
بعدما تأهل معظم املرشحني للفوز بلقب 
كأس آسيا - اإلم��ارات 2019، سيشهد دور 
ال�16 من البطولة خ��روج أحدهم في بداية 
األدوار اإلقصائية، بنتيجة وق��وع اليابان 

والسعودية وجهاً لوجه.
ويلتقي املنتخبان ال��ي��وم اإلث��ن��ني، في 
مباراة ستختلف حساباتها عن الدور األول، 
ح��ي��ث اخل��ط��أ مم��ن��وع م��ن ق��ب��ل »األخ��ض��ر« 

و«الساموراي« لتفادي اخلروج بشكل مبكر.
ويجمع املنتخبان ما بينهما سبعة ألقاب 
في البطولة القارية )أربعة قياسية لليابان، 
وثالثة للسعودية آخرها ع��ام 1996( من 
أصل 16، ويعدان من أبرز منتخبات القارة 
حالياً، ما يزيد من ترقب املواجهة املقبلة 

بينهما.
وحققت السعودية ب��إش��راف أنطونيو 
بيتزي بداية واع��دة في البطولة احلالية، 
بتشكيلة ال تضم رأس حربة صريحاً، وعّول 
مدربها الذي سبق له قيادة تشيلي للقب كوبا 
أميركا 2016، على ثالثي الوسط الهجومي 
سالم الدوسري وفهد املولد وهتان باهبري، 
قبل تعثر في ختام ال��دور األول )صفر2-( 
أمام جيل قطري يضم أكرم عفيف واملعز علي، 
فرض عليه مواجهة اليابان بإحالله ثانياً في 

املجموعة اخلامسة.
وأت��ت اخل��س��ارة بعد فوزين على كوريا 
الشمالية ولبنان، في املقابل، حصدت اليابان 
العالمة الكاملة ف��ي املجموعة السادسة، 
وت��ص��درت��ه��ا ب��ع��د ان��ت��ص��ارات غ��ي��ر مقنعة 

ومحظوظة إل��ى ح��د م��ا على تركمانستان 
وعمان وأوزبكستان.

ويبقى ال��ع��ام��ل اإلي��ج��اب��ي ف��ي تشكيلة 
هاجيمي م��وري��اس��و ال���ذي مييل إل��ى الفكر 
الهجومي، توافر دك��ة احتياط ق��ادرة على 
تعويض أي غياب في التشكيلة األساسية، 
بدليل خوض اللقاء األخير في دور املجموعات 

بتوليفة مختلفة متاماً، األمر الذي يدفع إلى 
االعتقاد أّن اليابان تسعى إلى إدخار جهودها 
ل��أدوار االقصائية، وهو ما سيظهر بدءاً من 

مباراة السعودية.
مرحلة جديدة

وبعدما جتاوز خيبة اخل��روج من نسخة 
2015 ف��ي أستراليا، يسعى بيتزي لطي 

صفحة املشاركة املخيبة في مونديال روسيا 
2018 بوداع الدور األول بعد خسارتني وفوز 

يتيم.
ويحتاج امل��درب األرجنتيني إلى التركيز 
على خط الدفاع في مواجهة دور ال�16 إذا 
ما أراد املضي قدماً نحو ربع النهائي، وهو 
ق��ال بعد م��ب��اراة قطر »أفكر اآلن باملواجهة 
أمام اليابان، في املباراة التالية، علينا البدء 
مبرحلة جديدة، نحن مستعدون مثل اليابان 

وأّي فريق آخر تأهل إلى الدور الثاني«.
وينتظر بيتزي، ع��ودة ياسر الشهراني 
الذي أصيب في املباراة أمام كوريا الشمالية 
فغاب في اللقاءين التاليني وعوضه حمدان 
الشمراني. من جهته، يعتمد منتخب اليابان 
على كوكبة من النجوم أمثال املخضرم يوغو 
ناغاتومو، هيروكي ساكاي، يويا اوساكو، 
ويوشينوري موتو.  وستكون خبرة القائد 
مايا يوشيدا ضرورية في ظل اعتماد املنتخب 
على العنصر الشاب. وقال مدرب اليابان التي 
حتتل املركز الثالث آسيويا وف��ق تصنيف 
االحت���اد ال��دول��ي للعبة بعد إي���ران األول��ى 
وأستراليا الثانية »لم أتابع مباريات منتخب 
السعودية عن كثب حتى اآلن لكني سأقوم 
بذلك بالتأكيد قبل مواجهتنا معه، سأحلل 

أداءه ونقاط الضعف والقوة أيضاً«.
أض��اف: »آم��ل في تعافي الالعبني بدنياً 
أوال لتنفيذ بعض التدريبات التكتيكية خالل 
التحضيرات واالستعداد بشكل جيد ملواجهة 

أفضل فريق في آسيا«.
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قيرغيزستان بصقور  يتربص  »األبيض« 

على الرغم من تأهله إلى ال��دور الثاني في البطولة 
واعتالء ص��دارة مجموعته، لم يقدم املنتخب اإلماراتي 
لكرة القدم حتى اآلن ما يرضي طموح جماهيره املتعطشة 
للنجاح في بطولة كأس آسيا 2019 املقامة حالياً في 
اإلمارات. ولكن مع بدء فعاليات الدور الثاني )دور الستة 
عشر( للبطولة، لم يعد أمام املنتخب اإلماراتي )األبيض( 
أي فرصة للخطأ عندما يلتقي منتخب قيرغيزستان 
)الصقور البيضاء( اليوم اإلثنني على إستاد مدينة زايد 
الرياضية بأبوظبي، بحثاً عن بطاقة التأهل لدور الثمانية 
بالبطولة. ويدرك »األبيض« بقيادة مديره الفني اإليطالي 
ألبرتو زاكيروني أن أي خطوة خاطئة من اآلن فصاعداً 

تعني اإلطاحة به من البطولة.
وت��ص��در املنتخب اإلم��ارات��ي مجموعته ف��ي ال��دور 
األول للبطولة برصيد خمس نقاط من الفوز على الهند 
والتعادل مع كل من البحرين وتايالند، فيما تأهل منتخب 
قيرغيزستان ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت املركز 
الثالث في املجموعات الست، إذ حل خلف منتخبي كوريا 

اجلنوبية والصني في املجموعة الثالثة.
ورغ��م ه��ذا، ال ميكن للمنتخب اإلم��ارات��ي االستهانة 
مبنافسة، خاصة وأن »األبيض« لم يقدم في الدور األول 

ما مينحه الثقة الكبيرة واألمان.
وبدا أن املنتخب اإلماراتي في طريقه بالفعل لبداية 
جديدة في رحلته بالبطولة، عندما تقدم على نظيره 
التايالندي في املباراة التالية بهدف سجله علي مبخوت 

في الدقيقة السابعة.
ولكن الفريق عاد سريعاً ملسلسل النتائج املتواضعة، 
إذ انتهت املباراة أمام تايالند بالتعادل 1-1، بعد أداء 
يتسم ببعض السلبية من الفريق، سواء في عدم التركيز 

خالل الهجمات أو في عدم التركيز والدقة عند االستحواذ 
على الكرة. وقال زاكيروني، الذي أصبح مهددا بالرحيل 
م��ن منصبه إذا ل��م يحقق النجاح ف��ي ه��ذه البطولة: 
»سيطرنا على مجريات اللعب في جميع مباريات الدور 

األول، وكنا أفضل من باقي الفرق«.
وإذا ك��ان من سبب وراء ه��ذا فإنه احلماس الشديد 
واللعب بارتياح وبطريقة رد الفعل في املواجهات مع 

الفرق التي تسيطر على مجريات اللعب.
ورغ��م ه��ذا، يضم املنتخب اإلم��ارات��ي مجموعة من 
الالعبني ميكنهم صناعة الفرص وهز الشباك مثل مبارك 
الشامسي، الذي ميثل تهديداً كبيراً للفرق املنافسة، وعلي 
مبخوت املهاجم املتميز للفريق، وأحمد خليل الذي سجل 
50 هدفاً دولياً ملنتخب ب��الده، لكنه يجلس على مقاعد 

البدالء في هذه البطولة وكذلك املخضرم إسماعيل مطر.
وش��ارك مطر لفترات محدودة مع الفريق في الدور 
األول، ولكنه يستطيع إضافة مزيد من االبتكار والتألق 
في صفوف الفريق علماً بأنه يخوض املباريات بواق 
للوجه. ومن اخلطأ اعتبار منتخب »الصقور البيضاء« 
صيداً سهالً في مباراة الغد، إذ قدم عروضاً جيدة في الدور 
األول وخسر بفارق هدف واحد أمام كل من الصني وكوريا 
اجلنوبية قبل أن يحقق الفوز 3-1 على الفلبني بفضل 
ثالثة أه��داف )هاتريك( ملهاجمه فيتالي لوكس ليحجز 
مقعده في الدور الثاني. وكان الالعب فيتالي لوكس، الذي 
يلعب لفريق أولم في دوري الدرجة الرابعة بأملانيا، أهدر 
عدة فرص في املباراتني أمام منتخبي الصني وكوريا، لكنه 
استعاد حاسة التهديف في املباراة احلاسمة أمام الفلبني، 
ما يعني أن املنتخب اإلماراتي عليه أن يضع خطة مناسبة 

من أجل التصدي لهذا الالعب.

استعدادات املنتخب االماراتي

فرحة العبي املنتخب الفيتنامي بالتأهل التاريخي

أقصى منتخب فيتنام نظيره األردن��ي من دور الستة 
عشرة لنهائيات ك��أس آسيا لكرة القدم بفارق ركالت 
الترجيح »4-2«، بعدما ساد التعادل »1-1« في املباراة 

التي جمعتهما أمس األحد على استاد آل مكتوم.
وتقدم األردن بهدف السبق عبر بهاء عبد الرحمن 
بالدقيقة »39«، وأح��رز لفيتنام التعادل كونغ نغوين 
بالدقيقة »50«، قبل أن يحتكما لركالت الترجيح لتحديد 

هوية املتأهل. واعتمد األردن في بناء هجماته على املهارات 
الفردية للتعمري والبخيت وافتقد ل��أداء اجلماعي مما 

جعل خطورته على مرمى داجن فان الم أشبه باملعدومة.
وفي الدقيقة »39« تعرض العجالني لالعثار فاحتسبها 
حكم امل��ب��اراة ضربة ح��رة مررها ال��رواش��دة لبهاء عبد 

الرحمن الذي أطلقها قوية استقرت في شباك فان الم.
واستفز الهدف فيتنام ال��ذي هاجم بكثقافة بحثاً عن 

التعديل فأطلق تروجن هوان قذيفة حولها شفيع بخبرة 
السنني لركنية. ول��م يتأخر منتخب فيتنام في تعديل 
النتيجة، حيث ن��وع من خياراته واعتمد على الكرات 

العرضية في عملية البناء الهجومي.
وشهدت الدقيقة »50« هدف التعادل من كرة عرضية، 

وجدت كونغ نغوين يسددها قوية في مرمى شفيع.
وفرض منتخب فيتنام أفضليته وخطورته وتعددت 

الضربات الركنية على مرمى شفيع وسط شرود ذهني من 
مدافعي األردن. وانفرد فان دوك باملرمى وسدد من حتت 
شفيع لكن بني ياسني حلق بها وشتتها قبل أن جتتاز خط 
املرمى. وفي خضم التراجع بأداء األردن، قام مدربه بالدفع 
بورقة بهاء فيصل مكان سعيد مرجان لتعزيز القدرات 

الهجومية، ليسدد بعد ذلك التعمري بجوار القائم.
وانحصرت األل��ع��اب بالدقائق األخ��ي��رة في منتصف 

امللعب، ليبقى التعادل سائداً »1-1« حتى نهاية الوقت 
األصلي ليحتكم اجلانبان لشوطيني اضافيني.

وتوخى املنتخبان في الشوط االضافي األول احلذر 
لتغيب الفرص باستثناء انفراد البخيت الذي تسلم الكرة 
ولعبها بتسرع من فوق احلارس . وتلتقي فيتنام في ربع 
النهائي الفائز بني اليابان حاملة اللقب 4 مرات والسعودية 

املتوجة 3 مرات.

نهائي مبكر بني السعودية واليابان في ثمن النهائي

جانب من تدريبات األخضر السعودي

ثأر باريس سان جيرمان متصدر دوري 
ال��درج��ة االول���ى الفرنسي ل��ك��رة ال��ق��دم من 
خسارته في كأس رابطة االندية الفرنسية 
ام��ام جاجنون بعد ان سحق ضيفه بنتيجة 

-9صفر في امسية مثالية يوم السبت.
وتفوق فريق العاصمة بواسطة ثالثية 
من ادينسون كافاني وكيليان مبابي إضافة 
لهدفني من نيمار وهدف من توماس مونييه 

لكنه خسر جهود ماركو فيراتي.
وغادر العب الوسط االيطالي امللعب عقب 
13 دقيقة بعد ان قام أحد العبي جاجنون 
بدهس كاحله. وق��ال توماس توخيل مدرب 
س��ان جيرمان معلقا على إص��اب��ة فيراتي 
”اعتقد أنها خطيرة. قد يغيب لعدة أسابيع“.

وي��س��اف��ر س��ان ج��ي��رم��ان إل��ى مانشستر 
يونايتد يوم 12 فبراير شباط خلوض مباراة 

ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
وث��ارت مخاوف من وج��ود اصابة اخرى 
بعدها بدقائق قليلة بعد ان خرج نيمار وهو 
ميسك بفخذه لكن الالعب البرازيلي عاد ثانية 
وانهى امل��ب��اراة وساعد س��ان جيرمان على 
توسيع الفارق مع اق��رب مطارديه ال��ى 13 

نقطة مع تبقي مباراتني مؤجلتني.
وميلك الفريق 53 نقطة من 19 مباراة في 
حني يحتل ليل املركز الثاني برصيد 40 نقطة 

من 21 مباراة.

وزادت متاعب موناكو بهزمية كبيرة 1-5 
على ملعبه أم��ام ستراسبورج بعدما لعب 
معظم املباراة بعشرة العبني عقب طرد نالدو 

في الدقيقة السابعة.
وسجل لودوفيتش أجورك هدفني وشارك 
ادري����ان ت��وم��اس��ون وإب��راه��ي��م��ا سيسوكو 
ويوسف فوفانا الغلة. وأحرز هدف موناكو 
الوحيد مهاجمه رادامل فالكاو في الدقيقة 22.

محنة جاجنون

ويحتل موناكو الذي يدربه تييري هنري 
املركز قبل األخير برصيد 15 نقطة بعدما 
أخفق في حتقيق أي فوز على ملعبه بالدوري 

هذا املوسم.
وبعد تسعة أي��ام م��ن خ��روج��ه م��ن دور 
الثمانية بكأس فرنسا أمام جاجنون بنتيجة 
2-1 على استاد بارك دي برينس، بدا سان 
جيرمان متألقا واق��ت��رب م��ن تسجيل أكبر 
انتصار لفريق على أرض��ه ب��دوري الدرجة 

األولى. ويعود الرقم القياسي ملوسم 1935-
1936 عندما ف��از سوشو على فالينسيان 

بنتيجة 1-12.
وافتتح نيمار التسجيل في الدقيقة 12 
عندما استقبل ببراعة ك��رة عالية من داني 
ألفيس ليحولها في الشباك وه��و على بعد 

خطوات من املرمى.
وسجل مبابي الهدف الثاني قبل ثماني 
دقائق على نهاية الشوط األول بتسديدة 
رائعة داخل منطقة اجلزاء بعد تبادل الكرة 
مع نيمار. وضاعف املهاجم الفرنسي رصيده 
في اللحظات األخيرة من الشوط األول بعدما 
جنح كافاني في انتزاع الكرة من الكاميروني 

فليكس إبوا إبوا داخل منطقة اجلزاء.
ورفع كافاني مهاجم اوروج��واي النتيجة 
إلى -4صفر في الدقيقة 59 عندما سجل من 
عرضية خ��وان ب��رن��ات، وأض���اف هدفا آخر 
حني قابل برأسه عرضية انخيل دي ماريا من 
ناحية اليسار. وبعد دقيقتني فقط، حول نيمار 

متريرة مبابي املتقنة إلى الهدف السادس.
وبدا ان معاناة جاجنون لم تنته بعد.

وعاد كافاني للتسجيل عندما قابل بقدمه 
عرضية ليفني ك��ورزاوا في الدقيقة 76 قبل 
خمس دق��ائ��ق م��ن جن��اح مبابي ف��ي إضافة 
هدفه الثالث بتمريرة عرضية من مهاجم 

أوروجواي.

الفرنسي الدوري  في  بخماسية  يخسر  وموناكو  أهداف  بتسعة  جاجنون  يسحق  جيرمان  سان 

كافاني ومبابي أحرزا نصف درزن من األهداف

برز النجم جيمس هاردن بتسجيل 48 نقطة لفريقه 
هيوسنت روكتس قلب من خاللها الطاولة على الضيف 
 NBA�ل��وس أجنليس ليكرز، ف��ي أمسية ضمن ال

طبعتها احملاوالت احلاسمة في اللحظات القاتلة.
وقاد هاردن فريقه للفوز 138-134 بعد التمديد في 
مباراة كان لوس أجنليس قد صنع خاللها فارقاً وصل 
إلى 21 نقطة. إلى ذل��ك، مكن بول ج��ورج أوكالهوما 
سيتي ثاندر من الفوز في اللحظات األخ��ي��رة على 
فيالدلفيا سفنتي سيكسيرز 117-115، بينما منح 
ب��ادي هيلد برمية ثالثية مع صافرة النهاية، فريقه 
ساكرامنتو كينغز الفوز على ديترويت بيستونز 
103-101. وواصل ه��اردن، أفضل العب في املوسم 
املاضي، األداء الالفت له هذا املوسم، وسجل 48 نقطة 
في سلة ليكرز، بعدما كان قد سجل 57 و58 نقطة 
توالًيا في املباراتني األخيرتني ضد ممفيس غريزليز 

وبروكلني نتس.
وهي املباراة ال�19 توالياً التي يسجل فيها هاردن 

30 نقطة على األقل.
وعلى رغم هذا األداء من هاردن، إال أن فريقه وجد 
نفسه متأخراً في كل فترات املباراة تقريًبا، إذ هيمن 
ليكرز الذي ال يزال يفتقد جنمه ليبرون جيمس بسبب 
اإلصابة منذ 25 كانون األول/ديسمبر املاضي، على 
املجريات من الربع األول وحتى الثواني األخيرة من 

الربع األخير.
وأنهى ليكرز الربع األول 39-26 والثاني 20-25، 

علماً أن األخير شهد توسع الفارق لصالح ليكرز إلى 
21 نقطة. إال أن هيوسنت بدأ بشق طريق العودة في 
الثالث الذي أنهاه لصاحله 36-22، قبل أن ينهي الربع 
األخير 38-34، ويجر املباراة الى الشوط اإلضافي 
بفضل رمية ثالثية ناجحة من إري��ك غ���وردون قبل 

ثانيتني فقط من صافرة النهاية.
وأنهى هيوسنت الشوط اإلضافي لصاحله 14-18.

إصابة جديدة في ليكرز
وحقق ه��اردن 48 نقطة وثماني متابعات وست 
متريرات حاسمة، وأضاف غوردون 30 نقطة وخمس 
متابعات وأربع متريرات. في املقابل، كان األفضل في 
ليكرز كايل كوزما مع 32 نقطة، وأض��اف براندون 
إينغرام 21. إال أن الفريق الذي ال يزال يفتقد جيمس 
وراج��ون رون��دو بسبب اإلصابة، قد يجد نفسه أمام 
مشكلة إضافية بعدما اضطر العبه لونزو بول للخروج 

في الربع الثالث إلصابة في الكاحل األيسر.
وأشار مدرب ليكرز لوك والتون الذي طرد من أرض 
امللعب بسبب اعتراضه على التحكيم، إلى أن معرفة 
املزيد عن إصابة بول يرتبط بنتائج الفحوص التي 

يتوقع أن يجريها األحد.
وحقق هيوسنت خامس املنطقة الغربية، فوزه ال�26 
مقابل 19 خسارة، بينما تلقى ليكرز تاسع املنطقة 
نفسها، خسارته ال�22 مقابل 25 فوزاً، علماً بأن الفريق 
تلقى خسارته الثامنة في 13 مباراة خاضها بغياب 

جيمس.

هاردن يقود  هيوسنت روكتس لقلب 
»NBA« الطاولة على ليكرز في الـ

فيدرر يودع »أستراليا املفتوحة للتنس«.. ونادال يتأهل لدور الثمانية 
انتهت حملة روجر فيدرر للتتويج بلقب بطولة أستراليا 
املفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي، أمس األحد، بعد 
خسارته املفاجئة أمام اليوناني ستيفانوس تيتيباس في 

الدور الرابع.
وبعد اإلطاحة باألستاذ السويسري أصبح تيتيباس 
أول العب يوناني يتأهل لدور الثمانية في إحدى البطوالت 

األربع الكبرى.
وفي مواجهة بني أكبر العب وأصغر العب سنا بقرعة 
الرجال تفوق تيتيباس )20 عاًما( على فيدرر بنتيجة 7-6 
و7-6 و7-5 و7-6، حتت أض��واء ملعب رود ليفر وسط 

تشجيع حماسي من اجلماهير اليونانية في ملبورن بارك.
وسيلتقي تيتيباس مع املصنف 22 اإلسباني روبرتو 

باوتيستا أجوت، من أجل مقعد بالدور قبل النهائي.
وتخطى الثائر رفائيل نادال منافسه توماس برديتش 
-6صفر و6-1 و7-6 )4( ليحجز مكانه في دور الثمانية 

ببطولة أستراليا املفتوحة للتنس أمس األحد.
وبدا بطل 2009 صلبا في ملعب رود ليفر وانتزع أول 
مجموعتني بعد 51 دقيقة رائعة وسدد 32 ضربة ناجحة 

ليبلغ دور الثمانية للمرة ال�11 في ملبورن بارك.
وث��أر ال��الع��ب اإلس��ب��ان��ي م��ن خسارته أم��ام برديتش 

املصنف الرابع على العالم سابقا في دور الثمانية بنسخة 
2015 وحقق الفوز بعد اغتنام أول فرصة حلسم اللقاء 

حني سدد الالعب التشيكي في الشبكة.
وسيلتقي ن���ادال املصنف الثاني، الطامح للقبه 18 
في البطوالت األرب��ع الكبرى، مع األمريكي غير املصنف 

فرنسيس تيافو من أجل مقعد باملربع الذهبي.
وفي منافسات السيدات عبرت األملانية أجنليك كيربر، 
املصنفة الثانية على العالم، عن خيبة أملها نتيجة اخلروج 
املبكر من بطولة أستراليا املفتوحة للتنس، أولى بطوالت 

اجلراند سالم األربع الكبرى.


