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سان جيرمان يودع كأس الرابطة الفرنسية
وموناكو وبوردو يتأهالن إلى قبل النهائي

ودع ب��اري��س س��ان جيرمان حامل
لقب ك��أس ال��راب��ط��ة الفرنسية لكرة
القدم البطولة من دور الثمانية بعد ان
تلقى خسارة مفاجئة على أرضه أمام
جاجنون  1-2األربعاء.
افتتح نيمار التسجيل لسان جيرمان
بعد  63دقيقة قبل ان يتعادل يني
جنباتوكو جلاجنون في الدقيقة .81
وشهد اللقاء نهاية مثيرة للغاية
بتسجيل ماركوس ت��ورام هدف الفوز
للضيوف في الدقيقة االخيرة من عمر
اللقاء.
وف��ي وق��ت سابق األرب��ع��اء ،صعد
موناكو للدور قبل النهائي بعد فوزه
على ستاد رين  7-8بركالت الترجيح
بعد التعادل  1-1في الوقتني االصلي
واالضافي.
تقدم بنجامني بوريجو الستاد رين
في الدقيقة  30من عمر اللقاء قبل ان
يتعادل روني لوبيز ملوناكو في الدقيقة
.54
ولم يتمكن أي فريق من هز الشباك
ثانية ط��وال الوقت االضافي ليحتكما
لركالت الترجيح التي فاز بها موناكو.
وت��أه��ل ب����وردو ل��ل��دور ذات���ه بعد
الفوز على لوهافر بهدف وحيد أحرزه
صمويل كالو في الدقيقة .70

جاجنون صعق سان جيرمان في الوقت القاتل

كوريا اجلنوبية والصني لتأمني التأهل مبكر ًا

كوريا اجلنوبية تغلبت على الفلبني في اجلولة األولى

ميلك منتخبا كوريا اجلنوبية والصني
فرصة التأهل معاً إلى دور الـ 16بشرط
ال��ف��وز على قرغيزستان والفلبني على
التوالي اجلمعة ضمن منافسات املجموعة
الثالثة لكأس آسيا  2019لكرة القدم.
وف��ازت كوريا اجلنوبية على الفلبني
1صفر ،والصني على قرغيزستان 1-2بصعوبة في اجلولة األولى ،وهما بحاجة
الى فوزين جديدين لضمان تأهلهما معاً،
بينما س��ت��ؤج��ل خ��س��ارة أح��ده��م��ا حسم
صعودهما للجولة األخيرة.
ويتأهل الى دور الـ ،16األول والثاني
عن كل مجموعة ،إضافة إل��ى أفضل أربع
منتخبات حتتل املركز الثالث في املجموعات
الست.
وصبت الترجيحات لفائدة تأهل كوريا
اجلنوبية وال��ص�ين ع��ن مجموعتهما قبل
انطالق البطولة ،لكن العرضني الالفتني
للوافدين اجلديدين قرغيزستان والفيليبني،
ج��ع�لا ب���اب امل��ف��اج��آت مفتوحا ع��ل��ى كل
االحتماالت.
واح��ت��اج��ت ك��وري��ا اجلنوبية وصيفة
نسخة  2015والباحثة عن لقبها الثالث ،إلى
هدف ثالث لتخطي عقبة الفلبني التي يدربها
السويدي سفني غوران إريكسون .ولم تكن
الصني بإشراف اإليطالي مارتشيلو ليبي،
أفضل ح��اال أم��ام قرغيزستان حيث قلبت
تأخرها بهدف إلى فوز صعب .1-2
وفي املباراة التي تقام اليوم اجلمعة على
استاد هزاع بن زايد في مدينة العني ،حتتاج

كوريا اجلنوبية التي ستفتقد أفضل العبيها
جنم توتنهام اإلنكليزي سون هيونغ-مني
حتى اجلولة الثالثة من دور املجموعات،
إلى أن تكون أكثر جناعة هجومياً في حال
أرادت جتاوز قرغيزستان املنظمة دفاعيا ً.
وبلغت نسبة استحواذ كوريا اجلنوبية
على ال��ك��رة أم���ام الفلبني  ،81.8%وهي
األعلى ملنتخب مشارك في كأس آسيا منذ
نسخة  ،2011ومع ذلك لم تستطع زيارة
شباك منافستها إال مرة واحدة.
وتوقع البرتغالي باولو بينتو مدرب
ك��وري��ا اجلنوبية أن ي��واج��ه فريقه أم��ام
قرغيزستان السيناريو ذاته الذي اختبره
في مباراته االفتتاحية.
وق���ال بعد ال��ف��وز ف��ي اجل��ول��ة األول���ى:
“ميكن أن ن��واج��ه منافسا يلعب بنفس
طريقه الفلبني وبالتالي يجب أن يكون
الفريق متأهبا ألي ظرف قد يعيد ترتيب
األوراق من جديد”.
أما على استاد محمد بن زايد في أبوظبي،
فتكون الصني في مواجهة منتخب الفلبني
ال��ذي ق��دم ف��ي مباراته األول���ى أداء يظهر
أن��ه ل��ن يكون لقمة سائغة لآلخرين في
املجموعة.
وح��ق��ق��ت ال��ص�ين ن��ت��ائ��ج ك��اس��ح��ة في
مواجهاتها الثالث السابقة مع الفيليبني،
فهزمتها 7-صفر في تصفيات كأس آسيا
 ،1996و8-صفر في التصفيات نفسها
لنسخة  ،2000ثم  1-8في مباراة ودية
أقيمت بينهما في .2017

لكن املنتخب الفيليبيني تغير كثيرا عن
السابق ،وأصبح مؤهال أكثر من أي وقت
مضى لتحقيق النتيجة اإليجابية األولى في
مواجهاته مع العمالق اآلسيوي.
ويراهن إريكسون على مباراة الصني
لالبقاء على حظوظ الفلبني بالتأهل ،وأكد
أن“ :لقاء الصني هو احملطة التي نراهن
عليها كثيرا للبقاء ضمن دائ��رة املنافسة،
واعتقد ان هناك حسابات خاصه بهذه
املواجهة كونها ‘أمام منتخب قوي ومعروف
في القارة اآلسيوية”.
أما ليبي الفائز مع منتخب إيطاليا بكأس
العالم  2006والذي لم يكن راضيا على أداء
فريقه امام قرغيزستان فكان اكثر حذرا قبل
لقاء اجلمعة.
وأكد “ال ميكننا القول أننا سنتأهل ،من
الواضح جدا أن علينا الكثير من العمل الذي
يتوجب علينا القيام به”.
وك���رر ليبي ش��ك��واه م��ن ع���دم وج��ود
“مهاجمني مميزين في ال��دوري الصيني
ألن األندية هناك تعتمد كثيرا على الالعبني
االجانب وال متتلك املهاجم الصريح ،وهذه
مشكلة أعاني منها وأحاول أن أجد احللول
الالزمة لها”.
ويتوقع أن تكون النهائيات اآلسيوية
التي تستضيفها اإلم��ارات حتى األول من
فبراير ،البطولة األخيرة لليبي مع الصني،
بعدما سبق للمدرب املخضرم أن أعلن
رغبته في ال��ع��ودة ال��ى ب�لاده بعد املوعد
القاري.

العنابي يفتتح مشواره في كأس آسيا
بفوز صعب على لبنان
أح���رزت قطر هدفني ف��ي الشوط
الثاني لتهزم لبنان 2-صفر في بداية
مسيرة املنتخبني بكأس آسيا لكرة
القدم يوم األربعاء.
بسام ال��راوي العب منتخب قطر
يسجل في مرمى لبنان خالل مباراة
بكأس آسيا لكرة القدم يوم األربعاء.
تصوير :ساتيش كومار  -رويترز
وب��ع��د ان��ت��ه��اء ال���ش���وط األول
بالتعادل بدون أهداف وإلغاء هدف
للبنان ،أح��رزت قطر الهدف األول
من ركلة حرة من بسام ال��راوي في
الدقيقة .65
وأضاف املهاجم املعز علي الهدف
الثاني بعد متابعة ك��رة مرتدة من
احلارس مهدي خليل في الدقيقة .79
وأصبح رصيد قطر ث�لاث نقاط
ف��ي املجموعة اخلامسة وتتقاسم
الصدارة مع السعودية التي سحقت
ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة 4-صفر ي��وم
الثالثاء.
واستبعد فيلكس سانشيز مدرب
قطر العبه عبد الكرمي حسن ،أفضل
العب آسيوي في  ،2018من التشكيلة
األساسية قبل أن يشركه بعد ساعة
من اللعب أثناء التعادل السلبي.
وب��دأت قطر املباراة باالستحواذ
على الكرة دون خطورة بينما أخفق
القائد حسن الهيدوس في التعامل مع
كرة عرضية في الدقيقة التاسعة.
وق��ب��ل ثماني دق��ائ��ق م��ن نهاية
الشوط األول ،نفذ حسن معتوق قائد
لبنان ركلة ركنية ووصلت إلى علي
حمام ال��ذي سددها من م��دى قريب
داخل املرمى وسط احتفاالت كبيرة

فرحة العبي املنتخب القطري

من حوالي سبعة آالف مشجع لبناني
متحمس ف��ي اس��ت��اد ه��زاع ب��ن زاي��د
مبدينة العني.
واح��ت��ف��ل م��داف��ع لبنان بالهدف
لكن احلكم ألغاه بداعي وجود خطأ
من هيثم فاعور ضد ط��ارق سلمان
قبل وص��ول الكرة إل��ى حمام وسط
اعتراضات من ميودراج رادولوفيتش
م��درب لبنان وب��اق��ي أف���راد اجلهاز
الفني .وقال رادولوفيتش في مؤمتر
صحفي ”خطتي كانت جيدة ألننا
ب��دأن��ا ب��ث�لاث��ة مهاجمني وح��اول��ن��ا
اس��ت��غ�لال امل��س��اح��ات خ��ل��ف قطر
وصنعنا ف��رص��ا وسجلنا ال��ه��دف

بالفعل لكنه لم يحتسب“.
وأض���اف ”لعبنا  65دقيقة كما
تقول كتب كرة القدم“.
وب��ع��د مشاركة حسن بلحظات
نفذ زميله بوعالم خوخي ركلة حرة
لكن احلكم احتسب ملسة يد ضد أحد
العبي لبنان من على حافة املنطقة.
ونفذ املدافع الراوي الركلة احلرة
بشكل رائ��ع ليسجل ال��ه��دف األول
لقطر مستضيفة كأس العالم 2022
من أول تسديدة على املرمى.
وت��وغ��ل أك���رم عفيف م��ن ناحية
اليسار ومرر إلى زميله البديل عبد
العزيز حامت الذي سدد الكرة لكنها

ارت��دت من احل��ارس خليل ليتابعها
املهاجم علي بسهولة ويسجل الهدف
الثاني ويحسم اللقاء.
وق��ال سانشيز م��درب قطر ”في
الشوط األول كان األمر صعبا علينا
من أج��ل تشكيل خطورة ومحاولة
التسجيل ...في الشوط الثاني ظهرنا
بشكل أف��ض��ل وصنعنا امل��زي��د من
الفرص وسجلنا هدفني رائعني“.
وستلعب قطر مع كوريا الشمالية
ي���وم األح����د امل��ق��ب��ل ب��ي��ن��م��ا تلتقي
السعودية مع منتخب لبنان الذي
يشارك في البطولة ألول م��رة منذ
.2000

البحرين تسقط أمام تايالند بهدف نظيف
خسر املنتخب البحريني من نظيره التايالندي
( ،)1-0في املباراة التي جمعتهما أمس على إستاد
آل مكتوم بنادي النصر ،ضمن منافسات املباراة
الثانية من املجموعة األولى في بطولة كأس آسيا

اإلم����ارات  .2019وح��ص��د منتخب تايالند أول
ثالث نقاط له في البطولة ،ليحتل املركز الثاني
باملجموعة األولى ،فيما توقف رصيد البحرين عند
نقطة واح��دة في املركز األخير .وبرغم األفضلية

البحرينية ،استفادت تايالند من املرتدات وسجلت
هدفها عن طريق شاناثيب سونغكراسني (،)58
رافعة رصيدها إلى  3نقاط بالتساوي مع الهند
التي تلتقي اإلمارات في وقت الحق في أبو ظبي.

«الفدائي» الفلسطيني عقبة أمام «الكنغر» األسترالي
لن يكون مبقدور أستراليا ارتكاب املزيد من
األخطاء عندما تواجه فلسطني الطامحة ،اليوم
اجلمعة في اجلولة الثانية من دور املجموعات
لكأس آسيا  2019في كرة القدم في دبي.
ووقعت أستراليا حاملة لقب النسخة األخيرة
على أرضها ،ضحية أكبر مفاجأة في اجلولة
األولى ،عندما سقطت أمام األردن بهدف وحيد
برغم استحواذها وسيطرتها على امل��ب��اراة.
ويتوقع أن تواجه حائطاً دفاعياً ج��دي��دا ً من
فلسطني التي اقتنصت نقطة من سوريا افتتاحا ً
بتعادل سلبي.
توقع مدرب أستراليا غراهام أرنولد رد فعل
قوي من العبيه أمام فلسطني ،قائالً “أتوقع رد
فعل ،حصلت أم��ور جيدة ضد األردن .ركنوا
احلافلة (أمام املرمى) وصعبوا األمور علينا”.
أرنولد الذي استلم مهامه بعد مشوار أستراليا
املتواضع في مونديال روسيا واخل��روج من
ال��دور األول حتت إش��راف الهولندي برت فان
مارفيك ،علق على حالة مصابيه “(الظهير
ج��وش) ريسدون لن يلعب( ،املهاجم أن��درو)
نبوت رمب��ا ل��ن يلعب( ،الع��ب ال��وس��ط ط��وم)
روغيتش سيشارك”.
وبرغم تعرضه لكسر في عظمة بيده اليسرى

خاض روغيتش متارين األربعاء ،بينما يجد
امل��ه��اج��م روب���ي ك���روز نفسه حت��ت ضغوط
بسبب قلة جناعته وقد يخسر مكانه لكريس
إيكونوميديس املتألق بعد مشاركته ضد األردن.
ك��م��ا ت��ع��رض امل��ه��اج��م ج��امي��ي م��اك�لاري��ن
النتقادات لعدم قدرته على التسجيل في آخر
تسع مباريات ،فهب قائده مارك ميليغان للدفاع
ع��ن ال�لاع��ب ال��ذي استفاد م��ن إص��اب��ة املهاجم
أن��درو نبوت ،وق��ال “ال ميلك خبرة كبيرة مع
املنتخب وأعتقد أنّ هذا أمر مهم بالنسبة ملهاجم.
عندما طُ لب منه القيام بوظائف في الشوط األول
وظهره إل��ى املرمى نفذها .في الشوط الثاني
قام بتحركات لكن أعتقد أن علينا مده مبزيد من
الكرات”.
وتخوض أستراليا البطولة مكسورة اجلناح
بعد اعتزال جنميها تيم كايهل وميلي يدينياك
وإص��اب��ة جن��وم الفريق آرون م��وي ودان��ي��ال
آرزاني ومارتن بويل وماثيو ليكي املتواجد في
التشكيلة.
ورأى مدافعها عزيز بهيش“ :نريد التسجيل
م��ب��ك��را ً ض��د فلسطني .ن��ع��رف أن خصومنا
سيدافعون ويلعبون على املرتدات ويجب أن
نكون مستعدين لذلك” ،فيما رأى زميله راين

 ،2007ثم خسرت نهائي  2011أمام اليابان
بعد التمديد قبل أن تكمل مشوارها التصاعدي
وتتوج على أرضها في احملاولة الثالثة.

هل تدافع فلسطني مجدداً؟

املنتخب الفلسطيني في مهمة صعبة أمام نظيره االسترالي

غرانت “قد يدافعون مثل األردن ،لكن يتوقف
األمر علينا في تسجيل األهداف”.
على هامش البطولة ،كشف املدافع غرانت
انه حصل على تصريح للعب بتسريحة شعره
امل��ع��ت��ادة على شكل السمك ال��ب��وري ،وذل��ك
احتراماً للوائح واختالف العادات والثقافات

في اإلمارات.
وقال“ :أحب أن أكون مختلفاً قليالً .شعرت
بأن العديد من الالعبني لديهم نفس تسريحة
الشعر فلم أرغب أن أكون ضمن هذه الفئة”.
وبعد انضمامها إلى آسيا قادمة من أوقيانيا
ع��ام  ،2006بلغت أستراليا رب��ع النهائي في

في املقابل ،خرجت فلسطني من مباراة سوريا
مبظهر املنتصر برغم تعادلها ،إذ حصدت أول
نقطة في مشاركتها الثانية في ك��أس آسيا،
وذلك بتشكيلة تضم في صفوفها العبني نشأوا
بعيدا ع��ن أرض أج��داده��م املهاجرين بسبب
ظروف االحتالل اإلسرائيلي واملعاناة املستمرة
منذ عقود .وق��ال العب الوسط سامح مراعبة
ال��ذي قضى أش��ه��را ع��ام  2014ف��ي السجون
االسرائيلية بتهمة حت��وي��ل األم���وال حلركة
حماس ما أبعده عن نسخة “ 2015انا فخور
حرمت منها في 2015
ج��دا باملشاركة النني ُ
وهدفي كان العودة بقوة .رغم احلرمان شاركت
كأساسي .كنا نلعب للفوز ضد سوريا لكن
ظروف املباراة لم تخدمنا بسبب حالة الطرد”،
في إشارة الى املدافع محمد صالح الذي طرد قبل
نحو ثلث ساعة من النهاية.
وعما اذا كانت فلسطني ستدافع مجددا ضد
استراليا ،أض��اف مراعبة لفرانس ب��رس “كل

مباراة لها ظروفها .فوز األردن يعني أن ال كبيرا
أو صغيرا في كأس آسيا .هدفنا التأهل الى الدور
الثاني .فلسطني منتخب استثنائي يختلف عن
أي منتخب آخر ألنه يلعب في ظ��روف صعبة
حتت االحتالل”.
ويغيب عن “الفدائي” مدافعه محمد صالح
املطرود في مواجهة سوريا.
وحتدث احلارس رامي حمادة عن املواجهة
لشبكة “بي ان سبورتس” ،ق��ائ�لا “مباراة
صعبة ضد منتخب جريح .أخذنا نقطة تاريخية
أعطتنا دافعا معنويا إن شاء لله سينعكس على
أدائ��ن��ا .سنقاتل ب��روح الفدائية رغ��م صعوبة
اخلصم”.
ويقود منتخب فلسطني مدربه اجلزائري
نور الدين ولد علي الذي عرف كيف يدير ثلث
الساعة األخير ضد سوريا بعد ط��رد صالح،
ويوصل سفينة املنتخب الى النقطة األولى في
تاريخ النهائيات بعد ثالث هزائم في نسخة
أستراليا  .2015ونقل ولد علي مصعب البطاط
للعب بجانب قائد الدفاع املخضرم عبد اللطيف
البهداري والعب الوسط أليكس نورامبوينا الى
مركز الظهير االمين ،قبل أن يعزز وسطه بدخول
شادي شعبان.

