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ـنـتـخـبـ ـواجـهـة بــ ا جتــتـذب ا
السعودي والقطري اهـتماما كبيرا
خـاصـة مع كـونـهـا مـبـاراة حـاسـمـة
على صدارة مجموعتهما في بطولة
كـــــأس آســــيــــا 2019 بــــاإلمــــارات.
ويـلـتـقي الـفـريـقـان الـيـوم اخلمـيس
على مـلعب "مـدينـة زايد الـرياضـية"
في أبــو ظـــبي بــاجلــولـــة الــثــالــثــة
األخــيــرة من مــبــاريــات اجملــمــوعـة
اخلامـسة في الـدور األول للـبطـولة
باراة ب كما تشهد نفس اجلولة ا
منتخبي لبنان وكوريا الشمالية في
نــفس الــتــوقـيت عــلى مــلــعب نـادي
الــــشـــــارقــــة. وحـــــسم
ـــــنـــــتـــــخـــــبــــان ا
تأهـلـهمـا فـعلـيا
إلــى الــــــــــــدور
الـــــــــثـــــــــاني
بــالـــبــطــولــة
قبل مباريات
هـذه اجلـولة
ـبـاراة ولـكن ا
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ـشاركة شاركة إلى 24 مـنتخباً وهو رقم قـياسي للبطولـة التي انطلقت عام 1956  نتـخبات ا ـتغير األبـرز في نسخة "اإلمارات 2019 هـو ارتفاع عدد ا ا
شـاركة فـي بطـولة  1968ووصـلت إلى 5  مـنـتخـبات ثم 6 مـنـتخـبـات في بطـولة 1976 وانـطالقاً من 1980 وحـتى نـسـخة 4 مـنتـخـبات فـقط ثم تـطـورت ا
ـشاركة في 1992 إلى 8 فـرق قبل أن تصل إلى 12 مـنتـخباً في بـطولة 1996 ـنتـخبات ا 1988 شـارك في النهـائيات  10مـنتخـبات بـينمـا تراجع عدد ا
ثيـرة للجدل الـتي اتخذها .ومن أكثر الـقرارات ا وفي 2004 في الـص وصل العدد إلى  16 مـنتخبـاً ثم كانت الزيـادة في النسخـة احلالية إلى  24مـنتخبـاً
االحتـاد اآلسيـوي لكـرة الـقدم هـو عدم الـعـمل بتـقنـيـة حكم الـفيـديو "VAR في الـدور األول وثمن الـنـهائي وبـدء العـمل به انطـالقاً من الـدور ربع النـهائي
نتخب العُماني بهدف باريات أبرزها كانت مباراة عُـمان واليابان التي خسر فيـها ا فشـاهدنا عدد من القرارات التحكيـمية اخلاطئة أثرت على نتـائج بعض ا
نتخب العُماني ركلة جزاء اليزي محمد أمـيرول بن يعقوب عن منح ا من ركلـة جزاء أثبتت اإلعادة التلفزيونية عدم صحتـها إضافة إلى تغاضي حكم اللقاء ا

رحلة الثالثة أمام تركمانستان بدون أي رصيد من النقاط. باراة مهزوماً ويدخل ا واضحة تماماً ما جعله يخرج من ا
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تـأهل مـنتـخب أسـترالـيـا إلى الدور
الـثـاني بـعد فـوزه عـلى سـوريا 3-2
اول امـس الـــثالثــــاء عـــلى مــــلـــعب
خـلــيـفـة بـن زايـد في الــعـ ضـمن
اجلــولـــة الـــثــالـــثـــة واألخـــيــرة من
مـنـافــسـات اجملـمـوعـة الــثـانـيـة في
كــــأس اســــيــــا  2019 بــــاإلمــــارات.
وكـريس وســجل اويــر مــابـيل (41© 
ايـــكــونـــومـــيــديس (54© وتـــومــاس
روجيتش (3+90© أهداف أستراليا

في حــ أحــرز عــمــر خــربــ (43©
وعمر السوما (80 من ضربة جزاء)
ــبـاراة هــدفي ســوريــا. وشــهــدت ا
الـثـانـيـة ضـمن ذات اجملـمـوعـة يوم
الـثالثاء أيـضـاً تعـادل فـلسـط مع
األردن 0-0 عـلى مــلــعب مــحــمـد بن
زايد في أبو ظبي. وتـصدر منتخب
األردن تـرتيب اجملـمـوعة بـرصـيد 7
نـقــاط من ثالث مـبـاريـات مـقـابل 6
نقاط ألسترالـيا ونقطتـ لفلسط
ونـقـطة لـسوريـا. وحـصل منـتـخبي
األردن وأســتـرالــيــا عــلى بــطــاقـتي

ـباشـر عن اجملـمـوعة في الـتـأهل ا
حـ يــنــتـظــر مــنــتـخـب فـلــســطـ
حتــديـد أفــضل أربــعـة مــنــتـخــبـات
ـركــز الـثـالث. وفي حـاصـلــة عـلى ا
دور الـ 16يلتـقي منتخب األردن مع
ثالث اجملـمـوعات األولى أو الـثالث
ـــنــتـــخب أو الـــرابــعـــة ويـــلـــعب ا
األســـتـــرالي مع ثـــاني اجملـــمـــوعــة
الــســادسـة. وكــانت اجلــولـة األولى
من منافسات اجملموعة شهدت فوز
األردن عـلى أسـتـرالـيا 0-1 وتـعادل
ســوريـا مـع فـلــسـطـ 0-0 في ح
شـهدت اجلـولة الـثـانيـة فوز األردن
عـلـى سـوريـا 0-2 وأســتـرالــيـا عـلى

 Æ3-0 فلسط
ـنــتـخـبـ ويــتـأهل إلى دور الـ 16ا
ـــركــزين األول احلـــاصــلـــ عــلى ا
والـــثـــاني في كل مـــجـــمـــوعــة إلى
جــانب أفــضـل أربــعــة مــنــتــخــبـات
ـنتخب ـركز الثـالث. وبدأ ا حتتل ا
الــسـوري الــلــقـاء بــقـوة بــحــثـاً عن
مـبـاغتـة نـظـيره األسـتـرالي وطغى
األسلوب الـهجومي لـلتشكـيلة التي

درب فجر إبراهيم حينما بدأ بها ا
دفع بـالـثالثي عـمـر الـسـومـة وعـمر
ـواس في خط خـريـبـ ومـحـمود ا
ـقـدمة فـيـمـا تولى مـحـمد عـثـمان ا
ـبيض وتـامر حـاج مـحمـد وخـالد ا
تــأمــ الـكــثــافــة الــعـدديــة في خط

الوسط.  
وكــانت أول الــفـرص الــســوريـة في
الــشـوط عـن طـريـق عـمــر الــســومـة
الذي ارتقى لـعرضيـة محمـد عثمان
ـرمى في الدقـيقة لكـنهـا جاء فوق ا
13 بعدها مباشرة استلم عمر

خـريـبـ كـرة علـى مشـارف مـنـطـقة
ـبيض لكنه سدد اجلزاء من خالد ا

ن.  بجانب القائم األ
ثـم حتـسن أداء مـنـتـخب اسـتـرالـيـا
وكـانت أولـى مـحـاوالته عن طـريـقـة
جـــيـــمي مـــاكالريـن الـــذي اســتـــغل
عرضـية رايان غـرانت لكـنه رأسيته

لعب.  ذهبت إلى خارج ا
ة وتألق حارس سوريـا إبراهيم عا
في إبعاد اخلـطر عن مـرماه بعد أن
تصدى مـرت لتـسديدتي ماكالرين

في الدقيقة 36.وافتتحت أسـتراليا
الـتـسـجـيل فـي الـدقـيـقة 41 بـعـدما
سـدد أويـر مـاربـيل كـرة مـتـقـنـة من
خــارج مــنــطــقــة اجلــزاء إلى داخل
الشباك بعـيداً عن متناول احلارس

ة.  العا
لــكن الــرد الــســوري جــاء ســريــعــاً
بواسطة عمر خريب الذي استغل
عــرضــيــة زمــلــيه مــؤيــد الــعــجـان
ـــرة األولـى بـــرأسه ســــددهـــا فـي ا
ردهـا احلـارس لـيـكــمـلـهـا خـريـبـ

رمى (43).  بقدمه في ا
ــنــتـخـب األسـتــرالي ولم يــســمح ا
بــتـكــرار ســيــنـاريــو الــشـوط األول
ـبـادرة والـسـيـطرة فـكـان صـاحب ا
عـلى مـجـريات الـلـعب حـتى حـملت
الدقيقة 54 هدف التقدم األسترالي
حـيـنــمـا عـكس تــومـاس روجـيـتش
كــــرة عـــــرضــــيــــة وجـــــدت كــــريس
يـكــونـومــيـديس الــذي أكـمــلـهـا في
الـشـبــاك رغم مـحـاولــة عـمـر مـدني

إبعادها دون جدوى. 
ــدرب فـجـر إبـراهـيم بـورقـة ودفع ا
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ـركـز الـثالث ألفضل  4 فـرق حتتل ا
في اجملـموعـات الـست. ومع ذلك لم
نتخب الـفلسطيني سوى 4 يسدد ا
ــرمى خالل 90 كــرات داخل إطـــار ا
دقيقة بيـنها محاولتـان للمدافع عبد

اللطيف البهداري. 
ـباراة الرسـمية ووفقا إلحـصاءات ا
التي نـشرها االحتـاد اآلسيـوي لكرة
ــهـــــــــاجم مــحــمــود الــقــدم جنح ا
ـــــبــــاراة وادي الـــــذي شــــارك فـي ا
ـئـة فـقط من بـأكـمـلـهـا في 44.4 بـا
إجـمـالي 9 تـمـريــرات له في الـلـقـاء
ـهـاجم اآلخـر بـيـنــمـا كـانت نـسـبـة ا
يـاسـر إسالمي الـذي اسـتـبـدل بـعـد
ئـــة من إجمالي 62 دقيقة  41.7با
 12تـــمريرة وســـدد كل منهما كرة
ـــرمـــــــــــى طـــيـــلـــة واحـــدة عـــلى ا

باراة.  ا
وقال اجلزائري ولد علي الذي تولى
سؤولـية للـمرة الثـالثة في أبريل/ ا
ــاضي خـلــفـا لــلـبـولــيـفي نـيــسـان ا
خــولــيـو ســيــزار بــالــديـفــيــيــسـو: "
فــلــسـطــ في كل مــرة تـواجه فــرقـا
كــبـيــرة تـكـون هــنـاك صــعـوبـات في
التهديف وهذا واقع". وأضاف: "إذا
نظـرت لـلفـريق الذي أشـركنـاه (أمام

تتصدر مجموعـتك تصبح أكثر ثقة
ـنـحك األفـضـلـيـة". جـديـر وهـو مـا 
ــركـز األول أو بــالــذكـر أن احــتالل ا
نح الـثاني فـي هذه اجملـمـوعـة لن 
صـاحبـه مسـارا مـختـلـفـا عن اآلخر
حـــيث يـــلـــتـــقي الـــفـــائـــز بـــصــدارة
اجملمـوعة في الـدور الثـاني مع أحد
ــنــتــخــبــ اإليـرانـي أو الـعــراقي ا
ـركـز الـثاني فـيـمـا يلـتـقي الـفـائز بـا
ــــنـــتـــخـــبـــ الـــيـــابـــاني أو أحـــد ا
األوزبــكي مــا يــعـــني أن كــلــيــهــمــا
ســيـواجه اخــتـبــارا صـعــبـا في دور
الـ .16وقـال الـبـريك: "إذا كـنت تـريد
الـفــوز بــالــلــقب فــإنك حتــتــاج إلى
التـغـلب على أي فـريق تـواجهه... ال
سـتوى". أعتـبر أي فـريق متـوسط ا
ـنـتـخب الـقـطـري لـنـقـطة ويـحـتـاج ا
الــتــعــادل فــقـط في مــبــاراة الــيــوم
لـضـمـان البـقـاء في الـصـدارة فـيـما
نتخب السعودي للفوز إذا يحتاج ا

أراد الفوز بالصدارة.
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سينـتظر نور الـدين ولد علي مدرب
ـنـتخب الـفـلـسـطيـني حـتى مـساء ا
ـعـرفـة مـا إذا كـان الـيـوم اخلــمـيس 
فريقـه سيسـتكمل مـشواره في كأس
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أكـد سونيل شيـتري مهاجم وقـائد منـتخب الهنـد أن األخير كـان بإمكانه الـعبور إلى الدور
ـبـاراتـ األولى والـثـانـيـة أمـام تـايالند الـثـاني لـو لـعب بـنـفس األداء الـذي ظـهر عـلـيه في ا
رتـدة وكنا قادرين واإلمـارات وقال: حاولـنا احلفاظ عـلى الكرة واللـعب على الهـجمات ا
على حـسم نـقطـة الـتـعادل لـكن األخـطاء جـزء من كـرة الـقدم وعـلـينـا تـقبل اخلـسـارة وهذا
سـتحقّ. واعـترف شـيتـري أن مواجـهة الـبحـرين كانت أصـعب مبـاراة لعدة اخلروج غـير ا
اعتـبـارات من بيـنـها أهـمـية الـنـتـيجـة حلـسم التـأهل إلى الـدور الثـاني مـشـيراً إلى أنه من
ـنتخب الهندي الصعب الـلعب بطريقة دفـاعية طيلة 90 دقيقـة دون ارتكاب أخطاء. وودع ا
نـتخب ركـز الرابع في تـرتيـب فرق اجملـموعـة األولى التي تـصدرهـا ا الـبطـولـة باحـتالله ا
ـنـتـخب الـبـحـريـني ثم الـتـايالنـدي وصـعـد الـثالثـة بـيـنـمـا ودع »الـنـمـور اإلمـاراتي يـلـيه ا

الزرقاء «من الدور األول.

األردن) ســتـــجــد 4 العــبــ عـنــدهم
نــزعــة هــجــومــيـة... يــاســر إسالمي
لــــديه  11أو 12 مــــبــــاراة دولــــيــــة
وسـجل  6 أو 7 أهــداف ومـحــمـود
وادي هــــــداف في الــــــدوري األردني
اضي هذا العام يحتاج إلى العام ا
بعض الثـقة يسجل هـدفا أو هدف
ـنتـخب ويـحتـاج إلى مـزيد من مع ا
اخلـبـرة يــلـعب أكـثـر حـتى يـحـصل
عــلى هـذه الـثــقـة ويــسـجل". وتـابع:
"يــنـــقــصـــنــا فـــقط الالعــبـــ الــذين
ــلــكـون خــبــرة دولـيــة خــاصـة في
الــشق الـهــجــومي هـذا الــشيء هـو
الـذي نـواجه مـشـكـلـة فـيه". وأوضح
هـاجم ليس ولد علي أن جتـهيز ا
ــنــتــخب الــوطــني مــهــمــة مــدرب ا
مـضـيـفـا أن األمـر يـجب أن يـبـدأ من
فترة الـلعب في مسـابقات الـناشئ
: "هناك اجلناح عدي والشباب. وأ
الــدبـاغ تــنـقــصه بـعض اخلــبـرة في
ـسـتوى الـعـالي وسـيـكـون له شأن ا
سـتقبل وهـناك مـحمود وادي في ا
عمره  24 سنة وسـيكون أحسن في

ستقبل.  ا
هـذه أول مـشاركـة دولـيـة لـكل هؤالء

الالعب في كأس آسيا".
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دير الفني للمنتخب األسترالي أن فريقه استحق درب األسترالي غـراهام أرنولد ا أكد ا
ـسابـقة اآلسـيويـة بعـد أن قدم نـفسه بـصورة جـيدة الـفوز والـتأهـل إلى الدور الـتالي من ا
واجهة خالل مرحلة اجملـموعات رغم خسارته في اجلولة األولى وأوضح أنهم مستعدون 
ـنتـخب الـيـاباني الفـتـاً إلى أنهم ـا في ذلك ا ـسـابقـة  أي مـنتـخب في الـدور الـتالي من ا

سيقاتلون من أجل الدفاع عن اللقب. 
ؤتـمر الـصحـافي بعـد صـعود الـكنـغر األسـترالي إلى وقـال أرنولـد الذي بـدا سعـيـداً في ا
ـيـز قدم مـباراة كـبيـرة وعاد مـرت إلى ـنـتخب الـسوري فـريق محـترم و ثـمن النـهائي: ا
ـواجهة ولـكن لم يساورني سـاندة جمـاهيره الـعريضـة التي سانـدته بقوة خالل ا اللـقاء 
الـقلق بـعد تـسـجيـله هدف الـتعـادل الثـاني في اجلزء األخـير من الـلقـاء وقد سـبق أن قلت
إننـا وفي كل يوم نتـعلم أشيـاء جديدة في كـرة القدم وبالـطبع أنا سـعيد بـالتجـاسر القوي
لـعب حيث كـانوا عـازم عـلى حتقـيق الفـوز وهو ما الذي كـان علـيه فريـقي في أرضيـة ا

طاف. حدث بالفعل في نهاية ا
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آسيا لكرة الـقدم وخالل تلك الفترة
سيكون أمامه الكثير من العمل من
أجل تطوير هجومه العقيم الذي قد
ـسـابـقـة يـتـأهل لـلـدور الـثـاني في ا
الـقــاريـة بـدون أن يــسـجل أي هـدف
ـنــتـخب في 3 مــبـاريــات. وحـافـظ ا
الـفلـسـطيـني بـتعـادله بـدون أهداف
مع األردن اول أمس الـثالثـاء عـلى
آمـاله الـضــعـيـفـة في الـتـأهل ألدوار
ـــهــــزوم. وتـــصـــدر األردن خـــروج ا
اجملـمــوعـة بــرصـيـد 7 نـقــاط يـلـيه
مـنتـخب أسـترالـيا حـامل الـلقب بـ6
ـتـأخـر 2-3 على نـقـاط بـعـد فـوزه ا
سوريا الـتي تذيلت الـترتيب بـنقطة
واحدة وودعت الـبطـولة. وسـيتأهل
نـتخب الـفلسـطيـني للـدور الثاني ا
إذا انتهت مـباراتان من األربع التي
جتـمع الـفــرق الـتي لم حتـصل عـلى
أي نـــقــطـــة فـي أول مــبـــاراتـــ في
اجملــمـــوعــات الــثـــالــثــة والـــرابــعــة
واخلـامـســة والـسـادسـة بـالـتـعـادل.
وكان الـفلـسطـينـيون بـحاجـة للـفوز
على األردن الذي كان ضمن التأهل
بــالـفــعل قـبل اجلــولـة األخــيـرة من
أجل الـصــعـود لـلـدور الـثـاني بـدون
ــعــقـدة الــدخـول فـي احلــســابــات ا
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فــهـــد الــيـــوسف بـــدالً عن مــحـــمــد
لك عـنيـزان بديالً الـعثـمان وعـبـدا
حلسـ جويـد وذلك إلعادة حـيوية
خط الـوسـط واجلـهــة الــيـمــنى من
جـديـد بـعـد التـراجـع الـكـبـيـر الذي
ظـــهــر عــلـــيه الــفــريـق في الــشــوط

الثاني. 
وكــاد بـــوســتـــولـــوس جــيـــانــو أن
يـضـيف الـهـدف الـثـالث ألسـتـرالـيا
لــكن تــســديـدتـه ارتـدت مـن الـقــائم

األ (75). 
وعـادت اآلمـال لـلمـنـتـخب الـسوري
عــنــدمــا احــتــسب له حــكـم الــلــقـاء
ضـربـة جـزاء نـفـذهـا عـمـر الـسـومة
ـ احلارس مـاثـيو بـنـجاح عـلى 

رايان في الدقيقة .80
تعادل فلسط

تـمـسك مـنـتـخب فـلـسـطـ بـفـرصة
التـأهل للـدور الثاني بـعدمـا تعادل
مع األردن 0-0 اول امس الـــثـالثــاء
عـلى ملـعب مـحمـد بن زايـد في أبو
ظـــبي ضـــمن اجلـــولـــة الـــثـــالـــثــة
واألخـيـرة من منـافـسات اجملـمـوعة
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خـلـفا لـلـمـدرب األرجـنـتيـني خـوسـيه بـيـكـرمان

اضي. الذي رحل عن منصبه في أيلول ا
ـنتـخب السوري من جانب اخـر أبدى مـهاجم ا
ة أمام أستراليا عمر خرب حسرته بعد الهز
(2-3) اول امس الـــثـالثـــاء وتـــوديع كـــأس أ
آســـــيــــا من الـــــدور األول. وقــــال خـــــربــــ في
تـصريـحات تلـفزيـونيـة: "نشعـر بحـسرة وخـيبة
تلك منـتخبا كبـيرة من جميع الـنواحي ألننـا 
ـيـزا وكـنــا نـسـتـحق الـوصـول لـلـدور قـويـا و

الثاني على األقل". 
وأضاف: "فـعلنـا ما علـينا أمـام أسترالـيا لكـننا
خـسـرنا بـالنـهـاية.. احلـكم كان عـالمة اسـتفـهام
واضــحــة وكـــنــا نــتــمــنـى االنــتــصــار إلســعــاد
جمـاهيـرنا الكـبيرة الـتي تسـتحق الفـرحة لكن
الــظـروف لـم تـســاعـدنــا.. نـعــتــذر لـهم ونــعـدهم
درب الوطني ـستقبل". وتـابع: "ا باألفضل في ا
فـجر إبراهـيم أفضل بـكثـير واخـتلف كـثيرا عن
ــاني بـــيــرنــد ســتــيـــنج الــذي ظُــلم ــدرب األ ا
بــتــواجـده في ســوريـا وظــلــمـونــا مـعه.. هــنـاك
الـعـديـد من اخلـفـايـا الـتي تـسـبـبت في وصـول
الــكـرة الــسـوريــة لـهــذا الـشــكل الـذي نــشـاهـده

حاليا بالبطولة اآلسيوية".

مـنـتـخب إيـران في كـأس آسـيـا بـاإلمـارات لـكنه
يـتـفــاوض مع احتـاد الـكـرة الـكــولـومـبي بـشـأن
ـديـر الــفـني لــلـمــنـتـخب األول. تــولي مـنــصب ا
ويتولى أرتورو رييس تدريب منتخب كولومبيا
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ـنـتـخب ـديـر الـفــني  دخل كـارلـوس كــيـروش ا
إيــران في مـفــاوضـات بــشـأن إمــكـانـيــة تـدريب
مـنـتــخب كـولــومـبـيــا. ويـقــود كـيـروش حــالـيـا

فيتال
بوركلمانز 

ـنـتـخب الـعمـاني إلى حـالـة تـأهل ا
نتظر أن يعود الدور الثاني فمن ا
جـــوهــر إلـى صــفـــوف الــفـــريق في

حالة تعافيه من اإلصابة.
ـغــربي مــوالي مـراد مـدرب وأكــد ا
صــــحـــــار الــــســــابـق أن حــــظــــوظ
ـنــتـخب الـعـمـاني في الـتـأهل إلى ا
الدور الثاني من بـطولة كأس آسيا
مـازالت قــائـمــة مـضــيـفــا أنه قـادر
عــلـى تــخــطي تــركــمــانــســتــان في
اجلولة الثالثة من دور اجملموعات.
ـنتخب الـعماني قادر وقال مراد: "ا
عــــــلى الــــــتــــــأهـل ضـــــمـن أفــــــضل
ـركـز ـنــتـخــبـات الـتي ســتـحــتل ا ا

الثالث". 
ـنــتـخب الـعـمـاني وعن مـسـتـوى ا
سـتـوى جـيد حـتى اآلن أضـاف: " ا
ورائع حــيـث كــان مــهــيــمــنــا عــلى
مـــجـــريـــات الـــلـــعب خـــاصـــة ضـــد
أوزبــكــسـتــان". وتــابع: "الــنـتــيــجـة
(اخلــــــســــــارة  2ـ  (1ال تــــــعــــــكس
ــنـتـخب ـســتـوى الـذي ظــهـر به ا ا
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ـنتخب الـعماني تقـرر غياب جنم ا
محسن جوهر رسـميا عن مواجهة
تـركـمـنـسـتـان الـيـوم اخلمـيس في
اجلــولــة األخـــيــرة من الــدور األول

لكأس آسيا. 
وكـان مــحـسن جــوهـر قــد تـعـرض
ـــنــــتـــخب إلصـــابــــة في مــــبـــاراة ا
الـعـماني أمـام نـظيـره أوزبـكسـتان

والتي خسرها األحمر 1-2.
وتعرض جوهر لإلصـابة بعد مرور
ـباراة نـصف الـشـوط الـثـاني من ا
ـلعب وأشرك ـغادرة ا ما اضـطره 
ـدرب صالح الـيـحـيـائي بـديال له. ا
ــتـــوقع أن يــســـتــمـــر الــدفع ومـن ا
بـصالح الـيـحـيـائي في نـفـس مـركز
مــحـسن جــوهـر مــثــلـمــا حـدث في
ــنـــتـــخـب مع الـــيـــابــان. مـــبـــاراة ا
ويـعــتـبــر مـحــسن جـوهــر من أبـرز
ــنـــتــخب العــبـي خط الــوسـط في ا
الـعمـاني ال سـيمـا دوره الـبارز في
. وفي صـنـاعة األلـعاب لـلـمهـاجـم

محسن جوهر

كارلوس كيروش
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ـنـتـخب أبـدى الـبـلـجــيـكي فـيـتـال بـوركـلــمـانـز مـدرب ا
ـا حـقـقه »الـنـشـامى «في الـدور األردنـي سـعـادته 
األول من الــبـــطــولــة وإنــهــاء دور اجملــمــوعــات في
الـصـدارة بـرصـيد 7 نـقـاط. وقال: »إذا كـنت قـد
فـكـرت قـبل بـدايـة الـبـطـولـة أنـنـا سـنـنـهي الـدور
األول وفي جـعبتنا  7 نقـاط لكان قيل لي أنني
أحمق ولـكن الالعب قدمـوا أداء جيداً على

مدار ثالث مباريات.
وأضـاف البـلجـيكي فـيتـال بوركـلمـانز: »ال
يهم مع من سـنلـعب في دور الستـة عشر
ـبـاراة وسـنـنـتـظـر حتـديـد مـنـافـسـنـا في ا
ـقبـلـة واألهم أننـا سنـحـاول االستـعداد ا
ـكـنـة بدنـيـاً وفـــــــــنـياً بـأفضل صـورة 
وذهـنـياً خـاصـة أن الالعـبـ لـديـهم ثـقة

عالية.
وأبـــدى بــوركـــلــمـــانــز ارتـــيــاحه لـــعــدم
ـنتـخب األردني ألية أهداف استـقبال ا
ـــبـــاريــــات الـــثالث في شـــبــــاكه فـي ا
مــشـيــراً إلى أن مـخــالـفــته لــلـتــوقـعـات
بـالــلــعب بـالــتـشــكــيـلــة األسـاســيـة رغم
ضمان الـتأهل في الصدارة نتـيجة ثقته
فـي اخـــتـــيـــــــــــــاراته من الـالعــــــبـــ

خـاصــة أنه من الـسـيئ تـغــيـيـر عـنـاصـر
الفريق.

ÊU² ML dð WNł«u  sŽ VOG¹ ÊULŽ r$
الــعـمـاني وكـذلـك في مـبـاراته ضـد
الـيـابان (خـسـر بـهدف نـظـيف) كان

ندا قويا خلصمه". 
ــنــتـخب الــعــمـاني وواصل: "كـان ا
طـرفـا صـعـبـا خالل الـشـوطـ أمام
الـــيــابــان وفـــرض ســيــطـــرته عــلى
بعض فترات اللقاء وكان قريبا من
التسجـيل لوال سوء احلظ". وأكمل:
ـبارات نـتخب الـعمـاني خالل ا "ا
ـســتــوى جـيــد من نــاحــيـة ظــهــر 
االســتــحــواذ عــلى الــكــرة كــمــا أن
هــجــمــاته تــنــوعت مـن اجلــانــبـ

وكــــــــــــــــذلـك
بـــاس

تـــخـــدام الـــعـــمق عـــبـــر مــهـــاجـــمه
الـغـسـاني الـذي كـان يـنـقـصه شيء

من احلظ". 
ــشـكــلــة الـوحــيــدة الـتي وأردف: "ا
نـتـخب هي اجلـبـهة عـانى مـنـهـا ا
الـيمـنى كـما غـابت التـنـافسـية عن
سـعــد سـهـيل وظــهـرت قـلــة خـبـرة

خالد البريكي". 
ـنــتـخب وعن سـر تــواجـده خــلف ا
الــــــعـــــــمــــــانـي في مـــــــبــــــاراتـه مع
أوزبـكـســتـان قـال: "هــذا أمـر عـادي
رة األولى ومن وليـست هـذه هي ا
الـطـبـيـعي أن أسـانـد مـنـتـخب دولة
عـشـت فـيـهـا أكـتـر من  10سـنوات
وعمـان أعطـتني الـكثـير كالعب

ومدرب". 
ـنـتخب الـعـماني ويـحتل ا
ـــــــركــــــز الـــــــــثــــــالـث في ا
اجملـمــوعــة الــســادسـة بال
نـقــاط خــلف أوزبــكـســتـان
والـــيــابــان بـ 6نـــقــاط لــكل

منهما.

بـيــنــهـمــا ســتـحــسم الــصــراع عـلى
صدارة اجملموعة التي يـتربع عليها
نـتخب الـقطري (الـعنـابي) بفارق ا
األهداف فقط أمام نظـيره السعودي
(األخــضـر). وقــدم كل من الــفـريــقـ
عــروضــا مـــتــمــيــزة فـي اجلــولــتــ
السابقت من البطولة وحقق الفوز
فــيـهـمـا لـيـقــتـسم الـفـريـقـان صـدارة
اجملـموعـة بـرصـيد  6نقـاط. وتـتسم
بـاراة بلـمسـة التيـنيـة حيث يدرب ا
ـديــر الـفـني ــنـتــخب الـسـعــودي ا ا
األرجنتيـني خوان أنطونـيو بيتزي
فــيــمــا يــدرب اإلسـبــانـي فــيـلــيــكس
ـنــتـخـب الـقــطـري. ولم سـانــشـيــز ا
يسـبق للـمنـتخب الـقطـري أن اجتاز
دور الـثـمانـيـة في أي من مـشـاركاته
الــسـابـقــة في بـطـوالت كــأس آسـيـا
ولــكن تــصـــدره اجملــمــوعــة حــالــيــا
ـــنـــتـــخب بـــفـــارق األهـــداف أمـــام ا
مرات الـسـعـودي الـفـائـز بـاللـقب  3 
ـنحه دافـعا كـبيـرا على سابـقـة قد 
باراة ومحاولة احلفاظ التألق في ا
عــلى صــدارة اجملــمــوعــة لــضــمـان
مـواجــهــة أكــثـر ســهــولــة في الـدور
الـثـاني. وأكـد الـفـوز عـلى مـنـتـخـبي
كـوريـا الـشـمـالـيـة ولـبـنـان اسـتـفادة
نتخب السـعودي من اخلبرة التي ا
اكــــتـــســـبــــهـــا العـــبـــو الــــفـــريق في
مـشـاركــتـهم بــبـطــولـة كــأس الـعـالم

2018 بروسيا. وقال بيتزي:
"الالعبـون تأقـلمـوا مع النواحي
اخلـطـطـيـة واإلسـتـراتـيـجـيـة".
ويـدرك بـيـتزي جـيـدا كـيـفـية
الـفوز بـلـقب بـطولـة دولـية
وقــاريــة حـــيث ســبق له
ـــــنــــــتـــــخب قــــــيـــــادة ا
التـشـيلي لـلـفوز بـلقب
كــــأس أ أمـــريـــكـــا
اجلــنــوبــيــة (كــوبــا
أمـــريـــكـــا 2016).
ــــــــدافع وقـــــــال ا
الــــــســــــعــــــودي
محـمد الـبريك:
"نــريـــد تــقــد
أداء أفــــــــــضـل
دائـمـا. ونـأمل
في أن جنـتـهد
وأن نــــــــتـــــــبع
تـــعـــلـــيـــمـــات
درب لتقد ا

أداء أفــــضل".
وأضــــــــــــــاف:
"بـــــالـــــطــــبع
عـــــــنـــــــدمـــــــا

الـــثــانـــيـــة فـي كـــأس اســـيــا 2019
باإلمارات. 

وتــبــــــــادل الـــفــريــقــ احملــاوالت
ـــــــــبـاراة الــهـــــــــجـومــيـة خالل ا

دون أن يـــــــــنـــــــــــــــــجح أي
مــــــنــــــهـــــــــــــمــــــا في

التسجيل.

 


