
 
 طال��ب نادي��ا القوة اجلوي��ة وال�رشط��ة، با�سرتداد 
القابهم��ا ال�سائع��ة خ��ال ف��رتة النظ��ام ال�سابق 
والت��ي الغي��ت لأ�سب��اب ودواع��ي �سيا�سي��ة، فيما 
قدم��ت اإدارة "ال�سقور" كتاب��ًا ر�سميًا اىل الحتاد 
الآ�سي��وي من اج��ل ت�سجيل البط��ولت والعرتاف 
به��ا ر�سمي��ًا.  وذك��ر بي��ان ر�سم��ي لن��ادي الق��وة 
اجلوية تلق��ت )اجلورنال( ن�سخة من��ه، اإن "العميد 
ولي��د حمي��د الزيدي نائ��ب رئي�س الهيئ��ة الدارية 
لنادي الق��وة اجلوية احتاد كرة القدم، زار الحتاد 
العراقي لك��رة القدم، حاما بنف�س��ه كتاب النادي 
املت�سمن املوافقة على ا�سافة البطولت املدرجة 
يف ار�سي��ف احتاد كرة لأربع��ة موا�سم التي الغيت 
يف زم��ن النظام ال�سابق وذلك لتبديل ا�سم البطولة 

يف ذلك الوقت".
واأ�س��اف اأن "ه��ذه البطولت م�سجل��ة يف ار�سيف 
الحت��اد ال�سي��وي لك��رة الق��دم، وبذل��ك اإذا ما مت 
الع��رتاف به��ا من قب��ل احت��اد الكرة ف��ان نادي 
الق��وة اجلوي��ة حا�سل عل��ى ت�سع بط��ولت ولي�س 

خم�س��ة بط��ولت"، فيما �سدد الزي��دي خال لقائه 
"���رشورة  الك��رة، عل��ى  بامل�سوؤول��ن يف احت��اد 
احت�ساب بط��ولت نادي القوة اجلوي��ة وا�سافتها 

اىل ار�سيفه".
واك��د انه "يف ح��ال مل تتم اإ�سافة ه��ذه البطولت 
م��ن قب��ل احت��اد الك��رة، ف��ان ممث��ل ع��ن النادي 

�سيذهب اىل الحتاد ال�سيوي ل�سرتجاع حقه".
ويف �سياق مت�سل، ذكر بيان عن النادي اأن "القرار 
ال��ذي اأعلنته جلنة الن�سب��اط يف احتاد كرة القدم 
ب�سان العقوبات الت��ي فر�ستها على بع�س لعبي 
نادي الق��وة اجلوية بعد املباراة م��ع نفط الو�سط، 
حال��ة من الغ�سب وال�ستياء من قبل ادارة النادي 
والاعبن وجماهري الفريق لكونها غري عادلة يف 

الوقت الذي ان�سفت فيه فريق نفط الو�سط".
واأو�س��ح "ن�ستغرب كيف ميكن مل��ن طرق الأبواب 
ودخ��ل املن��ازل م��ن اأبوابه��ا، اأن يت�س��اوى مب��ن 
تخط��ى احلواج��ز وك���رش النوافذ وا�س��اء لل�سيوف 
ب�ست��ى انواع الكلمات امل�سيئ��ة والفعال امل�سينة، 
لكن عل��ى ما يبدو ان جلن��ة امل�سابقات وكعادتها 
متار���س ذات النه��ج �س��د ن��ادي الق��وة اجلوي��ة 

وجماه��ريه وهو لي�س بجديد على جلنة الن�سباط 
يف �سيا�سته��ا العدواني��ة �س��د اجلوية ع��ر جميع 
احل��الت امل�سابه��ة الت��ي تعر�س له��ا الفريق يف 
م�س��رية ال��دوري، ال ان هذا ال�سل��وب يف التعامل 
ل��ن يوقف عجلة اجلوية للم�س��ي نحو الهدف وهو 
احراز لق��ب ال��دوري". ويف اجلان��ب املقابل، قال 
ع�س��و املكت��ب الإعام��ي لن��ادي ال�رشط��ة ماهر 
اإن  ح�س��ان يف بي��ان اطلع��ت علي��ه )اجلورن��ال( 
"يتوج��ب على احتاد الكرة ان يتفطن اىل امر يف 
غاي��ة الأهمي��ة، حيث م��ن غري املعق��ول ان دوري 
الك��رة يف احت��اد عم��ره يتج��اوز ال���)65( عام��ًا 
انطلق��ت ب�سكل منظم من��ذ العام 1974 فقط، فاأي 
تاريخ ذلك الذي يتغنى به اجلميع والرث الكروي 
ل ميكن العرتاف به، وي�ستباح امام انظار اجلميع 
وال�سبب مبهم". واأ�ساف اأن "الحتاد العراقي بكرة 
الق��دم، تاأ�س���س يف الع��ام 1948 واأ�سب��ح ع�سوا 
يف الحت��اد ال��دويل بع��د عامن وان�س��م لاحتاد 
ال�سيوي منذ العام 1970، هناك عدد من الندية 
التي يعود تاأ�سي�سها اىل العقد الثاثيني من القرن 
املا�سي �سبق لها وان رف��دت املنتخبات الوطنية 

بع��دة لعب��ن خطوا بح��روف من ال��ق تاريخ 
الكرة العراقية كيف يت��م ال�سماح ب�سطب تاريخها 
لأ�سب��اب ودواع �سيا�سي��ة يف ذل��ك الوق��ت، وعليه 
ف��ان ارتباط تاريخ الحت��اد �سيكون ومبا ل يدعو 
لل�س��ك بالعرتاف بالقاب تل��ك الندية ومن بينها 

ال�رشطة".
وتاب��ع اأن "فري��ق الي��ات ال�رشط��ة لق��ب ال��دوري 
 )1968-1969( و   )1967-1968( للموا�س��م 
و )1970-1969( و )1972-1971( ولقب��ن 
با�س��م مدار�س ال�رشط��ة ومنتخب ال�رشط��ة، ومثل 
ا�سي��ا بن�سخته��ا  الع��راق يف بطول��ة دور ابط��ال 
الرابع��ة الت��ي اقيم��ت يف بانك��وك ورف���س اللعب 
امام مكابي تل ابيب ال�رشائيلي املباراة النهائية 
يف الث��اين م��ن ني�س��ان 1971 الم��ر ال��ذي يوؤكد 
�رشعي��ة اللق��اب املذك��ور وال كيف مث��ل النادي 
الك��رة العراقي��ة يف بطول��ة قاري��ة ل��وىل ح�سوله 
عل��ى لقب الدوري املحلي وه��و مثبت يف �سجات 
الحت��اد القاري، لذا يجب ان يت��م ا�سافة اللقاب 
املذك��ورة وب�سكل ر�سم��ي يف ال�سجات الر�سيفية 

لحتاد الكرة لإن�ساف تاريخ الكرة العراقية".

)الجورنال( "الجنرال" يؤكد لـ

تغيير أسلوب اللعب الرتيب وتأسيس منتخب قوي أبرز أسباب استدعاء الالعبين الجدد
 حققت الفرق العراقية نتائج متقدمة يف ختام بطولة باري�س الدولية 
بك��رة القدم والتي جرت مب�ساركة اأكرث م��ن 377 فريقًا ميثلون اأندية 
ومنتخبات اكرث م��ن 80 دولة من خمتلف اأنحاء العامل، وعلى راأ�سها 
فري��ق امليناء الذي توج باللقب على ح�س��اب نادي اوردين الرازيلي 
بركات الرتجيح. وم��ن املوؤمل ان ت�سل بعثة فريق امليناء اىل مطار 
الب���رشة، �سباح الي��وم الثاثاء. و�سيكون هن��اك ا�ستقبال ر�سمي من 
قب��ل اجلهات الر�سمي��ة والعديد من و�سائل الع��ام.  وتناف�ست الفرق 
امل�ساركة ح�سب الفئات، وهي ال�سباب والنا�سئن وال�سبال والراعم، 
وق��د �س��ارك الع��راق ب�ستة فرق متث��ل اأندي��ة امليناء والعدال��ة وبغداد 
والزعي��م وال�س��ام. ومتك��ن ن��ادي املين��اء من الف��وز بلق��ب البطولة 
لفئ��ة ال�سب��اب حتت �سن 19 �سن��ة، وهي الفئة الأعل��ى يف املناف�سات 
بع��د تغلبه يف املب��اراة النهائية على نظ��رية الرازيلي نادي اوردين 
ب��ركات الرتجيح 4-5 يف املباراة التي انته��ت بالتعادل الإيجابي 
به��دف لكا الفريقن. وح�سل فريق ن��ادي العدالة على املركز الثاين 
لفئ��ة النا�سئن حتت �سن 17 �سنة بعد ان خ�رش مباراتة النهائية امام 
فري��ق برازيلي��ا الرازيلي بثاثة اه��داف مقابل هدف��ن. من جانبه، 
اح��رز نادي بغداد املركز الثالث لفئ��ة ال�سبال يف البطولة بعد تغلبه 

على خ�سمه اجلزائري بهدفن مقابل ل�سيء.

اأكد احلكم الدويل العراقي مروان ماجد، اأن التحكيم يف بطولة "وليم 
جون��ز" ي�سعه اأمام م�سوؤولية كبرية، مبينًا اأن البطولة �ست�سيف اىل 
تاأريخ��ه الكثري من اخلرات. وقال ماج��د ل�)اجلورنال( "�سعور رائع 
ب��اأن اأمثل بلدي العراق يف بطولة مهمة مثل بطولة وليم جونز لكرة 
ال�سل��ة، الت��ي جتمع اقوى املنتخبات يف الع��امل و�سعيد لثقة منظمي 
البطولة بخرتي وامكانيات��ي". واأ�ساف اأن "التحكيم يف مثل هكذا 
بط��ولت ي�سعنا امام م�سوؤولية كبرية، نظ��راً للفرق امل�ساركة فيها، 
بالإ�ساف��ة اىل متابعيه��ا املنت�رشين يف اغلب دول الع��امل"، معربًا 
ع��ن اأمله ب��اأن "يعك�س �س��ورة م�رشفة ع��ن م�ستوى وكف��اءة احلكم 
العراقي". وتابع ماجد، اأن "بطولة وليم جونز �ست�سيف اىل تاأريخي 
الكث��ري م��ن اخل��رات، لأنه��ا ت�سم نخب��ة من اأف�س��ل ح��كام اللعبة، 
وتواج��دي معه��م م�سدر فخ��ر بالن�سب��ة يل".   يذك��ر اأن ماجد غادر 
مع بعثة املنتخب الوطني لكرة ال�سلة، و�سيعود اىل بغداد بعد انتهاء 

بطولة "وليم جونز" يف الثالث والع�رشين من �سهر متوز اجلاري.
ومن املوؤمل ان يدخل املنتخب الوطني يف مع�سكر مبدينة ا�سنطبول 

الرتكية قبل الدخول اىل بطولة اأمم ا�سيا يف الثامن من اآب املقبل.
وق��اد احلك��م ال��دويل م��روان ماج��د، حت��ى الن، ث��اث مباري��ات 
مل�ست�سي��ف البطول��ة �س��ن تايبي��ه امام منتخب��ات كوري��ا واإيران 

والفلبن.

 اك��دت جلن��ة الن�سب��اط يف الحت��اد العراق��ي لك��رة 
الق��دم، اأنها ب�س��دد ا�سدار عقوبات بح��ق مدرب نادي 
النا�رشي��ة هيث��م ها�س��م بع��د اعت��داءه عل��ى م��درب 
الديواني��ة ق�س��ي من��ري خ��ال مب��اراة الفريق��ن يف 
دوري الدرج��ة الأوىل.  وق��ال رئي���س اللجن��ة ط��ه عبد 
ا�س��دار  ب�س��دد  الن�سب��اط  "جلن��ة  اإن  ل�)اجلورن��ال( 
عقوب��ات بحق مدرب نادي النا�رشية هيثم ها�سم بعد 
اعت��داءه على م��درب الديوانية ق�سي من��ري". واأ�ساف 
اأن ""جلن��ة الن�سب��اط ح�سل��ت عل��ى ن�سخ��ة موثق��ة 
م��ن احلادث��ة عر قر���س فيدي��و و�ساهدنا م��ن خاله 
حادث��ة العت��داء". واو�س��ح "قررنا ا�ستدع��اء املدرب 
هيث��م ها�سم لتو�سيح المور وما �سبب العتداء لك�سف 

ال�س��ورة ب�سكل كام��ل". واكد بالق��ول: "يف حال ثبتت 
اعت��داء ها�سم عل��ى منري فاأن جلن��ة الن�سباط �ستتخذ 
العقوب��ات الازم��ة وفق اللوائح والقوان��ن التي تعمل 
على �سوئها اللجنة، وبالت��ايل فاأن املدرب �سيتعر�س 
لاإيق��اف". وقال مرا�سل )اجلورن��ال( اإنه "خال الربع 
�ساعة الخ��رية من لقاء النا�رشي��ة والديوانية، والذي 
انته��ى مل�سلحة الأخ��ري تهجم م��درب النا�رشية على 
منري ونعته باألفاظ م�سينة". وا�ساف، اإن "الأمر و�سل 
باملدرب هيثم ها�س��م اإىل العتداء بال�رشب على منري 
وم�ساع��ده ع��دي عمران بع��د حدوث احت��كاك بن اأحد 
لعبي الديواني��ة امل�سابن مع اأح��د اإداري النا�رشية 

الذي حاول اإخراجه بطريقة غري لئقة".

لر�سي��ده  ف�سيت��ن  ميداليت��ن  الع��راق،  اأ�س��اف   
يف البطول��ة العربي��ة لألع��اب الق��وى امُلقام��ة يف 
تون�س، فيما ح�سدت الاعبة العراقية دل�سوز عبيد، 
امليدالي��ة الف�سية يف بطولة الع��رب لألعاب القوى 
يف تون�س، يف �سباق 100م حواجز لل�سيدات بزمن 
قدره 14،80 ثانية، حمطمة الرقم العراقي ال�سابق.
وق��ال ع��ادل الع��ذاري، رئي���س الوف��د العراق��ي اإن 
"امليدالي��ة الأوىل اأحرزتها العداءة دانة ح�سن يف 
�سب��اق 100م، فيما كان��ت الذهبية والرونزية من 
ن�سي��ب الاعب��ات املغربيات". واأ�س��اف "الف�سية 
400م،  ب�سب��اق  حكم��ت  اآلء  ح�سدته��ا  الثاني��ة 
متفوق��ة على ال�سوداني��ة التي ح�س��دت الرونزية، 
فيما ذهب��ت الذهبية لاعبة املغربي��ة". واأ�سار اإىل 

اأنَّ "العراق اأ�سبح يف ر�سيده الإجمايل بالبطولة 4 
ميداليات ذهبية، و3 ف�سيات". وتابع العذاري، اأن 
"دل�سوز عبيد قدمت اأداًء مميزاً ومتكنت من ت�سجيل 
رق��م عراق��ي جدي��د". وتاب��ع "الع��راق �سب��ق واأن 
ح�سد ذهبي��ة �سباق الوثب الع��ايل للرجال، وناأمل 
اأن نحق��ق مزي��دا م��ن امليداليات خ��ال ال�سباقات 
املقبل��ة". واأو�س��ح اأن "الع��راق يحق��ق الإجن��ازات 
يف البطول��ة العربي��ة، رغ��م �سعف الإع��داد نتيجة 
ال�سائقة املالي��ة التي تع�س��ف بالريا�سة ب�سورة 
عام��ة، اإل اأنن��ا نراه��ن عل��ى منه��اج العم��ل الذي 
و�سع��ه الحت��اد". ي�س��ار اإىل اأن الريا�س��ي ح�س��ن 
ف��اح، افتتح �سج��ل امليداليات العراقي��ة بالبطولة 

العربية، بح�سده ذهبية الوثب العايل.

شباب الميناء "المتوج" 
يصل إلى البصرة اليوم

مروان ماجد: التحكيم في 
"وليم جونز" مسؤولية كبيرة

عقوبات منتظرة بحق مدرب الناصرية

العراق يرفع رصيد ميدالياته في بطولة العرب أللعاب القوى

"تاأكي��داً  ل�)اجلورن��ال(  خا���س  ت�رشي��ح  يف  قا�س��م  وق��ال 
لأهدافن��ا باإعادة الهيبة اىل الك��رة العراقية من خال حتقيق 
نتائج اإيجابية، وخال املرحل��ة املقبلة �سيكون لدينا ف�سحة 
من الوقت كي ن��زج بالاعبن ال�سباب، حيث نهدف الو�سول 
اىل حت�س��ن موقعنا يف لئحة ترتي��ب املجموعة بالت�سفيات 
وا�ستدع��اء لعب��ن �سباب وتلبي��ة طموح اجلمه��ور مب�ساهدة 
وج��وه جديدة يف ت�سكيلة املنتخب الوطني بعد مباراة تايلند 
والمارات".واأ�س��اف "نوؤ�س���س منتخ��ب ي�س��م جمموع��ة من 
الاعبن ال�سباب اجليدي��ن، الذين باإمكانهم اأن يخدموا الكرة 
العراقي��ة يف ال�سن��وات املقبلة، وه��ذا ما يحتاج��ه املنتخب، 
لأنن��ا من��ذ ع��ام 2007 ن�سه��د ن�س��وب بعط��اء الاعب��ن، 

وبالتايل يك��ون منتخب مقتدر وق��وي يف املرحلة القادمة".
واو�س��ح قائ��ًا: "يف ح��ال ا�ستم��راري مع املنتخ��ب الوطني 
بع��د ت�سفيات املونديال، �سيك��ون الهدف يف املرحلة املقبلة 
ه��و الإجناز �سواء يف كاأ�س اآ�سي��ا او يف كاأ�س اخلليج، واإذا ما 
انيط��ت املهم��ة اىل م��درب اأجنبي �سيج��د بن يدي��ه منتخبًا 
ممت��ازاً"، م�سرياً اإىل اأنه "ي�سعى لإي�س��ال املنتخب اىل مكانة 
وو�س��ع ل اأح��د ي�ستطيع ان يقول عليه باأن��ه تركة ثقيلة، كما 
ح��دث يف ال�سن��وات املا�سية".وب��ن اأن "الاعب��ن ال�سب��اب 
�سيمنح��ون فر�سة للعب يف مباراتي فل�سطن و�سوريا وكذلك 
يف الت�سفي��ات امام الم��ارات وتايلند". واأك��د بالقول: "منذ 
7 �سن��وات كنت اأطالب بتجديد دماء املنتخب الوطني، ومبا 
اإين عل��ى راأ�س ال��كادر التدريبي للمنتخب الوطن��ي، �ساأحاول 
ق��در الإم��كان تطبيق اف��كاري مبا يخدم الك��رة العراقية ويف 

امل�ستقبل القريب �سي�سع��ر الو�سط الريا�سي بتغيري يف اأ�سلوب 
لعب ولعبي املنتخب الوطني". وتابع اأن "الهدف الخر الذي 
ا�سع��ى اىل حتقيقه يف الفرتة القادمة، هو تغيري جلد املنتخب 
الوطن��ي كي ل ت�سب��ح اأوراقه مك�سوفة للخ�س��وم، اذ يتوجب 
علين��ا اخلروج م��ن الأ�سل��وب التقليدي من خ��ال �سخ دماء 
جديدة للمنتخب الوطني ت�ستطيع ان تغري من مامح وطريقة 
اللع��ب الرتي��ب يف ال�سن��وات املا�سية".واأكم��ل بالق��ول، اأن 
"الأ�سماء اجلديدة يتوجب عليهم ان يك�سبوا ثقة املدرب وثقة 
ال�سارع الريا�سي خال املرحلة القادمة، ويف حال مل يثبتوا 
جدارته��م فلن يكون لهم م��كان يف ت�سكيلة املنتخب الوطني، 
لذل��ك يجب ان يغتنم��وا الفر�سة فنحن و�سعن��ا امامهم طبق 
م��ن ذهب".واختتم "اجلرنال" ت�رشيح��ه قائًا: "�سيتم تقل�س 
القائم��ة اىل 23 لعب��ًا بع��د انتهاء املب��اراة الودي��ة الثانية 

ام��ام �سوري��ا يف ماليزيا، وكذل��ك هناك احتمالي��ة غياب ما 
يق��ارب 5 لعبن ع��ن الفريق، ب�سبب ظروفه��م او عدم �سماح 
انديتهم بالتحاقهم ل�سف��وف املنتخب الوطني، لذلك و�سعنا 
كل الأمور بنظر العتب��ار".وكان مدرب املنتخب الوطني، قد 
اأعلن ع��ن ت�سكيلة ا�سود الرافدين اأم���س الأول الحد، و�سمنت 
كًا م��ن: حممد كا�سد، جال ح�س��ن، فهد طالب، علي يا�سن، 
ريبن �سولقا، �سعد ناطق، احمد ابراهيم، م�سطفى ناظم، علي 
فائز، وليد �سامل، عاء مهاوي، احمد عبد الر�سا، علي عدنان، 
علي بهجت، �سعد عبد المري، اجمد عطوان، بروا نوري، مهدي 
كام��ل، احمد يا�س��ن، همام طارق، ب�سار ر�س��ن، يا�رش قا�سم، 
عل��ي ح�سني، ح�س��ن علي، مازن فيا���س، احمد جال، امين 
ح�س��ن، عاء عبد الزه��رة، مهند عبد الرحي��م، حمادي احمد، 

ح�سن علي، ج�سنت مريام، �سريكو كرمي.

ك�شف مدرب املنتخب 
الوطني، با�شم قا�شم، 

اأ�شباب ا�شتدعاءه لالعبني 
�شباب جدد �شريتدون 

قمي�ص ا�شود الرافدين 
للمرة الأوىل، فيما اأ�شار 

اإىل انه ي�شعى اىل تاأ�شي�ص 
منتخب قوي لن ي�شكل 
تركة او ثقل على كاهل 

املدرب القادم للمنتخب، 
موؤكدًا ا�شراك الالعبني 

اجلدد يف املباراتني 
الوديتني امام فل�شطني 

و�شوريا.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

 بغداد - خاصبغداد - خاص
 و�سل��ت مفاو�س��ات الاع��ب ال��دويل العراق��ي عل��ي 
ح�سني، مع ن��ادي العربي اىل مراحله��ا الأخرية بعد 
موافق��ة النادي الكويت��ي على مطال��ب ح�سني، فيما 
�ساه��م كت��اب حمكمة "كا���س" بت�رشي��ع املفاو�سات 
مع الاع��ب ب�سبب خ�سية النادي م��ن تلقي العقوبات 
لحق��ًا. وقال م�سدر مقرب م��ن ح�سني ل�)اجلورنال( 
اإن "املفاو�س��ات ب��ن الاع��ب علي ح�سن��ي ونادي 
العرب��ي الكويت��ي، و�سل��ت اىل مراحله��ا الأخرية بعد 
موافق��ة الن��ادي على تلبي��ة �رشوط الاع��ب املتمثلة 
ب���رشف رواتب 3 ا�سهر مقدم��ًا، بالإ�سافة اىل تاأمن 
اإقامة يف الكويت لوالدته". واأ�ساف اأن "النادي تلقى 
كتاب��ًا م��ن حمكم��ة كا���س املت�سم��ن اعتب��ار اللجنة 
املكلف��ة ب��اإدارة �سوؤون احتاد اللعب��ة غري �رشعية، مع 

خ�سية فر���س عقوبات لحقا على الن��ادي عند عودة 
الحت��اد ال�سابق ي�س��اف اليها امل�سكل��ة املالية التي 
مي��ر به��ا الن��ادي وه��ي م��ا ادت اىل تاأخ��ري ���رشف 
امل�ستحق��ات املتاأخ��رة لاعبن". وتاب��ع اأن "النادي 
ا�سطر اىل فتح مفاو�سات جادة مع املهاجم العراقي 
علي ح�سني لتجديد عقده للمو�سم الثاين على التوايل 
بعدم��ا متكنت من التجديد لايفواري ابراهيما كيتا". 
وم��ن املقرر ان يبا���رش العربي تدريبات��ه اواخر �سهر 
وم�ساعدي��ه  ابراهي��م  قي��ادة  حت��ت  اجل��اري  يولي��و 
فا�سل مط��ر والكرواتي بوجي و�ساك��ر ال�سطي مدرب 
حرا���س املرمى عل��ى ان ت�ستم��ر حت��ى منت�سف �سهر 
اغ�سط�س املقبل موعد املغادرة اىل املع�سكر التدريبي 
اخلارج��ي املقرر له مبدئي��ا يف تركيا وي�ستمر لثاثة 
ا�سابي��ع يتخلل��ه خو�س من ث��اث اىل اأربع مباريات 

جتريبية مع فرق يتم حتديدها فيما بعد.

 خ���رش املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة ال�سل��ة، اختباره 
الثال��ث يف بطول��ة "ولي��م جونز"، بهزميت��ه اأمام 
املنتخب الكندي بنتيج��ة 48-99، فيما �سواجه 

رديف املنتخب التايواين �سباح اليوم.
الف��رتة الأوىل م��ن املب��اراة ام��ام كن��دا، �سه��دت 
مناف�س��ة قوية م��ن املنتخ��ب الوطن��ي وخ�رشها 
بف��ارق نقط��ة واح��دة 17-18، لك��ن املنتخ��ب 
الكن��دي ب�س��ط هيمنته ابت��داًء من الف��رتة الثانية 

التي انهاها ل�ساحلة ب� 33 نقطة مقابل 11.
ووا�س��ل املنتخ��ب الكن��دي �سيطرت��ه يف الف��رتة 
الثالث��ة التي انتهت ل�ساحله ب��� 27 نقطة مقابل 
ان  كن��دا  ا�ستطاع��ت  الرابع��ة  الف��رتة  ويف   ،11
تنهيه��ا ب� 21 نقطة مقابل 9 للعراق. وكانت هذه 
املباراة هي الثالث��ة للمنتخب الوطني يف بطولة 

"وليم جونز" حتت الرتكي م�سطفى دارين، الذي 
اأ�رشك اأكر ق��در ممكن من الاعبن للوقوف على 
م�ستوياته��م يف املب��اراة. املنتخ��ب الوطني قدم 
م�ستويات كبرية يف املباراتن امام منتخب الهند 
والياب��ان، حيث ف��از يف املب��اراة الأوىل بنتيجة 
68-86، وتغل��ب يف الثاني��ة بنتيجة 79-70. 
وق��ال النائب الثاين لرئي�س الحتاد العراقي لكرة 
ال�سل��ة، علي طالب اإن "مل�س��ات دارين بداأت تظهر 
عل��ى اأداء املنتخ��ب الوطن��ي، بالرغم م��ن الفرتة 
الق�سرية التي ت�سلم فيها قيادة دفة املنتخب قبل 
16 يومًا فقط يف مع�سكر تركيا"، معربًا عن امله 
ب��اأن "يحقق املنتخب الوطني نتيجة اإيجابية يف 
بطول��ة وليم جونز لرفع معنوي��ات الاعبن قبل 
بطولة كاأ���س اآ�سيا". و�سيواج��ه املنتخب الوطني 
منتخ��ب تاي��وان )2(، الي��وم الثاث��اء يف مت��ام 

ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا.
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