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والتي ستبدأ في مارس املقبل

موناكو يتأهل لنصف نهائي الكأس بشق األنفس

القرعة تضع ايران بمجموعة سهلة في بطولة آسيا للكرة الشاطئية
أوقع��ت قرع��ة بطول��ة آس��يا للكرة الش��اطئية
 2017منتخ��ب اي��ران ضم��ن المجموع��ة
االول��ى إل��ى جان��ب البحرين والصي��ن وماليزيا
وأفغانستان.
ج��اء ذلك في س��حب القرعة ال��ذي أقيم يوم
الثالث��اء في مقر االتحاد اآلس��يوي لكرة القدم
بالعاصمة الماليزية كوااللمبور.
وس��وف تق��ام منافس��ات البطول��ة ف��ي مدين��ة
ك��واال تيرنغان��و الماليزي��ة ،وذل��ك خ�لال
الفترة من  4إلى  11آذار/مارس المقبل.
وجاء ترتيب المجموعات كالتالي:
 المجموع��ة األول��ى :إي��ران ،البحري��ن،الصين ،ماليزيا ،أفغانستان.
 المجموع��ة الثاني��ةُ :عمان ( حامل اللقب)،لبنان ،أوزبكستان ،تايالند.
 المجموع��ة الثالث��ة :الياب��ان (الوصي��ف)،اإلمارات ،العراق ،قطر.
ويتأه��ل إل��ى ال��دور قب��ل النهائ��ي صاح��ب
المرك��ز األول ف��ي كل مجموع��ة ،إل��ى جانب
أفض��ل فري��ق يحصل عل��ى المرك��ز الثاني في
المجموعات الثالث.
وس��وف تحص��ل أول ث�لاث منتخب��ات ف��ي
البطول��ة على بطاقات المش��اركة في نهائيات
كأس العال��م للك��رة الش��اطئية  2017الت��ي
تب��دأ ف��ي ج��زر الباهاما في ش��هر نيس��ان/أبريل
المقب��ل .يذك��ر أن منتخ��ب اي��ران ق��د أح��رز

ف��از نابول��ي عل��ى ضيف��ه سبيتس��يا (دوري الدرجة الثانية) بنتيج��ة  1-3على ملعب
س��ان باول��و ،ف��ي افتتاح منافس��ات دور الـ 16ل��كأس إيطاليا لكرة الق��دم ،ليتأهل للدور
ربع النهائي.
تقدم بيوتر زيلينسكي مبكرا جدا ألصحاب األرض (ق ،)3ثم تعادل أنطونيو بيكولو
للضيوف (ق )35لينتهي الشوط األول بالتعادل اإليجابي.
وبع��د بداي��ة الفص��ل الثاني ،اس��تطاع نابولي تس��جيل هدفين متتاليي��ن عن طريق
كل من إيمانويلي جياكيريني (ق )55ومانولو جابياديني (ق.)57
وتقام باقي مباريات نفس الدور على مدار األيام التسعة المقبلة ،حيث سيستضيف
فيورنتين��ا ويوفنت��وس كال م��ن كييفو فيرونا وأتالنتا ،على الترتيب ،فيما س��يالقي
ميالن ضيفه تورينو.
بينم��ا س��يلعب انت��ر م��ع بولوني��ا ف��ي الس��ابع عش��ر م��ن الش��هر الج��اري ،وساس��ولو
تشيزينا والتسيو مع جنوى في الثامن عشر ،وروما مع سامبدوريا في التاسع عشر.
مرك��ز الوصافة ببطول��ة كأس القارات للكرة
الشاطئية في دبي بعد خسارته المباراة النهائية

زهرا نعمتي من الرياضيني االفضل عاملي ًا

امام البرازيل في نوفمبر/تش��رين الثاني .2016
وحاف��ظ منتخب اي��ران على المركز الخامس

حدد االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»
ي��وم  4يونيو/حزيران  2018موعدا لتقديم
القوائ��م النهائي��ة للمنتخب��ات المتأهل��ة
لمونديال روسيا العام القادم.
وأوض��ح االتح��اد خ�لال اجتماع مجلس��ه
الثالث��اء أن المنتخب��ات المش��اركة ف��ي
البطولة سيتعين عليها اإلعالن عن قائمة
مبدئي��ة م��ن  30العب��ا قب��ل  14ماي��و /آي��ار
للموندي��ال ،ال��ذي س��يقام بي��ن  14يوني��و/
حزي��ران و 15يوليو/تم��وز  ،2018عل��ى أن
تعل��ن القوائ��م النهائي��ة المكون��ة م��ن 23
العبا قبل  4يونيو /حزيران.
وم��ن المقرر أن تنتهي منافس��ات األندية
ف��ي  20ماي��و /آي��ار  2018باس��تثناء دوري
أبط��ال أوروب��ا ،وتبدأ في الي��وم التالي فترة
الراح��ة الرس��مية لألندي��ة حت��ى ي��وم ،27
على أن ينضم الالعبون لمنتخبات بالدهم
بداية من يوم .28
وق��رر المجل��س خالل اجتماع��ه الثالثاء
أيض��ا زي��ادة ع��دد المنتخب��ات المش��اركة
ف��ي كأس العال��م م��ن  32إل��ى  48منتخب��ا
اعتبارا من مونديال .2026
وس��يقام االجتماع القادم للمجلس يوم 9
ماي��و /آي��ار بالعاصمة البحريني��ة المنامة
عشية الجمعية العمومية الـ 67لالتحاد.

لرياض��ة الركبي ،و 9للدراج��ات الهوائية،
و 10للرياضيي��ن الذي��ن يس��تخدمون
الكراسي المتحركة(مقطوعي النخاع).
فه��ذه الرياضي��ة – وال��كالم للموق��ع
الرياض��ي – االيراني��ة ق��د حص��دت
الميدالي��ة الذهبي��ة لبالده��ا ف��ي الع��اب
الب��ارا اولمبية ف��ي  2012بلندن ،وكذلك
ف��ي الع��اب  2016ف��ي البرازي��ل ،وه��ي ق��د
ش��اركت م��ع وف��د بالده��ا ف��ي االلع��اب
االولمبي��ة  2016ايض �اً ولكنه��ا ل��م تحصل
على ميدالية.

حج��ز أتلتيك��و مدري��د أولى البطاق��ات المؤهلة لربع نهائي كأس ملك إس��بانيا ،رغم
خس��ارته أم��ام الس بالم��اس  3-2ف��ي إي��اب ثم��ن النهائي ال��ذي أقيم على ملعب فيس��نتي
كالديرون.
وض��ع الفرنس��ي أنط��وان جريزم��ان فريق��ه ف��ي المقدم��ة بهدف��ه (ق ،)49قب��ل أن يع��ادل
الكرواتي ماركو ليفايا النتيجة بهدف لصالح الس بالماس (ق ،)57ثم تقدم األرجنتيني
أنخل كوريا لفريق العاصمة مجددا بهدف ثان (ق.)61
لكن الس بالماس انتفض في الدقائق األخيرة من المباراة ،حيث عادل ليفايا النتيجة
م��ن جدي��د به��دف ثان له ولفريق��ه (ق ،)89ثم أض��اف األرجنتيني ماتي��و إيثيكيل جارثيا
الهدف الثالث لالس بالماس (ق.)90
ورغ��م الف��وز ،إال أن الس بالم��اس ودع البطول��ة ،حي��ث كان ق��د خس��ر ذهاب��ا على أرضه
بهدفين لالشيء ،لتذهب بطاقة التأهل إلى أتلتيكو.

حق��ق مانشس��تر يونايتد ف��وزا صعبا على
ضيف��ه هال س��يتي  0-2مس��اء الثالث��اء على
ملعب «أولد ترافورد» في ذهاب نصف نهائي
كأس رابطة األندية اإلنجليزية المحترفة.
ويدي��ن مانشس��تر يونايت��د بالفض��ل ف��ي
ه��ذا الف��وز إل��ى الثنائي خ��وان مات��ا ،ومروان
فيالين��ي ،اللذي��ن أح��رزا هدف��ي الفري��ق ف��ي
المب��اراة عن��د الدقيقتي��ن  ،55و 87عل��ى
الترتيب.
وبذل��ك اقت��رب مانشس��تر كثي��را م��ن
التأه��ل إل��ى المباراة النهائي��ة للبطولة ،قبل
مب��اراة اإلي��اب الت��ي تق��ام عل��ى ملع��ب ه��ال
سيتي يوم  26يناير /كانون الثاني الجاري،
إذ يكف��ي فري��ق الش��ياطين الحم��ر تحقي��ق
التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة
بفارق هدف أو هدفين بشرط التسجيل.

الجزيري وفيرير يودعان بطولة أوكالند للتنس
خ��رج التونس��ي مال��ك
الجزي��ري م��ن بطول��ة
أوكالن��د المفتوح��ة للتنس
للرجال األربعاء.
ففي ال��دور الثاني للبطولة
المقام��ة في نيوزيلندا خس��ر
الجزي��ري أم��ام األمريك��ي
ج��ون إيس��نر ،المصن��ف
الثان��ي بمجموعتي��ن مقاب��ل
مجموع��ة واح��دة ،بواق��ع (-6
 ،)3و( ،)6-3و(.)6-7
وتأه��ل األمريك��ي س��تيف
جونس��ون ،المصن��ف الس��ابع
إل��ى الدور الثالث ً
أيضا بفوزه
عل��ى التايوان��ي لو ين هس��ون
( ،)4-6و(.)6-7
وخ��رج اإلس��باني ديفيد فيري��ر المصنف
الثال��ث بخس��ارته أم��ام الهولن��دي روب��ن

ف��ي التصنيف العالم��ي لالتح��اد الدولي للكرة
الشاطئية لشهر ديسمبر/كانون االول .2016

أتلتيكو مدريد يتأهل لربع نهائي الكأس من الباب الضيق

مانشستر يونايتد يضع قدما
في نهائي رابطة احملترفني

تحديد موعد إعالن
القوائم النهائية
ملنتخبات مونديال روسيا

بل��غ موناك��و نص��ف نهائ��ي بطول��ة كأس الرابط��ة الفرنس��ية بع��د تغلب��ه مس��اء
االثني��ن بش��ق األنف��س عل��ى منافس��ه سوش��و ب��ركالت الترجي��ح بع��د تعادلهما 1-1
خالل الوقت األصلي للمباراة في ربع النهائي.
تقدم سوش��و أو ً
ال بفضل هدف س��جله العبه فانيفا إما أندريانتس��يما (ق )16ونجح
البرتغالي جواو موتينيو في اقتناص هدف التعادل لموناكو (ق.)83
واحتكم الفريقان لركالت الترجيح التي ابتسم الحظ فيها لصالح فريق اإلمارة
الفرنس��ية وج��اءت نتيجته��ا  3-4لموناكو الذي يبلغ بذل��ك دور نصف النهائي من
البطولة.

نابولي يتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

اللجنة الدولية للبارا اوملبية تعلن:

اعل��ن موق��ع اللجن��ة الدولي��ة للب��ارا
اولمبي��ة ع��ن االفض��ل ف��ي  22نوع �اً م��ن
ان��واع الرياض��ة الش��توية المخصص��ة
للمعوقي��ن ،وه��ذا االع�لان يس��تمر من 19
من الشهر الجاري ،حتى استكمال تعريف
 230رياضي �اً ورياضي��ة ف��ي االلع��اب الب��ارا
اولمبية.
ف��ي أول ط��رح لتعري��ف «الرياضيي��ن
المعوقي��ن» المحبوبي��ن عالمي �اً ،ف��كان
أس��م زه��را نعمت��ي م��ن ضمن  8أس��ماء في
رياضة الرمي بالسهم ،واختيرت  10أسماء
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مصرع بطل أوروبا في املالكمة بحادث سير
لق��ي بط��ل أوروب��ا ف��ي المالكم��ة
الروس��ي دني��س يانكي��ن مصرع��ه إثر
تعرض��ه لح��ادث س��ير ف��ي ضواح��ي
مدينة «كيميروفو».
وق��ال مص��در م��ن إدارة بل��دة
«ش��يريغيش» ف��ي ضواح��ي مدين��ة
«كيميروف��و» الروس��ية الثالث��اء
 10يناير/كان��ون الثان��ي إن ثالث��ة
أش��خاص لق��وا مصرعه��م ج��راء
اصط��دام س��يارتهم بش��احنة كان��ت
تسير في االتجاه المعاكس.
وأسفر الحادث عن مقتل المالكم
يانكي��ن ( 37عام��ا) وش��خصين كانا
برفقته يشتغالن في إدارة بلدة «شيريغيش».
وكان يانكين قد توج خالل مسيرته ببطولة أوروبا للمالكمة وبلقب بطولة روسيا خمس
مرات قبل أن يعتزل رياضة الفن النبيل عام .2000

كريستيانو رونالدو ..العميل رقم  1الذي يرفض الخضوع للزمن

«حف��ل مدري��د»  ..هك��ذا وصف��ت صحيفة
«م��اركا» األس��بانية الرياضي��ة ف��ي عنوانها
الحفل السنوي لجوائز االتحاد الدولي لكرة
الق��دم (فيفا) والذي أقيم االثنين في مدينة

زيوريخ األسبانية .ولم تجد الصحيفة ،التي
تصدر في العاصمة األس��بانية مدريد ،أفضل
من ه��ذا العن��وان لوصف الهيمن��ة الواضحة
لنادي ريال مدريد على الحفل والجوائز.

هاردن يقود روكتس لفوز
مثير بدوري السلة األمريكي

هاسه ( ،)6-2و( ،)4-6و(.)6-7
وف��از البرتغال��ي ج��واو س��وزا عل��ى
البريطاني بريدان كالين ( ،)3-6و(.)4-6

إيقاف العب تنس مدى الحياة
أعلن��ت وحدة الس�لامة ف��ي التنس الثالثاء إيقاف الروماني ألكس��ندرو-دانيل كاربن مدى
الحياة بعد اعترافه بالتالعب في نتائج المباريات.
وقالت وحدة الس�لامة في بيان« :اكتش��فت وحدة السالمة في التنس في أكتوبر  2013أن
(كارب��ن) ارتك��ب نهجا فاس��دا بمطالبة العب آخر باالش��تراك في التالع��ب في نتيجة مباراة
مقابل مبلغ مالي».
واعت��رف الالع��ب البال��غ عمره  30عاما باالتهام في  2015بينما فرضت وحدة الس�لامة هذه
العقوبة بعد األخذ في االعتبار كل الظروف المحيطة.
وكان أفضل مركز لكاربن في منافسات الفردي هو  1088في نوفمبر /تشرين الثاني 2007
بينما وصل إلى المركز  274في منافسات الزوجي في .2015

سجل جيمس هاردن  40نقطة ،وواصل التألق هذا
َّ
الموس��م ليفوز هيوستون روكتس ( )114-121على
تش��ارلوت هورنتس ،في دوري كرة الس��لة األمريكي
للمحترفين الثالثاء.
كم��ا اس��تحوذ هاردن ،على  15ك��رة مرتدة ،ومرر
 10ك��رات حاس��مة ليحقق بذل��ك  3أرقام مزدوجة
للمرة  11خالل الموسم الجاري.
وتق��دم روكت��س ( )90-108بع��د رمي��ة ثالثي��ة من
ك��وري بروي��ر ،قب��ل أكث��ر بقليل من ثمان��ي دقائق
على نهاية المباراة.
لكن هورنتس ،انتفض بش��كل غير متوقع ،وس��جل
 21نقط��ة مقاب��ل نقطتين فق��ط لروكتس ليتقدم
(.)110-111
ونج��ح روكت��س ،ف��ي اللحظ��ات األخي��رة ،بفض��ل
تأل��ق ه��اردن ف��ي اس��تعادة التق��دم ،والف��وز بف��ارق 7
نقاط.
وتصدر كيمبا ووكر قائمة مس��جلي النقاط في
هورنت��س ب �ـ 25نقط��ة ،بينم��ا أض��اف زميل��ه فرانك
كامينسكي  22نقطة.
وف��ي لق��اء آخ��ر ظه��ر ديم��ار دي��روزان بش��كل رائع،
وس��جل  41نقط��ة ليتجن��ب تورونت��و رابت��ورز ،ثال��ث
هزيم��ة عل��ى التوالي ،ويفوز  106-114على بوس��طن
سيلتيكس.

وبع��د س��نوات طويل��ة كان التف��وق فيه��ا
لبرش��لونة والعبيه عل��ى المنافس التقليدي
ريال ،حان الوقت للريال من أجل رد االعتبار
وانتزاع هذه الهيمنة حيث استعاد البرتغالي
كريس��تيانو رونال��دو مهاج��م الري��ال جائزة
أفض��ل الع��ب ف��ي العال��م باس��تفتاء الفيف��ا
لعام . 2016
وج��اء غي��اب العب��ي برش��لونة ع��ن الحف��ل
ليشير ضمنيا إلى هيمنة الريال حاليا حيث
يتص��در الريال الدوري األس��باني لكرة القدم
ف��ي الموس��م الحال��ي كما ف��از في الموس��م
الماض��ي بلقب دوري أبطال أوروبا بمس��اعدة
رونال��دو  31عام��ا ال��ذي ال ي��زال ق��ادرا عل��ى
التأل��ق واعت�لاء ع��رش أفض��ل الالعبي��ن ف��ي
العالم.
وأوضحت صحيفة «إل بايس» األس��بانية ،
التي أعطى مراس��لها صوت��ه للثالثي ليونيل
ميس��ي وأنطوان جريزمان وأندريس إنييس��تا
ف��ي التصوي��ت عل��ى جائ��زة أفض��ل العب في
العال��م لع��ام « :2016زيوري��خ كانت بيضاء»
ف��ي إش��ارة إلى لون قمي��ص الريال وكذلك
الجليد الذي غطى المدينة السويسرية.

إجراءات كينية جديدة ملكافحة املنشطات في ألعاب القوى
ذكر االتحاد الكيني أللعاب القوى الثالثاء إنه قدم قائمة من األطباء المعتمدين
س��يتحملون مس��ؤولية فح��ص عينات صفوة العدائين والتأك��د من عدم تورطهم في
استخدام مواد محظورة رياضيا.
تأت��ي المب��ادرة ضم��ن جهود كينيا لتحس��ين صورتها بعد الكش��ف ع��ن العديد من
حاالت المنشطات كادت تحرمها من المنافسة في أولمبياد ريو .2016
وسمح للرياضيين الكينيين بالمشاركة في األلعاب االولمبية الصيفية بالبرازيل
بع��د اتخ��اذ اج��راءات متأخ��رة لطمأن��ة الس��لطات الدولي��ة ونال��ت أكب��ر حص��ة م��ن
الميدالي��ات ف��ي تاري��خ البل��د المع��روف بتف��وق رياضييه��ا ف��ي س��باقات المس��افات
المتوسطة والطويلة .وقال جاكسون توي رئيس االتحاد الكيني للصحفيين «تمثل
هذه الخطة أول نموذج لألطباء الموثوق بهم وأصحاب المهارات لتش��كيل ش��بكة من
األطباء الكينيين ».وأضاف «تتعلق مسؤوليتهم باالعتناء بصفوة الرياضيين والحد
من الممارسات الطبية السيئة».

