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التصفيات اآلسيوية التمهيدية المؤهلة ألولمبياد طوكيو 2020

فلسطين تستهل مشوارها بتعادل مثير واألردن يرهق شباك المالديف
كتب محمد أبو حنون:
ً
حق����ق المنتخب الوطني األولمبي تعادال مثيرًا أمام أندونيس����يا،
به����دف لمثله ،في اللقاء الذي أقيم على اس����تاد الش����هيد فيصل
الحس����يني ،ضمن منافس����ات الجول����ة االفتتاحية م����ن التصفيات
اآلس����يوية التمهيدية المؤهل����ة ألولمبياد طوكي����و  ،2020والتي
تستضيف فلسطين المجموعة الرابعة منها.
وحقق األردن انتصارًا عريضًا على المالديف بس����تة أهداف ،في
اللقاء اآلخر الذي أقيم لذات المجموعة.
وش����هد الش����وط األول حذرًا دفاعيًا م����ن منتخبن����ا الوطني أمام
االندفاع الهجومي األندونيس����ي الذي لم يرتق لمستوى الخطورة
أمام المرمى.
وعانى الفدائي النس����وي من صعوبة بناء الهجم����ة ،نظرًا لغياب
الترابط بين منطقتي الوسط والهجوم.
وتراجع رتم األداء ،وتركز أغلب اللعب في منطقة المناورة ،وس����ط
غياب تام ألي فرص على المرمى.
واعتمدت أندونيسيا على الكرات الطولية كحل الختراق الخطوط
الخلفية للفدائيات ،إال أن اللمس����ة األخيرة داخل منطقة العمليات
كانت غائبة.
وف����ي الدقيقة  ،38صوبت العبة المنتخب الوطني ،س����جى كنان،
كرة أرضية من خارج الصندوق ،وصلت سهلة لحارسة المرمى.

الدقائق األخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا للمنتخب الوطني ،وأجبر
العناصر األندونيسية على العودة واللعب بصورة دفاعية.
وعادت كناعنة وصوبت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ،إال انها
ارتطمت بالقائم األيمن وخرجت ،وتألقت الحارسة رزان قزحة بإبعاد
عدة كرات لألندونيسيات ،ومنها تسديدة الالعبة يوديث سادا.
وأش����رك أحمد ش����رف ،المدير الفني للمنتخ����ب الوطني ،الالعبة
ً
إسراء الزبون بدال من إلين خوري ،بهدف زيادة الفعالية الهجومية.
وتحصل الفدائي على ركلة حرة مباشرة ،من على الجبهة اليمنى،
نفذتها س����جى كناعنة ،وأرس����لتها داخل الصندوق ،قبل أن تبعد
وتص����ل إل����ى تيماء قطام����ش ،التي حصل����ت على خط����أ قريب من
الصندوق ،نفذتها ذات الالعبة ،لكن الكرة علت العارضة.
وافتتحت أندونيس����يا التسجيل في الدقيقة  64عن طريق ييفي
ريس����كي التي حولت كرة عرضية أرضية في الشباك داخل منطقة
العمليات.
أح����دث الهدف حال����ة ارتباك في أداء العب����ات المنتخب الوطني،
نتيجة ردة الفعل الهجومية ،ما فتح الثغرات ألندونيس����يا من أجل
التوغل والوصول إلى منطقة عمليات الفدائيات ،وفي الدقيقة 83
ً
أقحم المدرب أحمد ش����رف ،الالعبة دارين قمصي����ة بدال من جوليا
نص����ار ،وأدرك����ت الالعبة كارولي����ن صهجيان ه����دف التعادل في
الدقيقة االولى من الوقت بدل الضائع ،حين تسلمت الكرة من إسراء
الزبون وتوغلت بها داخل الصندوق ،وصوبت قوية في الشباك.

										
جانب من لقاء فلسطين واندونيسيا.

(عدسة :قدري سالمة)

الجولة قبل األخيرة من ذهاب دوري االحتراف الجزئي تنطلق اليوم

اإلس�لامي  ..الص��دارة ليس��ت في مأمن بمواجه��ة أبناء الق��دس  ..وطوباس ورحل��ة المطاردة
قمة وس��ط الالئحة بين جنين والقوات  ..والعبيدية يبحث عن اس��تعادة نغمة الفوز أمام دورا
كتب إسماعيل حوامدة:
تنطلق مساء اليوم مباريات األسبوع العاشر (الجولة قبل األخيرة) من
ذهاب دوري الدرجة األولى (االحت���راف الجزئي) فعلى ملعب الجامعة
األمريكية يس���تقبل نادي جنين ضيفه فري���ق القوات ،في حين يحل
طوباس ضيفا على شباب الخضر على ملعب الخضر ،وينتقل هالل أريحا
إلى ملعب نابلس لمواجهة العيس���وية ،في حين تستكمل الجولة غدا
الس���بت بثالث مواجهات مهمة ،فيس���تقبل صاحب الصدارة إسالمي
قلقيلية مس���تضيفه أبناء القدس على ملعب نابلس ،فيما يحل أهلي
قلقيلي���ة ضيفا على العرب���ي بيت صفافا على ملع���ب الخضر ،ويقابل
شباب العبيدية شقيقه شباب دورا على ملعب أريحا.

لقاءات اليوم
جنين  +القوات
(األميركية ،الساعة )4
مواجهة وس���ط الالئحة وتجمع نادي جنين صاحب الترتيب الخامس
مع ضيفه فريق القوات الفلسطينية السابع ولكن بنفس رصيد النقاط،
حيث يمتلك كليهما  13نقط���ة ،مع تقدم جنين بفارق األهداف الذي
يص���ب في مصلحة الصقور ،وبالتالي فلن تكون المواجهة س���هلة ،وال
تقبل القس���مة على اثنين ،وقيمتها بس���ت نق���اط ،بالتالي ينتظر أن
نتاب���ع مواجهة قوية على الصعيد الذهن���ي والبدني ،في ظل اقتراب
النص���ف األول من ال���دوري على النهاية ،وحاج���ة كل فريق ألن تكون
النهاية سعيدة.

شباب الخضر  +طوباس
(الخضر ،الساعة )4
س���يكون نادي طوباس مطالب���ا بالخروج بالنق���اط الثالثة العتالء
القم���ة مؤقتا ،حينما يحل ضيف���ا على الجريح ش���باب الخضر على
ملعب الخضر ،حيث س���يكون أسد األغوار وصيف البطولة في مهمة
قد تبدوا يس���يرة وهو يبتع���د بفارق نقطة وحيدة خلف إس�ل�امي
قلقيلية المتصدر ،بالتالي فإن الفوز اليوم سيكون بقيمة الصدارة
المؤقتة ،ويفتقد طوباس لنجمه صهيب س���وركجي الذي اعتقلته
قوات االحتالل قبل يومين ،لكن في المقابل سيحاول شباب الخضر
صاحب الترتيب قبل األخير برصيد  6نقاط تغيير مس���اره ومحاولة
اس���تعادة نغمة االنتصار مع اقت���راب مرحلة الذهاب من نهايتها،
إذ يمتل���ك الخضر في رصيده  6نقاط متقدما على الهالل الريحاوي
األخير بنقطة وحيدة.

العيسوية  +هالل أريحا
(نابلس  ،الساعة )4
مواجه���ة مهمة يح���اول خاللها العيس���وية المتعثر ف���ي الجوالت
األخي���رة تصحيح المس���ار والظف���ر بالنقاط الثالث م���ن أجل الوصول
للنقط���ة  16حينما يلتقي هالل أريحا عل���ى ملعب نابلس ،حيث يحتل
العيساوي الترتيب الس���ادس ،في حين يقبع هالل أريحا في الترتيب
األخير برصيد  5نقاط ،فأبناء الغور يعانون كثيرا هذا الموسم ،وفرصة
العودة تبدو صعبة في ظل ظروف فنية وإدارية صعبة.

لقاءات السبت
أبناء القدس  +إسالمي قلقيلية
(نابلس ،الساعة )4
قمة األس���بوع العاش���ر تجمع صاحب الصدارة إس�ل�امي قلقيلية
المتخ���م بالغيابات ،بضيفه أبناء القدس على ملعب نابلس بس���بب
احتضان ملعب الرام للتصفيات اآلس���يوية النسوية تحت  23عاما،
فرغ���م الحالة غير المس���تقرة ألبناء العاصمة وتواج���د الفريق في
الترتيب التاس���ع بتسع نقاط ،وهذا مغاير لما كان عليه الفريق في
الموس���م الماضي ،إال أن الفوز الذي تحقق ف���ي الجولة الماضية قد
يكون مفتاح���ا لعودة جديدة للفريق ،لكن مهم���ة األبناء لن تكون
س���هلة في مواجهة صاحب الع���روض القوية ومتص���در الترتيب
إسالمي قلقيلية الذي لن يفرط في الصدارة بحثا عن التتويج بلقب
الش���تاء ،فالفريق يحتل المركز األول برصيد  20نقطة وبفارق نقطة
وحي���دة أمام طوباس الوصيف ،وال يبدو أن غيابات الفريق س���تؤثر
على مردوده نظرًا لألس���لوب الجماعي ال���ذي ينتهجه المدرب عالء
بدرساوي بعدم االعتماد على األسماء بقدر ما يكون االعتماد على أن
يكون الفريق كتلة واحدة.

العربي  +أهلي قلقيلية
(الخضر ،الساعة )4
لقاء قوي ومتكاف���ئ يحتضنه ملعب الخض���ر ويجمع صاحب األرض
فري���ق العربي بي���ت صفافا الذي خس���ر مواجهته األخي���رة أمام دورا
بثنائية بضيفه أهلي قلقيلية الذي س���قط ه���و اآلخر في فخ التعادل
أمام الخضر ،لذا فإن التعويض س���يكون عنوان المواجهة ،حيث يحتل
العربي الترتيب الثامن برصيد  11نقطة ،في حين يحتل غزالن الشمال
الترتيب الرابع برصيد  16نقطة ،ما يعني أن الفوز يقرب األهلي كثيرا
من القمة ،والبقاء في دائرة المنافس���ة ،فيما سيكون مهما للعربي أن
يكون خت���ام النصف األول بالتواجد في المناط���ق الدافئة ،حتى يبدأ

									
فرحة االسالمي بالفوز في االسبوع التاسع.

لبناء للنصف الثاني بثقة وهدوء.

العبيدية  +دورا
(أريحا ،الساعة )4

ذكريات كبي���رة وحافلة تحملها مواجهة العبيدية وش���باب دورا
بدءا من دوري الدرجة الثانية قبل خمس س���نوات وصوال لالحتراف
الجزئ���ي ،ولكن بعناوين مغايرة لما كانت عليه المواجهات س���ابقا،
فشباب العبيدية اليوم يحاول استعادة الثقة وتصحيح مساره بعد

صندوقة :مجموعة فلسطين في تصفيات آسيا متوازنة
واختبارنا الودي األول أمام السعودية يوم  19الجاري
كتب أشرف مطر:
وصف الكابت���ن أيمن صندوقة ،المدير الفن���ي للمنتخب األولمبي ،مجموعة
فلس���طين في تصفيات كأس آسيا المقبلة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020
بالمتوازنة.
ووقعت فلس���طين ف���ي المجموعة الثانية ،إل���ى جانب منتخب���ات البحرين
وبنجالديش وس���ريالنكا ،حيث س���تقام التصفيات في العاصم���ة البحرينية
المنامة ،في شهر آذار من العام المقبل.
وقال صندوقة في حديثه لـ" أيام المالعب" :بالنسبة لي اعتقد أن المجموعة
متوازنة وجيدة ،ويبق���ى المنتخب البحريني المنافس األب���رز في المجموعة،
فهذا المنتخب حس���ب المعلومات المتوفرة لدينا اآلن يتم اعداده بشكل جيد
للغاية من قبل المسؤولين في البحرين ،والمنتخب تم اعداده منذ فترة وخاض
أكثر من لقاء ودي ،كان آخرها امام أوزبكستان وفاز بثالثة أهداف نظيفة.
وأضاف :نحن لدينا منتخب مواليد  ،1997وبدأنا منذ فترة تش���كيله واعداده،
وخضنا في وقت س���ابق مباراتين وديتين أمام قطر في الدوحة ،وفزنا في تلك
المباراة ،ويوم  19الجاري سنلتقي المنتخب السعودي وديًا.
ولفت إل���ى أن المنتخب األولمبي س���يتجمع لعدة أيام بع���د انتهاء الجولة
الثامنة الحالية من دوري القدس للمحترفين ،بعدها س���نغادر إلى السعودية،
حيث سيكون القوام الرئيس للمنتخب من الالعبين المحليين ،باإلضافة لعدد
من الالعبين المحترفين ممن تسمح لهم أنديتهم بالمشاركة في اللقاء.
وتابع :أما فيما يتعلق بالبرنامج الخاص باعداد الفدائي األولمبي بعد س���حب
ً
القرعة في ماليزيا ،فنحن س���نقر خالل الفترة القريبة المقبلة برنامجًا متكامال
العداد األولمبي مع اتحاد الكرة ،والذي سيتضمن بالتأكيد خوض لقاءات ودية
مع دول مش���ابهة في أدائها للمنتخبات التي سنواجهها في المجموعة خالل
مشوار التصفيات.

الجهاز الفني للمنتخب األولمبي بقيادة أيمن صندوقة.

وش���هد أداء المنتخب األولمبي تح���ت القيادة الفنية
للمدرب الوطني أيمن صندوقة تطورًا كبيرًا في السنوات
األخيرة ،فالمنتخب األولمبي بلغ الدور الثاني من بطولة
كأس آس���يا لالعبي���ن األولمبيي���ن تحت  23س���نة التي
أقيمت في الصين ف���ي كانون ثاني الماضي ،وبلغ الدور

ربع النهائي من اآلسياد األخيرة في جاكارتا ،وعلى ضوء
ذلك وضع االتحاد اآلس���يوي فلس���طين ف���ي التصنيف
األول لدول غرب آس���يا ،وهذا األمر لم يسبق له أن حدث
من قبل كدليل وإقرار من االتحاد اآلس���يوي بتطور الكرة
الفلسطينية.

(عدسة :آية دبيك)

كبوتي���ن متتاليتين وفقدان الصدارة ،بالتالي س���يكون البحث عن
االنتصار والعودة من جديد للمنافس���ة على القمة قبل ختام مرحلة
الذهاب ه���و العنوان ،حيث يحتل العبيدية الترتيب الثالث برصيد
 16نقطة ،في حين أن شباب دورا المنتشي بفوزه األخير على العربي
بيت صفافا س���يكون مطالب بمواصلة النجاحات إن أراد التقدم على
الالئح���ة ،فكتيبة الجبل تقبع في الترتيب العاش���ر برصيد  9نقاط،
والفوز اليوم وإن كان صعبا إال أنه يبقى ضروريا.

األهلي والترجي على زعامة القارة الس��مراء اليوم
تون���س  -أ ف ب :يدخ���ل ن���ادي األهلي
المصري ومضيفه الترجي التونس���ي إياب
ال���دور النهائي لدوري أبط���ال إفريقيا في
كرة القدم ،في مباراة مرتقبة ستقام اليوم
الجمعة على خلفية التوتر الذي طبع مباراة
ذهاب انتهت بفوز األهلي .1-3
وأثارت مب���اراة الذهاب عل���ى ملعب برج
العرب في االس���كندرية األسبوع الماضي،
والتي شهدت استخدام تقنية المساعدة
بالفيدي���و في التحكيم "في اي���ه آر" للمرة
األول���ى ف���ي نهائ���ي المس���ابقة القارية،
خش���ونة وجدال كبيرا الس���يما حول قرارات
الحكم الجزائري مهدي عبيد ش���ارف الذي
منح الفريقين ثالث ركالت جزاء.
وبحسب التقارير ،س���يقود مباراة اإلياب
الحكم اإلثيوبي بامالك تيسيما.
وكان نصيب األهلي في المباراة السابقة
ركلت���ا ج���زاء اقتنصهما وليد أزارو ،وس���ط
اعتراض م���ن الجان���ب التونس���ي على أن
المهاج���م المغرب���ي تحايل عل���ى الحكم،
ونال الركلتين على رغم االستعانة بتقنية
الفيديو.
وس����يغيب أزارو اليوم بعد قرار االتحاد
اإلفريق����ي إيقافه لمباراتي����ن على خلفية
تصرفه في الذه����اب .وفي حين لم يحدد
االتحاد الس����بب المباش����ر إليق����اف أزارو،
يرجح أنه يعود لما ظهر عبر كاميرات البث
التلفزيون����ي ،من تعم����د المهاجم تمزيق
قميص����ه في ركل����ة الج����زاء الثانية التي

				
من لقاء الذهاب بين األهلي والترجي.

حصل عليها فريقه.
وسيفتقد األهلي أيضا الظهير المخضرم
أحمد فتحي إلصابته بالفخذ في الذهاب.
في المقاب���ل ،يفتقد الفريق التونس���ي
لالعبيه سيف الدين الداوودي والكاميروني
فران���ك ك���وم ،بس���بب اإليق���اف لتراك���م
االنذارات ،بعد نيل كل منهما بطاقة صفراء

(إ.ب.أ)

في مباراة الذهاب التي شهدت خشونة من
الالعبين.
ويسعى األهلي حامل الرقم القياسي في
عدد ألقاب المس���ابقة القاري���ة مع ثمانية
ألق���اب ،الى التتويج بها للم���رة األولى منذ
عام  ،2013بينم���ا يأمل الترجي في معانقة
الكأس للمرة الثالثة بعد  1994و.2011

