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رياضة

«العنابي» الطموح يسعى حلسم بطاقة التأهل أمام كوريا الشمالية
يرى العب الوسط القطري أكرم عفيف أن
منتخب ب�لاده يخوض نهائيات كأس آسيا
 2019في ك��رة القدم دون ضغوط بغض
النظر عن املنافسة ،برغم ف��وزه األول على
لبنان واقترابه من التأهل إلى دور الـ.16
وبعد حتقيقها أول ف��وز افتتاحي في
ك��أس آسيا منذ  1980على حساب لبنان
بثنائية بسام ال��راوي ( 22عاماً) من ركلة
حرة واملعز علي ( 23عاماً) ،كشفت قطر عن
وجهها الطامح في النهائيات القارية التي لم
تتخط دورها ربع النهائي ( 2000و.)2011
وفي هذا الصدد ،يقول العب السد املعار من
نادي فياريال قبل مواجهة كوريا الشمالية
اليوم األحد في مدينة العني اإلماراتية“ :ال
ضغوط علينا .فريقنا شاب (معدل أعماره
 25عاماً) وجميعنا يعرف أنّ قطر ليست
املرشحة األك��ب��ر للفوز باللقب ،ل��ذا نلعب
بأسلوبنا ونحاول تطبيق ما تعلمناه”.
يتابع عفيف ال��ذي خ��اض فترتي إع��ارة
مع سبورتينغ خيخون اإلسباني وأوي�بن
البلجيكي“ :يجب أن نحسن دف��اع�� ن��ا،
خصوصاً مبواجهة الكرات الثابتة ،ويجب
أن نكون أكثر صبرا ً .مباريات ك��أس آسيا
ال تشبه ال��ودي��ات أو م��ب��اري��ات ال���دوري،
فاملنتخبات تسعى للدفاع ث��م التسجيل
وخطف النقاط”.
وي��ت��وق��ع أن ت��ك��ون امل��واج��ه��ة الثانية
للـ”عنابي” أسهل من األول��ى ضد لبنان،
بعد ظهور كوريا الشمالية بصورة هزيلة
وسقوطها برباعية نظيفة أمام السعودية.
يضيف عفيف البالغ  22عاماً“ :خسارة
كوريا الشمالية بأربعة أه��داف لن جتعلها
م��ب��اراة سهلة .ل��م أش��اه��د م��ب��ارات��ه��ا (مع
السعودية) ألنهم ال يبثون املباريات في
الفندق”.
يضيف عفيف لوكالة فرانس ب��رس عن
غياب اجلمهور“ :بالطبع كنا نأمل في اللعب
أم��ام جمهورنا ،بالنسبة لنا ال مشكلة ،في
النهاية هناك  11العباً ضد  ،”11علماً بأنّ
قطر تواجه السعودية في موقعة منتظرة
في  17اجلاري في أبوظبي.

أم��ا م��درب��ه اإلس��ب��ان��ي فليكس سانشيز
فعلق على املوضوع قائالً“ :توقعنا غياب
اجلمهور ،الالعبون معتادون اللعب خارج
أرضهم في دوري ابطال آسيا ،لكن األجواء
كانت رائعة”.

التخطيط للمونديال

يقود فليكس تشكيلة من األصغر سنا بني
املنتخبات الـ 24املشاركة ،سبعة منهم من
التشكيلة التي توجت بكأس آسيا حتت 19
سنة عام  2014في ميامنار ومن بينهم جنم
الوسط عفيف.
ودرب سانشيز هذه املجموعة في كأس
آس��ي��ا حت��ت  19سنة قبل أن ي��ش��رف على
منتخب حتت  23عاما ً.
ووس��ع��ت قطر دائ���رة مشاركاتها ،لكن
عفيف يتحدث بنبرة ه��ادئ��ة ع��ن خارطة
الطريق قبل مونديال “ :2022بعد ستة
أشهر لدينا كوبا أميركا ،هناك بطوالت كبيرة
واملشروع األكبر هو مونديال  .2022ال نركز
على كل تلك البطوالت اآلن بل كل مباراة على
حدة”.
في املقابل ،يتوقع أن يجري مدرب كوريا
الشمالية كيم يونغ جون تغييرات دفاعية
بعدما حمل دف��اع��ه مسؤولية اخل��س��ارة
الكبيرة ضد السعودية “لم أكن أتوقع هذا
الكم من األخطاء الدفاعية .السعودية كانت
جيدة مبا يكفي لتستفيد منها”.
وتابع املدرب الذي عجز فريقه عن حتقيق
أي فوز في آخر  12مباراة في البطولة“ :لم
أكن أتوقع اخلسارة وفي التمرين املقبل يجب
التركيز على الدفاع .ال أعتقد أن هناك مشكلة
جسدية ،لكن الالعبني لم يتأقلموا مع األجواء
هنا”.
ويغيب عن منتخب “تشوليما” مهاجمه
الشاب هان كوانغ سونغ ( 20عاماً) العب
بيروجيا اإليطالي الذي طرد خلطأ أرعن ضد
السعودية.
وتشارك كوريا الشمالية للمرة اخلامسة
في النهائيات ،وهي حلت رابعة في ،1980
وودعت باكرا ً في  1992و 2011و.2015

قطر يسعى حلسم التأهل لدور الـ  16في كأس آسيا

عمان لكسر عقدتها مع اليابان وإحياء آمالها بالتأهل
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ع��م��ان ك��س��ر عقدتها
التاريخية مع اليابان إلحياء آمالها بالتأهل
الى دور الـ ،16عندما تلتقيها اليوم األحد
على اس��ت��اد مدينة زاي���د ال��ري��اض��ي��ة في
ابوظبي ،ضمن منافسات اجلولة الثانية
للمجموعة السادسة من كأس آسيا.
وتلعب ضمن املجموعة ذاتها أوزبكستان
مع تركمانستان على استاد راشد بدبي في
دربي وسط آسيا.
وفازت اليابان على تركمانستان ،2-3
واوزبكستان على عمان  1-2في اجلولة
االول��ى ،لذلك فان حتقيقهما النتصار ثان
سيؤهلهما معا الى دور الـ.16
وتخوض عمان مباراة الفرصة االخيرة
أمام اليابان الن خسارتها الثانية ،قد تعقد
مهمتها وحت��ول حتى في ان تكون ضمن
افضل ارب��ع��ة منتخبات م��ن املجموعات
الست حتصل على املركز الثالث وتتأهل الى
الدور التالي.
ولم يسبق لعمان ان فازت على اليابان
ف��ي تسع م��ب��اري��ات رسمية منذ ،1997
ك��ان من بينها لقاء وحيد في ك��أس اسيا
خ�لال نسخة  ، 2004وان��ت��ه��ى لصالح
“الساموراي” بهدف صانع اللعب املميز
شونسوكي نامورا.
وكان العب الوسط املخضرم احمد كانو
ال��ذي ش��ارك أساسيا أم��ام أوزبكستان،
مسجال تواجده الرابع في البطولة ،ضمن
التشكيلة التي خاضت املباراة أمام اليابان
قبل  15عاما،وهو اب��دى تفاؤله بامكانية
حتقيق نتيجة ايجابية امام بطل اسيا اربع
مرات.
وق��ال كانو ( 33عاما) “متفائلون النه
ع���ادة م��ا حتفل مبارياتنا ام���ام اليابان

تيم فيربيك مدرب املنتخب العماني

باالثارة والندية”.
وس��ج��ل ك��ان��و ه��دف��ي منتخب ب�لاده
ال��وح��ي��دي��ن ف��ي ش��ب��اك ال��ي��اب��ان ف��ي ست
مباريات رسمية بينهما منذ  ،2004انتهى
خمس منها بفوز الدولة الشرق آسيوية
وواحدة بالتعادل .1-1
وتابع العب مسيمير القطري احلالي
“املباريات الكبيرة مثل مباراة اليابان يجب
ان يتم خاللها استغالل انصاف الفرص،
حيث سنعمل على عالج املشاكل الهجومية
وتطوير االداء بشكل يلبي التطلعات”.
ورغم استحواذ منتخب عمان على الكرة
امام اوزبكستان بنسبة وصلت الى % 60
وتسديد  18ك��رة على مرمى منافسه ،اال
انه خسر  2-1بعد هدف متأخر من الدور

شومورودوف في الدقيقة .85
وخلص املهاجم محمد الغساني حظوظ
عمان في مواجهة االحد بالقول “مطالبون
بالفوز على اليابان ،حتى نزيد من حظوظنا
بالتأهل ،املباراة متثل بالنسبة لنا إما اكمال
املشوار واالستمرار في البطولة أو اخلروج
منها”.
ويسعى منتخب عمان الذي يغيب عنه
حارسه املخضرم علي احلبسي الصابة
اث��ارت جدال بعد جهوزيته لتمثيل ناديه
الهالل السعودي ،لبلوغ األدوار االقصائية
في ك��أس آسيا للمرة األول��ى في تاريخه
وذلك في مشاركته الرابعة.
ب��دوره��ا ،قلبت اليابان ،حاملة اللقب
أرب��ع م��رات (رق��م قياسي) ،تأخرها أمام

كوريا اجلنوبية تلحق بالصني
إلى دور الـ16

احتفال العبي كوريا اجلنوبية

ف���از منتخب ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ع��ل��ى منتخب
قيرغيزستان  0-1خ�لال امل��ب��اراة ال��ت��ي جمعتهما
اجلمعة ،ببطولة كأس آسيا  2019لكرة القدم املقامة
حاليا ً باإلمارات ،ليصعد إلى دور الـ 16بالبطولة رفقة
املنتخب الصيني الذي تغلب على نظيره الفلبيني -3
 .0ويدين املنتخب الكوري اجلنوبي بالفضل في هذا
الفوز لالعبه كيم مني جاي ،الذي سجل هدف املباراة
الوحيد في الدقيقة .41
ورف��ع املنتخب الكوري رصيده إل��ى  6نقاط ،في

املركز الثاني بفارق األهداف خلف املنتخب الصيني،
وظل منتخب قيرغيزستان بال نقاط في املركز الثالث
بفارق األهداف أمام املنتخب الفلبيني.
وبات املنتخب الكوري ثالث املتأهلني لدور الـ16
بعد منتخبي األردن والصني.
ويلتقي منتخب كوريا اجلنوبية مع الصني األربعاء
املقبل ،في اجلولة الثالثة األخيرة من البطولة ،في
مباراة ستحسم متصدر املجموعة ،كما يلعب منتخبا
قيرغيزستان والفلبني مباراة شرفية.

تركمانتسان بعد “بداية مخيبة” بحسب
قائد دف��اع والع��ب ساوثمبتون اإلنكليزي
مايا يوشيدا.
ولم تخسر اليابان في آخر  6مباريات
منذ اس��ت�لام امل���درب هاجيمي مورياسو
بديل أكيرا نيشينو الذي قاد “الساموراي
االزرق” ال��ى ال���دور الثاني ف��ي مونديال
روسيا  2018حيث خسر بصعوبة أمام
بلجيكا .3-2
وتتوجه االنظار الى دربي وسط آسيا
بني اوزبكستان وتركمانستان في ثاني
لقاء بينهما في البطولة بعد نسخة .2004
ومتلك اوزبكستان فرصة التأهل الى
ال���دور اإلق��ص��ائ��ي للمرة اخل��ام��س��ة على
ال��ت��وال��ي منذ  ،2004ف��ي ح��ال استفادت
مجددا من تفوقها التاريخي على جارتها
بعدما هزمتها في املباريات الرسمية الثالث
التي اقيمت بينهما.
وت��ع��د أوزب��ك��س��ت��ان اك��ث��ر خ��ب��رة حيث
تسجل مشاركتها السابعة في البطولة،
مقابل مرتني لتركمانستان التي قدمت
م���ب���اراة ج��ي��دة ام����ام ال��ي��اب��ان وخ��س��رت
بصعوبة بالغة  .3-2وقال أرس�لان مراد
أم��ان��وف احمل��ت��رف ف��ي ن���ادي بوكسورو
األوزبكستاني وال���ذي افتتح التسجيل
لتركمانستان في مباراة اليابان بتسديدة
رائعة من  35مترا “املباراة هي دربي وسط
آسيا ،لذلك سنبذل قصارى جهدنا للحصول
على نتيجة جيدة ،مستوانا اجليد امام
اليابان سيعطينا قدرا من الطاقة والدعم”.
وأصبحت تركمانستان أول منتخب
يسجل هدفني في مرمى اليابان في كأس
آسيا منذ قطر في  ،1988وذلك في سلسلة
من  21مباراة.

استقالة رئيس نيس
ومديره الرياضي
أعلن رئيس ن��ادي نيس الفرنسي جان-بيار ريفير
ومديره الرياضي جوليان فورنييه اجلمعة استقالتهما
بسبب “خالفات” مع املساهمني الصينيني واألميركيني
أصحاب أغلبية األسهم في النادي.
نيس
وسيبقى املسؤوالن في منصبيهما على األق��ل “حتى
أواخر مايو” املقبل بحسب ما أوضحه رئيس الرابطة.
وقال رئيس نيس “إنه سر مكشوف ،لدينا منذ أشهر
خالفات مع مساهمينا ،وهذه التوترات تتفاقم دائماً في
فترة االنتقاالت”.
وال ي��زال ريفير وفورنييه ميتلكان  20%من أسهم
النادي وسيبيعانها للمساهمني.
ومت في يونيو  2016شراء  80%من أسهم نادي نيس
من قبل رجال أعمال صينيني-أمريكيني املتخصصني في
قطاع السياحة والفنادق.
وقام الصيني-األمريكي شيان لي (نيوسيتي كابيتال)
والصيني أليكس جينغ (مجموعة بالتينو) واألميركي
بول كونواي ،ممثلو مجموعة باسيفيك ميديا ،بتأسيس
شركة قابضة (أو جاي سي نيس أنفيستمنت كومباني إل
تي دي) في هونغ كونغ هذا العام .وميلك كل من جينغ ولي
نسبة  40%وكونواي  20%املتبقية في الشركة القابضة.
وك��ان ه��ؤالء املستثمرون دفعوا  9ماليني ي��ورو في
يونيو  2016قيمة شراء أسهم ( )49%مجموعة األقلية
“التاريخية” (أصحاب أسهم اإلنقاذ  )2002و 11مليون
يورو ( )31%قيمة جزء من أسهم جان بيار ريفير.
وظل الرئيس في منصبه ملدة ال تقل عن  3سنوات مع
جوليان فورنييه بعد تخليه عن حصص من  20%من
أسهمه في رأس مال النادي.

إيران تقهر فيتنام وحتجز
بطاقة العبور لثمن النهائي

فرحة العبي إيران

حسم املنتخب اإليراني صعوده إلى الدور الثاني
(دور الستة عشر) ببطولة ك��أس األمم اآلسيوية
 2019لكرة القدم املقامة حاليا باإلمارات  ،بعدما حقق
االنتصار الثاني له وتغلب على نظيره الفيتنامي 2
 /صفر أمس السبت في اجلولة الثانية من مباريات
املجموعة الرابعة.
ويدين املنتخب اإلي��ران��ي بفضل كبير في الفوز
لالعبه املتألق سردار ازمون الذي سجل هدفي الفريق
في الدقيقتني  38و 69من املباراة ،التي أقيمت على
ملعب استاد “آل نهيان” بنادي الوحدة في أبوظبي.
ورفع املنتخب اإليراني  ،الذي كان قد افتتح مشواره
في البطولة بانتصار ساحق على نظيره اليمني / 5
صفر  ،رصيده بذلك إلى ست نقاط منفردا بصدارة

املجموعة بفارق ثالث نقاط أمام نظيره العراقي الذي
يلتقي اليوم نظيره اليمني  ،بينما ظل منتخب فيتنام
بدون رصيد من النقاط .وتأهل املنتخب اإليراني ألنه
ضمن على األق��ل احتالل املركز الثالث في املجموعة
برصيد ست نقاط ما يعني أن��ه سيتفوق في رصيد
النقاط على أصحاب املركز الثالث في أي من املجموعات
األولى والثانية والثالثة بغض النظر عن النتائج التي
ستتحقق في مباريات اجلولة الثالثة  ،مبوجب نظام
البطولة الذي مينح بطاقات التأهل ألفضل أربعة من
بني املنتخبات التي حتتل املركز الثالث في املجموعات
الست  ،وباتت مباراة املنتخب اإليراني املرتقبة مع
نظيره العراقي في اجلولة الثالثة األخيرة مواجهة من
أجل حسم ترتيب املنتخبات في املجموعة.

رغم بلوغه الـ  ..52األسطورة اليابانية
ميورا يجدد عقده مع يوكوهاما

مدد أسطورة كرة القدم الياباني املهاجم الدولي
السابق كازويوشي ميورا ،الذي سيحتفل بعيد ميالده
الثاني واخلمسني الشهر املقبل ،عقده مع ناديه احلالي
يوكوهاما ،الذي يلعب في دوري أندية الدرجة الثانية
لكرة القدم في اليابان.
ورد الالعب على إعالن فريقه اجلمعة متديد العقد
ببيان مقتضب قائالً“ :أشكر املشجعني على دعمهم
املتواصل لي”.
وأردف هذا الالعب امللقب بـ “امللك كازو”“ :أريد أن
أتدرب بشكل جديّ كل يوم ..ولعب أكبر قدر ممكن من
املباريات مع إحتساب كل دقيقة (على أرض امللعب)”.
وحطم م��ي��ورا ،ال��ذي سيخوض موسمه الرابع
والثالثني في مسيرته اإلحترافية ،وفقاً حلسابات
فريقه ،عام  2017الرقم القياسي للعب أط��ول فترة
ممكنة إحترافياً ،كما ب��ات أكبر الع��ب سناً يسجل
هدفاً ،وهما رقمان قياسيان كانا بحوزة االسطورة
اإلجنليزي ستانلي ماتيوس.
وخاض ميورا ،الذي قال أنه “يريد مواصلة اللعب
حتى بلوغ الستني من عمره” ،العام املاضي  9مباريات
بقميص يوكوهاما ،ال��ذي يدافع عن الوانه منذ عام
 ،2005لكنه فشل في هز الشباك.
وغادر ميورا اليابان متوجها ً إلى الدوري البرازيلي
عام  ،1982حيث بدأ مسيرته اإلحترافية مع سانتوس
ع��ام  ،1986وه��و ال��ن��ادي ال��ذي لعب ل��ه األس��ط��ورة
بيليه .ثم أمضى معظم مسيرته الكروية في بالده
بعد جتربتني في أوروب��ا مع فريقي جنوى اإليطالي

أسطورة كرة القدم الياباني املهاجم الدولي السابق كازويوشي ميورا

( )1995-1994ودينامو زغرب الكرواتي ()1999
بدون أن يكون النجاح حليفه ،قبل أن ينتقل أخيرا ً إلى
فريق سيدني األسترالي (.)2006 2005-
وساهم املهاجم الياباني في دخول كرة القدم في
بالده عالم اإلحتراف مع انطالق دوري احملترفني عام
 ،1993وش��ارك في أول مونديال ملنتخب بالده عام
 1998في فرنسا.
وداف��ع عن أل��وان منتخب “الساموراي” في 89
مباراة وسجل  55هدفا ً.

