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رياضة

أرسل رحيم ستيرلينغ، العب فريق مانشستر 
سيتي اإلنكليزي، رسالة دعم ومؤازرة ألحد 

مشجعي الفريق، وذلك بعد تعرض الشاب لتمييز 
وإساءة عرقية. وقال الالعب: »أبِق رأسك مرفوعًا 
وال تدع أي شخص يسلبك شجاعتك، أنت قوي 
للغاية وجّدتك فخورة بك، واستمر في كون من 

أنت عليه«. وجاء رد الفعل هذا بعدما تعرض 
ستيرلينغ ألمر مماثل في مباراة فريقه أمام 

تشيلسي في الثامن من الشهر الجاري.

أثار الالعبني البرتغالي لويس فيغو والبرازيلي 
ريكاردو أزيكسون دوس سانتوس ليتى املعروف 

باسم كاكا، حالة من الشغف والترقب الكبير 
في باكستان، وذلك بسبب إعالنهما املشاركة 

في مباراتني لكرة القدم ستقامان خالل إبريل/ 
نيسان املقبل في بلد يتعافى من عنف إرهابي 
كبير. ورّحبت الحكومة الباكستانية بالنجمني 
العامليني على حسابها عبر موقع تويتر، حيث 

تصّدر الالعبان الترند املحلي.

تأهل األرجنتيني دييغو شفارتزمان، املرشح 
الثالث للقب بطولة سيدني، إلى الدور نصف 

النهائي بتغلبه بصعوبة على الياباني 
يوشيهيتو نيشيوكا )1 - 6( و)3 - 6( و)7 - 6(. 
من جانبه، فاز الالعب اإليطالي على اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس، املرشح األوفر حظًا 

في سيدني )4 - 6( و)6 - 4( و)6 - 4(. كما واصل 
األسترالي الشاب، أليكس دي ميناور، طريقه 

بخطوات ثابتة نحو الدور نصف النهائي.

ستيرلينغ يبعث برسالة 
مؤازرة لشاب تعرّض 

إلساءة عنصرية

لويس فيغو وكاكا 
يعتزمان المشاركة في 

مباراتين استعراضيتين

شفارتزمان يتأهل 
بصعوبة إلى نصف 

نهائي سيدني

أعلن العب التنس 
البريطاني أندي 
موراي، المصنف 
أول عالميًا 
سابقًا، في 
مؤتمر صحافي 
لم يتمكن 
خالله من حبس 
دموعه، أن 
اآلالم الناتجة عن 
إصابة في الورك 
اضطرته العام 
الماضي إلجراء 
عملية جراحية، 
وسترغمه على 
اعتزال التنس 
هذا العام. وقال 
موراي »يمكنني 
أن ألعب، لكن مع 
قيود. وجود 
هذه القيود 
واأللم يمنعني 
من التمتع 
بالمنافسة أو 
موراي يُعتبر من بين أفضل أربعة العبين في العالم )Getty(التمارين«.

نهاية موراي

السبت 12  يناير/ كانون الثاني 2019 م  6  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1594  السنة الخامسة
Saturday 12 January 2019



رياض الترك

أمــام  الفلسطيني  املنتخب  سقط 
املنتخب األسترالي بثالثة أهداف 
إلــى  تــأهــلــه  أمـــور  لتتعقد  نظيفة، 
الدور الثاني من بطولة كأس آسيا 2019، في 
وقت حصدت أستراليا أول فوز وجمعت أول 
ثالث نقاط مهمة في رحلة تعويض الخسارة 

في الجولة األولى أمام األردن.
بطريقة  ــاراة  ــبـ املـ الفلسطيني  املــنــتــخــب  ــدأ  بـ
جــيــدة مـــن خـــالل تــمــركــز وانــتــشــار الــالعــبــن 
وإغالق كل املنافذ أمام الهجمات األسترالية. 
إال أن األمور انقلبت رأسًا على عقب ملصلحة 
املــنــتــخــب األســـتـــرالـــي، فــفــي الــدقــيــقــة 18 من 
النجم  املباراة ومن كرة عرضية مباغتة من 
توم روجيتش تابعها جيمي ماكالرن برأسه 
نــحــو الــشــبــاك وافــتــتــح أهــــداف أســتــرالــيــا في 
ــعـــد دقــيــقــتــن فــقــط  الـــبـــطـــولـــة اآلســــيــــويــــة. وبـ
أضـــافـــت أســتــرالــيــا الـــهـــدف الــثــانــي، إثـــر كــرة 
عــرضــيــة مـــن كــريــســتــوفــيــر إيــكــونــومــوديــس 
الــالعــب أويـــر مابيل  املــدافــعــن تابعها  خلف 
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على »الطائر« في الشباك مباشرًة. وفي وقت 
انتظر الجميع أن تظهر ردة فعل من املنتخب 
ــفــــدائــــي« كـــل اآلمــــال  الــفــلــســطــيــنــي، خـــّيـــب »الــ
ــام، حــتــى إنـــه لــم ينجح  ــ ولـــم يــنــدفــع إلـــى األمـ
فــي صــنــاعــة نــصــف فــرصــة طـــوال 45 دقيقة. 
ــدا واضـــحـــًا الــعــجــز الــتــكــتــيــكــي للمنتخب  وبــ
الفلسطيني، أواًل عبر بناء الهجمات وثانيًا 
ــقــــدان الــــكــــرات ســـريـــعـــًا وعــــــدم إيـــجـــاد  عـــبـــر فــ
الـــحـــلـــول فـــي وســــط املـــلـــعـــب، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
تشتت الخطوط الثالثة وعدم االنضباط في 

التمركز، خصوصًا في الدفاع.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي انــخــفــض إيــقــاع اللعب 
ــة لــلــمــنــتــخــب  ــفـ ــيـ ــفـ ــلــــيــــة طـ ــمــــامــــًا مــــــع أفــــضــ تــ
ــنــــاعــــة الـــهـــجـــمـــات  األســـــتـــــرالـــــي لـــنـــاحـــيـــة صــ
املقابل  في  فلسطن.  مرمى  على  والخطورة 
لم يتغير أداء املنتخب الفلسطيني املتواضع 
وبــدا عــاجــزًا عــن صناعة هجمة واحـــدة بعد 

مرور 89 دقيقة من اللقاء.
وقبل نهاية املباراة بدقائق أضافت أستراليا 
الهدف الثالث في اللقاء عن طريق رأسية من 
أبوستولوس جيانو الذي تابع كرة عرضية 

لـــداخـــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء. لــيــحــصــد املــنــتــخــب 
األسترالي فوزه األول في البطولة اآلسيوية 
وتخسر فلسطن أول لقاء لها وتتعقد أمور 

التأهل إلى الدور الثاني.

مهمات صعبة للبنان واليمن
بطولة  من  السابع  اليوم  منافسات  تنطلق 
الــيــوم وتشهد مواجهات   2019 آسيا  كــأس 
حــاســمــة ملــنــتــخــبــي لــبــنــان والـــيـــمـــن الــلــذيــن 
البطولة ضد  الثانية في  املباراة  يخوضان 
ــراق. فـــي املـــبـــاراة  ــ ــعـ ــ كـــل مـــن الـــســـعـــوديـــة والـ
األولى يخوض املنتخب اللبناني مباراة في 
غاية األهمية ال تحتمل القسمة على اثنن، 

ألن الخسارة ستعني فقدان حظوظ التأهل 
بنسبة كبيرة وانتظار نتيجة مباراة كوريا 
الــشــمــالــيــة فــــي الـــجـــولـــة األخــــيــــرة ونــتــائــج 
إمكانية  معرفة  بغية  األخـــرى  املــجــمــوعــات 

التأهل.
ــوز املــنــتــخــب الـــســـعـــودي  ــ ــإن فـ ــ ــابـــل فـ ــقـ فــــي املـ
ــًا إلــــى  ــيــ ســـيـــعـــنـــي تــــأهــــل »األخـــــــضـــــــر« رســــمــ
الــــدور الــثــانــي بجمعه ســت نــقــاط كــامــلــة من 
ضربة  بمثابة  فيكون  تعثره  أمــا  مــبــاراتــن، 
في  القطري  املنتخب  سيواجه  ألنــه  موجعة 
وبالتالي ستكون حظوظه  األخيرة،  الجولة 
املجموعات  منتخبات  ســائــر  مــع  مــتــســاويــة 
األخـــــرى وكـــذلـــك مـــع لــبــنــان الــــذي ســُيــنــافــس 
بشراسة على البطاقة الثانية، ألنه يلعب مع 
كوريا الشمالية في مباراة في املتناول. وفي 
اليمني  املنتخب  يخوض  الرابعة  املجموعة 
مباراة حياة أو موت ضد املنتخب العراقي، 
ــــك ألن خـــســـارة جـــديـــدة ســُتــعــقــد األمــــور  وذلـ
تــمــامــًا وســتــكــون حــســابــات الــتــأهــل صعبة 
جدًا، في وقت تفوق املنتخب العراقي يمنحه 

بطاقة العبور املباشرة.

فلسطين تخسر 
أول مباراة رسمية ضد 

المنتخب األسترالي
استحق األردني موسى التعمري لقب نجم اليوم الخامس من بطولة كأس 
آسيا 2019، وذلك بعدما ساهم في تحقيق منتخب »النشامى« فوزًا مهمًا 
على املنتخب السوري بهدفن نظيفن، وهو الفوز الذي ضمن للمنتخب 
األردني الوجود في الدور الثاني من البطولة اآلسيوية. وصنع التعمري 
الهدف األول للمنتخب األردنــي في املباراة، الــذي حول تسديدة قوية من 
داخـــل منطقة الــجــزاء إلــى الــشــبــاك مــبــاشــرًة عند الدقيقة 26 مــن املــبــاراة، 
وأمــســى أصغر العــب أردنـــي يسجل فــي إحــدى مباريات مــن بطولة كأس 
آسيا بعمر 21 عامًا و214 يومًا. ولم يكتِف التعمري بصناعته هدفًا في 
لركلة  متابعته  عن طريق   43 الدقيقة  في  الثاني  الهدف  بل صنع  اللقاء، 
ركنية برأسه نحو الشباك. وفرض التعمري بهذه األرقام نفسه واحدًا من 
نجوم كأس آسيا 2019، وخصوصًا بعد صناعته للهدف األول لألردن في 

البطولة ضد املنتخب األسترالي.

نجم اليوم
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على هامش الحدث

موسى التعمري

رياضة
بطولة كأس آسيا 2019

ــــال االتـــحـــاد الـــســـوري لـــكـــرة الـــقـــدم مـــدرب  أقـ
شتانغه،  بيرند  األملــانــي  الوطني،  املنتخب 
وذلــــك بــعــد الـــخـــســـارة أمــــام األردن بــهــدفــن 
ــيــــة مـــــن دور  ــانــ ــثــ نـــظـــيـــفـــن فـــــي الــــجــــولــــة الــ
وكـــتـــب   .2019 ــا  ــيــ آســ ــكــــأس  لــ املــــجــــمــــوعــــات 
االتـــحـــاد عــبــر صفحته الــرســمــيــة فــي موقع 
السوري  العربي  االتحاد  »قــرر  »فيسبوك«، 
لــكــرة الـــقـــدم إقـــالـــة املـــديـــر الــفــنــي للمنتخب 
الــوطــنــي لــلــرجــال، األملــانــي بــيــرنــد شتانغه، 
وتعين املدرب الوطني فجر إبراهيم عوضًا 
عنه«. وأوضح االتحاد أن إبراهيم سيلتحق 
املقبلة  ملباراته  استعدادًا  املنتخب  بتدريب 
ــا فــي  ــيــ ــرالــ ــتــ املـــصـــيـــريـــة أمــــــــام مـــنـــتـــخـــب أســ
والتي  الــجــاري«،  الشهر  مــن  الخامس عشر 

أمــام مهمة  فيها »نسور قاسيون«  سيكون 
صعبة للعبور إلى دور الـــ16، بعدما تجمد 
ــيـــدهـــم عـــنـــد نــقــطــة مــــن مـــبـــاراتـــن بــعــد  رصـ
خسارة اليوم والتعادل افتتاحًا مع فلسطن 

من دون أهداف.
وبات شتانغه ثاني مدرب يقال من منصبه 
في النهائيات الحالية بعد الصربي ميلوفان 
ــايـــالنـــد، بــعــد الــخــســارة  ــاتـــش مـــــدرب تـ ــفـ رايـ
في   )1  -  4( الهند  القاسية ضــد  االفتتاحية 
الجولة األولى. وكان شتانغه قد تحّمل بعد 
املباراة مسؤولية الخسارة، وقال »أنا املدرب 
املـــســـؤول عـــن الــخــســارة وفـــي الـــعـــادة تــكــون 
الخسارة لنا جميعًا«. وأضــاف املــدرب الذي 
في شباط/ قاسيون«  »نسور  تدريب  توّلى 

فبراير املاضي »بدأنا املباراة بشكل جيد، ثم 
تعرضنا لصدمة في الهدف األول الذي جاء 
من تمريرة خاطئة من جانبنا، وليس لدي 
ما أقوله عن العبينا، فاملنافس تفوق علينا 
أن  الــســريــعــة، بجانب  املــرتــدة  الهجمات  فــي 
لديه العبن على مستوى عــاٍل من املهارة«. 
وتــابــع »أعــتــقــد أن املــنــتــخــب األردنـــــي تــفــّوق 
علينا بفضل الثقة العالية التي حصل عليها 
أن شتانغه  ُيــذكــر  أســتــرالــيــا«.  بــعــد تخطيه 
تـــدريـــب منتخبات  عــلــى  أشــــرف  عـــامـــًا(   70(
أملانيا الشرقية )1984- 1988(، سلطنة ُعمان 
بيالروسيا   ،)2004-2002( الــعــراق   ،)2001(

)2007-2011( وسنغافورة )2016-2013(.
)فرانس برس(

فشل ذريع 
للمدرب 
األلماني 
)جيوسيبي 
كاكاسي/ 
)Getty

)Getty /خسر شتانغه ثالث مباريات )ليونيل نيغ

وداعًا مدرب منتخب سورية

التغطية

آسيا أونالين

اإلمارات تستعيد عافيتها على حساب الهند وتتصدر
 استعادت اإلمارات عافيتها وتصدرت املجموعة 
األولى بعد فوزها على الهند بهدفني نظيفني، في 
آسيا 2019  منافسات كأس  من  الثانية  الجولة 
لكرة القدم. وسجل خلفان مبارك )د.41( وعلي 
مبخوت )د.88( هدفي اإلمارات. وكانت تايالند 
فازت على البحرين بهدف نظيف في منافسات 
نــفــس املــجــمــوعــة. وتــصــدرت اإلمـــــارات الترتيب 
بــرصــيــد 4 نــقــاط، وتــراجــعــت الــهــنــد إلـــى املــركــز 
الثاني برصيد ثالث نقاط وبفارق األهداف عن 
تايالند، في حني احتلت البحرين املركز األخير 
بنقطة وحيدة. وأكد خلفان مبارك )23 سنة( الذي سجل هدفه الدولي األول أن الفوز هو 
األهم في هذه املرحلة، مؤكدًا أن »الثالث نقاط األولى ستدخلنا في أجواء البطولة، وهي 

بمثابة االنطالقة لنا«. وتابع مبارك: »يجب أن نلعب كل مباراة وكأنها نهائي«.

تايالند تنتفض في وجه البحرين
فشل منتخب البحرين في ترجمة منسوب الثقة نتيجة فرضه التعادل على اإلمارات 
البحرينية،  األفضلية  وبــرغــم  نظيف.  بهدف  تايالند  أمــام  فسقط  افتتاحًا،  املضيفة 
طريق شاناثيب سونغكراسني  عن  هدفها  املــرتــدات وسجلت  من  تايالند  استفادت 
تايالند حظوظها  وعـــززت  الهند.  مــع  بالتساوي  نقاط   3 إلــى  رافــعــة رصيدها   ،)58(
للمرة األولــى منذ 1972 عندما حلت ثالثة، إذ خرجت  الــدور اإلقصائي  إلــى  بالتأهل 
البحرين سيد شبر  قــال حــارس  املــبــاراة،  الـــدور األول بــني 1992 و2007. وبعد  مــن 
علوي لقناة »بي ان سبورتس«: »لم نكن في الفورمة اليوم، حصلنا على فرص ولكن 
مهاجمينا لم يكونوا في مستواهم«. وشهد الشوط األول أفضلية بحرينية من دون 
نجاعة، مع محاوالت من محمد مرهون وزمالئه للوصول إلى مرمى الحارس سيواراك 
بإحدى  ونجحت  وقــوة،  بعزم  تايالند  دخلت  الثاني  الشوط  في  لكن  تيدسونغنوين. 
انطالقاتها السريعة على الجهة اليمنى بكسر التعادل، بعد عرضية من تريستان دو 
ارتدت من الدفاع وتهيأت أمام العب الوسط تشاناثيب سونغكراسني داخل املنطقة، 

فسددها قوية بيسراه بسقف مرمى الحارس سيد شبر علوي )د. 59(.

األردن الفائز على سوريا أول المتأهلين لدور الـ16
إلـــى دور  ــي أول املــتــأهــلــني   بـــات املنتخب األردنــ
الــــ16 فــي كــأس آســيــا، وذلــك بعد تحقيقه فــوزه 
الثاني على حساب سوريا بهدفني نظيفني في 
الثانية. سجل لألردن  الثانية للمجموعة  الجولة 
موسى التعمري )د.26( وطارق خطاب )د.43(، 
برصيد  املجموعة  ترتيب  »النشامى«  ليتصدر 
ست نقاط من مباراتني، بعد تحقيقهم مفاجأة 
أستراليا حاملة  بالفوز على  األولــى  الجولة  في 
السوري  املنتخب  وحقق  نظيف.  بهدف  اللقب 
ثاني نتيجة مخيبة له في البطولة، بعد تعادله سلبًا مع املنتخب الفلسطيني في الجولة 
األولى. وقال التعمري في تصريحات بعد املباراة: »إلى جميع الذين قالوا بأن املنتخب 
األردنــي ليس على مستوى هذه البطولة، لقد فزنا على أستراليا وسوريا بجدارتنا. 
سوريا فريق جيد واحترمناه«. وأضاف التعمري: »كان هدفنا الوحيد أن نتصدر هذه 
املجموعة. الشباب كلهم لم يقصروا، من حارس املرمى إلى الهجوم«، مؤكدًا أن املنتخب 
املنتخب  قائد  قــال  جهته،  مــن  كبير«.  منتخب  النشامى  نحن  منتخب،  أي  يهاب  »ال 
السوري املهاجم عمر السومة: »كانوا مرتاحني على األطراف، نحن سيطرنا لكننا لم 
نحصل على فرص صريحة للتسجيل«، مضيفًا: »استحوذنا على الكرة لكننا افتقرنا 

لصناعة فرص األهداف«.
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حسين غازي

ســيــطــر الــســائــق األملـــانـــي مايكل 
ــلـــة  ــويـ شـــــومـــــاخـــــر لــــــســــــنــــــواٍت طـ
عــلــى عـــالـــم الـــســـيـــارات الــســريــعــة 
»فـــورمـــوال 1«، قــبــل أن يــتــعــرض فــي إحــدى 
املــنــاســبــات لــحــادٍث مـــروع أثــنــاء ممارسته 
ــة الـــتـــزلـــج، لــيــعــيــش بــعــدهــا مــعــانــاة  ريـــاضـ

كبيرة.
لم يظهر شوماخر حتى اليوم على شاشات 
التي تعرض لها  التلفاز بسبب اإلصــابــات 
وعــــدم قــدرتــه عــلــى ذلــــك. ونــعــود لنستذكر 
كانت  التي  مسيرته،  مــن  الومضات  بعض 
حــافــلــة بــــاإلنــــجــــازات والـــلـــحـــظـــات املـــؤثـــرة، 
ــر أخــــبــــاره حــالــيــا  لــنــتــطــرق بــعــدهــا إلــــى آخــ
واملستجدات حول حالته التي ال تزال قليلة 

رغم مرور فترة طويلة.

السباق االفتتاحي والفوز األول
ــكـــل شــــومــــاخــــر األول  ــايـ ســيــبــقــى ظــــهــــور مـ
راسخا في ذاكرة الجميع؛ عام 1991 شارك 
السائق األملــانــي للمرة األولــى في سباقات 
الفورموال 1، حني حضر بدياًل من السائق 
بيرتراند جاشوت، بسيارة حملت رقم 32، 
وكان ذلك السباق الوحيد له في ذلك العام 

مع فريق »جوردن فورد«.
انتصار مايكل شوماخر  املقابل، جــاء   في 

شوماخر أسطورة 
السيارات السريعة

ميالده  بعيد  يناير   3 يوم  شوماخر  مايكل  األلمانية،  األسطورة  احتفل، 
الخمسين بعيدًا عن األضواء وعدسات الكاميرات، في مكاٍن خاص للغاية 
إلى جانب عائلته بعد الحادثة التي تعرض لها قبل خمس سنوات، وأّدت 
إلى إصابات خطرة في الرأس، وهو الذي يعتبر إحدى أساطير الفورموال 1

3031
رياضة

تقرير

1 على نحو غير  الفورموال  األول في عالم 
معهود، ومن خطأ غير متوقع. كان يومها 
الــســائــق األملـــانـــي فـــي املـــركـــز الـــثـــالـــث، لكنه 
ارتـــكـــب خــطــأ غــيــر مــتــوقــع خــــرج إثـــــره من 
الفريق  فــي  قــلــيــاًل ليسبقه زمــيــلــه  املــضــمــار 

مارتني بروندلي.
ــلــــدخــــول إلـــى  ــا شــــومــــاخــــر لــ ــعـــدهـ ــر بـ ــطــ اضــ
وهــذا  ــارات،  ــ اإلطـ لتغيير  الصيانة  حظيرة 
األمر قلب املوازين، ألن األخيرة كانت فعالة 
ومالئمة ألرضية الحلبة، مما أعطى األملاني 
ســرعــة أكــبــر تـــجـــاوز مـــن خــاللــهــا الــجــمــيــع، 
تحديدًا نيجيل مانسيل، الذي دخل لتبديل 

اإلطارات فوجد نفسه خلف شوماخر.

البكاء الشهير
بــلــقــب  تـــتـــويـــجـــه  وخــــــــالل   2000 عـــــــام  فـــــي 
الفورموال 1 الثالث في مسيرته، لم يتمالك 
ــكـــل شــــومــــاخــــر أعــــصــــابــــه فــــي املـــؤتـــمـــر  ــايـ مـ
الصحافي، حني ذرف الدموع بعد معادلته 

رقم السائق البرازيلي الراحل إيرتون سينا.
كـــان ســيــنــا قــد فــــارق الــحــيــاة يـــوم 1 مــايــو/ 
أيـــــار 1994 بــعــد حــــــادٍث مـــــروع فـــي ســبــاق 
ســــــان مــــاريــــنــــو، وهــــــو الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر أحـــد 
التاريخ، ويــراه لويس  السائقني في  أفضل 
هــامــيــلــتــون، الــســائــق الــبــريــطــانــي الــحــالــي 

وبطل العالم، مثله األعلى.
بـــالـــعـــودة إلــــى شـــومـــاخـــر، طــــرح عــلــيــه أحــد 
اللقب  كــان هــذا  إذا  الحاضرين ســـؤااًل عما 
يعني له الكثير، فأجاب شوماخر بالدموع 
أمــــام عــدســات املــصــوريــن، فــي لــقــطــة بقيت 

راسخة في ذاكرة جماهير الفورموال 1.

السباق األفضل
الجميلة   1 الــفــورمــوال  إن ســيــارة  يــقــولــون 
غالبا ما تكون فعالة، لكن العكس صحيح 
ــيــــراري مع  أيـــضـــا. فـــي عــــام 1996، كـــانـــت فــ
فقال  كبير،  بشكل  تعاني   ،»F310« ســيــارة 
إيــــــــدي إيـــــرفـــــني ملـــايـــكـــل شــــومــــاخــــر: »هـــــذه 
الـــســـيـــارة مــثــيــرٌة لــلــقــلــق، كــأنــهــا قــطــعــة من 

القمامة، كانت مجرد كارثة«.
رغم ذلك كان سباق 1996 ربما األشهر في 
التفوق  يومها  استطاع  شوماخر،  مسيرة 
ــة،  ــرعـ  بــــراعــــة وسـ

ّ
ــل ــكـ ــاد بـ ــ عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، قـ

ــد أشـــهـــر االنـــتـــصـــارات مــتــفــوقــا  لــيــحــقــق أحــ
بــأكــثــر مـــن 45 ثــانــيــة عــلــى أقــــرب منافسيه 

جان أليسي.

العودة من اإلصابة
بعد حوالي 100 يوم من اإلصابة، والُكسر 
بسيلفرستون،  الساق  في  له  تعرض  الــذي 
فــيــراري.  مــع  للقيادة  مايكل شوماخر  عــاد 
وعـــلـــى أثـــــر غـــيـــابـــه لــســتــة ســـبـــاقـــات، أدرك 
شوماخر أن ما سيقدمه في سباق ماليزيا 

سيكون مهما للغاية.
صحيٌح أن شوماخر جاء في املركز الثالث 
خــالل ذلــك املوسم لكن سباق ماليزيا بقي 
في األذهـــان، من خــالل فترة التجارب ومن 
األملاني  استطاع  الرئيسي،  العرض  في  ثم 
في ذلك العام تقليص الفارق مع منافسيه 

على الرغم من فترة الغياب.

حالة شوماخر حاليًا
ــل مــايــكــل شــومــاخــر  ــ ــر، واصـ ــ مـــن جـــانـــب آخـ
ــقــــوط الـــــــذي تــــــرك بــطــل  ــن الــــســ ــ الـــتـــعـــافـــي مـ
أثرت  طويلة،  غيبوبة  في  واحــد  الفورموال 

عليه بشكٍل كبير منذ خمس سنوات.
ومن املعروف أن األملاني تتم رعايته بشكٍل 
بالقرب من بحيرة جنيف  دقيق في منزله 
ــن أفـــضـــل  ــ ــــي ســــويــــســــرا، حـــيـــث تـــعـــتـــبـــر مـ فـ
الخالبة  الطبيعة  بسبب  للتعافي  املناطق 
ــك كـــي يــحــظــى بكافة  والـــهـــواء الــعــلــيــل، وذلــ
لــكــن التفاصيل  الـــهـــدوء والــــراحــــة،  وســـائـــل 
حـــول حــالــة بــطــل الــعــالــم ســبــع مـــرات بقيت 

نادرة وشحيحة.
شوماخر،  ملايكل  السابقة  املــديــرة  وكشفت 
التي كانت مقربة منه، سابني كيم، تفاصيل 

شوماخر كان وال يزال 
على عالقة وطيدة 

بزوجته وعائلته

براغا يسقط في فخ التعادل مع بورتيمونينسي
سقط سبورتينغ براغا في فخ التعادل اإليجابي )1 - 1( مع مضيفه بورتيمونينسي 
في مستهل منافسات الجولة الـ17 من الدوري البرتغالي. تقدم بورتيمونينسي مبكرًا 
بهدف حمل توقيع العبه ولينغتون كارفاليو )د.3(، إال أن دييغو سوزا تمكن من إدراك 
املباراة بواقع  الفريقان نقاط  النتيجة يتقاسم  التعادل للضيوف )د.49(. بهذه  هدف 
نقطة لكل منهما بحيث بات لدى براغا 37 نقطة في املركز الثاني من جدول املسابقة، 
ويرتفع رصيد بورتيمونينسي إلى 24 نقطة في املركز الثامن، وذلك مؤقتًا إلى حني 

إقامة باقي مباريات األسبوع.

ليفانتي يصعق برشلونة )2 - 1( 
في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا

بعد  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  ليفانتي  سجل 
تغلبه على برشلونة )2 - 1( في ذهاب دور الـ16 
من كأس ملك إسبانيا. تقدم أصحاب األرض 
كاباكو  إريــك  توقيع  للغاية بهدف حمل  مبكرا 
لتأكيد  مــايــورال  بــورخــا  عــاد زميله  ثــم  )د.4(، 
وتمكن  )د.18(.  ثــان  بــهــدف  ليفانتي  أفضلية 
هــدف  ــراز  إحــ مــن  كوتينيو  فيليبي  الــبــرازيــلــي 
حفظ ماء الوجه لبرشلونة قبل النهاية بخمس 
دقائق )د.85( بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء 
داخل  إلــى  بنجاح  كوتينيو  نفذها  للبالوغرانا 
هوية  حسم  يتأجل  وبالتالي  ليفانتي.  شــبــاك 
املــتــأهــل لــربــع نــهــائــي كـــأس املــلــك إلـــى الخميس 
املقبل حني تقام مباراة اإلياب في ملعب »كامب 

نو« معقل برشلونة حامل لقب البطولة.

بيتيس يتعادل سلبيًا أمام ريال سوسييداد
تعادل فريق ريال بيتيس سلبيًا مع ضيفه ريال سوسييداد في املباراة التي احتضنها 
ملعب )بينيتو فيامارين( في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. وخلت 
املباراة من املتعة األساسية لكرة القدم وهي األهداف، ولم تشهد خطورة حقيقية. ومن 
املقبل على ملعب )أنويتا(،  الخميس  اإليــاب يوم  الفريقان مباراة  املنتظر أن يخوض 

لتحديد املتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

كيلور نافاس ضمن الفائزين 
بالجائزة الوطنية اإلسبانية للرياضة

اإلسبانية  الوطنية  الجوائز  إسبانيا  ملكا  سلم 
بإحياء  افتتح  حفل  فــي   ،2018 لعام  للرياضة 
لقوا  الــذيــن  الــثــالثــة  املتسلقني اإلســبــان  ذكـــرى 
مــصــرعــهــم فـــي الـــســـادس مـــن الــشــهــر الــجــاري 
بــبــيــرو ضــحــيــة انــهــيــار جــلــيــدي مـــع مــرشــدهــم 
ــوان  املـــحـــلـــي. وبـــعـــد تـــكـــريـــم أدريـــــــــان ســـــان خــ
ــيـــرارد بـــــورول، تم  وســيــرجــي بــورتــيــروس وجـ
املجلس  يمنحها  الــتــي  ـــ13  ــ الـ الــجــوائــز  تــســلــيــم 
لجنة  تــقــررهــا  والــتــي  للرياضة سنويًا  األعــلــى 
الحارس  بينهم  ومــن  الفائزين  إلــى  إعــالم  مــن مؤسسات ووســائــل  بممثلني  تحكيم 
امللك  من  الجائزة  نافاس  وتسلم  مدريد.  ريــال  حــارس  نافاس  كيلور  الكوستاريكي 
فيليبي السادس بعد ساعات من فوز فريقه ريال مدريد على ليغانيس بثالثية نظيفة 
في بطولة كأس امللك، في مباراة شارك بها الحارس الكوستاريكي. وحصل نافاس 
الرياضية في إسبانيا منذ عام 2010، حيُث لعب في  الجائزة تقديرًا ملسيرته  على 

ألباسيتي وليفانتي قبل وصوله إلى ريال مدريد في عام 2014.

مورينيو مستبعدًا تدريب بنفيكا: 
ال توجد لدي نية للعمل في البرتغال

استبعد املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أي احتمال لتوليه مسؤولية تدريب فريق 
بنفيكا -الـــذي فتح الــبــاب أمــامــه هــذا األســبــوع- قــائــاًل إنــه ال يمتلك أي نية للعمل في 
لم  أنه   )CMTV( لقناة السابق ملانشستر يونايتد اإلنكليزي  املــدرب  البرتغال. وأكد 
النادي  لكان رئيس  الخيار مطروحا  هــذا  كــان  وإذا  بنفيكا،  تدريب فريق  منه  يطلب 
أول من يعلم به. وأضاف مورينيو: »يمكنني القول إنه ال توجد لدي أية نية للعمل في 
البرتغال«، وأوضــح: »أنا جيد كما أنا حاليا، ولست اليوم خيارا لبنفيكا«. وانتشرت 
الشائعات حول وصول مورينيو إلى فريق بنفيكا بعدما أشاد رئيس النادي لويس 
الفور. وال يتولى  الفريق فليأت على  أراد تدريب  إذا  إنه  فيليبي فييرا باملدرب وقــال 
مورينيو مسؤولية أي فريق في الوقت الحالي بعدما تمت إقالته من تدريب »الشياطني 
الحمر« في 18 ديسمبر/كانون األول املاضي، ومنذ ذلك الحني تنتشر شائعات حوله 

ومنها تدريب ريال مدريد اإلسباني أيضًا.

لتتم إعارته في موسم  مباراة سجل فيها هدفًا وحيدًا، 
خمسة  لهم  سجل  الــذي  سيتاديال  لفريق   2011/2010

أهداف في 27 مباراة.
لكن موهبته الكبيرة التي أظهرها املهاجم الشاب جعلت 
لــصــفــوف فريقها،  إلـــى ضــمــه  تــســعــى  يــوفــنــتــوس  إدارة 
لتنجح في نهاية املطاف في الحصول على خدماته، لكن 
موهبته،  يصقل  لبولونيا  إعــارتــه  أن  رأى  الفني  الجهاز 
ليسطع نجم غابياديني، الذي سجل ستة أهداف في 30 

مباراة لعبها مع فريقه الجديد في موسم 2013/2012.
ليثبت  إلى سامبدوريا،  انتقل  وفي موسم 2014/2013 
تسجيل  استطاع  بعدما  كأساسي،  اللعب  يستحق  أنــه 
15 هــدفــًا فــي 47 مــبــاراة لعبها فــي مــوســمــني، مــا جعل 
إدارة نابولي تخطب وده وتقنعه بالذهاب إلى صفوفها، 
ليتمكن من تسجيل 15 هدفًا في 56 مباراة خاضها مع 

غابياديني  وأراد  والقارية.  املحلية  البطوالت  في  الفريق 
خـــوض تــجــربــة احــتــرافــيــة بــعــيــدة عــن املــالعــب اإليــطــالــيــة، 
بعدما وصلت عروض عدة إلدارة نابولي، ليقرر التوجه 
نـــادي ساوثهامبتون اإلنــكــلــيــزي فــي مــوســم 2017  إلــى 
الشتوية، مقابل 15 مليون جنيه  االنتقاالت  خالل فترة 

إسترليني.
في تشكيلة  األساسية  األعمدة  أحد  غابياديني  وأصبح 
معهم  خــاض  هازنهاتل، حيث  رالــف  النمساوي  املـــدرب 
حتى اآلن 47 مباراة سجل فيها 10 مباريات في الدوري 

اإلنكليزي وباقي املسابقات املحلية.
وعــلــى الصعيد الـــدولـــي، ظــهــر غــابــيــاديــنــي ألول مـــرة مع 
املنتخب اإليطالي تحت 21، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 
2010 بمباراة وديــة أمــام تركيا، لكنه سجل هدفه األول 

ضد أملانيا في 6 أكتوبر/تشرين األول 2011.

قتيبة خطيب

إنهاء  على  بــقــدرتــه  غابياديني  مــانــولــو  اإليــطــالــي  يتميز 
الــهــجــمــات أمـــام شــبــاك خــصــومــه بــدقــة فــائــقــة، ألنـــه رأس 
حربة تقليدي يعتمد عليه املدربون الذين يفضلون اللعب 
الحالية  الكروية  لكنه خالل مسيرته  التقليدية،  بالطريقة 
تنقل بــني عــدد مــن األنــديــة. ولــد غابياديني فــي يــوم 26 
ببلدة كالشيناتي  الثاني في عام 1991  نوفمبر/تشرين 
االحترافية في عالم كرة  بدأ مسيرته  إيطاليا، حيث  في 
الــقــدم مــع نـــادي أتــالنــتــا، الـــذي ارتـــأت إدارتــــه أنــهــا وجــدت 
ضالتها في مهاجم قادر على قيادة فريقها الشاب في 

موسم 2003 واستمر معهم حتى 2009.
الفني غابياديني  وفي موسم 2010/2009، نقل الجهاز 
إلــــى الـــفـــريـــق األول لـــنـــادي أتـــالنـــتـــا حــيــث لــعــب فـــي 25 

مانولو غابيـاديني

على هامش الحدث

يعتبر رأس حربة 
صريحا، بسبب 

قدرته على 
تسجيل األهداف 

في منطقة جزاء 
خصومه، ألنه 
يتمتع بالقدرة 

والمهارة الفنية 
الكروية

شوماخر بطل العالم 
7 مرات في سباقات 
السيارات السريعة 
»فورموال 1« )آندي 
)Getty/هوندي

يعتبر مايكل شوماخر من أفضل السائقين في التاريخ، فقد حقق اللقب 
العالمي في 7 مناسبات، كانت أوالها في تسعينيات القرن الماضي عام 
1994 ثم في 1995. غاب بعدها ألربع سنوات، قبل أن يسيطر من جديد 
على األجواء في مطلع األلفية من عام 2000 حتى 2005. اللقب األخير 
ليحصد  انتصارًا   13 وحقق  سباقًا   18 في  شارك  فقد  له،  األفضل  كان 
حينها 148 نقطة، قبل أن يتراجع على أثرها، ليتوقف عام 2006، قبل 

أن يقرر العودة في 2010 حتى 2012.

البطل العالمي

وجه رياضي

جديدة عن النجم الكبير خالل مقابلة نادرة 
لالحتفال بعيد ميالده الخمسني.

مــنــذ وقـــوع الـــحـــادث، احــتــرمــت كــيــم رغــبــات 
ــــن صــحــة  ــــث عــ ــــديـ ــــحـ ــي عـــــــدم الـ ــ ــة فــ ــلــ ــائــ ــعــ الــ
بمناسبة  أخــيــرًا  وافــقــت  لكنها  شــومــاخــر، 
ــراء مقابلة  عــيــد مــيــالد األســـطـــورة عــلــى إجــ

.»podcast Beyond The Grid« موسعة مع
إلـــى حـــٍد كبير عــن مسيرة  املــحــادثــة  بقيت 
شوماخر في القيادة، لكن كيم تحدثت عن 

تكوين  مــن  مايكل  تمكن  ثانيا  عائلته،  مــن 
صــداقــات من طفولته حتى اآلن، هــذا شيء 
األصدقاء  من  مجموعة  لديه  أيضا،  لطيف 

املقربني والبارعني جدًا في ذلك«.
وكشفت كيم في وقــٍت سابق كيف أن نجم 
سباقات السيارات املحبوب كان لديه »حلٌم 
ســــري«، وهـــو االبــتــعــاد قـــدر املــســتــطــاع عن 

الحياة العامة.
ولــــم تــتــم مـــشـــاهـــدة شـــومـــاخـــر الـــــذي اعــتــزل 

عالقة شوماخر بأسرته حاليا بما في ذلك 
زوجته كورينا.

ــكـــل كـــانـــا زوجــــني  ــايـ ــــت: »كــــوريــــنــــا ومـ ــالـ ــ وقـ
إذا ســألــتــم، حني  كـــذلـــك  ــا زاال  مــثــالــيــني ومــ
يــعــود إلـــى املــنــزل ويــجــتــمــع حــولــه األوالد، 
تــصــبــح ريـــاضـــة الـــفـــورمـــوال 1 بــعــيــدة عــنــه، 
لقد احتاج إلى الخصوصية، عائلته كانت 

دائما مهمة له بطريقة ما«.
وأضــافــت: »كــان حكيما ومــا زال قريبا جدًا 

السباقات في عام 2012 عالنية، منذ تعرضه 
الــرأس خالل حادث  لإلصابات الخطيرة في 
التزلج قبل خمس سنوات، وكان قد جاء في 
بيان العائلة في وقت سابق، في رسالة إلى 
معرفة حالته  الذين حاولوا  املحبني،  جميع 
وأخباره: »ُيمكنكم التأكد من أنه بني أحسن 
األيدي، وأننا نفعل كل شيء ممكن ملساعدته، 
يرجى تفهم ذلك، بأننا نتابع رغبات مايكل، 

ونحافظ على هذا املوضوع الحساس«.

عزز السائق القطري ناصر العطية )تويوتا( صدارته للترتيب العام، وضرب األميركي 
الرابعة  املرحلة  كــّل منهما في  ريكي برايبيك )هــونــدا( عصفورين بحجر واحــد، بفوز 
العطية،  وحقق  تواليًا.  النارية  والــدراجــات  السيارات  لفئتي  الصحراوي  دكــار  رالــي  من 
فوزه الثاني بالنسخة الحالية، بعد تتويجه في املرحلة االفتتاحية. وقطع مسافة املرحلة 
بني أريكويبا وموكيغوا في البيرو والبالغة 511 كلم منها 351 كلم خاضعة للتوقيت، 
بزمن 3.38:49 ساعات، متقدمًا بفارق 1:52 دقيقة على بطل املرحلة الثالثة سائق ميني 

الفرنسي ستيفان بيترهانسل.

صورة في خبر

العطية يعزز صدارته

السبت 12  يناير/ كانون الثاني 2019 م  6  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1594  السنة الخامسة
Saturday 12 January 2019
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