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تصفيات كأس العالم

لبنان يستضيف كوريا الشمالية
بعنوان وحيد :الصدارة
يعود منتخب لبنان لكرة القدم سريعًا الى ملعب المدينة الرياضية ،حيث سيواجه اليوم عند الساعة السابعة
ً
مساء منتخب كوريا الشمالية ،ضمن المجموعة الثامنة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم
ّ
وآسيا .سينتظر الجمهور اللبناني ،الذي سيغيب عن المباراة بقرار أمني ،ما سيقدمه المنتخب بعد أن تحول إلى
الرئة الوحيدة التي تتنفس منها الكرة اللبنانية في ظل تعليق النشاط الكروي نتيجة األزمة الراهنة
عبد القادر سعد
ه ــي املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة ملـنـتـخــب لبنان
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ض ـمــن ال ـت ـص ـف ـيــات لـعــام
 .2019سـيـسـتـضـيــف ال ـي ــوم املنتخب
الكوري الشمالي عند الساعة السابعة
ف ــي َم ـه ـم ــة ع ـن ــوان ـه ــا ال ــوح ـي ــد ال ـف ــوز
الن ـتــزاع ال ـص ــدارة مــن منتخب كــوريــا
الجنوبية الذي يرتاح في هذه الجولة.
تـتـصــاعــد رائ ـحــة ال ـثــأر امل ـت ـبــادل من
امل ـبــاراة .فاملنتخب اللبناني يسعى
ل ـل ـثــأر ل ـخ ـســارتــه ذه ــاب ــا ف ــي بـيــونــغ
ي ــان ــغ  2-0ف ــي اف ـت ـت ــاح ال ـت ـص ـف ـيــات
فــي  5أي ـلــول املــاضــي .أم ــا الـكــوريــون
فسيعون لـلـثــأر مــن اللبنانيني ولــو
ب ـط ــري ـق ــة غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة ،ب ـع ــد ف ــوز
الـ ـعـ ـه ــد م ـم ـث ــل لـ ـبـ ـن ــان ب ـل ـق ــب ك ــأس
االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي ف ــي الـ ــرابـ ــع مــن
الشهر الحالي بعد فــوزه على فريق
 25أبــريــل ال ـكــوري الشمالي  0-1في
ماليزيا في نهائي املسابقة.
ثــاثــة العـبــن مــن وصـيــف بـطــل كــأس
االتحاد اآلسيوي سيكونون حاضرين
في املباراة مع منتخب بالدهم .هؤالء
م ــع زم ــائ ـه ــم س ـي ـس ـعــون ف ــي ال ــوق ــت
عينه إلــى الفوز وانـتــزاع الـصــدارة من
يملك منتخب
«الشقيق» الكوري الجنوبي من جهة،
لبنان فرصة
والثأر لخسارتهم الكبيرة في بيروت
انتزاع صدارة
المجموعة في في تصفيات كأس آسيا العام املاضي.
حال فوزه اليوم
(عدنان الحاج
علي)

املنتخب اللبناني يدخل إلــى املـبــاراة
ب ـم ـع ـنــويــات م ــرت ـف ـع ــة ،ب ـع ــد ال ـت ـع ــادل
الثمني مــع كــوريــا الجنوبية  0-0يوم
الخميس املــاضــي على ملعب املدينة
الــريــاضـيــة .تـعــادل بطعم الـفــوز خلط
األوراق ف ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة خ ـص ــوص ــا
ب ـعــد خ ـس ــارة ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة أم ــام
تركمنستان التي ستلتقي سيريالنكا
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم وعـ ـيـ ـنـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم فــي
املجموعة.
عمل الـجـهــاز الفني اللبناني بقيادة
الــرومــانــي ليفيو تشيوبوتاريو على
إخ ـ ـ ــراج ال ــاع ـب ــن م ــن ح ــال ــة ال ـن ـشــوة
ال ـتــي عــاشــوهــا بـعــد ال ـت ـعــادل الثمني
مــع كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،والـتــركـيــز على
لـقــاء الـيــوم ال ــذي يــواجــه فيه املنتخب
اللبناني بعض الصعوبات.
أب ـ ـ ــرز تـ ـل ــك الـ ـصـ ـع ــوب ــات هـ ــو غ ـي ــاب
ال ـج ـم ـه ــور عـ ــن امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ،ب ـع ــد قـ ــرار
م ــن ال ـق ــوى األم ـن ـي ــة بـمـنــع ح ـضــوره
ّ
ألسـبــاب تتعلق بــاألزمــة القائمة في
ص ــدر ال ـقــرار املـســائــي وال ــذي
لـبـنــانّ .
ك ــان مـتــوقـعــا رغ ــم كــل الـجـهــود التي
ب ــذل ـه ــا االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـتــأمــن
حـ ـض ــور الـ ـجـ ـمـ ـه ــور .ل ـك ــن الـ ـظ ــروف
ال ـحــال ـيــة ك ــان ــت أق ـ ــوى م ــن الـجـمـيــع،
ف ـك ــان الـ ـق ــرار بـمـنــع ال ـح ـض ــور لـعــدة
أس ـ ـبـ ــاب ،أه ـم ـه ــا عـ ــدم وج ـ ــود عــديــد
ـاف لـتــأمــن امل ـب ــاراة ،خـصــوصــا في
كـ ٍ

ّ
ظل التحركات املتوقعة اليوم .كما أن
ّ
تتخوف من أي حدث
القوى األمنية
ّ
أمني قــد يحصل على املــدرجــات في
ظل وجود عدد كبير من الجمهور في
مكان واحد.
ّ
ُّ
املـ ـه ــم أن ال ـ ـقـ ــرار املـ ـت ــوق ــع ق ــد اتـ ـخ ــذ،
وسيلعب لبنان مــع كــوريــا الشمالية
أمـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ّ
ـدرج ـ ـ ــات خ ــالـ ـي ــة كـ ـم ــا ح ــدث
مـ ــع كـ ــوريـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة .لـ ـك ــن ع ـي ــون
ال ـل ـب ـنــانـيــن س ـت ـكــون شــاخ ـصــة نحو
املباراة على شاشة التلفزيون ،مع أمل
أن يـكــرر اللبنانيون مــا فـعـلــوه الـعــام
املاضي وإسقاط الكوريني الشماليني
في بيروت.
َم ـه ـمــة ال ـل ـب ـنــان ـيــن يــراف ـق ـهــا ق ـلــق من
احـتـمــال غ ـيــاب أك ـثــر مــن الع ــب ،حيث

سيلعب منتخب لبنان
مباراته في غياب
الجمهور بعد قرار من
القوى األمنية

تـحــدث املــديــر الـفـنــي الــرومــانــي خــال
املــؤت ـمــر الـصـحــافــي أم ــس ع ــن شـكــوك
حول جهوزية ثالثة العبني هم :باسل
جرادي ،جوان العمري وهالل الحلوة.
عاد واستدرك املدرب ليفيو أن حظوظ
جـ ـ ـ ـ ــرادي وال ـ ـع ـ ـمـ ــري كـ ـبـ ـي ــرة ب ـع ـكــس
الحلوة ،وهذا يعتمد على تمرين أمس
األخير ورأي الجهاز الطبي.
أمر آخر ُيقلق ّ
القيمني على املنتخب
ه ــو م ــوض ــوع ال ـب ـط ــاق ــات ال ـص ـف ــراء،
حيث إن هناك أربعة العبني يملكون
بطاقات صـفــراء وهــم :محمد حيدر،
عبدالله عيش ،فيليكس ملكي وهالل
ال ـح ـل ــوةّ ،م ــا يـعـنــي أن أي الع ــب من
هؤالء يتلقى بطاقة صفراء في مباراة
اليوم سيغيب عن لقاء تركمنستان
املهم على أرضهم في  31آذار .2020
والالفت أن حيدر تحديدًا شــارك في
ثـ ــاث م ـب ــاري ــات م ــن أصـ ــل أرب ـ ــع مــع
املنتخب (غــاب عن لقاء سيريالنكا)
ّ
قــد تـلــقــى ث ــاث بـطــاقــات ص ـف ــراء ،ما
يـضــع الـقـيـمــن عـلــى املـنـتـخــب تحت
ضغط خسارة جهوده مباراة أخرى
بـعــد األول ــى أم ــام سيريالنكا والـتــي
غاب عنها بداعي اإليقاف.
الـكــوريــون مــن جهتهم يــدخـلــون إلى
مـبــاراة اليوم سعيًا وراء الـفــوز ،بعد
الخسارة القاسية أمــام تركمنستان
ف ــي الـ ـج ــول ــة امل ــاضـ ـي ــة .ف ـه ــم ب ــأم ـ ّـس
الحاجة إلــى الفوز وهــو ما ّ
عبر عنه
صــراحــة مدربهم مــو يونغ شــول في
املــؤتـ ُمــر الصحافي حــن قــال «ننشد
فوزًا ننهي به مبارياتنا الدولية هذا
املوسم ،سيما وأن النتيجة مصيرية
بالنسبة إلــى موقعنا فــي املجموعة
ّ
وح ـســابــات ال ـت ــأه ــل» ،مــؤك ـدًا أن لكل
مباراة ظروفها.

بـ ـ ـ ــدوره اع ـت ـب ــر ت ـش ـي ــوب ــوت ــاري ــو فــي
املؤتمر الصحافي أن معايير خاصة
ّ
تتحكم باللقاء ،ألن «املنتخب الكوري
الشمالي هو الوحيد الذي فاز علينا
م ـ ــن ضـ ـم ــن مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات امل ـج ـم ــوع ــة
الثامنة حني واجهناه على أرضه ولم
تكن الـظــروف ملصلحتنا العتبارات
عـ ــدة .نـحــن مـطــالـبــون بـ ـ ّ
ـرد االعـتـبــار
ط ـب ـعــا ،وف ــري ـق ــي م ـ ــدرك طــري ـقــه بعد
النتيجة الجيدة أمام كوريا الجنوبية
الخميس املاضي ،ومن دون أن نغفل
ص ـع ــوب ــة املـ ــواج ـ ـهـ ــة .فــال ـش ـمــال ـيــون
حـضــروا إلــى بـيــروت بعد هزيمتهم
أمـ ــام تــركـمـنـسـتــان وي ـت ـط ـل ـعــون إلــى
تبديل الصورة ،وعلينا أن نبرهن أن
الخسارة أمامهم على أرضهم عابرة،
ونـمـلــك مــا يــؤهـلـنــا لتحقيق نتيجة
إيجابية والتصدر».
أما قائد منتخب لبنان حسن معتوق
فـ ـق ــد أشـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ك ــوري ــا
الـجـنــوبـيــة «أص ـب ـحــت وراء ن ـ ــا ونـحــن
في كامل تركيزنا ونتطلع إلى األمام
دائمًا».
وس ـي ـكــون لـلـقــاء م ــع ال ـكــوريــن معنى
خ ــاص بــالـنـسـبــة إل ــى م ـع ـتــوق .فقائد
منتخب لبنان سيخوض مباراته الـ84
مع املنتخب ليعادل رقم نجم منتخب
لبنان الـســابــق عـبــاس عـطــوي ،معربًا
عــن فـخــره بـهــذا اإلن ـجــاز« ،لكنه يبقى
معنويًا» على حد تعبيره ،ألن «هدفي
وزمــائــي تقديم اإلضــافــة واملساهمة
ف ــي االن ـت ـص ــارات وإس ـع ــاد الـجـمـيــع».
وع ـل ـي ــه ،فـ ــإن م ـ ـبـ ــاراة الـ ـي ــوم سـتـكــون
ف ــرص ــة مل ـع ـتــوق إلك ـم ــال طــري ـقــه نحو
تحطيم األرق ــام مــع املنتخب ،بعد أن
أصبح ه ـ ّـداف املنتخب اللبناني بــ21
هدفًا.

ّ
مباراة تجديدالفوز لسوريا وقمة
بين العراق والبحرين
َ
املنتخبني
تبرز القمة املنتظرة بــن
ال ـع ــراق ــي وض ـي ـفــه ال ـب ـحــري ـنــي لـكــرة
الـقــدم على ملعب عـمــان الــدولــي في
األردن ف ــي الـ ـج ــول ــة الـ ـس ــادس ــة مــن
ال ـت ـص ـف ـيــات املـ ــزدوجـ ــة امل ــؤه ـل ــة الــى
مــونــديــال  2022وك ــأس آسـيــا ،2023
فيما ترصد سوريا فوزها الخامس
تواليًا خالل استضافتها الفيليبني
في دبي اليوم.
ول ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي،

يأمل منتخب األردن
استعادة التوازن عندما
يستضيف تايوان

يـخــوض املنتخب الـعــراقــي مـبــاراتــه
البيتية في العاصمة األردنية عمان
بعد األولــى ضد جارته إيــران ()1-2
الخميس املاضي.
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن امل ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن ي ـس ـت ـض ـيــف
العراق املباراتني على استاد مدينة
البصرة الجنوبية ،بيد أنه أرغم على
اخـتـيــار ع ـمــان مـكــانــا الستضافتها
بسبب االحتجاجات الواسعة التي
تشهدها البالد منذ األول من تشرين
األول /أكتوبر املاضي ،وال سيما في
ب ـغــداد وامل ـنــاطــق الـجـنــوبـيــة .ويــأمــل
املنتخب الـعــراقــي مــواصـلــة سلسلة
انـتـصــاراتــه املـتـتــالـيــة فــي املجموعة

الثالثة ورفعها إلى أربعة وتوسيع
ال ـفــارق إلــى خمس نـقــاط بينه وبني
البحرين الثانية ،واالقتراب أكثر من
النهائيات والوجود في الدور الثاني
من التصفيات املؤهلة للمونديال.
ويتأهل أصـحــاب املــراكــز األول ــى في
كل مجموعة من املجموعات الثماني،
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب أف ـ ـضـ ــل  4م ـن ـت ـخ ـب ــات
حاصلة على املركز الثاني (املجموع
 12فريقًا) ،إلــى نهائيات كــأس آسيا
وال ـ ــدور ال ـثــالــث م ــن تـصـفـيــات كــأس
العالم .في املقابل ،تنتقل املنتخبات
الـ ـ  24التالية مــن أجــل املـشــاركــة في
تصفيات كأس آسيا.
وستكون القمة العراقية البحرينية
م ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرة وق ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة ب ـ ــال ـ ـن ـ ـظ ـ ــر إلـ ـ ــى
م ــواج ـه ـت ـه ـم ــا فـ ــي الـ ـج ــول ــة األولـ ـ ــى
والتي انتهت بالتعادل (.)1-1
ويرى مساعد مدرب املنتخب العراقي
ال ــدول ــي ال ـســابــق وأحـ ــد أع ـمــدتــه في
مونديال املكسيك  1986رحيم حميد
أن «الفوز على البحرين يعني حسم
كثير من األمور والذهاب بعيدًا دون
االلتفات الى عقبات أخرى».

العالمة الكاملة لسوريا
تـ ـسـ ـع ــى س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ،الـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــدة إلـ ــى
ج ــان ــب ال ـي ــاب ــان وأوسـ ـت ــرالـ ـي ــا الـتــي
حـقـقــت ال ـعــامــة الـكــامـلــة مـنــذ بــدايــة
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات بـ ــأرب ـ ـعـ ــة ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات
متتالية ،الى استغالل غياب الصني
ع ــن ال ـج ــول ــة ال ـس ــادس ــة لـلـمـجـمــوعــة
األولى لتوسيع الفارق بينهما وبني
الفيليبني إلى ثماني نقاط واالقتراب
أكـثــر مــن النهائيات الـقــاريــة وال ــدور
الثاني للتصفيات العاملية.

تعادل مخيب
لمصر مع جزر القمر
واصل منتخب مصر نتائجه املتواضعة بتعادله سلبًا مع مضيفه جزر القمر،
مهدرًا نقطتني جديدتني أمس اإلثنني في موروني ،ضمن منافسات املجموعة
املؤهلة ألمم أفريقيا املقررة في الكاميرون عام
السابعة للتصفيات األفريقية ّ
.2021
ورفع منتخب جزر القمر رصيده في صدارة املجموعة إلى  4نقاط ،فيما رفع
منتخب مصر رصيده إلى نقطتني فقط ،بعدما تعادل في بداية مشواره في
التصفيات على أرضه مع كينيا (.)1-1
سدد
عندما
ًا،
ر
مبك
ـاراة
ـ
ب
ـ
مل
ا
في
السبق
وكــاد املنتخب املصري يسجل هــدف
ّ
محمود عبد املنعم «كهربا» كرة قوية ارتطمت بالعارضة ( .)9وسنحت فرصة
أخــرى للفراعنة عندما احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة داخــل املنطقة
ّ
بعد خطأ من حارس مرمى جزر القمر علي احمادا للمسه الكرة مرتني ،لكن
سددها في حائط السد (.)11
محمود حسن «تريزيغيه» ّ
وبدأ منتخب جزر القمر يدخل أجواء املباراة تدريجيًا ،وشكل بعض الضغط
على دفــاع مصر املتراجع ،لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى محمد
الشناوي.
ـدال من
ـ
ب
الشحات
حسني
ـري
ـ
ص
ـ
مل
ا
البديل
ـراك
ـ
ش
إ
تأخر
غريبة،
مفارقة
وفــي
ً
محمد مجدي «قفشه» في مطلع الشوط الثاني على مدى دقيقتني لعب خاللهما
الفراعنة بعشرة العبني.
وأهدر تريزيغيه فرصة هدف مؤكد للفراعنة في الدقيقة  65بعدما انفرد بعلي
رد عليه سعيد بكاري بمراوغة أحمد
سدد بجوار القائم األيسرّ ،
احمادا ولكنه ّ
حجازي ليسدد كرة قوية أخرجها الشناوي إلى ركنية بصعوبة (.)67
احتفاال بتحقيق التعادل مع
وعقب املباراة اقتحمت الجماهير ملعب املباراة
ً
الفراعنة.

خسرت اإلمارات من فييتنام وتلعب اليوم مع اليمن (أ ف ب)

وتطمح ســوريــا إلــى تجديد فوزها
ع ـل ــى ال ـف ـي ـل ـي ـبــن ب ـع ــدم ــا ك ــان ــت قــد
تغلبت عليها ( )2-5فــي عقر دارهــا
فــي الـجــولــة األولـ ــى ،بـيــد أنـهــا تــدرك
جيدًا أن مباراة الغد ستكون مختلفة
عن سابقتها كون الفيليبني ارتفعت
مـعـنــويــاتـهــا بـعــدمــا ت ـس ــاوت نقاطًا
مــع الـصــن فــي املــركــز الـثــانــي ،حيث
تجددت حظوظها في املنافسة .وأكد
مدرب سوريا فجر إبراهيم صعوبة
ً
امل ـه ـم ــة قـ ــائـ ــا« ،ب ــاخ ـت ـص ــار شــديــد
وضعنا قدمًا واحــدة في النهائيات
اآلس ـيــويــة بـعــد فــوزنــا عـلــى الـصــن،
ومباراتنا مــع الفيليبني هــي مدخل
ال ـق ــدم ال ـثــان ـيــة وه ــي مـ ـب ــاراة ال تقل
أهمية وصعوبة مطلقًا عن مباراتنا
م ــع ال ـ ـصـ ــن» .وأض ـ ـ ــاف «ط ـل ـب ــت مــن
ال ــاعـ ـب ــن طـ ـ ـ ّـي ص ـف ـح ــة املـ ـب ــاري ــات
األرب ـ ــع ال ـســاب ـقــة وت ـقــديــم أف ـض ــل ما
لــديـهــم أمـ ــام الـفـيـلـيـبــن ال ـتــي أحـيــت
حظوظها باملنافسة ،مكتسبة جرعة
ث ـقــة ت ـف ــرض عـلـيـنــا ال ـت ـعــامــل معها
بجدية».

األردن للتدارك والكويت للتأكيد
يـ ــأمـ ــل م ـن ـت ـخ ــب األردن اسـ ـتـ ـع ــادة
ال ـتــوازن عـنــدمــا يستضيف تــايــوان،
ف ـي ـمــا ت ـط ـمــح ال ـك ــوي ــت إلـ ــى الـتــأكـيــد
عندما تحل ضيفة على نيبال.
ومـنــي األردن بـخـســارتــه األول ــى في
التصفيات عندما سقط على أرضه
أمام ضيفه األوسترالي ،فتراجع الى
امل ــرك ــز ال ـثــالــث بــرص ـيــد س ـبــع نـقــاط
بـفــارق األه ــداف خلف الـكــويــت التي
أك ــرم ــت وف ـ ــادة ت ــاي ــوان األخ ـي ــرة من
رصيد بتسعة أهداف نظيفة.
ويدرك منتخب األردن وضعه الحرج
ف ــي الـتـصـفـيــات بـعــد إه ـ ــداره خمس
ن ـقــاط عـلــى أرضـ ــه وأمـ ــام جـمــاهـيــره
(تعادل مع الكويت سلبًا) ،األمر الذي
يجعله تحت ضغط الحاجة إلى عدم
ال ـت ـفــريــط بـ ــأي نـقـطــة ف ــي م ـبــاريــاتــه
األربـ ـ ــع امل ـت ـب ـق ـيــة ،عـلـمــا بـ ــأن م ـب ــاراة
الغد ستكون الرابعة األخيرة له على
أرضـ ــه ،حـيــث سـيـحــل بـعــدهــا ضيفًا
ع ـل ــى م ـن ـت ـخ ـب ــات الـ ـك ــوي ــت ون ـي ـب ــال
وأوسـ ـت ــرالـ ـي ــا خ ـ ــال ش ـ ـهـ ـ َـري آذار/

مارس وحزيران /يونيو القادمني.
وت ـق ــام مـ ـب ــاراة ال ـكــويــت ف ــي ضـيــافــة
نيبال ،لكن تعذر إقامتها على أرض
األخيرة بسبب عدم صالحية امللعب،
ما أدى إلى نقلها الى عاصمة بوتان،
تيمفو ،لتقام على استاد «تشانغ لي
ميثانغ».
وس ـج ــل ال ــوف ــد ال ـكــوي ـتــي مـجـمــوعــة
مــن املــاحـظــات لــدى مــراقــب امل ـبــاراة،
تتعلق فــي غالبيتها بامللعب الــذي
ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء .وشـ ـك ــا ال ــوف ــد
م ــن سـ ــوء أرضـ ـي ــة امل ـل ـع ــب امل ـك ـســوة
بالنجيلة الصناعية وليس العشب
الطبيعي ومن طريقة فرش األرضية
التي تركت مناطق خالية في أطراف
امللعب.

قطر لمواصلة االنتصارات
تسعى قـطــر ،بطلة آسـيــا  ،2019الى
م ــواصـ ـل ــة انـ ـتـ ـص ــاراتـ ـه ــا وال ـت ـم ـســك
بصدارة املجموعة الخامسة عندما
ت ـح ــل ض ـي ـفــة ع ـل ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان فــي
ال ـعــاص ـمــة الـطــاجـيـكـيــة دوشــان ـب ـيــه.
والتقى املنتخبان القطري واألفغاني
فــي الـجــولــة األول ــى بــالــدوحــة مطلع
أي ـ ـلـ ــول /س ـب ـت ـم ـبــر املـ ــاضـ ــي وح ـقــق
الـعـنــابــي فـ ــوزًا كـبـيـرًا بـسـتــة أه ــداف
نظيفة.
واكـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن العـ ـ ـب ـ ــي امل ـن ـت ـخ ــب
الـقـطــري عـلــى أهـمـيــة امل ـب ــاراة وعلى
عدم االستهانة واالستهتار بالفريق
األفـغــانــي ،وق ــال قلب الــدفــاع املهدي
عـلــي «م ـب ــاراة أفـغــانـسـتــان لــن تكون
سـهـلــة ك ـمــا ي ـظــن ال ـب ـعــض ،ونـتــوقــع
أن ت ـكــون صـعـبــة كـمــا كــانــت م ـبــاراة
ب ـن ـغ ــادي ــش ،ونـ ــأمـ ــل أن ن ـج ـتــازهــا
ونعود الى الدوحة بالنقاط الثالث».
من جهته ،يسعى املنتخب العماني
ل ـل ـعــودة ب ـن ـقــاط م ـب ــارات ــه م ــع الـهـنــد
ل ـل ـب ـق ــاء ع ـل ــى م ـق ــرب ــة مـ ــن ق ـط ــر قـبــل
قمتهما الـســاخـنــة ف ــي ال ـجــولــة قبل
األخيرة في  4حزيران /يونيو املقبل.
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة ،ت ـخــوض
فـ ـلـ ـسـ ـط ــن اخـ ـ ـت ـ ـ ـب ـ ــارًا صـ ـعـ ـب ــا أمـ ـ ــام
مضيفتها أوزبـكـسـتــان ،فيما تأمل
اليمن تحقيق فوزها الثاني تواليًا
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة

مباريات اليوم
■ تصفيات يورو 2020
ويلز  xاملجر
أملانيا  xإيرلندا الشمالية
21:45
هولندا  xاستونيا
بلجيكا  xقبرص

■ تصفيات آسيا املؤهلة إلى كأس العالم
لبنان  xكوريا الشمالية 19:00
11:00
نيبال  xالكويت
أوزبكستان  xفلسطني 14:00
العراق  xالبحرين
16:00
سوريا  xالفيليبني
أفغانستان  xقطر
18:00
األردن  xتايبيه

■ تصفيات كأس أمم أفريقيا
بوروندي  Xاملغرب
إثيوبيا  Xساحل العاج
21:00
تونس  Xغينيا
موريتانيا  Xأفريقيا
18:00
الوسطى
15:00

ف ــي ال ـب ـحــريــن .وك ــان ــت فـلـسـطــن قد
افتتحت التصفيات بـفــوز تاريخي
على أوزبكستان ( )0-2هــو الوحيد
لـ ـه ــا فـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات حـ ـت ــى اآلن،
ف ـي ـم ــا ح ـق ـق ــت ال ـي ـم ــن فـ ــوزهـ ــا األول
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـغ ـل ـبــت
ع ـلــى فـلـسـطــن ( )0-1ف ــي الـبـحــريــن
الخميس.
وت ـ ـ ــرت ـ ـ ــاح ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة امل ـ ـت ـ ـصـ ــدرة
برصيد  8نقاط بفارق نقطتني أمام
أوزبكستان وثالث أمام اليمن وأربع
أمام فلسطني.

