فلسطني تسقط في كمني سنغافورة بتصفيات املونديال
تعرض منتخب فلسطني لهزمية مفاجئة أمام
مضيفه منتخب سنغافورة  2-1أول من أمس في
اجلولة الثانية من مباريات املجموعة الرابعة
لتصفيات آسيا املؤهلة الى كأس العالم .2022
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وتقدم منتخب سنغافورة بهدف حمل توقيع
محمد شاكر بن حمزة في الدقيقة الرابعة ثم ردت
فلسطني بهدف التعادل عن طريق ياسر حمد
في الدقيقة  13قبل أن يحرز محمد صفوان بحر

الدين هدف الفوز لسنغافورة في الدقيقة .39
وت��ص��درت س��ن��غ��اف��ورة ترتيب املجموعة
الرابعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة
عن فلسطني صاحبة املركز الثاني.
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اجلمهور الداعم األول لـ «األزرق» رغم النتائج املخيبة

إقالة جوزاك على طاولة «احتاد الكرة»

خيبة أمل العبي األزرق بعد النتيجة الكبيرة أما الكنغر األسترالي

ب��ات ف��ي حكم امل��ؤك��د ص��دور ق��رار إقالة
ال��ك��روات��ي روم��ي��و ج���وزاك م��درب منتخب
الكويت خالل الساعات القليلة القادمة في
ضوء ما أسفرت عنه نتيجة مباراة أستراليا
التي خسرها األزرق .0-3
اخلسارة وحدها ال متثل السبب في اتخاذ
مثل ه��ذا القرار وإمن��ا الشكل ال��ذي ظهر به
املنتخب وال��ذي تسبب به في املقام األول
املدرب الكرواتي ،إلى جانب عدم تقدميه أي
جديد على مدار  13شهرا قضاها على رأس
اجلهاز الفني.

حضور كثيف جلمهور منتخب الكويت خالل املباراة

وي��ب��رز اس��م عبد العزيز ح��م��ادة عضو
اللجنة الفنية لتولي املسؤولية إلى جانب
جهاز فني وطني ،في الفترة املقبلة.
وعلى الرغم من النتيجة غير املرضية
ملباراة منتخب الكويت الوطني أمام ضيفه
األسترالي فإن اجلمهور الكويتي أثبت أنه
ال��داع��م األول ل�لأزرق إذ صدحت احلناجر
ورفعت األكف من احلضور الكثيف للمباراة.
وشكلت اجلماهير الكويتية التي حضرت
امل��ب��اراة لوحة رائ��ع��ة مفعمة ب��أل��وان علم
ال��وط��ن وح��رص الكثيرون على احلضور

للملعب قبل ثالث ساعات من انطالقة املباراة
حتى امتألت مقاعده وظلت ت��ؤازر العبينا
وتشجعهم طوال املباراة رغم تأخر منتخبنا
مما يؤكد شغف الكويتيني ب��األزرق وحبهم
لكرة القدم.
وخسر األزرق أمام نظيره االسترالي في
التصفيات املشتركة املؤهلة لبطولة كأس
العالم (قطر  )2022وك��أس آسيا (الصني
 )2023بنتيجة (.)3 - 0
وشهد الشوط األول للمباراة التي أقيمت
على اس��ت��اد ن��ادي الكويت وس��ط حضور

اليمن توجه إنذار ًا لألخضر السعودي
بتعادل مستحق

وجه املنتخب اليمني لكرة
ال��ق��دم إن����ذارا ً م��ب��ك��را ً لنظيره
السعودي في بداية مسيرته
بالتصفيات اآلسيوية املؤهلة
لبطولة ك��أس العالم 2022
ح��ي��ث ت��ع��ادل م��ع��ه  2-2في
اجلولة الثانية من مباريات
املجموعة ال��راب��ع��ة باملرحلة
الثانية من التصفيات.
وأقيمت املباراة أول من أمس
في العاصمة البحرينية املنامة
بسبب األوضاع في اليمن.
وح��ص��ل املنتخب اليمني
على نقطة ثمينة أم��ام نظيره
ال��س��ع��ودي ال��ع��ري��ق ليرفع
رصيده إلى نقطتني في املركز
ال��ث��ال��ث ب��امل��ج��م��وع��ة ب��ف��ارق
ن��ق��ط��ة واح����دة خ��ل��ف نظيره
الفلسطيني ال���ذي خسر -1
 2أم���ام منتخب سنغافورة
في وق��ت سابق اليوم لينفرد
منتخب سنغافورة بصدارة
املجموعة راف��ع�اً رصيده إلى
أربع نقاط.
وتقدم املنتخب اليمني مرتني
بهدفني سجلهما محسن قراوي
وع��م��ر ال��داح��ي ف��ي الدقيقتني
الثامنة و 37وتعادل املنتخب
السعودي (األخضر) في املرتني
بهدفني سجلهما هتان سلطان
باهبري وسالم ال��دوس��ري في

فرحة سالم الدوسري بهدف التعادل الثاني للمنتخب السعودي

الدقيقتني  23و .48ورغم الفارق
في اإلمكانيات واخلبرة ،فشل
املنتخب السعودي في حتقيق
ال��ف��وز ليفقد ال��ف��ري��ق نقطتني
ثمينتني ف��ي ب��داي��ة مسيرته

بالتصفيات حتت قيادة مديره
الفني اجلديد الفرنسي هيرفي
رينار الذي قاد الفريق قبل أيام
للتعادل  1-1مع منتخب مالي
وديا ً.

ثالث نقاط ثمينة للبحرين
من مضيفه الكمبودي

انتزع املنتخب البحريني
ل��ك��رة ال��ق��دم ف���وزا ً ثميناً من
مضيفه الكمبودي  0-1أول
من أمس على امللعب األوملبي
في بنوم بنه في اجلولة الثانية
م��ن املجموعة الثالثة ضمن
التصفيات امل��زدوج��ة املؤهلة
إل��ى م��ون��دي��ال  2022وك��أس
آسيا  2023في الصني.
وف����ي امل��ج��م��وع��ة ذات���ه���ا،
استهلت إي���ران مشوارها في
التصفيات بفوز ثمني خارج
ق��واع��ده��ا أي��ض �اً على حساب
هونغ كونغ بثنائية نظيفة.
وعوض املنتخب البحريني
سقوطه في فخ التعادل أمام
ضيفه ال��ع��راق��ي ( )1-1في
اجل��ول��ة األول���ى ،وع��اد بثالث
ن��ق��اط وض��ع��ت��ه ف��ي ص���دارة

امل��ج��م��وع��ة ب��رص��ي��د  4ن��ق��اط،
بفارق نقطة واحدة أمام إيران
التي لعبت مباراة أقل.
وعانى املنتخب البحريني
كثيرا ً في مباراته ،ولم يتمكن
مهاجموه من فك التكتل الدفاعي
ألص��ح��اب األرض س���وى في
ال��دق��ائ��ق الـ 15األخ��ي��رة بعد
ضغط متواصل ترجمه كميل
األس����ود إل���ى ه���دف امل��ب��اراة
الوحيد عندما استغل ركلة
ركنية نفذها ج��اس��م الشيخ
وف��ش��ل م��داف��ع��و كمبوديا في
إبعادها ،فتابعها دون مراقبة
داخل املرمى (.)78
وف��ي امل��ب��اراة الثانية ،منح
س���ردار أزم���ون التقدم إلي��ران
ف���ي ال��دق��ي��ق��ة  ،23ق��ب��ل أن
يضيف ك���رمي أن���ص���اري ف��رد

ال��ه��دف الثاني مطلع الشوط
الثاني ( .)54وشهدت املباراة
صافرات استهجان من مشجعي
هونغ كونغ لدى عزف نشيدهم
ال���وط���ن���ي ،ف���ي أح����د م��ظ��اه��ر
االحتجاجات املتواصلة منذ
أشهر في املستعمرة البريطانية
السابقة ،منذ عودتها الى الصني
ع��ام  .1997ويقيم احملتجون
حتركات شبه يومية للتنديد
بتراجع احل��ري��ات وت��دخ�لات
بكني املتنامية في شؤون هونغ
كونغ ،املدينة التي تتمتع بحكم
شبه ذاتي.
وت��ق��ام اجل��ول��ة الثالثة من
ال��ت��ص��ف��ي��ات ف��ي ال��ع��اش��ر من
أكتوبر (تشرين األول) املقبل،
فتلعب إي���ران م��ع كمبوديا،
والعراق مع هونغ كونغ.

جماهيري كبير أفضلية واضحة من جانب
املنتخب األسترالي الذي متكن تسجيل ثالثة
أه��داف ج��اءت عبر العبه ماثيو آالن ليكي
في الدقيقتني  7و  30في حني أضاف زميله
وارون موي الهدف الثالث في الدقيقة .38
وظهر العبو األزرق في الشوط الثاني
بشكل مغاير السيما بعد دخ��ول الالعبني
ب��در املطوع ويوسف ناصر إذ س��دد ناصر
أكثر مرة على مرمى منافسه لكنها لم تترجم
ألهداف لينتهي اللقاء بخسارة أولى لألزرق
وفوز أول ألستراليا.

وفي ذات املجموعة حقق منتخب نيبال
الذي خسر قبل أيام أمام الكويت بسباعية
فوزا الفتا خارج ملعبه على حساب منتخب
الصني تايبيه بنتيجة هدفني مقابل الشيء
حاصدا أول ثالث نقاط له في املجموعة في
حني بقي األخير دون رصيد من النقاط فيما
لم يلعب منتخب األردن في هذه اجلولة من
التصفيات.
ويلتقي منتخب الكويت نظيره األردني
في العاشر من أكتوبر املقبل في العاصمة
األردن��ي��ة ع��م��ان ضمن م��ب��اري��ات اجلولة

الثالثة في مباراة مهمة لألزرق في مشواره
بالتصفيات في حني يواجه منتخب أستراليا
نيبال في اليوم ذاته.
ويقضي نظام التصفيات بتأهل أصحاب
املراكز األولى في املجموعات الثماني وأفضل
أربعة منتخبات حاصلة على املركز الثاني
إلى التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم
(قطر  )2022إضافة إل��ى التأهل املباشر
لكأس آسيا (الصني  )2023فيما تتنافس
بقية املنتخبات على  11مقعدا للبطولة
اآلسيوية.

الهند تفرض التعادل على العنابي في عقر داره
اك��ت��ف��ى امل��ن��ت��خ��ب ال��ق��ط��ري «ب��ط��ل
آسيا» باحلصول على نقطة واحدة من
مباراته أمام نظيره الهندي التي أقيمت
بينهما أول من أمس باستاد جاسم بن
حمد ب��ن��ادي ال��س��د ،ف��ي إط��ار مباريات
اجلولة الثانية من املجموعة اخلامسة
بالتصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس
العالم  2022وكأس آسيا  ، 2023وهي
املباراة التي انتهت بالتعادل السلبي
بدون أهداف.
ج��اءت امل��ب��اراة متوسطة املستوى
تبادل خاللها الفريقني السيطرة على
مجريات األمور ،وإن كانت النسبة األكبر
من السيطرة لصالح املنتخب القطري
الذي لم يكن في مستواه املعهود ،ورغم
ذلك أهدر الكثير من الفرص التي كانت
كفيلة بتغيير مجرى ونتيجة اللقاء.
ع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ���ر ق���دم املنتخب
الهندي مستوى طيبا للغاية ،وأحرج
نظيره القطري ف��ي الكثير م��ن أوق��ات
املباراة ،وكانت له أيضاً فرص شكلت

لقطة من مباراة قطر والهند

خطورة حقيقية على املرمى القطري،
وكاد أن يسجل في أكثر من مرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد املنتخب
القطري إلى  4نقاط في صدارة املجموعة

 ،فيما حصد املنتخب الهندي النقطة
األولى بالتصفيات.

مبخوت يقود اإلمارات لبداية قوية بثنائية في مرمى ماليزيا
ق���اد ع��ل��ي م��ب��خ��وت منتخب ب�لاده
اإلم��ارات الى بداية قوية في التصفيات
املزدوجة املؤهلة لكأس العالم 2022
في قطر وكأس اسيا  2023في الصني،
بتسجيله ثنائية الفوز على مضيفته
ماليزيا  1-2أول من أمس في كواالملبور
ضمن املجموعة السابعة.
وتأخرت اإلمارات التي كانت تخوض
مباراتها االولى بعدما غابت عن اجلولة
األول���ى ،بهدف محمد شفيق أحمد في
ال��ث��ان��ي��ة  ،33ل��ك��ن م��ب��خ��وت ،مهاجم
اجلزيرة ،سجل هدفني في الدقيقتني 43
و 75رافعاً رصيده إلى  51هدفا دولياً
وأصبح على بعد هدفني من معادلة رقم
عدنان الطلياني العب القرن في اإلمارات
وأع��ظ��م ه���داف ف��ي ت��اري��خ «األب��ي��ض»
برصيد  53هدفا ً.
واستمرت االمارات في تفوقها املعتاد
على ماليزيا منذ أن خسرت أمامها في
املرة الوحيدة خالل مبارياتهما الرسمية،
وذلك في كأس آسيا ( 1980صفر،)2 -
وبعدها ف��ازت في أخ��ر آربعة لقاءات
بينهما ،من بينها فوز كاسح - 10صفر
في تصفيات مونديال  2018لتلحق بها
اقسى خسارة في تاريخها.
وك��ان��ت امل���ب���اراة ال��رس��م��ي��ة االول���ى
لإلمارات حتت قيادة الهولندي بيرت
مارفيك ال��ذي استلم مهمته في مارس
املاضي خلفا ً لإليطالي البرتو زاكيروني
الذي لم يتم جتديد عقده بعد نهاية كأس
آسيا .2019
واع��ط��ى م��ارف��ي��ك ال��ف��رص��ة ألرب��ع��ة
العبني جدد خلوض مباراتهم الرسمية

فرحة العبي املنتخب اإلماراتي

االول���ى وه��م محمد ال��ع��ط��اس وخليل
ابراهيم وعلي صالح ( 19عاما ً) وجاسم
يعقوب.
وب��دت ماليزيا التي كانت ف��ازت في
اجل��ول��ة األول���ى على أرض مضيفتها
اندونيسيا  ،2-3ف��ي طريقها للثأر
خلسارتها الثقيلة السابقة ،بعدما
افتتحت التسجيل بعد مرور  33ثانية
عندما أرسل ماتيو ديفيز عرضية قابلها
محمد شفيق اح��م��د ب��رأس��ه ووضعها
في شباك حارس مرمى اإلم��ارات خالد
عيسى.
واستعاد املنتخب الضيف املبادرة
تدريجيا بعد صدمة البداية ،وكان قريبا ً
من التعادل لكن حارس مرمى ماليزيا

فريزال مارياس تصدى ببراعة لكرة
مبخوت إثر انفراد تام بعد عرضية من
خليل خميس (.)29
وع��وض مبخوت سريعاً بتسجيل
ه��دف ال��ت��ع��ادل مستفيدا ً م��ن عرضية
محمد املنهالي ارتقى لها براسه حاول
م��اري��اس صدها لكنها تابعت طريقها
نحو الشباك ( .)43وشارك صانع ألعاب
االمارات عمر عبد الرحمن «عموري» في
الدقيقة  74بديال خلليل ابراهيم ،لتكون
مشاركته الرسمية االولى منذ اصابته
في الرباط في أكتوبر املاضي خالل لقاء
لفريقه السابق الهالل السعودي.
واس��ت��ف��اد مبخوت م��ن خطأ دفاعي
ماليزي في تشتيت الكرة فخطفها وانفرد

ثم خدع مارياس وسدد الكرة في شباكه
( .)75وكادت ماليزيا تدرك التعادل لوال
القائم ال��ذي رد تسديدة قوية لبرندن
غان (.)79
واستغلت تايالند خسارة ماليزيا
لتنتزع صدارة املجموعة بفوزها الثمني
على مضيفتها أندونيسيا بثالثية نظيفة
ت��ن��اوب ع��ل��ى تسجيلها سوباتشوك
س��ارات��ش��ارت ( 56و )72وث��ي��راث��ون
بومناثان ( 64من ركلة جزاء).
ورفعت تايالند التي كانت سقطت في
فخ التعادل السلبي في اجلولة األولى
أمام ضيفتها فيتنام ،رصيدها إلى أربعة
نقاط بفارق نقطة واحدة أمام اإلمارات
وماليزيا.

