
انطلقت اح��ت��ف��االت سلطنة ُع��م��ان 
بالتأهل إلى دور الستة عشر لكأس آسيا 
لكرة القدم، بعد هدف في نهاية الوقت 
احملتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، 
لكنها ستكون ف��ي حاجة إل��ى مفاجأة 
الجتياز عقبة إي���ران ومواصلة احللم 

اليوم األحد.
وع��ل��ى ع��ك��س ُع��م��ان ال��ت��ي انتظرت 
حتى الثانية األخيرة من اجلولة الثالثة 
الن��ت��زاع بطاقة التأهل، ضمنت إي��ران 
مبكراً الظهور ف��ي ال���دور الثاني، بعد 
ال��ف��وز ف��ي أول جولتني وقبل التعادل 
دون أهداف مع العراق لتحتفظ بصدارة 

املجموعة الرابعة.
ولم تستقبل إيران أي هدف في ثالث 
مباريات، كما هو حال ثالثة منتخبات 
أخرى في البطولة اجلارية، واستمتعت 
بحصول بعض الالعبني على راحة أمام 
العراق، قبل بدء املشوار احلقيقي نحو 
محاولة إح��راز اللقب للمرة الرابعة في 

تاريخها واألول منذ 1976.
وس��ت��ح��اول ُع��م��ان، بطلة اخلليج، 
االس���ت���ف���ادة م���ن ال������روح امل��ع��ن��وي��ة 
العالية لالعبني بعد الفوز 3-1 على 

تركمانستان، وال��ت��أه��ل بفضل هدف 
بضربة رأس من املدافع محمد املسلمي في 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وانتزعت عمان بطاقة صعود ضمن 
أفضل أرب��ع��ة ف��رق باملركز الثالث في 
املجموعات ال��س��ت وب��ف��ارق األه���داف، 

بعدما حصدت ثالث نقاط فقط.
وإذا كانت ُعمان تشعر أنها حققت 
بالفعل حلماً باجتياز ال��دور األول، فإن 
إيران في املقابل تعتقد أنها لم تبدأ بعد 

مشوارها احلقيقي.
وفازت إيران، صاحبة أعلى تصنيف 
في املنتخبات اآلسيوية، بخماسية على 
اليمن ثم بهدفني على فيتنام دون عناء 
ي��ذك��ر، وحت��ظ��ت ب��اس��ت��ق��رار فني كبير 
ب��وج��ود امل���درب البرتغالي ك��ارل��وس 
كيروش منذ 2011، وقدمت مستويات 
رائ��ع��ة ف��ي ك���أس ال��ع��ال��م األخ��ي��رة في 

روسيا.
وحتظى إي��ران بقوة هجومية كبيرة 
بوجود املهاجم اخلطير س��ردار آزمون، 
ال��ذي ت��راج��ع م��ؤخ��راً ع��ن ق��رار اعتزال 
اللعب الدولي، وسجل سجل ثالثة أهداف 

املنتخب العماني تأهل في الثانية األخيرة من اجلولة الثالثةفي البطولة اجلارية.
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كانو: »األحمر« على موعد مع التاريخ
قال قائد سلطنة ُعمان، أحمد مبارك )كانو(، إنه 
يدرك جيداً أن منتخب بالده على موعد مع مباراة 
تاريخية، عندما يواجه إيران في دور ال�16 لكأس 

آسيا لكرة القدم اليوم األحد.
وبلغت ُعمان ال��دور الثاني في كأس آسيا ألول 
م���رة، وس��ت��ح��اول حتقيق مفاجأة أم���ام املنتخب 
اإليراني، الذي لم يستقبل بعد أي هدف، ويتصدر 
ترتيب املنتخبات اآلسيوية في تصنيف االحت��اد 

الدولي )فيفا(.
وق��ال كانو ف��ي مؤمتر صحافي أم��س السبت: 
»إيران منتخب قوي وصاحب خبرة، ولديه العبون 

م��ؤث��رون، ون��ح��ن أي��ض��اً ف��ري��ق ق��وي ولعبنا في 
مجموعة قوية مع اليابان وأوزبكستان بنفس قوة 

إيران«.
وأضاف قائد منتخب عمان: »لعبنا ضد إيران أكثر 
من مرة وكنا نداً قوياً داخل أرضية امللعب.. ستكون 
مباراة صعبة للفريقني، لكن رمبا لدينا دافع أقوى 

ألن هذه املباراة تاريخية«.
وخسرت ُعمان بصعوبة 1-2 أمام أوزبكستان 
بعد هدف في الدقائق األخيرة، بينما تعثرت أمام 
اليابان بسبب ركلة ج��زاء غير صحيحة، قبل أن 
تهزم تركمانستان 3-1 وتتأهل ضمن أفضل أربعة 

منتخبات حتتل املركز الثالث.
وقال العب الوسط: »هذه مباراة تاريخية ونحن 
ف��ي حالة جيدة ومعنوياتنا ع��ال��ي��ة.. سيحاول 
الالعبون أن يكتبوا فيها تاريخاً جديداً، وستكون 

متميزة إن شاء الله«.
وأضاف كانو: »اجلمهور سالحنا األول.. وقف مع 
الفريق من أول مباراة وكذلك في املباراتني الثانية 
والثالثة، أنتظر حضور اجلماهير.. وهم يشعرون 
مبستويات الالعبني ونحن بكل أم��ان��ة نستحق 
الصعود.. بتكاتف اجلميع ودعم اجلمهور ومجهود 

الالعبني إن شاء الله نخرج بنتيجة إيجابية«. 

تايالند تواجه الصني أماًل
 في استكمال مشوارها الدرامي

يتطلع املنتخب التايالندي 
لكرة ال��ق��دم الستكمال مشواره 
ال����درام����ي م���ع م���درب���ه امل��ؤق��ت 
سيريساك يودياردثاي في كأس 
آسيا - اإلم���ارات 2019، عندما 
ي��واج��ه نظيره الصيني اليوم 

األحد ضمن دور ال�16.
ف���ي امل���ق���اب���ل، ي��أم��ل امل����درب 
اإلي��ط��ال��ي املخضرم مارتشيلو 
ليبي بقيادة املارد األحمر إلى أبعد 
م��دى ممكن في البطولة القارية 
التي يرجح أن تكون األخيرة له 
مع املنتخب بعدما أب��دى رغبته 

بالعودة إلى بالده على إثرها.
وش��ه��دت مسيرة تايالند في 
البطولة ص��ع��وداً وه��ب��وط��اً، إذ 
ب��دأت بخسارة كارثية بنتيجة 
1-4 أم��ام الهند أدت إل��ى إقالة 
م��درب��ه��ا ال��ص��رب��ي م��ي��ل��وف��ان 
راي���ف���ات���ش وت��ع��ي��ني م��س��اع��ده  
ي��ودي��اردث��اي ب��دي��الً ل��ه، قبل أن 
يشق »أفيال احلرب« طريقهم إلى 
ال��دور اإلقصائي بانتفاضة أمام 

البحرين -1صفر ثم التعادل مع 
املضيفة اإلم���ارات 1-1، لتحتل 
املركز الثاني في املجموعة األولى، 
وت��ض��رب م��وع��داً م��ع العمالق 

الصيني ثاني الثالثة.
وكان يودياردثاي حاضراً على 
فوز كوريا اجلنوبية على الصني 
-2صفر لتلحق بها أول هزمية 
بعد ف��وزي��ن على قرغيزستان 
والفيليبني، م��ا حرمها ص��دارة 

املجموعة.
وقال مدرب تايالند: »من اجليد 
أن��ن��ا سنلتقي ال��ص��ني، فكوريا 
اجل��ن��وب��ي��ة ق��وي��ة ج���داً وتلعب 
بأساليب مختلفة«، مؤكداً أّن ذلك 
»ال يعني أننا سنالقي سهولة 
أمام الصينيني، ولكن لدي شعور 
بأننا قادرون على خوض مباراة 

متكافئة«.
ولم تكن مسيرة يودياردثاي 
مفروشة بالورود، فهو عمل مع 
أكادميية أسوتسبا من عام 1998 
حتى 2014 في مهام ع��دة منها 

ق��ي��ادة شاحنة ال��ن��ادي، قبل أن 
يتسلم في 2015 تدريب فريق 
تاي هوندا احمللي ويقوده للدرجة 
األول��ى، وهو االجن��از ال��ذي جعل 
خريج جامعة بانكوك يتولى أهم 
منصب في مسيرته، أوال كمساعد 
مدرب ملنتخب بالده منذ 2017، 
ثم مدربا مؤقتا بديال لرايفاتش 

املقال من منصبه.
ف���ي امل��ق��اب��ل، ت���ع���ّول ال��ص��ني 
الساعية إلى لقبها القاري األول 

على الالعبني وو لي ويو داياو.
 وستكون مشاركة وو لي في 
مباراة تايالند محل شك بعدما 
غ��اب عن لقاء كوريا اجلنوبية، 
وبينما أش���ارت تقارير إل��ى أّن 
املهاجم سيعود إلى بالده إلجراء 
عملية جراحية بسبب اإلصابة 
القوية على مستوى الكتف األيسر 
التي تعرض لها أمام قرغيزستان 
وتفاقمت أم���ام الفيليبني رغم 
خ��وض��ه كاملة وس��ج��ل خاللها 

هدفني، لكن ليبي نفى ذلك.

املنتخب التايالندي يتطلع الستكمال مشواره الدرامي 

جانب من تدريبات املنتخب األردني

يقص منتخب األردن شريط دور ال�16 من بطولة 
ك��أس آسيا - اإلم���ارات 2019، وه��و مرشح لتخطي 
نظيره الفيتنامي اليوم األحد.وميلك منتخب »النشامى« 
احلظوظ األكبر للتأهل، فقد أنهى الدور األول في صدارة 
املجموعة الثانية بانتصارين على أستراليا حاملة اللقب 

في 2015 وسوريا وتعادل سلبي مع فلسطني.
وحصدت األردن سبع نقاط متقدمة على أستراليا )6 
نقاط( وفلسطني )2( وسوريا )نقطة واحدة(، ضامنة 
مواجهة أحد املنتخبات األربعة التي حلت في املركز 

الثالث ضمن املجموعات الست.
ويسعى مدرب الفريق، البلجيكي فيتال بوركيلمانز، 
لقيادة األردن إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في 

تاريخها بعد 2004 و2011.
وكان لبنان قاب قوسني أو أدنى من أخذ مكان فيتنام 
إثر ف��وزه على كوريا الشمالية إذ فصل بينهما فارق 
البطاقات الصفراء بعدما تعادالً بالنقاط، فارق األهداف، 

واألهداف املسجلة.
ب��دوره��ا، تلقت فيتنام والتي يدخل بلوغها ال��دور 

الثاني في إطار اإلجناز، خسارتني أمام العراق وإيران 
قبل الفوز على اليمن فحصدت ثالث نقاط كانت كفيلة 

بخطف البطاقة األخيرة املؤهلة من بوابة املركز الثالث.
ويتوقع أن يدخل بوركيلمانز املباراة بالتشكيلة 
األساسية التي خاض بها أول مواجهتني أمام أستراليا 
وسوريا، بقيادة القائد واحلارس املخضرم عامر شفيع، 
والتعمري الغائب عن املباراة األخيرة ضد فلسطني 

اليقافه.
وُعنّي بوركيلمانز في سبتمبر املاضي بعد اقالة جمال 

أبو عابد، نتيجة اخلسارة في مباراة ودية أمام لبنان في 
العاصمة عّمان.

وقال بعد التأهل إلى دور ال�16 »إذا كنت قد فكرت 
قبل البطولة بأننا سننهي ال��دور األول وفي جعبتنا 
سبع نقاط، لقيل لي إنني أحمق، لكن الالعبني قدموا أداء 
جيداً على مدار املباريات الثالث«، مبدياً ارتياحه لعدم 

استقبال أي هدف حتى الساعة.
ورأى بأّن العبيه استفادوا كثيرا من املباراة األخيرة 
جلهة االستعداد للدور التالي، وق��ال: »التعمري غاب 

أمام فلسطني، هو العب جيد لكن البدالء جيدون أيضاً، 
لدينا 23 العباً جاهزاً وعلينا االستعداد للمباراة املقبلة 
في دور ال�16، لدي ثقة في الالعبني وقدرتهم على تنفيذ 
اخلطة املطلوبة منهم، قدموا أداء جيداً، دافعوا وهاجموا 

جيداً«.
وأكد ان »تألق الفريق في مرحلة املجموعات يعود 
إلى الرغبة الكبيرة التي تتملك الالعبني بتقدمي أفضل 
ما لديهم، هم يحبون بالدهم ويظهرون كاحملاربني في 

املباريات وأنا سعيد بذلك ».

إيران أمام  تاريخي  بتأهل  حتلم  عمان 

»NBA« عودة دمياركوس كازنس تقود غولدن ستايت لقهر لوس أجنليس في الـ
حقق دمياركوس كازنس عودة موفقة إلى 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني بعد 
نحو عام من الغياب بسبب اإلصابة، ليساهم 
في فوز فريقه غولدن ستايت ووريرز بطل 
امل��وس��م��ني امل��اض��ي��ني على ل��وس أجنليس 

كليبيرز.
وغ���اب ك��ازن��س )28 ع��ام��اً( ع��ن دوري 
احملترفني منذ تعرضه إلصابة في وتر أخيل 
في يناير 2018 عندما كان مع فريقه السابق 
نيو أورليانز بيليكانز الذي انتقل منه إلى 

صفوف غولدن ستايت خالل الصيف.
وخاض الالعب اجلمعة مباراته األولى 
في دوري احملترفني مع ووري���رز، وبدأها 
بطريقة مثالية م��ن خ���الل س��ل��ة ساحقة 
)»دان��ك«( منح بها غولدن ستايت نقطتيه 
األوليني في املباراة، بعد نحو دقيقتني على 

انطالقها.
وتفوق غولدن ستايت بنتيجة 94-112، 
في مباراة أنهاها كازنس مع 14 نقطة )منها 
ثالث رميات ثالثية( وست متابعات وثالث 
متريرات حاسمة، علما بأنه شارك في 15 
دقيقة، اال أنه خرج الرتكابه ستة أخطاء قبل 

8:51 دقيقة من نهاية الربع األخير.

وقال كازنس بعد املباراة »التواجد على 
أرض امللعب وّل��د شعوراً رائعاً. لقد كانت 
مسيرة )العودة( طويلة. اختبرت العديد 
من األيام الصعبة، أخرى جيدة، لكن في هذا 

املكان )أرض امللعب( أجد شغفي«.
لكن ع��ودة ك��ازن��س ستثير قلق الفرق 
األخ��رى في ال���دوري، إذ يتوقع أن تساهم 
في تعزيز موقع غولدن ستايت كأحد أبرز 
املرشحني للقب، إن لم يكن املرشح الذي ال 
قدرة ألي فريق على الوقوف في وجه لقبه 

الثالث توالياً.
وق��ال كير بعد امل��ب��اراة للصحافيني في 
مزاح ال يخلو من اإليحاء »ميكنكم أن تكتبوا 
أن املوسم انتهى، أح��د ال ميكنه أن يتغلب 

علينا بعد اآلن«.
وبات غولدن ستايت اجلمعة، أول فريق 
منذ بوسطن سلتيكس ع��ام 1975، يبدأ 
املباراة بخمسة العبني أساسيني سبق لهم 
املشاركة في مباراة »ك��ل النجوم« )»أول 

ستار«( السنوية.
وباستثناء ال��رب��ع الثاني ال���ذي أنهاه 
كليبيرز لصاحله بفارق نقطتني )24-26(، 
سيطر ووريرز بطل الدوري ثالث مرات في 

املواسم األربعة األخيرة، على كامل مجريات 
اللعب.

وكان أفضل مسجل للفائز جنمه وأفضل 
العب في الدوري مرتني كوري مع 28 نقطة 
وخمس متابعات وأربع متريرات حاسمة، 
وأضاف دورانت 24 نقطة مع سبع متابعات 
وخمس متريرات، ليقودا الفريق الى حتقيق 
فوزه ال�32 مقابل 14 خسارة، بينما تلقى 

كليبيرز خسارته ال�21 مقابل 24 فوزاً.
وك��ان أفضل مسجل للخاسر توبياس 

هاريس مع 28 نقطة.

إليرفينغ  نقطة   38
»االستثنائي« 

وف��ي مقابل األداء ال��ن��اج��ح لكازنس، 
تعّرض فريقه السابق نيو أورليانز بيليكانز 
خلسارة قاسية أمام مضيفه بورتالند ترايل 

باليزرز 128-112.
ولم متّكن النقاط ال�27 لنجمه أنطوني 
دي��ف��ي��س ن��ي��و أورل��ي��ان��ز م��ن ت��ف��ادي تلقي 
اخلسارة ال�25 له هذا املوسم في 46 مباراة، 

بينما حقق بورتالند بفضل النقاط ال�24 
ل��دام��ي��ان ل��ي��الرد، ف���وزه ال�28 مقابل 19 
خسارة. إلى ذلك، قاد كايري إيرفينغ فريقه 
بوسطن سلتيكس للفوز على ضيفه ممفيس 
غريزليز 122-116، بتسجيله 38 نقطة 

منها 20 في الربع الثالث.
ومتكن سلتيكس، من حتقيق فوزه ال�27 
مقابل 18 خسارة، معوالً بشكل رئيسي على 
إيرفينغ الذي ساهم أيضاً بسبع متابعات 
و11 متريرة حاسمة. وكان ال��دور احلاسم 
إليرفينغ في الربع الثالث، بتسجيله 20 
نقطة من أصل النقاط ال�38 لفريقه. وأنهى 
بوسطن ه��ذا الربع لصاحله بفارق تسع 
نقاط، بعدما ك��ان ممفيس قد أنهى الربع 

الثاني بفارق 15 نقطة )23-38(.
وأتى أداء إيرفينغ أمس، ليضاف ملا قدمه 
في الفوز على تورونتو رابتورز األربعاء 
)117-108( عندما سجل 27 نقطة ومنح 

18 متريرة حاسمة.

 راسل ينقذ بروكلني
       وفي مباراة مثيرة قلبت فيها األمور 

رأس���ا على ع��ق��ب، متكن ب��روك��ل��ني نتس 
من الفوز على مضيفه أورالن���دو ماجيك 

بنتيجة 115-117.
وي��دي��ن ب��روك��ل��ني ب��ف��وزه ال���ى العبه 
داجنيلو راسل الذي أنهى املباراة مع 40 
نقطة، منها محاولة ثالثية ناجحة قبل 
27 ثانية من صافرة النهاية، منحت فريقه 
التقدم بنتيجة 116-113، وذل��ك للمرة 
األول���ى منذ تقدم بنقطتني ل��دى افتتاح 

التسجيل مطلع الربع األول.
وهيمن أورالن��دو على مجريات اللقاء 
بشكل ت��ام، وصنع ف��ارق��ا مهماً، إال أنه 
تقلص بشكل تدريجي بفضل راسل الذي 
عادل أفضل رصيد شخصي له في مباراة 

ضمن دوري احملترفني.
وقال الالعب »لدينا مجموعة رائعة من 
الالعبني الذين يتشاركون األهداف نفسها 

وهذا ما بدأنا نالحظه هذا شعور رائع«.
وفي بقية املباريات، فاز يوتا جاز على 
كليفالند كافالييرز 115 - 99، وسان 
أنتونيو سبيرز على مينيسوتا متبروولفز 
116-113، وديترويت بيستونز على 

لقطة من مباراة غولدن ستايت ووريرز ولوس أجنليس كليبيرزميامي هيت 98 - 93. 


