
وق��ع الحتاد الآ�شيوي اأن ت�شهد مباريات الدور 
رب��ع النهائي ل��دوري اأبط��ال اآ�شي��ا، مناف�شات 
�رش�ش��ة ب��ن الف��رق ال���8 املتاأهلة له��ذا الدور، 
ل�شيم��ا يف غ��رب الق��ارة التي تزخ��ر بلقاءات 
القم��ة، ل�شيما اإذا كان طرفاه��ا اأندية �شعودية 
اإماراتي��ة �شقيقة، حيث تكون املباريات عنوانا 
للمتعة والإثارة لع�شاق ال�شاحرة امل�شتديرة يف 
املنطق��ة، وتخطف الأنظار م��ن باقي مباريات 
البطول��ة نف�شه��ا. وتق��ام مباري��ات دور رب��ع 
النهائ��ي ل��دوري الأبط��ال اأي��ام 21و22و23 
اأغ�شط�س اجلاري، حيث يلتقي الزعيم العيناوي، 
مع �شيفه اله��ال ال�شعودي ي��وم 21 اأغ�شط�س 
يف �شت��اد ه��زاع بن زاي��د، يف ديرب��ي خليجي 
عرب��ي ب��ن ال�شقيقن، كم��ا يقام ي��وم 22 من 
ال�شهرنف�ش��ه، ديربي �شيني اآ�شيوي بن جوانزو 
و�شنجه��اي، كما يلتق��ي الأهل��ي ال�شعودي مع 
بري�شبولي���س الإيراين فيالي��وم نف�شه، ويف يوم 
23 يقام ديربي ياباين بن كوازاكي فرونتال 

واأوراوا ريد داميوندز.
وذك��ر املوق��ع الر�شمي لاحت��اد الآ�شي��وي، اأن 
ال��دور ربع النهائ��ي �شي�شهد مباري��ات يف قمة 
الإثارة والندي��ة وال�شخونة، ل�شيم��ا اأنه يجمع 
ب��ن اأربعة اأندية، تذوقت بالفعل املجد القاري، 
وفريق خا�س النهائي الأخري، وفريق لديه جنم 
لم��ع يف الهج��وم، واآخ��ر وا�ش��ل الطريق دون 
خ�ش��ارة، وفري��ق يف اإمكان��ه اأن يفتخر بالدعم 
عل��ى اأر�شه، وبوج��ود �شتة اأرقام ل��كل مباراة، 
كل ه��ذا املزي��ج من اأج��ل التتوي��ج بلقب ملوك 
الكرة الآ�شيوية، حيث ينتظر اجلميع ب�شرب نافد 
الدور الربع النهائي من دوري اأبطال اآ�شيا لعام 

.2017
املوق��ع  ق��ال  الإماراتي��ة  الك��رة  وع��ن ممث��ل 
الر�شم��ي »ل ي��زال نادي الع��ن يبحث عن لقب 
اآ�شي��وي ث��اٍن ي�شاع��د عل��ى ن�شي��ان خ�شارت��ه 
املب��اراة النهائي��ة يف نوفم��رب املا�ش��ي اأمام 
فري��ق ت�شونب��وك هيون��داي موت��ورز الك��وري 
اجلنوب��ي، ويف ال�شنوات الأخ��رية، يتذكر فريق 
العن الو�شي��ف مناف�شه جيداً ال��ذي �شيواجهه 

يف ال��دور رب��ع النهائ��ي بعد اأي��ام، خا�شة بعد 
اأن خ��رج على يد اله��ال العماق يف الدور قبل 
النهائي من ن�شخة 2014، الذي بدوره �شيكون 
حري�ش��ًا هذه امل��رة لتحقيق نتيج��ة اأف�شل من 

الهزمية يف املباراة النهائية من تلك البطولة.
وتاب��ع التقري��ر »يف منطقة غ��رب اآ�شيا، كانت 
اأح��دى اأب��رز الق�ش���س تتمث��ل يف الأداء الرائع 
للنج��م الإمارات��ي عم��ر عب��د الرحم��ن احلائ��ز 

جائ��زة اأف�شل لع��ب يف اآ�شيا الع��ام املا�شي، 
وال��ذي ق��دم اأداًء اأف�ش��ل مم��ا كان علي��ه خال 
البطولة يف العام املا�شي، خا�شة بعد ت�شدره 

قائمة هدايف البطولة بر�شيد 7 اأهداف.
الهداف��ن  ي��زال عم��وري يت�ش��در ترتي��ب  ول 
للن�شخ��ة اجلالي��ة بر�شي��د 7 اأه��داف، ومر�ش��ح 
لت�شجي��ل مزي��د م��ن الأه��داف بالفع��ل، وج��اء 
الع��ن اإىل رب��ع النهائي قادما م��ن املجموعة 
الثالث��ة اإىل جانب الأهلي ال�شع��ودي و�شيبهان 
وبونيودكور، حيث حقق ممثل الكرة الإماراتية 
النت�ش��ار يف ثاث مباري��ات، والتعادل اأي�شًا 
فوزي��ن  حق��ق  ق��د  وكان  لق��اءات،  ثاث��ة  يف 
متتالي��ن يف اآخر جولتن بنتيج��ة 0-3 اأمام 

الفريقن الإيراين والأوزبكي.
والتقى العن �شاحب ال�شمعة الكبرية يف دوري 
الأبط��ال يف ال���16 �شنة الأخرية م��ن البطولة، 
ُم�شيفه ا�شتق��ال طهران حام��ل اللقب القاري 
يف منا�شبت��ن، حي��ث حق��ق الفري��ق الإي��راين 
الف��وز 0-1 يف لقاء الذهاب على ا�شتاد اأزادي، 
وجن��ح العن يف حتقيق نتيج��ة كبرية يف لقاء 

الإي��اب، بعد تاأل��ق الربازيل��ي كايو وجنمه 
عم��ر عبد الرحم��ن بت�شجي��ل كل منهما هدفن 
م��ن نتيجة الف��وز 1-6، ليح�ش��م فريق املدرب 
زوران ماميت���س التاأهل لربع النهائي مبجموع 

اللقاءين 6-2.
وعل��ى اجلانب الآخ��ر ا�شتاأنف الع��ن تدريباته 
عل��ى ملعب��ه بع��د الع��ودة م��ن مع�شك��ر النم�شا 
 4 الوط��ن،  ممث��ل  خا���س  حي��ث  اخلارج��ي، 
اأم��ام  ق��وي  بلق��اء  بداأه��ا  تدريبي��ة،  ودي��ات 
الأهلي ال�شعودي، وف��از بهدفن �شجلهما بريج 
ودوجا�س، ثم كانت املباراة الثانية اأمام باكو 
الأزربيجاين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف 
ل��كل فريق، و�شجل كاي��و لوكا�س هدف الفريق، 
الثالث��ة  التجريبي��ة  الع��ن مبارات��ه  وخا���س 
بفريق الرديف اأمام فريق اأوتوبورن النم�شاوي 
وانته��ت بف��وزه بثاثي��ة مقابل ه��دف، و�شجل 
الأه��داف ري��ان ي�شل��م، حمم��د خلف��ان، خال��د 
خلف��ان، وكانت املب��اراة الأخرية م��ع دينامو 
زغ��رب الكروات��ي، وف��از العن بثاثي��ة مقابل 
هدف، �شجلها ماركو�س بريج، دوجا�س، كايو.

في زيارته األولى

ك�ش��ف رئي���س جلن��ة امل�شابق��ات يف الحتاد العراق��ي لكرة الق��دم علي سالغادو: سندعم ملف رفع الحظر عن المالعب العراقية من خالل مباراة األساطير
جب��ار ع��ن مفاحتة الحت��اد الق��اري بخطاب ر�شم��ي لج��راء تغيريات 
عل��ى موعد ف��رة النتق��الت ال�شيفي��ة بن الندي��ة حت�ش��رياً للمو�شم 
اجلدي��د من ال��دوري املمتاز.  وقال جب��ار ارتاأينا يف جلن��ة امل�شابقات 
ان يك��ون هن��اك مت�شع من الوق��ت امام ادارات الندي��ة لأجراء �شفقات 
لعبيه��ا حتى تتمكن م��ن ال���رشوع بتح�شرياتها للمو�ش��م املقبل �شيما 
عقب انته��اء مناف�شات املو�شم املن�رشم.   وا�شاف ان جلنة امل�شابقات 
ار�شل��ت كتابا اىل الحتاد ال�شيوي للح�شول على املوافقة لتغيري موعد 
فرة النتقالت ال�شيفية م�شيف��ًا انهم باإنتظار املوافقة الر�شمية حتى 
يت��م اإباغ الندي��ة باملوعد اجلديد لإنطاق املريكات��و ال�شيفي. وا�شار 
جب��ار اىل ان الكت��اب املر�ش��ل اىل الحت��اد ال�شيوي ين���س على حتديد 
الثال��ث والع�رشين من �شهر اب اجلاري موع��داً لإفتتاح فرة النتقالت 
عل��ى ان ت�شتم��ر لغاية حت��ى اخلام�س من �شه��ر ت�رشين الث��اين بدًل من 
املوع��د ال�شاب��ق ال��ذي كان من املزم��ع ان يفتتح يف اخلام���س من �شهر 

ايلول املقبل. 

اأك��دت اإدارة ن��ادي امليناء، اأن املدرب غازي فه��د ل ميانع من البقاء 
م��ع فريق ال�شفانة يف املو�شم املقبل، مبينة اأنها مل حت�شم امر املدرب 
حت��ى الن. وقال مدي��ر املكتب الإعامي لن��ادي امليناء حيد احلمود 
ل�)اجلورن��ال( اإن "امل��درب غ��ازي فه��د ل ميانع من البق��اء مع فريق 
ال�شفان��ة يف املو�ش��م املقبل، حيث اب��دى رغبة كب��رية بالتوقيع على 
العق��د اجلدي��د". واأ�ش��اف اأن "فه��د غ��ادر اىل الم��ارات لرتباطاته 
العائلي��ة وابلغ اإدارة النادي بانه �شيعود يف حال طلبت اإدارة النادي 
بقائ��ه". وفيم��ا يخ���س التفاو�س مع امل��درب اأيوب اودي�ش��و، اأو�شح 
احلم��ود اأن "امل��درب اأي��وب اودي�شو هو اله��دف الأول لن��ادي امليناء 
لقي��ادة الفريق املو�شم املقبل"، لفتًا اإىل اأن "الإدارة ت�شعى اىل انهاء 
اإج��راءات التعاق��د مع املدرب ليبداأ مهامه ف��وراً مع الفريق يف بطولة 
كاأ�س العراق للمو�شم احلايل". واأ�شاف اأن "نادي امليناء جدد تعاقده 
م��ع الاعب عل��ي ح�شني خ��ال فرة النتق��الت ال�شيفي��ة اجلارية 
للدف��اع عن الوان الفريق خال املو�شم املقب��ل". وارتبط ا�شم اودي�شو 

بالنتقال اىل اأكرث من نادي وعلى راأ�شهم الزوراء والنجف وامليناء.
وانهى اودي�شو تعاقده مع نفط الو�شط يف املو�شم اجلاري، حيث غادر 
حمافظ��ة النجف وعاد اإىل بغ��داد ب�شبب تاأخر م�شتحقاته املالية، مما 
دفع��ه اىل تق��دمي ا�شتقالته. ي�شار اإىل  اأن اأي��وب اأودي�شو �شبق واأن توج 

بلقب الدوري مرتن مع الطلبة والقوة اجلوية.

اك��د املدير الداري للمنتخب الوطني با�شل كوركي�س 
ان ملع��ب نادي الكرخ �شيحت�ش��ن تدريبات املنتخب 
الوطني بكرة القدم حت�شرياً ملواجهة �شقيقه ال�شوري 
يف ماليزي��ا حت�ش��رياً للت�شفيات ال�شيوي��ة املوؤهلة 

ملونديال رو�شيا. 
وق��ال كوركي���س ان احتاد الكرة ح�ش��ل على موافقة 
اإدارة نادي الكرخ لإجراء تدريبات ا�شود الرافدين يف 
الع�رشي��ن من �شه��ر اب اجلاري عل��ى ان ت�شتمر ملدة 
يوم��ن موؤكدا ان اختيار ملع��ب الكناري جاء نتيجة 
اإغ��اق وزارة ال�شب��اب لدمي ال�شع��ب ب�شب��ب عمليات 

ال�شيانة. 

وا�ش��اف ان وف��د املنتخ��ب الوطن��ي �شي�ش��د الرحال 
اىل ماليزيا يف الثال��ث والع�رشين من ال�شهر اجلاري 
ا�شتعداداً ملواجه��ة �شقيقه ال�شوري وديًا يف ال�شاد�س 
والع�رشي��ن من ال�شهر ذاته حت�ش��رياً ملاقاة م�شيفه 
التايان��دي يف احل��ادي والثاثن م��ن ال�شهر نف�شه 
�شمن الت�شفيات ال�شيوية املوؤهلة ملونديال رو�شيا.  
للمنتخ��ب  الول  التجم��ع  ان  اىل  كوركي���س  وا�ش��ار 
الوطن��ي يف ن��ادي الك��رخ �شي�شهد ح�ش��ور حمريف 
ال��دوري ال�شع��ودي وهم كل من احم��د ابراهيم و�شعد 
عبدالمري وعاء مه��اوي فيما اعتذر باقي الاعبن 
املحرف��ن وهم جي�شنت مريام وعل��ي عدنان واحمد 
يا�شن وب��روا نوري عن اللتحاق بالتدريبات ب�شبب 

التزامهم مع انديتهم.

مبهمت��ه  ال�شتم��رار  قا�ش��م  با�ش��م  امل��درب  ق��رر   
التدريبي��ة مع املنتخب الوطني والعتذار عن تكملة 

م�شواره مع فريق القوة اجلوية. 
وقال ع�ش��و املكتب العامي لن��ادي القوة اجلوية 
ح�ش��ن �شاحب ان قا�شم ابلغ م���رشف الفريق جا�شم 
غ��ام باإ�شتم��راره م��ع املنتخ��ب الوطن��ي واعت��ذر 
ع��ن موا�شلة م�ش��واره مع ال�شقور متمني��ًا التوفيق 

للفريق يف مبارياته املقبلة. 
واأ�ش��اف ان ادارة الق��وة اجلوي��ة �شتعل��ن ع��ن ا�شم 
امل��درب ال��ذي �شيتوىل مهم��ة تدريب الفري��ق خلفًا 
لقا�ش��م خ��ال اليام القليل��ة املقبلة م�شيف��ًا ان ما 

ي�ش��اع م��ن اخبار عن حتديد ا�ش��م تدريبي معن هو 
امر غري �شحيح.

على �شعيد مت�شل ابلغ مدرب حرا�س املرمى ها�شم 
خمي���س اإدارة ن��ادي الق��وة اجلوية باإ�شتم��راره مع 
املنتخب الوطن��ي وعدم اإكمال مهمت��ه مع ال�شقور 
اإذ �شتطرح الدارة خم�شة ا�شماء على املدرب اجلديد 
ل�ش��د رحي��ل خمي�س ومن بينهم احم��د جا�شم وغامن 

ابراهيم ونوري عبد زيد. 
واك��د م�ش��در مطل��ع ان وفد ميث��ل الهيئ��ة الدارية 
لن��ادي القوة اجلوية برئا�ش��ة ريا�س ابراهيم توجه 
اىل العا�شمة اللبناني��ة بريوت حل�شم �شفقة انتقال 
امل��درب ال�شوري ح�ش��ام ال�شيد لتدري��ب فريق الكرة 

خلفًا لبا�شم قا�شم. 

المسابقات تفاتح االتحاد 
اآلسيوي بشأن الميركاتو الصيفي

فهد مستعد للتجديد
مع السفانة

قاسم وخميس يعتذران عن عدم االستمرار مع الصقور

ملعب الكرخ يحتضن تدريبات المنتخب الوطني

ج��اء ذل��ك خ��ال املوؤمت��ر ال�شحف��ي ال��ذي ح�رشت��ه )اجلورنال( 
وج��رى يف حمافظ��ة الب�رشة، اأم���س، بح�شور النج��م الرجنتيني 
ال�شابق هرينان كري�شبو وا�شطورة املنتخب الوطني يون�س حممود 
ومدي��ر ع��ام دائرة العاق��ات والتعاون ال��دويل يف وزارة ال�شباب 
والريا�ش��ة احم��د املو�شوي ومدي��ر �رشكة ت��وارد الإماراتية راتب 
احمد ومدير �رشكة ع�شتار حممد هيجل. وبدء مدير احمد املو�شوي 
املوؤمتر ال�شحفي قائًا: "�شع��داء بتواجد لعبن دولين وا�شاطري 
مث��ل مي�شي��ل �شالغ��ادو وهرينان كري�شب��و، وكذلك النج��م الدويل 
ال�شاب��ق يون�س حمم��ود يف املوؤمتر، حيث ن�شع��ى اىل ك�شف املزيد 
م��ن التفا�شيل ح��ول مباراة ال�شاطري ال�شه��ر املقبل".واأ�شاف اأن 

"ثاث��ة لعب��ن �شيتواجدون يف مباراة ال�شاط��ري ب�شكل ر�شمي، 
وه��م الهولن��دي اإدغ��ار دافي��دز والأرجنتين��ي هرين��ان كري�شب��و 
وال�شب��اين مي�شي��ل �شالغادو".وب��دوره ���رشح رات��ب احم��د مدير 
�رشك��ة توا�ش��ل الإماراتية قائ��ًا: "هناك عدة اأ�شم��اء من منتخب 
جن��وم الع��امل �شيتواج��دون خال مب��اراة ال�شاط��ري يف الب�رشة، 
حي��ث �شين�ش��م اىل الثاثي ال�شاب��ق الاعب الإيط��ايل ماتريازي، 
ف�ش��ًا عن العديد م��ن الاعبن الذين �شين���رشون فيديوهات على 
�شفحاتهم ح��ول التحاقهم مبب��اراة الب�رشة".واأ�شاف اأن "هناك 
مفاج��اآت واأ�شم��اء كبرية ج��داً �شتاأتي اىل كرنف��ال الب�رشة للمرة 
الأوىل ول��ن تكون الأخ��رية بالتاأكيد"، مقدمًا �شك��ره اىل "حكومة 
الع��راق واىل وزير ال�شباب والريا�شة عبد احل�شن عبطان لإتاحته 
الفر�ش��ة امامه��م بزي��ارة العراق".واأو�ش��ح اأن "الاعب��ن اب��دوا 

اعجابه��م الكب��ري مباع��ب املدين��ة الريا�شية يف الب���رشة، حيث 
ناأم��ل ان يظهر الكرنفال باأبه��ى �شوره".اما النجم الدويل ال�شابق 
يون�س حممود �رشح قائًا: "بداية ارحب بكل من هرينان كري�شبو 
ومي�شي��ل �شالغ��ادو، واأقول له��م اها بكم يف الب���رشة ويف بلدكم 
الث��اين الع��راق". واأو�ش��ح ان "ه��ذه اخلط��وات الت��ي ت�شع��ى اليها 
وزارة ال�شب��اب والريا�ش��ة والحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم، توؤكد 
عل��ى وج��ود رغبة حقيقية ل��دى اجلميع يف �شبي��ل رفع احلظر عن 
الك��رة العراقية".وتابع ان "لعبي املنتخب الوطني املتوج بكاأ�س 
ا�شيا 2007 �شيتواج��دون جميعًا يف مباراة ال�شاطري خال �شهر 
اأيلول املقبل".اأما النجم الرجنتيني هرينان كري�شبو، قال "�شعيد 
بتواج��دي للمرة الأوىل يف العراق، و�شعي��د كذلك لإعطائي فر�شة 
ك��ي العب يف الب���رشة ولأظهر امكانياتي ومهارات��ي الفردية اىل 

جانب زمائي من الاعبن ال�شاطري".واأو�شح "�شاأحاول ان اأقدم 
كل م��ا ل��دي يف املب��اراة ال�شتعرا�شية لأ�شعد جمي��ع احلا�رشين 
واعدهم مبباراة ا�شتعرا�شي��ة جميلة".واخرياً فان النجم ال�شباين 
مي�شي��ل �شالغ��ادو ق��ال "يف البداي��ة اأود ان ا�شك��ر وزي��ر ال�شب��اب 
والريا�ش��ة عبد احل�شن عبطان، عل��ى دعوته للتواجد هنا، وكذلك 
لت�شهيل��ه كافة الإج��راءات لدخولن��ا اىل الب�رشة، وان��ه لأمر رائع 
ان اتواج��د يف الع��راق بعد تواجدي يف عدد م��ن الدول العربية يف 
اخلليج العربي".واأ�ش��اف "يف ال�شنوات اخلم�س الأخرية عملت يف 
العدي��د من الأم��ور املرتبطة بكرة القدم، حي��ث عملت مع الأطفال 
وم��ع ال�شاطري، والعراق كان من الدول التي افتقد الو�شول اليها، 
لذلك ارغب مبعرفة مدى حبهم و�شغفهم بلعبة كرة القدم، لذلك انا 

فخور لتواجدي هنا".

اأكد النجم الدويل 
اال�سباين والعب ريال 
مدريد ال�سابق مي�سيل 

�سالغادو، اأن منتخب 
اال�ساطري �سيدعم ملف 

رفع احلظر عن املالعب 
العراقية من خالل 

عالقاتهم ال�سخ�سية 
بالفيفا، مبينًا اأن منتخب 

اال�ساطري لن يكتفي بلعب 
املباراة امام جنوم العراق 

يف كاأ�س اآ�سيا 2007 
وامنا �سينقل معاناة 

الالجئني العراقيني اي�سًا.

بغداد- محمد خليل

بغداد- محمد خليل

متابعة

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

  بغداد - خاص
 يواج��ه املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة ال�شل��ة، نظ��ريه 
الأردين يف ال��دور رب��ع النهائي م��ن بطولة كاأ�س 
ب��ريوت  مدين��ة  يف  مناف�شاته��ا  املقام��ة  اآ�شي��ا 

اللبنانية.
املنتخ��ب الوطن��ي من��ي بخ�ش��ارة غ��ري م�شتحقة 
وقا�شي��ة ام��ام بطل الن�شخ��ة املا�شي��ة املنتخب 
ال�شين��ي بنتيج��ة )60-61( يف اجلولة الأخرية 
بال��دور الأول من البطولة. حي��ث �شيطر طيلة 39 
دقيقة من املب��اراة، لكنه خ�رش اللقاء يف الدقيقة 
الأخرية، حيث ج��اءت نتائج الرباع كالتي: )8 

15-(، )-28 26(، )38 46-( ل�شالح ال�شن.
ومن��ي املنتخب الوطني بخ�شارت��ه الثانية تواليًا 
بع��د الأوىل اأم��ام الفلبن بف��ارق 16 نقطة )68 
84-(، مقاب��ل فوز افتتاحي عل��ى قطر بفارق 9 
نق��اط )66-75(. لك��ن املنتخ��ب الوطني ح�شل 

على ا�شادة جميع املتابعن واخلرباء ب�شبب اأدائه 
الرائ��ع ونديته ملنتخ��ب التنن ال�شين��ي. واحتل 
املنتخب الوطني املركز الثالث ب�4 نقاط، وتاأهل 
للدور الثاين لي�رشب موعداً مع املنتخب الأردين، 
ال��ذي خ���رش اأم��ام اإي��ران )71-83( يف خت��ام 
مباريات ال��دور الأول للمجموع��ة الأوىل ببطولة 
كاأ�س اآ�شيا لكرة ال�شل��ة. وت�شدَّر املنتخب الإيراين 
املجموعة الأوىل بهذا الف��وز، بعدما رفع ر�شيده 
ل���6 نق��اط، وج��اء الفري��ق الأردين يف الرتي��ب 
الث��اين ب��� 5 نقاط. وقال م�شاعد م��درب املنتخب 
الوطن��ي اتي��ا �شاب��ي اإن "نتيج��ة مباراتن��ا مع 
ال�شن، جعلتن��ا يف مواجه��ة الأردن، حيث �شبق 
وان واجهن��ا منتخ��ب الن�شام��ى ونع��رف جي��ًدا 
اإمكانيات لعبيه". واأ�شاف "اأنا �شخ�شًيا ف�شلت 
مواجه��ة الأردن رغ��م ف��وزه على �شوري��ا، لكن ل 
توجد ف��روق ب��ن الفريقن، منتخبن��ا قادر على 

العبور للدور الثالث".

 
غ��ادر لع��ب ن��ادي الزوراء ع��اء عب��د الزهرة، 
فريق��ه بعد انتهاء عقده �شهر متوز ما�شي، فيما 
اقرب الاعب ح�شن علي من الرحيل اىل نادي 
اهل��ي طرابل���س الليبي خ��ال ف��رة النتقالت 

ال�شيفية اجلارية.
وق��ال ع�شو الهيئة الدارية لن��ادي الزوراء عبد 
الرحم��ن ر�شي��د ل�)اجلورن��ال( اإن "الاعب عاء 
عبد الزهرة غادر ا�شوار الزوراء بعد انتهاء عقده 

مع النادي خال �شهر متوز املا�شي".
واأ�شاف اأن "عبد الزهرة ابلغ اإدارة النادي باأنه 
ل��ن يخو���س مباري��ات الكاأ�س املتبقي��ة، حيث 

غادر اىل المارات ب�شبب ظرف عائلي".
وتابع اأن "اإدارة الزوراء لن تدخل يف مفاو�شات 
التجدي��د مع عب��د الزهرة، ال بع��د نهاية بطولة 
الكاأ���س والتعاق��د مع م��درب جدي��د"، مبينًا اأن 

"الإدارة �شت�شتم��ع ملطال��ب املدرب اجلديد قبل 
اب��رام اأي تعاق��د". وفيما يخ���س م�شاألة ال�رشط 
اجلزائ��ي لنتق��ال الاع��ب ح�شن عل��ي، اأو�شح 
ر�شي��د اأنه "ل �شحة لاأخبار التي انت�رشت حول 
وجود �رشط جزائي مقابل انتقال الاعب ح�شن 

علي اىل خارج الزوراء".
وتاب��ع اأن "الاع��ب تلق��ى ع��دداً م��ن العرو�س 
الحرافية يف ليبيا وبع�س اندية اخلليج، وعلى 
الفرق الراغبة ب�شمه التفاو�س مع اإدارة الزوراء 
لاتفاق حول قيم��ة انتقاله"، موؤكداً اأن "ح�شن 

علي مازال يف عقده عامن مع اإدارة الزوراء".
وفيم��ا يخ�س م�شاألة امل��درب اجلديد، اأكد ر�شيد 
اأن "الإدارة تدر���س اأك��رث من خي��ار لقيادة دفة 
ال��زوراء املو�شم املقبل، لك��ن مل يتم التفاق مع 
"الدارة  اأن  اإىل  اأي م��درب حت��ى الن"، لفت��ًا 
�شتنتظ��ر انته��اء املو�شم قبل البح��ث عن مدرب 

جديد".
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