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ـــنـــتـــخب الـــعـــراقي شـــريط يـــقص ا
مـنـافـسـات بــطـولـة غـرب آسـيـا بـكـرة
ـــواجــهــة الــقـــدم الــيـــوم الــثـالثــاء 
ــنـــتــخب الـــلــبـــنــاني في الـــســاعــة ا
الـســابـعــة والــنـصف مــسـاء وتــبـدو
حــظــوظ الـعــراق كــبــيــرة رغم غــيـاب
غالـبـية العـبـيه احملتـرفـ الرتبـاطهم
بــأنــديـتــهم ولــكــون الــبـطــولــة غــيـر
ـدرب الـسلـوفـيني رسمـيـة. ويراهن ا
كـاتـانــيـتش عــلى لـقب الـبــطـولـة من
خالل مجـموعـة من الـنجـوم احمللـي
الــذين ســيــكــونــوا أمــام حتــد كــبــيـر
لـــلـــظـــهـــور بـــشـــكـل مـــقـــنع يـــرضي
نتخب اجلماهير العراقيـة. ويعتمد ا
ــثــلــون أهم عــلى خــمــســة العــبــ 
األسـلحـة الـتي سـيـراهن عـلى قـوتـها
ــنــتــخب الــعــراقي ومــديــره الـفــني ا
كـاتـانـيــتش لـلـمـنـافــسـة عـلى الـلـقب.
ـنــتـخب الــعـراقي ويـعــد قـلب دفــاع ا
أحــمــد إبــراهـيـم احملــتـرف فـي نـادي
همة العربي الـقطري أحـد األسلحـة ا
لـكه من خـبرة ـا  ألسود الـرافـدين 
كــبـيــرة وروح قــيــاديـة تــؤثــر بــشـكل
إيــــجــــابي عــــلى زمـالئه إلى جــــانب
ـــواصــفـــات الـــبـــدنــيـــة والـــقــدرات ا
ـهــاريـة فـي خـلق جــدار مـتــ أمـام ا
رمى. ويـسعى كـاتانـيتش لـتوظيف ا
هذه الطـاقة بالـشكل األمثل وتـسخير

AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 . Issue 6415 Tuesday 30/7/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6415  الثالثاء  27 من ذي القعدة 1440 هـ 30 من تموز (يوليو) 2019 م

 ôU Ë ≠ Êb

ـقامة في مـدينـتي كربالء وأربـيل بالـعراق الـيوم الثالثـاء بافـتتـاحيـة مواجهـة لبـنان والـعراق.  وشهـدت البـطولـة في نسـخها الـ  8الـسابـقة تـنطـلق بطـولة غـرب آسيا 2019 ا
ـتحـدة أبرز الـغائـب عن الـبطـولة. وشارك حضـورًا خلـيجـيًا خـجولًـا على الرغـم من تتويج  3بـلدان خـليجـية بـالبـطولـة في وقت سابق في حـ تعـد دولة اإلمـارات العـربية ا
Æ©3-2) منتخب العراق في  6 نسخ سابقة (2000 و2002 و2004 و2007 و2010 و2012) وكـان أفضل مركز له ضمن بطولة 2002 حـ فاز باللقب على حساب األردن
Æ©1-0) ركز الـثالث على حسـاب البحرين وشـارك منتخب عمان في  3 نـسخ سابقة (2008 و2010 و2012© وأفـضل مشاركة له كـانت األخيرة في عام 2012 حيـث حقق ا
وشـارك منتـخب قطر في نـسخت (2008 و2014) وأفـضل مشاركة له كـانت األخيرة في عام 2014 حـيث فاز باللـقب على حساب األردن (Æ©2-0وشـارك منتـخب البحرين
في نـسـخـت (2010 و2012) وأفـضل مـركز له حـ حل رابـعًـا في بـطـولة  2012حـيث خـسـر أمـام عـمان (0-1). وشـارك منـتـخب الـكـويت في نـسـخـت (2010 و2012©
وأفـضل مشاركـة له كانت األولى عام 2010 حـيث حقق اللقب عـلى حساب إيران (Æ©2-1 وشارك مـنتخب اليـمن في نسخـت من بطولـة غرب آسيا (2010 و2012© وأفضل
نـتخب السـعودي مـرة وحيدة في بـطولة غـرب آسيا (2012© وخـرج من دور اجملموعـات وتعد ـربع الذهبـي. وشارك ا مـشاركـة له كانت األولى عام 2010 حيث وصل إلى ا

مشاركته في العراق 2019 الثانية في تاريخه.
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تنطـلق اليوم بطـولة احتاد غرب
آسـيـا لكـرة الـقـدم التي انـطـلقت
أول مــرة عــام 2000 وحتــمل في
ـبــاريـات ذاكـرتــهـا الــعـديــد من ا
ـتابـعي البـطولة التي ال تـنسى 
إمـا من نـاحـيـة األرقـام والـنـتائج

أو ألسباب أخرى.
دائــمًـا مــا تـكــون أول مـبـاراة في
تاريخ البطولـة لها طابع خاص
ــكن كــونـــهــا حتــمل أرقـــامــا ال 
ـحـيـها ألحـد أن يـتـخـطاهـا أو 
وجـــــمــــعت مـــــنــــتـــــخــــبي األردن
وقـــيـــرغــــســـتــــان في عـــام 2000
وانـتهت بـفـوز النـشـامى بهـدف
ـباراة ـيز هـذه ا . ومـا  نـظـيفـ
أنــــهـــــا شــــهـــــدت أول هــــدف في
الــــبــــطــــولــــة عن طــــريـق الالعب
عبدالله أبو زمع والذي جاء عن
طـريق ركـلة جـزاء هي األولى في
تـاريخ الـبـطـولـة والـهـدف اآلخـر
حــــــــــــمـل اسـم الــالعـب بـــــــــــدران
الــشــقــران. الـنــســخــة األولى من
البطولة عام 2000 التقى خاللها

مـــنــتـــخب الـــعـــراق مع نـــظـــيــره
مـنـتـخب قـيرغـسـتـان في اجلـولة
الـــثــالـــثــة من دور اجملـــمــوعــات
ـنـتـخب الـعراقي وحـيـنـهـا كـان ا
مـتـصـدرا لـلـمجـمـوعـة بـرصـيد 4
نقاط ودخل مباراته األخيرة مع
مـــــتـــــذيـل اجملـــــمـــــوعــــة دون أي

ضغوط. 
ــبـاراة تــســجـيل أول وشـهــدت ا
ـهاجم رزاق هـاتريك عن طـريق ا
فــرحـان مـدرب فـريق الـديـوانـيـة
حــــالــــيًــــا وســــجـل رزاق اســــمه
بـتـاريخ الــبـطـولــة كـأول مـسـجل
لثالثة أهداف في مباراة واحدة.
ــنـــتــخب الـــعــراقي لم ورغم أن ا
يـعـبـر لـلـمبـاراة الـنـهـائـية إال أنه
خـرج من الــبــطـولــة بـعــدة أرقـام
إيــجــابــيــة أبــرزهــا لــقب هــداف
الـبطـولـة الذي نـاله رزاق فـرحان
باراة نفسه بـرصيد 5 أهداف. ا
الـنـهـائـيـة لـلـنـسـخـة الـثـانـيـة من
الـــبــــطـــولـــة عـــام 2002.أقـــيـــمت
البطولة على األراضي السورية
وتـــأهل لـــلـــمــبـــاراة الـــنــهـــائـــيــة

مـــنـــتـــخـــبي الـــعـــراق مع األردن.
ــبـــاراة كــانت مـــثــالــيــة بــدايــة ا
لـلـمـنتـخب األردني بـعـدمـا سجل
هـدفـا في الـدقـيـقـة الـثـانـيـة وهو
أسـرع هـدف في تـاريخ الـبـطـولـة

حتى اآلن. 
ـنتـخب األردني أن وظن العـبـو ا
الـكــأس بـيــدهم بـعــد الـتــقـدم في
الـنتـيـجـة بـهـدفـ نـظـيـفـ لكن
ـنـتـخـب الـعـراقي لم يــسـتـسـلم ا
وسجل هدف الـتعادل قـبل نهاية
ـــبــاراة بــدقــيــقـــتــ عن طــريق ا

"السفاح" يونس محمود. 
ـباراة وبـهـذا الـهدف اسـتـمـرت ا
لـألشــــواط اإلضـــــافـــــيـــــة الـــــتي
اسـتـغـلـها الـعـراق لـيسـجل فـيـها
هــدف الـفـوز قـبل نـهـايـة الـشـوط

اإلضافي األول بلحظات.
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النسخـة الثالثة من الـبطولة عام
ـنـتـخب 2004 تــعـرض خاللـهــا ا
ـة في تاريخ الـسوري ألكـبر هـز
نتخب البطـولة وكانت لصـالح ا
اإليـراني بـنـتـيـجـة 1-7 وحـيـنـهـا

ــنـــتـــخب اإليــرانـي يــضم كـــان ا
نـخبـة من الالعـب الـذين كتـبوا
ـــداد مـن ذهب في أســــمـــاءهـم 
سـمـاء الكـرة اإليـرانيـة مـثل علي

…—UI « »dſ W uDÐ a¹—Uð w  v Mð ô  U¹—U³

X¹uJ « WKOJAð sKF¹ „«“u¹

اخبار البطولة
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مـحمد زاهر مـيداني لإلصابـة ليخسر
ـنتخب السـوري العب مؤثرين وفي ا
وقـت من قـصـيـر. وتأكـد غـيـاب الالعب
يــوسف قــلـفــا اللـتــزامه مع نـاديه
الـعـربي الكـويتي في مـعسـكر
خــارجي وتـكـرر الـسـيـنـاريـو
واس العب أم مـع محـمـود ا
صـالل الــــقـــطــــري بـــســــبب
خـوض الـفـريـقـ مـعـسـكر
خــــــارجـي اســــــتــــــعـــــداداً
قـبل فـيـما لم لـلـمـوسم ا
سيمير يـتجاوب نادي ا
الــقــطــري بــشــأن دعـوة
مـحترفه أحـمد الدوني
لـيخسر نـسور قاسيون
جــهــود وخـبــرة العــبـ

. مهم
مـنـافـسـة سـاخـنـةنـظـام الـبـطـولة قـائم
ـشـاركة عـلى تـقـسيم الـفـرق التـسـعة ا
فـي البـطـولـة إلى مـجـمـوعـتـ وتضم
اجملــمــوعــة األولى مــنــتــخــبـات األردن
والـسعودية والكويت والبحرين وتقام
مـنـافـسـاتـهـا عـلى مـلـعب أربـيـل. فـيـما
ـنـتـخــبـات اخلـمـسـة الـعـراق تــلـعب ا
ـضــيف) ولـبـنــان وفـلـسـطـ (الــبـلـد ا
وسـوريا واليمن في اجملموعة الثانية
وتـتـنـافس عـلى مـلـعب كـربالء الدولي.
نــظـام الـبـطــولـة بـتـأهـل الـبـطل من كل
ــبـاراة مــجــمـوعــة لـيــكـون طــرفًـا في ا
ــنــافــســة في الـــنــهــائــيــة ســيــشـــعل ا
. ورغم أن اجملـــمـــوعــة اجملـــمـــوعـــتـــ
الـثانية تـشهد تضم 5 مـنتخـبات على
خـالف اجملـموعـة األولى الـتي تـضم 4
مـنـتخـبات لـكن واقع احلـال يشـير إلى
ــنــتـخــبــات سـتــبــحث عن فــرصـة أن ا
ــركـز الــتــنــافس عـلـى الـصــدارة ألنه ا
نافسة الـوحيد الذي يتـيح للمنتـخب ا
عـلى لـقب البـطـولة. وبـالـتالي اجلـميع
ـنافسة لـتزعم اجملموعة سـيركز على ا

باراة النهائية. وخوض ا
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ـنـتـخب اإليـرانـي األكـثـر حـظًا غـيـاب ا
تـوجـ بالـلقب فـي التـتويج وأكـثـر ا
إذ سـبق وحصل على لقب البطولة في
نـتـخـبات في 4 مـنـاسـبـات سيـحـفـز ا
ـــبــاراة الـــســـعي احلـــثـــيث لـــبــلـــوغ ا
الـنهـائية ألن فـرصة الـتتويج قـد تكون
فـي النسخة احلالـية أفضل من النسخ
ـاضية علـى اعتبار أن زعيـم البطولة ا
غــــائب. كـــذلك غـــيــــاب حـــامل الـــلـــقب
ـــنح ــــنـــتــــخب الــــقـــطــــري يـــعــــد  ا
ـنـافـسـة ــنـتـخـبـات األخـرى فـرصـة ا ا
عـلى اللقـب. وتتواجد 3 مـنتـخبات في
الـــبــطــولـــة احلــالــيــة فـــقط ســبق وأن
تـوجت بـالـلقب أولـهـا مـنتـخب الـعراق

أنـهـا الـبـطــولـة األولى لالعب الـشـاب
ــدرب مـــحـــمـــد قــاسـم الـــذي ضــمـه ا
كـاتانـيـتش لـلـمنـتـخب بـعـد تـألقه مع
فـريق الـقـوة اجلــويـة إال أن كـثـيـرين
يعولـون عليه لـيكون عالمـة فارقة في

نتخب الوطني.  ا
قــاسم يـتــمـيــز بـتــمــريـراته الــدقـيــقـة
وصــــنـــاعــــة األهــــداف إضـــافــــة إلى
مــــــهـــــارات االخـــــتــــــراق والـــــتـالعب
باخلصوم لـذلك ستكون بـطولة غرب
آسيا 2019 محطة لـتسليط األضواء
ــــتـــوقع أن عـــلـى الالعب الــــذي من ا
يكـون من جنـومـهـا في حـال حـصوله
على الفرصة الكافية. اما عالء عباس
فهو مهاجم قنـاص مازال شابا يافعا
نتخب لكنه حـجز موقـعه في قائمـة ا
العراقـي منذ مـشاركـته اإليجـابية في

بطولة آسيا باإلمارات. 
ــتــاز بـقــوة ارتــقـاء هــائــلـة عــبـاس 
وإجــادة ألـــعــاب الــهـــواء فــضال عن
قدرته عـلى اللـعب بـكلـتا قـدميه ومع
تـــعــــاقـــده مـــؤخـــرا مـع نـــادي قـــطـــر
الـــقـــطــري يـــســـعى الـالعب إلثـــبــات
قـدراته الـتـهـديــفـيـة من خالل بـطـولـة
غرب آسـيـا وفرصـته ستـكـون كبـيرة
ــهـاجم اآلخــر مـهــنـد في ظل غــيـاب ا
عـلـي "مـيــمي" حــيث يــراهن اجلــمـيع
عـلى قـدراته لـتـسـجـيل أكـبـر عـدد من

األهداف.

خبرة أحـمد إبـراهيم لتـحقـيق الهدف
عانقة كأس غرب آسيا في نسختها
التاسعة. امـا الظهير األيـسر للعراق
ضرغـام إسـمـاعيـل رغم غيـابه لـفـترة
ـشــاركـات الــدولـيـة خــاصـة في عن ا
كـأس أ آســيـا األخــيـرة بــاإلمـارات
بـداعي اإلصـابـة لـكـنه عـاد تـدريـجـيا
وسم لألضواء مع فـريـقه الـشرطـة بـا
ــنـقــضي وقــاد إســمــاعــيل الــفـريق ا
لــلـتــتــويج بــلـقـب الـدوري واســتــعـاد
ـنـتـخب. واسـتـفـاد ضـرغـام مـكـانه بـا
إسمـاعـيل من جتـربة االحـتـراف التي
قضـاهـا في الدوري الـتـركي مع نادي
ريزا سبور ويسعى للعودة لألضواء

من خالل هذه البطولة.
‚—UÞ ÂUL¼

هـمـة التي لـعبت دورا ـواهب ا أحد ا
مـحــوريـا في حتـقــيق الـعــراق نـتـائج
ـاضـية. يـزة عـلى مدار الـسـنوات ا
ويتـمـيـز همـام طـارق بالـقـوة البـدنـية
ــهـــاريــة الــكـــبــيــرة الــتـي جتــعــله وا
ـا ــنـتــخب و عـنــصـرا مــؤثـرا في ا
يزه قدرته علـى اللعب في أكثر من
ـسـتـوى ثابـت. هـمام الـتـحق مـركـز 
نتخب في البـطولة كونه لم يحسم با
بـقـاءه من عـدمـه مع فـريق االسـتـقالل
اإليراني وبـالـتالي سـتكـون الـبطـولة
فـرصــة لالعب لــلــتـعــبـيــر عن نــفـسه
ا البحث عن وجهة أخرى. ورغم ور
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قـال أحـمد حـجازي جنم نـادي الـعهـد ومنـتـخب لبـنان إنه لـن يفـرط في الفـرصـة التي أتـيحت له
نـتخب لبنان مشددا على أنه سـيتمسك بها. ويلتقي باالستدعاء ألول مرة إلى القائـمة النهائية 
قـامـة في مديـنتي نـتخب الـعراق الـيوم الـثالثـاء في افتـتاح بـطولـة غرب آسـيا 2019 ا لـبنـان 
. شاركة 9 منـتخـبات عربـية مقـسمة عـلى مجمـوعت كربالء وأربـيل 
وقال حجازي إنه اجـرى التمارين بروح عالـية حلجز مكان أساسي
قـبلة.  وأشار حـجازي إلى أن العراق هو باريات الـدولية ا خالل ا
أصــعب مــنـتــخـبــات اجملـمــوعـة األولى الــتي تـضـم أيـضــا سـوريـا
وفلسطـ واليمن. وأشار إلى أن مصـيره مع نادي العـهد سيحدد
بـشـكل نـهـائـي عـقب عـودته من الـعـراق حــيث أكـد عـلى أنه سـعـيـد
بـالتـواجد في الـنادي األصـفر. وختـاما دعـا اجلمـاهيـر اللـبنـانية
لـلحـضـور بكـثافـة ودعم مـنتـخب األرز في مـباريـات لبـنان

باستاد كربالء.

2002
ومــنــتــخب
الـــــــكـــــــويت
الـــذي كــســر
هـيمنة إيران
وحــــصل عـــلى

الـلـقـب عام 2010
ثـم حلــــقــــهـــا 2012
نـتـخب حـيـث تـوج ا

السوري. 
ـنــتـخـبـات وتــبـحث ا
الـ6 األخـــــــــــــــــرى فـي
الـنـسـخـة احلـالـية عن
فـــــرصــــة الــــتــــتــــويج
الســـيـــمـــا وأن نـــظــام
ـنـحـها الـبـطـولـة قد 
جتــــــــــــنـب بــــــــــــعـض
ـنـتـخبـات كـون بطل ا
اجملـموعـة سيـخوض
مــــبــــاراة بـــــعـــــدهــــا 

اخلتام.
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أنـهى االحتـاد الــسـعـودي لـكــرة الـقـدم إجـراءات
درب الفرنسي هيرفي رينارد ليقود التعاقد مع ا
ـدة عــامـ ونـصف ــنـتــخب الـسـعــودي األول  ا
ـا لـلـمـدرب األرجـنـتـيـني خـوان بـيـتـزي. وكـان خـلـفً
درب بـعد ـنتـخب قـد دخل في مفـاوضـات مع ا ا
ـغـرب إثر إعالنه اسـتـقـالـته من تـدريب مـنـتـخب ا
خــروجه من دور الـ16 في كــأس أ إفـــريــقـــيــا.
ـتـميـزين في إفـريقـيا ـدرب ا ويـعـتبـر رينـارد من ا
ـغـرب لـلـوصـول لـكـأس الـعـالم حـيث قـاد مـنــتـخب ا
2019  وحقق لقب أ أفريقيا مع منتخبي زامبيا
2012 وساحل العاج 2015 وأصبح أول مدرب

. يحقق البطولة مرت مع منتخب مختلف
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ـنـتـخب الـسـوري اسـتـعداده أنـهى ا
لــلـمــشــاركـة في بــطــولـة غــرب آســيـا
الـتـاسـعـة وكــانت الـقـرعـة قـد أوقـعت
نـتخب الـسـوري بجـانب منـتخـبات ا
الـعـراق ولـبـنـان وفـلـسـطـ والـيـمن.
ـنـتـخب الـسـوري بدأت حتـضيـرات ا
بـوديـتــ أمـام إيـران وأوزبــكـسـتـان
ـشـاركـة في دورة الـهـنـد الـدولـيـة وا
بحـضور مـنتـخبـات كوريـا الشـمالـية
والـهـنـد وطـاجـيــكـسـتـان ولم يـحـقق
فيـها نسـور قاسـيون نـتائج مـرضية.
ـديـر الفـني ويـعـيش فـجـر إبـراهـيم ا
للمنتخب الـسوري حتت ضغط كبير
خــاصــة بــعــد غــيـاب أبــرز الـالعــبـ
وتـعرض عـدد كـبـيـر من جنـوم فـريقه
إلصابات مفاجئة. غياب عمر السومة
العب األهــــلي الــــســــعـــودي وعــــمـــر
خريب العب الهالل الـسعودي أفقد
الـهـجـوم الـسـوري الـكـثـيـر من قـوته
ورغم ســعي احتـــاد الــكــرة لــتــواجــد
الـســومــة إال أن نـاديه رفـض الـفــكـرة
ـقـبل بـسـبب االســتـعـداد لـلــمـوسم ا
خاصـة والـبطـولة بـغـير أيـام الـفيـفا
لــيــتم االســتــعــانــة وتــهــيــئــة شــادي
احلـــمـــوي بـــعــد تـــألـــقه فـي الــدوري
ـــــــواسـم األخــــــــيـــــــرة األردنـي فـي ا
وانتقاله لنجـران السعودي. احلموي
لفت األنـظـار في دورة الهـنـد الدولـية
لـكــنه ســيـغــيب عن نـســور قـاســيـون
ــفـــاجــئــة في تـــدريــبــات لإلصـــابــة ا
ـنـتـخب األخــيـرة لـيـسـارع اجلـهـاز ا
الـفــني بــاسـتــدعــاء بـاسل مــصــطـفى
وضــمه لـــلــمــنـــتــخب دون إجــراء أي
حـصــة تـدريـبــيـة مـعـه لـيـعــيـد مـدرب

قدمة. سوريا حساباته في خط ا
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نصرم محمد الواكد هداف الدوري ا
ـنــتـخب الـسـوري تـأكـد غــيـابه عن ا
إلصـابــته بــالـعــضـلــة اخلـلــفـيــة بـعـد
احتكاك مع الالعب مارديك مرديكيان
خالل تــمـرين أمـس األحـد ويــحــتـاج
إلعـادة تـأهـيل لـفـترة لثـالثـة أسابـيع
وغــيــاب الــواكــد أزعج مــدرب ســوريـا
الذي وصف غيابه باخلسارة الكبيرة.
كـمـا تعـرض مؤيـد الـعجـان لرض غـير
مـــبــاشــر عــلى مــفــصل الــركــبــة خالل
ـــعــســكــر الـــتــمــريـن الــثــانـي ضــمن ا
احلـالي ما أدى خلـروجه من الـتمرين
مــبــاشــرة وخــضـع لـتــمــاريـن خــاصـة
تــأهــيــلـيــة وبــعــد إجـراء اإلســعــافـات
ناسـبة والفحوصـات الطبية األولـية ا
والــتــشــخــيــصـيــة تــبــ أن اإلصــابـة
تــســتــدعي الــراحـة لــعــدة أيــام. وكـان
احتـــاد الــكــرة أعــلن قــبل أيــام غــيــاب ÕU²²∫ يقص منتخبنا شريط بطولة غرب اسيا بلقاء لبنان ô« …«—U³
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ي وجــــــواد دائـي وعــــــلـي كــــــر
نيكونام وفرهاد مجيدي.

شــهــدت الـبــطــولــة في نــســخـته
الــســادســة عــام 2010 مــشــاركـة

من
مشاركات
األردن
ببطولة

غرب آسيا
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احلسـاب الـرسمي لالحتـاد لم يـعلن
عن الـقائـمة الـتي سيـقودهـا يوسف
عـنـبــر بـعـد. ويــرصـد الـتــقـريـر  19
اسمًا أعلنت أنديتهم عن انضمامهم
ـنـتـخب وهم: عـلي الـنـمر لـقـائـمـة ا
عبدالـله اجلدعـاني حا بالل فوز
الصقـور (الوحدة) صـالح الشهري
مــحـمـد الــعـمـري حــسـ الـشـويش
(الـــرائــــد) طالل الـــعــــبـــسي ريـــان

وسى (التعاون). ا
 كـــــــمـــــــا أعـــــــلن عـن ضـم: ســـــــامي
اخلـيـبـري عــبـدالـكـر الــقـحـطـاني
(الـفـيـحـاء) مـحـمـد الـفـهـيـد مـحـمد
اجملـحـد (الـفـتح) حـسـان تـمـبـكـتي
عـبـدالـله الـشـامخ (الـشـبـاب) حـسن
شـــراحـــيـــلي (الـــبـــاطن) عـــبــدالـــله
الــصــالـح (االتــفــاق) عـــبــداحملــسن
القحطاني (القادسية) وسام سويد
(احلزم).من جانب اخر أعلن اجلهاز
ــنــتــخب الــكــويـت بــقــيـادة الــفــني 

ــنــتـــخب األولى في عــلى مـــبــاراة ا
الــبــطـــولــة أمــام الـــكــويت في 4 آب
اجلــاري. وأعـــلــنـت بــعض األنـــديــة
انـضـمـام العبـيـهـا للـمـنـتـخب ولكن
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نتـخب السعودي بعد عن لم يعلن ا
شارك في بطولة قائمة الالعب ا
أيام غرب آسـيا بـالرغم من تـبقي 5 

مهند
علي

ليـنجح منتخب األردن في تعديل النتيجة
بــهـدف عــامـر ذيب بــالـدقــيـقـة "81.لـكن
مـنـتخـب إيـران تمـكن مـن تـسجـيل هـدفه
باراة بخمس دقائق الـثاني قبل نهاية ا

بإمضاء كياتوش رحمتي. 
كمـا شـهدت الـنـسخـة الثـامـنة واألخـيرة
وصول مـنتخب األردن للمـباراة النهائية

عام 2013 حيث واجه قطر. 
صـري حـسام ديـر الـفنـي ا ولم يـنجـح ا
حـسن في فك عقدة الـلقب حيـنها حيث

خسر النشامى بهدف دون رد.

صري الراحل ـدرب ا الـنهائي بـقيادة ا
مـحـمـود اجلـوهري حـيـث واجه مـنتـخب
العـراق وكـان قـريبـا من الـظـفر بـالـلقب
خاصـةً بـعدمـا تقـدم بهـدفي السـبق قبل
ــنـتـخب الـعــراقي ويـحـسم أن يــنـتـفض ا
الــلـــقــاء "2-3 بـــالـــهـــدف الــذهـــبي. وفي
الــنـسـخــة اخلـامــسـة بــقـيــادة اجلـوهـري
ـنتـخب األردني إيران في أيـضًا واجه ا

نهائي "2008.
وتقـدم يومـها مـنتخب إيـران عبـر رحمان
رضـائي من ضربـة جـزاء بالـدقيـقة "22
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ـقـام حـالـيًا في يـسـتـعـد منـتـخب األردن عـبـر مـعـسكـره ا
نـتظـر خوضـها تـركيـا للـمشـاركة في بـطولـة غـرب آسيـا ا

في العراق نهاية الشهر اجلاري. 
ويتواجد منتخب األردن في اجملــــــــموعة الثانية ببطولة غرب
آســيــا الـتـي تـــــــــــضـم مـنــتــخــبــات الـســعــوديــة والــبــحـرين

والكويت. 
وتـزخـر صفـوف مـنـتـخب األردن بـوجـوه عـديـدة سـتـشارك ألول
مـرة بـبطـولـة غـرب آسيـا يـتقـدمـهم بـراء مرعي وأحـمـد الصـغـير
ويزن العـرب وسالم الـعجـال ومـحمد بـني عطـية وفـراس شلـباية
ويـوسف أبــو اجلـزر وأحــمـد سـمــيـر ونــور الـروابــدة وصـالح راتب
ومــصــعب الــلـــحــام وحــســان زحــراوي ومــحــمــد أبــو زريق وأحــمــد
الـعـرسان وعـبد الـله الـعطـار ومـحمـد الزعـبي. ويـتواجـد في التـشـكيـلة
ـشاركـة في بـطـولة غـرب آسـيا 7 العـب وهم ن سـبق لـهم ا احلـالـية 
خـليل بني عـطية وحمـزة الدردور وسعـيد مرجان وإحـسان حداد ويوسف

الرواشدة وأحمد عبد الستار وطارق خطاب. 
ــنـــتــخب األردني فـي بــطــولــة غـــرب آســيــا كــوكـــبــة من جنــومه ويـــفــقــد ا
اخملـضـرمـ الـذين مـثـلـوه في نـسخ سـابـقـة ألسـبـاب تـرتـبط بـاحـتـرافـهم
اخلـارجي خاصة وأن الـبطولة تـقام خارج أيـام الفيفـا أو بسبب عدم

استدعاء بعضهم مجددًا لقائمة النشامى األخيرة. 
رمى عامر شفيع ضمن قائمة أبرز الغائب نظرًا ويبرز حارس ا
ــعــســكـر فـي الـنــمــســا مع فــريـقـــــــــه ـا  الرتـــــــــبــاطه حــالــيً
الفـيحـاء ليتـواصل بالـتالي غـيابه حـيث لم يشـارك أيضًا في

نسخة 2013.
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ـنــتـخــبــات الـتي يــعـتــبـر األردن أكــثــر ا
بـاريات الـنهـائيـة لبـطولـة غرب خسـرت ا
آسـيا وهو الـذي شارك في جـميع نسخ

سابقة.  ا
ويـــســـتـــعــد مـــنـــتـــخب األردن لـــتـــدشــ
مــشـاركــته الــتـاســعـة عــلى الــتـوالي في
نـتظـرة التي تـضيـفهـا العراق النـسخـة ا
الـيوم الـثالثـاء واألمل يـحـدوه لـلـتـخلص
من عـقدة الوصافة والتـتويج بلقبه األول
في الـبطولة. ويتـواجد منتخب األردن في
اجملــمـوعــة الـثــانـيــة إلى جـانب الــكـويت
والـسعودية والبحرين وفي حال تصدره
اجملمـوعة فإنه سـينتقل مـباشرة للـمشهد
الـنـهـائـي. وأقـيـمت الــبـطـولـة " "8مـرات
حـيث خسر األردن "3 نـهائـيات فـيما لم
ـنـتـخـبي سـوريـا والـعـراق حـصد يكـتـب 
اللـقب في مبارات نهائيت لكل منهما
ــنــتـــخب االيــراني ســوى ولم يــخـــســر ا
نهـائي وحيـد. وقد بـلغ منـتخب الـنشامى
نـهـائي بـطـولـة غـرب آسـيا ألول مـرة في
النـسخة الـثانيـة التي أقيـمت في سوريا
عــام 2002. وتـــأهل األردن لـــلــمـــشـــهــد

الـكــرواتي رومـيـو يـوزاك تـشـكـيـلـته
ــدعــوة خلــوض غــمـار الــرسـمــيــة ا
بــطـولـة غــرب آسـيـا فـي كـرة الـقـدم
والـتي يـضــيـفــهـا الـعــراق ويـشـارك
ــنـــتـــخب "األزرق" في اجملـــمـــوعــة ا
الـــثــانــيـــة إلى جـــانب الــســـعــوديــة
والـبـحرين واألردن ضـمن الـبـطـولة
تموز التي يـضيفـها الـعراق ب 30 

و 14آب.
وتـقـام مـبـاريـات هـذه اجملـموعـة في
مــديــنــة أربــيل بــدءاً من الــرابع من
آب. وخــــاض مــــنــــتـــخـب الـــكــــويت
معسكراً في مدينـة مارلو اإلنكليزية
اســـتـــعـــداداً لـــلـــبـــطـــولـــة وأيـــضـــا
ـشتـركـة لكـأس الـعالم لـلـتصـفـيات ا
2022 في قـطـر وكـأس آسـيـا 2023
في الص والـتي تنطـلق في أيلول
قبل. وقرر اجلهاز الـفني استبعاد ا
ســبــعـة العــبــ من الــقــائــمـة الــتي
ســـتــخـــوض بـــطــولـــة غــرب آســـيــا

منتخب سوريا

واالستـقرار على 23 العبـاً يغادرون
ـستـبـعدون إلى أربـيل اخلمـيس. وا
السـبعـة هم: عبـد احملسن الـعجمي
فـواز عـايض مـحمـد سـويـدان عـبد
العزيز وادي عبد العزيز بن ناجي
عـلي خـلف شـبـيـب اخلـالـدي عـلـما
بــأن األخــيــرين اســتــبــعــدا بــســبب
اإلصـابــة. وفي مـا يــلي الـتــشـكــيـلـة
الـرســمـيــة: سـلـيــمـان عــبـدالــغـفـور
حس كنـكوني محمـد هادي خالد
إبــراهــيـم عــامــر مــعـــتــوق ســامي
الــــصـــانع فـــهـــــــــد حـــمـــود فـــهـــد
الــهـاجــري ومــحــمـد خــالــد أحــمـد
ــطــوع ســلــطـان الــظــفـيــري بــدر ا
العنزي عبـدالله ماوي رضا هاني
عيد الرشيدي مبارك الفنيني حمد
احلـربي عـمـر حـبيـتـر فـيـصل زايد
ـوسوي شـريدة الـشريـدة حـس ا
فيصـل زايد فيـصل عجب ويوسف

ناصر. جانب من تدريبات الكويت
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ــنــتــخـب الــكــويــتي ألول مــرة ا
ـنـتـخب اإليراني وحـيـنـها كـان ا
يتسيد سجل األبطال بـ 4 ألقاب
فـي بـطـولـة غــرب آسـيـا وشـارك

في هــذه الــنــســخــة "الــســادســة"
كـحامل لـلقب لـلمـرة الثـالثـة على

التوالي.
ـــنــــتــــخب  وكــــعــــادته تــــمــــكـن ا

اإليــراني من الــتــأهل لــلــمــبـاراة
الـنهـائية وكـان خصـمه منـتخب
الـكـويت اجلــديـد عـلى الــبـطـولـة

الذي احرز اللقب.

نهائي 2010


