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فرحة العبي املنتخب االماراتي

تأهل منتخب اإلم���ارات إل��ى دور 16 من منافسات 
بطولة ك��أس آسيا 2019، بعد تعادلها اإليجابي مع 
تايالند )1-1( على إستاد ه��زاع بن زاي��د، في اجلولة 

الثالثة من املجموعة األولى.
رغم التعادل، حافظ املنتخب اإلماراتي على موقعه 
في صدارة املجموعة رافعاً رصيده إلى 5 نقاط، مقابل 
4 نقاط للمنتخب التايالندي الذي أنهى مباريات الدور 
األول في املركز الثاني باملجموعة، بفارق املواجهة 
املباشرة فقط عن املنتخب البحريني الذي حل ثالثاً بعد 
الفوز الثمني 1-0 على نظيره الهندي في املباراة األخرى 

باملجموعة. وانتهى الشوط األول من املباراة بالتعادل 
1-1، حيث بادر املنتخب اإلماراتي بهز الشباك عن طريق 
علي مبخوت في الدقيقة 7، وتعادل ثايتبان بوانغشان 

لتايالند في الدقيقة 41.
كما تأهل املنتخب البحريني بشكل درامي إلى دور 16 
لكأس األمم اآلسيوية لكرة القدم في اإلمارات، عبر فوزه 

املثير على نظيره الهندي 0-1.
ويدين منتخب البحرين بالفضل في هذا الفوز جلمال 
راشد الذي خطف هدف الفوز القاتل من ضربة جزاء في 

الدقيقة األخيرة.

ريال مدريد يسعى للثأر من ليغانيس في كأس إسبانيا
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قمة تقليدية بني الصني
وكوريا اجلنوبية لصدارة 

املجموعة الثالثة
تلعب الصني وكوريا اجلنوبية اليوم األربعاء في قمة تقليدية 
في استاد آل نهيان في أبوظبي، حلسم صدارة املجموعة الثالثة 
بعدما ضمن املنتخبان تأهلهما إلى دور ال�16 من كأس آسيا 

2019 لكرة القدم.
وفي املجموعة عينها في استاد راشد في دبي، يبحث منتخبا 
الفيليبني وقرغيزستان في مشاركتهما األولى بالبطولة، عن فوز 
تاريخي سيضمن ألحدهما املركز الثالث، الذي قد يؤهله للصعود 
إل��ى ال��دور املقبل في ح��ال س��ارت نتائج املجموعات األخ��رى 

لصاحله.
ويتأهل إلى دور ال�16 أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب 

أفضل أربعة منتخبات حتتل املركز الثالث في املجموعات الست.
وتتصدر الصني ترتيب املجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط 
بفارق األهداف عن كوريا اجلنوبية، في حني حتتل قرغيزستان 

والفيليبني املركزين الثالث والرابع على التوالي من دون رصيد.
وتتوجه األنظار إلى البرتغالي باولو بينتو م��درب كوريا 
اجلنوبية ملعرفة إذا كان سيدفع بنجم توتنهام اإلنكليزي سون 
هيونغ-مني الذي غاب عن اللقائني االفتتاحيني أمام الفيليبني 

وقيرغيزستان والتحق مبنتخب بالده االثنني.
         

وو لي يبّدد مخاوف ليبي 
في اجلهة املقابلة، بإمكان اإليطالي مارتشيلو ليبي مدرب 
الصني أن يتنفس الصعداء، بعدما أثبت مهاجمه وو لي أمام 
الفيليبني في اجلولة الثانية، أن شكوى بطل كأس العالم في 
2006 مع منتخب بالده من تأثير كثرة املهاجمني األجانب في 

الدوري الصيني على أداء املنتخب ليست في محلها.
وكان ليبي قال بعد مباراة قرغيزستان األولى )2-1( “ال منلك 
مهاجمني مميزين في ال��دوري الصيني ألن األندية هناك تعتمد 
كثيرا على الالعبني األجانب وال منتلك املهاجم الصريح، وهذه 

مشكلة أعاني منها وأحاول أن أجد احللول الالزمة لها”.
لكن مهاجم شنغهاي سيبغ رد في اللقاء الثاني وسجل هدفني 
من أصل ثالثة في شباك الفيليبني وقدم عرضا هجوميا رائعا 
وكان وراء كل فرص العمالق اآلسيوي في املباراة، مما زاد من 

طموحات ليبي في البطولة.
وأك��د امل��درب اإليطالي أن “احلصول على الثقة بعد حتقيق 
فوزين يساعدني على بناء االيقاع من أجل االستمرار، وآمل أن 
يؤمن جميع الالعبني بأننا فريق قوي وق��ادر على مواجهة أي 

فريق في آسيا”.
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.. والعراق يرفع شعار التحدي أمام إيران
   بعدما ضمنا التأهل للدور 
الثاني، يتطلع كل من املنتخبني 
ال��ع��راق��ي واإلي���ران���ي إل��ى إح��راز 
العالمة الكاملة، عندما يصطدمان 
اليوم األربعاء في اجلولة الثالثة 
األخ��ي��رة م��ن مباريات املجموعة 
الرابعة في ال��دور األول لبطولة 
كأس آسيا 2019 لكرة القدم املقامة 

حالياً باإلمارات.
ويلتقي الفريقان ال��ي��وم على 
إستاد آل مكتوم بنادي النصر في 
دب��ي، فيما يلتقي منتخبا اليمن 
وفيتنام في نفس التوقيت على 
إس��ت��اد ه���زاع ب��ن زاي���د ف��ي العني 

باملباراة الثانية في املجموعة.
ويخوض املنتخبان العراقي 
واإليراني املباراة اليوم بأعصاب 
هادئة، بعدما ضمنا التأهل للدور 
الثاني بغض النظر ع��ن نتيجة 

م��ب��اراة ال��غ��د، إذ حقق ك��ل منهما 
ال��ف��وز ف��ي مباراتيه املاضيتني، 
وقدم الفريقان عروضاً متميزة في 
البطولة حتى اآلن، برهنت على 
وجودهما ضمن قائمة املرشحني 
للمنافسة على اللقب، وإن كانت 

ترشيحات بنسب مختلفة لكليهما.
ويسعى ك��ل م��ن الفريقني في 
م��ب��اراة اليوم لهدف واح��د، وهو 
احل��ف��اظ على ص���دارة املجموعة، 
وإح��راز العالمة الكاملة من خالل 
حتقيق الفوز في امل��ب��اراة ليكون 

الثالث على التوالي.
ولكن املنتخب العراقي )أسود 
الرافدين( يحتاج، من أجل حتقيق 
ذل���ك، إل��ى عرقلة سجل إيجابي 
إلي���ران تعود بدايته إل��ى نسخة 
1996 التي استضافتها اإلمارات 

أيضاً.

اإلمارات والبحرين يتأهالن
إلى ثمن نهائي كأس آسيا

العراق يسعى لتقدمي عرض قوي أمام إيران

    تبدو الفرصة سانحة أمام ريال مدريد من 
أجل الثأر من ليغانيس ال��ذي أقصاه من ربع 
النهائي املوسم املاضي، وذلك عندما يحل ضيفا 

عليه اليوم األربعاء.
وقطع ريال أكثر من نصف الطريق نحو ربع 
النهائي بفوزه ذهابا على أرضه بثالثية نظيفة، 

وهو سيدخل الى لقاء اليوم مبعنويات مرتفعة 
بعد الفوز القاتل الذي حققه األحد على مضيفه 
ريال بيتيس 2-1 بفضل هدف لداني سيبايوس 

من ركلة حرة قبل دقيقتني على نهاية اللقاء.
وبدا سوالري الى حد ما مطمئنا على وضع 
بنزمية الذي “قد يشارك )في مباراة ليغانيس( 

لكن هذه املسألة مرتبطة مبا يقوله األطباء”.
ويعاني س��والري أصال من غياب الويلزي 
غاريث بايل وماركو أسينسيو اللذين يعانيان 
من اصابة في ربلة الساق والفخذ تواليا، كما 
يغيب احلارس البلجيكي تيبو كورتوا لإلصابة 

ايضا.


