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ـنـتــخب األسـتــرالي حـامل حـسـم ا
لــقب بـطــولــة كـأس آســيـا مــبـاراته
أمام فلسط التي أقيمت اول امس
اجلمعة لصـاحله بنتيجة (3-0© في
إطــار لـــقـــاءات اجلـــولــة الـــثـــانـــيــة
بــالــبــطــولـة.وأعــاد الــفــوز الــهـدوء
والتوازن مرة ثـانية ألستـراليا بعد
ـــة األولى أمـــام األردن 0-1 الـــهـــز
ركـز الثاني بـرصيد 3 لتتـقدم إلى ا
ــواجــهــة احلــاســمــة نــقـــاط قــبل ا
ـنتـخب السوري صـيريـة أمام ا وا
يـوم  بعـد غـدا الـثالثـاء.فيـمـا جتـمد
رصـيـد الفـدائي عـنـد نـقـطـة واحدة
وسـيخـوض مـبـاراته األخـيـرة بدور
اجملموعات أمـام األردن وسيمنحه
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نـافسات كأس ناسبـة استضافـة الدولة  أصدرت مجمـوعة بريد اإلمـارات طوابع تذكاريـة 

قامة حالياً على  8 مالعب. آسيا ا
نـظمة لـنهـائيات كـأس آسيا مـجمـوعة الطـوابع التـذكارية بـحضور وتسلـمت اللـجنة الـعلـيا ا
الدكتور سلـطان بن أحمد اجلابـر وزير دولة اإلمارات واللـواء محمد خلفـان الرميثي رئيس

نظمة للبطولة. الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا احمللية ا
ــنـاســـــــــبـة الــبـطــولـة الــقـاريــة الـتـي يـعــتـبــرهـا االحتـاد وجـاءت الــطـوابع الــتــــــــــذكــاريـة 
ـتـنافـسـة على الـلــــــــقب إلى 24 ـنـتخـبات ا اآلســـــــيـوي نسـخـة تاريـخيـة بـعد زيـادة عدد ا

منتخباً.
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رشـحة بـقوة الحراز قلـبت اليابـان ا
ــقــامـــة في اإلمــارات كـــأس آســيـــا ا
تواضعة تأخرها أمام تركمانستان ا
وفــازت عـلــيــهـا 2-3 وأهـدرت عــمـان
الــتـعــادل في الـدقــائق االخـيــرة أمـام
اوزبـكــسـتـان فـيـمــا فـازت قـطـر عـلى
لــبـــنــان بــثـــنــائـــيــة فـي أول مــبــاراة
تـخــوضـهــا عـلـى أرض إحـدى الـدول
ـقـاطِـعـة لـلـدوحـة مـنـذ بـدايـة األزمة ا

الدبلوماسية اخلليجية.
وتصدرت اليابـان حاملة اللقب أربع
مــرات (رقم قــيــاسي) مــجــمــوعــتــهـا
ـسـجـلـة الـسـادسـة بـفـارق االهـداف ا
عن اوزبكـستان الـتي تخـطت سلـطنة

عمان 2-1.
وقـال قـائـدهـا مـايـا يـوشـيـدا "حـقـقـنا
بـدايـة مخـيـبـة وصعـبـنـا االمـور على
انـفـسـنـا. لـقـد فـاجـأونـا بـحق. ألكـون
صريحا لم تكن لدينا معلومات كافية
عـــنــهم".عـــلى مــلـــعب آل نــهـــيــان في
ابوظبي تـقدمت تركـمانسـتان بهدف
ارسالن مــــراد امــــانــــوف (26) لــــكن
الـيـابـان ردت بــثالثـيـة يـويـا اوسـاكـا

ــاني (56 ن األ مــهــاجـم فــيــردر بــر
و (60والــشـــاب ريــتــســو دوان (71)
قبل ان تضع تركمـانستان منـافستها
حتت الــضـغط في الــدقـائـق األخـيـرة
بــعــدمـا قــلـصـت الـفــارق عــبـر احــمـد
اتاييف (79 من ركلة جزاء). وأضاف
مــدافع ســـاوثــمــبـــتــون اإلنــكـــلــيــزي
لــفـرانس بــرس "عـنــدمـا دخـلـت ركـلـة
اجلـــزاء اعــتــقـــدت انــنــا قـــد نــقع في
مــشـكـلــة.. لـعـبــنـا أفـضـل في الـشـوط
الثاني لكن لسنا راض عن االداء".
بـــدوره قــال مــدرب تــركـــمــانــســتــان
يــازغـولي هــوجـاغــلــديـيف "فــوجـئت
بالطريقة التي لعبنا فيها في الشوط
ــسـار قــلـيال في االول. خـرجــنـا عن ا
الـــثــاني لــكـن لم نــفــقـــد األمل بــعــد.
ــــبـــاراتـــ ســــنـــقــــدم كل شـيء في ا
".ولم تخسر اليابان في آخر التاليت
ــدرب  6مـــبـــاريـــات مـــنـــذ اســـتـالم ا
هــاجـــــيــمي مـوريــاســو بــديل أكــيـرا
نـيــشـــــــيـنـو الــذي قـاد "الـسـامـوراي
االزرق" الى الــــــــدور الــــــــثــــــــانـي في
مـــــــــونــديـــال روســـيــا 2018 حــيث

خسر بصعوبة أمام بلجيكا 2-3.

بــدورهــا اصــبــحت تـركــمــانــســتـان
شـاركة لـلـمرة الـثانـية في الـبطـولة ا
بـعـد عام 2004 اول منـتـخب يـسجل
هــدفـ في مــرمى الــيـابــان في كـأس
آسـيــا مـنــذ قـطـر في  1988وذلك في

سلسلة من  21مباراة.
“uH « o×² ½ UM  ∫ pOÐdO

وفي اجملمـوعة عـينـها حتـسر مدرب
منتـخب عمـان الهولـندي بيم فـيربيك
على اخلـسارة أمـام اوزبكـستان 1-2
عـــلى مـــلـــعب نـــادي الــشـــارقـــة أمــام

جمهور كبير.
وسجل أوديل احمدوف (34) وألدور
شــومـورودوف (85) هــدفي الــفــائـز
هــدف ومــــحـــسن الــــغـــســـاني (72)  

اخلاسر.
وقال فـيربـيك "لـعبـنا بـشكل جـيد ولم
نـكن مـحــظـوظـ الـنـتـيـجـة مـخـيـبـة

ألننا كنا نستحق الفوز".
ويسعى منـتخب عمـان لبلوغ األدوار
االقــصــائـيــة في كــأس آســيـا لــلــمـرة
األولى في تاريخه وذلك في مشاركته
ـقـابل ومـنـذ مـشـاركته الـرابـعة.في ا
األولى في  1996عـنــدمــا ودع الـدور

االول بلغ مـنتخب أوزبـكسـتان الذي
يــشـرف عــلـيه االرجــنـتــيـني هــكـتـور
كــوبــر ربع الــنــهــائي عــلى االقل في
خـــمس مــشـــاركــات وحل رابـــعــا في
2011.وغـــاب عـن عــــمــــان بــــطــــلـــة
اخلــلـــيج احلــارس اخملـــضــرم عــلي
احلـــبـــسي احملـــتــــرف ســـابـــقـــا في
الـدوري اإلنـكـلـيـزي بـعـد اسـتـبـعاده
اجلدلي عن البطولة بسبب اإلصابة.
ـنـتـخب ـبــاراة غـرد هـداف ا وبـعـد ا
الـسـابق عــمـاد احلـوسـني "مـسـتـوى
يشكر عليه جنوم منـتخبنا وأضعنا
الــكــثـــيــر من األهــداف احملــقــقــة ولم
يحـالفـنا احلظ في اسـتثـمار الـفرص
بـالــشـكل الـصـحــيح وتـألق احلـارس
األوزبــكي (نـيــســتـروف) في تــصـدي
كــرات مـهـاجــمـيـنــا وفـيـربــيك سـبب
رئـيسـي في خسـارة مـنـتـخبـنـا بـعدم

قراءته للمباراة بالشكل الصحيح".
W¹dD  WOzUMŁ

في غــيـاب جـمــاهـيـره بــسـبب األزمـة
اخللـيـجيـة حـقق منـتـخب قطـر فوزا
نـادرا في مــبـاريـاته االفـتــتـاحـيـة في
كـأس آسـيـا عــلى حـسـاب لـبـنـان -2
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نـقـاط في صــدارة الـتـرتـيب مـؤقـتـا
انـتــظـارا لـنـتـيـجــة مـواجـهـة كـوريـا
اجلنوبية وقيرغـيزستان التي تقام
في وقت الحق  فـيـمـا تـذيل األخـيـر
ورفقته الفلب ترتيب اجملموعة بال

نقاط.
lł«dðË …dDOÝ

ومـــرت الـــعـــشــــر دقـــائق األولى من
ـــبـــاراة بـــدون وجـــود مـــحـــاوالت ا
ــرمـيـ بـاســتـثـنـاء خـطــيـرة عـلى ا
تـــــســــديـــــدة من زهـــــاو زوري العب
نتـخب الصيـني من خارج منـطقة ا
اجلزاء والتي تـصدى لـها بسـهولة
احلــــارس الــــفــــلــــبــــيـــــني مــــايــــكل
ـرور الـوقت فـرض فـالـكـسـجـارد.و
مـــنــتــخب الـــصــ ســيـــطــرته عــلى
مــجـــريــات الـــلــعب فـــيــمـــا تــراجع
ـنـتــخب الـفـلـبـيــني لـوسط مـلـعـبه ا

رتدة. واعتمد على الهجمات ا
نـتـخب الفـلـبـيني أن يـفـتتح وكـاد ا
الـتـسـجــيل في الـدقـيـقـة  23عـنـدمـا
انـطلق بـاتـريك ريـتشـلت في هـجـمة
مــــرتــــدة ومـــرر الــــكــــرة إلى جـــون
بــاتـريك ســتــروب الـذي هــيـأ الــكـرة
أمـام خـافـيـيـر بـاتـيـنـو في مـواجـهة
ـدافع الصيـني فينج رمى ولكن ا ا
ناسب زياوتينج تـدخل في الوقت ا
وقـطع الـكـرة.وانـحـصـر الـلـعب بـعد
لـعب حتى تلك الـهجـمـة في وسط ا
جـاءت الـدقــيـقـة  40والـتي شــهـدت

بــالـكـرة وبــدونـهــا إضـافـة لــنـجـاح
الـــظـــهــيـــرين في إحـــداث الــتـــفــوق
الـعـددي وإرسال الـكـرات الـعـرضـية
الــتي فــشل مــدافــعـو فــلــســطـ في
احلــد مــنـهــا لــتـســتــقـبل شــبــاكـهم
هدفـ متـتـاليـ في ظرف دقـيقـت

أنهت بهما أستراليا كل شيء.
w «d²Ý√ ‚uHð

كــشف لـقـاء فــلـســطـ وأسـتــرالـيـا
ـنتخب وكان فارق اخلبرات ب ا
نـتـخب األسـترالـي األفضل في كل ا
الــنــواحي الــفــنــيــة والــتــكــتــيــكــيـة
والبدنية وسجل 3 أهداف بطريقة
واحــدة مـسـتــفـيــدا من قـوة العــبـيه

. وسوء تمركز مدافعي فلسط
WLzU  W dH «

صحـيح أن اخلسـارة تعـتبـر قاسـية
ال سيما أنـها جاءت بثالثيـة نظيفة
لـــكن فـي دور اجملــمـــوعـــات يــنـــظــر
لـلـنـقـاط وفـلـسـطـ أمـامـهـا فـرصة
تــاريـخــيـة لــلـتــأهل لـكن بــشـرط أن
تتـفوق على األردن.وسـتكـون فرصة
ـنـتـخب الـفـلـسـطـيـني كـبـيـرة أمام ا
ـــــــدرب األردن ال ســــــــيـــــــمــــــــا أن ا
البـلـجيـكي فـيتـال بوركـلـمانـز أعلن
ــؤتــمــر الــصـحــفي بــعــد لــقـاء في ا
سوريا أنه سيلـعب بالفريق الثاني
أمـــام فـــلـــســــطـــ بـــهـــدف إراحـــة
الالعــبـ والـتــحـضــيـر لــلـدور ثـمن
الــنـهـائي بــعـدمــا ضـمن الــنـشـامى

الـفـوز بــهـا بـطـاقــة الـتـأهل بـغض
الــنـظــر عـمــا ســيـحــدث في مـوقــعـة

سوريا وأستراليا.
sJ Ë …bOł W¹«bÐ

ـنـتخب الـفـلـسـطـيـني مـباراته بـدأ ا
أمـام أستـرالـيا بـشكـل جيـد لـلغـاية
بـادرة الهـجومـية وحاول حتـقيـق ا
فـي ظل الــتـــغـــيـــيــرات األربـع الــتي
درب شهـدتهـا تشـكيـلة الـفدائي فـا
ـهـاجم اجلـزائــري ولـد عـلي دفع بــا
مـحـمـود وادي مـنـذ الـبـدايـة مـكان
زمــــيـــله يــــاســـر إسالمـي.كـــمـــا دفع
بالعب الـــوسط الــهــجــومي نــظــمي
الـــبــدوي مـــكــان ســـامح مـــراعــبــة
وشــــادي شــــعـــبــــان العب الــــوسط
ـدافع مـكــان بـابـلـو بـرافـو وكـذلك ا
الالعب ألــيــكس نـصــار الــذي شـغل
ن فـيــمـا أبـقى مـركــز الـظـهــيـر األ
الـــبــطـــاط في مــركـــز قــلـب الــدفــاع
بـجــانب الـبـهـداري لـتــغـطـيـة غـيـاب

محمد صالح.
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ورغم أن الـتـغـيـيـرات أظـهرت شـكالً
مختـلفا لـلفدائي في أول 17 دقيقة
ــــــنـــــتـــــخب لـــــكـن ذلك لـم يـــــوقف ا
األســتــرالـي الــذي اســتــغل أخــطــاء
العـبي الـفـدائـي في الـتـمـركـز فـقـدم
أداء مـخـتـلــفـا عن مـواجـهـته األولى

أمام األردن في الشق الهجومي.
وظـهــر لـدى العــبي أسـتــرالـيـا
اإلصـرار عـلـى الـتـفـوق
والفـوز من خالل
الــــــتــــــحـــــرك
الـــــســــــريع
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بكرين ألستراليا في شباك فريقه نتخب الفلسطيني إن الهدف ا قال محمود وادي مهاجم ا
ـة (0-3) في ثـاني جـوالت دور اول امس اجلـمـعــة أربـكـا حـســابـات "الـفـدائـي" لـيـتـلــقى الـهـز
اجملـمـوعات لـبـطـولـة آسـيا 2019. وأضاف وادي خالل تـصـريـحـات خاصـة لـ"": "الـهـدفـان أثرا
مــعـنـويــا عـلى الالعــبـ لـكن آمــال الـتـأهل لــلـدور الـثـانـي مـا زالت قـائــمـة بـشـرط الــفـوز عـلى
رشحة الـقوية للفـوز بالبطولـة وقد حاولنا األردن".وأردف: "واجهـنا أستراليـا حاملة اللـقب وا
قبلة واجهة ا نتخب األسترالي رجحت كفته".وحول ا ـا على فترات لكن خبرة ا وظهرنا هجوميً
لفلـسط قـال: "األردن قدم مستـويات رائعة أمـام أسترالـيا وسوريا لـكن األمر منـوط بنا نحن
ولـيس بـاألردن. الفـدائي مـطالب بـالـفوز وإن شـاء الله نـتـمكن من حتـقـيق هذا الـهـدف ونسـعد
اآلالف من اجلماهير التي التفت حولنا للمباراة الثانية على التوالي ونعتذر لها عن اخلسارة.

ـنــتـخب الـصــيـني هـدف تـســجـيل ا
ـ عـنــدمـا مــرر هـاو جــو الــتـقــدم
الـكـرة في الـنـاحـيـة اليـمـنى إلى وو
لي لـيـسـدد كــرة سـاقـطـة بـعـيـدا عن
متناول احلـارس مايكل فالـكسجارد

رمى. إلى داخل ا
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ومع بـــدايــة الـــشــوط الــثـــاني عــاد
ـنـتــخب الـصـيـني لــيـمـسك بـزمـام ا
ــبــادرة وكــاد أن يــســجل الــهـدف ا
الثاني في الـدقيقة  50عندمـا لعبت
تـمـريـرة طــويـلـة وصـلت إلى وو لي
لــيـــســـدد كــرة مـــبـــاشــرة أبـــعـــدهــا
احلــارس فــولــكــســجــارد إلى ركــلــة
ركـنيـة لم تـسـتـغل.وانحـصـر الـلعب
في وسـط اتــلـــمــلـــعب حـــتى جــاءت
الدقـيـقة 66 والتي شـهـدت تسـجيل
ـنـتـخب الــصـيـني لـلـهـدف الـثـاني ا
عندما لعبت الكرة من ركلة حرة من
الــنــاحـيــة الــيـمــنى خــارج مــنـطــقـة
اجلزاء قابلها وو لي بتسديدة قوية
ــرمى.بــعــدهــا بـدقــيــقـة إلى داخل ا
نتخب الـصيني من تسجيل تمكن ا
الـهـدف الـثـالـث عـنـدمـا لـعـبت ركـلـة
ركـنــيـة وصـلت إلـى يـو دابـاو الـذي
قـــابــلـــهــا بـــضــربـــة رأس إلى داخل
ـــتـــبـــقي من ـــرمـى.ومـــر الـــوقت ا ا
ـبـاراة بدون جـديـد لـيـطـلق احلكم ا
بـاراة بفوز صافـرته معـلنا نـهايـة ا

نتخب الصيني بثالثية نظيفة. ا
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اعتـرف جـراهـام أرنـولد مـدرب مـنـتـخب أستـرالـيـا بـأنه تـعلم الـدرس جـيـدا من مـباراة األردن
األولى في كــأس األ اآلسـيـويــة وذلك قـبل لــقـاء مـنـتــخب فـلــسـطـ اول امس اجلــمـعـة.وكـان
نـتخب األسـتـرالي قد خـسـر مبـاراته األولى أمـام نظـيره األردني  1ـ  0 قبل أن يـحـقق الـفوز ا
ثابة عودة إلى النتائج : "كانت  على فلسط بنتيجة  3ـ .0وقال أرنولد بعـد الفوز على فلسط
ـدة الـكـافـيـة لـتـجـمـيع الالعـبـ اإليـجـابـيـة وتـصـحـيح الـوضع في اجملـمــوعـة. لم أحـصل عـلى ا
ستوى والـتحضير في ظـروف إيجابية بـسبب ارتباطـاتهم مع أنديتهم في اخلـارج".وأضاف: "ا
ـنتخب األسترالي قـادرا على استعادة ـرور اجلوالت سيكون ا في تطور واألداء في حتسن و
مستـواه والظهـور بصورة جـيدة".وتابع: "الـكرة في أسـتراليـا ال حتظى بنـفس الدعم الذي تـلقاه
في اإلمـارات وعدد من الـدول اآلسـيويـة األخـرى التي تـسـتثـمـر بشـكل كـبيـر لالرتـقاء بـالـلعـبة
ية هـذا الدعم سيسهم خالل سـنوات قليلـة في تقليص الفارق والـوصول بها إلى مسـتويات عا
ـنتـخب الـفلـسـطيـني حاول أكـثـر فأكـثر بـ الـقوى الـكرويـة الـكبـرى بـالقـارة الصـفـراء".وأكد: "ا
ا فـعـله النـشامـى في البـداية ـنتـخب األردني إال أنـنا اسـتفـدنـا  اللـعب بنـفس إسـتراتـيـجيـة ا
فـاجـأة الـتي كـان يفـكـر فـيـها مـنـافـسنـا ".وأشـاد جـراهـام بأداء العـبـيه مـشـيرا إلى وأحـبـطـنـا ا
إمـكانية التحـسن أكثر فأكثر معـتبرا أن تألق أوير مابـيل وجيمي ماكليـرن سيساهم أكثر في
ـلك الـعــديـد من الالعـبـ ـنــتـخب األسـتــرالي  ـقــبـلـة وأن ا ـواجـهـات ا ـنـتـخب خـالل ا قــوة ا
قبـلة قال: "نـسعى للـفوز وتقد نتـخب.وعن مباراة سـوريا ا اجلاهزين والـقادرين على إفـادة ا

مستوانا احلقيقي والسعي إلى حصد النقاط الثالث".

صدارة اجملموعة.
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وتمكن منتخب كـوريا اجلنوبية من
حتــقــيق ثــاني انــتــصــاراته بــكـأس
آسـيـا بـالـفـوز عـلى قـيـرغـيـزسـتان
بـــنـــتـــيـــجـــة 0-1 مـــســـاء اول امس
اجلــمـــعـــة في اجلـــولـــة الــثـــانـــيــة
لـلـمـجمـوعـة الـثـالثـة لـيـتـأهل لـثمن
.وعلى مـلعب النـهائي رفـقـة الصـ
(هزاع بن زايـد) سجل هـدف اللـقاء
الـوحـيـد الالعب كـيم مـ جـاي في
الـدقــيــقـة 41.وبــهـذا الــفــوز رفـعت
كــوريــا اجلــنــوبــيــة رصــيــدهــا لـ 6
نـــقـــاط في وصــــافـــة اجملـــمـــوعـــة
ـتـصـدرة بـالــتـسـاوي مع الـصــ ا
فـيــمـا حـلت قـيـرغـيــزسـتـان كـثـالـثـة
بدون نـقـاط بالـتسـاوي مع الـفلـب

ركز األخير. صاحبة ا
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وتــأهل مــنــتــخب الــصــ إلى ثــمن
نــهـائـي كـأس آســيـا بــتـغــلــبه عـلى
نـظيـره الـفلـبيـني بـنـتيـجة 0-3 في
مـبـاراتـهــمـا اول امس اجلـمـعـة في
اجلـــولــة الــثــانــيـــة من مــنــافــســات
اجملموعة الـثالثـة للبطـولة.وتقمص
وو لـي دور الــبــطــولــة لــلــمــنــتــخب
الـصـيـني بـعـدمـا سـجل هـدفـ في
الـدقـيــقـتـ  40 و66  وأضــاف يـو

داباو الثالث في الدقيقة 81.
ورفع مــنـتـخب الــتـنــ رصـيـده لـ6
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سقط منتخب
فلسط في
اجلولة الثانية

امام
استراليا بعد
ان تعادل في
اجلولة األولى
نع سوريا
ضمن بطولة
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. صفر في مدينة الع
وهــــذه أول مــــبــــاراة يــــخــــوضــــهــــا
"الــعـنــابي" عــلى أرض إحــدى الـدول
قـاطِـعة لـلـدوحة مـنـذ بدايـة األزمة. ا
ـنـامة وكانـت الريـاض وأبـوظبي وا
إضـــافـــة الى الــقـــاهـــرة قــطـــعت في
حزيـران/يـونـيو 2017 عالقاتـها مع
الدوحة على خـلفية اتهـامها األخيرة
ـتطـرفة وهـو ما بدعم الـتنـظيـمات ا

تنفيه قطر.
وتـــســاوت قــطــر بــعـــدد الــنــقــاط مع
الـــســعــوديــة مــتـــصــدرة اجملــمــوعــة
اخلـامسـة والـتي حـققت فـوزا كـبـيرا
عـلى كـوريــا الـشـمـالـيـة -4 صفـر في
ــدافع ــبــاراة ا دبي.وســجل هــدفي ا
بــســام الـــراوي من ركــلــة حــرة (65)

عز علي (79)  وا
وغـابت اجلــمـاهـيــر ووسـائل اإلعالم
الـقـطريـة تـمـامـا عن مـدرجـات مـلعب
ـنصـة الشـرفية هزاع بن زايـد لكن ا
شــهــدت تــواجــد الـقــطــريــ ســعـود
ــــهــــنــــدي نــــائب رئــــيس االحتــــاد ا
ـنـظـمـة اآلسـيـوي ورئـيـس الـلـجـنـة ا
والشيخ حمـد بن خليـفة بن أحمد آل
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لـلقـوى الـكرويـة الـصاعـدة في الـقارة
اآلســيــويــة مــثل الـــهــنــد والــفــلــبــ

." وتركمانستان وفلسط
وأثنى الـشيـخ سلـمان عـلى األصداء
اإليـــجــابــيـــة الــتي واكــبـت انــطالقــة
الــبــطـولــة مـوضــحًــا "لـديــنـا قــاعـدة
ــلـــيــار مـــتــابع واســعــة تـــتــخـــطى ا
لـلـبـطـولة وهـو رقم تـاريـخي لم يـكن
لـيـحـدث لـوال الـرغـبـة احلـقـيـقـيـة من
قـــبل االحتـــاد الــقـــاري عـــلى إحــداث
الــتـغـيــيـر احلـقــيـقي". وحــول تـكـر
ـية االحتـاد اآلسـيـوي لالعـبي أكـاد
ـعــروفــ بـ "أطــفـال "وايــلــد بــورز" ا
الـكـهف" عـلق "في االحتـاد اآلسـيـوي
لم نــنس اجلـوانـب اإلنـســانـيــة أبـدًا
فقـد سبـقنـا العـالم الكـروي بتـأسيس
مؤسـسة احلـلم اآلسيـوي وهي التي
ــسـاهــمـات ــد يـد الــعـون وا تــهـتم 
ناطق اإلنسانـية والـرياضيـة لكافـة ا

التي حتتاج إلى ذلك".

اآلســـيـــويـــة وتـــعـــدادهـــا الـــبـــشــري
وحتـــــقـــــيـق الـــــهـــــدف األســـــمـى من
منافسات كرة القدم لذلك تمت زيادة
ــنــتــخـبــات في بــطــولــة كـأس عــدد ا
آسـيــا".وتـابع "لــغـة األرقــام تـؤكـد أن
الـقــارة اآلسـيـويـة مـقــبـلـة عـلى ثـورة
جديدة من الـتغيـير في صورة الرسم
الــبــيــاني لألداء الــفــني والــنــتــائج 
هـــنــــاك احتـــادات بـــدأت في اتـــخـــاذ
سـار الـصحـيح نـحـو دخول سـاحة ا

نافسة والتطور". ا
ونوه "اليوم يـشارك في البـطلة التي
تشهد  51 مباراة  552 العبًا وهي
أرقام كـبـيرة وغـير مـسـبوقـة ستـكون
لــهــا انــعــكــاسـات مــؤثــرة إيــجــابــيًـا
ــنــتــخــبـات لــصــالح تــطــور وبـروز ا

والالعب في آسيا".
وأردف "أثـــبـــتت اجلـــولـــة األولى من
الــــبــــطـــــولــــة جــــدوى قــــرار زيــــادة
شرف نتخـبات من خالل الظـهور ا ا
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أبـدى الـشـيخ سـلـمان بـن إبراهـيم آل
خــلــيـفــة رئــيس االحتــاد اآلســيـوي
سـعادتـه باالنـطالقـة الـقـوية لـبـطـولة
ـــقـــامـــة حـــالــيًـــا في كــأس آســـيـــا ا

اإلمارات.
وأوضح الــشــيخ ســلــمــان أن اتــخـاذ
شـاركة نـتخـبـات ا قرار زيـادة عـدد ا
في الـبـطـولـة إلى  24مـنـتــخـبًـا كـان
قرارا تـاريخـيـا من قبل االحتـاد الذي
ـهمـة لـلـوصول اتـخذ تـلك اخلـطـوة ا
إلى كل أنحاء القارة ودمج التنافس.
وقال الـشيخ سـلمـان "أشعـر بسـعادة
بـــالـــغـــة وأنـــا أرى آســــيـــا تـــتـــوسع
ـسـافات وتـتغـلب عـلى اجلغـرافـيا وا
لــتـتــقـدم نـحــو الـتــقـارب واالحــتـكـاك
واألجواء اجلماهـيرية التـنافسية في

كرنفال كروي مبهر".
وأضاف "كـان من الـضروري الـتـحرك
سريـعًا السـتغالل مـصدر ثـراء القارة
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لـبـلـوغ الـدور الـثـاني وبـإمـكـانـهم الـفوز عـلى

أستراليا كما فعلنا في اجلولة األولى".
ـنـتـخـبات وأشـار األمـيـر علـي إلى أن كـافـة ا
يــجب أن يـكــون لــديـهــا الـثــقــة في قـدراتــهـا
منوهًـا "األردن عنـدما دخل نهـائيـات آسيا لم
يـــلــتـــفت إلى الـــتــوقـــعــات حـــول إذا مــا كــان

مرشحًا أم ال".
وتابع "أتمـنى التوفـيق جلميع مـنتخـبات غرب
ـتـجـاورة ـنـتـخـبـات ا آسـيـا لـفت نـظـري أن ا
تـقــابـلـت مـعًــا مـثـل اإلمـارات مع الــبــحـرين

واألردن مع فلسط وسوريا".
ونـوه "نـرغب في الـلعـب مع منـتـخـبـات أخرى
بحثًـا عن التطوير واالحتكاك هناك منتخبات
قــويــة كــالــســعـوديــة وايــران والــيــابــان رغم

البداية الصعبة لألخير".
لك عـبد الـله الثـاني وولي الـعهد وعن لـفتـة ا
ـتـابعـة مـبـاراة األردن وسوريـا عـلى شـاشة
الـتلـفـاز رفقـة عـامل الـوطن علق األمـيـر علي
ــلك وولي الـعــهـد "هــذا لـيس بــغـريب عــلى ا

نحن في األردن عائلة واحدة".
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ــدرب الـســوري إنَّ مــنــتــخب بـالده خـذل قــال مــهــنــد الــبـوشـي ا

جماهيره في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها اإلمارات حاليًا.
ــنـتـخب الــسـوري خـسـر أمــام نـظـيـره األردني (0-2) عـد كـان ا

. التعادل سلبيًا في اجلولة األولى أمام فلسط
وأضـاف الــبـوشي "كــرة الـقـدم عــلم وعـمل وتــخـطــيط ومـتــابـعـة

وليست تنظير وتصريحات إعالمية رنانة ووعود كاذبة".
ــنــتــخب الــســوري دخل بــطــولــة كــأس آســيــا بـســقف وقـال "ا
طـمـوحـات كــبـيـر وجــــــــمـاهـيـره تـوجـته بـالـكـأس قـبل أن تـبـدأ
البـطـولـة وتـصـريحـات العـبـيه كـانت غـيـر مـنطـقـيـة وبـعـيدة عن

الواقع".
وتــابع: "العـبــو نـســور قـاســيـون لم يــحـتــرمـوا فــرق اجملـمــوعـة
ـنـتـخب كــان يـحـتـاج الـكـثـيـر من وخـاصــة فـلـسـطـ واألردن وا

العمل الفني والبدني والذهني والتأهيل النفسي".
نـتخب الـسوري كـان يجب أن يـواجه منـتخـبات كـبيرة وواصل: "ا
وديا الكـتـشـاف أخطـائه ولـكن مـدربه السـابق بـيـرند سـتـيـنج كان
يبـحث عن وديات مع منـتخبـات ضعيـفة حتى ال يـتم اكتشـاف عمله

الضعيف".
ـنتخـب األسترالي وختم: "أعـتقـد أن األمل موجـود ولكـنه ضئـيل جداً ا
استعاد ثقـته وتوازنه وحقق فوزاً سهالً على فلسط وبأقل مجهود وهو
ــدرب الــوطــنـي فــجـر األفــضل ولــكن يــجب أن نــتــمــسك بــاألمـل بــقـيــادة ا

إبراهيم".
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أكد األمـير عـلي بن احلـس رئـيس االحتاد
األردنـي لكـرة الـقدم أن إبـداع الـنـشامى في
ـــقــامـــة حــالـــيًــا في بـــطــولـــة كــأس آســـيــا ا

. ة وحماس الالعب اإلمارات يعود لعز
وأوضـح األميـر علي في تـصريـحات مـتلـفزة
"أعتقـد أن ما حتقق يرتبط بعدة عوامل منها
ديـر الفني التونسي بلحسن مالوش وجود ا
عـــلـى رأس اإلدارة الـــفــــنـــيــــة والـــذي وضع

اخلطط للمنتخبات الوطنية".
ديـر الـفـني البـلـجـيكي فـيـتال وقال "تـواجـد ا
بوركـلمـانز من أسـباب تـألق األردن كما أن
الـفكـر الـتكـتـيـكي والتـجـانس واحلـماس وراء

االنتصار أمام أستراليا وسوريا".
وأضـاف "نـفـخــر ونـعـتــز بـأن يـكـون مــنـتـخب
ـتـأهــلـ لـثــمن نـهـائي الــبـطـولـة األردن أول ا
الــقـاريـة ال نــخـشى مــواجـهــة أي خـصم في

قبل". الدور ا
ـنـتخـب السـوري الـشـقيق وأردف "نـواسي ا
ونـتــمـنـى له اخلـيــر الـفــرصـة ال تــزال أمـامه

جماهير
منتخب

السلطنة تلتف
حول منتخب

بالدها
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ثانـي رئيس االحتـاد الـقطـري لـلعـبة
فيـمـا كان حـضـور نحـو ثـمانـية االف
مــتـفــرج بـغــالــبـيــتـهم الــسـاحــقـة من

اجلـالــيـة الـلـبــنـانـيـة.وكــانت تـقـاريـر
إعالمــيــة قــطــريــة أشــارت االســبـوع
ـــهــنـــدي دخــول ـــاضي الى مـــنع ا ا

أبوظبي التي كـان متوجهـا اليها من
مــســقط وهـــو أمــر نــفــاه مـــنــظــمــو

البطولة.
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يستعد منتخب عُمان الختبار صعب
عندما يـواجه نظيره الـياباني اليوم
األحـد  في إطـار اجلولـة الـثـانـية من
دور اجملـمـوعـات بـبـطـولـة أ آسـيا
قامة حالـيًا في اإلمارات.وبادر عدد ا
ـؤسسـات في كـبـيـر من الـشـركـات وا
عُـــمـــان بـــتــــوفـــيـــر حـــافـالت لـــنـــقل
نـتخب الوطني في اجلماهيـر لدعم ا

اإلمــارات ومـنــحــهم تــذاكـر حــضـور
ــــبـــاراة بــــاجملـــان.وخــــصص أحـــد ا
الـبــنـوك  3 حـافالت لــنـقل أكــثـر من
نتخب العُماني  150 مشجعًا لدعم ا
في مـــبــــاراة الـــيــــابـــان وذلـك بـــعـــد
خـسـارته احملـبـطـة أمـام أوزبـكـسـتان

بهدف مقابل هدف.
ووفـرت شـركة عُـمـانـيـة حافـلـة سـعة
 50 راكبًا لنقل اجلماهير الراغبة

سـاندة في حـضور مـبـاراة اليـابـان 
نتخب العُماني. ا

وسارعت األندية الـعُمانيـة في توفير
حــافالت لــنــقل اجلــمــاهـيــر من أجل
ـنـتــخب في مـبـاراة الـوقــوف خـلف ا
اليـابان.يذكـر أن اجلمـاهير الـعُمـانية
تــــــواجــــــدت بــــــقــــــوة فـي مــــــبـــــاراة
أوزبكـسـتـان ووصل العـدد ألكـثر من

 5 آالف مشجع.

نتخب السلطنة عمان تخسر امام أوزبكستان في انتكاسة 


