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بعد مباراة ايران وفلسطني الودية ..

حذف  4العبني من قائمة املنتخب الوطني االيراني بكرة القدم

قب��ل م��ا يق��ارب  8أي��ام م��ن ب��دء بطول��ة
كأس أمم آس��يا بكرة القدم حذف كارلوس
كي��روش م��درب منتخ��ب اي��ران  4العبي��ن

م��ن معس��كر المنتخ��ب الوطن��ي ،وذلك بعد
مب��اراة ايران وفلس��طين الودي��ة والتي انتهت
بالتعادل االيجابي بهدف لكل منهما.

بناد سعودي ..
في حالة صعوده ولقائه ٍ

«ذوب اهن» اصفهان االيراني يختار ملعب
كربالء ملعباً محايداً له

فبع��د ان تأك��د خب��ر عدم مش��اركة العب
خ��ط الوس��ط س��عيد ع��زت الله��ي ف��ي ه��ذه
البطول��ة المهم��ة وذل��ك لع��دم ش��فائه م��ن

االصاب��ة ،ص��رح الم��درب البرتغال��ي بان��ه لن
يأخ��ذ معه ال��ى االمارات أي العب غير جاهز
تمام �اً ،وق��ال بأن��ه سيس��تبعد اي الع��ب غي��ر
مؤهل  100بالمائة للعب.
وم��ن المق��رر ان يعل��ن م��درب المنتخ��ب
االيران��ي القائم��ة النهائي��ة بع��د لق��اء
المنتخ��ب القط��ري ،وال��ذي س��يجري ف��ي
الدوح��ة مس��اء ي��وم  ، 12/31ولكنه على حين
غ��رة اعلن حذف  4العبين امس االربعاء ،أي
بعد لقاء ايران بالمنتخب الفلسطيني بأقل
من  48ساعة.
والالعب��ون االربعة الذين حذفت اس��ماؤهم
من التش��كيلة هم( علي كريمي «استقالل»
 علي علي بور «برس��بوليس»  -س��يد حسينحس��يني «اس��تقالل»  -محمد رض��ا خانزاده
«االهلي قطر»).
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر ان ال��دورة الس��ابعة
عش��رة لبطولة كأس االمم االسيوية ستقام
ف��ي دول��ة االم��ارات العربية المتح��دة وذلك
ف��ي الخام��س م��ن يناي��ر الق��ادم ،والمنتخب
االيران��ي مض��ى عل��ى تقل��ده كأس ه��ذه
البطول��ة ألخ��ر مرة  43عام �اً ،فهو قد خطف
كأسها ثالث مرات ،كان أخرها في 1976م.
وتلع��ب اي��ران ف��ي ه��ذه البطول��ة م��ع كل
م��ن الع��راق واليم��ن وفيتن��ام ف��ي مجموع��ة
واحدة ،حيث سيخوض  24منتخباً منافسات
ه��ذه البطول��ة ألول م��رة بع��د ان كان ع��دد
المنتخبات سابقاً  16فقط.

ديربي ساخن بني الحكمة والرياضي في دوري السلة اللبناني

9

منتخب ايران االوملبي يتعادل مع نظيره االردني في مباراة ودية

تع��ادل المنتخ��ب االولمب��ي االيران��ي
لك��رة الق��دم م��ع نظي��ره االردن��ي 1-1
ف��ي المب��اراة الودي��ة الت��ي اقيم��ت عص��ر
الثالثاء في مدينة اربد شمال االردن.
س��جل االردن هدف��ه االول في الدقيقة
 7م��ن الش��وط االول بواس��طة هادل��ي
الحوران��ي ،وتمكن��ت اي��ران م��ن تس��جيل
ه��دف التع��ادل ف��ي الدقيق��ة  35وحم��ل
توقيع وحيد نامداري.

وتأتي ه��ذه المباراة ضمن اس��تعدادات
المنتخبي��ن للتصفي��ات اآلس��يوية
الولمبي��اد طوكي��و  .2020حي��ث
تس��تضيف طه��ران المرحل��ة االولى من
التصفيات في ابريل  /نيسان .2019
وكان المنتخب االولمبي االيراني قد
خ��اض ثالث مباريات ودي��ة مؤخرا حيث
ف��از على س��وريا (مرتي��ن) وعلى منتخب
عمان في مسقط.

منتخب لبنان يتلقى ضربة موجعة قبل أمم آسيا
تلق��ى منتخ��ب لبن��ان ضرب��ة موجعة،
بع��د تأك��د غي��اب نجم��ه ع��ن خ��وض
نهائي��ات كأس أم��م آس��يا ،ف��ي اإلمارات
مطلع العام المقبل.
وعل��م مس��اء الثالث��اء أن نج��م ن��ادي
األنص��ار ومنتخ��ب لبن��ان نص��ار نص��ار
ق��د تع��رض لإلصاب��ة في عضل��ة المعدة
خالل تدريبات األرز في معسكره الحالي
بالبحري��ن .وأف��ادت المص��ادر بمعس��كر
البحري��ن ،بأن��ه بع��د إج��راء الفحوصات
الطبي��ة الالزمة لالعب أصبح غيابه عن

أمم آسيا أمرا حتميا.
وأضاف��ت بأن المدي��ر الفني للمنتخب
الوطن��ي ،مي��ودراج رادولوفيت��ش ،أبل��غ
الالع��ب بق��راره النهائ��ي ،م��ا أصاب��ه
بحالة حزن ش��ديدة .ويع��د الالعب أحد
العناص��ر األساس��ية ف��ي منتخ��ب لبنان،
كونه يمتاز بقدرات فنية وبدنية عالية.
ويخ��وض لبن��ان مب��اراة ودي��ة أم��ام
البحري��ن الي��وم الخمي��س عل��ى أن يت��م
إع�لان القائم��ة النهائي��ة لرج��ال األرز
بعدها.

نهضة ملموسة للكرة النسائية في 2018

ق��دم ن��ادي ذوب آه��ن اصفه��ان االيراني لكرة الق��دم ملعب كربالء المقدس��ة كملعب
محاي��د ل��ه ،ال��ى االتحاد اإليراني لكرة القدم ،في حال صعوده الى منافس��ات دوري أبطال
آسيا واصطدامه بفريق سعودي في مجموعة واحدة.
وح��ول انتخ��اب ه��ذا الملع��ب ،ق��ال س��عيد آذري ،المدي��ر التنفي��ذي لن��ادي ذوب آه��ن
الرياضي والثقافي في أصفهان« :بالنظر إلى الحضور الحماسي لاليرانيين ومحبي أبي
عبد اهلل (عليه الس�لام) وكون ملعب كربالء االولمبي الذي يس��توعب  30000ش��خص،
مس��تحدثا ومجه��زا ،س��تكون مدين��ة كرب�لاء المقدس��ة الخي��ار االول لن��ادي ذوب آه��ن
اصفهان كالمدينة المضيفة.

ملكة بريطانيا ستكرم
هداف مونديال روسيا
كش��فت صحيف��ة
البريطاني��ة أن المهاج��م اإلنجلي��زي
ه��اري كي��ن قائ��د توتنهام هوتس��بير،
س��ينال جائ��زة م��ن الملك��ة إليزابي��ث
الثاني��ة تقديرا للخدمات التي قدمها
لبالده في مجال الرياضة.
وت��وج ه��اري كي��ن بجائ��زة الح��ذاء
الذهب��ي لموندي��ال روس��يا بتس��جيله
 6أه��داف وه��ي البطول��ة التي ش��هدت
وص��ول منتخ��ب األس��ود الثالث��ة إل��ى
نص��ف النهائ��ي للم��رة األول��ى منذ 28
عام��ا وحصولهم على المرتبة الرابعة
في ختام المنافسات.
وس��يحظى مهاج��م المنتخ��ب
اإلنجلي��زي بجائ��زة «ميدالية فارس»
م��ن الملكة داخ��ل قصر بكنغهام كما
س��ينال الجائ��زة م��درب المنتخ��ب
غاريث س��اوثغيت ،وس��يتم اإلعالن عن
الترش��ح األس��بوع المقب��ل رس��ميا من
المسؤولين البريطانيين.
ويعتب��ر إنج��از المنتخب اإلنجليزي
خ�لال موندي��ال روس��يا  2018ه��و
األفض��ل مقارن��ة بالس��نوات الماضي��ة
وس��يكون الحص��ول عل��ى «ميدالي��ة
ف��ارس” الملكي��ة ختام��ا مثالي��ا له��ذا
العام.
وخ��اض توتنه��ام مباري��ات س��هلة
ف��ي فت��رة عي��د المي�لاد إذ اس��تضاف
بورنم��وث األربع��اء ث��م وولفرهامبتون
واندرارز يوم  29ديس��مبر ،قبل أن يحل
ضيف��ا عل��ى كارديف س��يتي المتعثر
مطلع .2019

يونس محمود يتوقع الفائز
بكأس أمم آسيا 2019

()the sun

توق��ع نج��م المنتخ��ب العراق��ي الس��ابق ،يون��س
محم��ود ،ف��وز الياب��ان ببطول��ة كأس أم��م آس��يا
المرتقبة على األراضي اإلماراتية ،والمقررة بداية
م��ن  5يناي��ر /كان��ون الثان��ي ،وحت��ى  1فبراي��ر/
شباط .2019
وق��ال يون��س محمود ف��ي تصريح��ات تلفزيونية:
«م��ا زل��ت حت��ى اآلن أتلق��ى التهان��ي عل��ى تحقي��ق
بطول��ة كأس أم��م آس��يا  ،2007وتس��جيل ه��دف
الفوز التاريخي على السعودية».
وتابع «حصدنا اللقب للمرة األولى في تاريخنا،
وه��ذا يعتبر ش��يئا مهما بالنس��بة لن��ا كون الناس
ما زالت تشيد بتتويجنا بالبطولة ،وهذا يعني أننا
فعلنا شيئا مهما لبالدنا وألنفسنا كالعبين».
وأض��اف «رغ��م أن المنتخ��ب العراق��ي لي��س
بالمس��توى المأم��ول م��ن الش��عب العراق��ي ،ولكنه
ق��ادر على تخطي الدور األول كوصيف للمنتخب
اإليراني ،وأتوقع مواجهته لنظيره القطري بالدور
الثاني لبطولة كأس أمم آسيا».
وخت��م المهاج��م الس��ابق ألس��ود الرافدي��ن،
بتوقعات��ه بش��أن بط��ل النس��خة اآلس��يوية ف��ي
اإلم��ارات ،بقول��ه« :أتوق��ع أن يف��وز المنتخ��ب
الياباني بلقب كأس آسيا .»2019

تنطل��ق اليوم الخميس منافس��ات الجولة
الثامن��ة م��ن عم��ر دوري الس��لة اللبنان��ي،
بإقامة  4مواجهات.
ويواج��ه أطل��س نظي��ره هوب��س ،والمتح��د
ض��د بيبل��وس ،والحكم��ة م��ع الرياض��ي،
والهومنتم��ن ض��د بي��روت ،ويغي��ب ع��ن
مباريات الجولة ،فريق الشانفيل.
وتق��ام مب��اراة أطل��س وهوبس ،عل��ى ملعب
الراهبات األنطونية في كسارة ،حيث تلقى
رج��ال الم��درب ج��اد الح��اج ،ضرب��ة صاعق��ة
بس��فر النجم ويلي وارن إلى الصين وتخليه
ع��ن الفريق .في حين يس��عى أطل��س بقيادة
مدرب��ه إيل��ي نص��ر ،للظه��ور بش��كل مش��رف
وتحقي��ق نتيج��ة إيجابي��ة ،رفق��ة الثنائ��ي
ج��وي زلع��وم وعل��ي فرح��ات .ويحت��ل ن��ادي

أطل��س ،المركز الس��ادس برصي��د  8نقاط،
ف��ي حين يتذي��ل هوبس ،الترتي��ب برصيد 7
نقاط.
ويح��ل بيبل��وس ضي ًفا ً
ثقيل على حس��اب
المتح��د ،عل��ى ملع��ب مجم��ع الصف��دي
ف��ي طرابل��س ،حي��ث يع��ول أصح��اب األرض
بقي��ادة الم��درب م��روان خلي��ل ،عل��ى النج��م
مارفيل هاريس.
ف��ي حي��ن يس��عى الضي��وف بقي��ادة ج��ورج
جعج��ع ،للظه��ور ب��أداء مش��رف ،خاصة بعد
الف��وز عل��ى أطل��س ف��ي الجول��ة الماضي��ة،
وبحضور النجم األبرز آرون نيلسون ،وزميله
مالك��وم رايل��ي .ويحت��ل المتح��د المرك��ز
الخام��س برصي��د  9نق��اط ،ف��ي حي��ن يأت��ي
بيبلوس ساب ًعا برصيد  8نقاط.

ريال مدريد في صدارة تصنيفات اليويفا مع نهاية 2018
تص��در ن��ادي ري��ال مدريد اإلس��باني ،تصنيفات االتح��اد األوروبي لكرة الق��دم (اليويفا) مع
نهاي��ة ع��ام  .2018وح��ل الن��ادي الملك��ي ،الفائز بلق��ب دوري أبطال أوروبا في آخر  3نس��خ ،في
ص��دارة تصني��ف اليويف��ا ،المس��تخدم لتحدي��د رؤوس المجموع��ات وكذل��ك ف��ي تصني��ف
توزي��ع اإلي��رادات .وف��ي تصني��ف تحدي��د رؤوس المجموع��ات على أس��اس  5س��نوات ،حل ريال
مدري��د ف��ي الص��دارة ،يلي��ه باي��رن ميونخ األلماني ،ث��م برش��لونة وأتلتيكو مدري��د ويوفنتوس
وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وإشبيلية وبورتو وآرسنال.
أم��ا ف��ي تصني��ف توزيع اإليرادات الذي يحس��ب لفترة  10س��نوات ،فجاء الن��ادي الملكي في
المقدم��ة ،يلي��ه غريم��ه التقليدي برش��لونة ،ثم بايرن ميونخ يليه أتلتيكو مدريد ومانشس��تر
يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس وبورتو وآرسنال وبنفيكا.

س ّباحة روسية شابة تتلقى  17طعنة بالسكني

ألقت الشرطة في مدينة تولياتي الروسية ،القبض على المتهم بقتل الس ّباحة سوفيا
أسكاروفا ،صاحبة الميدالية الفضية في بطولة روسيا للسباحة للناشئات .2017
وت��م العث��ور عل��ى جث��ة الس��باحة البالغ��ة  16عام��ا ،ف��ي منطق��ة مهج��ورة بأح��د أحي��اء
المدينة ،وعليها آثار أكثر من  17طعنة ،حسب قناة  NTVالتلفزيونية.
وذكر مصدر لوكالة «نوفوستي» أن المتهم بقتل السباحة ،هو صديق لها من مدينة
تولياتي ،ويبلغ  16عاما ،وأن دافع الجريمة قد يكون انفصالها عنه مؤخرا ،بعد فترة من
الصداق��ة .يذكر أن س��وفيا أس��كاروفا حصل��ت على الميدالية الفضية في بطولة روس��يا
للسباحة للناشئات .2017

يمك��ن تس��مية  2018بع��ام نهض��ة الك��رة
النس��ائية ،بع��د ارتف��اع الوع��ي المجتمعي
تجاه كرة القدم للسيدات.
وتميز عام  ،2018بالعديد من المباريات
الدولي��ة النس��ائية ف��ي مختل��ف الق��ارات،
بحك��م أن ه��ذا الع��ام يس��بق انط�لاق
منافس��ات كأس العال��م للس��يدات 2019
في فرنسا.
بطوالت قارية
ش��هد عام  ،2018إقام��ة  5بطوالت قارية،
وه��ي كأس آس��يا ف��ي األردن ،وكأس
أمري��كا الجنوبي��ة ف��ي تش��يلي ،وكأس
أمري��كا الش��مالية والبح��ر الكاريب��ي
«الكون��كاكاف» ف��ي الوالي��ات المتح��دة،
وكأس أفريقي��ا ف��ي غان��ا ،وكأس
أوقيانوسيا في دولة نيو كاليدونيا.
مناطق جديدة
بعيدًا عن صراع كأس العالم للسيدات،
ش��هد ع��ام  ،2018ب��روز مناط��ق جدي��دة
لعال��م ك��رة الق��دم النس��ائية ،كمنطقة
وس��ط آس��يا الت��ي تمكن��ت ألول م��رة ،م��ن
تنظي��م النس��خة األولى من كأس وس��ط
آسيا للسيدات في أوزبكستان.
ونظ��م اتح��اد وس��ط آس��يا ،البطول��ة
الجدي��دة الت��ي ش��ارك فيه��ا منتخب��ات
أفغانس��تان وإي��ران وقيرغيزس��تان
وطاجيكستان وصاحب األرض أوزبكستان
للس��يدات ،الذي فاز باللقب ،بعد انتصاره
على جميع المنتخبات.
منتخبات طامحة
كان ع��ام  ،2018فرص��ة مناس��بة
لظه��ور منتخب��ات نس��ائية جدي��دة عل��ى
س��احة الك��رة العالمي��ة ،واتس��اع رقع��ة
المنتخب��ات المتنافس��ة عل��ى لقب كأس
العال��م للس��يدات ،وإثبات أن ش��عبية الكرة
النسائية في ارتفاع على مستوى العالم.
فق��د اب��رزت البطول��ة القاري��ة التأه��ل
األول لمنتخب��ات (جن��وب أفريقي��ا -
جاماي��كا  -أس��كتلندا) إل��ى كأس العالم،
ليك��ون له��ذا التأه��ل تأثي��ر إيجاب��ي عل��ى
الكرة النس��ائية في أوطانه��م التي ال تزال
تمارس كرتهم النسائية بنظام الهواة.
أندية جديدة
اس��تمرت األندي��ة األوروبي��ة الكب��رى في
تأس��يس الفرق النسائية ،لتطبيق قوانين
االتحادي��ن الدول��ي واألوروبي ،ليبرز اس��م
عمالق��ي ميالنو اإليطالي ،اإلنتر وميالن،
وعم�لاق إنجلت��را مانشس��تر يونايت��د،
وعم�لاق البرتغ��ال فري��ق بنفي��كا .أم��ا عن
عم�لاق اس��كتلندا ،فريق س��يلتيك ،فقرر
أخي ًرا تطبيق نظام االحتراف على فريقه
النس��ائي ال��ذي تأس��س ف��ي  ،2007ليصبح
بذل��ك أول فري��ق نس��ائي محت��رف ف��ي
الدوري االسكتلندي للسيدات.

األسطورة مارتا
بفض��ل مس��اهمتها ف��ي ف��وز منتخبه��ا
بلق��ب كأس أمري��كا الجنوبية للس��يدات
 2018ف��ي تش��يلي ،نال��ت المهاجم��ة
عام��ا) جائزة أفضل
البرازيلي��ة مارت��ا (ً 32
العبة في العالم ،من االتحاد الدولي لكرة
الق��دم «الفيف��ا» ،لتحص��د ه��ذه الجائزة،
للمرة السادسة في تاريخها.
وأيضاً لتحافظ على لقب أسطورة كرة
القدم النسائية الحتكارها جائزة األفضل
العب��ة ،ولكن تبقى لها الفوز بكأس العالم
م��ع منتخبها الذي لم يس��بق له الفوز بها
من قبل ،لتكون كأس العالم  2019فرصة
ألس��طورة الك��رة النس��ائية ف��ي كتاب��ة
أسمها من ذهب.
المستقبل
ش��هد الع��ام الحال��ي ،تنظي��م كل م��ن
فرنس��ا وأوروج��واي ،منافس��ات كأس
عام��ا ،وكأس
العال��م للش��ابات تح��ت ً 20
عام��ا ،والت��ي
العال��م للناش��ئات تح��ت ً 17
انته��ت بف��وز الياب��ان بلق��ب الش��ابات،
وإسبانيا بلقب الناشئات.
وبرزت منتخبات جديدة تهتم بمستقبل
ك��رة الق��دم النس��ائية ،كمنتخ��ب
نيوزيلندا الذي وصل ألول مرة إلى نصف
النهائ��ي م��ن بطول��ة الناش��ئات ،ليحص��د
المرك��ز الثال��ث ،وف��ي بطول��ة الش��ابات
تواج��د منتخ��ب هولندا ألول م��رة ،ليصل
إلى ربع النهائي في مشاركته األولى.
استمرار معركة المساواة
اس��تمر نض��ال العب��ات ك��رة الق��دم
م��ع الحق��وق والمس��اواة والكرام��ة ،فق��د
اشتعلت قضية العبات منتخب أفغانستان
الالتي رفعن ش��كوى إلى «الفيفا» لمزاعم
تعرضه��ن للتح��رش الجنس��ي م��ن اتح��اد
أفغانس��تان ،ليق��رر الفيف��ا ،إيق��اف رئي��س
االتحاد األفغاني كرم الدين كريم.
وف��ي حف��ل جائ��زة الك��رة الذهبي��ة ف��ي
باريس ،أثار مقدم الحفل الفرنس��ي ،مارتن
س��ولفيج ،الج��دل عندم��ا اس��تفز الفائ��زة
بالجائ��زة النرويجي��ة ،آدا هيجيربي��رج،
بس��ؤال غي��ر الئ��ق ،ليتلق��ى انتق��ادات
الذع��ة م��ن العب��ات ك��رة الق��دم الحاليات
والمعت��زالت عب��ر وس��ائل التواص��ل
االجتماع��ي ،ليضط��ر عل��ى االعت��ذار عب��ر
حس��ابه الرس��مي ف��ي تويت��ر .وقب��ل نهاي��ة
 2018بأس��ابيع قليل��ة اص��در كل م��ن
رئي��س ن��ادي س��يتوا بوخارس��ت الرومان��ي،
جيج��ي بيكال��ي ،ورئي��س ن��ادي ديبورتيف��و
توليم��ا الكولومب��ي ،جابريي��ل كامارج��و،
تصريح��ات معادي��ة ض��د كرام��ة العب��ات
ك��رة الق��دم النس��ائية ،لت��دل تل��ك
التصريح��ات عند اس��تمرار معركة نضال
كرة القدم النسائية في السنوات المقبلة.

