
أجرى تمرينًا وحيدًا على ملعب نادي معيذر بمشاركة السروري الصغري

اليوم .. منتخبنا الوطني يواجه 
منتخب قطر العسكري وديا الثورة/ متابعات

ــب األوملبي لكرة القدم من قرعة  استبعد املنتخ
ــاً التي أجريت  ــات اآلسيوية تحت 23 عام التصفي
أمس بمقر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بالعاصمة 
ــا  ــات آسي ــة لنهائي ــور ، واملؤهل ــة كواالملب املاليزي

2018م بالصني.
ــن قرعة آسيا  ــاب املنتخب األوملبي ع ــار غي وأث
ــة يف ظل مشاركة دول  ــري من التساؤالت خاص الكث
ــة مثل فلسطني وسوريا  عربية تشهد ظروفاً صعب

والعراق.
ــة  ــري مشارك ــول مص ــات ح ــريت التكهن ــا أث كم
ــني والشباب املقبلتني يف تصفيات  منتخبي الناشئ
ــراء القرعة يف  ــني العمريتني واملقرر إج آسيا للفئت
ــاء منتخباتنا  ــم إقص ــل سيت ــل وه ــل املقب 21 إبري
ــار  ــدرج يف إط ــي تن ــة الت ــس الطريق ــة بنف الوطني
ــاً بعد فرض  ــاء اليمن رياضي ــرة تحاك إلقص مؤام

الحصار عليها جواً وبراً وبحراً.
ــب  اللق ــل  حام ــوع  وق ــن  ع ــة  القرع ــرت  وأسف

ــي يف املجموعة العارشة إىل جانب  املنتخب اليابان
الصني وكمبوديا والفلبني.

ــة  ــة النسخ ــة ثاني ــا الجنوبي ــب كوري ــا تلع كم
ــة  ــن املجموع ــر ضم ــام 2016م يف قط ــة ع املاضي
ــب فيتنام املستضيفة للمجموعة  التاسعة إىل جان

وتيمور الرشقية وماكاو.
ــة املاضية  ــراق ثالث النسخ ــاء منتخب الع وج
ــاً السعودية  ــم أيض ــي تض ــة الت ــة الثاني باملجموع

مستضيفة املجموعة والبحرين وأفغانستان.
ــات 40 منتخباً تم تقسيمها  ويشارك يف التصفي
ــل مجموعة  ــث تضم ك ــات، وبحي ــىل 10 مجموع ع

أربعة منتخبات.
ــز األول يف كل  ــل للنهائيات صاحب املرك ويتأه
ــات  ــة منتخب ــل خمس ــب أفض ــة، إىل جان مجموع
ــات العرش،  ــز الثاني يف املجموع ــل عىل املرك تحص
ــرتة من 19 إىل  ــأن التصفيات تقام خالل الف علماً ب

23 يوليو 2017م.
ــني مستضيف النهائيات  ــم أن منتخب الص ورغ
ــارش، إال أن االتحاد  ــة التأهل املب ــل عىل بطاق حص

ــه يف مشاركة فريقه  ــرة القدم أكد رغبت الصيني لك
ــول املنتخب  ــة حص ــايل يف حال ــات، وبالت بالتصفي
ــات التأهل، فإن سادس  ــي عىل إحدى بطاق الصين
ــي سوف  ــز الثان ــىل املرك ــق يحصل ع ــل فري أفض

يتأهل للنهائيات.
ــات املشاركة يف التصفيات  وتم تصنيف املنتخب
بحسب نتائج النسخة املاضية عام 2016م يف قطر.
ــات  املنتخب ــم  تقسي ــات  التصفي ــالل  خ ــم  وت
ــرب  ــا (الغ ــرب آسي ــني: غ ــىل منطقت ــة ع املشارك
ــرشق  (ال ــا  آسي ورشق  ــط)  والوس ــوب  والجن

وآسيان):
قرعة تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً

- غرب آسيا
ــان ، قرغيزستان ،  ــة األوىل: إيران ، عم املجموع

رسيالنكا
املجموعة الثانية: العراق ، السعودية ، البحرين 

، أفغانستان

 ، ــد  الهن  ، ــا  سوري  ، ــر  قط ــة:  الثالث ــة  املجموع
تركمانستان

 ، ــان  ، أوزبكست ــارات  ــة: اإلم الرابع ــة  املجموع
لبنان ، نيبال

ــان ،  ــة: األردن ، طاجيكست ــة الخامس املجموع
فلسطني ، بنغالدش

رشق آسيا:
 ، ــار  ميانم  ، ــا  أسرتالي ــة:  السادس ــة  املجموع

سنغافورة ، بروناي
ــة ، الوس ،  ــة: كوريا الشمالي ــة السابع املجموع

الصني تايبيه ، هونغ كونغ
املجموعة الثامنة: تايالند ، إندونيسيا ، ماليزيا 

، منغوليا
ــة ، فيتنام ،  ــة التاسعة: كوريا الجنوبي املجموع

تيمور الرشقية ، ماكاو
ــان ، الصني ، كمبوديا ،  املجموعة العارشة: الياب

الفلبني.

الدوحة/ محمد الخمييس
ــدم  ــرة الق ــي األول لك ــا الوطن ــه منتخبن يواج
ــر العسكري  ــب قط ــت منتخ ــوم السب ــاء الي مس
ــي  ــره الخارج ــة األوىل يف معسك ــه الودي يف مبارات
ــة القطرية الدوحة  ــذي يقيمه حاليا يف العاصم ال
ــن التصفيات النهائية  ــدادا للجولة األوىل م استع
ــارات2019م) والتي  ــا (اإلم ــة إىل كأس آسي املؤهل
ــان يف الثامن  ــب طاجيكست ــه فيها منتخ سيواج

والعرشين من الشهر الجاري .
وتعترب مباراة املنتخب التي يستضيفها ملعب 
ــة والنصف  ــة السادس ــة يف الساع ــادي السيلي ن
ــه يف معسكره الخارجي حيث  ــي الربوفة األوىل ل ه
ــة يف 22 مارس الجاري امام  سيخوض مباراة ثاني

منتخب فلسطني .
تمرين وحيد

ــة  ــس يف الساع ــاء ام ــب مس ــرى املنتخ واج
ــه األول والوحيد قبل  ــة والنصف تمرين السادس

ــذر ، وركز  ــادي معي ــىل ملعب ن ــودي ع ــاء ال اللق
ــراء تمارين  ــىل اج ــي يف التمرين ع ــاز الفن الجه
ــالت الالعبني بعد مشقة السفر  خفيفة لفك عض
ــني سفر برا  ــن ثالثة ايام ب ــي استغرقت اكرث م الت
ــدة إىل قطر ،  ــن ج ــدة وجوا م ــاء إىل ج ــن صنع م
ــة بسيطة من أجل  ــن تكتيكي ــة إىل تماري باإلضاف

املباراة .
ومن املتوقع أن يرشك مدرب املنتخب األثيوبي 
ــو معظم الالعبني يف املباراة إلدخالهم  ابرهام مربات
اجواء املباريات ومعرفة نقاط ضعف وقوة العبيه.
- بعثة املنتخب وصلت إىل الدوحة  مساء امس 

األول الخميس .
ــم إىل صفوف  ــرسوري انض ــد ال ــب احم - الالع
ــم إىل الدوحة قادما  ــارشة فور وصوله املنتخب مب

من البحرين.
ــل ثانيا يف بطولة  ــب قطر العسكري ح - منتخ
ــر  ــر يناي ــت يف شه ــي اقيم ــة الت ــم العسكري العال

املايض بسلطنة ُعمان.

11رياضةرياضةالثــــورة
مؤامرة تحاك إلقصاء اليمن رياضيًا

استبعاد املنتخب األوملبي من قرعة تصفيات آسيا
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