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نـتخب الـسعودي وبـعض العبي كوريـا الشمـالية نـشطات في بـطولـة كأس آسيـا على إثنـ من العبي ا وقع اخـتيار جلـنة ا
ـباراة مساء اول أمس. واختـارت اللجنة الـثنائي عبدالـله عطيف وحمدان الـشمراني العبا إلجراء الفحوصـات عقب انتهاء ا
نتخب السعودي فوزاً واجهة مع كوريـا الشمالية. وحقق ا نشطات فور انتهاء ا نتخب السعودي للخضـوع إلى فحص ا ا
بـاراة التي جمـعت بينـهما عـلى ملعب “مكـتوم بن راشد”في أولى جوالت كبـيراً على كـوريا الشـماليـة برباعـية دون رد في ا
دور اجملـمـوعـات لـلـبـطـولـة اآلسـيـويـة.من جـانب اخــر حتـوم الـشـكـوك حـول مـشـاركـة تـوم روجـيـتش العب خط وسط مـنـتـخب
ـقبـلة ضـمن منـافسـات بطـولة كـأس آسيا 2019 بـاإلمارات. ويـستـعد مـنتخب باراة ا استـراليـا أمام نـظيـره فلـسط فـي ا
واجهـة نظيـره فلسـط ظهـر يوم غد اجلـمعة عـلى ملعب “مكتـوم بن راشد في ثاني جـوالت دور اجملموعات من أسـتراليـا 
البطولة اآلسـيوية. وتأتي الشكـوك حول مشاركة روجـيتش مع منتخب استـراليا بعد تـعرضه لإلصابة بكسـر في عظمة اليد
ة أمام األردن بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم خالل مشاركته مع “الكنغر ”أمام األردن. وتعرض روجيش ورفـاقه للهز
قـرر حتديـد إمكانـية مـشاركـة روجيتش أمـام فلـسط من ـستهـل مشوارهـما في الـبطولـة. ومن ا اضي وذلك  يوم األحـد ا
عـدمـهـا بـعــد حـصـول اجلـهـاز الـفـني لـلــمـنـتـخب بـقـيـادة جـراهـام أرنــولـد عـلى الـتـقـريـر الـطــبي الـنـهـائي اخلـاص بـالالعب.
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- يعتبر فـوز منتخب الـسعودية على
كوريـا الشـمالـية (0-4) األكبـر للـعرب

من حيث عدد األهداف.
ـنـتخـبـات الـعـربـيـة حتى - أحـرزت ا
اآلن " "10أهـــداف في 6 مـــبــــاريـــات
فيمـا دخلت شبـاكها  9 أهداف منها

 5في مرمى اليمن.
- لم تـــنـــجح مـــنــتـــخـــبـــات ســـوريــا
وفـلــسـطـ والــيـمن في تــسـجـيل أي

هدف باجلولة األولى.
- أهـــداف الــــعـــرب: أحــــمـــد خــــلـــيل
(اإلمــــارات) مــــحــــمــــد الــــرمــــيــــحي
(الــــبــــحــــريـن) أنس بـــــني يــــاســــ
(األردن) مهند علي وهــــــــمام طارق
وعــلـي عــدنـــــــــان (الــعــراق) هــتــان
بــاهــبــري ومــحــمــد آل فـتــيل وســالم
ــــــولـــــد الــــــدوســــــري وفـــــــــــــهــــــد ا

(السعودية).
- مـــحــــصــــلـــة حــــصـــاد الــــعـــرب: 3
انتـصـارات وتعـادلـ وخسـارة حتى
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اول امــــــس.
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أجـل حتــــــــــــــقــــــيـق تــــــفــــــــــــــاعل
عـــــــــمـوم فـئـات اجملـتـمع بـاحلـدث

القاري". 
وتــابع "حــريــصــون عــلى صــنــاعـة
ــشــجــعـ جتــربــة فــريــدة تـمــنح ا
الفـرصة لالحتـفاء باحلـدث القاري
والتـعبـير عن حبـهم لكـرة القدم في

تعة".  أجواء 
ـــتــــعـــة هي وأضـــاف الـــعــــواني "ا
عنـوان كرة القـدم وهذا ما سـنقدمه
ـــشـــجـــعـــ الـــتي فـي مـــنـــطـــقـــة ا
نـســتـهــدف مـنـهــا صـنـاعــة جتـربـة
رائـعــة وتـرك ذكـريـات ال تـنـسى عن

هذا احلدث الرائع". 
وقـال داتـو وبنـدسـور جـون األم
الـعـام لالحتـاد اآلسـيـوي "أصـبحت
ـشـجـعـ وسيـلـة مـثـالـية منـاطق ا
ـعايـشة أجـواء الـبطـوالت الكـروية

الكبرى".
 ونـوه "أثـق تـمــامًــا في قــدرة دولـة
ـيـزة اإلمـارات عـلى خـلق جتـربـة 

." للمشجع

تــــفــــاصـــــيل احلــــدث الــــقــــاري إذ
نـطقتـان اجلمـهور على تسـتقـبل ا
مــدار أيــام الــبــطــولــة من الــســاعـة
الــواحـدة ظــهــرًا وحــتى مــنــتـصف
نـطقتـان فرصة اللـيل. كما تـمنح ا
الـــفــــوز بـــالـــعـــديــــد من اجلـــوائـــز
والــهــدايـــا بــاإلضــافــة إلى تــذاكــر
ـشـاهـدة بعض مـبـاريـات النـسـخة
األكبر عـلى اإلطالق من كأس آسيا.

كــمــا خـصــصت الــلــجــنــة الــعــلــيـا
شجع احمللية بجانب منطقتي ا
في أبـــو ظــــبي والـــعــــ مـــنـــاطق
تـفـاعـلـيـة لـلـجمـاهـيـر داخل مـحـيط
ضـيفة للبطولة العب الثمانية ا ا
عايشة لتقد الفرصة للـمشجع 
أجــــواء الـــبــــطــــولــــة عن قــــرب من
احلــدث. وفي حـــديــثه عـن مــنــاطق
ـــشــــجـــعـــ قــــال عـــارف حـــمـــد ا
الــعــواني مــديــر الــبــطــولــة "تـمــثل
ـشجـعـ استـكمـاالً مهـماً مـناطق ا
لبـرنامجنـا التنظـيمي للـبطولة من
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أعـلــنت الــلـجــنـة الــعــلـيــا احملـلــيـة
ـنظـمة لـبطـولة كـأس آسيا 2019  ا
عن افــتـتـاح مــنـطـقــتـ رسـمــيـتـ
لــلــمــشــجــعــ من أجـل مــعــايــشـة
ـتعة واحلماس باريات وأجواء ا ا
ـــســـابـــقــة. وتـــقـــام مــنـــطـــقــة في ا
ـــشـــجـــعـــ األولـى في حـــديـــقـــة ا
ديـنة الـع بـينـما تـقام الـطويـة 
الثانية بكـورنيش أبو ظبي وتوفر
ــنـطــقـتــان لـلــمـشــجـعــ جتـربـة ا
باريات البطولة على كروية فريدة 
مــــدار  4 أســــابــــيع. وافــــتــــتــــحت
ــشـــجــعــ فــعـــالــيـــات مــنـــاطق ا

ــوسـيـقى الـفـيـتـنـامـيـة مـجـمـوعـة ا
ومجموعة الطبول اليابانية تايكو

وســتــتــواصل الــفــعــالــيــات مع 50
عـرضًا و24 فـقـرة فـنـيـة بـاإلضـافة
إلى عربـات طعـام ومالعب مـصغرة
نطقتان وألعاب ترفيهية. وتهدف ا
لالستمتاع بأجواء البطولة وعيش
ـــتـــعـــة والـــتـــفـــاعل بـــكل أجـــواء ا
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البطولـة. أخضع اإليطالي مـارتشيلو
ـنتـخب الـصيـني لـكرة لـيبي العـبي ا
عسكر تدريبي تميز بالقساوة القدم 
ـشـاركـة في كـأس آسـيـا 2019. قـبل ا
ــتــوج بـــكــأس الــعــالم ــدرب ا لـــكن ا
2006 مع منتخب بالده يحتاج إلى

أخبار النجوم
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ــــــــدرب اإليطـالي ألـبـرتو زاكــــــــيـروني بـتجـهـيز بـدأ ا
ـــواجـــهـــة العـــبي مـــنـــتـــخب اإلمـــــــــارات جــــــــــيـــداً 
منتــــــــخب الـهند القـادمة في بطولـة كأس أ آسيا

Æ2019
واكـتفى مضـيف النـسخـة احلالـية من كـأس آسيا  

ـثله في بالـتعـادل أمام مـنـتخب الـبحـرين بـهدفٍ 
اجلولة األولـى من منافـسات اجملـموعة األولى 
بيـنمـا فازت الـهند عـلى تايـلنـد بأربـعة أهداف

مقابل هدف. 
ـنتخبان اإلمـاراتي والهندي اليوم ويلتقي ا
اخلـــمــيـس ضــمـن مــنـــافـــســات اجلـــولــة
الثـانيـة. ويسـتعـد ألبـرتو زاكـيروني لـهذه
ـبـاراة من خالل حتـلـيل أداء الـهـند في ا
مـبـاراة تـايـلـنـد  لكـشـف كـافة تـفـاصـيل

نافس لالعبي فريقه   ا
بـعــقـد اجـتــمـاعــات فـرديـة وجــمـاعـيــة مـعـهم 

وشـــــــــــرح كل مــــا هــــو فــــنـي لــــهم. ويــــســــعى
ـــــــــدرب اإليـطـالي لـتعـريف الالعـبـ بنـقـاط قوة ا

وضــعف الـهــنـد  بـجــانب تـوزيع األدوار عــلــــــــيـهم 
ــنــــــــــتـخب تــايـلـنــد الـذي يـواجـــــــه كــذلك تـعـريــفـهم 

اإلمـارات في اجلولـة الثـــــــالـثة واألخـيرة. وشهـدت التدريب
مشـاركة كل الالعـبـ باسـتثـناء سـيف راشـــــــــد الذي يـخضع

للعالج.

ـنـتـخب ـقـبـلـة أمـام ا ـبـاراة ا عـلى ا
الهـندي الـيوم اخلـميس في اجلـولة
الـثـانـيــة لـلـمـجــمـوعـة األولى بـكـأس
آسيا.  وأكد في تصريحات صحفية
أن اجلمـيع على درايـة تـامة بـأهمـية
ــواجـهــة وصــعــوبـتــهــا وضـرورة ا
حتقـيق الـفوز فـيـها لـتـعزيـز حـظوظ
األبــــيض في مــــواصــــلـــة مــــشـــواره
بـالـبـطـولــة. وشـدد عـلى أن مـنـتـخب
اإلمارات قـادر على اسـتعـادة توازنه
والــعــودة إلى طــريق االنــتــصــارات
ـــســـانـــدة خـــاصــــة وأنه يـــحـــظـى 
ا أنه يلعب على جماهيرية كبيرة 
أرضه ووسط جـــمـــاهـــيــره. وطـــالب
ــبــاراة فــارس جــمــعــة بــنــســيــان ا
الـسـابـقـة أمـام الـبـحـرين مـبـيـنـاً أن
احلديث عنـها لن يـفيد في شيء ولن
يـغــيـر الــنــتـيــجـة. وكــشف أن جنـوم
"األبـيـض" جتـاوزوا تــداعــيـات لــقـاء
االفتتاح وفتحـوا صفحة جديدة مع
بدايـة اإلعداد لـلمـواجهـة الثانـية في
مــرحــلــة اجملــمــوعــات. ووعــد بــبـذل
أقـــــصى اجلـــــهــــد مـع بــــاقـي زمالئه
ـرحـلـة لـتـأمـ بـطـاقـة الـتـأهل إلى ا
التالـية واالستـمرار في العـمل بقوة
ــنــتـــخب تــطــلــعــات حــتى يـــحــقق ا
اجلميع. وقال: "ما جنده من مساندة
كبيرة من جماهيرنا وما نلمسه من

لعب بطريقة دفـاعية واالعتماد على
رتدة الـسريعـة. ويتمنى الهجمـات ا
سـتـيـنج أن يـكــون الـلـعب مـفـتـوحًـا
ليـسـتفـيـد من خبـرة ومـهارة العـبيه
خــاصـة فـي الـهــجــوم بــقـيــادة عــمـر
الـســومـة وعــمـر خــريـبــ وسـرعـة
العبي الوسط وفي مقدمتهم يوسف
قلفا ومـحمد عـثمان. ستـينج يبحث
عن حلول جـماعـية وفـردية في حال
لــعب مــنـتــخب الــنــشـامـى بـطــريــقـة
ـبـاراة دفـاعــيـة خـاصــة في بـدايــة ا
التـي يخـطط فـيـها الـنـشامـى لنـقـطة
الــتـــعــادل وضــمـــان تــأهـــله لــلــدور

الثاني.
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أكثر أمر يـقلق ستينـج تسرع العبيه
هام غامرة الـهجومية ونـسيان ا با
الـــدفـــاعــــيـــة خـــاصـــة لـالعـــبي خط
ــــدرب لالعــــبـــيه الـــوسـط وشـــرح ا
الفـارق ب الـسرعـة والتـسرع. وأكد
لالعبي نسور قـاسيون أن الـتسجيل
ــبـكــر مــهم لــكن بــدون تــســرع قـد ا
يستفيد منه منتخب األردن ويسجل
هدفًا مباغتًا يـربك احلسابات ويعقد

األمور.
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ـنــتـخـب الـفـلــسـطــيـني اول واصل ا
ـواجـهة امس الـثالثـاء الـتـحـضـيـر 

 ôU Ë ≠ w³þ uÐ« }
نتخب كوريا الشمالية أنه لم يتوقع أن يكون لدى العبيه هذا ديـر الفني  أكد كيم يوجن جون ا
ـنـتـخب الـكم الـكـبــيـر من األخـطـاء والـذي أدى إلى اخلـسـارة (4-0) اول امس الـثالثـاء أمــام ا
ـؤتـمر السـعودي في اجلـولـة األولى من اجملمـوعة اخلـامـسة بـكأس آسـيا 2019. وأوضح في ا
الصحفي الذي عقد عـقب اللقاء: "في احلقيقـة ارتكبنا العديـد من األخطاء وكان هناك فرق فني
نـتخب السعودي إضافة إلى اسـتفادتهم من األخطاء التـي وقع فيها العبو فريقي". بيننا وب ا
ـقـبلـت بـارات ا ـباراة األولـى وسنـعمل عـلى تـصحـيح األخـطاء لـلفـوز بـا وأضاف: "خـسـرنا ا

وسنركز على الدفاع". 
بـاراة وال بهـذه النـتيـجة". ونـفى أن تكـون ليـاقة الالعـب هي وأكد: "لـم أتوقع أن نـخسـر هذه ا
شـكلة مشكلة لياقة وال مشكلة السبب في اخلسارة بهذه النـتيجة الكبيرة وقال: "ال أعتقد أن ا

شكلة هي عدم تأقلم الالعب مع األجواء هنا". أجسام العب ويبدو أن ا

اهـــتـــمـــام مـن كل فـــئـــات اجملـــتـــمع
نـحنـا دافعـاً أكبـر للـبذل والـعطاء
لك من أجل ويدفعنا لـتقد كل ما 
ــنـــتــخـب". وأضــاف: "نـــدرك حــجم ا
تطلـعات وطمـوحات اجلماهـير التي
تنـتـظـر تـتويج األبـيض بـهـذا الـلقب
ـهم ألول مـرة في الـتـاريخ الـقـاري ا
من جـانـبـنـا كالعـبـ تـعـاهدنـا عـلى
بــذل الــغــالي والــنــفــيس في ســبــيل
حتــقــيق هــذا الــهــدف ونــتــمــنى أن
يـوفـقـنـا الـلـه في كـتـابـة مـجـد جـديـد
لكرة القدم اإلماراتية". وتابع: "نعول
كــثــيــراً عــلـى جــمــاهــيــرنــا في هــذه
ــهـــمــة خـــاصــة وأنه من ــبـــاراة ا ا
ـنـتخـب الهـندي تـوقع أن يـحظى ا ا
بــدعم كـبــيــر من اجلــالـيــة الــهـنــديـة
ــتـواجــدة فـي اإلمـارات الــكــبــيــرة ا
ـلعب التـفوق عـلى مـنافـسـنا داخل ا
".  وزاد: مـسؤولـيـتـنـا نـحن الالعـب
"لكـنـنا نـتـمـنى أن يتـفـوق جمـهـورنا
ـنتـخب الهـندي أيضـاً على أنـصار ا
ـدرجــات هـذه الــبـطــولـة تــقـام في ا
عــلـى أرضــنـــا ووسط جــمـــاهــيـــرنــا
ويجب أن يكـون منتـخبنـا هو األكثر
اســــــتـــــفــــــادة مـن عـــــامــــــلي األرض
واجلـــمـــهــــور". جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن
نتخب اإلماراتي تعادل في اجلولة ا
األولى مع نــظــيــره الــبــحــريــني  1ـ 
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أستـراليـا يوم غـد اجلمـعة بـاجلولة
الثانية بالدور األول من بطولة كأس
آسيا. وحـقق الفدائي أول نـقطة في
ثــاني ظــهــور آســيـوي لـه بــتـعــادله
السـلبي مع سـوريا بـافتـتاح لـقاءات
اجملموعـة الثـانيـة التي شـهدت فوز
األردن عــلى أســتــرالــيـا (0-1) وركَّـز
اجلـهـاز الـفـني لـلـمنـتـخب فـي بـداية
ـــــران الـــــذي أقـــــيم فـي دبي عـــــلى ا
التدريبـات الترفـيهيـة بهدف اخراج
ــبـاراة األولى الالعـبــ من ضــغط ا
أمــام ســوريـــا والــتي بـــذل خاللــهــا
جنـوم الفـدائي مـجـهـودًا جـبـارًا. أمَّا
ـران فـكـان فـنـيًا اجلـزء الثـاني من ا
وتكتيـكيًا وبدأ خالله اجلـهاز الفني
بقـيـادة مـدربه اجلـزائـري نـور الدين
ولد عـلي التـركـيز عـلى اخلطـة التي
باراة. وامتاز سيلعب بها الـفدائي ا
ـران بــاجلـديــة والـروح الــقـتــالـيـة; ا
حــيث تـــســابق الالعــبـــون لــتــأكــيــد
جــاهــزيــتـهـم لـلــمــبــاراة فــيــمــا بـدأ
اجلـهــاز الــفـني في جتــهــيـز الــبـديل
نتظـر لتعـويض قلب الدفـاع محمد ا
صــالـح الــذي تـــعــرض لـــلـــطــرد في

باراة األولى أمام سوريا. ا
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قـال فــارس جـمــعـة مــدافع مـنــتـخب
اإلمارات إن تركـيزهم منـصب حالياً
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فريقه أي مـؤشرات للـتقدم على األقل
في السـاحة الـقـارية عـلى رغم سعي
الـعمـالق اآلسيـوي إلى الـتـحـول قوة

ية.  أساسية في كرة القدم العا
تــنـفق الــسـلــطـات الـصــيـنــيـة أمـواالً
كثيـرة على كرة الـقدم خصـوصاً لدى
الناشئ لكن تشكيلة ليبي محدودة
وهي بـ األكبـر سـنـاً في النـهـائـيات

احلالية. 
ــنـتــخب إلصــابـات عــديـدة تــعـرض ا
قــبــيل الــبــطــولــة بــاإلضـــــــافــة إلى
فـــيـــروس األنــفـــلـــونــزا الـــذي ضــرب

تشكيلته. 
لم تـفز الـصـ سـوى مـرة واحدة في
آخر سبع مـباريات وعـانت صعوبات
للتـسجيل في فتـرة ليبي فـبلغ معدل
تسجيلها هدفاً وحيداً في كل مباراة.
ـــبـــاريــــات الـــوديـــة الـــتي وضـــمن ا
ـنـتـخب حتــضـيـراً لـكـأس خـاضــهـا ا
آســــيــــا تــــعــــادل  1-1مع نــــظــــيــــره
الــفــلــسـطــيــني ومــثــلــهـا مع األردن
وخـسـر أمـام الـعراق  .2-1كـان ليـبي
قـاسيـاً عـلى العبـيه كي يـنـالوا لـيـاقة
جـــيـــدة قــبـل الــنـــهـــائــيـــات وذلك في
مــعـسـكــر مـغـلـق في جـزيـرة هــايـنـان

ـتـقدم إلـهام إضـافي إذا أراد فـريـقه ا
في الـسن إحراز أول ألـقـابه الـقـارية.
بـعـمـر السـبـعـ يـخـوض لـيبـي على
األرجح آخـــر بــطـــوالته الــكـــبــرى مع
الــدولــة األكــبــر في الــعــالم لــنــاحــيـة
السـكـان والتي تـمـنحه راتـبـاً سنـوياً
يسيل له الـلعاب بـعدما أبـدى رغبته
في تصـريحـات سـابقـة بالـعودة الى

بالده بعد البطولة. 
ــدرب اخملــضــرم ذو الــشــعــر يــأمـل ا
األبـيض في إضـافـة لـقب كـأس آسـيا
إلى خزانـة إجنازاته الـتي يتـصدرها
كــأس الــعــالم مع مــنــتــخب بالده في
انـيـا عام 2006 وخمـسة ألـقاب في أ
الدوري اإليطالي مع يوفنتوس علماً
أنه قاد أيضاً فريق "السيدة العجوز"
آلخر ألـقـابه في دوري أبـطـال أوروبا
(1996).  بـــعـــد مـــشـــواره اإليــطـــالي
الطويل انتقل ليبي إلى شرق القارة
اآلسـيـويـة فـأشـرف عـلى غـوانـغـجـو
إيـفـرغــرانـد بـ  2012و 2014وقـاده
إلى لــــــقـب دوري أبــــــطــــــال آســــــيـــــا
والسـيطـرة على الدوري احملـلي. لكن
ـنتـخب مـنـذ تـسـلـمه اإلدارة الـفـنـيـة 
"الـتـنــ األحـمـر" في 2016 لم يـرسل
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ـنـتــخب األردني لـكـرة الـقـدم كـثَّف ا
ــواجــهـة حتــضــيــراته; اســتــعــدادًا 
سوريـا الـيـوم اخلمـيس عـلى مـلعب
خـــلــيـــفــة بـن زايــد ضـــمن اجلـــولــة
الـثــانــيـة من مــنــافـســات اجملـمــوعـة
الـثانـيـة بـبـطـولـة كـأس آسـيا 2019.
وأجــرى الـــنــشـــامى تـــدريــبًـــا عــلى
ـلــعب الـفــرعي لــنـادي الــعـ ركـز ا
درب خالله اجلـهاز الـفـني بـقـيـادة ا
فـيتـال بـوركـلـمـانـز عـلى الـعـديد من
نتظر تطبيقها اجلوانب التكتيكية ا
في الــــــلـــــقــــــاء وسط
أجـواء وحــمــاســيـة
. وغــاب لالعــبــ
عن الـــتـــدريب
احلــــــــــــــــارس
مـعـتـز يـاس
ألســـــــــبـــــــــاب
عـــــائـــــلـــــيـــــة.
ويــــــتــــــصـــــدر
الــــــنــــــشــــــامى
اجملــــــمــــــوعـــــة
الــثـــانـــيــة بـ3
نــــقــــاط بــــعــــد
فــــــــوزه عـــــــــلى
أستراليا حاملة
الــــلــــقب بــــهــــدف
نــــظـــــيف فـــــيــــمــــا
يتقـاسم منـتخبـا سوريا
ـركـز الـثاني وفلـسـطـ ا
بـــنــــقــــطـــة وحــــيـــدة من
تــــعــــادلــــهــــمــــا بـــدون

أهداف.
وتتـرقب اجلـماهـير
الـــــــــســــــــوريــــــــة
مـواجـهـة نـسور
قـاسـيـون أمام

األردن
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تــصــدر الــفـوز الــكــبـيــر الــذي حــقـقه
ــنــتـخب الــســعــودي عـلى نــظــيـره ا
الـكوري الـشـمـالي بنـتـيـجة (0-4) في
كــــأس آســــيـــا اول امـس الـــثـالثـــاء
ــشــهـد فـي حـصــاد الــعــرب. وأعـلن ا
األخـضـر السـعـودي عن بـدايـة قـوية
ـشـوار ـواصــلـة ا سـتــعـطـيه الــدافع 
بثـقـة وطمـوح نـحو اسـتـعادة الـلقب.
وقــبـل ذلك رفض مــنـــتــخب الــعــراق
ـة عـنـدمـا قـلب تـأخـره مـرت الـهـز

أمام فـيتـنام إلى فـوز بنـتيـجة (3-2).
ويسـتعرض الـتقريـر التـالي "حصاد

العرب" في البطولة حتى اآلن:
بداية قوية

ـنتـخب الـسعـودي صعـوبة لم يجـد ا
كـبــيـرة في اجـتــيـاز نـظــيـره الـكـوري
الـــشــــمـــالي لـــيس لـــضـــعف قـــدرات
ـا جلـاهـزيـته الـعـالـية مـنـافـسه وإ
والـــتــــنــــاغم الــــذي ســــاد حتــــركـــات
الالعــبـ لـيـقــدمـوا مـبـاراة جــمـيـلـة

ـنتـخب الـسـعودي لـلغـايـة. وحتـلى ا
ــمــتع الــذي قــدمه لــيـنــهي بــاألداء ا
الــشـــوط األول مـــتــقـــدمـــا بــهـــدفــ
وأضـاف فـي الـشـوط الــثـانـي هـدفـ
آخـــرين لـــيـــحــسـم الــنـــقـــاط الــثالث
ويتصدر اجملموعـة اخلامسة برصيد

3 نقاط.
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حـقـق مـنـتـخـب الـعـراق فــوزا صـعـبـا
على حساب نـظيره الفيـتناني بثالثة
أهـــداف مــقـــابل هـــدفــ في مـــبــاراة
مـثــيـرة ضـمن مــنـافـســات اجملـمـوعـة
الرابـعة لبـطولـة كأس آسـيا اإلمارات
2019. وجنح اسود الرافدين في

قـلب الــتـأخـر الى تـعــادل مـرتـ قـبل
الـفــوز اخـيــرا بـهــدف في وقت قـاتل
الــبــدايــة جـاءت بــتــقـدم فــيــتــنـام عن
طــريـق هــدف بــالــنــيــران الــصــديــقـة
نـتـيـجــة خـطـا مـشـتـرك بـ احلـارس
ــــدافع عــــلـي فــــائـــز جـالل حــــسن وا
لـيسـددهـا االخـير بـطـريق اخلـطا في

مرماه. لكن الرد الـعراقي جاء سريعا
بــــهـــدف عـن طــــريق مــــهــــنـــد كــــاظم

ويتعادل لفريقه. 
نـتـخب  الفـيتـنامي اسـتغل غيـر أن ا
خطا دفاعي جديد وسجل منه الهدف
الـــثــاني قـــبل نــهــايـــة الــشــوط االول

بثالث دقائق. 
ومـع بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــاني جنح
مـنــتـخب الـعـراق فـي اضـافـة الـهـدف
الثـاني عن طـريق هـمام طـارق لـياتي
الــفــرح الســــــــــود الــرافــدين بــهـدف
ثـالث في الـدقــيـقـة األخـيـرة بـطـريـقـة
رائــعــة من ركــلــة حــرة مــبــاشــرة عن
طـريق عـلي عـدنـان لـيـخـطف ٣ نـقـاط

ثمينة.
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- 8 مـنــتـخــبـات عـربــيـة من أصل 11
منتـخبا مـشاركا لـعبت مبـاراتها في
اجلــولـة األولـى وهي عــلى الــتـوالي:
اإلمـارات الـبـحـرين األردن سـوريـا
فلسط اليمن العراق السعودية.

الص تواجه صعوبات في أ اسيا

نتخب الفلسطيني تدريباته استعداداً للقاء استراليا U³¹—bð ∫ يواصل ا
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ـبـاراة التي ـديـر الـفـني لـلـمـنتـخب الـسـعـودي عـلى صـعـوبـة ا شـدد خوان بـيـتـزي ا
جـمـعتـه بنـظـيره كـوريـا الـشمـالـيـة رغم الفـوز بـرباعـيـة نـظيـفـة اول امس الـثالثاء في
باراة: اجلولة األولى من دور اجملمـوعات في كأس أسيا. وقـال بيتزي عقب نـهاية ا
“راضون عن النتيجة في مباراتنا االفتتاحية وستكون دافعًا إيجابيًا لنا في بقية
ـبـاراة لم تـكن سـهـلـة كـون مـنـتـخب كـوريا ـشـوار اآلسـيوي .”وتـابع حـديثه: “ا ا
ـبـاراة وأنـا سـعـيـد بـأنـنا الـشـمـالـيـة عـمـد إلى الـلـعب الـدفـاعي طـوال مـجـريـات ا
باراة وتمكنا من الفوز بهذه النتيجة الكبيرة .”وأضاف: فرضنا سيطرتـنا على ا
نافس ونقاط القوة والضعف “هناك عدة عوامل تعتمد على مستوى الفريق ا

لـديـه من أجل وضع اخلـطـة األنــسب لـلـمـبـاراة .”وأكـمل: “ال شك في أن الـوقت
ـنتخب السـعودي كشف لي السـلبيات في الفـريق والتي نعمل الـذي أمضيته مع ا
عـلى تقـلـيلـها دائـمًـا والظـهـور بالـشكل الـفـني األمثل .”واسـتطرد:  ”آمل أن يـعود
األخـضر بـطلًـا من أرض اإلمـارات مجـددًا لكن عـلـينـا العـمل جـيدًا من أجل حتـقيق

ذلك.
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ــدرب اجلــنـــوبــيـــة الــرطـــبــة.وقـــال ا
اإليــطـــالي في تــصـــريــحــات ســبــقت
البـطولـة "أنا راضٍ عن أداء الالعـب
في الــــتــــمــــارين (لــــكـن) واجــــهــــنـــا

رض".  اإلصابات وا
ارتـــاح لــيــبـي لــبــدء االســـتــعــداد مع
تشـكيـلته مـنذ بـداية كـانون األول ما
منحه وقتـاً كافياً إليـصال أفكاره إلى

 . الالعب
وهو قال عن اسـتعادة جنـاعة العبيه
أمثال وو لي هـداف الدوري الـصيني
ـــاضي مع شـــنــغـــهــاي ـــوسم ا في ا
ســـيـــبغ وأحـــد أبـــرز جنـــوم الــدوري
ـرة األولى احملـلي "بــحق هــذه هي ا
الــتي نـحــصل فـيــهـا عــلى وقت كـاف

لإلعداد تكتيكياً وجسدياً".  
تـبـدو الـتـوقـعـات في الـبالد في أدنى
نـســبـة في تـاريخ مــشـاركـات الـصـ
ـنـتـخب الـقــاريـة إذ فـقـد مـشـجــعـو ا
ـــنــــتـــخـب مـــرشح األمـل بـــرغـم أن ا
النــــتـــزاع مـــركــــــــــز الـــوصـــافـــة في
مــجــمــوعــته الــثــالــثــة خــلف كــوريــا
اجلــنـــوبــيـــة وأمــام قـــرغــيـــزســتــان
ـشـاركــــــــتــ لـلـمـرة والـفــيـلـيـبــ ا

األولى.

الـيـوم اخلـمـيس بــاجلـولـة الـثـانـيـة
للـمـجـمـوعة الـثـانـيـة من الدور األول
لـــبـــطــــولـــة كـــأس أ آســـيـــا 2019
ــنـتـخب الـسـوري بـاإلمـارات. كـان ا
تـعـادل ســلـبـيًـا مـع فـلـسـطــ فـيـمـا
يتـصدر األردن اجملـموعـة بعـد فوزه
على أسـترالـيـا بهـدف وحيـد. ويُدرك
ـــنــــتـــخـب الـــســــوري أنَّ مـــبـــاراة ا
النـشامى سـتكـون الفـرصة األخـيرة
ليحافـظ على آماله في الـتأهل للدور
الثاني ألول مرة في تاريخ مشاركاته
في نـهــائـيــات كـأس آسـيــا. ويـرصـد
الــتــقــريــر الــتــالي 4 أســبــاب تــقــلق
ـدير الـفني اني بـيرنـد ستـينج ا األ

لنسور قاسيون:
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ـنــتــخب الــسـوري بــفــرصـة يــدخل ا
وحــــيـــدة وهـي الـــفــــوز فــــتـــعــــادله
سـيــقــلص من فــرص تـأهــله. ويُـدرك
ستـيـنج أنَّ العبـيه سـيدخـلون حتت
ضــغط نــفـــسي كــبــيــر خــاصــة وأنَّ
اجلــمــهــور الــســوري حــجــز ثــلــثي
دينة مقاعد مـلعب خلـيفة بن زايـد 
الـــعـــ الـــذي ســيـــكـــون مـــســـرحًــا
لــلــمـــبــاراة. ســتــيــنـج يــتــخــوف من
الضغط الكـبير عـلى العبيه فـطالبهم
باللعب بتركيـز شديد وعدم التسرع
في الــــهــــجـــوم وأكــــد أن الــــضـــغط
اجلــــمــــاهــــيـــــري سالح ذو حــــدين

ويتمنى أال يتأثر العبوه به.
وخروج أسـامة أومـري من حسـابات
ســتــيـــنج بــعــد إصــابــتـه بــقــطع في
الـرباط الـصـلـيـبي بـالـدقـيـقة  40من
اضي أربك مباراة فلسط األحد ا
حـسـابــات سـتـنــيج الـذي سـيــعـتـمـد
بــشـكل كــبــيــر عـلى مــحــمـد عــثــمـان
احملـــتـــرف بـــالـــدوري الـــهـــولـــنــدي.
ويــتـخــوف ســتــيــنج من أي إصــابـة
جديـدة تـكـون ضـربة قـاسـيـة جـديدة
للمـنتـخب السـوري الذي كـان يعول
عـــلى أومــــري الـــكـــثـــيـــر
خاصة بعـد تألقه مع
فــــريـــــقه قـــــطــــر
الـــقــــطـــري
وفــــــــــــــــــــي
الــــوديـــات

األخيرة.
ويـــخــــشى
ســـتـــيـــنج
من اعتماد
مـــنــتـــخب
األردن

نــــــــــــــــــــفــس
أســلـوب لــعب
فـلــسـطــ الـذي
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ـدرب اإليـطــالي اخملـضـرم يـخــوض ا
مارتـشـيلـو لـيبي غـمـار كأس آسـيا –
نـتخب الـصيني اإلمارات  2019مع ا
وسط شــكـوك كــثــيـرة في أن يــتــمـكن
الـــتـــنــــ من الــــذهـــاب بـــعــــيـــداً في

نتخب تشكيلة ا
العراقي في
مباراة فيتنام


