
27

D

رياضة

أعلن فريق ريال مدريد اإلسباني عن إصابة 
العب الوسط األملاني توني كروس بتمزق من 

الدرجة الثانية في العضلة الضامة خالل مباراة 
ريال سوسييداد. وأفاد النادي امللكي بأنه بعد 

»الفحص الطبي الذي خضع له توني كروس 
من قبل الطاقم الطبي، تم تشخيص اإلصابة 

على أنها تمزق من الدرجة الثانية في العضلة 
الضامة، في انتظار نتيجة األشعة لتحديد مدى 

حجم اإلصابة ومدة غياب الالعب«.

قال رئيس فريق بنفيكا البرتغالي، لويس فيليبي 
فييرا، إن احتمالية التفكير في التعاقد مع جوزيه 

مورينيو غير مستبعدة بالنسبة للنادي الذي 
يبحث عن مدرب جديد بعد فسخ التعاقد مع 
مدربه السابق روي فيتوريا. وشدد فييرا في 

حوار مع شبكة )SIC( البرتغالية سائال »من ال 
يريد التعاقد مع مورينيو؟ إذا وافق على تدريب 
الفريق، سيأتي على الفور. األموال ليست عائقًا 

بالنسبة إلدارة بنفيكا«.

تأهل الالعب اإلسباني غييرمو غارثيا لوبيز 
للدور الثاني لبطولة سيدني للتنس، بعد فوزه 

على األميركي دينيس كودال. ولم يؤثر إرهاق 
الالعب اإلسباني بسبب خوضه مباراتني في 

الدور التمهيدي وأجهز على كودال بنتيجة )7 
- 5( و)6 - 3(. وسيواجه غارثيا لوبيز في الدور 
املقبل األرجنتيني دييغو شوارتزمان الذي كان 

قد بدأ اإلعداد للموسم الجديد متأخرا بسبب آالم 
عضلية في ساقه اليسرى.

توني كروس يزيد 
معاناة ريال مدريد 

بإصابة جديدة

بنفيكا يفتح الباب 
أمام مورينيو: 

األموال ليست عائقًا

غارثيا لوبيز 
يتأهل للدور الثاني 

في بطولة سيدني

أعلن االتحاد 
األفريقي لكرة 
القدم »كاف« 
عن اختيار مصر 
الستضافة 
بطولة كأس 
أمم أفريقيا 
عام 2019، التي 
سُتقام الصيف 
المقبل. ونالت 
مصر خالل 
عملية التصويت 
16 صوتًا مقابل 
صوت واحد 
لجنوب أفريقيا 
المرشح الثاني 
الذي كان 
يتنافس على 
االستضافة بعد 
الكاميرون. 

)Getty( الجماهير المصرية ستعود إلى المدرجات بقوة

أمم أفريقيا »مصرية«

األربعاء 9  يناير/ كانون الثاني 2019 م  3  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1591  السنة الخامسة
Wednesday 9 January 2019



رياض الترك

ســـّجـــل املــنــتــخــب اإليــــرانــــي بــدايــة 
قوية في بطولة كأس آسيا 2019، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن ضــــــرب املــنــتــخــب 
مــبــاراة  فــي  نظيفة،  أهــــداف  بخمسة  اليمني 
استعراضية لرجال املدرب كارلوس كيروش. 
لــلــجــمــيــع أن املنتخب  أكــــدت  ــداف  ــ خــمــســة أهـ
اإليراني قادم وبقوة من أجل اللقب اآلسيوي، 
، نظرًا للفوارق 

ً
وإن كان الخصم اليمني سهال

الفنية الكبيرة.
ورغم أن اليمن بدا ضعيفا منذ بداية املباراة، 
إال أن املنتخب اإليراني لم يتعامل مع اللقاء 
باستخفاف، بل أظهر العبوه قدرًا كبيرًا من 
االحــتــرافــيــة واالنــضــبــاط عــلــى أرض امللعب 
طـــــوال 90 دقـــيـــقـــة. إيــــــران احـــتـــرمـــت الــخــصــم 
ولــعــبــت وفــقــًا لــقــدراتــهــا الــفــنــيــة مـــن دون أي 
تـــهـــاون أو تـــراجـــع. وكــشــفــت املـــبـــاراة األولـــى 
مع  العالي  التنظيم  عــن  اإليــرانــي  للمنتخب 
ــدرب كــيــروش وطــريــقــة الــلــعــب الهجومية  املــ

إيران تكّشر عن أنيابها 
ولبنان يواجه قطر
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الــــتــــي ســـتـــجـــعـــل إيــــــــــران واحــــــــــدة مـــــن أقـــــوى 
املنافسني على لقب كأس آسيا 2019، فإيران 
هي املنتخب األول الذي ُيقدم أداًء مقنعًا منذ 
بداية البطولة اآلسيوية، يوم السبت الفائت.

فــــي املــــقــــابــــل، لـــعـــب املــنــتــخــب الــيــمــنــي وفــقــًا 
إلمــكــانــيــاتــه املـــحـــدودة واملــتــواضــعــة، فــبــالده 
تــعــيــش أزمـــــة كــبــيــرة وحـــربـــا مــنــذ ســـنـــوات، 
ــي غــايــة  ــيـــرات لــلــبــطــولــة كـــانـــت فــ ــتـــحـــضـ والـ
املنتخب  أمــام  السقوط  الصعوبة، مما جعل 
اإليـــرانـــي بخمسة أهــــداف أمــــرا مــتــوقــعــا وال 
مفر منه، نظرًا للمعطيات الفنية على الورق 
قبل املباراة. هي بداية قوية إليران، أحد أبرز 
املـــرشـــحـــني لــلــمــنــافــســة عــلــى الـــلـــقـــب، وبـــدايـــة 

متوقعة ملنتخب اليمن املتواضع كرويًا.

كالسيكو لبناني قطري
يحتضن ملعب »هـــزاع بــن زايـــد« فــي مدينة 
الــــعــــني كـــالســـيـــكـــو عــــربــــيــــا بـــــني املــنــتــخــبــني 
ــنـــافـــســـات  ــمــــن مـ ــــري، ضــ ــطــ ــ ــقــ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي والــ
ــة كــــأس  ــولــ ــطــ ــن بــ ــ ــة مــ ــســ ــامــ ــخــ ــة الــ ــوعــ ــمــ ــجــ املــ

أن منتخب  يــبــدو  ــورق،  ــ الـ عــلــى  آســيــا 2019. 
»الــعــنــابــي« هــو األفــضــل لــخــطــف نــقــاط هــذه 
املــــبــــاراة، خــصــوصــًا مـــع الــســجــل الــتــاريــخــي 

الذهبي ضد منتخب »األرز«.
مباراة   12 في  لبنان  منتخب  قطر  واجهت 
تـــاريـــخـــيـــًا، وكـــــان الـــتـــفـــوق »لــلــعــنــابــي« في 
تسع مــبــاريــات، مقابل ثــالثــة تــعــادالت بني 
فوز  أي  دون  مــن  لبنان  ويبقى  املنتخبني، 
ـــ 13 ســتــجــمــع  ــ ــة الـ  حـــتـــى الــــيــــوم. واملــــواجــــهــ
قــطــر ولــبــنــان فـــي بــطــولــة كــــأس آســيــا هــذه 
ــرة، وســتــكــون املــواجــهــة مــخــتــلــفــة تمامًا  ــ  املـ

في عام 2019.

ستختلف املــواجــهــة عــن كــل املــبــاريــات التي 
خــاضــهــا املــنــتــخــبــان فــي الــســنــوات السابقة، 
من  واحـــدا  الــيــوم  أمسى  اللبناني  فاملنتخب 
بـــني األفـــضـــل فـــي الـــقـــارة اآلســـيـــويـــة، ويــمــلــك 
عــنــاصــر ُمــمــيــزة قــــادرة عــلــى صــنــاعــة الــفــارق 
عــلــى أرض املــلــعــب، وعـــلـــى رأســـهـــم املــهــاجــم 
حسن معتوق، صاحب املراوغات القاتلة ألي 

مدافع يواجهه.
فــي املــقــابــل، يــعــيــش املــنــتــخــب الــقــطــري فترة 
أداء  الجهوزية لتقديم  أتــم  جيدة، وهــو على 
ُمــشــرف أمـــام لبنان وخــطــف أول ثــالث نقاط 
الــدور  ساعده مــن أجــل بلوغ 

ُ
فــي املجموعة ت

الثاني. ُيذكر أن هذا اليوم اآلسيوي سيشهد 
مــبــاريــات فــي املجموعة الــســادســة واألخــيــرة 
ــان الـــقـــويـــة ضد  ــابـ ــيـ والـــتـــي ســتــجــمــع بـــني الـ
تــركــمــنــســتــان. كــمــا يــبــدأ املــنــتــخــب الــُعــمــانــي 
مــــــشــــــواره ضـــــد مـــنـــتـــخـــب أوزبــــكــــســــتــــان فــي 
مواجهة صعبة وقوية. فمن سيكون املنتصر 
ــوي الـــخـــامـــس مــــن بــطــولــة  ــيــ فــــي الــــيــــوم اآلســ

اإلمارات 2019؟

قطر تفوقت 
على لبنان في 9 من 

أصل 12 مواجهة

فرض اإليراني مهدي تاريمي نفسه نجمًا لليوم الثالث من بطولة كأس آسيا 
2019، وذلك بعد أن كان أبرز املساهمني في املهرجان التهديفي للمنتخب 
اإليــرانــي فــي أولــى املــبــاريــات أمــام املنتخب اليمني. وقــاد تاريمي منتخب 
بالده للفوز بنتيجة عريضة عبر تسجيله هدفني وصناعته ألخر خالل 90 
دقيقة. افتتح تاريمي األهداف في الدقيقة 12 وأضاف ثاني أهدافه والثالث 
إليران في الدقيقة 25، ثم صنع الهدف الثالث في الدقيقة 53. ليبدأ تاريمي 
البطولة اآلسيوية بقوة ويحتل صدارة الهدافني، كما أنه حصل على أعلى 
واليمن. وسيكون  إيــران  املشاركني في مواجهة  الالعبني  تقييم بني جميع 
نافس على لقب الهداف وجائزة أفضل 

ُ
تاريمي أحد أبــرز النجوم التي ست

الـــ 17 فــي اإلمــــارات، فهل ُيتابع تاريمي  العــب فــي هــذه البطولة بنسختها 
ميز في املباريات القادمة وُيساهم في تأهل إيران إلى الدور الثاني 

ُ
ظهوره امل

باكرًا والذهاب بعيدًا في البطولة؟

نجم اليوم
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مهدي تاريمي

رياضة
بطولة كأس آسيا 2019

خطف املنتخب األردني فوزًا تاريخيًا على 
املــنــتــخــب األســـتـــرالـــي فـــي افــتــتــاح مــشــواره 
فــي بطولة كــأس آســيــا 2019، وذلـــك بهدف 
نظيف سجله في الدقيقة 25 من اللقاء. لكن 

هذا الفوز لم يكن األول.  
هــو قــاهــر املــنــتــخــب األســتــرالــي فــي بطولة 
كــأس آســيــا 2019، وأكــثــر مــن هــزم منتخب 
ــيـــويـــة  ــــوروس« فــــي الـــــقـــــارة اآلسـ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ »الـ
تاريخيًا. لطاملا أبــدع املنتخب األردنــي في 
مواجهاته ضد أستراليا منذ أول مواجهة 
في عام 2012، وذلك ألنه كان األفضل دائمًا 

في نتائج املباريات.
بــــــدأت املـــنـــافـــســـة الــــدولــــيــــة بــــني املــنــتــخــبــني 
ــــي فــي عـــام 2012، وكــان  األســتــرالــي واألردنـ

ذلـــــك فــــي تـــصـــفـــيـــات بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم 
 .)1  –  2( »النشامى«  منتخب  تفوق  عندما 
ثم تواجه املنتخبان في عام 2013 وتفوقت 
عام  وفــي  نظيفة.  أهـــداف  بأربعة  أستراليا 
2015، فاز األردن مرة جديدة على أستراليا 

)2 – صفر(.
ــيـــا فــــوزًا  وفـــــي عـــــام 2016 ســجــلــت أســـتـــرالـ
 5( بنتيجة  األردنـــي  املنتخب  على  عريضًا 
– 1(، لــيــعــود منتخب »الــنــشــامــى« فــي عــام 
تــاريــخــيــا منحه  انــتــصــارا  وُيــســجــل   ،2019

رقمًا قياسيًا غير مسبوق. 
وبـــهـــذا الـــفـــوز رفــــع املــنــتــخــب األردنــــــي عــدد 
انتصاراته إلى ثالثة مقابل فوزين ملنتخب 
»الــكــونــغــوروس«، وأمــســى بذلك ثاني أكثر 

أستراليا  عــلــى  فـــوزًا  اآلســيــويــة  املنتخبات 
بعد اليابان.

بــالــنــســبــة لــســجــل مــنــتــخــب أســتــرالــيــا ضد 
كل  على  يتفوق  فهو  اآلسيوية  املنتخبات 
نظيفة(،  انــتــصــارات  )خمسة  البحرين  مــن 
)ستة  الــصــني  نظيفان(،  )فـــوزان  بنغالدش 
انتصارات، تعادل وأربع خسارات(، تايوان 
ــادل(، غـــــوام )فـــــــوز(، هــونــغ  ــ ــعـ ــ )12 فـــــوزًا وتـ
ــــالث خــــســــارات(،  كـــونـــغ )5 انــــتــــصــــارات وثــ
و4 خسارات(،  تعادل  انتصارات،   4( الهند 
تــــعــــادالت   3 انــــتــــصــــارا،   11( إنـــدونـــيـــســـيـــا 
وخــســارة(، الــعــراق )7 انــتــصــارات، تعادالن 

وخسارتان(. 
رياض...

فرحة األردن 
الهيستيرية 
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)Getty/فرحة وحسرة )فرانسوا نيل

»النشامى« يتفوقون على أستراليا:  سجل المواجهات

التغطية

آسيا أونالين

األربعاء 9  يناير/ كانون الثاني 2019 م  3  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1591  السنة الخامسة
Wednesday 9 January 2019

األربعاء 9  يناير/ كانون الثاني 2019 م  3  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1591  السنة الخامسة
Wednesday 9 January 2019

نتائج المباريات

كوريا الجنوبية

الصين

قيرغستان

الفيليبين

السعودية

قطر

لبنان

كوريا الشمالية

إيران

العراق

فيتنام

اليمن

اليابان

أوزباكستان

عمان

تركمانستان

1

1

--

--

--

--

--

--

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

1

--

--

--

--

--

--

--

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3

3

0

0

--

--

--

--

3

--

--

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



أصــــبــــح حــــــــارس املـــــرمـــــى الـــجـــيـــد 
فـــي الـــــدوري املــغــربــي لــكــرة الــقــدم 
ــع مــســتــوى  ــراجــ عــمــلــة نــــــــادرة، وتــ
القفازات بشكل الفت لالنتباه، ولم  أصحاب 
يــعــد املــنــتــخــب املـــغـــربـــي قــــــادرًا عــلــى ضــمــان 
حارس متميز لفترة طويلة من أبناء الدوري 
املحلي، في وقت كانت األندية تعج باألسماء 
السبعينيات  بداية  في  الحراس  من  الالمعة 

والثمانينيات، وحتى نهاية التسعينيات.
ويجمع املتتبعون، على أنه منذ اعتزال بادو 
الساحة  افتقدت  التسعينيات،  بداية  الزاكي، 
ــار، أصـــحـــاب  ــبــ ــيـــة، لــــحــــراس مـــرمـــى كــ املـــغـــربـ
»كاريزما« خاصة، يدافعون عن ألوان األندية 

املغربية.
ورغـــــــم بـــــــزوغ بـــعـــض األســـــمـــــاء بــــني الــفــيــنــة 
األخــرى، في مركز حراسة املرمى، شكل على 
امتداد العقود الثالثة األخيرة، محور نقاش، 
الفاعلني واملتداخلني في اللعبة، وكان نقطة 
ــة خــصــوصــًا  ــديــ الــضــعــف الـــتـــي عــانــتــهــا األنــ
املنتخبات  وكــذلــك  الــقــاريــة،  منافساتها  فــي 
بعض  مع  العاملية،  التظاهرات  في  الوطنية 
االستثناءات املعدودة على رؤوس األصابع، 
الــحــارس  الــشــاذلــي،  مصطفى  مقدمتها  فــي 
الــســابــق لــلــرجــاء، الـــذي حــقــق بــرفــقــتــه ألقابا 
العاملية،  مــعــه  قــاريــة، وبــلــغ  محلية، وأخــــرى 

أزمة حراس 
الدوري المغربي

يعاني الدوري المغربي لكرة القدم، من أزمة حراس داخل األندية المحلية، 
لذلك تعالت األصوات في المغرب، بفسح المجال من جديد أمام الحراس 
أو  المحليين،  مع  التنافس  من  المزيد  لخلق  جديد،  من  للعودة  األجانب 

إيجاد حلول في المستقبل

3031
رياضة

تقرير

ــنـــه فــــي أول نــســخــة  حــيــنــمــا دافـــــــع عــــن عـــريـ
ملونديال األندية، بالبرازيل سنة 2000.

ومـــــع انــــطــــالق مـــنـــافـــســـات الـــــــــدوري املـــوســـم 
ــوات، مــطــالــبــة بــعــودة  ــ ــ ــاري، تــعــالــت أصـ ــجــ الــ
الحراس األجانب، للضغط على املحليني من 
أجل بذل املزيد من الجهد، وإضفاء التنافسية 
األخيرة،  السنوات  في  لغزًا  مركز شكل  على 
ــــواب من  بينما تـــرى فــئــة أخــــرى أن فــتــح األبـ
ــانـــب، بمثابة  جــديــد مــن وجـــه الـــحـــراس األجـ
فتح القبر للمواهب املحلية، وحكم باإلعدام 
على حــراس شباب قــادريــن على الــدفــاع عن 

.
ً
ألوان املنتخبات املغربية مستقبال

القوة الضاربة  
أسماء كبيرة تناوبت على الدفاع عن عرين 
ــا، وشــكــلــت  ــرهـ ــذكـ األســــــود ال يــســع املـــجـــال لـ
األول، بل  املغربي  املنتخب  قــوة داخــل  نقطة 

وكانت وراء تحقيق إنجازات تاريخية، كما 
ــادو الـــزاكـــي، في  هـــو الـــشـــأن بــالــنــســبــة إلـــى بــ
مــونــديــال املــكــســيــك 86، وقــبــلــه الـــراحـــل عــالل 
حميد  وبينهما   ،1970 مونديال  في  بنقسو 
الـــهـــزاز، الــحــائــز عــلــى أمـــم أفــريــقــيــا الــوحــيــدة 
فــي تــاريــخ املــغــرب، سنة 1976 بــأديــس أبابا 

اإلثيوبية. 
ــهـــرت بــعــض األســــمــــاء لــتــخــتــفــي بــســرعــة  وظـ
ــــي مــقــدمــتــهــا  ــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة، فـ ــبـ ــ الـــــبـــــرق، ألسـ
ــــارس مـــرمـــى الـــــــوداد، الـــذي  خــلــيــل عـــزمـــي، حـ
تحول  نقطة   ،1994 أمــيــركــا  مــونــديــال  شــكــل 
أمــام  ارتــكــبــه  الـــذي  الخطأ  فــي مسيرته، بعد 
الــســعــوديــة، وحــســن رفــاهــيــة الــــذي دافــــع عن 
ألــــوان املــغــرب الــفــاســي والــكــوكــب املــراكــشــي، 
 

ّ
الــذي دافــع بكل البرازي،  والراحل عبدالقادر 
بــســالــة عــن عــريــن الــجــيــش املــلــكــي واملنتخب 
املــغــربــي لــســنــوات، ومـــن قــبــلــه صـــالح الــديــن 
ــري، وكــذلــك  ــ ــرورًا بـــإدريـــس بـــن زكـ ــ أحــمــيــد، مـ
سعيد الدغاي، املتألق برفقة جمعية الحليب 
فـــي الـــبـــطـــوالت الــعــربــيــة، وأخـــيـــرًا مصطفى 
الـــشـــاذلـــي، الــــذي لـــم يــنــل فــرصــتــه كــامــلــة مع 
املنتخبات املغربية، في املقابل صنع لنفسه 

تاريخًا مع الرجاء.

غياب التكوين
أرجـــع بـــادو زاكـــي الــحــارس الــدولــي السابق، 
في حديثه لـ »العربي الجديد«، سبب تراجع 
مستوى حــراس املــرمــى فــي الـــدوري املغربي 
إلــى غــيــاب سياسة التكوين فــي األنــديــة، إذ 
ــاء األنـــديـــة، ال يــبــالــون بالفئات  أصــبــح رؤســ
ــراس ذوي كـــفـــاءات  ــ ــروز حـ ــ ــم بـ الــعــمــريــة، رغــ
فـــي الــفــئــات الــصــغــرى، لــكــن ســـرعـــان مـــا يتم 
إهمالهم، ويتسابقون من أجل انتداب العبني 
ــهــــات، مــــا يــــعــــرض هــــؤالء  مــــن مــخــتــلــف الــــجــ

الحراس للنسيان والتهميش. 
وقــال زاكــي، إن مشكلة حــراس املرمى ظهرت 
املــاضــي،  الــقــرن  فــي نــهــايــة التسعينيات مــن 
بعد اعتزاله، فمنذ تلك الفترة أصبح املنتخب 

املغربي يفتقر لحارس مرمى كبير.
ــق الـــقـــائـــمـــني عــلــى  ــابــ ــســ ــارس الــ ــ ــحــ ــ ودعــــــــا الــ
كـــرة الــقــدم املــغــربــيــة، إلـــى االهــتــمــام بتكوين 
الحراس، وتجنيد مدربني يتمتعون بكفاءات 

عالية في تدريبهم.
ويعتقد الحارس ذاته، أنه يجب على األندية 
إعــطــاء الــفــرصــة الــكــامــلــة لــلــحــراس مــن خــالل 
الــكــفــاءات،  ضمها أربــعــة أو خمسة مــن ذوي 
ليستفيدوا من التكوين، ويتمكنوا من إبراز 

قدراتهم الفنية والبدنية.

هل من تطور مستقبًال؟
لم يخف خالد فوهامي، مدرب حراس مرمى 
»الــعــربــي  املــنــتــخــبــات املــغــربــيــة فــي حــديــثــه لـــ
ــود تـــراجـــع فـــي مــركــز حــراســة  الـــجـــديـــد«، وجــ

املرمى على مستوى األندية.
وأرجــــــــع فــــوهــــامــــي، أصـــــل الــــــــداء إلـــــى غــيــاب 

G G

االتحاد المغربي 
سيدفع مدربي الحراس 

لدورات تكوينية

بورتو يقبل هدية تونديال ويحلق
بعيدًا بصدارة الدوري البرتغالي

البرتغالي  الـــدوري  في  للشتاء   
ً
بطال بورتو  ــوج 

ُ
ت

ناسيونال  فــاز على ضيفه  أن  بعد  الــقــدم،  لكرة 
بنتيجة )3 - 1( في اللقاء الذي جمعهما  في ختام 
الجولة الـ16 من املسابقة. افتتح النجم الجزائري 
ياسني براهيمي باب التسجيل ألصحاب األرض 
فــي الــدقــيــقــة 32 قــبــل أن يــعــزز زمــيــلــه الــبــرازيــلــي 
فرانسيسكو سواريس »تاكينيو« الفارق بعدها 
بهدف  للقاء  عاد  ناسيونال  ولكن  دقائق.  بست 
تذليل الفارق في الدقيقة 40 بواسطة الهندوري 
ــل  ــوط الـــثـــانـــي، واصـ ــيــــز. وفــــي الـــشـ ــان روشــ ــريـ بـ
بهدفه  مــن جديد  الــفــارق  تألقه ووســع  براهيمي 
الدقيقة  فــي  لــبــورتــو  والــثــالــث  الــثــانــي  الشخصي 
57. وبهذا االنتصار يعلن »التنانني« أنفسهم أبطاال للشتاء قبل جولة من نهاية الدور 
أقــرب مالحقيهم، سبورتينغ براغا، لست نقاط. وبات  الفارق مع  األول بعد أن وسعوا 
رصيد بورتو 42 نقطة منفردًا في الصدارة، مستفيدًا أيضًا من سقوط أحد منافسيه 

سبورتينغ لشبونة على يد تونديال )2 - 1( وتوقف رصيده عند 34 نقطة.

ليل ينتزع آخر بطاقات التأهل لدور الـ32 من كأس فرنسا
القدم بعد تغلبه على  الـــ32 من كــأس فرنسا لكرة  لــدور  املتأهلني  أكمل فريق ليل عقد 
بــهــدف دون رد. وبـــني جــمــهــورهــم بملعب بيير  فــريــق ســوشــو  ـــــ64  ال منافسه فــي دور 
البرازيلي  املهاجم  توقيع  حمل  وحيد  بهدف  الفرنسي،  الشمال  أبناء  اكتفى  مـــاوروي، 
الشاب لويز أراوجو بمساعدة من زميله نيكوالس بيبي في )د.40(. وبالتالي، يحصل 

ليل على آخر بطاقات التأهل لدور الـ32 من كأس فرنسا. 

وولفرهامبتون يكمل مفاجآت
كأس إنكلترا باإلطاحة بليفربول

سجل فريق وولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أطاح بليفربول من الدور 
الثالث )دور الـ64( في كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم )FA Cup(، بالفوز عليه )2 - 
1(. أنهى أصحاب األرض الشوط األول متقدمني بهدف سجله املهاجم املكسيكي املتألق 
راؤول خيمينيز في الدقيقة 38، إثر هجمة مرتدة سريعة انطلق خاللها املهاجم الدولي 
البلجيكي  يمني  على  بهدوء  الكرة  أسكن  ثم  املنطقة،  داخــل  امللعب حتى  منتصف  من 
سيمون منيوليه. ولكن مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 51، عادل ليفربول 
الكفة بقدم البليجيكي ديفوك أوريجي من تسديدة يسارية من على حدود املنطقة مرت 
على يسار جون رودي. ولكن لم تكد تمر سوى 4 دقائق حتى رد العبو وولفرهامبتون 
بهدف التقدم من جديد بقدم العب الوسط البرتغالي روبن نيفيس الذي أطلق تصويبة 

قوية بعيدة املدى هزت الشباك.

إبراهيم دياز: حلمت بهذا اليوم منذ الصغر
تم تقديم إبراهيم دياز كالعب جديد في صفوف 
ــورة الـــشـــرفـــيـــة ملــلــعــب  ــقـــصـ ــال مــــدريــــد فــــي املـ ــ ــ ري
ــنــادي،  »ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو« مــن قــبــل رئــيــس ال
فلورنتينو بيريز. وقال الالعب الذي يحمل أيضا 
إسبانيا  منتخب  ــل 

ّ
مــث لكنه  املــغــربــيــة  الجنسية 

هو  »الــيــوم  الحضور:  تصفيق  وســط  للناشئني، 
األهم في حياتي، فقد وقعت للنادي الذي حلمت 
باللعب في صفوفه منذ الصغر، وعندما قررت 
الرحيل عن مانشستر سيتي كانت هناك ثالثة 
اختيارات أمامي أال وهي اللعب لريال مدريد ثم مدريد ثم مدريد«. وأضاف دياز: »لم أكن 
أريــد الذهاب إلى أي مكان آخــر، فمن املستحيل الذهاب إلى ناد أفضل. أفهم تماما أنه 
للدفاع عن هذا الشعار يجب ارتداء قميص الطموح للفوز دائما، وأعد بأن أبذل %100 

من مجهودي منذ اليوم األول«.

سبورتينغ لشبونة يعير حارسه اإليطالي إميليانو فيفيانو
أعلن فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي عن إعارة حارسه اإليطالي املخضرم إميليانو 
فيفيانو لصفوف سبال، الذي يلعب في دوري الدرجة األولى اإليطالي »السيري آ«، حتى 
»األسود«، الهولندي مارسيل كايزر، أكد يوم الخميس  نهاية املوسم. وكان املدير الفني لـ
لم تتم رسميا حتى اجتاز  الـــ33 عامًا، إال أن الصفقة  الحارس صاحب  املاضي إعــارة 
العاصمي  الفريق  لصفوف  فيفيانو،  وانضم  اإليطالي.  بالنادي  الطبي  الكشف  الالعب 
فـــي الــصــيــف املـــاضـــي لــتــعــويــض رحــيــل الـــحـــارس األســـاســـي الـــدولـــي روي باتريسيو 
اآلخر  الــحــارس  تألق  على  عــالوة  لإلصابة،  تعرضه  أن  إال  اإلنكليزي.  لوولفرهامبتون 
ليرحل سريعا دون خوض  الفريق  لعرين  البرازيلي رينان ريبيرو، حاال دون حمايته 

أي مباراة رسمية.

في لفت أنظار عدد من الفرق األوروبية، لكنه فضل الذهاب 
غريب حينها،  قــرار  في  الفرنسي  كولومب  راسينغ  لفريق 
لكنه خاض  له في موسم وحيد )1987/1986(،  لعب  الــذي 

34 لقاء سجل فيها 4 أهداف فقط. 
إلى  ليعود مباشرة  أملــانــيــا،  عــن  االبــتــعــاد كثيرًا  لــم يستطع 
الكروية في موسم 1989/1987،  بموهبته  آمــن  الــذي  ناديه 
ويظل في صفوف كولن حتى عام 1993، لعب لهم في 172 
مباراة سجل فيها 27 هدفًا. أحب ليتبارسكي أن يخرج من 
أوروبــا، لذلك اتجه إلى اليابان التي بدأت في تطوير رياضة 
كرة القدم فيها، حيث أصبح العبا في نادي جيف يونايتد 
تشيبا، واستمر معه منذ عام 1993 حتى 1995، سجل له 
10 أهـــداف فــي 63 مــبــاراة. رحــل بعدها إلــى نـــادي فيغالتا 
تــم تأسيسه فــي عــام 1988، ليسجل لهم 5  الـــذي  ســنــداي 
أهداف في 29 مباراة خاضها في املسابقات املحلية، ويعلن 

في عام 1998 انتهاء مسيرته االحترافية كالعب، ويعلن أنه 
سيتوجه إلى عالم التدريب.

الــركــائــز  إحـــدى  ليتبارسكي  كـــان  الـــدولـــي،  الصعيد  وعــلــى 
األساسية في املنتخب األملاني الغربي في حقبة الثمانينيات، 
حيث امتد عطاؤه للمانشافت منذ عام 1981 حتى 1990، إذ 
لعب في 73 مباراة دولية سجل فيها 18 هدفًا، واضعًا نفسه 
ضمن أساطير أملانيا. وبعد اعتزاله حصل بيير ليتبارسكي 
صــاحــب )58( عــامــًا عــلــى الــشــهــادة املــخــصــصــة لــلــتــدريــب، 
لينطلق بعدها في عالم كرة القدم مرة أخرى ولكن كمدرب، 
خاصة أنه أحب اليابان وأقام فيها، لتولي إدارة الجهاز الفني 
لنادي يوكوهاما ملوسم وحيد، إال أن بايرن ليفركوزن احتاج 
خدماته كمدرب مساعد في موسم 2000/1999، لكنه عاد 
إلى اليابان، حتى طلبت منه إدارة فولسبورغ العودة والعمل 

كمساعد منذ عام 2010 وحتى اآلن.

قتيبة خطيب

يعد بيير ليتبارسكي من أملع نجوم كرة القدم في أملانيا في 
حقبة الثمانينيات، وأفضل األجنحة على مستوى العالم، إذ 
ساهم وبشكل كبير في بلوغ املانشافت إلى املباراة النهائية 
عــام 1982، مــن جــراء  العالم  فــي بطولة كــأس  إيطاليا  أمـــام 
أهدافه الحاسمة وصناعته للعلم، لكنه خسر حينها بثالثة 
أهداف مقابل هدف وحيد، بفضل تألق النجم باولو روسي 
وزمالئه.  ولد ليتبارسكي في العاصمة األملانية برلني في 16 
إبريل/نيسان عام 1960، إذ ظهرت موهبته الكروية مبكرًا، 
لتقوم إدارة نادي كولن بالتعاقد معه وهو في الـ18 من العمر، 
في عام 1978، ليظهر بعدها املوهبة الكروية التي يتمتع بها 
ويستمر في صفوف الفريق حتى عام 1986 لعب فيها في 
مــبــاراة سجل من خاللها 89 هدفًا. ساهمت موهبته   234

بيير ليتبارسكـي

على هامش الحدث

تمتع بموهبة 
كروية كبيرة 

مكنته من أن 
يصبح أحد أفضل 

األجنحة على 
مستوى العالم 

وألمع نجوم 
ألمانيا بحقبة 

الثمانينيات

تراجع مستوى 
حراس الدوري 
المغربي قد 
يفسح المجال 
لعودة األجانب 
)أوزان كوزي/
فرانس برس(

الدوري  في  الحراس  مستوى  تراجع  أن  المتتبعين،  من  العديد  يَعتبر 
تفرز  ال  ضعيفة،  كروية  لمنظومة  حاصل  تحصيل  هو  المغربي، 
مهاجمين أقوياء، يختبرون قدرات حراس المرمى طوال 90 دقيقة، 
كّل  في  التصدي  على  والقدرة  األفعال،  ردود  إلى  معها  ليفتقدوا 
األوقات. ويرى مصطفى الحداوي، الدولي المغربي السابق، أن وضع 
سواء  ــرى،  واألخ الفينة  بين  واختباره  الضغط،  تحت  المرمى  حــارس 
بتسديدات قوية، أو تمريرات عرضية، يجعله يقظًا بين الخشبات الثالث.

ضعف المنظومة

وجه رياضي

التكوين فــي املــجــال، وقـــال: »ال يمكن تكوين 
حـــارس مــرمــى فــي املــســتــوى بــاالعــتــمــاد على 
األســالــيــب الــتــقــلــيــديــة، بــل يــجــب اتــبــاع طــرق 
حديثة، مبنية على قواعد علمية سليمة، ال 

مجال فيها للخطأ«.
داخـــل  الــفــنــيــة  اإلدارة  أن  فـــوهـــامـــي،  وكـــشـــف 
االتحاد املغربي لكرة القدم، وضعت برنامجًا 
علميًا دقيقًا لتكوين مدربي حراس األندية، 

بــأّدق  كــبــار، نتابع عطاءاتهم داخـــل األنــديــة 
التفاصيل، في مقدمتهم ياسني بونو، الذي 
رائعًا برفقة جيرونا اإلسباني،  قدم موسمًا 
وكــذلــك املــحــمــدي مــنــيــر، حـــارس مــرمــى ملقا 
ــراس املــرمــى  ــا فــوهــامــي حــ اإلســـبـــانـــي«. ودعــ
لـــــدورات تكوينية  الــســابــقــني إلـــى الــخــضــوع 
تفيدهم  للحصول على معلومات  أكاديمية، 
فــي تــلــقــني املــهــمــة داخــــل أنــديــتــهــم. إلـــى ذلــك، 

الصحيحة،  السكة  على  أننا  »أعتقد  وتــابــع: 
وهذا بشهادة املتتبعني، وموفدين من فيفا، 
ــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، ســنــتــغــلــب عـــلـــى هـــذا  فــــي الـ

اإلشكال«.
إلــــى ذلـــــك، طـــمـــأن فـــوهـــامـــي الــجــمــهــور على 
ــرمــــى ضـــمـــن املــنــتــخــب  مــســتــقــبــل حــــــــراس مــ
يــعــانــي  أن  يــمــكــن  »ال   :

ً
قـــائـــال املـــغـــربـــي، وزاد 

املــنــتــخــب مـــن هــــذه املــشــكــلــة، لــديــنــا حـــراس 

ــــى أن االتــــحــــاد املــغــربــي  أشــــــار فـــوهـــامـــي، إلـ
لكرة القدم، بصدد تكوين 25 مدربًا لحراس 
املرمى، جاهزين لالنضمام إلى أندية القسم 
ــابـــع:  املـــمـــتـــاز بــــدايــــة مــــن املــــوســــم املـــقـــبـــل، وتـ
»دفتر تحمالت األندية املمارسة في الدوري 
بمدربي  خاصًا  بندًا  سيتضمن  االحــتــرافــي، 
حراس املرمى، ودرجة الشهادة الحائز عليها 

من طرف االتحاد املغربي«.

الثالث في  الــدوري  نــادي ليفربول، من  البرتغالي روبــني نيفيز من إخــراج  النجم  تمكن 
بطولة كأس االتحاد اإلنكليزي، بعدما قاد فريقه لتسجيل هدف الفوز الثاني على ملعب 
»مولينيو«. وجاء رّد أبناء املدرب البرتغالي نونو سانتو سريعًا على هدف التعادل الذي 
أحرزه البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة )51(، حيث نظموا أنفسهم جيدًا وأخذوا 
يتناقلون الكرة في ما بينهم على طريقة »التيكي-تاكا«. ووصلت الكرة لنيفيز، إذ أطلق 
تسديدة صاروخية قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الذي لم يستطع 

فعل شيء يذكر للكرة في الدقيقة )55(.

صورة في خبر

وولفرهامبتون يُخرج ليفربول
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