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باهبري :لم ننسجم مع أفكار
رينارد حتى اآلن

• جانب من مباراة ال�سعودية واليمن

اع�ترف هتان ب��اه�بري ،جناح
املنتخب ال�سعودي� ،أن جميع
العبي الأخ�رض غري را�ضني عن
الأداء الذي ظهر عليه املنتخب
ال�����س��ع��ودي �أم����ام ال��ي��م��ن ،وال
النتيجة ،يف افتتاح م�شواره
بالت�صفيات الآ�سيوية املزدوجة.
وت��ع��ادل املنتخب ال�سعودي
مع نظريه اليمني « ،»2-2على
ا�ستاد البحرين الوطني� ،ضمن
اجلولة الثانية من مناف�سات
املجموعة الرابعة بالت�صفيات
الآ�سيوية امل��زدوج��ة امل�ؤهلة
ملونديال  2022ونهائيات ك�أ�س
�آ�سيا .2023
و�أو�ضح باهربي يف ت�رصيحات
�صحافية عقب املباراة� ،أن هذه
هي امل��ب��اراة الأول��ى للمنتخب
م��ع الفرن�سي ه�ي�ريف رينارد
امل��دي��ر الفني للمنتخب ،ومل

ين�سجم الالعبون بعد مع �أ�سلوب
ريا �إلى �أن الالعبني
املدرب ،م�ش ً
كانوا يبحثون عن الفوز ،لكنه
مل ُيكتب للمنتخب ال�سعودي.
وتابع باهربي« :جميع النتائج
واردة يف ك��رة ال��ق��دم ،وهناك
�أيام يكون فيها الالعبون خارج
اخلدمة ،وهذا ما �صادفنا اليوم
�أمام املنتخب اليمني».
و�أ�شار باهربي� ،إلى �أن امل�شوار
مازال طويلاً و�سوف يعمل رينارد
م��ع ال�لاع��ب�ين ،على ت�صحيح
الأو����ض���اع و���س��ي��ح��اول �إ�سعاد
اجلماهري ال�سعودية.
ي�شار �إل��ى �أن هتان ���ش��ارك يف
امل���ب���اراة ب�شكل ج��ي��د و�سجل
هدف فريقه الأول ب�شباك اليمن
بالدقيقة  ،23فيما �سجل زميله
�سامل ال��دو��سري ه��دف الأخ�رض
الثاين يف الدقيقة .48

وب��دوره �أك��د عمر الداحي العب
املنتخب اليمني ،و�صاحب
الهدف الثاين ملنتخب بالده يف
مباراته مع ال�سعودية� ،أنهم
دخ��ل��وا امل��ب��اراة وه��م يحملون
ي�را للمنتخب
اح�
�ت�رام����ا ك���ب� ً
ً
ال�سعودي.
و�أو���ض��ح ال��داح��ي �أن املنتخب
ال�سعودي يظل املر�شح الأول
للت�أهل ع��ن ه��ذه املجموعة،
لكننا نلعب للحفاظ عن حظوظنا
يف ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ،خا�صة
�أننا ا�ستطعنا �أن نح�صد النقطة
الثانية بعد املباراة الثانية.
وق���ال ال���داح���ي� ،إن تعادلنا
اليوم �أمام املنتخب ال�سعودي،
مبثابة ر�سالة جلميع املنتخبات
املتناف�سة يف هذه املجموعة،
ب�أن املنتخب اليمني يلعب بفكر
ويدافع عن حظوظه بقوة.

مارفيك ينتقد أداء العبي اإلمارات
رغم الفوز على ماليزيا
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سانشيز غير راضٍ عن تعادل قطر والهند
ال ي�شعر الإ�سباين فيليك�س �سان�شيز
مدرب منتخب قطر ،بالر�ضا بعد
التعادل ال�سلبي �أمام الهند ،يف
�إطار الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة
ملونديال  2022وك ��أ���س �آ�سيا
.2023
وق����ال �سان�شيز يف امل���ؤمت��ر
ال�صحايف« :ل�ست �سعي ًدا بهذه
النتيجة ،كنا ن�سعى لتحقيق
االن��ت�����ص��ار ،ول��ك��ن ل�ل�أ���س��ف قد
ت�ؤدي ب�شكل جيد لكن ال تفوز يف
النهاية».
وعن عدم م�شاركة �أكرم عفيف يف
لقاء اليوم� ،أو�ضح «ال م�شكلة
يف هذا الأمر ،عدم م�شاركته كان
�أف�ضل قرار بالن�سبة لنا ولالعب
� ً
أي�ضا».
و�أ�شار مدرب قطر �إلى �أن احلظ
مل ي��ك��ن م��ع ال��ع��ن��اب��ي يف هذه
املباراة ،م�ضي ًفا�« :صنعنا �أكرث
من  25فر�صة ولكن مل نتمكن من
هز ال�شباك».
وب���دوره �أك��د علي عفيف العب
املنتخب القطري� ،أن التعادل
ال�����س��ل��ب��ي م��ع ال��ه��ن��د يف �إط���ار
الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة
ملونديال  2022وك ��أ���س �آ�سيا
 ،2023نتيجة غ�ير مر�ضية
للعنابي.
وق����ال ع��ف��ي��ف يف ت�رصيحات
�صحافية عقب املباراة« :هذه هي
كرة القدم� ،سيطرنا ب�شكل كبري
على جم��ري��ات الأم���ور لكننا مل
نوفق يف هز ال�شباك».
و�أ�ضاف« :اخل�صم متتع بتنظيم
دفاعي كبري وا�ستطاع الوقوف
�أم��ام مفاتيح املنتخب القطري
وك���ان ميتلك ال��رغ��ب��ة لتحقيق
نتيجة �إيجابية».
وت��اب��ع« :م�����ش��وار الت�صفيات ال
يزال يف البداية و�أمامنا فر�صة
للتعوي�ض ،لكن �أ�ؤك��د �أن جميع
املباريات املقبلة �ستكون �صعبة
خا�صة �أن كل الفرق تلعب مبنتهى
القوة �أمام بطل �آ�سيا».
وخ��ت��م عفيف ح��دي��ث��ه بقوله:
«نحن ق���ادرون على التعوي�ض
والعودة للم�سار ال�صحيح وطريق
االنت�صارات من جديد».
و�أكد �سعد ال�شيب ،حار�س مرمى
منتخب قطر� ،أن العنابي مل يكن
موف ًقا يف مواجهته مع الهند م�ساء
الثالثاء ،بالت�صفيات الآ�سيوية
املزدوجة.
وتعادل املنتخب القطري� ،سلب ًيا

• جانب من مباراة قطر والهند

�أم���ام نظريه الهندي ،با�ستاد
جا�سم بن حمد بنادي ال�سد ،يف
�إطار مباريات اجلولة الثانية من
املجموعة اخلام�سة بالت�صفيات
الآ�سيوية امل�ؤهلة لك�أ�س العامل
 2022وك�أ�س �آ�سيا .2023
وقال ال�شيب يف ت�رصيحاته عقب
اللقاء« :قدمنا م��ب��اراة متميزة

ريا
وو�صلنا مل��رم��ى الهند كث ً
وفعلنا كل �شيء يف الكرة من حيث
اال�ستحواذ ،و�صناعة الفر�ص،
والو�صول ملرمى املناف�س ،ولكن
مل ننجح يف الت�سجيل».
و�أ���ض��اف« :ل��و �شهدت املباراة
ت�سجيل �أي هدف الختلف الو�ضع،
ه���ذا الأم�����ر ي��ح��دث يف بع�ض

املباريات ،وهذا ما حدث معنا،
وعلينا �أال نقف عند هذه النتيجة،
و�أن نلعب بكل قوة يف املباريات
املقبلة».
و�أ�شار ال�شيب �إلى �أن املنتخب
الهندي لعب ب�رشا�سة من �أجل
اخلروج بنقطة التعادل ووفق يف
ذلك.

إيغور :نستحق الحصول على نقطة
التعادل
�أكد الكرواتي �إيغور �شتيمات�س مدرب الهند� ،أن
فريقه ا�ستحق النقطة التي ح�صل عليها بالتعادل
�سلبا مع منتخب قطر بطل �آ�سيا ،يف اجلولة الثانية
من ت�صفيات �آ�سيا امل�شرتكة.
وق��ال �إيغور خ�لال امل�ؤمتر ال�صحايف« :فخور
مبا قدمه العبو املنتخب الهندي واحل�صول على
نقطة �أمام بطل �آ�سيا وهو يلعب على �أر�ضه و�سط
جماهريه� ..أمر يف غاية الروعة بالن�سبة لنا،

• فرحة العبي االمارات بالفوز

انتقد بريت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات،
�أداء العبي الأبي�ض خالل مباراة ماليزيا ،اول
ام�س الثالثاء ،يف �إط��ار الت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهلة ملونديال  2022وك�أ�س �آ�سيا .2023
وعاد املنتخب الإماراتي بفوز مهم من م�ست�ضيفه
املاليزي ،بنتيجة  ،1-2يف �إط��ار الت�صفيات
امل�شرتكة.
وقال مارفيك يف امل�ؤمتر ال�صحايف عقب اللقاء:
«دفاع املنتخب الإماراتي كان مرتبكً ا يف ال�شوط
الأول ب�سبب نق�ص اخل�برة ،ولكنه متكن من

العودة بالنقاط الثالث»
و�أ�ضاف« :الأداء كان �سيئًا ،حاولت التدخل لكن
حدث االرتباك الكبري بني الالعبني ،وحت�سن
الأداء يف ال�شوط الثاين ،وخلقنا الفر�ص ومتكنا
من الت�سجيل».
بدوره ،قال خالد عي�سى حار�س مرمى منتخب
الإم���ارات «ب�ين ال�شوطني� ،أخ�برت املدافعني
اجلدد �أن يلعبوا بثقة وبال �ضغوط و�أنا م�ستعد
لتحمل امل�س�ؤولية ،يجب منح الثقة للوجوه
اجلديدة».

«األولمبي المصري» يكرر فوزه
على األخضر السعودي
حقق املنتخب الأوملبي امل�رصي
ال��ف��وز على ن��ظ�يره ال�سعودي
بهدف دون رد يف املباراة الودية
التي جمعت بينهما على ملعب
برتو�سبورت بالقاهرة� ،ضمن
ا�ستعدادات املنتخبني لت�صفيات
�أوملبياد طوكيو .2020
وكان املنتخب امل�رصي قد حقق
ودي���ا �أي��� ً��ض��ا على نظريه
ف���وزً ا
ً

ال�سعودي يوم ال�سبت املا�ضي
بنتيجة .1-4
�سجل ه��دف املنتخب امل�رصي
العبه �أ�سامة ج�لال يف الدقيقة
ال�ساد�سة من زمن املباراة.
ب��د�أ املنتخب امل�رصي املباراة
بقوة ،وجن��ح يف ت�سجيل هدف
مبكر بعد عر�ضية متقنة قابلها
�أ�سامة جالل بر�أ�سه يف ال�شباك

• �رصاع هوائي على الكرة يف مباراة م�رص وال�سعودية

ال�سعودية.
�أ�ضاع املنتخب امل�رصي فر�صة
م�ضاعفة النتيجة بعدما �أهدر
�صالح حم�سن انفرادا باملرمى،
ورد ال�سعودي حممد املجحد
بت�صويبة ق��وي��ة م���رت بجوار
القائم.
�أجرى املنتخب ال�سعودي تغيري ًا
�إ�ضطراري ًا بخروج عبدالإله علي
ال��ع��ام��ري امل�����ص��اب ،ون��زول
عبدالبا�سط هندي.
دانت ال�سيطرة لل�سعودية قليلاً ،
و�سدد �سعد ال�سلويل كرة ردها
الدفاع ،ورد طاهر حممد طاهر
بر�أ�سية �شتتها الدفاع لينتهي
ال�شوط الأول بتقدم م�رص بهدف
دون رد.
وك��اد املنتخب امل�رصي يزيد
النتيجة بعد خ��ط��أ ق��ات��ل من
الدفاع ال�سعودي ليجد م�صطفى
حممد نف�سه منفر ًدا باملرمى
ال�سعودي ولكن احلار�س �صالح
الوحيمد جنح يف �إبعاد الكرة
لرتتد لنا�رص ماهر الذي �سدد
خارج ال�شباك.
دان��ت ال�سيطرة مل�رص ،و�سدد
م�صطفى حممد كرة قوية �أخرجها
احل��ار���س ال�سعودي ،و�أ�ضاع
بعدها حممد عبدال�سالم فر�صة
�أخ��رى لتنتهي املباراة بتفوق
م�رصي بهدف دون رد.

وعلينا العمل بقوة يف الفرتة املقبلة من �أجل
موا�صلة العرو�ض اجليدة».
و�أ�ضاف �إيغور« :فخور بالالعبني و�أريد �أن �أبعث
لهم بر�سالة �أن يبقوا ثابتني هي نقطة واحدة
وال تعني لنا �شي ًئا فنحن نطالبهم باملزيد يف
املباريات املقبلة وحتقيق الفوز ،حتى ندخل
يف �سباق املناف�سة خا�صة و�أننا خ�رسنا املباراة
الأولى من عمان ب�صعوبة كبرية».

• �إيغور

األردن يفرط في فوز تاريخي على باراغواي
ف���رط املنتخب الأردين لكرة
ّ
القدم ،بالفوز ،وخرج يف النهاية
خا�رس ًا « »4-2يف املباراة الودية
الدولية التي جمعته مع باراغواي
على ا�ستاد عمان الدويل ،وحظيت
بح�ضور الأم�ير علي بن احل�سني
رئي�س االحتاد.
وت��ق��دم منتخب الأردن بهديف
مو�سى التعمري بالدقيقة «،»43
وي��ا���س�ين ال��ب��خ��ي��ت بالدقيقة
« ،»45قبل �أن يرد باراغواي يف
ال�شوط الثاين بق�سوة وب�أربعة
�أهداف عن طريق او�سكار رومريو
بالدقيقة « ،»60ميغيل املريون
بالدقيقة « »73وروبريت روخا�س
بالدقيقة « ،»75ورومريو جامارا
بالدقيقة «.»88

ج���اءت ال��ب��داي��ة ح���ذرة م��ن كال
املنتخبني جتنب ًا لأي مفاج�آت
مبكرة ،مع �أف�ضلية ن�سبية مالت
ل�صالح باراغواي .وعمل منتخب
الأردن على احكام اغالق منافذه
الدفاعية بتواجد الرباعي بن
يا�سني وخ��ط��اب و�شلباية وبن
عطية ،ووج��د ه���ؤالء امل�ساندة
الالزمة من خليل والروابدة.
واع��ت��م��د منتخب الأردن على
الهجمات امل��رت��دة م��ع � ً
وال على
�رسعة التعمري ومرجان والبخيت
ولعب الروا�شدة يف املقدمة ،لكن
وج��دوا �أي�ض ًا �صعوبة يف حتقيق
خمططاتهم.
واعتمد منتخب ب��اراغ��واي على
بناء الهجمة من اخللف بتواجد

• جانب من مباراة الأردن مع باراغواي

ب��اري��دي�����س وج���ام���ارا وانخيل
رومريو واو�سكار ،والأخري �أطلق
ت�سديدة قوية مرت فوق عار�ضة
مرمى عامر �شفيع.
وت�أخر املنتخبان كثري ًا بالدخول
يف �أجواء املباراة ،قبل �أن يخرتق
البخيت من اجلهة الي�رسى وير�سل
كرة داخل منطقة اجلزاء لكنها مل
جتد املتابعة املطلوبة.
وعاد منتخب باراغواي ومبحاوالت
خجولة لتهديد مرمى الأردن،
فمن �رضبة ركنية دكها روبريت
روخا�س بر�أ�سه مرت ب�سالم فوق
مرمى �شفيع ،لريد عليه البخيت
مبجهود فردي خال�ص حيث تخل�ص
من الدفاع و�سدد لكن كرته حتولت
حل�ساب ركنية.

ومل يقدم ب��اراغ��واي امل�ستوى
ال����ذي ي��ل��ي��ق كمنتخب م�صنف
باملركز « »39عامليا ،قبل �أن
ينتف�ض منتخب الأردن يف الدقائق
الأخرية ،ومن جمهود فردي رائع
ملو�سى التعمري تالعب بالدفاع
و�سدد كرة قوية على ي�سار �أنطوين
�سيلفا بالدقيقة «.»43
ومل يت�أخر منتخب الأردن عن
ت�سجيل الهدف الثاين ،ومبجهود
فردي من البخيت الذي ت�سلم كرة
من بعد منت�صف امللعب و�سار
ب��ال��ك��رة �إل���ى �أن واج���ه حار�س
املرمى وو�ضع الكرة بثقة داخل
ال�شباك بالدقيقة «.»45
حت�سن �أداء منتخب باراغواي يف
ال�شوط الثاين ،وبخا�صة بعدما
دف��ع مدربه بعدة �أوراق مهمة،
لكن الرت�سانة الدفاعية املنظمة
ملنتخب الأردن وامل�ساندة الفاعلة
�صعبت من مهمتهم يف تهديد مرمى
�شفيع .ومع تقدم منتخب باراغواي
للمواقع الهجومية امال بتعديل
النتيجة ،ك��ان منتخب االردن
يعتمد على ا�ستثمار امل�ساحات يف
مناطق مناف�سه بتواجد التعمري
والبخيت لكن الأن��ان��ي��ة و�سوء
الت�رصف ،حاال دون تهديد مرمى
�سيلفا .ويف الدقيقة  ،60جنح
منتخب باراغواي من تتويج جهوده
بالهدف الأول ،بعد كرة منوذجية
ار�سلها جامارا من خلف مدافعي
الأردن لتجد �أو�سكار رومريو يدكها
بر�أ�سه داخل �شباك �شفيع .وكاد
�صاحب الهدف رومريو يحرز هدف
التعادل من ذات ال�سيناريو ،ليدك
الكرة بر�أ�سه لكن �شفيع ت�ألق يف
ابعادها بالوقت املنا�سب.
و�شهدت الدقيقة « »75الهدف
ال��ث��ال��ث ل���ب���اراغ���واي م��ن ذات
الأ���س��ل��وب ،وب��ك��رة عر�ضية -
و�ضعها روب�ي�رت روخ��ا���س دون
م�ضايقة داخ���ل ال�شباك.ويف
الدقيقة «� »88أطلق كونيزيال كرة
قوية رده��ا �شفيع لتتهادى �أمام
رومريو جامارا الذي �سددها كرة
قوية ا�ستقرت داخل ال�شباك معلن ًا
عن انتهاء املباراة بفوز باراغواي
«.»2-4

