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نـتخب الـعراقي فـوزا مهـما حـقق ا
الـيزي بنتيجة 4-1 نتخب ا على ا
امـس األربـعـاء عــلى مـلــعب مـجـمع
تشانغشو الرياضي في تشانغشو
ضمن اجلـولة األولى مـن منـافسات
اجملـموعـة الثـالثـة في بطـولة آسـيا

حتت  23عاماً  2018في األردن.
وقــال عـــبـــد الــغـــني شـــهـــد مــدرب
ـباراة األولى مـنـتـخب الـعـراق ان ا
دائــمــاً لــيـــست ســهــلـــة والــفــريق
مكن اليزي كان مـنظم وكان من ا ا
أن تــكــون الــنــتــيـــجــة لــيس بــهــذا
احلـجم وأعـتـقـد أنـنـا كـنـا مـوفـق
ــبــاراة وحـقــقـنــا الـشيء في هـذه ا
األهـم وهـو احلـصـول عــلى الـنـقـاط
الــثالث دون حــصــول إصــابــات أو
بطـاقات لـلفريـق ونأمل أن نواصل
بـاريـات التـالـية.. بـذات األداء في ا
الـيـزي لم يكن بـاخلصم ـنتـخب ا ا
الـسهل وأتـوقع أن يـحقق شيء في

قبلة". باريات ا ا
من جانـبه ب اونغ كـيم-وي مدرب
مـنتخب مـاليـزيا بـالتأكـيد خـسرنا
أمــام فـــريق أفــضل مـــنــا وكــان من
الـواضـح أن مـنـتـخب الـعـراق قـوي
ـــتــاز قــدرات عــالـــيــة حــاولــنــا و
مـقـارعـتـهم ولـكـنـنـا تـلـقـيـنـا هـدف
بـسـبب أخـطـاء بـسـيـطـة وارتـكـاب
مــــثـل هــــذا األخــــطـــــاء عــــلى هــــذا
ـــســـتـــوى يـــؤدي إلى مـــعـــاقـــبـــة ا
األهـــداف.. لـن نـــســـتـــســـلم وال زال
أمـامـنـا مبـاراتـ ولـهذا سـنـحاول
ـــبـــاراة الــثـــانـــيـــة أن نــلـــعب في ا

بأريحية أكثر.
سيطرة عراقية 

وســجل مـحـمــد جـفـال ( (6وأمـجـد
عــطـوان ( (28وعالء مــهـاوي ((56
وحس علي ( (81أهداف الـعراق
فـي حــ أحـــرز مــحـــمــد صـــفــاوي
رشيد ( (79هدف ماليزيا الوحيد.
وتقام اجلولة الثـانية من منافسات
اجملموعة يوم الـسبت حيث تلتقي

السعودية مع العراق وماليزيا مع
األردن. وبـــدأ مــــنـــتــــخب الــــعـــراق
ــبــاراة بــقـوة وجنـح في افــتــتـاح ا
التسجيل بالدقيقة السادسة عندما
انــطــلق حــمــزة عــدنــان في اجلــهـة
الـيـسـرى وأرسل تـمــريـرة عـرضـيـة
ارتـقى لـهـا مـحــمـد جـفـال وحـولـهـا
بــرأسـه داخل الــشــبـــاك. واســتــمــر
الـتــفـوق الـعــراقي لـيـســجل أمـجـد
عـطوان الـهدف الـثاني بـعدمـا تابع
ـالـيـزي ـرتـدة من الـدفـاع ا الــكـرة ا
وهـيـأها عـلى صـدره قـبل أن يـسدد
بقوة من حتت يدي احلارس محمد
عـفـوات أكمل ( .(28ثم حتسن أداء
مـنـتـخب مـالــيـزيـا وحـاول مـقـارعـة
ــنـتــخب الــعــراقي ولــكن العــبـيه ا
وجـدوا صعـوبـة في جتـاوز صالبة
مـــدافــــعي الـــعـــراق. وفي الـــشـــوط
الــثـاني عـاد العـبـو الـعـراق لـفـرض
تـفـوقهم وقـاد صـفـاء هادي هـجـمة
ثم مـــرر إلى فــرحــان شـــكــور الــذي
ســـدد كــرة تـــصــدى لـــهــا احلــارس
ــالـيــزي بــصــعــوبـة ( .(49وجنح ا
عالء مــهــاوي في تــســجــيل اهــدف
الــثـــالث بــعــدمــا تــقــدم من اجلــهــة
الـــيــســرى داخـل مــنــطـــقــة اجلــزاء
وتــخـلص مـن مـدافـعــ من قـبل أن
يسدد بقـوة في الشباك ( .(56وكاد
بـشـار رسن يـضـيف الـهـدف الـرابع
عندما تابع تـمريرة حس علي من
اجلــهـة الــيــسـرى وســدد كــرة عـلى
الـــطـــايـــر تـــصـــدى لـــهـــا احلـــارس
ــالــيــزي بــصــعــوبــة عــلى مــرتـ ا

77).)
ـالـيـزي بــتـسـجـيل ـنـتــخب ا ورد ا
هــدف إثــر هــجــمــة قــادهــا الــبــديل
مـحـمـد أخـيـار فـي اجلـهـة الـيـسرى
ـرر إلـى مـحـمــد صـفـاوي قــبل أن 
رشــيــد لــيــســدد كــرة أرضــيـة عــلى
يـسـار احلـارس أحـمـد باسل (.(79
ـنتخـب العراقي رد مـباشرة ولكن ا
عــبــر تــسـجــيـل الـهــدف الــرابع عن
طــريـق حــســـ عــلي الـــذي خــطف
ـدافع محمد نور عادة من ا الكرة ا

ـــرمى ويــراوغ عــزام لـــيــنـــفــرد بـــا
احلـــارس مـــحـــمـــد افــوات قـــبل أن
يسدد الكرة بالشباك اخلالية 81 .

فوز كوريا 
تــمـكن مــنـتـخـب كـوريـا الــشـمــالـيـة
ـــبي من حتــقــيق فــوزه األول األو
في مـنـافـسـات كـأس آسـيـا ?2018
امس األربـــــعـــــاء عـــــلى حـــــســــاب
تـايالند بـهـدف وحيـد. وجـاء هدف
كـوريا الـشمالـية بـالدقـيقـة الثـانية
عـــبــر العب الـــوسط ري هــون (20
عـامـا) لـيتـصـدر. ويسـعى مـنـتخب
ـبـي جـاهدا كـوريـا الـشـمـالـيـة األو
لـتـغـيـيـر الــصـورة الـسـلـبـيـة الـتي
ظـهر بـها في الـنسـخة الـسابـقة من
الـــبـــطــولـــة (قـــطــر  ?(2016حــيث
انـتـهى مـشـواره حـيـنـهـا بـخروجه
ـضيف من دور الثـمانـية عـلى يد ا
بــنــتــيــجـة  .2-1وســتــلــعب كــوريـا
ـقـبـلـة يـوم الـشـمـالـيـة مـبـاراتـهـا ا

. السبت أمام منتخب فلسط
وأشـاد اإلسبـاني فـليـكس سـانشـيز
ـبي ـديــر الـفــني لـلــمـنـتــخب األو ا
الـقطـري بالـبدايـة القـوية لـلعـنابي
قامة حاليًا في بطولة كأس آسيـا ا
بــالــصـ وذلـك بـعــد الــفــوز الـذي
حـقــقه عـلى أوزبـكـسـتـان ( (0-1في
باراة الـتي في اجلولة األولى من ا

البطولة.
وقال سانشيز"حـققنا فوزا في غاية
األهــمـــيـــة خـــاصـــة أنه جـــاء عـــلى
حـــســاب فــريق كــبـــيــر وفي بــدايــة
ـــــشــــوار اآلســـــيـــــوي". وأضــــاف ا
"واجهـنا منـتخبًـا قويًا اسـتطاع أن
يـشـكل خـطورة كـبـيـرة علـيـنا خالل
ــبــاراة من خـالل ســيــطــرته عــلى ا
مجريات الـلعب خالل الشوط األول
الســـيــمــا أول عــشــريـن دقــيــقــة من
ـبــاراة بـاإلضــافــة إلى االعـتــمـاد ا
عــلـى الــكــرات الــطــويــلــة". وأكــمل
"العـبو قـطـر جنحـوا فى الـدفاع عن
مرمـاهم بقـتالـية ومع مـرور الوقت
بــدأنــا فى الــســيــطــرة عــلـى الــكـرة

بي فوزا مهما على ماليزيا بافتتاح مبارياته في نهائيات كأس اسياوخاصة في نهاية الشوط األول". WO∫ حقق منتخبنا االو «dŽ WŠd


