
بلغ �لوح��دة �لإمار�تي دوري �أبط��ال �آ�سيا لكرة 
�لق��دم، عندما حق��ق ف��وز�ً م�ستحقًا وكب��ر�ً على 
�لت��ي  �ملب��ار�ة  يف   ،"3-0" �لوح��د�ت  �سيف��ه 
جمعتهم��ا م�س��اء �لثالث��اء على ��ست��اد �ل نهيان 
ح�س��ور  و�س��ط  �لتمهي��دي،  �ل��دور  يف  �لوطن��ي 

جماهري كبر.
وتن��اوب على ت�سجيل �أه��د�ف �لوحدة �أحمد ر��سد 
بالدقيق��ة �لأوىل، وحمرتف��ه �لأرجنتيني تيجايل 

بالدقيقتني "23" و "81".
و�سيظه��ر �لوح��دة باملجموع��ة �لر�بع��ة ب��دوري 
�لأبط��ال �لتي �ست�سم �إىل جانبه �لهالل �ل�سعودي 

وبروزي �لإير�ين و�لريان �لقطري.
و�نتق��ل �لوح��د�ت تلقائيًا لي�س��ارك ببطولة كاأ�س 
�لإحت��اد �لآ�سي��وي، حي��ث �سيلع��ب باملجموع��ة 
�لثالث��ة �لتي ت�سم �إىل جانب��ه �ملحرق �لبحريني 

و�سحم �لُعماين و�لنجمة �للبناين.
وعاج��ل فري��ق �لوح��دة �سيفه �لوح��د�ت، بهدف 
�رسيع وغر متوقع بالدقيق��ة �لأوىل، �إثر ت�سديدة 
�سده��ا �سفيع �رت��دت �أمام �أحمد ر��س��د فاأ�سكنها 
�ل�سباك، رغم مطالب��ة لعبي �لوحد�ت باحت�ساب 

خطاأ ل�سالح �سفيع.
�لهدف �سكل �سدمة كبرة للوحد�ت نظر�ً لتوقيته، 
وب��د�أ ينظ��م �سفوف��ه بحًثا ع��ن �لتعدي��ل �ل�رسيع 
و�إع��ادة �ملب��ار�ة لبد�يته��ا، حيث ح��اول عو�س 
ورجائ��ي عايد و�ليا�س و�أب��و عمارة و�لفل�سطيني 
�أحم��د ماهر فر�س نفوذهم على منطقة �لعمليات 
للتحكم باملجري��ات وتعزيز فر�سة �لتعديل، لكن 
حالة من "�لتوهان" �سادت حتركاته وحماولته.
�لوح��د�ت ��سطدم بفريق يتمت��ع ب�سهية هجومية 
خل��ت م��ن �أي مقدم��ات، ليقع �لع��بء �لأكرب على 
�سبا�ستاي��ن  �لكرو�ت��ي  �سكله��ا  �لت��ي  دفاعات��ه 
وخط��اب و�لدم��ري وقنديل، وم��ن ور�ئهم عامر 

�سفيع.
يف �ملقاب��ل، ف��اإن �أد�ء �لوح��دة �مت��از بال�سال�سة 
معطي��ات  عل��ى  �أف�سليت��ه  ليفر���س  و�ل�رسع��ة 
�ملبار�ة بف�س��ل ح�سن �لنت�س��ار و�رسعة �لتحرك 
من قب��ل �سلطان �لغافري وبرغ���س وعبد �لبا�سط 
وتيج��ايل وفالديفي��ا و��سماعي��ل مط��ر، و�لأخر 
ج��رب حظه بالت�سدي��د لكنها مرت بج��و�ر �لقائم 

�لأي�رس، وكذلك فعل جوجاك بت�سديدة مماثلة.

وكاد �أب��و عمارة �أن ياأتي بهدف �لتعادل من كرة 
عر�سي��ة لكنه �س��دد بالعر���س بدًل م��ن �لت�سديد 
باجت��اه �ملرم��ى �أو �لتمري��ر باجت��اه �لفل�سطيني 

�أحمد ماهر.
"23" جن��ح �لوح��دة يف ت�سجي��ل  ويف �لدقيق��ة 

هدفه �لثاين م�ستثم��ر�ً حالة �ل�رسود �لذهني �لتي 
�أ�ساب��ت دفاع �لوحد�ت، وذل��ك من �رسبة ركنية 
تهي��اأت �أم��ام �لأرجنتين��ي �سبا�ستي��ان تيج��ايل 

دكها بر�أ�سه بال م�سايقة مبرمى �سفيع.
�لف��و�رق  و�سب��ت  �أف�سليت��ه  �لوح��دة  وو��س��ل 

ب�ساحله لي�سكل �أكرث من مرة �خلطورة على مرمى 
�سفي��ع، يف ح��ني ظهر لعب��و �لوح��د�ت يف حالة 
�رسود ذهني، وجاءت هجماته خجولة وخلت من 
�خلطورة يف ظل غياب �حللول �لهجومية �لفردية 
و�لهجومي��ة ف�س��اًل عن �ملر�قب��ة �لل�سيق��ة �لتي 
فر�سه��ا مد�فعو �لوح��دة على مفاتي��ح �خلطورة 

بفريق �لوحد�ت.
وقب��ل نهاي��ة �ل�س��وط �لأول دف��ع حم��د بورق��ة 
�ملهاج��م �لرب�زيلي توري�س بدًل من فادي عو�س 
به��دف تعزيز �خليار�ت �لهجومية لينتهي �ل�سوط 

بتقدم �لوحدة بهدفني نظيفني.
�لبح��ث  �لوح��د�ت  ح��اول  �لث��اين،  �ل�س��وط  ويف 
ع��ن تقلي���س �لنتيجة، لك��ن �لكثاف��ة �لعددية يف 
�ملناط��ق �لأمامي��ة مل تك��ن كم��ا يج��ب وخا�سة 
�أن��ه كان يتح�س��ب لندف��اع هجوم��ي مكثف من 
�لوحدة، فظ��ل متو�زنًا يف �لتعام��ل مع معطيات 

�ملبار�ة.
وحت�س��ن �أد�ء �لوح��د�ت م��ع تر�ج��ع �أ�س��اب �أد�ء 
�لوح��دة، و�سكل��ت حت��ركات به��اء و�أب��و عم��ارة 
و�ليا���س �زعاجًا للدفاع �لوح��د�وي لكن دون �أن 

تفلح �ملحاولت بتهديد مبا�رسة ملرمى ر��سد 
علي.

ويف �لدقيق��ة "81" �ح��رز �لوحدة هدف��ه �لثالث 
و�سط غياب للتغطية �لدفاعية حيث و�سلت �لكرة 
لتيج��ايل فاأطلقه��ا قذيف��ة �سكنت �سب��اك �سفيع، 
وكاد نف���س �لالع��ب �أن يحرز �له��دف �لر�بع لكن 
�سفيع ت�س��دى للموقف بب�سال��ة، لتنتهي �ملبار�ة 

بفوز م�ستحق للوحدة وبثالثية دون رد.
ومل ياأخ��ذ بع��ني �لعتب��ار لعب��و �لوح��د�ت �أن 
�لفريق �لذي �سيو�جهه متمر�س لهذه �لدرجة �لتي 
ظهر عليه��ا، حي��ث �ل�سال�س��ة يف �لأد�ء و�ل�رسعة 
يف �لتمري��ر دون فل�سف��ة، و�خلي��ار�ت �لهجومية 
�ملتنوع��ة �لت��ي �أرهق��ت دفاع �لوح��د�ت وك�سفت 
ثغر�ته ليجد �سفيع مع م�سي �لوقت �سباكه مثقلة 
بالأه��د�ف �لثالث��ة، و�لت��ي كادت �أن تزي��د ل��ول 

تاألقه يف �لت�سدي لبع�س �لفر�س �خلطرة.
ولع��ب �لوح��دة باأربع��ة حمرتف��ني كان��و� �ل�سبب 
�حلقيق��ي يف �إح��د�ث �لفو�رق �لفني��ة �لتي ظهرت 
ب��ني �لفريق��ني، يف �لوق��ت �ل��ذي مل ي�ستف��د ب��ه 

�لوحد�ت كثر�ً من حمرتفيه يف هذه �ملو�جهة.

النوارس والصقور يبحثان عن التحليق في سماء ملعب الشعب الدولي غدًا

�أ�سف��رت قرع��ُة دوري �أبط��ال ِ �آ�سي��ا 2017 ع��ن 
جمموعاٍت متو�زن��ة لفرق ِ غرب �آ�سيا فحل �لعني 
�لإمارت��ي �لو�سي��ُف يف �ملجموع��ِة �لثالث��ة �إىل 
جان��ِب �لأهلي �ل�سع��ودي �أما �ملجموع��ُة �لر�بعة 

ف�سمت �لهالل �ل�سعودي و�لريان �لقطري
�لعا�سم��ة  يف  �لول  �أم���س  �لقرع��ة  و�سحب��ت 
وق��وع  ع��ن  و�أ�سف��رت  كو�لملب��ور،  �ملاليزي��ة 
ت�سونب��وك هيون��د�ي موت��ورز �لك��وري �جلنوبي 
حام��ل �للق��ب يف �ملجموع��ة �لثامن��ة �إىل جانب 
�أديالي��د يونايت��د �لأ�سرت�يل وجيانغ�س��و �ل�سيني 

وفريق متاأهل من �لت�سفيات.

وح��ل و�سيف �لن�سخة �ملا�سي��ة �لعني �لإمار�تي 
يف �ملجموعة �لثالثة �إىل جانب �لأهلي �ل�سعودية 
وذوبه��ان �لإي��ر�ين و�لفائز من �ل��دور �لتمهيدي 

)قطر �أو �أوزبك�ستان(.
وكان ت�سونب��وك ت��وج بلق��ب �لع��ام 2016 على 
ح�س��اب �لع��ني مبجم��وع لق��اءي �لذه��اب و�لإيا 

.)3-2(
�أم��ا �له��الل و�سيف بط��ل ع��ام 2014 فقد جاء 
باملجموع��ة �لر�بع��ة �لقوي��ة �إىل جان��ب �لري��ان 
�لقط��ري وب��روزي �لإي��ر�ين و�لفائ��ز م��ن �لدور 

�لتمهيدي )�لإمار�ت �أو �لأردن �أو �لهند(.

م���رس،  ملنتخ��ب  �لفن��ي  �ملدي��ر  ي�ساف��ر 
لالإم��ار�ت،  كوب��ر،  هيكت��ور  �لأرجنتين��ي 
ب�سحب��ة �مل��درب �مل�ساع��د، حمم��ود فاي��ز، 
حل�سور مب��ار�ة �ل�سوبر �مل�رسي بني �لأهلي 
و�لزمال��ك، �ملق��رر �إقامته��ا يوم غ��د �جلمعة 

على �إ�ستاد حممد بن ز�يد يف �أبوظبي.
وقال��ت �سحيفة �ليوم �ل�ساب��ع: "كوبر يرغب 
يف متابعة �ملب��ار�ة ملر�قبة م�ستوى لعبيه 
�لدوليني، وكذل��ك �لالعبني �لذين مل ين�سمو� 
للمنتخ��ب يف بطول��ة �أمم �أفريقي��ا �ملا�سي��ة 
بالغاب��ون، و�لت��ي ح�س��ل "�لفر�عن��ة" علي 
�ملرك��ز �لثاين بع��د �خل�سارة م��ن �لكامرون 
1-2، يف مبار�ة �لنهائي �لتي �أقيمت �لأحد 

�ملا�سي".
وم��ن �ملق��رر �أن يعق��د �لأرجنتين��ي هيكتور 

كوب��ر �جتماع��ًا م��ع معاوني��ه عق��ب �لعودة 
من �لإمار�ت، لو�س��ع خارطة �لطريق للفرتة 
�ملقبل��ة �لت��ي �سيخو���س خالله��ا �ملنتخ��ب 
تون���س يف  م��ع  �أبرزه��ا  �رتباط��ات هام��ة 
 2019 �لأفريقي��ة  �لأمم  كاأ���س  ت�سفي��ات 
عل��ى ملعب ر�د���س يف �لفرتة م��ن 5 �إىل 13 
يوني��و )�أيلول( �ملقبل، ثم مب��ار�ة �أوغند� يف 

ت�سفيات كاأ�س �لعامل 2018.
بع���س  �إج��ر�ء  �لفن��ي  �جله��از  ويدر���س 
�لتعدي��الت يف �سف��وف �ملنتخ��ب، وحتديد�ً 
حي��ث  �لوطن��ي،  للفري��ق  �لأ�سا�س��ي  �لق��و�م 
�سيت��م ��ستبع��اد بع���س �لالعب��ني �لذي��ن مل 
ي�ستف��د منهم �ملنتخب يف بطولة �أمم �أفريقيا 
�ملا�سي��ة، وكذل��ك بع���س �لالعب��ني �لذي��ن 

�آثارو� �أزمات.

قرعة متفاوتة للعرب في دوري أبطال آسيا

كوبر يسافر إلى اإلمارات لمتابعة السوبر المصري

ت�سابه �لظروف
ومير �لزور�ء و�لق��وة �جلوية بفرتة ذهبية من خالل �ل�ستقر�ر 
عل��ى م�ست��وى �لنتائ��ج و�لد�ء، حي��ث يتطل��ع �لفريق��ان �ىل 
حتقي��ق �لنت�س��ار يف كال�سيك��و �لع��ر�ق م��ن �ج��ل مو��سل��ة 
�سل�سل��ة �لنت�سار�ت �ملتتالية، �إذ حق��ق فريق �لنو�ر�س خم�سة 
�إنت�سار�ت متتالية، و�سجل 7 �إنت�سار�ت يف �آخر 10 مو�جهات 
خا�سها يف �لدوري �ملمت��از، بينما حقق فريق �ل�سقور ثالثة 
�إنت�سار�ت متتالية، وحقق �ي�سًا 7 �إنت�سار�ت متتالية يف �آخر 

10 مباريات خا�سها يف �لدوري �لعر�قي �ملمتاز.
تفاوؤل �ملدربني

�ملدرب��ان �أظه��ر� تفاوؤلهم��ا يف �لظف��ر بنقاط �ملب��ار�ة، حيث 
ق��ال مدرب �ل��زور�ء ع�س��ام حم��د يف ت�رسي��ح ل�)�جلورنال( 
�إن "فريق��ه ينظ��ر �ىل �ملو�جه��ة كاأنه��ا �ي مو�جه��ة �خ��رى، 

فالالعب��ني لي�سع��رون بال�سغ��ط من �ملب��ار�ة ويركزون على 
�لعم��ل �ملتو��س��ل للحف��اظ عل��ى م�س��رة �لفري��ق �لناجح��ة 
و�إ�ستم��ر�ر �ملناف�س��ة عل��ى لقب �ل��دوري"، مبين��ًا �أن "�لزور�ء 
�سيلع��ب للفوز م��ن �أجل �إر�س��اء جماهره �لكب��رة وتعوي�س 
خ�س��ارة كاأ���س �لع��ر�ق �ملو�سم �ملا�س��ي"، فيما ���رسح با�سم 
قا�س��م قائاًل: "�سرن�هن على حتقيق نتيجة �إيجابية يف مبار�ة 
�لكال�سيك��و �أم��ام �ل��زور�ء، لن �لف��وز �سي�ساه��م يف �لقرت�ب 
�ك��رث فاكرث م��ن حتقيق لقب �ل��دوري �لذي يتطل��ب �لفوز على 
�لفرق �ملناف�سة"، م�سر�ً �إىل �أن "�لقوة �جلوية مير بفرتة جيدة 
م��ن جمي��ع �جلو�نب، �س��و�ء من جان��ب �ل�سفق��ات �جلديدة �أو 
�ل�ستق��ر�ر �ملادي، وبالرغم من بع���س �لغيابات �إل �أنني �ثق 

بال�سماء �ملتاحة لتحقيق �لفوز يف �ملبار�ة".
مبار�ة ب�6 نقاط

ويت�سارع �لفريقني للت�سلق �ىل �سد�رة ترتيب �لدوري �ملمتاز، 
وت�سييق �خلناق �أكرث و�كرث على مت�سدر �لرتتيب نادي �لنفط، 
�إذ يحت��ل فري��ق �ل��زور�ء و�سافة �لرتتي��ب �لع��ام بر�سيد 35 

نقط��ة، بع��د �أن لعب 18 مبار�ة حقق فيه��ا 10 �إنت�سار�ت و5 
تعادلت و3 هز�ئم، �أما فريق �لقوة �جلوية يحتل �ملركز �لر�بع 
بر�سي��د 34 نقط��ة، حيث خا���س 15 مب��ار�ة، �إنت�رس يف 10 

وتعادل يف 4 وخ�رس يف مو�جهة و�حدة فقط.
هجوم ممتاز

م��ن �ب��رز �خل�سائ���س �لت��ي يتميز به��ا �لفريقني، ه��ي �لقوة 
�لهجومي��ة �لت��ي يتمتع بها كالهم��ا، فال��زور�ء ميتلك �أف�سل 
خط هج��وم يف �مل�سابق��ة بت�سجيله ل�31 هدف��ًا، حبث ميتلك 
خ��ط هجوم ممتاز و�أكرث من خيار له��ذ� �ملركز، و�حرز هد�ف 
�لفري��ق عالء عب��د �لزهرة 6 �أه��د�ف منها، �أما �لق��وة �جلوية 
فه��و ميتلك هجوم فعال �أح��رز 28 هدفًا يف 15 مبار�ة، وهو 
مع��دل ممتاز وقد يتخطى معدل �هد�ف �لزور�ء يف حال �أكمل 
مباريات��ه �ملوؤجل��ة، حيث �سجل هد�ف �لفري��ق حمادي �أحمد 

�أهد�ف.  8
دفاع حديدي

�ىل جان��ب �لقوة �لهجومي��ة، ميتلك �لفريقان دفاع��ًا حديديًا 

�ساه��م يف تاأم��ني �إنت�سار�ت �لفريقني يف �ك��رث من مو�جهة، 
�لزور�ء ميتل��ك ثالث �قوى خط دفاع يف �لدوري �ملمتاز، بعد 
نف��ط �لو�سط و�لنفط، حيث ��ستقبلت �سباكه 9 �أهد�ف فقط، يف 
ح��ني ياأتي �لقوة �جلوية بعد �ل��زور�ء يف �ملركز �لر�بع بعدما 

تلقت �سباكه 10 �أهد�ف.
جنوم مميزين

�لفريقان ي�سم��ان عدد�ً كبر�ً من �لنجوم �ملميزين يف جميع 
�ملر�ك��ز، بدًء من حر��س��ة �ملرمى بوجود حمم��د كا�سد وفهد 
طال��ب، مرور�ً بخط �لدفاع �لذي ي�س��م �أ�سماء مثل علي جبار 
و�سامال �سعيد من جانب �ل�سقور، وكر�ر حممد وعالء مهاوي 
م��ن جان��ب �لنو�ر���س، وخ��ط و�سط يتك��ون من هم��ام طارق 
وب�س��ار ر�س��ن ل��الزرق وح�س��ني عل��ي و�جمد كل��ف لالبي�س، 
فيما تكمن قوة �لفريقني يف �ملهاجمني حمادي �حمد و�جمد 
ر��سي وعالء عبد �لزهرة ومهند رحيم، و�سيغيب ز�هر ميد�ين 
ع��ن �ملو�جهة ب�سبب �ل�سابة ، وهن��اك �سكوك حول م�ساركة 

�جمد ر��سي وهمام طارق.

يواجه فريق الزوراء 
غرميه االزيل القوة 

اجلوية على اأدمي ملعب 
ال�شعب الدويل يف لقاٍء 

موؤجل �شمن اجلولة 
الثالثة من الدوري 

العراقي املمتاز لكرة 
القدم.

بغداد - محمد خليل

�أر�س��ل �لحت��اد �لطاجيكي لك��رة �لق��دم، �عتذ�ًر� 
ر�سمًي��ا �ىل �لحت��اد �لعر�ق��ي لع��دم قدرته على 
خو���س �للق��اء �ل��ودي ب��ني �ملنتخب��ني وذل��ك 

لرتباط منتخب طاجك�ستان مبباريات �أخرى.
وقال �أمني �رس �لحتاد، �سباح ر�سا �إن "�لحتاد 
تلقى خطاب��ًا من �لحت��اد �لطاجك�ست��اين، يفيد 
عدم قدرت��ه على مو�جهة منتخبن��ا لرتباطاته 
مبباري��ات �خ��رى ح�سبم��ا ذك��ر يف �خلط��اب"، 
لفًتا �إىل �أن "�لحتاد �سبق و�ن تلقى �عتذ�ر� من 

منتخب لبنان يف وقت �سابق".
نظ��ره  �بل��غ  �لي��ر�ين  "�لحت��اد  �ن  و�أ�س��اف 
�لعر�ق��ي باإمكانية خو�س مب��ار�ة جتريبية مع 
�ح��د منتخب��ات �لفئ��ات �لعمرية، �م��ام منتخب 
�ل�سب��اب �و �لوملب��ي، �إل �أن �لحت��اد مل يرد بعد 
على مقرتح �لحتاد �لي��ر�ين ويدر�س �ملو�سوع 
مع مدرب �ملنتخب ر��سي �سني�سل لتخاذ �لقر�ر 

�لنهائي".
و��س��ار ر�س��ا، �إىل �أن "�لحت��اد ينتظ��ر ج��و�ب 
منتخب �ذربيجان، و�ل��ذي يعد �ملنتخب �لقرب 
خلو���س �للقاء �لودي قبل مو�جه��ة ��سرت�ليا يف 

ت�سفيات كاأ�س �لعامل".
يذك��ر �أن �لإحت��اد �لطاجك�ست��اين لي���س �لحتاد 
�لول �ل��ذي يرف�س �للعب مع �لعر�ق، حيث �سبق 
ورف�س��ت �إحتاد�ت �إي��ر�ن و�لردن ولبنان �للعب 
مع �ملنتخب �لوطني، فيما رف�س �لحتاد بدوره 
�للع��ب �أمام قط��ر لن �ملبار�ة تلع��ب يف توقيت 
ليخدم �إع��د�د �ملنتخب �لوطن��ي، ورف�س �للعب 
�أم��ام �سوريا ك��ون �ملب��ار�ة تلع��ب يف ماليزيا، 
وه��ذ� �لمر �سيوؤث��ر على لياقة لعب��ي �ملنتخب 
�لوطن��ي، وم��از�ل �لحت��اد �لعر�ق��ي يبح��ث عن 
منتخ��ب يو�جهه لي�ستعد ب�س��كل جيد قبل مبار�ة 

��سرت�ليا يف �لت�سفيات.

�ملنتخب��ات  جلن��ة  ر�سح��ت 
يف �لإحت��اد �ملرك��زي لكرة 
�أ�سماء لتويل  �لقدم، ثالث��ة 
�ملنتخ��ب  تدري��ب  مهم��ة 
�أرج��اأت  فيم��ا  �لأوملب��ي، 
م��درب  ت�سمي��ة  مناق�س��ة 
منتخ��ب �لنا�سئ��ني، لوجود 
وق��ت كاٍف لختياره خالل 

�ل�سبوع �ملقبل.
ل  ق��ا و

رئي���س جلن��ة �ملنتخب��ات فال��ح مو�سى، 
�إن "�للجن��ة وبع��د در��س��ة �ل�س��ر �لذ�تية 
للمدربني، خرجت بتو�سيات �إىل �لحتاد 
بتحدي��د ثالث��ة �أ�سم��اء عل��ى �أن يخت��ار 
�لحتاد �أح��د تلك �لأ�سماء لتويل �ملهمة". 
مناق�س��ة  ل��ت  �أجَّ "�للجن��ة  �أن  و�أو�س��ح 
لتدري��ب  �ملر�سح��ة  �لتدريبي��ة  �لأ�سم��اء 
�ملقب��ل،  لالأ�سب��وع  �لنا�سئ��ني  منتخ��ب 
لوج��ود وق��ت كاف قبل �لب��دء يف �ملهمة 
�لقاري��ة". جت��در �ل�س��ارة �ىل �أن م�س��در 
مقرب من �لحتاد، ب��ني ل�)�جلورنال( �أن 
�لأ�سم��اء �لت��ي ر�سحت لالحت��اد، لن تغر 
م��ن ق��ر�ر �لحت��اد، �ل��ذي �سم��ى بالفعل 
�ملدرب عبد �لغن��ي �سهد، مدربًا للمنتخب 
�لوملب��ي. وكان نائ��ب رئي���س �لحت��اد 
�لعر�ق��ي عل��ي جب��ار ق��د �و�س��ح  �أن م��ا 
�أ�سيع حول ت�سمي��ة عبد�لغني �سهد مدرًبا 
للمنتخ��ب �لأوملب��ي، كالم ع��اٍر متاًم��ا 
ع��ن �ل�سح��ة، مبين��ًا �أن "�لت�رسيب��ات 
�لت��ي �أ�سيعت غر دقيق��ة"، كا�سًفا عن 
تعد  �لت��ي  �مل��د�ولت  "وج��ود بع�س 
كالم و�آر�ء فق��ط، دون �أن يكون هناك 
ق��ر�ر ر�سم��ي". وقاد عب��د �لغني �سهد 
�ملنتخ��ب �لوملب��ي يف بطول��ة كاأ�س 
�آ�سي��ا حت��ت 23 �سن��ة وح�س��د �ملرك��ز 
�لثالث بتغلبه على قطر بهدفني لهدف، 
ليتاأه��ل �ىل �وملبياد ري��و دي جانريو، 
وخ��رج من دور �ملجموع��ات، حيث حقق 
تعادل تاريخي��ا �مام �ملنتخب �لرب�زيلي 

من دون �هد�ف.

الوحدة اإلماراتي يقسو على الوحدات األردني ويتأهل الى دوري أبطال آسيا

طاجكستان ترفض اللعب مع العراق
 وتضع االتحاد في موقف محرج

في موقعة الكالسيكو

رياضة

�عت��رب �لفرن�س��ي �س��ربي ملو�س��ي، �ملدي��ر �لفني لفري��ق �لكرة 
بن��ادي �جلي�س �لقطري، �أن عدم ��ستغ��الل �لفر�س �لتي لحت 
لفريق��ه يف مب��ار�ة فريق��ه �أم��ام بونيودكور �لأوزبك��ي، ور�ء 
خ��روج فريق��ه م��ن دوري �لأبط��ال �لآ�سي��وي بع��د �خل�س��ارة 
ب��ركالت �لرتجي��ح. وقال ملو�س��ي يف �ملوؤمت��ر �ل�سحفي �لذي 
�أعق��ب �ملبار�ة: "كانت لدينا فر�س قبل �لوقت �لإ�سايف ولكن 
مل ن�ستثمره��ا بال�س��كل �ل�سحي��ح، �أعتق��د �أننا مل نلع��ب ب�سكل 
كاٍف، ولك��ن مل نكن ن�ستحق �خل�س��ارة، كنا نطمح للفوز، لعبنا 
ب�س��كل جيد وحتكمنا يف جمريات �للع��ب و�ملبارة ب�سكل عام، 
ولكن ه��ذ� مل يكن كافًيا خا�سة و�أن �ملب��ار�ة و�سلت لركالت 

�لرتجيح".
و�أ�س��اف: "كن��ا نتوق��ع ه��ذ� �ل�سيناري��و، وعلى ه��ذ� �لأ�سا�س 
قمن��ا بدر��سة �ملناف�س، كنا نع��رف �أنه فريق قوي ��ستعد لهذه 
�ملو�جهة باإقامة مع�سكر طويل، كنا متوقعني ذلك، ولكن كنت 

�أتوقع �أن نح�سم �لنتيجة قبل نهاية �لوقت �لأ�سلي للمبار�ة".
وح��ول �إذ� كان غياب لعب هد�ف عن ت�سكيلة �لفريق �أثر على 
�لأد�ء، ق��ال مدرب �جلي�س: "ميك��ن �أن يكون هذ� �أحد �لأ�سباب، 
بالإ�ساف��ة �إىل �لغياب��ات، ولك��ن �أي�سا رغ��م كل هذه �لظروف 
�أتيحت لنا فر�س �أكرث من �ملناف�س ومل نتمكن من حتويلها �إىل 
�أهد�ف". وودع �جلي�س �لقطري بطولة دوري �لأبطال �لآ�سيوي 
مبكر�، بعد خ�سارته �أم��ام بونيودكور �لأوزبكي بنتيجة 1-3 
ب��ركالت �لرتجي��ح يف �ملب��ار�ة �لت��ي �أقيم��ت بينهم��ا م�س��اء 
�لثالث��اء، با�ست��اد عب��د �هلل ب��ن خليفة بنادي خلوي��ا يف �إطار 

مباريات �مللحق �لتمهيدي.

يتج��ه مت�س��در �لرتتيب فري��ق �لنفط �ىل تركي��ا خلو�س مع�سكر 
م��ن  �لثاني��ة  للمرحل��ة  حت�س��ر�ً  ل�سبوع��ني  ميت��د  تدريب��ي 
مناف�س��ات �ل��دوري �ملمتاز لك��رة �لقدم. وق��ال م�سدر يف نادي 
�لنف��ط ل�)�جلورن��ال( �إن "نادي �لنفط ي�ساف��ر �ىل تركيا خلو�س 
مع�سك��ر تدريبي حت�س��ر�ً للمرحلى �لثانية م��ن �لدوري �ملمتاز 
لك��رة �لقدم". و�أ�ساف �أن "�ملع�سك��ر �سيمتد ل�سبوعني ويت�سمن 
ح�س���س تدريبية ومباريات جتريبية". ويعي�س فريق �لنفط �حد 
�ب��رز مو��سمه، حيث يت�سدر ترتيب �ل��دوري �لعر�قي �ملمتاز يف 
�ملرحلة �لوىل، بعدما ح�سد 40 نقطة من 18 مو�جهة خا�سها، 
جمعها من 12 �إنت�س��ار�ً و�ربعة تعادلت وهزميتني. و��ستطاع 
م��درب �لفري��ق ح�سن �أحم��د، قي��ادة �لفريق بنج��اح و�ساهم يف 
�ب��ر�ز �إمكاني��ات �لعديد من �لالعب��ني �أمثال �أمي��ن ح�سني �لذي 
يت�سدر قائمة هد�يف �لدوري بر�سيد 12 هدفًا، ف�ساًل عن بع�س 
�لالعبني �لخرين �مثال مازن فيا�س وم�سطفى جودة و�خرين.

النفط يتجه إلى تركيا لخوض 
معسكر تدريبي لمدة أسبوعين

مدرب الجيش القطري يوضح أسباب 
الخسارة أمام بونيودكور األوزبكي

ارتفاع أسهم شهد لتدريب المنتخب األولمبي
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