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اك��د م��درب فريق املين��اء عقيل هات��و ان�ضمام الالعبني ج��واد كاظم 
وم�ضطف��ى هادي احمد اىل �ضفوف ال�ضفانة ومبا�رشتهما بالتدريبات 
م��ع ال�ضفان��ة. م�ض��راً اإىل " اأن الالعب��ني اجل��دد �ض��كال ا�ضاف��ة قوي��ة 
للفري��ق . وقال هاتو ان فريقنا يوا�ض��ل ا�ضتعداداته ملباريات الدوري 
املمت��از" بع��د ان�ضم��ام العبني ج��دد امثال ج��واد كاظ��م وم�ضطفى 
هادي احمد" م�ضرا اىل ان هناك مفاو�ضات جتريها االدارة مع بع�ض 
االأندي��ة الب��ارزة لغر�ض اإعادة �ض��م الالعبني الذين مثل��وا الفريق يف 

املو�ضم ال�ضابق .
وا�ضاف هات��و " ان ادارة النادي مازالت تواجه امل�ضكلة املالية وهي 

االأبرز من بني امل�ضاكل االأخرى التي توؤثر على اعداد الفريق .
وتاب��ع مدرب املين��اء" ان الفريق لعب مباراة ودي��ة ا�ضتعدادية خالل 
فرتة توقف الدوري املمتاز ب�ضبب م�ضاركة املنتخب الوطني يف بطولة 
كاأ���ض ا�ضيا " حي��ث تغلب ال�ضفانة على فريق الن��ادي البحري بنتيجة 
5-1 الفتا اىل اأن " املباراة كانت مفيدة جدا لفريقنا و�ضاهمت برفع 
معنوياته��م ، مو�ضحًا لقد " ا�رشكنا الكثر من الالعبني يف املباراة و 

قدم جميع الالعبني م�ضتوى جيد .
وق��ال :" اأنن��ا عل��ى ثقة تام��ة ان الفريق �ضيق��دم م�ضتوي��ات اأعلى يف 
املرحل��ة القادمة و �ضيكون نحو االأف�ض��ل وير�ضي طموحات جمهوره 

الريا�ضي وادارته وكادره التدريبي.

ميث��ل جنم ك��رة الق��دم العامل��ي، كري�ضتيانو رونال��دو، وزميله ال�ضاب��ق يف ريال 
مدريد، ت�ضابي األون�ض��و، الثالثاء املقبل اأمام حمكمة بالعا�ضمة االإ�ضبانية مدريد 
بته��م الته��رب ال�رشيبي.  ويتوق��ع اأن يقر رونال��دو مبخالفة القان��ون، اإذ اأفادت 
تقاري��ر باأن��ه واف��ق على ت�ضوي��ة يدفع مبوجبه��ا غرام��ة/ 16.4 / مليون جنيه 

م��ع اإيق��اف التنفي��ذ".  وميثل اإ�ضرتليني، باالإ�ضافة اإىل عقوبة ال�ضجن 
بتهم��ة التحاي��ل على األون�ض��و الأول م��رة اأم��ام املحكم��ة 

 2 مببل��غ/  ال�رشائ��ب  ي��ورو. م�ضلح��ة  ملي��ون   /
".  ويتاب��ع الق�ضاء ولكن��ه ينف��ي الته��م املوجه��ة له 
البارزي��ن، االإ�ضب��اين ع��ددا م��ن العب��ي كرة  الق��دم 
ومداف��ع من بينه��م جنم بر�ضلون��ة ليونيل  مي�ض��ي، 
بته��م  مار�ضيل��و،  مدري��د،  التهرب ال�رشيبي ". ري��ال 

رونال��دو،  جن��م وُيته��م 
املنتخب الربتغايل الذي انتقل اإىل 

يوفنتو���ض االإيطايل، بال�ضعي 
الإخف��اء مدفوعات مرتبطة 
بحقوق ال�ض��ور يف الفرتة 
 ،2014 اإىل   2011 م��ن 
وقيمته��ا/ 13 / ملي��ون 
ي��ورو ". وج��اء يف تقرير 
اأملوندو  �ضحيف��ة  ن�رشته 
اأن��ه عر�ض دفع مبلغ 12 
مليون ي��ورو يف يونيو/
حزيران، ولكن احلكومة 

رف�ض��ت عر�ض��ه.  اأم��ا 
األون�ض��و،  ق�ضي��ة  يف 
اللع��ب  اعت��زل  ال��ذي 

 2017 يف 
م�ض��وار  بع��د 

ليفرب��ول  يف 
وبايرين ميونيخ 

بكاأ���ض  وف��وزه 
الع��امل 2010 مع املنتخ��ب االإ�ضباين، فاإن 
االدع��اء العام يطال��ب بعقوبة ال�ضجن ملدة 

5 �ضنوات".

من ب��ني ثماني��ة منتخب��ات �ضبق لها 
تاأهل��ت  االأ�ضي��وي،  باللق��ب  التتوي��ج 
�ضت��ة منتخبات اإىل ال��دور الثاين )دور 
ال�ضتة ع�رش( لبطولة كاأ�ض اآ�ضيا 2019 
املقامة حاليًا باالإمارات، ما ي�ضاعف 
حج��م االإث��ارة يف االأدوار االإق�ضائي��ة 
لهذه الن�ضخ��ة التي تختت��م فعالياتها 

االأول من فرباير )�ضباط( املقبل.
وفيم��ا يل��ي ج��دول مباري��ات ال��دور 

الثاين دور ال�16:
االأحد 20 يناير )كانون الثاين(

االأردن X فيتن��ام - اإ�ضت��اد اآل مكتوم 
يف دبي

تايالن��د X ال�ضني - اإ�ضتاد هزاع بني 
زايد يف العني

اإيران X عمان اإ�ضتاد - حممد بن زايد 
يف اأبوظبي

االإثنني 21 يناير
اليابان X ال�ضعودية - اإ�ضتاد ال�ضارقة
اإ�ضت��اد   - اأوزبك�ضت��ان   X اأ�ضرتالي��ا 

خليفة بن زايد يف العني
اإ�ضت��اد   - قرغز�ضت��ان   X االإم��ارات 

مدينة زايد الريا�ضية يف اأبوظبي
الثالثاء 22 يناير

الع��راق X قط��ر - اإ�ضتاد اآل نهيان يف 
اأبوظبي

كوريا اجلنوبي��ة X البحرين - اإ�ضتاد 
اآل مكتوم يف دبي.

كأس آسيا: أرقام وإحصائيات من دور المجموعات

أنظار بروسيا دورتموند تتجه نحو  "ميمي"

ج��ذب موهب��ة منتخبن��ا الوطني مهن��د علي كاظ��م اأنظار 
ن��ادي بورو�ضيا دورمتوند االأملاين، لي�ضع��ى االأخر ل�ضمه 
اإىل �ضفوف��ه خ��الل ف��رتة االنتق��االت ال�ضتوي��ة. وتخط��ط 
اإدارة ن��ادي برو�ضيا دورمتون��د االأملاين، خلطف مهند علي 
مهاج��م فري��ق ال�رشط��ة وموهب��ة منتخب الع��راق، امللقب 
"ميمي" خالل فرتة االنتقاالت ال�ضتوية. ووفقا ملا اأورده 
موق��ع "كالت�ضي��و مركات��و" االإيط��ايل، ف��اإن اإدارة نادي 

دورمتون��د و�ضع��ت ن�ضب اأعينه��ا مهاجم فري��ق ال�رشطة، 
مو�ضح��ة اأن النادي االأمل��اين �ضيقوم مبراقب��ة الالعب يف 
الف��رتة املقبلة بعد تاألقه مع فريقه ومنتخب بالده، متهيدا 
للظف��ر بتوقيع��ه. وم��ن املق��رر اأن ينته��ي تعاق��د الالع��ب 
البال��غ 18 عام��ا م��ع فريقه ال�رشط��ة العراق��ي يف نهاية 
املو�ضم اجل��اري. ويرافق مهند منتخبنا الوطني يف بطولة 
كاأ���ض اآ�ضيا 2019 املقام��ة حاليا باالإمارات، حيث و�ضع 
"ميم��ي" ب�ضمت��ه م��ع اأ�ض��ود الرافدين على هدف��ني اأمام 
فيتن��ام واليم��ن، فيما ه��و اأ�ضغر امل�ضارك��ني يف البطولة. 

وجن��ح ا�ضود الرافدين بالتاأهل اإىل الدور ال�16 من البطولة 
االآ�ضيوية عل��ى اأن يالقي نظره القطري للبحث عن بطاقة 
التاأهل لدور الثماني��ة. و�ضلط موقع االحتاد اال�ضيوي لكرة 
الق��دم، ال�ضوء على اف�ضل 10 العبني يف دور املجموعات 
ب كاأ�ض اآ�ضي��ا االمارات 2019. وات��اح اال�ضيوي للجماهر 
الت�ضوي��ت على اف�ضل الع��ب يف دور املجموعات من بني 
الالعبني الع�رشة. وتواجد جنم املنتخب الوطني مهند علي 
"ميمي" �ضمن القائمة، حيث علق كتب املوقع عنه: "يعد 
مهن��د علي، اأحد اأبرز املواهب التي خرجت من العراق، وقد 

اأعلن نف�ضه جنمًا م�ضتقبليًا وله اأهداف �ضد فيتنام واليمن، 
كان هذا هو جهده املنفرد �ضد اليمن، عندما تخطى مدافع 
اليم��ن وجعله ينزل��ق، ليجعل اجلميع يجل�ض��ون وينتبهون 
مل��ا يفعله". وباال�ضافة اىل "ميمي" ر�ضح االحتاد اال�ضوي 
كل م��ن: �ض��امل الدو���رشي )ال�ضعودية(، املعز عل��ي )قطر(، 
ا�ضكان ديج��اه )اي��ران(، يا�ضني بخي��ت )االردن(، نيغوين 
كوان��غ هاي )فيتن��ام(، كيم مني جاي )كوري��ا اجلنوبية(، 
اوير مابي��ل )ا�ضرتاليا(، يوتو ناغاتوم��و )اليابان(، اإيلدور 

�ضوموردوف )اوزباك�ضتان(.

فيفا : قطر غير قادرة على تنظيم المونديال المقبل في حال زيادة عدد المنتخبات المشاركة

اأكد رئي���ض االحتاد الدويل لكرة القدم "فيف��ا"، ال�ضوي�رشي جياين 
اإنفانتين��و، اأن "مقرتح زيادة عدد املنتخبات امل�ضاركة يف بطولة 
كاأ�ض العامل التي ت�ضت�ضيفها قطر عام 2022 من 32 منتخبا اإىل 
48 منتخبا، �ضيتم ح�ضم م�ضره خالل �ضهر اآذار/مار�ض املقبل.".
وقال اإنفانتينو، خالل موؤمتر �ضحفي يف ختام اأعمال موؤمتر قمة 
الفيف��ا، الذي ا�ضت�ضافت��ه مدينة مراك�ض املغربي��ة نقلته �ضحيفة 
الغ��د االردني��ة اإن "زيادة ع��دد املنتخبات �ضياأت��ي بالتن�ضيق مع 
البل��د امل�ضت�ضي��ف ملوندي��ال 2022". واأكد ان "قط��ر غر قادرة 
عل��ى ا�ضت�ضاف��ة كاأ�ض الع��امل 2022، واأنها ال متتل��ك االإمكانات 

الت��ي متكنه��ا من ا�ضت�ضاف��ة 48 منتخبا يف الن�ضخ��ة املقبلة من 
املوندي��ال". وق��ال: ل��ن يك��ون تنظيم كاأ���ض ع��امل مب�ضاركة 48 
منتخبا يف قطر وحدها �ضهال، والفكرة حتوم حول احتمال تنظيم 
مباريات خارج قطر لكنها ت�ضطدم بالواقع ال�ضيا�ضي يف اخلليج".
واأ�ض��اف: "لدين��ا االآن فر�ض��ة لنك��ون يف ك��رة الق��دم ولي���ض يف 
ال�ضيا�ض��ة، ميكنن��ا اأن نحل��م واأن نفك��ر واأن نق��رتح، وميكنن��ا اأن 
نتح��ادث عل��ى م�ضت��وى العامل لرنى احتم��ال قدرتنا عل��ى تنفيذ 
كاأ���ض ع��امل مب�ضارك��ة 48 منتخب��ا ومبباري��ات تلع��ب يف اأربع 
دول، و�ضيك��ون االأمر جمي��ال". وكان رئي�ض االحت��اد الدويل لكرة 
الق��دم جي��اين اإنفانتينو، ق��ال ال�ضه��ر املا�ضي، يف االإم��ارات، اإن 
الفيف��ا يدر�ض م��دى اإمكانية تو�ضيع كاأ�ض الع��امل 2022 يف قطر 

لت�ضم��ل 48 منتخب��ا، واأ�ض��اف يف موؤمت��ر ريا�ض��ي، يف دبي، اأن 
الفيف��ا يبحث كذلك مدى اإمكانية اأن ت�ضاعد دول خليجية قطر يف 

ا�ضت�ضافة بع�ض املباريات.
واأعل��ن رئي�ض احت��اد كرة القدم يف الكويت ال�ضي��خ اأحمد اليو�ضف، 
يف حدي��ث ل�ضحيف��ة "الراي" الكويتية، اإن ���رشوط اال�ضت�ضافة اأو 
امل�ضارك��ة يف ا�ضت�ضاف��ة بع�ض مباريات كاأ���ض العامل، ال تنطبق 
عل��ى الكوي��ت، م�ض��را اإىل اأنه من ال�ضع��ب تطبي��ق بع�ض �رشوط 
"الفيفا" الرئي�ضية، على اأر�ض الواقع يف الكويت، واأبرزها ال�ضماح 
جلمي��ع اجلن�ضيات وبينها االإ�رشائيلية بدخ��ول اأفرادها اإىل البالد 
واإ�ضدار تاأ�ضرات فورية لها حلظة و�ضولهم، خ�ضو�ضا اأن ال�رشط 
املذكور يحظر منع دخول اأي جن�ضية �ضواء اأكانت تتبع املنتخبات 

اأو امل�ضجعني.
اأم��ا االإمارات، فعل��ى ل�ضان اأن��ور قرقا�ض وزير الدول��ة االإماراتى 
لل�ض��وؤون اخلارجي��ة، ق��ال اإن "النقا���ض الدائ��ر ح��ول عج��ز قط��ر 
ع��ن ا�ضت�ضاف��ة كاأ�ض الع��امل دون م�ضاهمة م��ن جرانها يتجاوز 
الريا�ض��ي واللوج�ضت��ي"، وتابع اإن هذا النقا���ض "يوؤكد االحتياج 
الطبيع��ي لل��دول اإىل حميطها، مراجع��ة �ضيا�ضات االأم��ر ال�ضابق 

تتجاوز االأبعاد ال�ضيا�ضية كما نرى".
وت�ضه��د منطق��ة اخللي��ج اأ�ض��واأ اأزم��ة يف تاريخه��ا ب��داأت، يف 5 
حزيران/يوني��و 2017، حني قطعت كل من ال�ضعودية واالإمارات 
والبحري��ن وم�رش عالقاتها مع قطر، ث��م فر�ضت عليها "اإجراءات 

عقابية" بدعوى دعمها لالإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

بعد حلظات تاريخية، واأداء فردي مميز، ودراما ال ُتن�ضى 
يف دور املجموعات من بطولة كاأ�ض اآ�ضيا 2019، تقل�ض 

عدد املتناف�ضني على التاج القاري اإىل 16 منتخبًا.
وم��ع اكتم��ال مناف�ضات ال��دور االأول م��ن البطولة، فيما 
يل��ي بع���ض االإح�ضائيات الرئي�ضي��ة، باالإ�ضافة اإىل اأبرز 
االأرق��ام يف اأول اإ�ضبوع��ني عل��ى بداية مناف�ض��ات كاأ�ض 

اآ�ضيا يف االإمارات.
"3"

كت��ب فيتايل لوك�ض ا�ضمه يف �ضج��الت االأرقام القيا�ضية 
عندما �ضج��ل اأهداف قرغيز�ضتان الثالثة يف اأول فوز يف 
تاريخها يف نهائيات كاأ�ض اآ�ضيا، بالتغلب على الفلبني.

لك��ن فيت��ايل �ضنع اأي�ض��ًا تاريخ��ًا اأك��رب، اإذ اأن املهاجم 
القرغي��زي اأ�ضبح الالعب الوحيد يف تاريخ البطولة الذي 
ُي�ضجل ث��الث اأهداف )هاتريك( ملنتخب يتاأهل الأول مرة 

يف تاريخه للنهائيات القارية.
"4"

تاأهل��ت �ضلطنة ُعمان اإىل االأدوار االإق�ضائية يف نهائيات 
كاأ���ض اآ�ضي��ا للم��رة االأوىل يف تاريخه��ا، بع��د امل�ضاركة 
الرابع��ة له��ا يف البطولة القارية، اإذ ح�ض��م فريق املدرب 
بي��م فربيك تاأهله بع��د فوزه عل��ى تركمان�ضتان بثالثة 

اأهداف مقابل هدف واحد يف اجلولة الثالثة.
"7"

كان القنا�ض��ون يف اآ�ضي��ا يف و�ضع رائ��ع حتى االآن، من 
خالل الكرات الثابتة يف االإمارات.

وكان هن��اك �ضبعة اأه��داف مت ت�ضجيلها من ركالت حرة 
مبا���رشة، اأي اأكرث من �ضعف ما مت ت�ضجيله يف نهائيات 
كاأ���ض اآ�ضي��ا 2015 يف اأ�ضرتالي��ا، اإذ مت ت�ضجي��ل ثالث��ة 
اأه��داف فق��ط. "7-7-7" و�ضل مو�ض��وع ال�ضبعات اإىل 
م�ضتوي��ات مثرة، وذلك خ��الل التعادل 1-1 يف اجلولة 
الثالث��ة بني االإم��ارات وتايالند، اإذ �ضج��ل علي مبخوت، 

�ضاح��ب القمي�ض رقم �ضبعة، ه��دف التقدم لفريقه، وهو 
اله��دف ال�ضابع ل��ه يف تاريخه يف نهائي��ات كاأ�ض اآ�ضيا، 

وجاء يف الدقيقة ال�ضابعة. 
"8"

اإىل جان��ب قطر وكوريا اجلنوبي��ة واالأردن، فاإن اإيران مل 
ت�ضتقب��ل �ضباكها حتى االآن اأي هدف يف هذه الن�ضخة من 
البطولة، ولكن قدرة املنتخب االإيراين يف املحافظة على 
نظاف��ة �ضباكه يف دور املجموعات متتد على مدار ثماين 

مباري��ات، ويعود تاريخ اأخر هدف ه��ز ال�ضباك االإيرانية 
يف ه��ذا الدور اإىل ن�ضخة 2011 اأم��ام العراق، من خالل 

الهدف الذي اأحرزه يون�ض حممود يف الدقيقة 13.
"12"

م�ضوار منتخب قرغيز�ضت��ان يف بلوغ االأدوار االإق�ضائية 
االأوىل يف  للم��رة  ي�ض��ارك  منتخ��ب  اأول  يك��ون  جتعل��ه 
البطول��ة القارية يتجاوز دور املجموعات منذ 12 عامًا، 
اإذ �ضه��دت نهائيات كاأ�ض اآ�ضيا 2007 بلوغ فيتنام التي 

�ضاركت يف النهائيات الأول مرة تاريخها كدولة موحدة، 
وكذلك اأ�ضرتاليا الدور ربع النهائي.

"13"
واجهت كوريا ال�ضمالي��ة م�ضواراً �ضعبًا يف هذه البطولة، 
اإذ ا�ضتقبل��ت �ضباكه��ا 14 هدف��ًا يف خ��الل ث��الث هزائم 
متتالية. ويعترب فارق االأهداف )13-( للمنتخب ال�رشق 
اآ�ضيوي، هو االأ�ضواأ الذي ي�ضجل يف البطولة منذ اأن �ضجلت 
بنغالدي���ض هدف��ني وا�ضتقبل��ت 17 هدف��ًا خ��الل اأرب��ع 

مباريات يف دور املجموعات عام 1980.
"15"

لع��ب االأردين عامر �ضفي��ع الأول م��رة يف نهائيات كاأ�ض 
اآ�ضي��ا ع��ام 2004، اإال اأن الالع��ب البالغ م��ن العمر 36 
عام��ًا حقق اأكرب عدد من الت�ضديات، اأكرث من اأي حار�ض 
مرم��ى اآخر يف ن�ضخ��ة 2019 من البطول��ة القارية، مما 
جع��ل ال���15 ت�ضدي��ًا دون اأن ي�ضتقب��ل اأي ه��دف ي�ضاعد 

فريقه ب�ضكل كبر على بلوغ دور ال�16 عن جدارة.
"47"

اإذا كان االأ�ضب��وع طوياًل يف ك��رة القدم، يجب اأن يكون 
47 عام��ًا مثل اخلل��ود، ولكن هذا هو طول املدة التي 
ا�ضط��رت فيها تايالن��د لالنتظار من��ذ ظهورها االأخر 
يف االأدوار االإق�ضائي��ة يف نهائيات كاأ�ض اآ�ضيا. وكانت 
اآخر مرة و�ضل فيها منتخب "فيلة احلرب" لدور متقدم 
يف البطول��ة عندما احتلوا املركز الثالث كم�ضيفني يف 

عام 1972.

"96"
نهائي��ات  يف  امل�ضارك��ة  املنتخب��ات  زي��ادة  �ض��ّكل 
كاأ���ض اآ�ضي��ا ت�ضجي��ل اأك��رب عدد م��ن االأه��داف يف دور 
املجموع��ات يف تاري��خ البطول��ة، اإذ �ضج��ل 96 هدف��ًا 
مبع��دل 2.67 لكل مب��اراة، مع بق��اء 15 مباراة، يبدو 
م��ن املوؤكد اأن ن�ضخة 2019 �ضتكون االأوىل التي ي�ضل 

فيها عدد االأهداف اإىل 100.
"90+8"

يف حني اأن هدف بالل احللو الثاين له والرابع ملنتخب 
ب��الده يف مرمى كوريا ال�ضمالي��ة مل يكن كافيًا لتاأهل 
لبنان اإىل االأدوار االإق�ضائية، اإال اأن ال�ضوط الثاين الذي 
اأعط��ى فريقه تقدمًا بنتيج��ة 1-4، �ضهد الهدف االأخر 

يف دور املجموعات.
وج��اء الهدف يف الدقيقة الثامن��ة من الوقت املحت�ضب 
ب��دل ال�ضائ��ع، كما اأن منتخب لبن��ان مل يخ�رش اأبداً يف 
مب��اراة �ضج��ل فيها احللو الذي يتخذ م��ن اليونان مقراً 

له.
"301"

كان الع��ب و�ض��ط منتخ��ب كوري��ا اجلنوبي��ة جون��غ 
وو-يون��غ واح��داً م��ن اأكرث الالعب��ني ن�ضاط��ًا يف دور 
املجموعات، وهو الالعب الوحيد الذي ح�ضل على اأكرث 
من 300 متري��رة، اإذ جنح الالعب البالغ من العمر 29 
عامًا بالقي��ام ب�301 متريرة، اأجنز منها 273 متريرة 

ناجحة، بدقة بلغت 90.7 %.

هاتو: انضمام الالعبين الجدد شكال 
اضافة قوية لفريق الميناء

رونالدو وألونسو أمام القضاء 
اإلسباني بتهم التهرب الضريبي

تعرف على جدول مباريات دور الـ16 
في كأس آسيا

بغداد – الجورنال 

بغداد - الجورنال

الفني��ة  حت�ضرات��ه  االأردين،  املنتخ��ب  يكث��ف 
والبدني��ة، ا�ضتع��داًدا ملواجه��ة نظ��ره الفيتنامي 
الي��وم االأح��د، عل��ى ا�ضت��اد اآل مكت��وم يف اإم��ارة 
دب��ي، بافتتاح مواجهات دور ال���16 لكاأ�ض اآ�ضيا 

.2019
وق��اد م��درب املنتخب االردين فيت��ال بوركلمانز 
تدريب��ات الن�ضامى، على ملعب نادي ال�ضباط يف 

دب��ي، مب�ضاركة 23 العًبا، ركز خالله على العديد 
من اجلوانب التكتيكية والفنية والبدنية.

و�ض��امل  الروا�ض��دة  يو�ض��ف  الثنائ��ي  ووا�ض��ل 
العجال��ني برنامج التاأهي��ل اخلا�ض بهما للعودة 
للمالع��ب، واأظه��را حت�ضًنا ملحوًظ��ا خالل تدريب 
الي��وم، لتبقى فر���ض م�ضاركتهما يف لقاء فيتنام 
مرهون��ة بالت�رشي��ح الطب��ي اإىل جان��ب خيارات 

اجلهاز الفني.
وقال فيتال يف ت�رشيحات �ضحفية: "بعد �ضمان 

تاأهلن��ا يف �ض��دارة املجموع��ة، و�ضعن��ا اأمامنا 
العديد م��ن اخليارات املتوقعة، وبداأنا بالفعل يف 
حتليل املناف�ضني ور�ضد مبارياتهم خالل بطولة 

كاأ�ض اآ�ضيا ومواجهاتهم قبل البطولة".
واأ�ضاف: "بعد تاأكدنا من مواجهة فيتنام، اأ�ضبح 
تركيزن��ا ين�ض��ب عليه��م، حللن��ا طريق��ة لعبه��م 
ونقاط القوة وال�ضعف لديه��م، و�ضندخل املباراة 
ونح��ن بجاهزي��ة كامل��ة ل�ضمان حتقي��ق الهدف 

املطلوب وامل�ضي قدًما يف البطولة".

االردن يالقي فيتنام في اولى مباريات دور الـ16 في كأس اسيا 

بغداد - الجورنال

 وكاالت - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال
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