
 
واج��ه املنتخب الوطن��ي لكرة ال�سل��ة، نظريه الكندي 
يف مبارات��ه الثالث��ة ببطول��ة "ولي��م جون��ز" لك��رة 
ال�سل��ة، الي��وم، بعدما جن��ح يف مباراتي��ه ال�سابقتني 
امام املنتخ��ب الهندي والياب��اين، بعدما تغلب على 
الأول بنتيج��ة 68-86.متك��ن املنتخب الوطني من 
عبور حاجز املنتخب الياباين يف اجلولة الثانية من 
بطولة "وليم جونز" لكرة ال�سلة، املقامة مناف�ساتها 

يف �سني تايبيه، بتغلبه عليه بنتيجة 79-70.
املنتخ��ب الوطن��ي دخ��ل بق��وة من��ذ بداي��ة املباراة 
ومتك��ن م��ن انه��اء الف��رة الأوىل ل�ساحل��ه بنتيجة 
17-18، ووا�س��ل تاألقه لينج��ح يف الفرة الثانية 
الت��ي انهاه��ا ب��� 22 نقط��ة مقاب��ل 14. ويف الفرة 
الثالث��ة ا�ستطاع املنتخب الياب��اين ا�ستعادة توازنه 
ليح�س��م ال�س��وط ل�ساحل��ه بنتيج��ة 16-19، ليعود 
املنتخ��ب الوطن��ي يف الفرة الرابع��ة بنتيجة -23
20. و�سهدت املواجهة تاألق الالعبني حممد �سالح 
وعل��ي ح��امت وح�س��ان عل��ي، ل�سيم��ا يف اجلوان��ب 
م��ن  العدي��د  اإيق��اف  ا�ستطاع��وا  حي��ث  الدفاعي��ة، 

الهجم��ات الياباني��ة، دون ان نن�سى تاألق دمياريو و 
ذو الفقار فاهم ودمياريو يف خط الهجوم.

وكانت ه��ذه املباراة هي الثانية يف البطولة ملدرب 
املنتخ��ب الوطن��ي، الرك��ي م�سطفى داري��ن، الذي 
اأ���رك اأكرب ق��در ممكن م��ن الالعب��ني للوقوف على 

م�ستوياتهم يف املباراة.
وتعاق��د الحت��اد العراق��ي م��ع كادر تدريب��ي تركي 
يتك��ون من امل��درب م�سطفى داري��ن وي�ساعده اتيال 
اون�س��اي واملعال��ج  ب��وراك  اللياق��ة  لب��ي وم��درب 
هايرت��ني جورجول��و. واأك��د النائ��ب الث��اين لرئي�س 
الحت��اد العراقي لك��رة ال�سلة، ال�سيد عل��ي طالب، اأن 
ب�سم��ات املدرب الركي م�سطفى دارين بداأت تظهر 
عل��ى املنتخب الوطن��ي، معربًا عن اأمل��ه باأن يحقق 
املنتخ��ب نتيج��ة اإيجابية يف بطول��ة "وليم جونز". 
وق��ال طالب ل�)اجلورنال( اإن "املنتخب الوطني قدم 
اداًء رائع��ًا يف مب��اراة اليوم ام��ام املنتخب الهندي، 
و�سيط��ر على ثالث فرات يف املب��اراة وا�ستطاع ان 
يحق��ق الفوز بجدارة"، لفت��ًا اإىل اأن "الالعبني نفذوا 
تعليم��ات امل��درب م�سطف��ى داري��ن ب�س��كل متق��ن، 
خا�س��ة م��ن الناحي��ة الدفاعي��ة الت��ي متي��ز اأ�سلوب 

لع��ب امل��درب". واأ�س��اف اأن "مل�س��ات داري��ن بداأت 
تظهر عل��ى اأداء املنتخب الوطني، بالرغم من الفرة 
الق�س��رية الت��ي ت�سلم فيها قيادة دف��ة املنتخب قبل 
16 يوم��ًا فقط يف مع�سكر تركي��ا"، معربًا عن امله 
ب��اأن "يحق��ق املنتخ��ب الوطني نتيج��ة اإيجابية يف 
بطول��ة ولي��م جون��ز لرف��ع معنوي��ات الالعبني قبل 
بطول��ة كاأ���س اآ�سي��ا". وب��دوره اأك��د مدي��ر املنتخب 
الوطن��ي مهن��د عب��د ال�ست��ار، اأن اجلماه��ري العراقية 
�ست�ساه��د منتخب��ًا خمتلف��ًا يف بطول��ة اآ�سي��ا الت��ي 
�ستقام يف بريوت اآب املقبل، فيما ك�سف عن التحاق 
لع��ب جديد بكتيب��ة املدرب م�سطف��ى دارين. وقال 
"مع�سك��ر املنتخ��ب  اإن  عب��د ال�ست��ار ل�)اجلورن��ال( 
الوطن��ي يف اإ�سطنب��ول، كان م��ن الط��راز الأول، من 
جمي��ع النواحي املتعلق��ة بتغذية الالعب��ني ومكان 
اإقامته��م وقاعة التدريب والنق��ل"، مبينًا اأن "جميع 
احتياج��ات املنتخ��ب الوطني من جتهي��زات كاملة 
للتماري��ن كان��ت متوف��رة". واأ�س��اف اأن "املع�سك��ر 
ي�ساه��ي مع�سك��رات املنتخبات املتقدم��ة يف لعبة 
ك��رة ال�سلة يف العامل، ون�سكر اجلانب الركي لتذليله 
ال�سعوب��ات اأم��ام املنتخب الوطن��ي". وفيما يخ�س 

التح��اق الالعبني، اأو�س��ح عبد ال�ست��ار بالقول: 
"الالعبون الذين اختارهم املدرب يف بغداد ان�سموا 
جميع��ًا ملع�سكر اإ�سطنب��ول، با�ستثناء الالعب ح�سني 
ح�س��ن ال��ذي غاب ع��ن بداي��ة املع�سكر ب�سب��ب وفاة 
والدته، لكنه التحق بزمالئ��ه موؤخراً لي�سبح عددهم 
15 لعبًا".  وتابع "هناك اإ�سافة جديدة للمنتخب 
الوطني، حيث �سيلتحق الالعب العراقي املغرب يف 
ال�سويد �سمري علي بعد بطولة وليم جونز، اإذ ل ميكنه 
امل�ساركة يف البطولة لأننا اأر�سلنا الأ�سماء امل�ساركة 
قبل �سهرين"، لفتًا اإىل اأن "املدرب الركي م�سطفى 
داري��ن قل�س عدد الالعبني اإىل 12 لعبًا بعد انتهاء 
"حت�س��ريات  بالق��ول:  وزاد  ا�سطنب��ول".    مع�سك��ر 
العراق لبطولة اآ�سي��ا تعد من بني الأف�سل، فال يوجد 
منتخ��ب خا�س مع�سك��راً ملدة �سهري��ن وتخلله عدداً 
م��ن املباريات الدولية التجريبي��ة اأكرث من العراق".    
واختت��م عب��د ال�ست��ار ت�ريح��ه قائ��اًل: "اجلماهري 
العراقي��ة �ست�ساهد منتخب��ًا خمتلف��ًا بفل�سفة جديدة 
وفكر تدريب��ي متطور يف بطولة اآ�سي��ا، و�سيلتم�سون 
تط��ور الالعب��ني م��ن الناحي��ة الدفاعي��ة واللياق��ة 

البدنية".

)الجورنال( في تصريح خاص لـ

"الغزال األسمر": ال نمانع إقامة دوري من 24 فريقًا إن كان "منظمًا"

وا�س��ل املنتخ��ب الأوملب��ي، ا�ستعدادات��ه لت�سفي��ات اآ�سي��ا يف مدينة 
الريا�س ال�سعودية، بو�سول رباعي املنتخب العراقي الأوملبي، ب�سار 
ر�س��ن واأحم��د عبد الر�س��ا وحممد جفال لعب��و القوة اجلوي��ة واأحمد 
عط��وان لع��ب نف��ط الو�س��ط اإىل الريا�س بع��د انته��اء التزاماتهم مع 
اأنديته��م ليلتحقوا ببعثة الأوملبي التي ت�ستعد للم�ساركة يف ت�سفيات 
اآ�سي��ا دون 23 عامًا. وقال ال�سحفي املرافق لبعثة املنتخب الأوملبي 
اإح�س��ان املر�سومي يف ر�سالت��ه الإعالمية وتلق��ت )اجلورنال( ن�سخة 
من��ه، اإن "رباع��ي املنتخب الأوملب��ي و�سلوا الي��وم اإىل الريا�س بعد 
م�ساركته��م يف مباراة نفط الو�س��ط والقوة اجلوية املوؤجلة من اجلولة 
التا�سعة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1". واأ�سار اإىل اأن 
"مدرب املنتخب الأوملبي عبد الغني �سهد اأعرب عن �سعادته بالتحاق 
الالعب��ني واكتم��ال عقد الفري��ق، ليب��داأ بال�ستقرار الت��ام يف الوحدة 
التدريبي��ة الي��وم بع��د اكتم��ال ال�سف��وف".  ولف��ت اإىل اأن "الأوملبي 
العراق��ي يعد اأول املنتخبات و�سول اإىل مقر اقامته حت�سريا للبطولة 
الت��ي �ستنطل��ق يف التا�س��ع ع���ر م��ن �سه��ر يوليو/مت��وز اجل��اري". 
وتنطلق مناف�سات املجموعة الثاني��ة، يوم الأربعاء، مبواجهة العراق 
واأفغان�ست��ان يف اخلام�س��ة و55 دقيق��ة، بتوقي��ت اململك��ة، يف حني 
يلتق��ي عقب هذه املباراة املنتخب ال�سعودي مع البحرين، يف الثامنة 
و55 دقيق��ة. ي�سار اإىل اأن منتخب العراق يلعب �سمن املجموعة التي 

ت�سم منتخبات ال�سعودية )امل�ست�سيف( والبحرين واأفغان�ستان. 

ق��ررت وزارة ال�سباب والريا�سة، تاأجي��ل حفل افتتاح ملعب مي�سان 
الوملب��ي الذي كان مقررا له يف الث��اين والع�رين من متوز احلايل 
لتزامن��ه م��ع منا�سبة دينية. وذك��ر بيان �سادر عن ال��وزارة وتلقت 
»اجلورن��ال نيوز« ن�سخة منه، اإن "وزارة ال�سب��اب والريا�سة، قررت 
تاأجي��ل حفل افتتاح ملعب مي�سان الوملب��ي الذي كان مقررا له يف 
الث��اين والع�رين من متوز احلايل اىل ال�ساب��ع والع�رين منه وذلك 
لتزام��ن املنا�سب��ة مع ذك��رى ا�ست�سهاد اي��ة اهلل ال�سهيد حممد حممد 
�س��ادق ال�سدر وجنليه )قد���س اهلل �رهم ( على ايدي النظام البعثي 
املقب��ور". واأ�س��اف "اميان��ا م��ن وزارة ال�سباب والريا�س��ة باأهمية 
املنا�سبة ومكانتها، قررت تاأجيل الفتتاح اىل املوعد املذكور بناء 
عل��ى توجيهات وزير ال�سباب والريا�سة عب��د احل�سني عبطان، الذي 
اوع��ز بتغيري موعد حف��ل الفتتاح اىل ال�ساب��ع والع�رين من ال�سهر 
احل��ايل". وتعد هذه املرة هي الثانية التي يوؤجل فيها افتتاح ملعب 
مي�س��ان الأوملب��ي، بعدم��ا مت تاأجيل��ه من ي��وم 20 اىل 22 اجلاري 
يف وق��ت �ساب��ق. وقال مدي��ر اع��الم وزارة ال�سب��اب والريا�سة علي 
العط��واين ل�)اجلورن��ال( ان "الحتفالي��ة تت�سم��ن فق��رات متنوع��ة 
و�ستنق��ل عرب القن��وات التلفزيونية التي �ستوث��ق احلدث وتبني حجم 
اجله��د املبذول من قبل الوزارة لإجناز امللع��ب الذي �سيكون جاهزا 
لت�سييف املباريات الر�سمية بعد اخذ موافقات الحتاد الدويل لكرة 

القدم )فيفا(". 

 اأك��د املدي��ر الفني لك��رة �سالت نادي نف��ط الو�سط، 
ال��ذي �سي�سارك يف بطولة اندية ا�سي��ا لكرة ال�سالت 
باأنه ع��ازم على ح�سد لق��ب البطولة واه��داء الكاأ�س 
اىل ارواح ال�سه��داء اللذي��ن قدم��وا ت�سحي��ات كب��رية 
و�سالت دمائهم الزكية يف معركة حترير املو�سل من 
الفكر الداع�سي الدم��وي.  وقال هيثم بعيوي "�سنبذل 
ق�سار جهدن��ا من اجل خطف لق��ب البطولة والعودة 
به��ا اىل العراق لنف��رح بها عوائل ال�سه��داء وهذا اقل 
م��ا ن�ستطيع ان نقدمه له��م".  وا�ساف بعيوي "كاأ�س 
البطول��ة �سيهدى ل��كل من �سحى بدمائ��ه الزكية يف 
�سبي��ل حتري��ر ار�سن��ا م��ن الفك��ر الداع�س��ي الدموي 
والتكف��ريي".  وي�ستعد فريق نادي نف��ط الو�سط لكرة 

ال�س��الت خلو���س بطول��ة اندي��ة ا�سيا الت��ي �ستقام 
يف فيتن��ام يف الع�ري��ن م��ن ال�سه��ر احل��ايل حي��ث 
اأوقع��ت القرع��ة ممث��ل العراق عل��ى راأ���س املجموعة 
الثاني��ة اىل جان��ب كل من الريان القط��ري ودين�سي 
انفي�س��ت الطاجك�ست��اين وفامو���س الندوي�س��ي علمًا 
ان نف��ط الو�س��ط قد حل و�سيف��ًا يف الن�سخة املا�سية 
للبطول��ة بعد خ�سارته للمباراة النهائية امام ناغويا 
اوكيان���س الياباين بف��ارق ركالت الرجيح. واأوقعت 
القرع��ة، ن��ادي نفط الو�س��ط العراق��ي، يف املجموعة 
الثانية، اإىل جانب الريان القطري، وفامو�س الهندي، 
ودي�سي انفي�ست الطاجيكي. ويتاأهل اأول فريقني، من 

كل جمموعة للدور ربع النهائي.

 حق��ق الالع��ب العراقي، ح�سني ف��الح، اأول ميدالية 
ذهبي��ة للعراق يف البطولة العربي��ة لألعاب القوى، 
التي افتتحت مناف�ساتها، اأم�س، يف تون�س، وت�ستمر 
مل��دة 4 اأي��ام. ومتك��ن ف��الح م��ن تخط��ي مناف�سه 
اجلزائ��ري، ال��ذي حل ثانيًا، يف القف��ز العايل، فيما 
ذهب��ت الربونزية لقطر، وذلك بع��د اأن حقق الالعب 
العراق��ي رقًم��ا بل��غ "2.16م". وم��ن جانب��ه، قال 
رئي���س الحت��اد العراق��ي لألع��اب الق��وى، طال��ب 
في�س��ل، اإن فالح "ا�ستعد ب�سكل جيد لبطولة العرب، 
م��ن خ��الل مع�سك��ر تدريب��ي يف مدين��ة مر�س��ني 

الركية، واأثمر هذا املع�سكر عن حتقيق الذهبية".
واأ�س��ار في�سل اإىل اأن "الحت��اد العراقي يعول على 

فعاليات اأخرى، لزيادة غلته من امليداليات".

واأ�س��اف اأن "العراق �س��ارك يف البطولة بعدد قليل 
من الريا�سيني، نتيجة الظرف املايل ال�سعب الذي 
متر ب��ه الريا�س��ة العراقي��ة، والبلد ب�س��ورة عامة، 
مع ذل��ك ثقتنا كب��رية يف قدرة لعبين��ا ولعباتنا 
عل��ى حتقيق اإجنازات جدي��دة". وكان ح�سني فالح 
ق��د اأحرز م��ن قبل امليدالي��ة الذهبي��ة العربية لفئة 

ال�سباب، اإىل جانب برونزية اآ�سيا للنا�سئني.
و�سج��ل ف��الح، رقم��ًا قيا�سي��ًا عراقي��ًا جدي��داً يف 
مناف�س��ات دورة الع��اب الت�سام��ن ال�سالم��ي يف 
اأذربيج��ان، حي��ث حق��ق رقما ق��دره 2م و19 م ال 
انه مل يتمكن من الفوز باأحد الو�سمة املنوعة نظرا 
للمناف�سة القوية وال�سديدة التي �سهدها ال�سباق بني 

ابطال العامل. 

األولمبي يواصل استعداده 
لتصفيات آسيا

مناسبة دينية تؤجل افتتاح ملعب ميسان

بعيوي: كأس آسيا ستهدى ألرواح الشهداء

ذهبية للعراق في البطولة العربية أللعاب القوى

وقال عبد علي يف ت�ريح خا�س ل�)اجلورنال( "حني خرجنا 
للتظاهر امام مبنى الحتاد العراقي لكرة القدم، طالبنا وبكل 
ه��دوء ا�سالح اأخطاء الحتاد، ومل نرغ��ب بخلق م�سكلة كبرية 

توؤثر على رفع احلظر عن الكرة العراقية".
واأ�س��اف "مل يتبق��ى على رف��ع احلظر �سوى عدة اأي��ام، بعدها 
�سيك��ون لن��ا اجتم��اع مع احت��اد الكرة لل��رد عل��ى التخبطات 
والخط��اء الت��ي وق��ع فيها خ��الل املو�سم احلايل، ام��ا هوؤلء 
الذي��ن تطاول��وا علين��ا بو�سفن��ا مرت�س��ني، اأمتن��ى ان مي�سكوا 
زم��ام الأم��ور يف هذه الف��رة لإكمال امل�سوار"، لفت��ًا اإىل اأنه 
"لن يفتعل امل�ساكل كي ل يحملوه م�سوؤولية عدم رفع احلظر 

ع��ن الكرة العراقية". واأو�س��ح "لي�ست لدي ردة فعل جتاه قرار 
احت��اد الكرة بزي��ادة عدد الف��رق اىل 24 فريق��ًا، و�سنت�رف 
بحكم��ة وبه��دوء يف الوق��ت احل��ايل و�سيك��ون لن��ا كالم اخر 
بع��د رفع احلظر ع��ن الكرة العراقي��ة". وتاب��ع "قدمت لحتاد 
الكرة 13 بنداً لإ�س��الح وتغيري واقع حال الكرة العراقية، من 
�سمنه��ا ان يتاألف ال��دوري من 16 فريقًا فق��ط، على ان يقام 
دوري للفئ��ات العمرية وكذلك ان ل يك��ون لحتاد الكرة دوراً 
يف جلن��ة املنتخب��ات". وزاد قائ��اًل: "لعب��ت 25 مو�سم��ًا يف 
الدوري العراقي، بع�س املوا�سم تاألفت من 16 فريقًا واخر من 
18 و24، لي�س لدينا م�سكلة بعدد الفرق، ولكن امل�سكلة تكمن 
يف التنظي��م، اذ يتوجب على احتاد الكرة تنظيم البطولة ب�سكل 
�سحي��ح دون الته��اون م��ع �سخ���س وان ل جتام��ل �سخ�سًا".  

و�س��دد على �رورة "الت��زام جميع الأندية بج��دول مباريات 
الدوري، حتى وان تزامن مع مباريات املنتخب الوطني، حيث 
تعاق��د كل فريق مع 30 لعبًا م�سجل��ني يف احتاد الكرة، ويف 
ح��ال غاب عن �سف��وف اأحد الفرق لعبني يطال��ب بالتاأجيل، 
م�س��رياً اإىل اأن��ه "يف املوا�س��م ال�سابق��ة، افتق��د ن��ادي الر�سي��د 
لثماني��ة لعبني ب�سب��ب التحاقهم باملنتخ��ب الوطني، ال انه 
لع��ب بفري��ق ال�سباب وت��وج ببطولة كاأ���س الع��راق". واأو�سح 
"الغ��زال الأ�سمر" قائاًل: "مدير امل�سابقات يحيى كرمي حتدث 
لو�سائل العالم باأن الفرق لن تلعب يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء 
ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة، ولكن ن�سي ان الدوري العراقي 
يف النظ��ام ال�سابق كان��ت مبارياته تق��ام يف ال�ساعة الثانية 
ظهراً كي ينتهي الدوري يف موعده املحدد". واختتم ت�ريحه 

قائ��اًل: "�سابقًا كنا نلعب كل ثالثة اأيام، والن الدوري يتوقف 
لأ�سبوع��ني"، مبين��ًا بالق��ول: "الظ��روف اختلف��ت الن وحتى 
م�ست��وى واح��راف الالعب��ني وال��دوري العراق��ي مل يعد مثل 
ال�سابق".  وكان م�سدر يف الحتاد العراقي لكرة القدم، اأو�سح 
اأن جلن��ة امل�سابقات باحتاد كرة الق��دم قد ا�ستح�سلت موافقة 
13 نادي��ًا ب�س��كل ���ري على الغاء الهبوط به��ذا املو�سم مع 
زي��ادة عدد الف��رق اىل 24 فريق��ًا باملو�سم املقب��ل.  واأ�ساف 
اأن "الندي��ة الثالث ع���ر التي اعطت موافقته��ا هي م�ساركة 
بال��دوري املمت��از احل��ايل، وان روؤ�س��اء فيه��ا واع�س��اء م��ن 
اداراته��ا اعط��وا موافقة �ري��ة لرئي�س جلن��ة امل�سابقات علي 
جب��ار باتخاذ ه��ذا القرار الذي �سيعر���س يف اجتماع الحتاد 

هذا ال�سبوع لكي تتم امل�سادقة عليه".

 اأكد النجم الدويل 
ال�سابق وقائد 

التظاهرات املناوئة 
الحتاد الكرة، يون�س 

عبد علي، اأنه ال ميانع 
باإقامة الدوري العراقي 

من 24 فريقًا املو�سم 
املقبل ب�سرط ان يكون 
الدوري منظمًا، مبينًا 
اأنه قدم مقرتح اإقامة 

الدوري من 16 فريقًا 
�سمن قائمة االإ�سالح 

الحتاد الكرة.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

 بغداد - خاصبغداد - خاص
اأق��ر لع��ب املنتخ��ب الوطني عل��ي ح��امت، ب�سعوبة 
مباري��ات بطول��ة "وليم جون��ز" املقام��ة حاليًا يف 
�س��ني تايبي��ه، فيما عرب ع��ن اأمله بر�س��م البت�سامة 
عل��ى وجوه اجلماهري العراقية يف بطولة اآ�سيا خالل 

�سهر اآب املقبل.
وقال حامت ل�)اجلورن��ال( اإن "املع�سكر التدريبي يف 
تركي��ا رفع م��ن م�ستوى اللياقة البدني��ة لدى لعبي 
املنتخ��ب الوطن��ي، خا�س��ة بع��د ف��رة التوقف عن 

التمرينات خالل �سهر رم�سان املبارك".
واأ�ساف اأن "بطولة وليم جونز قوية جداً ولدينا ت�سع 
مباري��ات خالل ت�سع��ة اأي��ام"، مبين��ًا اأن "املنتخب 
�سيلع��ب من اجل حتقيق نتيج��ة اإيجابية ولن يكتفي 
بامل�ساركة فقط". واأو�سح حامت بالقول: "ن�سعى اإىل 

الو�سول للجاهزية املطلوبة لال�ستعداد لبطولة اأ�سيا 
خالل �سهر اآب املقبل، حيث نتطلع اإىل تقدمي م�ستوى 
جيد يف البطولة لرن�سم الفرحة على وجوه اجلماهري 

العراقية".
وق��دم ح��امت م�ست��وى كب��ري يف مب��اراة املنتخ��ب 
الوطن��ي امام املنتخ��ب الياباين، اأم���س الحد، حيث 
ا�ستط��اع تنفي��ذ اخلط��ط الدفاعية للم��درب م�سطفى 
داري��ن ب�س��كل متق��ن، حيث لع��ب 23 دقيق��ة كاملة 
و�سن��ع ثالث��ة رمي��ات ناجح��ة. و�سه��دت املواجهة 
تاأل��ق الالعب��ني حممد �س��الح وعلي ح��امت وح�سان 
علي، ل�سيم��ا يف اجلوانب الدفاعية، حيث ا�ستطاعوا 
اإيقاف العديد من الهجمات اليابانية، دون ان نن�سى 
تاأل��ق دمياري��و و ذو الفق��ار فاهم يف خ��ط الهجوم. 
و�سيواج��ه املنتخب الوطني نظ��ريه الكندي، يوم غد 

الثنني، يف اجلولة الثالثة من البطولة.

اأعلن��ت اإدارة ن��ادي ال��زوراء، ان م��درب الفريق 
ع�س��ام حمد �سيغ��ادر نهاي��ة املو�س��م احلايل، 
اأي م��درب حت��ى  تف��احت  الإدارة مل  اأن  مبين��ة 
اأي  تتلق��ى  مل  الإدارة  ان  اأو�س��ح  فيم��ا  الن، 
عر�س لالعبني عالء عب��د الزهرة وكرار حممد. 
وقال ع�سو الهيئ��ة الدارية لنادي الزوراء عبد 
الرحمن ر�سيد، ل� )اجلورنال( اإن "مدرب الفريق 
ع�س��ام حم��د �سيغ��ادر الفري��ق نهاي��ة املو�سم 
اجل��اري بعد انتهاء عقده مع النادي". واأ�ساف 
اأن "الإدارة مل تف��احت اأي م��درب ليخل��ف حم��د 
حت��ى الن وكل م��ا انت���ر يف و�سائ��ل العالم 
ه��ي اجته��ادات �سحفية"، لفت��ًا اإىل اأن "اإدارة 
الزوراء �ستعقد اجتماع��ًا بعد نهاية الدوري مع 
اأف�سل اخليارات املتاحة". وتابع اأن "الالعبني 

مهن��د عب��د الرحيم وعالء مه��اوي، ح�سال على 
ال�ستغن��اء ر�سميًا"، لفت��ًا اإىل اأن "عبد الرحيم 
ت�سل��م كت��اب ال�ستغناء ي��وم ال�سب��ت املا�سي، 
فيما حت�سل مهاوي على كتاب ال�ستغناء اأم�س 
الح��د". وفيم��ا يخ���س انتقال الالعب��ان عالء 
عب��د الزه��رة وكرار حمم��د، اأكد عب��د الر�سيد اأن 
"اإدارة الزوراء مل تتلقى اية عرو�س حتى الوقت 
احل��ايل"، موؤك��داً يف الوق��ت نف�س��ه اأن "عق��ود 
الالعبني �ستنتهي مع نهاية املو�سم". وتابع اأن 
"الالعبني ال�سباب اأمثال ح�سني علي وم�سطفى 
ح�سني و�سفاء عدنان �سمنوا بقائهم مع الفريق 
املو�س��م املقبل"، لفتًا اإىل اأن "اإدارة النادي لن 
تقف عقبة ام��ام رغبة الالعبني مبغادرة ا�سوار 
النادي". يذكر ان العديد من التقارير ال�سحفية 
ا�سارت اىل اقراب املدرب ال�سوري ح�سام ال�سيد 

من قيادة فريق الزوراء املو�سم املقبل.

وطني السلة يجتاز اليابان ويواجه كندا اليوم في بطولة "وليم جونز" 
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