
تأهل منتخب إيران للدور ربع النهائي من 
بطولة كأس أمم آسيا، وذلك بعد الفوز على 
عمان بنتيجة 2 / 0، في املباراة التي أقيمت 

على ملعب محمد بن زايد، بنادي اجلزيرة.
سجل هدفي املنتخب اإليراني علي رضا 

وأشكان إديجاجاة في الدقيقتني 32 و41.
وبهذا االنتصار يواجه املنتخب اإليراني 

نظيره الصيني في الدور ربع النهائي.
استحق منتخب إيران الفوز باللقاء، حيث 
ك��ان ال��ط��رف األف��ض��ل واألخ��ط��ر على م��دار 
الشوطني، وفرط منتخب عمان في أول وأهم 

فرصة له في اللقاء، من ضربة جزاء، بعد 3 
دقائق من بداية اللقاء.

حفل الشوط األول بإثارة كبيرة من جانب 
املنتخبني، حيث لم تكن هناك أي فترات جلس 
النبض، وجنح املنتخب اإليراني في التقدم 
خالله بهدفني، وأهدر األحمر العماني ضربة 

جزاء.
ب��دأت املواجهة بصورة قوية من جانب 
املنتخبني، وم��ن أول هجمة جن��ح محسن 
الغساني ف��ي احل��ص��ول على ض��رب��ة ج��زاء 
تصدى لها احمد كانو قائد عمان في الدقيقة 

الثالثة، وس��دده��ا على ميني احل��ارس علي 
رض��ا، ال��ذي ك��ان لها ف��ي امليعاد وأنقذها، 

لتضيع فرصة التقدم على املنتخب العماني.
وهاجم منتخب إي��ران بكل قوة بحثا عن 
ال��ت��ق��دم، وف��ي املقابل اعتمد العماني على 
الهجمات املرتدة، بحثا عن حتقيق أفضلية، 
وانحصر اللعب لبعض ال��وق��ت ف��ي وسط 

امللعب.
ووسط الهجوم اإليراني جنح علي رضا 
جيهابخش في تسجيل هدف التقدم إليران، 
من خطأ أرتبكه املدافع محمد صالح السلمي 

عندما ح��اول إيقاف الكرة، لتسبقه وتصل 
إلى مهاجم إيران لم يجد صعوبة في إيداعها 

املرمى.
وش��ه��دت الدقيقة 41 جن��اح إي���ران في 
تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء حصل 
عليها مهدي طارمي، عندما تعرض للعرقلة 
م��ن جانب أسعد سهيل تصدى لها أشكان 
ادي��ج��اج��اة، ووصعها على مي��ني احل��ارس 
العماني ليتقدم اإليرانيون بثنائية، وسط 
اعتراض من العبي عمان على صحة ضربة 
اجل���زاء . وقبل نهاية ال��ش��وط بدقيقة أنقذ 
حارس إيران على رضا فرصة وال أخطر من 
محسن الغساني، أخطر العبي عمان، الذي 
س��دد ك��رة ص��اروخ��ي��ة جت��اه امل��رم��ى حولها 
احل���ارس لركنية. ه��دأ اإلي��ق��اع نسبيا في 
الشوط الثاني، حيث اطمأن الفريق اإليراني 
على انتصاره، ورغ��م ذلك هاجم من البداية 
بحثا عن التسجيل، وأهدر له سرادر أزمون 
أسهل الفرص وه��و منفرد باملرمى، ولكنه 
وض��ع الكرة بجوار القائم األيسر حلارس 

عمان.
وحاول منتخب عمان أن يسجل ولو هدف 
تقليص الفارق في اللقاء، ولكن دون جدوى 
الفتقاد الالعبني للمسة األخيرة أم��ام مرمى 
املنافس. ورغ��م إش��راك بيم فيربيك مدرب 
ع��م��ان، خلالد ال��ه��اج��ري م��ع ب��داي��ة الشوط 
ب��دال م��ن ص��الح اليحيى، ث��م محسن جوهر 
بدال من أحمد كانو قبل نهاية الشوط بعشر 
دقائق، إال أن ذلك لم يصنع للعماني الفارق 
في اللقاء وجنح الفريق اإليراني في احلفاظ 

على تقدمه.
2 - فرحة ح��راس إي���ران بعد التصدي 

لركلة جزاء أحمد كانو العب عمان
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كاتانيتش: كرة القدم العربية 
بحاجة للتنظيم

شدد مدرب منتخب العراق لكرة القدم السلوفيني 
سريتشكو كاتانيتش على أن كرة القدم في املنطقة 
العربية بحاجة إلى مزيد من التنظيم واملسؤولية، 
عشية مواجهة قطر في دور ال� 16 من كأس آسيا 

2019 اليوم الثالثاء في أبو ظبي.
وق���ال كاتانيتش ال���ذي أش���رف على منتخب 
اإلم���ارات بني 2009 و2011 »ك��رة القدم في هذه 
املنطقة مختلفة وبحاجة الى التنظيم واملسؤولية. 
كثيرون يريدون التسلية دون مسؤولية. كي تفوز 
عليك أن تدرك مسؤولياتك في كل دقيقة على أرض 
امللعب. معظم الالعبني موهوبون وأقوياء تقنيا، 

لكن خالل املباراة ينسى بعضهم مهامه«.
لكن كاتانيتش ال��ذي تولى منصبه قبل أربعة 
أشهر، أشاد باملنتخب احلالي »العراق مميز وهناك 
شغف كبير. يعيش الشعب من أجل كرة القدم وأنا 

أريد إسعادهم«.
وحصل كاتانيتش على ستة أيام كافية لتجهيز 
فريقه بعد انتهاء دور املجموعات حيث حل وصيفاً 
إلي���ران بفوزين على فيتنام 3-2 واليمن 0-3، 
وطالب العبيه »قاتلوا وقوموا بوظيفتكم. لكن ال 
أريد الضغط عليهم والتذكير ب� 2007« عندما أحرز 
العراق لقباً تاريخياً برغم الظروف الكارثية التي 

كانت متر فيها البالد.
وواظب العراق على بلوغ ربع النهائي على األقل 
منذ نسخة 1996 كما حل رابعا في النسخة االخيرة 
في أستراليا 2015، لكنه ال يعتبر بني األربعة أو 
اخلمسة األوائل في القارة »رمبا نحن بحاجة أكثر 
للتنظيم والدعم املالي واإلداري لنكون بني أفضل 

املنتخبات اآلسيوية«.
وتوقع كاتانيتش الذي يعول على مهارة الشاب 
مهند علي )18 عاما(، مباراة قوية مع قطر »خاضوا 
ثالث مباريات مع 12 العبا لذا لن يغيروا كثيرا. 
بدلوا األسلوب بني 3-5-2 و5-3-2 و3-3-4 
وع��دة ط��رق، لهذا السبب يجب أن أبلغ الالعبني 
بضرورة توقعهم لتغييرات املنافس، مشيراً إلى أن 
اإلرهاق في األدوار االقصائية قد ال يكون جسدياً بل 

نفسياً أيضاً«.
وأراح قدوم عائالت الالعبني املعسكر العراقي، 
كما أوض���ح الع��ب ال��وس��ط ب��ش��ار رس��ن احملترف 
في بيرسيبوليس اإليراني »التقينا بعائالتنا في 
أبوظبي ودب���ي، معظم الالعبني وج��ه��وا دع��وات 

لعائالتهم وهذا يريحهم نفسياً«.
لكن االحت���اد ال��ع��راق��ي منع ال��زي��ارات للفندق 
خصوصاً ف��ي ظ��ل احل��دي��ث ع��ن إغ����راءات لبعض 
الالعبني باالحتراف، »معظمنا يخوض كأس آسيا 
للمرة األولى. قد نتأثر بالعقود من أوروبا واخلليج، 
لكننا وصلنا ملرحلة نضوج اآلن ولن يؤثر علينا هذا 

األمر«.
في املقابل، يقارب اإلسباني فليكس سانشيز 
املباراة »بعد اختبارنا ثالثة أساليب مختلفة في 
الدور األول« أمام لبنان )2-0( وكوريا الشمالية 
)-6صفر( والسعودية )-2صفر(، لتحقق قطر 
أفضل انطالقة في تاريخها بتسع نقط كاملة. كما أن 
قطر سمحت ملنافسيها بالتسديد 3 مرات فقط على 

مرماها وهو رقم قياسي في الدور األول.
وقال سانشيز الذي يعرف معظم العبيه لتجربته 
في الفئات العمرية وال ت��زال شباك فريقه نظيفة 
»أعمل منذ زمن بعيد في هذا البلد، لدينا مجموعة 
جميلة من الالعبني، في املباريات الودية األخيرة 
نافسنا ضد منتخبات قوية مثل سويسرا وآيسلندا 

وواجهنا اإلكوادور وقدمنا أداء جيداً«.
وع��ن م��ب��اراة ال��ع��راق تابع امل��درب الباحث عن 
تخطي رص��ي��د العنابي ف��ي رب��ع نهائي 2000 
و2011: »نعتبرهم من األبرز في املسابقة، سنحاول 
تعديل بعض األم��ور الصغيرة والتأقلم. العراق 

ميلك مواهب كثيرة«.
يتميز املنتخب القطري باملعدل املتدني ألعمار 
العبيه ومل��ع الثنائي امل��ع��ز علي ص��اح��ب سبعة 
أه���داف ف��ي ث��الث م��ب��اري��ات وال��ق��ري��ب م��ن حتطيم 
الرقم القياسي لإليراني علي دائي )8 في 1996( 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أك���رم عفيف ص��اح��ب 4 مت��ري��رات 

حاسمة حتى اآلن.
ورأى علي عفيف )31 عاماً(، شقيق أك��رم، إنه 
»ي��ج��ب أن نصبر على ه��ذه املجموعة، تخوض 
أول بطولة كبرى لها. أُس��دي بعض النصائح لهم 
ولشقيقي أكرم. هو صغير السن لكنه كبير بعقله 

وخبرته واجلميع في آسيا يشهد على ذلك«.
وتابع عفيف »املستوى الذي قدمناه أعطانا ثقة 
كبيرة. في قطر نحن متقدمون في الرياضة وليس 
كرة القدم وحدها. الدولة تساعد الرياضيني للبحث 
عن مستقبل جيد. ثقافتنا الكروية مرتفعة جداً وهي 

السبب الرئيس بأن نصل بعيداً«.

إيران تبخر أحالم عمان بثنائية وتتأهل لربع النهائي

فاز نابولي على ضيفه التسيو )1-2(، 
األحد، على ملعب سان باولو، ضمن اجلولة 

ال�20 من الدوري اإليطالي.
وأح���رز خ��وزي��ه كاييخون وأرك��ادي��وز 
ميليك، هدفي نابولي )ق34، ق37(، على 
الترتيب، بينما سجل شيرو إميوبيلي هدف 

التسيو الوحيد، بالدقيقة 65.
وارتفع رصيد نابولي بذلك، إلى 47 نقطة 
باملركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس 
املتصدر، الذي سيواجه كييفو فيرونا غًدا، 
بينما جتمد رصيد التسيو عند 32 نقطة، 

باملركز اخلامس.
وبدأت املباراة بقوة من الطرفني، والحت 
أول���ى احمل���اوالت اخلطيرة لالتسيو، في 
الدقيقة 4، بعد عرضية متقنة من لوكاس 
ليفا على رأس ميلينكوفيتش سافيتش، 
حيث أنقذها أليكس ميريت ببراعة، وأبعدها 

عن مرماه.
وت��ص��دى ال��ق��ائ��م األمي���ن لالتسيو في 
الدقيقة 11، لهدف محقق من نابولي، بعد 
عرضية ماريو روي من الناحية اليسرى، 
وال��ت��ي س��دده��ا أرك��ادي��وز ميليك م��ن ملسة 

واحدة.
واستمر القائم في معاندة ميليك، ففي 
الدقيقة 21 وج��ه ك��رة رأسية، تصدى لها 
ستراكوشا، ح��ارس التسيو، وارتطمت 

بالقائم األمين لتخرج بعيدة.
وعاد الالعب ذاته بعد دقيقة للتسديد، من 

خارج املنطقة، بجوار املرمى.
واس��ت��م��ر ت��أل��ق احل��ارس��ني ف��ي اللقاء، 
حيث تصدى ح��ارس نابولي لتسديدة من 

ميلينكوفيتش.
وأجرى سيموني إنزاجي، مدرب التسيو، 
تبدياًل اضطرارًيا، بالدقيقة 27، بعد إصابة 

لويز فيليبي، ليحل محله باستوس.

ومتكن كاييخون من تسجيل أول أهداف 
امل��ب��اراة، بالدقيقة 34، بعد مت��ري��رة من 
ميرتينز في عمق دفاع التسيو، إلى القادم 
من اخللف، ال��ذي وض��ع الكرة على يسار 

احلارس في الشباك.
وضاعف ميليك النتيجة لنابولي بالدقيقة 
37، من ركلة ثابتة، سددها مباشرًة في 
املرمى. ومع بداية الشوط الثاني، أجرى 
م��درب التسيو تبديال ثانيا، بنزول أنخيل 

كوريا وخروج لوكاكو.
وحتول الفريق للعب بطريقة )2-3-4-

1(، بدال من )2-5-3(. 
وبالدقيقة 51، جاءت ضربة رأسية من 

البديل كوريا، مرت بجوار املرمى.
وواصل القائم مساندته لالتسيو، ليمنع 
هدًفا ثالًثا، بعد تسديدة من فابيان رويز 
بالدقيقة 56، حيث ارتدت الكرة إلى ميليك، 

الذي سدد أرضية أبعدها احلارس لركنية.
وتألق ميريت، حارس نابولي، وتصدى 

ببراعة لتسديدة إميوبيلي القوية.
ووقف قائم التسيو حائال أمام نابولي، 
للمرة الرابعة في املباراة، بعد رأسية مميزة 

من كاييخون، وسط غياب دفاعي تام.
وقلص إميوبيلي الفارق للضيوف، في 
الدقيقة 65، بتصويبة أرضية من داخل 

املنطقة، سكنت يسار املرمى.
وش���ه���دت ال��دق��ي��ق��ة 70 ح���ال���ة ط��رد 
لفرانشيسكو أتشيربي، م��داف��ع التسيو، 
بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، 

لتدخله العنيف على كاييخون.
وت��ص��دى س��ت��راك��وش��ا لفرصة الهدف 
الثالث لنابولي، بالدقيقة 83، بعد تسديدة 
قوية من أمام منطقة الست ياردات، من اَدم 
أون��اس، لتنتهي املباراة بفوز البارتينوبي 

.)1-2(

نابولي يقتنص فوزًا صعبًا من التسيو في »الكالتشيو«

فرحة العبي نابولي
توج املنتخب الكوري اجلنوبي بأول نسختني 
لبطولة كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم، منذ أكثر 
من خمسة عقود، لكن رغم احتفاظه بتلك العالمة 
املسجلة له، فإنه يشعر أن الوقت حان للوقوف 
مجدداً على منصة التتويج خالل النسخة احلالية 

املقامة باإلمارات العربية املتحدة.
وتلتقي كوريا اجلنوبية مع البحرين اليوم 
الثالثاء في دور الستة عشر للمسابقة مبدينة دبي، 
فيما تنتظر مواجهة أي من منتخبي قطر أو العراق 

في دور الثمانية، حال استمرارها في البطولة.
ول��م يسبق لكوريا اجلنوبية أن نالت اللقب 
من خالل النظام احلديث للبطولة، ال��ذي يجري 
بنظام األدوار اإلقصائية، إذ فازت بنسختي 1956 
و1960 اللتني أقيمتا بنظام مباريات الذهاب 

والعودة.
وتصدرت كوريا اجلنوبية ترتيب املجموعة 
ال��ث��ال��ث��ة، ع��ق��ب ف���وزه���ا 1-0 ع��ل��ى منتخبي 
قيرغيزستان والفلبني، ثم 2-0 على املنتخب 

الصيني.
وت��ع��ززت صفوف منتخب ك��وري��ا اجلنوبية 
بعودة جنمه والع��ب فريق توتنهام هوتسبير 
اإلجنليزي، سون هيونف مني، الذي غاب عن أول 
مباراتني للفريق في املسابقة القارية، بناء على 

اتفاق مع الفريق اللندني.
وجنح مني في صنع الفارق مع كوريا اجلنوبية، 
إذ تسبب في ركلة جزاء جاء منها الهدف األول، فيما 

قام بصناعة الهدف الثاني، غير أن باقي زمالئه في 
صفوف الفريق تسببوا في حرمانه من تقدمي املزيد 
من التمريرات احلاسمة بسبب عدم قدرتهم على 

ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف.
واستطاع سون هيونغ مني أن يهز الشباك في 
املباراة النهائية للنسخة السابقة التي خاضها 
منتخب كوريا اجلنوبية أمام نظيره األسترالي، 
لكن الهدف الذي جاء في اللحظات األخيرة من عمر 
الوقت األصلي لم يكن كافياً الرتقاء الفريق منصة 
التتويج، بعدما ف��ازت أستراليا 2-1 في الوقت 

اإلضافي.
وم��ن جانبه حصل املنتخب البحريني على 
امل��رك��ز ال��راب��ع ف��ي نسخة البطولة ع��ام 2004، 
بعدما حرمانه من الصعود للمباراة النهائية عقب 
اخلسارة في اللحظات األخيرة 3-4 أمام منتخب 
اليابان في ال��دور نصف النهائي، لكن طموحات 
البحرين في البطولة تبدو أكثر تواضعاً في تلك 

النسخة.
وتأهل منتخب البحرين لدور الستة عشر، بعدما 
تواجد ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على 
املركز الثالث بدور املجموعات، وذلك بفضل فوزه 
املتأخر على نظيره الهندي بهدف نظيف أحرزه 
جمال راشد من ركلة جزاء في اللحظات األخيرة 
من عمر آخ��ر لقاءاته باملجموعة األول���ى، وذلك 
عقب تعادله مع اإلم��ارات في املباراة االفتتاحية 

للمسابقة، ثم خسارته أمام تايالند.

أحالم البحرين تصطدم بطموح 
كوريا اجلنوبية

اليابان تطيح بالسعودية من كأس آسيا وتواجه فيتنام في ربع النهائي
متكن منتخب اليابان من إقصاء املنتخب 
السعودي من دور الستة عشر لكأس آسيا، 
بهدف نظيف، في امل��ب��اراة التي أقيمت بينهم 

أمس االثنني على ملعب الشارقة.
وجاء هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 20 عن 
طريق املدافع تومياسو، ليتأهل منتخب اليابان 
ملقابلة منتخب فيتنام ال��ذي متكن من إقصاء 

األردن أمس بضربات اجلزاء الترجيحية.
أول تهديد كان في الدقيقة الثانية من املباراة 
للمنتخب السعودي، بعد متريرة خلف املدافعني 
من حسني املقهوي إل��ى املتقدم محمد الفتيل، 
وال��ذي حولها برأسه إلى جانب القائم األمين 

ملنتخب اليابان.
اس��ت��م��ر ض��غ��ط املنتخب ال��س��ع��ودي على 
اليابان، وكانت الفرصة الثانية للسعودية في 
الدقيقة 12 عن طريق تسديدة من خارج منطقة 
اجلزاء عبد العزيز البيشي، ولكن الكرة تصطدم 

ملايا يوشيدا.
وفاجأ املنتخب الياباني نظيره السعودي 
في أول محاولة على املرمى في الدقيقة 20، 
بضربة ركنية نفذها شيباساكي، على رأس 
امل��داف��ع املتقدم تومياسو، ال��ذي صعد بدون 
رقابة وحول الكرة في شباك السعودية معلًنا 

عن الهدف األول.
ول��م ي��رد املنتخب ال��س��ع��ودي على هدف 
اليابان سوى في الدقيقة 35 بعد اختراق من 
فهد املولد، وتصل الكرة إلى هاتان باهبري 
الذي سددها بقوة بجانب القائم األمين ملنتخب 

اليابان.
وحتى نهاية الشوط األول، لم تكن هناك اي 
خطورة للمنتخبني، وفشل املنتخب السعودي 
ف��ي إدراك ال��ت��ع��ادل، لينتهي ال��ش��وط بتقدم 

اليابان بهدف نظيف.

ب���دأ ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ب��ق��وة م��ن املنتخب 
السعودي، وك��ان أول تهديد عن طريق سالم 
الدوسري بتسديدة من خارج منطقة اجلزاء، 

ولكنها تذهب سهلة في يد احلارس جوندا.
ليرد عليه املنتخب الياباني في الدقيقة 48، 
بكرة ثابتة نفذها  شيباساكي على رأس مايا 
يوشيدا ولكن احلارس محمد العويس ميسك 
الكرة بنجاح، ويستمر قوة املنتخب الياباني 
في ال��ك��رات الثابتة، بركنية في الدقيقة 58 
نفذها شيباساكي على رأس إندو، ولكنه حولها 

بعيدة فوق مرمى محمد العويس.
وف��ي الدقيقة 60 ك��ان��ت الهجمة األخطر 
لليابان بعد انفراد من موتو، ال��ذي تأخر في 
تسديد حتى ع���ودة ي��اس��ر الشهراني ال��ذي 

تصطدم به الكرة وتخرج لضربة ركنية.
ورد املنتخب السعودي في الدقيقة 62 بعد 
اختراق رائع من فهد املولد على اليمني، وأرسل 
عرضية أرضية إلى سالم الدوسري على حدود 
منطقة اجلزاء، ولكنه سددها بعيدة متاًما فوق 

مرمى اليابان.
واستمر ضغط املنتخب السعودي، وسدد 
هاتان باهبري تسديدة قوية في الدقيقة 65 
من عمر املباراة، لتخرج بجانب القائم األيسر 
للمرمى الياباني، وفي الدقيقة 71 كانت الكرة 
األخطر ملنتخب السعودية بعد عرضية من 
سالم ال��دوس��ري لعلي البليهي املتقدم خلف 
دف��اع اليابان، ولكن البليهي أضاعها بشكل 

غريب فوق عارضة اليابان.
وح��ت��ى نهاية امل��ب��اراة اس��ت��م��رت سيطرة 
املنتخب السعودي على املباراة ولكن بدون 
خطورة حقيقية على مرمى اليابان، في ظل قوة 
دفاع اليابان، وإخ��راج الهجمات اخلطيرة من 

جانب من مباراة اليابان والسعوديةمنطقة جزاءهم.

عاد لوس أجنليس كليبيرز إلى سكة االنتصارات بعد 
خمس هزائم متتالية بفوزه على مضيفه س��ان أنتونيو 
سبيرز 103-95 األح��د في دوري ك��رة السلة األميركي 

للمحترفني.
وف��رض كليبيرز ال��ذي خ��اض اللقاء ب��دون جنميه لو 
وليامس واإليطالي دانيلو غاليناري املصابني، إيقاعه 
منذ البداية في تكساس ومتكن من التقدم بفضل جنمه 
توبياس ه��اري��س ص��اح��ب 27 نقطة و9 متابعات و9 

متريرات حاسمة. وأضاف كل من زميليه باتريك بيفيرلي 
ومونتريزل هاريل 18 نقطة. وخسر لوس أجنليس كليبيرز 
مبارياته األربع األخيرة على أرضه أمام كل من ديترويت 
بيستونز، نيو أورليانز بيليكانز، يوتا جاز وغولدن ستايت 
ووريرز حامل اللقب في العامني األخيرين، وخسر قبلها في 

عقر دار دنفر ناغتس.
وراكم سان انتونيو األخطاء حيث خسر الكرة 18 مرة، 
وكان أفضل مسجل في صفوفه الماركوس ألدريدج مع 30 

نقطة. وبرغم هذه اخلسارة احتفظ سان انتونيو باملركز 
السادس في املنطقة الغربية )27 فوزا مقابل 21 خسارة(، 
مع فوزين أكثر من كليبيرز في املركز الثامن )25 فوزا 
و21 خسارة(. وفاز مينيسوتا متبروولفز على فينيكس 
صنز متذيل ترتيب فرق املنطقة الغربية 116-114 بفضل 
كارل-أنتوني تونز من الدومينيكان الذي سجل 30 نقطة 
منها 28 قبل استراحة الشوطني، ودي��ري��ك روز مع 31 

نقطة منها 29 قبل االستراحة.

»NBA« كليبيرز يعود لسكة االنتصارات من بوابة سان أنتونيو في الـ


