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سعدون الكواري: بداية متميزة
أمين  الكواري،  صباح  سعدون  أعرب 

السلة  لكرة  القطري  باالتحاد  العام  السر 

القوية  باالنطالقة  الكبيرة  سعادته  عن 

للبطولة.. مشيًرا إلى أن المكتب التنفيذي 

في   )FIBA( السلة  لكرة  الدولي  لالتحاد 

استضافة  السلة  التحاد  أسند  آسيا  قارة 

التصفيات والتي تشهُد مشاركة منتخبنا 

وذلك  األولى،  المجموعة  ضمن  الوطني 

بعد أن أوقعته القرعة التي أجراها االتحاد 

االتحاد  لتصنيف  َوفًقا  للعبة  اآلسيوي 

وسلطنة  اإلمارات  منتخبات  مع  الدولي 

من  انسحبت  التي  وسيريالنكا  ُعمان، 

خالل  من  نسعى  وتابع:  المنافسة. 

النافذة جمع أكبر  النسخة الحالية وهذه 

مركزنا  من  نحسن  حتى  النقاط  من  عدد 

التي  الثانية  المجموعُة  نتائج  مراعاة  مع 

وفلسطين  الكويت  منتخبات  فيها  يلعب 

والعراق.. ولذلك سنخوض كل المباريات 

من أجل الفوز وجمع النقاط.

وأشار الكواري إلى أن بداية العنابي كانت 

شهدت  التي  التصفيات  هذه  في  جيدة 

انسحاب منتخب سريالنكا من المجموعة 

من  وبنجالديش  وأوزبكستان  األولى، 

المجموعة الثانية.

السلة:  كرة  التحاد  العام  السر  أمين  وقال 

مثالية..  جاءت  العماني  أمام  البداية 

غدا  اإلماراتي  أمام  صعبة  مباراة  وأمامنا 

إن  نقول  باألمس  الفوز  وبعد  السبت.. 

معسكرا  خاض  السلة  لكرة  العنابي 

بدورة  المشاركة  قبل  تركيا  في  تدريبيا 

الثالثة التي أقيمت في  األلعاب الخليجية 

جيدة  فرصة  كانت  والتي  الكويت،  دولة 

السيما  الالعبين،  مستوى  على  للوقوف 

في  المشاركة  عن  غاب  المنتخب  أن 

البطوالت لمدة عامين.

وختم سعدون الكواري حديثه مؤكدا على 

النافذة  خالل  جيدة  نتائج  تحقيق  أهمية 

األولى من التصفيات اآلسيوية حيث يلعب 

سلطنة  منتخبي  أمام  مباراتين  العنابي 

ُعمان، واإلمارات.

{  الكواري يتحدث للزميل عوض

استاد الثمامة يحصل على شهادة االستدامة
نال استاد الثمامة أحد مالعب بطولة كأس العالم قطر 2022، على شهادة المنظومة العالمية لتقييم 

االستدامة »جي ساس من فئة الخمس نجوم. تسّلم الشهادة، التي تجّسد التميز في مجاالت االستدامة 

والتصميم واإلنشاء، المهندس سعود عبدالعزيز األنصاري مدير مشروع استاد الثمامة، من الدكتور يوسف 

الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير »جورد« بحضور المهندس إبراهيم الجيدة 

مصمم استاد الثمامة والمهندسة بدور المير مديرة االستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 

وعدد من أعضاء فريق إدارة المشاريع، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ولفيف 

من ممثلي وسائل اإلعالم المختلفة على أرضية االستاد الواقع بمنطقة الدوحة.

تغلب على العماني بنتيجة »62-73«

بداية قوية للسلة القطرية 
في »التصفـيــات اآلســيويـة«

حقق منتخبنا الوطني األول لكرة السلة الفوز على نظيره منتخب 

ة 
َّ

التمهيدي التصفيات  مباريات  انطلق  في   62 /73 بنتيجة  عمان 

 31 من  الفترة  خالل  األولى  النافذة  يقام  حيث   ،2025 آسيا  لكأس 

الثانية  النافذة  أن تقام  الجاري، وعلى  العام  5 يونيو من  إلى  مايو 

من التصفيات التمهيدية لكأس آسيا في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 

على  ثمينا  فوزا  السلة  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  وحقق   .2023
بنتيجة  صعبة  مواجهة  بعد  المشوار  بداية  في  العماني  نظيره 

73-62 بواقع األشواط )22/ 39-10/ 54-34/ 73-47/ 62(.
وكان  اللقاء  على  العنابي  خالله  من  سيطر  االمس  مواجهة   

األفضل خالل جوالت المباراة األربع.. وشهدت المباراة تألق لعدد 

زيدان  هاشم  محمد  بجانب  فودة  مصطفى  ابرزهم  االعبين  من 

سعود  الشيخ  سعادة  التصفيات  افتتاح  وشهد  رشدي.  وخالد 

ومحمد  السلة،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  ثاني  آل  علي  بن 

وخلفان  السلة،  لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  المغيصيب  سعد 

وسعدون  السلة  لكرة  العماني  االتحاد  رئيس  الناعبي  صالح 

صباح الكواري أمين السر العام وناصر عجالن الكعبي أمين السر 

البطولة  مدير  العنزي  ومشعل  القطري،  لالتحاد  المساعد  العام 

ورئيس اللجنة االعالمية.

مقسمة  التمهيدية  التصفيات  في  المنتخبات  وتتنافس 

تتأهل  بحيث  والشرقية،  الغربية  المنطقتين  بين  بالتساوي 

 ،2025 السلة  لكرة  آسيا  لكأس  الرئيسية  التصفيات  إلى  فرق   8
إلى  سابق  وقت  في  تأهلت  التي  الـ16  المنتخبات  إلى  لتنضم 

كل  من  منتخبات   4 أفضل  يتأهل  أن  على   ..2022 آسيا  كأس 

مجموعة إلى التصفيات الرئيسية.

يتنافُس 18 منتخًبا في التصفيات التمهيدية مقسمة بالتساوي 

إلى  فرق   8 تتأهُل  بحيث  والشرقية،  الغربية  المنطقتين  بين 

لتنضَم   ،2025 السلة  لكرة  آسيا  لكأس  الرئيسية  التصفيات 

إلى المنتخبات الـ 16 التي تأهلت في وقت سابق إلى كأس آسيا 

.2022
وتم تقسيُم الفرق في كل منطقة إلى مجموعتين، بحيث تتكوُن 

 5 الثانية من  والمجموعة  4 منتخبات  األولى غرًبا من  المجموعة 

الثالثة  المجموعة  في  منتخبات   4 ستتواجد  بينما  منتخبات، 

شرًقا و5 في المجموعة الرابعة.

ليتَم  الثاني،  الدور  إلى  مجموعة  كل  من  منتخبات   3 وتتأهُل 

الغربية  للمنطقة  )واحدة  مجموعتين  إلى  الفرق  هذه  تقسيُم 

وأخرى للمنطقة الشرقية(، على أن يتأهَل أفضل 4 منتخبات من 

كل مجموعة إلى التصفيات الرئيسية.

الثاني من التصفيات التمهيدية لكأس  الدور  ر أن يقاَم 
َّ

الُمقر ومن 

آسيا 2025 في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2023.

عوض الكباشي كتب

أشاد بإمكانيات السلطنة التنظيمية

»مـيـرلــو« يلــتقي وزيـــر اإلعـــالم العــمــانـي
اإلعالم  وزير  الحراصي  ناصر  بن  عبدالله  الدكتور  رحب 

العماني، بجياني ميرلو رئيس االتحاد الدولي للصحافة 

الرياضية وذلك خالل االستقبال الرسمي الذي تم أمس 

بديوان عام الوزارة بحضور سـالم الجهوري نائب رئيس 

جمعية الصحفيين العمانية، وسالم الحبسي رئيس 

االتحاد الخليجي لإلعالم الرياضي، وأحمد الكعبي عضٍو 

المكتب التنفيذي لالتحاد األسيوي لإلعالم الرياضي.

الدولي  االتحاد  رئيس  مع  اإلعالم  وزير  الدكتور  وتباحث 

التعاون  جوانب  من  العديد  الرياضية  للصحافة 

بالسلطنة  الرياضي  االعالم  تطوير  مجال  في  المشترك 

الدولية  الرياضية  األحداث  من  عدد  استقطاب  وكذلك 

القامتها بالسلطنة خالل الفترة القادمة.

وكشف معالي الدكتور وزير اإلعالم عن دعمه الالمحدود 

الستقطاب وتنظيم أحداث إعالمية رياضية دولية خالل 

الصحفيين  جمعية  مع  بالتعاون  القادمة  المرحلة 

والتي  الرياضية،  للصحافة  الدولي  واالتحاد  العمانية 

ستكون لها عائدات مهنية وإعالمية كبيرة.

بسلطنة  وطيدة  عالقة  تربطه  بأنه  ميرلو  جياني  وأكد 

الصحفيين  بجمعية  الرياضي  اإلعالم  وبلجنة  ُعمان 

العمانية منذ أكثر من 15 عاما وتشرف بزيارة السلطنة 

محلية  واعالمية  رياضية  محافل  في  مرة  من  ألكثر 

وخليجية وعربية اقيمت على أرض السلطنة وفي نفس 

الكبيرة  المقومات  من  تمتلك  السلطنة  إلى  أشار  الوقت 

التي تؤهلها لتنظيم واستضافة أحداث عالمية في االعالم 

الرياضي ولديها كوادر وقيادات إعالمية تمتلك من الخبرة 

لتقدم بالدها بشكل ناجح ومميز عالميا.

رفعها الجمهور بمدرجات ملعب ويمبلي

ميـسـي.. نـــراك فــي قـطــر !
الذي  األرجنتينية  الجماهير  أحد  رفع 

ملعب  مدرجات  في  باألمس  حاضًرا  كان 

فيناليسما  كأس  مباراة  لمتابعة  ويمبلي 

الفتة  وإيطاليا،  األرجنتين  منتخبي  بين 

ميسي«..  يا  قطر  في  »نراك  عليها  مكتوًبا 

الجماهير  من  المرفوعة  اللفتة  ووجدت 

الجمهور  قبل  من  االنتباه  من  الكثير 

الجمهور  ذلك  خاصة  الكبير،  الرياضي 

العاشق للنجم ميسي.

جملة بسيطة إال انها رسالة واضحة كتبها 

تمثله  ال  انها  إال  أرجنتيني  مشجع  ورفعها 

المشجع  ذلك  من  ليست  ولكنها  وحده، 

األرجنتين  شعب  أطياف  كافة  بل  وحده، 

وما  واآلمال،  الطموحات  نفس  يحملون 

فالكل  الميدان،  في  ليو  رد  هو  ثقة  زادهم 

يتحدث عن مستوى آخر أصبح األسطورة 

كوبا  بطولة  منذ  بالده  منتخب  مع  يقدمه 

أميركا الصيف الماضي.

القدم  لكرة  األرجنتين  منتخب  اختار 

نهائيات  خالل  فيها  لإلقامة  قطر  جامعة 

ستنطلق  التي   ،2022 قطر  العالم  كأس 

في 21 نوفمبر وتتواصل إلى 1 ديسمبر.

لكرة  األرجنتيني  االتحاد  من  وفد  وكان 

األماكن  مختلف  في  بجولة  قام  قد  القدم، 

الستقبال  التنظيم  لجنة  اختارتها  التي 

أجل  من  العربي،  المونديال  ضيوف 

اختيار المقر المناسب إلقامة رفاق ليونيل 

ميسي.

األرجنتيني  الشعب  أصبح  ضخمة  آمال 

ميسي  ليونيل  األسطورة  على  يعلقها 

للتتويج  األول  المنتخب  قيادة  أجل  من 

قليلة  أشهر  بعد   2022 العالم  كأس  بلقب 

المقبل  المونديال  وأن  خاصة  اآلن..  من 

الكبير،  للنجم  األخير  هو  غالًبا  سيكون 

االسطورة  هذا  محبي  كل  يأمل  لذلك 

مع  ميسي  ويتوج  مسك  ختامه  يكون  ان 

لتكون  العالم  كأس  ببطولة  االرجنتين 

هي النهاية األفضل واألمثل للنجم الكبير.

المنتخب  أوقعت  قد  القرعة  وكانت 

التي  الثالثة  المجموعة  في  األرجنتيني 

تضّم أيضا منتخب المكسيك والمنتخب 

البولندي والمنتخب السعودي.

{  الفتة ميسي 

أدعم الشاطئية في مهمة نرويجية في بطولة التفيا 
العالمية

من  ن 
َّ

المكو الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني  ُمنتخُبنا  قدم 

الثنائي شريف يونس، وأحمد تيجان )المصنف األول عالمًيا(، 

)الرجال  التفيا  جولة  في  مشواره  بداية  في  جيدة  مستويات 

 
ُّ

ة التي ينظُمها االتحاُد الدولي
َّ

والسيدات( ثالث الجوالت العالمي

للكرة الطائرة »FIVB«، والتي تشهُد مشاركة أفضل 16 منتخًبا 

تحت تصنيف Elite16، خالل الفترة من 1 إلى 5 يونيو الجاري.

من  ن 
َّ

المكو البرازيل  منتخب  مع  األولى  مبارته  األدعم  وخسر 

ألبريشت كارفالهايس،  أليسون سيروتي، وجوستافو  الثنائي 

ن 
َّ

وفي نفس مساًء استطاع أن يفوز على منتخب البرازيل المكو

دي  ليما  أندرو  وريناتو  غونسالفيس فيليب،  الثنائي فيتور  من 

األولى..  المجموعة  مباريات  ضمن  وذلك   0 /2 بنتيجة  كارفالو، 

ويواجه الفريق اليوم الثنائي النرويجي في مهمة صعبة.

جوالت  في  الوطني،  لُمنتخبنا  الثالثة  المشاركة  هذه  وتعتبر 

Elite16 العالمية. يذكر ان ُمنتخُبنا الوطني خرج من منافسات 

بطولة التشيك من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام منتخب 

ن من الثنائي أوندريج بيروسيك، وديفيد شفاينر 
َّ

التشيك المكو

بنتيجة شوطين مقابل شوط بواقع نتائج )16-21 و21-18 و15-

العالم  بطولة  في  للمشاركة  الوطني  ُمنتخُبنا  ويستعد   .)13
اإليطالية  العاصمة  في  إقامتها  المقرر  الشاطئية  الطائرة  للكرة 

يشارك  حيث  الجاري،  يونيو   19 إلى   10 من  الفترة  خالل  روما 

أكثر من 96 فريًقا من أفضل الفرق العالمية.

{  أحمد تيجاني وشريف يونس
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أدى تدريبه االستشفائي بفندق حياة ريجنسي.. أمس

العنابي األولمبي يفتح ملف »األوزبكي«

منتخبنا  يفتح  للراحة«  وقت  »ال  شعار  تحت 

المنتخب  مع  المهمة  مباراته  ملف  األولمبي 

األوزبكي غدا السبت ضمن الجولة الثانية من 

عاما   23 تحت  آسيا  لكأس  األولى  المجموعة 

أوزباكستان  في  حاليا  منافستها  تجرى  التي 

التعادل  بعد  الجاري،  الشهر   19 وحتى 

المنتخب  أمام  األول  أمس  للعنابي  اإليجابي 

الذي  الكبير  الجهد  وبعد  لمثله  بهدف  اإليراني 

منتخبات  أقوى  من  واحد  أمام  الالعبون  بذله 

يقتصر  أن  كوردوفا  نيكوالس  فضل  البطولة 

االستشفائية  الجوانب  على  أمس  التدريب 

مقر  ريجنسي  حياة  فندق  في  الجيم  بصالة 

طشقند،  العاصمة  في  منتخبنا  بعثة  إقامة 

خالل  من  المعاون  والجهاز  كوردوفا  وحاول 

البدنية  اللياقة  استعادة  االستشفاء  تدريبات 

التحضير  أجواء  في  والدخول  لالعبين 

المنتخب  أمام  المرتقب  للقاء  المباشر 

بفوزه  المجموعة  متصدر  المضيف  األوزبكي 

في  رد  دون  بهدف  التركماني  المنتخب  علي 

ويعتلي  األولى،  بالمجموعة  لهما  األول  اللقاء 

بثالث  المجموعة  صدارة  األوزبكي  المنتخب 

نقطة  برصيد  واإليراني  العنابي  وخلفه  نقاط 

التركماني  والمنتخب  منهما  لكٍل  واحدة 

هذه  من  الثانية  الجولة  وبالتالي  نقاط،  بدون 

مشوار  في  مهمة  محطة  تمثل  المجموعة 

تشهد  أن  المتوقع  ومن  القادم  للدور  التأهل 

القوية  الرغبة  ظل  في  الندية  قمة  مبارياتها 

إيجابية. نتيجة  عن  للبحث 

جميع  حالة  على  الفني  الجهاز  واطمأن  هذا 

حيث  االستشفائي  التدريب  خالل  الالعبين 

المتاحة  األوراق  كل  وبالتالي  إصابات  توجد  ال 

نيكوالس  التشيلي  بيد  ستكون  والخيارات 

التشكيلة  على  يده  وضع  أجل  من  كوردوفا 

منتخب  أمام  والهام  المرتقب  للقاء  األنسب 

إلى  العنابي  يتطلع  حيث  أوزباكستان 

نتيجة  وتحقيق  ممكن  مستوى  أفضل  تقديم 

عن  التأهل  حسابات  في  تبقيه  إيجابية 

استغل  كما  والقوية،  الصعبة  المجموعة 

واجتمع  أمس  االستشفائي  التدريب  كوردوفا 

في  التركيز  بضرورة  وطالبهم  بالالعبين 

القادم وتقديم أفضل ما لديهم في مواجهة الغد 

الحالة  وبدت  حظوظنا  عن  الدفاع  أجل  من 

جيدة  وضعية  في  لالعبين  والبدنية  المعنوية 

القادم بحثا  الكبير على  مما يعكس تركيزهم 

عن األفضل في البطولة التي تشهد مستويات 

المشاركة  للفرق  األولى  المباريات  عقب  قوية 

القوية. في هذه النسخة 

{ العنابي جاهز لألوزبكي 

ال توجد إصابات.. وجميع 
الخيارات متاحة بيد الجهاز الفني

رسالة طشقند 

رمضان مسعد 
موفد لجنة اإلعالم الرياضي

حمد الخالقي:

{ من مباراة قطر وإيران

مواجهة صاحب 
األرض »ليست سهلة«

المجموعة الرابعة )الجولة األولى(  

اإلمارات –  اليابان   الساعة 4:00 مساء  )ملعب باختاكور المركزي( 

السعودية  – طاجيكستان الساعة  6:00 مساء )ملعب لوكوموتيف(

مباريات اليوم

الوطني  لمنتخبنا  اإلعالمي  المسؤول  الخالقي  حمد  شدد 

المنتخب  أمام  الغد  مواجهة  أهمية  على  سنة   23 تحت 

أمام  وقوية  إنها مباراة صعبة  وقال: الشك  المضيف  األوزبكي 

أجل  من  للفوز  ويطمح  البطولة  يستضيف  محترم  منتخب 

المقابل  وفي  األولى  مباراته  في  فوزه  بعد  التأهل  ضمان 

بالنسبة لنا هذه المباراة غاية في األهمية والفوز فيها هدفنا 

التعادل  بعد  خاصة  التأهل  في  بفرصتنا  التمسك  أجل  من 

في المباراة األولى أمام إيران.

اإليراني  المنتخب  على  الفوز  من  قريبين  كنا  لقد  وأضاف: 

ولكن قدر الله وما شاء فعل وضاع الفوز في اللحظات األخيرة 

ونأمل أن نتعلم من درس المباراة األولى وأن يكون التركيز في 

قمة مستواه من البداية وحتى صافرة النهاية.

منتخب  إن  الخالقي  قال  الغد  لمباراة  توقعاته  وعن   

أوزباكستان قوي ويلعب على ملعبه ووسط جماهيره وبالتالي 

فالمهمة لن تكون سهلة ولكنها ليست مستحيلة وثقتنا كبيرة 

أن  ونأمل  ممكن  مستوى  أفضل  تقديم  أجل  من  الالعبين  في 

يكون الفوز من نصيبنا.

في  بالشجاعة  التحلي  ضرورة  على  الالعبين  الخالقي  وحث 

أن  مؤكدا  مستوى،  من  لديهم  ما  أفضل  وتقديم  الغد  مباراة 

لديه  ما  كل  الجميع  يبذل  أن  ويجب  الغيب  علم  في  النتيجة 

من جهد في هذه المباراة المهمة إلنجاز المهمة على أكمل صورة 

وبشكل عام نشعر بالتفاؤل في قدرة العنابي على تحقيق الهدف 

من اللقاء.

يوسف أيمن:

 جــاهـــزون لألوزبكــي
أكد يوسف أيمن مدافع منتخبنا 

وزمالءه  جاهزيته  سنة   23 تحت 

أمام  الغد  لمواجهة  الالعبين 

الجولة  في  اوزباكستان  منتخب 

االولى  المجموعة  من  الثانية 

الفوز  من  قريبين  كنا  لقد  وأضاف: 

في المباراة االولى على منتخب إيران 

األخيرة  اللحظات  في  منا  ضاع  ولكنه 

حتى  منه  نتعلم  ان  يجب  درس  وهو 

المباريات،  قادم  في  األخطاء  تتكرر  ال 

ونأمل ان يكون الجميع في الموعد غدا 

أمام المنتخب االوزبكي من أجل تقديم 

أفضل مستوى ممكن والخروج بنتيجة 

في  بقوة  قائمة  فرصتنا  تبقى  إيجابية 

التأهل وأشار إلى انه ال يوجد مستحيل 

في كرة القدم ونعلم جيدا قوة المنافس 

أجل  من  سنلعب  لكننا  المهمة  وصعوبة 

الفوز  عن  بحثا  لدينا  ما  أفضل  تقديم 

المجموعة  في  موقفنا  لتعزيز  لنا  األول 

االولى وكل ما نتمناه هو التوفيق والخروج 

المباراة  هذه  من  وشكل  صورة  بأفضل 

المهمة.

{ صراع على الكرة

اليوم.. على ملعب كيو أيبري ستاديوم

كوردوفا يضع »اللمسات األخيرة«
تحضيراته  األولمبي  العنابي  يختتم 

الجولة  في  غدا  األوزبكي  المنتخب  لمواجهة 

آسيا  كأس  من  األولى  للمجموعة  الثانية 

مساء  أخير  بتدريب  وذلك  عاما   23 تحت 

ستاديوم  أيبري  كيو  ملعب  على  اليوم 

نيكوالس  العنابي  لمدرب  فرصة  سيكون 

الحروف  فوق  النقاط  وضع  أجل  من  كوردوفا 

بها  سيبدأ  التي  والتشكيلة  للخطة  بالنسبة 

األوزبكي  المنتخب  أمام  الصعبة  المواجهة 

أفضل  تقديم  عن  بحثا  والمتصدر  المضيف 

تبقي  إيجابية  بنتيجة  والخروج  مستوى 

العنابي في حسابات التأهل إلى الدور القادم 

كوردوفا  سيحاول  كما  المجموعة،  هذه  عن 

المباراة  في  ظهرت  التي  األخطاء  بعض  عالج 

على  باالستحواذ  يتعلق  فيما  خاصة  األولى 

بعد  السيما  المناسب  على  والضغط  الكرة 

الفترات  بعض  في  للخلف  العنابي  تراجع 

كما  إيران،  أمام  األولى  المواجهة  خالل 

في  الالعبين  تركيز  إبقاء  المدرب  سيحاول 

أعلى الدرجات على مدار وقت المباراة السيما 

بعد أن تسبب فقدان التركيز في تلقي هدف 

أن  بعد  األخيرة  الدقائق  في  إليران  التعادل 

أو أدنى من الفوز  كان المنتخب قاب قوسين 

تشكيلة  تشهد  وقد  االفتتاحي،  اللقاء  في 

بعد  األوزبكي  المنتخب  لمواجهة  العنابي 

ورؤية  الالعبين  حالة  ضوء  في  التغييرات 

أجل  من  المنافس  والفريق  للمباراة  المدرب 

الهدف  وتحقيق  المطلوبة  بالصورة  الظهور 

األحوال  كل  في  الخسارة  بتجنب  اللقاء  من 

أن  خاصة  التأهل  في  قائمة  الفرصة  إلبقاء 

المنتخب اإليراني سيواجه في الوقت نفسه 

التركماني. المنتخب  { كوردوفا مدرب العنابي 

المنتخبات العربية تبحث عن أول انتصار
لها في  األول  االنتصار  العربية عن  المنتخبات  تبحث 

ويتعلق  عاما   23 تحت  آسيا  كأس  من  األولى  الجولة 

عندما  واإلمارات  السعودية  منتخبي  من  بكل  األمل 

يلتقي األول مع طاجيكستان والثاني مع اليابان اليوم 

كانت  حيث  الرابعة  المجموعة  منافسات  ضمن 

في  الحظ  يحالفها  لم  العربية  المنتخبات  باقي 

العنابي بالتعادل  األولى حيث اكتفى  الفوز بالجولة 

عدم  لوال  الفوز  من  قريبا  كان  أنه  رغم  اإليراني  مع  اإليجابي 

التركيز في الكرات األخيرة فيما تعادل منتخبا العراق واألردن 

معا بهدف لمثله في المجموعة الثانية وفي المجموعة الثانية 

األسترالي  المنتخب  من  الكويتي  المنتخب  خسر  أيضا 

السعودية  من  كل  في  األمل  يتعلق  وبذلك  رد  دون  بهدفين 

واإلمارات لتسجيل الفوز األول للمنتخبات العربية في الجولة 

األولى من البطولة.

حكامنا يسجلون ظهورهم األول
إدارة  في  المشاركون  حكامنا  سجل 

23 عاما حاليا في  مباريات كأس آسيا تحت 

من  البطولة  في  األول  حضورهم  أوزباكستان 

اللقب  حامل  الجنوبية  كوريا  مباراة  خالل 

االولى  الجولة  في  أمس،  ماليزيا  ومنتتخب 

طاقمنا  اللقاء  أدار  حيث  الثالثة  للمجموعة 

ساحة،  حكم  العذبة  سعود  بقيادة  الدولي 

وزاهي  الشمري  يوسف  من  كل  بمساعدة 

حكم  العذبة  الله  وعبد  للخطوط  الشمري 

فيديو، فيما ينتظر أن يسند االتحاد اآلسيوي 

في  كذلك  المشارك  فالحي  سلمان  لحكمنا 

البطولة  في  المباريات  احدى  ادارة  البطولة 

حيث  للحكام،  قياسية  مشاركة  تشهد  التي 

يشارك طاقم تحكيم من كل دولة .

أسامة الطيري:

 سندافع بقوة عن حظوظنا
منتخبنا  العب  الطيري  أسامة  أكد 

تحت 23 سنة على أهمية مباراة الغد 

أمام منتخب أوزباكستان في الجولة 

إن  وقال  األولى،  للمجموعة  الثانية 

الدفاع بقوة  الفوز فيها هدفنا من أجل 

خاصة  التأهل  في  حظوظنا  عن 

األولى  المباراة  في  الفوز  إهدارنا  بعد 

بالتعادل بهدف لمثله مع إيران.

منتخب  أن  نعلم  وأضاف:   

أوزباكستان يلعب على ملعبه ووسط 

صعبة  المهمة  يجعل  مما  جماهيره 

شيء  وكل  مستحيلة  ليست  ولكنها 

أن  علينا  ويجب  القدم  كرة  في  وارد 

الخروج  أجل  من  ونقاتل  بقوة  نلعب 

ضمن  تبقينا  ممكنة  نتيجة  بأفضل 

القادم  الدور  إلى  التأهل  حسابات 

وثقتنا  القوية  المجموعة  هذه  عن 

الالعبين  وجميع  كبيرة  أنفسنا  في 

أفضل  تقديم  في  كبيرة  رغبة  لديهم 

ما لديهم من مستوى في هذه المباراة 

إلى  التوفيق  يكون  أن  ونأمل  المهمة 

على  المهمة  إنجاز  أجل  من  جانبنا 

أكمل صورة ممكنة.

{ المعنويات عالية


