
  
ت�س��تكمل مواجه��ات اجلولة ال�س��ابعة ع�رش من 
ال��دوري العراق��ي املمت��از لك��رة الق��دم، اليوم 
بغ��داد  يف  مباري��ات   5 باإقام��ة  الأربع��اء، 
والب���رشة وال�س��ماوة، حي��ث يواج��ه املت�س��در 
القوة اجلوية فريق نفط مي�سان ويالقي احل�سني 
فريق بغداد ويالعب الزوراء نظريه الكرخ، فيما 
ي�س��تقبل نفط اجلنوب فريق البحري وال�س��ماوة 

يواجه كربالء.
ال�سقور ي�سعى للتحليق يف ال�سدارة

ي�س��تقبل فريق الق��وة اجلوية عل��ى ملعبه وبني 
جماهريه �س��يفه نفط مي�سان يف مباراة ي�سعى 
من خاللها ال�س��قور التحليق يف �سماء الدوري 
املمت��از. كتيب��ة امل��درب با�س��م قا�س��م ترغ��ب 
بح�سد 3 نقاط جديدة تقربهم من اللقب الغائب 
ع��ن خزائ��ن الفريق من��ذ ع��ام 2004، وكذلك 
ملوا�سلة �سل�سلة النت�سارات والتقدم بخطوات 
واثق��ة نحو درع الدوري. يف املقابل �س��يحاول 
نفط مي�سان حتقيق مفاجئة مدوية والفوز على 

ال�س��قور على ملعبه، ولكن نظراً لنتائج الفريق 
الأخ��رية ف��اأن المر لي�س م�س��جعًا، بع��د غياب 
نغم��ة الفوز عن الفريق خلم�س جولت متتالية. 
القوة اجلوية يت�س��بث ب�س��دارة الرتتيب بر�سيد 
74 نقط��ة، فيما يحتل نفط مي�س��ان املركز ال� 

36 نقطة. 12 بر�سيد 
النوار�س ي�ستهدف املثلث الذهبي

�سيكون ملعب ال�س��عب الدويل م�رشحًا ملواجهة 
فريق��ي ال��زوراء والكرخ يف مواجهة ي�س��تهدف 
الف��وز  خط��ف  النوار���س  فري��ق  خالله��ا  م��ن 
لالق��رتاب من املثل��ث الذهبي. فري��ق النوار�س 
عان��ى م��ن النتائج املتذبذبة هذا املو�س��م، مما 
ابع��ده ع��ن املناف�س��ة على لق��ب ال��دوري الذي 
توج به املو�س��م املا�س��ي، لذلك �س��يحاول قدر 
الإم��كان خط��ف اأح��د املراك��ز الث��الث الأوىل 
ل�س��مان امل�س��اركة اخلارجي��ة. فيم��ا �س��يكون 
يع��اين  فالفري��ق  الك��رخ �س��عب ج��داً،  و�س��ع 
المرين هذا املو�س��م، كون��ه يتذيل الرتتيب ومل 
ي��ذق طعم النت�س��ار �س��وى يف مباراتني فقط، 
لذلك �س��تكون مهمته �س��عبة للغاية يف مباراة 

الي��وم. ويحتل الزوراء املركز اخلام�س بر�س��يد 
65 نقط��ة، فيما يقبع الكرخ يف املركز الأخري 

بر�سيد 16 نقطة.

احل�سني يالعب بغداد يف لقاء اجلريحني
ي�س��تقبل نادي احل�س��ني على ملع��ب ال� 5000 
الف متف��رج، �س��يفه فري��ق بغ��داد يف مباراة 

يح��اول فيها الفريق��ني ت�س��ميد جراحهما بعد 
الهزميت��ني اللتني تلقياها يف اجلولة ال�س��ابقة. 
نادي احل�س��ني يرغب با�ستثمار عاملي الأر�س 
واجلمه��ور للف��وز يف املب��اراة، فيما �س��يحاول 
بغ��داد املراهن��ة على حنكة مدرب��ه احمد خلف 
للعودة بنق��اط املباراة. احل�س��ني يحتل املركز 
نقط��ة،  ال�سابع ع�رش بر�سيد 21  
فيم��ا ي�س��تقر اأمان��ة بغ��داد يف املرك��ز الثامن 
بر�س��يد 50 نقطة.نفط اجلن��وب يقابل البحري 
يف ديرب��ي اجلن��وب يواجه فري��ق نفط اجلنوب 
نظ��ريه البحري يف ديربي الب���رشة على ملعب 
الزب��ري يف لقاء ل يخلو من الثارة والندية.نفط 
اجلنوب يراهن على مواهبه ال�سابة لك�سب نقاط 
املباراة، ل�سيما لعبه احمد جالل الذي اأ�سبح 
حم��ط اهتم��ام العديد من الأندي��ة اجلماهريية، 
حيث ي�س��عى الفريق الب���رشي اىل حتقيق الفوز 
الث��اين على التوايل بعد الفوز على احل�س��ني يف 

اجلولة املا�سية.
وب��دوره ياأم��ل البح��ري اخل��روج م��ن دوام��ة 
الهزائ��م والتع��ادلت الت��ي لزم��ت الفريق ل� 6 

ج��ولت متتالي��ة، من اجل حت�س��ني موقعه 
يف �س��لم الرتتيب والبتعاد ع��ن الفرق املتذيلة 

اأكرث فاأكرث.
ويحت��ل فري��ق نف��ط اجلن��وب املرك��ز العا���رش 
بر�س��يد 39 نقط��ة، بينم��ا يق��ف البح��ري يف 

املركز اخلام�س ع�رش بر�سيد 26 نقطة.
ال�س��ماوة وكرب��الء يرغب��ان باإيقاف ال�سل�س��لة 

املخيبة
يطمح فريق ال�س��ماوة بتجاوز فريق كربالء يف 

مباراة �سيكون ملعب ال�سماوة م�رشحًا لها.
بعامل��ي  مت�س��لحًا  ال�س��ماوة  فري��ق  و�س��يدخل 
الأر���س واجلمه��ور من اج��ل الإطاحة ب�س��يفه 
كربالء، اإذ ت�س��عى كتيبة املدرب حازم �س��الح 

اىل و�سع حد للهزائم الثالث املتتالية.
وبدوره �سيحاول العميد الكربالئي اخلروج من 
دوام��ة التع��ادلت املتتالية والعودة اىل �س��كة 

النت�سار للبقاء يف املناطق الدافئة.
ويحتل فريق ال�س��ماوة املركز الثامن ع�رش قبل 
الأخري بر�س��يد 18 نقطة، بينما ي�ستقر كربالء 

يف املركز الرابع ع�رش بر�سيد 32 نقطة.

كرنفال البصرة

اأودع احت��اد الك��رة ال�س��عودي يف احل�س��ابات البنكي��ة لأندي��ة دوري تحديد موعد جديد لمباراة األساطير ومالديني وديلبيرو على رأس الحاضرين
الدرج��ة الأوىل مبل��غ 450 األ��ف ري��ال ل��كل ن��اٍد، والتي متث��ل قيمة 
%50 من دعم الحتاد ال�سعودي لأندية الدرجة الأوىل من الرعايات 
الت��ي وعد بها جمل���س اإدارة الحتاد خالل انعق��اد اجلمعية العمومية 
الأخرية يف جدة، بح�س��ب �س��حيفة "اجلزيرة" ال�س��عودية. واأكد رئي�س 
الحت��اد عادل عزت حر�س الحت��اد على تقدمي الدع��م الالزم لأندية 
دوري الدرجة الأوىل يف �سبيل ا�ستفادتها من تلك املبالغ خالل فرتة 
ت�س��جيل الالعبني ولت�سيري اأمورها اخلا�سة. واأ�س��اف: "اأ�سكر اإخواين 
روؤ�س��اء اأندية دوري الدرج��ة الأوىل للمحرتفني على التعاون الكامل، 
وم��ا ه��ذا الدع��م اإل نتيجة حر�س الحتاد على م�س��الح تل��ك الأندية 
وتقدميه��ا يف الوق��ت املنا�س��ب ال��ذي من خالله ت�س��تطيع املناف�س��ة 
وحتقي��ق اأف�س��ل النتائ��ج وامل�س��تويات". وعلى اجلانب الخ��ر، فاجاأ 
الحت��اد الدويل لك��رة القدم "فيفا" الحتاديني بخط��اب يلزم النادي 
بدفع ت�س��عة ماليني و750 األف ريال ل�س��الح نادي النجم ال�س��احلي 
التون�س��ي، الذي مثله اأحمد العكاي�س��ي لعب الفري��ق اجلداوي احلايل. 
وبينت تقارير �سحفية �سعودية اأن النادي التون�سي طالب الحتاديني 
مراراً وتكراراً باملبلغ ومل يتح�س��لوا عليه، ما دفعهم اإىل رفع �س��كوى 

لالحتاد الدويل.

اعل��ن ن��ادي الطلبة لكرة القدم، قبوله اعت��ذار لعبه برهان جمعة 
ب�س��بب ت�رشفاته التي �س��بقت مب��اراة الطلب��ة والنجف يف اجلولة 
املا�س��ية، موؤك��داً اأن الالع��ب �س��يكمل م�س��واره م��ع الفريق كونه 
احد العمدة الأ�سا�س��ية. وقال بيان ن�رشه املوقع الر�س��مي للنادي 
وتابعت��ه )اجلورنال( اإن "لعب الفريق برهان جمعة، قدم اعتذاره 
الر�س��مي للهيئة الإدارية للن��ادي واجلهاز الفني وجلماهري النيق 
عم��ا بدر منه من ت�رشف غري م�س��وؤول قبيل لق��اء الطلبة والنجف 
و تخلف��ه عن الذهاب م��ع الفريق اىل حمافظ��ة النجف ال�رشف و 
عدم خو�س��ه املباراة". واأو�س��ح اأن "الالعب اأكد موا�سلة م�سواره 
م��ع الطلب��ة حل��ني انته��اء املباري��ات املتبقي��ة للفري��ق الطالبي 
ام��ام زاخو يوم ام���س الثالثاء على ملعب ال�س��عب ال��دويل و امام 
امليناء يوم ال�س��بت املقب��ل على ملعب ال�س��عب و املباراة الخرية 
اأم��ام الكهرباء". وتابع اأن "الهيئة الإداري��ة لنادي الطلبة، عقدت 
اجتماع��ا م��ع اجلهاز الفني للفري��ق لبحث اعت��ذار الالعب برهان 
جمع��ة و تق��رر خالل الجتماع قبول اعتذاره و التم�س��ك بخدماته 
لكون��ه احد الأعمدة ال�سا�س��ية يف �س��فوف الني��ق". وكان نادي 
الطلبة، قد ا�س��تبعد 7 لعبني م��ن قائمة الفريق من بينهم لعبون 
ا�سا�س��يون، فيم��ا قبل ا�س��تقالة املدرب مظفر جب��ار ليعني حبيب 

جعفر مدربًا للفريق الأول خالل الفرتة املا�سية.
وم��ن بني ه��وؤلء الالعبني مهدي كرمي ومثن��ى خالد ومهند رزيج 
وح�س��ني عل��ي واحد. واأ�س��ارت العديد م��ن التقارير ال�س��حفية ان 
اإدارة النادي ا�س��تقطعت %50 من عقود الالعبني ب�سبب ال�سائقة 

املالية التي مير بها النيق.

اعتم��د احت��اد الك��رة المارات��ي، اآلي��ة تطبيق الر�س��وم 
الإداري��ة والتنظيمية التي قررها بتح�س��يل %2 على 
عق��ود الالعب��ني املحرتفني بداي��ة من فرتة الت�س��جيل 
ال�س��يفي اجلاري، من اأجل تعري��ف الأندية بهذه الآلية 
التي يفر�سها الحتاد، مبوافقة من اجلمعية العمومية، 
وتتكون من 15 بنداً، تو�س��ح كافة الإجراءات الواجب 
اتباعه��ا عند حت�س��يل الر�س��وم. وت�س��ري الآلي��ة اإىل اأن 
الر�س��وم تفر�س على كافة عق��ود الالعبني املحرتفني 
املواطن��ني والأجان��ب، ويب��داأ حت�س��يلها بداي��ة ف��رتة 
الت�س��جيل ال�س��يفي احلالية، ومت حتديد قيمة الر�س��وم، 
وهي %2 من القيمة الإجمالية لعقد الالعب املحرتف، 
وت�سمل الرواتب واملزايا، با�ستثناء امل�رشوطة منها، اأي 
تلك املرتبطة بالتميز يف بع�س احلالت، ويق�سم الر�سم 

على مدة العقد، ويح�سل من قبل الحتاد ب�سكل �سنوي، 
بحيث يدفع الالعب 1 %، والنادي نف�س الن�س��بة، على 
اأن يكون الأخري م�س��وؤوًل ع��ن دفع املبلغ لالحتاد، وله 
احلق يف حت�س��يله من الالعب بالطرق القانونية، على 
اأن يتم ذلك يف اأول عملية ت�س��جيل باملو�سم. كما ت�سري 
اآلي��ة التطبي��ق اإىل نقط��ة مهمة، حيث �س��يتم احت�س��اب 
الر�س��وم على فرتة ت�س��جيل الالعب، ولي���س على كامل 
مدة عقده، مبعنى عدم احت�س��اب الف��رتة التي قد يكون 
فيها الالعب م�سابًا -مثاًل- ومت رفع ا�سمه من قائمة 
فريقه امل�س��جلة، وميكن اأن يحت�س��ب مبلغ الر�سم الأول 
ال��ذي يج��ب على الن��ادي دفعه حت��ى نهاية املو�س��م، 
ولي���س بنهاي��ة ال�س��نة، وبع��د ذلك يك��ون دفع الر�س��م 

�سنويًا، ما مل يتجاوز تاريخ انتهاء العقد.

قرر ح�س��ام البدري املدير الفني لالأهلي ال�س��تعانة 
ببع���س الالعبني الأ�سا�س��يني والعائدين من الراحة 
الطويل��ة اأمث��ال عل��ي معل��ول واأحمد فتحي و�س��عد 
�سمري وموؤمن زكريا يف مباراة ن�سف النهائي اأمام 
الفي�س��لي الأردين الي��وم الأربع��اء من اأج��ل العبور 
للمباراة النهائية واملناف�س��ة على اللقب خا�سة مع 
القيم��ة املالية الكب��رية للبطل والتي تق��در بنحو 2 
مليون ون�س��ف امللي��ون دولر. وكان فريق الأهلي 
توج��ه اإىل مدين��ة الإ�س��كندرية م�س��اء اأم���س الول 
للدخول يف مع�سكر مغلق هناك حتى موعد مباراته 
اأم��ام الفي�س��لى اليوم عل��ى ملعب ب��رج العرب. من 
جانبه، عرب �س��يد عب��د احلفيظ مدير الك��رة بالأهلي 
ع��ن �س��عادته بنتيج��ة قرع��ة دور الأربع��ة للبطولة 

العربية واحرتامه الكامل لفريق الفي�س��لي الأردين، 
موؤك��دا عل��ى جاهزي��ة جمي��ع الالعب��ني للمب��اراة 

املقبلة.
وع��ن م�س��اركة الأ�سا�س��يني يف املباري��ات املقبلة 
قال: "اإن القرار الأول والأخري حل�سام البدري املدير 
الفن��ي للفري��ق، م�س��ريا اإىل اأن الغر���س م��ن اإراح��ة 
الأ�سا�س��يني يف بداية البطول��ة جاء يف املقام الأول 
مل�س��لحة املنتخ��ب امل���رشي، موؤك��داً عل��ى جدارة 
جميع الالعبني امل�ساركني يف البطولة حتى الآن".

واأ�س��بح الأهلي يف اأزمة وا�س��حة بخط الدفاع بعد 
اأن تاأكد غياب �سعد �سمري عن اللقاء ل�ستمرار �سكواه 
م��ن اآلم الع�س��لة الأمامية وا�س��تبعاده من القائمة 

التي �سافرت لالإ�سكندرية للمبيت. 

450 ألف ريال في حسابات 
األندية السعودية

األنيق يقبل اعتذار جمعة

األهلي يستعين باألساسيين أمام الفيصلي

االتحاد اإلماراتي يعتمد آلية تحصيل عقود المحترفين

وق��ال مدي��ر ال�رشكة حمم��د هيج��ل ل�)اجلورن��ال( اإن "�رشكة 
ع�س��تار وبالتن�س��يق مع �رشكة "توا�س��ل" الإماراتية املنظمة 
اأيل��ول  م��ن  الثال��ث  ال�س��اطري، ح��ددت  ملباري��ات منتخ��ب 
املقب��ل موع��داً جدي��داً ملب��اراة ال�س��اطري وجن��وم املنتخ��ب 
الوطن��ي املتوج بكاأ�س اآ�س��يا 2007". واأ�س��اف اأن "النجمني 
الإيطالي��ني ال�س��ابقني باول��و مالديني والي�س��اندرو ديل بريو 
�سي�س��لون اىل الب�رشة خالل اليومني املقبلني لإجراء املوؤمتر 
ال�س��حفي اخلا�س باملباراة". وبدوره اب��دى الحتاد العراقي 
لك��رة الق��دم، نيته للم�س��اركة يف تنظيم مباراة ال�س��اطري يف 
الب�رشة يف الثالث من �س��هر اأيلول املقبل، واأو�س��ح هيجل يف 
هذا ال�س��دد، ان “رئي�س الحتاد العراق��ي املركزي لكرة القدم 

عبد اخلالق م�س��عود، تباحث معنا حول بع�س املتعلقات التي 
تخ���س مباراة ال�س��اطري”، معربًا عن “نية الحتاد مناق�س��ة 
مل��ف ال�س��رتاك يف تنظي��م ه��ذه املب��اراة يف اجتم��اع ي��وم 
ام�س”. وا�س��اف اأنه “مل�س لدى �س��خ�س رئي�س الحتاد رغبة 
حقيقية بال�س��رتاك يف هذه املباراة، خ�سو�سًا بعد ان بادرت 
وزارة ال�س��باب والريا�س��ة بتوجيه دعوة ر�س��مية اىل الحتاد 
للم�س��اركة يف مب��اراة ال�س��اطري بالرغ��م من كونه��ا مباراة 

ا�ستعرا�سية وهي خارج مظلة الحتاد الدويل لكرة القدم”.
يذكر اأن �رشكة ع�س��تار وبالتعاون مع �رشكة توا�سل للريا�سة 
والأع��الم ق��د تعاقدت مع وزارة ال�س��باب والريا�س��ة من اجل 
تنظيم كرنفال ريا�س��ي كبري با�ست�سافة نخبة من املع جنوم 
الكرة العاملية ال�سابقني ليباروا نخبة من جنوم الكرة العراقية 
يف ملعب الب�رشة الدويل يف مطلع �س��هر اأيلول القادم. واأكدت 

وزارة ال�س��باب والريا�س��ة، اأن املب��اراة ال�ستعرا�س��ية ب��ني 
النجوم ال�سابقني للمنتخب الوطني وا�ساطري العامل �ستقام يف 

الثالث من اأيلول املقبل.
وق��ال مدير اع��الم وزارة ال�س��باب والريا�س��ة عل��ي العطواين 
ل�)اجلورنال( اإن "�رشكة ع�س��تار لالإنتاج والتوزيع ال�سينمائي 
�رشك��ة  م��ع  املفاو�س��ات  م��ن  وان�س��حبت  اأجن��زت مهامه��ا 
"توا�س��ل" الإماراتية من اجل اإقام��ة مباراة جنوم املنتخب 
الوطن��ي املت��وج بلق��ب كاأ�س اآ�س��يا 2007 ومنتخب ا�س��اطري 
الع��امل". واو�س��ح اأن "وزارة ال�س��باب والريا�س��ة كان��ت ه��ي 
الط��رف املفاو���س م��ع ال�رشك��ة الإماراتي��ة، من اج��ل اإقامة 
املب��اراة بوقتها اجلديد يف الثالث من �س��هر اأيلول املقبل على 
ملعب املدينة الريا�س��ية يف الب�رشة". واأ�س��اف اأن "املباراة 
لن تدخل يف اجندة الفيفا ولي�س��ت مباراة ر�سمية، فهي مباراة 

احتفالي��ة وعبارة عن كرنف��ال". وتاب��ع اأن "الحتاد العراقي 
لك��رة الق��دم كان ي��رى ان توقيت املباراة غري منا�س��ب ولديه 
تخ��وف م��ن حدوث خرق اأمنى او خل��ل يف تنظيم املباراة من 
املمك��ن ان توؤث��ر عل��ى رفع احلظر ع��ن الكرة العراقي��ة". واكد 
العط��واين اأن "احت��اد الكرة اب��دى نيته بامل�س��اركة يف تنظيم 
املباراة، التي �س��تكون مبثابة احتفالية و�س��تقام على مالعب 
ال��وزارة، ول��ن تدخل يف اإط��ار اختب��ار رفع احلظر ع��ن الكرة 
العراقية، وامنا الهدف منها هو اعالمي لت�سليط ال�سوء عامليًا 
على الريا�س��ة العراقي��ة". واأختتم مدير اعالم وزارة ال�س��باب 
والريا�س��ة اأن "توقي��ت املب��اراة ثابت، و�س��تقام يف موعدها 
بعد اإمتام التفاق ب�س��كل كامل مع ال�رشكة الإماراتية"، مبينًا 
اأن "ال��وزارة متاأكدة من جناح تنظيم هذه املباراة وترجح ان 

يكون لها �سدى وا�سع لدى جميع دول العامل". 

حددت �شركة ع�شتار 
امل�ش�ؤولة عن تنظيم 

كرنفال الب�شرة، 
م�عدًا جديدًا للمباراة 

اال�شتعرا�شية بني 
منتخب ا�شاطري العامل 

وجن�م املنتخب 
ال�طني املت�ج بكاأ�س 

اآ�شيا 2007 على 
ملعب الب�شرة الدويل.
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  بغداد - خاصبغداد - خاص
اأكد لعب املنتخب الوطني كيفني غالواي، اأن العراق 
جاهز للتحدي ولن ير�سى �سوى بالفوز، فيما لفت اىل 
حت�س��ن اأداء لعبي املنتخ��ب الوطني وزيادة رغبتهم 
بالفوز. وقال غالواي ل�)اجلورنال( انه "ل�رشف يل ان 
اأمثل منتخب العراق، وي�سعدين جداً احل�سول على هذه 
الفر�سة، كما اإين م�ستعد للتعاون مع لعبي املنتخب 
م��ن اجل الو�س��ول اىل ابع��د املراحل يف امل�س��ابقات 
القاري��ة". واأ�س��اف "لعب��و املنتخ��ب الوطني عملوا 
بج��د وميكنن��ي روؤي��ة التح�س��ن يف ادائه��م وزي��ادة 
رغبته��م بالف��وز"، لفت��ًا اإىل اأن "بطولة كاأ�س اآ�س��يا 
�س��تكون �سعبة جداً، حيث �س��يقدم كل منتخب اأف�سل 
م��ا لديه م��ن اج��ل املناف�س��ة عل��ى اللق��ب". واختتم 
ت�رشيح��ه قائ��اًل: "نلع��ب بفخ��ر وجاه��زون جلمي��ع 
التحديات ولن نر�س��ى �سوى بالفوز"، موؤكداً بالقول: 

"�سنعمل على رفع م�ستوى اللياقة البدنية واملهارات 
الفردية اىل اأق�س��ى حد". ويوا�س��ل املنتخب الوطني 
لك��رة ال�س��لة، مران��ه يف مدين��ة اإ�س��طنبول الرتكي��ة 
ا�س��تعداداً لبطول��ة كاأ���س اآ�س��يا يف �س��هر اآب املقب��ل. 
الوطن��ي وحدت��ني تدريبيت��ني  ويخو���س املنتخ��ب 
يف الي��وم الواح��د، على ام��ل الو�س��ول اىل اجلاهزية 
التام��ة للح��دث الق��اري املرتقب، حي��ث ياأمل مدرب 
املنتخ��ب الوطن��ي م�س��طفى داري��ن برف��ع م�س��توى 
اللياقة البدنية لالعبني من خالل هذا املع�س��كر الذي 
�سيت�س��من مباريات ودية مع منتخب الأردن وبع�س 
الفرق الرتكية. وقد اأعلن الحتاد العراقي لكرة ال�سلة، 
القائمة النهائية لالعبني امل�س��اركني يف بطولة اآ�سيا 
ببريوت يف �سهر اآب املقبل، حيث �سمت: كرار جا�سم، 
عل��ي عامر، ح�س��ان علي، عمر عام��ر، كيفن كالوي، 
علي عبداهلل، نو ر�س �رشار، ح�سني هادي، علي حامت، 

ح�سني ح�سن، حممد �سالح، علي موؤيد.

 
ك�س��ف مهاج��م ن��ادي ال��زوراء اأجم��د كل��ف، ع��ن 
م�س��ريه م��ع ن��ادي ال��زوراء، فيما اأو�س��ح حقيقة 
من�سوراته �سفحته على موقع التوا�سل الجتماعي 
"الفي�سبوك". وقال كلف ل�)اجلورنال( اإن "الخبار 
وال�س��ائعات الت��ي انت���رشت خ��الل الأي��ام القليلة 
املا�س��ية ح��ول عودت��ي اىل ن��ادي ال�رشط��ة هي 
عارية عن ال�س��حة". واأ�س��اف اأن "م��ا ين�رش على 
�س��فحة في�س��بوك باأ�س��م اأجمد كلف ل�س��ت م�سوؤوًل 
عن��ه"، موؤك��داً اأن "هذه ال�س��فحة لي�س��ت تابعة له 
وه��و �س��خ�س يح��اول ن��زع العالقة الطيب��ة بيني 
وبني جماهري الزوراء". واأو�س��ح "عالقتي ممتازة 
بجماه��ري النوار�س الذين اأمتن��ى ان احافظ عليها، 
حي��ث اأك��ن لهم الكثري م��ن الود والتقدي��ر". وتابع 
قائاًل: "�س��اأبقى مع النوار�س املو�س��م املقبل، واأود 

ان اطم��اأن جماه��ري النوار�س باأن كل��ف لن يغادر 
ا�سوار النادي لأي فريق اخر".

يذك��ر ان العديد من جماهري الزوراء �س��نوا حمالت 
كبرية �س��د كلف ب�س��بب املن�س��ورات الت��ي يكتبها 
"ح�س��اب مزي��ف" با�س��م اأجم��د كلف عل��ى موقع 

التوا�سل الجتماعي "الفي�سبوك".
وكان ع��ذو الهيئ��ة الإداري��ة لن��ادي ال��زوراء عبد 
الرحمن ر�س��يد، قد اأكد ل�)اجلورنال( اأن "العديد من 
الالعبني م�س��تقبلهم غري م�سمون مع الزوراء ومن 
�س��منهم عالء عبد الزه��رة وحممد كا�س��د واأجمد 

كلف وكرار حممد وم�سطفى كرمي".
وانتق��ل اأجم��د كلف اىل �س��فوف ال��زوراء يف فرتة 
النتقالت ال�س��توية املا�س��ية بعدما ق��ررت اإدارة 

الطلبة ال�ستغناء عن خدمات الالعب.
ومن املرجح ان تق��وم اإدارة النوار�س بتجديد عقد 

الالعب ملدة مو�سم اخر. 
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