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لحق روما بركب املتأهلني لربع نهائي كأس 
إيطاليا لكرة القدم بفوزه في دور الستة عشر 

برباعية نظيفة على سامبدوريا في ملعب 
األوليمبيكو. وافتتح البلجيكي راجا ناينغوالن 

باب التسجيل في الدقيقة 39 وضاعف إدين 
دجيكو الغلة في الدقيقة 47. وقطع اإليطالي 

ستيفن شعراوي الطريق على سامبدوريا في 
العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61 قبل 

أن يختتم ناينغوالن الرباعية في الدقيقة 90.

أكد الجناح اإلسباني لفيورنتينا اإليطالي، 
كريستيان تيو، الذي تأهل في صفوف برشلونة 
وخاض مباراته األولى مع الفريق األول له تحت 

قيادة بيب غوارديوال، أنه سيظل طوال حياته 
»ممتنًا« له، ملساعدته في تحقيق حلمه. وفي 

مقابلة مع وكالة األنباء اإلسبانية )إفي(، أبدى 
تيو اقتناعه بأن برشلونة هو »أفضل فريق في 

العالم«، وأن الفريق الذي يقوده املدرب لويس 
إنريكي قادر على الصراع حتى النهاية.

بفضل هدفني من العبيه كايل توريس ورايان 
غينغل فاز أوتاوا سناتورز خارج ملعبه 2- صفر 

على كولومبوس بلو غاكتس في دوري هوكي 
الجليد بأميركا الشمالية. وهذه هي أول هزيمة 

لبلو غاكتس في الوقت األصلي خالل آخر 21 
مباراة. ولعب مايك كوندون حارس سناتورز دورًا 

 في فوز فريقه بعد أن نجح في إنقاذ 42 
ً
هائال

فرصة. وفي مباراة أخرى، فاز واشنطن كابيتالز 
على مضيفه سانت لويس بلوز 3-7.

روما يقصي سامبدوريا
من كأس إيطاليا بفضل 

راجا ناينغوالن

كريستيان تيو: 
سأبقى ممتنًا طوال 

حياتي لغوارديوال

سناتورز يفوز 
بلو غاكتس في دوري 

هوكي الجليد

يتطلع الجميع 
إلى قمة 
الدوري اإليطالي 
في الجولة 
العشرين حين 
يستضيف نادي 
ميالن نظيره 
نابولي في 
مباراة ال تحمل 
القسمة على 
اثنين، في ظل 
الصراع الدائر 
بين عدة أندية 
على المركز 
الثالث المؤهل 
إلى دوري أبطال 
أوروبا. من جانب 
آخر ينتظر عشاق 
الكرة اإلنكليزية 
المباراة الكبيرة 
بين مانشستر 
سيتي المتعثر 
مع اإلسباني 
بيب غوارديوال 
والذي يستقبل 
نادي توتنهام 
هوتسبر المتألق 
مؤخرًا.
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نوفاك ديوكوفيتش: 
أرفع القبعة لدينيس 

لعب بشكل رائع

برشلونة ينهي عقدة »األنويتا«
ريــال سوسييداد  فريق  معقل  أنويتا،  ملعب  عقدة  كسر  في  برشلونة  نجح 
منافسه في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، ووضع قدمًا في نصف النهائي 

بعد فوزه بهدف نظيف.
وعلى أرضية ملعب أنويتا، الذي لم يشهد أي فوز للبرسا منذ 2007 ، وخالل 
نيمار  البرازيلي  أعلن  أحيانًا،  والخشونة  الندية  من  تخل  لم  متكافئة  مباراة 
فك العقدة بهدفه الذي جاء في )د.21( من ركلة جزاء سددها قوية على يمني 

الحارس األرجنتيني جيرونيمو رولي.
بهذه النتيجة داعب الفريق الكتالوني بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس امللك 
حيث إن مباراة اإلياب ستقام في 26 من الشهر الجاري وستكون على أرضه 
يتمكنوا  للفوز هناك كي  الباسك  إقليم  أبناء  يحتاج  بينما  نو،  كامب  بملعب 

من التأهل.
امللك بعد فوزه  أتلتيكو مدريد قد وضع قدمًا في نصف نهائي كأس  وكــان 
فيسنتي  بملعب  أقيمت  التي  الذهاب  مباراة  إيبار خــالل  على  نظيفة  بثالثية 
كالديرون. بينما خسر ألكوركون على ملعبه من ديبورتيفو أالفيس بثنائية 
مدوية  مفاجأة  سلتافيغو  فجر  وكــذلــك  البطولة،  تــوديــع  مــن  ليقترب  بيضاء 

بفوزه على ريال مدريد بهدفني لواحد أيضًا قبلها بيوم.

السنغال تهزم بوركينا فاسو
اكتفى املنتخب السنغالي بالفوز بثنائية نظيفة على بوركينا فاسو في ثاني 

جوالت املجموعة الثانية.
وأصبح »أسود تيرانغا« أول املتأهلني للدور ربع النهائي للبطولة، بعدما تصدر 
مجموعته برصيد ست نقاط من فوزين على تونس وبوركينا فاسو بنفس 
النتيجة )2-0(. وأحرز املنتخب السنغالي هدفّي الفوز قبل مرور ربع ساعة 
للمنتخب  الهدف األول  اللقاء، حيث سجل مهاجم ليفربول ساديو ماني  من 
السنغالي في الدقيقة التاسعة من متابعة لتمريرة عرضية من الجهة اليسرى. 
أمــام املنطقة بعدها  الثاني من كــرة ثابتة من  الهدف  وأضــاف هنري سايفت 
بأربع دقائق. وكان بوسع »أسود تيرانغا« زيادة الغلة بعدما سنحت له العديد 
من الفرص أمام مرمى الخصم، لكن العبيه افتقدوا الدقة في اللمسات األخيرة. 
الجزائري  املنتخب  املجموعات  بــدور  األخيرة  املباراة  في  السنغال  وستواجه 
الذي خسر 1-2 أمام نظيره التونسي. وتحتل تونس املركز الثاني بثالث نقاط 

وخلفها زيمبابوي والجزائر بنقطة واحدة لكل منهما.

موراي يواجه زفيريف في أستراليا المفتوحة

تغلب النجم البريطاني آندي موراي املصنف األول عامليًا على األميركي سام 
كويري، ليتأهل إلى رابع أدوار بطولة أستراليا املفتوحة ملواجهة األملاني ميشا 

زفيريف الذي تمكن من اإلطاحة بالتونسي مالك الجزيري.
ـــ32 عامليا،  ال للفوز باللقب على كــويــري، املصنف  وفــاز مــوراي املرشح األول 
الـــ24  املصنف  زفيريف،  أمــا  دقيقة.  6-4 و6-2 و6-4 في ساعة و59  بنتيجة 
مقابل  بثالث مجموعات  عامليًا،  الـــ56  املصنف  الجزيري،  فتغلب على  عامليًا، 
واحدة بواقع 6-1 و4-6 و6-3 و6-0 في ساعتني و21 دقيقة. وسبق أن تواجه 

موراي وزفيريف في مباراة واحدة حسمها الالعب البريطاني لصالحه.

... وفافرينكا يقصي ترويسكي
فاز السويسري ستانيسالس فافرينكا، املصنف الرابع عامليًا على منافسه 
اآلخر  ليتأهل هو  للتنس  املفتوحة  الصربي فيكتور ترويسكي في أستراليا 

للدور الرابع من البطولة.
وعقب ساعتني و32 دقيقة، تمكن فافرينكا من الفوز على املرشح الـ29 للقب، 

بنتيجة 3-6 و6-2 و6-2 و6-7 )7-9(.
وبهذا الفوز، يتأهل الالعب السويسري لثمن النهائي إستراليا، حيث سيواجه 
اإليطالي أندرياس سيبي، املصنف 89 عامليًا، الذي تغلب بدوره على البلجيكي 

ستيف دارسيس بواقع 4-6 و6-4 و7-6 )7-1( و6-7 )1-7(. 

فاز اإلسباني رافائيل نادال، املصنف التاسع 
عــاملــيــًا عــلــى مــنــافــســه الــقــبــرصــي مـــاركـــوس 
بغداتيس في ثاني أدوار أستراليا املفتوحة 
للتنس، ليحجز بذلك مقعده في ثالث أدوار 

البطولة. 
وفي ساعتني و13 دقيقة، تمكن نادال، املرشح 
الــتــاســع لــلــقــب مـــن الــتــغــلــب عــلــى بــغــداتــيــس، 
املصنف الـ 36 عامليا، بنتيجة 6-3 و6-1 و3-6.

لثالث  اإلسباني  الالعب  تأهل  الفوز،  وبهذا 
أدوار بطولة أستراليا املفتوحة، حيث يواجه 
فاز  الـــذي  ألكسندر زفيريف  الــشــاب  األملــانــي 
بـــــدوره عــلــى األمــيــركــي فــرانــســيــس تــيــافــوي 

بواقع 6-2 و6-3 و6-4 في ساعة و57 دقيقة.
وواصــــل نــــادال تــألــقــه فــي الــبــطــولــة، حــيــث لم 
يخسر إرساله سوى مرة واحدة في مباراتيه 
بـــالـــبـــطـــولـــة. وتـــخـــلـــص نـــــــادال بـــهـــذا الــشــكــل 
مـــن عــقــبــة مــواجــهــة مــحــتــمــلــة حـــال مــواصــلــة 
ــواره إلــــى نــصــف الــنــهــائــي أمـــــام حــامــل  ــشــ مــ
الــلــقــب، الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، بعد 
خروج األخير من الدور الثاني بشكل مفاجئ 

استفاد فريق الجزيرة من خسارة العني أمام 
اإلمارات ليوسع الفارق في الصدارة بينهما 
ألربــــع نــقــاط بــفــضــل فــــوزه الــكــبــيــر 5-1 على 
الـــوحـــدة الــــذي لــعــب بــثــمــانــيــة العــبــني معظم 
فترات املباراة في دوري املحترفني لكرة القدم 
وفي لقاء مثير للغاية شهد العديد من حاالت 
ــذا املــوســم.  ــرة فـــي املــســابــقــة هـ الـــطـــرد ألول مـ
وشهد الــشــوط األول مــن املــبــاراة طــرد راشــد 
الــســويــدي حـــارس الــوحــدة بعد أربـــع دقائق 
من البداية عندما خرج من مرماه ليمنع علي 
مبخوت مهاجم الجزيرة من االنفراد وأمسك 

الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء.
وانــتــظــر مــبــخــوت حــتــى الــدقــيــقــة 14 ليفتتح 
الــتــســجــيــل لــكــن األرجــنــتــيــنــي ســيــبــاســتــيــان 
بعدها  للوحدة  تعادل  )تيجالي(  تاليابوي 
بــثــالث دقـــائـــق فــقــط قــبــل أن يــتــم طــــرده قبل 
بــأربــع دقــائــق ببطاقة  الــشــوط األول  نــهــايــة 
على  عنيف  بشكل  لتدخله  مــبــاشــرة  حــمــراء 

محمد فوزي مدافع الجزيرة.
وســجــل الــبــرازيــلــي لــيــونــاردو بــيــريــرا الــوافــد 
لفريقه  الثاني  الهدف  الجزيرة  على  الجديد 

األوزبــكــي دينيس إستومني بثالث  يــد  على 
مــجــمــوعــات الثــنــتــني فـــي مـــبـــاراة مــاراثــونــيــة 

وفي مباراة اعتبرت مفاجأة املوسم األولى. 
وسبق البن »املاناكور« أن فاز ولكن بصعوبة 
الــذي جمع  الوحيد  اللقاء  فــي  زفيريف  على 
بينهما الــعــام املــاضــي فــي أنــديــان ويــلــز، 7-6 

)8-10( و6-0 و5-7.
ــاز الــنــمــســاوي دومــيــنــيــك  ــر، فــ ــ ــي لـــقـــاء آخـ وفــ
تــيــم، املــرشــح الــثــامــن لــلــقــب، عــلــى األســتــرالــي 
 )8-6( و7-6  و1-6   2-6 ثــومــبــســون،  جــــوردان 
و6-4 لــيــواجــه الــفــرنــســي بــيــنــوا بــيــيــر، الـــذي 
 )3-7(  6-7 فونيني  فابيو  بــاإليــطــالــي  أطـــاح 

و4-6 و6-3 و3-6 و3-6. 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف  وقــال 
لدينيس«  قبعته  »يــرفــع  إنـــه  عــاملــيــا  الــثــانــي 
إستومني بعدما ودع أمامه بطولة أستراليا 

املفتوحة حامل لقبها، من الدور الثاني.
وصـــرح ديــوكــوفــيــتــش »يستحق الــفــوز ألنــه 
ــع. رفـــع مـــن مــســتــواه عندما  ــ لــعــب بــشــكــل رائـ
كان األمر يتطلب ذلك ولعب بشكل هجومي. 
ــالـــه كـــان رائـــعـــا ودقــيــقــا. كـــان رائـــعـــا من  إرسـ

فــــي الـــدقـــيـــقـــة 21 وســـــط غـــضـــب مــــن العــبــي 
الــوحــدة الــذيــن طــالــبــوا بخطأ ضــد مبخوت 
داخل منطقة الجزاء لكن الحكم يعقوب قاسم 
ذاته  الالعب  أن يضيف  قبل  الهدف  احتسب 
الـــهـــدف الــثــالــث لــفــريــقــه قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
ــرد قــاســم كــذلــك املــجــري  األول مــبــاشــرة. وطــ
ــــاالج جـــوجـــاك العــــب الـــوحـــدة بـــني شــوطــي  بـ
املباراة ليخوض الفريق الشوط الثاني كامال 

بثمانية العبني فقط.
وأضاف البرازيلي اآلخر إيلتون امليدا الهدف 
الـــرابـــع لــلــجــزيــرة فـــي الــدقــيــقــة 72 بــتــســديــدة 
مباشرة من داخل منطقة الجزاء وبالطريقة 
ذاتها أضاف سلطان برغش الهدف الخامس 
ــل الــوحــدة  لــكــن قــبــل الــنــهــايــة بــدقــيــقــتــني. وظـ
في املركز الخامس برصيد 24 نقطة من 15 
مباراة. وألحق اإلمــارات أول خسارة بالعني 
ــــدوري بــالــفــوز عليه 3-2 فــي املــشــاركــة  فــي الـ
األولى للسعودي ناصر الشمراني مع فريقه 

الجديد.
ــقــــى اإلمــــــــارات لــلــمــركــز 12 بــعــدمــا رفــع  وارتــ
ــاراة. وبـــدأ  ــبــ رصـــيـــده لــتــســع نـــقـــاط مـــن 15 مــ
لكنه  الــعــني  تشكيلة  فــي  أساسيا  الشمراني 
لـــم يــســجــل بـــل افــتــتــح املـــغـــربـــي مـــــراد بــاتــنــة 
الدقيقة 22 من ركلة  لــإمــارات في  التسجيل 
ــرة لــكــن الـــبـــرازيـــلـــي كـــايـــو لـــوكـــاس تــعــادل  حــ
للعني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء 
فشل علي صقر حارس اإلمارات في التصدي 
لها. ونجح البديل إبراهيم دياكيه في وضع 
الــعــني فـــي املــقــدمــة عــنــدمــا أحــســن اســتــقــبــال 

ــان األفــــضــــل«. وأضــــاف  ــ جــمــيــع الـــنـــواحـــي وكـ
ديــوكــوفــيــتــش )29 عــامــا( الـــذي يــتــقــاســم مع 
األسترالي املعتزل روي إيمرسون لقب األكثر 
تتويجا بالبطولة بواقع ستة ألقاب »بالطبع 
لست راضيا عن أدائي ولكن أعتقد أنه يجب 

تهنئة خصمي«.
وتـــابـــع »بـــــدأت املـــوســـم بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة. 
يمكن الخسارة فــي أي يــوم فــال يوجد شيء 
مستحيل. أعتقد أن اداء الالعبني يتحسن كل 
ما  أقصى  قدمت  لقد  يتحسن.  الجميع  عــام. 
لدي اليوم ولكن لم تسر األمور على ما يرام«.

باروني تطيح برادفانسكا وتفجر مفاجأة 
فــــجــــرت الــــكــــرواتــــيــــة املــــخــــضــــرمــــة مـــيـــريـــانـــا 
ــارونـــي ثــانــي مــفــاجــأة ببطولة  لــوســتــيــش بـ
أســتــرالــيــا بــإطــاحــتــهــا بــالــبــولــنــديــة أنييسكا 

رادفانسكا املرشحة الثالثة للقب.
الـ  واملصنفة  عــامــا(   34( لوستيش  وتغلبت 
الثالثة  املصنفة  رادفــانــســكــا  على  عامليا   79
لتفوز  دقيقة،   63 6-3 و6-2 في  بواقع  عامليا 
بــأول مباراة لها في أستراليا املفتوحة منذ 
ريناي  األسترالية  على  تغلبت  عندما   1998
ســتــابــس قــبــل أن تـــودع الــبــطــولــة ســبــع نسخ 

الحقة من الدور األول.
املرشحات  من  ثاني العبة  رادفانسكا  وتعد 
للقب تودع البطولة بعد الرومانية سيمونا 
سقطت  التي  عامليا  الرابعة  املصنفة  هاليب 
فــي الــــدور األول عــلــى يــد األمــيــركــيــة شيلبي 

روجرز بنتيجة 6-3 و1-6.
)إفي(

الرحمن على صدره  تمريرة من محمد عبد 
وسدد مباشرة في الشباك في الدقيقة 71.

ــادل لــــــإمــــــارات بــعــدهــا  ــ ــعــ ــ وعــــــــاد بـــاتـــنـــة وتــ
بــدقــيــقــتــني فــقــط بــتــســديــدة رائـــعـــة مـــن داخـــل 
املنطقة بعدما راوغ اثنني من مدافعي العني 
ووضع الكرة في شباك خالد عيسى. وحسم 
الفرنسي عثمان سو الوافد الجديد لإمارات 

قبل  الــفــوز  هــدف  بتسجيل  لفريقه  النتيجة 
من  أرضــيــة  بتسديدة  دقــائــق  بسبع  النهاية 

داخل منطقة الجزاء.
وقال الشمراني عقب املباراة ملحطة أبو ظبي 
املــبــاراة صعبة  تكون  أن  »توقعت  الرياضية 
ــفـــرق الــصــغــيــرة هـــي الــتــي تــحــرج الــكــبــار  والـ
الخسارة  دائما. هفوات بسيطة كانت سبب 

واملنافس استغلها وفــاز. »أنــا جاهز في أي 
وقت وشاركت اساسيا ألني جاهز وتعاقدت 

مع العني حتى أشارك«.

كأس ملك السعودية 
ودع الشباب منافسات كأس ملك السعودية 
ــقـــدم مــبــكــرا مـــن دور 32 بــالــخــســارة  لـــكـــرة الـ
ــام وج املــغــمــور املــنــتــمــي لــلــدرجــة  1-صـــفـــر أمــ
الجابر  املــدرب سامي  يتقدم  أن  قبل  الثانية 

باالعتذار للمشجعني.
وسجل الروماني بتريسور فوينا هدف وج 
بعد تسع دقائق من البداية قبل أن يفشل في 
النتيجة بعد مرور ساعة بإهداره  مضاعفة 
ــــدر عــبــد الــلــه األســـطـــا العــب  ــزاء. وأهـ ــ ركــلــة جـ
الشباب فرصة التعادل في الدقيقة 14 عندما 

أهدر ركلة جزاء أيضا.
وسيلتقي وج في دور الستة عشر مع هجر 
ــاز 2-1 عــلــى الــعــروبــة. ونــقــل حساب  الــــذي فـ
الشباب على تويتر عن الجابر قوله »أعتذر 
لــلــجــمــاهــيــر وأتـــحـــمـــل مــســؤولــيــة الــخــســارة 
والــخــروج من البطولة ألنــي مــدرب الفريق«. 
وأضــــاف أنـــه اضــطــر لــلــدفــع بــالعــبــني صغار 
عشرة  عــن  تزيد  التي  الغيابات  لكثرة  نظرا 

العبني.
ولحق النهضة باملتأهلني لدور الستة عشر 
بــفــضــل هــــدف مــتــأخــر مـــن فــهــد املـــالـــكـــي في 
الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مـــن الـــوقـــت املــحــتــســب بــدل 

الضائع في مباراة دور 32 أمام نجران. 
)رويترز(

الجزيرة يهزم الوحدة في قمة إماراتية تأهل نادال ومفاجآت كبيرة في بطولة أستراليا للتنس
بعد خروج ديكوفيتش 

تواصلت المفاجآت 
بخروج البولندية أنييسكا 
رادفانسكا في منافسة 

السيدات

حسم الجزيرة قمة 
اإلمارات فيما ودع الشباب 
السعودي مسابقة الكأس 

على يد فريق مغمور

رادفانسكا ثاني العبة تودع البطولة بعد الرومانية هاليب )سعيد خان/فرانس برس(

كوبر مطالب بتعديل أوراقه )خالد دسوقي/ فرانس برس(

صالح يطالب زمالءه بضرورة الفوز )جاستن تاليس/ فرانس برس(

العين تعرض لخسارة في الدوري اإلماراتي )نذار بلوط/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

لكرة  املــصــري  املنتخب  يــخــوض 
ــــوم، اخــــتــــبــــارًا صــعــبــًا  ــيـ ــ ــــدم، الـ ــقـ ــ الـ
األوغــنــدي  نظيره  يــواجــه  عندما 
الجولة  إطـــار  فــي  بـــورت غنتيل  على ملعب 
ــة  ــعــ ــرابــ ــة الــ ــمــــوعــ ــة ملـــــبـــــاريـــــات املــــجــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
بنهائيات كأس األمم األفريقية املقامة حاليًا 
في الغابون، فيما تلتقي غانا مع مالي في 

املباراة الثانية باملجموعة.
ويــــــــؤدي الـــفـــريـــق املــــصــــري صــــاحــــب الـــرقـــم 
املــبــاراة في ظل  الفوز باللقب،  القياسي في 
ضغوط فنية ومعنوية كبيرة بعد التعادل 
السلبي مع مالي في الجولة األولى وتوقف 

الفراعنة 
يالحقون الفوز

مصر تتحدى أوغندا

تتجه أنظار الجماهير المصرية، اليوم، إلى الغابون 
لمتابعة المباراة الحاسمة لمنتخب الفراعنة أمام 
على  تجبرهم  مواجهة  في  األوغندي،  نظيره 
وقبل  األخيرة  الجولة  لمفاجآت  تجنبا  الفوز 

مواجهة غانا

تقرير

رصيدهما عند نقطة واحدة، فيما تصدرت 
غـــانـــا بــرصــيــد ثــــالث نـــقـــاط مـــن الـــفـــوز على 

الفريق األوغندي بهدف دون رد.
وتـــأتـــي أهــمــيــة املـــواجـــهـــة لــيــس فــقــط لــكــون 
الــتــي  املــنــتــخــبــني لتجميع أوراقـــهـــمـــا  ســعــي 
تبعثرت في الجولة األولى، ولكن أيضًا من 

لجولتني  تحضيرية  مواجهة  أنها  منطلق 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــني بــــــني الــــفــــريــــقــــني فــــــي شـــهـــري 
أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول املقبلني في 
الثالثة والرابعة بتصفيات كأس  الجولتني 
املــنــتــخــب  بـــروســـيـــا 2018. ويــبــحــث  الـــعـــالـــم 
املصري عن الفوز، ألن ذلك سيكون الخطوة 
األولـــــى والــرئــيــســيــة فـــي طـــريـــق تــأهــلــه إلــى 
ــع الــنــهــائــي، وفـــي حــالــة الــخــســارة  ــــدور ربـ الـ
أو الــتــعــادل ســتــكــون األمــــور قــد خــرجــت من 
يـــده، وســتــحــدد نــتــائــج اآلخــريــن مــوقــفــه من 

البطولة.
ــنـــي لـــلـــفـــراعـــنـــة عــلــى  ــفـ وحـــــــرص الــــجــــهــــاز الـ
الــخــروج بالالعبني مــن أجـــواء الــتــعــادل مع 
مالي، مؤكدًا لهم أن الفرصة ما زالت كبيرة 
النهائي  إلــى ربــع  املــريــح  أمــامــهــم للصعود 
أوغندا  مباراتي  في  والفوز  التركيز  بشرط 
ــلـــى أن املــــوقــــف صــعــب،  وغـــــانـــــا، مــــشــــددًا عـ
باستبعاد  ومــهــددًا   ،

ً
مستحيال ليس  ولكنه 

أداء دوره. وبعد ساعات من  من يقّصر في 
األرجنتيني  الفني  املدير  بــدأ  مالي،  مــبــاراة 
هــيــكــتــور كـــوبـــر االســـتـــعـــداد لــلــقــاء أوغـــنـــدا 
ــة املـــنـــافـــس وكـــشـــف نــقــاط  ــ عـــن طـــريـــق دراســ
قــوتــه وضــعــفــه، إضــافــة إلـــى عـــالج األخــطــاء 
األولــى  املــبــاراة  فــي  التي وقعت  والسلبيات 
وأدت إلى خسارة أول نقطتني في منافسات 

الدور األول.
ــة ملـــصـــالـــحـــة جــمــاهــيــره  ــنـ ــراعـ ــفـ ويـــســـعـــى الـ
مالي  مع  التعادل  بعد  أبــدت غضبها  التي 
ــع الــــذي  ــوقـ ــتـ ــعـــــرض املــــتــــواضــــع غـــيـــر املـ ــ والـ
الــفــنــي األرجنتيني  املــديــر  دفــعــهــا النــتــقــاد 
ــاد الـــالعـــبـــني  ــقــ ــتــ ــه الـــدفـــاعـــيـــة وافــ ــتـ ــقـ ــريـ وطـ
إلى  إضافة  الهجومية،  والدفعة  للتجانس 
رقابة  بعد  امللعب  داخـــل  القائد  دور  غــيــاب 

محمد صالح.
املنتخب املصري،  وقــال أسامه نبيه، مــدرب 
ــع الــنــهــائــي ليس  ــدور ربــ ــ ــى الــ إن الـــتـــأهـــل إلــ
صـــعـــبـــًا عـــلـــى مـــصـــر فــــقــــط، وإنــــمــــا عـــلـــى كــل 
مشددًا  البطولة،  لــقــوة  املــشــاركــة  املنتخبات 
أن فريقه يضع نصب عينيه استعادة  على 
الــهــيــبــة والــســمــعــة األفــريــقــيــة اعـــتـــمـــادًا على 
نضج الالعبني واستيعابهم لدرس التعادل 
مــع مالي فــي املــبــاراة األولـــى بالرغم مــن أنه 
البطولة،  فــي  قوية  دوافـــع  لديه  فريق منظم 
وأمــام مصر على وجه الخصوص، ويتولى 
مسؤوليته مدرب كبير صاحب فكر ويجيد 
التعامل مع الكبار باألداء الدفاعي وسيكون 
نــدًا قويًا في مباراتي غانا وأوغــنــدا، مؤكدا 
أنه بالرغم من رضا كوبر عن أداء الالعبني 

يسعى الفراعنة 
لمصالحة جماهيره التي 

أبدت غضبها بعد التعادل

الحضري صاحب الخبرة األفريقية الكبيرة )فريد قطلب/ األناضول(

أنــه قد يجري تغييرًا في التشكيل ولكن  إال 
بحدود. وأضاف نبيه: »ال أبحث عن مبررات 
الالعبون  بالفعل  ولكن  مالي،  أمــام  للتعادل 
تــأثــروا بــالــحــرارة العالية والــرطــوبــة وســوء 
أرضـــيـــة املــلــعــب الــتــي تــســبــبــت فـــي إصــابــات 
مما  أتعجب  لــذا  املنتخبات،  كل  في  لالعبني 
ــبـــاراة  ــــردد حــــول إصـــابـــة الـــشـــنـــاوي قــبــل املـ تـ

وإشراكه مصابًا«.
ورفـــض حملة الــهــجــوم عــلــى الــالعــب محمد 
النني، نجم أرسنال اإلنكليزي، وقال إنه أدى 
املطلوب منه على  مــبــاراة جيدة وأدى دوره 
أكمل وجه، وهو يفوق دوره في أرسنال ألن 
لــه شــقــان أحــدهــمــا دفــاعــي واآلخـــر هجومي، 

ومن جانبه، أبــدى املــدرب الصربي ميلوتني 
ســريــدويــفــيــتــش ثــقــتــه فـــي تــأهــل فــريــقــه إلــى 
الــدور ربع النهائي بالرغم من الهزيمة أمام 
الــدور األول، وقــال: »مواجهة مصر  غانا في 
ســتــكــون الـــبـــوابـــة األولــــــى لــلــصــعــود، تليها 
بوابة مالي. مطلوب منا الفوز في املباراتني 
وســنــبــذل قــصــارى جــهــدنــا مــن أجـــل تحقيق 
هــذا الهدف لنثبت أننا لم نــأت إلــى الغابون 

صدفة أو بضربة حظ«.
وأضـــــاف أن فــريــقــه كــــان األفـــضـــل أمــــام غــانــا 
وخــســر مـــن خــطــأ وحــيــد دفــــع الــفــريــق ثمنه 
ــرة بــني  ــبـ ــًا، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى فــــــارق الـــخـ ــيـ ــالـ غـ

الفريقني، والذي أدى إلى هذه النتيجة.

مــا  أدوا  ــبـــني  الـــالعـ جــمــيــع  أن  عـــلـــى  مــــشــــددًا 
عــلــيــهــم، وعــلــى رأســـهـــم مــحــمــد صــــالح الـــذي 
تم تبديله حرصًا على عدم إجهاده، وكذلك 

مروان محسن. 
اإلعالمية  تصريحاته  نبيه  أســامــه  وواصـــل 
الحسابات  خــارج  أصبح  الشناوي  إن   

ً
قائال

فــي الــبــطــولــة، ولــيــس هــنــاك اســتــبــدال، ولكن 
األمر ليس مقلقًا، ألن إصابة شريف إكرامي 
ــالــــة إصــــابــــة عــصــام  ــي حــ ــ لـــيـــســـت قــــويــــة، وفــ
الحضري، الحارس األساسي، سيلعب األقل 
إصابة، وأضاف: »نحن كجهاز فني لن ندرب 
العبًا عل حراسة املرمى، ولكن إذا أراد أحدهم 

ذلك كإجراء احتياطي سيحدث«. 

ــال لــهــذه  ــتـــش: »ال مــــجــ ــيـ ــفـ ــريـــدويـ وتــــابــــع سـ
ــــرى، ال وقـــت وال  ــرة أخـ األخـــطـــاء الــســاذجــة مـ
فرصة في الغابون إال بالتخلص أمام مصر 
ومالي من حالة الخوف التي كنا عليها في 
الــشــوط األول مــن مــبــاراة غــانــا. نحن بالفعل 

جاهزون، فليس أمامنا إال الفوز«.
فــي نهائيات  املــصــري  املــنــتــخــب  ولـــم يخسر 
كأس أمم أفريقيا في عشرين مباراة متتالية، 
 1/2 الجزائر  أمــام  الهزيمة  منذ  وبالتحديد 
في نسخة عام 2004. والتقى الفريق املصري 
مــع أوغــنــدا فــي بــطــوالت أفريقيا ثــالث مــرات 
أعوام 1962 و1974 و1976 وفاز فيها بنتيجة 
واحــــــدة هـــي 1/2، كــمــا لــعــبــا فـــي تــصــفــيــات 

نسخة 1968 وفازت مصر ذهابًا بهدف دون 
لــقــاء اإليــــاب بسبب حـــرب 1967،  رد، وألــغــي 
كما لعبا في تصفيات نسخة جنوب أفريقيا 
إيــابــًا 6/صــفــر بعدما  الــفــراعــنــة  ــاز  1996 وفــ
ــداف، وحــقــق الفريق  تــعــادال ذهــابــًا بـــدون أهــ
األوغــنــدي فـــوزًا وحــيــدًا على املصريني وهو 

1/5 في دورة األلعاب األفريقية عام 1965.
ويزين الحارس دينيس أونيانغو )29 عامًا(، 
نجم صن داونز بطل جنوب أفريقيا، تشكيلة 
منتخب أوغـــنـــدا بــعــد حــصــولــه عــلــى جــائــزة 
أفــضــل العــب داخـــل الــقــارة ودخــولــه منتخب 
أفــريــقــيــا لــعــام 2016، كــمــا نـــال أيــضــًا جــائــزة 

أفضل العب في أوغندا.
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رياض الترك

التونسي  املنتخب  مــشــوار  انتهى 
اليد  لكرة  العالم  كــأس  بطولة  فــي 
2017 املقامة في فرنسا، وذلك بعد 
أن خـــرج مــن دور املــجــمــوعــات بــشــكــل رسمي 
رغــم أنــه حقق فــوزه األول فــي املــونــديــال، لكن 
هذا االنتصار لم يسعفه من أجل حصد بطاقة 
األيــســلــنــدي في  املنتخب  فـــوز  مــؤهــلــة بسبب 

املباراة األخرى من نفس املجموعة.
وخسر املنتخب التونسي في مباراته األخيرة 
من دور املجموعات بفوز على منتخب أنغوال 
انــتــهــى   

ُ
حـــيـــث  ،)34  –  43( عــريــضــة  بــنــتــيــجــة 

 23( التونسي  املنتخب  بتقدم  األول  الــشــوط 
الــذي يشارك  – 16(. وكــان املنتخب التونسي 
في فرنسا 2017 بعد أن حل وصيفًا لبطولة 
ــى الــفــوز  ــام املــــاضــــي، بــحــاجــة إلــ ــعـ أفــريــقــيــا الـ
بمباراته األخــيــرة مــن أجــل اإلبــقــاء على آمــال 
التأهل إلى الدور الثاني، شرط فوز مقدونيا 
على أيسلندا في املــبــاراة األخــرى للمجموعة 

الثانية.
لـــكـــن املـــنـــتـــخـــب األيـــســـلـــنـــدي أفــــشــــل املــخــطــط 
ــام  الــتــونــســي وخـــطـــف نــقــطــة الـــتـــعـــادل مـــن أمـ
 –  27( املــبــاراة  انــتــهــاء  بعد  مقدونيا  منتخب 
 ،)12  –  15( األول  الــشــوط  انتهى  أن  بعد   )27

مونديال
كرة اليد

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الـ 16 لبطولة العالم في كرة اليد، حيُث 
فشل المنتخب التونسي في التأهل إلى الدور الثاني بسبب فوز أيسلندا في 
والمنتخب  القطري  المنتخب  العرب  من  تأهل  وقت  في  األخيرة،  المباراة 

المصري، في وقت ودعت البطولة السعودية، تونس، البحرين

3031
رياضة

تقرير

البطاقة  عــلــى  األيــســلــنــدي  املنتخب  ليحصل 
الرابعة املؤهلة من هذه املجموعة، التي تعني 
خروج تونس من البطولة بشكل رسمي، وذلك 
ــارق األهـــــداف الــــذي مــنــح األفــضــلــيــة  بــســبــب فــ
أيسلندا وتونس  أن مواجهة  ُيذكر  أليسلندا، 
انتهت بالتعادل )22 – 22(. ولحقت أيسلندا 
بــمــنــتــخــبــات إســـبـــانـــيـــا وســلــوفــيــنــيــا الــلــتــني 
تـــتـــواجـــهـــان الحـــقـــا عــلــى صــــــدارة املــجــمــوعــة، 
نقاط   5 إلــى  رفعت رصيدها  التي  ومقدونيا 
في املركز الثالث بفارق نقطة أمام منافستها.

أمــــا تـــونـــس الـــتـــي تـــألـــق فـــي صــفــوفــهــا خــالل 
بنور بتسجيله عشرة  أمــني  أنغوال  لقاء ضد 
أهداف، فأنهت البطولة في املركز الرابع بأربع 
نـــقـــاط مـــن فــــوز وتـــعـــادلـــني مــقــابــل هــزيــمــتــني، 
وتــبــقــى أفــضــل نــتــيــجــة لــتــونــس فـــي الــبــطــولــة 

حلولها رابعة عام 2005.
ــي مــــدرب  ــ ــزوابــ ــ ــافــــظ الــ ــال حــ ــ ــاراة قــ ــ ــبــ ــ ــن املــ ــ وعــ

املنتخب التونسي »تأخر االنتصار، املنتخب 
الــوطــنــي كــــان بــوســعــه الـــفـــوز فـــي أي مـــبـــاراة 
مــن األربــــع الــســابــقــة بــعــد أن قـــدم أداء ممتازًا 
ورائعًا وأظهر مستويات عاملية لكن لألسف«. 
يــكــون في  أن  املــنــتــخــب  وأضــــاف »ال يستحق 
الوضع وينتظر هدية من مقدونيا. كان  هذا 
بــوســعــنــا حــســم الــتــأهــل لـــوال بــعــض األخــطــاء 

والتسرع في املباريات السابقة«.
في املقابل أنهت أنغوال، ثالثة بطولة أفريقيا 
لعام 2016، مشاركتها في املركز األخير دون 
 بتأهلها 

ً
نــقــاط، وقــد ال تنعم أيسلندا طــويــال

ألنها ستواجه فرنسا حاملة اللقب واملضيفة 
التي حققت فوزها الخامس على التوالي في 
بولندا  األولـــى، وجــاء على حساب  املجموعة 
 )13-13 األول  )الــشــوط   ،)25  –  26( بصعوبة 
بــفــضــل جـــهـــود أولــيــفــيــيــه نـــيـــوكـــاس )ســبــعــة 

أهداف(.
وكانت املباراة تجريبية ملدربي فرنسا ديدييه 
ديــنــار وغــيــوم جــيــل ألنــهــمــا أشــركــا الــالعــبــني 
الـــذيـــن لـــم يــحــصــلــوا عــلــى فــرصــتــهــم الــكــامــلــة 
ــة  فـــي املـــبـــاريـــات األربـــــع األولــــــى، بـــهـــدف إراحــ
النجوم وعلى رأسهم نيكوال كارابيتش. وفي 
ــيـــا تــأهــلــهــا  املــجــمــوعــة األولــــــى، ضــمــنــت روسـ
بــفــوزهــا على  الــثــالــث  املــركــز  وحصولها على 
البرازيل )28 – 24(، )الشوط األول 15 – 14(. 
ورفــعــت روســيــا رصيدها إلــى ســت نــقــاط في 
املــركــز الــثــالــث بــفــارق نقطتني أمـــام الــبــرازيــل 
صاحبة املركز الرابع األخير املؤهل إلى الدور 

الثاني. 

المنتخبات المتأهلة
تأهل عن املجموعة األولى املتصدر وصاحب 
األرض املــنــتــخــب الــفــرنــســي الــــذي جــمــع عشر 
ــاء  نـــقـــاط كــامــلــة مـــن خــمــســة انـــتـــصـــارات، وجـ
الــذي جمع  النرويجي  املنتخب  الوصافة  في 
ثماني نقاط مــن أربــعــة انــتــصــارات وخــســارة، 
ــكــــان املــنــتــخــب  ــذه املـــجـــمـــوعـــة فــ ــ ــالــــث هــ ــا ثــ ــ أمــ
الــذي حقق ثالثة انتصارات وخسر  الــروســي 
مــرتــني ليجمع ســت نــقــاط، أمــا آخــر املتأهلني 
مــن هـــذه املــجــمــوعــة فــهــو املنتخب الــبــرازيــلــي 
الــــذي جــمــع أربــــع نــقــاط فــقــط مـــن انــتــصــاريــن 
وثـــالث خــســارات. وفــشــل فــي الــتــأهــل عــن هذه 
املجموعة منتخبي بولندا الخامس بنقطتني 

واليابان في املركز األخير بدون نقاط.
وتـــــأهـــــل مـــــن املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة املــنــتــخــب 
نقاط  أن جمع عشر  اإلسباني كمتصدر بعد 
من خمسة انتصارات بعد أن فاز في املباراة 
وتــأهــل   ،)26  –  36( سلوفينيا  عــلــى  األخــيــرة 
الــثــانــي كثالث  الــــدور  إلـــى  املنتخب املــقــدونــي 
في هــذه املجموعة بعد أن جمع خمس نقاط 
وخسارتني،  وتــعــادل  انتصارين  مــن  جمعها 
البطاقة  األيسلندي  املنتخب  في وقــت خطف 
الرابعة في هذه املجموعة بعد أن جمع أربع 
نـــقـــاط حـــصـــدهـــا مــــن فـــــوز وحـــيـــد وتـــعـــادلـــني 
وخــســارتــني. ولـــم يــتــأهــل عــن هـــذه املجموعة 

المنتخب التونسي فشل 
في خطف بطاقة التأهل 

بعد حظ عاثر

فينغر يستبعد إمكانية ضم باييه
فريق  مـــدرب  فينغر  آرســـني  الــفــرنــســي  استبعد 
أرسنال اإلنكليزي ضم مواطنه ديميتري باييه، 
الــــذي أعــلــن صـــراحـــة أنــــه لـــن يــســتــمــر فـــي نــاديــه 

الحالي ويست هام.
وقال فينغر ردًا على سؤال حول اهتمام أرسنال 
الفرنسي: »ال أحتاج إلى باييه ألن لدي  بالجناح 

العديد من الالعبني املبدعني«.
وأضاف في مؤتمر صحافي قبل مباراة برنلي 
بالتأكيد  أنه العب كبير،  »أعتقد  ليغ  بالبريميير 
هو كذلك، ولكن نحن ال نبحث عن العبني في هذا 
اللعب  يمكنهم  هجوميون  العبون  لدينا  املــركــز. 

بشكل جيد في هذا املركز«.
وأبلغ باييه في 12 من الشهر الجاري ناديه بأنه 
ال يرغب في االستمرار مع الفريق الذي وقع معه 
قبل أقل من عام على تجديد عقده لخمسة مواسم. وانضم باييه لويست هام في صيف 
2015 قادمًا من أوليمبيك مارسيليا مقابل 10.7 ماليني إسترليني وأحرز في موسمه 

األول مع الفريق 12 هدفًا.
وتوقف باييه عن التدرب مع الفريق األول لويست هام، ويتدرب حاليًا مع الفريق تحت 23 

سنة حتى يطلب العفو من زمالئه والجهاز الفني واملشجعني.

كومان يعطي الضوء األخضر لرحيل ديولوفيو
اإلسباني  أن  الــقــدم،  لكرة  اإلنكليزي  إيفرتون  لفريق  الفني  املــديــر  كــومــان،  رونــالــد  أكــد 

جيرارد ديولوفيو العب الفريق لديه الحرية في الرحيل خالل موسم االنتقاالت الحالي.
وخاض ديولوفيو )22 عامًا( 13 مباراة مع »التوفيز« في جميع املسابقات منذ انضمامه 
للفريق هذا الصيف، قبل أن يخرج من حسابات كومان خالل املواجهات األخيرة. وقال 
املدرب الهولندي في مؤتمر صحافي: »تحدثت مع جيرارد وأعرف أن وضعه صعب«، 
مضيفًا »إذا أتيحت له فرصة للرحيل من أجل املشاركة، سيكون جيدا«. لكن املدير الفني 
أكد »رغم ذلك، فإن القرار النهائي يعتمد على مجلس اإلدارة«. وكان إيفرتون قد رفض في 
وقت سابق عرضًا من ميالن اإليطالي للتعاقد مع الجناح اإلسباني على سبيل اإلعارة 
النادي اإلنكليزي  البريطانية )بي بي سي( إن  حتى نهاية املوسم. وقالت هيئة اإلذاعــة 
ينتظر إمكانية تقديم النادي »اللومباردي« لعرض جديد لالعب الدولي في منتخب دون 
21 عامًا، ال سيما مع اهتمام أندية أخرى به مثل أياكس الهولندي وميدلزبره اإلنكليزي، 
الــذي نشأ في صفوف برشلونة  الالعب  وانضم  كارانكا.  أيتور  اإلسباني  يدربه  الــذي 
اإلسباني إلى إيفرتون للمرة األولى على سبيل اإلعارة في موسم )2013-14(، قبل أن 
يتعاقد النادي معه بصفة نهائية في صيف 2015 مقابل 4.3 ماليني جنيه إسترليني. 

جيمس وإيرفينغ يقودان كافالييز للفوز
بــفــضــل تــألــق نجميه لــيــبــرون جــيــمــس وكــايــري 
اللقب  حــامــل  كافالييرز  كليفالند  فــاز  إيرفينغ 
على ضيفه فينكس صنز 118-103 في دوري 
كرة السلة األميركي للمحترفني. وأحرز جيمس 
21 نقطة ومرر 15 كرة حاسمة لزمالئه وسيطر 
على تسع كرات مرتدة في حني أضاف إيرفينغ 
الثاني في خمس  الفوز  ليحقق فريقه  نقطة   26

مباريات.
جــــــــدارة  عــــــن  األرض  أصــــــحــــــاب  فــــــــوز  وجــــــــــاء 
واستحقاق، إذ أنهم تقدموا في أواخر الربع األول 
بفارق 21 نقطة وحافظوا على تفوقهم الواضح 
حــتــى الــنــهــايــة. وبــعــد غــيــابــه عـــن مـــبـــاراة بسبب 
مشكالت في املعدة أحرز تايسون تشاندلر العب فينكس 22 نقطة، وسيطر على 16 
كرة مرتدة، لكن فريقه خسر للمرة الرابعة في خمس مباريات. وفي مباريات أخرى فاز 
سان أنطونيو سبيرز على ضيفه دنفر ناغتس 118-104 وفاز واشنطن ويزاردز على 

مضيفه نيويورك نيكس 110-113.

مصرع متزلجين في مقر إقامة أولمبياد 2022 بالصين
لقي متزلجان اثنان، أحدهما قاصر، مصرعهما خالل األسبوع الجاري في تشانجياكو، 
إحدى املدن الصينية الثالث التي ستستضيف دورة األلعاب األوملبية الشتوية عام 2022. 
وذكرت الصحافة املحلية أن شابة جامعية وطفالً يبلغ من العمر 10 سنوات لقيا حتفهما 
باملدينة  تشونجلي  منطقة  مدرجات  على  يتزلجان  كانا  بينما  منفصلني،  في حادثني 
الواقعة على بعد نحو 200 كلم عن بكني. وتجري السلطات املحلية تحقيقا حاليًا في 
الواقعتني من أجل الحيلولة دون وقوع حوادث أخرى في هذه املنطقة ذات التعداد السكاني 
الثلوج في أوملبياد 2022 في تشونجلي  املتوقع أن تقام أغلب منافسات  املتزايد. ومن 

حيث تنتشر العديد من محطات التزلج التي تعمل باستخدام ثلوج اصطناعية.

للفريق  الغني مشواره مع ناشئي األهلي وصــوال  بــدأ عبد 
األول، وتشير املصادر الصحافية السعودية إلى أن حسني 
كان مهاجما هدافا لألهلي مع الناشئني ولكن فضل املدرب 
الظهير وبالفعل أصبح حسني في  )أمــني دابــو( نقله ملركز 
هذا املركز األفضل على اإلطالق، ويصبح من خالل مسيرة 

طويلة أفضل ظهير أيسر أنجبته املالعب السعودية.
لــعــب عــبــد الــغــنــي مــع نــجــوم كــبــار عــلــى غـــرار خــالــد مسعد 
ألقابا  األخضر  الفريق  مع  ونــال  وغيرهم  وشليه  والسويد 
األمــيــر فيصل مرتني  العهد وكـــأس  ولــي  كثيرة مثل كــأس 
وكأس الصداقة الدولية وكأس األندية العربية وكأس الخليج 
لألندية ثم انتقل إلى نيوشاتل السويسري في رحلة احتراف 
خارجية ناجحة. وانتقل عبد الغني لنادي النصر السعودي 
منذ موسم 2010/2009 قادما من نيوشاتل رغم أن األخبار 
أفـــادت قــرب عــودتــه لناديه األصــلــي، لكن لــم يتم ذلــك وسط 

النصر مع السنني،  أيقونة  غضب جماهيري كبير وأصبح 
وأهم العبي الفريق في الخط الخلفي ثم القائد الكبير الذي 
طغت على تصرفاته الدائرة وتعرض لالنتقادات بني الفترة 
نــال حسني عبد  فــقــدانــه تمالك أعــصــابــه.  واألخــــرى بسبب 
بني  بطولة  غــرار  على  والبطوالت  األلقاب  العديد من  الغني 
الــدوري  العهد ولقب  الدولية مرتني 2011 وكــأس ولي  ياس 
السعودي مرتني ومنه تألق أيضا مع املنتخب السعودي في 
مسيرة مميزة للغاية وأسطورية إن صح التعبير فقد توج 
مع األخضر السعودي بلقب كأس آسيا 1996 باإلمارات ثم 
كأس العرب 1998 بقطر والتأهل ألوملبياد أتالنتا 96 واللعب 
بكوريا   2002 العالم  وكـــأس  بفرنسا   98 العالم  كــأس  فــي 
الجنوبية واليابان وكأس العالم 2006 في أملانيا. أصبح اآلن 
النصر بعد الخالفات  رهن اإليقاف بقرار إداري من نادي 

مع املدرب زوران ماميتش فبات على أبواب االعتزال.

محمد السعو

حسني عبد الغني العب فريق النصر السعودي يكمل اليوم 
الثاني 1977 في  الـ 40 فهو ولد في 21 يناير/كانون  عامه 
مدينة جدة، ويلعب كظهير، وسبق أن لعب مع النادي األهلي 
السعودي ثم انتقل إلى نيوشاتل السويسري في عام 2008 
النصر وظل  نــادي  إلى  انتقل  في تجربة احترافية، وبعدها 
هناك حتى أصبح قائدة وأحد أهم العبي الفريق وقد شارك 
في ثالث بطوالت لكأس العالم مع منتخب بالده. ويعد عبد 
لكنه  السعودية  الكرة  تاريخ  الهامني في  الالعبني  الغني من 
في ذات الوقت يخرج عن النص وتتعدد مشاكله مرارا داخل 
على مسيرته  التأثير  فــي  تسببت  وربــمــا  وخــارجــه،  امللعب 
كالعب مخضرم عاش مع النجوم السابقني والحاليني معا، 

وقد اختير كأفضل العب عربي عام 1997.

حسين عبد الغني

على هامش الحدث

توصف مسيرة 
الالعب السعودي 

حسين عبد 
الغني بأنها مليئة 
باألحداث المثيرة 
للجدل وكذلك 

اإلنجازات المميزة، 
وهو موقوف 

حاليًا

عصام تاج فشل 
في منع بالده  
تونس من توديع 
المسابقة

 )باتريك هيرتزوغ/ 
)Getty

يتصدر ترتيب الهدافين في بطولة العالم لكرة اليد، كيريل الزاروف العب 
الثاني أوي غينشينمير  المركز  منتخب مقدونيا برصيد 37 هدفًا، وفي 
العب منتخب ألمانيا الذي سجل 28 هدفًا، وفي المركز الثالث البيالروسي 
أرتسيم كاراليك الذي سجل 27 هدفًا، وفي المركز الرابع العب منتخب 
الخامس  المركز  ويحتل  هدفًا،   26 سجل  الــذي  لوبيز  سيرجيو  أنغوال 
ثالثة العبين سجلوا 24 هدفًا هم )التونسي عبد نور، السويدي نيكالس 

إيكبيرغ، اإلسباني ريفيرا(.

ترتيب الهدافين

وجه رياضي

منتخب تونس الذي جمع أربع نقاط من فوز 
وتــعــادلــني، وإلــــى جــانــبــه املــنــتــخــب األنــغــولــي 
الذي لم ينجح في حصد أي نقطة في البطولة.
الــثــالــثــة ضــمــنــت منتخبات  ومــــن املــجــمــوعــة 
أملــانــيــا وكــرواتــيــا الــتــأهــل إلـــى الــــدور املــقــبــل، 
ــك بــفــضــل الـــعـــروض الــهــجــومــيــة الــقــويــة  ــ وذلـ
والــكــرواتــي،  األملــانــي  املنتخبان  قدمها  الــتــي 

األول من البطولة العاملية، واستحقت التأهل 
عـــن جــــــدارة واســـتـــحـــقـــاق. وخـــــرج مـــن الــــدور 
السعودي  املنتخب  املجموعة  هــذه  من  األول 
لــم ينجح فــي جمع أي نقطة ومنتخب  الــذي 

بيالروسيا.
أمـــا عــن املــجــمــوعــة الــرابــعــة واألخـــيـــرة فتأهل 
املجموعة،  متصدر  الــدنــمــارك  منتخب  منها 

إذ ســجــل مــنــتــخــب »املـــانـــشـــافـــت« 131 هــدفــًا 
وهــو ثــانــي أفــضــل خــط هــجــوم بعد املنتخب 
ــــذي ســجــل 154 هـــدفـــًا، فـــي حني  الــفــرنــســي الـ
ســجــل منتخب كــرواتــيــا 127 هــدفــًا فــي أربــع 
مباريات لعبها. وإلى جانب أملانيا وكرواتيا، 
املــجــمــوعــة منتخبات املجر  تــأهــلــت عــن هـــذه 
وتشيلي التي قدمت عروضا جيدة في الدور 

في وقت جاء في الوصافة املنتخب السويدي 
الذي يقدم بطولة عاملية ُمميزة وفرض نفسه 
مونديال  لقب  على  للمنافسة  مرشحًا  بــقــوة 
الــيــد لــهــذا الـــعـــام. فـــي املــقــابــل تــأهــل املنتخب 
ــدارة واســتــحــقــاق بــعــد أن حل  املــصــري عــن جــ
ــا صــاحــب  ثــالــثــًا فـــي املــجــمــوعــة الــصــعــبــة، أمــ

البطاقة الرابعة فكان املنتخب القطري.

البرازيلي دانيلو، األداء املنتظر في صفوف ريال مدريد، ولكن الجهاز  ال يقدم الظهير 
أكــثــر مــن مــبــاراة، خــاصــة بعد إصــابــة دانــي  الفني أصــبــح مضطرًا لالعتماد عليه فــي 
كاربخال، وغيابه عن املالعب ملدة ال تقل عن ثالثة أسابيع، ولكن بعد األداء املتواضع 
الذي قدمه أمام سلتا فيغو، تسبب الالعب في مشكلة جديدة بسبب سلوكه. وأشارت 
الفرنسي  الفني  املدير  البرازيلي، رفض تحية  الالعب  أن  إلى  وسائل اإلعــالم اإلسبانية 
للريال، زين الدين زيدان، بعد استبداله في الدقيقة 80، من أجل الدفع بالفرنسي كريم 

بنزيمة، بحثًا عن هدف التعادل.

صورة في خبر

دانيلو يثير أزمة
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