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رياضة

أثنى مدير العالقات املؤسسية في ريال مدريد، 
إميليو بوتراجينيو، على الالعب البرازيلي 

فينيسيوس، بعد األداء الذي قدمه أمام ليغانيس 
في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا. وقال 

بوتراجينيو بعد املباراة التي انتهت بتفوق 
النادي »امللكي«: »فينيسيوس؟ هو بالتأكيد 

يتمتع بشخصية قوية ليلعب بهذا الشكل في هذا 
امللعب، ال سيما عندما يتعلق األمر بمهاجم..ال 

يجب نسيان أنه في الـ18 من عمره«.

أكمل النجم اإلسباني رافاييل نادال، املصنف 
الثاني عامليًا بني العبي التنس املحترفني، مرانه 
األول، تحضيرًا لبطولة ملبورن، بدون آالم. وكان 

نادال قرر االنسحاب من بطولة بريسنب، في 
األسبوع األول من يناير/كانون الثاني الجاري، 

بسبب آالم بسيطة في الفخذ األيسر. وشارك 
نادال في جلسة املران التي أقيمت في ملعب »رود 

الفر أرينا«، الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، 
املصنف السادس عامليًا.

قال نائب رئيس نادي برشلونة للقطاع الرياضي، 
جوردي ميستري، إن مسألة تجديد عقد املدير 

املدرب، إرنستو فالفيردي، ليست على طاولة 
مجلس إدارة »البالوغرانا« في الوقت الحالي. 

وأكد املسؤول الرياضي، خالل مراسم تقديم املدير 
الفني الجديد لفريق السيدات، لويس كورتيس، 

أن اإلدارة سعيدة بما يقدمه فالفيردي، ولكنه 
أشار إلى أن كل شيء وارد. وأكد ميستري أن 

القرار ال يتوقف فقط على النادي.

بوتراجينيو 
يثني على البرازيلي 

فينيسيوس

رافاييل نادال 
يكمل مرانه األول 

في ملبورن

برشلونة ال يفكر 
حاليًا في تجديد عقد 

فالفيردي

تعرضت البحرين 
لخسارة أمام 
تايالند بهدف 
نظيف في 
الجولة الثانية 
من بطولة 
كأس آسيا، 
وهي الخسارة 
األولى للمنتخب 
في البطولة 
اآلسيوية بعد 
أن انتهت 
المباراة األولى 
بالتعادل أمام 
صاحب األرض 
والجمهور 
المنتخب 
اإلماراتي )1 - 1(. 
وبهذه الخسارة 
ستكون مهمة 
تأهل البحرين 
إلى الدور الثاني 
ُمعقدة.

)Getty/البحرين تبقى بنقطة وحيدة من مباراتين )كريم سهيب

سقوط بحريني

الجمعة 11  يناير/ كانون الثاني 2019 م  5  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1593  السنة الخامسة
Friday 11 January 2019



رياض الترك

خـــطـــف املــنــتــخــب الـــقـــطـــري فــــوزًا 
ُمستحقًا على املنتخب اللبناني، 
في املباراة التي جمعتهما ضمن 
بطولة  مــن  الخامسة  املجموعة  ت  ا س ف ا ن م
كأس آسيا 2019. لم يظهر املنتخب القطري 
بمستوى قوي في بداية املباراة، خصوصًا 
ــدم لــبــنــان عــرضــا  ــي أول 35 دقـــيـــقـــة، إذ قــ فـ
قــويــا، وبشكل خــاص فــي خــط الــدفــاع الــذي 
كـــان صــلــبــًا وحــــرم »الــعــنــابــي« مـــن صناعة 
الـــخـــطـــورة املــطــلــوبــة. فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
لــى الصعيدين  قــط املنتخب اللبناني عــ ســ
البدني والذهني، وتراجع أداؤه كثيرًا، في 
وقت استغل املنتخب القطري هذا التراجع 
بأفضل طريقة ممكنة وفرض أسلوب لعبه، 
تــارًة عبر صناعة الهجمات املرتدة بكثافة 
عددية، وتارًة عبر بناء هجمات من الخلف 
بـــطـــريـــقـــة ذكـــيـــة وعـــبـــر تــــمــــريــــرات عــرضــيــة 
ــى املــــرمــــى الــلــبــنــانــي.  ــ ــلـــة وصـــــــواًل إلـ وطـــويـ

تفوق قطري 
ويوم لفلسطين
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ونجح املنتخب القطري في تسجيل الهدف 
ــبـــاشـــرًة قــريــبــة من  األول مـــن ركـــلـــة حــــرة مـ
املرمى، خدعت حارس املرمى مهدي خليل 

وهزت شباكه. 
ــقـــطـــري  ــتـــخـــب الـ ــنـ ــــرض املـ ــ بــــعــــد الــــــهــــــدف، فـ
سيطرته بالكامل، وبدا التعب واضحًا على 
جميع العبي املنتخب اللبناني، وانخفض 
مستوى اللياقة البدنية بشكل واضح، األمر 
الذي أدى إلى سقوط الخط الخلفي للبنان 
وظـــهـــور املـــســـاحـــات الــشــاســعــة فـــي منطقة 

الدفاع.
ونجح املنتخب القطري في تسجيل الهدف 
الثاني ُمستغاًل الثغرات الدفاعية ملنتخب 
لبنان، لُيتابع املنتخب القطري هجومه في 
ــائــق األخــيــرة مــن اللقاء بــقــوة وُيهاجم  ــدق ال

بأكثر من العب. 
فـــي املــقــابــل، لـــم يــنــجــح املــنــتــخــب الــلــبــنــانــي 
في صناعة فرصة خطيرة، ولــم ينجح في 
صناعة ردة فعل قوية على الهدفني اللذين 

تلقاهما خالل املباراة.

في مواجهة البطل
هـــي مـــبـــاراة قــويــة ومــنــتــظــرة بـــني فلسطني 
ومنتخب أستراليا. يبحث كل منتخب عن 
فـــــوزه األول فـــي الــبــطــولــة اآلســـيـــويـــة، بعد 
تعادل األول أمام منتخب سورية وخسارة 
الــثــانــي فـــي مــفــاجــأة كــبــيــرة أمــــام املنتخب 
األردني بهدف نظيف. وال يحتمل املنتخب 
األسترالي الخسارة، ألنها سُتهدد آماله في 
بلوغ الــدور الثاني من البطولة اآلسيوية، 
بينما سيعزز فــوز منتخب فلسطني آماله 
في بلوغ الدور الثاني عبر املركز الثاني أو 

حتى أفضل مركز ثالث في املجموعات.

وعـــلـــى صــعــيــد املـــواجـــهـــات بـــني املنتخبني 
ــا فـــــي ثـــالث  ــيــ ــرالــ ــتــ ــًا، تـــتـــفـــوق أســ ــيــ ــاريــــخــ تــ
مباريات مقابل انتصار لفلسطني وتعادل 
واحــد شهدته مباريات املنتخبني. وجميع 
املباريات التي التقى فيها منتخبا فلسطني 
وأســتــرالــيــا كــانــت مــبــاريــات وديــــة، وكــانــت 

جميعها في عام 1939.
ــر نـــتـــيـــجـــة فــــــوز ملـــنـــتـــحـــب أســـتـــرالـــيـــا  ــ ــبـ ــ وأكـ
كانت )7-5(، فــي وقــت تفوقت فلسطني في 
مباراة واحــدة بنتيجة )2-1(، وانتهى لقاء 
التعادل بنتيجة )4-4(. فهل ينجح املنتخب 
الفلسطيني في قلب الطاولة في عام 2019، 
وتحقيق فوز تاريخي في البطولة اآلسيوية 
ورفع رصيده إلى أربع نقاط ُتعزز آماله في 
التأهل، أم أن املنتخب األســتــرالــي سيكون 
له رأي ويفرض سيطرته كواحد من أفضل 
املــرشــحــني لنيل اللقب ويحصد أول ثالث 
نـــقـــاط لــــه فــــي دور املـــجـــمـــوعـــات وُيـــعـــوض 
ــارة املـــفـــاجـــئـــة فــــي الـــجـــولـــة األولـــــى   الــــخــــســ

أمام األردن؟

أستراليا تتفوق 
تاريخيًا بثالثة انتصارات 

مقابل خسارة

حصد القطري عبد الكريم حسن لقب نجم اليوم الرابع من بطولة كأس 
آســيــا 2019، وذلــــك بــعــد أن لــعــب دورًا كــبــيــرًا فــي حــســم قــطــر لــلــفــوز أمــام 
املنتخب اللبناني. وفي التفاصيل وعند الدقيقة 62 تحديدًا دخل أفضل 
ا، وهــو عبد الكريم حسن، ومعه تحول املنتخب القطري  يــ العــب فــي آســ
مــن )3-4-3( إلـــى )4-3-3(. لــم يظهر تــأثــيــر حــســن ســريــًعــا، لــكــن املنتخب 
ــهــدف األول عــن طريق بسام مــن ركلة حــرة مــع الدقيقة  القطري خطف ال
65. مع دخول عبد الكريم حسن تبدلت الخطة حتى عند املدرب اللبناني، 
لتظهر املساحات الشاسعة، وظهر فارق السرعات والتحوالت، واألهم هو 
االنتقال من الدفاع إلى الهجوم عند لبنان. هذا األمر استغله كريم حسن 
بأفضل طريقة، ليشق طريقه بسهولة ويكشف ظهر الدفاع اللبناني عبر 
اختراقات ُمميزة انتهت بتسجيل منتخب »العنابي« هدفا ثانيا حسم 
كل شيء في اللقاء. دخول عبد الكريم حسن كان مهمًا للمنتخب القطري 

ونقطة تغيير كبيرة في الشوط الثاني.

نجم اليوم
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عبد الكريم حسن

رياضة
بطولة كأس آسيا 2019

في  األضــــواء  اللبنانية  الجماهير  ت  ف ط خ
ــيــوم الــرابــع مــن بطولة كــأس آســيــا 2019،  ال
وذلــــك بــعــد أن زيــنــت املـــدرجـــات بــأعــدادهــا 
ــــوال 90  الــكــبــيــرة وبــالــتــشــجــيــع امُلــســتــمــر طـ
دقــــيــــقــــة. وعـــــــرض رواد مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجـــتـــمـــاعـــي صـــــورًا وفـــيـــديـــوهـــات خــاصــة 
ــي ُتظهر  ــت بجماهير املنتخب اللبناني وال
الــشــغــف الــكــبــيــر والــتــشــجــيــع امُلــمــيــز دعــمــًا 
ملــنــتــخــب »األرز«. وأبــــــرز مـــا لــفــت األنـــظـــار 
ــر عـــبـــر مـــواقـــع  ــيـ ــاهـ ــمـ ــدثــــت عـــنـــه الـــجـ وتــــحــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، هــي اللفتة الــرائــعــة 
الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــعـــد نــهــايــة 
املباراة عندما قام عدد كبير من املشجعني 
فــايــات الــتــي تركتها  نــ اللبنانيني بجمع الــ

هـــا ووضــعــوهــا فــي أكياس  الجماهير وراء
ــذا الــتــصــرف  ــ ــــى هـ ــة لـــلـــنـــفـــايـــات. والقــ خـــاصـ
األخالقي تحية كبيرة من جميع الجماهير 
الـــتـــي ُتــتــابــع الــبــطــولــة، حـــيـــُث تــنــاقــل رواد 
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــيــديــوهــات 
جـــمـــع الـــنـــفـــايـــات ووجـــــهـــــوا تـــحـــيـــة كــبــيــرة 
ــمــيــزة  للجمهور اللبناني عــلــى الــطــريــقــة امُل

التي تصرف فيها.
وعلقت األكثرية على الحضارة التي يتمتع 
بها الجمهور اللبناني في البطولة اآلسيوية، 
ــقـــاء أمــــــام قـــطـــر، إال أنـــه  ــلـ ــر الـ ــسـ فـــرغـــم أنـــــه خـ
تعامل برقي بعد السقوط وأكــد للجميع أنه 
مـــن الــجــمــاهــيــر اآلســيــويــة امُلـــمـــيـــزة. ولـــم يكن 
جمهور منتخب لبنان أول من يتصرف بهذه 

الطريقة بعد نهاية مباراة كرة قدم، فقد سبق 
ــام بتنظيف  لجمهور املنتخب الياباني أن ق
املدرجات في بطولة كأس العالم 2018، وهذا 
مــــا فــعــلــه جـــمـــهـــور املــنــتــخــب الـــســـعـــودي فــي 
البطولة نفسها في الصيف الفائت. وأصبح 
هذا التصرف الحضاري بمثابة ُعرف لبعض 
ــتــــي تــــريــــد تــــزيــــني املــــدرجــــات  ــيـــر، الــ الـــجـــمـــاهـ
وتـــرك أثــر جميل فــي نهاية املــطــاف. وُيعتبر 
الجمهور الياباني هو أساس هذا التصرف، 
ألنه أول من كان ُينظف املدرجات بعد نهاية 
كل مباراة وبالتالي رسم صورة حضارية عن 
هذا الشعب اآلسيوي وأمسى أمثولة لجميع 

الشعوب في طريقة التعامل في بالد الُغربة.
رياض...

حضور لبناني 
ُمميز )ماثيو 
أشتون/
)Getty

)Getty/أصوات الجماهير اللبنانية لم تغب أبدًا )ماثيو أشتون

جمهور لبنان نجم اليوم الرابع

التغطية

آسيا أونالين

الجمعة 11  يناير/ كانون الثاني 2019 م  5  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1593  السنة الخامسة
Friday 11 January 2019

الجمعة 11  يناير/ كانون الثاني 2019 م  5  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1593  السنة الخامسة
Friday 11 January 2019

نتائج المباريات

كوريا الجنوبية

الصين

قيرغستان

الفيليبين

السعودية

قطر

لبنان

كوريا الشمالية

إيران

العراق

فيتنام

اليمن

اليابان

أوزباكستان

تركمانستان

عمان

1

1

--

--

1

1

--

--

1

1

--

--

1

1

--

--

--

--

1

1

--

--

--

1

--

--

1

1

--

--

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3

3

0

0

3

3

0

0

3

3

0

0

3

3

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

المنتخب

المنتخب

المنتخب

المنتخب

فاز

فاز

فاز

فاز

خسر

خسر

خسر

خسر

تعادل

تعادل

تعادل

تعادل

النقاط

النقاط

النقاط

النقاط

الهند

البحرين

اإلمارات

تايالند

األردن

سورية

فلسطين

أستراليا

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

3

1

1

0

3

1

1

0

1

1

2

2

3

3

4

4

المنتخب

المنتخب

فاز

فاز

خسر

خسر

تعادل

تعادل

النقاط

النقاط

مجموعات كأس آسيا



القاهرة ــ مجدي طايل

تــــعــــود الــــحــــيــــاة إلـــــــى مـــنـــافـــســـات 
أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  بــطــولــتــي دوري 
األفريقية  الــكــونــفــيــدرالــيــة  وكـــأس 
لكرة القدم ملوسم 2/2018 019 من جديد بعد 
توقف دام نحو أسبوعني، من خــال مرحلة 
ــــدوري األبـــطـــال، ومــلــحــق دور  املــجــمــوعــات لـ
املــواجــهــات  وتــبــدأ  الكونفيدرالية.  فــي   32 الـــ 
الكبرى في دوري األبطال ليلة الجمعة، عبر 
أربع مباريات تظهر فيها أربعة فرق عربية، 
من أجل حصد النقاط الثاث والتقدم خطوة 

في رحلة العبور إلى دور الثمانية.
ويــبــدأ فــريــق الــتــرجــي الــتــونــســي، حــامــل لقب 
الــنــســخــة املــاضــيــة مــــشــــواره، بــعــد أن جنبته 
القرعة الظهور في الدورين السابقني، عندما 
يــحــل ضــيــفــا عــلــى حــوريــا الــغــيــنــي فــي ملعب 
األخــيــر ضــمــن مــنــافــســات املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
واردة،  السيناريوهات  كل  فيه  تبدو  لقاء  في 
ويــســعــى الــتــرجــي لــلــعــودة مــن مــلــعــب حــوريــا 
الغيني بالنقاط الثاث، أو نقطة التعادل على 
األقـــل، وتــدشــني بــدايــة قــويــة لــه فــي املجموعة 
الــثــانــيــة. ويـــخـــوض الــتــرجــي الــلــقــاء فـــي روح 
معنوية مرتفعة، بعد إبقاء إدارة النادي على 
الكثير مــن الــقــوة الــضــاربــة، الــتــي حققت لقب 

دوري 
أبطال أفريقيا

الكونفيدرالية  وكأس  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولتي  منافسات  تنطلق 
األبطال  دوري  في  الكبرى  المواجهات  تبدأ  حيث  جديد  من  األفريقية 
بظهور أربع فرق عربية من أجل حصد النقاط الثالث والتقدم خطوة في 
رحلة العبور إلى دور الثمانية يتصدرها فريق الترجي التونسي حامل اللقب

3031
رياضة

تقرير

الــبــدري  أنــيــس  يتصدرهم  املــاضــيــة،  النسخة 
ــه يــــاســــني الـــخـــنـــيـــســـي ويــــوســــف بــايــلــي  ــ وطــ
وخــلــيــل شـــمـــام. ويــعــد فــريــق حـــوريـــا الغيني 
في املقابل، منافسا قويا نجح في بلوغ ربع 
نهائي النسخة املاضية، بقوة ضاربة في خط 
هجومه، يتصدرها حميد أسوكو وأوكانسي 
التي  املجموعة  وأبــومــانــغــوي، وهــي  مانديا 
حققت الفوز على النصر الليبي بستة أهداف 
مــقــابــل هــدفــني فـــي لــقــائــهــمــا خـــال إيــــاب دور 
ــراوي، املــــدرب املــســاعــد  ــ الــــ 32. وقــــال مــجــدي تـ
للترجي، إن الفريق يخوض اللقاء وهو يعلم 
الذي  الغيني،  حوريا  أمــام  املواجهة  صعوبة 
يــــؤدي كـــرة قـــدم هــجــومــيــة عــلــى مــلــعــبــه وبــني 
الــروح املعنوية لدى  أنصاره، مشددا على أن 
الــاعــبــني فــي أفــضــل حـــال، ولــديــهــم رغــبــة في 
افــتــتــاح الــبــطــولــة والـــدفـــاع عـــن الــلــقــب بشكل 
قـــوي، بعد اكــتــســاب الــعــديــد مــن الــخــبــرات في 

بطولة كأس العالم لألندية. وتقام قمة عربية 
أفــريــقــيــا تشهدها  أبــطــال  خــالــصــة فــي دوري 
األفــريــقــي  يلتقي  حينما  الــثــالــثــة،  املــجــمــوعــة 
التونسي مع الرياضي القسنطيني الجزائري 
بالنسبة  املـــبـــاراة  وتــمــثــل  األول.  دار  عــقــر  فــي 
جماهيره  ملصالحة  ذهبية  فرصة  لألفريقي، 
بــعــد خــســارتــه ديــربــي الــكــرة الــتــونــســيــة أمــام 

الترجي في البطولة املحلية.
ويراهن شهاب الليلي، املدير الفني لألفريقي 
والقوة  الخبرة  عناصر  على  الليلة  لقاء  في 
املخضرم  الضاربة في تشكيلته، يتصدرهم 
أسامة الدراجي، وديريك ساسراكو وياسني 
الشماخي، مستعينا في الوقت نفسه بالدعم 
ــــذي يــجــيــد األفـــريـــقـــي الــلــعــب  الــجــمــاهــيــري الـ
فــــي وجـــــــــوده، وحــــقــــق مـــعـــه انــــتــــصــــارات فــي 
على  تغلب  حينما  أخرها  الحالية،  البطولة 
الهال السوداني بثاثة أهداف مقابل هدف 
ـــ 32، فـــي املــقــابــل يــخــوض  فـــي ذهــــاب دور الــ
املواجهة  الــجــزائــري  القسنطيني  الــريــاضــي 
انــتــزاع نقطة التعادل على  إلــى  وهــو يسعي 

األقل والعودة بها إلى الجزائر.  
ويراهن دينيس، الفان املدير الفني لألفريقي 
على قوته الضاربة، ممثلة في شمس الدين 
املتألق بشكل الفت  املــرمــى  رحماني حــارس 
في الفترة األخيرة، وحسني بن عيادة ونسيم 
يطو، ويؤدي الفان في مبارياته خارج ملعبه 
بــطــريــقــة دفــاعــيــة، والـــتـــي يـــراهـــن فــيــهــا على 
ساح الهجمات املرتدة. ووعد شهاب الليلي، 
املـــديـــر الــفــنــي لــألفــريــقــي جــمــاهــيــره بتقديم 
عرض قوي وإحراز الفوز في افتتاح مشوار 
مرحلة املجموعات، مشددا على أن األفريقي 
أقل  على  النهائي  قبل  الـــدور  لبلوغ  يسعى 
تــقــديــر، ومــشــيــرا إلـــى أن العــبــيــه خــرجــوا من 

أحزانهم بعد خسارة الديربي األخير.
القسنطيني  الــريــاضــي  نـــادي  إدارة  ورصـــدت 
خاصة  مالية  مكافآت  جهتها،  من  الجزائري 
لاعبني تصل إلــى ألفي يــورو لكل العــب، في 
ــن تـــونـــس بــالــنــقــاط الـــثـــاث،  حـــالـــة الــــعــــودة مـ
والـــتـــقـــدم خـــطـــوة فــــي ســـبـــاق املـــنـــافـــســـة عــلــى 
بــطــاقــتــي الــتــأهــل إلـــى دور الــثــمــانــيــة، فــي ظل 
قــــوة املــجــمــوعــة الــتــي تــضــم أيــضــا مــازيــمــبــي 
الــكــونــغــولــي واإلســمــاعــيــلــي املــصــري. وتتجه 
األنــظــار فــي املــجــمــوعــة األولــــى، صـــوب اللقاء 
املـــرتـــقـــب الــــــذي ســيــجــمــع الـــــــــوداد الـــريـــاضـــي 
املـــغـــربـــي، مـــع أســـيـــك مـــيـــمـــوزا اإليــــفــــواري في 
بالفوز  الـــوداد حاليا  وينتعش  األول.  ملعب 
األخـــيـــر فـــي كــاســيــكــو الـــكـــرة املــغــربــيــة على 
حــــســــاب غـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــــرجـــــاء، الــــذي 
ضــاعــف بــقــوة مــن شعبية فـــوزي الــبــنــزرتــي، 

املدير الفني للفريق.
وقــال فــوزي البنزرتي في تصريح صحافي : 
»املــبــاراة األولــى دائما صعبة، الـــوداد مطالب 
بالعمل على إحراز النقاط الثاث، خاصة وإن 
أنصاره وأمام  تقام على ملعبه وبني  املباراة 
فريق كبير له تاريخ في البطولة«. وأضاف: »ال 

قمة عربية بين 
األفريقي التونسي 

والقسنطيني الجزائري

موناكو يتأهل بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي 
كأس الرابطة

تأهل موناكو إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم بشق األنفس بعد فوزه 
بالتعادل بهدف  املباراة األصلي  انتهى وقت  أن  الترجيح بعد  على ضيفه رين بركالت 
لكل منهما. فوجئ موناكو بهدف في مرماه من الضيوف حمل توقيع الالعب بنجامني 
بوريغو )د.30(، لكن فريق اإلمارة الفرنسية تمكن من تعديل الكفة بهدف لالعبه روني 
لوبيس )د.54(. واستمر التعادل بهدف لكل فريق قائمًا حتى أطلق الحكم صافرة النهاية 
ليقرر اللجوء إلى ركالت الترجيح التي ابتسم الحظ فيها ألصحاب األرض بنتيجة )8 - 

7(. وبالتالي حجز موناكو ثاني بطاقات العبور لنصف نهائي كأس الرابطة.

غانغون يصعق سان جيرمان ويقصيه من الكأس
ســجــل غــانــغــون مــفــاجــأة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل في 
كـــأس الــرابــطــة الــفــرنــســيــة لــكــرة الــقــدم بإقصائه 
حــامــل لــقــب الــبــطــولــة بــاريــس ســـان جــيــرمــان في 
أن قلب  بعد  التي جمعتهما  النهائي  ربــع  مــبــاراة 
تــأخــره بــهــدف إلـــى فـــوز بــهــدفــني، لــيــرافــق بـــوردو 
إلى نصف النهائي بعد فوزه بهدف نظيف على 
األمـــراء(،  )حديقة  ملعب  وشهد  لوهافر.  ضيفه 
معقل الـــ«بــي إس جـــي« مــبــاراة مــاراثــونــيــة، حني 
أهــدر مــاركــوس تــورام العــب غانغون ركلة جزاء 
املقدمة،  فــي  فريقه  بــوضــع  كفيلة  كــانــت  )د.61( 
بهدف  بالتقدم  »الباريسي«  الفريق  عقاب  ليأتي 
للبرازيلي نيمار دا سيلفا )د.63(. إال أن غانغون 
أدرك الــتــعــادل فــي الــوقــت الــقــاتــل )81( مــن ركلة 
جزاء نفذها يني نجباكوتو بنجاح. وفي الدقيقة 
الثالثة من الوقت املحتسب بداًل من الضائع، منح حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى لغانغون 

انبرى لها ماركوس تورام ليحولها إلى داخل الشباك بنجاح هذه املرة )د.3+90(.

ريال مدريد يتخطى أحزان »الليغا« بثالثية 
في مرمى ليغانيس

اقترب ريال مدريد كثيرًا من بلوغ دور الثمانية 
أهــداف  بثالثة  فــاز  أن  بعد  لكأس ملك إسبانيا 
ثمن  ذهــــاب  فــي  ليغانيس  عــلــى ضــيــفــه  نظيفة 
النهائي. أنهى »امليرينغي« الشوط األول متقدمًا 
بهدف سجله قائده سرخيو راموس في الدقيقة 
44 من عالمة الجزاء. وفي الشوط الثاني، أضاف 
الدقيقة 68،  الثاني في  الهدف  لوكاس فاسكيز 
ثم تكفل الالعب األسمر بتسجيل الهدف الثالث 
بــتــســديــدة رائــعــة على  الــدقــيــقــة 77  بنفسه فــي 
الطائر من داخل املنطقة. وضرب الفريق امللكي 
بــهــذا االنــتــصــار أكــثــر مــن عــصــفــور، حــيــث إنــه 
على  املـــدوي  السقوط  بعد  بــه جماهيره  صالح 
نفس امللعب منذ أيام في بطولة الدوري على يد 
ريال سوسييداد بثنائية نظيفة. كما أن كتيبة 
أكثر  األرجنتيني سانتياغو ســوالري وضعت 
الثمانية، قبل خوض مواجهة  من قدم في دور 
اإلياب على ملعب )بوتاركي( يوم 16 من الشهر 

الجاري.

إريكسن يؤكد وجود مفاوضات مستمرة 
مع توتنهام لتجديد عقده

نفى النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، العب وسط توتنهام هوتسبر اإلنكليزي، 
الوقت  اإلسباني، مؤكدًا في  ريــال مدريد  لفريق  باالنتقال  تربطه  التي  الشائعات  كل 
ذاته وجود محادثات مستمرة مع إدارة النادي اللندني من أجل تجديد عقده. وينتهي 
الــذي أشــارت فيه بعض وسائل  عقد إريكسن مع »السبيرز« في 2020 ، في الوقت 
اإلعالم لوجود اهتمام من قبل إدارة »امليرينغي« للحصول على خدماته. وقال الالعب 
في تصريحات لقناة »Sport TV3« الدنماركية »ال أركز في مثل هذه األمور. تركيزي 
فقط في لعب كرة القدم، ألن هناك الكثير من املعارك التي علينا التفكير فيها، ويجب 
التي تثار فيها هذه الشائعات، واألمر  املــرة األولــى  الفوز بها«. وأضــاف »ليست هذه 
اللندني،  النادي  مع  يتعدى كونه شائعات«. وحــول تجديد عقده  ليس صحيحا، وال 
قال صاحب الـ26 عاما إن الجميع يعلم رغبته، وتوتنهام أيضًا، ولهذا فهناك محادثات 
في  اإلنكليزي  توتنهام  إلــى صفوف  انتقل  إريكسن  أن  ُيذكر  الطرفني.  بني  إيجابية 
صيف 2013 قادمًا من فريق أياكس أمستردام الهولندي مقابل نحو 13 مليون يورو، 

ليتحول سريعًا إلى أحد أبرز نجوم الفريق.

تجربة احترافية خارجية. وصل الجزيري إلى تركيا حتى 
يلعب في صفوف فريق غازي عنتاب سبور، حيث لعب في 
لنادي املدينة الجنوبية 49 مباراة في الدوري التركي املمتاز 
لكرة القدم، وكأس تركيا، واستطاع تسجيل 17 هدفًا، حتى 
مــوســم 2005 /2006. رحــل الــجــزيــري عــن صــفــوف نــادي 
غازي عنتاب سبور نحو فريق تروا الفرنسي، ليجرب اللعب 
في املالعب الفرنسية، حيث خاض معهم 44 مباراة، تمكن 
والعودة  الرحيل  بعدها  ليقرر  فقط،  أهــداف   4 من تسجيل 
إلى الــدول العربية. وغــادر مهاجم نسور قرطاج نادي تروا 
الــفــرنــســي متجهًا نــحــو دولـــة الــكــويــت، لــيــخــوض مــع فريق 
تجربة احترافية جديدة بمسيرته الكروية، حيث لعب معهم 
ملوسم وحيد في 2008 /2009، وخــاض 15 مباراة سجل 
فيها 9 أهداف، ويعلن بعدها اعتزاله عالم كرة القدم بشكل 
املهاجم  مسيرة  فكانت  الــدولــي،  الصعيد  على  أمــا  نهائي. 

زياد الجزيرة مع املنتخب التونسي حافلة باالنجازات، حيث 
واستطاع تسجيل  عــام 1999،  فــي  مــرة  انطلق معهم ألول 
أول هدف له في التصفيات املؤهلة ملونديال كوريا واليابان 
في 22 إبريل/نيسان عام 2000. وساهم الجزيري بوصول 
وكــأس   ،2002 الــعــالــم  كــأس  بطولة  إلــى  التونسي  املنتخب 
أملانيا 2006، حيث  القارات 2005، واملشاركة في مونديال 
سجل الهدف األول لنسور قرطاج في شباك السعودية في 
14 يونيو/حزيران عام 2006، بدور املجموعات. لكن أعظم 
لقب كأس  التونسي  الشعب  إهـــداءه  كــان  للجزيري،  إنــجــاز 
األمم األفريقية في عام 2004، والتي ُعقدت في بالده، حيث 
لنسور قرطاج على  الثاني  الفوز  تمكن من تسجيل هدف 
التي جمعت بينهما على ملعب  النهائية  املباراة  املغرب في 

رادس في 14 فبراير/تشرين الثاني عام 2004.
ولعب الجزيري في 64 مباراة دولية سجل فيها 14 هدفًا.

قتيبة خطيب

أحد  الجزيري  زيــاد  أن  التونسي  املنتخب  اعتبرت جماهير 
الجديدة،  األلفية  بــدايــة  فــي  قــرطــاج  نسور  مهاجمي  أفضل 
خاصة أنه تمكن من تسجيل الهدف التاريخي، الذي مكنهم 
من الفوز ببطولة كأس األمــم األفريقية في عام 2004. ولد 
يوليو/تموز   12 في  الساحلية  سوسة  مدينة  في  الجزيري 
عام 1978، حيث تعلم حب لعبة كرة القدم من أقرانه في الحي 
الذي كان يقطنه، لتنمو موهبته التي يتمتع بها يوما بعد يوم، 
الرسمي. في سن  ويصبح جاهزًا لخوض غمار االحتراف 
21 من عمره، قامت إدارة النجم الرياضي الساحلي بضمه 
إلى صفوف فريقها في موسم 1999 /2000، حيث استمر 
املحلية  املسابقات  فــي  لديه  مــا  أفضل  تقديم  فــي  الجزيري 
والقارية، لكن في موسم 2003 /2004 رحل عن الفريق نحو 

زياد الجزيري

على هامش الحدث

استطاع الجزيري 
إهداء الشعب 

التونسي بطولة 
كأس األمم 

األفريقية 2004، 
عندما سجل 

هدف الفوز في 
شباك المنتخب 

المغربي

الترجي يبدأ 
مشواره بأمل 
الحفاظ على 
لقب النسخة 
الماضية )ماثية 
)Getty/أشتون

المغربي،  الرياضي  الــوداد  لفريق  الفني  المدير  البنزرتي  فوزي  رفض 
الموافقة على أي عروض تخص رحيل إسماعيل الحداد بطل موقعة 
الرجاء وصاحب هدف الفوز، إلى أي ناد، وشدد على أهمية استمراره، 
أفريقيا،  أبطال  لدوري  النهائي  الدور  بلوغ  في  عليه  الرهان  ظل  في 
في  عــروض  عدة  تلقى  الــذي  السعيدي  الدين  صالح  إلى  باإلضافة 
الفترة األخيرة، ويراهن الوداد بطل نسخة 2017، على القوام األساسي، 

للذهاب بعيدا في المسابقة األعرق على مستوى القارة.

الوداد يتمسك بنجومه

وجه رياضي

نعاني سوى من اإلجهاد، والفريق خاض لقاء 
الــرجــاء مــؤخــرا، وحققنا  بالغ الصعوبة أمــام 
الفوز بهدف من دون رد في الــدوري، وأتمنى 
أن يكون الاعبون جاهزين فنيا وبدنيا، من 
أجل عبور عقبة أسيك اإليفواري وحصد أول 
ــــى، وتحدثت  ثـــاث نــقــاط فــي املــجــمــوعــة األولـ
مــع الاعبني وأكـــدت أن املــواجــهــة ال تقبل أية 

املميزين،  الاعبني  من  بني صفوفه مجموعة 
يتصدرهم أنتوني الفور وخوسي ميزا، حيث 
نجح في عبور أكثر من فريق صعب، آخرهم 
ــاز عليه  ــــذي فــ ــان أهـــلـــي بــنــغــازي الــلــيــبــي الـ كــ
الــدور املاضي، فيما يراهن لوبي  4-صفر في 
ستارز على كل من أوسنت أوغوني وسكييرو 
ويايا كوني. في الوقت نفسه تنطلق منافسات 

هــفــوات، ويــجــب عــدم التفريط فــي نــقــاط على 
آخر،  لقاء  نفسها  املجموعة  وتشهد  ملعبه«. 
النيجيري  لــوبــي ســتــارز  فــريــق  حــيــث يلتقي 
مــع صــن داونــــز الــجــنــوب أفــريــقــي عــلــى ملعب 
تدشني  إلــى  الفريقان  خالها  ويسعي  األول، 
بداية قوية خاصة صن داونز، الذي يعد أحد 
أبرز املرشحني لحصد الكأس القارية، ويضم 

عبر  الكونفيدرالية،  لكأس   32 الـــ  دور  ملحق 
قمة عربية خالصة، بني أهلي بنغازي الليبي 
مع نصر حسني داي الجزائري، في مباراة لن 
تكون سهلة لفريقني يبحثان عن حلم إحراز 
اللقب أو بلوغ النهائي على األقــل، حشد لها 
عــن نتيجة  الــضــاربــة بحثا  املــدربــان قوتهما 

جيدة في جولة الذهاب. 

تلقى النجم السابق، رونالدو نازاريو قرارًا قضائيًا في البرازيل، يتمثل بإيقاف األعمال 
التي يقوم بها في منزله بحي جاردين، في ساو باولو، وإال سيتعني عليه دفع غرامة 
ألــف يــورو يوميًا في حالة عــدم التزامه بالقرار. وقــام رونــالــدو بعمل إصالحات  قدرها 
في منزله بالحي الذي يقطن فيه تمثلت بتغطية جزء من منزله وقد تأخر في االنتهاء 
من ذلك املشروع، ما تسبب ذلك في أزمة بينه وبني جاره. وكان من املفترض أن ينتهي 
رونالدو من تلك اإلصالحات قبل العام الجديد، ما دفع املحكمة إلصدار قرار بمنعه فورًا 

من إكمال عمله، وطالبته بتقديم وثائق تثبت التقيد بالقوانني.

صورة في خبر

رونالدو... ورطة قضائية
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