
 
 �نتهت مناف�س��ات دور �ملجموعات يف دوري �أبطال 
�أفريقي��ا لكرة �لقدم م��ع ختام مباري��ات �ملجموعة 
�لثاني��ة �لت��ي ح�س��مها �حت��اد �لعا�س��مة �جلز�ئري 
و�لأهلي طر�بل�س �لليبي. حقق �حتاد �لعا�س��مة فوز� 
عري�س��ًا عل��ى كاب���س يونايتد م��ن زميبابوي 4-1 
فيم��ا تع��ادل �لأهلي طر�بل���س مع م�س��يفه �لزمالك 
2-2 �ليوم �لأحد يف �جلولة �ل�ساد�سة من مباريات 
�ملجموع��ة �لثانية. بهاتني �لنتيجتني ت�س��در �حتاد 
�لعا�س��مة �ملجموعة بر�س��يد 11 نقطة �مام �لأهلي 
�لثاين بر�س��يد 9 نقاط وحل �لزمالك، بطل �مل�سابقة 
خم���س مر�ت �آخرها عام 2002 وو�س��يف �لن�س��خة 
�ملا�سية ثالثًا بر�س��يد 6 نقاط وكاب�س �أخري بنف�س 
�لر�س��يد. ويعد هذ� �لتاأه��ل تاريخي للفري��ق �لليبي 
و�لأول من نوعه ويزيده قيمة �ن ل مناف�سات كروية 

يف ليبيا يف �لوقت �لر�هن.
م��ع  �لعا�س��مة  �حت��اد  يلع��ب  �لنهائ��ي  رب��ع  يف 
فريوفياري��و د� بري� �ملوزمبيقي، فيما يو�جه �لأهلي 

طر�بل�س مناف�سه �لنجم �ل�ساحلي �لتون�سي.

�خفاق �لزمالك
يف �ملب��ار�ة �لوىل عل��ى ��س��تاد برج �لع��رب و�مام 
نح��و 25 �ل��ف متف��رج، �س��جل با�س��م مر�س��ي هدف 
�ل�س��بق للزمال��ك )14( قبل �ن يرتك��ب حممد حمدي 
"�لون�س" خطاأ يف �لوقت �ل�سايف من �ل�سوط �لأول 
�س��د �ملهاجم موؤي��د �لاليف كلفه ركلة ج��ز�ء و�نذ�ر� 
ثاني��ا ليكمل �لزمالك �ملب��ار�ة بع�رشة لعبني. ونفذ 
�ني���س حممد �س��التو �لركل��ة بنجاح م��دركا �لتعادل 
)3+45(. ويف �ل�س��وط �لث��اين، تقدم �هل��ي طر�بل�س 
ع��ن طري��ق ف��اين مابيدي��ه م��ن جمهوري��ة �فريقيا 
�لو�س��طى �ثر هجمة مرتدة م�س��تغال خ��روج �حلار�س 
�حم��د �ل�س��ناوي وو�س��ع �لك��رة يف �ملرم��ى �خلايل 
)69(. ورغ��م �لنق���س �لع��ددي، متك��ن �لزمال��ك من 
�إدر�ك �لتع��ادل بو��س��طة �لنيجريي معروف يو�س��ف 
�ل��ذي تابع بر�أ�س��ه ك��رة نفذها م�س��طفى فتحي من 

ركلة ركنية )75(.
فوز عري�س لحتاد �لعا�سمة

ويف �ملب��ار�ة �لثاني��ة عل��ى ملعب 6 يولي��ه )متوز(، 
�كت�سح �حتاد �لعا�س��مة �سيفه برباعية تعاقب على 
ت�سجيلها زيري حمار )36( وعكا�سة حمز�وي )42( 

و��سامة درفالو )79 و88(، فيما �سجل عبا�س �ميدو 
)81( هدف كاب�س.

ويف ربع �لنهائي �لذي يقام ذهابا و�يابا يف �يلول/
�س��بتمرب، يلع��ب �حت��اد �لعا�س��مة م��ع فريوفياري��و 

�ملوزمبيق��ي، و�هل��ي طر�بل���س مع �لنجم �ل�س��احلي 
�لتون�س��ي بطل �ملجموعة �لوىل بعد ��ستبعاد �ملريخ 

و�لهالل �ل�سود�نيني.
�لف��رق  ��س��تبعد  للعب��ة  �لفريق��ي  �لحت��اد  وكان 

�ل�س��ود�نية من م�س��ابقاته بعد قر�ر �لحت��اد �لدويل 
)فيف��ا( �يقاف �لحت��اد �ل�س��ود�ين لتدخ��ل �حلكومة 
يف �س��وؤونه. وعرف دور �ملجموعات توهًجا و��سًحا 
للفريق �لليبي، �لذي ح�سد 9 نقاط، �حتل بها �ملركز 
�لثاين يف جدول �لرتتيب باملجموعة �لثانية، و�سعد 

ملو�جهة �لنجم �ل�ساحلي �لتون�سي، بدور �لثمانية.
و�سهدت هذه �ملرحلة من دوري �لأبطال 46 مبار�ة، 
بع��د جتمي��د �لن�س��اط �لك��روي يف �ل�س��ود�ن، و�إلغاء 
مبار�تي �ملريخ و�لهالل باجلولة �لأخرية للمجموعة 
�لأوىل.  و�نته��ت 30 مبار�ة بالفوز، بن�س��بة تتخطى 
%65، و16 لق��اًء بالتعادل، من بينها 7 تعادلت 
�س��لبية. و�سهد دور �ملجموعات ت�سجيل 108 �أهد�ف 
يف جمي��ع �ملباريات، بن�س��بة 2.3 ه��دف يف �للقاء 

�لو�حد.
ويبق��ى فري��ق �حت��اد �لعا�س��مة �لأكرث ت�س��جياًل يف 
�ملجموع��ات �لأربع، بر�س��يد 12 هدًفا. ويعد كاب�س 
يونايت��د، بط��ل زميبابوي، �س��احب �أ�س��عف دفاع، 

بعدما ��ستقبل 16 هدًفا.
ويت�سدر �لتون�سي طه يا�سني �خلني�سي، جنم �لرتجي، 
ه��د�يف دور �ملجموعات بر�س��يد 5 �أه��د�ف، وخلفه 

بكري �ملدينة، مهاجم �ملريخ �ل�سود�ين، بر�سيد 
4 �أهد�ف، فيما يرتبع �سالح �لدين �سعيدو، مهاجم 
�س��ان جورج، على قمة ه��د�يف �لبطول��ة عموًما ب�7 

�أهد�ف.
وكان �ل��ود�د �ملغرب��ي �لأكرث حتقيًق��ا للفوز يف دور 
�ملجموعات، بر�سيد 4 �نت�سار�ت، بينما ودع �لهالل 
�ل�سود�ين و�لقطن �لكامريوين بال �أي �نت�سار. ويبقى 
�لقط��ن �لأك��رث هزمية، بعدم��ا خ�رش مباريات��ه �ل�6، 
وه��ي ظاهرة حتدث للمرة �لثاني��ة يف تاريخ دوري 
�أبطال �إفريقيا، منذ ��ستحد�ث نظام �ملجموعات عام 
1997، بعد جتربة كو�س��تا دي �س��ول �ملوزمبيقي، 
يف دور �ملجموع��ات بن�س��خة 2002. وظل �لرتجي 
و�لنجم �ل�س��احلي، ممثال �لكرة �لتون�سية، بال هزمية 

يف دور �ملجموعات.
�أم��ا �لهالل �ل�س��ود�ين فهو �س��احب �أك��رث �لتعادلت 
)4 م��ر�ت(، فيم��ا مل يحق��ق كاب�س يونايت��د و�لقطن 

�أي تعادل.
وكان �أك��رب فوز يف دور �ملجموعات ل�س��الح �لنجم 
�ل�س��احلي، على فريوفياريو �ملوزمبيقي، بخما�س��ية 

دون رد يف تون�س.

مع بداية سوق االنتقاالت

 قالت �سحيفة "�جلزيرة" �ل�سعودية، �إن �حلار�س �لعماين علي �حلب�سي أخبار "الميركاتو" تؤثر في أداء الالعبين ومتخصصون يقترحون حلوال لهذه الظاهرة
ل��ن يتمكن م��ن �لتو�ج��د يف �لريا�س قبل �نطالق �ملع�س��كر �خلارجي 
لفريقه �جلديد �لهالل �ل�س��عودي، موؤكدة �أنه �س��يطري �إىل �لنم�سا ويبد�أ 
تدريبات��ه حتت �إ���رش�ف �لأرجنتين��ي ر�مون دياز. وم��ن جهة �أخرى، 
و��س��ل لعبو �لهالل �إجر�ء �لفحو�سات �لطبية �لروتينية، و�ملجموعة 
�لثاني��ة م��ن لعب��ي �لفري��ق وت�س��منت فحو�س��ات طبية وقيا�س��ات 
ع�س��لية حت��ت �إ���رش�ف �رشكة بوب��ا �لعربي��ة �ل�رشيك �لطب��ي للنادي. 
وك�س��ف �ملوق��ع عن تفا�س��يل �ل�س��فقة، مو�س��ًحا �أنها متت��د لعامني 
مقاب��ل 1.5 مليون ي��ورو للحار�س، و600 �ألف ي��ورو يدفعها �لهالل 
لريدين��ج، على دفعتني. وياأتي �ن�س��مام �حلب�س��ي، 35 عاًما، للهالل، 
ع يف �ل�س��تاء �ملا�سي عقًد� جديًد� مع ريدينج يبقيه �سمن  رغم �أنه وقَّ
�س��فوف �لفريق حتى عام 2019. ون�رش �حلار�س �لعماين )35 عامًا( 
�س��ورة عرب ح�سابه على تويرت مرفقة بقلوب زرقاء ليوؤكد من خاللها 
�ن�س��مامه �إىل "�لزعيم" �ل�سعودي. ويعترب �حلب�سي، �حلار�س �لأجنبي 
�لر�بع �لذي ين�س��م للدوري �ل�س��عودي هذ� �ل�س��يف. كان �ل�سباب �سم 
�لتون�س��ي فاروق بن م�سطفى، بينما �نتقل �مل�رشي ع�سام �حل�رشي 

�إىل �لتعاون، فيما تعاقد �أحد مع �جلز�ئري عز �لدين دوخة.

 ُيو��س��ل منتخب �ل�س��باب �لأردين لكرة �لقدم، تنفيذ خطته �لتدريبية 
حت�س��رًي� لوديتي �لدفاع �ملدين، و�س��باب �لأردن بهدف �حلفاظ على 
لياق��ة �لالعب��ني �لبدني��ة و�لوق��وف عل��ى �ل�س��لبيات لتفاديه��ا قبل 
�مل�س��اركة بالت�س��فيات �لآ�س��يوية. و�أب��دى �أحمد عبد �لق��ادر، مدرب 
�لفري��ق يف ت�رشيحات �س��حفية، تفاوؤله بامل�س��توى �لذي ظهر عليه 
لعب��و �ملنتخب يف وديت��ي م�رش، وم��ن قبلهما �أمام �لع��ر�ق. ولفت 
�إىل �أنَّ موؤ���رش�ت �للياق��ة �لبدني��ة، ترتف��ع ب�س��كل ملح��وظ مع مرور 
�لوق��ت و�ملباريات. وقال: "وجودنا يف جمموعة قوية بالت�س��فيات 
�لآ�س��يوية يحتم علينا �لعمل بكل جهد ممكن بدنًيا ملناف�سة �أ�سحاب 
�لر���س )�إير�ن(، ومقارعة فل�س��طني، و�س��وريا على بطاق��ة �لعبور". 
و�أ�س��اف: "ما قدمن��اه �أمام م�رش و�لعر�ق من جمهود بدين �س��اعدنا 
كث��رًي� يف �لتع��رف عل��ى طاقاتن��ا وقدر�تن��ا ط��و�ل �ملب��ار�ة، �لأمر 
�لذي �س��تتم در��س��ته للوقوف على جاهزية �ملجموع��ة قبل �لختبار 
�لآ�س��يوي". و�ختتم: "رغم �س��عوبة �ملهمة �لآ�س��يوية �إل �أننا و�ثقون 
وموؤمن��ون بقدرتنا على �إجناز �ملهمة حيث تتمتع �ملجموعة �حلالية 
من �لالعبني بخليط مميز من �خل�سائ�س �لتي ت�ساند بع�سها �لبع�س 
ب�س��ورة �إيجابية". وي�س��عى �جلهاز �لفني خالل �ملبار�تني �ملقبلتني 
�إىل �لعتم��اد عل��ى �ملجموع��ة �لت��ي مل ت�س��ارك يف لق��اء�ت م���رش، 
و�لعر�ق، �أو �لتي �قت�رشت م�س��اركتها على ب�س��ع دقائق، �سعًيا لرفع 

لياقتهم �لبدنية. 

 �تفق��ت �إد�رة ن��ادي نفط �لو�س��ط �لعر�قي م��ع �لعهد 
�للبن��اين، عل��ى خو���س �لفريق��ني مب��ار�ة جتريبية، 
يف �لإ�س��كندرية، ي��وم 19 يولي��و/ مت��وز �جل��اري، 
حت�س��رًي� مل�س��اركتهما يف مناف�س��ات بطولة �لأندية 
�لعربية، �لتي �س��تنطلق يوم 22 من هذ� �ل�سهر. وقال 
ع�س��و �لهيئة �لإد�رية لنادي نفط �لو�سط، فر��س بحر 
�لعلوم، يف ت�رشيحات �س��حفية �إن "�ملبار�ة �س��تقام 
يف �مللع��ب �ملخ�س���س لتدريب��ات نفط �لو�س��ط، ومت 
�لت�س��ال باللجنة �ملنظمة يف م�رش، وح�س��لنا على 
مو�فق��ة ر�س��مية لإقامة مب��ار�ة جتريبي��ة، وبالتايل 
ك�س��بنا حمطة �ختبار، �س��تكون �لأخ��رية للفريق قبل 

دخ��ول �ملناف�س��ات". و�أو�س��ح �أن وف��د نفط �لو�س��ط 
�س��يغادر �إىل م�رش، منت�س��ف �ل�س��هر �جلاري، "حيث 
يف  مبب��ار�ة  �لفري��ق  لرتب��اط  مغادرتن��ا  تاأخ��رت 
�لدوري �لعر�قي، �أمام �لقوة �جلوية، �خلمي�س �ملقبل، 
يف ملعبن��ا، م��ا دفعن��ا لخت�س��ار �ملع�س��كر �ل��ذي 
ي�س��بق �لبطولة �لعربية". و�س��يلعب نفط �لو�سط �سمن 
�ملجموع��ة �لثالث��ة يف �لبطول��ة �لعربي��ة، �إىل جانب 
�أندية "�لرتجي و�لهالل �ل�سعودي و�ملريخ �ل�سود�ين". 
وح�س��م فريق نفط �لو�س��ط، لقاء �لديربي مع م�س��يفه 
�لنج��ف، بالتفوق بهدفني مقابل ه��دف، يف �ملبار�ة 

�لتي جرت حل�ساب �جلولة 15 من �لدوري. 

 ع��رب لعب فريق �ل�رشط��ة بكرة �لقدم وليد �س��امل، 
عن �مله بالتم�س��ك مبعية زمالئه باملناف�س��ة على 
لق��ب دوري �لك��رة �ملمت��از بالرغ��م من �ل�س��عوبة 
عطف��ًا على �لبتع��اد نقطيًا عن �ملناف�س��ني �لوفر 
حظًا �لنفط و�لقوة �جلوية.  وقال �س��امل "تتو��س��ل 
��س��تعد�د�تنا ب�س��كل يومي حت�س��ري�ً ملو�جهة نفط 
�جلنوب، حيث و�س��لنا �ىل �جلاهزية �لتامة جلميع 
�ملباري��ات �لتي �س��ندخلها بطم��وح �لفوز وحتقيق 
�لعالم��ة �لنقطي��ة �لكامل��ة لتعزي��ز حظوظن��ا يف 
�ملناف�س��ة على �للقب". و��ساف: "بغ�س �لنظر عن 
نتائج �لفرق �ملناف�س��ة عل��ى �للقب و�لتي قد تكون 
�لوف��ر حظ��ًا بالتتويج �س��نقاتل يف كل مبار�ة من 
�جل �لتم�س��ك باأم��ل �لتتوي��ج بانتظار ما �ست�س��فر 
عن��ه باق��ي ج��ولت �مل�س��ابقة". و�ختت��م حديث��ه 

قائاًل: "�حر�ز �لغلة �لنقطية �لكاملة من �ملباريات 
�لربعة �ملتبقية �لهدف �لهم لنا و�لتي �س��ندخلها 
بروحي��ة مباريات �لكوؤو�س من �جل �س��مان مركز 
موؤه��ل �ىل �لبطولت �خلارجي��ة �إذ� ما فقدنا �لمل 
ب�س��كل نهائي على لقب دوري �لكرة �ملمتاز. يذكر 
�ن �س��امل ي�س��كل �حد �لعم��دة �لأ�سا�س��ية يف فريق 
�ل�رشطة، حيث يعتمد عليه �ملدرب ناظم �س��اكر يف 
مرك��ز �لظهري �لأمي��ن، و�حلال كذلك م��ع �ملنتخب 
�لوطن��ي، �إذ يحظ��ى مبكانة �أ�سا�س��ية حت��ت قيادة 
�ملدرب با�س��م قا�س��م. ومتكن مدرب �ل�رشطة ناظم 
�س��اكر، م��ن �يجاد �خللطة �ل�س��حرية �لتي �أو�س��لت 
�لفريق لرب �لأمان، حيث ي�س��عى �ىل ��س��تغالل تعرث 
مناف�س��يه خلطف لقب �لدوري �لعر�قي �ملمتاز هذ� 

�ملو�سم.

الحبسي يلحق بمعسكر 
الهالل في النمسا

منتخب شباب األردن متفائل 
قبل التصفيات اآلسيوية

نفط الوسط يواجه العهد اللبناني تحضيرًا للبطولة العربية

مدافع القيثارة يتمسك بأمل المنافسة على درع الدوري

�نخفا�س �مل�ستوى
 يرى �لنجم �لدويل �ل�س��ابق �س��عد قي�س �ن �تفاق �لالعب 
م��ع ن��اٍد �خر قب��ل نهاية �ل��دوري �لعر�قي �س��يوؤدي �ىل 
�نخفا���س م�س��توى �لالع��ب وع��دم قدرت��ه عل��ى تقدمي 
�ملزي��د لفريق��ه. وق��ال قي���س ل�)�جلورن��ال( �إن "�تف��اق 
�لالعب مع ناٍد �آخر قبل �لنتهاء �لدوري ر�سميًا، �سيوؤثر 
عل��ى م�س��توى �لالع��ب، وبالتايل ل��ن يكون ق��ادر�ً على 

تقدمي �ملزيد لفريقه �حلايل".
و�أ�س��اف �أن "�لالع��ب �س��ينخف�س م�س��تو�ه �لفن��ي ولن 
يك��ون قادر�ً على تقدمي �أف�س��ل ما لديه، لأنه �سين�س��غل 
بتجربت��ه �جلدي��دة وباأم��ور وظ��روف �أخ��رى بعيدة عن 
فريق��ه". وتابع �ن "�لالعب �لعر�قي يفكر بالأمو�ل فقط 

با�س��تثناء بع�س �لالعب��ني �لذين ظلو� �أوفي��اء لفرقهم، 
�سابقًا كنا نلعب من �جل �ل�سعار ومن �جل حب �جلمهور، 

لذلك كنا نبقى �أوفياء لفرقنا مهما كانت �لظروف".
 �لعقد �لق�سري �سبب �لنتقال

 �لنجم �لدويل �ل�سابق نعيم �سد�م، مدة �لعقد هي �ل�سبب 
�لرئي�س��ي لكرثة �لنتق��الت وعدم ��س��تمر�ر �لالعب مع 
فريق و�حد. وقال �س��د�م ل�)�جلورنال( �إنه "ل مانع من 
�عالن �ل�سفقة قبل �نتهاء �لدوري، فهذه م�ساألة تنظيمية 
و�خلط��اأ فيها يعود �ىل �لنادي �لذي يلعب فيه �لالعب".  
و�أ�س��اف �أن "�لنادي باأماكن��ه �لتوقيع مع �لالعب على 
عق��د ميتد خلم�س �ىل �س��ت �س��نو�ت كعقد �جم��ايل، لذلك 
ف��اأن �لفري��ق لن يع��اين م��ن �لتغي��ري وك��رثة �نتقالت 
لعبيه وهو �لنظام �ملطبق من قبل جميع �ندية �لعامل". 
وتابع "لالأ�س��ف �إد�ر�ت �لأندي��ة �لعر�قية مل تتعامل مع 

عقود �لالعبني بال�س��كل �ل�س��حيح، حي��ث تر�ها تتعاقد 
م��ع �لالعب ملدة ع��ام و�حد فق��ط، وهذ� �لمر �سي�س��بب 
�رب��اك لالعب وللن��ادي، لن �لدوري �لعر�قي �س��ينتهي 
متاأخ��ر�ً وتك��ون �لفرتة ق�س��رية جد�ً حتى يبد�أ �ملو�س��م 
�جلدي��د". ولف��ت �ىل �ن "�لالعب �س��يكون هو �مل�س��تفيد 
�لوحي��د من �لعقد �ملق��دم �ليه ولي�س �لن��ادي لن عقده 
�س��ينتهي و�س��يكون حر بالنتقال �ىل فريق �خر"، مبينًا 
�أن "�إد�رة �لن��ادي يج��ب �ن حت�س��ن نف�س��ها باإبر�م عقد 

طويل �لأمد مع �لالعب".
م�سكلة �لدوري �لطويل

م��درب �لقوة �جلوي��ة و�ملنتخب �لوطني با�س��م قا�س��م، 
يقول �ن �لدوري �لطويل هو من ت�سبب باإرباك �لالعبني 
ح��ني يتعاق��دون مع ف��رق خارج �لع��ر�ق، فيم��ا طالب 
بع��دم �لإعالن عن �ل�س��فقات حتى نهاية �لدوري كي ل 

يوؤث��ر على �أد�ء �لالعب. وقال قا�س��م يف ت�رشيح خا�س 
ل�)�جلورن��ال( �إن "�لف��رتة �لطويلة لل��دوري �لعر�قي �أثر 
ب�س��كل �س��لبي على م�س��األة �نتقالت �لالعب��ني، لأنه يف 
�لوق��ت �لت��ي تبد�أ فرق �ل��دول �لعربية و�لع��امل بالإعد�د 
للمو�سم �جلديد من خالل �بر�م �لتعاقد�ت، ماز�ل �لالعب 
�لعر�قي يلعب مع فريقه يف دوري �لنخبة". و�أ�ساف �أن 
"هذ� �لمر ذ�ت مردود �سلبي على �لالعب و�لنادي، لأنه 
�س��يوؤثر عل��ى �أد�ء �لالع��ب د�خل �أر�س��ية �مللعب وكذلك 
فاأن �لفريق �س��يت�رشر يف حال �س��مح لالعب بالنتقال 
�ىل فريق �خر، لأنه لن يتمكن من تعوي�س��ه بالعب �خر 
لع��دم بدء �س��وق �لنتقالت يف �لعر�ق". وطالب قا�س��م، 
�إد�ر�ت �لأندي��ة ب�"تاأجيل �لإعالن ع��ن رحيل لعب من 
فريقه��ا حتى ينته��ي �لدوري �ملمتاز، ك��ي ل يوؤثر على 

بقية زمالئه". 

تزامنًا مع بداية �سوق 
االنتقاالت يف جميع 
انحاء العامل، تتزايد 

اخبار انتقاالت الالعبني 
يف املنطقة العربية 

ويف العراق على وجه 
اخل�سو�ص، ومبا ان 

الدوري العراقي امتد 
اىل �سهر اآب املقبل، فاأن 
ذلك �سيلقي بظالله على 

م�ستوى الالعب الذي 
انتقل اىل احدى االأندية 

اخلليجية او العربية.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

�كد مدرب نادي �لنفط ح�س��ن �حمد، �ن خ�سارة �لفريق 
�لأخ��رية �م��ام �لق��وة �جلوي��ة ل��ن توؤث��ر عل��ى طموح 
�لفري��ق بخطف لقب �لدوري �لعر�قي، مبينًا �أن �لكادر 
�لتدريبي �س��يعمل عل��ى �جلانب �لنف�س��ي يف �لوحد�ت 
�إن  ل�)�جلورن��ال(  �حم��د  وق��ال  �ملقبل��ة.  �لتدريبي��ة 
"�لكادر �لتدريبي لنادي �لنفط �سيخرج لعبي �لفريق 
م��ن �أج��و�ء مب��ار�ة �لق��وة �جلوي��ة، و�س��يكون للعامل 
�لنف�س��ي جزء كبري خالل �لوح��د�ت �لتدريبية للفريق، 
حيث لز�لت �مامنا ثالث مباريات و�لدوري مل ينتهي 
بعد". و�أ�ساف "�سنخو�س �ملباريات �ملتبقية بعزمية 
عالي��ة وبروح �نت�س��ارية مثلم��ا لعبنا �م��ام �لزور�ء 
و�لقوة �جلوية، و�س��نحاول �لفوز يف جميعها من �جل 

�ملناف�سة على درع �لدوري حتى �لرمق �لأخري".

و�أو�س��ح "�لنفط يدفع �رشيبة جناحه لأنه لي�س فريق 
جماه��ريي، ود�ئما ما يكون �جل��دل حا�رش�ً يف �غلب 
مباريات �لفريق خا�سة �مام �لفرق �جلماهريية، لن 
�حل��كام د�ئم��ا ما يتعاطف��ون مع �لف��رق �جلماهريية 
عل��ى ح�س��اب فري��ق �لنف��ط". وب��ني بالق��ول: "رغ��م 
�خل�س��ارة ف��اأن �لنف��ط يقدم ك��رة قدم ممتع��ة، ود�ئما 
م��ا نك��ون قريب��ني م��ن ت�س��جيل �لأه��د�ف يف �غل��ب 
�ملباري��ات �لتي نلعبها، ف�س��اًل ع��ن �لروحية �لعالية 
�لت��ي يقدمها لعبو �لنفط و�لتز�مهم بالتعليمات �لتي 
�وجهها �إليهم يف كل مبار�ة". و�ختتم �حمد ت�رشيحه 
قائ��اًل: يف �ملب��ار�ة �لأخرية �مام �لق��وة �جلوية، تاأثر 
�لالعب��ون نف�س��يًا بق��ر�ر�ت �حلكم و�ثق حمم��د، �لذي 
تغا�سى عن ركلة جز�ء و��سحة للمهاجم حممد د�ود، 
وكذلك تغا�س��ى عن بطاقات حمر�ء لالعبي �ل�سقور، 
يف �ملقاب��ل رفع �لبطاقات �حلمر�ء يف وجه لعبينا"، 

  مت�س��ك مهاج��م �ملنتخب �لوطني ون��ادي �لزور�ء 
عالء عبد �لزهرة، ب�س��د�رة هد�يف �لدوري �لعر�قي 
�ملمت��از بع��د ت�س��جيله هدف��ني لفريق��ه يف �أم��ام 
�ل�س��ماوة. عب��د �لزهرة متك��ن من ت�س��جيل ثنائية 
�م��ام �ل�س��ماوة يف �جلول��ة �خلام�س��ة ع���رش م��ن 
�ملرحل��ة �لثانية للدوري �لعر�ق��ي �ملمتاز، وبذلك 

و�سل �ىل �لهدف رقم 20 هذ� �ملو�سم.
"كاكا �لعر�ق"- كما يلقبه حمبيه- �بتعد بفارق 
4 �هد�ف عن �قرب مناف�سيه مهاجم نفط �جلنوب 
با�س��م عل��ي، �ل��ذي �س��جل ب��دوره 16 هدف��ًا حتى 
�لن. عبد �لزهرة عرب عن �س��عادته ب�سد�رة ترتيب 
�لهد�ف��ني، ومل ين�س��ب �لإجناز �ىل نف�س��ه و�منا �ىل 

زمالئه.
وقال عبد �لزهرة ل�)�جلورنال( "�عتالئي ل�س��د�رة 

ترتيب هد�يف �لدوري �لعر�قي �ملمتاز لكرة �لقدم، 
مل يك��ن مبجه��ودي فق��ط، و�من��ا �لف�س��ل جميع��ه 
ين�س��ب �ىل زمالئي يف �لفريق �لذين خلقو� �لفر�س 
وزودوين بتمرير�ت حا�س��مة مكنتني من ت�س��جيل 

201 هدفًا".
و�أ�س��اف �أن "�مل��درب ع�س��ام حم��د ل��ه دور كبري 
�ي�سًا، حيث وظفني بال�سكل �ل�سحيح ومبا يتنا�سب 

مع �لإمكانات و�خل�سائ�س �لتي �متلكها".
ونظر�ً للم�س��توى �لكبري �لذي يقدم��ه �لالعب، فاأن 
ذلك �سي�سعب �ملهمة على فريقه يف �لحتفاظ به، 
خا�س��ة مع �لعرو�س �لعدي��دة �لتي تلقاها �لالعب 

من �لأندية �لقطرية و�لمار�تية.
عب��د �لزه��رة م��ن مو�لي��د 1987/12/22، ب��د�أ 
م�س��و�ره �لح��رت�يف م��ع �ل��زور�ء قب��ل �ن يغ��ادر 
��س��و�ره عام 2006 حي��ث خا�س عدة جتارب يف 

�ير�ن و�لأردن و�ل�سود�ن وقطر. 

األهلي طرابلس يحقق "المستحيل" ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حسن أحمد: الخسارة لن تؤثر في طموح النفط بخطف اللقب "كاكا العراق" يتمسك بصدارة ترتيب هدافي النخبة
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