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بـات الـصـيـني زيـاو زهي صـاحب الـهـدف رقم 100 في كـأس آسـيا 2019 في اإلمارات
ليسجل اسمه في السجالت التاريخية للـبطولة. وفي ذات الوقت فقد أصبحت هذه النسخة
من البطولة القارية النسخة األولى التي يصل فيها عدد األهداف رقم 100 لتتجاوز الرقم
نتخب . وساهم هدف زياو في حتقيق العودة  القياسي السابق 96 عام 2004 في الص
الصـ لـيقـلب تـأخـره ويحـقق الـفوز  1-2أمام تـايالنـد يوم األحـد. وسـجل زيـاو هدفه في
الدقيقة 67 قبل أن ينجح زمـيله غاو ل فـي تسجيل الـهدف الثاني من ضـربة جزاء. وهذا
هو الهدف الدولي األول لزياو البالغ من العمر  33عاماً في بطولة دولية رئيسية علماً بأن

مسيرته الدولية بدأت عام 2017.
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ُعز علي هو - مـاكينة قطـر التهديفـية ا
أول العـب يسجل سبعة أهداف في دور
اجملــمـــوعــات مــنــذ أن تــمــكن الــكــوري
اجلـنوبي تشوي سـون-هو من تسجيل
نــــفس الـــعـــدد مـن األهـــداف في الـــدور
األول ولـــكـن من أربع مـــبـــاريـــات خالل
نـــهـــائـــيـــــــات كـــأس آســـيــا  1980في
الــكـــويت حــيث خـــســر الــكــوريــ في
. - إلـى جانب ُـضـيـف الـنـهـائي أمـام ا
قـطـر وكـوريـا اجلـنـوبـيـة فـإن إيران لم
تـسـتـقـبل شـبـاكـهـا حـتـى اآلن أي هدف
في هــذه الـنـسـخـة من الــبـطـولـة ولـكن
ـنـتـخب اإليــراني في احملـافـظـة قــدرة ا
عـلى نظـافة شـباكه في دور اجملـموعات
تـمتد على مدار ثماني مباريات ويعود
تـاريخ أخـر هدف هـز الشـبـاك اإليرانـية
فـي هـذا الــدور إلى نــسـخــة عـام 2011
أمــام الــعــراق من خـالل الــهــدف الـذي
أحرزه يونس محمود في الدقيقة 13.
مـشـوار منـتـخب قرغـيـزستـان في بـلوغ
األدوار اإلقــصـائـيــة جتـعــله يـكـون أول
مـــنـــتــخـب يــشـــارك لـــلــمـــرة األولى في
الـــبــــطـــولـــة الـــقــــاريـــة يـــتـــجـــاوز دور
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بـركالت الــتـرجـيـح  بـعـد الــتـعـادل
بـنــتـيــجـة هــدفٍ مـقــابل هـدف  في
األشـــواط األصــلـــيـــة واإلضــافـــيــة.
ويــعــتــبــر مــنــتــخب األردن أول من
ودع بـطولـة كـأس أ آسـيا  وذلك
بعد خوضه مباراة فيتنام كأول من
يـلـعـب مـبـاريـات دور الـسـتـة عـشر.
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قال قـائـد مـنتـخب عـمان أحـمـد كـانو إن ركـلـة اجلزاء الـتي أهـدرها
ـة ـبـاراة الـتي شــهـدت هـــــــز أمــام إيـران مـثـلت نــقـطـة حتـول فـي ا

"األحــمــر" بــنــتــيــجــة (2-1) اول امـس األحــد وخــروجه من دور الـ16
لبطولة آسيا 2019.

نتـخبات الكبـيرة وقدم أداءً قويًا جدًا". وأوضح كانو: "منتـخب إيران من ا
ـضي قدمـا في الـبـطـولـة لـكن لألسف لم يـحـالـفـنا احلظ.. وتـابع: "حـاولـنـا ا

أهدرنـا ركلة جـزاء واستفاد مـنتخب إيـران من الهجمـات التي حصل عـليها".
شـرف" الذي ظـهروا به في الـبطـولة. الى ـستـوى ا وشكـر كانـو زمالءه على "ا
نـتخب اإليراني مسعود شجاعي أنهم يـستحقون الفوز بجدارة ذلك اكد قائد ا

على عمان (0-2) والتأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس آسيا 2019.
باراة منحتنا وقال شجاعي ركلـة اجلزاء التي تصدى لها احلارس في بداية ا
دافـعًا قـويًا لـالنتـصار". وأضـاف: "الـفوز يـعـود أيضًـا إلى اإلصـرار والتـفاني
ـيـدان". واخـتـتم: "أود أن شـكر واجملـهـود الـكـبـيـر الـذي بـذله الالعـبـون في ا
ــبــاريـات اجلــمــاهــيــر اإليــرانـيــة الــتي كــانـت الـداعـم األول لــنـا فـي كل ا

لعب". فتشجيعها اخمللص لالعب جعلهم كالفرسان في أرضية ا

لتـحـقـيق الـفوز 0-2. وبرز مـنـتخب
كـــوريــا اجلــنــوبــيـــة كــأحــد الــفــرق
ميزة من الناحية الهجومية خالل ا
الـبــطـولـة فـي حـ عـانى مــنـتـخب
البـحرين في اسـتغالل الـفرص أمام
ــــنـــتــــخب ــــرمى. فــــقــــد ســـجـل ا ا
البـحريـني هدفـ فقط من أصل 36
رمى كان من بـينها تسديدة عـلى ا
ضـربــة اجلـزاء الــتي نـفـذهــا جـمـال
راشــد أمــام الــهـنــد. وعــلى صــعــيـد
ـبـاشـرة بـ في كـأس ـواجـهـات ا ا
آســيـا فـقــد كـان الــفـوز من نــصـيب
الــبـحــرين 1-2 عـام 2007 في ح
ـنــتـخب الــكـوري اجلــنـوبي حــقق ا

الفوز بنتيجة  1-2عام 2011.
ـــســـتــوى وأشـــاد الـــريـــاضــيـــون 
الـتنـظـيم الكـبـير لـبـطولـة أ آسـيا
لــلــمــنــتــخـبــات الــتـي حتــتــضــنــهـا
اإلمـارات الفــتـ إلى الــدور اجلـبـار
في إقامة احلدث الـرياضي في أكثر
من مدينـة إماراتـية وهو مـا يبرهن
على حالة االسـتعداد الكـبيرة لدولة
ـتحدة الحتضان اإلمارات العربية ا
الـــفـــعـــالـــيــــات اخملـــتـــلـــفـــة ولـــعلّ
الرياضـي الـذين شملـهم التـحقيق

دور الـ16 وبـــالـــتـــالي  تـــطــبـــيق
الــــشــــوطـــ اإلضــــافــــيـــ وركالت
الــتــرجــيح اعــتــبــاراً من الــدور ربع
الـــنــهـــائي حــيـث احــتـــاج الــعــراق
واإلمــــــــــارات إلـى خــــــــــوض ركـالت
الـتـرجـيح مـن أجل الـتـأهل إلى قـبل
الـنـهـائي في حـ احـتـاجت كـوريا
اجلنوبية خلوض شوط إضافي

أمام أوزبكستان.
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يـتـطلع مـنـتـخب الـبحـرين لـتـحـقيق
إجنــاز تـاريــخي خــاص به عـنــدمـا
يــتـقـابـل الـيـوم الــثالثـاء مـع كـوريـا
اجلــــنـــوبـــيــــة ضـــمن دور الـ 16من
نـــهــائــيـــات كــأس آســيــا 2019 في
اإلمـــــارات وذلك عـــــبـــــر حتـــــقـــــيق
انــتــصــارين في ذات الــنــســخــة من
الـبــطـولـة.وكــان مـنـتـخـب الـبـحـرين
حــصل عـلى بــطـاقــة الـتـأهـل لـلـدور
الثاني كأحد أفضل أربعة منتخبات
ــركــز الـثــالث وذلك حتــصل عــلى ا
بفضل هـدف جمال راشـد من ضربة
ـباراة جـزاء في الـوقت الـقـاتل من ا
أمام الـهند ضـمن اجلولـة اخلتـامية
من مــنــافــســات اجملــمــوعــة األولى.
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ـشــوار مع مـنـتـخب كـوريـا حـرمت اإلصـابـة العـب الـوسط كي سـونغ- يـونـغ من مـتـابـعـة ا
اجلنـوبية خالل نهائيات كأس آسيا  2019 في اإلمارات وذلك بـعدما تعرض إلصابة في
بـاراة األولى لكـوريا اجلـنوبـية أمـام الفـلبـ حيث األربطـة. وتعـرض كي لإلصابـة خالل ا
ـلعب بعـد نصف سـاعة عـلى انطالق الـبطـولة. ولم يـشارك العب نـيوكـاسل يونـايتد غادر ا
ـبارات الثانية والثالث قبل أن يقرر اجلهاز الطبي استبعاده بشكل كامل اإلنكليزي في ا
من الـتـشـكيـلـة. وتـلـتـقي كوريـا اجلـنـوبـيـة مع البـحـرين الـيـوم الـثالثاء فـي دبي ضمن دور

الـ16.

احلـالي يـبـرزون عـددا من اجلـوانب
ـهـمـة والـعـمل اجلـبـار الذي قـامت ا
بـه دولــة اإلمـــارات الـــشـــقـــيــقـــة في
تـنظـيم مـنـافـسات بـطـولـة كأس أ
آسيـا الـسابـعة عـشـرة وهو خـطوة
الفـتـة ومـهـمـة حتـسب لـلـمـسـئـولـ
ـــؤشــرات الـــريــاضـــيــ هـــنــاك وا
احلالية تدل عـلى أن البطولة سوف
تــصل إلى مـســتـويــات عـالــيـة بــعـد
بـلوغ الـدور ثـمن الـنهـائي واكـتـمال
ــنــتــخــبــات فــيه عــلى أمـل ظــهـور ا
ــطـلــوبـة ــنــافـســات بــالـصــورة ا ا
وطرح الـرياضـيون عـددا من األفكار
الـالفــتـــة وعــددا من الـــنــقـــاط الــتي
تـشـكل عالمـة إيـجـابـيـة في مـسـيـرة
انـطالقـة البـطـولـة ومـا قـدمته خالل
ـاضيـة وهـذه النـسـخة الـسنـوات ا
مـبرزين أهـمـيـة الـوقـوف إلى جانب
نتخب في رحلته الوطنية ببطولة ا
نتظر كأس آسيا باإلمارات ولقائه ا
نتخب الكوري اليوم الثالثاء أمام ا
 بغض الـنظـر عن النـتائج الـتي قد
حتـــدث ســواء كــانت إيـــجــابــيــة أو
ـا يـعـكس احلسّ الـوطني سـلبـيـة 

للجميع.
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وبـهذا تـأهل مـنـتـخب الـبـحرين إلى
األدوار اإلقصائية للمرة األولى منذ
ـــركــز عــام 2004 عـــنـــدمـــا حـــقق ا
الـرابع.ومن خالل مــطـالـعـة مـشـوار
ــنــتــخب الــبــحــريــني في الــنــسخ ا
الــسـابــقــة من الـبــطــولـة فــإنه كـان
يحـقق فـوز واحـد فـقط خالل الوقت
الــفـــعــلي في كل نـــســخــة من نــسخ
البـطولـة. وخالل نـسخـة عام 2004
ـنتـخب الـبـحـريـني حـقق فوز فـإن ا
خالل دور اجملموعـات ثم تغلب في
ربع النهائي بفارق ركالت الترجيح
عــلى أوزبـــكــســتـــان بــعــد انـــتــهــاء
الـــــوقـــــتـــــ األصـــــلـي واإلضـــــافي
بالـتـعادل 2-2. يتـعـ على الـفريق
في دور الـ 16من هـــذه الـــنـــســـخـــة
مواجـهة مـنـتخب كـوريا اجلـنوبـية
الــذي تــصــدر اجملــمــوعــة الــثــالــثــة
بــثالثــة انــتـصــارات أمــام الـفــلــبـ
. وعــزز وقـــرغـــيـــزســتـــان والـــصـــ
نتـخب الكوري اجلـنوبيـة صفوفه ا
بــانـضــمــام سـون هــيــونغ-مـ إلى
ـباراة الـثـالثـة أمام الـتشـكـيلـة في ا
الــــصــــ حــــيث صــــنع  7 فــــرص
لــلــتــســجــيل وقــاد مــنــتــخب بالده
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سيـو مدرب منـتخب فيـتنام "دخـلنا
إلى دور الـ 16من الــبــاب الــضـيق
ولم يـكن لـديـنـا وقـت كـافٍ لـلـراحة
لــذا فــأنـا أقــدر لالعـبـي بالدي عـلى
تـقـد أفـضل مـا لديـهم لـقـد بـذلوا
جـهــود كـبــيـره لــلـوصــول إلى هـذه
ــرحــلــة". "ال أعــتــقــد أنــنــا نــلــعب ا
بـطريـقة دفـاعيـة الفـريق كان فـعاالً
وأدى الالعبـ مباراة قـوية توجت
"."لم أهـتم ألي فريق بـالـفوز الـثـمـ
كــنت ســألـعب مــعه في هــذا الـدور
ألن جـمـيع الـفـرق الـتي تـأهـلت إلى
رحلـة قوية ولديـها تصنيف هذه ا
مــتــقــدم في الــتــصــنــيف الــشــهـري
لالحتـاد الـدولي وبـالـتـالي لم تـكن
عـنـدي أي مـشـكـلـة في مـواجـهة أي
فـريق". "لن تـكون هـنـاك فرق سـهـلة
غـلوب بالنسبة في مرحلة خروج ا
لــنــا إذ أن جــمـــيع الــفــرق في دور
الـ 16قـوية ونـحن لم نـحـصل على
الـكـثـيـر من الــدعم مـقـارنـة بـالـفـرق
األخرى لكن العـبينا يـعرفون جيداً
أنـنـا فـريق واحـد". "أنـا أذكّـر دائـماً
الالعـبـ بـأنـنـا فـريق واحـد يـقـاتل

وفي نفس الوقت يعتبر األردن أول
من تـأهل إلى دور الـسـتـة عـشر عن
نـتخب دور اجملـموعـات. يذكـر أن ا
األردنـي كـان قـد تـصـدر مـجـمـوعـته
الــثـانــيـة  بــفــوزه عـلى أســتـرالــيـا

. وسوريا  وتعادله مع فلسط
من جـــانب اخـــر قــال بـــارك هــانغ-
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تــخــتـتم الــيــوم الــثالثـاء مــبــاريـات
اجلــولـة الـ16 في نــهــائــيــات كـاس
اســـيـــا 2019 بـــكــــرة الـــقـــدم في
االمـــارات بــلــقــاءيـن يــجــمــعــان
البـحـرين مع كوريـا اجلـنوبـية
والــــعـــراق مـع قـــطــــر وكـــان
فيـتـنام حـقق النـتـيجـة االبرز
في الــدور الـثــاني بــاقــصـائه
االردن بــــــضـــــــربــــــات اجلــــــزاء
الـتـرجـيــحـيـة فـيـمـا واصـلت ايـران
رحــلــة الـنــجــاح وتـغــلــبت عـلى
سلـطنة عـمان بـهدف دون
رد وقــــلـــبت الــــصـــ
تــاخــرهــا بــهــدف الى
فـــوز عـــلـى تـــايالنـــد
. وانـــهى بــــهـــدفــــ
مـنـتـخـبـنـا الوطـني
لـكـرة الـقـدم مـساء
امس تــــدريـــبـــاته
اسـتـعـداداً لـلـقاء
ـــــــرتـــــــقـب مع ا
ــــــــنـــــــتـــــــخب ا
القـطـري الـيوم
فـــــــــــي دور ال
16 لبطولة

آسيا.
ويـــــــســــــــعى
مــنــتــخــبــنـا
الـذي فـرض
اســــــلـــــــوبه
عــــــــــــــــــــلــى
ـــــنــــــتـــــخب ا
االيــــــــرانـي في

دوري
ــســاته اجملــمــوعــات ان يــضع 
درب كاتـانيتش حينما بقيادة ا
ـــنــتــخب الــقــطــري في يــواجه ا
مبـاراة قويـة لكـنه لن تكـون صعـبة
بـفـعل الــتـولـيـفـة الـتي سـيـخـتـارهـا
ـــدرب وامــــكــــانــــيــــات الالعــــبـــ ا
ـــضي قـــدمــا في وقـــدراتــهـم عــلى ا

البطولة الى مديات اوسع.
وكانت اجلولة األولى من مـنافسات
اجملــمـــوعــة الــرابــعــة شــهــدت فــوز
الــعـراق عــلى فــيـتــنـام 2-3 وإيـران
عــلى الـــيــمن 0-5 في حـ شــهـدت
اجلـولــة الـثـانـيـة فــوز الـعـراق عـلى
اليمن  0-3وإيران على فيتنام 2-0.
وتـــــعــــادل الــــعــــراق مـع ايــــران بال
اهـداف في اجلــولـة االخـيــرة فـيـمـا
تـفـوقت فـيـتـنـام عـلى الـيـمن وجنح
مـنـتـخــبـان من اجملـمـوعـة في بـلـوغ

الدور ربع النهائي.
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شـهـدت مـنـافـسات بـطـولـة كـأس آسـيا
الـيوم األحـد خيبـة أمل عريبـة بعد أن
خـرج منـتخـبا األردن وعـمان من سـباق
االقــتــراب من الــلــقـب اآلســيـوي. وودع
الـنشـامى البطـولة أمـام فيتـنام بركالت
ـنـتخب الـتـرجيح (4-2) بـيـنمـا خـسر ا
العماني أمام إيران (2-0)  ويستعرض
الـتقريـر التالي مـلخص اليوم الـ 16من

منافسات بطولة كأس أسيا:
v UAM « ◊uIÝ

نـتخب األردن في رغم الـبدايـة الطـيبـة 
الـبطولـة وإسقاطه ألسـتراليـا أحد أكبر
مـنـتـخـبـات آسـيـا بـاإلضـافة إلى األداء
ـمـيز في مـبـاراتي سوريـا وفـلسـط ا

إال أن الـنـشـامى فشل فـي إكمـال طـريقه
نـــحــو الـــلــقـب اآلســيـــوي. لــعب األردن
شـوطًا واحـدًا فقط ثم ابتـعد عن أجواء
باراة التي خسرها بركالت الترجيح ا
عــــقب الــــتـــعــــادل في الـــوقـت األصـــلي

واإلضافي بنتيجة (1-1).
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حـقق مـنـتـخب الـصـ عـودة مـهـمة في

مـــبــاراتـه الــيـــوم أمــام تـــايالنــد ورغم
تـأخره بهــــدف دون رد حتى الدقـــــيقة
باراة إال أنه عاد وقلب  67 من ا
الــنـتــيـجـة وخــطف بـطــاقـة الــتـأهل من
ـا تـكون مـنـافـسه الـذي قـدم بطـولـة ر

مقنعة إلى حد ما بالنسبة جلماهيره.
Ÿœuð ÊULŽ

ودع مـنتـخب عمان هـو اآلخر البـطولة
بـعــد أن تـعـرض لـلـخـسـارة أمـام إيـران
بـهـدف دون رد. ولم يـسـتثـمـر منـتخب
ــبــاراة الـتـي ابـتــســمت له في عــمــان ا
الـدقائق األولى عن طـريقة ركـلة اجلزاء
الـتي حـصل عـلـيهـا ولـكن  إهـدارها
قـبل أن يـنتـفض منـتـخب إيران ويـحرز

هدف يقتل بهما اللقاء.
 UDI

- أول مـــبـــاراة في الـــبـــطـــولــة حتـــسم
بـركالت الترجيح هي مواجهة منتخبي
صـلحة األردن وفـيتـنام والتي انـتهت 
األخـيـر بـنتـيـجة 2–4.شـهـدت مبـاريات
الـيـوم  3ركـالت تـرجيـح واحـدة مـهدرة
نتخب عمان فيما سجل بـنكهة عربية 

. منتخبا إيران والص ركلت

- قـدمت اجلـمـاهيـر الـعمـانـيـة الكـبـيرة
الـتـي حـضـرت مـبـاراة مـنـتـخـبـهـا أمـام
إيــران درسًـا في الـوفــاء ودعم الـفـريق
من خـالل تواجـدهـا الكـثيـف باإلضـافة

إلى مساندة الالعب عقب اخلسارة.
- كــــتب فــــيــــتــــالـي لـــوكـس اســــمه في
سـجالت األرقام الـقياسـية عنـدما سجل
أهداف قرغيزستان الثالثة في أول فوز
في تـاريـخـهـا في نـهائـيـات كـأس آسـيا
بــالـتـغـلـب عـلى الـفــلـبـ لـكـن فـيـتـالي
صــنع أيــضــاً تــاريـخــاً أكــبــر. حـيث أن
ـــهــاجـم الــقـــرغـــيــزي أصـــبح الالعب ا
الـــوحــيـــد في تــاريخ الـــبــطـــولــة الــذي
نـتخب يُـسجل ثـالث أهداف (هاتـريك) 
يـتأهل ألول مـرة في تاريخه لـلنهـائيات
الــقـاريـة.- تــأهـلت ســلـطـنــة عُـمـان إلى
األدوار اإلقـصـائـيـة في نـهـائـيـات كـأس
آسـيـا لـلـمـرة األولى فـي تـاريـخـهـا بـعد
ــشــاركـة الــرابــعـة لــهــا في الـبــطــولـة ا
ـدرب بـيم الـقـاريـة حـيث حـسم فـريق ا
فــــيـــربــــيك تـــأهــــله بــــعـــد فــــوزه عـــلى
تركمانستان بثالثة أهداف مقابل هدف

واحد في اجلولة الثالثة.

مدرب منتخب
ايران كارلوس
كيروش
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اعـترف فيتـال بوركلـمانز مـدرب منتـخب األردن بجدارة مـنتخب فـيتنام في
ـبــاراة الـتي انـتــهت بـفــوز األخـيــر بـفـارق ركالت حتــقـيق الــفـوز بـعــد ا
الــتــرجــيح 2-4 عــقب تــعــادل الــفــريــقـ 1-1 في الــوقــتــ األصـلي
واإلضـافي اول امس األحـد عــلى مـلـعب آل مــكـتـوم في دبي وذلك
في دور الـ 16مـن كــــأس آســــيــــا 2019 في اإلمــــارات. وقــــال
نتخب الفيـتنامي الفوز علينا كانوا بوركلمانـز "لقد استحق ا
ـبـاراة أفـضل مـنــا حـاولــنـا أن نـنــهي احلـصـة االولـى من ا
عـتادة بالـلعـب بالدور بهـدف لـكي نعـتمـد على طـريقـتنـا ا
األول حيث تغلبنا على سوريا وأستراليا في الدور بنفس

الطريقة".
واضاف "شعـرت في غرفة االسـتراحة أن هـناك توتر
يـسيـطر على الـفريق طـلبت منـهم اللـعب بهدوء وأن
يـــحــافــظــوا عـــلى تــوازنــهـم ولــيــاقــتـــهم ولــقــد أدى
الالعــبـون واجــبـاتــهم بــشــكل جـيــد وعــمـلــوا مـا

بوسعهم لتحقيق الفوز".
"ال أعـتــقـد أن فـيـتـنـام فـازت عــلـيـنـا بـالـصـدفـة
ونتـيـجة الـلقـاء ليـست مـفاجـأة كان مـتوقـعاً

طاف". أن يكون هناك فائزاً في نهاية ا
"لـقـد لـعـبـوا أسـرع منـا والعـبـونـا ارتـكـبوا
اخــطـاء فــادحــة وكــارثــيـة بــســبب الــتــوتـر
الشديـد الذي سيـطر عـليهم حـيث أضاعوا

أكثر من فرصة للتهديف".
نـتخـب األردني لقـد أحبـبت هذا "ال زلت أجـهل مـصيـري مع ا
البلد وأتـمنى أن استـمر بالعـمل معه لن أستـبق األحداث بعد
العودة إلى عـمّان سيكون لكل حادث حديث ولن أستعجل في

اتخاذ أي قرار".

ÃËd)«Ë q¼Q² UÐ UOÝ¬  U³ ²M  ŸdÝ√ v UAM «
ــبــاراة كـانت صــعــبـة كــنـا مــعـاً ا
ـــنــتـــخب قـــادرين عـــلـى احــتـــواء ا
األردني في الـــشـــوط الـــثـــاني ولم
يكن لـدينا الـوقت كافيـاً في احلصة
األولى للتعـويض وإدراك التعادل".

"
نتخب األردني لـلعب بطريقة جلأ ا
دفاعـية وأغـلق كل شيء كـما حدث

مع أســتــرالــيــا وتــذكــرت كــيف 
اســـتــدراجـــهـــا إلى فخ اخلـــســارة
اسـتـوعـبت الـفـكـرة وعـمـلت جـهدي
لـتـسـجيل هـدف في الـشـوط الـثاني
وكان علـينا حـسم النتيـجة بالوقت
األصــلي وطــلــبت من الالعــبـ أن

يقاتلوا حتى النهاية".
"بــالـــنـــســبـــة لي لـــديّ جتــربـــتــان
رئـيــســيـتــان مع ركالت الــتــرجـيح
األولـى في الـــصـــ كــــانت جـــيـــدة
لــفــريــقــنـــا والــثــانــيــة ســيــئــة في
إنـدونيـسيـا والنـتيـجة أمام األردن
لــيـست حــظــاً أعـتــقـد أن العــبـيــنـا
لعبـوا بشكل جـيد طيـلة الوقت وما
حتــــقق فـي الــــنـــــهــــايــــة بـــــســــبب

جهودهم".
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ـــدرب الـــقـــطـــري الـى ذلك حـــرص ا
ا سانشـيز فيـليكس عـلى اإلشادة 
حققـه العنـابي حتى اآلن في بـطولة
كــأس آســيــا بــعــد أن أنــهى الــدور
األول مُحـقـقاً الـعالمة الـكـاملـة التي
تــصـدّر بـهــا اجملـمــوعـة اخلــامـسـة
وهـو مـا ألــقى بـظالله عــلى الـفـريق
عـنويات عالية قبل وجعله يتمتع 
نتخب العراقي في الدور مواجهة ا
ـبـكـر احلـديث عن ال 16.وقـال من ا
ــنــافــسـة عــلى الــلــقب والــوصـول ا
لــلـمـبــاراة الـنـهـائــيـة في الــبـطـولـة
فـأمـامنـا مـواجـهـات صـعبـة لـلـغـاية
والـطـريق لــيس مـفـروشـاً بـالـورود
ـهم أن يـنصب تـركـيـزنـا على ومن ا
ـقـبـلــة أمـام الـعـراق وأن ـبــاراة ا ا
نسيـر خطوة بخـطوة كمـا أوضحنا
هــــذا األمــــر مـن قــــبل.وعــــقــــد امس
باراة الـعنابي مع االجتمـاع الفـني 
نظـيره الـعـراقي بحـضور مـسؤولي
ـنــتـخــبـ حــيث  شـرح االمـور ا
ـباراة وحتـديد ـتـعلـقة بـا االدارية ا
الــوان الــفـريــقــ . كـمــا عــقـد امس
ؤتـمـر الصـحـفي لسـانـشيـز مدرب ا
الـــعــنـــابي والــســـلــوفــيـــني مــدرب
الــعـراق لــلـحــديث عن اسـتــعـدادات
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ستكـون األشواط اإلضـافية وركالت
الترجـيح في دائرة االحـتمال خالل
مـــبــاريــات األدوار اإلقــصـــائــيــة من
كـــأس آســــيـــا 2019 في اإلمـــارات.
وانــطـلــقت مــبــاريـات دور الـ 16في
الـبـطـولــة الـقـاريـة اول امس األحـد
حيث تـنص تعلـيمـات البطـولة على
أنه في حالـة انتـهاء الـوقت األصلي
بــالــتــعــادل فــإنه يــتم الــلــجــوء إلى
شــوطــ إضــافــيــ وإذا اســتــمــر
الــتــعــادل في الــوقت اإلضــافي يــتم
الــلــجــوء إلـى ركالت الــتــرجــيح من
أجل حتـديـد الــفـائـز. ويـشـار أيـضـاً
إلى أن تعليمات البطولة تنص على
أنه للمرة األولى في البطولة سيتم
الـسمـاح بـإجـراء تـبديـل إضافي في
حالة اللـجوء إلى شوطـ إضافي
(سواء قام أي فريق أو لم يقم بعمل
ــتــاحـة). وإذا الــتــبـديالت الــثالث ا
اســـتــمـــر الــتـــعــادل في الـــشــوطــ
اإلضافـي فـإنه سيـتم اللـجوء إلى
ركالت التـرجيـح التي يـتم تنـفيـذها
بـحـسب قوانـ الـلـعـبـة.ويـشار إلى
ـاضـيـة من الـبـطـولـة أن الـنـسـخـة ا
عام 2015 في أستراليـا لم تتضمن

{ دبي - وكاالت
ـبـادرين كـان مــنـتـخب األردن أول ا
بــالـتــأهل واخلــروج في نــهـائــيـات
قامة في كأس أ آسيا  ? 2019ا
ـتـحـدة. وودع اإلمــارات الـعـربـيــة ا
الــنـــشــامى الــبـــطــولــة اآلســـيــويــة
باخلـروج على يـد منتـخب فيـتنام 

. حيث شهدت اجملـموعات منذ  12عـاماً
نهائيات كأس آسيا  2007بلوغ فيتنام
الـتي شـاركـت في الـنـهـائـيـات ألول مرة
تـــاريـــخـــهـــا كـــدولـــة مــوحـــدة وكـــذلك

أستراليا الدور ربع النهائي.
- لـقد واجهت كوريـا الشمالـية مشواراً
صـــعـــبـــاً فـي هـــذه الـــبـــطـــولـــة حـــيث
اسـتـقـبـلت شـبـاكـها  14هـدفـاً في خالل
ثالث هــزائم مـتــتـالـيــة. ويـعـتــبـر فـارق
األهــداف (-13) لـــلــمـــنــتــخـب الــشــرق
آســيـوي هـو األسـوأ الــذي يـسـجل في
الــبـطــولـة مــنـذ أن ســجـلت بــنـغالديش
هـدف واستـقبلت  17هـدفاً خالل أربع
مــبــــــــاريــات فـي دور اجملـــــــــمــوعـات
عــام 1980.لــعب األردني عــامـر شــفـيع
ألول مــرة في نـهـائــــــــيـات كـأس آسـيـا
عـــام 2004  إال أن الـالعب الـــبــــالغ من
الــعــمـر  36عــامــاً حــقق أكــبــر عـدد من
الـتـصديـات أكـثر من أي حـارس مرمى
آخــر في نــســخـة  2019 مـن الـبــطــولـة
ا جعل الـ 15تصدياً دون أن القارية 
يـستـقبل أي هـدف يساعـد فريـقه بشكل

كبير على بلوغ دور الـ 16عن جدارة.
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قـال الـبــرتـغـالي كــارلـوس كـيـروش
مـدرب ايران بـعد تـاهل الـفريق الى
باراة ربع نهائي ا اسيا "بدأت ا
بحـالـة غيـر اعتـيـادية تـلـقيـنـا فيـها
ركـــلـــة جــزاء فـي الــدقـــيـــقــة االولى
بـــســـبب ضــعـف في الــتـــركـــيــز من
ـباراة فـريـقـنا. الـوجه الـثـاني من ا
كـانت ايـران جيـدة جـدا قـدمت كرة
جمـيلـة أمام فريق عـماني كـبير. ثم

بدأنا بإهدار الهدف تلو االخر. 
ـبـاراة أبـكر ـقـدورنـا حـسم ا كـان 
ـباراة بهـدف ثالث او رابع". وعن ا
كـننا قـبلـة ضد الـص قـال "ال  ا
اهـدار هذا الـكم من الـفرص. عـليـنا
الـتـســجـيل. ال شك بـانه في االدوار
باراة االقصـائيـة ينبـغي ان تقـتل ا
بـــاكـــرا أو عـــنـــدمــــا حتـــصل عـــلى
فـــرصك. هـــنـــاك تــقـــدم حـــاصل مع
الـصــ مع الـســيـد لـيــبي". وشـرح

كـيـروش انه يـحـاول فـرض اسـلوب
لـعب جـديـد لـيس سـهـال أن يتـقـبـله
العبوه "فريق مدمج مع خط متقدم.

مـعـظم العـبيـنـا غـير مـعـتـادين على
هـذه الطـريقـة. يجب ان نـكون اكـثر
ـباراة ذكـاء للـسيـطـرة على ايـقاع ا
وادارتـهـا حـتى الـنــهـايـة عـنـدمـا

 ." تتقدم بفارق هدف
وقـــدمت إيـــران مــســـتـــويــات
جـيــدة في دور اجملـمـوعـات
فـــفــازت بـــســـهــولـــة عــلى
ــــتـــواضع -5 الـــيــــمن ا
صفر بهدف لطارمي
ثم بــثــنــائــيــة سـردار
أزمـون عــلى فـيـتـنـام
قـبل أن تـتعـادل سـلـبا
مع الـعـراق بعـد ضـمان
تـأهلـهـا وهي تـبحث عن
ـؤلم تـعـويض خـروجـهـا ا
من ربع نـهـائي الـــــــنـسـخة
األخــــــــــــــــيــــــــــرة بــــــــــركـالت
الـــــتـــــرجــــــــــــيـح عـــــلى يـــــــــد

العــراق. خروج حزين للكرة االردنية من نهائيات آسيا


