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رياضة

حتديات قوية تنتظر األندية اإلماراتية في دوري أبطال آسيا

تخوض األندية اإلماراتية ،الوحدة والعني والوصل ،حتديات جديدة قوية يومي اإلثنني
والثالثاء املقبلني ،ضمن اجلولة الرابعة من مباريات مجموعات منطقة غرب آسيا ،ضمن دوري
أبطال آسيا  .2019يتطلع الوحدة ،في املجموعة الثانية ،لتأكيد تفوقه عندما يتقابل
مع ضيفه الريان القطري اليوم على إستاد آل نهيان في العاصمة اإلماراتية
أبوظبي ،ويقترب الوحدة كثيرا ً من التأهل ،حال حتقيقه الفوز.
ويلتقي في املباراة الثانية ضمن املجموعة نفسها ،لوكوموتيف
األوزبكي مع ضيفه االحتاد السعودي ،على إستاد لوكوموتيف في
طشقند ،ويتصدر الوحدة ترتيب املجموعة برصيد  6نقاط من 3
مباريات ،بفارق األهداف أمام االحتاد ،مقابل  3نقاط لكل من الريان
ولوكوموتيف .وشهدت اجلولة األولى ،فوز االحتاد على الريان -5
 1في جدة ،ولوكوموتيف على الوحدة  0-2في طشقند،
واجل��ول��ة الثانية ،ف��وز ال��وح��دة على االحت���اد 1-4
في أبوظبي ،والريان على لوكوموتيف  1-2في
الدوحة ،واجلولة الثالثة ،فوز الوحدة على الريان
 1-2في الدوحة ،واالحت��اد على لوكوموتيف
 2-3في جدة.
ويبحث ال��وص��ل اإلم���ارات���ي ،ع��ن التمسك
باألمل عندما يحل ضيفا ً على ذوب آهن اإليراني
يوم الثالثاء املقبل ،على إستاد فوالد شهر في
أصفهان ،ضمن املجموعة األولى ،والتي تشهد
لقاء الزوراء العراقي وضيفه النصر السعودي،
على إستاد كربالء الدولي.
ويتصدر ذوب آهن ترتيب املجموعة برصيد
 7نقاط من  3مباريات ،مقابل  4نقاط للزوراء و3
لكل من الوصل والنصر ،وكانت اجلولة األولى،
قد شهدت فوز الوصل على النصر  0-1في دبي،
وتعادل ذوب آهن مع الزوراء  0-0في أصفهان.
وشهدت اجلولة الثانية ،فوز ال��زوراء على الوصل
 0-5في كربالء ،وذوب آهن على النصر  2-3في دبي،
واجل��ول��ة الثالثة ،ف��وز النصر على ال����زوراء  1-4في
الرياض ،وذوب آهن على الوصل  1-3في دبي.
وال بديل أمام العني سوى الفوز عندما يلتقي يوم الثالثاء
املقبل ،ضيفه الدحيل القطري ،على إستاد هزاع بن زايد في
العني ،ضمن املجموعة الثالثة ،والتي يسعى خاللها الهالل
السعودي ،لتعويض خسارة اجلولة املاضية ،عندما يواجه
االستقالل اإليراني ،على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.
ويتصدر الهالل ترتيب املجموعة برصيد  6نقاط من
ثالث مباريات ،مقابل  4نقاط لكل من الدحيل واالستقالل
ونقطتني للعني ،وشهدت اجلولة األولى ،فوز الدحيل على
االستقالل  0-3في الدوحة ،والهالل على العني  0-1في
العني.
في حني ،شهدت اجلولة الثانية ،فوز الهالل على
الدحيل  1-3في الرياض ،وتعادل االستقالل
م��ع ال��ع�ين  1-1ف��ي ط��ه��ران ،واجل��ول��ة
الثالثة ،فوز االستقالل على الهالل
 1-2في الدوحة ،وتعادل الدحيل
مع العني  2-2في الدوحة.

جانب من تدريبات الوحدة االماراتي

هنري يقترب من قيادة
ريد بولز األميركي

مرسيليا يحافظ على آماله
ببلوغ دوري أبطال أوروبا
ح��اف��ظ مرسيليا على آم��ال��ه بحجز
إح��دى البطاقات املؤهلة إل��ى مسابقة
دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل بفوزه
السبت على مضيفه غانغان  1-3في
املرحلة الثالثة والثالثني من ال��دوري
الفرنسي لكرة القدم.
ورفع مرسيليا رصيده إلى  54نقطة
وت��ق��دم ال��ى امل��رك��ز ال��راب��ع  ،فيما جتمد
رصيد غانغان عند  24نقطة في املركز
التاسع عشر وب��ات مهددا ً بشكل كبير
بالهبوط إلى الدرجة الثانية.
وجنح الفريق املتوسطي الذي افتقد
جهود جنمه «املشاغب» اإليطالي ماريو
بالوتيلي املصاب ،في إحل��اق الهزمية
األول��ى مبضيفه غانغان في آخر خمس
مباريات بعد فوزين وتعادلني.
وخ����اض م����درب م��رس��ي��ل��ي��ا رودي
غارسيا مباراته املئة على مقاعد فريقه،
وب��ات خامس م��درب يصل إل��ى املئوية
بعد كل من جول زفونكا ( 141مباراة)،
هنري روسليه ( ،)135جيرار جيلي
( )121وديديه ديشان (.)114
وعلى ملعب لم يتمكن مرسيليا من
احلاق الهزمية بصاحبه منذ عام ،2014
حطم العبو غارسيا النحس الذي الزمهم
بتسجيلهم هدفني ف��ي ال��ش��وط األول،
أولهما بعد أربع دقائق من صافرة البداية
عبر البرازيلي لويز غوستافو الذي سدد

تييري هنري

فرحة العبي مارسيليا

الكرة بقدمه اليمنى بعيدا ً عن احلارس
مارك-أوريل كايار.
واض����اف األرج��ن��ت��ي��ن��ي ال��ع��ائ��د من
االص��اب��ة ل��وك��اس أوك��ام��ب��وس الثاني
برأسية بعد متريرة من فلوريان توفان
( .)40وعمد م��درب غانغان جوسالن
غورفينيك إلى إدخ��ال الكونغولي يني
نغباكوتو ب���دالً م��ن اجل��ن��وب إفريقي
ليبوغانغ فيري ،فكان عند حسن ظن
مدربه بتسجيله هدف تقليص الفارق

بعد  10دق��ائ��ق م��ن ن��زول��ه إل��ى أرض
امللعب بكرة من ف��وق ح��ارس مرسيليا
ستيف مانداندا (.)56
وقضى مهاجم مرسيليا فالير جرمان
على آم��ال اص��ح��اب األرض بتسجيله
الهدف الثالث بعد متريرة طويلة من
البديل الهولندي كيفن شترومتان سددها
صاروخية من داخل املنطقة فاستقرت
حتت عارضة احلارس كايار (.)1+90
وخسر ستراسبورغ على أرضه أمام

مونبلييه .3-1
ورفع مونبيليه رصيده إلى  51نقطة
في املركز ال��س��ادس ،فيما جتمد رصيد
ستراسبورغ عند  44نقطة وتراجع
للمركز العاشر.
وف��از نيم على ضيفه ب��وردو بهدفني
مقابل هدف وحيد.
وتقدم نيم للمركز التاسع برصيد 46
نقطة ،فيما جتمد رصيد بوردو عند 38
نقطة في املركز الثالث عشر.

وفاز كاين على مضيفه نيس 1-صفر
سجله ألكسندر دجيكو بقدمه اليمنى
(.)73
ورف��ع كاين رص��ي��ده إل��ى  26نقطة
وتخلى عن قاع الترتيب متقدما للمركز
التاسع عشر قبل األخير على حساب
غانغان.
وجت��م��د رص��ي��د ن��ي��س ال��س��اع��ي إل��ى
بطاقة أوروبية عند  48نقطة في املركز
الثامن.

فيالدلفيا وميلووكي وهيوسنت يقتربون من احلسم في «البالي أوف»
اق��ت��رب��ت ف���رق ف��ي�لادل��ف��ي��ا سفنتي سيكسرز
وميلووكي باكس وهيوسنت روكتس من التأهل
للدور الثاني من األدوار االقصائية «بالي أوف»
لدوري السلة األميركي ،بتحقيقها الفوز الثالث في
السلسلة من  7مباريات ممكنة.
وفي املباريات التي أقيمت أمس فاز فيالدلفيا
على بروكلني نتس  108-112ليتقدم في السلسلة
بنتيجة  ،1-3وميلووكي باكس على ديترويت
بيستونز  103-119ليتقدم ميلووكي 3-صفر،
وهيوسنت روك��ت��س على ي��وت��ا ج��از 101-104
ليتقدم هيوسنت 3-صفر ،بينما متكن دنفر ناغتس
من معادلة السلسلة مع منافسه س��ان أنتونيو
سبيرز  ،2-2بفوزه .103-117
ويدين فيالدلفيا بالفوز الثالث تواليا والثاني
له على أرض منافسه ،الى العبه الكاميروني جويل
إمبييد العائد بعد غياب مباراة ،اذ سجل  31نقطة
وأض��اف  16متابعة ،مانحا فريقه فرصة التأهل
للدور املقبل (نصف نهائي املنطقة الشرقية) ،بحال
فوزه في املباراة املقبلة على أرضه الثالثاء.
وانتزع فيالدلفيا فوزا كان يبدو أقرب لبروكلني،
اذ تقدم األخير في معظم مراحل امل��ب��اراة ووسع
الفارق قبيل نهاية الربع الثاني الى  10نقاط .وعلى
رغم انتهاء الربع الثالث متساويا ( ،)28-28تفوق
فيالدلفيا في الربع األخير ،وسجل العبوه رميتني
ثالثيتني بدلتا من مسار املباراة.

لقطة من مباريات البالي أوف

فقبل  50ثانية من النهاية ،متكن ج��اي جاي
ريديك من تسجيل محاولة ثالثية صعبة منحت
فيالدلفيا التقدم  ،106-107قبل أن يعيد جو
هاريس بروكلني الى املقدمة ( )107-108برمية
قبل  25ثانية من النهاية .لكن الكلمة الفصل كانت
للبديل مايك سكوت الذي سجل لفيالدلفيا محاولة

ثالثية بعد ست ثوان فقط ،منحت فريقه تقدما لم
يفقده حتى صافرة النهاية.
وك��ان��ت إلمبييد مساهمة ك��ب��ي��رة ف��ي ع��ودة
فيالدلفيا ،اذ سجل ثماني متتالية وضعت فريقه
في املقدمة  101-102قبل أقل من ثالث دقائق من
النهاية .كما أن ثالثية سكوت كانت من متريرة

حاسمة للكاميروني.
ولم يقتصر دور الكاميروني البالغ  25عاما،
وال���ذي غ��اب ع��ن امل��ب��اراة الثالثة بسبب آالم في
الركبة ،على التسجيل والتمرير ،اذ كان «مسبب»
إشكال على أرض امللعب أدى الى طرد العبَني.
فقد ارت��ك��ب إمبييد بعد نحو أرب��ع دق��ائ��ق من
انطالق الربع الثالث ،خطأ متعمدا قاسيا بحق العب
بروكلني جاريت آلن أثناء محاولته التسجيل ،ما
حدا بزميله جاريد دادلي الى التقدم ودفع إمبييد،
فتدخل زميل األخير جيمي باتلر للدفاع عنه .ووقع
تدافع كبير بني العبي الفريقني امتد خلارج حدود
امللعب ،وطرد على أثره احلكام باتلر ودادلي.
وع��ل��ق إمبييد ال���ذي ل��م ي��ت��دخ��ل م��ب��اش��رة في
اإلشكال «أعرف أن هؤالء الشبان (العبو بروكلني)
سيحاولون استفزازي ألقوم برد فعل ،لذا علي أن
أكون ناضجا على أرض امللعب وأحافظ على هدوئي
( )...كان في إمكاني الرد لكن شعرت بأن الفريق
يحتاج إلي أكثر مما كان فريقهم يحتاج الى جاريد
دادل��ي ،لذا علي فقط احلفاظ على هدوئي والقيام
مبهامي».
وكان إمبييد األفضل في فريقه ،بينما ساهم باتلر
قبل خروجه بـ 11نقطة وأرب��ع متابعات وأرب��ع
متريرات حاسمة ،وأنهى توبياس هاريس املباراة
م��ع  24نقطة وثماني متابعات وس��ت متريرات
حاسمة.

يستعد فريق نيويورك ريد بولز األمريكي لكرة القدم لتعيني النجم
الفرنسي السابق تييري هنري في منصب املدير الفني للفريق.
وبحسب شبكة سكاي سبورتس أم��س األح��د ،ف��إن ري��د بولز دخل
في مفاوضات جادة مع النجم األسطوري آلرسنال اإلجنليزي ،هنري،
بشأن تولي منصب املدير الفني للفريق .ولعب هنري ملدة أربعة أعوام
في صفوف نيويورك ريد بولز بني عامي  2010و ،2014وسجل 52
هدفاً خالل  135مباراة .وتولى هنري تدريب موناكو في أول مهمة له
في منصب املدير الفني ،في يناير املاضي ،لكن واليته لم تدم سوى ثالثة
أشهر فقط ،بسبب سوء نتائج الفريق في الدوري الفرنسي.

غموض حول مصير رمضان
صبحي مع هيديرسفيلد

كشف ن��ادر شوقي ،وكيل أعمال جناح هيديرسفيلد ت��اون ،رمضان
صبحي ،امل ُعار إلى صفوف النادي األهلي خالل فترة االنتقاالت الشتوية
األخيرة ،أن مستقبل العبه داخ��ل الفريق املصري عقب انتهاء املوسم
اجلاري يقرره النادي اإلجنليزي.
وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية في ساعة مبكرة من صباح
اليوم األحد ،إن «مصير الالعب في يد مسؤولي النادي اإلجنليزي ،خاصة
أن إدارة األهلي املصري لم تطلب حتى اآلن متديد إعارة الالعب أو حتى
شراءه بشكل نهائي في الوقت الراهن».
وعن موعد مشاركة الالعب في مباريات الدورى املصري عقب إصابته،
أوضح نادر شوقي أن رمضان صبحي سيعود للمشاركة في التدريبات
بعد  10أيام على األقل.
وأشار وكيل الالعب إلى أنه «كان طلب من إدارة األهلي املصري سفر
الالعب إلى أملانيا للعالج بعد إصابته في العضلة األمامية».

كأس االحتاد :أستراليا تبلغ
النهائي األول منذ 1993

بلغت أستراليا نهائي ك��أس االحت���اد ف��ي ك��رة امل��ض��رب ملنتخبات
السيدات ،للمرة األولى منذ العام  ،1993بفوزها على ضيفتها بيالروسيا
 ،2-3بعد مباراة فاصلة في الزوجي.
وقادت آشلي بارتي وسامنتا ستوسور بالدهما الى النهائي ،بالفوز في
املباراة اخلامسة من خمس مباريات ممكنة ،على فيكتوريا أزارنكا وأرينا
سابالينكا  ،6-3 ،5-7و.2-6
وسيالقي املنتخب األسترالي املتوج باللقب سبع مرات آخرها في العام
 ،1974الفائز من املواجهة الثانية في نصف النهائي بني فرنسا وضيفتها
رومانيا املقامة في نهاية هذا األسبوع أيضا .وتعادل املنتخبان 1-1
بنتيجة مباراتي الفردي اللتني أقيمتا في مدينة روان الفرنسية ،على أن
يستكمل اللقاء مبباراتني في الفردي وواحدة في الزوجي.

