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»الرياضة للجميع« يطلق مبادرة »نمشي ألجل البيئة«

أعلن االتحاد القطري للرياضة للجميع حرصه على مواصلة برنامجة الحافل بالعديد من الفعاليات 

واألنشطة الرياضية على مدار العام، من خالل رزنامة تتضمن مجموعة كبيرة ومنوعة من البطوالت 

والبرامج والفعاليات الرياضية.

ينظم االتحاد مبادرة )نمشي ألجل البيئة( اليوم األحد في حديقة 5/  6 من الساعة الخامسة مساًء 

وحتى السادسة بالتعاون مع مجموعة الجري»قطر رن« ومركز أصدقاء البيئة، وهيئة األشغال العامة، 

وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للبيئة، وسوف تتضمن المبادرة المشي لمسافة 5 كم في مسارات 

المشي المخصصة داخل محيط حديقة 5/  6 بهدف تشجيع الجميع على ممارسة نمط حياة صحي.

تأهل عن جدارة للمرحلة األخيرة بالعالمة الكاملة في التصفيات اآلسيوية

أدعم السلة يهزم اإلماراتي »48-54«
فوزا  السلة  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  حقق 

بنتيجة  اإلماراتي  نظيره  على  ومهما  صعبا 

54 - 48 في ختام مباريات التصفيات اآلسيوية 
2025، ليتصدر  التمهيدية لبطولة كأس آسيا 

 6 الكاملة  بالعالمة  العنابي  الوطني  منتخبنا 

المركز  في  اإلماراتي  المنتخب  ويأتي  نقاط، 

برصيد  ثالثا  وعمان  نقاط،   4 برصيد  الثاني 

التي  اإلمارات  ثم  عمان  على  تغلب  أن  بعد   ،2
الثالثة  المنتخبات  وتأهلت  عمان،  على  فازت 

التصفيات. للمرحلة األخيرة من 

وحرص سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني 

ومحمد  السلة،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس 

القطري  االتحاد  رئيس  المغيصيب  سعد 

ومتابعة  حضور  على  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 

وكانت  قوية  جاءت  األمس  مواجهة  اللقاء. 

اإلثارة حاضرة خالل اللقاء، ورغم تقدم العنابي 

بمستوى متميز خالل البداية، إال أن المنتخب 

إنهاء  من  وتمكن  العودة  استطاع  اإلماراتي 

15(، لكن العنابي  الفترة األولى بالتعادل )15 - 

واستطاع  الثانية  الفترة  خالل  من  مجدًدا  عاد 

 34( بنتيجة  متقدم  وهو  لالستراحة  يذهب  أن 

.)27 -

منتخبنا  واصل  االستراحة  من  العودة  وبعد 

الفترة  وأنهى  النتيجة،  في  وتقدمه  تفوقه 

حسم  حتى  وواصل   ،41  -  42 بنتيجة  الثالثة 

المنتخب  حقق  أن  بعد  لصالحه،  المباراة 

العماني  نظيره  على  الفوز  باألمس  القطري 

مباريات  انطالق  في   )62  -  73( بنتيجة 

أن  وبعد  للبطولة،  التمهيدية  التصفيات 

أقيمت الجولة الثانية من التصفيات، وشهدت 

العماني  نظيره  على  اإلماراتي  المنتخب  فوز 

.)65 بنتيجة )74 - 

)قطر  الثالثة  المنتخبات  رسميا  وتأهلت 

من  الثاني  للدور  عمان(  وسلطنة  واإلمارات 

وبعد  المنافسات  انطالق  قبل  التصفيات 

المنتخبات في  انسحاب سيرالنكا، وتتنافس 

بين  بالتساوي  مقسمة  التمهيدية  التصفيات 

تتأهل  بحيث  والشرقية،  الغربية  المنطقتين 

آسيا  لكأس  الرئيسية  التصفيات  إلى  فرق   8
المنتخبات  إلى  لتنضم   ،2025 السلة  لكرة 

كأس  إلى  سابق  وقت  في  تأهلت  التي  الـ16 

تتأهل  أن  على  إندونيسيا،  في   2022 آسيا 

إلى  مجموعة  كل  من  منتخبات   4 أفضل 

الرئيسية. التصفيات 

خالل  التصفيات  من  األولى  النافذة  وانطلقت 

 5 في  وتختتم  الماضي  مايو   31 من  الفترة 

يونيو الجاري، على أن تقام النافذة الثانية من 

 1 التصفيات التمهيدية للبطولة في الفترة من 

إلى 4 فبراير 2023.

الوفود غادرت الدوحة 

في  المشاركة  الوفود  الدوحة  وغادرت 

المؤهلة  اآلسيوية  التمهيدية  التصفيات 

 ،2025 لنهائيات كأس آسيا 

المغادرين  أول  العماني  المنتخب  كان  حيث 

وخسر،  الوطني  منتخبنا  أمام  لعب  أن  بعد 

اإلمارات  أمام  الثانية  المواجهة  خسر  ثم 

المنتخب  أكمل  وبعد  الدوحة،  بعدها  ليغادر 

غادر  وكذلك  الدوحة،  غادر  مباراته  اإلماراتي 

اآلسيوي  االتحاد  ممثلي  من  وبعض  الحكام 

السلة. لكرة 

التصفيات  من  الثانية  الجولة  وستشهد 

جميع  تأهل  المقبل  فبراير  في  المقررة 

األولى  الغرب  منطقة  مجموعتي  منتخبات 

تضم  جديدة  مجموعة  لتكوين  معا  والثانية 

التأهيلية،  نقاطها  مع  وذلك  الستة  المنتخبات 

على أن يخوض كل منتخب ثالث مباريات في 

في  يلتقها  لم  التي  المنتخبات  مع  الدور  هذا 

أول  المجموعة  عن  يتأهل  ثم  ومن  األول،  الدور 

كأس  نهائيات  إلى  مباشرة  منتخبات  أربعة 

.2025 األمم اآلسيوية 

{   منتخبنا هزم اإلماراتي

استديو تحليلي متميز
شهدت مواجهة األمس استديو تحليليا قبل انطالق مباراة 

العنابي واإلماراتي.. أدار االستديو التحليلي لقنوات الكاس 

سهيل بن عمر، بمعاونة كابتن ياسين إسماعيل، ومالك 

سليم في التحليل على المباراة، وعلق على المواجهة 

الخليجية في ختام التصفيات االسيوية التمهيدية لكرة 

السلة كل من أشرف توفيق وجمال السويدي، وقدم 

الجميع مستويات متميزة وراقية ووجد االستديو التحليلي 

والنقل التلفزيوني الكثير من اإلشادة والتقدير للجهد الذي 

قدمه الجميع في إيصال رسالة إعالمية متميزة.

وتحدث االستديو عن تأهل 3 منتخبات من كل مجموعة 

إلى الدور الثاني، ليتم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين 

)واحدة للمنطقة الغربية وأخرى للمنطقة الشرقية(، على 

أن يتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى التصفيات 

الرئيسية.

وتضم المجموعة الثانية لمنطقة الغرب منتخبات العراق 

وفلسطين والكويت والتي تقام في فلسطين بنفس توقيت 

مباريات مجموعة المنتخب القطري.

{  االستديو التحليلي

محمد المغيصيب: 
حققنا فوزا غاليا ومهما

أعرب محمد سعد المغيصيب رئيس االتحاد القطري 

لكرة السلة عن سعادته بفوز المنتخب القطري في الجولة 

الختامية التصفيات التمهيدية لبطولة كأس آسيا لكرة 

السلة، وتصدره للمجموعة األولى بالعالمة الكاملة.

وقال رئيس االتحاد القطري في تصريح صحفي: نبارك 

لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة 

األولمبية القطرية لهذا اإلنجاز ولسعادة الشيخ سعود بن 

علي آل ثاني رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة السلة.

وقال المغيصيب في تصريح صحفي: قدم العبو المنتخب 

القطري مردودا جيدا خالل التصفيات التمهيدية التي 

احتضنها الدوحة لمدة ثالث ايام متتالية، وتمكنوا من الفوز 

في الجولة األولى على المنتخب العماني وحققوا الفوز على 

منتخب اإلمارات في الجولة الثالثة واألخيرة لتصفيات 

التمهيدية ليتصدروا ترتيب المجموعة األولى بالعالمة 

الكاملة 4 نقاط.. مشيرا إلى ان االستعداد الجيد من خالل 

المعسكر األخير بتركيا والمشاركة في بطولة األلعاب 

الخليجية األخيرة بالكويت كانت من أبرز عوامل تحقيق 

هذا النجاح.

{  المغيصيب يتحدث للزميل عوض

عوض الكباشي  كتب

يواجه المنتخب اإليطالي.. اليوم

عنابي الشاطئية إلى نهائي »التفيا« العالمية
الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  تأهل 

شريف  الثنائي  من  المكون  الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس، 

)الرجال  التفيا  جولة  نهائي  إلى  عالمًيا(، 

المنتخب  على  فوزه  بعد  والسيدات( 

موعد  ليضرب   ..0/2 بنتيجة  االستوني 

من  الرابعة  في  االيطالي  المنتخب  مع 

ثالث  التفيا  بطولة  نهائي  على  اليوم  مساء 

االتحاُد  ينظُمها  التي  ة 
َّ

العالمي الجوالت 

 للكرة الطائرة »FIVB«، والتي تشهُد 
ُّ

الدولي

مشاركة أفضل 16 منتخًبا تحت تصنيف 

إلى   1 من  الفترة  خالل  والمقامة   ،Elite16
الوطني  ُمنتخُبنا  وكان  الجاري،  يونيو   5
ن من الثنائي 

َّ
للكرة الطائرة الشاطئية المكو

)المصنف  تيجان  وأحمد  يونس،  شريف 

نصف  الدور  إلى  تأهل  قد  عالمًيا(،  األول 

النهائي بعد تغلبه على الثنائي النرويجي.

منتخب  مع  األولى  مبارته  األدعم  وخسر 

أليسون  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو البرازيل 

ألبريشت  وجوستافو  سيروتي، 

استطاع  مساًء  نفس  وفي  كارفالهايس، 

ن 
َّ

المكو البرازيل  منتخب  على  يفوز  ان 

فيليب،  غونسالفيس  فيتور  الثنائي  من 

وريناتو أندرو ليما دي كارفالو، بنتيجة 0/2 

وذلك ضمن مباريات المجموعة األولى.

على   0/2 بنتيجة  الفوز  الفريق  وحقق 

قوية  جاءت  مباراة  بعد  النرويجي  الثنائي 

الثالثة  المشاركة  هذه  وتعتبر  ومثيرة.. 

 Elite16 جوالت  في  الوطني،  لُمنتخبنا 

العالمية. {  شريف يونس وأحمد تيجان

تنظمه اللجنة المنظمة لسباق الهجن

انطالق ثاني جوالت المفاريد الصيفي
حضرت اإلثارة والندية والمتعة بقوة في انطالقة 

ثاني جوالت سباق المفاريد الصيفي للعام 2022، 

الذي تنظمه اللجنة المنظمة لسباق الهجن بدورة 

الـ 3 كيلو من مسافة 1500 متر. وفي صباح أمس 

مع  صباحًا  الخامسة  في  الموعد  كان  السبت 

العديد  أفرزت  انطالقة  انطالقة جديدة للصغار، 

يأملون  الذي  الحالل  لمالك  السارة  المفاجآت  من 

للتألق  لتأهيلها  جديدة  مواهب  عن  الكشف  في 

في الميدان خالل السنوات القادمة. وقد حسمت 

المري  المطوع  جابر  علي  صالح  ملك  "الهاللية" 
الشوط  بناموس  بفوزها  االمس،  نواميس  أول 

يكشف  وقوي،  مميز  أداء  بعد  للبكار  الرئيسي 

بعدما  خاصة  المستقبلية،  وقدراتها  موهبتها 

أقرب  عن  مريح  بفارق  الشوط  بصدارة  انفردت 

توقيت  في  والناموس  الفوز  لتحسم  منافسيها، 

زمني قدره 2.10.09 دقيقة. كما قدم "مرسال" ملك 

اعتماده  أوراق  المنصوري  راشد  عبدالله  فيصل 

رسميًا كنجم قادم في ميادين السباقات، بعدما 

قاد مقدمة واحد من أقوى وأفضل أشواط الصباح، 

وتمكن  للقعدان،  الرئيسي  الثاني  الشوط 

"مرسال" من السيطرة بقوة على المقدمة خاصة 
في أمتار الشوط األخيرة ليهدي الناموس لمالكه 

الصباح،  توقيتات  بأفضل  مشجعيه  ويحيي 

بعدما قطع مسافة الـ 1500 متر في توقيت زمني 

الصباح  انطالقات  وتوالت  دقيقة.   2.09.25 قدره 

و5  للبكار  منها   7 خصصت  شوطًا،   12 مدار  على 

للقعدان.

{  من المنافسات 

شكر االتحاد القطري.. والبعثة غادرت إلى الكويت

»النشامى« يختتم 
معسكره في الدوحة

أنهى المنتخب األردني لكرة القدم، معسكره التدريبي في 

العاصمة القطرية الدوحة، ضمن تحضيرات النشامى 

لخوض تصفيات كأس آسيا 2023 والتي تنطلق األربعاء 

القادم في الكويت.

وأجرى االردني تدريبه األخير في الدوحة صباح أمس السبت 

بمركز اللياقة بمقر إقامته، قبل أن يتوجه الوفد مساًء إلى 

الكويت تأهبًا للتصفيات.

وتخلل معسكر النشامى في الدوحة، خوض مباراتين 

وديتين، فاز في األولى أمام الهند 2-0، قبل أن يتعثر أمام 

أستراليا 2-1.

وذكر الموقع الرسمي لالتحاد االردني إلى ان تقدم االتحاد 

األردني لكرة القدم يتقدم بالشكر والتقدير والعرفان، لشقيقه 

االتحاد القطري، على حسن االستقبال والضيافة واالهتمام 

المتواصل، بالمنتخب الوطني األول طوال فترة إقامته في 

الدوحة، وحرصه الشديد على إحاطة وفد النشامى بكافة 

أشكال الرعاية والدعم اللوجيستي، لضمان إنجاح المعسكر 

والتدريبات والمباريات الودية.

ويستهل النشامى مشواره بالتصفيات ضمن المجموعة 

األولى بلقاء نيبال عند العاشرة والربع مساء األربعاء القادم 

-بتوقيت األردن-، ثم يلتقي إندونيسيا بعد ثالثة أيام، على 

أن يختتم مشواره بلقاء الكويت 14 من الشهر الجاري، حيث 

يتأهل بطل المجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات 

تحتل المركز الثاني من المجموعات الست إلى النهائيات 

القارية والتي تقام صيف العام القادم 2023.

وأوضح الموقع الرسمي أن وفد المنتخب األردني المغادر إلى 

الكويت يضم 24 العبًا وهم: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، 

محمود الكواملة، مراد الفالوجي، محمد أبو حشيش، محمد 

الدميري، براء مرعي، يزن العرب، طارق خطاب، عبدالله 

نصيب، إحسان حداد، خليل بني عطية، بهاء عبد الرحمن، 

نور الروابدة، صالح راتب، رجائي عايد، أحمد سمير، محمود 

مرضي، موسى التعمري، منذر أبو عمارة، محمد أبو زريق 

»شرارة«، علي علوان، يزن النعيمات، وحمزة الدردور.

{  منتخب األردن

األهلي يفوز على الجزيرة 
اإلمــــاراتـــــــي »26-28«
فاز فريق األهلي على الجزيرة اإلماراتي بنتيجة 28 /  26، 

في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في انطالق منافسات 

بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الثامنة والثالثين 

لألندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، التي تستضيفها دولة 

الكويت وتستمر لغاية الثاني عشر من شهر يونيو الحالي. 

وحصد األهلي الذي كان قد أنهى الشوط األول من المباراة 

متقدما بواقع 16 /  14، بهذا الفوز أول نقطتين له ضمن 

المجموعة األولى التي تضم أيضا فريقي الكويت الكويتي 

ومسقط العماني، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: 

السالمية الكويتي والنجمة البحريني ومضر السعودي.

وقد فاز العب األهلي خالد بلحاج بجائزة أفضل العب في 

المباراة. ويلتقي األهلي مع مسقط العماني في مباراته 

الثانية األحد، قبل أن يختتم مبارياته في الدور التمهيدي 

بلقاء الكويت الكويتي يوم " الثالثاء" المقبل.

وكان قد سبق لألهلي الفوز بلقب بطولة دول مجلس 

التعاون الخليجي لألندية أبطال الكؤوس لكرة اليد وذلك 

في النسخة العشرين التي أقيمت في دبي عام 2000، فيما 

أحرز الغرافة لقب النسخة األخيرة التي أقيمت في الدوحة 

عام 2017 بعد فوزه في المباراة النهائية التي كانت قطرية 

خالصة على الريان بنتيجة 25 /  20.

في انطالق بطولة األندية الخليجية الـ »38« لكرة اليد



21 السنة )27( - األحد  6 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 5 يونيو 2022م العدد )9771( رياضة

»30« ألف مشجع في ملعب باختاكور
بالعاصمة  المركزي  باختاكور  ملعب  شهد 

مباراة  في  كبيرا  جماهيريا  حضورا  طشقند 

الجولة  ضمن  األوزبكي  ونظيره  العنابي 

الثانية من المجموعة األولى، حيث حرصت 

مبكرا  الزحف  على  األوزبكية  الجماهير 

الدعم  لتقديم  المباراة  ملعب  مدرجات  إلى 

تشجيعها  الجماهير  واستهلت  لمنتخبها، 

الملعب  لدخول  األولى  اللحظة  منذ  لالعبين 

التشجيع  واستمر  اإلحماء،  فترة  خالل 

بصورة حماسية متزايدة على مدار المباراة، 

الملعب  في  الجماهيري  الحضور  وتزايد 

السعة  اكتملت  حيث  مستمر،  بشكل 

انطالقة  مع  تقريبا  للملعب  االستيعابية 

عدد  المنظمة  اللجنة  وأعلنت  المباراة، 

حيث  اللقاء،  نهاية  قبل  الحاضرة  الجماهير 

أوزبكي  مشجع  ألف   30 حوالي  إلى  وصل 

لمنتخب  الكبير  الفوز  أسباب  أحد  كانوا 

{ جمهور أوزبكستانبالدهم.

فرصتنا قائمة.. نيكوالس كوردوفا:

علينا نسيان هذه المباراة
منتخبنا  مدرب  كوردوفا،  نيكوالس  قال 

للمنتخب  المبكر  الهدف  إن  األولمبي، 

الالعبين  على  سلبي  تأثير  له  كان  األوزبكي 

أن  ننسى  وال  للمباراة،  خطتنا  من  وغّير 

مستوى  وقدم  فاجأنا  األوزبكي  المنتخب 

كبيرا واستطاع أن يقتل المباراة مبكرا، وقد 

المباراة  إلى  المستطاع  بقدر  العودة  حاولنا 

ولكن لألسف لم ننجح في مجاراة المنتخب 

المباراة  هذه  نسيان  علينا  ويجب  األوزبكي، 

في  والتركيز  مؤقت  بشكل  تفاصيلها  بكل 

التركماني  المنتخب  أمام  األخيرة  المباراة 

وسنحاول  التأهل،  في  قائمة  فرصتنا  ألن 

معالجة األخطاء وإخراج الالعبين من الحالة 

الالعبين  لياقة  استعادة  ومحاولة  السلبية 

في  مستوى  أفضل  تقديم  أجل  من  سريعا 

المباراة األخيرة بحثا عن الفوز األول والتأهل 

مع  إيران  تعادل  أو  وخسارة  فوزنا  حال  في 

المنتخب األوزبكي.

تجهيز  على  سيعمل  أنه  إلى  كوردوفا  وأشار 

الناحية  من  خاصة  صورة  بأفضل  الالعبين 

الذهنية، ألن الهزيمة بخسارة كبيرة تتطلب 

التحضير  عملية  في  كبيرا  نفسيا  عمال 

للمباراة األخيرة، ونأمل أن يكون الالعبون في 

قمة مستواهم من أجل الدفاع عن فرصتنا. { نيكوالس كوردوفا 

بسداسية أمام منتخب أوزبكستان األولمبي في كأس آسيا

منتخبنا يخسر بفضيحة !

سريعة  المباراة  بداية  وجاءت  هذا 

المحاوالت  في  العنابي  وحاول  وحماسية 

ولكن  األوزبكي،  المنتخب  مباعتة  األولى 

في  والتركيز  الدقة  إلى  افتقدت  محاوالته 

االوزبكي  المنتخب  ورد  االخيرة  اللمسة 

بهجمة  لمنتخبنا  الهجومية  البداية  على  

مباغت  هدف  عن  اسفرت  منظمة  سريعة 

الدقيقة الخامسة عن طريق تصويبه  في 

جالل  جاسور  لالعب  اليسرى  بالقدم  قوية 

حارس  االيسر  بالقائم  ارتطمت  الدىن 

شباكه  وسكنت  زكريا،  صالح  منتخبنا 

معلنة عن هدف التقدم للمنتخب االوزبكي 

قليال،  منتخبنا  أداء  ارتبك  الهدف  بعد 

اتزانهم  إلى  الالعبون  عاد  ما  سرعان  لكن 

وعادو إلى أجواء اللقاء وشن منتخبنا بعد 

النتيجة  تعديل  عن  بحثا  المحاوالت 

في  كان  االوزبكي  المنتخب  دفاع  ولكن 

حالها  على   النتيجة  وابقى  الموعد، 

ليتواصل اللعب بصورة متكافئة بعد ذلك 

على   جديد  دون  وهناك  هنا  من  بمحاوالت 

صعيد النتيجة، ومع تواصل اللعب تمكن 

المنتخب االوزبكي من إضافة الهدف الثاني 

في الدقيقة 20 عن طريق الالعب ايركينوف 

وتسديد  اليسرى  الجهة  من  اختراق  بعد 

من  زكريا  صالح  يتمكن  لم  قوية  كرة 

العنابي نفسه متأخرا  لها ليجد  التصدي 

ملعب  وسط  دقيقة   20 اول  في  بهدفين 

االوزبكية  بالجماهير  آخره  عن  ممتلئ 

الضافة  العبيها  تحفيز  واصلت  التي 

الثاني  الهدف  وبعد  األهداف،  من  المزيد 

عن  بحثا  المحاوالت  بعد  العنابي  شن 

محاوالته  ولكن  الفارق،  وتقليص  فعل  ردة 

اللمسة  في  والتركيز  الدقة  إلى  افتقدت 

المنتخب  لصالح  التفوق  ليبقي  االخيرة 

االوزبكي على  صعيد المستوى والنتيجة 

وكاد المنتخب االوزبكي ان يضيف الهدف 

مع  األيمن  القائمة  تعاطف  لوال  الثالث 

النتيجة بهدفين دون رد،  منتخبنا لتبقى 

األول  الشوط  من  الضائع  بدل  الوقت  وفي 

الثالث  الهدف  االوزبكي  المنتخب  اضاف 

لينتهي  شاييف  نور  الالعب  طريق  عن 

للمنتخب  نظيفة  بثالثية  األولى  الشوط 

األوزبكي.

مع بداية شوط اللقاء الثاني حاول منتخبنا 

الفارق  لتقليص  األول  هدفه  عن  البحث 

ولكن محاوالته افتقدت إلى الدقة والتركيز 

ان  العنابي  وكاد  االخيرة،  اللمسة  في 

عبد  يوسف  طريق  عن  األول  الهدف  يحرز 

في  عرضية  كرة  استلم  عندما  الرزاق 

ضعيفة  الكرة  سدد  ولكنه  رائعة  وضعية 

في يد الحارس االوزبكي، ويتواصل اللعب 

ويجري  ذلك  بعد  المنتخبين  من  بقوة 

الدقيقة  في  اضطراري  تبديل  منتخبنا 

ودخول  لالصابة  على   هاشم  بخروج   58
يضيف   60 الدقيقة  وفي  الجانحي،  احمد 

المنتخب االوزبكي الهدف الرابع عن طريق 

من  خطأ  استغالل  بعد  موف  خوشفي 

النتيجة  لتصبح  ايمن  يوسف  مدافعنا 

اربعة أهداف دون رد وفي الدقيقة 63 اضاف 

عن  الخامس  الهدف  االوزبكي  المنتخب 

الدفاع  ارتباك  مستغال  شاييف  نور  طريق 

من  يمض  ولم  معنويا،  الالعبين  وانهيار 

المنتخب  أضاف  حيث  كثيرا  الوقت 

االوزبكي الهدف السادس عن طريق الالعب 

وتحسم  كثيرا  األمور  لتتعقد  جيانوف 

مبكرا، وفي الدقائق االخيرة تبقى النتيجة 

مستحق  بفوز  اللقاء  لينتهي  حالها  على  

بستة أهداف نظيفة للمنتخب األوزبكي.

{ خسارة ثقيلة للمنتخب

فرصة التأهل 

التزال قائمة في 

الجولة األخيرة 

تلقى منتخبنا األولمبي خسارة ثقيلة من المنتخب األوزبكي 
في المباراة التي جمعتهما أمس على  ملعب باختاكور 

المركزي بالعاصمة االوزبكية طشقند في إطار الجولة الثانية 
من المجموعة األولى لكأس آسيا تحت 23 عاما، وبهذه الخسارة 

الكبيرة وغير المتوقعة يتجمد رصيد العنابي عند نقطة 
واحدة، فيما رفع المنتخب األوزبكي رصيده إلى 6 نقاط في 

صدارة المجموعة األول ويضمن التأهل رسميا، ورغم الخسارة 
الكبيرة والقاسية مازالت فرصة العنابي قائمة في التأهل إلى 
الدور القادم شرط الفوز على  المنتخب التركماني في الجولة 

االخيرة وفوز المنتخب األوزبكي على  اإليراني أو تعادلهما معا. 

صالح زكريا:

خسارة ثقيلة.. أحمد سهيل:

خسارة غير متوقعة

نعتذر لجماهيرنا

تشكيلة العنابي

مبــــاريـــات الـيــــوم 

منتخبنا  حارس  زكريا  صالح  أعرب 

الثقيلة  للخسارة  الشديد  اسفه  عن 

في  وقال  أمس،  المنتخب  تلقاها  التي 

في  نكن  لم  المباراة:  بعد  تصريحات 

منا  المنتظر  المستوى  نقدم  ولم  يومنا 

الخسارة  هذه  على  لجماهيرنا  ونعتذر 

المنتخب  أمام  المتوقعة  غير  الثقيلة 

الخسارة  رغم  وأضاف:  المضيف، 

مازالت  التأهل  في  فرصتنا  الكبيرة 

االخيرة  بالمباراة  نفوز  أن  شرط  قائمة، 

ويفوز  التركماني  المنتخب  على 

وكل  االيراني  على  االوزبكي  المنتخب 

وسنحاول  القدم  كرة  في  وارد  شيء 

لمحو  ممكن  مستوى  أفضل  نقدم  ان 

الصورة المتواضعة التي ظهرنا عليها في 

مباراة أمس أمام المنتخب االوزبكي.

إلى  اعتذاره  سهيل  أحمد  قدم 

جماهيرنا عن الخسارة الثقيلة التي 

نظيره  من  األولمبي  العنابي  تلقاها 

األوزبكي أمس في كأس آسيا، وقال: 

السيناريو  هذا  أبدا  نتوقع  نكن  لم 

تأخرنا  لقد  للمباراة،  الغريب 

ولكن  العودة  وحاولنا  البداية  من 

الفرص  استغل  األوزبكي  المنتخب 

لم  كبيرا  فوزا  يحقق  أن  واستطاع 

نتوقعه. 

تقديم  إلى  نطمح  كنا  لقد  وأضاف: 

بنتيجة  والخروج  أفضل  مستوى 

جيدة، ولكن لألسف جاءت الرياح بما 

بنتيجة  وخسرنا  السفن  تشتهي  ال 

ثقيلة. 

إنها  قال  العنابي  فرصة  وعن 

المنتخب  على  الفوز  شرط  قائمة 

األخيرة  الجولة  في  التركماني 

من  اإليراني  المنتخب  وخسارة 

يكون  أن  ونأمل  األوزبكي،  المنتخب 

المباراة  في  جانبنا  إلى  الحظ 

األخيرة.

صالح زكريا وعلي مال الله ويوسف 

الله  وعبد  سهيل  واحمد  ايمن 

واسامة  جابر  وجاسم  السليطي 

وعبد  طارق  ومصطفى  الطيري 

الرشيد ابراهيم وهاشم علي »أحمد 

الجانحي« ويوسف عبد الرزاق.

)الجولة الثانية كأس آسيا تحت 23 عاما( 

المجموعة الثالثة 

 4:00 الساعة  فيتنام   – الجنوبية  كوريا 

مساء )ملعب لوكوموتيف( 

مساء   6:00 الساعة  ماليزيا   – تايالند 

)ملعب ميلي استاديوم(

{ صالح زكريا )يمين الصورة(

{ أحمد سهيل


