
 
يخو���ض املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة ال�سل��ة، مباراته 
املقام��ة  جون��ز"  "ولي��م  بطول��ة  يف  الأخ��رة 
املنتخ��ب  ام��ام  تايبي��ه،  �س��ن  يف  مناف�ساته��ا 
الليتواين يف اجلول��ة التا�سعة والأخ��رة للم�سابقة 
ا�ستع��داداً لبطول��ة اآ�سي��ا خ��ال �سه��ر اآب املقب��ل. 
املنتخ��ب الوطن��ي ظهر مب�ست��وى جي��د يف بطولة 
"ولي��م جون��ز" وقدم اداًء يليق ب�سمع��ة كرة ال�سلة 
العراقي��ة، حت��ى الن خا���ض 8 مباري��ات فاز يف 
4 وخ���ر يف 4 اي�سًا. اوىل مبارياته كانت امام 
منتخ��ب الهن��د، انت���ر فيه��ا املنتخ��ب الوطن��ي 
بعده��ا واج��ه اليابان وتغل��ب يف املب��اراة اي�سا، 
لكن يف اللقاء الثالث واجه املنتخب الكندي القوي 
وخ�ر يف اللقاء، لكن رغم ذلك فهي حققت الفائدة 
للمنتخ��ب الوطن��ي لأن��ه احت��ك مع منتخ��ب قوي 
�سي�سيف له اخل��رة والتجربة. يف املباراة الرابعة 
امام تايوان b تراجع اداء املنتخب الوطني، ب�سبب 
انخفا���ض م�ست��وى اللياقة البدني��ة لاعبن، لكن 
يف املب��اراة املقبل��ة ا�ستط��اع الفوز عل��ى �ساحب 

الر���ض تاي��وان بج��دارة، ليخ���ر بعده��ا ام��ام 
الفلبن، قبل ان يف��وز اخرا على املنتخب اليراين 
يف مباراة اجلمعة، حيث ا�ستطاع املنتخب الوطني 
لك��رة ال�سل��ة، الي��وم اجلمع��ة، حتقي��ق الف��وز على 
نظ��ره اليراين ب� 90 نقط��ة مقابل 75 يف اجلولة 
ال�سابعة من بطولة وليم جونز املقامة مناف�ساتها 
يف �س��ن تايبي��ه. املنتخ��ب الوطن��ي دخ��ل بقوة 
يف اج��واء املب��اراة وا�ستغ��ل اندفاع��ه وجاهزيته 
يف الف��رة الوىل الت��ي انته��ت ل�ساحل��ه ب��� 31 
نقط��ة مقابل 18، ولكنه تراج��ع يف الفرة الثانية 
لي�سمح للمنتخ��ب اليراين بالتقدم، لتنتهي ل�سالح 
اإي��ران ب� 29 نقطة مقاب��ل 19. ويف الفرة الثالثة 
ا�ستع��اد املنتخ��ب الوطن��ي زمام الم��ور وا�ستعاد 
تاألق��ه ليفوز ب� 19 نقطة مقاب��ل 16، ليكمل تاألقه 
يف الف��رة الرابعة ويحق��ق فوزاً م�ستحق��ا بنتيجة 
21_12، فيم��ا خ�ر املنتخب الوطني يف مباراة 
ام�ض ال�سبت ام��ام منتخب كوريا اجلنوبية بنتيجة 
77-93. تبق��ت مب��اراة واح��دة فق��ط للمنتخ��ب 
الوطن��ي يف وليم جون��ز، امام ليتواني��ا. باملجمل 
العام ف��ان بطولة ولي��م جونز كان��ت اأف�سل اعداد 

التدريب��ي  ال��كادر  و�ساع��دت  الوطن��ي  للمنتخ��ب 
بقي��ادة الرك��ي م�سطف��ى داري��ن، الوق��وف على 

م�ستوي��ات الاعب��ن ع��ن ق��رب وبالت��ايل تق��ومي 
الخط��اء الت��ي واجه��ت املنتخ��ب الوطن��ي لع��دم 

تكرارها يف بطول��ة ا�سيا. املنتخب الوطني �سيعود 
اىل ا�سطنبول يف ال٢٤ من ال�سهر اجلاري، للدخول 
يف مع�سك��ر جديد يكون مبثاب��ة بروفة نهائية قبل 
الدخ��ول يف البطول��ة ال�سيوي��ة بلبن��ان �سه��ر اب 
املقبل. وك�سف م��درب املنتخب الوطني، م�سطفى 
دارين ع��ن ت�سكيل��ة فريق��ه للمبارات��ن املقبلتن 
يف بطول��ة "وليم جون��ز" املقام��ة مناف�ساتها يف 
�سن تايبيه. وقال دارين ل�)اجلورنال("�سنخو�ض 
كوري��ا  منتخب��ي  اأم��ام  الأخرت��ن  املبارات��ن 
وليتوانيا بالت�سكيلة الحتياطية ولن اأقوم با�راك 
الاعب��ن الأ�سا�سي��ن". واأ�س��اف اأن "الإ�ساب��ات 
التي �ربت املنتخب الوطني دفعتني لتخاذ هذا 
الق��رار، حيث تعر�ض كل من عم��ر عامر وعلي عبد 
اهلل وذو الفق��ار فاهم وعلي عام��ر لاإ�سابة خال 
بطول��ة وليم جونز". واأو�س��ح بالقول: "لن اأجازف 
با���راك الت�سكيل��ة الأ�سا�سي��ة يف اآخ��ر مباراتن، 
حفاظًا على �سامة لعبي املنتخب الوطني، الذين 
ينتظره��م ا�ستحقاق ق��اري يف بطول��ة اآ�سيا ال�سهر 
املقب��ل". و اأقر لعب املنتخ��ب الوطني علي حامت، 
ب�سعوب��ة مباري��ات بطولة "وليم جون��ز" املقامة 

حالي��ًا يف �س��ن تايبي��ه، فيما عر ع��ن اأمله 
بر�سم البت�سامة على وجوه اجلماهر العراقية يف 

بطولة اآ�سيا خال �سهر اآب املقبل.
وق��ال حامت ل�)اجلورن��ال( اإن "املع�سك��ر التدريبي 
يف تركي��ا رفع م��ن م�ست��وى اللياق��ة البدنية لدى 
لعب��ي املنتخب الوطني، خا�سة بعد فرة التوقف 

عن التمرينات خال �سهر رم�سان املبارك".
واأ�س��اف اأن "بطول��ة وليم جونز قوي��ة جداً ولدينا 
اأن  اأي��ام"، مبين��ًا  ت�سع��ة  ت�س��ع مباري��ات خ��ال 
"املنتخب �سيلعب من اجل حتقيق نتيجة اإيجابية 
ول��ن يكتف��ي بامل�سارك��ة فق��ط". واأو�س��ح ح��امت 
بالق��ول: "ن�سعى اإىل الو�س��ول للجاهزية املطلوبة 
لا�ستع��داد لبطول��ة اأ�سي��ا خ��ال �سه��ر اآب املقبل، 
حي��ث نتطل��ع اإىل تق��دمي م�ستوى جي��د يف البطولة 
لرن�س��م الفرح��ة على وج��وه اجلماه��ر العراقية". 
وق��دم ح��امت م�ست��وى كب��ر يف مب��اراة املنتخب 
الوطني امام املنتخ��ب الياباين، اأم�ض الحد، حيث 
ا�ستط��اع تنفيذ اخلطط الدفاعي��ة للمدرب م�سطفى 
داري��ن ب�سكل متق��ن، حيث لع��ب 23 دقيقة كاملة 

و�سنع ثاثة رميات ناجحة.

في الموعد الحاسم

 المنتخب األولمبي يرفع شعار "الفوز ال غير" أمام السعودية في تصفيات آسيا
 يخو���ض، الي��وم الأح��د، فريق نفط الو�س��ط لكرة ال�س��الت مباراته 
الثاني��ة اأم��ام ن��ادي نافو�ض الإندوني�س��ي يف متام ال�ساع��ة الثالثة 
بتوقي��ت بغ��داد يف �سال��ة فو ث��و يف هوت�س��ي منه حل�س��اب اجلولة 
الثانية من بطولة اأندية اآ�سيا لكرة ال�سالت يف فيتنام. وقال مدرب 
نفط الو�سط هيثم بعيوي يف ت�ريحات �سحفية اإن "مباراة نافو�ض 
�ستك��ون مهم��ة بالن�سبة لن��ا والفوز بنقاطه��ا اأمر لبد م��ن حتقيقه 
ل�سم��ان النتقال اإىل ربع نهائ��ي البطولة بغ�ض النظر عن مباراتنا 
الثالث��ة اأمام الري��ان القطري وبالت��ايل علينا ح�سم بطاق��ة التاأهل 
م��ن خال الف��وز عل��ى الفري��ق الإندوني�س��ي". واأ�ساف: "م��ا قدمه 
الاعب��ون يف ال�سوط الثاين من املباراة ال�سابقة اأكد ا�ستقرار فريقنا 
وقدرت��ه عل��ى املناف�سة"، لفت��ا اإىل اأن "نف��ط الو�سط ج��اء للبطولة 
وه��و و�سي��ف الن�سخة املا�سي��ة وطموحه اللقب يف ه��ذه الن�سخة". 
واأكمل ت�ريحاته قائ��ا: "علينا اأن ن�سر بخطوات ثابتة من خال 
النتق��ال اإىل رب��ع النهائ��ي ومن ث��م موا�سلة امل�سوار نح��و اللقب". 
ووا�س��ل: "جمي��ع الاعب��ن يف جاهزي��ة تام��ة نعرف جي��دا فريق 
نافو�ض حيث لعب مع الريان القطري يف اجلولة الأوىل وخ�ر 2-1 
ونع��رف مفاتيح لعب��ه، وبالتايل �سن�س��ع التكتيك ال��ازم لتجاوزه 

والظفر بنقاط الفوز والنتقال لربع النهائي يف وقت مبكر". 

 اعلن نادي هاماربي ال�سويدي، �سم متو�سط العاب فريق هامل�ستاد، 
العراق��ي ريب��ن ا�سعد 22 عام��ًا، بعقد انتقال ميت��د ملو�سم ون�سف، 
م��ع اإمكاني��ة التجديد ملوا�سم اأخ��رى. الاعب ال�س��اب كان قد انتقل 
لهامل�ست��اد يف املو�س��م املا�س��ي من اجنله��ومل يف الدرج��ة الأوىل 
و�ساهم ب�سكل بارز يف �سعود النادي اىل الدوري املمتاز لكن قدوم 
املدرب اجلديد �س��كل عائقا ملوا�سلة الاعب مع فريقه احلايل حيث 
اإبتعد عن الت�سكيل ال�سا�سي للفريق بعدما تعر�ض لإ�سابة يف بداية 
املو�س��م ومل مينح بعدها الفر�سة للم�سارك��ة ب�سكل اأ�سا�سي ، بالرغم 

من نتائج الفريق ال�سيئة ، ليكون احلل يف النهاية انتقال الاعب.
هامارب��ي وال��ذي تاأ�س�ض قب��ل اكرث من 100 ع��ام يعتر اكر فريق 
�سوي��دي من حيث القاعدة اجلماهرية حي��ث يت�سع ملعبه لأكرث من 
33 األ��ف متف��رج ويبلغ معدل احل�س��ور اجلماهري يف كل مباراة 
م��ا يق��ارب 25 األف متفرج م�س��كا رقما كبرا عل��ى م�ستوى القارة 
الوربية ، ليكون من بن اأف�سل 80 فريقا يف القارة العجوز متفوقا 
عل��ى فرق كبرة اأمث��ال لت�سيو الإيطايل وغلطه ���راي الركي. اأما 
على �سعيد الإجنازات فقد حقق هاماربي لقب الدوري ال�سويدي مرة 
واح��دة كانت يف عام 2001 وحقق لق��ب الو�سيف يف عامن كان 
اآخرهم��ا ع��ام 2003 فيم��ا كان و�سي��ف بطول��ة الكاأ���ض يف ثاث 

مرات كان اآخرها عام 2010. 

 اعرف ح�سن عف�ض مدرب املنتخب ال�سوري، اأن 
�سغط املباريات بلع��ب مباراتن خال 72 فقط 
اأث��ر عل��ى اأداء الفري��ق حيث كان م��ن ال�سعب اأن 
يوؤدي الفريق بنف�ض الأداء القوي الذي قدمه اأمام 
منتخ��ب الهند. وقال عف���ض: حاولنا الت�سجيل يف 
ال�سوط الأول وح�س��م الفوز ل�ساحلنا لكن لاأ�سف 
مل ننجح واعتقد انن��ا دفعنا ثمن ا�ساعة الفر�ض 
ال�سهل��ة وفقدنا نقطتن يف غاي��ة الأهمية اأمتنى 
األ ندف��ع اأي�س��ا ثمنه��ا باخلروج م��ن الت�سفيات 
ب��دون التاأه��ل لنهائي��ات كاأ���ض اآ�سي��ا. واأ�ساف 
املدرب ال�سوري: احرمن��ا قوة الفريق الركماين 
كث��را وكن��ا نعرف جي��دا ان��ه فريق منظ��م، وقد 

�سنعن��ا الكثر من الفر���ض اأمامه لك��ن امل�سكلة 
كان��ت يف عدم ترجم��ة الفر�ض بال�س��كل الأن�سب 
اأم��ام مرم��ى املناف���ض. وح��ول حظ��وظ الفري��ق 
يف املناف�س��ة عل��ى التاأهل اأكد عف���ض ان الفر�سة 
لتزال قائمة وهن��اك جولة اخرى امام العنابي، 
ويبق��ى يف النهاية النتظ��ار لنتائج املجموعات 
الع�رة للتعرف على املتاأهلن مبا�رة ثم اأف�سل 
ث��واين. من جانبه اأكد اأجام��رادوف اأحمد مدرب 
منتخ��ب تركمان�ست��ان ع��دم ر�س��اه ع��ن نتيجة 
التع��ادل امام �سوريا موؤكدا اأن طموح فريقه كان 
حتقي��ق النت�س��ار لنه جع��ل من فر���ض التاأهل 

للفريقن باتت �سئيلة جدا.

 يخو���ض ن��ادي نف��ط الو�سط، مران��ه الأخ��ر، اليوم، 
ا�ستع��داداً ملواجه��ة الرج��ي التون�س��ي، غ��داً الثنن، 
�سم��ن مناف�سات اجلولة الأوىل من املجموعة الثانية 
يف البطول��ة العربية لاأندية واملقامة مناف�ساتها يف 
م���ر. و�ستقام املب��اراة يف ال�ساع��ة ال�ساد�سة م�ساًء 
بتوقيت م���ر )ال�سابعة بتوقيت بغداد( على ان يقام 
املوؤمت��ر ال�سحف��ي يف ال�ساع��ة 11 من �سب��اح اليوم 
الح��د يف فن��دق ريد�س��ون بل��و ، بينما يق��ام املوؤمتر 
الفن��ي ال�ساعة 12 يف ا�ستاد ب��رج العرب. واكد لعبو 
ن��ادي نف��ط الو�س��ط جاهزيته��م للدخ��ول مبناف�سات 
بطولة الندية العربية التي �ستنطلق ، و�سيخو�ض نفط 
الو�س��ط مبارات��ه الوىل امام ن��ادي الرجي التون�سي 
يف ا�ست��اد برج الع��رب يف الرابع والع�رين من يوليو 

/ متوز اجلاري ، وختم الفريق مع�سكره بلقاء جتريبي 
م��ع نادي العهد اللبناين وانته��ى بالتعادل اليجابي 
به��دف ل��كا الفريق��ن. الاع��ب اي��اد خل��ف او�س��ح 
ان الاعب��ن وج��دوا م��ن خ��ال املع�سك��ر الن�سجام 
والتاأقل��م عل��ى الج��واء امل�ري��ة خ�سو�س��ا بعد ان 
خ�سن��ا مباراة جتريبي��ة مع نادي العه��د، وبعيد عن 
نتيجته��ا مل تكن املباراة معي��ار حقيقي للفريق بقدر 
م��ا كانت فر�س��ة لتفح�ض م��دى ا�ستجاب��ة الاعبن 
للجرع��ات التدريبي��ة. وا�س��ار اىل ان الن�سخة احلالية 
من البطولة ت�سهد م�سارك��ة كبار الندية وجمموعتنا 
لي�س��ت بال�سهلة كبار الندية تلع��ب من اجل تاريخها 
و�سمعته��ا، ونحن مقارنة بالأندية الخرى نعد فريقا 

فتيا، لكن طموحاتنا ت�ساهي طموحاتهم، 

صاالت نفط الوسط يواجه 
نافوس اإلندونيسي اليوم

ريبين أسعد ينتقل إلى 
فريق جماهيري في السويد

مدرب األولمبي السوري يشكو ضغط المباريات

العندليب يخوض مرانه األخير استعدادًا للبطولة العربية

�راع ال�سدارة
املنتخب الأوملبي ي�سعى م��ن خال مواجهة اليوم، خطف �سدارة 
املجموعة الثانية للتاأهل مبا�رة اىل النهائيات دون الدخول يف 
احل�سابات املعقدة، حيث يتاأهل اأ�سحاب املراكز الأوىل اىل جانب 
اأف�س��ل 5 منتخبات حت�سل على املركز الث��اين يف املجموعات ال� 
10 م��ن الت�سفيات. املنتخ��ب الوملبي ميلك يف جعبته 6 نقاط 
ح�سدها من انت�سارين على اأفغان�ستان والبحرين، حيث تغلب يف 
املباراة الأوىل بثمانية اهداف دون رد، فيما حقق فوزاً �سعبًا يف 
املب��اراة الثانية بنتيج��ة هدفن لهدف. على اجلان��ب الخر، فاأن 
املنتخ��ب ال�سع��ودي ح�س��د 6 نقاط اي�س��ًا من فوز عل��ى البحرين 
بثاثة اهداف لهدف، فيما انت�ر على اأفغان�ستان بثمانية اهداف 

دون رد، وبالت��ايل ت�س��در املجموعة الثانية بف��ارق الأهداف عن 
املنتخب الأوملبي.

 �سيق الوقت
م��درب املنتخب الأوملبي عبد الغني �سهد، ا�ستكى من �سيق الوقت 
وارتفاع درجات احلرارة التي اثرت ب�سكل �سلبي على اأداء املنتخب 
الأوملب��ي. وق��ال �سهد خ��ال املوؤمتر ال�سحفي ال��ذي عقب مباراة 
البحري��ن اإن "املنتخب البحريني قدم مباراة متوازنة يف مباراته 
الأوىل ام��ام ال�سعودي��ة، واخلوف من النتيجة �س��كل �سغطًا نف�سيًا 
عل��ى لعبي املنتخب��ن". واأو�س��ح "عملنا ب�سكل كب��ر كي نهيئ 
الفري��ق نف�سي��ًا وبدني��ًا ومل يكن لدينا الوقت ال��كايف للو�سول اىل 
العداد املطل��وب وهذه اأحد عيوب الت�سفي��ات، حيث ان امل�ستوى 
الفني للمنتخ��ب الأوملبي العراقي وجلميع املنتخبات الأخرى بداأ 
ينخف���ض ب�سبب ق���ر الوقت بن مباراة واأخ��رى وكذلك درجات 

احلرارة املرتفعة".
مواجهات تاريخية

التاريخي��ة  الرافدي��ن ه��و الأعل��ى يف املواجه��ات  ا�س��ود  كع��ب 
ب��ن املنتخب��ن، الل��ذان تقابا يف ثم��ان منا�سب��ات، حيث تغلب 
الع��راق يف 6 مباري��ات وتغلب��ت ال�سعودية يف واح��دة فقط، فيما 
كان التع��ادل حا���راً يف مب��اراة واح��دة. املواجه��ة الأوىل بن 
املنتخب��ن كانت يف دورة الألع��اب ال�سيوية عام 1982، حينها 
تغل��ب الع��راق بهدف دون رد، ويف ع��ام 2003 تقابل املنتخبان 
يف دورة ال�سداق��ة الدولي��ة ال�سابعة وتغلب الع��راق بهدف نظيف. 
اآ�سي��ا  2004 يف ت�سفي��ات  الثالث��ة كان��ت يف ع��ام  املواجه��ة 
الأوملبي��ة والت��ي انتهت بف��وز ال�سعودية به��دف دون رد، ليتقابل 
الفريق��ان م��رة اأخرى يف نف���ض العام ح��ن تغلب الع��راق بثاثة 
اه��داف لهدف، ويف ع��ام 2013 تعادل الفريق��ان بنتيجة 2-2، 

ويف ع��ام 2014 تقاب��ل الفريقان ثاث م��رات، وتغلب العراق يف 
جمي��ع املواجه��ات بنتيجة بثاثة اهداف له��دف، وهدف دون رد 

وبثاثة اهداف دون رد.
لعنة الإ�سابات

ويع��اين املنتخ��ب الأوملبي من لعن��ة الإ�ساب��ات، التي �ربت 3 
لعبن خال املباراتن ال�سابقتن امام اأفغان�ستان والبحرين.

وامل�سكل��ة الأكر التي تكمن لدى املدرب عبد الغني �سهد هو مركز 
املداف��ع الي�ر، فبع��د اإ�سابة حمزة عدنان القوي��ة والاعب علي 
كاظم ف��اأن مركز املدافع الي�ر اأ�سبح �ساغ��راً، مما يدفع املدرب 
اللج��وء اىل احلل��ول الرقيعي��ة، والق��رب لهذا املركز ه��و املدافع 
احم��د عبد الر�سا. يف حن تبقى م�ساأل��ة ا�راك قائد الفريق ب�سار 
ر�سن يف �سك لغاية الن، اإذ ارتاأى عبد الغني �سهد اىل عدم ا�راكه 

امام البحرين كي يتعافى متامًا من الإ�سابة. 

 يخو�ض املنتخب 
الأوملبي مواجهة 

م�صريية، اليوم الحد، 
اأمام م�صيفه ومت�صدر 

املجموعة املنتخب 
ال�صعودي، على اإ�صتاد 

الأمري في�صل بن فهد 
يف الريا�ض �صمن 
اجلولة الثالثة من 
الت�صفيات املوؤهلة 

لنهائيات اآ�صيا حتت 
ال�صني  يف  عامًا   23

العام املقبل.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

 بغداد - خاصبغداد - خاص
 و�س��ف احلك��م ال��دويل العراق��ي للعب��ة ك��رة ال�سلة، 
اأحمد عل��ي، املع�سكر التحكيمي يف الوليات املتحدة 
الأمركي��ة ب��� "املث��ايل" واأ�ساف له اخل��رات، فيما 
اأك��د جاهزيت��ه للم�سارك��ة يف بطول��ة اآ�سي��ا ال�سه��ر 
املقب��ل، معرب��ًا ع��ن اأمله ب��اأن يحقق الع��راق نتيجة 
اإيجابية يف كاأ�ض اآ�سيا ببروت اآب املقبل. وقال علي 
ل�)اجلورن��ال( اإن "املع�سك��ر التحكيم��ي يف الوليات 
املتح��دة مثايل لإعداد احلكام، كون��ه مع�سكر خا�ض 
بحكام اجلامعات المريكية D3 وحت�سري للدوري 
وكذل��ك اختبار للحكام وتقييم ادائهم داخل امللعب"، 
مبينًا اأن "م�ساركته يف مع�سكر هذا العام هي الثانية 
عل��ى التوايل بعد م�ساركته الع��ام املا�سي". واأو�سح 
اأن "الفائدة املرجوة من ه��ذا املع�سكر كبرة للغاية، 

وذل��ك لوج��ود م�رفن ومقيمن للحكام ه��م ا�سا�سًا 
ح��كام �سابق��ن ميلك��ون �سن��وات عديدة م��ن اخلرة 
ودوره��م يف املع�سك��ر كب��ر لتق��ومي اداء احلكام من 
خ��ال نق��ل خراته��م للح��كام ال�سب��اب".  وب��ن اأن 
"بطولة ا�سيا القادمة يف بروت هي من اهم بطولت 
الق��ارة ال�سفراء، وان��ا على ا�ستعداد ت��ام لهذا احلدث 
امله��م"، معربًا ع��ن "امله بتمثيل ال�ساف��رة العراقية 
خ��ر متثي��ل".  واأكمل احلكم ال��دويل ت�ريحه قائًا: 
م�س��واره  يف  التوفي��ق  العراق��ي  للمنتخ��ب  "امتن��ى 
ال�سي��وي، �سيم��ا وان املنتخ��ب يتكون م��ن عنا�ر 
�ساب��ة ق��ادرة على حتقي��ق الأه��داف". ويعتر احلكم 
ال��دويل "احم��د عل��ي" م��ن اأبرز ح��كام الع��راق ومن 
الأف�سل عربيا وا�سيويا حيث ر�سحه الحتاد الآ�سيوي 
لإدارة مباري��ات نهائي��ات كاأ���ض اآ�سي��ا والت��ي م��ن 

�ست�ست�سيفها العا�سمة اللبنانية بروت اآب املقبل.

 
رجح مدرب نادي الزوراء ع�سام حمد، تاألق متو�سط 
ميدان "النوار�ض" واملنتخب الأوملبي �سفاء هادي 
خ��ال املو�سم املقب��ل، فيما بن ما ال��ذي يحتاجه 
الاع��ب لإبراز اإمكاناته، كا�سف��ًا كوالي�ض �سمه اىل 

نادي الزوراء خال املو�سم اجلاري.
وق��ال حم��د يف ت�ري��ح خا���ض ل�)اجلورن��ال( اإن 
"�سف��اء هادي من الاعب��ن ال�سباب املميزين يف 
نادي الزوراء واملنتخب الأوملبي و�سيكون له �ساأن 

كبر خال امل�ستقبل القريب".
واأ�س��اف اأن "ه��ادي يجيد اللع��ب يف جميع مراكز 
خ��ط الو�س��ط، �س��واء كان ام��ام املدافع��ن او خلف 
املهاجم��ن، وهو لع��ب متع��دد اخل�سائ�ض وكنت 

اراقبه منذ فرة طويلة".
وتاب��ع "ف��ور ت�سلمي قيادة دف��ة ال��كادر التدريبي 

لن��ادي الزوراء طالبت اإدارة الن��ادي بالتعاقد فوراً 
مع اللع��ب"، مبينًا بالق��ول: "اردت ان اثبت لرئي�ض 
الن��ادي فاح ح�س��ن ان هذه النوعي��ة من الاعبن 
هي الت��ي باإمكانها ان تخدم كرة ال��زوراء للموا�سم 

املقبلة".
وب��ن قائًا: "طالب��ت الإدارة بتح�سن الاعب من 
خال توقيع عقد ملدة مو�سمن او اكثر، كي يتمكن 

الفريق من الحتفاظ به خال املوا�سم املقبلة".
واأكم��ل "موهب��ة ه��ادي �ستنفج��ر خ��ال املو�س��م 
املقب��ل، ان��ا واث��ق م��ن ه��ذا الم��ر، ولك��ي يتحقق 
ذل��ك فهو يحت��اج اىل ال�ستق��رار والفر�سة الكاملة، 
بالإ�سافة اىل وج��ود لعب و�سط باإمكانيات جيدة 

يخفف من عبء املهام الدفاعية له".
 يذك��ر ان �سف��اء ه��ادي يقدم م�ستوي��ات رائعة مع 
املنتخب الأوملبي يف الت�سفيات املوؤهلة لنهائيات 

اآ�سيا حتت 23 عامًا.
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