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دير الـفني لبرشـلونة لـعقد اجتـماع مع العبه الـبرازيلي فيـليب كوتـينيو يستعـد إرنستـو فالفيـردي ا

عرفة أسباب تراجع مستواه في الفترة األخيرة.
وبـحـسب صـحـيفـة "سـبـورت" الكـتـالـونـية فـإن أداء كـوتـينـيـو يـسـبب القـلق لـنـاديه الـذي يعـتـبـره جزءًا

أساسيًا من الفريق لكنه لم يتمكن من تقد أقصى ما لديه.
نـافسـات األوروبية تـتطلب وأضافت أن برشـلونـة بإمكـانه الفـوز بلقب الـدوري بدون كوتـينـيو إال أن ا

كن أن يقدمها الالعب البرازيلي. بعض العوامل اإلضافية التي 
ولهذا السبب خطط فالفيردي لعقد اجتماع معه في محاولة للوقوف على أسباب تراجع أدائه.

ـسـتواه في أقـرب وقت وهـو ما دفـعه إلعـطائه ـدرب يريـد اسـتعـادة كـوتيـنـيو  وأكـدت الصـحـيفـة أن ا
باريات ما يوضح ثقته فيه. االستمرارية رغم عدم أهمية بعض ا
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بــات مــنــتــخب الــيــابــان الــقــطب األول
لـنهـائي كأس آسـيا بـعد فـوزه بثـالثية
بــيــضــاء عــلى نــظــيـره اإليــراني عــلى

ستاد هزاع بن زايد.
وشــهــد الــيــوم الــرابع والــعــشــرين من
الـبـطـولـة الـتي تـستـضـيـفـهـا اإلمارات
كـشف هـوية أحـد طـرفي النـهـائي على
أن يُـحسم الطرف الـثاني غدا الثالثاء
عقب مواجهة األبيض اإلماراتي وقطر.
ويــرصــد  في ســيـاق الــتــقـريــر الــتـالي
مــلـخص الــيـوم الــرابع والـعــشـرين من

البطولة:
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ـنـتـخب الـيـابــاني بـشـخـصـيـته ظـهــر ا
ـــعــهـــودة وقــدم أفــضـل عــروضه في ا
الـــــــبــــــطــــــولـــــــة حــــــتـى اآلن ورغم أن
الـــســـامــوراي لم يـــســـجل في الـــشــوط
األول لـكنه انتفض بـثالثية في الشوط
الــثــاني لــيــؤكــد قــدرته واســتــحــقــاقه

لبطاقة النهائي.
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ــنــتــخب اإليـرانـي الـتــركــيـز ــلك ا لم 
الكافي وخسر تماسكه بهدف جاء بعد
انـشغال العبيه باالعتراض على سقوط
ـهــاجم الـيـابـاني في مـنـطـقـة اجلـزاء ا
لـيدفعوا ثـمن عدم تركيـزهم غاليا وهو

مـا أثر كثـيرا على تـوازن الفريق وأدى
في النهاية إلى السقوط بثالثية.
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فـقـد حارس مـرمى مـنتـخب إيـران علي
رضـا عـذرية شـبـاكه بعـد أن صـمدت 5
مـــبـــاريـــات وتـــلـــقى  3أهـــداف دفـــعـــة

واحدة.
اســتـفـاد مــنـتــخب الـيـابــان من تـقــنـيـة
الـفيديو لـيحصل على ركـلة جزاء أنهت

نتخب اإليراني. طموحات ا
ـنـتـخب الـيـابـاني الـذي بـدأ الـبـطـولة ا
وصــــوال إلـى الــــدور قــــبـل الــــنــــهــــائي
بـانـتـصـارات بـفـارق هـدف واحـد كـشر

اليوم عن أنيابه وفاز بثالثية.
ــدرب الـــبــرتـــغــالي انـــتــهـى مــشـــوار ا
كــارلـوس كـيــروش مع مـنــتـخب إيـران
بـاخلروج من البطولة بعد سنوات قدم
نتخب إيران وقاده في خاللـها الكثير 

مونديال روسيا.
بـلغ منتخـب اليابان نهـائي كأس آسيا
ـقــامـة بـاإلمـارات بـعـدمـا تـغـلب عـلى ا
نــظــيــره اإليـراني (0-3) الــيـوم اإلثـنـ
عــلى إسـتـاد هــزاع بن زايـد في نـصف

نهائي البطولة.
سـجل أهـداف الـيـابـان يـويـا أوسـاكـو
فـي الــدقــيــقــتــ (67.56 ) وجـــيـــنـــكي

هاراجوتشي في الدقيقة (90+2).

باراة ـنتـخب اليـاباني فـي ا ويـنتـظر ا
ـتأهل من مواجهة اإلمارات الـنهائية ا

قررة غدًا الثالثاء. وقطر ا
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ـنـتخـبـان أجواء الـلـقاء سـريـعا دخل ا
وظــهـــرت جــديــتــهــمــا فـي الــبــحث عن
اقـتـناص هـدف سريع يـعزز من فـرصة
الـتأهل للـمباراة النـهائية.وبـدأ منتخب
الــيـابــان يـبــحث عن ثــغـرات في اخلط
ـــنـــافـــسه من خـالل تــنـــاقل اخلـــلـــفي 
راكـز ب العبيه وبرز الـكرات وتبادل ا
مــنه جــيـنــكي وتـســوكـاســا شـيــوتـاني

قدمـة ريتسو ومـينامـينو فـيما لعب بـا
دوان ومن أمامه يويا أوساكو.

ـنتـخب اليـابان اخلـطـورة كانت أكـثر 
حـيث استـهلهـا برأسـية يوشـيدا فـيما
ســدد ريـتــسـو دوان من داخـل مـنــطـقـة
اجلــزاء مــرت بــجــوار الــقــائـم األيــسـر

لعلي بيرانفاند حارس إيران.
وجــاء الـرد اإليـراني عـلى تـلك الـفـرص
سـريـعـا حيث تـسـلم سـردار كرة داخل
ــدافـعـ مــنـطـقــة اجلـزاء لـيــتالعب بـا
ويـسـدد بـدقـة لـكن جـونـدا كـان له رأي
آخــــر عـــنــــدمـــا حــــول مـــســــار الـــكـــرة
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أخبار النجوم
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مانشستر يونايتد والذي كرر هذا
درب اإلجناز  4مرات حتت قيادة ا
األســــطــــوري الــــســــيــــر ألــــيــــكس
فيرجسون مقابل مرة وحيدة فقط
لتشيلسي.بينما لم يتمكن السيتي
ـيــرلـيج 3 الــذي فـاز بــلـقب الــبــر
مــرات مـن الــتــتــويج بــالــبــطــولــة
ـرتـ مـتـتالـيـتـ وهـو مـا يصب
ــتــصـــدر الــريــدز عــلى لـــصــالح ا
حــســـاب الــســيــتـي صــاحب لــقب

سابقة. النسخة األخيرة من ا
وحسم تـشيـلسي مصـير مـهاجمه
الــشـاب كـالــوم هـودسـون أودوي
في ظل رغبة بايـرن ميونخ بضمه
خالل فـتــرة االنـتــقـاالت الــشـتــويـة
اجلـاريــة.وأيـدت صـحــيـفـة "بــيـلـد"
انية التقارير اإلجنليزية التي األ
أكدت رفض تـشيـلسي رحـيل العبه
إلى الــنـادي الــبــافــاري.  وأشـارت
ــهـاجم الـصــحـيــفــة إلى رضـوخ ا
اإلجنليـزي البالغ  18عامًا لـرغبة
مسؤولي البلوز بعد االجتماع مع
مــاريــنــا جـرانــوفــســكـايــا مــديـرة
التعاقدات بـالنادي اللندني.ووافق
هودسون أودوي عـلى رغبة إدارة
الــنـادي الــلــنـدنـي بـالــبــقـاء داخل
مـلــعب سـتــامـفــورد بـريــدج حـتى
ـــوسم احلــالي.يــذكــر أن نــهــايــة ا
بـايـرن مـيونخ تـقـدم بـعـدة عروض
لــضم مـــهــاجم الــفــريق الــلــنــدني
آخـرهـا يـبلغ 40 مـلـيـون يورو من
أجل إقـنـاع إدارة البـلـوز بالـتـخلي
عنه في شـهر ينـاير/كانـون الثاني
اجلـــاري.وأ اإلســـبـــاني ألـــفــارو
مـــوراتـــا انــــتـــقـــالـه إلى صـــفـــوف
أتـــلــتـــيـــكــو مـــدريـــد خالل فـــتــرة
االنتقاالت الشتـوية احلالية قادمًا
من تـشـيلـسي عـلى سـبـيل اإلعارة
وذلـك بـعـد فـشـله في إثـبـات نـفـسه
مـع الـــبـــلـــوز. مــــوراتـــا لـــيس أول
مـــهـــاجم يـــفـــشل مـع تــشـــيـــلـــسي
بـالــسـنــوات األخــيـرة إذ مــر عـلى
الــفــريق اإلجنــلــيــزي مــهــاجــمــون
كثيرون لم ينجحوا في ترك بصمة
مـــعـه رغم تــــألـــقــــهم مـع فـــرقــــهم
الــســابـــقــة لــيــنــتــهـي مــصــيــرهم
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انـشسـتر سـيتي إن فـريقه قـد يكـون مضـطرًا ديـر الفـني  قال بـيب جوارديـوال ا
اضي الـقيـاسي في حال أراد الـفوز بـالدوري اإلجنـليـزي مرة حملاكـاة موسـمه ا
ـتبقية أخرى.ويـعتقـد جوارديوال أن فريـقه يجب أن يفوز بـ 11 مباراة من الـ 15ا
عـلى األقل من أجل اإلطـاحـة بـليـفـربول مـن الصـدارة الـتي يـتقـلـدهـا متـقـدما بـ4

نقاط على حامل اللقب.
وقال جوارديـوال في تصريحات نقلتها صحيـفة "ديلي ميل" البريطانية: "الالعبون

يعرفون ذلك حتدثنا عن هذا األمر وهم يعرفونه جيدًا".
كنك الفوز بـاللقب عندما حتقق  85 أو  87 أو 89 وأضاف: "في الـسابق كان 

نقطة اآلن للفوز ولكي تكون بطلًا يجب أن تصل إلى أكثر من 90 نقطة".
باريـات وقال: "في احلالت ضيـفة في ا وال يعـترف جوارديوال بأفـضلية الـفرق ا
ـثـابـة يـجب أن نـفـوز إذا لم نـفـعل ذلـك فـسـيـكـون األمـر قـد انـتـهى كل مـبـاراة 

النهائية لنا علينا فقط أن نفوز".
واخـــتــتم: "جــــــــمـــيع الــفـــريق الــتي تـــرغـــــــب في الــفـــوز بــالــلــــــــقـب تــشــعــر
بالضـــــــغط يجب عليهم أن يـشعروا بذلك نحن نشـعر بالضغط وعلـينا التعامل

مع األمر".

بالرحيل عن البلوز.
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قـبل إتـمام انـتـقالـه إلى تشـيـلسي
خـاض مـوراتـا موسـمـ نـاجـح
مع يوفـنتوس جـعلت ريـال مدريد
ـلعب سانتياجو يُفعل بند إعادته 
بـيـرنـابـيــو مـجـددا قـبل أن يـرحل
بـــعــــدهـــا إلى الـــبـــــــــــلـــوز خـالل
صــيف 2017. مــوراتــا خــاض مع
ريــال مـدريــد مـوسم 2016-2017.

سابقات 43 مباراة بجميع ا
أحـرز خاللـهم  20هـدفــا وصـنع 6
ليـرحل إلى تـشيـلسي بـ 60ملـيون
إســـتــرلـــيــني ولـــكــنـه فــشل في
إثــــبـــات قــــدراته مع الــــنـــادي
اإلجنـلـيزي.وخـاض  الالعب

اإلســبــاني مع الــبــلـوز 72
مـــــبــــــاراة فـي جـــــمــــــيع
ــــســـابــــقـــات أحـــرز ا
خاللــــهم 24 هــــدفـــا

وصنع 6. 
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كان يـتوقع الـكثـير

WOM∫ يسعى فريق ليفربول الى حسم لقب الدوري على السيتي √
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باللحظات األخيرة لتخرج ركنية.
وســيـطـر بــعـد ذلك احلـذر عــلى تـعـامل
ــبــاراة ــنــتـــخــبــ مع مــعــطــيــات ا ا
لـتـتراجـع وتيـرة الـهجـمـات وتنـحـصر

لعب. األلعاب في منتصف ا
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وفي الـشوط الثاني نشـطت التحركات
نتخب إيـران بعدما فرض الـهجوميـة 
الــكـثــافـة الــعــدديـة الالزمــة في األمـام
لكنه افتقد التركيز في إنهاء الهجمات.
ومن هـــجــمــة مــرتـــدة ســريــعــة أحــرز
مـنـتـخب اليـابـان هـدف السـبق بـعـدما
تـوغل مـيـنامـيـنـو وسقط داخـل منـطـقة
اجلــــزاء ونـــهض وسـط شـــرود ذهـــني
ـدافعي إيـران ليـرسل الـكرة بـالعرض
وجـدت أوسـاكو يـسـكنـهـا برأسه داخل
الـشبـاك بالـدقيـقة 56. واسـتـفز الـهدف
العـبي إيـران وبـحثـوا عن الـرد فـسدد
عـلي رضا كرة قوية وضـع فيها جوندا

عصارة خبرته ليحولها إلى ركنية.
ولم يــسـتـيـقظ العـبـو إيـران من صـدمـة
الـهدف األول حتى شـهدت الدقـيقة 67
احـتـسـاب ضـربة جـزاء لـلـيـابـان حيث
ضــربت كـرة مـيـنـامـيــنـو بـيـد مـرتـضى
بـورعلي وبعد التأكـد من صحتها عبر
تقنية الفيديو نفذها أوساكو بنجاح.
ولـم يكن أمـام مدرب إيران سـوى الدفع جانب من مباراة فريق اليابان امام ايران
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حجـزت مـاريـا شـارابـوفـا مـقعـدهـا في الـدور الـثـاني بـبـطـولـة سان
بطـرسـبـرج لـلـتـنس في روسـيـا إثـر فـوزهـا  عـلى األسـتـرالـيـة داريا

جموعت دون رد في الدور األول بالبطولة. جافريلوفا 
واحتـاجت شارابوفا لساعة و47 دقيـقة من أجل حسم األمور لصاحلها
بـنتـيجة  0-6و4-6. وكـانت صاحـبة الـ 31عامـا ودعت بطـولة أسـترالـيا
ـفتـوحة باكـورة البـطوالت األربع الـكبـرى (اجلراند سـالم) التي تُوجت ا
بهـا اليـابانـية ناعـومي أوساكـا منـذ أيام من الـدور الرابع إثـر خسـارتها

جموعت لواحدة. أمام األسترالية األخرى أشلي بارتي 
وسـتــضــرب شـارابــوفــا مــوعـدا روســيــا خـالــصــا في الــدور الـثــاني مع

مواطنتها داريا كاساتكينا التي أعفتها القرعة من خوض الدور األول.
وتأهـلت لنفس الـدور أيضـا البلـجيكـية أليـسون فان يـوتفانخ عـقب فوزها
جموعت دون رد  2-6و4-6 لتلتقي على مواطنتها كيرس فليبكينس 
في الـدور الـثـاني مـع الـبـيالروسـيـة أريـنـا سـابـالـيـنـكـا الـتي أعـفـيت من

خوض الدور األول.
ـواطـنـتــهـا إيـكـاتـريــنـا مـاكـاروفـا وأطـاحت الـروسـيــة فـيـرا زفـونـاريــفـا 
تـأهـلة من ـجمـوعت دون رد 3-6 و4-6 لـتنـتـظر فـي الدور الـثـاني ا
ـــانــــيـــة جــــولـــيـــا جــــورجـــيس. الــــيـــونــــانـــيـــة مــــاريـــا ســــاكـــاري أو األ

Ê«d¹≈ V¹—bð s  qOI² ¹ ‘ËdO

الــــتـــألق لـــلـــمـــهـــاجـم الـــفـــرنـــسي
ـيـرلـيج بـعـد أدائه الـقـوي بـالـبـر
مــعـــارا مع نــيــوكـــاسل وحتــديــدا
مـــوسم 2014-2013  مــــحـــرزا 14
هـــدفـــا في 26 مـــبـــاراة وصـــنع 3
آخرين.وتـمكن تـشيـلسي مـن الفوز
ي مـن نـاديه األصـلي بــخـدمـات ر
كــويـنــز بــارك ريــنــجـرز فـي صـيف

 ولكنه2014
فــــــــشل
فـــي

‰U¹— w  oKI « dO¦¹ uO MOÝ√

b¹—b

 ôU Ë ≠ U Ë— }
ـهـدي بـنـعطـيـة عن صـفـوف بـطل الدوري غـربي ا أعلن يـوفـنـتـوس رحـيل العبـه ا
وقع الرسمي للسيدة اإليطالي خالل فتـرة االنتقاالت الشتوية اجلارية. وبحسب ا
ـغربي انـتقل إلى نـادي الدحيل الـقطـري مقابل  8 مالي الـعجوز فـإن الدولي ا

يورو على دفعت حتى أكتوبر/تشرين األول 2019.
ـقـدار  2 مـلـيـون يـورو كـمـتـغـيرات وأشـار الـبـيـان إلى أن الـصـفـقـة قـد تـزيـد 
إضافية.وانـضم بنعطـية لصفوف يـوفنتوس في صيف 2016 واستـمر بقميص
وسمـ ونصف حـيث حقق ألقـاب الدوري اإليـطالي وكأس الـسيدة الـعجـوز 

إيطاليا والسوبر اإليطالي.
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أثـار مــاركـو أســيـنــسـيـو العـب ريـال مـدريــد الـقــلق في مـران
لكي في ظل حتضيرات الفريق للقاء إياب ربع نهائي بطولة ا
كـأس مــلك إســبــانـيــا ضــد جــيـرونــا.وبــحـسـب صـحــيــفـة
ـران; بــسـبب "مــاركـا" فــإن أسـيـنــسـيــو انـســحب من ا
ُــصــغــرة الــتي ــبــاراة ا الــتــواء في الــكــاحل خالل ا

ــديــر الــفـني ســانــتــيـاجــو ســوالري بـ عــقــدهـا ا
.وأشارت الصـحيفة إلى أنَّ الالعب  الالعبـ
عالجه من قــبل اجلــهــاز الـطــبي وإمــكــانــيـة
بـاراة ضد جيـرونا ستـعتمد وجوده في ا
على كيـفية تطور حالته خالل الساعات

قبلة.ك ا
ان أسيـنسيـو يُعـاني مؤخرًا من
إصابـة عضليـة وعاد للتدرب
بــــــشــــــكل طــــــبــــــيــــــعـي مع
اجملـــــمـــــوعــــة وكـــــان من
ــتــوقـع مــشــاركــته ضــد ا

جيرونا.

لـقب الـنـسخـة األخـيـرة وليـفـربول
ـوسم الــذي يـتـصــدر اجلـدول في ا
ثالن احلالي.إال أن هنـاك عامالن 
مـــصــدرا لـــلــتـــفــاؤل لـــلــيـــفــربــول
ويـرجـحـان حـظـوظه أمـام مـنـافـسه
السـيتي للـفوز بلـقب البطـولة هذا

وسم. ا
—dJ²¹ ô qDÐ

يـتــمــثل الــعـامل األول فـي أن بـطل
ــمـــتــاز لم الـــدوري اإلجنــلـــيــزي ا
وسم يستـطع أن يحتـفظ بلقـبه 
متـتـاليـ في آخـــــــر 10 سـنوات
وحتـــــديــــــدا مـــــــــــــنـــــذ
موســــــم 2008/2009.
ــوسـم الــذي فـــفي ذلـك ا
فــاز بـــلــقــبه مــانــشــســتــر
يـــونــــايـــتــــد أعــــــــــقـــبه
تـشــيـلـسي لـيـحـمل لـقب

قبل أن 2009/2010
يـــعـــود مـــانــــشـــســـتـــر
يـونــايـتـد لـلـفـوز به في

موسم 2010/2011.
ـــــوسم الـــــتـــــالي وفـي ا

ظفر 2011/2012
مــــانــــشــــســــتـــر ســــيــــتي
بــالــبــطــولــة قــبل أن يــعــود
الــيـونــايـتـد فـي آخـر مـواسم
السيـر أليكـــــــس فـيرجسون
لــــلــــفــــــــــوز بــــالــــلـــــــقب في

موســــــم 2012/2013.
ـواسم الـتالـيـة اخـتفى وفي ا
مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد وتـبادل
مــانــشــســـتــر ســيـــتي الــفــوز
بـالــلــقب مع تــشــيـلــسي ولم
يــعــكــر ســيـطــرتــهــمــا سـوى
مــعـجـزة لـيـسـتـر سـيـتي في

موسم 2015/2016.
ســـيـــطـــرة مـــانـــشـــســـتــر
يـــونــايـــتــد واســـتــثـــنــاء
تشيلسيمنذ بداية عصر
ـيـرلـيج في موسم الـبر

لم يتمكن 1992/1993
أي فـريق من الـسـيـطرة
عــــــلـى لــــــقـب الـــــدوري
ــوســمـ اإلجنــلــيـزي 
مـــــتـــــتـــــالـــــ ســــوى

ماركو أسينسيو

إثبـات  قدراته معـه حيث لعب في
مــوســمه األول 20 مــبــاراة أحــرز
خاللــهم  9أهــداف وصــنع هــدفـ
آخـــريـن. وفي مــــوســــمه الــــثــــاني

ي معظم  2015-2016 قضى ر
الــــوقـت كــــبــــديل وشــــارك في 20
مـــبــاراة مـــحــرزا  3أهـــداف فــقط
وصـنع هــدف وحــيــد لـيــرحل إلى
ـاس كـريـسـتـال بـاالس ثم الس بـا
اإلسـبـاني ويـسـتــقـر حـالـيًـا في

ليل الفرنسي.
f¹—uð Ëb½U½dO

كن أن نصنف توريس بأنه ال 
ــهــاجــمــ الــذين لم ضــمن ا
ينـجـحـوا داخل تشـيـلسي
ـستوى ولكنه لـم يقدم ا
ـــنــتـــظـــر مــنـه قــبل ا
قـــــــــــــــــــــدومــه مــن
ـكن لـيـفـربول و
وصـــــــــفـه بـــــــــأنه
استفاد من البلوز
ـــا أفـــاد أكـــثــــر 

الفريق نفسه.
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سـجل بـول جـورج 8 رمــيـات ثالثــيـة وأحـرز
نقطة ليقود أوكالهوما سيتي ثاندر للفوز 36

 عـلى ضــيـفه مـيــلـووكي بـاكس في118-112
دوري الــســـــــلــة األمــريــكي لـــلــمــحــتــرفــ .
وأحبط هـيوستـون روكتس انتـفاضة أورالندو
مــاجــيك لــيــفــوز عــلــيه 93-103بـــفــضل تــألق
جـيـمس هـاردن في األنـفاس األخـيـرة. وأنهى
هـاردن الـلـقـاء مـسـجال 40 نـقـطـة واسـتـحـوذ
على 11 كـرة مرتدة وقدم  6تمـريرات حاسمة
لــزمالئـه. وســحق لــوس أجنــلـــوس كــلــيــبــرز

منافسه سكرامنتو كينجز بنتيجة 122-108.
وسـجل الماركـوس ألدريدج 30 نقـطـة ليـقود
فـريـقه سـان أنــطـونـيـو سـبـــــــيـرز لـلـفــــــــوز

على واشـــــــنطن ويــــــزاردز. 132-119
وجتــنب لــوس أجنــلــوس لــيــكــرز الــتــعــرض
لـسلـسـلة من  4هـزائم مـتـتـاليـة بـالـفوز -116
ة 102 على فـينكس صـنز الـذي جترع الـهز
الثامنة على التوالي. وسجل إليك بيركس 18
نقطـة من بينـها محـاولة ناجـحة قبل 17 ثـانية
من النـهايـة لـيقـود كلـيفالنـد كافـاليـرز للـفوز

على شيكاجو بولز 104-101.
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استـقال كـارلـوس كيـروش من تدريب
منـتـخب إيـران عـقب اخلـسارة (0-3)
أمـام الــيــابـان بــنـصـف نـهــائي كـأس
آسيـا  بـعد نـحو  8 سنـوات كـمدرب

للفريق.
درب السابق لريال مدريد يأمل كان ا
في قــيــادة إيــران إلى أول لــقب قــاري
مــنـذ  1976 لـكـن الـيــابــان ســجـلت 3
أهـداف في الـشــوط الـثـاني لــتـقـصي

درب البرتغالي من البطولة. فريق ا
وقـــــال كــــــيـــــروش  65 عـــــامًــــــا في
تصريحات بعـد اللقاء مقتـبسًا أغنية
شـهـيرة لـفـرانك سـيـنـاتـرا: "أعـتـقد أن
أبـسط شيء يـجب فـعـله هـو اقـتـبـاس
ــة الـتي تــقـول (واآلن األغـنــيـة الــقـد
ا حانت النهاية). أنا سعيد وفخور 

فعلته".
ومن جانبه عجز أشكان ديجاكاه قائد
منتخب إيران عن وصف شعوره بعد
تـوديـع كـأس آســيـا مــوجـهًــا الـشــكـر
جلـمــيع زمالئه عــلى مـا قــدمـوه خالل
البـطـولة. وخـسـر مـنتـخب إيـران أمام
اليابان (0- 3 ) في نصف نهائي كأس

آسـيا لـيـتـأهل الـسامـوراي لـلـمـباراة
النهائـية وينتـظر الفائـز من مواجهة

اإلمارات قطر .
وقال أشكان في تـصريحات من داخل
نـطقة اإلعالمـية اخملـتلـطة بـحضور ا
مـراسل "": "نـســعى لـلـتــحـسن دائـمًـا
ومـساعـدة الالعـبـ الـصـغـار. أعـتـقد

أنها بطولة جيدة بالنسبة لنا".
وأضاف: "من الصعب علينا اخلسارة
بـثالثـيـة. لـقـد عــمـلـنـا بـجـد كـبـيـر في
ــاضـيــة ال أجــد كــلــمـات األســابــيع ا
تعـبر عـما بداخـلي لكـن هذه هي كرة
القدم والبد من شكـر اجلميع على ما

قدموه".
ـلك وتـابع: "واجـهـنـا فـريـقًـا كـبيـرًا 
الــعــديــد مـن احملــتــرفــ في أوروبــا
لـكــنـنـا قــدمـنـا أداء جــيـدًا حــتى بـعـد
الــــتــــأخــــر بــــهـــدف وكــــانـت األمـــور

." نتخب متساوية ب ا
وواصل: "مــنـــحــنــا الــيـــابــان فــرصــة
كن أن تسـجـيل هدفـ بـسهـولـة ال 
نقع في مثل هذه األخطاء نحن فريق
كـبــيــر ولـيس مـن الـعــدل أن نـخــسـر

بهذه النتيجة"

بـــــورقـــــتي تـــــرابي
وسامان أمالً في
تــعــزيـز الــقـدرات
الـــــهــــجـــــومــــيــــة
لتعديل النتيجة.
وعــرف مــنــتـخب
الــــيـــابــــان كـــيف
يــتــعــامل مع ردة
فـــــعل نـــــظــــيــــره
اإليــــراني حـــيث
عــــمـــــد إلى قــــتل
اللعب واستهالك
الـوقت للمحافظة

على التقدم.
 وأحـرزت اليابان
الهدف الثالث في
الـــدقــيـــقــة 90+2
بــــعــــد هــــجــــمــــة
مـــنــســقــة انــفــرد
عـــــــلى إثـــــــرهــــــا
جــــــــــيــــــــــنــــــــــكـي
هـــــاراجـــــوتـــــشي
لــيــسـددهــا بـثــقـة
داخـل الــــشــــبــــاك
لـيـخـرج مـنـتـخـبه
فـائـزاً في الـنهـاية
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