
 
 اختت��م املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة ال�سل��ة مع�سك��ره 
التدريب��ي يف مدين��ة اإ�سطنبول الرتكي��ة، فيما اجته 
اىل دولة �س��ن تايبيه للم�سارك��ة يف بطولة "وليم 
جون��ز" الودية ا�ستعداداً لنهائي��ات اآ�سيا بكرة ال�سلة 

والتي تنطلق يف الثامن من اآب املقبل.
وقال مرا�سل )اجلورنال( اإن "املنتخب الوطني لكرة 
ال�سل��ة اختتم مع�سكره التدريبي يف اإ�سطنبول والذي 
ا�ستم��ر ملدة اأ�سبوعن، حي��ث خا�ض يوميًا وحدتن 

تدريبيتن".
واأ�س��اف اأن "املنتخ��ب الوطن��ي اكتفى ي��وم اأم�ض، 
بوح��دة تدريبية واحدة فقط، واجت��ه فجر اليوم اىل 
�سن تايبيه للم�ساركة يف بطولة وليم جونز والتي 

ت�ستمر حتى الثالث والع�رشين من ال�سهر اجلاري".
واأعل��ن االحت��اد العراق��ي املركزي لك��رة ال�سلة، عن 
مواعيد مباري��ات منتخبنا الوطني االول يف بطولة 
"وليم جونز" الدولية الودية التي �ستقام يف ال�سن 

تايبيه ب�سهر يوليو املقبل.
و�سيفتت��ح املنتخ��ب الوطن��ي م�س��واره يف البطولة 

بلق��اء املنتخب الهن��دي يف 15 مت��وز املقبل، ويف 
ال�ساد���ض  يف  الياب��ان  �سيقاب��ل  الثاني��ة  مبارات��ه 
ع���رش من ال�سه��ر ذاته، وبعدها بي��وم واحد �سيالقي 
املنتخ��ب الكندي، ويف الثام��ن ع�رش من ال�سهر ذاته 
�سيالع��ب الفري��ق الث��اين ملنظم��ة "روك"، قب��ل ان 
يالق��ي الفري��ق االأول لذات املنظمة بع��د يوم واحد، 

ويف 20 متوز �سيالقي منتخب الفلبن.
وي�ستكم��ل املنتخ��ب الوطن��ي م�س��واره يف البطولة 
بلق��اء املنتخ��ب االإي��راين يف احل��ادي والع�رشي��ن 
م��ن متوز، وبعد ي��وم واحد �سيواج��ه منتخب كوريا 
اجلنوبي��ة، ويختتم م�س��واره يف البطولة يوم الثالث 

والع�رشين من �سهر متوز بلقاء املنتخب الليتواين.
ون���رش االحتاد العراقي يف وقت �سابق وعلى موقعه 
الر�سم��ي ان املنتخب الوطن��ي �سيخو�ض مع�سكرين 
تدريبي��ن االول يف بغداد بتاري��خ 15/6/2017 
لالألع��اب  ال�سع��ب  قاع��ة  عل��ى  الأ�سبوع��ن  ميت��د 
الريا�سي��ة، اما الث��اين ف�سيكون بال�سه��ر القادم يف 
تركي��ا ليخو���ض املنتخب ع��دة مباري��ات جتريبية 
من بعدها التوج��ه اىل ال�سن تايبيه للم�ساركة يف 
بطولة "وليم جونز" الدولية الودية قبل الدخول يف 

مع��رتك اآ�سي��ا بالعا�سمة اللبنانية ب��روت يف �سهر 
اب الق��ادم. وجن��ح املنتخ��ب الوطن��ي لك��رة ال�سلة، 
يف خطف فوزه الثاين خ��الل مع�سكره التدريبي يف 
مدينة اإ�سطنبول الرتكية بتغلبه على منتخب جامعة 
ارل بنتيج��ة 48-87، بعدما حقق فوزه االأول على 
فري��ق ترينيف��ال الرتك��ي 67-79. واأ���رشك مدرب 
املنتخ��ب الوطن��ي م�سطف��ى دارين، اأك��ر عدد من 
املمكن على الالعبن للوقوف على م�ستوياتهم قبل 

التوجه اىل بطولة وليم جونز خالل ال�سهر اجلاري.
و�س��ارك يف املباراة كل من الالعب ذو الفقار فاهم 
وعل��ي عام��ر واملجن�ض االأمرك��ي دي ماريو، حيث 
التحق��وا مبع�سك��ر الفري��ق يف تركيا وال��ذي بداأ منذ 
االأربع��اء املا�س��ي وي�ستمر مل��دة اأ�سبوعن يخو�ض 

خالله اأربع مباريات ودية على اأقل تقدير.
وتع��د هذه املباراة ه��ي الثانية للمنتخ��ب الوطني، 
بع��د تغلبه عل��ى فري��ق ترينيف��ال الرتك��ي بنتيجة 
كادر  م��ع  العراق��ي  االحت��اد  وتعاق��د    .79-67
تدريب��ي تركي يتكون من امل��درب م�سطفلى دارين 
وي�ساعده اتيال �سلبي ومدرب اللياقة بوراك اون�ساي 
واملعال��ج هايرت��ن جورجول��و. وق��ال داري��ن يف 

ت�رشي��ح ل�)اجلورن��ال( اإن "و�س��ول العراق اىل 
بطولة اآ�سيا يعتر جناحًا بحد ذاته، ولكن يف الوقت 
نف�س��ه يج��ب ان نفك��ر برف��ع �سق��ف النج��اح، حيث 
ن�سع��ى اىل ت�سعي��د رمت الفري��ق م��ن حي��ث م�ستوى 
اللياق��ة البدنية للتفوق على خ�سومنا يف البطولة".  
وتاب��ع قائ��اًل: "�سن�ستعد لكل مب��اراة ب�سكل خا�ض، 
و�سنلعب بطريق��ة خمتلفة من مباراة الأخرى، اإذ من 
املمكن ان نزج ب� 4 العبن طويلي القامة يف احدى 
املباري��ات، كذل��ك من املمكن ان ن��زج ب� 4 العبن 
ق�س��ار القامة يف مب��اراة اأخرى، وه��ذا يعتمد على 
طريق��ة لعب اخل�س��م وطبيع��ة املب��اراة".  واأو�سح 
اأن "املنتخ��ب العراقي ميتلك العبن موهوبن ذات 
مه��ارات عالي��ة وخ��رة كب��رة مثل حمم��د �سالح 
وعل��ي ح��امت عل��ي موؤي��د وعل��ي عب��د اهلل والكابنت 
عم��ر عام��ر وجميعه��م موؤهل��ن للع��ب يف الدوري 
الرتكي لك��رة ال�سلة، ومبا انهم يلعب��ون ملدة طويلة 
فه��م يفهمون بع�سهم االخ��ر وي�سكلون قوة �ساربة 
يف املنتخ��ب الوطني وه��ذا االمر يدع��وا للتفاوؤل". 
و�سيلع��ب العراق �سمن املجموعة الثانية اىل جانب 

منتخبات ال�سن والفلبن وقطر.

نتيجة سوء اإلعداد

األولمبي يواجه "العقبات" قبل خوض غمار "التصفيات" وشهد مستاء من "التخبطات"
ال�سب��اب  وزارة  يف  واملحافظ��ات  االقالي��م  �س��وؤون  دائ��رة  اعلن��ت   
والريا�سة، عن و�سع جدول �سيتم اعتماده بدءاً من املو�سم الريا�سي 

املقبل -2017 2018 لتاأهيل و�سيانة املن�ساآت الريا�سية.
وقال مدير ع��ام دائرة �سوؤون االقالي��م واملحافظات طالب املو�سوي 
اإن "ال��وزارة و�سعت جدواًل �سيتم اعتماده ب��دءاً من املو�سم الريا�سي 
املقب��ل -2017 2018 لتاأهيل و�سيانة املن�ساآت الريا�سية على ان 
ت�سمل تاأهي��ل امل�سابح والقاعات واملالعب وباق��ي املن�ساآت التابعة 
لوزارة ال�سب��اب والريا�سة وجتديد وتاأهي��ل اأر�سيات املالعب �سمن 
خط��ة و�سعتها الوزارة بعد ع��دة اجتماعات ولقاءات مع ذوي اخلرة 
واالخت�سا���ض". واأ�س��اف ان "الدائ��رة عقدت اجتماع��ات مع ممثلي 
���رشكات معتم��دة ل��دى املوؤ�س�س��ات الريا�سي��ة الدولي��ة ومت و�س��ع 
خط��ة ر�سين��ة �سيتم العمل به��ا يف املو�سم الريا�س��ي املقبل على ان 
ت�سم��ل �سيانة وتاأهي��ل امل�سابح والقاعات الريا�سي��ة واإعادة تاأهيل 
االأر�سي��ات اخل���رشاء وغره��ا م��ن املن�س��اآت عل��ى ان يت��وىل ق�س��م 
املن�س��اآت الريا�سية يف الدائرة عملية االإ���رشاف املبا�رش مع اجلهات 

وال�رشكات املنفذة وعلى االحتادات الريا�سية".

 خا���ض مدافع املنتخ��ب الوطني ون��ادي االتفاق ال�سع��ودي، احمد 
اإبراهي��م مبارات��ه االأوىل مع فريقه ال�سعودي ام��ام فورتونا �سيتارد 
الهولن��دي خ��الل املع�سك��ر التدريبي لالتف��اق يف اإ�سطنب��ول. ومنح 
امل��درب ال�رشبي ميودراج ي�سيت���ض الفر�سة لعدد كبر من الالعبن 
اجلدد وعلى راأ�سهم املدافع احمد اإبراهيم. وتاأتي املباراة بعد يومن 
فق��ط من بدء املرحل��ة الثانية م��ن االإعداد، التي انطلق��ت يف مدينة 
كارتيبي��ة. و�سيلع��ب االتف��اق خالل مع�سك��ره التدريب��ي يف منطقة 
كارتيبي��ه خالل الفرتة م��ن 10 وحتى 30 يولي��و، خم�ض مباريات 
ودي��ة. وق��ال وكي��ل اعم��ال الالع��ب جن��م حمم��د ل�)اجلورن��ال( اإن 
"اإبراهيم التحق مبع�سكر الفريق يف ال� 10 من �سهر متوز املقبل، قبل 
اأن ي�س��ارك يف بطولة ودية ت�سم اأندي��ة تون�سية وم�رشية و�سعودية 
قب��ل انطالق املو�س��م اجلدي��د". واأو�س��ح اأن "الالعب ب��داأ مرانه مع 
االتف��اق ث��م ين�سم ل�سف��وف املنتخ��ب الوطني، ا�ستع��دادا ملواجهة 
تايالن��د نهاية �سهر اآب املقبل، حي��ث يعد اأحد االأوراق االأ�سا�سية يف 
ت�سكيل��ة املدرب با�سم قا�سم". وكان ن��ادي االتفاق ال�سعودي، اعلن 
ع��ن تعاق��ده ر�سميًا م��ع مدافع املنتخ��ب الوطني ون��ادي االمارات 
ال�سابق، احمد اإبراهيم للدفاع عن األوان الفريق املو�سم املقبل. وقال 
وكي��ل اأعمال الالعب، جنم حممد يف ه��ذا ال�سدد، اإن "نادي االتفاق 
ال�سع��ودي اأكم��ل اإجراءات التعاقد م��ع املدافع احم��د اإبراهيم، حيث 

�سرتدي قمي�ض الفريق ال�سعودي ملدة مو�سمن". 

 عاود منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة، تدريباته يف 
قاعة ال�سع��ب الدولية املغلقة ا�ستع��داداً لبطولة ا�سيا 
الت��ي �ستحت�سنه��ا اندوني�سي��ا للف��رتة م��ن 25 متوز 
احلايل ولغاية الثالث من �سهر اب املقبل، فيما و�سل 
اىل العا�سم��ة بغ��داد املدرب التون�سي ن��زار ال�سكيلي 
حت�س��را للمحف��ل اال�سي��وي. وق��ال رئي���ض االحتاد 
املركزي للك��رة الطائرة مناف فا�س��ل ان "منتخبنا 
الوطن��ي خا���ض الثالث��اء، اول وح��دة تدريبي��ة يف 
مع�سكره املغلق الذي �سيختتم يف الع�رشين من ال�سهر 
احلايل ا�ستعداد لبطولة ا�سيا، التي �سنالعب يف الدور 
التمهيدي كال من اإيران والباك�ستان وال�سن تايبه".
وا�س��اف ان "الالعب��ن خا�سوا مرانه��م بكل حيوية 

ون�س��اط بقيادة املدرب امل�ساع��د حممد عويف، �سيما 
بع��د النتائ��ج الطيبة الت��ي حققها فري��ق البحري يف 
دوري ابط��ال ا�سيا والتي ح�سل على املركز اخلام�ض 
فيها ومث��ل الفري��ق الب�رشي اغلب العب��ي املنتخب 
الوطن��ي ". وا�سار اىل ان "ام�ض االأربعاء �سهد و�سول 
امل��درب التون�س��ي ن��زار ال�سكيل��ي حت�س��را للمحفل 
اال�سي��وي ". واختتم احلدي��ث : "اتقدم بال�سكر اجلزيل 
اىل وزارة ال�سب��اب والريا�سي لدعم املنتخب الوطني 
مببلغ مايل الإجن��اح امل�ساركة اال�سيوية وهذه لي�ست 
امل��رة االوىل الت��ي يقف مع��ايل الوزير عب��د احل�سن 
عبط��ان مع الريا�سة والريا�سن لتمثيل العراق خر 

متثيل يف املحافل الدولية ".

 ي�ستقب��ل فري��ق نف��ط الو�س��ط، عل��ى ملعب��ه وب��ن 
جماه��ره فري��ق القوة اجلوي��ة يف مب��اراة موؤجلة 
م��ن اجلول��ة التا�سعة للمرحل��ة االأوىل م��ن الدوري 
العراقي املمتاز لكرة القدم. فريق "عندليب الفرات" 
ي�سع��ى اىل ا�ستغالل الظروف املمتازة التي يعي�سها 
الفريق، بعدما حقق 3 انت�سارات متتالية على فرق 
احل�س��ن والطلب��ة والنج��ف، حيث ا�ستط��اع مدرب 
الفري��ق هات��ف �سمران من اإيج��اد اخللطة ال�سحرية 
الظ��روف  ه��ذه  وم��ع  الفري��ق.  عافي��ة  ال�ستع��ادة 
املمت��ازة، فاأن عامل االأر���ض واجلمهور �سيزيد من 
حظ��وظ الفريق يف خط��ف نقاط الفوز م��ن الفريق 
االأق��رب للتوي��ج بلق��ب ال��دوري العراق��ي املمت��از. 
وب��دوره �سيح��اول الق��وة اجلوي��ة، اكم��ال م�سواره 

الناج��ح وتكرار م��ا فعل��ه يف نفط الو�س��ط مبباراة 
الذه��اب حن تغل��ب على العندلي��ب بهدف دون رد 
حم��ل توقيع الالع��ب ب�سار ر�سن. ال�سق��ور �سيعاين 
م��ن غياب الالعبان اأجمد را�سي واحمد عبد الر�سا 
ع��ن مب��اراة نف��ط الو�سط ب�سب��ب احلرم��ان لتلقيهم 
بطاقت��ن �سفراوي��ن يف املب��اراة االأخ��رة ام��ام 
النف��ط. و�سيعتمد امل��درب با�سم قا�سم عل��ى اأوراقه 
الرابحة يف خط الهجوم مث��ل حمادي احمد وب�سار 
ر�س��ن �ساح الهدف الوحي��د يف املباراة االأوىل بن 
الفريق��ن. وحق��ق ال�سقور 4 انت�س��ارات يف اخر 5 
مباري��ات، وتعادل يف مباراة وحيدة امام الزوراء، 
ونظ��راً لع��دد مباريات��ه املتبقي��ة فهو يع��د االأقرب 

خلطف اللقب يف حال انت�رش يف جميع مبارياته.

الشباب والرياضة تضع 
جداول زمنية لتأهيل المنشآت 

أحمد إبراهيم يخوض 
مباراته األولى مع االتفاق

الشكيلي يصل إلى بغداد لإلشراف على تدريبات وطني الطائرة

العندليب يستقبل الصقور في مباراة مثيرة بالدوري 

 انتقاد خيارات �سهد
مبج��رد ان اأعلن مدرب املنتخ��ب االأوملبي عبد الغني �سهد، عن 
قائمة املنتخ��ب االأوملبي االأولية، حتى ارتفعت اأ�سوات النقاد 
واملتتبع��ن من ال�س��ارع الريا�سي العراقي، نظ��راً لتواجد عدد 
من كبر من الالعب��ن يف الت�سكيالت ال�سابقة وم�ساركتها مع 
املنتخ��ب االأوملبي يف اوملبياد ريو دي جانريو لعام 2016. 
وهن��ا كانت بداية الق�سة، حيث ا�سط��ر �سهد اىل الترير ليوؤكد 

بانها ت�سكيلة اأولية وان الالعبن �سيخ�سعون للغربلة.
 م�سكلة جتمع الالعبن

ولعله��ا امل�سكل��ة االأب��رز، حيث عان��ى املنتخ��ب االأوملبي من 
جتمع كامل الالعبن يف املع�سكرات التدريبية للمنتخب، وهذا 
االم��ر يعود لعدة اأ�سباب من بينها عدم �سماح االأندية لالعبيها 

باالنخ��راط يف تدريبات االأوملبي. واأب��رز مثال على ذلك، عدم 
موافق��ة نادي نف��ط الو�سط عل��ى التحاق العبي��ه بكتيبة �سهد، 
ك��ون املع�سك��ر التدريب��ي يتزامن م��ع ا�ستعدادات نف��ط الو�سط 

للبطولة العربية.
�سعف االعداد

بالغرم من خو�ض املنتخب االأوملبي الأربع مباريات ودية، اال 
ان ذل��ك مل يكن كافيًا لو�سول الالعب��ن اىل اجلاهزية التامة، 
وكذل��ك ف��اأن االحتكاك بفرق اق��وى من املنتخ��ب االأوملبي مل 
يك��ن متواجداً نظراً ل�سعف املباريات الودية. واأجرى املنتخب 
االأوملبي، ثالثة مع�سكرات تدريبية، االأول خا�سه يف العا�سمة 
التايلندي��ة بانك��وك بع��د ان خا���ض مبارات��ن وديت��ن امام 
ت�سونبوري التايلندي واالأوملبي التايلندي. والثاين، يف العراق 
حي��ث التقى باملنتخب االوملبي ال�سوري يف مباراتن وديتن 
يف 23 و26 م��ن �سه��ر حزي��ران املا�س��ي على ملع��ب كربالء 

ال��دويل، فيم��ا كان الثال��ث ام��ام املنتخ��ب االأوملب��ي االأردين 
يف عم��ان. حمارب��ة العبي االأوملب��ي امر مهم اآخ��ر عانى منه 
املنتخ��ب االأوملبي، وهو حماربة العبي��ه وت�سقيطهم اعالميًا، 
من خالل مواق��ع التوا�سل االجتماعي الت��ي باتت توؤثر ب�سكل 
فع��ال على اجلمهور الريا�سي. وعلى وجه اخل�سو�ض ما حدث 
م��ع متو�س��ط مي��دان نف��ط الو�سط اأجم��د عطوان، ال��ذي تعر�ض 
حلمل��ة "في�سبوكي��ة" ال تع��رف اأ�سبابها، مم��ا اأث��ر نف�سيًا على 
الالع��ب وطالب بع��دم ا�رشاكه ا�سا�سي��ًا يف مباريات االأوملبي، 
ولك��ن �سهد اأخر الالعب بانه من الركائ��ز االأ�سا�سية وال ميكن 

اال�ستغناء عنه.
متديد الدوري املمتاز

التخب��ط الذي يع��اين منه املنتخب االأوملبي، يع��ود اأ�سبابه اىل 
�س��وء تنظي��م ال��دوري العراق��ي وجلن��ة امل�سابق��ات على وجه 
اخل�سو���ض، وذل��ك ال�ستمرار ال��دوري العراقي حت��ى منت�سف 

�سه��ر اآب املقب��ل، وبالتاأكي��د ف��اأن الالعب��ن �سيعان��ون م��ن 
االإره��اق نظ��راً لكرثة املباري��ات وعدم متكنهم م��ن االلتحاق 

مبع�سكر االأوملبي يف الوقت املنا�سب.
مطالبات �سهد

م��درب املنتخ��ب االأوملب��ي عبد الغن��ي �سهد عر ع��ن ا�ستياءه 
م��ن تخبطات احتاد الك��رة وكذلك من عدم تع��اون االأندية مع 

املنتخب.
وق��ال �سه��د ل�)اجلورنال( "طالبت بتاأجيل مب��اراة نفط الو�سط 
والق��وة اجلوية يف اأكرث م��ن منا�سبة من اجل التحاق الالعبان 
ب�س��ار ر�سن واأجمد عطوان لت�سكيلة االأوملبي يف مباراة االأردن 
الودي��ة". واأ�س��اف اأن "االحتاد رف���ض التاأجيل الأنه��ا مباراة 
موؤجل��ة م��ن االأ�سا�ض، وبالت��ايل ف��اأن التحاق ر�س��ن وعطوان 
�سيتاأخر وقد نواجه العقبات يف احل�سول على تاأ�سرة دخولهم 

اىل االأرا�سي ال�سعودية حيث الت�سفيات اال�سيوية".

 قبل الدخول يف غمار 
ت�سفيات كاأ�س اآ�سيا يف 

الريا�س، يواجه املنتخب 
الأوملبي عدة عقبات اثرت 
على �سوء اعداد املنتخب، 
المر الذي ينعك�س �سلبًا 

على م�ستوى املنتخب داخل 
اأر�سية امليدان، فيما عرب 

مدرب املنتخب الأوملبي عبد 
الغني �سهد عن ا�ستياءه 

من تخبطات احتاد الكرة. 
ويف التقرير التايل ت�سلط 

)اجلورنال( ال�سوء على اأبرز 
الحداث وامل�سكالت التي 
واجهت املنتخب الأوملبي.

بغداد ــ محمد خليل

بغداد ــ محمد خليل

بغداد - خاصبغداد - خاص

اأك��د النج��م ال��دويل ال�سابق �سع��د قي���ض، اأن �سوابط 
"ه�س��ة  الع��راق  اللعب��ن يف  االح��رتاف وانتق��االت 
وقابل��ة للتغي��ر، الفت��ًا اإىل اأن النظ��ام يف العراق ال 
ي�سب��ه النظ��ام املوجود يف الدول االأخ��رى، مبينًا اأن 
االم��ر �سي��وؤدي اىل تذبذب م�ستوى الف��رق من مو�سم 
الآخر. وق��ال قي�ض يف ت�رشيح خا���ض ل�)اجلورنال( 
اإن "االح��رتاف واالنتق��االت يف الع��راق ال ت�سب��ه ما 
يح��دث يف كل دول الع��امل، ان اجزمنا بان انتقاالت 
الالعب��ن يف بلدنا غر خا�سع��ة ل�سوابط �سارمة". 
واأ�س��اف اأن "�سواب��ط االنتقاالت اله�س��ة جعلت من 
ك��رثة االنتق��االت ام��راً غر موؤث��ر ب�س��كل كبر، الن 
احلال��ة بات��ت معت��ادة ج��داً وكل العب ميل��ك حرية 
االنتقال بكل مو�سم لنادي جديد".  وتابع اأن "الفرق 

�ستع��اين م��ن ع��دم اال�ستق��رار، نتيج��ة ك��رثة تغير 
الالعب��ن واملدربن، لذلك �ستج��د الفريق يغر كثراً 
من املدربن والالعبن يف كل مو�سم". ولفت اىل ان 
"هن��اك نظام لالنتقاالت واالح��رتاف متبع يف كل 
دوري��ات الع��امل با�ستثناء دورينا"، معرب��ًا عن اأمله 
باأن "يتبع ال��دوري العراقي نظام االنتقاالت املتبع 
م��ن كل دول الع��امل م��ع تطبي��ق ���رشوط تراخي���ض 
االحت��اد اال�سيوي". واختت��م قي�ض ت�رشيح��ه قائاًل: 
"الالعب العراقي يفكر باالأموال فقط با�ستثناء بع�ض 
الالعبن الذين ظلوا اأوفياء لفرقهم، �سابقًا كنا نلعب 
م��ن اجل ال�سعار وم��ن اجل حب اجلمه��ور، لذلك كنا 
نبق��ى اأوفي��اء لفرقنا مهم��ا كانت الظ��روف". يذكر 
ان �س��وق االنتقاالت يف العراق يع��د واحداً من ان�سط 
اأ�سواق االنتقاالت يف العامل، حيث من املوؤمل ان يبداأ 

منت�سف اآب املقبل حتى ت�رشين االأول املقبل.

ك�س��ف العب نادي ال�رشط��ة واملنتخب الوطني لكرة 
ال�سل��ة، علي موؤيد، ع��ن اآماله م��ع املنتخب الوطني 
و�سع��وره بارتداء قمي�ض الع��راق، موؤكداً اأن م�ستوى 

املنتخب الوطني تطور كثراً واأ�سبح اأكرث خرة.
وق��ال موؤيد ل�)اجلورن��ال( اإن "هن��اك ان�سجام كبر 
ب��ن العبي املنتخ��ب الوطني، مما يعك���ض انطباعًا 
اإيجابي��ًا ل��دى اجلمي��ع، ونح��اول ان ن�ستثم��ر ه��ذا 

االن�سجام لتحقيق الفوز يف مباريات كاأ�ض اآ�سيا".
واأ�س��اف اأن "املنتخب الوطني تط��ور م�ستواه كثراً 
ع��ن ال�ساب��ق، واأ�سبح ميتل��ك خرة اأك��ر وان�سمام 
تعت��ر  الوطن��ي  للمنتخ��ب  ماري��و  دي  االأمرك��ي 
خط��وة اىل االمام و�سيك��ون دافع معن��وي ملجاراة 

املنتخبات االأخرى".
وب��ن اأن "ارت��داء قمي���ض املنتخب الوطن��ي �سعور 

رائ��ع، ولكن يف الوقت نف�س��ه ي�سعنا امام م�سوؤولية 
كبرة، الأننا منثل بلداً كاماًل"، معربًا عن "امله باأن 
يكم��ل ما ب��داأه وال��ده والتتويج بلقب م��ع املنتخب 
الوطن��ي". واأ�س��ار اىل ان "االحتكاك م��ع منتخبات 
اق��وى من الع��راق �سرفع امل�ست��وى الفني للمنتخب 
الوطني و�سيزيد من قدرته على جماراة اأي خ�سم".

وع��ن مدى ان�سج��ام الالعبن مع امل��درب م�سطفى 
دارين، اأو�سح موؤيد اأن "دارين من املدربن اجليدين 
عل��ى م�ستوى ك��رة ال�سل��ة الرتكية، ويطب��ق االأفكار 
احلديثة وافكاره تن�سجم مع م�ستويات الالعبن من 
حيث البنية اجل�سمانية واملهارات الفنية"، مو�سحًا 

اأن "الالعبن يطبقون اأفكار املدرب بنجاح تام".
يذكر ان املنتخب الوطني لكرة ال�سلة اختتم مع�سكره 
التدريب��ي يف اإ�سطنب��ول و�سيخو���ض بطول��ة "وليم 
جون��ز" الودي��ة التي ت�ستم��ر حتى ال�23 م��ن ال�سهر 

اجلاري.

وطني السلة يختتم معسكره التدريبي في إسطنبول ويستعد لبطولة "وليم جونز"
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