
حافظ املنتخب الياباني على 
سجله اخلالي من الهزائم بقيادة 
مدربه اجلديد هاجيمي موريياسو، 
وذلك بتعادله مع ضيفه الفنزويلي 
1-1 اجلمعة ف��ي م��ب��اراة دولية 
ودي���ة ت��دخ��ل ضمن استعداداته 
لكأس آسيا امل��ق��ررة مطلع العام 

املقبل في اإلمارات.
واف��ت��ت��ح امل��ن��ت��خ��ب ال��ي��اب��ان��ي 
التسجيل في الدقيقة 39 بهدف 
ل��ه��ي��روك��ي س���اك���اي، وج����اء من 
تسديدة »ط��ائ��رة« إث��ر ركلة حرة 

نفذها شويا ناكاجيما.
ل��ك��ن ت��وم��اس ري��ن��ك��ون أدرك 
ال��ت��ع��ادل للضيوف ف��ي الدقائق 
األخيرة من اللقاء عبر ركلة جزاء 
تسبب بها ساكاي بالذات )81(، 
حارماً »الساموراي األزرق« من 
حتقيق فوزه الرابع من أصل أربع 
مباريات خاضها بقيادة موريياسو 
ال���ذي خلف أك��ي��را نيشينو بعد 
مونديال روسيا الصيف املنصرم 
حيث وص��ل��ت ال��ي��اب��ان إل��ى ثمن 
ال��ن��ه��ائ��ي ق��ب��ل اخل����روج ع��ل��ى يد 

بلجيكا )3-2(.
وفاز املنتخب الفلسطيني على 
ضيفه الباكستاني 2-1 اجلمعة 

في الرام وضاحية البريد.
وي��دي��ن املنتخب الفلسطيني 
ب��ف��وزه إل��ى نظمي ال��ب��دوي ال��ذي 

سجل ه��دف احل��س��م ف��ي الدقيقة 
78، بعد أن سجل الضيوف هدف 
التقدم عبر حسن بشير )16( قبل 
أن يعادل أليكسيس نورامبوينا 
امل��ول��ود ف��ي تشيلي بهدفه األول 

بقميص فلسطني )36(.
وت��ع��ادل منتخب اإلم���ارات مع 

نظيره البوليفي صفر-صفر.
وكانت اإلمارات الطرف األفضل 
وسنحت لها ع��دة ف��رص الفتتاح 
التسجيل أخطرها تسديدة عامر 
عبد الرحمن التي صدها حارس 
مرمى بوليفيا ثم أصابت العارضة 

وخرجت )15(.
في املقابل، كانت أخطر فرص 
بوليفيا ع��ن��دم��ا م���رر مارسيلو 
م��وري��ن��و ك���رة إل���ى خاسمتاني 
كامبوس س��دده��ا ق��وي��ة أصابت 

القائم )84(.
كما عجز املنتخب العماني عن 
اخل����روج م��ن دوام����ة ال��ت��ع��ادالت 
وأنهى مباراته الودية مع ضيفه 

السوري بنتيجة 1-1 في مسقط.
واف��ت��ت��ح امل��ن��ت��خ��ب ال��ع��م��ان��ي 
التسجيل ف��ي الدقيقة 31 عبر 
م��ح��س��ن ج��وه��ر اخل���ال���دي، لكن 
سوريا أدركت التعادل في الثواني 
األخيرة من الشوط األول بواسطة 

يوسف قلفا.
م���ن ج��ه��ت��ه، ت��غ��ل��ب املنتخب 

السعودي على ضيفه اليمني 0-1 
في امل��ب��اراة الودية الدولية التي 

جمعتهما اجلمعة على ستاد األمير 
محمد بن فهد بالدمام، في إطار 

حتضيرات املنتخبني لنهائيات 
كأس آسيا.

وسجل عبدالرحمن غريب هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة 33.

قلب املنتخب املصري تأخره بهدف أم��ام ضيفه 
التونسي إلى فوز 3-2 خالل املباراة التي جمعتهما 
اجلمعة في اجلولة اخلامسة قبل األخيرة من منافسات 
املجموعة العاشرة بالتصفيات املؤهلة لنهائيات كأس 

أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون العام املقبل.
وت��ق��دم املنتخب التونسي ب��ه��دف سجله نعيم 
السليتي ف��ي الدقيقة 14، وت��ع��ادل محمود حسن 
تريزيجيه للمنتخب املصري في الدقيقة 32 ثم أضاف 

باهر احملمدي الهدف الثاني للمنتخب املصري في 
الدقيقة 60، ثم أضاف نعيم السليتي الهدف الثاني 
له وللمنتخب التونسي في الدقيقة 72 قبل أن يسجل 
محمد ص��الح ه��دف��اً ف��ي الدقيقة األخ��ي��رة م��ن الوقت 

األصلي للمباراة.
ورفع املنتخب املصري رصيده إلى 12 نقطة لكنه 
يظل في املركز الثاني بفارق األهداف املسجلة خارج 
األرض خالل املواجهات املباشرة التي جمعت بينهما، 

حيث ك��ان املنتخب التونسي ف��از ف��ي تونس 0-1 
وسجل هدفني في هذه املباراة.

وأض��اع محمد النني فرصة سهلة بضربة رأس 
في قلب املرمى التونسي، ثم نال طارق حامد العب 
وسط منتخب مصر البطاقة الصفراء للخشونة، 
وتوترت املباراة مبشادة بني عمرو وردة وأسامة 

احلدادي.
وح��اول محمد صالح احلصول على ضربة جزاء، 

دون استجابة من احلكم اجلنوب أفريقي فيكتور 
جوميز،  لينتهي الشوط األول بالتعادل.

املنتخب املصري بدأ الشوط الثاني، بشكل أفضل 
هجوميا، مبحاوالت من ص��الح وتريزيجيه، ولكن 
نسور قرطاج كادوا أن يخطفوا هدفا من هفوة جديدة 

للشناوي.
وكان املنتخبان ضمنا التأهل إلى نهائيات بطولة 

كأس أمم أفريقيا في اجلولة املاضية.
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فرحة العبي منتخب مصر

صالح يقود مصر لفوز ثمني على تونس في تصفيات كأس إفريقيا

قاد صانع األلعاب كايري إيرفينغ فريقه بوسطن سلتيكس 
إلى الفوز على ضيفه تورونتو رابتورز 123-116 بعد التمديد 
بتسجيله 43 نقطة اجلمعة في دوري ك��رة السلة األميركي 
للمحترفني. وواص��ل بوسطن سلتيكس صحوته وحقق فوزه 
الثاني تواليا بعد 4 هزائم في 5 مباريات فعزز موقعه في 
املركز الرابع للمنطقة الشرقية، وأحلق اخلسارة الثالثة تواليا 
بتورونتو الذي حافظ، رغم سقوطه، على صدارة املنطقة )12 

فوزا و4 هزائم(.
وبدا تورونتو رابتورز في طريقه إلى حتقيق الفوز عندما 
تقدم بفارق 8 نقاط مطلع الربع األخير )86-78(، بيد أن 
إيرفينغ الذي غاب عن صفوف فريقه منذ مارس املاضي بسبب 
اصابة وعملية جراحية في الركبة، أخ��رج كل ما في جعبته 
وقاد فريقه إلى فرض التعادل )107-107(، ثم حسم الشوط 

اإلضافي )9-16(.
وسجل إيرفينغ 23 نقطة في الربع األخير والتمديد منهيا 
املباراة برصيد 43 نقطة و11 متريرة حاسمة متفوقا على جنم 
تورونتو رابتورز كاوهي ليونارد صاحب 31 نقطة و15 متابعة 

و4 متريرات حاسمة.
وق��ال إيرفينغ »اللعب ضد فريق كبير والع��ب كبير )مثل 
كاوهي(، أحد أفضل الالعبني في الوقت احلالي، يعتبر دائما 
أمرا محِمّسا جدا«، مضيفا »كانت مباراة جيدة، لكننا ما زلنا في 
شهر نوفمبر وما زال املوسم طويال، وال يزال أمام الفريقني مجال 
للتحسني«. وعاد كل من فيالدلفيا سفنتي سيكسرز وميلووكي 
باكس إلى سكة االنتصارات بفوز األول على ضيفه شيكاغو 
بولز 123-104، والثاني على ضيفه يوتا جاز 107-113، 

ليشددا اخلناق على تورونتو متصدر املنطقة الشرقية.
وفي املنطقة ذاتها، فاز انديانا بيسرز على ميامي هيت 99-

91، وخسر واشنطن ويزاردز أمام بروكلني نتس 115-104.
وفي باقي املباريات، فاز ممفيس غريزليز على ساكرامنتو 
كينغز 112-104، ومينيسوتا متبروولفز على بورتالند ترايل 
باليزرز 112-96، ونيو أورليانز بيليكانز على نيويورك نيكس 

.124-129

»NBA« سلتيكس يطيح بتورونتو رابتورز  في الـ

لقطة من مباراة بوسطن سلتيكس وتورونتو رابتورز

نتائج متفاوتة ملنتخبات آسيا في اإلطار الودي

لقطة من مباراة اإلمارات وبوليفيا

املغرب يروض أسود الكاميرون 
للمرة األولى في التاريخ

قاد حكيم زياش منتخب املغرب، للفوز على ضيفه الكاميروني 
)2-0( اجلمعة، على ملعب محمد اخلامس، باجلولة اخلامسة 
من مباريات املجموعة الثانية، بالتصفيات املؤهلة ألمم أفريقيا 

.2019
ل زي��اش، العب أياكس أمستردام الهولندي، هدفي أسود  وسجَّ

األطلس في الدقيقتني )54 من ركلة جزاء، و66(.
ووضع الفوز منتخب املغرب، في صدارة املجموعة الثانية، ب�10 
نقاط، فيما تراجعت الكاميرون للمرتبة الثانية ب�8 نقاط، وتأتي 
م��االوي ثالثًة ب�4 نقاط، قبل مواجهتها مع ج��زر القمر )األخيرة 

بنقطتني(، غًدا السبت.
وسيتأهل منتخب املغرب رسمًيا للنهائيات، التي سُتقام الصيف 

املقبل بالكاميرون، إذا تعادلت أو خسرت ماالوي غًدا.
ويعد هذا الفوز األول للمغرب على الكاميرون، في تاريخ املواجهات 

املباشرة بينهما.
والتقى املنتخبان في 11 مباراة، قبل لقاء اليوم، حيث فاز املنتخب 

الكاميروني 8 مرات، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.
وكان أول لقاء بينهما عام 1981، في تصفيات كأس العالم 1982، 
عندما انتصرت الكاميرون بهدفني نظيفني، على امللعب البلدي 

بالقنيطرة.
وأح��رز منتخب الكاميرون 12 هدفا، في مرمى أس��ود األطلس، 
على مدار التاريخ، بينما رفع األخير رصيده إلى 5 أهداف، في شباك 

منافسه، بعد فوزه اليوم.
وبدأ منتخب املغرب املباراة حذًرا، خاصة وأنَّ املنتخب الكاميروني، 

ضغط منذ البداية، كما ظهر تنظيمه اجليد في امللعب.
امل��رت��دات كانت تشكل خطورة للمنتخب الكاميروني، وأبرزها 
فرصة إيكامبي قائد الكاميرون الذي سدَّد من داخل منطقة اجلزاء، لكن 

احلارس بونو ينجح في التصدي للكرة اخلطيرة في الدقيقة )25(. 
وباغت زي��اش، الدفاع الكاميروني، عندما سدَّد من خارج مربع 

العمليات بقوة، ومرت الكرة محاذية للقائم.
وأض��اع حكيم زي��اش، أخطر فرصة في هذا الشوط، عندما مرر 
بلهندة له ك��رة رائ��ع��ة، ينفرد على إثرها باملرمى ويلعبها في يد 

احلارس.
ولم ينتظر سفيان بوفال، طويالً، لتأكيد حضوره، حيث جنح 
في احلصول على ركلة ج��زاء، بعد دفعه من قبل باسوجو في 
الدقيقة )53(، انبرى لها زياش وسجل الهدف األول في الدقيقة 

.)54(
وأج��رى رينارد، التغيير الثاني في الدقيقة )64(، عندما أشرك 

يوسف النصيري بدالً من خالد بوطيب.
وجنح جنم املباراة زياش في تسجيل الهدف الثاني، من تسديدة 
قوية، هزت شباك احل��ارس أونانا بالدقيقة )66(، وك��اد بوفال أن 

يسجل الهدف الثالث من رأسية.
وضغط املنتخب الكاميروني بقوة من أجل التسجيل، وأضاع جني 
كرة وصلته في منطقة اجلزاء؛ حيث سدد بقوة، لكن النصيري يتدخل 

في الوقت املناسب.
وتلقى إيكامبي، قائد منتخب الكاميرون اإلنذار الثاني، ومَت طرده 
في الدقيقة 78، حيث زادت مهمة األسود غير املروضة صعوبة بهذا 

النقص العددي.

جلنة االنضباط املكسيكية 
تفرض عقوبة على مارادونا

لن يتمكن أسطورة كرة القدم األرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، 
مدرب دورادوس دي سينالوا، من قيادة فريقه في إياب ربع نهائي 
دوري الدرجة الثانية املكسيكي، بعد أن تعرض للطرد في مباراة 

الذهاب أمام مينيروس دي زاكاتيكاس.
وأوضحت جلنة االنضباط في ال��دوري املكسيكي لكرة القدم أن 
م��ارادون��ا لن يتمكن من قيادة فريقه في إي��اب ربع نهائي البطولة 

لتحريضه اجلماهير ضد طاقم حتكيم املباراة.
وتعرض بطل العالم مع منتخب األرجنتني في 1986، للطرد في 
نهاية مباراة فريقه األربعاء املاضي أمام مينيروس دي زاكاتيكاس 
)0-0( على يد حكم اللقاء إدغارد أوليسيس رانخيل، بعد اعترضات 

شديدة ضد طاقم التحكيم.
وسيتولى مساعده، ح��ارس املرمى األرجنتيني السابق لويس 
ألبرتو إيسالس، قيادة مباراة اإلياب املقررة أمام نفس الفريق اليوم 

السبت على ملعب أوليمبيكو بينيتو خواريز.
وإلى جانب إيقافه ملباراة، ما زال مارادونا يواجه حتقيقات بناء 
على طلب من جلنة احلكام بالدوري املكسيكي لكرة القدم بعد أن قام 

بتوبيخ حكم في مباراة لفريقه في 10 نوفمبر اجلاري.

ميسي لبوغبا: أغنية كانتي أكذوبة
التقى النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الفرنسي 
بول بوجبا، العب وسط مانشستر يونايتد، في أحد املطاعم الشهيرة 

مبدينة »دبي«، ضمن إجازة قصيرة يقضيها الثنائي في اإلمارات.
وح��رص النجمان على زي��ارة املطعم وتناول العشاء، بحضور 

الشيف التركي نصرت، والذي قام بإعداد الطعام للنجمني.
ونشر ميسي فيديو على حسابه الشخصي مبوقع »تويتر«، وهو 

يتناول اللحم من سكني نصرت.
وذكرت صحيفة »مترو« البريطانية أن الثنائي حرص على التحدث 

مًعا، حيث أوضح اللقاء أن بوجبا يجيد اللغة اإلسبانية بطالقة.
وك��ان اجلانب املضحك في اللقاء هو احلديث عن أغنية »جنولو 
كانتي« الشهيرة، التي أطلقها العبو املنتخب الفرنسي عقب مباراة 

األرجنتني وفرنسا في بطولة كأس العالم األخيرة.
وأصر البرغوث على تكذيب كلمات األغنية، قائاًل وهو يضحك: 

»هذه أكذوبة«، في إشارة إلى مقطع »كانتي أوقف ميسي«.
وأث��ار هذا اللقاء القلق لدى جماهير مانشستر يونايتد، خاصة 
بسبب التقارير السابقة التي حتدثت عن رحيل بوجبا عن الشياطني 
احلمر بسبب خالفاته مع املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كما أن 

فريق برشلونة يعد وجهة محتملة لالعب الفرنسي.
جدير بالذكر أن ميسي يغيب عن املشاركة مع منتخب األرجنتني في 
فترة التوقف الدولي بطلب من الالعب، بينما يعاني بوجبا من إصابة 

جعلته يغيب عن متثيل فرنسا.

ميليغان يحمل شارة قيادة 
منتخب أستراليا

أعلن غراهام أرنولد م��درب أستراليا أن املدافع م��ارك ميليغان 
سيحمل شارة قيادة املنتخب بعد اعتزال مايل يديناك دوليا الشهر 

املاضي.
وخاض ميليغان 72 مباراة دولية وسبق أن حمل شارة القيادة في 

11 مباراة وكانت البداية أمام كوريا اجلنوبية في يوليو 2013.
وقال أرنولد في بيان »في ظل التطلع إلى مرحلة جديدة نحن نبحث 

عن قائد مثل مارك.
»مارك جزء من املنتخب الوطني على مدار 12 عاما. اخلبرة التي 
اكتسبها خالل تلك الفترة لن تقدر بثمن بالنسبة لتشكيلتنا وسماته 
القيادية داخل امللعب وخارجه واضحة متاما«. وسيحمل ميليغان 
)33 عاما( شارة القيادة أمام كوريا اجلنوبية في لقاء ودي السبت 
وقبل مواجهة لبنان في سيدني هذا األسبوع. وستدافع أستراليا عن 

لقب كأس سيا 2019 في اإلمارات مطلع العام املقبل.
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