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عبدالكريم حسن :حققنا

المطلوب ..وأنا رهن إشارة المدرب

أكد عبدالكريم حسن نجم العنابي أن المنتخب

القطري حقق المطلوب من خالل االنتصار الذي

حققه على المنتخب اللبناني أمس في مستهل

مشوار بطولة كأس اسيا ،مشيرا الى ان المباراة
كانت في غاية األهمية باعتبارها ضربة البداية
وتحدد مسارات الفريق في البطولة القارية.

أول الغيث اآلسيوي!
تصفيات مشتركة
لمونديال 2022

وكأس آسيا 2023

صراع بين أم صالل
والخريطيات على
البطاقة الرابعة
06
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فوز قاتل
لألوزبكي على
«األحمر»
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«ديربي الشام»
يشد األنظار في
ّ
اليوم السادس
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من «الطوفان»
إلى أوبين..
رحلة مع األرقام
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أخبار
أحمد ياسر يعود لتدريبات الدحيل
ׅ استعاد الدحيل مجهودات مدافعه أحمد
ياسر الذي كان معارا لنادي فيسيل كوبي بعد
انتهاء فترة اعارته في النادي الياباني.
واعتبر الموقع الرسمي أن الالعب قدم
مستويات جيدة مع ناديه الياباني الذي
يضم الى جانبه انييستا االسطورة االسبانية
وبودولسكي النجم االلماني الكبير.
وقال بيان الموقع :ظهر احمد ياسر
بمستوى جيد مع النادي خالل مشاركاته في
المواسم الماضية مما جعله هدفا لعدد من
االندية االسيوية واالوروبية وهو ما جعل
ادارة النادي تقوم باعارته لفريق كولتورال
االسباني وبعد انتهاء اعارته الخارجية انضم

Ĉ

لنادي الريان وشارك معه في دوري ابطال
اسيا ،مضيفا أنه يعد اضافة كبيرة للفريق
الساعي الستعادة صدارة الدوري والدفاع
عن لقبيه في كأس قطر وكأس سيدي سمو
األمير.
إلى ذلك ،وافقت إدارة الدحيل رسميا على
طلب نادي الوكرة الستعارة العب الفريق
خالد مفتاح حتى نهاية الموسم.
وقال الموقع الرسمي إن موافقة االدارة
تأتي في اطار التعامل المميز الذي يجمعها
مع كل االندية ،حيث ظلت على الدوام تلبي
طلبات االندية في استعارة عدد من العبيها
الذين ينشطون االن في العديد من االندية.

العيون على شفيع!

يعول جمهور النشامى كثيراً على دور الحارس المخضرم عامر
شفيع في الذود بشجاعة عن شباكه في المباراة المرتقبة
لمنتخب بالده امام سوريا اليوم .وقد اثبت شفيع قدرته على
تحقيق هذا الدور ،بعدما قاد منتخب األردن لفوز مفاجئ
( )0 - 1على أستراليا ،حاملة لقب كأس آسيا.

اآلسيوي يقرر مواصلة الدمج وقطر تخوض
التصفيات رغم تأهلها للمونديال..

محمد عالء ينضم

لتدريبات الريان
ً
استعدادا للخور

العنابي يبدأ مشوار التصفيات

المشتركة لمونديال  2022وكأس

ׅ أعلن نادي الريان مساء أمس عودة العبه
الدولي محمد عالء إلى التدريبات بعد أن حصل
على فترة راحة خالل األيام الماضية.
وكان عالء قد تواجد ضمن صفوف العنابي
خالل التحضيرات لكأس أمم آسيا المقامة
حاليا باإلمارات ،قبل أن يخرج من القائمة
النهائية لإلسباني فليكس سانشيز.
وقد قرر الجهاز الفني للريان بقيادة التركي
بولنت أويغون منحه فترة راحة إضافية
الستعادة األنفاس والعودة إلى الفريق
بأفضل حال.
ويستعد الرهيب لمالقاة الخور يوم غد
الجمعة في ختام منافسات الدور االول من
كأس  ،QSLويحتل الريان صدارة مجموعته
برصيد  12نقطة ،وقد ضمن مسبقا تأهله
إلى الدور القادم.

آسيا  ..2023شهر سبتمبر

محمود الفضلي

ׅ قرر االتحاد االسيوي لكرة القدم دمج
التصفيات االسيوية المؤهلة الى نهائيات
كأس العالم المقبلة قطر  2022مع التصفيات
َ
تماما
المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 2023
كما كان معموال به في التصفيات السابقة
لنهائيات كأس العالم الماضية  2018ونهائيات
كأس اسيا  2019المقامة حاليا في اإلمارات.
وستنطلق التصفيات المشتركة اعتبارا من
شهر يونيو المقبل بأدوار تمهيدية أولية تشارك
فيها المنتخبات التي تحتل المراكز المتأخرة في
التصنيف الشهري الصادر عن االتحاد الدولي
لكرة القدم «فيفا» خالل الشهر الذي ستسحب
فيه القرعة التي لم يحدد االتحاد االسيوي
موعدها ومكانها بعد ،على ان يتم ذلك في
وقت الحق.
وتنطلق شهر سبتمبر المقبل منافسات
المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة
التي سيتم فيها توزيع المنتخبات التي تحتل
المراكز المتقدمة في التصنيف الدولي مع
المنتخبات المتأهلة من األدوار التمهيدية
بمجموع  32منتخبا على ثماني مجموعات،
تتأهل المنتخبات الثمانية صاحبة المراكز
األولى ،الى جانب أفضل اربعة منتخبات
تحتل المركز الثاني الى المرحلة النهائية من
تصفيات مونديال قطر  ،2022الى جانب ان
المنتخبات الـ 12ستضمن تواجدها في نهائيات
كأس اسيا المقبلة عام  2023تماما كما جرى
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في التصفيات السابقة ،في حين ستخوض
المنتخبات التي لم تتأهل الى الدور الحاسم من
تصفيات المونديال منافسات إقصائية أخرى
من أجل التأهل الى نهائيات كأس اسيا ،2023
علما بأن االتحاد االسيوي لم يحدد بعد الدولة
التي ستستضيف البطولة المقبلة.
العنابي سيبدأ مشوار التصفيات المشتركة
من المرحلة الثانية التي تعقب المرحلة
التمهيدية وتحديدا في شهر سبتمبر جراء
تصنيفه المتقدم على المستوى االسيوي،
في حين سيحدد االتحاد االسيوي موعد اقامة
القرعة ويبدو واضحا ان القرعة لن تسحب
قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مقاعد القارة
االسيوية في مونديال قطر  ،2022على اعتبار
ان نظام التصفيات سيسير وفق عدد المقاعد،
حيث مواصلة ذات النظام في حال بقيت
المقاعد على حالها  4.5ببقاء عدد المنتخبات
في المونديال المقبل على حاله او الزيادة الى
 8مقاعد في حال رفع عدد المنتخبات في
المونديال الى  48منتخبا.
العنابي سيشارك في التصفيات كاملة
كونها مشتركة مؤهلة الى نهائيات كأس آسيا
رغم أنه متأهل الى المونديال القادم طبعا
بحكم أنه صاحب الضيافة ،حيث سيخوض
المرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال في
حال التأهل من أجل ان يضمن الظهور في
نهائيات كأس اسيا  2023وفي حال حجز مقعدا
في التصفيات فسيتأهل المنتخب الذي يليه
في المجموعة وحتى لو حل ثالثا فسيتأهل الى
الملحق الفريق الذي يليه في المجموعة.
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الوكرة والشمال يلتقيان مساء اليوم بكأس الدرجة الثانية
ׅ يلتقي الوكرة والشمال في الساعة
السادسة والنصف من مساء اليوم
على ملعب الشمال ضمن منافسات
المجموعة األولى من مباريات كأس
الدرجة الثانية.
ويخوض الفريق الوكراوي مباراته الثانية
في المسابقة بعدما كان قد واجه المرخية
وفاز عليه بهدفين مقابل ال شيء.
أما الشمال ،فسيخوض مباراته الثانية
أمام المرخية يوم الثالثاء المقبل على
ملعب سعود بن عبدالرحمن.
وتقام كأس الدرجة الثانية خالل فترة
توقف دوري الدرجة الثانية ،وكانت قرعتها

قد اسفرت عن وقوع المرخية والشمال
والوكرة بالمجموعة األولى ،ومعيذر
حامل اللقب ومسيمير والبدع بالمجموعة
الثانية ،ويتأهل الفريقان األول والثاني
من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية
(نصف النهائي) .وتقام غدا المباراة الثانية
بالمجموعة الثانية بين معيذر ومسيمير
على ملعب الشمال في الساعة السادسة
والنصف مساء.
وكان معيذر قد تعادل في مستهل
حملة دفاعه عن لقبه بهدف لمثله مع
البدع الذي سيواجه مسيمير يوم الثالثاء
المقبل.
Read more
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كأس آسيا 2019
حقق االنتصار األول في كأس آسيا  2019ومهد طريق العبور إلى الدور الثاني..

العنابي يحبط المفاجأة اللبنانية بثنائية الراوي والمعز
محمود الفضلي

ׅ سجل العنابي انطالقة مثالية في نهائيات كأس
اسيا المقامة حاليا في اإلمارات باالنتصار على المنتخب
اللبناني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى على
استاد هزاع بن زايد في مدينة العين لحساب منافسات
المجموعة الخامسة التي استهلها المنتخب السعودي
بفوز رباعي على المنتخب الكوري الشمالي.

االنتصار مهد طريق العنابي نحو العبور الى الدور
ربع النهائي من البطولة القارية ومنح المنتخب
الوطني ثقة كبيرة نحو مواصلة النسج على ذات
المنوال في المواجهة الثانية امام المنتخب الكوري
الشمالي يوم الثالث عشر من الشهر الجاري في العين
أيضا.
الفوز لم يكن سهال بعدما عانى العنابي في الشوط
األول الذي لم يظهر به بالشكل المطلوب ولم يقو

على فك طالسم الدفاعات اللبنانية القوية ،بيد
ان األمور اختلفت في الشوط الثاني خصوصا بعد
تدخالت المدرب فليكس سانشيز الذي اصلح البداية
الخاطئة على مستوى التشكيل بعدما زج بعبدالعزيز
حاتم ومن ثم عبدالكريم حسن ،حيث أسهم هذا األخير
في منح حلول عنابية اثمرت في البداية عن هدف أول
بتوقيع المدافع بسام الراوي من ضربة ثابتة نفذها
بطريقة رائعة في الدقيقة .65

العنابي تحكم عقب التقدم بكل تفاصيل المباراة
يؤمن االنتصار بهدف ثان من جملة
واستطاع أن
ّ
جماعية رائعة أنهاها المعز علي في شباك الحارس
اللبناني مهدي خليل في الدقيقة  79لتمضي الدقائق
األخيرة وسط بحث عنابي عن زيادة الغلة دون طائل
ليحصد المنتخب الوطني أول ثالث نقاط وضعته في
المركز الثاني بفارق أألهداف عن المنتخب السعودي
صاحب الرصيد ذاته.

العنابي يجد ضالته في

ثقة لبنانية..
وهدف أبيض

ركلة الراوي الثابتة
ׅ بسط العنابي افضليته على المجريات مجبرا المنتخب
اللبناني على التراجع ،وراح المنتخب القطري يبحث عن
الطريقة التي يفك بها شيفرة الدفاعات اللبنانية فلجأ الى
األطراف دون طائل ومن ثم الى االختراق العميق لكن دون
طائل أيضا قبل أن يأتي الحل بالكرات الثابتة ..إذ كسب
الهيدوس ضربة ثابتة انبرى لها بوعالم خوخي وسددها
قوية ليردها المدافع اللبناني بيده األمر الذي احتسب على
إثره الحكم ركلة أخرى قريبة من خط منطقة الجزاء لينبري
لها هذه المرة بسام الراوي الذي أرسلها بطريقة رائعة نحو
شباك حارس المنتخب اللبناني مهدي خليل هدف العنابي
في الدقيقة .65

ׅ كسب المنتخب اللبناني ثقة كبيرة جراء حالة التلعثم
التي عاشها العنابي ،فبدأ العبو منتخب األرز يخرجون من
مناطقهم الخلفية رويدا رويدا تنفيذا للجزء الثاني من الخطة
المتمثل بشن المرتدات التي أحدثت الخطورة على مرمى
سعد الشيب خصوصا من الركنيات الثالث التي كسبها
رفاق حسن معتوق في غضون أقل من خمس دقائق.
ومن إحدى تلك الركنيات نفذ معتوق كرة وصلت الى
وليد اسماعيل حولها الى القائم البعيد لتصل الى جورج
ملكي الذي وضعها في الشباك في الدقيقة  ،37بيد ان
الحكم الغى الهدف بداعي ارتكاب جورج ملكي خطأ ضد
المدافع طارق سلمان ليكون الهدف اللبناني ابيض من
حسن حظ العنابي الذي وجد نفسه في حرج كبير إلظهار
ردة فعل حيال األفضلية التي أظهرها المنتخب اللبناني في
ربع الساعة األخير من الحصة األولى.

عبدالكريم حسن
على الدكة

استحواذ عنابي سلبي دون فعالية

ׅ اختار فليكس سانشيز تشكيال بدا مثاليا وان كان
منقوصا من أفضل العب في آسيا عبدالكريم حسن الذي
يبدو أنه لم يكن في أتم جهوزيته
البدنية لخوض المباراة كاملة
فظهر البديل عبدالكريم العلي
أساسيا ،فماعدا ذلك فقد زج
المدرب اإلسباني بالخيارات
األفضل ،حيث سعد الشيب
في حراسة المرمى أمام الرباعي
بيدرو ،طارق سلمان ،بسام
الراوي وعبدالكريم العلي ،فيما
شكل كل من عاصم مادبو
وبوعالم خوخي ثنائي االرتكاز ،في حين سقط الثالثي حسن
الهيدوس وكريم بوضياف وأكرم عفيف خلف المعز علي
رأس الحربة الوحيد وفقا لتوزيع .1 - 3 – 2 – 4

ׅ فرض العنابي سيطرته على المجريات من خالل
استحواذ جماعي على الكرة ،بيد ان ذاك االستحواذ
ظل سلبيا دون قدرة على الوصول الى المناطق
اللبنانية وإحداث الخطورة المطلوبة جراء كثرة التمريرات
المقطوعة .المنتخب اللبناني ركز كثيرا في النواحي
الدفاعية بزيادة عددية جعلت مسألة اقتحام أكرم عفيف
والهيدوس عبر االروقة صعبا للغاية ،في حين لم يقو
بوعالم خوخي الذي ظل يتبادل مع المعز علي في لعب
دور رأس الحربة ،على استالم كرات داخل المنطقة
جراء الرقابة التي فرضها رفاق معتز الجنيدي في الخط
الخلفي لمنتخب األرز على أي العب يقتحم منطقة
الجزاء.
الخطورة العنابية اقتصرت على كرة ثابتة كسبها أكرم
عفيف ونفذها الهيدوس في الدقيقة  19ارتدت من
يد المدافع اللبناني هالل الحلو دون أن يحرك الحكم
الصيني ساكنا وسط مطالب عنابية باحتساب ركلة جزاء.

التعزيز بجملة جماعية راقية
ׅ الهدف منح العنابي الكثير من الثقة والهدوء بحثا عن
التعزيز الذي كاد أن يأتي في أكثر من مناسبة خصوصا في
ظل خروج المنتخب اللبناني من مناطقه بحثا عن التعديل،
األمر الذي أوجد المساحات التي كان يبحث عنها المنتخب
القطري من أجل صياغة هجماته السريعة المعهودة.
قصة التعزيز كانت عبارة عن جملة جماعية رائعة بدأها
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بوعالم خوخي الذي مرر لعبدالكريم حسن الذي انطلق من
الجهة اليسرى ومرر ألكرم عفيف الذي توغل كالعادة واقتحم
منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية صوب عبدالعزيز حاتم
سددها قوية ارتدت من الحارس وتهادت امام المعز علي الذي
تابعها في الشباك هدفا عنابيا ثانيا في الدقيقة  79حسم
األمور وطمأن العنابي على انتصار أول في مستهل المشوار.
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بطاقة المباراة
المنتخبان

العنابي  -لبنان

المناسبة

المجموعة الخامسة  -نهائيات
كأس آسيا

الملعب

هزاع بن زايد

النتيجة

فوز العنابي بهدفين دون رد

األهداف

بسام الراوي د  65والمعز علي د 79

الحكام

طاقم صيني بقيادة ما نينغ
وساعده هوو وينينغ وتشاو
يي ،واإلضافي االول فوو مينغ،
واإلضافي الثاني ليو كواك ،والحكم
الرابع روني كو مين من سنغافورة

التشكيل

العنابي

سعد الشيب ،بيدرو ،طارق سلمان،
بسام الراوي ،عبدالكريم العلي
(عبدالكريم حسن) ،بوعالم خوخي،
عاصم مادبو ،كريم بوضياف
(عبدالعزيز حاتم) ،حسن الهيدوس
(أحمد عالء) ،أكرم عفيف ،المعز علي

لبنان

مهدي خليل ،معتز الجنيدي ،جوان
عمري ،جورج مالكي ،وليد اسماعيل،
علي همام ،روبيرت مالكي ،هيثم
فاعور ،حسن معتوق ،هالل الحلوي،
باسل جرادي

تعديالت تعيد
السيطرة العنابية
ׅ أجرى المدرب فليكس سانشيز تعديال بعد أقل من عشر
دقائق على انطالقة الشوط الثاني عندما زج بعبدالعزيز
حاتم بديال لكريم بوضياف وأعاد بوعالم خوخي الى منطقة
العمليات ،فيما سقط عبدالعزيز حاتم خلف المعز ليلعب
دور صانع األلعاب من أجل زيادة التأثير الهجومي بإشغال
أكرم عفيف والمعز وهي النقطة التي ربما كان يفتقدها
العنابي في ظل عدم قدرة بوعالم على لعب هذا الدور في
الشوط األول.
ولم يكتف سانشيز بذلك ،بل سارع الى الزج بعبدالكريم
حسن أفضل العب في اسيا في الدقيقة  ،61األمر الذي
منح العنابي حيوية كبيرة في الرواق االيسر الذي بدا أكثر
نشاطا من ذي قبل ،سيما أن التفاهم واالنسجام بين أكرم
عفيف وعبدالكريم حسن كبير لتواجدهما معا في السد
والمنتخب.
Read more

www.estadaldoha.com

www.estadaldoha.com

4

الخميس  10يناير  2019م  4جمادى األولى 1440هـ

العدد 1739

كأس آسيا 2019
هنأ العبيه على الفوز ..فليكس سانشيز:

ً
ً
ً
ً
ً
ً
مهما
انتصارا
ومنظما ..وحققنا
قويا
لبنانيا
منتخبا
واجهنا
محمود الفضلي

ׅ أكد اإلسباني فليكس سانشيز مدرب المنتخب
القطري األول لكرة القدم أن العنابي واجه منتخبا
لبنانيا قويا على المستوى البدني ومنظما جدا
خصوصا من الخط الخلفي ،األمر الذي جعل العبيه
يبذلون جهودا مضاعفة من اجل اجتثاث انتصار صعب،
مهنئا الالعبين على ما قدموه من أداء جيد خصوصا
في الشوط الثاني الذي خلقوا فيه عديد الفرص والذي
سجلوا فيه الهدفين.
وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة
أمس :واجهنا منتخبا قويا ومنظما ،كنا نعرف ان
مهمتنا لن تكون سهلة ،األمور كانت في غاية
الصعوبة في الشوط األول ،لكننا وجدنا الحلول في
الشوط الثاني واستطعنا ان نخلق الفرص ونسجل
األهداف ونخرج بانتصار مهم في مستهل مشوار
البطولة القارية.
وأضاف سانشيز :المنتخب اللبناني لم يسمح لنا
بالوصول الى مناطقه ،خصوصا في الشوط األول

الذي عرف تنظيما دفاعيا جيدا ،بيد ان األمور اختلفت
في الشوط الثاني ،حيث سجلنا من ركلة ثابتة ،األمر
الذي أسهم في خروج المنتخب اللبناني من مناطقه
وهذا ما ساعدنا على اللعب بالطريقة التي نرغب
فيها فوجدنا المساحات وخلقنا الفرص وسجلنا هدفا
واهدرنا فرصا اخرى كان باإلمكان ان نضيف منها
أهدافا ،اعتقد ان الالعبين قاموا بمجهود كبير خصوصا
من الناحية البدنية.
وحول ما أثاره مدرب منتخب لبنان من صحة الهدف
الملغى لمنتخب االرز ،قال سانشيز :لست الشخص
المخول بالحديث عن التحكيم ..هذا األمر يعود الى
الحكم وهو قراره في النهاية.
وعن سيناريو المباراة ،قال سانشيز :كنا نتوقع ان
نلقى صعوبات كبيرة في مواجهة المنتخب اللبناني
الذي لم يستقبل الكثير من األهداف في المباريات
الودية التحضيرية قبل البطولة ،وبالتالي كنا على دراية
بأن األمور لن تكون سهلة على اإلطالق وقد وضعنا
الالعبين في صورة األمر قبل المباراة واخبرناهم بأن
عليهم بذل مجهود مضاعف امام فريق قوي بدنيا
ومنظم دفاعيا ،واستطعنا في النهاية ان نحقق نتيجة

ايجابية ستكون خير عون لنا للمضي قدما في قادم
المباريات.
وحول عدم مشاركة عبدالكريم حسن منذ البداية،
قال سانشيز :نمتلك عددا كبيرا من الالعبين الجيدين،
عبدالكريم عانى من بعض المشاكل البدنية قبل
البطولة وفضلنا ان يشارك في الشوط الثاني ،لقد
قدم اداء ممتازا عندما شارك في الحصة الثانية وكان
اضافة كبيرة ،سعيد بأداء عبدالكريم وسعيد بأداء كل
الالعبين الذين شاركوا وكانوا في الموعد ولم يقصروا
وقاموا بما عليهم.
وحول هوية المنتخبات المرشحة بعد ظهور كل
الفرق في البطولة ،قال سانشيز :الحديث مازال مبكرا
عن المنتخبات التي ستلعب األدوار المتقدمة ،أعتقد
انها جولة واحدة فقط ومازال هناك الكثير ،مستوى
المنتخبات متقارب وكل الفرق استعدت بشكل جيد،
وبالنسبة لنا سنواصل العمل بذات االستراتيجية التي
تقوم على الفصل بين المباريات ،سنركز اآلن على
المباراة القادمة امام المنتخب الكوري الشمالي من
ونؤمن العبور الى
اجل أن نواصل على ذات المنوال
ّ
الدور الموالي ،الدور ثمن النهائي.

عبدالكريم حسن :حققنا المطلوب..
وأنا رهن إشارة المدرب
ׅ أكد عبدالكريم حسن نجم العنابي أن المنتخب القطري حقق
المطلوب من خالل االنتصار الذي حققه على المنتخب اللبناني
أمس في مستهل مشوار بطولة كأس اسيا ،مشيرا الى ان
المباراة كانت في غاية األهمية باعتبارها ضربة البداية وتحدد
مسارات الفريق في البطولة القارية.
وقال عبدالكريم :الحمد لله ،حققنا فوزا مهما في مباراة
مهمة كونها ضربة بداية البطولة القارية ومفتاح المنافسة على
التأهل الى الدور الثاني وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه في
المرحلة األولى.
وحول اسباب تأخر التسجيل ،قال أفضل العب في اسيا:
أعتقد ان المباراة عرفت تحفظا خصوصا من جانب المنتخب
اللبناني الذي كثف من تواجد العبيه في المناطق الدفاعية،
لكن األمور اختلفت في الشوط الثاني الذي شهد تسجيلنا
غير الكثير من شكل المباراة وطريقة لعب المنتخب
هدفا ّ
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اللبناني الذي خرج من مناطقه ،ما سمح لنا بتسجيل هدف
ثان واهدرنا فرصا كثيرة كانت كفيلة بتسجيل المزيد لو تم
استثمارها.
وحول عدم مشاركته منذ البداية ،قال :غبت لفترة اسبوع
تقريبا بسبب اإلصابة ،وعدم مشاركتي رأي المدرب واحترمه
وامتثل له ،لقد حاولت أن اقدم أفضل ما عندي عندما شاركت
واتمنى ان اكون قد وفقت مع بقية زمالئي في أداء المطلوب،
نحن مجموعة واحدة مكونة من  23العبا ،ليس المهم من هو
االساسي ومن هو االحتياطي.
وحول المباراة القادمة ،قال عبدالكريم :يجب ان نفوز في
المباراة المقبلة كي نضمن التأهل بشكل رسمي الى الدور
الثاني بغض النظر عن المباراة األخيرة ،نعرف اننا سنواجه
فريقا سيتشبث بفرصته األخيرة ،لذلك سنكون جاهزين لمباراة
لن تكون سهلة ايضا.
Read more
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قمة منتظرة بين األردن وسوريا..
ّ

يشد األنظار في اليوم السادس للبطولة
«ديربي الشام»
ّ
تدخل منافسات كأس آسيا  2019اليوم غمار الجولة الثانية من الدور األول من خالل ثالث مباريات ،أبرزها تلك التي تجمع بين سوريا واألردن على استاد خليفة بن زايد بمدينة
العين ضمن منافسات المجموعة الثانية .ويدخل المنتخب األردني المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز المستحق الذي حققه في الجولة األولى على حساب أستراليا حاملة
اللقب بهدف دون رد سجله المدافع أنس بني ياسين ،وسيحاول أن يضيف فوزا ثانيا يضمن به التأهل رسميا والبقاء في الصدارة.
يصحح به المسار.
أما المنتخب السوري الذي ُمني بخيبة في مباراته االفتتاحية عندما تعادل مع نظيره الفلسطيني دون أهداف ،فإنه يبحث عن تحقيق فوز
ّ
وسبق للمنتخبين أن التقيا مرّ ة واحدة في النهائيات اآلسيوية ،وكان ذلك لحساب الدور األول من نسخة  2011بالدوحة ،وفاز األردن حينها بهدفين لهدف.

بين ستانغ وبوركلمانز
ׅ الشك أن النتيجة التي حققها كل منتخب في مباراته
األولى ستلعب دورا كبيرا في تحديد طريقة تعامل مدربه
مع مواجهة اليوم.
فمن جهة المنتخب السوري ،سيحاول األلماني بيرند
ستانغ أن يدخل اللقاء بنفس هجومي أمال في التقدم
مبكرا في النتيجة إلزالة الضغوط الكبيرة الملقاة على كاهل
الالعبين بعد عثرة البداية ،ومن ثمة البحث عن النقاط
الثالث ..ويدرك ستانغ أن أي نتيجة غير الفوز تعني تعقيد
المهمة بشكل كبير قبل مواجهة أستراليا في الجولة الثالثة.
ومن جانبه ،لن يكون البلجيكي فيتال بوركلمانز مدرب

األردن في حاجة إلى إحداث أي تغيير على مستوى طريقة
اللعب مقارنة بالمباراة األولى أمام أستراليا ،حيث من
المتوقع أن يعمل على تأمين دفاعاته في المقام األول
وانتظار منافسه ،ومن ثمة محاولة استغالل الهجمات
المرتدة والكرات الثابتة لصنع الفارق.
جيدا،
ويتقن العبو المنتخب األردني تطبيق هذه الطريقة ّ
لكن المهمة لن تكون سهلة بكل تأكيد أمام خط هجومي
ّ
فيه أسماء بقيمة السومة وعمر خربين ..وكل ذلك يجعلنا
ومشوقة ..لكن ،األهم في األخير ،هو
نتوقع مباراة قوية
ّ
من يحقق مبتغاه ويخرج من المواجهة بالنتيجة التي ترضيه.

تايلند تسعى لتخطي صدمة
البداية على حساب البحرين
ׅ المباراة األولى في برنامج اليوم السادس لكأس
آسيا  ،2019ستجمع ضمن منافسات المجموعة
األولى بين المنتخبين البحريني والتايلندي.
قدم مباراة جيدة في االفتتاح
األول كان قد ّ
واقترب كثيرا من تحقيق الفوز على أصحاب األرض،
تقدم في النتيجة عند الدقيقة  ،78قبل أن
عندما ّ
يكتفي بنقطة التعادل إثر الهدف الذي أحرزه منتخب
البلد المنظم من ضربة جزاء في الدقيقة .88
أما تايلند ،فإنها ّ
تلقت صدمة كبيرة في مباراتها
األولى حين خسرت أمام الهند بأربعة أهداف لهدف
وحيد ،وهو ما ّأدى إلى إقالة المدرب الصربي ميلوفان
راييفاتش وتعويضه مؤقتا بمساعده سيريساك الذي

لن يكون أمام مهمة سهلة إلخراج الفريق من النفق.
ومن خالل ما أظهره الفريقان خالل الجولة األولى،
تبدو حظوظ البحرين أوفر في تحقيق الفوز الذي
يعني بنسبة كبيرة جدا تأهله إلى الدور القادم ،حيث
سيصبح رصيده  4نقاط ويضمن بذلك العبور ضمن
أفضل الثوالث على أسوأ تقدير.
لكن المنتخب التايلندي سيسعى بالشك إلى
تقديم كل ما لديه إلحباط هذا السيناريو وتجنب
الوقوع في فخ الخسارة الثانية على التوالي ،بل
من المنتظر أن يجازف لتحقيق الفوز ،على اعتبار أن
التعادل لن يكون مفيدا له بشكل كبير قبل مواجهة
المنتخب اإلماراتي في الجولة الثالثة.

اإلمارات للتعويض ..والهند
لتأكيد االنطالقة المميزة
خيب آمال جماهيره في المباراة االفتتاحية
ׅ بعد أن ّ
حينما تعادل مع البحرين  ،1 - 1سيحاول مستضيف
البطولة المنتخب اإلماراتي تحقيق انتصاره األول
عندما يواجه الهند على استاد مدينة زايد بأبوظبي
ضمن منافسات المجموعة األولى.
وظهر أصحاب األرض بمستوى هزيل في لقاء
الجولة األولى وكانوا قريبين جدا من تلقي الخسارة
لوال ضربة الجزاء التي أنقذ بها أحمد خليل ماء الوجه
في اللحظات األخيرة.
وبعد االنتقادات الكبيرة التي طالت الالعبين
والمدرب اإليطالي ألبيرتو زاكيروني المتوج مع اليابان
بنسخة  ،2011لن يكون أمام الفريق من خيار سوى
تحقيق النقاط الثالث في مباراة اليوم ،مع الحرص
على إقناع الجمهور اإلماراتي بأن األداء السيئ في
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سببتها رهبة البداية  .
المباراة السابقة كان كبوة عابرة ّ
أما في الجانب المقابل ،فنجد منتخبا هنديا ّيتقد
حماسا ورغبة في إثبات الذات بعد النتيجة الباهرة
التي حققها في مباراته األولى بفوزه العريض على
تايلند .1 - 4
ويعتبر ذلك الفوز تاريخيا ،حيث إن المنتخب الهندي
لم يسبق له أن انتصر في أي مباراة في كأس أمم
آسيا منذ المشاركة األولى سنة  ..1964وقد ظهر
بعدها في نسختي  1984و ،2011فخسر في 6
مناسبات وتعادل في مباراة واحدة.
التحدي الكبير الذي يواجه منتخب الهند في
لكن
ّ
مباراة اليوم ،هو مدى قدرته في االستفادة من نشوة
الفوز على تايلند ،وعلى التعامل بذكاء أمام منافس
ّ
متوقع.
سيضغط عليه بقوة منذ البداية كما هو
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ً
مفتوحا
صدارة مشتركة ..وباب االحتماالت مازال

فوز قاتل ألوزبكستان على عمان في مواجهة مثيرة
ً
حقق منتخب أوزبكستان ً
ثمينا أمام ُعمان ،عندما تخطاه بصعوبة ( ،)1 - 2امس األربعاء ،في المواجهة المثيرة التي جمعتهما على استاد نادي الشارقة ،ضمن
فوزا
مباريات المجموعة السادسة لكأس آسيا بكرة القدم .وتقدم منتخب أوزبكستان بهدف السبق عبر عادل أحمدوف بالدقيقة  ،34بينما تعادل لعمان البديل محسن الغساني
بالدقيقة  ،73قبل أن يضيف األوزبكي إلدور شومورودوف الهدف الثاني لمنتخب بالده بالدقيقة .86
وبهذه النتيجة ،تصدر منتخب أوزبكستان برفقة اليابان المجموعة السادسة برصيد  3نقاط ،فيما ظل منتخب ُعمان بال نقاط.

حلول هجومية

ׅ بدأ منتخب أوزبكستان يبحث عن حلول هجومية للرد
العماني ،حيث اعتمد في عملية البناء
على خطورة نظيره ُ
على مشاريبوف وعادل أحمدوف وبكيمايف ،وحاول
الالعبون إمداد المهاجم ساردور لكن زمالء البريكي
ومسلمي أحسنوا إغالق المساحات.
وبدأت ثقة العبي ُعمان ترتفع ،حيث فرضوا سيطرتهم
على منطقة العمليات ،ما فرض على أوزبكستان التراجع
لتأمين المواقع الدفاعية.
والحت بعد ذلك فرصة خطرة ألوزبكستان عبر الالعب
أحمدوف الذي سدد بقوة ،لكن الرشيدي كان على الموعد
وحولها لركنية.
وأحرز منتخب أوزبكستان هدف السبق في الدقيقة ،34
من ضربة حرة مباشرة سددها عادل أحمدوف بدقة في
أقصى الزاوية اليسرى للرشيدي.

أفضلية ُعمانية
وهدف أوزبكي
ׅ توخى الجانبان الحذر في التعامل مع معطيات المباراة،
تفاديا ألي مفاجآت مبكرة تربك حساباتهما ،لتغيب
ً
الخطورة عن المرميين في الدقائق االولى.
العماني بالتوازن واالنضباط،
واتسم أداء المنتخب ُ
وحاول مع مضي الوقت االقتراب من المرمى األوزبكي
ً
بحثا عن التسجيل ،لكنه لم يمتلك الخيارات الهجومية

الشوط الثاني

ׅ اندفع منتخب ُعمان بكثافة وبخيارات هجومية متنوعة
سعيا للتعديل ،وقابل ذلك دفاع أوزبكي قوي.
ً
وتألق نيسرتوف مرة أخرى وتدخل في منع تسديدة حارب
السعدي من دخول مرماه ،ليتعرض على إثرها لإلصابة.
وفي الدقيقة  73توج العماني أفضليته بتسجيل هدف
التعديل ،عندما استثمر البديل محسن الغساني كرة داخل
منطقة الجزاء ،وأسكنها شباك نيسرتوف .وتألق بعد ذلك
الرشيدي في التصدي لتسديدة خطرة من خامداوف داخل
ً
منقذا مرماه من فرصة هدف محقق.
منطقة الجزاء،

الحاسمة ،حيث تحطمت الكرات العرضية عند أقدام دفاع
أوزبكستان بقيادة إسماعيلوف وأحمدوف وشوكوروف
وسيديكوف.
ومالت األفضلية النسبية لصالح منتخب ُعمان الذي
ً
معوال على التناغم
كان األكثر جرأة في االمتداد الهجومي،
والتفاهم بين العبي خط وسطه حارب السعدي وأحمد كانو
واليحمدي ورائد ومحسن جوهر.

واستطاع منتخب أوزبكستان خطف هدف الفوز بالدقيقة
 ،86بعدما اخترق البديل إلدور شومورودوف ،ووضع الكرة
أرضية في شباك الرشيدي.
وطالب منتخب ُعمان بضربة جزاء بالدقائق المتبقية ،لكن
حكم المباراة قرر استمرار اللعب.
وكاد الغساني أن ينفرد بالمرمى بالدقيقة  ،92لكنه
تعرض للمسك من إيجور كريمتس ليخرج األخير بالبطاقة
الحمراء ،ويحافظ منتخب أوزبكستان على تقدمه حتى
النهاية.

تحول تأخرها أمام تركمانستان لفوز صعب
اليابان ّ

ׅ حول منتخب اليابان تأخره بهدف أمام تركمانستان
إلى فوز  2 - 3في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة
السادسة في كأس آسيا لكرة القدم في أبوظبي يوم
امس األربعاء.
ووضع أرسالن أمانوف تركمانستان في المقدمة بعد
 26دقيقة من البداية بتسديدة هائلة لكن يويا أوساكو
مهاجم فيردر بريمن األلماني أحرز هدفين متتاليين في
الدقيقتين  56و 60ليجعل النتيجة  1 - 2لليابان.
وأضاف ريتسو دوان الهدف الثالث لليابان في
الدقيقة  71إثر سلسلة من التمريرات قبل أن تصله
الكرة على حافة منطقة الجزاء ليستدير بجسده ويسدد
على يسار الحارس أوراز محمدوف.
وقلص أحمد عطاييف الفارق لتركمانستان في
الدقيقة  79من ركلة جزاء.
وقال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان «في
االستراحة تحدثت مع الالعبين عن أخطاء الشوط األول
وطلبت منهم قراءة المباراة بشكل أفضل مما كنا
عليه .صعبنا األمور على أنفسنا عقب اهتزاز شباكنا
بالهدف األول».
ووضعت اليابان ،المتوجة باللقب أربع مرات آخرها
 ،2011أول ثالث نقاط لها في المجموعة متساوية مع
أوزبكستان التي تغلبت  1 - 2على سلطنة عمان ،وفي
المقابل ظلت ُعمان وتركمانستان بدون نقاط.

تابعونا على
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وتقام مباريات الجولة الثانية من المجموعة يوم
السبت المقبل حيث تلتقي ُعمان مع اليابان في
استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بينما تلعب
تركمانستان مع أوزبكستان على استاد راشد بمدينة
دبي .ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين في كل
مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على
المركز الثالث.
وأبدى هاجيمي مورياسو ،مدرب المنتخب الياباني،
رضاه عن أداء العبيه ،خالل الفوز ( )2 - 3على
تركمانستان ،في كأس األمم اآلسيوية.
وقال مورياسو ،في تصريحات عقب اللقاء «أبلغت
الالعبين خالل فترة الراحة ما بين الشوطين ،بعض
األمور األساسية ،التي يتعين عليهم القيام بها ،حتى
يمكننا تغيير النتيجة ،والتي كان من بينها ضرورة حسم
المعركة حول الكرة ،وقراءة المباراة جيدا».
وطالب مورياسو ،خالل حديثه لالعبين ،بضرورة
االقتراب أكثر من العبي تركمانستان ،واستغالل
المساحات الفارغة في دفاع المنافس.
وأكد المدرب الياباني «األمر الجيد اليوم ،هو
حصولنا على النقاط الثالث ..بإمكاننا العودة إلى
الوطن باللقب» .واختتم قائال «بالنظر إلى أدائنا في
الهجوم والدفاع ،فإننا بحاجة للتحسن خالل مباراتنا
المقبلة ،أمام عمان ،يوم األحد».
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كأس 2019-2018 QSL
في الجولة الخامسة لكأس ..QSL

صراع بين أم صالل
والخريطيات على
البطاقة الرابعة
نزار عجيب

يسدل الستار على مباريات دور المجموعات من بطولة كأس  ،QSLبإقامة الجولة
الخامسة واألخيرة من الدور المذكور ،وذلك اليوم الخميس وغدا الجمعة.
حيث ستقام مساء اليوم الخميس مباراتان ضمن المجموعة األولى ،فيلتقي
أم صالل مع الخريطيات في الرابعة و 20دقيقة باستاد حمد الكبير في مباراة لها
اهميتها الكبيرة ،حيث ينتظر من خاللها ان يتم حسم بطاقة التأهل الرابعة بعد ان
ضمنت فرق الغرافة ،حامل اللقب ،والدحيل وقطر مكانا لها في الدور ربع النهائي.

األول ضمن الصعود والثاني فقد فرصته..

الغرافة والعربي في
مباراة تحصيل حاصل
في ثاني مباريات المجموعة االولى ،يلتقي الغرافة مع العربي في مباراة تحصيل
حاصل ال تعني نتيجتها شيئا في موقف الفريقين ،ستقام اعتبارا من الساعة
السادسة وخمس واربعين دقيقة على ملعب حمد الكبير بالنادي العربي ,ونجد
ان فهود الغرافة حسموا التأهل الى الدور ربع النهائي بعد ان جمعوا  8نقاط من
مبارياتهم االربع الماضية بالتساوي مع الدحيل والملك القطراوي.
أما فريق العربي في المقابل ،فلم يظهر بالمستوى المطلوب خالل هذه البطولة
وتعرض للخسارة في جميع مبارياته االربع ،لذلك غادر ولم تعد لديه فرصة في
المنافسة للوصول الى الدور ربع النهائي ,وبالتالي يلعب امام الغرافة لتحسين
صورته فقط .

سباق الدور ربع النهائي
ׅ يطمح كل من ام صالل والخريطيات للوصول الى
الدور ربع النهائي وعدم المغادرة من المرحلة االولى في
كأس  QSLوينتظر ان يرمي كل فريق بثقله في هذه
المباراة من اجل تحقيق النتيجة االيجابية والوصول الى
المرحلة القادمة.
ويتوقع ان تشهد مواجهة أم صالل مع الخريطيات أهمية
كبيرة من جانب الفريقين ،ألنها ستحدد الفريق المتأهل
الرابع من هذه المجموعة ,وقد أكمل الفريقان استعداداتهما
لهذه المباراة من خالل تدريبات يومية بعد انتهاء فترة الراحة
التي تم منحها لالعبين من قبل االجهزة الفنية في شهر
ديسمبر الماضي.
وسيكون فريق أم صالل بحاجة الى نقطة التعادل
لضمان التأهل ،في الوقت الذي يحتاج فيه الخريطيات الى
الفوز لحسم تأهله ،حيث يحتل أم صالل المركز الرابع برصيد

تابعونا على
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خمس نقاط ،أما الخريطيات فيحتل المركز الخامس برصيد
ثالث نقاط ،لذلك سيكون الصراع على أشده بين الفريقين
في هذه المواجهة الصعبة التي ستكشف عن المتأهل
الرابع الى الدور ربع النهائي من المجموعة األولى.
بطاقة المباراة
الفريقان

أم صالل  -الخريطيات

التاريخ

الخميس  10يناير 2019

المناسبة

الجولة الخامسة  -كأس QSL

الملعب

حمد الكبير

التوقيت

الرابعة والثلث

stddoha
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لقاء لتحسين الصورة فقط
ׅ الفريق العرباوي سيكون مطالبا بتحسين صورته خالل
هذه المباراة االخيرة في دور المجموعات بعد ان تعرض
للخسارة في مبارياته االربع الماضية ,وفي ظل المرحلة
الجديدة التي يدخلها الفريق مع المدرب االيسلندي الجديد
هيمير ،فان الفريق يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية امام
الغرافة ,حيث ستكون المباراة فرصة للمدرب الجديد للتعرف
اكثر على قدرات العبيه ومحاولة وضع الفكرة االولى في
اول مباراة رسمية يخوضها العربي في عهده.
ويتوقع ان يلعب العربي اللقاء في غياب بعض العناصر،
مثل احمد فتحي المتواجد في صفوف العنابي واحمد
ابراهيم المنضم الى صفوف المنتخب العراقي المشارك
في كأس اسيا باالمارات ,حيث يتوقع ان يمنح المدرب
الفرصة لبقية العناصر الموجودة حتى تكون المباراة بمثابة
اعداد جيد للفريق العرباوي.
وسيخوض الغرافة مباراته أمام العربي بأعصاب هادئة
بعد ان حسم تأهله من الجولة الماضية ،وسيبحث الغرافة
عن الفوز بالرغم من صعوده إلى الدور القادم ،في الوقت

الذي يمتلك فيه الفريق  8نقاط بالتساوي مع فريقي
الدحيل وقطر.
وسيدفع الغرافة بالعبين تحت  23عاما في المباراة مع
اشراك بعض من عناصر الخبرة ،وذلك بهدف العمل على
تجهيز الالعبين خالل فترة التوقف الحالية ,كما ان الغرافة
وباعتباره حامل لقب هذه البطولة فإنه يسعى ايضا لتقديم
مستوى جيد من خالل جميع المباريات التي يخوضها الفريق
سواء في دور المجموعات او الدور القادم.
بطاقة المباراة
الفريقان

الغرافة  -العربي

التاريخ

الخميس  10يناير 2019

المناسبة

الجولة الخامسة  -كأس QSL

الملعب

حمد الكبير

التوقيت

السادسة و 45دقيقة
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متابعة
ً
قويا في مونديال ..2022
بيرهوف يؤكد أن العنابي سيكون

بايرن ميونيخ يختتم معسكره التدريبي بأسباير زون
عبدالمجيد آيت الكزار

يختتم بايرن ميونيخ اليوم الخميس معسكره التدريبي الشتوي الذي يقيمه على المالعب الخارجية بمؤسسة أسباير زون ضمن استعداداته لالستحقاقات التي سيخوضها
في النصف الثاني من الموسم الرياضي الجاري .وخاض الفريق البافاري صباح اليوم مرانه األخير في معسكره الذي كان قد بدأه منذ مساء يوم الجمعة الماضي قبل
العودة إلى معقله بمدينة ميونيخ لمواصلة اإلعداد لمبارياته الرسمية المقبلة بمرحلة اإلياب من الدوري األلماني وبالدور ثمن النهائي من كأس ألمانيا وبالدور ثمن
النهائي من دوري أبطال أوروبا الذي سيواجه فيه ليفربول اإلنجليزي .وفي المقابل ،تواصل أندية بي إس في إيندهوفن وكاس أوبين وكلوب البلجيكي وبيرسبوليس
اإليراني تدريباتها اليومية ضمن المعسكرات التدريبية التي تقيمها على المالعب الخارجية ألسباير زون.

إشادة بظروف
وأجواء اإلعداد

ׅ خاض بايرن ميونيخ في األيام الستة الماضية بمعسكره
الشتوي الذي يقيمه للعام التاسع على التوالي بأسباير زون
تدريبات مكثفة جدا بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش
وبمشاركة جميع الالعبين ،ماعدا الهولندي أريين روبن والفرنسي
كورينتان توليسو اللذين يخوضان بشكل منفرد تدريبات تأهيلية
تمهيدا اللتحاقهما الحقا بالتدريبات الجماعية بعد أن كان كالهما
قد تعرض لإلصابة.
وقد أكد المدرب نيكو كوفاتش في المؤتمر الصحفي الذي
عقده يوم السبت الماضي بفندق العزيزية بوتيك ،مقر إقامة
بايرن ميونيخ ،أهمية المعسكر التدريبي لفريقه في الدوحة وأشاد
باألجواء الممتازة التي يقام فيها وظروف العمل الرائعة المتوافرة
فيه .وعبر كوفاتش عن سعادته الكبيرة بالتجهيزات ومالعب
التدريب الرائعة التي يجري فيها الفريق البافاري تمارينه واألحوال
المناخية الجيدة ،موضحا أنه كان يتوافر في معسكره على كل ما
يحتاج إليه ،بينما في مدينة ميونيخ خالل الفترة ذاتها يعد لعب
كرة القدم أمرا صعبا جدا بسبب سوء األحوال الجوية.
وشهدت التدريبات الصباحية لبايرن ميونيخ المفتوحة أمام
الجماهير ووسائل اإلعالم إقباال كبيرا من قبل عشاقه ومحبيه
من مختلف الجنسيات المقيمة بقطر الذين حرصوا على متابعتها
بحماس كبير.

اإلعالن من الدوحة عن
الصفقة الجديدة

ׅ أعلن حسن صالح حميديتش ،المدير الرياضي لنادي
بايرن ميونيخ أمس األربعاء ،التعاقد مع الظهير األيمن
الدولي الفرنسي بنجمان بافارد ( 22عاما) ،العب شتوتغارت
األلماني ،لمدة خمسة أعوام.
ويلتحق بافارد في الموسم المقبل بالفريق البافاري
الذي قرر التعاقد مع العبين جدد إلعادة ترتيب صفوفه بعد
أن تراجع مستواه بشكل ملحوظ والسيما خالل النصف
األول من الموسم الجاري ،حيث إنه يحتل المركز الثاني في
«البوندسليغا» متأخرا بفارق  6نقاط عن بوروسيا دورتموند
الذي يعتلي الصدارة بعد نهاية مرحلة الذهاب التي أجريت
فيها  17جولة.
وقال حميديتش على هامش لقاء إعالمي عقده أمس إن
بايرن ميونيخ تابع بافارد في العديد من المباريات قبل كأس
العالم األخيرة بروسيا العام الماضي وقرر ضمه في وقت
مبكر ألنه كان مقتنعا بقدراته.
وأضاف أن بافارد كان أساسيا في المنتخب الفرنسي الذي
توج بكأس العالم وكان فيها رائعا وقدم خاللها عروضا جيدة.
وعن المعسكر التدريبي ،قال المدير الرياضي لبايرن ميونيخ
إن المدرب والفريق عمال بتركيز كبير وكانت التدريبات فيه
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مكثفة جدا ولكن الشيء األكثر أهمية هو أن الجميع في
حالة بدنية جيدة .من المهم أن يبدأ الفريق النصف الثاني من
ً
جيدا ويقدم فيه نفسه بشكل جيد.
الموسم

stddoha

stddoha

بيرهوف يشيد برؤية قطر
لتطوير كرة القدم

ׅ أشاد أوليفر بيرهوف أسطورة كرة القدم األلمانية
ً
حاليا ،برؤية قطر «طويلة
والمدير اإلداري للمنتخب األلماني
ً
مؤكدا أن
المدى» لتطوير كرة القدم والرياضة بشكل العام،
ً
فرصا عظيمة لتقديم منتخب قوي في كأس العالم
لديها
التي ستستضيفها عام .2022
وقال بيرهوف ،في مقابلة حصرية بثتها مؤسسة
أسباير زون عبر «تويتر» ،عن زيارته لقطر وجولته في مرافق
المؤسسة :قضينا يومين رائعين وحظينا بضيافة عظيمة..
لقد رأيت في جولتي أشياء كثيرة لم أكن أتوقع عظمتها
وتفاصيلها ،إنها رؤية مميزة وعمل رائع في مؤسسة أسباير
زون.
وتابع :توجد العديد من التسهيالت واألماكن المجهزة
ً
فضال عن تواجد خبراء من كل أنحاء العالم
بجودة عالية،
لتطوير كرة القدم والالعبين والمدربين والرياضة بشكل عام،
األمر الذي كان محط إعجاب واهتمام من جانبي ،حيث يتم
االهتمام بكل التفاصيل مع توظيف التكنولوجيا في تقديم
الخدمات والتسهيالت.
واختتم بيرهوف حديثه :تمتلك قطر رؤية طويلة المدى
بالطبع ،والكرة القطرية تسعى لتتبوأ مكانة مهمة وهذا

يتطلب بعض الوقت ،لكنني على يقين من أن كل هذه
الجهود والحماس الذي رأيته هنا سيؤهل قطر وسيوفر لها
ً
فرصا عظيمة لتقديم منتخب قوي في منافسات كأس
العالم .2022

Read more
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دوري نجوم 2019-2018 QNB
عاد من اإلصابة إلى أوبين..

ً
أرقاما مذهلة مع «الطوفان»
المساكني يحقق
عبدالعزيز أبوحمر

يحمل التونسي الدولي يوسف المساكني إرثا كرويا هائال وهو ينتقل معارا من ناديه الحالي الدحيل إلى أوبين البلجيكي ،المملوك ألكاديمية أسباير والمتواجد حاليا في
معسكر اإلعداد الشتوي ضمن مجموعة كبيرة هذه السنة من األندية والمنتخبات األوروبية التي تعسكر في الدوحة .وأعلن الدحيل رسميا عن انضمام العبه المساكني
إلى أوبين الذي كان قد تقدم بطلب الستعارة قائد الفريق حتى نهاية الموسم الحالي ،مبررا  -أي البيان الرسمي للدحيل  -بإتاحة الفرصة أمام الالعب لخوض تجربة احترافية
أوروبية تسهم في منحه المزيد من الخبرات .ويلعب أوبين في الدوري الممتاز ببلجيكا وسبق لعدد من الالعبين القطريين االنضمام إليه .ويحتل الفريق المركز الـ 11في
جدول ترتيب الدوري برصيد  25نقطة بعد مرور  21جولة .وقال الدحيل في بيانه إن المساكني الحائز على نجومية الدوري القطري في الموسم الماضي يعد أحد ابرز
االسماء التي ارتدت شعار الفريق وأسهم بقوة في المستويات المميزة التي ظل يقدمها الدحيل منذ انضمامه للفريق.

انتظام بمعسكر الدوحة

أرقام مذهلة

ׅ على الفور ،انتظم المساكني العائد من اإلصابة والذي انهى بنجاح
فترة تأهيل ،إلى تدريبات أوبين اعتبارا من اليوم وسيتدرب مع المجموعة
بمالعب أسباير ضمن المعسكر الشتوي للفريق.

ׅ حقق المساكني مع الدحيل أرقاما مذهلة ،بل خيالية ،فإلى جانب تسعة القاب محلية متنوعة
مع الطوفان كان للمساكني هذه األرقام في كل البطوالت..

إصابة مؤثرة
ׅ أصيب المساكني في إبريل  2018في
لقاء فريقه الدحيل أمام السيلية ويومها حل
التونسي الدولي بديال في الشوط الثاني لكنه
تعرض لإلصابة بعد  22دقيقة فقط وخرج على
إثرها من الملعب وضاعت أحالمه وأحالم نسور
قرطاج في التواجد بنهائيات كأس العالم بروسيا
.2018
ومنذ ذلك التاريخ ويخضع المساكني للعالج
والتأهيل وعاد سليما معافى لكنه لم يخض بعد
أي مباراة رسمية ولن يخوض بطبيعة الحال مع
الدحيل بعد انضمامه في االنتقاالت الشتوية
إلى أوبين وهناك سننتظر متى يعود المساكني
إلى المالعب من جديد.

تابعونا على

stadeldoha

stddoha

38 30 102 170
مباريات

انتصارات

تعادل

هزيمة

93
29
21
15
أهداف

stddoha

أول أهداف
المباراة

أول أهداف
فريقه

ضربات جزاء
تسبب فيها
لفريقه
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األخيرة
االتحاد اآلسيوي يهدد بمقاضاة «بي أوت كيو»
ׅ هدد االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم باتخاذ إجراءات قانونية ضد قناة
«بي أوت كيو» ،بسبب قيامها ببث
مباريات بطولة كأس األمم اآلسيوية
 2019المقامة حاليا باإلمارات.
وذكر االتحاد في بيان له أنه يدين
«جهة القرصنة المسماة (بي أوت
كيو) التي تواصل البث غير المشروع
لمباريات كأس األمم اآلسيوية 2019
المقامة باإلمارات».
وأضاف «أصدر االتحاد اآلسيوي
بالفعل تعليمات لمستشاره القانوني
باتخاذ إجراءات قانونية في المملكة
العربية السعودية ،وهو يعمل إلى
جانب مالكي الحقوق الرياضية اآلخرين
الذين تضرروا أيضا فيما يتعلق بحماية

ّ
أتصنع
أنا ال
الهدوء في
الحاالتالتحكيمية
والهجماتالخطيرة
لألخضر ،فأنا هادئ
بطبعي ،وال أرى أن المدرب يتفاعل مع أخطاء
الحكام ونسعى للمحافظة على هدوئنا
لنظهر بالشكل الحضاري .أعتقد أن التأقلم
يعتمد على سمات وأسلوب الفريق المنافس،
وهناك عدة عوامل تبنى على نقاط القوة
والضعف للخصم ،وهناك قواعد ثابتة البد أن
تكون موجودة كالتركيز والحماس.
خوان أنطونيو بيتزي ..المدير الفني

لمنتخبالسعودية

Ĉ

من الذاكرة

مصالحهم».
وتمتلك شبكة «بي.إن سبورتس»
في قطر ،الحقوق الحصرية لبث
مباريات كأس أمم آسيا في دول
المنطقة ،لكن البطولة شهدت تجدد
الجدل حول بث المباريات عبر «بي أوت
كيو» بطريقة غير مشروعة.
وسبق للقناة بث أحداث رياضية
أخرى ،منها مباريات بكأس العالم 2018
وسباقات فورموال  ،1دون أن تمتلك
حقوق ذلك.

Ĉ

عدسة آسيا..

نجاح رغم المصاعب

ميروسالف يرفض

التقليل من قوة تايالند

ׅ الفوز الذي حققه منتخب أسود الرافدين على فيتنام رسم الفرحة
على وجوه الجماهير العراقية رغم ان العبي منتخب العراق وجدوا
صعوبة في تحقيق الفوز ،اذ ان صعوبة المباراة تمثلت في اعتبارها
مباراة افتتاحية .غير ان الصورة تغيرت في الشوط الثاني وقدم الالعبون
ً
متميزا ،وفي النهاية كسب منتخب العراق النقاط الثالث بجدارة.
أداء

ثالثة منتخبات عربية

ً
ً
وتحديدا عام  1996شهدت
عاما،
ׅ النسخة التي استضافتها االمارات قبل 23
النهائي العربي-العربي األول ،كما تأهلت  3منتخبات عربية لنصف النهائي ،هي
السعودية واإلمارات والكويت ،للمرة األولى في التاريخ.
واستطاعت السعودية الظفر بلقبها الثالث عندما تغلبت بركالت الجزاء الترجيحية،
على اإلمارات المستضيفة.

ׅ ستتعامل البحرين بكل جدية مع مواجهة تايالند ،على
أمل قطع خطوة كبيرة نحو العبور للدور الثاني في كأس
آسيا لكرة القدم ،اليوم الخميس.
وكانت البحرين ،على أعتاب تحقيق مفاجأة في افتتاح
المسابقة المقامة في اإلمارات ،إذ تقدمت بهدف لكن
الفريق صاحب األرض تعادل ( )1 - 1بركلة جزاء في الدقيقة
 .88وقال التشيكي ميروسالف سوكوب ،مدرب البحرين،
إنه لم يشعر بالرضا عن أداء العبيه بالشوط األول ،ورفض
إلقاء اللوم على الحظ في استقبال هدف التعادل المتأخر،
واعتبر النتيجة عادلة.
وقال سوكوب الذي خاض االفتتاح في أبوظبي قبل أن
يسافر إلى دبي لخوض المباراة الثانية« :لو اعتقد البعض أن
تايالند ،أو الهند أقل قوة من اإلمارات فهذا أمر غير صحيح،
وربما ال تكون الجوالت التالية سهلة».
وأضاف «اآلن ،الالعبون يدركون معنى التعرض للضغط
النفسي ،ولو تحلوا باإليجابية وعدم التفكير في النتائج
دائما ما أقول لهم
سيكون بوسعهم االستمتاع باللعب.
ً
استمتعوا بالمباراة ،ولو خسرتم فأنا سأتحمل المسؤولية».

«النشامى» يتأهبون للقاء سوريا المرتقب
ׅ َّ
استعدادا لمواجهة
كثف المنتخب األردني لكرة القدم ،تحضيراته؛
ً
سوريا اليوم الخميس ،على استاد خليفة بن زايد ،ضمن الجولة الثانية من
منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا  .2019وأجرى النشامى،
ً
تدريبا مساء امس على الملعب الفرعي لنادي العين ،ركز خالله الجهاز الفني

بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز ،على العديد من الجوانب التكتيكية المنتظر
تطبيقها في اللقاء ،وسط أجواء حماسية لالعبين .وغاب عن التدريب،
الحارس معتز ياسين ألسباب عائلية ،ومن المنتظر أن يلتحق بالتجمع اليوم.
ويتصدر النشامى المجموعة الثانية ،بـ 3نقاط ،بعد فوزه على أستراليا ،حاملة اللقب بهدف نظيف،
فيما يتقاسم منتخبا سوريا وفلسطين ،المركز الثاني بنقطة وحيدة من تعادلهما بدون أهداف.

قالوا :االتحاد الدولي

قالوا :صراع المدربين

أكد بطالن االجراءات

عشرة مازال يجري

قلنا :نأمل ان
ً
شاهدا على
يكون

قلنا :بعد الجولة

األولى ،بدأت المالمح

المسيء جزاءه!.

لألصلح.

للصحافةالرياضية

االماراتية..

الحقيقةلينال

تابعونا على
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قالوا :االتحاد األلماني

في النسخة السابعة

لكرة القدم أبدى

انبهاره من تجربة

على نار هادئة..

أسباير زون..

قلنا :النه وجد فيها
البناء الصحيح لغد

تتوضحوالبقاء

الرياضة المشرق.
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