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ضمن منافسات المجموعة الرابعة

«األولمبي» اإلماراتي يكتسح لبنان
«بنصف درزن» أهداف
اكت�سح الأوملبي الإم��ارات��ي ،نظريه
اللبناين بنتيجة « ،»1-6يف املباراة
التي جرت على �ستاد في�صل بن فهد يف
الريا�ض� ،ضمن ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا
حتت  23عاما «املجموعة الرابعة»،
امل�ؤهلة �إلى دورة الألعاب الأوملبية
بطوكيو .2020
�سجل �أهداف الإمارات زايد العامري
يف الدقائق « 29و 60و ،»69وماجد
امل��ح��رزي « ،»42وحممد احلمادي
« ،»55وجا�سم يعقوب «.»77
وح��اول املنتخب الإم��ارات��ي افتتاح
الت�سجيل مبكرا من الدقيقة الثالثة،

حيث �سدد علي عمرو كرة قوية �أنقذها
حار�س لبنان هادي مرت�ضى برباعة.
ورد لبنان بفر�صة خطرية يف الدقيقة
 ،14بعد �رضبة حرة مررها يو�سف
بركات �إلى ر�أ�س الالعب ح�سني �رشف
الدين الذي حولها بعيدة �سنتيمرتات
قليلة عن القائم الأمين للحار�س حممد
ال�شام�سي.
وافتتح لبنان الت�سجيل يف الدقيقة
 ،16عرب مهاجمه ف�ؤاد عيد �إثر خط�أ
قاتل من حار�س الإمارات يف التمرير
ليحول عيد ال��ك��رة مبا�رشة داخل
ال�شباك.

وعادل املنتخب الإماراتي يف الدقيقة
 ،29بعد رمية متا�س من خالد �إبراهيم
و�صلت �إلى ماجد �سليم لتخلق دربكة
وت�صل �إلى زايد العامري لي�سددها
مبا�رشة داخل �شباك هادي مرت�ضى.
و�أ�ضاف الإم��ارات الهدف الثاين يف
الدقيقة  42ع�بر م��اج��د املحرزي
بت�سديدة �صاروخية من ح��وايل 27
مرتا �سكنت �شباك هادي مرت�ضى.
وم��ع ان��ط�لاق ال�����ش��وط ال��ث��اين ويف
الدقيقة � 55سجل الإم���ارات الهدف
الثالث ،بعد خط�أ من حار�س لبنان
لي�سجل حممد احلمادي ب�سهولة داخل

ال�شباك.
و�أ�ضاف زايد العامري الهدف الرابع
للإمارات يف الدقيقة  ،60من عالمة
اجلزاء �سددها على ميني احلار�س.
وعزز الإمارات تفوقه يف الدقيقة ،69
بالهدف اخلام�س عرب زايد العامري
الذي ا�ستغل ت�صدي احلار�س هادي
مرت�ضى لت�سديدة علي عمرو ليحول
الكرة مبا�رشة �إلى ال�شباك.
واختتم املنتخب الإماراتي مهرجان
�أهدافه يف الدقيقة  ،77عرب جا�سم
يعقوب بت�سديدة قوية �سكنت �شباك
هادي مرت�ضى.

هزم الكرخ بنهاية الدور األول في «اآلسيوية»

«يد الكويت» في مواجهة
الجيش السوري
تنطلق اليوم لقاءات الدور الثاين
«الرئي�سي» ملناف�سات البطولة
الآ�سيوية احل��ادي��ة والع�رشين
للأندية �أب��ط��ال ال���دوري والتي
ي�ست�ضيفها ن��ادي الكويت ومتتد
ح��ت��ى الأول م��ن اب��ري��ل املقبل
مب�شاركة  13فريق ًا ،وكان الدور
الأول قد اختتم �أول من �أم�س ،حيث
ت�أهل �أول وثاين كل جمموعة للدور
الرئي�سي وق�سمت �إلى جمموعتني،
فيما تلعب بقية ال��ف��رق ادوار
الرت�ضية لتحديد امل��راك��ز من
التا�سع �إلى الثالث ع�رش.

وي�شهد ال��ي��وم الأول م��ن ال��دور
الرئي�سي �إقامة �أرب��ع مواجهات
�ضمن املجموعتني الأولى والثانية
تبد�أ بلقاء الدحيل القطري مع
ال�صداقة اللبناين يف الثانية
ظهر ًا ،يليه يف الرابعة اال ربع
لقاء يجمع بني ال�شارقة الإماراتي
وم�رض ال�سعودي ،ويف اخلام�سة
والن�صف يلتقي بار بار البحريني
مع الوكرة القطري ،فيما يواجه
الكويت م�ست�ضيف البطولة فريق
اجلي�ش ال�����س��وري يف ال�سابعة
والربع.

وك��ان العميد قد جنح يف تخطي
الكرخ العراقي بنتيجة 22 - 31
بعد اداء مميز م��ن قبل العبي
الأبي�ض يف ختام الدور التمهيدي
�أول من �أم�س والذي �شهد �أي�ضا فوز
الدحيل على ال�شارقة بنتيجة 23
  ،17يف الوقت الذي حقق فيهباربار البحريني فوز عري�ض على
تي �سبورت الهندي بنتيجة - 58
 ،20وف��از م�رض ال�سعودي على
دراغون ال�صيني بنتيجة ،21 - 31
قبل ان يتخطى اجلي�ش ال�سوري
فريق م�سقط العماين .26 - 33

الري يؤكد تجهيز مركز إعالمي مميز لتغطية

دورة الجامعات الرياضية لدول مجلس التعاون

اكد رئي�س اللجنة االعالمية بدورة اجلامعات
والتعليم العايل الريا�ضية الثامنة عبا�س الري
ان اللجنة املنظمة بقيادة الدكتور ح�سني زايد
املكيمي �أعدت خطة �شاملة للتغطية ال�شاملة
لفعاليات الدورة وجهزت مركز ًا اعالمي ًا مميز ًا
وعلى اعلى م�ستوى خلدمة الوفود االعالمية
املرافقة للجامعات اخلليجية ،وا�ضاف ان د.
ح�سني املكيمي حري�ص علي اجناح دور االعالم

الذي يعترب مفتاح النجاح للدورة وان اللجنة
املنظمة وفرت جميع االمكانات والتجهيزات
للإعالمني وال�صحفيني لتغطية احداث الدورة.
وا�ضاف الري ان هناك اجتماعات يومية لتقدمي
ك�شف ح�ساب لكل جلنة واكتمال �أعمالها ومتنى
اجن��اح العر�س اخلليجي واالرت��ق��اء ب�ألعاب
ال��دورة الريا�ضية الثامنة وحتقيق النجاح
املن�شود.

• فرحة العبي املنتخب اإلماراتي

مدرب العنابي :نجونا من فخ المباريات االفتتاحية

«األولمبي» القطري يتجاوز عقبة أفغانستان
بثنائية بيضاء
انتزع املنتخب الأوملبي القطري لكرة القدم،
فوزا �صعبا على نظريه الأفغاين ،بهدفني دون
رد ،يف املباراة التي �أقيمت بينهما ،مبلعب
�أك��ادمي��ي��ة �إ�سباير ،وذل��ك يف �إط��ار مباريات
الت�صفيات الأومل��ب��ي��ة امل��ؤه��ل��ة لك�أ�س �آ�سيا
« ،»2020حتت � 23سنة.
ومل ينتظر العنابي ك��ث�يرا م��ن �أج���ل افتتاح
الت�سجيل عن طريق ح�سن �أحمد يف الدقيقة ،15
من ركلة جزاء ،قبل �أن ي�ضاعف عبدالله الأحرق
يف الدقيقة .43
جاءت املباراة متو�سطة امل�ستوى ،حيث �سيطر
املنتخب القطري على الكثري من فرتاتها ،ومل
يجد �صعوبة كبرية يف حتقيق الفوز ،بعدما
�سجل هدفا مبكرا ،وع��ززه بالثاين قبل نهاية

ال�شوط الأول ،وجن��ح يف احلفاظ عليهما يف
ال�شوط الثاين ،بينما ف�شل ال�ضيف الأفغاين يف
جماراة مناف�سه.و�شهدت املباراة طرد �أمان الله
�رسداري ،العب �أفغان�ستان ،يف الدقيقة الأخرية
من اللقاء ،حل�صوله على �إنذارين.
وح�صد املنتخب القطري� ،أول  3نقاط ،ليت�صدر
بها املجموعة ب��ف��ارق الأه���داف ع��ن املنتخب
العماين ،الذي تغلب بدوره على نظريه النيبايل،
يف اولى مباريات هذه املجموعة ،يف املباراة
التي �أقيمت قبل مباراة قطر و�أفغان�ستان.
و�أعرب الإ�سباين �ألربت فرنانديز ،املدير الفني
للمنتخب القطري ،عن �سعادته بالفوز الذي
حققه فريقه على �أفغان�ستان.
وق��ال فرنانديز يف امل ��ؤمت��ر ال�صحايف عقب

املباراة« :حققنا الأه��م يف هذه املباراة وهو
الفوز ،والنجاة من فخ املباريات االفتتاحية
التي عادة ما متثل �ضغطا على الالعبني وت�ؤدي
لتوترهم ،جنحنا يف ح�صد الـ  3نقاط وننتظر
الأف�ضل يف املباريات املقبلة».
و�أ���ش��ار م��درب قطر �إل��ى �أن��ه �أ��شرك يف مباراة
اليوم بع�ض الالعبني الذين مازالوا يف املرحلة
النهائية لال�ست�شفاء ،م�ضيفا �أن ذلك كان احلل
الأف�ضل بالن�سبة له.
و�أك��د امل��درب الإ�سباين �أن��ه �سيحلل ما قدمه
الفريق اليوم من �أجل الوقوف على كل الأخطاء
من �أج��ل تالفيها يف املباريات املقبلة ،التي
ي�سعى خاللها للفوز والت�أهل للنهائيات من هذه
املجموعة.

هزم الوحدة بثالثية مستحقة

شباب األهلي يتوج بط ً
ال

لكأس الخليج العربي للمحترفين
• جانب من لقاء السعودية واملالديف

يلتقي لبنان في الجولة الثانية اليوم

«األولمبي» السعودي يمزق شباك

المالديف بسداسية نظيفة
يف م��ب��اراة �شهدت ت ��أل��ق � ًا غري
عادي لنجم املنتخب ال�سعودي
الأومل��ب��ي والع��ب ن��ادي ال�شباب
عبدالرحمن احلمدان والذي جنح
يف ت�سجيل ثالثة �أهداف �شخ�صية
«ه���ات���ري���ك» اك��ت�����س��ح الأخ����ضر
حتت � 23سنة نظريه املنتخب
املالديفي ب�سدا�سية نظيفة وذلك
�ضمن اجل��ول��ة الأول����ى ب��دوري
املحموعات ملناف�سات الت�صفيات
امل ��ؤه��ل��ة لبطولة ك ��أ���س �آ�سيا
.2020
وت�ضم جمموعة الأخ�رض والتي
حتت�ضن لقاءاتها مدينة الريا�ض
على ملعب الأم�ير في�صل بن فهد
بامللز بجانب املالديف منتخبي
لبنان ودولة الإمارات العربية.
وع��ن لقاء الأخ����ضر واملالديف
البداية حذرة من املنتخبني ولكن
بد�أت الدقيقة  25من عمر املباراة

ت�شهد التفوق الأخ����ضر عندما
جنح يف ت�سجيل هدف املباراة
الأول بعد �صناعة من عبدالرحمن
احلمدان والذي جنح يف ت�سجيل
ه��دف ث��ان ملنتخب ب�ل�اده بعد
الهدف الأول بدقيقتني ليتقدم
الأخ����ضر الأومل��ب��ي بهدفني دون
رد،ويحاول ان يزيد غلة الأهداف
ولكن دون جدوى لينتهي ال�شوط
الأول بهدفني دون رد.
ويف ال�����ش��وط ال��ث��اين يوا�صل
املنتخب ال�سعودي �سيطرته على
اللقاء وم��ع البداية ال�رسيعة
ي�ت�رج���م ع��ب��دال��رح��م��ن غريب
ال�سيطرة على اللقاء وي�سجل
هدف الأخ�رض الأوملبي الثالث يف
الدقيقة  ،48وينجح احلمدان من
ت�سجيل الهدف الثاين له والرابع
لالخ�رض يف الدقيقة .66
ومل يكتف احلمدان بهذا الت�ألق

ولكنه ينجح يف �إ�ضافة الهدف
ال��ث��ال��ث ل���ه ل��ي��ك��ون هاتريك
واخل��ام�����س ملنتخب ب�ل�اده يف
ال��دق��ي��ق��ة ،73وي�������زاداد ت�ألق
عبدالرحمن احلمدان خا�صة بعد
�صناعة الهدف ال�ساد�س لالعب
الأخ�رض �أمين اخلليف يف الدقيقة
78
وبهذه النتيجة يت�صدر الأخ�رض
جمموعته ب��ف��ارق الأه����داف عن
املنتخب الإماراتي يف جمموعة
ال ي�صل منها للت�صفيات امل�ؤهلة
لبطولة ك�أ�س �آ�سيا  2020والتي
�ستقام يف تايلند غري الأول فقط
و�سوف يتم �إلغاء نتائج الفريق
الأخ�ير يف املجموعة بعد نهاية
م��ب��اري��ات املجموعة،ويواجه
الأخ�����ض�ر ال�����س��ع��ودي نظريه
ال��ل��ب��ن��اين ،ال��ي��وم يف اجلولة
الثانية للمجموعة.

ت���وج ���ش��ب��اب الأه��ل��ي دب���ي بط ً
ال
لك�أ�س اخلليج العربي الإماراتي
للمحرتفني ب��ع��دم��ا تغلب على
الوحدة ،بنتيجة  ،1-3يف املباراة
النهائية التي �أقيمت با�ستاد هزاع
بن زايد بالعني.
وقدم �شباب الأهلي الأداء الأف�ضل،
و�سيطر على ال��دق��ائ��ق الأول���ى،
بعدما ف�ضل ال��وح��دة االعتماد
على طريقة دفاعية ،يف حماولة
المت�صا�ص حما�س املناف�س و�إنهاء
ال�شوط الأول بالتعادل ال�سلبي ،يف
ظل النق�ص الكبري الذي يعاين منه
الفريق.
وجاءت الفر�صة الأولى من ت�سديدة
�سعود عبدالرازق يف الدقيقة ،18
لكن الكرة ذهبت �ضعيفة و�سهلة
حلار�س الوحدة را�شد علي.
وارتطمت ت�سديدة حممد جمعة،
الع��ب �شباب الأه��ل��ي ،يف قائم
مرمى ال��وح��دة يف الدقيقة ،33
و�أ�ضاع �إ�سماعيل مطر يف الدقيقة
 ،36فر�صة التقدم للوحدة ،بعد
عر�ضية مثالية من البديل تيجايل،
حيث ت�ألق ماجد نا�رص يف الت�صدي
للكرة.
و�سجل �شباب الأه��ل��ي ه��دف � ًا يف
الدقيقة  ،40بعد عر�ضية من عبد
العزيز الكعبي من اجلانب الأي�رس،
و�أدرك الوحدة التعادل يف الدقيقة
 ،45بت�سديدة ذكية من تيجايل،
لينتهي ال�شوط الأول بالتعادل
.1-1
وبد�أ �شباب الأهلي ال�شوط الثاين،
بنف�س الن�شاط الذي ظهر به يف بداية
اللقاء ،ثم بد�أ الوحدة يف مبادلته

ال�سيطرة ،ولكن ظلت اخلطورة
غائبة على املرميني ،بف�ضل يقظة
احلار�سني وخطي الدفاع.
واح��ت�����س��ب احل��ك��م رك��ل��ة ج���زاء
للوحدة ،بعد عرقلة فيت�شيو العب
�شباب الأهلي ،للربازيلي ليوناردو

• تتويج شباب األهلي بالكأس

مهاجم الوحدة ،وجل�أ احلكم �إلى
تقنية الفيديو ،و�ألغى ق��راره يف
الدقيقة  78لينتهي بعدها الوقت
الأ�صلي بالتعادل  ،1-1ليحتكما
ل�شوطني �إ�ضافيني.
ومتكن املهاجم الأكوادوري خاميي

�أيويف ،من و�ضع �شباب الأهلي يف
املقدمة بهدف ثان يف الدقيقة ،95
م�ستفيد ًا من خط�أ دفاعي للوحدة.
ثم �أ�ضاف الالعب ذاته الهدف الثالث
يف الدقيقة  ،106ليعلن ر�سمي ًا
تتويج �شباب الأهلي باللقب.

