
�أ�ش���ع منتخب م�رص لل�شب�ب، حلم �لت�أهل �إىل 
بطول��ة ك�أ���س �لع�مل، بعد ود�ع��ه �ملبكر لبطولة 
ك�أ���س �لأمم �لأفريقية حت��ت 20 ع�مً� من �لدور 
�لأول، وع��دم حتقيق �أي فوز يف �ملجموعة �لتي 
�ش��مت غيني��� وم���يل وز�مبي�.وف��رط منتخ��ب 
م�رص، يف تقدمه مبب�ر�ته �لخرية �م�م ز�مبي�، 
ح��ن تق��دم به��دف ك��رمي نيدفي��د يف �لدقيق��ة 
)36(، ليتلق��ى 3 �أه��د�ف ب�ل�ش��وط �لث���ين ع��ن 
طري��ق ثن�ئية د�ك� يف �لدقيقت��ن )49، و90(، 
و�ش���ك�ل يف �لدقيقة )73(.وجتمد ر�شيد م�رص 
عن��د نقطت��ن، يف �ملرك��ز �لث�لث، بينم� �ش��عد 
منتخب ز�مبي� يف �ل�شد�رة وبرفقته غيني� عقب 
�لف��وز على م�يل )2-3(، ويت�أهالن للموندي�ل، 
�ملق��رر يف كوري� �جلنوبي��ة، م�يو/�أي�ر �ملقبل.
ج���ءت �ملب���ر�ة، متق�رب��ة �إىل ح��د كب��ري ب��ن 
�لفريقن، مع تفوق ز�مبي� يف �ل�رصعة و�لرتكيز 
على �لنطالق�ت خلف �لظه��ري �لأمين للفر�عنة 
ل�ش��يك�لوند�  فر�ش��ة  و�ش��نحت  ه���ين،  �أحم��د 
جالل.وب��د�أ  �أ�ش���مة  �ملت�أل��ق  �ملد�ف��ع  �أنقذه��� 
�ملنتخ��ب �مل���رصي �لو�ش��ول للمرم��ى �لز�مبي 

بت�ش��ديدة قوية م��ن بيكه���م �أبعده��� �حل�ر�س، 
ثم حم�ولة من م�ش��طفى حمم��د مل تكتمل.ويف 
�لدقيق��ة )36(، جن��ح ك��رمي نيدفيد يف ت�ش��جيل 
ه��دف �لتقدم مل���رص بتمري��رة عر�ش��ية متقنة 
من م�ش��طفى حممد ليودعه��� نيدفيد �ل�ش��ب�ك.

حت�ش��ن �أد�ء منتخ��ب ز�مبي��� يف �ل�ش��وط �لث�ين 
ب�شكل و��ش��ح، وجنح يف ت�شجيل هدف �لتع�دل 
يف �لدقيق��ة )49( ع��ن طري��ق د�ك�، �لذي �ش��دد 
�لكرة يف �ل�ش��ت ي�رد�ت بهفوة دف�عية ملنتخب 
م�رص.وجن��ح منتخ��ب ز�مبي� يف ت�ش��جيل هدف 
�لتق��دم يف �لدقيق��ة )73( ع��ن طري��ق �رصب��ة 
ر�أ�س من �ش���ك�ل �لذي ��ش��تغل متريرة عر�ش��ية 
متقن��ة لي��ودع �لك��رة �ل�ش��ب�ك، قب��ل �ن ي�ش��جل 
منتخ��ب ز�مبي�، �لهدف �لث�ل��ث يف �لدقيقة 90 
ع��ن طريق مه�جم��ه �خلطري د�ك�، �ل��ذي �نطلق 
ب�رصعته و�شدد يف مرمى �لفر�عنة.وف�شل �جله�ز 
�لفن��ي بقي�دة معتمد جم���ل، يف حتقيق �لهدف 
�مل�أم��ول لينته��ي دوره ت�ركً� خلف��ه �لعديد من 
�لأ�ش��ب�ب �لتي �أدت لتبخ��ر حلم �ملوندي�ل، وهو 

م� ير�شده �لتقرير �لت�يل:

�ختي�ر�ت خ�طئة
�فتق��د �جله���ز �لفن��ي ملنتخ��ب �ل�ش��ب�ب، عن�رص 

�خل��رة يف �ملج�ل �لتدريبي وهو م� �أدى لأخط�ء 
ف�دحة، رغ��م �أن معتمد جم���ل �ملدير �لفني عمل 

م�ش���عد�ً ل�ش��نو�ت وك�ن �مل��درب �لع���م للمنتخب 
�لأوملب��ي ع���م 2011 ولكن��ه يخو���س جترب��ة 
�لرج��ل �لأول للم��رة �لأوىل، بج�نب �أن م�ش���عديه 
�أحم��د �ش���لح و�أحمد ف���روق �فتق��د� �خلر�ت يف 
�ملج���ل نف�ش��ه. و�أث��ر ه��ذ� �جل�ن��ب عل��ى �لأم��ور 
�لفنية �خل��ش��ة بق��ر�ءة �ملب�ري���ت و�لتع�مل مع 
منتخب���ت �أفريقي��� فنيً� ب�ل�ش��كل �ملطل��وب، وهو 
م� �أكده ربيع ي��ش��ن �ملدير �لفني ملنتخب م�رص 
�لف�ئ��ز ب���أمم �أفريقي��� لل�ش��ب�ب ع���م 2013 يف 
ت�رصيح���ت خ��ش��ة، مو�ش��حً� �أن �ملنتخب �فتقد 
�لعدي��د م��ن �لأم��ور �لفني��ة ك�ن يج��ب تطبيقه�. 
و�أو�شح �أن �لكرة �لأفريقية تغريت ولبد من تطور 
فني للتع�مل مع منتخب�ته�، ف�لفو�رق �لتكتيكية 
بن لعبي م�رص و�لق�رة �ل�شمر�ء مل يعد موجود�ً.

غي�ب �لن�شج�م
يف �لوقت �لذي يرى حممد �ل�ش��يفي رئي�س قط�ع 
�لن��ش��ئن بن�دي هليوبولي�س، و�ملدرب �مل�ش���عد 
ملنتخب �ل�ش��ب�ب مو�لي��د 1989، يف ت�رصيح�ته 
ور�ء  �لإع��د�د  و�ش��عف  �لن�ش��ج�م  ع��دم  �أن  ل، 

�مل�شتوى �ل�شعيف للمنتخب.

و�أ�ش���ر �إىل �أن �لفريق يفتقد �لن�شج�م و�إق�مة 
 10 توف��ري  �رصوري��ً�  وك�ن  طويل��ة  مع�ش��كر�ت 
مب�ري�ت ودية يف �ملرحلة �مل��شية قبل �لبطولة، 
مو�ش��حً� �أن �ملنتخب ع�نى �أي�ش��ً� �شعف �للي�قة 
�لبدنية. و�أكد �أن �أن �ملنتخب ي�شم لعبن و�عدين 
ويج��ب تطويره��م و�حلف���ظ عليه��م مث��ل ك��رمي 
نيدفيد و�حل�ر�س حممد �لغندور و�أحمد �أبو �لفتوح 

وحممود مرعي ون��رص م�هر وم�شطفى حممد.
م�ش�كل �لأندية

ولعبت �مل�ش���كل بن �ملنتخب وبع�س �لأندية يف 
��شتدع�ء �لالعبن �ثر�ً يف �إرب�ك �لإعد�د للمنتخب 
مثلم��� ح��دث م��ع �لأهل��ي يف ��ش��تدع�ء �لرب�عي 
�أكرم توفيق وكرمي نيدفي��د و�أحمد بيكه�م و�أحمد 
حمدي و�أي�شً� و�دي دجلة. ول تعتمد فرق �لدوري 
ب�ش��كل �أ�ش��ش��ي على لعبيه� �ل�ش���عدين، مم� �أثر 
عل��ى لي�قتهم �لبدنية بعد ق��ر�ر �حت�د �لكرة بفتح 
ب���ب �لقي��د يف �لق�ئم��ة �إىل 30 لعب��ً� م��ع عودة 
�ل�ش��تبد�ل، وه��و م��� يجع��ل �لأولوي��ة لالعب��ن 
�أ�ش��ح�ب �خلر�ت ويظلم �لن��ش��ئن يف �مل�ش�ركة 

مع �لفريق �لأول. 

في كأس االتحاد اآلسيوي اليوم

الصقور والنوارس يرفعان شعار "البديل عن الفوز" أمام الحد واألهلي في المهمة القارية الثانية
يع�ش��كر �ملنتخ��ب �لعم�ين مب�ش��قط، حتت قي���دة مدرب��ه �جلديد بيم 
فريبيك، حيث ي�ش��تمر �ملع�ش��كر ملدة 5 �أي�م، على �أن يعقبه مع�ش��كر 
د�خلي ث�ن، وذلك �ش��من �ل�ش��تعد�د للت�ش��في�ت �ملوؤهلة لنه�ئي�ت 
�أمم �آ�ش��ي� 2019 ب�لإم���ر�ت. وحر���س فريبيك على ح�ش��ور �لعديد 
من مب�ري�ت �لدوري و�لك�أ�س وتدوين مالحظته حول �ل�ش��م�ء �لتي 
�خت�ره�، كم� ح�رص �ي�ش��� من�ف�ش�ت �لبطولة �لآ�شيوية �لتي �أقيمت 
مب�شقط وتوج بلقبه� منتخب عم�ن �لع�شكري. و��شتدعى بيم فريبيك 
27 لعب� ملع�شكر �ملنتخب هم: ف�يز بن عي�شى �لر�شيدي  )�لن�رص(، 
عبد �لعزيز بن حميد �ملقب�يل وحممد بن �ش���مل �ملع�رصي و�ش��عد بن 
�شهيل �ملخيني وب��شل بن عبد �هلل �لرو�حي )فنج�ء(، عبد �ل�شالم بن 
ع�مر �ملخيني ون�در بن عو�س ب�شري وعلي بن �شليم�ن �لبو�شعيدي 
ور�ئد بن �إبر�هيم �ملخيني وق��ش��م بن �ش��عيد ح���رد�ن وري��س بن 
�ش��بيت �لعلوي وه�ش���م بن �ش��ليم �ل�ش��عيبي وعبد�هلل بن ف��و�ز عرفه 
)ظف�ر(، وعمر بن حممد �مل�لكي  وعبد �ملجيد بن دروي�س �ليحمدي 
وجميل بن �ش��ليم �ليحمدي )�ل�ش��ب�ب(، و�إبر�هيم بن �ش�لح �ملخيني 
وخ�لد بن �ش���لح �لعلوي و�ش���مي بن خمي�س �حل�ش��ني و�ش��عود بن 
خمي���س �لف�ر�ش��ي )�لعروبة(، و�أمين بن دروي�س �ش���حي وح�مت بن 
خمي�س �حلمحمي )ن�دي عم�ن( وج�بر بن حممد �لعوي�شي وحمد بن 
�شعيد �حلب�شي )م�شقط(، وعلي بن هالل �جل�بري )�لنه�شة(، وع�ش�م 

بن علي �لب�رحي )�لر�شت�ق(.

ي�ش��عى �ل�شف�ء �للبن�ين لتحقيق �أول فوز يف دور �ملجموع�ت بك�أ�س 
�لحت�د �لآ�ش��يوي لكرة �لقدم، عندم� يلتقي مع �لوحدة �ل�ش��وري يف 
�جلول��ة �لث�ني��ة، �ليوم �لإثنن.ويدخل �ل�ش��ف�ء �ملب���ر�ة مبعنوي�ت 
كب��رية، بع��د �أن حقق نتيجة جيدة يف م�ش��تهل م�ش��و�ره يف �لبطولة 
بتع�دله مع �ش��يفه �لقوة �جلوية �لعر�قي 0-0 يف �جلولة �مل��شية.  
و�ش��يخو�س مدرب �ل�ش��ف�ء، �أميل ر�ش��تم، �ملب�ر�ة ب�شفوف مكتملة 
مب�ش���ركة ح�ر���س مرم���ه �ل��دويل مه��دي خلي��ل �لذي ع���د لتعزيز 
�ش��فوف فريق��ه بع��د �أن �أخفق يف �لح��رت�ف ب�ل�ش��ويد.  كم� يعتمد 
�ل�ش��ف�ء على ثن�ئي �لهجوم �ل�ش��نغ�يل ت�ل ند�ي، دومينيك ميندي، 
و�لك�م��ريوين �ش��ت�نلي �إي�ش���بي.  وي�ش��عى �لوحدة �ل�ش��وري لتحقيق 
فوزه �لث�ين بعد �أن �ش��بق وتغلب على م�ش��يفه �حلد �لبحريني 1-0، 
لينف��رد ب�ش��د�رة �ملجموعة �لث�نية بر�ش��يد 3 نق�ط �أم�م �ل�ش��ف�ء، 
و�لق��وة �جلوي��ة. ويتطلع �لوح��دة لتحقيق نتيج��ة �إيج�بية ترفع من 
معنوي���ت لعبي��ه قبل �أن ي�ش���فر ملو�جه��ة �لقوة �جلوية �لأ�ش��بوع 
�ملقب��ل.  ويع��ول مدرب �لوحدة، ح�ش���م �ل�ش��يد، لتحقي��ق �لفوز على 
�لالعبن �أ�ش��ح�ب �خلرة مثل: رج� ر�فع، عبد �لق�در �لدكة، ن�شوح 

نكديل، و�أ�ش�مة �أومري. 

�علن��ت �لهيئة �لد�رية لن�دي نفط �لو�ش��ط، عن 
موع��د ت�ش��مية �مل��درب �جلدي��د �لذي �ش��يخلف 
مدرب��ه �حل���يل عب��د �لغن��ي �ش��هد، موؤك��دة �أن 
�مل��درب �ش��يكون حمل��ي ولي���س �جنبي.وق���ل 
ع�ش��و �لهيئ��ة �لإد�ري��ة للن���دي، فر����س بح��ر 
�لعل��وم، يف ت�رصيح���ت �ش��حفية �إن "�لإد�رة، 
مل تف���حت �أي م��درب خلالف��ة عبد �لغني �ش��هد، 
�لذي �شيقود �لفريق حتى �ملرحلة �خل�م�شة من 

�لدور �لث�ين".
و�أ�ش���ف �أن "�لن���دي �شي�ش��تغل ف��رتة �لتوقف 
لإنه���ء م�ش���لة �لتع�قد م��ع �مل��درب �جلديد"، 

لفًت� �إىل �ن "خي�ر �ملدرب �لأجنبي، مرفو�س، 
وخي�ر�تن� �ش��تنح�رص على �ملدربن �ملحلين 
فقط".و�و�ش��ح �أن "�لإد�رة، تتجه �إىل مدرب له 
خرة ولديه �إجن�ز�ت، كي يكون موؤهاًل لقي�دة 
�لفريق ب�ل��دوري، وكذل��ك ب�لبطول��ة �لعربية، 
�لت��ي ت�أه��ل له��� �لفريق بع��د �إق�ش���ئه �جلي�س 
�أن��ه "مت ط��رح بع���س  �إىل  �ل�ش��وري"، م�ش��ري�ً 
�لأ�شم�ء فقط للمن�ق�شة ولي�س �لتف�و�س".و�شدد 
بحر �لعلوم، عل��ى �أن "�لإد�رة لن تتف�و�س مع 
�أي مدرب لديه عقد مع �أحد �لندية، و�شنف�و�س 

�ملدربن �لذين ل يرتبطون ب�أي فريق".

ي�ش��تقبل فريق �لنفط، �ليوم، �شيفه فريق �ملين�ء يف 
قم��ة مب�ري���ت �جلول��ة �لث�لثة من �ملرحل��ة �لث�نية 
لل��دوري �لعر�ق��ي �ملمت���ز لك��رة �لقدم.فري��ق �لنفط 
ي�ش��عى ل�ش��تغالل ع�ملي �لر�س و�جلمهور لتحقيق 
�لعالم��ة �لك�مل��ة يف �ملب���ر�ة �لت��ي ت�ش��كل تهدي��د�ً 
حقيقيً� ملوقعه يف �شد�رة �لرتتيب، ل�شيم� �ن فريق 
�ملين���ء تغل��ب على �لنفط يف مب���ر�ة �لذه�ب بهدف 
نظيف.وم��� يقل��ق كتيب��ة �لنفط هو غي���ب �لفوز عن 
�لفريق يف �خر مو�جهتن �م�م نفط �لو�شط و�لنجف، 
مم��� �ش��مح للف��رق �ملن�ف�ش��ة �لقرت�ب من �ل�ش��د�رة 
وت�ش��ييق �خلن���ق عل��ى �بن���ء ح�ش��ن �حم��د، �ل��ذي 
يع���ين م��ن غي�ب ه��د�ف �لفريق �لول �مين ح�ش��ن 
ب�ش��بب �ل�ش���بة.وبدوره �ش��يدخل �لفري��ق �ل�ش��ف�ن� 
�ملو�جه��ة وهو متعط���س للفوز، كون��ه يريد �خلروج 

م��ن �لزمة �لد�رية �لت��ي مير به� �لفري��ق وقر�ر�ته 
بتغيري �ملدرب، ف�ش��اًل ع��ن �لنتيجة �ملخيبة لالم�ل 
بتع�دله �م�م �لبحري يف �جلولة �ل�ش���بقة، وب�لت�يل 
ف�ن �لفوز �ش��يكون مطلبً� للجم�ه��ري �لب�رصية �لتي 
قطعت �مل�ش�ف�ت من �جل موؤ�زرة فريقه� �لكروي يف 
مو�جهة �ليوم.ويف بقية �ملو�جه�ت يلتقي �لو�شيف 
نفط �لو�ش��ط ب�ش��قيقه فريق نفط مي�ش���ن على ملعب 
�لول، فيم��� يو�جه فريق �لطلبة نظريه �حل�ش��ن يف 
مب���ر�ة يبحث من خالله� �لنيق عن �لنق�ط �لثالث، 
ويو�ج��ه �ل�ش��م�وة فري��ق �لنجف على ملع��ب �لول، 
وكذلك ي�ش��تقبل فري��ق نفط �جلنوب نظ��ريه �حلدود، 
و�خ��ري�ً ي�ش��تقبل �م�ن��ة بغ��د�د فري��ق �لك��رخ، حيث 
�ش��تق�م جمي��ع �ملب�ري���ت يف مت�م �ل�ش���عة �لث�لثة 

ع�رص�ً بتوقيت بغد�د.

منتخب عمان يبدأ االستعداد 
لتصفيات أمم آسيا

الصفاء اللبناني يتسلح 
بالمعنويات أمام الوحدة السوري

نفط الوسط يحدد موعد تسمية المدرب الجديد

النفط في اختبار صعب أمام الميناء في دوري الكرة الممتاز

ح�مل �للقب فريق �ل�ش��قور خ��س �ول مب�ري�ته يف �لبطولة 
�ل�ش��يوية �م���م فريق �ل�ش��ف�ء �للبن���ين، وتع�دل �ش��لبيً� من 
دون �ه��د�ف يف مب���ر�ة غ�ب عنه��� �لد�ء و�لتوفيق يف نف�س 
�لوق��ت، فلم يتمكن �لق��وة �جلوية من هز �ل�ش��ب�ك ب�لرغم من 
�لفر���س �لعدي��دة �لتي �ش��نحت لل�ش��قور يف �ملب�ر�ة.�جلرن�ل 
ب��ش��م ق��ش��م، يدرك مت�مً� �أن �لتفريط يف نق�ط مب�ر�ة �ليوم 
�م�م �حلد �لبحريني، �شي�ش��عب من مهمة �ل�ش��قور يف �لت�أهل 
�ىل �لدور �لث�ين، لن �لوحدة �ل�ش��وري �ش��يز�حمه على �شد�رة 
�ملجموع��ة، وب�لت���يل ف�أن �لنت�ش���ر ���رصوري للغ�ية.�لقوة 
�جلوية ��ش��تع�د نغمة �لنت�ش���ر�ت، وحق��ق فوزين متت�لين 
�م���م ز�خ��و و�لكهرب���ء، وه��ذه �لنت�ش���ر�ت �عط��ت دفع��ة 

معنوية لكتيبة �ل�شقور من �جل نقل �لنت�ش�ر�ت �ىل �ل�ش�حة 
�لق�ري��ة، وو�لب��د�أ فعليً� يف رحلة �لدف�ع ع��ن �للقب. �لعتم�د 
على حم�دي �حمد وب�ش���ر ر�ش��ن و�جمد ر��شي وعم�د حم�شن 
و��ش���مة علي و�ش��م�م �لم���ن �ش��عد ن�طق وعل��ي جب�ر من 
�ملنتظ��ر �ن يك��ون جميعه��م يف �ملوعد، ب�لرغ��م من غي�ب 3 
لعبن عن �ملب�ر�ة بد�عي �لإ�ش�بة، وهم هم�م ط�رق، وز�هر 
ميد�ين، و�أحمد عبد �لأمري، ولكن �جلرن�ل �شيتمكن من توظيف 
�لالعبن �ملوجودين ب�ش��ورة �ش��حيحة.ولو نظرن� �ىل خ�شم 
�لقوة �جلوي��ة فريق �حلد �لبحريني، فه��و يحتل �ملركز �لر�بع 
يف �ل��دوري �ملحلي ويتذي��ل ترتيب جمموعته �ل�ش��يوية بعد 
هزميته من �لوحدة �ل�ش��وري به��دف نظيف، وعلى �لورق ف�أن 
نق���ط �ملب�ر�ة �ش��تكون مت�حة لل�ش��قور ولكن كلمة �لف�ش��ل 
�ش��تكون يف �مليد�ن.�م��� ممث��ل �لوط��ن �لخر فريق �ل��زور�ء، 

�ش��يحل �ش��يفً� على فريق �لهلي �لردين يف �لع��شمة عم�ن، 
�إذ ي�ش��به و�شعه و�ش��ع �لقوة �جلوية مت�مً�، فهو �لخر تع�دل 
�ش��لبيً� يف مب�ر�ت��ه �لوىل �م���م �ل�ش��ويق �لعم���ين، ويحت��ل 
و�ش���فة �ملجموع��ة �لوىل بنقطة و�حدة رفقة �ل�ش��ويق.ق�ئد 
كتيب��ة �لنو�ر���س ع�ش���م حم��د، در�س جي��د�ً خطوط خ�ش��مه 
�لردين، ور�ق��ب جمي��ع حت��رك�ت �لالعب��ن و�لتكتي��ك �لذي 
و�ش��عه �ملدرب �حمد �لبيط�ر يف �ل��دوري �لردين وكذلك يف 
ك�أ�س �لحت�د �لآ�ش��يوي، فهو ع�زم على ح�شد �لنق�ط �لثالث 
يف �ملب�ر�ة وتعوي�س م�ف�ته �م�م �ل�شويق يف �جلولة �لوىل.
فريق �لنو�ر�س �لبي�ش���ء يبلي بالًء ح�شنً� يف �لدوري �لعر�قي 
وي�ش��ري بخط��ى ث�بت��ة نح��و �لحتف���ظ ب�للق��ب، و�لروف��ة 
�لنه�ئي��ة قب��ل مو�جهة �لي��وم ك�نت �م�م �لطلب��ة يف �لدوري 
�لعر�ق��ي، حي��ث متك��ن �لنو�ر���س من �جتي���ز �ختب���ر �لطلبة 

ب�إمتي���ز بهدف��ن لهدف، وه��ذ� �لفوز �عطى جرع��ة من �لثقة 
لالعب��ي �لنو�ر���س ك��ي يخو�ش��و� لق�ء �لهل��ي بثق��ة ع�لية.
�لنو�ر���س �ش��يدخل �للق�ء دون �ي غي�ب���ت، وب�مك�ن حمد �ن 
ي�رصك جميع �لعن��رص �ل�ش��ش��ية و�لفع�لة يف �لت�شكيلة، ومن 
�ملرج��ح �ن يعتمد عل��ى مهند عبد �لرحيم وع��الء عبد �لزهرة 
و�جم��د كل��ف على �لرو�ق �لمي��ن وعالء مه���وي على �لرو�ق 
�لي�رص، مع وجود �لثو�بت يف خط �لو�شط و�خللفي عللى �شبيل 
�ملث�ل ح�ش��ن علي و�حمد ف��شل وكر�ر حممد وح�شن جويد 

وندمي �شب�غ.
ويحتل فريق �لهلي �ملركز �ل�ش���بع يف �لدوري �لردين، فيم� 
يتذي��ل ترتيب جمموعت��ه �ل�ش��يوية بعد هزميته م��ن �جلي�س 
�ل�شوري بهدف نظيف، لذلك �شيح�ول �لزور�ء ت�أكيد علو كعبه 

يف �ملب�ر�ة.

يخو�ض فريقا القوة 
اجلوية والزوراء، اليوم، 

ثاين مبارياتهما يف بطولة 
كاأ�ض االحتاد اال�سيوي 

لكرة القدم، حيث ي�ستقبل 
فريق ال�سقور �سيفه احلد 

البحريني على ار�سية �ستاد 
�سعود بن عبد الرحمن 

يف قطر، فيما يحل فريق 
النوار�ض البي�ساء �سيفًا 
على االهلي االردين على 

�ستاد عمان الدويل.

بغداد - محمد خليل

بغداد - خاص

يبد�أ �ملنتخب �لوطني م�ش��و�ره يف �لت�شفي�ت �لآ�شيوية 
�ملوؤهل��ة لنه�ئي���ت ك�أ���س �لع���مل ب�لك��رة �ل�ش���طئية، 
�لي��وم، ح��ن يو�ج��ه �ملنتخ��ب �لم�ر�ت��ي يف مدين��ة 
ترينغ�ن��و �مل�ليزية.و�ك��د �مل��درب �مل�ش���عد ملنتخبن� 
�لوطني بكرة �لقدم �ل�ش���طئية ف��ش��ل عبد �حل�شن يف 
ت�رصيح ن�رصه �ملوقع �لر�ش��مي لحت�د �لكرة، �أن "��شود 
�لر�فدين ع�زمون على خطف بط�قة �لت�هل ومب�ر�تن� 
�لي��وم �لثنن، مع منتخب �لم�ر�ت تعد مبنزلة نه�ئي 
مبكر".و��ش���ف "مت تهيئة �لفريق ب�ل�شكل �لمثل لهذه 
�ملب���ر�ة ، ل �ش��يم� و�ن منتخبن��� خ����س مب�ر�ت��ن 
وديت��ن ق��دم فيهم��� لعبون� م�ش��توى جي��د�ً"، منوه� 
�ىل �ن "�لد�ء بد�أ يت�ش���عد م��ن خالل تكثيف �لوحد�ت 
�لتدريبية �ل�ش��ب�حية و�مل�ش���ئية".وت�بع عبد �حل�شن، 

�أن "�لروح �ملعنوية لدى �لالعبن مرتفعة، و�لفرح يعم 
�لوفد �لعر�قي و�ن �ش���ء �هلل �ش��نزف �لب�رصى للجم�هري 
�ل�شعب �لعر�قية �لفوز من م�ليزي�"، مبينً� �أن "�لالعبن 
جميعه��م ج�هزون ملب���ر�ة �ليوم و�ن ��ش��ود �لر�فدين 
ي�شم يف �شفوفه لعبن ميتلكون مو��شف�ت �لالعبن 
�ملت�ألقن يف لعبة كرة �لقدم �ل�ش���طئية".وعقد �ملوؤمتر 
�لفني ملنتخبن� �لوطني بكرة �لقدم �ل�ش�طئية يف فندق 
برميول، �م�س �لحد، و�لذي ح�رصه �ملدرب ر��شد د�ود، 
حيث يتحدث عن ��شتعد�دت �ملنتخب خالل هذه �لفرتة 
وخو���س بع���س �ملب�ري���ت �لتجريبية وع��ن ج�هزية 
و�لطموح بخطف بط�قة �لت�هل �ىل ك��س �لع�مل.وت�شم 
جمموعة ��ش��ود �لر�فدين منتخب���ت �لم�ر�ت و�لي�ب�ن 
وقطر، وجميع �ملنتخب�ت ��ش��تعدت ب�ش��كل مث�يل لهذه 
�لت�شفي�ت ل�شيم� �ملنتخب �لي�ب�ين �لذي هزم م�ليزي� 

جتريبي� ب�شد��شية بي�ش�ء.

غ���در، �م�س �لول، وف��د منتخب �ش��ب�ب �لعر�ق 
يف  ق��م  مدين��ة  �ىل  متجه���  �ل�ش���لت  لك��رة 
جمهوري��ة �إير�ن �لإ�ش��المية، لج��ر�ء مب�ر�تن 
وديتن �م�م منتخب �ش��ب�ب �إير�ن، و�لتي ت�أتي 
يف �إط���ر ��ش��تعد�د�ت �ملنتخب��ن خلو�س غم�ر 
من�ف�ش�ت نه�ئي�ت �آ�شي� �لتي �شتق�م يف ت�يالند 
�أي���ر �ملقبل.وق���ل مدي��ر �ملنتخ��ب عقي��ل عبد 
�لزهرة يف بي�ن ن�رصه �حت�د �لكرة �إن "�ملنتخب 
غ���در �ىل �ير�ن من �أجل خو���س لق�ئن ودين 
م��ع نظريه �لإي��ر�ين بن���ًء على دع��وة وجهة له 
م��ن قبل �حت�د �لك��رة يف �إير�ن"، م�ش��ري�ً �إىل �أن 
�إير�ن ي�ش��تعد منذ فرتة بعيدة  "منتخب �ش��ب�ب 
لبطول��ة �آ�ش��ي� ولع��ب مب�ري���ت جتريبي��ة م��ع 
منتخب�ت رو�ش��ي� و�رصبي���"، مبينً� �أن "�جله�ز 
�لفن��ي ملنتخبن� �ل�ش��ب�بي بقي���دة �ملدرب علي 

ط�ل��ب حمم��د ي�أم��ل م��ن ه�ت��ن �ملب�ر�ت��ن، 
�لوق��وف على م��دى ج�هزية �ملنتخ��ب �لعر�قي 

حت�شري� للنه�ئي�ت �لأ�شيوية".
ي�ش��عى  "منتخبن���  �أن  �لزه��رة  عب��د  و�أ�ش���ف، 
لال�شتف�دة من ودي�ت �ير�ن ب�ل�شكل �لذي ي�شهم 
يف و�ش��ول �لفريق للم�ش��توى �لفني �ملطلوب"، 
موؤك��د�ً عل��ى "�إمك�نية �لفري��ق �لعر�قي لتحقيق 
نت�ئ��ج طيبة خ��الل �لبط��ولت �ملقبل��ة يف ظل 
�لتطور �مللفت للنظر �لذي �شهدته كرة �ل�ش�لت 
ب�ش��ه�دة  �لأخ��رية  �ل�ش��نو�ت  خ��الل  �لعر�قي��ة 
جمي��ع �ملعني��ن �ش��و�ء يف �لد�خ��ل �و �خل�رج، 
وكذل��ك ب��روز ع��دد كبري م��ن �لالعبن �ل�ش��ّب�ن 
�لذين ي�ش��تحقون متثيل �ملنتخب�ت �لوطنية يف 
�ملن�ف�ش�ت �ملحلية على م�شتوى بطولة �لدوري 

�ملمت�ز".
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