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حقق منـتخب البـحرين هدفه أمام
نــظـيـره الـهـنـدي بـالـفـوز  0-1 في
الوقت القاتل في اجلولة األخيرة
لـلمـجمـوعة األولى لـيتـأهل ضمن
ــركـــز الــثــالث أفــضـل أصــحــاب ا
لــثـــمـن نــهـــائي
كأس آسيا
ـــقـــامـــة ا
بــاإلمـارا

ت.
وكـــــان
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قـامة نـتخـبات الـتي سـتلـتقي مـعًا في دور الـ 16ببـطولـة كـأس آسيـا وا لم حتسم بـعد هـويـة ا

حاليًا في اإلمارات.
عرفة هوية وتنتظر جماهير الكرة األردنية انتهاء مـباريات اجلولة الثالثة من دور اجملموعات 

نافس الذي سيواجه النشامي بعدما حسم تأهله مبكرًا كبطل للمجموعة الثانية. ا
ركز الثالث نتخبات احلاصلة على ا ووفقًا للوائح البطولة فإن األردن سيواجه أحد أفضل ا

في اجملموعات األولى والثالثة والرابعة.
ـبـاشـرة عن ـواجـهـات ا وكـان مـنـتـخب الـبـحـرين قـد حل ثـالـثًـا في اجملـمـوعـة األولى بـفـارق ا

واجهة األردن في دور الـ16. رشح  تايالند ليدخل ضمن قائمة ا
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سـتعتـمد تـقنـية الفـيديـو بداية من
ربع نــهــائي كـأس آســيـا 2019 في
ـتحـدة بحسب اإلمارات الـعربـية ا
مـــــا أعـــــلن االحتـــــاد الـــــقـــــاري من
ــنـتــظـر أن يــسـاهم ذلك قـبل.ومن ا
القـرار في تقـليل اجلدل الـتحـكيمي
في الــبـطـولــة رغم أنه ومع اقـتـرب
الــدور األول من نـهـايــته لم تـشـهـد
مــبـاريـات أول جـولـتـ الـعـديـد من

االعتراضات على قرارات احلكام.
 والــتــحـكــيم بـصــفــة عـامــة يـســيـر
بـشـكل جـيد حـتى اآلن واالسـتـثـناء
بـاريـات مثل لـقاء قـطر في بـعض ا
مع لـــــبــــنـــــان في اجلـــــولــــة األولى
والـــيــابــان مـع عــمــان فـي اجلــولــة
الـثانـية من الـبـطولـة.وهنـاك بعض
ـؤثـرة عـلى نـتـائج الـقـرارات غـيـر ا
ــــبــــاريــــات وحتــــدث دائــــمــــا في ا
مباريـات كرة القدم السـيما في مثل
هـذه الـبطـوالت اجملـمـعـة حيث أنه
من الــصــعب أن تــمــر بــطــولـة دون
وقــــوع أخــــطــــاء حتــــكــــيــــمــــيـــة.""
يـسـتعـرض في هـذا الـتقـريـر بعض
األخطاء التحكيمية التي حدثت في
الـبـطـولـة.الـبـدايـة كـانت في مـباراة

االفــتـتـاح بـ اإلمـارات والـبـحـرين
والتي شـهدت احتـساب ركـلة جزاء
أثارت جـدال كبـيرا لـصالح صاحب
األرض الذي أدرك التعادل منها  1ـ
1. وتــقـدّم مــنــتــخب الــبـحــرين في
الــنــتــيــجـة أوال بــالــدقــيــقـة 78 عن
طــريق مــحـمــد الــرمــيـحـي قـبل أن
يـــــحــــتــــسـب احلــــكـم األردني أدهم
مــخـادمــة ركـلـة جــزاء لإلمـارات في
الـدقـيـقة 88 تـرجـمـهـا أحـمـد خـليل
داخل الــــشـــبــــاك.وكــــانت مــــبـــاراة
الـيـابــان مع سـلـطـنــة عـمـان والـتي
أقــيـمت مـســاء أمس سـجـلت أقـوى

القرارات التحكـيمية تأثيرا في تلك
ـبـاراة تـعرض الـبـطـولـة .في تـلـك ا
ـنتـخـب الـعمـانـي لظـلـم حتكـيـمي ا
واضح ومـــؤثــر جــدا كـــان الــقــرار
األول في احــتــســاب ضــربــة جــزاء
ــصــلــحـــة مــنــتــخـب الــيــابــان في
باراة في كرة الدقيقة 26 من هذه ا
لم يـــحــدث فـــيـــهــا أي خـــطـــأ عــلى
ــــــنـــــتــــــخب اإلطالق مـن مــــــدافع ا
الــعــمــاني .وكــان الــقــرار األصــعب
واألكـــثــر تــأثــيــرا فـي هــذا الــلــقــاء
ـبــاريـات واألكـثــر تـأثــيــرا في كل ا
الــســابــقــة فـي الــبــطــولــة هــو عـدم

احــتــســـاب احلــكم لــضــربــة جــزاء
صلحة منتخب عمان . صحيحة 
ورفض احلـــكم احــتــســـاب ضــربــة
جزاء في الدقيقة 44 لعمان عندما
ســدد صـالح الـــيـــحــيـــائـي الـــكــرة
لـترتـطم بيـد يوتـو ناجـاتومـو لكن
ـبـاراة لم يـحتـسـبـهـا .وهذه حـكم ا
اللعبة كانت ضـربة جزاء صحيحة
لـــيـس هــــذا فــــقط بل كــــان مــــدافع
نتخب اليابـاني يستحق البطاقة ا
احلمراء نظرا لتعمده إخراج الكرة
بــيـده وهي في طــريــقـهــا لـلــمـرمى
ـنتـخب العـماني وهذا األمـر حرم ا
من فـرصـة تـسـجـيل هـدف الـتـعادل
بـاراة .ولـو  احتـساب في هـذه ا
ركـلــة جـزاء لــعـمــان وسـجل مــنـهـا
الـــفــريق الــعــربـي هــدف الــتــعــادل
الخـتـلف الـوضع بـالـنـسـبـة لـعـمان
والــتي خـســرت بــهــدف وحــيـد من
ضـربة جـزاء غـير صـحـيحـة .وهذه
ـثابـة قـتل للـحلم الـقرارات كـانت 
الـعــمـاني في الـبــطـولـة اآلســيـويـة
حـيث أن مـنتـخب عـمـان أصبح في
ـركـز الـثـالث في مـجـمـوعـته وبال ا
رصـــيـــد مـن الـــنـــقـــاط ولـــديه أمل
ضـعـيف في مـبـاراتـه األخـيـرة أمام
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وعـبــدالــله الــيـوسف والــرمــيـحي
نشودة في وتمركزهم بالـصورة ا
مـنـاطق اخلـطـورة وتـسـبـبـهم في
خـلخـلة الـدفاعـات وهو مـا قادهم

للفوز.
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تـــســــلـح مــــنـــتــــخـب الـــبــــحــــرين
بالتصمـيم واإلرادة للخروج أمام
ـباراة الـهـنـد فـائـزاً حـيث كـانت ا
ــــثــــابــــة الــــفــــرصــــة األخــــيـــرة

لالستمرار في البطولة.
وضــغط مــنـتــخب الــبــحـريـن بـكل
ثـقـله بــحـثـاً عن الـتــسـجـيل وظل
مـتـمسـكـاً بالـوصـول لغـايـته حتى
آخــــر رمق مـــــتــــبــــقي مـن دقــــائق
ـبـاراة.ويـعـتـبــر الـتـصـمـيم عـلى ا
حتـقــيق الـفـوز أحـد أهم األسـبـاب
الـتي قادت الـبحـرين لـلفـوز حيث
لم يــســتـســلم الالعــبــون لـلــيـأس
وقاتلوا واجتهدوا حتى النهاية.
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أجرى مدرب البـحرين ميروسالف
سـكـوب تـبـديالت مـهـمـة وإن جاء
بعضـها متأخـراً وذلك عندما دفع
بــــعــــبـــــد الــــله يــــوسـف وســــامي
احلـــــســــيــــني بـــــهــــدف تــــنــــويع
اخلــيــارات وخـلـق كـثــافــة عــدديـة
نتخب الهندي. أكبر في مناطق ا
تـلك الــتـبــديالت مـنــحت مـنــتـخب

حــمـــاسي خــاص رغم الـــتــواجــد
درجات. اجلماهيري الهندي با
وكـان لــلـدعم اجلــمـاهـيــري ولـعب
الــبــحـريـن وكـأنــهــا عــلى أرضــهـا
ووسط جماهيرها مفعول السحر
في خـــروجــهـــا فــائـــزة وإنــعــاش
آمـــالــهــا بـــالــتــأهل ضـــمن أفــضل
أصـحـاب مـركـز ثــالث بـالـبـطـولـة
بـعــدمـا كـانت مــهـددة بـتــوديـعـهـا

مبكرا.
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لـعب مــنـتـحب الــبـحــرين مـبـاراته
ضد الـهنـد ككـتلـة واحدة وتـركيز
وروح قتـاليـة عالـية لـلفوز وجنح
ــنـشـودة في الـدفـاع بــالـصـورة ا
ـــهـــاجم وبـــرز العـــبي الـــوسط وا
محمـد الرميحي وكـادوا يسجلوا
في أكــثــر من هــجــمــة لــوال تــدخل
الـــدفـــاع واســـتـــبـــســـال احلــارس
ووقــوف الـقــائم في وجـهــهم قـبل
أن حتــمل الـدقـيـقـة األخـيـرة هـدف

االنتصار.
وتـــســـبب الـــضــــغط الـــهـــجـــومي
ـرمى الــبـحــريـني الــكـبــيـر عــلى ا
الـــهـــنـــدي فـي الـــشـــوط الـــثـــاني
بارتـكابـهم أخطـاء ساذجـة أبرزها
إعـــــادة الالعب الـــــكـــــرة بــــقـــــدمه
حلـارس مــرمــاه وأمــسك األخــيـر
بــــالــــكــــرة في مــــنـــطــــقــــة جـــزاءه

الفوز هدفـا للبحـرين من مباراتها
ضد الهـند حلصد إحـدى بطاقات
ــقـبل بـالـبـطـولـة الـتـأهل لـلـدور ا
ـــراد بــهـــدف قــاتل في وحــقـــقت ا
الثواني األخيرة من ضربة جزاء.
ورفع األحــمــر رصــيـده لـ 4نــقـاط
ــواجــهــات وحل ثـــالــثــا بــفــارق ا
ـــــــبـــــــاشــــــرة عـن الـــــــوصـــــــيف ا
الـتايالنـدي الذي تـعادل إيـجابـيا
ضـــد اإلمـــارات لـــيـــحـــصال عـــلى
ــبـــاشــر عن بــطـــاقــتي الـــتــأهـل ا

اجملموعة.
ويــســـلط  في الـــتـــقــريـــر الـــتــالي
الـضـوء عـلى أبـرز  5 مـشـاهـد من
ثيرة في أحداثها.. باراة ا هذه ا
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ــبـــاراة تــخــوّف جـــمــهــور قـــبل ا
البحرين من نتائج منتخب
بالده بـــأول جــولـــتــ

بتعادله أمام اإلمارات
1-1 وخـسـارته غـير
ـتــوقـعـة عـلى يـد ا
تـــــــــايـالنــــــــد 0-1
وحــــــــــــضـــــــــــوره
تواضع دفاعيا ا
ولـــــــكـن األرقـــــــام
مـــجـــرد جـــزء من

اضي. ا
وكـانت الـبـحـرين
األكـــثــر خــطــورة
ــــــــرمى عــــــــلـى ا
الهنـدي باجململ
وكـاد يــسـجل في
أكـــثــر من فــرصــة
لـــــــوال الــــــــدفـــــــاع
واحلارس الـهندي
واسـتـحق الـتـسـجيل
بــالــثــواني األخــيـرة من
الـلــقــاء بـهــدف من ضــربـة
ـهــارة جــمـال جـزاء ســددهــا 

راشد.
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تأثر منـتخب الهند بـشكل كبير
من الـدعم اجلمـاهـيري لـنظـيره
الـــبـــحـــريـــني طـــوال فـــتـــرات
ـــبــــاراة وكــــان لـــذلك دورا ا
إيـجابـيـا على العـبي األحـمر
فـي الــــدقــــائق احلــــاســــمـــة
بـتــسـجــيل الـهــدف وإسـعـاد
ـسـانـدة جـمـاهـيـره وكـذلك ا
اإلمــــاراتـــــيـــــة لــــلـــــشــــقـــــيق
الــــبــــحــــريــــنـي وسط طــــابع
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ـديـر الـفـني لـلـمـنتـخب اسـتـقـال اإلجنـلـيـزي سـتـيـفن كـونـسـتـانـتـ من مـنـصب ا
ـة أمام الـبـحرين الهـندي بـعـد اخلروج مـن كأس األ اآلســــــيويـة عـقب الـهز
(0-1). وقال كـونـستـانتـ "لـقد قـضيت هـنا  4أعـوام هدفـي من اليـوم األول كان

التأهل إلى كأس األ اآلسيوية وقد حققنا ذلك".
وتابع: "فـخور للغاية بالالعب وبكل ما بـذلوه أشكر االحتاد الهندي لكرة القدم
عـلى دعـمه لـي.. أعـتـقــد أن مـرحـلــتي انـتـهـت فـعـلت مــا طُـلب مــني حـان الـوقت

للرحيل".
ـنـتـخب الـهنـدي قـاب قـوسـ أو أدنى من الـتأهل إلى دور الـ 16 قـبل أن وكان ا

باراة القاتل من ركلة جزاء. تسجل البحرين هدف ا
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واحـتــسـاب خــطــأ ضـده بــجـانب
ــدافع الــهـنــدي اخلــطـأ ارتــكـاب ا
الـقـاتل بـالـتـدخل الـقـوي عـلى قدم
الالعـب الــبــحــريـــني واحــتــســاب

ضربة جزاء.
ÍbMN « »—b*« …¡u³½

ــقـابـلــة خـرج مـدرب في اجلـهـة ا
منتخب الهند اإلجنليزي ستيفان
كونستانـت رغم حضوره القوي
في أول جـولـت مـبـكـرا من كأس
آســــيـــا رغم أنه امــــتـــلك فـــرصـــة
الـتأهل لـلدور الـثـاني قبل اجلـولة
اخلـتـامــيـة ولـكن تــعـادل تـايالنـد
ضــد اإلمـارات وخـســارته عـلى يـد
الـــــبـــــحـــــرين كـــــلـــــفـه مـــــغــــادرة
الـبطـولـة.وصرح كـونـستـات في
ـؤتــمـر الــصـحــفي قـبل مــبـاراته ا
باراة صعبة أمام البحرين بـأن ا
ـيـز لتـصدق وقـوية ألن األحـمر 
توقعاته بشأن األخير الذي ضغط
منذ البداية حتى النهاية وخطف

طاف. الفوز بنهاية ا
s¹d×³K  WO u−N « …uI «

قـدم مــنـتـخب الــبـحــرين حـضـورا
ـــيــزا أمــام نــظــيــره هــجــومــيــا 
الهنـدي ولم ييأس أمـام تصديات
الدفـاع واحلارس الـهنـدي والقائم
لـلهـجمات بـفضـل حتركـات جمال
راشــد وكــمـــيل األســود ومــرهــون

q¼Qð∫ حقق

منتخب
البحرين فوزاً

صعباً
ويتأهل الى
الدور الثاني
في أ آسيا
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ـقـبل . تـركـمــانـسـتـان اخلــمـيس ا
ــثــيــرة وكــان مـن بــ الــقـــرارات ا
لـلــجـدل الـهــدف الـذي سـجــله عـلي
حــمـــام العب مــنــتــخـب لــبــنــان في
مبـاراة قطر وألـغاه احلـكم بدعوى
احتسـاب ضربة حرة مـباشرة على
منتخب لبـنان.وبسبب هذا الهدف
هـــاجم مـــدرب لـــبـــنـــان مـــيـــودراج
رادولـوفـيـتش احلـكم وكـان عـقـابه
أمس من قـــبـل االحتـــاد اآلســـيــوي

الية . لكرة القدم بالغرامة ا
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قـبلة خـاصة أن األمور سـتكون ا
مـختـلفـة تـمامـا في الدور الـثاني
فـالـدور األول دائـمـا الـتـركـيـز فـيه

جلمع النقاط والتأهل.
ـطلوب وحقق مـنتـخب اإلمارات ا
مـنه في الـدور األول لكـأس آسـيا
2019 بـــــالــــتــــأهـل كــــمــــتــــصــــدر
لـلـمـجمـوعـة األولى بـعد الـتـعادل

مع تايالند (1-1). 
وقـد حــاول ألـبــيــرتـو زاكــيـروني
مــدرب اإلمــارات االســـتــفــادة من
قـــوته الـــهــجـــومـــيــة ومـــفـــاجــأة
ــنـافس مــنـذ الــبــدايـة وهــو مـا ا
حدث بتسجـيل الهدف األول بعد
 7دقائق فـقط عبـر علي مـبخوت
من أول هـــــجـــــمـــــة لـألبـــــيض في

اللقاء.
لـــكن تـــايـالنـــد جنـــحت في إدراك
التعادل قبل نهاية الشوط األول
لــتــضــمن أيــضًــا تــأهــلـهــا لــثــمن

النهائي.
وواصل زاكـــــــيـــــــروني فـي هــــــذه

إنه غـيـر راضٍ عن أداء ومـسـتوى
األبـيض في الـدور األول من كأس

آسيا.
ــنـــتــخب وتــعـــادل ا
اإلماراتي مع نظيره
التايالندي بـنتيجة
1-1 الـيـوم اإلثـنـ

وتـصـدر مـجـمـوعته
برصيد  5نقاط من

. فوز وتعادل
وأوضح مــبــخـوت
في تــــصـــريــــحـــات
تــلــفـزيــونــيــة بــعـد
الـــلــقـــاء: "كـــان من
ـهم بالـنـسبـة لـنا ا
أن نـــــــــتــــــــصــــــــدر
اجملــمــوعــة وهــو

ما حققناه".
ووعـــد مـــبـــخــوت
جماهـير اإلمارات
بـــتــــحـــسن األداء
فـــــــــــــــــــــي األدوار
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قـال عـلي مـبخـوت العب مـنـتخب

اإلمــارات

خالد
عيسى
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عــبــر سـيــريــسـاك يــوديــاردتـاي مــدرب مـنــتــخب تــايالنـد عن
سعادته بتأهل فريقه لدور الستة عشر بكأس أ آسيا وهو

ما يحدث ألول مرة منذ عام 1972.
ـنتخب ـدرب في مؤتـمر صحـفي  بعد الـتعادل مع ا وقال ا
اإلمـاراتي  1-1 واحـتالل وصافـة اجملـموعـة األولى: "حـققـنا
إجنـازًا تـاريـخـيًـا وعـلـيـنـا أن نـحـتـفل به ونـنـسى أي شيء
آخـر".وأضـاف: "الــبـدايـة كــانت صـعــبـة تـلــقـيـنــا ضـربـة
يزًا نتخب الهندي الذي قدم أداء  موجعة برباعية من ا

للغاية وهو فريق جيد وأنا حزين لوداعه البطولة".
وتــابع: "أشـكـر الـالعـبـ عــلى هـذا اإلجنـاز الــتـاريـخي
ن وعـلـى دعم احلـضـور اجلــمـاهــيـري أمـا بــالـنــسـبـة 
ســنــواجه في الــدور الــثـــاني فــهــذا األمــر لن يــشــغل
تـفـكـيـرنـا اآلن سـنفـكـر فـقط في مـنـتـخـبـنـا ومـواجـهة
الصـ أو كوريا اجلـنوبـية أيا مـنهمـا ستكـون مباراة
ـتلك الـكثـير من جيـدة بالـفعـل كالهمـا فريق كـبيـر و

احللول".

ـــبـــاراة الــســـيـــر عـــلى نـــهـــجه ا
ــــعـــتـــاد حــــتى عـــلـى صـــعـــيـــد ا
الــتـغــيــيـرات بــالـدفـع بـأصــحـاب
اخلــــــــبــرات مــثل إســـــــمــاعــيل
مـطــر وأحـمـد خــلـيل قـبل نــهـايـة

اللقاء كما حدث أمام الهند.
وبــصــفــة عـــامــة حــافظ األبــيض
الــيــوم عــلى تــواجــده الـقــوي في
ـلـعب والـسـيـطـرة عـلى مـنـطـقة ا
ـــنــــــاورات وبـــالـــتــالي إبـــعــاد ا
اخلـــطـــورة بـــشــــــكـل كـــبـــيـــر عن

مرماه.
لـــــكن رغـم ذلك فـــــإن أصـــــحـــــاب
األرض لم يــقـدمــوا حـتى اآلن مـا
يـشـفع لـهم لـلــمـنـافـسـة عـلى لـقب
الـبــطـولــة بـعــد فـوز صــعب عـلى
الـهـنـد وتـعـادلـ أمـام الـبـحـرين

وتايالند.
ــضــاعــفـة وســيــحــتــاج األبــيض 
ـباريات اإلقـصائية اجلهود في ا
الـتي سـتكـون أكـثـر قوة إذا رغب

شوار. في مواصلة ا

أدهم
مخادمة

شينجي أوكازاكي
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قـال خــالـد عــيـسـى حـارس اإلمــارات إن احلظ لم يـحــالف مــنـتــخب بالده أمـام

تـايالنـد ضـمن مـنـافـسـات اجلـولـة األخـيـرة من اجملـمـوعـة األولى بـكأس أ
آسيا.

ـباراة الـتي انتهت وأضاف عـيسى في تـصريـحات تلـفزيـونيـة عقب ا
ـثـله: "من اجلـيـد احلـفـاظ علـى صدارة بـالـتـعـادل اإليـجـابي بـهـدف 
اجملمـوعة األولى ولـكن احلظ لم يحـالفـنا الـيوم ضـد تايالند خالل
ـرمى فخـرجنـا بالـتعادل الفـرص العـديدة الـتي سنـحت لنـا أمام ا
فقط".وتـابع: "يجب علينا التعلم من أخطائنا وتداركها واالستعداد
ــبـاراتــنـا بـالــدور الـثــاني من الـبــطـولـة ـقـبــلـة  بــقـوة خالل األيــام ا

اآلسيوية من أجل مواصلة مسيرتنا".
: "نـبـارك جلـمـاهيـرنـا عـلى الـوصـول إلى الدور الـثـاني ونـعـتذر وأ
لهم عن أي تـقصـير خالل الـدور األول ونعدهـم بالتـصحـيح وتقد

ــــنـــشـــود". ــــقـــبــــلـــة وحتــــقـــيق الــــهـــدف ا ـــبـــاراة ا األفــــضل فـي ا

الـبـحـرين خـيـارات أكـثـر فـاعـلـيـة
لـتهـديد مـرمى مـنتـخب الهـند كـما

يجب.
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يعتبر حمد شمسان أحد األسباب
التي قادت الـبحرين للـفوز عندما
اســـتــطــاع فك الــســـحــر الــهــنــدي
باحملافظة على نظافة شباكه قبل
احلصول على ركلة جزاء بالدقيقة

 .91"
ولـم يــحـــســد جـــمــال راشـــد عــلى
مــوقــفه وهــو يــقف لــيــنــفــذ ركــلـة
اجلزاء التي علقت فيها اجلماهير
الـبـحــريـنـيـة آمـالـهــا لـلـعـبـور إلى

الدور الثاني.
وعـرف جمـال راشـد بخـبـرته كيف
يتـعامل مع الضـغط النـفسي وهو
يسـدد ركلة اجلـزاء في الوقت بدل

الضائع داخل الشباك.
s¹d×³ « dO¼ULł

سـاهـمت اجلـمـاهــيـر الـبـحـريـنـيـة
الـتي سـاندت مـنـتخـبـها من أرض
لـعب في الفوز الـذي حتقق على ا

الهند.
ولم يــتــوقف تــشـجــيع اجلــمــهـور
ـباراة الـبحـريني طـوال شوطي ا
وهم يهتفون لدفع الالعب للقتال
من أجل حتــقــيق الــفــوز وكــانـوا

بالفعل الالعب رقم "12.
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ـنـتـخب اإليـراني أنه أكـد سـردار أزمـون العب ا
ال يخـطط حلـصـد لـقب هـداف بـطـولـة كـأس آسـيا
التي تسـتضيفها اإلمـارات.وقلل أزمون من أهمية
ـسـار الــتـرشــيـحــات الـتي تــشـيــر إلى أنه عـلـى ا
الصحـيح ليصبح هدّاف البطولة مشددا على أنه
يـضع فـي ذهـنه دائــمـا طــمـوحــات مـنــتـخب بالده
أوال.وأوضح مـهاجم فـريق روبن كـازان الروسي
ساعدة أنه ال يهتم باأللقاب الفردية "ألنه يسعى 
إيران في احلصـول على لقـبها الـقاري األول منذ
عام 1976. وقـال في تـصريـحـات صحـفيـة: "أنا
ســعـــيـــد بــأداء الـــفــريق ولـــيس بـــأهــدافـي الــتي

أحرزها.
ـهم بالـنـسـبة لي من يـسـجل األهداف  لـيس من ا
ومن ال يـســجل فـإن جنـاح الـفـريـق أكـثـر أهـمـيـة
بـالـنسـبة لي".وتـابع "الـتهـديف رائع ألنك حتصل
ـ ألنـني أسجل عـلى مـا عمـلت من أجـله أنا 
لكن من األفضل أن تكون بطال للمسابقة بدالً من

أن تكون أفضل هدّاف".
ويـتصـدر أزمون قـائمـة هدافي بـطولـة كأس آسـيا
بـرصيد  3 أهداف بـعد أن سـجل ثنـائيـة إليران

في شباك فيتنام أمس السبت.
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ـهـاجم الـيـابـانـي شـيـنـجي أوكـازاكي قــال ا
إنه يـفكـر في الرحـيل عن ليـستر سـيتي لـقلة
ـنـافس في الـدوري مـشـاركـاته مع الـنـادي ا

اإلجنليزي.
وشـــارك أوكـــازاكي أســـاســـيــا فـي مـــبــاراة
ــوسم حتت واحــدة فــقط في الــدوري هــذا ا
ـــدرب كــلـــود بــويل الـــذي يــفــضل قــيــادة ا
ـهـاجمـ اآلخريـن جيـمي فـاردي وكلـيشي ا
إيـهيـناتـشو.وبـسبب قـلة مـشاركـاته مع ناديه
اسـتبـعـد أوكازاكـي من تشـكـيـلة الـيـابان في
ــقـــامــة في اإلمــارات وقــال كـــأس آســيــا ا
الالعب الـذي سـجل  50هــدفـا مع مـنـتـخب

بالده إن وضعه احلالي ال يرضيه.
وأبــلـغ أوكـازاكـي الــذي غـاب عـن اخلــسـارة
أمام ساوثـهامبتون يوم الـسبت الصحفي

ا حان الرحيل". "بعد  3سنوات ونصف ر
وتـابع "هـذا الـوضع ال

يــــــــرضـــــــــيـــــــــني
كـالعب".ويـــنــته
ي عــــــــــــقــــــــــــد
الالعب الــبـالغ
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وسم وذكرت عامـا في ليسـتر سيتـي هذا ا
تـقاريـر لـوسائل إعالم بـريـطانـية أن الـنادي
ـتـعـثر رفض عـرضـا من هـيـديـرسـفـيـلـد ا

للتعاقد معه.
وقال أوكـازاكي الذي كـان عنـصرا
في تــشــكــيـلــة لــيــســتــر سـيــتي
ـمـتـاز الـفـائـزة بـلـقب الـدوري ا
فـي 2016  إنه يـــــــــرغـب في

مغـادرة النادي بالتراضي.وأضاف "ال أرغب
فـي الدخـول فـي خالفـات مع الـنـادي.. األمر
فـي مـلــعب لـيــســتـر حــالــيـا ال أعــلم إن كـان
الــــنـــادي يــــرغب فـي بـــقــــائي أم ال
االنــــتــــقــــال إلى فــــريق
يـرغــبــني ســيــكـون
أمـــــــرا جــــــــيـــــــدا
بـــالــنـــســبــة لي".

نتخب القطري ونظيره اللبناني جانب من مبارات ا


