
 
تاأه��ل منتخب �لنا�سئني �إىل نهائي��ات �آ�سيا، بعدما 
تع��ادل مع �لهن��د، �سلبيًا م��ن دون �ه��د�ف، �لأحد، 
عل��ى �ست��اد هالت�سوك يف كامتان��دو، �سمن �جلولة 
�لثالث��ة و�لأخرية من مناف�س��ات �ملجموعة �لر�بعة 
يف ت�سفي��ات بطولة �آ�سيا للنا�سئني حتت 16 عامًا 
2018. وتب��ادل �لفريق��ني �ملح��اولت �لهجومية 
يف  منهم��ا  �أي  ينج��ح  �أن  دون  �ملب��ار�ة  خ��ال 

�لت�سجيل.
و�لتق��ى يف �ملبار�ة �لثانية �سم��ن ذ�ت �ملجموعة 
ي��وم �لأحد �أي�سًا فل�سطني م��ع نيبال �مل�سيفة على 

ذ�ت �مللعب.
وت�سدر �لع��ر�ق ترتيب �ملجموع��ة بر�سيد 7 نقاط 
م��ن ثاث مباري��ات، مقابل 5 نق��اط للهند ونقطة 

لنيبال ول �سيء لفل�سطني.
وكان��ت �جلول��ة �لأوىل �سه��دت ي��وم �لأربع��اء فوز 
�لع��ر�ق عل��ى نيب��ال 0-1 و�لهن��د عل��ى فل�سط��ني 
0-3، يف ح��ني �سهدت �جلولة �لثانية فوز �لعر�ق 

على فل�سطني 0-4 وتعادل نيبال مع �لهند 2-2.
ويتاأه��ل �إىل �لنهائي��ات �ساحب �ملرك��ز �لأول يف 
كل جمموع��ة، �إىل جان��ب �أف�سل خم�س��ة منتخبات 
حت�س��ل على �ملركز �لث��اين يف �ملجموعات �لع�رش، 

حيث تن�سم �إىل منتخب ماليزيا �مل�سيف.
وعان��ى منتخ��ب �لنا�سئ��ني من��ذ و�سوله م��ن �سوء 
�ل�ستقب��ال و�لتنظي��م، �ل �ن��ه ��ستط��اع مو�جه��ة 
�لظ��روف و�لع��ودة ببطاق��ة �لتاأه��ل �ىل �لنهائيات 

�ل�سيوية �لعام �ملقبل.
وق��ال م��درب منتخ��ب �لنا�سئ��ني عل��ي ه��ادي يف 
ه��ذ� �ل�س��دد، �ن "�ملنتخ��ب مر بظ��روف �سيئة جد� 
مط��ار  يف  و�ملعق��دة  �ل�سائك��ة  �لإج��ر�ء�ت  بع��د   ،
كاتامان��دو ، و�جب��ار �لوف��د على �لنتظ��ار ملدة 4 
�ساع��ات كامل��ة لإنه��اء �إج��ر�ء�ت �لدخ��ول ، ولول 
�لت�س��الت �لتي �جر�ها �لوف��د بالحتاد �ل�سيوي 
و�لتي �جربت �لحتاد �لنيبايل على �لتدخل و�نهاء 
�ملعاناة و�لت��ي ��ستمرت بعد رحلة �ساقة �ىل فندق 
�لت�سفيات �لذي يعترب من ��سوء �لفنادق ول ميكنه 
��ستيع��اب جمي��ع �لوفود �ملتو�ج��دة بالإ�سافة �ىل 

كون��ه غري مائ��م ل�رشوط �لحت��اد �ل�سيوي ، �لذي 
يوؤكد على �ن تتو�فر جميع �ل�رشوط �لدولية لإقامة 

�ملناف�سات و�لتجمعات و�لتي مل نر�ها يف �لنيبال"
و��ساف علي هادي �ننا "ل نعرف �ل�رش يف مو�فقة 

�لحت��اد �ل�سي��وي باإقام��ة �لت�سفي��ات يف بل��د ل 
تتوف��ر فيه �ي مقومات �جناح �لت�سفيات �لآ�سيوية 
و�لت��ي توؤث��ر يف �لأ�سا���س عل��ى �سمعت��ه كاحت��اد 
ي�سع��ى لنت�سال �لريا�سي��ة �لآ�سيوية من �لرت�جع ، 
وكان علي��ه �قامة �لت�سفي��ات يف دولة تتوفر فيها 
من�سئ��ات ريا�سي��ة حت��ى ولو كان��ت ب�سيطة لكنها 

قادرة على ��ست�سافة ت�سفيات �ملجموعة".
 وكان �ع��د�د منتخ��ب �لنا�سئ��ني له��ذه �لت�سفيات 
جي��د�ً، بعدم��ا خا�س عدد�ً م��ن �ملباري��ات �لودية 
قب��ل خو���س  �ملطلوب��ة  �جلاهزي��ة  �ىل  للو�س��ول 
غم��ار ت�سفي��ات �لق��ارة �ل�سمر�ء، حي��ث تعادل مع 
منتخ��ب ليبيا بهدف و�حد لكا �ملنتخبني يف �وىل 
مباريات��ه �ل�ستعد�دي��ة لت�سفيات كا���س ��سيا يف 

�إطار مع�سكره �لتدريبي �ملقام حاليا يف تون�س.
وق��ال م��درب منتخ��ب �لنا�سئ��ني عل��ي ه��ادي �ن 
"م�ستوى منتخب �لنا�سئني كان جيد�ً رغم �لظروف 
و��ستفاد �لاعبني من �ملباريات بعد �ن قدمو� �أد�ء� 

جيد� �مام منتخبات جيدة".
و��س��ار علي ه��ادي �ىل �ن "�ملنتخ��ب كان ي�ستحق 

�خل��روج بنتيجة �لفوز �ل �ن منتخب ليبيا ��ستطاع 
ت�سجيل هدف �لتعادل من هجمة و�حدة يف �لدقيقة 

�لخرية من عمر �للقاء".
ومتك��ن منتخ��ب "لي��وث �لر�فدين" م��ن �لفوز على 

نظريه �ل�سعودي بهدفني مقابل هدف و�حد.
و��ستط��اع �ن يتغل��ب بعده��ا على منتخ��ب �سلطنة 
عم��ان بثاثة �أهد�ف مقابل ه��دف و�حد يف �للقاء 
�ل��ودي �لأول، قب��ل �ن يعود وينت�رش عل��ى �لفريق 

ذ�ته بهدف دون رد.
وكان كل م��ن �لحت��اد �لقط��ري و�ليمن��ي، تقدم��ا 
ب�سك��وى ر�سمي��ة �س��د �لحت��اد �ل�سي��وي ب�سب��ب 
�ألزم��ات �ل�سيا�سية بني دول �خللي��ج، لكن �لحتاد 
�ل�سيوي ق��رر �لإبقاء على جماميع ت�سفيات كا�س 
��سيا للنا�سئني بع��د �عرت��س �حتاد�ت قطر و�ليمن 
على ق��ر�ره �ل�سابق. جت��در �ل�س��ارة �ىل �ن �لتاأهل 
�سيك��ون ل�سح��اب �ملرك��ز �لوىل يف �ملجامي��ع 
�لع���رش �ىل جانب �ف�سل خم���س منتخبات حت�سلت 
على �ملركز �لثاين ، �ىل نهائيات ��سيا �لتي مل يحدد 

�لبلد �مل�سيف لها حتى �لأن.

بنيان يصفه بالفيلسوف

باكيتا: أطمح إلى بناء فريق ال يقهر محليًا وآسيويًا وإدارة الشرطة عملت باحترافية

 غ��ادر بغ��د�د، �سب��اح �ول �أم���س �ل�سب��ت، متوجه��ا �ىل �لعا�سم��ة 
�مل�رشية �لقاهرة منتخب �لعر�ق بكرة �ل�سلة على �لكر��سي �ملتحركة 
للدخ��ول يف مع�سكر خارجي ��ستعد�د� مل�ساركت��ه �ملقبلة يف بطولة 

�ل�سني �لدولية �سهر ت�رشين �لول �ملقبل.
 وير�أ�س �لوفد �لعر�قي ع�سو �حتاد �للعبة عبد �لكرمي باقر بعد �عتذ�ر 
رئي�س �لحتاد خالد ر�س��ك عن �ل�سفر لرتباطه بعمل يخ�س �لحتاد 

د�خل �لعر�ق.
وق��ال رئي�س �حتاد كرة �ل�سلة على �لكر��سي �ملتحركة خالد ر�سك �ن 
�ملع�سكر ي�ستمر لع�رشة �ي��ام يخو�س �ملنتخب �لعر�قي خالها �أربع 
مباريات جتريبية �لوىل مع �ملنتخب �مل�رشي و�ملباريات �لخرى 
مع ف��رق �لندية �مل�رشية ��ستعد�د مل�سارك��ة �لعر�ق لبطولة �ل�سني 

�لدولية.
و�أو�س��ح ر�س��ك �إن ه��ذه �لبطولة مهم��ة كونها موؤهل��ة لبطولة كاأ�س 
�لع��امل �لتي �ستق��ام �لعام �ملقب��ل يف مدينة فر�نكف��ورت �لأملانية، 
وهي فر�سة للتناف�س مع منتخبات �أ�سيوية عالية �مل�ستوى للح�سول 

على بطاقة �لتاأهيل حيث �سترت�سح �أول �ستة فرق �إىل �أملانيا.
 و�أ�س��اف �إن �ملنتخب �لعر�ق��ي ي�ستطيع �لتناف�س على مقعدين نظر�ً 
لق��وة �ملنتخبات �مل�ساركة مث��ل ��سرت�ليا و�لياب��ان وكوريا و�إير�ن 

�لتي باإمكانها �لرت�سح ويبقى �لتناف�س على مقعدين �ثنني.

و�سل��ت بعث��ة �لوح��دة �ل�س��وري، م�س��اء �ل�سب��ت، �ىل �لعا�سمة 
�لقطري��ة �لدوح��ة، ��ستع��د�د� ملو�جه��ة �لق��وة �جلوي��ة �لعر�قي 
ي��وم غد �لثاث��اء، يف �ياب ن�س��ف نهائي غرب �آ�سي��ا مل�سابقة 
كاأ���س �لحتاد �لآ�سيوي. وقال ر�أف��ت حممد مدرب �لوحدة "هي 
مب��ار�ة �حلل��م بالن�سبة لنا ولاعبني و�جلماه��ري، و�لكل ي�سعى 
ليك��ون �لفريق جاهز�". وعن �لفوز ذهابا قال حممد "ب�رش�حة 
�له��دف �لذي دخل مرمانا يف �لوقت �لقاتل جعل �لأمور �سعبة 
نوع��ا ما، ولو بقي��ت �لنتيجة على حالها بف��ارق هدفني، لكان 
�لو�س��ع �أف�سل بكث��ري، ومع ذلك فنحن �سندخ��ل �للقاء وعيوننا 
عل��ى �لتاأهل فق��ط. و�أكد غي��اث دبا�س نائب رئي���س �لوحدة �أن 
�ل�ستع��د�د�ت �كتملت للقاء �جلوية، و�ل��كل متحم�س للعودة من 

�لدوحة ببطاقة �لتاأهل.
و�أ�س��اف "عملنا بكل طاقتنا حتى يكون �لفريق جاهز�، وثقتي 
بال��كادر �لفن��ي و�لإد�ري و�لاعب��ني كب��رية للع��ودة م��ن قطر 
ببطاقة �لتاأهل، ون�رش �لفرح بال�سارع �ل�سوري". و�نتهت مبار�ة 
�لذه��اب بتفوق �لوحدة على �لق��وة �جلوية بنتيجة )1-2( على 

ملعب �سيد� بالعا�سمة �للبنانية بريوت. 

 �أك��د رئي���س �للجن��ة �لوملبي��ة �لعر�قي��ة رع��د حمودي، 
�ن �لريا�س��ة �لعر�قي��ة بخ��ري و�أنه��ا �ستك��ون باألف خري 
م�ستقب��ا مب��ا تلق��اه م��ن دع��م كب��ري، ووج��ود �ملو�هب 
و�ل�سيا�س��ة و�ل�سرت�تيجية �ملعتمدة يف �للجنة �لوملبية 
ب��ان تك��ون �لريا�سة للريا�سيني بعي��د� عن �ية تدخات 
�خ��رى، و�ن يك��ون �لعل��م �لعر�ق��ي ه��و �لر�ي��ة و�جلامع 
�لوحي��د دون��ه �ية قومي��ة �و طائفي��ة �و مذهبي��ة، وهذ� 
م��ا جنحن��ا في��ه و�سن�ستم��ر د�ئم��ا.   و�و�س��ح حم��ودي 
�ن "�لريا�س��ة �لعربي��ة تع��اين كث��ري� ب�سب��ب تدخ��ات 
�ل�سيا�سيني ورجال �لعم��ال، وحماولة فر�س �سيطرتهم 

على �لق��ر�ر �لريا�سي، و��ستغاله��ا مل�ساحلهم �خلا�سة 
�لتي تع��ود باآثار �سلبي��ة على تطورها م��ا يجعلها تقبع 
يف مر�ك��ز متاأخ��رة عل��ى �ل�سعي��د �لعامل��ي.  ج��اء ذلك 
خال لق��اء �لكابنت رع��د حمودي بعدد م��ن �لعاميني 
و�لإعامي��ات �لع��رب يف مق��ر �إقامت��ه يف ع�س��ق �ب��اد 
عل��ى هام�س ح�سوره �ل��دورة �ل�سيوية د�خ��ل �ل�سالت 
و�ك��د في��ه �ن وطنن��ا �لعربي ز�خ��ر بالنج��وم و�ملو�هب 
�لت��ي حتت��اج �ىل �ل�سقل و�لهتم��ام، لكن يف ظل �سعف 
�لإد�ر�ت وعدم قدرتها على و�سع �خلطط �ملنا�سبة �ساهم 
يف تدم��ري �ملو�ه��ب �لتي ل توج��د يف �أب��رز دول �لعامل.  
ويف �جاب��ة حول �ل�سب��ب �لرئي���س يف �نخفا�س م�ستوى 

�لريا�سة �لعر�قية بني ما�سيها وحا�رشها، 

 حج��ز لعب �ملنتخب �لوطني للكيك بوك�سينغ، ريكان 
لطي��ف، مقعد�ً يف �لدور ن�سف �لنهائي بدورة �لألعاب 
�ل�سيوية �لتي حتت�سنها عا�سم��ة تركمان�ستان ع�سق 
�آب��اد. وتاأه��ل لطيف، �ىل �ل��دور ن�س��ف �لنهائي عقب 
�لف��وز عل��ى نظ��ريه �لوزبك��ي �ربيك عب��د �لرحيموف 
يف وزن 75 كغ��م بنتيجة 1-2، ومب�ساركة 8 لعبني 
�لت��ي �نطلقت مناف�ساتها، �أم���س �ل�سبت.  فيما تاأهل 4 
لعب��ني �ىل �لدور ربع �لنهائي، �إذ متكن �لاعب حممد 
مط��ر ب��وزن 57 كغ��م م��ن �لف��وز على لع��ب منتخب 
�وزبك�ست��ان فورتاي��ك يوكوبوف بنتيج��ة 0-3. كما 
متك��ن �لاع��ب مرت�س��ى حبي��ب يف وزن 69 كغم من 

�لتغلب على نظريه �لي��ر�ين م�سطفى بورفرج بنتيجة 
0-2، فيم��ا خدمت �لقرعة �لاعبني حيدر حممد يف 
وزن 69 كغ��م و�بر�هي��م جابر باأحقي��ة �لتاأهل للدور 
رب��ع �لنهائ��ي. وب��د�أت �لح��د عملي��ة �لوز�ن لاعبي 
�ملنتخبات �ل�سيوي��ة ملناف�سات �مل�سارعة، �إذ �و�سح 
مدرب �ملنتخب �لوطن��ي للم�سارعة، جمال نا�رش: �ن 
�ليوم �سيكون عملية �ل��وزن لاعب �حمد �ساح بوزن 
125كغ��م ملناف�س��ات �حل��رة، فيما تنطل��ق، �لثنني، 
�لن��ز�لت. وتابع نا���رش: �ن 3 م�سارعني �سي�ساركون 
يف �ملناف�س��ات، وه��م: ك��ر�ر عبا���س ب��وزن 59كغ��م 
وحمم��د عبا�س ب��وزن 66كغ��م وطه يا�س��ني يف وزن 
71كغم، �لتي �ستبد�أ مناف�ساتهم يوم �لثاثاء �ملقبل، 

على �ن تكون عملية �لوزن يوم �لثنني.

مصر تحضر سلة الكراسي لبطولة 
الصين الدولية

الوحدة السوري يصل إلى الدوحة

العراق يحجز مقعدًا في نصف نهائي "الكينغ بوكسينغ"

حمودي: الرياضة العراقية بخير

�لريا�سي  �ل�رشطة  لنادي  �لإد�رية  �لهيئة  رئي�س  قال  و    
وقيمة  بحجم  عاملي  م��درب  ت��و�ج��د  �أن   : بنيان  �أي���اد 
�لرب�زيلي باكيتا يف قيادة فريقنا �سيكون له �إثر �إيجابي 
كبري وفعال �سو�ء على و�قع كرة �لنادي �أو على م�ستوى 
�لدوري �ملمتاز ب�سكل عام ملا ميتلكه من تاريخ م�رشف 
�لأن��دي��ة  جميع  على  و��سحة  وب�سمة  كبرية  ونتائج 
و��ساف  �سابقًا.   تدريبها  على  �أ�رشف  �لتي  و�ملنتخبات 
مع  م��وؤخ��ر�ً  �لأن��دي��ة  من  ع��دد  �أبرمته  �ل��ذي  �لتعاقد  �أن 
�أجانب يعد حاله �سحية �ست�ساهم يف رفع �ساأن  مدربني 
�لدوري �لعر�قي وتطويره نحو �لأف�سل �إ�سافة �ىل جعله 
�لكرة  عن  �حلظر  برفع  �إ�سهامه  عن  ف�سًا  �حرت�فية  �أكرث 

�لعر�قية.
�أحد  مع  بالتو�جد  �لكبرية  �سعادته  عن  باكيتا  عرب  فيما 
حتقيق  �ىل  يطمح  �لتي  �جلماهريية  �لعر�قية  �لأن��دي��ة 
�لنجاح معها من خال بناء فريقًا ليقهر ميكنه �ملناف�سة 
��سعى  �إذ  و�ل�سيوية  �ملحلية  �لبطولت  جميع  على  بقوة 
�ل�سحيح د�خل  بال�سكل  �لاعبني وتوظيفهم  �ىل �سناعة 
�لفنية مع  �إيجابيا على م�ستوياتهم  �مللعب ما �سينعك�س 

�ملنتخبات �لوطنية
نادي  �إد�رة  عر�س  قبوله  ��سباب  �هم  من  �ن  و�أو�سح 
لعبني  مع  �لد�رة  �أبرمتها  �لتي  �لتعاقد�ت  هي  �ل�رشطة 
مب�ستوى عال مو�سحًا �ن �لعمل �ل�سحيح وتظافر �جلهود 

�سي�سهمان بكل تاأكيد يف حتقيق ما يريده. 
بحكم  �لعر�قي  �لدوري  عن  و��سعة  فكرة  ميتلك  �نه  وبني 

�ن عدد من �لاعبني و�ملدربني �لرب�زيليني �سبق لهم و�ن 
معلوماتهم  من  كثري�  ��ستفد  �نه  مبينًا  �لعر�ق  يف  عملو� 

�ليجابية و�ل�سلبية.
و��سار باكيتا �ىل �ن عمله �سيكون د�خل وخارج �مللعب 
�لعر�قية  �لقدم  كرة  تطوير  على  �لعمل  خال  من  وذلك 
م�سري�ً �ىل �نه لن يتونى يف تقدمي �مل�ساعدة �ن طلب منه 
�ل�سقل  �ىل  �لعر�ق ميتلك لعبني جيدين يحتاجون  كون 

و�لتوظيف �ل�سحيح فقط.
مع�سكر  �إقامة  على  لل�رشطة  �لإد�ري���ة  �لهيئة  وو�فقت 
تدريبي للفريق، يف مدينة �أنطاليا �لرتكية، ملدة 20 يوما، 
بحيث يبد�أ يف �لثامن من �ل�سهر �ملقبل، ويت�سمن لعب 4 
على  �لتعرف  باكيتا  ليت�سنى  جتريبية  مباريات   5 �أو 
�لنباء  وت�ساربت  و�لبدنية.  �لفنية  �لاعبني  م�ستويات 

حول قيمة عقد �لرب�زيلي باكيتا �إذ ��سارت م�سادر �ىل �نه 
مو�سم  ملدة  عقد  مقابل  دولر،  �ألف   250 على  �سيح�سل 
�سيح�سل  بينما  �جلز�ئي،  �ل�رشط  قيمة  نف�س  وهي  و�حد، 
مدرب �للياقة �لبدنية، كو�ستا لوبيز، على 50 �ألف دولر 

فيما �أكدت �خرى �ن عقده هو 400 �لف دولر.
للمحلي  �لقيثارة �خل�رش�ء خلفًا  تدريب  باكيتا يف  وحل 
�أنتهى عقده مع �لفريق عقب  ناظم �ساكر �لذي �سبق و�أن 
يف  باكيتا  و�سيعاون   ، �ملن�رشم  �لكروي  �ملو�سم  نهاية 
مهمته �لقادمة طاقم حملي مكون من �سعد حافظ و�أحمد 
�ملرمى  �ساح م�ساعدين ونوري عبد زيد مدربًا حلر��س 
�إ�سافة �ىل مدرب �للياقة �لرب�زيلي لوبيز �لذي من �ملوؤمل 
ت�رشين  �سهر  من  �لأول  يف  بغد�د  �لعا�سمة  �ىل  و�سوله 

�لأول �لقادم.

بغداد - مصطفى العبطان
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و�س��ل رئي���س �لحت��اد �لعر�قي لك��رة �لق��دم، عبد 
�خلال��ق م�سعود، �ىل �لعا�سمة �لقطرية �لدوحة، من 
�جل ح�س��ور �جتماع روؤ�ساء �لحت��اد�ت �خلليجية 
�ملق��رر، �لثنني، على هام���س �جر�ء �سحبة خليجي 
23. وقال م�سعود ل�)�جلورنال( "�ساأح�رش �جتماع 
روؤ�س��اء �لحت��اد�ت �خلليجية، �لثن��ني، �إذ �ساأطرح 
عل��ى �لحت��اد�ت �خلليجي��ة، فك��رة تاأجي��ل بطولة 

خليجي 23 �ملقرر �قامتها نهاية �لعام �حلايل".
و�أ�س��اف �ن "ع��دد�ً من روؤ�ساء �لحت��اد�ت قاطعو� 
�لجتماع ب�سب��ب �خلافات �ل�سيا�سي��ة �لر�هنة يف 
منطق��ة �خللي��ج، وبالت��ايل ف��اأن ع��دم م�ساركتهم 
يف �لبطول��ة �سيفق��د روح �ملناف�سة فيه��ا". وكانت 
�حتاد�ت �لع��ر�ق وعمان و�ليمن، �ك��دت ح�سورها 
مر��س��م قرعة �لن�سخة �لثالث��ة و�لع�رشين من كاأ�س 

�خللي��ج �لعرب��ي �لتي �ست�سح��ب يف �لدوحة �ل�ساعة 
�لعا���رشة من �سباح �ليوم �لإثن��ني، قبل ما يقارب 
م��ن ت�سعني يوما عل��ى موعد �لبطول��ة �لتي �ستقام 
22 كان��ون �لول حت��ى  خ��ال �لف��رتة م��ا ب��ني 
�ل�ساد���س م��ن كان��ون �لث��اين �ملقب��ل حت��ت مظلة 
�حت��اد كا���س �خللي��ج �لعربي �ل��ذي ج��رى �إطاقة 
�لعام �ملا�سي مبو�فق��ة �لحتاد�ت �خلليجية �ل�ست 
و�لع��ر�ق و�ليم��ن. وك�سفت �لحت��اد�ت �لثاث �لتي 
�أك��دت �حل�س��ور عن متثي��ل رفي��ع يف �لقرعة حيث 
�أعلن �لحت��اد�ن �لعر�قي و�لُعم��اين ح�سور كل من 
عب��د �خلالق م�سع��ود و�أحمد �سال��ح �لعي�سي رئي�سا 
�لحتادي��ن، فيما ك�سف �لحتاد �ليمني عن ح�سور 
نائ��ب رئي���س �لحت��اد ، يف ح��ني مل ي�س��در �ي رد 
فع��ل ر�سم��ي من �حت��اد�ت ) �ل�سعودي��ة و�لإمار�ت 
و�لبحري��ن( حي��ال �لقرع��ة بع��د تاأكيده��ا و�سول 

�لدعو�ت �ملوجهة �ليها من �لحتاد �خلليجي.

 ،3X3 أك��د م��درب �ملنتخ��ب �لوطن��ي لك��رة �ل�سل��ة�
ن�س��ال غ��امن، �أن فريق��ه يطم��ح �إىل ح�س��د �مليد�لية 
�ملقام��ة  �لآ�سيوي��ة  �لألع��اب  دورة  يف  �لذهبي��ة 
مناف�ساته��ا يف عا�سم��ة تركمان�ست��ان، ع�س��ق �آباد.  
وق��ال غ��امن ل�)�جلورن��ال( �إن "�ل��دول �مل�ساركة يف 
دورة �لألع��اب �لآ�سيوي��ة ذ�ت م�ست��وى متق��ارب جد�ً 
و�لقرع��ة �أوقعتن��ا يف جمموعة �حلديدي��ة �إىل جانب 
منتخبات لبنان وتركمان�ستان وطاجك�ستان ومتكنا 
م��ن ت�سدر �ملجموع��ة". و�أ�س��اف "يف �ل��دور �لثاين 
�لتقين��ا مع منتخ��ب �سومو ثاين �ملجموع��ة c، و�لتي 
�سم��ت منتخبات قطر و�لأردن و�سامو و�أفغان�ستان". 
و�أو�س��ح "مو�جهتن��ا �لقادمة ل تخلو م��ن �ل�سعوبة، 
لك��ن در�سنا كل ما لدى �لفري��ق �ملناف�س من مفاتيح 

لع��ب ونعم��ل ع غلقه��ا وناأم��ل �أن تك��ون �ملب��ار�ة 
ل�ساحلن��ا". وبني بالقول: "�أطم��ح �إىل �أن �أ�سري خطوة 
بخط��وة مع �لاعبني للو�س��ول �إىل �لهدف �ملن�سود"، 
موؤك��د�ً �أن "كل تركي��ز �ملنتخ��ب ين�س��ب يف مو�جهة 
�سب��ه �لنهائي �أم��ام منتخب قرغي�ست��ان لل�سعود �إىل 
�ملب��ار�ة �لنهائية وخط��ف �مليد�لي��ة �لذهبية". وعن 
�ن�سجام �لاعب��ني، �أو�سح غامن بالق��ول: "�لن�سجام 
لي���س بالغريب على �لاعبني و�علم جي��د�ً قدر�ت كل 
لعب وتوظيفه بال�سكل �لذي يتاءم مع كل مبار�ة"، 
مبين��ا �أن "�لاعب��ني كان��و� عل��ى م�ست��وى ع��اٍل من 

�لتعاون و�لن�سجام د�خل وخارج �مللعب".
ومتكن �ملنتخب �لوطني من �لفوز على منتخب �سومو 
بنتيج��ة 17-20 يف مب��ار�ة �سه��دت ندي��ة و�ث��ارة 
ب��ني �لفريقني. و�سيو�ج��ه �ملنتخ��ب �لوطني منتخب 

قريغ�ستان يف �لدور ن�سف �لنهائي من �مل�سابقة.
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