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رياضة

في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

سان جيرمان في اختبار صعب أمام مانشستر يونايتد
من كان يتوقع أن تنقلب األم��ور هكذا من يونايتد
مورينيو املتعثر إلى يونايتد سولسكاير املتحفز؟ ،ومن
كان يتوقع أن يصل سان جيرمان بكل هذه اجلراح إلى
أولد ترافورد؟
ويدخل امل��درب النروجي أول��ي غونار سولسكاير
االخ��ت��ب��ار ال��ق��اري األول ل��ه م��ع مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،عندما يستضيف اليوم الثالثاء في ذهاب
الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم،
ب��اري��س س��ان ج��رم��ان الفرنسي املفتقد لسالحني
هجوميني فتاكني بسبب اإلصابات.
في ديسمبر ،عني سولسكاير مدربا ً مؤقتا ً للشياطني
احلمر خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو ال��ذي أقيل
على خلفية أسوأ بداية محلية منذ نحو ثالثة عقود.
تفاءل مشجعو الفريق باملهاجم السابق ال��ذي تبقى
أب��رز محطة في مسيرته منحه يونايتد لقب دوري
األبطال  1999بإشراف املدرب السابق «السير» أليكس
فيرغوسون ،بعد دخوله بديالً وتسجيله هدف الفوز
 1-2على بايرن ميونيخ األملاني في الثواني األخيرة.
إال أن أشد املتفائلني لم يتوقع أن يقود سولسكاير
صحوة مذهلة ،وأن يحقق الفريق معه  10انتصارات
وتعادل واح��د في  11مباراة في مختلف املسابقات.
وبعدما ساد االعتقاد بأن يونايتد خرج من حسابات

املنافسة هذا املوسم ،أعاده سولسكاير إلى املركز الرابع
في ترتيب ال��دوري اإلنكليزي ،ويستعد على ملعب
«أولد ترافورد» لبدء اختبار أوروبي شاءت األقدار أن
يكون أمام تشكيلة منقوصة للفريق الباريسي ،يغيب
عنها جنما الهجوم البرازيلي نيمار واألوروغوياني
إدينسون كافاني لإلصابة.
وقبل لقاء هو األول في املسابقات األوروب��ي��ة بني
فريقه وف��ري��ق امل���درب األمل��ان��ي ت��وم��اس ت��وخ��ل ،قال
النروجي للموقع االلكتروني لالحتاد األوروبي للعبة
«باريس سان جيرمان هو أحد أصعب الفرق التي ميكن
مواجهتها ،إال أنه أيضا ً من الفرق التي نتطلع قدما ً للعب
ضدها».
وأضاف «في صفوفه العبون من الطراز العاملي في
كل اخلطوط وتوخل جيد جدا ً على املستوى التكتيكي»،
متابعاً «ال ميكننا حتضير تكتيكات معينة .علينا
التركيز على أنفسنا ،وتقدمي الكرة التي نُعرَف بها».
ك��رة القدم ه��ذه شكلت عنوان مسيرة سولسكاير
التدريبية اليافعة مع الفريق اإلنكليزي الشمالي ،وهي
مهمة يتكئ فيها على مساعدِين أبرزهم اليد اليمنى
السابقة لفيرغوسون مايك فيالن ،إضافة إلى الالعب
السابق مايكل كاريك.
قلب سولسكاير وض��ع يونايتد رأس��اً على عقب

السيما م��ن الناحية الهجومية ال��ت��ي ك��ان��ت أشبه
بسراب في عهد مورينيو .أعاد النروجي الذي وصفه
فيرغوسون ف��ي السابق بأنه م��ن أفضل املهاجمني
االحتياطيني في العالم ،تغذية الشهية التهديفية
للفريق ،وبدا أثر ذلك واضحاً على الالعبني :سجلوا 29
هدفاً في  17مباراة في ال��دوري اإلنكليزي هذا املوسم
مع مورينيو ،مقابل  23هدفاً في تسع مباريات فقط مع
سولسكاير.
واخ��ت��ص��ر األخ��ي��ر ه��ذه العقلية ب��ال��ق��ول «للفوز
باملباريات عليك أن مترر الكرات إلى األمام ،وأن تركض
إلى األمام» ،مضيفا ً «هذه هوية فائزة ،هذه هوية واثقة.
نريد أن نقدم على املخاطرة .نريد أن نسعى لتسجيل
الهدف الثاني ،والثالث ،والرابع ،ألن هذا ما نقوم به في
مانشستر يونايتد».
وي��أم��ل الفريق اإلنكليزي ف��ي بلوغ رب��ع نهائي
املسابقة القارية التي توج بلقبها ثالث م��رات ،للمرة
األولى منذ  .2014وسيعول على «العامل الفرنسي»
املتمثل بالعب خط الوسط ب��ول بوغبا املنبعث مع
سولسكاير من حتت رماد العالقة املتوترة مع مورينيو،
وزميله املهاجم أنطوني مارسيال.
وقال بوغبا الذي سجل بإشراف النروجي ثمانية
أهداف من  11في الدوري اإلنكليزي هذا املوسم «قبل

قدوم املدرب كنت في الظل ،على مقاعد البدالء ،وتقبلت
ذلك من املمتع اللعب مجددا ً .أنا مبتسم دائما ً».
باريس في غياب ضلعي الهجوم
وف��ي حني أنهى يونايتد دور املجموعات كثاني
الثامنة خلف يوفنتوس بطل إيطاليا ،تصدر بطل
فرنسا املجموعة الثالثة الصعبة التي كانت تضم
وصيف املوسم املاضي ليفربول اإلنكليزي ونابولي
اإليطالي.
ويسعى الفريق ،إل��ى حتقيق نتائج إيجابية في
مسابقة دوري األبطال ونيل لقبها للمرة األولى .وخرج
فريق العاصمة الفرنسية من ثمن النهائي في املوسمني
املاضيني ،بعدما بلغ ال��دور ربع النهائي أرب��ع مرات
تواليا قبل ذلك.
إال أن س��ان جيرمان يجد نفسه أم��ام تكرار احلظ
العاثر الذي اختبره العام املاضي ،عندما غاب نيمار
إلصابة في مشط القدم اليمنى عن مباراة اإلياب ضد
ري��ال مدريد في ثمن النهائي ،والتي انتهت بخسارة
فريقه  2-1وخروجه من املنافسة ،بعدما كان قد خسر
ذهابا أيضا .3-1
وهذا املوسم ،احلظ العاثر مضاعف :نيمار غائب
إلصابة مماثلة ،وكافاني  -الهداف التاريخي للفريق
 -أصيب ضد ب��وردو السبت .وسيضرب الغيابان

املثلث الهجومي األقوى في أوروبا ،واملتضمن الفرنسي
كيليان مبابي ال��ذي سيكون االعتماد على سرعته
لضرب خط دفاع يونايتد.
ومن املتوقع أن يغيب نيمار ،أغلى العب في العالم،
حتى مطلع أبريل املقبل ،بينما أصيب كافاني في نهاية
األسبوع في الورك األمين ،ولم يحدد النادي فترة غيابه
املتوقعة.
وأكد األملاني يوليان دراكسلر العب سان جيرمان،
صعوبة املباراة ضد يونايتد في ظل األداء الذي يقدمه
في الفترة األخيرة.
وق��ال للموقع االلكتروني لناديه «رأينا جميعنا
مبارياتهم األخيرة ،لقد فازوا بها جميعها تقريباً ثمة
دينامية جديدة مع امل��درب اجل��دي��د» ،مشيرا ً إل��ى أن
الالعبني «يبدون وكأنهم يتمتعون بحرية أكبر حاليا ً».
وف��ي حني اعتبر أن «الشياطني احلمر» يشكلون
«خطرا ً في أي وقت ،إال أننا أيضاً فريق قوي جدا ً وقادر
على القيام بأمور كبيرة جدا ً .ستكون مواجهة مثيرة
لالهتمام ،ونأمل في حتقيق نتيجة (إيجابية)».
وإضافة إلى كافاني ونيمار ،يفتقد سان جيرمان
ظهيره البلجيكي توما مونييه لإلصابة أيضاً ،بينما
عاد إلى صفوفه العب الوسط اإليطالي ماركو فيراتي
بعد تعافيه منها.

جانب من تدريبات مانشستر يونايتد أمس استعدادا ملواجهة باريس

األهلي والوداد يبحثان
عن بطاقة العبور لربع
نهائي أبطال أفريقيا

روما يستلهم إجناز املاضي
القريب لتخطي بورتو
قبل عدة أشهر ،أسعد روما اإليطالي،
جماهيره وأبهرها م��ن خ�لال صوالته
وج��والت��ه ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي ب��دوري
أبطال أوروب��ا ،حيث بلغ املربع الذهبي
للبطولة.
واآلن يحتاج الفريق اإليطالي العريق
إلى استغالل اخلبرة التي اكتسبها من
املواجهة مع عمالقة القارة في املوسم
املاضي ليجتاز عقبة بورتو البرتغالي
في ثمن نهائي
ويطمح روم��ا إل��ى تكرار مستويات
األداء التي قدمها في البطولة األوروبية
امل��وس��م امل��اض��ي ،عندما يلتقي بورتو
اليوم الثالثاء في ذهاب دور الستة عشر
للبطولة هذا املوسم.
وك��ان روم��ا هو مفاجأة البطولة في
املوسم املاضي ،حيث بلغ املربع الذهبي
بجدارة وأطاح ببرشلونة اإلسباني قبل
خروجه أمام ليفربول اإلجنليزي.

في املقابل ،يتطلع بورتو إلى التقدم
خطوة إل��ى األم���ام ف��ي امل��وس��م احلالي،
بعدما ودع البطولة في املوسم املاضي
من دور الستة عشر.
وكان بورتو قد أنهى دور املجموعات
باملوسم احلالي في ص��دارة مجموعته،
فيما حل روما ثانيا في مجموعته خلف
ريال مدريد اإلسباني.
ويعاني إيزيبيو دي فرانشيسكو،
امل��دي��ر الفني ل��روم��ا م��ن الغيابات في
صفوف فريقه بسبب اإلصابات ،حيث
يفتقد في مباراة الغد جلهود املهاجمني
أوندير ودييجو بيروتي وحارس املرمى
روبن أولسن.
ورغ��م ه��ذا ،يدعم طموحات الفريق،
الع��ب ال��وس��ط امل��خ��ض��رم دانييلي دي
روسي الذي استعاد كثيرا من مستواه
في الفترة األخيرة.
كما ينتظر أن ي��ش��ارك ف��ي امل��ب��اراة،

فوز صعب لغولدن ستايت
وخسارة مذلة لليكرز في
الـ «»NBA

حقق غولدن ستايت ووري��رز حامل اللقب في العامني األخيرين
فوزا صعبا على ضيفه ميامي هيت  118-120في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفني ،فيما مني لوس أجنليس ليكرز بخسارة مذلة
أمام مضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز .143-120
في املباراة األولى ،عانى ووريرز أغلب فترات املباراة بعد بداية
كارثية في الربع األول حيث خسره بفارق  10نقاط .وعندما يبدأ
جنمه ستيفن كوري املباراة بشكل سيء فإن فريقه حتما يعاني.
وسجل صانع ألعاب ووري��رز  3نقاط فقط في الربع األول الذي
تخلف خالله فريقه بفارق  19نقطة !.
وانتظر غولدن ستايت ووري��رز الربع الثاني إلدراك التعادل
( )51-51بعد صحوة مشتركة لكوري ( 15نقطة) وكيفن دورانت
( 14نقطة) ،لكن الفريق اضطر إلى املنافسة حتى الثانية األخيرة
أمام ضيفه ميامي الذي ميلك أفضل سجل خارج قواعده ( 14فوزا
مقابل  13خسارة) مقارنة مع مبارياته على أرضه ( 11فوزا مقابل
 16خسارة).
وبقي ميامي هيت خطيرا ً حتى النهاية بفضل جوش ريتشاردسون
صاحب  37نقطة بينها  8ثالثيات مسجال رقما قياسيا شخصيا.
ووجد غولدن ستايت نفسه متخلفاً بفارق  3نقاط ()118-115
قبل  50ثانية من نهاية املباراة بعدما خسر جنمه دراميوند غرين
الكرة ،لكنه جنح في إدراك التعادل بثالثية لنجمه كيفن دورانت
كانت األولى له في األمسية ،قبل أن ينجح داماركوس كازنس في
تسجيل رميتني حرتني ليقود فريقه للفوز اخلامس عسر في مبارياته
الـ 16األخيرة ،والسابع عشر في مبارياته الـ 19األخيرة.
وأنهى دورانت املباراة كأفضل مسجل برصيد  39نقطة ،وأضاف
كالي طومسون  29نقطة وكوري  25نقطة.
لم تساهم عودة «امللك» ليبرون جيمس في صحوة فريقه لوس
أجنليس ليكرز.
وخ��اض جيمس امل��ب��اراة اخلامسة بعد ع��ودت��ه م��ن إص��اب��ة في
العضلة الضامة تعرض لها ليلة عيد امليالد خالل الفوز على غولدن
ستايت ووري���رز .خ�لال فترة غيابه خسر ليكرز  11م��رة مقابل
 6انتصارات .لكن احلصيلة لم تتحسن بعد عودته فمني ليكرز
بخسارته الثالثة في  5مباريات.

روما يسعى لتعويض أخفاقه احمللي في دوري األبطال

امل��داف��ع كوستاس م��ان��والس واملهاجم
باتريك شيك رغم الكدمات التي تعرض
لها كل منهما مؤخرا.
وقال مدرب الفريق «سأختار العبي
التشكيلة ،إذا كانوا فقط في  95باملئة
على األقل من مستواهم».
وأض����اف «أش��ع��ر ب��س��ع��ادة طاغية

مل��س��ت��وى أداء ح���ارس امل��رم��ى البديل
أنطونيو ميرانتي .تصدى لعدة كرات
خطيرة كما حافظ على ه��دوء أعصابه
وكان حضوره واضحً ا».
ويعود سيرجيو كونسيساو ،املدير
الفني لبورتو ،إلى االستاد األوملبي في
روم��ا ال��ذي اعتاد اللعب فيه عندما كان

الع��ب��ا ف��ي ص��ف��وف التسيو اإلي��ط��ال��ي،
ولكنه لن يحظى بالترحاب هذه املرة.
ويفتقد كونسيساو في هذه املباراة،
جهود موسى ماريجا الذي سجل خمسة
أه���داف لبورتو ف��ي دور املجموعات،
حيث يغيب لإلصابة ،كما يغيب زميله
خيسوس كورونا لإليقاف.

ليون يتراجع في صراع الوصافة بعد
اخلسارة أمام نيس بالدوري الفرنسي

فرحة العب نيس رميي والتر بهدفه في شباك ليون

خسر أوملبيك ليون 1-صفر خارج ملعبه
أم��ام نيس بعد الغاء هدفني له ليتراجع
في سباق املركز الثاني في دوري الدرجة
األولى الفرنسي لكرة القدم األحد.
وسقط ليون أم��ام ه��دف سجله رميي
والتر في الشوط الثاني من ركلة جزاء
ويتأخر اآلن بفارق ست نقاط خلف ليل
صاحب املركز الثاني الذي هزم جاجنون
2صفر ليرفع رصيده إلى  49نقطة من 24مباراة.
وميلك باريس سان جيرمان املتصدر،

الذي هزم بوردو 1-صفر  59نقطة من 22
مباراة.
وهيمن فريق امل��درب برونو جنيسيو
ع��ل��ى ال��ش��وط األول واع��ت��ق��د أن���ه افتتح
التسجيل في الدقيقة  15عن طريق برتران
تراوري لكن احلكم قرر أن نبيل فقير ،الذي
مرر له الكرة ،كان متسلال.
وبعد ث�لاث دقائق أخ��رى ،وض��ع فقير
الكرة في شباك احلارس والتر بنيتز لكن
احلكم ألغى الهدف بسبب وج��ود موسى
دميبلي ،الذي كان أمام العب منتخب فرنسا،

في موقف تسلل.
وواص���ل الفريق ال��زائ��ر الضغط لكن
دف��اع نيس صمد وفي الدقيقة  69ارتكب
تاجني ندومبيلي مخالفة ليمنح فريق
املدرب باتريك فييرا ركلة جزاء نفذها والتر
بنجاح .ورف��ع الفوز رصيد نيس إلى 37
نقطة في املركز السابع.
وانتصر ليل في جاجنون بفضل هدفني
في الشوط الثاني عن طريق رفائيل لياو
ولويك رميي الذي حسم الفوز بركلة جزاء
في الوقت احملتسب بدل الضائع.

يبدو األهلي املصري ،وصيف بطل النسختني األخيرتني ،مرشحاً
حلجز أولى بطاقات الدور ربع النهائي ملسابقة دوري أبطال أفريقيا في
كرة القدم ،عندما يحل ضيفا ً على سيمبا التنزاني اليوم الثالثاء في اجلولة
الرابعة لدور املجموعات (ثمن النهائي) ،فيما يسعى الوداد البيضاوي
املغربي لوضع ق��دم في ال��دور املقبل ،عندما يستضيف لوبي ستارز
النيجيري.
ويأتي انطالق اجلولة بعد إعالن االحتاد األفريقي للعبة العودة عن
قرار استبعاد اإلسماعيلي املصري من املسابقة ،بناء على استئناف تقدم
به.
ويبدو األهلي ،حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب املسابقة ( )8مرشحا ً
فوق العادة ،حلجز أول بطاقات ربع النهائي عندما يحل ضيفاً على
سيمبا.
وك��ان األهلي أك��رم وف��ادة سيمبا  0-5في ب��رج ال��ع��رب ،وبالتالي
سيسعى إلى جتديد فوزه وتعزيز صدارته برصيد  10نقاط ،والتأهل
املبكر لتركيز جهوده على ال��دوري احمللي ،إذ يحتل املركز الثالث مع
 4مباريات مؤجلة ،بينها «الكالسيكو» أمام غرميه التقليدي الزمالك
املتصدر ،وبيراميدز الثاني.
وحقق األهلي خمس انتصارات متتالية محلياً في الفترة املاضية ،بعد
استعادة بعض جنومه املصابني ،يتقدمهم النيجيري جونيور أغايي
وقائده حسام عاشور ،بانتظار تعافي آخرين أبرزهم هدافه املغربي وليد
أزارو وأحمد فتحي.
وفي املجموعة ذاتها ،يعول شبيبة الساورة اجلزائري على عاملي
األرض واجلمهور لتحقيق فوز أول على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي
الدميوقراطي ،وصيف بطل كاس االحتاد األفريقي العام املاضي.
وك��ان شبيبة الساورة ال��ذي يشارك في املسابقة للمرة األول��ى في
تاريخه ،انتزع تعادالً ثميناً من فيتا كلوب  2-2في اجلولة الثالثة ،هو
الثاني تواليا ً له بعد األول أمام ضيفه األهلي  1-1في اجلولة الثانية.
وميني ال��وداد بطل املسابقة في املوسم قبل املاضي ،النفس بتجديد
فوزه على ضيفه لوبي ستارز لوضع قدم في ربع النهائي.
وكان الفريق املغربي عاد بفوز غال  0-1من مدينة إينوغو النيجيرية
في اجلولة الثالثة ،وهو مرشح لتحقيق فوزه الثالث هذا املوسم في ظل
نتائجه اجليدة في اآلونة األخيرة وصدارته احمللية بفارق سبع نقاط عن
أقرب مطارديه.
وميلك مدربه التونسي فوزي البنزرتي العديد من األسلحة الهجومية
ف��ي مقدمتها محمد أون��اج��م واسماعيل احل���داد والنيجيري ميشال
باباتوندي وأمين احلسوني ،والليبيري ويليام جيبور العائد بعد غياب
ألسباب شخصية .ويتصدر ال��وداد املجموعة األول��ى برصيد  6نقاط،
بفارق األهداف أمام ماميلودي صنداونز اجلنوب أفريقي ،الذي يحل ضيفا ً
على أسيك العاجي شريك لوبي ستارز ،في املركز الثالث برصيد  3نقاط.
وسيضع صنداونز قدماً في ربع النهائي في حال جدد فوزه على أسيك
بعدما كان تغلب عليه  3-1في اجلولة الثالثة ،بيد أن األخير لن يكون
لقمة سائغة خصوصا ً أنه يلعب على أرضه وأمام جماهيره.
وفي املجموعة الثانية ،يلتقي الترجي التونسي حامل اللقب مع ضيفه
وشريكه في الصدارة أورالندو بايريتس اجلنوب أفريقي ( 5نقاط لكل
منهما) على ملعب املنزه في العاصمة.
ويخوض الترجي مباراته الثانية توالياً على أرضه بدون جمهور،
بسبب عقوبة من االحتاد القاري عقب أحداث شغب في إياب الدور النهائي
املوسم املاضي أمام األهلي مبلعب رادس في ضواحي العاصمة.
وكان الفريقان تعادال سلبا ً في اجلولة الثالثة في جوهانسبورغ ،وهما
يدركان أن فوز أحدهما سيكون خطوة كبيرة نحو ال��دور املقبل ،بينما
قد يسمح التعثر لهورويا كوناكري الغيني الثالث ( 4نقاط) بانتزاع
الصدارة لكونه يخوض مباراة سهلة نسبيا ً على أرضه أمام بالتينيوم من
زميبابوي ،صاحب املركز األخير في املجموعة بنقطة وحيدة.
وكانت جلنة املسابقات في االحتاد القاري أعلنت في  23يناير املاضي،
استبعاد اإلسماعيلي من املسابقة وشطب نتائجه ،على خلفية أعمال
شغب قام بها مشجعوه خالل مباراة ضد ضيفه النادي األفريقي التونسي
في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة الثالثة.
وتوقفت امل��ب��اراة قبل نهايتها بسبع دقائق بسبب شغب جماهير
صاحب الضيافة اعتراضا ً على قرارات طاقم التحكيم ،وكانت نتيجتها -2
 1لصالح النادي األفريقي ،عندما بدأت اجلماهير بإلقاء قوارير املاء على
أرض امللعب في الوقت بدل الضائع الذي حدده احلكم بسبع دقائق.

