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شخص يثير مخاوف منتخب
أساطير العالم

�أكد اخلبري الكروي د.
جمال �صالح ،ان الو�ضع
العام يف العراق وما مر
به يف ال�سنوات االخرية
�إثر ب�شكل �سلبي على
م�ستوى الريا�ضة عامة
وكرة القدم خا�صة،
مبين ًا �أن ق�ضية التزوير
والتالعب ب�أعمار الالعبني
من خالل تواجدهم مع
منتخبات عديدة بفرتة
زمنية ق�صرية .وقال
�صالح يف حديث خا�ص لـ
(اجلورنال):

�أر�س��ل �شخ���ص جمه��ول الهوي��ة ،مقاطع فيدي��و لتفج�يرات الب�رصة
لالعبي منتخب ا�ساطري الع��امل من اجل اخافتهم ومنعهم من ح�ضور
املب��اراة اال�ستعرا�ضية �شه��ر �أيلول املقبل .وقال مدي��ر �رشكة ع�شتار
امل�س�ؤول��ة ع��ن تنظي��م املب��اراة ع�بر �صفحته عل��ى موق��ع التوا�صل
االجتماع��ي "الفي�سب��وك" �" :أن ي�ص��ل الأمر اىل قيام��ك ب�إر�سال رابط
ع��ن تفجريات �سيط��رة الب�رصة قبل �أربع��ة �أ�شه��ر �إىل بع�ض الالعبني
اال�ساط�ير لغر�ض �إخافتهم وثنيهم ع��ن قرار املجيء اىل العراق فهذه
قم��ة ال�صفاقة والنذال��ة واخليانة ،مباراة الأ�ساط�ير �ستقام رغم ًا عن
�أنف��ك �أيها املري�ض وحينها �سوف �أذكرك" .ويف �سياق مت�صل� ،ستعقد
وزارة ال�شب��اب والريا�ض��ة ،غ��داً االثن�ين ،امل�ؤمتر ال�صحف��ي اخلا�ص
مبب��اراة الأ�ساطري ،بح�ض��ور الالعب االرجنتين��ي كري�سبو والربازيلي
ريفال��دو والربتغايل ديكو .وقال ع�ضو اللجن��ة العليا لإقامة املباراة
مدي��ر ق�س��م االعالم و االت�ص��ال احلكومي عل��ي العط��واين ان "�رشكة
ع�شت��ار للنق��ل التلفزيوين �سلم��ت وزارة ال�شب��اب و الريا�ضة ن�سخ من
اجلوازات اخلا�صة بالالعبني لإكم��ال �إجراءات احل�صول على ت�أ�شرية
دخ��ول االرا�ض��ي العراقي��ة ،به��دف تواجده��م يف امل�ؤمت��ر ال�صحفي
اخلا�ص باملباراة و الذي �سينعقد على ار�ض مدينة الب�رصة الريا�ضية
يوم االثنني املقبل ال�ساعة احلادية ع�رشة �صباح ًا".

إغالق أبواب ملعب الشعب
الدولي للصيانة

في حوار خاص وجريء لـ (الجورنال)

جمال صالح :التزوير وضعف العمل مع الفئات العمرية ساهما بتراجع الكرة العراقية
بغداد – مصطفى العبطان

ان تراج��ع م�ستوى كرة القدم العراقي��ة يعود اىل ا�سباب عدة
منه��ا �ضع��ف العمل م��ع الفئ��ات العمرية ،مم��ا �أدى اىل عدم
�صناع��ة العبني جيدين على م�ستوى عالٍ فني�� ًا وبدنياً ،على
عك���س ماكان معمول ب��ه يف ال�سابق� ،إذ مل تتوفر بذلك الوقت
مالع��ب جيدة �صاحلة للعب التدري��ب ولكن هناك عمل ممتاز
ادى ل�صناع��ة العديد م��ن النجوم الذين ا�صبح��ت لهم م�سرية
مميزة مع االندية واملنتخبات الوطنية" .و�أ�ضاف ان "ق�ضية
التزوي��ر والتالع��ب باعمار الالعبني من خ�لال تواجدهم مع
منتخبات عديدة بفرتة زمنية ق�صرية" ،م�شرياً اىل انه "حاول
ت�صحي��ح امل�سار عرب عمله بلجنة املنتخبات عن طريق ف�صل

املنتخب��ات وعدم ال�سماح لالعبني بتمثيل منتخبني يف وقت
واح��د ،ف�ض ًال عن تقدمي الكثري م��ن التو�صيات لإنت�شال الكرة
العراقي��ة ،اال ان بع���ض اع�ضاء االحتاد كان��وا يرف�ضوها وال
يريدون العمل بها لذلك مل يكن لديه خيار �سوى اال�ستقالة من
اللجن��ة" .و�أ�شار �صالح اىل ان "جيل  2007لو تواجد العبيه
يف �سبعين��ات وثمانيني��ات الق��رن املا�ض��ي ل��ن ي�ستطيع اي
واحد منه��م حجز مكان له يف املنتخ��ب الوطني ،نظراً لكرثة
الالعب�ين وجودتهم العالية على امل�ستوي�ين الفني والبدين"،
م�شرياً اىل انه "مل يتحدث عن االجيال التي اعقبت جيل ابطال
ا�سيا كونه��م اخر العبني �أعدوا بال�ش��كل ال�صحيح" ،الفت ًا اىل
ان "الالع��ب �رضغ��ام ا�سماعي��ل ه��و الالع��ب الوحي��د ال��ذي
ي�ستح��ق �إرتداء قمي�ص املنتخب الوطني يف الوقت احلا�رض".

وب�ين ان "برنام��ج عم��ل �إحت��اد الك��رة خاطئ ويحت��اج اىل
معاجل��ات كث�يرة من خالل ع��دم الر�ض��وخ للت�أث�يرات منها
ت�أجيل مباريات الدوري املمتاز ب�سبب امل�شاركات اخلارجية
لالندي��ة ومنتخباتن��ا الوطني��ة والعمل و�ض��ع رزنامة حتدد
موع��د �إنط�لاق ال��دوري ونهايت��ه" .وطال��ب �إحت��اد الك��رة
ب��ضرورة "�إقامة مباراتني يف اال�سبوع حتى يعتاد الالعبني
عل��ى �ضغ��ط املباري��ات وي�صب��ح مردوده��م الب��دين والفني
كب�ير" ،منوه�� ًا اىل ان "ا�ستم��رار مناف�سات ال��دوري املمتاز
حت��ى الوق��ت احلا�رض �سيك��ون له ت�أث�ير �صح��ي �سلبي كبري
عل��ى الالعبني نتيج��ة �إرتفاع درج��ات احل��رارة ،ا�ضافة اىل
ان امل��دة احلالي��ة يف جمي��ع انح��اء العامل تخ�ص���ص لتهيئة
الالعبني بالتدريج حتى الو�ص��ول اىل اجلاهزية التامة قبيل

أوديشو على أعتاب السفانة

أحمد على رادار الزوراء والشرطة
بغداد  -خاص

بغداد  -خاص

اكد املدير الفني لفريق النفط ح�سن احمد انه اتخذ
قراراً نهائي ًا مبغادرة النادي لبدء مغامرة جديدة
مل تت�ض��ح مالحمها بعد .وق��ال احمد يف ت�رصيح
خا�ص لـ (اجلورنال) :قدمت كل ما �أ�ستطيع لنادي
النفط خ�لال عامني وكنا قريبني من احراز اللقب
ولكن ق��رارات االدارة اخلا�صة باملباراة احلا�سمة
ام��ام القوة اجلوية هي �أحد اال�سباب التي دفعتني
لإتخ��اذ الق��رار مبغ��ادرة الن��ادي" .و�أ�ض��اف انه
"تو�صل اىل قناعة تامة ب�أن احتاد الكرة يجامل
االندي��ة اجلماهريي��ة ويخاف��ون منه��م� ،إذ الحظ
جمي��ع املتابعني للدوري املمت��از تخبطات جلنة
امل�سابق��ات الت��ي مل ت�ستطع ان مت�س��ك الع�صا من
الو�س��ط من خ�لال ت�أجيل مباري��ات بع�ض الفرق
و�إقامة لقاءات االندية الأخرى" ،مبين ًا انه "را�ض
متام�� ًا عل��ى امل�ست��وى ال��ذي قدم��ه فري��ق النفط
ط��وال مناف�س��ات ال��دوري �سيم��ا انه ن��ادٍ ال ميلك

قاعدة جماهريية كب�يرة ت�سانده يف املباريات".
وب�ش���أن مغامرت��ه اجلديدة ب�ين �أحم��د ،ان "�إدارة
ناديي الزوراء وال�رشطة �أبدت رغبتهما ب�أن يدرب
فرقهم��ا يف املو�س��م املقبل ولك��ن كان كالم فقط
دون وج��ود مفاو�ض��ات ر�سمي��ة م�ش�يراً اىل ان��ه
رف���ض عر�ضني ر�سمي�ين من نادي�ين يف �سلطنة
عم��ان كونهم��ا غ�ير ملبي�ين للطم��وح" .وح��ول
هج��رة العبي النف��ط اىل االندية الأخ��رى ،او�ضح
ان "�إدارة الن��ادي متم�سك��ة بالالعبني ولن تفرط
به��م ال�سيما انهم مرتبطني معهم بعقود مل تنتهي
اال بعد عام عل��ى اقل تقدير مو�ضح ًا ان  5العبني
فق��ط ه��م م��ن �سيغ��ادرون الفري��ق ب�سب��ب نهاية
عقوده��م وه��م( :امين ح�س�ين  -ح�س��ام كاظم –
عمار ح�سني – م�صطفى جودة – علي يا�سني) اما
فيما يخ�ص �إنتقال الالعب مازن فيا�ض اىل فريق
الق��وة اجلوية قد يكون �صعب�� ًا للغاية كون االدارة
متمك�س��ة بخدماته ف�ض� ً
لا عقده ال��ذي ينتهي يف
نهاية املو�سم املقبل".

�إنطالق املو�سم اجلديد ل��ذا فنحن ال ن�ستطيع تقدمي منتخبات
واندي��ة تلع��ب ك��رة قدم حديث��ة تلب��ي طموح��ات اجلمهور".
واو�ض��ح �صالح ان "انديتنا تف�صلها م�ساف��ة بعيدة عن ال�شق
االح�ترايف لالندي��ة نتيجة لوج��ود  53نقط��ة يتوجب عليهم
تطبيقها ونحن مل ننجز �سوى  8نقاط منها ،ف�ض ًال عن غياب
الفك��ر االحرتايف لالعب�ين مو�ضح ًا ان االع�لام يتحمل ن�سبة
كب�يرة من التخبطات التي مت��ر بها كرة القدم العراقية ب�سبب
طريق��ة العم��ل اخلاطئة وع��دم معرفت��ه للطريق��ة ال�صحيحة
لتوجيه اجلمه��ور ويعمل فقط على ت�أجيجه ف�ض ًال عن طريقة
النق��د ال�سلبي اله��دام واغلب الربامج االعالمي��ة تقدم بطريقة
غ�ير اخالقية ما �أ�سهم باالنحط��اط االخالقي لفئة كبرية من
اجلمهور".

اق�ترب ن��ادي امليناء لك��رة القدم ،م��ن االتفاق مع
امل��درب �أي��وب اودي�شو لقي��ادة الفري��ق يف املو�سم
املقبل ،فيما جدد النادي تعاقده مع جناح املنتخب
الوطن��ي عل��ي ح�صن��ي خ�لال ف�ترة االنتق��االت
ال�صيفي��ة اجلاري��ة .وقال م�صدر يف ن��ادي امليناء
لـ(اجلورن��ال) �إن "املدرب �أي��وب اودي�شو هو الهدف
الأول لنادي امليناء لقيادة الفريق املو�سم املقبل"،
الفت�� ًا �إىل �أن "الإدارة ت�سع��ى اىل انه��اء �إج��راءات
التعاق��د مع املدرب ليبد�أ مهامه فوراً مع الفريق يف
بطول��ة ك�أ�س الع��راق للمو�سم احل��ايل" .و�أ�ضاف �أن
"نادي امليناء جدد تعاقده مع الالعب علي ح�صني

خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية اجلارية للدفاع عن
الوان الفريق خالل املو�سم املقبل".
وارتب��ط ا�س��م اودي�شو باالنتق��ال اىل �أكرث من نادي
وعلى ر�أ�سهم الزوراء والنجف وامليناء.
وانه��ى اودي�ش��و تعاقده مع نفط الو�س��ط يف املو�سم
اجل��اري ،حي��ث غ��ادر حمافظ��ة النجف وع��اد �إىل
بغداد ب�سبب ت�أخر م�ستحقاته املالية ،مما دفعه اىل
تقدمي ا�ستقالت��ه .ومن املرجح ان يت�ألف فريق عمل
اودي�شو من املدرب امل�ساعد �صادق �سعدون وه�شام
عل��ي مدرب حرا�س املرمى  ،و�سبق لالثنني �أن عمال
مع��ه يف الطلبة ونف��ط الو�سط يف املو�س��م املا�ضي.
ي�ش��ار �إىل �أن �أي��وب �أودي�ش��و �سب��ق و�أن ت��وج بلق��ب
الدوري مرتني مع الطلبة والقوة اجلوية.

مروان حسين يلتحق بصفوف سبهان اإليراني
بغداد  -خاص

التح��ق مهاجم نادي ال�رشط��ة ال�سابق مروان ح�سني
ب�صف��وف فريقه اجلديد �سبه��ان الإيراين من اجل بدء
مغامرته اجلديدة يف الدوري الإيراين املو�سم املقبل.
ووق��ع ح�سني على عق��د ميتد ملدة مو�سم�ين� ،سيمثل
م��ن خالله��ا الالعب ن��ادي �سباه��ان ال��ذي يعد من
االندي��ة املمي��زة يف ال��دوري االيراين و�سب��ق له وان
�شارك يف دوري ابطال ا�سيا.
واحت��ل فري��ق �سباهان االي��راين يف املو�سم املا�ضي
املرك��ز اخلام���س يف الئح��ة ترتي��ب الف��رق ويدرب��ه
الكروات��ي زالتكو ال��ذي ابدى �سعادته كث�يرا بامتام
�صفق��ة انتقال الالعب مروان ح�سني اىل النادي وانه

يع��ول عليه كث�يرا ليك��ون ا�ضافة مهم��ة يف ت�شكيلة
الفري��ق .ومنحت ادارة نادي ال�رشط��ة موافقتها على
انتق��ال الالع��ب م��روان ح�س�ين اىل ن��ادي �سباهان
االيراين على ان يلتحق بالفريق بعد انتهاء م�شاركته
م��ع فري��ق ال�رشط��ة يف ال��دوري وهي امل�سال��ة التي
كان��ت عالقة ب�ين امت��ام توقي��ع العق��د .ويف �سياق
مت�صل ،ابدى ن��ادي بو�سامانيا بورنيو الإندوني�سي،
رغبت��ه بالتعاق��د مع متو�س��ط ميدان ن��ادي ال�رشطة
علي لطيف خالل فرتة االنتقاالت اجلارية.
وق��ال م�ص��در مقرب م��ن الالع��ب لـ(اجلورن��ال) �إن
"الالع��ب علي لطيف تلق��ى عر�ض ًا ر�سمي ًا من نادي
بو�ساماني��ا بورني��و الإندوني�س��ي للدفاع ع��ن الوانه
املو�سم املقبل".

�أعلنت وزارة ال�شب��اب والريا�ضة ،ان الكوادر الفنية والإدارية واخلدمية
يف ال��وزارة ،اع��ادت العم��ل ب�ص��ورة م�ستم��رة يف جممع ملع��ب ال�شعب
ال��دويل لتهيئت��ه بال�ص��ورة املطلوبة ا�ستع��دادا للمو�سم الك��روي اجلديد
 .2017-2018وق��ال مدير عام لدائرة �ش�ؤون الأقاليم واملحافظات
طال��ب املو�س��وي يف بي��ان تلق��ت (اجلورن��ال) ن�سخة من��ه� ،إن "امللعب
و�أر�ضيت��ه بوجه التحدي��د ت�رضرت ب�شكل كبري من ك�ثرة املباريات يف
ال��دوري والت��ي امت��دت ل�شهر اب اجل��اري ،ف�ض�لا عن ارتف��اع درجات
احل��رارة الت��ي ت�ؤثر عل��ى ار�ضية امللع��ب" .وا�ضاف �أن "ال��وزارة ت�سعى
ب��كل جهودها اىل �أن يظه��ر ملعب ال�شعب ب�أف�ضل م��ا ميكن خالل املدة
القادم��ة ،وان التح�ض�يرات جاري��ة على ق��دم و�ساق ليع��ود امللعب اىل
م��ا كان علي��ه و�أف�ض��ل ا�ستع��دادا للمو�سم اجلدي��د" .واكد وزي��ر ال�شباب
والريا�ض��ة عب��د احل�سني عبطان عل��ى اهمية ادامة املن�ش���آت الريا�ضية
ودوره��ا الكب�ير يف جن��اح الريا�ضة .وق��ال الوزير ان "ادام��ة املن�ش�آت
الريا�ضية كان لها دورا كبريا يف رفع احلظر عن املالعب العراقية حيث
ان الوزارة جعلت مالعبها م�شابه للمالعب العاملية وهو ما اثار اعجاب
جلن��ة االحتاد الدويل لكرة الق��دم (الفيفا) اثناء زيارته��ا للعراق متهيدا
لرفع احلظر" .وا�ضاف انه "بالرغم من االزمة املالية وعدم توفر موازنة
لعامني اال ان الوزارة مل تتوقف عن العمل وا�ستطاعت حتقيق امل�ستحيل
من خالل افتتاح املالعب الريا�ضية.

عشتار تستهل مشوارها في بطولة آسيا

بغداد  -خاص

ت�سته��ل الالعبة العراقي��ة ع�شتار الع��زاوي ،اليوم،
م�شوارها يف بطولة �آ�سيا الثانية للعبة اجلوجي�ستو
املقامة مناف�ساتها مبدينة هانوي يف فيتنام.
وقال��ت ع�شتار يف ت�رصيح خا�ص لـ(اجلورنال) �إن
"وفد املنتخب الوطني العراقي و�صل م�ساء اجلمعة
اىل مدين��ة هانوي الفيتنامية للم�شاركة يف بطولة
�آ�سيا الثانية للعبة اجلوجي�ستو".
و�أ�ضاف��ت "�س�ألع��ب �ضمن فئة اعلى م��ن  70كغلم
فم��ا ف��وق ومل يتم حتدي��د الالعبة الت��ي �س�أقابلها
حتى االن".
وتابع��ت �أن "املنتخ��ب الوطن��ي ال��ذي �سي�ش��ارك
يف امل�سابق��ة يت�ألف م��ن الالعب امري ج��واد الذي
�سيلع��ب �ضمن فئ��ة حتت  85كلغ��م ،والالعب علي
العب��د �ضم��ن فئة حت��ت  69كلغم ،واخ�يراً الالعب
عالء عي�سى �ضمن فئة فوق  110كلغم".

و�أك��دت بالقول�" :أجري��ت وح��دات تدريبية مكثفة
خ�لال الف�ترة املا�ضي��ة للو�ص��ول اىل اجلاهزي��ة
الق�ص��وى كي �أمتكن من خو���ض البطولة وانا على
�أهبة اال�ستعداد للم�شاركة يف البطولة".
وع��ن حظوظه��ا يف امل�سابق��ة� ،أو�ضح��ت ع�شت��ار
بالق��ول�" :س�أح��اول ان ارف��ع ا�س��م الع��راق عالي�� ًا
يف ه��ذا املحف��ل الق��اري ،ول��ن �أخ�ش��ى مواجه��ة
�أي مناف�س��ة" ،مبين��ة �أنه��ا "تت�سل��ح بالثقة وبدعم
اجلماهري واالعالم العراقي لها".
واجلدي��ر بالذك��ر �أن ع�شت��ار �سب��ق وان ح�ص��دت
ميدالي��ة ذهبية يف بطولة مدري��د  ،2014وذهبية
يف زيوري��خ  ،2015ف�ض� ً
لا ع��ن  3ف�ضي��ات يف
االم��ارات و 2برونزية �أي�ض��اً ،وبرونزية يف بطولة
باري�س.
وم��ن امل�ؤم��ل ان ت�ش��ارك ع�شتار يف بطول��ة ثانية
جت��رى مناف�ساته��ا يف تركمان�ست��ان خ�لال �شهر
ت�رشين الأول املقبل.

المنتخب الوطني يواجه الصين في مواجهة مصيرية بكأس آسيا لكرة السلة
بغداد ــ محمد خليل

يخو���ض املنتخ��ب الوطني لكرة ال�سل��ة ،اليوم،
مواجه��ة �صعب��ة ام��ام نظ�يره ال�صين��ي يف
اجلول��ة الثالثة م��ن بطولة ك�أ���س �آ�سيا املقامة
مناف�ساته��ا يف العا�صم��ة اللبناني��ة ب�يروت.
املنتخب الوطني خا���ض مباراتني يف البطولة
حت��ى االن ،حي��ث انت��صر يف املب��اراة الأوىل
امام املنتخب القط��ري بنتيجة  ،75-66لكنه
اخف��ق يف املواجه��ة الثاني��ة ام��ام املنتخ��ب
الفلبين��ي حيث خ��سر بنتيج��ة  .84-68بداية
قوية للمنتخ��ب العراقي مع انطالق��ة املباراة،
�إذ تق��دم  ،7-4لك��ن �رسع��ان م��ا ا�ستوع��ب
املنتخب الفيليبيني ه��ذه الفورة وعادله 9-9
يف منت�ص��ف الرب��ع الأول ،ومن ث��م تقدم عليه
 13-11مع متيز لالعبه نوروود غابي ،لتبقى
النتيج��ة متقارب��ة حت��ى نهاي��ة الرب��ع الأول
ال��ذي �شهد متي��زا �أي�ضا لكيفن غال��واي جمن�س
املنتخ��ب العراق��ي لي�سم��ح ملنتخب��ه العراق��ي
ب�إنه��اء الرب��ع الأول متقدم��ا  .19-17و�أكمل

املنتخ��ب العراق��ي �صحوت��ه يف الرب��ع الثاين،
فتق�� َّدم يف منت�صفه بف��ارق  7نقاط ،27-20
ومتيز منه كيفن غالواي الذي عرف كيف ي�سري
�أم��ور فريقه يف هذا الرب��ع ،بينما �ساد ال�ضياع
عل��ى اداء املنتخ��ب الفيليبين��ي لدقائ��ق ع��دة،
قب��ل �أن يت��دارك مدرب��ه فن�سنت ريي���س الأمور
ويطل��ب وقتا م�ستقطعا يتم بع��ده ت�سكري فارق
النق��اط الـ  7وتتعادل النتيجة بعدها 29-29
قبل دقيقت�ين من نهاية الرب��ع ،ومن ثم ينجح
املنتخب الفيليبين��ي بالتقدم  ،32-29و�إنهاء
الربع الثاين متفوقا (.)32-31
بداي��ة �رسيع��ة للرب��ع الثال��ث ،تن��اوب في��ه
املنتخب��ان ت�سجيل ال�سالت ،فب��د�أ بتفوق ب�سيط
للفيليبيني�ين الذي��ن تقدم��وا بف��ارق  5نق��اط
( ،)40-35بع��د م��رور  3دقائق عل��ى بدايته،
قب��ل �أن ي�سيطر املنتخ��ب الفيليبيني كليا على
مفا�ص��ل الرب��ع الثال��ث ويتق��دم بف��ارق كب�ير
و�ص��ل �إىل  19نقطة  54-35قبل نهاية الربع
بدقيقت�ين �أمام �أع�ين وحرية امل��درب العراقي
"التون�س��ي" م�صطفى دري��ن الذي وقف عاجزا

ام��ام انق��اذ فريقه ،لينته��ي هذا الرب��ع الثالث
الدراماتيك��ي بالن�سب��ة اىل العراقيني بت�أخرهم
بف��ارق  20نقط��ة بنتيج��ة  .40-60و�أكم��ل
املنتخ��ب الفيلبيني �سيطرته عل��ى املباراة مع
بداي��ة الرب��ع الأخري ،ال��ذي بدا في��ه العراقيون

�أنهم ا�ست�سلموا مع و�صول الفارق �إىل  21نقطة
بع��د مرور ثالث على انطالق��ه ،فا�ستمر الفارق
يرتاوح ب�ين الـ 17والـ  21نقط��ة يف منت�صف
الرب��ع الأخ�ير ،م��ن دون ان ن�شه��د ردة فع��ل
عراقية لينته��ي اللقاء بفوز ثان للفيليبني على

العراق بنتيجة (.)84-68
وكان كيفن غال��واي �أف�ضل م�سجل يف املباراة
بر�صي��د  23نقطة ،فيما �سج��ل تريين�س روميو
م��ن ناحي��ة املنتخب الفيليبين��ي  17نقطة مع
متريرتني حا�سمتني ،و�أ�ضاف زميله كري�ستيان
كارل  16نقطة.
وبع��د املب��اراة ق��ال م��درب الع��راق م�صطف��ى
داري��ن" :املنتخ��ب الفيليبين��ي ق��وي ومناف�س
وق��د هزم ال�صني مبباراة نارية .ن�أمل يف عودة
الفري��ق العراق��ي �إىل ال�سكة ال�صحيح��ة والفوز
على املنتخب ال�صيني".
وت�صدر املنتخب الفلبيني بهذا الفوز جمموعته
بر�صي��د  4نق��اط ،من الفوز عل��ى العراق وقبله
ال�ص�ين ،فيم��ا جتمد ر�صي��د املنتخ��ب الوطني
عن��د نقطتني ح�صدهما م��ن الفوز على قطر يف
اجلولة الأوىل.
ويف املب��اراة الأخ��رى من املجموع��ة الثانية،
�سيواجه مت�صدر الرتتيب منتخب الفلبني نظريه
القط��ري يف مواجه��ة حتم��ل يف طياتها الكثري
م��ن االث��ارة .ويف املجموع��ة الأوىل �ستق��ام

مبارات�ين اي�ض��اً ،ح�ين يواج��ه املنتخ��ب
الإيراين نظريه الأردين ،فيما �سيالعب املنتخب
ال�سوري نظريه الهندي.
ويف اجلول��ة املا�ضي��ة ،خ��سرت �سوري��ا �أم��ام
�إيران ( )63-87اليوم اجلمعة باجلولة الثانية
م��ن مباري��ات املجموع��ة الأوىل ببطولة ك�أ�س
�آ�سيا لكرة ال�سلة للرجال املقامة يف لبنان.
جاءت نتائج الفرتات ل�صالح املنتخب الإيراين
( ،)28-20و( ،)24-12و(،)18-19
و(.)17-12
مل يجد منتخب �إي��ران �صعوبة يف حتقيق الفوز
بعدم��ا �سيطر على جمريات الأم��ور منذ البداية
وحت��ى النهاي��ة ،فيم��ا ف�شل��ت كل حم��اوالت
�سوريا يف �إيقاف التفوق الإيراين ،وو�ضح فارق
الإمكانات الفنية بني العبي املنتخبني.
كان��ت مباري��ات اجلول��ة الثانية م��ن البطولة
�أ�سفرت ع��ن خ�سارة قطر والع��راق �أمام ال�صني
والفلب�ين على الرتتي��ب� ،ضمن اجلول��ة الثانية
م��ن املجموعة الثانية ،فيما فازت الأردن على
الهند� ،ضمن املجموعة الأوىل.

