد جدة ال�سعودي. 
واختلف��ت توقع��ات العدي��د من اخل��راء، حيث كان 
اجلمي��ع مين��ح اأ�سح��اب ال��رداء الأحم��ر الأف�سلية، 

نظًرا للخرات والقدرات التي يتمتع بها لعبيه.
وي�ستع��د الأهلي ملواجهة الوح��دة الإماراتي، اليوم 
الثالثاء، يف اجلولة الثاني��ة، من مناف�سات البطولة 

العربية.
 الأخطاء التحكيمية

ظه��رت اأخط��اء التحكي��م من��ذ املب��اراة الفتتاحية 
ب��ني الأهلي امل�ري والفي�سلي الأردين يوم ال�سبت 
املا�سي، بعدما األغى احلكم البحريني نواف �سكر اهلل 
هدًف��ا للفريق الأحمر بداعي الت�سل��ل، اإل اأن الإعادة 
التليفزيوني��ة اأثبتت �سحة اله��دف. وتعر�س احلكم 
يعق��وب احلمادي لنتق��ادات لذعة، بع��د احت�سابه 
�رب��ة جزاء ل�سال��ح با�سم مر�سي، لع��ب الزمالك، 
م�سك��وك يف �سحته��ا، يف مب��اراة الفري��ق الأبي�س 
اأم��ام الفتح الرباطي. واألغ��ى احلكم املوريتاين علي 
ملغيف��ري، هدًف��ا لفري��ق نف��ط الو�س��ط العراق��ي يف 
مبارات��ه اأمام الرتجي التون�س��ي، اأحرزه موؤيد �سمر 
العج��ان، بعدما رفع م�ساعد احلكم راية الت�سلل على 

الالعب، اإل اأن الإعادة اأكدت �سحة الهدف.
تهديد النفط بالن�سحاب

هدد م�سوؤولو نادي نفط الو�سط العراقي، بالن�سحاب 
من البطولة العربية؛ ب�سبب الأخطاء التحكيمية التي 
م��ن �ساأنه��ا الق�ساء عل��ى جمهود الفري��ق، على حد 
قولهم. وتق��دم نادي نفط الو�س��ط باحتجاج ر�سمي 

اإىل الحت��اد العرب��ي �س��د احلك��م امل�ساع��د، الليبي 
�سليم��ان اأب��و اخلر، وال��ذي ت�سبب يف اإلغ��اء الهدف 
يف مب��اراة الرتجي التي انته��ت بفوز الأخر بهدف 

دون رد.
ورب��ط م�سوؤول��و ن��ادي ن��ادي نف��ط الو�س��ط ع��دم 
الن�سح��اب من البطولة، بتوقي��ع عقوبة على احلكم 

الليبي.
اإ�سابة خالد باوزير

تعر�س خالد باوزير، لعب فريق الوحدة الإماراتي، 
اإىل اإ�ساب��ة قوي��ة خالل مب��اراة فريق��ه اأمام ن�ر 

ح�سني داي اجلزائري.
ومت ت�سخي���س اإ�ساب��ة الالع��ب، باأنه��ا عب��ارة عن 
�رخ يف فقرات الرقبة، الأمر الذي اأدى اإىل ا�ستبعاد 
الالع��ب م��ن البطولة، حلاجت��ه لراح��ة اإجبارية من 

�سهرين اإىل ثالثة.
لقطة حار�س الن�ر

�سه��دت مب��اراة الن���ر ال�سعودي والعه��د  اللبناين، 
لقط��ة غريب��ة م��ن ولي��د عب��داهلل، حار���س الفري��ق 
ال�سع��ودي. وتع��ود تفا�سي��ل الواقع��ة اإىل ت�س��دي 
احلار�س لإحدى الت�سديدات من لعب العهد اللبناين، 

اإل اأن��ه ترك الكرة عل��ى اأر�سية امللع��ب، لياأتي 
اأح��د لعبي الفري��ق اللبناين ويخطف الك��رة، اإل اأنه 
ف�س��ل يف و�سعه��ا داخ��ل املرم��ى. و�سه��دت اجلولة 
الأوىل 3 انت�س��ارات يف 6 مباري��ات م��ع حدوث 3 
تع��ادلت دون اأي تع��ادل �سلبي مم��ا يعك�س الندية 
يف اجلول��ة الأوىل كم��ا اأن اأكر فوز كان من ن�سيب 
ن���ر ح�سني داي اجلزائري عل��ى الوحدة الإماراتي 
بثنائي��ة دون رد. ويبق��ى الرقم الث��اين ت�سجيل 12 
هدًف��ا يف 9 مباريات مبع��دل 1.3 هدف يف اللقاء، 
وف�سلت 3 ف��رق يف هز ال�سباك هي الأهلي امل�ري 
والوح��دة الإمارات��ي ونف��ط الو�س��ط العراق��ي. ويعد 
الإيف��واري لم��ني دياكيت��ي لعب الفت��ح الرباطي 
املغرب��ي الوحي��د ال��ذي �سج��ل هدف��ني يف اجلول��ة 
الأوىل كم��ا اأن اجلول��ة �سه��د احت�س��اب �ربة جزاء 
واح��دة فقط من ن�سي��ب الزمالك �سج��ل منها با�سم 
املباري��ات  يف  دقيق��ة   15 اأول  و�سه��دت  مر�س��ي. 
ت�سجي��ل هدف��ني باجلولة الأوىل م��ن ن�سيب توفيق 
ع��دادي لعب ن�ر ح�س��ني داي يف لقاء الوحدة يف 
الدقيق��ة 10 ولمني دياكيتي لع��ب الفتح يف لقاء 

الزمالك يف الدقيقة 8.

في كرنفال االفتتاح

النوارس يستعد للطيران فوق سماء ملعب ميسان األولمبي وأصحاب األرض جاهزون لالحتفال
 اأك��د رئي���س الحتاد ال�سعودي لكرة القدم، ع��ادل عزت، اأن نظام 
التقني��ة ال��ذي ا�ستعان ب��ه احتاد الك��رة �سوف ينه��ي ال�ستعانة 
باحلكم الأجنبي يف مو�سم 2018، م�سدداً اأن جمل�س اإدارته يقف 
اإىل جان��ب تطوي��ر احلكم ال�سع��ودي ودعمه وللحد م��ن اأخطائه. 
وق��ال ع��زت، يف ت�ريح ن�رت��ه �سحيفة "ع��كاظ" املحلية، اأن 
"ه��ذا امل���روع ي�ستهدف اإىل اإنهاء ح��الت اجلدل الناجتة عن 
اأخطاء التحكيم، حتقيقًا ملبداأ العدالة والنزاهة مما ميكن الحتاد 
م��ن ال�ستغناء ع��ن احلكام الأجان��ب يف مو�س��م 2018، كا�سفًا 
اأن التقني��ة �سيتم التدرب عليها خ��الل مباريات املو�سم احلايل. 
وعل��ى اجلانب الخر، �سن��ت اإدارة نادي ال�سب��اب، هجومًا لذعا 
عل��ى رئي�س الحت��اد ال�سعودي لكرة القدم ع��ادل عزت، يف بيان 
اأ�سدره املركز الإعالمي بنادي ال�سباب اتهم فيها رئي�س الحتاد 
بالت�سرت وعدم حر�سه عل��ى اإظهار احلقيقة والرد على مطالبهم. 
وق��ال البيان: »علمنا ع��ن ال�سكوى املقدمة م��ن قبلكم اإىل جلنة 
الن�سب��اط التي �ستتوىل التعامل القانوين معه��ا، اإل اأننا ن�سجل 
عليك��م ب�سفتكم رئي�سا لالحتاد ال�سعودي لكرة القدم، ونيابة عن 
جمل���س اإدارته واأمانته العامة واللجان ذات العالقة بالت�سامن، 

باأنها عو�سا عن اأن تتجاوب مع مطالبنا.

 احتفل احل�ساب الر�سمي لالحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا" على موقع 
التوا�سل الجتماعي "تويرت" بعيد ميالد الالعب تي�سر اجلا�سم قائد 
الفري��ق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل��ي. وكتب احل�ساب الر�سمي ل� 
"فيف��ا" "عيد ميالد �سعيد لنجم املنتخب ال�سعودي والنادي الأهلي 
تي�س��ر اجلا�س��م، 33 عام��ًا الي��وم". واأب��رز املوقع الر�سم��ي لالحتاد 
ال��دويل لكرة القدم معلومات عن م�س��اركات اجلا�سم مع الأخ�ر يف 
بطولت "فيفا"، والتي بلغت 17 م�ساركة ا�ستهلها مبواجهة الأخ�ر 
اأم��ام �سريالنكا يف ت�سفي��ات مونديال 2006. وحق��ق اجلا�سم مع 
املنتخ��ب ال�سع��ودي يف م�ساركت��ه ببط��ولت فيف��ا 8 انت�سارات و6 
تع��ادلت من اأ�سل 17 مب��اراة. ويقدم اجلا�س��م م�ستويات رائعة مع 
فريق��ه الأهلي، حيث اُختر اىل جان��ب زميله ح�سني املقهوي، �سمن 
قائم��ة اأف�س��ل 8 لعبني مبرحلة الإي��اب بثمن نهائ��ي دوري اأبطال 
اآ�سي��ا لكرة القدم. ج��اء اختيار الالعبني، بع��د م�ساهمتهما يف قيادة 
فريقهما، للفوز على الأهلي الإماراتي )1-3(، يف دبي، والتاأهل اإىل 
دور الثماني��ة، بع��د التعادل يف جدة )1-1(. وح��لَّ ح�سني املقهوي، 
يف املركز الثاين، يف قائمة اأف�سل 8 لعبني، حمقًقا 8.7 نقاط، فيما 

جاء تي�سر اجلا�سم يف املركز الثامن، بر�سيد 7.8.
وتلق��ى قائد اأهلي ج��دة واملنتخب ال�سع��ودي، تي�س��ر اجلا�سم، خًرا 

حزيًنا، بوفاة والدته يف �سهر حزيران املا�سي.

اأر�س��ل جمل���س اإدارة احت��اد ك��رة الق��دم امل�ري 
برئا�سة هاين اأبو ريدة، خطاًبا ر�سمًيا اإىل اجلهات 
الأمني��ة، يطلب فيه حتديد الع��دد النهائي حل�سور 
اجلماهر مب��اراة م�ر واأوغندا. ويلتقي املنتخب 
امل���ري اأمام نظ��ره الأوغندي ي��وم 5 من �سهر 
الت�سفي��ات  اإي��اب  يف  املقب��ل،  �سبتمر/اأيل��ول 
املوؤهلة اإىل مونديال رو�سيا 2018، حيث اأن لقاء 
الذه��اب يق��ام 31 اأغ�سط���س/اآب املقب��ل. وكانت 
اجله��ات الأمني��ة ق��د وافق��ت ب�س��كل مبدئ��ي على 
ح�س��ور 40 األف م�سج��ع، اإل اأن جمل���س اجلبالية 
ي�سعى لزي��ادة العدد اإىل 50 األ��ف م�سجع. ويدخل 
منتخ��ب م�ر مع�سكًرا مغلق اأح��د اأيام 21 اأو 22 
اأو 23 م��ن �سه��ر اأغ�سط���س/اآب املقب��ل، ا�ستعداًدا 

ملواجهت��ي اأوغن��دا. من جهت��ه، قال اأ�سام��ة نبيه، 
املدرب امل�ساعد للمنتخب امل�ري، اليوم الثنني، 
اإن قائم��ة "الفراعنة" امُلزمع اإعالنها يف منت�سف 
اأغ�سط�س/اآب املقبل، ا�ستع��داًدا ملواجهتي اأوغندا، 
لن تختلف عن ال�سابق اإل بنحو %10 على الأكرث. 
وي�ستع��د منتخب م���ر ملواجهتي اأوغن��دا، يومي 
�سم��ن  �سبتمر/اأيل��ول،  و5  اأغ�سط���س/اآب،   31
الت�سفيات املوؤهلة اإىل بطولة كاأ�س العامل )رو�سيا 
2018(. واأ�ساف نبيه، يف ت�ريحات تلفزيونية، 
لالن�سم��ام  مر�س��ح  لع��ب  م��ن  اأك��رث  هن��اك  اأن 
للمنتخ��ب، �سواًء من الأهل��ي اأو الزمالك، لفًتا اإىل 
اأن اجله��از الفن��ي، بقي��ادة امل��درب الأرجنتين��ي، 

هيكتور كوبر، يتابع جميع الالعبني. 

 و�سل��ت بعثة املنتخ��ب الوطني لك��رة ال�سلة، اأم�س 
الرتكي��ة خلو���س  اإ�سطنب��ول  الثن��ني، اىل مدين��ة 
مع�سك��ر تدريب��ي اأخ��ر قب��ل التوج��ه اىل ب��روت 
املنتخ��ب  واختت��م  اآ�سي��ا.  كاأ���س  يف  للم�سارك��ة 
الوطن��ي لك��رة ال�سل��ة، م�ساركت��ه يف بطول��ة "وليم 
جون��ز" الت��ي اأقيم��ت مناف�ساتها يف �س��ني تايبيه 
خ��الل الفرتة 23-15 متوز اجل��اري، حيث خا�س 
ت�س��ع مواجه��ات لت�سعة اأي��ام متتالي��ة ا�ستطاع اأن 
يتغل��ب يف 4 منها وخ���ر يف 5. بطولة وليم جونز 
�سه��دت تاأل��ق الالعب دمياري��و الذي اخت��ر �سمن 
اأف�س��ل خم�س��ة لعب��ني يف البطول��ة. وق��دم بقي��ة 
لعب��ي املنتخب الوطني اأداًء ممي��زاً، ل�سيما حممد 

�س��الح وعلي حامت وح�سان علي وذو الفقار فاهم. 
وتعر���س كل من الالعبني عمر عامر وعلي عبد اهلل 
وذو الفقار فاهم وعلي عامر، لالإ�سابة ب�سبب زخم 
مباري��ات البطول��ة والتدخالت القوي��ة، خا�سة يف 
مباراتي الفلبني واإيران. والف�سل يف تاألق الالعبني 
يع��ود اإىل امل��درب الرتك��ي م�سطفى داري��ن، حيث 
ظه��رت مل�ساته �ريعًا عل��ى اأداء املنتخب الوطني، 
ال��ذي تط��ور م�ست��واه كث��راً خ��الل ف��رتة ق�سرة. 
وق��ال مدرب املنتخب الوطن��ي م�سطفى دارين يف 
ت�ريح ل�)اجلورنال( اإن "و�سول العراق اىل بطولة 
اآ�سيا يعتر جناحًا بحد ذاته، ولكن يف الوقت نف�سه 

يجب ان نفكر برفع �سقف النجاح.

الدوري السعودي من دون 
صافرة أجنبية

فيفا يفاجئ الجاسم  
باالحتفال بعيد ميالده

50 ألف مشجع في مباراة مصر وأوغندا

وطني السلة يبدأ معسكره التدريبي في إسطنبول

ال��زوراء ي�سع��ى اىل خط��ف نقاط الف��وز لالإبقاء عل��ى حظوظه 
يف املناف�س��ة عل��ى املثل��ث الذهبي، بعدم��ا ابتعد عن��ه ب�سبب 
تذب��ذب نتائج��ه يف الآون��ة الأخ��رة. فري��ق النوار�س جنح يف 
ا�ستع��ادة توازن��ه يف املب��اراة الأخ��رة بف��وزه عل��ى ال�سماوة 
بهدف��ني له��دف، ويطمح اىل اكم��ال م�سوار الف��وز، حيث يعول 
عل��ى املتوهج وه��داف البطولة ع��الء عبد الزه��رة الذي �سجل 
20 هدف��ًا حتى الن. لكنه يف الوق��ت نف�سه �سيفتقد خلدمات 
لعبي��ه مهن��د عبد الرحيم وع��الء مهاوي، بعدم��ا انتقل الأول 
اىل الظفرة الماراتي والثاين اىل الباطن ال�سعودي. يف اجلانب 
الخ��ر، فاأن نف��ط مي�سان يرغب ب��اأن يجعل احتفال��ه مزدوجًا 
بافتت��اح ملعبه "الرائع" وكذلك ك��ي ي�سجل التاأريخ فوزه على 

"الزعي��م" فريق الزوراء. نفط مي�س��ان مل يحقق الفوز يف اآخر 
اأرب��ع مباري��ات، بل مل ي�سجل الف��وز �سوى يف �سب��ع منا�سبات 
خ��الل املو�س��م احل��ايل، ويف اخ��ر 10 مباري��ات انت���ر يف 
مبارات��ني فق��ط، لك��ن الو�س��ع يختل��ف الي��وم فه��ي منا�سب��ة 
تاريخية للتاريخ كي ي�سجل انت�ساره الأول يف املباراة الأوىل 
عل��ى ملعبه اجلديد. واجن��زت وزارة ال�سب��اب والريا�سة جميع 
التح�س��رات اخلا�س��ة بحفل افتتاح ملعب مي�س��ان الدويل مع 
الحتف��اء بتحري��ر املو�سل وانق��اذ �سعبنا من اإره��اب داع�س. 
وا�س��اد وزير ال�سباب والريا�سة عب��د احل�سني عبطان ب�"جميع 
مالكات الوزارة وجهودها الذي �سابق الزمن من اجل ان يكون 
امللع��ب الوملبي يف مي�سان حتفة معمارية زاهية تليق ب�سعب 
مي�سان الطيب وي�سهم باإ�سافات مهمة اىل الريا�سيني هناك". 
واأ�س��ار اىل انه "وقف على جميع ال�ستع��دادات حلفل الفتتاح 

النموذج��ي ال��ذي �سيتع��زز باإقام��ة مب��اراة جماهري��ة مهمة 
ب��ني ناديي ال��زوراء ونفط مي�سان مثمنا ب��ذات الوقت التعاون 
املطل��ق والتفاع��ل ال��ذي ابدت��ه حمافظ��ة مي�س��ان وجمل�سه��ا 
لإكم��ال جمي��ع املتعلق��ات حول امللع��ب".  وبني مدي��ر دائرة 
�س��وؤون القالي��م واملحافظات طال��ب املو�س��وي ان "ال�سبوع 
الخ��ر الذي �سب��ق حفل الفتت��اح �سهد جهودا جب��ارة جلميع 
العامل��ني الفني��ني والداري��ني لتجاوز اية موؤ���رات قد تعطل 
عم��ل امللع��ب ومنظومته"، موؤك��دا ان "امللع��ب بحلته اجلديدة 
الزاهي��ة �سيق��دم هدي��ة اىل الريا�سي��ني واجلماه��ر يف ه��ذه 
املدين��ة الغالي��ة".  وتاب��ع املو�س��وي بالق��ول ان "اجتماعات 
وحت�سرات مكثفة عقدت مع اجلهات المنية والدوائر اخلدمية 
يف املحافظ��ة واجلهات التطوعية والخرى ال�ساندة ف�سال عن 
�رك��ة النقل اخلا���س تكلل��ت جميعها بالنجاح م��ع موؤ�رات 

حقيقي��ة لهذا النج��اح يف اخلارج اي�سا لي�س��ل اىل الحتادين 
ال��دويل وال�سي��وي وتكون حمافظ��ة مي�سان اخلط��وة اجلديدة 
نح��و رفع احلظر عن املالع��ب العراقية".  وثم��ن رئي�س الهيئة 
الداري��ة لنادي نف��ط مي�سان يحيى زغر اجله��ود التي بذلتها 
وزارة ال�سب��اب والريا�سة ممثل��ة ب�سخ�س وزيرها عبد احل�سني 
عبط��ان الذي قدم الكثر لكرة مي�سان وانديتها واخرها امللعب 
الوملب��ي الكبر الذي �سيكون مق��را لنادي نفط مي�سان ويكون 
بوابت��ه يف ني��ل الرتخي���س ال�سي��وي"، مبينًا ان "ه��ذا اجلهد 
والعط��اء الخ��وي هو دين يف اعن��اق اجلماه��ر والريا�سيني 
لب��د ان نقابل��ه بجزيل العط��اء وتكري�س العم��ل الريا�سي من 
اج��ل الع��راق ورفع ا�س��م بلدنا يف جمي��ع املنا�سب��ات"، مذكرا 
ان "امل�سوؤولي��ة �ستك��ون م�ساعفة على اجلميع يف مقبل اليام 

لعك�س �سورة م�رفة لهذه املدينة واأهلها". 

 تقام، اليوم، 
احتفالية افتتاح 

ملعب مي�سان 
الأوملبي الذي 

�سيحت�سن مباراة 
اأ�سحاب الأر�ض نفط 

مي�سان مع �سيفه 
الزوراء يف اجلولة 

ال�ساد�سة ع�سر من 
املرحلة الثانية 

للدوري العراقي 
املمتاز لكرة القدم.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

 بغداد - خاصبغداد - خاص
طال��ب م��درب ن��ادي النف��ط ح�س��ن احم��د، الأندي��ة 
العراقية بالعتماد على الالعبني ال�سباب واعطائهم 
الفر�سة كاملة مع فرقهم، فيما ك�سف عن �سبب تاألق 

لعبيه املدافع رعد فرن واملهاجم حممد داود.
وق��ال احم��د يف ت�ريح خا���س ل�)اجلورن��ال( اإنه 
"يتوجب على الأندية ان ل ت�رق جهود املدربني، 
ب��ل يج��ب ان ي�سنع��وا الالعب��ني ك��ي تك��ون لديهم 
قاع��دة وا�سع��ة م��ن الالعب��ني ال�سب��اب، ف��ال ميكن 
العتماد فقط على لعبي الفرق التي ت�سنع العبني 
ال�سب��اب". اأو�س��ح اأن "ن��ادي النفط اعط��ى الفر�سة 
كامل��ة لالعبني ال�سباب، وعلى �سبيل املثال املدافع 
رع��د فرن ج��اء الذي جاء م��ن غاز ال�سم��ال، اعطيته 
الفر�س��ة كامل��ة بوجود لعبني جيدي��ن مثل اأ�رف 
عب��د الك��رمي وحمم��د مع��ن، و�ساهدن��اه تاأل��ق م��ع 

املنتخ��ب الأوملبي خا�س��ة يف مب��اراة ال�سعودية". 
واأ�ساف "الالع��ب حممد داود، مل يكن يعتقد احد ان 
ي�س��ارك حممد داود يف مباريات دوري النخبة، لأنه 
لع��ب �سغر، ولك��ن وظفناه يف مرك��ز يختلف عما 
كان ي�سغل��ه يف منتخ��ب النا�سئني، حيث كان ي�سغل 
مرك��ز راأ���س احلربة يف منتخ��ب النا�سئني والن مع 
النف��ط يلع��ب يف مركز اجلن��اح الهجوم��ي وبالفعل 
تنا�س��ب م��ع امكانياته وا�ستط��اع ت�سجيل و�سناعة 
العدي��د م��ن الأه��داف وا�سب��ح لع��ب اأ�سا�س��ي يف 
فريق النف��ط". واختتم احمد ت�ريح��ه قائاًل: "على 
املدرب��ني املجازفة وع��دم العتماد عل��ى الالعبني 
اجلاهزي��ن واخلرة فقط، ويج��ب اأن يكون للمدربني 
ب�سم��ة ك��ي ي�سنع��وا جنومي��ة الالعب��ني وه��ذا هو 
دور امل��درب"، لفت��ًا اإىل اأن "الع��راق ميتلك مناجم 
م��ن الالعب��ني ال�سب��اب واليافعني يج��ب ان مينحوا 

الفر�سة كاملة".

 
ك�سف��ت اإدارة نادي اهلي طرابل�س الليبي، عن نيتها 
التعاق��د مع لع��ب عراقي خ��الل ف��رتة النتقالت 
ال�سيفي��ة اجلاري��ة للدف��اع ع��ن األ��وان الفري��ق يف 
مناف�س��ات املو�س��م املقب��ل. وقال م�س��در يف اإدارة 
الن��ادي  "اإدارة  اإن  ل�)اجلورن��ال(  الليب��ي  الن��ادي 
التعاق��د م��ع لع��ب عراق��ي خ��الل ف��رتة  تعت��زم 
النتقالت ال�سيفية اجلارية". واأ�ساف اأن "الإدارة 
مل ت�ستق��ر بع��د على الالعب ال��ذي �سين�سم ل�سفوف 
الفري��ق، ولكنه��ا تراق��ب ثالثة لعب��ني وهم لعب 
الق��وة اجلوي��ة ب�س��ار ر�سن ولع��ب ال��زوراء ح�سني 
عل��ي ولعب ال�رطة عبد الق��ادر طارق". وتابع اأن 
"الن��ادي لطاملا يتابع الالعب��ني العراقيني، حيث 
ت�سع��ى جلل��ب لع��ب يخل��ف �سام��ر �سعي��د ومهدي 
ك��رمي وعلي رحيمة يف الفريق الأخ�ر". وتعاقدت 

اإدارة ن��ادي اأهل��ي طرابل���س، ب�س��كل ر�سم��ي، مع 4 
لك��رة  الأول  الفري��ق  لعب��ني �ساعدي��ن ل�سف��وف 
الق��دم، مل��دة 3 �سن��وات. والالعب��ون ه��م: زكري��اء 
الهري���س، وحمم��د نبي��ل، وحمم��د الزنت��اين. وتاأتي 
ه��ذه اخلطوة يف اإطار التعاقد مع عدد من الالعبني 
ال�سغ��ار، لتدعيم �سفوف الفري��ق الأول، قبل بداية 
الدوري الليبي املمتاز يف 15 اأغ�سط�س/اآب القادم. 
واأك��دت ال�سفح��ة الر�سمي��ة لأهل��ي طرابل���س، على 
موق��ع "في�سب��وك"، اأن مدي��ر التعاق��دات بالنادي، 
ط��ارق �سعيد، جن��ح يف التوقيع م��ع الالعبني ال�3، 
يف ح�سور م�س��وؤول الفئات ال�سني��ة، كمال الزروق. 
واأخراً وقعت مع الالعب مهند اأبوعجيلة، قادمًا من 
�سفوف نادي اله��الل. واأ�سارت العديد من التقارير 
ال�سحفي��ة عن اقرتاب الن��ادي الأهلي م��ن التعاقد 
مع لعب نادي ال��زوراء واملنتخب الأوملبي ح�سني 

علي. 
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