
…dJK  WOŽu½ …dHÞ oÒI×¹ —UL¦²Ýù«
  W¹bMN «

 ôU Ë ≠ Êb  }
ــنـــتــخب الــفــلـــســطــيــني انــهى ا
حتـضــيـراته لـلـقـاء األردن في أبـو
ـقــرر الــيــوم الـثـالثـاء في ظــبي ا
خـتـام جـوالت اجملـمـوعـة الـثـانـيـة.
ـنــتـخب األردني قــد ضـمن وكــان ا
الـتـأهل لـلـدور الـ 16 حـيث يـحـتل
صدارة اجملموعة بـ6 نقاط بـينما
ـــلك "الـــفــدائي" نـــقــطـــة واحــدة
متذيلًا الترتيب ويحتاج للفوز في
ـقـبـلـة من أجل الـتـرشح ـبـاراة ا ا
ضمن أفضل 4 منتخـبات حاصلة
ـــركــــز الـــثـــالث دون عــــلى ا

الــــــــــنــــــــــظـــــــــر
للمجموعات

األخرى.
ويــــســـعى
اجلـــــهـــــاز
الـــــــفـــــــني
ـــنـــتـــخب
فـلــسـطـ

إلى إعـــادة
تـــــــرتـــــــيب
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ـعز علي اسمه في سـجل األرقام القياسـية بعدما عـاد الرقم القياسي في تـسجيل أربعة ـهاجم القطري ا وضع ا
أهداف خالل مـباراة واحـدة في نهـائيات كـأس آسيـا. وجنح مهـاجم نادي الـدحيل الـبالغ من الـعمر 22 عـاماً في
ـباراة الـتي تغـلب فيـها مـنتـخب قطـر على كـوريا الـشمـالية 0-6 اول امس تسـجيل أربـعة "سـوبر هـاتريك" خالل ا
األحد ضمن اجلولة الـثانية من منـافسات اجملموعـة اخلامسة في نهـائيات كأس آسيا 2019 في اإلمارات. وكان
عـز سجل ستـة أهداف خالل بـطولـة آسيا حتت  23 عـاماً 2018 في الصـ حيث بـات رصيده في الـبطوالت ا

اآلسيوية  11 هدف في آخر 8 مباريات. 
هـاجم القطري في التربع على صدارة هدافي كأس آسيا 2019 برصيد 5 أهداف بعدما كان سجل وقد جنح ا
ـعز عـلي في تسـجيل أربـعة أهـداف في مبـاراة واحدة مع كل من ـباراة األولى أمـام لبـنان. وتـساوى ا هدف في ا
اإليـراني بـيـهـتاش فـاريـبا (1980) واإليـراني علي دائي (1996) والـبحـريـني اسـمـاعيل عـبـد الـلـطيف (2011)

واألردني حمزة الدردور (2015).
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انـــتـــهـت مـــســـاء اول امس األحـــد
اجلـولـة الـثـانيـة لـدور اجملـمـوعات
في بـطولـة آسـيا 2019 كاشـفةً عن
ـنـتــخـبـات رؤيـة أوضح لـقــدرات ا
ـــشـــاركـــة ومـــدى جـــاهـــزيـــتـــهــا ا
للـمنـافسة عـلى اللـقب القاري. وفي
هــذا الــتـــقــريــر نــســـتــعــرض أبــرز
ـنـتـخـبـات اآلسـيـويـة الـتي قـدمت ا
أوراق اعـتــمـادهــا كــمـنــافس قـوي

على رفع الكأس:
في اجملموعـة األولى يعد اإلمارات
ــنـتــخب األفـضـل لـكــنه سـيــكـون ا
راجـعة حـسـاباته جـيًدا مـطالـبًـا 
ـــــنــــافــــســـــة عــــلـى لــــقب إذا أراد ا

البطولة.
أما في الـثانيـة فقد خطـف منتخب
األردن األضـــواء وبـــات مـــرشـــحًــا
لــــلـــذهـــاب بـــعـــيــــدًا في الـــســـبـــاق

اآلسيوي.

ــــنـــــتــــخــــبــــات وكــــان األردن مـن ا
ــغــادرة الــبــطــولــة من ــرشــحــة  ا
األبـــواب اخلــلـــفــيـــة لــكـــنه خــالف
الـــتــوقـــعــات عـــنــدمـــا أصــبح أول
مــنـتــخب يــحـسم بــطـاقــة الـعــبـور
لـلدور الـثاني مـشعـلًا الـصراع ب

. أستراليا وسوريا وفلسط
وعـلى صـعـيـد اجملــمـوعـة الـثـالـثـة
حـسـمت الصـ وكـوريـا اجلنـوبـية
تـأهلـهـمـا بـعـدما رفـعـا رصـيـدهـما

إلى 6 نقـاط لكـنهـما لم يـقدما أداءً
نتخب قويًا وجاءت انتصارات ا
ـسـتـوى صـعـبـة وغـيــر مـقـتـرنـة 
ـيـز. وفي اجملـمـوعـة الـرابـعة لم
جتد إيران والعراق صعوبة أيضًا
في الـتـأهل لــلـدور الـثــاني بـعـدمـا
جمعا 6 نقاط. وسجلت إيران فوزا
كـبــيـرا عــلى مـنــتـخب الــيـمن "5-0
وهـو مـا كــان مـتـوقــعًـا خـاصـةً أن
ـــر بـــظـــروف صـــعـــبــة األخـــيـــر 
ويــشــارك ألول مــرة بـــتــاريــخه في
احلدث القاري. كما فازت إيران في
ــبــاراة الــثــانـيــة عــلـى فــيــتــنـام ا
ا بهدفـ نظيـف وهي نتـيجة ر
لم تــلـب طــمــوحــات جــمــاهــيــرهـا
بالنظر للفارق الكبير ب الطر ين.
ويعتـبر منـتخب العـراق أحد أكثر
ــنــتــخــبــات الــتي تــعــتــمــد عــلى ا
الـعــنـاصـر الـشــابـة في الــبـطـولـة
ومع ذلك تـفوق عـلى نـفسـه عنـدما
قــلب تـأخـره إلى فـوز أمـام فـيـتـنـام
"2-3  ثم تــغـلـب عـلى الــيـمن "3-0.
ـقـبــلـة الـتي ـبــاراة ا ـا تــعـد ا ور
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ـــعـــز الـــذي وقـع أربـــعـــة أهــداف ا
"سوبر هاتريك" في الدقائق 9 و11
و55 و60 وتــكــفل بـوعـالم خـوخي
(43) وعـــبـــد الـــكـــر حـــسن (68)
ـــهــرجـــان الــتــهـــديــفي. بــإنـــهــاء ا
وتــصـــدر "الـــعــنـــابي" اجملـــمـــوعــة
اخلــامــســة عن جــدارة بــرصــيــد 6
نــــــقـــــاط وبــــــفـــــارق األهــــــداف عن
الـسعـودية الـوصيـفة وسـيلـتقـيان
في اجلــــــولـــــة األخــــــيـــــرة من دور
اجملــــــمـــــوعـــــات حلــــــسم صـــــدارة
اجملـمـوعة بـشـكل رسـمي علـمـاً بأنّ
قــطــر تــكـــفــيــهــا نــقــطــة الــتــعــادل
ركز لتحسمـها أمّا لبنـان فتحتل ا
الــثــالث فــوق كـــوريــا الــشــمــالــيــة
تـذيلة كـونهـا تكبـدت أهدافاً أقل ا
وكـالهــمـــا بـــرصــيـــد خـــال من أيــة
ـنـتـخب نـقـطـة. جـديـر بـالـذكـر أنّ ا
الــقـطــري بــسـداســيــته حــقق أثـقل
نـــتــيـــجـــة حــتـى اآلن وأصــبح أول
مــنـــتـــخب عـــربـي يــحـــقـق أعــرض
نـتـيـجـة في كـأس آسـيا وهـي ثالث
أكـبـر نـتـيـجـة في تـاريخ الـبـطـولـة.
ـــعـــز عـــلي هـــداف كـــمـــا أصـــبح ا
الـــبـــطـــولــة احلـــالـــيــة (5 أهــداف)
مــتـــفــوقــاً عــلى وصـــيــفه اإليــراني
ســـردار أزمــون (3 أهـــداف) وهــو
خــــــامـس العب فــــــقـط فـي تــــــاريخ

حــــيـــنـــهــــا في صــــالح مـــنــــتـــخب
. فلسط
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عـبـرت الـيـابـان إلى دور الـ 16 من
كـأس آسـيـا "اإلمـارات 2019 عقب
ثير لـلجدل عـلى عمان -1 فوزهـا ا
0بــســبب حــكم أخــطــأ فـي تــقــديـر
ركلتي جزاء األحد حلساب اجلولة
الـثـانـيـة من مـنـافـسـات اجملـمـوعـة
الــسـادسـة. ووقع الــهـدف الـوحـيـد
ـبـاراة جـيـنـكي هـاراغـوتـشي فـي ا
من ركـلـة جزاء (28)  بـدا واضـحاً
في اإلعـادة أنـهـا "غـيـر صـحـيـحـة"
عالوة على حرمان العماني صالح
الـيحـيائي مـن ركلـة جزاء واضـحة
بـعـد تـدخل يـوتـو نـاغـاتـومـو عـلى
الــكـرة بـيـده داخل مـنـطـقـة اجلـزاء
(46) حـــالــتـــان عــكـــســتـــا نــقـــطــة
اســتــفــهــام كــبــيــرة حــول حتــكــيم
اليزي محـمد أميرول إزوان كما ا
أثـارت اجلــدل مـجـدداً حـول غـيـاب
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دير كشف الهولندي بيم فيربيك ا
ـــنـــتـــخب عـــمـــان ســـبب الـــفـــني 
ــة أمــام الـــســقــوط فـي فخ الــهـــز
الــيــابــان مــؤكــدا في تــصــريــحـات
صـحــفـيـة أن مــنـتـخب عــمـان قـدم

أوراقه خـاصـةً الـتـنـظـيم الـدفاعي
مع عودة مـحمـد صالح إلى جانب
ــكــانه رجـــوع مــصــعـب الــبــطـــاط 
ن. الرئيسي في مركز الظهير األ
ــهــاجم ــا يــســتــمــر الــدفع بــا ور
مــحـــمــود وادي إلى جـــانب تــامــر
ـلـحوظ صـيـام في ظل الـتـحـسـن ا
ــردود الــهــجــومي لــلــفــدائي في ا
أمــام اسـتـرالــيـا رغــــــم اخلـسـارة
ــــــنــــــتــــــخب (0-3). ويــــــســــــعـى ا
الفلـسطيـني لتحقـيق أول انتصار
في كـــأس آســيـــا طــوال تـــاريــخه
خـالل ثــــاني مــــشــــاركــــة له في
الـبـطـولـة عـنـدمـا يـلـتقي
األردن. كمـا أن الفوز
- إن حتــــــــــــــــــقـق -
ســــيــــغــــطي عــــلى
اخلـسـارة الثـقـيـلة
لــــلـــــفــــدائي أمــــام
الـــــنـــــشـــــامـى في
نــسـخــة أسـتــرالـيـا
ــــــاضـــــيـــــة (1-5) ا
عــــنــــدمــــا ســــجــــلت
فــلــســطــ أول هـدف
لـــهـــا في الـــبـــطـــولــة
الـــقــــاريـــة عـن طـــريق
الالعـب جـاكـا حــبـيـشـة.
ــديــر الــفـني ــنح ا وقـد 
الــــبــــلــــجــــيــــكي فــــيــــتــــال
بـوركـلمـانـز الـفرصـة لـبعض
العــــــــبـي األردن الــــــــبــــــــدالء
لـــلــمـــشـــاركـــة في هــذه
ـــبــــاراة كي يــــريح ا
الــــــــعــــــــنــــــــاصـــــــر
األســـــــاســـــــيـــــــة
باريات األدوار
اإلقـصـائـيـة
وهـــــو مـــــا
ســــيــــصب
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ـسار ـنـتـخب اإليـراني سـردار أزمـون من أهـمـيـة الـتـرشـيـحـات الـتي تـقـول بـأنه عـلـى ا قـلل مـهـاجم ا
الـصـحــيح لـيــصـبح هـدّاف بــطـولـة كــأس آسـيـا 2019 في اإلمــارات مـشــدداً بـدالً مـن ذلك عـلى أنه
سيـضع في ذهنه دائـماً طمـوحات منـتخب بالده أوالً. سـجّل أزمون لفـريقه هـدف أمام فـيتنـام ليرفع

رصيده من األهداف في البطولة إلى ثالثة. 
ـنتـخب اإليراني إلى دور الـ16 يُـصـرّ مهـاجم فـريق روب سـاعدة فـي تأمـ بلـوغ ا ومع ذلك بـعـد ا
سـاعدة إيران في احلـصول على كـازان الروسي على أنـه ال يهتم بـاألوسمة الـشخصـية ألنه يـسعى 

لقبها القاري األول منذ عام 1976. 
هم بالـنسبة لي حيث قال الالعب: أنـا سعيـد بأداء الفريق ولـيس بأهدافي الـتي أحرزها.. لـيس من ا
من يسجل األهـداف ومن ال يسـجل فإن جنـاح الفريق أكـثر أهـمية بـالنـسبة لي. أنـا بالـتأكيـد ال أفكر
في أمـور مثـل أن أصبح هـدّافاً لـلبـطـولة. وأكـد قائالً: الـتـهديف رائع ألنك حتـصل عـلى ما عـملت من
أجـله أنـا  ألنـني أسـجل لكن من األفـضل أن تـكون بـطالً في الـبـطولـة بدالً مـن أن تكـون أفضل
ـنتخب اإليراني اسـتكمال مـشواره بنجاح في هدّاف. وبعد تـصدره اجملموعـة الرابعة سـيكون على ا
واجـهة ربع الـنهائي في دور اجملموعـات عنـدما يـلتـقي جاره الـعراقي يوم غـد األربعـاء وهي تكـرار 

عام  2015 التي فاز بها العراقيون.

الـــبـــطـــولــــة الـــذي يـــوقع "ســـوبـــر
هاتريك" في مباراة واحدة.

تأهل أوزبكستان تنضم لركب ا
ـنـتـخب األوزبـكي الـتـأهل ضـمـن ا
لـدور الـ 16 لــبــطــولــة كــأس األ
اآلسـيـوية بـصحـبـة اليـابـان عقب
فـوزه عـلى نـظيـره الـتـركمـنـسـتاني
(0-4) في ثـانـي جـوالت اجملـمـوعـة

السادسة. ف
على مـلعب مـكتوم بن راشـد بنادي
الـــشــبـــاب ســـجل ألوزبـــكـــســـتــان
جـافـوخيـر سـيديـكـوف في الدقـيـقة
(17) وإلدور شـومورودوف هـدف
في الــدقـــيــقــتــ (42.24 ) وجالل
الــدين مـاشــاريـبــوف في الــدقـيــقـة

.(40)
نتخب األوزبكي بهذا الفـوز رفع ا
رصيده إلى 6 نقاط بفارق األهداف
عـن مـــــنـــــتــــخـب "الـــــســـــامــــوراي"
الــــــوصـــــيـف فـــــيــــــمـــــا تــــــذيـــــلت
تـركمـانـستـان التـرتـيب بدون نـقاط
ركز بالتساوي مع عـمان صاحبة ا

الثالث. 
ــنـتـخب ـنـتــظـر أن يـواجه ا ومن ا
الــيـابــاني نــظـيــره األوزبــكي يـوم
ــقــبل في آخــر جـوالت اخلـمــيس ا
اجملـمـوعـة الـســادسـة وهـو الـلـقـاء
الـذي سـيـحـدد متـصـدر اجملـمـوعة.
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أكـد السـعودي مـحـمد الـبـريك أن األداء اجلمـاعي كـان مفـتـاح الفـوز عـلى لبـنان  0-2 عـلى ملعب آل
مكـتـوم في دبي ضمن اجلـولـة الثـانيـة من منـافـسات اجملـموعـة اخلـامسـة في كأس آسـيا 2019 في
نـتخب الـسعودي. قهوي (67) هـدفي الفـوز لصـالح ا ولد (12) وحسـ ا اإلمارات. وسـجل فهـد ا
نتخب السعودي رصيده إلى  6 نقاط من انتصارين بعدما كان تغلب في اجلولة األولى على ورفع ا

كوريا الشمالية 4-0. 
كن في الـبـطـولة. وقـال الـبريك لـعـبـنـا كوحـدة واحـدة وبـقلب واحـد حـيث نـريـد التـقـدم ألقـصى مـا 
وأضاف: نحن دائماً نريد أن نقوم بعمل أفضل ونأمل أن نتمكن أن نواصل القيام بعمل جيد ونطبق

درب كي نتحسن أكثر.  تعليمات ا
ويلتـقي منـتخب السـعوديـة مع قطر في اجلـولة الـثالثـة واألخيـرة يوم اخلمـيس حيث يـأمل الفريق في
حتـقيق الفـوز من أجل التربـع على صدارة اجملـموعة خـاصة في ظل الدعم اجلـماهيـري الكبـير الذي

يحظى به من اجلماهير القادمة من السعودية. 
وأوضح البريك: ال يوجـد كلمات نـعبر بهـا عن شكرنا لـلجماهـير التي وقفت وراءنـا في أول مبارات

قبلة أمام قطر والشيء األهم في دور الـ 16أيضاً.   باراة ا ونأمل أن نشاهدهم في ا
وتـابع: كمـا قلت من قـبل نحن نـتعـامل مع كل مبـاراة بالـتدريج أمامـنا مـباراة مـهمـة جداً ضـد قطر
كن أن ونريـد أن نـحصل عـلى الـنقـاط الثالث ونـنـهي الدور األول بـالـعالمة الـكامـلـة وبعـد ذلك 

نبدأ التفكير في مباراة دور الـ16.
نـحـنا وكشف: بـالـتأكـيـد نريـد احلـصول عـلى صـدارة اجملمـوعـة حيث أن هـذا األمـر 
زيد من الثقة ويـعطينا أفضلية. وخـتم: ال يوجد فريق أفضّل مواجهته في األدوار ا
اإلقـصائية إذا أردت أن تـفوز باللقـب فإنك يجب أن تفوز عـلى كل فريق تواجهه
رحـلة يـعـتبـر خصم ـستـوى كل فـريق يبـلغ هـذه ا ال أعتـبر أن هـنـالك ضعـيفـة ا

قوي.

مستـوى جيد أمام الـيابان خاصةً
بـالــربع ســاعـة األخــيــرة مع تـألق
حـــارسه فـــايــز الـــرشــيـــدي ولــكن
فريقـه لم يحالـفه احلظ في حتقيق
الفوز. وأعرب مدرب منتخب عمان
عن شـعـوره بـالـفـخـر بـأداء العـبـيه
ـلعب مـشـيراً إلى الـقتـالي داخل ا
أنـهـم قـدمـوا كل مـا لـديـهم وبـذلـوا
مــجــهـــوداً كــبـــيــراً مــشـــدداُ عــلى
باراة سعـيهم لتـحقيق الـفوز في ا

قبلة أمام تركمانستان.  ا
وأشـــار فــــيــــربــــيك إلـى أنه لــــيس
معـتاداً للـحديث عن التـحكيم وأن
أداء احلكم كـان جيداً مـوضحاً أن
مـنـتخب عـمـان لم يـستـغل الـفرص
طـلوب للـخروج بنـتيجة بالـشكل ا
إيجابـية وأن قوة منتـخب اليابان

قادته لالنتصار.
rŽe²ð dD

ــعــز عــلي ــهـــاجم الــواعــد ا قــاد ا
مـنتـخب قطـر لضـمان التـأهل لدور
الـ 16 من كــــأس آســـيـــا وتـــصـــدر
اجملـمــوعـة اخلـامــسـة بــعـد عـرض
هـــجــومي كـــاسح ضــــــــــد كــوريــا
الــشـــمـــــــــــالـــيــة (0-6) اول امس

األحد. 
وفي مــديـــنــة الــعــ هــيــمن عــلى
الـ"تـســونـامي" الـقــطـري الــقـنـاص

واجهة نظيره االردني نتخب الفلسطيني يواصل تدريباته  U³¹—bð ∫ ا
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ســتــجــمـع الــعــراق وإيــران احملك
ـنتـخـب ومن احلـقـيقي لـقـدرات ا
ا نـستـطيع احلـكم بدقة خاللهـا ر
نافسة. أكبر على حظوظهما في ا
وعــــلى مـــــســــتــــوى اجملـــــمــــوعــــة
اخلــامــســـة أكــد مــنــتـــخــبــا قــطــر
والـسعـوديـة أحـقـيـتـهـمـا بـالـتأهل
لـلـدور الثـاني بـعد فـوز كل مـنهـما
فـي أول مـــبــاراتـــ عـــلـى كـــوريــا

الشمالية ولبنان. 
وسـتـمـثل مواجـهـتـهمـا في اجلـولة
األخيرة لـدور اجملموعـات اختبارًا
. وعـلى عـكس صـعـبًـا لـلـمـنـتـخـبـ
الـتوقـعات لم تـكن اليـابان مـقنـعة
حـتى وهـي حتـقـق فـوزهــا الــثـاني
عــلى عــمــان (0-1) في اجملــمــوعــة
الـسـادسـة وحتـسم تـأهـلـهـا لـثـمن
الـنـهـائي حـيث يـعـتـبـر مـسـتـواها
حـــتـى اآلن غـــيـــر مــــطـــمـــئـن. لـــكن
ــتـلــكـهـا الــذخـيـرة الــقـويــة الـتي 
نـتخب الـيابـاني قد تـرفع مؤشر ا
ـــرحـــلــة األداء نـــحـــو األفــضـل بــا
ــقــبـــلــة. من جــانــبـــهــا أظــهــرت ا
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االحـتــفـاظ بــواحـدة بــعـد إجـراءات
الـتـسـجـيل الـرسمي والـثـانـيـة يتم
إرســالــهــا إلى مــعــمل مــتــخــصص
ومـــعـــتــمـــد قـــاريـــاً في نـــيــودلـــهي
الـهـنـديـة ويـتم إخـضـاع الـعـيـنـات
للفحص وإخطار الـلجنة اخملتصة
بــنــتـيــجــة الــفــحص وإلى اآلن لم

تصـلنا أي نـتائج لـلعيـنات التي 
إرســــــــالــــــــهــــــــا إلـى الــــــــهــــــــنـــــــد.

ــتــخــصــصــة وتــوفــيــر الــكــوادر ا
ويـقـوم االحتـاد اآلسيـوي بـاخـتـيار
العــبــ اثــنــ مـن كل فــريق خالل
باراة الواحدة ويتم االختيار من ا
خـالل الــقــرعـــة بــحــضـــور طــبــيب
وإداري مـن كل فــريق وفي نــهــايــة
ـــبــاراة يــتـم إحــضــار الـالعــبــ ا
اخملـتـارين لـلـحـصول عـلى عـيـنـت
لــلـبـول والـدم من كل مـنـهـمـا ويـتم
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اضي بانـتهـاء مبـاريات الـسبت ا
انتهت الـلجنة الـطبية في نـهائيات
آسيـا اإلمارات 2019 من احلصول
على 42 عيـنة فـحص منـشطات من
شاركة من أجل نتخبات ا العبي ا
إجــراء حتــلـيـل طــبي لــهـا فـي أحـد
اخملـتـبـرات الـطـبـيـة بـنـيودلـهي في
ـــعــتـــمـــدة من االحتــاد الــهـــنــد وا
اآلســـيـــوي ومـــنـــذ  إرســـال أول
نتخب االماراتي مع عينة لالعبي ا
الـبـحــرين في مـبـاراة االفــتـتـاح لم
تــصـل إلى الــلـــجـــنــة أي نـــتــيـــجــة
لـلعـيـنات الـتي  احلصـول عـليـها

. من الالعب
وعن آلـيـة احلـصول عـلى الـعـيـنات
ة من الالعـب تـقول الـدكتـورة ر
احلـوسـني رئـيس الـلـجـنـة الـطـبـية
احمللية لنـهائيات آسيا إن االحتاد
ــســـؤول عن هــذا اآلســـيــوي هـــو ا
لف بالكـامل ونحن دورنا معاون ا
في تـــقـــد الـــدعم الـــلـــوجـــســـتي

سردار
أزمون
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نـتخب الـيـابان الـتعـليق عـلى أداء احلكم ديـر الفـني  رفض هـاجيـمي مـورياسـو ا

Æ2019 خالل مواجهة عُمان في كأس آسيا
ـنــتـخب الــيــابـاني عــلى نـظــيـره الــعُــمـاني بــهـدف دون رد أحــرزه كـيــنـجي وفــاز ا
ـنـتـخب الـعُـمـاني اتـهـامـات صـريـحة هـاراجـوتـشي من ركـلـة جـزاء ووجه العـبـو ا
للحكم باحتسـاب ركلة جزاء خاطئة ضدهم وحرمـانهم من ركلة جزاء سليمة لكن

مورياسو رفض احلديث عن األمر.
 إذ قـال عـقب الـلـقـاء "خـضـنـا لـقـاء صـعب لـلـغـايـة أمـام عُـمـان وحـقـقـنـا انـتـصـارًا

مستحقًا. التحكيم? 
أرفض الـتعليق على قـرارات حكم اللقاء". "أهـدرنا فرصًا محـققة في الشوط األول
ـنـافـسة" وأ ـقـبـلة لـلـدخـول في دائرة ا نـحن بحـاجـة لـتطـويـر األداء خالل الـفـترة ا

ـرشـحـ لــلـفـوز بـكـأس آسـيـا 2019 كل ـدرب الـيـابــاني تـصـريـحـاته قــائـلًـا عن ا ا
شاركة في البطولة مرشحة وبقوة للتتويج باللقب هذا العام". نتخبات ا ا

سيزار راموس

جانب من احدى مباريات أ آسيا
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أوزبـكـسـتـان أنـهـا ال يـسـتـهـان
بــقــدراتــهــا أبــدا فــهي تــلــعب
بــحــذر وذكـــاء وتــعــرف مــتى
وكـــــــيف تــــــــنـــــــقـض عـــــــلى
خــصـــومـــهــا لـــتـــحـــقــيق
ــطـلـوب. فـبــعـدمـا فـازت ا
بـصـعـوبـة عـلى عُـمان
"1-2 ســـــــحـــــــقت
تــركــمــانــســتـان
ومـــــــــــن   .4-0"
وحـــــــــــــــــــــــــــــي
اجلـــــولـــــتـــــ
األولــــــــــــــــــــى
والـــثـــانـــيـــة
فـــــإن تــــــوقع
هـويـة الـبطل
سـابق ألوانه
لـــكن الـــيـــابــان
وإيــــــــــــــــــــــــــــــران

وأوزبــــــــكـــــــســــــــتـــــــان
وأستراليا (إذا تأهلت) سيشكلون
تـهــديـدا لــلـمــنــتـخــبـات الــعـربــيـة

الطامحة للمنافسة على اللقب.
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ـلـعب تـتـجه أنــظـار الـسـوريــ الـيـوم الـثـالثـاء 
خـلـيـفة بـن زاد في مـدينـة الـعـ الـذي سـيـكون
ـواجهـة مصـيـرية لـنسـور قاسـيون مع مسـرحاً 
نتـخب األسترالي في اجلولة الثالثة واألخيرة ا
مـن دور اجملـمـوعـات لــبـطـولـة كــأس آسـيـا الـتي
ـنتـخب السـوري خيب تسـتضـيـفهـا اإلمارات. ا
آمال جـماهـيـره في أول جولـتـ تعـادل سـلبـياً
مع فــــلـــســــطـــ وخــــســـر  0-2أمـــام األردن.
وأغـضب ذلك جمـاهـيـر سوريـا الـتي تـوقعت أن
يـصل الفـريق ألدوار متـقدمـة من البـطولة ورغم
اخليـبة اآلسـيـوية لـلمـنتـخب السـوري إال إنه ما
زالت لـديه الــفـرصــة كـوصـيف لــلـمـجــمـوعـة أو
ـركــز الـثـالث ضـمن أفـضل  4فـرق ســتـحــتل ا
ــنــتــخب الــسـوري بـدور اجملــمــوعــات. ويـدرك ا
صـــعــوبــة مـــهــمــتـه بــعــد أن اســـتــعــاد نـــظــيــره
األسـتــرالي تــوازنه بــفــوز عـلـى فـلــســطـ 3-0
ورغم ذلك فــإن إمــكــانــيــات العــبي ســوريـا
تـؤهــلـهم لـلـفـوز ومـصـاحلـة جـمـاهـيـرهم
الـغاضـبة. احتـاد الكـرة سارع بـإقالة
اني بـيرنـد ستنـيج بعد درب األ ا
ـــة األردن لــيـــكـــلف فـــجــر هـــز
ـــلــحق إبــراهـــيــمـــروســيـــا من ا
اآلســـــيـــــوي. فـــــجــــر
إبـــراهــيم وخالل
األيـــــــــــــــــام

ـاضيـة سـاهم في عـودة الروح والـثـقـة لالعبي ا
ســوريــا مـن خالل مــطــالـــبــتــهم بـــطي صــفــحــة
مـواجهـتي فلـسطـ واألردن والتفـكيـر فقط في
مـبـاراة أسـتـرالـيـا ألنــهـا ال تـقـبل الـقـسـمـة عـلى
ــتـوقع أن يــدخل إبـراهــيم الــلـقـاء . ومن ا اثــنـ
بـتشكيـلة جديـدة للقضـاء على خطورة أسـتراليا
الـتي تــعـتــمــد عـلى الــكـرات الــطـويــلـة وخــاصـة
العـرضـية والـتسـديد من بـعـيد. إبـراهيم وخالل
كـثفـة مع العبـيه كشف عـن نقاط االجـتمـاعات ا
الــقـوة والــضــعف لـلــمـنــتـخـب األسـتــرالي الـذي
يبحث عن فوز جديد يضمن صدارته للمجموعة
ـنــتـخب األردنـي أمـام نــظـيـره في حـال تــعـثــر ا
الفلـسطيني. يذكر أن  جلنة احلكام في االحتاد
ـكــســيــكي ســيــزار رامـوس اآلســيــوي كـلــفـت ا
ـواجـهة بـ سـوريا وأسـتـراليـا. الذي لقـيادة ا
وعــد بــأن يـكــون فــريـقـه بـحــالــة أفـضـل.ويـدخل
ــنــتــخب الـــســوري بــطــمــوح ا
الـــفـــوز لــلـــتـــأهل لـــثــمن
النـهـائي ولـرد الدين
لـــــلـــــمـــــنــــــتـــــخب
األســـــــتـــــــرالي
الــــذي أبــــعـــد
ســـوريــــا عن
حــلم الــتـأهل
ــــونــــديــــال 

(آي –لــيغ) في 2007 في مــحــاولــة إلضــفـاء
الطـابع االحتـرافي على احملـليـة وعززت هذه
ـمتاز بـ اخلـطوة في  2013بـإطالق الدوري ا

8 فرق لتعزيز تواجد الكرة الهندية
ـية وخالل الـ5 سـنوات واالنطالق نـحو الـعا
متاز في حتـقيق نقلة اضيـة جنح الدوري ا ا
نـوعيـة في الـلـعبـة.وارتـكـزت سيـاسـة االحتاد
الـهنـدي لـكرة الـقـدم عـلى تشـجـيع رجـــــــال
األعـــمــال عــلى »االســتـــثــــــــمــار في الــكــرة
الـهندية «من خالل تـأسيس وإدارة النوادي
وإتــــــــــاحـــة الـــفــرصـــة أمـــام هـــذه األنـــديــة
ـرمـوقــــــــة لـلــمـــــــــشـاركـة في الــبـطـوالت ا
ــــنــــظــــمــــة حتــــــت مــــظــــلــــة "اآلســــيـــوي". ا
واســــتـــضـــــــــافت الــــهـــنـــد مـــونــــــــــــديـــال
الـــنـــاشـــــــــئـــ حتت  17عــــامــــا في 2017
وحـقــقت حـضــوراً جـمـاهــيـريــاً قـيـاســيـاً بـلغ
 1.347.133متفوقة بذلك على الص التي

حققت حـضوراً جـماهيـرياً في نـسخة 1985
وصل إلى  1.230.976 ما جـعل الهنـد تفكر
في اسـتـضافـة مـونـــديال الـسـيدات 2023. 

ـنــتـخب الـهـنـدي الـذي أطــلق عـلـيه جـوزيف ا
بالتـر الــرئــيس الـســابق لــلــفـيــفـا »الــعـمالق
النائم «بذهبـية األسياد للمرة الـثانية. وتعتبر
ســنـوات  1951إلى  1962الـفــتـرة الــذهـبــيـة
ـدرب سيـد عـبد لـلكـرة الـهنـديـة حتت قيـادة ا
الـرحـيم الـذي شـكـلت وفـاته نـقـطـة حتـول في
تــاريــخـهــا وبــعــد رحــيــله أفـل جنـمــهــا وظل
العمالق الـهنـدي نائمـاً ألكثـر من نصف قرن
قــبل أن يـبــدأ في تـرمــيم نـفــسه وإعـادة رسم
خـارطـة جـديـدة لـكــرة الـقـدم حـتى تـسـتـقـطب
االهـتـمـام إلى جـانب الـكـريـكـيت فـي بـلـد يـعدّ
أكـثـر من 1.339 مـلـيـار نــسـمـة. وعـانت كـرة
القـدم الهندية من الـتراجع على مدار األعوام
ـاضـيــة بـسـبب سـوء إدارة احتـاد الـطــويـلـة ا
الـكـرة الـهـنـدي وسـوء الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة وعدم
اسـتــخـدام الــوسـائل احلــديـثـة فـي الـتـدريب
بـاإلضـافـة إلى عـدم االهـتـمـام بـتـطـويـر الـكرة
لـكن هـذه الـنـظرة تـغـيرت 180 درجـة وبدأت
الهنـد حتاول في السـنوات األخيـرة استعادة
مـجـدهـا فــقـامت بـتـأسـيس الـدوري الـهـنـدي
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تـعد كـرة القدم الـرياضة الـشعبـية الثـانية في
الـهـنـد بـعـد الـكـريـكـيت وتـعـود جـذورهـا إلى
الــــقـــــرن الـــــتــــاسـع عــــشـــــر زمن االحـــــتالل
الـــبـــريـــطــــاني حـــيـث  تـــأســـيس أول نـــاد
(كـولكـاتا) في 1872 واالحتاد الـهـندي لـكرة
القدم في 1893 لكـنه انضم رسميـاً لعضوية
االحتاد الـدولي لـكرة الـقـــــــــــدم في 1948

بعد حصول الهــــند على استقاللها. 
وشــهــدت الـكــرة الــهــنـديــة فــتـرات تــوهج في
نـتخب مـنتـصف القـرن الـعشـرين بوصـول ا
الهـندي إلى نهائيات كأس العالم 1950 لكنه
انـسـحب بـسبـب عدم سـمـاح االحتـاد الدولي
باريـات حفاة القدم شاركـة العبيه في ا

ـيـدالـية ـنتـخب الـهـنـدي ا وفي 1951 حـقق ا
الــذهـبــيـة في األلــعـاب اآلسـيــويـة وفي 1956
ــبــيـة وصل إلى نــصف نــهــائي األلــعـاب األو
ـدينـة ملـبـورن األستـراليـة وأنـهى مشـاركته
ـركـز الـرابع مـحــقـقـاً أفـضل اجنـاز في في ا
تـــاريـخ الــكـــرة اآلســـيـــويـــة وفي 1962 تــوّج

أحدى
نتخبات ا
االسيوي
شاركة ا
في كأس

اال
االسيوية


