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 3انت�صارات لهوب�س في دورة �إيطاليا الدولية

خم�سة منتخبات عربية تتحدى الح�سابات للت�أهل لك�أ�س �آ�سيا

�سورية تواجه اليابان ب�صفوف منقو�صة
ت��ت��ط��ل��ع م��ن��ت��خ��ب��ات اإلم������ارات
وس��وري��ة واألردن وال��ع��راق وعمان
إلى اللحاق بركب المتأهلين مباشرة
لبطولة كأس آسيا  2019لكرة القدم
وحجز أماكنها في ال��دور الثالث من
التصفيات المؤهلة لبطولة كأس
العالم  2018عندما يسدل الستار
اليوم الثالثاء على فعاليات الدور
الثاني م��ن التصفيات المشتركة
المؤهلة للبطولتين.
وتشهد الجولة العاشرة األخيرة
من فعاليات هذا الدور اليوم أكثر من
مواجهة مثيرة وحاسمة على بطاقات
التأهل المباشر لكأس آسيا وكذلك
على المقاعد المتبقية في الدور الثالث
من تصفيات المونديال.
وحسمت الجوالت التسع الماضية
خمسة مقاعد فحسب حيث تأهلت
منتخبات السعودية وقطر اليابان
وك��وري��ا الجنوبية وت��اي�لان��د إلى
الدور الثالث من تصفيات المونديال
كما حجزت مقاعدها ف��ي البطولة
اآلسيوية إضافة للمنتخب اإلماراتي
الذي يشارك في البطولة دون خوض
التصفيات.
وتحسم الجولة العاشرة األخيرة
من هذا الدور اليوم سبعة مقاعد أخرى
ف��ي البطولة اآلسيوية وينتظر أن
تكون هي نفس المنتخبات المتأهلة
للدور الثالث في تصفيات المونديال
إال في حالة نجاح المنتخب اإلماراتي
في العبور للدور الثالث بتصفيات
المونديال لتحسم جولة الغد سبعة
مقاعد في البطولة اآلسيوية وستة
مقاعد في ال��دور الثالث لتصفيات
المونديال ويصبح عدد المتأهلين
ل��ك��أس آس��ي��ا  12منتخبا بخالف
المنتخب اإلماراتي وعدد المتأهلين
للدور الثالث بتصفيات المونديال
 12منتخبا.
ويقضي نظام التأهل في التصفيات
اآلسيوية الحالية بتأهل صاحب
المركز األول في كل من المجموعات
الثماني بالدور الثاني من التصفيات
المشتركة إضافة إلى أفضل أربعة
منتخبات من بين المنتخبات التي
تحتل المركز الثاني في المجموعات
الثمانية ليصبح عدد المتأهلين إلى
الدور الثالث من تصفيات المونديال
الروسي  12منتخبا كما تتأهل هذه
المنتخبات نفسها مباشرة إلى بطولة
كأس آسيا التي تستضيفها اإلمارات
عام .2019
وتقسم المنتخبات المتأهلة للدور
الثالث بتصفيات المونديال إلى
مجموعتين تضم كل مجموعة منهما
ستة منتخبات تتنافس فيما بينها
أيضا بنظام دوري من دورين (ذهابا ً
وإي��اب �اً) ليتأهل صاحبا المركزين
األول والثاني من كل مجموعة إلى
المونديال مباشرة ويلتقي صاحبا
المركز الثالث في المجموعتين بدور
فاصل ليتأهل الفائز منهما إلى دور
فاصل مع منتخب من اتحاد قاري
آخر على بطاقة التأهل للمونديال.
أم��ا المنتخبات الـ 28المتبقية
ف��ي ختام منافسات ال���دور الثاني
بالتصفيات ال��م��ش��ت��رك��ة فتتأهل
باستثناء أس���وأ أرب��ع��ة منتخبات
ليصبح ع��دد المتأهلين إل��ى ال��دور
الثالث في تصفيات كأس آسيا 24
منتخبا تتنافس على باقي مقاعد
البطولة األسيوية التي تشهد هذه
المرة مشاركة  24منتخبا ً بعدما كان
العدد ق��اص��را ً على  16منتخبا ً في

النسخ الماضية من كأس آسيا.
وت��س��ت��ح��وذ ال���م���واج���ه���ة بين
المنتخبين اإلم��ارات��ي والسعودي
في المجموعة األول��ى على اهتمام
كبير من بين المباريات الـ 14التي
تشهدها جولة اليوم.
ورغم نجاح السعودي في العبور
رسميا ً إلى الدور الثالث من تصفيات
ال��م��ون��دي��ال وب��ل��وغ نهائيات كأس
آسيا ،يتطلع الفريق بقيادة مديره
الفني الهولندي بيرت فان مارفيك
إل��ى مواصلة الحفاظ على سجله
خاليا من الهزائم في هذه المجموعة
فيما لن يكون أمام المنتخب اإلماراتي
(األب���ي���ض) س���وى تحقيق ال��ف��وز
لالبتعاد عن الحسابات المعقدة في
طريق التأهل للدور الثالث بتصفيات
المونديال.
وي��ت��ص��در المنتخب السعودي
المجموعة برصيد  19نقطة بفارق
ث�لاث نقاط أم��ام نظيره اإلم��ارات��ي
الذي يحتاج للفوز بفارق هدفين من
أجل تصدر المجموعة على حساب
األخضر بفارق األهداف فقط.
ويتطلع المنتخب اإلم��ارات��ي إلى
استغالل عاملي األرض والمساندة
الجماهيرية من أج��ل الفوز والثأر
لهزيمته أم���ام شقيقه السعودي
 2 / 1ذه��اب�ا ً خاصة وأن التأهل
للدور الثالث بتصفيات المونديال
سيمنح المنتخب اإلماراتي الفرصة
لالستمرار في تصفيات المونديال
على أمل بلوغ النهائيات أو على األقل
اكتساب مزيد من الخبرة تساعده في
محاولة الفوز بالكأس القارية على
ملعبه في . 2019
وفي المجموعة نفسها ،يستضيف
المنتخب الفلسطيني (تسع نقاط)
صاحب المركز الثالث منتخب تيمور
الشرقية (نقطتان) الذي يرغب في
تعزيز فرصته في التأهل للدور الثالث
بتصفيات كأس آسيا والتي تأهل إلها
المنتخب الفلسطيني بالفعل.
وتبدو الفرصة سانحة بقوة أمام
المنتخب السوري لحجز مقعده في
نهائيات ك��أس آسيا وك��ذل��ك ال��دور
الثالث بتصفيات المونديال من خالل
جولة ال��ي��وم وذل��ك على ال��رغ��م من
المواجهة الصعبة التي تنتظر الفريق
في ضيافة نظيره الياباني.
وي��ت��ص��در المنتخب ال��ي��اب��ان��ي
المجموعة برصيد  19نقطة بفارق
نقطة واح��دة أم��ام نظيره السوري
الذي يحتاج لنقطة التعادل فقط في

مباراة الغد لحسم تأهله بغض النظر
ع��ن نتائج ال��ف��رق صاحبة المركز
الثاني في المجموعات األخرى.
وحقق المنتخب ال��س��وري الفوز
في جميع المباريات التي خاضها
بالمجموعة باستثناء مباراة الذهاب
أمام اليابان حيث خسرها صفر 3 /
ولكنه يحتاج لنقطة التعادل نظرا
لخوض المباراة في وقت مبكر قبل
مباريات معظم المنتخبات األخرى
المنافسة له على بطاقات التأهل من
المجموعات األخرى.
ويتصدر المنتخب السوري ترتيب
الفرق المتنافسة على بطاقات التأهل
األرب���ع الخاصة بأصحاب المركز
الثاني ولكن نقطة التعادل فقط غدا
هي التي تضمن له التأهل بعيدا عن
الحسابات المعقدة مع المجموعات
األخرى.
وق��د يحجز المنتخب ال��س��وري
بطاقة التأهل لكأس آسيا وال��دور
الثالث بتصفيات المونديال في بداية
مباراة اليوم إذا أخفق جاره األردني
في المباراة المرتقبة له أمام نظيره
األسترالي والتي من المقرر أن تنتهي
بعد دقائق قليلة من بداية مباراة
اليابان وسورية.

سورية تعاقب أربعة
من نجومها

ويدخل منتخب سورية مباراته
مع مضيفه الياباني من دون أربعة
من نجومه المحترفين .وقرر الجهاز
الفني للمنتخب السوري معاقبتهم
بسبب ع��دم انضباطهم وه��م قلب
الدفاع أحمد الصالح والظهير األيمن
ع�لاء الشبلي ومساعد ال��دف��اع فهد
اليوسف وقلب الهجوم سنحاريب
ملكي.
وكان منتخب سورية فاز األسبوع
الفائت على كمبوديا  0-6في الجولة
السابعة وتمت معاقبة الالعبين
األرب��ع��ة وتسفيرهم م��ن العاصمة
العمانية مسقط حيث أقيمت المباراة
بسبب سهرهم خ��ارج مكان اإلقامة
لساعة متأخرة من دون إذن مسبق.
وي��دخ��ل منتخب س��وري��ا ثاني
المجموعة ( 18نقطة) مباراته مع
اليابان المتصدرة ( 19نقطة ) اليوم
الثالثاء  29آذار على أم��ل الخروج
بنتيجة إيجابية حيث يكفيه التعادل
ليضمن بشكل نهائي تأهله إلى الدور
الثاني الحاسم المؤهل لنهائيات

المونديال وإلى نهائيات كأس آسيا
أيضاً.
ويؤكد فجر إبراهيم المدير الفني
لمنتخب سورية صعوبة المباراة
لقوة المنتخب الياباني على أرضه
وب��ي��ن ج��م��ه��وره وإن ك��ان ي��رى أن
منتخب س��وري��ة سيدفع بكل ثقله
لتحقيق نتيجة إيجابية.
وم��ن المتوقع أن يلعب ابراهيم
بتشكيلة مختلفة عن السابق بفعل
النقص ال��ح��اص��ل نتيجة معاقبة
الالعبين األربعة وقد يلعب بكل من
ال��ح��ارس اب��راه��ي��م عالمة وحمدي
المصري عمرو ميداني ونديم صباغ
ومؤيد عجان وعبد الرزاق الحسين
وزاه����ر م��ي��دان��ي وأس���ام���ة أوم���ري
ومحمود م��واس وع��دي جفال وعمر
خريبين.
وكان منتخب سورية خسر مباراة
الذهاب مع اليابان .3-0
وف���ي ال��م��ب��اراة األخ����رى بنفس
المجموعة (الخامسة) ،يلتقي منتخبا
أفغانستان (ست نقاط) وسنغافورة
(عشر نقاط).
وي��ت��ص��در المنتخب األس��ت��رال��ي
المجموعة الثاني ف��ي التصفيات
برصيد  18نقطة وب��ف��ارق نقطتين
فقط أمام نظيره األردن��ي الذي يح ّل
ضيفا ً عليه في سيدني وهي المباراة
التي تتسم بالطابع الثأري للمنتخب
األسترالي بعد خسارته صفر 2 /
أمام األردن ذهاباً.
ويحتاج المنتخب األسترالي إلى
نقطة التعادل فقط في مباراة الغد من
أجل التأهل ولكن المنتخب األردني
(النشامى) سيكون بحاجة إلى الفوز
لالبتعاد عن الحسابات المعقدة مع
باقي المجموعات.
ورغ��م أفضلية األرض والجمهور
للمنتخب األسترالي في هذه المباراة،
سعى ه��اري ريدناب المدير الفني
للمنتخب األردني إلى رفع معنويات
النشامى خاصة بعد الفوز الكاسح 8
 /صفر على بنجالديش في الجولة
قبل األخيرة يوم الخميس الماضي
وه��ي ال��م��ب��اراة ال��ت��ي ش��ه��دت ثالثة
أهداف (هاتريك) لحمزة الدردور نجم
هجوم النشامى.
وفي المباراة الثانية بالمجموعة،
يلتقي منتخبا طاجيكستان (خمس
نقاط) وقيرغيزستان ( 11نقطة).
وي��ح��ت��اج ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي
(أس��ود ال��راف��دي��ن) إل��ى معجزة من
أجل مواصلة مسيرته في تصفيات

المونديال والتأهل لكأس آسيا وذلك
بعد سقوط الفريق في فخ التعادل
 2 / 2مع نظيره التايالندي يوم
الخميس الماضي وهي نفس النتيجة
ال��ت��ي ان��ت��ه��ت ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل م��ب��اراة
الفريقين في جولة الذهاب.
ووض��ع��ت ه���ذه النتيجة أس��ود
الرافدين في موقف صعب للغاية
حيث يحتل الفريق المركز الثاني
ف��ي المجموعة ال��س��ادس��ة برصيد
تسع نقاط مقابل  14نقطة للمنتخب
التايالندي المتصدر وال��ذي حجز
م��ك��ان��ه بالفعل ف��ي ال����دور الثالث
لتصفيات المونديال واختتم مسيرته
في هذا الدور من التصفيات.
ويستضيف المنتخب العراقي
غدا ً نظيره الفيتنامي صاحب المركز
الثالث في المجموعة برصيد سبع
نقاط.
ولن يكون الفوز كافيا ً للمنتخب
العراقي حيث يحتاج النتظار نتائج
المجموعات األخرى من أجل معرفة
مصيره في التصفيات حيث يحتل
الفريق المركز الخامس في ترتيب
المنتخبات المتنافسة على بطاقات
التأهل األرب���ع الخاصة بأصحاب
المركز الثاني.
كما يضاعف من صعوبة المواجهة
على المنتخب العراقي أن منافسه
الفيتنامي م��ا زال���ت ل��دي��ه فرصة
احتالل المركز الثاني في حال الفوز
على أسود الرافدين بغض النظر عن
خروج المنتخب الفيتنامي تماما من
ص��راع التأهل المباشر لكأس آسيا
وللدور الثالث بتصفيات المونديال.
وي��ح��ت��اج ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ع��م��ان��ي
إل��ى تفجير مفاجأة في التصفيات
والتغلب على مضيفه اإلي��ران��ي في
مباراتهما غدا بالمجموعة الرابعة
التي يتصدرها المنتخب اإليراني
برصيد  17نقطة مقابل  14نقطة
للمنتخب العماني في المركز الثاني.
وفيما يحتاج المنتخب اإليراني
لنقطة التعادل فقط من مباراة الغد
على ملعبه  ،سيكون الفوز هو السبيل
الوحيد أمام المنتخب العماني الذي
يحتاج ايضا للمساعدة من مجموعات
أخ��رى نظرا لفارق األه���داف الكبير
ال��ذي يتفوق به المنتخب اإليراني
وال��ذي يجعله في ال��دور التالي من
التصفيات منطقيا ولكن فرصه لم
تحسم بشكل نهائي حسابياً.
وفي المباراة األخرى بالمجموعة،
يلتقي منتخبا الهند (ث�لاث نقاط)
وتركمانستان (عشر نقاط).
وف����ي ال��م��ج��م��وع��ة ال��س��اب��ع��ة،
يستضيف المنتخب اللبناني (عشر
نقاط) منتخب ميانمار (سبع نقاط)
فيما علقت مباراة كوريا الجنوبية
والكويت.
وفي باقي المباريات اليوم ،يحل
المنتخب القطري ( 21نقطة) ضيفا ً
على نظيره الصيني ( 14نقطة)
ويلتقي منتخبا جزر المالديف (ثالث
نقاط) وبوتان (بال رصيد من النقاط
في المجموعة الثالثة ويلتقي منتخب
أوزب��ك��س��ت��ان ( 18ن��ق��ط��ة) نظيره
البحريني (تسع نقاط) فيما يحل
منتخب كوريا الشمالية ( 16نقطة)
ضيفا على نظيره الفلبيني (سبع
نقاط) في المجموعة الثامنة.

لبنان يخو�ض مواجهة ميانمار بلغة الفوز والت�صميم
ّ
لخص المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم المونتينيغري
ميودراغ رادولوفيتش أهدافه للمباراة أمام ميانمار في صيدا،
األخيرة في المجموعة السابعة ضمن التصفيات المزدوجة
لكأسي العالم  2018وآسيا  ،2019بـ»الفوز وضمان المركز
الثاني عن ج��دارة» ،على رغم الحسابات المع ّقدة للتأهّ ل إلى
الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم ومن ضمنها البت بمصير
مباريات الكويت.
وجدد رادولوفيتش تهنئته لالعبيه على أدائهم المميز في
المباراة الصعبة أمام كوريا الجنوبية التي جمعتهما الخميس
الماضي في مدينة آنسان ،وخسرها لبنان بهدف من دون ر ّد في
الوقت بدل الضائع ،بعدما أحرج أصحاب األرض طويالً.
وإعتبر رادولوفيتش أن «الخسارة كانت موجعة في ضوء
ما قدّمناه ،لكننا طوينا الصفحة اآلن ونتطلّع إلى المباراة في
صيدا وما بعدها .وطلبت من الالعبين قبيل التدريب الذي أجروه
األحد التركيز والتخلّص تدريجا ً من عبء السفر الطويل وفارق
التوقيت».
وكان رادولوفيتش يتحدّث في المؤتمر الصحافي الرسمي
الذي جمعه وقائد المنتخب رضا عنتر.
وج��دد عنتر ،ال��ذي أعلن خوضه المباراة الدولية األخيرة،
التأكيد أن الضغط كان كبيرا ً على اللبنانيين في آنسان «وقد
قاتلوا بشراسة .شاركت في الشوط الثاني وعاينت الموقف
ميدانياً .الجميع أدّى بامتياز وهم كانوا محرجين ،من دون أن
ننسى الفارق الفني طبعاً».
واتفق رادولوفيتش وعنتر على أهمية المباراة في صيدا،
الفتين إلى أن المنتخب الضيف ليس سهالً قياسا ً إلى المواجهة
التي خاضها لبنان أمامه في بانكوك ،إذ يملك مجموعة متجانسة
وشابة .لكن ،وفق عنتر« ،إذا أحس ّنا استغالل الفرص وتح ّركنا
في شكل صحيح في ضوء تعليمات المد ّرب ،سنضمن النقاط
الثالث مقرونة بنتيجة جيدة».
وأشار رادولوفيتش إلى اعتماد أسلوب مختلف في المباراة
أمام ميانمار مغاير لما كان عليه أمام كوريا« :إذ أن لكل مباراة
ظروفها وقد تط ّور المنتخب قياسا ً إلى عروضه في اللقاءات
السابقة ومنها مواجهته الكوريين في صيدا ذهاباً .ونسعى لم ّد
ّ
منظم ،وسيلقى سوني سعد
هجومي مقرونا ً بتنسيق دفاعي
مؤازرة في مهمة المهاجم الصريح» ،كاشفا ً عن إعادة ض ّم محمد
حيدر إلى التشكيلة بعد تعافيه.
وذ ّكر بأن سعيه لتعزيز صفوف المنتخب بالعبين مميزين
من الدوري المحلي ومن الخارج مستمر« :فبعد مضي  10أشهر
على قدومي ،وقفت على أوضاع المنافسات المحلية ،واستدعيت
في ضوئها مجموعة العبين لمعسكرات داخلية ،لكن االختبار
الحقيقي لقدراتهم يبقى في المباريات الدولية .وكشف اللقاءان
أمام البحرين وأوزبكستان أن بعضهم ال يزال يحتاج إلى تم ّرس

أكبر».
ون ّوه عنتر بسوني سعد «الذي لعب مهاجما ً أمام عمالقة كوريا
وآزر زمالءه في الخلف ،وقد ثبّت أقدامه بعض إبالله من اإلصابة،
وهو قادر على المضي قدماً».
من جهته ،ه ّنأ المدير الفني الجديد لمنتخب ميانمار األلماني
غيرد زايسه منتخب لبنان على «أدائ��ه العالي أم��ام كوريا»،
الفتا ً إلى الفارق الفني في اللقاء المرتقب هو لمصلحة أصحاب
األرض ،فضالً عن الفارق في الترتيب ،واعدا ً ببذل ما يم ّكن من
الخروج بنتيجة جيدة ،واعتبر «أن أصحاب األرض لم يجهدوا
أنفسهم كثيرا ً في مواجهة بانكوك ،وضمنوا الفوز بالح ّد األدنى،
وسيكونون أقوى بالطبع على أرضهم».
ويعتمد زايسه ،الذي تو ّلى مقدراته منتخب ميانمار قبل نحو
ثالثة أشهر ،على العبين محليين غالبيتهم من المنتخب الذي
شارك تحت إشرافه في كأس العالم للشباب العام الماضي في
نيوزيلندا ،وحقق نتائج نوعية .ويجد في مباراة اليوم منطلقا ً
لبناء «استراتيجية للمستقبل» في إطار «ورشة التطوير وإكساب
الوجوه الجديدة الخبرة» ،وأوضح أنه يحبّذ األداء الهجومي
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ويع ّد عناصره على هذا األس��اس من خالل «التح ّرك الضاغط
المتك ّتل».
بدوره وعد قائد ميانمار يان أونغ كيان بتقديم عرض جيد
يك ّرس التطور التدريجي الذي يشهده الفريق ،وسيكون «أفضل
مما ظهر عليه في بانكوك»».
وسبق المؤتمرين الصحافيين االجتماع الفني اإلداري – الفني
للمنتخبين في فندق «غولدن توليب – سيرينادا» في الحمرا،
وأداره مراقب المباراة دورجي ماندو (بوتان) ،بحضور مراقب
الحكام األردن��ي ناصر الغفاري ،وحكام المباراة اليابانيين
جمباي اييدا وأكاني ياجي ،ومين يو هسو (تايبه) ،وبرنجال
بانيرجي (الهند) ،إلى ممثلي الفريقين والمسؤولين عن الشؤون
اللوجستية والطبية واألمنية والنقل التلفزيوني .وتم ّثل االتحاد
مرحباً،
اللبناني بأمينه العام جهاد الشحف الذي افتتح االجتماع ّ
وعضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة المالعب موسى مكي.
وسيرتدي منتخب لبنان الزي األحمر كامالً (حارس المرمى:
الرمادي وجوارب سود) ،ومنتخب ميانمار الزي األبيض كامالً
(حارس المرمى :قميص أخضر وسروال وجوارب سود).

حقق فريق هوبس في كرة السلة للناشئات مواليد
 1999 – 1998ثالثة انتصارات متتالية في دورة
إيطاليا الدولية بكرة السلة للناشئات التي تقام في
مدينة سيسيناتيكو االيطالية بمشاركة  149فريقا من
إيطاليا ،الدنمارك ،ألمانيا ،ليتوانيا ،سلوفينيا ،سويسرا
وليتوانيا.
وق��د ج��اءت ان��ت��ص��ارات هوبس على حساب ك��ل من
هيليوس السويسري بنتيجة  34 – 37ف��ي م��ب��اراة
ق��وي��ة وح��م��اس��ي��ة ،وك��ان��ت أف��ض��ل مسجلة للفريق
الفائز ديما شاهين  11نقطة و 4ت��م��ري��رات حاسمة،
وبشرى قانصوه  8نقاط و 9ك��رات مرتدة «ريباوند».
وعلى كورسيكو االيطالي بنتيجة  28 – 36في مباراة

فرض فيها الفريق اللبناني سيطرته عليها منذ بدايتها
من خالل أداء دفاعي الفت ،وكانت أفضل مسجلة للفريق
الفائز بشرى قانصوه  11نقطة و 13كرة مرتدة «ريباوند»
وج��ن��ى غصين  9ن��ق��اط و 8ك���رات م��رت��دة «ري��ب��اون��د».
وعلى فيا غرديا اإليطالي بنتيجة  19 – 47في مباراة
سهلة ،وكانت أفضل مسجلة للفريق الفائز بشرى قانصوه
 13نقطة و 5صدات «بلوك شوت» وتاال زين  12نقطة
وضيا شاهين  8نقاط و 6ك��رات م��رت��دة «ري��ب��اون��د».
وبرز من الفريق اللبناني كل من عليا شاهين ،نور الشيخ،
تاال زين ،كرما شاهين ،يارا عماش ،جنى غصين ،ضيا
شاهين اللواتي قدمن اداء مميزا بقياد ال��م��درب زياد
الناطور.

مي�سي يك�شف عن ر�أيه في رونالدو
ويح�سم م�ستقبله مع بر�شلونة
أجرى الالعب األرجنتيني ليونيل
ميسي مقابلة مع قناة تلفزيونية
تحدث فيها عن العديد من االم��ور
الخاصة بهد وبحياته الرياضية.
ون��ش��رت صحيفة «ال��م��ون��دو»
اإلسبانية ما أدلى به ميسي ،وقال:
ه���ذا ع��م��ل ال��ص��ح��اف��ة ،ه���ي تحب
المقارنات بين النجوم الكبار ،لكن
أنا ال أشبه كريستيانو رونالدو أو
أي العب آخر ،أنا فقط أساعد فريقي
من أجل الفوز وهذا ما سنقوم به في
المباريات المقبلة».
وعن عالقته بكريستيانو رونالدو
البرتغالي العب ريال مدريد قال« :كل
واحد منا يعرف اآلخر معرفة جيدة،
ولكن عالقتنا على أرض الملعب فقط
وال يوجد أي شئ آخر ،هو في فريق
وأنا في فريق آخر».
كما تحدث عن الغريم التقليدي
ريال مدريد وقال« :ريال مدريد فريق
كبير ويملك تاريخا ً عظيما ً والعبين
رائعين ومن الطبيعي أن تكون هناك
منافسة ،هو منافس معقد جداً ،وهو
موجود دائما ً ويصعب علينا عملية
الفوز بالدوري».
وعن الكرات الذهبية الخمس التي

يملكها قال ميسي« :كل شخص يفوز
بهذه ال��ج��ائ��زة فهو يستحق ذل��ك،
كل شخص يقوم بوظائفه وعلينا
احترام الصحافيين ومن يصوتون
للجائزة ،من العظيم أن أملكها وافوز
بها  5مرات ،وليس ذلك وحسب ،فكل
شيء حصل لي مع برشلونة رائع
جداً».
وتابع « :كل المدربين أث��روا في
مسيرتي االحترافية ولكن المدرب
األك���ث���ر أه��م��ي��ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ي هو
الهولندي فرانك ريكارد ،لو لم يكن
ق���راراه باشراكي مع الفريق األول
لربما تغير الوضع عما هو عليه اآلن،
لقد كان مهما بالنسبة لي ألنه وثق
بي منذ البداية وجعلني أشارك مع
الفريق األول في الوقت المناسب».
وع���ن خططه المستقبلية ق��ال
ال��ب��رغ��وث األرج��ن��ت��ي��ن��ي« :ه��دف��ي
ه��و البقاء م��ع برشلونة إل��ى األب��د
واالعتزال هنا ،ولكن ال يمكن للمرء أن
يعرف ما سيحدث في عالم كرة القدم
 ،لكني لم أفكر باللعب في فريق آخر
أو دوري آخر».
وأض������اف« :أع���ت���ق���د أن ف��ري��ق
برشلونة األول يلخص عمل الشباب

في الفئات الدنيا ،نحن فريق ونادي
متكامل» .وتابع« :عندما يأتي العب
جديد للفريق فإنه يخضع للتدريب
بشكل كبير ليعتاد على األسلوب
الذي نلعب به ،هذا األمر مكلف وليس
بالسهل».
وأك����د م��ي��س��ي أن ط��ري��ق��ة لعب
المنتخب األرجنتيني تختلف عن
طريقة برشلونة وقال« :األرجنتين
ش���يء آخ�����ر» ،وأك���م���ل« :ه��ن��ا في
برشلونة نلعب ك��ل  3أي���ام م��رة،
ولكن في المنتخب نجتمع قليالً رغم
أن المدرب تاتا لديه نفس فلسفة
برشلونة».
وعن عالقته بأسطورة كرة القدم
العالمية واألرجنتيني ديجو أرماندو
ماردونا قال« :نحن ال نتكلم منذ فترة
طويلة ،هو له حياته ولي حياتي ،
ولكن تربطنا عالقة كبيرة».
واعترف ميسي أن��ه يحب الكرة
اإلنكليزية واإليطالية ،واعترف أنه
يحب الحياة الهادئة والطبيعية.
واخ��ت��ت��م »:أن���ا ه���ادئ وطبيعي
وشخص بسيط للغاية حصلت على
التعليم واالحترام والتواضع ،هذه
هي شخصيتي».

كليبرز يحجز بطاقته �إلى الـ«بالي �أوف»
لحق لوس أنجليس ليكرز بركب المتأهين إلى الـ»بالي
أوف» دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
حجز لوس أنجليس كليبرز مقعده في دور البالي أوف إثر
تغلبه على دنفر ناغتس  90-105أمس األحد ضمن دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين.
وبات كليبرز رابع فريق من المنطقة الغربية يبلغ هذا
الدور للعام الخامس على التوالي ليرافق غولدن ستايت
ووري��رز حامل اللقب وس��ان أنطونيو سبيرز وأوكالهوما
سيتي ثاندر.
ونجح ستة العبين في صفوف الفائز في تخطي حاجز
العشر نقاط أبرزهم كريس بول الذي سجل  14نقطة ونجح
في  9تمريرات حاسمة و 6متابعات ،وأضاف جمال كروفرود
 14نقطة ،وكل من جف غرين وويسلي جونسون  13نقطة
أما أفضل مسجل في صفوف ناغتس فكان يوسف نوركيتش
( 19نقطة) وأضاف زميله أوغوستين  18نقطة بينها  16في
الشوط األول.
وقدم كليبرز عرضا ً قويا ً في الشوط الثاني أمام  19ألف
متفرج احتشدوا في ملعب ستايبلرز سنتر أرينا.
واستهل كليبرز الربع الثالث بتسجيله  13نقطة مقابل 4
فقط لمنافسه ليوسع الفارق إلى  13نقطة ( ،)54-67قبل أن
يدخل الربع األخير متقدما ً بفارق  17نقطة.
واعترف مدرب دنفر ناغتس مايك مالون بقوله« :الربع
الثالث دمرنا ،استهله الفريق المنافس بقوة ولم نتمكن من

مجاراته فدفعنا الثمن».
وحقق غ��ول��دن ستايت ووري���رز حامل اللقب الموسم
الماضي فوزا ً سهالً على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز -117
.105
وصمد فيالدلفيا الذي كان خسر بصعوبة أمام غولدن
ستايت أواخر كانون الثاني الماضي ( )105-108في نهاية
الربع األول وأنهاه متخلفا ً بفارق نقطة واحدة (،)31-32
لكن غولدن أظهر معدنه الحقيقي في الربع الثاني لينهي
 24-39متقدما في نهاية الشوط األول بفارق  16نقطة.
وك��ان كالي طومسون أفضل مسجل في صفوف غولن
ستايت بـ  40نقطة أي ضعف ما سجله زميله وأفضل هداف
هذا الموسم ستيف كوري ( 20نقطة).
والفوز هو السادس والستون لغولدن ستايت في 73
مباراة وحافظ على سجله خاليا ً من الهزائم على ملعبه
( 35على التوالي هذا الموسم و 53منذ خسارته األخيرة
في كانون الثاني عام  .)2015وبات الفريق قريبا ً جدا ً من
تحطيم الرقم القياسي في ع��دد االنتصارات في الموسم
العادي والمسجل باسم شيكاغو بولز موسم 96-1995
( 72فوزا ً و 10هزائم).
وفي المباريات األخرى ،فاز واشنطن ويزادرز على لوس
أنجليس ليكرز  ،88-101وإنديانا بيسرز على هيوستن
روك��ت��س  ،101-104وساكرامنتو كينغز على داالس
مافريكس .111-133

الماكينات تتط َّلع ال�ستعادة الثقة
في مواجهة �إيطاليا
يتطلع المنتخب األلماني إلى استعادة التوازن والثقة بعد
خسارته الودية أمام نظيره اإلنكليزي  3-2السبت الماضي،
من خالل مباراته الودية األخرى المقررة أمام نظيره اإليطالي
اليوم الثالثاء ،قبل خوض غمار كأس األمم األوروبية لكرة
القدم في فرنسا.
وقال توماس شنايدر المدرب المساعد للمنتخب األلماني
في مؤتمر صحافي عقد أمس االثنين تمهيدا ً لمباراة اليوم:
«النتيجة مهمة بالنسبة لنا .ن��ود ب��دء فترة ال��راح��ة قبل
االستعدادات األخيرة للبطولة األوروبية ونحن المطمئنون
بنتيجة جيدة».
وكان المنتخب األلماني بطل العالم قد أهدر تقدمه بهدفين
أمام نظيره اإلنكليزي ليخسر  3-2في االستاد األولمبي في
العاصمة برلين.
وستكون مباراة اليوم أمام المنتخب اإليطالي هي األخيرة
للمنتخب األلماني قبل أن يعلن مديره الفني يواكيم لوف
القائمة المبدئية للمنتخب في  18أيار ويبدأ معسكرا ً تدريبيا ً
للفريق في سويسرا بعدها بخمسة أيام.
وقال سامي خضيرة العب يوفنتوس اإليطالي« :سنحاول
تحقيق الفوز في مباراة اليوم ...مباراة المنتخبين األلماني
واإليطالي دائما ً ما تكون مهمة .إننا نتطلع لهذه المباراة».
البرتغال  -بلجيكا
وتبرز اليوم أيضا ً مباراة البرتغال مع بلجيكا في إطار
االستعدادات للعرس القاري الضيف المقبل.
وكانت المباراة مقررة في العاصمة بروكسيل قبل أن يتم
نقلها إلى مدينة ليريا البرتغالية بطلب من االتحاد البرتغالي
بعدما قرر نظيره البلجيكي الغاءها بسبب االعتداءات التي
ضربت بروكسل الثالثاء الماضي وأدت إلى  35قتيالً وأكثر
من  300جريح.
وتمني البرتغال النفس بتعويض سقوطها أمام بلغاريا
صفر -1يوم الجمعة الماضي في مباراة ودية أهدر خاللها
نجمها كريستيانو رونالدو ركلة جزاء ،وبتجسيد أفضليتها
على بلجيكا في اآلون��ة األخيرة حيث حققت الفوز عليها
 3مرات في المباريات الخمس األخيرة بينهما أخرها في
تصفيات أمم أوروبا  2008عندما تغلبت عليها ذهابا ً وإيابا ً
4صفر في لشبونة و 1-2في بروكسل على التوالي.لكن شتان بين مستوى بلجيكا في تلك الفترة ومستواها
الحالي حيث تضم ف��ي صفوفها العديد م��ن النجوم في
مقدمتهم نجم تشيلسي اإلنكليزي إيدين ه��ازار ومهاجم
نابولي اإليطالي درييس مرتينز إضافة إلى إكسل فيتسل

وروميلو لوكاكو.
والتقى المنتخبان  16مرة حتى اآلن فتقاسما الفوز  5مرات
لكل منهما مقابل  6تعادالت.
وتلعب البرتغال في النهائيات القارية في المجموعة
السادسة إلى جانب أيسلندا والنمسا والمجر ،وبلجيكا في
المجموعة الخامسة مع إيطاليا والسويد وأيرلندا.

فرنسا  -روسيا

وال تخلو مباراة فرنسا المضيفة للعرس القاري مع روسيا
من أهمية.
والتقى المنتخبان  5مرات حتى اآلن فتقاسما الفوز مرتين
لكل منهما مقابل تعادل واحد.
وتدخل فرنسا المباراة بمعنويات عالية عقب فوزها
على هولندا  2-3ي��وم الجمعة الماضي ،واألم��ر ذاته
بالنسبة إلى روسيا التي أكرمت وفادة ضيفتها ليتوانيا
بثالثية نظيفة.
وتلعب فرنسا في النهائيات في المجموعة األول��ى الى
جانب رومانيا والبانيا وسويسرا ،وروسيا في الثانية مع
انكلترا وويلز وسلوفاكيا.
وبعد فوزها الثمين على ألمانيا ،تلعب إنكلترا على ملعب
ويمبلي مع هولندا الغائب األبرز عن النهائيات.
وهنا برنامج المباريات الدولية الودية المقررة اليوم:
ماليزيا  -ماكاو
استونيا  -صربيا
مونتينيغرو  -بيالروسيا
مقدونيا  -بلغاريا
اليونان  -ايسلندا
البرتغال  -بلجيكا
جورجيا  -كازاخستان
النروج  -فنلندا
لوكسمبورغ  -البانيا
سويسرا  -البوسنة
السويد  -تشيكيا
النمسا  -تركيا
ايرلندا  -سلوفاكيا
المانيا  -ايطاليا
انكلترا  -هولندا
فرنسا  -روسيا
إسكتلندا  -الدنمارك.

