
أحرز البديل أحمد خليل هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 
103 ليقود اإلم����ارات صاحبة األرض للفوز 3-2 على 
قرغيزستان بعد وقت إضافي والتأهل كأول العرب إلى دور 

الثمانية في كأس آسيا لكرة القدم االثنني.
وتقدم خميس إسماعيل بهدف لإلمارات بضربة رأس بعد 
ركلة ركنية في الدقيقة 14 وأدرك ميرالن مورزاييف التعادل 

لقرغيزستان بالدقيقة 26.
وأعاد علي مبخوت التقدم ألصحاب األرض بتسديدة قوية 

من مدى قريب بعد استقبال رائع للكرة في الدقيقة 64.
وارتقى تورسونالي روستاموف لركلة ركنية في الدقيقة 
الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني ووض��ع الكرة 
برأسه ودخلت املرمى رغم محاولة املدافع البديل محمد أحمد 
إبعادها. واحتسبت ركلة جزاء ألصحاب األرض بداعي إعاقة 
مبخوت داخ��ل املنطقة بعد كرة عرضية. ونفذ خليل، الذي 
كان رابع تبديالت اإلمارات، الركلة بقوة في منتصف املرمى 

بنجاح ليسجل هدفه الثاني في البطولة.
وق���ال أل��ب��رت��و زاك��ي��رون��ي م���درب اإلم�����ارات ”منتخب 
قرغيزستان فريق ش��رس ومتطور ويلعب بقوة وجدية 
وخطوطه متقاربة لكن أشكر الالعبني على رد الفعل االيجابي 

وأشكرهم أيضا على أدائهم“.
وأض��اف ”أشكر الالعبني على ال��روح القتالية وكذلك 
اجلماهير على دعمهم وأه��دي لهم التأهل إلى دور الثمانية 

وأمتنى أن يكون القادم أفضل“.
وستلعب اإلم��ارات في دور الثمانية يوم اجلمعة املقبل 
مع أستراليا حاملة اللقب التي تفوقت بركالت الترجيح 
على أوزبكستان بعد التعادل دون أه��داف في وقت سابق 
يوم االثنني. وفاجأ امل��درب اإليطالي اجلميع بإشراك القائد 
إسماعيل مطر في التشكيلة األساسية ألول مرة في البطولة 

بعدما ظهر في 11 دقيقة فقط في أول ثالث مباريات.

»األخضر« اإلماراتي
وارتدى منتخب اإلمارات، امللقب باسم ”األبيض“، القميص 
األخضر ألول مرة في البطولة فيما ارتدت قرغيزستان اللون 

األحمر.
وأم��ام حوالي 17 ألف من مشجعي املنتخبني في استاد 
مدينة زايد الرياضية في أبوظبي نفذ مطر، الذي يشارك في 
كأس آسيا للمرة الرابعة، ركلة ركنية قابلها املدافع خليفة 
مبارك غامن بضربة رأس في اجتاه زميله خميس إسماعيل 

الذي وضعها بضربة رأس أخرى داخل املرمى.
وتراجعت اإلمارات لتتعادل قرغيزستان إذ مرر أخليدين 
إسرايلوف الكرة إلى مورزاييف الذي راوغ احل��ارس خالد 

عيسى وسدد بقوة.
وح���اول امل��داف��ع غ��امن إب��ع��اد ال��ك��رة دون ج��دوى قبل أن 
يصطدم بالقائم ويتلقى العالج لعدة دقائق ثم يخرج من 

امللعب محموال على محفة ويشارك فارس جمعة بدال منه.

مبخوت يهدر ويسجل
وأه��در مبخوت فرصة بضربة رأس في الدقيقة 
األول���ى م��ن ال��ش��وط الثاني ث��م ردت العارضة كرة 

عرضية من فاليري كيتشني مدافع قرغيزستان.
وك��ان احل��ارس اإلماراتي عيسى محظوظا عندما 
أفلتت تسديدة ضعيفة من بني يديه وحتولت إلى ركلة 

ركنية في الدقيقة 57.
وشعر زاكيروني، ال��ذي قاد اليابان إلح��راز لقب 
كأس آسيا 2011، باخلطر وأشرك إسماعيل احلمادي 

على حساب خلفان مبارك بعد خمس دقائق.
وبعد امل��ش��ارك��ة ضغط احل��م��ادي على مصطفى 
إيوسوبوف مدافع قرغيزستان وأجبره على تشتيت 

الكرة بشكل خاطئ ووصلت إلى عامر عبد الرحمن 
)عجب(الذي أرسل متريرة متقنة إلى مبخوت داخل 

املنطقة.
واستقبل مبخوت، هداف كأس آسيا املاضية برصيد 
خمسة أهداف، التمريرة بشكل رائع ثم أطلق تسديدة 
قوية من مدى قريب ليسجل للمرة الثالثة في البطولة 
املقامة على أرض���ه. وحظي مطر بتحية ح��ارة من 
املشجعني أثناء استبداله ومشاركة املدافع محمد أحمد 

في آخر عشر دقائق من الوقت األصلي.

لكن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نفذ 
أنطون زمليانوخني ركلة ركنية قابلها روستاموف 

برأسه إلى داخل الشباك.
وقال ألكسندر كريستينني مدرب قرغيزستان ”أود 
أن أهنئ جميع مواطني قرغيزستان وأهنئ املشجعني 
وأش��ك��ره��م وأش��ك��ر ك��ل الالعبني وال��ط��اق��م اإلداري 
والطبي. كلهم قاموا بعمل جيد لكن اآلن نحن خارج 

البطولة“.
وبعد ثالث دقائق من الوقت اإلضافي انفرد مبخوت 

باملرمى من زاوي��ة ضيقة لكنه أط��اح بالكرة خارج 
املرمى وسط اندهاش اجلميع قبل أن يحصل على ركلة 

جزاء أثارت اعتراضات العبي قرغيزستان.
وتتمسك اإلمارات بحلمها في أن تصبح سابع دولة 
مستضيفة حترز اللقب وستصطدم بأستراليا التي 

توجت باللقب على أرضها منذ أربع سنوات.
وتستكمل مباريات دور الستة عشر يوم الثالثاء 
حيث تلعب قطر مع العراق في قمة عربية بينما تلتقي 

البحرين مع كوريا اجلنوبية. 
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الرباط الصليبي يبعد بيليرين 
عن أرسنال حتى نهاية املوسم

ذك��رت وسائل إع��الم بريطانية 
أم��س الثالثاء أن هيكتور بيليرين 
ظهير أمين نادي أرسنال سيغيب من 
ستة إلى تسعة أشهر بعد إصابته 
في الرباط الصليبي خالل انتصار 

يوم السبت على تشيلسي.
وك��ان بيليرين يخوض مباراته 
األول����ى أس��اس��ي��ا ب��ع��د ع��ودت��ه من 
إصابة في ربلة الساق. وأصيب في 
ركبته أثناء التحام على الكرة في 
الشوط الثاني أمام تشيلسي وخرج 

من امللعب على محفة.
وتوجه إصابة الالعب اإلسباني 
البالغ م��ن العمر 23 عاما ضربة 
جديدة للمدرب أون��اي إمي��ري الذي 
خسر بالفعل جهود امل��داف��ع روب 
هولدينج حتى نهاية املوسم بسبب 
مشكلة مشابهة في الركبة الشهر 

املاضي.
وق��ال امل��درب اإلسباني إنه ميلك 
خيارات أخرى لشغل مركز بيليرين 
ول���ن ي��دخ��ل ع��ل��ى األرج����ح س��وق 

االنتقاالت للتعاقد مع بديل.
وكان إميري قال في وقت سابق 

إنه قد يتعاقد فقط مع العبني على 
سبيل اإلعارة في فترة االنتقاالت في 
يناير. وقال إميري ”لدينا إينسلي 
-دنلاتيم(نايلز( ميكنه مساعدتنا 
ب��ال��ل��ع��ب كظهير أمي���ن أو جناح 
جهة اليمني. ولدينا أيضا ستيفان 

ليختشتاينر“.
وت��اب��ع ”ال ننسى أي��ض��ا ك��ارل 

جينكنسون .. خاض بعض املباريات 
وهو جاهز ملساعدتنا وقت احلاجة“.
ويستضيف أرس��ن��ال منافسه 
مانشستر يونايتد في الدور الرابع 
ل��ك��أس االحت����اد االجن��ل��ي��زي ي��وم 
اجلمعة قبل أن يعود للدوري املمتاز 
أمام كارديف سيتي على أرضه في 

29 يناير. 

بيليرين أصيب في مباراة تشيلسي بقطع في الرباط الصليبي

فرحة أحمد خليل بهدف التأهل الذي أحرزه من ركلة جزاء

مانشستر سيتي يسعى للحافظ على لقبه

مهمة سهلة ملانشستر سيتي أمام بورتون ألبيون 

سيكون مانشستر سيتي 
حامل اللقب وبطل الدوري املمتاز في رحلة 

»ترفيهية« اليوم األربعاء إلى ملعب بورتون ألبيون، 
في إياب نصف نهائي كأس الرابطة اإلجنليزية لكرة القدم، فيما 

سيكون باب التأهل الى النهائي مفتوحاً على مصراعيه أمام تشيلسي 
وجاره توتنهام، اللذين يتواجهان اخلميس على ملعب األول. واستعرض 

سيتي ذهاباً على أرض��ه، ووضع قدماً في نهائي املسابقة للمرة السابعة في 
تاريخه، وذل��ك بفوزه الكاسح بتسعة أه��داف نظيفة، بينها رباعية للبرازيلي 

غابريال جيسوس، على بورتون ألبيون الذي أصبح أول فريق من الدرجة الثانية يصل 
إلى نصف النهائي املسابقة منذ شيفيلد يونايتد موسم 2015-2014.

وسجل ال�«سيتيزينز« في لقاء الذهاب أكبر عدد أهداف له في مباراة واحدة منذ نوفمبر 
)تشرين الثاني( 1987، حني اكتسح هادرسفيلد تاون 10-1 خالل مباراة بينهما في 

الدرجة الثانية )أولى حالياً(.
ويبدو أن سيتي وصل في هذه الفترة إلى املستوى الذي كان عليه املوسم املاضي، إذ 

حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري، أحدها على ليفربول املتصدر )2-1( ما سمح 
بتقليص الفارق مع األخير إلى 4 نقاط، كما اكتسح روثرهام من الدرجة األولى 

بسباعية نظيفة في الدور الثالث ملسابقة كأس إجنلترا، إلى جانب فوزه 
الكبير ذهاباً على بورتون.

وأصبح سيتي أول فريق إجنليزي يسجل 7 أهداف أو أكثر 
في مباراتني متتاليتني منذ ليدز يونايتد في أكتوبر 

.1967

»NBA« طومسون وإمبيد يقودان ووريرز وسيكسرز إلى الفوز في الـ
قاد كالي طومسون والكاميروني جويل 
إمبيد فريقيهما غ��ول��دن ستايت ووري���رز 
وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز توالياً 
ع��ل��ى ل���وس أجن��ل��ي��س ل��ي��ك��رز 111-130، 
وه��ي��وس��ن روك��ت��س 121-93 اإلث��ن��ني في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
في املباراة األول��ى، سيطر ووري��رز بطل 
املوسمني املاضيني على مجريات اللعب في 
األرب���اع الثالثة األول��ى )24-29، 31-36 
و45-25( قبل أن يتراخواً قليالً في األخير 

بعد أن ضمنوا الفوز )31-20(.
وكان طومسون جنم اللقاء بدون منازع، 
فسجل 44 نقطة لووريرز ال��ذي حقق فوزه 
ال��ث��ام��ن ت��وال��ي��اً ليعزز ص��دارت��ه للمنطقة 

الشرقية برصيد 33 فوزاً مقابل 14 خسارة.
وأض���اف كيفن دوران���ت 20 نقطة، فيما 
اكتفى النجم الثالث في الفريق ستيفن كوري 
على غير العادة بتسجيل 11 نقطة مع 12 

متريرة حاسمة.
وعلى املقلب اآلخ��ر، كان الكرواتي إيفيكا 
زوباتش )18 نقطة( وبراندون إينغرام )17( 
األفضل في صفوف اخلاسر الذي وجد نفسه 
متخلفاً بفارق 30 نقطة في أح��دى مراحل 
املباراة )30-110( في غياب الثالثي املكون 

من النجم ليبرون جيمس وراج��ون روندو 
ولونزو بول.

وانضم طومسون إلى مهاجم دنفر ناغتس 
السابق ت��اي لوسون، الوحيد في البطولة 
ال��ذي جنح حتى اآلن في محاوالته العشر 
األول��ى للتسجيل من خ��ارج القوس )ثالث 

نقاط(.
وعلق طومسون على امل��ب��اراة بالقول: 
»ب��غ��ض النظر ع��ن ذل��ك .. إّن���ه ف��وز جيد«، 
مضيفاً: »عندما تكون لديك يد موزونة، فأنت 
تبحث فقط عن بعض املساحة --ه��ذا كل ما 
حتتاج إليه«. وعلى غ��رار ووري���رز، سيطر 

سيكسرز على األرب��اع الثالثة األول��ى )30-
26، 35-24 و29-13( قبل أن ينهي األخير 
27-30. وسجل العمالق إمبيد 32 نقطة مع 
14 متابعة، وعاونه في املهمة الندري شاميت 
)18 نقطة( ودجي دجي ريديك )16 نقطة(، 
فلم يكن لنقاط النجم جيمس ه��اردن ال� 37 
التي لم ت��رد اخل��س��ارة عن فريقه، أّي قيمة 
س��وى دخولها في األرق��ام القياسية لالعب 
الذي سجل في 20 مباراة متتالية 30 نقطة فما 
فوق. ولم يشذ أوكالهوما سيتي ثاندر بقيادة 
بول ج��ورج )31 نقطة( وراس��ل وستبروك 
)17 نقطة مع 10 متابعات و9 متريرات( عن 
تقليد األرب��اع الثالثة األول��ى أم��ام نيويورك 
نيكس وأنهاها في صاحله )16-34، 31-33 
و36-35( قبل أن يخسر األخ��ي��ر 27-24 

ويفوز باملباراة 109-127.
وحقق املتصدر ميلووكي باكس ف��وزه 
اخلامس توالياً على حساب ضيفه داالس 
مافريكس )116-106( الذي مني بخسارة 
رابعة متتالية، فيما تابع ك��ّل من بوسطن 
سلتيكس وبروكلني نتس صحوته بفوز رابع 
على التوالي، األول على ضيفه ميامي هيت 
107-99، والثاني على ضيفه ساكرامنتو 

كينغز 94-123.

لقطة من مباراة غولدن ستايت ووريرز ولوس أجنليس ليكرز 

اختفت طائرة في بحر املانش على متنها العب كارديف 
سيتي إمييليانو ساال.

كان الالعب األرجنتيني انتقل من نانت الفرنسي إلى 
كارديف سيتي مقابل 23 مليون دوالر يوم السبت.

وأعلن نادي كارديف سيتي لكرة القدم هذا الصباح 
عن »مخاوف حقيقية« حول املهاجم األرجنتيني الذي 
غادر نانت في فرنسا متجهاً إلى كارديف في ويلز مساء 
أم��س األول. وأك��دت الشرطة الفرنسية ون��ادي نانت 
بحسب جريدة الديلي ميل اإلنكليزية، أن ساال كان واحداً 
من شخصني على من طائرة خفيفة فقد االتصال بها 
بالقرب من منارة كاسكيتس. حوالي 20 كم شمال جزيرة 
غيرنساي. وبحسب الديلي ميل، فقد مت إط��الق بحث 
جوي وبحري في جزر القناة عن الطائرات اخلفيفة التي 

فقد االتصال في الساعة 8:30 مساء الثالثاء.

 وتوقف البحث عن الطائرة التي تقل شخصني خالل 
الليل بسبب الظروف املناخية الصعبة، ثم استؤنف 
صباح أم��س، حسب بيان ص��ادر عن شرطة غورنيزي 
دون إعطاء تفاصيل عن هوية الراكبني. وانتقل رأس 
احلربة البالغ 28 عاماً وصاحب 12 هدفاً في النصف 
األول من املوسم احلالي للدوري الفرنسي، من فريق 
نانت الى كارديف املشارك في الدوري اإلنكليزي مقابل 
مبلغ قياسي لفريقه اجلديد قدرته الصحافة بنحو 17 
مليون يورو. وكان من املفترض أن يساعد ساال فريقه 
اجلديد الذي يحتل املركز الثامن عشر في الدوري املمتاز، 
على جتنب الهبوط الى الدرجة األولى. وعاد ساال اإلثنني 
الى مركز »جونيليير« اخلاص بتمارين نانت، ألخذ آخر 
حوائجه، وقد نشر النادي الفرنسي عبر »تويتر« صورة 

لالعب محاطاً بزمالئه السابقني.

اختفاء طائرة على متنها العب من كارديف سيتي

وقع العب كرة القدم اإلسباني املخضرم أندريس 
إنييستا عقداً الستخدام صورته من قبل املكتب الوطني 
للسياحة في اليابان للترويج ملزايا الدولة اآلسيوية، 
من خ��الل سلسلة من مقاطع الفيديو وتعزيز جذب 
السائحني األوروب��ي��ني. وأطلق املكتب أمس الثالثاء 
موقع إلكتروني بعنوان »اليابان بعيون إنييستا«، 
يتحدث فيه العب فيسيل كوبي الياباني حتت شعار 
»استمتع باليابان«، عن الدولة اآلسيوية والطعام 

والسياحة والترفيه فيها.

وكان الالعب السابق لبرشلونة بطل سلسلة مقاطع 
فيديو يتحدث فيها عن كوبي، ومدن أخرى يابانية مثل 
نارا، التي يظهر فيها »الرسام« مع زوجته أنا أورتيز 
في عدة صور. ويأتي إطالق املوقع بعد أربعة أيام من 

زيارة إنييستا لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي.
ومبناسبة إطالق املوقع، مت إطالق جائزتني االولى 
قبعتني وكرة لنادي برشلونة موقعني من إنييستا، 
واألخرى ثالث تذاكر ذهاب وعودة لشخصني للسفر 

من أوروبا إلى اليابان.

 إنييستا يروج للسياحة في اليابان


