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هاجم الهندي سونيل شـيتري على األرجنتيني ليونيل ميسي جنم برشـلونة ومنتخب راقصي التاجنو. وكشف حساب بطولـة كأس أ آسيا عبر موقع التواصل االجتماعي "تويتر" عن تفوق ا
تفـوق شـيتـري في سـجل أهدافه الـدولـية مع مـنـتخـب الهـند ( 67 هـدفًـا) على مـيسي الـذي سـجل مع األرجنـت  65هـدفًـا. وأصبح شـيـتري ثـاني أكـثر العب نـشط يـسـجل أهدافًـا دولـية بـعد

نتخب في نهائيات ك لك في جعبته  85هدفًا مع برازيل أوروبا. يذكر أن شيتري سجل هدف في مرمى تايالند اليوم األحد في افتتاح مباريات ا البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي 
قامـة في اإلمارات. الى ذلك أكَّد حس سهيل مشرف منتـخب اإلمارات أنَّهم راضون عن التعادل أمام البحرين (1-1) مؤكدًا أنَّ االنـطالقة دائمًا صعبة على كل الفرق. وقال أس أ آسيا ا
سهيل "الالعبون بحالة نفسـية جيدة ولم يتأثروا بالتعادل رغم أنَّهم كانوا يسعـون لتحقيق الفوز الذي يرضي طموحات اجلماهيـر التي نقدم لها االعتذار ونشكرهم على وقفتهم مع "األبيض".
نتخب زاكيـروني أحمد خليل وإسماعيل أحمـد وإسماعيل مطر بالتشـكيلة األساسية أمام الهـند مشيرًا إلى أن اجلهاز الطبي وأشـار سهيل إلى أن هناك احتماالً كبـيرًا أن يشرك مدرب ا
نتخب اإلماراتي شاركتهـم. كان الالعبون الثالثة غيـر جاهزين قبل انطالق منافـسات البطولة باستـثناء أحمد خليل الـذي شارك كبديل في الشوط الثـاني من مباراة ا أعطى الـضوء األخضر 
شابه لباقي الفرق اآلسـيوية; حيث لم يعد هناك منتخب ضعيف لذا علينا تطور ا قـبلة أمام الهند الفريق ا باراة ا أمام نظيره البحريني. واختتم: "جمـيع الالعب يعلمون مدى أهمية الفوز با

احلذر واللعب بحماس وقوة".
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الــفــدائي أول نــقــطــة لــهـا فـي تـاريــخه
ــنـافــسـات كـأس آســيـا. وذلك رغم أن
فــلـســطـ تــعـرض حلــالـة طــرد لالعـبه

صــداقـات رائـعــة بـ كل الــشـعـوب في
هــذه الـبـطــولـة وهـذه بــرأيي قـوة كـرة

القدم. 
قابل قـال سامرفـيل: كان يجب أن فـي ا
يـكـون الشـعار بـسيـطاً ومـعبـر وجذاب
ويـعـبـر عـمـا تـمـثـله هـذه الـبـطـولـة من
خـالل جــــــمـع الـالعــــــبـــــــ والــــــفــــــرق
واجلــمــــــــــاهـيــر من كــافــــــــــة الـدول
وكــذلـك فــإن قــارة آســــــــيــا شــاســعــة
وأحــيــانــاً نـنــــــــسى الــتــنــوع في هـذه

القارة.

ـشـاركة قـال نـخـاعي: رفع عـدد الـفـرق ا
في الـــبـــطـــولـــة كـــان الـــدافـع لـــتـــقــد
اقـتـراحي لـشـعـار الـبـطـولة وال شك أن
هـــذه الـــنـــســـخــة مـن كـــأس آســيـــا في
اإلمـــارات جـــمـــعت بـــحـق الـــثـــقـــافــات

واألعراق واللغات اخملتلفة.  
اليـ مـن الـنـاس فـي كـافـة وأضــاف: ا
أرجـاء العالم يشاهـدون البطولة وقلب
آســيـــا يــنــبض في اإلمــارات حــيث أن
شـعار (جـمع قارة آسـيا) يـعبـر عن هذه
الـلـحـظـة الـتـاريـخـيـة وآمل أن نـشـاهـد
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احــتـفل االحتـاد اآلســيـوي لـكــرة الـقـدم
بــتـكـر الـفـائـزين فـي مـسـابـقـة شـعـار
بـطولـة كأس آسـيا 2019 فـي اإلمارات
ـقـتـرح الـشـعـار (جمع والـذين تـقـدمـا 
قــارة آســيــا). وقــام االحتــاد اآلســيــوي
صـاريف لكل من بـتـقد رحـلة كـاملـة ا
الـــفــــائـــزين جالل نــــخـــاعي وســـكـــوت
ـــبــاراة ســـامـــرفـــيل حـــيـث حـــضـــرا ا
االفـتـتاحـية في الـبـطولـة والتي انـتهت
ـضيف مع بـتـعـادل منـتـخب اإلمـارات ا

البحرين 1-1.
وقـال نـخـاعي الـقـادم مـن إيـران: مـجرد
طـار إلى الـفندق الـقيـام بالـرحلـة من ا
ومـشـاهدة شـعار (جـمع قارة آسـيا) في
كـل مـكــان مــنــحــني شــعـور رائـع وأنـا
أشـعـر بـسـعـادة كـبـيـرة. من جـهـتـه قال
سـامرفيل مـن آيرلنـدا الشمـالية والذي
يــقـيم في فـيــتـنـام مـنـذ  13عــامـاً: إنـهـا
جتـربة رائعة أن أشـاهد شعار الـبطولة
ـالعـب. وحتـــــدث ــــــبــــــاني وا عــــــلـى ا
الـفائـزان عن توسيع كـأس آسيـا لتضم
 24 منتخباً بدالً من  16منتخب حيث
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فــوزه الــكــبــيــر عــلى تــايـالنـد 1-4 اول
امـس األحـد عـلى مــلـعب آل نــهـيـان في
أبــو ظـبي وذلك في اجلـولـة األولى من
مــنـافـسـات اجملــمـوعـة األولى في كـأس
آســــيــــا 2019 فـي اإلمــــارات. وســــجل
سـونيل تـشيتري ( 27 مـن ضربة جزاء
و46) وانــيـرود ثـابـا (68) واللــبـيـكـلـوا
جــيــجي (81) أهــداف الـهــنـد في حـ
أحـــرز تــيـــراســيـل دانــغــدا (33) هــدف
باراة الثانية تـايالند الوحيد. وكانت ا
ضـــمن ذات اجملـــمـــوعـــة شـــهـــدت يــوم
ـضــيـفـة مع الــسـبت تـعــادل اإلمـارات ا
الـبـحـرين  1-1عـلى مـلـعب مـديـنـة زايد
الــريــاضــيــة في أبــو ظــبـي. وتــصـدرت
الـهند ترتيب اجملـموعة برصيد  3نقاط
من مـباراة واحدة مقـابل نقطة لكل من
اإلمـارات والبـحرين وال شيء لـتايالند.
وتـقــام اجلـولـة الـثـانـيـة من مـنـافـسـات
اجملـمـوعة يـوم اخلـمـيس حيث تـلـتقي
الــبــحــرين مع تــايالنــد عــلى مــلـعب آل
مــكـتــوم في دبي والـهــنـد مع اإلمـارات
عـلى مـلـعب مـديـنة زايـد الـريـاضـية في
أبـــو ظــبي. ويــتــأهل إلى دور الـ 16في
الــبـطــولـة الــفـريــقـ احلــاصـلــ عـلى
ـركـز األول والثـاني في كل مـجمـوعة ا
إلى جــانـب أفـضـل أربـعــة مــنــتــخــبـات

أخبار النجوم
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نتـخب السوري اليوم األحد ة حارس مرمى ا قال إبراهيم عـا
إن فــريـقه أضــاع الـعــديـد مـن الـفــرص حـيث فــرض الـتــعـادل
الــسـلـبـي عـلى نـفــسه أمـام فــلـســـــــــطــ الـيـوم األحــــــــد
حلسـاب اجلـولة األولــــــــى لـلمـجمـوعة الـثانـية بـبطــــــــولة

آسيا 2019. 
ــبــاراة: ــؤتـــمــر الــصــحــفـي بــعــد ا ــة خالل ا وأوضح عـــا
ـنتخب نتـخب الفـلسطـيني لعب بـأداء رجولي كـما لعب ا "ا

السوري.. 
مـا زال لـديـنـا مـبـاراتـ مع األردن وأسـتـرالـيـا والـتـعـويض
ـكـن". وتـابع: "الــتـعــادل مع فــلـســطـ وفــوز األردن أمـام

أستراليا سيمنحنا حافزًا كبيرًا". 
ومن جانبه قال عـمر خرب جنم سوريا إن فريقه لم يوفق
بالتسجـيل لكنه أكد أن "نسور قاسـيون" سيزورون الشباك

أمام األردن وأستراليا. 
ـتـأهـلـة لـلـبـطـولـة جـيـدة وال تـوجد ـنـتـخـبـات ا وأردف: "كل ا
مـفاجآت من العيار الـثقيل.. عليـنا مراجعة أنفـسنا ومعاجلة

األخطاء". 
فـيـمـا أكـد زميـله مـؤيـد الـعـجـان أن نـقـطـة الـتـعـادل "جـيدة"

باراة.  قياسا على مجريات ا
وأضـاف: "طـمــوحـنـا كـان الـفـوز لـكـن الـبـطـولـة مـا زالت في
بدايـتها وستـكون مباراة األردن حـاسمة ومصـيرية بالـنسبة

لنا".

احلـــكم أشـــار بـــاســـتـــمـــرار الـــلـــعب.
ـشـهد واحـتـلت هـذه اللـقـطـة صدارة ا
ــــبــــاراة خـــــاصــــة مع مـــــطــــالب بـــــا
ـتـابـعـة بـتـطـبـيق تـقـنـية اجلـمـاهـيـر ا
واجـهات ألن الـفـيديـو في مثل هـذه ا
مـــثل هـــذه الــقـــرارات تــكـــون مــهـــمــة

ومؤثرة.
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ـؤثر في الـلقاء شـهد الـثاني ا وكـان ا
الــــــتـــــصــــــدي الـــــرائـع من احلـــــارس
الـفلـسطـيني رامـي حامـدة لكـرة قوية
من عــمــر الــســومـة والــتي أخــرجــهـا
بـصورة رائعة. ولم يـكن هذا التصدي
هـو الوحيد لـلحارس رامي حمادة في
الـلقاء إذ أخرج كرة من أمام خريب

وهـو منفردا به منقذا فريقه من هدف
محقق.
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رغم الــكــثــافـة الــهــجـومــيــة الـكــبــيـرة
ــنــتــخب ســوريــا بــالــلـعـب بـربــاعي
هــجــومي حلــسم الــلــقــاء وهــو عــمـر
خـريـبـ عـمـر الـسـومـة فـهد يـوسف
وأســــامــــة أومـــري واألخــــيــــر خـــرج
ــاني ـــدرب األ لـإلصــابـــة ظــنـــا من ا
بـيرند ستينج بأن ذلك هو ما سيحقق
االنــتـصـار لـه. ولـكن هـذا الــربـاعي لم
ـــطـــلـــوب في الـــلــقـــاء رغم يـــحـــقق ا
احملـاوالت العديدة له إذ عابهم ظهور
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تـفاعل عدد من النقـاد والرياضي مع
مـبــاريـات الـيـوم الـثـاني لـكـأس آسـيـا
 2019 في اإلمارات والتي بدأت
الــســبت وتــســتــمــر حــتى 1 الــشــهــر
ـقـبل. وشهـد اليـوم الـثاني إقـامة 3 ا
مـبـاريـات حـملـت مفـاجـآت كـبـيرة في
الــــبـــــطــــولــــة إذ حــــقق األردن فــــوزا
تاريخيا على أستراليا (حامل اللقب)
ـتـابـعـ بـربـاعيـة في وأبـهـر الـهـنـد ا
شــبـاك تــايالنـد فــيـمـا تــعـادل كال من
سوريا وفلسط سلبيا. ففي البداية
هـنـأ األمـيـر عـبـدالـرحـمن بـن مـسـاعد
رئـيس نادي الهالل السعودي األسبق
مــنــتــخب األردن قــائال عــلى حــسـابه
الـشــخـصي عـلى "تـويـتـر": "مـبـروووك
لــلـنـشـامى". واعـتـبــر خـالـد الـشـنـيف
احملــــلل الـــكـــروي الــــســـعـــودي فـــوز
ــــنــــتــــخب األردنـي عـــلـى نــــظــــيـــره ا
األســتـرالي 0-1 انــتــصـارا تــاريـخــيـا
لـــلــــنـــشـــامـى قـــائال عـــبــــر حـــســـابه
الـشخـصي على "تـويتـر": "ألف مبروك
ــنــتــخب األردن. فـوز تــاريــخي" كــمـا
ــنـتــخب أبــدى الــشــنــيف انــبــهــاره 
الــهـنـد عـقب فــوزه عـلى تـايالنـد 4-1
وكـتب متـسائال:  "الـهنـد.. من أين لكم
ـنـتـخب هــذا?!" مـبـديـا تــعـاطـفه مـع ا
الـفـلـسـطـيـني في مـبـاراته مـع شقـيـقه

مـن الم خـفــيف في الـظــهـر وســيـكـون
بـاريات بـعد مـباراة جـاهزاً خلـوض ا
فـيتـنام. وأعـلن مدرب مـنتـخب العراق
لـكـرة الـقـدم "الـسـلوفـيـني سـتـريـشـكو
كـاتــانـيـتش " عن جـاهـزيـة العـبـيه من
اجل حتـقـيق نـتـيـجـة جـيـدة في بـداية
ــنــتــخب ــشــوار اآلســيــوي. وكــان ا ا
الـعراقي قد دخل معسـكراَ تدريبياً في
الـدوحـة اسـتـمـر خلمـسـة عـشـر يـوماً
خـاضها فيها مـبارات وديت وحقق
فـيــهـمـا الـفـوز عـلى مــنـتـخـبـا الـصـ

. وفلسط
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حـدد مدرب منتخب فيـتنام لكرة القدم
" الـكـوري اجلنـوبي بـارك هانك سـيو"
هـدفه من مباراة الـعراق في اجملموعة
الــرابـعـة لــنـهـائــيـات آسـيــا. وتـشـارك
فـيتنـام في نهائيـات للمرة الـثانية في
تـاريخها بعد مـشاركتها ألول مرة في
نــهـائـيـات 2007 والــتي ضـيـفت أحـد
مـجموعـتها بعـد ان استضـافتها اربع
بـلدان قـبل ان تودع الـبطـولة من دور
الــربـع الــنــهــائـي بــعــد اخلــســارة من
مــنـتـخب الـعــراق بـهـدفـ دون رد في
الــبـطـولــة الـتي تـوج أســود الـرافـدين
بــــكــــأس الــــبـــطــــولــــة. ونــــقل مــــوقع
ـدرب ""Vietnam News تـصـريـحـاً 
مـنتخب فـيتنـام لكرة الـقدم والذي قال
فـيه " هدفنا الرئيسي هو التأهل لدور
الــســتــة عــشــر في نــهــائــيــات آســيـا
ــا هـنـاك الــفـرصـة مــؤاتـيه لــذلك لـطـا
تــأهل ألفـضل اربع مـنــتـخـبـات حتـقق
ــدرب الـكـوري ــركـز الـثــالث. وقـاد ا ا
اجلـنـوبي منـتـخب فيـتـنام حتت
ركز 23 عاماً لتحقيق ا
الــثـاني في بـطـولـة آسـيـا
ــاضي بـــدايـــة الــعـــام ا
بـــــعــــد اخلــــســــارة في
ـباراة النهـائية امام ا
اوزبـكـسـتـان بـهـدف
لـهـدف ويـطـمح هذه
الـــســـنــة لـــلـــذهــاب
ــنـتــخب بــعــيــداَ 
فــيــتــنــام االول في
نــهــائــيــات آســيــا
لـكـرة الـقـدم. وقـال
ـدرب في حـديثه ا
: الـــتــأهـل لــلــدور
ـــــقـــــبـل يـــــجب ا
عــلـيك ان حتـصـد
أربـع نــقــاط عــلى
أقـل تـقــديـر ومن
ـة الــصـعـب هـز
أيـــران ولــكــنــنــا
نــريـد نـحـقق ذلك
امـــام مـــنــتـــخـــبــا

العراق واليمن.
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جتنب بـيرند سـتينج مـدرب منتـخب سوريا إلـقاء اللـوم على العبـيه بعد تـعادل محـبط بدون أهداف

نتخب الفلسطيني اول امس األحد في اجملموعة الثانية بكأس آسيا 2019.  مع ا
اني الصحفيـ "نحن أكثر إحباطا من فلسط (بـسبب التعادل) حاولنا القيام بكل درب األ وأبلغ ا
شيء لـكن ماكـينات األهـداف لدينـا في األمام لم تـستطع هـز الشـباك". وتابع "ال يـوجد شيء ألقوله
االستـحواذ والـسيـطـرة على الـكرة ال يـجلب أي شيء.. اآلن سـنـواجه األردن وسنـحاول األداء بـشكل
طلوبـة للتـأهل للدور الـتالي". وأضاف "لـست مستـعدا إللقـاء اللوم على جيـد ونحصل عـلى النقـاط ا
أي فـرد في فـريـقي ألنــهم في غـايـة اإلحـبـاط فـقـد أرادوا (الـفـوز) من أجل سـوريـا". وأردف "نـواجه
ساحات شاكل ذاتها (البطء) عـندما تلعب ضد فريق يـدافع بعشرة العب قامـوا بتضييق ا دائـما ا
? النتيجة الوحيدة كن أن تـلعب بسرعة عالية أمام هذه اجملموعـة من الالعب بصورة كبيرة.. كيف 
التـي ستـحصـل علـيهـا هي هـجمـات مـرتدة واسـتـقبـال أهـداف سهـلـة". واستـطرد "مـن الصـعب جدا
مـواجهة هـذه النوعيـة من الفرق.. أعـتقد أنـنا بذلـنا كل ما في وسـعنا من أجل الـهجوم من األطراف
.. عـنـدما تـواجه فـريقـا يـدافع حتتـاج في بـعض األحيـان إلى مـهارات فـردية دافـع واللـعب خلـف ا

وهذا افتقدناه بكل وضوح".

نوع من االتكال على بعضهم البعض
رمى. ما أثر على الفاعلية أمام ا
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شــهــدت الــدقــيــقـة  69 قــرارا مــثــيــرا
لـــلــجـــدل من احلــكم عـــنــدمـــا أشــهــر
الــبــطـاقــة الــصــفـراء الــثــانـيــة لالعب
الـفـلسـطيـني مـحمـد صـالح وبالـتالي
نـال البطـاقة احلمـراء وسط اعتراض
مـن زمـالئه وجـــــــهـــــــازهم الـــــــفـــــــني.
االعـتـراض الـفلـسـطيـني جـاء من باب
أن العب فـلـسطـ اصـطدم مـع نظـيره
الــسـوري دون تـعـمـد في ذلك والـذي
كـان عن طريق الرأس وبـالتالي كانت
الـــرؤيــة أنه ال يـــوجــد مــا يـــســتــدعي

الطرد.
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ـتميز ستوى ا شاهد هـو ا خـامس ا
نتـخب الفلسطيني الـذي قدمه قائد ا
عــبــدالـلــطــيف الــبـهــداري الــذي كـان

ثابة الفدائي في اللقاء. 
وحتـــــطـــــمت أمـــــام الـــــبــــهـــــداري كل
الــهـــجــمــات لــقــدرته الـــعــالــيــة عــلى
اســتــخالص الــكــرة وإلــغــاء مــفــعـول
تـرسـانة سـوريـا الـهجـومـية ال سـيـما
ـبـاشـرة وصـنع الـفارق واقف ا فـي ا
لـزمالئه وقـاد الفـريق لـلحـصـول على
ــنـافــسـة في نــقـطــة ثـمــنـيــة تــشـعل ا

اجملموعة.
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الــســوري والــتي انــتـهت بــالــتــعـادل
الــســـلــبي. من جــانــبـه هــنــأ الــنــاقــد
واحملـلل الـريـاضي الـسعـودي مـحـمد
الـسويـلم منـتخب األردن بـالفـوز على
أســـتـــرالـــيــا فـــكـــتب عـــبـــر حــســـابه
الـشخـصي على "تـويتـر": "ألف مبروك
لكل النشامى الفوز على بطل النسخة
ـــرشــحـــ لـــهــذه ـــاضـــيــة وأحـــد ا ا

النسخة".
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تـــصــــدرت قـــرارات احلـــكم األوزبـــكي
شـهد في مـباراة رافـشـان أرماتـوف ا
فـلسـط وسـوريا وانـتهت بـالتـعادل
الـسـلـبي. هـذه القـرارات حـمـلت نـوعا
من اجلــدل الـكـبـيــر ال سـيـمـا في كـرة
ـنـتـخب عــمـر خـريـبـ الــذي طـالب ا
الــسـوري بـاحـتـسـابــهـا هـدفـا وكـذلك
دافع الـبـطـاقـة احلمـراء الـتي نـالـهـا ا
الــفـلـسـطــيـني مـحــمـد صـالح. وادنـاه
ــبــاراة وكـانت أبــرز 5 مــشــاهـد في ا
سـبــبـا في خـروجـهـا بــهـذه الـنـتـيـجـة

تميزة لفلسط واخمليبة لسوريا. ا
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شـهدت بدايـة اللقـاء قرارا صعـبا على
حـكم اللقـاء عندمـا سدد عمـر خريب
ـدافع ـرمى وأخــرجـهـا ا كــرة جتـاه ا
عـبدالله جابر واعترض العبو سوريا
ــرمى ولـكن عــلى أن الـكــرة تـخـطت ا
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بـالـنتـيـجة ولـكـننـا عـانيـنا مـن سهـولة
فقدان الكرة.. 

بــ الـشــوطـ قــمـنـا بــعـمل تــعـديالت
عاجلة فقدان الكرة وهذا األمر بسيطة 
ســاعـدنـا خـاصـة مع تــسـجـيل الـهـدف
الـــثــانـي في وقت مـــبــكـــر وبـــات عــلى

ركز الثالث. حتصل على ا
وقــال سـتــيــفـان كــونـســتــانـتــ مـدرب
مـنتخب الـهند: "نحن سـعداء جداً بأداء
الـفريق حيث قـاتل الالعبون طوال 93
دقـيقة وخـرجوا بنتـيجة الفـوز والنقاط
الـــثالث". "في الـــشــوط األول تــقـــدمــنــا

مـحمد الـصالح وهي البطـاقة احلمراء
األولى في البطولة. 

وبـذلك تصدّر منـتخب األردن اجملموعة

الــــثـــانـــيـــة بـ 3نـــــــــــــقـــاط وتـــقـــاسم
ركز ـنتخب السوري والـفلسطيني ا ا
الـثـاني والـثـالـث بـنـقـطـة واحـدة فـيـما
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تـقـام الـيـوم الـثالثـاء مـبـاراتـان ضـمن
نـهـائـيات كـاس ا اسـيـا بكـرة الـقدم
اجلــاريـة احـداثــهـا في دولـة االمـارات
باراة االولى الـعربـية اذ يـلتقـي في ا
ـنتخب ـنتـخب العراقي مع نـظيره ا ا
الــفـــيــتــنــامي في الـــســاعــة الــرابــعــة
والـنـصف بـتوقـيت بـغداد عـلى مـلعب
مـدينة زايد الرياضية ضمن اجملموعة
الـرابـعـة فـيـما تـلـتـقي الـسـعـودية مع
كـوريا الـشمالـية في السـاعة السـابعة
مــســاء ضـمن اجملــمــوعـة اخلــامــسـة.
نـتخب العـراقي لكـرة القدم وأجـرى ا
حـصته التدريبية االخيرة مساء امس
االثــنـ في ابــوظـبي وذلك حتــضـيـراً
ـبـاراة فـيتـام. وكـثف أسـود الـرافدين
مـن حتـــــضـــــيــــــراتـــــهم
لـــتـــحـــدي آســـيــا
ـــرتــقب امــام ا
مـــــنـــــتـــــخب
فــــيــــتــــنــــام
وذلـك بــــعــــد
جـــــاهـــــزيـــــة
جــــــــــمــــــــــيـع
الـالعــبــ مـا
عـــــــدا الـالعب
عـــلي حــصــني
الــــذي يـــعـــاني
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شــهــد الــيــوم الــثــاني مـن كــأس آســيـا
ـنـافـسـة في مـفـاجـآت كـبـيـرة أشـعـلت ا
اجملـمـوعة األولى وجـعلت من الـصعب
الـتـكـهن بـتفـاصـيل اجملـمـوعة الـثـانـية.
وأظــهـرت كـأس آســيـا في اإلمـارات أن
فــلـسـفـة احلـيـازة واالســتـحـواذ لـيـست
بــالــضـرورة أن تــخـرج بــنــقـاط الــفـوز.
الــتـقــريـر الــتـالـي يـســلط الـضــوء عـلى
حــصـيــلـة مــبـاريـات الــيـوم الــثـاني من
ــنـتــخــبـات في الــبــطـولــة  وتـرتــيب ا
اجملــمــوعــتــ األولى والــثــانــيــة بــعــد

انتهاء جولتهما األولى..
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قــلـبـت الـهــنـد كل الــتــوقـعــات وضـربت
بـــقــوة وانـــتــزعـت صــدارة اجملـــمــوعــة
األولـى برصيد 3 نـقاط بعد أن أطاحت
بــالـنـمــور الـتــايالنـديــة بـنـتــيـجـة 4-1
مـســتـغـلـة تـعـادل اإلمـارات والـبـحـرين.
وبــذلك تـخـلط الـهــنـد أوراق اجملـمـوعـة
ـنـتـخـب ـهـام عـلـى ا األولى وتُـعـقـد ا
الـعـربـيـ في قـادم اجلـوالت فـاجلـولـة

الـثـانـيـة سـتـشهـد مـواجـهـات نـارية إذ
سـيـكـون الهـنـد سـتكـون عـلى مـوعد مع
ـضيف اإلمارات فيما سيكون األحمر ا
الـــبـــحـــريـــني فـي مــواجـــهـــة تـــايـالنــد

اجلريح.
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في اجملـمـوعـة الـثـانيـة ضـرب مـنـتخب
األردن عـــصــفــورين بـــحــجــر واحــد إذ
حــقق أول انـتــصـار عـربـي بـالـبــطـولـة
وكــذلك أســقط الــكــاجنــارو األســتـرالي
حـامـل الـلـقب في مـلـعب مـديـنـة الـعـ

لـيـعتـلي صـدارة اجملمـوعـة الثـانـية عن
جـدارة. وجـاء ذلك بعـد أداء رائع لقـائد
رمى اخملضـرم عامر الـفريق وحـارس ا
شــــفـــــيع الــــذي لــــعـب دورا بــــارزا في
همة حتقيق الفوز األهم والذي سهّل ا
عــلى مـنـتـخب بـالده لالقـتـراب خـطـوة

مهمة نحو ثمن نهائي البطولة.
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وفـي نـفس اجملــمـوعــة أكـمـل مـنــتـخب
ــيـز ــفــاجـآت بــكالكـيت  فــلـســطـ ا
صــمـد من خالله في بـنـاء جـدار دفـاعي

ــيــز مــتـــمــاسك أمــام خـط هــجــومي 
مـتـمـثل فـي العـب بـارزيـن أمـثـال عـمر
الــســومــة وعــمــر خــريــبــ لــيــخــطف

فاجآت تطل ا
برأسها في
نهائيات آسيا

العبو منتخب األردن
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ـنـتـخب الـعـراقي لـسـنــوات طـويـلـة عن احلـضـور في بـطـولـة آســيـا بـسـبب مـشـاركـة "الـكـيـان غـاب ا
نافـسات الـقاريـة إلى جانب احلـروب وبالـتالي غـاب العـديد من جنـوم العراق الصـهيوني" فـي ا

من بينهم أحمد راضي. 
غرب وقد برز أحمد راضي مع منتخب الشباب في بــــــطولة كأس فلسط التي أقيمت في ا

نتخب األول ويتوج معه بلقب كأس اخلليج مرتــــــ عامي  1984و1988 ليلتحق با
.كــمـا لـعب راضي دورا بـارزا في تـأهل مـنـتــــــــخـب الـعـراق لـكـأس الـعـالم لـلـمـرة األولى في
ـكـسيك 1986 بـعـد تــألـقه خالل الـتـصـفـيـات. وسـجل راضي الـهـدف الـوحـيـد لـلـعـراق في ا
نتخب العراقي (1-2) وشارك أيضًا في دورة رمى بلجيكا حـ خسر ا كسـيك  مونديال ا
األلـعـاب األولـيـمـبـيـة عـام 1988 حـيث سـجل هـدفًـا في مـرمى زامـبـيـا خالل الـتـعادل (2-2)
وآخر أمام جواتيمـاال أثناء الفوز بثالثية نـظيفة. وتوج أحمد راضي عام 1988  كأفضل العب
بـالـقـارة الـصـفـراء بـعـد تـألـقه مع فـريق الـرشـيد. ونـافس راضـي كذلـك علـى جائـزة األفـضل في
آسـيا عام 1989 لكنه حـل ثالثـا في هذا السـباق. وقد غـاب "أسود الـرافدين" خالل هذه الـفترة

ـشـاركـة في بطـولـة آسـيـا بسـبب احلـرب الـعـراقيـة اإليـرانـيـة ثم احـتالل الكـويت. وعـنـدمـا عاد عن ا
نتخب لـلمشاركة في هذه البطولة عام 1996 كان راضي في نهـاية مشواره حيث كان قد اعتزل ا

اللعب دوليًا.

تـــذيـل مـــنـــتـــخــــــــب أســـتــــــــــرالـــيـــا
الترتيب. 

وكـــان الــتــعــادل خـــيّم الــتـــعــادل عــلى
ـــبـــاشــرة بـــ الـــعــرب ـــواجـــهــات ا ا
بــالــبــطـولــة فــبــعـد الــتــعـادل  1-1في
اجملـــــمــــــوعـــــة األولى بـــــ اإلمـــــارات

والبحرين. 
ورغـم الـــتـــعـــادل إال أن  اجلـــمـــاهـــيــر
لعب سعيدة الـفلسطينيـة خرجت من ا
ــنـــتــخب بالدهــا بــعــد حــصــده أول
نـــقــطـــة في مـــنــافـــســـات كــأس آســـيــا

بتاريخها.
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- أول بــطـاقــة حـمـراء تــلـقــاهـا الالعب
الــفــلــســطــيــني مــحـــــــــمــد صــالح في
الـدقيقة 68 وأشـهرها في وجهه احلكم

األوزبكي رافشان إيرماتوف.
نتخب - أول فـوز في البطولة حـققه ا
األردنـي عـــــلى حـــــســـــاب نـــــظـــــيـــــــره

األسترالي 1-0.
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طــوى مـنـتـخب األردن صــفـحـة مـبـاراة

أسـتـرالـيـا بـعـدمـا فـاز علـيه اول امس
األحـــد بــنـــتــيـــجــة (0-1) فـي اجلــولــة
األولى مـن منافـسات اجملمـوعة الثـانية

بكأس آسيا. 
وعـــاش وفــد األردن في اإلمـــارات قــمــة
أفـراحه بعـد الفـوز الثـم الـذي حتقق
عـلى بـطل الـقـارة اآلسيـويـة. واسـتأنف
لعب مـنتخب النشامي تدريباته على ا
الـفـرعي لـنـادي الـعـ وذلك اسـتـعدادًا
لـلـمواجـهـة الثـانيـة الـتي ستـجـمعه مع

سوريا. 
وحـــصل مـــنــتـــخب األردن عــلـى دفــعــة
معنوية كبيرة بعد فوزه على أستراليا
لـكـنه في نـفس الوقت سـيـتعـامل بـحذر
ــقــبــلــة أمــام وواقــعــيـــة مع مــبــاراته ا
سـوريـا خـاصة بـعـد تعـادل األخـير مع

فلسط بدون أهداف. 
ويـــــحــــتـل مــــنـــــتــــخـب األردن صــــدارة
اجملــمـوعـة الـثـانــيـة بـرصـيـد  3 نـقـاط
ويــلــيه مـنــتــخـبـي سـوريــا وفــلـســطـ
بـرصـيد نـقطـة واحدة ثم أسـترالـيا في

ركز األخير بال نقاط. ا
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ـنتخب الـتايالندي مـحاولة مـطاردتنا ا

بالنتيجة". "
نـــحن نــحـــاول حتــقـــيق الـــفــوز في كل
مــــبــــاراة وأن نـــكــــون فـــريـق يـــنــــافس
اآلخـــرين لـــكـــنــنـــا اآلن لن نـــنـــدفع في
طـــمـــوحـــاتـــنـــا حـــيث ال زال أمـــامـــنــا
مـبارات سـنحاول من خاللهـما التأهل

للدور الثاني.. 
نــحن أتــيـنــا إلى هـنــا من أجل الــتـأهل
لـلدور الثـاني لدينا فـريق جيد وسوف
ـــنـــافــســـة حـــتى الـــدقــيـــقــة نـــحــاول ا
األخـيـرة.. نحن فـزنـا في مبـاراة واحدة
فــقط وحـصـلـنـا عــلى ثالث نـقـاط لـكن
هاجم الـطريق ال زال طويل أمـامنا".  "ا
مـــحـــمـــد عـــاشق العب ال زال يـــحـــتــاج
ــتـاز لــصــقل قــدراته ولـكــنه طــويل و
بـالـقوة الـبـدنـية وكـنـا نحـتـاج في مثل
بـــــــــــاراة لالعب يســــــــــاعدنا هـذه ا
عــلى الــلــعـب بــإيـــــــــــقــاع عــالـي أمـام

تايالند". "
بــطــولــة كــأس آســيــا كــكل جتــلـب لــنـا
اإلثــــارة حـــــيث أن فــــريـــــقــــنــــا شــــاب
ومـتـحمس وبـالـتالي فـإننـا مـتشـوقون
ــبــاراة الـــثــانـــيــة أمــام اآلن خلـــوض ا
اإلمـــارات الــتـي تــعـــتــبـــر فــريق جـــيــد

وقوي".
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اقالة مدرب تايلند
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أعـلن االحتاد التايالندي امس اإلثن

إقـالة الصربي ميلوفان رايفاتش مدرب
ــنـــتــخب األول عــقب اخلــســارة 1-4 ا
ــبـاراة االفــتـتــاحـيـة أمــام الـهــنـد في ا
لـــلـــفــــريـــقـــ في كـــأس آســـيـــا. وكـــان
رايـفـاتش الـذي  تعـيـينه في نـيـسان
2017 حتت ضغط بالفعل قبل خوض
الـبطـولة عقب فـشل تايالنـد في الدفاع
عـن لــقب بــطــولـــة احتــاد اآلســيــان في

اضي. الشهر ا
ـواجن رئيس  وقـال سـوميـوت بومـبا

االحتـاد التـايالندي لـلعـبة فـي بيان "
إنـهـاء عـقـد مـيلـوفـان رايـفـاتش كـمدرب
لـلمـنتـخب التايالنـدي لكـرة القدم". و
تـعـي سـيريـساك يـودياردتـاي مسـاعد
ـؤقت. ـدرب ا رايــفـاتش فـي مـنـصـب ا
وتــــتــــذيل تــــايـالنـــد جــــدول تــــرتــــيب
اجملــــمـــوعــــة األولى في كــــأس آســـيـــا
ـقـبل. وسـتـالقي الـبـحـرين اخلـمـيس ا
وتـتـصـدر الـهـنـد اجملـمـوعـة بـرصـيـد 3
نـقاط مـتقـدمة عـلى البـحرين واإلمارات
ستضيفة ولكل منهما نقطة واحدة. ا
مـن جــــانـب اخــــر شـــــدد ســـــتــــيـــــفــــان
كـونستـانت مدرب مـنتخب الـهند على
نافسة رغم أن فريقه ال زال في بداية ا
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