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الـ »IFAB« يحسم 
موقف »تقنية التسلل«

القرار  المقبل  اإلثنين  يوم  الدوحة  تشهد 

استخدام  إمكانية  بخصوص  النهائي 

في  للمساعدة  آلية«  »نصف  تقنية 

في  التسلل  حاالت  بشأن  القرارات  اتخاذ 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  مباريات 

.2022
أنه  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وأعلن 

إبالغ  وسيتم  النهائي..  قراره  سيتخذ 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  مجلس 

 ، االثنين  يوم  اجتماعه  في   ،)IFAB(

هذه  على  أجريت  التي  االختبارات  بشأن 

التقنية.

الشأن  بهذا  قرار  اتخاذ  في  الفيفا  ويرغب 

والتي  قطر،  في  العالم  كأس  حلول  قبل 

تنطلق فعالياتها في 21 نوفمبر المقبل.

للتجربة  خضعت  التقنية  هذه  وكانت 

العام  أواخر  العرب  كأس  بطولتي  في 

العالم  وكأس  الدوحة،  في  الماضي 

لألندية في اإلمارات خالل فبراير الماضي، 

الكاميرات  من  عدد  باستخدام  وذلك 

داخل  الالعبين  وضع  لتحديد  الخاصة 

الملعب. 

هذه  من  الصادرة  المشاهد  ويراقب 

الكاميرات حكم متخصص يكون مسؤوال 

ويمكنه  التسلل،  حالة  قرارات  عن 

هو  الحكم  يكون  أن  على  بها  الحكم  إبالغ 

القرار  احتساب  عن  النهائي  المسؤول 

داخل الملعب.

الفيفا يؤكد مشاركة اإلكوادور في مونديال »2022«
رفض  قنا-  زيورخ- 

لكرة  الدولي  االتحاد 

الشكوى  »الفيفا«  القدم 

تشيلي  بها  تقدمت  التي 

العب  مشاركة  بشأن 

االكوادور  منتخب  مع 

المؤهلة  التصفيات  في 

العالم  كأس  لنهائيات 

FIFA قطر 2022.
بيان  في  الفيفا،  وقال 

مراجعة  بعد  أمس: 

األطراف  جميع  موقف 

والنظر  المعنية 

الوثائق،  جميع  في 

إنهاء  بالفيفا  االنضباط  لجنة  قررت 

االتحاد  ضد  بدأت  التي  اإلجراءات  جميع 

ان  الفيفا  وأكد  القدم.  لكرة  اإلكوادوري 

كأس  نهائيات  في  ستلعب  االكوادور 

العالم FIFA قطر 2022.. غير أنه أشار إلى 

لالستئناف  قابال  الحالي  القرار  يظل  أنه 

أمام لجنة استئناف فيفا.

وكان 

االتحاد التشيلي لكرة القدم في مايو 

الماضي قد طلب من الفيفا البت في أهلية 

جواز  استخدم  أنه  زاعما  إكوادوري،  العب 

سفر وشهادة ميالد مزيفين ليثير الشكوك 

العالم  كأس  في  اإلكوادور  مشاركة  حول 

هذا العام.

بعد انتشار الشائعات حول انتقال الالعب للسد أو الدحيل

»همام«.. 
ليس للبيع !

بحضور علي غانم الكواري

ختام آسيوية الحكام الدولية للطائرة

الغرافة  لنادي  الرسمي  الموقع  نشر 

ال  النادي  أن  تويتر  على  حسابه  عبر 

يبيع أبناءه مع صورة لالعب همام األمين.

األنباء  على  ورد  إشارة  في  التغريدة  هذه  وتأتي 

التي تحدثت عن اقتراب همام األمين العب الغرافة 

من االنضمام لصفوف الدحيل في الموسم القادم لتدعيم 

الطوفان في الجهة اليسرى. 

مفاوضات  في  دخل  الدحيل  أن  الى  المصادر  تلك  وأشارت 

الالعبين  أبرز  من  أنه  باعتبار  الالعب  لضم  الغرافة  إدارة  مع 

السيما  للفريق،  كبيرة  إضافة  وليكون  القطرية  الكرة  في 

23 عامًا في آخر  بعد حصوله على جائزة أفضل العب تحت 

ومشاركته  الوطني  منتخبنا  لصفوف  وانضمامه  موسمين، 

أساسيًا ضمن تشكيلة المدرب اإلسباني فليكس سانشيز.

خبر  ينفي  رسالة  بارسال  الغرفاوي  النادي  ورد 

بعض  ذكرت  الذي  السد  حتى  أو  الدحيل  لنادي  االعب  بيع 

االنباء عن دخوله في الخط لضم الالعب خالل فترة التنقالت 

الصيفية الحالية.

يفوز  جعله  متميزا  مستوى  الغرافة،  نجم  األمين  همام  وقدم 

بجائزة أفضل العب شاب تحت 23 عاما، في الدوري القطري.

في  الالعبين  أبرز  من  األمين،  همام  الشاب  النجم  ويعتبر 

وبدنية  فنية  بقدرات  ويتمتع  القطري،  الدوري  وفي  الغرافة 

كبيرة في مركز الظهير األيسر.

أساسية  بصفة  االيطالي،  الغرافة  مدرب  ويعتمد 

باإلضافة  جاهزا،  يكون  عندما  همام  على 

في  العنابي  المنتخب  مع  المتميزة  لمشاركته 

المباريات والبطوالت.

وشارك همام األمين في كافة المباريات مع الفهود 

في  سانشيز  االسباني  تشكيلة  في  وتواجد 

للمنتخب  قيادته  بجانب  المنافسات  من  عدد 

االولمبي.

وسجل الالعب الشاب للغرافة ومنتخب قطر عددا 

واإلحصاءات  األرقام  إلى  باإلضافة  األهداف،  من 

الحالي  الموسم  مدار  على  بها  تميز  التي  األخرى 

لموسمين  األفضل  بجائزة  ليتوج  سبقه  والذي 

تحت 23 سنة.

الدراسة  دورة  الخميس  اختتمت 

نظمها  التي  للحكام  الدولية  اآلسيوية 

اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة بمقره في 

الدوحة.

راديسون  بفندق  الختام  مراسم  وجرت 

بلو بحضور علي بن غانم الكواري رئيس 

ومحمد  الطائرة  للكرة  آسيا  غرب  اتحاد 

سالم الكواري األمين العام.

الدولي  المحاضر  الدورة  في  وحاضر 

األستاذ/ وليد عبدالصمد مدير الدورة.

رئيس  رحب  الختام،  حفل  بداية  في 

بن  علي  الطائرة  للكرة  آسيا  غرب  اتحاد 

في  المشاركين  بجميع  الكواري  غانم 

في  العالي  المستوى  على  وهنأهم  الدورة 

إدارة المباريات الودية التي جرت بصالة 

للجانب  الطائرة  للكرة  القطري  االتحاد 

القانونية  المستجدات  وتطبيق  العملي 

طبقًا  المطلوب  بالمستوى  اللعبة  على 

لتعليمات االتحاد الدولي للعبة.

للكرة  آسيا  غرب  اتحاد  رئيس  وأكد 

صعبًا  رقمًا  بات  التحكيم  أن  الطائرة 

بعد  خصوصا  الطائرة  الكرة  مالعب  في 

االتحاد  أجراها  التي  الجديدة  التعديالت 

الدولي للعبة.

قبل  من  الجهود  بذل  أهمية  إلى  ولفت 

التحكيم  تطوير  سبيل  في  الجميع 

بذل  أهمية  إلى  مشيرًا  والحكام، 

ارتقاء  عملية  في  حكم  لكل  الجهود 

هذا  في  عليه  الواقعة  والمسؤولية  أدائه 

الصدد.

الكواري  سالم  محمد  أكد  جانبه  ومن 

للكرة  آسيا  غرب  اتحاد  أن  العام  األمين 

الكواري  غانم  بن  علي  برئاسة  الطائرة 

التي  البرامج  لوضع  كبيرًا  اهتمامًا  يولي 

خالل  من  الحكام  عمل  نجاح  في  تسهم 

شارك  حيث  المختلفة،  الدورات  تنظيم 

دول   »9« من  دارسًا  الدورة»19«  هذه  في 

هي: السعودية، الكويت، سلطنة عمان، 

فلسطين،  لبنان،  األردن،  البحرين، 

العراق، قطر.

جميع  تكريم  الختامي  الحفل  وشهد 

اآلسيوية  الدراسة  بدورة  المشاركين 

الشهادات  وتسليمهم  للحكام  الدولية 

والتقاط الصورة الجماعية.

سانشيز يركز 
على الجانب البدني

القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يواصل 

الذي  اإلعدادي  معسكره  ضمن  تحضيراته 

حتى  اإلسبانية  / ماربيا/   بمدينة  يقيمه 

استعداداته  إطار  في  الجاري،  يونيو   28
لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

سانشيز،  فيليكس  االسباني  وركز 

الحصص  خالل  للمنتخب،  الفني  المدير 

الخطط  في  التنويع  على  التدريبية 

الجانب  على  والتركيز  اللعب،  وأساليب 

بهدف  الخاصة  فلسفته  ووضع  البدني، 

له  وصل  الذي  النسق  على  المحافظة 

المقبلة  للمرحلة  وتجهيزهم  الالعبون، 

المباريات  التي ستشهد خوضهم لعدد من 

الودية، بجانب إقامتهم لمعسكرات أوروبية 

مختلفة.

الخميس  يوم  استدعى  سانشيز  وكان 

ثمانية العبين من المنتخب األولمبي عقب 

آسيا  كأس  بطولة  في  مشاركتهم  انتهاء 

يوسف  زكريا،  صالح  وهم:  سنة   23 تحت 

جابر،  جاسم  سهيل،  أحمد  عبدالرزاق، 

محمد  الحضرمي،  نايف  الطيري،  أسامة 

عياش، مصطفى طارق.

آسيا  بكأس  القطري  المنتخب  فوز  ومنذ 

إعداد  خطة  له  وفرت  سنوات،  ثالث  قبل 

كاملة والمشاركة في العديد من البطوالت 

األوروبية  التصفيات  في  وكذلك  القارية، 

التي أكسبته الكثير من الخبرات، وحصل 

خاللها على استفادة كبيرة من خالل خوض 

هذا النوع من المواجهات.

خالل  للمنتخب  الفني  الجهاز  ويتطلع 

درجة  إلى  للوصول  الحالية  االعداد  مرحلة 

تؤهله  التي  العالية،  الفنية  الجاهزية 

العالم  كأس  نهائيات  إلى  بقوة  للدخول 

القطري  المنتخب  وسيخوض  المقبلة. 

من  انطالقا  الودية  المباريات  من  عددا 

المنتخبات  بعض  مع  الجاري  يونيو  آواخر 

بإكمال  كفيلة  ستكون  التي  العالمية 

الجاهزية قبل موعد النهائيات .

العنابي يواصل تحضيراته بمعسكره في »ماربيا«

فاز على الباراجواي.. ويواجه األميركي

الطائرة  للكرة   
ُّ

الوطني ُمنتخُبنا  حقق 

شريف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس، 

بطولة  في  باألمس  األول  الفوز  عالمًيا(، 

المقامة  الشاطئية  الطائرة  للكرة  العالم 

العاصمة  في 

اإليطالية 

ما  و ر

خالل الفترة من 10 إلى 19 يونيو الجاري.

ن 
َّ

وحقق األدعم الفوز على الباراجواي المكو

وروجر  ميلجارجو،  جونزالو  الثنائي  من 

قرعة  أوقعت  وقد   0 /2 بنتيجة  باتيالنا 

المجموعة  الوطني في  البطولة ُمنتخبنا 

الرابعة.

 واليوم يلعب مباراته الثانية بالمجموعة 

من  ن 
َّ

المكو أميركا  منتخب  أمام 

وتايلور  ساندر،  تايلور  الثنائي 

الثالثة  مباراته  ويلعب  كراب، 

ن 
َّ

المكو فرنسا  منتخب  أمام 

كرو،  يوسف  الثنائي  من 

 13 يوم  رات،  جوتييه  وأرنو 

الجاري.

 
ُّ

الوطني ُمنتخُبنا  ويدخل 

العالم  بطولة  منافسات 

ل 
َّ
األو المصنف  باعتباره 

الميدالية  وصاحب  عالمًيا 

األلعاب  دورة  في  البرونزية 

طوكيو  في  األخيرة  األولمبية 

.2020

انطالقة قوية لطائرتنا الشاطئية

باريس سان جيرمان يعين البرتغالي كامبوس مستشارا رياضيا
البرتغالي  القدم أمس، تعيين  الفرنسي لكرة  األولى  الدرجة  أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري 

النادي. وقال نادي العاصمة الفرنسية،  لويس كامبوس مستشارا رياضيا لإلشراف على تعاقدات 

في بيان له، »يسر باريس سان جيرمان اإلعالن عن انضمام لويس كامبوس وبصفة فورية للنادي 

والجانب  والتعاقدات  األداء  على  كامبوس  تركيز  »سينصب  البيان  في  وجاء  كروي«.   كمستشار 

أبرز  العديد من  التعاقد مع  )57 عاما( نجح في  أن كامبوس  األول للرجال«. يذكر  التنظيمي للفريق 

العبي العالم مثل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عندما ضمه لفريق الناشئين في نادي 

موناكو الذي انتقل منه إلى النادي الباريسي .

{ تشيلي لن تشارك في كأس العالم

اإلثنين المقبل.. خالل مجلس االتحاد الدولي

كتب        محمد الجزار

{ شريف يونس 

وأحمد تيجان

{ همام 

األمين

{ حساب الغرافة في تويتر

الغرافة يتمسك بالعبه 
عبر تغريدة في حسابه 

الرسمي بتويتر 

كتب         عوض الكباشي

{ تكريم المشاركين في الدورة

{ معنويات عالية بين الالعبين {  طارق سلمان
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في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا »2023«

مواجهات »حاسمة« للمنتخبات العربية

حاسمة  مواجهات  العربية  المنتخبات  تنتظر 

النهائي  الدور  لمنافسات  الثانية  الجولة  في 

لكرة   2023 آسيا  كأس  إلى  المؤهلة  للتصفيات 

القدم.

إلى  المضيف  الكويت  منتخب  ويسعى 

آماله  على  والمحافظة  افتتاًحا  تعثره  تعويض 

استاد  على  نيبال،  يستقبل  عندما  بالتأهل 

الكويتية،  العاصمة  في  الدولي  األحمد  جابر 

األردن  يسعى  فيما  األولى،  المجموعة  ضمن 

إندونيسيا  يواجه  عندما  الثاني  الفوز  لتحقيق 

على الملعب ذاته.

غير  بخسارة  مني  قد  الكويتي  المنتخب  وكان 

متوقعة أمام إندونيسيا بهدف مقابل هدفين يوم 

األربعاء الماضي هي األولى على مدار المواجهات 

على  بالفوز  ُمطالًبا  ليصبح  المنتخبين،  بين 

نيبال واألردن في مباراتيه المقبلتين.

أمام  األهداف  بفارق  الترتيب  األردن  ويتصدر 

الثالث  المركز  الكويت  تحتل  فيما  إندونيسيا 

مباراة  خسرت  التي  نيبال  أمام  نقاط  دون  من 

االفتتاح أمام المنتخب األردني بهدفين نظيفين.

ويتعّين على مدرب الكويت، التشيكي فاتسالف 

لقاء  في  ارتكبت  التي  األخطاء  تصحيح  الفيكا، 

إندونيسيا، وينتظر أن يجري المدرب تغييرات 

األول  اللقاء  استهلت  التي  التشكيلة  على  عدة 

من  ألكثر  البداية  منذ  المشاركة  فرصة  ومنح 

في  الظفيري  وأحمد  الفنيني  مبارك  مثل  العب 

الوسط، كما يتوقع منه تغييًرا أو أكثر في خط 

في  أخطاؤه  وتسببت  مهزوًزا  ظهر  الذي  الدفاع 

تلقي الفريق لهدفين.

يقوده  الذي  نيبال  منتخب  يتطلع  جهته،  من 

إلى  المطيري  عبدالله  الكويتي  المدرب 

ما  وتكرار  التصفيات  في  أخرى  مفاجأة  تحقيق 

استغالل  خالل  من  اإلندونيسي  نظيره  فعله 

والضغوط  الكويت  لالعبي  النفسية  الحالة 

الجماهيرية.

األردن  منتخب  يأمل  الثانية،  المباراة  وفي 

على  التغلب  عبر  التاهل  حسم  من  باالقتراب 

إندونيسيا التي تحمل الطموح نفسه.

أن  حمد،  عدنان  الخبير  العراقي  مدربه  ويدرك 

على فريقه الفوز حتى يدخل مواجهة الكويت في 

الجولة األخيرة بوضعية مريحة، وربما يكون قد 

ضمن التأهل بناء على نتيجة المبارة األخرى.

المنتخب  يسعى  الثانية،  المجموعة  وفي 

يالقي  عندما  الثاني  فوزه  لتحقيق  الفلسطيني 

نظيره اليمني على استاد المركز الرياضي في 

مدينة والنباتار في منغوليا.

ثالث  برصيد  المجموعة  فلسطين  وتتصدر 

نقاط بعد فوزها افتتاًحا على منغوليا المضيفة 

اليمن  من  لكل  نقطة  مقابل  نظيف،  بهدف 

خاليًا  منغوليا  رصيد  بقي  حين  في  والفلبين، 

من النقاط.

األولى  للمرة  الفلسطيني  المنتخب  وشارك 

دور  من  خرج  عندما   2015 عام  النهائيات  في 

عام  األخيرة  النسخة  غرار  على  المجموعات، 

2019 في اإلمارات.
في  الثانية  مشاركته  اليمن  خاض  فيما 

البطولة  نسخة  في  تواجده  بعد  النهائيات 

 2019 في  اإلمارات  استضافتها  التي  الماضية 

المجموعات، فيما سجل حضوره  دور  وودع من 

في   1976 العام  نسخة  في  النهائيات  في  األول 

إيران وخرج من الدور األول.

مواجهة  البحريني  المنتخب  سيخوض  كما 

اليوم  الماليزي  نظيره  أمام  وقوية  صعبة 

السبت على »استاد بوكيت جليل الوطني« في 

الثانية  الجولة  لحساب  كوااللمبور  العاصمة 

للمسابقة.  الخامسة  المجموعة  من منافسات 

بثالث  المجموعة  ماليزيا  منتخب  ويتصدر 

نقاط بفارق األهداف عن البحرين الثانية، فيما 

المركزين  وبنغالدش  تركمانستان  تحتل 

االخيرين من دون أي نقطة، علًما أنهما تلتقيان 

قبل المباراة األخرى على الملعب ذاته.

مشواره  استهل  البحريني  المنتخب  وكان 

فيما  نظيفين،  بهدفين  بنغالدش  على  بالفوز 

على  االنتصار  والجمهور  األرض  صاحب  حقق 

تركمانستان بثالثة أهداف مقابل هدف. ويقود 

هيليو  البرتغالي  المدرب  البحريني  المنتخب 

سوزا.

بقيادة  ماليزيا  منتخب  يعّول  المقابل،  في 

على  جون  بان  كيم  الجنوبي  الكوري  المدرب 

اللقاء  أهمية  ويدرك  والجمهور،  األرض  سالحي 

والسعي للخروج بأفضل نتيجة أمام المنتخب 

البحريني القوي للتأهل إلى النهائيات.

متبقية  بطاقة   11 على  منتخًبا   24 ويتنافس 

 13 ضمن  أن  بعد  القارية  البطولة  إلى  مؤهلة 

تقسيم  وتّم  النهائيات.  في  التواجد  منتخبا 

مجموعات،  ست  على  الثالث  الدور  منتخبات 

و11   8 أيام  بلدان  ستة  في  التجمع  بنظام  وتقام 

و14 يونيو الجاري وعلى ثالث جوالت فقط.

األول  المركز  صاحب  آسيا  كأس  إلى  ويتأهل 

خمسة  أفضل  جانب  إلى  مجموعة،  كل  في 

منتخبات تحصل على المركز الثاني.

والصين  اللقب،  حاملة  قطر  منتخبات  وكانت 

وأستراليا  الجنوبية  وكوريا  وسوريا  واليابان 

وعمان  والعراق  والسعودية  واإلمارات  وإيران 

وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها.

  إعداد            محمد الجزار

{ شعار كأس آسيا

فلسطين 
واليمن.. مباراة 
خارج الحسابات 

والتوقعات 

الكويت تسعى للتعويض أمام نيبال على استاد جابر األحمد الدولي 

األردن تأمل حسم التأهل مبكرا بالفوز الثاني أمام إندونيسيا 

عدنان حمد: المنافسة قوية

اإلصابة تهدد مشاركة 
»أبوعمارة« مع النشامى

أن  حمد  عدنان  العراقي  األردن  مدرب  أكد 

حتى  نيبال  على  الفوز  استحق  »النشامى« 

بسبب  متأخرا  جاء  الفوز  هذا  كان  وإن 

في  لكن  السهلة،  الفرص  وإضاعة  التسرع 

النقاط  حصد  من  المنتخب  تمكن  النهاية 

الثالث في بداية مشواره، مشيرا إلى أن فوز 

حسابات  من  عقد  األزرق  على  إندونيسيا 

تصب  التوقعات  كانت  أن  بعد  المجموعة 

منتخب  دخل  واألردن  األزرق  مصلحة  في 

المنافسة  ستكون  لذلك  إندونيسيا، 

بصورة  له  نتحضر  أن  وعلينا  أقوى، 

جيدة رغم أن الوقت غير كاف لتجهيز 

الالعبين في هذه األجواء الحارة التي 

سالمة  على  تؤثر  أن  الممكن  من 

الالعبين.

أصبح الالعب منذر أبو عمارة، مرشًحا للغياب عن لقاء األردن 

أمام إندونيسيا، اليوم السبت، في تصفيات كأس أمم آسيا.

بعد  نقاط   3 برصيد  مجموعته  األردن،  منتخب  ويتصدر 

منافسه  عن  األهداف  بفارق  متقدًما  نيبال،  على   0-2 فوزه 

اإلندونيسي الذي هزم الكويت.

وكان أبو عمارة قد غاب عن لقاء األردن ضد نيبال، بسبب 

استطالة في عضلة القدم، وبات مرشًحا لمواصلة غيابه.

خارج  جعله  مما  يومين،  آخر  في  عمارة  أبو  يتدرب  ولم 

خيارات الجهاز الفني في مباراة اليوم.

ولم تتضح بعد إمكانية مشاركة طارق خطاب، بسبب إصابة تعرض 

لها في األنف، خالل تدريبات المنتخب، علًما بأنه غاب أمام نيبال.

في  وشارك  للوجه،  قناًعا  ارتدى  حيث  الفنية  بالجاهزية  خطاب  ويتمتع 

التدريبات الجماعية، لكن قرار مشاركته قد يحسم قبل المباراة بساعات.

الله نصيب »ديارا« قد شارك في مباراة نيبال، لتعويض غياب  وكان عبد 

{ منذر أبوعمارةطارق خطاب، وقدم مستويات جيدة.

هيليوا سوزا مدرب البحرين:

جاهزون لمواجهة ماليزيا.. وهدفنا »النقاط«
أكد البرتغالي هيليوا سوزا، مدرب منتخب البحرين، أن 

األحمر يأمل في تحقيق الفوز على ماليزيا، اليوم السبت، 

في الجولة الثانية من التصفيات اآلسيوية المؤهلة لكأس 

آسيا 2023.

ماليزيا  »منتخب  الصحفي:  المؤتمر  في  سوزا  وقال 

يتسلح بالعب إضافي وهو الجمهور خصوصا أنه سيلعب 

فريق  ألي  جيدة  الميزة  وهذه  جماهيره،  وبين  أرضه  على 

يلعب على أرضه وبين جماهيره«.

جاهزون  »نحن  البحرين:  منتخب  مدرب  وأردف 

المنتخب  بها  مر  التي  الظروف  رغم  للمواجهة، 

البحريني في الفترة الماضية، وهدفنا هو الفوز فقط«.

وأضاف: »نعلم أن المنتخب الماليزي قوي، ولديه العبون 

وحققوا  تركمانستان،  أمام  جيدة  مباراة  وقدموا  جيدون 

فوزا كبيرا وهذا يؤكد على القوة التي يمتلكها الخصم«.

البحريني:  المنتخب  العب  األسود  كميل  قال  فيما 

الصدارة،  مواجهة  ألنها  وقوية  صعبة  ستكون  »المباراة 

والمنتخب البحريني على أتم الجاهزية للمواجهة«.

واستكمل العب المنتخب البحريني: »تسجيل األهداف 

يمنحني ثقة كبيرة، وتمكنت من تسجيل الهدف الثاني 

في مواجهة بنجالديش الماضية«.
{ هيليوا سوزا

الكويتي الشالحي يتحدى »األزرق«
عبدالله  »الكويتي«  نيبال  منتخب  مدرب  قال 

كأس  لنهائيات  التأهل  أراد  إذا  نيبال  إن  الشالحي 

بالفوز عليه  التصفيات  األزرق من  إخراج  آسيا فعليه 

التأهل،  أمل  إلبقاء  تقدير،  أقل  على  معه  التعادل  أو 

مضيفا: »أقول هذا الكالم ليس ألني ضد الكويت بل 

األزرق  خسارة  مصلحة ألن  في  تصب 

نيبال«.

أن  الشالحي  وأكد 

وخطة  تحضيره 

األزرق  أمام  لعبه 

عن  ستختلف 

األردن  مباراة 

التي  السابقة 

خسرها 2-0. 

نيبال  حاول  وقد 

مباراة  تقديم 

األردن  أمام  كبيرة 

أمر  وهو  المحكم  والدفاع  المنطقة  إغالق  خالل  من 

آسيا،  قارة  في  المنتخبات  أقوى  أحد  أمام  طبيعي 

لها  يكتب  لم  التي  المرتدة  الهجمات  على  واعتمدنا 

»الذين  نيبال  بالعبي  فخره  عن  معربا  النجاح، 

معظمهم من الشباب وشارك منهم 7 العبين ألول مرة 

دوليا«.

وقت  في  قال  أنه  إلى  الفتا 

سابق بعد القرعة 

اندونيسيا  ان 

على  القدرة  لديها 

المجموعة  تصدر 

بناء  على  لعملهم 

منذ  المنتخب  هذا 

وتواجد  سنوات   3
الالعبين  من  عدد 

الدوريات  في 

األوروبية. { عبدالله الشالحي

 »VAR« الـ
يغيب عن التصفيات

لم تشمل قرارات االتحاد اآلسيوي األخيرة تطبيق تقنية فيديو الحكم 

نهائيات  إلى  المؤهلة  اآلسيوية  التصفيات  في   »VAR«الـ المساعد 

كأس آسيا 2023 والمقامة حاليا.

وذكرت صحيفة األنباء الكويتية أن هذا القرار أثر بالسلب على 

الكويت  تستضيفها  التي  األولى  المجموعة  مباريات 

حاليا على ستاد جابر، وانطلقت منافساتها األربعاء 

وإندونيسيا  األزرق  مباراة  شهدت  أن  بعد  الماضي 

بعض الحاالت التحكيمية المثيرة للجدل.

الخاص  القرار  نفذ  قد  اآلسيوي  االتحاد  وكان 

نهائيات  في  مؤخرا  المساعد  الحكم  تقنية  باستخدام 

شهدت  حيث  أوزبكستان،  في  حاليا  المقامة  آسيا  كأس 

مباريات دور المجموعات وهي 32 مباراة تطبيقا كامال للتقنية، 

اإلقصائية  األدوار  انطالق  من  اعتبارا  تطبيقها  عن  أعلن  كما 

دور  مباريات  عن  غابت  أن  بعد   ،2022 آسيا  أبطال  لدوري 

المجموعات.


