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نجوم العنابي يناشدون الجمهور بالحضور

اجتماعات متواصلة لتنظيمية سلة الناشئين
للناشئين  الوطني  منتخبنا  نجوم  حرص 

إرسال  على  السلة  لكرة  سنة   16 تحت 

الحضور  أجل  من  العنابي  لجمهور  رسالة 

خالل  من  مشواره  في  لألدعم  والتشجيع 

البطولة اآلسيوية للناشئين تحت 16 سنة 

لكرة  القطري  االتحاد  يستضيفها  والتي 

السلة بمشاركة 12 فريقا تم تقسيمهم الى 

4 مجموعات.
ُمنتخبنا  اآلسيوية  البطولة  قرعة  وأوقعت 

بجانب  األولى  المجموعة  ضمن  الوطني 

منتخبات أستراليا والبحرين والهند،ويلتقي 

الـ6:00  في  البحريني  نظيره  مع  ُمنتخبنا 

التالي  اليوم  وفي  الجاري،  يونيو   12 مساء 

منتخب  أمام  الثانية  مباراته  يلعب 

دور  ويختتم  مساًء،  الـ6:00  في  األسترالي 

في  الهندي  المنتخب  بلقاء  المجموعات 

الـ6:00 مساء يوم 14 الجاري.

القطري  لالتحاد  الرسمي  الموقع  ونشر 

العبي  من  لعدد  فيديوهات  السلة  لكرة 

العنابي الناشئين قدموا من خاللها الدعوة 

للجمهور الكبير من أجل الحضور والمؤازرة 

لخوضه  يستعد  الذي  مشواره  في  للفريق 

بعد  والجمهور  االرض  عامل  من  واالستفادة 

ان تم اسناد مهمة التنظيم لدولة قطر بعد 

كبرى  استضافة  في  الكبيرة  النجاحات 

استعداداته  االتحاد  ويواصل  البطوالت. 

قدم  على  الحدث  هذا  الستضافة  المكثفة 

وساق، حيث تم تشكيل اللجان المنظمة، 

مديًرا  العنزي  مشعل  السيد  وتعيين 

للبطولة بجانب رئاسته للجنة اإلعالمية.

نادي  بصالة  المباريات  جميع  وتقام   

الغرافة.. وتم تجهيز صالة االتحاد القطري 

لكرة السلة من اجل التدريبات للمنتخبات 

في  تبدا  ان  يتوقع  والتي  المشاركة 

المقبلة..  الساعات  خالل  للدوحة  الوصول 

التسهيالت  كل  المنظمة  اللجنة  ووفرت 

للمشاركين في البطولة.

أعلن من  السلة  القطري لكرة  االتحاد  وكان 

عقد  توقيع  سابق  صحفي  مؤتمر  خالل 

السلة  لكرة  القطري  االتحاد  بين  الرعاية 

 GULFCRAFTS -  وشركة جلف كرافتس

آسيا  كأس  لبطولة  الرسمي  الراعي   -

للناشئين تحت 16 سنة والمقامة بالدوحة.

كتب        عوض الكباشي

تنطلق في روما يوم الجمعة

أدعم الشاطئية 
يفتح ملف البطولة العالمية

الطائرة  للكرة   
ُّ

الوطني ُمنتخُبنا  يسعى 

شريف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس، 

المستويات خالل  عالمًيا(، لتقديم أفضل 

العالم  بطولة  في  المقبلة  المشاركة 

للكرة الطائرة الشاطئية المقرر إقامتها في 

من  الفترة  خالل  روما  اإليطالية  العاصمة 

10 إلى 19 يونيو الجاري.
المنافسة   

ُّ
الوطني ُمنتخُبنا  ويخوض 

بوصافة  توج  ان  بعد  اللقب  على  وعينه 

ثالث  والسيدات(  )الرجال  التفيا  جولة 

االتحاُد  ينظُمها  التي  ة 
َّ

العالمي الجوالت 

والتي   ،»FIVB« الطائرة  للكرة   
ُّ

الدولي

16 منتخًبا تحت  شهدت مشاركة أفضل 

جولة  لقب  حصد  كما   ،Elite16 تصنيف 

روساريتو المكسيكية مطلع العام الجاري 

في أولى الجوالت العالمية تحت تصنيف 

.Elite16
مجموعة  في  الشاطئية  أدعم  ويتواجد 

البطولة  قرعة  أوقعت  ان  بعد  صعبة 

الرابعة  المجموعة  في  الوطني  ُمنتخبنا 

منتخب  أمام  مبارياته  أولى  ليلعَب 

جونزالو  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الباراجواي 

يونيو   10 يوم  باتيالنا،  وروجر  ميلجارجو، 

مباراته  يلعب  التالي  اليوم  وفي  الجاري، 

أميركا  منتخب  أمام  بالمجموعة  الثانية 

الثنائي تايلور ساندر، وتايلور  ن من 
َّ

المكو

كراب، ويلعب مباراته الثالثة أمام منتخب 

كرو،  يوسف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو فرنسا 

وأرنو جوتييه رات، يوم 13 الجاري.

{ شريف يونس وأحمد تيجان

المدرب أعرب عن سعادته باالستمرار مع العميد

األهلي يجدد عقد »نيبوشا« لموسم واحد
مدربه  عقد  تجديد  األهلي  النادي  أعلن 

لمدة  يوفوفيتش  نيبوشا  المونتنيجري 

موسم واحد من أجل االستقرار الفني في 

الفريق األول. 

مصطفوي  عبدالله  محمد  ورحب 

ورئيس  النادي  رئيس  نائب  الهاشمي، 

مع  المدرب  باستمرار  القدم،  كرة  جهاز 

التوالي،  على  الثالث  للموسم  األهلي 

متمنيا أن يكون الموسم الجديد على قدر 

نيبوشا  وأعرب  األهالوية.  القاعدة  طموح 

واالستمرار  عقده  بتجديد  سعادته  عن 

المزيد  ببذل  واعدا  األهلي،  النادي  مع 

أجل  من  الجديد  الموسم  في  الجهد  من 

إسعاد جماهير عميد األندية القطرية. 

بمشاركة »24« مدرًبا بالنادي العربي

إدارة التطوير تختتم دورة »المدربين«
القطري  باالتحاد  التطوير  إدارة  اختتمت 

للمدربين  التدريبية  الدورة  القدم،  لكرة 

المستوى )B(، التي أقيمت على مدار 21 يومًا 

إشراف  تحت  الرياضي،  العربي  بالنادي 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

الدورة  وشملت  مدربًا،   24 الدورة  في  شارك 

نظرية  ومحاضرات  عملية  تدريبات 

والتي  النظرية  باالختبارات  واختتمت 

اختبارين  بواقع  عملية  اختبارات  سبقتها 

لكل دارس.

العملية  المحاور  تقديم  على  أشرف 

المغيصيب  القادر  عبد  بالدورة  والنظرية 

المحاضران،  وعاونه  اآلسيوي،  المحاضر 

عبد  السيد  جادو،  محمد  الدكتور  السيد 

للدورة  بالتنسيق  وقام  سعيد  الرحمن 

السيد محمود شاكر.

المدربين  تطوير  إن  الزراع  ثاني  فهد  وقال 

من الناحيتين العملية والنظرية سيساهم 

كبير،  بشكل  القطرية  الكرة  ارتقاء  في 

حيث سيستفيد الالعبين من رفع مستوى 

المنافسات  في  أداءهم  يطور  مما  مدربيهم، 

المحلية والدولية، وهو ما ينعكس إيجابيا 

القطرية  بالمنتخبات  المواهب  وفرة  على 

ثم  ومن  المختلفة  السنية  المراحل  في 

المنتخب األول حامل لقب كأس آسيا.

وضعتها  التي  الرزنامة  إن  الزراع:  وأضاف 

خالل  حتى  بنجاح  استمرت  التطوير  إدارة 

جائحة كورونا، من خالل التعليم عن بعد 

المتبع  المدمج  التعليم  أو  زووم  تطبيق  عبر 

يتميز  القطري  االتحاد  جعل  ما  وهو  حاليا، 

على المستوى اآلسيوي بل والعالمي أيضا، 

ضمن  التدريبية  والدورات  الورش  بإقامة 

بعدم  توجت  صارمة  احترازية  إجراءات 

خالل  كورونا  بفيروس  إصابة  أي  وجود 

على  الجائحة  خالل  التطوير  إدارة  أنشطة 

مدار أكثر من عامين.

إنه  بقوله  التطوير  إدارة  مدير  وتابع 

التدريبية  الدورات  رزنامة  إلى  إضافة 

االتحاد  في  التطوير  إدارة  تقيمها  التي 

اآلسيوي،  االتحاد  إشراف  تحت  القطري 

عمل  ورش  أيضًا  التطوير  إدارة  تقيم 

على  المحاضرين  كبار  بمشاركة  شهرية 

وهو  واألوروبي،  واآلسيوي  العربي  المستوى 

السادة  مع  التواصل  استمرارية  يضمن  ما 

عملية  استمرارية  وبالتالي  المدربين، 

التعليم والتطوير من خالل اضطالعهم على 

أحدث طرق وأساليب التدريب على مستوى 

{ فهد ثانيالعالم.

في نسخته الرابعة باستاد خليفة الدولي

قطر تستضيف حفل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية

اإلعالم  مجال  في  الدولية  الجوائز  أسمى  من  الجائزة  هذه  وتعد 

الرياضي، ونظمت هذه الجوائز بالشراكة مع لجنة اإلعالم الرياضي 

الثقافة  في  لالستثمار  المشتركة  الجهود  من  كجزء  القطري 

والصحافة الرياضية، فضال عن حماية وتعزيز نزاهة المهنة.

المنصات  جميع  في  الرياضية  القصص  رواة  ألفضل  الجوائز  وتقدم 

ووصوال  بالفيديو  ومرورا  الفوتوغرافي  التصوير  من  بدءا  اإلعالمية 

إلى  الصوتية  المدونات  ومن  الرقمي،  اإلعالم  إلى  المطبوع  باإلعالم 

الصحفيين  أكبر  من  نخبة  وسيتواجد  الرياضية.  المدونات 

كما  صحفي،   200 يتجاوز  بعدد  العالم  أنحاء  كافة  من  الرياضيين 

ستتواجد العديد من الوكاالت العالمية لتغطية الحدث األهم، حيث 

تعتبر هذه الجائزة من أكبر جوائز الصحافة في العالم.

للصحافة  الدولي  االتحاد  رئيس  ميرلو،  جياني  اإليطالي  أشاد  وقد 

الرياضية، بالدور الكبير الذي تقوم به لجنة اإلعالم الرياضي القطري 

الشراكة  أهمية  إلى  مشيرا  سنويا،  االتحاد  جائزة  حفل  إقامة  في 

العالم  حول  الرياضي  اإلعالم  خدمة  في  الطرفين  بين  االستراتيجية 

وتعزيز دوره ونزاهته المهنية.

المثالي هذه السنة  المكان  العالمية  الرياضة  وأكد ميرلو أن عاصمة 

أنها  سيما  ال  الرياضية،  للصحافة  الدولي  االتحاد  جائزة  حفل  إلقامة 

ستنظم بعد أشهر قليلة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. 

وأشار إلى أن اختيار قطر إلقامة النسخة الرابعة من حفل الجائزة ألنه 

من الطبيعي جلب الصحفيين من مختلف أرجاء العالم واستقدامهم 

الحدث   2022 عام  في  قليلة  أشهر  بعد  يستضيف  سوف  الذي  للبلد 

العالم  كأس  بطولة  وهو  العالم  مستوى  على  واألشهر  األهم  الرياضي 

لكرة القدم. وتابع أن العديد منهم لم يسبق لهم أن زار قطر، وبالتالي 

بتجربة  واالستمتاع  بذلك  للقيام  ثمينة  فرصة  لهم  أتيحت  فقد 

بطولة  مباريات  عليها  ستقام  التي  الرياضية  المنشآت  مشاهدة 

كأس العالم األولى من نوعها في بلد عربي والتي من المتوقع أن تكون 

النسخة األفضل على مدار تاريخ البطولة منذ انطالقها.

وحول اختيار استاد خليفة الدولي مكانا إلقامة حفل النسخة الرابعة 

من جائزة االتحاد الدولي للصحافة الرياضة، أوضح ميرلو أن اختيار 

تاريخ  يعود  حيث  قطر،  دولة  تاريخ  من  جزءا  يشكل  ألنه  تم  األستاد 

1976 وأنه هذا الصرح الرياضي أسهم في بناء  بنائه ألول مرة في عام 

مستقبل مزدهر ومشع للرياضة القطرية.

ألحداث  مسرحا  عقود  طوال  كان  الدولي  خليفة  استاد  أن  وتابع 

بعد  لها  كان  التي  الرياضة  أصناف  شتى  في  وتظاهرات  وبطوالت 

اسمها  وتعزيز  بالدولة  التعريف  وطرق  وسائل  من  كواحدة  أساسي 

ومكانتها في المحافل الدولية.

قيمة  بتطور  الرياضية  للصحافة  الدولي  االتحاد  رئيس  نوه  كما 

جائزته وذلك بفضل الشراكة االستراتيجة مع لجنة اإلعالم الرياضي 

بقطر والدعم المتواصل لها ورعايتها المميزة.

{ استاد خليفة المونديالي 

{ جياني 

ميرلو 

الجوائز تقدم بالشراكة 
مـع لـجـنـة اإلعـالم الريـاضــي 

كتب          محمد الجزار

تستضيف دولة قطر يوم األحد المقبل 
الثاني عشر من شهر يونيو الجاري 

النسخة الرابعة من حفل جائزة االتحاد 
الدولي للصحافة الرياضية والمقرر 

إقامته في استاد خليفة الدولي أحد 
مالعب كأس العالم FIFA قطر 2022. 

التصفيات النهائية لكأس آسيا »2023« تنطلق اليوم
تنطلق اليوم األربعاء منافسات الدور الثالث األخير من التصفيات النهائية لكأس آسيا 2023 لكرة 

القدم حيث يتنافس 24 منتخًبا على 11 بطاقة متبقية مؤهلة إلى كأس آسيا 2023، وذلك إلكمال 

عقد المنتخبات التي ستتواجد في النهائيات المرتقبة، إلى جانب 13 منتخًبا كانت قد ضمنت 

واليابان،   ،2019 البطولة  من  األخيرة  للنسخة  اللقب  حاملة  قطر  منتخبات  هي:  مسبًقا،  تأهلها 

وفيتنام،  وعمان،  والعراق،  واإلمارات،  وسوريا،  وإيران،  وأستراليا،  الجنوبية،  وكوريا  والسعودية، 

من  مؤخًرا  انسحابها  تعلن  أن  قبل  البطولة  تستضيف  أن  مقرًرا  كان  التي  والصين،  ولبنان، 

االستضافة بسبب تداعيات فيروس كورونا.



آسيا  كأس  منافسات  األولمبي  العنابي  ودع 

تركمانستان  مع  بالتعادل  عاما   23 تحت 

جمعتهما  التي  المباراة  في  لمثلهما  بهدفين 

دور  ختام  في  بونيودكور،  ملعب  على  أمس 

حيث  األولى  المجموعة  لحساب  المجموعات 

المركز  في  نقطتين  عند  العنابي  رصيد  تجمد 

منتخب  تأهل  فيما  األولى  المجموعة  في  األخير 

أوزباكستان في قمة المجموعة برفقة المنتخب 

الدور  من  منتخبنا  مع  إيران  لتودع  التركماني 

الطيري  اسامة  العنابي  هدفي  سجل  األول، 

وسجل هدفي تركمانستان مرادوف.

وحماسية  قوية  المباراة  بداية  وجاءت  هذا 

على  أسلوبه  فرض  الذي  العنابي  جانب  من 

خطورة  وشكل  األولى  الدقيقة  من  اللعب  إيقاع 

في  التركماني  المنتخب  مرمى  على  كبيرة 

وبالفعل  السبق  هدف  لتسجيل  كبيرة  رغبة 

األولى  الدقائق  في  النتيجة  يفتتح  العنابي  كاد 

لم  تسديدته  ولكن  طارق  مصطفى  طريق  عن 

المرمى  حارس  لها  وتصدى  الكافية  بالقوة  تكن 

وتواصلت محاوالت العنابي على مرمى المنتخب 

وشهدت  التقدم  هدف  عن  بحثا  التركماني 

وليد  خالد  من  قوية  تسديدة  الثامنة  الدقيقة 

المناسب،  الوقت  في  التركماني  الدفاع  أبعدها 

على  الضغط  في  منتخبنا  افضلية  واستمرت 

على  األخير  واعتمد  تركمنستان  منتخب  مرمى 

عن  بحثا  الطولية  الكرات  طريق  عن  المرتدات 

ومن  منتخبنا  دفاع  ولكن  التقدم،  هدف  خطف 

خلفه الحارس زكريا كانوا في الموعد واستمرت 

افضلية  مع  السلبي  التعادل  على  النتيجة 

وسيطرة كبيرة لمنتخبنا، وتواصل اللعب بقوة 

بحثا  متتالية  محاوالت  في  منتخبنا  جانب  من 

اسامة  أضاع   25 الدقيقة  وفي  التقدم،  هدف  عن 

المرمى  كان  عندما  مؤكدة  هدف  فرصة  الطيري 

مدافع  لكن  ارضية  كرة  وسدد  مرماه  من  خاليا 

خط  على  مع  الكرة  ابعد  التركماني  المنتخب 

النتيجة  ليبقي  المرمى 

بدون  سلبية  حالها  على 

العنابي  وواصل  أهداف، 

على  الهجومية  محاوالته 

بحثا  التركماني  المرمى 

قبل  التقدم  هدف  عن 

األول  اللقاء  شوط  نهاية 

إلى  افتقدت  محاوالتنا  ولكن 

اللمسة  في  والتركيز  الدقة 

األول  الشوط  لينتهي  األخيرة 

بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بقوة  الثاني  المباراة  شوط  منتخبنا  دخل 

لوال  األول  الدقائق  في  التقدم  هدف  يسجل  وكاد 

التركماني  المنتخب  لحارس  االيسر  القائم 

لتظل  حسن؛  مكي  لراسية  تصدي  الذي 

منتخبنا  محاوالت  وتتواصل  سلبية،  النتيجة 

ساعة  الربع  مرور  ومع  التركماني  المرمى  على 

التبديل  كوردوفا  منتخبنا  مدرب  أجرى  األولى 

المهيري  جاسم  ودخول  وليد  خالد  بخروج  األول 

المباراة  في  افضليته  منتخبنا  ويواصل 

ترجمة  دون  ولكن  اللقب،  ايقاع  على  وسيطرته 

ليظل  التركماني  المرمى  على  السهلة  للفرص 

 65 الدقيقة  وفي  الموقف،  سيد  السلبي  التعادل 

الهدف  تسجيل  من  الوطني  منتخبنا  يتمكن 

طريق  عن  األول 

اسامة  راسية 

كرة  بعد  الطيري 

نموذجية  عرضية 

مصطفى  من 

ليترجم  طارق 

افضليته  العنابي 

في المباراة ويبقي على 

وبعد  التأهل  في  فرصته 

العنابي  يواصل  الهدف 

عن  بحثا  المباراة  في  أفضليته 

المباراة  الثاني لتعزيز تقدمه في  الهدف 

التركماني،  المرمى  على  المحاوالت  وتتواصل 

ويتمكن المتألق اسامة الطيري من إضافة الهدف 

الدقيقة  في  الثاني  والشخصي  للعنابي  الثاني 

على  المباراة  في  تفوقه  العنابي  ويواصل   73
 74 الدقيقة  وفي  التركماني  المنتخب  حساب 

بنزول  الثاني  التبديل  كوردوفا  يجري 

على مال الله وخروج محمد النعيمي 

يتمكن   75 الدقيقة  وفي  لالصابة 

من  التركماني  المنتخب 

عن  األول  الهدف  تسجيل 

مرادوف،  الالعب  طريق 

يحاول  ذلك  وبعد 

بي  لعنا ا

على  للحفاظ  الدفاع  تأمين 

النهائي  ربع  دور  إلى  التأهل  أمل  على  النتيجة 

حيث  السفن،  تشتهي  ال  بما  الرياح  جاءت  ولكن 

عن   82 الدقيقة  في  التركماني  المنتخب  تعادل 

بالنسبة  األمور  لتتعقد  مرادوف  الالعب  طريق 

للعنابي، ولم يتمكن منتخبنا من العودة للتقدم 

ويودع  لمثلهما  بهدفين  بالتعادل  اللقاء  لينتهي 

العنابي البطولة من دورها األول.
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من دور المجموعات.. بعد التعادل مع تركمانستان »2/2«

العنابي »األولمبي« يودع كأس آسيا

{ العنابي فرط في بطاقة التأهل بغرابة

بالتعادل »1-1« أمام أوزبكستان

اإليراني يودع مع العنابي
إيران  مع  أوزبكستان  منتخب  تعادل 

1-1 على االستاد المركزي في قرشي، 
من  واألخيرة  الثالثة  الجولة  ضمن 

في  األولى  المجموعة  منافسات 

في   2022 عامًا   23 تحت  آسيا  كأس 

أوزبكستان.

وتقدم منتخب أوزبكستان عبر هدف 

الدقيقة  في  جواراقوزاييف  اوتابيك 

التعادل  إيران  تدرك  أن  قبل   ،22
آيرا  طريق  عن  الثاني  بالشوط 

يوسفي )62(.

ترتيب  أوزبكستان  وتصدرت 

ثالث  من  نقاط   7 برصيد  المجموعة 

مباريات، مقابل 4 نقاط لتركمانستان، 

حيث  وقطر،  إيران  من  لكل  ونقطتين 

وتركمانستان  أوزبكستان  حصلت 

على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.

السبت  يوم  النهائي  ربع  الدور  وفي 

ثاني  العراق  مع  أوزبكستان  تلتقي 

تتقابل  حين  في  الثانية،  المجموعة 

متصدرة  أستراليا  مع  تركمانستان 

المجموعة الثانية.

أسامة الطيري:

نشعر باألسف الشديد

أعرب أسامة الطيري العب منتخبنا ورجل المباراة عن أسفه 

الشديد للتعادل ووداع البطولة، وقال: قدر الله وما شاء فعل، 

لقد سيطرنا علي المباراة وكنا األفضل وتقدمنا بهدفين، 

ولكن لألسف لم نتمكن من الحفاظ علي النتيجة وهذه هي 

كرة القدم عندما ال تستغل الفرص تدفع الثمن وكنا نطمح 

إلى األفضل في البطولة، ولكن لالسف لم نوفق وخرجنا مبكرا 

وأعتقد أننا قادرون على تصحيح األوضاع والتعويض في 

االستحقاقات المقبلة، والوقت امامنا ونحتاج إلى المزيد من 

الخبرة في الفترة المقبلة من أجل الظهور بمستوى أفضل 

وتحقيق أهدافنا وطموحاتنا، والشك أن الخروج المبكر يشعرنا 

بالحزن الشديد ونعتذر للجماهير عن ما قدمناه ونعدهم 

باألفضل في المستقبل.

قال حمد الخالقي المنسق اإلعالمي للعنابي: قدر الله وما شاء 

مباراة  خالل  من  نتأهل  أن  المستطاع  بقدر  حاولنا  لقد  فعل، 

بهدفين  تقدمنا  وبالفعل  التركماني،  المنتخب  أمام  األمس 

الدقائق  في  األفضلية  خسرنا  لألسف  ولكن  األفضل  وكنا 

وتعادل  هدفين  وسجل  التركماني  المنتخب  وعاد  االخيرة 

وخرجنا من البطولة من الدور األول، وهذه هي كرة القدم ان لم 

تحقق  ان  الصعب  من  المطلوبة  بالصورة  االفضلية  تستغل 

نعتذر  سابقا  قلت  وكما  المبكر،  الخروج  على  ونأسف  الفوز 

أن نتأهل خاصة  المبكر، وكنا نأمل  الخروج  لجماهيرنا على 

وشك  على  وكنا  االمس  مباراة  في  جيدة  بصورة  لعبنا  وأننا 

الفوز والتأهل ولكننا لم نوفق في النهاية.

ما حدث في البطولة غريب..نيكوالس كوردوفا:

كلنا نتحمل المسؤولية

رسالة طشقند 

رمضان مسعد 
موفد لجنة اإلعالم الرياضي

{ تأهل تاريخي لمنتخب تركمانستان

تشكيلة 
العنابي:

ومحمد  ايمن  ويوسف  زكريا  صالح 

عياش  ومحمد  هارون  ودياب  النعيمي 

وجاسم جابر ومصطفى طارق واسامة 

واحمد  حسن  ومكي  الطيري 

الجانحي وخالد وليد.

مباريات اليوم
كأس آسيا تحت »23« عاما 

المجموعة الثالثة )ختام دور 

المجموعات ( 

فيتنام – ماليزيا الساعة 4:00 مساء 

)ملعب لوكوموتيف( 

تايالند – كوريا الجنوبية الساعة 

4:00 مساء )ملعب باختاكور 
المركزي(

{ صالح زكريا يحاول تشتيت الكرة 

منتخبنا فرط في الفوز 

بغرابة.. في الدقائق األخيرة 

مع  للتعادل  الشديد  حزنه  عن  كوردوفا  نيكوالس  أعرب 

ووداع  المجموعات  بدور  االخيرة  المباراة  في  تركمانستان 

منافسات البطولة وقال إن الفريق قدم مباراة كبيرة وكان 

لالسف  ولكن  والتأهل،  الفوز  نستحق  وكنا  األفضل 

في  حدث  ما  وعن  االخيرة  الدقائق  في  نوفق  لم 

للمشاركة  وتقييمه  المبكر  والخروج  البطولة 

اآلن  ذلك  عن  الحديث  الصعب  من  قال: 

هذا  واسباب  األخطاء  ندرس  ان  ويجب 

البطولة  من  المبكر  والخروج  المستوى 

حدث  وما  الفريق،  في  الخلل  لمعرفة 

في  مرتين  تقدمنا  حيث  غريبا  كان 

فقدنا  ما  سريعا  ولكننا  مباراتين 

كنا  االمس  مباراة  وفي  التقدم، 

 75 الدقيقة  حتى  بهدفين  األفضل 

متتاليين  هدفين  تلقينا  ثم  ومن 

في  العودة  من  نتمكن  ولم 

كرة  ان  كوردوفا  وقال  النتيجة، 

القدم لعبة جماعية ومن الصعب 

على  والخروج  الخسارة  تحميل 

في  والجميع  معين  فرد  عاتق 

وأنا  المسؤولية،  يتحمل  الفريق 

أن نكون أفضل  ونأمل  في مقدمتهم 

في المواعيد المقبلة.

{ فرحة لم تكتمل

{ نيكوالس 

كوردوفا

حمد الخالقي:

قدر الله 
وما شاء فعل

{ لقطة 

من المباراة 


