
W ÝR  sŽ —bBð WO u¹ WO{U¹— …b¹dł

 U uKF*«Ë W U×BK  WO*UF « ÊU e «
ÊU e « …b¹dł l  U½U−  VKDð

AZZAMAN SPORT DAILY NEWSPAPER
Email: azzamansport@azzaman.com
             info @ azzaman.com AZZAMAN SPORT

 Azzaman Sport Arabic Daily Newspaper Vol/8. Issue 3957 Wednesday 17/1/2018 الزمان الرياضي ـ السنة الثامنة ــ العدد 3957 االربعاء 29 من ربيع اآلخر 1439 هـ 17 من كانون الثاني  (يناير) 2018م

UOÝ¬  UOzUNMÐ w½U¦ « —Ëb « v ≈ q¼Q²¹ V ²M*«

W¦ U¦ « WŽuL:« …—«b  r ×¹Ë Êœ—_« ÂeN¹ w³*Ë_«
 w{U¹d « ÊU e « ≠ œ«bGÐ

حــسم مــنــتــخب الــعــراق الــصـدارة
وتأهل للدور ربع النهائي بعد فوزه
عـلى األردن بهـدف من دون رد امس
الــــثالثـــــاء عــــلى مــــلــــعـب مــــجــــمع
تشانـغشو الـرياضي في تشـانغشو
ضـمن اجلولـة الثـالـثة واألخـيرة من
مـنــافـســات اجملـمــوعـة الــثـالــثـة في
بـطـولـة آسيـا حتت  23عـاماً 2018

. في الص
وبــــعـــد أن انــــتـــهى الــــشـــوط األول
بــالـتـعــادل الـسـلـبي جنـح مـنـتـخب
العـراق في تـسجـيل هدف الـفوز في
الـدقــيـقـة  48عن طـريـق بـشـار رسن
باراة الـثانـية ضمن ذات وشهـدت ا
اجملـموعـة امس الـثالثاء أيـضـاً فوز
مـالـيـزيـا عـلى الـسـعـوديـة  0-1على
ملعب مـجمع كونـشان الرياضي في

كونشان.
وتـصــدر الـعـراق تـرتـيب اجملـمـوعـة
برصـيد  7نقـاط من ثالث مـبـاريات
اليزيـا ونقطت لكل مقابل  4نقاط 
من األردن والــســعـوديــة وفي الـدور
ربع الـنــهـائي يـتـقـابل يـوم الـسـبت
العراق مع ثـاني اجملموعـة الرابعة
في حــ تــلــتــقي مــالــيـزيــا مع أول

اجملموعة الرابعة.
وكانت اجلـولة األولى من منـافسات
اجملمـوعة شـهدت يـوم األربعـاء فوز
الـعـراق عـلى مـالـيـزيـا  1-4وتـعادل
األردن مع الـســعـوديـة  2-2في ح
شهـدت اجلولـة الثـانيـة يوم الـسبت
تـــعـــادل األردن مـع مـــالـــيـــزيـــا 1-1

والعراق مع السعودية  0-0
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وكـاد الـعـراق يـفـتـتح الـتـسجـيل في
الدقـيقـة األولى عنـدما أرسل حـس
السعيدي تمريرة عرضية من اجلهة
ن حــســ الــيــمــنى ارتــقى لــهــا أ
ولـعبـها رأسـية مـتقـنة لـكنـها ارتدت
من العارضـة وتدخلت الـعارضة من
جـديــد لـتــحـرم الـعــراق من افــتـتـاح
التسجـيل عندما اسـتلم بشار رسن
الــكـرة داخل مـنـطــقـة اجلـزاء وسـدد

محاولة اصطدمت بالعارضة تابعت
لعب ـرة إلى خارج ا طريقـها هذه ا

. (4)
ـقـابل كانـت أولى فرص األردن في ا
في الدقيقة  17بعدما انطلق موسى
الــتـــعـــمـــري فـي اجلــهـــة الـــيـــمـــنى
وتـــخــــلص من مــــدافع وســـدد كـــرة
ارتدت من احلارس أحمد باسل قبل
أن يتدخل الـدفاع ويحـول الكرة إلى
ـنـتخب ركـلـة ركـنـيـة وحتـسن أداء ا
األردني بـــعــــد ذلك وحـــاول العـــبـــو
الفريق شن الهجمات عبر انطالقات
الـثالثي الـتـعمـري وأحـمـد الـرياحي
ومــحــمـود شــوكت لــكن في اجلــهـة
ــقــابــلــة أهــدر الــعــراقي إبــراهــيم ا
بايش فـرصة جـديدة بـعدمـا وصلته
ــرمى ولــكـنه الـكــرة في مــواجـهــة ا
سدد بتسرع في جوار القائم (.(35
ورد مــنـتــخب األردن عــبـر تــسـديـدة
مــحـمـود شــوكت من خـارج مــنـطـقـة
اجلـزاء والتـي تصـدى لـهـا احلارس
الــعــراقي أحــمــد بـاسـل وعـادت إلى
مـــصــطــفى عـــيــد لــيــرسـل تــمــريــرة
عرضية ارتـقى لها الريـاحي ولعبها
برأسه لتمر فوق العارضة 38  ومع
انطالق الشوط الـثاني جنح العراق
في تـسـجيل هـدف الـتقـدم بـالدقـيـقة
 49عندما استلم بشار رسن تمريرة
أمـــجـــد عـــطـــوان وســـدد من خـــارج
مـنطـقة اجلـزاء كـرة قويـة بعـيداً عن
متـناول احلـارس رأفت الربـيع وكاد
ن حسـ يـضيف الـهدف الـثاني أ
بـعــدمـا وصـلـته الـكـرة في مـواجـهـة
ــدافع جـابــر خـطـاب ــرمى ولـكن ا ا
ــنــاسب إلبــعـاد تــدخـل في الــوقت ا
اخلــطـر  58 . ورد أحــمـد الــريـاحي
ـقــابـلـة عــبـر تــسـديـدة في اجلـهــة ا
ذهبت في الشباك من اخلارج (72).
ـــــنــــــتـــــخب األردنـي في وضــــــغط ا
ـتـبـقـيـة بـحـثـاً عن تـعديل الـدقـائق ا
الـنــتـيـجـة وكـانت أخـطـر مـحـاوالت
الـفــريق عـبـر رأسـيـة خـالـد الـدردور
الــتـي أبــعــدهـــا احلــارس الـــعــراقي
بصـعوبة إلى ركـلة ركـنية ( .(86في

حـ كـاد الـعـراق يسـجل فـي الوقت
رتدة بدل الضـائع عبر الـهجمـات ا
ولكن احلـارس األردني رأفت الربيع
. جنح في إنقاذ مرماه في مناسبت
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تـأهل مــنـتـخب فـلـسـطـ إلى الـدور
ربع النهـائي بعد فـوزه على تايالند
 1-5امس الــــثالثـــاء عــــلى مــــلـــعب
ـــــبي الـــــريـــــاضي في اجملـــــمع األو
تـشـانـغـجـو ضـمـن اجلـولـة الـثـالـثة
واألخـيـرة من مـنـافـسـات اجملـمـوعـة
الـثـانـيـة في بـطـولـة آسـيـا حتت 23
. وســجل عــــامـــاً  2018في الـــصــ
مهـند فـنون ( (15وعدي دباغ ((26
ومـــحــمـــود يــوسف ( (30ومـــحــمــد
درويش ( (32والبديل شهاب قمبور
( (88أهــداف فـــلــســطـــ في حــ

أحـرز تــشـيـنـروب سـامـفـاودي ((44
هــدف تــايالنــد الــوحــيــد. وشــهـدت
باراة الثانية ضمن ذات اجملموعة ا
فــوز الــيـابــان حــامــلــة الـلــقب عــلى
كــوريـا الـشــمـالـيـة  1-3عـلى مـلـعب
مـــجــمع جـــيــانـــغــ الـــريــاضي في
. وتصـدرت اليابـان ترتيب جيانـغ
اجملموعـة برصيد  9نقاط كـاملة من
ثالث مـــبـــاريــات مـــقـــابل  4نـــقــاط
لـفـلــسـطـ الـثــانـيـة والــتي تـقـدمت
بـــــفــــارق األهـــــداف أمـــــام كـــــوريــــا
الشـمالـية وال شيء لـتايالنـد. حيث
تأهلت اليـابان وفلسـط للدور ربع

النهائي.
وفي الدور ربع النهـائي تلتقي يوم
اجلـمــعـة الــيـابـان مـع أوزبـكــسـتـان
ثــانــيـة اجملــمــوعـة األولـى في حـ
تـــتــقـــابل فـــلــســـطــ مع قـــطــر أول
اجملــمــوعــة األولى. وكــانت اجلــولـة
األولى من مـــنــافـــســات اجملـــمــوعــة
شــهـدت يـوم األربــعـاء فـوز الــيـابـان
على فلسط  0-1وكوريا الشمالية
عــلى تــايالنـد  0-1في حـ شـهـدت
اجلـولـة الــثـانـيــة يـوم الــسـبت فـوز
الـيـابــان عـلى تـايالنـد  0-1وتـعـادل
فلـســطـ مع كوريا الـشـــــــــــمـالية

بي بطاقة العبور الى الدور الثاني بعد تصدره اجملموعة الثالثة في نهائيات اسيا1 - 1 .    q¼Qð ∫ حجز منتخبنا االو


