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عبر مـدرب منتـخب العـراق سريتـشكو كـاتانيـتش عن سعادتـه بتأهل أسـود الرافدين إلى ثـمن نهائي

يز أمام منتخب اليمن اول امس السبت. كأس آسيا بعد أداء 
باراة بـاراة إن التأهل إلى الـدور ثمن النهـائي أهم من ا ـؤتمر الـصحفي بـعد ا وقال كاتـانيتش في ا

قبلة أمام إيران "لذلك ركزنا على حتقيق الفوز والتأهل". ا
درب الـسـلوفـيـني على أداء العـبـيه في مبـاراة الـيمن الـتي انـتهت بـثالثـية نـظيـفـة موضـحا أن وأثـنى ا
نتخب اإليراني قبلة أمـام إيران من أجل الفوز.ونـوه بأنه "شاهد مبـاراة ا بـاراة ا الفريق سـيلعب في ا
األولى وسيشـاهد مباراته الـثانيـة أمام فيتـنام" موضحـا أنه شخص بعض السـلبيات ونـقاط الضعف
في صـفـوف اخلـصم من مواجـهـته األولى أمـام اليـمن. وأكـد أن مـهنـد عـلي العب جـيـد وقدم مـسـتوى

قبلة". باراة "لكن استبداله جاء من أجل احلفاظ على جهده للمباراة ا كبيرا في ا
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ـهمة أمام أجنز منـتخب العراق ا
نـظـيره الـيـمـني بدون عـنـاء وفاز
عــلــيه بــثالثــيـة دون رد اول امس
الـسـبت في إطار اجلـولـة الثـانـية
من دور اجملــمـوعـات بـبـطـولـة أ

قامة حاليًا في اإلمارات. آسيا ا
وقـطع مــنــتـخب أســود الــرافـدين
تـــذكـــرة الــعـــبـــور لـــثــمـن نــهـــائي

البطولة رفقة نظيره اإليراني.
ويـسـلط الـتـقـريـر الـتـالي الـضـوء
عــلى أبـرز 5 مــشــاهــد من مــبـاراة
الــعـــراق والـــيــمـن عــلـى الــنـــحــو

التالي:
wLO  Z¼uð

ـهـاجم الـشـاب مـهـنـد عـلي مـهـد ا
ــلــقب بـ "مــيــمي" طــريـق الــفـوز ا
ــنـتــخب الــعــراق عـنــدمــا خـطف
ـراوغات الـكرة وقـدم فاصـلًا من ا

على طريقة مارادونا.
وذهـب مــــيــــمي بــــعــــرض وطـــول
ـــلــــعب دون أن يــــتــــمـــكـن دفـــاع ا
اخلـصـم من إيــقـافه لــيــطــلق كـرة

قوية سكنت الشباك.
"ميـمي" بعـث برســـــــــالة مـفادها
"أنا قادم" للمنـافســــــة على الئحة
الــــهـــــــــــــدافــــ في الــــبــــطــــولــــة
اآلســيــويـة بــعــدمــا أثــبت أنه من
ـواهب الــتــــــــهـديــفـيـة في أبـرز ا

كأس آسيا.
¡UDš_« `O×Bð

ـــشــاهــد الـــبــارزة أن مــدرب من ا
الـعـراق الـسـلـوفـيـني سـريـتـشـكو
كــاتــانـيــتش عــمل عــلى مــعــاجلـة
األخطـاء السـابقـة التي ظـهرت في

مباراة فيتنام.
ــدرب كــاتـانــيــتش عـدة وأجـرى ا
تـعـديالت عـلى قـائـمـته فـي مـباراة
اليمن ساهمت في تعزيز القدرات
الـدفــاعـيـة والـهــجـومـيــة عـلى حـد

سواء.
ــبـاراة ــدرب في هــذه ا وأعــطى ا
حــريـــة أكـــبــر لالعـــبـــ لــتـــبــادل
مـــراكـــزهم وتـــنـــويع خـــيـــاراتـــهم
الــهــجـــومــيــة ســـواء الــفــرديــة أو
باراة اجلماعية ليحسموا نقاط ا

مبكرًا.
Ê«d¹« vKŽ 5Ž

بـاراة التراجع الواضح برز في ا
ـسـتـوى الـفـني خالل الـشوط في ا
الــثـاني ولم يـبـد مـنـتـخب الـيـمن
أي مــحـــاولــة هــجـــومــيــة فـــاعــلــة
لـلـتـعــديل وكـان هـدفه يــتـمـثل في
اخلـروج بـخسـارة مـشـرفة بـعـدما
تـــعــرض خلـــســارة قــاســـيــة أمــام

إيران.
ــنـــتــخب الـــعــراقي بــأن وشـــعــر ا
نــتـــيــجـــة الــفـــوز أصــبـــحت شــبه
مـحـسـومـة لـصـاحله فـتـم اخـتزال
اجلــهـود وإراحـة بــعض الالعـبـ
ــؤثـرين حتــضـيــرًا لـلــمـواجــهـة ا

األهم أمام إيران.
‚«dF « q³I²

يسـتحق منـتخب الـعراق التـقدير
والـــثـــنــاء عـــلى اســـتـــراتــيـــجـــيــة
التـخطـيط التي ينـتهـجها من أجل
حـاضـر ومـسـتــقـبل كـرة الـقـدم في

بالده.
وشـــهـــدت مـــبـــاراة الـــيــمـن الــزج

بالعب ال تتجـاوز أعمار بعضهم
عن الـ  18عــامًـا وظـهــروا بـشـكل
ــــــــيـــز وكـــأنـــهم مـن أصـــحــاب

اخلبرة.
الـــعـــراق قـــدم درسًــــا مـــهـــمًـــا في
واهب الشابة ضرورة استثمار ا
ومـنـحـهـا الـفـرصـة إلثـبـات الذات
دون أن يــكــون ذلك عـــلى حــســاب
ــــنــــتــــخب فـي احلـــدث نــــتــــائج ا

القاري.
الـعــراق سـجل هــدفه األول مـهــنـد
عـلي " 18عــامًــا" وأحــرز الــهــدف
الــثــاني بــشــار رسن " 22 عــامًـا"
وصـــنع الــــهـــدف الـــثــــالث لـــعالء
عـباس " 21عـامًـا" الالعب مـحـمد

داوود " 18عامًا".
wM1 ÂUO

ـر بـها الـظـروف الـصـعـبـة الـتـي 
مـنـتخب الـيـمن يعـلـمهـا اجلـميع
ومع ذلك اجـتهـد وحـاول على أمل
اخلروج بنتيـجة التعادل على أقل
تقدير لـكن الفوارق الفـنية ظهرت

واضحة.
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أخبار النجوم
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الشباك.
واسـتـمــرت الـهـيـمـنــة الـسـعـوديـة
ـبـاراة لـكن دون عــلى مـجـريــات ا
ــرمى خــطـــورة حــقــيــقــيــة عــلى ا
اللبنـاني في الوقت الذي تواصل
ـنتـخب الـلـبـناني عن فـيه غـيـاب ا

شهد الهجومي تمامًا. ا
ولم يـحـدث أي جـديـد في الـدقائق
األخــيــرة لــيـنــتــهي الــلـقــاء بــفـوز
الــسـعـوديـة بــهـدفـ دون رد أمـام

لبنان.
  Ê«d¹≈ q¼Uð

ـنـتـخـب اإليـراني تـأهـله وحــسم ا
إلى دور الــــســــتــــة عــــشــــر (ثــــمن
الـــنــهــائي) بـــبــطــولــة كــأس األ
ــقـامــة حـالــيـا اآلسـيــويـة 2019 ا
بـــاإلمــارات بــعــدمــا تـــغــلب عــلى
نظيـره الفيـتنامي  2ـ 0 اول امس
الـســبت في اجلــولـة الــثـانــيـة من

مباريات اجملموعة الرابعة.
ـنـتـخب اإليـراني بـفـضل ويـديـن ا
ـتــألق كــبــيــر في الــفـوز لـالعـبـه ا
سـردار أزمـون الـذي سجـل هدفي

جـملـة تـكتـيكـيـة من إحراز الـهدف
الــثـالـث عن طــريق عــبــاس الـذي
ســدد كـــرة قــويـــة بــالـــشـــبــاك في
ــبـاراة الــدقــيــقـة 91  لـتــنــتــهي ا

بثالثية بيضاء للعراق.
  sL¦  d³Fð W¹œuF «

وحـجـزت الـسـعوديـة مـكـانـها في
الدور الـثاني لـبطـولة كـأس آسيا
بـعـد الفـوز بـثـنـائـيـة نـظـيـفـة على
ـلعب آل مـكتوم في دبي لبـنان 
اول امس الـــــســـــبـت لــــتـــــحـــــقق
انــتـصـارهـا الـثـاني عـلى الـتـوالي

سابقة القارية. في ا
ـولــد هـدف الــتـقـدم ومـنح فــهـد ا
لــلــمــنــتـخب الــســعــودي بــعـد 12
دقيقة مـستغلًا خـطأ جورج ملكي
مــدافع لــبــنــان وضــاعف حــسـ
ـقــهـوي الـنــتـيـجــة لألخـضـر في ا

Æ67 الدقيقة
ـنتـخب السـعودي رصـيده ورفع ا
إلى 6 نقـاط في صـدارة اجملمـوعة
اخلــامــســة بــيــنــمــا ظل نــظــيــره
ـركـز األخـيـر بـعد الـلـبـنـانـي في ا
ــة الــثــانــيــة عــلى تــلــقــيه الــهــز

التوالي.
حضرت البداية الـقوية والسريعة
نتخب السعودي أمام من جانب ا
لـبـنــان لـكن مـنــتـخب األرز حـاول
الــتـصـدي لـهـجـمـات األخـضـر مع

رتدة. االعتماد على الهجمات ا
وحمـلت الـدقيـقة 12 الهدف األول
لـلـمـنـتـخب الـسـعـودي بـعـد خـطأ
دفاعي جلـورج ملـكي العب لـبنان
الـــذي شــتت الـــكــرة بــشـــكل غــيــر
ـولـد صـحــيح لـتــصل إلى فـهــد ا
داخـل مــنـــطـــقــة اجلـــزاء ويـــطــلق
تـــســديـــدة قــويـــة داخل الـــشــبــاك

بنجاح.
وكاد جوان العـمري أن يرد بهدف
الـتـعـادل لـلـبـنـان في الـدقـيـقـة 15
إثــر ضــربـة ركــنــيـة مـن الـنــاحــيـة
اليمنى ارتقى لها العمري برأسه
رمى ـحـاذاة ا لـكن الـكـرة مـرات 

السعودي.
وكاد حمدان الشمراني أن يضيف
الــهــدف الــثــاني لــلــســعـوديــة في
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قال يحيى الشهري العب السـعودية إن منتخب بالده استحق الفوز على لبنان بهدف نظيف اول

امس السبت في إطار منافسات اجلولة الثانية من دور اجملموعات ببطولة كأس آسيا.
نـتخب السـعودي رسمـيًا إلى للـدور الثاني بـكأس آسيـا بعدمـا رفع رصيده إلى  6نقاط من وصـعد ا
ـنتخب باراة: "ا انتصـارين باجملمـوعة اخلامـسة.وأضاف الـشهـري في تصريـحات تلـفزيونـية بعـد ا

دير الفني". السعودي يؤدي بشكل جيد للغاية والالعبون ينفذون تعليمات ا
وتابع: "نتـعامل مع البطـولة خطوة بخـطوة من أجل حتقيق الـهدف الذي حضرنـا من أجله وهو الفوز
ـواصلة بـاللقب اآلسـيوي".وهـنأ الـشهري اجلـماهـير السـعوديـة بهذا االنـتصـار الثاني واعـدًا إياهم 

شوار نحو األفضل الفي البطولة اآلسيوية. ا

الفريق في الدقـيقت  38و 69من
ـبـاراة الـتي أقـيـمت عـلى مـلعب ا
مـلـعب "آل نـهيـان" بـنـادي الـوحدة

في أبوظبي.
نتـخب اإليراني الذي كان ورفع ا
قـد افــتـتح مـشــواره في الـبــطـولـة
بــانــتــصــار ســاحق عــلى نــظــيـره
اليمني  5 ـ 0 رصيده بذلك إلى 6
نقاط منفردا بصدارة اجملموعة  
ـــنــــتـــخب اإليـــراني ألنه وتـــأهل ا
ــركــز ضــمن عــلى األقـل احــتالل ا
الــثـالث في اجملـمــوعـة بـرصـيـد 6
نــقـاط مـا يـعـني أنه سـيـتـفـوق في
ركز رصيد النقـاط على أصحاب ا
الـــثــالـث في أي من اجملـــمـــوعــات
األولى والـثـانـيـة والـثـالـثـة بـغض
الـــنـــظـــر عن الـــنــــــــــتـــائج الـــتي
سـتــتـحـقق فـي مـبـاريــات اجلـولـة
ـنـتـخب الـثـالــثـة.وبـاتت مـبــاراة ا
ـــرتــقـــبـــة مع نــظـــيــره اإليــراني ا
الــعـــراقي فـي اجلــولـــة الـــثــالـــثــة
(األخيـرة) مـواجهـة من أجل حسم

نتخبات في اجملموعة. ترتيب ا
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يرى األرجنـتينـي خوان أنطـونيو بـيتزي مـدرب منـتخب السـعوديـة أن األخضر خـاض مباراة صـعبة
وضـوعة قبل الـلقاء.وقـال بيتزي في أمام لـبنان مـشيرًا في الـوقت نفسه أن العـبيه التـزموا باخلـطة ا
ـباراة "كانت مباراة صعبة لكننا فـرضنا أسلوبنا من البداية رغم قوة ضغط ؤتمر الصحفي بعد ا ا
نـتخب الـلبـناني".وأضـاف: "سـيطـرنا عـلى الشـوط األول وجنحـنا فـي حسم الـلقـاء بإضـافة الـهدف ا
الثـاني في الشـوط الثـاني بشـكل عـام قدمـنا مـباراة جـيدة الـيـوم".وتابع: "الالعـبون الـتزمـوا باخلـطة
واجلـميع أدى واجبه سعيد بـالنتيجة واألداء وكذلك بـالدعم الرسمي واجلماهـيري نحظى بدعم غير
ـدرب األرجـنـتـيـني: "قـررنـا عـدم اخملـاطـرة بـيـاسـر الـشـهـراني عـادي عـلى كـافـة األصـعـدة".وأكـمـل ا
ـبـاريـات تصـبح ـيـزة".وواصل تـصـريـحـاته: "مع تـقـدم ا والـبـديل (حـمدان الـشـمـراني) قـدّم مـبـاراة 
همة".وأردف قائال: األمور أصعب بكل تأكيد خاصـة وأن اخلصوم يعرفون خطتنا ويصعبون علينا ا
"كنا نعلم أن حسن معتـوق العب جيد لذلك حاولنا إيقافه بشتى الـطرق ومحمد البريك بذل مجهودًا

كـبـيـرًا في ذلك".وزاد: "أعــتـقـد أن مـعـتـوق هـو الالعب الـوحـيــد الـذي شـكّل خـطـورة عـلـيـنـا حـتى 
يز اسـتبداله في الـشوط الثـاني".وعن هتان بـاهبري جنم مـنتخب الـسعوديـة قال بيتـزي: "إنه العب 

ميزات أبرزها قوة التسديد". ورغم غيابه سابقًا لإلصابة إال أنه عاد بقوة لديه الكير من ا
ـنـتـخب لـكـنه العب ضـمن واسـتـطـرد: "أتـمـنى أن يـواصل مـسـتــواه الـرائع وال أقـول إنه األفـضل بـا
ميزين". وأشار: "لدينا  5 أيام كاملة قـبل مباراة قطر وهو أمر جيد سنعمل على مجموعة العـبينا ا
نتخب وهذا ظهر عنـد مشاركة أي منهم وسنرى احلال قبل استشفاء الالعب الـكل جاهز داخل ا

ناسبة". قبل ونحدد التشكيلة ا اللقاء ا
واختتم تـصريـحاته: "لن نـتحدث عن احـتمـاالت مواجـهة ثمن الـنهـائي إال بعد خـوض مبـاراة قطر ال
ـــهم أن نـــواصـل حتـــقــيـق الـــفــوز". يـــهم بـــالـــنـــســبـــة لـــنـــا ســـواء قـــابـــلـــنـــا الـــيـــابــان أو الـــعـــراق ا
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مـنـتخـب اليـمن وفي أول مـشـاركة
تــاريــخــيـــة له في كــأس آســيــا ال
يزال غيـر قادر على تـسجيل هدف

للذكرى حتى اآلن.
…dO³  WNł«u  ∫ bMN

عــلى صــعــيــد مــتــصل أبــدى جنم
ــنــتــخب الــعــراقي مــهــنـد عــلي ا
(ميـمي) سعادتـه بتسـجيل هدف
خالل االنتـصار عـلى اليمن (3-0)
اول امـس الــســبت والــتــأهل إلى

ثمن نهائي كأس أسيا.
وقال ميمي الذي هز أيضًا شباك
فــيـتــنــام بــاجلـولــة األولى خالل
تـصـريـحـات صــحـفـيـة: "مـواصـلـة
الـتــسـجـيل سـتــشـجـعــني لـتـقـد
قبلة باراة ا مستوى أفضل في ا
أمام إيران".وأضاف: "نـريد تصدر
اجملـمـوعـة.. قـدمـنـا الـيـوم مـبـاراة

كبيرة ونستحق التأهل".
وتـتـصـدر إيـران حالـيـا اجملـمـوعة
الـرابعـة بـرصـيد  6نـقـاط بـفارق
ـنـتـخب الـعـراقي األهـداف أمـام ا

صاحب الوصافة.

ميودراج
رادولوفيتش

الــبــرامج اجملــتـــمــعــيــة الــتي تــســتــهــدف في
مـجمـلهـا تسـخيـر قوة كـرة القـدم في توحـيد
اجملـتمـعات".وأكـمل: "تعـد العـمالت التـذكارية
من أفـضل الــوسـائل لــتـخــلـيـد هــذه اجلـهـود
احلــثـيـثـة الـتي بـذلــهـا كل من شـارك في هـذا
احلـدث الـقـاري الـكـبـيـر واحلـفـاظ عـلى إرث
الـبـطـولـة لــتـبـقى عـالــقـة في أذهـان اجلـمـيع".
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أهـميـة هذه الـبطولـة للـدولة ودلـيالً على األثر
الـبـارز الذي سـتـتركه في اجملـتـمع".وأضاف:
"يـتمـثل طمـوحنـا في حتقـيق أهداف الـبطـولة
وتـرك أثــر دائم عـلـى اجملـتـمــعـات اآلســيـويـة
وتقـد نـسخـة اسـتـثنـائـية تـتـمـاشى مع رؤية
اإلمـارات ورســالـتــهـا الــسـامـيــة".وتـابع: "في
ســـبــيـل حتــقـــيق ذلك أجنـــزنـــا الــعـــديــد من
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أعرب مـيودراج رادولوفـيتش مدرب مـنتخـب لبنـان عن خيبـة أمله بعـد اخلسارة بـثنائـية دون رد أمام
الـسـعـوديـة مـسـاء اول امس الـسـبت عـلى مـلـعب آل مـكـتـوم بـنـادي الـنـصـر في اجلـولـة الـثانـيـة من

منافسات اجملموعة اخلامسة بكأس أ آسيا.
ـستـحق لـكني بـاراة "أهـنئ السـعـودية عـلى الـفوز ا ـؤتـمر الـصـحفي بـعـد ا وقال رادولـوفـيتش في ا

أشعر بخيبة األمل بعد ضياع فرصت في الشوط األول لألسف عندما
تخفق في التسجيل يحدث ذلك".

وأضاف: "مـنـتخـب لبـنـان لم يتـأهل لـكـأس آسيـا مـنذ 19
عـامًـا وبـالـطــبع رأيـنـا غـيـاب اخلـبــرات مـقـارنـة بالعـبي

السعودية الذين شاركوا في كأس العالم".
ـواصلة وتابع: "مـنتخب الـسعـودية لديه فـرصة كـبيرة 
ـرشـحـ لـلـفوز ـشـوار في آسـيـا ويـعـد من أقـوى ا ا

باللقب في النهاية".
وأكمل: "أنـا واقـعي لـلغـايـة جئـنـا وهـدفنـا الـتأهل من
ركز الثـالث ال يزال لدينا بصيص من األمل خاصة ا
ـنــتـخــــــــبــات ال تـمــــــــلك نــقـاطًـا أن هـنـاك عــددًا من ا
مــثـلــنــا ولــكن عــلى أي حــال عـلــيــنــا الـفــوز أمــام كــوريـا

الشمالية".
وواصل رادولوفـيتش: "سبق وأن لـعبنـا أمام كوريـا الشمـالية
من قـبل وحـققـنا الـفوز (0-5) علـيـهم ولكن العـبي لـبـنان غـير

معتادين على خوض مباريات متتالية".
وأشـــــــــار في تــصـــــــــريـــحــاته: "بــاســــــــل جــــــــرادي قــال لي إنه

مـصـاب ونـاديه طـلـب مـنه الـعـودة لـذلك الـسـبب وأنـا واثق في من يـعـمـلـون
معي".

كـنهـا تعويـضه سواء في لـقاء كـوريا الـشمالـية أو في حـال تأهـلنا واختـتم قائال: "لـدينـا بدائل قويـة 
قبل". للدور ا
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نـظـمة لـكأس أعـلـنت اللـجـنة الـعـليـا احمللـيـة ا
آسيـا لكـرة القـدم إصدار مـصرف اإلمارات
ـركــزي لــعـمــلـة تــذكـاريــة خــاصـة من فــئـة ا
الـدرهم لالحتـفال بالـبطولـة التي تسـتضيـفها

قبل. اإلمارات حتى  1فبراير/شباط ا
ــركــزي الـعــمــلـة وسكَّ مــصـرف اإلمــارات ا
الــتـــذكـــاريــة الـــتي حتـــمل صـــورة الــشـــعــار
ـطـروحة الـرسـمي للـبـطولـة.وتـعتـبـر العـمـلة ا
األولى من نــوعـهـا مــنـذ عـام 2012 وهـو مـا
ـكــانـة الـكـبـيــرة الـتي حتـظى بـهـا يـدل عـلى ا
كــأس آسـيــا انـطـالقًـا من كــونــهـا الــنـســخـة
األكبر في تـاريخ البـطولة.وتـشهد كـأس آسيا
2019 مـشـاركـة قـيـاسـيـة تبـلغ  24مـنـتـخـبًا
ـنـتخـبـات اآلسيـويـة فضالً عن تمـثل نـخـبة ا
اسـتـضــافـة اإلمـارات لـلـحـدث بـعـد نـحـو 23
عـامًــا من آخـر اسـتــضـافـة لــهـا.وقـال عـارف
حـمد الـعواني مـدير الـبطـولة: "يشـكل الدرهم
رمزًا أصـيالً لـدولة اإلمـارات ويؤكـد إصدار
عــمـلــة تـذكـاريــة خـاصــة بـكـأس آســيـا مـدى

نتخب العراقي مهند علي في اجلولة األولى لكاس اسيا تالق مهاجم ا
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الثاني بشـار رسن في الدقيقة 19
قبل أن يضيف عالء عباس الهدف

Æ91 الثالث في الدقيقة
W¹—U½ W¹«bÐ

ـــبـــاراة بــدايـــة نـــاريــة شــهـــدت ا
ـنــتـخب الــعـراق الـذي تــمـكن من
بدع ترجمة سيطـرته بهدف عبر ا
مــيـــمي الــذي تــوغـل في دفــاعــات
الـــــيـــــمن وعـــــكس الـــــكـــــرة داخل
الـشـبـاك مـحـرزا الـهدف األول في

Æ11 الدقيقة
وحــاول مــنـتــخـب الـيــمن مـن كـرة
رأســيــة عــلت الــعــارضــة قــبل أن
تــســتــقــبل شــبــاكه هــدفــا ثــانــيــا
بواسـطة الالعب بـشار رسن الذي
سـدد الــكـرة من مــشـارف مــنـطــقـة

Æ19 اجلزاء في الدقيقة
وحـاول عالء مــهـاوي بــتـســديـدة
لــكــنـهــا ذهــبت بـعــيــدة لـيــنــتـهي
الـــشــوط األول بـــتــقـــدم مــنـــتــخب

العراق بهدف دون رد.
ŸUI¹ù« ÷UH ½«

وفي الـــشـــوط الـــثــانـي انــخـــفض
ـباراة بعد ضمـان منتخب إيقاع ا
الـعراق الـنـتيـجـة وكاد أن يـقلص
الالعب الــيــمــني أحـمــد مــنــصـور
النتيجة لكن احلارس جالل حسن

تصدى للمحاولة.
ورد عـلـيه مهـنـد ميـمي بـكرة
ردهــــا الـــــقــــائم وعــــادت
لــــبــــشـــار رسـن الـــذي
ســددهــا فــاصــطــدمت
ـــدافع لــــتـــضـــيع بــــا
فرصـة الهـدف الثالث
وأهــدر مــيـمي فــرصـة
أخرى بـعد تـوغله في
دفـاعـات الـيـمن لـكـنه
ســـدد الـــكـــرة فـــوق

العارضة.
وأجــرى مـنــتـخب
الـعـراق عـددا من
الــــتــــغــــيــــيــــرات
بــــــــإدخــــــــال عالء
عـــــبـــــاس بـــــدال من
ميـمي ومحـمد داود
وتـــمــكن الــبــديالن من

الــدقــيــقــة 30 بـــعــدمــا وصــلت له
ـرمى مـبـاشـرة لـكن الــكـرة أمـام ا
احلارس مهدي خليل تدخل وأنقذ

وقف. ا
واعـتـمـدت الـهـجـمـات الـسـعـوديـة
عــلى مــحــمـد الــبــريك وعــبــد الـله
ـولـد لـكـن الـدفاع عـطـيف وفـهـد ا
الــلــبـنــاني تــصـدى لــهــا بـنــجـاح
لــيــنــتـــهي الــشـــوط األول بــتــقــدم

السعودية بهدف دون رد.
ــــنـــتــــخب الــــســــعـــودي واصل ا
حــضــوره الــهــجــومي عن طــريق
ـيزة هـتـان بـاهـبـري بـتـسـديـدة 
لـكن احلــارس الـلــبـنــاني أبــعـدهـا

ببراعة في الدقيقة 53.
واســتــمــرت الـــســعــوديــة في شن
الـهجـمات والـسـيطـرة على الـكرة
قـبل أن تـعزز تـقـدمهـا في الـدقيـقة
قهوي 67 عن طريق حس ا
بـعـد مـجـهـود مـهـاري من الـبـريك
ـررهــا لــبـاهــبــري الـذي قــبل أن 
أرسل عــرضــيـة مــتــقــنــة قــابــلــهـا
ــقــهــوي بــلــمــســة واحــدة داخل ا

  ôU Ë ≠ w³þuÐ« }
تـأهـل مـنــتــخب الــعـراق إلـى ثـمن
نـهــائي كــأس آسـيــا بـفــوزه عـلى
نـظـيـره الـيـمـني بـثالثـيـة نـظـيـفة
ـــبـــاراة اول امس الـــســــبت في ا
الـتي أقيـمت علـى ملـعب الشـارقة
ضـمن مـنـافـسـات اجلولـة الـثـانـية

من دور اجملموعات.
وحــصــد أســـود الــرافــدين الــفــوز
الــثـــانـي عــلـى الــتـــوالـي لــيـــرفع
رصيده إلى  6 نقاط ليتشارك مع
مـــــنــــــتـــــخب إيــــــران في صـــــدارة

اجملموعة الرابعة.
ـــنــــتـــخب ســـجـل الـــهــــدف األول 
الـعـراق مــهـنـد عـلـي "مـيـمي" في
الـــــــدقــــــيـــــــقــــــة
11وأحرز
الــهــدف
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ــنـــتــخب الــســـعــودي وعــزز تــقـــدمه وهــنــا ا
ـهــمـة أمـام مــنـتـخب اسـتــشـعـرنــا صـعـوبــة ا
مـتـطور".وواصل: "وبـنـاءً علـى ذلك لعـبـنا من
أجل عـــدم اســـتــــقـــبـــال أي أهـــداف أخـــرى
تـصـعب مـهمـتـنا.. وبـدأنـا الـتفـكـير في الـلـقاء

األخير باجملموعة أمام كوريا الشمالية".
نتخب اللبنـاني للفوز على كوريا وسيحتـاج ا
قبلة من أجل الرهان الشمالية في اجلولة ا
عــلى الـــصــعــود إلى ثـــمن الــنــهـــائي ضــمن
ـركز الثالث. أفضل منـتخبات حـاصلة على ا
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ـنـتـخب الـلـبـناني أقـر حـسن مـعـتـوق قـائد ا
اول امس الــسـبـت بـفــارق اإلمــكـانــيــات بـ
فـريــقه الـوطـنـي ومـنـافــسه الـســعـودي الـذي
حـقق االنتصار (0-2) في ثـاني جوالت دور

اجملموعات لبطولة آسيا 2019.
وقــال مـعـتــوق في تـصــريـحـات تــلـفـزيــونـيـة:
ــنـتــخب ــبــكــر أربك ا "الــهــدف الـســعــودي ا
نافس كان اللـبناني ومع ذلك حـاولنا لكـن ا
أفـضل". وأضـاف: "في الـشـوط الـثـانـي عاد

ناسبة بطولة اسيا االمارات تطرح عملة 

نتخب السعودي نتخب اللبناني يعترف بافضلية ا قائد ا
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بطـموح حتــــــــقـيق الـــــــفـوز بعد
الـــتـــعـــادل  1-1مـع الـــبـــحـــرين في
ــنــتـخب االفــتـتــاح والــفـوز عــلى ا
الــــهـــــــــــنــــدي  0-2 فـي اجلــــولــــة

الثانية.

الوصـول إلى الع وقـام اإليطالي
ألـبــرتــو زاكـيــروني بــتــقــطـيــعــهـا

. بحضور الالعب
ــــــنــــــتــــــــــــــخب ويــــــــــــخــــــوض ا
اإلمـــاراتي لـــقـــاء الـــيـــوم اإلثـــنــ
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" أقـــامت "مـــجـــــــــــــمـــوعـــة الـــعـــ
ـشـاركـة فـي تـنظـيـم نـهـائـــــــــيات ا
ــقــامـة كــأس آســيـا لــكــرة الــقـدم ا
حـالـيا فـي اإلمارات اســــــــــتـقـباال
خـاصــا لـلــمـنــتـخب اإلمــاراتي فـور
ــديــنــة اســتــعــداداً وصــوله إلـى ا
لـــلـــقـــاء مـــنـــــــــتـــخب تـــايـــــــالنــد
الــــيــــــــــوم اإلثـــنــــ في اجلـــولـــة
الـــــــثـــــــــــــــالـــــــثـــــــة (األخـــــــيـــــــرة)
لــــلـــمــــجــــــــــمــــوعــــة األولى بـــدور

اجملموعات.
واســـتـــقـــبـل حـــمـــد بن نـــخـــيـــرات
الـعـامـري رئـيس مـجـمـوعـة الـع

ـنـتـخب اإلمـاراتي حلـظـة وصـوله ا
إلى مقر اإلقامة في الع بحضور
عـبــد الـله نــاصـر اجلــنـيــبي نـائب
رئــــيس احتـــاد الــــكـــرة اإلمـــاراتي
ومـحمـد بن هـزام الظـاهـري األم

العام لالحتاد.
وقـدمت اجملــمـوعـة "كــعـكـة كــبـيـرة"
ــنــاســبـة لــلــمــنــتــخب اإلمــاراتـي 

نتخب االماراتي يحظى باستقبال حافل في مدينة الع ا

نتخب العراقي شقيقه اليمني وتاهل الى الدور الثاني في نهائيات اسيا w ∫ تخطى ا «dŽ q¼Uð


