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من البرتغالي كيروش الى االيطالي مارشيلو ليبي ..

في بطولة اسيا

نجوم التدريب يسرقون األضواء من الالعبني في کأس أمم آسيا

فيم��ا تب��رز كأس أم��م آس��يا كأكب��ر
وأق��وى بطولة ف��ي القارة الصفراء ،كش��فت
النس��خة الحالية التي تس��تضيفها اإلمارات،
أن األس��ماء الت��ي تجت��ذب الق��در األكب��ر
م��ن االهتم��ام واألض��واء ،ليس��ت لالعبي��ن
الذي��ن ينش��طون داخ��ل الملع��ب ،بق��در م��ا
ه��ي للمدربين األجان��ب الذين يقفون بجوار
الخطوط.
وتش��هد البطول��ة الحالي��ة ع��ددا م��ن نجوم
التدري��ب ف��ي مقدمته��م اإليطال��ي مارش��يلو

ليب��ي المدي��ر الفن��ي للمنتخ��ب الصين��ي
والمدير الفني األس��بق للمنتخب اإليطالي،
والذي قاد اآلزوري للفوز بلقب بطولة كأس
العالم  2006بألمانيا.
كم��ا يب��رز م��ن أس��ماء المدربي��ن كل من
اإليطال��ي اآلخ��ر ألبرت��و زاكيرون��ي المدي��ر
الفن��ي للمنتخ��ب اإلمارات��ي ،وال��ذي توج من
قبل بلقب كأس آسيا في  2011مع المنتخب
الياباني ،والس��ويدي زفين جوران إيركسون
المدي��ر الفن��ي للمنتخ��ب الفلبين��ي ،إضاف��ة

للم��درب الصرب��ي ميلوف��ان راييفات��ش الذي
أقي��ل م��ن تدري��ب المنتخ��ب التايالندي بعد
المب��اراة األول��ى ،الت��ي خس��رها  4 / 1أم��ام
الهند.
ويخ��وض كل م��ن ليب��ي وإيركس��ون هذه
البطول��ة وهو في الس��بعين من عمره ،ويأمل
ف��ي الفوز باللقب إلضافت��ه إلى رصيد حافل
في مسيرته التدريبية.
ويتف��وق س��جل ليب��ي عل��ى إيركس��ون
بالطب��ع ،الس��يما وأن��ه توج بلق��ب المونديال

ف��ي  2006كم��ا ف��از قبله��ا ب��دوري األبط��ال
األوروبي مع يوفنتوس اإليطالي ،وأحرز لقب
دوري أبط��ال آس��يا م��ع جوانج��زو إيفرجراند
الصيني.
وكان المنتخب الصيني قلب تأخره بهدف
نظي��ف ف��ي الش��وط األول إلى ف��وز ثمين / 2
 1عل��ى قيرغيزس��تان ف��ي الش��وط الثاني من
مباراتهما االولى في هذه البطولة.
وف��ي المقاب��ل ،يمتل��ك إيركس��ون خب��رة
تدريبية تمتد ألكثر من  40عاما منذ توليه
تدريب فريق ديجرفور السويدي.
وشهدت مسيرة إيركسون التدريبية فترات
ع��دة خارج الس��ويد حيث عم��ل بالتدريب مع
منتخب��ات إنجلت��را والمكس��يك وك��وت
ديف��وار ،وتتضم��ن إنجازات��ه لقبي��ن أوروبيين
إضافة للقب الدوري اإليطالي مع التسيو.
ولك��ن الس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه عل��ى
البطول��ة الحالي��ة ه��و  :ه��ل وج��ود م��درب
صاح��ب اس��م كبي��ر م��ع منتخب��ات تنتم��ي
لثقاف��ة مختلفة يضم��ن النجاح؟ والحقيقة
أن مدربا مثل زاكيروني لم يترك حتى اآلن
بصمة حقيقية م��ع المنتخب اإلماراتي رغم
نجاحه من قبل مع المنتخب الياباني.
وتش��هد البطول��ة الحالي��ة مدربي��ن
أرجنتينيين هما خوان أنطونيو بيتزي الذي
ق��اد منتخ��ب تش��يلي م��ن قب��ل للق��ب بطولة
كأس أم��م أمري��كا (كوب��ا أمري��كا) ويتول��ى
تدري��ب الس��عودية حالي��ا ،ومواطن��ه هيكت��ور
كوبر المدير الفني لمنتخب أوزبكستان.
ويتول��ى تدري��ب منتخ��ب كوري��ا الجنوبية
المدي��ر الفن��ي البرتغال��ي باول��و بينت��و الذي
قاد منتخب بالده من قبل لمدة أربع سنوات،
كم��ا يتواج��د مواطن��ه كارل��وس كي��روش
 65عاما ،المدير الفني األسبق لريال مدريد
اإلسباني مع المنتخب اإليراني منذ .2011

برشلونة يسقط في قبضة ليفانتي

منتخب األرجنتني يستعني بالجدار الفوالذي

س��قط برش��لونة بنتيج��ة ( )1-2أم��ام مضيف��ه ليفانت��ي الخمي��س ،ف��ي ذه��اب دور ال �ـ16
لكأس ملك إسبانيا ،على ملعب «سيوتات دي فالنسيا”.
وسجل هدفي ليفانتي ،إريك كاباكو في الدقيقة  ،4وبورخا مايورال في الدقيقة ،18
بينما أحرز فيليب كوتينيو هدف برشلونة الوحيد ،من ركلة جزاء ،في الدقيقة .85
المقب��ل،
وسيس��تضيف ملع��ب «كام��ب ن��و» ،معق��ل برش��لونة ،لق��اء اإلي��اب الخمي��س ُ
لحسم بطاقة العبور لربع النهائي.

أعلن االتحاد األرجنتيني عن انضمام العب سابق إلى الجهاز الفني لراقصي التانجو ،والذي
يقوده ليونيل س��كالوني .وكش��ف الحساب الرس��مي للمنتخب األرجنتيني على موقع التواصل
االجتماع��ي «تويت��ر» ع��ن انضم��ام أس��طورة الدف��اع روبيرت��و أي��اال إل��ى الجه��از الفن��ي لراقص��ي
التانج��و .وق��ال حس��اب التانج��و في تغريدته« :س��ينضم العب كرة القدم الس��ابق روبيرتو أياال
إلى الطاقم الفني للمنتخب بقيادة ليونيل سكالوني ،مرح ًبا بك» .ويعد روبيرتو أياال صاحب
الـ 45عامًا من أبرز المدافعين في تاريخ المنتخب األرجنتيني وكان يشتهر بالجدار الفوالذي.

توتنهام يهدد انطالقة سولسكاير ..وليفربول يدافع عن الصدارة
يعلم أولي جونار سولسكاير أن أول اختبار
حقيق��ي ل��ه كمدي��ر فن��ي مؤق��ت لفري��ق
مانشس��تر يونايت��د س��يخوضه عندم��ا يح��ل
الفري��ق ضيف��ا عل��ى توتنهام يوم غ��د األحد،
ف��ي منافس��ات الجول��ة ال �ـ 22م��ن مس��ابقة
الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم.
واس��تعاد مانشس��تر يونايت��د صحوته تحت
قي��ادة سولس��كاير ،وف��از الفري��ق بمباريات��ه
الخم��س من��ذ أن تول��ى النرويج��ي تدري��ب
الفريق ،عقب إقالة جوزيه مورينيو.
ولك��ن سلس��لة االنتص��ارات ج��اءت عل��ى
حس��اب  4فرق من الجزء الس��فلي في جدول
الترتي��ب ،بجان��ب فري��ق مناف��س ب��دوري
الدرجة األولى في كأس إنجلترا.
واآلن يلتقي مانشستر يونايتد مع توتنهام
ي��وم األح��د ،وه��ي مب��اراة يش��عر م��ن خالله��ا
سولس��كاير بأنه��ا س��تكون مقياس��ا أفض��ل
لمعرف��ة أي��ن يق��ف فريق��ه ،وق��ال الم��درب
النرويجي »:مواجهة توتنهام بملعب ويمبلي
إنه اختبار حقيقي”.
وأض��اف »:أتطل��ع له��ذه المب��اراة النه��ا
س��تعطيني إش��ارة أكث��ر ع��ن موقفن��ا أم��ام
الفرق الكبيرة”.
وبع��د صحوت��ه ،قف��ز مانشس��تر يونايت��د
إلى المركز الس��ادس ،بف��ارق  6نقاط خلف
تشيلس��ي ،ال��ذي يحتل المرك��ز الرابع ،آخر
المراك��ز المؤهل��ة إل��ى بطول��ة دوري أبطال
أوروبا.

ويبتعد مانشس��تر يونايتد بفارق  10نقاط
ع��ن توتنهام ،الذي ف��از في مباراة الدور األول
الت��ي أقيم��ت ف��ي أول��د تراف��ورد ( )0-3ف��ي
أغسطس/آب الماضي.
وف��ي مباراة أخرى ،يس��عى ليفرب��ول إلنهاء
التعث��ر البس��يط عندم��ا يواج��ه مضيف��ه
برايتون اليوم السبت.
وتع��رض ليفرب��ول ألول هزيم��ة في الدوري
أم��ام مانشس��تر س��يتي ،ال��ذي تمك��ن م��ن
تقلي��ص الف��ارق إل��ى  4نق��اط ،األس��بوع
الماض��ي ،ث��م تلق��ى الري��دز هزيم��ة أخ��رى
أم��ام وولفرهامبت��ون ف��ي كأس االتح��اد

اإلنجليزي يوم االثنين الماضي.
وق��ال جيمس ميلن��ر« :تعرضن��ا لهزيمتين
على التوالي اآلن ،وهذا ليس جيدا بالنس��بة
لن��ا ،ولكن��ك ق��د تواجه عثرات في الموس��م.
األمر منوط بكيفية الرد».
وأضاف« :أعتقد أنك رأيت الشخصية في
الفري��ق ف��ي العامي��ن األخيري��ن والالعبي��ن
اللذي��ن نملكه��م ،لتع��رف أنن��ا س��نعود
لطريقن��ا .وم��ع ذل��ك ،يج��ب أن نظه��ر هذا.
م��ن الس��هل ق��ول ه��ذا ف��ي مقابل��ة ،يج��ب أن
نفعل هذا في الملعب».
ويس��تأنف مانشس��تر س��يتي حمل��ة الدف��اع

الرئيس األملاني :الرياضة جمعت
شمل الكوريتني

بوسطن يتجاوز بيسرز في دوري
السلة األمريكي

أش��اد الرئي��س األلمان��ي ،فرانك فالتر ش��تاينماير الخميس،
بدور الرياضة في التقريب بين الكوريتين.
وقال ش��تاينماير ،عل��ى هامش مباراة االفتت��اح لبطولة العالم
لك��رة اليد ،بين ألماني��ا وفريق موحد من الكوريتين ،في برلين:
«لقد رأينا خالل المباريات األولمبية الشتوية ،أن الرياضة ربما
تحقق ما قد يصعب على السياسة».
وأوضح توماس باخ ،رئيس اللجنة األولمبية الدولية ،أن ظهور
فريق مشترك من الكوريتين ،يعد «عالمة مهمة».
وأض��اف« :إنه��ا عالم��ة رائع��ة ،أن يلع��ب فري��ق موح��د م��ن
الكوريتي��ن ف��ي برلي��ن ،الت��ي توح��دت أيض��ا بع��د انقس��ام ف��ي
الماض��ي ،وه��ذا يعتب��ر اس��تكماال لمبادرتن��ا م��ن خ�لال األلعاب
األولمبية الشتوية».
وكان األولمبي��اد الش��توي األخي��ر ،ف��ي مدين��ة بيونج تش��انج
الكورية الجنوبية ،العام الماضي ،قد ش��هد تكوين فريق كوري
مشترك ،لهوكي الجليد للسيدات.

س��جل مارك��وس موري��س  22نقط��ة و 8متابع��ات ،ليق��ود فريق��ه
بوس��طن س��لتيكس للف��وز عل��ى إنديان��ا بيس��رز بنتيج��ة ،108-135
ضمن منافسات دوري السلة األمريكي للمحترفين ،وسجل كيري
إيرفين��ج  12نقط��ة ،قبل أن يجلس على مقاعد البدالء في الش��وط
الرابع .وفي مباراة ثانية ،س��جل جيانيس أنتيتوكونمبو  27نقطة
و 21متابعة ،ليس��اهم في فوز فريقه ميلواكي بكس على هيوس��تن
روكتس بنتيجة .109-116
وف��از واش��نطن وي��زاردز عل��ى فيالدلفيا س��فنتي سيكس��رز بنتيجة
 .106-123وسجل برادلي بيال  14نقطة متتالية في الشوط الرابع،
وأنه��ى المب��اراة مس� ً
�جل  34نقط��ة ليس��اهم بش��كل كبي��ر ف��ي ف��وز
فريقه واشنطن ويزاردز.
وف��ي بقي��ة المباريات ،ف��از بروكلين نيتس عل��ى أتالنتا هوكس
بنتيج��ة  ،100-116وني��و أورليان��ز بيليكان��ز عل��ى كليفالن��د
كافاليي��رز بنتيج��ة  .124-140كم��ا ف��از يوت��ا ج��از عل��ى أورالن��دو
ماجيك ،وتغلب بورتالند ترايل بليزيرز على شيكاغو بولز.
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ع��ن لقبه ي��وم االثنين المقب��ل عندما يواجه
وولفرهامبتون.
وبع��د الف��وز المه��م عل��ى ليفرب��ول ،حق��ق
مانشس��تر س��يتي الف��وز ف��ي مباراتي��ن
متتاليتي��ن ب��أداء مبه��ر ،حي��ث تغل��ب عل��ى
روثيره��ام يونايت��د  0-7ف��ي كأس االتح��اد
اإلنجلي��زي ،ث��م الف��وز  0-9عل��ى بيرت��ن ف��ي
ذهاب الدور قبل النهائي بكأس الرابطة.
ويلتق��ي مانشس��تر س��يتي ف��ي المب��اراة
المقبل��ة م��ع وولفرهامبت��ون ال��ذي ق��دم
مباري��ات جي��دة منذ عودته لل��دوري الممتاز،
حيث يحتل الفريق حاليا المركز التاسع.
واس��تطاع وولفرهامبت��ون أن يحق��ق نتائ��ج
إيجابي��ة أم��ام الفرق الكبرى بال��دوري ،حيث
ف��از ف��ي مباراتي��ن وتع��ادل ف��ي  3م��ن أص��ل 7
مباري��ات م��ع الف��رق الكب��رى وه��ي ليفرب��ول
ومانشس��تر س��يتي ومانشس��تر يونايت��د
وتوتنهام وتشيلسي وآرسنال.
وكان م��ن بي��ن المباريات التي تعادل فيها
مبارات��ه مع مانشس��تر س��يتي في أغس��طس/
آب.
وف��ي بقي��ة المباري��ات ،يلتق��ي آرس��نال م��ع
مضيفه ويس��تهام ،ويستضيف بيرنلي نظيره
فولهام ويس��افر هيديرس��فيلد إلى كارديف،
ويواج��ه كريس��تال ب��االس فري��ق واتف��ورد،
ويلع��ب س��اوثهامبتون م��ع ليس��تر س��يتي،
ويس��تضيف تشيلس��ي فري��ق نيوكاس��ل،
ويلعب إيفرتون مع بورنموث.

االيراني «مهدي محمدي» يتقلد فضية سباق الدراجات للمعاقني

اح��رز الالع��ب االيران��ي (مه��دي
محم��دي) ميدالي��ة فضي��ة ف��ي س��باق
الدراج��ات الهوائي��ة للمعاقي��ن ل��دوري
ابطال اسيا في جاكرتا.
واحت��ل راك��ب الدراج��ات الهوائي��ة
االندونيس��ي المرك��ز االول ف��ي
ه��ذه المباري��ات فيم��ا اح��رزت الالعب��ة
االيراني��ة س��اجدة س��ياحيان المرك��ز
الخام��س والزال��ت الفرص��ة متوف��رة

امامها لتقلد ميدالية في هذه االلعاب.
وكان محم��دي ق��د ف��از ف��ي س��باق
الدراج��ات الهوائي��ة لبطول��ة اس��يا ف��ي
العام الماضي بالميدالية الذهبية.
وتكم��ن اهمي��ة ه��ذه المس��ابقات
ف��ي كونه��ا تمث��ل فرص��ة للحص��ول
عل��ى حص��ة للمش��اركة ف��ي االلع��اب
االولمبي��ة ع��ام  2020الت��ي س��تقام ف��ي
طوكيو.

االتحاد السوري لكرة القدم يعني فجر إبراهيم مدربا
للمنتخب خلفا لألملاني بيرند شتانغه
أعل��ن االتح��اد الس��وري لك��رة القدم،
إقال��ة م��درب منتخ��ب «نس��ور قاس��يون»
األلمان��ي بيرن��د ش��تانغه ،وتعيي��ن فج��ر
إبراهي��م خلف��ا ل��ه ،وذلك وفق��ا لوكالة
«س��انا» لألنب��اء .وج��اءت إقال��ة الم��درب
األلمان��ي بع��د س��اعات م��ن هزيم��ة
المنتخ��ب الس��وري عل��ى ي��د نظي��ره
األردن��ي بهدفي��ن من دون رد ،ف��ي المباراة
الت��ي جرت بينهم��ا الخميس ،على س��تاد
خليف��ة بن زايد بمدينة العين اإلماراتية،
وذل��ك ضم��ن منافس��ات الجول��ة الثانية
م��ن دور المجموع��ات لبطول��ة كأس
األمم اآلسيوية .2019
وأوض��ح االتح��اد الس��وري ف��ي صفحته
الرسمية على موقع «فيسبوك» بأن فجر
إبراهيم سيلتحق بتدريب المنتخب بدءا
من «الجمعة اس��تعداداً لمباراته المقبلة

المصيري��ة أم��ام منتخ��ب اس��تراليا ف��ي
الخامس عشر من الشهر الجاري».
وكان منتخ��ب «نس��ور قاس��يون» ق��د
استهل مشواره في البطولة القارية بتعادل
مخي��ب أم��ام نظي��ره الفلس��طيني من دون
أه��داف .ويحت��ل منتخ��ب س��وريا المركز
الثال��ث حت��ى اآلن في المجموع��ة الثانية،
برصي��د نقط��ة وحي��دة ،بانتظ��ار نتيج��ة
مب��اراة منتخب��ي فلس��طين وأس��تراليا.
بينم��ا حق��ق األردن انتص��اره الثان��ي عل��ى
التوال��ي ،عق��ب األول عل��ى حام��ل اللق��ب،
منتخ��ب أس��تراليا ( ،)0-1ف��ي المب��اراة
االفتتاحي��ة ،الت��ي جمعتهم��ا ي��وم األح��د
الماض��ي ،وب��ات أول منتخ��ب يتأه��ل إل��ى
دور الس��تة عش��ر للبطولة القاري��ة ،بعد أن
ع��زز تربعه عل��ى عرش ص��دارة المجموعة
الثانية ،برصيد  6نقاط.

تأهل الزوراء والطلبة والنفط األردن يبلغ دور الـ 16لكأس آسيا
إلى ربع نهائي كأس العراق
ويضع سوريا على حافة الهاوية
تأهلت أندية الزوراء والطلبة والنفط إلى
رب��ع نهائ��ي مس��ابقة كأس الع��راق ،وذل��ك
بع��د فوزها في إياب دور الس��تة عش��ر ،مس��اء
يوم الخميس.
وحق��ق ال��زوراء ف��وزا مهم��ا خ��ارج ملعب��ه
عل��ى فري��ق أربي��ل بهدفي��ن له��دف ليضم��ن
التأهل الرسمي بعدما انتهت مباراة الذهاب
بالتعادل السلبي.
وف��از الطلب��ة عل��ى الك��رخ به��دف نظي��ف
سجله مروان حسين ليتأهل ً
أيضا إلى الدور
المقبل من المسابقة.
واكتس��ح النف��ط فري��ق الس��ماوة برباعية
علم��ا بأن��ه حق��ق الف��وز بثنائية في
نظيف��ةً ،
الذهاب ،فيما حقق نفط ميس��ان الفوز على
نفط الجنوب بركالت الترجيح بعد انتهاء
الوق��ت األصل��ي بف��وز نف��ط ميس��ان به��دف،
وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب ولكن لصالح
نفط الجنوب.
وتأه��ل أمان��ة بغداد للدور ذات��ه بعد هزيمة
نف��ط الوس��ط ب��ركالت الترجي��ح ،ك��ون
المب��اراة انته��ت بالتع��ادل الس��لبي ذها ًب��ا
وإيابًا.
واس��تفاد الحدود من تعادله اإليجابي (-1
 )1أمام الديوانية ،ليتعادل في اإلياب سلب ًيا
ويتأهل للدور المقبل.

كفيتوفا تهزم كيربر في بطولة سيدني للتنس
ودع��ت األلماني��ة أنجيلي��ك
كيربر منافس��ات بطولة س��يدني
الدولي��ة للتن��س الخمي��س ،عق��ب
خسارتها أمام بيترا كفيتوفا
 4 / 6و 1 / 6في دور الثمانية من
البطولة.
وتلتق��ي كفيتوف��ا ،الفائ��زة
بلق��ب بطول��ة ويمبل��دون مرتي��ن،
ف��ي ال��دور قب��ل النهائ��ي م��ع
ألياكس��اندرا
البيالروس��ية
ساس��نوفيتش ،الت��ي تغلب��ت عل��ى
كفيتوف��ا ف��ي ال��دور األول م��ن
بطول��ة ويمبل��دون ف��ي الع��ام
الماض��ي ،وكان��ت ساس��نوفيتش
فازت على السويسرية تيميا باكسينسكي  3 / 6و.3 / 6
وقالت كفيتوفا ،المصنفة الثامنة« :أعلم أنني سأواجه منافسة صعبة خسرت أمامها
في ويمبلدون ...ال أفكر كثيرا فيما ينتظرني».

حق��ق منتخ��ب األردن مفاج��أة أخ��رى ف��ي
بطول��ة كأس آس��يا لكرة الق��دم ،بفوزه على
نظي��ره الس��وري ( ،)0-2ف��ي اللق��اء ال��ذي
جمعهم��ا ي��وم الخميس ،على اس��تاد خليفة
بن زايد بمدينة العين اإلماراتية.
وأح��رز المهاج��م األردني موس��ى التعمري
ه��دف التق��دم لمنتخ��ب النش��امى ،ف��ي
الدقيق��ة  ،27من متابع��ة لكرة داخل منطقة
الج��زاء .وضاع��ف مداف��ع النش��امى ط��ارق
خط��اب النتيج��ة ،قب��ل دقيقتي��ن م��ن الوقت
األصلي للش��وط األول ،بتسديدة رأسية بعد
ضربة ركنية من الجهة اليسرى.
وحق��ق األردن بذل��ك انتصاره الثاني على
التوال��ي ،عق��ب األول عل��ى حام��ل اللق��ب،
منتخ��ب أس��تراليا ( ،)0-1ف��ي المب��اراة
االفتتاحي��ة ،الت��ي جمعتهم��ا ي��وم األح��د
الماضي ،وأصبح أول منتخب يتأهل إلى دور
الس��تة عش��ر للبطول��ة القاري��ة ،بع��د أن ع��زز
تربعه على عرش صدارة المجموعة الثانية،
برصيد  6نقاط.
وف��ي المباري��ات االخ��رى لي��وم الخمي��س
حق��ق المنتخ��ب التايلن��دي ف��وزاً ثمين �اً
عل��ى المنتخ��ب البحرين��ي اع��اده الى س��احة
المنافس��ة بعدم��ا خس��ر ف��ي المب��اراة االول��ى
بش��كل غي��ر متوقع م��ن الهند بنتيج��ة ،1 – 4
وفاز المنتخب التايلندي بهدف نظيف مساء
الخمي��س ليحرز النق��اط الثالث التي اعادت
له اآلمال من جديد .اما المباراة االخيرة في
مس��اء الخميس فكانت بين منتخب االمارات
مستضيف البطولة والمنتخب الهندي الذي
اظه��رى مس��توى جي��داً ف��ي المب��اراة ،حي��ث
اع��ادت العارض��ة كرتين له كادت��ا لو دخلتا
المرم��ى لكان��ت االم��ور غي��ر االم��ور ،وف��ازت
االمارات بهدفين لالش��يء جعلتها على صدر
المجموعة بأربع نقاط.

