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مانشستر يونايتد يعلن رحيل »بوجبا«
لندن- قنا- أعلن نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي عن رحيل العب الوسط الدولي الفرنسي بول 

بوجبا عن صفوفه هذا الصيف، بعد ست سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع الفريق.

وجاء في بيان للنادي أن الالعب سيرحل في نهاية يونيو الحالي عند انتهاء عقده، وسط تقارير عن 

إمكانية عودته إلى يوفنتوس اإليطالي، حيث لعب بين 2012 و2016 بعد فترة أولى مع يونايتد الذي 

تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.

وكان يونايتد أعاد بوجبا لصفوفه في 2016 بصفقة عالمية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني.

بحضور الشعبي رئيس االتحاد

استقبال بالورود ألدعم اليد بطل الخليج
لكرة  الوطني  منتخبنا  بعثة  حظيت 

وصولها  فور  حافل  وردي  باستقبال  اليد 

محملة  أمس،  يوم  الدولي  حمد  مطار  إلى 

العنابي  حققه  الذي  الكبير  باإلنجاز 

لدورة  الذهبية  بالميدالية  بتتويجه 

أقيمت  التي  الثالثة  الخليجية  األلعاب 

المنتخب  على  فوزه  عقب  بالكويت 

البحريني في المباراة النهائية بنتيجة 29 

جدارتها  مجددا  القطرية  اليد  لتؤكد   28  /
بالهيمنة على مختلف االنجازات االقليمية 

بفضل  العالمية  إلى  ووصولها  والقارية 

القطري  المبذولة من طرف االتحاد  الجهود 

والتي  الماضية،  السنوات  مدار  على  لليد 

والتتويجات  األلقاب  من  العديد  أثمرت 

في  الوطنية  الراية  رفع  في  ساهمت  التي 

مختلف المحافل الدولية.

االتحاد  رئيس  الشعبي  أحمد  وحرص 

أعناق  توسيم  على  اليد  لكرة  القطري 

إلى  وصولهم  فور  الورود  بباقات  األبطال 

الدولي،  حمد  بمطار  االستقبال  صالة 

عزز  الذي  التاريخي  إلنجازهم  تقديرًا 

والرياضة  العنابية  اليد  نجاحات  سلسلة 

محمد  بحضور  وذلك  عموما،  القطرية 

باتحاد  العام  السر  أمين  المال  جابر 

والموظفين  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  اليد 

وسائل  ممثلي  من  لفيف  إلى  باالضافة 

اإلعالم المحلية. 

االتحاد  رئيس  الشعبي  أحمد  وأعرب 

بتتويج  سعادته  عن  اليد  لكرة  القطري 

االلعاب  بذهبية  الوطني  منتخبنا 

الخليجية الثالثة في الكويت على حساب 

البحريني. { عنابي اليد المنتخب 

بمقر النادي لمناقشة جدول األعمال

»عمومية« السد.. 15 يوليو

اجتماع  عقد  موعد  عن  السد  نادي  أعلن 

في  للنادي  العادية  العمومية  الجمعية 

الجمعة  مساء  والنصف  السادسة  تمام 

15 يوليو بمقر نادي السد الرياضي، وذلك 
بجدول  المدرجة  الموضوعات  لمناقشة 

محضر  على  التصديق  وأبرزها  االعمال، 

 29 بتاريخ  المنعقد  السابق  األجتماع 

سبتمبر 2019. كما ستتم مناقشة تقرير 

رئيس النادي عن أعمال النادي في السنة 

للسنة  العمل  وخطة  وبرنامج  المنتهية 

الختامي  الحساب  واعتماد  الجديدة 

للسنة المالية )2021 - 2022( المنتهة في 

الموازنة  مشروع  وإقرار   ..2022 مايو   31
للسنة المقبلة  )2022 - 2023(

مراقب  تقرير  مناقشة  إلى  باإلضافة   

الحسابات  مراقب  وتعيين  الحسابات، 

رئيس  وانتخاب  القادمة،  المالية  للسنة 

االنتخابية  للدورة  النادي  رئيس  ونائب 

شؤون  لجنة  وتشكيل   2026  -  2022
الخطة  واعتماد  واالنتخابات  العضوية 

يقدمها  التي  للنادي  االستراتيجية 

الرئيس. وأكد السد عبر موقعه الرسمي 

حضور  حق  لهم  الذين  االعضاء  أن 

األعضاء  هم  العادية  العمومية  الجمعية 

العاملون  االعضاء  وكذلك  المؤسسون، 

االشتراك  لرسم  والمسددون  بالنادي 

الترشيح  باب  فتح  وسيتم  السنوي. 

 –  2022( للدورة  النادي  إدارة  النتخابات 

وحتى  1يونيو  من  الفترة  خالل   )2026
الموافق  الجمعة  يوم  مساء  من  الثامنة 

لسداد  موعد  آخر  وسيكون  يونيو،   10
الجمعية  اجتماع  لحضور  االشتراك 

الدوام  بنهاية  إليها  المشار  العمومية 

 7 الرسمي للنادي ليوم الخميس الموافق 

يوليو.

{ عمومية السد السابقة

محمد الجزار كتب

الشيخ سلمان بن إبراهيم:

سنقدم المصلحة العليا 
في اختيار منظم »كأس آسيا«

رئيس  خليفة،  آل  سلمان  الشيخ  قال 

االتحاد  إن  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 

القدم  لكرة  العليا  المصلحة  سيقدم 

للبلد  اختياره  عملية  في  اآلسيوية، 

المنظم لبطولة كأس أمم آسيا 2023 بعد 

اعتذار الصين عن عدم تنظيمها.

وكان االتحاد الصيني لكرة القدم قد تقدم 

باعتذار لالتحاد اآلسيوي عن عدم تنظيم 

البطولة بسبب تداعيات انتشار فيروس 

البطولة  وهي  بالبالد،  المستجد  كورونا 

أن تقام في شهر  المفترض  التي كان من 

يونيو من العام المقبل.

لوكالة  تصريحات  في  خليفة،  آل  وقال 

اآلسيوي  االتحاد  إن  السعودية،  األنباء 

الوطنية  االتحادات  أمام  الباب  فتح  قرر 

البطولة،  باستضافة  الراغبة  األساسية 

التحرك  على  حرصه  سياق  في  وذلك 

خطوات إلى األمام لتنظيم البطولة. 

وأضاف أن ذلك يأتي بعد تفويض المكتب 

اختيار  بصالحية  لالتحاد  التنفيذي 

خليفة  آل  وأوضح  للبطولة.  المنظم  البلد 

من  العديد  حققت  آسيا  أمم  بطولة  أن 

على  األخيرة  السنوات  في  النجاحات 

والتنظيمية  الفنية  األصعدة  مختلف 

اتحاده  رغبة  إلى  مشيرا  والتسويقية، 

النسخ  في  النجاحات  تلك  استغالل  في 

المقبلة من البطولة.

بضرورة  يلتزم  اآلسيوي  االتحاد  أن  وتابع 

اتباع اإلجراءات النظامية الخاصة بعملية 

اختيار البلد المنظم للبطولة، مؤكدا أنه 

سيتم رفع توصيات من اإلدارة المختصة 

التنفيذي،  المكتب  إلى  اآلسيوي  باالتحاد 

المنظم  البلد  الختيار  تمهيد  في  وذلك 

للبطولة.

{ الشيخ سلمان بن ابراهيم

بافتتاح التصفيات اآلسيوية لكرة السلة بالدوحة

العنابي في مواجهة آسيوية أمام »عمان«
لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يستهل 

في  مشواره  الخميس،  اليوم  السلة، 

التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا 

العماني  المنتخب  يالقي  عندما   ،2025
السابعة مساء بصالة نادي الغرافة.. في 

افتتاح المواجهات لمجموعة الدوحة والتي 

اعتذار  بعد  اإلمارات  جانبهما  إلى  تضم 

سريالنكا.

ويسعى األدعم إلى الظهور بشكل مختلف 

عقبة  وتجاوز  السابقة،  التصفيات  عن 

البحث  أجل  من  منافسه 

التي  المجموعة،  صدارة  عن 

مستضيف  أيضا  تضم 

حيث  واإلمارات..  التصفيات 

أمام  مباراتين  العنابي  يلعُب 

منتخبي سلطنة ُعمان اليوم 

الرابع  في  واإلمارات  يونيو،   2
من الشهر ذاته.

التنفيذي  المكتب  وكاَن 

السلة  لكرة  الدولي  لالتحاد 

آسيا  قارة  في   )FIBA(

استضافة  للدوحة  أسند 

تشهُد  والتي  التصفيات 

الوطني  مشاركة منتخبنا 

ضمن  السلة  لكرة  األول 

وذلك  األولى،  المجموعة 

القرعة  أوقعته  أن  بعد 

االتحاد  أجراها  التي 

َوفًقا  للعبة  اآلسيوي 

الدولي  االتحاد  لتصنيف 

لكرة السلة مع منتخبات اإلمارات وسلطنة 

اعتذار سيريالنكا  وبعد  ُعمان وسريالنكا، 

واإلمارات  قطر  تضم  المجموعة  تصبح 

وسلطنة عمان.

بينما ضمت المجموعُة الثانية منتخبات 

وأوزبكستان  والعراق  وفلسطين  الكويت 

وبنجالديش.

التصفيات  في  منتخًبا   18 وسيتنافُس 

بين  بالتساوي  مقسمة  التمهيدية 

بحيث  والشرقية،  الغربية  المنطقتين 

الرئيسية  التصفيات  إلى  فرق   8 تتأهُل 

لتنضَم   ،2025 السلة  لكرة  آسيا  لكأس 

إلى المنتخبات الـ 16 التي تأهلت في وقت 

سابق إلى كأس آسيا 2022.

وسيتم تقسيُم الفرق في كل منطقة إلى 

المجموعة  تتكوُن  بحيث  مجموعتين، 

والمجموعة  منتخبات   4 من  غرًبا  األولى 

5 منتخبات، بينما ستتواجد  الثانية من 

شرًقا  الثالثة  المجموعة  في  منتخبات   4
و5 في المجموعة الرابعة.

مجموعة  كل  من  منتخبات   3 وستتأهُل 

إلى الدور الثاني، ليتَم تقسيُم هذه الفرق 

إلى مجموعتين )واحدة للمنطقة الغربية 

وأخرى للمنطقة الشرقية(، على أن يتأهَل 

إلى  مجموعة  كل  من  منتخبات   4 أفضل 

التصفيات الرئيسية.

تحضيراتها  المنظمة  اللجنة  وأكملت 

وأكد  المتواصلة،  االجتماعات  خالل  من 

مدير  العنزي  مشعل 

أجل  من  الترتيبات  اكتمال  عن  البطولة 

صباح  سعدون  وكان  مثالية..  استضافة 

قام  االتحاد،  في  العام  السر  أمين  الكواري 

االتحاد اآلسيوي زيارة ميدانية  برفقة وفد 

أطلَق  كما  سبيتار..  مستشفى  إلى 

الدوحة  في  عمل  ورش  اآلسيوي  االتحاد 

األمين  خاجيريان  هاجوب  بحضور  وذلك 

العام لالتحاد اآلسيوي، وأمين السر العام 

لمناقشة  اللجنة  وأعضاء  السلة  التحاد 

المستحقات الُمقبلة.

من  الثاني  الدور  يقاَم  أن  ر 
َّ

الُمقر ومن 

 2025 آسيا  لكأس  التمهيدية  التصفيات 

في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2023.

اكتمال وصول الوفود
المشاركة  الوفود  وصول  اكتمل 

في التصفيات، حيث كان منتخب 

سلطنة عمان هو أول الواصلين، ثم 

وحلت  اإلماراتي  المنتخب  وصل 

شتيجنبرجر  بفندق  البعثات 

اللجنة  أكملت  أن  بعد  الدوحة.. 

من  لهم  الدخول  إجراءات  المنظمة 

المطار بكل سهولة ويسر.

وأعلنت اللجنة المنظمة للتصفيات 

الغرافة  نادي  صالة  جاهزية  عن 

األولى  النافذة  مباريات  الستضافة 

من التصفيات اآلسيوية لكرة السلة، 

وأيًضا تجهيز صالة االتحاد الستقبال 

وتَم  الثالثة..  المنتخبات  تدريبات 

شتيجنبرجر  فندق  تخصيص 

والفرق  للحكام  مقًرا  ليكوَن  الدوحة 

المشاركة في البطولة.

{ منتخبنا جاهز 

لضربة البداية 

عوض الكباشي كتب

في استهالل مبارياته ببطولة التفيا العالمية

أدعم الشاطئية في مهمة برازيلية
ُمنتخُبنا  مشاركات  اليوم  تنطلق 

الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني 

الثنائي شريف يونس،  ن من 
َّ

المكو

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد 

)الرجال  التفيا  جولة  في  عالمًيا(، 

العالمّية  الجوالت  ثالث  والسيدات( 

للكرة   
ُّ

الدولي االتحاُد  ينظُمها  التي 

تشهُد  والتي   ،»FIVB« الطائرة 

تحت  منتخًبا   16 أفضل  مشاركة 

تصنيف Elite16، خالل الفترة من 1 

إلى 5 يونيو المقبل.

وسيخوض ادعم الشاطئية مواجهة 

حيث  المشوار  بداية  في  صعبة 

ن 
َّ

المكو البرازيل  منتخب  مع  يلتقي 

سيروتي،  أليسون  الثنائي  من 

كارفالهايس،  ألبريشت  وجوستافو 

فيتور  الثنائي  مع  اليوم  نفس  وفي 

وريناتو  فيليب،  غونسالفيس 

أندرو ليما دي كارفالو، وذلك ضمن 

مباريات المجموعة األولى.

الثالثة  المشاركة  هذه  وتعتبر 

جوالت  في  الوطنُي،  لُمنتخبنا 

ودع  أن  بعد  العالمية..   Elite16
ثاني  التشيك  بطولة  منافسات 

الدور  من  ة 
َّ

العالمي الجوالت 

أمام  خسارته  بعد  النهائي  ربع 

من  ن 
َّ

المكو التشيك  منتخب 

بيروسيك،  أوندريج  الثنائي 

بنتيجة  شفاينر  وديفيد 

بواقع  شوط  مقابل  شوطين 

و15- و18-21   21-16( نتائج 

.)13

{ أحمد تيجان وشريف يونس

علي غانم الكواري ترأس االجتماع

اتحاد الطائرة يناقش رزنامة الموسم

للكرة  القطري  االتحاد  إدارة  مجلس  عقد 

الطائرة مساء أمس اجتماعا برئاسة علي 

الكواري لمناقشة رزنامة انطالق  بن غانم 

الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023.

تحقيق  على  اإلدارة  مجلس  هنأ  حيث 

للكرة  للرجال  األول  الوطني  منتخبنا 

الطائرة ذهبية دورة األلعاب الخليجية 

التي أقيمت في الكويت مؤخرًا، وأهدى 

صاحب  حضرة  مقام  إلى  الفوز  هذا 

تميم  الشيخ  المفدى  األمير  السمو 

سعادة  وإلى  ثاني،  آل  حمد  بن 

ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

وإلى  األولمبية  اللجنة  رئيس 

الفني  والجهازين  الالعبين 

والظهور  االنجاز  هذا  تحقيق  على  واإلداري 

الطائرة  للكرة  المشرف  بالمستوى 

القطرية.

بداية  في  سعادته  أكد  أخرى  جهة  من 

مختلفا  سيكون  الموسم  هذا  أن  االجتماع 

الماضية  الرياضية  المواسم  من  قبله  عما 

العالم  كأس  بطولة  إقامة  تزامن  بسبب 

لكرة القدم التي تستضيفها دولتنا الحبيبة 

للكرة  القطري  باالتحاد  بأننا  وأضاف  قطر، 

لدينا  التي  االمكانات  كل  نسخر  الطائرة 

وأننا  الكبير،  العالمي  الحدث  هذا  إلنجاح 

المعطاء.  الغالي  الوطن  لهذا  جميعًا جنود 

الموسم  انطالقة  أن تكون  وبناء  عليه تقرر 

المقبل بعد شهر ديسمبر المقبل. 
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مهدي مهدويكيا.. مدرب إيران:نيكوالس كوردوفا.. مدرب العنابي:

في افتتاح مشوارهما بكأس آسيا تحت »23« عاما

»العنابي« و»اإليراني«.. تعادل إيجابي

اإليجابي  بالتعادل  األولمبي  العنابي  اكتفي 

في  اإليراني  المنتخب  مع  لمثله  بهدف 

المجموعة  ضمن  لهما  االفتتاحية  المباراة 

التي  عاما   23 تحت  آسيا  كأس  من  األولى 

أوزبكستان،  في  حاليا  منافساتها  تجرى 

وبهذا التعادل يحصد العنابي أولى نقاطه في 

المنافسة  البطولة ويبقي حظوظه قائمة في 

للدور  المجموعة  هذه  بطاقتي  إحدى  على 

القادم.

للعنابي  تقدم   

الجانحي  أحمد 

 87 الدقيقة  في 

لإليراني  وتعادل 

في  صادقي  أمير 

ويلعب   90 الدقيقة 

مباراته  العنابي 

مع  السبت  الثانية 

األوزبكي  المنتخب 

فيما  المضيف 

مع  إيران  تلعب 

تركمانستان.

بداية  وجاءت  هذا 

سريعة  المباراة 

فرض  منتخبنا  حاول  حيث  وحماسية 

في  والتحكم  اللعب  مجريات  على  سيطرته 

أفضلية  العنابي  قدم  وبالفعل  المباراة  سير 

اإليراني  المنتخب  دفاع  يخترق  أن  واستطاع 

مصطفى  منها  يفتتح  وكاد  منظمة  بهجمة 

أبعد  اإليراني  الحارس  ولكن  النتيجة  طارق 

ذلك  بعد  ليرد  المناسب  الوقت  في  كرته 

تنتهي  سريعة  مرتدة  بهجمة  إيران  منتخب 

زكريا  صالح  حارسنا  لها  يتصدى  بتصويبه 

ويتواصل  سلبية  النتيجة  لتبقى  ببراعة 

دون  وهناك  هنا  بمحاوالت  ذلك  بعد  اللعب 

ولكن  آخر  حساب  على  لفريق  أفضلية 

الخلف في محاولة  إلى  قليال  منتخبنا تراجع 

ومحاولة  المنافس  حماس  المتصاص  منه 

ولكن  المباراة  على  سيطرته  فرض  إعادة 

ثقة  أعطى  تراجعه 

اإليراني  للفريق  أكبر 

بحثا  بقوة  هاجم  الذي 

السبق  هدف  عن 

صالح  حارسنا  ولكن 

تألقه  واصل  زكريا 

المحاوالت  كل  وأبعد 

المناسب  الوقت  في 

ليحافظ على شباكه 

العنابي  ورد  نظيفة، 

محاوالت  على 

اإليراني  الفريق 

محاولة  من  بأكثر 

افتقد  ولكن جميعها 

والتركيز  الدقة  إلى 

لتبقى  األخيرة  اللمسة  في 

نفس  على  اللعب  ويتواصل  سلبية  النتيجة 

حساب  على  لفريق  أفضلية  دون  الوتيرة 

اللقاء  فرص  أخطر   36 الدقيقة  وشهدت  آخر 

النتيجة  يفتتح  كاد  الذي  اإليراني  للمنتخب 

صالح  العنابي  مرمى  حارس  براعة  لوال 

الوقت  في  الكرة  إبعاد  في  الدفاع  وتألق  زكريا 

المناسب دون ارتكاب خطأ في منطقة الجزاء، 

عاد  األول  الشوط  من  األخيرة  الدقائق  وفي 

العنابي ليفرض سيطرته ويقدم أفضلية كاد 

بتوجها بهدف السبق في 

توقيت رائع ولكن كرة هاشم 

لينتهي  اإليرانية  للشباك  طريقها  ضلت  علي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.

العنابي  حاول  الثاني  اللقاء  شوط  بداية  ومع 

الفريق  دفاع  ولكن  التقدم  هدف  خطف 

للمحاوالت  وتصدى  الموعد  في  كان  اإليراني 

جانبه  ومن  سلبية.  النتيجة  لتبقى  األولى 

مرمى  على  بمحاوالت  اإليراني  المنتخب  رد 

منتخبنا ولكنها وجدت دفاع العنابي وحارسه 

في الموعد لتبقى النتيجة على حالها سلبية. 

ويتواصل اللعب بمحاوالت من الفريقين على 

صالح  تألق  وأبقى  السبق  هدف  خطف  أمل 

زكريا حارس منتخبنا شباك العنابي نظيفة 

خطيرة  إيرانية  محاولة  من  ألكثر  بتصديه 

بهجمة  المحاوالت  هذه  على  العنابي  ورد 

منظمة عن طريق يوسف عبد الرزاق وهاشم 

اللقاء  هدف  يسجل  الرزاق  عبد  كاد  علي 

الوقت  في  األوزبكي  الدفاع  تدخل  لوال  األول 

الهجومية  المحاوالت  وتواصلت  المناسب، 

تألقهم  والحراس  الدفاع  الفريقين وواصل  من 

على حساب المهاجمين لتبقى النتيجة على 

حالها سلبية بدون أهداف وبعد ذلك قام مدرب 

بضخ  كوردوفا  نيكوالس  التشيلي  العنابي 

واحدة  دفعة  تبديلين  بإجراء  جديدة  دماء 

وأحمد  سياهبوترا  أندريه  من  كل  بدخول 

من  بدال  الجانحي 

عبدالرشيد إبراهيم 

على  جابر  وجاسم 

يتحسن  أن  أمل 

البدالء  ويقدم  األداء 

المطلوبة  اإلضافة 

بأفضل  للخروج 

من  ممكنة  نتيجة 

وبالفعل  اللقاء 

العنابي  تمكن 

تسجيل  من 

في  التقدم  هدف 

عن   87 الدقيقة 

أحمد  طريق 

منظمة  هجمة  من  نزوله  بعد  الجانحي 

في  جميل  بشكل  الجانحي  أنهاها  ورائعة 

العنابي  ليضع  اإليراني  المنتخب  شباك 

وبعد  المباراة  من  قاتل  بتوقيت  المقدمة  في 

األمام  إلى  اإليراني  المنتخب  اندفع  الهدف 

لتعديل النتيجة في الوقت المتبقي وبالفعل 

انتهاء  مع  النتيجة  اإليراني  المنتخب  عدل 

أمير  العبه  طريق  عن  للقاء  األصلي  الوقت 

صادقي لينتهي اللقاء بالتعادل اإليجابي.

العنابي يالقي المضيف.. السبت 
يخوض العنابي السبت القادم ثاني مبارياته 

بطولة  ضمن  األولى  المجموعة  إطار  في 

منافساتها  تجرى  التي  سنة   23 تحت  آسيا 

األوزبكي  المنتخب  مع  أوزبكستان  في  حاليا 

تمام  في  وذلك  المضيف 

السادسة  الساعة 

على  الدوحة  بتوقيت 

باختاكور  ملعب 

بالعاصمة  المركزي 

ويبحث  طشقند 

تقديم  عن  منتخبنا 

ممكن  مستوى  أفضل 

نتيجة  وتحقيق 

إيجابية من أجل اإلبقاء 

على حظوظه في التأهل 

من  القادم  الدور  إلى 

المجموعة  عن  البطولة 

األولى الصعبة.

رسالة طشقند 

رمضان مسعد 
موفد لجنة اإلعالم الرياضي

مباريات اليومتشكيلة العنابي
صالح زكريا وعلي مال الله ويوسف 

أيمن وأحمد سهيل وعبد الله 
السليطي وجاسم جابر »أندريه 

سياهبوترا« وأسامة الطيري 
ومصطفى طارق وعبد الرشيد 

إبراهيم »أحمد الجانحي« وهاشم 
علي ويوسف عبد الرزاق.

المجموعة الثالثة 

كوريا الجنوبية – ماليزيا 

مساء   4:00 الساعة 

)ملعب لوكوموتيف( 

الساعة  فيتنام   – تايالند 

ميلي  )ملعب  مساء   6:00
استاديوم(

كنا نطمح للنقاط الثالث.. أحمد الجانحي:

غياب التركيز سبب التعادل
الهدف  وصاحب  منتخبنا  العب  الجانحي  أحمد  قال 

الوحيد في شباك المنتخب االيراني إن العنابي كان 

عدم  حالة  لوال  الثالث  النقاط  وحصد  الفوز  علي  قادرا 

التركيز في الثواني األخيرة، التي استفاد منها المنتخب 

وكنت  بهدفي  سعيد  وقال:  التعادل  وسجل  االيراني 

ولكننا  األولى،  الثالث  والنقاط  الفوز  إلى  يقودنا  أن  أتمني 

لم نوفق وخرجنا بالتعادل ونقطة واحدة اعتقد انها جيدة خاصة وأنها 

تحققت على حساب منتخب إيران القوي وأضاف: نأمل ان نستفيد 

في  األفضل  تقديم  أجل  من  المطلوب  بالشكل  األولى  المباراة  من 

مباراتنا المقبلة أمام المنتخب االوزبكي المضيف وهي مباراة صعبة 

وحصد  الفوز  تحقيق  أجل  من  الموعد  في  نكون  ان  وهدفنا  كذلك 

النقاط لالبقاء على فرصتنا في التأهل.

{ احمد الجانحي

استشفاء وتحضير لألوزبكي
تدريبات  إلى  الالعبون  يخضع  حيث  للراحة«  وقت  »ال  شعار  العنابي  يرفع 

المباراة  في  إيران  أمام  المبذول  الكبير  الجهد  إزالة  أجل  من  اليوم  استشفائية 

وبالتالي  الالعبين،  جميع  أرهق  كبيرا  بدنيا  مستوى  شهدت  والتي  االفتتاحية، 

وإعادة  والتعب  اإلرهاق  إزالة  أجل  من  مهما  اليوم  االستشفائي  التدريب  سيكون 

الالعبين بدنيا من أجل الدخول مباشرة في التحضير والتجهيز لمواجهة المنتخب 

سيكون  اليوم  االستشفائي  التدريب  وبالتالي  القادم  السبت  المضيف  األوزبكي 

بتدريب  غدا  تحضيراته  العنابي  يختتم  حيث  للقاء  الرئيسي  التدريب  بمثابة 

أخير سيكون الهدف منه وضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لألسماء الجاهزة للقاء 

المرتقب حيث سيكون التدريب فرصة للمدرب من أجل اختيار التشكيلة األنسب 

للمنتخب األوزبكي.

نبني فريقا قويا للمستقبلبداية جيدة.. والقادم أفضل
قال نيكوالس كوردوفا مدرب العنابي: قدمنا أداء جيدا أمام المنتخب االيراني وكنا 

نعلم ان المباراة االولى دائما ما تكون صعبة وهو ما حدث بالفعل، لقد لعبنا 

يملك  النه  آسيا  فرق  أفضل  أحد  إيران  منتخب  أمام  قوية  مباراة 

العبين على مستوى فني جيد ويلعب بصورة منظمة، ورغم 

وكنا  النتيجة  في  عليه  نتقدم  ان  استطعنا  ذلك 

االخيرة  اللحظات  لوال تعادله في  للفوز  اقرب 

ونأمل  جيدة  بداية  انها  اعتقد  وبالتالي 

في تقديم مستوى واداء أفضل في 

المباريات المقبلة.

ان  إلى  كوردوفا  وأشار 

كانت  االفتتاحية  المباراة 

الناحية  من  صعبة  أيضا 

جهدا  فيها  وبذلنا  البدنية 

سنعمل  وبالتالي  كبيرا 

وتهيئتهم  الالعبين،  تجهيز  على 

المقبلة  للمباراة  المطلوبة  بالصورة 

ان  ونأمل  اوزباكستان  منتخب  أمام  المهمة 

نكون في الموعد من الناحية البدنية والفنية من أجل 

اننا  ونعرف  إيجابية  بنتيجة  والخروج  أفضل  اداء  تقديم 

سنلعب المباراة المقبلة أمام منتخب قوي يستضيف البطولة 

وبالتالي المباراة ستكون صعبة ولكننا سندافع عن حظوظنا.

نقطتين  خسر  فريقه  ان  إيران  مدرب  مهدويكيا  مهدي  قال 

للفريقين  االولى  المباراة  في  العنابي  مع  بالتعادل 

المؤتمر  في  وقال  عاما   23 تحت  آسيا  ببطولة 

من  تمكن  العنابي  ان  المباراة  بعد  الصحفي 

تسجيل هدف السبق من فرصة وحيدة في 

الثاني وفي المقابل أهدرنا الكثير  الشوط 

من الفرص، ولذلك التعادل ليس مرضيا 

ونأمل  الفوز  إلى  نطمح  كنا  حيث  لنا 

المباريات  في  أفضل  أداء  نقدم  ان 

الدفاع  أجل  من  البطولة  من  المقبلة 

هذه  عن  التأهل  في  حظوظنا  عن 

المجموعة الصعبة.

في  تأخرنا  لقد  وأضاف: 

اللياقة  ان  رغم  النتيجة 

البدنية لدينا كانت أفضل 

العبينا  ان  ننسى  وال 

في  أعمار  معدل  أصغر 

ونسعى  البطولة 

في  قوي  فريق  لبناء 

المستقبل.

{ نيكوالس كوردوفا

{ لقطة من المباراة 


