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منتخب اليمن ينهي تحضيراته بالدوحة
القطرية  بالعاصمة  األخير  اإلعدادي  معسكره  في  تحضيراته  األحد،  أمس  اليمني،  المنتخب  اختتم 

الدوحة، استعدادا لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023.

20 مايو الماضي بقيادة مديره الفني الجديد البلجيكي  وكان منتخب اليمن قد بدأ معسكر الدوحة يوم 

الطائف  مدينة  في  األول  الخارجي  معسكره  مباشرة  أنهى  أن  بعد  عمروش،  عادل  األصل  الجزائري 

السعودية الذي استمر نحو شهر.

وقد اختتم معسكر الدوحة أمس األحد وسيغادر صباح اليوم إلى كولومبيا لخوض منافسات التصفيات 

والتي  المستضيف،  ومنغوليا  والفلبين  فلسطين  منتخبات  مع  الثانية  المجموعة  ضمن  اآلسيوية 

ستجري منافساتها بنظام التجمع من دور واحد خالل ثالث جوالت أيام 8 و11 و14 يونيو المقبل.

مؤسسة دوري نجوم قطر كشفت التفاصيل

عنابي الشاطئية وصيفا»دورينا«.. على المالعب المونديالية
لـ »التفيا« العالمية

األلماني »ديسر« يفوز بلقب 
»لونجين« العالمية

باريس - قنا - حقق الفارس األلماني دانيال ديسر لقب 
الجائزة الكبرى في ختام سابعة جوالت لونجين العالمية 

ألبطال قفز الحواجز التي استضافتها مدينة كان الفرنسية 
على مدار ثالثة أيام على ساحل الريفيرا بمشاركة الفرسان 
والخيل النخب العالميين، فيما حقق فريق »براغ ليونز« 

لقب الجائزة الكبرى لدوري األبطال للفرق بعد تفوقه على 
15 فريقا في جولتي الجائزة الكبرى.

حصل المنتخب القطري للكرة الطائرة 

شريف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس 

عالميا( على فضية جولة التفيا للرجال 

والسيدات ثالث الجوالت العالمية التي 

الطائرة  للكرة  الدولي  االتحاد  ينظمها 

والتي تشهد مشاركة أفضل 16 منتخًبا 

تحت تصنيف Elite16، والتي اختتمت 

أمس بالتفيا.

المباراة  في  الشاطئية  ثنائي  وخسر 

من  )المكون  اإليطالي  أمام  النهائية 

كوتافافا(،  وسام  نيكوالي  باولو  الثنائي 

االيطالي  تغلب  أن  بعد   ،1  /2 بنتيجة 

دون  بشوطين  البرازيل  منتخب  على 

رد بواقع )21 - 19، و22 - 20( في نصف 

النهائي.

بعد  للنهائي  قطر  منتخب  تأهل  وجاء 

بشوطين  استونيا  منتخب  على  فوزه 

في   )14  - و21   ،11  -  21( بواقع  رد  دون 

حقق  منتخبنا  وكان  النهائي،  نصف 

 21( بنتيجة  ألمانيا  منتخب  على  الفوز 

- 18 و21 - 19( في الدور ربع النهائي.

يذكر أن المنتخب القطري، المكون من 

شريف يونس وأحمد تيجان، سيشارك 

الطائرة  للكرة  العالم  بطولة  في 

من  الفترة  خالل   2022 روما  الشاطئية 

وسيحاول  الجاري.  يونيو   19 إلى   10
الثنائي )شريف يونس وأحمد تيجان(، 

المتوج بالميدالية البرونزية في األلعاب 

األولمبية الصيفية األخيرة التي أقيمت 

اللقب  حصد  باليابان،  طوكيو  في 

العالمي.

الجواد  على  ديسر  الفارس  وشارك 

ثانية في   34.62 زمنا قدره  بنجو وحقق 

فرسان   6 لها  تأهل  التي  التمايز  جولة 

33 فارسا وفارسة  بدون أخطاء من بين 

مالية  جائزة  وحاز  الجولة،  في  شاركوا 

قدرها 100 ألف يورو.

وحقق فريق براغ ليونز لقب دوري األبطال 

الترتيب  صدارة  في  حل  أن  بعد  للفرق 

 16 بين  من  الكبرى  بالجائزة  الخاص 

ومثل  الجائزة،  على  متنافسا  فريقا 

ديفوس  بيتر  الفرسان  من  كل  الفريق 

فيما  موجر،  وبريان  برينسيلز،  ونيلز 

حل في المركز الثاني فريق شانغاهاي 

سوانز الذي تنافس من خالله الفارسان 

كرستيان آلمان،وماكس كوهنر، فيما 

إن  مدريد  فريق  الثالث  المركز  في  جاء 

فان  إيريك  الفارسين  خالل  من  موشن 

دير فلوتين، ومايكل فان دير فلوتين.

ترتيب  إيجلز  برلين  فريق  ويتصدر 

133 نقطة،  دوري األبطال للفرق برصيد 

يليه في المركز الثاني فريق براغ ليونز 

131 نقطة، وفي المركز الثالث  برصيد 

 128 فريق ستوكهولم هيرتس برصيد 

نقطة.

بعد خسارته أمام المنتخب اإليطالي

في الجولة السابعة ألبطال قفز الحواجز

{ تتويج أبطال العنابي

{ من المنافسات

عن  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  أصدرت 

 2022- للموسم   QNB نجوم  دوري  جدول 

2023 وذلك من الجولة األولى حتى السابعة، 
وأوقات  مالعب  عن  اإلعالن  يتم  أن  على 

الحق،  وقت  في  األول  القسم  جوالت  باقي 

المختلفة  الجهات  التنسيق مع  وذلك بعد 

االستعدادات  على  التأثير  وعدم  والشركاء 

الخاصة ببطولة كأس العالم 2022، وتقرر 

اإلثنين  يوم  البطولة  منافسات  انطالق 

وتستضيف   .2022 أغسطس   1 الموافق 

األولى  الجوالت  مباريات  المونديال  مالعب 

من المنافسة.

وستكون انطالق مباريات البطولة بمواجهة 

والوافد  اللقب  حامل  السد  بين  تجمع 

افتتاح  شريط  لقص  المرخية  الجديد 

الذي  الجديد  للموسم   QNB نجوم  دوري 

ينطلق يوم اإلثنين األول من شهر أغسطس 

خليفة  استاد  على  يلتقيان  عندما  المقبل 

تمام  في  المونديالية  المالعب  أحد  الدولي 

الساعة الخامسة وخمس وثالثين دقيقة.. 

وسيكون استاد الثمامة المونديالي مسرحا 

لمواجهة الشمال والريان.

قطرعن  نجوم  دوري  مؤسسة  وأعلنت 

 2022 للموسم   QNB نجوم  دوري  جدول 

حتى  األولى  الجولة  من  وذلك   2023  -

السابعة، على أن يتم اإلعالن عن مالعب، 

وقت  في  األول  القسم  جوالت  باقي  وأوقات 

الجهات  مع  التنسيق  بعد  وذلك  الحق، 

على  التأثير  وعدم  والشركاء  المختلفة 

كأس  ببطولة  الخاصة  االستعدادات 

العالم 2022.

المونديال  مالعب  تستضيف  وسوف 

المنافسة  من  األولى  الجوالت  مباريات 

حيث تقام مباريات األسبوع األول على مدار 

أم صالل  أيام، وتشهد مواجهات بين  ثالثة 

واألهلي على استاد الجنوب والعربي وقطر 

والسيلية  والغرافة  الثمامة  استاد  على 

والدحيل  الدولي  خليفة  استاد  على 

والوكرة على استاد الجنوب.

على  والشمال  الريان  مواجهة  وتجمع 

الجولة  مباريات  ختام  الثمامة،  استاد 

األولى من دوري نجوم قطر.

يوم  المنافسة  من  الثاني  األسبوع  وينطلق 

8/ 8/ 2022 بلقاء أم صالل والسد على ملعب 
استاد خليفة الدولي.

بمباراة  الثاني  االسبوع  مباريات  وتختتم 

تجمع بين الغرافة والعربي باستاد الجنوب 

المونديالي.

وتنطلق مواجهات الجولة الثالثة يوم االثنين 

وتختتم  وقطر  السيلية  بلقاء   2022 /8 /15
بمواجهة  االربعاء  يوم  االسبوع  مباريات 

الغرافة والشمال.

وسيكون لقاء الكالسيكو بين الريان والسد 

ستكون  بينما  التاسع  األسبوع  ضمن 

ضمن  والدحيل  السد  بين  القمة  مواجهة 

األسبوع العاشر، ويلتقي العربي مع السد 

وستكون  عشرة..  الحادية  الجولة  في 

هي  والغرافة  الريان  خر مواجهة  آ

المباريات التي تم برمجتها 

لتلعب في الجولة األخيرة 

من  األخير  األسبوع  من 

الدوري.

كأس  بطولة  وتنطلق 

الحادية  للنسخة  األمير 

التاسع  في  والخمسين 

يناير  من  والعشرين 

المرحلة  في  االقصائية  بالمباراة  المقبل 

التمهيدية، في حين ستنطلق مباريات دور 

الـ 16 من البطولة في السابع من مارس على 

أن تنتهي المسابقة في الخامس من مايو 

للعام 2023.

أما بطولة كأس أوريدو، فإنها ستنطلق في 

حتى  وتستمر  سبتمبر  من  عشر  التاسع 

السابع والعشرين من مارس.

أعلنت  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  وكانت 

القطري  الدوري  بطولة  انطالق  عن  سابقا 

للموسم   QNB نجوم  دوري  القدم  لكرة 

من  األول  في   ،2023   /  2022 الرياضي 

أغسطس المقبل.

موعد  تحديد  تم  إنه  المؤسسة  وقالت 

انطالق منافسات الموسم الجديد في كرة 

القدم بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وسيتزامن الموسم الرياضي المقبل )2022 

/ 2023( مع احتضان دولة قطر ألهم األحداث 
كأس  بطولة  وهو  العالم،  في  الرياضية 

في  ستقام  التي   2022 قطر   FIFA العالم 

نوفمبر  من  والعشرين  الحادي  من  الفترة 

العام  الثامن عشر من ديسمبر من  وحتى 

الجاري.

ضمن الجولة العالمية في العديد من المدن

كأس العالم األصلية تصل »بيروت«
الطائرة  أمس،  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  إلى  وصلت 

ضمن  العالم،  كأس  من  األصلية  النسخة  تحمل  التي 

جولة عالمية ستجوب خاللها العديد من المدن.

العالم  كأس  رحلة  الماضي  مايو   11 يوم  وانطلقت 

األصلية حول العالم بعد جولة مميزة داخل قطر، لتعود 

مرة أخرى أثناء انطالق مباريات المونديال.

االتحاد  رئيس  حيدر  هاشم  السيد  رحب  جانبه،  من 

اللبناني لكرة القدم بوصول كأس العالم إلى بيروت، في 

إطار جولتها اآلسيوية.

فرصة  تعد  الجولة  أن  صحفي  تصريح  في  وأوضح 

ومصدر إلهام لالعبين الحاليين، وخاصة الشباب، الذين 

يشاركون في هذه الفعالية اليوم، وقال: »تشكل بطولة 

كأس العالم لكرة القدم مناسبة مميزة، تجمع الشعوب 

لتعزيز  فرصة  وتمثل  والثقافات،  األعمار  مختلف  من 

العالقات بينهم«.

جوليانو  السابق،  البرازيلي  النجم  قال  جهته،  من 

بيروت:  إلى  المونديال  كأس  رافق  الذي  بيليتي، 

التي  العالم،  كأس  جولة  ضمن  لبنان  أزور  أن  »يسرني 

تثير الحماس في قلوب ماليين المشجعين«.

نجاحا  ستلقى  الجولة  أن  »أدرك  بيليتي:  وأضاف 

كبيرا، ومشاركة واسعة من الجماهير في جميع أنحاء 

بكرة  لديهم  شغف  من  الحظته  ما  ظل  في  المنطقة، 

من  العالم،  حول  دولة   54 العالم  كأس  وستزور  القدم«. 

كأس  بطولة  في  ستشارك  منتخباتها  دولة   32 بينها 

مجددا  العالم  كأس  وستعود   ،2022 قطر   FIFA العالم 

المباراة  إقامة  قبل  وتحديدا  البطولة،  خالل  قطر  إلى 

لوسيل  استاد  على  ستقام  التي  ديسمبر،   18 الختامية 

أكبر مالعب كأس العالم في قطر.
{ نسخة كأس العالم تصل لبنان

جياني إنفانتينو رئيس »الفيفا«:

نسعى لجعل نسخة »2022« خالية من الكربون
إنفانتينو، رئيس  زيورخ - قنا - أكد جياني 

سعي  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

لجعل  العالمية  الكروية  الرياضية  المنظمة 

 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  نهائيات 

الكربون. من  خالية 

»فيفا«  لرئيس  مسجلة  رسالة  في  ذلك  جاء 

خضراء  )بطاقة  يحمل  وهو  خاللها  ظهر 

بأهمية  للتذكير  األرض(  كوكب  أجل  من 

انطالق  موعد  اقتراب  مع  البيئة،  حماية 

.2022 FIFA قطر  العالم  فعاليات كأس 

تلك  أن  الرسمي  موقعه  عبر  »فيفا«  وذكر 

العالمي  اليوم  فعاليات  ضمن  تأتي  الرسالة 

من  الخامس  في  به  يحتفى  الذي  للبيئة 

الذي  األهم  المناسبة  ويعد  عام،  كل  يونيو 

في  العمل  المتحدة  األمم  خالله  من  تشجع 

جدا. الهامة  القضية  هذه  خدمة 

المصورة  رسالته  في  »فيفا«  رئيس  ودعا 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  بصفته 

للبيئة  ويهتم  القدم  كرة  يحب  شخص  كل 

للبيئة  العالمي  باليوم  االحتفال  بمناسبة 

إلى أن يشهر بطاقة خضراء من أجل كوكب 

األرض.

بدوره  سيقوم  »فيفا«  أن  إنفانتينو  وأكد 

في   2022 العالم  كأس  نهائيات  لجعل 

الجميع  من  طالبا  الكربون،  من  خالية  قطر 

رسائلهم  إعداد  خالل  من  الحملة  هذه  دعم 

»بطاقة  شعار  تحت  الخاصة  المصورة 

يتحدثون  األرض«  كوكب  أجل  من  خضراء 

خاللها عن العمل الذي سيقومون به من أجل 

البيئة. حماية  { إنفانتينو

عوض الكباشي كتب
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{ من مباراة أوزبكستان

   التركيز
وتجنب األخطاء
طريقنا للعبور

إلى الخصم سيكون طريق  الهدايا  وإيقاف  القاتلة  األخطاء  التركيز وتجنب  سالح 

العنابي  أن  خاصة  األخيرة،  الجولة  في  التركماني  المنتخب  على  للفوز  العنابي 

فرط في الفوز على منتخب إيران وتلقى هدفا قاتال في اللحظات األخيرة بسبب غياب 

الستة  األهداف  وكذلك  مناسب  غير  وقت  في  تبديالت  بإجراء  المدرب  وخطأ  التركيز 

التي تلقي بها العنابي خسارة قاسية أمام المنتخب األوزبكي جاءت معظمها بأخطاء قاتلة 

من العبين وتقديم هدايا إلى العبي الفريق األوزبكي، ولذلك يجب أن ال يقع العنابي في نفس 

السيناريو ويكرر نفس األخطاء إذا كان يريد تحقيق الفوز وإنهاء مشواره بدور المجموعات بصورة 

مشرفة بغض النظر عن التأهل من عدمه، وعلى مدرب العنابي أن يلتفت إلى هذه األمور جيدا خالل 

تجهيز الالعبين للقاء الحاسم أمام المنتخب التركماني، والالعبون أنفسهم يجب أن يكونوا على قدر 

المسؤولية ويقدموا أفضل ما لديهم إلنجاز المهمة على أكمل صورة ممكنة.

»كوردوفا« يفتش في أوراقه

{ نيكوالس كوردوفا )2(

سيكون التشيلي نيكوالس كوردوفا مضطرا للتفتيش في األوراق المتاحه 

لديه من الالعبين من أجل إجراء بعض التبديالت على التشكيل األساسي 

للقاء المصيري أمام المنتخب األوزبكي في ختام مباريات المجموعة األولى 

أول  في  ثابتة  بتشكيلة  البداية  على  أصر  أنه  سيما  ال  المجموعات،  بدور 

المباراة  إيران، بدأ  أمام  األولى  المباراة  التعثر بالتعادل في  مباراتين، ورغم 

الثانية أمام المنتخب بنفس األسماء التي بدأ بها أول مباراة فكانت النتيجة 

خسارة ثقيلة حاول تداركها بإجراء تعديالت على التشكيلة ولكن بعد فوات 

عن  جاء  إيران  مع  التعادل  هدف  البطولة  في  الوحيد  هدفنا  أن  ورغم  األوان. 

الثانية سوى  المباراة  أنه لم يشركه في  إال  الجانحي،  البديل احمد  طريق 

بعض  يستحق  لذلك  الثاني،  الشوط  في  علي  هاشم  إصابة  بعد  مضطرا 

األخيرة،  الجولة  في  الحاسم  تركمانسان  منتخب  لقاء  في  الفرصة  البدالء 

األساسية،  التشكيلة  مع  البداية  من  االسماء  بعض  تظهر  أن  المتوقع  ومن 

المهمة  للمواجهة  الالعبين األساسين غير جاهزين بدنيا  أن بعض  ال سيما 

والمصيرية.

أغلق ملف الخسارة الثقيلة ويتمسك بفرصة الصعود

العنابي يفتح ملف »تركمانستان«

{ منتخبنا يسعى للتعويض

طشقند -

رمضان مسعد 
موفد لجنة اإلعالم الرياضي

الخسارة  ملف  األولمبي  منتخبنا  أغلق 

الثقيلة بسداسية نظيفة أمام أوزباكستان 

المضيف في الجولة الثانية من المجموعة 

األولي لكأس آسيا تحت 23 عاما التي تجري 

 19 منافساتها حاليا في أوزباكستان وحتى 

16 منتخبنا. الشهر الجاري بمشاركة 

التحضيرات  أجواء  في  منتخبنا  ودخل 

المنتخب  أمام  والحاسمة  األخيرة  للجولة 

العنابي  يتمسك  حيث  التركماني، 

الثمانية  دور  إلى  للتأهل  األخيرة  بالفرصة 

التركماني  المنتخب  على  الفوز  حال  في 

أمام  إيران  تعادل  أو  وخسارة  نتيجة  بأي 

سيودع  ذلك  وبخالف  األوزبكي،  المنتخب 

العنابي البطولة من دور المجموعات.

استعادة  حاول  لمنتخبنا  الفني  الجهاز 

عملية  خالل  من  البدنية  الالعبين  لياقة 

بفندق  البعثة  إقامة  بمقر  أمس  االستشفاء 

طشقند  بالعاصمة  ريجينسي  حياة 

وصاحب  الالعبين  حالة  على  واالطمئنان 

علي  كبير  عمل  االستشفائي  التدريب 

من  الالعبين  لتهيئة  الذهني  المستوي 

تقبل  ال  التي  للمواجهة  النواحي  جميع 

الجهاز  طلب  حيث  الحلول،  أنصاف 

مباراة  نسيان  الالعبين  من  واإلداري  الفني 

كله  تركيزهم  وضع  األوزبكي  المنتخب 

بحثا  التركماني  المنتخب  مواجهة  علي 

في  التأهل  أجل  عنه من  وال بديل  الفوز  عن 

حال تعثر إيران بالتعادل أو بالخسارة أمام 

األخيرة،  الجولة  في  األوزبكي  المنتخب 

وبدت حالة العبي العنابي في صورة جيدة 

في  الجميع  علي  واضحة  الرغبة  وبدت 

ضرورة الظهور بمستوى مغايير في المباراة 

التي ظهروا  المقبلة ومسح الصورة السلبية 

عليها في المواجهة السابقة. ومن المقرر أن 

يختتم العنابي تحضيراته للقاء المنتخب 

ملعب  على  اليوم  أخير  بتدريب  التركماني 

مستضيف  »بونيودكور«  ستاديو  ميلي 

المجموعات  دور  في  غدا  األخيرة  مباراتنا 

تدريبا  وسيكون  التركماني،  المنتخب  مع 

االطمئنان  أجل  من  للمدرب  للغاية  مهما 

لالعبين  والذهنية  الفنية  الحالة  على 

بمستوى  الظهور  أجل  من  العناصر  الختيار 

الترشح  بطاقة  وخطف  الفوز  وتحقيق  قوي 

أن  السيما  البطولة،  من  المقبل  الدور  إلى 

الجهاز  ويسعى  قائمة،  زالت  ما  الفرصة 

كوردوفا  نيكوالس  التشيلي  بقيادة  الفني 

إلنجاز  المثالية  بالصورة  استغاللها  إلى 

ما  أن  خاصة  وجه،  أكمل  على  المهمة 

البطولة  في  اللحظة  حتى  العنابي  قدمه 

يمثلون  الذين  لالعبين  وال  له  يشفع  ال 

المرحلة  في  القطرية  الكرة  مستقبل 

العنابي  مدرب  سيحاول  كما  المقبلة، 

ومساعدوه قدر المستطاع عالج األخطاء 

المنتخب  فيها العبو  وقع  التي  الفادحة 

غير  الثقيلة  الخسارة  في  وتسببت 

المضيف،  المنتخب  أمام  المتوقعة 

لن  المهمة  أن  المنتخب  مدرب  ويعلم 

تكون سهلة أمام المنتخب التركماني 

إيران  على  بفوزه  المجموعة  مفاجأة 

رد،  دون  بهدفين  الثانية  الجولة  في 

خاصة أنه قلب حسابات المجموعة 

البطاقة  صراع  في  بقوة  ودخل 

الثانية المؤهلة عن المجموعة بعد 

لصالح  األولى  البطاقة  حسمت  أن 

في  بفوزين  األوزبكي  المنتخب 

سيحاول  وبالتالي  مباراتين،  أول 

أمام  أوراقه  بكل  الدفع  المدرب 

عن  بحثا  التركماني  المنتخب 

تخدمه  ما  أمل  على  االنتصار 

من  وأوزباكستان  إيران  نتيجة 

الثانية  التأهل  بطاقة  خطف  أجل 

عن المجموعة األولى.

تركيزنا على تركمانستان.. حمد الخالقي:

طوينــــا صفحــــة األوزبكــــي
اإلعالمي  المنسق  الخالقي،  قدم حمد 

إلى  اعتذاره  األولمبي،  لمنتخبنا 

الخسارة  عن  القطرية  الجماهير 

أمام  األخيرة  المباراة  في  الكبيرة 

الفريق  إن  وقال  األوزبكي،  المنتخب 

وارد  شيء  وكل  يومه  في  يكن  لم 

تكون  ال  وعندما  القدم  كرة  في 

ما  وهو  الخسارة  تتلقى  يومك  في 

المنتخب  مع  مباراتنا  في  حدث 

أخذت  حيث  المضيف،  األوزبكي 

لما  تماما  مختلفا  سيناريو  المباراة 

فيها  لتقديمه  ونتطلع  نتمناه  كنا 

حدوث  في  السيناريو  هذا  وتسبب 

من  جزءا  تعتبر  التي  األخطاء  بعض 

نتقبلها  أن  علينا  ويجب  القدم،  كرة 

ونعمل على عالجها وعدم تكرارها. 

الالعبين  في  ثقتنا  الخالقي  وأضاف: 

في  بقوة  العودة  أجل  من  كبيرة 

ملف  أغلقنا  قد  األخيرة،  المباراة 

وتركيزنا  أوزباكستان  مباراة 

المنتخب  مباراة  على  منصب  كله 

دور  مباريات  ختام  في  التركماني 

أفضل  تقديم  أجل  من  المجموعة 

ومحو  القطرية  بالكرة  الئق  مستوى 

فيها  تسببت  التي  السلبية  الصورة 

المباراة  في  المتوقعة  غير  الخسارة 

فرصتنا  عن  للدفاع  وأيضا  السابقة 

ما  أنها  خاصة  للنهاية،  التأهل  في 

وتعثر  فوزنا  حال  في  قائمة  زالت 

إيران أمام المنتخب األوزبكي، ويحب 

ما  ونرى  أوال  للفوز  نلعب  أن  علينا 

النهاية.  يحدث في 

الالعبين  الخالقي  حث  النهاية،  وفي 

على ضرورة نسيان المباراة السابقة 

الحاسمة  المباراة  في  بقوة  والتركيز 

أجل  من  التركماني  المنتخب  أمام 

وتحقيق  مشرف  بشكل  الظهور 

{ منتخبنا يسعى للتعويض الفوز.

المضيف حسم التأهل والصدارة

ثالثة منتخبات
تتصــــارع علـــى البطاقــــــة الثانيــــة

بدور  األولى  بالمجموعة  األخيرة  الجولة  تشهد 

بين  ومثيرا  قويا  صراعا  بالبطولة  المجموعات 

والمنتخب  التركماني  والمنتخب  منتخبنا 

دور  إلى  المؤهلة  الثانية  البطاقة  على  اإليراني 

بطاقة  األوزبكي  المنتخب  خطف  بعد  الثمانية 

على  له  الثاني  بالفوز  البطولة  في  األولى  التأهل 

عن  النظر  وبغض  الثانية.  الجولة  في  العنابي 

إيران، سيضمن  أمام  األخيرة  المباراة  نتيجته في 

منتخبنا  يحتاج  فيما  المجموعة  في  األول  المركز 

بأي  التركماني  المنتخب  على  الفوز  إلى  العنابي 

نتيجة شرط أن تتعثر إيران بالتعادل أو الخسارة 

المنتخب  فوز  فيما  األوزبكي،  المنتخب  أمام 

المجموعة  لثاني  التركماني على منتخبنا يؤهله 

وأوزباكستان  إيران  نتيجة  عن  النظر  بغض 

المواجهات  بأفضلية  كذلك  يؤهله  وتعادله 

المباشرة مع إيران فيما خسارته من العنابي وفوز 

إيران يتأهل األخير كثاني المجموعة فيما خسارة 

أو  إيران  وتعادل  العنابي  التركماني من  المنتخب 

منتخبنا  يؤهل  خسارته 

وسوف  المجموعة،  كثاني 

تقام مباراتا ختام المجموعة في 

الساعة  تمام  في  غدا  واحد  توقيت 

حيث  الدوحة،  بتوقيت  مساء  الثامنة 

ستاديوم  ميلي  ملعب  على  العنابي  يلعب 

الذي لعب فيه أمام إيران بالجولة األولى فيما يلعب 

كارشي  استاد  في  إيران  مع  أوزباكستان  منتخب 

المركزي. { األوزبكي تأهل رسميا

الالعبـــــون مطالبـــــون
باســــــتعادة الــــــــروح القتاليــــة

األوزبكي،  المنتخب  من  الثقيلة  الخسارة  أسباب  أحد  كان  القتالية  الروح  غياب 

المنتخب  مباراة  في  باستعادتها  مطالبون  العنابي  العبي  فإن  وبالتالي 

التركماني الحاسمة غدا في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة األولى، 

إلى  التأهل  بفرصة  للتمسك  الفوز  وتحقيق  مستوى  أفضل  تقديم  أجل  من 

الدور القادم في حال صبت نتيجة أوزباكستان وإيران في صالحنا بتعادل أو 

الذي  المبكر  بالهدف  كثيرا  تأثروا  العنابي  العبو  اإليراني،  المنتخب  خسارة 

وجماهيره  اوزباكستان  منتخب  أمام  الخامسة  الدقيقة  في  مرمانا  سكن 

آخره  عن  امتأل  الذي  المركزي  باختاكور  ملعب  في  بقوة  تواجدت  التي 

المطلوبة  بالصورة  المباراة  مع  التعامل  من  العنابي  العبو  يتمكن  ولم 

الثالث  والهدف  الثاني  الهدف  تلقي  مع  تدريجيا  اليهم  اليأس  ليتسلل 

الشوط  في  للخسارة  الالعبون  يستسلم  ان  قبل  األول  الشوط  نهاية  مع 

الثاني ليجد المنتخب االوزبكي الطريق سهال لتحقيق الفوز االكبر في 

مع  جيدا  الدرس  يتعلموا  ان  العنابي  العبي  على  وبالتالي  البطولة، 

الفوز  أجل  من  غدا  الحاسم  اللقاء  في  التركماني  المنتخب  مواجهة 

وانهاء دور المجموعات بصورة مشرفة.

)الجولة الثانية كأس آسيا 

تحت 23 عاما( 

المجموعة الرابعة 

اليابان – السعودية

 الساعة 4:00 مساء )ملعب 

باختاكور المركزي( 

طاجيكستان – اإلمارات

 الساعة 6:00 مساء )ملعب 

لوكوموتيف(

مباريـــات 
اليـــوم

{ حزن للخسارة الثقيلة


