
 
 اختتم املنتخب الوطني لكرة ال�ش��لة، م�ش��اركته 
يف بطولة "وليم جونز" التي اأقيمت مناف�ش��اتها 
يف �ش��ن تايبي��ه خ��ال الف��رة 23-15 متوز 
اجل��اري، حي��ث خا���ض ت�ش��ع مواجهات لت�ش��عة 
اأيام متتالية ا�ش��تطاع ان يتغلب يف 4 مواجهات 
وخ�رس يف 5. املنتخب الوطني لكرة ال�ش��لة، حقق 
ف��وزه الأول يف بطولة “وليم جونز” بتغلبه على 
املنتخ��ب الهن��دي بنتيج��ة 68-86. املنتخ��ب 
الهندي دخ��ل اللقاء بقوة وفر�ض �ش��يطرته على 
جمري��ات الرب��ع الأول وانهاه ل�ش��احله بنتيجة 
الربع  11-19، لي�ش��تفيق املنتخب الوطني يف 
الث��اين وينت���رس بنتيج��ة 13-28. ويف الرب��ع 
الثال��ث وا�ش��ل املنتخ��ب الوطن��ي تفوق��ه عل��ى 
املنتخب الهندي وانتهى ل�ش��احله بنتيجة -32
24، ليوؤك��د املنتخ��ب الوطني تفوق��ه يف الربع 
الراب��ع بنتيجة 12-15. ويف املب��اراة الثانية، 
متكن املنتخب الوطني من عبور حاجز املنتخب 
الياب��اين يف اجلولة الثانية م��ن البطولة، بتغلبه 

عليه بنتيج��ة 70-79. املنتخ��ب الوطني دخل 
بقوة منذ بداية املب��اراة ومتكن من انهاء الفرة 
الأوىل ل�شاحله بنتيجة 17-18، ووا�شل تاألقه 
لينج��ح يف الف��رة الثاني��ة الت��ي انهاه��ا ب� 22 
نقط��ة مقاب��ل 14.ويف الف��رة الثالثة ا�ش��تطاع 
املنتخب الياباين ا�شتعادة توازنه ليح�شم ال�شوط 
املنتخ��ب  ليع��ود   ،19-16 بنتيج��ة  ل�ش��احله 
الوطن��ي يف الف��رة الرابع��ة بنتيج��ة 23-20. 
و�ش��هدت املواجهة تاألق الاعبن حممد �ش��اح 
وعل��ي حامت وح�ش��ان علي، ل�ش��يما يف اجلوانب 
الدفاعي��ة، حي��ث ا�ش��تطاعوا اإيق��اف العدي��د من 
الهجمات اليابانية، دون ان نن�شى تاألق دمياريو 
و ذو الفق��ار فاه��م ودمياري��و يف خ��ط الهجوم. 
ويف اللق��اء الثالث، خ���رس املنتخب الوطني اأمام 
املنتخب الكندي بنتيجة 48-99. الفرة الأوىل 
من املباراة �ش��هدت مناف�ش��ة قوية من املنتخب 
الوطن��ي وخ�رسها بفارق نقطة واحدة 18-17، 
لك��ن املنتخ��ب الكندي ب�ش��ط هيمنته ابت��داًء من 
الفرة الثانية التي انهاها ل�ش��احلة ب� 33 نقطة 
مقابل 11. ووا�شل املنتخب الكندي �شيطرته يف 

الف��رة الثالثة التي انتهت ل�ش��احله ب� 27 نقطة 
مقاب��ل 11، ويف الف��رة الرابعة ا�ش��تطاعت كندا 

ان تنهيه��ا ب� 21 نقط��ة مقابل 9 للعراق. ليتلقى 
املنتخ��ب الوطني، اخل�ش��ارة الثانية على التوايل 

يف البطول��ة ام��ام امل�شت�ش��يف منتخ��ب �ش��ن 
تايبي��ه B بنتيجة 79-87 يف اإطار مناف�ش��ات 
اجلول��ة الرابعة من البطول��ة. الفرة الأوىل كانت 
متكافئ��ة ب��ن الفريق��ن ولك��ن منتخ��ب �ش��ن 
تايبيه متكن من ح�ش��مها ل�شاحله بنتيجة -29
22، ليعود املنتخ��ب الوطني يف الفرة الثانية 
وينهيه��ا مل�ش��لحته بنتيج��ة 19-23 وا�ش��تمر 
تاألق املنتخب الوطن��ي يف الفرة الثالثة ومتكن 
م��ن الفوز به��ا بنتيج��ة 15-17 ولك��ن اللياقة 
البدني��ة لاعبي �ش��ن تايبيه كانت اأف�ش��ل من 
لعب��ي املنتخب الوطني، لتنته��ي الفرة الرابعة 
ويف   .24-17 بنتيج��ة  امل�شت�ش��يف  ل�ش��الح 
اجلول��ة اخلام�ش��ة، متك��ن املنتخ��ب الوطني، من 
ا�ش��تعادة نغم��ة الف��وز يف بطولة “ولي��م جونز” 
بتغلبه على فريق �ش��ن تايبيه A بنتيجة -80
76. التناف���ض كان حا�رساً منذ بداية املباراة، 
ومل يتمك��ن اي من الفريقن ان يفر�ض �ش��يطرته 
عل��ى دقائ��ق الف��رة الوىل، لك��ن فري��ق �ش��ن 
تايبيه ا�شتطاع ان يح�شمها ل�شاحله ب�24 نقطة 
مقابل 22، لكن املنتخب الوطني �ش��يطر بالطول 

الثا ني��ة  الف��رة  جمري��ات  عل��ى  والعر���ض 
لينهيها بنتيجة 8-22. يف الفرة الثالثة عادت 
�ش��ن تايبيه اىل املب��اراة جمدداً وا�ش��تطاع ان  
يفوز بها ب�23 نقطة مقابل 14، لتاأتي ردة فعل 
املنتخب الوطن��ي يف الفرة الرابعة، ال تي انتهت 
بنتيج��ة 2-22 1. وتلقى املنتخب الوطني لكرة 
ال�ش��لة، خ�ش��ارة ثالثة يف البطولة ام��ام منتخب 
الفلب��ن بنتيج��ة 75-84 يف اجلولة ال�شاد�ش��ة. 
ولكن بعدها ا�ش��تطاع املنتخ��ب الوطني، حتقيق 
ف��وز مه��م عل��ى نظ��ره الي��راين ب���90 نقط��ة 
مقاب��ل 75 يف اجلولة ال�ش��ابعة م��ن بطولة وليم 
جون��ز. ليعود ويخ�رس جم��دداً، وه��ذه املرة على 
ي��د منتخ��ب كوري��ا اجلنوبية بنتيج��ة 93-77 
يف اجلول��ة الثامن��ة م��ن البطول��ة. ويف املباراة 
الأخ��رة، خ���رس املنتخ��ب الوطن��ي ام��ام نظره 
الليت��واين ب���99 نقطة مقاب��ل 83، ليختتم بذلك 
م�ش��اركته يف بطول��ة ولي��م جونز. وم��ن املوؤمل 
ان ي�ش��افر املنتخ��ب الوطن��ي، الي��وم، اىل تركيا 
للدخول يف مع�شكر تدريبي اخر قبل الدخول يف 

بطولة ا�شيا ببروت اب املقبل.

االختبار األول

عندليب الفرات يقص شريط مشاركته في البطولة العربية بلقاء الترجي التونسي اليوم
 يخو���ض منتخبن��ا لل�ش��باب ث��اث مباري��ات جتريبي��ة �ش��من 
مع�ش��كره املقام يف مدينة قرطاج التون�ش��ية، حت�شراً ملونديال 
العامل حتت ١٧ �ش��نة والتي �ش��تقام يف الهند �شهر ت�رسين الثاين 
الق��ادم. و�ش��يخو�ض لي��وث الرافدي��ن مبارات��ن م��ع املنتخ��ب 
ال�ش��عودي لل�ش��باب، بينم��ا �ش��تكون املب��اراة الثالثة م��ع نادي 
الرجي التون�شي حتت 19 عام، يف املباريات التي �شتلعب على 
ملع��ب "راد���ض الأوملبي" الذي يت�ش��ع ل� ٦٠ األ��ف متفرج. وقال 
مدرب منتخبنا لل�ش��باب قحطان جثر، ”هذه املباريات �شتعود 
بالفائ��دة علينا واله��دف منها ا�رساك جمي��ع الاعبن، للوقوف 
على م�ش��توياتهم وجاهزيتهم للبطولة كون املباراتان الوديتان 
التي خا�ش��هما منتخبنا ال�ش��بابي �شد �ش��باب الردن يف مدينة 
اأرب��د مل يت��م جتربة كل الاعبن ب�ش��بب العتم��اد على تبديات 
حم��دودة".  م��ن جانب اخر ق��دم مدرب املنتخ��ب قحطان جثر 
�ش��كره وتقديره للجنة الوملبية ممثلة برئي�شها واع�شاء املكتب 
التنفي��ذي عل��ى جهودهم املبذولة يف تامن املع�ش��كر التدريبي 
املق��ام حالي��ًا يف تون�ض والت�ش��ديد عل��ى دعم منتخبن��ا لتاأهله 
لنهائيات كا�ض العامل بعد احرازه كا�ض ا�شيا للنا�شئن يف الهند 

العام املا�شي. 

و�ش��ل مدافع نادي الق��وة اجلوية واملنتخب الوطني، �ش��عد ناطق، اىل 
العا�ش��مة القطرية الدوحة من اجل اجراء الفحو�ش��ات الطبية لإكمال 
اإج��راءات انتقال��ه اىل نادي العرب��ي القطري. وذكر بي��ان ن�رسه نادي 
العربي على موقعه الر�ش��مي اإن "مدافع املنتخب العراقي ونادي القوة 
اجلوية �ش��عد ناطق و�ش��ل اإىل الدوحة، وكان يف ا�شتقباله مبطار حمد 
الدويل، املتحدث الر�شمي للعربي، ومدير املركز الإعامي حممد جديع 
املن�ش��وري". واأو�ش��ح اليان ان "ناطق �شوف يخ�ش��ع للك�شف الطبي، 
قبل التعاقد معه ر�شميًا، ليكمل به العربي عقد لعبيه املحرفن، بعد 
التعاق��د مع الثاثي التون�ش��ي عمار اجلم��ل، الربازيلي دييجو جارديل 
وال�ش��وري مارديك مارديكيان". وكان ناطق قريب من الن�ش��مام اىل 
ن��ادي املرخي��ة القطري، ال ان الطرفن مل يتو�ش��ا اىل اتفاق نهائي. 
وكان �ش��عد ناط��ق قد اأبلغ املرخي��ة القطري، برغبت��ه يف متثيل فريق 
الق��وة اجلوي��ة، يف نهائ��ي كاأ���ض الحت��اد الآ�ش��يوي. اىل ان الفري��ق 
القطري رف�ض ذلك متاما، وطالب الاعب باللتحاق مبع�شكر املرخية 
اخلارج��ي، حت�ش��را للمو�ش��م املقب��ل. ولك��ن الاع��ب ي�ش��عى لتتويج 
م�ش��رته مع النادي العراقي بلقب اآ�ش��يوي اآخر، ليكون نهاية م�ش��واره 
م��ع نادي��ه املحلي املف�ش��ل، اإل اأنه ا�ش��طدم برف�ض الفري��ق القطري.  
لذلك فاأن املفاو�ش��ات تعقدت بع�ض ال�ش��يء وق��د تنتهي بقطيعة بن 
الطرفن، رغم حماولت البع�ض لإنهاء الأزمة وتقريب وجهات النظر.

اأعلنت جلنة امل�ش��ابقات يف الحت��اد العراقي لكرة 
القدم، تغير موع��د مباراتي ال�رسطة وبغداد ونفط 
مي�ش��ان وال��زوراء يف اجلول��ة ال�شاد�ش��ة ع���رس من 
ال��دوري العراق��ي املمتاز.وذك��ر بيان �ش��ادر عن 
احت��اد الك��رة اإن "جلنة امل�ش��ابقات اج��رت تغيراً 
املمت��از،  الك��رة  دوري  يف  مبارات��ن  موع��د  يف 
حي��ث �ش��تلعب مب��اراة بغ��داد وال�رسط��ة ي��وم 28 
ب��دًل م��ن موعده��ا ال�ش��ابق يف ال���29 من ال�ش��هر 
ذات��ه، وذلك لوج��ود انتخابات ن��ادي ال�رسطة يوم 
"مباراة نفط مي�شان مع الزوراء  اأن  29".واأ�شاف 
�ش��تقام ي��وم 26 ب��دل، م��ن املوع��د ال�ش��ابق 27 
لأ�ش��باب خا�ش��ة بافتتاح ملعب مي�ش��ان الدويل".
واأعلنت جلنة امل�ش��ابقات يف الحتاد العراقي لكرة 
القدم، عن اأ�ش��ماء الاعب��ن املحرومن من اللعب 

يف اجلول��ة ال��� 16 من دوري الكرة املمتاز ب�ش��بب 
القائم��ة كًا  امللونة.و�ش��مت  البطاق��ات  تلقيه��م 
م��ن الاعبن: اإيه��اب كاظم )الطلب��ة(، عبد القادر 
طارق )ال�رسطة(، ح�ش��ن علي )الكهرباء(، م�شطفى 
عبد اجلليل )الكهرباء(، جنم �ش��وان )الزوراء(، �شعد 
ناطق )الق��وة اجلوية(، م�ش��تاق اإبراهيم )كرباء(، 
احم��د عبد املجيد )النفط(، ح�ش��ام كاظ��م )النفط(، 
م��ازن فيا�ض )النفط(، علي مه��دي )الكرخ(، احمد 
فاخر )ال�ش��ماوة(.ومع هذه التغي��رات فاأن اجلولة 
ال�16 �شتنطلق يوم الأربعاء باإقامة مباراة الزوراء 
ونفط مي�ش��ان، وت�شتكمل يوم اخلمي�ض املوافق 27 
من �ش��هر مت��وز اجل��اري باإقامة مبارات��ن، حيث 
ي�ش��تقبل زاخ��و عل��ى ملعب��ه فري��ق احل��دود، فيما 

ي�شت�شيف الكرخ فريق الكهرباء.

 حددت وزارة ال�ش��باب والريا�ش��ة، ع���رسة اماكن يف 
حمافظ��ة مي�ش��ان لبي��ع تذاك��ر دخ��ول حف��ل افتتاح 
ملعب مي�ش��ان الوملبي يوم الأربعاء القادم ال�ش��اعة 
الثامنة م�شاًء، مبا ي�شمن و�شول التذاكر اىل اجلمهور 
املي�ش��اين ب�ش��ورة �شل�ش��ة بعيداً عن ال�ش��وق ال�شوداء.  
واأماكن البيع هي: )ملعب مي�شان الأوملبي، منتديات 
�شباب وريا�شة مي�ش��ان، �شوبر ماركيت �شيد الأ�شعار 
قط��اع ٢٨، حم��ل ال��ِزّي العرب��ي –العوا�ش��ة، مكت��ب 
�ش��بورت – العوا�ش��ة، مكتب مهيمن الدفاعي للهواتف 
النقالة -�ش��ارع املدار�ض، جتهيزات م�شطفى بويات 
-العوا�ش��ة �ش��ارع الدوريات، مكتب عامل املوبايل - 

املاجدية �ش��ارع اجلامع، اأ�شواق الرحمن - املاجدية 
قرب �ش��يد عا�شور، اأ�شواق بيت ال�شكر - حي الفاطمية 
ق��رب دوار ال�ش��اعة، حيث اأعلن��ت ال��وزارة ان التذاكر 
�ش��تباع اعتب��اراً م��ن ي��وم ام���ض الأح��د ال�ش��اعة ١١ 
�شباحًا. ويف هذا ال�شدد، قال وزير ال�شباب والريا�شة 
عبد احل�شن عبطان ان افتتاح ملعب مي�شان الوملبي 
ال�شبوع احلايل يف احتفالية الن�رس بتحرير املو�شل 
ياتي وفاءاً لدماء ال�ش��هداء واجلرحى من ابناء قواتنا 
المنية وح�شدنا البطال وتثمينًا للت�شحيات اجل�شام 
الت��ي بذل��ت م��ن اجل ع��راق امن ننع��م فيه بال�ش��ام 

ونعمل فيه باطمئنان. 

ليوث الرافدين يلتقون السعودية 
والترجي تحضيرًا لمونديال الهند

رسميًا.. ناطق ينضم 
لصفوف العربي القطري

تغيير موعد مباراتين في الدوري الممتاز 

تحديد أماكن بيع تذاكر افتتاح ملعب ميسان األولمبي

جاهزية الفريق
واكد لعبو نادي نفط الو�شط جاهزيتهم للدخول مبناف�شات بطولة 
الندية العربية، حيث ختم الفريق مع�شكره بلقاء جتريبي مع نادي 

العهد اللبناين وانتهى بالتعادل اليجابي بهدف لكا الفريقن.
فائدة املع�شكر

مداف��ع الفريق �ش��عد عطية اأكد ان الاعبن ا�ش��تفادوا ب�ش��كل كبر 
م��ن املع�ش��كر، حي��ث تكيفن��ا عل��ى ن�ش��بة الرطوب��ة املرتفع��ة يف 
ال�ش��كندرية وتخل�ش��نا م��ن ال�ش��غط الكب��ر الن��اجت جراء �ش��غط 
مبارياتن��ا بال��دوري، وبالتايل املع�ش��كر رغم ق���رس الفرة ال انه 
كان حمط��ة مهمة للفريق. واو�ش��ح ان "البطول��ة قوية جدا الندية 
الت��ي ت�ش��ارك لها تاريخ مميز وتعد من اأف�ش��ل الندي��ة بالقارتن 

ال�ش��يوية والفريقية، �ش��ناعب ف��رق اعدت هي الخ��رى للبطولة 
ولها عناوين بارزة يف بلدانها، لكن نحن كفريق نفط الو�شط كذلك 
من الندية التي كونت لها �شخ�شية قوية ب�رسعة وبالتايل �شنلعب 
للدف��اع عما حقق��ه النادي من اإجنازات". وا�ش��ار اىل ان "جتريبية 
العهد هي حمطة جتريب ي�ش��تفاد منها املدرب بدليل انه زج جميع 
الاعب��ن يف املب��اراة للوقوف على جاهزيته��م، وبالتايل مل نفكر 
بالنتيج��ة بق��در ما بحثنا ع��ن الفائدة الفنية واعتق��د انها حتققت 

للمدرب هاتف �شمران".
تتويج اجلهود

الاعب اياد خلف او�ش��ح ان "الاعبن وجدوا من خال املع�ش��كر 
الن�شجام والتاأقلم على الجواء امل�رسية، خ�شو�شًا بعد ان خ�شنا 
مب��اراة جتريبي��ة م��ع ن��ادي العه��د، وبعيد ع��ن نتيجته��ا مل تكن 
املباراة معيار حقيقي للفريق بقدر ما كانت فر�ش��ة لتفح�ض مدى 

ا�ش��تجابة الاعبن للجرعات التدريبية". وا�ش��ار اىل ان "الن�ش��خة 
احلالية من البطولة ت�شهد م�شاركة كبار الندية وجمموعتنا لي�شت 
بال�ش��هلة كب��ار الندية تلعب م��ن اجل تاريخها و�ش��معتها ، ونحن 
مقارنة بالأندية الخرى نعد فريقا فتيا ، لكن طموحاتنا ت�شاهي 
طموحاته��م"، موؤك��داً بالق��ول: "عازمون عل��ى ترك ب�ش��مة للكرة 
العراقية يف هذه البطولة". و�شدد على ان "مباراة الرجي التون�شي 
الوىل �ش��تكون البوابة احلقيقية التي �شننطلق منها لتحقيق نتائج 
ممي��زة، علين��ا ان نلع��ب بحر���ض ع��ايل وتركيز ويف ح��ال حققنا 

نتيجة مميزة اعتقد ان الفريق �شيوا�شل عرو�شه املميزة".
جاهز بدنيا

الاع��ب خل��دون ابراهيم اأك��د جاهزيته التامة بعد ان حلق به �ش��د 
ع�ش��لي يف اخر الوح��دات التدريبية، لكن امل��درب زجه يف مباراة 
العهد والاعب اأكد جاهزيته ب�ش��كل تام خلو�ض مناف�شات البطولة 

معربا عن امله ان يكون خر عون لزمائه يف م�ش��وارهم بالبطولة 
العربي��ة. وق��ال ابراهيم بع��د الوح��دات التدريبية املكثف��ة للفريق 
مبع�شكرنا هنا يف ال�شكندرية اعتقد اننا حققنا نقاط مهمة اهمها 
كيفي��ة توزيع اجلهد على �ش��وطي املباراة يف اج��واء رطبة، وكذلك 
البتع��اد ع��ن الرهاق الذي تعر�ش��نا له جراء مناف�ش��ات الدوري، 
بالإ�شافة اىل الن�شجام بن الاعبن واملدرب حيث ا�شتلم مهامه 
بوقت ق�ش��ر والدوري م�شغوط جدا، لذا يعد املع�شكر فر�شة طيبة 
لتحقي��ق ه��ذا الن�ش��جام. وا�ش��ار اىل البطولة لي�ش��ت �ش��هلة جميع 
الندي��ة متح���رسة اأف�ش��ل م��ن فريقنا بحك��م الإ�ش��تقطابات التي 
حققته��ا الندي��ة على خاف نفط الو�ش��ط الذي تعذر عليه ا�ش��افة 
اي لعب ب�ش��بب غلق باب النتقالت ل�ش��تمرارية الدوري املحلي، 
لكننا نراهن مبن تواجد معنا و�ش��نبذل ق�ش��ارى جهدنا ليكون لنا 

عنوان بارز يف البطولة.

يفتتح ممثل الكرة 
العراقية نادي نفط 

الو�شط، م�شواره 
يف بطولة االندية 

العربية بكرة القدم 
بلقاء الفريق اال�شعب 

الرتجي التون�شي 
اليوم االثنني، على 
ا�شتاد برج العرب 

يف ال�شاعة ال�شابعة 
م�شاًء بتوقيت بغداد.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

 بغداد - خاصبغداد - خاص
اأع��رب وكيل اعم��ال الاع��ب مهند عب��د الرحيم، جنم 
حمم��د، ع��ن ثقت��ه بنج��اح لع��ب املنتخ��ب الوطن��ي 
ون��ادي ال��زوراء ال�ش��ابق م��ع فريق��ه اجلدي��د الظفرة 
الماراتي يف املو�شم املقبل. وقال حممد يف ت�رسيح 
خا�ض ل�)اجلورنال( اإن "نادي الظفرة الماراتي اأ�رس 
على التعاقد مع مهند خال فرة النتقالت ال�شيفية 
اجلاري��ة، لأن��ه يوؤمن بق��درات الاع��ب وامكانيته يف 
انه��اء الهجم��ات"، م�ش��راً اإىل اأن "الن��ادي الماراتي 
و�ش��ع مهند ن�ش��ب عيني��ه منذ فرة طويلة وتوا�ش��ل 
معي من اج��ل التعاقد مع الاعب". واأو�ش��ح بالقول: 
"هناك من انتقد مهند نتيجة لتجربته الق�ش��رة مع 
الن���رس المارات��ي وحكم��وا علي��ه بالف�ش��ل وتراج��ع 
م�ش��تواه الفني، فيما اأ�ش��ار البع�ض الخر اىل ا�شتبعاد 
مهن��د نتيج��ة تدين م�ش��تواه او انه مل يلب��ي طموحات 

الفريق". واأ�ش��اف "م�ش��كلة ادارية حدثت مع الحتاد 
الآ�ش��يوي يف عق��د اأح��د املحرف��ن الربازيلين الذي 
مت التعاق��د معه مببلغ )5( مليون درهم اماراتي، فتم 
اختي��ار مهند كبديل للربازيلي، وبعد ان متكن النادي 
الماراتي حل م�شكلة الاعب الربازيلي اجته اىل تلقي 
اق��ل اخل�ش��ائر وهي ال�ش��تغناء عن مهن��د". وتابع اأن 
"مهند عبد الرحيم �ش��يثبت للجميع باأنه مهاجم من 
الط��راز الرفيع و�ش��رد على منتقديه م��ن خاله اداءه 
املتمي��ز عل��ى ار���ض امللع��ب وت�ش��جيله لاه��داف"، 
معرب��ًا ع��ن "ثقت��ه بنج��اح جترب��ة مهند م��ع الظفرة 
خ��ال مناف�ش��ات دوري اخللي��ج العرب��ي المارات��ي 
للمحرف��ن". وتعت��رب هذه ه��ي التجرب��ة الحرافية 
الثالثة لاعب مهند عبد الرحيم، اذ خا�ض اول جتربة 
له مع نادي �شبيبة القبائل اجلزائري لكنه ف�شخ العقد 
معه، ثم انتقل يف املو�ش��م املا�ش��ي اىل نادي الن�رس 

الماراتي.

 
خاط��ب الحت��اد العراق��ي لك��رة الق��دم، نظ��ره 
امل���رسي م��ن اأج��ل تاأم��ن مب��اراة ودي��ة ب��ن 
املنتخب��ن على ملع��ب الب�رسة الدويل يف �ش��هر 
اآب املقب��ل. وقال ع�ش��و احتاد الك��رة كامل زغر 
ل�)اجلورن��ال( اإن "الحت��اد العراقي ار�ش��ل كتابًا 
ر�شميًا اىل نظره امل�رسي من اجل تاأمن مباراة 
ودي��ة املنتخبن". واأ�ش��اف اأن "موع��د املباراة 
�ش��يكون يف ال�22 من �ش��هر اآب املقبل، و�ش��تلعب 
على ملعب الب�رسة الدويل، حيث �ش��تكون �ش��من 
الف��رة الإعدادي��ة للمنتخ��ب الوطني لت�ش��فيات 

املونديال".
يذك��ر اأن املنتخ��ب الوطن��ي كان م��ن املق��رر ان 
يخو�ض مباراة ودية امام املنتخب الفل�ش��طيني، 
املب��اراة.  خو���ض  ع��ن  اعت��ذر  الأخ��ر  ان  ال 

و�ش��يخو�ض ا�ش��ود الرافدي��ن مب��اراة ودي��ة امام 
املنتخ��ب ال�ش��وري يف نهاي��ة �ش��هر اآب املقب��ل، 
قبل اللع��ب امام املنتخب التايلن��دي والماراتي 
يف ت�ش��فيات املوندي��ال. وكان م��درب املنتخب 
الوطن��ي، ق��د اأعل��ن ع��ن ت�ش��كيلة ا�ش��ود الرافدين 
كًا  و�ش��منت  الوديت��ن،  املبارات��ن  خلو���ض 
م��ن: حمم��د كا�ش��د، ج��ال ح�ش��ن، فه��د طال��ب، 
علي يا�ش��ن، ريبن �ش��ولقا، �ش��عد ناط��ق، احمد 
ابراهي��م، م�ش��طفى ناظم، علي فائز، وليد �ش��امل، 
عاء مهاوي، احمد عبد الر�شا، علي عدنان، علي 
بهجت، �شعد عبد المر، اجمد عطوان، بروا نوري، 
مه��دي كامل، احمد يا�ش��ن، همام طارق، ب�ش��ار 
ر�ش��ن، يا�رس قا�ش��م، علي ح�ش��ني، ح�ش��ن علي، 
مازن فيا�ض، احمد جال، امين ح�شن، عاء عبد 
الزه��رة، مهند عبد الرحيم، حمادي احمد، ح�ش��ن 

علي، ج�شنت مرام، �شركو كرمي.

وطني السلة يختتم مشاركته في "وليم جونز" ويغادر إلى إسطنبول استعدادًا لبطولة آسيا

وكيل أعماله: مهند سيرد على منتقديه بتسجيل األهداف اتحاد الكرة يخاطب نظيره المصري للعب في البصرة
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