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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6101

دوري ابطال آسيا لكرة القدم

استقالل يتعادل مع العني االماراتي وبرسبوليس يخسر امام السد القطري

تع��ادل ن��ادي اس��تقالل طه��ران االيران��ي والعي��ن االمارات��ي
 1-1في المباراة التي اقيمت مس��اء الثالثاء لحس��اب الجولة
الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال آسيا لكرة
القدم.
اقيمت المباراة على ستاد آزادي بطهران في اطار منافسات
المجموع��ة الثالث��ة واداره��ا الحك��م العمان��ي احم��د ابوبك��ر
اكاف .س��جل اس��تقالل طهران هدف السبق في الدقيقة 35

بواس��طة فرش��يد باقري ،وتعادل العين االماراتي في الدقيقة
 85بواسطة تسوكاسا تشوتاني.
وضم��ن المجموع��ة ذاته��ا تغل��ب اله�لال الس��عودي عل��ى
الدحي��ل القط��ري  ، 1-3ليتصدر المجموع��ة الثالثة برصيد
 6نق��اط يلي��ه الدحي��ل القط��ري بالمركز الثان��ي برصيد 3
نق��اط ،ثم العين االمارات��ي ثالثا برصيد نقطة واحدة بفارق
االهداف عن استقالل االيراني.

ف��ي س��ياق متص��ل خس��ر ن��ادي برس��بوليس االيران��ي ام��ام
مضيف��ه الس��د القط��ري به��دف وحي��د ج��اء ف��ي اللحظ��ات
االخي��رة م��ن نهاي��ة المب��اراة الت��ي اقيم��ت مس��اء الثالث��اء
لحس��اب الجولة الثانية من دور المجموعات بمس��ابقة دوري
ابطال آسيا لكرة القدم.
اقيم��ت المب��اراة ف��ي اط��ار منافس��ات المجموع��ة الرابع��ة
واداره��ا الحكم كيم دو جين .وس��جل ه��دف الفوز الصحاب
االرض ،الجزائ��ري بغ��داد بوضي��اف .وبه��ذه النتيج��ة احت��ل
برس��بوليس المرك��ز االخير في المجموع��ة الرابعة برصيد
نقطة واحدة من تعادله السابق مع باختاكور االوزبكستاني،
ال��ذي تص��در المجموعة برصيد  4نق��اط بفوزه -1صفر على
االهل��ي الس��عودي ال��ذي احت��ل المرك��ز الثان��ي برصي��د 3
نقاط بفارق االهداف عن السد القطري.
مدرب برسبوليس :الخسارة أمام السد كانت صادمة
أع��رب الكروات��ي برانكو ،مدرب فريق بيرس��بوليس اإليراني،
عن ش��عوره بالصدمة للخس��ارة ف��ي الوقت القاتل أمام الس��د
القطري ،خالل المباراة التي جمعتهما الثالثاء ،في الجولة
الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وق��ال برانك��و ف��ي المؤتمر الصحفي بعد المب��اراة« :إضاعة
النق��اط ف��ي دوري األبط��ال يع��د أم��راً صعب �اً وغي��ر مقب��ول،
خاص��ة ف��ي الدقائ��ق األخي��رة مثلم��ا حدث ف��ي مباراة الس��د،
السيما وأننا تعادلنا في الجولة األولى على أرضنا وكنا في
حاجة ماسة للعودة لطريق االنتصارات».
وأضاف برانكو« :في دوري األبطال إضاعة الفرص تجعلني
مصدوم �اً وحزين �اً لهذه الخس��ارة التي ج��اءت في وقت صعب
من اللقاء».
وأشار مدرب الفريق اإليراني ،إلى أن فريقه أضاع عدداً من
الفرص كانت كفيلة أن تخرجه فائزاً .وحول وضع الفريق
بع��د الخس��ارة والتع��ادل ف��ي المباراتي��ن الماضيتي��ن ق��ال
برانك��و« :الزال��ت هن��اك  12نقط��ة ،ويمكننا أن نع��ود وننافس
عل��ى التأه��ل ،وس��نعمل على أال نفقد نقاط �اً خالل الجوالت
المقبلة في دوري األبطال».

بالبيردي :برشلونة يحسب ألف حساب ألسلحة ليون الهجومية
ق��ال إرنس��تو بالبي��ردي م��درب برش��لونة إن��ه يتعين على فريق��ه الحذر من مب��اراة إياب دور
الس��تة عش��ر أمام أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خروج ريال مدريد
وباريس سان جيرمان المدوي من البطولة.
وبع��د انته��اء مب��اراة الذه��اب ف��ي ليون بالتعادل الس��لبي يتعي��ن على برش��لونة الفوز على
الفري��ق الفرنس��ي ف��ي ملع��ب ن��و كام��ب إذا أراد التأهل ل��دور الثمانية الذي خ��رج منه منذ
فوزه باللقب آلخر مرة في .2015
والفري��ق الكتالون��ي مرش��ح بق��وة للف��وز ويمل��ك رقما قياس��يا الفتا على أرض��ه في دوري
األبط��ال حي��ث لم يخس��ر في نو كامب في المس��ابقة منذ الهزيمة أم��ام بايرن ميونيخ في
.2013
لك��ن بالبي��ردي ق��ال إن فريق��ه يحت��اج إل��ى الح��ذر بش��كل أكبر بعد مش��اهد ري��ال مدريد
يخسر  1-4على أرضه أمام اياكس أمستردام رغم فوزه ذهابا بينما انهار سان جيرمان أمام
مانشستر يونايتد.
واعتبر بالبيردي في مؤتمر صحفي الثالثاء «خروج فرق مثل ريال مدريد وسان جيرمان
من البطولة جرس انذار ويتعين الحذر في المباراة .يجب عدم التقليل من خطورة ليون».
وتاب��ع «لديه��م أس��لحتهم خاص��ة الهجومي��ة حي��ث يملك��ون مهاجمي��ن في غاية الس��رعة
وسيحاول الفريق الفرنسي استغالل ذلك .يكون ليون صاحب المبادرة دوما في المباريات

اإليقاف لالعب أردني بعد حركة «قذرة» أمام الجمهور

اتخ��ذت اللجن��ة التأديبي��ة المنبثق��ة ع��ن االتح��اد األردن��ي لكرة الق��دم عقوبة اإليقاف  6س��نوات
عل��ى الع��ب ن��ادي الفيصلي عدي زه��ران ،وذلك على خلفية ما قام به بع��د انتهاء مباراة القطبين
الفيصل��ي والوح��دات الخميس الماضي ضمن ال��دوري المحلي .وتعتبر العقوبة األكبر في تاريخ
كرة القدم األردنية حيث قام زهران ( 28عاما) بخلع سرواله أمام جماهير الفيصلي احتفاال بفوز
فريقه  ،1-2وهو تصرف اعتبرته اللجنة التأديبية خارج عن نطاق المألوف .وأشار االتحاد األردني
ف��ي بي��ان إل��ى «حرم��ان الع��ب ن��ادي الفيصلي عدي زه��ران من المش��اركة في أي أنش��طة متعلقة
بك��رة الق��دم ( )6س��نوات اعتب��ارا م��ن تاري��خ ص��دور العقوبة عم�لا بأح��كام الم��واد (.»)176 ، 6/2/8
وكانت إدارة النادي الفيصلي أعلنت الجمعة الماضي عن عقوبة بحق الالعب نفسه بإيقافه لمدة
ش��هر وحرمان��ه م��ن راتبه  3ش��هور إضافة لمكافأة الفوز على الوحدات .ومث��ل زهران منتخب األردن
لس��نوات عدي��دة قب��ل أن ينتق��ل م��ن ش��باب األردن إل��ى الفيصلي .وش��هدت مب��اراة القطبين أحداث
شغب مؤسفة اتخذت على أثرها اللجنة التأديبية جملة من العقوبات بحق الفريقين.

وهم يعلمون جيدا مدى أهمية الهدف خارج األرض».
وحص��ل لي��ون ،صاح��ب المرك��ز الثالث ف��ي الدوري الفرنس��ي لكنه حقق مفاج��أة بالفوز
عل��ى مانشس��تر س��يتي خارج أرضه ف��ي دور المجموعات بدوري االبط��ال ،على دفعة معنوية
بعودة المهاجم الفرنسي نبيل فقير الذي كان موقوفا في مباراة الذهاب.
وأصيب عثمان ديمبلي جناح برشلونة بشد في عضالت الفخذ الخلفية في االنتصار 1-3
يوم السبت على رايو فايكانو لكن بالبيردي ضمه إلى التشكيلة .
وق��ال بالبي��ردي «س��نقيم حالت��ه وس��نتخذ قرارا في وقت الح��ق .إنها مب��اراة مهمة لكن ال
يمكننا المجازفة».
ولم يخسر برشلونة مباراة في دور الستة عشر بدوري األبطال منذ خروجه أمام ليفربول
في  2007لكنه لم يعبر عقبة دور الثمانية منذ .2015
وسبب الخروج العام الماضي أمام روما رغم فوزه ذهابا  1-4حرجا بالغا لبرشلونة.
وق��ال بالبي��ردي «ال نفك��ر فيم��ا حدث الع��ام الماضي .نفكر فق��ط في مباراة الغد ودرس��نا
مباراة الذهاب».
وتاب��ع «ش��اهدنا ج��ودة العب��ي المناف��س م��ن خ�لال مراجع��ة مباريات��ه األخ��رى ف��ي دوري
األبطال ورأينا انه ال يوجد فريق صغير وآخر كبير واألفضلية من مباراة الذهاب ال تعني
شيئا .النتيجة كانت التعادل ويجب أن ننتصر لعبور هذا الدور».

سيتي يسحق شالكه بسباعية ويتأهل لربع نهائي دوري األبطال
س��حق مانشس��تر س��يتي الجامح ضيفه ش��الكه
الذي ظهر بال حول أو قوة بسباعية دون رد ليكمل
فوزا بنتيجة  2-10في مجموع المباراتين ويصبح
ثال��ث فري��ق إنجلي��زي يتأه��ل ل��دور الثماني��ة في
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبع��د  35دقيق��ة أولى هادئة افتتح س��يرجيو
أغوي��رو مهرج��ان األه��داف م��ن ركل��ة ج��زاء
نفذها بسهولة وأحرج بها حارس المنافس.
وضاع��ف أغوي��رو الغل��ة بعدها بث�لاث دقائق
بينم��ا جع��ل لي��روي س��اني النتيج��ة -3صف��ر
قبل االس��تراحة .وهز رحيم سترلينغ وبرناردو
سيلفا الشباك في الشوط الثاني بينما سجل فيل فودن أول أهدافه األوروبية قبل أن يكمل
غابرييل جيسوس السباعية.
وانضم س��يتي إلى مانشس��تر يونايتد وتوتنهام هوتس��بير في دور الثمانية ليلعب ليفربول
مع بايرن ميونيخ .

فيدرر يلقي بفافرينكا خارج إنديان ويلز

احتفال رونالدو يشعل الجدل ..وسيميوني يرد

أث��ارت الطريق��ة الت��ي احتف��ل به��ا نج��م الك��رة البرتغال��ي ،كريس��تيانو رونال��دو،
بتس��جيل اله��دف الثال��ث لصال��ح يوفنت��وس اإليطال��ي أم��ام أتلتيك��و مدريد ،جدال
حول الرسائل التي أراد إيصالها ،مساء الثالثاء.
وس��جل رونال��دو ثالثي��ة قلب��ت تأخ��ر فريق��ه يوفنت��وس اإليطال��ي بهدفي��ن أم��ام
أتلتيك��و مدري��د اإلس��باني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبط��ال أوروبا في كرة القدم،
إلى تأهل رائع لربع النهائي في تورينو.
وبحس��ب صحيف��ة «م��اركا» ،ف��إن رونال��دو احتف��ل بالهدف الحاس��م ع��ن طريق
اإلش��ارة بيديه إلى أعضائه ،وهو ما اعتبره مش��جعون «أمرا غير أخالقي» وال يمت
للروح الرياضية بصلة.
ورج��ح مش��جعون أن يك��ون «ال��دون» ق��د ق��ام به��ذه الحرك��ة انتقام��ا م��ن م��درب
أتلتيك��و مدري��د ،دييغ��و س��يميوني ،ال��ذي احتف��ل بالطريق��ة نفس��ها ،خ�لال مباراة
الذهاب ،بعد تسجيل الفريق اإليطالي هدفا ضد نظيره اإلسباني.
وف��ي وق��ت الح��ق ،قدم س��يميوني اعت��ذاره ع��ن الطريقة الت��ي احتفل به��ا ،وطلب
الصفح من يوفنتوس ومن كل من شعر باإلساءة بسببها.
وواجه أتلتيكو مدريد ،في فبراير الماضي ،ضيفه يوفنتوس ،في ذهاب الدور الـ16
م��ن دوري أبط��ال أوروب��ا ،على أرضي��ة ملعب وان��دا ميتروبوليتانو .وانته��ت المباراة
لصال��ح الفري��ق المضي��ف بهدفي��ن نظيفي��ن .ول��م يس��لم س��يميوني حينه��ا م��ن
االنتقادات ،واستغرب معلقون في المنصات االجتماعية أن يصدر سلوك «مشين»
ع��ن ش��خص يتول��ى تدري��ب فريق كبير .وحين س��ئل س��يميوني حول م��ا صدر عن
رونال��دو ،الثالث��اء ،أج��اب ب��أن الدون ق��ام باألمر وه��و يفكر في مش��جعيه «وذاك ما
علي أيضا ،حين (احتفلت بتلك الطريقة)».
ينطبق ّ

غوارديوال :أتمنى هزيمة ليفربول ..وأنا لست ريال مدريد

بع��د ضمان تأهل فريقه مانشس��تر س��يتي إلى ربع نهائ��ي دوري أبطال أوروبا ،ع ّبر
الم��درب اإلس��باني بي��ب غواردي�لا ع��ن أمنيت��ه بتأه��ل بايرن ميون��خ إل��ى ذات الدور،
وذلك عن طريق تخطي عقبة ليفربول في مباراة العودة.
وب��رر ذل��ك بع��دم رغبت��ه في وج��ود هيمنة إنجليزية عل��ى دور الثماني��ة ،إذ تأهلت
ثالث��ة ف��رق م��ن البريميرلي��غ حتى اآلن وهي مانشس��تر س��يتي ومانشس��تر يونياتد
وتوتنه��ام ،وس��يكون ليفرب��ول الفري��ق الراب��ع ف��ي ح��ال ف��وزه أو تعادل��ه إيجابيا بأي
نتيجة مع مضيفه العمالق البافاري.
وكان «الستيتزنز» قد سجل نصرا تاريخيا أمس االول في دوري األبطال بعد أن
سحق مضيفه شالكه بسبعة أهداف نظيفة ،مما يؤكد جاهزية الفريق للمنافسة
بقوة على لقب التشامبيزليغ هذا الموسم.
ونقل موقع « »goalالعالمي عن غوارديال اعتذاره المسبق لتمنياته بفوز البايرن،
قائ�لا« :أعت��ذر للش��عب اإلنجلي��زي ،لكن أري��د أن يتأه��ل بايرن ميون��خ .فأنا كنت
ج��زءا م��ن ذل��ك الن��ادي ،وقضي��ت مع��ه  3س��نوات رائع��ة ،كم��ا أنن��ي أح��ب مدين��ة
ميونيخ ولدي الكثير من األصدقاء هناك».
وأردف« :ستكون مباراة صعبة للفريقين ،ولكني بصراحة أتمنى التوفيق لألحمر
األلماني ،وأتمنى أن يلعبوا بشكل جيد».
وتابع« :بالنسبة لكرة القدم اإلنجليزية ،من الجيد أن يكون هناك ثالثة فرق في
دور الثمانية ،وربما ينجح ليفربول في التأهل».
كم��ا أع��رب غواردي�لا ع��ن أمنيات��ه بتأهل برش��لونة على حس��اب ليون الفرنس��ي،
مش��يرا إل��ى أن مباري��ات دور الثمانية ش��هدت مفاجأت بخروج ري��ال مدريد وأتلتيكو
مدريد وبروسيا دتمورند.
وع��ن توقعات��ه بتحقي��ق م��ان س��يتي للقب ،أج��اب ف��ي المؤتمر الصحفي« :ش��كراً
جزي�ل ً
ا عل��ى ثقتك��م ب��ي .لق��د فزت بلقب��ي دوري أبط��ال أوروب��ا مع برش��لونة لكنني
خس��رت ف��ي س��بع مش��اركات أخرى .أنا لس��ت ري��ال مدري��د» .وكما أش��اد بالنجم
البرتغالي كريس��تيانو رونالدو بعد تس��جيله هاتريك صعد بيوفتنوس إلى الدور
المقبل :قائال :هذا الرجل ذهب إلى هناك ليفوز بدوري األبطال».

«امللك» جيمس ..إنجاز شخصي جديد يضاف ملسيرة حافلة

زيدان يجيب على السؤال املرتقب :هل يعود رونالدو؟
أجاب المدير الفني الجديد لريال مدريد اإلس��باني زين الدين زيدان بحزم ،على فكرة
عودة نجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو إلى الفريق الملكي مستقبال.
وبع��د توقيع��ه عق��دا يمتد حتى  2022لتدريب الفريق ،أع��اد زيدان الثقة لجماهير ريال
مدريد ،بعد أشهر «كارثية» منذ رحيله عن «سانتياغو بيرنابيو» الصيف الماضي.
واس��تنكر زيدان أس��ئلة الصحفيين حول التعاقدات المقبلة ،ومنها عودة رونالدو ،الذي
رحل عن ريال مدريد الصيف الماضي متوجها ليوفنتوس اإليطالي.
وق��ال زي��دان« :موض��وع االنتق��االت ليس مطروح��ا على أجندة اليوم .نح��ن نركز على
إنهاء الموسم بشكل قوي ،لدينا  11مباراة متبقية بالدوري».
وح��ول النج��م البرتغال��ي ق��ال زي��دان« :كلن��ا ن��درك حج��م المس��اهمة الت��ي ق��ام بيها
رونالدو لتاريخ النادي ،لكن اآلن ،هذا الموضوع ليس في بالي».
وكث��رت األنب��اء ح��ول احتمالية عودة رونالدو لصفوف ري��ال مدريد ،لالجتماع بمدربه
السابق زيدان ،الذي حقق معه  3ألقاب دوري أبطال أوروبا.
وجمعت النجمين األسطوريين عالقة قوية خالل فترة تواجدهما في ريال مدريد ،لكن
تصريحات زيدان األخيرة تشير إلى أن عودة «الدون» ليست في حساباته.
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تغلب السويسري روجر فيدرر ،المصنف الرابع بين العبي التنس المحترفين ،على مواطنه
ستانيسالس فافرينكا ( ،)40في بطولة إنديان ويلز األمريكية للتنس ،أولى بطوالت األساتذة
ذات األلف نقطة في الموسم.
واحتاج فيدرر ،المرشح الرابع للقب ،إلى نحو ساعة للفوز على فافرينكا ،بواقع  3-6و،4-6
والتأهل إلى الدور التالي لمواجهة البريطاني ،كايل إدموند.

أض��اف ليب��رون جيم��س إنج��ازا ش��خصيا جدي��دا ف��ي دوري الس��لة األميرك��ي للمحترفين
بعدما دخل قائمة أفضل عشرة العبين من حيث التمريرات الحاسمة على مدار التاريخ.
ويحت��ل جيم��س بالفع��ل المرك��ز الخامس في قائمة أفضل المس��جلين عل��ى م ّر العصور،
وأصب��ح الالع��ب الوحي��د ال��ذي يتكرر اس��مه ف��ي القائمتي��ن بعدما تخط��ى رق��م أندريه ميلر
عندم��ا ق��دم التمري��رة الحاس��مة األولى من عش��ر مررها خ�لال هزيمة فريقه ل��وس أنجلوس
ليكرز  110-105أمام ممفيس غريزليز.
ويملك جيمس حاليا  8535تمريرة حاس��مة على مدار مس��يرته .وسجل جيمس  24نقطة،
واس��تحوذ عل��ى  12ك��رة مرت��دة ؛ ليحق��ق الثالثي��ة المزدوج��ة رق��م  79ف��ي مس��يرته ،ويحتل
المركز الخامس في قائمة األفضل على م ّر العصور.
ويتفوق على جيمس في قائمة التمريرات الحاس��مة :جون س��توكتون ( )15806وجيس��ون
كي��د ( )12091وس��تيف ن��اش ( )10335وم��ارك جاكس��ون ( )10334وماجي��ك جونس��ون
( )10141وأوس��كار روبرتس��ون ( )9887وايس��ياه توم��اس ( )9061وكري��س ب��ول ( )9014وجاري
بايتون (.)8966
والالعب��ون األربع��ة الذين يس��بقون جيم��س في قائمة األفضل في تحقي��ق الثالثية المزدوجة:
أوسكار روبرتسون ( )181وماجيك جونسون ( )138وراسل وستبروك ( )128وجيسون كيد (.)107
وأفض��ل خمس��ة مس��جلين عل��ى مدار التاري��خ :كريم عب��د الجب��ار ( )38387وكارل مالون
( )36928وكوبي براينت ( )33643ومايكل جوردان ( )32292وجيمس (.)32162

