
السنة )27( - الثالثاء  8 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 7 يونيو 2022م العدد )9773(

اإلمارات في مواجهة أستراليا بالملحق اآلسيوي »المونديالي«
تجمع  التي  المواجهة  الدوحة  العاصمة  في  المونديالية  المالعب  أحد  علي  بن  أحمد  استاد  يستضيف 

بين المنتخب اإلماراتي ونظيره األسترالي في التاسعة مساء اليوم، من أجل خطف خامس بطاقات قارة 

آسيا ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستؤهل الفائز لمواجهة البيرو اإلثنين المقبل في 

ملحق دولي يمنح بطله بطاقة العبور الـ31 للنهائيات العالمية.

ويعمل المنتخب اإلماراتي للمحافظة على آماله بالوصول إلى المونديال وتحقيق الحلم للمرة الثانية بعد 

مونديال إيطاليا 1990.

وجاء تأهل اإلمارات وأستراليا إلى الملحق اآلسيوي بعد احتاللهما المركز الثالث في مجموعتيهما ضمن 

الدور الثالث الحاسم من التصفيات اآلسيوية.

تطرقا للعديد من الملفات المشتركة والقضايا الكروية

رئيس االتحاد يستقبل نظيره الكويتي
استقبل سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن 

لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  ثاني  آل  أحمد 

عبدالله  سعادة  أمس،  ظهر  بمكتبه  القدم، 

أحمد الشاهين الربّيع رئيس مجلس إدارة 

المرافق  والوفد  القدم،  الكويتي لكرة  االتحاد 

له الذي ضم كاًل من: عبدالعزيز السمحان 

عضو مجلس إدارة االتحاد، وصالح القناعي 

مكتب  مدير  العميري  ومحمد  العام،  األمين 

الرئيس.  مستشاري  والسادة  الرئيس، 

القطري  الجانب  من  االستقبال  حضر 

نائب  المهندي  عبدالعزيز  بن  سعود 

المكتب  عضو  بالن  وهاني  االتحاد،  رئيس 

األنصاري  ومنصور  لالتحاد،  التنفيذي 

العام. األمين 

األخوية  العالقات  إطار  في  االستقبال  ويأتي 

تخلل  حيث  الجانبين،  بين  المتميزة 

الملفات  من  للعديد  التطرق  االجتماع 

كاًل  تهم  التي  الُكروية  والقضايا  المشتركة 

المواضيع  حول  والتباحث  الطرفين،  من 

ذات االهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون 

الفترة  في  تفعيلها  وأهمية  الجانبين  بين 

سبل  ويوفر  القدم  كرة  يخدم  بما  المقبلة، 

االرتقاء بها في كل من البلدين الشقيقين.

لسعادة  االتحاد  رئيس  سعادة  وأكد 

التي  العالقات  عمق  على  الربّيع  عبدالله 

بنظيره  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  تربط 

بعد  التهنئة  لسعادته  مقدمًا  الكويتي، 

الكويتي  االتحاد  برئاسة  بالتزكية  فوزه 

جرت  التي  االنتخابات  -في  القدم  لكرة 

اليوسف،  أحمد  للشيخ  خلًفا  مؤخرًا- 

عشر  الثاني  الرئيس  الشاهين  ليصبح 

الكويتي. الكرة  التحاد 

بحجم  االتحاد  رئيس  سعادة  ونوه 

المثمرة والمتميزة بين االتحادين  العالقات 

امتدادها  على  القدم  لكرة  والكويتي  القطري 

وتطور  مصلحة  فيه  لما  الدائم  والتواصل 

كرة القدم في كٍل من البلدين.

الشكر  الشاهين  عبدالله  قدم  جهته،  من 

خليفة  بن  حمد  الشيخ  لسعادة  والتقدير 

بن أحمد آل ثاني على هذه اللفتة الكريمة، 

وهذا االستقبال المتميز الذي ليس بغريب 

القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  على  وال  عليه 

األخوية  العالقات  عليه  لما  امتداد  هو  بل 

الشقيقين. البلدين  بين  المتأصلة 

للمشروع  التقدم  دوام  سعادته  وتمنى 

الكروي القطري الذي يستمر في قطف ثمار 

قيادة  وضعته  الذي  االحترافي  التخطيط 

قطر  دولة  دور  سعادته  ثمن  كما  االتحاد، 

الرياضي العالمي. المهم على الصعيد 

الكويتي  االتحاد  رئيس  سعادة  وأعرب 

سعادته  عن  الزيارة،  ختام  في  القدم،  لكرة 

رئيس  سعادة  بلقاء  واعتزازه  الكبيرة 

والدعم  الكريم،  االستقبال  مثمنًا  االتحاد، 

االتحاد  رئيس  يوليه  الذي  الدائم  واالهتمام 

دوام  متمنيًا  الكويتية،  للكرة  القطري 

التوفيق والنجاح له في قيادة الكرة القطرية 

إلى آفاق أرحب ومستقبل أزهر.

beIN SPORTS عبر شاشة

»87.8« مليون مشاهد
لنهائي »الشمبيونزليج«

اتحـــاد الجمبـــاز يــــواصــــل
تحضيراته الستضافة »اآلسيوية«

ارتفاعًا   beIN SPORTS قناة  شهدت 

الشهر  المشاهدين  أعداد  في  كبيرًا 

النهائية  المباراة  خالل  الماضي 

أقيمت  التي  أوروبا  أبطال  دوري  من 

العاصمة  في  فرانس  دو  استاد  في 

جذبت  حيث  باريس،  الفرنسية 

لنهائي  مشاهد  مليون   88 يقارب  ما 

الصادرة  لإلحصاءات  وفقا  البطولة، 

عن شركة إبسوس.

السبت  يوم  المباراة  بث  جرى  وقد 

مباشرة  الفائت  مايو  شهر  من   28
 beIN SPORTS وحصريا عبر قنوات 

مع  ترافقت  مختلفة  لغات  بثالث 

مخصصة  تحليلية  استوديوهات 

واإلنجليزية،  العربية  باللغتين 

دولة   24 الحصري  البث  شمل  وقد 

وشمال  األوسط  الشرق  نطاق  ضمن 

أفريقيا. ومع اقتراب موسم كرة القدم 

االنتهاء،  من   22/2021 لعام  األوروبية 

عالية  مشاهدة  نسبة   beIN شهدت 

الحاسمة  المباريات  من  الثنين 

مباراة  جذبت  حيث  مايو،  شهر  خالل 

مع  مواجهة  في  سيتي  مانشستر 

اإلنجليزي  الدوري  خالل  فيال  أستون 

وفينورد  روما  إس  إيه  ومباراة  الممتاز 

المؤتمر  دوري  نهائيات  من  روتردام 

بلغت  عالية  مشاهدة  أرقام  األوروبي 

20 مليون مشاهد لكل منها. حوالي 

خالل الفترة من »15« إلى »18« يونيو في »أسباير«

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية 

 - المائية  للدراجات  قطر  بطولتي  من 

نادي  اللتين نظمهما  مارثون، وقطر للصيد، 

لمدة  بالتزامن  البحرية  للرياضات  الدوحة 

الثقافي  الحي  شاطئ  مياه  على  أيام  ثالثة 

الفرق  أبرز  من  كبيرة  مشاركة  وسط  كتارا 

المحلية.

ففي الجولة الثانية من بطولة قطر للدراجات 

محمد  المتسابق  تمكن  ماراثون،   – المائية 

بعدما  اللقب  إحراز  من  عبدالغني  حسن 

جمع 35 نقطة بعدما فاز بالسباق األول وحل 

ثانيا في السباق الثاني.

أما على صعيد منافسات الجولة الثانية من 

بطولة قطر للصيد، فقد شهدت هي األخرى 

منافسات قوية في فئاتها الثالث: صيد سمك 

الكنعد، وصيد سمك السكن، وصيد سمك 

سمكة  أكبر  مسابقة  عن  فضال  الهامور، 

الكنعد، تمكن  )قرش(. ففي مسابقة سمك 

فريق  قائد  الشهواني  علي  غانم  المتسابق 

بوزن  األول  المركز  إحراز  من  »بسيتين« 

44.45 كيلو جرام.

وفي مسابقة سمك السكن، حقق المتسابق 

»المهر1«  فريق  قائد  الخليفي  عبدالله  صالح 

المركز األول بوزن 103.15 كيلو جرام.

حصد  فقد  الهامور،  سمك  مسابقة  في  أما 

قائد  القحطاني  ماجد  محمد  المتسابق 

 66.45 بوزن  األول  المركز   »1 »البوارح  فريق 

كيلو جرام.

ماجد  محمد  المتسابق  نال  وأخيرا 

جائزة   »1 »البوارح  فريق  قائد  القحطاني 

بعدها  ليسدل  )قريش(،  سمكة  أكبر 

من  الثانية  الجولة  منافسات  على  الستار 

منافسات  ختام  وفي  للصيد.  قطر  بطولة 

للدراجات  قطر  بطولتي  من  الثانية  الجولة 

– مارثون، وقطر للصيد، قام السيد  المائية 

الدوحة  نادي  رئيس  نائب  المناعي  صالح 

الفائزين  بتتويج  البحرية  للرياضات 

الدراجات  أصحاب المراكز الثالثة سواء في 

المائية، أو في فئات الصيد الثالث.

{ رئيس االتحاد يستقبل الربّيع

عوض الكباشي كتب

بجانب الجولة الثانية من بطولة الصيد

ختام مثير لماراثون الدراجات المائية

{  تتويج الفائزين 

$ الرياضي الدوحة

{ علي الهتمي

للجمباز  القطري  االتحاد  يواصل 

البطولة  الستضافة  تحضيراته 

الفني  للجمباز  التاسعة  اآلسيوية 

خالل  تقام  التي  سيدات(   - )رجال 

الشهر  من   18-15 من  الفترة 

وعدد  دولة   21 بمشاركة  الجاري 

العبا   137 يتجاوز  العبين 

والعبة.

رئيس  الهتمي  علي  وأكد 

الجاهزية  على  االتحاد 

الستضافة  التامة 

في  وإخراجها  البطولة 

كعادة  صورة  أفضل 

القطري  التنظيم 

وقال  البطوالت،  لكبرى 

تصريحات  في  الهتمي  علي 

التحضيرات  صحفية: 

للبطولة تسير في أفضل صورة ممكنة.

 21 مشاركة  ستشهد  البطولة  وأضاف: 

دولة، ومما ال شك فيه أن ذلك سيكون له 

ورغبة  المنافسة  قوة  على  مباشر  تأثير 

أفضل  تقديم  في  المتنافسين  كل 

من  واحدة  نتوقع  ونحن  ممكن،  مستوى 

اإلطالق  على  اآلسيوية  البطوالت  أقوى 

الدول  من  الكبير  الزخم  هذا  ظل  في 

العالم  أبطال  أن  سيما  ال  المشاركة، 

فإجمالي  البطولة،  في  متواجدون  وآسيا 

النسخة  هذه  في  المشاركين  عدد 

و56  81 العبا  والعبة  137 العبا  سيتجاوز 

العبة. 

تعتبر  البطولة  أن  شك  ال  قائال:  وتابع 

نسخة  لتقديم  قطر  أمام  جديدا  تحديا 

اإلمكانيات  على  تؤكد  استثنائية 

الكبرى  األحداث  تنظيم  في  القطرية 

كامل  تعاون  وهناك  ناجحة،  بصورة 

نجاح  لتحقيق  الجهات  مختلف  من 

المنظمة  اللجنة  جانب  من  سواء  كبير 

وزارة  أو  األولمبية  اللجنة  أو  للبطولة 

الجهات  فكافة  والشباب،  الرياضة 

النسخة  هذه  إخراج  هدفها  المشاركة 

الوفود  قائال:  واختتم  مشرفة.  بصورة 

الوصول  في  بالفعل  بدأت  المشاركة 

المعسكرات  إقامة  أجل  من  للدوحة 

استعدادا للبطولة، فقد كان وفد هونج 

الواصلين  أول  وكازخستان  كونج 

وفقا  تسير  األمور  وكل  أيام،  عدة  قبل 

من  مميزة  نسخة  إلخراج  له  مخطط  لما 

القارية. البطولة 

تعزيز العالقات والتعاون اإلعالمي

رئيس التحرير يستقبل اإليطالي »ميرلو«

الدولي  االتحاد  رئيس  ميرلو،  جيانو  السيد  قام 

 $ جريدة  مقر  إلى  بزيارة  الرياضية،  للصحافة 

محمد  المسؤول  التحرير  رئيس  استقباله  في  وكان 

حمد المري، وقد رافقه في الزيارة فانسون أمالفي مدير 

الرياضية،  للصحافة  الدولي  باالتحاد  الكبرى  األحداث 

جريدة  تحرير  رئيس  حجي  محمد  الزميل  وكذلك 

لوسيل وعضو االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية.

دار الحديث، خالل اللقاء، عن حفل توزيع جوائز االتحاد 

نسخته  في  السنوية  الرياضية  للصحافة  الدولي 

الرابعة، الذي سيقام يوم األحد المقبل 12 يونيو باستاد 

خليفة الدولي. وتقام هذه النسخة ألول مرة في الدوحة 

بسويسرا،  زيوريخ  في  األولى  النسخة  أقيمت  بعدما 

بالمجر،  بودابست  في  الثانية  النسخة  أقيمت  بينما 

المرئي«  »االتصال  تقنية  عبر  الثالثة  النسخة  وكانت 

بسبب تداعيات جائحة كورونا. في البداية، تقدم ميرلو 

بالشكر لجريدة $ ورئيس التحرير المسؤول على 

حفاوة االستقبال، كما أثنى على الدور القطري الكبير في 

تنظيم األحداث والبطوالت الرياضية، متمنيا مشاركة 

في  عام  بشكل  القطري  واإلعالم  الرياضية  الصحافة 

وخروجه  إنجاحه  في  والمساهمة  الحدث  هذا  تغطية 

في  ثقته  ميرلو  اإليطالي  وأكد  ممكنة.  صورة  بأفضل 

نسخة  ستكون   2022 قطر  العالم  كأس  نسخة  أن 

واهتمامها  التنظيمية،  قطر  قدرة  إلى  بالنظر  خاصة 

بالجودة العالية في استضافة األحداث من خالل توفير 

التحرير  رئيس  رّحب  بدوره،  التنظيم.  مقومات  كل 

أن  مؤكدا  المرافق،  والوفد  ميرلو  بالسيد  المسؤول 

جريدة الوطن تعد جزءا من المنظومة اإلعالمية القطرية 

وستقوم بواجبها المهني والوطني إلنجاح األحداث التي 

تستضيفها قطر، كما ستقوم بتقديم تغطية خاصة 

في  جميعنا  إعالمية  كأسرة  نحن  وأضاف:  للحفل. 

األدوار  المهنة ومنتسبيها في تقديم  »قارب« واحد لدعم 

للقيام  وتحفيزهم  الصحفيين  وتشجيع  بهم  المناطة 

برسالتهم على أكمل وجه. }  تصوير - محمود حفناوي

االتحاد الدولي يقيم حفله 
السنوي في استاد خليفة
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اليوم.. في ختام دور المجموعات بكأس آسيا تحت »23« سنة

مواجهة »مصيرية« للعنابي األولمبي
مصيرية  مواجهة  األولمبي  العنابي  يخوض 

الساعة  تمام  في  تركمنستان  منتخب  أمام 

8:00 مساء اليوم بتوقيت الدوحة على ملعب 
ختام  في  وذلك  »بونيودكور«  ستاديو  ميلي 

مباريات دور المجموعات لحساب المجموعة 

األولى في كأس آسيا تحت 23 المقامة حاليا 

الجاري،  الشهر   19 وحتى  أوزباكستان  في 

ويرفع منتخبنا الوطني شعار الفوز وال بديل 

أنصاف  تقبل  ال  التي  المواجهة  هذه  في  عنه 

يتساوى  حيث  األولمبي،  لمنتخبنا  الحلول 

البطولة  ويودع  بالنسبة  والخسارة  التعادل 

فيما الفوز يبقى على األمل في التأهل إلى دور 

أوزباكستان  تخسر  ال  أن  شرط  النهائي  ربع 

نفس  في  تقام  التي  المواجهة  في  إيران  من 

التوقيت ضمن المجموعة األولى. 

يحتل  وهو  اليوم  مباراة  العنابي  ويدخل 

من  واحدة  نقطة  برصيد  الرابع  المركز 

بينما  األولى،  الجولة  في  إيران  مع  التعادل 

الثاني  المركز  التركماني  المنتخب  يحتل 

برصيد 3 نقاط من فوزه على إيران، ويتصدر 

وتأهل  المجموعة  أوزباكستان  منتخب 

رسميا قبل هذه الجولة برصيد 6 نقاط، فيما 

نقطة  برصيد  الثالث  المركز  إيران  تحتل 

واحدة، ويدخل منتخبنا األولمبي مباراته مع 

أهداف  عدة  عن  بحثا  التركماني  المنتخب 

بالطبع  الفوز  مقدمتها  في  لتحقيقها  يسعى 

يسعى  وكذلك  التأهل  فرصة  على  واإلبقاء 

الهزيمة  على  الملعب  في  للرد  منتخبنا 

والتأكيد  الماضية،  الجولة  في  الثقيلة 

ولن  جواد  كبوة  مجرد  كان  حدث  ما  أن  على 

تتكرر وأن الفريق يملك األفضل، وبالتالي فإن 

التعويض  في  كبيرة  رغبة  لديهم  الالعبين 

المصيرية  المباراة  هذه  في  القوي  والظهور 

ردة  العبينا  من  تنتظر  كذلك  الفني  والجها 

فعل قوية على ما حدث في المباراة الماضية. 

يكون  أن  األولمبي  منتخبنا  على  ويجب 

التركماني  المنتخب  أمام  حاضرا بكل قوية 

الجولة  في  مفاجأة  تفجير  من  تمكن  الذي 

اإليراني،  المنتخب  على  بالفوز  الماضية 

تكون  لن  منتخبنا  مهمة  فإن  وبالتالي 

فيها  يبحث  التي  المباراة  هذه  في  سهلة 

إيجابية  نتيجة  عن  التركماني  المنتخب 

األوزبكي  المنتخب  رفقة  التأهل  لضمان 

الثمانية، وهو ما يضاعف من حجم  دور  إلى 

القوية  المباراة  هذه  في  الالعبين  مسؤولية 

لمنتخبنا  الفني  الجهاز  وكذلك  والصعبة 

ال  التي  المباراة  هذه  في  كبيرا  عبئا  يتحمل 

وتشكيلة  الفنية  األمور  في  األخطاء  تتحمل 

الالعبين لذلك الجهاز الفني مطالب بأن يكون 

لهذه  العناصر  أفضل  الختيار  الموعد  في 

الجهاز  على  يجب  كما  الحاسمة.  المواجهة 

الفني منح الفرصة لبعض الالعبين القادرين 

على تقديم اإلضافة للفريق من أجل عبور هذه 

نتيجة  تخدمنا  أن  على  الصعبة،  المحطة 

لمحو  التأهل  أجل  من  وإيران  أوزباكستان 

الصورة السلبية واالنطباع السيئ الذي أخذ 

في  المتواضع  العرض  بعد  المنتخب  عن 

المباراة الماضية أمام المنتخب المضيف.

{  منتخبنا يسعى للعبور أمام تركمانستان

طشقند 

رمضان مسعد 
موفد لجنة اإلعالم الرياضي

تركيز كبير على الجوانب الذهنية والفنية

منتـخـبـنـا يخـتتـم تحضيراتـه للمـواجـهـة
اختتم منتخبنا األولمبي تحضيراته لمواجهة 

دور  ختام  في  اليوم  الحاسمة  تركمانستان 

أمس  مساء  جرى  أخير  بتدريب  المجموعات 

التدريب  واستغرق  الالعبين  جميع  بحضور 

حوالي الساعة ونصف الساعة تقريبا حرص 

خالله الجهاز الفني على التركيز على الجوانب 

النواحي  عن  أكبر  بصورة  والفنية  الذهنية 

خلفته  الذي  الكبير  لإلرهاق  تجنيا  البدنية 

يلعب  حيث  البطولة  في  المتتالية  المباريات 

ما  وهو  تقريبا  يومين  كل  مباراة  منتخبنا 

نتيجة  البدني  المخزون  على  الحفاظ  يتطلب 

وبدت  المباريات  في  المبذول  الكبير  للجهد 

أن  خاصة  جيدة  لالعبينا  المعنوية  الحالة 

هناك رغبة وتصميما كبيرين من أجل البحث 

أجل  من  اليوم  الملعب  في  قوية  فعل  ردة  عن 

المباراة  خلفتها  التي  السلبية  الصورة  محو 

المستضيف،  األوزبكي  المنتخب  أمام  األخيرة 

ومن جانبه حاول الجهاز الفني كذلك معالجة 

الخسارة  في  تسببت  التي  األخطاء  بعض 

الثقيلة أمام صاحب األرض وطلب من الالعبين 

البداية وحتى  المباراة من  التركيز في  ضرورة 

الذي  المنافس  الفريق  واحترام  النهاية  صافرة 

قوية  جسمانية  بنية  أصحاب  العبين  يمتلك 

الحالة  الفني رفع  الجهاز  ومهارات فردية وحاول 

بضرورة  طالبهم  حيث  لالعبين  المعنوية 

ضغوط  أي  عن  بعيدا  طبيعي  بشكل  اللعب 

وعدم  القطرية  للكرة  المشرف  الظهور  أجل  من 

بدى  جانبهم  ومن  حسابات،  أي  في  التفكير 

الالعبون في قمة التركيز والجدية حيث أبدوا 

المباراة  لهذه  النواحي  جميع  من  جاهزيتهم 

البطولة  في  األخيرة  فرصتهم  تعتبر  التي 

للتأكيد على إمكانياتهم الحقيقية وأن ما حدث 

{ تركيز كبيرفي المباراة السابقة لن يتكرر.

منتـخـبنـا يبحـــث عـــن الفوز ويتمـسك باألمـــل للعبــور لربـع النهائي 

نيكوالس كوردوفا:

نتمسك
بالفرصة األخيرة

أكد التشيلي نيكوالس كوردوفا مدرب 

منتخبنا على أهمية الفوز اليوم على 

المنتخب التركماني في ختام دور 

المجموعات، وقال في تصريحات 

صحفية: تركيزنا كله منصب 

على مباراتنا اليوم أمام المنتخب 

التركماني ألنها فرصتنا األخيرة في 

البطولة والفوز فيها قد يؤهلنا إلى الدور 

ربع النهائي، ولقد حاولنا معالجة 

األخطاء وإخراج الالعبين من الحالة 

السلبية وحاولنا كذلك رفع الجانب 

الذهني واستعادة لياقة الالعبين 

من أجل تقديم أفضل مستوى في 

مباراة اليوم بحثا عن الفوز األول لنا 

في البطولة واإلبقاء على حظوظنا في 

التأهل.

وأبدى كوردوفا ثقته في الالعبين وفي 

قدرتهم على الظهور بمستوى قوي 

في مباراة اليوم وقال: لقد عملنا على 

تجهيز الالعبين بأفضل صورة خاصة 

من الناحية الذهنية، ألن ما حدث 

في المباراة األخيرة يتطلب منا عمال 

نفسيا كبيرا للتحضير لمباراة اليوم، 

ونأمل أن يكون الالعبون في الموعد 

وفي قمة مستواهم لتقديم ردة فعل 

قوية والفوز بالمباراة.

{  نيكوالس كوردوفا

حمد الخالقي:

ننتظر ردة فعل قوية من الالعبين
قال المنسق االعالمي لمنتخبنا االولمبي 

ان التركيز كله منصب على مباراة اليوم 

ردة  وننتظر  التركماني  المنتخب  مع 

فعل قوية من الالعبين لتقديم مستوى 

مشرف وتحقيق نتيجة إيجابية خاصة 

واننا نتمسك باالمل للحظة االخيرة في 

علينا  ويجب  وارد  شيء  وقال:  البطولة، 

اوال تقديم أفضل مستوى في مباراة اليوم 

تعثر  ننتظر  ذلك  وبعد  النقاط  وحصد 

اال  يجب  وأضاف:  االيراني.  المنتخب 

نفقد الثقة في هذا المنتخب الشاب وما 

بسبب  كان  االخيرة  المباراة  في  حدث 

ظروف المباراة نفسها ومنتخبنا قدم أداء 

األولى وكان  المباراة  إيران في  أمام  جيدا 

قريبا من الفوز ونأمل ان يكون في الموعد 

اليوم من أجل تحقيق الفوز.

{  من مباراة قطر وأوزبكستان

األوزبكي يواجه اإليراني بالصف الثاني
يلتقي المنتخب االوزبكي مع المنتخب االيراني في تمام الساعة 8:00 من مساء اليوم 

على ملعب استاد مركزي كارشي في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات لحساب 

المجموعة األولى وضمن المنتخب االوزبكي التأهل إلى ثمن النهائي وصدارة المجموعة 

برصيد 6 نقاط، فيما المنتخب االيراني لديه نقطة واحدة ويتطلع إلى الفوز وينتظر ان 

يخدمه العنابي بالفوز على المنتخب التركماني.. وتشير بعض المصادر االوزبكية 

إلى ان مدرب المنتخب سيخوض مباراة اليوم أمام إيران بالصف الثاني من الالعبين 

من أجل اراحة العبي الصف األول لمباراة دور ربع النهائي السيما وانه ضمن التأهل في 

صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة، األمر الذي قد يسهل من مهمة 

المنتخب االيراني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثالث وهو ما ال يصب في صالح 

العنابي في حسابات التأهل ولكن في كل االحوال المنتخب االوزبكي حتى وان لعب 

بالصف الثاني فهو يمتلك العبين جيدين ولن يكون لقمة سائغة أمام إيران ونأمل ان 

تنتهي المباراة بالتعادل أو بفوز المنتخب االوزبكي حتى يتأهل العنابي في حال فوزه 

على تركمانستان. {  األوزبكي تأهل رسميا

مباريات اليوم
)ختام دور المجموعات كأس آسيا 

تحت 23 عاما( 

المجموعة األولى 

قطر – تركمانستان 8:00 مساء 

»توقيت الدوحة« ملعب ميلي ستاديوم 

)بونيودكور سابقا طشقد( 

إيران – أوزباكستان 8:0 مساء »توقيت 

الدوحة« ملعب استاد مركزي )كارشي(

المجموعة الثانية 

أستراليا – األردن 4:00 مساء »توقيت 

الدوحة« ملعب استاد لوكوموتيف 

العراق – الكويت 4:00 مساء »توقيت 

الدوحة« ملعب استاد مركزي )كارشي(

صافرة قطرية
تدير لقاء كوريا وتايالند

في  الدوليين  حكامنا  مشاركة  تتواصل 

التي  عاما   23 تحت  آسيا  كأس  منافسات 

 19 وحتى  اوزباكستان  في  حاليا  تجرى 

تدير  أن  المقرر  من  حيث  الجاري  الشهر 

في  والحاسم  الهام  اللقاء  القطرية  الصافرة 

الجنوبية  كوريا  بين  الثالثة  المجموعة 

حيث  الثالثة  المجموعة  ضمن  وتايالند 

من  المكون  الدولي  طاقمنا  المباراة  يدير 

ويوسف  ساحة(  )حكم  فالحي  سلمان 

مساعد  الشمري  وزاهي  أول  مساعد  عارف 

أول  فيديو  حكم  العذبة  الله  وعبد  ثاٍن 

حكامنا  ثاٍن.  فيديو  حكم  العذبة  وسعود 

سجلوا  قد  كانوا  البطولة  في  المشاركون 

حضورهم األول في البطولة من خالل مباراة 

ومنتخب  اللقب  حامل  الجنوبية  كوريا 

ماليزيا في الجولة األولى للمجموعة الثالثة 

بقيادة  الدولي  طاقمنا  اللقاء  أدار  حيث 

بمساعدة  ساحة  حكم  العذبة  سعود 

الشمري  وزاهي  الشمري  يوسف  من  كل 

للخطوط وعبد الله العذبة حكم فيديو.

{  طاقم التحكيم القطري


