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بع��د اأن اأ�س��بحا زميل��ن يف فريق واحد، ك�س��ف اأ�س��طورة يوفنتو���س الإيطايل 
املدافع املخ�رضم جورجيو كيليني عن ذكريات �سيئة مع كري�ستيانو رونالدو، 
قائ��ال اإن النج��م الربتغايل "حطم اأحالمه اأكرث من م��رة". لكن كيليني اعرتف، 
يف ت�رضيحاته ل�سبكة "بي بي �سي"، بتاأثري قدوم رونالدو اإىل تورينو، واعترب 
اأن فريق "ال�سيدة العجوز" مل يكن يحلم باحل�سول على لقب دوري الأبطال قبل 
ان�س��مام "الدون" اإليه. واأو�سح النجم املخ�رضم البالغ من العمر 34 عاما، اأن 
"اأحالمه حتطمت يف املا�سي ب�ساأن احل�سول على دوري اأبطال اأوروبا، عندما 
تواج��ه فريقه مع ريال مدريد بقيادة رونالدو اآنذاك يف عدة منا�س��بات"، كان 
اآخره��ا تخط��ي "املرينغي" نظ��ريه الإيطايل يف ربع نهائي امل�س��ابقة القارية 
املو�س��م املا�س��ي، بعد عام واحد من فوز ريال مدريد بنتيجة 1-4 يف نهائي 
البطولة ذاتها. ويعتقد كيليني الآن اأنه "لأول مرة منذ 1996 �سيكون باإمكان 
يوفنتو���س الف��وز بدوري اأبط��ال اأوروب��ا"، مردفا: "�س��جل كري�س��تيانو العديد 
م��ن امل��رات عدة مرات �س��دنا ودمر اأحالم��ي عدة م��رات يف كارديف ومدريد 
وتورينو". وتابع: "قبل قدومه كان لقب دوري اأبطال اأوروبا حلما، لكنه اأ�سبح 

هدفنا لأن لدينا اأف�سل لعب يف العامل".
واأكمل كيليني اإ�س��ادته برونالدو، قائال: "لدي��ه اإمكانيات رائعة داخل وخارج 
امللعب، كان لدّي ف�س��ول لأعرف كيف يت���رضف خارج امللعب، وكيف يتدرب 

بدنيا، اأعتقد اأن تركيزه يلهمني".
و�س��يواجه يوفنتو�س اأتلتيكو مدريد يف دور ال�16 الأخرية يف فرباير ومار�س، 

يف مباراة يتوقع لها املراقبون اأن تكون نارية وندية.

اأكد رئي�س نادي بر�سلونة، جو�سيب ماريا بارتوميو، ا�ستمرار مدرب الفريق الأول 
اإرن�ستو فالفريدي، وكذلك جتديد عقد الالعب جوردي األبا، الذي ينتهي يف يونيو 
)حزي��ران( 2020. ويف ت�رضيحات ل�س��حيفة �س��بورت، اأك��د بارتوميو على عدم 
وجود �س��كوك ب�س��اأن فالفريدي الذي اأكد اأنه "مدرب الرب�سا لهذا املو�سم واملو�سم 
املقب��ل"، اإل اأنه اأقر باأن الإدارة ما زال عليها التحدث مع املدير الفني. واأ�س��اف 
رئي�س بر�س��لونة: "�س��نتحدث معه بالتاأكيد.. هذا هو ما اتفقنا عليه.. نحن نثق به 

كث��رياً، اإن��ه يقدم عماًل رائعا ً، وهو �س��خ�س ذكي ويع��رف نظام اللعب 
يف بر�س��لونة جي��داً، ويدي��ر املباري��ات بطريق��ة تعجبن��ا". ويف 

نف���س الإطار، تط��رق اإىل م�س��تقبل جوردي األبا بن �س��فوف 
"البلوغران��ا"، وق��ال: "بالتاأكيد �سي�س��تمر، نحن نعمل معه 
بالفع��ل من اأجل جتديد عقده لفرتة طويلة، للخم�س �س��نوات 

املقبل��ة". واأب��رز رئي���س الن��ادي الكاتالوين اأن 
الظه��ري الأي���رض يع��د واحداً م��ن الالعبن 

الأك��رث ا�س��تخدامًا من جان��ب املدرب، 
مذكراً باأنه "ن�س��اأ وتطور بن �سفوف 
الرب�س��ا، ثم رحل وعاد منذ �س��نوات، 
اإن��ه لع��ب نحت��اج اإلي��ه ول ميكن 
ال�س��تغناء عن��ه، لي���س ل��دي �س��ك 
واأك��د  �سي�س��تمر معن��ا".  اأن��ه  يف 
بارتومي��و اأن "املفاو�س��ات مع 
الالعب ل تواجه م�س��كالت كما 

التقاري��ر"،  بع���س  اأملح��ت 
ط��رف  "كل  مو�س��حًا: 
يحاول دائمًا التفاو�س 
للح�س��ول على اأف�س��ل 
اتف��اق ممكن.. نحن يف 

بر�س��لونة نحاول �سبط 
متطلب��ات الالعب��ن مع 

متو�سط رواتب النادي، مع 
الأخذ يف العتبار اأن جوردي 

األبا يعد واحداً من اأهم الالعبن 
اأن يح�س��ل  بالفري��ق ويج��ب 

على العقد الذي ي�ستحقه".

ك�سفت تقارير �سحفية بريطانية اأن لقاءات نهاية الأ�سبوع من الدوري الإجنليزي 
املمت��از قد ل تقام يف موعدها، ب�س��بب موجة الطق�س ال�س��يئ املتوقع اأن ت�رضب 
الب��الد خالل الأي��ام القليلة املقبلة. وقالت �س��حيفة "�س��ن" اإن بع�س مباريات 
املرحل��ة 23 من امل�س��ابقة، املقررة ال�س��بت والأحد، ميك��ن اأن توؤجل، على خلفية 
�سقوط متوقع للجليد على اأنحاء متفرقة من اململكة املتحدة، ل �سيما يف الغرب. 
ومل ت�ستبعد خدمة الطق�س الوطنية تكرار موجة الطق�س ال�سيئ التي �رضبت البالد 
العام املا�س��ي، وت�س��ببت يف فو�س��ى عارمة بربيطانيا. ويعتق��د اأن تكون حالة 
الطق�س خالل اخلمي�س واجلمعة، حا�س��مة يف حتديد م�سري لقاءات ال�سبت والأحد، 
ح�سبما ك�سفت ال�س��حيفة. وال�سبت ي�ست�سيف ليفربول املت�سدر كري�ستال بال�س، 
بينم��ا يلتقي مان�س�س��رت يونايتد مع �س��يفه برايت��ون، اأما قمة املرحلة ف�س��تكون 

ديربي لندين مرتقب بن اأر�سنال و�سيفه ت�سل�سي.
والأحد �سيكون مان�س�سرت �سيتي على موعد مع اختبار �سهل ن�سبيا اأمام هدر�سفيلد، 

فيما يحل توتنهام هوت�سبري �سيفا على فولهام.

كأس آسيا: لبنان وعمان يبحثان عن فوز الفرصة األخيرة

كوريا الجنوبية تتربع على صدارة المجموعة الثالثة 
وقرغيزستان ينعش آماله في التأهل

تربع منتخب كوريا اجلنوبية على ال�سدارة بعد فوزه 
عل��ى ال�س��ن 0-2، الي��وم الأربع��اء، على �س��تاد اآل 
نهيان يف اأبو ظبي، �س��من اجلول��ة الثالثة والأخرية 
م��ن مناف�س��ات املجموع��ة الثالث��ة يف كاأ���س ا�س��يا 

2019 بالإمارات.
و�س��جل هوانغ وي-جو )14 من �رضبة جزاء( وكيم 

من-ج��اي )51( ه��ديف الف��وز ل�س��الح املنتخ��ب 
الكوري اجلنوبي.

الثاني��ة �س��من ذات املجموع��ة  و�س��هدت املب��اراة 
الأربع��اء اأي�س��ًا ف��وز جمهوري��ة قرغيز�س��تان عل��ى 

الفلبن 1-3 على �ستاد را�سد يف دبي.
وانع���س منتخ��ب جمهوري��ة قرغيز�س��تان اآمال��ه يف 
التاأه��ل بعد فوزه على الفلبن 1-3، اليوم الأربعاء، 
عل��ى �س��تاد را�س��د يف دب��ي، �س��من اجلول��ة الثالثة 

والأخرية من مناف�س��ات املجموعة الثالثة يف كاأ�س 
ا�سيا 2019 بالإمارات.

و�سجل فيتايل لوك�س اأهداف قرغيز�ستان يف الدقائق 
24 و51 و77، يف حن اأحرز �ستيفان �رضوك هدف 
الفلبن الوحيد )80(. وت�س��در منتخب كوريا ترتيب 
املجموعة بر�سيد 9 نقاط كاملة من ثالث مباريات، 
مقاب��ل 6 نقاط لل�س��ن و3 لقرغيز�س��تان ول �س��يء 
للفلب��ن. وتاأهلت كوريا اجلنوبية وال�س��ن اإىل دور 

ال���16، يف حن ينتظ��ر منتخب قرغيز�س��تان حتديد 
اأف�سل اأربعة منتخبات حا�سلة على املركز الثالث.

ويف دور ال���16 تلتق��ي كوري��ا اجلنوبي��ة م��ع ثالث 
املجموع��ات الأوىل اأو الثانية اأو ال�ساد�س��ة، يف حن 

تتقابل ال�سن مع تايالند ثانية املجموعة الأوىل.
وتاأهلت كوريا اجلنوبية وال�س��ن اإىل دور ال�16، يف 
حن ينتظر منتخب قرغيز�س��تان حتديد اأف�سل اأربعة 

منتخبات حا�سلة على املركز الثالث.

ميسي يكشف عن أفضل هدف له في "الليغا"األردن يتصدر وسوريا تتعثر وفلسطين تنتظر

خرج املنتخب ال�س��وري من مناف�س��ات بطولة كاأ�س 
اأ�س��يا من الدور الأول ب�س��يناريو حزين، فيما  ت�س��در 
منتخب الأردن املجموعة الثانية بر�سيد �سبع نقاط. 
فف��ي املب��اراة الأوىل ح�س��م التع��ادل ال�س��لبي لق��اء 
الأردن وفل�سطن،ليت�س��در الأردن املجموعة  ب�س��بع 
نق��اط، فيم��ا ح��ل منتخ��ب فل�س��طن ثالثا بر�س��يد 

نقطتن. 
ويف املب��اراة الثاني��ة خ���رض منتخ��ب �س��وريا ام��ام 
ا�س��رتاليا ب�س��يناريو م��وؤمل، حي��ث تاأخ��ر املنتخ��ب 

ال�س��وري بهدف  يف الدقيقة 41 ع��رب الالعب مابيل، 
وعدل منتخب �س��وريا باأقدام الالع��ب عمر خريبن. 
 54 الدقيق��ة  يف  وتق��دم  منتخ��ب  ا�س��رتاليا  وع��اد 
بوا�س��طة الالع��ب طبوكونوميدي�س . وع��دل النتيجة 
الالع��ب عم��ر ال�س��ومة يف الدقيقة   81 . و�س��جل توم 

روجيك ال�سرتايل هدفا قاتال يف الدقيقة 93. 
وينتظر منتخب فل�سطن نتائج املجموعات الأخرى 
ملعرف��ة ، م��ا اأذا ميكن اأن يتاأهل كاحد اف�س��ل اربعة 
ثوالث، بينما حل منتخب ا�سرتاليا ثانيا بر�سيد �ست 
نقاط، وجتمد ر�س��يد �سوريا بنقطة واحدة يف املركز 

 الأخري.

اأع��رب النجم الأرجنتيني ليونيل مي�س��ي عن �س��عادته بت�س��جيل 400 
ه��دف يف ال��دوري الإ�س��باين لكرة الق��دم "الليغا"، معربًا ع��ن اأمله يف 
اإح��راز املزي��د من الأهداف يف امل�س��تقبل. وقال مي�س��ي يف مقابلة مع 
�س��حيفة موندو ديبورتيفو الإ�سبانية: "الو�سول اإىل الهدف رقم 400 
اأم��ر يدع��و للفخر، واأمتن��ى اأن اأحرز املزي��د، ل اأركز كث��رياً يف الأرقام 
القيا�س��ية، اأف�س��ل اأن اأركز يف ما اأقوم به يوما تلو اأخر". واأ�ساف جنم 
بر�س��لونة الإ�س��باين قائاًل: "اأرك��ز يف املباريات اأكرث م��ن تركيزي يف 
اإح��راز الأه��داف، هذا هو التحدي ال��ذي لدينا، يج��ب اأن نفوز بالنقاط 
الث��الث يف كل مرة لل�رضاع على لقب الليغ��ا، وهي البطولة التي يفوز 

به��ا الفريق الأكرث ا�س��تقراراً، اأحاول اأن اأ�س��اعد لي�س ع��ن طريق اإحراز 
هدف ما وح�س��ب بل اأي�س��ًا بالتمريرات احلا�سمة اأو حتى امل�ساركة يف 
لعب��ة خطرية". واأكد مي�س��ي اأنه "ل يروق له كث��رياً التحدث عن اأهداف 
بعينه��ا، ولكن��ه اعرتف ب��اأن اأول هدف ل��ه يف الليف��ا يف مرمى نادي 
البا�س��يتي يف عام 2005 لن ين�س��اه اأبداً". واأ�س��ار النجم الأرجنتيني 
قائ��اًل: "دائم��ًا تك��ون ممي��زة تل��ك الأه��داف الت��ي يت��م ت�س��جيلها يف 
مباريات الكال�س��يكو اأمام مناف�س��ن اأقوياء اعتادوا على التواجد على 
القمة مثل اأتلتيكو مدريد وفالن�س��يا واإ�س��بيلية". وتابع ليونيل مي�س��ي: 
"حالفني احلظ يف الت�س��جيل اأمام جمهورنا هنا يف كامب نو )معقل 
بر�س��لونة(، دائم��ًا ما تكون اأهدافًا مميزة، واأي�س��ًا ه��ي كذلك الأهداف 

التي يتم ت�سجيلها خارج الديار نظراً ل�سعوبة اللقاءات يف اخلارج.

يدخل منتخب لبنان مباراته اليوم اخلمي�س �سد 
كوريا ال�س��مالية يف اجلولة الأخرية ملناف�سات 
املجموعة اخلام�س��ة، متم�س��كًا بحظ��وظ تاأهل 
�سئيلة اىل دور 16 يف كاأ�س اآ�سيا 2019 لكرة 

القدم يف الإمارات.
وتتلخ���س مهم��ة "رج��ال الأرز" عل��ى اإ�س��تاد 
يف  له��م  الأول  الف��وز  بتحقي��ق  ال�س��ارقة، 
م�ساركتهم الثانية يف البطولة القارية، اأماًل يف 
اأن ي�س��عفهم ذلك لبلوغ الدور الت��ايل من بوابة 
املركز الثالث مبوجب نظام البطولة الذي مينح 
التاأهل للدور املقبل اىل بطل وو�س��يف كل من 
املجموع��ات ال�س��ت، اإ�س��افة اىل اأف�س��ل اأرب��ع 

منتخبات حلت يف املركز الثالث.
وبدا اأداء لعبي املدرب املونتينيغري ميودراغ 
رادولوفيت���س متحفظ��ًا يف املباراتن الأولن، 
فخ���رض اأمام قط��ر وال�س��عودية بنتيج��ة واحدة 
اأن الفوز على كوريا ال�س��مالية التي  اإل   ،0-2
ظه��رت كاأ�س��عف ف��رق املجموعة بخ�س��ارتن 
اأم��ام ال�س��عودية برباعية وقطر ب�سداد�س��ية، قد 

ي�س��كل انطالق��ة جدي��دة للفريق ال��ذي يخو�س 
غم��ار العر�س القاري للمرة الثانية بعد 2000 
عندما ا�ست�س��اف احلدث على اأر�سه وودع من 

الدور الأول بهزمية وتعادلن.
ومل يك��ن املنتخ��ب العماين يتوقع ب�س��كل كبري 

اأن خطاأي��ن فادح��ن ق��د ي�س��بحا ال�س��بب يف 
ه��ذا الو�س��ع املتاأزم ال��ذي مير ب��ه الفريق يف 
م�س��اركته ببطول��ة كاأ���س اآ�س��يا 2019 لك��رة 

القدم، املقامة حاليًا بالإمارات.
وقب��ل بداي��ة البطول��ة، كانت معظ��م التكهنات 

�س��يدخل يف  العم��اين  اأن املنتخ��ب  اإىل  ت�س��ري 
مناف�س��ة قوي��ة م��ع منتخ��ب اأوزبك�س��تان على 
املرك��ز الث��اين يف املجموعة ال�ساد�س��ة بالدور 
التاأه��ل  بطاق��ة  اأن  باعتب��ار  للبطول��ة،  الأول 
الأوىل م��ن ه��ذه املجموع��ة �س��تكون حمجوزة 

للمنتخ��ب الياب��اين الفائ��ز باللق��ب اأربع مرات 
�سابقة.

ولك��ن تاأت��ي الري��اح مب��ا ل ت�س��تهي ال�س��فن، 
اإذ اأ�س��بح املنتخ��ب العم��اين )الأحم��ر( مه��دداً 
باخلروج املبكر من البطولة ل�س��ببن رئي�سين، 
اأولهم��ا كان الأخطاء التحكيمية الوا�س��حة يف 
مب��اراة الفريق اأمام نظ��ريه الياباين يف اجلولة 
الثاني��ة م��ن مباري��ات املجموع��ة، والتي قدم 
فيه��ا املنتخ��ب العم��اين اأداء راقيًا مل ينق�س��ه 

�سوى هز ال�سباك.
وخ��الل ه��ذه املب��اراة، احت�س��ب احلك��م ركل��ة 
جزاء غري �س��حيحة على الإطالق، �س��جل منها 
الوحي��د،  املب��اراة  ه��دف  الياب��اين  املنتخ��ب 
كم��ا تغا�س��ى احلكم عن احت�س��اب ركل��ة جزاء 
�س��حيحة متامًا للمنتخب العماين، كانت كفيلة 

بخروج الفريق بنقطة التعادل على الأقل.
اأم��ا امل�س��كلة الثاني��ة الت��ي و�س��عت املنتخب 
العماين يف هذا امل��اأزق فتتمثل يف عدم القدرة 
على ا�ستغالل �سيطرته على جمريات اللعب، يف 
فرتات عدي��دة من املباري��ات وترجمة الفر�س 
الت��ي ت�س��نح ل��ه اإىل اأه��داف، وتك��رر ه��ذا يف 

مباراتي��ه اأمام اأوزبك�س��تان والياب��ان و اللتن 
خ�رضهما 2-1 و1-0 على الرتتيب.

وت�سري اإح�س��ائيات �رضكة "اأوبتا" ال�سهرية يف 
هذا املج��ال اإىل اأن املنتخب العماين �س��دد 24 
ك��رة على املرمى خ��الل مباراتيه ال�س��ابقتن، 
و�س��جل هدف��ًا واح��داً يف البطول��ة حت��ى الآن، 
بن�س��بة جناح تقت�رض على %4.2، وهي ن�س��بة 
هزيل��ة للغاية يحتاج الفري��ق اإىل رفعها خالل 
مبارات��ه الأخ��رية غ��داً اخلمي�س اأم��ام منتخب 
تركمن�س��تان يف اجلول��ة الثالثة م��ن مباريات 

املجموعة.
ويتطلع املنتخب العماين اإىل الفر�س��ة الأخرية 
م��ن خالل مب��اراة الغد، علمًا ب��اأن الفوز وحده 
ل��ن يكون كافيًا للفريق، اإذ يحتاج اإىل اأن تكون 

النتائج يف جمموعات اأخرى ل�ساحله.
ويلتقي املنتخب��ان العم��اين والرتكماين اليوم 
عل��ى اإ�س��تاد حمم��د ب��ن زاي��د بن��ادي اجلزيرة 
الياب��ان  منتخب��ا  يلتق��ي  فيم��ا  اأبوظب��ي،  يف 
واأوزبك�س��تان يف املب��اراة الأخرى باملجموعة 
والتي تقام يف نف�س التوقيت على اإ�ستاد خليفة 

بن زايد بنادي العن.

"عدوا األمس زميال اليوم".. نجم يوفنتوس: 
رونالدو حطم حلمي

رئيس برشلونة يحسم مصير 
فالفيردي وجوردي ألبا

الدوري اإلنجليزي "تحت التهديد".. 
و24 ساعة تحسم األمر
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ي��رى املدي��ر الفن��ي ال�س��ابق للمنتخ��ب الأمل��اين، 
يورغ��ن كلين�س��مان، اأن جنل��ه غوناث��ان يتمت��ع 
بامل�س��توى الذي يوؤهله لكي يكون احلار�س الأول 
يف ال��دوري الأملاين لكرة القدم "بوند�س��ليغا" يف 

امل�ستقبل.
وغوناث��ان كلين�س��مان )21 عام��ًا( ه��و احلار�س 
الثالث يف ترتيب حرا�س مرمى نادي هريتا برلن 

الأملاين، حيث مل ي�س��ارك �س��وى يف مباراة واحدة 
م��ع الفريق، علم��ًا باأن تعاقده م��ع النادي ينتهي 

يف ال�سيف املقبل.
وطال��ب كلين�س��مان يف مقابل��ة مع �س��حيفة بيلد 
�سبورت الريا�سية الأملانية اليوم الأربعاء الأندية 

مبنح فر�سة للحرا�س ال�سغار.
وق��ال كلين�س��مان: "غوناث��ان يتمتع بامل�س��توى 
الذي يوؤهله ليكون رقم واحد يف "البوند�سليغا" اأو 

يف دوري الق�سم الثاين يف املو�سم املقبل".

واأ�س��اف: "ولك��ن على الن��ادي اأن يكون �س��جاعًا 
يف منح حار�س �س��غري هذه الفر�سة، مثلما يفعل 
اإيفرتون مع احلار�س الإجنليزي جوردان بيكفورد 
وماين��ز مع فلوريان مول��ر واإ�س يف هامبورغ مع 

جوليان بولر�سبك".
واختت��م قائ��اًل: "جوناث��ان يق��رتب م��ن توما�س 
اأن  ه��و  الأول  هدف��ه  ها�س��تاين،  ورون  كراف��ت 
ي�سبح رقم واحد يف برلن، ولكن عليه اأن يتحدى 

الأخرين يف كل يوم".

كلينسمان يؤكد أن نجله سيكون حارس "البوندسليغا" األول
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